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عمال المنشورة ل يعبر بالضرورة عن وجهة نظر مخبر السيادة والعولمة
أ
محتوى ال

ع       م  ال
أ
ع      ق      ود ال



 

 الديباجة:
دخل العالم االقتصادي نظاما جديدا نظرا للتطور التكنولوجي المتسارع مما دفع بالدول إلى فتح        

سواق عن طريق الشراكة  البضائع منالحدود الجمركية لتسهيل نقل 
 
جل المساهمة في تحرير اال

 
ا

الدولية واإلقليمية، مما استوجب على المؤسسات االقتصادية ضرورة مسايرة هذه المؤشرات بتوسيع 
جل تحسين مردوديتها.

 
 استثماراتها وتنويع منتجاتها ذات الجودة المميزة من ا

ساس كل هذه االعتبارات المذكورة وجدت ال       
 
مؤسسات االقتصادية خاصة الصغيرة على ا

عمال مشاكل 
 
همها  عديدة اعاقتوالمتوسطة التي تعتبر ذات مركز هام في قطاع اال

 
مشكل نشاطها من ا

ثر 
 
مام عجز العقود الكالسيكية في تمويل هذه المؤسسات وعرقلة فعاليتها الشيء الذي ا

 
التمويل، وا

عمال، ومواكبة لهذا التط
 
يضا على تنظيم مجال اال

 
هذا المجال  ور استحدثت عقود دولية تتالءم معا

عمال 
 
، وعقد االمتياز العقاري، وعقد عقد تحويل الفاتورةواإليجاري،  االعتمادكعقد تسمى بعقود اال

اإليجار التمويلي، وعقد الترخيص باستغالل براءة  وعقد التسيير، وعقداالعتماد التجاري، 
 ..الخ(.االختراع.....

هم المقاييس المدرسة في تخصص قانون االعمال وفقا لموائمة  ويعد موضوع       
 
عمال من ا

 
عقود اال

كاديمي، والمدرس في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة يحيــى فارس 
 
عرض تكوين ماستر ا

، ومن خالل محتوى 2018-2017للسنة الجامعية  )ميدان حقوق وعلوم سياسية، فرع حقوق( بالمدية
ساتذة 

 
نها تتوافق بشكل كبير مع مضمون المواضيع المقدمة من السادة اال

 
المادة المدرسة نجد با

هذا الكـتاب ذات محتوى بيداغوجي متميز من المشاركين في هذا المؤلف الجماعي، وهذا ما يجعل 
 لية البحث العلمي.حتما في إثراء المكـتبة الجامعية، ومساعدة الطلبة في عم سيسهم

همية 
أ
 الموضوع:ا
همية بالغة في تطوير اقتصاديات الدول  -

 
عمال عقودا وليدة التطور التكنولوجي لها ا

 
تعتبر عقود اال
 ومواكبة التنمية.

 تعد هذه العقود تقنيات مستحدثة بالنسبة للدول التي تبحث عن مصادر جديدة لتمويل مشاريعها. -
 لتسيير مؤسساتها بكيفية عصرية.البحث عن خبرات جديدة  -
و تقديم خدمات ذات ثقة لدى المستهلك -

 
االستفادة من سمعة تجارية عالمية مختصة في إنتاج سلع ا

 الداخلي.واستغاللها على المستوى 

شكالية    الموضوع:ا 
ن نثير التساؤل التالي:

 
عمال، يمكن ا

 
همية عقود اال

 
 بعد التعرف على ا

ي                  
أ
لى ا عمال في ترقية الستثمار وتنمية القتصاد؟ ا 

أ
 مدى ساهمت عقود ال

 الدراسة:محاور 
ول:

 
ثناء التعاقد(. المحور اال

 
عمال )قبل وا

 
 مكانة اإلرادة في عقود اال

عمال في ترقية االستثمار.
 
 المحور الثاني: دور عقود اال

عمال اإللكـترونية.
 
 المحور الثالث: عقود اال

عمال. الجرائم المحور الرابع:
 
 التي تنصب على عقود اال

عمال.
 
 المحور الخامس: منازعات عقود اال

    
 



 

عضاء اللجنة العلمية
أ
 ا

بو هاني
 
. د/ علي ا

 
. د/ منصور  جامعة المدية ا

 
ا

 مجاجي
. د/ رشيد  جامعة المدية

 
ا

 شميشم
 جامعة المدية

.د بوشنافة جمال
 
العزيز د/ عبد  2جامعة البليدة د/إبراهيمي نوال جامعة المدية ا

 برقوق
المركز الجامعي 

 بتيبازة
د/ الحسين 
 عمروش

. د/ إبراهيم  جامعة المدية
 
ا

 مجاهدي
 جامعة المدية د/ جبار رقية 2جامعة البليدة 

حمد لكحل جامعة المدية د/محمد علياتي
سامة غربي جامعة المدية د/ ا 

 جامعة المدية د/ ا 
مال بن بريح د/صبايحي  2جامعة البليدة جميلةد/ حميدة  2جامعة البليدة  د/ ا 

 ربيعة
 جامعة تيزي وزو

د/ إقلولي ولد رابح 
 صافية

د/ محمودي  جامعة تيزي وزو
 فاطمة الزهراء

د/ بوحفص  جامعة معسكر
 جالب نعناعة

 2جامعة البليدة

د/ موساوي  1جامعة الجزائر  د/ شويرب خالد
 مليكة

د/ بوطبل  جامعة المدية
 خديجة

 جامعة شلف

د/مهري محمد  جامعة بومرداس د/ حساين سامية جامعة المدية د/ توفيق شندارلي
مين  ا 

 جامعة المدية

د/سبتي عبد  2جامعة البليدة د/ شريف هنية
 القادر

د/ نساخ  جامعة المدية
 فطيمة

 1جامعة الجزائر

د/ وماحانوس 
 فطيمة

 جامعة سطيف د/ باطلي غنية جامعة المدية د/ بلحاج نصيرة جامعة المدية

سيا  جامعة المدية د/ دبيح زهيرة 2جامعة البليدة د/علواش نعيمة جامعة المدية د/اعمر شريف ا 
د/ تبوب فاطمة 

 الزهراء
حسن عمروش جامعة بومرداس جامعة خميس  د/ا 

 مليانة
المركز الجامعي  د/ هواري ليلى

 غليزان
د/ بلعيساوي  جامعة المدية د/جديلي نوال

 محمد الطاهر
د/ ميطالي عبد  جامعة سطيف

 الحفيظ
 جامعة قسنطينة

رزيل الكهينة جامعة المدية د/ جيدل كريمة  جامعة جيجل د/خالف فاتح جامعة تيزي وزو د/ا 
وراك حورية جامعة المدية د/برادعي قوسم د/ كروم  جامعة المدية د/ ا 

 نسرين
 2جامعةالبليدة

د/ موكه عبد 
 الكريم

وروان  جامعة شلف جيالليد/داللي  جامعة جيجل د/ ا 
 هارون

 جامعةالمدية

المركز الجامعي  د/ خديجة نسيلي
 تيبازة

المركز الجامعي  د/ كريم حرز هللا
 تيبازة

 2جامعةالبليدة د/ عبدو محمد

 2جامعةالبليدة د/ كحيل حياة 2جامعة البليدة د/ بوشمة خالد 2جامعة البليدة د/ بن خضرة زهيرة
د/ بوجانة  جامعة المدية د/بن عائشة نبيلة جامعةالمدية د/ طنجاوي مراد

 محمد
 المركزالجامعي

 غليزان
د/ بوضياف 
 مصطفى

/ الطاهر غياطو جامعةالمدية
 
د/عسالي عبد  جامعة المدية ا

 الكريم
 بجاية جامعة

د/ عبد الصديق  جامعة المدية د/العيد صفاي
 الشيخ

د/ بن يوسف  جامعة المدية
 القنيعي

 المديةجامعة 

د/ شايب باشا  2جامعةالبليدة  د/ حشود نسيمة
 كريمة

 2جامعةالبليدة  د/ مكيد نعيمة 2جامعة البليدة 

د/ ميلود بن  جامعة غرداية د/ نذير شوقي جامعة المسيلة د/ بلواضح الطيب
 عبد العزيز

 1جامعة باتنة 

شراف: د. الحسين عمروش )مدير مخبر السيادة والعولمة(  تحت ا 



                                                                                                   دولي ترقيم ذو جماعي ك تاب
 (الجزائر) بالمدية فارس يحي  ى جامعة  -والعولمة السيادة مخبر -السياسية والعلوم الحقوق كلية

عمال
أ

 عقود ال

 

ولالمحور 
أ
 ال

عمال )قبل 
أ
رادة في عقود ال ثناء مكانة الإ

أ
 التعاقد(وا

 

 

عمال في التشريع الجزائري  -1
أ

 .النظام القانوني لعقود ال
 (جامعة يحي فارس، المدية) جبار رقيةد.                                                                                               

عمال في التشريع الجزائري  -2
أ

 .عقود ال
 (جامعة يحي فارس، المدية) د. توفيق شندارلي                                                                                     

عمال دومفاوضات عق -3
أ

 .ال
 (كلية الحقوق جامعة المدية) بلحاج نصيرةد.                                                                                      

 سلطان   -4
أ

عمال اإلرادةمبدا
أ

 .في عقود ال
 (جامعة يحي فارس المدية) جيدل كريمة د.                                                                                           

 



                                                                                                   دولي ترقيم ذو جماعي ك تاب
 )الجزائر( يحي  ى فارس بالمدية جامعة- السيادة والعولمة مخبر-السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

عمالعقود 
أ

ال  

 

 
1 

 

عمال في التشريع الجزائري 
أ
 النظام القانوني لعقود ال

The legal system of business contracts in the Algerian legislation 
 

 جبار رقية
 "

أ
ستاذة محاضرة "ا

أ
 ا

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 فارس، المدية جامعة يحي

djebbar.rekaia@gmail.com 

 
 المقدمة

عمال نتا         
أ

نشطة متعاملين في شكل  اقتصاديةج بيئة تعد عقود ال
أ

تتكون من مجموع ا
و المؤس

أ
و قديمة، منها ما تملك الخبرة ا

أ
و ضعيفة، مؤسسات جديدة ا

أ
قدرة سات قوية ا

خرى ل تمالفنية التقنية الالزمة ، و
أ

دى هذا الوضع إلى نشوء لك هذا النوع من القدرة، ا
أ

ا
لمصالح القتصادية الضيقة منها نوع جديد من العقود يتناسب و طبيعة مختلف ا

خذ شكل ، الوطنية والدولية والواسعةو
أ

طراف تا
أ

هي عقود غير مسماة تفرغ في قوالب ال
   .المهمة التي تؤديها، من إنتاج و تسيير و توزيع

 العقود دور مهم في المجال القتصادي بالنظر إلى اعتبارها من عقود التمويلفلهذه        
د اإليجاري و عقد تحويل كعقد العتما لمشاريع المؤسسات القتصادية دون شروط،

و بالنظر 
أ

توسيع نشاط المؤسسة من  اعتبارها من العقود المساعدة على إلىالفاتورة، ا
صحاب الخبرة الع ،خبرات المتعاملين

أ
و بالنظر إلى  ،المية كعقد التسيير و عقد الفراشيرا

أ
ا

مين ضد 
أ

دية نشاط المؤسسة كعقد المناولة و عقد التا
أ

اعتبارها من عقود ضمان تا
 .الخ...المخاطر

عمالو        
أ

جل بيئة ا
أ

مستقرة تدخل المشرع في تنظيم الك ثير من هذه العقود في  من ا
نه ترك بعض العقود في مركز العقود غير المسماة نظرا للطبيعة  ،إطار العقود المسماة

أ
إل ا

ساس نطرح اإلشكالية التالية: فيما تتمثل خصوصية عقود 
أ

الخاصة لها، و على هذا ال
عمال في التشريع الجزائري؟

أ
 ال

عمال عن القواعد العامة المتعارف عليها في مجال إبرام العقود، نظرا        
أ

تخرج عقود ال
عراف اقتصلخ

أ
عمال من نشاطات متطورة تحكمها ا

أ
دى إلى صوصية بيئة ال

أ
ادية، مما ا

 سلطان
أ

اإلرادة عليها و إضفاء طابع اإلذعان على هذا النوع من العقود في  تراجع مبدا
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عمالعقود 
أ

ال  

 

 
2 

 

لة تحديد صفة المتعاقد فيها و 
أ

لة حسن اختياره، وحتىمسا
أ

النية و عدم التوازن  مسا
ول

أ
عراف القتصادية تظهر هذه العقود و ، ولتشعب(العقدي ) المبحث ال

أ
انفتاحها على ال

 ) المبحث الثاني(. تطبيقات لمختلف هذه العقود  خصوصية

ول:
أ
عمال.قواعد خصوصية  المبحث ال

أ
 عقود ال

عم  ال م  ن العق  ود المتط  ورة ذات الص  فة غي  ر المس  تقرة        
أ

م  ع  وذل  ك تماش  ياتع  د عق  ود ال
عم      ال، ذات الص      ب

أ
ع      وانغة المتغي      رة وف      ج اعتب      ارات تجاري      ة بيئ      ة ال

أ
 واقتص      ادية لال

  القتص   اديين
أ

حت   ى و، ة ف   ي ه   ذا الن   وع م   ن العق   ود منعدم   ةالني    لة حس   نمم   ا يجع   ل مس   ا
لة تحدي  د ص  فة المتعاق  د فيه  ا تض  في عليه  

أ
ول(ا بع  ض الخصوص  ية )مس  ا

أ
م  ا م ،المطل  ب ال

طراف ) يجعل
أ

 .الثاني(المطلب العقد غير متوازن من حيث التزامات ال
ول:

أ
عمال المطلب ال

أ
 تحديد صفة المتعاقد في عقود ال

ظرا للدور ن ،ل مجال لتطبيج النظرية العامة للعقد في هذا النوع من العقود       
 السلطان اإلرادة تؤديه خاصةالقتصادي الذي 

أ
لكون الفعالية القتصادية و ،1مبدا

ديتها 
أ

ي من للمؤسسات القتصادية ل يحسن تا
أ

قد عادي بل لبد من توافر شروط متعاا
داء هذه الفعالية

أ
 حرية المتعاقد في اختيار المتعاقدل اتقييد ،اقتصادية في المتعاقد ل

خر )
آ

ولال
أ

المساهمة في التنمية القتصادية للدولة لضمان الغاية من هذه (، والفرع ال
 .العقود ) الفرع الثاني(

ول: تقييد لحرية المتعاقد في
أ
 الثاني اختيار المتعاقد الفرع ال

عمال ضرورة       
أ

 تقييد حرية التعاقد في اختيار المتعاقد في عقود ال
أ

تتمثل  ،فرض مبدا
ول( القتصاديةفي البحث عن المتعاقد المناسب من حيث اإلمكانات 

أ
توجيه صفة و ،) ا

جل التعاقد
أ

 ) ثانيا(.المتعاقد من ا
 
 
 

                                                           
ن العقد ل يقوم إل برضا المتعاقد في مرحلة تكوينه، فللمتعاقد الحرية الكاملة في  1

أ
 سلطان اإلدارة ا

أ
المغزى من مبدا

قانون مدني، كما له الحرية الكاملة في  95اختيار المتعاقد الذي يتعاقد معه، و اختيار كيفية التعاقد حسب نص المادة 
ما مرحلة تنفيذ  601تحديد مضمون العقد طبقا لنص المادة 

أ
م ل، ا

أ
ن له الحرية في التعاقد ا

أ
من نفس القانون لدرجة ا

 القوة الملزمة للعقد حسب نص المادة 
أ

 نسبية العقد  06فقرة  601العقد فتشمل جانب مبدا
أ

من القانون المدني ، و مبدا
لي، النظرية العامة للعقد، الطبعة الثالثة، موفه للنشر،  605و  601مادة حسب ال نظر علي فيال

أ
من نفس القانون، ا

 .96-90، ص 3062الجزائر 
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عمالعقود 
أ

ال  

 

 
3 

 

ول
أ
 العتماد على صفة المتعاقد من اجل التعاقد :ا

جل إبرامها عن طريج فرض        
أ

عمال البحث على صفة المتعاقد من ا
أ

تفرض عقود ال
على حسب القدرات المالية التي تمكن  ، وذلكالشخصي في صفة المتعاقد العتبار

داء  النزاهة، وحتى القدرات المهنية بالتحلي بشروط هتالمتعاقد على تنفيذ تعهدا
أ

ل
خالقية حتى من طرف 2العمل

أ
، هذا حرصا من المشرع لمحاربة الظواهر غير ال

في التعاقد مما يعطل  القتصاديينالذي ينعكس سلبا على إقبال المتعاملين  ،المسيرين
جل إبرام هذا النوع من العقود و ذلك بفرض ،عجلة التنمية

أ
 .3ضوابط قانونية من ا

عمال ضرورة حصوله على يشترط في صفة ا       
أ

اإلداري  العتمادلمتعاقد في عقود ال
جير 

أ
حسب نظام الرخص المعمول به في القانون الجزائري، كضرورة حصول شركة التا

على القدرة المالية  الطالعالتمويلي على العتماد من مجلس النقد و القرض لتمكينه من 
ا على مقرر من محافظ نشاطها إل بعد حصوله، و ل يمكنها مباشرة 4الكافية لهذه الشركة

كما في عقد  ،شكل قانوني معين للقيام بمثل هذه العقودبنك الجزائر، كما يشترط 
و التي تتخذ ، 5من القانون التجاري  64مكرر  942الفاتورة حسب مفهوم المادة تحويل 

و شر 
أ

 ة الوسيط.كة ذات مسؤولية محدودة في شكل صفشكل شركة مساهمة ا
لى الصفة التعاقدية المرغوبةيا: توجيه المتعاثان  قد ا 

عمال        
أ

، و يتجلى هذا في منح يقيد القانون الحرية في اختيار المتعاقد في عقود ال
حقي

أ
اإليجاري للبنوك و المؤسسات المالية، و شركات  العتمادة ممارسة عمليات المشرع ا

جير المؤهلة و المعتمدة قانونا
أ

ي متعاقد مباشرة هذا ،6التا
أ

العقد إل من  فال يمكن ل

                                                           
و الممثلين لشركة العتماد  01-51من النظام رقم  04نص المادة  2

أ
و المسيرين ا

أ
ن يكون المؤسسين ا

أ
بقولها : " ل يجب ا

 02/01/6551، المؤرخ في 02ر. العدد  -ج– 60-50من قانون  639ليه في المادة اإليجاري محل منع المنصوص ع
فرض المشرع على الشركة المحولة لفواتير في عقد تحويل الفاتورة عند مباشرة نشاطها، ضرورة تقديم البيانات  3

، 226-59التنفيذي رقم من المرسوم  01التفصيلية عن الوضعية المالية عند نهاية السنة المالية، بحسب نص المادة 
ك توبر  39المؤرخ في  14ج. ر. العدد 

أ
 .6559ا

دنى، تطبيقا للضبط  4
أ

س المال ال
أ

جير التمويلي لشكل شركة المساهمة توافر الرا
أ

و النظر في مدى استجابة شركة التا
ن المشرع الجزائري حصر مهمة تنفيذ عقد العتماد اليجاري في صفة المؤجر تت

أ
و القتصادي، و نجد ا

أ
مثل في البنك ا

مر 
أ

جير، انظر ال
أ

و شركة التا
أ

يتعلج بالعتماد اإليجاري. ج. ر.  6551جانفي  60المؤرخ في  05-51المؤسسة المالية، ا
 .02العدد 

و شركة ذات مسؤولية محدودة  5
أ

يشترط في شركة تحويل الفاتورة اتخاذها بشكل قانوني يتمثل في شكل شركة مساهمة ا
 وي يتماشى هذا الشكل مع كل المجالت ما عدا المجال المصرفي.و التي تعتبر شخص معن

مر  6حسب نص المادة  6
أ

 المتعلج باعتماد اليجاري، نفس المرجع. 05 -51في فقرتها الثانية من ال
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المتمثل في ضرورة اقتناء  7المالية المعتبرة لمزاولة النشاط مؤسسات تملك المالءة
 التجهيزات و المعدات و حتى العقارات.

حتى في العقود المصرفية فقد احتكر المشرع صفة المتعاقد في البنوك للقيام و       
مر  11إلى  11لمذكورة في نص المادة بالعمليات المصرفية ا

أ
بحيث يمنع  ،668-02من ال

و معنوي من غير البنوك و المؤسسات المالية المعتمدة قانونا 
أ

على كل شخص طبيعي ا
كل شخص ليس لديه الصفة المحددة للتعاقد، م بمثل هذه العمليات بمعنى إقصاء، القيا

نه قام باستبعاد
أ

  كما يالحظ على المشرع الجزائري ا
أ

اط شخاص الطبيعية من مزاولة النشال
معنوي غير حاصل على اعتماد بمزاولة المهنة تطبج عليه  ، إذا قام شخص 9البنكي

ديبية في حقه كغلج  العقوبات السارية على النصب إضافة إلى
أ

اتخاذ اإلجراءات التا
  .10المؤسسة

سهام صفة المتعاقد في الفعالية القتصادية  الفرع الثاني: ا 
ثر حرص الدولة على المجال القتصادي بتوجيه ا      

أ
نشطة المختلفة في مجالت عدة ا

أ
ل

لة 
أ

عمال، خاصة مسا
أ

ل نظام الرخصة و العتمادعلى عقود ال  ،11ضبط القتصاد من خال
ول(ون إنشاء المؤسسة لصفة المتعاقد م هذا تحقيقا للجدوى القتصادية

أ
وبقائها ) ا

أ
من  ، ا

ويل المؤسسة )ثاني
أ

 .ا(مصدر تا
ول: 

أ
 وسيلة للحفاظ على بقاء المؤسسةاعتبار صفة المتعاقد كا

عمال شتى مخاطر عدم الدفع بالنسبة للمؤسسات      
أ

 ،12يتحمل المتعاقد في عقود ال
ن الصفة التمويلية للمؤجر في عقد 

أ
شخاص محددة العتمادباعتبار ا

أ
 اإليجاري تتجلى في ا

جير 
أ

و شركة تا
أ

و مؤسسة مالية، ا
أ

معتمدة، كما في عقد تحويل الفاتورة يتحمل إما بنكا ا
حالة ، فيضمن عدم الرجوع على المنتمي في فع قيمة الفواتير و تحصيل الحقوقالوسيط د

                                                           
طروحة دك توراه، كلية الحقوق،  7

أ
محمودي بشير، النظام القانوني للوسائل الحديثة لتمويل المؤسسات القتصادية، ا

 و ما بعدها. 620، ص 3064-3062،  6جامعة الجزائر 
مر  11نص المادة  8

أ
 .6551جويلية  02، المؤرخ في 11المتعلج بالنقد و القرض.ج. ر. العدد  66-02من ال

طروحة دك توراه كلية الحقوق بجامعة الجزائر6، 3060،3066، ص 26-20. 
أ

ئ تمان المصرفي، ا   9 شامبي ليندة، ال
و جزئيا على حساب المحكوم 213الرجوع إلى قواعد قانون العقوبات خاصة نص المادة  10 

أ
، كما يمكن نشر الحكم كليا ا

 عليه
 .11، ص 3066س، دون الطبعة، الجزائر بوجملين وليد، سلطات الضبط القتصادي، دار بلقي 11

عمال، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، مصر 3069، ص 44.
أ

  12حسن عبد الله حسن، عقود مقاولت ال
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والتفاقعدم تحصيل الحقوق بموجب 
أ

المنتمي في  ، بشرط عدم تدخل إرادة المدين ا
 .13التزامهالوسيط من  عدم التحصيل، وإذا تم ذلك يعفى

، وللوسيط الوسيط بالتعجيل بدفع قيمة الحقوق للمنتمي المقبولة على مدينهيلتزم         
و

أ
خصي، مع بالنظر إلى وضعية المشتري و اعتباره الش ،بعضها حج قبول الفواتير كلها ا

ن
أ

يدفع قيمة  التزامه بالوفاء بقيمة الفواتير المقبولة، فيقوم الوسيط بتمويل المؤسسة با
 يخ استحقاقها.قبل تار الفواتير و السندات

 لمؤسسةاعتبار صفة المتعاقد كمصدر تمويل لثانيا: 
همية مالية من اختصاص البنوك و المؤسساتجييعتبر عقد العتماد اإل       

أ
 ارى ذو ا

موال المنقولة والعقارية للمؤسسات الصغيرة 
أ

همية تمويلية باقتناء ال
أ

           المالية، وذو ا
التمويل على  بحصول هذه المؤسسات القتصادية، مما يعتبر دفعا للتنمية المتوسطةو

 اقتناء التجهيزات و، من اجل الضروري لضعف مواردها المالية
آ

تساعد  التي حديثةاللت ال
صول .

أ
طير إنتاجها، مما يساعدها في الحصول على احتياجاتها من ا

أ
 على تا

ي شخص على عاقد تمثلتفالغاية من تقييد حرية الت       
أ

تمويل مشاريع  في عدم قدرة ا
نشطة اقتصادية في مختلف القطاعات

أ
جرين راغبين في ا

أ
العتماد اإليجاري هو ، ولمستا

لستمرارية حياة د فعالة لتمويل استثمارات المؤسسات عوض القروض وسيلة ج
 .14المؤسسة

عمال ني:المطلب الثا
أ
 عدم التوازن العقدي في عقود ال

عمال بعدم التوازن العقدي بين التزامات المتعاقدين نظرا للتفاوت تميزت        
أ

عقود ال
نه  ،الظاهر في المراكز القتصادية في السوق

أ
حد الطرفينلسيما ا

أ
وضعية هيمنة  يحتل ا

خر
آ

سفية التي تمس بمركزه القانوني ممارسات التعلتعرضه لو ،مما يقابلها تبعية المتعاقد ال
تتجلى في مظاهر عدم التوازن  15مما يؤثر سلبا على حرية المنافسة ،حتى القتصاديو

                                                           
  13 نص المادة 942 مكرر 64 من القانون التجاري.

جير التمويلي حج خيار عند انقضاء مدة اإليجار، حسب نص المادة 14
أ

جر بحكم عقد التا
أ

مر رقم  61 يمنح للمستا
أ

من ال
 :، بين51-01

جرة المدفوعة. -
أ

صل المؤجر مع دفع القيمة المتبقية بعد احتساب قيمة ال
أ

 شراء ال
 إعادة إبرام إيجار جديد بتحديد المدة من جديد. -
صل للمؤجر عند انتهاء المدة. إرجاع -

أ
 ال

مر 15 
أ

 63-01، المعدل والمتمم بالقانون 42العدد ، ج.ر. 65/01/2030، المتعلج بالمنافسة، المؤرخ في 02-02ال
 .41، ج. ر. العدد 69/01/3060المؤرخ في  09-60، والقانون رقم 21، ج.ر. العدد 30/01/3001المؤرخ في 
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ول(
أ

عمال ) الفرع ال
أ

د منها بطرق عالجية ) الفرع ، حاول التشريع الحالعقدي في عقود ال
 .الثاني(

عمال
أ
ول: نواحي عدم التوازن العقدي في عقود ال

أ
 الفرع ال

يتعسف  يمنة على السوق، تجعلهتجعل المكانة القتصادية للمتعاقد في وضعية ه       
ول(، وفيها بممارسات ت

أ
تجعل الطرف المقابل في وضعية تبعية عاقدية مقيدة للمنافسة) ا

لتزامات) ثانيا( مما يؤدي إلى عدم توازن العقد من حيث  اقتصادية و يظهر ذلك جليا  ،ال
لزامي، و عقد تحويل الفاتورة مين اإل

أ
  .في عقد التا

ول: التعسف في 
أ
 وضعية الهيمنة القتصادية.ا

تندرج في إطار العالقات القتصادية غير المتوازنة هيمنة وسلطة متعاقد على الطرف        
خر

آ
ل المفرط ل،و ذلك باال و حتى حالة واقعية ستغال

أ
و حج ا

أ
، بحيث تعتبر 16لمتياز ا

عمال من قبيل 
أ

ياز متلذعان التي تعتبر نوعا من عقود اإل"، والعقود النموذجية"عقود ال
حد المتعاقدين بوضعية هيمنة

أ
خر ، ليس للطرف المتعاقدا

آ
قبول كل إل التعاقد و ال

و ما يعرف بع شروط العقد
أ

لتزام النموذجي عليهعلى حالها دون مناقشتها، ا التي و ،رض ال
و 

أ
المؤسسة تعد مسبقا من قبل مانح التمويل كعقد العتماد الذي قيده المشرع في البنك ا

جير
أ

و شركة التا
أ

ذلك في شكل نموذج يتضمن شروط عامة للعقد تدمج فيها ، والمالية ا
 .شروطا مقيدة

صبحت       
أ

إنشائها متشابهة في تحديد التزامات  المؤسسات و حتىجميع عقود تمويل  ا
 
آ

ن المتعاقد معها، بعيدا عن مناقشة شروط العقد، بحيث ل يمتلك المتعاقد ال
أ

خر إل ا
ل قانون المنافسة  على العقديوقع ينظم و م ل، مما دفع المشرع إلى التدخل من خال

أ
ا

ثار الوخيمة لهذا النوع من العقود
آ

 .للحد من ال
 ثانيا: وضعية التبعية القتصادية

لة التعسفيعتد        
أ

ساس إكراه بمسا
أ

، إلى الناتج عن وضعية التبعية القتصادية على ا
ل التعسفي لمركز إلى عدم توازن العقد بع يؤديجانب عيوب اإلرادة اقتصاديا،  د الستغال

 .الخضوع لشروط الطرف القوي القوة، مما يتحتم على الطرف الضعيف
كراه القتصادي جميع صور          تتعلج  التبعية القتصادية التيحالت يتضمن مفهوم اإل

خر دبالتوازن المالي للعقد، و
آ

ثاره بالنسبة للمتعاقد ال
أ

بحيث ون الغير، التي تظهر ا

                                                           
16 Guillaume mallen" l’appréhension des pratiques restrictives pour les autorités française et 
européennes de la concurrence, édition l’harmattan. Paris 2014.p19-24. 
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ل حالة التبعية الناتجة عن وضعية  ن يصدر عن استغال
أ

كراه القتصادي ا يشترط في اإل
ن يحصل على فوائد يتحصل عليها لصالحه ،الهيمنة

أ
و ا

أ
ينجر عنه المساس  ، الذي17ا

من القانوني في المجال التعاقدي، خاصة مع غياب النص القانوني كما هو الحال عليه 
أ

بال
  ي معناه عدم التوازن العقدي،نشيز، فعدم التوازن القتصادار في عقود الف

أ
ين يلجا

أ
ا

جل إعادة التوازن العقدي فيما يخص 
أ

طراف إلى محكمة التحكيم من ا
أ

لتزاماتال  ال
 المتبادلة .

عمال الفرع الثاني: الحد من نواحي عدم
أ
 التوازن العقدي في عقود ال

عمال تطورا كبيرا نظرا لتطور العالقات        
أ

و في ظل غياب  ،القتصاديةعرفت عقود ال
النص تبقى النظرية العامة للعقود قاصرة على معالجة الك ثير من جوانب اإلذعان في مثل 

ول)منها خطر الممارسات التعاقدية التعسفية  ،هذه العقود
أ

ي البطالن الجزئ حتىو (،ا
 ( ) ثانيالهيمنةكجزاء التعسف في وضعية ا

ول: خطر الممارسات التعاقدية 
أ
 في شكل التعسف في وضعية الهيمنة ا

قر        
أ

المشرع الجزائري في إطار قانون المنافسة خطر الممارسات المقيدة التي تمس ا
التي تشكل تعسفا في وضعية هيمنة المتعامل و ،بتوازن العالقات التجارية بين المهنيين

خر، حماية لي القتصادي ف
آ

البحث عن توازن لمتعامل الضعيف ومواجهة المتعامل ال
 .التعاقدية القتصاديةالعالقات 

عالج المشرع الجزائري حالة عدم التوازن العقدي الناتجة عن عدم التوازن       
ل قانون المنافسة في حكم خطر  ،القتصادي ل مراكز القوة القتصادية من خال و استغال

عية الهيمنة و التعسف في وضعية التبعية القتصادية، إذا كانت الشروط التعسف في وض
التعسفية تمس بحقوق و التزامات المتعاقد و تجعلها غير متكافئة، مع استبعاد تطبيج 

حكام المتعلقة بالشروط التعسفية في ظل العالقة بين المهنيين و المستهلكين
أ

 .18ال
إلى  الذي يؤديو  ،شرط الذي يتضمنه عقد اإلذعانيعتبر الشرط التعسفي هو ذلك ال       

عمال المبرمة بين المهنيين عدم التوازن العقدي، حماية ل
أ

لطرف الضعيف في عقود ال
واعد العامة في القانون لشروط التي تم وضعها وفقا لحرية التفاوض، بتطبيج القلخالفا 

 ينظم حالة البطالن. انون المنافسة في ظل غياب نص خاصقالمدني و

                                                           
17Géorgoire loiseau, la puissance de contractant en droit commun des contrats, A.J.C.A, 
décembre2015,p 479 

،  46المتعلج بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ج. ر. العدد 03-04من القانون رقم  20نص المادة  حسب18
 . 61/01/3060، المؤرخ في 41، ج. ر. العدد 01-60، المعدل والمتمم بالقانون رقم 31/01/3004المؤرخ في
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 ثانيا: بطالن الشرط التعسفي
جل إعادة توازن العقد بين التزامات الطرفين، تبطل كل الشروط التعاقدية التي        

أ
من ا

ي 19إضافية تصحيحا للمنافسة التزاماتتحمل الطرف الضعيف 
أ

  د بطال الجزئي للعقاإل، ا
لة بطالن الشرط التعسفي تدخل المشرع في فحتى إمكانية إبطال العقد ككل، و

أ
مسا

للحفاظ على النظام العام متعاقد الطرف الضعيف في العقد، وحماية لمصلحة ال
 القتصادي بهدف حماية السوق.

عمال المبحث الثاني:
أ
 خصوصية تطبيقات عقود ال

لوفة عن ما هو متعارف عليه في العقود التجارية        
أ

ليات غير ما
آ

عمال ل
أ

تخضع عقود ال
لة إبرام 

أ
خرى، خاصة في مسا

أ
سباب تمثلت وال

أ
تنفيذ هذه العقود، و ذلك نظرا لعدة ا

نها عقود 
أ

همها في ا
أ

 بفعل الممارسةغير مقننا
أ

نها ، ة تنشا
أ

و تخضع لقواعد السوق ، كما ا
طر 

أ
صحاب الخبرات في مجالتتعد عقودا غير محصورة، ا

أ
مختلفة من إنتاج و  افها من ا

ومحتواها يختلف من حيث الحاجة في الستفادة من الخبرة " عقد نقل  توزيع ...إلخ،
و الحاجة إلى مصدر تمويل" عقد تحويل الفاتورة و عقد 

أ
 ،التجاري  العتمادالتكنولوجيا"، ا

و الحاجة إلى إنشاء مؤسسة " عقد 
أ

و حتى الحاجة إلى الستفادة "ييرعقد تسز وفرانشيا
أ

، ا
و حتى الحاجة إلى الربح " عقد التوزيع 

أ
و ضمان استثمار" ا

أ
مين، ا

أ
من الضمان " عقد تا

لك ترونية"  .للتجارة ال
عمال        

أ
دية التي على وجود فجوة اقتصادية بالنظر إلى الخبرة القتصاتقوم عقود ال

خر في حاجة إليها )كي (،وضعية هيمنةيمتلكها متعامل اقتصادي )
آ

وضعية ون الطرف ال
برز تطبيجتبعية(، و

أ
(، مطلب ثاني)ديك الف عقد راهن هوفي الوقت ال لهذه العقود ا

لك ترونية التعاقد المؤتمت في ول(. التجارة ال
أ

  ) مطلب ا
ول:

أ
 في التجارة اللك ترونية التعاقد المؤتمت المطلب ال

قانونيا بين شخصين عبر وسيلة اتصال رقمية تعبر عن تعاقدا " المؤتمت يعد التعاقد       
لك تروني "،مثل في الحاسوب المبرمجتهما تيإرادت خذ هذا التعاقد حكم التعاقد اإل

أ
 فيا

النوع من التعاقد  الصامت الذي ل يخرج في مضمونه عن سياق العقود التقليدية، و هذا
المسماة يخضع للنظرية  من العقود غيريعتبر هو ولم ينظمه المشرع بتنظيم خاص، 

 العامة للعقد.

                                                           
مر رقم  62نص المادة 19

أ
قرت جزاء البطالن الجزئي للعقد المتعلج بقانون المنافسة  02 -02من ال

أ
المعدل والمتمم " ا

 المساواة و الشفافية في مجال المنافسة.
أ

جل إعادة التوازن القتصادي للعقد، و حتى إقرارا لمبدا
أ

 من ا
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عمال لكون الشركات الكبرى        
أ

 يعد التعاقد المؤتمن من العقود المستحدثة في عالم ال
 إلى وسيلة برمجة الكمبيوتر م ،د ذاتهل يهمها الشخص المتعاقد و إنما العقد بح

أ
ن فتلجا

جل القيام بالتعاقد القانوني )
أ

ول( من طرف ا
أ

مما يصعب وضع  الشركة مهندسيالفرع ال
 .)الفرع الثاني(تكييف قانوني له

ول: مفهوم التعاقد المؤتمتالف
أ
 رع ال

ن الك ثير من الدول العربية نظمته        
أ

يعد هذا التعاقد دخيال على التشريع العربي، إل ا
مور الشركة     ،كإمارة دبي

أ
همية في مجال تسيير ا

أ
ردني لما له من ا

أ
 التجارية.و التشريع ال

ول تعريف التعاقد المؤتمت:
أ
 ،Automatiqueهي طرجمة للمصطلح الفرنسي  المؤتمت ا

و اإلنجليزي 
أ

وتوماتيكيو   Automtionا
أ

يطلج على كل ما يعمل هو مصطلح و  ،يعني ا
دخل الحياة التجارية  هذا المصطلح الذي ،20دون تدخل بشري  –برمجة مسبقة  –ذاتيا 

و بيع منتوجاتها
أ

جل تقديم خدماتها ا
أ

عمال لك ثرة العقود التي تبرمها من ا
أ

من  ،لرجال ال
نها عرفت حيزا كبيرا في المجال اإلداري 

أ
جل زيادة اإلنتاج و حتى ا

أ
صبح  ،ا

أ
بحيث ا

جل الحصول على وثيقة إدارية د
أ

ون التحدث مع المواطن يتعامل مع الكمبيوتر من ا
صبح هذا التعاقد مهما حتى في الحياة الجتماعية للمواطن العادي  مصلحة، وصاحب ال

أ
ا

، فيك فيه إدخال نظرا لسرعة القيام بالعملية كالحصول على مبلغ مالي من حسابه الجاري 
لة

آ
تغني  ،و اتباع خطوات محددة، حتى تتم العملية بنجاح و بسرعة فائ قة بطاقته في ال

 .21النتظار وهاتالشخص عن عناء الوقوف في طاب
تمتة:  يقصد

أ
" استخدام جهاز الحاسوب المبني على المعالجات و البرمجيات في بال

عمال  مختلف القطاعات الصناعية ، التجارية 
أ
مين سير ال

أ
جل تا

أ
و الخدماتية من ا

لي دقيق و سليم، و بسرعة فائقة".
 
 بشكل ا

مريكي  جاء تعريف التعاقد المؤتمتو        
أ

في قوانين دول مختلفة كالقانون التجاري ال
لك ترونية، و قانون إمارة دبي للمعامالت والموحد،  ن التجارة اإل

أ
قانون كندا الموحد بشا

لك ترونية الموتمتة لك ترونية كلها تنصب في نفس المعنى، فيقصد بالمعامالت اإل هي  22اإل

                                                           
لك تروني، دار الفكر الجامعي، دون طبعة، مصر 3001، ص 610.   20 خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد ال

عمال فنية مثل وكالء البحث عن المعلومات، الوكالء  21
أ

نواع منهم وكالء يقومون با
أ

لك تروني المؤتمت عدة ا الوكيل ال
لك تروني المؤتمت، مقال بمجلة  المراقبين، الوكالء المساعدين..، لتفاصيل اك ثر انظر قوبعي بلحول، تقنية الوكيل ال

 . 66العلوم الجتماعية واإلنسانية، العدد
 320، ص 3001د الفتاح بيومي حجازي " التجارة عبر اإلنترنيت"، دار الفكر الجامعي، مصر، عب 22
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و "  تلك:
أ
و جزئي بواسطة وسائل ا

أ
و تنفيذها بشكل كلي ا

أ
برامها ا المعامالت التي يتم ا 
لك ترونية ل تخضع في تلك  ي شخص طبيعي"سجالت ا 

أ
 اللحظة لمراجعة من ا

لك تروني الذي يعتبر        " برنامج  :فتتم هذه العقود عن طريج ما يعرف بالوسيط اإل
لي يستجيب لتصرف شخص طبيعي ب

 
لك تروني لحاسب ا و جزئيا، ا 

أ
شكل مستقل كليا، ا

شراف نسان في الوقت الذي يتم فيه التصرف" دون ا   ا 
تمام التعاقد المؤتمت:  ثانيا: خطوات ا 

لك تروني( مبرمج  بين قد المؤتمتاعتيتم ال        الشخص الطبيعي و الحاسوب ) الوكيل اإل
 مسبقا، فيتم إعداده عبر خطوات مسبقة تتمثل في:

و باإلنابة عن شخص برمجة الكمبيوتر  -
أ

صيل، ا
أ

لي بتدخل شخص طبيعي ا
آ

للرد بشكل ا
 معنوي ) الممثل القانوني(، حسب نظام معلوماتي محدد مسبقا.

وتوماتيكية حسب البرمجة التي تم عليها، بعد إعطائه  -
أ

قيام الكمبيوتر بالرد بالطريقة ال
وامر من الشخص المتعاقد معه.

أ
 ا

قد التقليدي فيما يخص التفاوض، العامة إلتمام التعان القواعد هذا يعد خروجا عو      
لك ترونيو لة اإليجاب " يعرض البائع مشترياته للبيع بواسطة الوسيط اإل

أ
القبول " و "،مسا

 و يتم دفع الثمن عند التسليم. "،زر  التي تتجه إلى الشراء بواسطة كبسة اإلرادةوهو تلك 
ن هذا التعاقد يكون دائما عرضة       

أ
نها عقود  للقرصنة الرقمية،إل ا

أ
على الرغم من ا

نافذة حتى بعد القرصنة عليها، بواسطة رسالة إلك ترونية تعد وسيلة للتعبير عن صحيحة و
و من نظام معلوم منشئ الذي له صالحية التصرف بنفسهاإلرادة، صادرة من ال

أ
ات ا

لى ع قواعد العامة، و قد اعتمد المشرع الجزائري في ظل المبرمج للعمل تلقائيامؤتمت، و
لتهرادة التصور التعبير عن اإل ي وسيلة ل تدع ظروف الحال شكا في دل

أ
ا على ي تكون با

بواسطة الوسيط  المتعاقدإرادة  معنى هذا ل شيء يمنع من التعبير عنالتراضي، و
لك تروني بغياب النص الخاص  .ال

 لتكييف القانوني للتعاقد المؤتمتالفرع الثاني: ا
لك تروني عن طريج الوسيط صالحية         عطت كل القوانين التي نظمت التعاقد ال

أ
 إبراما

نها إنابة ) كما  ،مثل هذه العقود وفج برنامج مسبج إلتمام العقد
أ

ساس ا
أ

تم تكييفها على ا
م

أ
ردني(، ا

أ
نها وكالة ) كما فعل المشرع البحريني(، وبالرجوع الى القواعد  فعل المشرع ال

أ
ا
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 في عقدي اإلنابة  العامة
أ

جل إتمام هذا العقدا
أ

، 23و الوكالة يستلزمان إرادة لدى عاقديه من ا
ير خالف فقهي حول المركز القانوني الكمبيوتر عديم اإلرادة ، مما يث دو هذا ما يغيب عن

 .للكمبيوتر في التعاقد
سناد الشخصية القانونية للكمبيوتر ول: ا 

أ
 ا

ي إمكانية تمنح الشخصية القانونية للح       
أ

لي الذي يتم بواسطته إبرام العقد ، ا
آ

اسب ال
هلية إبرام العقد خاصة مع تطورات الذكاء الصناعي.

أ
 تمتع هذا الكمبيوتر با

و ما يعرف بالشخصية القانونية للكمبيوتر، من الناحية القانونية  نقد:
أ

هلية التعاقد ا
أ

منح ا
الذمة المالية المنعدمة منها بعدة عناصر ساغ، لرتباط الشخصية القانونية، غير مست

شخاص و، للكمبيوتر
أ

و شركات التي تنحصر على مجموعة ال
أ

شخاص ا
أ

موال ) شركات ال
أ

ال
موال(

أ
 .ال

 الكمبيوتر وسيلة للتعاقد المؤتمتثانيا: 
داة اتصال تربط بين المتعاقدين يعد الكمبيوتر       

أ
دوره في نقل اإلرادة من  ، فيقتصرا

خر
آ

خطاء في البرمجة و تشغيل  ، و علىمتعاقد إلى ا
أ

ساس يحمل المتعاقد ال
أ

هذا ال
لك ترونية التي تقوم بعملية التعاقد لي يعتبر  24البرامج اإل

آ
، فما يصدر عن الحاسب ال

 صادرا من المتعامل نفسه.
لك تروني مجرد وسيلة في يده يستعملها للتعبير        يعتبر المتعاقد عن طريج الجهاز اإل

خر سواءه و عن إرادت
آ

م قبول، بحيث المتعاقد  إعالنها للمتعاقد ال
أ

يستخدم كانت إيجابيا ا
لك تروني على الرغم من عدم التدخل يسخره لخدمته، والجهاز و جواز التعاقد بالوسيط اإل

نه تنسب اإلرادة لمنشئ البرنامج ) صاحب البرنامج( إبرامالبشري وقت 
أ

       ، 25العقد إل ا
ن  هذا ين متخصصين فيبمهندس عند استعانتهو

أ
تنسب اإلرادة المجال ل يعني ذلك ا

 القائل هؤلء المهندسين هم إنما لهم، و
أ

مجرد عمال لصاحب الشركة و هذا تطبيقا لمبدا
لك تروني. لك تروني " وجوب إسناد اإلدارة في التعاقد اإل  في التعاقد اإل

 
 

                                                           
لك ترونية، دار الثقافة للنشر، طبعة   23  ردن 06محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة ال

أ
-53، ص 3001، ال

52 
ول –عبد الفتاح حجازي، مقدمة في التجارة العربية  24 

أ
، 3002ار الفكر الجامعي، دون طبعة، مصر ، د-الك تاب ال

 .320ص 
لك ترونية، دار الجامعة، مصر  25  نظر محمد حسين منصور، المسؤولية ال

أ
ك ثر ا

أ
 3002لتفاصيل ا
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 عقود الفديك المطلب الثاني:
الدولي للمهندسين الستشاريين تعتبر عقود الفديك عقودا نموذجية و ضعها التحاد        

عمال البناء و، 
أ

في  ،التشييد التي تتطلب إمكانيات كبيرة و فترات زمنية طويلةلستيعاب ا
تحديد و ،مع اإلرادة المشتركة لطرفيه تتالءمإطار تعاقدي مسبج يتضمن قواعد موحدة 

ساسية و الثانوية امالتزاماته
أ

بحيث يعفى المقاولين من الخضوع للقوانين الوطنية مع  ،ال
 ،و المصالح المتناقصة و الظروف المتسارعة لتتالءمفتح المجال لهم لتعديل بنود العقد 

ن الواقع القتصادي حتم اللجوء إلى هذا النوع من عقود التشييد فالبد من تحديد 
أ

إل ا
ول(

أ
لة إبرامها و تنفيذها ) الفرع الثاني ( ،مفهومها ) الفرع ال

أ
 .و مسا

ول: مفهوم عقد الفديك
أ
 الفرع ال

 استحدث اتحاد المهندسين الستشاريين عقود الفديك للبناء و التشييد الدولية       
قبلت عليها العديد من الدول منها التشريع الجزائري 

أ
، 26بتطبيج قواعد دولية موحدة، ا

قل تكلفةتقليدية بحيث يحافظ على العقود ال
أ

نها ا
أ

، بحيث يبرم عقد عند إنجاز المشاريع ل
 
أ

           " الجهة مقدمة المناقصة طراف، المتمثلة في صاحب المشروع الفديك بين ثالثة ا
التشييد وفقا والمقاول الذي اختاره صاحب المشروع إلنجاز البناء وممول المشروع، و

خير 
أ

جر، هذا ال
أ

 .27الذي يعد المحور الجوهري للتنفيذلتصميم المهندس مقابل ا
ول:

أ
      تمييز عقد الفديك عما يشبه من عقود: يلتقي عقد الفديك مع مختلف عقود البناء  ا

 التشييد منها:و
 شخص معنوي جراء اتحاد عدد من : ينشعن عقد المشروع المشترك -

أ
شركات ا

إنجاز  المتمثل في ،الهدف، يك تسب الشخصية المعنوية القانونية لغاية تحقيج تيةمقاول
رباحمجمعات سكنية، و مشاريع 

أ
و الخسائر ، و هذا  بناء مختلفة بالتشارك في اقتسام ال

) شخص  عقد الفديك الذي يحتفظ كل مقاول ما يميز عقد المشروع المشترك عن
و معنوي( بشخصيته

أ
ك تفاء و ،القانونية طبيعي، ا  إبرام عقود مشاركة مع الغير.ب ال

                                                           
، المؤرخ 01-04نظم المشرع الجزائري مهنة المهندس المعماري و حدد شروط النتاج المعماري بموجب القانون رقم  26

وت  64في 
أ

، إل 3009جوان  30المؤرخ في  60-09، و نظم عقد المقاولة في التقنين المدني رقم 96د ،ج. ر العد3004ا
ن إقبال التشريع الجزائري على هذا النوع من العقود بقي ضئيال مع شركات مقاولتية دولية و مكاتب هندسية عالمية.

أ
 ا

لفديك وضع التصميم و النماذج يعد المهندس الشخص الذي يعينه صاحب المشروع ، يعهد إليه بموجب عقد ا 27
المنظم لمهنة المهندس  01-04إلقامة البيانات و صيانتها       و اإلشراف على حسن إنجازها، انظر في ذلك القانون 

  .96، ج. ر. العدد 64/01/3004المعماري المؤرخ في 
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: يبرم صاحب المشروع عقد مع مجموعة من المقاولين على د التشييد الجزئيعن عقو -
جل إنجاز المشروع ، فيلتزم كل مقاول بتنفيذ العقد الجزئي

أ
و ذلك  ،مراحل من ا

، بتقديم تصاميم جزئية تخص كل مرحلة من مراحل 28بالتضامن إلنجاز المشروع الرئيسي
 دون قيام شخص معنوي جديد عكس الفديك الذي يقدم التصاميم دفعة واحدة. ،إلنجازا
تمنح الدولة امتياز المشاريع العامة  عن عقد البناء و التشغيل و نقل الملكية -

له تجاريا لعدة سنواتو لمستثمر خاص، و إدارته و المرافج العامة اإلستراتيجية  ،استغال
رباح منل

أ
، 29مع نقل ملكيته إلى الدولة عند انتهاء العقداسبة، سترداد تكاليفه و تحقيج ا

لة تمويل المشروع الذي ينجزه في بينما يتولى صاحب المشروع 
أ

عقد الفديك مسا
و 

أ
 مصلحة المقاول وفج تصميم المهندس.للمصلحته ا

نواع عقود الفديك:
أ
 ثانيا: ا
 :عدة نماذج لعقد الفديك الستشاريينالدولي للمهندسين  التحاداقترح        

صفر -
أ

عمال المقاولتية الميكانيكية  :الك تاب ال
أ

و الكهربائية يتضمن الشروط التعاقدية ل
التنفيذ وفقا لمتطلبات صاحب المصممة من المقاول، يتولى فيها عملية التوريد و

 .30المشروع ، مع إمكانية تجهيز المشاريع الصناعية كليا
يتولى المقاول في عقد التصميم و التشييد و تسليم المفتاح لجميع الك تاب البرتقالي:  -

عمال المتكاملة المدنية
أ

 .الميكانيكية و الكهربائية ،ال
عمال الهندسة المدنية  -

أ
حمر: يتضمن نموذج الشروط العقدية لمقاولت ا

أ
الك تاب ال

و المهندس المصممة من قبل صاحب المشروع
أ

ى تنفيذ و يقتصر فيها دور المقاول عل ،ا
عمال البناء وفقا لتصميمات المهندس و تحت إشرافه.

أ
 ا

-  
أ

عمال الهندسية ذات القيمة الصغيرة خضر: يوفر نموذج لعقود البناء والك تاب ال
أ

ال
عمال البناء المدنية، للمقاالتي تنجز في مدة قصيرة، ونسبيا

أ
     ، الميكانيكية ول القيام با

 .ب المشروعالكهربائية وفج تصميم المهندس لصاحو
 
 

                                                           
القانون، جامعة اإلمارات العربية سمير حامد الجمال، القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفديك، الشريعة و  28

ك توبر  93المتحدة، عدد 
أ

 15، ص 3063ا
ولى، مصر 3001، ص 11 و 15. 

أ
 29محمود عاطف البنا، العقود الدارية ، دار الفكر العربي، الطبعة ال

ردن، 3064، ص 34،39 
أ

 محمد ابراهيم إبداح، عقود المقاولت الدولية" دون طبعة" دار الثقافة للنشر و التوزيع، ال
30 
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 الفرع الثاني: تكوين عقد الفديك ) و تنفيذه(
، يحتوي على شروط عديدة تستنبط من يعتبر عقد الفديك عقدا نموذجيا معد مسبقا       

ركانه 
أ

طرافوالتزامات ا
أ

طراف العالمية الملزمة على نحو ل يمكن إل شروط العقدو ،ال
أ

رادة ال
 التعاقد.تعديلها إل فيما تعلج بخصوصية 

برام عقد الفديك ول: ا 
أ
طراف تعديلها  :ا

أ
          يقوم عقد الفديك على شروط عامة ل يمكن لال

 شروط خاصة بالتعاقد في حد ذاته.و
راد: إذا الشروط العامة -1

أ
طراف التعاقد في مجال البناء و التشييد عليهم احترا ا

أ
م ال

اغة العقد باستعمال من صي ،الفديك عالمياعقود الشروط التي نجدها في كل بعض 
طرافه، من ذكر عبارات واضحة

أ
معلومات دقيقة عن صاحب المشروع وممثليه ، تحديد ا

سينجز المشروع مع تحديد المقاول الذي ، والمهندسمعلومات عن و، القانونيين
مع تحديد فترة إنجاز المشروع، بتحديد مخاطر اإلنجاز ومسؤولية كل طرف في العقد، 

شغال و تاريخ التسليم ... إلخ تاريخ بداية
أ

مختلف الشروط العامة المتطلبة مع  ، وهذهال
من قبل المقاول" و ك تاب القبول تقديم ك تاب عرض المناقصة " اإليجاب المقدم 

 .31"الموافقة الرسمية لصاحب المشروع"
و  ،مكملة للشروط العامةالشروط الخاصة تعتبر الشروط الخاصة:  -2

أ
بإضافة تعديالت ا

ساسية، كإعداد و تقديم عروض مإلغاءات على بنود العقد 
أ

جل الدخول ال
أ

ناقصات من ا
ل  داء خال

أ
تحصله على ك تاب القبول  يوما من 64في المشروع، تقديم ضمان ال

المحلية و تعيين العمال وفج القوانين  ،، احترام إجراءات السالمة العامةللمناقصة
 .32إلنجاز المشروع

طراف المتعاقدة تنفيذ ما جاء في بنود العقد حسب ثانيا: تنفيذ عقد الفديك
أ

: على ال
نه بحدوث تغي

أ
ثناء التنفيذ يالقواعد العامة، إل ا

أ
طراف ا

أ
رات طارئة يمكن تعديل التزامات ال

 :كاستثناء
طراف وفق العقد الصلي:  -1

أ
طراف العقد اتنفيذ التزامات ال

أ
لتزام بما جاء في على ا ل

صلي:ال
أ

 عقد ال
: يلتزم المقاول بإنجاز المشروع بحسن نية وفج الشروط العامة للعقد بالنسبة للمقاول

لة التنفيذ
أ

       ع، و و حسب ما تم التفاق عليه مع صاحب المشر  ،المحددة مسبقا في مسا

                                                           
 31 محمد إبراهيم إبداح، نفس المرجع، ص 25-21.

نظمة الداخلية للدولة ، و في القانون الجزائري تخضع المرسوم  32
أ

 الرئاسيخضوع هذه الشروط الخاصة للقوانين و ال
  .30ر. العدد ، ج.61/05/3069 المتعلج بالصفقات العمومية، المؤرخ في 69-341
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جل  مع ،حسب تعليمات المهندس المتابع لمراحل اإلنجازو
أ

تسليم المشروع في ال
  .33و إخالء الموقع بإصدار شهادة اإلبراءناية الرجل الحريص بذل عالمحدد ب

يلتزم صاحب المشروع حتى يستطيع المقاول البدء في تنفيذ  بالنسبة لصاحب المشروع:
تهيئة موقع إنجاز المشروع بنقل كل المواد الموضوعة عليه، مع تحمل كل  ،التزامه

عمال الشغب 
أ

خل للمقاول فيها، لذلك التي ل د ،" الظروف الطارئة" مخاطر الحروب و ا
مين المشروع يستلزم عليه

أ
ضرار التي تصيب  تا

أ
طوال فترة استمراريته، و تعويض كل ال

شغال ، ومع دفع مستحقات الم الغير،
أ

دفع فارق المبلغ في حالة قاول  كمقابل إلنجاز ال
كد من مطابقة، 34تعديل شروط اإلنجاز، مع التزامه بتسلم المشروع

أ
إنجاز  بعد التا

 .دالمشروع لشروط العق
وامر تغير اللتزامات: -2

أ
صدار ا حد  ا 

أ
ن يحج ل

أ
نها ا

أ
وامر من شا

أ
طراف التعاقد إصدار ا

أ
ا

من المهندس الذي حتى ضيه المشروع بإرادته المنفردة، ووفج ما يقت ،تغير في التزاماتها
 على مدى مطابقة اإلنجاز من المقاول لشروط العقد.يبقى يشرف 
فيلتزم تقنيا بإعداد التصميم و متابعة تجسيده  ،: المسمى في العقد هندسبالنسبة للم

تكون مطابقة والتي تعليمات طيلة فترة إنجاز المشروع عمليا إعطائه ومن قبل المقاول، 
و بالزيادة، 

أ
طراف باإلنقاص ا

أ
ن تغير من التزامات ال

أ
نها ا

أ
و حتى من شا

أ
       لشروط العقد، ا

 في التصميم،وة ذلك لمواجهة القو
أ

وامر صاحب المشروع، القاهرة، خطا
أ

و تنفيذ ال
أ

ا
 .35بحيث في حدود المعقول و في حدود بند العقد

لتزاماتبالنسبة لطرفي العقد - وامر تغير ال
أ

ثناء  : يحج لصاحب المشروع إصدار ا
أ

ا
وامر غير  التنفيذ، بما يتوافج وتطور قدراته المالية واحتياجاته، وذلك

أ
ن تكون هذه ال

أ
با

الحصول على تراخيص إلنجاز هذه التغيرات،  مع وجوب جوهرية ل تمس محل العقد،
طراف 

أ
وامر تغير من التزامات ال

أ
تحمل جميع النفقات اإلضافية، كما يجوز للمقاول اقتراح ا

و تخفيض تكلفته
أ

 .36بشكل يسرع وتيرة إنجاز المشروع ا
 
 

                                                           
ثرها على التزامات المقاول و المهندس ورب العمل، دون طبعة، دار الجامعة  33

أ
حمد البهجي، عقود الفديك و ا

أ
عصام ا

 56-50، ص 3001الجديدة، مصر، 
 34سمير حامد الجمال، نفس المرجع، ص 620 

 35 نفس المرجع، ص 94-92
 36 محمد ابراهيم إبداع، نفس المرجع، ص 41-49.
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   خاتمة:
طراف العالقة التعاقدية،       

أ
عمال بخاصية الالمساواة بين التزامات ا

أ
         تتميز عقود ال

نها و هذا يعد خروجا صارخا عن النظرية العامة
أ

 تركز للعقد، و المالحظ على هذه العقود ا
حتى قتصادي في عقد تحويل الفاتورة، وعلى صفة المتعاقد بالنظر إلى وزنه وثقله ال

لة تطبيج قواعد اإلي العتماد
أ

عمال واقعا ل مفر منه في مسا
أ

جاري مما يفرض على مناخ ال
عوان القتصاديين، خاصة مع غياب النص 

أ
-المنافسة، كما هو متعارف عليه بين ال

، التعاقد المؤتمت في ك ثير من هذه العقود، كعقد الفرانشيز -التنظيم التشريعي
لك تروني، و هميتها حتى عقود الفديك، التي كانت ماإل

أ
وضوع دراسة تطبيقية لها، نظرا ل

 الكبيرة.
لك تروني نفسه في ظل التكنولو       جيا الرائدة في جميع يفرض التعاقد المؤتمت اإل

عمال، المجالت، و
أ

العالمية نجد الك ثير من الشركات المحلية وحتى في جانب مناخ ال
مستوى إقبال الغير من تستند على هذا النوع من التعاقد لتفادي الضغط الحاصل على 
ن المنتجات التي تقدمها.

أ
جل التعاقد، و تسهيال إلجراءات في شا

أ
 ا

طراف تحديد الشروط       
أ

ل تعد عقود الفديك عقود إذعان و إنما هي نموذجية يحج لال
لتزاماتالعامة للعقد مع إضافة شروطا خاصة  طراف ل

أ
قود تسمح لمؤسسات و هي ع ،ال

ساليب الدولة إنجاز و
أ

كبر حديثة، وتشييد مشاريع البنى التحتية با
أ

ذلك بالستعانة با
عمال طابع الدولية

أ
 .شركات البناء العالمية و المكاتب الهندسية، مما يضفي على عقود ال

عمال و تسميتها :التوصيات
أ

 من اجل تنظيمها ضرورة تنظيم المشرع الجزائري لعقود ال
طراف ، و

أ
عمال. القتصادعلى  الحفاظلتحديد التزامات ال

أ
 الوطني، و ضبط مناخ ال

 قائمة المراجع:
 النصوص القانونية

 القانون التجاري  -
 3009جوان  30المؤرخ في  60-09القانون المدني رقم  -
، المؤرخ  46المتعلج بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ج. ر. العدد    03-04القانون رقم  -

 .61/01/3060، المؤرخ في 41، ج.ر. العدد 01-60والمتمم بالقانون رقم  ، المعدل31/01/3004في
مر رقم  -

أ
، المؤرخ في 02اإليجاري، ج.ر. العدد  بالعتمادالمتعلج  6551جانفي  60المؤرخ في 09-51ال

 6551جانفي  64
مر  -

أ
 3002جويلية 02، المؤرخ في 11المتعلج بالنقد و القرض.ج.ر. العدد  66-02ال

مر  -
أ

، المعدل والمتمم 42، ج.ر. العدد 65/01/3022، المتعلج بالمنافسة، المؤرخ في 02-02ال
 .21، ج.ر. العدد 30/01/3001المؤرخ في  63-01بالقانون 
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مر رقم  -
أ

 .96. العدد ، ج. ر64/01/3004معماري المؤرخ في المنظم لمهنة المهندس ال 01-04ال
 .30، ج.ر. العدد61/05/3069المتعلج بالصفقات العمومية، المؤرخ في  341-69المرسوم    -
ك توبر  39المؤرخ في  14، ج.ر. العدد 226-59المرسوم التنفيذي رقم  -

أ
 6559ا

 الك تب
لي، النظرية العامة للعقد، الطبعة الثالثة، موفه للنشر، الجزائر  -  .3062علي فيال
 .3066الضبط القتصادي، دار بلقيس، دون الطبعة، الجزائر بوجملين وليد، سلطات  -
عمال، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، مصر  -

أ
 .3069حسن عبد الله حسن، عقود مقاولت ال

 . 3001عبد الفتاح بيومي حجازي " التجارة عبر اإلنترنيت"، دار الفكر الجامعي، مصر -
المستحدثة في عقود الفديك" الشريعة و القانون، جامعة سمير حامد الجمال " القواعد القانونية  -

ك توبر  93اإلمارات العربية المتحدة، عدد 
أ

 . 3063ا
ولى،محمود عاطف البنا، العقود الدارية -

أ
 15و 11، ص 3001مصر  ، دار الفكر العربي، الطبعة ال

ردن  إبراهيممحمد  -
أ

إبداح، عقود المقاولت الدولية" دون طبعة" دار الثقافة للنشر و التوزيع، ال
3064. 

ثرها على التزامات المقاول و المهندس ورب العمل، دون -
أ

حمد البهجي، عقود الفديك و ا
أ

 عصام ا
 .3001طبعة، دار الجامعة الجديدة، مصر

لك  - ، 06ترونية، دار الثقافة للنشر، طبعة محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة ال
ردن

أ
 3001ال

ول –عبد الفتاح حجازي، مقدمة في التجارة العربية  -
أ

، دار الفكر الجامعي، دون طبعة، -الك تاب ال
  .3002مصر 

لك ترونية، دار الجامعة،  -  .3002مصر دون طبعة، محمد حسين منصور، المسؤولية ال
لك تروني، دار الفكر الجامعي، دون طبعة، مصر خالد ممدوح ابراهيم، إبرام  -  .3001العقد ال

طاريح 
أ
 الدك توراها

طروحة دك توراه،  -
أ

محمود بشير " النظام القانوني للوسائل الحديثة لتمويل المؤسسات القتصادية ا
 3064-3062،  6كلية الحقوق،جامعة الجزائر 

طروحة دك توراه كلية  -
أ

ئ تمان المصرفي، ا  3060،3066الحقوق بجامعة الجزائر، شامبي ليندة " اإل
 الك تب باللغة الجنبية

 - Guillaume mallen" l’appréhension des pratiques restrictives pour les autorités 
française et européennes de la concurrence, édition l’harmattan. Paris 2014. 

 - Géorgoire loiseau, la puissance de contractant en droit commun des contrats 
A.J.C.A. décembre,2015. 
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عمال في التشريع الجزائري 
أ
 عقود ال

 د. توفيق شندارلي
 
أ
ستاذ محاضر قسم ا

أ
 ا

 والعلوم السياسيةكلية الحقوق 
 جامعة يحى فارس بالمدية

toufikchandarli@gmail.com 
 

 مقدمة

فرزها التطور العلمي
أ
عمال سلسلة من التغيرات العميقة التي ا

أ
         عرف عالم ال

دى إلى اتساع المو
أ
فراد والتكنولوجي، مما ا

أ
حتى بين الدول، عامالت و ازدهارها بين ال

دى
أ
سواق و ظهور الشراكة اإلقليمية و الدولية. مما ا

أ
ذلك بالمؤسسات  إلى جانب تحرير ال

ساليب جديد
أ
ة، لتطوير القتصادية إلى مسايرة هذه التطورات بإيجاد و استحداث طرقا و ا

تحسين قصد تحقيق فاعليتها القتصادية وتنويع منتجاتها، وتوسيع استثماراتها و
سواق على 

أ
مردوديتها و تعزيز قدراتها التنافسية، وهذا ما يمكنها من إيجاد مكان لها في ال

و الدولي على حد سواء.الم
أ
 ستوى الوطني ا

دركت الدول المتقدمة الدور الذي تلعبه المؤسسات القتصادية في تحقيق 
أ
لقد ا

الجزائر على غرار م تحقيق الستقرار الجتماعي. ومن ثالتنمية و الزدهار القتصادي، و
دركت ذلك الدور،

أ
حاجاتها لما تعانيه من اختالل كبير في اقتصادها و  باقي الدول ا

ل من حجم معاناتها القتصادية. ِّ
 الملحة إلى حلول ُتقل 

كان  و تجسيدا لهذا الدور الذي تلعبه المؤسسات القتصادية و تلبية لحاجياتها،
مامها بإزالة كل العوائق التي تعترضها ، فظهرت عالقات 

أ
من الضروري فتح المجال ا

ساس إبرام عقود مستحدث
أ
ة، تتماشى مع مختلف المصالح اقتصادية جديدة، تقوم على ا

ن العقود الكالسيكية 
أ
عمال في ذات الوقت. ذلك ا

أ
الواجب حمايتها و تناسب مجال ال

ثبتت محدوديتها في مواكبة التطورات 
أ
و القانون التجاري ا

أ
الواردة في القانون المدني ا
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ز بالسرعة في المبادلت التجارية، و كذا  عمال، الذي يتمي 
أ
الزيادة الحاصلة في مجال ال

 الكبيرة في حجم النشاط القتصادي.

مام عجز العقود الكالسيكية عن مسايرة هذه البيئة الجديدة لمجال إذن، و
أ
ا

عمال،
أ
ول(، ال

أ
عمال )المبحث ال

أ
ل المشرع الجزائري  ظهرت عقود ال كبقية  –حيث تدخ 

 )المبحث الثاني(. ين هذه العقود المستحدثةبتقن   -المشرعين في مختلف الدول

عمال
أ
ول: ظهور عقود ال

أ
 المبحث ال

طراف المتعاقدة ، يسعى كل كل منهما إلى الستفادة 
أ
ن ال

أ
صل في التعاقد، ا

أ
ال

ثار العقد، وذلك تلبية لحاجاته و مصلحته الخاصة
 
، فقد تكون الستفادة هو انتقال 1من ا

و النتفاع بالشيء، وقد تتحدد الستفادة في تقديم خدمات.
أ
 ملكية، ا

و هي العقود -بعض العقود  2في القانون المدني شرع الجزائري لقد َخصَّ الم
ند تكوينها، وما يترتب بتنظيم خاص فقام بتسميتها و حدد مايجب توافره ع -المسماة

ثار، و من هذه العقود نجد عقد البيع
 
و عقد  5عقد الشركة ،4، عقد اإليجار3عليها من ا

                                           
لقيت -1 

أ
عمال، مداخلة ا

أ
عمال في ظل عجز العقود الكالسيكية على تنظيم مجال ال

أ
.عثمان بالل : ظهور عقود ال

أ
 ا

عمال و دورها في تطوير القتصاد الجزائري " بكلية الحقوق و العلوم 
أ
شغال ملتقى وطني حول " عقود ال

أ
ضمن ا

 .61ص ،2162ماي  61و61السياسية بجامعة  بجاية يومي 

مر رقم -2 
أ
المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، الصادر في  6717سبتمبر 21المؤرخ في  75-17صدر بموجب ال
 .6717سبتمبر01بتاريخ  15الجريدة الرسمية عدد

ول من الباب السابع تحت عنوان " العقود المتعلقة بالملكية"من المادة  -3 
أ
مه المشرع الجزائري ضمن الفصل ال

نظ 
 من القانون المدني الجزائري. 262إلى  076

مه المشرع الجزائري ضمن  -4 
ول من الباب الثامن تحت عنوان " العقود المتعلقة بالنتفاع بالشيء" من نظ 

أ
الفصل ال

 من القانون المدني الجزائري. 701إلى  211المادة 

مه المشرع الجزائري ضمن الفصل الثالث من الباب السابع تحت عنوان" العقود المتعلقة بالملكية" من المادة  -5 
نظ 
 ن القانون المدني الجزائري.م 227إلى  261
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حكام رِّ و غيرها من العقود، فهذه العقود عُ  1الوكالة
أ
فت منذ زمن بعيد و استقرت ال

 لمنظمة لها.ا

ن العقود الكالسيكية تتصف بالبساطة، عكس عقود  و الملفت لالنتباه،
أ
ا

عمال التي تتصف بالصعوبة و التعقيد و ك ثرة المتعاملين هذا من جهة.و من جهة 
أ
ال

ول من العقود تختلف تماما عن تلك 
أ
خرى، فإن المصالح الواجب حمايتها في النوع ال

أ
ا

عم
أ
ثار المترتبة عنها، فإن كانت في العقود  ال،الواجب حمايتها في عقود ال

 
و كذلك ال

طراف المتعاقدة،
أ
عمال تتعدى مصالح  الكالسيكية ل تتعدى مصالح ال

أ
فإنها في عقود ال

طراف لتشمل القتصاد الوطني للدول
أ
، و من ثم يظهر قصور تطبيق العقود 2هاته ال

ول(. مما استوجب استحداث عقود جديدة 
أ
عمال )المطلب ال

أ
الكالسيكية في مجال ال

عمال لعدم مالئمة العقود الكالسيكية )المطلب الثاني(.
أ
 تدعى عقود ال

عمالالمطلب ا
أ
ول: قصور تطبيق العقود الكالسيكية في مجال ال

أ
 ل

عمال، هو اتصافها بالصعوبة و 
أ
لة تنظيم عقود ال

أ
هم ما يواجه مسا

أ
لعل ا

طراف، عكس ما 
أ
ن المصالح المراد حمايتها متنوعة و متعددة بتعدد  ال

أ
التعقيد، ذلك ا

 
أ
خذ في الحسبان سوى مصالح ال

أ
طراف المتعاقدة. تتصف به العقود الكالسيكية، فهي ل تا

عمال تتدخل فيه الستراتيجيات القتصادية، التي ستؤثر حتما 
أ
ن مجال ال

أ
إضافة إلى ا

 .3على المؤسسة القتصادية و كذا القتصاد الوطني

ن دراسة العقود المدنية،
أ
ل تخرج عن إطار و محتوى القانون  و نشير إلى ا

عمال فإنها تستدعي بالضرورة دراسة قوانين ترتبط بها المدني، 
أ
بينما دراسة عقود ال

                                           
مه المشرع الجزائري ضمن الفصل الثاني من الباب التاسع تحت عنوان "العقود الواردة على العمل" من  -1 

نظ 
 من القانون المدني الجزائري. 757إلى 716المادة

ثير على حرية -2 
أ
ي تا

أ
عمال : ا

أ
التعاقد، مقال منشور في  د.محمد الهادي المكنوزي : من العقود التجارية إلى عقود ال

 .722،ص 2161لسنة51مجلة قضاء محكمة النقض المغربية ،عدد

.عثمان بالل : المرجع السابق،ص-3 
أ
 .66ا
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كالقانون التجاري ،قانون المنافسة و حماية المستهلك، قانون الملكية الصناعية و قانون 
 .1النقد و القرض و غيرها من القوانين ذات صلة

فإن المؤسسة القتصادية ل تتخذ  قرارا، إل بعد دراسة و تدقيق مسبق و بالتالي 
ثير هذه القرارات على المؤسسة القتصادية، فهي تهدف من إبرامها لمثل هذه 

أ
حول مدى تا

و ما يترتب عليها في المستقبل بالنسبة للمؤسسة  العقود هو تحقيق الفعالية القتصادية،
. بينما الهدف من إبرام العقود الكالسيكية هو 2ككل القتصادية و القتصاد الوطني

طراف المتعاقدة دون غيرهما
أ
 .3تحقيق مصالح محددة ،تنحصر في تحقيق مصالح ال

عمال هو 
أ
سباب عدم مالئمة العقود الكالسيكية لتنظيم مجال ال

أ
كذلك من ا

طراف العقد فقط
أ
ثار العقد ل تنصرف إل إلى ا

 
ثر النسبي لهذه العقود، فا

أ
، و هو ما تؤكده 4ال

"ينصرف العقد إلى  يلي:من القانون المدني الجزائري إذ تنص على ما  615المادة 
عمال،

أ
 بالنسبة لعقود ال

أ
خذنا بهذا المبدا

أ
فسيؤدي   المتعاقدين و الخلف العام..." فلو ا

ثار القانونية المراد تحقيقها، فمثال في عقود 
 
ذلك إلى عرقلة تنفيذها  حتما و عدم ترتيبها لال

التي تصدر عن التسيير، ل يجوز لعمال المؤسسة رفض تطبيق التوجيهات و التعليمات 
ر، ن العقد قد َتمَّ إبرامه بين المؤسسة و الُمسي ِّ

أ
ر، بحجة ا ل يسري عليهم كونهم ،  الُمسي ِّ

ن توظيفهم بالمؤسسة َتمَّ قبل إبرامها لعقد التسيير مع 
أ
ليسوا طرًفا في عقد التسيير و ا

ر الُمسي ِّ
ن إلى المحال كذلك في عقد تحويل الفاتو  .5 ورة، ل يمكن للمدين رفض تسديد الدي 
ن إليه،

أ
صلي، وبحجة ا

أ
خير ليس الدائن ال

أ
ن عقد تحويل الفاتورة ل يسري عليه،هذا ال

أ
 ا

نه ليس طرًفا فيه
أ
 .6ل

 

                                           
 . 722د. محمد الهادي المكنوزي: المرجع السابق، ص -1
.عثمان بالل: المرجع السابق،ص  -2

أ
 .66ا

النظرية العامة للعقد، الطبعة الثالثة، دار موفم للنشر، الجزائر،سنة  -د.علي فياللي : اللتزامات - 3
 .27،ص2160رالنش

 .221د.علي فياللي : المرجع السابق،ص -4
.عثمان بالل: المرجع السابق،ص -5

أ
 .62ا

.عثمان بالل :المرجع السابق،ص -6
أ
 .60ا
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عمال لعدم مالئمة العقود الكالسيكية
أ
 المطلب الثاني: استحداث عقود ال

عمال لعدم مسايرة نظرً 
أ
ا لقصور تطبيق العقود الكالسيكية في مجال ال

عمال، فهي تتطور 
أ
عمال، تعتبر نتاج بيئة ال

أ
             خصوصياته، ظهرت عقوًدا خاصة بال

ُم بالمالئمة مع هذا المجال تدعى بعقود و ليات هذه البيئة، فهي َتَتسِّ 
 
تتعدد وفقا لقواعد و ا

عمال
أ
نظمة جديدة لتطوير اقتصاديات الدول لتوفير طرق جديدة 1ال

أ
، التي استحدثت ا

ول(. و الستفادة من خبرات و سمعة المؤسسات 
أ
لتمويل المؤسسات القتصادية )الفرع ال

ك ثر تطوًرا قصد تطوير نشاطها )الفرع الثاني(.
أ
 ال

عمال مصدًرا
أ
ول:عقود ال

أ
 للتمويل الفرع ال

موال بصفة 
أ
عمال طرًقا جديدة للحصول على ال

أ
وجدت بعض عقود ال

أ
لقد ا

 لسيما الحديثة منها، سريعة و مضمونة، تتناسب و حاجات المؤسسات القتصادية،
موال

أ
هم هذه الطرق للحصول على ال

أ
، حيث 2حيث يعتبر عقد تحويل الفاتورة ،من ا

ه المادة عَ  فت  نه: 3من القانون التجاري الجزائري  62مكرر 720رَّ
أ
"عقد تحويل الفاتورة هو  على ا

عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة، تسمى"وسيط"محل زبونها 
جل محدد ناتج عن 

أ
خير المبلغ التام لفاتورة ل

أ
المسمى"المنتمي"،عندما تسدد فوًرا لهذا ال

جر".
أ
 العقد، و تتك فل بتبعة عدم التسديد، و ذلك مقابل ا

ن عقد تحويل الفاتورة 
أ
هو عقد يتيح للمؤسسة يتجلى من خالل هذا النص، ا

ن ُمؤجل إلى تاريخ معين، و ذلك قصد  القتصادية بالحصول على السيولة المالية فوًرا لدي 
توسيع نشاطها و تطويره، إضافة إلى تجنب المؤسسة القتصادية ُعسر المدين عند 
ساليب المستحدثة 

أ
هم ال

أ
ن.كما يعتبر عقد العتماد اإليجاري من بين ا استحقاق الدي 

                                           
شغال ملتقى وطني تحت د.حساين سامية-1 

أ
لقيت ضمن ا

أ
عمال في القانون، مداخلة ا

أ
: تطور النظام القانوني لعقود ال

عمال بين الحرية و التقييد"   بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة بومرداس 
أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
عنوان"مبدا

فكار، الدار البي2161نوفمبر1و1،يومي 
أ
ولى، بيت ال

أ
 61،ص2167ضاء، الجزائر،سنة النشر ،الطبعة ال

 .61د.حساين سامية: المرجع السابق،ص -2 

بريل 27المؤرخ في  15-70صدرت بموجب المرسوم التشريعي رقم  -3 
أ
مر رقم  6770ا

أ
المؤرخ في 77-17يعدل و يتمم ال

بريل 21بتاريخ 21المتضمن القانون التجاري ، الصادر في الجريدة الرسمية عدد6717سبتمبر 21
أ
 .6770ا
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مر رقم  2، وهو ما نصت عليه المادة1ويل المؤسسات القتصادية نظًرا لفعاليتهلتم
أ
من ال

مليات العتماد اإل يجاري عمليات قرض لكونها "تعتبر ع حيث جاء فيها ما يلي: 71-172
صول...".

أ
 تشكل طريقة تمويل اقتناء ال

ن عقد العتماد اإليجاري طريقة مستحدثة 
أ
من خالل هذه المادة يتجلى لنا ا

ر لها التمويل العيني باقتناء المعدات و  لتمويل المؤسسات القتصادية، حيث ُتوف 
و بناء عقار، مما يسمح له

أ
دوات ا

أ
ا ببداية نشاطها، دون تجميد السيولة المالية في ال

خرى 
أ
و تستغلها في مجالت ا

أ
خرى ا

أ
خزينة الشركة ، حيث يمكن استغاللها في مشاريع ا

 كاإلشهار.

عمال وسيلة لتطوير النشاط
أ
 الفرع الثاني: عقود ال

عمال التي تساهم في تمويل المؤسسات 
أ
إلى جانب استحداث بعض عقود ال

خرى، و هي طريقة القتصادية بالس
أ
عمال ا

أ
يولة النقدية و العينية، َتمَّ استحداث عقود ا

هم هذه 
أ
نها الدفع بتطوير نشاط هذه المؤسسات، فمن بين ا

أ
حديثة و متطورة من شا
، الذي يتيح للمؤسسة القتصادية بفتح مجال التطور و الزدهار 3الطرق نجد عقد التسيير

ك ثر 
أ
و توسيع النشاط، و ذلك من خالل الستفادة من خبرات المتعاملين القتصاديين ال

تطوًرا في ذات المجال، و الذين يتمتعون بشهرة معترف بها في المجال القتصادي، 
مالك المؤسسة القتصادية على نحو 

أ
بحيث يقوم هؤلء المتعاملون القتصاديون بتسيير ا

ن يضمن تطوير ن
أ
نه ا

أ
فق التقدم و الزدهار، و عقد التسيير من من شا

أ
شاطها، و يفتح لها ا

ها المشرع الجزائري بعد الشروع في  عمال، التي نظم 
أ
ولى العقود التي تتصل بعالم ال

أ
ا

ولى من القانون رقم 
أ
م  16-57الصالحات القتصادية، حيث جاء في المادة ال ِّ الُمتم 

"عقد التسيير هو العقد الذي يلتزم بموجبه متعامل  ما يلي: 4للقانون المدني الجزائري 

                                           
 .61د.حساين سامية: المرجع السابق، ص-1 

 .6771جانفي 62بتاريخ  10يتعلق بالعتماد اإليجاري الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6771جانفي 61المؤرخ في -2 

 .61د.حساين سامية: المرجع السابق،ص-3 

مر رقم 6757براير ف11المؤرخ في  -4 
أ
المتضمن القانون المدني ، الصادر في 6717سبتمبر 21المؤرخ في 75-17يتمم ال

 .6757بتاريخ11الجريدة الرسمية عدد
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و شركة مختلطة 
أ
يتمتع بشهرة معترف بها، يسمى مسيًرا، إزاء مؤسسة عمومية اقتصادية ا

جر، فُيضفي عليها ا
أ
و لحسابها مقابل ا

أ
و بعضها ، باسمها ا

أ
مالكها ا

أ
لقتصاد بتسيير كل ا

 عالمته حسب مقاييسه و معاييره، و يجعلها تستفيد من شبكاته بالترويج و البيع".

عمال في التشريع الجزائري 
أ
 المبحث الثاني: تقنين عقود ال

ن مجموعة كبيرة من اإلصالحات في  67571بعد التعديل الدستوري لسنة        والذي تضم 
ساًسا في انسحاب  ،دينمختلف الميا

أ
منها سلسلة اإلصالحات القتصادية المتمثلة ا

نذاك الدولة من المجال القتصادي والتخلي عن
 
ع ا ، مما تطلب النظام القتصادي المتب 

ى نظام اقتصادي  مر التخلي وإلغاء كافة النصوص القانونية ذات صلة، وبالمقابل تبن 
أ
ال

مر
أ
ديدة تستجيب للتوجه الجديد للدولة الجزائرية إصدار نصوص ج جديد مما استدعى ال

، ومن هنا قام المشرع بتعديل مجموعة من النصوص ضمن القواعد العامة )المطلب 
يضا بإصدار مجموعة من النصوص ضمن القواعد الخاصة )المطلب 

أ
ول(، كما قام ا

أ
ال

 الثاني(.

عمال ضمن القواعد العامة
أ
ول: تقنين عقود ال

أ
 المطلب ال

دخلها المشرع الجزائري على المنظومة القانونية حتى         
أ
ولى النصوص القانونية التي ا

أ
ا

تستجيب للتوجه القتصادي الجديد، هو تعديل القانون المدني باستحداث عقد من عقود 
ول(،وبعده قام بتعديل القانون التجاري 

أ
عمال المتمثل في عقد التسيير )الفرع ال

أ
ال

خر من عقود
 
عمال، المتمثل في عقد تحويل الفاتورة )الفرع الثاني(. باستحداث عقد ا

أ
 ال

ول: عقد التسيير
أ
 الفرع ال

ن تتمتع بفعالية       
أ
لضمان بقاء المؤسسة القتصادية في ظل اقتصاد تنافسي، يجب ا

خيرة 
أ
جل تحسين المردودية القتصادية، حيث ترتبط هذه ال

أ
وقوة اقتصادية، وذلك من ا

                                           
يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه 6757فبراير25المؤرخ في  65-57موجب المرسوم الرئاسي رقملصادر ب -1 

ول  17في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد6757فبراير 20في استفتاء 
أ
بتاريخ ا

 .6757مارس
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رباح،
أ
ساسا بمعدل ال

أ
ساسي لستمرار  ا

أ
الذي يشكل الهدف الستراتيجي والضامن ال

المؤسسة وقدرتها التنافسية، وكذا توسيع وخلق استثمارات جديدة، وهو ما يتحقق في 
ل وهو عقد التسيير.

أ
 إبرام عقد جديد ا

ف الفقه عقد التسيير،         
نه: "العقد الذي بموجبه تعهد شركة مالكة لمباني  ُيعرِّ

أ
با

المؤسسة، التسيير لشركة متخصصة في النشاط الذي تعمل فيه المؤسسة  وتجهيزات
 ".1والتي تحوز قدًرا من المعرفة الفنية

ولى من القانون رقم        
أ
فه في المادة ال ما المشرع الجزائري فقد عر 

أ
 11المؤرخ في  16-57ا
م للقانون المدنيا6757فبراير  ِّ لمتم 

، بما يلي: "عقد التسيير هو العقد الذي يلتزم بموجبه 2
و شركة 

أ
متعامل يتمتع بشهرة معترف بها، يسمى ميسًرا، إزاء مؤسسة عمومية اقتصادية ا

مالكها 
أ
و بعضها،مختلطة القتصاد بتسيير كل ا

أ
جر فيضفي  ا

أ
و لحسابها مقابل ا

أ
باسمها ا

 .3عليها عالمته حسب مقاييسه ومعاييره، ويجعلها تستفيد من شبكاته بالترويج والبيع"

ز عقد التسيير بمجموعة من الخصائص       نه عقد رضائي يتطلب فيه ما 4ويتمي 
أ
، وهي ا
نه عقد ملزِّ 

أ
ركان، كما ا

أ
ه، وهو من العقود م لجانبييتطلب في العقود الرضائية من ا

عطاها المشرع اسم محدد
أ
َن الحقوق والواجبات المترتبة على طرفيه. ،المسماة، التي ا  وَبيَّ

                                           
لقيت ضمن فعاليات ملتقى وطني  -1 

أ
د.قبايلي الطيب: الطبيعة القانونية لعقد التسيير وفقا للقانون الجزائري،مداخلة ا

عمال بين 
أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
الحرية و التقييد"بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة تحت عنوان"مبدا
فكار،الدار البيضاء، الجزائر،2161نوفمبر1و1بومرداس يومي 

أ
ولى، بيت ال

أ
 .26،ص2167سنة النشر ، الطبعة ال

 ، المرجع السابق.6757فبراير 15بتاريخ 1الصادر في الجريدة الرسمية عدد-2 

ول مكرر ضمن الباب التاسع الذي يحمل عنوان" العقود -3 
أ
استحدث المشرع الجزائري فصل جديد ،وهو الفصل ال

 Contrat و ليس مصطلح  Contrat de Managementالفرنسي مصطلح الواردة على العمل" حيث استعمل في النص
de Gestionك ثر تفاصيل  مما يدفعنا للتساؤل حول المعنى المقصود بالتسيير

أ
نظر ا

أ
م المناجمنت، ا

أ
هل هو التسيير ا

 .20د.قبايلي الطيب، المرجع السابق،ص

جل نيل شهادة الماجستير، تخصص  سعيدي مصطفى-4 
أ
: مكانة عقد التسيير في تنظيم قطاع الخدمات ، مذكرة من ا

عمال المقارن، كلية الحقوق بجامعة تلمسان، السنة الجامعية 
أ
 .71،ص2160-2162قانون ال
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جنبًيا،     
أ
ر طرًفا ا ن يكون الطرف الُمسي ِّ

أ
ي يمكن ا

أ
 إلى جانب كل ذلك فهو عقد دولي، ا

نفا لم  تحدد جنسية الطر 
 
ولى المذكورة ا

أ
ر، مادامت العبارة الواردة في المادة ال ف المسي ِّ

جنبًيا.
أ
ن يكون ا

أ
ن يكون وطنًيا و يمكن ا

أ
 بمعنى يمكن ا

تى به المشرع الجزائري لعقد التسيير ومجموع الخصائص      
أ
وبالنظر إلى التعريف الذي ا

 التي يختص بها، فإننا نقدم مجموعة من الستنتاجات تتمثل، فيما يلي: 

ر: -1 ة المشرع في تعريفه لعقد حيث جاءت عبار  عدم تحديد صفة الشخص الُمسي ِّ
جنبًيا، فوفًقا 

أ
و ا
أ
ن يكون  وطنًيا ا

أ
التسيير عامة دون تحديد "...متعامل..." دون اشتراط ا

م لجنسية 
أ
ن يكون شخًصا حاماًل للجنسية الجزائرية ا

أ
ر يمكن ا للقانون الجزائري فإن المسي ِّ

جنبي وا
أ
لة التفاوض بين الطرف ال

أ
جنبية. وبالتالي فإن ذلك يطرح مسا

أ
لمؤسسة العمومية ا

ن عقود التسيير يستغرق تنفيذها وقًتا طويالً 
أ
و شركة القتصاد المختلط طالما ا

أ
 .1ا

ر:  -2  عدم ضبط معيار اختيار المسي ِّ

هو بصدد تعريفه لعقد التسيير عامة، وهي : "...يتمتع  لقد جاءت عبارة المشرع و     
ر متمتعا  بشهرة معترف بها..." حيث اشترط فقط، ن يكون المسي ِّ
أ
بالشهرة في النشاط ا

و المختلطة 
أ
، ويقاس ذلك بمدى سمعة -محل التسيير-الذي تباشره المؤسسة العمومية ا

ن يضفي 
أ
ر في مجال تخصصه وكذا اتساع المجال الجغرافي الذي ينشط فيه و ا المسي ِّ

 .2عالمته حسب مقاييسه و معاييره

و شركة مختلطةانحصار الشركة المسي ِّ  -3
أ
حيث  :3رة على مؤسسة عمومية اقتصادية ا

تى به المشرع لعقد التسيير، جاء واضًحا ذلك، حي
أ
ث يستشف من خالل التعريف الذي ا

                                           
لقيت ضمن فعاليات ملتقى -1 

أ
لية لسترجاع التوازن العقدي ، مداخلة ا

 
د. صبايحي ربيعة :جدوى التفاوض التفاقي كا

عمال بين الحر
أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
ية و التقييد" بكلية الحقوق بجامعة بومرداس يومي وطني تحت عنوان " مبدا

 .021المرجع السابق،ص2161نوفمبر 1و1

 .11سعيدي مصطفى: المرجع السابق،ص-2 

كايس شريف: النظام القانوني لعقد المؤسسات العامة القتصادية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في قانون -3 
 .677،ص6772التنمية الوطنية،معهد العلوم القانونية و اإلدارية بجامعة تيزي وزو ،سنة 
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و المتعامل معه من 
أ
ر ا ن طرفي عقد التسيير وفقا للقانون الجزائري هما المسي ِّ

أ
بمعنى ا

و شركة مختلطة القتصاد من جهة ثانية.
أ
 جهة، والمؤسسة العمومية القتصادية ا

تسيير مع متعامل يتمتع بشهرة معترف وعليه فإن الشركات الخاصة إذا ما عقدت عقد       
 .16-57ل يكون من قبل عقود التسيير وفقا للقانون  بها،

و  عدم تحديد نوع النشاط: -4
أ
ر المشرع الجزائري عقد التسيير في نوع محدد ا لم ُيحص ِّ

و 
أ
ي مؤسسة عمومية اقتصادية ا

أ
نشطة محددة، بل جاء النص عاًما، وبالتالي يمكن ل

أ
ا

ن تبرم عقد التسيير مهما كان مجال النشاط الذي تعمل فيه، شركة مختلطة ال
أ
قتصاد، ا

مام كل المؤسسات والشركات المختلطة القتصاد 
أ
وحسن ما فعل المشرع إذ فتح المجال ا

التي تباشر نشاطاتها في قطاعات مختلفة، وحتى تحقق المردودية والفعالية القتصادية 
التسيير، لكن من حيث الواقع فإن مجال عقود  المراد بلوغها عن طريق اللجوء إلى عقود

 .2و تحديدًا في مجال الفندقة 1التسيير في الجزائر تحددت في قطاع الخدمات

ن تنظيم المشرع لهذا النوع من العقود لم يخر       
أ
ج من إطار وعموما نستنتج ا

مام 
أ
رة لفرض شروطها ا العموميات، ودون التفاصيل مما يفتح المجال للشركات المسي ِّ

 حاجة المؤسسات الوطنية لمثل هذه الخبرات.

 الفرع الثاني: عقد تحويل الفاتورة

هم الركائز التي تقوم عليها الحياة التجارية السرعة والئ تمان، ولذلك كان      
أ
لعل من ا
ليات عقد إي ي من الضرور 

 
تان، ومن بين هذه ال ليات متناسبة مع هاتان الخاصي 

 
جاد ا

تحويل الفاتورة التي عرفتها سوق المعامالت التجارية الدولية ، وذلك نظًرا لحاجة 
صحاب 

أ
و تطويرها، فا

أ
و توسيعها ا

أ
المشاريع إلى السيولة النقدية الالزمة لتسيير نشاطاتهم ا

                                           
 .627سعيدي مصطفى: المرجع السابق،ص-1 

ول عقد مبرم بين شركة التسيير السياحي للوسط-2 
أ
سنة  ACCORو المجموعة الفرنسية EGTCحيث ظهر ا

رة عقد ثان لتسيير فندق مركيير لتسيير فندق الحامة6772 برمت ذات الشركة المسي ِّ
أ
و غيرها من  MERCURE، كما ا

يت منصور كمال :عقد التسيير ،دون ذكر رقم الطبعة ،دار بلقيس،الجزائر، سنة 
أ
ك ثر ا

أ
نظر ا

أ
خرى، ا

أ
العقود ال

 .20،ص2162النشر
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ن تكون غير المشاريع رغم امتالكهم لديون مترتب
أ
ة في ذمة مدينهم، وتلك الديون، إما ا

جنبي وتحتاج لوقت وإجراءات لتحصيلها
أ
و مترتبة على مدينين يقيمون في بلد ا

أ
 .1مستحقة ا

دخل المشرع الجزائري عملية تحويل الفاتورة    
أ
بموجب المرسوم التشريعي رقم  2لقد ا

مر رقم  70-15
أ
م لال ل والمتمِّ  ِّ

المتضمن القانون التجاري حيث جاءت المادة  77-17المعد 
نها: "عقد تحويل الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة  62مكرر  720

أ
فة هذه العملية با ِّ

معر 
خير 

أ
متخصصة، تسمى "وسيط"محل زبونها المسمى"المنتمي"، عندما تسدد فوًرا لهذه ال

جل محدد ناتج عن العقد، وتتك فل بتبعة عدم التسديد وذلك مقابل 
أ
المبلغ التام لفاتورة ل

جر".
أ
 ا

طراف تربط من خالل      
أ
ن عقد تحويل الفاتورة يتضمن ثالثة ا

أ
ضح لنا ،ا هذا التعريف يت 

ما العالقة 
أ
ولى وهي عالقة الدائن) المنتمي( ومدينه، ا

أ
بينهم عالقات قانونية، فالعالقة ال

ي الشركة المتخصصة )الوسيط( 
أ
طرافه ا

أ
 بموجب هذا العقد، وهم ا

أ
الثانية فهي التي تنشا

ي الدا
أ
ولى، بينما العالقة الثالثة فهي بين الشركة وزبونها )المنتمي( ا

أ
ئن في العالقة ال

ولى.
أ
 الوسيط والمدين الطرف الثاني في العالقة ال

 ومما سبق ، فإنه يمكن تحديد بعض الستنتاجات تتمثل، فيما يلي:     

خذ موقفًا متناقضًا حيث  َفَصَل في تحديد تحويل  -6 نه ات 
أ
ما يعاب على المشرع الجزائري ا

ركانه من ا
أ
عطى لها صفة العقد بصريح النص، مما يستوجب توافره على جميع ا

أ
لفاتورة، وا

ف تحويل الفاتورة  خرى فإن المشرع صن 
أ
تراضي ومحل وسبب هذا من جهة، ومن جهة ا

درجها في الباب الثالث من الك تاب الرابع تحت عنوان 
أ
وراق التجارية حيث ا

أ
من ضمن ال

                                           
لقيت ضمن فعاليات ملتقى وطني -1 

أ
م مجرد ورقة تجارية، مداخلة ا

أ
د. بقار سلمى:عقد تحويل الفاتورة :سند تجاري ا

 سلطان اإلراد
أ
عمال بين الحرية و التقييد" بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة تحت عنوان " مبدا

أ
ة في عقود ال

 .75، المرجع السابق،ص2161نوفمبر 1و1بومرداس يومي 

خر للتعبير عن ذات العق-2 
 
د وهو " الفوترة الخارجية"، استخدم المجلس القتصادي و الجتماعي الجزائري مصطلحا ا

نظر د.بقار سلمى : المرجع 
أ
بينما في دول المشرق العربي يستعمل مصطلح " وكالة تسويق" و " عقد الفاك تورينغ" ،ا

 .77السابق،ص

 



                                                                                                                         ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي                                                        
 جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( -مخبر السيادة والعولمة -كلية الحقوق والعلوم السياسية

عمال
أ
 عقود ال

 

 

29 

 

هم  السندات التجارية، وإذا سلمنا
أ
نها  سند تجاري ، فهي غير قابلة للتظهير وهي ا

أ
با

سناد التجارية
أ
 . 1خاصية في ال

: يعتبر عقد تحويل الفاتورة عقد يفترض اتفاق 2غياب التفاوض في عقد تحويل الفاتورة -2
نه  عقد 

أ
ن هذا العقد يوصف با

أ
ففي  .انعإذإرادة الطرفين، فهو من العقود الرضائية ، إل ا

عقد تحويل الفاتورة تطبق الشروط الموضوعة من  طرف الوسيط على المنتمي، الذي ل 
يملك مناقشتها، وهذا على غرار كل العقود التي تبرمها  البنوك والمؤسسات المالية مع 

 عمالئها.

تجاوز المشرع الجزائري صالحيات مجلس النقد والقرض المؤهل قانونا باتخاذ جميع  -0
ن الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية القرارات

أ
وتعديل قوانينها  3المتعلقة بشا

ساسية 
أ
عمال مصرفية ال

أ
لة الفاتورة تقوم با ِّ

ن الشركات محو 
أ
وكذا سحب اعتماداتها ، وبما ا

و 
أ
هيل ا

أ
بحتة ، فكان من الواجب إخضاعها لسلطة مجلس النقد والقرض في منح التا

 سحبه ،وليس لوزارة المالية.

عدم ضبط كافة اللتزامات المترتبة على العقد: عند التمعن في تعريف المشرع  -2
ن التزام واحد الملقى على عاتق الشركة الجزائري  نه تضم 

أ
لعقد تحويل الفاتورة، نالحظ ا

يضا بتقديم خدمات إضافية كمسك المحاسبة 
أ
وهو دفع مبلغ الفواتير مسبقا، إنما تلزمها ا

                                           
لقيت ضمن  -1 

أ
د. لعجال لمية: تحويل الفاتورة بين العقد و السند التجاري على ضوء التشريع الجزائري، مداخلة ا

عمال بين الحرية
أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
و التقييد" بكلية الحقوق و العلوم  فعاليات ملتقى وطني تحت عنوان " مبدا

 .250، المرجع السابق،ص2161نوفمبر  1و1السياسية بجامعة بومرداس يومي 

لقيت ضمن فعاليات ملتقى وطني تحت عنوان "  -2 
أ
ثر اإلرادة في عقد تحويل الفاتورة ، مداخلة ا

أ
د.فتحي ليندة : عن تا

 سلط
أ
عمال بين الحرية والتقييد" بكلية الحقوق  و العلوم السياسية بجامعة بومرداس يومي مبدا

أ
ان اإلرادة في عقود ال

 .621، المرجع السابق،ص2161نوفمبر 1و1

نظر المادة  -3 
أ
ك توبر 27مؤرخ في  006-77من المرسوم التنفيذي رقم 0ا

أ
هيل الشركات التي  6777ا

أ
يتعلق بشروط تا

ك توبر 27بتاريخ  11تمارس تحويل الفواتير، الصادر في الجريدة الرسمية عدد
أ
 .6777ا
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للمنتمي،وتزويده بالمعلومات حول وضعية زبائنه وتحذيره من الزبائن المشكوك في 
 .1نزاهتهم

جنبية -7
أ
حكام  ،2إغفال المشرع الجزائري ذكر الشركات تحويل الفواتير ال

أ
حيث جاءت ا

جنبية،  006-77المرسوم التنفيذي رقم 
أ
خالية من اإلشارة إلى الشركات تحويل الفواتير ال

والتي ترغب  في فتح فروع لها في الجزائر، حيث حصر ضرورة ظهور شركة تحويل الفاتورة 
و شركة ذات مسؤولية محدودة ، تخضع للتشريع والتنظيم 

أ
ي -في قالب شركة مساهمة ا

أ
ا

 المطبقين على الشركات التجارية . -ائري الجز 

عمال 
أ
 القواعد الخاصةضمن المطلب الثاني: تقنين عقود ال

عمال ضمن القواعد العامة فقط، بل حاول      
أ
لم يك تف المشرع الجزائري بتقنين عقود ال
خر ضمن قوانين خاصة ،

 
وهو ما تجلى في تنظيم   عقد العتماد  تنظيم البعض ال

ول(.)ال اإليجاري 
أ
 فرع ال

ول: عقد العتماد اليجاري 
أ
 الفرع ال

صحاب المشاريع التجارية     
أ
ساسي الذي يسعى إليه ا

أ
يعتبر التمويل الهدف ال

هدافها. 
أ
والصناعية، حيث تختلف مصادر التمويل باختالف حجم المشاريع وتوجهاتها وا

صحاب المشاريع هي المصارف، حيث لعب
أ
ت دوًرا هاًما في من المصادر التي اعتمد عليها ا

ن هذه الطريقة غالًبا ما تصادفها صعوبات 
أ
تمويل هذه المشاريع عن طريق القروض، إل ا

و ارتفاع تكاليف عمليات القتراض.
أ
 عديدة، كعدم وجود الضمانات الكافية ا

فرز واقع التجارة      
أ
مام هذه الصعوبات والعراقيل التي عرفتها عمليات التمويل المالي، ا

أ
ا

عم
أ
ال، وسيلة بديلة وجديدة تضمن لصاحب المشروع الحصول على المعدات وال

الالزمة، دون تحمل تكاليف شرائها دفعة واحدة، وبطريقة تضمن حقوق المؤسسة 

                                           
عمال في الجزائر، مقال منشور في مجلة حقوق اإلنسان و الحريات د.بن عزوز ربيعة :  -1 

أ
إشكالية تقنين عقود ال

 .21،ص2165العامة، الصادرة عن جامعة مستغانم ، العدد الخامس ، جانفي 

 .21د. بن عزوز ربيعة : المرجع السابق ، ص -2 

 



                                                                                                                         ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي                                                        
 جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( -مخبر السيادة والعولمة -كلية الحقوق والعلوم السياسية

عمال
أ
 عقود ال

 

 

31 

 

لة باحتفاظها بملكية المعدات ،و هي ما يعرف بالعتماد اليجاري  ِّ
وهي تمويل عيني  1الُمَمو 

 .2ل نقدي

ن اإلصالحات      
أ
نتهجها المشرع الجزائري بشا

أ
وتماشًيا مع التوجهات الحديثة التي ا

مر رقم 
أ
المتعلق بالعتماد  17-71القتصادية، قام بتنظيم هذه الطريقة بموجب ال

ولى منه،3اإليجاري 
أ
فه في المادة ال بما يلي: "يعتبر العتماد اإليجاري موضوع  ،حيث عر 

مر، عملية تجارية ومالية: 
أ
 هذا ال

جير مؤهلة قانونا ومعتمدة  - 
أ
و شركة تا

أ
يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية ا

شخاص صراح
أ
جانب، ا

أ
و ال

أ
ة بهذه الصفة مع المتعاملين القتصاديين الجزائريين ا

و الخاص.
أ
م معنويين تابعين للقانون العام ا

أ
 طبيعيين ا

و ل يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح  -
أ
ن يتضمن ا

أ
تكون قائمة على عقد إيجار يمكن ا

جر.
أ
 المستا

و غير منقولة ذات الستعم -
أ
صول منقولة ا

أ
و بالمحالت التجارية وتتعلق فقط با

أ
ال المهني ا

و بمؤسسات حرفية".
أ
 ا

                                           
لقيت ضمن فعاليات ملتقى وطني تخت د. حليمي ربيعة : الطبيعة القانونية لعقد العتماد اإل -1 

أ
يجاري، مداخلة ا

عمال بين الحرية و التقييد" بكلية الحقوق  و العلوم السياسية بجامعة بومرداس 
أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
عنوان" مبدا

 .21، المرجع السابق،ص2161نوفمبر 1و1يومي

جير التمويلي و انعكاسها على د.بلجراف سامية و شرف الدين ورد -2 
أ
ة: خصوصية الطبيعة القانونية لعقد التا

عمال بين 
أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
لقيت ضمن فعاليات ملتقى وطني تحت عنوان " مبدا

أ
طراف، مداخلة ا

أ
مراكزال

، المرجع 2161نوفمبر  1و1الحرية و التقييد" بكلية الحقوق و العلوم  نوفمبرالسياسية بجامعة بومرداس يومي 
 .612السابق،ص

سست في الجزائر و هي الشركة الجزائرية لالعتماد اإليجاري  -3 
أ
ول شركة تا

أ
، بموجب قرار العتماد الصادر عن بنك  ا

نظر د. تواتي نصيرة : اإلطار التطبيقي لعقود  6771جوان  25الجزائر في 
أ
قصد تطوير القطاع الفالحي و الصيد البحري ،ا

عمال و دورها في تطوير القتصاد الوطني " 
أ
شغال ملتقى وطني تحت عنوان " عقود ال

أ
لقيت ضمن ا

أ
عمال ، مداخلة ا

أ
ال

 .056،ص2162ماي  61و61الحقوق و العلوم السياسية بجامعة بجاية،يوميبكلية 
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و شركة      
أ
طراف وهما المؤجر ا

أ
ن هذا العقد ثنائي ال

أ
ضح ،ا ومن خالل هذا التعريف يت 

و 
أ
مر تدخل طرفًا ثالثًا، وهو البائع ا

أ
نه يتطلب ال

أ
جر، إل ا

أ
العتماد اإليجاري والمستا

لت والمعد
 
خير يقوم ببيع ال

أ
جر المقاول، فهذا ال

أ
م اختيارها من طرف المستا ات التي يت ِّ

و يتم بناء العقار المطلوب من طرف المقاول وفقا للمواصفات المطلوبة 
أ
و المستفيد، ا

أ
ا

و شركة العتماد اإليجاري 
أ
م تسليمه له، ثم بعد ذلك يقوم المؤجر ا جر ليت ِّ

أ
من المستا

جر،  فعقد العتماد اإليجاري عقد ذو طبيعة خاصة
أ
جيره للمستا

أ
حكام   ،بتا

أ
يستقل با

 .1خاصة تالئم طبيعته

نه عقد تمويلي 
أ
هم خاصية في عقد العتماد اإليجاري ا

أ
ن التمويل ه2و ا

أ
ي ا

أ
و المحور ، ا

حكام  العقد، ويتغلب فيه الطابع التمويلي على الطابع اإليجاري، 
أ
الذي تدور حوله جميع ا

جر 
أ
ن يظهر ويؤكد له المستا

أ
جيرها، دون ا

أ
صل اإليجاري بقصد تا

أ
فالمؤجر ل يقوم بشراء ال

 رغبته في اإليجار .

نه يمنح    
أ
هم خصائص العتماد اإليجاري ا

أ
جر عند  إضافة إلى ما سبق، فإن من ا

أ
المستا

و 
أ
صل الُمَؤجر، ا

أ
هم معايير تحديد طبيعته، فله شراء ال

أ
نهاية العقد ثالثة خيارات وهي ا

رة صول الُمَؤجرة إلى الشركة الُمؤجِّ
أ
و إرجاع ال

أ
 . 3تمديد عقد اإليجار، ا

هم الستنتاجات  وبعد عرض هذه الخصائص المختلفة    
أ
لعقد العتماد اإليجاري، نقدم ا

 التي تنحصر، فيما يلي:

يعتبر عقد العتماد اإليجاري حسب المشرع الجزائري من العقود المسماة ،حيث  -6
ز ببعض  نه يتمي 

أ
حكامه، فهو من طبيعة خاصة، ل

أ
ن جميع ا تناوله بالتنظيم وبي 

قود التقليدية مع بقائه مستقال عنها الخصائص المستمدة من مجموعة من قواعد بعض الع
مها المشرع 

ي من العقود المسماة التي نظ 
أ
 .4، لذا ل يمكن وضعه تحت ا

                                           
ن تكييف هذا العقد ،د. حليمي ربيعة ، المرجع السابق،ص -1 

أ
راء المختلفة التي قيلت بشا

 
نظر ال

أ
 .25ا

 .666د.بلجراف سامية و شرف الدين وردة: المرجع السابق،ص -2 

 .612د. بلجراف سامية و شرف الدين وردة: المرجع السابق،ص -3 

 .72د. حليمي ربيعة : المرجع السابق،ص -4 
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الطرف  ، لما كانت شركات العتماد اإليجاري 1اختالل التوازن بين التزامات طرفي العقد -2
جر، ،القوي في العقد

أ
فهو الطرف الذي يفرض شروطه على الطرف الضعيف وهو المستا

مستغال في ذلك حاجته الماسة للتمويل العيني، وذلك تحقيقا لمصالحه ولو كان ذلك 
جر ، حيث عمدت هذه الشركات إلى التنصل عن الك ثير من التزاماتها 

أ
على حساب المستا

جر، مما يؤد
أ
ي إلى اختالل التوازن في اللتزامات، منها تحميل وتحميلها للمستا

صول الُمَؤجرة من صيانة و إصالح وما يترتب 
أ
جر التزام القيام بكل ما تحتاجه ال

أ
المستا

 .2على ذلك من نفقات

صول الُمَؤجر     
أ
م ال جر مسؤولية تسلُّ

أ
، فهو 3ة مباشرة من البائعوكذلك تحميل المستا

كد من صحتها وخلوها من العيوب التي تؤثر في استعمالها، وبذلك ترفع 
أ
الذي يقوم بالتا

 في التسليم
أ
و خطا

أ
خير ا

أ
ي تا

أ
 .4عن المؤجر كل المسؤولية عن ا

صول الُمَؤجرة طيلة مدة العقد: فطبًقا للعقد، فإن المؤجريبقى  -0
أ
بقاء المؤجر مالًكا لال

قساط المتفق عليها ،فهي ليست مقابل 
أ
داء ال

أ
جر ملزم با

أ
صول الُمَؤجرة، والمستا

أ
مالًكا لال

صول الُمَؤجرة لحتمال نقل الملكية من المؤجر إلى 
أ
ساس ثمن شراء ال

أ
للمنفعة،بل على ا

ج
أ
ن بقاء  ،5ر عند نهايه العقد، مضافًا إليها القيمة المتبقية من ثمنهاالمستا ِّ

كما ُيَمك 
جر، من استردادها وعدم توقيع الحجز عليها من 

أ
الملكية للمؤجر ،في حالة إفالس المستا

جر
أ
 .6طرف دائني المستا

                                           
 .21د.بن عزوز ربيعة: المرجع السابق،ص -1 

نظر المادة  -2 
أ
مر رقم  07ا

أ
 ، المرجع السابق.17-71من ال

نظر المادة  -3 
أ
مر رقم  2فقرة61ا

أ
 ، المرجع السابق.17-71من ال

مال : مكانة عقد العتماد -4 
 
 سلطان اإلرادة "و" موضوعية اإلرادة التعاقدية" مداخلة  د. بن بريح ا

أ
اإليجاري بين "مبدا

عمال بين الحرية و التقييد" بكلية 
أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
لقيت ضمن فعاليات ملتقى وطني تحت عنوان " مبدا

أ
ا

 .15،المرجع السابق،ص 2161نوفمبر 1و1الحقوق و العلوم السياسية بجامعة بومرداس يومي 

لقيت ضمن فعاليات  ملتقى وطني  -5 
أ
 سلطان اإلرادة و عقد العتماد اإليجاري ، مداخلة ا

أ
يت ساحد كهينة: مبدا

 
د. ا

عمال بين الحرية و التقييد" بكلية الحقوق و العلوم الس
أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
ياسية بجامعة تحت عنوان " مبدا

 .601، المرجع السابق،ص2161نوفمبر 1و1 بومرداس يومي 

مال: المرجع السابق،ص -6 
 
 .11د.بن بريح ا
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جر إذن بوجه عام ،فإن المركز القو     
أ
ي لشركة العتماد اإليجاري والحاجة الملحة للمستا

و تطوير مشروعه ،يفرض شروطا يختل 
أ
و المستفيد للحصول على التمويل، للشروع  ا

أ
ا

 .التي يحرص القانون على تحقيقه في العقود الكالسيكيةالعقدي  فيها التوازن 

ن المؤجر المالك، ي
أ
صل إضافة الى كل ذلك فإن القواعد العامة تقضي با

أ
تحمل هالك ال

جر في عقد ا
أ
ن المستا

أ
جر فيها، بيد ا

أ
عتماد اإليجاري لبسبب القوة القاهرة التي ل يد للمستا

و الجزئي، و نتيجة لذلك يقع على عاتقه إلتزام 
أ
يتحمل تبعة ذلك في حالة الهالك الكلي ا

صل المُ 
أ
مين ال

أ
مر  02لمادة ، و هو ما جاء في ا1ر على حسابه ضد هذه المخاطرؤجَّ تا

أ
من ال

 . 17-71رقم 

 خاتمة         

ت عليه تغيرات عميقة،     
أ
عمال طرا

أ
ن مجال ال

أ
ن لنا، ا نتيجة التطور الهائل في  لقد تبي 

مة له عاجزة عن مسايرة  ِّ
مجال العلوم والتكنولوجيا، مما جعل النصوص القانونية الُمنظ 

صافه بالتعقيد والتشعب وغير مناسبة له لطبيعته الخ هذا التطور المتسارع، اصة وات 
 وتعدد المصالح الواجب حمايتها في هذا المجال.

عمال، من الضروري رفع وإزالة        
أ
مام هذه البيئة الجديدة لال

أ
نه ا

أ
يًضا، ا

أ
ن لنا ا كما تبي 

دى إلى إنشاء كل العوائق،
أ
 نوع التي تعترض هذه العالقات القتصادية الجديدة، مما ا

ناسب مع طبيعة المصالح القتصادية المختلفة، تدعى بعقود جديد من العقود يت
عمال.

أ
 ال

ن المشرع الجزائري على غرار باقي المشرعين في مختلف الدول، تدخل 
أ
ضح لنا، ا وات 

 لتنظيم بعض من هذه العقود، ونسجل النتائج التالية:

                                           
لقيت ضمن فعاليات ملتقى د.كسال سامية : قصور تط -1 

أ
بيق القواعد العامة على عقد العتماد اإليجاري ، مداخلة ا

عمال بين الحرية و التقييد"بكلية الحقوق و العلوم السياسية 
أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
وطني تحت عنوان "مبدا
 .650، المرجع السابق ،ص2161نوفمبر 1و1بجامعة بومرداس يومي

 



                                                                                                                         ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي                                                        
 جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( -مخبر السيادة والعولمة -كلية الحقوق والعلوم السياسية

عمال
أ
 عقود ال

 

 

35 

 

لعامة )القانون جاء تنظيمه لعقد التسيير وعقد تحويل الفاتورة الذين جاءا ضمن القواعد ا-
المدني والقانون التجاري(، تنظيًما مقتضبًا ل يفي بالغرض، وهو ضرورة تحديد وبشكل 

 واضح و مضبوط  لمختلف الحقوق واللتزامات المترتبة على كل عقد.

ي قانون خاص به، كما جاء تنظيمه لعقد العتماد اإليجاري ضمن القواعد الخاصة،-
أ
 ا

نه شمل مختلف جوانبه،
أ
نه فتح المجال لإلرادة في  إل ا

أ
يالحظ على المشرع الجزائري ا

خر 
 
تضمين العقد شروطا، عادة ما تفرضها شركات العتماد اإليجاري على الطرف ال

خير في التمويل
أ
ن يحضي بالحماية مستغلة حاجة هذا ال

أ
جدر ا

أ
، الذي كان  من ال

 القانونية ،و هو ما لم يقم به المشرع.

عمال دون تنظيم قانوني خاص،ترك المشرع الجزائر  -
أ
مثل عقد  ي بعض عقود ال

ن تطبق عليهما 
أ
ن القواعد العامة ل يمكن ا

أ
الفرانشيز و عقد العتماد المستندي، علمًا با

سلفنا.
أ
 لخصوصية هذه العقود كما ا

 :قائمة المراجع

I - :مراجع فقهية 

 الك تب: .أ

يت منصور كمال :عقد التسيير ،دون ذكر رقم الطبعة -6
أ
،دار بلقيس،الجزائر، سنة  ا

 .2162النشر

النظرية العامة للعقد، الطبعة الثالثة، دار موفم للنشر،  -د.علي فياللي : اللتزامات -2
 .2160سنة النشر الجزائر،

 رسائل ماجستير  .ب

جل نيل  -6
أ
سعيدي مصطفى : مكانة عقد التسيير في تنظيم قطاع الخدمات ، مذكرة من ا

عمال المقارن، كلية الحقوق بجامعة تلمسان، السنة الجا شهادة الماجستير ،
أ
معية تخصص قانون ال

2162-2660. 
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كايس شريف: النظام القانوني لعقد المؤسسات العامة القتصادية، رسالة مقدمة لنيل  -2
 شهادة الماجستير في قانون التنمية الوطنية،معهد العلوم القانونية و اإلدارية بجامعة تيزي وزو ،سنة

6772. 

 مداخالت .ج

عمال في ظل عجز العقود الكالسيكية على تنظيم مجال  -6
أ
.عثمان بالل : ظهور عقود ال

أ
ا

عمال و دورها في تطوير القتصاد 
أ
شغال ملتقى وطني حول " عقود ال

أ
لقيت ضمن ا

أ
عمال، مداخلة ا

أ
ال

 .2162ماي 61و61مي الجزائري " بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة  بجاية يو

لقيت ضمن  -2
أ
عمال في القانون، مداخلة ا

أ
د.حساين سامية: تطور النظام القانوني لعقود ال

عمال بين الحرية و التقييد"   بكلية 
أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
شغال ملتقى وطني تحت عنوان"مبدا

أ
ا

فكار، 2161مبرنوف1و1الحقوق و العلوم السياسية بجامعة بومرداس ،يومي 
أ
ولى، بيت ال

أ
،الطبعة ال

 .2167الدار البيضاء، الجزائر،سنة النشر 

لقيت  -0
أ
د.قبايلي الطيب:الطبيعة القانونية لعقد التسيير وفقا للقانون الجزائري،مداخلة ا

عمال بين الحرية و 
أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
ضمن فعاليات ملتقى وطني تحت عنوان"مبدا

ولى، 2161نوفمبر1و1ييد"بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة بومرداس يومي التق
أ
، الطبعة ال

فكار،الدار البيضاء، الجزائر ،سنة النشر
أ
 .2167بيت ال

لية لسترجاع التوازن العقدي ، مداخلة  -2
 
د. صبايحي ربيعة :جدوى التفاوض التفاقي كا

لقيت ضمن فعالي
أ
عمال بين الحريةا

أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
     ات ملتقى وطني تحت عنوان " مبدا

 .2161نوفمبر 1و1و التقييد" بكلية الحقوق بجامعة بومرداس يومي 

لقيت ضمن  -7
أ
م مجرد ورقة تجارية، مداخلة ا

أ
د. بقار سلمى:عقد تحويل الفاتورة :سند تجاري ا

عمال بين الحرية و التقييد" بكلية فعاليات ملتق
أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
ى وطني تحت عنوان " مبدا

 . 2161نوفمبر 1و1الحقوق و العلوم السياسية بجامعة بومرداس يومي 

د. لعجال لمية: تحويل الفاتورة بين العقد و السند التجاري على ضوء التشريع الجزائري،  -1
لقيت ض

أ
عمال بين مداخلة ا

أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
من فعاليات ملتقى وطني تحت عنوان " مبدا

 . 2161نوفمبر  1و1الحرية و التقييد" بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة بومرداس يومي 

لقيت ضمن فعاليات  -1
أ
ثر اإلرادة في عقد تحويل الفاتورة ، مداخلة ا

أ
د.فتحي ليندة : عن تا

عمال بين الحرية والتقييد" بكلية الحقوق  م
أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
لتقى وطني تحت عنوان " مبدا

 .2161نوفمبر 1و1و العلوم السياسية بجامعة بومرداس يومي 
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لقيت ضمن فعاليات  -5
أ
د. حليمي ربيعة : الطبيعة القانونية لعقد العتماد اإليجاري، مداخلة ا

عمال بين الحرية و التقييد" بكلية الحقوق  ملتقى وطني 
أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
تخت عنوان" مبدا

 .2161نوفمبر 1و1و العلوم السياسية بجامعة بومرداس يومي

جير التمويلي  -7
أ
      د.بلجراف سامية و شرف الدين وردة: خصوصية الطبيعة القانونية لعقد التا

طراف، مد و انعكاسها على مراكز
أ
 سلطان ال

أ
لقيت ضمن فعاليات ملتقى وطني تحت عنوان " مبدا

أ
اخلة ا

عمال بين ا
أ
العلوم  السياسية بجامعة بومرداس لحرية والتقييد" بكلية الحقوق واإلرادة في عقود ال

 .2161نوفمبر  1و1يومي   

 سلطان اإلرادة "و" موضوعي -61
أ
مال : مكانة عقد العتماد اإليجاري بين "مبدا

 
ة د. بن بريح ا

 سلطان اإلرادة في 
أ
لقيت ضمن فعاليات ملتقى وطني تحت عنوان " مبدا

أ
اإلرادة التعاقدية" مداخلة ا

عمال بين الحرية و التقييد" بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة بومرداس يومي 
أ
 1و1عقود ال
 . 2161نوفمبر

 سلطان اإلرادة و عقد العتماد اإليج -66
أ
يت ساحد كهينة: مبدا

 
لقيت ضمن د. ا

أ
اري ، مداخلة ا

عمال بين الحرية و التقييد" 
أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
فعاليات  ملتقى وطني تحت عنوان " مبدا

 .2161نوفمبر 1و1بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة بومرداس يومي 

لقيت د.كسال سامية : قصور تطبيق القواعد العامة على عقد العتماد اإليجاري ، مداخ -62
أ
لة ا

عمال بين الحرية
أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
                 ضمن فعاليات ملتقى وطني تحت عنوان "مبدا

 . 2161نوفمبر 1و1و التقييد"بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة بومرداس يومي

ل -60
أ
عمال ، مداخلة ا

أ
شغال ملتقى د. تواتي نصيرة : اإلطار التطبيقي لعقود ال

أ
قيت ضمن ا

عمال و دورها في تطوير القتصاد الوطني " بكلية الحقوق و العلوم 
أ
وطني تحت عنوان "عقود ال
 2162ماي  61و61السياسية بجامعة بجاية،يومي

 مقالت: .د

ثي -6
أ
ي تا

أ
عمال : ا

أ
ر على حرية د.محمد الهادي المكنوزي : من العقود التجارية إلى عقود ال

 . 2161لسنة51التعاقد، مقال منشور في مجلة قضاء محكمة النقض المغربية ،عدد

عمال في الجزائر، مقال منشور في مجلة حقوق  -2
أ
د.بن عزوز ربيعة : إشكالية تقنين عقود ال

 .2165اإلنسان و الحريات العامة، الصادرة عن جامعة مستغانم ، العدد الخامس ، جانفي 
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II - :نصوص تشريعية 

مر رقم 6757فبراير  11المؤرخ في 16-57القانون رقم  -6
أ
 21المؤرخ في 75-17يتمم ال

 .6757بتاريخ11المتضمن القانون المدني، الصادر في الجريدة الرسمية عدد6717سبتمبر

مر رقم  -2
أ
معدل و المتمم، المتضمن القانون المدني ال 6717سبتمبر 21المؤرخ في  75-17ال

 .6717سبتمبر01بتاريخ  15الصادر في الجريدة الرسمية عدد

مر  -0
أ
يتعلق بالعتماد اإليجاري الصادر في الجريدة  6771جانفي 61المؤرخ في  17-71ال
 .6771جانفي 62بتاريخ  10الرسمية عدد

يتعلق بنشر نص تعديل الدستور 6757فبراير25المؤرخ في  65-57المرسوم الرئاسي رقم -2
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6757فبراير 20الموافق عليه في استفتاء 

ول مارس 17عدد
أ
 .6757بتاريخ ا

بريل 27المؤرخ في  15-70المرسوم التشريعي رقم  -7
أ
مر رقم  6770ا

أ
-17يعدل و يتمم ال

 21المتضمن القانون التجاري، الصادر في الجريدة الرسمية عدد6717سبتمبر 21المؤرخ في 77
بريل21بتاريخ

أ
 .6770ا

ك توبر 27مؤرخ في  006-77من المرسوم التنفيذي رقم 0المادة  -1
أ
هيل  6777ا

أ
يتعلق بشروط تا

ك توبر 27بتاريخ  11الشركات التي تمارس تحويل الفواتير، الصادر في الجريدة الرسمية عدد
أ
 .6777ا
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عمال دومفاوضات عق
أ
 ال

 بلحاج نصيرةد. 
ستاذة محاضرة ب

أ
 ا

 كلية الحقوق جامعة المدية
belhabjnacera5@gmail.com 

 

 :مقدمة
هم الركائز الرئيسية       

أ
لتجاوز الصعوبات الناجمة عن طبيعة بعض  تعد المفاوضات من ا

عمال
أ
، والتي تستلزم لنعقادها ضرورة الدخول في مناقشات حول العقود المهمة كعقود ال

كل المسائل القانونية والفنية المتصلة بها، وذلك بغية تجنب اإلشكالت التي من 
ن
أ
و التنفيذ.  الممكن ا

أ
 تثار خالل مرحلة التعاقد ا

ن       
أ
معظم التشريعات الوطنية لم تعر الهتمام لهذه المرحلة من العقد ومنها ويالحظ ا

تظهر  المشرع الجزائري الذي اك تفى بتنظيم مرحلتي النعقاد والتنفيذ واإلشكالت التي
مر لنظر الفقه والقضاء بالنسبة للمرحلة السابقة على التعاقد التي تتميز 

أ
خاللها، وترك ال

همية بالغة في إبرام ال
أ
ذات القيمة القتصادية والفنية والمالية الكبيرة، التي تحتاج  عقودبا

عمال.
أ
 إلى إطار قانوني ينظم كل مراحلها في القوانين ذات الصلة بمجال ال

و       
أ
والمفاوضات في معظم العقود الثقيلة التي تتسم بتعقد الموضوع الذي ترد عليه ا

هميته القتصادية، تمر بمراحل عديدة حتى ال
أ
بين  وصول إلى اإليجاب المشتركا

 
أ
الطرفين، ومنه يلتزم طرفي التفاوض خالل هذه المدة بالتزامات متقابلة يفرضها مبدا
حسن النية في التعاقد ينبغي احترامها وعدم الخروج عنها حماية للطرف الضعيف في 

 العقد.
طراف إلى توقيع اتفاقات عديدة سواء تتص      

أ
ل بتنظيم مرحلة إلى جانب ذلك قد يعمد ال

و تلك التي تشكل اتفاقاتالمفاوضات في حد 
أ
جزئية كون كلها في نهاية  ذاتها، ا

وبطبيعة الحال تتلف هذه التفاقات من حيث موضوعها المفاوضات العقد المزمع إبرامه، 
ثرها وقوتها القانونية.

أ
 وا

خل بهذه اللتزامات كما يفت      
أ
ن يتحمل من ا

أ
 تحمل التبعة ا

أ
و مضمون رض مبدا

أ
ا

 التفاقات المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يتسبب به للطرف الثاني في المفاوضات.



                                                                                                          دولي ترقيم ذو جماعي ك تاب
(الجزائر) لمديةبا فارس يحي  ى جامعة -والعولمة السيادة مخبر -السياسية والعلوم الحقوق كلية    

عمال
أ
 عقود ال

 

 
40 

 

وقد اختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية للمفاوضات، فذهب جانب إلى اعتبارها      
ي التزامات إل ما يتعلق بعدم النحراف عن مسلك الرجل 

أ
مجرد عمل مادي ل ينتج عنه ا

 نحو ل يسبب ضررا للغير. المعتاد على
خر من الفقه إلى اعتبار المفاوضات تصرفا قانونيا إذا اتجهت      

 
في حين ذهب جانب ا

 إرادة طرفا التفاوض إلى إبرام اتفاق يرقى إلى مرتبة العقد الملزم.
اإلشكالية المطروحة في هذا السياق تتمثل في البحث عن الطبيعة القانونية  وعليه      

السابقة على التعاقد؟، بحيث يثور الخالف الفقهي حلول طبيعة اللتزامات  للمرحلة
المترتبة على الطرفين خالل هذه المرحلة، وكذا القيمة القانونية لالتفاقات التي من 

خيرا نوع المسؤولية الناشئة عن 
أ
ن تبرم خاللها، وا

أ
اإلخالل بهذه اللتزامات الممكن ا
 والتفاقات.

 محاور هي:ثالث ومن هنا سنقسم دراستنا إلى         
 التزامات ما قبل التعاقد. -
 التفاقات السابقة على التعاقد. -
  المسؤولية قبل التعاقدية. -

ول: التزامات ما قبل التعاقد حور الم
أ
 ال

و بنص في       
أ
 التزام في ذمة الشخص إل بإرادته ا

أ
 سلطان اإلرادة، ل ينشا

أ
وفقا لمبدا

لزم الشخص نفسه بعقد مع غيره، فهو ل يلتزم إل بما 
أ
القانون، وتطبيقا لذلك إذا ما ا
ن اإلرادة  تضمنه هذا العقد من التزامات

أ
، فقبل قيام العقد ل يكون هناك التزام عقدي ل

 لم تتجه بعد إلى إلزام نفسها بشيء.
 قبل التز  وخاصة في العقود الهامة والثقيلة ولكن يعرف العصر الحديث

أ
امات تنشا

همها ما يلي.التعاقد، بمناسبة العقد المستقبل، الذي يزمع الطرفان الدخول فيه
أ
 ، ا

عالم قبل التعاقد ول: اللتزام بالإ
أ
 المطلب ال

حد الطرفين 
أ
لكي تتحقق الغاية من المفاوضات وهي إبرام العقد المقصود، يقع على عاتق ا

و بتقديم 
أ
و كليهما التزام باإلعالم ا

أ
 المعلومات الالزمة والضرورية إلبرام العقد.ا

ول: مضمون
أ
عالم قبل التعاقد ا  اللتزام بالإ

اللتزام قبل التعاقد باإلعالم هو التزام مستقل وله ذاتية خاصة، فهو سابق على التعاقد، 
خر عند تكوين العقد البيانات 

 
ن يقدم للمتعاقد ال

أ
حد المتعاقدين با

أ
ويقصد به: التزام ا

إليجاد رضاء سليم كامل ومستنير بحيث يكون على علم بكافة تفصيالت هذا  الالزمة
خر يجعل من المستحيل 

 
ي اعتبار ا

أ
و ا
أ
و طبيعة محله، ا

أ
حد طرفيه ا

أ
العقد، وذلك لطبيعة ا
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و يحتم عليه منح ثقة مشروعة 
أ
ن يلم بالبيانات الالزمة لنعقاد العقد، ا

أ
ي منهما ا

أ
على ا

خر الذي يلتزم بناء عل
 
ى جميع هذه العتبارات باللتزام باإلدلء بالبيانات بحيث للطرف ال

ن اإلخالل بها يثير مسؤوليته
أ
 .1ا

ن هناك التزام حقيقي يقع على       
أ
قر ا

أ
وإن كان الفقه والقضاء في العصر الحديث قد ا

خر علما بكل ما يعرفه من ظروف العقد وإل كان 
 
ن يحيط الطرف ال

أ
عاتق المتفاوض با

 مسئول
أ
ساس هذا اللتزام، إل ا

أ
راء حول ا

 
 .2نه قد تنوعت ال

وقد استند هذا اللتزام في بداية ظهوره إلى نظرية عيوب اإلرادة، وبصفة خاصة عيب       
خر 

 
ن اإلفصاح عن المعلومات التي تهم الطرف ال

أ
خر يرى ا

 
ي ا

أ
ن هناك را

أ
التدليس، غير ا

و قبول شروطه 
أ
 حماية قواعد يتسع لكل ما يؤثر في قراره بقبول العقد ا

أ
وفقا لمبدا

خالق
أ
 . 3ال
 سالمة       

أ
نه في العصر الحديث يجد اللتزام باإلعالم تبريرا له في مبدا

أ
مر ا

أ
وحقيقة ال

نظرا  لوضع التفوق الذي يحظى  -في العلم-العقود في ظل عدم المساواة بين المتعاقدين
خر، ومن ثم قد يتعرض للتعسف

 
حد المتعاقدين إزاء الطرف ال

أ
ول  به ا

أ
من الطرف ال

 .4لعدم التوازن العقدي بين الطرفين
عالم قبل التعاقد  ثانيا: محل اللتزام بالإ

يقع اللتزام باإلعالم على المعلومات المتصلة بموضوع التعاقد والتي تتمثل على        
 العموم في:

 المعلومات المتعلقة بالصفة الجوهرية الدافعة إلى التعاقد -
 التي تمنع من التدليسالمعلومات  -
 المعلومات المتعلقة بالعيوب الكامنة في الشيء -
 المعلومات المتعلقة بحقوق الغير -
 

                                                           
ولى، ) -1 

أ
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 .00-02ص 
، دار الجامعة الجديدة للنشر، دون طبعة، مراحل التفاوض في عقد المكينة المعلوماتيةمحمد حسن قاسم،  -2 

 .02اإلسكندرية، دون سنة نشر، ص
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 .77، ص0991
ول، دار الفكر الجامعي، الطبعة عبد الفت -4 

أ
اح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة اللك ترونية، الك تاب ال

ولى، اإلسكندرية، 
أ
 .219 ، ص0220ال
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صول التفاوض
أ
 المطلب الثاني: اللتزام با

إذا دخل الطرفان في دائرة التفاوض، فإنهما يشتركان في إنشاء حالة واقعية تترتب عليها 
خذ هذا اللت

أ
ثار قانونية معينة، ويا

 
 .زام شقينا

ول: اللتزام بالستمرار في المفاوضات
أ
 الفرع ال

ول: مضمون اللتزام        
أ
 ا
 حسن النية في      

أ
يقع على عاتق طرفي التفاوض اللتزام بمتابعته وفق ما يقتضيه مبدا

، فالدخول الفعلي في مفاوضات على عقد معين يبعث الثقة في نفس كل طرف 1التفاوض
خر 

 
ن الطرف ال

أ
نه إذا با

أ
سيناقش معه بجدية وبرغبة صادقة كل ظروف العقد المتوقع، وا

مر بتوقيع العقد النهائي.
أ
لوف، فسينتهي ال

أ
مور في وضعها الما

أ
 سارت ال

ساس هذه الثقة، سيتكبد كل طرف نفقات وجهدا يتمثل في إعداد دراسات       
أ
وعلى ا

مر إلى 
أ
و إقامة العقد وتشكيل فريق المفاوضين، بل وقد يصل ال

أ
تصميم فني معين، ا

و التعاقد مع محامين 
أ
و الحصول على تصاريح من جهات مختصة، ا

أ
و مخازن ا

أ
ت ا

 
منشا

خر لن ينسحب من المفاوضات 
 
ن الطرف ال

أ
ومهندسين وهكذا، حيث يكون لديه يقين با

 إل لسبب جاد ومعقول، وإن كان غير ملزم باإلعالن عنه.
ن ال      

أ
حد الطرفين با

أ
و كان سيء النية فإذا فوجئ ا

أ
خر لم يكن جادا في موقفه، ا

 
طرف ال

ول سيشعر 
أ
ن الطرف ال

أ
بدخوله في مفاوضات لعقد لم يكن ينوي إبرامه، فمن المؤكد ا

ن 
أ
خر، ومن العدل ا

 
ضرار قد لحقته نتيجة لسوء نية الطرف ال

أ
ن ا

أ
هدرت وا

أ
ن ثقته قد ا

أ
با

 يطلب من القضاء إنصافه.   
طراف إن اللتزام باستمرار        

أ
حوال التزام ال

أ
ي حال من ال

أ
في المفاوضات ل يعني في ا

 حرية التعاقد الذي تقوم عليه 
أ
ن هذا يتنافى ومبدا

أ
المتفاوضة بالوصول إلى إبرام العقد، ل

 المفاوضات العقدية بصفة عامة، 
نه يؤخذ بمعناه السلبي، فهو مجرد التزام بعدم الخروج عن مسلك الرجل المعتاد       

أ
إل ا

 
أ
خير ل ينسحب حتما من المفاوضات الجادة بطريقة تعسفية. ا

أ
 ثناء المفاوضات، وهذا ال
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ساس اللتزام
أ
 ثانيا: ا
ن يبذل الطرفان  1اللتزام بالستمرار بالتفاوض هو التزام ببذل عناية       

أ
بحيث يقتضي ا
جل إبرام العقد المزمع إبرامه، بدون التزام بإبرام هذا ال

أ
عقد، ويالحظ في كل الجهد من ا

ن اللتزام بمواصلة التفاوض يزداد شدة كلما تقدمت مسيرة التفاوض، حيث 
أ
هذا الصدد ا

ن بلوغ المفاوضات مرحلة متقدمة يقتضي من المتفاوض مزيدا من الحرص على متابعتها 
أ
ا

 .2والستمرار فيها ول يعدل عنها إل لسبب جدي
 المعلومات الفرع الثاني: اللتزام بالمحافظة على سرية

ول: مضمون اللتزام
أ
 ا

عمال تدور حول مواضيع هامة، مما يستلزم        
أ
ن المفاوضات في عقود ال

أ
ل شك ا

بالضرورة خالل هذه المرحلة الكشف عن العديد من المعلومات ذات الطابع السري حول 
خر، وذلك باإلضافة إلى الكشف عن المعلوما

 
ت موضوع التفاوض من طرف إلى الطرف ال

حد الطرفين وحجم تعامالته وطبيعتها، وغيرها من المعلومات 
أ
الخاصة بالمركز المالي ل
و المعنوي

أ
 والتي تنطوي على صفة السرية. 3بكيانه المادي ا

وفقا للقواعد العامة ل يلتزم الشخص بالمحافظة على ما تلقاه من معلومات إل إذا كان       
و في العقد يلز 

أ
مه بالمحافظة على سريتها، ومن الناحية المدنية، ل هناك نص في القانون ا

سرار كوسيلة لإلثبات مادام الشخص مؤتمنا عليها، وقد يوجد مثل 
أ
يضا إفشاء ال

أ
يجوز ا

و الدعوة إلى التعاقد
أ
و اإليجاب ا

أ
        هذا اللتزام بالسرية من خالل نص وارد  في العرض ا

و خطاب لحق، وعندئذ يعتبر ذلك التزاما عقديا بعدم اإلفشاء
أ
 .4ا

 والسرية في مفاوضات العقود الدولية لها وجهان فهي تعني:
ولى: سرية المفاوضات والمناقشات التي تجري بين الطرفين من حيث شروط 

أ
من ناحية ا

خرى.
أ
 إبرام الصفقة وغيرها من التفصيالت ال

 علومات التي تتعلق بموضوع العقد.ومن ناحية ثانية: سرية الم
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ساس اللتزام
أ
  ثانيا: ا
و سرية المعلومات التي يتم الكشف عنها       

أ
واللتزام بالمحافظة على سرية التفاوض، ا

نه ما في وسعه 
أ
ن يبذل المتفاوض بشا

أ
خالل التفاوض، هو التزام بتحقيق نتيجة ل يك في ا

النتيجة ذاتها بالمتناع عن ذلك وإل تحققت لمنع إفشاء هذه السرية، وإنما يجب تحقيق 
 . 1مسؤوليته

 التفاقات السابقة على التعاقد المحور الثاني:
عمال، هو من العمليات الشاقة التي         

أ
إن اإلعداد للمفاوضات التي تسبق إبرام عقود ال

ن المفاوضات التي يعد لها جيدا 
أ
تنتهي تستغرق وقتا وجهدا ونفقات، بل يمكن القول ا

غالبا بإبرام عقد ناجح، يتم التفاق عليه وتنفيذه بطريقة سليمة هادئة ويحقق كل طرف ما 
يبتغيه من ورائه، ومن مظاهر اإلعداد للمفاوضات إبرام بعض التفاقات قبل التعاقدية 

ثارها.
 
 التي تختلف من حيث موضوعها وشدتها وا

برام العقد  ول: التفاقات المتعلقة باإ
أ
 النهائيالمطلب ال

طراف ودعوة       
أ
من بين ما يتم اإلعداد له في المفاوضات العقدية، التصال بين ال

راء حول العملية التعاقدية المزمع الدخول فيها بينهم، 
 
خر للتحاور وتبادل ال

 
حدهم ال

أ
ا

هم وسائل التصال ما يسمى التفاقات التي تمهد إلبرام العقد النهائي
أ
 .ومن ا

ول: 
أ
 العقد الجزئيالفرع ال

نها على فترات       
أ
يصادف عادة بصدد العقود المهمة والمعقدة والتي تتم المفاوضات بشا

طراف المتعاقدة في مرحلة معينة من المفاوضات 
أ
ن تعمد ال

أ
زمنية متعاقبة ومتباعدة، ا

ن تقسم العناصر المختلفة 
أ
وبهدف توضيح المسائل المعروضة على بساط التفاوض، ا

، في شكل اتفاقات جزئية ينصب كل منها على جانب معين، تشكل في 2محل الدراسة
طراف التفاوض

أ
 .3مجموعها في نهاية المطاف العقد النهائي الذي هو هدف ا

ول: صور العقد الجزئي
أ
 ا

ن بين صورتين:
أ
 يجري الفقه على التمييز في هذا الشا

التفاق الجزئي في إطار مفاوضات تنصب على عملية تعاقدية واحدة: تشكل هذه -0
العملية التعاقدية بحسب طبيعتها عقدا واحدا يتسم بطبيعة قانونية واحدة، فتتوصل 

                                                           
 .027-022محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص -1
جنبية"، دار الفكر الجامعي، دون طبعة،  -2

أ
شخاص ال

أ
حفيظة السيد حداد، "العقود المبرمة بين الدول وال

 . 092(، ص0220اإلسكندرية،)
 .204مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص -3
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خرى محال 
أ
ن بعض من عناصر هذا العقد، وتبقى عناصر ا

أ
طراف إلى اتفاق بشا

أ
ال

مثلة العقد الجزئي الذي ي1للتفاوض
أ
نظم عنصرا من عناصر العقد النهائي، التفاق . ومن ا

و بروتوكول موقع من الطرفين لصفة 
أ
ثناء المفاوضات على المواصفات الفنية بعقد ا

أ
في ا

خر.
 
سعار وتفاصيلها في عقد جزئي ا

أ
 حاسمة، ثم التفاق على ال

 التفاق الجزئي في إطار عملية تعاقدية من عمليات متعاقبة: والتي تشكل في مجموعها-0
مثلة العقود الجزئية التي يمثل كل واحد 2هدفا عاما يسعى الطرفان إلى تحقيقه

أ
، ومن ا

ن تبيع شركة جزءا من 
أ
منها عملية من العمليات المتعددة التي ينظمها هدف واحد، ا

ولى بالطاقة، 
أ
راضي المصنع إلى شركة ثانية ليقيم عليه مصنعا جديدا، وتمدها الشركة ال

أ
ا

ولية التي تستخدمها في التصنيع. وتشتري منها إنتاجها
أ
 من المادة ال

ثار العقد الجزئي
 
 ثانيا: ا

 وتختلف حسب الظروف التالية:
 الحرية التعاقدية يخول -0

أ
ن مبدا

أ
حالة التحديد التفاقي لقيمة التفاق الجزئي: ل شك ا

طراف التفاق الجزئي إمكانية التفاق على تحديد قيمة اتفاقهما، وذلك على النحو 
أ
 التالي:ا
 
أ
خير كافيا لنعقاد العقد النهائي رغم بقاء بعض -ا

أ
طراف التفاق الجزئي اعتبار ال

أ
يمكن ل

، ويصدق هذا الحكم على العقد الجزئي في 3من عناصر هذا العقد محل مناقشة بينهما
 إطار عقد واحد.

طرافه في وذلك احتراما إلرادة –إن التفاق الجزئي وإن كان ل يعني وجود العقد النهائي 
أ
ا

قل يضمن عدم العودة إلى مناقشة الجزء الذي تم  -الفرض الذي نحن بصدده
أ
فهو على ال

 .4التفاق عليه من هذا العقد خالل المرحلة التالية
إذا اتفق الطرفان في العقد الجزئي على عدم اللتزام إل بتوقيع العقد النهائي، فإن ذلك -ب

ثر إذا لم  يوقع العقد النهائي، يجرد العقد الجزئي من فاعليته المست
أ
قلة، فال يكون له من ا

ثرها من حيث اعتبار ما 
أ
خير، فإن العقود الجزئية السابقة ترتب ا

أ
فإذا ما تم توقيع هذا ال

ن يتحلل منه بإرادته 
أ
حد الطرفين ا

أ
تم التفاق عليه جزءا من العقد النهائي ل يجوز ل

 .5المنفردة
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ة التفاق الجزئي:وفي هذه الحالة يجب التفرقة بين ما إذا غياب التحديد التفاقي لقيم -0
و هو واحد من عدة عقود 

أ
كان العقد الجزئي ينصب على عنصر من عناصر العقد النهائي، ا

 مترابطة تتكون منها العالقة العقدية بين الطرفين:
 
أ
ف إذا كان التفاق الجزئي عنصر من عناصر العقد النهائي: في مثل هذا الغرض يتوق-ا

طراف 
أ
و عدمه على ماهية العناصر التي انصب عليها اتفاق ال

أ
القول بانعقاد العقد المنشود ا

خير العناصر الجوهرية جميعها بين الطرفين، ولم يتحفظا بتوقيع 
أ
الجزئي فإذا حسم ال

ما إذا لم يحسم العقد الجزئي إل عنصرا من 1العقد النهائي فإن ذلك يعد اتفاقا باتا بينهما
أ
، ا

ن يكون عقدا  بعض
أ
العناصر الجوهرية للعقد النهائي، دون باقي العناصر، فهو ل يصلح ل

ثر إذا لم يتم توقيع العقد النهائي
أ
ي ا

أ
 . 2بذاته، ويتجرد من ا

إذا كان التفاق الجزئي واحدا من عدة عقود مترابطة: فإن قيمته تتوقف على ما يمثله -ب
همية بالنظر إلى باقي العقود التي تشك

أ
، فإذا ما كان التوصل 3ل المجموعة العقديةمن ا

إليه ل يمثل إل عقدا ثانويا بالنظر إلى ما تبقى محال للتفاوض فإن نفاذه يبقى معلقا على 
ثاره بوجود العقد الرئيسي.

 
 إبرام العقد الرئيسي، فالعقد الثانوي يرتبط وجوده وترتيبه ل

 الفرع الثاني: الوعد بالتعاقد
ن ا       

أ
صل ا

أ
حد ال

أ
يا من الطرفين بإبرام العقد، ولكن ا

أ
لدخول في المفاوضات ل يلزم ا

نه قد ينفق ك ثيرا من الجهد والمال في سبيل إعداد الدراسات والتصميمات 
أ
الطرفين يجد ا

حد الطرفين إلى 
أ
 ا
أ
خر بالتعاقد، في هذه الحالة وغيرها يلجا

 
ثم يفشل في إقناع الطرف ال

خرالحصول على وعد بالتعاقد من الط
 
 . 4رف ال

خر( رغبته في ذلك       
 
ظهر الموعود له )الطرف ال

أ
ي وعد بإبرام العقد المرغوب فيه إذا ا

أ
ا

 .5خالل المدة المتفق عليها
الوعد وإن لم يكن مقصودا لذاته فإنه يحقق للموعود له ميزة حسم شروط العقد         

لدى تحقيق –الموعود به وقت إبرام عقد الوعد، وبالتالي ضمان عدم تغييرها مستقبال 
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بغير تسرع في إبرام الصفقة المقصودة قبل انكشاف جدية مصلحته في  -الحاجة إلبرامه
 .1إمضائها

ل هو جائز ومتصور في ليس مقصورا على نوع معين من العقود، ب والوعد بالتعاقد      
ي ملزم لجانب واحد، ، معظم العقود

أ
وقد يكون الوعد بالتعاقد صادرا بإرادة منفردة ا
خير  2حيث يتعهد شخص في مواجهة شخص بإبرام عقد في المستقبل

أ
فيكون على هذا ال

ن يبدي رغبته خالل مدة معينة، وقد يكون الوعد ملزم
أ
ا لجانبين بحيث يجتمع لطرفيه ا

صفة الواعد والموعود له في نفس الوقت، وفي هذه الحالة يكون إتمام العقد النهائي رهنا 
و كان ملزما لجانبين،  3بحلول الميعاد

أ
والوعد بالتعاقد سواء كان ملزما لجانب واحد ا

ثاره، فموضوع التز 
 
جيل ا

أ
ام الواعد يختلف عن العقد البات الذي يتفق الطرفان على تا

و 
أ
خر رغبته قي ذلك خالل مدة معينة، ا

 
بدى الطرف ال

أ
بالتعاقد هو إبرام العقد النهائي إن ا

ما العقد البات المؤجل في 
أ
جل المتفق عليه، ا

أ
التزام الطرفين بإبرام ذلك العقد بحلول ال

و كليهما تؤج
أ
حد الطرفين ا

أ
ثاره فهو عقد يقوم بمجرد تراضي الطرفين، ولمن التزامات ا

 
ل ا

 .4إلى موعد لحق
وتطبق على الوعد القواعد العامة المنصوص عليها في القانون الذي اتفق الطرفان على       

 5اعتماده. 
 وعدا بالتعاقد يكون ملزما إما      

أ
ووفقا للقانون المدني الجزائري فإن التفاق الذي ينشا
حدهما إذا كان وعدا

أ
و ل

أ
ملزما لجانب واحد، وبالتالي  لطرفيه إذا كان وعدا ملزما لجانبين ا

ن يلتزم به، ويقوم 
أ
ن يعدل عن اتفاقه هذا وإنما يجب عليه ا

أ
حدهما ا

أ
و ل

أ
ل يجوز لهما ا

بدى المدعو له رغبته في إتمام العقد النهائي، ويترتب على 
أ
بإتمام التعاقد النهائي إذا ما ا

ي إخالل بما ورد في التفاق يستوجب
أ
و ا
أ
حدهما ا

أ
ي عدول من ا

أ
ن ا

أ
 المسؤولية. ذلك ا

                                                           
صول العامة لاللتزام، دار الجامعة الجديدة، دون طبعة، اإل -1

أ
، 0224سكندرية، همام محمد محمود زهران، ال

 .000ص
 .097حفيظة السيد الحداد، المرجع السابق، ص -2
 .22، ص0902محمد حسنين، الوجيز في شرح نظرية اللتزام، المؤسسة الوطنية للك تاب، دون طبعة، الجزائر،  -3
 .007محمد إبراهيم دسوقي، المرجع السابق، ص -4
نظر في ذلك:  -5

أ
نور سلطان، الموجز في نظرية اللتزام،  113 /117السابق، صهمام محمد محمود زهران، المرجع ا

أ
، ا

، منذر الفضل، النظرية العامة لاللتزامات، 74، ص0902مصادر اللتزام، دار النهضة العربية، دون طبعة، بيروت، 
لس ، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، "مج002-000، ص0992مك تبة الثقافة للنشر والتوزيع، دون طبعة، عمان، 

، 11(، ص0220العقد في العقد اإلسالمي والقانون الوضعي"، دار الجامعة الجديدة للنشر، بدون طبعة، مصر، )
 .22محمد حسنين، مرجع سابق، ص
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 المطلب الثاني: التفاقات المتعلقة بمفاوضات العقد النهائي 
عادة ما يعني طرفا التفاوض، بصدد العقود الهامة التي تتسم بتعقد التقنية التي ترد      

عمال، بالدخول في عقود تمهيدية 
أ
هميتها من الناحية القتصادية كعقود ال

أ
و ا

أ
عليها ا

و تسهيل عملي
أ
ة إبرام العقد النهائي الذي يعتبر غاية كل عملية تفاوضية، بهدف تنظيم ا

 .1وتتنوع هذه العقود من حيث موضوعها
ول: عقد التفاوض

أ
 الفرع ال

ي التزام عقدي، والك تفاء بقواعد       
أ
إن قطع المفاوضات الحرة التي تتم خارج ا

  المسؤولية التقصيرية، والتي قد يفشل الطرف المتضرر في إثبات تتوافر
أ
عناصرها من خطا
وضرر وعالقة سببية، قد ل يقدم ضمانة كافية وحماية فعالة لعملية التفاوض كي تؤدي 
دوات الحقيقية لتيسير إبرام العقود 

أ
وظيفتها القانونية والقتصادية باعتبارها من ال

 التفكير في ارتباط طرفي التفاوض بعقد يحدد التزامات كل طرف في 
أ
الكبرى، ومن هنا بدا

 
أ
ن عملية التفاوض من ناحية بدئها، ومدتها، وإدارتها، وكيفية تقسيم نفقات التفاوض شا

 .2وحكم قطع المفاوضات، وهو ما يسمى بعقد التفاوض
ول: تعريف وخصائص عقد التفاوض

أ
 ا

ي إشارة إلى مرحلة المفاوضات في ذاتها       
أ
إذا كانت معظم التقنيات المدنية خالية من ا

ل تتضمن هذه التقنيات ذكرا لعقد التفاوض ضمن العقود التي يكون من الطبيعي إ
أ
ذن ا

 حرصت على تنظيمها، ولذلك فقد عني الفقه بتعريف هذا العقد غير المسمى. 
نه: "عقد  CCIتعريف عقد التفاوض: عرفته محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية  -0

أ
با

جل التوصل إلى إبرام عقد معين لم 
أ
و بمتابعته من ا

أ
بمقتضاه يتعهد طرفاه بالتفاوض ا

حوال لنعقاده"
أ
 .3يتحدد موضوعه إل بشكل جزئي ل يك في في جميع ال

 
أ
و كما يطلق عليه اسم التفاق على المبدا

أ
نه:  4ويمكن تعريف عقد اللتزام بالتفاوض ا

أ
با

ببدء التفاوض ومتابعته بقصد التوصل إلى إبرام عقد معين،  "العقد الذي يتعهد طرفاه
 .5وذلك من خالل منهجية موضوعية وإجرائية يتفقان عليها"

                                                           
 .022محمد إبراهيم دسوقي، المرجع السابق، ص -1

paris, édition  : Droit des contrats internationaux, analyse et rédaction de clauses, M. FONTAINE 2

FEC, 1989, p34. 
ولى،  -3

أ
حمد عبد الكريم سالمة، قانون العقد الدولي، القاهرة، الدار الجامعية،  الطبعة ال

أ
 .27، البند 0220ا

محمود الكيالني، "عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا"، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، عمان،  -4
 .090(، ص0991)
 .007محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص -5
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ن لعقد التفاوض عدة -0
أ
وردناها سابقا يتبين ا

أ
خصائص عقد التفاوض: من التعاريف التي ا

 خصائص تميزه عن غيره من العقود، يمكن إجمالها في ما يلي: 
 
أ
ي عقد عقد التفاوض-ا

أ
ساسية الالزمة لقيام ا

أ
ركان ال

أ
 .1هو عقد حقيقي: تتوفر فيه ال

 مسيرة المفاوضات التي تمهد إلبرام -ب
أ
عقد التفاوض هو عقد تمهيدي: حيث بمقتضاه تبدا

العقد النهائي ويتم تنظيم عالقة طرفي التفاوض على نحو يقود إلى إتمام العقد، وهذا 
لتزام حقيقي على عاتق كل طرف بالتفاوض ومواصلته الطابع التمهيدي ل يؤثر في وجود ا

 .2بحسن نية
عقد التفاوض هو عقد مؤقت بطبيعته: فهذا العقد ليس مقصودا لذاته وإنما وجد بقصد -ج

تنظيم المفاوضات تمهيدا إلبرام عقد معين، لذلك فهو يدوم بدوام المفاوضات وينتهي 
و ل

أ
 .3بانتهائها سواء بإبرام العقد المنشود ا

 ثانيا: اللتزامات الناشئة عن عقد التفاوض
طراف التفاوض في تحديد مضمون العقد المنظم 

أ
ن الحرية التي يتمتع بها ا

أ
ل شك ا

للمسيرة التفاوضية يجعل من الصعب إعداد قائمة حصرية باللتزامات الناشئة عن هذا 
ن تحديدها يتوقف على القدرة الخالقة إلرادات المتعاقدين

أ
والتي ل يحد منها  العقد، ذلك ا

 إل النظام العام.
ساسي عن عقد التفاوض، فتخلفه يفضي بالضرورة اللتزام بالتفاوض-0

أ
: يعتبر اللتزام ال

إلى تفريغ عقد التفاوض من ماهيته، لذلك فإنه يقع على عاتق الطرفين بمجرد اتفاقهما 
نه يقع باطال

أ
كل اتفاق يقضي  على التفاوض، دون حاجة إلى النص عليه صراحة كما ا

و كالهما من هذا اللتزام
أ
حد الطرفين ا

أ
 .4بإعفاء ا

 
أ
 مضمون اللتزام بالتفاوض: ينطوي على شقين.-ا
اللتزام بالدخول في المفاوضات: ويقصد به اتخاذ اإلجراءات الالزمة لفتح عملية  -

خر وتقديم المقترحات حول المسائل
 
 التفاوض، ومن ذلك توجيه الدعوة إلى الطرف ال

والنقاط محل التفاوض، وتقديم الدراسات وتبادل البيانات التي يعتمد عليها إيضاح كافة 
الستفسارات حول موضوع النقاش، ويلحق بهذا اللتزام التعهد باتخاذ الستعدادات 

                                                           
 .0فقرة  2عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، البند  -1

St. Chatillon, droit des affaires internationales, paris, édition Vuibert, 1994, p 135. 2 
 .09محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص -3
 .020محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص -4
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، والطرف الذي 1الالزمة، من ذلك تحديد مكان المفاوضات، والزمن الذي سيستغرقه
و
أ
ن تجرى يتحمل نفقات الدراسات ال

أ
، واللتزام بالتفاوض في شقه هذا 2لية التي يمكن ا

 .3هو التزام بتحقيق نتيجة
و الستمرار فيه: هو التزام بذل عناية-

أ
ن يسلك فيه 4اللتزام بمواصلة التفاوض ا

أ
، بمعنى ا

و ينسحب منها تعسفيا
أ
، 5المفاوض مسلك الرجل المعتاد، فال يعرقل سير المفاوضات ا

نه ل يحتم 
أ
 إبرام العقد.إل ا
 فروع اللتزام بالتفاوض: يتفرع عن هذا اللتزام اللتزامين التاليين:-ب
ساسي بالتفاوض -

أ
هم عناصر اللتزام ال

أ
التزام حسن النية في التفاوض: والذي يعتبر من ا

 
أ
ن هذا اللتزام هو مبدا

أ
 عام يجب التزامه في كافة العقود الناشئ عن عقد التفاوض، ورغم ا

م بالتعاون وتقديم المعلومات: الذي يعتبر من مقتضيات تنفيذ اللتزام بحسن اللتزا -
خر بكل ما لديه من معلومات تتعلق بالعقد 

 
نية، حيث يلزم كل طرف بإعالم الطرف ال

، وهو التزام عقدي بتحقيق نتيجة 6المتفاوض عليه، وكذلك التعاون البناء بين الطرفين
صراحة، واإلخالل به يستوجب المسؤولية العقدية  يفترض وجوده ول يلزم النص عليه

حكام الفانون الواجب التطبيق على العقد.
أ
 طبقا ل

طراف التفاق اللتزامات الخاصة-2
أ
ساسي بالتفاوض يمكن لال

أ
: إلى جانب اللتزام ال

ساسي، والتي تشكل في 
أ
خرى التابعة لهذا اللتزام ال

أ
صراحة على بعض اللتزامات ال

طراف خالل مرحلة التفاوض، ومنها: مجموعها ضوا
أ
 بط لمسلك ال

 
أ
ن المفاوضات الموازية جائزة ومشروعة عمال -ا

أ
اللتزام بقصر التفاوض: القاعدة العامة ا

 حرية التعاقد
أ
، ومن ثم ل يمكن حظر إجراء مفاوضات موازية إل بموجب شرط 7بمبدا

و الستبعا
أ
طراف صراحة، يسمى شرط القصر ا

أ
  .8دخاص تتفق عليه ال

خرى تتم 
أ
كد من عدم وجود مفاوضات ا

أ
حد المتفاوضين التا

أ
حيث يبدو ضروريا بالنسبة ل

 إلى مثل هذا الشرط، ليصبح 
أ
ن ذات العملية المتفاوض عليها، فيلجا

أ
مع غيره بشا

                                                           
حمد عبد الكريم سالمة، مرجع سابق، البند  -1

أ
 .70ا

Chatillon, OP, CTT, p137. 2 
Schmidt (j), OP, CTT, p 206. 3 

 .041مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص -4
380.-Schmidt (j), OP, CTT, p379 5 

 .024-022محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص -6
, OP, CTT, p37. BLANCO 7 

38.-FONTAINE, OP, CTT, p15 8 
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بمقتضاه ممتنعا على الملتزم به إجراء تفاوض مواز مع الغير خالل فترة معينه وإخالله 
 .1ليته العقديةبهذا اللتزام يرتب مسؤو 

ولما كان حظر إجراء مفاوضات موازية يضر بالطرف الذي يفرض عليه، حيث يحرمه من 
ك ثر تحقيقا لمصلحته، فإنه غالبا ما يتم بمقابل 

أ
الوصول إلى طرف ثالث قد يقدم عرضا ا

مالي، يتم التفاق عليه وتحديده كما يتم التحديد الدقيق للمدة المحظور خاللها إجراء 
ات الموازية، وكذلك الموضوع الذي يحظر فيه التفاوض الموازي، وهذا ما قضى المفاوض

 .2به القضاء اإلنجليزي حديثا
و بإدراج بند 3اللتزام بالسرية: عادة ما يتفق طرفا التفاوض في اتفاق خاص مستقل -ب

أ
، ا

ف عنها في عقد التفاوض على اللتزام بالحفاظ على سرية المعلومات التي تم تداولها والكش
و في حالة إخفاقها 4بينهما

أ
، سواء في حالة نجاح المفاوضات والوصول إلى العقد النهائي ا

 حسن النية يفرض على كل طرف عدم 
أ
ن مبدا

أ
لمدة زمنية يتفق على مداها، ومن المؤكد ا

و استغاللها لحسابه الخاص دون موافقة صاحبها، وهذا 
أ
إفشاء هذه المعلومات للغير ا

نه ما في وسعه لمنع اللتزام هو الت
أ
ن يبذل المتفاوض بشا

أ
زام بتحقيق نتيجة ل يك في ا

إفشاء هذه السرية، وإنما يجب تحقيق النتيجة ذاتها بالمتناع عن ذلك وإل تحققت 
 .5مسؤوليته

طار وخطابات النوايا  الفرع الثاني: اتفاقات الإ
طار ول: اتفاقات الإ

أ
 ا

ساسية التي تخضع لها التفاقات التي يعتبره الفقه عقدا يهدف إلى تعريف      
أ
القواعد ال

 .6ستبرم في المستقبل تنفيذا له
فقد يكون هناك تعامل مستمر بين الشركة وواحد من العمالء، وفي الوضع العادي     

ن يبرم عقدا مع الشركة عن كل صفقة على حدى، وعادة ما تكون 
أ
يجب على العميل ا

خر على الكمية  شروط ك ثيرة من هذا العقود متكررة،
 
بحيث يقتصر الختالف بين عقد وا

                                                           
 .020محمد حسن قاسم، مرجع نفسه، ص -1
حمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، البند  -2

أ
 .77ا

SCHMIDT (j), OP, CTT, p258. 3 
FONTAINE, OP, CTT, p38. 4 

 027-022محمد حسن قاسم، مرجع نفسه، ص -5
مجال التبادل الدولي، ديوان المطبوعات الجامعية، دون طبعة، نصيرة جمعي السعدي، عقود نقل التكنولوجيا في  -6

 .020، ص0909الجزائر، 
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ما الشروط المتعلقة بطريقة التسليم والضمانات وطريقة دفع الثمن، 
أ
سعار مثال، ا

أ
وال

 .1وكيفية الوزن والمحاسبة والمسؤولية العقدية وغيرها، فهي موحدة بين جميع العقود
 الشركات الكبرى إلى إبرام عقد تم

أ
هيدي مع العميل يسمى عقد وفي مثل هذه الفروض تلجا

ساسية التي يتعين خضوع العقود المبرمة بينهما 2اإلطار العام
أ
، حيث يحدد القواعد ال

 . 3مستقبال لها
وبرغم الستقالل من حيث التكوين بين عقد اإلطار العام والعقود التنفيذية الالحقة       

فعقد اإلطار يعد فإن كل ذلك يشكل مجموعة عقدية يربطها هدف اقتصادي واحد، 
ويهيئ لقيام عقود تنفيذية محل هذا العقد، وقد يمتد إلى تحديد الطرق والمواصفات 
ساسية 

أ
و عدد العناصر ال

أ
وامر التوريد، تلكس،...(، ا

أ
المادية إلبرام عقود التنفيذ )إرسال ا

لمحتواها )مثل دورية التسليم وحجم المشروبات وشروط الضمان والمقل...( إلى حين 
 .4م بعض شروط العقود التي تبرم فيما بعد مع الغيرتنظي
ومن ثم فعقد اإلطار العام يلزم كال الطرفين بإتباع ما ورد فيه من شروط عند إبرام       

ن 5عقود جديدة مستقبلية
أ
صل ا

أ
يا منهما بتوقيع هذه العقود، ومن ثم فال

أ
، ولكنه ل يلزم ا

 ية.تكون صحيحة برغم خلوها من تحديد الثمن والكم
عالن النية  ثانيا: خطاب اإ

عمال الدولية كعقود      
أ
مل في العقود المعاصرة، وخاصة عقود ال

أ
الئ تمان  المتا

نها، على خالف العقود العادية
أ
جيري الدولي وغيرها يدرك ا

أ
، تنطوي على العديد  من 6التا

و جلستين، بل يستلزم
أ
مر  المسائل الفنية الدقيقة، التي ل يمكن حسمها في جلسة ا

أ
ال

اجتياز مراحل متعاقبة ومستمرة صوب العقد النهائي، يتم فيها اتفاقات تمهيدية تتبادل 
مور تتصل بالمفاوضات حول العقد النهائي، ولعل 

أ
طراف الرؤى والمفاهيم حول ا

أ
فيها ال

همها ما يسمى بخطاب النوايا
أ
   .7من ا
القانون الخاص، دولية وليس لخطاب النية مدلول اصطالحي واضح محدد في عالم        

نه: مستند مك توب 
أ
و داخلية، ومع ذلك حاول البعض تقديم تعريف له بالقول با

أ
كانت ا

                                                           
 .000محمد إبراهيم دسوقي، المرجع السابق، ص -1
 .029-020محمد إبراهيم دسوقي، مرجع ن، صفسه -2
 .092حفيظة السيد الحداد، المرجع السابق، ص -3
 .020نصيرة جمعي سعدي، مرجع سابق، ص  -4
 .002السيد حداد، المرجع السابق، ص حفيظة -5

CHATILLON, OP, CTT, p 135. 6 
FONTAINE, OP, CTT, p02. 7 
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خر يعرب فيه عن رغبته 
 
مر معين إلى الطرف ال

أ
يوجه من طرف يرغب في التعاقد على ا

تلك، ويطرح فيه الخطوط العريضة للعقد المستقبل المزمع إبرامه ويدعوه إلى التفاوض 
 .1في محادثات حوله والدخول

صدره وغالبا ما يقصد محرر خطابات النوايا      
أ
ن خطاب النوايا غير ملزم لمن ا

أ
صل ا

أ
وال

ي شيء لمجرد صدورها عنهم
أ
ن مقصدهم هو رسم الخطوط 2عدم اللتزام با

أ
، لسيما وا

 العامة ووضع اإلطار المبدئي للمفاوضات المستقبلية تمهيدا إلبرام العقد النهائي.  
خر،       

 
و مصدره وسلوك الطرف ال

أ
والقيمة القانونية لخطاب النوايا تتحدد بإرادة محرره ا

و مصدر الخطاب مع إقرار الطرف الموجه إليه، 
أ
طراف، لسيما إرادة محرر ا

أ
فيستطيع ال

و دعوة للتفاوض وليس 
أ
نه مجرد دعوة للتعاقد ا

أ
النص الصريح عند صياغة الخطاب، على ا

خر الذي يقبلهعقدا، يتضمن إيجابا 
 
 .3موجها للطرف ال

طراف اعتباره اتفاقا على مسائل جوهرية، وبالتالي       
أ
وعلى العكس مما سبق، يمكن لال

    يكون للخطاب القيمة القانونية للعقد، بحيث تترتب مسؤولية من يخل بالتزاماته 
 .4الناشئة عنه

 المحور الثالث: المسؤولية قبل التعاقدية
 إن       

أ
الحديث عن المسؤولية في المرحلة السابقة على التعاقد يقتضي منا توضيح مبدا

استنادا على القواعد العامة، فإن كان القانون المدني الجزائري  5حسن النية في التفاوض
 حسن النية بالنسبة لمرحلة ما بعد التعاقد وذلك 

أ
خرى مبدا

أ
رسى على غرار القوانين ال

أ
قد ا

نه: "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل  027عندما نص في المادة 
أ
من القانون المدني على ا

نه ليس هناك ما يمنع من سريان هذا 
أ
عليه وبطريقة تتفق مع ما يوحيه حسن النية"، إل ا

 بالنسبة لمرحلة ما قبل التعاقد، وخاصة عندما نص المشرع الجزائري 
أ
ن  6المبدا

أ
على ا

 السكوت العمدي عن واقعة مؤثرة في التع
أ
اقد يعتبر تدليسا، وبهذا يكون قد عمم مبدا

 التعاون في مرحلة تكوين العقد.
أ
 حسن النية في نظرية اللتزام بوجه عام ووضع مبدا

                                                           
حمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، البند  -1

أ
 .27ا

FONTAINE, OP, CTT, p06. 2 
n : la phase de pourparlers dans les contrats internationaux, i M.LONCLE et J.Y. TROCHON-J 3

Rave. Dr.aff.int., 1997, tirage N°1, p8. 
حمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، البند  -4

أ
 .07ا

 .22جابر سالم الشافعي، المرجع السابق، ص -5
مر  -6

أ
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  0971سبتمبر  02الموافق ل  0291رمضان  02المؤرخ في   71/10ال

 .02، المادة 20العدد ،الجريدة الرسمية 
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ن يعدل       
أ
ثر قانوني على المفاوضات، إذ لكل طرف ا

أ
ي ا

أ
صل ا

أ
ول يرتب القانون في ال

 
أ
صل هو ذلك إل ا

أ
ن ال

أ
ية مسؤولية، مع ا

أ
ن العدول عن عن إتمام الصفقة بغير ا

 
أ
 .1المفاوضات قد تترتب عليه المسؤولية إذا اقترن بخطا

قل من حيث       
أ
وفكرة المسؤولية السابقة على التعاقد، إذا كانت قد استقرت على ال

ن الفقه في فرنسا 
أ
مر هكذا بالنسبة لها، خاصة وا

أ
، في الوقت الحاضر، فلم يكن ال

أ
المبدا

 الحرية 
أ
ثر قبل كل سيء بمبدا

أ
ن تتولد ظل يتا

أ
التعاقدية، وبالتالي لم يقبل بسهولة ا

التزامات على عاتق شخص إل إذا تم إبرام العقد، ولهذا فإن الفقه الفرنسي لم يشغل نفسه 
ثير 

أ
بموضوع المسؤولية السابقة على التعاقد إل في مطلع القرن الحالي، وكان هذا تحت تا

لماني )اهرنج(
أ
 المس 2الفقيه ال

أ
دخل مبدا

أ
ن ا

أ
 عند التعاقد من فمنذ ا

أ
    ؤولية عن الخطا

نظمة 
أ
 معظم التشريعات في ال

أ
خذ بهذا المبدا

أ
ت تا

أ
خالل مفهوم النية المدنية، بدا

 الموجب للمسؤولية من خالل فكرة 
أ
القانونية المختلقة، وقد تم التوصل إلى الخطا

 هو عكس 
أ
ن الخطا

أ
ساس ا

أ
ثناء إجراء المفاوضات على ا

أ
و المخل ا

أ
السلوك المعيب ا

 .  3اوض بحسن نيةالتف
طراف إلى اللجوء للدخول في اتفاقات وعقود تمهيدية بمناسبة       

أ
نه قد يعمد ال

أ
كما ا

ينا، قد تؤدي إلى ترتيب المسؤولية العقدية عن اإلخالل بهذه 
أ
المفاوضات العقدية كما را

خيرة، وفي كلتا الحالتين تقرر حدود هذه المسؤولية ونوع التعويض وفقا للقانون 
أ
ال

 الواجب التطبيق. 
ول: طبيعة المسؤولية قبل التعاقدية

أ
 المطلب ال

 عند       
أ
ثار خالف كبير بين الفقه بمختلف مذاهبه حول طبيعة المسؤولية التي تنشا

ي التزام في مرحلة التفاوض إلبرام العقد، ولقد حظيت هذه المسؤولية باهتمام 
أ
اإلخالل با

لمانيا وسويسرا وبريطانيا والوليات المتحدة  بالغ منذ السبعينات في فرنسا وبلجيكا
أ
وا

مريكية ولم يفقد هذا الموضوع حيويته بعد.
أ
 ال
 
 
 

                                                           
ول، العقد، دار إحياء  -1

أ
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني بوجه عام،"مصادر اللتزام"، الجزء ال

 . 029التراث الوطني، دون طبعة، بيروت، دون سنة نشر، ص
 .024نصيرة جمعي السعدي، المرجع السابق، ص -2
 .099السابق، صمحمود الكيالني، المرجع  -3
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ساس المسؤولية
أ
ول: ا

أ
 الفرع ال

ول
أ
ي ال

أ
ول: الرا

أ
 ا

ن المسؤولية في مرحلة ما قبل التعاقد هي مسؤولية عقدية، وقد كان        
أ
ذهب إلى ا

سيس ع
أ
قامه بالتا

أ
ي قد ا

أ
 عند تكوين العقد"، ويرى اهرنج صاحب هذا الرا

أ
لى نظرية "الخطا

حكام المسؤولية العقدية 
أ
 عقدي يؤدي إلى تطبيق ا

أ
 في مرحلة التفاوض هو خطا

أ
ن الخطا

أ
ا

دى إلى بطالنه
أ
و ا
أ
ترتب عليه عدم انعقاد العقد ا

أ
 .1وقواعدها على مرتكبه سواء ا

ي الثاني
أ
 ثانيا: الرا

ن المسؤولية الناشئ     
أ
ة في المرحلة قبل التعاقدية هي مسؤولية ذهب التجاه الثاني إلى ا

ن القانون يجعل 
أ
ساس التصرف الباطل، بمعنى ا

أ
تقصيرية تقوم بحكم القانون وليس على ا

و بصفة عامة عن 
أ
 في مرحلة التفاوض تقوم على تحمل التبعة ا

أ
المسؤولية من الخطا

 .3تقصيرية، وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية ال2التقصير في تنفيذ اللتزام
كيد      

أ
ي الغالب في الفقه والقضاء يميل لالتجاه الثاني من خالل التا

أ
ن الرا

أ
ويمكن القول ا

طراف حيث يظل كل منهما محتفظا بحريته في 
أ
ن المفاوضات ل تقيد حرية ال

أ
على ا

 في مرحلة التفاوض هي 
أ
و عدم التعاقد، ولذلك فإن المسؤولية التي تنشا

أ
التعاقد، ا

 نتيجة اإلخالل بواجب عام يفرض مراعاة حسن النية في مسؤولية تقصير
أ
ساسها الخطا

أ
ية ا

 .4المرحلة السابقة على إبرام العقد
صل المسؤولية

أ
 الفرع الثاني: الستثناء على ا

هناك حالت استثنائية قد تكون فيها المسؤولية عقدية، وهي تلك الحالت التي يقطع       
وضات بحيث يمكن اعتبار ما توصلوا إليه في هذه فيها الطرفان مراحل جادة في المفا

صلي
أ
ولية سابقة على إبرام العقد ال

أ
ي 5المراحل بمثابة اتفاقات تمهيدية ا

أ
، فعدم تنفيذ ا

مستقلة عن المسؤولية  6التزام ورد في هذه التفاقات التمهيدية يرتب مسؤولية عقدية
ن عدم التوصل إلى إبرام العقد 

أ
مام التقصيرية التي تقوم بشا

أ
النهائي، بحيث نكون ا

 مسؤوليتين.
                                                           

حمد خالد العجلوني، المرجع السابق، ص -1
أ
 . 020ا

عبد الرزاق السنهوري،  "العقود التي تقع على الملكية"، الجزء الرابع، دار إحياء التراث الوطني، دون طبعة،  -2
 .270بيروت، دون سنة نشر، ص

مر  -3
أ
 .004المادة المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني، مرجع سابق،  71/10ال

 .17همام محمد زهران، المرجع السابق، ص -4
 .90محمد عبد الظاهر حسين، مرجع نفسه، ص -5
 .17همام محمد زهران، المرجع السابق، ص -6
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 المطلب الثاني: عناصر المسؤولية قبل التعاقدية
 من المتفاوض في عدم تنفيذه اللتزام على الوجه المعتاد المنتظر من       

أ
قد يتمثل الخطا

ن ينحرف عن هذا المسلك بشكل يتعارض مع واجب حسن النية والثقة 
أ
الرجل العادي با

و التقصيري في التعامل، وهذا 
أ
، كما قد يكون اللتزام 1ما يسميه الفقه بالمتناع الخاطئ ا

 عقديا، وفي كلتا الحالتين يكون هذا المتناع هو السبب في الضرر 
أ
تعاقديا فيكون الخطا

خر نتيجة عدم إبرام العقد محل التفاوض، مما يؤدي إلى قيام 
 
الذي يلحق بالطرف ال

 المسؤولية.
 
أ
ول: الخطا

أ
 الفرع ال

 في المسؤولية قبل التعاقدية إحدى الصور التاليةقد       
أ
خذ الخطا

أ
 .يا

غفال تقديم المعلومات ول: اإ
أ
 ا

مانة التعامل، وتظهر سوء         
أ
 حسن النية وا

أ
ل تتعارض حرية التفاوض مع مبدا

أ
يجب ا

طراف
أ
حد الطرفين عن وقائع كان واجبا اإلفصاح عنها، نظرا لطبيعة ال

أ
 النية بعدم إفصاح ا

و العقد. 
أ
 ا

 الكشف عن المعلومات السرية ثانيا: 
مانة يشكل         

أ
إن إغفال قاعدة عدم إفشاء المعلومات يولد المسؤولية متى كان عدم ال

ية عالقة
أ
طراف با

أ
ن يرتبط ال

أ
، وفي حالة الضرورة فإن عالج 2خطئا، وهذا حتى قبل ا

ساس
أ
خر اإلخالل بهذا اللتزام قد يتضمن تعويضا مبنيا على ا

 
          ما عاد على الطرف ال

 من نفع.
 ثالثا: النسحاب التعسفي من المفاوضات

المفاوضات بذاتها ل تنشئ رابطة عقدية بين طرفيها ولهذا فهي مجرد عمل مادي يقوم به 
طرافها بضرورة التوصل إلى 

أ
المتفاوضين ول يرقى إلى مرتبة التصرف القانوني، فهي ل تلزم ا

و مشرو 
أ
ي اتفاق ا

أ
ي طرف النسحاب في ا

أ
و تعاقد، ول الستمرار في التفاوض بل يجوز ل

أ
ع ا

ن يبين سببا 
أ
ن يطالب المتفاوض با

أ
حد ا

أ
ن ما يميزها هو عنصر الحتمال، وليس ل

أ
وقت ل

 يتمثل في اإلخالل 3يبرر فيه هذا العدول
أ
و النسحاب بخطا

أ
، ولكن إذا ما اقترن العدول ا

لوف والمعتاد والذي يتفق مع مقتضيات بالواجب العام بعدم النحراف ع
أ
ن المسلك الما

                                                           
 . 91محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص -1
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 .29جابر سالم الشافعي، المرجع السابق، ص -3
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أ
ن صور  .1حسن النية، تقوم المسؤولية عن هذا الخطا

أ
الجدير بالذكر في هذا المقام ا

ن تكون محال للتزام تعاقدي إذا كنا بصدد عقد التفاوض، 
أ
 السابقة الذكر، يمكن ا

أ
الخطا

و العقود والتفاقات التمهيدية السابقة على التعاقد ا
أ
طراف للدخول فيها، ا

أ
لتي يعمد ال

حد من هذه 
أ
ويرتضون لها طابع اإللزام، وبهذا تترتب المسؤولية العقدية عند اإلخالل با

 اللتزامات.
 الفرع الثاني: الضرر 

و العقدية، فإنه يشترط في 
أ
وفقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية سواء التقصيرية ا

ن تتوافر فيه ثالث شروط، ي
أ
يضا لقيام المسؤولية قبل التعاقدية.الضرر ا

أ
 ستوجب توافرها ا

ن يكون الضرر محققا 
أ
ول: يجب ا

أ
 ا

و محقق الوقوع في 
أ
ن يكون قد وقع بالفعل، كالنفقات التي تحملها المتفاوض، ا

أ
با

ثير على سمعة المتفاوض مستقبال
أ
ما الضرر المحتمل فال يشمله 2المستقبل مثل التا

أ
، ا

مول حصول المتفاوض عليه من  التعويض، وعلى ذلك ل يشمل
أ
الربح الذي كان من الما

 .3تنفيذ العقد النهائي
ن يكون الضرر مباشرا

أ
 ثانيا: يجب ا

ن يكون نتيجة طبيعية لعدم وفاء المتفاوض بالتزامه، وهو يعتبر كذلك إذا لم       
أ
وذلك با

ن يتوقاه ببذل جهد معقول
أ
 .4يكن في استطاعة المتفاوض المضرور )الدائن(، ا

وعلى ذلك ل يتم التعويض عن الضرر غير المباشر لنتقاء عالقة السببية بينه وبين       
ن يكون فشل المفاوضات نتيجة سوء حالة المتفاوض المضرور 

أ
، من ذلك مثال ا

أ
الخطا

بحيث تؤدي إلى عجزه عن سداد ديونه فيتم شهر إفالسه، فيعتبر هذا ضررا غير مباشر ل 
 .5يشمله التعويض

ن يكون الضرر متوقعاثالثا
أ
 : يجب ا

مر           
أ
ن يكون مما يمكن توقعه عادة وقت التفاق على التفاوض، وهذا ال

أ
وذلك با

يسري إذا كانت المسؤولية عقدية، حيث يشمل التعويض في المسؤولية التقصيرية 
تد الضرر المتوقع وغير المتوقع، ويتم تقدير الضرر بمعيار موضوعي، ل معيار ذاتي، فيع

                                                           
 .19همام محمد زهران، مرجع نفسه، ص -1
 .002محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص -2

Schmidt (j), OP, CTT, p106. 3 
مر  -4

أ
 .000المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني، المرجع السابق، المادة  71/10ال

 .004محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص -5
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بالضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين، 
. ومثال الضرر غير المتوقع قيام المتفاوض المضرور بإجراء 1ل الضرر الذي يتوقعه المدين

همية العقد المتفاوض عليه، ففي هذه الحالة 
أ
ولية باهظة ل تتناسب مع حجم وا

أ
دراسات ا

ن هذا النوع من العقود.ل يلتزم المت
أ
 فاوض المخطئ إل بتعويض النفقات المعتادة بشا

 الفرع الثالث: عالقة السببية
ن الضرر الناتج قد جاء نتيجة ارتباط الفعل بالسبب،      

أ
يعد هذا العنصر متوفرا إذا ثبت ا

 .2ولذلك فإن القول بتوافر ضرر مباشر يعني في الوقت ذاته قيام عالقة السببية
 الذي ينتج عنه      

أ
ول يشترط لقيام عالقة السببية بالتالي تحقق المسؤولية إل قيام الخطا

خر
 
ن يتوافر لدى العادل عن التفاق نية 3الضرر بالطرف ال

أ
، كما ل يشترط القضاء ا

 على درجة معينة من الجسامة
أ
ن يكون الخطا

أ
خر، ول يلزم ا

 
، ويقع 4اإلضرار بالطرف ال
 ترتب عبء إثبات الخط

أ
خر قد ارتكب خطا

 
ن الطرف ال

أ
 والضرر على عاتق من يدعي ا

أ
ا

 .5عليه ضرر له
ثار المسؤولية قبل التعاقدية المطلب الثالث:

 
 ا

 في المرحلة السابقة على التعاقد بالوجه الذي     
أ
إذا قامت المسؤولية الناتجة عن الخطا

و عقدية، فإنها ترتب 
أ
كانت تقصيرية ا

أ
وضحناه سابقا، وسواء ا

أ
ثار ا

 
بطبيعة الحال ا

جل 
أ
خر من ا

 
قانونية، بحيث يقوم الطرف المضرور برفع دعوى قضائية على الطرف ال

مر بالنسبة للتعويض المسؤولية قبل التعاقدية، 
أ
المطالبة بحقه طبقا للقانون، ويختلف ال

و عقدية.
أ
 فيما إذا كنا بصدد مسؤولية تقصيرية ا

ول: التعويض في المسؤولية التقص
أ
 يريةالفرع ال

 يجب الوقوف على مضمون التعويض ونطاقه.
ول: مضمون التعويض 

أ
 ا

ثر المترتب على قيام المسؤولية ويتمثل في جبر ما لحق المضرور من       
أ
التعويض هو ال

ضرار، ويتم الحصول على التعويض في حالة المسؤولية قبل التعاقدية من خالل دعوى 
أ
ا

                                                           
ول"، المرجع السابق، صعبد الرزاق السنهوري، "نظ -1

أ
 .207-202رية اللتزام الجزء ال

 .020محمد عبد الرزاق الظاهر حسين، المرجع السابق، ص -2
 .10جابر السالم الشافعي، المرجع السابق، ص -3

Schmidt (j), OP, CTT, p 109. 4 
 .10جابر سالم الشافعي، مرجع نفسه، ص -5
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ضرر، وعلى ذلك فإن التعويض يكون بحسب عادية طرفاها المضرور والمتسبب في ال
صل ماليا

أ
 .1ال

 ثانيا: نطاق التعويض
بمراعاة ما تقدم فإن التعويض يشمل ما لحق المضرور من خسارة دون ما فاته من        
ن يعوض عن جميع 2كسب

أ
، حيث يحق للمضرور في المرحلة السابقة على التعاقد ا

و بسبب التعاقد بشكل غير سليم، كما لو 
أ
      الخسائر التي لحقته إما بسبب عدم التعاقد ا

كانت 
أ
صابته سواء ا

أ
ضرار التي ا

أ
و غش، وهذه الخسارة تتمثل في ال

أ
تم نتيجة تدليس ا

دبية.
أ
و ا
أ
 مادية ا
ن       

أ
تقدير التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي ويالحظ ا

ساس معقول
أ
 .3الموضوع ما دام يعتمد في قضائه على ا

 الفرع الثاني: التعويض في المسؤولية العقدية
حد        

أ
و ا

أ
حد طرفا التفاوض بتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد التفاوض ا

أ
خل ا

أ
إذا ا

دى إلى فشل المفاوضات التفاقات التمهيدية ا
أ
صبغ عليها الطرفان صفة اإللزام، مما ا

أ
لتي ا

خر، فإنه يكون بذلك مسؤول مسؤولية عقدية.
 
 وإلحاق الضرر بالطرف ال

وهذه المسؤولية العقدية السابقة على التعاقد تحكمها القواعد العامة، فعلى مدعي        
ة في اإلثبات، وتقدير حصول هذا هذا اإلخالل إثبات ما يدعيه إعمال للقواعد العام

 العقدي الموجب لمسؤولية المتفاوض يتم من خالل مقارنة فعله 
أ
اإلخالل المكون للخطا

و امتناعه بما تم التفاق عليه
أ
 .4ا

ول: استبعاد التنفيذ العيني
أ
 ا

صل في تنفيذ اللتزام هو التنفيذ العيني، فإنه من غير المتصور عند قطع       
أ
إذا كان ال

ن ال
أ
حد طرفيها، إلزامه بالتنفيذ العيني حيث يستحيل ذلك، إذ ا

أ
مفاوضات من قبل ا

و 
أ
صل في التفاوض هو التراضي، فكيف يسوغ إجبار الطرف الذي قطع المفاوضات ا

أ
ال

                                                           
 .022السابق، صمحمد عبد الظاهر حسين، المرجع  -1
 .10جابر سالم الشافعي، المرجع السابق، ص -2
 002-029محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص -3
 .000-002محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص -4
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مر يتعلق هنا بحرية 1تقاعس عن الستمرار فيها على العودة إليها
أ
ن ال

أ
، وذلك استنادا إلى ا

        . 2يتصور معه اإلجبار عليهالمدين الشخصية على نحو ل 
وهكذا إذا قامت مسؤولية المتفاوض العقدية ل يمكن إجباره على التفاوض، كما ل       

 يمكن اعتبار العقد محل التفاوض الذي لم يتم مبرما رغما عن إرادته.
 وعلى هذا ل يبقى من صور الجزاء سوى إلزام المتفاوض المخطئ بتنفيذ إلتزامه       

و عن طريق التعويض، وطبقا للقواعد العامة فإن القاضي هو الذي يتولى 
أ
بمقابل، ا

تقديره، وذلك ما لم يكن هذا التعويض قد تم تقديره سلفا بالتفاق بين الطرفين، وعلى 
و التخفيف 

أ
ن يراعى في هذا الصدد ، وما دمنا في إطار المسؤولية العقدية شروط اإلعفاء ا

أ
ا

يضا بين الطرفينمن المسؤولية التي 
أ
 .3قد يكون متفقا عليها ا

 ثانيا: نطاق التعويض
ن يكون شامال      

أ
بمراعاة ما تقدم فإن التعويض الذي يحكم به للمتفاوض المضرور يجب ا

ن يشمل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب
أ
صابه من ضرر، وذلك  با

أ
 .4لكل ما ا

ن تكون ماد
أ
ضرار التي تلحق بالمتفاوض يمكن ا

أ
ضرار وال

أ
دبية، في ما يخص ال

أ
و ا

أ
ية ا

ن نذكر منها، ضياع الوقت والنفقات على الستعداد للمفاوضات، وكافة 
أ
المادية فيمكن ا

جل إبرام العقد النهائي، ومصروفات التنقالت واإلقامة 
أ
النفقات التي صرفت من ا

ولية التي قدمت في المفاوضات
أ
 .5والدراسات ال

دبية     
أ
ضرار ال

أ
ما بخصوص ال

أ
فتتمثل عادة فيما يؤدي إليه إنهاء التفاوض على نحو  ا

تعسفي من مساس بالسمعة التجارية للمتفاوض حيث قد يحمل قطع التفاوض بدون مبرر 
ن العقد الذي كان 

أ
و قلة خبرته بشا

أ
مشروع على سوء المركز المالي للمتفاوض المضرور ا

  محال للتفاوض.
رور عما فاته بسبب فشل المفاوضات، ويقصد باإلضافة إلى تعويض المتفاوض المض       

و فرصة إبرام عقد بديل 
أ
         به التعويض عما فاته من فرصة إبرام العقد محل التفاوض ا

 .6مع الغير
 

                                                           
حمد سالمة، المرجع السابق، البند -1

أ
 .02عبد الكريم ا

 .042مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص -2
 .002مرجع السابق، صمحمد حسن قاسم، ال -3
 .17همام محمد زهران، المرجع السابق، ص -4
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 خاتمة
عمال نتيجة        

أ
صبحت المفاوضات على العقد وخاصة في العقود المهمة كعقود ال

أ
ا

طراف التطور الحاصل اليوم ضرورة  لبد منها، ف
أ
هميتها ل يمكن إنكارها، كونها تساعد ال

أ
ا

سباب الخالف في المستقبل، فمن خاللها ترسم 
أ
على إبرام عقد سليم ومتكافئ يقلص من ا

ثاره، ومن خالل دراستنا 
 
خطوط العقد النهائي من حيث تحديد مضمونه وحدوده وا

عمال، توص
أ
  لنا إلى وبشكل مختصر لموضوع الطبيعة القانونية لمفاوضات عقود ال

 النتائج التالية:
و عقدية  -

أ
، وبالتالي تحديد اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للمفاوضات مادية ا

و عقدية.
أ
ساس المسؤولية المترتبة خاللها هل هي مسؤولية تقصيرية ا

أ
 ا
لم تهتم الك ثير من التشريعات ومنها التشريع الجزائري رغم تعديالت القانون المدني،  -

همية بالغة خاصة بالنسبة للعقود الكبرى 
أ
بمرحلة المفاوضات على العقد والتي تك تسي ا

همية الالزمة لهذه 
أ
عمال، وعلى هذا ينبغي على المشرع الجزائري إعطاء ال

أ
كعقود ال

ول لقانونه المدني مؤخرا، 
أ
المرحلة، ويحذو حذو المشرع الفرنسي في التعديل ال

لقانون العقود واللتزامات واإلثبات، حيث قام بتعديل  المعدل 0202/020بالمرسوم رقم 
ووضع تنظيما للمفاوضات باشتراطه وجوب توافر حسن النية في مرحلة  212المادة 

التفاوض على العقد، دون تحديد تفصيل حول طبيعة المسؤولية عن اإلخالل بهذا 
 اللتزام.

 حسن النية في التعاقد على طرفي التفاوض ا -
أ
لتزامات متقابلة، وما يتفرع عنه يفرض مبدا

من التزامات فرعية، كاللتزام باإلعالم وسرية المعلومات، وعدم قطع المفاوضات تعسفيا 
خر، بحيث تنعقد مسؤولية المخطئ 

 
بدون سبب مشروع، بشكل يلحق ضررا بالطرف ال

 الواجب اإلثبات، وفي المقابل إذا كانت 
أ
ساس الخطا

أ
التقصيرية التي تقوم على ا

خذ المسؤولية الطبيعة العقدية.ا
أ
خذ الصفة الملزمة تا

أ
 لمفاوضات مصحوبة باتفاق يا

عمال،   -
أ
تقوم المسؤولية المدنية بدور ايجابي و فعال في مرحلة التفاوض في عقود ال

ن كل 
أ
طراف المتفاوضة، إذ ا

أ
نينة لال

أ
من و الطما

أ
حيث تساهم بشكل كبير في تحقيق ال

و العدول عنها متى شاء ل يحركه في ذلك  متفاوض له مطلق الحرية في قطع
أ
المفاوضات ا

طراف 
أ
ن هذه الحرية على إطالقها تتعارض مع حاجة ال

أ
سوى مصلحته الخاصة، غير ا

مان الذي يجعل كل طرف يقدم على التفاوض وهو مطمئن ل 
أ
الملحة إلى الشعور بال

خر، و هذا ما فيه إضرار بالستثمارات
 
ي خديعة من الطرف ال

أ
من  يخشى ا

أ
و زعزعة ال

مما يعود بالعواقب الوخيمة على القتصاد، فالمفاوضات إما تتم في  واستقرار المعامالت
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و قطع للتفاوض بحسن نية 
أ
إطار حر دون الحاجة إلى اتفاق يؤطرها، وعليه فكل عدول ا

طراف المتفاوضة،  عند 
أ
و تتم في إطار عقدي بين ال

أ
ثار قانونية، ا

أ
ية ا

أ
ل يترتب عليه ا

طراف اختي
أ
حد ال

أ
ارهم وضع اتفاق ينظم كيفية التفاوض بإرادتهم الحرة، فإن قيام ا

و بسوء نية في حالة عدم وجود عقد 
أ
خر سواء في المفاوضات العقدية ا

 
باإلضرار بال

)المفاوضات المادية(، فإن الطرف المسؤول يتحمل تبعة خطئه ويلتزم بجبر الضرر عبر 
خير 

أ
خر، وهذا ال

 
يختلف حسب طبيعة المسؤولية، والجدير بالذكر التعويض للطرف ال

ن 
أ
نه ل مجال للحديث عن التنفيذ العيني في المسؤولية العقدية قبل التعاقدية ل

أ
هنا ها

 هذا سينطوي على إجبار المفاوض على إبرام عقد ل يريد الدخول فيه. 
دى اهتمام الفقه والباحثين من خالل الدراسات والبحوث بهذه المرحلة ال -
أ
مهمة من ا

التعاقد في العقود الهامة ذات الثقل القتصادي والعالمي كعقود التجارة الدولية وعقود 
ثار 

 
عمال، إلى تكريس نظرة قانونية متكاملة لماهية التفاوض على العقد وخصائصه وال

أ
ال

المترتبة عنه من التزامات واتفاقات وتوضيح الطبيعة القانونية للمرحلة السابقة على 
 د.التعاق
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صول العامة لاللتزام، دار الجامعة الجديدة، دون طبعة،  -0
أ
همام محمد محمود زهران، ال

 .0224اإلسكندرية، 
نظرية اللتزام، المؤسسة الوطنية للك تاب، دون طبعة، الجزائر، محمد حسنين، الوجيز في شرح  -9

0902. 
نور سلطان، الموجز في نظرية اللتزام، مصادر اللتزام، دار النهضة العربية، دون طبعة،  -02

أ
ا

 .0902بيروت، 
منذر الفضل، النظرية العامة لاللتزامات، مك تبة الثقافة للنشر والتوزيع، دون طبعة، عمان،  -00

0992. 
جابر عبد الهادي سالم الشافعي، "مجلس العقد في العقد اإلسالمي والقانون الوضعي"، دار  -00

 .(0220الجامعة الجديدة للنشر، بدون طبعة، مصر، )
ولى،  -02

أ
حمد عبد الكريم سالمة، قانون العقد الدولي، القاهرة، الدار الجامعية،  الطبعة ال

أ
 .0220ا

تجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا"، دار الفكر العربي، الطبعة محمود الكيالني، "عقود ال
 (.0991الثانية، عمان، )

نصيرة جمعي السعدي، عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي، ديوان المطبوعات  -04
 1989الجامعية، دون طبعة، الجزائر،

ني بوجه عام،"مصادر اللتزام"، الجزء عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المد -01
ول، العقد، دار إحياء التراث الوطني، دون طبعة، بيروت، دون سنة نشر

أ
 .ال
عبد الرزاق السنهوري،  "العقود التي تقع على الملكية"، الجزء الرابع، دار إحياء التراث الوطني،  -02

 دون طبعة، بيروت، دون سنة نشر.
مر   -07

أ
المتضمن القانون المدني  0971سبتمبر  02الموافق ل  0291رمضان  02في المؤرخ   71/10ال

 .20المعدل والمتمم ،الجريدة الرسمية العدد 
  المراجع باللغة الفرنسية

1- Schmidt (j), Négociation et Conclusion de contrats , Dalloz,  non cite, paris, 2001.  
2- M. FONTAINE : Droit des contrats internationaux, analyse et rédaction de 
clauses, paris, édition FEC, 1989. 
3- St. Chatillon, droit des affaires internationales, paris, édition Vuibert, 1994.2- 
4- J-M.LONCLE et J.Y. TROCHON : la phase de pourparlers dans les contrats 
internationaux, in Rave. Dr.aff.int., 1997, tirage N°1. 
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 سلطان 
 
رأدةمبدأ عمال ألإ

 
 في عقود أل

 جيدل كريمة د. 
 

أ
ستاذة محاضرة ا

أ
 ا

 كلية الحقوق و العلوم السياسية 
 جامعة يحي فارس المدية

arima@yahoo.comdjidel.k     
 مقدمة:

و القان       
أ

ون تنظم التشريعات المعامالت المالية في القواعد العامة في القانون المدني ا
و بنصوص خاصة، ونظرا للتطور المتسارع للحياة  و  التجاري 

أ
ظهور على حد سواء  ا

عمال التاحتياجات مغايرة  لالحتياجات المتعارف عليها 
أ

تعد شريان  يفقد ظهرت عقود ال
خبرة و تكنولوجية و معرفة علميةامها لما توفره من سيولة مالية وقوالحياة القتصادية و

 الستمرار فيه  .ن القتصاديين من الدخول للسوق وتمكن المتعاملي
حدثها المشرع الجزائري و      

أ
عمال التي ا

أ
حدثه   عقد التسيير نجد من عقود ال

أ
الذي ا

و عقد تحويل 1المعدل و المتمم للقانون المدني  10-98بموجب القانون رقم   المشرع 
حدثهالذي  الفاتورة

أ
-4-52المؤرخ في  19-89المشرع بموجب المرسوم التشريعي رقم  ا

مر  0889
أ

 .2المتضمن القانون التجاري  28-52المعدل و المتمم لال
مر  عقد العتماد اليجاري و       

أ
حدثه المشرع بموجب ال

أ
-0-01المؤرخ في  19-89الذي ا

عمال غير المقننة مثلو المتضمن عقد العتماد اليجاري  0889
أ

عقد  غير ها من عقود ال
 .عقد الفرانشيزو البوت

ساس الذي يحكم العقود و      
أ

 سلطان إذا كان ال
أ

وفقا  للنظرية التقليدية للعقد هو مبدا
       عليه المعامالت المالية منذ زمن بعيد ،فالعقد ل يتم إل بتوافق   الذي استقرت اإلرادة

                                                           
مر رقم  0898-5-5المؤرخ في   10-98القانون رقم  -1

أ
المتضمن  0852-8-59المؤرخ في  29-52متمم للقانون المدني ال

 .0898-5-9الصادرة بتاريخ  9القانون المدني  الجريدة الرسمية العدد 
حكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الشتراكية  0899-01-09المؤرخ في  510-99المرسوم 

أ
المتضمن الغاء جميع ال

و احتكار التجارة ،الجريدة الرسمية العدد 
أ

ي نشاط اقتصادي ا
أ

-01-51مؤرخة في  45ذات الطابع القتصادي التفرد با
0899.  

مر  0889-4-52المؤرخ في  19-89المرسوم التشريعي رقم  -2
أ

 المتضمن القانون التجاري  28-52المعدل و المتمم لال
 . 0889-14-55الصادرة بتاريخ  55،الجريدة الرسمية العدد 

 

mailto:djidel.karima@yahoo.com
mailto:djidel.karima@yahoo.com
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و و
أ

باإلرادة المنفردة  إنهائهتطابق الرادتين على المسائل الجوهرية للعقد ل يمكن تعديله ا
طرافه 

أ
حد ا

أ
 سلطان الرادة من حيث ل

أ
عمال هل يحكمها مبدا

أ
فإن نتساءل عن عقود ال

طرافهاتكوينها و حقوق و 
أ

نه  التزامات ا
أ

ن ا
أ

م ا
أ

 ا
أ

نظرا لتراجع ايمكن الخروج عن هذا المبدا
ساس  

أ
و التخفيف من حدته لمتطلبات التي يستدعيها مناخ  مبررات وجوده من ال

أ
ا

عمال 
أ

 .ال
عمالو      

أ
همية هذه المداخلة من الطبيعة الخاصة لعقود ال

أ
تي ا

أ
         ،و وسائل إبرامها تا

عمال قد انتشرت الشكليات الواجب اتبو
أ

ن عقود ال
أ

اعها و كيفية تنفيذها ،لسيما و ا
و الهدف منها  نظرا لما توفره  في  انتشارا واسعا بغض النظر عن مسميات تلك العقود 

أ
ا

حكام مقاربة ل
أ

عمال و قد تتطلب ابرام هذه العقود مبادئ و ا
أ

قواعد العامة  لارتفاع مناخ ال
عمال وعقبنوع  من إذا تعلق 

أ
  التي لها ذات الخصائص المعترف بها في القواعد العامة.د ال

عمال وعقالغرض من قد يكون و       
أ

يلزم المتعاملون القتصاديون  خاصةال تهطبيعود ال
 و هو يدفعنا للبحث في هذا الموضوع. بالخروج عن القواعد العامة المقررة في نظرية العقد

 
أ

ن تهدف هذه المداخلة لمعرفة مكانة مبدا
أ

عمال خاصة و ا
أ

سلطان اإلرادة في عقود ال
من ثم فإن الشكالية التي يعالجها ه العقود يستدعي التخفيف من حدته، والغرض من هذ

عمال   هذا البحث تتمثل فيما يلي:
أ

 سلطان الرادة في عقود ال
أ

 ؟ما هو مفهوم مبدا
 لإلجابة على هذه الشكالية قسمنا البحث إلى المحاور التالية:

 سلطان اإلرادة
أ

عمال على مبدا
أ

ثر عقود ال
أ

ول: ا
أ

 المحور ال
عمال.ثانيالمحور ال

أ
 :  ضبط حرية التعاقد في  عقود ال

عمال غير المسماة.
أ

 المحور الثالث: مكانة الرادة في عقود ال
رأدة  سلطان ألإ

 
عمال على مبدأ

 
ثر عقود أل

 
ول: أ

 
 ألمحور أل

ثر عقود       
أ

ل عرض نعالج في هذا المحور ا  سلطان اإلرادة من خال
أ

عمال على مبدا
أ

ال
 و مظاهره.

أ
سباب تراجع هذا المبدا

أ
 ا

 سلطان اإلرادة الذي تقوم عليه نظرية العقد ما هو إل       
أ

ن مبدا
أ

من المتفق عليه  اليوم ا
 في ظل 

أ
نتيجة حتمية للفلسفة القانونية التي كانت سائدة وقت ظهوره، حيث نشا

بالتالي فإن كل ما يتعلق بالعقد من س الحرية الفردية وفردي الذي يقدالمذهب ال
ساسي الذي 

أ
 ال

أ
ثره النسبي ما هي إل منتجات للمبدا

أ
الرضائية إلى القوة الملزمة له وصول ل

و نقض العقد 
أ

يفترض تكافؤ المراكز القانونية للمتعاقدين، و من ثم فإنه ل يمكن تعديل ا
ن العقد شريع

أ
 من القانون المدني . 019ة المتعاقدين طبقا للمادة إل باتفاق المتعاقدين ل
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 يجد تطبيقا له في عدد واسع من الع      
أ

قود الواردة في القانون لكن إذا كان هذا المبدا
 في ظل عقود  النموذجية لنابعض العقود المدني و

أ
ن نتساءل عن مكانة هذا المبدا

أ
ا

عمال .
أ

 ال
عمال المسماة نلمس ت      

أ
 سلطان اإلرادة ور في ظل عقود ال

أ
يمكن رد اجعت مكانة مبدا

سها نذكر:
أ

 هذا إلى عدة عوامل على را
 
 
 عدم تكافؤ ألمرأكز ألقانونية بين ألمتعاقدين: -ولأ

ملنا مثال         
أ

طراف المتعاقدة فإذا تا
أ

عمال ظاهرة عدم التكافؤ بين ال
أ

تغلب على عقود ال
طراف حيث ينعقد هذا في عقد تحويل الفاتورة يظهر التفاوت بين 

أ
المراكز القانونية لال

    بين منتمي هدفه الرئيسي الحصول على الضمان، عقد بين شركات ذات سيولة مالية وال
ن  إلى اإلشارةهو ما يجعله يذعن إلرادة الوسيط  من دون مناقشة لشروط العقد هذا مع و

أ
ا

تفاوت المراكز المالية الباحثين يكيفون هذا العقد ضمن العقود الرضائية لكن في ظل 
للمتعاقدين يبقى دائما المنتمي  صاحب مركز ضعيف مقارنة بالوسيط نظرا لحاجته 

 1للتمويل. 
ل تعريفه الوارد في نص المادة  وفي عقد العتماد اليجاري       مر رقم  0من خال

أ
-89من ال

ية المؤسسات المالتحقيقها من قبل البنوك وفإن  موضوعه عملية تجارية و مالية يتم  18
جير مؤهلة قانونا و

أ
و شركة تا

أ
 معتمدة صراحة لهذه الصفة .ا

جير و  هو من العقود الستثمارية التي       
أ

و شركة تا
أ

و مؤسسة مالية ا
أ

فالمؤجر إما بنك ا
مد الطويل وتهدف لتمو

أ
 . 2المتوسطيل الستثمار على ال

 غياب ألمرحلة ألسابقة للتعاقد   -ثانيا
عمال ،لذلك قد عقود      

أ
حدثتها التطورات القتصادية في مجال ال

أ
عمال هي عقود ا

أ
ال

هي مرحلة رور بمرحلة سابقة على التعاقد، وتتطلب البعض من هذه العقود الم
 من الدعوة 

أ
التدبير وصياغة  إلىالتعاقد  إلىالمفاوضات إذ يمر العقد بمراحل تبدا

نواع كعقود التجارة  نظرا للوقت الذي قد تستغرقه هذه ال،واإليجاب
أ

مرحلة في بعض من ال

                                                           
الصادرة ، 55الجريدة الرسمية العدد  0889-9-54المؤرخ في  19-89من المرسوم التشريعي  04مكرر  249المادة  -   1

 .0889-18-55بتاريخ 
هيل الشركات التي تمارس تحويل الفاتورة،  0882-01-52المؤرخ في  099-82المرسوم التنفيذي  -

أ
المتضمن شروط تا

 .0882-01-58الصادرة بتاريخ  94الجريدة الرسمية العدد 
لسنة  99الحقوق جامعة باتنة العدد  ةكلي ،اإلنسانيةليلى بعتاش، عقد العتماد اليجاري مجلة العلوم  -2

  .505ص5101
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و التقنيات المتقدمة و غيرها  فإن هذه المراحل يتم 
أ

الدولية  و عقود نقل التكنولوجيا ا
 في محررات معينة . إفراغها

ن البعض منها قد ينعقد بين و      
أ

خر ،حيث نجد ا
آ

عمال  من عقد ل
أ

عليه تختلف عقود ال
طراف متفاوتة في مراكزها القا

أ
طراف ا

أ
نونية كما قد ينعقد هذا النوع من العقود بين ا

طراف القتراحات  في تنظيم العقد من اإلرادةمتكافئة و لذلك فإن سلطان 
أ

حيث تبادل ال
لتزامات الملقاة على عاتق كل طرف  ضبط الحقوق و إلىمساومات للوصول الو              ال

خر. إبرام إلىو الوصول 
آ

 1العقد  يتفاوت من عقد ل
ففي عقود التجارة الدولية قبل الوصول إلبرام العقد في شكله النهائي يسبقه  مرحلة       

ك ثر من ذلك تتوسع حرية التعاقد
أ

لتحدد  المفاوضات على كل المسائل الجوهرية للعقد و ا
في العقود ات  الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعالقانون الواجب التطبيق و

 سلطان اإلرادة الدولية الكالسيكية ،و
أ

لك ترونية  يجد مبدا حتى في العقود الدولية ال
و 

أ
ئ تمان الدولي ا تطبيقا واسعا له ، و عليه يمر العقد بمراحل مهمة بغية  الحصول على ال

و تقنية
أ

و إلزام العميل بضمانات فنية ا
أ

عملها من بين الوثائق التي يست،و2المتياز التجاري ا
طراف في مر 

أ
ت التفاوض و هي تعرف بتسمية اتفاقاحلة المفاوضات :خطابات النوايا وال

نواع، و
أ

من بينها تنفيذ العقد بحسن يترتب على هذه المرحلة عدة التزامات  و على عدة ا
لتزام بالتعاون و ضمان السريةنية و لتزام باإلعالم  ال  . 3ال

عمال ل نلمس فيها  مرحلة المفاوضات في السياو      
أ

خرى من عقود ا
أ

نواعا ا
أ

ق ذاته توجد ا
حكامه العامة وفقا للمادة 

أ
ن العقد  في ا

أ
و المرحلة السابقة على التعاقد  بالرغم من ا

أ
       24ا

طمن القانون المدني فهو عقد رضائي 91و  28و 
أ

رافه  بمجرد ، فرتب التزامات على عاتق ا
قبل الوصول للتعاقد في شكله النهائي  يمر العقد بمرحلة المفاوضات  تطابق اإلرادتين  و

                                                           
ثر موضوعية الرادة التعاقدية في مرحلة المفاوضات مجلة الرافدين اكرم حسن البدو  - 1

أ
محمد صديق محمد عبد الله ا

 .412ص  5105، 48العراق العدد  09للحقوق المجلد 
العربي بلحاج الطار القانوني للمرحلة السابقة على ابرام العقد في ضوء القانون المدني الجزائري دراسة مقارنة دار وائل  -

 .99ص  5101الجزائر للنشر 
ة المعارف السكندرية  -  2

أ
ودن،خطابات النوايا في مرحلة التفاوض على العقد،منشا

أ
،        5112سمير عبد السميع ال

 .009ص 
لك ترونية ،مذكرة ماجستير معهد الحقوق المركز الجامعي البويرة -   3   سلطان اإلرادة في العقود ال

أ
، عتيق حنان ،مبدا

 .01، ص5105
حمودي ناصر ،التفاوض في العقود القتصادية الدولية،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي  -

 و ما يليها. 091ص  5115وزو 
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شخاص كل المسائل المتعلقة بالعقد لكن
أ

إذا حللنا عقد  و هي المرحلة التي يناقش فيها ال
 تحويل الفاتورة و

أ
طراف المتعاقدة عقد العتماد اليجاري لحظنا تفاوت المراكز القانونية لال

جر في عقد العتماد اإليجاالمنتمي في عقد الفاتورة وفإن بالتالي كما سبق بيانه و
أ

ري المستا
نها و إنما يكون له الخيار بين القبول ل يمكنه مناقشة شروط العقد و

أ
           التفاوض بشا

ي المرحلة السابقة للتعاقد  ل نجد لها تطبيقا و
أ

الرفض فقط و بالتالي فإن مرحلة التفاوض ا
عن ذلك نالحظ في الواقع العملي وجود العقود النموذجية في هذين العقدين فضال 

تتضمن كل البيانات المتعلقة بالعقد و مع على المتلقي إل استالمها و اخذ القرار المناسب 
ن التعاقد .

أ
 بشا

حد المتعاقدين بوضع   
أ

ن هذه العقود تقترب من عقود اإلذعان حيث ينفرد فيه ا
أ

كما ا
و يرفضها  وعليه فإن هذا  شروطه و ل يكون للطرف الضعيف

أ
ن يقبل هذه الشروط ا

أ
سوى ا

 المناقشة .ص من حرية المتعاقد في التفاوض والنوع من العقود ينق
كنوع من النصاف لهذا المتعاقد فإن المشرع الجزائري يتجه الى تفسير كل العبارات و        

ما يتدخل القاضي من القانون المدني ك 005/5الغامضة في هذه العقود لصالحه المادة 
من القانون  001القانون المادة التعسفية بما يتفق مع العدالة و لحمايته من الشروط

 المدني الجزائري . 
عمال  ضبط حرية ألتعاقد في  : ألثاني ألمحور 

 
 ألمسماة.عقود أل

 سلطان اإلرادة على  إذا كانت القاعدة العامة في القانون المدني تقضي       
أ

بإحكام مبدا
و 

أ
عمال سواء من حيث صفة الدائن ا

أ
العقد برمته فإن المشرع قد ضبطها في عقود ال

و الشكل الذي
أ

لتزامات و المدين في العقد ا سنبحث في  هذه تتخذه و حتى تكافؤ ال
 عقد تحويل الفاتورة.عقد العتماد اليجاري وعقد التسيير و الشروط في كل من 

ول
 
 : ضبط حرية ألتعاقد في عقد ألتسيير .أ

نظم المشرع عقد التسيير  في القانون المدني ضمن العقود الواردة على عمل و هو عقد      
زمة   انخفاض 

أ
سعارجاء نتيجة لإلصالحات القتصادية  التي عرفتها الجزائر بعد ا

أ
البترول  ا

ن هذا العقد ، 0899لسنة 
أ

إن تضمين القانون المدني بهذا العقد المسمى يجعلنا نستنتج ا
حكامه عن المبادئ المقررة في نظرية العقد عموما ،عرفه المشرع  في المادة 

أ
ل يخرج في ا

نه  10-98من القانون رقم  0
أ

عقد التسيير هو ذلك العقد الذي يلتزم بموجبه متعامل :» با
و شركة مختلطة يتمتع بشهرة معترف بها يس

أ
مى مسيرا إزاء مؤسسة عمومية اقتصادية ا

كهاالقتصاد بتسيير كل  مال
أ

جر فيضفي عليها عالماته  ا
أ

و بعضها باسمها و لحسابها مقابل ا
أ

ا
 «.بالترويج و البيعحسب مقاييسه و معاييره و يجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة 
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ل هذا النص نالحظ ما يلي:  من خال
 
أ

ل الشهرة التي يتمتع بها فهو عقد يقوم إذن على العتبار  -ا تحديد المسير من خال
الشخصي في المسير فلول الشهرة التي يتمتع بها في هذا المجال و التي تجعل من العمل 
الذي يقوم به مخالفا و متميزا عن غيره من شركات التسيير في هذا المجال و لم يشر 

جنبيا.المشرع لشرط الجنسية في ال
أ

و ا
أ

ن يكون وطنيا ا
أ

 مسير فيمكن ا
عاله فإن  0طبقا لنص المادة    من حيث  شكل ألشركة  محل ألتسيير : -ب

أ
 المذكورة ا

و شركة مختلطة القتصاد
أ

وقد نظم  الشركة المسيرة تكون إما شركة عمومية اقتصادية ا
مر رقم 

أ
حكام الشركة العمومية القتصادية ال

أ
ما  المعدل و المتمم،  10-99المشرع ا

أ
ا

 المعدل و المتمم  09-95الشركة ذات القتصاد المختلط فقد نظمها بموجب القانون رقم 
ن تكون من 

أ
حد الشكليين و ل يمكن ا

أ
خذ ا

أ
و إعمال لهذا التحديد فإن الشركة المسيرة تا

ن النص ذكر فقط
أ

و المختلطة  قبيل عقد التسيير الشركة الخاصة ل
أ

و  هو الشركات العامة ا
حد النتقادات التي وجهت للمشرع في هذا الصدد 

أ
 1ا
حكام العقود الواردة على  من حيث تكييفه: -جـ

أ
عالج المشرع الجزائري هذا العقد ضمن ا

ن الفقه اختلف في تكييفه  بين من يعتبره عقد مقاولة و بين من 
أ

عمل و لذلك نجد ا
حكامها مع القواعد و لذلك فإن التكييفين يتف يعتبره عقد وكالة تجارية 

أ
قان في بعض ا

حكام الوكالة التجارية التي نظمها في 
أ

العامة المقررة في القانون المدني سواء ما تعلق با
مر رقم  94المادة  

أ
و التي   2المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم  28-52من ال

حكامها للقواعد العامة المقررة في القانون المد ني المواد من 
أ

    . 298الى    250نرجع في ا
حكامها كذاك في القواعد العامة في القانون المدني 

أ
حكام عقد المقاولة  المنظمة ا

أ
و ا

أ
ا

 .3من القانون المدني 251الى    248المواد من 

                                                           
مر رقم - 1

أ
المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات القتصادية الجريدة الرسمية  0899-15-59المؤرخ في  10-99 ال

المتعلق بتنظيم  5110-9-51المؤرخ في  14-10المعدل و المتمم بموجب القانون  0899-9-5الصادرة بتاريخ  00العدد  
 .5110-10-55الصادرة بتاريخ  45المؤسسة العمومية القتصادية و تسييرها و خوصصتها الجريدة الرسمية العدد 

سيس الشركات المختلطة و سي 0895-19-59المؤرخ في  09-95القانون رقم  -
أ

 92رها الجريدة الرسمية العدد المتضمن تا
الجريدة الرسمية  0899-19-08المؤرخ في  09-99المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  0895-19-90الصادرة بتاريخ 

 الملغى. 0899-19-55الصادرة بتاريخ  92العدد 
مر رقم  -2

أ
العدد  ، لجريدة الرسمية المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم ا 0852-18-59المؤرخ في  29-52ال

 .0852-18-08الصادرة بتاريخ  010
مر رقم  -

أ
 59، 3المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم الجريدة الرسمية العدد 0852-18-59المؤرخ في  29-52ال

  .0852-18-91الصادرة بتاريخ 
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ن هذا العقد ل يختلف فو
أ

حكامه عن عليه نستنتج ا
أ

القواعد العامة في عقود العمل  ي ا
طرافه ،و بالرغم من وجود  حيث إبرامه و سريانه و سواء من

أ
لتزامات الملقاة على عاتق ا ال

بعض الختالفات التي تميز عقد التسيير عن كل من عقد المقاولة و عقد الوكالة  خاصة 
عمال التي يقوم بها المسير ذات ا

أ
لية في فيما يتعلق بنوعية ال لطابع القانوني و الستقال

حثين من ينادي  بضرورة إخراج هذا العقد من القانون ذلك نجد من البال ، 1التسيير
عمالالم دالمدني بالنظر لطبيعة هذا العق

أ
ذاته يذهب و في السياق  ؛تعلق بعقود ال

ن هذا النوع من العقود قد يجد تطبيقا ل
أ

ه في بعض المشرع في مشاريع القوانين لعتبار ا
خرى غير السياحة و الفندقة  العقود العامة

أ
 .2و بذلك يتسع ليشمل مجالت ا

 .: ضبط حرية ألتعاقد في عقد ألعتماد أليجاري  اثاني
ل تعريفه الوارد في نص المادة  مر رقم  0عقد العتماد اليجاري  من خال

أ
         18-89من ال

ن: و
أ

مر عملية تجارية و مالية » التي تنص على ا
أ

يعتبر العتماد اليجاري  موضوع هذا ال
جير مؤهلة قانونا و معتمدة 

أ
و شركة تا

أ
يتم تحقيقها من قبل البنوك و المؤسسات المالية ا

شخاصا طبيعيين 
أ

جانب ا
أ

و ال
أ

صراحة لهذه الصفة مع المتعاملين القتصاديين الجزائريين ا
و معنوي

أ
ن كانوا ا

أ
و الخاص تكون قائمة على عقد اليجار يمكن ا

أ
ين تابعيين للقانون العام ا

جر و 
أ

ول حق الخيار بالشراء لصالح المستا
أ

و غير يتضمن ا
أ

صول منقولة ا
أ

تتعلق فقط با
و بمؤسسات حرفيةنم

أ
و بالمحالت التجارية ا

أ
 .«قولة ذات الستعمال المهني ا

ل نص المادة         حكاممن خال
أ

مر رقم  اليجاري الواردةعقد العتماد  وبالستعانة با
أ

في ال
 المالحظات التالية: إبداءيمكن  89-18
 
 
طراف عقد العتماد اليجاري و هما  -أ

أ
ن المشرع قد حدد ا

أ
ل نص المادة نالحظ ا من خال

جر
أ

خذ إما شكل  ؛المؤجر  المستا
أ

نه يا
أ

ول و هو المؤجر لحظنا ا
أ

فإذا دققنا في الطرف ال
جير 

أ
و شركة تا

أ
و مؤسسة مالية ا

أ
من النص المذكور  009/9المادة   نصو بالرجوع لبنك ا
عاله 

أ
و المؤسسة المالية تجري هذا النوع من العمليات  ا

أ
ما فإن البنك ا

أ
التابعة لنشاطها  ا

جير حسب المادة 
أ

و هو ذات الشكل ته فتتخذ شكل شركة مساهمة النص ذا 9شركة التا
يضاالذي اشترطه المشرع في عقد تحويل الفاتورة 

أ
 .ا

                                                           
لى عمل ،الجزء السابع،دار الفكر العربي عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،العقود الواردة ع-1

  .955ص  5110بيروت 
 .84ص  5112مصطفى كمال طه،العقود التجارية،دار الفكر الجامعي،السكندرية  -

و الجريدة الرسمية  0898-19-59الصادرة بتاريخ  99الجريدة الرسمية لمداولت المجلس الشعبي الوطني العدد - 2
  .0898-14-19الصادرة بتاريخ  99الوطني العدد لمداولت المجلس الشعبي 
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و لم يك تفي المشرع بتحديد الشكل الذي يتخذه المؤجر بل حدد الشروط التي يجب  -ب
مر  14فحسب المادة  توافرها فيه

أ
ن ل يكون المؤسسين و المسيرين   19-89من ال

أ
يجب ا

و الممثلين لشرك
أ

من  052ة العتماد اإليجاري محل منع المنصوص عليه  في المادة ا
 .  12-95و كذلك يجب ان يتمتعوا بالشروط المنصوص عليها في التنظيم  01-81القانون 

 تكييف عقد ألعتماد أليجاري: -جـ
ل نص المادة        مر رقم  0من خال

أ
اعتبره  فإن عقد العتماد اليجاري  18 -89من ال

جر للمعدات المشرع الجزائري عقد 
أ

          إيجار ذو طبيعة خاصة فقد ينتهي بتمليك المستا
جرة إذا اختار ذلك،و هو ما جعل الفقه يبحث في تكييفه القانوني هل 

أ
جهزة المستا

أ
و ال

نه من طبيعة خاصة . 
أ

م ا
أ

و عقد ايجار ا
أ

 1هو عقد بيع ا
 اليجار  عقودي يميز هذا النوع من العقود عن ر الذدفي هذا التكييف إل الق ال يهمنو     

فإذا كان عقد اليجار من عقود الدارة التي تنعقد لمدة محددة  ،المقررة في القواعد العامة
جر  و التي يلتزم بموجبها المؤجر  و في مقابل بدل إيجار معلوم

أ
ساس لتمكين المستا

أ
في ال

ل العين المؤجرة فإن عقد العتماد اليجار  هو من العقود الستثمارية التي  ي من استغال
مد الطويل و المتوسط

أ
 . 2تهدف لتمويل الستثمار على ال

لوفة في القواعد العامة بالنظر للتمويل الذي يتحصل عليه 
أ

المؤجر يتمتع بضمانات غير ما
جر لتمويل

أ
و شركة  المستا

أ
و مؤسسة مالية ا

أ
مشروعه حيث يبقى المؤجر سواء كان بنك ا

ل مدة عقد العتماد اليجاري الى غاية تحقيق اختيار  صل خال
أ

جير صاحب ملكية ال
أ

تا
صل  حسب ما جاء في الم

أ
جر شراء هذا ال

أ
مر  08ادة المستا

أ
ما إذا تخلف    19-89من ال

أ
،ا

جر على الوفاء  بقسط واحد من اليجا
أ

من من المستا
أ

و عند افالسه فتكون للمؤجر في ما
أ

ر ا
 مزاحمة الدائنين مهما كانت مراتبهم .

جرة إذا كان يرتبط بالمنفعة في عقد اليجار العادي فإنها 
أ

ن الضابط في تحديد ال
أ

كما ا
صل المؤجر

أ
 .3تتحدد في عقد العتماد اليجاري بثمن شراء ال

مر رقم 
أ

حكام ال
أ

و بغض النظر عن الخصائص التي يتميز بها مقارنة  19-89و بالرجوع ل
حكام القواعد بالعقود المقررة في القانون المدني 

أ
   سبق  العامة كماو التي تخرجه عن ا

حكام العامة المقررة في القواعد العامة في القانون بيانه
أ

،  فإن هذا العقد ل يختلف عن ال

                                                           
جير التمويلي وفقا لمؤسسة التمويل الدولية - 1

أ
مال بن بريح،التا

أ
للدراسات القانونية و القتصادية  دمجلة الجتها-ا

  .029ص  5109جانفي  9العدد  ،المركز الجامعي لتمنغاست
  .505ص5101لسنة  99الحقوق جامعة باتنة العدد  ةكلي نسانيةاإليجاري مجلة العلوم ليلى بعتاش، عقد العتماد ال -2
جير التمويلي، ط - 3

أ
 59ص 0889 اإلسكندريةالفني ، اإلشعاعمك تبة  5هاني محمد دويدار،النظام القانوني للتا
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و نفاذهالمدني حي
أ

 سلطان اإلرادة سواء في مرحلة انعقاده ا
أ

         ث يحكمه بشكل عام مبدا
و انهائه.

أ
 ا
 عقد تحويل ألفاتورة: -ثالثا 

حدث المشرع هذا العقد بموجب المرسوم التشريعي رقم       
أ

-14-52المؤرخ في  19-89ا
 المعدل و المتمم للقانون التجاري . 0889

ن المشرع بناء على ما جاء       
أ

من   04مكرر   249بالنسبة لعقد تحويل الفاتورة نالحظ ا
هيل الشركات التي تمارس تحويل الفاتورة   09-89المرسوم التشريعي 

أ
فقد حدد   شروط لتا

و شركة ذات مسؤولية محدودةو 
أ

 1تتخذ إما شكل شركة مساهمة كما سبق بيانه ا
 سلطان 

أ
عمال الخاضعة لمبدا

أ
حيث نص المشرع  اإلرادةعقد تحويل الفاتورة من عقود ال

ن الوسيط و المنتمي ينظمان بكل حرية و عن  19-89بموجب المرسوم التشريعي 
أ

على ا
،و قد  طريق التفاق الكيفيات العملية لتحويالت الدفعات المطابقة لحواصل التنازل

نه :  04مكرر  249د  في المادة عرف المشرع الجزائري هذا العق
أ

عقد تحل بمقتضاه » با
خير المبلغ التام 

أ
شركة متخصصة تدعى وسيط محل زبونها المنتمي عندما تسدد لهذا ال

جل محدد ناتج عن عقد و تتك فل بتبع
أ

جرلفاتورة ل
أ

 2«.ة عدم التسديد و ذلك مقابل ا
 الرضائية التي تحكم 

أ
نه يختلف يقوم عقد تحويل الفاتورة على مبدا

أ
العقود بشكل عام غير ا

نه من العقود القائمة على العتبار 
أ

طرافه حيث ا
أ

وجه من بينها صفة ا
أ

عنه في عدة ا
ول بالمالءة المالية التي  ،الشخصي،طرفاه هما الوسيط و المنتمي

أ
و يتميز الطرف ال

قوى من الطرف الثاني المنتمي و الذي ل يملك إل قبول عقد تح
أ

ويل تجعله في وضعية ا
الفاتورة  من دون مناقشة شروط العقد و هو ما يجعل المراكز القانونية للطرفين متفاوتة و 

 من عقود الذعان . يقربه هو ما 
و وفقا لهذا التكييف فإن الرضائية في إبرام عقد تحويل الفاتورة ل تمكن المنتمي إل بقبول 

ي شكل مناقشة شروط شروط هذا العقد و التوقيع على عقده النموذجي و ل يم
أ

كنه با
نها 

أ
   3العقد و التفاوض بشا

 

                                                           
هيل الشركات التي تمارس 0882-01-52المؤرخ في  990-82من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  -1

أ
 المتضمن شروط تا

  تحويل الفاتورة
حمزي اعمر ،السندات التجارية  في منظور المشرع و التاجر الجزائريين،رسالة دك توراه جامعة مولود معمري كلية  - 2

 .042ص   5109الحقوق و العلوم السياسية 
عاله ، ص  -3

أ
 .045المرجع المذكور ا
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عمال غير ألمسماةألرأدة في كانة م: ألمحور ألثالث
 
 .عقود أل

لوفة في القواعد العامة و التي  عمالعقود العرف الساحة القتصادية نوعا من ت
أ

غير الما
؛ تصنف ضمن العقود غير المسماة التي استدعت  إحداثها التطورات الحاصلة في العالم 

و نظرا لحركية السلع و ، و في ظل زوال الحدود الجغرافية  ،فنظرا لعولمة القتصاد
  ،و تطور شبكة التصالت ، و شبكة النقل البضائع 

أ
في  ن القتصاديينالمتعاملي حدث ا

عمال 
أ

نواعا  مجال ال
أ

 :و من بينها نذكرمن العقود  جديدة ا
ول

 
 :عقد ألفرأنشيز  -أ
  

أ
في بداياته متحررا من القيود التي تفرضها القواعد العامة في نظرية عقد الفرانشيز نشا

وت  9العقد و لم يتم تقنينه إل بموجب قانون ماكرون ل 
أ

و هو من العقود التي   ،5102ا
و الممونتقوم على العتبار الشخصي في المانح 

أ
يلتزم اتجاه المتلقي ، حيث و هو المنتج ا

حيث  و الخبرة و تموينه بالمنتجات و الخدمات ، شعارالو  بالعالمة و هو الموزع   بإفادته 
        و يمنح بالمقابل للمتلقي حقوقا على العالمة  اإلشهاريسعى لتطوير الشبكة عن طريق 

 . 1الشعار طيلة مدة العقدو
نه يدقق في شروط المتلقيين ، تقنية المساعدة الفنية والمعرفة التقديم كما يلتزم ب 

أ
كما ا

ل و هو ما يقرب هذا النوع من العقود من  فالمانح فقط هو الذي يحدد شروط الستغال
فالمتلقي ل يمكنه سوى من العتبار الشخصي الذي تقوم عليه ، بالرغمعقود الذعان 

و رفض هذه الشروط و ل يمكنه التفاوض بشلنها و هو ما يجعل هذا النوع من 
أ

قبول ا
حكام العامة المقررة في نظرية العقد 

أ
ن هذا العقد العقود يخرج عن ال

أ
،خاصة إذا علمنا ا

و القانون التجاري و حتى  يجمع بين الك ثير من القواعد القانونية سواء
أ

القانون المدني ا
 قواعد الملكية الفكرية.

 عقد ألبوت: -ثانيا
داء الدولة في      

أ
و عقود البناء و التشغيل و نقل الملكية نتيجة ضعف ا

أ
ظهر عقد البوت ا

ن تقديم الخدمة العامة القتصادية  التسيير العمومي للمرافق العامة 
أ

ثبت الواقع ا
أ

،فقد ا
دوارها الرئيسية  يكلف الخزينة العامة الك ثير من من قبل ا

أ
ل ممارستها ل لدولة من خال

موال العمومية 
أ

نه يجب على الدولة تقديم هذه الخدمات من دون النظر الى  ال
أ

ذلك ا
التكلفة المالية  و هو ما استدعى إعادة النظر في تسيير المرافق القتصادية  من قبل 
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القطاع الخاص في  إلىإلقامة البنى التحتية    اإلستراتيجيةالمشاريع   إنشاءالدولة ليعهد 
 .1سعي لترقية الخدمة العمومية و تقريبها من المواطنين

بالرغم من اعتماد العديد من الدول لهذه التقنية في ظل عجزها عن تمويل مشاريع و       
ريع بتمويله الخاص على هذه المشاالقطاع الخاص من انجاز البنى التحتية  حيث تمكن 

ن يستغل هذه المرافق لحسابه لغاية 
أ

  استيفاءه ا
أ

موال التي ا
أ

 .فقها نقيمة ال
المشرع الجزائري لم يتناول هذا النوع من العقود بشكل صريح ضمن طائ فة العقود         

المسماة المتداولة في التشريع الجزائري و إنما يمكن استنتاج ذلك ضمنا في بعض 
القوانين الخاصة كما يذهب اليه الباحثين في هذا المجال نظرا لتوفره شروط و خصائص 

اريع ، حيث مكن المشرع الجزائري من التعاقد بتمويل عقد البوت في هذا النوع من المش
راضي 

أ
من القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية  المتعلقة بمرفق الماء و الكهرباء و ال

 . 2التابعة للملكية الخاصة للدولة
إن تحليل هذا النوع من العقود  يؤكد على اعتماد المشرع الجزائري على القطاع        

و الخاص الوطن
أ

جنبي في انجاز مشاريع البنى التحتية المتعلقة بمرفق الماء ا
أ

و ال
أ

ي ا
لة التمويل الذي يكون 

أ
و المشاريع الستثمارية و تشترك كل هذه العقود في مسا

أ
الكهرباء ا

ل  له المستثمر من استغال من القطاع الخاص و ليس من المال العام ،يستفيد من خال
نفقها في انجاز هذه المرفق لمدة معينة تكون كافية لست

أ
موال التي ا

أ
رداده قيمة ال

 المشاريع .
مر  01قد نص المشرع في المادة و      

أ
ن العقود الستثمارية الواردة على  14-19من ال

أ
با

ن امتياز استعمال الموارد المائية 
أ

الملكية الخاصة للدولة تتم بموجب  عقود إدارية كما ا
عليه فإن تكييف هذا النوع لمياه ومن قانون ا 59من عقود القانون العام  حسب المادة 

طرافه اإلداريةمن العقود ضمن طائ فة العقود 
أ

،فالعقد يجعل من العقد متفاوت بين ا
لوفة في العقود المدنية و اإلداري 

أ
هو ما يخول اإلدارة استعمال يتضمن بنود غير ما

                                                           
شغال الدولية ،دار النهضة العربية القاهرة  -  1

أ
 48ص  5111محمد عبد الحميد اسماعيل، عقود ال

حكام النصوص القانونية التالية - 2
أ

 :لمزيد من التفصيل راجع ا
-14الصادرة بتاريخ  91المتضمن قانون المياه ،الجريدة الرسمية العدد  5112-19-14مؤرخ في ال 05-12القانون رقم  -

 المعدل و المتمم. 18-5112
المتضمن قانون الكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات الجريدة  5115-15-12المؤرخ في  10-15القانون رقم  -

 .5115-15-19الصادرة بتاريخ  19الرسمية العدد 
ك الخاصة  المتيازيحدد شروط و كيفيات منح  5119-18-10المؤرخ في  14-19القانون رقم  - مال

أ
راضي التابعة لال

أ
على ال

 .5119-18-19الصادرة بتاريخ  48الجريدة الرسمية العدد  ،للدولة الموجهة لنجاز مشاريع استثمارية
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ممارسة الرقابة بمختلف و امتيازات السلطة العامة و منها فسخ العقد باإلرادة المنفردة
شكالها 

أ
 سلطان اإلدارة.ا

أ
 و هو ما يحد من مبدا

 خاتمة:
لتزامات العمود الفقري للقانون المدني كما  تعد القاعدة العامة        و ال

أ
تعد نظرية العقد  ا

ت مبادئها واستقرار التي يرجع إليها عند غياب النص في التشريعات الخاصة نظرا لثبا
حكامها ، و

أ
حركية السلع البضائع ات القتصادية وعولمة القتصاد وفي خضم التطور لكن  ا

خرى التكنولوجيا و في ظل حركية السور وسائل النقل وفضال عن تطو 
أ

نماطا ا
أ

ق ظهرت ا
نواع العقود المسماة من العقود  و

أ
نها لم تعد تتوافق بين ا

أ
      اهتزت بذلك نظرية العقد ل

حدثتها و ستحو
أ

 دثها العوامل السابقة الذكر.غير المسماة التي ا
فخرجت قوانين جديدة منها ما هو منظم في القانون المدني كعقد التسيير ،و منها ما      

 إطارهو منظم في القانون التجاري كعقد تحويل الفاتورة و منها ما خرج عن القانونين في 
 مفهوم جديد للقاعدة القانونية كعقد العتماد اليجاري .

لتز ويحاول الباحثين المقاربة بين        حكام ال
أ

ام الواردة في القانون المدني  هذه العقود و ا
حكام القانون المدني التي لم تعد تواكب التفاقات  إلىانتهى بهم البحث و

أ
زمة في ا

أ
وجود ا

فراد
أ

 .الحديثة بين ال
عمال نالحظ عدم تكافؤ المراكزو      

أ
خرى إذا نظرنا في عقود ال

أ
القانونية  من جهة ا

و عقد العتماد اليجاري ،
أ

و عقد تحويل الفاتورة ا
أ

مر بعقد التسيير ا
أ

طرافها سواء تعلق ال
أ

    ل
بالتالي فإن هذه العقود  إذا حاولنا مقاربتها بالقواعد العامة نجدها تقترب من نوع واحد و

ز المراك هي عقود يعترف فيها المشرع بتفاوتود المدنية و هي عقود اإلذعان ،ومن العق
طراف المتعاقدة و

أ
هو ما يدفع بالطرف الضعيف لقبول العقد على حاله من القانونية لال
خيرته لشروط العقد،ودون مناقش

أ
هي  الحماية الوحيدة التي يك فلها المشرع لهذا ال

تفسير كل العبارات الغامضة في هذه العقود لصالحه  إلىالحماية القضائية التي  يتجه فيها 
من القانون المدني كما يتدخل القاضي لحمايته من الشروط  005/5 حسب المادة

 من القانون المدني الجزائري .  001التعسفية بما يتفق مع العدالة و القانون حسب  المادة 
كيد نخلص من هذا البحث إلى  عليه و 

أ
هم النتائج التي توصلنا إليها وتا

أ
 المتمثلة  فيما يلي:ا

عمال كغيرها من العقود المسماة  تنظم   -
أ

ن تطور عقود ال
أ

الحياة المعامالت المالية غير ا
ن تتسم بالوضوح الضرورة التي تتطلبها القتصادية و 

أ
        المشاريع الكبرى يجب بالتالي ا

 هو ما تفتقده هذه العقود.الدقة وو
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عمال نذكر منها بوجه خاص عقد التسيير   -
أ

ن المشرع الجزائري قنن بعض من عقود ال
أ

      ا
ن نعتبرها من العقود المسماة في التشريع ماد اليجاري وعقد الفاتورة وعقد العتو

أ
يمكن ا

 الجزائري . 
عمال المسماة على العتبار الشخصي في صفة كل   -

أ
في عقد  من المسيرتقوم عقود ال

ن يكون متمتع بشهرة معترف بها ا
أ

 .لتسيير الذي يجب ا
و شركة ذات  -

أ
من حيث شكل الشركة فتكون في عقد التسيير شركة عمومية اقتصادية ا

و شركة 
أ

و مؤسسة مالية ا
أ

القتصاد المختلط بينما تكون في عقد العتماد اليجاري بنك ا
 مساهمة و هو ذات الشكل الذي تتخذه  عقد فاتورة  

نه عقد  -
أ

ل عرض التكييف القانوني لعقد التسيير با لتزامات لحظنا من خال من حيث ال
حكاميجمع بين 

أ
عقد المقاولة و عقد الوكالة نظرا لشتراكهما في طبيعة العقد من حيث  ا

هم ما يميزه عن هذين العقديين هو نوع
أ

ن ا
أ

 كونه من العقود الواردة على عمل في حين ا
عمال التي يقوم به

أ
هو ما يستدعي إخراجه من طائ فة القواعد العامة المقررة في ا المسير وال

 القانون المدني.
 :قائمة ألمرأجع

 ألنصوص ألقانونية:
سيس الشركات المختلطة و سيرها الجريدة  0895-19-59المؤرخ في  09-95القانون رقم  -

أ
المتضمن تا

المؤرخ  09-99المتمم بموجب القانون رقم المعدل و  0895-19-90الصادرة بتاريخ  92الرسمية العدد 
 الملغى. 0899-19-55الصادرة بتاريخ  92الجريدة الرسمية العدد  0899-19-08في 

مر رقم  0898-5-5المؤرخ في   10-98القانون رقم  -
أ

-8-59المؤرخ في  29-52متمم للقانون المدني ال
 .0898-5-9لصادرة بتاريخ ا 9المتضمن القانون المدني  الجريدة الرسمية العدد  0852

مر رقم -
أ

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات القتصادية  0899-15-59المؤرخ في  10-99 ال
 14-10المعدل و المتمم بموجب القانون  0899-9-5الصادرة بتاريخ  00الجريدة الرسمية العدد  

و تسييرها و خوصصتها  المتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية القتصادية 5110-9-51المؤرخ في 
 .5110-10-55الصادرة بتاريخ  45الجريدة الرسمية العدد 

المتضمن قانون الكهرباء و توزيع الغاز بواسطة  5115-15-12المؤرخ في  10-15القانون رقم  -
 .5115-15-19الصادرة بتاريخ  19القنوات الجريدة الرسمية العدد 

 91المتضمن قانون المياه ،الجريدة الرسمية العدد  5112-19-14المؤرخ في  05-12القانون رقم  -
 المعدل و المتمم. 5112-18-14الصادرة بتاريخ 

راضي التابعة  زيحدد شروط و كيفيات منح المتيا 5119-18-10المؤرخ في  14-19القانون رقم  -
أ

على ال
ك الخاصة للدولة الموجهة لنجاز مشاريع استثمارية الجريدة الرسمية  مال

أ
الصادرة بتاريخ  48العدد لال
19-18-5119. 
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مر رقم  -
أ

المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم الجريدة  0852-18-59المؤرخ في  29-52ال
  .0852-18-08الصادرة بتاريخ  010الرسمية  العدد 

مر رقم  -
أ

المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم الجريدة  0852-18-59المؤرخ في  29-52ال
 .0852-18-91الصادرة بتاريخ  59الرسمية العدد  

حكام التنظيمية التي تخول  0899-01-09المؤرخ في  510-99المرسوم  -
أ

المتضمن الغاء جميع ال
و احتكار التجارة ،الجريدة 

أ
ي نشاط اقتصادي ا

أ
المؤسسات الشتراكية ذات الطابع القتصادي التفرد با

  .0899-01-51مؤرخة في  45الرسمية العدد 
مر  0889-4-52المؤرخ في  19-89المرسوم التشريعي رقم  -

أ
المتضمن  28-52المعدل و المتمم لال

 . 0889-14-55الصادرة بتاريخ  55،الجريدة الرسمية العدد  القانون التجاري 
هيل الشركات التي تمارس  0882-01-52المؤرخ في  099-82المرسوم التنفيذي  -

أ
المتضمن شروط تا

 .0882-01-58الصادرة بتاريخ  94الفاتورة، الجريدة الرسمية العدد تحويل 
 ألكـتب:

جير التمويلي، ط -
أ

. 0889 اإلسكندريةالفني ، اإلشعاعمك تبة  5هاني محمد دويدار،النظام القانوني للتا
شغال الدولية ،دار النهضة العربية القاهرة إسماعيلمحمد عبد الحميد -

أ
 .5111، عقود ال

السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،العقود الواردة على عمل ،الجزء السابع،دار عبد الرزاق -
  .5110الفكر العربي بيروت 

 .5112 اإلسكندريةمصطفى كمال طه،العقود التجارية،دار الفكر الجامعي، -
ة المعارف  -

أ
ودن،خطابات النوايا في مرحلة التفاوض على العقد،منشا

أ
سمير عبد السميع ال

 .5112 اإلسكندرية
  .5118نعيم مغبغب، الفرنشايز، دراسة في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية،  -
العقد في ضوء القانون المدني الجزائري  إبرامالعربي بلحاج الطار القانوني للمرحلة السابقة على  -

 .5101دراسة مقارنة دار وائل للنشر الجزائر 
 ألمقالت:

 99كلية الحقوق جامعة باتنة ،العدد  اإلنسانيةاش، عقد العتماد اليجاري مجلة العلوم ليلى بعت -
  .5101لسنة 

ثر موضوعية الرادة التعاقدية في مرحلة المفاوضات  -
أ

اكرم حسن البدو محمد صديق محمد عبد الله ا
 .5105، 48،العراق العدد  09مجلة الرافدين للحقوق ،المجلد 

مال بن  -
أ

جير التمويلي وفقا لمؤسسة التمويل الدوليةا
أ

مجلة الجتها للدراسات القانونية و -بريح،التا
 .5109جانفي  9القتصادية المركز الجامعي لتمنغاست العدد 
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 ألمذكرأت و ألرسائل ألجامعية:
مولود حمودي ناصر ،التفاوض في العقود القتصادية الدولية،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق جامعة  -

 .5115معمري تيزي وزو 
لك ترونية ،مذكرة ماجستير معهد الحقوق المركز  -  سلطان اإلرادة في العقود ال

أ
عتيق حنان ،مبدا

 .5105الجامعي البويرة 
حمزي اعمر ،السندات التجارية  في منظور المشرع و التاجر الجزائريين،رسالة مقدمة لنيل شهادة  -

 5109ي وزو، كلية الحقوق و العلوم السياسية دك توراه جامعة مولود معمري تيز 
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عمالقود ع
أ
 ال

 

عمال في ترقية الستثمار : دور الثانيالمحور 
أ
 عقود ال

 
 
 
 
 
 
 

حكام الخاصة بعقد الفرونشيز -1
أ
  . ال

 وزو( تيزي -معمري )جامعة مولود  نان كهينةقود.                                                                       
ساسية لعقد العتماد اإليجاري  -2

أ
  . المبادئ ال

 (جامعة المدية)بن عائشة نبيلة د.                                                                        
 التكييف القانوني لعقد تحويل الفاتورة بين التشريعين الوطني و الدولي.  -3

 (2جامعة البليدة )كريمة د.شايب باشا                                                                                              
 .ترقية الستثمار باعتماد تقنية التسيير -4

م ال بن بري ح                                              
أ
 (2جامعة " علي لونيسي" البليدة ) د. ا

عمال الفالحية  -5
أ
مين الفالحي في تمويل و ترقية ال

أ
 دور التا

 (2جامعة البليدة ) د. كحيل حياة                                                                                          
 يتعلق بتفويض المرفق العام 199 -18رقم  عقد المتياز في ظل المرسوم التنفيذي -6

 (يحي فارس بالمدية شيخ )جامعةعبد الصديق د.                                                           
 .الطبيعة القانونية لعقد البوت ودوره في ترقية الستثمار -7

 د. حرز هللا كريم )المركز الجامعي مرسلي عبد هللا بتيبازة(                                                                   
 الستثمارو دوره في تطوير و ترقية  الفرانشيز اإلطار القانوني لعقد  -8

 (تيبازة -المركز الجامعي مرسلي عبد هللا  )د .  بوحية وسيلة                                               
 .تمويل الستثمارات عن طريق العتماد اليجاري   -9

 (جامعة بجاية) عسالي عبد الكريمد.                                                     
لية لالستثمار في العقار الصناعي عقد المتياز -10

 
 .كا

عمر الشريف                                                                             
أ
سية ا

 
 (جامعة يحي فارس بالمدية) د. ا

 .281 -15المتياز القابل لتحويل إلى تنازل طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  عقد -11
 (02د. مسكر سهام )جامعة البليدة                                                                                                     

عمال )دراسة حالة عقد الليزينغ( الحتفاظشرط  -12
أ
 .بالملكية في عقد ال

 (1جامعة الجزائر )  نوالقحموص د.                                                                                                    
حد مصادر التمويل الحديثة في المؤسسة القتصادية عقد تحويل الفاتورة -13

أ
 .كا

 (جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي) مرغني حيزوم بدر الديند.                                                             
لية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العتماد اإليجاري  -14

 
 .كا

 (01جامعة الجزائر  ) طالبة دك توراه  -عواطف زواغي                                                                             

 .تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتمادا على عقد اإليجار التمويلي -15
محمد بوقره ) د. سامية خواثرة                                                                                

أ
 (بومرداس -جامعة ا

 . المتوسطة في الجزائرعية في تنمية المؤسسات الصغيرة ودور المناولة الصنا -16
 (جامعة يحي فارس بالمدية)فاطمة خرشف                                                                                             
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حكام الخاصة بعقد ال
أ
 فرونشيزال

The provisions for the franchise contract 

 كهينةنان  قود. 
   "

أ
ستاذة محاضرة "ا

أ
 ا

 -تيزي وزو -جامعة مولود معمري 
kahigoun@gmail.com 

 مقدمة: 
برزها عقد        

أ
عمال، ظهور تقنيات وعقود حديثة ا

أ
نتج عن التطور الذي يشهده مجال ال

الفرونشيز، لما يوفره من وسيلة ناجحة لتوسيع المشاريع اإلنتاجية، خاصة فيما يتعلق 
ل شركة بنقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية، تحت اسم وعالمة تجارية مستعملة من قب

ناجحة، حيث يشكل هذا العقد وسيلة لجذب الستثمارات التي تجلب التكنولوجيا 
 المتقدمة، ووسيلة لتطوير اليد العاملة الوطنية.

ن شخص يدعى مانح الفرونشيز، يتك فل بموجب هذا        
أ
تتلخص عملية الفرنشييز، في ا

و المتلقي، المعرف
أ
خر يدعى الممنوح له ا

 
ة العلمية، وتخويله العقد بتعليم شخص ا

نظمة والعمليات التجارية، وذلك استعمال عالمته التجارية، 
أ
ي بعض ال

ّ
إلى جانب تول

استثمار تلك المعرفة العلمية واستعمال العالمة التجارية  حتى يتمّكن المتلقي من
 والتزود من المانح.

ميركية،       
أ
وائل القرن العشرين في الوليات المتحدة ال

أ
يعود تاريخ عقد الفرانشيز الى ا

ولى مع شركة 
أ
ته، وقد كانت التجربة ال

أ
ين عرف نجاحا منقطع النظير في بداية نشا

أ
ا

لت، تبعتها شركة "كوكا كول" وشركة محركات "جنرال" وشركة 
 
"سينجر سوينغ" لال

وروبية، مع شركة سيارات "فورد"، ثم انتق
أ
ل تطبيق هذا العقد الحديث إلى الدول ال

ين عرف تطورا كبيرا في بداية 
أ
"باتا" التشيكسلوفاكية وشركة "إيف روشيه" الفرنسية، ا

ي تنظيم قانوني، فاعتبر عقدا غير مسمى، لتعيش هذه 
أ
ن يشهد ا

أ
السبعينات، دون ا

لكن عرفت تراجعا مع بداية  التقنية عصرها الذهبي في الثمانينات من القرن الماضي،
ن تكون  فرونشيزالتسعينات، بسبب دخول مانحين غير جديين، يبرمون عقود 

أ
دون ا

لهم معرفة فنية حقيقية، مما دفع بالمشرع الفرنسي لمواجهة هذا الوضع، بإصداره قانون 

mailto:kahigoun@gmail.com
mailto:kahigoun@gmail.com
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، ليستعيد العقد نشاطه مع  1 (Loi Doubinالمسمى بقانون دوبان ) 8009 -98رقم 
غلبية الدول، ل سيما في الدول العربية، نظرًا بداية ا

أ
لفية الحالية، ثم انتشر في ا

أ
ل

سواقها المحلية وتبادلتها 
أ
للمنافع الجّمة التي يؤديها ولالنعكاسات اإليجابية على ا

هم ومن التجارية الدولية،
أ
ونة في برزت التي الستثمارات ا

 
خيرة، عقود ال

أ
 تركيب ال

ت والتي التكنولوجيا، نقل عقود تحت تنضوي التي السيارات،
أ
جل من الجزائر إليها لجا

أ
 ا

 تطوير شغف عاتقهم على يحملون شباب بها يتشبع المجال، هذا في فنية معرفة اك تساب
 .الجزائر في الميكانيكية الصناعة

وتركه  خاصة، بقوانين العقد لهذا تنظيمه عدم الجزائري  المشرع  على يعاب ما لكن       
نه التجاري، القانون وقواعد المدني القانون في العامة للقواعد يخضع

أ
 عقد بالرغم من ا

 اقتصادية، قوة المانح من  ب يتمتع لما إذعان، بكونه عقد  ويتصف خاص بطابع يتمتع
ول التي التكنولوجيا إلى الجزائري  المستثمر حاجة تقابلها

أ
 .يحملها ال

همية بالغة        
أ
 تطوير في بناء على ما سبق وكنتيجة لحداثة عقد الفرنشييز وما يمثله من ا

الحديثة، من  التقنية هذه دراسة من لبد كان للتنمية، ومواكبتها الدول اقتصاديات
حكام القانونية التي يصوغ تطبيقها على خالل اإلجابة على اإلشكالية التالية: 

أ
ما هي ال

 ؟فرونشيزعقد ال
عالت      

أ
ول في ماهية عقد القتضي اإلجابة على اإلشكالية ا

أ
)المبحث  فرونشيزه، البحث ا

ثار التي يرتبها في مواجهة طرفيه )المبحث الثاني(.
 
ول(،  ثم دراسة ال

أ
 ال

ول: ماهية عقد ال
أ
 فرونشيزالمبحث ال

اجة توصل المتعاملون القتصاديون إلى استحداث عقود جديدة تستجيب لح       
المشاريع الكبرى إلى التوسع ومواكبة التطور التكنولوجي، وتتوافق مع طبيعة مختلف 

هم تلك العقود عقد الفرانشيز،
أ
لت إليه، من ا

 
 والتي المصالح القتصادية والتطور الذي ا

هامة،  تكوين شبكة تجارية لها إمكانية يتيح لكونه وذلك الناشئة، المؤسسات تنتهجها
سواق في الدخول محدودة، من خالل مالية بنفقات

أ
 سواء جغرافيا، متباعدة جديدة، ا

و على الصعيد الوطني
أ
 عملية على سيطرته فرونشيزال لمانح تضمن بطريقة الدولي، ا

و إلى منتوجاته الزبائن المزيد من جذب وكذلك التوزيع،
أ
خدماته، ولدراسة هذا العقد  ا

                                                           
1 -  Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 dite Loi Doubin, Relative au développement des 

entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, 
juridique et social. Voir sur : https://www.legifrance.gouv.fr/ 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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ول(، وإظهار خصائصه لبد من تحديد ماهيته من خالل تحديد مضمونه )
أ
المطلب ال

 )المطلب الثاني(.
ول: مضمون عقد المطلب 

أ
 الفرونشيز ال

حدث نشيزو الفر  عقد يعتبر      
أ
 والتي تشهد العقود التي ظهرت في العالم، من بين ا

نتيجة التطور العلمي  والخدماتية، التجارية المؤسسات قبل من واسعا استخداما
دى إلى تعدد صوره التي يتم من والتكنولوجي الذي يتميز به 

أ
هذا العصر، والذي ا

ول( وصوره )الفرع الثاني(.
أ
 خاللها، الشيء الذي يستدعي البحث في تعريفه )الفرع ال

ول: تعريف عقد ال 
أ
  فرونشيزالفرع ال

دى حداثة عقد الفرنشير إلى تعدد واختالف التعاريف المقدمة له، في محاولة       
أ
ا

 
أ
ول(، لتحديد مضمونه خاصة ا

أ
مام تعدد التطبيقات العملية له، فكان لكل من التشريع )ا

 والفقه تصوره بخصوص الموضوع )ثانيا(.
ول: 

أ
 فرونشيزالتعريف التشريعي لعقد الا

 وتركها خاصة، بقوانين فرونشيزلعقد ال تنظيمه عدم المشرع الجزائري  على يعاب       
التجاري، على خالف بعض  القانون وقواعد المدني القانون العامة في للقواعد تخضع

ولت له اهتماما 
أ
هميته البالغة من الناحية كبيرا نظراالقوانين المقارنة التي ا

أ
القتصادية،  ل

نه: 88911نوفمبر  98كالمشرع الفرنسي، الذي عرفه في القرار رقم 
أ
 ، با

قساط ال    
أ
لى مؤسسات مستقلة، في مقابل ا حق " العقد الذي تمنح بموجبه مؤسسة ا 

جل بيع منتجات وخدمات، ويكون هذا العقد 
أ
في تمثيلها تحت اسمها وعالمتها من ا

 .2مرفقا عادة بمساعدة تقنية"
وروبي التنظيم رقم          

أ
صدر التحاد ال

أ
المتعلق باإلعفاء لبعض عقود  70993 -99كما ا

نه: فرونشيزالفرونشيز، الذي عرف عقد ال
أ
 با

                                                           
1 - Arrêté du 29 novembre 1973 TERMINOLOGIE ECONOMIQUE ET FINANCIERE .Voir sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ 
2 -  « Contrat par lequel une entreprise concède à des entreprise indépendantes, en contrepartie 
d’une redevance, le droit de se présenter sous sa raison sociale et sa marque pour vendre des 
produits ou services. Ce contrat s’accompagne généralement d’une assistance technique ».  
3 -  Règlement (CEE) n° 4807/88 de la commission du 30 novembre 1988 concernant l’application 
de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de franchise, JOCE législation n° 
L.359, du 28 décembre 1988, remplacé par le règlement (CE) n° 2790/1999 de la commission du 22 
décembre 1999, concernant l’application de l’article 81 paragraphe 3, du traité à des catégories 

https://www.legifrance.gouv.fr/


     ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي                                                                                                    
)الجزائر( المديةجامعة يحي  ى فارس ب - مخبر السيادة والعولمة -كلية الحقوق والعلوم السياسية    

عمال
أ
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خرى، متلقي اتفاق تمنح بموجبها "        
أ
مؤسسة، مانح الرفرونشيز، لمؤسسة ا

و غير مباشر، الحق في استغالل حق الفرونشيز 
أ
الفرونشيز، نظير مقابل مالي مباشر ا

و خدمات محددة..."
أ
نواع من منتجات و/ ا

أ
 .1بهدف تسويق ا

 لالمتي از الدولي كالتحاد ،فرونشيزال  عالقة مجال في اتحادات ظهرت وفي هذا اإلطار       
نه:  على العقد الذي عرف هذا ،لتجاري ا

أ
 ا

 المتياا  ماانح بمقتضااها يلتازم المتياا ، ومتلقاي المتياا  مانح بين تعاقديةعالقة  "      
 معاروف اسا  تحات بالعمال يقوم الذي المتيا ، لمتلقي والتدريب الفنية المعرفة بنقل
و وعام
أ
و شكل ا

أ
جراءات ا و مالك ا 

أ
 العقاد هاذا وفاي المتيا ، مانح قبل من عليها مسيطر ا

مواله باستثمار المتلقي يقوم
أ
 نجاا  مخاطر تكون بحيث العمل المعفى به، في الخاصة ا

 .2"غيره دون وحده ويتحملها عليه العملية هذه
يضا وعرفته     

أ
نه على الفرنسية الفيدرالية ا

أ
مشروع المانح وبين مشروع  بين طريق تعاون ا

و عدة مشاريع للممنوح له 
أ
ويفترض فيه ملكية مركز رئيسي باإلضافة إلى عدد من عناصر ا

و خدمات
أ
 .3المحل التجاري، ومجموعة منتجات ا

 :فرونشيزثانيا: التعريف الفقهي لعقد ال
لة تعريف عقد ال       

أ
، إذ ظهرت عدة محاولت للبحث في فرونشيزاهتم الفقه بمسا

نه
أ
 المستقلة، بين المشروعات مافي للتعاون وسيلة عقدية مضمونه، حيث عرفه البعض با

 الفكرية الملكية حقوق من بها يرتبط وما الفنية والتجارية المعارف نقل على تعتمد والتي
 لمعايير وفقا نشاطه الذي يمارس للمتلقي المانح من الفنية والمساعدة والصناعية،

                                                                                                                                   
d’accords verticaux et de pratiques concentrées, JOCE législation n° L.336 du 29 décembre 
1999.Voir sur :  https://eur-lex.europa.eu/ 

1 -  « Un accord par lequel une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre, le franchisé, en 
échange d'une compensation financière directe ou indirecte, le droit d'exploiter une franchise 
dans le but de commercialiser des types de produits et/ou de services déterminés; il doit 
comprendre au moins les obligations suivantes : 

طروحة لنيل شهادة دك توراه في العلوم،  - 2
أ
حكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، ا

أ
مختور دليلة، تطبيق ا

 .829ص ، 9082تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 وما بعدها. 88ص  ، 9002مصر،  دار الفكر العربي، التجاري، المتياز عقد الحديدي، محمد سيد ياسر - 3

https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/
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دوات مقابل في المانح، يضعها وشروط
أ
خيرة، مادية ا

أ
 حققه الذي النجاح تكرار بهدف لال

 .1التجاري  نشاطه في المانح
نه: العقد      

أ
خر با

 
 ومعرفة تجارية عالمة صاحب المانح يقوم بمقتضاه الذي كما عرفه ا

و اقتصادية فنية
أ
 هذا دفع مقابل للمتلقي، العناصر هذه بتبليغ بالتعهد مختبرة، تقنية ا

خير
أ
تاوى فرونشيزال لشبكة الدخول رسم ال

أ
 الذي النجاح تكرار بغرض وذلك الدورية، وال

 .2نشاطه في المانح حققه
يضا      

أ
نه: العقد فرونشيزعقد ال عّرف ا

أ
و المنتج بموجبه يتعهد الذي با

أ
 بتلقين الممون ا

 التج       ارية عالمته وشهرة ومعرفته خب         رته من الستفادة من وتمكينه الموزع، إلى الك فاءة
ن شري       طة والخدمات، بالسلع وتموينه

أ
 واستغالل استخدام حسن على الموزع يتعهد ا

 . 3مقابل دفع مع ذلك،
نه التعاريف من يتبين      

أ
نها تعاقدية عالقة وصف يصح حتى السابقة، ا

أ
 ؛فرونشيز عقد با

ن يجب
أ
 الفرانشيز طرفين: مانح اتفاق بين في تتمثل الشروط، من مجموعة تجتمع ا

ول  بتخويل الطرف الثاني، بموجبها الطرف يلتزم ومتلقيه،
أ
 تحت نشاطه مباشرة حق ال

و السم
أ
و العالمة ا

أ
و المملوكة التجارية السمعة ا

أ
 في حق إلى بالمانح إضافةالمرتبطة  ا

و استغالل ممارسة
أ
سلوب وفق معينة، منطقة في معين نشاط ا

أ
 نجاحه ثبت معين ا

 من النشاط، هذا ومقومات مستلزمات جميع باستعمال للمتلقي السماح بالتجربة، مع
و تجارية وعالمة اسم

أ
مساعدة  وتقديم وإعالنية، ومالية وتسويقية إدارية خدمية وخطط ا

 القانوني الستقالل على الحفاظ مع العقد، مدة طوال المانح من فنية ومعرفة مستمرة
 .عليه. يتفق معين مالي مقابل نظير والمتلقي، وذلك المانح لمشروع

 
 
 

                                                           
ولى، الطبعة التجاري، المتياز لعقد القانوني النظام الحديدي، محمد سيد ياسر - 1

أ
 وشركاه، حرى  جالل الناشر ال

ة
أ
 .98ص  ، 2008مصر، اإلسكندرية، المعارف منشا

2- «Le contrat de franchise est un contrat par lequel un franchiseur titulaire d’une marque et d’un 
savoir-faire économique ou technique éprouvé, s’engage à communiquer au franchisé l’usage de 
ces éléments, moyennant le paiement d’un droit d’entrée et d’une redevance, afin de reproduire la 
réussite commerciale qu’il a connue dans son activité ». Didier  FERRIER, Droit de la distribution, 
LITEC, 3 éd, Paris, 2002, p. 301 

 .87 -81ص  ، ص9008 بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات المقارن، القانون في دراسة الفرنشايز مغبغب، نعيم - 3



     ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي                                                                                                    
)الجزائر( المديةجامعة يحي  ى فارس ب - مخبر السيادة والعولمة -كلية الحقوق والعلوم السياسية    

عمال
أ
 عقود ال

 

 
84 

 

 فرونشيزالثاني: صور عقد الالفرع 
ن يمكن التي تتنوع المجالت      

أ
 صور  عدة العقد يتخذ لذلك ،فرونشيزال عقد فيها يبرم ا

و
أ
شكال، ا

أ
ساسا ا

أ
ول(، فرونشيز عقد وهي صور، ثالثة في تتمثل ا

أ
 فرونشيز عقد التصنيع )ا

خيرا الخدمات )ثانيا(،
أ
 .التوزيع )ثالثا( فرونشيز عقد وا

ول:
أ
 الصناعي  فرونشيزعقد ال ا

و  فرونشيزيقصد بعقد ال       
أ
و ترخيص ببراءة اختراع ا

أ
الصناعي، نقل المعرفة الفنية و/ ا

و تجميعها
أ
، معتمدا 1العالمة من صاحبها إلى المتلقي الذي يستغلها لتصنيع المنتوجات ا

ول ويعلمه
أ
سراره على ما يبوح له ال

أ
 استغالل العقد هذا يتضمن ما وعادة الصناعية، من ا

و براءة الختراع،
أ
 السلع هذه المتياز متلقي فيصنع الملكية الصناعية، حقوق من حق ا

كد مانح رقابة تحت
أ
خير هذا المتياز، فيتا

أ
  للمواصفات ومطابقتها  جودة المنت جات  من ال

صناعة المشروبات  مجال  شائع  في  العقود  النوع  من  هذا سلعه، بها  تتميز التي
 .2وغيرها والبيبسي كول الكوكا كإنتاج الغازية،
 الخدمات  فرونشيز عقد ثانيا:
فضل  فرونشيزيعتبر         

أ
بصفة ، يرتكز 3فكرة الفرونشيزلتجسيد نموذج الخدمات ا

ساسية
أ
باستعمال السم والعالمة التجارية، ويتضمن غالبا نقل  على الترخيص ا

ومعرفته الفنية الالزمة تكنولوجيا، حيث يكشف صاحب العالمة للمستغل تقنيات 
لتقديم نفس الخدمات، وبنفس الطريقة وحتى اليد العاملة ترتدي مالبس عمل مماثلة في 
ن 
أ
كل المؤسسات المستغلة للعالمة، رغم استقاللها من الناحية القانونية، وهذا يعني ا
    . 4كل من المؤسسة صاحبة العالمة ومؤسسة المستغل، من الناحية القانونية مستقلتان

مريكية منها،       
أ
تطور هذا النوع من من العقود بصورة كبيرة في قطاع الفنادق وخاصة ال

رض مثل 
أ
وقد جاب العالم فغدت الشبكات الفندقية الكبرى موحدة في معظم بقاع ال

"Hilton" و
أ
و  "Mc Donald" مثل كما نجده في المطاعم "Sofitel" ا

أ
الحالقة  محالت ا

  .5العالمات من وغيرها vid""Jean Louis Daمثل 

                                                           
نوجال - 1

أ
 جامعة قانون المؤسسات، في الماجستیر درجة لنیل رسالة الجزائري، القانون في الفرنشیز عقد نسیمة، ا

 . 89- 90ص ، ،9007الجزائر، 
 .822مختور دليلة، مرجع سابق، ص  - 2

3 - Phillipe LETOURNEAU, Le franchisage, ECONOMICA, Paris, 1994, p 33. 
 .88ص التجاري الدولي،  فرونشيزانوجال نسيمة، عقد ال - 4
 .822مختور دليلة، مرجع سابق، ص  - 5
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 :التو يع فرونشيز عقد - جا
التوزيع، ذلك العقد الذي يخول الممنوح مكنة تسويق  فرونشيزيقصد بعقد        

، بحيث يلتزم 1منتوجات معينة في محل يحمل السم التجاري والعالمة التجارية للمانح
خير بتوريد المنتوجات محل العقد خالل مدة العقد 

أ
إلى المتلقي، ضمن اإلطار هذا ال

الجغرافي المحدد، كما يقدم له المساعدات الفنية في مجال التسويق، كاإلعالن عن 
 . 2المنتوجات وتقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار

 المطلب الثاني: خصائص عقد الفرونشيز 
هم التكنولوجيا،غيره من عقود نقل  عن تميزه بخصائص الفرونشيز  عقد يتميز      

أ
 هذه وا

نه  عقد
أ
ول(، ملزم الخصائص، ا

أ
 عقد ، إذعان )الفرع الثاني( عق     د للجانبين )الفرع ال

 )الفرع الرابع(. اقتصادية وع        قد تبعية شخصي )الفرع الثالث(، اعت     بار
ول: عقد

أ
 للجانبين ملزم الفرع ال

 الملتقي تصرف تحت بوضع المانح يلتزم إذ للجانبين، ملزم عقد نشيزفرو ال عقد يعتبر     
خر جانب والتقنية، ومن الفنية والمساعدة مختبرة، فنية معرفة

 
 باستغالل المتلقي يلتزم ا

نظمة المحددة المعايير وفق تلك المعرفة
أ
ن المانح، قبل من وال

أ
خير لهذا يدفع وا

أ
 رسم ال

تاوى للشبكة النضمام
أ
 والشروط الفنية، المعرفةبسرية  اللتزام وكذا الدورية، وال

خرى  التنافسية
أ
سعار التموين  وحصرية  اإلقليمية الحصرية شرط مثل ال

أ
 واللتزام بال

 سمعة على الحفاظ في المانح مع بالتعاون المتلقي يلتزم كما المانح، قبل من بها الموصى
 .3فرونشيزال شبكة  ومصالح

ذعان الفرع الثاني: عقااااااد  ا 
العقود التي تتمايز فيها مراكز المتعاقدين، إذ يقتصر دور  اإلذعان يقصد بعقد

و تعديل
أ
خر دون مناقشة ا

 
حدهما على القبول والتسليم بالشروط التي يضعها الطرف ال

أ
 . 4ا

و قانوني في تمتعه باحتكارتظهر قوة مكانة المانح السياق  هذا وفي       
أ
 يعطيه فعلي ا

خر، الطرف على مستمرة سيطرة
 
 ثم ومن القتصادية، السيطرة له تظل القوي فالطرف ال

                                                           
ردن،  ،مصطفى سلمان حبيب، الستثمار في الترخيص المتيازي ) الفرنشايز (  - 1

أ
دار الثقافة للنشر والتوزيع، ال

 . 88. ص 9009
 .79مغبغب نعيم، مرجع سابق، ص  - 2
مي- 3

أ
ثار عقد الفرنشاز وانقضاؤه، رسالة قدمت لستكمال الحصول على درجة الماجستير عبد الله  محمد ا

 
ن القضاه، ا

وسط، 
أ
 .99،  ص 9082في الفانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرط ال

4  -Raymond SALEILLES, De la déclaration de volonté, contribution à l'étude de l'acte juridique 
dans le Code civil allemand, French édition , Paris, 2012, p  116 . 
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ن يستطيع
أ
مام عجز المتلقي عن إيجاد احتكاره، إلى مستندا الظروف من يشاء ما يملي ا

أ
 ا

 المتمثلة التكنولوجيا وتعتبر الحتكارية، بالطبيعة التكنولوجيا سوق تتميز إذ البديل،
  .1العقد في جوهرية ركيزة الفنية بالمعرفة

نه بالرغم من طبيعة عقد ال       
أ
قرب إلى عقد  فرونشيزمع ذلك، هناك من يرى ا

أ
ال

صال لمصلحة الممنوح له، يسمح له باس        تثمار ما خوله 
أ
ن هذا العقد قرر ا

أ
اإلذعان، إل ا

إياه المانح من نظام مت       كامل، يرتكز على خبرة واسعة في السوق، والذي يتطلب 
 . 2والجهد للوصول إلى تلك النتائجسنوات من العناء 

 الفرع الثالث: عقد من عقود العتبار الشخصي
و       

أ
حد المتعاقدين ا

أ
يقوم عقد من العقود على العتبار الشخصي عندما تكون شخصية ا

ن تكون صفته هذه قد روعيت في إبرام 
أ
ي ا

أ
صفة من صفاته عنصرًا جوهريًا في التعاقد، ا

 .3العقد، وبالتالي تكون هي الدافع الباعث للتعاقد 
مهمًا في إبرامه، إذ تكون شخصية  دوراً  فرونشيزيلعب العتبار الشخصي في عقد ال       

و طرفيه سواء
أ
، حيث يجب التوقف 4فرونشيزال عقد إبرام محل اعتبار  في المتلقي المانح ا

مام المميزات الشخصية للمتعاقدين وعما إذا كان يحوز على الخصائص والصفات 
أ
ا

 . 5المطلوبة لتنفيذ العقد
قبل  فقط من العتبار الشخصي، وجوب تنفيذهعلى  فرونشيزقيام عقد ال على يترتب         

و جزئيا دون موافقة مسبقة من  المتعاقد، وعدم الشخص
أ
جواز التنازل عنه للغير كليا ا

خر،
 
نه الطرف ال

أ
حد المتعاقدين، كما ا

أ
ي تغير في المركز القانوني ل

أ
و فقدان  ا

أ
كالوفاة ا

 عام
أ
و اإلفالس يؤدي كمبدا

أ
هلية ا

أ
 . 6العقد إلى فسخ ال
 

                                                           
شغال الملتقى فرونشيزبن قايد علي محمد لمين، سعيداني فايزة، التحديد القانوني لعقد ال - 1

أ
، المسطرة اإلجرائية ل
عمال بين الحرية والتقليد، كلية الحقو، جامعة

أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
بومرداس، يومي  الوطني الرابع حول: مبدا

 .992، ص 9089نوفمبر  09و 02
 .829 -829مغبب نعيم، مرجع سابق، ص ص  - 2
ثره في التعاقد، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلي - 3

أ
ياد احمد البطاينة، العتبار الشخصي وا

أ
ة القانون جامعة ا

  8، ص8888بابل، 
4-  Phillipe  LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Juris Classeur, LITEC, Paris, 2003, p  03. 

 .829، ص9002نعيم مغبغب ، الفرنشايز، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، لبنان ،  - 5
همية القتصادية لعقد ال - 6

أ
تونس المغرب(، مجلة تحولت،  -: دراسة مقارنة بين )الجزائرفرونشيزفتحي بن زيد، ال

 (.  779 -719) 712، 9088زائر، ورقلة، الج
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 فرونشيزالستقالل القانوني لطرفي عقد ال الفرع الرابع:
ن المتلقي جزء من شبكة        

أ
يحتفظ كل من طرفي عقد الفرونشيز باستقالليتهما، فرغم ا

نه  للمعايير التي   ويدير مشروعه وفقا فرونشيزال
أ
يعمل باستقاللية،  يضعها المانح، إل ا

لحسابه الخاص  فرونشيزعقد ال  لمشروع مستقل، يمارس النشاط مح  بصفته صاحب
 . 1ويتعامل بصفة مباشرة مع الزبائن

يتحمل بذلك المتلقي مخاطر ونتائج نشاطه، فالعالقة القائمة بين طرفي عقد         
الفرانشيز تقوم على الثقة والتعاون للعمل على نجاحهما المشترك، وإن كانت بعض بنود 
ن هذا الخير ل يعتبر 

أ
هذا العقد ُتظهر وجود عالقات تبعية تربط المتلقي بالمانح، غير ا

ول بشكل كامل؛ فال مرؤوسه المباشر، له
أ
ذا ل يحق له فرض شروط وقواعد تشل حرية ال

ن يعطي 
أ
سعار، لكنه يستطيع ا

أ
ن يفرض سياسة قاسية لتحديد ال

أ
يجوز مثاًل للمانح ا

نها المساعدة على بيع 
أ
سعار الموصى بها، والتي يكون من شا

أ
المتلقي لئحة توضيحية بال

و الخدمات موضوع عقد الفرانشيز
أ
  .2المنتوجات ا

 اقتصادية تبعية الفرع الخامس: عقد
عمال عقود تتميز       

أ
 وجود يتوقف حيث طرفيها، بين اقتصادية تبعية عالقة بوجود ال

حد
أ
خر، المتعاقد مع استئثارية بصفة المتواصلة عالقته على وبقائه المتعاقدين ا

 
 وهذا ال

نه  عقد تبعية، وتظهر هذه الخاصية في وضعية وفي سيطرته تحت يجعله ما
أ
الفرنشير، إذ ا

نه يبقى خاضعا اقتصاديا  بها يتمتع التي القانونية بالرغم من الستقاللية
أ
المتلقي، إل ا

ين يمنع المانح، لدى التموين للمانح، يظهر ذلك من خالل شرط استئثار
أ
 من المتلقي ا

خرين، الممونين إلى اللجوء
 
 شبكة توحيد الى تهدف التي الشروط الى باإلضافة ال

 متعلقة شروط المتلقي على فيملي الوحيد، المسيطر وتجعله للمانح التابعة الفرنشير
التجاري،  المحل وتسيير للمستهلك، المنتوج تقديم كيفية المحل، تهيئة البيع، بكيفية
 .3كاملة تكون ما عادة للمتلقي القتصادية التبعية يجعل ما المخزون، هذا تسير
 
 

                                                           
في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  فرونشيزإقجطال فريدة، النظام القانوني لعقد ال - 1

كلي محند ولحاج، البويرة، 
أ
 .92ص  ،9082القانون، فرع قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ا

 977العدد  الجيش، مجلة ،"طرفيه وموجبات وخصائصه ،  مفهومه (Franchising)الفرانشيز    عقد "،نادر شافي  - 2
ول 

أ
  http://www.lebarmy.gov.lb 9002، تشرين ال

 .99 -99اقجطال فريدة، مرجع سابق، ص ص  - 3

http://www.lebarmy.gov.lb/
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ثار عقد 
 
 فرونشيزالالمبحث الثاني: ا

ثارا قانونية بمجرد إبرامه،  فرونشيزال عن كون عقد يترتب       
 
من العقود الملزمة لجانبين ا

خر، باعتبارهما ملتزمين
 
بما   تدور حول كل ما يتحمله كل طرف في مواجهة الطرف ال

ول(، والمتلقي )المطلب  كلتقع على عاتق  تضمنه من التزامات،
أ
من المانح )المطلب ال

 الثاني(.
ول: التزامات المانح اتجاه المتلقي في عقد ال

أ
 فرونشيزالمطلب ال

مجموعة من اللتزامات، يمكن تقسيمها إلى  فرونشيزيتحمل المانح في عقد ال       
و إبطاله )

أ
ما التزامات جوهرية  والتي يؤدي غيابها إلى إعادة تكييف العقد ا

أ
ول(، ا

أ
الفرع ال

ن تخلفها لن يؤثر على 
أ
الطائ فة الثانية فتضم تلك اللتزامات الثانوية التي يرى الفقه ا

رض 
أ
نه عقد فرونشيز، لكنها ضرورية من الناحية العملية لتجسيده على ا

أ
تكييف العقد با

 الواقع )الفرع الثاني(.
ول: اللتزامات الجوهرية للمانح في عقد ال

أ
 فرونشيزالفرع ال

ول(،       
أ
تشمل اللتزامات الجوهرية للمانح، في كل من اللتزام بنقل المعرفة الفنية )ا
اللتزام  اللتزام بالمساعدة الفنية )ثانيا(، اللتزام بالسماح باستعمال العالمة )ثالثا(،

 بتدريب العاملين )رابعا(.
ول: اللتزام بنقل المعرفة الفنية

أ
 ا

هم العناصر التي يتضمنها عقد الفرانشيز، بل 1يةتعد المعرفة الفن       
أ
 المتلقي إن من ا

خير اك تسبها التي المعرفة هذه بسبب المانح مع يتعاقد
أ
 وبعد كبير جهد بذل بعد هذا ال

 فيستغلها الفنية، المعرفة هذه من المتلقي يستفيد فرونشيزعقد ال خالل فمن اختبارها،
 . 2المانحتجاح  نفس لتحقيق التجاري  نشاطه في

 إليه، ونقل عناصرها تصرف المتلقي، تحت الفنية المعرفة وضع يقع على عاتق المانح       
 التقنية المعلومات تشمل والتي إلطالق نشاطه، واستغاللها من استعمالها وتمكينه

 مستند التشغيل وكل تعليمات المحاسبية والمالية، ك تيبات المك توبة، المعلومات

                                                           
يقصد بالمعرفة الفنية، مجموعة المعارف التكنولوجية والعملي ة وال صناعية واإلدارية الجديدة القابلة لالنتقال والتي   - 1

نظر: حسام محمد عيسى، نقل 
أ
تحتفظ بها المشروعات بشكل سري وغير مشمولة ببراءات الختراع". ا

ليات القانونية للتبعية الدولي ة
 
 . 810، ص 8899، الق اهرة، التكنولوجيا،دراسة في ال

 .822مختور دليلة، مرجع سابق، ص  - 2
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، مع اإلشارة إلى 1به المتعلقة وحقوق الممكية الفكرية فرونشيزال موضوع بالنظام مرتبط
ن هذه المعارف ل تصل إلى درجة براءة الختراع، وبالتالي فهي ل تحظى بالحماية 

أ
ا

 .2القانونية التي توفر للبراءة
 ثانيا: اللتزام بالمساعدة الفنية

اللتزام بالمساعدة الفنية من اللتزامات الجوهرية والعناصر المكونة لعقد  يعتبر       
الفرانشيز، وهو شرط من شروط صحته، حيث يفرض على المانح  مساعدة المتلقي، عبر 
راء الفنية والتقنية والقتصادية والقانونية، وتدريب طاقمه ومساعدته 

 
تقديم النصائح وال

راكه في حلقات دراسية ومؤتمرات متخصصة في مجال في تنظيم شؤونه الخاصة، وإش
و مندوبيه لمراكز عمل المتلقي لإلشراف على سير 

أ
عمله، هذا باإلضافة إلى زيارة المانح ا

العمل وتقديم التوجيهات والنصائح التي تهدف إلى المحافظة على السم التجاري ومركزه 
 .3ونجاحه التجاري 

التدريب  واإلدارة  ومعاونة المانح  للمتلقي في استيعاب والمساعدة الفنية تنصب على       
ة المانح لكي 

أ
وتطويع مهارات العمل والمعلومات المنقولة، وكذلك كيفية إعداد منشا

عضاء شبكة الفرنشايز والمساعدة في عرض 
أ
خرى ا

أ
ت المتلقين ال

 
تتالءم مع بقية منشا

ية تخزين المنتوجات ووسائل المنتجات وتسويقها، ووسائل الدعاية والترويج لها وكيف
و التعامل معهم

أ
  .4جذب العمالء ا

 ثالثا: اللتزام بالسما  باستعمال العالمة 
همية اقتصادية كبرى، كونها تمكن المستهلك من تمييز السلع      

أ
تحضى العالمة با

خرى المنافسة 
أ
ت ال

 
ة معينة، عن تلك التي تنتجها المنشا

أ
والخدمات التي تنتجها منشا

نواع لها، 
أ
ي سلعة، فالمشاريع المنتجة لمختلف ا

أ
داة إلزامية لتسويق ا

أ
نها ا

أ
إضافة إلى ا

و سلع، ملزمة بتسويقها تحت عالمة معينة
أ
 . 5التكنولوجيا في شكل اختراعات ا

                                                           
 التجارة غرفة في المعتمد النموذجي والعقد والجتهاد الفقه ضوء على دراسة ،فرونشيزال عقد لبنى، مسقاوي عمر - 1

 126 .ص  ، 2012لبنان، للك تاب، الحديثة المؤسسة الدولية،
ثرها في عقد ال - 2

أ
، العلوم مجلة جامعة بابل، فرونشيزعبد المهدي كاظم ناصر، نظام جبار طالب، المعرفة الفنية وا

 . 979، ص 9008، 09، عدد 89اإلنسانية، المجلد 
 مرجع سابق. ،نادر شافي - 3
 .812، ص 9089وليد علي ماهر، عقود الفرانشايز، دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،  - 4
طروحة لنيل شهادة  - 5

أ
يت تفاتي حفيظة، النظام القانوني لحماية حقوق الملكية الصناعية في ظل اتفاقية تريبس، ا

 
ا

    ، 9089قوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، دك توراه في العلوم، تخصص: القانون، كلية الح
 .89ص 
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مر رقم  9/8في  المادة  العالمة  الجزائري  المشرع  عرف وقد        
أ
المتعلق   02 -01من ال

نها:، (1)بالعالمات التجارية
أ
  على ا

سماء فيها بما الكلمات لسيما الخطي للتشكيل القابلة الرمو   كل"      
أ
شخاصر  ا

أ
 ال

حرف
أ
رقام وال

أ
و الرسومات و وال

أ
شكال الصور  ا

أ
و للسلع المميزة وال

أ
لوان و توظيفها ا

أ
 ال

و
أ
و سلع لتمييز كلها ستعمل التي مركبة، بمفردها ا

أ
و طبيعي لشخص خدمات ا

أ
 معنوي ا

 ".غيره وخدمات السلع عن
نها: " الجماعية العالمة كذلك عرف     

أ
عاله، با

أ
ثبات تستعمل عالمة كل ضمن المادة ا  ل 

نتاج المكونات مصدر و وال 
أ
و كسال  ميزة مشتركة كل ا

أ
 مختلفة مؤسسات خدمات ا

 .مالكها" تحت رقابة العالمة المؤسسات هذه تستعمل عندما
و الخدمة موضوع عقد الفرانشيز،      

أ
يلتزم المانح بنقل العالمات التي تمّيز السلعة ا

لوان المعتمدة 
أ
وتتعلق تلك العالمات بالسم التجاري، والشعار، والشكل الخارجي، وال
  يبحثون قبل التي تمّيز الشركة عن غيرها، والتي  تلعب دورا كبيرا في جذب الزبائن الذين 

المقررة  عن المنتوج، وتبقى خاضعة للحماية القانونية قبل بحثهم   الماركةعن  كل شيء 
  .2لها، كحماية السم التجاري والشعار والرسوم والنماذج الصناعية

 اللتزام بتدريب العاملين رابعا:
، لما للمانح فرونشيزيمكن اعتبار اللتزام بتدريب العاملين التزاما حتميا في عقد ال       

من حق استشاري على العالمة التجارية التي هي موضوع هذا العقد، قصد استعمالها 
ن يكون نظري 

أ
واستخدامها من قبل الممنوح له في حدود العقد وبنوده، والتدريب إما ا

ن يكون دائما في مراكز متخصصة تحت رعاية 
أ
المانح، وإما تدريب عملي الذي يفترض ا

ت المانح، على 
 
ن يتخللهافي منش ا

أ
 في  عليها خبراءمحددة، يشرف  حصص تدريبية ا

 .3حل التدريب  التقنيات م
 فرونشيزالفرع الثاني: التزامات المانح غير الجوهرية في عقد ال

خرى إضافة إلى اللتزامات الجوهرية  فرونشيزيلتزم مانح المتياز في عقد ال     
أ
بالتزامات ا

خير، لكن غالبا ما تقترن بعقود ال
أ
، باعتبارها فرونشيزللعقد، ل تؤثر في وصف هذا ال

مر بكل من اللتزام 
أ
تساهم في تحقيق الغاية والهدف من اللجوء إليه، ويتعلق ال

                                                           
م      ر رق      م 1

أ
 91، الص      ادر ف      ي 77دد ، يتعل      ق بالعالم      ات، جري      دة رس      مية ع      9001جويلي      ة  88م      ؤر  ف      ي  02 -01        ا

 9001جويلية 
 شافي نادر، مرجع سابق. - 2

 .999بن قايد علي محمد لمين، سعيداني فايزة، مرجع سابق، ص  - 3
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ول(، اللتزام بالتموين الحصري )ثانيا(، اللتزام بتطوير شبكة بالحصرية اإلقليمي
أ
ة )ا

 )ثالثا(. فرونشيزال
قليمية  ول: اللتزام بالحصرية ال 

أ
 ا

بما يسمى ببند البيع الحصري، والذي يمكن تلخيصه في  فرونشيزيرتبط عقد ال   
ولهما اختصاص المتلقي باحتكار استغالل نشاط المانح في حيز مكا

أ
مران، ا

أ
ني معين، ا

و 
أ
و دولة ما ا

أ
كمله ا

أ
و اإلقليم با

أ
و جزء من إقليم، ا

أ
و مدينة ا

أ
و حيا ا

أ
والذي قد يكون شارعا ا

مجموعة دول، بمقتضاه يلتزم مانح المتياز بالمتناع عن ممارسة البيع والتجارة ضمن 
ي 
أ
النطاق الجغرافي المسموح للمتلقي حق العمل فيه، وكذلك المتناع عن التعامل مع ا

ير المانح ضمن تلك المنطقة الجغرافية المتفق عليها. وثانيهما: التزام المانح شخص غ
ي 
أ
عضاء الشبكة داخل النطاق اإلقليمي لهم، بامتناعه عن ا

أ
بعدم منافسة المتلقين ا

ي ل 
أ
خر للغير لمحل العقد ذاته، ا

 
و بمنح حق ا

أ
داء خدمة سواء بتنفيذ ا

أ
و ا
أ
عملية بيع ا

و لحسابهيستغل الفكرة الممنوحة بنفسه 
أ
 .1ا

ن يكون محددًا في الزمان والمكان، حتى ل       
أ
ويشترط لصحة وقانونية بند الحصرية، ا

بدي، وهو من  ال
أ
 حرية التجارة بشكل ا

أ
مبادئ المتعلقة  بالحرية يؤدي إلى اإلخالل بمبدا

والفردية التي نص عليها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وكافة القوانين  العامة
نه ل الوضعي

أ
غلبية الفقهاء، ا

أ
ل تتجاوز مدته الحد المعقول، وقد اعتبر ا

أ
ة، لذلك يجب ا

ن تتجاوز هذه المدة العشر سنوات، وفقًا لقواعد القانون المدني العامة
أ
  .2يجوز ا

عاله، في حالة ما إذا اك تسب بند الحصرية الطابع 
أ
يترتب عن خرق اللتزام ا

إلرادة طرفيه، مسؤولية المخل التعاقدية، وإلزامه  الجوهري بالنسبة لعقد الفرانشيز وفقاً 
ضرار التي لحقت به جراء ذلك اإلخالل

أ
خر عن كافة ال

 
 .3بتعويض الطرف ال

  ثانيا: اللتزام بالتموين الحصري 
ن   ند     ذلك الب  بالتموين الحصري، يراد باللتزام       

أ
الذي يدرج في العقد مقتضاه ا

ق في التزود والتمون من الشبكة الخاصة والرسمية للمانح وحده           يصبح للممنوح له الح
دون منازع، ضمن حدود حسن النية والشروط المنصوص عليها في العقد، سواء بصفة 

                                                           
شغال الملتقى الوطني  - 1

أ
بلعزام مبروك، عقد الفرانشيز بين الحرية التعاقدية والتنظيم التشريعي، المسطرة اإلجرائية ل

عمال بين الحرية والتقليد، كلية الحقو، جامعة بومرداس، يومي 
أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
 09و 02الرابع حول: مبدا

 .11، ص 9089نوفمبر 
 ، مرجع سابق.شافي نادر - 2
 .877شافي نادر، مرجع سابق، عمر مسقاوي لبنى، مرجع سابق، ص  - 3
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و ليستخدمها في إنتاج سلعة نهائية 
أ
ولية ليقوم ببيعها ا

أ
و تحت شكل مواد ا

أ
و جزئية ا

أ
كلية ا

و تقديم خدمة في إطار عقد 
أ
 .1فرونشيزا

ن يمتنع عن تسليم بعض المنتوجات التي تدخل ضمن إطار      
أ
ويحق لمانح المتياز ا

خر غير صاحب 
 
خر، ضمن المنطقة والنطاق الذي يتوله تاجر ا

 
عقد مع شخص ا

ل 
أ
خرين، شرط ا

 
شخاص ا

أ
المتياز، إذ يحق لمانح المتياز الحتفاظ بحق التعامل مع ا

عماًل تنافسية ضد بعضهم، إ
أ
ن يكون يمارسوا ا

أ
ن هذا اللتزام ليس مطلقًا، فيجب ا

أ
ل ا

        .2فرونشيزمحصورًا بالضروري فقط وفق التفصيل الذي ينص عليه عقد ال
 المطلب الثاني : التزامات المتلقي اتجاه المانح

 علیه تترتب التزامات بعدة الفرنشایز عقد في ثان كطرف المتیاز له الممنوح یلتزم     
غلب في وهي بها، والوفاء تنفیذها وعلیه العقد بموجب

أ
 وهو المتیاز، لمانح حقوقا تعد ال

 لمانح طویلة تجارب نتاج تعتبر التي الفنیة المعرفة باستغالل یصرح له الذي الطرف
 فرونشيزالمتیاز، وتشمل تلك اللتزامات كل من اللتزام بدفع رسوم الدخول إلى شبكة ال

ول(، اللتزام بمم
أ
ارسة النشاط ضمن الحدود الحصرية المتفق عليها  )الفرع )الفرع ال

الثاني(، اللتزام  بالمحافظة على السرية )الفرع الثالث(، اللتزام  بتهيئة  واستغالل 
المتياز )الفرع الرابع(، اللتزام باحترام قواعد المانح )الفرع  مانح وفقا لمعايير المحل 

 الخامس(.
ول:

أ
لى شبكة الاللتزام   الفرع ال  فرونشيزبدفع رسوم الدخول ا 

هم      
أ
 إلى الدخول حقوق دفع هو فرونشيزفي عقد ال عاتق المتلقي على يقع التزام ا

ساليبه المانح، عالمة باستعمال له السماح مقابل الشبكة،
أ
ما شهرته، من والستفادة ا

أ
 ا

خر إلى عقد من يختلف فهو الشبكة في الدخول قيمة تحديد عن
 
همية وحسب ا

أ
 العالمة ا

  .3التجارية
ثناء توقيع عقد        

أ
ينقسم هذا الثمن إلى قسمين: ثابت ونسبي، يدفع الثمن الثابت ا
". رس  الدخولالفرانشيز، ويكون محددًا بشكل ثابت، لهذا يطلق عليه البعض تسمية "

تعابًا لتقديمات مانح المتياز، ومقاباًل لستعمال العناصر غير 
أ
ويعتبر رسم الدخول ا

ما النسبي، فيحسب بنسبة مئوية من حجم المبيعات، مقابل الخدمات 
أ
المادية. ا

المقدمة من مانح المتياز لصاحب ذلك المتياز، ويجري دفعه خالل مدة تنفيذ العقد 

                                                           
 . 999بن قايد علي محمد لمين، سعيداني فايزة، مرجع سابق، ص  - 1
 .92شافي نادر، مرجع سابق، إقجطال فريدة، مرجع سابق،  ص  - 2
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عليها، ويعتبر هذا الثمن النسبي مقاباًل للمعلومات المستمرة في المهل التي يتم التفاق 
التي يقدمها مانح المتياز، ومقاباًل لستعمال السم التجاري والماركة والسمعة والشهرة 

و الخدمة موضوع عقد الفرانشيز
أ
  .1للسلعة ا

 اللتزام بممارسة النشاط ضمن الحدود الحصرية المتفق عليها  الفرع الثاني:
شراء السلع والبضائع بصورة حصرية من يفرض عقد الفرانشيز على الممنوح له        

و 
أ
ي شخص ثالث من هذه السلع والبضائع ا

أ
ل يبيع ا

أ
خير با

أ
المانح، مقابل التزام ال

و خدماته 2الخدمات ضمن المنطقة التعاقدية
أ
، بالتالي ل يستطيع المانح توريد منتوجاته ا

  .3قد إل عبر الممنوح لهفي المنطقة التي يحددها الع
وقد تكون هذه الحصرية كلية تشمل كافة المنتوجات والسلع التي يبيعها صاحب       

و السلع وُيترك له 
أ
و جزئية تقتصر على فئة معينة فقط من تلك المنتوجات ا

أ
المتياز، ا

خرى، كما قد يفرض عقد الفرانشيز على 
أ
حرية التمّون بالنسبة للمنتوجات والسلع ال

ه التجاري المتفق عليه ضمن الحدود الجغرافية الحصرية صاحب المتياز ممارسة نشاط
خرين.  

 
و منافسة متعاقدين ا

أ
المنصوص عليها في العقد حتى ل يؤدي نشاطه الى منافسته ا

ل يعيق حرية 
أ
ن يكون  محددًا في  الزمان والمكان،  وا

أ
ويعتبر  هذا  الشرط  صحيحًا على  ا

 .4ممارسة التجارة
ثار تمتد      

 
 العقد في نص إدراج طریق عن وذلك العقد، انقضاء بعد ما إلى الحصریة ا

نه یحظر بمعنى المنافسة، عدم على صراحة ینص
أ
 المدة خالل النضمام، المستغل على ا

یة إلى عقدیا، عليها المتفق
أ
 حتى و بل السابق، العالمة صاحب لشبكة شبكة منافسة ا

ي ممارسة
أ
 یتعرض اللتزام ھذا یخالف الذي والمستغل مماثل لنشاطه، نشاط ا
 ومن حیث الزمان حیث من مقیدا اللتزام  هذا یكون ما وغالبا التعاقدیة، للمسؤولیة

 .5 المحظور( النشاط حیث الموضوع ) ومن المكان
 
 

                                                           
  شافي نادر، مرجع سابق.  - 1
 .98، ص 9002مغبغب نعيم، الفرنشايز، منشورات الحلبي الحقوقية،  - 2

صالح بن عبد الكريم بن إبراهيم السعودي، مك تبة القانون والقتصاد، الرياض، عقد المتياز التجاري، دراسة  - 3
  .28، ص 9087فقهية تطبيقية مقارنة، مك تبة القانون والقتصاد، الرياض، 

  شافي نادر، مرجع سابق.  - 4
نوجال - 5

أ
 .892مرجع سابق، ص  نسیمة، ا
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 الفرع الثالث: اللتزام بالمحافظة على السرية
يفرض عقد الفرانشيز على الممنوح له المحافظة على سرية المعلومات والخبرات       

بكشف   المتلقي قيام  فعند والمعرفة العملية التي حصل عليها من مانح المتياز، وبالتالي
ضرار  المعلومات سيؤدي  تلك

أ
ساس وجودها   إلى إلحاق ا

أ
بالمانح وبالشبكة كلها، ويهدد ا

سباب نجاحها، 
أ
ساسية وعلى كل وا

أ
وبالتالي على المتلقي التك تم على المعرفة الفنية ال

  . 1المعلومات الملحقة فيها التي يتلقاها بواسطة المساعدة التقنية
فال يجوز إفشاء تلك المعلومات والخبرات للغير ول للزبائن ول للمنافسين. ويعود       

لمانح المتياز تعيين المعلومات والخبرات التي يعتبرها سرية، وتحديد الغايات التي 
شخاص الذين يسمح لهم الطالع على 

أ
يمكن السماح فيها بإفشاء تلك السرية، وتحديد ال

ثناء تلك المعلومات وا
أ
مامهم. ويعتبر هذا الموجب ساريًا ا

أ
و إفشائها ا

أ
لخبرات السرية ا

ى لو لم ينص عليه         صاحب المتياز التقّيد به حت وبعد انتهائه، ويجب على  العقد  تنفيذ 
و ضمني  كل      العقد بش

أ
 . 2صريح ا

 المتيا  نحما لمعايير وفقا التجاري  الفرع الرابع: اللتزام بتهيئة واستغالل المحل
  مكان في نشاطه بممارسة الممنوح له يلتزم     

أ
 عليها للمعايير  المتفق وفقا ومجهز مهيا

ن حيث يجب العقد، إبرام عند
أ
التجارية  العالمة لسمعة التجاري  يستجيب المحل ا

هميتها،
أ
ن ويستوي وا

أ
و مؤجر الممنوح يكون ا

أ
فيه  يتم  الذي التجاري  للمحل مالك ا

و السلع تسويق
أ
ن  المهم العقد، محل الخدمات ا

أ
 . 3المتفق عليها للمعايير يستجيب ا
 الفرع الخامس: اللتزام باحترام قواعد المانح

يبقى الممنوح له محتفظًا باستقالله القانوني والمالي واإلداري ويتحمل مخاطر ونتائج         
نشاطه، فالعالقة القائمة بين طرفي عقد الفرانشيز تقوم على الثقة والتعاون للعمل على 
نجاحهما المشترك، وإن كانت بعض بنود هذا العقد ُتظهر وجود عالقات تبعية تربط 

بمانحه، فهو ل يعتبر مرؤوسه المباشر. لهذا ل يحق لمانح المتياز فرض  صاحب المتياز
ن 
أ
شروط وقواعد تشل حرية صاحب المتياز بشكل كامل؛ فال يجوز مثاًل لمانح المتياز ا

ن يعطي لصاحب المتياز لئحة 
أ
سعار، لكنه يستطيع ا

أ
يفرض سياسة قاسية لتحديد ال

                                                           
 .89اقجطال فريدة، مرجع سابق، ص  - 1
 شافي نادر، مرجع سابق. - 2
 .107مختور دليلة، مرجع سابق، ص  - 3
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سعار الموصى بها يكون م
أ
و توضيحية بال

أ
نها المساعدة على بيع المنتوجات ا

أ
ن شا

 .1الخدمات موضوع عقد الفرانشيز
 ،فرونشيزال عقد إطار في المتياز مانح إزاء المتياز متلقي تبعية نفي إمكانية عدم رغم       
ن إل
أ
 ويجب التامة، بالستقاللية يتمتع لم وإن حتى مستقال، تاجرا يبقى متلقي المتياز ا
ل
أ
حد ارتكب وإل القتصادية بسبب وضعيته المتياز مانح يتعسف ا

أ
 الممارسات المقيدة ا

  .2للمنافسة
 الخاتمة:

وجدتها المستحدثة التي من العقوديعتبر عقد الفرنشايز        
أ
 والتجارة، العمل حجات ا

سواق اتساع بعدخاصة 
أ
ن عليه نحن الذي النحو على وانفتاحها العالمية ال

 
 والتقدم ال

 لكي له الممنوح وتصرف يد تحت واختراعاته خبرته المانح فيها يضع والتي التكنولوجي،
و تجاريا يستغلها

أ
 وتوجيه إدارة تحت ذلك يكون ما وغالبا النشاط لذلك وفقا صناعيا ا

حد مظاهر النفتاح القتصادي.المانح
أ
ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إلى ، كما يعتبر ا

 مجموعة من النتائج نجملها فيما يلي: 
من عقود التوزيع الحديثة التي ظهرت في الوليات المتحدة  فرونشيزال يعتبر عقد     

مريكية، 
أ
ن قانون خاص ينظمه في الجزائر.ال

 
 والذي لم يصدر بخصوصه حتى ال

فضى إلى اختالف واسع  فرونشيزال عقد يحوي     
أ
الك ثير من التفاصيل والتعقيدات ما ا

طراف مختلفة جغرافيا ومتغايرة الجنسية، 
أ
صل بين ا

أ
نها تتم كا

أ
بخصوص تنظيمه خاصة وا

غلب الدول  تخضع لهامما يحتم اختالف القوانين التي 
أ
طراف، وهو ما جعل ربما ا

أ
هذه ال

 تحجم عن سن تشريعات تضبط التعامل به.
ثار قانونية عقد الفرونشيزن ينتج ع    

 
 عند وحتى السريان مرحلة خاللتسري على طرفيه  ا

و منتوج من خالل اللتزامات والحقوق المترتبة عنه في مواجهتهما العقد، انقضاء
أ
 خدمة ا

سعار محمي متلقي يعرضها عالمية، جودة وذات مشهورة وبعالمات جيدة نوعية من
أ
 با

ن تنافسية، غير
أ
 قطاع وتنميةالجزائري  القتصاد في تطوير العقد هذافعالية  ضمان ا

 نظام لنجاح القانونية النصوص بعض سن ضرورة عمى متوقف والخدمات، التوزيع
 .فرونشيزال
 وعليه ومن خالل عرض مجمل النتائج  المتوصل إليها يمكن تقديم التوصيات  التالية:    

                                                           
 شافي نادر، مرجع سابق - 1
 .107مختور دليلة، مرجع سابق، ص  - 2
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طراف، يراعى  وواجبات حقوق يحدد قانوني وتخصيص إطار فرونشيزال عقد تنظيم  -
أ
ال

والمتلقي الذي  فرونشيزال عالقة في المركز القوي فيه اختالل التوازن بين المانح صاحب
 عليه. تعسفية شروط فرض الوضعية فيقد يتعرض لستغالل تلك 

العقد، ونقترح في هذا الصدد تسمية عقد استغالل  لهذا مناسب عربيإيجاد مصطلح  -
 الشهرة التجارية.
 قائمة المراجع

ول: باللغة العربية:
أ
 ا
 
أ
 الكاتب: -ا
ليات القانونية للتبعية الدولي ة، الق اهرة،  -8

 
حسام محمد عيسى، نقل التكنولوجيا، دراسة في ال

8899. 
صالح بن عبد الكريم بن إبراهيم السعودي، عقد المتياز التجاري، دراسة فقهية تطبيقية  -9

 .9087الرياض، مقارنة، مك تبة القانون والقتصاد، 
 المعتمد النموذجي والعقد والجتهاد الفقه ضوء على دراسة ،فرونشيزال عقد لبنى، مسقاوي عمر -1

 . 2012لبنان، للك تاب، الحديثة المؤسسة الدولية، التجارة غرفة في
مصطفى سلمان حبيب، الستثمار في الترخيص المتيازي ) الفرنشايز (، دار الثقافة للنشر  -7

ردن، والتوزيع، 
أ
 .9009ال

 .9002نعيم مغبغب، الفرنشايز، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  -2
 .9008 بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات المقارن، القانون في دراسة ،الفرنشايز ،            -2
للنشر والتوزيع، وليد علي ماهر، عقود الفرانشايز، دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية  -9

 .9089القاهرة، 
 .9002مصر،  دار الفكر العربي، التجاري، المتياز عقد الحديدي، محمد سيد ياسر -9
ولى، الطبعة التجاري، المتياز لعقد القانوني النظام ،                    -8

أ
 حرى  جالل الناشر ال

ة وشركاه،
أ
 . 2008مصر، اإلسكندرية، المعارف منشا

 والمذكرات الجامعية:الرسائل  -ب

  :طروحات الدكاتوراه
أ
 ا
يت تفاتي حفيظة، النظام القانوني لحماية حقوق الملكية الصناعية في ظل اتفاقية تريبس،  -8
 
ا

طروحة لنيل شهادة دك توراه في العلوم، تخصص: القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
أ
ا

  .9089جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
طروحة لنيل شهادة مختور دليلة،  -9

أ
حكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، ا

أ
تطبيق ا

دك توراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 
 .9082وزو، 
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 :مذكرات الماجستير 
لنيل شهادة في ظل القانون الجزائري، مذكرة  فرونشيزإقجطال فريدة، النظام القانوني لعقد ال -8

كلي محند 
أ
الماجستير في القانون، فرع قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ا

 .9082ولحاج، البويرة، 
قانون  في الماجستیر درجة لنیل رسالة الجزائري، القانون في الفرنشیز عقد نسیمة، انوجال -9

 .9007الجزائر،  جامعة المؤسسات،
حمد البطاينة، ال -1

أ
ثره في التعاقد، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس إياد ا

أ
عتبار الشخصي وا

 .8888كلية القانون جامعة بابل، 
 المقالت: -جا 
همية القتصادية لعقد ال -8

أ
تونس  -: دراسة مقارنة بين )الجزائرفرونشيزبن زيد فتحي، ال

 (.  779 -719، )9088، ورقلة، الجزائر، مجلة تحولتالمغرب(، 
ثرها في عقد ال -9

أ
مجلة ، فرونشيزعبد المهدي كاظم ناصر، نظام جبار طالب، المعرفة الفنية وا

 (.98 -979، )ص ص 9008، 09، عدد 89، العلوم اإلنسانية، المجلد جامعة بابل
 المداخالت: -د
بلعزام مبروك، عقد الفرانشيز بين الحرية التعاقدية والتنظيم التشريعي، المسطرة اإلجرائية  -8

شغ
أ
عمال بين الحرية والتقليد، ل

أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
ال الملتقى الوطني الرابع حول: مبدا

 (.18 -92، )ص ص 9089 نوفمبر 09و 02كلية الحقوق، جامعة بومرداس، يومي 
، المسطرة فرونشيزبن قايد علي محمد لمين، سعبداني فايزة، التحديد القانوني لعقد ال  -9

شغال الملتق
أ
عمال بين الحرية اإلجرائية ل

أ
 سلطان اإلرادة في عقود ال

أ
ى الوطني الرابع حول: مبدا

 (.998 -998ص ، )ص 9089نوفمبر  09و 02والتقليد، كلية الحقو، جامعة بومرداس، يومي 
 :مقال من النترنت -ه
 مجلة ،"طرفيه وموجبات وخصائصه ،  مفهومه (Franchising)الفرانشيز    عقد" ،نادر شافي     

ول  977العدد  الجيش،
أ
  http://www.lebarmy.gov.lb 9002، تشرين ال

 النصوص القانونية: -و
م     ر رق     م 1

أ
، 77، يتعل     ق بالعالم     ات، جري     دة رس     مية ع     دد 9001جويلي     ة  88م     ؤر  ف     ي  02 -01       ا

 .9001جويلية  91الصادر في 
 :ثانيا: باللغة الفرنسية

1- Didier FERRIER, Droit de la distribution, LITEC, 3 éd, Paris, 2002. 
2- Phillipe LETOURNEAU, Les contrats de franchisage, Juris Classeur, LITEC, Paris, 2003. 
3-                                         , Le franchisage, ECONOMICA, Paris, 1994. 
4- Raymond SALEILLES, De la déclaration de volonté, contribution à l'étude de l'acte juridique 

dans le Code civil allemand, French édition , Paris, 2012. 
 

http://www.lebarmy.gov.lb/
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يجاري  ساسية لعقد العتماد الإ
أ
 المبادئ ال
                               بن عائشة نبيلةد.               

ستاذة              
أ

  ا
أ

محاضرة " ا  
  جامعة المدية               

  كلية الحقوق و العلوم السياسية                                     
nabila.benaicha@gmail.com               

 

 مقدمة :
ول ظهر الذي الليزينغ عقد ابتكار في هام دور  والصناعي التكنولوجي للتقدم كان      

أ
 مرة ا

م المتحدة الوليات في 1952 سنة
أ

  عقب ريكيةال
أ

 من العديد منعت التي القتصادية زمةال
 كوسيلة الليزينغ عقد فظهر السيولة نقص نتيجة المطلوبة الحاجيات توفير من المصانع

نه كما القتصادية؛- المشروعات استثمارات لتمويل نسبيا حديثة
أ

 المتحدة الوليات في ا
م

أ
ن يمكن ريكيةال

أ
كية المواد على للحصول ائ تمان وسيلة ُيعد ا  تنوعت كما الستهال

 .هناك وصياغته صوره
نجلو مصطلح هو الليزينغ ومصطلح      

أ
مريكي ا

أ
وروبا دول إلى وانتقل ا

أ
 النامية الدول ثم ا

 التمويلي، واإليجار اليجاري  والقرض اليجاري  التمويل عقد فهو عديدة مسميات تحت
طلق بينما

أ
إليجاري  العتماد تسمية الجزائري  المشرع  عليه ا

أ
  المادة فنصت ا

أ
مر من ولىال

أ
 ال

صول فقط تتعلق مالية تجارية عملية اعتباره على  69/691 رقم
أ

و منقولة با
أ

 منقولة غير ا
و  المهني الستعمال ذات

أ
و التجارية بالمحالت ا

أ
 .حرفية بمؤسسات ا

جر يك تسب الليزينغ عقد وفي       
أ

 حق في الظاهرة للسلعة القتصادية القيمة المستا
  بملكية المؤجر يحتفظ بينما النتفاع وحق الستعمال

أ
 نهاية عند التصرف وحق صلال

ولهذا فان العتماد اليجاري من التقنيات الحديثة في التمويل خصوصا في تمويل  العقد،
 ، 2المؤسسات الصغيرة 

ما مدى تكريس منظومة تشريعية لمواكبة وسيلة  :التالية اإلشكالية لطرح  يقودنا مما       
 العتماد اليجاري في الجزائر؟.

                                                           
مر  -1 

أ
 01/60/0669الصادرة بتاريخ المتعلق بالعتماد اليجاري ، الجريدة الرسمية  06/60/0669المؤرخ في  69/69ال

 .60، العدد 
بيدي مدني : العتماد اليجاري و تمويل الفالحة الجزائرية ، مجلة دراسات في القتصاد و التجارة و المالية ، سنة  -2 

 .052، ص 60، العدد  60، المجلد 2602

mailto:nabila.benaicha@gmail.com
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ولالمبحث 
أ
حكام العامة لعقد العتماد اليجاري كوسيلة لتمويل الستثمارات:  ال

أ
 ال

حكام العامة لعقد العتماد اليجاري كوسيلة لتمويل الستثمارات        
أ

تتطلب دراسة ال
صيل التطرق إلى 

أ
ول مفهوم العتماد اليجاري تا

أ
          مراحل إبرام عقد العتماد اليجاري و ا

 ثانيا . تنفيذهو
ولالمطلب 

أ
صيل مفهوم العتماد اليجاري :  ال

أ
 تا

ساسيتين هما        
أ

ل نقطتين ا صيل مفهوم العتماد اليجاري يكون من خال
أ

ة إن تا
أ

نشا
ول ومعالجة المشرع العتماد اليجاري 

أ
 ثانيا. العتماد اليجاري لعقد ا

ول : 
أ
ةا

أ
  العتماد اليجاري  نشا

ول مرة بالوليات المتحدة        
أ

مريكيةيعود ظهور و استعمال العتماد اليجاري ا
أ

في  ال
وروبية، لتنتشر في اغلب دول العالم بدءا من القارة الخمسينات من القرن العشرين

أ
 ال

ولعقب الحرب العالمية الثانية ، و 
أ

طريقة تمويل عتاد السكك  إلىتطبيق عملي يعود  ا
ول، و  0886في الوليات المتحدة سنة 

أ
مؤسسة مختصة في العتماد اليجاري تعود  ا

جير، و هي شركة كاليفورنية للمواد الغذائية 0652لسنة 
أ

لت لتا
آ

الالزمة لتلبية  اإلنتاجية ال
مريكيالطلب الهائل للجيش 

أ
نذاكالمتواجد  ال

آ
وروباالجنوبية و في بكوريا  ا

أ
       ، الغربية ا

 و
أ

نشا
أ

ولت ا
أ

ما،  0690مؤسسة في بريطانيا سنة  ا
أ

سيافي  ا
آ

ول ا
أ

نشئتمؤسسة  فا
أ

في  ا
 .0690اليابان سنة 

صلو        
أ

نفي العتماد اليجاري يعود لما قبل التاريخ لليونان وبابل ، غير  ال
أ

صل ا
أ

 ا
صل، في l’étymoligieالمصطلح نجده في علم الشتقاق 

أ
مشتق من الفعل  ال

جر و في الفرنسية  to leaseبالنجليزية 
أ

، و المصطلحات louer، الذي يقابل بالعربية ا
خرى المرادفة 

أ
جيرالمستعملة هي القرض اليجاري ، التمويل التاجيري ،  ال

أ
التمويلي  التا

 ،bail-leasing , crédit. 3 
يضاوتعديالته  0699جويلية  62الصادر بتاريخ  155وكان لظهور القانون الفرنسي رقم 

أ
 ا

سسهلتنظيم عقد العتماد اليجاري الدور المهم لوضع 
أ

ولى، وقد عرفت المادة  ا
أ

من  ال
جيرالعتماد اليجاري على انه عملية من عمليات  66/096قانون رقم 

أ
تجهيزات ومعدات  تا

نواعهاواليات على 
أ

جيرهامشتراة من المؤجر بهدف  ا
أ

مع الحتفاظ بملكيتها ، شرط  تا

                                                           
داة لتمويل التنمية القتصادية في الجزائر،  -3

أ
 les cahiers duبن حمودة محبوب ، محمد العيد : العتماد اليجاري ا

mecas  022، ص 2662، العدد. 
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جر إعطاء
أ

خذالعقد مع  إجراءحق تملكها لقاء ثمن متفق عليه تحدد شروطه عند  المستا
أ

 ال
قساطبالعتبار و لو جزئيا 

أ
 4.إيجارالمدفوعة كبدلت  ال

ما       
أ

في الجزائر فتجربة العتماد اليجاري حديثة نوعا ما و لم تعرف انطالقتها الحقيقة  ا
ونستطيع ان نقول عن ظهور عملية العتماد في بداية التسعينات من القرن الماضي ،  إل

 اليجاري في الجزائر فقد مرت بمرحلتين :
ولىالمرحلة 

أ
ليجاري كوسيلة مؤطرة و التي لم يعرف فيها العتماد ا 0666قبل سنة  ال

 الى هذه التقنية 
أ

قانونيا ، ولكن من الناحية العملية كانت بعض الشركات الوطنية تلجا
ما ,جهاالبنكية للحصول على التجهيزات التي تحتا

أ
تناول المشرع الجزائري  المرحلة الثانية ا

ل تنظيمات سيسيةو قوانين  العتماد اليجاري من خال
أ

 وهي كالتالي: تا
الخاص بالنقد و القرض ، وذلك تحديدا في  0666 ابريل 01المؤرخ في  06-66القانون  -

صلالتي تنتهي بشراء  اإليجارو التي اعتبرت عمليات 002مادته 
أ

الذي و، ات قرضكعملي ال
نيعتبر 

أ
ساسيةهذا القانون من الركائز  ا

أ
التي سمحت للجزائر للدخول في اقتصاد  ال

نمن هذا القانون تنص على  2الفقرة  002السوق ، فالمادة 
أ

بخيار الشراء  اإليجارعمليات  ا
 خاصة المتعلقة بالعتماد اليجاري شبيهة بعمليات القرض .

ماو       
أ

نالفقرة السادسة تشترط  009المادة  ا
أ

البنوك و المؤسسات المالية وحدها  ا
ؤهلة لتحقيق مثل هذه العمليات المذكورة سالفا في الفقرة السابقة فهي عمليات مرتبطة الم

 بالنشاطات الرئيسية لهذه العمليات.
هذا القانون و المتضمن للمخطط  إن، 0660ديسمبر  08المؤرخ في  29-60القانون  -

همية، يعطي 0662الوطني لسنة 
أ

ولوياتالعمليات القرض اليجاري و يرتبها ضمن  ال
أ

في  ل
 5المستقبل.

هذا التنظيم المعدل  إن، 0665ديسمبر  20المؤرخ في  62-65تنظيم البنك المركزي رقم  -
و المتعلق بمراقبة الصرف خاصة في  0662مارس  22المؤرخ في  61-62و البديل  للقانون 

و، التي تشبه الصادرات والواردات من التجهيزات 00المادة 
أ

المعدات الممولة عن طريق  ا
جلالعتماد اليجاري الدولي بالصادرات و الواردات المسددة 

أ
فهي تخضع لشروط  ل

                                                           
جر في عقد العتماد اليجاري ، مجلة العلوم اإلنسانية  - 4 

أ
بن زيوش  مبروك : نطاق القواعد العامة على التزامات المستا

 ، العدد 2662، سنة 
أ

 .201، ص 28، المجلد ا
، الجريدة الرسمية لسنة  0662، المتضمن للمخطط الوطني لسنة  0660ديسمبر  08المؤرخ في  29-60القانون  -5 

 .95، العدد 0660
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، وشروط التوطين بما فيها تحديد اسم البنك العملياتالدفع المطبقة على هته التوطين و
هذا مستعمل لدى معظم ة المسددة على الورقة التجارية وورقم الحساب الجاري و القيم

تيالبلدان ، خاصة لمتابعة و معاقبة صاحب السند في حالة عدم الدفع عندما 
أ

موعد  يا
 الستحقاق.

هميةومع تزايد تطور        
أ

عيدالقرض اليجاري في الك ثير من البلدان  ا
أ

النظر فيه على  ا
ل قانون خاص بهذا النوع من  نواعالمستوى الوطني من خال

أ
مرالتمويل وذلك وفقا  ا

أ
 لال

، الذي تناول قرض اليجار من جوانب عديدة حتى يسهل  0669يناير  06اريخ بت 69-66
 6.اعتماده و استعماله

ل كيفية        سيسكما تم تقنين عملية العتماد اليجاري من خال
أ

الشركات المتخصصة  تا
مرفي هذه التقنية وفقا 

أ
الذي يحدد قواعد  7، 0669جويلية  60المؤرخ في  69-69رقم  لال

سيس
أ

 22المؤرخة في  62-69، ثم التعليمة عتماد اليجاري و شروط اعتمادهامؤسسة ال تا
ك توبر

أ
سيسالتي حدد فيها البنك الجزائري طرق 8 0669 ا

أ
ركات اليجار وكذلك ش تا

يهذا بتوفير المعلومات اعتمادها، و
أ

           قد مجلس الن إلىالملف الذي يجب تقديمه  ا
 9القرض للحصول على العتماد.و

 المشرع لعقد العتماد اليجاري  تعريفثانيا : 
مر في اليجاري  العتماد بعقد سماه والذي الليزينغ عقد الجزائري  المشرع  نظم فلقد       

أ
 ال

ولى المادة نص في وجاء المسماة، غير العقود دائرة من بذلك ليخرجه 69/69 رقم
أ

     ال
م هذا موضوع اإليجاري  العتماد يعتبر:)) منه

أ
 من تحقيقها يتم :ومالية تجارية عملية رال

و المالية والمؤسسات البنوك قبل
أ

جير شركة ا
أ

 بهذه صراحة ومعتمدة قانونا مؤهلة تا
و الجزائريين القتصاديين المتعاملين مع الصفة،

أ
شخاصا الجانب، ا

أ
م كانوا طبيعيين ا

أ
 ا

و العام للقانون تابعين معنويين
أ

 .الخاص ا

                                                           
مر  -6 

أ
 .60، العدد  0669، المتعلق بالعتماد اليجاري ، الجريدة الرسمية بسنة  0669جانفي  06المؤرخ في  66-69ال

سيس شركات العتماد اليجاري و شروط  60/62/0669المؤرخ في  69/69النظام رقم  -7 
أ

، و المتضمن كيفيات تا
 اعتمادها ، الصادر عن بنك الجزائر المركزي.

المتعلقة بشروط اعتماد شركات قرض اليجار و الصادرة عن بنك  22/06/0669المؤرخة في  69/62التعليمة رقم  -8 

 زي .الجزائر المرك
توامي ياسين، حريز هشام، بلحسن محمد علي : التجربة الجزائرية في تحليل قرار الستثمار عن طريق العتماد  -9 

 .12، ص -2 -00اليجاري ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، العدد القتصادي ، 
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ن يمكن إيجار عقد على قائمة تكون      
أ

و يتضمن ا
أ

 لصالح بالشراء الخيار حق يتضمن ل ا
جر

أ
صول فقط وتتعلق . المستا

أ
و المهني الستعمال ذات منقولة وغير منقولة با

أ
 بالمحالت ا

و التجارية
أ

 ..))حرفية بمؤسسات ا
ن يظهر      

أ
 لتمويل موجهة ومالية تجارية عملية اليجاري  العتماد عقد اعتبر المشرع  ا

كية مواد على للحصول ائ تمان وسيلة رهاعتبا على ينص ولم القتصادية المشاريع  استهال
غلب ساير وبذلك

أ
ن على صراحة ونص قوانينها، في الليزينغ عقد على نصت التي الدول ا

أ
 ا

ي اإليجار، عقد على قائمة اليجاري  التمويل عمليات
أ

ن اعتبر ا
أ

ساس مكون اإليجار عقد ا
أ

 ا
ن يمكن والذي اليجاري  العتماد عقد مكونات من ي

أ
 العقد نهاية في بيع عقد إلى يتحول ا

جر لصالح بالشراء الخيار حق تضمن إذا
أ

 .المستا
سيس كيفيات ليحدد 69/69 رقم النظام جاء ثم      

أ
 العتماد يمنح حيث اإليجار شركات تا

و اإليجار قرض لشركة
أ

و البنك ا
أ

 محافظ من بمقرر  النشاط هذا تزاول التي المالية المؤسسة ا
 اعتمادها، شروط لتحدد جاءت التي 69/62 رقم التعليمة بعدها وجاءت الجزائر، بنك

ن النظام لهذا استنادا والمالحظ
أ

طلق الجزائر بنك ا
أ

 اإليجاري  العتماد مؤسسات على ا
ن اعتبر ثم ومن ))اإليجار قرض شركات(( مصطلح

أ
 عمليات هي اإليجاري  التمويل عمليات ا

ن ،بمعنى باإليجار مقترن  قرض
أ

ساسه في العقد ا
أ

 .إيجار بعقد مقترن  قرض عقد هو ا
 10 60/00 رقم والقرض النقد قانون من  68المادة من الثانية الفقرة نص إلى وبالعودة         

 المقرونة اإليجار عمليات قرض، عمليات بمثابة تعتبر(( :فيها جاء والتي والمتمم لمعدلا
 العمليات إزاء المجلس صالحيات وتمارس اليجاري  القرض عمليات لسيما الشراء، بحق

 .)) المادة هذه في عليها المنصوص
ن نجد      

أ
 ولعل قرض، عقد بمثابة اليجاري  العتماد عقد اعتبار على نص المشرع  ا

ينا وحسب المشرع 
أ

لة  )بمثابة( مصطلح استعمل را ن على منه دل
أ

 اليجاري  العتماد عقد ا
لتزامات في القرض عقد لحكام يخضع لكنه القرض عن مستقل عقد  باعتباره عنه الناشئة ال
ي قرض عقد

أ
لتزامات في ا  .القرض عقد من ك ثيرا تقترب والتي الليزينغ عن الناشئة ال

                                                           
مر  -10 

أ
وت  29المؤرخ في  60/00ال

أ
المتمم ، الجريدة الرسمية الصادرة  ، و المتعلق بالنقد و القرض المعدل و 2660ا

وت  22بتاريخ 
أ

 .52، العدد 2660ا
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ولكن يتشابه عقد العتماد اليجاري مع عقد القرض في الهدف الذي يسعيان لتحقيقه      
ن، باعتبار 

أ
ول ا

أ
يضا ال

أ
داةيعتبر وسيلة من وسائل التمويل العيني و  ا

أ
قانونية و تمويلية  ا

ئ تمان  11.لتحقيق هدف اقتصادي هو منح ال
ن يظهر تقدم مما وانطالقا     

أ
 من يقترب مركب عقد اليجاري  العتماد عقد اعتبر المشرع  ا

 69/69 رقم بالقانون خصه بذاته مستقل والقرض، واإليجار البيع كعقد تقليدية عقود
 اليجاري  العتماد عمليات إشهار كيفيات يحدد الذي 69/69رقم  التنفيذي والمرسوم

صول
أ

حكام تعلق فيما معها يتشابه التي للعقود العامة للقواعد يخضع 12، المنقولة لال
أ

 با
 13التمويلية.  للعقود السريع والتطور  النص حداثة ظل في ،خاصة المشرع  عليها بنص لم

برام المطلب الثاني :   عقد العتماد اليجاري و تنفيذه مراحل اإ
ساسيينعقد العتماد اليجاري وجود طرفين  إبراميشهد       

أ
جرهما المؤجر و  ا

أ
، المستا

جرولما كان عقد العتماد اليجاري يكيف على انه عقد يتضمن حق تملك 
أ

               المستا
صل( )المشروع المستفيد

أ
جيرمحل  لال

أ
 14،التا

ول
أ
براممرحلة :  ا  عقد العتماد اليجاري : اإ

ساسية، مرحلة العقد إلبرام المفاوضات مرحلة تعتبر        
أ

 لجوء يكون ما غالبا لذلك ا
جر

أ
حد إلى المستا

أ
 على سابقا يريدها التي للمواصفات وفقا عقار على للحصول الموردين ا

و العقار يختار الذي فهو الصفقة، تمويل لطلب اليجاري  العتماد بشركة اتصاله
أ

 ا
 المستفيد بين التفاق يتم حيث التعاقد، شروط على يتفاوض الذي وهو المقاول،

ن وبما العقار، وثمن التسليم وميعاد طريقة على والمورد
أ

جر ا
أ

 عقد في طرفا ليس المستا
صيل إيجاد من لبد البيع،

أ
جر به يقوم لما قانوني تا

أ
 .المرحلة هذه في المستا

ن إلى فقهي اتجاه ذهب وقد      
أ

جر دور  ا
أ

صل تحديد في التمويلي المستا
أ

 يستند ومورده ال
صلية وكالة إلى

أ
ن رغم التمويلي المؤجر من له ممنوحة ا

أ
جر ا

أ
 إل .لحسابه بذلك يقوم المستا

                                                           
لية قانونية للتمويل ، جامعة تيزي وزو ، كلية الحقوق و العلوم السياسية  -11 

آ
مال : عقد العتماد اليجاري كا

أ
بن بريح ا

 .88، ص  2605، سنة 
صول ، يحدد كيفيات إ2669فيفري  26المؤرخ في  69/66مرسوم تنفيذي  -12 

أ
شهار عمليات العتماد اليجاري لال

 .06، العدد  29/62/2669المنقولة، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 
ثيره على الضمان وتمويل المشاريع القتصادية، مجلة   - 13 

أ
سماء : النظام القانوني لعقد العتماد اليجاري وتا

أ
مرابط ا

 .866، ص  2606، سنة  62دد ، الع06العلوم القانونية و السياسية ، المجلد 
             ،  18، المجلد ب ، العدد  2602بكوش الهام : طرفا عقد العتماد اليجاري ، مجلة العلوم اإلنسانية ، سنة  -14 

 .080ص 
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ن
أ

جر لجوء ا
أ

 مع ضيتعار  ومورده للعقار اختياره بعد اليجاري  العتماد شركة إلى المستا
ي

أ
ساس على تصرفاته يفسر الذي الرا

أ
 رضالتعا هذا ولدفع .الشركة له منحتها سابقة وكالة ا

ي ذهب
أ

خر را
آ

جر القول إلى الفقه في ا
أ

ن المستا
أ

صل باختيار يقوم با
أ

 على بناء ومورده ال
 وهي اليجاري، العتماد عقد إبرام على سابقة كانت ولو حتى المؤجر، من له صادرة وكالة

نها ، ضمنية وكالة الحالة هذه في
أ

جر اتصال على سابقة بتصرفات تتعلق ل
أ

 المستا
ن كما بالمؤجر،

أ
جر به قام ما ضيعار  ل المؤجر ا

أ
 قة.الصف تمويل يقبل عندما المستا

جر على الوكالة عقد ويرتب       
أ

 يقضي قانونيا التزاما وكيال باعتباره المرحلة هذه في المستا
ن

أ
ثناء به قام ما كل اليجاري  العتماد لشركة يقدم با

أ
 خاصة معلومات من الوكالة، تنفيذ ا

صل،
أ

مسؤوليته  وتثار تملكه، وكيفيات ومورده، وخصوصياته، الفنية، ومواصفاته بال
همل كلما

أ
ي المؤجر إعالم في ا

أ
لة با

أ
 اليجاري  العتماد بعملية المتعلقة المسائل من مسا

 وليس نتيجة تحقيق هو الوكالة هذه إطار تنفيذ في التزامه ويكون 15، المرحلة هذه في
نه ، عناية بذل

أ
علم ل

أ
 .البائع على يشترطها التي والشروط استئجاره، يريد الذي بالشيء ا

ن كما     
أ

جر إليه توصل بما ملزم فإنه موكال بصفته المؤجر ا
أ

 هذه في نتائج من المستا
 نصت ما وهو العامة، للقواعد تطبيقا وكالته، حدود عن يخرج  لم ما التمهيدية، المرحلة

ن إل .المدني القانون من 575 المادة عليه
أ

جر تصرفات تبرير ا
أ

 على المرحلة هذه في المستا
ساس

أ
صلية وكالة ا

أ
و ا

أ
ن الوكالة، في العامة القواعد به تقضي ما مع يتعارض تبعية ا

أ
 با

ثارها تنصرف الوكيل تصرفات
آ

 وهو موكله، تصرفات نتائج كل ويتحمل الموكل، ذمة إلى ا
حكام يخالف ما

أ
 اختيار سوء اليجاري  العتماد شركة تتحمل ل إذ اليجاري، العتماد عقد ا

صل المستفيد المشروع
أ

ن يمكنها ول المؤجر، لال
أ

 لنشاطه. العقار مالئمة عدم تحمله ا
 اليجاري  العتماد عقد تنفيذ مرحلةثانيا : 

عمال لتنوع ونظرا الوكالة، عقد إبرام على اليجاري  العتماد عقد يعتمد      
أ

 بها يقوم التي ال
جر

أ
جر كان فإن العمل، نوع اختالف حسب يكون الوكالة نوع اختيار فإن المستا

أ
 المستا

عمال يقوم
أ

ول( تبعية الوكالة كانت قانونية با
أ

ما ،)ا
أ

مر تعلق إذا ا
أ

عمال ال
أ

 الوكالة لتنفيذ با
صلية،

أ
ما ،)ثانيا ( إدارية وكالة فتكون ال

أ
 البائع ضد دعوى لرفع بإجراءات تعلقت إذا ا

 .)ثالثا ( قضائية وكالة بصدد فنكون
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 :التبعية الوكالة-1
ن بعد      

أ
 المورد، إلى الطلبية بوصل تبعث التمويل طلب اليجاري  العتماد شركة تقبل ا

ن وبما
أ

صلية الوكالة ا
أ

جر استالم يحتاج ومورده، العقار اختيار بمجرد تنتهي ال
أ

 المستا
نه بما المورد من للعقار

أ
جنبي ا

أ
 وكالة إلى والشركة المورد بين تم الذي البيع عقد عن ا

 ك تفويض تعتبر والتي .التبعية بالوكالة تسميتها على الفقه بعض اصطلح ، جديدة
جر

أ
صلية الوكالة لتنفيذ الالزمة اإلجراءات بكل للقيام للمستا

أ
 . ال

 اليجاري، العتماد شركة و المورد بين المبرم البيع عقد في العامة القواعد عن وخروجا
ن عوضا فالمورد

أ
جر منه يتسلمه المالك، باعتباره المؤجر إلى العقار يسلم ا

أ
 المستا

وصافه، العقار حالة يتضمن تسليم، محضر بموجب
أ

 الظاهرة، العيوب من وسالمته وا
 وتحت ذلك، مصاريف كل تحمله مع المورد، لدى وجدت إن التحفظات كل وإيداع

جرا، بوصفه مسؤوليته
أ

 ذلك عن وينتج اليجاري، العتماد شركة عن وكيال وبوصفه مستا
جر قيام

أ
عمال بجميع المستا

أ
لتزام العقار، لستالم الالزمة ال  عقد يفرضه ما بكل وال

كد استالم محضر تحرير من اليجاري  العتماد
أ

 في ورد لما العقار مطابقة مدى من للتا
 الشراء. طلب

ل من يظهر ما وهذا        على اليجاري  بالعتماد تمويل عقد مقدمة في الرابعة المادة خال
صول

أ
 بذلك قبل الذي العميل البنك يوكل " :على نصت والتي البركة، لبنك منقولة غير ا

صول تسلم
أ

 المبرم الشراء عقد في عليها المنصوص للشروط طبقا عنه نيابة المنقولة ير ال
ول والبائع البنك بين

أ
 "...وحده العميل نفقة على وذلك ال

دارية الوكالة -2  :الإ
 في هي والتي الالزمة، اإلدارية اإلجراءات بعض اليجاري  العتماد عقد تنفيذ يتطلب

صل
أ

 العتماد عقد محل للعقار مالكة كونها اليجاري، العتماد شركة التزامات من ال
ن إل اليجاري،

أ
جر توكيل إلى دفعها التمويلي، الجانب على دورها اقتصار ا

أ
للقيام  المستا

 كالحصول ، المختصة الجهات من التراخيص استصدار في والمتمثلة اإلجراءات، بهذه
عمال والقيام العقار، بناء تراخيص على

أ
صول، تسلم العملية التابعة المادية بال

أ
 كما ال

جر يلتزم
أ

جل من والرسوم النفقات كل بدفع المستا
أ

و العقار شراء إجراءات إتمام ا
أ

 . بنائه ا
 :القضائية الةالوك -3

صل اختيار في المستفيد حق إن      
أ

 حسب العقاري  اليجاري  العتماد عقد محل ال
و المورد واختيار المطلوبة، المواصفات

أ
 المؤجر، عن نيابة منه العقار وتسلمه المقاول، ا

جر لصالح الضمان في حقها عن اليجاري  العتماد شركة تنازل يقابله
أ

 الحق له الذي المستا
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ية به تربطه ل الذي البائع ضد مباشرة ضمان دعوى رفع في
أ

 حالة في تعاقدية عالقة ا
له لتزام وخصوصا المؤجر، وبين بينه البيع عقد عن الناشئة التزاماته بتنفيذ إخال  ال

جر موكال اليجاري  العتماد مؤسسة تعتبر الحالة هذه وفي بالتسليم،
أ

 . وكيال والمستا
جر طرف من الرجوع لممارسة كوسيلة الوكالة استمرار ويعتبر      

أ
 اتفق لما امتداد المستا

     عليه
أ

ساس كونها من الفقهاء لبغا
أ

جر تفاوض ا
أ

و العقار، شراء عند البائع مع المستا
أ

 مع ا
ن إل التسليم، وعند بالبناء، للقيام المقاول

أ
ي تحقق ل الوكالة هذه ا

أ
 شخصية امتيازات ا

جر،
أ

نها للمستا
أ

جر، إلى البائع ضمان في المؤجر حقوق تنقل ل ل
أ

 هذا تمتع لعدم المستا
خير

أ
ية ال

أ
و المورد مواجهة في شخصية دعوى با

أ
مام .المقاول ا

أ
 الموجهة النتقادات وا

جر لرجوع ك تفسير للوكالة
أ

و المورد على المستا
أ

راء ظهرت بالضمان، المقاول ا
آ

 حول فقهية ا
ليات

آ
لها من مكني التي ا جر خال

أ
 كاإلنابة، الوكالة، يرغ الرجوع، بهذا القيام للمستا

و الغير، لمصلحة والشتراط
أ

و الحق، حوالة ا
أ

خرى  التقنيات من يرهاغ و الحلول، ا
أ

 .16ال
يجاري   المبحث الثاني :  الطبيعة القانونية لعقد العتماد الإ

همية       
أ

نها تحديد معرفة الطبيعة القانونية لعقد العتماد اليجاري لها ا
أ

معتبرة إذ من شا
حقوق  والتزامات طرفي العقد ووضع العقد في إطاره القانوني الصحيح , وقد ظهرت العديد 
راء و المحاولت الفقهية لتكييف هذا العقد، نظرا لتداخل العالقات التعاقدية ، مما 

آ
من ال

 جعله يتميز عن غيره من المراكز القانونية التي قد تتشابه معه .
اليجاري يتميز عن العقود  العتمادو حسب مفهوم المشرع الجزائري فان عقد      

 المشابهة له التي لها تقنية بسيطة و يتداخل مع بعض العقود التي لها تقنية مركبة .
ول

أ
 : تمـييز عقد  العتماد اليـجاري عن الـعقود المشابـهة له  المطلب ال

ول : 
أ
يجار البسيط ا  عقد العتماد اليجاري و عقد الإ

اليجاري في العديد من الجوانب ، فحتى  وان  العتماديختلف عقد اليجار عن عقد        
ن هذا ل يك في 

أ
نوعا  لعتبارهكانت تستعمل تقنية اليجار في عقد العتماد اليجاري ، إل ا

نواع اإليجار .
أ

 من ا
اإليجار  يجارات مرتفعة جدا بالمقارنة مع يجاري تكون قيمة الففي عقد العتماد ال     

نهاالعادي 
أ

 ليس بقيمة الستعمال .متعلقة بقيمة تملك العتاد و ل
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جر ثالثة خيارات عند انتهاء فترة       
أ

كما انه في عقد العتماد اليجاري يكون للمستا
لغاءالقابلة   اليجار غير ن إماو هي  17لإل

أ
صليشتري  ا

أ
المؤجر مقابل دفع قيمته   ال
ن إماالمتبقية كما هي  محددة في عقد العتماد اليجاري ، و 

أ
خرى   ا

أ
يجدد اليجار لفترة ا

قساط 
أ

ن يرد  يتم التفاق عليها، إيجارمقابل دفع ا
أ

صلو إما ا
أ

المؤجر للشركة المؤجرة و  ال
جر  إمكانيةمنه فان 

أ
العتماد المؤجر يعد من مستلزمات عقد  للشيءتملك المستا

جر محددا في الستعمال فقط.
أ

 اليجاري بينما في عقد اليجار العادي يكون حق المستا
ما سبق فانه بعكس عقد اليجار البسيط الذي يكون قابال للفسخ ، فان  إلىباإلضافة       

نعقد العتماد اليجاري يجب 
أ

لغاءيتضمن ضمن بنوده مدة اليجار غير قابلة  ا ي ل  لإل
أ

ا
صلفيها الفسخ و تكون موافقة للعمر القتصادي يمكن 

أ
والمؤجر  لال

آ
تحدد عن طريق  ا

ك المحاسبية و الهدف من هذه المدة هو استرجاع شركة  اإليجاري  العتمادقواعد اإلهتال
 لقيمة القرض .

جر في عقد       
أ

العادي عن مركزه في عقد  اإليجاركذلك يختلف المركز القانوني للمستا
جر كافة المخاطر و المسؤوليات ال العتماد

أ
خير يتحمل المستا

أ
نه في هذا ال

أ
يجاري إذ ا

صلالمتعلقة 
أ

ماالمؤجر   بال
أ

  .العادي فيتحمل البعض منها اإليجارفي  ا
جر و باسم شركة العتماد      

أ
كما انه ما يميز العتماد اليجاري انه شراء لفائدة المستا

منته  بوعد بالبيع ملزم لجانب واحد  و بالتالي فانه في العتماد  إيجاراليجاري من اجل  
صولاليجاري 

أ
جهزة يكون بمبادرة من المستفيد الذي  لال

أ
المنقولة شراء العتاد و ال

           يتفاوض مع المورد عن الثمن و كيفيات التسديد  و طريقة التسليم العتاد و المكان
المؤجرة في دفع الثمن للمورد, و هذا الشراء يكون من و التاريخ  و ينحصر دور الشركة 

ي تتنازل عن ملكية  إنمافهدف الشركة هنا ليس الحتفاظ بالعتاد و  اإليجاراجل 
أ

جيره, ا
أ

تا
قساط إيجار يتم التفاق عليها ، و هذا 

أ
الستفادة لصالح المستفيد و ذلك مقابل دفع ا
جر اإليجار يكون منته بوعد بالبيع ملزم لجانب واح

أ
د و هو المؤجر ، فإذا مارس المستا

صل المؤجر له .
أ

 حقه في  خيار الشراء تكون الشركة المؤجرة ملزمة بنقل  ملكية ال
ك ثر ما يميز هذه العالقة عن  اإليجار و

أ
هذا ل نجده في عقد اإليجار العادي ، فا

 العادي هو انتهاؤها بمنح المستفيد حق الخيار في الشراء. 
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 عقد العتماد اليجاري و البيع بالتقسيط ثانيا : 
نهماكل من العقدان يتشابهان من الناحية القتصادية 

أ
وسيلتان لتمويل  ل

جلففي  البيع بالتقسيط )البيع ،  المشاريع لكنهما يختلفان من الناحية القانونية
أ

( ل
 إلىلثمن يؤجل العقد و لكن دفع ا إبرامالمشتري منذ  إلىتنتقل ملكية  المبيع من البائع 

ن عدم  حصوله على مدة معينة . و منه يفقد البائع كل حق متعلق بالملكية على الرغم م
نلكن يجوز للبائع كامل الثمن . و

أ
        يشترط تعليق نقل الملكية لغاية دفع الثمن كله  ا

 من القانون المدني . 090هذا كضمان له طبقا لنص المادة و
جر )المستفيد ( 

أ
 إلبينما في عقد العتماد اليجاري فان الملكية ل تنتقل للمستا

جر المستفيد حقه في خيار الشراء. و بالتالي يبقى 
أ

في نهاية مدة العقد عند ما يمارس المستا
صلالمؤجر محتفظا بملكية 

أ
 المؤجر طيلة مدة العقد .  ال

طرافكذلك يختلف العقدان من حيث نية 
أ

ي  البيع بالتقسيط تتجه إرادة  ، فف ال
شياءبيع  إلىالطرفين منذ البداية 

أ
ن إلمحل العقد ،  ال

أ
الوفاء بالثمن يؤجل لفترة زمنية  ا

ما في عقد العتماد اليجاري فان نية 
أ

قساط . ا
أ

شكال ا
أ

و يدفع دوريا على ا
أ

طرافمعينة .ا
أ

 ال
حدهم  إلىتتجه مباشرة 

أ
خرتمويل ا

أ
جهزةو مساعدته في الحصول على المعدات و  لال

أ
في  ال

 .المحدودة  بإمكانياتهاستثماره والتي ل تستطيع الحصول عليها 
 عقد العتماد اليجاري و عقد البيع اليجاري ثالثا : 

        اليجار  إلىالطرفين  إرادةعقد البيع اليجاري هو ذلك العقد الذي تتجه فيه 
   بيع لكن ينته بوعد ملزم لجانبين بال إيجاررام  العقد  يكون في شكل البيع معا، فعند إبو

.وبموجب هذا العقد يتفق  إيجاري فهو عقد بيع  اإلبراممتى كانت نية البيع عند والشراء، و
نالطرفان على 

أ
قساط  ا

أ
جر بدفع ا

أ
جرةيقوم المستا

أ
صل المؤجر بشكل  دوري  ال

أ
ن إلىلال

أ
 ا

جر يتم الوفاء بكامل الثمن فيصبح
أ

         العقد بيع بالنسبة للمؤجر و شراء بالنسبة للمستا
خيرهذا و

أ
ليس له خيار الشراء كما هو الحال في عقد العتماد اليجاري بل هو ملزم  ال

 بالشراء عند نهاية مدة العقد .
جرةلكن في كال العقدين عقد العتماد اليجاري و عقد البيع اليجاري  

أ
التي  ال

جر ليست مقابل الستعمال والنتفاع فقط و 
أ

 إذامقابل التملك خاصة  إنمايدفعها المستا
جر حقه في خيار الشراء عند انتهاء  مدة  عقد العتماد اليجاري . و هناك  استعمل

أ
المستا

نمن  الفقهاء من يرى 
أ

ن العتماد اليجاري عملية  ا
أ

الختالف  بين العقدين يتمثل في ا
ن البيع اليجاري ثالثية 

أ
جر  في حين ا

أ
تجمع بين المورد و شركة العتماد اليجاري و المستا

كان صحيحا من الناحية القتصادية فهو  إنعملية تعاقدية ثنائية ، لكن هذا الختالف و 
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خاطئ من الناحية القانونية لن المشرع الجزائري نظم العالقة بين المؤجر) شركة 
جر )المستفيد(.العتماد اليجاري ( و 

أ
 المستا

 الــثاني : العتــماد اليجاري عــقد ذو طبيعة خاصة  مطلبال
حك

أ
ن عقد العتماد اليجاري عقد له ا

أ
ل ما سبق بيانه نجد ا ام خاصة من خال

، لكنه ليس بعقد ي على فكرة اإليجار و كذلك البيع، يحتوتميزه عن العقود المسماة
 بيع إيجاري .إيجار و ل عقد بيع بالتقسيط ول 

القانوني لهذا منه لرفع كل اللبس حول التكييف  المشرع الجزائري محاولةو
مر  06العقد نص في المادة 

أ
ي عقد بعقد العتماد 18 69/66من ال

أ
نه ل يمكن تسمية ا

أ
با

 اليجاري إل إذا توفر على مايلي :
ل الفترة المتفق  عليها و  -0  صل المؤجر خال

أ
جر في الستعمال و النتفاع بال

أ
حق المستا

 مقابل دفع بدلت إيجار محددة مسبقا .
لغاء الخاصة باإليجار والتي ل يمكن فيها فسخ العقد  -2 وتوافر على الفترة غير القابلة لإل

لها يقبض المؤجر مبالغ اإليجار .  و خال
جر عند -0

أ
حد  الخيارات الثالثة : إما  حق المستا

أ
ن يزاول ا

أ
لغاء ا نهاية المدة غير قابلة لإل

صول المؤجرة مع دفع ما بقي من قيمتها عند مزاولة حق الخيار بالشراء 
أ

اك تساب ال
صل المؤجر لشركة المؤجرة إ.

أ
ما رد ال

أ
خرىو ا

أ
منه فانه بمفهوم وما تجديد اإليجار لفترة ا

ذا كان العقد ل ينطوي على العناصر السابق ذكرها إ 06المخالفة لما جاء في المادة 
 فال يعد عقد اعتماد إيجاري .

ن يصنف عقد العتماد اليجاري من ضمن العقود التقليدية )اإليجار, و
أ

ل يمكن ا
حكام الذاتية التي تميزه عن غيره من العقود ، 

أ
البيع( نظرا للخصائص التي يتميز بها و لال

حكام القانون المدني المتعلقة با إضافة إلى هذا فقد استبعد
أ

إليجار المشرع تماما تطبيق ا
جر في إطار عقد العتماد اليجاري لالصول المنقولةفي العالقات بين المؤجر و

أ
       المستا

مر  12هذا طبقا للمادة و
أ

حكام القانون التجاري  69/66من ال
أ

. كما ل تطبق كذلك ا
حكام المواد من ير الحر   وات التجارية  والتسيالمتعلقة باإليجار 

أ
منه ماعدا  ما 092إلى  26ا

هذا حسب بمقتضى عقد العتماد اليجاري و تعلق منها ببيع المحالت التجارية المؤجرة
مر  10المادة 

أ
 . 69/66من ال
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مام عقد اعتماد 
أ

بهذا التحديد للعناصر الواجب توافرها و التي بإنتفائها ل تكون  ا
زائري قد حسم الخالف حول  التكييف القانوني لهذا العقد إيجاري يكون المشرع الج

        المختلف عن العقود التقليدية و العبرة هنا ليست بتسمية العقد و ل بنية المتعاقدين 
مر   06وإنما بمدى توافر العناصر المذكورة في المادة 

أ
 . 69/66من ال

ن العتماد اليجاري عملية ماليو 
أ

تجارية لتمويل الستثمارات ة و كما سبق الذكر ا
خرى، و

أ
نها تحقق العديد من المزايا التي ل تحققها العقود التقليدية ال

أ
ابتكر التعامل بها ل

لذلك نجد إن هذا العقد يحمل بين طياته العديد من خصائص بعض العقود التقليدية 
ثار التي تالءم طبيعته والهدف  المرجو منه

آ
حكام  وال

أ
و يستبعد منها   فيشتق منها بعض ال

حكام خاصة به . كما يخالف ذل
أ

 ويستقل با
ن المورد )البائعو

أ
ن  )إذا اعتبرنا  ا

أ
ساس ا

أ
طرف  في عقد العتماد اليجاري على ا

ثار التصرف تكون له ص
أ

البائع هو من فة الطرف في هذا التصرف القانوني، ومن يتحمل ا
ن ه

أ
جر إذ ا

أ
خير يرجع عليه بدعوى ذا يتحمل ضمان العيوب الخفية في مواجهة المستا

أ
ال

العتماد  ى شركة العتماد اليجاري فمن هذا المنطلق يصبح عقدليس علالضمان و
طراف )المؤجراليجاري تصرف قا

أ
جر و مورد( متميز عن باقينوني واحد ثالثي ال

أ
  ، مستا

طراف وعليه تكون هناك مطابقة بين االتصرفات القانون
أ

خرى ثنائية ال
أ

لمفهوم ية ال
 .القتصادي و المفهوم القانوني  لالعتماد اليجاري 

مرة في تنظيم عقد  العتماد اإليجاري  تتمثل 
آ

ن المشرع قد تدخل بقواعد ا
أ

كما ا
هي تحت طائلة  فقدانه لهذه الصفقة وفي اشتراط بنود ملزمة لبد من وجودها  في العقد 

مر   09إلى  02البنود المنصوص عليها في المواد من 
أ

 المتمثلة في :و 19 69/66من ال
لغاء 0  / مدة اإليجار الموافقة للفترة غير قابلة لإل

 مبلغ اإليجارات. /2
جر عقد اعند انتهاء مدة العقد.0

أ
 / حق الخيار بالشراء لصالح المستا

صل المؤجر 1
أ

 ./ القيمة المتبقية من سعر اقتناء ال
لزامية لعقد العتماد اليجاري نصت  مر  08و 02المادتين إلى جانب البنود اإل

أ
من ال

طراف المتعاقدة الحرية في إدراجها في  69/66
أ

و الشروط الختيارية  ومنح لال
أ

على البنود ا
و عدم إدر 

أ
لزام, والعقد ا  تتعلق هذه البنود بما يلي :اجها فليست هناك صيغة اإل

                                                           
 المتعلق بالعتماد اليجاري. 06/60/69المؤرخ في  69/66من المر  09الى  02انظر المواد من  -19 
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و شخصية كضمان ل 0
أ

مينات عينية ا
أ

جر بان  يمنح لفائدة المؤجر تا
أ

دفع / إلتزام المستا
جر غير ملزم بتقديم هذه ا لضمانات 

أ
قساط اإليجار طيلة مدة العقد .و هنا المستا

أ
ا

ن عقد العتماد 
أ

لزام هنا  إلى ا للمؤجر و له الختيار في ذلك ، ويرجع سبب عدم اإل
ساسا  على ضمانة قوية تتمثل في احتفاظ المؤجر بحق الملكية على 

أ
اليجاري يقوم ا

صول المؤجرة و هذه تغني
أ

عن تقديم كل الضمانات المعروفة في القروض  ال
 الكالسيكية.

جر 2
أ

/ كما يمكن التفاق على إعفاء المؤجر من المسؤولية المدنية تجاه المستا
ّما إذا كانت كذلك 

أ
نها من النظام العام, ا

أ
خر إذا لم ينص  القانون على ا

أ
ي طرف ا

أ
و اتجاه ا

أ
ا

 عفاء من المسؤولية المدنية .فيترتب على ذلك بطالن الشرط التعاقدي الخاص باإل
لتزامات الملقاة على عاتقه 0 / كما يمكن التفاق على إعفاء المؤجر من كل ال

جر يتحمل النفقات و المخاطر و يلتزم بالصيانة 
أ

صل المؤجر، و جعل المستا
أ

كمالك لال
مين.

أ
صل المؤجر و اك تتاب الت ا

أ
 واإلصالح لال

جر عن ضمان ا1
أ

لعيوب الخفية و عن ضمان / التفاق على تنازل المستا
ن فيه 

أ
نه ل يجوز اإلتفاق  على ذلك ل

أ
صل ا

أ
استحقاق و تنازله كذلك على فسخ العقد  وال

جر وإنقاص من الحماية القانونية الممنوحة له .
أ

 مساس بحقوق المستا
صل المؤجر 

أ
كما  يجوز اإلتفاق على تخفيض سعر اإليجار في حالة إتالف ال

و  بسبب 
أ

سباب عارضة ا
أ

الغير . باإلضافة إلى هذا يمكن التفاق بين الطرفين على تمكين ل
ل مدة عقد اإلعتماد اليجاري و  صل المؤجر خال

أ
جر من مطالبة المؤجر تبديل ال

أ
المستا

مر  08ذلك في حالة مالحظة قدم طرازه و هذا طبقا للمادة 
أ

خيرة من ال
أ

 . 69/66فقرة ا
لزامية التي يفرض القان ل البنود اإل دها في  عقد العتماد ون وجومن خال

طراف التفاق عليها و  اليجاري و
أ

و الشروط الختيارية التي  يجوز لال
أ

في  إدراجهاالبنود ا
ن عقد العتماد اليجاري عبارة عن نظام مختلط يحتوي 

أ
العقد دون إلزام قانوني يتبين ا

خرى تعاقدية )الش
أ

لزامية( و ا روط الختيارية ( على يحتوي على صيغة تنظمية )البنود اإل
تت في إطار تنظيم  

أ
ن واحد. و هذه الصبغة المزدوجة تعد ميزة جديدة للعقود التي ا

آ
في ا

 20اقتصاد السوق.
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 الخاتمة :
خيرو في        

أ
نما يمكن قوله  ال

أ
صبحالعتماد اليجاري  ا

أ
ك ثرمن الخدمات  ا

أ
     انتشارا  ال

وسعو 
أ

استعمال في معظم الدول المتقدمة ، بوصفه وسيلة تسمح للمؤسسة الحصول  ال
صولعلى 

أ
وو هذا سواء في الفترة القصيرة  اإلنتاجالالزمة لستمرار دورة  اإلنتاجية ال

أ
 ا

ت، وقد الطويلة
أ

سلوبتقنين هذا  إلىالك ثير من الدول  لجا
أ

و تعديل التشريعات  ال
ضحى، حيث انه لتقنية الجديدةالمجال لهذه ا إفساحالموجودة قصد 

أ
يشكل بديال  ا

نظمةيقيا عن حق
أ

 القروض التقليدية . ا
همية إنلذا       

أ
صحاب تمويل في خصوصا تظهر اليجاري  العتماد عقد ا

أ
 المشاريع ا

 التي والمعدات التجهيزات على الحصول المشروع صاحب فبإمكان والمتوسطة، الصغيرة
نها ،كما كالرهون كاهله تثقل ضمانات تقديم إلى ول القتراض إلى الحاجة دون يحتاجها

أ
 ا

     خطر وتقليل القرض قيمة استعادة في المالية والمؤسسات للبنوك هاما ضمانا تعطي
 .السداد عدم

هم ومن       
أ

ل من إليها لصالمتو النتائج ا  :الدراسة هذه خال
خر في وضع اإلطار القانوني لهذه التقنية بالمقارنة مع  -0

أ
ن المشرع الجزائري قد تا

أ
نالحظ ا

خرى ، 
أ

            رغم انه تمت اإلشارة إلى العتماد اليجاري في قانون النقد فالتشريعات ال
مر  66/06و القرض رقم 

أ
خذت معظم  69/66إل انه لم يتم تنظيمه إل بموجب ال

أ
الذي ا

ن يستفيد من التعديالت الطارئة عليه. مواده
أ

 من القانون الفرنسي , دون ا
ل من اإليجاري  العتماد نشاط دعم المشرع  حاول -2 و القانونية العوامل توفير خال

أ
 ا

ئمة القتصادية  توفرها الواجب للشروط منظمة قانونية لنصوص سنه حيث من سواء المال
و النشاط هذا لممارسة

أ
و ذاتها حد في الممارسة لكيفية ا

أ
 المؤسسات هذه دعم ناحية من ا

ل من و وجبائية ضريبية إعفاءات خال
أ

 القضائية الناحية من وحتى الخوصصة باب فتح ا
 .المجال هذا في فتية الجزائرية التجربة تبقى ذلك ومع

دتوبظهور تشريعات حول العتماد اليجاري  -0
أ

سستوضيح  إلى ا
أ

ساليبو  ا
أ

التعامل  ا
شكالبها مما سهل في تكوين 

أ
جير ا

أ
 وشركة السالم وغيرهما. ASLك  التا

المنافسة  إلىالعتماد اليجاري يدفع  إثراءهاتعدد البدائل التمويلية التي ساهم في  إن -1
، وخلق مناصب عمل اإلنتاجو يستفيد منها الجميع ، وبذلك تزداد الستثمارات و يرتفع 

 زيادة الدخل و التصدير للخارج. إلى باإلضافةجديدة 
ل ومن وعليه        مل لتوصياتا من مجموعة إلى نتوصل تقدم ما كل خال

أ
ن نا

أ
 تساهم ا

همها ائرز الج في اإليجاري  العتماد عقود دعم في
أ

 :وا
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 بدل اإليجاري  العتماد لعقود وواضح محدد قانوني تنظيم لوضع التدخل المشرع  على-0 
 تحديد وبالخص المتعاقبة المالية قوانين في والمتفرقة المشتتة القانونية النصوص من

ل حالت في التطبيق الواجبة الحكام لتزامات اإلخال  يعطي بما القضائية والمنازعات بال
ك ثر ضمانة

أ
 .سواء حد على والمقترض المالية للمؤسسات ا

 التي والتجهيزات المنتوجات في لسيما المجالت جميع في اإليجاري  التمويل تشجيع -2
و التمويل في نقصا تعاني

أ
ل من الطلب ا دق تحديد خال

أ
 سداده وطريقة العقد لمدة ا

ك ثر ضمانات وإعطاء
أ

 حال في المناسب المالي كالتعويض السداد عدم حال في للبنوك ا
ل  . العقد في يك تتب اإلخال

 هذا مثل في الرائدة والدولية العربية اإليجاري  العتماد شركات مع الخبرات تبادل -0
 .المجال

نيتين في الواقع  -1
أ

استخدام العتماد اليجاري من قبل المؤسسات المصغرة و الصغيرة  ا
تعمل على توفير مناصب شغل جديدة  إذو المتوسطة مناسب لتحقيق تنمية اقتصادية ، 

ك ثرباستمرار 
أ

المتقدمة تمد على التكنولوجيات من المؤسسات ذات الحجم الكبير التي تع ا
   جهود القطاعات  بتضافر إلالروبوتيكية بدل من العامل البشري ، و لن تتحقق التنمية و
مؤسسات خاصة في مجال الفالحة و في الحرف و الصناعات  إلنشاءبتقديم تسهيالت و

حسنالمالية من اجل استخدام التنسيق مع المؤسسات المصرفية و التقليدية ، وتحقيق
أ

 ا
 جاري .لالعتماد الي

مرالنظر في  إعادةعلى المشرع  -5
أ

 بعد خاصة اليجاري، بالعتماد المتعلق 66-69 ال
 التقليدية للصيغ كبديل بهذا الصيغة تتعامل التي المالية والمؤسسات البنوك انتشار

حكام تعلق ما التحديد وجه وعلى للتمويل،
أ

 ل قد القانون في العامة فالقواعد الوكالة، با
مر في عليها صمنصو استثناءات يابغ في اليجاري  العتماد عقد طبيعة مع تتالءم

أ
 ال

 .الذكر السابق
لتفاقي المضمون على اليجاري  العتماد شركة هيمنة من الحد ضرورة -9

أ
لها ا  واستغال

 اتساع بالمقابل التمويلي، الجانب على وقصرها ،تهاالتزاما تقليص بهدف الوكالة، لقالب
 .المستفيد المشروع التزامات

 المستفيد، والمشروع اليجاري  العتماد شركة بين تربط التي العالقة في النظر إعادة -2
ثار من عنها يترتب وما

آ
طراف لحلمصا حماية قانونية ا

أ
 .التعاقد ا

لبد من اعادة النظر في التنظيم الخاص بعمليات إشهار عقد العتماد اليجاري  -8
مر  69للمنقولت و العقارات الذي نصت عليه المادة 

أ
خر لم يصدر إل   69/66من ال

آ
هو ال
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نها جد مهمة بالنسبة للغير إلعال 06بعد مرور 
أ

هملت عمليات اإلشهار رغم ا
أ

مه سنوات و ا
صل المؤج

أ
جر على سبيل الستعمال فقط .ر للمؤجر وبملكية ال

أ
 حيازته لدى المستا

ن اإلطار القانوني 
أ

حسن وولهذا بما ا
أ

القتصاد الوطني خدمة للهذه العملية موجود فمن ال
            المؤسسات المالية من طرف البنوك و ممارسة العتماد اليجاري الجزائري تطبيق و

عن طريق العتماد اليجاري وتكون في  ويلإنشاء شركات متخصصة كذلك في التمو
ى المنقولت تكون منصبة علجميع القطاعات, الصناعية، التجارية، الحرفية، المهنية، و

عتماد المزايا التي  تحققها عملية المن اإليجابيات و لالستفادةهذا و العقارات كذلك . و
جر المستفيد و

أ
لالقتصاد الوطني عن طريق تشجيع اليجاري للشركة المؤجرة وللمستا

خرى .   الستثمارات
أ

ن حققتها في الدول ال
أ

 كما سبق و ا
 قائمة المراجع :

، الجريدة  0662، المتضمن للمخطط الوطني لسنة  0660ديسمبر  08المؤرخ في  29-60القانون  - 1
 .95، العدد 0660الرسمية لسنة 

مر  -2
أ

ق بالعتماد اليجاري ، الجريدة الرسمية الصادرة المتعل 06/60/0669المؤرخ في  69/69ال
 .60، العدد  01/60/0669بتاريخ 

مر  -3
أ

، المتعلق بالعتماد اليجاري ، الجريدة الرسمية بسنة  0669جانفي  06المؤرخ في  66-69ال
 .60، العدد  0669

مر  - 4
أ

وت  29المؤرخ في  60/00ال
أ

و المتمم ، الجريدة  ، و المتعلق بالنقد و القرض المعدل 2660ا
وت  22الرسمية الصادرة بتاريخ 

أ
 .52، العدد 2660ا

، يحدد كيفيات إشهار عمليات العتماد اليجاري 2669فيفري  26المؤرخ في  69/66مرسوم تنفيذي  -5
صول المنقولة، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 

أ
 .06، العدد  29/62/2669لال
سيس شركات العتماد  60/62/0669 المؤرخ في 69/69النظام رقم  -6

أ
، و المتضمن كيفيات تا

 اليجاري و شروط اعتمادها ، الصادر عن بنك الجزائر المركزي.
          المتعلقة بشروط اعتماد شركات قرض اليجار  22/06/0669المؤرخة في  69/62التعليمة رقم  -7

 و الصادرة عن بنك الجزائر المركزي .
لتزامات في عقد العتماد اليجاري ، رسالة دك توراه في الحقوق  ايت ساحد كهينة -8 ل توازن ال : اختال

 .099، ص  2609، جامعة تيزي وزو كلية الحقوق، سنة 
، المجلد ب ،  2602بكوش الهام : طرفا عقد العتماد اليجاري ، مجلة العلوم اإلنسانية ، سنة  -9

 .080، ص  18العدد 
لية قانونية للتمويل ، جامعة تيزي وزو ، كلية الحقوق  -10

آ
مال : عقد العتماد اليجاري كا

أ
      بن بريح ا

 .88، ص  2605و العلوم السياسية ، سنة 
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داة لتمويل التنمية القتصادية في الجزائر،  -11
أ

بن حمودة محبوب ، محمد العيد : العتماد اليجاري ا
les cahiers du mecas 022، ص 2662دد ، الع. 

جر في عقد العتماد اليجاري ،  - 12
أ

بن زيوش  مبروك : نطاق القواعد العامة على التزامات المستا
 ، العدد 2662مجلة العلوم اإلنسانية ، سنة 

أ
 .201، ص 28، المجلد ا

التجارة  بيدي مدني : العتماد اليجاري و تمويل الفالحة الجزائرية ، مجلة دراسات في القتصاد و -13
 .052، ص 60، العدد  60، المجلد 2602و المالية ، سنة 

توامي ياسين، حريز هشام، بلحسن محمد علي : التجربة الجزائرية في تحليل قرار الستثمار عن  -14
 .12، ص -2 -00طريق العتماد اليجاري ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، العدد القتصادي ، 

الطبيعة القانونية للوكالة في عقد العتماد اليجاري العقاري، المجلة الجزائرية  عباسة الطاهر : -15
 .200، المجلد الثالث ، العدد الخامس ، ص 2608للحقوق و العلوم السياسية ، سنة 

ثيره على الضمان وتمويل المشاريع   - 16
أ

سماء : النظام القانوني لعقد العتماد اليجاري وتا
أ

مرابط ا
 .866، ص  2606، سنة  62، العدد 06ة، مجلة العلوم القانونية و السياسية ، المجلد القتصادي

 .02، ص 2666، لسنة  02محاضرات حول العتماد اليجاري ، المدرسة العليا للقضاء ، الدفعة  -17
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  لعقد تحويل الفاتورة التكييف القانوني
 والدوليالوطني  بين التشريعين

 

 د.شايب باشا كريمة
 

أ
ستاذة محاضرة ا

أ
 ا

 والعلوم السياسيةكلية الحقوق 
 2جامعة البليدة 

chb.kary@yahoo.fr 
 

 مقدمة
يعتبر عقد تحويل الفاتورة من العقود التي استحدثها الواقع التجاري لحل 
ن انتشاره لم يكن إل 

أ
مشكالت التجار للسيولة النقدية، ورغم قدم ظهور هذا العقد إل ا

داة مالية توفر حال تجاريا بديال 
أ

وساط المالية باعتباره ا
أ

حديث وهو في تزايد وإقبال في ال
س المال للشركات والمشاريع التجارية،  المالية للحصول علىللحصول على التسهيالت 

أ
را

طر 
أ

الية في السرعة افه كما يجد عقد تحويل الفاتورة عوكذا المزايا التي يحققها هذا العقد في ا
في تحصيل الحقوق دون التعرض لمخاطر اإلفالس، ونظرا لتشابه هذا العقد مع بعض 

دى إلى عدم اس
أ

تقرار نظامه القانوني بالنظر لتشابه العالقات العقود، وحداثة العمل به ا
تية.

آ
ن نطرح اإلشكالية ال

أ
 القانونية الناشئة عنه، وفي هذا الشا

             يف القانوني لعقد تحويل الفاتورة من منظور التشريع الجزائري هو التكي ما
 التشريع الدولي؟و

 يلي لإلجابة على هذه اإلشكالية انتهجنا ما
 : منهج الدراسة

ي بجمع معلومات متعلقة 
أ

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليل، ا
بعقد تحويل الفاتورة المتعلقة بالعناصر التي تحكم إطار الموضوع من حيث الماهية 
ل  ما منهج التحليل فمن خال

أ
والطبيعة القانونية للوصول إلى التكييف القانوني اإلجمالي ا

راء الفقهية 
آ

وتاوا تحليل ال
أ

حكام التشريع الجزائري ومواد التفاقية الدولية الكندية ا
أ

وا
 لتنظيم عقد تحويل الفاتورة )الفاك تورينغ(.

 
 

mailto:الإلكتروني%20chb.kary@yahoo.fr
mailto:الإلكتروني%20chb.kary@yahoo.fr
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 هدف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز طبيعة عقد تحويل الفاتورة وتكييفه القانوني باعتباره 

لية قانونية ومالية له دورا مهما في حل مشكالت حاجات التجار
آ

النقدية بالرغم من  ا
ئهم، لكن تلك الديو كهم لديون مستوجبة لهم بذمة عمال ن تكون غير امتال

أ
ن إما ا

حداثة استخدام الي ل يستطيعون المطالبة بها قبل استحقاقها وبسبب مستحقة، وبالت
دى إلى عدم استقرار نظامه القانوني 

أ
هذا العقد، عدم التوصل إلى صورة نهائية ثابتة له ا

ك ثر من طرفين في إنشائه بالنظر 
أ

لتشابك العالقات القانونية الناشئة عنه وتدخل ا
 وتنفيذه.

همية الدراسة:
أ

 ا
إن دراسة التكييف القانوني لعقد تحويل الفاتورة يعتمد على القواعد القانونية  

ساس على معرفة وتحديد 
أ

ساس يقوم عليه، وهذا يعتمد بال
أ

للنظام القانوني المبني كا
راء الفقهاء واتفاقية ماهيته بناء ع

آ
وتاوا، وموقف المشرع الجزائري، وكذا بالنسبة لى ا

أ
ا

الفقهية وكذا القانونية وذلك  التجاهاتللطبيعة القانونية التي تتحدد بالوقوف على 
وتاوا الكندية 

أ
حكام اتفاقية ا

أ
حكامبالتطرق ل

أ
يع الجزائري، القانونية في ظل التشر وال

 ر والنظام القانوني لعقد تحويل الفاتورة.بط اإلطاوهذا ما سيساهم في ض
 الفرضيات: 

وراق التجارية - 
أ

 عقد تحويل الفاتورة ينفرد بخصائص تجعله يخرج عن إطار ال
ولىعقد تحويل الفاتورة عقد ائ تماني بالدرجة  -  

أ
 ذو طابع وطني ودولي  ال

نه   - 
أ

 اختالف تسميات عقد تحويل الفاتورة وعدم توحيد المصطلحات بشا
ن الطبيعة القانونية لعقد تحويل الفاتورة. - 

أ
 عدم استقرار المشرع الجزائري بشا

ول: مفهوم عقد تحويل الفاتورة
أ
 المبحث ال

ن الوسيط يدفع للمنتمي قيمة الفاتورة التي تمثل 
أ

يقوم عقد تحويل الفاتورة على ا
قيمة هذه  حقه لدى المشتري ويحل محله في هذا الحق، وإذا لم يدفع المشتري للوسيط

خيرالفواتير، لم يكن لهذا 
أ

 عام هذا الخطر  ال
أ

حق رجوع على المنتمي فهو يتحمل كمبدا
 )خطر عدم الوفاء(.

للوقوف على مفهوم عقد تحويل الفاتورة يتوجب التطرق إلى تعريفه من الناحية 
 الفقهية والقانونية مع تحديد خصائص عقد الفاتورة.
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ول: تعريف عقد تحويل
أ
 الفاتورة الفرع ال

طلقت عدة تسميات على عقد تحويل الفاتورة مع تسمية شراء الديون 
أ

لقد ا
طلق عليه تسمية تحويل 

أ
ما المشرع الجزائري فقد ا

أ
و تسمية الفاك تورينغ، ا

أ
التجارية، ا

 .والصطالحية، وبناء على هذا سيتم توضيح معنى هذا العقد من الناحية الفقهية 1الفاتورة
ول

أ
 المعنى اللغوي -ا

ته  Foctoringإن المصطلح الذي اشتهر به هذا العقد هو 
أ

صل نشا
أ

ويعود ذلك ل
مريكيةفي الوليات المتحدة 

أ
و  ال

أ
وبريطانيا، والذي يعني شراء حسابات القبض بخصم ا

و بدونه
أ

و شراء حسابات العمالء مع حق الرجوع ا
أ

و خصم الديون ا
أ

 .2شراء ا
لمصطلح اإلنجليزي  الفرنسي لالتكييف هو عبارة عن  Affacturageوإن مصطلح 

Factoring  والذي تم اشتقاقه من كلمةFactor  والذي ترجم إلى اللغة العربية إلى عدة
و خصم الديون 

أ
و شراء ا

أ
مصطلحات والذي يعني في مجمله شراء حسابات القبض بخصم ا

و بدونه
أ

و شراء حسابات العمالء مع حق الرجوع ا
أ

 .3ا
 يل الفاتورةالتعريف الفقهي لعقد تحو -ثانيا

حاول الفقه إعطاء تعريف لعقد تحويل الفاتورة من بينهم الفقيه الفرنسي "بيار 
نها: "عقد تحويل الفاتورة تقنية بمقتضاها تتعهد هيئة متخصصة 

أ
جود" الذي عرفها على ا

و بعض الحقوق التجارية 
أ

ن تتحمل على عاتقها وبدون رجوع، الوفاء وبكل ا
أ

تدعى وسيط با
و

أ
 .4الخدمات" لممون السلع ا

ل حساب منتوج بين  نه: "إتفاق مستمر من خال
أ

ما الفقيه "مور" فقد عرفه على ا
أ

ا
و الخدمات يتعهد بموجبه الممول بالنسبة للحقوق التجارية الناتجة عن بيع 

أ
بائع البضائع ا

عمال التالية:
أ

و الخدمات إلى الغير بال
أ

 البضائع ا

                                                           
 .071، ص2102، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2عبد القادر بعيرات: القانون التجاري الجزائري، ط - 1

مقارنة، مذكرة ماجستير في تسنيم اسماعيل عبد الجبار كحلة: عقد شراء الحقوق التجارية في فلسطين، دراسة  - 2
 .01، ص2107القانون، كلية الحقوق واإلدارة العامة، جامعة بيروت، 

محمد عبد الحليم عمر: الفاك تورينغ إدارة وبيع الديون التجارية بين الواقع والمنظور اإلسالمي، مركز صالح كامل  - 3
زهر، مصر، العدد 

أ
 .11، ص2112، 22لالقتصاد اإلسالمي، جامعة ال

داة حديثة لشراء الديون  - 4
أ

بشير محمودي: عقد تحويل الفاتورة، وسيلة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وا
شغال التربوية، 0التجارية، ط

أ
 .01، ص2112، الديوان الوطني لال
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عجل الوفاء، مسك حسابات بائع شراء فوري للحقوق التجارية مقابل مبلغ مالي م
الحقوق المتعلقة بالحقوق التجارية المبيعة، تحصيل الحقوق التجارية، تحمل مخاطر 

و اإل
أ

 عدم وفاء المدين، تقديم اإلستشارات التسويقية ا
أ

 .1و المحاسبية"دارية ا
و تقنية للتسيير المالي بمقتضاها وفي إطار 

أ
نه "عملية ا

أ
لمون" با ويعرفه الفقيه "ل

اقية يقوم عضو متخصص بتسيير "حسابات الزبائن" لمؤسسة ما وذلك بنقل حقوقها اتف
  .2وضمان تحصيلها إلى حسابها الخاص وتحملها عدم مالءة المدينين

ن عقد تحويل الفاتورة 
أ

ن الفقه الفرنسي قد اعتبر ا
أ

ل هذه التعاريف يظهر ا ومن خال
رية التي يملكها التجار على مدينهم، هو عملية تجارية ومالية يتمثل في شراء الديون التجا

حيث يقوم ممول مختص بشراء ديون ثابتة في فواتير على زبائنه التجار مع ضمان خطر 
 .الستحقاقعدم الدفع عند حلول تاريخ 

ما
أ

نها:  ا
أ

ساس عملية تحويل الفواتير با
أ

الفقه العربي فقد عرف تحويل الفاتورة على ا
ن الوسيط يدفع للمنتمي قيمة الفاتورة التي تمثل حقه لدى 

أ
ساسا على ا

أ
"عملية تقوم ا

جنبيالمشتري في البعد 
أ

ويحل محله في هذا الحق، وإذا لم يدفع المشتري للوسيط،  ال
خيرل يكون لهذا 

أ
 عام هذا الخطر" رجوع على ال

أ
 .3المنتمي فهو يتحمل كمبدا

نهاكما اعتبرت هذه العملية على 
أ

حد المتخصصين يسمى  ا
أ

تقنية بمقتضاها يتولى ا
المحصل، بتحصيل حقوق لحسابه الخاص، والتي كانت ملك لمتعاقدين الذين قاموا 

و بالتنازل عن حقوقهم الثابتة بعد قيام المحصل بالوفاء بقيمتها، مقابل التزا
أ

م المتعاقد ا
 .4المنتمي بدفع عمولة محددة

 الفرع الثاني: التعريف القانوني لعقد تحويل الفاتورة
ن عقد تحويل الفاتور      

أ
ة وما يهمنا تعريفه بموجب لقد تعددت التعريفات بشا

وتاوا ووفقا للتشريع الجزائري. اتفاقي
أ

 ا
 
 

                                                           
طروحة دك توراه، كلية الحقوق والعلوم السياس - 1

أ
بي عبد الحفيظ ميالط: النظام القانوني لتحويل الفاتورة، ا

أ
ية، جامعة ا

 .21، ص2102بكر بلقايد، 

 .01بشير محمودي: مرجع سابق، ص - 2

علي جمال الدين عوض: عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دراسة للقضاء المصري والمقارن وتشريعات البالد  - 3
 .312، ص0222العربية، المك تبة القانونية، 

، مجلة الحقوق للبحوث القانونية واإلقتصادية، كلية الحقوق، جامعة هاني دويدار: عقد تحصيل الديون التجارية - 4
 .221، ص0220، 21اإلسكندرية، العدد 
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ول
أ
وتاوا اتفاقيةتعريف عقد تحويل الفاتورة بموجب   -ا

أ
 ا

وتاوا لتوحيد قواعد     
أ

شراء وتحمي الحقوق التجارية المنعقدة اللقد عرفت إتفاقية ا
وتاوا الكندية 0211ماي  21بتاريخ 

أ
ولىمادتها في  1بمدينة ا

أ
ن عقد تحويل الفاتورة  ال

أ
على ا

نه إتفاق مبرم بين طرفين التفاقيةهو: "في مفهوم هذه 
أ

، نفهم من عقد تحويل الفاتورة ا
و يتعين على العميل تحويل لحساب المحول إليه ديون ناشئة عن  بمقتضاهوالذي 

أ
يمكن ا

عقود بيع لبضائع مبرمة بين العميل وزبائنه )المدينين(، مع استثناء الديون الناشئة عن 
و تلك التي ل تتعلق بتجارته، يتعين على 

أ
و العائلي ا

أ
المعامالت ذات الطابع الشخصي ا

خذ على
أ

ن يا
أ

لتزاماتعاتقه تحقيق اثنين من  المحول إليه، ا قل: ال
أ

 التالية على ال
و الدفع المسبق لمجمل ديونه،   العتمادتمويل العميل عن طريق  -

أ
 ا

 وفواتيره،  اإلمساك بحسابات العميل -
المدينين، عن تحصيل الديون التجارية للعميل، حماية العميل من إفالس    -       

  طريق تحمل تبعة هذا اإلفالس، 
 " يتعين ّإخطار المدينين بانتقال الحق من العميل إلى المحول إليه  -

ن 
أ

وتاوا قد اعتبرت عقد تحويل الفاتورة من  اتفاقيةيتضح من هذا التعريف ا
أ

ا
ئ تمانيةالعقود   .ال

 تعريف المشرع الجزائري لعقد تحويل الفاتورة -ثانيا
المرسوم التشريعي رقم لقد عرف المشرع الجزائري عقد تحويل الفاتورة بموجب 

فريل  21المؤرخ في  22-11
أ

 112المتضمن تعديل القانون التجاري في المادة  0222ا
نه: "عقد تحويل الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة   2 01مكرر 

أ
والتي نصت على ا

خيرمتخصصة تسمى )وسيطا( محل زبونها المسمى )المنتمي(، عندما تسدد فورا لهذا 
أ

 ال
جل محدد ناتج عن عقد، وتتك فل تبعية عدم التسديد، وذلك 

أ
المبلغ التام للفاتورة ل

جر"
أ

 مقابل ا
طراف، تربط بينهم      

أ
ن عملية تحويل الفواتير عملية ثالثية ال

أ
يفهم من هذا التعريف ا

عالقة قانونية محددة، وهم الشركة المخصصة المسماة وسيطا، زبون الشركة المتخصصة 
ي مدين المنتمي، بموجب عملية تحويل الفاتورة يقوم الزبون وهو "المنت

أ
مي" والمدين ا

                                                           
وتاوا لتنظيم عقد تحصيل الحقوق المحالة )الفاك تورينغ(، منشورة على الموقع: - 1

أ
 اتفاقية ا

 http:// www.UNIDROIT  convention on international factoring (ottawa, 1998) ntw. 

مر رقم  - 2
أ

مر رقم  23/12/0271المؤرخ في  12-71ال
أ

المتضمن  13/12/2111المؤرخ في  12-11المعدل والمتمم بال
 .2111لسنة  00القانون التجاري، جريدة رسمية عدد 
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بتحويل حقوق تجارية ثابتة بفواتير، ناتجة عن عقد مسبق بينه وبين مدينه إلى الوسيط 
خير بتحصيلها وضمان حسن نهايتها، في حالة المسار المدين بها

أ
 .1يتك فل هذا ال

المتعلق بشروط  220-23م التنفيذي رقم كما ورد عقد تحويل الفاتورة في المرسو
هيل الشركات التي تمارس تحويل الفاتورة، حيث ورد في نص المادة 

أ
نه:  12تا

أ
منه على ا

"تعتبر محولة الفواتير التي تقوم في إطار مهنتها العادية بعمليات تحويل الفواتير حسب 
و  من القانون التجاري شركة تؤسس في شكل 01مكرر  112مفهوم المادة 

أ
شركة مساهمة ا

شركة ذات مسؤولية محدودة وتخضع للتشريع والتنظيم المطبقين على الشركات 
 .2التجارية"

 المطلب الثاني: الخصائص القانونية لعقد تحويل الفاتورة
إن بروز مشكلة تحصيل الحقوق التجارية ساعد على ظهور عقد تحويل الفاتورة 

لما فيه من مزايا وخصائص تمنع تعثر الذي استعمل من طرف المؤسسات بشكل واسع 
وإفالس هذه المؤسسات وبالتالي يحقق الغاية المبتغاة منه، وعليه فإن عقد تحويل 

ساسا في مايلي:
أ

 الفاتورة ينفرد بخصائص عن غيره من العقود تتمثل ا
ئتماني )هو وسيلة ضمان وائتمان( ول: عقد تحويل الفاتورة هو عقد ا 

أ
  الفرع ال

ئ تمان إلى مؤسسة  ئ تمان للتاجر، حيث ينتقل اإل يمنح عقد تحويل الفاتورة اإل
ئ تماني عن التاجر البائع الذي يستوفي الثمن حال من اشراء  لحقوق التي ترفع العبء اإل

ساس 
أ

ن ا
أ

ئ تمان تعتبر من الطبيعة القانونية لعقد تحويل الفاتورة ل المؤسسة، فميزة اإل
 .3تستحق بعد فترة معينة العقد يقع على الديون التي

ساسيتين هما 
أ

سيسا على ذلك فإن عقد تحويل الفاتورة يتركز على ركيزتين ا
أ

وتا
 المنح واإلستيراد،

صلي ومؤسسة تحويل  
أ

ل اإلتفاق بين الدائن ال ئ تمان يظهر من خال فمنح اإل
صلي لمطالبة مدينه، فيلتزم المنت

أ
خيرة مقام الدائن ال

أ
مي الفاتورة، حيث تقوم هذه ال

بمنح ملكية هذه الحقوق مع ضمان عدم الرجوع عليه في حالة تخلف المدين على الوفاء، 
م

أ
خير والوسيط، وهي ميزة ينفرد بها عقد  يرادالست ا فيما يخصا

أ
فيقوم بين مدين هذا ال

                                                           
طروحة دك توراه علوم في القانو - 1

أ
ن، كلية الحقوق ليلى ماديو: دور عملية تحويل الفواتير في تنمية التجارة الدولية، ا

 .07، ص2101والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

هيل الشركات التي تمارس تحويل  21/01/0221الصادر بتاريخ  022-21المرسوم التنفيذي رقم   - 2
أ

والمتعلق بشروط تا
 .0221لسنة  21الفاتورة، جريدة رسمية عدد 

 .22سابق، ص تسنيم اسماعيل عبد الجبار كحلة، مرجع - 3
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خرى 
أ

ئ تمان ال ، وعليه الغاية منه هو ضمان لتغطية 1تحويل الفاتورة عن باقي عقود اإل
ئ تمان من المدينالمخاطر التي  ن يتعرض لها الوسيط عند استرداده لإل

أ
 .2يمكن ا
 عقد تحويل الفاتورة هو عقد تجاري مركب الفرع الثاني:

عمال ا
أ

 يعد من ا
أ

نه مبرم بين تاجرين من ا
أ

جل حاجاتهم التجارية لتجارة ل
من  21/3اإلثبات التجارية وفقا لنص المادة ، فهو يخضع لقواعد 3 )الوسيط والبائع(

نه: "يثبت كل عقد تجاري سندات رسمية، سندات عرفية، فاتورة الق
أ

انون التي تنص على ا
ت 

أ
خرى إذا را

أ
ية وسيلة ا

أ
و با

أ
مقبولة، بالرسائل، بدفاتر الطرفين، باإلثبات بالبينة، ا

خير تعود للقاضي السلطة المطلقة في تقدير وسائل 
أ

المحكمة وجوب قبوله، وفي ال
 عليه، وتقدير قيمتها الثبوتية". اإلثبات المعروضة

ن عقد تح لى جانبوإ  
أ

القانونية المتعلقة ويل الفاتورة يتضمن بعض القواعد ا
يضا من القواعد القانونية العامة مثل قواعد البيع ، 

أ
نه يتركب ا

أ
وراق التجارية نجد ا

أ
بال

نه قبل ظهور عقد تحويل الفاتورة بإمك
أ

ساس ا
أ

ان البائع الوكالة، الك فالة وغيرها، على ا
 .4إبرام عقود وكالة مع المؤسسات والبنوك التي تتك فل بتحصيل قيمة الحقوق نيابة عنه

 
أ

ن البائع يلجا
أ

موال الالزمة لمشروعه لكما ا
أ

لبنوك والمؤسسات المالية لقتراض ال
ي 

أ
و شخصية، كما قد يكون غير مضمون با

أ
مينات عينية ا

أ
فهذا القرض قد يكون مضمونا بتا

مينات
أ

 .5تا
 حث الثاني: الطبيعة القانونية لعقد تحويل الفاتورةالمب

إن الخصوصيات التي يتميز وينفرد بها عقد تحويل الفاتورة تدعم معرفة الطبيعة 
ن المشرع الجزائري يحدد 

أ
ساسه القانوني بينما ا

أ
جل ضبط إطاره وا

أ
القانونية له من ا

ساس القانوني لنتقال الحق في هذا العقد.
أ

 ال
ولالمطلب 

أ
سيس النظري لعقد تحويل الفاتورةال

أ
 : التا

ة لعقد تحويل الفاتورة، حيث اتجه بعض ت نظريات لتحديد الطبيعة القانونيظهر 
درجه ضمن بعض العقود 

أ
خر ا

آ
نه يقترب من بعض العقود الكالسيكية والبعض ال

أ
الفقه ا

 الحديثة.

                                                           
 .12عبد الحفيظ ميالط: مرجع سابق، ص - 1

 .00، ص0227هشام فضلي: عقد شراء الحقوق التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 2

 .22بشير محمودي: مرجع سابق، ص - 3

 .11عبد الحفيظ ميالط: مرجع سابق، ص - 4

 .11نفس المرجع السابق، ص - 5
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ساس العقد في ضوء 
أ
ول: موقف النظريات التقليدية )ا

أ
ت لتجاهااالفرع ال

 التقليدية(
لقد استندت النظريات التقليدية نقل الحقوق في عقد تحويل الفاتورة إلى نظرية 

ساس لعقد تحويل الفاتورة.
أ

 حوالة الحق كما جعلت من تجديد الحق كا
ول

أ
ساس لعقد تحويل الفاتورة -ا

أ
 حوالة الحق كا

نها نقل الحق من ذمة صاحبه )الدائن به( إلى ذمة 
أ

تعرف حوالة الحق على ا
خر يخلف الدائن في هذا الحق، وهذا النقل يتم باتفاق بين الدائن، الذي يسمى 

آ
شخص ا

المحيل، والشخص الذي يتلقى منه الحق، ويسمى المحال إليه ودون حاجة إلى رضاء 
لتزامالمدين  ي  بال

أ
، ويقصد 1دون حاجة إلى رضاء المحال عليهالمقابل لهذا الحق، ا

هداف مختلفة، قد تكون صورة لتصرف الدائن في حقه بمقابل بالبيع 
أ

بحوالة الحق إلى ا
و بغير مقابل )بالهبة( كما قد تتم الحوالة بقصد رهن الحق المحال به، ضمان لدين 

أ
مثال ا

ل عليه، فينزل إليه عن على المحيل، وقد يقصد المحيل بالحوالة الوفاء بدين عليه للمحا
الحق المحال به نظير ما يلتزم به له من دين، وكل على هذا التكييف في عالقة المحيل 

 .2بالمحال إليه
ن  3من القانون المدني الجزائري  222 وقد نصت المادة

أ
نه يجوز للدائن ا

أ
على ا

خر
آ

و يحول حقه إلى شخص ا
أ

و اتفاق المتعاقدين ا
أ

طبيعة  إل إذا منع ذلك نص القانون ا
لتزام".  اإل

ما المدين 
أ

ن طرفا الحوالة هما الدائن المحيل والغير المحيل له، ا
أ

ومعنى ذلك ا
فليس طرف في الحوالة، وعليه ل يشترط في الحوالة إل رضا الدائن القديم والدائن 
لتزام ل يتغير  ن عبء اإل

أ
ما المدين فال يشترط القانون رضائه، ل

أ
الجديد لنعقاد العقد، ا

خذ بحوالة الحق بتغي
أ

نه العديد من التشريعات قد استبعدت ال
أ

ر شخص  الدائن، غير ا
س

أ
ن نفاذ حوالة  لالختالفس قانوني لعقد تحويل الفاتورة نظرا اكا

أ
الموجود بينهما حيث ا

الحق ل تصبح نافذة إل بقبول المدين في حين يشترط تبليغ المدين فقط في عقد تحويل 
و الدعوى 

أ
ن الوسيط يمكن الرجوع على المدين باستعمال دعوى الحق ا

أ
الفاتورة، كما ا

ماالشخصية، 
أ

 في حوالة الحق ل يكون رجوع المحال إليه إل بدعوى الحق. ا

                                                           
لتزام، دار النهضة العربية، مصر،  جميل الشرقاوي: النظرية - 1  .212، ص0221العامة لإل

 المرجع نفسه. - 2

مر  - 3
أ

المتضمن  02/11/2117المؤرخ في  11-17المعدل والمتمم بالقانون رقم  23/12/0271المؤرخ في  11-71ال
 .20القانون المدني، جريدة رسمية عدد 
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ساس لعقد الفاتورة -ثانيا
أ
 التجديد كا

لتزام يعني استبدال إلتزام جديد بالتزام قائم )قديم(  كان عنصر تجديد اإل
أ

سواء ا
لتزامالجدة هو تغيير محل  و الدائن، وفي كل ال

أ
و تغيير المدين ا

أ
ساسه )مصدره( ا

أ
و ا

أ
، ا

لتزام القديم لتزام الجديد هذه الصور ينقضي اإل ية ، 1ليحل محله اإل
أ

لتزام في ا وتجديد اإل
 صورة من صوره، ل يتم إل برضاه الدائن الذي ينقضي حقه بالتجديد.

حكام التجديد في المواد من 
أ

، وقد 223إلى  217ولقد تناول المشرع الجزائري ا
لتزام: يتغير الدين إذا اتفق الطرفان على استبدال  217عرفته المادة  نه: "يتجدد اإل

أ
على ا

صلي
أ

لتزام ال و في مصدره، يتغير المدين إذا اتفق  اإل
أ

بالتزام جديد يختلف عنه في محله ا
خير مدينا مكان المدين 

أ
ن يكون هذا ال

أ
 الدائن والغير على ا

أ
ن تبرا

أ
صلي على ا

أ
ذمة  ال

جنبي 
أ

و إذا حصل المدين على رضا الدائن بشخص ا
أ

صلي دون حاجة لرضائه، ا
أ

المدين ال
ن يكون هو المدين الجديد، يتغير 

أ
ن يكون قبل ا

أ
إذا اتفق الدائن والمدين والغير على ا

خير هو الدائن الجديد".
أ

 هذا ال
نو

أ
التجديد يفترض ضرورة رضا المدين، بل هو المحور  يستخلص مما سبق ا

ساسي في العالقة بين الدائن القديم والدائن الجديد، بينما في عقد تحويل الفاتورة فإنه 
أ

ال
ائنه البائع، وليس الغرض من اإلخطار رضاه، يك في إخطار المدين بحصول الوفاء لد

 .2وإنما للعلم فقط، حتى ل يوفي للدائن البائع مرة ثانية على نفس الحق
خذ التشريعات 

أ
همية عملية في تغيير المدين، لكن ا

أ
نه كان للتجديد ا

أ
ورغم ا

ن حوالة الحق تغ
أ

ني الحديثة بحوالة الدين، يغني عن التجديد كوسيلة لهذا التغيير، كما ا
لتزام بتغيير الدين همية عملية إل لتجديد اإل

أ
 .3عن التجديد بتغيير الدائن، ول تبقى ا

نابة -ثالثا ساس لعقد تحويل الفاتورة ال 
أ
 كا

خر 
آ

نها حلول إرادة شخص )وهو النائب(، محل إرادة شخص ا
أ

يقصد بالنيابة با
صيل ل إلى ذمة النائب، 

أ
ثاره إلى ذمة ال

آ
صيل( في إبرام تصرف قانوني، تنصرف ا

أ
)وهو ال

اسم غيره ولحساب هذا الغير، وعليه في النيابة يكون هناك شخصا يعبر عن إرادته ب
ثار التصرف ل تضاف إليه، وإ

آ
نما إلى هذا الغير، وبذلك يكون النائب طرف في ولكن ا

التصرف ولكن ل يكون طرفا في العالقة الناشئة عن هذا التصرف، وهنا يقتصر دور 

                                                           
 .102، ص111لبند عبد الرزاق السنهوري: الوسيط، الجزء الثالث، ا - 1

 .21بشير محمودي: مرجع سابق، ص - 2

 .222جميل الشرقاوي: مرجع سابق، ص - 3



                     ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي                                                                                     
 (الجزائر) بالمدية فارس يحي  ى جامعة-والعولمة السيادة مخبر-السياسية والعلوم الحقوق كلية

عمال
أ

 عقود ال

 

 
125 

 

صيل كما لو كان هو الذي 
أ

ثار العقد فتؤول إلى ذمة ال
آ

ما ا
أ

النائب على إبرام هذا العقد، ا
 تعاقد شخصيا.

نه: 221وتنص المادة 
أ

"تتم اإلنابة إذا حصل المدين على  من القانون المدني على ا
ن تكون 

أ
جنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين، ول تقتضي اإلنابة ا

أ
رضا الدائن بشخص ا

 هناك حتما مديونية سابقة بين المدين والغير".
ساس لعقد تحويل الفاتورة مثلها مثل التجديدوقد رفض العمل 

أ
بتغيير  باإلنابة كا

نه يتطلب رضا الم
أ

خير ليس طرفا في العقد، الدائن، ل
أ

ن هذا ال
أ

الذي دين، في حين ا
 .1 يربطه مع الدائن )المنتمي(

سيس عقد تحويل الفاتورة
أ
 الفرع الثاني: اتجاه الفقه الحديث في تا

خذ بنظرية الحلاتجه ا
أ

ساس قانوني لعقد تحويل الفاتورة لفقه الحديث إلى ال
أ

ول كا
ن نصت المادة 

أ
نه :من القانون   232وفي هذا الشا

أ
يتفق الدائن الذي  "المدني على ا

ن يحل محله ولو لم يقبل المدين ذلك، 
أ

استوفى حقه من غير المدين مع هذا الغير على ا
خر هذا 

أ
ن يتا

أ
ن الحل التفاقول يصح ا

أ
ول عن وقت الوفاء"، فمعنى الحلول اإلتفاقي ا

ن 
أ

ن يكون اتفاق بين الموفي والدائن ويجب ا
أ

وقت الوفاء على الحلول مع  يتعاصريجب ا
بقيمة الحقوق في وقت واحد، إذ يتقدم الموفي إلى الدائن ويتفق معه على وفاء حقه مع 

تفاق حل في مخالصة حلول محله في هذا الحق ويثبتان معا اإلتفاق على الوفاء واإل
، في حين اك تفى المشرع الجزائري باإلشارة إلى اتفاق الطرفين يكون على 2واحدة

ن 
أ

ن يكون هذا اإلتفاق صريحا.الحلول، دون ا
أ

 يشترط ا
ساس القانوني لعقد تحويل الفاتورة

أ
 المطلب الثاني: ال

ساس القانوني من 
أ

وتاوا كال
أ

ساس القانوني لعقد تحويل الفاتورة لتفاقية ا
أ

يقوم ال
 .منظور موقف المشرع الجزائري 

ول:
أ
ساس قانوني الفرع ال

أ
وتاوا كا

أ
حكام اتفاقية ا

أ
  الفاتورةلعقد تحويل  ا

حكام اتفاقية 
أ

وتاوا المنعقدة بتاريخ بالرجوع ل
أ

نهانجد  0211ماي  21ا
أ

قد نصت  ا
طراف بالنسبة لحقوق 

أ
بموجب المادة الخامسة منها على جواز الحوالة التي تتم بين ال

ساس قانوني لعقد تحويل الفاتورة 
أ

خذ بحوالة الحق كا
أ

ي جواز ال
أ

نية والمستقبلية، ا
آ

ال

                                                           
 .21بشير محمودي: مرجع سابق، ص - 1

حمد عبد الرزاق السنهوري: مرجع سابق، ص - 2
أ

 .711ا
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ن المنتمي لم يستوفي الدين وإنما نقله على سبيل ضمان مستندين في ذلك 
أ

ئ تمانإلى ا  ال
 الممنوح له من الوسيط.

حكام هذه 
أ

شارت ا
أ

ن المحال له )الفاك تور( الذي يمكنه إبرام  التفاقيةوقد ا
أ

إلى ا
 عقد تحصيل الحقوق المحالة )الفاك تورينغ(

ن يكون مؤسسة مالية كما هو الحال بالنسبة للبنوك، ولذا ل يستطيع  
أ

يتعين ا
ن يقوموا بإبرام مثل هذا العقد بهذا 

أ
و ا

أ
ن يك تسبوا هذا الوصف ا

أ
فراد العاديين ا

أ
ال

م1الوصف
أ

خر في العقد هو الدائن )المحيل( الذي يقوم بنقل  ا، ا
آ

فيما يخص الطرف ال
 
أ

ن عقد تحصيل  عازبان يكون شخصا حقه للفاك تور )المحال له( فيمكن ا
أ

و شركة طالما ا
أ

ا
يتم لتغطية وتمويل عملية ذات طابع تجاري وليس ، الحقوق المحالة )الفاك تورينغ( 

و العائلية
أ

 .2لتمويل احتياجاته الشخصية ا
ن يتم إعالن المدين بالحوالة التي  

أ
وتاوا لنفاذ هذا العقد ا

أ
وقد اشترطت اتفاقية ا

/ب( إذ 0/1)الدائن( والمحال له )الفاك تور( وذلك في المادة )تمت فيما بين المحيل 
ن يتضمن العقد ك تابة اإلعالن بغض النظر عن تحديد طريقة 

أ
نه: "يجب ا

أ
نصت على ا

ي وسيلة إلخطار المدين بذلك، وهذا 
أ

و ا
أ

ن تكون بالتلغراف، الفاكس، ا
أ

الك تابة، فيمكن ا
 فاء مع الحلول.ما كان يميز عقد تحصيل الحقوق المحالة عن نظام الو

وعليه فإن عقد تحويل الفاتورة وفقا للتنظيم الدولي هو تطبيق خاص لعقد 
مم المتحدة 

أ
حوالة الحق التي يتم تنظيمها على الصعيد الدولي وفق ما يعرف باتفاقية ال

ما 
أ

التي تتعلق بالتنظيم الدولي عن طرق حوالة الحق، ومن تنظيم عام لحوالة الحق، ا
وتاوا المبرمة في فيما يتعلق بالتن

أ
 21ظيم الخاص على الصعيد الدولي فيتمثل باتفاقية ا

التي تولت تنظيم عقد تحويل الفاتورة، والمسمى وفق هذه اإلتفاقية بعقد  0211ماي 
 الفاك تورينغ.
 
 
 
 
 

                                                           
شرف وفا محمد: حوالة الحق في نطاق العالقات الخاصة الدولية، دار النهضة العربية، مصر،  - 1

أ
 .21، ص2111ا

 نفس المرجع السابق، ص. - 2
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ساس القانوني لعقد تحويل الفاتورة في ظل التشريع الجزائري 
أ
 الفرع الثاني: ال

ساس انتقال الحق  لم يحدد
أ

للوسيط في  من المنتميالمشرع الجزائري صراحة ا
ساسه الوفاء بالحلول

أ
و ا

أ
ساس حوالة الحق ا

أ
 .1عقد تحويل الفاتورة إذا ما كان قائما على ا

ن المشرع الجزائري  ،11-22لرجوع إلى المرسوم التشريعي رقم با
أ

يالحظ ا
ق من المنتمي للوسيط، ويستعمل يستعمل تارة مصطلح الحلول عند تطرقه لنتقال الح

خرى مصطلح الحوالة
أ

نه: "عقد تحويل  01مكرر  112، فقد نصت المادة 2تارة ا
أ

على ا
الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة، تسمى وسيطا محل زبونها المسمى 
جل محدد ناتج عن عقد، وتتك فل 

أ
خير، المبلغ التام ل

أ
المنتمي عندما تسدد فورا لهذا ال

جر".  بتبع
أ

ن الفواتير يتم تسويقها من طرف ية عدم التسديد مقابل ا
أ

يفهم من هذا النص ا
الوسيط قبل حلول تاريخ استحقاقها، وبالتالي فإن هذا النوع من الفواتير تتعلق بعملية 

 لقرض قصيرة المدى.ا
نها 

أ
ي ا

أ
جل ا

أ
إذن فالفواتير التي يلتزم الوسيط بدفع قيمتها هي فواتير محددة ال

داء لدى اإلطالعليست 
أ

جال محددة لذلك تكيف عملية فواتير مستحقة ال
آ

، إنما تتضمن ا
نها من عمليات القروض

أ
خرى يفهم من عبارة: "عقد 3تحويل الفواتير على ا

أ
، ومن جهة ا

تحل بمقتضاه شركة متخصصة، تسمى الوسيط، محل زبونها المسمى المنتمي ........" 
نه مادام المشرع قد استعمل م

أ
ل الوسيط محل المنتمي في حقوقه صطلح حلويفهم ا

ن المشع
أ

خذ بفكرة وض انتقال هذه الحقوق من المنتمي للوسيط، هذا يعني ا
أ

رع قد ا
 الحلول اإلتفاقي.

ننجد  03مكرر  112في حين وعند التطرق لنص المادة  
أ

المشرع قد استعمل  ا
ن عقد 

أ
تطبيقه إل في إطار  تحويل الفاتورة ل يجبمصطلح تحويل الديون التجارية، إل ا

 222المبادئ العامة لنظام حوالة الحق الذي نظمها المشرع الجزائري في نصوص المواد 
 .4بعدها من القانون المدني وما
 
 

                                                           
زينة حازم خلف الجبوري: العقد الدولي لتحصيل الحقوق المحالة، مجلة المنصور، كلية الحقوق، جامعة  - 1

 2100، 01الموصل، العدد 

 .12ليلى ماديو: مرجع سابق، ص - 2

 .11ليلى ماديو: مرجع سابق، ص - 3

 .220صعبد الحفيظ ميالط، مرجع سابق،  - 4
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 :خاتمة
طلقت عدة تسميات على عقد تحويل الفاتورة من تسمية شراء الديون، 

أ
لقد ا

التسميات تصب في معنى واحد ة، ولكن كل هذه ك تورينغ، وشراء الحقوق التجاريالفا
ذات الخصائص والمزايا المتميزة  ويعتبر عقد تحويل الفاتورة من العقود التجارية المركبة

نه 
أ

ئ تمانعن بعض العقود التي تقترب منها في طبيعتها إل ا ، من حيث ينفرد بخاصية اإل
ل  ئ تمان يظهر من خال ن منح اإل

أ
ئ تمانا صلي ومؤسسة تحويل الف ال

أ
اتورة، فهذه الدائن ال

خيرة تقوم 
أ

صلي لمطالبة مدينهال
أ

، فيلتزم المنتمي بمنح ملكية الحقوق مع مقام الدائن ال
بين مدين ضمان عدم الرجوع عليه في حالة تخلف المدين عن الوفاء كما تقوم عالقة 

ن يتعرض المنتمي والوسيط وبهذا ي
أ

ضمن عقد تحويل الفاتورة تغطية المخاطر التي يمكن ا
ئ تمان من المدينلها الوسيط  صل عند استرداده لإل

أ
ن عقد تحويل الفاتورة له ا

أ
، رغم ا

ط بالعمليات التجارية، انتشر في القرن الثامن عشر في الوليات المتحدة بتاريخي مرت
 
أ

مريكية بمناسبة التجارة مع بريطانيا، إل ا
أ

حكامه ضمن ال
أ

ن المشرع الجزائري قام بتنظيم ا
وذلك بمقتضى  0222نصوص القانون التجاري وضمه ضمن السندات التجارية سنة 

لسنة  220المعدل والمتمم، وكذا المرسوم التنفيذي رقم  11-22المرسوم التشريعي رقم 
ن المشرع الجزائري لم يحدد الطبيعة الق0221

أ
 انونية لهذا العقد.، إل ا

سيسا على هذه النتائج نقدم وت 
أ

تية: القتراحاتا
آ

 ال

ساسا بالمزايا  -
أ

ئ تمانية المرتبطة ا يعد عقد تحويل الفاتورة من العقود اإل
اإلقتصادية المتعددة التي يحققها للشركات والمشاريع التجارية واإلقتصادية والمؤسسات 

ن هذا العقد لم يحظى 
أ

هميةالصغيرة والمتوسطة، إل ا
أ

من مزاياه ولم  واإلستفادة بال
 
أ

جهزةجل تفعيله التنظيم الهيكلي من شركات مختصة داخل يخصص له من ا
أ

 ال
جل العمل به مساعدة المؤسسات 

أ
المصرفية، لهذا يقترح استحداث مؤسسات مالية ل

ساس التطور الصغيرة والمتوسطة وبقية المشاريع التي تشكل 
أ

 اإلقتصادي.ا
الفاتورة وتحديد موقف المشرع الجزائري وجد بعد دراسة طبيعة عقد تحويل  -

ل التعريف الذي قدمه  طلقه المشرع على العقد من خال
أ

عدم تطابق المصطلح الذي ا
 من القانون التجاري. 01مكرر  112المشرع بموجب المادة 

ورد عقد تحويل الفاتورة ضمن  -
أ

حكامإن المشرع الجزائري ا
أ

وراق التجارية إل  ا
أ

ال
ن عقد تحويل الفا

أ
صل فهما يختلفان من حيث الطبيعة ا

أ
تورة ل يعد ورقة تجارية في ال
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وراق 
أ

ن عقد تحويل الفاتورة ل يمكن تطهيره كبقية ال
أ

والمميزات والدليل على ذلك ا
 .والسفتجةالتجارية كالشيك 

طلق على مؤسسة شراء الحقوق التجارية بالوسيط في  -
أ

إن المشرع الجزائري قد ا
ن هذه 

أ
خيرةحين ا

أ
صيل وليس وسيط،  ال

أ
تتعامل باسمها ولحسابها الشخصي كطرف ا

مر.
أ

ن هذا ال
أ

 وعليه يجب ضبط المصطلح بشا

  النضماملدعوة السلطات الجزائرية  -
أ

وتاوا من ا
أ

جل توحيد المصطلحات إلتفاقية ا
حكام المتعلقة بعقد تحويل الفاتورة، 

أ
حكام قانونيوال

أ
ل با حكام والستقال

أ
ة خاصة خارج ا

وراق التجارية مع تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة احتواء القانون التجار
أ

ية وال
جنبي.

أ
طراف العالقة على عنصر ا

أ
حد ا

أ
 ا

 :قائمة المراجع  
 الك تب 
محمد عبد الحليم عمر: الفاك تورينغ إدارة وبيع الديون التجارية بين الواقع والمنظور اإلسالمي، مركز  - 

زهر، مصر، العدد صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي، 
أ

 .2112، 22جامعة ال
داة حديثة  -

أ
بشير محمودي: عقد تحويل الفاتورة، وسيلة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وا

شغال التربوية، 0لشراء الديون التجارية، ط
أ

 .2112، الديوان الوطني لال
ء المصري والمقارن علي جمال الدين عوض: عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دراسة للقضا -

 .0222وتشريعات البالد العربية، المك تبة القانونية، 
هاني دويدار: عقد تحصيل الديون التجارية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية واإلقتصادية، كلية  -

 .0220، 21الحقوق، جامعة اإلسكندرية، العدد 
شرف وفا محمد: حوالة الحق في نطاق العالقات الخاصة الدول -

أ
ية، دار النهضة العربية، مصر، ا

2111. 
 .0227هشام فضلي: عقد شراء الحقوق التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
لتزام، دار النهضة العربية، مصر،  -   .0221جميل الشرقاوي: النظرية العامة لإل

 .111، الجزء الثالث، البند عبد الرزاق السنهوري: الوسيط -
 .2102، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2ات: القانون التجاري الجزائري، طعبد القادر بعير  -

طروحات
أ
 و المذكرات ال

طروحة دك توراه علوم في القانون،  -
أ

ليلى ماديو: دور عملية تحويل الفواتير في تنمية التجارة الدولية، ا
 .2101ولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة م

طروحة دك توراه، كلية الحقوق والعلوم  -
أ

عبد الحفيظ ميالط: النظام القانوني لتحويل الفاتورة، ا
بي بكر بلقايد، 

أ
 .2102السياسية، جامعة ا
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تسنيم اسماعيل عبد الجبار كحلة: عقد شراء الحقوق التجارية في فلسطين، دراسة مقارنة، مذكرة  -
 .2107إلدارة العامة، جامعة بيروت، ماجستير في القانون، كلية الحقوق وا

 مقالت
زينة حازم خلف الجبوري: العقد الدولي لتحصيل الحقوق المحالة، مجلة المنصور، كلية الحقوق، 

 ،01جامعة الموصل، العدد 
 النصوص القانونية

مر رقم  -
أ

مر رقم  23/12/0271المؤرخ في  12-71ال
أ

المؤرخ في  12-11المعدل والمتمم بال
 .2111لسنة  00المتضمن القانون التجاري، جريدة رسمية عدد  13/12/2111

هيل الشركات التي  21/01/0221الصادر بتاريخ  022-21المرسوم التنفيذي رقم   -
أ

والمتعلق بشروط تا
 .0221لسنة  21تمارس تحويل الفاتورة، جريدة رسمية عدد 

لك ترونية   مصادر من مواقع ا 
وتاوا  -

أ
 لتنظيم عقد تحصيل الحقوق المحالة )الفاك تورينغ(، منشورة على الموقع:اتفاقية ا

 http:// www.UNIDROIT  convention on international factoring (ottawa, 1998) ntw. 
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 باعتماد تقنية التسيير ترقية االستثمار
م ال بن بري ح د.
أ
 ا

ستاذة محاضرة     
أ
     ا

أ
 ا

 .2جامعة " علي لونيسي" البليدة 
benbrihamel@gmail.com 

 مقدمة:

صبحت العقود مفهوم الستثمارات تغيرتكنولوجي والمع التطور العلمي  
أ
، فا

، مما فرض إيجاد صيغ عة التحولت القتصادية المختلفةالكالسيكية ل تتالءم مع طبي
، فظهرت عدة عقود لتخدم مع طبيعة التحولت القتصادية وحديثة تتالءمتعامل جديدة 
عمال  وتواجه مجال

أ
ته تجعله يختلف عن العقود يتسم بخصائص تبين ذاتي وكل عقدال

خرى 
أ
، لكن هذه العقود تشترك في خضوعها لمجموعة من القواعد المتمثلة في تلك ال

عمال 
أ
عمال.  وهي قانونالتي تحكم عقود ال

أ
 ال

ظهر عقد التسيير، لمواجهة ظروف اقتصادية معينة تجعله  من بين هذه العقود 
حكام تبين 

أ
و يتمثل ذلك في عنصر الستقاللية في التسيير و الذي يعتبر  ذاتيته،ينفرد با
بحيث  بالملكية،إذ بموجب هذا العقد يتم تحويل التسيير مع الحتفاظ  العقد،جوهر 

مالك لتسير من طرف شخص يتمتع بشهرة معترف بها في المجال الذي 
أ
تحول جميع ال

كمن في توظيف هذه المعارف محل تعمل فيه المؤسسة ، و التزام المسير في العقد ي
 العقد حتى تحقق التطور للمؤسسة .

مريكية في مجال  
أ
ول مرة في الوليات المتحدة ال

أ
هذا و قد ظهرت فكرة التسيير ل

ت 1481السكك الحديدية سنة 
أ
وروبا، و ال ثم بدا

أ
نحاء العالمتقنية في النتشار إلى ا

أ
. كافة ا

نه : ذلك العقد الذي هالفق التعريفاتقد تعددت و
أ
ساس ا

أ
ية لعقد التسيير إذ عرف على ا

في بموجبه تعهد شركة مالكة لمباني و تجهيزات المؤسسة ، التسيير إلى شركة متخصصة 
 و التي تحوز على قدر من المعرفة و التقنية . ،النشاط الذي تعمل فيه المؤسسة

ما عن التعريفات التشريعية فقد عرفه المشرع  
أ
ولى من خالل الجزائري ا

أ
المادة ال

المتمم للقانون المدني ، وذلك ضمن  1848فيفري  7المؤرخ في  11 -48من القانون رقم 
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الباب التاسع الذي يحمل عنوان العقود الواردة على العمل بالقول: ) عقد التسيير هو 
 ةالعقد الذي يلتزم بموجبه متعامل يتمتع بشهرة معترف بها ، يسمى مسيرا ، إزاء مؤسس

و بعضها ، باسمها و 
أ
مالكها ا

أ
و شركة مختلطة القتصاد ، بتسيير كل ا

أ
عمومية اقتصادية ا

جر فيضفي عليها عالمته حسب مقاييسه و معاييره، ويجعلها تستفيد من 
أ
لحسابها مقابل ا

   شبكاته الخاصة بالترويج و البيع(.

ك تفي بإدراج هذا وقد  
أ
ن ا

أ
عقد التسيير في ملخص عن اإلطار المفاهيمي لاخترت ا

نفع ما يوجد في 
أ
هم و ا

أ
ترك متنه لما هو ا

أ
منه فإن  و العقد . عناصر هذامقدمة هذا المقال ل

 في هذا المجال هي:يمكن طرحها اإلشكالية التي 

ن يحقق هدفه  
 
ي مدى استطاع عقد التسيير ا

 
لى ا المنشود و المتمثل في ا 

جـمن خبرات المسياالستفادة 
 
ات العمومية ـــــقدما نحو تطوير المؤسس ل المضيـــر من ا

 ؟ و بالتالي ترقية االستثمار االقتصادطة ــــــو المختل االقتصادية

 اإلجابة على هذه اإلشكالية تكون من خالل المحورين التاليين: 

طراف عقد التسيير و خصوصية انعقاده
 
ول : ا

 
 المحور اال

 تطبيقاتهالمحور الثاني : عمليات عقد التسيير و 

ول:المحور 
 
طراف عقد التسيير اال

 
 وخصوصية انعقاده ا

و بالتقاء طرفين ينعقد عقد التسيير 
أ
ي يسعى الذ المالك،، وهما الطرف الوطني ا

سواق ، في محاولة منه لجلب تقنيات جديدة لمواكبةإلى تطوير وتنمية مؤسسته
أ
، مما ال

خير بخبرته 
أ
       يستوجب عليه الستعانة بطرف ثاني يتمثل في المسير ، إذ يسعى هذا ال

  شهرته في ميدان المؤسسة تحقيق متطلبات مالك هذه المؤسسة.و

نه يتميز  
أ
عمال ا

أ
ن عقد التسيير كعقد استحدث في مجال عقود ال

أ
علما كذلك ا

وعليه  توقيعه.، وولغتهي ك تابته، بخصوصية تتمثل في اتخاذه صياغة خاصة سواء ف
طراف عقد حسيتم تقسيم هذا الم

أ
ول يتم التطرق فيه ل

أ
  التسيير، ور من المقال إلى فرع ا

 ذلك كما يلي:. و به هذا العقد صياغة خاصة كيف يتخذفيه تبيان فرع ثان سيتم و
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طراف عقد التسيير 
 
ول : ا

 
   الفرع اال

ول في عقد التسيير فرع من خالل هذا و    
أ
، والمتمثل من سيتم التطرق إلى الطرف ال

قد يكون شركة ، واقتصاديةالذي قد يكون مؤسسة عمومية  في مالك المؤسسة، و
 ذلك كما يلي:الثاني ، و المتمثل في المسير. ومختلطة القتصاد . ثم التطرق إلى الطرف 

وال
 
ول: مالك المؤسسة ا

 
 :كطرف ا

ول في عقد التسيير هو مالك المؤسسة، و الذي يتمثل في صاحب  
أ
إن الطرف ال

و محل التسيير، و هو مجسد في المؤسسة المالكة التي ترغب في تسيير 
أ
المال موضوع ا

مؤسستها نظرا سوء تسييرها، فتعتمد على هذه التقنية كوسيلة لتطوير نفسها من الناحية 
المتبعة  القتصادية، و السياسة  مقتضيات السوق  ك لمحاولة مسايرة، وذلالقتصادية 

و الوطنية .
أ
سواق الدولية ا

أ
 في ال

و هذه المؤسسة و حسب القوانين المقارنة فإنها لم تحدد شكلها على عكس  
و شركة مختلطة 

أ
ول ، ا

أ
المشرع الجزائري الذي حصرها في المؤسسة القتصادية العمومية ا

و شكل الشركة ذات المسؤولية التي تتخذ شكوالقتصاد ثانيا ، 
أ
ل شركة المساهمة ، ا

نها تهدف إلى تحقيق 
أ
المحدودة ، و تعتبر هذه المؤسسسة ذات طابع تجاري باعتبار ا

ولى من القانون 
أ
رباح جزاء القيام بهذه العملية , هذا ما جاء به نص المادة ال

أ
 11-48ال

ض موجز لكل من المؤسسة و فيما يلي عر المتعلق بعقد التسيير و المذكور سابقا . 
 العمومية ذات الطابع القتصادي و الشركة مختلطة القتصاد.

 المؤسسة العمومية ذات الطابع االقتصادي:  (1

ن ذلك لم يكن حاب الدولة كمسير مباشر للمؤسسة نسا رغم 
أ
القتصادية إل ا

ليات جديدة 
 
موال كافيا لستجابة كلية، بل وضعت ا

أ
صدر  العمومية.لتسيير ال

أ
إذ ا

همها  المجال.تصب في هذا  والمراسيم كلهاالمشرع الجزائري العديد من القوانين 
أ
و لعلى ا

المتضمن القانون التوجيهي  ،1844جانفي  12المؤرخ في  11-44القانون  يتمثل في:
 12المؤرخ في  18-44( . و القانون  12) ج ر العدد القتصادية،للمؤسسات العمومية 

المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على المعدل والمتمم، و، ذلكك 1844جانفي 
( ، و المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 12) ج ر العدد  القتصادية،المؤسسات العمومية 
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فريل  22المؤرخ  في  89-14
أ
مر رقم ، و 1889ا

أ
          .1889ديسمبر 8المؤرخ في  27 -89ال

مر و
أ
وت  21المؤرخ في  18-11ال

أ
المؤسسات العمومية  المتعلق بتنظيم، 2111ا

 .1( 87خوصصتها ، ) ج ر عدد القتصادية وتسييرها و

 :شركة مختلطة االقتصاد ( 2

زم الوضع القتصادي في  
أ
الشركات مختلطة القتصاد ظهرت في الجزائر بعد تا

البالد ، خاصة بعد انخفاض سعر البترول و نقص في الموارد  بالعملة الصعبة مما اضطر 
سلوب الشراكة ا

أ
لمشرع إلى تفصيل تشريعات جديدة في مجال القتصاد ، منها تكريس ا

 % 88لصالح القطاع العام و نسبة  %21في التعاون القتصادي حيث كانت بنسبة 
ن مجلس اإلدارة يكون من صالحيات الطرف الوطني.

أ
خر ، مع اإلشارة ا

 
 لصالح الطرف ال

ن التقسيم المئوي السابق )  
أ
نه تجدر اإلشارة إلى ا

أ
م يعد (  ل% 88و % 21علما ا

لغى هذا الشرط. 2121هذا بمقتضى قانون المالية لسنة يعتبر شرطا في الشراكة ، و
أ
 الذي ا

  كطرف ثاني : المسيرثانيا

     ، ، والذي تتعاقد معه المؤسسة الثاني في عقد التسيير يعتبر المسير الطرف 
جل  توفير التقنيات و

أ
تي لم تتمكن من الخبرة الوتسند إليه مهمة تسييرها، وهذا من ا

حديات تمن مواكبة متطلبات السوق، و قصد تطويرها، وتمكينهاصناعتها بنفسها، 
 المنافسة.

درجت معظم التعاريف الخاصة بالمسير كطرف ثاني فهذا و 
أ
ي العقد قد ا

ن يكون ال ، إذبمفهومه الواسع
أ
ن يكون شركة يمكن ا

أ
مسير شركة وطنية، كما يجوز ا

جنبية
أ
جدر بالتسيير و ترقية المؤسسة بغض النظر عما إذا كان وطنيا ا

أ
م ، إذ المهم هو ال

أ
ا

جنبيا.
أ
    ا

 

                                                           
ستاذ : رشيد واضح ، المؤسسة 1 

أ
( لمزيد من المعلومات عن المؤسسسة العمومية القتصادية و تاريخ تطورها راجع ال
و ما  88، ص  2119ع ، الجزائر في التشريع الجزائري بين النظرية و التطبيق ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزي

 بعدها.
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 المسير شركة جزائرية  (1

ي الشركة المالكة مع الشركات الوطنية  
أ
ن تتعاقد المؤسسة العمومية ا

أ
ل يمكن ا
، إذ و بموجب عقد التسيير يتم المجال الذي تعمل فيه المؤسسةفي التي تتمتع بشهرة 

 تحويل التسيير إلى الشركات الخاصة الجزائرية .

ن تمثل  
أ
ن تكون الشركات الجزائرية الخاصة فقط المعنية با

أ
فالمقصود هو ا

 الطرف المسير في عقد التسيير دون الشركات العامة.

نهلكن و ما تجدر اإلشارة إليه  
أ
ن ، و ر هو ا

أ
غم عدم سماح المشرع الجزائري با

يكون المسير شركة جزائرية ، فإن الواقع العملي يظهر قلة إن لم نقل عدم وجود مسيرين 
جنبي 

أ
ولوجيا      ات الحديثة و التكنللتقنيجزائريين . و هذا راجع ربما لحتكار المسير ال

جل منافسة     وى غير ك     قدة ، إذ مازال المستالمع
أ
جاف من ا

أ
انب الذين    المستثمرين ال

اقتصادية  و قانونية مالئمة و محفزة  لالستثمار، و الذين يتمتعون كذلك  ا في بيئة و نشؤ 
 بخبرة طويلة و متميزة  في العديد من المجالت.

مر كذلك لعدم استفادة المسيرين الجزائريين من  
أ
خرى يرجع ال

أ
و من جهة ا

جانب م
أ
ن خالل عدم محاولة التعلم و الستفادة من خبرات و تقنيات المسيرين ال

 م و تقنياتهم في التسيير .تجربته

جنبية (2
 
  المسير شركة ا

ولى من القانون  
أ
المتعلق بعقد التسيير و المذكور  11-48لم يمنع نص المادة ال

شياء 
أ
صل في ال

أ
ن ال

أ
جنبية ، و بما ا

أ
ن يكون المسير شركة ا

أ
، فإنه  اإلباحةسابقا ، في ا

ن  )يجوز 
أ
عاله حول قلة خبرة و تجربة المسيرين الجزائريين( ا

أ
بل و يحبذ  نظرا لما ذكر ا

جنبيا .
أ
 يكون المسير ا

لعمومية القتصادية مع حيث يتم و من خالل عقد التسيير تعاقد المؤسسة ا 
جنبي

أ
، إذ يوجد على المستوى الدولي شركات عمالقة متخصصة في مجالت طرف ا
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مما  .2كل شركات المساهمة ، و تشهر في مختلف دول العالممختلفة تتخذ في الغالب ش
ن تستفيد من خبراتها في المجال الخاص بها. 

أ
 يتيح الفرصة للمؤسسة المالكة ا

 الفرع الثاني: اتخاذ عقد التسيير صياغة خاصة

ولية ضرورية تتمثل في المفاوضات 
أ
ن ينعقد عقد التسيير تسبقه مرحلة ا

أ
،  قبل ا

    المشاورات ، تتمثل في المباحثات و المساعي و عمليات تمهيدية ، التي هي عبارة عنو
مرحلة مهمة . باعتبارها 3تبادل وجهات النظر بهدف الوصول إلى إتفاق يرضي الطرفين و

ثير على نتائج هذا العقدجدا 
أ
التي لن يتم التفصيل فيها في هذه الورقة البحثية ) و  في التا

 لخروجها عن موضوعها(.

مدته، يتم صياغة العقد  نجاح هذه المفاوضات حول مضمون العقد و بعد    
التوقيع .و فيما يلي تبيان عن اذه شكال خاصا عن طريق الك تابة و، واتخالنهائي

 خصوصية هذا العقد في كل هذا، وذلك كما يلي:

وال : كـتابة عقد التسيير 
 
 ا

لت إليه العقود استوجب العتراف القانوني بها ،  
 
مام التغيير الحديث الذي ا

أ
ا
اتخاذها كوسيلة لستيفاء شكل العقد خاصة ما توصلت إليه لجنة القانون  وإمكانية

ونيسترال(ابعة       التجاري الت
أ
مم المتحدة في وضع القانون النموذجي الخاص ) ال

أ
          لال

   ائق و حجيتها على المستوى الدولي.العتراف بهذه الوثو

برمتها المؤسسات العمومية القتصادية  
أ
ومن خالل مجموعة عقود التسيير التي ا

تي:
 
نها تتضمن مجموعة من البيانات الخاصة و المتمثلة في ال

أ
 ، يتبين ا

      تحديد طرفي العقد و مقرهما تحديدا دقيقا .

 ته اإلنتاجية الشهرية و السنوية .     توضيح موضوع العقد و مكانه و طاقا

                                                           
بو زيد رضوان ، الشركات التجارية في القانون المصري و المقارن ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2 

أ
 .822، ص  1844( ا

وإبرام العقود ، معهد الطباعة العامة ، الرياض ، القانونية في إدارة المفاوضات  محمد ابراهيم دسوقي : الجوانب( 3 
 .128، ص 1882السعودية ،
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من خالل توضيح بعض المصطلحات الواردة في العقد ، وذكر الوثائق      عموميات العقد 
سبقية.

أ
 التعاقدية التي لها ال

      تحديد نوع الخدمة المقدمة تحديدا مفصال و دقيقا.

     تحديد حقوق و التزامات طرفي العقد.

 المقدمة من كال الطرفين.نات ا     تحديد الضم

     القانون الواجب التطبيق في حالة وقوع نزاع.

 .تكوين المهني و المساعدة التقنية    ال

     الترتيبات المالية .

 ثانيا : لغة عقد التسيير

، والمسير هو الذي يفرض لغته ، ة العقد لبد من تحديد لغة العقدقبل ك تاب 
ن وهو ما يجعله يتحكم في تفسير 

أ
بنود العقد في حالة وجود نزاع ، ومع ذلك يشترط ا

و لبس، وهذا حتى يمكن تفسير مضمون  تكون اللغة واضحة
أ
سلوب ل يك تنفه غموض ا

أ
وبا

برمتها المؤسسات العمومية ، ونصوصه
أ
من خالل التطلع إلى مجموعة العقود التي ا

غلبية العقود كانت محررة باللغة الفرنسية ،
أ
ن ا

أ
خرى باللغة  القتصادية يتبين ا

أ
ومجموعة ا

 النجليزية.

 ثالثا: توقيع عقد التسيير

همية توقيع عقد   
أ
كيد رضاءه  ،التسيير في تحديد شخصية المتعاقدتبرز ا

أ
وتا

و رقميا بخصوص محتوى العقد
أ
 .، و التوقيع قد يكون خطيا ا

و إلك ترونيا، حسب ما توصل           
أ
وهذا تبعا لنوع العقد المبرم إذا ما كان عقدا عاديا ا

بخصوص إيجاد وسائل تضمن صحة و مصداقية  و التكنولوجي   إله التطور العلمي
مان. 

أ
 التوقيع ، وتضفي عليه الثقة و ال
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 المحور الثاني : عمليات عقد التسيير و تطبيقاته

تصادية و الندماج في النظام القتصادي الدولي قصد تحقيق الفعالية الق 
نه لبد من إعادة النظر في طرق الستثمار على توظيف المعارف 

أ
ت الدول ا

أ
الجديد ، را

ثر في بروز عقد التسيير حتى يطبق في مختلف 
أ
خرى ، وهذا ما ا

أ
الفنية في مجالت ا

 .4 القطاعات القتصادية ، ول يبقى منحصرا فقط في القطاع الفندقي

عمليات التي يعتمدها عقد فيما يلي و من خالل هذا المحور سيتم التطرق إلى الو 
ول ، ثم التطرق التسيير

أ
لتطبيق عقد التسيير في المجال الفندقي و مجالت  ، في فرع ا

خرى و هذا من خالل فرع ثاني:
أ
 ا

ول :
 
 رالتسييعقد عمليات الفرع اال

خر بموجب عقد التسيير ي 
 
يدعى " المسير" ، إذ تم التنازل عن التسيير لشخص ا

الدولة بالتنازل عن تسيير المؤسسة العمومية القتصادية للمسير ، و الذي يقوم  تقوم
ولى من القانون بعملية التسيير ، و هو ما حدده المشرع الجزائري 

أ
-48بموجب المادة ال

 المتعلق بعقد التسيير و المذكور سابقا. 11

عمال التسيير ل يقوم بها مالكه فإنه ووعلي 
أ
 بموجب عقد التسيير، فإن ا

خرالمؤسسة بل يقوم بها 
 
مام التسيير لحساب الغير ، لذلك لبد شخص ا

أ
، و هنا نكون ا

عمال التسيير.
أ
 من تحديد نطاق ا

عمال التي تقع على الذمة المالية ، فعلى المسير   
أ
المقصود بالتسيير تلك ال

خ
أ
لبات يرة      الذمة المالية     لغرض تطوير و تفعيل المؤسسة في ظل متطاستغالل هذه ال

ي تطوير المؤسسة العمومية القتصادية حتى يجعل لها المنافسة الوطنية و الدولية
أ
، ا

عمال التسيير
أ
عمال التي  5قيمة اقتصادية و الرفع من سعرها , فالمسير إذن يقوم با

أ
، و ال

عمال اإلدارة , 
أ
عمال التصرف  و كذا ا

أ
عمال الحفظ , ا

أ
   تقع على الذمة المالية تتمثل في : ا

 فيما يلي عرض موجز لكل منها:و

                                                           
 .149محمد ابراهيم دسوقي : المرجع السابق، ص ( 4 
ة المعارف ، السكندرية ، مصر، 5 

أ
، 2112( محمد كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني ، العقود المسماة، منشا

 .49ص 
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وال:
 
   ا

 
  عمال الحفظا

عمال التي تكون الغاية منها حماية مال  
أ
نها تلك ال

أ
عمال الحفظ با

أ
يعرف الفقهاء ا

موال الشخص ، 
أ
و منمعين من ا

أ
مواله من خطر داهم، ا

أ
عمال   مجموع ا

أ
ن ا

أ
وهذا يعني ا

و 
أ
  من خطر قد يهددها.الذمة المالية  إنقاذالحفظ تهدف إلى حماية حق معين ا

عمال التصرف ثانيا: 
 
 ا

عمال التي تهدف إلى تعديل المركز المالي للشخص  
أ
عمال التصرف هي تلك ال

أ
ا

و منقول ، كما توصف 
أ
عمال بصفة نهائية ، كبيع عقار ا

أ
نها ا

أ
نها خطيرة ل

أ
عمال التصرف با

أ
ا

عمال السيادة 
أ
تكشف عن سلطة ذكاء تكون كاملة على المال ، فهي تمثل عمال من ا

 الكاملة .

عمال التصرف إلى تطوير الذمة المالية، ففي التنازل عن العقار  
أ
هذا و تهدف ا

و الحصول على مقمثال فإن الهدف من العملية هو الحصول على عق
أ
خر ا

 
       ، ماليابل ار ا

موال المسيرة.و
أ
 هذا العمل يساهم في تنمية ال

عمال
 
دارة ثالثا: ا  اال 

عمال التي يكون المقصود منها استغالل 
أ
عمال اإلدارة هي تلك ال

أ
و استثمار  ا

أ
ا

و إالذمة المالية
أ
: قيام المسير بتحسين ، و كمثال عن ذلكحدى العناصر المكونة لها، ا

عمال إدارة تهدف إلى تطوير  قانونية،مادية و العقار بواسطة و سائل 
أ
عمال هي ا

أ
فهذه ال

 . الذمة المالية

 تطبيقات عقد التسيير الثاني:الفرع 

خير في  
أ
يعود ظهور تطبيق عقد التسيير إلى القطاع الفندقي بسبب ازدهار هذا ال

مريكية، ثم عرف انتشارا 
أ
خرى نتيجة تحول  وامتدادا إلىالوليات المتحدة ال

أ
      مجالت ا

 مختلف المجالت. ومتخصصة فيالدولية بظهور شركات عمالقة  لستثماراتوتوسع ا

لتسيير في القطاع الفندقي، ثم تطبيق هذا العقد في لذلك سندرس تطبيق عقد ا 
خرى، وذلك كما يلي:

أ
خير لمتداد تطبيقه إلى القطاعات ال

أ
 الجزائر لنصل في ال
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وال:
 
 ق عقد التسيير في المجال الفندقيتطبي ا

ولى لتطب 
أ
، نظرا للتطورات يق عقد التسيير إلى مجال الفنادقتعود البوادر ال

بحيث انتشرت السالسل العالمية المتخصصة في تسيير  المجال،التي ظهرت في هذا 
وذلك سنة  الفندقية،المحترفة في الصناعة  الفنادق، وظهور اتجاه عالمي لستئجار اإلدارة

مريكيةفي الوليات المتحدة  1828
أ
ه في و ما ساعد على ظهور لذلك       اإلشارة    كما سبق  ال
و إلى ضخامة عدد الفنادق بها ، باإلضافة إلى  الجغرافية،هذه الدولة هو اتساع رقعتها 

 بسبب تطور علوم اإلدارة المختلفة .حركة السفر و تطور إدارة الفنادق بصورة سريعة 

 ينتشر في  
أ
وروبا،خاصة في  العالم،و مع بداية الستينات بدا

أ
وظهرت بذلك  ا

خرى تخ
أ
مريكي ، وكمثال عن هذه شركات عالمية ا

أ
ثرة بالنمط ال

أ
تص بإدارة الفنادق متا

                        ، شراتون ،إبيس، هولداي، نوفاتال ،"هيلتون"السالسل الفندقية نذكر 
نتركونتنونتال.

أ
 و ا

عبر العالم على  حيث تعمل هذه السالسل العالمية الضخمة في إدارة الفنادق 
 إلى التعاقد مع المستثمرين 

أ
زيادة نموها ، و توسيع رقعتها الجغرافية ، لذلك تلجا

موال دون الخبر اإلدارية إلدارة هذا 
أ
الراغبين بالعمل في النشاط الفندقي ، ولديهم ا

موالهم باسم السلسلة والنشاط ، لغ
أ
الستفادة من خبراتها في ممارسة النشاط رض تسيير ا

 ندقي.الف

 ثانيا: تطبيق عقد التسيير في الجزائر 

  
أ
ت تعرفها  اإلصالحات القتصاديةبعد  عقد التسيير ينتشر في الجزائر بدا

أ
التي بدا

المتعلق  11-48سن القانون  وذلك بعد .وبداية التسعيناتفي نهاية الثمانينات  الجزائر
  .والمذكور سابقابعقد التسيير 

ن و 
أ
 فإن السياحةالسياحي، بشكل واسع بالقطاع يرتبط النشاط الفندقي بما ا

سرع صناعة في النمو على المستوى العالمي، لذلك تم تعتبر 
أ
خيرة ا

أ
في السنوات ال
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، إذ ل يمكن السياحيالهتمام بالقطاع الفندقي بصورة واسعة لعتباره مكمال للقطاع 
  .6وفق معايير تتوافق و متطلباتهمن، و احة دون وجود فنادق تخدم الزبائالحديث عن سي

بإصالح القطاع الفندقي الجزائر في إطار اإلصالحات القتصادية  قد اهتمتهذا و 
انتشار السالسل و ، المجال هذا مسايرة التطور الذي حدث على المستوى العالمي فيو

بر 
أ
عقود مت عدة العالمية المتخصصة في مجال تنظيم و استغالل الفنادق ، لذلك ا

القانون  :، منهاصدور العديد من النصوص القانونيةد صاحب ذلك لتسيير الفنادق ، و ق
 2) المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة ، ج ر العدد  1888جانفي  9المؤرخ في  11 -88رقم 

 1المؤرخ في  89 -2111( ،  وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 1888جانفي  11الصادرة في 
لذي يعرف المؤسسات الفندقية و يحدد تنظيمها و سيرها ، و كذا كيفية )ا  2111مارس 

 (. 2111مارس  2الصادرة في  11استغاللها، و ج ر العدد 

جل محاولة تنظيم و إعادة النظر في النشاط الفندقي قصد  كان 
أ
هذا من ا

 .7الستجابة لمتطلبات التحول العالمي في هذا المجال

نه من الصعب على الش  
أ
ركات الدولية المتخصصة في المجال الفندقي إذ ا

ات الفندقية ، فعال يتالءم و طبيعة النشاط الستثمار في الجزائر دون وجود نظام قانوني
 .شبيه بذلك الموجود في الدول المتطورة

ن المحيط القتصادي بالجزائر ل يتالءم مع القوانين ذات الصلة  
أ
كما ا

مني الذي عرفته الجزائر في التسعينيات ، بالممارسات التجارية، باإلضافة
أ
     إلى الوضع ال

عظم في عرقلة السير الحسن لعقود التسيير في مجال الفندقة. و
أ
  الذي ساهم بالقدر ال

ن القانون  
أ
المتعلق بالتسيير و المذكور سابقا شكل إطار قانونيا  11-48كما ا

حكامه ، فهي قليل
أ
همية هذا العقد وة جدا ناقصا بالنظر إلى مجموع ا

أ
حساسيته في مقارنة با

و السلبي ، إذ ل تتعدى نصوص هذ
أ
ثير على القتصاد الوطني باإليجابي ا

أ
ا القانون عشرة التا

ن تصل إلى التغطية الكاملة لتقنية عقد التسيير.
أ
 مواد ، ل يمكن ا

                                                           
حمد فوزي ملوخية ، مدخل إلى عالم السياحة، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية 6 

أ
 .212، ص  2117، مصر ، ( ا

ولى، اإلسكندريةعقود التجارة الدولية ، دار المطبوعات الجامعية ،  :ي صادق ل( هشام ع7 
أ
 2117، ، مصر  الطبعة ال

 .198، ص 
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مثلة لعقود  
أ
 التسيير المبرمة في المجال الفندقي نجد مايلي :و كا

"   ACCORالمبرم بين شركة التسيير السياحي للوسط و المجموعة الفرنسية "       العقد 
لتسيير فندق الحامة ، و قد حددت مدة العقد ب خمس سنوات من تاريخ  1882في سنة 

 .1887ديسمبر  91إلى غاية  1882جانفي  1

"      العقد المبرم بين شركة التسيير السياحي للوسط و المجموعة الفرنسية نفسها 
ACCOR   "في فندق سوفيتال الجزائر  1888سبتمبر  11بتاريخ " لتسيير فندق " ميركور

، و قد حددت مدة العقد ب  اثني عشرة سنة ، و يعد هذا العق    د الثاني المبرم بين شركة 
 . "  ACCORالتسيير السياحي للوس     ط و المجم      وعة الفرنسية   " 

" توجد   ACCORإلى جانب تلك التعامالت القائمة بين المجموعة الفرنسية "  
مريكية " 

أ
خرى مع السلسلة ال

أ
" و سلسلة " سفير " التي تسير فندق HILTONتعامالت ا

 "MAZARANE مريكي في
أ
مر الذي يوضح الجمع بين النمط الفرنسي و النمط ال

أ
" ال

 تسيير الفنادق. 

خرى طبيق عقد التسييتثالثا :
 
 ر في قطاعات ا

ن تتمكن من ا        تنميتهو ادية  القتصبهدف تطوير القطاعات  
أ
جل ا

أ
من ا

 وخاصة الناميةير من الدول على غرار الك ث ، اهتمت الجزائرالدوليةالستجابة للمعايير 
تطبيق عقد التسيير إلى  ، بتمديداعتمدتهاالحات القتصادية التي ، وهذا بعد اإلصمنها

خرى.العديد من القطاعات 
أ
القطاعات التي امتد إليها من هذه  إدراج لبعض وفيما يلي ال

 تطبيق عقد التسيير.

 ــــ قطاع المطاعم: 

العديد من في هو نشاط قريب من القطاع الفندقي، و اعم   إن قطاع المط 
     مؤخرا العديد من الشركات المتخصصة في المطاعم  إذ ظهرت، المجالت يعد مكمال له

جل تحسين مستواها و، والوجبات الخفيفة
أ
         التي اعتمد بعضه على عقد التسيير من ا

و حتمي للبعض من هذه المطاعم ، من  ضروري  صارللمستهلك  الخدمات المقدمةترقية و
جل إمكانية مواكبتها للت

أ
 طورات الحديثة و القدرة على مواجهة المنافسة في هذا المجال. ا
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 ــــ القطاع الصناعي و التوزيع: 

ت لهدف ضمان افتتاح  يرتبط 
 
عقد التسيير بالمجال الصناعي بغرض بناء المنشا

نه يبرم 
أ
ي ا

أ
نه يلتزم المسير بتقديم خبراته في مرحلة تكوين المؤسسة ، ا

أ
ي ا

أ
ة ، ا

أ
المنشا

سس المؤسسة في المجال الذي يعمل 
أ
عقد التسيير البتدائي بين المسير و المالك الذي ا

خير بتقديم معارفه فيما يخص بناء المشروع  فيه المسير ، وبموجب العقد ، يقوم
أ
هذا ال

نه يحوز معرفة فنية .
أ
ساس ا

أ
 إلى غاية افتتاحه على ا

ما فيما يخص قط     اع التوزيع 
أ
، فإن عقد التسيير يستعمل خاصة في المحالت ا

 ذات المجال الواسع . 

 ـــ مجال الموانئ:

 اإلماراتيةالمجموعة  في هذا مجال الموانئ فقد وقع على سبيل المثال رئيس 
حمد بن سليم" اتفاق الشراكة مع وزارة النقل الجزائرية ، 

أ
لموانئ دبي العالمية " سلطات ا

 يهدف إلى تطوير رصيف الحاويات لميناء الجزائر و ميناء جنجن بولية جيجل .

ن شركة دبي للموانئ العالمية معروفة بخبرتها و مهارتها في مجال تسيير  
أ
كما ا

خيرة حاليا ما يقارب ، إذ تسير الموانئ 
أ
 ميناء موزع عبر خمس قارات. 87هذه ال

ن اللجوء إلى تقنية تسيير الموانئ ليس معناها خوصصة  
أ
و ما تجدر اإلشارة إليه ا

ت
 
مالك الدولة ، و إنما الهدف من ورائها هو  8المؤسسات و المنشا

أ
، إذ تبقى ضمن ا

 تحديثها و تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها.

 ـــ قطاع المرافق العامة:

لقد انتشر عقد التسيير مؤخرا بصفة واسعة في تسيير المرافق العمومية ، و هذا  
شكل يضمن الغرض من في مختلف المجالت ، لهدف تطوير القطاعات و خدمة الزبائن ب

المرافق العمومية ، وهذا بعد الصطالحات القتصادية التي عرفتها مختلف دول العالم 
 الثالث.

                                                           
حمد محمد محرز : النظام القانوني للخصخصة   تحويل شركات القطاع العام 8 

أ
ة  إلى شركات القطاع الخاص( ا

أ
  منشا

 .282 ، ص2119توزيع المعارف، اإلسكندرية، مصر ، 
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نه لبد عليها  
أ
ت الدولة الجزائرية ا

أ
إذ دائما و مع إطار اإلصالحات القتصادية ، را

قطاع  يشملمن إعادة النظر في قطاعاتها القتصادية ، فقامت بابرام عدة عقود تسيير 
هم هذه العقود نجد ما

أ
 يلي: المرافق العامة ، ولعلى من ا

برم بين اقع
أ
، ومركز الطاقة لتسيير لشركة الوطنية الجزائرية للتصفيةد التسيير الذي ا

رزيو ، 
أ
، بغرض تطويره و توسيعها حتى تتطور المواد  2112مارس  8ذلك بتاريخ ومصفاة ا

وربية 
أ
 .2118لسنة المصفاة لالستجابة للمعايير ال

رو  
أ
بعة المهمة على قد جاء هذا العقد في إطار برنامج تحديث المصافي ال

رزيو ، سكيكدة ، الجزائر و حاسي مسعود.المستوى الوطني و
أ
 المتمثلة في : ا

تعد المجموعة من بين المجموعات الخمسة المتطورة على المستوى هذا و 
زيد من تسعة عشر تقني ،

أ
      و المختصة في الهندسة ، و البناء ، العالمي ، و التي تضم ا

 الغاز ، والبتروكيمياء.والخدمات في مجال البترول ، و

فهذا العقد يتعلق بقطاع المحروقات ، و هو المجال الذي اهتمت به الجزائر لما  
همية كبيرة على الصعيد القتصادي للبالد ، ليس فقط في مرحلة اإلصالحات 

أ
له من ا

 عرفتها الجزائر بعد اعتمادها للنظام الليبرالي ، بل منذ الستقالل.القتصادية التي 

ن عقد التسيير ليمكن التوصل من خال  خاتمة:
أ
 قد تمكن إلى حد بعيد  هذا المقال ا

من تطوير اقتصاديات الدول المختلفة نتيجة لعجزها ، ونقص خبرتها ك تقنية مستحدثة 
سواق  القتصادية العالمية ، كما كان في تسيير مؤسساتها ، وفق اإلستراتجية 

أ
الحالية لال

له الفضل الكبير في مساعدة المؤسسات القتصادية المتطورة على تحقيق المردودية 
رباح الطائلة لطرفيه.

أ
المالية ، وتحقيق تطور و ترقية  الستثمار، من خالل تحقيق ال

نه له الفضل في ضمان  
أ
شخاص وكما ا

أ
رؤوس والسلع و  الخدماتحرية انتقال ال

نحاء العالم .
أ
موال إلى كل ا

أ
 ال

نه و 
أ
بالنسبة لتجربة الجزائر من خالل تسيير مؤسساتها العمومية القتصادية إل ا

تي بكل ما كان متوقعا من
أ
ن نتائجها لم تا

أ
ذلك يرجع إلى ها وبهذه التقنية فإنه يمكن القول ا

همها:
أ
مور ا

أ
 العديد من ال
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ن القانون 
أ
ا ناقصا بالنظر إلى سابقا شكل إطار قانوني ر بالتسيير و المذكو  المتعلق 11-48    ا

حكامه
أ
همية هذا العقد و، فهي قليلمجموع ا

أ
ثير على ة جدا مقارنة با

أ
حساسيته في التا

و السلبي ، إذ ل ت
أ
، ل تعدى نصوص هذا القانون عشرة موادالقتصاد الوطني باإليجابي ا

ن تصل إلى التغطية الكاملة لتقنية 
أ
عقد التسيير.و لهذا يوصى بضرورة مراجعة هذا يمكن ا

يضمن فعالية المؤسسات التي ، بما يحقق العدالة للطرفين ، و القانون لتدارك النقائص
 تخضع لهذه التقنية. 

جانب من خالل 
أ
   عدم استفادة المسيرين الجزائريين من خبرات و تقنيات المسيرين ال

 تهم و تقنياتهم في التسيير المدروس والمحنك.عدم محاولة التعلم و الستفادة من تجرب

 قائمة المراجع :

حمد فوزي ملوخية : مدخل إلى عالم السياحة، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، مصر ، 
أ
 . 2117    ا

ولى، اإلسكندرية ، 
أ
    هشام علي صادق : عقود التجارة الدولية ، دار المطبوعات الجامعية ، الطبعة ال

 .2117مصر ، 
ة المعارف ،     محمد كامل مرسي باشا ، 

أ
،  اإلسكندريةشرح القانون المدني ، العقود المسماة، منشا

 .2112مصر، 
       النشر ، دار هومة للطباعة و رشيد واضح : المؤسسة في التشريع الجزائري بين النظرية و التطبيق   

 .2119و التوزيع ، الجزائر 
حمد محمد محرز : النظام   
أ
القانوني للخصخصة   تحويل شركات القطاع العام إلى شركات القطاع  ا

ة توزيع المعارف، اإلسكندرية، مصر ، 
أ
 .2119الخاص   منشا

    محمد ابراهيم دسوقي : الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات ، وإبرام العقود ، معهد الطباعة 
 .1882العامة ، الرياض ، السعودية ،

بو زيد     
أ
الشركات التجارية في القانون المصري و المقارن ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  رضوان:ا

1844. 
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مين الفالحي في 
 
عمألو ترقية  تمويلدور التأ

 
ةالفالحي ال  

 كحيل حيأة د. 
ستاذة 

أ
  ة )محاضر ا

أ
 (ا

 العلوم السياسيةكلية الحقوق و
 2جامعة البليدة 

gmail.com  @ kohil.hayet5 
 

 مقدمة :

هم مالمح إ      
أ
بقطاع  الهتمامالمتطورة، تزايد  القتصادياتن الذي يعتبر من ا

ة التي تعكس المستوى الحقيقي له ذا 
 
سواقه باعتباره المرا

أ
مينات، وتطوير وتوسيع ا

أ
التا

مين هو بناء 
أ
متكامل  اقتصادالتطور، وبذلك يكون الهدف المنشود من خالل صناعة التا

، و من جهة  والمنافسة الدولية القتصاديصميم النماء يضع النظام المالي الجزائري في 
خرى 

أ
مين  ا

أ
ليةيعتبر التا

 
عمالتعمل على تطوير و ترقية قطاعات  ا

أ
       المختلفة صناعية  ال

المخاطر المتشعبة و المتزايدة  سياحية و فالحية ...من خالل ما توفر من ضمانات لدرءو
، و تجاوز العقبات التي تعرفها هذه القطاعات  اإلنتاجتقديم التمويل الالزم لمواصلة و

عمال الفالحية بطبيعتها تعرف العديد من المخاطر الطبيعية 
أ
خاصة القطاع الفالحي،  فال

عمال الفالحية بنوع 
أ
و حيوانية  و هو ما  يصعب مهمة ممارسة ال

 
المناخية نباتية كانت ا

ريحية و المردودية العالية المستوى ، فكان الت
أ
داة الفعالة التي من ال

أ
امين الفالحي ال

عمال الفالحية 
أ
      يمكن العتماد عليها لتحقيق تلك الغاية المنشودة و هي ترقية قطاع ال

مينية المختلفة التي يقدمها في و
أ
بالتالي ترقية القتصاد الوطني من خالل الخدمات التا

 .مؤسسات مهنية متخصصة  إطار

طرحها بهذا الصدد تتمحور حول دور التامين الفالحي في  التي يمكن اإلشكاليةو         
 القطاع الفالحي و تمويله ،ترقية 

 محورين : إلىلإلجابة على هذه اإلشكالية تم تقسيم البحث            

ولالمحور  -
 
 : مفهوم التأمين الفالحي ال

مين : دور المحور الثأني  -
 
  الفالحي القطأع في تمويل و ترقية الفالحي التأ
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ولالمحور 
 
 مفهوم التأمين الفالحي : ال

داة فعالة لمواجهة و تسيير المخاطر التي يعرفها القطاع     
أ
يعتبر التامين الفالحي ا

مينية تستجيب لتطلعات المشتغلين في 
أ
الفالحي من خالل ما يقدمه من منتجات تا

 الميدان الفالحي .

ول
 
 الفالحي تعريف التأمين: ا

 الزراعي القطاع تعرض جراء الخسائر تقليل إلى تهدف وسيلة هو الفالحي التامين      
عباء بتوزيع المخاطرة، لعناصر

أ
 المزارعين من كبيرة مجموعة على الخسائر هذه ا

ن كما المشاركين،
أ
نه بل فقط، المحاصيل على التامين على يقتصر ل الزراعي التامين ا

أ
 ا

يضا يشمل
أ
               البالستيكية والبيوت المائي والستزراع والغابات، الخيول الماشية، ا

 . 1 الزراعية 
مين تعريف يمكنكما        

أ
نه على الفالحي التا

أ
حد ا

أ
نواع ا

أ
مين ا

أ
 بحماية يهتم الذي التا

خطار من الفالحين المنتجين
أ
 ل التي الفالحي المتعلقة باإلنتاج المحتملة الفالحية ال

قساط دفع خالل من عليها السيطرة يمكن
أ
ن المحتمل نظير الخطر حجم ا

أ
 شركات تقوم ا

مين
أ
 حسب التعويض هذا يكون بحيث حدث، إذا الخطر هذا عن المؤمن بتعويض التا

مين شركة بين مالمبر  العقد
أ
 .2المؤمن و التا

و حادث قد 
أ
مين الفالحي هو عملية قانونية موضوعها تغطية خطر ا

أ
إذن فالتا

عمال الفالحية التي يقوم بها الفالح ، في شكل تعويض . 
أ
و ال

أ
 يصيب النشاطات ا

ربعة خصائص تتمثل فيما يلي:و      
أ
مين الفالحي ا

أ
 للتا

مين الزراعي على توزيع الخسائر التي قد تلحق بمجموعة صغي -
أ
رة من المزارعين يعمل التا

مين من المؤمن لهم والذين يكون 
أ
على كامل المزارعين المشاركين في عملية التا

مين؛
أ
عداد الكبيرة في التا

أ
 عددهم كبيرا عادة، وهذا هو جوهر قانون ال

مين عليه بحيث يعود إلى  -
أ
 التعويض للخسائر لما تم التا

أ
مين الزراعي على مبدا

أ
يقوم التا

صلي قبل تعرضه
أ
مكن؛ وضعه ال

أ
 للمخاطر ما ا

                                                           
مين اإلستراتيجي طارق: الدور  سمية ، حمول سعال 1 

أ
 لحالة الفالحي ، إلشارة القطاع وإدارة تسيير سياسة دعم في للتا

عمال وإدارة التسويقية الدراسات مجلة"الجزائر
أ
 871ص ، 2018 جانفي 1 العدد-2 المجلد ال

مين المختار : دور  زابي  2 
أ
 والتجارية القتصادية العلوم كلية، مذكرة ماستر ،  الزراعي القطاع تنمية في الفالحي التا

 53، ص  - 2018 /2017المسيلة،  بوضياف محمد جامعة التسيير،  وعلوم
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مين الزراعي على تحويل المخاطرة من المؤمن لهم )المزارعين( إلى جهات  -
أ
يعمل التا

مين القادرة على تحمل عبئ الخسارة الناجمة عن هذه المخاطرة؛
أ
 التا

مين الزراعي على تعويض الخسائر غير المتوقعة التي يتعرض لها المزارع والتي  -
أ
يعمل التا

كل عشوائي فقط ول يتم تعويضه عن الخسائر الناجمة عن مخاطر تحدث بالصدفة وبش
 .3متعمدة 

عمألثأنيأ : تعريف 
 
 الفالحية  ال

عمال ذات الطبيعة الفالحية من خالل         
أ
تطرق المشرع الجزائري إلى تعريف ال

مفهوم في مادته الثانية بنصها: " يعتبر ذا طابع فالحي في  4 69/95المرسوم التنفيذي رقم 
و حيواني و تكاثره " .

أ
 هذا المرسوم كل نشاط يرتبط بسير دورة نمو منتوج نباتي ا

عاله مفهوم النشاطات الفالحية  35كما وّسعت المادة          
أ
من نفس المرسوم التنفيذي ا

و هو امتداد له ، ل سيما خزن المنتوجات 
أ
لتشمل " كل نشاط يستند إلى الستغالل ا

و الحي
أ
وانية و تحويلها و تسويقها و توضيبها عندما تتولد هذه المنتوجات من النباتية ا

 31/895من القانون رقم  53/8الستغالل " ، و هو نفس المعنى الذي تضّمنته المادة 
بنصها : " تعتبر ذات طبيعة فالحية في مفهوم هذا القانون ، كل النشاطات التي تتعلق 

و بالتحكم و باستغالل دورة بيولوجية ذا
أ
و حيواني ، التي تشكل مرحلة ا

أ
ت طابع نباتي ا

نشطة التي تجري على امتداد عمل 
أ
عدة مراحل ضرورية لصيرورة هذه الدورة و كذا ال

و الحيوانية و توضيبها و تحويلها و تسويقها ، 
أ
اإلنتاج و ل سيما منها تخزين المواد النباتية ا

تية حصرا من المستثمرة 
أ
 . 6  "عندما تكون هذه المواد متا

 

 

                                                           
مين في ترقية القطاع الفالحي في الجزائر، القينعي عبد الحق ، القينعي عز الدين :  3 

أ
الملتقى الوطني مساهمة قطاع التا

مين و دوره في التنمية القتصادالول حول 
أ
 2ية كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة البليدة النظام القانوني للتا

 5ص ،  2381ديسمبر  3/9يومي 
، يعرف النشاطات الفالحية ويحدد شروط اإلعتراف بصفة 27/38/8669المؤرخ في  69/95المرسوم التنفيذي رقم  4 

 8669، لعام  37الفالح وكيفياته ، جريدة رسمية رقم 
  2331لعام  59، جريدة رسمية رقم ، المتضمن قانون التوجيه الفالحي  35/31/2331المؤرخ في  31/89القانون رقم  5 
مين الفالحي و دوره في التنمية القتصادية،  كحيل حكيمة، حشود نسيمة :      6 

أ
الملتقى الوطني الول حول  التا

مين و دوره في التنمية القتصادية كلية الحقوق 
أ
 3/9يومي  2و العلوم السياسية جامعة البليدة النظام القانوني للتا

  2، ص  2381ديسمبر 
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مين منتجأت : ثألثأ
 
 الفالحي التأ

 التامين بعض شركات قبل من تسوق التي الفالحي التامين منتجات من العديد يوجد       
مين منها نذكر

أ
مين الحريق، بعد الستغالل خسارة على التا

أ
 للفالح، المدنية المسؤولية تا

مين
أ
مين الزراعية ، المعدات تا

أ
ضرار تا

أ
مين المياه عن الناتجة  ال

أ
 البالستيكية، البيوت تا

مين
أ
مين منتجات لبعض بشرح مختصر وسنقوم إلخ،...البرد ضد التا

أ
 حسب  الفالحي التا

تي
أ
 :   ال

 
 
مين ضد البرد:ال- ا

 
ضرار الناتجة عن وقوع البرد على المحاصيل  تأ

أ
مين ال

أ
يغطي عقد التا

عالف؛ الخضروات؛ المحاصيل الصناعية؛ الزهور 
أ
مثل الحبوب؛ القش؛ البقول؛ ال

مين الخسائر التي تلحق بفعل البرد البيوت 
أ
شجار المثمرة، كما يضمن عقد التا

أ
وال

مر رقم  من 35المادة ، وفي هذا اإلطار نصت 7 البالستيكية)البالستيك والمحصول(
أ
ال

مينات " 63-37
أ
ضرار الناجمة  المتعلق بالتا

أ
مين من البرد يضمن المؤمن ال

أ
في مجال التا

و العقارية.
أ
موال المنقولة و/ا

أ
لي لحبات البرد على ال

 
 عن الفعل ال

مين محاصيل غير مخزنة، ينطبق الضمان على الخسائر في  
أ
إذا كان موضوع التا

ن تدرج الخسارة في النوعية في اتفاق صريح مقابل قسط إضافي". 
أ
 الكمية، ويمكن ا

حكام المادة  
أ
ن تطبيقا ل

أ
من نفس القانون؛ مهلة  83وما تجدر اإلشارة إليه ا

ربعة)
أ
مين على البرد عند حدوث الحادث تحدد با

أ
يام ابتداء من 5التصريح في مجال التا

أ
( ا

و القوة القاهرة.لحالتاريخ وقوع الحادث، إل في ا
أ
   8 ة الطارئة ا

ما البرد فهو عبارة عن ك تل من الجليد غير منتظمة الشكل يتراوح قطرها من بضعة         
أ
ا

مليمترات إلى عدة سنتيمترات ، تتشكل في الغيوم الركامية الثخينة عادة في الموسم 
ما الثل

أ
ثناء العواصف الرعدية نتيجة تجمد قطرات المطر ، ا

أ
ج فهو الماء الذي الدافئ و ا

                                                           
فاطمة الزهراء طاهري: دور التامين في تسيير المخاطر الزراعية ، مجلة العلوم النسانية ، جامعة محمد خيضر بسكرة  7

 . 513، ص 2388، جوان  22، العدد 
مر رقم  8 

أ
مينات المعدل و المتمم ، جريدة رسمية رقم ، المتعلق  23/38/8663المؤرخ في  37-63ال

أ
لسنة  85بالتا

8663. 
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            كالهما يؤثران على المحاصيل الزراعية إذا تساقطت عليها، و اشتدت برودته فتجمد
 9غطتها لفترة معينة .و

مين - ب
 
مين شركات تضمن :العواصف ضد التأ

أ
 تسببها التي الكمية في الخسائر التا

و جزئي إتالف إلى تؤدي التي القوية الرياح
أ
شجار وكذا للنباتات، كلي ا

أ
 المثمرة، ال

 .إلخ...البالستيكية البيوت النخيل،

مين - ت
 
- تضرر  عن الناجمة كمية في الخسارة مقدار يضمن :الفيضأنأت ضد التأ
شجار النباتات،

أ
 وكذا البالستيكية، البيوت البطاطا، الكروم، النخيل، المثمرة، ال

و لها، الطوفانة المياه اجتياح نتيجة المشاتل
أ
رضية، التحت القنوات في تسرب ا

أ
و ا

أ
 ا

و المياه، صرف قنوات
أ
نهار، و البحر المياه فيضانات ا

أ
 .10البحيرات و البرك الينابيع، ال

ما الفيضانات فتحدث عندما تتجاوز كميات المياه الواردة من مصادر مختلفة 
أ
ا

ن تكون موسمية يمكن توقع حدوثها في فترة 
أ
قدرتها على استيعابها ، و الفيضانات إما ا

و الثلوج ، و إما مفاجئة تكون نتيجة حدوث إعاقة 
أ
مطار ا

أ
معينة من السنة بسبب مياه ال

في مجرى النهر بسبب تراكم رواسب و صخور تعمل على رفع مستوى منسوب المياه في 
و إذا ما حدثت تسببت   النهر ، و قد تكون الفيضانات ناتجة عن تصدع و انهيار السدود

 11صيل الزراعية.في خسائر معتبرة في المحا
مين - ث

 
 طبيعي عامل ك ثافة تغير عن الناجمة الكمية الخسائر يغطي :الجليد ضد التأ
جزاء على الجليد سقوط يسببه

أ
شجار النباتات،  ا

أ
 .والمشاتل المثمرة ال

مين - ج
 
سقف انهيار عن الناجمة الخسائر يغطي :الثلج ضد التأ

أ
 البالستيكية البيوت ا

 .المحاصيل تضرر  الى يؤدي مما عليها الثلج تراكم  نتيجة

مين - ح
 
و  الساخنة الرياح هبوب عن الناجمة الكمية الخسائر يضمن :السيروكو ضد التأ

أ
ا

جزاء تصيب التي لجافةا
أ
رض فوق النباتات  ا

أ
شجارو  ال

أ
 .المثمرة  ال

مين - خ
 
مطأر ضد التأ

 
مطار سقوط عن الناجمة الكمية الخسائر النوع هذا يغطي :ال

أ
 على ا

 .الناضجة المحاصيل

                                                           
 5كحيل حكيمة ، حشود نسيمة : مرجع سابق ، ص  9 
 59زابي المختار : مرجع سابق ، ص  10 
 5كحيل حكيمة  ، حشود نسيمة : مرجع سابق ،   11 
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مين - د
 
ثير عن الناجمة الخسائر النوع هذا يغطي :الشمس ضد التأ

أ
شعة السلبي التا

أ
 ل

وراق على الشمس
أ
شجار  ا

أ
 .12الخ...المثمرة ال

مين - ذ
 
مين شركة تضمن :الحيوانأت هالك ضد التأ

أ
 عن الناتجة الحيوانات فقدان التا

و طبيعي موت حالة
أ
و حوادث عن ا

أ
مراض ا

أ
 الحيوانات قتل حالة في الضمان ويسري  ا

و الوقاية بغرض
أ
ضرار تهديد ا

أ
مر ذلك تم إذا ال

أ
و العمومية السلطات من با

أ
 شركة من ا

مين
أ
 .13التا

مر رقم  56لنص المادة  تطبيقاو
أ
المعدل و المتمم يضمن المؤمن  37-63من ال

مراض ، و يسري الضمان 
أ
و ا
أ
و بحوادث ا

أ
هالك الحيوانات في حالة فقدانها بموت طبيعية ا

و من المؤمن 
أ
مر من السلطات العمومية ا

أ
يضا في مواجهة المؤمن إذا تم قتل الحيوانات با

أ
ا

من له بهالك الحيوانات لسيما في جانب المتعلق نفسه بغرض الوقاية ، و إذا تسبب المؤ
بالصحة فإن المطالبة بحقوقه في مبلغ التعويض غير جائز إل في الحالت التي تكون 

مر   33خارج إرادته كالقوة القاهرة تطبيقا لنص المادة 
أ
عاله .14 37-63من ال

أ
 المذكور ا

مين شركة وتفرض      
أ
 من والتقليل للوقاية اإلرشاداتو التدابير بعض له المؤمن على التا

خطار لهذه التعرض
أ
 : وهي ال

 المالطية، والحمى السل بمرض المؤمنة المواشي إصابة لعدم الطبية الشهادة يم تقد -
شهر؛06 كل مجددة

أ
 ا

 التربية؛ حوادث لتجنب المعلف في مغناطيس ضع و -
مالح نقائص لتفادي اإلسطبل في المعدنية الحجرة ضع و -

أ
عالف؛ في المعدنية ال

أ
 ال

جل من المعروضة تلك سن مراقبةو الحيوانات بترقيم القيام -
أ
مين؛ ا

أ
 التا

 الفضالت؛ نزع  وسائل توفير -
ماكن والعتاد اإلسطبل نظافة -

أ
 المجاورة؛ وال

 والعلف؛ المياه وفرة -
                                                           

مين محمد،  إنساعد مصطفى 12 
أ
مين دور :  تمار ا

أ
 اإلقتصادية العلوم في، مذكرة ماستر ،  الفالحية المخاطر إدارة في التا

مينات جامعة إقتصاد تخصص
أ
،  التسيير وعلوم والتجارية القتصادية العلوم كلية مليانة بخميس بونعامة الجياللي التا

 86ص  2017 /2018
الملتقى  الفالحيدور التامين عن الخطار الزراعية  في استمرارية المنتوج سمرود عبد القادر ، حمانة بوشرمة :   13 

مين و دوره في التنمية القتصادية كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة الوطني الول حول 
أ
النظام القانوني للتا

 6ص  ،  2381ديسمبر  3/9يومي  2البليدة 
مينات المعدل و المتمم  63/37المر رقم  14 

أ
 المتعلق بالتا
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  .15الحوادث لتجنب التربية لمقاييس مطابق إسطبل وتوفير خبرة ذات العاملة اليد ضع و-
مين دور المحور الثأني : 

 
  الفالحي القطأع و ترقيةتمويل  في الفالحي التأ

موال واستخدام توفیر على انه  الفالحي التمویليمكن تعريف          
أ
 لتطویر الالزمة ال

و، معیشتهم مستوى وتحسین المزارعين دخول وتحسین عةرا الز 
أ
 الفالحین هو منح ا

  استغالل فرصة المستثمرین
أ
  استصالح وكذلك ضیهمرا ا

أ
 خالل من ویةراالصح ضيرا ال

نواع اقتناء على قدرتهم
أ
سمدة المبیدات من مختلفة ا

أ
لت وال

 
 باستصالح الخاصة وال

 
أ
  لستغالل الري  وتدعیم وتهیئتها ضيرا ال

أ
ك ثر في ضيرا ال

أ
 خالل إنتاجیة دورة من ا

 .16السنة

ول
 
مين الفالحي في التنمية الفالحية ا

 
 : دور التأ

مين يلعب    
أ
داة كونه الفالحية التنمية في رئيسيا دورا  الفالحي التا

أ
 إلدارة فعالة مراجعة ا

نواعها، بمختلف الفالحية المخاطر
أ
مينية التغطيات من العديد يقدم بحيث ا

أ
 من التي التا

ن شانها
أ
 : يلي كما سنوضحه ما وهذا الفالحي، القطاع وتدعم تساعد ا

مين يوفر -
أ
جهزة لمعدات النقل خطر تغطية الفالحي التا

أ
 جلبها عند اإلنتاج وا

و الخارج من
أ
 .والتشييد التركيب مخاطر تغطية إلى باإلضافة الداخل، من ا

مين يعمل -
أ
 التي المخاطر من الزراعي الستثمار تغطية على الفالحي التا
و المستثمر  بتعويض وذلك لها يتعرض

أ
 في استثمره الذي بالمبلغ المزارع ا

فة بسبب كان سواء الزراعة، له تعرضت الذي التلف حالة في الزراعة
 
 ا

صابت طبيعية
أ
و والحشرات، والجراد كالطير الزرع ا

أ
 نزول عدم بسبب جفاف ا

و مطريا، ريا تروى الزراعة كانت إن المطر
أ
و الغرق، بسبب ا

أ
 العواصف، ا

و والبرد،
أ
و الصقيع، ا

أ
مراض ا

أ
 .17النبات ا

مين تغطية -
أ
و مرضها، حالة في الحيوانية الثروة تا

أ
  .سرقتها ا

                                                           
مين رميسة  15 

أ
خطار خليل : تا

أ
مينات ،  ، الفالحية ال

أ
م مهيدي بن  بي العر جامعةمذكرة ماستر تخصص تا

أ
قي ،  البوا ا

  57، ص  2382/2385،  التسيير علوم و التجارية العلوم و القتصادية العلوم كلية
فاقمريم اسماعيل :   16 

 
الوطني للتامين عن البطالة للقطاع الفالحي في الجزائر ، مذكرة ماستر  تمويل الصندوق واقع وا

م علوم اقتصادية ، جامعة تخصص
أ
 2387/2381و العلوم التجارية و علوم التسيير ،  القتصادية العلوم كلية، البواقي ا

 55ص ، 
  23ص مرجع سابق ، مصطفى انساعد ، محمد امين تمار :  17 
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مين تغطيات بتوفير الزراعي للتامين اإليجابي الدور  يمتد -
أ
 يعمق وهذا الصادرات تا

مينية التغطية تمتد التنموي،حيث النشاط من
أ
 هذه تسويق لمراحل التا

 المستورد يتمكن لم إذا تعويضه بموجبها يتم تغطية للمصدر يوفر بما المنتوجات
سباب راجع ذلك كان سواء والحيوانية، الزراعية الصادرات قيمة سداد من

أ
 مالية ل

و ، المستورد إفالس ذلك في بما
أ
سباب ا

أ
 التي الدولة سلطات منع :مثل سياسية ا

و الصادرات بقيمة الوفاء من إليها التصدير تم
أ
جيلها ا

أ
 هيئة المستوردكان   سواء تا

و حكومية
أ
و خاصة، ا

أ
و العقد، بعمل القيمة تحويل على قيود فرض ا

أ
 سعر فرض ا

و تمييزي، صرف
أ
هلية الضطرابات ا

أ
عمال ال

أ
 لها تتعرض التي العسكرية وال

صول
أ
 .للمدين المادية ال

مينية التغطيات توفير -
أ
 .التخزين حالة في اإلنتاج بحماية الخاصة التا

ت للحظائر تغطيات توفير -
 
 كالحريق تهددها التي المخاطر من الزراعية والمنشا

 .المخاطر من وغيرها والنفجار والسرقة

مينية التغطيات توفير -
أ
 سواء الزراعية والحيوانية، التنمية حقل في للعاملين التا

و مزارعين كانوا
أ
مين تغطيات عبر تنفيذيين ا

أ
 الوفاة مخاطر تشمل التي الصحي التا

سرهم للعاملين والمعاشات والعجز واإلصابة
أ
 .18وا

مين الفالحي في 
 
 المشأريع القتصأديةتمويل  ثأنيأ : دور التأ

مين على       
أ
ن  تجميعيعمل التا

أ
موال بواسطة الحتياطات الفنية، ل

أ
ك تلة معتبرة من ال

داء الخدمة 
أ
موال بل وتحصيل القسط يكون قبل ا

أ
مين ل تك تنز هذه ال

أ
شركات التا

سهم، سندات تستغلها
أ
، عقارات( و بالتالي المساهمة في تمويل في صور متعددة)ا

من خالل اإلقبال على إقامة مشاريع جديدة مما يترتب عنه رفع  القتصاديةالمشاريع 
فراد و با

أ
 . الجتماعي الستقرارتالي تحقيق لمستوى معيشة ال

قساط من المؤمنيالحو     
أ
مين تتحصل على ا

أ
ن شركات التا

أ
بتجميع هذه لهم، و ظ ا

مين بتمويل المش
أ
موال منظمة، فتقوم شركات التا

أ
قساط تصبح ا

أ
روعات القتصادية ال

                                                           
مينبوعتبة فوزية :  18 

أ
ولالملتقى الوطني  الفالحيالزراعية ،  التنمية دعم في ودوره الفالحي التا

أ
النظام حول  ال

مين و دوره في التنمية القتصادية كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة البليدة 
أ
ديسمبر  3/9يومي  2القانوني للتا

  6ص  ،  2381
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و عن طريق و ضعها في البنك المركزي الجزائري الذي يضع جزءا منها في الخزينة 
أ
مباشرة ا

خيرة تقوم بتمويل المؤسسات منها ما تقترضها للبنوك الصغيرةالعمومية و
أ
، هذه ال

موالها الفائضة في البنك المركزي الجزائر 
أ
ن هذه البنوك تقوم بوضع ا

أ
 ، ي اإلنتاجية ، كما ا

تقوم بتمويل البنك الجزائري للتنمية الذي يقوم وم بتمويل المشاريع القتصادية وتقو
كل هذا يطلق فرص عمل جديدة في اإلنتاج ، تقديم قروض للمؤسسات اإلنتاجية و بدوره ب

موال مجمعة 
أ
رباح كا

أ
مين نتيجة لتزايد المشاريع الممولة تحصل على ال

أ
ن شركات التا

أ
كما ا

               تياطات تحتفظ بها لمواجهة التزاماتها اتجاه المؤمن لهم ، تمكنها من تكوين اح
 .19ارتفاع فرص تمويل المشاريع القتصاديةوبهذا يكون هناك تبادل للمنافع و

ن و       
أ
مينبذلك يمكن القول ا

أ
فضل الفالحي التا

أ
 منح تشجيع و لتسهيل وسيلة ا

موالهم على للمقرضين ضمانات من يوفره ما خالل من ذلك يتضح و  الئ تمان
أ
مين ا

أ
 فالتا

 اتساع إلى يؤدي القروض هذا ما تقديم على يحفزه مما المقرض يحمي بذلك الفالحي
 وزيادة الريفية التنمية على فوائد من عنها يترتب ما و الفالحي الدعم و الئ تمان عمليات
 .20التجارية  الثقة

مين الفالحي ثألثأ : 
 
دارة فيدور التأ   المخأطر ا 

و بها التنبؤ يمكن ل مخاطر الزراعية المخاطر باعتبار      
أ
 بفعل كانت سواء عها،توق ا

و الطبيعية والكوارث الطقس عوامل
أ
و السياسية الكوارث بفعل ا

أ
 التسويق انعدام بفعل ا

و الزراعية للمنتجات
أ
  بفعل حتى ا

أ
حيانا ينجم الذي الخطا

أ
ن نجد المزارع، من ا

أ
مين ا

أ
 التا

مين استقرار في المساعدة على يعمل الزراعي
أ
 طريق عن الزراعي المجتمع احتياجات وتا

سرته المزارع وممتلكات لمحاصيل التغطيات من مجموعه تقديم
أ
  .ومسؤوليته وا

مين بذلك يمكنو      
أ
                و نقل من الخسائر التقليل و المخاطر درء الفالحي من التا

 21 .المدربة الفنية الخبرة ويوفر التقنية توطين و 

                                                           
ثاره في القتصاد الوطني.احمد الزهيري :  19 

 
مين و ا

أ
همية التا

أ
 2388, 85الثالثاء يونيو ،  / دراسة حالة الجزائرا

http://altamin.hooxs.com/  26/82/2386تاريخ الطالع . 
مين اإلستراتيجي طارق: الدور  سمية ، حمول سعال 20 

أ
 لحالة الفالحي ، إلشارة القطاع وإدارة تسيير سياسة دعم في للتا

عمال وإدارة التسويقية الدراسات مجلة"الجزائر
أ
 871ص ، 2018 جانفي 1 العدد-2 المجلد ال

 . 57زابي المختار : مرجع سابق ، ص  21 

http://altamin.hooxs.com/t41-topic#42
http://altamin.hooxs.com/
http://altamin.hooxs.com/
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مين ويحد          
أ
 التي والحيواني النباتي الزراعي القطاع تعوق التي المخاطر من الزراعي التا

هميةف،  والجتماعية يةوالقتصاد والمؤسسية الطبيعية المخاطر منها
أ
مين ا

أ
 في تكمن  التا

نه
أ
 وسائل تطوير في الثقة منحهم وبالتالي المزارعين لستثمارات الحقيقية الحماية يوفر ا

 ،اإلنتاج
 الزراعيين، للمنتجين النفسي الستقرار من حالة إلي ييؤد الذي المناسب المناخ خلق -

مر
أ
خطار؛ التعرض من خوف وند اإلنتاج واستمرار مواصلة عليه يترتب الذي ال

أ
 لال

د إلى ييؤد مما المنتجين ثقة ةزياد -
أ
 المواعيد في والتسويق اإلنتاج خدمات كل يةتا

خير؛ وند ةالمحدد
أ
 تا

 لرتفاع نظرا الزراعي العمل عنار لسيما تعطيل يون الزراعي اإلنتاج عوامل استخدام ضمان
 الزراعي؛ للقطاع الزراعية العمالة نسبة

 القدرة علىظ الحفا ثم ومن الزراعة لقطاع يةالقتصاد والقوة القدرة على ظالحفا  -
 لتحقيق والجتماعية الزراعية التنمية عجلة فعدي  القومي؛ القتصاد لقطاعات يةداالقتص
ن باعتبار يالقتصاد النمو معدل في ةزياد

أ
مين ا

أ
حد الشامل الزراعي التا

أ
 رالمعايي ا

نشطة لتمويل الرئيسية
أ
 .22الزراعية ال

مين يضمن حيث المقرضين مع عيرا الز  المنتج وضع تحسين-
أ
 عيةرا الز  القروض سداد التا

 .المنتج ضراإق في المالية المؤسسات إسهام إستمرار وبالتالي
 بما اإلقتصاد تخدم التي ترا اإلستثما في وتوظيفها إستخدامها يمكن مالية دخول ضمان-

 ،عية را الز  النشاطات ذلك في
خطار غياب في عيةرا الز  العمليات تمويل تكلفة تقليل-

أ
مين شركة تتحملها التي ال

أ
 التا

مر المتعلقة بعدم إمكانية استرداد القرض و فوائده ،
أ
 التمويلية المؤسسات يحفز الذي ال

سعار قروض منح من
أ
و با

أ
قل ربحية هوامش ا

أ
 .23 ا

 
 

                                                           
مين: دور  محمد مليزي  22 

أ
مين ال

أ
 القتصادية العلوم في الماجستير الزراعي، شهادة القطاع تنمية في المصغر التا

مين، جامعة اقتصاديات تخصص
أ
،  2385/2383التسيير،  وعلوم والتجارية القتصادية العلوم كلية،  01 سطيف التا

 .99ص 
قناروس 23 

أ
مين،لمين محمد ا

أ
 الدولية المجلةالمقترحة ،  الحلول و انتشاره معوقات الجزائر بين في الفالحي التا

لمانيا-برلين-العربي الديمقراطي المركز - 2019 شباط -فيفري  الخامس، العدد -القتصادية للدراسات
أ
 827ص ،  ا
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 مؤسسأت التأمين الفالحي رابعأ : 
جنبيةوضعت الجزائر حدا لستغالل قطاع التامين من طرف الشركات      

أ
بموجب  ال

مر
أ
ولىحيث نصت المادة  ، 99/827رقم  ال

أ
       تؤمم الشركة الجزائريةمنه على: )  ال

صولها( و تم بموجب المادة الثانية تحويل كل للتأمين
أ
عادتثم  ،الدولة إلىو خصومها  ا

أ
 ا

مين، مؤسسات تنظيم الدولة 
أ
 دورا معينا ، منها واحدة لكل خصصت حيث التا

 
أ
 :  صندوق التعأون الفالحي -ا
مرصندوق التعاون الفالحي بموجب   ظهر      

أ
ديسمبر  32المؤرخ في : 72/95رقم  ال

ولىحيث نصت المادة  8672
أ
التعاون الفالحي هو مؤسسة مهنية تهدف  إنمنه على ) ال

عضائهاإلى القيام لفائدة 
أ
و المستفيدين بجميع  ا

أ
و المنخرطين او الخاضعين ا

أ
المشتركين ا

و التعويض ، المؤسسة على روح التعاون 
أ
و التامين ا

أ
        عمليات الحتياط الجتماعي ا

نذلك من غير و
أ
رباحيقصد تحقيق  ا

أ
شخاصولهذه الغاية يقوم من جهة بتامين  ا

أ
        ال

موالو
أ
خطارمع ضمان  ال

أ
نوا من جميع  ال

أ
 إخطارالتي تهدد المهنة الفالحية و كذلك  عال

خرى الزراعي و يقوم من جهة  اإلصالحالهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير الفالحة و 
أ
 ا

 .المتعلقة بالمنح العائلية و تغطية مصاريف الولدة ( اإلعاناتبضمان دفع 

 :و يكون تنظيم صندوق التعاون الفالحي على ثالث مستويات
 الصندوق الوطني للتعاون الفالحي على المستوى الوطني  -
 الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي على المستوى الجهوي  -
 24المك تب المحلي على المستوى المحلي. -

تامين الصناديق الجهوية بسعر  بإعادةيقوم الصندوق الوطني للتعاون الفالحي و     
مينهاالتكلفة و 
أ
يسيره مدير عام يتم تعيينه بموجب مرسوم  ، ليوجمعها في اتحاد فدرا  تا

مرمن  83حسب نص المادة الزراعي  اإلصالحبناء على اقتراح من زير الفالحة و 
أ
 72/95 ال
منينو يعتبر الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي الهيئة التي تتعامل مباشرة مع 

أ
، المستا

همهاحيث يضطلع بعدة مهام 
أ
 : ا

وتسليم وثائق التامين الف-
أ
و شركة ا

أ
و الجماعية  إلى كل شخص ا

أ
جمعية لتغطية  ردية ا

خطار
أ
 .الفالحية  ال

                                                           
قريشي العيد : مساهمة الصندوق الوطني للتعاون الفالحي في تغطية الخسائر الفالحية في الجزائر ، مجلة   24 

  213، ص 2387،  8، الجزء  83الدراسات القتصادية و المالية ، جامعة حمة لخضر الوادي ، الجزائر ، العدد 
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بمقتضى النصوص التشريعية و التنظيمية سواء فيما يتعلق  إليهالقيام بالمهام التي تؤول  -
مين الجتماعي الفالحي و النظام التكميلي للتقاعد و الحتياط في المهن الفالحية.

أ
 بالتا
حداثالقيام -

أ
وتسيير جميع المصالح الجتماعية والمؤسسات المهنية لالحتياط لفائدة  با
شخاص

أ
 المستفيدين.  ال
رار من وزير الفالحة و الصالح الزراعي بناء على اقتراح من  يديره مدير يعين بموجب ق 

مامالمدير العام يمثل الصندوق 
أ
ساسالقضاء ،و يقوم على  ا

أ
روح التضامن دون تحقيق  ا

 حساب العمالء.فوائد على 
و ظل الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي الهيئة الوحيدة التي تضطلع بعمليات       

بموجب نص  79/566التامين بالنسبة للقطاع الفالحي ، و ذلك بموجب المرسوم رقم 
ولىالمادة 

أ
)يؤهل صندوق التعاون الفالحي للتقاعد بمفرده لتسيير  منه التي تنص على ال
نظمةجميع 

أ
     التكميلية للتقاعد و الحتياط الجتماعي الخاصة بعمال المهن الفالحية( ال

خرى و إلى جانبه منح المشرع للمؤسسات  المالية 
أ
صالحية تمويل القطاع الفالحي من  ال

خالل عمليات القرض التي يستفيد منها الفالح و كذا الشباب المستثمرون عن طريق 
خرى المؤسسات المقرضة  إحدى

أ
هي الصندوق الوطني للتامين على البطالة ،  و ال

 25الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة .
 صندوق الضمأن على الكوارث الفالحية:  -ب 

من القانون  232تم استحداث صندوق ضمان الكوارث الزراعية بموجب المادة 
جل تحديد تنظيم الصندوق و عمله صدر المرسوم التنفيذي رقم  26 23-17رقم 

أ
، و من ا

 جراء ، و27 82-238
أ
ضرار المادية التي تنشا

أ
يهدف الصندوق إلى تعويض الفالحين عن ال

مين على المخاطر الزراعية .
أ
 الكوارث الفالحية و يرمي إلى تشجيع و تنمية التا

و حدوث مخاطر غيفي حالة وقوع كوارث طبو
أ
في حالة نكبة ر محتملة ويعية ا

عمال مستعجلة على إعادة النشاط الفالحي 
أ
فان الصندوق يتك فل  بمساعدة الفالحين با

                                                           
النظام القانوني التامين الفالحي بين احجام الفالح و انهيار القتصاد ، الملتقى الوطني الول حول  :زبوش سعاد 25 

مين و دوره في ا
أ
    ،  2381ديسمبر  3/9يومي  2العلوم السياسية جامعة البليدة لتنمية القتصادية كلية الحقوق وللتا
  83ص 

 8617لسنة  35، جريدة رسمية رقم  8611المتعلق بقانون المالية لسنة  25/82/8617المؤرخ في   23-17القانون رقم 26 
. 
، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفالحية و  33/39/2382المؤرخ في   238-82المرسوم التنفيذي رقم  27 

 . 2382لسنة  59عمله ، جريدة رسمية رقم 
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خطار غير المؤمنة
أ
و الجزئي لال

أ
يضا إلى تعويض الكلي ا

أ
التي تلحق  المتضرر ، كما يهدف ا
وضاع تخضع للقواعد المنصوص بالمستثمرات الفالحية

أ
ن عملية التك فل بهذه ال

أ
، غير ا

سيس لجنة تقنية ولئية  238-82ليها في المرسوم التنفيذي رقم ع
أ
جل ذلك  تم تا

أ
، و من ا

لتي خلفتها الكوارث للكوارث الفالحية تدعى باللجنة تتك فل بتقدير حجم الخسائر ا
التقييم من الصندوق الجهوي و إجراء الخبرةالفالحية، وتتك فل بمهام التحقيق و

تتضمن مجموع المعطيات ، مع إعداد تقارير مياتعاضدية الفالحية المختص إقليلل
القتصادية التي تسمح بتحرير حصيلة الخسائر التي خلفتها الكوارث المناخية والتقنية و

 الفالحية.
ضرار من قبل و

أ
جل استحقاق التعويض لبد من إيداع طلبات التك فل بال

أ
من ا

و لدى 
أ
القسم الفرعي للفالحة المتضرر لدى الصندوق الجهوي للتعاضدية الفالحية ا

المختص إقليميا حتى يتسنى للخبراء المعينون من طرف مدير الصندوق الجهوي 
عمال التحقيقللتعاضدية الفال

أ
كد من صحة المعلومات ، وبمجرد النتهاء من ا

أ
، حية التا

تعرض نتائج الخبرة مع قائمة المتضررين على اللجنة للمصادقة عليها و عرضها على الوزير 
 .28ف بالفالحة لتخصيص المبالغ الواجب دفعها للولية المعنيةالمكل
 : التعأضديأت الفالحية  ج

هي تجمع مهني من نوع خاص و هي اتحاد اقتصادي يهدف لخدمة مصالح اقتصادية        
عضائه

أ
عضاء، يشارك من خاللها هؤلء عن طريق القيام بنشاطات اقتصادية ل

أ
بصفة  ال

وممولين 
أ
عمالهممستهلكين و يستفيد التحاد من  ا

أ
والخاصة باستعمال خدماته  ا

أ
بطريقة  ا

خرى 
أ
 .29 ا

هيئة مهنية  89-31من القانون رقم  97تعد التعاضدية الفالحية في مفهوم نص المادة       
مين و القرض  إلىتهدف إلى على وجه الخصوص 

أ
مين و إعادة التا

أ
    تحقيق كل عمليات التا

زر وذلك لفائدة شركائها المنخرطينالتعويض الو
 
و  قائم على روح التضامن والتا

أ
ا

 المستفيدين 
تعد صناديق التعاضدية الفالحية شركات مدنية ذات طابع تعاضدي ل تهدف 
إلى تحقيق الربح  و على غرار صندوق الضمان على الكوارث الفالحية و الصندوق الوطني 

عاضدية الفالحية بموجب عقد رسمي  ، و على للتعاون الفالحي ، يتم إنشاء صندوق الت

                                                           
 . 7كحيل حكيمة ، حشود نسيمة : مرجع سابق ، ص  28 
على معطى الله : التنظيمات المهنية الفالحية في الجزائر ، مذكرة ماجستير في القانون الداري ، جامعة الجزائر ،   29 

 . 87كلية الحقوق ، بدون سنة ، ص 
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مين و القرض و التعويض   القيام بعمليات 
أ
ساس يخول لها إلى جانب عمليات التا

أ
هذا ال

ضرار و الحوادث ذات التكلفة 
أ
مين الذي تقوم من خالله بشرائه للتغطية ضد ال

أ
إعادة التا

مين ن
أ
سبة من الخطر مقابل الكبيرة مثل الكوارث الطبيعية ، بحيث يتحمل معيد التا

مين
أ
 . 30  نسبة من قسط التا

 خأتمة :ال
عمال مجال واسع يشمل مختلف القطاعات القتصادية صناعية     

أ
             يعتبر مجال ال

ماموسياحية و فالحية ... و
أ
النفتاح الذي عرفته الجزائر بعد انتهاج سياسة اقتصاد السوق  ا

صبحت جديدة برزت مخاطر
أ
بالتالي العزوف من قبل الك ثير من تهدد هذه القطاعات و ا

عمالرجال 
أ
نباعتبار  ال

أ
عمالمناخ  ا

أ
هذه القلق من ر من التخوف ويكان يشوبه الك ث ال

عمال الفالحية التي بطبيعتها تعرف مخاطر طبيعية عجزت سياسات 
أ
المخاطر ، خاصة ال

ضفى لحد ما الدعم و التمويل التقليدية عن مواجهتها ما طرح فكرة 
أ
التامين الفالحي الذي ا

نينة لدى الفالحين و قد خلصنا لجملة من النتائج الهامة : 
أ
 نوع من الستقرار و الطما

و حادث قد يصيب ا  -
أ
مين الفالحي هو عملية قانونية موضوعها تغطية خطر ا

أ
لتا

عمال الفالحية التي يقوم بها الفالح ، في شكل تعويض،
أ
و ال

أ
عمال النشاطات ا

أ
تعتبر ا

و حيواني و تكاثره  .فالحية 
أ
 كل نشاط يرتبط بسير دورة نمو منتوج نباتي ا

الفالحي منها التامين ضد البرد ، ضد العاصفة ، ضد  التامين منتجات من العديد يوجد -
 الفيضانات ، ضد هالك الماشية ...

موال واستخدام وسيلة لتوفیر الفالحي يعتبر التمویل -
أ
 وتحسین الزراعة تطویرل الالزمة ال

، و هو ما يمكن ان يوفره التامين الفالحي معیشتهم مستوى وتحسین المزارعين دخول
 ...من خالل التعويضات الممنوحة ، و ضمانات القروض،

مين يلعب -
أ
في تمويل المشاريع الفالحية، و التنمية في رئيسيا دورا  الفالحي التا

ليةالمخاطر و هو ما يؤكد حقيقة التامين الفالحي  إدارة القتصادية، و في
 
فعالة لتطوير  كا

عمال
أ
 و ترقيتها و تمويلها ، ال
مينيةتقدم الخدمات  -

أ
الية و هي من قبل منظمات مهنية متخصصة ذات ك فاءات ع التا

، التعاضديات دوق الضمان على الكوارث الفالحيةصنصندوق التعاون الفالحي،
 الفالحية .

 

                                                           
 . 7كحيل حكيمة ، حشود نسيمة : مرجع سابق، ص  30 
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 التالية: بالقتراحاتعلى هذه النتائج يمكن التقدم  بناءو    
مينية لدى الفالحين لما يوفره من ضمانات تعمل على بعث  -

أ
ضرورة تشجيع الثقافة التا

 جديد بعد حدوث المخاطر و تحققها .القطاع الفالحي من 
النظر في النصوص القانونية المنظمة للتامين الفالحي خاصة منها ما يتعلق  إعادة -

ي بالطبيعة القانونية للتامين 
أ
 .نص على إلزامية التامين الفالحي الالفالحي ا

 .بما يتماشى و احتياجات الفالحين إعادة النظر في عقود التامين الفالحي  -
 قأئمة المراجع : 

مين اإلستراتيجي طارق: الدور  سمية ، حمول سعال -8
أ
 القطاع وإدارة تسيير سياسة دعم في للتا

عمال وإدارة التسويقية الدراسات مجلة"الجزائر لحالة إلشارةالفالحي ، 
أ
 جانفي 1 العدد-2 المجلد ال

2018، 
مين في ترقية القطاع الفالحي في القينعي عبد الحق ، القينعي عز الدين :  -2

أ
مساهمة قطاع التا

مين و دوره في التنمية القتصادية كلية الملتقى الوطني الول حول الجزائر، 
أ
النظام القانوني للتا

 ،  2381ديسمبر  3/9يومي  2الحقوق و العلوم السياسية جامعة البليدة 
، يعرف النشاطات الفالحية ويحدد شروط 27/38/8669المؤرخ في  69/95المرسوم التنفيذي رقم  -5

 8669، لعام  37 اإلعتراف بصفة الفالح وكيفياته ، جريدة رسمية رقم
، المتضمن قانون التوجيه الفالحي ، جريدة رسمية  35/31/2331المؤرخ في  31/89القانون رقم  -5

  2331لعام  59رقم 
مين الفالحي و دوره في التنمية القتصادية،  كحيل حكيمة، حشود نسيمة :  -3

أ
الملتقى الوطني  التا

مين و دوره فيالول حول 
أ
التنمية القتصادية كلية الحقوق و العلوم السياسية  النظام القانوني للتا

  ، 2381ديسمبر  3/9يومي  2جامعة البليدة 
فاطمة الزهراء طاهري: دور التامين في تسيير المخاطر الزراعية ، مجلة العلوم النسانية ، جامعة  -9

 ،.  2388، جوان  22محمد خيضر بسكرة ، العدد 
مر رقم  -7

أ
مينات المعدل و المتمم ، جريدة رسمية  23/38/8663المؤرخ في  37-63ال

أ
، المتعلق بالتا

 8663لسنة  85رقم 
مين : دور زابي المختار   -1

أ
 العلوم كلية، مذكرة ماستر ،  الزراعي القطاع تنمية في الفالحي التا

 ،  - 2018 /2017المسيلة،  بوضياف محمد جامعة التسيير،  وعلوم والتجارية القتصادية
مين محمد،  إنساعد مصطفى -6

أ
مين دور :  تمار ا

أ
 في، مذكرة ماستر ،  الفالحية المخاطر إدارة في التا

مينات جامعة إقتصاد اإلقتصادية ، تخصص العلوم
أ
 العلوم كلية مليانة بخميس بونعامة الجياللي التا

  2017 /2018،  التسيير وعلوم والتجارية القتصادية
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دور التامين عن الخطار الزراعية  في استمرارية المنتوج سمرود عبد القادر ، حمانة بوشرمة :    -38
مين و دوره في التنمية القتصادية كلية الفالحي الملتقى الوطني الول حول 

أ
النظام القانوني للتا

 ،   2381ديسمبر  3/9يومي  2الحقوق و العلوم السياسية جامعة البليدة 
مين ميسةر   -88

أ
خطار خليل : تا

أ
مينات ،  الفالحية ال

أ
 بن  بي العر جامعة، مذكرة ماستر تخصص تا

م مهيدي
أ
 ،  2382/2385،  التسيير علوم و التجارية العلوم و القتصادية العلوم قي ، كلية البوا ا

فاقمريم اسماعيل :    -28
 
الفالحي في الوطني للتامين عن البطالة للقطاع  تمويل الصندوق واقع وا

م الجزائر ، مذكرة ماستر تخصص علوم اقتصادية ، جامعة
أ
و العلوم  القتصادية العلوم كلية، البواقي ا

 ،  2387/2381التجارية و علوم التسيير ، 
مينبوعتبة فوزية :  -58

أ
الفالحي الملتقى الوطني الول الزراعية ،  التنمية دعم في ودوره الفالحي التا

مين و دوره في التنمية القتصادية كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة النظام القانوحول 
أ
ني للتا

 ،   2381ديسمبر  3/9يومي  2البليدة 
ثاره في القتصاد الوطني./ دراسة حالة الجزائراحمد الزهيري :   -85

 
مين و ا

أ
همية التا

أ
الثالثاء يونيو ،  ا

85 ,2388 http://altamin.hooxs.com/  26/82/2386تاريخ الطالع . 
مين: دور  محمد مليزي   -38

أ
مين ال

أ
 العلوم في الماجستير الزراعي، شهادة القطاع تنمية في المصغر التا

مين، جامعة اقتصاديات تخصص القتصادية
أ
 والتجارية القتصادية العلوم كلية،  01 سطيف التا

 ،  2385/2383التسيير،  وعلوم
قناروس-98

أ
مين،لمين محمد ا

أ
المقترحة ،  الحلول و انتشاره معوقات الجزائر بين في الفالحي التا

 الديمقراطي المركز - 2019 شباط -فيفري  الخامس، العدد -القتصادية للدراسات الدولية المجلة
لمانيا-برلين-العربي

أ
 ،  ا

قريشي العيد : مساهمة الصندوق الوطني للتعاون الفالحي في تغطية الخسائر الفالحية في الجزائر   -78
،  8، الجزء  83، مجلة الدراسات القتصادية و المالية ، جامعة حمة لخضر الوادي ، الجزائر ، العدد 

2387  ، 
ول: التامين الفالحي بين احجام الفالح و انهيار القتصاد ، الملتقى الوطني زبوش سعاد  -18

أ
حول  ال

مين و دوره في التنمية القتصادية كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة البليدة 
أ
النظام القانوني للتا

 ،  2381ديسمبر  3/9يومي  2
، جريدة رسمية  8611قانون المالية لسنة المتعلق ب 25/82/8617المؤرخ في   23-17القانون رقم  -68

 . 8617لسنة  35رقم 
، يحدد تنظيم صندوق الضمان على  33/39/2382المؤرخ في   238-82المرسوم التنفيذي رقم   -32

 . 2382لسنة  59الكوارث الفالحية و عمله ، جريدة رسمية رقم 
،  اإلداري على معطى الله : التنظيمات المهنية الفالحية في الجزائر ، مذكرة ماجستير في القانون   -12

 جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، بدون سنة.

 

http://altamin.hooxs.com/t41-topic#42
http://altamin.hooxs.com/t41-topic#42
http://altamin.hooxs.com/


                                                                                            دولي ترقيم ذو جماعي ك تاب        
 (الجزائر) بالمدية فارس يحي  ى جامعة-والعولمة السيادة مخبر-السياسية والعلوم الحقوق كلية

عمال
أ
 عقود ال

 

 
162 

 

 عقد االمتياز في ظل المرسوم التنفيذي
 يتعلق بتفويض المرفق العام 811-81رقم 

                عبد الصديق شيخد. 
 "

أ
ستاذ محاضر "ا

أ
 ا

  كلية الحقوق والعلوم السياسية
 جامعة يحي فارس بالمدية

abdelseddik@yahoo.fr 
 

 مقدمة:
 ،حسب طبيعته ونوعية الخدمة التي يوفرها تختلف طرق تسيير المرفق العام

ن
أ
فهو دائم يقدم خدمات عمومية ترتبط ارتباطا وثيقا بتطور الحياة في المجتمع،  هول

هم يعتبر ث طرق إدارته وتسييره، حيث لسيما من حي التطور 
أ
تفويض المرفق العام من ا

 إليها الدولة، 
أ
نكما طرق اإلدارة الحديثة التي تلجا

أ
شخاص القانون  ا

أ
تفويض إدارته إلى ا

 لها تخلي السلطة المفوضة عن المرفق محل التفويض، وإنما تبقىل يعني الخاص 
خذ حيث ، يرهحسن إدارته واستمرارية س فيالمسؤولية الكاملة 

أ
تفويض المرفق العام يا

شكال 
أ
ربعة ا

أ
المتياز  إن كانوهي المتياز، اإليجار، الوكالة المحفزة والتسيير، ورئيسية ا

ك ثرها استعمال على اإلطالق.يعد 
أ
شكال وا

أ
هم هذه ال

أ
 ا
لية قانونية تسمح  عقد المتيازيعد       

 
بالنتقال من طريقة بتفويض تسيير المرفق العام وا

والتي تخضع لنظام قانوني موحد ومستقل ، غير المباشرةاإلدارة المباشرة إلى طرق اإلدارة 
شكال

أ
، وذلك رغبتا من الدولة في تقليص العبء المالي 1يضم العديد من الصور وال

بعد ثبوت عدم نجاعة الوسائل التقليدية في  العامة خاصةللتسيير المباشر على الميزانية 
و عن طريق المؤسسة العمومية، 

أ
تسيير المرافق العامة سواء عن طريق التسيير المباشر ا

ليات المستحدثة لتسيير
 
وجد نتيجة  كما عقد المتياز يعتبر من ال

أ
المرافق العامة، ا

اجتهادات فقهية وقضائية بسبب تعدد مهامها وتزايد نشاطاتها، حيث تعهد بموجبه 

                                                           
حسام الدين بوركيبة، تفويض المرفق العام مفهوم جديد ومستقل في إدارة المرافق العامة، مجلة الفكر، العدد الرابع 1

 . 555عشر، جامعة محمد خيضر ببسكرة، ص 

mailto:abdelseddik@yahoo.fr
mailto:abdelseddik@yahoo.fr
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شخاص في إطار القانون وذلك 
أ
حد ال

أ
اإلدارة مانحة المتياز تسيير بعض المرافق العامة ل

 على نفقته مقابل الحصول على مقابل مالي من المنتفعين في شكل إتاوات. 
جت هذه النظرة المستحدثة لتسيير المرفق العام بإصدار المرسوم لقد تو
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  7155سبتمبر  6مؤرخ في  742-55الرئاسي رقم 

وت  7مؤرخ في  511-55وتفويضات المرفق العام، ثم المرسوم التنفيذي رقم 
أ
 7155ا

 يتعلق بتفويض المرفق العام.
همية هذه الدراسة ف 

أ
همية عقد المتياز في تحسين تسيير وإدارة تكمن ا

أ
ي إظهار ا

حكامه، ولقد اعتمدنا فيها على كل من المنهج 
أ
المرافق العامة، من خالل إبراز مفهومه وا

 الوصفي والمنهج التحليلي المناسبين للطبيعة التقنية لهذا الموضوع.
سيسا على ما تقدم سنتناول دراسة الموضوع انطالقا من اإلشكالية 

أ
 التالية:تا

همية
أ
المتضمن تفويضات  511-55عقد المتياز وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  ما هي طبيعة وا
 المرفق العام؟

ينا معالجة هذا الموضوع من خالل محورين اثنين وهذا على النحو التالي:         
أ
 لقد ارتا

ول: مفهوم عقد المتياز
أ
 المحور ال

حكام عقد المتياز
أ
 المحور الثاني: ا

ول: مفهوم عقد االمتيازا
أ
 لمحور اال

و المتياز تلك المرافق التي تشكل ميدانا 
أ
يقصد بالمرافق العامة القابلة لاللتزام ا

نها تنقسم بشكل عام إلى مرافق عامة اقتصادية ومرافق 
أ
لتطبيق تفويض المرفق العام، ول

 تعد جميع المرافق العمومية قابلة 
أ
لاللتزام إل في حالة عامة إدارية، فإنه من حيث المبدا

 وجود نص قانوني يمنع ذلك، وهذا تجسيدا للفكر الليبرالي في تسيير المرافق العامة.
وال

أ
 تعريف عقد االمتياز:-ا

عقد المتياز العديد من التطورات لرتباطه الوثيق بتطور المرفق العام خاصة  عرف        
ات الخاصة بتسيير المرفق العام، مع التشابه الكبير الذي يميزه عن العديد من التقني

 ولذلك سيتم تقديم مختلف التعاريف التي تقدم بها الفقه ثم التعريف التشريعي له.  
 التعريف الفقهي لعقد االمتياز:-8

نه " عقد إداري  
أ
قدم فقه القانون العام العديد من التعاريف لعقد المتياز ومنها ا

و شركة وع
أ
لى مسؤوليته إدارة مرفق عام اقتصادي واستغالله يتولى الملتزم فيه فردا كان ا

ساسية ضابطة لسير المرافق 
أ
مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين مع خضوعه لقواعد ا
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نه1العامة العمومية فضال عن الشروط التي تضمنها عقد المتياز"
أ
خر ا

 
 :       ، وفي تعريف ا

و اعتباري
أ
مين تشغيل مرفق عام، ورغم " اتفاق تكلف اإلدارة بمقتضاه شخصا طبيعيا ا

أ
ا بتا

ن 
أ
يضا بالنظرية العامة للمرفق العام ل

أ
نه عبارة عن صك تعاقدي فإن دراسته ترتبط ا

أ
ا

هدفه تسيير مرفق عام وبالتالي فإن الدراسة تدخل ضمن نطاق العقود ودراسة المرافق 
سلوبا للتسيير يكمن المتياز بتولي شخص يسمى صاحب الم

أ
عباء العامة، وباعتباره ا

أ
تياز ا

المرفق العام خالل فترة من الزمن، فيستعمل النفقات ويسلم الدخل الوارد من 
 . 2المنتفعين بالمرفق"

و 
أ
و اتفاق تكلف اإلدارة المانحة سواء كانت الدولة ا

أ
نه " عقد ا

أ
كما عرف كذلك با

و من القا
أ
و معنويا في القانون العام )بلدية( ا

أ
نون البلدية بموجبه شخصا طبيعيا )فرد( ا

الخاص )شركة مثال( يسمى صاحب المتياز بتسيير واستغالل مرفق عمومي لمدة 
مواله ومتحمال 

أ
محددة، ويقوم صاحب المتياز بإدارة هذا المرفق مستخدما عماله وا

المسؤولية الناجمة عن ذلك وفي مقابل القيام بهذه الخدمة بمعنى تسيير المرفق العام، 
 .3الي يحدد في العقد يدفعه المنتفعون بخدمات المرفق"يتقاضى صاحب المتياز مقابل م

نه عقد تقوم اإلدارة           
أ
بناء على ما تقدم من تعاريف يمكن تعريف عقد المتياز، ا

شخاص القانون 
أ
خر عادة ما يكون من ا

أ
بموجبه بمنح عملية تسيير مرفق عام إلى شخص ا

 
أ
مواله وعماله، نظير مقابل ما الخاص يسمى الملتزم، حيث يتولى ذلك على نفقته وبا

 يتقاضاه من إتاوات من المنتفعين.
 التعريف التشريعي لعقد االمتياز:-2

السالف  742-55من المرسوم الرئاسي رقم  751عرف عقد المتياز بموجب المادة          
و اقتناء ممتلكات 

أ
ت ا

 
نه " تعهد السلطة المفوضة للمفوض له إما بإنجاز منشا

أ
الذكر ا

 ضرورية إلقامة المرفق العام واستغالله وإما تعهد له فقط باستغالل المرفق العام.
يستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته تحت مراقبة السلطة المفوضة 
تاوى من مستخدمي المرفق العام، يمول المفوض له اإلنجاز واقتناء 

أ
ويتقاضى عن ذلك ا

 لعام بنفسه".الممتلكات واستغالل المرفق ا

                                                           
سس العامة للعقود اإلدارية، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، القاهرة،  1

أ
      ، 7115محمد سليمان الطاوي، ال

 . 516ص 
حمد محيو، محاضرات في المؤسسات اإلدارية، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية،  2
أ
 .441، ص 7116ا

ولى، منشورات لباد، الجزائر، ناصر لباد، الوجيز في القانون اإلداري، الطب 3
أ
 .757، ص 7116عة ال
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 511-55من المرسوم التنفيذي رقم  55كما كذلك عرفت عقد المتياز المادة 
نه " الشكل الذي تعهد من خالله السلطة المفوضة للمفوض له إما إنجاز 

أ
السالف الذكر، ا

و اقتناء ممتلكات ضرورية إلقامة المرفق العام واستغالله، وإما تعهد له فقط 
أ
ت ا

 
منشا

 لعام.استغالل المرفق ا
يستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته، تحت رقابة جزئية من         

طرف السلطة المفوضة، ويمول المفوض له بنفسه اإلنجاز واقتناء الممتلكات واستغالل 
تاوى من مستعملي المرفق العام.

أ
 المرفق العام، ويتقاضى عن ذلك ا

ن تتجاوز المدة القص        
أ
 ( سنة.51وى لالمتياز ثالثين )ل يمكن ا

ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة، بطلب من السلطة المفوضة،         
ساس تقرير معلل إلنجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في التفاقية، شريطة 

أ
على ا

ربع )
أ
ل تتعدى مدة التمديد ا

أ
قصى".4ا

أ
 ( سنوات، كحد ا

ن عقد المتياز هو عقد إداري 55في المادة من خالل التعريف الوارد 
أ
، يتبين ا

شخاص 
أ
يبرم بين السلطة المفوضة القليمية والمفوض له، الذي قد يكون شخصا من ا

و اقتناء ممتلكات 
أ
ت ا

 
و القانون العام، يتعلق موضوعه إما بإنجاز منشا

أ
القانون الخاص ا

استغالل المرفق العام من  ضرورية إلقامة المرفق العام واستغالله، وإما تعهد له فقط
يتقاضى المفوض له مقابال ماليا من قبل المرتفقين والذي يكون في  ماله الخاص، حيث

ن تنتهي مدته بمرور 
أ
تاوى يتم تحديدها من قبل السلطة المفوضة، على ا

أ
سنة  51شكل ا

ن يسترد المفوض له
أ
 من إبرامه وهو قابل للتجديد مرة واحدة فقط، فهي إذن مدة تسمح با

و اقتناء الممتلكات الضرورية إلقامة المرفق العام، 
أ
ت ا

 
نفقها في إنجاز المنشا

أ
موال التي ا

أ
ال

ن مدة 
أ
نفقه من  51حيث اعتبر المنظم با

أ
ن يسترد المفوض له قيمة ما ا

أ
سنة مدة كافية با

موال في المشروع وبالحصول على ربح معقول من استثماره.
أ
 ا

ن المتياز طبقا 
أ
 751لما جاء في تعريفه الوارد في المادة كما تجدر المالحظة با

نه يستغل باسم وعلى مسؤولية  742-55من المرسوم الرئاسي رقم 
أ
السالف الذكر، يتميز با

من المرسوم  55المفوض له وتحت رقابة السلطة المفوضة، وهو ما لم تشر إليه المادة 
 السالف الذكر. 511-55التنفيذي رقم 

 خصائص عقد االمتياز:-ثانيا
هم العقود اإلدارية التي تقوم بدور هام في تلبية حاجات ي

أ
عتبر عقد المتياز من ا

المنتفعين من المرافق العمومية، وذلك بالنظر إلى مجموعة من السمات التي تميزه عن 
ن نميز في عقد المتياز الخصائص التالية:

أ
 غيره من العقود المشابهة له، ويمكن ا
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السالف  511-55من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  وفقا لنص محل عقد االمتياز:-8
ن طبيعة نشاط هذه المرافق يحول  الذكر، فإن عقد المتياز محله مرفق عام غير سيادي

أ
ل

شكال تفويض 
أ
ن يرد عقد المتياز باعتباره من ا

أ
دون إمكانية تفويضها، وبالتالي ل يمكن ا

فق عمومية غير قابلة للتفويض، وهي المرفق العام على المرافق السيادية التي تعد مرا
من والقضاء 

أ
مجموعة المرافق التي تؤدي الخدمات المرفقية التقليدية كمرفق الدفاع وال

هميتها وخطورة تفويضها من جهة، وعدم وجود رغبة لدى 
أ
والصحة والتعليم نظرا ل

ي كان
أ
خرى، لذلك ل ترخص الدولة ل

أ
شخاص القانون الخاص في تسييرها من جهة ا

أ
 ا

 .1التدخل في تسيير وإدارة المرافق السيادية
يقتصر مجال تطبيق عقد المتياز في ظل المرسوم  مجال تطبيق عقد االمتياز:-2

منه على المرافق  4و 5السالف الذكر، وفقا لكل من المادة  511-55التنفيذي رقم 
الجماعات المحلية المتمثلة في  تنشئهااإلقليمية، وهي المرافق العامة اإلقليمية التي 

الولية والبلدية، وبذلك يكون المنظم قد استبعد المرافق العمومية الوطنية بشكل كلي 
ي 
أ
مر الذي ل نجد له في الوقت الحالي ا

أ
من مجال تطبيق تفويض المرفق العام، وهو ال
ن المرسوم الرئاسي رقم 

أ
مة وليس تكلم عن المرافق العا 724-55تفسير واضح، خاصة وا
 المرافق العامة اإلقليمية. 

داري:-3 من المرسوم  6وفقا لنص المادة  اعتبر المنظم عقد المتياز االمتياز عقد ا 
نالسالف الذكر  511-55التنفيذي رقم 

أ
اتفاقية تفويض المرفق العام التي تبرم بين  با

لمنظم المجال السلطة المفوضة والمفوض له هي بمثابة عقد إداري، وبهذا يكون قد قطع ا
نه ل اجتهاد مع 

أ
ويل كان في الطبيعة القانونية لتفويض المرفق العام باعتبار ا

أ
ي تا

أ
ل

 صراحة النص، وعليه فإن عقد المتياز يعتبر عقد إداري.
ي محدد المدة فهو ليس عقدا عقد االمتياز عقد محدد المدة:-4

أ
عقد المتياز عقد زمني ا

بديا، إذ ينتهي بمرور 
أ
إبرامه وهو قابل للتجديد مرة واحدة فقط،، وعادة ما سنة من  51ا

موال التي 
أ
ن يسترد صاحب المتياز ال

أ
ترتبط المدة بنتائج الستغالل فهي مدة تسمح با

نفقها
أ
ن  ا

أ
شكال تفويض المرفق العامكما ا

أ
ك ثر طول من باقي ا

أ
، وذلك 2مدة عقد المتياز ا

نفقه من
أ
موال  بقصد تمكين صاحب المتياز من استرجاع ما ا

أ
و اقتناء ا

أ
ت ا

 
في إنجاز المنشا

رباح معقولة من استثماره، مع  الممتلكات الضرورية إلقامة المرفق العام
أ
وتحقيق ا

                                                           
حكام القانون الداري، مؤسسة شباب الجامعة، دون ذكر الطبعة، السكندرية 5151 ص 765.

أ
 1فؤاد مهنا، مبادئ وا

سامي حاشمي، النظام القانوني لتفاقية تفويض المرفق العام، مذكرة ماستر في الحقوق، قانون الجماعات المحلية  2
 .55،ص7152هيئات اإلقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية، وال
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صبحت تجنح إلى تحديد 
أ
ن التشريعات المقارنة وعلى غرار المشرع الجزائري ا

أ
مالحظة ا

جال الخاصة بمدة سريان عقود التفويض
 
 .ال
 واستغالل المرفق العام:االرتباط بين المقابل المالي -5

ن يكون موضوع العقد استغالل مرفق عام 
أ
يتطلب وجود امتياز المرفق العام ا

ن يرتبط المقابل المالي الذي يحصل عليه المفوض له بنتائج الستغالل من 
أ
من جهة، وا

ساسي الذي
أ
خرى، وهو العنصر ال

أ
يميز عقود التفويض بشكل عام عن عقود  جهة ا

حيث يتولى صاحب المتياز استغالل المرفق العام مع تحمل الصفقات العمومية، 
ما إذا اقتصر دوره فقط على إدارة المرفق العام دون تحمل 

أ
مخاطر هذا الستغالل، ا

، وبذلك يصبح لصاحب المتياز قدرات هامة في 1المخاطر فال نكون بصدد عقد امتياز
نظيم المرفق، مع وجود عالقة تسيير المرفق العام، بالرغم من احتفاظ اإلدارة لسلطة ت

مباشرة بينه وبين المنتفعين، وبينه وبين الموردين والمقاولين، بما يضمن السير 
ت الضرورية 

 
رباح، وتوفير الوسائل والمنشا

أ
العادي للمرفق مع تحمله لكل المخاطر وال

عمال الضرورية لذلك
أ
 .2لتسيير المرفق العام والقيام بكل ال

ن المقابل كما يرتبط المقابل ال
أ
مالي بنتائج استغالل المرفق العام، بمعنى ا

ن يعكس تحمل صاحب المتياز لمخاطر الستغالل التي تنتج عن تسييره 
أ
المالي يجب ا

ن مصدر المقابل المالي هو من 
أ
للمرفق العام على نفقته ومسؤوليته، وهذا ل يعني ا

ن توجد مصادر المرتفقين من خدمات المرفق العام محل التفويض فقط، بل يم
أ
كن ا

ن يدفع جزء من المقابل 
أ
خرى تعكس الرتباط بنتائج الستغالل، حيث يمكن ا

أ
تمويل ا

خير يساهم في دعم المرفق 
أ
و حتى إذا كان هذا ال

أ
المالي من قبل الشخص المعنوي العام ا

، كما يشكل ارتباط المقابل المالي بنتائج الستغالل معيارا للتمييز بين عقد 3العام
نه إذا شكل المقابل المالي الذي يحصل عليه صاحب المت

أ
ياز والصفقة العمومية، حيث ا

ية مخاطر فنكون بصدد صفقة عمومية 
أ
ن يتحمل ا

أ
المتياز ثمنا للخدمات المؤداة دون ا

 . 4وليس عقد تفويض
 

                                                           
مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية،  1

 .445، ص 7155بيروت،
 .557-551، ص 7151لقيس، الجزائر، ظريفي نادية، تسيير المرفق العام والتحولت الجديدة، دار ب2
 .451مروان محي الدين القطب، المرجع سابق، ص 3
 .567حسام الدين بوركيبة، المرجع السابق، ص  4
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حكام عقد االمتياز 
أ
 المحور الثاني: ا

التي تندرج ضمن إن لعقد المتياز طبيعة خاصة تميزه عن باقي العقود  
ن موضوعه ل يقتصر على مجرد تسيير واستغالل المرفق 

أ
تفويضات المرفق العام، ل

العام، وإنما إنشائه وإدارته وحسن تسييره لرتباطه بالمصلحة العامة من جهة وكذلك 
خرى، ولذلك ستناول في

أ
هذا  لتحقيقه للمصلحة الخاصة لصاحب المتياز من جهة ا

شكالة القانونية لعقد المتياز ثم تمييزه عن المحور كل من الطبيع
أ
خيرا  ال

أ
المشابهة له وا

ثاره بالنسبة لإلدارة المانحة وصاحب المتياز والمنتفعين.
 
 ا

وال
أ
 الطبيعة القانونية لعقد االمتياز:-ا

ثارت الطبيعة القانونية لعقد المتياز جدل واسعا بين فقهاء القانون العام بين  
أ
ا

خر يصر على طبيعته العقدية، كما اتجاه مدافع عن ال
 
طبيعة التنظيمية له، واتجاه فقهي ا
خر يؤكد على الطبيعة المختلطة لعقد المتياز.

 
 برز اتجاه ا

 الطبيعة التنظيمية لعقد االمتياز:-8
ن المتياز هو عمل انفرادي  

أ
لمانية ا

أ
صحاب هذا التجاه من رواد المدرسة ال

أ
يرى ا

ة التي ترخص لصاحب المتياز القيام بنشاط معين بعد بحت من جانب السلطة اإلداري
، ويتميز هذا التجاه بكونه يخول للجهة اإلدارية المفوضة 1قبوله للشروط التي تحددها

و 
أ
ي قيد ا

أ
و حتى إلغائها من دون ا

أ
سلطات واسعة فيما يتعلق بتعديل شروط المتياز ا

ي 
أ
اعتبار للدور الذي يقوم به شرط، وهو ما يضعف من مركز صاحب المتياز ول يعطي ا

من توفير للموارد البشرية والمالية في سبيل المرفق محل  والمجهودات التي يبذلها
خرى تنادي 

أ
دى إلى هجرة هذه النظرية ومهد الطريق لظهور نظرية ا

أ
المتياز، وهو ما ا

 بالطبيعة التعاقدية لالمتياز.
 الطبيعة التعاقدية لالمتياز:-2

ن امتياز ظهر هذا التجاه  
أ
في الفقه الفرنسي على وجه التحديد، وهو يعتبر با

ركان والشروط، يتضمن السماح لصاحب المتياز 
أ
المرفق العام ما هو إل عقد كامل ال

باستغالل المرفق العام مقابل الحصول على إتاوات من المنتفعين من المرفق، كما تقوم 
الخاصة به والتي يتعين على الجميع السلطة اإلدارية مانحة المتياز بتحديد الشروط 

و المنتفعين.
أ
 احترامها سواء صاحب المتياز ا

                                                           
 .515محمد سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  1



                                                                                            دولي ترقيم ذو جماعي ك تاب        
 (الجزائر) بالمدية فارس يحي  ى جامعة-والعولمة السيادة مخبر-السياسية والعلوم الحقوق كلية

عمال
أ
 عقود ال

 

 
169 

 

خرى للعديد من النتقادات من طرف الفقه 
أ
ن هذه النظرية تعرضت هي ال

أ
إل ا

س هؤلء المنتقدين نجد كل من الفقيهين "دوجي" و"هوريو"، 
أ
الفرنسي نفسه وعلى را

خذ بهذه
أ
نه ل يمكن ال

أ
ن ذلك يتعارض مع  منطلقين من فكرة ا

أ
النظرية على إطالقها، ل

 قابلية القواعد المنظمة لها للتغيير 
أ
هم المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة وهو مبدا

أ
ا

دى في النهاية 
أ
والتعديل في كل وقت تماشيا مع التطورات التي يعرفها المجتمع وهو ما ا

 إلى العدول عن هذه النظرية.   
 متياز:الطبيعة المختلطة لال-3

مام النتقادات الواسعة التي عرفتها كل من النظريتين السابقتين، ظهر اتجاه  
أ
ا

نه 
أ
ثالث يتزعمه الفقيه "دوجي"ينادي بالطبيعة المختلطة لالمتياز، حيث يكيف على ا

ولى تعاقدية والثانية تنظيمية  عقد ذو طبيعة خاصة
أ
يتضمن نوعين من الشروط، ال

ن تكون باعتباره يحقق مصلحتين متن
أ
اقضتين، وهما من جهة مصلحة اإلدارة التي يجب ا

خرى مصلحة صاحب المتياز التي 
أ
سيدة على المرفق العام محل المتياز، ومن جهة ا

جلها تعاقد مع اإلدارة، 
أ
رباح التي من ا

أ
موال وتحقيق ال

أ
نفقه من ا

أ
تتمثل في استرجاع ما ا

ك ثر قبول لتبرير الطبيعة ال
أ
قانونية لعقد المتياز من بين جميع وتعتبر هذه النظرية ال

خذت بها العديد من التشريعات 
أ
النظريات التي حاولت تحديد هذه الطبيعة، حيث ا

ن المتياز عبارة عن عمل قانوني مركب يتضمن 
أ
المقارنة ومنها الجزائري الذي يعتبر با

 . 1شروطا اتفاقية وشروطا تنظيمية
شكالتمييز عقد االمتياز عن -ثانيا

أ
 شابهة له:الم اال

يتميز عقد المتياز عن العديد من العقود المشابهة له ومن بينها اإليجار والوكالة         
السالف  511-55لتنفيذي رقم المحفزة والتسيير، وهي عقود وردت جميعها في المرسوم ا

شكال تفويض المرفق العام في المرسوم التنفيذي ، الذكر
أ
كما حدد المنظم معايير تحديد ا

منه، وهذا حسب مستوى  51و 41السالف الذكر بموجب كل من المادة  511-55 رقم
 الخطر الذي يتحمله المفوض له، حيث وضعتا ثالثة مستويات وهذا على النحو التالي:

ي خطر. -
أ
ول: هو الحالة التي ل يتحمل فيها المفوض له ا

أ
 المستوى ال

 ض له جزء من الخطر.المستوى الثاني: هو الحالة التي يتحمل فيها المفو -
 المستوى الثالث: هو الحالة التي يتحمل فيها المفوض له كل خطر. -

                                                           
نظر:  1
أ
جيرها، صادرة عن 547-14.5التعليمة رقم -ا

أ
وزير الداخلية  المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتا

 . 5114ديسمبر  2والجماعات المحلية، بتاريخ 
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يجار:-8  اال 
نه " اإليجار هو الشكل  54عرفت المادة 

أ
من نفس المرسوم التنفيذي اإليجار ا

الذي تعهد من خالله السلطة المفوضة للمفوض له تسيير وصيانة المرفق العام، مقابل 
يدفعها لها. ويتصرف المفوض له لحسابه مع تحمل كل المخاطر وتحت رقابة إتاوة سنوية 

 جزئية من السلطة المفوضة.
وقد تعترض المفوض له مخاطر تجارية تتعلق بإيرادات الستغالل، وكذا مخاطر         

عباء الستغالل والنفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام.
أ
 صناعية تتعلق با

جرا من تمول السلط        
أ
ة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام، ويتقاضى المفوض له ا

تاوى من مستعملي المرفق العام.
أ
 تحصيل ال

( سنة، 55تحدد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل اإليجار، بخمسة عشر )        
قصى.

أ
 كحد ا
طة المفوضة، ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة، بطلب من السل        

ساس تقرير معلل إلنجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في التفاقية، شريطة 
أ
على ا

ل تتعدى مدة التمديد ثالث )
أ
قصى".5ا

أ
 ( سنوات، كحد ا

ن اإليجار هو عقد إداري تمول  54بناء على ما ورد في المادة  
أ
عاله، نجد با

أ
ا

تزم بموجبه المفوض له بتسيير المرفق السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام، ويل
تاوى سنوية للسلطة المفوضة. 

أ
 العام المفوض وصيانته مع تحمل كل المخاطر، وبدفع ا

ن مدة اإليجار المحددة ب 
أ
سنة هي مدة طويلة  55إن ما يمكن مالحظته ا

ن المفوض له يكون له حقا عينيا على المرفق المفوض، وهو ما يلزمه 
أ
نسبيا، وهذا يعني ا

ي الصيانة الكبرى التي يحتاجها المرفق العام اإلقليمي ب
أ
القيام بالترميمات الكبرى ا

جر عادة، خاصة 
أ
المفوض، ويتجاوز التزامه القيام بالصيانة الصغرى التي تقع على المستا

و اقتناء ممتلكات ضرورية لقيام المرفق المفوض والتي 
أ
نه في عقد اليجار ل يقوم بإنجاز ا

أ
وا

ن المنظم حدد مبلغ اليجار تعد سلفا من 
أ
فضل لو ا

أ
قبل السلطة المفوضة، وكان من ال

تاوى دائما 
أ
نه كما هو معروف فإن ال

أ
تاوى السنوية، ل

أ
فضل من ال

أ
عن طريق المزايدة ا

ك ثر نجاعة، وبالتالي فإن استهداف التخفيف من 
أ
تكون زهيدة ورمزية، مما يمكن جعلها ا
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ن يكون عقد اإليجار  التمويل المركزي من الخزينة العمومية
أ
للهيئات المحلية يستدعي ا

 . 1منظما بطريق المزايدة
 الوكالة المحفزة:-2

نها " الوكالة  55تعرف الوكالة المحفزة وفقا للمادة 
أ
من نفس المرسوم التنفيذي ا

المحفزة هي الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خالله للمفوض له تسيير المرفق 
و تسييره وصيا

أ
 نته.العام ا
وقد تعترض المفوض له مخاطر تجارية تتعلق بإيرادات الستغالل، وكذا مخاطر        

عباء الستغالل والنفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام.
أ
 صناعية تتعلق با

يستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق 
 الكلية.العام وتحتفظ بإدارته ورقابته 

جر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد 
أ
ويدفع للمفوض له ا

عمال، تضاف إليها منحة اإلنتاجية وعند القتضاء، حصة من 
أ
بنسبة مئوية من رقم ال

رباح.
أ
 ال

تحدد السلطة المفوضة بالشتراك مع المفوض له التعريفات التي يدفعها مستعملو         
 المفوض له التعريفات لصالح السلطة المفوضة المعنية.المرفق العام، ويحصل 

( سنوات، 51تحدد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام، في شكل الوكالة المحفزة، بعشرة )
قصى.

أ
 كحد ا
ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة، بطلب من السلطة المفوضة،         

ساس تقرير معلل إلنجاز استثمارات مادي
أ
ة غير منصوص عليها في التفاقية، شريطة على ا

ل تتعدى مدة التمديد سنتين )
أ
قصى".7ا

أ
 ( كحد ا

عاله، فإن الوكالة المحفزة تعتبر عقد إداري تعهد  55المادةبناء على ما ورد في 
أ
ا

و بتسيير وصيانة المرفق العام، ويقوم 
أ
السلطة المفوضة بموجبه للمفوض له تسيير ا

ق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها إقامة المفوض له باستغالل المرف
جر المفوض له مباشرة من 

أ
المرفق العام لمدة عشر سنوات، وتحتفظ بإدارته ويدفع ا

عمال تضاف إليها حصة من 
أ
السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم ال

رباح عند القتضاء.
أ
 ال

                                                           
الموسوم بالتحولت كريمة جيدل، قوسم برادعي، مداخلة بعنوان تفويض المرفق العام اإلقليمي، الملتقى الدولي  1

اسية جامعة بكلية الحقوق والعلوم السي 7155نوفمبر  71و 75الجديدة إلدارة المرفق العام في الجزائر المنعقد يومي 
 .57و 55ص يحي فارس بالمدية،
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 التسيير:-3
نه " الشكل الذي تعهد من  56عرفت المادة 

أ
نفس المرسوم التنفيذي التسيير با

 السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته ورقابته الكلية.
جر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مئوية 

أ
ويدفع للمفوض له ا

عمال، تضاف إليها منحة اإلنتاجية. ويتم تحديد 
أ
التعريفات التي يدفعها من رقم ال

مستعملو المرفق العام مسبقا في دفتر الشروط من طرف السلطة المفوضة التي تحتفظ 
رباح.

أ
 بال

جر جزافي، ويحصل المفوض         
أ
وفي حالة العجز، تعوض السلطة المفوضة المسير با

 له التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية.
ن تتجاوز مدة اتفاقية 

أ
( 5تفويض المرفق العام في شكل التسيير، خمس)ل يمكن ا
 سنوات".

ن التسيير هو عقد  56يتبين من خالل المادة 
أ
من نفس المرسوم التنفيذي، ا

و تسييره 
أ
إداري تعهد السلطة المفوضة من خالله للمفوض له تسيير المرفق العام ا
ي خطر يتحمله المفوض له، وتسيير المرفق العام يكون 

أ
بتمويل من وصيانته من دون ا

سنوات تمدد لسنة واحدة فقط  5السلطة المفوضة التي تحتفظ بإدارته ورقابته كليا لمدة 
خذ شكل منحة تحدد 

أ
جرا يا

أ
، حيث يتلقى المفوض له في مقابل تسييره للمرفق العام ا

عمال، تضاف إليها منحة النتاجية من السلطة المفوضة التي 
أ
بنسبة مئوية من رقم ال

رباح
أ
كما يدفع مستعملو المرفق العام تعريفات لقاء استعمالهم للمرفق ويتم  تحتفظ بال

تحديد التعريفات من قبل السلطة المفوضة، وفي حالة العجز تلتزم السلطة المفوضة 
جر جزافي. 

أ
 بتعويض المفوض له با

ثار عقد االمتياز:-ثالثا
 
 ا
ثار متعددة فهي ل         

 
 تقتصر على الطرفين يترتب على عقد امتياز المرفق العام ا

والمنتفعين  وصاحب المتياز المتعاقدين بل تمتد إلى كل من اإلدارة مانحة المتياز
 بخدمات المرفق العام.

دارة مانحة االمتياز:-8  اال 
تستعملها  التي تتمتع اإلدارة مانحة المتياز بجملة من الحقوق والمتيازات

 يلي: لضمان حسن تنفيذ المتياز وهي تتمثل فيما
لإلدارة مانحة المتياز الحق في مراقبة صاحب المتياز من حق المراقبة والمتابعة:-8-8

من  57حيث مدى التزامه ببنود التفاق ودفتر الشروط، وهو ما نصت عليه المادة 
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السالف الذكر، كما يشمل هذا الحق المراقبة من كافة  511-55المرسوم التنفيذي رقم 
 .1لية واإلداريةالنواحي الفنية والما

ن تعدل من قواعد المتياز ولو بإرادتها  يحق لإلدارة مانحة المتياز التعديل: حق-8-2
أ
ا

ا لتحقيقها وذلك في حالة ما إذ العام المنفردة، مراعاة للمصلحة العامة التي وجد المرفق
ت
أ
في التعويض  احتفاظ صاحب المتياز بحقهمع  ،مستجدات بعد إبرام عقد المتياز طرا

ضرار التي عن التزاماته ا
أ
و ال

أ
 .تلحق بهقد إلضافية ا

في توقيع الجزاءات على  الحقلك اإلدارة صاحبة المتياز تتم :اتتوقيع الجزاءحق -8-3
على النحو  ه الجزاءاتدية وتكون هذبالتزاماته التعاقفي حالة إخالله  صاحب المتياز

 التالي:
لية في شكل غرامات وتعويضات ماالمالية  الجزاءات تكون مالية:الجزاءات ال-8-3-8

  صاحبة المتياز تسلطها اإلدارة
أ
و قصر في تنفيذهاإذا ما ا

أ
 .خل بتنفيذ التزاماته ا

عتبر من طرق إنهاء عقد المتياز قبل انقضاء مدة نهايتها ي الفسخ الجزائي:-8-3-2
خطر الحقوق التي تمتلكها اإلدارة مانحة المتياز، إذ 

أ
  هايمكنالطبيعية ويعد من ا

أ
ن تلجا

أ
ا

ليفي بالتزاماته في   حيث توجه له إعذار ،التزاماته نفد صاحب المتيازا لم يلهذا الجزاء إذ
 
أ
جل يمكن لإلدارة فسخ العقد.تقصيره في هذ ، وإذا لم يتدارك جل محددا

أ
 ا ال

متلك اإلدارة مانحة المتياز حق ت حق استرداد المرفق العام قبل نهاية المدة:-8-3-3
قد تفرض مقتضيات المصلحة استرداد المرفق العام قبل نهاية المدة المحددة في العقد، ف

شريطة  ،م قبل انتهاء مدة المتيازاسترداد المرفق العامانحة المتياز العامة على اإلدارة 
ن تعوض 

أ
ضرار التي لحقت به صاحب المتياز عنا

أ
التمسك بالحق  ، وليس لهكل ال

و القوة الملزمة للعقد.
أ
 المك تسب ا

 :حقوق صاحب االمتياز-2
من حيث تنفيذ  همقابل اللتزامات الواقعة على عاتق صاحب المتياز فييتمتع 

 :ما يليبحقوق مالية تتمثل في ،ومرضيةبصورة منتظمة عقد المتياز 
خذ المقابل المالي: الحصول-2-8

أ
صاحب يتقاضاها  إتاواتالمقابل المالي شكل  يا

شروط و تاواتلقيمة هذه اإلمن المنتفعين بخدمات المرفق العام ويجب اإلشارة  المتياز
و  اتسديده

أ
 . امراجعتهكيفية ا

                                                           
 .545، ص 7157، 5فريدة منور، عقود المتياز في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  1
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ضرار التي لحقت به  لصاحب المتيازيحق  :التعويض-2-2
أ
الحصول على التعويض عن ال

وعدم وفائها بالتزاماتها العقدية  هافي حالة إخالل ،مانحة المتياز جراء تصرفات اإلدارةمن 
 
أ
 ا هفي حالة ارتكاب وا

أ
 تندرج ضمن المسؤولية التقصيرية.خطاء ل

المتياز إعادة  يتعين على اإلدارة مانحة :لعقد االمتيازالحفاظ على التوازن المالي -2-3
طرف صاحب المتياز،  التوازن المالي للعقد ضمانا لسير المرفق العام بانتظام واطراد من

عباء ت كما
أ
ي اختالل في التوازن المالي للعقد من خالل تحملها لال

أ
تدخل اإلدارة لمنع ا

نه 
أ
مير والظروف الطارئة، حيث ا

أ
حداثا المالية استنادا لنظريتي فعل ال

أ
 ا
أ
          قد تطرا

ثناء تنفيذ 
أ
المرفق مرهقة بالنسبة لصاحب  مواصلة إدارة بشكل يجعل منالمتياز عقد ا

 .المتياز
 المنتفع:حقوق -3

يترتب على إدارة المرفق العام بطريقة المتياز إقامة نوعين من العالقات 
 بالنسبة للمنتفع:

دارة مانحة االمتياز:في مواجهة  المنتفعحقوق -3-8 للمنتفع مطالبة اإلدارة  يحق اال 
إلجباره على احترام قواعد ومبادئ المرفق  صاحب المتياز بالتدخل لدىمانحة المتياز 

 .في حالة عدم احترامه للشروط المنصوص عليها في عقد المتيازالعام 
داء  :صاحب االمتيازحقوق المنتفع في مواجهة -3-2

أ
يتعين على صاحب المتياز ا

، وبطريقة بالشكل وبالنوعية المطلوبة للشروط المنصوص عليها في العقدا التزاماته وفق
 تاوات التي يدفعها المنتفون من المرفق محل المتياز.وذلك في مقابل اإلطردة ومستمرة م

 الخاتمة:
تفويضات المتضمن تنظيم  511-55وفقا للمرسوم التنفيذي  عقد المتيازيعد 

غير السيادية التابعة للولية والبلدية  اإلقليميةالمرفق العام، عقدا إداريا يقع على المرافق 
و المؤسس

أ
، طرفاه كل من المصالح العمومية ات العمومية ذات الطابع اإلداري ا

شخاص المعنوية العامة المتجمعة
أ
و ال

أ
 والمؤسسات التابعة لكل من الولية والبلدية ا

 يتمثل في الشخص المعنوي العام  وهو ،تيازصاحب المو
أ
 الخاص الشخص المعنوي وا

 
أ
م وطنيا، يهدف إلى تا

أ
جنبيا ا

أ
دية خدمة الخاضع للقانون الجزائري سواء كان شخص ا

 عمومية ذات جودة ونجاعة.
 مسئولةإن عقد المتياز ل يعني تخلي اإلدارة كليا عن المرفق العام، وإنما تبقى 

 كما، بحق ممارسة الرقابة على صاحب المتيازراره سيره وتحتفظ عن حسن إدارته واستم
ن الم نسجل
أ
همية الالزمة للم  نظما

أ
فكرة العائد المالي من وراء استغالل المرفق يعط ال
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ن السبب  اإلقليميالعام 
أ
سلوب، بالرغم من ا

أ
هذا النمط في التسيير هو ل الرئيسيبهذا ال

عباء عن الخزينة العمومية، 
أ
ن الهدف منه وهو ما يدفع بنا إلى القول تخفيف ال

أ
 هوبا

خذ بعين العتبار، من دون ل غيرتحسين الخدمة العمومية 
أ
 .الناجمة عنه للتكلفة ال

 بناء على ما تقدم فقد توصلنا إلى النتائج التالية:
دية خدمة عمومية ذات جودة ونجاعة.سمح عقد امتياز المرفق العام بي -

أ
 تا

لية يخضع عقد امتياز ال-
 
 المنافسة والشفافية الكاملة وهو ما يعد ا

أ
فعالة مرفق العام لمبدا

 في مكافحة الفساد.
مثل للتكيف يشكل عقد ال-

أ
سلوب ال

أ
مع التطورات القتصادية والسياسية متياز ال

 والجتماعية.
طراف العقد، -

أ
يرتبط عقد المتياز المرفق العام بالعديد من الحقوق واللتزامات لصالح ل

مر الذي يتطلب الك ثير من التفصيل الذي يعجز عن تحقيقه العمل اإلداري النفرادي.
أ
 ال
عباء المالية على الخزينة العمومية. -

أ
 يمكن عقد المتياز من تخفيف ال

ن نتقدم بالقتراحات التالية:
أ
 مما تقدم من نتائج يمكن ا

ج رافق العامة ذات القابلية لالمتيازتحديد طبيعة الم -
أ
 . ل تسهيل عملية التعاقدمن ا

شكال  -
أ
وضع برنامج تكويني متخصص للمنتخبين والموظفين المحليين في مجال ا

 .سيما عقد المتيازول وتقنيات تفويض المرافق العامة
همية  -

أ
المرافق العامة، مع الحرص  امتيازعقد ملتقيات وندوات علمية بشكل دوري إلبراز ا

همية الشراكة بين القطاع العام والقطاع 
أ
على إشراك ممثلين عن القطاع الخاص، إلبراز ا

 الخاص.
 قائمة المراجع والمصادر:

 الك تب:-
سس العامة للعقود اإلدارية، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، -

أ
محمد سليمان الطاوي، ال

 . 7115القاهرة، 
حمد -
أ
محيو، محاضرات في المؤسسات اإلدارية، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، ا

7116. 
ولى، منشورات لباد، الجزائر، -

أ
 .7116ناصر لباد، الوجيز في القانون اإلداري، الطبعة ال

حكام القانون الداري، مؤسسة شباب الجامعة، دون ذكر الطبعة، السكندرية -
أ
فؤاد مهنا، مبادئ وا

5151. 
مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة -

 .7155الثانية، بيروت،
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 .7151ظريفي نادية، تسيير المرفق العام والتحولت الجديدة، دار بلقيس، الجزائر، -

 النصوص القانونية والتنظيمية:-
، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 7155بتمبر س 6مؤرخ في  742-55المرسوم الرئاسي رقم -

بتاريخ  51، صادر في الجريدة الرسمية العدد 7155سبتمبر  56وتفويضات المرفق العام، المؤرخ في 
 .7155سبتمبر  71
وت  7مؤرخ في  511-55المرسوم التنفيذي رقم -

أ
يتعلق بتفويض المرفق العام، صادر في  7155ا

وت  15بتاريخ  45الجريدة الرسمية العدد 
أ
 .7155ا

جيرها، صادرة عن وزير  547-14.5التعليمة رقم -
أ
المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتا

 . 5114ديسمبر  2الداخلية والجماعات المحلية، بتاريخ 

 المذكرات والرسائل الجامعية:-
 .7157، 5جامعة الجزائر فريدة منور، عقود المتياز في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، -
سامي حاشمي، النظام القانوني لتفاقية تفويض المرفق العام، مذكرة ماستر في الحقوق، قانون  -

الجماعات المحلية والهيئات اإلقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد الرحمان ميرة 
 .7152ببجاية، 

 المقاالت:
فق العام مفهوم جديد ومستقل في إدارة المرافق العامة، مجلة حسام الدين بوركيبة، تفويض المر -

 الفكر، العدد الرابع عشر، جامعة محمد خيضر ببسكرة. 

 الملتقيات:-
كريمة جيدل، قوسم برادعي، مداخلة بعنوان تفويض المرفق العام اإلقليمي، الملتقى الدولي -

بكلية  7155نوفمبر  71و 75ائر المنعقد يومي الموسوم بالتحولت الجديدة إلدارة المرفق العام في الجز 
 .الحقوق والعلوم السياسية جامعة يحي فارس بالمدية
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 الطبيعة القانونية لعقد البوت ودوره في ترقية االستثمار

 حرز الله كريم .د
ستاذ محاضر "

أ
  ا

أ
 " ا

 معهد الحقوق والعلوم السياسية
 المركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة
harzallah.karim34@gmail.com 

 مقدمة:

ن إقامة وإدارة هذه         
أ
تسعى الدولة إلى تحقيق المنفعة العامة عن طريق مرافقها، غير ا

صبح يشكل عبئا ثقيال على عاتقها، ونظرا 
أ
هذه المرافق بالتنمية  لرتباطالمرافق ا

ساليب جديدة تتمحور حول تحقيق  المستدامة،
أ
كان لبد على الدولة من اللجوء إلى ا

ن مهمة تنفيذ المرافق العامة تدخل 
أ
فعالية وك فاءة هذه المرافق لتحقيق هذا الهدف ورغم ا

صبح يواجه تحديات داخلية وخارجية 
أ
ن هذا التنفيذ ا

أ
صال في صالحيات الدولة، غير ا

أ
ا

سمالي،  الشتراكيالمعسكر مثل تطور القطاع الخاص في ظل سقوط 
أ
وازدهار الفكر الرا

المبني على المنافسة وحرية المبادرة والستثمارات العابرة للحدود في إطار مفهوم 
 العولمة.
قلم مع هذا الواقع سواء من الناحية          

أ
كل هذه العوامل فرضت على الدول التا

 القتصادية والسياسية.
بين القطاع العام والقطاع الخاص يندرج ضمن اإلطار العام  ةإن تطور مفهوم الشراك       

ساليب الجديدة في إدارة المرافق العامة، ويتم التعاون فيما 
أ
لتكيف السلطة العامة مع ال

ساس تبادل المنافع والمصالح بين جميع 
أ
بين القطاع العام والقطاع الخاص على ا

طراف، فالدولة من واجبها تحقيق المصلحة العام
أ
ة وإشباع الحاجات الضرورية ال

للمواطنين، والقطاع الخاص يسعى من وراء ما يقدمه من استثمارات إلى تحقيق الربح 
ولى.

أ
 بدرجة ا
ساليب الشراكة بين القطاع العام والخاص في تمويل        

أ
وفي هذا الصدد تظهر جليا ا

تحقيق التوازن بين عة وفعالة لجإقامة المرافق العامة ومن بينها عقد البوت، كوسيلة نا

mailto:harzallah.karim34@gmail.com
mailto:harzallah.karim34@gmail.com
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هداف وطموحات كل من القطاع العام والقطاع الخاص في إطار التعاون المبني على 
أ
ا

 تبادل المصالح.
ساس الستفادة من التكامل بين الدولة والخواص والقائم عل      

أ
 ىويقوم عقد البوت على ا

تمويل إقامة مشروعات المرافق العامة وخاصة ما تعلق منها بمرافق البنية التحتية، والتي 
ساسي الذي تبني عليه كل عملية تنموية

أ
 .(1)تعتبر الهيكل ال

 وبذلك يمكننا طرح اإلشكالية التالية:
 هي الطبيعة القانونية لعقد البوت وما هو دوره في ترقية الستثمار؟ ما         

 ولإلحاطة بالموضوع نعرض المبحثين التاليين:

 .ول: مفهوم عقد البوت
أ
 المبحث ال

  المبحث الثاني: دور عقد البوت في ترقية الستثمار وتطبيقاته العملية في
 الجزائر.
ول:

أ
 مفهوم عقد البوت المبحث اال

دى إلى السعي        
أ
في ظل تزايد ظهور العجز المالي في العديد من الدول النامية، مما ا

ليات جديدة تساعد على تنشيط استثمارات القطاع الخاص في مشاريع 
 
في البحث عن ا

ن موجة التحرر القتصادي التي عرفها العالم في 
أ
ساسية، وعلى وجه الخصوص ا

أ
البنية ال

خيرة من القرن الع
أ
رضية لدعم مثل هذا التوجهشرين كان بالسنوات ال

أ
، ليظهر مثابة ا

بذلك نظام البوت كصورة من صور الخصخصة التلقائية، وإن كانت مؤقتة، فهي تحافظ 
مالك العامة للدولة مع ضمان تطويرها وتحديثها.

أ
 على ال
، ينمطلب توضيح مفهوم عقد البوت من خالل فمن هنا نتطرق في هذا المبحث إلى        
خرى، الم

أ
ول نتطرق لتعريف عقد البوت وخصائصه وتميزه عن العقود ال

أ
طلب ال

شكال عقد البوت.
أ
هم ا

أ
 والمطلب الثاني ل

 
 

                                  
عمال في الجزائر، مقالة منشورة في مجلة حقوق اإلنسان والحريات العامة، 1

أ
د/ ربيعة بن عزوز، إشكالية تقنين عقود ال

لسياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، العدد مجلة دولية علمية محكمة، كلية الحقوق والعلوم ا
 .22الخامس، ص 
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خرى 
أ
ول: تعريف وخصائص عقد البوت وتمييزه عن العقود اال

أ
 المطلب اال

يعد عقد البوت من النظم المستحدثة حيث ظهر هذا النظام تلبية للعولمة        
خيرة من خالل اإلقبال القتصادية 

أ
وتزايد ظهور هذا النوع من العقود في السنوات ال

الواسع من الدول على إبرام هذا النوع من العقود، وإن كان لهذا النوع من العقود وجود 
ن نقف على 

أ
نها في الحاضر ازدادت وانتشرت بشكل واسع لذا ينبغي ا

أ
في الماضي إل ا

خرى.تعريف هذه العقود وتحديد خصائصها و
أ
 تمييزها عن العقود ال

ول: تعريف عقد البوت
أ
 الفرع اال

لقد تعددت محاولت تعريف عقد البوت، حيث حاول الك ثير من الفقهاء         
نواع من العقود واختلفت 

أ
بحاث القانونية صياغة تعريفات عديدة لهذه ال

أ
والمشتغلين بال

لء الفقهاء والباحثون تلك التعريفات بحسب وجهات النظر التي استند إليها هؤ
القانونيون، ولم تكن المحاولت الهادفة إلى تعريف هذا النوع من العقود حكرا على فقهاء 

المنظمات الدولية المتخصصة في المجالت القانون فقط بل حاولت كذلك بعض 
دق لمفهومها.

أ
جل تحديد ا

أ
 الصناعية والتجارية وضع تعريفات لهذه العقود من ا

وال: تعريف ا
أ
 لمنظمات الدولية لعقد البوت:ا

برز التعريفات المتعلقة بعقد البوت والتي صدرت عن المنظمات الدولية،         
أ
لعل من ا

نه: " اتفاق تعاقدي 
أ
مم المتحدة للتنمية الصناعية على ا

أ
التعريف الذي صدر عن منظمة ال

ساسية في الدو
أ
لة بما في ذلك تتولى بموجبه هيئة خاصة إنشاء إحدى المرافق العامة ال

عمال التشغيل والصيانة تتولى 
أ
الهيئة الخاصة إدارة عملية التصميم والتمويل والقيام با

وتشغيل المرفق خالل فترة زمنية محددة يسمح لها فيها بفرض رسوم مناسبة على 
ل تتجاوز ما هو منصوص عليه 

أ
خرى شرط ا

أ
ية رسوم ا

أ
المستفدين من خدمات المرفق، وا

و العقد المبرم، في دفتر شروط الت
أ
موال لزيم ا

أ
وذلك لتمكين هذه الهيئة من استرجاع ال

مناسب على الستثمار، التي استثمرتها ومصاريف التشغيل والصيانة، باإلضافة إلى عائد 
و إلى هيئة خاصة 

أ
وفي نهاية العقد تقوم الهيئة الخاصة بإعادة المشروع إلى الدولة، ا

 .1إلى تلزيم جديد بالستنادجديدة 

                                  
وليد مصطفى الطراونة، التزامات المتعاقد مع اإلدارة في عقود البوت، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون، 1

ردن، 
أ
وسط، ال

أ
 .22، ص 2102جامعة الشرق ال
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ولي تعريفا لعقد         
أ
مم المتحدة للقانون التجاري ال

أ
وردت لجنة ال

أ
وفي ذات السياق ا

شكال تمويل المشروعات تمنح بمقتضاه حكومة ما، مجموعة 
أ
نه: "شكال من ا

أ
البوت على ا

من المستثمرين بامتياز لصياغة مشروع بعينه وتشغيله وإدارته واستغالله له تجاريا لعدة 
رباح مناسبة من عوائد سنوات تكون كافي

أ
ة لسترداد تكاليف البناء إلى جانب تحقيق ا

خرى الممنوحة لهم ضمن العقد، وفي نهاية 
أ
و من المزايا ال

أ
التشغيل واستغالله تجاريا، ا

و مقابل تكلفة مناسبة يكون 
أ
ي تكلفة ا

أ
المتياز تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة دون ا

ثناء الت
أ
 .1فاوض على منح امتياز المشروع"تم التفاق عليها مسبقا ا

إضافة للتعريفات السابقة الذكر في تقرير التنمية الدولية الصادر عن البنك الدولي       
جل التنمية

أ
ساسية من ا

أ
تي: 0992" سنة تحت عنوان " البنية ال

 
، تعريف لعقد البوت كال

شكال 
أ
ي عقد يقصد به عادة المشروعات الجديدة كل المتيازات" هو شكل من ا

أ
يا، وهو ا

و اتحاد شركات بتمويل وبناء وتشغيل وصيانة مرفق ما لفترة 
أ
ن يقوم طرف خاص ا

أ
البوت ا

ومحدودة وبعد ذلك ينقل المرفق إلى الدولة 
أ
خرى وفي بعض الصور  ا

أ
إلى الهيئة عامة ا

 2عقد البوت ل يتم تحويل المرفق إلى الدولة"
 ثانيا: تعريف الفقه لعقد البوت

تناول الفقه هذه العقود بالعديد من المحاولت، لصياغة تعريف جامع وشامل لقد        
تنوع تبعا لوجهة النظر التي ينظر منها كل فريق من لها، وتميزت هذه المحاولت بال

برز المحاولت الفقهية لتعريفها فيما يلي:
أ
 الفقهاء إلى هذا النظام التعاقدي ويمكن تلخيص ا

نه       
أ
: " تلك المشروعات التي تعهد بها الحكومة إلى إحدى الشركات فمنهم من عرفه ا

م القطاع الخاص، 
أ
كانت شركة من شركات القطاع العام ا

أ
جنبية وسواء ا

أ
م ا

أ
وطنية كانت ا

و 
أ
وذلك إلنشاء مرفق عام وتشغيله لحسابها مدة من الزمن ثم نقل ملكيته إلى الدولة ا

 .3الجهة اإلدارية

                                  
( وتطبيقاته في الجزائر، مذكرة لنيل B. o.Tوالتشغيل ونقل الملكية )صبوع صهيب، النظام القانوني لعقد البناء 1

 .9، ص 2102خوة منتوري، قسنطينة، حقوق والعلوم السياسية، جامعة اإلشهادة الماجستير في القانون، كلية ال
 .00صبوع صهيب، المرجع السابق، ص2
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية  )(B.o.Tشماشمة هاجر، عقد البناء والبناء والتشغيل ونقل الملكية3

م البواقي، 
أ
 .19، ص 2102الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي ا



                                                                                ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي                    
 يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( جامعة-والعولمةالسيادة  مخبر-السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

عمال
أ
 عقود ال

 

 
181 

 

نه: " عقد إداري حديث، يستهدف القيام بمشاريع ضخمة تعهد ومنهم من عرفه على        
أ
ا

جنبية، للقيام بانشاء مرفق عام وتشغيله 
أ
و ال

أ
بها الدولة إلى إحدى الشركات الوطنية ا

و الهيئة العامة بعد 
أ
ن تلتزم بنقل ملكيته إلى الدولة ا

أ
لحسابها الخاص مدة من الزمن على ا

 .1انقضاء المدة المتفق عليها"
ن عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ما هو إل نظام        

أ
وذهب جانب من الفقه إلى ا

ساسية بواسطة القطاع الخاص وبمقتضاه تمنح الدولة ترخيصا 
أ
لتمويل مشروعات البنية ال

جنبية تعرف في العمل بشركة المشروع 
أ
و ال

أ
و امتياز إلحدى الشركات الخاصة الوطنية ا

أ
ا

حد المشاري
أ
جل إنشاء ا

أ
ساسية واستغاللع من ا

أ
ه مدة محددة من الزمن تكون كافية ال

ن تلتزم شركة 
أ
نفقت فضال عن قدر من الربح على ا

أ
المشروع في لسترداد التكاليف التي ا

 .2نهاية المدة بإعادة المشروع إلى الدولة بحالة جيدة ودون مقابل
نه:        

أ
 وعلى ضوء ذلك يمكن تعريف عقد البوت با

فراد القانون نظام تموي       
أ
حد ا

أ
ل خاص لمشاريع البنى التحتية تعهد الدولة بموجبه إلى ا

و ترميم مرفق عام وتشغيله مدة 
أ
جنبية، تولي إنشاء ا

أ
الخاص الذي غالبا ما يتسم بصفة ا

من الزمن يقوم خاللها بتقديم الخدمة مباشرة إلى الجمهور ويتقاضى طوال هذه المدة ما 
رباح مناسب، وفي نهاية المتفق تكبده من نفقات لبناء وتسيير 

أ
المرفق، إضافة إلى عائد ا

و إحدى جماعاتها العامة.
أ
 عليه في العقد ينتقل المشروع بالكامل إلى ملكية الدولة ا

ساسية باعتبار ضرورة         
أ
همية استخدام هذا النظام في إقامة مشروعات البنية ال

أ
وتبرز ا

اجهه من صعوبات في إقامة مشروعات البنية حتمية لحكومات هذه الدول، نظرا إلى ما تو
ساسية الالزمة لخدمة 

أ
و الندرة  مجتمعاتهاال

أ
بسبب عدم القدرة على توفير السيولة الكافية ا

 في مواردها القتصادية إلقامة هذه المشروعات.
 
 

                                  
شغال الملتقى الوطني  (B.o.T )د/ إقلولي صفية، عن مدى تكريس عقد البوت 1

أ
في التشريع الجزائري، مداخلة في ا

 سلطان اإلدارة ف
أ
عمال بين الحرية و التقييد يومي المرسوم ب  : مبدا

أ
، كلية الحقوق، 2100نوفمبر  10و 10ي عقود ال

 .21جامعة بومرداس، ص 
د/ عارف صالح مخلف، د/ عالء حسين علي، دراسة في التنظيم القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية، مقالة 2

نبار للعلوم القانونية والسياسية، ص 
أ
نظر محمود محمد علي صبره، ، 10في مجلة جامعة ال

أ
ولمزيد من التفاصيل ا

 .220، مصر، ص 2110إعداد وصياغة العقود الحكومية، الطبعة الرابعة، 
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 الفرع الثاني: خصائص عقد البوت
ولعل يتميز عقد البوت بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من العقود،        

     التطرق إلى هذه الخصائص يزيد من إيضاح مفهومه، ويمكن إجمال هذه الخصائص 
 فيما يلي:

وال: 
أ
جنبيا

أ
حدى الهيئات التابعة لها وطرف خاص غالبا ا و ا 

أ
 عقد يبرم بين الدولة ا

 
أ
خر ولهما تبرم عقود البوت بين طرفين ا

 
و إحدى الهيئات التابعة لها وثانيهما طرف ا

أ
الدولة ا

جنبية
أ
و ا
أ
و مجموعة شركات وطنية ا

أ
و شركة ا

أ
 .1قد يكون تخص شخص طبيعي ا

حد وسائل تمويل المشاريع العامة
أ
 ثانيا: عقد البوت كا
طرافه 

أ
حد ا

أ
و إحدى الجهات اإلدارية كطرف رئيسي فيه فهي توافق على منح يكون ا

أ
الدولة ا

و المستثمرين، وهي وإن خولت المستثمر حق النتفاع من  المتياز
أ
إلحدى الشركات ا

ساسي في متابعة عمل الطرف الثاني من حيث التزامه بالتنفيذ 
أ
نه لها الدور ال

أ
المشروع إل ا

 .2حسب المواعيد المتفق عليها
نشاء مرفق الشباع حاجات عامة  ثالثا: ا 

حاجات عامة وتقديم خدمات ذات  إلشباعمرافق عامة يهدف نظام البوت إلى إنشاء       
هداف معينة ترمي منها 

أ
 إليه لتحقيق ا

أ
 إلى نظام البوت تلجا

أ
نفع عام والدولة عندما تلجا

 .3خدمة مصالح رعاياها والجمهور من توفير خدمات وتحسين البنية التحتية للدولة
داري   رابعا: عقد البوت له خصائص العقد اال 

ح      
أ
ن ا

أ
نه يتعلق بنشاط مرفق عام بما ا

أ
طراف عقد البوت إدارة وا

أ
فهو عقد  يوبالتالد ا

حدها فقط 
أ
ركان العقد اإلداري الثالثة، بل هناك من يك تفي با

أ
نه استجمع ا

أ
إداري ما دام ا

نه عقد إداري 
أ
 .4ليصنفه با

                                  
1 

أ
شغال الملتقى الوطني المرسوم ب  : مبدا

أ
د/ بوجلطي عز الدين، البعد القانوني والقتصادي لنظام البوت، مداخلة ا

عمال بين الحرية 
أ
، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، ص 2100نوفمبر  10و 10والتقييد يومي سلطان اإلدارة في عقود ال

201. 
 .12د/ عارف صالح مخلف، د/ عالء حسين علي، المرجع السابق، ص 2
 .02شماشمة هاجر، المرجع السابق، ص 3
 سلطان اإلدارة، مداخلة  (B.o.T )د/ شيهاني سمير، الطبيعة القانونية لعقد البناء والتشغيل والتحويل 4

أ
في إطار مبدا

عمال بين الحرية والتقييد يومي 
أ
 سلطان اإلدارة في عقود ال

أ
شغال الملتقى الوطني المرسوم ب  : مبدا

أ
نوفمبر  10و 10في ا
 .000، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، ص 2100
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خرى يالفرع الثالث: تم
أ
 يز عقد البوت عن العقود اال

بها،  تشتبهي تبيان مفهوم عقد البوت تميزيها عن غيرها من العقود التي قد ضقتي      
مالك الدولة، قد 

أ
فكونها من العقود التي يتولى القطاع الخاص مهام تمويل واستثمار ا

العقود التي تشترك مهما في ميزة مشاركة القطاع الخاص  بعضالشابك مع  إلىيؤدي بها 
هم العقود التي ينبض التمييز بينها وبين عقد البوت،  في تنفيذ السياسة العامة، ولعلى
أ
ا

شغالعقود 
أ
جير، حق النتفاع، عقد المتياز، عقد الخصخصة، عقد العامة ال

أ
، عقود التا

 تقديم المعونة... الخ.
وال: تمييز عقد البوت من عقد 

أ
شغالا

أ
 العامة اال

نه عبارة عن اتفاق بي       
أ
شغال العامة با

أ
و يعرف الفقه عقد ال

أ
طراف ا

أ
حد ال

أ
ن اإلدارة وا

و صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام بقصد 
أ
و ترميم ا

أ
الشركات بقصد القيام ببناء ا

 .1منفعة عامة في نظير المقابل المتفق عليه ووفقا للشروط الواردة في العقدتحقيق 
 بالرغم من وجود نقاط تشابه تجمع كال العقدين لكن هناك نقاط اختالق بينهما       

و صيانة 
أ
شغال العامة يقتصر دور المقاول فيها في بناء وترميم ا

أ
وتتمثل في كون عقود ال

شغال محل العقد وهو يختلف عن عقد البوت الذي 
أ
المرفق وينتهي دوره بمجرد نهاية ال

و شركة المشروع بإدارة وتشغيل الرفق حتى مدة انتهاء 
أ
و المتعهد ا

أ
يقوم فيه المستثمر ا
يضا هناك اختالف في عنصر المقابل المالي الذي يتحصل المدة المتفق عليه

أ
ا في العقد وا

شغال العامة بمجرد اإلبقاء بالتزاماته التعاقدية عكس عقد البوت 
أ
عليه المقاول في عقود ال

 .2فإن شركة المشروع تحصل على المقابل المالي في شكل رسوم يتقاضاها من الجمهور 
 متيازااليز عقد البوت عن عقد يثانيا: تم
هو عقد من عقود القانون العام تكلف اإلدارة بموجبه شخصا اعتباريا  المتيازعقد         
ن عاما 

أ
داء خدمة ذات منفعة عمومية وفي هذا الصدد، يمكن ا

أ
و ا
أ
و خاص قصد ضمان ا

أ
ا

شخاص 
أ
 بين العتبارتمنح لصالح الهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وال

 .3الخاضعين للقانون الخاص

                                  
 .20وليد مصطفى الطراونة، المرجع السابق، ص 1
 .20، ص صبوع صهيب، المرجع السابق2
، 0922يوليو  00المؤرخ في  22/00، يعدل ويتمم القانون رقم 0990جوان  00المؤرخ في  02-90من القانون  20المادة 3

 .0990جوان  00، الصادرة في 20المتضمن قانون المياه، الجريدة الرسمية العدد 
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ن كالهما يشتركان في نقاط ك ثيرة ولكنهما يختلفان في        
أ
وما نالحظه من هذا التعريف ا

ن عقود 
أ
هي عقود تسيير وغير مكلفة بالمقارنة مع عقود البوت  المتيازبعض النقاط منها ا

ي في عقود البوت المتميز يتحمل تصميم المشروع 
أ
وبنائه وشراء التي هي عقود تمويل ا

لت المستخدمة في المشروع عكس عقد 
 
لة تحمل المتيازالمعدات وال

أ
يضا في مسا

أ
، ا

ما في عقد البوت تكون مشتركة بين كل  المتيازالمخاطر في عقد 
أ
تقع على عاتق الملتزم ا

طراف المشاركة في المشروع من مقاولين ومستغلين وموردين...الخ
أ
 .1ال

جير التمويلييز عقد البوت يتم: ثالثا
أ
 عن عقد التا

ثير كبير في          
أ
صبح لها تا

أ
جير التمويلي من العقود التي ظهرت حديثا والتي ا

أ
إن عقد التا

طراف ضمن عقد 
أ
المجال القتصادي وتعتمد هذه العقود على التعاون بين مجموعة من ال

نه وسيلة التمويل بمقتضاها تقوم 
أ
جير التمويلي والذي يعتبر با

أ
جير التا

أ
المؤسسة المالية بتا

حكام عقد اإليجار في العالقة التعاقدية 
أ
لت لعمالئها مع تطبيق ا

 
و ال

أ
بعض المهمات ا

ويلتقي عقد اإليجار التمويلي مع ، 2بينهم كما يعتبر وسيلة لتمويل الستثمارات اإلنتاجية
ن تمليك المشروع لل نقاطعقد البوت في عدة نقاط ويختلف عنه في 

أ
خرى منها ا

أ
جر ا

أ
مستا

ما في عقود البوت ترد كامل ملكية المشروع إلى الجهة 
أ
مطروح عند انتهاء مدة العقد ا

ن في عقود البوت الجهة المانحة للمشروع هي الدولة متمثلة في 
أ
المانحة وكذلك نجد ا

غلب هذه المشاريع تتعلق بالمرافق العامة على عكس من ذلك تكون الجهة 
أ
إدارتها وا

جير التمويلي هي القطاع الخاص وتكون لمنفعة القطاع المانحة للمشروع في 
أ
عقد التا

 .الخاص...الخ
 
 
 
 
 
 

                                  
 .00شماشمة هاجر، المرجع السابق، ص 1
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستيرفي القوانين بعنوان الطبيعة القانونية لعقد عبد الحي القاسم عبد المومن عمر، 2

 .22، ص 2100البوت، كلية القانون، جامعة النيلين، 
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شكال عقد البوت
أ
 المطلب الثاني: ا

ل توجد عقود البوت في شكل واحد وإنما تتعدد صوره منها ما ينصب على مشاريع        
خرى ت

أ
 مشاريع قائمة تحتاج إلى تجديد. خصجديدة وا

شكال عقود 
أ
ول: ا

أ
 البوت المنصبة على مشاريع جديدةالفرع اال

وال: عقود البناء والتشغيل والتملك ونقل الملكية 
أ
 (B.o.T )ا

في عدم احتفاظ القطاع الخاص  (Boot )تختلف عن صيغة  (B.o.T )هنا صيغة ال          
ة طول مدة التشغير، بينما تقرر له هذه الملكية في ظل نظام 

أ
 .BooT1بملكية المنشا

 (Boo)ثانيا: عقود التملك والبناء والتشغيل 
تستهدف إقامة المشروع وتملكه وتشغيله وهنا ل يلزم المستثمر  Booهنا صيغة ال         

ن هذا العقد ل يتضمن عنصر نقل الملكية.بتحويل المشروع إلى 
أ
 المالك ل

يجار ونقل الملكية   (BLT)ثالثا: عقود البناء واال 
العقد تعهد الدولة للمستثمر بإنشاء مشروع على نفقته الخاصة وتشغيله بموجب هذا       

جيره للغير طوال فترة العقد بحيث يستطيع تغطية تكاليف المشروع وتحقيق نسبة 
أ
وتا

رباح من قيمة اإليجار مع إرجاع المشروع إلى الهيئة المتعاقدة )الدولة(.
أ
 من ال

سئجار والتشغيل وال
أ
 (BORT)تحويل رابعا: عقود البناء واال

صال        
أ
يقوم هذا العقد على اتفاق الدولة مع المستثمر على تنمية المشروع الموجود ا

خير 
أ
ن يمتلكه المستثمر خالل فترة العقد ثم في ال

أ
 للدولة. يعيدهعلى ا

شكال عقود البوت المنصبة على مشاريع قائمة
أ
 الفرع الثاني: ا

وال: عقود التجديث والتملك والتملك والتحويل 
أ
 (MOOT)ا

يجار والتجديد والتشغيل والتحويل   (LROT)ثانيا: عقود اال 
 المبحث الثاني: دور عقد البوت في ترقية االستثمار وتطبيقاته العملية في الجزائر

هم الطرق القتصادية        
أ
الذي  إن الستثمار وترقيته عن طريق عقد البوت يعد من ا

سلوب جديد ابتكرته الحاجات التجارية  الدول، ومنها الدول المتقدمة فهو د عليهمتعت
أ
ا

ل من الدولة لزيارة الحاجة للمشروعات الكبيرة والضخمة وهذا العقد يعود بالفائدة على ك

                                  
لية مستحدثة إلدارة المرافق العمومية في التصافية ا1

 
شريع قلولي ولد رابح، عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ا

داة لخدمة المواطن، الد الجزائري، مداخلة في الملتقى
أ
ول المرسوم ب  : المرفق العمومي في الجزائر ورهاناته كا

أ
ولي ال

فريل  22و 22دراسة قانونية وعلمية يومي 
أ
 ، جامعة خميس مليانة.2100ا
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طراف المتعاقدة م
أ
رباح وفائدة كبوال

أ
يرة على كل طرف في عها في عقد البوت حيث يحقق ا

ات مع ذلك فهو يساهم في تطوير الستثمار وترقيته في الدول التي ينتشر واز العقد بالم
فيها استخدام هذا النوع من العقود ولهذا سوف نتطرق لدور هذا العقد في ترقية الستثمار 

 وتطبيقاته العملية في الجزائر.
ول: دور عقد البوت في ترقية االستثمار

أ
 المطلب اال

لي       
 
ة ونظام ناجح بالنظر إلى الدور الكبير الذي يلعبه في تطوير يعتبر عقد البوت ا

اقتصاديات الدول وذلك عن طريق إنشاء وتطوير المشاريع الضخمة التي تعود بالفائدة 
 الكبيرة على الدولة وسنعرض دور عقد البوت في مجال تطوير وترقية الستثمار.

حد الوسائل لتمويل المشروعات إلنشا .1
أ
ء المرافق العامة عن فعقود البوت تعد ا

و فرض مزيد 
أ
ن تضطر الدولة إلى اللجوء لإلقتراض ا

أ
طريق القطاع الخاص دون ا

عباء.
أ
و تحمل الخزينة العمومية المزيد من ال

أ
عباء على مواطنيها ا

أ
 من ال

هيلهم ونقل  .2
أ
كما تمكن من إيجاد فرص للعمالة الوطنية وتدريجهم وتا

 .1التكنولوجيا إلى الدولة
القتصادي الكبير المتمثل في إقامة المرافق العامة برؤوس  تحقيق المردود .3

موال خاصة مما يرفع عن كاهل الحكومة عبء تحويل مثل هذه المشروعات، 
أ
ا

همية
أ
ك ثر ا

أ
خرى ا

أ
 .2وبالتالي تتمكن من توجيه مواردها المالية إلى مشروعات ا

ية ومالية وإدارية تساهم بشكل كبير في ترق إستراتيجيةلعقد البوت فوائد  .4
 الستثمار وتطويره.

يساعد في التوزيع القتصادي وتوفير مناخ استثماري متنوع وزيادة فرص  .5
عمال المطورة الستثمار في الدولة باعتبار عقود 

أ
 لالستثمار.البوت من عقود ال
 المطلب الثاني: التطبيقات العملية لعقد البوت في الجزائر

تتجلى التطبيقات العملية لهذا النوع من العقود في القانون الجزائري في العديد من          
ساسها في نص المادة 

أ
ن " الملكية  00المجالت والتي تجد ا

أ
من الدستور التي تنص على ا

رض، والمناجم، والمقالع، والموارد 
أ
العامة هي ملك المجموعة الوطنية وتشمل باطن ال

                                  
بحاث 1

أ
د/ جمال عمران مبروك، عقود التشييد والستغالل والتسليم وتكييفها القانوني، دراسة تحليلية، مجلة ال

 .22، ص 2100، نوفمبر 09المعمقة، العدد القانونية 
 .20المرجع نفسه، ص 2
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مالك الطبيعية للطاقة، والث
أ
روات المعدنية الطبيعية والحية في مختلف مناطق ال

الوطنية البحرية والمياه والغابات، كما تشمل النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري 
خرى محددة في القانون".

أ
مالك ا

أ
 والبريد والمواصالت السلكية والالسلكية وا

ن المشرع الجزائري لم يبادر إلى إصدار تشريع صلريح
أ
وإنما نجده في العديد من  ونقول ا

سلوب البوت في بعض القوانين ما يوحي 
أ
نه قد فتح المجال ولو دون قصد للتعاقد با

أ
إلى ا

و البنية التحتية لسيما مجال الطرق السريعة الري الفالحي، 
أ
مشاريع المرافق العامة ا

 قطاع النقل الجوي، توزيع الكهرباء والغاز، قطاع المياه...الخ.
نجاز الطرق  .1  السريعة واستغاللها وصيانتها: ا 

مر 
أ
حكام ال

أ
ول مرة والذي تضمن 201-90بالرجوع ل

أ
ن المشرع كرس نظام البوت ل

أ
، نجد ا

-90امتياز إنجاز الطرق السريعة واستغاللها وصيانتها، وصدر المرسوم التنفيذي رقم
مر ليفصل في هذا3تعلق بمنح امتيازات الطرق السريعةمال2122

أ
 العقد. ، تطبيقا لهذا ال

ساسية للري الفالحي .2
أ
ت والهياكل اال

 
 المنشا

مر المرسوم التنفيذي رقم 
أ
ن هذا ال

أ
الذي يخص  12/02/0990المؤرخ في  200-90صدر بشا

ساسية للري الفالحي الصغير والمتوسط.
أ
ت والهياكل ال

 
 المنشا
 تجديد وتوسيع وتسيير وصيانة قطاع النقل الجوي العمومي .3

مام المستثمرين من بين الحلول التي قامت 
أ
بها الدولة فتح قطاع النقل الجوي العمومي ا

جانب وهي الفكرة التي تبناها المشرع من خالل إصداره للقانون 
أ
الخواص الوطنيين وال

مر رقم2111/104رقم 
أ
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني 015-12، وال

                                  
مر  000و 000المواد 1

أ
، الجريدة الرسمية 0990، المتضمن قانون المالية 0990ديسمبر  21المؤرخ في  20-90من ال

 .02-00، ص20/02/0990، الصادرة بتاريخ 22العدد 
المتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة، الجريدة الرسمية ، 02/19/0990المؤرخ في  212-90المرسوم التنفيذي رقم 2

 .20/19/0990، الصادرة بتاريخ 00العدد 
ساسية للري الفالحي،  12/02/0990المؤرخ في  200-90المرسوم التنفيذي رقم 3

أ
ت والهياكل ال

 
المتعلق بالمنشا

 .02/02/0990، الصادرة بتاريخ 22الجريدة الرسمية العدد 
 .01/02/2111، الصادرة بتاريخ 00مية العدد الجريدة الرس 4
مر رقم 5

أ
وت  02المؤرخ في  01-12ال

أ
، الذي 20/10/0992المؤرخ في  92/10، المعدل والمتمم للقانون رقم 2112ا

 .02/12/2112، الصادرة بتاريخ 22يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، الجريدة الرسمية العدد 
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شغال
أ
سندت هذه المهمة لشركة صينية  با

أ
إنجاز المحطة الجديدة للمطار الدولي  وبعدها ا

 بالجزائر العاصمة.
 قطاع توزيع الكهرباء والغاز: .4
كما توسع استعمال عقد البوت ليشمل عدة قطاعات مثل توزيع الكهرباء والغاز        

المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز  12/10من القانون رقم  10و  12حيث تضمنت المادة 
 .1بواسطة القنوات 

 اع المياه:قط .5
، التي جاء فيما يلي: 2المتعلق بالمياه 10/02من القانون رقم  00بالرجوع إلى المادة         

ت والهياكل تعتبر ملكا 
 
مالك العمومية اإلصطناعية للمياه، المنشا

أ
" تخضع كذلك ال

و التفويض لإلنجاز والستغالل المبرم مع  المتيازيرجع للدولة بدون مقابل بعد نفاذ عقد 
أ
ا

و القانون الخاص".
أ
و معنوي خاضعا للقانون العام ا

أ
 شخص طبيعي ا

مر وتطبيقا لذلك استعملت هذه الصيغة في مجال تحلية مياه البحر ط          
أ
حكام ال

أ
بقا ل

 .3الستثمارتطوير المتعلق ب 10/12
 الخاتمة:

ن عقود البوت تعد وسيلة هامة وفعالة في التنمية القتصادية         
أ
نستخلص مما سبق ا

في الدول النامية لكونها توفر إطارا قانونيا لتمويل إقامة مشاريع البنية التحتية وإدارتها 
ساليب الحديثة في التسيير، وإن الجزائر لم 

أ
بمعزل عن التطور الذي عرفته  ىتبقوفق ال

ساليب إدارة وتس
أ
ن تواكب التطورات الحاصلة في هذا ا

أ
يير المرافق العامة، بل حاولت ا

سلوب 
أ
ن القانون الجزائري لم يعرف تسمية البوت، بل تم إلحاق هذا ال

أ
المجال، غير ا

 .المتيازالتعاقدي دوما بمفهوم عقود 
فرزت دراستنا لعدة نتائج         

أ
 تخفيف العبءمنها، وبناء على ما تقدم عرضه وتحليله ا

الخارجي  القتراضتجنب  عن الميزانية العامة للدولة والجماعات المحلية من خالل
ية مستوى نقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة الفنية، وبالتالي رفع وترقوالداخلي، و

                                  
 .10/12/2112، الصادرة بتاريخ 12العدد  الجريدة الرسمية1
، الصادرة في 01، المتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية العدد 12/12/2110المؤرخ في  02-10القانون رقم 2

12/19/2110. 
مر رقم 3

أ
 .2110، سنة 20المتعلق بتطوير الستثمار، الجريدة الرسمية العدد  21/12/2110المؤرخ في  10/12ال



                                                                                ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي                    
 يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( جامعة-والعولمةالسيادة  مخبر-السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

عمال
أ
 عقود ال

 

 
189 

 

ن فترة عقد الخدمات البنية التحتية، وكذا 
أ
توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة ل

إصدار قانون خاص متكامل ينظم  وكذلك لعدة توصيات منها،، البوت تدوم فترة طويلة
سلوب البوت يكون ك فيال بمعالجة مختلف التعاقدات التي تبرمها الد

أ
ولة مع التعاقد با

في هذه  لالستثمارة فعالة فير بيئة قانونية مالئمة وحمايوالقطاع الخاص، وبالتالي ت
اءات التعاقد والمتابعة والتوجيه، وكذا إنشاء جهاز رقابي لدى كل وزارة تتولى إجر العقود، 
التكوين المتخصص في القضايا  تحسينوعصرنته و مواصلة إصالح نظام العدالةضرورة 
جنبية، و المتعلقة

أ
التوسع في اإلعفاءات والحوافز مثل بالستثمارات المحلية وال

 اإلعفاءات الضريبية والقروض وذلك بهدف جلب المستثمرين...الخ.
 المراجع:قائمة 

عمال في الجزائر، مقالة منشورة في مجلة حقوق / 0
أ
د. ربيعة بن عزوز، إشكالية تقنين عقود ال

اإلنسان والحريات العامة، مجلة دولية علمية محكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 
 2100الحميد بن باديس، مستغانم، العدد الخامس.

التزامات المتعاقد مع اإلدارة في عقود البوت، رسالة لنيل شهادة / وليد مصطفى الطراونة، 2
ردن، 

أ
وسط، ال

أ
 .2102الماجستير في القانون، جامعة الشرق ال

( وتطبيقاته في B. o.T/ صبوع صهيب، النظام القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية )2
خوة الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية 

أ
الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ال

 .2102منتوري، قسنطينة، 
، مذكرة لنيل شهادة (B.o.T )شماشمة هاجر، عقد البناء والبناء والتشغيل ونقل الملكية/ 2

م البواقي، 
أ
 .2102الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي ا

شغال  (B.o.T )مدى تكريس عقد البوت  / د. إقلولي صفية، عن0
أ
في التشريع الجزائري، مداخلة في ا
عمال بين الحرية و التقييد يومي 

أ
 سلطان اإلدارة في عقود ال

أ
 10و 10الملتقى الوطني المرسوم ب  : مبدا

 ، كلية الحقوق، جامعة بومرداس.2100نوفمبر 
م القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل / عارف صالح مخلف، د/ عالء حسين علي، دراسة في التنظي0

نبار للعلوم القانونية والسياسية، ص 
أ
، ولمزيد من التفاصيل 10الملكية، مقالة في مجلة جامعة ال

نظر محمود محمد علي صبره، إعداد وصياغة العقود الحكومية، الطبعة الرابعة، مصر
أ
 2110،ا
شغال الملتقى الوطني  / د. بوجلطي عز الدين، البعد القانوني والقتصادي0

أ
لنظام البوت، مداخلة ا
عمال بين الحرية والتقييد يومي 

أ
 سلطان اإلدارة في عقود ال

أ
، 2100نوفمبر  10و 10المرسوم ب  : مبدا

 كلية الحقوق، جامعة بومرداس.
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  (B.o.T )شيهاني سمير، الطبيعة القانونية لعقد البناء والتشغيل والتحويل / د. 2
أ
في إطار مبدا

عمال سلطا
أ
 سلطان اإلدارة في عقود ال

أ
شغال الملتقى الوطني المرسوم ب  : مبدا

أ
ن اإلدارة، مداخلة في ا

 ، كلية الحقوق، جامعة بومرداس.2100نوفمبر  10و 10بين الحرية والتقييد يومي 
المؤرخ  22/00، يعدل ويتمم القانون رقم 0990جوان  00المؤرخ في  02-90من القانون  20/  المادة 9
 .0990جوان  00، الصادرة في 20، المتضمن قانون المياه، الجريدة الرسمية العدد 0922يوليو  00 في
/ عبد الحي القاسم عبد المومن عمر، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستيرفي القوانين بعنوان 01

 .2100الطبيعة القانونية لعقد البوت، كلية القانون، جامعة النيلين، 
قلولي 00

أ
لية مستحدثة إلدارة المرافق / صافية ا

 
ولد رابح، عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ا

ول المرسوم ب  : المرفق العمومي في 
أ
العمومية في التشريع الجزائري، مداخلة في الملتقة الدولي ال

داة لخدمة المواطن، دراسة قانونية وعلمية يومي 
أ
فريل  22و 22الجزائر ورهاناته كا

أ
، جامعة 2100ا

 مليانة. خميس
د. جمال عمران مبروك، عقود التشييد والستغالل والتسليم وتكييفها القانوني، دراسة تحليلية، / 02

بحاث القانونية المعمقة، العدد 
أ
 .2100، نوفمبر 09مجلة ال

مر  000و 000/ المواد 02
أ
، 0990، المتضمن قانون المالية 0990ديسمبر  21المؤرخ في  20-90من ال

 .02-00، ص20/02/0990، الصادرة بتاريخ 22الرسمية العدد الجريدة 
، المتعلق بمنح امتيازات الطرق 02/19/0990المؤرخ في  212-90المرسوم التنفيذي رقم / 02

 .20/19/0990، الصادرة بتاريخ 00السريعة، الجريدة الرسمية العدد 
ساسية المتعل 12/02/0990المؤرخ في  200-90/ المرسوم التنفيذي رقم 00

أ
ت والهياكل ال

 
ق بالمنشا

 .للري الفالحي
 .02/02/0990، الصادرة بتاريخ 22الجريدة الرسمية العدد 

، 00الجريدة الرسمية العدد ،المتعلق بالقواعد العامة للطيران المدني   10-2111القانون رقم /00
 .01/02/2111الصادرة بتاريخ 

مر رقم /00
أ
وت  02المؤرخ في  01-12ال

أ
المؤرخ في  92/10رقم لمعدل والمتمم للقانون ، ا2112ا

، 22الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، الجريدة الرسمية العدد ، 20/10/0992
 .02/12/2112الصادرة بتاريخ 

مر رقم 02
أ
المتعلق بتطوير الستثمار، الجريدة الرسمية العدد  21/12/2110المؤرخ في  10/12/ ال

 .2110سنة، 20
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طار القانوني ل  نشيز اعقد الفر الإ
 الستثمار وترقية  تطوير ودوره في

 .  بوحية وسيلة د
"
أ
ستاذة محاضرة قسم "ا

أ
 ا

   والعلوم السياسيةمعهد الحقوق 
 تيبازة–سلي عبد الله ر المركز الجامعي م 

enour44@yahoo.fr        
 ةــــمقدم   
مامو الواقع القتصادي والتجاري المعاصر  هفرضنتيجة لما       

أ
 الكالسيكية العقود عجز ا

 مجال تنظيم على إمكانيتها وعدمالمجال، التطورات الحاصلة في هذا  مواكبة على
عمال

أ
ثر وكذا العقود لهذه الضيق التفكير بسبب ال

أ
عمال  استحدثت لها النسبي ال

أ
عقود ا

"  نشيزاالفر  " عقدمنها   ، و لها دورا مهما في المعامالت التجارية ر تطو ال هذا تالئم جديدة
خرى هي عقد التسيير ، عقد تحويل الفاتورة ، و

أ
  عقد العتماد اإليجاري. إلى جانب عقود ا

عمال، و منها عقد" الفرانشيز" بالرغم من        
أ
غلبية عقود ال

أ
و لم تقم الدول بتقنين ا

همية التي يحظى بها عل
أ
     الستثمار،  ترقية عيد القتصادي و دوره في تطوير وى الصال
حكام انون المدني ، واردة في نصوص القبالتالي يرجع إلى القواعد العامة الوو

أ
بعص ال

غيره من القوانين انون التجاري وقة ذات الصلة بالقالخاصة الواردة في نصوص متفر 
  المكملة له لتطبيقها على هذا العقد.

خر، وهو متلقي المتياز  "يزانشالفر  بموجب عقد"و    
 
يمنح صاحب المتياز الحق للطرف ا

و اسمه التجارّي، إلى جانب تول في استخدام عالمته التجارية،
أ
نظمة ا

أ
ي بعض ال

       وتسويق سلعة، ن متلقي المتياز من إنتاج، تى يتمكوالعمليات التجارية، وذلك ح
و خدمة معينة وفقا

أ
، إلى جانب مقابل رسوم يدفعها  لمانح المتيازصفات معينة، لموا ا

رباح له
أ
خير لصالح ، في بعض الحالت  نسبة من إيرادات المبيعات، كا

أ
مع قيام هذا ال

في إدارة وترويج ، وتقديم المساعدة  قديم المساعدة التقنية و الفنيةالممنوح له المتياز  بت
الخدمات إدراج و زيادة تطوير المنتجات، وتدريب الموظفين، و الخدماتسلع وال

 .بشكل مستمرالتحسينات عليها 

mailto:enour44@yahoo.fr
mailto:enour44@yahoo.fr
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ن عقد  ى من ير  القانون و اإلقتصاد من الفقهاءالعديد  و هناك       
أ
هو نفسه  "الفرانشيز"با

نظمة  عقد" المتياز
أ
ثار القانونية لكل منهما و ،التجاري" لكن بالرجوع إلى القواعد و ال

 
ال

نه بالرغم من
أ
ن كل عقد هو مستقل بذاته . ، نجد ا

أ
ن هناك تشابه ك ثير بينهما إل ا

أ
 ا

هم الوسائل التي تقود لالستفادة من الخبرات والمعرفة        
أ
ويعد عقد " الفرانشيز من ا

عمال 
أ
للشركات الكبرى العالمية والمحلية، كما يقود لفتح الباب لسوق العمل لرواد ال

 .والمستثمرين متوسطي الدخل
همية هذا الموضوع و ت       

أ
 في لعقود "الفرانشيز" الواسع النتشار خالل منكمن ا

خيرة السنوات
أ
خص ال

أ
 وبال

ثيره،  للتكنولوجيا المفتقرة النامية الدول
أ
 يمس كونه الدول هذه اقتصاديات على وتا

، فضال عن دورة في تطوير و ترقية  وخدمات ،وتوزيعتصنيع ،  من مختلفة مجالت
تزايد انتشارها  في الجزائر نتيجة سعي الدولة إلى  إلى باإلضافةدول ، الستثمار في ال

دوات تنويع
أ
جل  الستثمار ا

أ
كمصدر رئيسي  المحروقات قطاعالعتماد على   تقليصمن ا

 عملية في الخواص القتصاديين المتعاملين و إشراك للدخل  الوطني و الستثمار ،
، في ظل غياب قانون خاص ينظم هذا الجزائررات في الستثما عدد زيادة وكذا التنمية

القواعد العامة للقانون المدني والقانون والنوع من العقود الذي يبقى خاضعا للنصوص 
خرى ذات الصلة.

أ
 التجاري الجزائري ، و بعض القوانين ال

ساسي بشكل بحثا الهذ هدفي و       
أ
داةالفرانشيز"  عقد" على الضوء تسليط إلى ا

أ
 كا

قانوني له ، ببيان مفهوم هذا  العقد الذي لديه ال اإلطار تحديد طريق عن استثمارية
عمال 

أ
حكام عن والكشف العامة، خصوصية تميزه عن غيره من العقود ال

أ
 قانونيةال ال

و بيان دوره في  ، عليها هذا العقد ينبني التي و ،التي تنظمه و الواردة في نصوص متفرقة 
 خالل عرض تجارب بعض الدول في هذا المجال.من  الستثمارتطوير و ترقية 

وموضوع هذا البحث يطرح عدة إشكاليات رئيسية تحتاج على البحث و اإلجابة عنها         
ثار القانونية المترتبة عنه ؟ ، و ماهي 

 
تتمثل فيما يلي : ما هو مفهوم عقد الفرانشيز و ال
 
أ
طراف المتعاقدين و الدولة معا ؟ ، وهل المزايا و الفوائد التي يقدمها هذا العقد لصالح ال

لديه دور فعال في مجال تطوير ترقية الستثمار؟ ، وما مدى إعمال هذا العقد في الدول 
 العالم ؟.

ينا  إلجابةلو       
أ
 خالل على المنهجين الوصفي من العتمادعن هذه اإلشكاليات ارتا

             لتحديد إطاره القانوني  ووصفها ،الفرانشيز مختلف الجوانب التي تخص عقد تناول
طرافهالتمكن من تحديد خصوصيات هذا العقد و

أ
على ،  وو اللتزامات التي يرتبها على ا



                                                                                            دولي ترقيم ذو جماعي ك تاب        
 (الجزائر) بالمدية ارسف يحي  ى جامعة-والعولمة السيادة مخبر-السياسية والعلوم الحقوق كلية

عمال
أ
 عقود ال

 

 
193 

 

للوصول المنهج التحليلي  لتحليل الك ثير من المسائل التفصيلية التي تخص هذا العقد 
هميته إلى مدى مالئمة تطبيق القواعد العامة عليه في ظل غياب نصوص خاصة ، 

أ
و بيان ا

ن . الستثمارترقية وفي تطوير 
أ
 من خالل عرض و تحليل تجارب بعض الدول في هذا الشا

 
 جزئيات في استعمال ثانويين كمنهجين والمقارن  التاريخي المنهج كما اعتمدنا على      

، و إلى تطور عقد الفرانشيز في بعض الدولبحث من خالل التطرق إلى ال هذه من بسيطة
ن لبيان مدى الهتمام به في بعض دول العالم من خالل تجارب 

أ
الدول في هذا الشا

فزتها تطبيق هذا النوع من العقود في هذه الدول .
أ
 المزايا التي ا

ول :  
أ
عمال المطورة شيز االفر  مفهومالمبحث ال

أ
حد التطبيقات الحديثة لعقود ال

أ
كا

ستثمار  للإ
  والتسويق، والدعاية التصال وسائل في الحاصل التكنولوجي لتطور إن ا      

أ
 عجز ظهرا

 تشهدها التي المضطردة والديناميكية المتنامية الحركية مسايرة عن الكالسيكية العقود
 بظهور  عجل مام ، الستثمارو ترقية  مساهمتها في تطويرو عن  الدولية، التجارية الساحة
عمال عقود من جديدة طائ فة

أ
  تطبيقا الفرانشيز" "بعقود تعرف ال

أ
 حرية التجارة لمبدا

 والستثمار.
ن      

أ
ليست حديثة الظهور، حيث ظهر منذ المنتصف الثاني  هذه العقود و بالرغم من ا

نه لم يتم تطبيقها في الك ثير من دول العالم إل ،91من القرن 
أ
في العقود الماضية من  إل ا

نه و السنوات 
أ
خيرةالزمن و منها الجزائر، غير ا

أ
ضحى ال

أ
لية ا

 
غلب  ثماريةاست ا

أ
منشرة في ا

 دول العالم.
عمال       

أ
حد التطبيقات الحديثة لعقود ال

أ
و سنتناول بيان مفهوم هذا العقد باعتباره ا

 التاليين:في المطلبين  لالستثمارالمطورة 
ول:المطلب 

أ
 وخصائصه عقد الفرانشيز تعريف ال

عشر، وذلك بعدما قامت  يرجع ظهور نظام "الفرانشيز" إلى منتصف القرن التاسع       
مريكية ، بالعمل  بهذا العقد لمنح 

أ
لت الخياطة  في الوليات المتحدة ال

 
"شركة سنجر" ل

جل تفادي الكساد الذي واجهته
أ
خرى في العالم من ا

أ
 عن عجزها نتيجة المتياز لشركات ا

مريكية، حيث قامت بموجب عقود  المتحدة الوليات داخل منتجاتها تسويق
أ
ال

 التي والتقنية، الفنية المعرفة تقديم و عالمتها التجارية،  و السم انشيز" نقل"الفر 
شخاص المتعاقد معهم ، و ذلك  في خبرتها نتيجة المشروعات هذه اك تسبتها

أ
المجال لال

ك ثر فعالية ، و قد
أ
وسع وا

أ
لتها بشكل ا

 
جل توزيع ا

أ
  من ا

أ
 في الفكرة هذه نجاح ى د ا
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مريكية المتحدة الوليات
أ
 من المشروبات مجال في بتطبيقها "كوكا كول" شركة قيام ىإل ال

ثم امتدت هذه   .الفنادق لبعض « Coca Cola » منتوجاتها لتوزيع امتياز حق منح خالل
، عندما من القرن الماضي الفكرة لتصل إلى قطاع المطاعم، وذلك في فترة الثالثينات
مر الذي 

أ
سهل الطريق للحصول على ارتفعت شعبية إحدى المطاعم المشهورة، ال

مريكا، ثم توسعت هذه العقود في 
أ
امتيازات غير مسبوقة في الوجبات السريعة في ا

خاصة لى الصناعة الميكانيكية، والوليات المتحدة إلى الوليات المتحدة المريكية إ
صناعة السيارات حيث قامت شرك تي "جنرال موتورز "، و "فورد" بإنشاء شبكات 

نشاء فروع لها في واجهة نقص الموارد المالية "فرانشيز" لمو
أ
البشرية التي تتطلبها عملية ا

ن لتوسيع بيع منتجاتها.
أ
برمت عقود في هذا الشا

أ
 1العالم ، و ا

وروبا ،و بالتحديد إلى و قد ا       
أ
فرنسا التي عرفت نتقلت في بداية القرن العشرين إلى ا

برمتها شركةمنها العقود الت ،العديد من عقود "الفرانشيز"
أ
 تجميلية مستحضرات ي ا

سست عام 
أ
ت  كما  ،" Yves Rocherتدعى "إيف روشيه  9191تا

أ
نشا

أ
الفرنسية  التحاديةا

وسط  انتقل ، ثم 9199للفرانشيز عام 
أ
خاصة في السعودية و اإلمارات ، إلى الشرق ال

خر التي العربية المتحدة و العديد من بلدان العالم ، منها الجزائر
أ
 من النوع هذا رانتشا تا

 التجارة حرية نظام بعد تبنيها غاية التسعينات الى الجزائرية القتصادية السوق في العقود
حيث توسع العمل بهذه العقود لتبلغ عدد شركات "الفرانشيز" في العالم اك ثر  والصناعة

عمال. 991شركة تعمل في حوالي  15000من 
أ
 2قطاع من قطاعات ال

ك ثر العقود التجارية الدولية و يعد عقد "ال       
أ
خيرة من الزمن من ا

أ
فرانشيز في السنوات ال

تداول، لما يتيحه من فرص استثمار واعدة، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة 
سواق اإلقليمية 

أ
و في ال

أ
والمتوسطة التي تسعى إليجاد موقع لها في السوق الوطنية ا

عطيت له و خصائصه.ا والدولية و سنتناول بيان مختلف التعريفات
أ
 لتي ا

 
 
 
 

                                                           
1 - AL Soraihy Yasser , La fin du contrat de franchise, Thèse de doctorat en droit, Faculté de Droit 
et des Sciences Sociales, Université de Poitiers France , 2008, p. 08. 

عبد الهادي  محمد الغامدي ، الجوانب القانونية لعقد المتياز التجاري ) الفرنشايز(،مجلة الحقوق للبحوث القانونية  -2 
 .199،ص 0191، 10ق ، جامعة اإلسكندرية ،العدد و القتصادية، كلية الحقو
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ول : تعريفــــه
أ
 الفرع ال

صل، وترجمتها باللغة العربية  تعني  مصطلح مصطلح " الفرانشيز" : هو         
أ
فرنسية ال

ن عقد الفرانشيز هو 
أ
"المتياز التجاري"  لذا فإن هناك العديد  فقهاء القانون من يعتبر ا

  .1نفسه عقد المتياز التجاري 
نهما عقدان مستقالن عن بعضهما نظرا لوجود بعض الفروق بينما ير 

أ
خر ا

 
ى البعض ال

ن مصطلح" المتياز" بالّلغة الفرنسية يقابله المصطلح بينهما
أ
 concession " ، فضال عن ا

. la "ن عقد المتياز التجاري ما هو إل صورة لعقود  حين ، في
أ
      يرى فريق ثالث ا

 2الفرانشيز .
نه لم يتم إعطاء تعريف "لعقد الفرانشيز" في مختلف التشريعات و تجدر         

أ
اإلشارة إلى ا

الوطنية نظرا لتعقيده و خصوصيته ، و لعدم وجود قوانين خاصة بهذا النوع من العقود ، 
جل وضع تعريفات له المهتمين به  قضاة المحاكم و، ولذلك اجتهد فقهاء القانون 

أ
من ا

 نوردها فيما يلي :
سلوبا جديدايعتب      

أ
 حقوق باستغالل الترخيص طريق عن لالستثمار ر عقد الفرانشيز ا

 القتصادية للعالقات ظهوره انتعاش  مع ترافق الفنية، ونقل المعرفة الفكرية الملكية
 3النامية. والدول المتقدمة الدول بين خاصة الدولية،

و معنوي "هو      
أ
ن يضع مشروعه  "ازيسمى مانح المتي" عقد  يتعهد شخص طبيعي ا

أ
با

خر يسمى 
 
وذلك بهدف احتكار  "،متلقي المتياز"التجاري لمدة معينة في خدمة تاجر ا

و خدمته المتميزة داخل دائرة جغرافية معينة 
أ
و توزيع منتجات صاحب المتياز ا

أ
تصنيع ا
ما مانح  عد متلقي المتياز الطرف الضعيف في هذا العقدي و، مادي محددمقابل نظير 

أ
ا

  4.فهو الطرف القوي ،تياز الم
 

                                                           
1 - Amandine Bouvier, regards sur le contrat de franchise, Droit ,Thèse de doctorat ,l’Université de 
Montpellier ,2015, p 19-20. 

ن عقد الفرانشيز هو عقد -2 
أ
و استقاللية العقدين ،نرى با

أ
راء حول وحدة ا

 
مستقل و قائم بذاته، لذلك  نظرا لختالف ال

 اقتصرنا في هذا البحث على استخدام مصطلح " عقد الفرانشز " فقط .
حمد-3 

أ
نور  ا

أ
ولى، الطبعة التجاري، المتياز عقد في المحل محمد، ا

أ
 بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات ال

 .99، ص0191لبنان،
همية تقنين قواعد نظامية لعقد المتياز  -4 

أ
التجاري ، جريدة العرب القتصادية الدولية ، مقال منشور محمد عرفة، ا

 http://www.aleqt.com/2009/05/01/article_10467.html ، الموقع:  9، ص  19/19/0111بتاريخ 

http://www.aleqt.com/2009/05/01/article_10467.html
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وروبي لقد و     
أ
 11/ 7119عقد الفرانشيز بموجب التنظيم رقم تعريف تطرق التحاد ال

الخاص باإلعفاء الجماعي لبعض عقود الفرانشيز، حيث جاء  1988نوفمبر  91الصادر في 
ولى

أ
شركة  بتخويل "مانح الفرنشيز"اتفاق يتم بمقتضاه قيام شركة : " هو  في مادته ال

خرى 
أ
 ، نظير مقابل مادي مباشر "متلقي الفرانشيز"ا

أ
و غير مباشر، الحق في استغالل ا

و الفكرية فيما يتعلق بالعالمة 
أ
التجارية، السم التجاري،  كافة حقوق الملكية الصناعية ا

  1. الرسوم والنماذج الصناعية و العنوان التجاري،
ن نجدكما      

أ
و  الدولية العدل محكمة ا

أ
 بمناسبة الفرانشيز عقد تعريفقامت ب وبيةر ال

 ب 1986 يناير 28 في الصادر حكمها في وذلك ،عليها عرضت قضية
أ
عقد ال ذلك "هو نها

 وباستخدام عالمتهبنفسه وفقا لتوجيهات المانح  له بالتصنيعالذي يقوم بموجبه الممنوح 
 2.التجارية التي يصنعها على السلعة المنتجة

  قدو     
أ
 المانح والمتلقي بين التعاون ضرورة على التعريف خالل من المحكمة هذه كدتا

  من العقد هذا تنفيذ عند
أ
  من العقد ، المنشود الغرض الى الوصول جلا

أ
ثير وهو لا

أ
 في التا

وردته  وتطوير السوق
أ
نه ما يالحظ على هذا التعريف الذي ا

أ
نه ، غير ا

أ
النشاط المتعاقد بشا
نه اقتصر على تعريف نو 

أ
  ع واحد من الفرانشيز و هو " فرانشيز التصنيع .المحكمة ا

ردنا وضع تعريف لعقد من خالل هذه التعريفات وو      
أ
خرى ا

أ
الفرانشيز تعريفات ا

  بمقتضاه يمنح طرفيه،يتم بالتراضي بين  عقد " هو:كالتالي
أ
خر، المتعاقدين حدا

 
حق  لال

 ، معينة لمدة ، التسويقية ونظمه ،الفنية ومعارفه ،التجارية وعالماته اسمه استعمال
و مصالح اقتصادية  مادي مقابل نظير

أ
 .يتم التفاق عليها، مزايا ا

ن عقد الفرانشيز يبرم بين طرف    
أ
 3ن هما :يو من خالل هذه التعريفات يتبين لنا ا

ول  : هو الطرف المانح لالمتياز الذي  يقوم بتقديم ومنح - 
أ
ك ثر من الطرف  ال

أ
و ا
أ
حق ا

و توزيع منتجاته،  حقوق الملكية
أ
و المعرفة الفنية إلنتاج سلعة، ا

أ
   الفكرية والصناعية ،ا

                                                           
في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية فريدة إقجطال، النظام القانوني لعقد الفرانشيز  -1 

ولحاج، 
أ
كلي محند ا

أ
 .90، ص  0192الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ا

 عين شمس جامعة الحقوق، كلية الدك توراه، رسالة ، التجاري  المتياز لعقد القانوني النظام الحديدي، سيد ياسر -
 .07ص  ،0112،
 .191الغامدي، المرجع السابق ،  عبد الهادي  محمد -2 
ستاذ القانون التجاري المساعد بجامعة الملك عبد العزيز  -

أ
ن الدك تور عبد الهادي محمد الغامدي ، ا

أ
الجدير بالذكر ا

ن عقد المتياز التجاري هو نفسه عقد الفرانشيز .
أ
 بالسعودية يرى با

3 - Yasser AL Suraihy , op cit ,p 24. 
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و خدماته تحت العالمة ا
أ
و يستخدمهاا

أ
خر لتجارية التي ينتجها ا

 
نظير مقابل  لشخص ا

و مصالح اقتصادية
أ
و الحصول على مزايا ا

أ
 .مادي ، ا

و ما يسمى " -
أ
ما الطرف الثاني : فهو الطرف الممنوح له المتياز ا

أ
الذي يستفيد  بالملتقي"ا

وتحت إشرافه حصريا في منطقة جغرافية  ،يلتزم بالعمل ووفقا لتعليماتهو، من اإلمتياز 
 محددة ولفترة زمنية محددة.

 هـــخصائص :الفرع الثاني
همية كبيرة        

أ
في قطاع  في عملية نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية لعقد الفرانشيز ا
عمال و التجارة ،

أ
ن عنصر الخبرة غير مطلوب  ال

أ
وتظهر خصوصية هذا العقد  في كون  ا

ن 
أ
طيلة مدة العقد،  هنشيز هو الذي يتك فل بتكوينامانح الفر في متلقي الفرانشيز، حيث ا

ى استقطاب لع هاالمانح وقدرت عالمة بهارة التي تتمتع هنشيز بالشاقي الفر لكما يستفيد مت
 .1عدد كبير من الزبائن

عمال ، و يتمتع ه     
أ
          ذا العقد بجملة من الخصائص التي تميزه عن غيره من عقود ال

و تجعل منه عقدا مستقال بذاته عن باقي الصور الخرى لعقود العمال و على وجه 
الخصوص عقد اإلمتياز التجاري الذي يشترك معهد في العديد من الخصائص ، و تمكن 

 خصائص عقد الفرانشيز فيما يلي :
ن عقد تجاري :و ه  -

أ
و للمانح الممنوحة الصفة ل

أ
 المستلزمات مع له تتوافق الممنوح ا

 قواعد فإن وعليه ، سبيل الربح في مستمرة بصورة كالقيام ، التاجر لصفة المطلوبة
 ، فضال عن قواعد القانون المدني .العقد هذا على تطبق التجاري  القانون

ي ان الزمن يعت : من العقود المستمرة -
أ
 2من عناصر العقد.بر عنصرا هاما ا

ي يرتب حقوقا و التزامات متبادلة لصالح طرفي العقد من العقود الملزمة للجانبين : -
أ
       ا

بما يلي " يكون العقد ملزما للطرفين متى  من القانون المدني 99  في ذلك تنص المادةو
 3تبادل المتعاقدان اإللتزام بعضهما بعضا "

ي التي  ،مسماةالعقد الفرنشايز من العقود التجارية  غير : ف  لمسماةالعقود غير امن  -
أ
ا

و وضع نظام  قانوني لها
أ
وبالتالي فهي تخضع  ،لم يقم القانون بتنظيمها بصورة خاصة ا

حكام العامة المتعلقة بالعقود.
أ
 4لال

                                                           
1 - Amandine Bouvier, p 19. 
2 - Yasser Al Suraihy , op cit ,p .12 

 .12/0119/ 02مؤرخة في  77، جريدة رسمية عدد  01/12/0119المؤرخ في  91-19القانون المدني الجزائري رقم  -3 
4 - Yasser AL SURAIHY, op cit , p 06. 
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حد المتعاقدين بإبرامه إل بعد قبو  : يقوم على العتبار الشخصيعقد   -
أ
ل فال يرضى ا

  ثقة متبادلة بين طرفيهالشخص الذي سيتعاقد معه  و وجود 
أ
نه يتضمن  على نقل ، ل

 معرفة فنية  تتسم بطابع السرية.
خذ الذي من عقود المعاوضة : -

أ
عطى لما مقابال متعاقدكل   فيه يا

أ
خذ  ، ا

أ
 فالمانح يا

خرى  عوضا  
أ
ي مزايا ا

أ
و ا

أ
 تهوعالم ،اسمه استعمال حق المتلقي منح مقابل ،ماليا ا

ن كما الفنية، التجارية، ومعارفه
أ
 متفق مالي مبلغ مقابل ، الحقوق بهذه ينتفع المتلقي ا

  1للمانح. عليه يدفعه
ذعان عقد  المتعاقدين، بين والمساومة شروطه على التفاق يتم ل الذي العقد هوو : اإ
حد يكون حيث

أ
متعاقد ال على إرادته فيفرض ،القتصادية  الناحية من قويا المتعاقدين ا

خر،
 
ن وعليه مناقشتها، يملك ل اشروط عليه ويفرض ال

أ
و يتقبلها ا

أ
 فإذا قبلها يرفضها، ا

 2المفروضة عليه.  بالشروطتسليما  ذلك يكون
ركان الثانيمطلب ال

أ
 اهــو مزاي عقد الفرانشيز : ا

عمال         
أ
ثاره من الن، عقد الفرانشيز كغيره من عقود ال

 
احية حتى يكون صحيحا و ينتج ا

ركان التي تتطلبها العقود المدنية و التجارية
أ
  القانونية ل بد من توافره على مجموعة من ال

ي 
أ
ن تخلف ا

أ
ركانه ، بحيث ا

أ
ي شرط في ا

أ
ن تخلف ا

أ
ركنا منها قد يؤدي إلى بطالنه كما ا

ثار 
 
يضا قد يؤدي إلى إبطاله ، و إذا ما تم إبرامه على الوجه القانوني الصحيح  فإنه يرتب ا

أ
ا

ركان هذا العقد و مزاياه في يا لصالح الطرفين المتعاقدين معا، وو مزا
أ
سنتناول بيان ا

 الفرعين التاليين :
ول

أ
ركان الفرع ال

أ
 هــ: ا

تضم  وثيقة التعاقد تسبق التي الفترة في المتلقي بإعطاء المتياز المانح يلتزم        
خر المتعاقد معه  حتى يكون رضا إقامته المزمع المشروع عن مفصلة معلومات

 
الطرف ال

  صحيحا ، وذلك
أ
 قدم على ليس وهو   ،التعاقد غالبا على يكون مقبال هذا الخير نل

خر الطرف مع المساواة
 
و درايته عدم بسبب ،ال

أ
 3 .العقد هذا محل خبرته بالشيء ا

يضا و        
أ
يجب على مانح المتياز قبل المتعاقد إعطاء الممنوح له المتعاقد معه  ا

في  بالتسجيل الخاصة والمعلومات معلومات حول المؤسسة صاحبة العالمة التجارية ،

                                                           
ولى الطبعة ، التجاري  اإلمتياز ، عقد محمد فرج  خليل الدين حسام-1 

أ
 ، 2011، لبنان ، والتوزيع ريم للنشر دار ، ال

 . 74  ص
 .01ياسر سيد الحديدي ، المرجع السابق ، ص  -2 
 .91محمد ، المرجع السابق ، ص  فرج  خليل الدين حسام -3 
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و، بالتنازل عليها قد حصل كان إذا المستعملة العالمة تسجيل رقم التجاري، السجل
أ
 ا

 استعمالها . إجازة لديه كان إذا
نه ل يوجد نص قانوني خاص ينظم عقود الفرانشيز في و      

أ
        الجزائر ،تجدر اإلشارة إل ا

حكام العامة الخاصة بالعقود و الواردة في القانون المدني و
أ
بذلك نرجع في تطبيقه إلى ال

حكام الواردة في القانون التجاري .
أ
 ، فضال عن بعض ال

ثاره القانونية ،و   
أ
ن يتوافر على مجموعة من  حتى يكون العقد صحيحا و منتجا ل

أ
يجب ا

ركان هي :
أ
 ال

ول : 
أ
ي ا ضا : ا لر  ا

أ
ثاره، فليس ل

 
إلرادة الحرة وحدها هي التي تملك إنشاء العقد وتحديد ا

ن 
أ
من  91، و في ذلك تنص المادة  تتدخل لتفرض عليه ما يخالف إرادة المتعاقدينجهة ا

ن يتبادل الطرفان التعبير عن 
أ
رادتهما المتطابقتين إالقانون المدني " يتم العقد بمجرد ا

  1لقانونية ".دون اإلخالل بالنصوص ا
و ما يسمى  نشيز إل بعد تو افق إرادتي كل من المانح و المتلقيال يتم إبرام عقد الفر و      

أ
ا

على قبول اللتزامات الناشئة عن هذا العقد، مع الشتراط لصحة  المتيازبالممنوح له 
هلية كاملة، وخلوه من عيوب اإلرادة

أ
و التدليس  التراضي صدوره من ا

أ
 حيث ، كالغلط ا

حدهما في إوعدم ،يلتزم الطرفين باإلعالم التعاقدي 
أ
ي عنصر قد يؤدي إلى إيقاع ا

أ
خفاء ا

و تدليس
أ
و  غلط ا

أ
و التعويض ا

أ
ن ذلك يعطي للمتلقي حق المطالبة بإبطال العقد ا

أ
، ل

 المطالبة بهما معا إذا كان رضاه كان مشوبا بعيب من عيوب اإلرادة.
ويمكن إجمال العناصر التي ينصب عليها  ،لفرانشيزيتعدد محل عقد االمحل  :  ثانيا : 

المميزة الجاذبة للزبائن، الملكية الفكرية والمساعدة  عالمة التجاريةفي ثالثة عناصر، ال
 التقنية.

تلعب العالمة التجارية دور مهما في عقد الفرانشيز،  حيث يقوم  العالمة التجارية : -9
وله  ،جارية يكوف حائزا على حق التصرف فيها المانح بوضع تحت تصرف المتلقي عالمة ت

و 
أ
  استغاللهافقط حق  يملكحق منح رخصة استغاللها سواء كان مالكا للعالمة التجارية ا

 عرف المشرع الجزائري العالمات قد و      
أ
المتعلق بالعالمات في  12-19مر رقم في ال

نها " 10المادة 
أ
سماء كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي،  منه با

أ
ل سيما الكلمات بما فيها ا

حرف ،
أ
شخاص، وال

أ
شكال المميزة للسمع  ال

أ
و الصور وال

أ
رقام ،والرسومات ا

أ
وال

                                                           
 .01/12/0119المؤرخ في  19/91من القانون المدني الجزائري رقم  91المادة  -1 
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و خدمات شخص 
أ
و مركبة ،والتي تستعمل كليا لتميز سلع ا

أ
لوان بمفردها ا

أ
وتوضيبها، وال

و معنوي عن سلع وخدمات غيره
أ
 1".طبيعي ا

هم العناصر التي يرد عليها عقد  انديع انذلو ال: التجاري  و العنوان اإلسم-0
أ
يضا من ا

أ
ا

مر  ، وسيلة لجذب الزبائن ماباعتباره الفرانشيز
أ
يضا من ال

أ
و قد عرفت المادة الثانية ا

نه  التجاري  السم المذكور سابقا
أ
و العنوان الذي يعرف المؤسسة "  . يمالتس "با

أ
 2ة ا

يضا محل عق -9
أ
د الفرانشيز التي تنقل من المانح المعرفة الفنية : تكون  المعرفة الفنية  ا

 إلى الملتقى 
أ
من الحقوق المعنوية له ، و هي إنتاج ذهني، و تعتبر و ما يسمى بالممنوح ا

 3 .مقابل مبالغ مالية مع اشتراط المحافظة على السرية القابلة للنقل و التداول المنقولة 
قبل المانح عن طريق  المعرفة الفنية من يهدفها إكساب الملتق التقنية:المساعدة  -7

، و لديها دور كبير في الحفاظ على العالمة  معين مالي التلقين و التدريب مقابل مبلغ
ن .،التجارية للمانح و على نجاحها 

أ
 4وتجسيد رقابته في هذا الشا

عادة هو توسيع نشاطه المانح إلى إبرام عقد الفرانشيز يكمن سبب لجوء  : السبب ثالثا : 
رباحه،طق جغرافية متعددة التجاري في منا

أ
ي  و زيادة ا

أ
سواق العالمية دون ا

أ
و دخول ال

موالهمجازفة 
أ
و بيع منتجاته با

أ
، و قد يتوقى بذلك إفالسه من خالل عدم قدرته على توزيع ا

ي سبب كان 
أ
 .و خدماته التجارية ل

 السمعقد هو حصوله على العالمة التجارية و  هذا من إبرام يالملتق سبب دفع نيكمو     
رباح ذلك  استغاللالتقنية، والتجاري و المعرفة الفنية و المساعدة 

أ
بغرض الحصول على ا

 تجارية.
مام موظف   رابعا : الشكلية في العقود :

أ
و تتطلب الشكلية إفراغ العقد في قالب قانوني ا

و هيئة مؤهلة لذلك قانونا حتى يمكن تحديد حقوق و التزامات الطرفين ، و هي وسيلة 
أ
ا
 إلثبات في حالة وجود نزاع بين الطرفين بخصوص عقد الفرانشيز.ل

ركان يتمتوافرت هذه  وإذا ما     
أ
ك ثر شيوعا و معين،إبرام هذا العقد في شكل قانوني  ال

أ
ال

ن يستهل عقد الفر 
أ
يز بديباجة، يتم فيها تحديد الوضع الفعلي، نوايا الطرفين انشهو ا

                                                           
مر رقم  -1 

أ
 .19/0119/  09مؤرخة في  77، جريدة رسمية عدد 91/19/0119الصادر في  12-19ال

 المرجع نفسه . -2 
3 - F-L.SIMON, Théorie et pratique du droit de la franchise, Joly Éditions, Paris, 2009, p166. 
4 - Ibid, p 166-167 . 
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فكار والقيم
أ
ساسها وال

أ
جل تنظيم بعد ذلك ومن ، سيكون التعاون بينهما التي على ا

أ
ا

ساسية المستخدمة فيه
أ
فضل لمحتوى العقد ينبغي تضمين تعريف للمفاهيم ال

أ
  .وفهم ا

 ،يزانشالنضمام لنظام الفر  وجبهاكما يتضمن هذا العقد مجموعة من القواعد التي ي   
سرار الشركة و حماية العالمة التجارية من سو

أ
ن يتضمنو يجب  ،ء الستغاللكحماية ا

أ
 ا

يضا مجموعة من البيانات منها :
أ
منطقة عمل ، يزانشمدة سريان عقد الفر  هذا العقد ا

، النشاط محل العقد، الرسوم المستحقة حقوق والتزامات الطرفين ،ممنوح المتياز
الترويج والدعاية الصالحيات الرقابية لمانح ، رسوم التسويقالدفع و كيفيات الدفع، 

و فسخ العقد و غير ذلك من البياناتالمتياز
أ
  .، حالت إنهاء ا

ن تحتوي عقود الفر  يمكنعالوة على ذلك،     
أ
يز على بنود إضافية، تتعلق على انشا

و تحديد التزاما
أ
ت سبيل المثال بالشروط الجزائية، حماية مستحقات مانح المتياز، ا

طراف بعد 
أ
 نهاية العقد.ال

طرافه:  الفرع الثاني
أ
 مزايا عقد الفرانشيز بالنسبة ل

عقد الفرانشيز هو من عقود المعاوضة التي يحصل من خاللها طرفي العقد على         
حقوق و مزايا تكون في المقابل التزامات متبادلة فيما بينهما ، و هناك فوائد و مزايا  ك ثيرة 

 لعقد على حد سواء من وراء إبرامه ، وتكمن فيما يلي :يجنيها طرفي ا
ول : بالنسبة 

أ
ها عقد الفرانشيز بالنسبة : هناك جملة من المزايا التي يوفر  الفرانشيزلمانح ا

 فيما يلي : و التي يمكن تلخيصهاتو، لمانحه
ساسي الهدف إن:  الفرانشيز مانح نشاط توسيع  -

أ
 هوز رانشيالف مانح إليه يسعى الذي ال

و/و التجارية عالمته وانتشار التوسع
أ
و/و ،الصناعية ا

أ
سواق الخدماتية ا

أ
 المحلية في ال

ي منه، مباشر استثمار دون والدولية
أ
ن دون ا

أ
مواله ، و مخاطرة ذلك يكلفه ا

أ
ن دون با

أ
 ا

ن دون مالية عوائد له يحققكما  ، العالمة التجارية ملكية يفقد
أ
 مخاطر ذلك في يتحمل ا

 .1الستثمار
، بالتالي جديدة، جغرافية مناطق فيلصاحب الشركة مانحة الفرانشيز  جديد فذامن فتح -

 العمالء من المزيد المانح يكسب، و الشركة  اسمسمعة و ل الكبير نتشارالبما يضمن 
 2. هافي

                                                           
كاديمية المجلة الدولي، التجاري  الفرانشيز عقد نسيمة، إنوجال -1 

أ
 .11، ص 0199،  01عدد القانوني، للبحث ال

 .17المرجع نفسه ، ص  -2 
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قل تكلفةمع انح المئدات زيادة عا -
أ
نا

أ
      ، المبيعات زيادة إلى يؤدي هذا العقد ، حيث ا

رباح، فضال عن   اإليرادات  زيادة يبالتال و
أ
 كنسبة سنوية رسوم على المانح حصول وال

 1المبيعات. لحجم
و تتلخص المزايا يوفرها هذا العقد بالنسبة للطرف  : الفرانشيز بالنسبة للممنوح لهثانيا : 

ي الممنوح له الفرانشيز فيما يلي :
أ
 الثاني المتعاقد ا

ي لبدء لطرف الثاني المتعاقد معهل فرصة ممتازة يعتبر هذا العقد -
أ
مشروع تجاري دون  ا

 من الصفر. مشهورة بدايةالحاجة الكبيرة إلنشاء عالمة تجارية 
وذلك من خالل الحصول على الك ثير من التسهيالت  ،تقليل تكلفة بدء مشروع تجاري  -

نظمة ،على شكل تدريب فني ، و التي تكون التي يقدمها مانح حقوق المتياز 
أ
و ا
أ
 ،إداريةا

و حتى نظام تقني لتشغيل المشروع
أ
وهو ما يقلل تكلفة إنشاء وتشغيل هذا المشروع  ،ا

 .الفرانشيزالتجاري بالنسبة للشخص الممنوح له 
 الشخص مشاريع توسيع إلى الفنية المعرفة اك تساب : يؤدي الفنية المعرفة اك تساب-

 و التجارية. القتصاديةالسوق  في منوح له الفرانشيزالم
 منو هي عبارة عن مجموعة  : من المانح الحصول على المساعدة التقنية و التجارية -

و نصائح
أ
راء التي ا

 
 في والمساعدة التدريببرامج  طريق عن وذلك المانح يقدمها ال

ن يجب يالت القانونية والستشارات اإلشهارية الحمالت
أ
تماشي  لضمان له الممنوح يتبعها ا

          المساعدات وهذه لشبكة الفرانشيز الموحد والمظهر ،كلوالش التخطيط مع مشروعه
 ذلك طيلة مدة تنفيذ العقد .و 

 له الممنوح يستفيد حيث : و المتابعة المستمرة له مانح الفرانشيز   خبرة من الستفادة -
و،والتسيير ،اإلداري  المجال في سواء العالمة صاحب وخبرة تجربة من

أ
مجال  في ا

خطاء نب العديد منتج على له الممنوح يساعدمما   العاملين ريبو تدالتسويق 
أ
 ال

كبر نسبة وتحقيق،
أ
رباح من ا

أ
 والمال والجهد الوقت من الك ثير له للممنوح يوفر، كما ال

 .مستقل نشاط في عليه هو ما على
 تسويقية خطط بإعداد يقومالتي يقدمها المانح، إذ  التسويقية المساعداتالستفادة من  -
 التسويقية الخطط هذه تساعد بحيث المهنية، من عال مستوى وعلى متخصصة رويجيةوت

و المنتوج وانتشار نمو في والدولية واإلقليمية المحلية
أ
 2. الخدمة ا

                                                           
ولى،  مغبغب -1 

أ
 الحلبي الحقوقية، منشورات نعيم ،عقد الفرانشيز دراسة مقارنة في القانون المقارن ، الطبعة ال

 .019، ص 0112ص ، بيروت،
 .992المرجع نفسه ، ص  -2 
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 الحصول يمكن للممنوح له الفرانشيز : البنوك من الئ تمانية التسهيالتحصوله على -
العتماد ب ك ،ومن البن القتراضإلى ؤه في حالة لج المالية المؤسسات من تمويل على

 بنجاح لثقتها نظراولها اسمها وجمهورها ، و ،على وجود عالمة تجارية موجودة بالفعل
قل له الممنوح نشاط يجعل حيث ، مسبقا المانح هذه طرف من المجرب المشروع

أ
 ا

  . للفشل عرضة
نواع عقد الفرانشيز المطلب الثا

أ
 لث :  ا

ساس الذي يتم عليه بناء العالقة ما بين مانح المتياز وممنوحه،  عقد الفرنشايز هو     
أ
    ال

ن يرد عليها هذا العقد ، كمو
أ
نواع لهذا العقد هناك عدة مجالت يمكن ا

أ
ن هناك عدة ا

أ
        ، ا ا

نواع الفرانشي
أ
ن كل نوع من ا

أ
ثارا عامة تخص هذا العقدو تجدر اإلشارة  إلى ا

 
        ، ز يرتب ا

ثار خا
 
 صة بكل نوع منه .و ا
و ذلك بالنظر إلى اختالف  ختلف الفقه القانوني في تصنيف عقود الفرانشيز ،ا و قد     

جل هذا التصنيف، والزوايا التي تم ال
أ
عقد  فهناك من يعدد صور عتماد عليها من ا

خر بالنظر إلى موضوعه، و
 
خر بالنظر على الفرانشيز بالنظر إلى الشكل، وال

 
البعض ال

 و خصوصيته .التجاري  النشاط طبيعة 
نواع عقد الفرانشيز ، بالنظر إلى تعدد الزوايا التي تم من خاللها  و       

أ
و ذكر ا

أ
تصنيف ا

نواع هذا العقد بالنظر إلى موضوعه فيما يلي : 
أ
ينا ذكر ا

أ
 ارتا

ول 
أ
 عـالتصني زـيانشفر : الفرع ال

 الالزمة نقل المعرفة الفنية يز بشكل َاساسي علىانشيعتمد هذا النوع من الفر         
إلى الممنوح له، إذ يقوم الممنوح له بتصنيع  لتصنيع المنتجات َاو تجميعها من المانح

في ذلك بخبرات المانح، الذي يحدد  ا، مستعينوتوزيعهامة الالسلعة التي تحمل الع
 1مراعاتها.يجب  ومواصفاتقياسية نماذج 

ن محو  
أ
وروبية في تعريفها لعقد الفرانشيز بموجب حكمها مة العكتجدر اإلشارة إلى ا

أ
دل ال

نه " عقد بمقتضاه يقوم المتلقي  عرفت 19/9112م01الصادر في 
أ
هذا النوع من العقود با

 2تحت اسم المانح و عالمته وفقا لتقنيات المانح و إرشاداته" . بتصنيع سلع و بيعها

                                                           
 -0ص   9119العالمة التجارية، دار النهضة العربية، القاھرة،  الصغير حسام الدين عبد الغني، الترخيص باستعمال -1 
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 المعرفة له للممنوح المانح لقنلى ع الصناعي المجال في رانشيزالف نظام يرتكزو       
و السلع بإنتاج التي تسمح الفنية

أ
 هذه لتصنيع موافقته المانح يعطي إذ ،وجاتالمنت ا

 1.التجارية اسمه وعالمته تحت وبيعها ،السلع
 وتوزيعها العالمة تحمل التيا المنتجات و الخدمات  بتصنيع هذا له الممنوح يقوم كما      

 مراعاتها يجب ومواصفات قياسية نماذج يحدد المانح، الذي براتبخ ذلك في مستعينا  
كد بمراقبته يقوم كما

أ
 للمواصفات ومطابقتها ، العالمة تحمل التي السلعة من جودة للتا

 2.حددها التي
 عـالتوزي زـنشيافر   :الفرع الثاني 

سرع من تطور فر انشتطور فر كان      
أ
 يز تقديم الخدمات ، في انشيز التوزيع ا

أ
وروبا ا

 3.والوليات المتحدة المريكية بعد الحرب العالمية الثانية 
نظام  اللمن تسويق منتجاته من خ يز إلى تمكين المانحانشيهدف هذا النوع من الفر و     

مدة العقد إلى  اللبحيث يلتزم المانح بتوريد المنتجات محل العقد خ، توزيع معين 
مساعدات الفنية في مجال كما يقدم له ال الجغرافي المحدد، اإلطارالممنوح ضمن 

وتدريب الكادر، وخدمة ، تقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار ، والتسويق
  4الزبائن.

ساسية للممنوح له العقد هذا يقرر  و      
أ
مته ، الحق في استعمال اسم المانح وعالبصفة ا

وفي هذا النوع َايضا  ، ت المانحاستخدام وسائل التسويق الفنية باتباع تعليما والتجارية، 
ممنوح له للكل مشروع  استقاللورغم  يمارس المانح الرقابة والسيطرة واإلشراف عليه، 

نها المشروعات تبدون جميع اَ  إل،من الناحية القانونية  كامال استقالل
أ
كشبكة واحدة  و كا

نها ،َامام الجمهور 
أ
 5.مته التجاريةالتستخدم اسم المانح وع ل

غذائية المواد ال :منها مجالت التوزيعمن العديد توجد انشيز دليل الفر  موجببو      
 مالبس والصحية، المواد الصيدلنية وصناعية، الو

أ
 حذية، لوازم ال

أ
طفال، مواد ال

                                                           
 .72ص السابق، المرجع ، نعيم مغبغب -1 
 . 58ص ، سابق مرجع ، محمد فرج  خليل الدين حسام -2 
نواع المتياز التجاري ، مقال منشور بتاريخ ،ميخاو فيشنيفسكي-3 

أ
الموقع اإللك تروني التالي :  9ص  01/17/0199ا

https://franchising.sa/manual/2/nwaaa-alamtyaaz-altjarya/ 
 79ب نعيم ، المرجع السابق ، ص مغبغ -4 
 .1-9الصغير حسام الدين عبد الغني ، المرجع السابق ، ص  -5 

https://franchising.sa/author/1157/myakhawa-fyashnyafskya/
https://franchising.sa/author/1157/myakhawa-fyashnyafskya/
https://franchising.sa/manual/2/nwaaa-alamtyaaz-altjarya/
https://franchising.sa/manual/2/nwaaa-alamtyaaz-altjarya/
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 هدايا، المجوهرات، التجميل، ال
أ
جهزة الحدائق، المنزلية وتجهيزات الدوات ال

  وقود،الت، محطات تصالالو اإللك ترونياتكهربائية، ال
أ
 1 .رياضيةالدوات ال

 اتـــز الخدمـيفرانش:  الفرع الثالث 
وربية بتعرف      

أ
يضا  عقد ،  9112جانفي  01اريخ القرار الصادر عن محكمة العدل ال

أ
ا

يسمح المانح للمتلقي باستخدام ، بمقتضى هذا العقد" كما يلي : ، الفرانشيز الخدمات
        يلتزم الملتقي بالنماذجو ، ضعها على الخدمات التي يقدمهالي و عالمته التجارية اسمه

قد و، ونصائح صاحبها" اقتراحاتبتنفيذ  كما يلتزم المواصفات التي يقترحها المانح، و
مريكية منها،  ، وخاصةالفنادق قطاع في كبيرة بسرعة النوع هذا تطور 

أ
 الذي يجني فيال

موال طائل معظم
أ
حيان ا

أ
 موحدة الكبرى  الفندقية الشبكات فغدت العالم جاب وقد،   ال

نظمة عليها ، تطبقالدول  معظم في
أ
لت ، المانح عن صادرة موحدة ا

 
 والمعدات فال

نظمة حول يتم التركيز إنما ، هذا النوع في نسبيا   قليلة
أ
 الزبائن لجلب تطبيقها الواجب ال

 2. تلك
نشطة ك ثير انشيستخدم هذا النوع من الفر و    

أ
نذكر  ،وبعض الخدمات السريعة  ةيز في ا

ت، وتشغيل الفنادق، ومحالت ا منها على سبيل المثال: تقديم خدمات صيانة السيار 
جير السيارات.

أ
 الوجبات السريعة )مكدونالدز، صب واي(, ومكاتب تا

ن و    
أ
عداد لهيز الخدمات انشفر الجدير بالذكر ا

أ
صعب من حيث ال

أ
يز انشفر ب مقارنة  ا

نه التوزيع ، 
أ
 حيث ، وضع معايير إلدارة مشروعه الخدميمن الصعب  ل

أ
ن ذلك يتطلب ا

 .وضع لوائح واجراءات ضرورية لتقديم الخدمة
المطاعم   :بموجب دليل الفرانشيز توجد العديد من المجالت الخدماتية منهاو       

دق ،العقارات ،خدمات ،التعليم ، محالت التجميل واللياقة البدنية ،السياحة والفنا
 
أ
 3.نترنت ،خدمات مالية وبنكية ، استشارات قانونية واقتصاديةالعمال وال

نقضاءه زــعقد الفرانشيالمترتبة عن  اللتزامات :  مبحث الثانيال  و طرق اإ
 يرتب عقد ال     

 
نواعه مجموعة من ال

أ
والتي تمثل مجموعة الحقوق ،ثار فرانشيز بكل ا

طراف العقد ، 
أ
كونه من العقود الملزمة تقع على عاتقهم  اتاللتزام نمجموعة مولصالح ا

                                                           
السابق ، ص ميخاو فيشنيفسكي -1  لمرجع  ا  ،9-0. 
 .71مغبغب نعيم ، المرجع السابق ، ص  -2 
بق ، ص ميخاو فيشنيفسكي 3 السا لمرجع  ا  ،0. 

https://franchising.sa/author/1157/myakhawa-fyashnyafskya/
https://franchising.sa/author/1157/myakhawa-fyashnyafskya/
https://franchising.sa/author/1157/myakhawa-fyashnyafskya/
https://franchising.sa/author/1157/myakhawa-fyashnyafskya/
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خر ، و1 للجانبين
 
حد المتعاقدين بتنفيذها حق مطالبة ال

أ
التي تترتب على إخالل ا

و فسخ العقد .
أ
 بتنفيذها ا

وردتها النصوص القانونية التجارية و القواعد العامة للعقود ي     
أ
ن هناك حالت ا

أ
تم كما ا

و إنهاءه و
أ
سباب تتعلق  يرجعبها انقضاء العقد ا

أ
و ا
أ
طراف العقد ، ا

أ
سباب تتعلق با

أ
ذلك إما ل

حد المتعاقدين ، 
أ
و بسبب عدم تنفيذ اللتزامات التي تقع على عاتق ا

أ
      بذممه المالية ، ا

اللتزامات المترتبة عن عقد الفرانشي ز و طرق انقضاءه في المطلبين سنتطرق إلى بيان و
 التاليين :

ول :  اللتزامات
أ
 المترتبة عن عقد الفرانشيــز المطلب ال

نواعه ، و كغيره من العقود الملزمة للجانبين فإنه يرتب  بمختلفعقد الفرانشيز         
أ
ا

التي يحصالن عليها جراء هذا  المتيازاتلة بين طرفي العقد نظير الحقوق ومتباد التزامات
 التعاقد .

حد و      
أ
حد الطرفين با

أ
المدنية  مسؤوليتهاة على عاتقه إثارة الملق اللتزاماتيرتب إخالل ا

ضرار 
أ
خر بفسخ العقد بينهما و مطالبته بالتعويض عن ال

 
، فضال عن جواز قيام الطرق ال

هم اللتزامات التي تقع على عاتق ، والتي تلحق به 
أ
سنحاول من خالل هذا المطلب بيان ا

 طرفي عقد الفرانشيز في الفرعيين التاليين :
ول 

أ
 زامات مانح الفرانشيزالت:  الفرع ال

نذكر منها ما يرتب عقد الفرانشيز مجموعة من اللتزامات التي تقع على عاتق مانح المتياز   
 يلي: 

والرموز التجارية  اإلشاراتوجميع  ،لتجاريةامنوح له باستعمال العالمة مالسماح لل- 9
 يز.   انشالدالة على انضمامه لشبكة الفر 

 عبارة هي التقنية : فالمساعدة للطرف المتعاقد معه  اعدة التقنيةبتقديم المس اللتزام -0
راء نصائح عن

 
نها ويمكن المانح، يقدمها وا

أ
 لطاقم المانح به يقوم تدريب :القول با

 اختصاصات نقل فهي التجاري، فرانشيزعقد الل الفنية المعرفة استغالل على له الممنوح
 ،فيكون العمل قيد المنقولة التقنية معارفال على وضع تدريب شكل في  التقنية القدرة
 عليه فيعرض وفتحها ،شرك ته إنشاء حول له النصائح للممنوح بإعطاء ملزما المانح

                                                           
1 - Amandine bouvier, op cit, p ,87-96. 
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 تقديم وسائل وتختلف ،وإشراكه فيها الخاصة بتنظيم شؤونه يتعلق فيما المساعدة
 1الفرانشيز.  شبكة وحجم النشاط نوع بحسب التقنية المساعدة

،  النشاط التجاري  مباشرة له على الممنوح قدرة تنمية تهدف إلى التقنية مساعدةلفا    
 وكذلك والتسويقية، واإلعالمية اإلدارية، كالمسائل متعددة تفاصيل لتشمل وتمتد

 منش وصيانة التدريب عمليات
أ
 . له الممنوح ةا

 المنتجات ببيع المتعلقة المعلومات مجموعة هي الفنية : المعرفة  الفنية نقل المعرفة -9
ن المانح يلزم حيث الخدمات، وتقديم

أ
 بها يتعلق وما الالزمة الفنية معرفة يقدم للمتلقي ا

 لستيعاب لزم هوا مما لكذ وغير والرسومات الهندسية ،والتصميمات ،الوثائق من
مثل الستخدام ،واستخدامها العقد محل الفنية المعرفة

أ
 عادة تنقل البيانات وهذه ، ال

ما مدونة كانت إن للعقد كمالحق بإرفاقها
أ
 المانح زيارات خالل شفاهة تنتقل إن ،وا

 لمنش الفنيين وتابعيه
أ
  الطرف ةا

 
 استعمال على عماله تدريبب المانح، كما يلتزم خرال

بعقد  ينظم ،ثم بالتدريب اللتزام لهذا العقد يشير ما وك ثيرا ، العقد الفنية محل المعرفة
 2. منفصل

 إلى تهدف التي والنصائح التوجيهات وتقديم ،العمل سير على شرافإلا باإلضافة إلى 
 ونجاحه التجاري. ومركزه التجاري  السم المحافظة على

 من المتلقي بتمكين المتياز مانح يلتزم :المميزة العالمات استغالل حق بمنح اللتزام  -7
  سلعه تميز التي المميزة العالمات استغالل

أ
 تلك وتتعلق ، لمتيازا عقد موضوع خدماته وا

لوان الخارجي، ،والشكل ،والشعار التجاري  بالسمالمميزة  العالمات
أ
 التي المعتمدة وال

       ،  الزبائن جذب في كبيرا دورا  المميزة العالمات تلك تلعب ،إذ عن غيرها الشركة تميز
 والشعار .جاري الت السم ،كحماية لها المقررة القانونية للحماية تخضع  العالمات هذه و

 3.الصناعية والنماذج والرسوم
 في الحق وحده المتلقي إعطاء اللتزام بهذا يقصد:  الحصري  والتموين بالبيع اللتزام  -9

تضمن العقد" و ذلك إذا ما ، معين إقليم في العقد محل المتياز نشاط استغالل احتكار
و الحصر"

أ
 والتجارة البيع ممارسة عن ناعبالمت مانح المتياز يلتزم ،بحيثشرط القصر ا

                                                           
 .11محمد ، المرجع السابق ، ص  فرج  خليل الدين حسام -1 
ول  - 077العدد مجلة الجيش، لبنان ، ،  نادر الشافي ، عقد الفرانشيز -2 

أ
، الموقع   9، ص  0119تشرين ال

  franchising-https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/ B2اإللك تروني التالي :
 

 .092الحديدي ،المرجع السابق ، ص  سيد ياسر -3 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/244-m
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B2-franchising
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 منح عليه ويمتنع فيه، العمل حق المتياز لمتلقي الممنوح الجغرافي النطاق ضمن
 1.لغيره المتياز نشاط لممارسة الالزمة والخدمات المنتجات

 الفرانشيز  التزامات الممنوح له الفرع الثاني :
هم اللتزامات التي تقع على عاتقو        

أ
     ح له الفرانشيز بموجب هذا العقد ، الممنو  من ا

 :ما يلي نذكر  التي تعتبر في نفس حقوقا لمانح  الفرانشيزو
 ب اللتزام  -9

أ
، ودفع رسوم الدخول في شبكة قساط المتفق عليها في العقددفع ال

 ،التجارية العالمة وشهرة قيمة الثمن هذا تقدير عندى يراع و،  2الفرانشيز التابعة للمانح
 لشهرةل بدل يعد فالثمن،  العلمية معرفته ونجاح ،المانح شبكة وسمعة ،الفنية معرفةوال
 .بالمانح الخاصة العالمة و
عمال دون اللتزام بتطبيق المعرفة الفنية وفق تعليمات المانح  -0

أ
، و ل يجوز القيام با

 معرفة المانح .
 بعدم اللتزام له الممنوح عاتق على ى:  يلق اللتزام بالمحافظة على سرية المعرفة الفنية  -9

ية إفشاء
أ
و، سرية معلومات ا

أ
ية ا

أ
ساليب ا

أ
و ،ا

أ
و ،طرق  ا

أ
و غيرها إ الستعمال كيفية ا

أ
 من ا

ن يمكن إفشاؤها تم إذا ما ،بحيث سرية تعتبر التي  معلومات
أ
،  بالمؤسسة الضرر  يوقع ا

خرين ما عدا
 
شخاص ا

أ
ي يطلع عليها ا

أ
 وحدهم المؤسسة يف العاملين الموظفين و ل يجب ا

و وظيفتهم بحكم عليها لهم الطالع يحقالذين  
أ
 3.عملهم ا

، المتبادلة والتجارية المالية الطبيعة ذات اللتزام بالحفاظ على سرية كافة المعلومات-7
 تدخل التي التحسينات وعلى سرية ،عليها يحصل التي التكنولوجيا سرية على والمحافظة

 إلى ما بعد انتهاء تنفيذ العقد. اللتزاميستمر هذا و ، لفرانشيزعقد ا تنفيذ إطار في عليها
            لتوجيهات  المتثالبالخضوع و زانشيتطبيق نظام الفر لاللتزام بالتعاون الفعال -9
و الخدمة محل العقد نصائح المانحو

أ
و إدارة  فيما يتعلق بالبيع بالسعر المحدد للسلعة ا

نظمة المتفالمؤسسة حسب ا
أ
يعالم اإلق عليها في العقد، ول

أ
و تحسين  با

أ
تغيير ا

 4 للموضوع العقد.

                                                           
 .7نادر الشافي ، المرجع السابق ، ص  -1 

2 - Dominique André-Chaigneau,Le contrat type en franchise n'existe pas, Publié le 31/12/2011, 
sur site : https://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-A5411-fiche-pratique-le-contrat-
de-fran.html 
3 -ibid. 
4  -ibid. 

https://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-A5411-fiche-pratique-le-contrat-de-fran.html
https://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-A5411-fiche-pratique-le-contrat-de-fran.html
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 اللتزام بعدم المنافسة -2
أ
ن يتقيد  : ثناء  تنفيذ العقدا

أ
حيث يلتزم متلقي المتياز با

داء عمله إل بالشكل 
أ
بالتعليمات التي يفرضها عليه المانح؛ بحيث ل يجوز له ا

سلوب الذي ُيحدده له، ووالموا
أ
في ممارسة نشاطه  هتم قيامة بمنافسعدصفات وال

ي نشاط مشابه لنشاط مانح خاصة بعد انتهاء العقد التجاري 
أ
ي بعدم مباشرة ا

أ
، كما ا

المتياز، واللتزام بعدم المنافسة عادة ما يكون التزاما مؤقتا محكوما بفترة زمنية عادة ما 
ن هذا اللتزام عادة ما يكون مقصور بنط

أ
اق جغرافي معين، تكون قصيرة نسبيا، كما ا

 .1حيث يحق لممنوح المتياز مباشرة هذا النشاط خارج هذا النطاق الجغرافي
إن الطبيعة الخاصة لعقد الفرانشيز تفرض على الشخص الممنوح له المتياز التزامات  -9

هم ما يلتزم به ممنوح المتياز بعد انقضاء العقد 
أ
تستمر حتى بعد انتهاء هذا العقد، و لعل ا

محافظة على سرية المعلومات والوثائق التي تحصل عليها عن طريق العقد،  ويجب هو ال
و يظل هذا اللتزام  عليه عدم إعطاء هذه المعلومات للغير، سيما منافسي مانح المتياز،

ساريا حتى بعد انتهاء العقد ما دامت هذه المعلومات غير معممة ومعروفة لدى عامة 
لتزام كذلك بالمتناع عن استغالل عناصر العقد التي منحت يلتزم ممنوح ال  ، كماالناس

، حيث يلتزم بالتوقف عن استعمال كل ما تحصل عليه من فرانشيزله بموجب عقد ال
عناصر معنوية كالعالمات المميزة لمنتوج مانح المتياز، وكل الوثائق المادية المرتبطة 

و الخدمة . بالمنتوج
أ
 2ا

نقضاءطلب الثاني : طرق الم  عقد الفرانشيز اإ
ن لبد إذ محدد المدة  يكون ما عادة عقود الفرانشيز طريق عن الستثمار إن      

أ
 يصل ا

         بين طرفيه حتة و لو تم تجديده ،  العقدية الرابطة فيها تنقضي التي المرحلة تلك إلى
و القضائيةذلك و

أ
سباب التفاقية ا

أ
سباب النقضاء سواء ال

أ
حد ا

أ
اء كانت وس، و بتوافر ا

و غير عادية ، و
أ
 سنتناول بيان طرق انقضاء هذا العقد في ما يلي :عادية ا

ول
أ
  انتهاء مدة العقد:   الفرع ال

ن للمانح ، ما يم يتم تجديده باتفاق الطرفينالعقود  إلنهاءهي الحالة الشائعة و       
أ
كما ا

ن يستطيع متلقي ا
أ
ن ُيلزمه بذلك.الحق في عدم تجديد عقد المتياز التجاري دون ا

أ
 لمتياز ا

                                                           
بو بكر المسيب ،  -1

أ
ت ممنوح المتياز بعد انتهاء عقد المتياز التجاري " الفرنشايز" ،منشور بتاريخ التزاماا
    التالي : ، الموقع اإللك تروني 9،جريدة العرب اإلقتصادية الدولية ، ص  01/19/0192

   http://www.aleqt.com/2016/07/20/article_1071722.html 
 المرجع نفسه . -2 

http://www.aleqt.com/2016/07/20/article_1071722.html
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نه      
أ
 عند اتفاقفي المقابل يمكن لطرفي العقد تجديده إما صراحة عن طريق و، غير ا
و واحدة مرة انتهائه العقد عند تجديد إمكانية على العقد لبنود صياغتها

أ
 مرات، عدة ا

حكام نفس بذلك لتسري 
أ
تعلق خاصة فيما ي الذي تم تجديده، العقد على السابقة العقد ال

 المتبادلة بين الطرفين . اللتزاماتبالحقوق و 
 انقضاء بعد العقد يقضي باستمرار العقد في بند إدراج كما قد يكون التجديد ضمنيا على   

حد يعلن مالم مدته،
أ
 كما يمكن لصاحب  المحدد التاريخ قبل اإلنهاء في رغبته الطرفين ا

أ
ا

 
أ
ى ا

أ
 1ن مصلحته تقتضي ذلك .اإلمتياز الحق في رفض تجديد العقد إذا را

 دـخ العقـــفسالفرع الثاني : 
قره القانون في حالة هو الفسخ يعتبر       

أ
حد إخالل جزاء ا

أ
 في بالتزاماته العقد طرفي ا

خر المتعاقد مواجهة
 
نون المدني الجزائري من القا 9فقرة   991المادة  تنص في ذلك و، ال

حد المتعاقدين بالتزامه ،جاز " في العقود الملزمة للجانبين :على ما يلي
أ
إذا لم يوفى ا

و فسخه مع التعويض في 
أ
ن يطالب بتنفيذ العقد ا

أ
خر بعد إعذاره المدين ا

 
للمتعاقد ال

 2الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك."
 عناصر من المانح تمكين عن المانح امتناع يتمثل اإلخالل بالتزام التعاقدي فيو      
و تقنية، ومساعدة فنية ومعارف فكرية ملكية حقوق من العقد

أ
 التموين، بواجب إخالله ا

ن يمكن كما
أ
ن المانح، مواجهة المتلقي بالتزاماته في إخالل صورة في يظهر ا

أ
 عن يمتنع كا

و الثمن دفعه
أ
و سوء استغالل العالمة  سرية احترام بواجب يخل ا

أ
المعارف الفنية ا

 التجارية .
و بسبب  تزامات من قبل الممنوح له هذه الل تنفيذ و بالتالي فإن عدم      

أ
بقصد منه ا

متى ما  ،لمانح الحق فسخ العقد والمطالبة بالتعويض استحالة تنفيذ العقد ، فإنه يجوز 
 مسؤوليةتقرير  في القاضي لديه السلطة، وكان هناك ضرر نتج من عدم تنفيذ العقد

ق الطرف المتضرر تقدير التعويض المناسب للضرر الذي لح فيو،الطرف الفاسخ للعقد 
 3.من فسخه

                                                           
 .9محمد عرفة المرجع السابق ، ص   -1 
مر رقم 0119لسنة  77،جريدة رسمية رقم  01/12/0119المؤرخ في  19/91القانون رقم  -2 

أ
، المعدل و المتمم لال

 و المتضمن القانون المدني . 9199سبتمبر  02المؤرخ في   99/91
3 - Yasser Al Suraihy, op cit , p 17. 
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 من المتضرر  المقابل للطرف جاز قبل اللجوء إلى فسخ العقد يمكن للطرف المتضرر و        
 مهلة في المخل بذلك  الطرف العقد، وإعذار تنفيذ ما ورد في  هذا اإلخالل المطالبة

 .1منه والتحلل العقد فسخ ، و إذا لم يستجب جاز له معقولة
و الفرع الثالث : 

أ
حد المتعاقدينوفاة ا

أ
فلس  ا  اإ

نه يقوم على العتبار الشخصيمن خصوصيات عقد الفرانش 
أ
 المتياز، فلول موافقة مانح يز ا

نطبق ي الشيءنفس بوله التعاقد معه لما تم ذلك ، وو ق المتيازعلى الشخص الممنوح له 
متعاقد مما ل بالتالي قد تحدث طوارئ تخص شخص الطرف العلى الطرف القاني للعقد، و

نما يتم  المتيازيمكن معه لصحاب 
أ
 و تتمثل في : انقضاهمواصلة تنفيذ العقد و ا

حد المتعاقدين : -
أ
شخاصا طبيعيين، و تم التعاقد  وفاة ا

أ
و ذلك إذا كان طرفي العقد ا

ساس العتبار الشخصي ، و لم يرض الطرف الذي ل يزال على قيد الحياة 
أ
بينهما على ا
 العقد مع ورثته مثال .مواصلة تنفيذ 

حد -
أ
مور التي تواجه التجار،اإلفالس  يعتبرطرفي العقد :   إفالس التاجر ا

أ
خطر ال

أ
 من ا

  المانح فإفالس
أ
 .بينهما القائمة التفاقية العالقة هذه زعزعة لىإ ديؤيالفرانشيز   المتلقي وا

ثيرا لديه المانح فالسفإ    
أ
 طرفكونه ال ، جاري الت المتياز عقد على ومباشرا سلبيا تا

 
أ
ي يؤثر ،العقد لقيام ساسيال

أ
            لها، الفعال المحرك التجارية باعتباره السمعة على ضاا

ثره إلىو 
أ
 فهو التجارية، وحياته مصلحته على هذا الوضع لخطورة نظرا المتلقي يمتد ا
  المتضرر 

أ
 سلعوال ، المنتجات توريد عن المانح حيث يتوقف، الفالس هذا من ولال

 عند المانح يد غل نتيجة المتياز محل العالمة التجارية شهرة وتتراجع ، عليها المتفق
مواله إدارة
أ
 .ا

 تاريخ صدور  منو ل يكون التاجر المتعاقد في حالة إفالس من الناحية القانونية إل      
 ولىيتل المختصة المحكمة تعينه الذي التفليسة محله وكيل فيحل ،افالسه بشهر الحكم

  دارةإ
أ
 :           على ما يلي الجزائري  القانون التجاري  من 077في ذلك تنص المادة و،  هموالا

 ادارة عن المفلس يتخل ،ومن تاريخه، الفالس بشهر الحكم على القانون بحكم يترتب " 
 ب قد يك تسبها التي الموال فيها بما فيها والتصرف امواله

أ
 حالة في مادامو كان سبب يا

يمارس وكيل التفليسة جميع حقوق و دعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة و ،السالف
 2"   مدة التفليسة

                                                           
 .19/91من القانون المدني الجزائري  991المادة  -1 
          ، المعدل 0119/ 11/10مؤرخة في  99،  جريدة رسمية عدد 0119فبراير سنة  2مؤرخ في  10-19القانون رقم  -2 

مر رقم 
أ
 .ي و المتضمن القانون التجار  9199سبتمبر سنة  02المؤرخ في  91-99و المتمم لال
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  منو       
أ
  هما

 
يضا  ثارال

أ
  دارةإ عن يده غل للفرانشيز المتلقي افالس على المترتبةا

أ
 ،موالها

  ،التجاري  والسم التجارية العالمة مثل ، العقد محل المعنوية العناصرو
أ
 ل المتلقي نل

 .فحسب والنتفاع الستعمال سلطة يخوله عيني حق سوى العقد هذا بموجب عليها يملك
و تطبيقاته في بعض  الستثمارعقد الفرانشيز في تطوير و ترقية دور  : لثالمبحث الثا

 الدول
هم الطرق القتصادية الذي تعتمد يعد  الستثمار عن طريق عقود الفرانشيز  إن        

أ
من ا

سلوبفهو منها الدول المتطورة ، وثير من الدول، عليه الك 
أ
 الحاجات ابتدعته مبتكر ا

و المشروعات المؤسسات حجم لزيادة التجارية
أ
 يكون وذلك نشاطها، دائرة توسيعو ا

 على العقد يقوم حيث في مناطق جغرافية متعددة من العالم ، السلع و الخدمات بترويج
 شبكة والسماح بالدخول في التجارية العالمة باستعمال الترخيص مؤداها فكرة

طرفي  كل على بالفائدة يعود العقد وهذا الفنية،  المعرفة من الستفادة وكذا الفرانشيز،
رباح وتحقيق نشاطهم تطوير العقد ، حيث  يؤدي إلى

أ
، وبالموازاة مع ذلك في فهو  لهم ا

هذا النوع من  ستخداماو ترقيته في الدول الني ينتشر فيها  الستثماريساهم في تطوير 
 العقود.

دور عقد الفرانشيز في مجال تطوير و ترقية الستثمار و تطبيقاته في سنتناول بيان و    
 بعض الدول في المطلبين التاليين :

ول :
أ
 الستثماردور عقد الفرانشيز في تطوير و ترقية  المطلب ال

ليةرانشيز الف عقد يعتبر     
 
في  لعبهي الذي الكبير ر إلى الدور بالنظ نظام ناجحو متميزة ا

 إحداثطريق  عن ذلك السوق، في حضورها وتسجيل ،اقتصاديات المؤسسات تطوير
 النتاجية معظم القطاعات في الخبراتو التكنولوجيا ونقل ،واإلدارة التسويق نظم

 .والخدماتية
يضايشو     

أ
عمال في إحدى كل هذا العقد ا

أ
هم عقود ال

أ
 العالم الذي نعيشه اليوم بظهور  ا

و القتصادية العولمة إطار
أ
موال، رؤوس تجميع ا

أ
كبر من هوف ال

أ
 لغزو  فعالية الوسائل ا

سواق
أ
     سنعرض دور عقد الفرانشيز في مجال تطويرو الستثمارات، جذبو الخارجية ال

 في ما يلي :  الستثمارو ترقية 
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      والتي تعتبر عمود القتصاد  ة و المتوسطة ،توفير مناخ استثماري للمشاريع الصغير  -9
من مشاريع  الستفادةالتي يمكن لها و ،من المحركات الرئيسية للنمو القتصاديو

 1.ناجحة
 اإيجابي بالتالي يؤثرالدول، وتحسين جودة السلع و الخدمات في يساهم في تحديث و -0

 .الستثمار جذبعلى النمو القتصادي و
تعزيز قدرة القطاع و المتوسطة و الصغيرة المشاريع في الستثمار يادةزيساهم في  -9

ن  ،الخاص في تطوير الستثمار
أ
عوان تحفيزلديه دور كبير في كما ا

أ
 القتصاديين ال

 زيادة على ويشجع ،المحلي المنتج جودة بما يزيد من المنافسة المشروعة ورفع المحليين
 في تتلقاه الذي التدريب خالل من الوطنية اليد العاملة ك فاءة ورفع عليه، الطلب

 .الفنية المعرفة و المقامة المشاريع
التي تساعد على اإلنماء القتصادي والتجاري ، إذ  وسائليز من الانشالفر عقد  يعد -7

يدي العاملة المحلية،  يساهم
أ
زمة البطالةوبتشغيل ال

أ
يقلل هذا النظام من  ، كماحل ا

ارج، وزيادة الستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نسب السيولة المتسربة للخ
و الخدمة التي تقدمها للمستهلك

أ
 .وتحفيز الشركات المحلية بما يرفع من جودة المنتج ا

تسويقية ،و تشغيلية تساهم و مالية ،و إدارية، ولعقد الفرانشيز فوائد استراتيجية ،   -9
جنبي . ترقية الستثمار المحلوبشكل كبير في تطوير 

أ
 2ي و ال

 و المعلومات تبادلمجال  في هاما دورا  يؤدي رانشيزالف عقد إن-2
أ
طراف الخبرات بين ال

و جنسية واحدة
أ
 لتطوير ك ثيرة إيجابيات و لديه ،المتعاقدة التي قد ل تكونان من دولة ا

جل  المنافسة تشجيع إلى يؤدي وكذلك، التجارة
أ
 عالية وخدمات منتجات تقديممن ا

 الوطني. القتصادالتي تعود بالفائدة على  عالمية جودة ذو المستوى
س المال بالنسبة تدبير مشكلة يعالج إن عقد الفرانشيز-9

أ
في الدولة  جددال مستثمرينلل را

و الواحدة
أ
 ،في تكوين شبكة تجارية هامة بنفقات مالية محدودة  كما يساهم  ،خارجها ا

سواق جديدة متباعدة جغهف
أ
و لرافيا،   سواء عو يتيح الدخول في ا

أ
ى الصعيد الوطني ا

 3. الدولي 

                                                           
همية القتصادية لعقد الفرانشيز ، دراسة مقارنة بين الجزائر ، تونس و المغرب ، مجلة تحولت ،  -1 

أ
فتحي بن زيد ، ال
 . 791، ص   0191، جامعة ورقلة، جانفي  9المجلد الثاني ، العدد 

 .771-791فتحي بن زيد، المرجع السابق ، ص  -2 
 .97ياسر الحديدي ، المرجع السابق ، ص  -3
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المشروعة الناشئة دعم ة بإنشاء المشروعات القتصادية ، وتعزيز المبادر  يساهم في -1
 تتعلق صعوبات مشاريع، إنشائهم عند المبتدؤون، المستثمرون يواجه ،حيث حديثا
ساسا

أ
   المجال باختيار ا

أ
 اختيار من حيرة في هنفس المستثمر يجد إذ لالستثمار، مثلال

 .الستثماري  نشاطه فيه يباشر مجال
القتصاد غير الرسمي الذي تعاني منه  انتشاريلعب دورا هاما في مجال مكافحة  -1

 1الدول، و القائم على الرشوة  و الفساد، و تقليد حقوق الملكية الفكرية و غيرها .
 لاللتحاق ويهدف القومي الدخل منه يستفيد متنوع استثماري  مناخ توفير يساهم في -91
 اقتصاديات ركبب

 . القتصادية العولمة نظام ظل في المتقدمة الدول
شكال و فرص  القتصاديفي التنويع  زهم عقد الفرانشييسا -99

أ
في  الستثماروزيادة ا

عمال المطورة من الصور الحديثة صورةالدولة باعتباره 
أ
 يقوم إذ الستثمار،ل لعقود ال

 معارف استثمار إلى باإلضافة له، المملوكة الفكرية الملكية حقوق باستثمار فيه المانح
 الذي النجاح باستثمار المتلقي يقوم المقابل وفي الحقوق بهذه مرتبطة وتكنولوجية فنية

 المشاريع تنويع في العقد هذا يساهم وبهذا معينة، سوق في تحقيقه المانح استطاع
 . لالستثمار الكالسيكي النمط من لخروجوا ا،م دولة في المقامة الستثمارية

منخفض المخاطر بالنسبة للممنوح له في  ناجح و توفير مناخ استثماري  يساعد على -90
 .دوليا و وطنيا و خدماته منتوجاته رواج، و عقد الفرانشيز  

 يةاليوم مواطنيها احتياجات تلبية دعم دور الدولة و قدرتها علىيساهم هذا العقد في   -99
 سواء المختلفة مجالت في تشجع مستثمرين لذلك سعيها في وهي والخدمات، السلع من

و، التصنيع
أ
و الخدمات  التوزيع ا

أ
بمنحهم  وذلك اليومية المستهلك حاجة توفير على، ا

 .الستثمار هذا مردودية من تزيد وحوافز مزايا
قتصاد عالمي مستدام عبر نقل يز نموذج عالمي ناجح لتطوير اانشعقد الفر و بالتالي يعد     

عمال  رات والتقنيات عالمياالقدرات والخب
أ
  2والستثمار.من خالل قطاعات المال وال

 

                                                           
 .779فتحي بن زيد، المرجع السابق ، ص  -1 
ك توبر المقبل ،   -2 

أ
بوظبي في ا

أ
محمد هالل المهيري ، رابطة اإلمارات للفرنشايز تعرض برامج الجتماع العالمي الثاني با

، الموقع اإللك تروني التالي :  9،يومية الوطن ،ص  99/17/0191مقال منشور بتاريخ 
http://alwatannewspaper.ae/ 
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 بعض الدولتطبيقات عقد الفرانشيز :  المطلب الثاني
 من العديد في العمل به شاع الذي والمستحدثة، الهامة العقود من رانشيزالف عقد يعد     

 اإلنتاجية، والمشاريع الفنية المعرفة لنقل ناجحة وسيلة من العقد هذا يمثله لما الدول
سلوب يحقق

أ
هداف با

أ
 . المتعاقدين ا

نه قد       
أ
 يز في العالم انشبلغ عدد شركات الفر و الجدير بالذكر ا

أ
شركة 99111ك ثر من ا

  991تعمل في 
أ
 منها ، عمال قطاعات من قطاعات ال

أ
 شركة في 0911 ك ثر من ا

أ
         ،مريكاا

وروبية مثل و 
أ
لى إواسبانيا ،وايطاليا ،وفرنسا ، بريطانيا والمانيا وصل في بعض البلدان ال

شركة وفي ماليزيا بلغ اك ثر 0111وفي الصين بلغ اك ثر من ، شركة 9011 إلى 111 بين  ما
  ، شركة991من 

أ
 شركة 911فقد بلغ اك ثر من ، ما سنغافورة ا

أ
الدول  ما في فرانشيز ،ا

شركة وهو رقم متواضع  المائةدولة لم يتجاوز عدد شركات المتياز فيها  00العربية البالغ 
  1.جدا  

هم تطبيقات عقود الفرانشيز في  
أ
 عض دول العالم في الفرعيين التاليين :بو ستناول بيان ا

ول : 
أ
 تطبيقاته في بعض الدول الغربيةالفرع ال

ن ي         
أ
نتقل إلى الدول النامية ، وانتشر ظهر عقد الفرانشيز في الدول المتقدمة قبل ا

خيرة من الزمن ليشمل كل دول العالم لكن بنسب متفاوتة ، و تعتبر 
أ
في العقود ال

 و تطور فيها هذا القعد لينتقل بعد ذلك على 
أ
نشا

أ
مريكية الدول التي ا

أ
الوليات المتحدة ال

وروبية و لقى رواجا بها و  في مقدمتها فرنسا ، و هذا ما سنت
أ
 طرق إليه فيما يلي :الدول ال

ول :  
أ
مريكية : ياتالولفي   ا

أ
نشيز في الوليات المتحدة اعقد الفر  ظهر  المتحدة ال

مريكية ليترعرع فيها ويخطو جميع مراحل نموه 
أ
ن و تطورهال

أ
و عقدا مستقال بذاته، ، إلى ا

نالمختصين  يشير الك ثير من
أ
 9191 - 9101 سنتي نشيز ظهر في حواليافر العقد  ا

 
أ
عمال لتسهيل عملية توزيع منتوجاته  و تعتبر شركة مريكا،با

أ
 وتطور بفضل جهود رجال ال

" Singer"  ول من
أ
 .هذا العقد ، ولكن بطريقة تقليدية استعمل ا

 motors General ط إستعملت شركة في صناعة السيارات ، إذ و تطور هذا العقد      
ن ا"

أ
مريكي كان يمنع عليها بيع هذه الطريقة التقليدية لبيع سياراتها ، ل

أ
لتشريع ال

نه   ا س   وف تمتلك حتما مستودعات على كامل التراب 
أ
ساس ا

أ
سياراتها بنفسه  ا على ا

مريكي
أ
و  اضطر لكلذ،  ال

أ
صحاب العالمة التجارية إلى منح ا

أ
تنازل على بعض الا

                                                           
الموقع  91/12/0111، منشور بتاريخ   97912طالل بادكوك ، الفرنشايز في السعودية ، جريدة الرياض ، العدد -1 

 http://www.alriyadh.com/349510اإللك تروني التالي : 

http://www.alriyadh.com/349510
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يم خدمات لبيع منتوجاتهم للتجار  وهي طريقة بيع غير مباشرة   مع ضمان تقد المتيازات
 .1بعد البيع للزبائن

مريكي رع المش كان قدو       
أ
ول ال

أ
 قانون بصدور  وذلك، العقد هذا بتنظيم قام من ا

مستغل  991.111وحسب اإلحصائيات ، نجد  9111سنة  ففي 9191سنة  الكلي الكشف
مريكي ال 9911،و للعالمة 

أ
واذين صاحب عالمة ا

أ
نشا

أ
 ،التجارة المنظمة"بما يسمى  " ا

همها وال
أ
 .نشيز اعقد الفر  منها تي تشمل عدة عقود ا

 ،عرفت فرنسا انتشار لعقود الفرانشيز منذ الثمانينات من العقد الماضي فرنسا : في : ثانيا
نه ل يوجد قانون موحد و خاص ينظم هذه العقود

أ
 2.إل ا
  و    

أ
عقد، و ثاني هذا ال استعمالالصدارة في  - روبيةو تحتل فرنسا   بالمقارنة مع الدول ال

القرار الوزاري ينتشر فيها هذا النوع من العقود  ، خاصة بعد اعتماد  دولة في العالم
 3. المتعلق بالمصطلحات القانونية و المالية 1973نوفمبر  09المؤرخ في 

نه " Le franchisage  "ال ق رار ال وزاري م ص ط ل ح  هذا ع  رف و قد    
أ
العقد الذي  "با

خرى ، نظير مقابل مادي، الحق في استخدام اسمبمقتضاه تخول 
أ
ا هشركة لعدة شركات ا

و الخدمات. ويصاحب  المتهاالتجاري وع
أ
العقد في  هذاالتجارية لبيع بعض المنتجات ا

 4"الغالب تقديم مساعدة تقنية
ت عام  نشيزاالفيدرالية الفرنسية للفر  سعت و قد    

أ
نشا

أ
ك ثر  9199التي ا

أ
جاهدة لتطويره ا

نهلعقد الفرانشيز  عطاء تعريفإوحاولت  ، كل وسائل اإلعالم والتكوين هاباستعمال
أ
 "با

و
أ
و التقنيات ، بناء نظام تسويق المنتجات و / ا

أ
على تعاون وثيق ومستمر  الخدمات و / ا

 المتيازبين الشركات منفصلة ومستقلة قانونيا وماليا ، والذي يكون فيه الممنوح له  
و ، تيازملتزما بتوجيهات صاحب الم

أ
و المنتجات و / ا

أ
مقابل  لستخدام العالمة التجارية  ا

خرى".
أ
 5الخدمات والمعرفة الفنية  والحقوق ال

نشئ     
أ
جل ما يسمى ب  "نادي للفرنشيز"  9191سنة كما ا

أ
فكار  من ا

أ
وهو مفتوح ،تبادل ال

نشئ معهد البح 9119، و في سنة  لكل شخص يهمه هذا العقد
أ
 يز .والتكوين للفرنش ث، ا

                                                           
1 - M.demendez et j.p.lehmisch:la franchise commerciale, que sais-je ?, puf,1984, p07. 
2 - Dominique André-Chaignea , op cit. 
3 - Amandine bouvier,op cit , p 13. 
4  -F-L.Simon,  op cit , p.08. 
5 - Amandine bouvier,op cit , p 17. 



                                                                                            دولي ترقيم ذو جماعي ك تاب        
 (الجزائر) بالمدية ارسف يحي  ى جامعة-والعولمة السيادة مخبر-السياسية والعلوم الحقوق كلية

عمال
أ
 عقود ال

 

 
217 

 

يضا     
أ
  عن طريق سنه ما يسمى ب 9111ديسمبر  99المشرع الفرنسي بتاريخ  وتدخل ا

، الذي يفرض تقديم معلومات مسبقة ، قبل اإلمضاء النهائي على عقد "تشريع دوبان"
 المشرع الفرنسي بتاريخ  ،نشيزاالفر 

يضا 
أ
إللزام  مرسوما 9119فيفري  09كما تدخل ا

تزايدت عقود الفرانشيز في  0197و في عام  تاجر مستقل،ك المستغل على إظهار صفته 
بموجب هذه  99111عقد ، و تم توظيف حوالي  21111فرنسا وصلت على ما يزيد عن 

 1مليار يورو. 99العقود ، و تم الحصول على مداخيل تقدر ب    
 ةالعربيتطبيقاته في بعض الدول :  الثاني فرع ال

ن  مهم وهو لسبب  عقودالنمط من الالعمل بهذا  يةالدول العرب يتم في الك ثيرمن    
أ
ا

و الذي يتك فل بتكوين وتدريب هوب، فالمانح لذا القطاع غير مطهعامل الخبرة في 
ا المانح، ويستفيد من هة مدة العقد، فيك تسب المعرفة الفنية التي يتمتع بلقي طيلالمت
 . التجاريةمة ها العالرة التي تتمتع بهالش
نه العاملة في الدول العربية نشيزاركات المانحة الفر و تعتبر الش    

أ
ة لدخول لوسي با

سواق
أ
دون المجازفة باستثمارات تستنزف رؤوس منتجاتها و خدماتها العالمية لترويج  ال

موال
أ
نه ، هاا

أ
خرى، توفر ها من جكما ا

أ
بعض المزايا يوفر هذا النمط من العقود ة ا

نه ، لمستهلكينل
أ
و  اتنتوجلى ميحصل ع ل

أ
 ماتالجيدة  من ع ذات نوعية  اتخدما

خر الممنوح له المتياز ورةهمش تجارية
 
سعار تنافسية يتم عرضها من قبل الطرف ال

أ
  .با

ن      
أ
يز في المنطقة العربية هي انشنظام الفر بالشركات العاملة معظم ومن المالحظ ا
دوات التجميل ،شركات استهالكية 

أ
لبسة  ائية ،، و المواد الغذوالعطور ،كالمطاعم وا

أ
و ال

 و غيرها. ،والتدريب تجهيز المكاتب ،والتعليم  ،الصحةفي مجال الخدمات ك و، 
 و سنتناول بيان تطبيقات عقود الفرانشيز في بعض الدول العربية فيما يلي : 

ول 
أ
مارات العربية المتحدة في:  ا  الإ

هم الد        
أ
ول التي يتطلع إليها تعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة واحدة من ا

عمال لتوسيع نطاق عملهم 
أ
وذلك بسبب ،وبدء استثمارات جديدة ،المستثمرين ورواد ال

عمال الصغار، فهنالك ال
أ
ك ثير من المستثمرين الذين  هم دائما احتضانها الدائم لرواد ال

 .العربية المتحدة ماراتدولة اإل في يزانشالفر  يبحثون عن عقد

                                                           
1 -,ibid , p 07. 
 

http://www.broccolifranchise.com/blog/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B2
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نه ل يوجد قانون خاص و موحد ينظم عقد الفرانشيز فيو       
أ
، هذه الدولة  الجدير بالذكر ا

حكامه خضعت لعدة قوانين ذات الصلة منها : 
أ
لسنة  99القانون التحادي رقم بل إن ا
ن تنظيم الوكالت التجاريةالمعدل بش 9119

أ
         ، 9111لسنة  97المعدل بالقانون رقم  ا

ن المعامالت المدنية بش9119لعام  19رقم القانون  ، 0112لسنة  99بالقانون رقم و
أ
 ا

 9119لسنة  99رقم  التحاديالقانون ، و1 9119لعام  19المعدل بالقانون التحادي رقم 
 .المتعلق بالمعامالت التجارية

غلبها في مجال الطعمة السريعة هناك العديد من عقود الفرانشيز في اإلمارات وو      
أ
، ا

       .المشروبات الغازية، المطاعم ، المالبس ، مواد التجميل و غيرها 
 و      

أ
نشا

أ
ول رابطة  2019يز في عام ت رابطة اإلمارات لتنمية الفرانشقد ا

أ
، التي تعتبر ا

المي للفرانشيز ، حيث تقوم بدور كبير في مجال تشجيع رجال خليجية تنضم للمجلس الع
نشطة والفعاليات القتصادية 

أ
عمال والمستثمرين المحليين لالنخراط في ال

أ
ورواد ال

المختلفة، ودعم وتنمية مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وتحفيزهم على البتكار واإلبداع 
 .01092ت بما يتناسب مع استراتيجية ورؤية دولة اإلمارا 

مام العالمات  هذه الرابطة كما تقوم      
أ
بدعم فرص إقامة مشاريع ومجالت واسعة ا

سواق العالمية وتعزيز صدارة دولة اإلمارات 
أ
التجارية المحلية اإلماراتية لالنتشار عبر ال

 .على خارطة القتصاد العالمي
ول المنعقد "  WFC"لميو قد شاركت هذه الرابطة في اجتماع مجلس الفرانشيز العا     

أ
ال

 .  دولة  77بمشاركة مؤسسات من  17/0191/ 1-0اإلسبانية في الفترة من  "مدريد"بمدينة 
بوب الصناعة و التجارةوتقوم غرفة       

أ
بما يتناسب مع  ،بتشجيع هذا التوجهظبي  ا

 الدولة ورؤية الغرفة من خالل  إستراتيجية
أ
ستشارات عمال بتقديم الإدارة تنمية رواد ال

عمال الوالدراسات اإلدارية و
أ
جل النضمام إلى خدمات لرجال ال

أ
يز شبكات الفرانش من ا

نشطة الفرانشيز ،
أ
القيام  العالمية وتطوير العالقات مع الجهات الخارجية المتعلقة با

نظمة لتوفير بهذا النوع من العقود التوعية  بحمالت
أ
ساليب وال

أ
حدث ال

أ
، واستخدام ا

نشطة رابطة الفرانشريب وإقامة الندوات والدورات، والخدمات والتد
أ
يز الشتراك في ا

 ."WFC "العالمية
 

                                                           
  .www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetailsروني لحكومة دبي، محاكم دبي :  الموقع اإللك ت -1 
 هالل المهيري ، المرجع السابق . محمد -2 

https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx?SourceType=1&CalledFrom=3&LawKey=8&ItemKey=1847
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 السعودية  تطبيقات عقد الفرانشيز في:  ثانيا 
ول تعام  ل بنظ  ام  تم     

أ
وائ  ل  الفرانشيزا

أ
ف  ي المملك  ة العربي  ة الس  عودية ف  ي ا

عوام ال  و الثمانين  ات، 
أ
لماضية المشروعات التجارية التي تقام في ا 91تزايدت خالل ال

ساس هذ النوع من العقود 
أ
خضعت السعودية هذا العقد إلى نظام السعودية على ا

أ
، و قد ا

ه   الموافق ل  99/11/9790بتاري خ  9190بموج ب ق رار وزي ر التج ارة رق م  الوكالت التجارية
وج ب قي د عق د الفرانشيز ف ي س ج 00/19/9110

أ
ع دت ال ذي ا

أ
ل الوكالت التجاري ة، كم ا ا

وزارة التج ارة نموذجا إرشاديا لهذا عقد الذي يس اعد ك ثي را ف ي جذب اس تثمارات جدي دة 
 1للمملكة .

يز انش عق  دت الغرف  ة التجاري  ة والصناعي ة بالري اض المؤتم ر والمع رض الدول ي للفر  و قد    
 111 "يزانش الفر "روعات المؤهل ة للحص ول عل ى وبل غ ع دد المش  ،0111بالري اض ف ي 

ك ث ر م ن 
أ
 2.ملي ار ري ال س عودي 9مش روعا، قيمته ا  02مس تثمر يش غلون 011مش روعا، وا

وم ا زال ت قائم ة ب   " يزانش الفر "الش ركات الس عودية الت ي تعم ل ف ي عدد  قدريو     
صحابهاش ركة فق ط، تحق ق عوائ د س نوية 991

أ
، وه و م ا جع ل دولرملي ارات  12بنح و  ل

وسطالس عودية تتص در ال دول العربي ة والش رق 
أ
و تعتبر السعودية ،  ف ي ه ذا المج ال ال

وتساعدهم في تصدير العالمة  0191عقد الفرانشيز من القطاعات الحيوية التي تدعم رؤية 
 3التجارية وتقليل العتماد على النفط.

التجاري بالسعودية  المتيازنظام  عن تفاصيل زارة التجارة بالمملكة عنقد كشفت و و     
هداف لنظام   ، كما كشفت عن11/17/0101وعد تطبيقه المحدد ب  عن مو

أ
ربعة ا

أ
ا

برزها تشجيع المتياز التجاري في  0191الفرانشيز على ضوء رؤية المملكة لعام 
أ
المملكة، ا

       الالزمة لصاحب المتياز ومانح المتياز،  ،وتوفير الحمايةوضمان الحقوق والواجبات
 4رفع جودة السلع و الخدمات المعروضة في المملكة و ضمان استمرارها.و 

 

                                                           
هل المنظمات السعودية للفرنشايز دراسة ميدانية على الشركات الوطنية  محمد بن -1 

أ
دليم القحطاني ، مقومات تا

، 0199مارس ،  9،العدد 99الممنوحة ، المجلة العربية لإلدارة ، صادرة عن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  ، مجلد 
 .17 -19ص 

 المرجع نفسه . -2 
 المرجع نفسه . -3 
تفاصيل نظام اإلمتياز التجاري بالسعودية و عن موعد تطبيقه ، مقال منشور  التجارة و الستثمار بالسعودية ، وزارة -4 

 https://www.mubasher.info/news/ على الموقع اإللك تروني التالي :  11/91/0191بتاريخ 
 

https://www.mubasher.info/news/3541076/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%87
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 رـفي الجزائ تطبيقات عقد الفرانشيزالمطلب الثاني : 
ة في الجزائرإن عقد الفرانشيز هو        

أ
خر حيث  ،حديث النشا

أ
إلى غاية بداية  ظهورهتا

 حرية ل هاتكريس و ، العالمي القتصادى لالجزائري ع القتصادعد انفتاح ب ،التسعينات
أ
مبدا

نشطةالعديد من  السماح للقطاع الخاص بممارسةو، الصناعة والتجارة
أ
             بهدف   ال

جنبي الستثمار و جذب يلتسهو
أ
مر الذي ، ال

أ
مات التجارية السمح بانتشار وتزايد الع ال

جنبية
أ
التي دخلت   نشيزاالفر  عقود العالمية في السوق الجزائرية، بفضل  رةهذات الش ال

سواق التجارية الجزائرية منها العقود المبرمة مع شركة 
أ
كارفور" الفرنسية ، وسلسلة "ال

 مطاعم "كويك" الفرنسية.
صدر تشريعا خاص ينه و إلى اليوم لم إف،في الجزائر  الظهور  حديث العقد هذا باعتبارو      
عمال هذا النوع من العقود بالرغم من من ينظم

أ
هميته الراهنة في قطاع ال

أ
و بقي  ،ا
خرى ذات  و،القانون التجاري وخاضعا لنصوص متفرقة من القانون المدني  

أ
القوانين ال

مر الذي الصلة بهما
أ
مام مفتوحا الباب جعل، ال

أ
 .  والفقهية القضائية الجتهادات ا

هم المجالو      
أ
ت التي ينتشر فيها نظام الفرانشيز في الجزائر بالتطرق إلى سنتطرق إلى ا

ن في الفرعيين التاليين: النماذج،بعض 
أ
 وبيان التحديات التي تواجهه في هذا الشا

همالفرع 
أ
ول: ا

أ
 عقود الفرانشيز في الجزائر ال

 ضمن ما يعرف ب  "حق المتياز التجاري المئات من الشركات التي تعمل  الجزائر تحصي      
و عقد الفرانشيز

أ
قل من المغرب ا

أ
ربع مرات ا

أ
ن عددها يبقى حسب المراقبين، ا

أ
"  إل ا

شواطا كبيرة في هذا المجال، وذلك بفضل الترسانة القانونية تقطع تينوتونس الل
أ
ا ا

  1.الحامية لحقوق العالمات التجارية العالمية وممثليها
عبر وزارة التجارة تبني نظام المتياز التجاري  0111حكومة سنة قررت القد و    
نظمة التجارية في الجزائر، ” الفرنشايز“

أ
حد ال

أ
ليات ببصفة رسمية، كا

 
هدف تطوير وتنمية ا

ليات نظام الستثمار، على  وجعلها من النوع من العقود طريق هذاالستثمار عن 
 
هم ا

أ
ا

ن ال
أ
حد عوامل فرانشيزاعتبار ا

أ
 2استقطاب المستثمرين. يشكل ا

                                                           
توكيالت الجزائر: المتيازات التجارية تنتظر التحرر من قيود الحكومة، مقال منشور في مجلة العربي  كحال حمزة ، -1 

 على الموقع اإللك تروني التالي :   9، ص 92/11/0192الجديد ، بتاريخ 
 https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/9/16/  

، بوابة  97/90/0111التجاري "الفرنشيز"، مقال منشور بتاريخ  لالمتيازالحكومة تقرر فتح السوق  سميرة بلعمري ، -2 
 /https://www.echoroukonline.comتالي :  ال اإللك ترونيالشروق ، الموقع 

 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/9/15/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/9/16/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/9/16/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.echoroukonline.com/
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 الناشئين خاصة زائريين في السنوات الماضية ،الج المستثمرين هتمامو قد تزايد ا       
صحاب من منهم

أ
 تتيح استثمار كوسيلةبنظام الفرانشيز   والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ا

 لتتعام التي الجزائرية للمؤسسات المتنامي العدد يفسره ما وهو مضمونة، نجاح فرص
هم سنعرض فإننا وعليه به،

أ
  الفرانشيز في الجزائر في مختلف المجالت فيما يلي : تجارب ا

ول
أ
ن منها :  التصنيع: في مجال  ا

أ
 نجد العديد من عقود الفرانشيز المبرمة في هذا الشا

برمها "مجمع صيدال  "مع مخابر صيدلنية عالمية
أ
جل  1.العقود التي ا

أ
الحصول  ، من ا

 تصنيعه حق على المجمع حصول بعد العقد، موضوع الدوائي المنتج لاستغال  على حق
ن على محددة، ومكانة زمانية في حدود للبيع وطرحه

أ
ولية المواد المخابر هذه تسلم ا

أ
 ال

إتاوات ، و من بين هذه المخابر التي تم معا إبرام عقود  مقابل لصيدال اإلنتاج وطرق 
مريكية متحدةال بالوليات "فايزر " مخبر،  الفرانشيز

أ
ردن  عام  9111عام  ال

أ
، دار الدواء بال

 . 0190عام  الدنماركية رديسك نوفو مخابر، 0117عام  بيوتيكن بتونس مخبرو،  9119
  "SAFAV في مجال الصناعة الميكانيكية تم إبرام عقد مع شركة مرسيديس "و     

لمانية  المختصة في تركيب السيارات. 
أ
 ال

غلبها :  التوزيعمجال ثانيا  : في 
أ
توجد في الجزائر العديد من عقود فرانشيز التوزيع و تبرم ا

برمت ، حيث  في مجال المواد الغذائية
أ
لبان صناعة في المختصة "كانديا "شركة ا

أ
 ال

 غاية إلى يدوم بجاية مقرها بولية الجزائرية الكائن لي تشين شركة مع عقدا ومشتقاتها
المشروع  هذا في دينار مليار 61.2 ئرية باستثمار الشركة الجزا ،حيث قامت  2020
 الجزائر. في نجاحا حقق الذي "كانديا"، عالمة تحت المبستر الحليب صناعة لتطوير

خرى عديدة منها تلك العقود المبرمة        
أ
برم عقود توزيع ا

أ
" فرويتال "شركة بينكما ا

مريكية "كوكاكول "وشركة الكائن مقرها بالرويبة بالجزائر العاصمة
أ
،  الغازية لمشروبات ال

برم 
أ
خر ا

 
 مؤسسة بين كذلك إبرام عقود توزيع لمشروبات "فانتا" و "سبرايت"، و عقد ا

 .0197عام  لمواد التجميل الفرنسية" روشيه ايف "وشركة بلوصيف
: انشر هذا النوع من العقود في الجزائر بصفة خاصة في  : في مجال الخدماتثالثا 

 و منها مجال الفندقة ،
ك ثر للفنادق العالمية "ستاروود" لمجموعة تابع نجوم 5 فندق وهوراتون" الشي "فندق -

أ
 ا

 الواسعة وخبرته التجارية عالمته شهرة بفضل الفندق استطاع حيث ،تميزا التجارب هذه
في وليات  الجزائر منها مختلفة دول في النتشار الفندقية، الخدمات تقديم مجال في

                                                           
دوية عمومية -1 

أ
سست عام   جزائرية هي شركة ا

أ
ك9110تا

أ
 . فريقياإ بر شركات الصناعة الصيدلنية في، و تعتبر إحدى ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7


                                                                                            دولي ترقيم ذو جماعي ك تاب        
 (الجزائر) بالمدية ارسف يحي  ى جامعة-والعولمة السيادة مخبر-السياسية والعلوم الحقوق كلية

عمال
أ
 عقود ال

 

 
222 

 

 الفندقي الستثمار وشركةالشيراتون  فندق بين مبرم عقد بموجب وهذا، عديدة 
جل  العمومية، 

أ
  . للعمالء الفندقية خدماته تقديم من ا
مريكية عالمية تدير وتملك حق المتياز لمحفظة  شركة ضيافة هي:  و فندق الهيلتون

أ
ا
ك ثر  2016ففي عام واسعة من الفنادق والمنتجعات ، 

أ
، ضمت محفظة هيلتون العالمية ا

ك ثر من  7,221من 
أ
ة با

أ
ك ثر من  929,111منشا

أ
بلد في العالم، مكونة بذلك  911غرفة في ا

كبر سلسلة فنادق في العالم
أ
 1.ا

لي إلعالما مجال في و     
 
برمتها التي الفراشيز عقودنجد  ال

أ
 مع "Astein"  شركة ا

خرى، وطنية مؤسسات
أ
جل   ا

أ
لي  اإلعالم مجال في خدماتال تقديم من ا

 
 البيع كخدماتال

  .والصيانة
الفرع الثاني : التحديات التي تواجه تطبيق عقد الفرانشيز في الجزائر و مقترحات 

 تطويره
نها ل تزال عقود الفرانشيز في الجزائر  ختلفبالرغم من انتشار م     

أ
نه يمكن القول با

أ
، إل ا

، و يواجه نظام الفرانشيز العربي في بدايتها مقارنة بالدول المتقدمة و بعض دول الخليج
مثل و تزيد من مجموعة من التحديات و

أ
المعيقات التي تواجه تطبيقه على الوجه ال

جل تقديم مقترحاتنا لذلك اردنا بيان ا  انتشارهتوسعة و 
أ
لبعض من هذه التحديات من ا

ن       في 
أ
 .هذا الشا

ول:  التحديات  :
أ
يواجه تطبيق نظام الفراشيز في الجزائر و تطويره في الجزائر مجموعة  ا

                                                  يمكن إجمالها فيما يلي :  من التحديات ، و التي 
دخل و هو ما يدخل يز" في الجزائر، الفرانش" عقودمنظم ل موحد قانونيغياب إطار -9

أ
ا

م، فقانون النقد 
أ
رباح إلى بلد الشركة ال

أ
طرفي العقد في مشكلة ، وهي تحويل صافي ال

والصرف الجزائري يمنع تحويل العملة إلى خارج الجزائر، إل بالنسبة لفروع الشركات 
جنبية في الجزائر، وهو ما ل ينط

أ
، التي ل مجال الفرانشيز بق على الشركات الناشطة في ال

يضا طلب قروض بنكية لتمويل مشاريعها، وذلك للفراغ القانوني الحاصل
أ
 2 .تستطيع ا

ك ثر من دولة تحديات تتعلق صعوبة  -0
أ
تواجه الشركات التي تمنح حقوق المتياز في ا

ل بالعالمة التجارية مع التمكن على دعم "الفرانشايز" من مسافة بعيدة  و منح العم

                                                           
/ 09، تاريخ الطالع   https //ar.m.wikipedia.org/wiki هيلتون العالمية ، الموقع  اإللك تروني التالي : -1 
90/0191. 

 .9كحال حمزة ، المرجع السابق ، ص  -2 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D9%81
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ن هناك العديد من الشركات التي تنجح في 
أ
ثقافات واقتصادات ولغات مختلفة، إل ا

                     .  التغلب على هذه التحديات
خر، جعل الك ثير من المشاريع تبقى حبيسة  -9

 
تواجه شركات "فرانشايز" مشكال ا

زمة الحصول على العقار الصنا
أ
عي، فحتى الشركات التي نجحت في إيجاد الملفات، وهو ا

العقار ل تستطيع شراءه وتك تفي باإليجار، وهو عامل ل يساعد على استقرار العالمات 
  .1التجارية حسب المختصين

حيان ف، فالتامة عن مانح الفرانشيزستقاللية عدم وجود ال-7
أ
كون هناك تي ك ثير من ال

 .القيم المتعلقة بالخدمة تعلقةو بعض القيود المبعض القيود التشغيلية 
ك ثر العقبات التي تواجه المستثمرين في مجال -9

أ
هو عدم توافر كافة  فرانشيزال من ا

ك ثير من المستثمرين يحجمون عن المهارات الالزمة إلدارة هذا النظام، وهذا ما يجعل 
 الستثمار في هذا النوع من العقود .

جل تطوير و تعزيز تطبيق عقود  :ثانيا : مقترحات تطوير عقود الفرانشيز في الجزائر
أ
من ا

ردنا تقديم بعض 
أ
داة استثمارية هامة في الوقت الراهن ا

أ
الفرانشيز في الجزائر باعتبارها ا

 المقترحات :
عمال الذين يرغبون في العمل بنظام الفر على المستثمري -9

أ
يز توخي الحذر انشن ورواد ال

ن  عند اختيار الشركة المانحة لحق المتياز، حيث ل بد من 
أ
كد من ا

أ
التي يراد  شركةال التا

مستوى عال من تعمل ب و،لها سمعة وعالمة تجارية مشهورة التعامل معها ناجحة، و
همية بما كان الستعانةلي، والك فاءة في نظامها اإلداري والتشغي

أ
استشارية  بهيئات من ال

ن متخصصة 
أ
   . الفرانشيزعقد  صياغةعند إبرام وو،  التفاوض عند في هذا الشا

كبر قدرة انشعن الفر بالنسبة للمشروعات الجديدة، يجب  البحث  -0
أ
يز الذي يقدم ا

ن هذه  ممكنة من الدعم الفني واإلداري 
أ
الك ثير من ثمر الجديد على المستالخدمات توفر ل

موال 
أ
  .ال
و منها التشريع الجزائري ، لعقد الفرانشيز في التشريعات الوطنية دقيق  و ضع تعريف -9

  ، و بيان من
أ
بموجب نص قانوني   العقد هذا على التطبيق الواجبة حكام والقواعدال
 خاص و موحد .

 نشاطها وتوسيع حدثةالمست العقود هذه مجال في متخصصة مؤسسات إنشاء تشجيع - 7
 . المؤسسات لهذه  الحكومي الدعم توفير ضرورة مع القتصادية القطاعات كل ليشمل

                                                           
 المرجع نفسه .-1 

http://www.broccolifranchise.com/blog/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B2
http://www.broccolifranchise.com/blog/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B2
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عمال عقود ثقافة ترسيخ على العمل -9
أ
 بحمالت القيام خالل من حديثة، ك تقنيات ال

صحاب متناول في وجعلها عنها إعالمية
أ
 الصغيرة خاصة القتصادية المؤسسات ا

 .والمتوسطة
جل العالمية الحمالت تنشيط ةضرور  -2

أ
       العقد و بيان دوره في تطوير بهذا التعريف ل

على إبرام هذا  والتشجيع واإلقليمي و الدولي ، الوطني، الصعيد على الستثمارترقية و
عمال   .

أ
 النوع من عقود ال

 ةـــخاتم    
حدث العقود التايعتبر عقد الفر        

أ
مر ،جارية و المهمة نشيز من ا

أ
بعناية  يجعله جديرا ال

ك ثر،
أ
 ،غياب النظام القانوني الذي ينظمه في ظل المشرعين والفقهاء لتطويره و لتنظيمه ا

خرى ، قانون و الجزائر بحيث ل يوجد في الوقت الحاضر ، ل في 
أ
ل في الدول المتقدمة ال

طراف هذا العقد ،يحكم العالقة التعاقدية القائمة 
أ
م بين ا

أ
ى توازن لد يؤثر عر الذي قال

طراف
أ
طراففي ظل غياب تحديد واضح لمسؤوليات والعقد،  هذا التزامات ا

أ
اه اتج ال

ن. اهذية التي تنشط في لمؤسسات المحلواتجاه القدرة التنافسية ل،  المستهلكين
أ
 الشا

هذا النوع من العقود قد بساهم بشكل معتبر في مجال التنويع القتصادي في و    
، لذلك ل بد على الستثمار في مجال المحروقاتمن العتماد بشكل كبير  بدل الجزائر، 

من توفير البيئة القانونية و القتصادية المالئمة لتطوير هذا النوع من العقود في الجزائر 
دوات الستثمار . 

أ
 باعتباره من إحدى ا

 قائمة المراجع  
ول : باللغة العربية

أ
 ا
 
أ
 الكـتب  –ا
حمد- -9

أ
نور  ا

أ
ولى، الطبعة التجاري، المتياز عقد في المحل ،محمد ا

أ
 الحقوقية، الحلبي منشورات ال

 .0191لبنان، بيروت،
ولى الطبعة ، التجاري  اإلمتياز ، عقد محمد فرج  خليل الدين حسام -0

أ
 ، والتوزيع ريم للنشر دار ، ال

 .2011 ، لبنان
ولى، نعيم ،عقد الفرانشيز ،دراسة مقارنة في القانون ال مغبغب -9

أ
 منشورات مقارن ، الطبعة ال

 .0112ص  بيروت، الحلبي الحقوقية،
الصغير حسام الدين عبد الغني، الترخيص باستعمال العالمة التجارية، دار النهضة العربية،  -7

 .9119القاھرة، 
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 المقالت  –ب 
رنشايز(،مجلة الحقوق عبد الهادي محمد الغامدي ، الجوانب القانونية لعقد المتياز التجاري ) الف -9

 .0191، 10للبحوث القانونية و القتصادية، كلية الحقوق ، جامعة اإلسكندرية ،العدد 
كاديمية المجلة الدولي، التجاري  الفرانشيز عقد نسيمة، إنوجال  -0

أ
، 01 عدد القانوني، للبحث ال

0199. 
همية القتصادية لعقد الفرانشيز ، دراسة م - 9

أ
قارنة بين الجزائر ، تونس و المغرب فتحي بن زيد ، ال

 .  0191، جامعة ورقلة، جانفي  9، مجلة تحولت ، المجلد الثاني ، العدد 
هل المنظمات السعودية للفرنشايز دراسة ميدانية على -7

أ
محمد بن دليم القحطاني ، مقومات تا

العربية للتنمية اإلدارية  ، الشركات الوطنية الممنوحة ، المجلة العربية لإلدارة ، صادرة عن المنظمة 
 .0199مارس ،  9،العدد 99مجلد 

 الرسائل و المذكرات  -ج
 الحقوق، كلية الدك توراه، رسالة ، التجاري  المتياز لعقد القانوني النظام الحديدي، سيد ياسر -9

 .0112 عين شمس جامعة
زائري، مذكرة لنيل شهادة فريدة إقجطال، النظام القانوني لعقد الفرانشيز في ظل القانون الج -0

ولحاج، 
أ
كلي محند ا

أ
 . 0192الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ا

وامـر -د 
أ
 القوانين و ال

، 0119/ 02/12مؤرخة في   77،جريدة رسمية رقم  01/12/0119المؤرخ في  19/91القانون رقم  - 1
مر رقم 

أ
 و المتضمن القانون المدني . 9199بر سبتم 02المؤرخ في   99/91المعدل و المتمم لال

 0119/ 11/10مؤرخة في  99،  جريدة رسمية عدد 0119فبراير سنة  2مؤرخ في  10-19القانون رقم  -0
مر رقم 

أ
 .و المتضمن القانون التجاري  9199سبتمبر سنة  02المؤرخ في  91-99، المعدل و المتمم لال

مر رقم  -9
أ
مؤرخة في  77لمتعلق بالعالمات، جريدة رسمية عدد ، ا91/19/0119الصادر في  12-19ال
09  /19/0119. 

نترنت  -و  
أ
 مواقع ا

همية تقنين قواعد نظامية لعقد المتياز التجاري ، جريدة العرب القتصادية الدولية ، 
أ
9- محمد عرفة، ا

                                               مقال منشور بتاريخ 0111/19/19 ، الموقع اإللك تروني التالي :                                           
http://www.aleqt.com/2009/05/01/article_10467.html 

نواع المتياز التجاري، مقال منشور بتاريخ ،ميخاو فيشنيفسكي -0
أ
،الموقع  01/17/0199ا

 /https://franchising.sa/manual/2/nwaaa-alamtyaaz-altjaryaاإللك تروني التالي : 
ول  - 077العدد مجلة الجيش، لبنان ، ،  الفرانشيزنادر الشافي ، عقد  -9

أ
، الموقع   0119تشرين ال

 https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/ B2-franchising  اإللك تروني التالي :
بو بكر المسيب ،  -7

أ
التزامات ممنوح المتياز بعد انتهاء عقد المتياز التجاري " الفرنشايز" ،منشور ا

    التالي : ،جريدة العرب القتصادية الدولية ، الموقع اإللك تروني 01/19/0192بتاريخ 
   http://www.aleqt.com/2016/07/20/article_1071722.html 

http://www.aleqt.com/2009/05/01/article_10467.html
https://franchising.sa/author/1157/myakhawa-fyashnyafskya/
https://franchising.sa/author/1157/myakhawa-fyashnyafskya/
https://franchising.sa/manual/2/nwaaa-alamtyaaz-altjarya/
https://franchising.sa/manual/2/nwaaa-alamtyaaz-altjarya/
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/244-m
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B2-franchising
http://www.aleqt.com/2016/07/20/article_1071722.html
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بوظبي في  -9
أ
محمد هالل المهيري ، رابطة اإلمارات للفرنشايز تعرض برامج الجتماع العالمي الثاني با

ك توبر المقبل ،  مقال منش
أ
           ،يومية الوطن ، الموقع اإللك تروني التالي : 99/17/0191ور بتاريخ ا

                             http://alwatannewspaper.ae/ 
خ ، منشور بتاري  97912طالل بادكوك ، الفرنشايز في السعودية ، جريدة الرياض ، العدد  -6
 http://www.alriyadh.com/349510الموقع اإللك تروني التالي :  91/12/0111

الموقع اإللك تروني لحكومة دبي، محاكم دبي :   -7
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.  

تفاصيل نظام اإلمتياز التجاري بالسعودية و عن موعد  وزارة التجارة و الستثمار بالسعودية ، -8
على الموقع اإللك تروني التالي :  11/91/0191تطبيقه ، مقال منشور بتاريخ 
https://www.mubasher.info/news/  

توكيالت الجزائر: المتيازات التجارية تنتظر التحرر من قيود الحكومة، مقال منشور  كحال حمزة ، -9
       التالي : ، الموقع اإللك تروني92/11/0192في مجلة العربي الجديد ، بتاريخ 

                                                          2016/9/16/ https://www.alaraby.co.uk/economy/ 
الحكومة تقرر فتح السوق لالمتياز التجاري "الفرنشيز"، مقال منشور بتاريخ  سميرة بلعمري ، - 19
 : ، بوابة الشروق ، الموقع اإللك تروني التالي 97/90/0111

  https://www.echoroukonline.com/ 
، تاريخ  https //ar.m.wikipedia.org/wiki مية ، الموقع  اإللك تروني التالي :هيلتون العال -99

 .90/0191/ 09الطالع  
جنبيةثانيا : 

أ
 باللغة ال

-  les ouvrages : 
1 - F-L.SIMON, Théorie et pratique du droit de la franchise, Joly Éditions, Paris, 
2009. 
2 - M.demendez et j.p.lehmisch  ,la franchise commerciale, que sais-je ?, puf, Paris 
,1984. 
-  Les articles : 
1 - Dominique André-Chaigneau,Le contrat type en franchise n'existe pas, Publié 
le 31/12/2011, sur site : https://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-
A5411-fiche-pratique-le-contrat-de-fran.html 
-Les Thèses de doctorat : 
1 - AL Soraihy Yasser , La fin du contrat de franchise, Thèse de doctorat en droit, 
Faculté de Droit et des Sciences Sociales, Université de Poitiers France , 2008. 
2 - Amandine Bouvier, regards sur le contrat de franchise, Droit ,Thèse de doctorat 
,l’Université de Montpellier ,2015. 

http://alwatannewspaper.ae/
http://www.alriyadh.com/349510
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx?SourceType=1&CalledFrom=3&LawKey=8&ItemKey=1847
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx?SourceType=1&CalledFrom=3&LawKey=8&ItemKey=1847
https://www.mubasher.info/news/3541076/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%87
https://www.mubasher.info/news/3541076/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%87
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/9/16/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.echoroukonline.com/
https://www.echoroukonline.com/
https://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-A5411-fiche-pratique-le-contrat-de-fran.html
https://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-A5411-fiche-pratique-le-contrat-de-fran.html
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 تمويل االستثمارات عن طريق االعتماد االيجاري 
 عبد الكريم عسالي د.

 
 
ستاذ محاضر ا

 
 ا

 جامعة بجاية.
assaliabdelkrim@yahoo.fr 

 

 مقدمة: 

هميعتبر التمويل 
 
ي مشروع اقتصادي ا

 
ن إذ ،عقبة تعترض سبيل ا

 
 تمويل ا

ساس المشروعات
 
شخاص مملوكة كانت قيامها سواء ا

 
و اعتباريين، طبيعيين ل

 
ي ا

 
 فا

مواجهة  يستطيع حتى قيامه، وطوال بدايته مستمر منذ تمويل إلى مشروع يحتاج
  .به المحيطة والجتماعية القتصادية المتغيرات
 يعتمد التي الذاتية التمويل عن مصادر فضال متعددة المشاريع تمويل مصادرإن 

 التي الخارجي التمويل ، هناك مصادر الخاصة المالية قدرته على صاحب المشروع فيها
 
 
و البنوك سواء من القتراض طريق عن إما وذلك الغير إلى فيها يلجا

 
فراد، من ا

 
 عن وإما ال

خرى، و على الرغم من كل هذه  التجاري  الئ تمان ووسائل الشراء بالتقسيط طريق
 
ال

ن 
 
بحث عن كان في كل مرة يالفكر القانوني والقتصادي الخيارات المتاحة للتمويل إل ا

دى إلى ظهور العتماد 
 
عمال، هذا ما ا

 
ك ثر ومتطلبات مجال ال

 
وسائل تمويل تتماشى ا

ونه يمنح لصاحب المشروع إمكانية اليجاري إضافة إلى الطرق التقليدية للتمويل، لك
جيرها لمدة زمنية 

 
صول إنتاجية بنفسه، ثم حيازتها عن طريق تا

 
اختيار ما يحتاجه من ا

صول مقابل دفع 
 
جرة يدفعها، وعند انقضاء العقد تكون له إمكانية تمّلك تلك ال

 
مقابل ا

 القيمة المتبقية من ثمنها) خيار الشراء(.
العتماد  طريقعن  على التمويلتسليط الضوء  اهذ بحثناسنحاول من خالل 

هم المزايا التي تحققها هذه الوسيلةوإبراز ، اليجاري 
 
 .لتمويل الستثمارات ا

              اليجاري  العتمادالتمويل عن طريق  بإبرازمطلبين نقوم  إلىوسنقسم بحثنا هذا  
ول) المطلب 

 
  يقحققها التمويل عن طرالتي يالمزايا المتعددة  سنبرز د ذلك ع(، ثم بال

 اليجاري )المطلب الثاني(. العتماد

mailto:assaliabdelkrim@yahoo.fr
mailto:assaliabdelkrim@yahoo.fr
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ول
أ
 ماهية التمويل عن طريق االعتماد االيجاري  :المطلب اال

و التعامل بالقرض وسيلة كانت منشرة بين التجار منذ زمن بعيد،  
 
ن القتراض ا

 
رغم ا

يضا بين تمن اإليجاركما كانت فكرة 
 
فرادشرة ا

 
ّنه سرعان ما  إل، ال

 
الفكر القانوني  ابتكرا

اد العتمتعريف  ابرازبعد ذلك سنحاول ، وهي واإليجاروالقتصادي وسيلة تجمع بين القرض 
و القرض اليجاري،

 
احتواء هذه الوسيلة على فكرتي القرض ثم بعد ذلك سنعرج على اليجاري ا

ول(،  واليجار معا
 
 )الفرع ال

ولالفرع 
أ
 كوسيلة للتمويل  االيجاري  عتمادالمقصود باال: اال

اختلف فقهاء القانون والقتصاد في إيجاد تعريف جامع لالعتماد اليجاري،  
يضا 

 
والسبب إنما يعود إلى كونه يجمع بين فكرة البيع والقرض واإليجار، كما يتضمن ا

 فكرة الوكالة والوعد بالبيع من جانب واحد.

ول
 
نه:  عّرفه فقهاء القتصادتعريف  فقهاء القتصاد لالعتماد اليجاري:  -ا

 
عملية من " ا

عمليات التمويل، حيث تقوم المؤسسة المالية لإليجار التمويلي بتمويل المشروعات 
و 
 
لت ا

آ
دوات اإلنتاج ، حيث تقوم بإمدادها بال

 
و الصناعية ولكن في صورة ا

 
التجارية ا

جل مسايرة التطورات  المعدات التي تحتاج
 
و لتجديده من ا

 
إليها إما لزيادة اإلنتاج، ا

 1التكنولوجية الحديثة".

ما فقهاء القانون فإننا اخترنا تعريفتعريف فقهاء القانون لالعتماد االيجاري:  -ثانيا
 
 ا

نه:   Calonالفقيه الفرنسي  
 
ثر ك ثيرا بالطابع اليجاري للعقد ، لذلك يعرفه با

 
" الذي تا

لت لعمالئها، وسيلة 
آ
جير بعض المعدات وال

 
تمويل بمقتضاها تقوم المؤسسة المالية بتا

حكام عقد اإليجار في العالقة التعاقدية بينهم."
 
 مع تطبيق ا

ما المشرع الجزائري فقد تعريف المشرع الجزائري لالعتماد االيجاري:  -ثالثا
 
عّرف عقد ا

مر رقم 
 
" يعتبر  ، كما يلي:2بالعتماد اليجاري ، المتعلق 96-69العتماد اليجاري في ال

مر، عملية تجارية ومالية:
 
 العتماد اليجاري موضوع هذا ال

                                                           
جير التمويلي كوسيلة للتمويل، رسالة لنيل ماجستير في القانونبن عزوز ربيعة،  -1 

 
الخاص، جامعة دمشق،  عقد التا

  .15، ص 8992سوريا، 
مر رقم  -2 

 
 .5669لسنة  90بالعتماد اليجاري، ج ر عدد ، يتعلق 5669جانفي 59المؤرخ في  96-69ا
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جير مؤهلة قانونا ومعتمدة  -
 
و شركة تا

 
يّتم تحقيقها من قبل البنوك و المؤّسسات المالية ا

شخاصا 
 
جانب، ا

 
و ال

 
صراحة بهذه الّصفة، مع المتعاملين القتصاديين الجزائريين ا

و الخاص.
 
م معنويين، تابعين للقانون العام ا

 
 طبيعيين كانوا ا

و ل يتضّمن حّق الخيار بالشراء لصالح  -
 
ن يتضّمن ا

 
تكون قائمة على عقد إيجار يمكن ا

جر.
 
 المستا

و بالمحاّلت  -
 
و غير منقولة ذات الستعمال المهني، ا

 
صول منقولة ا

 
وتتعّلق فقط با

و بمؤّسسات حرفّية.
 
 3التجارية ا

يجارت تمويل وسيلة االعتماد االيجاري : الثانيالفرع   جمع بين القرض واالإ

 إلىفي ظروف كانت ل تسمح باللجوء  واإليجارظهرت فكرة الجمع بين القرض         
دىالقتراض، مما 
 
نه  من  Tom Clark يرى الكاتب، وميالد العتماد اليجاري  إلى ا

 
ا

ن العتماد  -بالوثائق –الّثابت 
 
قبل الميالد، إذ  899اليجاري يرجع إلى ما قبل عام ا

دوات الزراعية، ثم جاءت مجموعة جوستنيان في 
 
استخدمه السومريون في شكل إيجار ال

جير 
 
جير التشغيلي والتا

 
عصر الرومان لتنص في الك تاب الثالث منها على التفرقة بين التا

 4التمويلي.

ن فكرة العتماد اليجاري كما نعرفه
 
ول مرة في الوليات المتحدة إل ا

 
ا حاليا، ظهرت ل

مريكي 
 
مريكية وهذا على يد رجل الصناعة ال

 
 . D.P.BOOTHE juniorال

كان السيد "بوث" يمتلك مصنعا صغير الحجم إلنتاج المواد الغذائية المحفوظة 
مريكية طلبا إلى السيد "بوث" 5619وخالل حرب كوريا سنة 

 
، قّدمت القوات المسلحة ال

غذية المحفوظة، وكان هذا الطلب يفوق القدرة اإلنتاجية ب
 
توريد كميات ضخمة من ال

لمصنعه.لهذا كان السيد "بوث"  حائرا بين رغبته المّلحة في الّظفر بهذه الصفقة التي 
رباح طائلة، وعجزه عن تلبيتها بسبب محدودية الكميات التي ينتجها 

 
ستعود عليه با

                                                           
مر رقم  -3 

 
ولى من ا

 
 ، يتعلق بالعتماد اليجاري، السابق الذكر.96-69مضمون المادة ال

ليات القانونية الممّيزة لعقد اإليجار التمويلي"دراسة تحليلية"، رسالة لنيل درجة الدك توراه في  -4
آ
فخري رياض، ال

 .9صر، د س ، ص الحقوق، جامعة عين شمس، م
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نه ل يمتلك ال

 
موال لشراء المعدات الالزمة لمواجهة الصفقة المعروضة مصنعه، كما ا

 5عليه.

لقد كان الحل الوحيد الذي يمّكن السيد بوث من تجسيد حلمه هو استئجار المعدات 
التي  اإلنتاجيةاإلنتاجية بدل شراءها، لكّنه اصطدم بعدم وجود شركة تؤجر المعدات 

جير  إنشاءفي التفكير  إلىالّذي دفعه  الشيءيحتاجها في مصنعه،
 
شركة مختصة في تا

جير اإلنتاجيةالمعدات 
 
صدقائه بفكرة إنشاء شركة لتا

 
، وقد تمكن من إقناع مجموعة من ا

جير التمويلي في الوليات المتحدة 
 
ول شركة للتا

 
المعدات اإلنتاجية، وقاموا بإنشاء ا

مريكية سنة 
 
 corporationUnited states leasing  « .6 «، والتي ّسموها ب: 5618ال

سرعان ما انتشر العتماد اليجاري في الوليات المتحدة يشكل ملفت، ثم انتقل 
وربا إلى
 
ن نسبة المشاريع التي تستعمل عقد العتماد وإفريقيا ا

 
ظهرت اإلحصاءات ا

 
،فقد ا

من مجموع المشاريع   %22اليجاري للحصول على المعدات التي تحتاجها، هي 
لت البترولية، إذ امت

آ
د هذا العقد ليشمل معظم المجالت ابتداء من إمداد المشاريع بال

 7الحاسبة والكاتبة، وصول إلى إمداد بعضها بالطائرات والسفن.

ما 
 
سلسلة من اإلصالحات في المجال  5622الجزائر فقد عرفت منذ سنة  ا

الة القتصادي والتي مّست على الخصوص المؤسسات القتصادية، وذلك عن طريق إز 
التنظيم وانسحاب الدولة من الحقل القتصادي لصالح السوق ، فقام المشرع بالتخلي 
خرى حديثة كبورصة القيم 

 
نظمة القانونية الكالسيكية في مقابل ذلك ظهرت ا

 
عن ال

المنقولة ، حرية التجارة والصناعة،المنافسة الحرة، تحويل الفواتير، وتقنية العتماد 
خير  8اليجاري.

 
  ة لم تكن موجودة خالل مرحلة القتصاد المخطط إذ يعتبر القانونهذه ال

ول قانون تضّمن هذه التقنية وذلك في المادة   9المتعلق بالنقد والقرض، 69-59
 
 558ا

                                                           
جير التمويلي"دراسة نقدية في القانون الفرنسي"،  دار الجامعة الجديدة  -5 

 
دويدار هاني محمد، النظام القانوني للتا

  .59، ص 5664للنشر،مصر، 
جير التمويلي كوسيلة للتمويل،  -6

 
 .05، ص مرجع سابقبن عزوز ربيعة، عقد التا

و  -7 
 
عقد اإليجار التمويلي في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، ناصيف الياس، عقد الليزينغ ا

  .52،ص 5666
8 - ZOUAIMIA Rachid, « Remarque critiques sur la technique du factoring en droit algérien », 
RASJEP, NO 2, 2006, pp  5-29.  

فريل  54،  المؤرخ في 59 -69القانون  -9 
 
 ، المعدل والمتمم.5669لسنة  59المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد ، 5669ا
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، 566811المتضمن المخطط الوطني لسنة  89 -65. ثم جاء بعد ذلك القانون رقم 10منه.
همية لعمليات القرض اليجاري 

 
ولويات في المستقبل، إل الذي يعطي ال

 
ويرتبها ضمن ال

ت إل في سنة  
 
ن التنظيم القانوني الخاص بعقد العتماد اليجاري لم يا

 
عن طريق  5669ا

مر رقم 
 
 99-69، ثم تاله نظام بنك الجزائر رقم 12، المتضمن العتماد اليجاري 96-69ال

سيس شركات العتماد اليجاري وشروط اعتم
 
 13ادها. الذي حدد كيفيات تا

وبصدور هذا النظام تم اعتماد مجموعة من شركات العتماد اليجاري، كالشركة الجزائرية 
جير التجهيزات والعتاد التي اعتمدت سنة 

 
، والشركة العربية لإليجار المالي التي 566114لتا

 نشاط العتماد اليجاري في النتشار لكن 899815اعتمدت سنة 
 
خرى و  بدا

 
، وشركات ا

خرى ك تونس والمغرب.بشكل مح
 
 تشم مقارنة بدول ا

 االيجاري  االعتمادالمزايا التي يوفرها التمويل عن طريق : المطلب الثاني
همية بالغة         

 
جرللميمنح  إذ لتمويل الستثماراتيحقق العتماد اليجاري ا

 
 ستا

ول)الفرع  -عند انقضاء العقد-خيرات ثالثة التمويلي
 
خرى مزايا  لهيوفر (، كما ال

 
ا

 .()الفرع الثانيعديدة
 
 
 
 

                                                           
صل تعتبر عمليات قرض ، لسيما عمليات القرض  -10 

 
ن عمليات اإليجار التي تنتهي بخيار شراء ال

 
والتي نّصت على ا

جل بغرض طائرات
 
ساس تم إبرام عقد بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية من ا

 
والشركة  اليجاري. و على هذا ال

جنبية
 
 الجزائرية للنقل البحري بغرض اقتناء السفن والمراكب البحرية مع مؤسسات مالية ا

لسنة  91، ج ر عدد 5668، المتضمن المخطط الوطني لسنة 5665ديسمبر  52المؤرخ في  89 -65القانون رقم  -11 
5665. 

مر رقم  -12 
 
 .5669لسنة  0ليجاري، ج ر عدد ، المتعلق بالعتماد ا5669جانفي  59المؤرخ في  96-69ا

سيس شركات العتماد اليجاري وشروط 5669جويلية 0المؤرخ في  99-69نظام بنك الجزائر رقم  -13 
 
، يحدد كيفيات تا

 .5669لسنة  90اعتمادها، ج ر عدد 
جير ، المتضمن اعتماد الشركة الج5661جوان 82المؤرخ في  90-61بموجب مقرر محافظ بنك الجزائر رقم  -14 

 
زائرية لتا

 .5661لسنة  15التجهيزات والعتاد، ج ر عدد 
، يتضمن اعتماد الشركة العربية للقرض اليجاري، 8998فيفري 89المؤرخ في  98-98مقرر محافظ بنك الجزائر رقم  -15 

 .8998لسنة  18ج ر عدد 
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ولالفرع 
أ
  يجاري االالمتاحة عند انقضاء عقد االعتماد  الثالثة الخيارات: اال

جر التمويلي عند انقضاء مدة العقد       
 
 16يمنح عقد العتماد اليجاري ثالثة خيارات للمستا

و وهي 
 
و تجديد عقد العتماد اليجاري، ا

 
صل المؤجر ا

 
موالإما شراء ال

 
المؤجرة   إعادة ال

 .التمويلي للمؤجر
وال

أ
مكانية -ا صولشراء  اإ

أ
ن يعلن عن  المؤجرة: اال

 
جر ا

 
بانقضاء مدة العقد يمكن للمستا

جور 
 
علن عن ذلك يلتزم المؤجر بالبيع، لن خيار تملك الما

 
جور، وإذا ا

 
 17رغبته في شراء الما

جر،  -عند انقضاء مدة العقد -
 
يّعد وعد من جانب واحد يلتزم به المؤجر في مواجهة المستا

جر التزم بما هو مقرر عليه في 
 
فال يستطيع المؤجر المتناع عن إتمام البيع ما دام المستا

 18العقد، خاصة اللتزام بدفع الثمن المتفق عليه.

خذ بعين العتبار عند و          
 
قساط التي دفعها غالبا ما يا

 
تحديد ثمن البيع، مجموع ال

جر عند الشراء سيكون 
 
ن الثمن الذي سيدفعه المستا

 
جر طيلة مدة العقد، مّما يعني ا

 
المستا

قل من سعر السوق.
 
 19ا

لة بين عقد العتماد اليجاري المالي والذي         
 
ّما المشرع الجزائري فقد مّيز في هذه المسا

 
ا

جر به
 
ن يتضمن هذا العقد بندا يتعّلق بخيار 20ذا الخياريتمتع فيه المستا

 
، وهنا يجب ا

جر بخيار الشراء. ،الشراء
 
  21وعقد العتماد اليجاري العملي والذي ل يتمتع فيه المستا

جر عدم شراء : تجديد عقد االعتماد االيجاري -ثانيا
 
صلقد يفّضل المستا

 
بالّرغم  المؤجر ال

خرى 
 
 إلى تجديد العقد لمدة ا

 
و مقابل بدل إيجار جديد يّتفق  ،من حاجته لالنتفاع به، فيلجا

جر 
 
قساط التي سيدفعها المستا

 
ن ال

 
 عقد جديد بينهما إذ نالحظ ا

 
عليهما مع المؤجر، فينشا

                                                           
خرى كعقد اإليجار مثال، لذلك  -16 

 
ن ندرس هذه الخيارات في خصائص إن هذه الخيارات ل نجدها في العقود ال

 
ينا ا

 
را

 العقد.
صليعتبر شراء  -17 

 
جر وليس التزاما 5فقرة  59عند انقضاء مدة العقد والذي جاء في المادة  المؤجر ال

 
، خيارا للمستا

خرى والتي سنراها لحقا.
 
ن يشتريه، كما يمكن له اللجوء إلى الخيارات ال

 
 عليه، لذلك يمكن له ا

جير التمويلي)دراسة مقارنة(، دار الثقافة، عمان محمد عايد ال -18 
 
 .99، ص 8958شوابكة،عقد التا

جير التمويلي، دار وائل، عمان،  -19 
 
بو حصوة، عقد التا

 
 .29، ص 8991زياد ا

مر رقم  8المادة الثانية فقرة  -20 
 
 ، المتعلق بالعتماد اليجاري، السابق الذكر.96-69من ا

مر. من 0المادة الثانية فقرة  -21 
 
 نفس ال
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و المعدات عند بداية العقد  22ستكون ضئيلة
 
لت ا

آ
مراعاة لنتهاء العمر الفتراضي لال

ساسها تجديد الج
 
ول على الشروط التي يتم على ا

 
ديد، و عادة ما يتفق الطرفان في العقد ال
جر في تجديده. 

 
جر امكانية العقد إذا ما رغب المستا

 
وقد منح المشرع الجزائري للمستا

راد ذلك.
 
 23التجديد اذا ما ا

ّنه لم يعد : رّد المال المؤجر-ثالثا
 
شياء محل العقد، كما ا

 
جر تملك ال

 
إذا لم يرغب المستا

في حاجة لالنتفاع بها بتجديد العقد وبالتالي يفّضل إنهاء عالقته بالمؤجر، ويلتزم في هذه 
جر 

 
وتاوا على التزام المستا

 
الحالة برّد الشيء محل العقد إلى المؤجر، وقد نّصت اتفاقية ا

صول إلى ا
 
خذ بعين التمويلي برّد ال

 
لمؤجر التمويلي وهي في الحالة التي كانت عليها، مع ال

 عليها نتيجة استعمالها استعمال عاديا. 
 
جر كافة  24العتبار ما قد يطرا

 
كما يتحّمل المستا

 النفقات الالزمة لتسليم الشيء محل العقد إلى المؤجر. 

جر عن رد الّشيء محل العقد إلى المؤجر       
 
ّنه لم  إذا امتنع المستا

 
في نهاية العقد، كما ا

مانة،
 
المعاقب عليها في  25يقرر تجديد العقد، فاّنه يعتبر بذلك مرتكبا لجريمة خيانة ال

 26قانون العقوبات.

                                                           
صول، وبذلك ل يمكن  -22 

 
جر التمويلي يحدد وفقا للعمر القتصادي لال

 
وهذا منطقي لكون المقابل الذي يدفعه المستا

جرة لم تعد في نفس الحالة التي كانت 
 
صول المستا

 
ن ال

 
ول، ل

 
ن يدفع نفس المقابل الذي كان يدفعه في العقد ال

 
ا

 عليها.
مر 59من المادة  8جاء في الفقرة  -23 

 
ن يعيد تجديد اليجار لفترة ومقابل دفع ايجار ّتتفق عليه  -ما يلي : "  نفس ال

 
واّما ا

 الطراف. "

جر في القواعد العامة إذ يلتزم  8و 5المادة التاسعة فقرة  -24 
 
وتاوا، وهو نفس اللتزام الذي يخضع له  المستا

 
من اتفاقية ا

 عليها من تغييرات نتيجة استعمالها برّد العين المؤج
 
خذ بعين العتبار ما قد يطرا

 
رة  بالحالة الطبيعية لمثلها، مع ال

 طوال مدة العقد.
صول إلى مالكها، مرتكبا  -25 

 
صول ولم يجدد العقد ولم يقم برد ال

 
جر إذا لم يشتر ال

 
ن المستا

 
يعتبر القضاء الفرنسي ا

مانة، وذلك في عّدة 
 
برزها القرار الصادر بتاريخ لجريمة خيانة ال

 
 .5616-55-58قرارات قضائية ا

مر رقم  019وهي الجريمة التي نظّمها المشرع الجزائري في المادة    -26 
 
 519 -99من قانون العقوبات  الصادر بموجب ا

و اختلس من كل المعدل والمتمم والتي جاء فيها ما يلي: "  5699يونيو  2الصادر في 
 
وراقا نية بسوء بدد ا

 
و تجارية ا

 
 ا

و نقودا
 
و بضائع ا

 
وراقا ا

 
و مالية ا

 
ية مخالصات،  ا

 
و ا
 
خرى  محررات ا

 
و تتضمن ا

 
و التزاما تثبت ا

 
 إليه سلمت قد تكن لم إبراء ا

و اإلجازة سبيل على إل
 
و الوكالة الوديعة ا

 
و ا

 
و الرهن ا

 
و الستعمال عارية ا

 
داء ا

 
جر عمل ل

 
و با

 
جر، بغير ا

 
و ردها بشرط ا

 
 ا

و تقديمها
 
و لستخدامها لستعمالها ا

 
و بمالكيها إضرارا  وذلك معين عمل في ا

 
و عليها اليد واضعي ا

 
 مرتكبا يعد حائزيها ا

مانة، ويعاقب خيانة لجريمة
 
شهر ثالثة من بالحبس ال

 
 و يجوز  .دج  20.000  إلى 500 من وبغرامة سنوات ثالث إلى ا
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 بمزايا متعددة االستثمارات االعتماد االيجاري وسيلة لتمويل: الفرع الثاني

جرستفيد ي
 
خرى  العتماد اليجاري من عدّة مزايا إلىاللجوء  عند التمويلي المستا

 
 وهي: ا

وال
أ
لة تدفع ثمنها  التمويل الكامل لالستثمار: -ا

آ
تتناسب هذه التقنية للتمويل مع فكرة ال

صول من عائداتها، وهذا  المؤسسة المقترضة تقوممن عائداتها، لذلك فان 
 
بدفع ثمن ال

صل
 
قساط في بداية عمر ال

 
صل مرتفعة -ما يفّسر ارتفاع ال

 
  -وحينها تكون عائدات ال

صل
 
صل منخفضة -وانخفاضها عند نهاية عمر ال

 
 27. -حينها تكون عائدات ال

حدث الوسائل التمويلية التي تسمح للم
 
من ؤسسات لقد برز عقد العتماد اليجاري كا

لت والمعدات الالزمة لمشروعها
آ
  %599، عن طريق التمويل الكامل بنسبة اقتناء ال
ن 
 
موالهتدون ا

 
خرى 28اجّمد ا

 
ساليب التمويل ال

 
 .، وهذا ما ل توفره ا

مكانية  -ثانيا إن عقد العتماد اليجاري الدولي يمنح  مواكبة التطور التكنولوجي:اإ
لت والمعدات التي ؤسسات الصغيرة والمتوسطة للم

آ
إمكانية تحديد المواصفات الفنية لال

إمكانية اختيار موقع العقار  اتيح لهتحتاجها) إذا كان محل العقد منقول(، كما ت
ومواصفاته الفّنية والهندسية) إذا كان محل العقد عقارا( والتي تتناسب تماما مع 

ات المتوالية عن طريق تجديد من الستفادة من الختراع ا، وهذا ما يمّكنهااحتياجاته
صول اإلنتاجية بشكل مستمر.

 
 ال

لت المتطورة ذات  ؤسساتفهذا العقد يمّكن الم
آ
حدث المعدات وال

 
من الحصول على ا

سرع وقت مّما يضمن القدرة التنافسية 
 
ساليب وفي ا

 
بسط ال

 
التكنولوجيا العالية، با

 29لمشروعه في السوق.

                                                                                                                                   
ن ذلك على عالوة

 
و حق من بالحرمان الجاني على يحكم ا

 
ك ثر ا

 
 اإلقامة من وبالمنع 14المادة في الواردة الحقوق من ا

قل على سنة لمدة وذلك
 
ك ثر على سنوات وخمس ال

 
 .ال

حمد الحجازي، تمويل الستثمارات في مجال النقل الجوي ) دراسة اقتصادية قانونية مقارنة(، دار  -27 
 
عبيد علي ا
ولى، ، الهاني للطباعة

 
 .411، ص 5668د ب ن، الطبعة ال

جير التمويلي وسيلة جديدة للتمويل وتنشيط سوق المال، وثيقة صادرة عن وزارة شؤون  -28 
 
محمود محّمد فهمي، التا

 .01الستثمار والتعاون الدولي، مصر، د س، ص 
جير التمويلي في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، مجلة البحوث  -29 

 
مصطفى كمال السيد طايل، " دور التا

 .054، ص 8998لسنة  88والقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مصر، عدد القانونية 
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إن هذه الطريقة في التمويل تساهم في تحسن ميزانية تحسين صورة الميزانية:  -ثالثا
عباء التي تترتب عن الستئجار ل تظهر في جانب الخصوم 

 
ن ال

 
جر التمويلي، إذ ا

 
المستا

جر بالقتراض من  ،30بالحياد المحاسبيمن الميزانية وهذا ما يسّمى 
 
وهذا ما يسمح للمستا

خذوا بعين العتبار اللتزامات الناشئة عن الستئجار، 
 
ن المقرضين لن يا

 
الغير باعتبار ا

فال تظهر القيمة اليجارية في شكل ديون عليه مّما يساعد على خلق حالة يسار ظاهر 
خر 
 
جر، هذه الحالة تتيح له إمكانية الحصول على ائ تمانات ا

 
كما يتمتع  ، ى للمستا

جرة من وعائه الضريبي، 
 
صول المستا

 
جر بالحق في خصم القيمة اليجارية لال

 
المستا

 باعتبارها تكاليف لزمة للحصول على الدخل الخاضع للضريبة )تكاليف اإلنتاج(.

بامتيازات عمليات العتماد اليجاري حظيت االستفادة من الحوافز الضريبية:  -رابعا
ت من خال 

 
 ، والذي جاءت فيه المتيازات التالية:566431ل قانون المالية لسنة ضريبية بدا

تستفيد التجهيزات المستوردة في شكل الشراء عن طريق الكراء )العتماد اليجاري(، -5
ن تتجاوز هذه 

 
من النظام الجمركي للقبول المؤقت طوال مدة قرض اإليجار، ول يمكن ا

 32سنوات. 1المدة 

و/تشبه الواردات و-8
 
الصادرات من التجهيزات في شكل الشراء عن طريق الكراء المالي  ا

رض اإليجار(، عمليات التسديد المؤجل، وتخضع لشروط تعيين موطن الوفاء والدفع ق)
 33التي تطبق على هذه العمليات.

على المبالغ  %99والذي منح تخفيض بنسبة  899934ثم جاء قانون المالية لسنة 
شخاص غير مقيمين المدفوعة بعنوان اإليجار 

 
ات، بموجب عقد العتماد اليجاري الدولي ل

ثم توالت بعد ذلك مجموعة من المتيازات الضريبية في قوانين المالية ، 35في الجزائر

                                                           
جرة التي  -30 

 
قساط ال

 
صول وفي جانب الخصوم، فان ا

 
خرى التي تقّيد مرتين: في جانب ال

 
على عكس طرق التمويل ال

جر ل تظهر في صورة ديون بل تظهر في صورة تكلفة إنتاج.
 
 يدفعها المستا

، ج ر عدد 5664، يتضمن قانون المالية لسنة 5660ديسمبر  86مؤرخ في  52،-60تشريعي رقم بموجب مرسوم  -31
 .5660ديسمبر  09، الصادر في 22

 ، السابق الذكر.52-60من مرسوم تشريعي رقم  501المادة  -32
 من المرسوم نفسه. 509المادة  -33
، 29، ج ر عدد 8995نون المالية لسنة ، يتضمن قا8999ديسمبر  80مؤرخ في  99-8999بموجب قانون رقم  -34

 .8999ديسمبر  84الصادر بتاريخ 
 من القانون نفسه. 55المادة  -35
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التي جاءت تباعا، وكان الهدف منها هو تشجيع الستثمار عن طريق عمليات العتماد 
 36.اليجاري 

يعتبر العتماد اليجاري وسيلة تمويل تتضمن خصائص ل نجدها في الوسائل  خاتمة:
خرى 

 
صول  ال

 
جر التمويلي يتحصل على ال

 
ثم  ،التي يريدها اإلنتاجيةللتمويل، فالمستا

  ومفيق ،يختارها هو بنفسه
 
و المؤسسة المالية ا

 
جير بشراء تلك  والبنك ا

 
صولشركة التا

 
 ال

جيرهوتتملكها هي، ثم تقوم 
 
ن  ابتا

 
قساط دورية لمدة زمنية محددة، مع العلم ا

 
له مقابل ا

جر التمويلي يتمتع 
 
صولشراء تلك  بإمكانيةالمستا

 
ما   إذاونملكها عند انقضاء العقد  ال

راد ذلك
 
ما، -فهو مجرد خيار -ا

 
و رد  إمالم يرغي في الشراء فيمكنه  إذا ا

 
تجديد العقد ا

صول
 
همية التمويل عن طريق العتماد ذل إلى إضافة المؤجر التمويلي. إلى ال

 
ك فان ا

التمويل عن  إلىمنح عدة مزايا، بغرض تشجيع اللجوء  إلىاليجاري دفعت بالحكومات 
طريق العتماد اليجاري، وهذا ما فعله المشرع الجزائري  ولعل النص على العتماد 

كبر اليجاري في قانون الستثمار الجديد 
 
 دليل على ذلك.ا

نيبقى 
 
يك في  إذحد بعيد،  إلىويل عن طريق العتماد اليجاري في الجزائر محتشم التم ا

رقامالطالع على 
 
ن هذه  ال

 
الكبيرة التي يحققها في دول شقيقة ك تونس والمغرب، للقول با

حسن 
 
التقنية من التمويل لم تستغل في الجزائر بالشكل المطلوب، على الرغم من كونها ا

  في وقتنا هذا. وسيلة للتمويل

                                                           
نظر: عسالي عبد الكريم، " الطبيعة الخاصة والممّيزة لعقد العتماد اليجاري الدولي"، -36
 
كاديمية للبحث ا

 
المجلة ال

نظر:  ، وللمزيد من التفاصيل10، ص 8950لسنة  5، عدد القانوني
 
حول المتيازات التي جاءت في باقي قوانين المالية ا

 مبروك حسين، المدونة البنكية الجزائرية مع النصوص التطبيقية والجتهاد القضائي والنصوص المتممة، دار هومة، 
 .849-809، ص ص 8991الجزائر،



                                                                                      ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي                 
 يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( جامعة-والعولمةالسيادة  مخبر-السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

عمال
أ
 عقود ال

 

 
732 

 

لية لالستثمار في العقار الصناعي
 
 عقد االمتياز كا

سيةد. 
 
عمر الشريف ا

 
 ا

"
أ
ستاذة محاضرة قسم "ا

أ
 ا

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 يحي فارس بالمديةجامعة 

 مقدمة
من التشريعات، بعث حركية الستثمار لقد حاول المشرع الجزائري وفي العديد  

خرى وإيرادات للدولة، بعيدة عن 
أ
وتشجيعه، وذلك بهدف الحصول على مداخيل ا

مر 
أ
المحدد لشروط وكيفيات منح المتياز والتنازل  60/11المحروقات، وبعد إصداره لل

ملك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، ج
أ
راضي التابعة لل

أ
اء عن ال

مر 
أ
لية عقد المتياز للستثمار في العقار الصناعي، وبعدها  60/60مباشرة ال

 
الذي حدد ا

ي 60/60/6610المؤرخ في  10/60صدور القانون رقم 
أ
ن وسع المتعلق بترقية الستثمار ا

ي عقار من قابليته
أ
مر  مزايا الستثمار ولم يستثن ا

أ
الذي  60/60للستثمار على عكس ال

ي مدى وفق المشرع  همن خللاستثنى 
أ
راضي الفلحية، وعليه يثور التساؤل إلى ا

أ
ال

لية لستغلل العقاري الصناعي وجوبية دفع عجلة 
 
الجزائري في اختيار عقد المتياز كا

جنبي على حد سواء؟ الوطنيالستثمار 
أ
 وال

 فإلجابة على هذه اإلشكالية: اخترنا دراستها من خلل محورين: 
ول

 
 عقد المتياز الصناعي.: مفاهيم حول اال

ثار المترتبة : يتعلق بإجراءات الحصول على منح المتياز والثاني
 
 كحقوقعليه وال

 والتزامات كل من المستثمر والدولة مانحة المتياز.
ول: مفهوم عقد االمتياز العقاري 

 
 المحور اال
وتناول هذا المحور من خلل عنصرين، نعرف من خللها عقد المتياز ثم  

 ائص عقد المتياز.خص
وال: تعريف عقد 

 
وذلك على  والتشريعوالقضاء كل من تعريف الفقه  لونتناو االمتياز:ا

 النحو التالي.
 
 
 تعريف الفقه -ا

نه 
أ
عقد يتولى  :»لقد عرف الفقهاء عقد المتياز، وهي المهمة المنوطة بهم على ا

و الشركات وعلى مسؤوليته إدارة 
أ
فراد ا

أ
حد ال

أ
مرفق اقتصادي واستغلل مدة من  بموجبه ا
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ساسية المنظمة 
أ
الزمن مقابل رسومك يتقاضاها من المنتفعين مع خضوعه للقواعد ال

خر من 1«لسير المرافق العامة إضافة إلى شروط تضمنها اإلدارة للعقد
 
، وعرفه جانب ا

نه:
أ
شخاص القانون الخصا بإ» الفقه على ا

أ
حد ا

أ
دارة العقد الذي تعهد اإلدارة فيه، إلى ا

مرفق عام على حسابه ومسؤوليته وذلك لمدة محددة ويتقاضى لقاء قيامه بهذه المهمة 
 هرسوما معينة من المنتفعين ويقوم صاحب المتياز بإدارة المرفق العام بواسطة عمال

مواله ويتحمل هو النتائج عن إدارته
أ
 .2«وا

ي نوعي 
أ
ة المرفق ويختلف تعريف عقد المتياز حسب اختلف محل المتياز ا

و الطرق ويسمى كل باسم 
أ
و المياه ا

أ
و السياحة ا

أ
العام محل عقد المتياز، كالصناعة ا

ستاذ عمار 
أ
ورد ال

أ
القطاع، فنقول مثل: عقد امتياز سياحي وعقد امتياز الفلحي، لقد ا

نه:
أ
و اتفاق تكلف اإلدارة مانحة المتياز، سواء كانت » بوضياف تعريف له على ا

أ
عقد ا

و ال
أ
و الخاص الدولة ا

أ
و معنويا من القانون العام ا

أ
و البلدية بموجبه شخص طبيعيا ا

أ
ولية ا

يسمى صاحب المتياز بتسيير واستغلل مرفق عمومي لمدة محددة ويقوم صاحب 
مواله ومتحمل المسؤولية الناجمة عن ذلك 

أ
المتياز بإدارة هذا المرفق مستخدما عماله وا

ي تسيي
أ
ر المرفق العمومي يتقاضى صاحبي المتياز مقابل في مقابل القيام بهذه الخدمة ا

 «.مبلغ مالي يحدد في العقد، يدفعه المنتفعين بخدمات المرفق
 تعرف القضاء -ب

لقد عرفته محكمة القضاء اإلداري في مصر في حكم صادر لها بتاريخ  
فرادامتياز المرفق العام ليس إل ع »كمايلي: 62/60/1020

أ
حد ال

أ
و  قدا إداريا يتعهد ا

أ
ا

و إحدى الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته و
أ
تحد مسؤوليته المالية، بتكليف من الدولة ا

داء خدمة عامة للجمهور وذلك مقابل 
أ
وحداتها اإلدارية وطبقا للشروط التي توضع له با

داء خدمة عامة للجمهور وذلك مقابل التصريح باستغلل المشروع لمدة 
أ
التصريع به با

 .«الستيلء عليهمحددة من الزمن و
ن عقد  60/60/6660كما جاء في قرار مجلس الدولة الجزائري بتاريخ  

أ
على ا

ملك الدولة: 
أ
هو عقد إداري تمنح بموجبه السلطة المتياز للمستغل، »المتياز التابع ل

                                                           
ردن  -1

أ
ولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ال

أ
نظر: محمود خلف الجبوري، العقود اإلدارية، الطبعة ال

أ
 .60، ص 6616ا

2-  
أ
نظر: ا

أ
خرون، القانون اإلداري الخاص، طلا

 
 .00، ص 6616الحقوقية ، منشورات الحلبي 1برت سرحان وا
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ملك الوطنية بشكل استثنائي وبهدف محدد مقابل 
أ
بالستغلل المؤقت لعقار تابع لل

 .1«ه مؤقت وقابل للرجوع فيهدفع إتاوة، لكن
 تعريف التشريع -ج

وجه استغلل العقار بموجب عقد  
أ
نظرا لتنوع مجالت المتياز، وتنوع ا

المتياز، فإنه يستحيل إيجاد تعريف قانوني موحد بل تم تناوله من خلل بعض 
على النصوص القانونية، حسب اختلف محل المتياز. وعليه سنتناوله على النحو التالي، 

 سبيل الميثال ل الحصر.
المتعلق  11/16/1000في المؤرخ  00/066لقد عرفه المرسوم التنفيذي رقم  

ملك الوطنية الواقعة في المناطق الخاصة، في إطار ترقية 
أ
راضي ال

أ
بمنح امتياز ا

نه:
أ
ولى من الملحق التابع للمرسوم التنفيذي على ا

أ
العقد «الستثمار، ولقد عرفته المادة ال

ملكها ال
أ
رضية متوفرة تابعة ل

أ
ذي تخول بموجبه الدولة لمدة معينة حق النتفاع بقطعة ا

و مؤسسة 
أ
و غير مقيم ا

أ
و معنوي يخضع للقانون الخاص مقيما ا

أ
الخاصة لشخص طبيعي ا

راضيعمومية اقتصادية، لتستعمل تلك 
أ
ساسا في مشروع استثمار في منطقة خاصة  ال

أ
ا

ك توبر  62المؤرخ في  00/16في إطار المرسوم التشريعي رقم 
أ
المتعلق بترقية  1000ا

 .2»الستثمار
ملك الوطنية على  10/60مكرر من القانون  00ولقد عرفته المادة  

أ
المتعلق بال

نه:
أ
العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك المسماة السلطة صاحبة » ا

و طبيعي يسمى صاحب
أ
المتياز، حق استغلل  حق المتياز، بمنح شخص معنوي ا

ة عمومية بغرض 
أ
و استغلل منشا

أ
و بناء و/ ا

أ
و تمويل ا

أ
ملحق الملك العمومي الطبيعي ا
و التجهيز محل منح المتياز إلى  -عند نهايتها –خدمة عمومية لمدة معينة تعود 

أ
ة ا
أ
المنشا

 .3«السلطة صاحبة حق المتياز
ضافا إليه وروده على عقار وعليه فإن تعريف عقد المتياز بالشكل التقليدي م 

نه تقليديا، من عناصره هو ورود على عقار، فل يرد عقد 
أ
ملك الخاصة للدولة. ولو ا

أ
تابع لل

 المتياز على منقول.

                                                           
نظر: عمار بوضياف، عقد المتياز في التشريع الجزائري مع تطبيقات المتياز المرافق المحلية،، دار النشر  -1

أ
ا

 .10و 16، ص 6616والتوزيع، حيوز، الطبعة 
ولى من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  -2

أ
 .10/16/1000، المؤرخة في 01، ج ع ر، 00/066المادة ال

ملك الوطنية ع ج ر  66/61/6660المؤرخ غي  60/10مكرر من القانون  00المادة  -3
أ
، بتاريخ 00المتعلق بال

60/60/6660. 
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فيمكن الخروج بتعريف العقد، إذ يعتبر العقد اإلداري الذي تخول بموجبه  
 
أ
ملك الدولة حق انتفاع بعقار تابع ل

أ
ملكها الخاصة عن طريق الدولة ممثلة في مديرية ا

جنبي 
أ
و ا

أ
و معنويا وطني ا

أ
منحة بالتراضي بقرار من الوالي، لفائدة شخص طبيعي كان ا

ساسا 
أ
رض ا

أ
خاضع للقانون الخاص، مقابل دفع إتاوة إيجارية سنوية، ليستعمل تلك ال

دوات التهيئة والتعمير
أ
 .1في إقامة مشروع استثماري مع احترام ا

 االمتياز العقاري خصائص عقد  -ثانيا
تطبيقا للقواعد العامة، فإن من خصائص عقد المتياز وروده على عقار، مهما  

ة، تجهيز حسب 
أ
رض، منشا

أ
إليه مجموعة  الحالة يضافكان نوعه، طبيعته، قطعة ا

و بطبيعته.
أ
 خصائص، تخص عقد المتياز، كعقد إداري بقوة القانون ا

 
 
 عقد االمتياز، عقد محدد المدة -ا

ساس الذي يقوم عليه عقد المتياز،  يعتبر 
أ
إذ عنصر الزمن في عقد المتياز، ال

يعتبره الفقهاء عنصرا جوهريا فيه، ويلحظ هذا من خلل استقراء النصوص القانونية 
المنظمة لعقود المتياز، إذ يحدد مثل المشرع في الملحق التابع للمرسوم التنفيذي رقم 

ن يت 00/066
أ
نفا على ا

 
همية  06م منح المتياز لمدة عشرون سنة والمذكور ا

أ
سنة، تبعا ل

خرى تساويها، ولقد 
أ
الستثمار، وعند انقضاء المدة بإمكان المستثمر طلب تجديدها مدة ا

قر المشرع المدة في المرسوم التنفيذي رقم 
أ
سنة قابلة للتجديد، بطلب من  66، 61/60ا

حكام شهرا قبل انقضاء مدة ال 16صاحب حق المتياز خلل 
أ
متياز ويتم التجديد تطبيقا ل

 .2في حالتين يجب معاينتها 61/60من المرسوم التنظيمي  60المادة 
 عقد االمتياز يرد على عقار -ب

ها، حق الملكية، فالملكية تنقسم  
أ
يرتب عقد المتياز حقوقا عينية عقارية مبدا

ن العقد المبرم بين الدولة مانحة المتياز 
أ
إلى ملكية الرقبة وحق النتفاع،  وذلك ا

ملكها 
أ
رض( تابعة ل

أ
وصاحب حق المتياز تخول من خلل حق النتفاع من عقار )ا

رضية تبقى مملوكة للدولة، وقد  الخاصة، قصد انجاز مشروع استثماري،
أ
فالقطعة ال

و العقار 
أ
رض ا

أ
ن يرهن صاحب حق المتياز ال

أ
عطى المشرع طبقا للقواعد العامة جواز ا

أ
ا

حكام 
أ
وذلك للحصول على قروض بنكية لقيامه بالمشروع الستثماري، وذلك تطبقا ل

                                                           
طروحة دك توراه في  -1

أ
نظر/ لكحل مخلوف، عقد المتياز ودوره في تطوير الستثمار، دراسة حالة العقار القتصادي، ا

أ
ا

 .02، ص 61، جامعة باتنة 6610/6611ة الجامعية العلوم، القانون الخاص، السن
نظر: المادة  -2

أ
مر  61/161من المرسوم التنفيذي رقم  60ا

أ
المؤرخة  61، ع ج ر: 60/11المؤرخ في المتعلق بتطبيق ال

 .62/60/6661في 
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ن يكو 000المادة 
أ
ن الراهن هو من القانون المدني الجزائري، والتي تنص على جواز ا

خر يقدم رهنا لمصلحة المدين
 
و شخصا ا

أ
 .1المدين نفسه ا

ة -ج
 
 االمتياز العقاري عقد حديث النشا

حكام عقد المتياز  
أ
لقد تغيرت المصطلحات القانونية المستعملة في ظل ا

التقليدي من الرسوم ومنتفعين ومرفق عام إلى مصطلحات جديدة، العقار الصناعي، 
مر  منطقة صناعية، منطقة

أ
التوسع السياحي، المشرع الستثماري. وذلك منذ صدور ال

ملك الخاصة  60/11
أ
راضي التابعة لل

أ
المتعلق بشروط وكيفيات منح المتياز على ال

 .2للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية المعدل والمتمم
 االمتياز العقاري عقد مك توب -د

صل العام وبالمفهوم التقليدي  
أ
ل
أ
ركان العقد إن ا

أ
لعقد المتياز، فإنه يقوم بمجرد ا

طراف العقد، غير ملزمة إفراغها إرادة 
أ
حد ا

أ
ن اإلدارة باعتبارها ا

أ
من رضا ومحل وسبب، وا

لزم القانون شكلية معينة إلفراغ إرادتها، وعلى اعتبار عقد المتياز 
أ
بشكل معين، إل إذا ا

نه يرد على عقد إداري بطبيعته، فهو يتميز بطبيعته الك تابية، 
أ
منطقا، ضف إلى ذلك ا

ة عقار في حالة عقد المتياز العقاري، والتصرفات الواردة على العقار في القواعد العام
و هي عقود شكلية

أ
، وفي حالة المتياز العقاري تخضع للك تابة إلثبات تخضع للشكلية ا

 ري.وجود العقد. نظرا للطبيعة المزدوجة التي يتميز بها عقد المتياز العقا
نجاز مشروع استثماري  -ز ثر عقد االمتياز العقاري هو ا 

 
 ا

المؤرخ في  10/60يعرف الستثمار حسب المادة الثانية من القانون  
نه: يقصد بالستثمار في مفهوم هذا القانون  60/60/6610

أ
المتعلق بترقية الستثمار على ا

تي: ما
أ
 »يا

صول تندرج في إطار استحداث نشاطات  -1
أ
جديدة، وتوسيع قدرات اإلنتاج اقتناء ا

هيل.
أ
و إعادة التا

أ
 و/ ا

سمال شركة -2
أ
 «.المساهمات في را

حكام المادة 
أ
ومن ضمن المزايا المستفاد منها في ظل القانون المذكور حسب ا

الخامسة منه على اإلعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على اإلشهار العقاري 
 في إطار الستثمار المعني. عن كل المقتنيات العقارية التي تتم

                                                           
نظر: المادة  -1

أ
مر  000ا

أ
 المعدل والمتمم. 60/60/1002المؤرخ في  12/20من ال

نظر: المادة  -2
أ
مر  11ا

أ
راضي 61/60/6660المؤرخ في  60/60من ال

أ
، المحدد لشروط وكيفيات منح المتياز على ال

ملك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، ع ج ر 
أ
 .60/60/6660، المؤرخة في 00التابعة لل
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عفى صاحب حق المتياز من  
أ
ن المشرع ا

أ
ما فيما يخص المتياز العقارين ا

أ
وا

ملك الوطنية المتضمنة حق 
أ
حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري ومبالغ ال

ملك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، 
أ
المتياز على ال

 . 1ق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق المتياز الممنوحوتطب
 محل عقد االمتياز عقار صناعي -و

يعبر البعض عنه بالعقار القتصادي، وبالرغم من وجود جدل بين الفقهاء في  
و عقار 

أ
نه استعمل للنفس الدللة، فنقول عقار صناعي ا

أ
استعمال المصطلحات، إل ا
 اقتصادي يعطي نفس المعنى.

حكام المادة  
أ
مر  16لقد عبر عليه المشرع في ا

أ
راضي 60/11من ال

أ
، تكون ال

دناها 
أ
ملك الوطنية الموجهة لستقبال مشاريع استثمارية موضوع امتياز لمدة ا

أ
التابعة لل

و خدماتي،  66
أ
و سياحي ا

أ
مر بمشاريع ذات طابع صناعي ا

أ
سنة قابلة للتجديد، إذ تعلق ال

ن تتولى الوكالة الوطن
أ
ية للوساطة والضبط العقاري، اإلشراف والترقية والتسيير على ا

حكام المادتين 
أ
من المرسوم  60و 62لمكونات حافظة العقار القتصادي المذكور في ا

نفا 60/11
 
 .2المذكور ا

كما استعمل المشرع مصطلح العقار القتصادي في الفرع الثاني من الفصل  
المتعلق بالولية وذكر:" تسهيل  61/66/6616المؤرخ في  16/61الرابع من القانون 

 .3الستفادة من العقار القتصادي"
جراءات عقد االمتياز الصناعي  المحور الثاني: شروط وا 

ول الشروط المتعلقة بالعقار الصناعي،  
أ
في هذا المحور نتناول في العنصر ال

ي الوعاء العقاري محل الستثمار عن طريق المتياز وكذلك إجر 
أ
اءات منح ومكوناته ا

مر 
أ
حكام ال

أ
المحدد لشروط وكيفيات منح  61/60/6660المؤرخ في  60/60المتياز طبقا ل

ملك الخاصة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية.
أ
راضي التابعة لل

أ
 المتياز على ال

 

                                                           
نظر/ المادة  -1

أ
المؤرخة في  00تثمار، ع ج ر المتعلق بترقية الس 60/60/6610المؤرخ في  10/60من القانون  60ا
60/60/6610. 

و الختصاص  -2
أ
إذا تكلمنا على المدة، المقصود هنا عقد المتياز وليس حق المتياز والذي يكون مصدره الرهون ا

صل القول عن الناتجة عن عقد المتياز، وليس حق المتياز.
أ
، فال

أ
خطا

أ
 العقاري، فالمشرع ا

نظر الفرع الثاني من الفصل  -3
أ
 16ع: المتعلق بالولية، ج ر  61/66/6616المؤرخ في  16/61الرابع من القانون ا

 .60/66/6616المؤرخة في 
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وال
 
 شرط الوعاء العقاري محل االستثمار -ا

مر  
أ
راضي المعدل والمتمم استث 60/60تطبيقا لما جاء في ال

أ
نى المشرع ال

ن الملحظ في القانون 
أ
المتعلق بترقية الستثمار، وبمناسبة  10/60الفلحية، غير ا

ن تكون محل استثمار 
أ
تناوله المزايا لم يستثنيها واعتبرها عقارات اقتصادية، يمكن ا

ن المشرع جعلها ضمن قائمة الستثمارات التي تكون بموجب عقد امتياز وفقا 
أ
وخاصة ا
راضي الفلحية 16/60 للقانون

أ
 .1المتعلق باستغلل ال

مالك الخاصة للدولة -1
 
ن يكون الوعاء العقاري تابع لال

 
 ا

و البلدية وهي جميع  
أ
و الولية ا

أ
ملك الوطنية تقسم إلى خاصة تابعة للدولة ا

أ
ال

ملك العامة وجماعاتها اإلقليمية وبالتالي فإن 
أ
ملك العقارية التي تخرج عن ال

أ
ال

حكام المادة 
أ
المتعلقة بالوعاء العقاري محل عقد المتياز  66الستثناءات الواردة بموجب ا

 تكون:

رضية المتواجدة بداخل المساحات المنجمية. -
أ
 القطع ال

رضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات -
أ
واستغللها  القطع ال

ت الكهربائية والغازية.
 
 ومساحات حماية المنشا

ثرية والثقافية.القطع ال -
أ
 رضية المتواجدة داخل مساحات المواقع ال

رضية الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة. -
أ
 القطع ال

رضية الموجهة للترقية العقارية التجارية التي تخضع لصيغة منح  -
أ
القطع ال

حكام المتياز القابل إلى التحويل إلى تنازل عند اإلنجاز الفعلي للمشروع طبق
أ
ا ل

 .2والمثبت قانونا بموجب شهادة مطابقة طتر الشرو دف
و في طور التخصيص -2

 
ن يكون غير مخصص ا

 
 ا

التخصيص هو إجراء تقوم به اإلدارة العمومية المختصة والمؤهلة قانونا  
حكام المادة 

أ
غراض تحقيق المنفعة العامة وذلك تطبقا ل

أ
من القانون  06بتخصيص ملك ل

ملك الوطنية:المؤرخ في  60/10
أ
و منقول  »المتعلق بال

أ
يعني استعمال ملك عقاري ا

                                                           
نظر: حمدي باشا عمر وليلى زروقي، المنازعات العقارية، دار هومة، الجزائر، ط -1

أ
 .166، ص 6661، 0ا

نظر: المرسوم التنفيذي  -2
أ
وكيفيات تمنح المتياز القابل للتحويل إلى يحدد شروط  60/16/6612المؤرخ في  12/6660ا

ملك الخاصة للدولة الموجهة إلنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، ج ر 
أ
راضي التابعة لل

أ
تنازل على ال

 .60/11/6612بتاريخ  20ع : 
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ملك 
أ
حد ال

أ
يملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام للنظام ويتمثل في وضع ا

و 
أ
و الجماعة اإلقليمية تحت تصرف دائرة وزارية ا

أ
الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة ا

حدهما وقصد تمليكها من
أ
داء المهمة المسندة إليها مصلحة عمومية تابعة ل

أ
 .1«ا

و قابلة للتعمير -3
 
ن تكون واقعة في قطاعات معمرة ا

 
 ا

حكام المادة  
أ
المتعلق بالتهيئة  06/60من القانون  61و 66وذلك تطبيقا ل

المعدل والمتمم، فالقطاعات المعمرة: كل الراضي وإن  61/16/1006والتعمير المؤرخ في 
كانت غير مجهزة بجميع التهيئات التي تشكلها بنايات منجزة ومساحات فاصلة ولو كانت 

و
أ
القطاعات القابلة للتعمير في كلى نوعين، القطاعات  غير مبنية، كالمساحات الخضراء، ا

فاق 
 
ي في ا

أ
راضي المخصصة للتعمير على المدى القصير والمتوسط ا

أ
المبرمجة للتعمير وال

ولوية الني يحددها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وقطاعات 
أ
عشر سنوات حسب ال

راضي المخصصة للتعمير على االتعمير المستغلة وتشمل 
أ
فاق ال

 
ي في ا

أ
لمدى البعيد، ا

 .2سنة 66
وعية العقارية تنطوي تحت صنف يعرف باسم  

أ
كما هناك مجموعة من ال

حكام المادة 
أ
صول الفائضة ولقد عددها المشرع على سبيل المثال ل الحصر في ا

أ
من  60ال

موال العقارية غير 66/62/66603المؤرخ في  60/120المرسوم التنفيذي 
أ
، وهي تلك ال

ملك العقارية غير المستغلة اللزم
أ
ة موضوعا لنشاط المؤسسة العمومية القتصادية، كال

ملك العقارية التي ل يتطابق استعمالها مع الغرض 
أ
و التي لم يتم تخصيصها لوجهة ما وال

أ
ا

صبحت ل 
أ
و التي تغير طابعها القانوني بحكم قواعد التعمير والتي ا

أ
الجتماعي للمؤسسة، ا

 نشاط الرئيسي للمؤسسة العمومية...الخ.تدخل في إطار ال
نفة الذكر، وهي كل  

 
حكام المادة نفسها ال

أ
صول المتبقية طبقا ل

أ
وهناك كذلك ال

ملك العقارية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المنحلة ويثبت 
أ
ال

ملك الدولة
أ
 .4ذلك عن طرق محاضر الجرد المرسلة إلى مدير ا

 

                                                           
نظر: المادة  -1

أ
ملك الوطنية 60/10من القانون  06ا

أ
 .المتعلق بال

نظر المواد:  -2
أ
المعدل والمتمم، ج ر  61/16/1006المتعلق بالتهيئة والتعمير المؤرخ في  06/60من القانون  61 -66ا
 .66/66/1000المؤرخة في  26ع: 

نظر: المادة  -3
أ
موال القابضة المتبقية  66/62/6660المؤرخ في  60/120من المرسوم  60ا

أ
المتعلق بمنح المتياز على ال

 .10/62/6660المؤرخة في  61ج رع: التابعة للمؤسسات العمومية، 
 من نفس المرسوم. 60المادة  -4
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ج -ثانيا  راءات عقد االمتياز العقار الصناعيا 
طراف عقد المتياز وحقوق التزامات كل من المستثمر  

أ
ونتناول من خلل ا

مر 
أ
نف  60/60صاحب حق المتياز والدولة مانحة المتياز  وذلك دائما من خلل ال

 
ال

 .60/126الذكر، ودفرت الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي 
 
 
طراف عقد االمتياز -ا

 
 ا

ملك  كل 
أ
راضي التابعة لل

أ
مستثمر يرغب في إنجاز مشروع استثماري على ال

ملك الدولة باعتبارها المؤهلة قانونا إلبرام مثل 
أ
الخاصة للدولة، يبرم عقدا مع مديرية ا

و 
أ
هذه العقود، في المقابل يمنح المتياز لفائدة المؤسسات العمومية والهيئات العمومية ا

شخاص الطبيعيين
أ
و الم ال

أ
عنويين الخاضعين للقانون الخاص، وذلك لحتياجات ا

طراف عقد المتياز الصناعي، هما الدولة مانحة المتياز 
أ
مشاريع استثمارية، وعليه فإن ا

ملك الدولة، والمستثمر صاحب المتياز والذي قد يكون شخصا من 
أ
ممثلة بمديرية ا

و معنويا خاضعا للق
أ
و شخصا طبيعيا ا

أ
شخاص القانون العام ا

أ
انون الخاص، ولم يشترط ا

جنبيا المشرع الجنسية الجزائرية في صاحب المتياز، 
أ
ن يكون المستثمر ا

أ
وبالتالي يمكن ا

المتعلق بترقية الستثمار، فكل من  60/60/6610المؤرخ في  10/60وهذا ما جاء القانون 
و الوطني يخضعان لنفس اإلجراءات

أ
جنبي ا

أ
 .1المستثمر ال

جراءات منح  -ب  االمتياز الصناعيا 
، تم تبسيط اإلجراءات لطلب 6612بصدور قانون المالية التكميلي لسنة  

مر 
أ
قبل صدور قانون المالية التكميلي،  60/60المتياز الصناعي، على عكس ما جاء بها ال
صبحت اإلجراءات على النحو التالي:

أ
 وعليه ا
قتراح من المدير صدور قرار من الوالي المختص بمنح المتياز، بناء على ا -1

المكلف بالستثمار على مستوى الولية بالتنسيق مع المدراء التنفيذيين 
 .2للقطاعات المعنية

حكام المرسوم التنفيذي رقم  -2
أ
نفا،  60/126إعداد دفتر شروط وفقا ل

 
المذكور ا

ملك الخاصة للدول 
أ
راضي التابعة لل

أ
والمطبق على منح المتياز وبالتراضي لل

 مالها قصد إنجاز مشاريع استثمار.والمزمع استع

                                                           
 المتعلق بترقية الستثمار. 60/60/6610المؤرخ في  10/60من القانون  11و 10المادة  -1
 .60/62/6612المؤرخ في  6612من قانون المالية التكميلي لسنة  16المادة  -2
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ملك الدولة حيث نصت المادة   -3
أ
 66سلطة توقيع الجزاء، مقررة إلدارة مديرية ا

نه: 60/126من المرسوم التنفيذي 
أ
يؤدي كل إخلل من المستفيد من » على ا

المتياز للتشريع المعمول به واللتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط إلى 
ملك الدولة اسقاط حق من ال

أ
 «.جهات القضائية المختصة بمبادرة من مدير ا

طراف عقد االمتياز ق وحقو -ج
 
 التزامات ا

وفي هذا العنصر نتناول حقوق والتزامات كل من المستثمر صاحب حق  
ملك الدولة:

أ
 المتياز والدولة مانحة المتياز ممثلة في مديرية ا

 حقوق والتزامات المستثمر -1
تي بيانه: وله مجموعة من 

 
ل
أ
 الحقوق تتمثل في ا

حكام المادة  -
أ
من  11الحق في الحصول على رخصة البناء، وذلك جاء تطبيقا ل

مر 
أ
ت اللزمة، في إطار انجاز مشروعه الستثماري،  60/60ال

 
وذلك إلقامة المنشا

، وهذا تطبيقا 1وهنا خرج المشرع عن قاعدة ربط الحق بالبناء بحق الملكية
، ثم خطط د العام، مع احترام دائما قواعد التهيئة والتعميرلقاعدة الخصا يقي

و المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.
أ
راضي ا

أ
 شغل ال

ن ينشئ صاحب المتياز، رهون  -
أ
عطى المشرع الحق في ا

أ
الحق في الرهون، ا

رض محل عقد المتياز 
أ
ي مؤسسة مقرضة على ال

أ
و ا

أ
رسمية لصالح البنوك، ا
 .2مشروعه الستثماري وذلك في سبيل تمويل 

 الحق في تنازل عن ملكية البنايات المنجزة-
حكام المادة  

أ
مر  10وهذا تطبيقا ل

أ
ن يمتلك 60/60من ال

أ
، إذ يمكن للمستثمر ا

ملك الخاصة للدولة مانحة المتياز، وذلك بماء 
أ
راضي التابعة لل

أ
البنايات المنجزة على ال

ملك الدولة، وتصبح فيما بعد قابلة  على عقد موثق بين صاحب المتياز ومديرية
أ
ا

 للتنازل بعد إنجاز المشروع فعليا والبدء في النشاط.
 في المقابل يلتزم المستثمر بمجموعة من اللتزامات تتمثل فيمايلي: 

و الموافقة على دفتر شروط  -
أ
القيام بالمشروع، كما تم التفاق عليه في العقد، ا

ملك الدولة ل
أ
 لمستثمر.المسلم من مديرية ال

                                                           
و صاحب الحق المتعلق  06/60من القانون  00المادة  -1

أ
بالتهيئة والتعمير، التي تدعل الحق في البناء مقرر للمالك ا

و صاحب الحيازة.
أ
 المخصص له، ا

نظر: لكحل مخلوف، عقد المتياز ودوره في تطوير الستثمار، المرجع السابق، ص  -2
أ
 .100ا
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حكام المادة -
أ
من الدفتر النموذجي  10القيام بدفع الضرائب والرسوم تطبيقا ل

، فإن المستثمر يتحمل المصاريف 60/126الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 
ن يستوفي 

أ
الناتجة عن منح المتياز ويدفع اإلتاوة السنوية الناتجة عن المتياز، وا

عباء المتعلقة بالمدينة ومصلح
أ
 .1ة الطرق والشرطة وغيرهاكل ال

حكام المادة  -
أ
من دفتر الشروط النموذجي  11اللتزام باحترام الرتفاقات تطبيقا ل
، كما يلتزم المستثمر بإبلغ مديرية 60/126الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 

ي ممتلكات ثقافية تم اك تشافها طبقا للمادة 
أ
ملك الدولة المختص إقليميا من ا

أ
ا

 .2، حماية التراث الثقافي60/126المرسوم من نفس  60
دارة مانحة االمتياز -2  حقوق والتزامات اال 
 مجموعة من الحقوق واللتزامات لإلدارة مانحة المتياز نتناولها على النحو التالي:    

أ
 تنشا

 يلي: تتمثل حقوق اإلدارة مانحة المتياز فيما 

متياز، تدفع لدى مديرية الحق في الحصول على إتاوة إيجاريه من صاحب ال -
صل العقاري التابع 

أ
ملك الدولة سنويا من قبل المستثمر، مقابل استغلل ال

أ
ا

ساس 
أ
ملك خاصة للدولة، وتتحدد من طرف المدرية على ا

أ
لها، في شكل ا

رض محل المتياز. 61/00
أ
ويتم تحيين هذه اإلتاوة من القيمة التجارية لل
 .3سنة 11اإليجارية سنويا بعد انقضاء فترة 

 الحق في اسقاط االمتياز -
ملك الدولة الحق في اسقاط المتياز في مواجهة المستثمر،  

أ
وهنا تملك إدارة ا

كجزاء عن إخلله بالقوانين وببنود العقد، وفقا لدفتر الشروط. ويكون السقاط دون 
حوال العادية 

أ
و الحتيال، ويتم التعويض في ال

أ
مقابل تعويض إذا كان سبب الغش ا

رضة
أ
 .4فائض الغنيمة المتحملة على القطعة ال

 يلي: وتلتزم اإلدارة مانحة المتياز بمجموعة من اللتزامات تتمثل فيما 
رض محل المتياز للمستثمر في حالة المنفق  -

أ
ل
أ
ملك الدولة بتوفير قطعة ا

أ
التزام مدرية ا

ثناء إبرام العقد مع تحديد مساحتها وحدودها ومعالمه
أ
 ا.عليها ا

                                                           
نظر المادة  -1

أ
 ، مرجع سابق،.60/126من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي  10ا

نظر المادة  -2
أ
 ، نفس المرجع.60/126من المرسوم التنفيذي  60ا

نظر المادة  -3
أ
مر  60ا

أ
 ، المرجع السابق.60/60من ال

نظر المادة  -4
أ
مر  16ا

أ
 المرجع.نفس ، 60/60من ال
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ملك الدولة بمنح كل التراخيص اللزمة إلنجاز المشروع. -
أ
 التزام مديرية ا

عدم عرض الستثمار المنجز في إطار صلح المتياز للمصادر اإلدارية، وهذا ما جاء في  -
قوانين الستثمار، وهي وسائل لحماية ملكية المستثمر بعدم التعرض لستثماراته 

, نزع الملكية.
أ
 بالمصادرة ا

 توفير المناخ المالئم الستقبال مشاريع االستثمار -
تلتزم الدولة الراغبة في تطوير الستثمار وإنجاح المشاريع الستثمارية بتعزيز  

الثقة لدى المستثمرين وذلك بتوفير مناخ استثماري ملئم وذلك بصياغتها لقوانين ل 
 .تعرقل مشاركة القطاع الخاص في الستثمار وتسهيل إجراءاته

لغاءات والمراجعات مستقبال -  عدم تطبيق اال 
حكام المادة  

أ
مر  12وهذا تطبيقا ل

أ
المتعلق بتطوير الستثمار  61/60من ال

ي تثبيت عقد الستثمار لمصلحة 61/60/6610المؤرخ في  10/60والمعدل له 
أ
، ا

جنبي والموطن على حد سواء وهو حق مك فول يضمن الدوام لمصالح 
أ
المستثمر ال

 المستمر المهددة بالتعديل.
دارية - طار منح االمتياز الموضوع لمصادرة اال   عدم عرض االستثمار المنجز في ا 

مر  10وهذا ما كرسته المادة  
أ
نه: 61/60من ال

أ
» المعدل والمتمم إذ نصت على ا

ن تكون الستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدارية إل في الحالت المنصوص 
أ
ل يمكن ا

 «.في التشريع المعمول به ويرتب على المصادرة تعويض عادل ومنصفعليها 
 االلتزام باحترام دفتر الشروط -

إذ تلتزم الدولة لما ورد في دفتر الشروط الذي قامت بوضعه، فل يجوز لها 
التعسف واإلخلل بشروط الدفتر، وذلك مضبوط وفق الملحقين المرفقين بالمرسومين 

 .1ويكون للمستمر رفع دعوى قضائية عند اخللها 60/120و 60/126التنفيذين رقم 
ن تؤول 

أ
ن المنازعات الناشئة عن عقد المتياز يمكن ا

أ
خير ا

أ
ويمكن اإلشارة في ال

ولى في حالة القرار في المنح وقرارات اسقاط 
أ
إلى القاضي اإلداري والقاضي العادي، ال

 .2اللتزام والتعويض في حالة المسؤولية التقصيرية
 

                                                           
مر  -1

أ
نظر: بوشنة ليلة، النظام القانوني لعقد المتياز في ظل ال

أ
تخصص  ، مذكرة ماجستير، في القانون العام،60/60ا

عمال ، 
أ
 .06، جامعة بجاية، ص 6616/6610قانون عام لل

لية لستغلل العقار الموجه للستثمار، مقال منشور بمجلة  -2
 
نظر: جيللي عزيزي، عبد الكريم موكه، عقد المتياز كا

أ
ا

 .100، صادرة عن كلية الحقوق، جامعة جيجل، ص 60دراسات قانونية، عدد 
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 خاتمة
ليات قانونية للستثمار في العقار الصناعي،  

 
لقد انتهج المشرع الجزائري عدة ا

لية الوحيدة التي وجدت في العديد من القوانين ابتداء من 
 
ن عقد المتياز هو ال

أ
غير ا

سنوات التسعينيات، على اعتبار عقد إداري مفعل في الجانب القتصادي، وذلك بمزايا 
المتعلق بترقية الستثمار، ولقد اعتمده في مواجهة  10/60ي القانون الستثمار المقررة ف

جنبي على حد سواء، 
أ
وذلك لما فيه من حماية للعقار المملوك المستثمر الوطني وال

للدولة، بإبقاء ملكية الرقبة للدولة وبالتالي حقها في اإلشراف على المشروع الستثماري، 
وعة من الحقوق للمستثمر في سبيل إنجاز مشروعه ومنع ملكية النتفاع التي تقرر مجم

ن يتم تشجيع الستثمار 
أ
ن نحمي العقار، بل يجب ا

أ
الستثماري، والقول هنا ل يك في ا

ن المشرع سهل إجراءات الحصول على 
أ
خرى إلى جانب عقد المتياز بالرغم ا

أ
بوسائل ا

ن ذلك يشكل عائ قا في سبيل ترقي
أ
 ة الستثمار.العقار بموجب عقد المتياز، إل ا

 قائمة المراجع
 
 
 النصوص القانونية - ا

 00المتعلق بترقية الستثمار، ع ج ر  60/60/6610المؤرخ في  10/60القانون رقم  (1
 .60/60/6610المؤرخة في 

مر رقم  (2
أ
المحدد لشروط وكيفيات منح المتياز على  61/60/6660المؤرخ في  60/10ال

ملك الخاصة 
أ
راضي التابعة لل

أ
 00للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، ع ج ر ال

 .60/60/6660المؤرخة في 
مر  (3

أ
يحدد شروط وكيفيات منح المتياز والتنازل عن  06/60/6660المؤرخ في  60/11ال

ملك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، ع ر ج 
أ
راضي التابعة لل

أ
 20ال

 .06/60/6660المؤرخة في 
مؤرخة في  26المتعلق بالتهيئة والتعمير، ع ج ر  61/16/1006المؤرخ في  06/60انون الق (4

66/16/1006. 
مر رقم  (5

أ
، 612، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 60/61/6612المؤرخ في  02/61ال

 .6612جويلية  60المؤرخة في  06ع ج ر 
مؤرخة في  16ية، ع ج ر المتعلق بالول 61/66/6616المؤرخ في  16/61القانون رقم  (6

60/66/6616. 
ملك الوطنية. ع ج ر  66/61/6660المؤرخ في  60/10القانون  (7

أ
المؤرخة  00المتعلق بال

 .60/60/6660في 
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ملك  11/16/1000المؤرخ في  00/066المرسوم التنفيذي  (8
أ
راضي ال

أ
المتعلق بمنح امتياز ا

مؤرخة في  01ثمار، ع ج ر في إطار ترقية الستالوطنية الواقعة في مناطق خاصة 
10/16/1000. 

المحدد شروط وكيفيات منح المتياز  60/16/6612المؤرخ في  12/601المرسوم التنفيذي  (9
ملك الخاصة للدولة والموجهة إلنجازات 

أ
راضي التابعة لل

أ
القابل للتحويل إلى تنازل على ال

 .60/11/6612ة في مؤرخ  20مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري ج ر ع: 
تحدد شروط وكيفيات منح المتياز  66/62/6660المؤرخ في  60/126المرسوم التنفيذي   (11

ملك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية ع ج ر 
أ
راضي التابعة لل

أ
على ال

 .60/62/6660مؤرخة في  61
المحدد للشروط وكيفيات منح  66/62/6660مؤرخ في  60/120المرسوم التنفيذي رقم   (11

صول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستغلة وغير 
أ
راضي ال

أ
المتياز على ال

صول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية القتصادية وتسييرها، 
أ
المستغلة المنحلة وال

 .60/62/6660مؤرخة في  61ع ج ر 
 المؤلفات -ب

ولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  البرت (1
أ
خرون، القانون اإلداري، الطبعة ال

 
سرحان وا

 .6616لبنان 
عمار بوضياف، عقد المتياز في التشريع الجزائري مع تطبيقات المتياز المرافق المحلية،  (2

 ، دار حيوز للنشر والتوزيع.6616الطبعة 
ردن محمود خلف الجبوري، العقود  (3

أ
ولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع ال

أ
اإلدارية، الطبعة ال

6616. 
حمدي باشا عمر وليلى زروقي، المنازعات العقارية، دار هومة، الجزائر، الطبعة الثالثة  (4

6661. 
طروحات -ج

 
 المذكرات واال

لكحل مخلوف، عقد المتياز ودوره في تطوير الستثمار، دراسة حالة العقار القتصادي،  (1
 
أ
 .6611/6610طروحة دك توراه، قانون السوق، كلية الحقوق، جامعة باتنة، السنة ا

مر  (2
أ
، مذكرة ماجستير في 60/60بوشتة ليلى، النظام القانوني لعقد المتياز في ظل ال

عمال، السنة الجامعية 
أ
 . جامعة بجاية.6616/6610القانون العام، تخصص قانون عام لل

 المقاالت -د
ليات لستغلل العقار الموجه  جيللي عزيزي، عبد (1

 
الكريم موكه، عقد المتياز كا

للستثمار، مقال منشور بمجلة دراسات قانونية، العدد الثالث، كلية الحقوق، جامعة 
 جيجل.
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لى تنازل  عقد االمتياز القابل لتحويل ا 
 185-51طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  

 مسكر سهام د.
 
أ
ستاذة محاضرة ا

أ
 ا

 والعلوم السياسيةكلية الحقوق 
 20جامعة البليدة 

 مقدمة
 لستثماره في العقار الحضري حصول على للسبل للمرقي العقاري عدة طرق و        

ثمان معقولة بهدف انجاز 1التجارية عقاريةالمشاريعه 
أ
محالت ، لكنه يسعى لقتنائه با

و ايجارها بهام
أ
جل بيعها ا

أ
و حرفي من ا

أ
و تجاري ا

أ
و مهني ا

أ
كبر شذات طابع سكني ا

أ
، ربح ا

مالك الوطنية لهذا 
أ
وعية العقارية من ال

أ
الخاصة بنمط المتياز القابل يفضل اقتناء ال
 لتحويل إلى تنازل .

وق  د ارترن  ا ه  ذا الموض  و  لعتب  ار عق  د المتي  از القاب  ل لتحوي  ل إل  ى تن  ازل م  ن العق  ود الت  ي 
عمال  ه التجاري  ة و ه  ي ت  وفر ل  ه تحقي    ال  ربح ب  الن ر لقل  ة 

أ
يحتاجه  ا المرق  ي العق  اري للقي  ام با

 موازية .تكلفتها مقارنة مع ثمن العقارات في السوق ال
و م ن ر  الل ه  ذا البح    نح اول التعري  ت بعق  د المتي  از القاب ل لتحوي  ل للتن  ازل عل  ى ض  وء 

ال ذي يح دد و رو  و كيفي ات  02/52/0251الصادر بتاريخ  51/085المرسوم التنفيذي رقم 
م  الك الخاص  ة للدول  ة 

أ
راض  ي التابع  ة لال

أ
     ، 2م  نح المتي  از القاب  ل للتحوي  ل إل  ى تن  ازل عل  ى ال

ه  م الص  عوبات و نتط  رق إل  ى 
أ
و  رو  و إج  راءات الس  تفادة م  ن ه  ذا العق  د م  ع الوق  وف عن  د ا

ثارالقانونية التي يطرحها و 
آ
 القانونية المترتبة عنه.  ال

 
 

                                                 
وعية العقارية لهذا الغرض، والمرقي العقاري المنجز يقع عليه - 1

أ
 لال
أ
فقد يتم وراء هذا العقار من المرقي العقاري المهيا

 سعر العقار مع تكلفة المشرو .دراسة حقوق الرتفاق وكافة القيود الواردة على حقه في البناء، وتناسب 
-M’hamed Sahraoui ,profession promoteur immobilier ,éditions sopiref ,Alger ,2008 ,p 23. 

المحدد لشرو  و كيفيات منح المتياز القابل للتحويل  02/52/0251الصادر بتاريخ   085-51المرسوم التنفيذي رقم  - 2
راضي التابعة 

أ
مالك الخاصة للدولة و الموجهة إلنجاز مشاريع الترقية العمومية ذات الطابع التجاري ، إلى تنازل على ال

أ
ل

 .20/55/0251مؤررة في  18الجريدة الرسمية عدد 



ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي                                                                                                                                          
 يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( جامعة-والعولمةالسيادة  مخبر-السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

عمالعقود 
أ
 ال

 

 
151 

 

 و نحاول معالجة اإلوكالية التالية:
للى تنلازل حتلى يلو ر  حكام التي خّص بها المشرع عقد االمتياز القابل لتحويلل ا 

أ
ما هي اال

اتللاز اشلللاطاا الترقيللة الإقاريللة  اا ال لللاب  منللا   اعمللال مناسللم للمرقلللي الإقللاري ال 
 التتاري؟

لإلجابة على هذه اإلوكالية نتهج المنهج  الوصفي التحليلي لتطرق لك ل الجوان ب القانوني ة 
المرتبطة بالموضو  مع ابراز رصوصية هذا العق د ع ن ب اقي عق ود المتي از ف ي مج ال العق ار 

 الل المباح  التالية:القتصادي من ر
ول : التعريت بعقد المتياز القابل لتحويل إلى تنازل

أ
 المبح  ال

 المبح  الثاني: ورو  وإجراءات الستفادة من عقد المتياز القابل لتحويل إلى تنازل
 المبح  الثال  : الثار المترتبة على الستفادة من عقد المتياز القابل لتحويل إلى تنازل

لى تنازلالمبحث  ول : التإريف بإقد االمتياز القابل لتحويل ا 
أ
 اال

ن 
أ
يطب  عقد المتياز على استثمار كل من العقار الصناعي و السياحي و الفالحي غير ا

حكام راصة تتعل  بقابلية العقد للتنازل عن الح  العيني 
أ
المشر  رّص العقار الترقوي با

ن يمتد هذا ال
أ
رر  ، العقاري محل عقد المتياز دون ا

أ
ستثناء إلى العقارات القتصادية ال

همية تعريت العقد و تبيان رصوصيته التي تميزه عن باقي عقود المتياز 
أ
و من هنا ت هر ا

رر .
أ
 ال

لى تنازل  ي متال الترقية  ول : ت ور مفهوم عقد االمتياز القابل لتحويل ا 
أ
الم لم اال

 الإقارية
مالك  231-82من القانون رقم  88بموجب نص المادة 

أ
جاز المشر  التنازل عن ال

أ
ا

مالك الخاصة للدولة والجماعات اإلقليمية الملغى تخصيصها، وتسيير 
أ
العقارية التابعة لال

وكال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 
أ
-85المصالح والهيئات العمومية بالشرو  وال

قارين ، والذي بموجبه سمح المشر  للمرقين الع 03/55/5885المؤرخ في  010
مالك 

أ
وعية عقارية حسب القيمة التجارية لها من ال

أ
و الخواص باقتناء ا

أ
العموميين ا

، عن طري  التنازل بالتراضي بناء على ررصة من الوزير المكلت 2الوطنية الخاصة للدولة

                                                 
مالك الوطنية، الجريدة الرسمية  25/50/5882المؤرخ في  32-82من القانون رقم  88المادة –1

أ
المتضمن قانون ال

، الجريدة 25/28/0228المؤرخ في  50-28، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 20/50/5882الصادرة في  10العدد 
 المعدل و المتمم. 23/28/0228المؤرخ في  00الرسمية العدد 

مالك الوطنية يحددها القانون وتتكون : » 03/20/5888من الدستور المعدل و المتمم المؤرخ في  58تنص المادة  -2
أ
ال

مالك العمومية  و
أ
مالك الوطنية من  ،« الخاصة التي تملكها كل من الدولة والولية والبلديةمن ال

أ
وتتكون هذه ال
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راضي الموجهة إلنجاز المشاريع العقارية إذا كانت ذات طابع 1بالمالية
أ
، بالنسبة لال

 .0102-85من المرسوم التنفيذي رقم  50لنص المادة اجتماعي استنادا 
من نفس  52رالفا للقواعد العامة للبيع بالمزاد العلني المنصوص عليها في المادة 

ساس 
أ
 التنازل عن طري  المزاد العلني على ا

أ
قرت مبدا

أ
المرسوم التنفيذي )المعدلة( التي ا

مالك الدولة طبقا للن
أ
موذج المحدد من طرف الوزير دفتر الشرو  المعد من طرف مصالح ا

سعارها 
أ
المكلت بالمالية ، التي ل يمكن تطبيقها في مجال الترقية العقارية بالن ر لرتفا  ا

، فحين يسمح عقد التنازل بالحصول على الوعاء العقاري بتكلفة منخفضة بما يتواف  مع 
 
أ
دنى لال

أ
صحاب الدرل الذي يقل عن ست مرات الحد ال

أ
 . 3جر الوطنيالقدرة الشرائية ل

نه تم الستغناء على عقد التنازل تحت ور  فاسخ
أ
، لما نتج عنه عدة مشاكل 4غير ا

مالك الدولة والمستثمر بموجب التعليمة الوزارية رقم 
أ
 20380قانونية لكل من إدارة ا

شر  ثم عوضت فكرة إدراج الالمتضمن إلغاء الشر  الفاسخ،  51/28/0228المؤررة في 
عقد المتياز لتحول من فكرة نقل الملكية إلى إعطاء الح  في انجاز  الفاسخ بفكرة منح

المشرو  ول يمنح المستثمر سو  ح  النتفا  ويمنع من كل تصرف ناقل للملكية، ما لم 

                                                                                           
مالك العمومية والخاصة 

أ
مالك العمومية والخاصة التابعة للولية، و ال

أ
مالك العمومية والخاصة التابعة للدولة، ال

أ
ال

م ، 32-82من القانون رقم  20بنص المادة  التابعة للبلدية عمال
أ
ن تكون محل تنازل وال

أ
الك الوطنية العامة ل يمكن ا

مالك الوطنية الخاصة عمال بنص المادة 
أ
 23بحكم طبيعتها وغرضها فهي غير قابلة للتصرف والحجز والتقادم، بخالف ال

 .32-82من القانون رقم 
مالك  –1

أ
راضي الشاغرة ذات الطابع المهنلقد عرف الملك الخاص للدولة تزايد هام من رالل ضم ال

أ
ي والسكني وال

الفالحية المستقلة عن وحدات التسيير الذاتي والتعاونيات قدما المجاهدين ووحدات صناعية وتجارية المدرجة فيما 
ميم.

أ
ما الملك العام فقد توسع عن طري  التا

أ
و العمومية...الخ، ا

أ
 بعد في ذمة المؤسسات الوتراكية ا

مالك عصرنة ومساعدة اإلصال  MEDAبرنامج التعاون-
أ
حات اإلدارية، التكوين في المهام الرئيسية للمديرية العامة لال

مالك الدولة في 
أ
 .52-28ص ص  TDR66-M.D.E.I.Kرقم المرجع  08/52/0222الوطنية، مادة قانون ا

و المحدد  03/55/5885المؤرخ في  010-85المرسوم التنفيذي رقم  –2
أ
راضي العارية ا

أ
لشرو  وكيفيات التنازل على ال

مالك الدولة الخاصة والمخصصة لعمليات التعمير والتهيئة العقارية ، الجريدة الرسمية العدد ال
أ
 22مبنية التابعة لال

لغي بموجب المادة  00/55/5885المؤررة في 
أ
مر رقم  51والذي ا

أ
 .20-28من ال

ورة الممنوحة من باالذي يحدد مستويات المساعدة الم 21/52/0252المؤرخ في  031-52المرسوم التنفيذي رقم –3
و بناء السكن الريفي ومستويات درل طالبي هذه السكنات وكيفيات منح هذه المساعدة، 

أ
الدولة لقتناء سكن جماعي ا

 .38،ص20/52/0252، الصادرة في 18الجريدة الرسمية العدد 
و  الذي يحدد ورو  التنازل 21/20/0223المشترك المؤرخ في من القرار الوزاري  23المادة  –4

أ
عن العقارات المبنية ا
و بناء ،الجريدة الرسمية العدد 

أ
مالك الخاصة للدولة والمخصصة إلنجاز عمليات تعمير ا

أ
 31غير المبنية التابعة لال

 .01/21/0223المؤررة في 
مالك الوطنية، المذكرة رقم -

أ
 .23-20، ص ص58/20/0221المؤررة في  0230وزارة المالية، المديرية العامة ل
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، وهذا لتفادي النتائج السلبية التي لوح ت 1يثبت انجازه للبناء استنادا لشهادة المطابقة
راضي التابعة

أ
للدولة والبلدية لصالح المرقين العقارين والمستثمرين،  من جراء تمليك ال

 .2ول يتم التنازل لهم عن ح  الملكية إل بعد انجازهم الفعلي للمشاريع المقررة
مر رقم 

أ
ونقصد  20،3-28ثم اعتمدت الدولة عقد المتياز دون تحوله إلى تنازل بموجب ال

ح  النتفا  لمدة محددة على قطعة بالمتياز العقد الذي من رالله تقوم الدولة بمنح 
ن تكون وعاء 

أ
جل ا

أ
و المستثمر من ا

أ
رض ملك للدولة متوفرة لصالح المرقي العقاري ا

أ
ا

و لستثمار اقتصادي محدد، وتستند لفكرة النتفا  واستغالل العقار دون امتالك 
أ
للبناء ا

دناه ثالثة  وثالثون سنة قابلة 
أ
قصاها تسع ملكية الرقبة وإلى فكرة اإليجار لمدة ا

أ
للتجديد وا

مالك الوطنية الخاصة، فبالن ر إلى موضوعه 4وتسعون سنة
أ
،بهدف المحاف ة على ال

ينطب  عليه القانون الخاص لكن بالرجو  للمعيار العضوي فإن تحرير هذا العقد من قبل 
حكام القانون اإلداري 

أ
مالك الدولة التي هي طرف إداري يجعله عقد إداري يخضع ل

أ
ا

 .5اإلدارية في تسوية النزا  المترتب عليهوللمحاكم 
و تكون قابلة للمنح بطري  التراضي بصفتها تشارك في تلبية الطلب الوطني على 

مالك الدولة 6السكن
أ
، مقابل دفع اإلتاوة اإليجارية السنوية المحددة من مصالح ا

رضية محل منح  5/33المختصة والتي تمثل 
أ
،كما 7المتيازمن القيمة التجارية للقطعة ال

                                                 
مالك الدولة مطالبة بمتابعة انجاز إدا –1

أ
ن المستثمر يحترم تنفيذ دفتر رة ا

أ
كد من ا

أ
المشرو  من البداية حتى النهاية للتا
 الشرو ، ومؤهلة لفسخ منح المتياز في حالة إرالل المستثمر بالتزاماته التعاقدية.

مالك الوطنية، التعليمة رقم 
أ
 .08/25/0250ررة في المؤ  22825وزارة المالية، المديرية العامة لال

مالك الوطنية والعقارية، المذكرة رقم –2
أ
مالك الوطنية مديرية عمليات ال

أ
 20225وزارة المالية، المديرية العامة لال

 .3-0، ص ص 52/28/5881المؤررة في 
مالك   25/28/0228المؤرخ في 20-28القانون رقم  - 3

أ
راضي التابعة لال

أ
المحدد لشرو  و  كيفيات منح المتياز على ال

 المعدل و المتمم . 20/28/0228المؤررة في  08الخاصة للدولة و الموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، ج ر العدد 
مر رقم  20المادة  –4

أ
 . 20-28من ال

 . 20-28ن المرسوم التنفيذي رقم م 52المادة  –5
المعدلة  0255المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  58/20/0255المؤرخ في  55-55من القانون رقم  51المادة  –6

حكام المواد 
أ
مر رقم  21،28،28، 23ل

أ
 20، ص02/20/0255المؤررة في  02، الجريدة الرسمية العدد 20-28من ال

 المعدل و المتمم.
 28، المعدل لنص المادة 0251المتضمن قانون المالية  32/50/0250المؤرخ في  52-50من القانون رقم  20مادة ال -7

مر رقم 
أ
مالك الذي يحدد  25/28/0228المؤرخ في  20-28من ال

أ
راضي التابعة لال

أ
ورو  وكيفيات منح المتياز على ال

المؤرخ في  55-55من القانون رقم  51ة بموجب المادة الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية المعدل
إلى  5/02، والتي عدلت اإلتاوة اإليجارية السنوية من 0255والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  58/20/0255
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نها تخضع لتخفيض في ثمنها بنسب محددة وفقا لنص المادة 
أ
من القانون التكميلي  28ا

 .1، مع إمكانية تحين مبالغ اإلتاوة بعد انقضاء فترة إحد  عشر سنة0255لسنة 
عباء يحدد بدقة 

أ
مالك الدولة مرف  بدفتر ا

أ
و يمنح عقد المتياز بموجب عقد إداري تعده ا

، ويخضع لشهر العقاري طبقا لنص 2مار وكذا بنود وورو  منح المتيازبرنامج الستث
مر رقم  50المادة 

أ
راضي  50/55/5801المؤرخ في  00-01من ال

أ
المتضمن إعداد مسح ال

سيس السجل العقاري 
أ
ة لح  عيني.3العام وتا

أ
ن عقد المتياز من العقود المنشا

أ
 باعتبار ا

امة بناءات وتجسيد المشرو  الستثماري كما سمح المشر  باستغالل هذا العقار بإق
حكام المادة 

أ
مر رقم  55استنادا ل

أ
ن هذه الحقوق تكون للمالك 20-28من ال

أ
، بالرغم من ا

، لكن المشر  ررص بمنح ررصة 4فقط طبقا للقواعد العامة  وليس لصاحب ح  النتفا 
ن الستثمار في مجال بيع السكن الترقوي يقتضي ممارسة5البناء

أ
الح  في البناء  ،غير ا

حكام عقد المتياز تنطب  على العقار القتصادي وليس العقار 
أ
ن ا
أ
وهذا الذي يجعلنا نر  ا

 الحضري في إطار نشطات الترقية العقارية.
عباء يرتب اتخاذ 

أ
و كل إرالل من المستفيد من المتياز لاللتزامات التي يتضمنها دفتر ال

جل إسقا  ح  المتياز لد 
أ
الجهات القضائية المختصة ويفصل القاضي  إجراءات من ا

مالك الدولة المختصة إقليميا عمال بنص المادة 
أ
من  50اإلداري فيها بمبادرة من مدرية ا

مر رقم 
أ
 . 20-28ال
بالرجو  إلى القواعد العامة فإن قرار سحب المتياز هو قرار إداري، فالمفروض ل يجوز      

رار منح المتياز كان مشروعا وسحبه ليس لنتيجة سحبه إل إذا كان غير مشرو ، لكن ق
عدم مشروعيته، وهذا يخالت القواعد المحددة للمنازعات اإلدارية التي تقضي بإلغاء القرار 

 .6اإلداري غير المشرو 

                                                                                           
رضية محل منح المتياز. الجريدة الرسمية العدد  5/33

أ
، 0250/ 35/50الصادرة في  08من القيمة التجارية للقطعة ال

 .03ص 
 .55-55من القانون رقم  28المادة –1
مر رقم  52المادة  –2

أ
 .20-28من ال

مر رقم  –3
أ
سيس السجل العقاري  50/55/5801المؤرخ في  00-01ال

أ
راضي العام وتا

أ
، الجريدة المتضمن إعداد مسح ال

 . 5801/ 58/55الصادرة في  80الرسمية العدد 
 52المتعل  بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية العدد  25/50/5882رخ في المؤ  08-82من القانون رقم  12المادة –4

 المعدل و المتمم. 58/20/5882المؤررة في 
ليات القانونية والمؤسساتية لتن يم العقار الصناعي في الجزائر، رسالة دك توراه تخصص  –5

آ
كريمة وايب بشا، ال
 .510، ص0253، مارس 20القانون العقاري البليدة 

ولى، دار الخلدونية، الجزائر،حسين فريحة،  –6
أ
 .513، ص 0255ورح منازعات اإلدارية، الطبعة ال
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شروعيته طبقا لقواعد القانون اإلداري، تاريخ إصدار القرار هو تاريخ تقدير صحة م       
بتعلي  نفاذ القرار اإلداري بناء على ور  فاسخ، كما يجوز لها واستثناء يسمح لإلدارة 

 المالئمة تكيفا مع مقتضيات المصلحة 
أ
و سحبه إما مراعاة لمبدا

أ
إنهاؤه عن طري  إلغائه ا

رطاء 
أ
 المشروعية من حي  تصحيح ا

أ
و احتراما لمبدا

أ
العامة وتلبية احتياجات الجمهور  ا

 عدم اإلدارة والرجو  عنها، وعليه فإن القرار 
أ
ات المشروعة ل يجوز سحبها لضمان مبدا

ن يتم  رفع دعو  اإللغاء 1رجعية القرارات اإلدارية واحترام الحقوق المك تسبة
أ
،على ا

و نشره عمال بنص المادة 
أ
وهر من تبليغ القرار المطعون فيه ا

أ
ربعة ا

أ
من قانون  808رالل ا

ن سحب المتي
أ
از ليس لعدم مشروعية قرار اإلجراءات المدنية واإلدارية، و المالحظ هنا ا

 ل ينسب لإلدارة بل للمستفيد من هذا المتياز إلرالله بالتزاماته المحددة 
أ
منحه إنما لخطا

 في دفتر الشرو  .
تدفع الدولة نتيجة إسقا  ح  المتياز تعويضا مستحقا بعنوان فائض القيمة       

رضية من 
أ
تى بها المستثمر على القطعة ال

أ
ن المحتملة التي ا

أ
وغال المنجزة دون ا

أ
رالل ال

على  ٪ 52يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطا  نسبة 
 .2سبيل التعويض

عند إتمام المشرو  الستثماري تكرس إجباريا ملكية البنايات المنجزة من المستثمر و        
رير
أ
رض الممنوح امتيازها بمبادرة هذا ال

أ
، وتكون ملكية البنايات 3وبعقد موث  على ال

والح  العيني العقاري الناتج عن ح  المتياز بمعنى ح  النتفا  القابل للتنازل فور 
النجاز الفعلي للمشرو  الستثماري والبدء في النشا  بعد معاينة فعلية من طرف 

مر رقم  50الهيئات المؤهلة طبقا للمادة 
أ
 .20-28من ال

نه        
أ
مر رقم  20بموجب المادة غير ا

أ
المحدد  25/28/0228المؤرخ في  20-28من ال

مالك الخاصة للدولة والموجهة 
أ
راضي التابعة لال

أ
لشرو  وكيفيات منح المتياز على ال

رضية 4إلنجاز مشاريع استثمارية
أ
حكام المتياز القطع ال

أ
، فإنها استثنت من تطبي  ا

حكام التنازل، الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من 
أ
إعانة الدولة لتطب  عليها ا

                                                 
 .502-538-508، ص ص 0221محمد صغير بعلي، القرارات اإلدارية بدون رقم طبعة، دار العلوم،  –1
مر رقم  20الفقرة  50المادة  –2

أ
 . 20-28من ال

مر رقم  53المادة  –3
أ
 .20-28من ال

المؤرخ في  02-28المواف  عليه بموجب القانون رقم  23/28/0228المؤررة في  08الجريدة الرسمية العدد  –4
مالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز المحدد  03/55/0228

أ
راضي التابعة لال

أ
لشرو  ولكيفيات منح المتياز على ال

 .02/55/0228الصادرة في  22مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية العدد 
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راضي في صيغة السكن الترقوي غير المدعم تطب  عليها صيغة 
أ
وبمفهوم المخالفة فإن ال

المؤرخ في  52-50من القانون رقم  25، ولكن تعدلت هذه المادة بنص المادة 1المتياز
رير  32/50/0250

أ
تين من مجال تطبي  المتضمن قانون المالية، لتستثني في الفقرتين ال

رضية الموجهة للترقية 
أ
رضية المستفيدة من إعانة الدولة، والقطع ال

أ
عقد المتياز القطع ال

العقارية التجارية التي تخضع لصيغة منح امتياز قابل للتحويل للتنازل عند اإلنجاز الفعلي 
حكام دفتر الشرو  والمثبت قانونا بموجب وهادة المطابقةللم

أ
وبموجب  ،شرو  طبقا ل

المحدد لشرو  وكيفيات منح  02/52/0251المؤرخ في  085-51المرسوم التنفيذي رقم 
مالك الخاصة للدولة الموجهة 

أ
راضي التابعة لال

أ
المتياز القابل لتحويل إلى تنازل على ال

 .2إلنجاز المشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري 
ن استثناء الترقية العقا      

أ
ينا ا

أ
حكام عقد برا

أ
و غير المدعمة من تطبي  ا

أ
رية المدعمة ا

حكام هذا العقد عليها، وهي سبب 
أ
المتياز هي نتيجة محتمة على عدم إمكانية  تطبي  ا

مالك الدولة منح عقود المتياز في مجال الترقية العقارية غير المدعمة 
أ
رفض مديرية ا

مر  20ب نص المادة بالرغم من سماح القانون بذلك، والذي لم يكن مستثني بموج
أ
من ال

، كونه يثير صعوبة وإوكالت قانونية في حالة تطبيقه لسيما في انتقال 20-28رقم 
ونقصد هنا ملكية الرقبة  الملكية للمقتني بعد اإلنجاز دون انتقال ملكية الوعاء العقاري،

و إلى مقتن
أ
مالك الدولة، ول تنتقل إلى المرقي العقاري  ا

أ
ي هذا السكن التي تبقى لمدرية ا

فيما بعد لتخلي عن ن ام المتياز القابل للتنازل، والك تفاء بنقل ح  النتفا  يتناقض مع 
 التي تشتر  ملكية الوعاء العقاري محل النجاز. 203-55من القانون رقم  32نص المادة 

بموجب و إذا اك تفينا بانتقال ملكية السكن الترقوي، وح  النتفا  بالوعاء العقاري        
مالك الدولة استفاء وتتبع دفع 

أ
عقد المتياز إلى مقتني هذا السكن، فكيت يمكن لمدرية ا

ن عقد المتياز يعتبر إيجار 
أ
اإلتاوة السنوية القابلة للمراجعة بعد إحد  عشر سنة، كما ا

                                                 
مالك الوطنية، التعليمة الوزارية رقم  -1

أ
حكام المتياز ذات الطابع التجاري، وزارة المالية، المديرية العامة لال

أ
تطب  ا
كدته التعليمة الوزارية رقم 25ص  32/22/0228المؤررة في  20801

أ
من  50/28/0228المؤررة في  28200، وهذا ما ا

ن التناز 
أ
ل تستفيد منه الترقية العقارية فيما يخص السكنات الجتماعية دون الترقية نفس المرجع والتي تقضي با

نها لم تحدد كيفيات تطبي  هذا المتياز واإل
أ
، 3-5وكالت القانونية التي تطرحها، ص ص العقارية التجارية، غير ا

 .20الملح  رقم 
 .20/55/0251المؤررة في  18الجريدة الرسمية العدد -2
المؤررة  50المتعل  بنشاطات الترقية العقارية، الجريدة الرسمية العدد  50/20/0255المؤرخ في  20-55القانون رقم  - 3

 .22/23/0255في 
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قصى مدة له 
أ
مالك الدولة الملكية كاملة  88طويل المدة وا

أ
سنة بعدها تسترجع مدرية ا

ن ملكية النتفا  انتقلت لفائدة المقتني.لتمنحها ل
أ
ن ذلك غير ممكن ل

أ
 مستثمر ثاني، غير ا

ن النتفا  من الوعاء العقاري بموجب عقد المتياز ل يدرل ضمن مفهوم الملكية 
أ
كما ا

مالك يشترك فيها مالك البناء الجماعي، ولم يتضمنها المرسوم 
أ
المشتركة التي تتضمن ا

المحدد لنموذج الملكية المشتركة المطب   20/23/0250خ في المؤر  88-50التنفيذي رقم 
عمال 1في مجال الترقية العقارية

أ
عمال اإلدارة إلى ا

أ
ن هذا العقد يخرج عن نطاق ا

أ
،كما ا

قل
أ
، وإن كان ل يرتب إل ح  النتفا ، 2التصرف كون مدته تتجاوز ثالث سنوات على ال
 
أ
عمال إدارة ال

أ
ن ندرجه ضمن ا

أ
 مالك العقارية .وعليه فال يمكن ا

مالك و       
أ
ن العالقة العقدية لعقد المتياز كانت بين المرقي العقاري ومدرية ا

أ
إذا اعتبرنا ا

ن تلزم المرقي العقاري بعد انتهاء عملية انجاز وتسليم السكنات 
أ
الدولة فكيت يمكن لها ا

 للمشتري دفع اإلتاوة السنوية للمشرو  العقاري المنتهي بالنسبة له.
ن يتخلى عن فكرة ن ام الملكية        

أ
ن المشر  من رالل عقد المتياز حاول ا

أ
ينا ا

أ
برا

مالك الدولة بملكية الرقبة وتمنح ح  النتفا  لمدة معينة للمستثمر 
أ
لتحتفظ مديرية ا

مالك الخاصة للدولة، وإمكانية متابعتها من رالل 
أ
راضي التابعة لال

أ
حتى تحافظ على ال
عباء وتقلي

أ
راضي بعد التنازل دفتر ال

أ
ص من دائرة منح عقود التنازل ومنع التالعب بهذه ال

 عنها بما يخالت غرض المشرو  الستثماري.
ن هذا الن ام يسهل تطبيقه على العقار الصناعي والسياحي فالمستثمر ل يهمه        

أ
غير ا

ساعده على ملكية الوعاء العقاري بقدر ما يهمه نشاطه القتصادي، وإن هذه الصيغة  ت
رض محل النجاز، 

أ
استثمار مشروعه مقابل دفع إتاوة سنوية بدل من التزامه بشراء ال

مر الذي سيزيد في تكلفة المشرو ، ويمكنه من تغير مكان نشاطه بعد انقضاء مدة عقد 
أ
ال

رر لنشاطه
آ
و ارتار مقر ا

أ
رباح ا

أ
ن 3المتياز إذا لم يحق  له ا

أ
ن هذا الن ام ل يمكن ا

أ
،غير ا

و غير المدعمة، كون المرقي العقاري  نتصور 
أ
تطبيقه في مجال الترقية العقارية المدعمة ا

قل تكلفة وتهيئته وانجاز بنايات ذات طابع سكني ومهني 
أ
يهدف إلى وراء الوعاء العقاري با

وحرفي وتجاري وإعادة نقل ملكيتها لفائدة مقتني هذه المحالت، وفقا لصيغة البيع على 

                                                 
المحدد لنموذج الملكية المشتركة المطب  في مجال الترقية  20/23/0250المؤرخ في  88-50المرسوم التنفيذي رقم  –1

 . 52/23/0250في الصادرة  50الجريدة الرسمية العدد  العقارية
المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم الجريدة  02/28/5801المؤرخ في  18-01من المر رقم  028المادة  –2

 .53/21/0220المؤررة في  08الرسمية العدد 
 553كريمة وايب باوا، المرجع الساب ، ص  –3
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و عقد حفظ
أ
ن  التصاميم ا

أ
و البيع بعد النجاز بهدف تحقي  الربح على اعتبار ا

أ
الح  ا

 المرقي العقاري يعد تاجرا.
ن الم

أ
نسب في هذه الحالة، غير ا

أ
ينا هي ال

أ
شر  اقتصرها على و لهذا ت ل صيغة التنازل برا

و المتوسط، الذي ل يتجاوز 
أ
السكنات المدعمة كونها مخصصة لذوي الدرل المحدود ا

قل تكلفة ست مرات الحد 
أ
جر ومساعدتهم ماليا في الحصول على سكن با

أ
دنى لال

أ
ال

مالك الدولة ترفض منح عقود المتياز للمرقين 
أ
مر الذي جعل مدرية ا

أ
ممكنة، ال

و الخواص في إطار بيع السكن الترقوي غير المدعم لسيما في غياب ن ام 
أ
العموميين ا

 .1يقه في هذا المجالقانوني واضح  وتعليمات وزارية تسمح وتبين كيفية تطب
لى تنازل   الم لم الثااي : تإريف و خصائص عقد االمتياز القابل لتحويل ا 

ف ي الديباج ة عق د المتي از ف ي  085-51عرف دفتر الشرو  الملح  بالمرسوم التنفي ذي رق م  
نه: " ح  المتياز هو العقد الذي تخول بموجب ه الدول ة و لم دة 

أ
مجال الترقية العقارية على ا

و معن وي مح
أ
مالكه ا الخاص ة لفائ دة و خص طبيع ي ا

أ
رضية متوفرة تابع ة ل

أ
ددة النتفا  من ا

 راضع للقانون الخاص لستخدامها إلنجاز مشرو  ترقية عقارية ذات طابع تجاري " .
ن هن  اك رل  ط ب  ين مص  طلحين ق   انونيين      

أ
م  ن ر  الل ص  ياغة ه  ذا التعري  ت يتض   ح لن  ا ا

لمتي  از ، حي    يقص  د بح    المتي  از عم  ال ن  ص الم  ادة مختلف  ين هم  ا ح    المتي  از و عق  د ا
ولوية يقرره ا الق انون ل دين مع ين مراع اة من ه لص فته و  880

أ
من القانون المدني : " المتياز ا

ولوي ة 
أ
ل يكون للدين امتياز إل بمقتضى ن ص ق انوني " ، فه و الح   ال ذي يعط ي لص احبه ال

 عند استيفاء الدين و يكون مصدره القانون .
بخالف عقد المتياز المتعل  بالترقية العقارية فهو ذلك العقد القابل للتنازل الذي    

عمال التجارة 
أ
مالك الدولة و لمدة محددة للمرقي العقاري المؤهل لممارسة ا

أ
تمنحه مدرية ا

مالك الوطنية الخاصة بغرض 
أ
رض التابعة ل

أ
،و الذي يسمح له من رالله بالنتفا  بقطعة ا

 جاز مشرو  ترقية عقارية ذات طابع تجاري مقابل دفع إتاوة .استخدامها إلن
ن المشر  لم يوضح ما المقصود بالترقية العقارية التجارية هل المخصصة إلنجاز 

أ
كما ا

م يقصد بها الترقية العقارية غير مدعمة التي يكون الهدف منها تجاري 
أ
محالت تجارية ا

ستثني الترقية العقارية سواء كانت بقصد تحقي  الربح؟،وإن كان كذلك فلماذا لم ي

                                                 
مالك الوطنية، تعليمة وز –1

أ
المتعلقة بالعقار  28/28/0228المؤررة في  8328ارية رقم وزارة المالية، المديرية العامة ل

مالك الخاصة للدولة، نصت على تجميد كل عملية منح المتياز إلى غاية صدور الجهاز القانوني الجديد.
أ
 التابع لال
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و غير مدعمة؟، ولماذا لم يستثني الترقية العقارية الموجهة إلنجاز محالت سكنية 
أ
مدعمة ا

 غير مدعمة من مجال تطبي  عقد المتياز؟.
 21/20/0223شترك المؤرخ في من القرار الوزاري الم 50بالرجو  لنص المادة         

مالك الخاصة المحدد لشرو  التنازل عن ا
أ
و غير المبنية التابعة لال

أ
لعقارات المبنية ا

و البناء
أ
شر   حدد العمليات ذات الم ،فإن1للدولة والمخصصة إلنجاز عمليات تعمير ا

و إنجاز السكن 
أ
الطابع الجتماعي وهي التي تهدف إلى امتصاص السكن العتي  وتحسينه ا

و
أ
و السكن الريفي ا

أ
و  الجتماعي التساهمي صنت جماعي  ا

أ
البيع باإليجار صنت جماعي ا
سكنات اجتماعية تساهمية وسكنات البيع باإليجار في وكل مجمعات في مناط  يتم 

 تحديدها بموجب مقرر من الوزير المكلت بالسكن .
وعليه قصد المشر  تقسيم الترقية العقارية إلى ترقية عقارية ذات طابع اجتماعي        

ة التي تستفيد من عقد التنازل والترقية العقارية ذات تخص السكنات الجتماعية المدعم
حكام عقد 

أ
الطابع التجاري التي ل تستفيد من دعم المالي للدولة والتي تستفيد من تطبي  ا

 المتياز القابل لتحويل إلى تنازل.
 عقد المتياز القابل لتحويل إلى تنازل يستند إلى تحرير عقد المتياز لفائدة المرقيو        

العقاري قصد انجاز مشرو  ترقية عقارية ذات ط    ابع تجاري تح     ت ور  فاسخ يتح      ق  
رر  غير 

أ
غراض ا

أ
و كليا ل

أ
و استعمالها جزئيا ا

أ
رض   ية ا

أ
في حال    ة تغ    يير في وجه   ة القطع   ة ال
غراض المحددة في دفتر الشرو  

أ
و التنازل عنهاال

أ
جيرها من الباطن ا

أ
و تا
أ
 .2ا

ن المشر  الجزائري لمن رصائص هذا العقد انه و       
أ
م يحدد له عقد محدد المدة ، غير ا

دنى
أ
و ال

أ
قصى ا

أ
جل تمكين المرقين العقارين من توقيع الرهن عند ، والحد ال

أ
من ا

المطالبة بالقرض البنكي، تقرر من باب توحيد مدة منح المتياز الواجب تدوينها في 
مالك الدولة س 33العقد، و تحديدها لمدة 

أ
 .3نة بموجب مذكرة صادرة من مدرية ا

المؤه  ل يم نح عق  د المتي  از القاب  ل لتحوي  ل إل  ى تن  ازل لفائ  دة المرق  ي العق  اري المعتم  د و      
عمال التجارية، و

أ
ل إلى تنازل بع د انه اء الذي يخول له ح  النتفا  القابل لتحويللقيام بال
و المش  رو  و

أ
ك  د م  ن احت  رام دفت  ر الش  رو  ، و ل يج  وز التن  ازل ع  ن مح  ل عق  د المتي  از ا

أ
التا

                                                 
 .0223-21-01المؤررة في  31الجريدة الرسمية العدد -1
الصادرة في  08، ج ر العدد 0251قانون المالية لسنة  المتضمن 32/50/0250المؤرخ في  52-50القانون رقم  -2
35/50/0250 

مالك الوطنية تحت رقم  - 3
أ
 . 0252مارس 08بتاريخ  3022مذكرة صادرة عن المديرية العامة لال
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و تغيير استعماله في غير ما رص ص ل ه حس ب م ا تقض ي ب ه الم ادة 
أ
جيره من الباطن  ا

أ
 28تا

 . 080-51من المرسوم التنفيذي رقم 
ت اوة تق در هو من عقود المعاوضة حي  يلتزم المرقي العقاري بدفع مقابل على وكل إو       

م   الك الدول   ة ، ت   دفع  33/ 5قيمته   ا ب 
أ
م   ن القيم   ة التجاري   ة المح   ددة م   ن ط   رف مص   الح ا

م   الك الدول   ة المختص   ة إقليمي   ا
أ
، باإلض   افة إل   ى  1س   نويا و مس   بقا ل   د  ص   ندوق مفتش   ية ا

م   الك الدول   ة و ك   ذا حق   وق التس   جيل 
أ
ج   ر مص   لحة ا

أ
        مص   اريت م   نح المتي   از المتمثل   ة ف   ي ا

 .2عقاري رسم الشهر الو 
يخ  ول م  نح المتي  از للمس  تفيد من  ه الح    ف  ي الحص  ول عل  ى ررص  ة البن  اء رغ  م ع  دم          

الملكية التامة، كما يس مح ل ه بإنش اء ره ن رس مي لص الح هيئ ات الق رض عل ى الح   العين ي 
م ن المرس وم التنفي ذي رق  م  20حس ب ن ص الم  ادة العق اري الن اتج ع ن ملكي ة ح    النتف ا  

51-085. 
ن ن  ص الم  ادة        

أ
م  ن الق  انون الم  دني تش  تر  توقي  ع ال  رهن م  ن المال  ك  880ب  الرغم م  ن ا

على ملك قابل للتصرف فيه، فكيت ينفذ على هذا الوع اء العق اري وملكي ة الرقب ة تع ود إل ى 
مين عل ى الق رض يض من للبن ك تع ويض مبل غ 

أ
ن الت ا

أ
مالك الوطنية الخاصة للدولة؟، كم ا ا

أ
ا

م وال الم دين القرض دون فوائد المترتب ة
أ
، وعلي ه يبق ى للبن ك ح   المتي از الع ام عل ى ك ل ا

و يفلس .
أ
 بالقرض ما لم يهربها ا

إمكانيةع  دم تس ليم و  هادة المطابق  ة لوج ود عي  ب ف ي البن  اء ، مم  ا و م ن مخ  اطر ال رهن       
يط   رح إو   كالية ع   دم دف   ع الق   رض و كيفي   ة التنفي   ذ عل   ى ال   رهن الموق   ع راص   ة ف   ي غي   اب 

 بالتنفيذ في مثل هذه الحالت .إجراءات الخاصة 
ق ام عليه ا البن اء و ف ي      

أ
رض الت ي ا

أ
كما انه في حالة ما إذا وق ع المرق ي العق اري رهن ا عل ى ال

نف  س الوق  ت يم  نح البن  ك ق  رض لفائ  دة مش  تري الس  كن مقاب  ل رهن  ه ،ف  إن المرق  ي العق  اري 
ن رهن  ه س  يكون ف  ي الدرج  ة الثا

أ
ني  ة باعتب  اره ره  ن يج  د نفس  ه ف  ي وض  عية ل يحس  د عليه  ا ل

 ع دم تجزئ ة ال رهن 
أ
رض و طبقا لمبدا

أ
ن الرهن الواقع على قطعة ال

أ
لح  لرهن ساب  ، كما ا

فإنه يرد على القطعة و ما وّيد عليها من بناء و ل يجد بنك المشتري حال سو  او ترا  رف ع 
 اليد. 

                                                 
 .085-51من المرسوم التنفيذي  23المادة  - 1
 .20-55من القانون رقم  50المادة  - 2
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نج دها تؤك د عل ى م ن الق انون الم دني   081بالرجو  للقواعد العام ة حس ب ن ص الم ادة        
و بع  ض م  ن ح    النتف  ا  المناس  ب للرقب  ة، 

أ
ثب  وت ح    الش  فعة لمال  ك الرقب  ة إذا بي  ع ك  ل ا

حك  ام الش  فعة ف  ي حال  ة البي  ع ب  المزاد العلن  ي عم  ال 
أ
لك  ن و م  ن جه  ة ل يج  وز التمس  ك في  ه با

ن الدول   ة ه   ي مالك   ة للرقب   ة 088ب   نص الم   ادة 
أ
،  فك   ان م   ن 1م   ن الق   انون الم   دني ، رغ   م ا

 
أ
جدر ا

أ
 ن يتدرل المشر  بنص راص يؤكد من رالله على ثبوت ح  الشفعة للدولة.ال

لهذا يجب انجاز هذا المشرو  في ظل احترام قواعد ومعايير التعمير والهندسة المعمارية، 
جل المحدد في عقد المتياز مطابقا لدفتر الشرو ، 

أ
وفور النجاز الفعلي للمشرو  رالل ال

وبعد موافقة اللجنة التقنية الولئية، يتم تحويل المتياز  المثبت بموجب وهادة المطابقة
 إلى تنازل بطلب من المرقي العقاري.

ن فكرة تحول عقد المتياز إلى عقد التنازل بمجرد إثبات إتمام النجاز مخالفة      
أ
غير ا

حكام نص المادة 
أ
من القانون المدني  521للقواعد العامة فيما يخص تحويل العقد طبقا ل

ن ا
أ
رر صحيح وا

آ
ن يتضمن عقد ا

أ
و قابل لإلبطال، وا

أ
ن يكون العقد باطل ا

أ
لذي يشتر  ا

تنصرف إرادة المتعاقدين إلى هذا العقد الصحيح بهدف استقرار المعامالت عن طري  
 .2إنقاذ العقد بتطبي  هذه الن رية

وكل هذه الشرو  غير متوفرة في هذه الفكرة، وعليه يكون التحول بقوة القانون ل        
مالك الوطنية 

أ
طراف المتعاقدة إلى ذلك، وهذا لخصوصية التصرف في ال

أ
لتجاه إرادة ال

لوفة في القواعد العامة. 
أ
حكام وورو  غير ما

أ
 الخاصة التي تتضمن ا

جراءاا االستفادة  لى تنازلالمبحث الثااي:  شروط و ا   من عقد االمتياز قابل لتحويل ا 
ول من توفر جملة من        

أ
كد ا

أ
يتطلب منح عقد المتياز قابل لتحويل إلى تنازل التا

الشرو  المحددة قانونا ثم متابعة بقية اإلجراءات القانونية التي تمنح قرار الستفادة من 
التجسيد الفعلي للمشرو   هذا العقد و من تحويل المتياز إلى تنازل بعد التحق  من

 العقاري المطاب  لدفتر الشرو . 
ول :

أ
 شروط منح االمتياز القابل لتحويل الى تنازل الم لم اال

و كانت متعلقة       
أ
يقتضي منح المتياز توفر ورو  سواء كانت متعلقة بالعقار بحد ذاته ا

و بالنشا  الذي يمارسه.
أ
 بالمستفيد من المتياز ا

                                                 
 .022، ص  0255ريع الجزائري ، دار هومة، شفعة في التش،ح  ال شاحمد دغي - 1
 .0250شر الجزائر طبعة منقحة و معدلة موفم للن علي فاللي، اللتزامات، الن رية العامة للعقد، –2
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راضي التي  085-51من المرسوم التنفيذي رقم  20فبالرجو  لنص المادة          
أ
فإن ال

ن تكون 
أ
ن تكون موضو  منح امتياز القابلة للتحويل إلى تنازل هي التي يجب ا

أ
يمكن ا

راضي هو التنازل لذلك 
أ
ن مصير هذه ال

أ
مالك الوطنية الخاصة و العبرة من ذلك ا

أ
تابعة لال

م
أ
ن تكون تابعة لال

أ
وفي طور التخصيص ل يتصور ا

أ
الك العامة لدولة، غير مخصصة ا

 لفائدة مصالح عمومية تابعة للدولة لتلبية حاجياتها.
نقصد بالعقارات المخصصة هي عقارات مملوكة ملكية راصة للدولة ، غير انها و       

ن تكو
أ
ن موضو  امتياز محمية وفقا لقواعد حماية الملكية العمومية ، و بذلك ل يمكن ا

ن تكون ية العقارية، والترق
أ
بالنسبة للعقارات التي هي في طور التخصيص فيتعين ا

موضحة توضيحا دقيقا عندما ل تقوم اإلدارات بمسك سجالت تتضمن العقارات موضو  
 .1التخصيص 

دوات        
أ
و قابلة للتعمير مثلما هي محددة في ا

أ
ن تكون واقعة في قطاعات معمرة ا

أ
وا

المعدل و المتمم المتعل   08-82ص عليها بموجب القانون التهيئة والتعمير المنصو
 . شرو  واستخراج عقود التعمير المطلوبةبالبناء و التعمير ، حتى يمكن انجاز فيها الم

ساسي الذي وضعه المشر  الجزائري من رالل المرسوم التنفيذي رقم 
أ
ما الشر  الثاني ال

أ
ا
ن ي 51-085

أ
كون مرقيا عقاريا ،عمال بمفهوم المادة في وخص المستفيد من هذا العقد هو ا

و معنوي يبادر  20-55من القانون رقم  23
أ
التي عرفته على انه: " هو كل وخص طبيعي ا

و تدعيم 
أ
و إعادة هيكلة ا

أ
و تجديد ا

أ
هيل ا

أ
و إعادة تا

أ
و ترميم ا

أ
بعمليات بناء مشاريع جديدة ا

هيل الشبكات قصد
أ
و تهيئة  و تا

أ
حد هذه التدرالت ا

أ
جيرها "  بنايات تتطلب ا

أ
و تا
أ
 بيعها ا

ما بالرجو  إلى لنص المادة       
أ
المعدل و المتمم  80-50من المرسوم التنفيذي رقم  20ا

و معنوي يحوز اعتمادا و يمارس 
أ
نه: " كل وخص طبيعي ا

أ
نه عرف المرقي العقاري با

أ
نجد ا

 " . 20-55نشا  الترقية العقارية كما هو محدد في القانون 
ن       

أ
يكون جزائريا تاجرا و معتمدا مسجل في الجدول الوطني للمرقين  فيشتر  فيه ا

ن يكون متمتعا بحقوقه الك فالة المتبادلة ومنخر  في صندوق الضمان وقارين والع
أ
ا

ديبي بصفة 2المدنية 
أ
 تا
أ
و لم يكن قد وطب مسبقا من مهنة المرقي العقاري بسبب رطا

 .3نهائية و لم يسحب منه العتماد

                                                 
حدث التعديالت ،  - 1

أ
مالك الوطنية العقارية   دراسة وفقا ل

أ
احمد جبوري ، الن ام القانوني لالمتياز في مجال ال

طروحة مقدمة لنيل وهادة الدك توراه ، كلية الحقوق ، جامعة البليدة 
أ
 .028،ص  0250، سنة  0ا
 .20-55من القانون رقم  05المادة - 2
 . 20-55من القانون  20المادة  الفقرة الثانية  و 0المادة   - 3
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ن يرتبط منح عقد المتياز بمشاريع الترقية العقارية ذات الطابع إضافة ل         
أ
ذلك يجب ا

بالتالي تستثنى من مجال التطبي  المشاريع التي تدرل في نطاق الترقية والتجاري، 
و المدعمة من طرف رزينة الدولة كما سب  توضيحه. 

أ
 العقارية ذات الطابع الجتماعي ا

لى تنازل  جراءاا منح االمتياز القابل للتحويل ا   الم لم الثااي: ا 
كل مرقي عقاري  يرغب في الحصول على عقد امتياز قابل للتحويل إلى تنازل تتوفر فيه     

يتكون من طلب موجه إلى الوالي المختص  1الشرو  المطلوبة قانونا عليه إعداد ملت
فة المالية التقديرية ل مخطط تمويل يبين التكلإقليميا بصفته رئيس اللجنة التقنية يشم

و من العتمادات المالية للمشرو  ،و
أ
المبلغ الذي يقدمه المرقي العقاري من راس ماله ا

قد اوتر  المشر  والتقديمات المحتمل تجنيدها ، والتي يمكنه الحصول عليها بالقروض 
ن يكون له القدرا 

أ
صال لعتماد المرقي العقاري ا

أ
ت المالية الكافية للمبادرة في الجزائري ا

يثبت ذلك بتصريح ورفي يثبت فيه إمكانياته في تعبئة ، و2مشاريع الترقية العقارية 
ك تتاب الضمان لد  مع اللتزام بإحضار وهادة ا 3الموارد المالية الكافية إلنجاز مشروعه 

مرصندوق الضمان و
أ
بالبيع على  الك فالة المتبادلة للترقية العقارية عندما يتعل  ال

 .4التصاميم 
عليه تقديم البطاقة تقنية تتضمن المحتويات ، الوصت المفصل للمحالت المبرمج و      

جل إنجازها، من تحديد المساحة الضرورية إلنج
أ
از المشرو  ،وتكلفة احتياجاته وا

كما يقدم ما يثبت صفته كمرقي عقاري بتقديم نسخة من اعتماد، و نسخة من ، اإلنجاز
، و السجل التجاري 5ة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين المعتمدينوهاد

ساسي للمرقي العقاري 
أ
، و كذا حصيلة و جدول الحسابات لنتائج السنوات 6و القانون ال

                                                 
 .085-51من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة  - 1
 .20-55من القانون رقم  50المادة  - 2
يتعل  بإثبات الموارد المالية  22/50/0250قرار وزاري مشترك   وزير السكن و العمران ووزير المالية   مؤرخ في  - 3

 53/25/0250بتاريخ  20جريدة رسمية عدد  الكافية لك تساب صفة المرقي العقاري ،
و رد التسبيقات المدفوعة من قبل المقتنيين حالة عدم وضع  - 4

أ
لن الصندوق يحل محل المرقي العقاري إلتمام النجاز ا

ساس البناء عمال بنص المادة 
أ
المؤرخ في  585-50من المرسوم التنفيذي رقم  20، المادة 20-55من القانون رقم  10ا
المتضمن لشرو  حلول صندوق  الضمان و الك فالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني المالك  21/22/0250

 .58/22/0250الصادرة في  30العقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية و كيفيات ذلك، الجريدة الرسمية العدد 
 .80-50من المرسوم التنفيذي رقم   01المادة  - 5
ن المرقي العقاري تاجرا ، فإنه يخضع إلى التسجيل في السجل التجاري حسب المادة  باعتبار - 6

أ
من القانون  20/25ا

 .20-55رقم 
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ريرة التي توضح الشفافية في ممارسة نشاطه بما يتواف  و الثقة في المعامالت 
أ
الثالث ال
 . 1التجارية
يه توضيح تصميم المشرو  مرفقا بمواصفات السكن و تصريح يبين مؤهالت علو       

و إنجاز المشاريع العقارية و موضحا قدرته على التمويل.
أ
 المرقي العقاري في مجال دراسة ا

مانة اللجنة التقنية المكلفة بالبت في طلبات منح       
أ
ثم يتم إرسال هذا الملت إلى ا

فإن  085-51من المرسوم  20طبقا للمادة تنازل للدراسة ، ول للتحويل إلى المتياز القاب
مالك الدولة هذه اللجنة

أ
و ممثله رئيسا، المدير المكلت با

أ
، المدير تتكون من الوالي ا

يمكن للجنة والمدير المكلت بالستثمار، و ،ولهندسة المعمارية  والبناء المكلت بالتعمير
وغ
أ
ن يساعدها في ا

أ
ي وخص يمكن ا

أ
ن تستعين با

أ
 الها .ا

بعد موافقة اللجنة التقنية الولئية على منح المتياز ،يصدر قرار من الوالي المختص و       
مالك 2إقليميا يررص بالمتياز 

أ
، يكرس قرار الوالي بمنح المتياز بعقد إداري تعده مصالح ا

الدولة مرف  بدفتر الشرو  .و ذلك في مدة ل تتجاوز ثالثين يوما بعد صدور القرار الولئي 
جال 

آ
و هذا حتى يتسنى للمرقي العقاري الحصول على ررص البناء و إنجاز المشرو  في ال

 . 3المحددة 
 و       

أ
مر بعملية البيع على التصاميم  فإنه يتعين على المحاف ين العقاريين إذا تعل  ال

وير إلى مراجع عقد المتياز في
أ
هذا لتحديد وضعيتهم البطاقات العقارية للمستفيدين و التا

رر  يتعين على الموثقين تدوين بند في العقد المكرس والقانونية من جهة ، 
أ
من جهة ا
ن الحقوق المك تسبة من طرف المستفيدين بعنوان  لعملية البيع على التصاميم توضح
أ
با

لية ح  ملكية عند تحويل المتياز  إلى تنازل و بعد 
آ
المتياز الممنوح للمرقي تصبح بصفة ا

 استالمهم لمحاضر التسليم ،و يخضع العقد إلى إجراءي التسجيل و الشهر العقاري .
ثار المترتبة على منح عقد االمتيا

أ
لى تنازلالمبحث الثالث : اال  ز القابل لتحويل ا 

تزامات تقع على المرقي يترتب على منح عقد المتياز القابل لتحويل إلى تنازل ال     
و فسخه إذا لم يلتزم بدفتر ورو  هذا العقد العقاري و

أ
التي تنتهي بتحويل العقد إلى تنازل ا

. 
 

                                                 
 الثقة في المعامالت التجارية.- 1

أ
 السجل التجاري يعمل على وهر المركز القانوني للتجار بما يتواف  مع مبدا

 .500ص  022فة الجزائر عمار عمورة الوجيز في ورح القانون التجاري دار المعر 
 .085-51من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  - 2
 .085-51من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة   - 3
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ول

أ
 قابل لتحويل الى تنازل: التزاماا المرقي الإقاري  ي اطار عقد االمتياز الم لم اال

وهر  22يلتزم المرقي العقاري بالنطالق في إنجاز المشرو  رالل مدة ل تتجاوز ستة       
أ
ا

 من تاريخ تسلمه ررصة البناء ، 
أ
جال  المحددة لإلنجاز في هذه الررصة ما تبدا

أ
وباحترام ا

وغا
أ
جال انطالق وتنفيذ ال

آ
ل بنفس عد  في حالت القوة القاهرة، حي  يتم تمديد ا

من دفتر  05المدة التي تعذر على المستفيد من الررصة اللتزام بها عمال بنص المادة 
 . 085-51من المرسوم التنفيذي رقم  50الشرو  والمادة 

ساس       
أ
مالك الدولة على ا

أ
مع التزامه بدفع إتاوة إيجاريه سنوية محددة من قبل مصالح ا

رض 5/33
أ
و إعفاء من دفع مختلت من القيمة التجارية للقطعة ال

أ
ي تخفيض ا

أ
ية دون ا

مسبقا لد  صندوق رئيس مفتشية ، وتدفع هذه اإلتاوة سنويا و1الحقوق و الرسوم الواجبة 
قصاه 

أ
جل ا

أ
مالك الدولة المختصة إقليميا  في ا

أ
يوما ابتداء من تاريخ تبليغ اإلتاوة و في  51ا

سبو 
أ
جل ا

أ
جل التسديد في ا

أ
من  %25مع غرامة تقدر ب   حال عدم الدفع يتم إعذاره من ا

،مع  تسديد الرسوم و الضرائب وتحمل كل المصاريت المترتبة على 2المبلغ المستح 
رضية رالل مدة المتياز

أ
و التي تلح  بالقطعة ال

أ
تحمل الرتفاقات ، ومنح عقد المتياز ا

عباء المترتبة على الوعاء العقاري محل المتياز
أ
دفتر الشرو  ، وتنفيذ التزاماته طبقا ل3وال

رض محل عقد المتياز الالمحدد قانونا  ل سيما 
أ
جير ال

أ
قابل لتحويل إلى اللتزام بعدم تا

رضية في تنازل من الباطن
أ
و كل القطعة ال

أ
و تغيير استعمال جزء ا

أ
عدت له ، ا

أ
غير ما ا

ن عدم احترام هذا القيد يشكل ررقا لبنود دفتر الشرو  و على تحت طائلة الفسخ
أ
، ذلك ا

 منه. 28الخصوص نص المادة وجه 
لى تنازل  الم لم الثااي : ااتهاء عقد االمتياز قابل لتحول ا 

و      
أ
ي وقت باتفاق الطرفين ا

أ
ينتهي عقد المتياز قابل لتحويل إلى تنازل بالفسخ في ا

مالك الدولة إذا لم يحترم المستفيد بنود دفتر ال
أ
شرو  بعد توجيه بمبادرة من مدرية ا

إعذارين له برسالة موصى عليها مع إوعار بالستالم بدون جدو  ليفسخ العقد قضائيا، 

                                                 
 .085-51من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة  - 1
 .085-51من دفتر الشرو  النموذجي الملح  بالمرسوم التنفيذي رقم  50المادة  - 2
مالك الدولة وحقوق التسجيل ورسم الالمتمثلة في دفع –3

أ
جرة مصلحة ا

أ
من نفس دفتر  28شهر عمال بنص المادة ا

رضية موضو  المتياز 
أ
رر  التي قد تلح  بالقطعة ال

أ
الشرو ، كما يلتزم بتحمل كل الضرائب والرسوم والمصاريت ال
عباء المحددة في نص المادة 

أ
ر وتحمل الرتفاقات التي قد تقل من نفس الدفت 20رالل مدة المتياز، وتحمل كل ال

رضية محل المتياز عمال بالمادة 
أ
 من نفس الدفتر. 21القطعة ال
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جل زائد وإذا كان سبب اإلرالل ناتجا عن قوة قاهرة فإنه يترتب على الفسخ 
أ
تعويضا من ا

 
أ
ضافها المستفيد من عقد المتياز من رالل ال

أ
وغال المنجزة بصفة القيمة المحتملة التي ا

  امية، ن
أ
وغال البناء المنجزة غير قابلة للهدم وموافقة للبرنامج المقرر ولررصة وكانت ا

رضية 
أ
مالك الدولة زائد القيمة المحتملة المقدمة للقطعة ال

أ
البناء، وتحدد مصالح ا

موضو  منح المتياز دون تجاوز هذا المبلغ قيمة الموارد وسعر اليد العاملة المستعملة 
الفقرة الثالثة من دفتر  52والمادة  085-51ن المرسوم التنفيذي رقم م 50عمال بالمادة 

 ورو  الملحقة بهذا المرسوم التنفيذي.
على سبيل التعويض في حالة عدم  ٪ 52تدفع الدولة التعويض نفسه مع اقتطا  نسبة       

جل اإلضافي المنصوص عليه في نص المادة 
أ
من دفتر  05إتمام المشرو  عند انتهاء ال

و 
أ
ي تعويض في حالة انجاز بنايات غير مطابقة للمقرر و/ا

أ
نها ل تلتزم با

أ
الشرو ، غير ا

ولم يحترمها، ويتحمل نتائج الهدم وإعادة 
أ
جال اإلنجاز ا

أ
لررصة البناء سواء احترم ا

ثقلت 
أ
نها ا

أ
صلية، كما تحول المتيازات والرهون التي يحتمل ا

أ
رضية لحالتها ال

أ
القطعة ال

رضية بس
أ
بب المستفيد من المتياز المخل بالتزاماته على التعويض الناجم عن القطعة ال

 من دفتر الشرو . 52الفسخ عمال بنص المادة 
جل سنتين 

أ
ما إذا احترم المرقي العقاري التزاماته وطلب تحويل العقد إلى تنازل رالل ا

أ
ا

جل المحدد إلنهاء اإلنجاز، فإن طلبه يدرس من قبل اللجنة التق
أ
نية المختصة من انتهاء ال

جل ل يتعد  وهرا واحدا من تاريخ استالمه عمال بنص المادة 
أ
من المرسوم  28في ا

ساس القيمة التجارية التي حددتها مصالح 085-51التنفيذي رقم 
أ
، ليتم التحويل على ا

تاو  التي تم دفعها بعنوان منح 
أ
مالك الدولة عند منح المتياز مع رصم مجمو  ال

أ
ا

ما إذا1المتياز
أ
جال تقديم طلب تحويل عقد المتياز  ،ا

أ
و ا
أ
جال انجاز المشرو  ا

أ
لم يحترم ا

رضية دون  رصم، وإذا لم يقدم 
أ
إلى تنازل فإنه ملزم بدفع القيمة التجارية للقطعة ال

مالك 
أ
طلب التحويل فيعتبر مخل بالتزاماته تحت طائلة متابعته قضائيا من طرف مدير ا

 .الدولة بصفته ممثال عن وزير المالية
بعد تحويل العقد لتنازل ل يمكن للمرقي العقاري القيام ببيع السكنات والمحالت و       

مالك الدولة ، التي المعنية إل بعد الحصول على 
أ
وهادة رفع اليد المسلمة من إدارة ا

تشهد على تسديد القيمة المستحقة بعنوان تحويل المتياز إلى تنازل والشهر المسب  

                                                 
شرو  النموذجي الذي يحدد البنود والشرو  التي تطب  على منح المتياز القابل للتحويل إلى من دفتر ال 23المادة  –1

مالك الخاصة للدولة والموجهة إل
أ
راضي التابعة لال

أ
    نجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، تنازل على ال

 .28ص 
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رضية، لعقد الملكية ال
أ
وبهذا يستطيع نقل ملكيته لفائدة المقتنيين دون نهائي للقطعة ال

مالك الدولة بمراقبة إتمام إ
أ
وكال يذكر فيما كان يرتبه عقد المتياز، وبما يسمح لمدرية ا

جله عقد المتياز قابل لتحويل إلى عقد التنازل.
أ
 المشرو  وفقا للغرض الذي ابرم من ا

ن العقد يبرم قبل إتمام اإلنجاز، لهذا      
أ
مر يختلت ل

أ
في حالة البيع على التصاميم فإن ال

عند تحرير العقد قد ل يملك المرقي العقاري سو  ح  النتفا  بموجب عقد المتياز لكن 
قابل لتحويل لتنازل بعد اإلنجاز الفعلي للمشرو  وعليه فال يمكن للمرقي العقاري إعداد 

اضر الحيازة قبل انجاز عملية تحويل المتياز إلى تنازل التي يتم تكريسها وتسليم مح
من  53قانونا بعقد إداري مشهر بالمحاف ة العقارية المختصة إقليميا عمال بنص المادة 

، لتحول ح  الملكية تلقائيا لفائدة المالك مشتركين فور 085-51المرسوم التنفيذي رقم 
بالمحاف ة العقارية بقوة القانون دون حاجة لتحرير عقد وهر عقد التحويل إلى تنازل 

جزاء 
أ
تنازل لفائدتهم بما يخالت القواعد العامة ، حي  تنتقل ملكية ح  النتفا  وكل ال

و على الشيو  لفائدة جماعة المالكين في 
أ
المنجزة وملكية الرقبة للوعاء العقاري كاملة ا
ثر رجعي منذ وهر 

أ
عقد البيع على التصاميم لفائدة المقتني ، حالة بيع بناية جماعية با

ولهذا يشتر  الموث  محرر عقد البيع على التصاميم العقد اإلداري المتضمن تحويل عقد 
المتياز إلى عقد التنازل بهدف استكمال إجراءات عملية البيع على التصاميم بتحرير 

 .1محضر الحيازة
نه في حالة عدم احترام المرقي العقاري ع 

أ
ند تنفيذ مشروعه المرتبط بعقد البيع على غير ا

التصاميم للتزاماته المحددة في دفتر الشرو  لعقد المتياز، فإن صندوق الضمان 
والك فالة المتبادلة بصفته ضامن لتنفيذ التزامات المرقي العقاري وإلتمام اإلنجاز يمكن له 

ن يحل محل المرقي العقاري المتخلت عن تنفيذ التزامه قصد مو
أ
اصلة إتمام المشرو ، ا

بهدف تحول المتياز لتنازل وانتقال الملكية لفائدة المالك بموجب هذا العقد عمال بنص 
ن يكون تدرل 580-51من المرسوم التنفيذي رقم  50المادة 

أ
، ونحن نر  ضرورة ا

الصندوق إلزامي في هذه الحالة بصفته ضامن لتنفيذ التزامات المرقي العقاري عمال بنص 
ن يتم اإلنجاز في   20-55من القانون رقم  10ة الماد

أ
ن له طابع تعاوني فله ا

أ
لسيما وا

حدود المبالغ المدفوعة من قبل المقتني وبمبالغ الوتراك الذي يدفعها المرقين 
و ارتياري للصندوق حتى نحافظ على الضمانات 

أ
العقارين، ول يكون تدرله جوازي  ا

                                                 
 .085-51من المرسوم التنفيذي رقم  53المادة –1
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ين يكون ضمان إتمام  الخاصة الممنوحة لمقتني هذا العقار
أ
ساسات ا

أ
راصة بعد وضع ال

 اإلنجاز بتدرل الصندوق إلزامي.
 الخاتمة

وعية العقارية 
أ
بعدما كانت مشاريع الترقية العقارية التجارية محرومة من الستفادة من ال

مالك الوطنية الخاصة ، في حين السكنات المدعمة تستفيد من التحفيزات من 
أ
التابعة ل

راضي، رالل تسهيل ال
أ
إلى المشر  الجزائري انتهى دفع بالتقسيط عند التنازل عن هذه ال

القابل لتحويل إلى تنازل في  تطبي  عقد المتياز من راللحل قانوني لإلوكال المطروح 
وفرض الرقابة على مد  احترام تخصيص المشاريع وعدم ، مجال الترقية العقارية التجارية

جله
أ
الوعاء العقاري، و اللتزام بدفتر الشرو  تحت طائلة  رروجها عن الغرض الممنوح ل
 فسخ العقد في حالة مخالفته .

ن عدم اعتبار المرقي العقاري مستثمر يحرمه من الستفادة من امتيازات الممنوحة 
أ
غير ا

لدعم الستثمار و ل يشجعه على تحمل اللتزامات المحددة في دفتر الشرو  عقد المتياز 
ازل و بالتالي النفور من مشاريع الترقية العقارية التجارية على حساب قابل لتحويل لتن

رر   المشاريع
أ
المدعمة راصة مع عدم استقرار المن ومة القانونية المحددة إلجراءات  ال

مالك الوطنية الخاصة و تجميد تطبيقها بموجب تعليمات 
أ
صادرة من الستفادة من ال

مالك الدولة.
أ
 مدرية ا

 :يلي ما ولهذا نقترح 

 .اإلطاراعتبار المرقي العقاري مستثمر يستفيد من المتيازات الممنوحة في هذا  -

مالك  -
أ
تحقي  استقرار في المن ومة القانونية التي تضبط احكام الستفادة من ال

مالك الدولة  ةمديريالتعارض بين تعليمات  والحد منالعقارية الوطنية الخاصة 
أ
              ا

 .والقوانين التشريعية

كيد  -
أ
ر  على ح  الدولة في ممارسة ح  الشفعة في حالة البيع بالمزاد شالمتا

 العلني للعقار محل عقد المتياز القابل لتحويل إلى تنازل باعتبارها مالكة للرقبة
             الك فالة المتبادلة لضمان إتمام اإلنجاز صندوق الضمان ول اللزامي ضرورة تدرل-
عقد المتياز القابل لتحويل  إطارعند الستفادة من وعاء عقاري في رو  شاللتزام بدفتر الو

  .شرو  عقاري بهدف البيع على التصاميمإلنجاز م إلى تنازل
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 قائمة المراج :
 الكلتم:-
 . 0255ريع الجزائري ، دار هومة، شفعة في التش،ح  ال شاحمد دغي -
ولى، دارحسين فريحة، -

أ
 .513، ص 0255الخلدونية، الجزائر، ورح منازعات اإلدارية، الطبعة ال

 .0250شر الجزائر علي فاللي، اللتزامات، الن رية العامة للعقد،طبعة منقحة و معدلة موفم للن –
 .502-538-508، ص ص 0221محمد صغير بعلي، القرارات اإلدارية بدون رقم طبعة، دار العلوم،  –

-M’hamed Sahraoui ,profession promoteur immobilier ,éditions sopiref ,Alger ,2008 
,p 23. 

 اطروحاا دكلتوراه-
ليات القانونية والمؤسساتية لتن يم العقار الصناعي في الجزائر، رسالة  –

آ
كريمة وايب بشا، ال

 .0253، مارس 20دك توراه تخصص القانون العقاري البليدة 
حدث  -

أ
مالك الوطنية العقارية   دراسة وفقا ل

أ
احمد جبوري ، الن ام القانوني لالمتياز في مجال ال

طروحة مقدمة لنيل وهادة الدك توراه ، كلية الحقوق ، جامعة البليدة 
أ
 .0250، سنة  0التعديالت ، ا

 ريإية شالنصوص الت -
المدني المعدل و المتمم الجريدة المتضمن القانون  02/28/5801المؤرخ في  18-01المر رقم  -

 .32/28/5801المؤررة في  08الرسمية العدد 
مر رقم  –

أ
سيس السجل  50/55/5801المؤرخ في  00-01ال

أ
راضي العام وتا

أ
المتضمن إعداد مسح ال

 . 5801/ 58/55الصادرة في  80، الجريدة الرسمية العدد العقاري 
 52المتعل  بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية العدد  25/50/5882المؤرخ في  08-82القانون رقم -

 المعدل و المتمم 58/20/5882المؤررة في 
مالك الوطنية، الجريدة الرسمية  25/50/5882المؤرخ في  32-82القانون رقم -

أ
المتضمن قانون ال

 ، المعدل والمتمم .20/50/5882الصادرة في  10العدد 
راضي المحدد  03/55/0228المؤرخ في  02-28القانون رقم -

أ
لشرو  ولكيفيات منح المتياز على ال

مالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية العدد 
أ
 22التابعة لال
 .02/55/0228الصادرة في 

راض  25/28/0228المؤرخ في 20-28القانون رقم  -
أ
ي المحدد لشرو  و  كيفيات منح المتياز على ال

مالك الخاصة للدولة و الموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، ج ر العدد 
أ
المؤررة في  08التابعة لال

 المعدل و المتمم . 20/28/0228
المتعل  بنشاطات الترقية العقارية، الجريدة الرسمية  50/20/0255المؤرخ في  20-55القانون رقم  -

 .22/23/0255المؤررة في  50العدد 
المعدلة  0255المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  58/20/0255المؤرخ في  55-55القانون رقم -

حكام المواد 
أ
مر رقم  21،28،28، 23ل

أ
المؤررة في  02، الجريدة الرسمية العدد 20-28من ال

 المعدل و المتمم. 20، ص02/20/0255
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 28، المعدل لنص المادة 0251المتضمن قانون المالية  32/50/0250المؤرخ في  52-50القانون رقم -
مر رقم 

أ
راضي الذي يحدد  25/28/0228المؤرخ في  20-28من ال

أ
ورو  وكيفيات منح المتياز على ال

مالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية ،الجريدة الرسمية العدد 
أ
 08التابعة لال
 .03، ص 0250/ 35/50الصادرة في 

 النصوص التنظيمية-
راضي المحدد  03/55/5885المؤرخ في  010-85المرسوم التنفيذي رقم -

أ
لشرو  وكيفيات التنازل على ال

مالك الدولة الخاصة والمخصصة لعمليات التعمير والتهيئة العقارية ، 
أ
و المبنية التابعة لال

أ
العارية ا

 )الملغى(.00/55/5885المؤررة في  22الجريدة الرسمية العدد 
ورة الذي يحدد مستويات المساعدة المبا 21/52/0252المؤرخ في  031-52ذي رقم المرسوم التنفي–

و بناء السكن الريفي ومستويات درل طالبي هذه السكنات 
أ
الممنوحة من الدولة لقتناء سكن جماعي ا

 .20/52/0252، الصادرة في 18وكيفيات منح هذه المساعدة، الجريدة الرسمية العدد 
المحدد لنموذج الملكية المشتركة المطب  في  20/23/0250المؤرخ في  88-50 المرسوم التنفيذي رقم-

 . 52/23/0250الصادرة في  50الجريدة الرسمية العدد  مجال الترقية العقارية
المتضمن لشرو  حلول صندوق  الضمان و  21/22/0250المؤرخ في  585-50المرسوم التنفيذي رقم -

عقارية محل مقتني المالك العقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية و الك فالة المتبادلة في الترقية ال
 58/22/0250الصادرة في  30كيفيات ذلك، الجريدة الرسمية العدد 

المحدد لشرو  و كيفيات منح المتياز  02/52/0251الصادر بتاريخ  085-51المرسوم التنفيذي رقم -
راضي التا

أ
مالك الخاصة للدولة و الموجهة إلنجاز مشاريع الترقية القابل للتحويل إلى تنازل على ال

أ
بعة ل

 .20/55/0251مؤررة في  18العمومية ذات الطابع التجاري ، الجريدة الرسمية عدد 
 القراراا الوزارية -
و  21/20/0223المشترك المؤرخ في القرار الوزاري -

أ
الذي يحدد ورو  التنازل عن العقارات المبنية ا

و بناء ،الجريدة غير المبنية ال
أ
مالك الخاصة للدولة والمخصصة إلنجاز عمليات تعمير ا

أ
تابعة لال

 .01/21/0223المؤررة في  31الرسمية العدد 
يتعل  بإثبات  22/50/0250قرار وزاري مشترك   وزير السكن و العمران ووزير المالية   مؤرخ في  -

 53/25/0250بتاريخ  20جريدة رسمية عدد  الموارد المالية الكافية لك تساب صفة المرقي العقاري ،
 التإليماا  و وثائق االدارية -
عصرنة ومساعدة اإلصالحات اإلدارية، التكوين في المهام الرئيسية للمديرية   MEDAبرنامج التعاون-

مالك الدولة في 
أ
مالك الوطنية، مادة قانون ا

أ
-TDR66رقم المرجع  08/52/0222العامة لال

M.D.E.I.K  52-28ص ص. 
مالك الوطنية والعقارية، المذكرة –

أ
مالك الوطنية مديرية عمليات ال

أ
وزارة المالية، المديرية العامة لال

 .52/28/5881المؤررة في  20225رقم 
مالك الوطنية، المذكرة رقم -

أ
 .58/20/0221المؤررة في  0230وزارة المالية، المديرية العامة ل
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مالك الوطنية، تعليمة وزارية رقم وزارة المالية، المديرية العامة –
أ
 28/28/0228المؤررة في  8328ل

مالك الخاصة للدولة، نصت على تجميد كل عملية منح المتياز إلى غاية 
أ
المتعلقة بالعقار التابع لال

 صدور الجهاز القانوني الجديد
مالك الوطنية، التعليمة الوزارية رقم -

أ
المؤررة في  20801وزارة المالية، المديرية العامة لال

32/22/0228 . 
مالك الوطنية، التعليمة الوزارية رقم  -

أ
المؤررة في  28200وزارة المالية، المديرية العامة لال

50/28/0228. 
مالك الوطنية، التعليمة رقم -

أ
 .08/25/0250المؤررة في  22825وزارة المالية، المديرية العامة لال

مال  -
أ
 . 0252مارس 08بتاريخ  3022ك الوطنية تحت رقم مذكرة صادرة عن المديرية العامة لال

 



                                                                                          ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي           
 يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( جامعة-والعولمةالسيادة  مخبر-السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

عمال عقود
أ
ال  

 

 
273 

 

عمال االحتفاظشرط 
أ
 بالملكية في عقد اال

 )دراسة حالة عقد الليزينغ( 
      نوال قحموصد. 
     )

أ
ستاذة محاضرة )ا

أ
 ا

 1جامعة الجزائر  ،كلية الحقوق
gamyam49@yahoo.fr 

 
 مقدمة

و إستمراره  للمال لكي يتجهز بما يلزمه       
أ
جل قيامه ا

أ
يحتاج كل مشروع إقتصادي من ا

موال وذلك لمواجهة التغييرات اإلقتصادية واإلجتماعية التي تحيط به ولمواكبة 
أ
من ا

و الشركة  التطورات التكنولوجية، وكذلك لزيادة الطاقة اإلنتاجية. وبالتالي فإن المؤسسة
أ
ا

ن التمويل 
أ
التي تحقق هذا المشروع اإلقتصادي تحتاج إلى التمويل طيلة مسارها، ول

يشكل الضالة الكبرى التي تشهدها المؤسسات والمعادلة الصعبة التي تواجه القائمين 
فضل 

أ
خيرة في حالة البحث الدائم عن ا

أ
بإدارة هذه المشاريع منذ ولدتها فإن هذه ال

 وسائل التمويل.
صول      

أ
س المال الالزم لتزويدها بالمعدات وال

أ
يقصد بالتمويل حاجة المؤسسات إلى را

 
أ
سمالية سواء عند تا

أ
ثناء حياتها اإلنتاجيةالرا

أ
و ا
أ
والذي ينقسم إلى مصادر تمويل  .سيسها ا

خرى ، و ةخليدا
أ
يقصد بالتمويل الداخلي للمؤسسة مجموعة الموارد التي يمكن  ة.خارجي ا

ساسا في التمويل  عليها بطريقة ذاتية دون اللجوء إلى الخارجللمؤسسة الحصول 
أ
وتتمثل ا

ما التمويل الخارجي ف ،الذاتي
أ
ساسا في القروض يا

أ
    كون عن طريق الغير وتتمثل ا

       لمؤسسة إحتياجاتها المالية عن طريق اإلقتراض من البنوك، لتوفر التي ، المصرفية
و بواسطة السندات.

أ
و من الجمهور ، ا

أ
 ...إلخ.ا
و غير  تكون وسائل  التمويل هذه غير كافية لسد حاجيات  المؤسسة، لكن غالبا ما     

أ
ا

خرى مستحدثة تناسبها والتي بحث دائما ت لهذا مناسبة لها
أ
المؤسسة عن وسائل خارجية ا

 .يجاري اإلعتماد اإل عقد بينها منوتعجز وسائل التمويل التقليدية من توفيرها، 
 على الحياة التجارية في    

أ
 العديد من اإلتفاقات والعقود القرن الماضيوما دام قد طرا

لمسايرة التقدم التكنولوجي الذي يتسم به عصرنا الحالي، والتي من الصعب إدراجها 

mailto:gamyam49@yahoo.fr
mailto:gamyam49@yahoo.fr
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ت عقودالكالسيكية  ضمن العقود
أ
نذاكجديدة  نشا

 
ومن بينها عقد اإلعتماد اإليجاري  ا

يتم تحقيقها من قبل البنوك عملية مصرفية ومالية ،  ري الذي إعتبره المشرع الجزائ
جير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة مع 

أ
و شركات تا

أ
والمؤسسات المالية ا

م معنويين 
أ
شخاص طبيعيين كانوا ا

أ
جانب ا

أ
و ال

أ
المتعاملين القتصاديين الجزائريين ا

و الخاص. تكون قائمة على عقد إيجار
أ
و ل  تابعين للقانون العام ا

أ
ن يتضمن ا

أ
يمكن ا

و غير منقولة 
أ
صول منقولة ا

أ
جر، و تتعلق فقط با

أ
يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستا

و بمؤسسات حرفية.نظمه المشرع بموجب 
أ
و بالمحالت التجارية ا

أ
ذات الستعمال المهني ا

مر 
أ
 . 1669جانفي 19المتعلق بالعتماد اإليجاري المؤرخ في  96 -69ال
نواعها تلتزم شركة   

أ
موال بمختلف ا

أ
العتماد اإليجاري بتمويل المتعامل اإلقتصادي بال

موال موجهة 
أ
ن تكون هذه ال

أ
و غير منقولة، وقد اشترط المشرع ا

أ
كانت منقولة ا

أ
سواء ا

جل تشجيع وإنعاش القتصاد الوطني، مع صب 
أ
لالستعمال المهني دون غيره وذلك من ا

و غير مقترن بحق الخيار بالشراء هذه العملية في قالب شكلي يتمثل في عقد 
أ
إيجار مقترن ا

 .1لصالح المستفيد
طراف يبرم   

أ
ن عقد العتماد اإليجاري هو عقد ثنائي ال

أ
من خالل هذا التعريف نستنتج ا

و بنكًا ُتباشر 
أ
و شركة متخصصة ا

أ
بين شركة العتماد اإليجاري وهي كل مؤسسة مالية ، ا

جيرها عمليات العتماد اإليجاري عن طريق شرا
أ
صول اإلنتاجية من المّورد ويقوم بتا

أ
ء ال

خرى.  هذا للمستفيد
أ
جر المال محل العقد من جهة ا

أ
 من جهة والمستفيد مستا

حكام يعتبر المشرع الجزائري  
أ
عقد العتماد اإليجاري من العقود المسماة  له قواعده وا

خرى  كعقد اإليجار وعقد البيع
أ
وهذا ما نصت عليه   تميزه عن غيره من العقود المسماة ال

مر  العاشرةالمادة 
أ
  .المتعلق بالعتماد اإليجاري  96-69من ال

هي ك ثيرة ومتنوعة، حيث و، الالزمة الضمانات إلبرام هذا النوع من العقود يجب توفر   
ّن 
أ
حكام القانون المدني في تنظيمها، كما ا

أ
تشّكل بعضها خروجا واضحا وصريحا عن ا

خرى هذا العقد، هي  الخيارات الممنوحة في ظّل 
أ
خرى ل ال

أ
تخلو عن الضمانات المقررة  ال

و تجديد العقد
أ
طرافها، عن إقرار المستفيد بخيار الشراء ا

أ
يقصد بالضمانات تلك و. 2ل

طراف في العقد،ببنود استثنائية، 
أ
و تقّررها ال

أ
الحماية التي يقررها القانون بقواعد خاّصة ا

                                                           
عمال و دورها في تطوير القتصاد الوطني، : شامبيليندة  - 1 

أ
عمال الملتقي الوطني حول عقود ال

أ
عقد العتماد اإليجاري ا

 . 119،ص 2912ماي  11و 19الرحمان ميرة بجاية، يومي قوق ، جامعة عبد حكلية ال
2 نفيسة حيدرة ، فعالية الخيارات الممنوحة للمقترض في اإليجار التمويلي العقاري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع 

17ص  2912/2912العقود و المسؤولية ، جامعة  الجزائر ، كلية الحقوق  بن عكنون،   



                                                                                          ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي           
 يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( جامعة-والعولمةالسيادة  مخبر-السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

عمال عقود
أ
ال  

 

 
275 

 

نينة في 
أ
وهذا بهدف المحافظة على حقوق من قّررت لمصلحته، بما يحّقق الطما

دت الصعوبات المرتبطة بالضمانات التقليدية  3استقرارهاالمعامالت، ومن ثّمة 
أ
. فقد ا

ساسا في توظيف حق الملكية في مجال 
أ
خرى تتمثل ا

أ
بالممارسة إلى إيجاد ضمانات ا
 لملكية. با الحتفاظالضمان، وذلك عن طريق شرط 

يعتبر عقد العتماد اإليجاري من صور البيع الئ تماني  ويستعمل هذا الشرط لتمويل   
جهزة طبية(  وهذا هو 

أ
و ا
أ
لت ميكانيكية ، ا

 
موال سواء كانت منقولت ) ا

أ
نواع ال

أ
جميع ا

ت تجارّية.
ّ
و حّتى محال

أ
راضي( ا

أ
و ا
أ
و عقارات )مباني ا

أ
 الشائع عليه، ا

هم ما يتميز به الضماو  
أ
 عن ا

أ
صلي بالتمويل إذ ل ينشا

أ
ن هو عدم انفصاله عن الّتفاق ال

ما هو ركن للملكية بالنسبة لشركة العتماد  عمل إرادّي ويكون تابعًا لهذا الّتفاق وإنَّ
 .4اإليجارّي فيعتبر البعض الملكية بمثابة حجر الّزاوية في عقد العتماد اإليجارّي 

هل يعتبر شرط كما يلي:  البحث د مشكلة، يمكن صياغة وتحديسبقمن خالل ما   
الحتفاظ بالملكية ضماًنا فّعاًل وكاٍف لحماية شركة العتماد اإليجارّي نفسها من مخاطر 

ثار المترتبة عن إدراج هذا الشرط  منح هذا القرض ؟ وما
أ
عمال وبالتحديد  دفي عقوهي ال

أ
ال

 ؟  عقد اإلعتماد اإليجاري 
ولنتناول في   

أ
ّما  ية شرط اإلحتفاظ بالملكية  كضمان،مدى فعال المبحث ال

أ
المبحث ا

ثار المترتبة عن اإلحتفاظ بملكية المال محل العقد كضمان . الثاني
 
 فنخصصه لمعالجة ال

ول: 
أ
 مدى فعالية شرط اإلحتفاظ بالملكية كضمانالمبحث ال

قوى الضمانات الم
أ
ول: مضمون شرط اإلحتفاظ بالملكية بإعتباره ا

أ
درجة في المطلب ال

 العقد
 مرونة توظيف شرط الحتفاظ بالملكّية المطلب الثاني: 

ثار المترت
 
كية في عقد اإلعتماد لبالم الحتفاظبة عن إستعمال شرط المبحث الثاني: ال

 اإليجاري 
طراف العقد لالمط

أ
ول: في مواجهة ا

أ
 ب ال

 المطلب الثاني: في مواجهة الغير
 الخاتمة

                                                           
  3 نفيسة حيدرة، المرجع نفسه، ص 17
4      Michel GIRHLDI, La clause de réserve de de propriété, Mèdes, Direction des affaires 
juridique, Juillet 2005, p05. 
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ول: مدى فعالية 
أ
حتفاظ بالملكية كضمانالمبحث اال  شرط االإ

فرضت فكرة الملكية نفسها في عقد اإلعتماد اإليجاري كضمانة فعالة لحماية حقوق شركة   
اإلعتماد اإليجاري لتقيها من خطر عدم إستيفاء حقها في الثمن في ميعاد إستحقاق، وبهذا 

روب
أ
نشطة التجارية والصناعية في كل الدول ال

أ
ية، خاصة في فقد إنتشر في ميادين ال

لمانيا شرط إعتاد البائعون على إشتراطه في البيوع اإلئ تمانية، بمقتضاه يعلق البائع نقل 
أ
ا

ملكية المبيع إلى المشتري على شرط الوفاء بالثمن كله، وهو المعروف بشرط اإلحتفاظ 
ثار الهامة التي يرتبها هذا الشرط،  فقد تناولته معظم التشريعات 

أ
بالملكية.ونظرا لال

 لعالمية.ا
وقد نظم المشّرع الجزائرّي فكرة الحتفاظ بالملكّية في عقود العتماد اإليجارّي بموجب   

مر رقم  16الماّدة 
أ
 19/91/1669المتعلق بالعتماد اإليجارّي المؤرخ في  96 -69من ال

نه: 
أ
ولى منه على ا

أ
صل المؤجر  » حيث تنّص الفقرة  ال

أ
يبقى المؤّجر صاحب ملكّية ال

صل، في  خالل
أ
جر هذا ال

أ
كّل مّدة عقد العتماد اإليجارّي إلى غاية تحِقيق شراء المستا

خير حّق  الخيار بالشراء عند انقضاء فترة اإليجار غير القابلة لإللغاء
أ
 «.حالة ما قّرر هذا ال

قوى الضمانات المدرجة في 
أ
عتباره ا حتفاظ بالملكية باإ ول: مضمون شرط االإ

أ
المطلب اال

 العقد
ول من الك تاب الثالث بموجب نّظم   

أّ
المشرع الجزائرّي حّق  الملكّية ضمن الباب ال

شياء » من القانون المدني كما يلي:  916الماّدة 
أ
الملكّية هي حّق  التمتع والّتصّرف في ال

نظمة
أ
ن ل يستعمل استعمال تحّرمه القوانين و ال

أ
وعليه فهو حّق   يمنح صاحبه «. بشرط ا

ّن هذا الحّق  يمّكنه وحده من استعماله سلطة مباشرة على ش
أ
يء معّين بذاته، إذ ا

 .5واستغالله والّتصّرف في محّل هذا الحّق في حدود ما يقضي به القانون
راضي،   

أ
خذ صفة العّقار كالبنايات، قطع ال

أ
ن يا

أ
المقصود بالّشيء هو المال والذي يمكن ا

ن يكون محالا 
أ
و صفة المنقول كالمعّدات، كما يمكن ا

أ
ّي مثل للملكّية المال المعنو ا

 و العالمات الّتجارّية. براءات الختراع،
ّول: تعريف شرط الحتفاظ بالملكّية

أ
 ا
شرط الحتفاظ بالملكّية اّتفاق تحنفظ بمقتضاه تحتفظ شركة العتماد اإليجارّي بملكّية    

 إليها شركة العتماد اإليجارّي لضمان حصولها 
أ
المال لحين استيفاء الّثمن، فهو وسيلة تلجا

                                                           
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، بوجه عام الجزء السادس، دار اإلحياء العربي، طبعة  5

 .662، بيروت، لبنان، ص 2911
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على حّقها في الّثمن ولضمان عدم ضياع حّقها جراء قيام المستفيد بالتصرف بالمال محّل 
خر حسن الّنّيةالعقد إ

 
 .6لى مستفيد ا

ّنه: " ذلك التفاق الذي تشترط شركة العتماد اإليجارّي فيه احتفاظها   
أ
يضا ا

أ
كما ُيعّرف ا

خر قسط "
 
 .7بملكّية  المال محّل العقد  بالّرغم من تسلميه للمستفيد، حّتى سداد ا

نه: ذلك الّشرط  الذي بمقتضاه تحتفظ   
أ
ما الفقه الفرنسّي يعّرفه با

أ
شركة العتماد  ا

خير انتقال 
أ
مر بنظام اّتفاقي لتا

أ
اإليجارّي بالملكّية إلى يوم الّدفع الكامل للّثمن ويتعلق ال

و عدم قدرة المتعاقد خاّصة في حالة 
أ
الملكّية يستفيد حماية المتصّرف في مواجهة عجز ا

 .8إعسار
نَّ إدراج هذا الّشرط في العقد   

أ
 يعتبر القانون الفرنسّي ا

ْ
ّن الماّدتين  اءإجر إذ

أ
صحيح،  ل

من القانون المدنّي الفرنسّي اللتين تربطان الملكّية بانعقاد البيع، ليستا من  1125و 1752
مرة

 
وفي نّص  2999مارس  22المؤرخ في  269/ 2999ومع صدور المرسوم  .9القواعد ال
متلكات يجوز الحتفاظ بملكية الم» ذكرت هذا الّشرط  بصريح العبارة  2291الماّدة 

ثر النتقالي للعقد 
أ
كضمان بموجب شرط الحتفاظ بالملكية بحق الملكية الذي يعلق ال

إلى حين التسديد الكامل لاللتزام الذي يشمله الطرف المقابل.تمثل الممتلكات المحجوزة 
  .10« بالتالي ملحق الديون الذي يضمن تسديدها

ّنه:   
أ
عتادت شركات إ" ذلك البند الذي يعّرف البعض شرط الحتفاظ بالملكّية على ا
حيث تحتفظ شركة العتماد  بالتقسيط العتماد  اإليجارّي على وضعه في عقد البيع

ما عن مشروعّية  .11اإليجارّي بمقتضاه بملكّية المال محل العقد  لحين الوفاء بالّثمن كله
أ
ا

                                                           
ولى  6

أ
جير التمويلي)دراسة مقارنة(، الطبعة ال

أ
، 2992عالء الدين عبد الله فواز الخصاونة، التكييف القانوني لعقد التا

ردن، ص الدار العلمية للنش
أ
 .11ر والتوزيع، عمان ، ال

 .72على جمال الدين عوض، العقود التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، بدون سنة نشر، ص 7
8 Jean-Pierre Scarno, opposabilité ou inopposabilité de la clause de réserve de propriété, Ride, 
1990, 355 EST, Lamy commercial, (L.Con), 1981, p372. 

عراب ، ضمانات عقد العتماد اإليجارّي، مذكرة ماجستير فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق جامعة نادية  9
أ
ا
 .12، ص 2912-2912، سنة الجامعية 1الجزائر

10 Article 2367, crée par ordonnance N°2006-346 du 23 mars 2006- art 13 jorf 24 mars 2006:« La 
propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui 
suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la 
contrepartie.La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le 
paiement». 

 .97على حسين يونس، العقود التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، بدون سنة نشر، بدون طبعة، ص   11
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من  292اّدة ، طبقا لنّص الم12هذا الّتفاق بالنسبة للمشرع الجزائري فيعتبره صحيحا
ن يكون »القانون المدنّي التي تنّص على : 

أ
ن يشترط ا

أ
ال جاز للبائع ا إذا كان ثمن البيع مؤجَّ

نقل الملكّية إلى المشتري موقوفا على دفع الّثمن كله ولو تّم تسليم الّشيء المبيع، فإذا 
ن يستبقي البائع ج

أ
ْن ّيتفقا على ا

أ
قساطا، جاز للمتعاقدين ا

أ
زًءا منه على كان الّثمن يدفع ا

قساط، ومع 
أ
سبيل الّتعويض في حالة ما إذا وقع فسخ البيع بسبب عدم استيفاء جميع ال

ن يخّفض الّتعويض المّتفق عليه وفقا للفقرة الّثانية من 
أ
ذلك يجوز للقاضي تبعا للّظروف ا

ه تملك الّشيء المبيع من يو156الماّدة  نَّ
أ
قساط يعتبر ا

أ
م ، وإذا  وّفى المشتري جميع ال

عطى المتعاقدان للبيع صفة اإليجار 
أ
حكام الفقرات الّثالثة حّتى ولو ا

أ
 «.البيع. تسري ا

ِلَذا فإن شرط الحتفاظ بالملكّية في عقد العتماد اإليجارّي بند تضعه شركة العتماد   
كمله

أ
 .13اإليجارّي  تحتفظ من خالله  بملكّية المال محل العقد إلي غاية الوفاء بالّثمن با

ساسية في هذا المحتوى وهي ثبوت ملكية  المال محل العقد لشركة اإلعتماد   
أ
ونجد فكرة ا

يتمثل حّق  الملكّية في سلطة مخّولة لشخص ما تنّصبٌّ على شيء ماّدي اإليجاري حيث 
و بعضها وهو من الحقوق 

أ
معّين لتخّول لهذا الشخص الحصول على منافع الّشيء كّلها ا

صلّية التي
أ
و الّتمّتع بها على  العينّية ال

أ
ُتقصد لذاتها وتقوم مستقّلة ول يتوّقف وجودها ا

خر
أ
قوى الحقوق العينّية على اإلطالق وهو و . 14وجود حّق  ا

أ
يعتبر حّق  الملكّية من ا

الحّق  الذي يخّول لصاحبه سلطات ك ثيرة، بل كافّة الّسلطات على الّشيء من استعمال 
كدته الماّدة حدود  واستغالل وتصّرف وكّل ذلك في 

أ
من القانون  916القانون، وهذا ما ا

ن ل يستعمل » المدنّي بقولها: 
أ
شياء بشرط ا

أ
الملكّية هي حّق  الّتمّتع والّتصّرف في ال

نظمة
أ
 «.استعمال تحّرمه القوانين وال

وسيلة قانونّية لحماية الّدائنين كحّق  الملكّية في إطار عقد العتماد اإليجارّي  ستعمليُ    
ميًنا يمّثل ضمانا للوفاء بالّدين  من

أ
و إفالس المدين، تتمّثل في إعطائهم تا

أ
خطر إعسار ا

موال المدين ليمنح 
أ
ا على مال من ا ا وعاما ا وخاًصا، وليس شخصيا مينا عينيا

أ
ويكون تا

فضلّية على هذا المال
أ
 .15الّدائن حّق  الّتتّبع وال

                                                           
 حمزة  12

أ
عمال، شرابن ، دور الّضمانات غير المسماة في تدعيم الئ تمان ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون ال

 .122ص   ، 2911-2919السنة الجامعية 
جدايني ، عقد القرض بين القانون الوضعي الجزائري ومبادئ الشريعة اإلسالمية، مذكرة لنيل شهادة دك توراه، زكية  13

عمال، جامعة الجزائر
أ
 .155، ص 2919-2917،  1فرع قانون ال

 .وما بعدها 21ناشر، بدون سنة، ص د.لشين محمد القايائي، محاضرات في نظرية الحّق ، بدون  14
جير التمويلي الدولي دراسة تحليل مقارنة في القانون الخاص، دار الفكر  15

أ
السيد عبد المنعم حافظ السيد، عقد التا

 .222، ص 2919الجامعي، اإلسكندرية، 
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ّنه: " عملّية عّرف الدك تور المصري شيحة مصطفى رشدي عقد ال   
أ
عتماد اإليجارّي با

قساط 
أ
إيجارّيه لمّدة طويلة تنتهي بحّق  الختيار للمستفيد بالّشراء من عدمه مع مراعاة ال

، وحّق  الملكّية الذي تك تسبه شركة العتماد اإليجارّي بموجب عقد البيع 16المدفوعة"
يد  لحّق  الخيار بالّشراء ثابت لها حّتى انقضاء عقد العتماد اإليجارّي باستعمال المستف

موال محلَّ 
أ
مين يرُد على ال

أ
خير إنشاء تا

أ
الممنوح له، وبناًء على ذلك ل يستطيع هذا ال

مين ليس مملوكًا للمستفيد
أ
 . 17العقد لصالح شركة العتماد اإليجارّي والمال محّل الّتا

ساسّي من  مع ذلك وبالّنظر إلى الّطبيعة القتصادية  لعقد العتماد اإليجارّي   
أ
والهدف ال

مين 
أ
و تا

أ
موال محّل هذا العقد تمّثل بال جدل ضمان ا

أ
مين عينّي فإن ملكّية ال

أ
ّي تا

أ
وراء ا

ّنه: ُيعّد عقد العتماد اإليجارّي  نوعا من الحتفاظ 
أ
مالّي، وقد عّبر عنه بعض الفقهاء با

سة المالّية التي  ما لصالح المؤسا تقّدم تسبيق الّثمن إلى بالملكّية  ليس لصالح البائع، وإنُّ
 .18البائع

نه: " عقد يلتزم بمقتضاه  
أ
عّرف الفقيه الفرنسّي ريشارد ف.فانال عقد العتماد اإليجارّي با

خر شركة العتماد 
 
طراف وهو المستفيد دفع مجموعة من الدفعات للطرف ال

أ
حد ال

أ
ا

. وتكون 19اإليجارّي والتي تمثل قيمة المال )مبلغ الشراء( الذي هو تحت تصرفه"
حيان الحياة القتصادية  للمال المتحّصل عليه، 

أ
الدفعات عادة مّدة تغطي في غالب ال

و تجديد عقد العتماد اإليجارّي 
أ
وعند انتهاء مّدة العقد فللمستفيد حّق  شراء المال ا

و
أ
خرى ا

أ
 .إرجاع المال لصاحبه  بموجب شروط ا

ساسية لعقد العتماد اإليجارّي ت  
أ
ل المستفيد على القيمة إذن الخاصية ال تمّثل في تحصُّ

ن شركة العتماد اإليجارّي تحتفظ بحق الملكّية لها 
أ
القتصادية للمال محل العملية، غير ا

 .20وعليه فالمستفيد ليتمتع إل بحّق الستعمال فقط دون الملكية

                                                           
 .666، ص 1659شيحة مصطفى رشدي، اإلقتصاد النقدي المصرفي، الدار الجامعية، القاهرة،   16
رسالة دك توراه في القانون الخاص، كلية الحقوق،  نوال قحموص، عقد العتماد اإليجارّي في ظل القانون الجزائري، 17

 .62، ص 2912جامعة الجزائر، 
18 R.HOUIN,L’introduction de la clause de réserve de propriété dans la droit Français de la 
faillaité, juris classeur périodique, 1980, doc 2978 N°05. 
"Car le crédit-bail, à tout prendre, et une sorte de reserve de propriété, non pas au profit du 
vendeur mais au profit de l’établissement financier qui fait l’avance du prix versé au vendeur" 

 .666، ص  1659شيحة مصطفي رشدي، القتصاد النقدي المصرفي، الدار الجامعية، القاهرة، بدون طبعة،  19
20 P.GILBERT, pratique et technique financière du crédit-bail, collection ce qu’il vous faut, paris, 
1er édition, p19. 
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ا قيل في وصف حّق  الملكّية فإنا الّنظام القانونّي المعمو   ل به في جميع بصرف الّنظر عمَّ
طراف العملّية 

أ
الّدول التي تمارس نشاط العتماد اإليجارّي تؤّكد على تداخل العالقات بين ا

في مجموعها العقدّي، حيث يشارك المستفيد في عقد البيع المرتبط بعقد العتماد 
موال 

أ
اإليجارّي والمبرم بين شركة العتماد اإليجارّي والبائع، وذلك من خالل اختيار ال

مينات 
أ
موال محل العملّية تعد من الّتا

أ
ّن ملكّية ال

أ
كيد عليه ا

أ
وموردها وبائعها. وما يجب الّتا

و الّضمانات الفّعالة لحّقوق شركة العتماد اإليجارّي والتي عن طريقها تستطيع استرداد 
أ
ا

فضل
أ
مان ا

أ
موالها المستثمرة بما يحّقق لها من ا

أ
 .21رؤوس ا

ّن طوال قيام    
أ
عملّية العتماد اإليجارّي تبقى شركة العتماد اإليجارّي تتمّتع يمكننا القول ا
حد الخيارات  بحّق الملكّية

أ
للمال محّل العقد إلى غاية انتهاء هذا العقد باختيار المستفيد ل

و إعادته إلى صاحبه فهي تفقد 
أ
حّق الممنوحة له، سواء شراء المال من الّشركة المّمولة ا

ّم  ملكيتها
أ
 كّيةحّق الملالعقد مّرة ثانية فسيبقى  المستفيد تجديدا إذا اختار لهذا المال، ا

 .22العتماد اإليجارّي طوال الّمدة الّثانية المتفق عليها بين الّطرفين حّق شركةقائما في 
 مرونة توظيف شرط االحتفاظ بالملكّية المطلب الثاني:

نَّ مانح اإل جعلت الحياة العملّية   
أ
ئ تمان، في بحث دائم عن الّضمان، وإذا اعتبرنا ا

مينات العينّية والّشخصّية لم تعد تحّقق الّضمان 
أ
نتيجة إرتفاع تكلفتها وتعقيد  الكافالّتا

ّثرت بشكل بارز وكبير على نظام للّتغييرات القتصادّيةإجراءاتها وعدم مواكبتها 
أ
، التي ا

مر يقتضي البحث عن 
أ
صبح ال

أ
 . 23ضمان يتدارك هذا العجزاإلفالس، وا

حسن ضمان منحه المشّرع لشركة العتماد اإليجارّي وهذا   
أ
يعّد الحتفاظ بالملكّية ا

مر رقم 
أ
يبقى المؤّجر صاحب ملكّية » بقولها:   96-69بموجب الماّدة التاسعة من ال

صل المؤّجر  خالل كّل مّدة عقد ال
أ
جر لهذا ق شراء اعتماد اإليجارّي إلى غاية تحقّ ال

أ
لمستا

خير  حّق  الخيار بالّشراء عند انقضاء فترة اإليجار غير 
أ
صل في حالة ما إذا قّرر هذا ال

أ
ال

القابلة لإللغاء يستفيد المؤّجر من كّل الحّقوق القانونّية المرتبطة بحّق  الملكّية وفقا 
للبنود التي للشروط والحدود  الواردة في عقد العتماد اإليجارّي، لسيما تلك المنشئة 

 «.تعفي صاحب الملكّية من المسؤولّية
تحتفظ شركة العتماد اإليجارّي تحتفظ بملكّية المال محّل العقد إلى حين استيفاء كّل  

مان وهذا طبقا للمادة   292الّثمن من ِقبل المستفيد، وبالتالي تكون هي المستفيد من الضَّ

                                                           
 .229ص السيد عبد المنعم حافظ السيد، المرجع السابق،  21
 .66نوال قحموص، عقد العتماد اإليجارّي في ظل القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  22
 .11المرجع السابق، ص  شرابن ، الملكّية كوسيلة تدعيم الئ تمان،حمزة  23
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ولى: 
أ
ن  كان إذا»من القانون المدنّي الفقرة ال

أ
ن يشترط ا

أ
ال جاز للبائع ا ثمن البيع مؤجَّ

 «.تمَّ تسليم الّشيء المبيع يكون نقل الملكّية إلى المشتري موقوفا على دفع الّثمن كّله ولو
ساسيتينبميزتين  يتمّيز هذا الّضمان الممنوح للممّون  

أ
ولى في  ا

أ
 انتقاله إمكانّيةتتمثل ال

ّية الحتفاظ بالملكّية كضمان من حيث قدرته في الحّقيقة تظهر فعالف إجراءاته،وبساطة 
مينات الخاّصة، ففضال عن البساطة في طريقة 

أ
على تدارك القصور الذي اعترض نظام الّتا

إدراج بند الحتفاظ بالملكّية كضمان، وكذا سهولة نقل الستفادة منه للغير فإّن قّوة هذا 
هدافه، وتّتضح هذه الفك

أ
رة بشكل جلّي في مقارنة هذا الّضمان تظهر في سهولة بلوغ ا

 .24الّضمان غير المسّمى بالرهن الرّسمّي وما يعرفه من تعقيد وكلفة في بلوغ الّضمان
حتفظ بالملكّية ول يتغير وضعها يفإذا كان البائع في البيع مع شرط الحتفاظ بالملكّية   

كّية منه إلى هذا إلى غاية السداد الكامل للّثمن من طرف المستفيد، ول تنتقل المل
المستفيد ولو دفع غاية الّسداد الكامل للّثمن من طرف المستفيد ول تنتقل الملكّية منها  
قساط، فإن الّدائن المرتهن رهًنا رسميا على عقار ل يمكنه 

أ
غلب ال

أ
إلى المستفيد ولو دفع ا

جله، بل يكون باطال  استيفاءتمّلك العّقار المرهون عند عدم 
أ
كلُّ الدين وقت حلول ا

ن يمتلك العقار 
أ
جله في ا

أ
اّتفاق يجعل للّدائن الحّق  عند عدم استيفاء الدين وقت حلول ا

يكون باطال كّل اتفاق »  من القانون المدنّي: 692، وهو ما نّصت عليه الماّدة 25المرهون
ن يمتلك العقار 

أ
جله في ا

أ
يجعل للدائن الحّق  عند عدم استيفاء الدين وقت حلول  ا

ن يبيعه دون مراعاة لإلجراءات التي فرضها المرهون في ن
أ
و في ا

أ
ا كان ا يا

أ
ظير ثمن معلوم ا

و قسط  التفاقالقانون، ولو كان هذا 
أ
ّنه يجوز بعد حلول الّدين ا

أ
برم بعد الّرهن غير ا

أ
قد ا

ن يتنازل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه
أ
وبالّتالي فإن « . منه الّتفاق على ا
 بالملكّية يلعب دورا حاسما في حماية الئ تمان. شرط الحتفاظ

ما الميزة الثانية   
أ
لكي ُيمنح وعليه ف بساطة إدراج شرط الحتفاظ بالملكّيةفي  فتتمثلا

طراف عليه في بنود العقد ويقومون  تفاقال بد من  اإليجارّي الّضمانلشركة العتماد 
أ
ال

و  المشرع شكللم يشترط و لقانون المدنّي من ا 292بإدراجه وهذا ما يستنبط من الماّدة 
أ
ا

 .إجراء معين
مر  22تنّص الماّدة   

أ
ّنه:  96-69من ال

أ
في حالة عدم » المتعّلق بالعتماد اإليجارّي على ا

و 
أ
جر على الوفاء تمَّ إثباتها قانونا من خالل عدم دفع قسط واحد من اإليجار، ا

أ
قدرة المستا

                                                           
 .199، المرجع السابق، ص شرابن حمزة، دور الضمانات غير المسماة في تدعيم الئ تمان 24
 191دور الضمانات غير المسماة في تدعيم الئ تمان،ص    شرابن حمزة 25
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صل 
أ
جر ل يخضع ال

أ
و إفالس المستا

أ
و تسوية قضائّية ا

أ
و قضائي ا

أ
في حالة حّل بالّتراضي ا

و المتيازّيين مهما كان وضعهم  المؤّجر
أ
جر العادّيين ا

أ
ة متابعة من دائني المستا يَّ

أ
ل

و على شكل ك تلة في إطار إجراء 
أ
خذوا بعين العتبار بصفة فردّية ا

أ
القانوني وصفتهم سواء ا

، فالمستفيد  من عقد العتماد اإليجارّي يتحصل على المعّدات التي يراها « قضائّي جماعّي 
مام الغير ونظرًا مناسبة ويقوم با

أ
صلّي ا

أ
نه المالك ال

أ
ة اإليجار ويتعامل كا ستغاللها طوال مدَّ

ْبس الذي قد يصيب دائني المستفيد  ة في حالة إفالسه-للُّ قد يطالبون بالحجز على   -خاصَّ
موال محل عقد العتماد 

أ
موال المستفيد قصد استرداد ديونهم وبالّتالي قد تتعّرض ال

أ
ا

 وذلك بسبب وجودها لدى المستفيد. اإليجارّي إلى الحجز 
وتحتفظ شركة العتماد اإليجارّي  بملكّية المال محّل العقد والذي يشّكل ضماًنا اّتجاه   

ية متابعة 
أ
كّل اإلجراءات التي يتخذها دائنو المستفيد، وبالّتالي عدم خضوع ذلك المال ل

 ي باقي العقود.وهنا تكمن فعالّية شرط الحتفاظ بالملكّية التي ل نجدها ف
لزم المشرع بإشهار عملّيات العتماد اإليجارّي وهذا طبقا للمادة   

أ
من  99إلبراز هذا الحّق، ا

مر رقم 
أ
ين هما  99-69ال دون تحديد طريقة اإلشهار، حيث قام بإصدار مرسومين تنفيذيَّ

صول  المتعلق بكيفيات اإلشهار لعمليات العتماد اإليجارّي  69-99المرسوم التنفيذي 
أ
لال

المتعلق بكيفيات  61-99والمرسوم التنفيذي  2999فيفيري  29المنقولة المؤرخ في
صول العقارية المؤرخ في 

أ
 .2999فيفيري  29الشهار لعمليات العتماد اإليجارّي لال

هذا بغرض إعالم الغير المتعامل مع المستفيد بملكّية المال محّل العقد لشركة العتماد   
تمتع الّشركة بامتياز تالوضعّية المالّية للمستفيد، وبالّتالي بلعقد وتنبيه الغير اإليجارّي في ا

 قانونّي إذ في حالة إفالس المستفيد ل يمكن لدائني المستفيد الّرجوع على المال محّل 
ّي وقت يحصل فيه طارئ  يحّق للممّونكما العقد مهما كان وضعهم، 

أ
استرجاعها في ا

صل.
أ
 يهّدد زوال ال

ّن رى الّدك تور عبد العزيز ي  
أ
خرى غير  العتمادشركات  شافي ا

أ
 إلى وسائل ا

أ
الّتجارّي تلجا

موال محّل 
أ
الشهر القانونّي والتي تتمّثل في التزام المستفيد بوضع لوائح وبطاقات على ال

و 
أ
ّنها غير قابلة للحجز ا

أ
ن ملكيتها تعود إلى شركة العتماد اإليجارّي وا

أ
العقد تفيد با

 .26التّنفيذ
يضا لنّص الماّدة   

أ
نه: 16بالرجوع ا

أ
مر نفسه التي تنّص على ا

أ
يبقى المؤجر صاحب » من ال

صل المؤّجر خالل كل مدة عقد العتماد اإليجارّي إلى غاية تحّقيق شراء 
أ
الملكّية ال

                                                           
 .115، ص 2999نادر عبد العزيز شافي، عقد الليرنغ، المؤسسة الحديثة للك تاب، لبنان،  26
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خير حّق  الخيار بالّشراء عن انقضاء فترة 
أ
صل، في حالة ما إذا قّرر هذا ال

أ
جر لهذا ال

أ
المستا

جار غير القابلة لإللغاء، يستفيد المؤّجر من كل الحّقوق القانونّية المرتبطة بحّق  اإلي
الملكّية  ويقوم بكّل اللتزامات القانونّية الملقاة على صاحب الملكّية وفقا للّشروط 
والحدود الواردة في عقد العتماد اإليجارّي، لسيما تلك المنشئة للبنود التي تعفي 

  «ن المسؤولّيةصاحب الملكّية م
حاط المشّرع شركة العتماد اإليجارّي بامتياز هاّم من خالل هذه الماّدة إذ يبقى صاحب   
أ
ا

ملكّية المال محّل العقد طوال الفترة المتفق عليها إلى غاية تحقيق شراء المستفيد للمال 
العتماد باستعماله حّق الخيار المخّول له عند إنتهاء مّدة العقد وعليه تستفيد شركة 

 اإليجارّي من كّل الحّقوق المرتبطة بحق الملكّية.
ك ثر من ذلك يحّق  لشركة العتماد اإليجارّي استرجاع المال محّل العقد بعد إرسال   
أ
ا

ا لحّق  المستفيد من النتفاع بالمال  17إشعار مسبق لمّدة  ن تضع حدَّ
أ
يوما يمكن لها ا

مر على ذيل عريضة من رئ
أ
،  وهذا ما نّصت 27يس المحكمة المختّصةبمجّرد استصدار ا

مر نفسه بقولها:  29عليه الماّدة 
أ
يمكن للمؤجر طوال مّدة عقد العتماد اإليجارّي » من ال

جر 
أ
ا لحّق  المستا ن يضع حدا

أ
و إنذار طوال خمسة عشر يوًما كاملة، ا

أ
وبعد إشعار مسبق ا

و عن طر
أ
صل المؤّجر  واسترجاعه بالتراضي ا

أ
مر غير قابل في اإلنتفاع بال

أ
يق مجّرد ا

لالستئناف يصدر بذيل العريضة عن رئيس المحكمة مكان إقامة الشركة المؤّجرة، وذلك 
ن 
أ
في حالة عدم دفع قسط واحد من اإليجار ، وفي هذه الحالة يمكن للشركة المؤّجرة ا

ية 
أ
و عن طريق ا

أ
و رهن الحيازة ا

أ
و بيع ا

أ
جير ا

أ
صل المسترجع، عن طريق تا

أ
تتصرف في ال

خرى لنقل الملكّية، ويعد كل بند مخالف لعقد العتماد اإليجارّي بندا غير وسيل
أ
ة قانونّية ا

ن يتمّسك بعقد العتماد اإليجارّي لإلستفادة من مواصلة 
أ
جر ا

أ
محّرر ل يمكن للمستا

ا، إذا مارس المؤّجر حّقه في استرجاع المال المؤّجر  ّوليا
أ
اإليجار وفقا للّشروط المتفق عليها ا

لشروط المحددة في الفقرة الّسابقة ماعدا حالة وجود موافقة صريحة من المؤجر، وفقا ل
ا لهذا العقد فيا  «.ويشكل عدم دفع قسط واحد من اإليجار فسخا تعسُّ

ن المشّرع منح لشركة العتماد اإليجارّي بعد استرجاعها للمال   
أ
ما نالحظه من هذا الّنّص ا

ية 
أ
 .28وسيلة قانونّية لنقل الملكّيةمحّل العقد حّق  الّتصّرف فيه با

                                                           
 .69نوال قحموص، المرجع السابق، ص  27
 .61نوال قحموص، المرجع السابق، ص  28
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كما تتمتع شركة العتماد اإليجارّي بوصفها المالكة للمال محّل العقد بمركز قانوني وحيد   
خرى فعالية ضمان  2229وهذا يظهر من نّص الماّدة 

أ
مر السابق التي تبّين مّرة ا

أ
من ال

ّية مزاحمة من 
أ
قبل دائني المستفيد، شرط الحتفاظ بالملكّية من خالل تفادي الّشركة ل

صل حيث ل يملكه مدينه بل تملكه 
أ
إذ يستبعد هؤلء بصفة مطلقة من الّتنفيذ على ال

ّي 
أ
خيرا تستطيع شركة العتماد اإليجارّي الّتصّدي بفاعلّية ل

أ
شركة العتماد اإليجارّي. وا

، إّن 30اّدعاء من جانب الغير بحّق  الملكّية على المال وبصفة خاّصة لطلبات استرداده
ن احتفاظ الّشركة بالملكّية يعتبر الّضمان الجوهرّي ضد مخاطر 

أ
جمع على ا

أ
الفقه الفرنسّي  ا

جرة 
أ
 .31إعسار المستفيد  وإخالله بالتزامه الوفاء بال

صلّي بالّتمويل إذ هو ركن   
أ
ما يتمّيز به ضمان الملكّية هو عدم انفصاله عن الّتفاق ال

ركان عقد العتماد 
أ
همية البالغة لضمان الملكّية بالنسبة جوهرّي من ا

أ
اإليجارّي. ونظرا لال

 .32للممّون وبالّتالي يعتبر حجر الّزاوية في عقد العتماد اإليجارّي 
عتماد  حتفاظ بالماكية في عقد االإ ستعمال شرط االإ ثار المترتبة عن اإ

آ
المبحث الثاني: اال

يجاري   االإ
هداف تمويلّية وذلك من خالل حماية  يعتبر      

أ
عقد العتماد اإليجارّي  وسيلة لتحقيق ا

مصالح شركة العتماد اإليجارّي  والمستفيد من العقد، إذ تتمّتع شركة العتماد اإليجارّي  
هّم ضمان هو 

أ
حتفاظها بملكّية المال محّل العقد، في حين يستطيع المستفيد من إبا

خير.والنتف واستغالل استعمال
أ
 اع بهذا ال

ّن  بالملكية للوهلةحتفاظ يبدو شرط اإل     
أ
ثار ونتائج تترّتب عنه ل

 
ّنه ل توجد له ا

أ
ولى ا

أ
ال

ّن الّشركة تظّل صاحبة حّق الملكّية الذي تك فله له  الّتحليل الّتقليدّي 
أ
والمنطقّي يوحي با

نَّ 33وتصّرف واستغالل تعمالاسالّسلطات على الّشيء من 
أ
المستفيد ل يستطيع ، وا

                                                           
مر رقم  22الماّدة  29

أ
نه:  96-69من ال

أ
جر على الوفاء تم إثباتها قانونا من خالل عدم في حالة عدم » على ا

أ
قدرة المستا

جر ل يخضع المال 
أ
و إفالس المستا

أ
و تسوية قضائية ا

أ
و قضائي ا

أ
و في حالة حل بالتراضي ا

أ
دفع قسط واحد من اإليجار، ا

و اإلمتيازيين مهما كان وضعهم القانوني وصفتهم 
أ
جر العاديين ا

أ
ية متابعة من دائني المستا

أ
سواء اخذوا محل العقد  ل

و على شكل ك تلة في إطار جراء قضائي جماعي
أ
 «بعين العتبار بصفة فردية ا

 .57المرجع السابق، ص  الملكّية كوسيلة تدعيم الئ تمان، :شرابن حمزة 30
عرابنادية  31

أ
 .22المرجع السابق، ص  :ا

جير التمويلي، دراسة نقدية في القانون الفرنسي، الدار الجامعة الجديدة   32
أ
هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتا

 .199، ص 1666للنشر، مصر 
 .252السيد عبد المنعم حافظ السيد، المرجع السابق، ص  33
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ّية سلطة من هذه السّ 
أ
موال، حيث تسّلم إليه لطات المك فولة للمالكممارسة ا

أ
بمقتضى  ال

المستفيد في هذه الحالة ل يستطيع حتفاظ البائع بالملكّية، وإعقد البيع المّتفق فيه على 
ن يستعمل 

أ
موالإلَّ ا

أ
 المبحثا هذمن خالل سنحاول و. ا، كما لو كان مقِرًضا لهَ هذه ال

طراف، ثمَّ في مواجهة الدائنين.
أ
 عرض الّنتائج المترّتبة في مواجهة ال

طراف العقد المطل
أ
ول: في مواجهة ا

أ
 ب اال

طرافه مجموعة من اللتزامات، وفي المقابل   
أ
ن يبرم العقد فإّنه يرّتب في ذّمة ا

أ
بمجرد ا

ّول إلى  الفرع هذا سنتطرق في  الحقوق وعلىيمنحهم مجموعة من 
أ
لتزامات وحقوق إال

 التزامات وحقوق المستفيد من العقد.إلى الّثاني  الفرع وفي  اإليجارّي،شركة العتماد 
يجارّي  لتزامات وحقوق شركة االعتماد االإ ول: اإ

أ
 الفرع اال

على التزامات شركة العتماد اإليجارّي بصفتها مالكة 25بالنسبة لإللتزامات: نصت الماّدة   
يعتبر المؤّجرملزًما بالقيام باللتزامات الملقاة على عاتق » العقد بقولها:  للمال محل

صاحب الملكّية والمنصوص عليها في القانون المدنّي مقابل حّق في الملكّية على العّقار 
المؤّجر خالل كّل مّدة اإليجار، وما لم يوجد اّتفاق بين المتعاقدين يقضي بخالف ذلك 

 
 
 تية:لسيما اللتزامات ال

صل المؤّجر طبقا للخصوصّيات الّتقنية المعنّية من قبل في الحالة  -
أ
اللتزام بتسليم ال

 وفي الّتاريخ المّتفق عليهما في عقد العتماد اإليجارّي ،
خرى من هذا القبيل والتي تترّتب على  -

أ
اللتزام بدفع الّرسوم والّضرائب والّتكاليف ال

صل المؤّجر  ،
أ
 ال
جر بالصفات التي تعهد بها المؤّجر صراحة في عقد  العتماد اللتزام  -

أ
ن تضمن للمستا

أ
با

صل المؤّجر ،
أ
و الّصفات المطلوبة حسب  استعمال ال

أ
 اإليجارّي  ا

صل المؤّجر وبعدم  -
أ
جر بال

أ
ّي سبب يحول دون انتفاع المستا

أ
اللتزام بعدم إلحاق ا

ي تغيير يقلل م
أ
و لملحقاته، ا

أ
صل المؤّجر ا

أ
ن هذا النتفاع، وكذا اللتزام  إحداث، ال

ي سبب 
أ
و سبب قانوني من قبل المؤّجر ، باستثناء ا

أ
ي إضرار ا

أ
جر ضد ا

أ
بضمان المستا

صل المؤّجر  .
أ
ي حق على ال

أ
 بفعل الغير، غير مّدع ل

و نقائصه والتي تحول دون  -
أ
صل المؤّجر ا

أ
جر ّضد جميع عيوب ال

أ
اللتزام بضمان المستا

و تنقص، بص
أ
صل باستثناء العيوب والنقائص النتفاع به ا

أ
فة ملموسة، من قيمة هذا ال

خير على علم بها وقت إبرام 
أ
جر  وكان هذا ال

أ
و التي َاعلم بها المستا

أ
التي يسمح بها العرف ا
 «.عقد العتماد اإليجارّي 
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نَّ شركة العتماد  -
أ
ساسّي في عقد العتماد اإليجارّي،  حيث ا

أ
يعتبر الّتمويل العنصر ال

موال محّل العقد. كما تلتزم اإليجار 
أ
ّي تلتزم بتمويل المستفيد من العقد عن طريق شراء ال

يضا بدفع الّرسوم والّضرائب وهذا ما نصت عليه صراحة الماّدة 
أ
مر  2/25ا

أ
 96-69من ال

خرى من هذا القبيل والتي » ... بقولها: 
أ
اللتزام بدفع الّرسوم والّضرائب والّتكاليف ال

صل 
أ
يضا الماّدة «. المؤّجر...تترتب على ال

أ
كدته ا

أ
خيرة من القانون  616وهو ما ا

أ
الفقرة ال

خرى...»... المدني: 
أ
 «. ويتحّمل المؤّجر   الّضرائب والّتكاليف ال

واللتزام بتمكين المستفيد من وضع يده على المال محّل العقد والمقصود بالّتسليم هو  -
. وقد 34يستطيع النتفاع به دون عائق وضع الّشيء المبيع تحت تصّرف المستفيد بحيث

صل المؤّجر طبقا »الّسالفة الّذكر بقولها:  2/25نّصت عليه الماّدة 
أ
اللتزام بتسليم ال

جر في الحالة، وفي التاريخ المّتفق عليهما 
أ
للخصوصيات التقنية المعّنية من قبل المستا

 ...«.في عقد العتماد اإليجارّي 
عقد اإليجار فإّن شركة العتماد اإليجارّي ملزمة بتسليم المال   طبقا للقواعد العاّمة في -

المؤّجر في حالة جّيدة مع بقائها في يده إلى غاية انقضاء مّدة اإليجار، طبقا لنّص الماّدة 
ولى من القانون المدنّي بقولها:  619

أ
يلتزم المؤّجر بتسليم العين المؤّجرة » الفقرة ال

جر في حالة تصلح لال
أ
هّم «. ستعمال المعّد لها تبعا لّتفاق الطرفينللمستا

أ
إذن من ا

جور للمستفيد، ومضمونه 
أ
اللتزامات الملقاة على عاتق شركة العتماد اإليجارّي تسليم الما

ْن ُيصبح المال محّل العقد في حيازة المستفيد بما يمّكنه من النتفاع به دون عوائق.
أ
 .35ا
مر  -

أ
حكام ال

أ
يضا ووفقا ل

أ
فإنَّ شركة العتماد اإليجارّي  ملزمة بنقل  96-69رقم كما نجد ا

ا في عقد العتماد  الملكّية، في حالة ممارسة المستفيد حّقه في الّشراء، إذ ُيعّد ركنا جوهريا
صل. إذّن 

أ
ة من اإليجار والّثمن المتبّقي من ال اإليجارّي  وذلك مقابل دفع القيمة المتبقيَّ

غلب سواء للعّقار يبرز نقل  الملكّية كالتزام 
أ
يقُع على عاتق شركة العتماد اإليجارّي  في ال

و
أ
صل  ا

أ
س مالها في تمويل ال

أ
المنقول. فإذا كان هدف شركة العتماد اإليجارّي استرداد را

وفي مّدة 
أ
المؤّجر  فضال عن المبالغ المستحّقة،  فإّنه ل يهّم تحّقق ذلك في مّدة العقد ا

قصر بحسب ما يراها المستفيد
أ
ن ُيعِمل حّقه في خيار الّشراء  ا

أ
خير ا

أ
مناسبًة وعلى هذا ال

                                                           
حمد: محرز  34

أ
 .29، ص 1651-1659ة، القانون التجاري الجزائري، الجزء الرابع، دار النهضة العربي ا

ولى،  35
أ
جير التمويلي دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة ال

أ
،ص 2911محمد عايد الشوابكة، عقد التا

172. 
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قساط اإليجار  المتبّقّية باإلضافة إلى 
أ
ن يقوم بسداد جميع ا

أ
قبل نهاية العقد، لكْن بشرط ا

 .36ثمن الّتمّلك المّتفق عليه
مقابل اللتزامات التي تلتزم بها شركة العتماد اإليجارّي  هناك حقوق تشّكل الّضمانات    
ساسّية لهاا
أ
ولها إحتفاظ شركة العتماد اإليجارّي بملكية المال محّل العقد حيث يعتبر  ل

أ
ا

ساسّية لها، وهذا ما يستخلص من الماّدة 
أ
هّم الّضمانات ال

أ
مر  1الفقرة  16من ا

أ
-69من ال

صل المؤّجر   خالل كّل مّدة عقد العتماد اإليجارّي  : »96
أ
يبقى المؤّجر   صاحب ملكية ال

خير حق الخيار إلى 
أ
صل، في حالة ما إذا قّرر هذا ال

أ
جر هذا ال

أ
غاية تحقيق شراء المستا

كما تتمّتع شركات العتماد اإليجارّي  «.بالّشراء عند انقضاء فترة اإليجار غير القابلة لإللغاء
جل تحصيل مستحّقاتها 

أ
موال المملوكة لدى المستفيد من ا

أ
بحّق امتياز عاّم على كّل ال

ميناٍت عينّيًة نّص عليها  الّناشئة 
أ
عن عقد العتماد اإليجارّي، إًذا ُتعدُّ حقوق المتياز تا

ولوّية يقّررها القانون لدى »من القانون المدنّي:  652القانون المدنّي بموجب الماّدة 
أ
ا

 «مراعاة منه لصفته  ول يكون للمدين امتياز إل بمقتضى نص قانونّي 
عطى المشّرع الجزائرّي   

أ
مر  وقد ا

أ
لشركة العتماد اإليجارّي حّق المتياز   96-69بموجب ال

عاله في الماّدة الّسابقة »التي نّصت على ما يلي:  22بموجب  الماّدة 
أ
في الحالت المذكورة ا

جِل 
أ
مانات الّتعاقدّية المتحّصل عليها  عند اللزوم يتمّتع المؤّجر   من ا وباإلضافة إلى الضَّ

صل وملحقاته، بحّق امتياز عاّم على تحصيل مستحّقاته الّنا
أ
شئة عن عقد اعتماد إيجاري ل

موال الموجودة 
أ
جر ومستحقاته و ال

أ
صول المنقولة وغير المنقولة التي هي للمستا

أ
كّل ال

َتْيِن   669،661بحسابه ، بحيث يلي هذا المتياُز مباشرة لالمتياز الَمْنُصوِص َعَلْيِه في المادَّ
لمتياز  الخاصة باإلجراء ، وذلك  بالنسبة للحّصة غير القابلة للحجز من القانون المدنّي وا

خر في 
 
ّي دائن ا

أ
من الّرواتب وعليه وبمّجرد ممارسة امتيازه، يدفع للمؤّجر مستحقاته قبل ا

جر
أ
موال المستا

أ
و إجراء قضائّي جماعّي يرمي إلى تصفية ا

أ
 «.إطار إجراء  قضائّي مع الغير ا

داء خاّص بالمستفيد مقابل إنتفاعه  كما خول لها حق للحصول  
أ
على بدل اإليجار وهو ا

بالمال محّل العقد إذ هو حّق لشركة العتماد اإليجارّي ويترّتب على اإلخالل بهذه 
صال في فسخ العقد.

أ
 اللتزامات نتائج بالغة الخطورة تتمثل ا
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 الفرع الثاني: التزامات وحقوق المستفيد
همَّ حقوق والتزامات المست  
أ
مر  61الى 26فيد موّزعة في المواّد من ا

أ
  ، 69/96من ال

مر  26نّصت الماّدة ف تزامات المستفيد من العقدلإل فبالنسبة 
أ
على جملة من  96-69من ال

جر والتي :»  بقولهاتزامات لاإل 
أ
جر ملزما بالقيام باللتزامات الخاّصة بالمستا

أ
يعتبر المستا

ينص عليها القانون المدنّي مقابل حّق النتفاع الذي يمنحه إّياه  المؤّجر  ضمن عقد 
صول غير المنقولة، وماعاإل

أ
لم يوجد اّتفاق بين المتعاقدْين يقضي  تماد اإليجارّي  لال

تّية:بخالف ذلك، لسيما اللتزام
 
 ات ال

اللتزام بالّسماح و اللتزام بدفع اإليجارات حسب الّسعر والمكان والّتواريخ المّتفق عليها.-
صل المؤّجر، 

أ
له المستعجل حتّى يحفظ ال للمؤّجر بإجراء كّل الّترميمات التي يتطّلب تَدخُّ

صل المؤّجر.
أ
ا من النتفاع بال و جزئيا

أ
ا ا  ولو منعت هذه الّترميمات ّكليا

صل المؤّجر حسب ما وقع الّتفاق عليه وبطريقة مطابقة لغرضه، - 
أ
اللتزام باستعمال ال

 ...الموضوع . اإليجارّي عنوذلك في حالة سكوت عقد العتماد 
سرة الحريص،  اللتزام بالعتناء- 

أ
صل المؤّجر والمحافظة عليه مثلما يفعله رّب ال

أ
بال

صل
أ
ثناء وتحّمل المسؤولّية فيما يلحق ال

أ
و هالك غير  المؤّجر ا

أ
انتفاعه به، من إتالف ا

وناتج عن استعماله استعمال 
أ
 ...مّتفق عليه. عاديا ا

مر يستدعي تدّخله بصفته صاحب الملكّية والذي من -
أ
اللتزام بإشعار المؤّجر فوًرا، بكل ا

ن ينقص م
أ
و ا
أ
صل المؤّجر، ا

أ
جر بال

أ
ن ينقص من انتفاع المستا

أ
نه ا

أ
ارّية، الّتج هن قيمتشا

و ضرر من  جلةالحالت المستعلسّيما في 
أ
 و سبب ا

أ
و اغتصاب ا

أ
و اك تشاف عيوب فيه ا

أ
ا

جر على  فعل الغير
أ
خذ المستا

أ
صل المؤّجر، حتى وإن ا

أ
وعاتقه يصيب ال

أ
ثار  الّنفقات ا

 
ال

و تنازل عن حّقه في طلب فسخ عقد 
أ
القانونّية والمالّية الّناجمة عن مثل هذه الحالت ا

و العتماد
أ
و تنازل عن مطالبة مسؤولّية المؤّجر. اإليجارّي ا

أ
 ..تخفيض ثمن اإليجار ا

اللتزام بإقرار حّق بالّشراء في الّتاريخ المّتفق عليه وإلَّ سقط حّقُه في الخيار إذا مارس -
 المؤّجر حّقه في الّتاريخ المّتفق عليه. 

صل المؤّجر في الّتاريخ المّتفق -
أ
جر حّق اللتزام باسترجاع ال

أ
عليه إذا لم يقّرر المستا

  «.الخيار بالّشراء
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هم إلتزامات المستفيد   
أ
جرةلاإل إذن من ا

أ
هو: "المال الذي يلتزم المستفيد و تزام  بدفع ال

 .37بإعطائه لشركة العتماد اإليجارّي  مقابل النتفاع بالمال محّل العقد "
ساسّي، وهذا فق عليه المتّ يعتبر التزام المستفيد من العقد بدفع بدل اإليجار   

أ
اللتزام ال

اللتزام تفرضه القواعد العاّمة على المستفيد. ونظرا لخصوصّية عقد العتماد اإليجارّي  
جرة فيه تختلف عنها في اإليجار العادّي فال تعدو مجّرد مقابل لالنتفاع بالمال محّل 

أ
فال

سمال  المستثمر
أ
وتغطية لكّل مصاريف ونفقات  العقد بل تشّكل  في مجملها إهالكا  لرا

الّتمويل باإلضافة إلى هامش الّربح ترجوه شركة العتماد اإليجاري من وراء هذه العملّية. 
صل تسعى إلى استيراد 

أ
إنَّ شركة العتماد اإليجارّي من خالل تمويلها لعملّية شراء ال
تي إّل من خالل 

أ
مر ل يا

أ
رباح، وهذا ال

أ
موالها وكذا نسبًة من ال

أ
جرة التي يدفعها ا

أ
قساط ال

أ
ا

نَّ غاية شركة العتماد 
أ
رباح  اإليجارّي منذالمستفيد من العقد، ل

أ
البداية تحقيق ال

 .38باعتبارها مؤّسسة مالّية
يضا  

أ
مينه  كما نجد ا

أ
حيث التزام المستفيد بالمحافظة على المال محّل العقد وصيانته وتا

ظة على المال محل العقد، فيجب عليه يلتزم بموجب عقد العتماد اإليجارّي بالمحاف
و على الّنحو المّتفق عليه في  استعمال مالستعمال الإ

أ
ا ووفق الغرض المعّد له ا عاديا

مين على المال محّل والعقد. 
أ
ة فإنَّ المستفيَد من العقد ملزم بالّتا خروًجا عن القواعد العامَّ

مر  2640والماّدة  2639العقد، وهذا تطبيقا لَنّص الماّدة 
أ
مين جاء  96-69من ال

أ
والّتا

ثار المترّتبة عن هالك ال
 
 . مالللّتخفيف من ال

يضا ا يلتزم المستفيدمك     
أ
و  ا

أ
بّرد المال محّل العقد في حالة عدم ممارسة خيار الّشراء ا

رّده، ويسقط حّق الخيار  اإليجارّي بمجّردتجديد العقد، وبالّتالي ينتهي عقد العتماد 
يَّ تصرف في المال محّل العقد ُيعدَّ المستفيد مقترًفا 

أ
بالّشراء الممنوح للمستفيد لذا فإنَّ ا

مانة الفع
أ
حكام الماّدة لجريمة خيانة ال

أ
من قانون  21941ل المنصوص عليه في ا

                                                           
س، دار إحياء التراث عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني اإليجار والعارية، المجلد الساد 37

 .175العربي، بيروت، ص 
 .215هاني محمد دويدار، المرجع السابق، ص  38
مر رقم  26تنص الماّدة  39

أ
مين : » 96-69من ال

أ
جر التزام تا

أ
يضا على عاتق المستا

أ
ن يضع عقد العتماد اإليجارّي  ا

أ
يمكن ا

و الجزئي و
أ
صل المؤّجر   على حسابه، ضد مخاطر اإلتالف الكلي ا

أ
و تمنع الستعمال المتفق عليهال

أ
 «التي تعد ا

صل المؤّجر   » تنص على ما يلي:  40
أ
اللتزام بضمان المؤّجر   ضد نخاطر الحريق والتك فل بالخسائر التي تلحق ال

مين ضد مثل هذه المخاطر....
أ
 «والتا

نه:  219الماّدة  41
أ
و » من القانون العقوبات تنص على ا

أ
و بدد بسوء نية ا

أ
وراق كل من اختلس ا

أ
و ا
أ
و بضائع ا

أ
و نقودا ا

أ
راقا ا

و 
أ
و إبراء لم تكن قد سلمت إليه على  سبيل اإلجازة ا

أ
و تثبت التزاما ا

أ
خرى تتضمن ا

أ
ية محررات ا

أ
و ا
أ
و مخالصات ا

أ
مالية ا
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حكام الماّدة 
أ
س كطرف مدنّي طبقا ل ن َتَتَاسَّ

أ
العقوبات، و يمكن لشركة العتماد اليجارّي ا

مام القاضي الجزائّي للمطالبة بالّتعويض. 2و  2
أ
قد منح و من قانون اإلجراءات الجزائية وا
مر  29ّي بمقتضى الماّدة المشّرع الجزائرّي شركة العتماد اإليجار 

أ
سلطة  96-69من ال

يوًما كاملة في حالة عدم دفع المستفيد لقسط  17بعد إشعار مسبق لمّدة المال استرجاع 
صل المؤّجر

أ
مر على عريضة. واحد من اإليجار، ويتم استرجاع ال

أ
و بإصدار ا

أ
  إّما بالّتراضي ا

هم       
أ
طبقا ف محّل العقد والنتفاع بهستعمال المال إفي  هحقوق المستفيد  حقومن ا
مر  12فقرة  19للماّدة 

أ
جر اإل: » 96-69من ال

أ
صل ستعمال واإليمكن للمستا

أ
نتفاع بال

صل...
أ
نه صاحب ملكّية هذا ال

أ
، كما  «المؤّجر خالل فترٍة دنيا وبسعر محّدد مسبًقا، وكا

ارّي  يكون بثمن محّدد عند انتهاء عقد العتماد اإليج الخيار بالّشراء إستعمال حّق  فيال له
قساط التي تّم دفعها من قبل كإيجارات، فهو يستعمل 

أ
خذ بعين العتبار ال

أ
مسبقا، مع ال

مر  6و 5العّقار والمنقول طبقا للماّدتْين 
أ
  .96-69من ال

 المطلب الثاني: في مواجهة الغير 
مينّي لشرط الحتفاظ بالملكّية واضح، يتمّثل في إستعمال هذا الّشرط   

أ
ور الّتا إنَّ الدَّ

خرى 
أ
من، بعبارة ا كوسيلة للّضغط على المستفيد وحمله على تنفيذ إلتزامه في الوفاء بالثَّ

يلعب هذا الّشرط دور هام في حّث المستفيد على الّسداد، كي يتحّرر من القيود المفروضة 
بين يديه، إذا  الملكّية كاملةاإلنتفاع والّتصّرف في المبيع، وجمع مكنات حّق عليه في 

مر بين شركة العتماد اإليجاري والمستفيد. 
أ
 اقتصر ال

حتفاظ بالملكية  في مواجهة الّدائنين -  نفاذ شرط االإ
ف إّن حّق الملكّية الّثابت لشركة العتماد اإليجارّي يعتبر ضماًنا لها في حال        ة تخلا

المستفيد عن الوفاء بالّثمن والذي يمكنه من إسترداد المبيع ويكون له الحّق في 
ّي يد كان كون المال محّل العقد لم ينتقل بعد إلى المستفيد المحجوز 

أ
إسترداده في ا

 .42عليه
عاله  22في حالة إفالس المستفيد من العقد نجد الماّدة        

أ
مر المذكور ا

أ
من نفس ال

جر على الوفاء، تّم إثباتها قانوًنا من خالل » ى ما يلي: تنص عل
أ
في حالة عدم قدرة المستا

وتسوّية قضائّية 
أ
وقضائّي ا

أ
و في حالة حّل بالّتراضي ا

أ
عدم دفع قسط واحد من اإليجار ا

                                                                                                                                   
و 
أ
و لستعمالها ا

أ
و تقديمها ا

أ
و بغير اجر بشرط ردها ا

أ
جر ا

أ
داء عمل با

أ
و ل

أ
و عارية الستعمال ا

أ
و الرهن ا

أ
و الوكالة ا

أ
الوديعة ا

مانةل
أ
و حائزيها يعد مرتكبا الجريمة خيانة ال

أ
و واضعي اليد عليها ا

أ
ضرارا بمال ا

أ
 «ستخدامها في عمل معين وذلك ا
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جر
أ
وإفالس المستا

أ
و ا

أ
جر العادّيين ا

أ
ية متابعة من دائني المستا

أ
صل المؤّجر ل

أ
 ل يخضع ال

وّيين  متيازاإل
أ
خذوا بعين العتبار بصفة فردّية ا

أ
 مهما كان وضعهم القانونّي وصفتهم سواء ا
حتفاظ شركة العتماد إِلذا يكون  «.على شكل ك تلة في إطار إجرائّي قضائّي جماعّي 

اإليجارّي بملكية المال محّل العقد حّجة في مواجهة الوكيل المتصّرف القضائّي الخاّص 
موال المستفيد من ا

أ
طراف عقد العتماد بإدارة ا

أ
لعقد المفلس، وهو من الغير بالّنسبة ل

اًل في  اإليجارّي ، فيمّثل حينها حّق الملكية الثابت لشركة العتماد اإليجاري ضمانا فعَّ
قوى 

أ
موال المستثمرة في مجال العتماد اإليجارّي، فحّق الملكّية من ا

أ
الحفاظ على ال

صلّية على اإلطالق
أ
ن تظلَّ شركة العتماد اإليجارّي الحقوق العينّية ال

أ
، ومن ثمَّ يجب ا

منة من رجوع ومطالبة المستفيد بهذا 
أ
ّي حال من  المالا

أ
المؤّجر، حيث ل يمكنه با

و
أ
ه ضمن الّضمان العاّم للمستفيد المفلس ا

ُ
حوال إدخال

أ
نَّ  ال

أ
ساس ا

أ
الّتنفيذ عليه على ا

تظّل محتفظة به طيلة فترة  تعود لشركة العتماد اإليجارّي التي المالملكّية هذا 
 .43اإليجار

 تتمّتع بمركز تحتفظ شركة العتماد اإليجارّي بالملكّية لحين الوفاء بكما        
ْ
الّثمن إذ

حيث تجيز  1659ماي 12استحدثه المشّرع الفرنسّي بمقتضى القانون الّصادر في متمّيز 
ولى لشركة العتماد اإليجارّي الحق في استردا

أ
ه في الماّدة ال د المنقولت إذا لم يستوِف حقَّ

يمكن » الّثمن مَتى كان البيع يتضّمن شرط الحتفاظ بالملكّية، حيث جاء نّصها: 
استردادها البضائع طالما بقيت على طبيعتها الموجودة لدى المدين، سواء على سبيل 

و بقصد بيعها لحساب المالك ونفس الّشيء بالّنسبة للبضائع التي ب
أ
قيت مع الوديعة ا

ن يكون هذا 
أ
اشتراط عدم انتقال ملكّيتها إلى المشتري إّل بعد سداٍد كامٍل للّثمن على ا

طراف في وقت ل يتجاوز لحظة تسليم 
أ
الّشرط قد تمَّ التفاق عليه في صورة مك توبة بين ال

 .44«المبيع
عاله: 22تنّص الماّدة   

أ
مر المذكور ا

أ
جر » من نفس ال

أ
على الوفاء، في حالة عدم قدرة المستا

و 
أ
و في حالة حّل بالّتراضي ا

أ
تّم إثباتها قانوًنا من خالل عدم دفع قسط واحد من اإليجار ا

ية متابعة من 
أ
صل المؤّجر ل

أ
جر ل يخضع ال

أ
و إفالس المستا

أ
و تسوّية قضائّية ا

أ
قضائّي ا

خ
أ
و المتيازّيين مهما كان وضعهم القانونّي وصفتهم سواء ا

أ
جر العادّيين ا

أ
ذوا دائني المستا

و على شكل ك تلة في إطار إجرائّي قضائّي جماعّي 
أ
 «بعين العتبار بصفة فردّية ا

                                                           
 .792السيد عبد المنعم حافظ السيد، المرجع السابق، ص  43
 .797السيد عبد المنعم، المرجع السابق،ص   44
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يضا حق اخر المتمثل في  
أ
دعوى استرداد الّشركة للمال محّل العقد المحتفظ  كما نجذ ا
طبقا للقواعد العاّمة ل يخضع شرط الحتفاظ بالملكّية لشكلّية محّددة في إثباته ف بملكّيته
و نفاِذه 

أ
ّنه ل يجوز لشركة ا

أ
نَّ المشّرع الفرنسّي خرج عن تلك القواعد ونّص صراحة على ا

أ
إّل ا

العتماد اإليجارّي طلب استرداد البيع في مواجهة جماعة الّدائنين إّل إذا كان هنالك 
ن  .45اّتفاق مك توب على الّشرط قبل تسليم المبيع للمستفيد

أ
عقد العتماد اإليجارّي  وبما ا

خرى، من العقود 
أ
ة عقود ا يتّضمن عّدة التزامات مختلفة  فإنهالمرّكبة التي تتداخل مع عدَّ

هّمّيته ومخاطره القتصادّية لكال المتعاقدْين سواء 
أ
بالّنسبة للمتعاقدين، إضافة إلى ا

و المستفيد من العقد كان من الالزم ك تابته.
أ
  لشركة العتماد اإليجارّي ا

ات العتماد اإليجارّي للّشهر القانونّي والمحاسبّي طبقا بناء على ذلك فإّن إخضاع عمليّ   
مر  9للماّدة 

أ
ّول  96-69من ال

أ
يجعل من ك تابته عقد العتماد اإليجارّي  اإلجراء الجوهرّي ال

ّنه يتعّذر استكمال هذه اإلجراءات ما لم يفرغ 
أ
الّضرورّي ِلسِتْكمال إجراءات الّشهر، ذلك ا

ن  كمالبضمان الالمستفيد من العقد ائ تمان  يمنح العقد في محّرر مك توب.
أ
المؤّجر إّل ا

ضرار كبيرة في الحياة بنا هذا الّضمان قد يؤّدي 
أ
، ولكن لبّد من شهر عقد القتصاديةل

جل حماية حقوق شركة العتماد  اإليجارّي باعتبارهالعتماد 
أ
وسيلة إلعالم الغير من ا

مر  9إلى الماّدة  بالّرجوعواإليجارّي باعتباره ملكا لها. 
أ
عملّيات  تخضع»: 96-69من ال

 «. إشهار تحّدد كيفّياته عن طريق الّتنظيم اإليجارّي إلىالعتماد 
المتعّلق بتحديد كيفّيات إشهار عملّيات  69-99من المرسوم التنفيذي  2تنّص الماّدة   

صولالعتماد 
أ
نَّ المركز الوطني  اإليجارّي لال

أ
للسجل التجاري هو المنقولة تنّص على ا

موالالمكّلف لضمان الّشهر القانونّي لعملّيات العتماد 
أ
المنقولة والعتماد  اإليجارّي لال

 اإليجارّي المتعّلق بالمحاّلت الّتجارّية والمؤّسسات الحرفّية. 
 تضمن شرط الحتفاظ بالملكّية بشكل فّعال في مواجهة دائني المستفيد بحيثيقف   

إليجارّي من خالل هذا الّشرط عدم الّتنفيذ على العين المؤّجرة، بقوة شركة العتماد ا
ساس

أ
خير على ا

أ
الوضع الّظاهر  القانون حّتى وإن كان دائنو المستفيد قد تعاملوا مع هذا ال

خلت شركة العتماد اإليجارّي بالتزامها بالّشهر لعلم الغير بملكّيتها 
أ
بحسن نّية، ولكن إذا ا

مام الغير الذي تعامل مع المستفيد المؤّجر فإنّ  ماللل
أ
ه ل يمكنه الحتجاج  بملكّيته ا

ّن إغفال  الّشهر ل يترّتب عليه بطالن عقد العتماد اإليجارّي 
أ
بحسن نّية،  وهذا يعني ا

وإّنما الجزاء  يتمّثل في عدم احتجاج شركة العتماد اإليجارّي في مواجهة الغير بحّق 
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شياء محّل 
أ
ما إجراء جوهرّي لحتفاظ العقد ملكّيتها لال نَّ الّشهر ليس ركًنا وإنَّ

أ
، وهذا يعني ا

شياء اّتجاه الغير الذي يتعامل مع المستفيد.
أ
 شركة العتماد اإليجارّي بملكّيتها لال

نَّ الو  
أ
ل يدخل في الّذّمة المالّية للمستفيد مال محل العقد من امتيازات حّق الملكّية ا

 العتماد اإليجارّي استرداده.وَعَلْيِه يمكن لشركة 
ثار

أ
ليه في البيع شرط االحتفاظ بالملكّية ا نه إذا كان  في مواجهة المتصّرف اإ

أ
معنى ذلك ا

طراف عقد العتماد اإليجارّي  حّق التنازل عن جميع الحقوق التي يرّتبها هذا العقد في 
أ
ل

و الّتنازل عن جزء منها، اإلشكال الذي ُيثَ 
أ
اُر هو في حالة إنتقال جانب في كّل منهما، ا

مام مصلحتْين تتمثل المصلحة 
أ
نا نكون ا المال محل العقد  إلى مشترى حسن الّنّية فإنَّ

ولى في شركة العتماد اإليجارّي التي يكون لها حّق الحتفاظ بالملكّية، والمصلحة 
أ
ال

تفاظ الّثانية هي مصلحة المتصّرف إليه الذي حازه بحسن الّنّية وعليه فهل شرط الح
بالملكّية قادر على الوقوف إلى جانب مصلحة شركة العتماد اإليجارّي؟ إذن ما مدى 

 .مشروعية الّتصّرفات التي يبرمها المستفيد على البيع المحتفظ بملكّيته
شترطت الحتفاظ إل يوجد في القانون الجزائرّي ما يمنع شركة العتماد اإليجارّي التي     

ن تطلب من
أ
 في ذّمة الغير على  تحويلالمستفيد  بالملكّية ا

أ
حقوقه المستقبلّية التي تنشا
ما تجدر اإلشارة و إثر تصّرف المستفيد في المنقولت المبيعة قبل سداد ثمنها بالكامل.

نَّ الّضرورات القتصادّية قد تدفع شركة العتماد اإليجارّي إلى الّترخيص للمستفيد  ليهإ
أ
ا

ستيفاء ثمنها بالكامل، وسعًيا من شركة العتماد إلت قبل إمكانّية الّتصّرف في المنقو
ه قد  قرن هذا الّترخيص بتمديد شرط الحتفاظ تاإليجارّي وراء المحافظة على ضمانها فإنَّ

 بالملكّية إلى المشتري .
ّتفاق صريح بين شركة العتماد اإليجارّي والمستفيد إهذا الّتمديد في شكل  يكون وقد    

ن يكون
أ
لة بشرط الحتفاظ بالملكية مقروًنا  على ا خير في المنقولت المحمَّ

أ
تصّرف هذا ال

بنقل هذا الّشرط إلى البيع الّثاني، ويطلق على شرط الحتفاظ بالملكية في هذه الحالة 
و المتحّرك.

أ
 الشرط المنقول ا

 
 
خير ببيع كما قد تتفق شركة العتماد اإليجارّي والمستفيد على الترخيص لهذا        

أ
ال

ن يكون البيع الّثاني مشروًطا يش
أ
رط تالمنقولت المحّملة بشرط الحتفاظ بالملكّية على ا
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يضا الحتفاظ بالملكّية لصالح المستفيد ويطلق على شرط الحتفاظ بالملكّية في هذه  فيه
أ
ا

 .46الحالة بشرط الحتفاظ بالملكّية المضاعف
 الخاتمة

ّدت بالممارسة إلى  إّن الّصعوبات المرتبطة       
أ
بالّضمانات الّتقليدّية ومخاطر القروض ا

ساسا في توظيف حّق الملكّية في مجال الّضمان، وذلك 
أ
ل ا إيجاد ضمانات ُاخرى،  تتمثَّ

 عن طريق شرط الحتفاظ بالملكية.
بالملكّية حيث تظّل  الحتفاظُيعّد اإلعتماد اإليجارّي في جانب منه تعبيرا مقنعا عن       

صل طول مّدة اإليجار مع إمكانّية استرداد المال محل شر 
أ
كة العتماد اإليجارّي مالكة لال

مين 
أ
ّن يعد شرط اإلحتفاظ بالملكية مثال للّضمان والّتا

أ
العقد في حالة إفالس المستفيد ل

صبح جزء من ظاهرة عاّمة تتمّثل في نمو الّتصّرف الئ تماني 
أ
نه ا

أ
المتمّيز والفّعال. كما ا

ظيف الملكّية في دور جديد كوسيلة ضمان، وإذا كان شرط اإلحتفاظ بالملكّية ككّل وتو
ة في الّتبادل الّتجارّي   داء دوره بصفة عامَّ

أ
ا به من قبل الّدائنين قد زاد قوّته في ا محتجا

ة على َصعيد الئ تمان. وبالرجوع  خاّصة انتشاره في مجال المعامالت واحتّل مكانة هامَّ
مر رقم إلى الّتشريع الج

أ
ن المشّرع الجزائرّي لم  96-69زائرّي من خالل ال

أ
نا نالحظ ا فإنَّ

 يستعرض عنصر الملكّية بشكل مباشر في العديد من نصوصه.
تعتبر الملكّية الّدور الضامن لشركة العتماد اإليجاري في حماية حقوقها من الّناحية      

سماله
أ
موالها في القانونّية بحيث تكون لها في حماية حقوقها ورا

أ
ا، ويسمح بموجبه إعادة ا

و عند تخّلفه في الوفاء باللتزامات العقدّية، 
أ
حالة تعّرض المستفيد لإلفالس واإلعسار، ا

ولكن ل ننسى الّدور الستثمارّي للمستفيد طالب الّتمويل من الّناحية القتصادّية، حيث 
موال واإلنتفاع بها وفقا لحاجّياته.

أ
  يتمّكن من إستخدام ال

ّنه يترّتب على المستفيد التزامات ك ثيرة ثقيلة وصارمة تخرج عقد        
أ
ونستنتج مّما سبق ا

نَّ المشّرع الجزائري قد خرج عن القواعد 
أ
العتماد اإليجارّي عن وصفه، حيث نالحظ ا

العامة لإليجار في سبيل تفعيل حّق الملكّية على الّرغم من تكييفه لعقد العتماد اإليجارّي 
نه إيجاًرا في جانب معين منه وحّمل المستفيد مسؤولّية إصالح وصيانة المال محل بكو

و الجزئّي تكون ّشركة العتماد 
أ
 اإليجارّي كمستفيدةالعقد، وفي حالة الّضياع الكلّي ا

مينه. إن كّل هذه اللتزامات تثقل كاهل المستفيد 
أ
مسؤولية من التعويضات الخاّصة بتا
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تمويل وتصبح عراقيل تحول دون تحقيق الهدف المتوّخى من هذا الذي يحتاج فعال إلى 
 العقد.
عطي لها        

أ
ما شركة العتماد اإليجارّي فقد ا

أ
العقد  احتواء من بينها امتيازات ك ثيرةا

المستفيد كّل إخالل ناتج عن فعله  لذا يتحّمل شروط تعّسفّية بمقتضى الّشرط الجزائّي.ل
شياء من ضرر، فقد زاد الّشخصّي وعن فعل الغير 

أ
ا يلحق ال الذين يعملون لديه، وعمَّ

الذي يكون تحت  لمال محل العقداهتماُم المشّرع وغيره من الّتشريعات لحماية ملكّية ا
و 
أ
حيازة المستفيد من خالل اشتراطه شهر عقد اإلعتماد اإليجاري الذي يكون محّله عّقارا ا

مر  بموجب منقول
أ
ما الشركة و ،96-69ال

أ
 المؤجرة فقد ا

أ
لزام المستفيد برّد ها حق إعطى لا

و تجديد العقد وإلَّ المال محل العقد 
أ
إلى شركة العتماد اإليجارّي إذا لم يقّرر خيار الّشراء ا

مانة.
أ
 عّد مرتكبا لجريمة خيانة ال

ميني الكبير الذي يلعبه عقد و       
أ
يلة اإليجارّي باعتباره وس اإلعتمادبالرغم من الّدور الّتا

ّنه 
أ
من وسائل تمويل المشاريع الستثمارّية، والمزايا العديدة التي يحّققها للمستفيد إلَّ ا

بعد 
أ
وبفعل ممارسات شركات العتماد اإليجارّي، وما وضعه من عقود نموذجية جعلته ا

صبح نموذًجا 
أ
طرافه، بل ا

أ
ن يشّكل نموذج العقد الذي يحّقق توازن التزامات ا

أ
من ا

ّول الّثاني ليفرض عليه لستعالء شركة 
أ
العتماد اإليجارّي على المستفيد بحيث يستغّل ال

ا هو في حاجة إليها ليحفظ مصالحه. ك ثر ممَّ
أ
 بنوًدا ا

     المراجع المعتمدة في البحث:
وال: المراجع باللغة العربية

أ
 ا

 :المراجع العامة
حمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الجزء الرابع، دار . 1

أ
بدون  1651-1659النهضة العربية، ا

 طبعة .
 . 1659، بدون طبعة ،شيحة مصطفي رشدي، القتصاد النقدي المصرفي، الدار الجامعية، القاهرة. 2
.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني اإليجار والعارية، المجلد السادس، دار 2

 ن سنة نشر.إحياء التراث العربي، بيروت بدون طبعة، بدو
. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،الجزء الرابع، العقود التي تقع على 6

 .2999الملكية البيع والمقايضة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، 
نة نشر، .على جمال الدين عوض، العقود التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، بدون س7

 .، بدون سنة نشربدون طبعة
 .نشر . د.لشين محمد القايائي، محاضرات في نظرية الحق، بدون ناشر، بدون سنة9
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 المراجع المتخصصة     
جير التمويلي الدولي دراسة تحليل مقارنة في القانون  .1

أ
السيد عبد المنعم حافظ السيد، عقد التا

 .2919اإلسكندرية،القاهرة، الخاص، دار الفكر الجامعي، 
جير التمويلي) دراسة مقارنة(،  .2

أ
عالء الدين عبد الله فواز الخصاونة، التكييف القانوني لعقد التا

ولى 
أ
ردن.2992الطبعة ال

أ
 ، الدار العلمية للنشر والتوزيع، عمان ، ال

جير التمويلي دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر وا .2
أ
لتوزيع، الطبعة محمد عايد الشوابكة، عقد التا

ولى، 
أ
 .2911ال

 بدون طبعة . 2999نادر عبد العزيز شافي، عقد الليرنغ، المؤسسة الحديثة للك تاب، لبنان،  .6
جير التمويلي، مك تبة اإلشعاع القانونية، الطبعة  .7

أ
هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتا

 .1665الثانية، سنة، 
 الرسائل الجامعية 

عراب نادية، ضمانات عق -1
أ
د العتماد اإليجاري، مذكرة ماجستير فرع العقود والمسؤولية، كلية ا

 .2912-2912الحقوق بن يوسف بن خدة، سنة الجامعية 
حيدرة نفيسة. فعالية الخيارات الممنوحة للمقترض في اإليجار التمويلي العقاري ، مذكرة لنيل  -2

لحقوق بن عكنون ، شهادة الماجستير فرع العقود المسؤولية جامعة الجزائر ، كلية ا
2912/2912 

شرابن حمزة ، الملكية كوسيلة لدعم الئ تمان ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق بن عكنون ،  -2
 .2991/2995جامعة الجزائر 

عمال ،  -6
أ
نوال قحموص ، شركة العتماد اإليجاري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستر فرع قانون ال

 .2991-2999، السنة الجامعية كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر 
جيدادني زكية، عقد القرض بين القانون الوضعي الجزائري ومبادئ الشريعة اإلسالمية، مذكرة  -7

عمال، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، 
أ
 .2919-2917لنيل شهادة ماجستير، فرع قانون ال

يل شهادة دك توراه، شرابن حمزة، دور الضمانات غير المسماة في تدعيم الئ تمان، مذكرة لن -9
عمال، السنة الجامعية 

أ
 .2911-2919فرع قانون ال

طروحة لنيل شهادة دك توراه  -1
أ
نوال قحموص ، عقد العتماد اإليجارّي قي ظل القانون الجزائري ، ا

 .2912-2912، جامعة الجزائر 
  الملتقيات 
عمال الملتقي الوطني حول عق1

أ
عمال ودورها في تطوير .شامبي ليندة ، عقد اإلعتماد اإليجارّي ،ا

أ
ود ال

 . 2912ماي  11و  19القتصاد الوطني ، كلية الحقوق ، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ، يومي 
 ثانيا : القوانين المعتمدة في البحث 

 (النصوص التشريعية 1
مر رقم 1

أ
المتضمن قانون العقوبات  1699يونيو  5الموافق  1259صفر رقم  15المؤرخ في  179-99. ال

 المعدل والمتمم. 
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مر 2
أ
المتضمن القانون المدني المعدل  1617الموافق ل  1267رمضان عام  29المؤرخ في  51-17. ال

 1617سبتمبر . 29المؤرخة في  15والمتمم جريدة الرسمية 
مر  .6

أ
الصادر في  92الجريدة الرسمية  1669/ 91/ 19المتعلق بالعتماد اإليجاري المؤرخ في  96 -69ال
 .16/91/1669تاريخ 

صول المنقولة  69-99.المرسوم التنفيذي رقم 6
أ
يحدد كيفيات إشهار عمليات  العتماد اإليجاري لال

 .2999لسنة  19الجريدة الرسمية العدد  29/92/2999المؤرخ 
صول غير المنقولة  61-99المرسوم التنفيذي رقم .7

أ
يحدد كيفيات إشهار عمليات العتماد اإليجاري لال

 .2999لسنة  19الجريدة الرسمية  2999/ 29/92المؤرخ في
جنبية

أ
 ثانيا:المراجع باللغة ال

Ouvrages  spéciaux : 
1- Jean-Pierre Scarno, opposabilité ou inopposabilité de la clause de réserve de 
propriété, Ride, 1990, 355 EST, Lamy commercial, (L.Con), 1981. 
2- Michel Girhldi, la clause de réserve de propriété médes, direction des affaires 
juridique, juillet 2005. 
3-P.GILBERT, pratique et technique financière du crédit-bail, collection ce qu’il 
vous faut, paris, 1er édition. 
4- R.HOUIN,L’introduction de la clause de réserve de propriété dans la droit 
Français de la faillaité, juris classeur périodique, 1980, doc 2978 N°05. 
Codes  
5- Code civile crée par ordonnance N°2006-346 du 23 mars 2006- art 13 jorf 24 mars 
2006. 
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 عقد تحويل الفاتورة
حد مصادر التمويل الحديثة في المؤسسة 

 
كا

 االقتصادية
Invoice Transfer Contract as a Source of Modern Financing 

in the Economic Institution. 
 مرغني حيزوم بدر الديند. 

ستاذ
أ

  ا
أ

 محاضر ا
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي
hayzoum1@gmail.com 

 مقدمة:

ساسية لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه       
أ

يعتبر التمويل من العناصر ال
 
أ

و تطبق برامجها بدون المؤسسة في نشاطها ونموها، ولهذا فال يمكن ا
أ

هدافها ا
أ

ن تحقق ا
هذا العنصر الحيوي ومنه فإن عملية تمويل المشاريع الستثمارية هي عبارة عن جمع 
المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة بمختلف الطرق، وذلك لتغطية تكاليف استثماراتها 

 .في وقت الحاجة إليها
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة إذا كانت المؤسسات القتصادية بصفة عامة و      

خاصة في الدول المتقدمة قد تجاوزت الك ثير من الصعوبات خصوصا التمويلية منها، 
وذلك بفضل ابتكار واستخدام تقنيات جديدة بما يمكنها من التحكم في المخاطر 
والتكاليف ومن ثم التوجه نحو خدمة هذا القطاع)المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(، نجد 

المقابل مثيالتها في الدول النامية عامة والجزائر خاصة لزالت تواجه الك ثير من ب
صبحت تعيق تطورها بدءا من مرحلة 

أ
برزها صعوبات التمويل التي ا

أ
الصعوبات، من ا

ن منح القروض المصرفية يتطلب فضال عن دراسة 
أ

اإلنشاء إلى التوسع وهذا نظرا ل
خرى لقروض ومخاطمانات الكافية لمنح االجدوى توفر الض

أ
 .ر ا

هم مشكلة تعاني منها المؤسسة القتصادية هو تسيير وتحصيل حقوق زبائنها نظرا    
أ

إن ا
جل التخلص من ذلك هناك عدة تقنيات تساعد 

أ
لما يكلفها من مال ووقت، ومن ا

mailto:hayzoum1@gmail.com/
mailto:hayzoum1@gmail.com/
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المؤسسة القتصادية على التخلص من متابعة حقوقها وتحصيلها، فمنها ما هو معروف 
ن ك ثيرة خاصة في البلدان ا ما هو غير مطبق في بلداعالميا ومطبق في كل  البلدان، ومنه

ن تسعى النامية
أ

إلصالح جهازها المصرفي بإدخال تقنيات جديدة  والتي يجب عليها ا
له يمكن الللتمويل، ومن بين هذه التقنيات نجد عقد تحويل  فاتورة والذي من خال

ل الدائنية إلى للمؤسسة القتصادية التخلص من حقوقها تجاه زبائنها عن طريق تحوي
و كليا، وهي بذلك تتخلص 

أ
مؤسسة مصرفية مختصة في شراء الفواتير المستحقة جزئيا ا

من عملية تسيير ومتابعة حقوقها لدى زبائنها، والتخفيض من تكلفتها ويستعمل عقد 
و التجارة الخارجية

أ
ل ا  .تحويل الفاتورة سواء لتمويل الستغال

ك ثر على هذه       
أ

ينا البحث في هذا وللتعرف ا
أ

حد طرق التمويل الحديثة ارتا
أ

التقنية كا
تية:

آ
ل طرح اإلشكالية ال ما مدى فعالية عقد  الموضوع بشيء من التفصيل وذلك من خال

 ؟ في ظل التحولت الحديثة القتصاديةتحويل الفاتورة في تمويل المؤسسات 

طار المفاهيمي ول: االإ
 
 لنظام عقد تحويل الفاتورة المبحث اال

ل        ته وسماته لذا  سنتناول من خال
أ

إن التعريف بعقد تحويل الفاتورة يتطلب بيان نشا
ول ثم مفهوم هذا العقد هذا المبحث 

أ
التطور التاريخي لنظام عقد تحويل الفاتورة كمطلب ا

هم مميزاته كمطلب ثاني. 
أ

 وا
ول: التطور 

 
 لنظام عقد تحويل الفاتورة القانونيالمطلب اال

 نظ      
أ

ام عقد تحويل الفاتورة في انكلترا في القرن الثامن عشر، ثم انتشر في الوليات نشا
ته يرجع إلى ذلك 

أ
صل في نشا

أ
مريكية عندما كانت مستعمرة بريطانية، وال

أ
المتحدة ال

ن يعرفه، وكان الوكيل 
أ

مريكي دون ا
أ

البائع البريطاني الذي كان يتعامل مع السوق ال
ئه في بريطانيا حول يلعب دور المقيمين في بريطاني ا عن طريق تقديم معلومات لعمال

مانة ويسار المشترين لتحصيل الثمن منهم لصالح البائعين، 
أ

حاجة السوق ومدى ا
ئه تنفيذ الصفقات المبرمة مع المشتريين  حيانا لعمال

أ
ن الوكيل يضمن ا

أ
باإلضافة إلى ا

مريكيين
أ

 .1ال
سواق ا   

أ
ون إلى فلم يكن التجار البريطانيون يعرفون ال

أ
مريكية عن ك ثب وكانوا يلجا

أ
ل

مريكية 
أ

ن المقيمين في الوليات المتحدة ال
أ

المراكز المالية التي تقوم بدور ممثلي التجار ل

                                                           
ردني والعراقي1

أ
دراسة  -مصطفى تركي حومد الجوراني، عقد الفاك تورينغ) عقد شراء الديون التجارية( في التشريعين ال

ردن، جامعة ال، رسالة ماجستير في القانون الخاص، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، -مقارنة
أ

وسط، ال
أ

شرق ال
 .62، ص6102
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قدر على تحصيل قيمة تلك الديون 
أ

نهم ا
أ

ئهم، كما ا قدر على معرفة الوضع المالي لعمال
أ

ا
قل كلفة، كما كانت 

أ
سرع وا

أ
ترين وتعجل في بعض تضمن بعض المش تلك المراكزبصورة ا

مريكيين
أ

حيان دفعات على حساب ما هو مستحق على المشتريين ال
أ

 .1ال
ولعل الظروف التي عرفتها سوق لندن من تضخم في  البضائع وركود السوق دفعت    

ئم مع الظروف الجديدة ويحقق لهم الفائدة  سلوب جديد يتال
أ

الوكالء إلى البحث عن ا
والستمرارية، بعد الضعف الذي اعترى عملية التصدير إضافة إلى الرسوم الجمركية التي 

م
أ

لها على عملية فرضتها الوليات المتحدة ال لقت بضال
أ

ريكية على البضائع البريطانية التي ا
، عند ذلك قام الوكالء بإنشاء مراكز مالية متخصصة بتعجيل قيمة الديون 2التصدير

والفواتير المترتبة على عمالء البائعين، مقابل انتقال ملكية تلك الديون لها، وتعدها 
تحصيل تلك الديون، إضافة إلى تقديم  بعدم الرجوع على الدائنين في حالة إخفاقها في

 .3مجموعة من الخدمات اإلدارية والمعلوماتية
صال من    

أ
ئ تمان قد انحدرت ا ن الشركات التي تخصصت في هذا النوع من  ال

أ
ويذكر ا

قد  La Société Française de Factoring بنوك كبرى، فالشركة الفرنسية للتسويق
البنوك الشهيرة في فرنسا، فضال عن البنك الوطني  عدد من 0621اشترك في تكوينها سنة

ول لبوسطن
أ

مريكية،   The First National Bank of Bostonال
أ

بالوليات المتحدة ال
ت البنوك الرئيسية الستة في فرنسا الشركة الفرنسية لتنمية التجارة  0621وفي سنة 

أ
نشا

أ
ا

يق مع بعض البنوك (، وساهمت شركة شيكاغو الفرنسية للتسوSofinterالدولية)
خرى للقيام بهذا العمل سنة 

أ
-La factoوهي  0622الفرنسية في إنشاء شركة فرنسية ا

Heller-France4. 
، وتشير التقديرات 0621فالظهور الرسمي للفاك تورينغ في فرنسا يعود تاريخه إلى سنة    

ن عدد مؤسسات الفاك تورينغ عام 
أ

خذت 01بلغ  0622الحصائية إلى ا
أ

و شركة ا
أ

مؤسسة ا
وصل عددا إلى  0661مليار فرنك فرنسي، وفي نهاية  62على عاتقها مليوني دين، بقيمة 

خذت ع 62
أ

لف دين، بقيمةمؤسسة و شركة، ا
أ

 28026لى عاتقها سبعة ماليين وستمائة ا

                                                           
، 6102الطبعة الثانية، زين الحقوقية، بيروت،  -عقد الفاك تورينغ-عقد شراء الديون التجارية شافي نادر عبد العزيز،1

 .62ص
طروحة دك توراه في القانون الخاص، جامعة عين شمس، 2

أ
توفيق تورية، وكالة تحصيل وضمان الديون التجارية، ا

 .11، ص0622،القاهرة
 .61شافي نادر عبد العزيز، المرجع السابق، ص3
ولى، القاهرة، بدون سنة نشر، 4

أ
محمد محمود عبد الرحمان، الحلول الشخصي، دار النهضة العربية، الطبعة ال

 .222ص
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ارتفع عدد  6111بالمائة على الصعيد الدولي، وفي عام  2مليار فرنك فرنسي، بينها تقريبا 
ك ثر من  61مؤسسات وشركات الفاك تورينغ إلى 

أ
و شركة اهتمت با

أ
مليار يورو  21مؤسسة ا

 .1الصعيد الداخلي الفرنسيبالمائة على الصعيد الدولي والباقي على  61بينها 
وتاوا لخصم    

أ
وقد انتشر هذا العقد على صعيد التجارة الدولية، ثم تم تشريع اتفاقية ا

لف هذه التفاقية منة   62/1/0622الديون في 
أ

مادة تناولت تعريف الفاك تورينغ  62وتتا
و عند تنفيذه حيث حددت هذه ال

أ
تفاقية ووظائ فه، وما قد يثار من إشكالت تنتج عنه ا

اإلطار العام للتعامل بهذا العقد وفقا للقواعد المقررة في حوالة الحق، من حيث كيفية 
ن تثار بوجه كال 

أ
طرافه، والدفوع التي يمكن ا

أ
لتزامات المترتبة على ا انتقال الحقوق وال

مؤسسة الفاك تورينغ( والدائن  -الدائنين، الدائن الجديد)المؤسسة المالية المتخصصة
ذي يبيع ديونه لهذه المؤسسة، كما تناولت هذه التفاقية عوامل انقضاء عقد القديم ال

وتاوا بتاريخ 2الفاك تورينغ
أ

 0660سبتمبر  62، وقامت فرنسا بالتصديق على معاهدو ا
مايو 0وقد دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في  0662نوفمبر 66وصدقت عليها إيطاليا بتاريخ

06223. 
 فيها عقد الفاك تورينغ، فإنه ل يزال في طور    

أ
وإذا خرجنا عن البيئة الحقيقية التي نشا

ة في بلداننا العربية فلم تنص عليه تشريعات هذه الدول بنصوص خاصة 
أ

التبلور والنشا
سوى التشريع الجزائري حيث استعمل المشرع  مصطلح " عقد تحويل الفاتورة "  في 

ما المجلس 0622المكمل والمتمم للقانون التجاري لسنة 0662القانون التجاري لسنة 
أ

، ا
الوطني القتصادي والجتماعي فقد استخدم مصطلح " الفوترة الخارجية " في تقريره لسنة 

 4الخاص بمشروع إصالح المنظومة المصرفية. 6111
 المطلب الثاني: مفهوم عقد تحويل الفاتورة ومميزاته

 .اهية عقد تحويل الفاتورة، مميزاته والخدمات التي يقدمهاسنتناول في هذا المطلب م   
 
 

                                                           
، 6112، سنة 21الصراف تيماء محمود فوزي، عقد الفاك تورينغ، مجلة الرافدين للحقوق، السنة الثامنة، العدد 1

 .212-212ص
 .62، ص 6100منشورات زين الحقوقية، بيروت، جهلول عمار حبيب، عقد خصم الديون دون حق الرجوع،2
شرف وفاء، حوالة الحق نطاق العالقات الخاصة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 3

أ
 .026، ص6112محمد ا

طروحة دك توراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم  عبد الحفيظ ميالد،4
أ

النظام القانوني لتحويل الفاتورة، ا
بو بكر بلقايد، تلمسان،

أ
 .00، ص6106السياسية، جامعة ا
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 / مفهوم عقد تحويل الفاتورة1
تعددت التعريفات التي وضعها الفقهاء والمجتهدون الذين تناولوا دراسة عقد تحويل      

و عقد عقد تحويل الفاتورة بين الفاتورة وعلى الرغم من اختالف تسميات العقد المذكور 
أ

ا
و عقد الفاك تورنغاستخالص 

أ
ما يتبين منها تقاربها مع عدم وجود  ،1الديون التجارية، ا

 .تعريف موحد لهذا العقد
نه " قيام المحصل المحترف لهذا النشاط      

أ
حيث عرفه بعض الفقهاء الفرنسيين على ا

خير التي في ذمة
أ

و التاجر، مقابل تحويل حقوق هذا ال
أ

 بالوفاء بقيمة الفولتير إلى الصانع ا
ئه وحصوله على الفوائد وحصوله على العمولة  .2المتفق عليها" عمال

وقد عرف عقد الفاك تورينغ من قبل الموسوعة القانونية الفرنسية بإنه " تقنية من القانون    
لها مؤسسة مالية تحمل مخاطر تحصيل فواتير مؤسسة تجارية  التجاري، تتولى من خال

خيرة"
أ

لها في حقوق هذه ال  .3مقابل عمولة، وتحل من خال
ما المشرع الجزائري فقد عرف عقد الفاك تورين   

أ
غ بتسمية عقد تحويل الفاتورة في المادة ا

نه " عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة  01مكرر  112
أ

من القانون التجاري على ا
خير المبلغ التام 

أ
تسمى)وسيط( محل زبونها المسمى)المنتمي(، عندما تسدد فورا لهذا ال

جر"
أ

جل محدد ناتج عن العقد، وتتك فل بتبعة عدم التسديد، وذلك مقابل ا
أ

 .4ل
طراف العقد مع الطبيعة    

أ
نه جاء بعدم مطابقة تسميات ا

أ
ويؤخذ على هذا التعريف ا

فالمحصل )مؤسسة الفاك تورينغ( ليس وسيطا كما جاء في التعريف  الحقيقية لهؤلء،
صيل في 

أ
ن الوسيط يعمل بإسم ولحساب الغير، بينما المؤسسة طرف ا

أ
عاله، ذلك ا

أ
ا

ن المشرع الجزا
أ

ئري قد صنف عقد الفاك تورينغ ضمن القانون العقد وليس وسيط، كما ا
مر يصعب إدراج 

أ
وراق التجارية بينما في حقيقة ال

أ
التجاري، ضمن الفصل المتعلق بال

نه يصعب 
أ

وراق التجارية، ل
أ

له يتم تحويل الفاتورة ضمن ال عقد الفاك تورينغ الذي من خال
وراق التجارية.

أ
وف في ال

أ
ل

أ
 تداوله عن طريق التظهير الما

                                                           
لية لتحصيل الحقوق التجارية،  -1

آ
مال، عقد تحويل الفاتورة كا

أ
، جامعة مجلة الحقوق والعلوم السياسية بن عشي ا

 .166، ص 6102، 10، الجزء 12خنشلة، العدد
2CH Gavalda et J Stoufflet, Le contrat dit de factoring, J C P, G, 1966. 

 .62نقال عن عبد الحفيظ ميالد، المرجع نفسه، ص
 نفس المرجع، نفس الصفحة.3
فريل61المؤرخ في  12-62المرسوم التشريعيمن  01مكرر 112المادة 4

أ
مر 0662ا

أ
المؤرخ في  16-21المعدل والمتمم لال

 .6112المتضمن القانون التجاري  0621سبتمبر62

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/76
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نه" هو ذلك العقد الذي يتم بمقتضاه نقل ملكية 1عرف البعض كما   
أ

عقد الفاك تورينغ با
و المؤسسات المالية المسموح لها 

أ
حد البنوك ا

أ
و المنتجين، إلى ا

أ
حد التجار ا

أ
حقوق ا

خير الوفاء بقيمة الديون وعدم الرجوع على التاجر 
أ

بمباشرة هذا النشاط مع ضمان هذا ال
ي شيء إذا فشل 

أ
و المنتج با

أ
في استيفاء هذه الحقوق، كما يلتزم التاجر بموجب العقد ا

ساسي من هذا العقد وهو 
أ

و المؤسسة لتحقيق الهدف ال
أ

بتقديم التسهيالت الالزمة للبنك ا
 التحصيل".

ن عقد الفاك تورينغ هو " عقد يلتزم بمقتضاه العميل تحويل حقوقه التي في       
أ

خر ا
أ

ويرى ا
الفاك تورينغ)شركة الفاك تورينغ( تحويال ناقال للملكية، مقابل ذمة المدين لمؤسسة 

داء عمولت وفوائد  له على قيمة هذه الحقوق إما معجلةحصو
أ

و عند الستحقاق مع ا
أ

ا
يحددها الطرفان في العقد، بينما تلتزم مؤسسة الفاك تورينغ بتحصيل هذه الحقوق من 

و إفالس المدين، المدين وضمان خطر عدم الوفاء عند الستحقاق في حا
أ

لة إعسار ا
خير التزام تقديم الخدمات المحاسبية 

أ
وبالتالي عدم رجوعه على العميل، ويقع على هذا ال

ولية تقوم بها مؤسسة 
أ

وإدارية وتجارية، ول يبرم هذا العقد عادة ما لم تسبقه تحريات ا
ستيثاق من مركز العميل،

أ
و وبعدها تتخذ المؤسسة قرارها ال الفاكنورينغ لال

أ
نهائي بقبول ا

 .2رفض التعاقد معه
نه " قيام صاحب الحق بنقل حقه إلى الفاك تور الذي يلتزم    

أ
خر عقد الفاك تورينغ با

أ
وعرف ا

ن 
أ

بضمان السداد حتى في الحالة التي يتخلف فيها المدين عن ذلك، كما يمكن للفاك تور ا
و بعض مبلغ الحق المحال"

أ
 .3يقوم مقدما بسداد كل ا

ن عقد الفاك تورينغ " وذهب البعض    
أ

و الخدمات بنقل إلى ا
أ

عقد يسمح لبائع البضائع ا
 -محول الفواتير –حقوقه التجارية على مشتريه لشخص معنوي متخصص ومؤهل يسمى 

و مساهمة، الذي يتك فل بها وذلك مقابل 
أ

عادة ما يكون شركة ذات مسؤولية محدودة ا
 4عمولة"

                                                           
ولى، القاهرة، 1

أ
 .06، ص0622فايز نعيم رضوان، عقد شراء الديون التجارية، دار الفكر العربي، الطبعة ال

 .61توفيق تورية، مرجع سابق، ص2
شرف وفا محمد، 3

أ
 .026، صمرجع سابقا
عيادي فريدة، النظام القانوني لعقد تحويل الفاتورة في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  -4

 .121، ص6102، 11، العدد12،  المجلد-0-والسياسية، كلية الحقوق جامعة الجزائر
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نه " وعرف الفقيه علي جمال الدين عوض عقد 
أ

الفاك تورينغ بتسمية) وكالة التسويق(  با
قيام الوكيل بدفع قيمة الفواتير لعميله، مقابل نقل ملكية هذه الفواتير إليه وتحمله 

 .1مخاطر عدم الرجوع في حال تعذر التحصيل"
ولى لهذه    

أ
وتاوا وبنص الفقرة الثانية من المادة ال

أ
ما عقد الفاك تورينغ وفقا لتفاقية ا

أ
وا

خر 
أ

نه" اتفاق مبرم بين طرف)الممول( وطرف ا
أ

نها عرفت عقد الفاك تورينغ با
أ

التفاقية نجد ا
و المحول إليه( والذي بمقتضاه:

أ
 )مؤسسة الشراء ا

و يتعين على العميل تحويل لحساب المحو -
أ

ل إليه، ديون ناشئة عن يمكن ا
و تلك التي ل تتعلق بتجارته.

أ
 عقود بيع لبضائع مبرمة، ا

و الدفع المسبق  -
أ

يتعين على المحول إليه، تمويل العميل عن طريق العتماد ا
لمجمل ديونه، واإلمساك بحسابات العميل وفواتيره، وتحصيل الديون 

طريق تحمل تبعة  التجارية للعميل، وحماية العميل من إفالس المدينين عن
 .2هذا اإلفالس

نه يظهر بجالء        
أ

نفا ، إل ا
آ

على الرغم من بعض الفوارق بين جميع  التعريفات المذكورة ا
بقيمة الفواتير التجارية مقابل انتقال حقوق هذه الفواتير  الوفاءمدى الرتباط الوثيق بين 

و المنتج إلى المؤسسة المتخصصة)مؤسسة الفاك تورينغ(، 
أ

و البائع ا
أ

و التاجر ا
أ

من الدائن ا
خيرة الحق بالرجوع على الدائن.

أ
 وفقدان هذا ال

نواع عقد تحويل الفاتورة2
 
 / ا

ل كل ماسبق من المفاهيم فإن عقد تحويل      الفاتورة هو عبارة عن تحويل  من خال
صحابها إلى مؤسسة قرض متخصصة في عقد تحويل الفاتورة التي 

أ
الحقوق التجارية من ا

و كل الحقوق 
أ

ن تقوم بتسبيق جزء ا
أ

تتك فل بتحصيله وضمانه في حالة عدم التسديد على ا
 المحولة.

ة في عقد مما سبق وفي إطار عمليات العرض العام للبائع تقترح المؤسسة المتخصص   
 تحويل الفاتورة ثالث خدمات لعقد تحويل الفاتورة تتمثل في:

 
 
وراق الزبائن: -ا

 
خذ المؤسسة المتخصصة في عقد تحويل الفاتورة على  تسيير محفظة ا

أ
تا

عاتقها تسيير حسابات الزبائن من تحصيل، إدارة، ومتابعة الفواتير عن طريق تقديم 

                                                           
 .211ص ،6112دار النهضة العربية ، القاهرة،  القانونية، علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة1
 .22عبد الحفيظ ميالد، مرجع سابق، ص2
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وكذا التسديدات  الخاصة بالفواتيركشف يومي عام ومفصل للتسديدات المحصلة 
 المتبقية.

و هاتفيا، تحرص المؤسسة المتخصصة في عقد       
أ

ل اإلجراءات سواء ك تابيا ا من خال
شخاص إضافية، وعليه 

أ
جال الستحقاق دون اللجوء إلى ا

آ
تحويل الفاتورة على احترام ا

و عميل المؤسسة المختصة في عقد تحويل الفاتورة بالم
أ

هام التجارية يهتم المصدر ا
خرى.

أ
 والمهام ال

تتولى المؤسسة المتخصصة في عقد تحويل الفاتورة تحرير الفواتير، وتمسك محاسبة        
كل زبون بمتابعة التحصيل وتبرير العمليات الخاصة بالزبائن المشكوك فيهم إن وجدت 

ية والخدمة وبالتالي تولي الشؤون القانونية والقضائية للزبائن، وفي مقابل هذه العمل
ساس فهو حساب جاري لزبونه.

أ
جور، وعلى هذا ال

أ
 تحصل على اقتطاعات من عمولت وا

مين ضد مخاطر عدم التسديد-ب
 
و ضمان الحقوق التا

أ
: هي تقنية تمويل القرض ا

لها المورد بإبالغ المؤسسة المتخصصة في عقد تحويل الفاتورة عن  المحولة، يقوم من خال
قصى الذي ل نوعية المديونية عن طريق 

أ
تقرير مفصل على مالءة كل زبون لتحديد الحد ال

ة يمكن تجاوزه عند إقراضه، يساعده هذا التقرير من تقدير الم
آ

غير خاطر لتفادي المفاجا
 .السارة

بدورها تقوم المؤسسة المتخصصة في عقد تحويل الفاتورة بدراسة مجانية حول كل    
زبائن المورد المتعامل معها، وفي حالت ك ثيرة هي التي تختار الزبائن التي على المورد 
التعامل معهم والذين يقبلون التعامل مع المورد باستعمال عقد تحويل الفاتورة بعد 

الوقوع في زبائن غير قادرين على الدفع وبالتالي تخفيض  إعالمهم، كل هذا لتفادي
 إمكانية الوقوع في عدم التسديد.

رغم ذلك وفي حالة عدم السداد من طرف الزبون لمستحقاته للمؤسسة المتخصصة في    
شهر بعد تاريخ الستحقاق بتغطية زبونه، 

أ
خيرة ثالثة ا

أ
عقد تحويل الفاتورة تقوم هذه ال

في حدود القرض المقدم دون الرجوع إلى المورد مهما كان سبب إعسار وتحمل عدم وفاءه 
 المشتري.

جل للحقوق  :التمويل المرن للمؤسسة -ج
أ

داة تمويل قصير ال
أ

يعتبر عقد تحويل الفاتورة ا
و كليا على حقوقها تجاه زبائنها لصالح المؤسسة المتخصصة في عقد 

أ
مقابل تخليها جزئيا ا

غلب الحالت   التحويل بسعر تفاوضي يدفع
أ

مسبقا، تفتح هذه المؤسسة المتخصصة في ا
جل محدد بناءا على الفواتير المتنازل عليها.

أ
ي تسبيق ل

أ
جل نقدا، ا

أ
 خط اعتماد قصير ال
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و التسبيق إلى    
أ

ن تصل نسبة التمويل ا
أ

بالمئة من الحقوق، وهذا بدون  61ويمكن ا
ؤسسة الممولة الحصول على سقف محدد في القيمة ول ضمانات إضافية مما يسمح للم

موال 
أ

 من متابعة نشاطها. تمكنهاا
 :/ مميزات عقد تحويل الفاتورة3

دت إلى        
أ

سباب التي ا
أ

ل ال ن ابتكارهتتضح مميزات عقد تحويل الفاتورة من خال
أ

، إذ ا
ساسي من هذا العقد هو حل مشكلة حاجة التجار والمشاريع والمؤسسات 

أ
الهدف ال

ل شراء ديونهم من قبل المؤسسات المالية  التجارية للسيولة النقدية من خال
خيرة، إضافة إلى 

أ
المتخصصة)مؤسسة الفاك تورينغ( مقابل انتقال ملكية الديون لهذه ال

ن تحصيل هذه الديون يتطلب إجراءات
أ

ونفقات كبيرة كالديون المترتبة لدائن على  ا
 ي.مدينين له خارج الدولية التي يمارس فيها نشاطه التجار 

يعتبر عقد تحويل الفاتورة مصدرا تمويليا للمؤسسة، حيث يتميز بعدة خصائص       
 :1يمكن تلخيصها في النقاط التالية

 
أ

موال بين  -ا
أ

 ساعة.12ساعة و61سرعة الحصول على ال
ن المؤسسة المتخصصة في عقد تحويل  -ب

أ
التقليل من الخطر التجاري، حيث نجد ا

مر الذي يضمن الفاتورة تقوم بدفع جميع 
أ

مستحقات المؤسسة على الغير دون تراجع، ال
موال جاهزة توضع تحت تصرفها مباشرة.

أ
 للمؤسسة ا

مر الذي  "Factorكل حسابات الزبائن لدى المؤسسة تستبدل بحساب واحد وهو" -ج
أ

ال
 يسهل عملية تسييرها ويقلل من مصاريف المؤسسة الخاصة بمصلحة المحاسبة.

اريف الناجمة عن عملية جمع المعلومات فيما يخص الوضعية التخلص من المص -د
 المالية لزبائنها، ودراسة مدى قدرتهم على السداد وبالتالي تقليص مصاريف النزاعات.

ثرا محاسبيا وماليا على المؤسسات القتصادية، فمن  -ه
أ

ن لستعمال هذه الطريقة ا
أ

كما ا
ن استخدامه يقلص من 

أ
مؤونات الديون المشكوك في تحصيلها، الناحية المحاسبية نجد ا

موال 
أ

ومصاريف الديون المعدومة مما يساعد المؤسسة على تقوية مركزها المالي ويوفر لها ا
ل تحريك جزء من ذممها ليساعدها على تعديل حالة الصندوق إلعادة التوازن  من خال

ج
أ

جل، كما يسهل تسديد جزء كبير من ديونها القصيرة ال
أ

ما من لالمالي قصير ال
أ

، ا

                                                           
 .22-22، ص6116 إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة، مذكرة ماجستير، جامعة قسنطينة،حليمة الحاج علي،1



                                                                                          ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي          
 يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( جامعة-والعولمةالسيادة  مخبر-ياسيةالسكلية الحقوق والعلوم 

عمال
أ

 عقود ال

 

 
033 

 

الناحية المالية فإن استخدام عقد تحويل الفاتورة يسرع من دوران المخزون مما يوفر نوعا 
 .1من الديناميكية في نشاط المؤسسات

 إليه المؤسسات الصغيرة التي تفضل إدارة حسابات مدينيها من قبل طرف خارجي  -و
أ

تلجا
و كلي، وهو ما يسهل عليها 

أ
تسيير هذا التنوع الجغرافي سواء كان ذلك بشكل جزئي ا

 واللغوي والقانوني لها.
ي حد تتوقف المؤسسة  -ز

أ
ئها، وإلى ا يمكن المؤسسة من تحديد سقف التعامل مع عمال

ئها. حد عمال
أ

 عن التعامل مع ا
وراق القبض إلى المؤسسة المتخصصة في عقد تحويل الفاتورةح: 

أ
ل تحويل ا ، من خال

له فيعطيها تتجنب المؤسسة القيام بتقدير سقف ا
أ

ن تسا
أ

ئها وتك تفي با لتعامل مع عمال
 المعلومات الالزمة.

 :وكنتيجة  لما سبق يتضح لنا ما يلي

 
أ

عقد تحويل الفاتورة وسيلة للتمويل:وتتمثل مشكلة التمويل في ضعف الموارد المالية  -ا
و

أ
و المؤسسة القتصادية فتظهر الحاجة الماسة للتمويل، وافتقارهم  التاجر  للدائن، ا

أ
ا

ن 
أ

الغالب للضمانات المناسبة التي تطلبها المصارف في سبيل منح التمويل، إل ا
ل عقد  المؤسسات المتخصصة ل تتوان  عن القيام بمنح التمويل الالزم من خال

ية الديون لها، فتقدم العون الفاك تورينغ لما يحقق لها من ضمانات  بسبب انتقال ملك
 .2المالي الالزم للمشاريع المهمة وبالتالي تحول دون انهيارها

عقد تحويل الفاتورة وسيلة للضمان: عند قبول الشركة الوسيط شراء الفواتير فهذا  -ب
و المدين، وإذا تعذر ذلك بسبب إعسار هذا 

أ
نها تضمن تحصيلها من المشتري ا

أ
يعني ا

و إفالسه ل
أ

خير ا
أ

نها تعتبرال
أ

ضامنة له في استيفاء   يمكن للمؤسسة الرجوع على الدائن، ل
و مستقبال

أ
ل شرط 3حقه حال ا ، ويفهم هذا الضمان الذي يوفره عقد الفاك تورينغ من خال

وسع 
أ

عدم الرجوع الذي تتعهد به المؤسسة، إن الضمان الذي يوفره عقد الفاك تورينغ ا
خرى التي توفرها

أ
كبر من الضمانات ال

أ
مؤسسات الضمان المختلفة حيث تصل نسبة  وا

ن هذه النسبة تدفع مقدما  62الضمان إلى 
أ

بالمائة من مجموع مبلغ الدين، باإلضافة ا

                                                           
كاديمية للبحث  -1

أ
ئمة عقد تحويل الفاتورة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المجلة ال موساسب زهير، مال

 .611، ص 6106، 16، العدد12القانونية، جامعة بجاية، المجلد 
 .11جهلول عمار حبيب، مرجع سابق، ص2
وراق التجارية المعاصرة، رسالة ماجستير غير منشورة، 3

أ
جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، حسيبة شتيوي، ال

 .66، ص6101
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ي من المخاطر التي غالبا ما يحددها نموذج العقد الموقع بين الطرفين
أ

، 1وقبل تحقق ا
وإذا حلت المؤسسة محل عميلها في حقوقه المثبتة في الفواتير المقبولة تجاه مدينه، 
تلتزم بعدم الرجوع عليه في حال تخلف مدينه على الوفاء بقيمة الفواتير المنتقاة، طالما 

و تعنته غير المشروع
أ

و إفالسه ا
أ

 .2كان التخلف راجعا إلى إعساره ا
إن عقد الفاك تورينغ هو عقد وفاء قانوني، حيث  :اءعقد تحويل الفاتورة وسيلة للوف -ج

قيمة  تقوم المؤسسة المالية) مؤسسة الفاك تورينغ( وبمجرد تحويل الحقوق إليها بوفاء
و عند حلول ميعاد استحقاقها حسب رغبة الدائن   ما فورا الديون إلى الدائن العميل إ

أ
ا

نغ، ثم يلدى مؤسسة الفاك تور  العميل وقد يقوم بقيده في الحساب الجاري المفتوح باسمه
جل الستحقاق وصحة الحلول تقتضي 

أ
ي ا

أ
جل ا

أ
تقوم بتحصيلها من المدين عند حلول ال

ن يتم التفاق والوفاء في وقت واحد
أ

 .3ا
همية الدور الذي يلعبه عقد تحويل الفاتورة قائم على العتبار الشخصي:  -د

أ
وتظهر ا

ل اشتراط مؤسسة الفاك تورينغ عند  العتبار الشخصي في عقد تحويا الفاتورة، من خال
خر، حتى ولو 

أ
التعاقد بإعطائها الحق بإنهاء العقد دون إخطار، إذا تزعزع مركز المتعاقد ال

جل المحدد اتفاقا، كما يبنى ال
أ

عتبار الشخصي في كان العقد محدد المدة وقبل انتهاء ال
ئه، مثل السمعة  حيانا بعمال

أ
عقد تحويل الفاتورة على عناصر شخصية تتعلق بالدائن وا

خرى ك قدرته المالية، ومركزه 
أ

مانة المالية، وعناصر موضوعية ا
أ

التجارية في السوق، وال
كيد حقها في 

أ
و الشركة المتخصصة على تا

أ
القتصادي، وغالبا ما تحرص المؤسس المالية ا

ل جسيما،  إنهاء خل العميل بالتزاماته إخال
أ

      العقد دون إنذار في حالت معينة، كما لو ا
و 

أ
 .4ينذر بإعالن إفالسه خطيرا اضطرابامركزه المالي  اضطربا

ويحرص الدائن العميل على التعاقد مع المؤسسة المالية التي تتمتع بالمركز المالي،       
  والسمعة الحسنة، والقدرة على تقديم

أ
علومات، فضل نوعية ممكنة من الخدمات والما

همية العتبار الشخصي في عقد تحويل الفاتورة هو قيام كل من طرفي العقد 
أ

وما يدل على ا

                                                           
 .10جهلول عمار حبيب، المرجع السابق، ص1
عمال المصارف من الوجهتين القانونية والقتصادية، الجزء الثاني، منشورات الحلبي 2

أ
فضلي هشام، الجديد في ا

 .2ص ،6116بيروت، الحقوقية،
 .12توفيق تورية، مرجع سابق، ص3
دبية، الطبعة الثانية، بيروت، -عقد الفاك تورينغ-عقد شراء الديون التجاريةنادر عبد العزيز شافي، 4

أ
، زين الحقوقية وال

 .011ص، 6102
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خر محل 
أ

خر وبذلك تعتبر شخصية كل طرف لدى الطرف ال
أ

بدراسة مكانة ومركز ال
 1اعتبار

 /عيوب التمويل بعقد تحويل الفاتورة4

نه ل يخلو من العيوب  الك ثيرة التي يتميز بها هذا النوعرغم المزايا      
أ

من التمويل إل ا
ن  نذكر ما يلي

أ
 :2حيث يمكن ا

 :
أ

 تكلفة عالية. ا
جل. ب: 

أ
 ينحصر غالبا على فواتير قصيرة ال

و اقتصادية  ج: 
أ

وراق القبض الخاصة بمنطقة جغرافية ا
أ

المؤسسة مجبرة على تقديم جميع ا
 معينة.

ة المختصة في عقد تحويل الفاتورة مع العمالء بطريقة صارمة قد يؤدي تعامل المؤسس د: 
 إلى إفساد العالقة  بينهم وبين المؤسسة.

 المبحث الثاني: كيفية سير عقد تحويل الفاتورة والحقوق وااللتزامات الناتجة عنه
هم مراحل سير عقد        

أ
ل هذا المبحث من الدراسة سنحاول التطرق إلى ا من خال

هم الحقوق والواجبات الناتجة عن تنفيذ هذا 
أ

ول، ثم نتناول ا
أ

تحويل الفاتورة كمطلب ا
 العقد كمطلب ثاني.

ول: كيفية سير عقد تحويل الفاتورة
 
 المطلب اال

ل          ساعة،  12يمكن عقد تحويل الفاتورة من تمويل الفواتير المحررة على الزبائن خال
 ".Factorالمتخصصة في عقد تحويل الفاتورة"حيث يتم تمويل الحقوق لدى المؤسسة 

و الضمان في عقد تحويل الفاتورة سوف يضع ثالثة عناصر في    
أ

إن استعمال التمويل ا
 .3عالقة  بينهما هم الزبون، المورد، المؤسسة المتخصصة في عقد تحويل الفاتورة

 فالفاتورة تمر بعدة مراحل عددها سبعة في إطار عقد تحويل الفاتورة وهذا ضمن مسار   
 من تحريرها إلى غاية تغطيتها تماما وهذا ما  محدد مرتبط بسير عقد تحويل الفاتورة

أ
تبدا

 سنبينه كما يلي:
 

                                                           
، المؤسسة الحديثة للك تاب، بدون طبعة، لبنان، -عقد الفاك تورينغ-نادر عبد العزيز شافي، عقد شراء الديون التجارية1

 .012، ص6111
 .22علي، مرجع سابق، صحليمة الحاج 2
ة القتصادية، دار العلوم للنشر والتوزيع، بدون طبعة، عنابة، الجزائر، 3

أ
حمد بوراس، تمويل المنشا

أ
 .002، ص6112ا
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صدار الفاتورة وال: مرحلة تحرير واإ
 
 ا

و تقديم خدمة، تحرر         
أ

فاتورة الزبون مع ك تابة عبارة " تحول " على عند تسليم السلع ا
ن الفاتورة  قد تم التنازل عليها لصالح شركة متخصصة في عقد تحويل 

أ
الفاتورة الذي يبين ا

 الفاتورة.
رسال الفاتورة  ثانيا: مرحلة اإ

ترسل نسخة من الفاتورة إلى شركة متخصصة في عقد تحويل الفاتورة مع بيان يوضح        
و

أ
ن التسليم ا

أ
ن ي01مكرر  112ليها المادة الخدمة تم تحقيقها، كما نصت ع ا

أ
 بلغ" يجب ا

المدين فورا بنقل الحقوق الديون التجارية إلى الوسيط بواسطة رسالة موصى عليها مع 
 .1وصل الستالم"

 ثالثا: مرحلة االستالم
ل         بنسبة ساعة  12تستلم شركة متخصصة في عقد تحويل الفاتورة التي تمولها خال

قصاها 
أ

مر. 61ا
أ

و سند ل
أ

 بالمائة بما فيها الرسوم، سواء باستعمال شيك مصرفي ا
بالغ الزبون  رابعا: مرحلة اإ

ن الفاتورة سوف تسدد مباشرة في التاريخ        
أ

إخبار الزبون بتاريخ الستحقاق، وبا
 المحدد إلى شركة متخصصة في عقد تحرير الفاتورة.

 خامسا: مرحلة التحصيل
تحصيل المبلغ من الزبون في تاريخ الستحقاق المحدد سالفا لصالح الشركة       

 المتخصصة في عقد تحويل الفاتورة.
 سادسا: مرحلة التسديد

تقوم الشركة المتخصصة في عقد تحويل الفاتورة بتسديد المبلغ المتبقي الغير ممول        
 بالمائة إلى المورد البائع. 01تزيد عن والذي نسبته ل 

 سابعا: مرحلة تغطية الفاتورة
نه إذا لم يسدد الزبون قيمة الفاتورة في تاريخ الستحقاق، يطلب منه التسديد       

أ
حيث ا

 إلى القضاء.
أ

خوية الفاتورة وإل سوف يلجا
أ

 2بصفة ا

                                                           
فريل61المؤرخ في  12-62من المرسوم التشريعي01مكرر 112المادة 1

أ
مر 0662ا

أ
المؤرخ في  16-21المعدل والمتمم لال

 6112التجاري المتضمن القانون  0621سبتمبر62
المقار للدراسات القتصادية، المركز الجامعي تندوف،  الجزائري، مجلة القانون في الفاتورة تحويل حوت فيروز، عقد -2

 .621، ص6102، 10، العدد16المجلد
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ل     ساعة،  61كما يمكن تحويل الفاتورة بطريقة إلك ترونية، هنا يكون استحقاقها خال
ساس في عقد  ،ان اللذان يبرران الحقوق الممولةبهذه الطريقة ل تحول الفاتورة ول البي

أ
فال

نه يتم التعاقد على تحويل الحقوق وضمان تغطية سواء في منطقة 
أ

تحويل الفاتورة ا
و ل

أ
و خاص بالتجارة الخارجية.جغرافية محددة ا

أ
 نشاط اقتصادي محدد محلي ا

ن يكون العقد متجدد تشترط فيه المؤسسة المتخصصة في عقد تحويل         
أ

يمكن ا
عملية انتقاء الزبائن الواجب التعامل معهم، فهي تختارهم بصفة دقيقة عن  الفاتورة

شغال، طريق ملف كامل يشمل وثائق العملية كلها من طلبية إرسال السل
أ

و تنفيذ ال
أ

ع ا
 إعداد الفواتير ....إلخ.

خر مشتري للحقوق يحدث من 
أ

عموما يشمل العقد طرفين: واحد متخلي عن الحقوق، وال
له خلق اعتماد لصالح العميل الذي ي  لصالح البنك تتمثل في دفع مبالغ ماليةخال

 العمولة.
و شركة    

أ
فالعمولة في عقد تحويل الفاتورة هي التفاق على المقابل الذي تتقاضاه مؤسسة ا

الفاك تورينغ من الدائن العميل نظير الخدمات التي تؤديها له، وهي من العناصر الرئيسية 
في العقد باعتباره من عقود المعاوضة، وعادة ما يتم تحديد مبلغ العمولة المستحقة على 

الدائن العميل حيال مبلغ العتماد المقيد لمصلحته في الحساب، فإذا قام ضوء تصرف 
نه يلتزم بدفع العمولة باإلضافة إلى 

أ
باستخدام مبلغ العتماد بصورة مباشرة وفورية فا

، 1الفائدة المستحقة للمؤسسة عن تعجيلها الوفاء بقيمة حقوق الدائن العميل على مدينه
مئوية من  قيمة الحقوق المراد الوفاء عنها، وقد يتفق على هذا وتتخذ العمولة صورة نسبة 

ن تكون هذه العمولة بصورة مبلغ محدد
أ

نواع الفوائد وذلك لكونها ا
أ

، فهي ليست نوعا من ا
 ، وهي تنقسم إلى قسمين:2تدفع لقاء  عمل معين ك فتح حساب جار

يضا بالعمولة العامة  تتقاضاها مؤسسة الفاك تو عمولة التسيير: -0
أ

رينغ وتسمى ا
نظير خدمتي اإلدارة والتزامها بعدم  الرجوع على الدائن العميل عند عدم التحصيل وهي 

، انتقاء الزبائن، متابعة الزبائن، متابعة حساباتهم، تخص تسيير الفواتير محاسبيا
بالمائة وبمعدل  6.1بالمائة و 1.2ضمان حقوقهم وتحصيلها، تتراوح عمولة التسيير بين

من قيمة الحقوق المحولة بما فيها الرسوم ومعدل عمولة التسيير  بالمائة 0.1متوسط

                                                           
 .20، ص6101 عقد شراء الديون التجارية، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، الطبعة الثانية، ذكرى عبد الرزاق محمد، 1
 .622ص، 6101، دارالسنهوريالقانونيةوالعلومالسياسية، بغداد، باسم محمد صالح، القانون التجاري  2



                                                                                          ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي          
 يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( جامعة-والعولمةالسيادة  مخبر-ياسيةالسكلية الحقوق والعلوم 

عمال
أ

 عقود ال

 

 
038 

 

عمال المحقق،حجم المؤسسة، نوعية الزبائن وعددهم، 
أ

مرتبط بعدة عناصر منها رقم ال
 .1نوع النشاط القتصادي للمؤسسة

و عمولة التعجيلعمولة التمويل: -6
أ

يضا العمولة الخاصة ا
أ

تخص الفوائد المدينة وتسمى ا
ل  بها في السوق النقدي، وهو معدل مطبق على التمويلالمتعامل  المسبق للزبون خال

فترة معينة، ويتغير معدل التمويل حسب العقد الموقع ونوعية الحقوق المتنازل عليها 
مر، فإذا كان شيكا فإن المعدل 

أ
و بسند ل

أ
وحجم تلك الحقوق وطريقة تسديدها بشيك ا

مر فالعمولة هي  يتناسب مع القرض المصرفي، وإذا كان سند
أ

 .2بالمائة سنويا0ل

طراف عقد تحويل الفاتورة
 
 المطلب الثاني: حقوق والتزامات ا

لتزامات على عاتق الطرفين         عن العالقة التعاقدية بعض الحقوق و ال
أ

عادة ما تنشا
 :3نعرضها فيما يلي

وال: 
 
 يلي: حقوق والتزامات العميل:والتي نفصلها كماا

 العميل:وتتمثل هذه الحقوق في:حقوق  -0

يعتبر الهدف الرئيسي لعقد تحويل الفاتورة إذ يضمن  الحصول على العتماد: -أ
عماله ونشاطه وذلك بشراء 

أ
جل تمويل ا

أ
للعميل مواجهة حاجته للسيولة من ا

جل تصنيعها
أ

ولية من ا
أ

جل الوفاء بالديون. مواد ا
أ

 ثم بيعها مع منح ا
ركة الوسيطة إذ تلتزم بإدارتها فتشرف على مسك الحسابات: تقوم بذلك الش -ب

 عملية تسيير حسابات العميل.
ي صفة تجارية يحق للعميل طلب معلومات  -ج

أ
تقديم المعلومات: إبرام ا

حوال السوق 
أ

واستشارات من الشركة الوسيط وبالتالي تكون على دراية با
و خارجية ومنه فالشركة الوسيط هي عبارة عن مستشار تجاري.

أ
 داخلية ا

 تزامات العميل:يقع على عاتق العميل عدة التزامات نذكر منها:ال -6

                                                           
 .20ص، 6102نادر عبد العزيز شافي، مرجع سابق، 1
 .20فضلي هشام، مرجع سابق، ص2
همية القرض السندي في تمويل المؤسسة القتصادية الجزائرية، مذكرة 3

أ
لنيل شهادة الماجستير، كلية إيناس صيودة، ا

 .22، ص6116العلوم القتصادية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس، الجزائر، 
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أ

لتزام باإلدلء بالبيانات: يلتزم العميل بالتعاون والتنسيق مع الوسيط بهدف  -ا ال
ساسي من العقد والذي يتمثل في استيفاء الحقوق، وذلك بتسليم 

أ
تحقيق الغرض  ال

لوبة من قبل الوسيط. بمعنى المستندات الالزمة واإلدلء بالمعلومات الكافية المط
 
أ

خر يستوجب على هذا ال
أ

خير إحاطة الشركة بجميع البيانات المتعلقة بتجارته ا
جال

آ
عماله وزبائنه وكل ما ينجر على هذه التجارة من تغيرات قد تعرقل الوفاء في ال

أ
 وا

 المحددة.
لتزام بضمان الحق الثابت في الفواتير المقبولة: تقتضي صحة تحويل  -ب الفاتورة ال

خير يكون محول للشركة الوسيط وملكا للعميل وهذا ليكون 
أ

وجود حق، هذا ال
و كان 

أ
و انقضى بالمقاصة ا

أ
و زال ا

أ
ثاره، فإذا كان الحق غير موجود ا

آ
التحويل منتجا ل

 ملكا للغير فإن عقد تحويل الفاتورة يكون باطال.
وراق التجارية مرتب -ت

أ
وراق التجارية: إذا كانت ال

أ
طة بالحقوق التي حولت تحويل ال

إلى شركة الوسيط وموضوع الفواتير مقبول من طرفها وجب على المنتمي تحويل 
و التي سحبها عليه وهذا بتظهيرها 

أ
و المورد ا

أ
وراق التجارة التي تلقاها من المدين ا

أ
ا

مر الوسيط.
أ

 تظهيرا ناقال للملكية ل
 يلتزم العميل بتقديم ا -ث

أ
 الجماعية: طبقا لهذا المبدا

أ
لفواتير المحررة على مبدا

المدين حتى تتمكن الشركة الوسيط من ممارسة حقها في التصفية واختيار بعضها 
لتزام التزام الوسيط بضمان خطر عدم الوفاء في  خر، ويقابل هذا ال

أ
ورفض البعض ال

ل بالمساواة بين الطرفين.  يعد إخال
أ

جال الستحقاق وبالتالي عدم تطبيق هذا المبدا
آ

 ا
ين: يتوجب على العميل إخطار مدينه بوجود شركة وسيط ويقوم إخطار المد -ج

 بالوفاء لها مباشرة ول يخضع إخطاره إلى شكل خاص.

و الوكيل ثانيا: 
 
و الوكيل:يترتب على عاتق الوسيط ا

 
حقوق والتزامات الوسيط ا
 حقوق والتزامات نعرضها فيما يلي:

و الوكيل:وتتمثل هذه الحقوق في: -0
 
 حقوق الوسيط ا
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        من القانون التجاري على 02مكرر  112نصت المادة في ملكية الحقوق المحولة:لحق ا
" ينظم الوسيط والمنتمي بكل حرية وعن طريق التفاق، الكيفيات العملية لتحويالت 

 .1الدفعات المطابقة لحواصل التنازل"
ة إليه وهذا بمقتضى المادة يقوم الوسيط بتحصيل قيمة الحقوق موضوع الفواتير المحول   

على ما يلي" يترتب على  02مكرر  112التفاقية، ولقد نصت المادة  طريق الحلولعن 
لتزامات لفائدة  تحويل الديون التجارية نقل كل الضمانات التي كانت تضمن تنفيذ ال

 .2الوسيط"
مالكة لهذه الحقوق التي يمكن لها  شركة الوسيطالفبمقتضى هذا التحويل تصبح        

كدته
أ

ميناتها وهذا ما ا
أ

 المادة. هذه التصرف فيها والستفادة من تا
الحق في المراقبة واإلطالع: ل تمارس الشركة الوسيط الحق في المراقبة واإلطالع       

على مركز  بصفة دورية بل تمارسه كلما دعت الحاجة إليه فيمكنها هذا الحق من اإلطالع
و المنتمي فتكون على علم بكل ما يحدث من تغيير ما يجعلها تتخذ الحتياطات 

أ
العميل ا

الالزمة لحماية مصالحهم وتفاديا لإلضرار التي قد تنجم عن استمرارها في التعامل مع هذا 
نه إذا استمرت الشركة الوسيط في التعامل معه قد 

أ
العميل التي قد تكون ظروفه صعبة ل

سير معامالت العميل مما يجعله يبرم صفقات تجارية معه قد تحدث  يوهم الغير بحسن
ل عنها الطرفان، وتتم عملية المراقبة عن طريق

أ
ضرارا يسا

أ
قيام الوسيط بمسك فواتير  ا

 المنتمي وحساباته.
يقوم الوسيط بتقديم خدمات متنوعة للعميل ويتلقى مقابل ذلك الحق في العمولة: ج: 

خير 
أ

ة من قسمين: قسم خاص بالتعويض عن الخدمات المقدمة عمولة، وتتكون هذه ال
ما القسم الثاني يتعلق بالتعويض 

أ
و الوفاء عند الستحقاق، ا

أ
منها ضمان خطر عدم الدفع  ا

 عن عملية التمويل المقدمة.
حق سحب سفتجات:للشركة الوسيط حق سحب سفاتج لحساب العميل على زبائنه  د:

جر الوسيط فيما يتعلق بالزبائن 
أ

كلما دعت الحاجة لذلك وهذه العملية بمثابة ضمان ا
نه 

أ
ن ينص على ذلك عقد تحويل الفاتورة ل

أ
الجدد وهذا السحب يعترف به الفقه ويجب ا

                                                           
فريل61المؤرخ في  12-62من المرسوم التشريعي02مكرر 112المادة 1

أ
مر 0662ا

أ
المؤرخ في  16-21المعدل والمتمم لال

 .6112المتضمن القانون التجاري  0621سبتمبر62
فريل61المؤرخ في  12-62المرسوم التشريعي من02مكرر 112المادة 2

أ
مر 0662ا

أ
المؤرخ في  16-21المعدل والمتمم لال

 .6112المتضمن القانون التجاري  0621سبتمبر62
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مر الشركة الوسيط والتي بإمكانها الرجوع يسمح بتناول هذه الحقوق عن طريق تظهيره
أ

ا ل
 على الموقعين على السفاتج باعتبارهم ضامنين له.

ذا كان الوسيط يتمتع ببعض الحقوق في هذا  -6 التزامات الشركة الوسيط:اإ
نه يقع على عاتقه بعض االلتزامات وهي:  العقد فاإ

 
 
لتزام باإلدلء بالمعلومات والستشارات التجارية:من واجب:ا الشركة الوسيط تقديم  ال

كافة المعلومات والستشارات التي تتعلق بالسوق والزبائن التي طلبها سواء كانت داخلية 
و اإلدلء بمعلومات 

أ
و دولية وفي حالة امتناع الشركة الوسيط عن تقديم المعلومات ا

أ
ا

 خاطئة تقوم مسؤوليتها العقدية عما يلحق المنتمي من جزاء.
داء الحقوق:بمجر  ب: 

أ
داء قيمتها للعميل سواء كانت ا

أ
د تحويل الحقوق يلتزم الوسيط با

و عند الستحقاق هذا 
أ

و نسبة معينة ويكون هذا التحويل إما بطريقة فورية ا
أ

القيمة كلية ا
 حسب رغبة العميل ويتم تسجيلها محاسبيا.

فتح حساب جاري:تلتزم الشركة الوسيط بفتح حساب جاري في دفترها باسم العميل،  ج: 
لديون والحقوق تصبح عبارات حسابية موحدة غير قابلة للتجزئة بحيث يعرف الجانب فا

 االدائن من الجانب المدين إل عند قفل الحساب واستخراج الرصيد النهائي سواء كان دائن
و مدين

أ
 وهذا ليتسنى للشركة الوسيط متابعة عمليات العميل. ا

ن الوسيط قبل بعض الفواتير يعني هذا ضمان تحصيلها من  د: 
أ

ضمان بعض الحقوق:بما ا
و إفالس المدين ل يمكن للوسيط الرجوع على 

أ
المشتري، فإن تعذر ذلك بسبب إعسار ا

و مستقبال فالحالة التي يحدده 
أ

خير إستيفاء حقه فورا ا
أ

ن هذا العقد يضمن لهذا ال
أ

العميل ل
 ت خسائر عادة ما تقع على عاتق الشركة الوسيط.العقد وبالتالي فإذا حصل

 خاتمة:

تحتاج المؤسسة القتصادية الجزائرية كغيرها من المؤسسات القتصادية الدولية إلى 
تمويل مستمر، لذلك فإنها مضطرة إلى تنويع مصادر تمويلها والبحث عن بدائل ذات 

قل المخاطر لمواكبة التطورات العالم
أ

 ية.التكلفة المناسبة وبا
شكال المناسبة لتمويل   

أ
نشاط المؤسسة  فمعرفة مصادر التمويل تستوجب معركة ال

نها تختلف حسب حجم ومردودية المؤسسة من جهة وحسب تطور المحيط 
أ

القتصادية ل
ن مصادر التمويل قد تكون إما داخلية تعتمد على 

أ
خرى، بحيث ا

أ
القتصادي من جهة ا

سوق المالية باإلضافة إلى مصادر وطرق التمويل اإلمكانات الذاتية للمؤسسة ومن ال
التقليدية التي تستعملها المؤسسة القتصادية لتلبية احتياجاتها المالية وتغطية النقص 
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جنبية في السيولة باإلضافة لذلك تعتمد على طرق تمويل حد
أ

يثة في ظل وجود بنوك ا
ن  خاصة، وعقد الفاك تورينغ) عقد تحويل فاتورة( ولد من رحم هذه

أ
التطورات، حيث ا

تي في إطار سعي هده 
أ

لجوء المشروعات القتصادية لستخدام نظام الفاك تورينغ يا
المشروعات إليجاد التمويل الالزم لها لالستمرار في نشاطها التجاري، ودعم خططها في 
همية نظام الفاك تورينغ حيث يوفر الوسيلة الفعالة لتقديم 

أ
التوسع والستثمار وهنا تكمن ا

ل بيع الديون التجارية والحصول على السيولة النقدية.ال   ئ تمان من خال
 النتائج:

ساهمت التحولت القتصادية والمالية في تحديث التعامل داخل البنوك، وذلك  -
نها لم 

أ
 باستعمالها منذ زمن في الدول المتقدمة، إل ا

أ
باستخدام تقنيات حديثة للتمويل بدا

لفية تصل إلى الدول النامية ومنها 
أ

و التطبيق إل في ال
أ

الجزائر سواء من ناحية التشريع ا
 الثالثة.

و شركة الفاك تورينغ بضمان تحصيل الديون، فهي تتحمل نتيجة شرائها  -
أ

تلتزم مؤسسة ا
لديون عميلها، وبالتالي تلتزم بعدم الرجوع عليه في حال تعذر تحصيل الدين سواء كان 

و ب
أ

و إعسار المدين ا
أ

سبب حالة القوة القاهرة التي تحول دون قيام ذلك بسبب إفالس ا
 المدين بتنفيذ التزامه ما لم توجد شروط عقدية تقضي بخالف ذلك. 

لم تساهم تقنية عقد تحويل الفاتورة في الجزائر في تلبية احتياجات المؤسسة  -
القتصادية  إل بنسب ضئيلة مقارنة مع الدول المتقدمة، وهذا راجع لقلة المؤسسات 

طر التشريعية التي تنظمها.
أ

 المالية العاملة فيها رغم وجود ال
 االقتراحات:

مس الحاجة إلى العمل على       
أ

نظرا لمزايا نظام الفاك تورينغ القتصادية، فإن الجزائر با
إنشاء مؤسسة مالية متخصصة بنشاط الفاك تورينغ لدعم الستثمار الوطني وحماية 

ت الصغيرة والمتوسطة، ا
آ

لتي تشكل العمود الفقري لالقتصاد الوطني، لذا نقترح المنشا
ن 

أ
كبداية إنشاء فروع في البنوك التي ترغب بالقيام بعملية شراء الحقوق التجارية، على ا

يرخص لها القيام بهذا النشاط، وترتبط هذه الفروع بعضوية مع إحدى المجموعات الدولية 
الفرع إلى مؤسسة مالية متخصصة  لشراء الديون التجارية، ويمكن لحقا تطوير هذا

س مال 
أ

خذ شكل شركة مساهمة تمتلك را
أ

ن تا
أ

بعملية شراء الديون التجارية، يمكن ا
 يمكنها من القيام بهذا النشاط.
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 قائمة المصادر والمراجع:
 :/ الك تب0

ة القتصادية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،  -
أ

حمد بوراس، تمويل المنشا
أ

ا
6112. 

شرف وفاء محمد، حوالة الحق في نطاق العالقات الخاصة الدولية، دار النهضة العربية،  -
أ

ا
 .6112القاهرة، 

باسم محمد صالح، القانون التجاري، دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية، بغداد،   -
6101. 

جهلول عمار حبيب، عقد خصم الديون دون حق الرجوع، منشورات زين الحقوقية،  -
 .6100بيروت، 

ولى،  -
أ

محمد محمود عبد الرحمان، الحلول الشخصي، دار النهضة العربية، الطبعة ال
 القاهرة، بدون سنة نشر.

، زين الحقوقية -عقد الفاك تورينغ-نادر عبد العزيز شافي، عقد شراء الديون التجارية -
دبية، الطبعة الثانية، بيروت، 

أ
 .6102وال

بنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، علي جمال الدين عوض، عمليات ال -
 .6112القاهرة، 

ولى، القاهرة،  -
أ

فايز نعيم رضوان، عقد شراء الديون التجارية، دار الفكر العربي، الطبعة ال
0622. 

عمال المصارف من الوجهتين القانونية والقتصادية، الجزء  -
أ

فضلي هشام، الجديد في ا
 .6116قية، بيروت، الثاني، منشورات الحلبي الحقو

ذكرى عبد الرزاق محمد، عقد شراء الديون التجارية، دار الجامعة الجديدة، القاهرة،   -
 .6101الطبعة الثانية، 

 / المقالت:6

لية لتحصيل الحقوق التجارية،  -
آ

مال، عقد تحويل الفاتورة كا
أ

مجلة الحقوق بن عشي ا
 .6102، 10، الجزء 12، جامعة خنشلة، العددوالعلوم السياسية 

حوت فيروز، عقد تحويل الفاتورة في القانون الجزائري، مجلة المقار للدراسات  -
 .6102، 10، العدد16القتصادية، المركز الجامعي تندوف، المجلد

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/76
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/76
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/76
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موساسب زهير، مالئمة عقد تحويل الفاتورة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  -
كاديمية للبحث القانونية، جامعة بجاية، المجلد 

أ
 ،6106، 16، العدد12المجلة ال

عيادي فريدة، النظام القانوني لعقد تحويل الفاتورة في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية  -
، 11، العدد12،  المجلد0القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائرللعلوم 

6102. 

الصراف تيماء محمود فوزي، عقد الفاك تورينغ، مجلة الرافدين للحقوق، السنة الثامنة،  -
 .6112، سنة 21العدد 

 / المذكرات:2

همية القرض السندي في تمويل المؤسسة القتصادية الجزائري -
أ

ة، مذكرة إيناس صيودة، ا
لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم القتصادية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس، 

 .6116الجزائر، 

وراق التجارية المعاصرة، مذكرة ماجستير ، جامعة ورقلة،  -
أ

 .6101حسيبة شتيوي، ال

حليمة الحاج علي، إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة، مذكرة ماجستير، جامعة  -
 .6116قسنطينة، 

مصطفى تركي حومد الجوراني، عقد الفاك تورينغ) عقد شراء الديون التجارية( في   -
ردني والعراقي

أ
رسالة ماجستير في القانون الخاص، قسم  -دراسة مقارنة -التشريعين ال

ردن، 
أ

وسط، ال
أ

 .6102القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق ال

طروحة دك توراه في القانون  توفيق تورية، وكالة تحصيل وضمان الديون -
أ

التجارية، ا
 .0622الخاص، جامعة عين شمس، القاهرة،

طروحة دك توراه في القانون الخاص،  -
أ

عبد الحفيظ ميالد، النظام القانوني لتحويل الفاتورة، ا
 .6106كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان،
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يجاري  لية لت االعتماد االإ
 
 مويلكا

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
           عواطف زواغي

 طالبة دك توراه                                              
 10كلية الحقوق بجامعة الجزائر                                 

                               zouaghi25awtf@gmail.com 
 
 المقدمة:

تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا في استراتجيات التنمية 
الناتج القومي ها، فهي تساهم في القتصادية في معظم الدول المتقدمة والنامية من

موال ضخمة وتتميز بمرونتها الكافية في تنويع اإلنتاج، كما و
أ

بطبيعتها ل تحتاج لرؤوس ا
تستوعب نسبة كبيرة من اليد العاملة مما تساعد في معالجة مشكلة البطالة، وعليه 

                المستوى القتصادي على فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها دور فعال سواء
و

أ
 جتماعي ال ا

ول 
أ

وصل مجموع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نهاية السداسي ال
، مقسمة بين مؤسسات عمومية وخاصة، حيث بلغ 1مؤسسة 0113001إلى  8102لسنة 

 696921شخص معنوي، و  982801مؤسسة منها  0118112عدد المؤسسات الخاصة 
ما المؤسسشخص طبيعي )

أ
ات الصغيرة والمتوسطة مهن حرة ونشاطات حرفية(، ا

 مؤسسة  898العمومية بلغ عددها 
ن نمو هذا النوع من المؤسسات وارتفاع عددها يظل مرتبط بمدى تجاوزها إ

لمشكل التمويل التي تظل المحدد الرئيسي لقراراتها المتعلقة بالستثمار وحتى صحتها 
و 

أ
ن المؤسسة الصغيرة ا

أ
ل يك فيها التمويل  المتوسطةالمالية وقدرتها التنافسية، خاصة وا

خرى 
أ

غير قادرة على توفير  هذه المؤسسة غالبا ما تكون الذاتي من جهة، ومن جهة ا
  في التمويل التقليدي انات الكافية التي تشترطها الجهات الممولةالضم

                                                 
1 -Ministère de l’Industrie et des Mines, DGVS, Bulletin d’information statistique de la PME, N° 
33, Novembre 2018, p 07.                                                                                                        
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بغرض مسايرة التطورات الجديدة وتلبية حاجات المؤسسات الصغيرة و 
ي تعترضها، ظهرت عالقات اقتصادية جديدة تقوم على إبرام والمتوسطة وإزالة العوائق الت

عمال، 
أ

 لذلك استحدثتعقود مهمة تتماشى مع المصالح القتصادية وتناسب مجال ال
ئم هذا المجال عمال عقود دولية تال

أ
وتتجسد في عقد العتماد  المعقد تدعى بعقود ال
 يير اإليجاري، عقد تحويل الفاتورة، عقد الفرانشيز وعقد التس

همية 
أ

عماللذا تبرز ا
أ

حد الوسائل الفعالة  عقد العتمادوخاصة  عقود ال
أ

اإليجاري كا
في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  فهو صيغة من صيغ التمويل لتمكين 

جيرها دون الحاجة لقتنائها،
أ

سمالية المطلوبة بتا
أ

صول الرا
أ

 المؤسسة من الحصول على ال
جرة بدفع إيجار دوري مع احتفاظ المؤجر 

أ
مر بقيام المؤسسة المستا

أ
حيث يقتصر ال

صل
أ

جرة في نهاية العقد، ويمنح القرض  هامع إمكانية نقل بملكية ال
أ

للمؤسسة المستا
و 

أ
و المتوسطة لتمويل استثماراتهم إما باإلنشاء ا

أ
صحاب المشاريع الصغيرة ا

أ
اإليجاري ل

و التوسع 
أ

 التجديد ا
 
أ

مر  بالعتمادهمية التمويل ونظرا ل
أ

درجه المشرع الجزائري بموجب ال
أ

اإليجاري ا
، ليعتبر عمليات العتماد اإليجاري عمليات قرض 1المتعلق بالعتماد اإليجاري  11-19رقم 

و 
أ

و غير منقولة ذات الستعمال المهني ا
أ

صول منقولة ا
أ

لكونها تشكل طريقة تمويل اقتناء ا
و بمؤسس

أ
و إستعمالهابالمحالت التجارية ا

أ
  2ات حرفية، ا

 وعلى ضوء ما سبق يمكن صياغة اإلشكالية التالية:
يجاري في حل مشكلة التمويل لدى عقد االعتمادما مدى مساهمة   االإ

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
 ولإلجابة على هذه اإلشكالية قسمنا موضوعنا إلى ثالثة محاور:

ول:
أ
تصنيفات القرض اإليجاري الممكن اعتمادها لتمويل المؤسسات الصغيرة  المحور اال

 والمتوسطة 
سباب لجوء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل بقرض اإليجار  المحور الثاني:

أ
 ا

                                                 
مر رقم  - 1

أ
 06، المؤرخ في 13المتعلق باإلعتماد اإليجاري، الجريدة الرسمية عدد  0119جانفي  01المؤرخ في  11-19ال

  0119جانفي 
مر رقم   - 2

أ
 السابق ذكره  11-19المادة الثانية من ال

ل معالجتنا لهذا الموضوع * اعتبر المشرع الجزائري عمليات  نها عمليات قرض، لذلك خال
أ

العتماد اإليجاري با
 سنستعمل المصطلحين معا: "العتماد اإليجاري" و "القرض اإليجاري" 
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العوامل المؤثرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتخاذ قرار التمويل  المحور الثالث:
 بقرض اإليجار 
يجاري الممكن اعتمادها لتمويل المؤسسات المحور  ول: تصنيفات القرض االإ

أ
اال

 الصغيرة والمتوسطة.
حسب معايير مختلفة بحسب الزاوية التي  *توجد عدة تصنيفات للقرض اإليجاري 

ينظر إليه منها، وذلك نتيجة تعدد احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتطور 
 هذه التصنيفات في الشكل التالي:الكبير الذي تعرفه، يمكن تلخيص 

 اإليجاري  العتمادتصنيفات : 10الشكل رقم 

 
 

مر رقم 
أ
عداد الطالبة باالعتماد على اال يجاري. 16-69المصدر: من اإ  المتعلق باالعتماد االإ

يجاري حسب معيار نقل الملكية: وال: تصنيف القرض االإ
أ
 ا

 نوعين:يقسم القرض اإليجاري بحسب معيار نقل الملكية إلى 

االعتماد 
اإليجاري

اإلقليم

دولي
وطني

طبيعة األصل

االمحالت 
التجارية 

ولمؤسسات 
الحرفية

أصول غير 
منقولة

أصول 
منقولة

نقل الملكية

تشغيلي تمويلي

االستئجار المقرون 
برافعة التمويل

االستئجار 
المباشر

البيع وإعادة 
اإلستأجار
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يجاري 1  الخدماتي (: التشغيلي/) العملي/ القرض االإ
مر رقم 

أ
حكام المادة الثانية فقرة الثالثة من ال

أ
سالف الذكر على  11-19نصت ا

و تقريبا كل الحقوق 
أ

اعتبار كل عمليات العتماد اإليجاري التي ل يتم فيها تحويل كل ا
لتزامات والمنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة  صل الممولوال

أ
لصالح  بحق ملكية ال

جر، والتي الم
أ

و على نفقاته، باعتماد إيجاري عملي ستا
أ

 تبقى لصالح المؤجر ا
إذا لم يتم  "قرض إيجاري تشغيلي"يعتبر وانتهج الفقه تقريبا نفس التعريف، ل

صل 
أ

لتزامات والمنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة بملكية ال تحويل كل الحقوق وال
جر

أ
و تقريبا كلها إلى المستا

أ
ن جزء من كل ذلك1المعني ا

أ
ي ا

أ
يلقى على عاتق المؤسسة  ، ا

جير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة البنك المؤجرالمالية و
أ

و شركة تا
أ

، فتكون ا
خرى هنا فتر 

أ
ة العقد غير كافية لكي يسترجع كل نفقاته، وبالتالي يجب انتظار فترة ا

صل
أ

و بيع ال
أ

  لستعداد ما تبقى من النفقات إما بتجديد عقد التمويل اإليجاري ا
ل مدة زمنية عادة ما تكون  ةتستخدم المؤسس صل خال

أ
و المتوسطة ال

أ
الصغيرة ا

ن قصيرة مقارنة بالعمر اإلنتاجي له، لهذا فإن م
أ

صل تبقى بحوزة المؤجر، بمعنى ا
أ

لكية ال
صل تكون موثقة في 

أ
صل الفعلية واستعمال المؤجر ال

أ
هناك فصل كامل بين ملكية ال

خرى، تتمثل هذه الخدمات في 
أ

جير مرفق بتقديم خدمات ا
أ

العقد المبرم، ويكون هذا التا
خطار التي قد يتعرض لها الستثمار كمسؤولية الصيانة، وكذلك ت

أ
ك تحمل ال سجيل إهتال

صل
أ

قل من العمر الفتراضي لال
أ

جير عادة ما تكون ا
أ

ن فترة التا
أ

صل في دفاترها، ل
أ

  2ال
و 

أ
جرة ليقوم البنك ا

أ
صل من المؤسسة المستا

أ
جير يتم استعادة ال

أ
في نهاية فترة التا

نه ل يعتمد على إيراده من إيجارات تلك الفترة 
أ

و بيعه، ل
أ

جيره ا
أ

المؤسسة المالية بإعادة تا
صل في 

أ
قساط الستئجار ل تساوي التكلفة الفعلية لال

أ
ن إجمالي ا

أ
رباحه، لذا نجد ا

أ
تكوين ا

جير خاصة في حالت السلع التي تتعرض 
أ

جير، ويستخدم هذا النوع من التا
أ

محل التا
جر إلى عدم الحتفاظ بها طيلة فترة عقد التمويلي 

أ
لتغيرات فنية سريع، ما يدفع المستا

  3اإليجاري التشغيلي

                                                 
جير التمويلي ومداخله المالية)المحاسبة القتصادية، تشريعية، تطبيقية(، مك تبة  -1

أ
سمير محمد عبد العزيز، التا

  006، ص8110مصر،  وطبعة اإلشعاع الفنية،
همية قرض اإليجار في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مجلة العلوم القتصادية وعلوم  - 2

أ
مليكة زغيب، دور وا

  009، ص 8112التسيير، 
، 8112استخدام قرض اإليجار في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مجلة العلوم النسانية، مليكة زغيب،  - 3

  802ص 
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صل اإلنتاجي للمؤجر  يسمح
أ

هذا النوع من العقود التمويلية اليجارية بإعادة ال
حدث تكنولوجيا متوفرة في السوق، 

أ
قبل استفاء مدة العقد، مما يتاح لها فرصة استخدام ا

جير تمويلي
أ

صل ومن ثم تحويل العقد إلى تا
أ

  1كما يمكن تجريب ال
يجاري المالي2  :/ القرض االإ

حكام المادة الثا
أ

مر المتعلق بالعتماد اإليجاري على نصت ا
أ

نية الفقرة الثانية من ال
 المالي: اعتبار عمليات العتماد اإليجاري 

لتزامات والمنافع والمساوئ والمخاطر  - في حالة ما تم تحويل كل الحقوق وال
جرة 

أ
صل الممول عن طريق العتماد اإليجاري لصالح المؤسسة المستا

أ
المرتبطة بملكية ال

 عقد بموجب 
 في حالة ما إذا لم يمكن فسخ عقد العتماد اإليجاري، -
س  -

أ
في حالة ما إذا يضمن عقد العتماد اإليجاري للمؤجر حق استعادة نفقاته را

موال المستثمرة 
أ

ة على ال
أ

 المال والحصول على مكافا
و المؤسسة المالية بتمويل شراء 

أ
يتضمن العقد اإليجاري التمويلي قيام البنك ا

صل 
أ

صل ال
أ

جرة حق النتفاع من ال
أ

و المتوسطة المستا
أ

ومنح المؤسسة الصغيرة ا
ل فترة زمنية معينة مقابل مبلغ يدفعه بشكل دوري، وهذا العقد غير قابل  المطلوب خال
جرة هي التي تقوم بتحديد 

أ
جير التشغيلي، والمؤسسة المستا

أ
لغاء عكس عقد التا لإل

صل الذي تقوم المؤسسة بشرائه، و
أ

صل مواصفات ال
أ

خيرة بحق ملكية ال
أ

تحتفظ هذه ال
حد البدائل التالية:

أ
ن تختار بين ا

أ
سمالي ويكون لها في نهاية العقد ا

أ
 الرا

  صل المؤجر نظير الثمن المتفق عليه مع مراعاة ما سبق سداده في
أ

شراء ال
ل فترة التعاقد   شكل دفعات إيجارية خال

 و المؤسسة المؤجرة
أ

صل المؤجر للبنك ا
أ

  2إرجاع ال
لتزامات والمنافع  في إطار العقد اإليجاري التمويلي يتم تحويل كل الحقوق وال
ن 

أ
ي ا

أ
جرة، ا

أ
صل المعني إلى المؤسسة المستا

أ
والمساوئ والمخاطر المرتبطة بملكية ال

                                                 
ة المعارف، مصر، ب ت، ص  - 1

أ
ئ تمان المصرفي، منشا   31محمد كمال خليل الحمزاوي، اقتصاديات اإل

  20سمير محمد عبد العزيز، مرجع سابق، ص  - 2
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موال 
أ

سمال ومكافئة هذه ال
أ

فترة هذا العقد كافية لكي تسمح للمؤجر باستعادة نفقات را
   1المستثمرة

تي:يتفرع عن القرض 
آ

 اإليجاري التمويلي ثالثة فروع كال
 
أ
 االستئجار المباشر: -ا

و المتوسطة فرصة الحصول على 
أ

يمنح الستئجار المباشر للمؤسسة الصغيرة ا
صل،

أ
صل جديد ل تملكه سابقا وعلى التمويل الالزم للحصول على هذا ال

أ
هذا النوع من  ا

 مايلي:، المتمثلة في 2اإليجار يتم بناءا على مجموعة من الخطوات
صل الذي ترغب في الحصول عليه   -

أ
جرة بتحديد ال

أ
تقوم المؤسسة المستا

 وتتفاوض مع الشركة الصانعة حول السعر ومواعيد التسليم،
لة   -

آ
و المؤسسة المالية لشراء ال

أ
جرة بعمل ترتيب مع البنك ا

أ
تقوم الشركة المستا

 من الشركة الصانعة،
التجهيزات المطلوبة تقوم المؤسسة قوم المؤجر بشراء وفي نفس الوقت الذي ي  -

جرة بتوقيع العقد مع المؤجر
أ

خير استمرار العقد اإلي، ويشرط 3المستا
أ

جاري حتى هذا ال
جرة بسداد 

أ
صل كامال باإلضافة إلى تقوم الشركة المستا

أ
 ه فوائدقيمة ال

عادة  -ب  :االستئجارالبيع واإ
نواع 

أ
ئ تمانيتطلب هذا النوع من ا صل،  اإليجاري المالي إطفاء ال

أ
كامل لقيمة ال

و الم
أ

و تجهيز معين وتقوم ببيعها للبنك ا
أ

ؤسسة المالية ويتم عندما تملك مؤسسة عقار ا
صل منها لستمرار في استعماله التمويلية، ثم تتفق

أ
خيرة على إستئجار ال

أ
، 4مع هذه ال

صل عند انتهاء عقد اإليجار برف خيار الشراء 
أ

ن تسترد ال
أ

 ويحق للمؤسسة المؤجرة با
ن تتحصل عليها المؤسسة ضريبية الوفرات المن  وبالتالي يستفاد

أ
التي يمكن ا

صل 
أ

كها لال فضل من حالة امتال
أ

و المتوسطة المؤجرة التي تعد ا
أ

 الصغيرة ا

                                                 
مساهمة قرض اإليجار في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر دراسة ميدانية بولية سوسن زيرق،  - 1

طورحة 8102-8101سكيكدة 
أ

م -مقدمة لنيل شهادة دك توراه علوم في علوم التسيير ،جامعة العربي بن مهيدي، ا
أ

ا
  91، ص 8100-8109البواقي، الجزائر، 

في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: دراسة حالة بنك البركة  leasingدور القرض اإليجاري هشام بن عزة،   - 2
  02-06، ص 8108-8100صاد، جامعة وهران، الجزائر، الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القت

ئ تمان اإليجاري كإحدى صيغ التمويل اإلسالمي  الدورة التدريبية الدولية حول: تمويل بولعيد بلعوج،  - 3 اإل
المشروعات الصغيرة المتوسطة وتطوير دورها في القتصاديات المغاربية، كلية العلوم القتصادية وعلوم التسيير + 

  91، ص 8116ماي  82-82هد اإلسالمي للبحوث التدريب، سطيف، الجزائر، المع
  01سوسن زيرق، مرجع سابق، ص   - 4
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 المقرون برافعة التمويل:  االستئجار -ت
طراف بدل من طرفين كما هو متعارف 

أ
هم ما يميز هذا النوع هو وجود ثالثة ا

أ
ا

طر 
أ

 اف الثالث هي:عليه، وهذه ال
 ،و المتوسطة

أ
جر: المؤسسة الصغيرة ا

أ
 المستا

 جير( المؤجر : صاحب الملكية
أ

و شركة تا
أ

 ،)بنك، مؤسسة مالية ا
  المورد : الجهة المقرضة 

صل المطلوب وتم
أ

يله جزئيا بحسب ويختلف دور المؤجر الذي يقوم بشراء ال
عماله الخاصة، وتمويل الجزء 

أ
المتبقي بقرض مضمون طويل النسبة المتفق عليها عن ا

جل من مؤسسة تمويلية
أ

جرة عن باقي 1ال
أ

، في حين ل يختلف وضع المؤسسة المستا
قساط اإليجار طول مدة العقد 

أ
 حالت العتماد اإليجاري، وتلتزم بدفع ا

 يتميز هذا النوع بمجموعة من الخصائص هي:
  صول المرتفعة

أ
 القيمة،يرتبط الستئجار المقرون برافعة التمويل بال

  صل وتحقق عائد
أ

ن تغطي كامل تكلفة ال
أ

مجموع دفعات اإليجار يجب ا
 مناسب،

  و حق عدم تجديد العقد
أ

جر حق خيار الشراء وحق تجديد العقد ا
أ

 يغطي المستا
يجاري حسب معيار موضوع التمويل.  ثانيا: تصنيف القرض االإ

 يقسم القرض اإليجاري بحسب معيار موضوع التمويل إلى نوعين:
صول المنقولة:/ 0

أ
يجاري لل  القرض االإ

مر
أ

السابق  المتعلق بالعتماد اإليجاري  19/11 رقم نصت المادة السابعة من ال
جير، البنك، على هذا النوع واعتبرته عقدا تمنح ذكره

أ
له شركة التا المؤسسة  من خال

جير المالية
أ

و شركة تا
أ

جير، مقابل الحصول على و ا
أ

المسماة ب  "المؤّجر" على شكل تا
دوات ذات الستعمال 

أ
و ا

أ
و عتاد ا

أ
صول متشكلة من تجهيزات ا

أ
إيجارات ولمدة ثابتة، ا

و معنويا في موضوعنا هذا هو المؤسسة 
أ

المهني لمتعامل اقتصادي، شخصا طبيعيا كان ا
صول المؤجرة عن طريق دفع 

أ
و جزئي لال

أ
جرة، كما يترك لها إمكانية اك تساب كلي ا

أ
المستا

خذ ب
أ

قسعر متفق عليه والذي يا
أ

قل جزئيا، ال
أ

ساط التي تم دفعها عين العتبار على ال
قساط 

أ
جيرها مقابل ا

أ
ي يقوم المؤجر بشراء المعدات من المورد لتا

أ
بموجب اإليجار، ا

                                                 
ت القتصادية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  - 1

آ
حمد بوراس، تمويل المنشا

أ
  019-012، ص ص 8112ا
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و معنويا، فهنا يعتبر المؤجر 
أ

اإليجار لمدة معينة لمتعامل اقتصادي شخصا طبيعيا كان ا
جرة والمورد 

أ
 وسيط بين المؤسسة المستا

دوات  اعتبرت عمليات
أ

و ا
أ

العتماد اإليجاري للمنقولت عمليات إيجار المعدات ا
جيرها وتظل مالكة لها، إذا 

أ
جل تا

أ
العمل التي تشتريها مؤسسات العتماد اإليجاري ل

موال المؤجرة 
أ

و بعض ال
أ

جر إمكانية تملك جميع ا
أ

كانت هذه العمليات تخول للمستا
جرة ولو بصفة جزئيةيؤخذ عند التفاق عليه ما تم به على مقابل ثمن 

أ
  1سبيل ال

كية حسب  و استهال
أ

صول استثمارية ا
أ

صول المنقولة على ا
أ

وقد يرد قرض اإليجار لال
 الغرض والغاية من عملية التمويل 

صول غير منقولة:2
أ
يجاري ال  / القرض االإ

مر رقم 
أ

السابق ذكره على هذا النوع واعتبرته  19/11نصت المادة الثامنة من ال
و المتوسطة عقد يمنح من خال 

أ
جير لصالح المؤسسة الصغيرة ا

أ
له المؤجر وعلى شكل تا

و بنيت 
أ

صول ثابتة مهنية اشتراها ا
أ

جرة مقابل الحصول على إيجارات ولمدة ثابتة، ا
أ

المستا
و 

أ
صول المؤجرة ا

أ
جرة على ملكية مجمل ال

أ
لحسابه، مع إمكانية حصول المؤسسة المستا

قصاه انقضاء مدة اإليجا
أ

جل ا
أ

 ر جزء منها في ا
صول غير منقولة في صيغة من الصيغ التالية:

أ
 ويتم عقد العتماد اإليجاري لال

 ،عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد 

  رض التي
أ

و غير المباشر، حقوق ملكية ال
أ

ك تساب المباشر ا و عن طريق ال
أ

ا
و العمارات المؤجرة،

أ
 شيدت عليها العمارة ا

  و
أ

  عن طريق الّتحويل قانوناا
أ

رض والتي ملكية ال
أ

صول التي تم تشييدها على ال
جر

أ
  2هي ملك المستا

صول 
أ

غير منقولة من المنقولة ووعليه يبرز الختالف بين العتماد اإليجاري لال
ل ما  يلي: خال

  صول
أ

صول استثمارية دون ال
أ

صول غير منقولة على ا
أ

يرد القرض اإليجاري لال
كية كما تبين ذلك في الصيغ السا  بق ذكرها،الستهال

                                                 
شهادة الماجستير، تخصص قانون خاص، قسم  هشام بن شيخ، العتماد اإليجاري للعقارات، مذكرة مقدمة لنيل - 1

  00، ص 8110جوان  19العلوم القانونية واإلدارية، كلية الحقوق والعلوم القتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
مر رقم  - 2

أ
 المتعلق بالعتماد اإليجاري سالف الذكر  19/19ال
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 صول غي
أ

موال معتبرة تفوق يتطلب القرض اإليجاري لال
أ

ر المنقولة ا
صول المنقولة،ال

أ
 حتياجات المالية في حالة ال

  صول
أ

ما ال
أ

و قيد التشييد ا
أ

صول غير المنقولة من بنايات مشيدة ا
أ

تتكون ال
 المنقولة فتتكون من معدات وتجهيزات،

  نظمة خاصة بينما
أ

صول المنقولة تخضع لقواعد يخضع إنجاز البناء ل
أ

ال
 القانون التجاري 

يجار المتعلق بالمحاالت التجارية والمؤسسات الحرفية:3  /  قرض االإ
وسع المشرع الجزائري نطاق عقد اإليجار ليشمل المحالت التجارية والمؤسسات 

حكام نصت الحرفية، حيث 
أ

مر رقم ا
أ

السابق ذكره على هذا  19/11المادة التاسعة من ال
جير، مقابل الحصول على 

أ
له المؤجر وعلى شكل تا النوع واعتبرته سندا يمنح من خال

و مؤسسة حرفية من ملكه، مع 
أ

جر محال تجاريا ا
أ

إيجارات ولمدة ثابتة، لصالح المستا
جر وبمبادرة منه عن طريق دفع سعر متفق 

أ
الوعد من جانب واحد بالبيع لصالح المستا

 
أ

خذ بعين العتبار، على ال
أ

قساط التي تم دفعها بموجب اإليجارات، عليه يا
أ

قل جزئيا، ال
و هذه المؤسسة الحرفية 

أ
جير المحل التجاري ا

أ
جر في إعادة تا

أ
مع انعدام إمكانية المستا

ول
أ

، وعليه يكون المشرع قد استبعد كليا العتماد اإليجاري الالحق 1لصاحب الملكية ال
 على المحالت التجارية والمؤسسات الحرفية 

المشروعات الغير ن من ذلك هو حل مشاكل التمويل التي تعاني منها والهدف م
ن العتماد 2صناعية والتجارية وبصفة خاصة المشروعات الزراعية

أ
، وبالتالي نجد ا

اإليجاري يدعم ويمول جميع القطاعات، وهذا ما يعود بالفائدة على القتصاد الوطني 
صعدة 

أ
 وتحقيق التنمية على جميع ال

قليم.ثالثا:  يجاري حسب معيار االإ  تصنيف القرض االإ
 يمكن تصنيف القرض اإليجاري بحسب معيار اإلقليم إلى:

 
 
 

                                                 
  802، ص 8101، جوان 33نسانية، عدد ليلى بعتاش، عقد العتماد اإليجاري، مجلة العلوم اإل - 1
مذكرة لنيل شهادة الماجستير  -دراسة مقارنة–حوالف عبد الصمد، اإلطار القانوني لقد العتماد اإليجاري )الليزينغ(  -  2

بو بكر بلقايد، تلمسان، 
أ

  81، ص 8111-8112تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة ا
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يجار وطني:0  / قرض االإ
مر رقم 

أ
ولى من ال

أ
نه يكون  19/11نصت المادة الخامسة فقرة ال

أ
سالف الذكر على ا

و مؤسسة 
أ

و بنكا ا
أ

جير، ا
أ

مالية قرض اإليجار "وطني" عندما تجتمع العملية شركة تا
 بمتعامل اقتصادي، وكالهما مقيمان في الجزائر 

جل ممارسة عملها 
أ

وفي حالة قيام شركة قرض اإليجار بفتح فرع لها في الخارج من ا
ساسي

أ
 ، فتكون تمارس في الحقيقة قرض اإليجار المحلي في الدول التي قامت بها ال

يجار دولي:2  /  قرض االإ
مر رقم نصت المادة الخامسة فقرة ثانية من 

أ
نه يكون  19/11ال

أ
سابق ذكره على ا

 قرض اإليجار "دولي" عندما يكون العقد الذي يرتكز عليه:
 
أ

و بنك  -ا
أ

جير، ا
أ

إما ممضي بين متعامل اقتصادي غير مقيم في الجزائر وشركة تا
و مؤسسة مالية غير مقيمة في الجزائر،

أ
 ا

جي -ب
أ

و وإما ممضى بين متعامل اقتصادي غير مقيم في الجزائر وشركة تا
أ

ر، ا
و مؤسسة مالية مقيمة في الجزائر،

أ
 بنك ا

إن صفتي المقيم وغير المقيم في الجزائر هما المحددتان في التشريع والتنظيم 
  1المعمول بهما في الجزائر

ن يكون كال 
أ

مام عقد قرض إيجاري دولي، يجب ا
أ

ويترتب على ذلك، حتى نكون ا
جر 

أ
، وبالتالي 2عين لقوانين مختلفةوخاض مقيمين في بلدين مختلفينمن المؤجر والمستا

جنبي في العملية بمفهوم القانون الدولي الخاص 
أ

 يشترط لتحقق ذلك، وجود عنصر ا
لى التمويل بقرض  سباب لجوء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإ

أ
المحور الثاني: ا

يجار.  االإ
همية اللجوء إلى هذا النوع من التمويل بسبب الفوائد التي تعود على 

أ
تكمن ا

صول، إضافة إلى تمويل إحتياجات المؤسسة 
أ

ل استئجارها لبعض ال المؤسسة من خال
في حالة عدم توفير الموارد المالية الضرورية، وبالتالي تخفيف العبء على خزينة 

و المتوسطة عند استئجار
أ

حيانا  المؤسسة الصغيرة ا
أ

صل عوضا عن شرائه، وا
أ

 ل تكونال
 
أ

صل ل
أ

ك ال  ن استعماله يقتصر على فترة زمنية معينة للمؤسسة رغبة في إمتال

                                                 
مر رقم  - 1

أ
 بالعتماد اإليجاري سالف الذكر المتعلق  19/19ال

  88حوالف عبد الصمد، مرجع سابق، ص   -  2
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سباب التي تدفع بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للجوء إلى وعليه 
أ

تتنوع ال
ل   :التاليةنقاط الالتمويل بواسطة القرض اإليجاري، والتي يمكن التطرق لها من خال

صول التكنولوجية.
أ
وال: تفادي تقادم اال

أ
 ا

صول التكنولوجية المعتمدة في المؤسسات الصغيرة 
أ

تتعرض العديد من ال
والمتوسطة للتقادم وذلك نتيجة التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم في شتى 

صول، لذا يعد استئجارها الح
أ

ل المجالت، مما يؤدي هذا التطور إلى انخفاض قيمة ال
مثل بالخصوص إذا لم ترفع المؤسسة خيار شرائها

أ
، فهنا يتم تحويل مخاطر الستئجار 1ال

صول هذا من ناحية 
أ

 إلى المؤجر، وبالتالي تخفيض مخاطر التقادم التكنولوجي لال
خرى، التمويل بقرض اإليجاري يسمح للمؤسسات الصغيرة 

أ
ومن ناحية ا

صول التكنولوجية والمتوسطة مواكبة التطور التكنولوجي السريع
أ

، حيث يستفيد من ال
صول جديدة تتوافق مع 

أ
خد ا

أ
المؤجرة لفترات زمنية تتراوح وسرعة التطور فيها، ثم ا

صحاب 
أ

حدث التقنية المعروضة في السوق، مما يسمح من رفع التحديات بالنسبة ل
أ

ا
جود المنتوجات، وهنا قد ل يتم مطلقا رفع خيا

أ
حسن الخدمات وا

أ
ر المشاريع وتقديم ا

 الشراء لالستفادة من هذه الخاصية 
صول اإلنتاجية 

أ
ل واستبدال ال وعليه يمكن بموجب عقد العتماد اإليجاري إحال

و المتوسطة 
أ

ك ثر تطور منها في السوق لكون المؤسسة الصغيرة ا
أ

صول ا
أ

كلما ظهرت ا
جرة لها فقط، 

أ
لة وبالتالي يسمح لها بتجديد التجهيزات في حاليست مالكة لها وإنما مستا

كيد إلى تحسين اإلنتاج 
أ

ك ثر مردودية عن سابقها، مما يؤدي بالتا
أ

ما إذا ظهرت نماذج ا
ومساعدتها على مسايرة التطور التكنولوجي في المجالت اإلنتاجية التي بحاجة دائمة إلى 

ي حل مشكل التناقض بين العمر القتصادي والعمر الفني 
أ

 التجديد ا
  ثانيا: االمتيازات المالية

و المتوسطة تمويال كامال لقيمة  العتماديقدم 
أ

اإليجاري للمؤسسات الصغيرة ا
سمالية من 

أ
صول الرا

أ
لت والمعداتعتاد إنتاجي )ال

آ
و عقاراتال

أ
ي بنسبة  ( ا

أ
، وهو %011ا

جرة 
أ

خرى وبذلك تتحقق للمؤسسة المستا
أ

ساليب التمويل ال
أ

عادة ما ل يتوافر عادة في ا
 ميزتان:

 صول ا
أ

 لمطلوبة للتشغيل،سرعة الحصول على ال

                                                 
  888استخدام قرض اإليجار في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع سابق، ص مليكة زغيب،  - 1
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  جرة وتوفيرها
أ

عباء من الموارد المالية للمؤسسة المستا
أ

تخفيف ال
خرى للمؤسسة، مما يعني تحقيق المزيد من الستثمارات، 

أ
لالستخدامات ا

سمالية الالزمة لنشاطها دون الحاجة 
أ

صول الرا
أ

وعليه يمكن للمؤسسة حيازة ال
موالها إذا قامت بشرائه

أ
كبر إلى تجميد جزء كبير من ا

أ
ا،مما يتيح لها سهولة ا

خرى 
أ

وجه ا
أ

  1تستخدمها في ا
  ثالثا: المزايا الضريبية

جرة في ميزانية المؤسسة بل تظهر في جدول ال
أ

صول المستا
أ

نتائج ل تظهر قيمة ال
رباح المحققة بما يعادل قيمة الدفعات اإل

أ
يجارية المدفوعة، ومن تم يتم خصمها من ال

قساط اإليجارية قابلة للخصم بمعنى  ،2التكاليفالخاضعة للضريبة باعتبارها من 
أ

ن ال
أ

ا
ل  عباء استغال

أ
جر إلى مؤسسة القرض اإليجاري، فهي تعتبر كا

أ
نها تدفع من قبل المستا

أ
بما ا

فغالبا ما تسمح السلطات الجبائية  ،3ويمكن خصمها كاملة من النتيجة الخاضعة للضريبة
صول المؤجرة، وبالتالي 

أ
ك السريع لال لمؤسسات العتماد اإليجاري بتطبيق طريقة المتال

رباح 
أ

 هذا ما يتيح لها الفرصة لتخفيض الضريبة على ال
جرة الرسم على القيمة المضافة إل على اإليجارات 

أ
ل تدفع المؤسسة المستا

جر وقت لرسم على القيمة المضافة تدفع كامال من قبل المؤ، لكون ا4المدفوعة دوريا
جير

أ
صل محل التا

أ
  اقتناء ال

و نشاط معين  المزايا إلى جانب الستفادة من
أ

 المرتبطة بتشجيع قطاع معين ا
هم العوامل التي تساعد في نجاح نظام العتماد 

أ
تعتبر اإلعفاءات الضريبية من ا

حوافز الضريبية انخفضت تكلفة العتماد اإليجاري، اإليجاري، فكلما زادت اإلعفاءات وال
خد بعين ا

أ
جرة فإنها تا

أ
ن المؤجر عند تحديده لقيمة قسط ال

أ
إلعتبار ثمن المعدات إذ ا

وهامش الربح، كذلك كلما كان هناك نظام ضريبي يمنح للمؤجر الحق في الحصول على 
جر عن طريق 

أ
تخفيض قيمة قسط إعفاءات وحوافز ضريبية، فهذا ينعكس على المستا

جرة
أ

  ال

                                                 
  08سوسن زيرق، مرجع سابق، ص  - 1
  006مرجع سابق، ص هشام بن عزة،   - 2
لية بديلة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرة لنيل  - 3

آ
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سباب االقتصادية.
أ
 رابعا: اال

صحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للجوء 
أ

سباب اقتصادية تدعوا ا
أ

توجد عدة ا
 إلى إبرام عقد العتماد اإليجاري لتمويل مشروعاتهم:

 / تحقيق المرونة في التشغيل:0
ن 

أ
صل، ل

أ
هذا العقد يعفيها يحقق القرض اإليجاري قدرا من المرونة مقابل شراء ال

و المتوسطة ليست بحاجة 
أ

صل في فترات تكون المؤسسة الصغيرة ا
أ

من تحمل تكاليف ال
إليه، فعقد الستئجار يكون في المدى القصير حسب الحتياجات الفعلية للمؤسسة، 
ي 

أ
صل  إلى المؤجر، وفي المستقبل إذا دعت الحاجة إلى ا

أ
وعند نهاية التعاقد يعاد ال

صل يمكنها إع
أ

جير غيرها
أ

و تا
أ

جيره ا
أ

  1ادة تا
حدث 

أ
لذلك يعتبر العتماد اإليجاري عامل مهم لتحسين النتاجية بالحصول على ا

ك ثر 
أ

ك ثر ك فائة في السوق، فهو يوفر بدائل تمويلية ا
أ

لت ال
آ

شكال التمويل ال
أ

مرونة من ا
 التقليدية 
 / الحصول على خدمات الصيانة:2

نوع القرض اإليجاري التشغيلي، فيتم  نقل عبء الصيانة، وهذا في حالة اختيار
ن خدمة الصيانة تلقى على عاتق المؤجر

أ
، وبطبيعة 2بموجب القد المبرم التفاق على ا

جرة هذه التكلفة في قسط اإليجار، وبالتالي تتخلص 
أ

الحال تتحمل المؤسسة المستا
حيان باهظة الثمن، خاصة وإ

أ
ن كان المؤسسة من هذه التكاليف والتي تكون في غالب ال

صل المؤجر معقد تكنولوجيا مما
أ

يتطلب خبرة فنية عالية للقيام بذلك، فيكون المؤجر  ال
  3هو المسئول المباشر لها

نه يترتب عنه تحويل كل المنافع 
أ

ل نجد هذه الخدمة  في قرض اإليجار التمويلي ل
جر 

أ
 والمخاطر من المؤجر إلى المستا

جرة / شراء المؤسسة3
أ
صل المؤجر: المستا

أ
 لل

الميعاد الذي يجب على صاحب المؤسسة يحدد طرفي عقد العتماد اإليجاري 
خير الخيار، وعليه تناولت المادة 

أ
جرة إبداء رغبته في الشراءإذا ماقرر هذا ال

أ
من  62المستا

جرة على 
أ

ن يتفق المؤجر والمؤسسة المستا
أ

نه يجب ا
أ

مر المتعلق بالعتماد اإليجاري، ا
أ

ال

                                                 
  622-626، ص 0111اإلدارة المالية منفذ إلتخاذ القرارات، مك تبة عين الشمس، القاهرة، سيد الهواري،  - 1
داة لتمويل التنمية القتصادية في الجزائر،  -  2

أ
 les Cahiers duمحمد العيد وبن حمودة محبوب، العتماد اإليجاري ا

MECAS ،بي بكر بلقائد
أ

فريل 3تلمسان، عدد ، جامعة ا
أ

  383، ص 8110، ا
  03سوسن زيرق، مرجع سابق، ص  - 3
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صل المؤجر، موعد إعال
أ

قل ن الرغبة في شراء ال
أ

ويكون ذلك قبل خمسة عشر يوما على ال
جرة متنازل عن حقه في خيار 

أ
من التاريخ المتفق عليه، وإل اعتبر صاحب المؤسسة المستا

 الشراء 
ن تعلن عن  

أ
جرة ا

أ
ما إذا لم يتفق الطرفان على هذا الموعد كان للمؤسسة المستا

أ
ا

ن يكون قبل نهاية العقد بمة كافية حتى 
أ

صل المؤجر، لكن يجب ا
أ

رغبتها في شراء ال
موال المؤجرة 

أ
خد الحتياطات الالزمة بالنسبة لال

أ
 يتسنى للمؤجر التمويلي ا

ن يطلب من ال
أ

جرة تحديد موقفها من كما يجوز للمؤجر التمويلي ا
أ

مؤسسة المستا
جرة في إعمال استعمال 

أ
صل المؤجر، هذا دون سقوط حق المؤسسة المستا

أ
خيار شراء ال

خيار الشراء إلى حين نهاية مدة العقد، وهذا في حالة ما لم يعلن صاحب المؤسسة 
و ردا على إعالم المؤجر الت

أ
جرة عن رغبته في الشراء سواء من تلقاء نفسه ا

أ
  1مويليالمستا

ماموعليه 
أ

جر  المؤسسة في نهاية عقد قرض اإليجار يتاح ا
أ

حق الحصول  ةالمستا
صل ذلك الوقت 

أ
ن قيمة هذا ال

أ
ل رفع خيار الشراء، ل صل المؤجر من خال

أ
النهائي على ال

ل فترة اإليجار  صل الفعلية، والذي تم استنفاد معظمها خال
أ

تكون رمزية مقارنة بقيمة ال
قساط إيجارية، وذلك إذا كانت قيمته المتبقية المتفق عليها في الب

أ
داية في شكل ا

صول التي تتميز بقيمة متبقية معتبرة تحددها 
أ

منخفضة والعكس صحيح في حالت ال
 السوق الثانوية 

يجارية:4 قساط االإ
أ
 / تسيير سداد اال

حكام المادة 
أ

ل ا مر  38نص المشرع من خال
أ

نه على  19-19من ال
أ

سالف الذكر، ا
 
أ

جر ا
أ

صل المؤجر، وفي التواريخ المتفق المستا
أ

ن يدفع للمؤجر مقابل حق النتفاع بال
 عليها، المبالغ المحددة كإيجارات في عقد العتماد اإليجاري 

ثير العرض والطلب 
أ

جرة في عملية العتماد اإلجاري لتا
أ

يخضع تحديد مقدار ال
جرة(،

أ
وتعتبر القساط  والمساومة بين طرفي العقد )الشركة المؤجرة والمؤسسة المستا

ن 
أ

لغاء، يجب ا جرة للمؤجر طوال مدة اإليجار غير قابلة لإل
أ

التي تدفعها المؤسسة المستا
س المال النقدي المستثمر من قبل المؤجر، وغطاء نفقاتها المالية مصدر 

أ
ك را تسمح بإهال

 للربح الذي تختصه لنفسها 

                                                 
  001حوالف عبد الصمد، مرجع سابق، ص  -  1
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قساط اإليجارية في عقد العتماد اإليجاري من الع
أ

 :1ناصر التاليةتتكون ال

 مقابل النتفاع )ثمن اإليجار(، -
صل المؤجر(، -

أ
س المال المستثمر )ال

أ
ك را  إهال

جير(، -
أ

و شركة التا
أ

 هامش ربح المؤجر ) البنك، المؤسسة المالية ا

 المصاريف العامة الالزمة لنشاط المؤجر  -
قساط اإليجارية على حسب اليتم تسد

أ
تفاق المبرم بين طرفي عقد اإليجار، يد ال

و سنوية بما يتناسب والتدفقات 
أ

وذلك وفق مواعيد استحقاق شهرية، ثالثية، سداسية ا
لة تدفع ثمنها بنفسها 

آ
ن ال

أ
صل المؤجر على اعتبار ا

أ
 النقدية المتولدة عن استحقاق ال
خرى.

أ
سباب ا

أ
 خامسا: ا

تجنب اإلجراءات المعقدة لقرار الشراء التي تكون واردة في بعض القطاعات -
صل بسهولة مقارنة بقرار الحكومية، ال

أ
تي من الممكن الحصول على موافقة استئجار ال

صل، نظرا لإلجراءات اإلدارية والتعقيدات المرتبطة بالبنوك 
أ

 الشراء لنفس ال
صل يعطي الحق -

أ
ن القتراض بغرض شراء ال

أ
التخلص من قيود القتراض، حيث ا

ن تضع شروطها: الرهن
أ

و مؤسسة مالية ( با
أ

، تعيين وكيل، الحد من للمقرض ) بنك ا
صول الثابتة 

أ
و الستثمار في ال

أ
رباح ا

أ
 تصرف اإلدارة فيما يخص توزيع ال

صول فإن -
أ

جرة لال
أ

تخفيض تكلفة اإلفالس، في حالة إفالس المؤسسة المستا
صول

أ
  2وضعية المؤجر يكون سهال فيما يخص استرجاع تلك ال
يجارالمحور الثالث: العوامل المؤثرة في م.ص.م التخاذ ق  .رار التمويل بقرص االإ

والتي  ،مجموعة من العوامل التي تؤثر على قرار التمويل بقرض اإليجار توجد
جرة اخذها بعين العتبار، ويمكن 

أ
ينبغي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستا

 تقسيمها إلى ما يلي:
داء المالي للمؤسسة

أ
وال: العوامل المرتبطة باال

أ
 :ا

داء المالي للمؤسسة  تشمل
أ

 العناصر التالية: العوامل المرتبطة بال
 

                                                 
بن شنوف فيروز، النظام القانوني لالحتفاظ بالملكية في عقد العتماد اإليجاري للمنقولت )دراسة مقارنة(، رسالة  -  1

بي بكر بلقايد، تلمسان، مقدمة لنيل شهادة الدك توراه في القانون ا
أ

لخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ا
  03، ص 8109-8100

  221، ص 0110الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل، دار المعارف، اإلسكندرية، منير إبراهيم هندي،  - 2
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 / ربحية المؤسسة: 0
و المتوسطة إلى ي

أ
ساسية التي تسعى المؤسسة الصغيرة ا

أ
هداف ال

أ
عتبر الربح من ال

قصى 
أ

تحقيقها، ويتطلب ذلك استخدام استثماراتها استخداما اقتصاديا يتيح لها تحقيق ا
قل مخاطر ممك

أ
نة مع الحفاظ على مستوى معين من السيولة، وبالتالي ربحية ممكنة با

 فإن الربحية تعتمد على شقين:
قل مخاطر ممكنة، -

أ
كبر عائد با

أ
موال التي تحقق ا

أ
 الحصول على ال

قل تضحية ممكنة  -
أ

كبر عائد ممكن با
أ

موال بما يحقق ا
أ

توظيف واستثمار هذه ال
 من السيولة 

ل توفير فرصة ويرتبط قرار التمويل بقرض اإليجار بربحي ة المؤسسة من خال
سمالية بتمويل كامل لقيمتها وبسرعة على عكس الشراء الذي 

أ
صول الرا

أ
الحصول على ال

عباء 
أ

سمال ويخفض من ا
أ

يتطلب دفع ثمنها، وبالتالي فإن قرض اإليجار يحافظ على را
نه كلما زادت ربحية المؤسسة كلما زادت قدراتها على تسديد التزام

أ
اتها المؤسسة، إضافة ا

و إيجارات، وعليه لبد للمؤسسة من تكوين 
أ

الثابتة سواء كانت في صور مدفوعات فوائد ا
قصى ربحية ممكنة 

أ
محفظة تمويلية مثلى من مختلف مصادر التمويل التي تحقق لها ا

قل تكلفة تمويلية ومخاطر مالية مقبولة ومتناسبة مع محفظة الستثمار 
أ

 با
 / سيولة المؤسسة:2

من بين العوامل المؤثرة في قرار التمويل بقرض اإليجار في  تعتبر السيولة
خيرة تسديد التزام ثابت متمثل 

أ
و المتوسطة، إذ يترتب على هذه ال

أ
المؤسسة الصغيرة ا

همية 
أ

قساط اإليجارية بدل من استعمال السيولة المتاحة دفعة واحدة، وتبرز ا
أ

في ال
سباب التا

أ
 لية:السيولة كعامل مؤثر في هذا اإلطار لال

سمال عامل مع -
أ

و المتوسطة من الحصول على را
أ

تمكين المؤسسة الصغيرة ا
جل،

أ
لتزامات المالية طويلة ال  تجنب ال

و المتوسطة الجديدة من توجيه القدر الكافي من -
أ

تمكين مؤسسة الصغيرة ا
سمال العامل، وذلك ل تتعثر المشاريع في بدايتها بسبب نقص التمويل 

أ
إمكانيات الرا

كبر منهالذي اس
أ

سمالية الجزء ال
أ

صول الرا
أ

  1تنفدت ال
 

                                                 
داءمحمد نواف عبد الرحمان قطيطشات،   - 1

أ
جير التمويلي على ال

أ
ثير قرارات التا

أ
جرة في  تا

أ
المالي للشركات المستا

ردن، 
أ

ل البيت كلية القتصاد والعلوم اإلدارية، ال
آ

ردن: دراسة تطبيقية، مذكرة ماجستير ، قسم المحاسبة، جامعة ا
أ

ال
  28، ص 8116
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 /مخاطر المؤسسة:3
تمثل المخاطرة الختالف بين العائد المتوقع والمتحقق فعال وتزيد درجة 
المخاطرة عندما تكبر هذه الختالفات، ومن بين المخاطر التي تواجهها المؤسسة 

و المتوسطة المخاطر المالية، والتي تمثل انعكاسا 
أ

ثر قرارات التمويل على الصغيرة ا
أ

ل
 قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها 

وتلعب درجة المخاطر التي تتحملها المؤسسة دورا مهما في تفضيل قرض اإليجار 
عن غيره من مصادر التمويل من عدمه، ففي حالة القرض اإليجاري التشغيلي مثال يتقاسم 

جر مخ
أ

صل محل العقد خاصة فيما يتعلق بالتقادم كل من المؤجر والمستا
أ

اطر ال
ك، بينما يقوم المؤجر بتحويل كل المخاطر إلى جانب المزايا إلى المؤسسة  واإلهتال
جرة في حالة قرض اإليجار التمويلي، وهو ما يدعو إلى التفكير الرشيد قبل اتخاذ 

أ
المستا

 قرار التمويل بقرض اإليجار 
 في المؤسسسة: / التدفقات النقدية المحققة4

و المتوسطة 
أ

تمثل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة في المؤسسة الصغيرة ا
والتي تعد مهمة في تقييم المشاريع، حيث يتفق على استخدامها لتقييم جدوى اللجوء إلى 
خر  وتعتبر التدفقات النقدية 

آ
موال في مجال دون ا

أ
و استثمار تلك ال

أ
موال ا

أ
حد مصادر ال

أ
ا

سس ا
أ

و شراءه من من ال
أ

صل ما عن طريق استئجاره ا
أ

لرئيسية للمقارنة بين اقتناء ال
ل المقارنة بين صافي التدفقات النقدية لكل بديل، ثم إيجاد القيمة الحالية لكل  خال
منهما باستخدام معدل الخصم الذي يمثل معدل الفائدة الحقيقي والذي يسمح بتحديد 

قل من حيث قيمته ال
أ

  1حاليةالبديل التمويلي ال
جير:

أ
طراف عملية التا

أ
 ثانيا: العوامل المرتبطة با

جر في مايلي:
أ

 تتلخص العوامل المرتبطة بالمؤجر و المستا
 / خصائص المؤجر:0

و شركة  المؤسسة الماليةتختلف وجهة نظر المؤجر ) البنك، 
أ

جيرا
أ

( عن تا
و المتوسطة بخصوص اتخاذ قرار التمويل بقرض 

أ
جر المؤسسة الصغيرة ا

أ
اإليجار، المستا

جر فيقدم عليه إذا كانت 
أ

ما المستا
أ

فالمؤجر يتخذ هذا القرار إذا كان يحقق له عائدا مناسبا ا
ل جملة من المعايير: صل، ويمكن توضيح ذلك من خال

أ
قل من تكلفة شراء ال

أ
 تكلفته ا

 نوعية الخدمات التي يقدمها المؤجر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -

                                                 
همية قرض اإليجار في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع سابق، ص مليكة زغيب،  - 1

أ
  021زغيب، دور وا
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ل تحدد نوعية الخدمات التي يق و المتوسطة خال
أ

دمها المؤجر للمؤسسة الصغيرة ا
خيرة في اتخاذ قرار التمويل بقرض اإليجار، خاصة فيما 

أ
فترة اإليجار، مدى رغبة هذه ال

يتعلق ببعض الجوانب التي ل تتخصص فيها كاإلجراءات اإلدارية والقانونية، وهو بذلك 
و المؤسسة المالية الذي يوفر له هذه الخد

أ
خر ل يقدمها، يفضل البنك ا

آ
مات على مؤجر ا

قل
أ

خير ا
أ

قساط اإليجارية المدفوعة لهذا ال
أ

  1وإن كانت ال

جيرتوقعات المؤجر ) البنك/المؤسسة المالية -
أ

 (:/شركة التا
يقوم المؤجر بالتنبؤ بناءا على مجموعة من العتبارات، كالعمر القتصادي 

جر في ا
أ

صل، القيمة المتبقية، الحالة المالية للمستا
أ

تزام للمستقبل ومدى قدرته على ال لال
و 

أ
بسداد اإليجارات، إضافة إلى بعض الظروف القتصادية كالتضخم والطلب على السلعة ا

سمالي محل العقد 
أ

صل الرا
أ

 الخدمة التي ينتجها ال
جير والذي 

أ
الهدف من هذه التوقعات تحديد معدل الفائدة المطبق على عملية التا

 
أ

  2جرة في إتمام هذه العمليةيؤثر على قرار المؤسسة المستا

 طبيعة المنافسة في سوق المؤجر: -
صل المطلوب من 

أ
ك ثر للحصول على ال

أ
تقدم السوق المتميزة بالمنافسة فرصا ا

ل المقارنة والمفاضلة بين الخدمات التي تقدمها مختلف مؤسسات قرض اإليجار، مما  خال
ما 

أ
ن يتيح تقديم خدمات تنافسية من حيث الجودة والتكلفة، ا

أ
في حالة الحتكار فا

جرة تكون مجبرة على قبول شروط المؤجر وما يمليه عليه مقابل 
أ

المؤسسة المستا
صل الذي يلبي حاجته التمويلية 

أ
 الحصول على ال

جرة:2
أ
و المتوسطة المستا

أ
 / خصائص المؤسسة الصغيرة ا

ل اتخاذ قرار التمويل بقرض  و المتوسطة من خال
أ

تهدف المؤسسة الصغيرة ا
قل تكلفة ممكنة ويتوقف ذلك على عدة  اإليجار

أ
صل الذي يحتاجه با

أ
إلى الحصول على ال

 عناصر:

و الخدمة المنتجة: -
أ

 طبيعة الطلب على السلعة ا
و الخدمة التي 

أ
سمالي معين مشتق من الطلب على السلعة ا

أ
صل را

أ
إن الطلب على ا

 
أ

ساس التي تعتمد عليه المؤسسة في استئجار ال
أ

و يقدمها، وهو ال
أ

سمالي، ينتجها ا
أ

صل الرا
صل 

أ
ل اإليرادات الناتجة عن استخدام ذلك ال والغاية من ذلك هو تحقيق الربح من خال
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و الخدمة إضافة إلى قسط اإليجار 
أ

ن تغطي تكاليف إنتاج تلك السلعة ا
أ

والتي ينبغي ا
  1وهامش ربح يحصل عليه المؤجر

جر: -
أ

صل المستا
أ

 فترة استخدام ال
سمالي 

أ
صل الرا

أ
جرة ستستخدم ال

أ
و المتوسطة المستا

أ
إذا كانت المؤسسة الصغيرة ا

ما إذا كانت 
أ

 إلى قرض اإليجار التشغيلي، ا
أ

لفترة تقل ك ثيرا عن عمره القتصادي فإنه ستلجا
و تقل عنه 

أ
و تزيد عنه ا

أ
صل تعادل عمره القتصادي ا

أ
الفترة الزمنية التي تحتاج فيها ال

 ل اللجوء إلى قرض اإليجار التمويلي بمقدار بسيط فإنه يفض
صل الرسمالي:3

أ
 / خصائص اال

سمالي فيما يلي:
أ

صل الرا
أ

 يمكن توضيح خصائص ال

جر: -
أ

صل المستا
أ

 القيمة المتبقية لال
صل قيمته عند نهاية عمره القتصادي، وهي من حق 

أ
تمثل القيمة المتبقية لال

و المتوسطة
أ

 لالتفاقبرفع خيار شرائها وفقا  المؤجر عادة إل إذا قامت المؤسسة الصغيرة ا
قل من كلفة استئجاره 

أ
المبرم بينهما، فإذا كانت هذه القيمة عالية فإن تكلفة تملكه ا

صل كبيرا فإن القيمة 
أ

وهذا مرتبط بتقادمه التكنولوجي، فإذا كان التقادم التكنولوجي لال
ن تكون القيمة المتبقية

أ
ما إذا كان متوقعا ا

أ
في المستقبل  المتبقية تنخفض ك ثيرا، ا

مرتفعة فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة المنافسة بين المؤسسات المؤجرة، وهو ما يؤدي إلى 
قساط اإليجارية

أ
  2انخفاض ال

ن تكون غير مضمونة 
أ

صل مضمونة كما يمكن ا
أ

ن تكون القيمة المتبقية لال
أ

يمكن ا
جرة وذلك بناءا على طلب من المؤجر، وفي نهاية مدة اإليجار يمكن للمؤسسة الم

أ
ستا

صل بقيمته
أ

صل وهنا نجد حالتين، 3المتبقية المضمونة شراء ال
أ

و يقوم المؤجر ببيع ال
أ

، ا
صل بقيمة تقل عن القيمة المضمونة 

أ
جرة الفرق إذا بيع ال

أ
ن تسدد المؤسسة المستا

أ
إما ا

صل بقيمة تزيد عن قيمته المضمونة
أ

و يحصل على مقدار الزيادة في حالة بيع ال
أ

  4ا
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أ
سماء مرابط ومحمد دمامة، النظام القانوني لعقد العتماد اإليجاري وتا

أ
ا

  110، ص 8101، سبتمبر 111-216، ص ص 18، العدد01القتصادية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 
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أ
جير التمويلي )سلسلة مراجع الما

أ
(، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 0دير الماليالتا
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ما فيما يخص 
أ

ثيرها على قرار التمويل بقرض ا
أ

صل وتا
أ

هذه القيمة المتبقية لال
خر من 

آ
ل القيمة الحالية للتدفقات المالية المرتبطة بها كنوع ا اإليجار فيظهر من خال

  1التدفقات النقدية التي تؤثر على هذا القرار

 درجة التطور التكنولوجي: -
و التكنو

أ
جرة تفادي التقادم الفني ا

أ
صول يمكن للمؤسسة المستا

أ
لوجي لال

سمالية، لذا يجب عليها عند اتخاذ قرار التمويل بقرض اإليجار بالنسبة لهذه النقطة 
أ

الرا
صل على استئجاره إذا كان تعمل في مجال 

أ
ن تفضل شراء ال

أ
مراعاة عدة إعتبارات، وهي ا

صل 
أ

 يتميز بدرجة بطيئة من التقدم التكنولوجي، خاصة إذا كانت بحاجة ماسة لهذا ال
ما إذا

أ
و المتوسطة يميزه التطور التكنولوجي  ا

أ
كان مجال عمل المؤسسة الصغيرة ا

  2السريع فإنها تفضل اللجوء إلى قرض اإليجار لتفادي خطر التقادم الفني
جرة:

أ
 ثالثا: العوامل المرتبطة بالبيئة المحيطة بالمؤسسة المستا

و المتوسطة الم
أ

جرة في ما تتمثل العوامل المرتبطة بالبيئة المؤسسة الصغيرة ا
أ

ستا
 يلي:

جرة:0
أ
 / المحيط االقتصادي للمؤسسة المستا

جرة ولتي رغم عدم 
أ

مر بالظروف القتصادية المحيطة بالمؤسسة المستا
أ

يتعلق ال
خذها بعين العتبار، توجد حالتين، حيث:

أ
نه يجب ا

أ
 تحكمها بها إل ا

في حالت الكساد: تنخفض القوة الشرائية وتنخفض معها الستثمارات  -
دة، وهنا يساهم قرار التمويل بقرض اإليجار في تنشيط حركة اإلنتاج وزيادة تشغيل الجدي

صول 
أ

ل زيادة الستثمار عبر توفير ال اليد العاملة والعودة إلى وضعية الرواج، من خال
قساط اإليجارية

أ
قل تكلفة ممثلة في ال

أ
  3الضرورية با

والخدمات مع في حالة الكساد التضخمي: ينخفض الطلب على السلع  -
سعار المواد الخام وهو ما يؤدي إلى انخفاض الموارد المالية للمؤسسة نتيجة 

أ
ارتفاع ا

مبيعاتها، فتضطر هذه المؤسسة إلى الحد من توسعها الستثماري  لنقص إنتاجها ومنه
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صل 
أ

موالها المحدودة باقتناء ا
أ

ل عدم تجميد ا مثل من خال
أ

وهنا يبرز قرض اإليجار كحل ا
ك ت صل محددجديد وال

أ
قساط إيجارية محددة تضمن انتفاعها القتصادي با

أ
  1فاء بدفع ا

 / البيئة السياسية:2
 إليها الدولة لتشجيع استخدام 

أ
تتمثل البيئة السياسية في اإلجراءات التي تلجا

ل النقاط التالي:   القرض اإليجاري لتمويل من خال

 تشجيع إنشاء مؤسسات متخصصة في قرض اإليجار وكل الخدمات -
 المتعلقة به،

جرة  -
أ

منح اإلعفاءات الضريبية لكل من المؤجر والمؤسسة المستا
 لتشجيعهم على اللجوء إلى هذه العملية التمويلية،

سمالية في حالة  -
أ

صول الرا
أ

منح اإلعفاءات الجمركية لتسهيل دخول ال
 قرض اإليجاري الدولي ال

 ة:القانوني/ البيئة 3
هم 

أ
جير، وذلك من يعتبر اإلطار القانوني من ا

أ
العوامل المؤثرة على نشاط التا

ثيرا كبيرا 
أ

ل سن القوانين المنظمة لهذا النشاط والتي تؤثر على عمل المؤسسة تا خال
و 

أ
ثير على اتخاذ قرار التمويل بقرض اإليجار في المؤسسة الصغيرة ا

أ
ومباشرا، وهذا التا

و الحواجز القان
أ

ونية التي يضعها المتوسطة من عدمه، يتجلى من حيث التسهيالت ا
و تحجم عنه 

أ
مام هذا النشاط والتي تجعل المؤسسة ُتقبل عليه ا

أ
 التشريع ا
 الخاتمة:

عمال استحدثها الواقع القتصادي  اإليجاري  العتماديعد 
أ

في عقد من عقود ال
العالمية، ليكون  المرحلة التي عجزت فيها العقود الكالسيكية عن مسايرة التطورات

تقنية حديثة تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل  القرض اإليجاري 
سمالية 

أ
صول الرا

أ
صيغة من صيغ التمويل التي تمكن المؤسسة من الحصول على ال

ن تتجاوز الصعوبات التمويلية 
أ

جيرها دون شرائها، وبالتالي يمكن للمؤسسة ا
أ

المطلوبة بتا
 السابقة مع التقنيات التقليدية 
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ل اإليجابيات التي يمنحها للمؤسسات فرض القرض  اإليجاري وجوده من خال
لت 

آ
صول منقولة )تجهيزات وا

أ
ل مساعدتها للحصول على ا الصغيرة والمتوسطة، من خال

و عدم القدرة 
أ

و غير منقولة ل تستطيع الحصول عليها لضعف مواردها الذاتية ا
أ

حديثة( ا
نه غالبا ما ل يتوفر لدى هذه المؤ

أ
سسات شروطه، كما يتسم بنوع من على القتراض ل

 المرونة تتالءم والمؤسسة وسرعة في دراسة الملفات والستجابة للمطالب 
وتمتد إيجابيات عملية العتماد اإليجاري بطبيعة الحال لتشمل القتصاد الوطني، 
ل زيادة المشاريع اإلنتاجية وبالتالي  حيث يؤدي إلى تحريك عجلة القتصاد من خال
سمالية تتمثل 

أ
صول را

أ
إيجاد فرص عمل جديدة، حيث يقوم بالتمويل الكامل لتشغيل ا

ثار ا يدفع ببرنامج التنمية، في إنتاجها إضافة للناتج القومي مم
آ

كما يساعد على الحد من ا
و المشروعات الجديدة، حيث يقضي على 

أ
مواجهات التضخم على تكلفة عملية التوسعات ا

و 
أ

سهم جديدة ا
أ

و طرح ا
أ

فترات النتظار التي تحتاج إليها المؤسسة لتكوين احتياطات ا
سمالها 

أ
 تعديل هيكل را

سواق جديدة محليا تموييساهم العتماد اإليجاري عند 
أ

له للمؤسسات في فتح ا
وخارجيا، وعليه يؤدي إلى زيادة الستثمارات وتحسين ميزان المدفوعات، مما يؤدي إلى 
خير خاصة في حالة التمويل اإليجاري خارج الحدود إذ تقتصر 

أ
تخفيف العبء على هذا ال

 على تحولت للخارج على قيمة اإليجار فقط 
ك ثر مواءمة مع ما تحتاجه ليصبح القرض اإليجاري م

أ
ن صيغ التمويل ال

صحاب هذه 
أ

نه الك ثير من ا
أ

المؤسسات التي تتميز بمحدودية قدرتها التمويلية، إل ا
 المشاريع تجهل هذه التقنية رغم فعاليتها 

هم النتائج التي توصلنا لها من هذه الدراسة هي:
أ

 من ا

لية القرض اليجاري تقنية مالية تخدم المؤسساتعتبر  -
آ

ت الصغيرة والمتوسطة ا
المؤسسة كل من المؤجر و ضعيفة البنية المالية، كما يستفيد من هذه العملية

جر 
أ

 والمورد  ةالمستا

ن تستفيد من المتيازات المقدمة في  -
أ

و المتوسطة ا
أ

يمكن للمؤسسة الصغيرة ا
صول المؤجرة، 

أ
ل إنشاء، تطوير وتحديث ال إطار القرض اليجاري من خال

 ودفع عجلة التنمية ومن ثم النهوض بالقتصاد الكلي 

اليجاري فرصة إضافية تقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  العتماديعتبر  -
ن عقد يسمح ل

أ
ي ا

أ
خرى، ا

أ
خيرة بالمفاضلة بينه وبين مختلف القروض ال

أ
هذه ال
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جرة على الستفادة من  العتماد
أ

اإليجاري ل يؤثر على قدرة المؤسسة المستا
خرى 

أ
 وسائل التمويل ال

نه بقي تقنية مجهولة لدى المؤسسات -
أ

 ،رغم مزايا القرض اإليجاري إل ا
و الخالتطبيق من عدة مسيرين سواء فومحدودية 

أ
ص باعتبار اي القطاع العام ا

 المؤسسات المختصة ل زالت ابتدائية 

 إليه المؤسسات  العتمادإن  -
أ

اإليجاري لم يرقى بعد ليصبح بديال تمويليا تلجا
نه رغم تكريسه الصغيرة والمتوسطة رغم المزايا العديدة ال

أ
تي يتميز بها، ل

مر رقم 
أ

محتشمة، حيث تم  سالف الذكر لكنه جاء بصيغة 11-19بموجب ال
التركيز على الجوانب النظرية والقانونية وإهمال الجوانب الفنية والتنظيمية، 

 مما يعيق تطبيق هذه التقنية من قبل البنوك والمؤسسات المالية
 قائمة المراجع:    

وال: المراجع باللغة العربية:
أ
 ا

 الك تب:
ت القتصادية، دار العلوم  -

آ
حمد بوراس، تمويل المنشا

أ
  8112للنشر والتوزيع، الجزائر، ا

حمد سعد عبد اللطيف،  -
أ

جير التمويلي )سلسلة مراجع المدير الماليا
أ

(، دار الفجر 0التا
  8111للنشر والتوزيع، القاهرة، 

جير التمويلي ومداخله المالية)المحاسبة القتصادية،  -
أ

سمير محمد عبد العزيز، التا
  8110لفنية، مصر، تشريعية، تطبيقية(، مك تبة وطبعة اإلشعاع ا

  0111اإلدارة المالية منفذ إلتخاذ القرارات، مك تبة عين الشمس، القاهرة، سيد الهواري،  -

ة المعارف، مصر،  -
أ

ئ تمان المصرفي، منشا محمد كمال خليل الحمزاوي، اقتصاديات اإل
 ب ت 

طروحات:
أ
 المذكرات والرسائل واال

الصغيرة والمتوسطة في  مساهمة قرض اإليجار في تمويل المؤسساتسوسن زيرق،  -
طورحة مقدمة لنيل شهادة دك توراه 8102-8101الجزائر دراسة ميدانية بولية سكيكدة 

أ
، ا

م البواقي، الجزائر، -علوم في علوم التسيير ،جامعة العربي بن مهيدي
أ

، 8100-8109ا
 متاحة على:

 oeb.dz:8080/jspui/handle/123456789/375-http://bib/univ  

http://bib/univ-oeb.dz:8080/jspui/handle/123456789/375
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 -دراسة مقارنة–عبد الصمد حوالف، اإلطار القانوني لقد العتماد اإليجاري )الليزينغ(  -
بو بكر  مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص عقود ومسؤولية، كلية

أ
الحقوق، جامعة ا

 ، متاحة على:8111-8112بلقايد، تلمسان، 
 -http://dspace.univ
-tlemcen.dz/bitstream/112/2793/3/hwalef.pdf&ved=2ahUKEwj6zf

R9MPmAhUOyIUKHTr2BZ4QFjAFegQIARAB&usg=AOvVaw0x_Gt
EloQyg7EijcyQ7hXf  

لية بديلة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -
آ

فضيلة كولوغلي، العتماد اإليجاري: ا
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون التنمية الوطنية، كلية  في الجزائر،

، متاحة على: 8108-8100ولود معمري، تيزي وزو، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة م
https://dl.ummto.dz/bitstream/handle/ummto/1044/%25D9%2583%25
D9%2588%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25BA%25D9%2584%

25D9%258A%2520%25D9%2581%25D8%25B6%25D9%258A%25D9
Dy&ved%2584%25D8%25A9.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3

=2ahUKEwi9v6yMt8nmAhXD3YUKHbBoDQ0QFjABegQIBRAC&usg
=AOvVaw1vyUtmlADLDGdACyde6SKb 

فيروز بن شنوف، النظام القانوني لالحتفاظ بالملكية في عقد العتماد اإليجاري  -
للمنقولت )دراسة مقارنة(، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدك توراه في القانون الخاص، كلية 

ب الحقوق والعلوم
أ

 ، متاحة على:8100-8109ي بكر بلقايد، تلمسان، السياسية، جامعة ا
 -http://dspace.univ

am/112/10657/1/Dbenchennouf.pdf&ved=2ahUKEwjtlemcen.dz/bitstre
m05Lnt8nmAhWCzYUKHfZxCooQFjADegQIBxAB&usg=AOvVaw3w

PEloOavP8VD7yhS9CCgE 
داء المالي محمد نواف عبد الرحمان قطيطشات،   -

أ
جير التمويلي على ال

أ
ثير قرارات التا

أ
تا

ردن: دراسة تطبيقية، مذكرة ماجستير ، ق
أ

جرة في ال
أ

سم المحاسبة، للشركات المستا
ردن، 

أ
ل البيت كلية القتصاد والعلوم اإلدارية، ال

آ
 ، متاحة على:8116جامعة ا

 311458?index=12-https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM  
للعقارات، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، هشام بن شيخ، العتماد اإليجاري  -

تخصص قانون خاص، قسم العلوم القانونية واإلدارية، كلية الحقوق والعلوم 
 ، متاحة على:8110جوان  19القتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://bu.un
-iv

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/2793/3/hwalef.pdf&ved=2ahUKEwj6zf-R9MPmAhUOyIUKHTr2BZ4QFjAFegQIARAB&usg=AOvVaw0x_GtEloQyg7EijcyQ7hXf
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/2793/3/hwalef.pdf&ved=2ahUKEwj6zf-R9MPmAhUOyIUKHTr2BZ4QFjAFegQIARAB&usg=AOvVaw0x_GtEloQyg7EijcyQ7hXf
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/2793/3/hwalef.pdf&ved=2ahUKEwj6zf-R9MPmAhUOyIUKHTr2BZ4QFjAFegQIARAB&usg=AOvVaw0x_GtEloQyg7EijcyQ7hXf
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/2793/3/hwalef.pdf&ved=2ahUKEwj6zf-R9MPmAhUOyIUKHTr2BZ4QFjAFegQIARAB&usg=AOvVaw0x_GtEloQyg7EijcyQ7hXf
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/2793/3/hwalef.pdf&ved=2ahUKEwj6zf-R9MPmAhUOyIUKHTr2BZ4QFjAFegQIARAB&usg=AOvVaw0x_GtEloQyg7EijcyQ7hXf
https://dl.ummto.dz/bitstream/handle/ummto/1044/%25D9%2583%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25BA%25D9%2584%25D9%258A%2520%25D9%2581%25D8%25B6%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25A9.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwi9v6yMt8nmAhXD3YUKHbBoDQ0QFjABegQIBRAC&usg=AOvVaw1vyUtmlADLDGdACyde6SKb
https://dl.ummto.dz/bitstream/handle/ummto/1044/%25D9%2583%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25BA%25D9%2584%25D9%258A%2520%25D9%2581%25D8%25B6%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25A9.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwi9v6yMt8nmAhXD3YUKHbBoDQ0QFjABegQIBRAC&usg=AOvVaw1vyUtmlADLDGdACyde6SKb
https://dl.ummto.dz/bitstream/handle/ummto/1044/%25D9%2583%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25BA%25D9%2584%25D9%258A%2520%25D9%2581%25D8%25B6%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25A9.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwi9v6yMt8nmAhXD3YUKHbBoDQ0QFjABegQIBRAC&usg=AOvVaw1vyUtmlADLDGdACyde6SKb
https://dl.ummto.dz/bitstream/handle/ummto/1044/%25D9%2583%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25BA%25D9%2584%25D9%258A%2520%25D9%2581%25D8%25B6%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25A9.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwi9v6yMt8nmAhXD3YUKHbBoDQ0QFjABegQIBRAC&usg=AOvVaw1vyUtmlADLDGdACyde6SKb
https://dl.ummto.dz/bitstream/handle/ummto/1044/%25D9%2583%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25BA%25D9%2584%25D9%258A%2520%25D9%2581%25D8%25B6%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25A9.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwi9v6yMt8nmAhXD3YUKHbBoDQ0QFjABegQIBRAC&usg=AOvVaw1vyUtmlADLDGdACyde6SKb
https://dl.ummto.dz/bitstream/handle/ummto/1044/%25D9%2583%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25BA%25D9%2584%25D9%258A%2520%25D9%2581%25D8%25B6%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25A9.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwi9v6yMt8nmAhXD3YUKHbBoDQ0QFjABegQIBRAC&usg=AOvVaw1vyUtmlADLDGdACyde6SKb
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/10657/1/Dbenchennouf.pdf&ved=2ahUKEwjm05Lnt8nmAhWCzYUKHfZxCooQFjADegQIBxAB&usg=AOvVaw3wPEloOavP8VD7yhS9CCgE
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/10657/1/Dbenchennouf.pdf&ved=2ahUKEwjm05Lnt8nmAhWCzYUKHfZxCooQFjADegQIBxAB&usg=AOvVaw3wPEloOavP8VD7yhS9CCgE
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/10657/1/Dbenchennouf.pdf&ved=2ahUKEwjm05Lnt8nmAhWCzYUKHfZxCooQFjADegQIBxAB&usg=AOvVaw3wPEloOavP8VD7yhS9CCgE
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/10657/1/Dbenchennouf.pdf&ved=2ahUKEwjm05Lnt8nmAhWCzYUKHfZxCooQFjADegQIBxAB&usg=AOvVaw3wPEloOavP8VD7yhS9CCgE
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/10657/1/Dbenchennouf.pdf&ved=2ahUKEwjm05Lnt8nmAhWCzYUKHfZxCooQFjADegQIBxAB&usg=AOvVaw3wPEloOavP8VD7yhS9CCgE
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-311458?index=12
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://bu.univ-ouargla.dz/Hicham_Benachikh.pdf%3Fidthese%3D308&ved=2ahUKEwj6zf-R9MPmAhUOyIUKHTr2BZ4QFjAGegQIAhAB&usg=AOvVaw1hxYgNESxXkstCbvA_CD_l
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://bu.univ-ouargla.dz/Hicham_Benachikh.pdf%3Fidthese%3D308&ved=2ahUKEwj6zf-R9MPmAhUOyIUKHTr2BZ4QFjAGegQIAhAB&usg=AOvVaw1hxYgNESxXkstCbvA_CD_l
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2ahUKEouargla.dz/Hicham_Benachikh.pdf%3Fidthese%3D308&ved=
-wj6zf

R9MPmAhUOyIUKHTr2BZ4QFjAGegQIAhAB&usg=AOvVaw1hxYg
NESxXkstCbvA_CD_l  

في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  leasingدور القرض اإليجاري هشام بن عزة،  -
دراسة حالة بنك البركة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القتصاد، جامعة 

 ، متاحة على:8108-8100وهران، الجزائر، 
  sear.php?id=THA2994oran1.dz/the-https://theses.univ  

 المقاالت والمجلت:
ثيره على الضمان  -

أ
سماء مرابط ومحمد دمامة، النظام القانوني لعقد العتماد اإليجاري وتا

أ
ا

، 01وتمويل المشاريع القتصادية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 
 ، متاحة على:8101، سبتمبر 111-216، ص ص 18العدد

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/101688 

ئ تمان اإليجاري كإحدى صيغ التمويل اإلسالمي  الدورة التدريبية بولعيد بلعوج،  - اإل
الدولية حول: تمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة وتطوير دورها في القتصاديات 

لمغاربية، كلية العلوم القتصادية وعلوم التسيير + المعهد اإلسالمي للبحوث التدريب، ا
  8116ماي  82-82سطيف، الجزائر، 

، 8101، جوان 33عدد  ليلى بعتاش، عقد العتماد اإليجاري، مجلة العلوم اإلنسانية، -
 ، متاحة على:836-802ص -ص

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/3398 

داة لتمويل التنمية القتصادية في  -
أ

محمد العيد وبن حمودة محبوب، العتماد اإليجاري ا
بو بles Cahiers du MECASالجزائر، 

أ
ص -، ص3كر بلقائد، تلمسان، عدد ، جامعة ا

فريل 380-381
أ

 ، متاحة على:8110، ا
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/9805 

استخدام قرض اإليجار في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مجلة مليكة زغيب،  -
، متاحة على: 8112، 882-830ص -، ص10، عدد 12المجلد  العلوم النسانية،

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/49615 

همية قرض اإليجار في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  -
أ

مليكة زغيب، دور وا
، 026-003، ص ص 12، عدد 12المجلد  لتسيير،مجلة العلوم القتصادية وعلوم ا

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/6018، متاحة على: 8112
 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://bu.univ-ouargla.dz/Hicham_Benachikh.pdf%3Fidthese%3D308&ved=2ahUKEwj6zf-R9MPmAhUOyIUKHTr2BZ4QFjAGegQIAhAB&usg=AOvVaw1hxYgNESxXkstCbvA_CD_l
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://bu.univ-ouargla.dz/Hicham_Benachikh.pdf%3Fidthese%3D308&ved=2ahUKEwj6zf-R9MPmAhUOyIUKHTr2BZ4QFjAGegQIAhAB&usg=AOvVaw1hxYgNESxXkstCbvA_CD_l
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://bu.univ-ouargla.dz/Hicham_Benachikh.pdf%3Fidthese%3D308&ved=2ahUKEwj6zf-R9MPmAhUOyIUKHTr2BZ4QFjAGegQIAhAB&usg=AOvVaw1hxYgNESxXkstCbvA_CD_l
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://bu.univ-ouargla.dz/Hicham_Benachikh.pdf%3Fidthese%3D308&ved=2ahUKEwj6zf-R9MPmAhUOyIUKHTr2BZ4QFjAGegQIAhAB&usg=AOvVaw1hxYgNESxXkstCbvA_CD_l
https://theses.univ-oran1.dz/thesear.php?id=THA2994
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/101688
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/3398
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/9805
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/49615
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/49615
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/6018
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 القوانين:
مر رقم  -

أ
المتعلق باإلعتماد اإليجاري، الجريدة  0119جانفي  01المؤرخ في  19-19ال

  0119جانفي  06، المؤرخ في 13 الرسمية عدد
 مرجع باللغة الفرنسية:

-Ministère de l’Industrie et des Mines, DGVS, Bulletin d’information 
statistique de la PME, N° 33, Novembre 2018. 
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 تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
يجار التمويلي  اعتمادا على عقد الإ

 خواثرة سامية د.
ستاذ

أ
  ةمحاضر  ةا

أ
 ا

 كلية الحقوق والعلوم اإلدارية
محمد بوقره 

أ
 -بومرداس -جامعة ا

khouatra.samia@yahoo.com 
 

 مقدمة

موال للقيام بالمشاريع القتصادية والتجارية   
أ

البحث عن  ،استدعت الضرورة لتجميع ال
وسيلة للنهوض بالقتصاد الوطني خاصة بعد تغيير الجزائر لمسارها نحو نظام اقتصاد 

ل السوق،  موال صغار المدخرين نظرا لك ثرة عددهم والتي تتناسب من خال
أ

استخدام ا
  .مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فظهرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

في مختلف القتصاديات العالمية،  دورا هاّما تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   
قتصادية متطورة وتوفير وعلى الخصوص القتصاد الوطني، لما تحققه من معدلت نمو ا

نه من بين 
أ

 مناصب شغل مما يحد من البطالة، غير ا
أ

هم المشاكل التي تعيق تطورها ا
جل الحفاظ 

أ
مشكلة التمويل، نظرا لحاجة هذه المؤسسات للموارد المالية والمادية من ا

الى عجز طرق التمويل التقليدية مواكبة التطور  باإلضافةعلى مردوديتها وتطوير نشاطها، 
ليات، ممّ 

آ
و على مستوى ال

أ
ا استدعى البحث عن الحاصل سواء على مستوى المؤسسات ا

 لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى اعتمادها من االة تدفع بطرق تمويل جديدة فّع 
أ

جل ا
 ومنافسة المؤسسات والشركات ا ،تطوير نفسها

أ
خرى لتساهم في تحقيق التنمية ل

 القتصادية.

صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل الالزم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تواجه   
و توسيع مشروعاتهم

أ
سيس ا

أ
ت توفر  وإنوحتى  ،بالحجم المناسب وبشروط مسيرة عند تا

الفوائد التي يتحملها المستثمر تكون عالية باإلضافة إلى صرامة فمصادر التمويل 
مامها وبالتالي اجراءاالضمانات المطلوبة وتعقد 

أ
تها مما يؤدي إلى بروز مصاعب حقيقية ا

mailto:khouatra.samia@yahoo.com
mailto:khouatra.samia@yahoo.com
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يمكن اختصار المشكالت التمويلية في وفشل جهودها في إدخال التقنيات الحديثة، 
مشاكل على التكلفة الستثمارية للمشروع، مشاكل المتعلقة بالحصول  ثالثة نقاط:

مشاكل تتعلق ة في مرحلة النمو السريع للمشروع، تمويل التوسعات الستثماري
ئ تمانحة نبالضمانات الكبيرة التي تطلبها الجهات الما  .لال

تناول المشرع الجزائري طرقا عديدة وحديثة لتمويل المؤسسات الصغير والمتوسطة،   
همّ 

أ
هذه يجاري باعتبارها عملية مالية وتجارية هامة في تمويل عملية التمويل اإلهاولعل ا

لية في التمويل ردا قد ركزنا في هذا البح، والمؤسسات
آ

ث على الدراسة القانونية لهذه ال
تمويل المؤسسات لمستحدثة عقد العتماد اليجاري كوسيلة دور وفعالية على اإلشكالية: 

وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي في وصف كل من المؤسسات  ؟ الصغيرة والمتوسطة
ل تحليل  الصغيرة والمتوسطة وعقد اإلعتماد اإليجاري، وكذلك المنهج التحليلي  من خال

والنصوص المتعلقة بالطبيعة القانونية لعقد النصوص القانونية الناظمة للمؤسسات، 
طر 

أ
لتزامات وحقوق ا  افه.العتماد اإليجاري، والمحددة لإل

 اعتمدنا الخطة المتكونة من بحثين: اشكاليات البحثولإلجابة على   

ول: اإلطار القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أ

 محل التمويل اليجاري  المبحث ال

 تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يفقد العتماد التجاري دورعالمبحث الثاني: 

طار القانوني  ول: الإ
أ

محل التمويل  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمبحث ال
 اليجاري 

ل     ل هذا المبحث إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خال سنتطرق من خال
ك ثر سنحاول 

أ
تعريفها وفقا لعدة معايير فقهية وقانونية وكذا بيان خصائصها، وللتوضيح ا

 توضيح معايير التمييز فيما بينهما.

ول: مفهوم 
أ

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمطلب ال

نه ر مستمر، في تطوّ  كانن إمصطلح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و إّن    
أ

 جدوي لإل ا
تي  مانعو تعريف جامع له

أ
، وفي محاولت التعريف به يعتمد المهتمون معايير مختلفة سنا

 على ذكرها تباعا مع بيان تعريف المشرع الجزائري لها.
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ثار لقد    
أ

مر للريف تع وضعا
أ

مؤسسات الصغيرة والمتوسطة جدل كبيرا بين المهتمين با
راء ختالف اابسبب  هديحدتلصعوبة  نظرا  هذه المؤسسات

آ
المعايير المعتمدة في  حولل

، معايير نوعية، ومعايير كيفية يتم من نوعين من المعايير اختياروعليه تم  وضعه،
لها صياغة تعريف للمؤسسات الصغيرة   والمتوسطة.خال

ول: المعايير النوعية
أ

 المعتمدة في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع ال

في بريطانيا في سنوات  E.boltonنتائج الدراسة التي قام بها البروفيسور  انطالقا من   
لهاف الستينات عرّ   :عتماد على ثالثة معاييرإلالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة با من خال

ن تكون هي
أ

تكون حصتها في ، والمؤسسة مسيرة من طرف مالكيها بصفة شخصية ا
لية فالمؤسسةالسوق محدودة تنتمي إلى مؤسسة كبيرة ل تصنف  التي  ، وتتمتع باإلستقال

فروع الشركات الكبرى ل يمكن إلن  ،ضمن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
و متوسطة حتى ولو توفر فيها ا

أ
 .لشرطان السابقاناعتبارها مؤسسات صغيرة ا

ما الدك تور    
أ

ن يتم  فيقترح المعايير النوعية التالية: المسؤولية G.HIRIGOYENا
أ

ي ا
أ

: ا
ن المسير يمتلك غالبية الخاصة الملكيةو ،تسيير المؤسسة من طرف شخص واحد

أ
ي ا

أ
: ا

صول المؤسسة
أ

ي الى  ، باإلضافةا
أ

ن الهدف الخاص بالمردودية: ا
أ

اإلستراتجية المتبعة في ا
و المتوسطة

أ
حيث  ،المؤسسة الكبيرة تختلف عن تلك التي تتبعها المؤسسة الصغيرة ا

خيرةه يركز مسير
أ

ك ثر من تركيزه على المدى  ذه ال
أ

على المردودية في المدى القصير ا
 البعيد.

 المعتمدة في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الثاني: المعايير الكمية

هم و ،ية المستخدمة للتمييز بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتتعدد المعايير الكم   
أ

ا
س المال المستثمر، و عدد العاملين هي:هذه المعايير 

أ
قيمة المبيعات  ، وكذلكرا

 والواقع  ،السنوية
أ

ك ثر استخداما للتفرقة بين ا
أ

ن معيار العاملين والموظفين هو المعيار ال
س المال المستثمرلية في ثم يالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

أ
همية معيار را

أ
ويختلف  ،ال

خرى 
أ

مريكية  .،المعياران من دولة إلى ا
أ

فعلى سبيل المثال تعتبر الوليات المتحدة ال
 المؤسسة التي يعمل بها 

أ
عاما مؤسسة صغيرة بينما تعتبر اليابان والهند  05قل من ا

 المؤسسة صغيرة إذا كان عدد العاملين بها 
أ

ينا يرجع  ، وهذاعامل 055قل من ا
أ

حسب را
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الى الك ثافة السكانية التي لها عالقة مباشرة بعدد العمال، اذا زادت الك ثافة السكانية 
 يزيد عدد العمال، والعكس صحيح.

ول:التعريف القانوني
أ

ن نستخلص تعريفين  :1للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ا
أ

يمكننا ا
ؤسسات من صنف ، تعريف سلبي وهو الذي يستثني بعض الم50-71من القانون 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالرجوع الى طبيعة نشاطها والتعريف اإليجابي الذي 
 يرتكز على المعايير الكمية والنوعية، ونوضح ذلك كما يلي:

 )
أ

البنوك  يلي: هي تلك المؤسسة التي ل يتعلق نشاطها بماالسلبي:التعريف القانوني  -ا
 -الوكالت العقارية -الشركات المسعرة في البورصة-التامينشركات  -والمؤسسات المالية

عمالها 
أ

شركات الستيراد والتصدير ماعدا تلك الموجهة لإلنتاج الوطني عندما يكون رقم ا
و يساويه

أ
عمال اإلجمالي ا

أ
وهذا  ،السنوي المحقق في عملية الستيراد يقل عن ثلثي رقم ال

 .50-71جيهي رقم من القانون التو 01المادة نص ما جاء في 

 50-71من القانون التوجيهي رقم  0فت المادة عرّ اليجابي:التعريف القانوني  -ب(
نها مؤسسة إنتاج السلع 

أ
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية با

و الخدمات التي: تشغل من 
أ

عمالها السنوي ل يتجاوز و  ،شخص 005إلى  7و/ا
أ

مليار  4رقم ا
ن إراداتها السنوية ل 

أ
و ا

أ
ليةو  جزائري  دينار ارملي 7تجاوز تدينار ا  .تستوفي معايير الستقال

شخاص الموافق اعدد وحدات العمل السنوية   
أ

شخاص المستخدمين عدد ال
أ

ويقصد: بال
و العمل المسمى 

أ
ما العمل المؤقت ا

أ
ل سنة واحدة، ا بمعنى اإلجراء بصفة دائمة خال

جزا
أ

عمال ،ء من وحدات العمل السنويفيعتبران ا
أ

 ب يؤخذ ورقم ال
آ

خر نشاط مقفل مدته ا
ما عن ثنى عشر شهراا

أ
س مالها بمقدار ف المؤسسة المستقلة، ا

أ
هي كل مؤسسة ل يمتلك را

خرى ل ينطبق عليها تعريف  00
أ

و مجموعة مؤسسات ا
أ

ك ثر من قبل مؤسسة ا
أ

بالمائة فما ا
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

نواع من المؤسسات: مؤسسات  زقد ميّ لو  
أ

، مؤسسات صغيرة جداالمشرع بين ثالث ا
ل ثالث معايير يمكن تلخيصها وفقا للمواد ،صغيرة  1...75 ومؤسسات متوسطة من خال

                                                           
، المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 0571يناير  75المؤرخ في  50-71القانون  1 

 .77/57/0571، المؤرخ في: 0الجريدة الرسمية، العدد 
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ل  50-71رقم  لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القانون التوجيهي من خال
 الجدول التالي:

 

عمال اقل من  .إلى  7: عدد العمال من جدا  رةيمؤسسة صغ -*
أ

مليون دج ومجموع  45رقم ال
 ماليين دج. 05الحصيلة السنوية ل يتجاوز 

عمال السنوي ل يتجاوز  .4إلى  75:عدد العمال من  مؤسسة صغيرة -*
أ

مليون دج ومجموع  455رقم ال
 مليون دج. 055الحصيلة السنوية ل يتجاوز 

عمال السنوي  005إلى  05عمال من مؤسسة متوسطة: عدد ال -*
أ

 4مليون دج إلى  455 ما بينرقم ال
 دج.  (7مليار ) مليون دينار جزائري الى 055مليار دج ومجمع الحصيلة السنوية بين 

و المصغرة صفتها إذا ما ابتعدت عند قفل     
أ

ول تفقد المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ا
إذا  إلّ  50-71من القانون التوجيهي رقم  1...75حصيلتها عن الحدود المذكورة في المواد 

ل سنتين  من  70متتاليتين، وهذا ما جاء في المادة ماليتين تكررت هذه الوضعية خال
فة استثنائية مراجعة الحدود المتعلقة برفع العمال ومجموع هذا القانون كما يمكن بص

ثر المباشر على سعر 
أ

الحصيلة السنوية حسب التغيرات المالية والقتصادية ذات ال
 .الصرف 

 المطلب الثاني: خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ها عن ز تتصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدد من الخصائص والمزايا التي تميّ    
ئمة لطبيعية النشاط القتصادي ذات العالقات  ك ثر مال

أ
المؤسسات الكبيرة وتجعلها ا

هم يمكن إجمال، والتشابكية في قطاعات معينة داخل الدولة نفسها
أ

هذه الخصائص  ا
 :كما يلي 

دارة ومرونتها   لية الإ سيس واستقال
أ

ول: سهولة التا
أ

 الفرع ال

مر بسيط، حيث تتميز هذه المؤسسات    
أ

إن إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ا
سيس والمصرفات اإلدارية نظرا 

أ
بسهولة إجراءات تكوينها وتتمتع بانخفاض مصروفات التا

 لبساطة وسهولة هيكلها اإلداري والتنظيمي، وجمعها في 
أ

حيان بين اإلدارة ا
أ

غلب ال
 والتشغيل.
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و مالكييها، وتتركز إدارة معظم الم   
أ

ؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شخص مالكها ا
فضل نجاح 

أ
صحابها لتحقيق ا

أ
لذلك فهي تتسم بالمرونة والهتمام الشخصي من قبل ا

 في و ،ممكن لها
أ

حيان يكون المدير هو صاحب المؤسسة الذي يتولى العمليات ا
أ

غلب ال
ظيم عملية اإلنتاج اإلدارية والفنية ويعمل على تنظيم عمل وحدته بمفرده وذلك بتن

ل مؤسسته كمالك لها ول يحتاج في ذلك إلى شركاء، فهو يديرها ويرسم  وتسيير واستغال
 سياستها.

و بعض ا  
أ

عضاء من عائلته ا
أ

 وقد يساعده في مهنته ا
أ

جراء، كما يتخذ القرارات بمفرده كونه ل
مطلق  مالكا مستقل فله حق اإلشراف والرقابة، فصاحب المؤسسة يتمتع بحقومسيرا 

مواله )المحاسبة، التسويق،
أ

( دون ونحو ذلك  ترويج المنتوج في إدارة مؤسسته ورقابة ا
ي 

أ
حد، ا

أ
ن ينازعه في ذلك الحق ا

أ
 ا

أ
في  وتمتزجان  ن وظيفة الملكية واإلدارة تندمجانا

 المؤسسة الصغيرة والمتوسطة.
تساعده على صاحب المؤسسة مجموعة من الصفات والمهارات والقدرات التي يمتلك و   

عمال وإدارة عوامل وموارد اإلنتاج ويتحمل  ،تحديد الرؤية المستقبلية
أ

وتقديم فرص ال
المخاطر للوصول إلى الهدف المطلوب، كما تكون لمؤسس هذا النوع من المؤسسات 

، كخبرة فنية خاصة بالمؤسسة، معلومات ومعرفة عن قدرة شخصية على العمل الحّر 
مشروع مشابه مهارات إدارية وسلوكية في التعامل مع المشروع، تدريب سابق في 

خرين، 
آ

 ال
أ

 ن نجاح المؤسسة يقتضي مجموعة من المعلومات التي من شل
أ

نها اإلسهام في ا
و إدارتها من النواحي المهنية، الفنية والقتصادية.

أ
 تنظيم مؤسسة ا

تاحة فرص العمل    ناعيتحقيق الستثمار الجغرافي للتوطن الصو الفرع الثاني: اإ

ساليب إنتاج وتشغيل غير معقدة لهذا فهي  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتستخدم     
أ

ا
كبر عدد من العاملينعلى تساعد 

أ
، كما تنتج التقارب والحتكاك  2توفير فرص عمل ل

وضاع العاملين وتقريب العالقات 
أ

صحابها والعاملين لديهم، واإلطالع على ا
أ

المباشر بين ا
 هذه المؤسسات. إيجابا على إنتاج يؤثرالشخصية واإلنسانية بينهم مما 

                                                           
تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد مناصب   (OCDE)القتصادية والتنمية التعاون منظمة فحسب -2 

ف شغل حيث في وربا، توّظِّ
أ

ي شخص مليون 70 ا
أ

 النسبة هذه وتختلف الكلية العمل مناصب من يمثل ثلثي ما ا
 السويد في ومنخفضة والبرتغال سبانياإ من كل في مرتفعة نجدها فمثال القتصادية، البلدان والقطاعات باختالف
ما وايرلندا،

أ
مريكية الوليات في ا

أ
ك ثر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات توظف المتحدة ال

أ
خص العمال نصف من ا

أ
 وبا

ولية، الصناعة قطاع في العمالة
أ

 إلى 2002 عام والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في العمالة نسبة اليابان تصل وفي ال
 .فيها العمال عدد مجموع من % 81



                    ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي                                                                                 
 يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( جامعة-عولمةوالالسيادة  مخبر-السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

عمال
أ

 عقود ال

 

 
351 

 

ل النتشار  3تعتبر هذه المؤسسات وسيلة لنتشار التوطن الصناعي جغرافياو     من خال
حداث التطور ال

أ
داة ل

أ
جغرافي للمشاريع الصناعية التي تسود فيها روح المنافسة فهي ا

 الجتماعي والقتصادي ذلك 
أ

ن الحرفيين وصغار الصناع يرتكزون في المناطق ل
الحضرية، ونظرا لصغر حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فإنه يسهل توضيفها بالقرب 

 تعمل غالبا كمنش التي لصناعات الصغيرةمن المناطق التي يوجد فيها مدخالت ا
آ

و ا
أ

ت ا
خرى جديدة، وه

أ
ذا تعمل المؤسسات الصغيرة في توسيع رقعة كنقاط جذب لصناعات ا

 تطور صناعي وحضاري.من التنمية الصناعية وانتشارها وما يتبع ذلك 
قتصاد، لكل بالمقابل تواجهها إلولهذه المؤسسات دور هام ل يستهان به في النهوض با   

همّ بعض المشاكل والعراقيل 
أ

لية ا
آ

ليات مستحدثة ها التمويل، لذا سنتعرض ل
آ

من ا
التمويل التي تعتمد عليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتمثلة في عقد اإلعتماد 

 ضمن المبحث الثاني.ي اإليجار 
يجاري دور المبحث الثاني:   في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعقد العتماد الإ

ل القانون     الصادر  75-5.تم النص على التمويل الجاري في التشريع الجزائري من خال
فريل  77في 

أ
المتعلق بالنقد والقرض، الذي منح ممارسته للبنوك والمؤسسات  5..7ا

مرالمالية حصريا، ثم صدر 
أ

طلق عليه تسمية 9..7جانفي  75المؤرخ في  .5-9. ال
أ

، وقد ا
مر فيما يلي:عتماد اليجاري، وسنتإلا

أ
حكام التي تناولها ال

أ
هم ال

أ
 طرق ل

ول:
أ

 العتماد اليجاري لعقد الطبيعة القانونية  المطلب ال

مر رقم     
أ

 العتمادف كيّ  حيث 4 .9/5.يمكن استخالص الطبيعة القانونية من نصوص ال
نه عملية تجارية ومالية تتم على مستوى المؤسسات المالية والبنوك، كما  اإليجاري 

أ
با

                                                           
ل ملتقى دولي  العربية" السوق في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وواقع يعقوبي:" مكانة محمد - 3  ،بحث مقدم خال

هيل متطلبات -بعنوان 
أ

 -بوعلي بن حسيبة جامعة نظمته الذي - العربية الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تا
فريل 71/71يومي  الشلف،

أ
 .0559/ ا

م، ويتعلق بالعتماد اليجاري، الجريدة 9..7جانفي  75ه  الموافق ل   7479شعبان  74المؤرخ في  .5-9.المر  4 
 .9..7، لسنة 50الرسمية الجزائرية، العدد 

 كما نظمت عدة مراسيم وتعليمات لعقد العتماد التجاري وهي كما يلي:
سيس شركات العتماد اليجاري وشروط اعتمادها، الذي يحد 9..7جويلية  50المؤرخ في  59-9.نظام رقم  -

أ
د كيفيات تا

 .70-74، ص ص 99الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 
والتي تتعلق بكيفية تشكيل شركات العتماد اليجاري وشروط حصولها على  9..7اك توبر  00في  51-9.التعليمة  -

 العتماد.
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جير مؤهلة قانونا، مع متعاملين اقتصاديين وطنيّ 
أ

ن تتم عن طريق شركة تا
أ

و يمكن ا
أ

ين ا
شخاصا معنوية،

أ
و ا

أ
شخاصا طبيعية ا

أ
جانب، سواء كانوا ا

أ
و خاصة وهذا وفقا لنص  ا

أ
عامة ا

 المادة ا
أ

مر المذكور ل
أ

عالهولى من ال
أ

 .ا
و غير  التعاقد عبارة عن يكون محل ي يجار اإلعتماد اإلعقد  إطارفي و   

أ
صول منقولة ا

أ
ا

طراف منقولة،
أ

، وهو عبارة عن لذا يعرف بالتمويل اليجاري وسيلة للتمويل ك يتخذه ال
حكامه نبّين اتفاق تجاري 

أ
ل البحث في نطاقه من حيث  قواعده وا محل من المن خال

 ومن حيث  ،جهة
أ

خرى. طرافال
أ

 من جهة ا
ولالفرع 

أ
يالعتماد انطاق عقد : ال  جاري من حيث المحللإ

صول التي تكون محال لعقد العتماد ا   
أ

نواع ال
أ

ل هذا الفرع سنبين  ا يجاري، إلمن خال
مر  0والتي قد تكون منقولة تتمثل وفقا لنص المادة 

أ
دوات  .5-9.من ال

أ
في التجهيزات وال

ما بالنسبة لغير المنقولة فتتمثل وفقا لنص المادة القتصاديالضرورية للنشاط 
أ

من  4، ا
و التي ستبنى والتي تسد الحاجيات المهنية 

أ
صول العقارية المبنية ا

أ
مر في ال

أ
نفس ال

 .5القتصاديالخاصة بالمتعامل 

ول: 
أ

صوليجاري لإ محل عقد العتماد اا
أ

 منقولة ا

صول جاري يإلا العتمادقد محل ع .5-9.من القانون  1نص المادة  عرف   
أ

عندما يكون ا
نهمنقولة 

أ
جير، البنك،ت اعقد...:"با

أ
له شركة التا و منح من خال

أ
المؤسسة المالية المسماة  ا

جير "،بالمؤجر"
أ

صول ،على شكل تا
أ

لة شكّ تم مقابل الحصول على إيجارات ولمدة ثابتة، ا
دوات ذات الستعمال المهني لمتعامل اقت

أ
و ا

أ
و عتاد ا

أ
شخصا طبيعيا  صادّي من تجهيزات ا

و معنوي
أ

جر"يدعى  ،اكان ا
أ

و  ،كما يترك لهذا الشخص إمكانية اك تساب ."المستا
أ

كليا ا

                                                                                                                                   
والذي يهدف الى تحديد كيفيات اشهار عمليات العتماد  0559فيفري  05مؤرخ في  59-5.مرسوم تنفيذي رقم  -

صول المنقولة ، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدجد 
أ

حكام المادة .0 -01، ص ص 75اليجاري لال
أ

من  9، تطبيقا ل
 .9..7جانفي  75المؤرخ في  .5-9.المر رقم 

ذا المرسوم الى تحديد كيفيات اشهار عمليات حيث يهدف ه 0559فيفري  05مؤرخ في  59-7.مرسوم تنفيذي رقم  -
حكام المادة 

أ
صول غير المنقولة تطبيقا ل

أ
 .9..7جانفي  75المؤرخ في  .5-9.من المر رقم  9العتماد اليجاري لال

ولد زاوي، القرض اإليجاري، ملتقى وطني حول  5 
أ

لمزيد من التوضيح راجع: محمد خميسي بن رجم، عبد الرحمان ا
حاس بة الدولي ة والمؤسس ات القتص ادية الجزائري ة متطلب ات التوافق والتطبيق، معهد العلوم القتصادية معايير الم

هراس، 
أ

 .07،ص  0575ماي،  09-00والتجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي سوق ا
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خذ بعين اإلعتبارا ،جزئيا
أ

صول المؤجرة عن طريق دفع سعر متفق عليه والذي يا
أ

على  ،ل
قل جزئيا

أ
قساط التي تم دفعها بموجب اإليجار ،ال

أ
 ".ال

صول المنقولة، كما يلي:"  71ة المادونصت    
أ

يمكن على الشروط الختيارية والخاصة بال
ن

أ
طرافيجاري، باختيار من إلينص عقد العتماد ا ا

أ
 المتعاقدة على الشروط المتعلقة بما ال

 ي
أ

 تي:ا

جرلتزام إ -
أ

وبمنح المؤجر ضمانات  المستا
أ

مينات ا
أ

وعينية  تا
أ

 فردية. ا

جرتجاه  من المسؤولية المدنية المؤجر إعفاء -
أ

و المستا
أ

 تجاه طرف  ا
آ

في كل المرات  خرا
ساسالتي ل يحدد فيها القانون هذه المسؤولية، على 

أ
نها ا

أ
من النظام العام، ويترتب عنها  ا

 بطالن الشرط التعاقدي الخاص بها.

ضاف نص    
أ

نيمكن ":71ة المادوا
أ

يضايجاري إليحتوي عقد العتماد ا ا
أ

تي اشتراط ما ا
أ

 :يا

جرتنازل  -
أ

ويجار إلعند فسخ ا المستا
أ

صل إتالفيجاري في حالة إلتخفيض سعر ا ا
أ

 ال
سبابالمؤجر 

أ
وعارضة  ل

أ
 بسبب الغير. ا

جرتنازل  -
أ

 عن ضمان الستحقاق وعن ضمان العيوب الخفية. المستا

جر إمكانية -
أ

صلبمطالبة المؤجر تبديل  المستا
أ

المؤجر في حالة مالحظة قدم طرازة  ال
ل مدة عقد العتماد اليجاري  صولخال

أ
 ."المنقولة لال

صول ثانيا:
أ

  منقولةالغير  محل عقد العتماد اليجاري ا

مر  1للمادة  ف نصعرّ    
أ

صولعندما يكون  العتماد اليجاري محل عقد  .5-9.من ال
أ

غير  ا
نه ،لةمنقو

أ
له طرف يدعى ":با جير لصاح طرف  "المؤجر"عقد يمنح من خال

أ
وعلى شكل تا

خر يدعى 
آ

جر"ا
أ

صول ثابتة مهنية مقابل الحصول على إيجارات ولمدة ثابتة  "المستا
أ

ا
جر في الحصول على ملكية م اشتراها

أ
و بنيت لحسابه، مع إمكانية المستا

أ
صول جا

أ
ل ال

قصاه انقضاء مدة اإل
أ

جل ا
أ

و جزء منها في ا
أ

 ة من الصيغصيغويتم ذلك في  ،يجارالمؤجرة ا
  :التالية
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  ،عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد 

  و عن طريق اإل
أ

و غيرا
أ

رض التي شيدت  المباشر، حقوق الملكية ك تساب المباشر ا
أ

ال
و العمارات المؤجرة

أ
 ،عليها العمارة ا

  صول التي تم تشييدها
أ

رض والتي هي عن طريق التحويل قانونيا ملكية ال
أ

على ال
جر

أ
 ."ملك المستا

صولعلى الشروط الختيارية  47و 45وقد نصت المادتين    
أ

غير المنقولة الخاصة في  لال
 عقد اليجاري كما يلي:

حكام": بغض النظر عن 45المادة 
أ

مرمن هذا  .0و01المادتين  ا
أ

طراف، يمكن ال
أ

 ال
نالمعنية يعقد العتماد اليجاري 

أ
جرتتفق فيها بينها ليتك فل  ا

أ
مقابل حقه في  المستا

والمؤجر، بالتزام  إياهالنتفاع الذي يمنحه 
أ

لتزامات المتعلقة بالمؤجر، و ا  عدد من ال
أ

ن ا
ويتنازل عن الضمانات الخاصة بسبب فعلي 

أ
وبوجود عائق  ا

أ
وعيوب  ا

أ
صلعدم مطابقة  ا

أ
 ال

والمؤجر 
أ

  ا
أ

جريتنازل  ن تكون هذه الضمانات محدودة وتبعا لذلكا
أ

عن المطالبة  المستا
ويجاري إلعتماد اإلبفسخ عقد ا

أ
 .الضمانات"بموجب هذه  اإليجارتخفيض ثمن  ا

طراف: يمكن 47المادة 
أ

صولالمعنية بعقد العتماد اليجاري  ال
أ

نغير المنقولة  لال
أ

تتفق  ا
نكذلك على 

أ
جريتك فل  ا

أ
 بمصاريف ت المستا

أ
صلمين ا

أ
المؤجر، وفي حالة وقوع ضرر  ال

 يدفع تعويض الت
أ

والمستحقة  إليجاراتلالمؤجر تصفية  إلىمين مباشرة ا
أ

تستحق سالتي  ا
صلالمتبقية  للقيمةو

أ
نالمؤجر، دون  لال

أ
جريعفي ذلك  ا

أ
من التزامه بدفع كل  المستا

 ."القيمة المتبقية والتي لم يغطها تعويض التامين إلى باإلضافة، إيجار

ن عقد اإلعتماد التجاري هو عملية    
أ

عاله يتضح لنا ا
أ

ل تحليل النصوص المذكورة ا من خال
جير مؤهلة قانونا، وهي 

أ
و شركات تا

أ
تجارية ومالية تقوم بها المؤسسات المالية كالبنوك، ا

ن تتضمن خيار 
أ

و غير منقولة مقابل مبالغ اليجار، و يمكن ا
أ

صول منقولة ا
أ

عملية ايجار ل
جر. الشراء لصالح

أ
 المستا

 من حيث الطراف جاري يلعتماد العقد انطاق الفرع الثاني: 

طراف الرئيسة في عقد العتماد اليجاري، وعليه    
أ

جر ال
أ

يعتبر كل من المؤجر والمستا
ل هذا الفرع سنبيّ   حقوق والتزامات كل منهما باختصار.ن من خال
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ول: المؤجر:
أ

هّم  ا
أ

  حقوق والتزامات المؤجر في ما يلي: تتمثل ا

/ الحقوق:  
أ

مر  ا
أ

عطت نصوص ال
أ

المتعلقة بالمؤجر مجموعة من الحقوق في إطار  .5- 9.ا
جرويجاري، إلعمليات العتماد ا

أ
همّ  ، نذكرتمنحه حماية قانونية في مواجهة المستا

أ
 ها:ا

 ل فترة اليجار صل خال
أ

 .يحتفظ المؤجر بملكية ال

  صول المؤجرة ل
أ

جر عند إجراءات استفتاء ال
أ

صول المملوكة للمستا
أ

تدخل ضمن ال
 الديون المستحقة للغير مهما كان صنفهم.

   قساط اإليجار المستحقة وبالتعويض عن الضرر
أ

مام القضاء با
أ

يحق للمؤجر المطالبة ا
 الحاصل جراء فسخ العقد.

  صول المنقولة و
أ

كذلك غير يتمتع المؤجر بمركز الدائن الممتاز بالنسبة لجميع ال
جل 

أ
جر بموجب عقد العتماد اإليجاري من ا

أ
المنقولة التي تعود ملكيتها للمستا

 استفاء حقوقه.

 مر غير إلللمؤجر حق فسخ عقد العتماد ا
أ

صل المؤجر بمجرد ا
أ

يجاري، واسترجاع ال
قابل لإلستئناف يصدر بديل العريضة بعد مرور خمسة يوما من توجيه إعذار غير 

قساط اليجار عند حلول قضائي عقب تخلف الم
أ

جر عن تسديد قسط واحد من ا
أ

ستا
جل اإلستحقاق.

أ
  ا

  جر في حالة تلف
أ

للمؤجر الحق في الحصول على التعويضات المستحقة على المستا
صول المؤجرة.

أ
ك ال و هال

أ
 ا

لتزامات:   ب/ ال
أ

مر  01نص المادة  وجبا
أ

المؤجر مجموعة من  على .5-9.من ال
صللال 

أ
لتزامات العامة التي يتحملها مالك  وتتمثل في، المؤجر تزامات بصفته مالك ال ال

ل مدة اإليجار ما لم يوجد اتفاق بين طبقا لنصوص القانون المدني،   العقار المؤجر خال
لتزاماتوكذلك  المتعاقدين يقضي بخالف ذلك،  الخاصة، نلخصها في ما يلي: ال

   صل المؤجر
أ

لتزام بتسليم ال ة من قبل نطبقا للخصوصيات التقنية المعيّ  6اإل
جر في الحالة وفي

أ
 اإليجاري ؛  لعتمادالتاريخ المتفق عليهما في عقد ا المستا

                                                           
نظر في ذلك: نادر عبد  6

أ
ساس وجوهر عقد اإليجار، وفي غيابه يبطل العقد، ا

أ
لتزام بالتسليم العين المؤجرة ا يعتبر اإل

ول، المؤسسة الحديثة للك تاب، بيروت، 
أ

 . 051، ص0554العزيز الشافي، عقد الليزنغ، دراسة مقارنة،الجزء ال
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  خرى
أ

لتزام بدفع الرسوم والضرائب والتكاليف ال ، والتي تترتب على من هذا القبيل اإل
صل المؤجر؛

أ
  ال

 جر الصفات التي تعهد بها ال
أ

ن تضمن للمستا
أ

لتزام با  لعتمادمؤجر صراحة في عقد ااإل
و

أ
صل المؤجر، اإليجاري ا

أ
 الصفات المطلوبة حسب استعمال ال

   صل المؤجر
أ

جر بال
أ

ي سبب يحول دون انتفاع المستا
أ

لتزام دون إلحاق ا وبعدم  ،اإل
صل

أ
و  إحداث لال

أ
ي تغيير يقلل من هذا اإلنتفاعلالمؤجر ا

أ
لتزام ، ملحقاته ا وكذا ال

ضرا
أ

ي ا
أ

جر ضد ا
أ

ي سبب بضمان المستا
أ

و سبب قانوني من قبل المؤجر باستثناء ا
أ

ر ا
صل المؤجر.

أ
 بفعل الغير، غير مدع لحق على ال

  ي عمل قد يترتب عليه اتخاذ اجراء من قبل السلطة اإلدارية
أ

لتزام بالمتناع عن ا ال
صل المؤجر، 

أ
جر بال

أ
و إلغاء انتفاع المستا

أ
 المؤهلة، يؤدي إلى إنقاص ا

 جر ض
أ

لتزام بضمان المستا و نقائصه والتي تحول ال
أ

صل المؤجر ا
أ

د جميع عيوب ال
صل، باستثناء العيوب 

أ
و تنقص، بصفة ملموسة، من قيمة هذا ال

أ
دون النتفاع به ا

خير على علم  التي يسمح العرف والنقائص
أ

جر وكان هذا ال
أ

علم بها المستا
أ

و التي ا
أ

بها ا
 بها وقت إبرام عقد العتماد اليجاري.

لتزام بالضمان طبقا لنص المادة     نه يمكن التفاق على اإلعفاء من اإل
أ

وتجدر اإلشارة الى ا
مر  41

أ
 لبتعاد، وهذا خروجا عن القواعد العامة، ويرجع الفقه الفرنسي ذلك .5-9.من ال

 
أ

صلالمؤجر عن ال
أ

ل مجموع هذه الحقوق التي يتمتع 7مور الفنية المتعلقة بال ، ومن خال
لتزامات الملقاة على عاتقه  فهو في مركز قانوني قوي فهو يستفيد بها المؤجر، و  كذلك اإل

صل في وضع جيّ 
أ

جر، وبالتالي يسترجع  ال
أ

مين التي يتعهد بها المستا
أ

د، من الصيانة والتا
جر شراءه .

أ
صل المؤجر اذا قرر المستا

أ
 كما يستفيد من مخاطر انخفاض قيمة ال

جر: 
أ

 تتمثل ثانيا: المستا
أ

 والتزاماته في ما يلي:هم حقوقه ا

 /
أ

مر منحت نصوصالحقوق: ا
أ

جر في عقد العتماد اإليجاري الحقوق  .5-9. ال
أ

المستا
 التالية:

                                                           
جي 7 

أ
نظر في ذلك، هاني دويدار، النظام القانوني للتا

أ
ر التمويلي، مطبعة اإلشعاع الفنية، الطبعة الثانية، مصر، ا

 .001، ص1..7
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  صل المؤجر طبقا للمواصفات التقنية المحددة بالحالة المتفق
أ

جر ال
أ

يتسلم المستا
 في التاريخ المحدد لذلك.وعليها، 

  صول المؤجرة كافة
أ

ل حق النتفاع بال ، انتفاعا حقيقيا دون اإليجارمدة خال
  اضطراب.

  جر من الصفات التي تعهد بها المؤجر صراحة في عقد العتماد اإليجاري
أ

تحقق المستا
و

أ
صل المؤجر ا

أ
 .الصفات المطلوبة حسب استعمال ال

مر  .0مادة ال نصت لتزامات:الإ ب/ 
أ

جر بجميع  لىع 9.-.5من ال
أ

ضرورة قيام المستا
لتزامات ينص عليها القانون المدني مقابل حق اإلنتفاع الذي يمنحه العامة التي  ال

صول غير المنقولة اإليجاري  العتمادإياه المؤجر ضمن عقد 
أ

ما لم يوجد اتفاق ، لال
لتزامات ،بين المتعاقدين يقضي بخالف ذلك  :التالية الخاصة باإلضافة لال

  لتزام بدفع اإليجارات حسب السعر والمكان والتواريخ المتفق  عليها، ال

  لتزام بالسماح للمؤجر بإجراء كل الترميمات التي تتطلب تتدخله المستعجل حتى ال
صل المؤجر، ولو

أ
و منعت يحفظ ال

أ
صل  هذه الترميمات كليا ا

أ
جزئيا من النتفاع بال

 المؤجر،

 صل المؤجر حسب ما وقع التفاق وبطريقة مطابقة لغرض
أ

لتزام باستعمال ال ، هال
 عقد العتماد اإليجاري عن الموضوع؛سكوت  وذلك في حالة

  لتزام بعدم صل  إحداثال
أ

ي تغيير لال
أ

و تجهيز دون  المؤجرا
أ

المؤجر، مهما  إذنا
سبابكانت 

أ
كانت هذه التغييرات والتجهيزات تهدد سالمة  إذا ، لسيماتدعو لذلك ال

 ،العقار المؤجر وتنقص من قيمته التجارية

 لتزام بالقيام بالترميمات ا يجارية المحددة من قبل التشريع والتنظيم والقواعد إلال
 المتعلقة بالملكية المشتركة والعرف،

    صل المؤجر والمحافظة عليه
أ

لتزام بالعتناء بال سرة الحريص، ال
أ

مثلما يفعله رب ال
صل المؤجر

أ
ثناء  ،وتحمل المسؤولية فيما يلحق بال

أ
ك  إتالفمن  ،به هنتفاعاا و هال

أ
ا

و غير متفق عليه،ناتج عن استعمغير 
أ

 اله استعمال عاديا ا
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  صل
أ

لتزام بضمان المؤجر ضد مخاطر الحريق والتك فل بالخسائر التي تلحق ال ال
مين ضد مثل هذه المخاطر.

أ
 المؤجر والتا

  مر يستدعي تدخله بصفته صاحب الملكية والذي
أ

لتزام بإشعار المؤجر فورا بكل ا ال
 من 

أ
جر لال

أ
ن ينقص من انتفاع المستا

أ
نه ا

أ
و ينقص في قيمته شا

أ
صل المؤجر ا

و، ل سيما في حالت الترميمات المستعجلة التجارية
أ

واك تشاف عيوب فيه  ا
أ

 ا
واغتصاب 

أ
وسبب  ا

أ
صلضرر من فعل الغير يصيب  ا

أ
  وإنالمؤجر، حتى  ال

أ
خذ ا

جر
أ

وعلى عاتقه النفقات  المستا
أ

ثار ا
آ

القانونية والمالية الناجمة عن مثل هذه  ال
والحالت 

أ
ويجاري إلتنازل عن حقه في طلب فسخ عقد العتماد ا ا

أ
تخفيض ثمن  ا

و اإليجار
أ

 مسؤولية المؤجر. ةتنازل عن مطالب ا

 ،لتزام بالقيام على نفقته بكل الترميمات التي لم يضعها القانون صراحة على عاتق ال
تاوىالمؤجر والتك فل 

أ
 الخاصة بالكهرباء والماء والغاز. بال

 لتزام بعدم التنا جير إعادةزل عن حقه في النتفاع وعدم ال
أ

صل تا
أ

المؤجر دون  ال
 موافقة صريحة من المؤجر.

 لتزام بضمان التنفيذ للمؤجر لتزاماته في حالة التنازل عن له لمن قبل المتناز  ،ال ، ل
صل

أ
 المؤجر بموافقة المؤجر. ال

  لتزام  حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه  بإقرارال
ّ

 حقه في الخيار، سقط وإل
صلمارس المؤجر حقه في استرجاع  إذا

أ
 المؤجر في التاريخ المتفق عليه. ال

  لتزام باسترجاع صلال
أ

جرلم يقرر  إذالمؤجر في التاريخ المتفق عليه  ال
أ

حق  المستا
 .8الخيار بالشراء

جرينتهي عقد العتماد اليجاري عندما يستخدم  40ووفقا لنص المادة    
أ

خيار حق ال المستا
بالشراء في التاريخ المتفق عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول، موجهة الى المؤجر 

ل   ( يوما على ا70خمسة عشر )خال
أ

يتعين على المتعاقدين وقل قبل هذا التاريخ، ل
القانونية المتعلقة  باإلجراءاتالثبات بعقد ناقل للملكية، يحرر لدى الموثق والقيام 

 المنصوص عليها في القوانين المعمول بها. واإلشهاربالبيع 

                                                           
جير التمويلي، الطبعة الثانية، مصر،  8 

أ
 ..00، ص 1..7فايز نعيم رضوان، عقد التا
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جر يضمن تمويل مشروعه      
أ

ن المستا
أ

 مائة بالمائة بواسطة عقدتجدر اإلشارة الى ا
لية تمويل مستحدثة تعمل على التمويل الكلي للمشاريع. العتماد

آ
 اإليجاري باعتباره ا

المؤسسات الصغيرة المعتمدة في تمويل عتماد اليجاري لإ صور االمطلب الثاني: 
 والمتوسطة

صور العتماد اليجاري، وكذلك إجراءات منح رخصة ممارسته  نتناول في هذا المطلب   
 من قبل الشركات. 

ول: 
أ

نواع العتماد التجاري، وشرط اعتمادهالفرع ال
أ

 ا

خذ العتماد ا   
أ

ساسيتين:إليا
أ

إذا يكون العتماد اليجاري ماليا في حالة ما  يجاري صورتين ا
لتزامات و  جر كل الحقوق و ال

أ
نص عقد العتماد اإليجاري على تحويل لصالح المستا

وكذا في حالة ما ، اإليجارالمرتبطة بملكية العين المؤجرة طيلة مدة  ئالمنافع و المساو
ة  إذا يضمن هذا العقد للمؤجر

أ
س المال والحصول على مكافا

أ
حق استعادة نفقاته من را

موال المستثم
أ

يكون عمليا )تشغيليا( إذا لم ينص على هذا التحويل وكان و ،رةعلى ال
 .اإليجار عاديا

نه وطنيإليعتبر العتماد ا   
أ

و  يجاري على ا
أ

جير بنكا ا
أ

)محلي( عندما تجمع عملية التا
جير بمتعامل 

أ
و شركة تا

أ
يعتبر العتماد ون بالجزائر، يكالهما مقيم اقتصاديمؤسسة مالية ا

حد طرفي عقد اليجار مقيم خارج القطر الجزائري  ايجاري دوليإلا
أ

  .إذا كان ا

سيس شركات القرض اإليجاري في الجزائر إلى مجلس النقد والقرض يعود    
أ

من اعتماد تا
ل  مر رقم و 75-5.قانون النقد والقرض رقم خال

أ
يجاري، و إلالمتعلق باإلعتماد ا .5- 9.ال

ن تخضع هذه الشركات للشروط 
أ

 التالية:لبد ا

غرار البنوك والمؤسسات المالية، القيام  علىيمكن لشركات العتماد اإليجاري  -7
  اإليجاري كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به. العتمادبعمليات 

سهم  -0
أ

ي شركة العتماد اإليجاري تؤسس على شكل شركة ا
أ

شركة مساهمة طبقا ا
 للتشريع المعمول به في الجزائر.

ن ل  -0
أ

و مسيّ يجب ا
أ

و ممثلوها موضوع يكون مؤسس شركة العتماد اإليجاري ا
أ

روها ا
ي منع منصوص عليه في المادة 

أ
المتعلق بالنقد  75- 5.من القانون رقم  700ا
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ن تتوفر في مؤسسي نفس والقرض، كما عليهم استيفاء 
أ

الشروط التي يجب ا
 البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها.

سي -4
أ

س إلى مجلس النقد والقرض مرفقا بملف يحدد مضمونه تقدم طلبات التا
 .بتعليمة من بنك الجزائر

س المال الجتماعي  -0
أ

دنى لرا
أ

مليون  755ب  : يقدراك تتابه بالشركة  الذي تلتزمالحد ال
ن يقل المبلغ المك تتب عن 

أ
موال الخاصة. % 05دينار جزائري دون ا

أ
 من ال

 .يجب خضوع عمليات شركات العتماد لإلشهار -9

شاط القرض اإليجاري للشركة بمقرر من محافظ بنك نويمنح الترخيص والعتماد بمزاولة    
 الجزائر في 

أ
قصاه شهرا

أ
 ن من إيداع الملف، ينشر في الجريدة الرسمية ويتضمنيجل ا

سماء إلسم التجاري للشركة، عنوان المقر اإل:"ا البيانات التالية
أ

لقاب و ا
أ

جتماعي للشركة، ا
هّم 

أ
س المال وتوزيعه بين المساهمين"ريها، ممسيّ  ا

أ
ن تكون القانون اشترط ، ولقد بلغ را

أ
ا

مثل 
أ

سهم، لكون شركة المساهمة النموذج ال
أ

شركة القرض اإليجاري على شكل شركة ا
موال قصد القيام بمشروعات صناعية و تجارية 

أ
موال فهي تهدف لتجميع ال

أ
لشركة ال

 .9كبرى 

ن عمليات عقد العتمادعلى و   
أ

اإليجاري مالية وتجارية، فعلى شركات العتماد  اعتبار ا
خذ في الحسبان قواعد الحيطة والحذر  10يجاري إلا

أ
ن تا

أ
تستعمل هذه الطريقة التمويلية فا

هدافها المنشودة، 
أ

ثقلت  علىتقنية هذه ال تقتصرال فوفقا ل
أ

ت التي ا
آ

المشروعات والمنشا
 كاهلها الديون.

 

 

                                                           
مال حذاق: القرض اليجاري كبديل للقروض التقليدية في الجزائر، مذكرة ماستر، علوم التسيير،كلية العلوم  9

أ
ا

م البواقي،القتصادية و
أ

  . 10، 10، ص 0574/0570العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة ا
لية التمويل اليجاري : شركة قرض اليجار الجزائرية السعودية  10

آ
، بنك البركة  ASLومن بين الشركات التي اعتمدت  ا

ية لالستثمارات المساهمة ، الشركة المال SALEM، الشركة الجزائرية لالعتماد اليجاري للمنقول BAAالجزائري 
، الجزائر SNL، الشركة الوطنية لإليجار المالي  MLA ، المغاربية لإليجار الماليSOFINANCE والتوظيف 

، بنك BNP PARIBAS ، بنك بيريباس SGA ، سوسيتي جينرال الجزائر ILA ايجار ليزينغ الجزائر  EDIايجار
 .ALCالعربية لإليجار المالي  ، الشركة   ALGERIESITILAM، سيتيالم الجزائر   NATIXISناتيكسيس
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ثرها علىيجاري لإ االفرع الثاني: مزايا وعيوب العتماد 
أ

تمويل المؤسسات الصغيرة  وا
 والمتوسطة

نوضح في هذا الفرع بعض من المزايا والعيوب التي تعتري هذه الوسيلة التمويلية 
 بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما يلي:

ول : المزايا: 
أ

 : نجملها في ما يليا

ز بدرجة من السهولة تمويال يتميّ يجاري إليعتبر عقد العتماد االحصول على تمويل:  -1
شكال مختلفة تتماشى واحتياجات المؤسسات 

أ
والبساطة في إجراءاته، لما يقدمه من ا

جر في هذه العالقة القانونية.
أ

 الصغيرة والمتوسطة خاصة إذا كانت كمستا

عفاءالستفادة من  -2 و الحصول على مزايا ضريبية: الإ
أ

كانت المؤسسات  إذا الضريبي ا
جر، وذلك طوال مدة تطرفا مؤجرا فإنها ت

أ
متع بذات المعاملة المقررة قانونا بالنسبة للمستا

و الضرائب والرسوم 
أ

العقد بالنسبة للرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات ا
جر فيلتزم المؤجر بالرسوم 

أ
نه إذا زال سبب هذه اإلعفاءات عن المستا

أ
خرى، غير ا

أ
ال

جيري الم
أ

 .11تحققة وفقا للقانون التا

ما    
أ

ن قيمة إيجار  إذاا
أ

جير حيث ا
أ

جرا فتستفيد من المزايا الضريبية لعملية التا
أ

كانت مستا
لت يتم استقطاعها من الوعاء

آ
جر باعتبارها تكاليف لزمة  ال

أ
الضريبي للمشروع المستا

 .12 للحصول على الدخل الخاضع للضريبة

 المتعلقة بالجانب التكنولوجي:تالفي المخاطر خاصة  -3

ئ تمانيةيجاري من وسائل التمويل إليعتبر العتماد ا    بطرق مقارنة القليلة الخطورة  ال
خرى، فالمؤسسات ل تتعرض للمخاطر التجارية والمالية التي يتعرض لها 

أ
التمويل ال
نهاالقتصاديون  المتعاملون

أ
 .التمويل استعادةتستطيع  ل

                                                           
ئ تمان اليجاري  11 ل، مسلم قالب،ال ولى، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، -دراسة مقارنة-بسام هال

أ
، الطبعة ال

ردن 
أ

  .700-707، ص ص .055ال
مقدمة ضمن متطلبات نيل قرض اإليجار وإشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مذكرة  سماح طلحي، 12

م البواقي،
أ

  .770-777، ص ص 0559/0551شهادة الماجستير في العلوم القتصادية، تخصص مناجمنت المؤسسة، ا
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سلوب القرض اإليجاري    
أ

لت حديثة، ومن ويساعد ا
آ

حصول المشروعات على معدات وا
ساليب التكنولوجية المتطورة مما يؤدي في النهاية إلى تحسين نوعية 

أ
خذها بال

أ
ثم ا

جهزة حديثة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ما استخدمت وإذاورفع اإلنتاجية،  اإلنتاج
أ

ا
ك ثر تطوّ تجهيزات  نها عند ظهور يؤّم ار يجإلافإن قرض  وتقنيات متطورة

أ
حدث وا

أ
خاصة ، را ا

جرا  إذا
أ

خر مواكب لل الوسائل إرجاع فبإمكانهاكانت مستا
آ

جير تجهيز ا
أ

قدم تمع إمكانية تا
 .التكنولوجي

 :13/ تحقيق التنمية القتصادية4

سمالية والوحدات اإلنتاجية إليساعد عقد العتماد ا   
أ

صول والمعدات الرا
أ

يجاري لال
متوسطة الحجم على اقتناء معدات حديثة قد ل تتوافر لها إمكانية شرائها لضعف 

و لعدم قدرتها على طلب التمويل من البنوك، لعدم تمكنّ 
أ

ها من الموارد الذاتية ا
خرى 

أ
و المؤسسات المالية ال

أ
ئ تمان من البنوك ا  .مقابلة متطلبات منح ال

سمالية من خ كما تتاح   
أ

صول والمعدات الرا
أ

ل عقد العتماد اال يجاري، مما إلال
وإقامة مشروعات  حداث المزيد من المشروعات اإلنتاجية في البالدإيساهم في 

  .التنمية القتصادية تحقيق يدعم ويعزز مما جديدة، فيخلق فرص 

 ثانيا: العيوب:

 على اعتبار المؤسسات مؤجرة( )تعتبر عيوبا بالنسبة للمؤجر    
أ

كل المخاطر التي تنشا
همّ إلبمناسبة عقد العتماد ا

أ
يحق ف لالستثمارقيمة السوقية الخطر انخفاض  هايجاري، ا

يانحل العقد في حال  لمؤجر استرجاع استثماراتهل
أ

جر كإفالسسبب  ل
أ

 فإذامثال،  المستا
س المالكان 

أ
قساط المتبقي را

أ
قل من القيمةاإل من ال

أ
يواجه المؤجر خطر فس يجارية ا

س المال 
أ

  .ويتحمل عندئذ المؤجر فارق الخسارة المتبقيةانخفاض قيمة را

ما    
أ

جرة المؤسسات  ذا كانتإ ا
أ

 فإنهاعند طلبها للتمويل فالصغيرة والمتوسطة مستا
عباء وتكاليف مالية، خاصة اذا كان 

أ
الصعوبات: هذه ومن  االمردود منخفضتخضع إلى ا

                                                           
ولى، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان 13

أ
بعاد القرار التمويلي والستثماري، الطبعة ال

أ
ردن، ،بن إبراهيم الغالي، ا

أ
ال

  .10-17ص ص 
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ساسا في التكلفة المرتفعة
أ

س المال المستثمر والمتمثلة ا
أ

مكافئة الخدمة ، تكلفة را
 .ونحو ذلك...المقدمة المتمثلة في سرعة التمويل الكامل

جرة عندما   
أ

و تتوقف عن تسديد  وقد تتحمل المؤسسات المستا
أ

قساطتعجز ا
أ

يجارية اإل ال
خرى تكون يجاري من جهة، إلفسخ لعقد العتماد اتبعات ذلك، من 

أ
مسؤولة ومن جهة ا

  المستحق للمؤجر.عويض تال عن دفع

ن عيوب عقد العتماد التجاري تكمنو   
أ

طرافه خاصة المؤجر  يمكن القول ا
أ

في التزامات ا
جر حيث تشكل خطرا في حال عدم تنفيذها فتكون المؤسسة مجبرة على التنفيذ 

أ
والمستا

و التعويض 
أ

، وبذلك يبقى هذا العقد وسيلة من وسائل التمويل استحال ذلك إذاالعيني ا
خرى اإلختيارية، التي تدفع بالمستثمرين إلى تمويل مشاريعهم وتوسيع طرق التمويل 

أ
ال

سلوبلديهم، فلهم الخيار بين اعتماد هذا 
أ

و تركه بعد الموازنة بين مزاياه  ال
أ

في التمويل ا
 وعيوبه .

نإلوتجدر اإلشارة    
أ

صبح ضرورة،  حاجة المؤسسات ى ا
أ

الصغيرة والمتوسطة للتمويل ا
لت والمعدات وكذلك التقنيات والفنّ 

آ
مر خاصة بعد التطور التكنولوجي لال

أ
يات العالية، ال

د بكل هذه الوسائل الحديثة والمتطورة من الذي يفرض على هذه المؤسسات محاولة التزّو 
جل المحافظة على مركزها اإلقتصادي في مواجهة المؤسسات 

أ
خرى المنافسة، وقد ل ا

أ
ال

و عندما يرفع من طاقتها 
أ

يجد صاحب المؤسسة عندما يريد توسيع نشاط مؤسسته ا
هدافه المرجوة

أ
 ،اإلنتاجية مصدرا من مصادر التمويل الذاتية الكافية لتحقيق طموحه وا

و 
أ

خرى غير تلك التقليدية مثل البنوك ا
أ

مر الذي يدفعه الى البحث عن مصادر تمويل ا
أ

ال
كرفع نسبة الفوائد الناتجة عن  تعسفيةسسات المالية التي تفرض في الغالب شروطا المؤ

رد هذا القرض في الميعاد جعل المؤسسة غير قادرة على مما ي ،عمليات القرض المقدم
ن هذه القروض المقدمة قد تكون  المحدد، ويضعها في مشاكل هي في غنى عنها، كما

أ
ا

صحاب هذه المؤسساتيهدف إليمقارنة بما يطمح وضئيلة 
أ

 . ه ا

ال في تنمية اإلقتصاد الوطني من وفّع دورا مهما  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوتلعب    
ل اإلستثمار خاصة في القطاعات الحيوية سها التمويل خال

أ
، لكنها تصادف عراقيل وعلى را

حدثها ما يقدمه عقد اإلعتماد اإليجاري الذي يحقق 
أ

دعما الذي تتنوع مصادره، ولعل ا
جرين عامة، و للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوجه 

أ
صول اإلنتاجية للمستا

أ
لتطوير ال
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خاص، هذه المؤسسات التي تساهم في انتشار اإلستثمار في مختلف مناطق الوطن من 
ولية والطاقات البشرية في عمليات اإلنتاج مما يؤدي 

أ
مثل للموارد ال

أ
ل ال ل اإلستغال خال

ك تفاء الذاتي إل من مختلف السلع، وكذلك الرقي في تقديم الخدمات وبالتالي تقليص ى اإل
كي الى اقتصاد منتج .  اإلستراد، والتوجه من اقتصاد استهال

 خاتمة:

نه يتمتع ببعض من         
أ

يعتبر عقد اإلعتماد اليجاري من العقود التجارية، غير ا
نه يتضمن بعض ا

أ
حكام اللالخصوصية، ل

أ
عامة المعروفة في قواعد التي تخرج عن ال

لوفة، وقد يرجع السبب في ذلك للدور المهّ 
أ

م الذي يلعبه، فهو يعتبر من العقود الما
 

آ
ة في التمويل للمشاريع والستثمارات خاصة تلك التي تقوم بها المؤسسات ليات المهمّ ال

 الصغيرة والمتوسطة.
همّ        

أ
حد الوسائل الفاعلة هذا النوع من ية تبرز ا

أ
ر وتقدم المؤسسات في تطوّ التمويل كا

ساليب الحديثة ، حيث يقدم وسيلة جديدة من الصغيرة والمتوسطة، لما توفره 
أ

ال
و التي تر

أ
لمك تسباتها في  وإنماءرا يد تطوّ لتمويل المؤسسات الجديدة منها وحتى المتعثرة ا

 مزاولة نشاطها.
مية وتطوير المؤسسات ما في تنيجاري دورا مهّ إليلعب التمويل عن طريق العتماد ا      

صبح 
أ

مس الحاجة لهذا النوع من التمويل، بحيث ا
أ

الصغيرة والمتوسطة التي هي في ا
سمالية زة،قق وسيلة من وسائل التمويل المتميّ يح

أ
صول الرا

أ
نه يوفر ال

أ
التي تحتاجها  ل

لت والتجهيزات التي تحتاجها في نشاطها القتصادي.
آ

 المؤسسة، خاصة في جانب ال
نراها تخدم بحثنا نلخصها في ما  التيالتوصيات  ممن ما سبق نقدم بعض منوانطالقا 

 يلي:

  فهي  يجار التمويليلإ اعقد واستبدالها ب، عقد العتماد اإليجاري  إعادة صياغة تسمية
قرب اصطالحا

أ
نه عقدال

أ
 .التمويل محله يجاراإ  ، ل

   لية الى محاولة دفع المتعاملين القتصاديين
آ

 التمويلية.العمل بهذه ال

 ليات الحديثة ير الجهاز المصرفي الجزائري وحثّ والعمل على تط
آ

ه على اعتماد ال
 يجاري.إلللتمويل من بينها عقد العتماد ا
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 سلوب التمويل ا
أ

يجاري، مما إلتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد ا
ز وتحفّ  غة خاصة إذا احتوت على ضمانات تحمي هذه المؤسساتيل هذه الصيفّع 

 دورها في التنمية القتصادية. 

 نه وعلى الرغم من  العتمادالمتعلقة بعقد  ةتحديث النصوص التشريعي
أ

اإليجاري، ل
 سلطان اإلرادة 

أ
ن إلّ قيامه على مبدا

أ
طراف مما  ناا

أ
نالحظ عدم توازن عقدي بين ال

ل طرة على العقد من خمنة ومسيّ يجعل الشركات التي تعتمد هذه التقنية مهيّ  ال
لتز  صل اعفائها من ال

أ
جر، امات الملقاة على عاتقها في ال

أ
والتي تثقل كاهل المستا

مر الذي يؤدي
أ

ليات التمويلية، وبالتالي يؤثر سلبإ ال
آ

ا على لى النفور من مثل هذه ال
 مناخ اإلستثمار في الجزائر.

 الهوامش:قائمة 
، المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة 0571يناير  75المؤرخ في  50-71القانون  7

 .  0571جانفي  77المؤرخ في: ، 50: والمتوسطة، الجريدة الرسمية رقم العدد
تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في   (OCDE)القتصادية والتنمية التعاون منظمة فحسب 0

ف إيجاد مناصب شغل حيث في ِّ
ّ

وربا، توظ
أ

ي شخص مليون 70 ا
أ

 العمل مناصب من يمثل ثلثي ما ا
 من كل في مرتفعة نجدها فمثال القتصادية، البلدان والقطاعات باختالف النسبة هذه وتختلف الكلية

  وايرلندا، السويد في ومنخفضة والبرتغال إسبانيا
أ

مريكية الوليات في ماا
أ

 المؤسسات توظف المتحدة ال
ك ثر والمتوسطة الصغيرة

أ
خص العمال نصف من ا

أ
ّو  الصناعة قطاع في العمالة وبا

أ
اليابان  وفي لية،ال

 العمال عدد مجموع من  % 17 إلى 2002 عام والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في العمالة نسبة تصل
 .فيها

،بحث مقدم  العربية" السوق في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وواقع يعقوبي:" مكانة محمد 0
ل ملتقى دولي بعنوان  هيل متطلبات -خال

أ
 الذي - العربية الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تا

فريل 71/71يومي  الشلف، -بوعلي بن حسيبة جامعة نظمته
أ

 .0559/ ا
 ا 4

أ
م، ويتعلق بالعتماد اليجاري، 9..7جانفي  75ه  الموافق ل   7479شعبان  74المؤرخ في  .5-9.مر ل

 .9..7، لسنة 50الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 
ولد زاوي، القرض اإليجاري، ملتقى وطني حول معايير  0

أ
محمد خميسي بن رجم، عبد الرحمان ا

هد العلوم المحاس بة الدولي ة والمؤسس ات القتص ادية الجزائري ة متطلب ات التوافق والتطبيق، مع
هراس، 

أ
 .07،ص  0575ماي،  09-00القتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي سوق ا
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نظر في  9
أ

ساس وجوهر عقد اإليجار، وفي غيابه يبطل العقد، ا
أ

لتزام بالتسليم العين المؤجرة ا يعتبر اإل
ول،

أ
المؤسسة الحديثة للك تاب،  ذلك: نادر عبد العزيز الشافي، عقد الليزنغ، دراسة مقارنة،الجزء ال

  .051، ص0554بيروت، 
جير التمويلي، مطبعة اإلشعاع الفنية، الطبعة  1

أ
نظر في ذلك، هاني دويدار، النظام القانوني للتا

أ
ا

 .001، ص1..7الثانية، مصر، 
جير التمويلي، الطبعة الثانية، مصر،  1

أ
 ..00، ص 1..7فايز نعيم رضوان، عقد التا

مال حذاق: القرض اليجاري كبديل للقروض التقليدية في الجزائر، مذكرة ماستر، علوم  .
أ

ا
م البواقي،

أ
، 0574/0570التسيير،كلية العلوم القتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة ا

 . 10، 10ص 
لية التمويل اليجاري : شركة قرض اليجار ا 75

آ
لجزائرية السعودية ومن بين الشركات التي اعتمدت  ا

ASL  بنك البركة الجزائري ،BAA الشركة الجزائرية لالعتماد اليجاري للمنقول ،SALEM  الشركة ،
،  MLA ، المغاربية لإليجار الماليSOFINANCE المالية لالستثمارات المساهمة والتوظيف 

، سوسيتي جينرال ILA زائر ايجار ليزينغ الج EDI، الجزائر ايجارSNLالشركة الوطنية لإليجار المالي 
، سيتيالم الجزائر  NATIXIS ، بنك ناتيكسيسBNP PARIBAS ، بنك بيريباس SGA الجزائر 

SITILAM ALGERIE  العربية لإليجار المالي  ، الشركةALC. 

ئ تمان اليجاري ب 77 ل، مسلم قالب،ال ولى، دار الراية للنشر -دراسة مقارنة-سام هال
أ

، الطبعة ال
ردن 

أ
  .700-707، ص ص .055والتوزيع، عمان، ال

سماح طلحي،قرض اإليجار وإشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مذكرة مقدمة ضمن  70
م 

أ
متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم القتصادية، تخصص مناجمنت المؤسسة، ا

  .770-777، ص ص 0559/0551البواقي،
ولى، دار النفائس للنشر والتوزيع،  بن إبراهيم الغالي، 70

أ
بعاد القرار التمويلي والستثماري، الطبعة ال

أ
ا

ردن، ص ص -عمان
أ

 .10-17ال

 قائمة المراجع:

 النصوص القانونية:

 ، المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة0571يناير  75المؤرخ في  50-71القانون -7
 .  0571جانفي  77، المؤرخ في: 50والمتوسطة، الجريدة الرسمية رقم العدد: 

مر -0
أ

م، ويتعلق بالعتماد 9..7جانفي  75ه  الموافق ل   7479شعبان  74المؤرخ في  .5-9.ال
 .9..7، لسنة 50اليجاري، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

 الك تب:
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ئ تمان اليج -7 ل، مسلم قالب،ال ولى، دار الراية للنشر -دراسة مقارنة-اري بسام هال
أ

، الطبعة ال
ردن 

أ
 ..055والتوزيع، عمان، ال

ولى، دار النفائس للنشر  -0
أ

بعاد القرار التمويلي والستثماري، الطبعة ال
أ

بن إبراهيم الغالي، ا
ردن-والتوزيع، عمان

أ
 .ال

جير التمويلي، الطبعة الثانية، مصر،  -0
أ

 . 1..7فايز نعيم رضوان، عقد التا
جير التمويلي، مطبعة اإلشعاع الفنية، الطبعة الثانية، مصر،  -4

أ
هاني دويدار، النظام القانوني للتا

7..1. 

 الرسائل والمذكرات:
مال حذاق -1

أ
علوم  تقليدية في الجزائر، مذكرة ماستر،القرض اليجاري كبديل للقروض ال، ا

م 
أ

التسيير،كلية العلوم القتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة ا
 .0574/0570البواقي،

سماح طلحي، قرض اإليجار وإشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مذكرة مقدمة  -2
 تخصص مناجمنت المؤسسة، ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم القتصادية،

م الب
أ

  .0559/0551واقي،ا
 الملتقيات:

 بحث ،"العربية السوق في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وواقع يعقوبي:" مكانة محمد -7
ل ملتقى دولي بعنوان  هيل متطلبات-مقدم خال

أ
 الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تا

فريل 71/71يومي  الشلف، -بوعلي بن حسيبة جامعة نظمته الذي - العربية
أ

 .0559/ ا
ولد زاوي، القرض اإليجاري، ملتقى وطني حول معايير  -0

أ
محمد خميسي بن رجم، عبد الرحمان ا

المحاس بة الدولي ة والمؤسس ات القتص ادية الجزائري ة متطلب ات التوافق والتطبيق، معهد 
هراس، 

أ
ماي،  09-00العلوم القتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي سوق ا

0575 . 
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دور المناولة الصناعية في تنمية المؤسسات 
 الجزائر والمتوسطة فيالصغيرة 

  فاطمة خرشف
ساتذة مؤقتة 

أ
 ا

 جامعة يحي فارس بالمدية
korchofdoctora@gmail.com 

 مقدمة 
هم المحاور التي يرتكز عليها       

أ
يعد تغيير محركات عصب الستثمار باستمرار من ا

منذ الثمانينات برامج اإلصالح القتصادي و التعديل اقتصاد الدول، تبنت الجزائر 
           الهيكلي، حيث تخلت عن اعتمادها لنظام الوحدات القتصادية الضخمة التابعة للدول

استبداله بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لما لها من دور ريادي في بعث التنمية و
ل النتائج المحصل ع ليها في الدول المتقدمة إشراك الخواص القتصادية للدول من خال

 في نشاط و تسيير المجال القتصادي . 
ترقية صدار عدة تشريعات تتعلق بتطوير وللقيام بهذا القطاع قامت الدولة بإ    

خرى بشكل غير مباشر، ك قانون تطوير 
أ

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر و ا
-01و القانون  01-10القانون لذي جاء بشكل عام، والستثمار واالستثمار و قانون ترقية 

المتوسطة. كما قامت والمتضمنين على التوالي ترقية وتوجيه المؤسسات الصغيرة  10
نشاء عدة هياكل ومؤسسات تعمل على دعم 

أ
ل ا الدولة تقديم كل التسهيالت من خال

لية و مرافقة هذا القطاع.إنشاء وو
أ

سلوب المناولة الصناعية كا
أ

          تدعم الشراكة دعمه با
 التعاقد بين المؤسسات .و

 لدراسة هذا البحث قمنا بطرح اإلشكالية التالية :
و ما هو دور المناولة  مثل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائرتتفيما  

سلوب لترقيتها
 
 ؟ الصناعية كا

 لإلجابة على هذه اإلشكالية قدمنا خطة البحث التالية :
و

أ
 ل: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمبحث ال
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ليات القانونية الداعمة 
آ

ةالمبحث الثاني: ال
أ

 للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة والمنشا
ليات المؤسساتية الداعمة 

آ
ةالمبحث الثالث: ال

أ
 للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة والمنشا

لية لترقية المؤسسات الصغيرة  الرابع: المناولةالمبحث 
أ

 و المتوسطةالصناعية كا
ول: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 
 المبحث ال

ساسية المشكلة لالقتصاديات  PMEتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة       
أ

اللبنة ال
من المجموع اإلجمالي للمؤسسات في  %55الى  %59الحديثة بحيث انها تشكل ما بين 

خيرة، في الدول المتقدمة كما انها توفر ثلثي العمالة في 
أ

العالم خاصة في العقود الثالثة ال
ل  خير كانت المؤسسات الكبيرة اك ثر هيمنة و تحكما في  91حين انه وخال

أ
عام ال

القتصاد. غير انه من الصعب تحديد ووضع تعريف واحد لهذه المؤسسات رغم العديد 
خيرة. لهذا سنتطرق 

أ
ونة ال

آ
لتعريف هذه من الدراسات التي تناولتها واهتمت بها في ال

 1المؤسسات في القانون الجزائري.
ول: تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في القانون رقم 

 
 201-10المطلب ال

عطى القانون رقم      
أ

خر سلبي للمؤسسات الصغيرة و  01-10ا
أ

تعريف إيجابي وا
المتوسطة، حيث عرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بشكل عام على انها :"كل 

نها مؤسسة انتاج السلع المؤس
أ

سات الصغيرة و المتوسطة ،مهما كانت طبيعتها القانونية با
, مؤسسات انتاج سلع او خدمات :

أ
 3و الخدمات ا

 شخصا. 091الى 0تشغل من  -
و ل يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 0ل يتجاوز رقم اعمالها السنوي ملياري ) -

أ
( دينار ا

 ( مليون دينار .911خمسمائة )
لية. -  تستوفي معيار الستقال
 

                                                           
لية لتحقيق التنمية المستدامة، دار الجامعة الجديدة خبابة ع -1  

آ
بد الله ،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ا

  .02،ص0102،السكندرية ،
، المتضمن القانون التوجيهي لترقية 0110ديسمبر  00،الموافق ل 0200رمضان  01،المؤرخ في  01-10القانون  - 2 

 .11سمية للجمهورية الجزائرية رقم المؤسسات الصغيرة و   المتوسطة ،الجريدة الر 
  من نفس القانون. 2المادة  - 3

ل سنة . جراء بصفة دائمة خال
أ

شخاص المستخدمين يقصد بهم عدد العاملين ال
أ

 *ال
خر نشاط مقفل مدة اثني عشر )

أ
و مجموعة الحصيلة هي تلك المتعلقة با

أ
عمال ا

أ
 ( شهرا.00*رقم ال
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يجابي في القانون  ول: التعريف الإ
 
 01-10الفرع ال

نواع، وهي   
أ

قسم هذا القانون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الى ثالث ا
 ات الصغيرة و المؤسسات المتوسطة المؤسسات الصغيرة جدا و المؤسس
ول /تعريف المؤسسات المصغرة

 
 ا

قل 5( إلى تسعة )0ل من عامل )هي المؤسسة التي تشغ       
أ

عمال ا
أ

( عمال و تحقق رقم ا
و يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية عشر ماليين دينار .01من عشرين)

أ
  4( مليون دينار ا

 ثانيا / تعريف المؤسسات الصغيرة
المؤسسات الصغيرة حسب هذا القانون هي المؤسسات التي تشغل ما بين 

ع25الى 01
أ

ول يتجاوز 011مالها السنوي مائ تي )شخصا، و ل يتجاوز رقم ا
أ

( مليون دينار ا
 5( مليون دينار.011مجموع حصيلتها السنوية مائة)

 ثالثا / تعريف المؤسسات المتوسطة
الى  91المؤسسات المتوسطة حسب هذا القانون هي المؤسسات التي تشغل ما بين     

عمالها ما بين مائ تي ) 091
أ

و يكون 0ار )( مليون دين011شخصا ويكون رقم ا
أ

( دينار ا
 6( مليون دينار.911( و خمسمائة )011مجموع حصيلتها السنوية ما بين مائة )

 01-10الفرع الثاني: التعريف السلبي في القانون رقم 
بشكل معاكس لتعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قدم المشرع في هذا القانون    

غيرة و المتوسط، و هذا حتى ل تستفيد المؤسسات التي ل تعد من بين المؤسسات الص
 من المتيازات الممنوحة لها .

 7تستثنى من مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
 البنوك والمؤسسات المالية-
مين  -

أ
 شركات التا

 الشركات المسعرة في البورصة -
 الوكالت العقارية. -

                                                           
 -4 الذكر.، سابق 01-10من القانون  1المادة    
 -5 من نفس القانون. 6المادة    

 -6 من نفس القانون. 9المادة  
 -7 من نفس القانون. 01المادة  
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طني عندما يكون رقم شركات الستيراد والتصدير عدا تلك الموجهة لإلنتاج الو -
و 

أ
عمال اإلجمالي ا

أ
عمالها السنوي المحقق في عملية الستيراد يقل عن ثلثي رقم ال

أ
ا

 يساويه.
  10-01مطلب الثاني: تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون رقم ال

من التعريف المقدم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  10-01لم يغير القانون رقم 
 ، إل في جزئيتين و هما :01-10 في القانون

ضاف في  -0 
أ

تغيير تسمية المؤسسة المصغرة باسم المؤسسات الصغيرة جدا، كما ا
لية، و الذي قدم له تعريف في  تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عنصر الستقال
س مالها 

أ
النقطة الثالثة منه : "تعني المؤسسات المستقلة كل مؤسسة ل يمتلك را

خرى ل ينطبق عليها % 09بمقدار
أ

و مجموعة مؤسسا ت ا
أ

ك ثر من قبل مؤسسة ا
أ

فما ا
 تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة."

س مال المؤسسة وحصيلتها السنوية بالنسبة لكل تصنيف من   -0
أ

كما غير في قيمة را
 التصنيفات المقدمة، ويعطي الجدول الموالي تصنيف لهذه المؤسسات.

عطى القانون رقم  
أ

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوصف التالي: 10-01ا
عمال السنوي مجموع الحصيلة السنوية

أ
 صنف المؤسسة عدد العمال رقم ال

 ل يتجاوز 
 مالين دج01

قل من
أ

مليون  21 ا
 دج

 مؤسسة صغيرة جدا 5الى0من

 011ل يتجاوز 
 مليون دج

مليون  211ل يتجاوز 
 دج

 مؤسسات صغير 25الى 01من

دج مليون 011بين 
 مليار دج0و

 الى211من 
 مليار دج 2

 مؤسسات متوسطة 091الى91من 

المتعلق بالقانون التوجيهي لتطوير 10-01( من القانون  1،5،01المصدر: المواد)
 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة(.

يمثل هذا الجدول الحدود المحاسبية للمؤسسة، و لكن عندما يسجل المؤسسة     
و الحدود عند تاريخ إقفال حصي

أ
و فوارق بالنسبة للحد ا

أ
لتها المحاسبية فارقا ا
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و يفقدها صفة المؤسسة الصغيرة و المتوسطة طبقا 
أ

عاله ،فإن ل يكسبها ا
أ

المذكورة ا
 8إل إذا استمرت هذه الوضعية لمدة سنتين ماليتين متتاليتين . 01و5و1للمواد 

طار القانوني للمؤسسات الصغيرة و المت  وسطةالمبحث الثاني: الإ
ل تشجيع الستثمار و دعم النشاط الستثماري      اهتمت الدول بالقطاع الخاص من خال

جنبي، حيث غيرت من مناخ الستثمار و دعمته بجموعه من القوانين تتك فل 
أ

المحلي وال
بتسهيل نشاط المستثمرين في البالد ،ثم قامت بالتوجه الخاص و المتعلق بالهتمام 

يرة و المتوسطة كونها ركيزة يبنى عليها النسيج القتصادي الخاص بالمؤسسات الصغ
 للدول . 

هداف المنوطة بالستثمارات  0510اوت  00المؤرخ في 00-10*قانون رقم
أ

جاء ليحدد ال
القتصادية الخاصة الوطنية، و يعتبر هذا القانون اول قانون ينضم الستثمار الخاص 

 9الوطني .
، و الذي يحدد كيفيات توجيه  0511جويلية  00المؤرخ في  09-11قانون رقم * 

 210الستثمارات القتصادية الخالصة الوطنية.
المتعلق بالنقد و القرض ، كان لهذا  0551افريل  02المؤرخ في  01-51قانون *

ثير كبير على الساحة الستثمارية و القتصادية ،حيث شمل جانب عديدة 
أ

القانون تا
 11يير المالي و القرض و الستثمار .من  اإلصالحات في مجال التس

ول: الدعم القانوني غير مباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المطلب
 
 ال

نقصد بالدعم القانوني غير مباشر بالقوانين التي لم تصدر بشكل خاص بالمؤسسات        
 ر. الصغيرة و  المتوسطة و لكن جاءت بشكل عام .و منها قانون ترقية و تطوير الستثما

 
 

                                                           
 سابق الذكر 01-10من القانون  00المادة  -8 
وت عام  00الموافق ل 0210ذي القعدة عام  0المؤرخ في  00-10القانون 9-

أ
،المتعلق بالستثمار القتصادي 0510ا

  .22الجريدة الرسمية  العدد  الخاص الوطني،
، المتعلق بتوجيه الستثمارات 0511جويلية  عام 00،الموافقل 0211ذي القعدة عام 01المؤرخ في 09-11القانون 10 -

   .0الجريدة الرسمية العدد القتصادية الخاصة الوطنية ،
المتعلق بالنقد و القرض ،الجريدة ،0551افريل  02،الموافق ل 0201رمضان عام  05المؤرخ في  01-51القانون   -11

 . 06الرسمية العدد 
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ول :
 
 قانون ترقية الستثمار الفرع ال

 19/01/0552في المرسوم التشريعي الصادر في  0552صدر قانون الستثمار لعام      
 الحرية الكامل لالستثمار، و 

أ
ليكون متميزا عما سبقه من قوانين و تنظيمات بإقراره لمبدا

جانب
أ

،و تقليص في اجال  تطبيق المساواة بين المتعاملين الوطنيين الخواص و ال
 12دراسات الملفات و إجراءات انجاز العقود و تسريع التحويالت و تعزيز الضمانات .

لقد منح هذا القانون امتيازات جديدة لتنمية القطاع الخاص عن طريق المؤسسات         
ن اإلعفاءات الضريبية التي قررها هذا القانون 

أ
الصغيرة والمتوسطة، ومن المؤكد ا

ك ثر في المجال او المجالت التي للمستثم
أ

و ا
أ

ثرها القوي في تحفيزه على إقامة مشروع ا
أ

ر ا
  13يحددها تشريع الستثمار .

 قانون تطوير الستثمار الفرع الثاني :
مر الرئاسي     

أ
ل صدور ال                لقد تم تدعيم المجال القانوني لالستثمار من خال

وت 01المؤرخ في 14 10/12
أ

متعلق بتطوير الستثمار ،حيث استبدل في هذا و ال 0110ا
القانون فكرة ترقية الستثمار بفكرة تطوير الستثمار ،ان هذه القفزة التي جاء بها هذا 
ل منحه الحرية التامة في  القانون و الذي يضفي على الستثمار الطابع اإليجابي من خال

دولة احتكارها للنشاط النشاط القتصادي و فتح المجال للخواص ،و يكرس رفع ال
القتصادي ،بحيث تتخلى عن دور المنتج و تتفرغ لدور المحفز و المرافق ،باستعمال كل 

جل التوجه نحو تدعيم و تطوير الستثمار .
أ

ليات و الضمانات من ا  ال
 الثاني :الدعم القانوني المباشر للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المطلب

هداف بعدما اهتم المشرع الجزائ   
أ

ري بقانون الستثمار بشكل عام و لحظ عدم بلوغه ال
ولوية في 

أ
ين منحها ا

أ
 الى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بشكل خاص ،ا

أ
المسطرة له لجا

ل قوانين خاصة بترقيتها و تطويرها.  الدعم من خال

                                                           
ساليب و تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في القتصاد الجزائري ،ندوة المشروعات  -12   

أ
صالح صالحي ،ا

فاق التنمية ،جامعة الدول العربية ،  العربيالصغيرة و المتوسطة في الوطن 
أ

 00الى  01من  القاهرة،اإلشكالت و ا
  .012-010،ص 0112انفي ج

        ، 0555السيد عبد المولى ،الوجيز في التشريعات القتصادية ،الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربية ،القاهرة 13 -  
 .021ص 

مر - 14  
أ

ول جماد الثانية عام  12-10ال
أ

و,ت  01، الموافق ل0200المؤرخ في ا
أ

،المتعلق بتطوير الستثمار  0110ا
  .21عدد رسمية،جريدة 
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ول:
 
 1501-10القانون  الفرع ال

سسات الصغيرة و المتوسطة، يعتبر هذا القانون نقطة تحول حاسمة في مسار المؤ     
ن جاء القانون رقم

أ
المتضمن  01-10فقبله كان الطار التشريعي المنظم لها غائب الى ا

القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، يهدف هذا القانون الى ضبط 
 016مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما حدد تدابير مساعدتها و دعم ترقيتها.م

ن تبادر تطبيقا 
أ

لزم هذا القانون الجماعات اإلقليمية في اطار التنمية المحلية ا
أ

من ق كما ا
جل مساعدة و دعم و ترقية 

أ
لمهامها و صالحياتها باتخاذ كل التدابير الالزمة من ا

 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
 10-01القانون  الفرع الثاني :

التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتضمن القانون  1017-01جاء القانون   
ل المشاريع ذات البعد التنموي. صدور هذا  المتوسطة ليتوج هذا القطاع بدعم من خال

حكام القانون رقم 
أ

المتضمن ترقية المؤسسات الصغيرة و  01-10القانون الغى ا
،كما يهدف القانون الى تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تحديد  18المتوسطة

ليات المخصصة لها فيما يتعلق باإلنشاء و اإلنماء و الديمومة . ت
آ

 19دابير الدعم و ال
يهدف القانون كذلك الى ترقية ثقافة المقاول و تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة و      

 المتوسطة 
و تحسين بيئتها، تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و قدرتها في مجال  

 التصدير . 
الجماعات المحلية باتخاذ التدابير الالزمة من اجل مساعدة و  10-01يلزم القانون

ئم  ل تسهيل الحصول على العقار المال دعم ترقية هذه المؤسسات لسيما في من خال
مر السبب الذي منع الك ثير من المستثمرين من تحقيق 20لنشاطها 

أ
،حيث كان هذا ال

 مشاريعهم.

                                                           
 .، سابق الذكر01-10القانون  -15 
 .من نفس القانون 0المادة   -16 
 .، سابق الذكر10-01القانون  -17 
 من نفس القانون 21المادة  -18 
 .من نفس القانون 0المادة  -19 
 .من نفس القانون 0المادة   -20 
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  الفرع الثالث 
 
هيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نجنبية:البرامج ال

 
 لدعم و تا

جنبية لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر      
أ

هناك عدة برامج ا
مم المتحدة للتنمية الصناعية

أ
)فرع البنك  SFIو برنامج  ONUDI،نذكر منها: برنامج ال

لمانية( .)وكالة ت GTZ( ،و برنامج EDPMEالدولي(،و برنامج ميدا)
أ

فباإلضافة  21عاون ا
عمال قامت بها 

أ
ة للعمل المقاولت  عدة ا

أ
إلى هذه الترسانة من القوانين الداعمة و المنشا

هيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
أ

الدولة من اجل القيام بهذا القطاع ،منها برامج تا
خيرة كما قامت الد

أ
صدر مجلس الوزراء عدة توصيات تخص دعم هذه ال

أ
ولة في هذا والتي ا

مم المتحدة للتنمية 
أ

المجال بتعاون مع هيئات دولية مثل البنك الدولي و منظمة ال
خرى قامت في مجال التعاون الدولي بعدة شراكات للتبادل الخبرة 

أ
الصناعية و من جهة ا

لماني 
أ

 في ما يخص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة منها التعاون الجزائري ال
جل ترقية و النهوض بهذه والتعاون الجزائري ال 

أ
نمساوي و غيرها من الدول و كل هذا من ا

 المؤسسات ووضعها موضع القطاع المنتج و الموجه لالقتصاد الوطني.
ة للمؤسسات الصغيرة و 

 
ليات المؤسساتية الداعمة والمنشا

آ
المبحث الثالث: ال

 المتوسطة
همها     

أ
ليات الداعمة ا

آ
إنشاء وزارة المؤسسات الصغيرة قامت الجزائر بإرساء العديد من ال

والمتوسطة والصناعة التقليدية التي تم إعادة هيكلتها وتحويلها إلى وزارة التنمية الصناعية 
لوالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسنحاول من   مختلف العنصر عرض هذا خال

ليات
آ

جهزة ال
أ

 المؤسسات. إنشاء لدعم الموضوعة وال
ليات المؤ

آ
ول : ال

 
 سساتية التقليديةالمطلب ال

قام المشرع الجزائري بإنشاء عدة مؤسسات كلفها بمهمة دعم و إنشاء المؤسسات     
الصغيرة والمتوسطة باإلضافة الى مؤسسات مرافقة لها .وكان لهذه الوكالة دور بارز في 

 ظهور هذه المؤسسات و استمرارها. سنتطرق لبعض الوكالت فيما يلي:
ول :

 
مين عن البطالة الصندوق  الفرع ال

 
 CNAC 22الوطني للتا

نشئ هذا الصندوق في 
أ

 ، كلف الصندوق بعدة مهام منها :0552جوان 6ا

                                                           
هيل ال -21  

أ
مؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، عبد الرحمان بابنات وناصر دادي عدون، التدقيق اإلداري و تا

  -.065،ص  0111دار المحمدي العامة ،
  .22،الجريدة الرسمية الجزائرية ،العدد0552جويلية  6،المؤرخ في  011-52انشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم -22  
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مساعدة الفئة التي فقدت مناصب عملها نتيجة تطبيق سياسة الستقرار القتصادي في  -
،حدد الصندوق الفئة التي يمكن ان تستفيد من  0112إلى غاية   0551الفترة الممتدة من 

 29ايا التي يقدمها حيث كانت مساعدته موجهة لفئة البطالين التي يتراوح سنهم من المز 
 سنة. 91إلى 

 يتك فل الصندوق بما يلي :
جور و  -  

أ
تقديم التمويل الجزئي للدراسات المتعلقة بالدراسات غير النموذجية  للعمل و ال

 تشخيص مجالت التشغيل.
عمال الجديدة لفائدة لمشاريع إحداث ا التك فل بالدراسات التقنية القتصادية -

أ
ل

 .البطالين
عمالها من اجل الحفاظ على  -

أ
تقديم المساعدات للمؤسسات التي تواجه صعوبات في ا

 مناصب الشغل.
 23ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب   الفرع الثاني :

ت      
أ

نشا
أ

 المؤرخ 056-56 رقم التنفيذي المرسوم بموجب الوكالة ا
 تستهدف و الوطني، المستوى على فرعا 92 ولها الجزائر بمدينة مقرها 0556 سبتمبر 1 في

 مشاريعهم إنشاء في يرغبون الذين سنة 29 و 05 بين العمل عن العاطلين الشباب
ن خاصة مهم جهاز وهو الخاصة، الصغيرة

أ
 سن دون هم العمل عن العاطلين من ٪11 ا

 كان إذا سنة 21 إلى تمديدها يمكن مشاريعال لحاملي السن لشرط بالنسبة سنة، 21
وتتمثل صيغ التمويل المقدمة  دائمة، وظائ ف ثالثة عن يقل ل ما يولد المقترح  المشروع

و الثالثي.
أ

 في التمويل الثنائي ا
ول يكون مبلغ  :التمويل الثنائي -

أ
يتعلق التمويل الثنائي بمستويين، المستوى ال

ما  %19ار جزائري، وتكون المساهمة الشخصية مليون دين 9الستثمار ل يتجاوز 
أ

ا
ما المستوى الثاني حيث %09مساهمة الوكالة 

أ
، كما يمنح للمقاول قرض بدون فائدة، ا

مليون دينار جزائري، وتكون  01مليون دينار جزائري إلى  9مبلغ الستثمار يكون من 
ما الوكالة فتساهم بنسبة  %11المساهمة الشخصية بنسبة 

أ
 .%01ا

                                                           
نشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم  -23 

أ
 .02سمية الجزائرية العدد ، الجريدة الر 0551ماي  00المؤرخ في  022-51ا
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يشمل هذا النوع من التمويل المساهمة المالية للمقاول باإلضافة إلى  :تمويل الثالثيال -
يضا 

أ
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عن طريق قرض بدون فائدة طويل المدى، وا

خذه 
أ

قرض بنكي يقوم البنك بمنحه عن طريق معدل فائدة معين يخفض جزء منه وتا
خطار  الوكالة على عاتقها ويتم ضمانه من

أ
قبل صندوق الك فالة المشتركة لضمان ا

 القروض، يندرج ضمن التمويل الثالثي مستويان هما:
ول يكون مبلغ الستثمار ل يتجاوز  -

أ
مليون دينار جزائري، وتكون  9المستوى ال

ما الباقي  %09، مساهمة الوكالة %9المساهمة الشخصية 
أ

فهي مساهمة القرض  %11ا
 البنكي.

كبر من  المستوى الثاني-
أ

مليون  01مليون دينار جزائري إلى  9ويكون مبلغ الستثمار ا
، %01، مساهمة الوكالة %01إلى  1دينار جزائري، وتكون المساهمة الشخصية من 

 24والباقي عبارة عن مساهمة القرض البنكي.
 ANGEM25الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر الفرع الثالث :

نشئت هذه الوكالة في 
أ

نيط بها التك فل بالمهام التالية : 0112انفي ج 00ا
أ

 ا
 تسيير جهاز القرض المصغر وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .    - 
 تدعيم المستفيدين و  تقديم الستشارة لهم و ترافقهم في تنقيذ مشاريعهم .  - 

ة  -
أ

  .منح قروض بدون مكافا
خرى متعلقة بدعم وانشاء و تمويل باإلضافة الى هذه المؤسسات يوجد عدة وكال    

أ
ت ا

 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ل يمكن ذكرها جميعا في هذا البحث.
رغم وجود كل هذه المؤسسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،جاء في       

عدت من طرف مركز الدراسات و التقنيات القتصادية 
أ

،في   ECOTECHNICSدراسة ا
العراقيل الكابحة لنمو المؤسسات الجزائرية التابعة للقطاع الخاص شكل تحقيق حول 

مؤسسة قد نالت عوائق و مشاكل التمويل بحظ وافر ضمن  202،حيث شملت العينة 
خيرة ،حيث اسفرت هذه الدراسة على انه 

أ
مجموعة العوامل المعرقلة لنمو هذه ال

موال خاصة(،في حين ا11%
أ

ت بتميل ذاتي )ا
أ

خيرة نشا
أ

الباقية كان  %01ن هذه ال

                                                           
 . statistique-http://www.ansej.org.dz/?q=fr/content/nosموقع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  - 24
نشئت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بموجب المرسوم التنفيذي رقم  -25

أ
جانفي  00المؤرخ في 02-12ا

  .0112جانفي  09الصادر بتاريخ  9 ،الجريدة الرسمية الجزائرية العدد0112
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موال خاصة و استدانة ، حيث ل تمثل الستدانة سوى جزء 
أ

هيكلها المالي موزعا بين ا
فقط من هذه المؤسسات )من  %1ضئيل من مجموع الموارد ،زيادة على ذلك فان 

 26( كان لها الحظ في الحصول على قرض مالي عند النشاء.01%
ليات المؤسساتية الحد

 
 (10-01يثة  )في اطار القانون رقم المطلب الثاني: ال

جاء في تقرير للمرصد العالمي للمقاولتية بان معدل النشاط المقاولت في الجزائر ل      
ة تتوزع بين قطاع  9يتعدى نسبة 

أ
نشطة المقاولتية المنشا

أ
بالمئة ، كما ان معظم ال

ما باقي القطاعات مثل الصناعة و البناء فتش
أ

هد معدلت إقبال الخدمات و التجارة ،ا
 00.025متدنية ، و في المقابل يسجل ارتفاعا في وفياة المؤسسات ،و ذلك بما قدره 

ول من نفس السنة منها 
أ

ل السداسي ال مؤسسة  2200مؤسسة توقفت عن النشاط خال
مؤسسة ذات شخص طبيعي ،في المقابل و بعد  01.101ذات الشخص معنوي و 

ة في إطار وكالت دعم إنشاء المؤسسات مثل وكالة الدراسات التقييمية للمشاريع الم
أ

نشا
نه منذ إنشاء الوكالة الى غاية نهاية ديسمبر 

أ
ظهرت اإلحصائيات ا

أ
دعم تشغيل الشباب ،ا

مؤسسة مصغرة فيما بلغت نسبة المؤسسات الفاشلة  211.111،تم تمويل 0101
ي ما يعادل 01

أ
 27الف مؤسسة .21فالمئة ا

لبية في إطار مؤسسات الدعم التقليدية قام المشرع الجزائري بسبب هذه النتائج الس      
جل القيام بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و 

أ
خرى صخرها من ا

أ
بإيجاد مؤسسات ا

و  10-01هي التي جاءت في القانون التوجيهي رقم 
أ

و التي يمكن ان نسميها بمؤسسات ا
 هياكل الدعم الحديثة.

ول :
 
 الوكالة الفرع ال

رف الوكالة على انها هيئة عمومية ذات طابع خاص، تكلف بتنفيذ استراتيجية تطوير تع    
تضمن الوكالة تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات  28المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

الصغيرة والمتوسطة في مجال النشاء و النماء و الديمومة، بما في ذلك تحسين النوعية 

                                                           
هيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في دول المغرب العربي، مك تبة المجتمع العربي  -26

أ
ل حسين ،برامج تا يحي عال

 010، ص 0101، 0للنشر و التوزيع ،عمان ،ط
 

 .0105-10-15ة ،يوم ايمان كافي، تصحيح معادلة المرافقة و التمويل ، مقال نشر في جريدة الشعب الجزائري -27 
 .سايق الذكر 10-01من القانون 01المادة  -28 
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دية المهمة الموكلة اليها قرر هذا  و 29و الجودة و ترقية البتكار .
أ

حتى تتمكن الوكالة بتا
خرى تابعة للوكالة تتكون من :

أ
  30القانون بإنشاء هياكل ا

ساسية دعم إنشاء  -
أ

مراكز دعم استشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهمتها ال
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنماؤها وديمومتها و مرافقتها.

ل مشاتل المؤسسات  - المكلفة بدعم المؤسسات الناشئة واحتضانها نو هذا من خال
 المؤسسات   التالية :

 * المحضنة: و هي عبارة عن هيكل دعم يتك فل بحاملي المشاريع في قطاع الخدمات .
صحاب المشاريع في قطاع الصناعات الصغيرة و 

أ
* ورشة الربط هيكل دعم يتك فل با

 المهن الحرة.
ل هذا النزل بحاملي المشاريع ذوي النشاطات التي تهتم * نزل المؤسسات: و يتك ف

 بميدان البحث .
 31صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة   الفرع الثاني :

ساسي لصندوق ضمان القروض 32 052-01جاء المرسوم     
أ

بهدف تعديل القانون ال
 بموجب المرسوم التنفيذي 

أ
المؤرخ  212-10رقم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشا

والمتضمن انشاء صندوق القروض  0110نوفمبر 00الموافق  0202رمضان عام  6في
ساسي و ذلك طبقا للمادة 

أ
من  00للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تحديد قانونه ال

السابق ذكره. حيث قرر هذا القانون ان يوضع صندوق القروض  10-01القانون رقم 
ول المكلف بالمؤسسات الصغيرة و للمؤسسات صغيرة والمتوسط

أ
ة تحت وصاية الوزير ال

ل المالي.  33المتوسطة و هو مؤسسة عمومية يتمتع بالشخصية المعنوية و الستقال

                                                           
 .من نفس القانون 01المادة  -29 
 .من نفس القانون 01المادة  -30 
 صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  -31 

أ
نشا

أ
المؤرخ في  212-10ا

 . 052-01،و الذي تم تعديل قانونه الساسي بالمرسوم رقم  0110نوفمبر 00الموافق ل  0202رمضان  6
،و المتضمن تعديل  0101جوان 00الموافق ل  0221رمضان عام  06،المؤرخ في  052-01المرسوم التنفيذي رقم   32-

ساسي لصندوق 
أ

 . 212-10ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة رقم    القانون ال
 .، سابق الذكر10-01م التنفيذي رقم من المرسو 0المادة  -33 
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يهدف الصندوق الى ضمان القروض الستثمار المحصل عليها من قبل المؤسسات 
قره في مدينة يعتبر الصندوق من الهيئات المركزية حيث يقع م 34الصغيرة و المتوسطة.

الجزائر كما يمكن تغيير هذا المقر بمرسوم تنفيذي، كما يمكن انشاء فروع جهوية او 
 35محلية للصندوق بعد موافقة الوزير الوصي.

 36اما عن مهام الصندوق فإنه يتولى المهام التالية:
تقديم الضمان على القروض الممنوحة من قبل البنوك و المؤسسات المالية لفائدة  -

 ؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال :الم
 *إنشاء المؤسسات

 *تجديد التجهيزات.
 *توسعة نشاط المؤسسات.

خذ مساهمات.
أ

 *ا
 *المرافقة ول سيما في عمليات التصدير.

 تسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفهن وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.-
خر، والمخصصة تسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفه من قبل  -

أ
ي ممول ا

أ
الدولة او ا

 لضمان القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 تسليم شهادات الضمان لتغطية كل صيغ التمويل. -
 متابعة عملية تحصيل الديون محل نزاع لدى البنوك والمؤسسات المالية. -
لتزامات لدى البنوك والمؤسسات المالية التي يغطيها ض -  مان الصندوق. متابعة ال
ضمان الستشارة والمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى  -

 .لالستفادة من ضمان الصندوق
نجل تطوير المؤسسات الصغيرة  الفرع الثالث :

 
المجلس الوطني للتشاور من ا

 والمتوسطة

                                                           
 .، من نفس المرسوم2المادة  -34 
 .،من نفس المرسوم 2المادة  -35 
 .،من نفس المرسوم 9المادة  -36 
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حكام المادة 37 052-01جاء المرسوم التنفيذي رقم      
أ

 10-01من القانون رقم 02تطبيقا ل
جل تطوير المؤسسات 

أ
يهدف هذا المرسوم الى تحديد مهام المجلس الوطني للتشاور من ا

 الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره.
               المجلس هيئة للتشاور، يكلف بترقية الحوار والتشاور بين المؤسسات الصغيرة 

السلطات العمومية ماتها المهنية من جهة، وها و منظالمتوسطة الممثلة بواسطة جمعياتو
ل المالي. خرى. يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والستقال

أ
  38من جهة ا

 052-01من المرسوم  2يتولى المجلس المهام التالية: حسب المادة 
لعمومية والشركاء دائم بين السلطات اان الحوار والتشاور بشكل منتظم وضم -

            طوير تالمتعلقة بالتنمية القتصادية، والقتصاديين حول المسائل الجتماعيين و
 المتوسطة.وعصرنة المؤسسات الصغيرة و

المساهمة في تطوير الشراكة )عامة وخاصة( في مجال اعداد وتقييم سياسات دعم  -
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تجمعات المؤسسات الصغيرة  تشجيع وترقية إنشاء و تطوير الجمعيات المهنية و -
 المتوسطة في مختلف الفروع. و
عاد القانون   

أ
هيكلة بعض المؤسسات التي كانت موجودة من قبل و هذا  10—01ا

جل تقديم افضل مساعدة لحاملي المشاريع 
أ

لتدارك النقص الذي كان يشوبها، من ا
و التكنولوجيا و

أ
و اإلدارة ا

أ
 حتى المرافقة . الخواص سواء مساعدة في مجال التمويل ا

لية لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
 
 المبحث الرابع: المناولة الصناعية كا

برز       
أ

هم ا
أ

صبحت تشكل ا
أ

همية المناولة التي ا
أ

راهنت الوقائع الصناعية على ا
الستراتيجيات الحديثة واك ثرها قدرة على تحقيق التنمية الصناعية بجميع البلدان 

ت المؤسسات التي اخذت بها على تنظيم نشاطها و تحقيق التخصص المتقدمة ،فقد مكن
و تقسيم العمل و الحد من النفقات و زيادة الك فاءة و تعظيم المكاسب و رفع القدرة 

 التنافسية ،فقد اصبحت تمثل نسب مهمة من النتاج الصناعي في البلدان المتقدمة.

                                                           
،المتضمن لمهام 0101جوان  00الموافق ل0221رمضان عام  06،المؤرخ في  052-01المرسوم التنفيذي رقم -37 

مؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تنظيمه و سيره ،الجريدة الرسمية الوطني للتشاور من اجل تطوير ال المجلس
 . 26للجمهورية الجزائرية ،العدد

 .،سابق الذكر052-01من المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 0المادة  -38 



ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي                                                                                                          
 يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( جامعة-والعولمةالسيادة  مخبر-السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

عمال
أ

 عقود ال

 

 

382 

 

ول :  
 
 تعربف المناولة الصناعية المطلب ال

تعد المناولة اهم صورة للتحالف و التعاون الذي يلعب دور في التكامل الصناعي بين       
ي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

أ
المؤسسات الكبرى من جهة و المقاولت الصغيرة  ا

ل المناولة توزيع العمال و الموارد بين المؤسسات  خرى ،حيث يتم من خال
أ

من جهة ا
مة صامدة امام المنافسة السائدة سواء كانت منافسة للحصول على سلع و منتوجات مقاو

ن لتوزيع العمال و تكاملها دور فعال في سرعة اإلنجاز و الجودة 
أ

عالمية او وطنية ،كما ا
ي دولة كانت .

أ
 ،و هذا هو الهدف الذي يسعى اليه القتصاد في ا

قال :مقاول يستعمل عادة لفظ او مصطلح المناولة او المقاولة من الباطن ،حيث ي     
يعمل بطريق المناولة او انه يقاول من الباطن .و يتحقق هذا المر لما يكون زبائن 
المقاول ليسوا المستهلكين النهائيين بل مؤسسة تحتاج إلنتاج منتوجها النهائي الموجه 
جزاء تدخل في تركيب 

أ
ك)سلع او بضائع او خدمات (الى جزء او عدة ا مباشرة الى الستهال

ج .نكون بهذا الشكل بصدد عملية تسمى مقاولة من الباطن اين يعهد متعامل هذا المنت
و صنع جزء من 

أ
اقتصادي الى متعامل اخر مستقل عنه بجزء من اعماله ،يتولى تنفيذها ا

جزاء المستعملة في صناعة المنتوج النهائي .
أ

 ال
ا و الطريقة المستعملة تعني المناولة إنابة الغير في تنفيذ العمال، مهما كانت طبيعته      

عمال و المؤسسة 
أ

مرة بال
أ

في ذلك ،حيث تتم بواسطة عقد بين مؤسستين ،المؤسسة ال
ولى بجزء من نشاطها اإلنتاجي الى الثانية ،نظرا لما تتمتع به 

أ
المناولة ،حيث تتعهد ال

خيرة من مهارات فنية و تقنية و إمكانيات تجعلها قادرة على توفير سلع ذات جودة 
أ

و ال
 بشروط اقتصادية ميسرة.   

ول :
 
  تعريف المناولة لغةالفرع ال

تعني المناولة في اللغة العطاء فهي من مصدر ناول ، يناول ، مناولة ، فهو مناول      
عطاه إياه .

أ
ي ا

أ
  39)بكسر الواو( و المفعول مناول ،فناول الشيء ،ا

 تعريف المناولة اصطالحا الفرع الثاني :
وامر و الشركات التي  نسمي»تسيير: الحسب قاموس     

أ
في اطار العالقات بين معطي ال

وامر وفق التوجيهات خاصة و محددة بالمناولة . فالمناولة هي 
أ

تعمل لصالح معطي هذه ال

                                                           
صاد ماجد صيد وفاطمة الزهراء رقايقية ،المناولة الصناعية كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات ،مجلة اقت - 39

 . 205،ص0101المال والعمال ،المركز الجامعي ميلة ،
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ن مصدر او 
أ

مر ،حيث ا
أ

عبارة عن شراكة او تعاون بين الشركات مبني على قرار تنفيذ ال
وامر هو الذي ينص على طريقة ا

أ
لعمل و يعطي التوجيهات الالزمة ،اما المناول معطي ال

 و اإلنجاز.فهو الذي يقوم بالتنفيذ 
لها       حسب قانون المالية و إدارة العمال ،تعرف المناولة على انها :" عملية يتم من خال

جنبية ، قصد تنفيذ إنجازات 
أ

خرى لشركة )مؤسسة( ا
أ

منح او تفويض عملية او عمليات ا
وامر( محتفظة محددة وفق مخططات خ

أ
صلية )معطي ال

أ
اصة تحددها المؤسسة ال

 بمسؤوليتها القتصادية ."
 تعريف المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين الفرع الثالث :

عرفت المقاولة من الباطن في المجال الصناعي على انها :"جميع العالقات التعاونية      
 بين مؤسستين او ا

أ
ل مراحل العملية اإلنتاجية و بموجبها التكاملية التي تنشا ك ثر خال

خرى ،او اك ثر تسمى منفذة العمال او المناولة 
أ

تقوم مؤسسة العمال بتكليف مؤسسة ا
متخصصة إلنجاز مرحلة او اك ثر من عملية اإلنتاج طبقا لعقد محدد مسبقا و ملزم 

 40للطرفين."
  0710لعام  CENASTنسيتعريف دليل المركز الوطني للمناولة الفر الفرع الرابع :

مر "    
أ

المناولة هي العملية التي تسمح بصنع منتج او جزء من مكوناته ،و ذلك لفائدة ال
ساس 

أ
بالعمل و طبقا للخصائص المرغوبة و طرق التسليم التي يحددها ،و هذا على ا

 41.الهدف الصناعي الذي يعمل عليه المر بالعمل
ا يلي :"على انها عقد مك توب يعهد بموجبه صاحب و عليه يمكن تعريف المناولة كم      

الصفقة الى الغير تنفيذ جزء من صفقته و يختار صاحب الصفقة بحرية المتعاقدين معه 
نها 

أ
من الباطن شريطة ان يبلغ صاحب المشروع بطبيعة العمال التي يعتزم التعاقد بشا

و تسميات شركاتهم و  من الباطن و هوية المتعاقدين المذكورين و عناوينهم التجارية

                                                           
الدليل العربي في المناولة الصناعية الصادر عن المنظمة العربية لتنمية الصناعة و التعدين المرجع ذكر في مذكرة  -40 

ماجستير من اعداد الطالبة برجم صليحة بعنوان المقاولة الفرعية جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة 
   .0.ص0111/0115

الصناعات الصغيرة و المتوسطة عبد القادر دبوش ونورة بيري ،المناولة و البداع التكنولوجي لزيادة تنافسية -41
الوطني حول : تنافسية الصناعات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في ظل التغيرات الدولية و  الجزائرية ،اللملتقى ا

 .0101نوفمبر  01و 01القليمية ،جامعة قالمة يومي 
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مر في اقتصاديات 
أ

لتباس لدى المعنيين بال عناوينهم . و ل يزال مفهومها يثير الغموض و ال
و)التعاقد من 

أ
الدول العربية. حيث عرفت في مصر تحت اسم )الصناعات المغذية(  ا

 .الباطن(
  عقد المناولة في تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الثاني: دور المطلب  

كدت الدول بان عامل النهوض بالقطاع القتصادي هو التركيز على المؤسسات       
أ

تا
ين عملت الدولة الجزائرية 

أ
ي التركيز على الصناعات الصغيرة ، ا

أ
الصغيرة والمتوسطة ، ا

على توفير كل ما هو لزم لترقية هذه المؤسسات و تنميتها ،فقامت بإنشاء هياكل تدعم و 
لة ضرورة استمرار و صمود هذا القطاع امام تمويل هذا القطاع 

أ
و تفطنت كذلك لمسا

النفتاح العالمي على الصناعة و التجارة ،و حتى تتمكن المؤسسات الصغيرة من التموقع 
سلوب المناول 

أ
في سوق العمل و تتمكن من تسويق منتجاتها ،قررت الدولة انتهاج ا

خرى السباقة في الت
أ

عامل بهذا النهج والذي اعتمدته في الصناعية، على غرار الدول ال
ين حقق بدوره نتيجة إيجابية في المجال القتصادي .

أ
 اقتصادها ا

باشرت الجزائر في سياسة اإلصالحات القتصادية حيث قامت بتقسيم و خوصصة       
دىالمؤسسات العمومية 

أ
مر الى ضهور العديد من المؤسسات المناولة و  الكبرى، ا

أ
هذا ال

 ك فروع للمؤسسات الكبرى.التي تعتبر 
تبنى المشرع الجزائري المناولة الصناعية في العديد من النصوص القانونية ،منها       

،و المخصص لتدابير  42في فصله الثالث من الباب الثاني 01-10القانون التوجيهي 
مساعدو دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،اين ركز على ضرورة الهتمام بالمؤسسات 

مناولة ،التي تعتبر محور لتك ثيف النسيج الصناعي، لم يتضح اهتمام الدولة بقطاع ال
المناولة الصناعية الى حين ضهور هذا القانون ،حيث ركزت الدولة على إيالء هذا القطاع 
ساس لتك ثيف نسيج المؤسسات الصناعية الصغيرة و يطورها 

أ
اهتمام خاص كونه يشكل ا

ت الدولة استراتيجية وطنية لتنظيم و ترقية المناولة حيث .انطالقا من هذا القانون وضع
 جسدتها في انشاء المجلس الوطني للمناولة و شبكة بورصات المناولة .

ساسية لبورصات المناولة      
أ

حداثتها فهي تهدف الى تقديم  والشراكة رغمان المهام ال
ين تقوم والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة  وخاصة لقطاعالمساعدة لمختلف الشركاء 

أ
. ا

                                                           
 .،سابق الذكر 01-10القانون رقم  -42 
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بإنشاء بنوك معطيات حول القدرات الصناعية للمؤسسات من اجل الوصول الى دليل 
مر يعطي للمؤسسات الصغيرة فرصة للتعاقد 

أ
          وإمكانية التقدمفرص المناولة، هذا ال

وترقية و الرتقاء. كما تعمل هذه البورصات على انشاء مؤسسات تعمل في مجال المناولة 
. كما تقوم بتقديم وحتى الدوليوالوطني المستوى المحلى  والشراكة علىاولة المن هذه

طيرهم.المساعدة في تحديد برامج التكوين و رسكلة رؤساء المؤسسات و كذا 
أ

 تا
ما في القانون رقم      

أ
و المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة 43 01-10ا

من الباب الثاني منه للحديث عن ترقية المناولة اين الفصل الثاني   المتوسطة، خصصو 
ين جاء هذا الفصل تحت عنوان ترقية  22الى المادة 21افرد لها اربع مواد من المادة 

أ
،ا

 المناولة .
داة المفضلة لتك ثيف نسيج المؤسسات     

أ
قر هذا القانون ان المناولة الصناعية هي ال

أ
ا

ة بسياسة ترقية و تطوير بهدف تعزيز تنافسية الصغيرة و المتوسطة ،حيث تحظى المناول
 44القتصاد الوطني .

وكل اليها تنفيذ سياسة الدولة في مجال تطوير المناولة       
أ

حدد المشرع الهيئة التي ا
من القانون التوجيهي  01)الوكالة( ،و هي الهيئة العمومية الخاصة المذكورة في المادة 

طة ،حيث تقوم بضمان الوساطة بين المرين و لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوس
وامر ،و جمع و تحليل العرض و الطلب الوطني في مجال المناولة ،كما تقوم 

أ
المتلقين لال

ل برامج  بتثمين إمكانيات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال المناولة من خال
دائها .تقوم كذلك بترقية نشاطات المناو

أ
لة و الشراكة من متخصصة تهدف الى تحسين ا

ل دعم بورصات المناولة .   45خال
يضا بإعداد عقود نموذجية حسب مقاربة الشعبة تتعلق بحقوق و      

أ
تقوم الوكالة ا

وامر ،كذلك تعمل على اعداد و تحيين دليل قانوني 
أ

التزامات المرين و المتلقين لال
وامر في حالة  للمناولة .تعمل كذلك على ضمان الوساطة بين المرين و المتلقين

أ
لال

النزاعات .تقدم الوكالة دعم تقني و مادي لفائدة المتعهدين الذين يلجؤون للمناولة 
المقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .و من اجل تدعيم اكبر لهذه 

                                                           
 .،سابق الذكر 01 -10القانون رقم  -43 
  ،من نفس القانون .21راجع المادة  -44 
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للمؤسسات ادرج المشرع بند تفضيلي ضمن دفاتر شروط المناقصات و الستشارات 
ومية الوطنية لفائدة المتعهدين الذين يلجؤون للمناولة المقدمة المتعلقة بالصفقات العم

  46من طرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .
عمال و المؤسسة المناولة، بحيث انتاج بعض       

أ
مر بال

أ
همية كبيرة بالنسبة لال

أ
للمناولة ا

لف فرص 
آ

او كل مستلزمات اإلنتاج داخل الدولة ، من شانه ان يؤدي الى إيجاد ا
الستثمار للمشاريع الصناعية الصغيرة و المتوسطة ،مما يؤدي الى سد الفجوات اإلنتاجية 
و استكمال حلقات السلسلة اإلنتاجية ،و تدعيم تكامل القطاع الصناعي على المستوى 

كما تساهم المناولة في تحسين القدرات التنافسية، على الصعيدين المحلي و   47المحلي .
ل تح ريض المؤسسات الصناعية على التخصص في مجالت تقنية ،مما الدولي ،من خال

 يحسن في اإلنتاجية و جودة المنتج . 
 خاتمة

حسنت الدولة عمال لما اعتمدت على اقتصادها على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة    
أ

ا
سلوب المناولة الصناعية ،و السماح لها  في بعث عجلة النمو القتصادي

أ
،ودعمها با

لتتمكن من مواكبة الركب القتصادي العالمي  فيما بينها إلنشاء شراكة و تعاون بالتعاقد 
عمال قانونية و هيكلية لدعم و انشاء و مرافقة هذه 

أ
.إل انها ورغم كل ما قدمته من ا

هداف المنتظرة من هذا القطاع ،و مازال قطاعا هشا يواجه 
أ

المؤسسات ،لم تجني ال
لته غير قادر على المنافسة التي تفرضها تحديات العديد من الصعاب والعراقيل جع

ن نرجع المر الى 
أ

العولمة القتصادية و تزايد الحاجة الى التعاون بين الدول ،و يمكن ا
ن تتداركها الدولة إلعادة بعث هذا القطاع و منها :

أ
سباب من الممكن ا

أ
 عدة ا

المحسوبية و المحاباة في الخلل الموجود في النظام الداعم لهذا القطاع ،و المتمثل في  -
 الستفادة من هذه المؤسسات .

صحاب المشاريع بشكل صحيح و خاصة  - 
أ

عدم تمكن الهيئات الداعمة من مرافقتها ل
 المقاولين الجدد.

 نقص القيمة المالية المقدمة من طرف هذه الوكالت .   - 

                                                           
 .السابق القانون من، 20من المادة  2راجع الفقرة  -46
 ناعية كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات ،مرجع سابق ،ماجد صيد و فاطمة الزهراء رقايقية ،المناولة الص -47

  .20ص 
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 عدم توزيع نشاط هذه المؤسسات لمختلف القطاعات كالصناعة. -
 المقدمة لهذه المؤسسات. الضريبيةف الحوافز الجبائية و ضع -

فيما يخص تسهيل الحصول على  10-01عدم التزام الجماعات المحلية بالقانون رقم -
 العقار المطلوب لإلنجاز المشاريع .

صحاب  -
أ

مشكل الضمان الي يطلبه البنك بصفته المساهم الثالث للمشروع و الذي يؤرق ا
 المشاريع .

الفوائد البنكية التي ك ثيرا ما تطرد المستثمر و تجعله يعدل عن فكرة إنجاز مشكل  -
  المشروع.

العمل على وضع تقنين خاص للمناولة الصناعية الوطنية و هذا لحماية المؤسسات  - 
جنبية .

أ
 الصغيرة و المتوسطة من سيطرة المؤسسات الكبرى خاصة ال

همية دور ضرورة تحسيس المتعاملين القتصاديين في  -
أ

مجال الصناعة و الخدمات با
 المناولة الصناعية بالنسبة للدولة و بالنسبة لهم.

ترقية عمل و مهام بورصات المناولة و الشراكة التي يعول عليها ك ثيرا في مختلف  -
 المجالت .

تقديم التسهيالت الالزمة و الحد من البيروقراطية من اجل إنشاء نسيج مناولة يضمن  -
 لبطالة .امتصاص ا

 قائمة المرانجع
ول /الك تب

 
 ا

السيد عبد المولى ،الوجيز في التشريعات القتصادية ،الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربية  -0
 .0555،القاهرة 

هيل المؤسسات الصغيرة و  -0
أ

عبد الرحمان بابنات وناصر دادي عدون، التدقيق اإلداري و تا
 . 0111، دون عدد الطبعةب المتوسطة في الجزائر، دار المحمدي العامة،

لية لتحقيق التنمية المستدامة، بدون عدد  -2
آ

خبابة عبد الله ،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ا
  .0102الطبعة ،دار الجامعة الجديدة ،السكندرية ،

هيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في دول المغرب العربي، مك تبة - 2
أ

ل حسين ،برامج تا يحي عال
 . 0101للنشر و التوزيع ،عمان ،الطبعة الولى، المجتمع العربي 
 ثانيا/القوانين



ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي                                                                                                          
 يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( جامعة-والعولمةالسيادة  مخبر-السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

عمال
أ

 عقود ال

 

 

388 

 

وت عام  00الموافق ل 0210ذي القعدة عام  0المؤرخ في  00-10القانون -0
أ

،المتعلق 0510ا
  .22بالستثمار القتصادي الخاص الوطني، الجريدة الرسمية العدد 

، المتعلق 0511جويلية  عام 00، الموافق ل 0211ذي القعدة عام 01المؤرخ في 09-11القانون  -0
 بتوجيه الستثمارات القتصادية الخاصة الوطنية .

 . 02، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 0551ماي  00المؤرخ في  022-51المرسوم التنفيذي رقم  -2
، الجريدة الرسمية الجزائرية 0552جويلية  6، المؤرخ في 011-52المرسوم التنفيذي رقم   -2

  .22،العدد
9-  

أ
ول جماد الثانية عام  12-10مر ال

أ
و,ت  01، الموافق ل0200المؤرخ في ا

أ
،المتعلق بتطوير  0110ا

 . 21الستثمار ،الجريدة الرسمية العدد
، المتضمن القانون 0110ديسمبر  00،الموافق ل 0200رمضان  01،المؤرخ في  01-10القانون  -6

 .11الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  المؤسسات الصغيرة و   المتوسطة، الجريدةالتوجيهي لترقية 
،و الذي  0110نوفمبر 00الموافق ل  0202رمضان  6المؤرخ في  212-10المرسوم التنفيذي رقم  -1

 . 052-01تم تعديل قانونه الساسي بالمرسوم رقم 
 9، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 0112جانفي  00المؤرخ في 02-12المرسوم التنفيذي رقم   -1

  .0112جانفي  09در بتاريخ الصا
،و  0101جوان 00الموافق ل  0221رمضان عام  06، المؤرخ في 052-01المرسوم التنفيذي رقم  -5

ساسي لصندوق  ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة رقم 
أ

-10المتضمن تعديل القانون ال
 .26،الجريدة الرسمية العدد 212

جوان  00الموافق ل0221رمضان عام  06خ في ، المؤر 052-01المرسوم التنفيذي رقم -01
       الوطني للتشاور من اجل تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  ،المتضمن لمهام المجلس0101

 .26تنظيمه و سيره ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العددو
 ثالثا /المقالت

نشر في جريدة الشعب الجزائرية ،يوم  ، مقال، تصحيح معادلة المرافقة و التمويل ايمان كافي -
15-10-0105. 

ماجد صيد وفاطمة الزهراء رقايقية ،المناولة الصناعية كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات 
 .0101،مجلة اقتصاد المال والعمال ،المركز الجامعي ميلة ،

 /المداخالت  ارابع
ساليب و تنمية المشروعات الصغير  -

أ
ة و المتوسطة في القتصاد الجزائري ،ندوة صالح صالحي ،ا

فاق التنمية ،جامعة الدول العربية  العربيالمشروعات الصغيرة و المتوسطة في الوطن 
أ

،اإلشكالت و ا
  .0112جانفي  00الى  01، القاهرة من 
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رة و الصناعات الصغيعبد القادر دبوش ونورة بيري ،المناولة و البداع التكنولوجي لزيادة تنافسية -
الوطني حول : تنافسية الصناعات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في  المتوسطة الجزائرية ،اللملتقى ا

 .0101نوفمبر  01و 01ظل التغيرات الدولية و القليمية ،جامعة قالمة يومي 
المرجع الدليل العربي في المناولة الصناعية الصادر عن المنظمة العربية لتنمية الصناعة و التعدين  -

ذكر في مذكرة ماجستير من اعداد الطالبة برجم صليحة بعنوان المقاولة الفرعية جامعة الجزائر بن 
 . 0111/0115يوسف بن خدة 

 خامسا /المواقع اللك ترونية 

-http://www.ansej.org.dz/?q=fr/content/nosموقع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  -
statistique 
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لية لنقل التكنولوجيا -1
 
 .عقد الترخيص باستغالل براءة الختراع كا

                                             .
أ
 (جامعة جياللي ليابس بسيدي بلعباس -طالب دك توراه) بن عامر محمد ا

 .الفنيةدور عقد الفرانشيز في نقل المعرفة  -2
 ( 2د. حشود نسيمة ) جامعة البليدة                                                                                                      
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 لترخيص باستغالل براءة االختراع اعقد 
لية لنقل التكنولوجيا

 
 كا

بن عامر محمد   
عم -ماجستير

أ
لاقانون ال  

 "
أ

ستاذ مساعد قسم "ا
أ

 يةجامعة المد كلية الحقوقا
لي ليابس بسيدي بلعباس  -طالب دك توراه  جامعة جيال

 مخبر "النشاط العقاري"موطن ب
E-mail:benameurmohamed26@yahoo.fr  

 

 دمةــــــــمق   
تعد براءة الختراع مال له قيمة اقتصادية، وهي بهذه الصفة تدخل في الجانب         

ن تكون موضوعا للك ثير من التصرفات 
أ

اإليجابي للذمة المالية للمخترع ومن ثمة يمكن ا
ن المخترع ل يرغب في بيع اختراعه  القانونية من جانبه،

أ
حيان نجد ا

أ
نه وفي غالب ال

أ
على ا

و التخلي عنه نه
أ

مام قلة اإلمكانيات  ،ائياا
أ

ن  -المالية والفنية منها -ولكن ا
أ

نها ا
أ

التي من شا
 إلى إبرام عقود 

أ
ل الصناعي، يلجا تسمح له من تحمل نفقات مرحلة التطوير و الستغال

ل الختراع محل البراءة لمدة معينة لقاء مقابل يسمح له بتحسين  تمكن الغير من استغال
ن يف

أ
 محلها. ولالختراعقد ملكيته للبراءة وتصنيع منتوجه اإلبداعي دون ا

ل براءة الختراع"، هذا العقد الذي         برز هذه العقود هي "عقد الترخيص باستغال
أ

ولعل ا
له صاحب البراءة  خر يسم   -المخترع  -يرخص من خال

أ
ل  ىلشخص ا المرخص له باستغال

جر كل ذلك دون المساس بم
أ

ل المدة المتفق عليها نظير ا  .لكية البراءةالختراع خال
 ويعود هذا العقد بالفائدة على المخترع )المرخص(، المرخص له و كذا الجماعة:

ل الختراع  يتوافر لديهفبالنسبة للمخترع الذي ل  - الستعداد الفني والمالي لستغال
بنفسه متى كان ل يرغب في بيعه والتخلي عنه نهائيا، يسمح له ودون فقدان اختراعه من 

ل اختراعه بنفسه،الحصول ع  لى مقابل يتيح له تطوير واستغال
ما  -

أ
مر يكون منتمي لدول العالم الثالث،للمرخص لهبالنسبة ا

أ
فهو  ، والذي في غالب ال

شغيله ومن ثم اك تساب معارف وسيلة تمكنه من اإلطالع على سر الختراع وطريقة ت
 .جديدة
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-  
أ

داة لتطوير صناعاتها ونقل التكنولوجيا والمعرفة  ،بالنسبة للجماعةو خيراا
أ

فيعد ا
  Know-how.الفنية

همية البالغة لهذا العقد مثلما تقدم،
أ

خاصة بالنسبة للدول  وعلى الرغم من ال
ن المشرع الجزائري ومن  ،النامية

أ
داة لنقل التكنولوجيا والمعارف الفنية، إل ا

أ
باعتباره ا

مر
أ

حكام ال
أ

ل ا اك تفى  1المتعلق ببراءات الختراع 3330يوليو  91ي المؤرخ ف 30-30خال
داة فعالة 

أ
باإلشارة  إلى هذا العقد دون وضع إطار قانوني متكامل يؤطره  ويجعل منه ا

 هذا الوضع يدفعنا إلى طرح اإلشكالية التالية: ،لنقل التكنولوجيا
طار قانوني يحكم عق ثير غياب ا   اتخيص باستغالل براءاالتر  ودما مدى تا 

عمال،االختراع هم عقود اال  حد ا  لية هامة ك االدور المنتظر منه على ، كا  لنقل ا 
برام  ؟التكنولوجيا و استغاللها تباع ال   ؟مثل هذه العقود وما هي القواعد الواجبة اال 

 زعات الناشئة عنها؟انمال ىتسو يفوك
ينا إتباع الخطة التالية: 

أ
 لإلجابة على هذه اإلشكالية ارتا

ول:
 
ل براءة الختراع التكييف القانوني لعقد الترخيص المبحث اال قواعد الو  باستغال

 التي تحكمه العامة
ول:

 
ل براءة الختراع القانوني لعقد الترخيص تكييفال المطلب اال  .باستغال

ل براء القواعد العامة التي تحكم عقد الترخيص المطلب الثاني:  الختراع   ةباستغال
ثار القانونية المترتبة على عقد الترخيص المبحث الثاني:

آ
 .الختراع باستغالل براءة  ال
ول:

 
لتزامات المترتبة على طرفي عقد المطلب اال  .الترخيص باستغالل براءة الختراع ال

ل الترخيصطرق تسوية المنازعات الناشئة عن عقد  المطلب الثاني: براءة  باستغال
 الختراع

 

ول: 
 
                  باستغالل براءة االختراع القانوني لعقد الترخيصالتكييف المبحث اال

 التي تحكمه قواعد العامةالو     
سرار التكنولوجيا         

أ
همية باعتباره إحدى وسائل تبادل ا

أ
ٳذا كان عقد الترخيص يك تسب ا

ي تنظيم قانوني 
أ

صبح تنظيمه من المسلمات في تشريعات الدول المتقدمة، فانه ل يلقى ا
أ

وا
هميته الكبرى 

أ
   .2في غالبية تشريعات الدول النامية برغم ا

                                                 
 .2003يوليو سنة  23المؤرخة في  44الجريدة الرسمية رقم  1 
حمد خليل: النظام القانوني لحماية الختراعات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، 2 

أ
ل ا ولى،  الطبعة د.جال

أ
ال

  .400، ص9190الكويت،  منشورات ذات السالسل،
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حكام هذا العقد في التشريع الجزائري، فان مشرعنا اك تفى من       
أ

ما فيما يخص تنظيم ا
أ

ا
حكام قانون البراءات با

أ
ل ا حكامه مما يعني ضرورة الرجوع إلخال

أ
شارة ٳليه دون تنظيم ا

 إلى القواعد العامة في نظرية العقد.
قد في نقطة تقدم، سنحاول البحث في الطبيعة القانونية لهذا الع بناء على ما      

ولى
أ

ول(، ا
 
ن نفرد نقطة ثانية لمعالجة القواعد العامة التي )المطلب اال

أ
على ا

 )المطلب الثاني(.تنظمه
ول

 
 باستغالل براءة االختراع القانوني لعقد الترخيص التكييف :المطلب اال

جل إظهار القتراب الموجود         
أ

جريت من ا
أ

ثمة العديد من المحاولت الفقهية التي ا
نظمة من القانون العام

أ
  .1بين عقد الترخيص و عدة ا

ول
 
 حق انتفاع  باستغالل براءة االختراع عقد الترخيص :الفرع اال

ن (l´usufruitهناك من شبه عقد الترخيص الختياري بحق النتفاع )      
أ

في كليهما ، ل
ل الشيء على حين تبقى ملكية الرقبة ل  يتمتع الشخص بحق التمتع باستغال

آ
 خر.ال

نه على الرغم من صحة هذا التشابه إل       
أ

خذ به، ذلك ل
أ

ن هذا التصوير ل يمكن ال
أ

إل ا
حكام المتعددة التي تفرقهما، فالحق في النتفاع ينتهي بموت المنتفع في 

أ
نه توجد من ال

أ
ا

ن 
أ

حدحين ا
أ

 .   2طرفيه حق الترخيص ل ينتهي بموت ا
خر،        

آ
ن يتنازل عن حقه في النتفاع لشخص ا

أ
خرى فان المنتفع يستطيع ا

أ
من ناحية ا

ما الحق الناشئ عن عقد الترخيص و هو مباشرة ا
أ

ن لا
أ

ل فال يجوز للمرخص له ا ستغال
 intuituعتبار الشخصي إلالعقود القائمة على ا يتنازل ٳل بموافقة المرخص فهو عقد من

personæ))3 4 .  
يجار  باستغالل براءة االختراع عقد الترخيص :ثانيالفرع ال  عقد ا 

 فالعميد 2[ 1  6 5 يذهب غالبية الفقه الحديث إلى تشبيه عقد الترخيص بعقد اإليجار       
 S´il est vrai que le contrat de licence confère" يؤكد هذا التصوير بقوله: روبييه

                                                 
1 Burst (J.J): Licence de brevet, J.CL.Comm, Annexes brevet d´invention  Éd 1991, Fax. p 05. 

 . 30د.محمدي فريدة: محاضرات في عقد اإليجار، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، دون سنة، ص 2
ول،  مصر العربية، مجلة القانون النظام القانوني لالختراعات في جمهورية د.سميحة القليوبي: 3

أ
والقتصاد، العدد ال

 . 9191،67مطبعة جامعة القاهرة، ،
مين الخولي: 4

أ
ك ثم ا

أ
ولى، مطبعة نهضة   د.ا

أ
موال التجارية، الطبعة ال

أ
الوسيط في القانون التجاري، الجزء الثالث: ال

 .  190ص ، 1964مصر، الفجالة، القاهرة،
مين الخولي:المرجع  5

أ
ك ثم ا

أ
 .190 ص نفسه،د.ا

 .69د.سميحة القليوبي: المرجع نفسه، ص  6
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au licencié la jouissance du droit d´exploitation qui est un des attributs du 
brevet il n´y a rien là de plus que dans le contrat de louage, où le preneur 
obtient aussi la jouissance de la chose par le moyen d´un droit, qui  n´est 

qu´ un droit de créance."                                                                                  
ما الفقيه        

أ
نه إذا كان عقد التنازل عن البراءة تحكمه قواعد عقد (Pouilletا

أ
( فيرى ا

ئم تطبيق يد  قواعد  البيع فانه يبدو من المال
أ

عقد اإليجار على عقد الترخيص، و قد ا
ن عقد الترخيص هو صورة خاصة من عقد 

أ
القضاء الفرنسي في مجموعه هذا الفقه اعتبارا با

 .3اإليجار يرد على البراءة
وجه الشبه هذه هناك فوارق ل يمكن إنكارها بين العقدين، فاإليجار يخول        

أ
ورغم ا

جر حقا مقصورا عليه في 
أ

النتفاع بالشيء المؤجر، بينما ل يقتصر الحق في المستا
ل على المرخص له إل بشرط خاص  ن يكون بسيطاألالستغال

أ
صل في الترخيص ا

أ
        .ن ال

نه يقوم بالوفاء            
أ

جر ل ٳلزام عليه في النتفاع بالشيء المؤجر مادام ا
أ

ن المستا
أ

كما ا
ما في عقد الترخيص  جرة،ألبالتزامه بدفع ا

أ
ل ٳذ عليه ا فان المستفيد يلتزم بهذا الستغال

ن يقيم مشروعا له
أ

له، ا ولذا فان شرط توفر الك فاءة الفنية والمالية يعد من  لستغال
 الشروط الهامة في ٳبرام عقود التراخيص.

حكام كل من عقد الترخيص وعقد         
أ

وٳذا كان كل ما تقدم ل ينفي وحدة الشبه بين ا
خير بكل تحفظ اإليجار وم ع ذلك ف

أ
حكام هذا العقد ال

أ
نه 4انه يجب تطبيق ا

أ
نظر وبال، إل ا

همية الدور القتصادي لعقد الترخيص فان المصلحة العامة تبرر ٳفراده بتنظيم خاص.
أ

 إلى ا
 االختراع  باستغالل براءة القواعد العامة التي تحكم عقد الترخيص المطلب الثاني:

مر 00و 09 باستقراء نص المادتين           
أ

ن عقد الترخيص30-30من ال
أ

 ، يتبين لنا ا
 و موضوعيةشروط يستوجب توافر 

أ
تي:خر ا

آ
   ى شكلية نستعرضها تباعا كال

 
 

                                                                                                              
1  Roubier (P): Le droit de la propriété industrielle, partie spécial, T.2, Éd du  recueil Sirey, Paris, 
1954, p169.      
2 Chavanne (A), Burst (J.J): Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz, 3éme éd, Paris, p 214.        

حمد خليل: المرجع السابق،  3
أ

ل ا  .400، ص9190د.جال
مين الخولي: المرجع السابق، ص 4  

أ
ك ثم ا

أ
 202.د.ا
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 الموضوعية الفرع الثاني: الشروط 
ن تتوفر فيه كافة الشروط الموضوعية         

أ
عقد الترخيص مثله مثل باقي العقود يجب ا

هلية ،يضار تمن 
أ

هذا كله في حالة ماٳذا كانت البراءة ملك لشخص ، ومحل و سبب ،ا
شخاص، فمن يكون له الحق 

أ
واحد، لكن ماذا عن حالة ما ٳذا كانت البراءة ملك لعدة ا

ن يمنح ترخيص 
أ

في هذه الحالة إلبرام عقد الترخيص؟ هل يكون بإمكان كل شريك منهم ا
م لبد من موافقة باقي الشركاء؟   

أ
ل البراءة المشتركة ا      لستغال

مر         
أ

حكام ال
أ

لة  30–30بالرجوع ل
أ

ن المشرع لم يقم بتنظيم هذه المسا
أ

فإننا نالحظ ا
و عدة  33فقرة 93صراحة، بل اك تفى في نص المادة 

أ
نه:" إذا ٳشترك شخصان ا

أ
إلى اإلشارة ا

شخاص جماعيا في ٳنجاز اختراع، فان الحق في ملكية براءة الختراع يعد ملكا مشتركا 
أ

ا
و يعد ملكا لخلفائهم". بينهم باعتبارهم شركاء 

أ
 في الختراع ا

نه و بالرجوع لنص المادة          
أ

عاله 00غير ا
أ

مر المشار ٳليها ا
أ

نستشف من  ،من نفس ال
نه في حالة ما

أ
ن يكون من  إذا فحواها ا

أ
كانت البراءة ملك مشترك فان طلب الموافقة يجب ا

مر في القانون الفرنسي الذي ينص على ذلك، حيث 
أ

جميع المالكين، عكس ما هو عليه ال
ل الختراع محلها لفائدته وهذا بإبرام عقود  قضى بإمكانية كل شريك في البراءة من استغال

ن يقوم بتقديم
أ

تعويض عادل لباقي الشركاء الذين ل  تراخيص مع الغير ولكن بشرط ا
ل و لم يقدموا رخصا لالستغال

أ
  .1يستغلون الختراع شخصيا ا

ما فيما يخص طبيعة العقد        
أ

هذا فيما يتعلق بالشخص المؤهل إلبرام عقد الترخيص، ا
طرفه كذلك و قد يكون تجاريا إذا تم انعقاده بين شخصين  فقد يكون مدنيا إذا كان

أ
حد ا

أ
ا

مثل مخترع مهندس و شركة، فهو مدني  عليهما صفة التاجر، و قد يكون مختلطاتنطبق 
هميتها من حيث طرق ومسائل اإلثبات و 

أ
بالنسبة له و تجاري بالنسبة لها، ولهذه التفرقة ا

 تطبيقا 
أ

و المدنية بالفصل في المنازعات التي تنشا
أ

من حيث اختصاص المحاكم التجارية ا
 .  2لهذا العقد 

صل في         
أ

ل البراءة صورا متعددة، فال ن يتخذ عقد الترخيص باستغال
أ

ويمكن ا
نه ترخيص بسي ط 

أ
وبموجبه يستطيع صاحب البراءة منح  (licence simple)الترخيص ا

ل البراءة ومنح ترخيصات  ل نسخة من الختراع ويحتفظ بحق استغال حق است غال
شخاص 

أ
ترخيصا من الباطن إل إذا نص  خرين، بينما ل يجوز للمرخص له منح الغيرآلال

                                                 
 .9113جويلية9الصادر بتاريخ  010 13قانون الملكية الفكرية الفرنسي رقم  1
حمد خليل: المرجع السابق، 2

أ
ل ا  .410.ص د.جال
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و مع  العقد على خالف ذلك،
أ

ن يكون الترخيص مقتصرا ا
أ

 licenceالقتصارو لكن يجوز ا
exclusive)  ) ل الختراع وبموجبه يستطيع صاحب البراءة منح حق احتكار استغال

له بعد ذلك وإل يعتبر هذا  للمرخص له فقط، فال يجوز لصاحب البراءة والغير استغال
                                                      .1ليداتق

و 
أ

كان الترخيص بسيطا ا
أ

مقتصرا فان طبيعة حق المرخص له ل تختلف  وسواء ا
ول يكون له  الحق في رفع دعوى التقليد، بل يبقى هذا الحق لمالك البراءة وهذا ما ٳستقر 

لماني فيؤخذ بحلول مختلفة و ،2عليه الفقه و القضاء في فرنسا
أ

ما في القانون ال
أ

يعترف  ا
 .    3بحقوق واسعة لصاحب الترخيص المقتصر

و جزئيا محدد النطاق 
أ

ل كليا ا ، كل هذا 4كما قد يكون عقد الترخيص بالستغال
نه قد يحدث تنافس بين المرخص لهم والمرخص مورد 

أ
حسب اتفاق العاقدين، ذلك ا

 التكنولوجيا.  
مر         

أ
ل ال بخطوة فعالة تتماشى مع  30-30هذا ولقد نهج المشرع الجزائري ومن خال

على بطالن  00التشريعات الحديثة للدول النامية، إذ نص في الفقرة الثانية من نص المادة 
         البنود المقيدة في عقد الترخيص.

 التوازن العقدي         
أ

وتح رم بذلك الدول النامية من هذه الشروط التي غالب ا ما تخل بمبدا
صحابها من  الستفادة من المنافع

أ
المنتظرة من إب رام هذه العق ود كل ذلك بسبب خشية ا

الختراع و معرفته من الغير، فمثل هذا الحظر القانوني يعد من ايجابيات هذا  ذيوع س ر
ي ضمان حرية التع

أ
امل بالتقنية القانون في هذا المجال لضمان حرية التجارة الدولية ا

المرخص بها، إذ تمثل هذه الش روط خطر على مصالح الدول النامية فغالبا ما يفرض الطرف 
ل ومعرفته  القوي في العقد شروط تعسفية في عقد الترخيص مقابل تنازله عن حق الستغال

سراره الصناعية
أ

 .  5الفنية وا
 

                                                 
1 Chavanne (A): Propriété incorporelle, Revue trimestrielle de droit   Commercial, Tome16, Paris, 
1971, pp 84- 85.        
2 Roubier (P): Op.cit, pp 266 -267.  
3 Roubier (P): Ibid, pp 268- 269. 

ولى، مك تبة دار الثقافة 4
أ

والتوزيع، عمان،   للنشر  د.صالح زين الدين: الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة ال
ردن،

أ
 121.، ص  2OOOال

ن الختراعات.5 
أ

 المشروع النهائي للقانون النموذجي للدول العربية في شا
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 الفرع الثاني: الشروط الشكلية 
ن يفرغ عقد الترخيص في شكل  09وفقا لنص المادة         

أ
وجب المشرع ا

أ
عاله، ا

أ
المذكور ا

ن المشرع لم يشترط 
أ

ن الك تابة واجبة إلثبات العقد و ليس لنعقاده، إذ ا
أ

مك ت وب، على ا
نه 

أ
مام موظف عمومي حتى تعتبر الك تابة مقررة لالنعقاد، كما ا

أ
إفراغ العقد في قالب رسمي ا

حوال
أ

و لإلثبات فإنها  و في ال
أ

التي ل تتبين فيها طبيعة الك تابة ما إذا كانت مقررة لالنعقاد ا
صل.    

أ
 الرضائية في العقود كا

أ
نها لإلثبات فقط تجسيد لمبدا

أ
  تحمل على ا

ن يتم عقد الترخيص ك تابة فانه ل بد من تسجيله في سجل            
أ

باإلضافة إلى ضرورة ا
ثره في مواجهة الغير إل 

أ
البراءات مع دفع الرسوم التنظيمية، حيث ل ينتج عقد الترخيص ا

بعد إتم ام إجراء التسجيل، فحسب ما هو متعارف عليه فان هذا اإلجراء يعد ضروري 
لغير من العلم بكل عقد و بقيمته القتصادية و العائد المنتظر لتمكين كل من السلطة و ا

ل مع فحص شروط العقد وبنوده، وبهذا يكون المشرع الجزائري قد تدارك  من هذا الستغال
الذي لم يشترط شكل خاص  90-10الخلل الذي كان حاصال في المرسوم التشريعي رقم 

  .1إلبرام عقد الترخيص
ثار

 
 لقانونية المترتبة على عقد الترخيصا المبحث الثاني: اال

ن عقد الترخ يص يقترب من عقد اإليج ار       
أ

فيطبق إذن النظام القانون ي لهذا  ،طالما ا
خير بحرص

أ
لتزامات الرئيسية التي ترد غالبا في  ،ال خذ بعين العتبار الشروط وال

أ
مع ال

   مثل هذه العقود.
جل دراسة  ،لذا         

أ
ثارو من ا

آ
القانونية المترتبة على هذا العقد، ل بد من النظر في  ال

لتزامات المترتبة على طرفيه  ) ال
 
 عن هذا العقد  ول(،المطلب اال

أ
قبل التطرق إلى ما ينشا

 ثاني(.ال المطلب)من منازعات لمعرفة كيفية تسويتها
ول: 

 
 االلتزامات المترتبة على طرفي العقدالمطلب اال

إن عقد الترخيص من العقود غير المسماة التي لم يفرد لها المشرع تنظيم خاص          
بها، وفي سبيل تحديد وإبراز ما يرتبه هذا العقد من التزامات وحقوق على طرفيه يقتضي 

مر الرجوع إلى القواعد العامة والى ما جرى عليه التعامل في مثل هذه العقود.
أ

 بنا ال
ن ع        

أ
  synallagmatique   قد الترخيص يعد من قبيل العقود التبادليةواعتبارا من ا

لتزامات المترتبة على عاتق طرفيه. فانه  ل بد من التعرض إلى ال

                                                 
                    (.99 )ج.ر العدد المتعلق بحماية الختراعات 9110ديسمبر  30المؤرخ في  90-10المرسوم التشريعي رقم  1
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ول: 
 
  االلتزامات المترتبة على المرخصالفرع اال

خرى ذات        
أ

بصورة المؤجر، فان المرخص ملزم باحترام التزامين قانونيين والتزامات ا
لتزامات القانونية في:  طبيعة تعاقدية، وتكمن ال

وال:-            
 
لتزام بالتسليم ا  ،ال

لتزام بالضمان.      ثانيا: -             ال
وال:

 
   االلتزام بالتسليم ا

لتزام بالتسليم، مبدئيا يلتزم المرخص بتسليم براءة من المهم           تحليل مضمون ال
الختراع و كذلك التحسينات إن كان لها وجود، كما يجب عليه فيما بعد نقل المعرفة 

 . 1الفنية
 
أ

 االلتزام بتسليم براءة االختراع: - ا
يقصد بالتسليم تمكين المرخص له من الحيازة والنتفاع بالختراع محل البراءة        

ل، فيلتزم صاحب البراءة نتيجة  مام هذا الستغال
أ

و حاجز ا
أ

ي عائق ا
أ

والمتناع عن وضع ا
ل كامل  لذلك بوضع تحت تصرف المرخص له جميع الوسائل الالزمة لضمان استغال

 خطط و نتائج الدراسة والتح اليل( حتى ولو لم يكن كال ) لالختراع موضوع الترخيص
   .2منصوص عليها في العقد إذ تعد من مشتمالت العقد

 االلتزام بنقل المعرفة الفنية: -ب 
لة براءة الختراع إلى التفاق على نقل          

أ
طراف عقد الترخيص مسا

أ
قد يتعدى اتفاق ا

و ما Savoir faireالمعرفة الفنية
أ

ي كل المعارف التقنية 3Know how  4يعرف ب ا
أ

، ا
المطبقة في الصناعة والتي ل تدخل في الختراع محل البراءة ولكنها تفيد المرخص له، إذ 

والت ي يحتفظ بها مالك ها سرا ليقوم  تعد لزمة لوضع تقنيات الختراع موضع تطبيق
و لينقله ا للغير مع اشت راط السرية

أ
ل ها بنفسه ا نه غالبا ما تكون، 6 5باستغال

أ
 ذلك ا

                                                 
1 Burst (J.J): Op.cit, p 15. 

حمد خليل: المرجع السابق، 2 
أ

ل ا  .411 ص د.جال
3Mousseron (J.M): Savoir-faire (Know-how), Encyclopédie Dalloz, 2 éme éd, Tome5,  Paris, 1993,p 
01.  

مريكي( ، دار الجامعة  4
أ

ساس القانوني لحمايتها )دراسة في  القانون ال
أ

ل وفاء محمدين: فكرة المعرفة الفنية وال د.جال
 .18و 17ص الجديدة للنشر، اإلسكندرية، دون سنة،

القانون المصري، كلية  مشروع تقنين وبين مشروع ال how-Knowد.سعيد يحي: تنظيم نقل المعرفة التقنية  5 
 .16ص ،9190الحقوق، جامعة الزقازيق،المك تب العربي الحديث،

Mousseron (J.M): Op.cit, p 02. 6  
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العمليات  المعلومات المتضمنة في براءات الختراع غير كافية بذاتها لستخدامها في
اإلنتاجية، بحيث يقتضي مثل هذا الستخدام الحصول على المعرفة الفنية السرية 
ن يكون مالكا لهذه المعرفة الفنية التي 

أ
المكملة لبراءة الختراع، لذا يرغب المرخص في ا

بحاث 
أ

حسن الظروف وبدون اللجوء إلى ال
أ

ل الختراع المرخص به في ا تمكنه من استغال
 التي قد تستغرق مدة طويلة وتكاليف باهظة.   

  التزام المرخص بالضـمان :اثاني
ل المقصود،           ن يسلم المرخص الختراع محل البراءة بحالة تصلح لالستغال

أ
ل يك في ا

ن يضمن للمرخص له استمرار النتفاع بالختراع محل البراءة انتفاعا هادئا 
أ

يضا ا
أ

بل يجب ا
 كامال.

و ظهر في الختراع عيب يمنع          
أ

فإذا وقع للمرخص له تعرض يعكر عليه النتفاع ا
ن يطالب المرخص بضمان التعرض في الحالة  النتفاع به

أ
و جزئيا، جاز للمرخص له ا

أ
كليا ا

ولى، وبضمان العيوب الخفية في الحالة الثانية. 
أ

 ال
 
 
يلتزم المرخص بضمان ما يبدر عنه من تعرض، عالوة  :االلتزام بضمان عدم التعرض -ا

 على ما يصدر عن الغير.
 ضمان التعرض الشخصي: -1

ن       
أ

ينا ا
أ

ساسا بتمكين المرخص له من النتفاع بالختراع محل البراءة را
أ

المرخص يلتزم ا
ن يمتنع عن كل ما من 

أ
على الوجه المقصود من عقد الترخيص، ولذلك كان لزاما عليه ا

ن يتعرض 
أ

ن يح ول بين المرخص له وبين هذا النتفاع، وبالتالي ل يجوز له ا
أ

نه ا
أ

شا
له، فمن وجب علي  qui doit״ه الضمان امتنع عليه التعرضللمرخص له في استغال

ne peut évincer  rgaranti1״.  
 ضمان التعرض الصادر عن الغير:2- 
عمال التي تصدر منه، بل يمتد          

أ
ل يقتصر ضمان صاحب البراءة )المرخص( على ال

ن المؤجر ل يضمن مبدئيا إل التعرض 
أ

إلى كل تعرض صادر عن الغير، وبالرغم من ا
ل البراءة،  مر يختلف في مي دان الترخيص باستغال

أ
القانوني الصادر من الغير، فان ال

ى التقليد إلى تطبيق واجب الضمان حتى ولو كان حيث تؤدي القواعد المتعلقة بدع و
التعرض فعليا وصادر من الغير، ومن ثمة يلتزم صاحب البراءة في حالة تقليد البراءة 

                                                 
حكام العامة(، دار المطبوعات الجامعية 1 

أ
بو السعود: العقود المسماة:عقد اإليجار )ال

أ
،  1999اإلسكندرية،  د. رمضان ا

  213.ص
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خير 
أ

موضوع الترخيص بمتابعة المقلد، وإذا امتنع رغم إنذار المرخص له فيجوز لهذا ال
 رفع دعوى الضمان ضده.

 :االلتزام بضمان العيوب الخفية -ب
قل نفعا للمشتري          

أ
و ا

أ
 العيب في محل العقد خلل فيه يجعله غير نافع ا

قل
أ

و لكان دفع فيه مقابال ا
أ

ق دم على التعاقد ا
أ

  .بحيث لو علم به لما ا
ساسه في نص المادة       

أ
ق.م.ج  899وضمان العيوب الخفية هو ضمان قانوني يجد ا

جر جميع ما يوجد بالعين المؤجرة من عيوب تحول 
أ

والتي تقضي:" يضمن المؤجر للمستا
و تنقص من هذا النتف اع نقصا محسوسا ولك ن ل يضمن العيوب التي 

أ
دون النتفاع بها ا

صراحة   ون مسؤول عن عدم وجود الصفات التي تعهد بهاجرى العرف بالتسامح فيها ويك
و خلوها من صفات ضرورية لالنتفاع بها، كل هذا ما

أ
 لم يوجد اتفاق يقضي بخالف ذلك". ا

ساس فان المرخص       
أ

ل  وعلى هذا ال ملزم بضمان الطبيعة التقنية القابلة لالستغال
ي ملزم بضمان 

أ
العيوب المادية الواردة على لالختراع موضوع البراءة المرخص به، ا

و عدم إمكانية التحصل على النتائج المتفق عليها...(
أ

 . 1 الختراع نفسه) كخطر النفجار ا
لتزام القانوني يفرض على المرخص تعويض المرخص له عن كل           ن هذا ال

أ
كما ا

ن المرخص 
أ

الخسائر التي يتعرض لها بسبب العيب الخفي، لكن الجتهاد القضائي قرر با
ويستبعد عيوب  ( vices de conceptionل يكون مسؤول إل عن عيوب التصور)

، لكن إذا تعهد والتزم 2ا المرخص لهوالتي يتحمله  (vices de fabricationالصنع)
المرخص بمراقبة ومتابعة عملية الصنع فان مسؤوليته فيما يتعلق بعيوب الصنع تكون 

 قائمة.
 المترتبة على المرخص له: تالثاني: االلتزاماالفرع 

يضا          
أ

ل براءة الختراع المنقولة إليه، كما يلتزم ا ساسا باستغال
أ

يلتزم المرخص له ا
 عن منح الترخيص. اإلتاوة المترتبةبدفع 
وال:

 
 التزام المرخص له باستغالل االختراع محل البراءة: ا

دوات       
أ

ن عقود نقل التكنولوجيا بصفة عامة وعقود التراخيص بصفة خاصة تعتبر ا
أ

بما ا
خيرة لها للتوس

أ
ع القتصادي للمؤسسات الصناعية الناقلة للتكنولوجيا، فان هذه ال

                                                 
1 Burst (J.J): Op.cit, p16.   
2 Mousseron (J.M):L´obligation de garantie dans les contrats d´exploitation de brevet 
d´invention, Hommages á Henry Desbois, DALLOZ, 1974 ,p 157.  
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و طريقة الصنع، فالمرخص 
أ

ل الختراع ا ن يقوم المرخص له باستغال
أ

ساسية في ا
أ

مصلحة ا
لها من طرف المرخص له.      ل عدم استغال ن يتجنب تجميد التكنولوجيا من خال

أ
 يحاول ا

ل الختراع محل البراءة، لكن يقع فالمرخص له ل يمتلك فقط         حق التمتع باستغال
ل لتزام بالستغال يضا ال

أ
ل  ؛على عاتقه ا فبمجرد إبرامه لعقد الترخيص يكون ملزما باستغال

ل شكليا فقط،  ن يكون الستغال
أ

ل شخصيا فعال، إذ ل يك في ا الختراع محله استغال
كبر قدر ممكن إلمكانياته طيلة مدة العقد حتى ولو 

أ
ل وفق ا فالمرخص له ملزم بالستغال

يا كان نوع عقد 
أ

و لم يتم التفاق على ذلك في العقد وهذا ا
أ

الترخيص بسيطا كان ا
 استئثاري.

له في         ن يصبح للمرخص له حق شخصي يمكنه من استغال
أ

ويترتب على هذا العقد ا
(  (Intuitue personnaeونظرا للطابع الشخصي لعقد الترخيص ذانطاق شروط العقد، ل

ل الختراع محل البراءة شخصيا ومن ثم ل يكون ن يقوم باستغال
أ

 من واجب المرخص له ا
له ول بالتنازل عن عقد الترخيص  هيجوز له التصرف في بمنح ترخيص للغير باستغال

  .الممنوح له

تاوات -ثانيا داء اال 
 
 :االلتزام با

طراف التفاوض حولها        
أ

ك ثر صعوبة وتعقيد والتي تفرض على ال
أ

من المسائل الهامة وال
ل واستعمال براءة  لة دفع الثمن نظير حصول المرخص له على حق استغال

أ
نجد مسا

ثناء 
أ

الختراع، ويتوقف تحديد اإلتاوة على عدة عوامل لسيما: درجة توازن قوى الطرفين ا
حرزته المفاوضات، وطبيعة الح

أ
قوق المراد نقلها، وما مدى درجة التقدم الذي ا

التكنولوجيا محل العقد في مجال صناعي معين وك ذا طبيعة الترخيص الممنوح بمعنى 
و غير ذلك وك ذا درجة العوائد المنتظرة وندرة التكنولوجيا 

أ
هل هو ترخيص استئثاري ا

 .2 1محل العقد..
 ناشئة عن عقد الترخيصطرق تسوية المنازعات الالمطلب الثاني: 

يقتضي تحديد النظام الذي يحكم المنازعات الناشئة عن عقد الترخيص تحديد ما إذا      
و عقد ترخيص دولي. 

أ
    كنا بصدد عقد ترخيص وطني ا

                                                 
حكام 1

أ
ل وفاء محمدين: اإلطار القانوني لنقل التكنولوجيا في ظل الجهود الدولية وا التكنولوجيا في قانون  نقل د.جال

 .48ص ،3339التجارة الجديد، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 
حمد محمد محرز: المشروع التجاري  2 

أ
 .22، ص 9110، دار النسر الذهبي للطباعة، مصر، -عناصره والتزاماته-د.ا
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ول: 
 
 حالة عقد الترخيص الوطنيالفرع اال

لما كان عقد الترخيص من العقود الملزمة للجانبين، فانه يولد حقوق ويرتب          
ن يؤدي إلى فسخه وإبطاله، 

أ
نه ا

أ
لتزامات من ش ا ل بهذه ال ي إخال

أ
التزامات، ومن ثم فان ا

و 
أ

ن يكونا شخصين مدنيين ا
أ

طراف عق د الترخيص تتنوع صفاتهم كا
أ

ن ا
أ

واعتبارا من ا
حدهما مدني وا

أ
و ا

أ
ي، فيكون من الضروري البحث عن المحكمة خر تجار آلتجاريين ا

 المختصة بالنظر في النزاعات الناشئة عن هذا العقد في كل حالة على حدة.    
ولى:   

 
و تجاريين. إذا ح الة ماالحـالة اال

أ
 كان طرفي العقد مدنيين ا

ي المرخص والمرخص له شخصين          
أ

يكون عقد الترخيص مدنيا إذا كان طرفاه ا
و بتنفيذ 

أ
ل ا لة من مسائل العقد المتعلقة بالستغال

أ
مدنيين، ثار بينهما نزاع حول مسا

لتزامات، كان القضاء المدني هو المختص للفصل فيه.  حدهما لال
أ

 ا
ما إذا كان طرفي العقد يتمتعون بصفة التاجر، في        

أ
كون النزاع الحاصل بينهما في ا

 هذه الحالة تجاري، ويرجع بذلك اختصاص الفصل فيه إلى القضاء التجاري. 
 ح الة ما إذا كان طرفي العقد مختلفي الصفة. :الحـالة الثانية

حدهما تاجر و       
أ

ن يكون ا
أ

خر غير تاجر، فنكون بصدد منازعة ذات طبيعة آلا با
، وطبقا للقاعدة العامة يرجع الختصاص إلى محكمة المدعى عليه وذلك استنادا 1مختلطة

ن " الدين مطلوب وليس محمول"، وتبعا لذلك فان الختصاص 
أ

إلى القاعدة التي تقضي با
و التجارية بحسب صفة العمل بالنسبة للمدعى عليه، فان كان 

أ
يعود للمحكمة المدنية ا

لتجاء إلى المحكمة المدنية باعتب ارها العمل بالنسبة إليه مدنيا فما ع لى المدعي إل ال
ن يرفع 

أ
ما إذا كان العمل تجاريا بالنسبة إليه فما على المدعي إل ا

أ
محكمة المدعى عليه، ا

مام المحكمة التجارية.        
أ

 دعواه ا
 حالة عقد الترخيص الدوليالفرع الثاني: 

ساسية من إبرام ال       
أ

طراف إذا كانت الغاية ال
أ

عقود الدولية هي التوصل إلى تنفيذ ال
هداف العقد الدولي، فانه ل يمكن استبعاد وقوع 

أ
لتزامات التي تعهدت بها تحقيقا ل لال

لتزامات، وفي هذا السياق فان الممارسة والتعامل في  خالفات بمناسبة تنفيذ هذه ال
طراف العاقدة إلى ضرورة

أ
دى بال

أ
الحتياط وضمان وتوقي  مجال التعاقدات الدولية ا

                                                 
ساليب وتقنيات إبرام العقود الدولية، 1

أ
 المطبوعات الجامعية،الجزائر ، دون سنة،ديوان  د.محمودي مسعود: ا

 .230ص
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ن  و لياتآالنزاعات المحتملة بإيجاد وإدراج 
أ

ميكانيزمات لحل الخالفات التي يمكن ا
  تحدث بمناسبة تنفيذ العقد الدولي

ي يتعدى نطاق حدود اإلقليم الوطني، فانه من         
أ

ولما كان عقد الترخيص دولي ا
ن يعين الصعب الرجوع إلى القانون الوطني لفظ مثل هذه النز 

أ
اع ات، لهذا ينبغي ا

و المحكم عندما يخلو العقد من الحلول، 
أ

العاقدون القان ون الذي يرجع إليه القاضي ا
ويك في في حالة التفاق على عرض النزاع على القضاء تعيين القانون الواجب التطبيق على 

ن اإلجراءات تخضع لقانون القاضي.  
أ

 موضوع النزاع ل
تفق عل       

أ
ما إذا ا

أ
ى عرض النزاع على التحكيم فانه يجب في هذه الحالة تعيين القانون ا

الذي يسري على الموضوع والقانون الواجب التطبيق على اإلجراءات، وفيما يخص هذا 
خير عادة ما يك تفي المتعاقدون باإلشارة إلى تطبيق القواعد التي وضعتها إحدى 

أ
القانون ال

ن التحكيم
أ

 .   1المنظمات الدولية بشا
 ةـــــــالخاتم

داة فعالة لنقل التكنولوجيا       
أ

ل براءة الختراع ا والمعارف  يعد عقد الترخيص باستغال
ستاذ كومب و الفنية،

أ
المرء المعرفة،  بعقد الترخيص ل يشتري   COMBEAUفحسب ال

 .2وإنما يشتري الهدوء والسكينة "
لية       

آ
همية هذه ال

أ
مام ا

أ
ل قام المشرع  ،ا مر بتنظيمها من خال

أ
 المتعلق 03-07ال

ل براءات الختراع،  ن تنظيمها اعتراه النقصباستغال
أ

 :لسيما من حيث ،على ا
طرافه  -

أ
لتزامات الواقعة على ا حكام عقد الترخيص، كعدم تنظيمه لال

أ
تنظيمه القاصر ل

خاصة التزام المرخص بالتسليم الذي ينبغي النص عليه بص ورة واضحة وملزمة بشكل 
ل الفعال كالمعرفة  ن يتضمن كل صور الختراع التي تسمح بالستغال

أ
دقيق بحيث يجب ا

ساعدة التقنية...بما يترتب على ذلك من نقل حقيقي الفنية والستشارات الفنية والم
 وفعال للتكنولوجيا المرخص بها،  

رغم نص المشرع على بطالن الشروط المقيدة المفروضة من قبل الطرف المرخص، إل  -
نه لم يضع قائمة

أ
ن وضعت تشريعات تعد  قامت غرار ما لها على ا

أ
به بعض الدول با

                                                 
 .230ص محمودي مسعود: المرجع السابق، د. 1

2 Combeau (J.D): Intervention aux débats sur le Know-how organisé par cahier du droit de 
l´entreprise, 1972, n.1, enquêtes, p.29.   
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و نموذجية في هذا الخصوص سواء على
أ

قاليم ا
أ

على مستوى  نطاق مشترك لمجموعة ا
 .وطني

ل براءة الختراع ،وعليه    ، إذ فالمشرع مدعو لوضع إطار متكامل لعقد الترخيص باستغال
وجه التعسف التي قد توجد في هذه 

أ
حكام هذا العقد  هو تالفي جميع ا

أ
الهدف من تنظيم ا

طراف، لسيما الضعيف منها الذي العقود وضمان للتوازن القتصادي للعقد وتشجيعا 
أ

لال
مثل لالختراع محل 

أ
ل ال مر الذي يضمن الستغال

أ
يكون غالبا من الدول النامية، ال

 البراءة.
 :قائمة المراجع
 :باللغة العربية

 : الكـتب-
مين الخولي:-1- 

أ
ك ثم ا

أ
موال التجارية، الطبعة   د.ا

أ
الوسيط في القانون التجاري، الجزء الثالث: ال

ولى، مطبعة نهضة مصر، الفجالة، القاهرة،
أ

 .   1964ال
   النظام القانوني لالختراعات في جمهورية مصر د.سميحة القليوبي: -2-

ول، مطبعة جامعة القاهرة، ، العربية، مجلة القانون
أ

 . 9191والقتصاد، العدد ال
حمد خليل: النظام القانوني لحماية الختراعات ونقل التكنولوجيا -3-

أ
ل ا  إلى الدول النامية، د.جال

ولى، منشورات ذات السالسل،  الطبعة
أ

 .9190 لكويت،اال
القانون    مشروع بين مشروع التقنين و Know-howد.سعيد يحي:  تنظيم نقل المعرفة التقنية -4- 

 .9190جامعة الزقازيق،المك تب العربي الحديث،المصري، كلية الحقوق، 
حمد محمد محرز: المشروع التجاري  -5- 

أ
، دار النسر الذهبي للطباعة، مصر، -عناصره والتزاماته-د.ا

9110. 
حكام العامة(، دار المطبوعات الجامعية-6- 

أ
بو السعود: العقود المسماة:عقد اإليجار )ال

أ
 د.رمضان ا

 . 1999اإلسكندرية،
ولى، مك تبة دار الثقافة -7-

أ
  للنشر  د.صالح زين الدين: الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة ال

ردن،
أ

 .2OOOوالتوزيع، عمان، ال
حكام -8-

أ
ل وفاء محمدين: اإلطار القانوني لنقل التكنولوجيا في ظل الجهود الدولية وا  نقل د.جال

 .3339التكنولوجيا في قانون التجارة الجديد، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 
ساس القانوني لحمايتها )دراسة -9- 

أ
مريكي( ، دار  في القانون                                      : فكرة المعرفة الفنية وال

أ
ال

  .الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، دون سنة
 دون سنة.  محمدي فريدة: محاضرات في عقد اإليجار، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، د. -10-
ساليب وتقنيات إبرام العقود الدولية،-11- 

أ
ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر  د.محمودي مسعود: ا

 ، دون سنة.
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 :النصوص القانونية-
مر رقم  -1-

أ
  (.44المتعلق ببراءات الختراع)ج.ر العدد  3330يوليو  91المؤرخ في  30-30ال

)ج.ر  المتعلق بحماية لختراعات 9110ديسمبر  30المؤرخ في  90-10المرسوم التشريعي رقم  -2-
                                  (.99 العدد
 .9113جويلية9الصادر بتاريخ  010-13قانون الملكية الفكرية الفرنسي رقم -3-  

ن الختراعات.-4- 
أ

 المشروع النهائي للقانون النموذجي للدول العربية في شا

 :باللغة الفرنسية
Ouvrages et livres : 
-1- Roubier (P): Le droit de la propriété industrielle, partie spécial, T.2, Éd du  
recueil Sirey, Paris, 1954.  
-2- Mousseron (J.M):L´obligation de garantie dans les contrats d´exploitation de 
brevet d´invention, Hommages á Henry Desbois, DALLOZ, 1974.              
-3- Chavanne (A), Burst (J.J): Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz, 3éme 
éd, Paris. Sans année de publication.    

Articles : 
-1- Chavanne (A): Propriété incorporelle, Revue trimestrielle de droit   Commercial, 
Tome16, Paris, 1971.        
-2-Combeau (J.D): Intervention aux débats sur le Know-how organisé par cahier du 
droit de l´entreprise, 1972, n.1, enquêtes, p.29.   
-3-Burst (J.J): Licence de brevet, J.CL.Comm, Annexes brevet d´invention, Fax 490,  
Éd 1991.              
-4-Mousseron (J.M): Savoir-faire (Know-how), Encyclopédie Dalloz , 2 éme éd, 
Tome5,  Paris, 1993.  
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 دور عقد الفرانشيز في نقل المعرفة الفنية
        حشود نسيمة  د.
  

أ
ستاذة محاضرة ا

أ
 ا

 العلوم السياسيةكلية الحقوق و
  2جامعة البليدة 

hachoud.sira@gmail.com  
 مقدمة : 

اليوم سلسلة من التغيرات التي لم يسبق لها مثيل، يشهد العالم القتصادي  
ساسا إلى انفتاحها على التطور التكنولوجي المتسارع، وحلول العولمة على 

أ
الراجعة ا

سواق، فكل هذه 
أ

صعدة، ظهور الشراكة الدولية واإلقليمية وزيادة تحرير ال
أ

جميع ال
هم المؤشرات التي تدل على التغ

أ
يرات الجذرية للبيئة المفاهيم الجديدة تعتبر من ا

ل دخول العالم لنظام اقتصادي جديد.  القتصادية من خال
لذا يجب على المؤسسات القتصادية مسايرة هذه التطورات وذلك بتوسيع  

ن مجال المنافسة 
أ

جل تحسين مردوديتها خاصة وا
أ

استثماراتها وتنويع منتوجاتها من ا
 نا في الوسق.مفتوح ومن ل قدرة تنافسية له لن يجد لنفسه مكا

نتيجة لذلك زاد اهتمام السياسيين والقتصاديين بالمؤسسات القتصادية  
هم محركات التنمية 

أ
خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تمثل ا

فهي النواة الحقيقية القتصادية والجتماعية لمرودها اإليجابي على القتصادي الوطني، 
عمال، لكن بالرغم من ذلك ومن الدور الذي تلعبه في والمركز الستراتيجي لقط

أ
اع ال

نها تتعرض إلى العديد من المشاكل 
أ

تحقيق التنمية القتصادي والرفاهية الجتماعية إل ا
 التي تعيق نشاطها.

لذا بغرض مسايرة هذه التطورات الجديدة والهائلة ذات الطابع العالمي، وكذا  
جل تلبية حاجات المؤسسات 

أ
القتصادية خاصة الصغيرة والمتوسطة وإزالة العوائق من ا

التي تعترضها، ظهرت عالقات اقتصادية جديدة تقوم على إبرام عقود دولية مهمة تتماشى 
ن العقود الكالسيكية 

أ
عمال، بما ا

أ
مع مختلف المصالح القتصادية وتناسب مجال ال

عقد المقاولة، عقد الوكالة، عقد القديمة التي جاء بها كل من القانونين المدني والتجاري ك
ئمة هذا المجال الذي يتميز بالسرعة المتزايدة في وتيرة  العمل وعقد البيع...عاجزة عن مال

 المبادلت التجارية وكذا بالزيادة المكبرة في حجم النشاط القتصادي.
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ساسيين،  
أ

عمال إلى سببين ا
أ

يرجع عجز العقود التقليدية على مواكبة مجال ال
ن حيث ي

أ
ساس ا

أ
عمال كونه يعد مجال معقدا على ا

أ
ول في تشعب مجال ال

أ
تمثل ال

عمال.
أ

 المصالح الجديرة بحمايتها متنوعة ومتعددة بتعدد المجالت التي يشملها قانون ال
ثر حتما على  

أ
كما تدخل ضمن مقاييس هذا المجال حسابات اقتصادية ستا

ما السب
أ

ثار السلبية  المؤسسة القتصادية ونشاطها المستقبلي، ا
آ

الثاني يمكن في ال
ثرها إل على 

أ
عمال للعقود المدنية، إذ ل ترتب ا

أ
طراف العقد، وهذا يعرقل فعالية مجال ال

أ
ا

طراف المتعاقدة ليشمل القتصاد الوطني للدولة ككل.
أ

 الذي يتعدى مصالح ال
مام عجز العقود الكالسيكية على  

أ
نه ا

أ
ل المعطيات السابقة يتضح ا من خال

عمال بسبب التفكير الضيق لهذه مواكب
أ

ة التطورات وعدم إمكانيتها على تنظيم مجال ال
ثر 

أ
النسبي لها استحدثت عقود دولية تالم هذا المجال المعقد تدعى بعقود العقود وكذا ال

عمال وتتجسد في عقد العتماد اإليجاري، عقد تحويل الفاتورة، عقد الفرانشيز وعقد 
أ

ال
دراستنا عقد الفرانشيز الذي يعتبر وسيلة حديثة لنقل المعارف التسيير وما يهمنا في 

، ويعود بالفائدة على كال الطرفين لما 1بطريقة تحقق مصالح طرفي العقد والتكنولوجيا
ن يشكل ذلك عبئا مالي على 

أ
يوفر لمانح الفرانشيز فرصة ممتازة لالنتشار السريع دون ا

سواق بسرعة.نفقاته الخاصة لما ير من فرصة الوصول إلى 
أ

 ال
جنبية  

أ
وبالنسبة للمستفيد فإن هذا العقد يعتبر وسيلة لجذب الستثمارات ال

ل التدريب الذي تتلقاه في المشاريع المقامة  ووسيلة لتطوير اليد العاملة الوطنية من خال
 مما يساهم في رفع ك فاءة القوة البشرية.

همية بالغة ف 
أ

ي تطوير اقتصاديات الدول نظرا لما يمثله المجال القتصادي من ا
ومواكبتها للتنمية، فكان ل بد من دراسة هذه التقنيات الحديثة التي ظهرت والتي من 
لها تحريك اقتصاد الدول  هم العقود التي يتم من خال

أ
بينها عقد الفرانشيز الذي يعتبر من ا

سلوب مبتكر ابتدعته الحاجات النامية والرقي بها إلى مصاف الدول المنتجة
أ

،  إذ يعتبر ا
و المشروعات وتوسع دائرة نشاطها، وذلك يكون 

أ
التجارية لزيادة حجم المؤسسات ا

يا كان نوعها، حيث يقوم العقد على فكرة مؤداها الترخيص باستعمال 
أ

بترويج السلع ا
ن المعرفة العالمة التجارية والسماح بالدخول في شبكة الفرانشيز، وكذا الستفادة م

الفنية، إذ يقوم عقد الفرانشيز بوجود اتفاق بين المرخص والمرخص له يتنازل بموجبه 
ول للثاني عن مجمل العناصر المكونة لهذا النشاط، وهذا العقد يعود بالفائدة على كل 

أ
ال

                                                           
حمد نور محمد، المحل في عقد المتياز التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية،  -1

أ
 .01، ص 2102ا
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و الممنوح له ، بالنتيجة سيؤدي إلى تطوير نشاطهم وتحقيق 
أ

واحد منهما سواء المانح ا
رباح له

أ
 م  .ا

همية موضوع البحث والتي ترمي إلى طرح اإلشكال التالي: 
أ

ومن هذا المنطلق تظهر لنا ا
ن يحقق دورا فعال في نقل المعرفة الفنية وبالتالي 

أ
كيف يمكن لنظام عقد الفرانشيز في ا

 تطوير المجال القتصادي؟ 
ول نخصصه  ولإلجابة على هذه الشكالية قسمنا دراستنا إلى: 

أ
لمفهوم مبحثين ال

 عقد الفرانشيز و الثاني لمجالت عقد الفرانشيز. 
ول: مفهوم عقد الفرانشيز

أ
 المبحث ال

يشكل نظام الفرانشيز إحدى التقنيات الجديدة للعصر الذي نعيشه في إطار  
كبر الوسائل فعالية لغزو 

أ
موال، فيعتبر من ا

أ
و تجميع رؤوس ال

أ
العولمة القتصادية ا

سواق الخارجية.
أ

 ال
مريكية، بالتحديد مع شركة "سينجر ظهر  

أ
ول مرة في الوليات المتحدة ال

أ
ل

لت
آ

دى  1سوينغ" لال
أ

مريكية إلى قيام الوليات المتحدة انجاح هذه الفكرة في ، حيث ا
أ

ل
ل حق امتياز  Coca-Colaشركة "كوكاكول"  بتطبيقها في مجال المشروبات من خال

لتوزيع منتوجاتها لبعض الفنادق، وفي مجال صناعة السيارات ظهرت شركة "محركات 
دوية

أ
 .2جينرال" وشركة "سيارات فورد" وكما طبقت هذه الفكرة في مجال صناعات ال

وروبا بواسطة شركة "باتا التشيكوسلو 
أ

فاكية" ثم انتقل عقد الفرانشيز إلى ا
حذية سنة 

أ
، فظهرت في 0290انشيز في سنة ، فتم إنشاء التحادية الفرنسية للفر 0221لال

" وغير ذلك من Holiday inو"هوليداي ان  YvesRocher3ا شركة "إيف روشيه فرنس
 العالمات التجارية والصناعية.

                                                           
1- al soraihy Yasser. La fin du contrat de franchise, thèse pour le doctorat en droit, Faculté de droit 
et des sciences sociales, Université de Poitiers 2008, P 08.  

سست سنة  Rexallشركة ريسكال  -2
أ

دوية تا
أ

نظر الوثيقة المنشورة في الرابط: 0212لتصنيع ال
أ

 .http:// www، ا
Rexall. Com/about. aspx  (01/00/2102.) 

سست سنة  Yves Rocherإيف روشيه  -3
أ

نظر وثيقة المنشورة على: 0211اسم لشركة مستحضرات تجميلية تا
أ

 .www، ا
En . Wikipédia. Org/ wiki/ Yves- Rocher (01/00/2102كذلك .) 

- Moussaoui Rafika, la franchise: Approche théorique tentative d'implantation en Algérie, les cas 
D'Yves Rocher, Mémoire de fin d'étude pour l'obtention, du Magister en Science Economique, 
Spécialité Marketing, Université Aboubekr  Belkaid, Tlemcen 2008, P 155. 
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غلبية الدول لسيما في الدول العربية للم
أ

نافع الجمة التي كما انتشرت تقنية الفرانشيز في ا
سواقها المحلية وتبدلتها التجارية الدولة

أ
 .1يؤديها والنعكاسات اليجابية على ا

ول من قام بتنظيم هذا العقد وذلك بصدور قانون القد كان المشرع  
أ

مريكي ا
أ

ل
، 0212ثم تبعه المشرع الفرنسي بموجب قانون دوبان سنة  0292الكشف الكلي سنة 

ولى منه، كما الذي اك تفى بفرض واجب 
أ

إعالم مسبق على مانح الفرانشيز في نص المادة ال
ما  0220صدر سنة 

أ
مرسوم يحدد معلومات عن مؤسسة المانح، مراحل وتاريخ إنشائها، ا

خضع كل عقد يتضمن نقال للتكنولوجيا 
أ

المشرع المصري فلم ينظم عقد الفرانشيز لكن ا
ن عقد الفرانشيز ي

أ
حكام قانون التجارية، وبما ا

أ
تمحور حول نقل المعرفة الفنية فإنه ل

حكام هذا القانون
أ

 .2يشمل با
وباعتبار هذا العقد جديد الظهور في الدول النامية من بينها الجزائر، فإنها لم  

مام الجتهادات 
أ

تعلن عليه في تشريعاتها رغم تكريسها له مما جعل الباب مفتوحا ا
 القضائية والفقهية.

ول: تعريف عقد ال
أ

 فرانشيز والمعرفة الفنيةالمطلب ال
نقل المعرفة موجبه شخص يدعى بمانح الفرانشيز بإن عقد الفرانشيز عقد يتعهد ب 

خر، يدعي الممنوح له وكذا يلتزم بتقديم المساعدة التقنية ف
آ

ي مقابل ذلك الفنية لشخص ا
شبكة تثمار المعرفة الفنية ويلتزم بدفع الثمن للمانح مقابل دخول يقوم الممنوح له باس

 الفرانشيز.
ول: تعريف عقد الفرانشيز

أ
 الفرع ال

صل مشتقة من فعل  
أ

ن  affranchirكلمة "فرانشيز" هي كلمة فرنسية ال
أ

وتعني ا
 تكون حرا تجاريا فإن الفرانشيز هو صيغة للتعامل التجاري بين طرفين.

ول:
أ

 " هو الطرف الذي يرخص اسمه التجاري Le franchiseur"الفرانشيز"   مانح ال
 Leوعالمته التجارية ونظام العمل الخاص به إلى الثاني: المستفيد من الفرانشيز "

franchisé تاوى مقابل حق الدخول في شبكة
أ

" وهو الطرف المستفيد والذي يدفع ا
الفرانشيز، إضافة إلى نسبة مئوية من إجمال مبيعاته مقابل حصوله على حق استخدام 

                                                           
عمال ملتقى  -1

أ
مريكي، ا

أ
نجلوا

أ
ناصري سفيان، الحماية القانونية للفرانشيز، دراسة مقارنة بين النظامين الفرنسي وال

عمال  في تطوير القتصادي الجزائري"، جامعة بجاية يومي الوطني حول
أ

 .729، ص 2102ماي  09و 02: "دور عقود ال
ثاره، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات  -2

أ
البشتاوي دعاء طارق بكر، عقد الفرانشيز وا

 .02، ص 2111العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين 
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طقة محددة ولفترة محددة هي فترة العقد بين اسم وشعار ونظام عمل المانح في من
 الطرفين.

ول  
أ

نه عقد الذي يمنح بمقتضاه الطرف ال
أ

ويعرف عقد الفرانشيز قانونيا با
)المانح( حق استخدام حقوق الملكية الفكرية )اسم التجاري ، العالمة التجارية،  براءة 

وزيع المنتجات وتقديم الخدمات الختراع...(، باإلضافة إلى المعرفة الفنية إلنتاج السلع وت
داء العمل في منطقة 

أ
إلى الطرف الثاني )المستفيد( لتنكينه من بدء النشاط التجاري وا

ل فترة محددة  .1الفرانشيز وخال
 الفرع الثاني: تعريف المعرفة الفنية

وله، ونقوم بعر 2هناك تعريفات عديدة لهذا المصطلح 
أ

ما ض مفهومين مختلفين ا
و الواسالمفهوم الفني 

أ
و الضيق وثانيهما المفهوم القانوني ا

أ
 ع.ا

ول
أ

و الضيق للمعرفة الفنية-ا
أ

 المفهوم الفني ا
صحاب هذا المفهوم إلى حصر فكرة المعرفة الفنية في حدود معارف  

أ
يذهب ا

ن تتعدى إلى غير ذلك من المجالت، وقد 
أ

وتقنيات الصناعة وعملية التصنيع فقط دون ا
من التفاقيات والمنظمات الدولية المعنية بنقل التكنولوجيا تبنت هذا المفهوم العديد 

نها:
أ

   وحقوق الملكية الفكرية، فكما عرفت غرفة التجارة الدولية مضمون المعرفة الفنية با
 .«لستخدام فعال لتقنيات صناعة ووضعها موضع الممارسةالمعارف التطبيقية الالزمة » 

مريكي هذ 
أ

صدرت ا المعنىكما تبنى القضاء ال
أ

حكامه إذ ا
أ

المحكمة  في بعض ا
مريكية حكما اعتبرت فيه حق المعرفة عبارة عن الطرق الجديدة 

أ
العليا في الوليات ال

ن حق المعرفة يعود إلى مرحلة من مراحل التصنيع 
أ

والسرية في الصناعة وذهبت إلى ا
يضا إلى المعلومات والتجارب المرتبطة بهذا الحق

أ
 .3وا

و الواسع للمعرفة الفنية ثانيا
أ

 المفهوم القانوني ا
نها: 

أ
ستاذ ماك دونالد المعرفة الفنية با

أ
عبارة عن معلومات فنية لها » يعرف ال

فضلية على منافسيه
أ

نها سرية والثانية تعطي لصاحبها ا
أ

ولى ا
أ

خذت بهذا «. ميزتان ال
أ

وقد ا

                                                           
عمال  -1

أ
ليات دعم ومساندة المشروعات الريادية والمبدعة لتحقيق التنمية، حالة الجزائر، من ا

آ
منصوري الزين، ا

، كلية العلوم 2101ماي  07و 02الملتقى الدولي حول اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحدثة، يومي 
 .07، ص 2101 القتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر

نور محمد، المرجع السابق، ص  -2
أ

حمد ا
أ

 ا
ثرها في عقد الفرانشيز، مجلة جامعة بابل، العلوم  -3

أ
عبد المهدي كاظم ناصر، نظام جيار طالب، المعرفة الفنية وا

 .292، ص 2112/ 12، العدد 09اإلنسانية، المجلد 
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لجنة حماية الملكية الصناعية المعنى بعض التفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية منها 
خذت به التفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الملكية 

أ
التابعة لغرفة التجارية الدولية، كما ا

 الفكرية تريبس.
و الواسع للمعرفة الفنية يتسع ليدخل مفهوم الوعليه فإن  

أ
مفهوم القانوني ا

، فهي ل تقتصر 1ية والماليةالمعرفة الفنية في جميع المجالت الصناعية والتجارية واإلدار
 على الجانب الصناعي فقط كما يذهب إلى ذلك القائلون بالمفهوم الفني.

ن المعرفة الفنية تتميز بمجموعة من الخصائص وهي السرية  
أ

والمالحظ ا
صالة وقابليتها لالنتقال.

أ
ي ال

أ
 والجدية ا

 المطلب الثاني: مزايا عقد الفرانشيز
العقود الهامة والمستحدثة، الذي شاع استعماله في يعد عقد الفرانشيز من  

العديد من الدول لما يمثله هذا العقد من وسيلة ناجحة لنقل المعرفة الفنية والمشاريع 
هداف المتعاقدين، حيث يعود بالخير على كال الطرفين نظرا 

أ
سلوب يحقق ا

أ
النتاجية، با

ل اللذان يستفيدان ك ثيرا من للمزايا التي يحققها على كل من صاحب العالمة والمستغ
ول)يز شعقد الفران

أ
يخدم القتصاد الوطني إذ يحقق له عدة فوائد تؤدي إلى وكذلك  (ا

 .(ثانيا)تطويره 
ول

أ
طرافه -ا

أ
 مزايا عقد الفرانشيز بالنسبة ل

نه رغم ذلك انتشر بسرعة  
أ

إن عقد الفرانشيز من العقود التجارية الحديثة، إل ا
الدول، ذلك نظرا للفوائد والمزايا التي يحققها على كل من مانح ومس الك ثير من 

( والممنوح له )ب(.
أ

 الفرانشير )ا
 
أ

و  : مانحايا عقد الفرانشيز بالنسبة للمانحز م-(ا
أ

الفرانشيز هو الطرف الذي يمتلك سلعة ا
و الخدمة في 

أ
و نظام عمل معين فهو الذي يقوم بترخيص استعمال المنتج ا

أ
و خدمة ا

أ
منتج ا

ي يتنازل عن عالمته التجارية لصالح الممنوح له الذي يقوم 2الفرانشيزعقد 
أ

، ا
برزها مايلي:

أ
لها، ويرتب عقد الفرانشيز عند إبرامه لصاحب العالمة عدة مزايا ا  باستغال

                                                           
1- L'législation et contrats, le contenu des accords de franchises, info – algeria @ franchise key. 
Com15/11/2019. 

 .27البشتاوي دعاء طارق بكر، المرجع السابق، ص  -2
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ساسي الذي يسعى إليه مانح الفرانشيز هو التوسع توسيع نشاط المانح -(1
أ

: إن الهدف ال
سواق

أ
، فعدم 1حمل تكاليف استثمارية عاليةتهدفة دون تالمس والنتشار السريع في ال

سمال الالزم قد يؤدي إلى بطء في توسيع نشاطه، وهذا ما يوفره له 
أ

توفر المانح على الرا
سمال المطلوب، 

أ
ن هذا المستغل يقوم بتوفير الرا

أ
الممنوح له في عقد الفرانشيز حيث ا

لتالي فهذا العقد يحقق لصاحب العالمة كما يقوم بتوفير اليد العاملة الالزمة للمشروع، با
سواق المحلية والدولية دون 

أ
و الخدماتية في ال

أ
و الصناعية و/ا

أ
انتشار عالمته التجارية و/ا

مواله الخاصة
أ

ن يكلفه ذلك مخاطرة با
أ

ي دون ا
أ

ن يفقد 2استثمار مباشر منه ا
أ

يضا دون ا
أ

، ا
خر المتنازل عن ملكية العالمة المستغلة عقديا من طرف المستغل، مخاطر بمعنى 

آ
ا

ن يتحمل في ذلك مخاطر الستثمار.
أ

 العالمة يوسع نشاطه ويحقق عائد مالي دون ا
بشركة ما لمستثمر جديد يعني  الخاص : إن منح حق الفرانشيزانتشار سمعة المانح -(2

افتتاح منفذ جديد لهذه الشركة في مناطق جغرافية جديدة، بالتالي فإن سمعة واسم 
الشركة سوف ينشران في هذه المناطق الجديدة مما يكسب المانح المزيد من العمالء في 

هذا ما يحقق توسيع وانتشار سمعة الشركة وذلك نظرا لوصول المنفذ الجديد، 
ل العديد من نقاط البيع المنتو جات ذات الجودة العالية والمشهورة عالميا من خال

 .3المنتشرة والقريبة من المستهلك
وبالتالي يؤدي توسع نشاط مانع العالمة وانتشار سمعة شرك ته إلى قوتها على  

و نوعية الخدمات المقدمة
أ

سعار ا
أ

 .4المنافسة في السوق سواء من حيث ال
قل زيادة العائد مع -(3

أ
: إن نجاح عقد الفرانشيز وانتشاره بسرعة يؤدي إلى زيادة تكلفة ا

رباحه بالمقابل حصول المانح على رسوم سنوية 
أ

المبيعات زيادة إيرادات المشروع وا
كنسبة لحجم المبيعات بالتالي الممنوح له يلتزم بدفع مسبقا مبلغا من المال لالنضمام 

تاوى إلى ما يسمى بشبكة صاحب العالمة ويدفع 
أ

كذلك المستعمل دوريا ما يسمى بال

                                                           
سمال الممنوحين الذين يتحملون مخاطر الستثمار حيث يعالج مشكلة  -1

أ
يكون توسيع شبكة الفرانشيز عن طريق را

سمال وذلك عن طريق منح حق الفرانشيز لمست
أ

 خارجها يقومون بسداد جزء تدبير الرا
أ

ثمرين جدد في نفس البالد ,ا
مواله الخاصة مع إمكانية اللجوء إلى البنك بنسبة محدودة.

أ
سمال المستثمر من ا

أ
 كبير من را

كاديمية للبحث القانوني، عدد  -2
أ

 .12، ص 10/2107إنجوال نسيمة، عقد الفرانشيز التجاري الدولي، المجلة ال
 .29عالسابق ، ص إنجوال نسيمة، المرج -3
يضمن عقد الفرانشيز لصاحب العالمة وجود واستمرارية وانتشار عالمته بالتالي هيمنته على السوق المحلي والدولي  -4

مول باهضه.
أ

ن يكلفه ذلك ا
أ

 دون ا
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، إذ هذا العقد يسمح 1فيقع على عاتق الممنوح له التزام مالي الذي يمثل مربح للمانح
رباح الممنوحة باإلضافة إلى رسوم 

أ
ل تحصيل نسبة محددة من ال بزيادة العائد من خال

 .2منح الفرانشيز
نوح له هو الطرف الذي يشتري حق : المممزايا عقد الفرانشيز بالنسبة للممنوح له -ب

الفرانشيز من المانح ويقوم بتشغيله بفتح مشروع، مستخدما في ذلك العالمة والسم 
نظمة التي يزودها به هذا المانح، ويكسب عقد 

أ
التجاريين المملوكين للمانح والعمل بال

 الفرانشيز للممنوح له عدة مزايا ومنافع تتمثل في:
( عنصر معنوي ذات طابع Know How) 3: المعرفة الفنيةالفنيةاك تساب المعرفة  -(1

، وتشمل كافة 4فكري وذهني، إذ تعد حق منقول معنوي يؤدي إلى تحسين اإلنتاج
المعلومات والخبرات الفنية والتجارية واإلدارية التي تكون قابلة للتطبيق العملي بما 

عن خبرة المانح وتجربته لتلك  يسمح للشركات باستعمالها، فهذه المعرفة الفنية ناتجة
المعلومات في المرافق العملية، وعليه فلجوء المؤسسات الوطنية والمتعاملين 
لية الفرانشيز يسمح لهم بالحصول على المعرفة الفنية التي 

آ
القتصاديين إلى استخدام ا

، 5حصل عليها صاحب الفرانشيز بعد تجربة طويلة في العمل واستثمارها في نشاطاتهم
ن تكون سريةل

أ
ن تكون حقيقية ومعروفة وا

أ
 .6كن يستوجب في المعرفة ا

: إن تقديم المساعدة التقنية والتجارية من الحصول على المساعدة التقنية والتجارية -(2
ساسية التي تقع على عاتق المانح المرتبطة بالتزام نقل المعرفة الفنية، 

أ
لتزامات ال بين ال

لتزام تفرضه طبيعة الع تحافظ على وحدة شبكات قد دون النص عليها، لكونها هذا ال

                                                           
ت يلتزم الممنوح له بتقديم حق الدخول إلى شبكة الفرانشيز والعائدات، النسب المئوية الواجب دفعها، المساهما -1

نظر/ مغبغب نعيم، الفرانشيز، دراسة في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 
أ

وتكاليف الدعاية، ا
 .219، ص 2112

ت الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، المنشورة على  -2
آ

حاسنين رانيا، المتياز التجاري الفرانشيز مستقبل المنشا
لك تروني:  .www. Entrepreneur. Com. 01/00/2102الموقع اإل

و الخبرة التقنية ذات طابع سري والتي تكون ضرورية لتحقيق وتنفيذ بعض  Know Howيقصد ب   -3
أ

المعرفة الفنية ا
هداف الصناعية، هكذا اعتبرتها اللجنة المهتمة بحماية الملكية الصناعية في المجال الدولي  

أ
الطرق التقنية ذات ال

وروبية المشتركة، مغبغب نعيم، المرجع السابق، ص التابعة للد
أ

 .22ول ال
 .97، ص 0222عمارة ماجد، عقد المتياز التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة  -4
يؤدي اك تساب المعرفة الفنية إلى توسيع مشاريع المؤسسات الوطنية والمتعاملين القتصاديين ويساعدهم على  -5

ك ثر، 
أ

جل الحصول على المعرفة الفنية وبهدف التوسع في السوق ا
أ

لهذا يعد عقد الفرانشيز مهما للدول النامية من ا
 الوصول إلى تحقيق التنمية القتصادية.

6- Kahn Michel, Franchise et partenariat, édition Dunod, Paris 2002, P 24. 
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و مستغل العالمة التجارية من تكرار 
أ

الفرانشيز وتضمن تطورها إذ تمكن الممنوح له ا
 النجاح الذي حققه مانع الفرانشيز.

راء يقدمها المانح وذلك عن  
أ

و ا
أ

و التجارية من نصائح ا
أ

تتكون المساعدة التقنية ا
اعدة في الحمالت اإلشهارية والستشارات القانونية التي يجب طريق برامج التدريب والمس

ن يتبعها الممنوح له لضمان تماشيها مع التخطيط والشكل والمظهر الموحد للشبكة 
أ

ا
ن تكون على مستويين، قبل مباشرة النشاط التجاري وبعد فتح 

أ
وهذه المساعدات يمكن ا

ل مدة تنفيذ العقد ي خال
أ

 .1مؤسسة الممنوح له ا
: إن العمل بنظام الفرانشيز يجنب الخسائر بحيث لحصول على مخاطر منخفضةا -(3

يضمن النجاح، نتيجة طبيعية للدعم الفني واإلداري والتسويقي المقدم من طرف صاحب 
كبر 2العالمة

أ
ن احتمال نسبة نجاح نشاط ما عن طريق حق الفرانشيز تكون ا

أ
، حيث ا

ول يكون نطاق بك ثير إذا ما تمت مقارنته بنسبة نجاح 
أ

خرى، فال
أ

نشطة المستقلة ال
أ

ال
نشطة الثانية فإن عدم تجربتها قد تزيد من احتمال فشلها.

أ
ما ال

أ
 تشغيلي مجرب، ا

: يستفيد الممنوح له تجربة وخبرة صاحب الستفادة من خبرة صاحب الفرانشيز -(4
و في مجال التسويق

أ
هذه الخبرة في  ، وتترجم3العالمة سواء في المجال اإلداري والتسيير ا

المتابعة المستمرة، هذا كله يساعد ، وكذلك في 4نظام العمل الرسمي وتدريب العاملين
رباح.

أ
كبر من ال

أ
خطاء وتحقيق نسبة ا

أ
 الممنوح له على تجنب ال

دارة -(5 ساليب التشغيل فعالية الإ
أ

: يقوم صاحب العالمة بتطوير وتحديث نظام وا
بتزويد العاملين في حق الفرانشيز ، كما يقوم 5الجودةبمراقبة الجيدة والفعالة ويقوم 

بمساعدة إدارية فقد يكون المستغل يملك الخبرة لكن ل يعرف كيف يوظفها، فيقوم 
نشطتهم 

أ
صحاب حقوق الفرانشيز في وضع خطة عمل لتنمية وتوسيع ا

أ
المانح بمساعدة ا

                                                           
1- Volb Batta, La discrimination à l'encontre des distributions en droit du la concurrence, Thèse 
doctorat, Université de >Paris 01, 1997, P 48. 

 .22البشتاوي دعاء طارق بكر، المرجع السابق، ص  -2
ن يحقق زيادة في رقم المبيعات لتسويق هذه المنتجات، فيحدد  -3

أ
يلتزم الممنوح له بتسويق منتجات المانح لذا عليه ا

دنى يجب مراعاته، كما يلتزم بعدم تسويق منافسة طيلة العقد. المانح في العقد حدا
أ

 ا
تدريب العاملي: يلتزم المانح بتدريب لدى الممنوح له وذلك بصورة دورس تلقى على العاملين في مركز التدريب وإما  -4

نظر الم
أ

ة، ا
أ

مر الذي يقضي بإرسال العاملين في بعثات خارجية إلى هذه المنشا
أ

ة المانح ال
أ

 .017رجع نفسه، ص في منشا
يقع على المانح التزام بمراقبة الجودة، بالتالي في حالة امتناع هذه المانح عن القيام بالرقابة سوف يؤدي إلى إسقاط  -5

نظر/ فلحوط وفاء 
أ

ك ثر ا
أ

حقه في العالمة التجارية، وذلك للحفاظ على السمعة التجارية العالمة للشبكة، لمعلومات ا
، ص 2111ة في عقود نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت عزيز، المشاكل القانوني

909 ،902. 
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للممنوح له الك ثير وتقديم لهم الخطوط العريضة لمباشرة نشاطهم، وكل هذا سوف يوفر 
 هو عليه في نشاط مستقل.من الوقت والجهد والمال على ما 

: يقوم مانح الفرانشيز بتقديم مزايا تسويقية عديدة للممنوح المساعدات التسويقية -(6
له، حيث يقوم بإعداد خطط تسويقية وترويجية متخصصة وعلى مستوى عال من 

المحلية واإلقليمية والدولية في نمو  المهنية، بحيث تساعد هذه الخطط التسويقية
و الخدمة، إذ يساعد صاحب العالمة المستغل على 

أ
اختيار نقاط بيع وانتشار المنتوج ا

سعار، القيام بالتوزيع 
أ

و توسيع الشبكة وتطوريها، تقديم الخدمات، فرض ال
أ

جديدة ا
وم الموازنة المالية والحسابية، بالتالي يقدم ما

أ
نح الفرانشيز واإلعانات والدعايات ا

 .1للمستغل خطط تسويقية مجربة ومعتمدة
ئتمانية من البنوك -(7  الممنوح له إلى القتراض من البنك لبدء التسهيالت ال

أ
: يلجا

نشاطه كونه متقدم جديد للحصول على حق الفرانشيز من شركة شهيرة وهي شركة 
المالي وذلك نظرا لثقتها المؤسسات المانح، بالتالي يسهل عليه الحصول على تمويل من 

بنجاح المشروع المجرب من طرف هذه المانح مسبقا، حيث يجعل نشاط الممنوح له 
مواله

أ
قل عرضة للفشل وبالتالي يطمئن البنك على ا

أ
 .2ا

 المزايا بالنسبة لالقتصاد الوطني -ثانيا
إن عقد الفرانشيز يؤدي دورا هاما في تبادل المعلومات والخبرات، فهو عقد  

ري للنشاط القتصادي لما يحمله من إيجابيات ك ثيرة لتطوير التجارة وكذلك يؤدي ضرو 
إلى تشجيع المنافسة وتقديمه لمنتجات وخدمات عالية المستوى ذو جودة عالمية، 
بالتالي تكريس واعتماد تقنية الفرانشيز على المستوى الوطني تعود بعدة فوائد ومزايا على 

 :الصعيد الوطني والمتمثلة في
 
أ

ل التدريب الذي  -ا يساعد نظام الفرانشيز في تطوير اليد العاملة الوطنية من خال
 .3تلقاه من طرف مانع الفرانشيز في مجال التشغيل واإلنتاج

لتحاق   -ب توفير مناخ استثماري متنوع يستفيد منه الدخل القومي ويهدف لال
 بمركب اقتصاديات الدول المتقدمة في ظل نظام العولمة الجديدة.

                                                           
 .092مغبغب نعيم، المرجع الساق، ص  -1
عمال  -2

أ
عمال الملتقى الوطني حول: عقود ال

أ
دوار جميلة، المبادئ العامة لعقد الفرانشيز في التشريعات الوضعية، ا

 .012، ص 2102ماي  09و 02تصاد الجزائري، جامعة بجاية يومي ودورها في تطوير الق
الصغير حسام الدين عبد الغني، ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنلوجيا، ندو اليبو الوطنية عن الملكية الفكرية،  -3

 .12، ص 2117مارس  29و 27كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مسقط 
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سواق بشكل واسع واستخدام طرق جديدة لإلنتاج والتسويق.  -ج
أ

 انفتاح ال
دخول المتيازات التجارية ووجود المنافسة مع الشركة المحلية في يؤدي إلى  -د

عمال الشركة المحلية واك تساب قدرات تساعد في 
أ

إعادة هيكلة وترتيب ا
 .1المنافسة الجادة مع الشركة العالمية وتطوير مشاريعها

يز صغار المستثمرين في إيجاد فرص استثمارية وتحقيق نشقد الفرايساعد ع -ز
رباح تساعد وتساهم في رفع المستوى الجتماعية والمالية للبالد وزيادة القوة 

أ
ا

ل من  الشرائية في القتصاد الوطني بالنتيجة تشغيل العاملة الوطنية واإلقال
 .2نسبة البطالة

ل نظام الفرانشيز توفير القدرات المالية والتسويقية  -و واإلدارية والفنية من خال
داء المؤسسات المحلية في مختلف 

أ
للممنوح له، مما يؤدي إلى تطوير ا

 الميادين.
يقلل هذا النظام من نسب السيولة المتسربة للخارج، وزيادة الستثمار في   -ي

المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يحفز الشركات المحلية على إعادة ترتيب 
وراق

أ
و الخدمة التي ا

أ
ها حتى تتمكن من المنافسة بما يرفع من جودة المنتج ا

تقدمها للمستهلك، هذا التطوير في المنتجات المحلية يساهمك في اللجوء 
 .3لتداول المنتج المحلي عوضا عن البضائع المستوردة

 المبحث الثاني: مجالت عقد الفرانشيز
لى الطرفين، إذ يحق للمانح توسيع نظرا للمزايا التي يضفيها عقد الفرانشيز ع 

ما الممنوح له فيستفيد من المعرفة الفنية ومن الدخول في 
أ

رباحه، ا
أ

عماله وزيادة ا
أ

شبكة ا
شبكة المانح وكذا اك تساب الخبرة، مما جعل عقد الفرانشيز ل ينطوي على مجال واحد 

هم إنما يتعدد بشكل يجعله يتماشى مع الوضع السائد وطبيعة النشاط التجار 
أ

ي، ومن ا
ول(، مجال التوزيع المجالت التي يسمها هذ

أ
ا العقد نجد مجال التصنيع )المطلب ال

 الثالث(.ت )المطلب الثاني(، مجال الخدما)المطلب 
 
 

                                                           
ل استعمال السم والعالمة التجاريين لمانح يؤدي عقد الفرانشيز إلى اك تساب  -1 الشركات الوطنية الشهرة من خال

 الفرانشيز بما يساعد هذه الشركات على النتشار العالمي.
 .17الصغير حسام الدين عبد الغاني، المرجع السابق، ص  -2
 .91البشتاوي دعاء طارق بكر، المرجع السابق، ص  -3
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ول: المجال الصناعيالمطلب 
أ

 ال
يرتكز نظام الفرانشيز في المجال الصناعي على نقل المانح للممنوح له المعرفة  

و المنتوجات، إذ يعطي المانح موافقته لتصنيع هذه 
أ

الفنية التي تسمح بإنتاج السلع ا
في ذلك خبرات المانح الذي يحدد ، مستعمال 1وعالمته التجاريةالسلع وبيعها تحت اسمه 

كد من ذلك يشرف المانح بنفسه على اإلنتاج، مواصفات قياسية يجب مراعاته
أ

ا، وللتا
ساس يقصد بعقد الفرانشيز الصناعي نقل المعرفة الفنية من صاحب العالمة 

أ
وعلى هذا ال

و تجميعها ويقوم المستغل بتصنيع وتوزيع 
أ

إلى مستغل العالمة لتصنيع المنتوجات ا
ن هذا  ، ويكون ذلك عن طريق2السلعة التي تحمل العالمة محل العقد

أ
الرخصة، ونجد ا

النوع منتشرا في مجال صناعات ك ثيرة منها صناعة تعبئة المياه الغازية مثل العقود التي 
مريكية، ويوبلي في فرنسا

أ
، وشركة توتال إلنتاج وتوزيع 3تبرمها شركة وكوكا كول ال

 المحروقات.
ن التسمية التي اطلقت على هذا النوع من العقود ل تتن

أ
اسب مع محل و يرى البعض ا

العقد الذي يتمثل في إنتاج مواد و بيعها و لذا يستحسن تسميته بعقد اإلنتاج و التجار ، 
و يمكن لصاحب العالمة الذي يرغب في إصدار عالمته إلى الخارج دون العتماد على 
و الذي يرغب في انشاء هذا النوع من العقد حتى في بلده ان يتبع إحدى 

أ
مواله الخاصة ا

أ
ا

 التالية : الطرق 
ولى

أ
ن ينشئ مع شريك محلي ، الذي ينتمي إلى دولة ما التي ترغب يمكن :  الطريقة ال

أ
ا

فيها ، مؤسسة مشتركة ، على ان يتحمل كالهما الخسائر و المخاطر و  الستثمار
رباح يتقاسمان

أ
سمال المؤسسة الذي يكون ال

أ
، فصاحب العالمة الذي شارك بجزء من را

            ،وده في عين المكان بطريقة مستمرة، نظرا لوجيمارس رقابته عليها مباشرة %11عادة 
ل تشبه هذه الطريقة الشركة المختلطة ؟ و

أ
نبإمكانه حماية المعرفة الفنية و لكن ا

أ
هذه  ا

موال نسبية ، إذ تختلف حصته 
أ

ن  المقدمةالطريقة تكلف صاحبها ا
أ

للشركة ، مع العلم ا
صحاب العالمات  هدف عقد الفرانشيز

أ
غلبية هو عدم توظيف ا

أ
موال ، لذا فإن ال

أ
لرؤوس ا

 يفضلون الطريقة الثانية .

                                                           
 .92ص مغبغب نعيم، المرجع السابق،  -1

2- Moussaoui Rafika, op cit, P 78. 
- Leloup Jean – Marie, La franchise droit et pratique, Ed Delmas 1991, P 27. 

لك تروني  -3 نظر الوثيقة المنشورة في الموقع اإل
أ

 www. en. Wikipedia. org/ wwik/ Yoplait- 35من المعلومات ا
01/00/2102. 
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ن يتبع صاحب العالمة هذه الطريقة ، و يسمى "صاحب العال الطريقة الثانية
أ

مة : يمكن ا
نه ي

أ
صلي " بحيث ا

أ
و ال

أ
خير الحقيقي ا

أ
ختار مستغل مستقل محلي ، إذ يطلق على هذا ال

و صاحب العالمة الظاهري و بموجب هذا ب "المستغل" ) 
أ

ساسي ( ا
أ

صاحب العالمة ال
ساسي مثل عقود 

أ
صلي مع صاحب العالمة ال

أ
العقد يتعاقد صاحب العالمة الحقيقي او ال

خير بدوره مع مستغل او مستغلين من الباطن .
أ

ن يتعاقد هذا ال
أ

خرى ، على ا
أ

 الفرانشيز ال
ساس حفاظه  يحتفظ صاحب العالمة بحقه في الرقابة على

أ
المستغلين من الباطن على ا

 ي السوق ، وعلى عالمته التجارية و مكانتها ف
أ

         بينه صلي المبرم ذلك بموجب العقد ال
 بين صاحب العالمة الظاهري.و
هذه الطريقة تعفي صاحب العالمة الحقيقي من تنظيم و مراقبة الشبكة في المنطقة و

 
أ

صلي و المستا
أ

 جرة إن صح التعبير لصاحب العالمة الظاهري .المحددة في العقد ال
طراف المتعاقدة ، فمن ايجابياته : و

أ
 لهذا العقد عدة إيجابيات و سلبيات لكال ال

تقريب مكان اإلنتاج من مكان البيع ، و بالتالي يستفيد صاحب العالمة من سوق جديد  -
ن نستن

أ
موال ضخمة ) مثل تسويق منتوجاته ( فيمكن ا

أ
نه يساهم على الذي يك فله ا

أ
تج ا

 تشجيع و تكييف عمليات التجارة الدولية .
نه يقوم بعملية اإلنتاج و التسويق ولعلى إستفادته  -

أ
اإلستفادة المزدوجة للمستغل بحيث ا

 تكون كبيرة و على النحو التالي : 
ي العناصر المعنوية لصاحب العالمة ) السم  -

أ
الستفادة من الستثمار المعنوي ا

 رفة الفنية لإلنتاج و لالتجار ...( العالمة التجارية ، المع تجاري ،ال
 المادي الذي يدخل به المستغل شبك ته .إستفادة صاحب العالمة من الستثمار -
             المختبرةصاحب العالمة وتجربته التقنية وتجربة إستفادة المستغل من تقنية و -

 . باستمرارالمجددة و
 عالمة صاحب العالمة للسوق المحلي . احتكار-

إذن هذا العقد الذي يمتاز بطابع مزدوج ) اإلنتاج و التسويق ( يعد الوسيلة المثلى لنقل 
ن يطبق كما يجب فعال لتفادي  إلىالتكنولوجيا من الدولة المتطورة 

أ
الدول النامية بشرط ا

خطاء ووقوع في سلبيات هذا العقد . ارتكاب
أ

 ا
ما عن سلبياته 

أ
 فهي : ا

بالتالي معرفة فنية ، و اك تسابإن صاحب العالمة الذي يساعد المستغل على  -
    السيطرة على التكنولوجيا ، فإنه قد يساهم في تكوين منافس له الذي يستغل
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نيمكنه التقنيات بطريقة قانونية وشرعية، ويستعمل هذه و
أ

يستمر في  ا
ل هذه المعرفة الفنية  رغم إنهاء العالقة التعاقدية و لتجنب الوقوع في  استغال

صحاب العالمات من الناحية مثل هذه المشاكل 
أ

يتم إختيار دولة تحمي حقوق ا
ن ل يمس و ل يخل بالنظام العام المحلي .

أ
 القانونية ، على ا

ك ثر المستغل و تحمل -
أ

 يجب تجنب التعاقد في دولة تكون قوانينها تحمي ا
ضرار الناتجة عن المستغل ) الصانع( على 

أ
مسؤولية عبء تعويض الغير عن ال

صلي .
أ

 صاحب العالمة ال
 الثاني: المجال التوزيعيلمطلب ا

ك ثر إلى مفهوم  
أ

انتشر الفرانشيز في المجال التوزيعي بصورة واسعة كونه يقترب ا
و المنتجاتالفرانشيز ومبادئه، في هذه الحالة يتم تقديم سرية المعرفة 

أ
، 1لتوزيع السلع ا

التي يقوم الممنوح له بتسويقها وبيعها لزبائن في إطار جغرافي محدد تحت اسم وعالمة 
المانح في فترة زمنية متفق علياه، حيث يقوم المانح بتقديم المساعدات الفنية في مجال 

، 2مانحالتسويق، كما يسمح للممنوح له باستخدام وسائل التسويق باتباع تعليمات ال
عمال الممنوح له كي يضمن 

أ
إضافة إلى ذلك يقوم المانح بممارسة الرقابة واإلشراف على ا

 .3بها حسن سير عملية اإلعالن، والتسويق والتوزيع نحو التجاه السليم والصحيح
 و يميز هذا النوع من العقد بين إتجاهين بالنظر الى مكانة صاحب العالمة و هي كالتالي : 

ي تن صاحب العالمة هو منعندما يكو -
أ

جا للسلع محل التعاقد و يوزعها عن طريق شبكة ا
منتجا ) صانعا( و موزعا في ان واحد ، بحيث و لكي ل تتكدس منتوجاته يكون ما يسمى 

و بما ان المنتج "شبكة التوزيع "التي التي يضع لها نظاما محكما و مميزا ) معرفة فنية...( 
ناعية و عالمة التوزيع هي عينها ، و في هذه الحالة فان هو الموزع فإن العالمة الص

ل للمستغل و لن العقد ليقع على التصنيع و إنما  صاحب العالمة يمنح حق اإلستغال
يتم التوزيع و بالتالي فالمستغل يكون بمثابة 'بائع التجزئة 'لمنتوجات صاحب العالمة ، 

نواعها الفرانشيز التوزيعي في مجال بيع السيار استخدام 
أ

جهزة ات بمختلف ا
أ

وكذلك ال

                                                           
 ..99السابق، ص مغبغب نعيم، المرجع  -1
النجار محمد حسين إبراهيم، عقد المتياز التجاري، دراسة في نقل المعارف الفنية، دار الجامعة الجديدة،  -2

 .77، ص 2110اإلسكندرية 
ياسر سيد الحديد، عقد الفرانشيز في ضوء تشريعات المنافسة ومنع الممارسات الحتكارية، دراسة مقارنة، مطابع  -3

 .90، ص 2111اهرة الشرطة ، الق
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دوات الكهربائية 1الكهربائية
أ

دوات التجميل وال
أ

زوت والزيوت وا
أ

، كذلك توزيع ال
لك ترونية  .2واإل

نه لة الموزع هو المنتج ) الصانع( ويكون في هذه الحا ل -
أ

إنما يلعب دور موزع بحيث ا
و يطلب من منتجين صنع لسلع معينة التي يقوم ببيعها 

أ
يختار مجموعة من سلع لبيعها ا

و هو الذي يصور و يصمم فكريا المنتوج الذي يرغب اإلتجار فيه 
أ

ثم يمنح ) التصميم او ا
 الفكرة ( للمنتج المستقل ليحقق له ماديا المنتوج .

بعدة كيفيات فالبسط منها ، ان يضع صاحب العالمة قائمة  يمكن تطبيق هذه الحالةو
المنتجين لتلك المواد و كل مستغل يتزود مباشرة من عند المنتجين او انشاء صاحب 
العالمة مركزية الشراء إذ يشتري باسم و لحساب المستغل وهنا يلعب دور وكيل بالعمولة 

عضاء الشبكة و هنا يؤدي  ، كما يمكن له ان يشتري باسمه مواد مختارة إلعادة
أ

بيعها ل
حيانا دور وظيفة التخزين مثله مثل البائع بالجملة .

أ
 ا

 الثالث: مجال الخدمات المطلب 
يقوم عقد الفرانشيز في مجال الخدمات عن طريق سماح صاحب العالمة  

للمستغل باستخدام اسمه وعالمته التجارية ليضعها على خدمات يقدمها المستغل في 
، حيث يقوم صاحب العالمة بوضع الخدمات تحت تصرف 3رقابته وإشرافهذلك تحت 

ي الممنوح له الذي يقوم بتقديمها للزبائن بعالمة واسم المانح.
أ

 المستغل ا
قد تم انتشار الفرانشيز في هذا المجال بسرعة كبيرة في قطاع الفنادق وخاصة  

مريكية منها
أ

انتشر في معظم مناطق  ، ثمو هو نوع من الخدمات ذات إستثمار ضخم ال
 ,Speedyالعالم، وامتداد استخدام الفرانشيز في عدة مجالت مثل صيانة السيارات )

Midas ) ومجالت الوجبات السريعة )و هو عقد خدمات ذات إستثمار ضعيفHut Mc 
Donald's Pizza( جير السيارات

أ
( والفنادق Europ- Cars, Hertz, avis( ومكاتب تا

(Hilton)4 و
أ

، و هناك خدمات ذات طابع معنوي و الذي ينصب على مجال التعليم ا
 .مساعدة مؤسسات عن طريق نصائح و إرشادات و التجميل 

                                                           
، 2100زمزم عبد المنعم، عقود الفرانشيز بين القانون الدولي وقانون التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة  -1

 .21ص 
 .99مغبغب نعيم، المرجع السابق، ص  -2
 .92ياسر سيد الحديدي، المرجع السابق، ص  -3

4- Benhadid Djallel, la franchise, Mémoire de fin d'études en vu de l'obtention du diplôme 
Ingénieur commercial, INSIM, P. G. S. M 2007, P 27.  
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ما على المستوى الوطني ففي الجزائر مثال، تم استحداث شبكة من قبل شركة  
أ

ا
لي وشركة 

آ
ك ثر من  Asteinخاصة جزائرية متخصصة في اإلعالم ال

أ
برمت ا

أ
د مع عق 21التي ا

لي، في 
آ

شركة جزائية تؤدي نفس النشاط مثال ذلك تقديم خدمات في مجال اإلعالم ال
لي

آ
لت اإلعالم ال

آ
 . 1المحاسبية، في التسيير، بيع وصيانة ا

 الخاتمة
ل دراستنا لدور عقد الفرانشيز في نقل المعرفة الفنية وبالتالي تطوير   من خال

ن هذا النوع من
أ

عمال استخدمها الواقع القتصادي  المجال القتصادي، يظهر ا
أ

عقود ال
 في المرحلة التي عجزت فيها العقود الكالسيكية عن مسايرة التطورات الجديدة العالمية.

لية متميزة نظرا للدول الكبير الذي يلعبه في زيادة  
آ

إذ يعتبر عقد الفرانشيز ا
الترخيص اقتصاديات المؤسسات وتسجيل حضورها في السوق، ذلك عن طريق 

باستعمال حقوق الملكية الفكرية وتقديم المساعدات الفنية وكذا إحداث نظم التسويق 
 واإلدارة ونقل التكنولوجيا والخبرات في معظم القطاعات اإلنتاجية والخدماتية.

نها تعد وسيلة نشر ثقافة  
أ

لية الفرانشيز إل ا
آ

لكن رغم هذه المزايا التي تحققها ا
خرى 

أ
يعتبر غزو ثقافي يؤدي إلى الستنزاف القتصادي الذي يؤثر في بالتالي ، شعوب ا

العمالت الصعبة، وتكون وسيلة إلخراجها من البلد مما يؤثر في القتصاد الوطني، كما 
ن هذه الوسيلة تعاني من ثغرات في بنيانها القانوني والتعاقدي على حد سواء نتيجة 

أ
ا

 سيطرة شركات كبرى قادمة من الخارج.
ن 

أ
نظمة القانونية غير معدة بشكل كاف كما ا

أ
لستقبالها، إضافة إلى غياب ي ال

طر العمل الخاصة بالفرانشيز في الدول المتلقية له، بالتالي غياب القو
أ

عد المنظمة لحركة اا
حالعمل فيها، 

أ
كامه كما هو حيث مازالت بعض الدول لم تضع له قواعد تشريعية تنظم ا

ن بالنس
أ

وهذا ما يطرح فرضية اللجوء إلى قوانين الدول التي  بة للمشرع الجزائري،الشا
 نظمت مثل هذه العقود.

عمال في المنظومة 
أ

ن الجزائر تسرعت في تبني عقود ال
أ

ل ما سبق يتبين لنا ا ومن خال
القانونية ولم تقم بدراسة الواقع القتصادي بل انجرف المشرع وراء اإلصالحات 

لذا يجب تنبيه المشرع الجزائري خاصة الغربية. القتصادية وقام باستنساخ هذه التقنيات
همية إصدار تنظيم قانوني خاص بهذا العقد يك فل حقوق وواجبات طرفيه، وكذا 

أ
إلى ا

                                                           
عمال ودورها في تطوير  -1

أ
عمال الملتقى الوطني حول، عقود ال

أ
عمال، ا

أ
تواتي نصيرة، اإلطار التطبيقي لعقود ال

 .711ص  ،2102ماي  09و 02القتصاد الجزائري، جامعة بجاية، يومي 
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هميته في الوضع الحالي الجزائري الذي تبنى سياسة القتصاد الحر وجذب الستثمارات 
أ

ا
داة مهمة وفعالة في دعم هذ

أ
 ا التوجه.الخارجية، حيث يمثل عقد الفرانشيز ا

 قائمة المراجع
ول  / المؤلفات     

أ
 ا

حمد نور محمد، المحل في عقد المتياز التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية،  -1
أ

 .2102ا
النجار محمد حسين إبراهيم، عقد المتياز التجاري، دراسة في نقل المعارف الفنية، دار  -2

 .، 2110ة الجديدة، اإلسكندرية الجامع
سيد الحديد، عقد الفرانشيز في ضوء تشريعات المنافسة ومنع الممارسات الحتكارية، ياسر  -3

 .2111طابع الشرطة ، القاهرة دراسة مقارنة، م
مغبغب نعيم، الفرانشيز، دراسة في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  -4

20112. 
 .0222ة العربية، القاهرة عمارة ماجد، عقد المتياز التجاري، دار النهض -1

فلحوط وفاء عزيز، المشاكل القانونية في عقود نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، منشورات  - 6
 .2111الحلبي الحقوقية، بيروت 

زمزم عبد المنعم، عقود الفرانشيز بين القانون الدولي وقانون التجارة الدولية، دار النهضة  -7
 .2100العربية، القاهرة 

 ثانيا / مذكرات 
ثاره، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون - 

أ
البشتاوي دعاء طارق بكر، عقد الفرانشيز وا

 .2111الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين 
 ثالثا/ المجالت :

ثرها في  - 1
أ

عقد الفرانشيز، مجلة عبد المهدي كاظم ناصر، نظام جيار طالب، المعرفة الفنية وا
 .2112/ 12، العدد 09جامعة بابل، العلوم اإلنسانية، المجلد 

كاديمية للبحث القانوني، عدد  -2
أ

إنجوال نسيمة، عقد الفرانشيز التجاري الدولي، المجلة ال
10/2107. 

 :رابعا / الملتقيات 
وجيا، ندوة البيو الصغير حسام الدين عبد الغني، ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنل -0

مارس  29و 27الوطنية عن الملكية الفكرية، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مسقط 
2117. 

ليات دعم ومساندة المشروعات الريادية والمبدعة لتحقيق التنمية، حالة  -2
آ

منصوري الزين، ا
عمال الملتقى الدولي حول اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات 

أ
الحدثة، يومي الجزائر، من ا

، كلية العلوم القتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر 2101ماي  07و 02
2101. 
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ناصري سفيان، الحماية القانونية للفرانشيز، دراسة مقارنة بين النظامين الفرنسي  -7
عمال  في تطوير ال

أ
عمال ملتقى الوطني حول: "دور عقود ال

أ
مريكي، ا

أ
نجلوا

أ
قتصادي وال

  2102ماي  09و 02جامعة بجاية يومي الجزائري"، 
عمال الملتقى الوطني حول:  -9

أ
دوار جميلة، المبادئ العامة لعقد الفرانشيز في التشريعات الوضعية، ا

عمال ودورها في تطوير القتصاد الجزائري، جامعة بجاية يومي 
أ

 .2102ماي  09و 02عقود ال
عمال تواتي نصيرة، اإلطار  - 5

أ
عمال الملتقى الوطني حول، عقود ال

أ
عمال، ا

أ
التطبيقي لعقود ال

 ، 2102ماي  09و 02اية، يومي ودورها في تطوير القتصاد الجزائري، جامعة بج
لك ترونية   :خامسا/ المواقع ال

ت الصغيرة والمتوسطة في الدول  -1
آ

حاسنين رانيا، المتياز التجاري الفرانشيز مستقبل المنشا
لك تروني:العربية،   .www. Entrepreneur. Com01/00/2102 المنشورة على الموقع اإل

جنبية : 
أ

 سادسا / المراجع باللغة ال
1- al soraihy Yasser. La fin du contrat de franchise, thèse pour le doctorat en 

droit, Faculté de droit et des sciences sociales, Université de Poitiers 
2008.  

2- Volb Batta, La discrimination à l'encontre des distributions en droit du la 
concurrence, Thèse doctorat, Université de >Paris 01, 1997. 

3- Moussaoui Rafika, la franchise: Approche théorique tentative d'implantation 
en Algérie, les cas D'Yves Rocher, Mémoire de fin d'étude pour 
l'obtention, du Magister en Science Economique, Spécialité Marketing, 
Université Aboubekr  Belkaid, Tlemcen 2008. 

4- Kahn Michel, Franchise et partenariat, édition Dunod, Paris 2002. 
5-  Leloup Jean – Marie, La franchise droit et pratique, Ed Delmas 1991. 
6- Benhadid Djallel, la franchise, Mémoire de fin d'études en vu de l'obtention 

du diplôme Ingénieur commercial, INSIM, P. G. S. M 2007.  
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 المحور الرابع
عمال

أ
 الجرائم التي تنصب على عقود ال

 
 

عمال في التشريع الجزائري  الخصوصيات-1
أ

 .الموضوعية للجرائم الماسة بعقود ال
 (يحي فارس بالمدية جامعة)بن يوسف القي  نعي د.                                                                             

 .بونزي الهرمي كنموذج لجرائم الحتيال الستثماري  مخطط-2
 (الجزائر -بالمدية  جامعة يحي  ى فارس) د.الحسين عمروش                                                                    
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الخصوصيات الموضوعية للجرائم الماسة بعقود 
عمال في التشريع الجزائري 

أ
 ال

  القيــنعي بن يوسفد. 
ستاذ محاضر   
أ
 ا

أ
 قسم ا

  الحقوق و العلوم السياسية كلية
 يحي فارس بالمدية جامعة

benublida@gmail.com   
 

 مقدمة:
إن الحياة القتصادية تعرف تطورا سريعا بفضل التطور التكنولوجي و بروز ما 

و العالم 
أ
عمال التي الفتراضييعرف بالبيئة الرقمية ا

أ
فرز ما بات يعرف بالعقود ال

أ
، فا

ثيرها تمتاز بالطابع الدولي و
أ
لكبير على العجلة القتصادية للدول لرتباطها اتا

 .بالستثمار
صبح

أ
ين ا

أ
خرى تطورات ا

أ
عمال كغيرها من العقود عرفت هي ال

أ
 تإن العقود ال

ص فكان لبد من حمايتها بنصو ،المسماة بالعقد اإللك تروني بوجه عامتبرم إلك ترونيا و
 القتصادث لخصوصية خاصة النصوص الجنائية، حيقانونية تتماشى وهذا التطور و

فعال إجرامية مستحدثة
أ
 .المتميز بالحركية الدائمة ظهرت ا

مام هذه الخصوصية اتخذت التشريعات الجنائية بما فيها المشرع الجزائري هذه 
أ
ا

ضحى ما يسمىص الجنائية والطبيعة في وضع النص
أ
حديثا بالقانون الجنائي  لدرجة ا
عمال حيث خرج فيها المشرع الجنائي في 

أ
حكامه عن القواعد العامة المعروفة لل

أ
بعض ا

خر إجرائيفي القانون الجنائي منها ما هو موضوعي 
 
 .وا

 الجزائري  كيف كرس المشرع الجنائي نطرح اإلشكالية التالية: بناء عليهو
عمالفيما يخص  الموضوعيةخصوصية ال

أ
           بما يتماشى  الجرائم المتعلقة بعقود ال

ي ؟حمايتهاو
أ
لى ا  صائبا في ذلك؟ كان ىمد وا 

 
 
 

mailto:benublida@gmail.com
mailto:benublida@gmail.com
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و اختصارات مخلة وظفنا  و لإلجابة عن اإلشكالية المطروحة
أ
و دون إطالت مملة ا

 الخطة التالية: بإتباع، مستعملين في ذلك مراجع مختلفة و متنوعةالمنهج التحليلي 
ول:

أ
 .التجريمخصوصية  المبحث ال

ول:
أ
 .الركن الشرعيمن حيث  المطلب ال

 الركن المادي.من حيث  المطلب الثاني:
 .الركن المعنويمن حيث المطلب الثالث: 

 .المسؤولية الجزائية إسنادخصوصية  المبحث الثاني:
ول:

أ
 .نطاقهامن حيث  المطلب ال

 .موانعهامن حيث  المطلب الثاني:
 الخاتمة.

 

ول: 
أ
 التجريم خصوصيةالمبحث ال

هو نتيجة للقاعدة الجنائية شقان، شق التكليف و نقصد به التجريم، و شق ثاني 
ول يتمثل في 

أ
عليه سوف نحصر الخصوصية في التكليف فقط من خلل  و الجزاء،لل

ركان الجريمة بوجه عام 
أ
وإبراز خصوصيات ا

أ
عمال. التي تمس بعقد ا

أ
 بعقود ال

ول: 
أ
 الركن الشرعيمن حيث المطلب ال

همية بر تعي
أ
ركان الجريمة رغم اعتراض البعض، حيث له ا

أ
الركن الشرعي من ا

 دستوريا
أ
من  85نصت المادة  كبيرة في حماية الحقوق و الحريات الفردية لذا اعتبر مبدا

، فهو (0) « ل إدانة إل بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم»  6102دستور 
ن ال بين ما هو مباح و ما هو الفاص يعتبر

أ
فعال اإلباحةمجرم، ل

أ
صل في ال

أ
 .ل

ول:
أ
 التفويض التشريعي الفرع ال

هم عناصر الركن الشرعي للجريمة
أ
 الشرعية الجنائية الذي يعني حصر  (6)إن ا

أ
مبدا

من بغير قانونالجرائم و العقوبات في القانون
أ
و تدابير ا

أ
، (3)، فل جريمة و ل عقوبة ا

                                                           
 6102مارس  12المؤرخ في:  10-02دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفقا للقانون رقم:  – (0)

المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الرابع عشر، 
 .6102مارس  10المؤرخة في: 

و شروط الركن ا – (6)
أ
 لشرعي للجريمة في:تتمثل عناصر ا

 خضوع الفعل لنص التجريم؛ -
ن يكون النص صالح للتطبيق من حيث الزمان و المكان؛ -
أ
 ا
سباب اإلباحة. -

أ
ن ل يكون الفعل ضمن ا

أ
 ا
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فمصدر التجريم و العقاب هو القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية كونها صاحبة 
ن يكون مك توبا و صادرا في الجريدة  الختصاص

أ
 الفصل بين السلطات، و ا

أ
وفقا مبدا

 الرسمية.
ن الحياة القتصادية تمتاز بالحركية و السرعة

أ
، ناهيك عن التعقيد و التنوع بما ا

خذ مج
أ
يفلت و بالقتصادقد يطول مما قد يضر  راه العادي فإن النصوالتجريم إذا ا

المشرع التنازل بعض الشيء عن  ىكان لزاما عل المجرمين من المتابعة الجزائية
صلحياته عن طريق التفويض التشريعي لمواجهة المشكلة و تحقيقا لمبدإ الفصل 

 المرن بين السلطات.
سناد جراء بمقتضاه يتم ا  ن التفويض يمثل ا  ممارسة اختصاص معين لسلطة  ا 

خرى، و ذلك بغية تحديد الجرائم نتيجة عدم تماشي المبادئ التقليدية لقواعد 
أ
ا

ن ذلك ل يعني تجريم 
أ
قتصادية، غير ا القانون الجنائي على متغيرات السياسة ال 

نما  تحديد عناصر الجريمة بدقة شديدة فعال لم يجرمها النص التشريعي و ا 
أ
 .(4)ا

ن يكون ى التشريع الجزائري فقد كرسه المشرع و بالرجوع إل
أ
ليات كا

 
بعدة ا

حيانا مناشير، 
أ
و قرارات، و ا

أ
و مراسيم، ا

أ
وامر، ا

أ
في العديد من و ذلك التشريع با

 المواضع منها:
 0707يوليو  60المؤرخ في:  10-07للقانون رقم: الجمركي طبقا  جريمة التهريب -

 ؛(8)المتعلق بقانون الجمارك المعدل و المتمم
المتعلق  6117فبراير  68المؤرخ في:  13-17 رقم: من القانون 04و  03 المادتين -

 ؛(2)المعدل و المتمم بحماية المستهلك و قمع الغش
المتعلق بالقواعد  6114يونيو  63المؤرخ في:  16-14 رقم: من القانون 31و  67 المادتين -

 .(0)المعدل و المتمم المطبقة على الممارسات التجارية

                                                                                                                                   
مر رقم:  – (3)

أ
ولى من ال

أ
نظر المادة ال

أ
مر رقم: ا

أ
المتضمن قانون العقوبات،  0722يونيو  12المؤرخ في:  082-22ال

ربعين، المؤرخة في: الجريدة الرسمية 
أ
 .0722يونيو  00للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد التاسع و ال

ركان(، مجلة دفاتر السياسة  – (4)
أ
                إيهاب الروسان، خصائص الجريمة اإلقتصادية ) دراسة في المفهوم و ال

، 6106ة، جامعة  قاصدي مرباح بورڤلة، الجزائر، جوان العدد السابع، كلية الحقوق و العلوم السياسي القانون،و
 .50ص 

 .0707يوليو  64الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد ثلثين، المؤرخة في:  – (8)
رس ما 15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الخامس عشر، المؤرخة في:  – (2)

6117. 



ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي                                                                                                   
 )الجزائر(يحي  ى فارس بالمدية  جامعة-والعولمةالسيادة  مخبر-السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

عمال
أ
 عقود ال

 

 
322 

 

ن العديد من   -
أ
فعال كما ا

أ
سها تجريمها بمقتضى  جاءال

أ
وامر و على را

أ
ا

مر
أ
              المعدل  المتعلق بمكافحة التهريب 3550غشت  32 المؤرخ في: 50 -50 :ال

مر رقم:  ، و الجرائم المتعلقة بالصرفو المتمم
أ
 33-60المنصوص عليها بمقتضى ال

مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين المتعلق بقمع  6660يوليو  56المؤرخ في: 
لى الخارج المعدل و المتمم موال من و ا 

أ
 .(6)بالصرف و حركة رؤوس ال

 
أ
و ذلك بك ثرة النصوص  تضخم التشريع الجنائين التفويض خلق لنا مشكلة غير ا

خرى تتعلق بازدواجية  القانونية المتعلقة بالتجريم و العقاب
أ
دى إلى مشكلة ا

أ
مما ا

و التي قد تؤدي بدورها إلى العقاب مرتين عن     صور التجريم بتعددالتجريم و ذلك 
فعل واحد و هذا يشكل خرق جوهري لقاعدة إجرائية، فل يتابع الشخص مرتين عن 

مثلتها نجد العديد من الجرائم الواردة في القانون 
أ
المتعلق  13-17فعل واحد، و من ا

 .(3)العقوبات لمعرفة العقوبةبحماية المستهلك و قمع الغش تحيلنا إلى قانون 
نه 

أ
فهو يبقى عتراض بعض فقهاء القانون الدستوري لفكرة التفويض او رغم إل ا

، لذا فنطاق تطبيقه في هذا المجال محدد بدقة و به ضروري لمسايرة الحركة اإلقتصادية
 تتغير ملمح الركن الشرعي للجريمة.

 :التفسير الموسع للنصوص الجنائية الفرع الثاني:
هم التزام يقع على عاتق القاضي الجزائي يتمثل في 

أ
 الشرعية يخلق ا

أ
إن مبدا

والتفسير يعني البحث عن إرادة و الرغبة الصريحة  التفسير الضيق للنص الجنائي
، فدوره كاشف و ليس منشئ للقاعدة الجنائية مما يتحتم عليه للمشرع من وضعه للنص

دام المشرع يمكنه متابعة  جرائم جديدة ماتبعا لذلك حظر القياس حتى ل يخلق 

                                                                                                                                   
ربعين، المؤرخة في:  – (0)

أ
يونيو  60الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الواحد و ال

6114. 
غشت  65الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد التاسع و الخمسين، المؤرخة في:  – (6)

6118. 
ربعين، المؤرخة في:  هورية الجزائريةالجريدة الرسمية للجم –

أ
يوليو  01الديمقراطية الشعبية العدد الثالث و ال

0772. 
عمال، رسالة دك توراه في القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  – (3)

أ
سفيان بن قري، إزالة تجريم قانون ال

 .35-30، ص ص 6107جامعة مولود معمري بتيزي وزو، الجزائر، فيفري 
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ساسية و هي التفسير 
أ
التجريم بتعديله لقانون العقوبات، لذلك تحكمه ثلث مبادئ ا

 .(4)ثم حضر القياس، إضافة إلى تطبيق قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم الدقيق
عمال 

أ
صل فإنه في مجال ال

أ
بعقودها ولذات  والجرائم الماسةإذا كان هذا ال

قرالدواعي 
أ
سباب ا

أ
من صنيع  وهذا التوجهالتوسع في تفسير النصوص الجنائية،  وال

موال 
أ
، حيث وائ تمان الشركاتالقضاء الفرنسي خاصة في مجال الجرائم الماسة بال

خلق القاضي لنفسه سياسة فريدة في هذا المجال إذ لم يتقيد بحرفية النص حماية 
ي انزل قات

أ
عمال من ا

أ
 .(8)لحياة ال

 الركن المادي من حيثالمطلب الثاني: 
ركان الجريمة بوجه عام، فهو ي يعتبر

أ
هم ا

أ
حد ا

أ
من  خرج الجريمةالركن المادي ا

همية  له، و إلى العالم الخارجي الفكر
أ
تتجلى في كونه يحدد لنا المسؤول جزائيا  بالغةا
نه يبين لنا مرتكب الجريمة،

أ
كما يحدد المركز القانوني للمساهمين في الجريمة في  ل

 حالة تعددهم.
خرى على الركن المادي، و نظرا 

أ
عمال تقوم هي ال

أ
إن الجرائم الماسة بعقود ال

وجه لطبيعتها كان الخروج عن بعض القواعد العامة التي تحكمه و ذلك من خلل 
أ
ا

 .متعددة
ول: 

أ
 طبيعة السلوك المجرمالفرع ال

ول عناصر الركن المادي،        
أ
هو الحركة العضلية التي يقوم بها الفاعل فيعد السلوك ا

التكييف القانوني وصف الجريمة و فبه نحددلرتكاب جريمته، فل جريمة دون فعل، 
 لها.

الجرائم  معظمالقيام بعمل منهي عنه قانونا و بالسلوك قد يكون بصورة إيجابية و
مور به 

أ
هي إيجابية، و يقابله السلوك السلبي و هو امتناع الشخص عن القيام بعمل ما

و امتناع الزوج عن دفع النفقة المقررة 
أ
قانونا كامتناع القاضي عن الفصل في القضية ا

                                                           
شرف توفيق شمس الدين، شرح قانون العقوبات: القسم العام ) النظرية العامة للجريمة و العقوبة(، الطبعة  – (4)

أ
ا

ك توبر الهندسية، القاهرة، 
أ
 .20ص ، 6108الرابعة، مطبعة ا

عمال )جرائم الشركات التجارية  – (8)
أ
رشيد بن فريحة، خصوصية التجريم و العقاب في القانون الجنائي لل

بوبكر بلقايد بتلمسان، 
أ
نموذجا(، رسالة دك توراه في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ا

 .55، ص 6102/6100الجزائر، 
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خر السلبي المتناعهناك ه، إذ ، و المشرع ل يميز بين نوعيقضاء
 
إيجابي فكلهما  و ا

 .(0)انونامعاقب عليه ق
خرى تعرف الصورتين معا للسلوك 

أ
عمال هي ال

أ
إن الجرائم الماسة بعقود ال

ين يمتنع الفاعل عن تنفيذ 
أ
نها يغلب عليها السلوك السلبي، ا

أ
 اللتزاماتالمجرم، غير ا

و إجرائي، و هذا كله نظير 
أ
هذا  انتماءالواجبة عليه سواء كانت ذات طابع موضوعي ا

 القتصاديإلى القانون الجزائي التوجيهي الهادف إلى توجيه النشاط  النوع من الجرائم
 .(6)بما يتماشى و تكامل مع سياسة الدولة المالية

عمال بصفة عامة  تقوم على لذلك و نتيجةو
أ
على اعتبار السياسة الجزائية لجرائم ال

عمال ضمن جرائم الخطر و لي
أ
ي نشاط قد يسبب ضررا صنفت جرائم ال

أ
س الخوف من ا

قبل مخاطر المما يدل على طابعها الوقائي من  الضرر و المعروفة بالجرائم الشكلية
، فالمصالح الجديرة بالحماية يحميها المشرع من الضرر و من الخطر على حد (3)الضرر 
 .سواء

عمال التحضيريةتجريم  الفرع الثاني:
أ
  والشروع ال

عمال التحضيرية
أ
جل ارتكاب الجريمة  نقصد بال

أ
 والتي تختلفإعداد العدة من ا

القتل  ومن يريدباختلفها، فمن يريد السرقة مثل يقتني السلم لتسلق الجدران مثل، 
 .وهكذايحضر السلح 

صل في 
أ
عمالإن ال

أ
نها التحضيرية ل تشكل جريمة و ل يعاقب عليها القا ال

أ
نون ل

ويلتجرامية للشخل تدل على الخطورة اإل
أ
و تا

أ
نها تحتمل عدة تفسيرات ا

أ
            ص، كما ا

صل في الجرائم.و
أ
 هذا هو ال

                                                           
     ، 6112ن الجنائي العام، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة ) الجزائر(، منصور رحماني، الوجيز في القانو – (0)

 .74ص 
عمال و المؤسسات التجارية و  – (6)

أ
غسان رباح، قانون العقوبات اإلقتصادي ) دراسة مقارنة حول جرائم رجال ال

إيهاب الروسان، مرجع ؛ 41 ص 6114جميع جرائم التجار(، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 .58سابق، ص 

ما جرائم الخطر فهي جرائم السلوك ل تقوم  – (3)
أ
جرائم الضرر هي الجرائم ذات النتيجة و تسمى الجرائم المادية، ا

 على النتيجة مثل حيازة سلح دون رخصة مثل. 
عمال يميز الفقه بين نوعين من الخطر هما: الخطر ال –

أ
نه في جرائم ال

أ
مجرد و الخطر الواقعي، للتفصيل غير ا
، نقل عن: حازم حسن الجمل، المسؤولية الجنائية عن 066-060ن فريحة، مرجع سابق، ص ص راجع: رشيد ب

صيلية مقارنة(، دار الفكر و القانون، 
أ
الجرائم اإلقتصادية المستحدثة في اقتصاد السوق اإلسلمي ) دراسة تحليلية تا

 .45-43 ، ص ص6103المنصورة ) مصر(، 
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عمال لخطورتها المشرع جرم 
أ
عمال و جرائم ال

أ
ما في الجرائم الماسة بعقود ال

أ
ا

دوات المعدة للتزوير 
أ
و اقتناء ال

أ
العمل التحضيري و عاقب عليه، مثل تجريم حيازة ا

و  »التي جاء فيها  قانون عقوبات 613المادة  طبقا لنصفيعاقب 
أ
و حصل ا

أ
كل من صنع ا

و حصل 
أ
و سندات قرض عام ا

أ
و تزوير نقود ا

أ
و تقليد ا

أ
دوات معدة لصناعة ا

أ
و ا
أ
حاز مواد ا

و تنازل عليها، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات 
أ
و احتفظ بها ا

أ
         عليها ا

شددينار، م 011.111إلى  61.111بغرامة من و
أ
 .(4)«ا لم يشكل الفعل جريمة ا

يعد بمثابة إجراء وقائي يكافح به المشرع هذا النوع  ي و تجريم العمل التحضير 
 بالتجريم الوقائي.من الجرائم حتى قبل وقوعها فيدخل بذلك تحت ما يسمى 

ما فيما يخص الشروع الذي       
أ
قانون عقوبات تحت  30و  31 المادتين نظمه المشرع في ا

حيث يعاقب الفاعل إذا قام بالبدء في تنفيذ الفعل ثم توقف عن إتمامه تسمية المحاولة 
في العقوبة بين الجريمة  المشرع  سوى لسبب خارج عن إرادته، و من خلل النصين

نواع الجرائم، فالشروع في الجنائية كالجن
أ
نه ميز بين ا

أ
و الشروع فيها غير ا

أ
اية فل التامة ا

ما الجنح يعاقب عليه
أ
إذا وجد نص يقضي بذلك، في حين على عقاب  تحتاج إلى نص، ا

 على الشروع في المخالفات على اإلطلق.
عمال إ

أ
ضرارها جرم المشرع الشروع فيها  ونظرا لطبيعةن الجرائم الماسة بعقود ال

أ
ا

و المحاولة 
أ
عمال من ا

أ
ظهر خطورته ما دام الفالضرر قبل الخطر حماية لعقود ال

أ
اعل ا

عمال هناك:
أ
 اإلجرامية، و من الجرائم التي يعاقب على الشروع فيها في مجال عقود ال

 61المؤرخ في:  10-12من القانون رقم:  86لنص المادة  جرائم الفساد طبقا -
 .(0)المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم 6112فبراير 

مر  68المادة جرائم التهريب طبقا لنص  -
أ
 .12-18من ال

 قانون عقوبات. 306جريمة النصب طبقا للمادة  -

مر رقم:  -
أ
ولى من ال

أ
 .66-72جرائم الصرف طبقا لنص المادة ال

 
 
 

                                                           
المعدل و المتمم لقانون العقوبات،  6112ديسمبر  61المؤرخ في:  63-12المعدلة بمقتضى القانون رقم:  – (4)

 .6112ديسمبر  64الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الرابع و الثمانين، المؤرخة في: 
 6112مارس  15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الرابع عشر، المؤرخة في:   - (0)
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 الركن المعنوي من حيثالمطلب الثالث: 
ل يك في لتمام الجريمة وقيام المسؤولية الجزائية للفاعل توفر الركن المادي 

ركن المعنوي كونه يمثل روح المسؤولية الجزائية في حين فحسب، بل لبد من توفر ال
الفاعل، بالعلقة النفسية التي تربط الفعل  ، فهو(6)يمثل الركن المادي جسدها

ن تقترن بحركة إرادية له.
أ
 فالحركة العضلية للجريمة لبد ا

نه ضمانة  وللركن 
أ
همية كونه يحدد لنا نطاق المسؤولية الجزائية، كما ا

أ
المعنوي ا

لم و يحقق للعقوبة هدفها الجتماعي، فالعقوبة ل توقع على شخص ما  لتحقيق العدالة
 .(3)تجمع بينه و بين الجريمة صلة نفسية

غرار باقي التشريعات الجنائية  وعلى يتخذ الركن المعنوي في التشريع الجزائري 
 العمدي 

أ
ساسيتين هما الخطا

أ
 غيرصورة  القصد الجنائي، والقائم على صورتين ا

أ
 الخطا

و الجريمة غير العمدية.
أ
 العمدي ا

و العمد، 
أ
ي القصد الجنائي ا

أ
نها تقع عمدية، ا

أ
صل في الجرائم ا

أ
 وهو اتجاهإن ال

إرادة الفاعل إلى تحقيق النتيجة مع علمه بالواقعة اإلجرامية، فالشخص يريد السلوك و 
 .النتيجة معا

رادة، و تخلف إحداها ينفي و عليه فالقصد الجنائي يقوم على عنصري العلم و اإل
ل الشخص عن جريمة غير عمدية إل إذا نص المشرع على ي   القصد الجنائي و ل

أ
سا

 
أ
 .(4)تجريمه في حالة وقوعه خطا

 غير العمدي فهي استثناء من القاعدة العامة، 
أ
و الخطا

أ
ما الجريمة غير العمدية ا

أ
ا

 ل يريد النتيجة.السلوك وطة وحذر، فهو بذلك يريد فيرتكب الشخص الجريمة دون حي
ية من العقاب على الجريمة غير العمدية نظرا لك ثرة وقوعها في الحياة إن الغا

شخاص، 
أ
و إاليومية لل

أ
ضافة إلى كونها وسيلة حتى يحتاط الناس في سلوكياتهم ا

 غير العمدي في الرعونة، عدم و ، سلوكهم
أ
و  الحتياطلقد حدد المشرع معايير الخطا

أ
ا

نظمة اإلهمال ه،اإلنتباعدم 
أ
 .(8)و اللوائح و مخالفة ال

                                                           
رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، دار الفكر العربي للنشر و التوزيع، اإلسكندرية،  – (6)

 .653، ص 0707
     ن الجنائي العام، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، عين مليلةعبد الرحمان خلفي،  محاضرات في القانو – (3)

 .034، ص 6101) الجزائر(، 
شرف توفيق شمس الدين، شرح قانون العقوبات: القسم العام ) النظرية العامة للجريمة و العقوبة(، الطبعة  – (4)

أ
ا

ك توبر الهندسية، القاهرة، 
أ
 .635، ص 6108الرابعة، مطبعة ا

نظر نص المادة  – (8)
أ
 قانون عقوبات. 655ا
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ضرار التي تصيبها        
أ
عمال نظرا لخصوصيتها و طبيعة ال

أ
إن الجرائم الماسة بعقود ال

ن الركن المعنوي فيها يمتاز  خرج المشرع فيها عن القواعد العامة السالف ذكرها، حيث
أ
ا

و التلشي بنوع من التراجع
أ
ن المشرع ا

أ
، يسوي فيها بين العمد و اإلهمال، و يقصد بذلك ا

تعود  فيها، و و لقد عبر البعض عنه بالمسؤولية المطلقة حيث ل مكانة للقصد الجنائي
إلى القرن التاسع عشر في قضية التاج ضد وودرو بسبب حيازة تبغ مغشوش  اجذوره

ول قضية طبقت فيها هذه المسؤولية
أ
 .(0)حيث كانت ا

ما العلة في ذلك فهي حماية ا
أ
ولى كون ا

أ
 القتصادلنظام اإلقتصادي بالدرجة ال

ناإلجتماعي للدولة،  الستقرارمحور 
أ
الركن المشرع لم يحرص على ضرورة توفر  وكما ا

عمال 
أ
ن يؤدي ذلك في بعض الحالت إلى عدم المعنوي في جرائم ال

أ
مخافة منه ا

تم افتراض  تطبيق النصوص الخاصة بها مما قد يضر بالمصالح المراد حمايتها، لذا
حيانا تعتبر الجريمة قائمة دون البحث في القصد

أ
                 وجود هذا الركن فيها، بل ا

 
أ
و الخطا

أ
 .(6)ا

الجرائم الماسة بعقود  لقد كرس المشرع الجزائري هذا التوجه في الك ثير من
عمال و

أ
ك ثر الجرائم تجسيدا هي ذات طبيعة اقتصاديةال

أ
، و لعل الجرائم الجمركية ا

لذلك، فتوفر ماديات الجريمة كاف لقيام المسؤولية الجزائية رغم اإلختلف حول 
 
أ
و  تسميتها، فهناك من يسميها بالجرائم المادية و المسؤولية عنها مسؤولية دون خطا
أ
ا

 .(3)مسؤولية موضوعية
 و من الجرائم نجد:

و التصدير  -
أ
و اإلستيراد ا

أ
جريمة اإلستفادة بالمشاركة بغش في جرائم التهريب ا

 ؛الجمارك  قانونمن  301المادة دون تصريح طبقا لنص 
موال الشركة -

أ
في فقرتها  511 لنص المادتينطبقا  جريمة إساءة استعمال ا

مر رقم:  منفي فقرتها الثالثة  500 الرابعة، و
أ
 0708بر سبتم 62المؤرخ في:  87 -08ال

 ؛(4)المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم

                                                           
 .40غسان رباح، مرجع سابق، ص  – (0)
 .086رشيد بن فريحة، مرجع سابق، ص  – (6)
ثم  – (3)

أ
، مجلة اإلجتهاد )دراسة مقارنة (حاج علي مداح، الجريمة الجمركية بين الطابع المادي و الطابع ال

معهد الحقوق، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، جوان للدراسات القانونية  و اإلقتصادية، العدد الثاني، 
 .007، ص 6106

 .0708ديسمبر 07، المؤرخة في: 010الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد  – (4)
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مر  -
أ
ولى من ال

أ
مر  المتعلق بجرائم الصرف 66-72المادة ال

أ
المعدلة بمقتضى ال

 .(8)6113فبراير  07المؤرخ:  10-13رقم: 
و تلشي إن ضعف
أ
ثيرالركن المعنوي كان له  ا

أ
اإلثبات، و اإلجرائيةمن الناحية  تا

ن قرينة البراءة 
أ
صبححيث ا

أ
          موضع خرق صارخ بسبب حجية المحاضر المحررة،  تا

فضل دليل على ذلك القانون و
أ
ين  13-17ا

أ
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ا

صبح المتعامل القتصادي مجبرا على إثبات 
أ
مر إلى القاضي المختص  براءتها

أ
ليصل ال

حكامه تتسم بالطابع الكاشف ل المقرر لإلدانة، فوجد بذلك العون 
أ
ضحت ا

أ
الذي ا

لة لتوزيع العقوبات
 
مام ا

أ
 .(2)القتصادي نفسه ا

سناد المسؤولية الجزائية خصوصيةالمبحث الثاني:   ا 
ثر المترتب عن مخالفة القاعدة الجنائ

أ
ية، فهي بذلك إن المسؤولية الجزائية هي ال

يتحمل الشخص بموجبه تبعة مخالفته للقاعدة الجنائية، سواء كانت الجريمة  التزام
 المرتكبة 

أ
و غير عمدي، متى توفرت شروطها و انتفت موانعها. لخطا

أ
 عمدي ا

ول: 
أ
  هانطاقمن حيث المطلب ال

و محل المسائلة الجزائية، 
أ
شخاص المخاطبين ا

أ
يعني نطاق المسؤولية الجزائية ال

تى ذلك إل 
أ
خيرة إل بوقوع جريمة، و ل يتا

أ
بتوفر اإلسناد و ل يمكن الحديث عن هذه ال

قصد الجنائي الذي يعد مفترضا من مفترضات المسؤولية الجزائية  به و سابق عليها و ي 
إلى فعل معين و منه نسبة هذا الفعل إلى إرادة الفاعل لقدرته نسبة النتيجة اإلجرامية 

 .(0)الختيارعلى 
ول: المسؤولية الجزائية عن فعل الغير

أ
 الفرع ال

نه ل يتحمل المسؤولية الجزائية عن الجريمة سوى 
أ
تقضي القاعدة العامة با

 ل تتقرر لغيره، مما يعني انتفائها في حالة وفاة المتهم، فمرتكبها، 
أ
المكرس  وهذا مبدا

ولى من طبقا لنصفي التشريعات الداخلية و الدولية بما فيها المشرع الجزائري 
أ
 الفقرة ال

ي الشخصية و الشرعية»  6102دستور المن  021المادة 
أ
ن ، « تخضع العقوبات لمبدا

أ
إل ا

                                                           
 .6113فبراير  63 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الثاني عشر، المؤرخة في: – (8)
 .47سفيان بن قري، مرجع سابق، ص  – (2)
للتفصيل في مختلف تعاريف اإلسناد الجنائي و علقته بالمسؤولية الجزائية راجع: محمد حسين الحمداني و  – (0)

د عبد الرحمان يوسف لشاد، فكرة اإلسناد في قانون العقوبات، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد الثاني عشر، العد
ربعين، كلية الحقوق، جامعة الموصل، العراق، 

أ
 .6101السادس و ال
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 استثناء اقتضته الضرورة الجتماعية و القتصادية، فهي ل تشكل تعارضا
أ
 لهذا المبدا

 .معه
عمال عرفت قبول و هذا من خلل 

أ
إن تكريس هذه المسؤولية في مجال ال

ين تقدمت بتوصيات في 
أ
التقارير المقدمة للمؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات ا

ن
أ
ولى (6)هذا الشا

أ
مر بالدرجة ال

أ
و المدير بالمسير، و يتعلق ال

أ
ساس ا

أ
، و التي تقوم على ا

حيانا إلى مسؤولية مفترضة استثنائية اق
أ
تضته مصلحة المجتمع كون العقاب إذا امتد ا

ك ثر ردعا و فاعلية رغم اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة 
أ
كل من له دور اإلشراف يكون ا

 . (3)هذه المسؤولية
من القانون  532و  534، 518المواد نص المشرع على مدلول المسير في 

نظامية مهام اإلدارة و التدبير لى بصفة المسير من الناحية القانونية من يتو، و التجاري 
ما غو

أ
عد كذلك، التسيير، ا و هناك المسير الفعلي و هو الذي يسير الشركة من يره فل ي 

و 
أ
جنبي ا

أ
ن يكون ا

أ
سباب مختلفة و متعددة كا

أ
الناحية الفعلية لكنه ل يظهر في الصورة ل

 لوجود مانع قانوني.
ورتين، فقد تكون مسؤولية لها صبناء عليه فالمسؤولية الجزائية للمسير و

صل نتيجة وقوع الجريمة بخطشخصية و
أ
 هي ال

أ
و غير  ا

أ
         عمدي، منه سواء عمدي ا

ساسها النص القانوني طبقا ورة الثانية مسؤوليته عن الغير والصو
أ
هنا المسؤولية تجد ا

        رة، لإلسناد القانوني، فالمشرع هو المحدد لمسؤوليته بصفته صاحب القرار و اإلدا
لة البو

أ
عمال تثير مسا

أ
ن الجرائم الماسة بعقود ال

أ
حث عن المسؤول الحقيقي مرد ذلك ا

 لتفادي هذه الصعوبة تقررت المسؤولية الجزائية عن فعل الغير.و
 

                                                           
عمال) دراسة مقارنة (، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي  – (6)

أ
سمير عالية و هيثم سمير عالية، القانون الجزائي لل

 .084ص ، 6105الحقوقية، بيروت، 
الجنائية ) دراسة مقارنة بين التشريع و الفقه و  محمد علي سويلم، المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة  - (3)

ولى، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 
أ
 .016، ص 6110القضاء(، الطبعة ال
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خير إلى مستجدر اإلو
أ
 شارة في ال

أ
ن متابعة لة جوهرية تتعلق باإلجراءاتا

أ
، حيث ا

المتمثل في إيداع شكوى من الهيئة اإلجتماعية المسير كانت مرتبطة بإجراء شكلي 
للمؤسسة ضده و هذا في حالت محددة طبقا لنص المادة السادسة مكرر المستحدثة 

مر رقم: 
أ
المعدل و المتمم لقانون اإلجراءات  6108يوليو  63 في: المؤرخ 16-08في ال

نه و لعدم إمكانية متابعة المسير جزائيا  بسببه(0)الجزائية
أ
 ظل تنامي خاصة في ، غير ا

خطرجرائم الفساد التي تعد 
أ
عمال قام المشرع بإلغاء هذا  من ا

أ
الجرائم الماسة بعقود ال

 6107ديسمبر  00المؤرخ في:  01-07 رقم: من القانون الثالثة النص بمقتضى نص المادة
 .(6)و حسن ما فعل المعدل و المتمم لقانون اإلجراءات الجزائية

 المسؤولية الجزائية للشخص المعنويالفرع الثاني: 
شخاص المعنوية 

أ
مام التزايد المستمر لل

أ
ثيرها الكبيرا

أ
جعلها  في مجالت الحياة وتا

بات من الضروري معرفة مدى إمكانية مسائلتها جزائيا، حيث فعرضة لرتكاب الجرائم 
سال موضوع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الك ثير من الحبر 

أ
 وكان محلا

 .(3)مؤيدين و معارضين وتشريعي بيناختلف فقهي 
فقد مرت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بالرجوع إلى التشريع الجزائري و

ت بمرحلة عدم اإلقرار بالمسؤولية الجزائية، ثم مرحلة إقرارها في 
أ
مراحل مختلفة بدا

 وذلك بموجبات قانون العقوب الصريح فيالقوانين الخاصة، تلتها مرحلة التكريس 
في لذات القانون المتمم  والمعدل  6114نوفمبر  01المؤرخ في:  08-14القانون رقم: 

 .(4)مكرر  80المادة 
صة و متميزة حيث قيدها الجزائية للشخص المعنوي مسؤولية خا مسؤوليةإن ال 

 :المشرع بشروط محددة
 
أ
ن يكون الشخص المعنوي خاضع للقانون الخاص يشترط .ا

أ
شخاص  ا

أ
فال

           اإلدارات العمومية من المسؤولية الجزائية كالدولة وولية والمعنوية العامة معفاة 
 .غيرهماو

                                                           
ربعين، المؤرخة في:  – (0)

أ
 .6108يوليو  63الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد ا

ديسمبر  05الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الثامن و السبعون، المؤرخة في:  - (6)
6107. 

 .051-002محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص ص للتفصيل راجع:  – (3)
نوفمبر  01المؤرخة في:  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الواحد و السبعين، - (4)

6114. 
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ن ترتكب الجريمة باسمه .ب
أ
، حيث يكون ممن لهم سلطة اإلشراف و اإلدارة ا

  فيها.
ن ترتكب .ت

أ
ي هو المستفيد منها ا

أ
وفق قاعدة المستفيد من الجريمة  لحسابه ا

 .ك فاعلها
ن .ث

أ
، فليست كل الجرائم محل لمسائلة الشخص ينص القانون على ذلك ا
 .(8)، فلبد من وجود نص يقضي بذلكالمعنوي عنها

فيما يخص الجرائم الماسة بعقود لقد كرس المشرع الجزائري هذه المسؤولية 
يضا في القوانين 

أ
عمال في مواضع مختلفة، حيث وردت في قانون العقوبات، و ا

أ
ال

 :ها على سبيل المثال ل الحصرالخاصة نورد من

مانة طبقا لنص جرائم  -
أ
السرقات، إصدار شيك دون رصيد، و خيانة ال

 قانون عقوبات 0مكرر  356المادة 

موال الواردة في نص المادة  -
أ
من ذات  0مكرر  357جريمة تبييض ال

 ؛القانون

مر من 64حسب نص المادة جرائم التهريب  -
أ
المتعلق  12 – 18 رقم: ال

 ؛بمكافحة التهريب

المتعلق  10 -12 رقم: القانون من 83طبقا لنص المادة جرائم الفساد  -
 ؛بالوقاية من الفساد و مكافحته

موال من و إلى الخارج. -
أ
 الجرائم المتعلقة بالصرف و حركة رؤوس ال

 هاموانعمن حيث المطلب الثاني: 
تمنع قيام المسؤولية  شخصية قانونيةإن موانع المسؤولية الجزائية هي حالت 

ثيرهاالجزائية 
أ
و تكمن الخصوصية من ، (0)على شروطها المتمثلة في اإلدراك و اإلرادة لتا

                                                           
للتفصيل في الشروط راجع: بن يوسف القينعي، محاضرات في المسؤولية الجزائية، مطبوعة جامعية لطلبة  – (8)

ولى ماستر، تخصص: القانون الجنائي و العلوم الجنائية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة يحي 
أ
السنة ال

 .33-63، ص ص 6102فارس بالمدية، الجزائر، 
و مرتبطة بمرتكب الجريمة و ل تمحوا الصفة اإلجرامية عن  - (0)

أ
سباب شخصية متعلقة ا

أ
لها خصوصيات معينة فهي ا

سباب شخصية، ل عقوبة  الفعل لستعمال المشرع عبارة 
أ
، كما ل تسري على الشريك إل إذا توفرت فيه كونها ا

 المدنية.إضافة إلى ذلك ل تمنع قيام المسؤولية 
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أ
خرى تختص ولى تشترك فيها مع باقي الجرائمخلل تقرير نوعين من الموانع، ال

أ
، و ا

 .بها وحدها لخصوصيتها
ول: الموانع العامة

أ
 الفرع ال

نواعالموانع العامة 
أ
الجرائم، نظمها المشرع في  هي الحالت التي تطبق على كافة ا

عله بالو، مكرر قانون عقوبات 80إلى  40المواد من 
أ
رجوع إلى النصوص المذكورة ا

 يمكن تقسيم هذه الموانع إلى نوعين:
ول
أ
دراك: -ا  الموانع المتعلقة بال 
 الجنون: (6

ل عقوبة على من كان في حالة جنون وقت » قانون عقوبات  40نصت عليه المادة 
حكام الفقرة 

أ
 .« 60من المادة  6ارتكاب الجريمة وذلك دون اإلخلل با

ما يقوم به من  وهو حالة تصيب اإلنسان في ملكاته العقلية تجعله فاقدا إلدراك 
نه و

أ
فعال، غير ا

أ
حالت للمادة  40طبقا لنص المادة ا

أ
الحجز » التي نصت  60/0التي ا

و القضائ
أ
مر ا

أ
مراض العقلية هو وضع الشخص بناء على ا

أ
ي في مؤسسة استشفائية لل

ة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم 
أ
و قرار قضائي في مؤسسة مهيا

أ
حكم ا

و اعتراه بعد ارتكابها
أ
مراض  ،  فالمجنون يشمل«وقت ارتكابه الجريمة ا

أ
المعتوه و كل ال

 عف عقله.العصبية التي تصيب الفرد بضالنفسية و
 حتى يعتد بالجنون كمانع للمسؤولية الجزائية لبد من توفر الشروط التالية:و

و مرض عقلي؛ -
أ
 إصابة المتهم بجنون ا

ن يؤدي هذا الخلل العقلي إلى عدم القدرة على اإلدراك و التمييز؛ -
أ
 ا

ن يكون الجنون وقت ارتكاب الجريمة بمعنى معاصرة الجنون لرتكاب الجريمة. -
أ
 ا

 صغر السن: (3
ل يكون محل للمتابعة الجزائية القاصر الذي  » (6)انون عقوباتق 47نصت المادة 

 ( سنوات.01لم يكمل عشر )
قل من  01ل توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 

أ
و  03إلى ا

أ
سنة إل تدابير الحماية ا

 التهذيب.

                                                           
المعدل و المتمم لقانون العقوبات، الجريدة  6104فبراير  14المؤرخ في:  10-04المعدلة بمقتضى القانون رقم:  – (6)

 .6104فبراير  02الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد السابع، المؤرخة في: 
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 و مع ذلك، فإنه في مواد المخالفات ل يكون محل إل للتوبيخ.
و  05إلى  03القاصر الذي يبلغ سنه من و يخضع 

أ
و التهذيب ا

أ
سنة إما لتدابير الحماية ا

 .« لعقوبات مخففة
ن اإلنسان يكون على النحو التالي:  و عليه فالتدرج في المسؤولية الجزائية تبعا لس ِّ

قل من عشر سنوات  -
أ
 ؛المسؤولية الجزائية فيها منعدمةا

قل من  -
أ
 ؛حدد طبيعة الجزاءالمرتكبة ينوع الجريمة سنة، و 03من عشر إلى ا

قل من  03من  -
أ
؛بإمكانية المسؤولية الجزائية مخففةو سنة 05إلى ا

 انون عقوبات؛ق 81قوبات مخففة طبقا لنص المادة تطبيق ع

ك ثر تكون المسؤولية الجزائية كاملة. -
أ
 ثمانية عشر سنة فا

ن هذا المانع يمكن استبعاده فيما يخص الجرائم و      
أ
الماسة بعقود تجدر اإلشارة ا

نه 
أ
ن الصبي ل يمكنه ارتكابها ل

أ
عمال لكنه وارد، على اعتبار ا

أ
صلال

أ
ل يمكنه الولوج في  ا

و يمثله في ذلك.
أ
عمال و إن كان كذلك فيكون عن طريق غيره ينوبه ا

أ
 عالم ال
مة  -ثانيا ِّ

 :لالختيارالحالت الُمعد 
كراه: .0  حالة ال 

ل عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة ل قبل  » ق ع  45نصت المادة 
 .«له بدفعها

اإلكراه ضغط على إرادة الشخص تحمله على ارتكاب الجريمة، فهو و نقصد به 
ي ضد و يعني اإلستعانة بعامل خارج سواء كان اإلكراه ماديا  يعدم اإلرادة دون اإلدراك،

و إكراها معنوالشخص تجعله يرتكب الجريمة، 
أ
ضغط على نفسية الشخص يا و يعني الا

في طياته  يحمللذا نجده  ، ى جسده تجعله يقدم على الجريمة رغما عنهدون القبض عل
 .التهديد
 حتى يعتد باإلكراه بنوعيه كمانع للمسؤولية الجزائية ينبغي توفر الشروط التالية:و  

ن يكون اإلكراه غير متوقع بحيث يكون خارج إرادة الفاعل -
أ
 ؛ا

و درئها حيث ل يمكن للشخص دفع تلك القوة التي دفعته  -
أ
إستحالة دفعها ا
 ؛لرتكاب الجريمة
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ن يقع اإلكراه وقت ارتكاب و  التهديد بخطر جسيم يهدد نفسه فيؤثر على إرادته -
أ
ا

 الجريمة.
 حالة الضرورة: .6

على حالة الضرورة ل ضمن موانع المسؤولية الجزائية و لم ينص المشرع الجنائي 
درج ضمن حالة ل ض نها ت 

أ
سباب اإلباحة بخلف بعض التشريعات المقارنة، إل ا

أ
من ا

 .انون عقوباتق 45المادة  نص اإلكراه الواردة في
ن تتحقق فيها الشروط 

أ
و حتى تعتبر حالة الضرورة مانع للمسؤولية الجزائية ل بد ا

 التالية:
 
أ
 شروط متعلقة بالخطر: (ا

ن يكون الخطر موجودا و مهددا  -
أ
 ؛لإلنسانا

ن يبلغ الخطر درجة من الجسامة ببلوغه ضررا غير قابل لإلصلح -
أ
 .ا

ين يجرد اإلرادة من الحرية -
أ
ي على وشك الوقوع ا

أ
ن يكون الخطر حال ا

أ
 ؛يجب ا

ض عليه قانونا التعرض للخطر. - فرَّ ل يكون م 
أ
ل يتسبب فاعل الجريمة في الخطر و ا

أ
 ا
 الشروط المتعلقة بفعل الضرورة: (ب

ل يكون  -
أ
 ؛تفادي الخطر ممكنا بغير ارتكاب الجريمةا

ن يكون فعل الضرورة لدرء الخطر -
أ
 .ا

 الفرع الثاني: الموانع الخاصة
عمال فإن المشرع  ونظرا لطبيعةإضافة إلى الموانع العامة المذكورة سلفا، 

أ
جرائم عقود ال

يضا على بعض الموانع الخاصة 
أ
ساس فيما و تنفرد بهانص فيها ا

أ
 يلي:المتمثلة في ال

ول
أ
 :التفويض-ا

و مدير المؤسسة مؤقتا عن بعض صلحياته للغير، و الذي قد  وهو تنازل 
أ
رئيس ا

و تفويض السلطات و التوقيع معا.
أ
 يكون تفويض التوقيع فقط ا

ن يكون التفويض صحيحا 
أ
نه حتى يعتد به كمانع للمسؤولية الجزائية لبد ا

أ
غير ا

و موضوعية، فتنقل بذلك المسؤولية من باستفائه لشروطه القانونية شكلية 
أ
كانت ا

ض. ض إلى الشخص المفوَّ ِّ
 المفو 
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 :القوة القاهرة -ثانيا
نها 

أ
ك ثر ما إعامل طبيعي غير "عرفت القوة القاهرة با

أ
نساني يتصف بالعنف ا

ة، و يسخر جسم اإلنسان
أ
في إنتاج حدث يعتبر إجراميا لو كان الذي  يتصف بالمفاجا

 بصفة مطلقة ترغمه على حققه إنسانا، فهي القوة التي تسلب الشخص إرادته و اختياره
و إتيان عمل لم يرده و ما كان يملك له دفعا 

أ
، سواء كان مصدرها اإلنسان ا

و الحيوان
أ
 .(0)"الطبيعة ا

جاء  حيث 6112ق تعديل وف قانون عقوبات 020/0نص المادة و من تطبيقاتها 
و » فيها 

أ
و مقاولت ا

أ
و كعضو في شركة توريد ا

أ
كل شخص مكلف يتخلى إما شخصيا ا

وكالت تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي، عن القيام بالخدمات التي عهدت غليه 
على ذلك قوة قاهرة، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات  ما لم تكرهه

دج،  61.111و بغرامة ل يتجاوز مقدارها ربع التعويضات المدنية، و ل تقل عن مبلغ 
شد في حالة المخابرة مع العدو

أ
 «.كل ذلك دون اإلخلل بتطبيق العقوبات ال

 :حسن النية -ثالثا
و يقوم 

أ
ل و هو يجهل بما يعيبه، فهو بذلك ذو بعمفقد يتصرف الشخص في شيء ا

مثلتها ما نصت عليه 
أ
ل عقوبة على  » قانون عقوبات 610/10المادة نية حسنة، و من ا

نها 
أ
و ملونة و هو يعتقد ا

أ
و مزيفة ا

أ
و مزورة ا

أ
وراقا نقدية مقلدة ا

أ
و ا
أ
من تسلم نقودا معدنية ا

   « صحيحة و طرحها للتداول و هو يجهل ما يعيبها.

يضانصت عليه  و هو ما
أ
فبراير  12المؤرخ في:  10-18 رقم: من القانون 64المادة  ا

موال و تمويل اإلرهاب و مكافحتهما 6118
أ
المعدل و  المتعلق بالوقاية من تبييض ال

شخاص الطبيعيون »  (6)المتمم
أ
و المعنويون الخاضعون لإلخطار بالشبهة و   يعفى ال

ية مس
أ
و جزائية. ؤوليةالذين تصرفوا بحسن نية، من ا

أ
و مدنية ا

أ
 «إدارية ا

 توزيع المهام: -رابعا
ساسيا يحدد ط

أ
و قانونا ا

أ
ريقة العمل و شروطه لكل شركة  و مؤسسة نظاما داخليا ا

ل و نحو ذلك، و
أ
و الصلحيات، فل يسا

أ
هم ما ينص عليه تحديد الختصاصات ا

أ
من ا

  الشخص جزائيا إل في حدود اختصاصاته
أ
وفق ما يعرف بتوزيع  و النشاط المسموح لها
صل عام.المهام، فلكل فرد في المؤسسة مهام مح

أ
 ددة بدقة ل يخرج عنها كا

                                                           
 .606محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص  – (0)
 .6118فبراير  17يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الحادي عشر، المؤرخة في: الجر – (6)
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 :الخاتمة
إن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات الجنائية المقارنة كرس التوجه 
عمال نظرا لخصوصية 

أ
الحديث للسياسة الجنائية فيما يخص الجرائم الماسة بعقود ال

ضرار التي تسببها فهي تضرب الحياة القتصادية هذا النوع من الجرا
أ
ئم و طبيعة ال

باإلضافة  –للدولة في مقتل، لذا كان لبد من تقرير بعض الخصوصيات الموضوعية 
النوع من الجرائم كونها سريعة  هذابما يتماشى و طبيعة   -إلى الخصوصيات اإلجرائية

 .بالقتصادالتطور و الحركية لرتباطها الوثيق 
 نتائج الدراسة:

همها:
أ
 خلصنا من خلل هذه الدراسة لجملة من النتائج ا

 
أ
نتيجة للجوء إلى التفسير الواسع للنص  التضخم التشريع الجنائي بروز فكرة -ا

 .ضافة إلى ازدواجية التجريمإالجنائي و التفويض التشريعي، 
و المحاولة تجسيدا لتطبيقو تجريم العمل التحضيري  -ب

أ
فكرة  الشروع ا

 .لمواجهتها حتى قبل وقوعها التجريم الوقائي
و  -ت

أ
ين يسوي فيها المشرع بين العمد  الركن المعنوي فيها تلشيتراجع ا

أ
       ا

 .و اإلهمال
 توسيع نطاق المسؤولية الجزائية بالخروج من  -ث

أ
 الشخصية. مبدا

 و التوصيات: القتراحات
خير و على ضوءو

أ
للمشرع الجزائري  القتراحاتالدراسة نقدم بعض  هذه في ال

 ها تسد الثغرات القانونية ذات الصلة و من بينها:لعل
عمال عموما و عقود  56

أ
حبذا لو يتم إصدار قانون خاص بالجرائم المتعلقة بال

عمال خصوصا.
أ
 ال

 تفع 53
أ
عمال على ا

أ
بتسريع إصدار المراسيم  لواقعارض يل القانون الجنائي لل

و القوانين المتعلقة بتطبيق بعض القوانين
أ
 .ا

عمالالتكوين البشري بال الهتمام 52
أ
سواء  متخصص في مجال الجنائي لل

و رجالت القضاء لخصوصية 
أ
 .الجرائمهذه ضبطية قضائية ا

 قائمة المراجع:
ول
أ
 :الكـتب -ا
شرف توفيق شمس الدين، شرح قانون العقوبات: القسم العام ) النظرية العامة للجريمة  .0

أ
         ا

ك توبر الهندسية، القاهرة، و
أ
 .6108العقوبة(، الطبعة الرابعة، مطبعة ا
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حازم حسن الجمل، المسؤولية الجنائية عن الجرائم اإلقتصادية المستحدثة في اقتصاد  .6
صيلية مقارنة(، دار الفكر و القانون، المنصورة ) مصر(،  السوق اإلسلمي     ) دراسة

أ
تحليلية تا

6103. 
                 النشرنائي العام، دار الهدى للطباعة ومحاضرات في القانون الجعبد الرحمان خلفي، .3

 .6101) الجزائر(،  عين مليلة  توزيع،و ال
عمال  .4

أ
                غسان رباح، قانون العقوبات اإلقتصادي ) دراسة مقارنة حول جرائم رجال ال

جميع جرائم التجار(، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، المؤسسات التجارية وو
6114. 

و التوزيع، رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، دار الفكر العربي للنشر  .8
 .0707اإلسكندرية، 

عمال) دراسة مقارنة (، الطبعة الثانية،  .2
أ
سمير عالية و هيثم سمير عالية، القانون الجزائي لل

 .6105منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
محمد علي سويلم، المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية ) دراسة مقارنة بين التشريع  .0

ولى، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، و الفقه و القضاء
أ
 .6110(، الطبعة ال

منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة )  .5
 .6112الجزائر(، 

 :الدوريات -ثانيا
I. الرسائل الجامعية: 

عمال )جرائم الشركات رشيد بن فريحة، خصوصية التجريم و العقاب في القانون الجنائي  .0
أ
لل

التجارية نموذجا(، رسالة دك توراه في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 
بوبكر بلقايد بتلمسان، الجزائر، 

أ
 .6102/6100ا
عمال، رسالة دك توراه في القانون، كلية الحقوق و  .6

أ
سفيان بن قري، إزالة تجريم قانون ال

 .6107مولود معمري بتيزي وزو، الجزائر، فيفري  العلوم السياسية، جامعة
II. المقالت العلمية: 

ركان(، مجلة دفاتر  ) دراسة في المفهوم القتصاديةإيهاب الروسان، خصائص الجريمة  .0
أ
وال

العلوم السياسية، جامعة  قاصدي مرباح ن، العدد السابع،  كلية الحقوق والقانوو السياسة
 .6106بورڤلة، الجزائر، جوان 

ثمحا  .6
أ
ة مجل، )دراسة مقارنة ( ج علي مداح، الجريمة الجمركية بين الطابع المادي و الطابع ال

معهد الحقوق، المركز الجامعي العدد الثاني، ، القتصاديةواإلجتهاد للدراسات القانونية 
 .6106لتامنغست، الجزائر، جوان 

قانون العقوبات، مجلة عبد الرحمان يوسف لشاد، فكرة اإلسناد في محمد حسين الحمداني و .3
ربعين، كلية الحقوق، جامعة مجلد الثاني عشر، العدد السادس والرافدين للحقوق، ال

أ
ال

 .6101الموصل، العراق، 
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 :المطبوعات الجامعية

المسؤولية الجزائية، مطبوعة جامعية لطلبة السنة  مقياس بن يوسف القينعي، محاضرات في -
ولى ماستر تخصص: القانون الجنائي

أ
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة و العلوم الجنائية ال
 .6102ي فارس بالمدية، الجزائر، يح

 :النصوص التشريعية -ثالثا
 
أ
 الدستور: -ا

 12المؤرخ في:  10-02 رقم: دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفقا للقانون -
المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  6102مارس 

 .6102مارس  10الشعبية العدد الرابع عشر، المؤرخة في: 
 :القوانين -ب
المتعلق بقانون الجمارك، الجريدة الرسمية  0707يوليو  60المؤرخ في:  10-07القانون رقم:  .0

        المعدل  0707يوليو  64ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد ثلثين، المؤرخة في: للجمه
 .و المتمم

المعدل و المتمم لقانون العقوبات،  6114نوفمبر  01المؤرخ في:  08-14القانون رقم:  .6
، المؤرخة في: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الواحد و السبعين

 .6114نوفمبر  01
موال 6112فبراير  12المؤرخ في:  10-18 رقم: لقانونا .3

أ
            المتعلق بالوقاية من تبييض ال

مكافحتهما، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد وتمويل اإلرهاب و
 المتمم. المعدل و 6118فبراير  17عشر، المؤرخة في: الحادي 

المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته،  6112فبراير  61المؤرخ في:  10-12القانون رقم:  .4
 15، المؤرخة في: عشر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الرابع

 .المعدل و المتمم 6112 مارس
المعدل و المتمم لقانون العقوبات،  6112ديسمبر  64المؤرخ في:  63-12القانون رقم:  .8

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الرابع و الثمانين، المؤرخة في: 
 .6112ديسمبر  64
المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش،  6117 فبراير 68المؤرخ في:  13-17القانون رقم:  .2

 15، المؤرخة في: الخامس عشرالرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد  الجريدة
 .المعدل و المتمم 6117 مارس

المعدل و المتمم لقانون عقوبات، الجريدة  6104فبراير  14المؤرخ في:  10-04القانون رقم:  .0
 .6104فبراير  02لمؤرخة في: الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد السابع، ا
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المعدل و المتمم لقانون اإلجراءات  6107ديسمبر  00المؤرخ في:  01 -07 رقم: القانون .5
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الثامن و السبعون، الجزائية، 

 .6107ديسمبر  05المؤرخة في: 
وامر -ت

أ
 :ال

مر رقم:  .0
أ
المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية  0722يونيو  12المؤرخ في  082 -22ال

ر
أ
 0722يونيو  00بعين، المؤرخة في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد التاسع و ال

 .المعدل و المتمم
مر  .6

أ
المتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية  0708سبتمبر  62المؤرخ في  87 -08رقم: ال

           المعدل  0708ديسمبر 07 :، المؤرخة في010لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد ل
 و المتمم.

مر رقم:  .3
أ
المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين  0772يوليو  17المؤرخ في:  66-72ال

موال من و إلى الخارج
أ
 للجمهورية الجزائريةالجريدة الرسمية  ،بالصرف و حركة رؤوس ال

ربعين، المؤرخة في: 
أ
 المعدل و المتمم. 0772يوليو  01الديمقراطية الشعبية العدد الثالث و ال

مر رقم:  .4
أ
مر رقم:  6113فبراير  07المؤرخ:  10-13ال

أ
المتعلق بقمع  66-72المعدل و المتمم لل

موال من
أ
الجريدة و إلى الخارج،  مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس ال

فبراير  63الديمقراطية الشعبية العدد الثاني عشر، المؤرخة في:  الرسمية للجمهورية الجزائرية
6113. 

مر:  .8
أ
الجريدة الرسمية  ،المتعلق بمكافحة التهريب 6118غشت  63المؤرخ في:  12 -18ال

 6118غشت  65للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد التاسع و الخمسين، المؤرخة في: 
 المعدل و المتمم.

مر رقم: ا .2
أ
المعدل و المتمم لقانون اإلجراءات الجزائية،  6108يوليو  63المؤرخ في:  16-08ل

ربعين، المؤرخة في: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا
أ
يوليو  63لشعبية العدد ا

6108. 
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 بونزي الهرمي مخطط 
 االستثماري جرائم االحتيال ل كنموذج  

Ponzi Schemes hierarchical  

as a model for investment fraud crimes 
   

 عمروش ند. الحسي
 " 

 
ستاذ محاضر " ا

 
 ا

 السياسيةكلية الحقوق والعلوم 
 مخبر السيادة والعولمة

 بالمدية )الجزائر( فارسجامعة يحي  ى 
 Houcine16@gmail.com          

 :مقدمة
شهر صور جرائم          

 
و جرائم الهرمية الوهمية من ا

 
تعد حركية بونزي للبيع الهرمي ا

فراد والمجتمع وطنيا ودوليا،  
 
الحتيال المالي، والتي مازالت تشكل خطرا كبيرا على ال

لياتها شرعية وقانونية، 
 
هذه الجريمة قائمة على مجموعة من العمليات غالبا ما تكون ا

المدى الطويل يكون احتياليا بسبب تداخل وتكامل العمليات التي  ولكن هدفها على
تقوم بها الشركات الستثمارية، إذ تعد هذه العمليات سلسلة وهمية تستهدف جذب 

فراد والشركات لالستثمار لديها
 
موال ال

 
، وهذا مقابل وعود من الناحية الصورية رؤوس ا

رباح من بغض النظر عن تقلبات الظروف القتصادية بالربح الكبير
 
، وتمول هذه ال

موال لهذه الشركة حتى يتم الوصول في النهاية لنفجار فقاعة 
 
التدفقات المستمرة لرؤوس ا

 المضاربة. 
ساس، ما المقصود بحركية بونزي للبيع الهرمي؟       

 
خطر وعلى هذا ال

 
ولماذا تعد من ا

سباب التي جعلت هذه الجريمة صور جرائم الحتيال ال
 
هم ال

 
ستثماري؟ وفيما تتمثل ا

مستمرة إلى يومنا هذا رغم تطور السياسة الجنائية للدول؟ وهذا ما سيتم التطرق له من 
هم الشخصيات المتورطة 

 
خالل عرض للخصائص التي تميزها، والمراحل التي تمر بها، وا

 .بارتكابها
 

mailto:Houcine16@gmail.com
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روحة، ومن خالل المنهج الوصفي ومنهج تحليل ولإلجابة على اإلشكالية المط      
 الحتياللعمليات  كنموذجسيتم التطرق لحركية بونزي للبيع الهرمي المضمون، 
ول، ثم سيتم  ،الستثماري 

 
وهذا عبر تحديد تعريف وخصائص هذه الجريمة في محور ا

هم عرض 
 
هم ا

 
المراحل التي تمر بها عملية ارتكاب هذه الجريمة، ونماذج عن ا

 شخصيات المتورطة في ارتكابها في محور ثان.ال

ول: 
أ

  حركية بونزي للبيع الهرميجريمة وخصائص تعريف المحور اال
هم نزي للبيع الهرمي وجريمة حركية ب لتعريفسيتم من خالل هذا المحور التطرق         

 
وا

خطر صور جرائم الحتيال المالي من جهة، 
 
الخصائص التي تميزها ، والتي جعلت منها ا

خرى ل يزال 
 
ن المخطط  قائمامخطط بونزي ومن جهة ا

 
شكال ليومنا هذا، رغم ا

 
بعدة ا
صلي قد انهار في العشرينات من القرن الماضي.

 
 ال

   حركية بونزي للبيع الهرميجريمة تعريف  -1
ائم هذه الجريمة العديد من التسميات، لكن كلها تصف صيغة من الجر يطلق على      

 
 
رباح القائمة على الحتيال على ال

 
موالهم مقابل وعود با

 
خرين قصد استدراجهم لستثمار ا

وفوائد طائلة وامتيازات على المدى المتوسط ل يمكن للضحايا مقاومتها، وعلى هذا 
ساس، تسمى هذه الجريمة 

 
و  ، للبيع الهرمي بحركية بونزي ال

 
و سلسلة بونزي ا

 
هرم ، ا

و بوتزي 
 
و الهرمية الوهمية جريمة، ا

 
و ، جريمة الوهم المالي االحتيالي، ا

 
 عمليةا

شهر صور جرائم الحتيال المالي، والتي مازالت تشكل  ستثماري اال حتيالاال
 
وهي من ا

فراد والمجتمع وطنيا ودوليا.
 
 خطرا كبيرا على ال

العديد من التعاريف الخاصة بهذا النموذج من جرائم الحتيال المالي، ووردت           
لياتها شرعية وقانونية،  :"هذه الجريمة قائمة علىف

 
مجموعة من العمليات غالبا ما تكون ا

ولكن هدفها على المدى الطويل يكون احتياليا بسبب تداخل وتكامل العمليات التي 
د هذه العمليات سلسلة وهمية تستهدف جذب تقوم بها الشركات الستثمارية، إذ تع

فراد والشركات لالستثمار لديها، وهذا مقابل 
 
موال ال

 
رباح وتقليص رؤوس ا

 
تضخيم ال

موالهم لدى الشركة الستثمارية مقابل هذه ، المخاطر
 
خرين إلى ضخ ا

 
مما يدفع ال

موال لهذهالمتيازات، 
 
رباح من التدفقات المستمرة لرؤوس ا

 
الشركة حتى  وتمول هذه ال

 (1).  "يتم الوصول في النهاية لنفجار فقاعة المضاربة

                                                           
1 - Ponzi scheme noun, https://www.merriam-webster.com/dictionary/Ponzi 

scheme 
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نها: " عملية دفع عوائد للمستثمرين القدامى من خالل          
 
كما تعرف هذه الجريمة با

وائلاستثمارات المستثمرين الجدد، وتتمثل قمة الهرم في المستثمرين 
 
نالذين ل بد  ال

 
 ا

 يحققوا معدل العائد الموعودون به، والهدف بالطبع دفع قمة الهرم 
 
 إخبار إلى بدا

صدقائهم
 
وجيرانهم والمحيطين بهم عن الربح السريع الذين قاموا بتحقيقه، مما يضمن  ا

دخول مستثمرين جدد يشكلون الطبقات السفلى للهرم، ومع توافر السيولة المالية لدفع 
س المال، يتم تخيير الم

 
رباحاسترا

 
و تركها ليحققوا ا

 
موالهم ا

 
كبر،  ثمرين بين سحب ا

 
ا

رباح، ومع مرور الوقت 
 
خير لما تحصلوا عليه من ا

 
وغالبا ما يفضل المستثمرون الخيار ال

 (1تزداد طبقات الهرم".)
فكار المحتال : "مخطط بونزي بمثابة كذلك يعد و      

 
ثير ا

 
بالجمهور وربطها خطة لزيادة تا

عمال المجرمين من خالل عرض فكرة  ، وهذاالمستهدف
 
ما قام به العديد من رجال ال

استثمارية مبتكرة وتكون مرفقة بوعود مالية ضخمة ل يمكن للجمهور مقاومتها، 
وبالخصوص إذا كانت الفكرة المعروضة مباشرة وتتماشى مع الواقع المحسوس بمعنى  

شياء يمكن للجمهور الوصول إليها والمقصود بها هنا ا
 
رباح الموعودون بها من ا

 
ل

 (2)."المحتال، ومع مرور الوقت تتكون رابطة الثقة بين المحتال والجمهور 
نها: "         

 
ن استثمارات احتيالية، ول تعتبر استثمارات مشروعةوتعرف كذلك با

 
، رغم ا

القائمين عليها يستخدمون القنوات الشرعية المصرفية وغيرها لعرض خدماتهم المالية، 
على على المدى المتوسط وهذا بتقديم وعود 

 
ولكنهم يفشلون دائًما على المدى بعائدات ا

نهم يعتمدون على الطويل
 
الستثمار الرئيسي من مستثمرين جدد لتحقيق عوائد ، كما ا
على من المت

 
، وهذا ما يخلق مناخا من الثقة الوهمية لصالح المستثمرين القدامىوسط ا

رباح كالمستثمرين القدامى من 
 
للمستثمرين الجدد باعتبارهم سيحصلون على عوائد ا

كبر لو 
 
نهم سيحصلون على عوائد ا

 
خرى يثق المستثمرون القدامى با

 
جهة، ومن جهة ا

خرى، ولكن ف
 
ي النهاية ل يكون الهدف من مخططات استثمروا عوائدهم الربحية مرة ا

موال 
 
بونزي بشكل رئيسي خلق الثروة والستثمار الحقيقي بل يستهدف تدوير رؤوس ال

في دوائر متداخلة ومترابطة قائمة على شراء العقارات والمنقولت والعمالت والمضاربة بها 
رباح في فترات زمنية قصيرة،ولكن في نها

 
سواق البورصة لتحقيق ا

 
ية المطاف تتوضح في ا

                                                           
 .95البتكار المالي ومقدمة إلى الهندسة المالية، دار الك تب، بدون سنة ، ص -د. عبد الكريم قندوز  -1 
ولكيف تكون  -تيفول ميخائيل -2 

 
 .010، 011،ص ص  5109) طريقك للحصول على تقدير امتياز(، المنهل ،  ال
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الستمرار في توظيف ما يك في من  استحالة هشاشة هذا المخطط لتنهار العملية بسبب 
شخاص الجدد لمواصلة دفع عوائد للمستثمرين القدامى

 
 (1).ال
كما شبه مخطط بونزي الحتيالي بالغزو الذي يعد: " مهما للحفاظ على السلطة       

وبالخصوص بالنسبة للحكام غير الوراثيين، وهذا من خالل الحفاظ على مك تسبات 
مجاد المنتصر تبقى قائمة ما دامت النتصارات 

 
ن ا

 
طول فترة ممكنة، ل

 
النتصار ل

مجاد وانتصارات جديدة، مع ضرورة موجودة، وقوة المنتصر ستنهار إذا ل
 
م تغذى با

نه مع زيادة اتساع اإلمبراطورية ستزداد تكاليف الحفاظ على فتوحاتها، وبمجرد 
 
كيد ا

 
التا

اختالل التوازن بين اإليرادات اإلجمالية والتكاليف المتزايدة، سيؤول النمو للسقوط، 
 (2والحفاظ على الجيش النظامي باهض الثمن")

نهاوعرفت        
 
من نماذج الغش والحتيال، التي مازالت سارية المفعول في  : "كذلك با

ل وهي التركيز على جشع الزبائن، حيث يقوم 
 
وقتنا الراهن، تقوم على فكرة بسيطة جدا ا

المحتال المضارب بتقديم وعود معسولة لضحاياه المستهدفين بتحصلهم على مرابح هائلة 
سهمتجنيها من الستثمار في 
 
و بيع المنتجات ويقومون ال ا

 
معادن الثمينة، ولعقارات، ا

ولئك التي انطلت عليهم الخدعة لحقا، وحالما 
 
وائل المستثمرين من نقود ا

 
بدع المال ل

موالتخف وتيرة اندفاع الضحايا الجدد، تتبخر 
 
وتنهار خطط الحتيال، ويغادر بعدها  ال

موالالمحتال خلسة وفي حوزته 
 
 (3) المخدوعين". ا

ن مخططات بونزي وعرفت          
 
نموذج تجاري بسيط وغير مستدام، يشبه بنية : " هابا

سفل ، حيث 
 
وسع تدريجيًا نحو ال

 
على، بحيث تصبح ا

 
 بنقطة واحدة في ال

 
هرمية، تبدا

عضاء جدد، يدفعون التكاليف 
 
عضاء رفيعي المستوى بتجنيد ا

 
يقوم عدد قليل من ال

عضاء 
 
ن ال

 
ولئك الذين قاموا بتسجيلهم،  نظًرا ل

 
الجدد يقومون مقدًما في السلسلة، ل

ساسبدورهم بتجنيد مرؤوسين خاصين بهم، وعلى هذا 
 
تعتمد المخططات الهرمية  ال

                                                           
1 - Kimberly Amadeo, Ponzi Scheme, What It Is and How It Works with 

Examples, How a Ponzi Scheme Differs from a Pyramid Scheme, Updated 

August 06, 2019, 

 https://www.thebalance.com/what-is-a-ponzi-scheme-history-examples-vs-

pyramid-scheme-3305877 
العنف في كل مكان من حولنا،  –ير نظمي خليل جون سيفتون، نقله الى العربية: داود سليمان القرنة، تس -2 

 .91 -95، ص ص5109العبيكان للنشر، الرياض)السعودية(، 
صول البالء )نصائح مارك توين للمستثمرين عن المال وا -3 

 
صل من ا

 
ندرو ليكي، تقديم: قلة المال ا

 
لثروة(، العبيكان ا

  .501ص ،  5115للنشر، 

https://www.thebalance.com/what-is-a-ponzi-scheme-history-examples-vs-pyramid-scheme-3305877
https://www.thebalance.com/what-is-a-ponzi-scheme-history-examples-vs-pyramid-scheme-3305877
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و الخدمات  باعتبارهااعتماًدا كبيًرا على رسوم  المجندين الجدد، 
 
ل تتضمن بيع المنتجات ا

ي قيمة
 
 (1" )جوهرية الفعلية با

نها: " مخططات          
 
سميت تيمنا  احتياليةكما عرف هذا النوع من الجرائم المالية با

وائل القرن العشرين، حيث يتعهد القيمون على 
 
بتشارلز بونزي، المحتال الذي ظهر في ا

هذا المخطط للضحايا بدفع عائدات مرتفعة على استثماراتهم، ولكن بدل من استثمار 
موالهم، يستخدم القيمون استث

 
ماراتهم لسداد ودفع عائدات لمستثمرين سابقين وفي ا

نفسهم. ومع المضي قدما بالخطة، يزداد عدد الضحايا وحجم 
 
خذون نسبا ل

 
الوقت نفسه يا

 (2) خسائرهم مجتمعين زيادة هائلة.
بمثابة: " اختراع قائم على نظام  حركية بونزي للبيع الهرميجريمة واعتبرت كذلك        

الدفع للمستثمرين ، بمعنى يف الستثمارات عن طريق العمالء الجددتمول بموجبه تكال
موال المستثمرين الجدد

 
، وهذا كنتاج للوعود الجيدة المقدمة للضحايا قصد  القدامى من ا

موالهماستثمار 
 
 ، مدعمة بترويا

 
و خدمات غير حقيقة، ا

 
قل عرض ج لمنتجات ا

 
وعلى ال

ساسي  إلخفاءوتسويق لمنتجات صورية 
 
 (3" ) نشاطهم الحتيالي ال

بمثابة : " نموذج لفقاعة المضاربة التي  حركية بونزي للبيع الهرميباإلضافة إلى اعتبار       
رباح، من خالل قيام المحتال بإحداث انطباع افتراضي 

 
تؤدي إلى الوفرة الالعقالنية لال

سهم ليكون مناخا يستدرج عبره المستثمرين 
 
إلثارة اهتمام وحماسة عاليتين في سوق ال

موالهم لدى شركة الستثمار ، وهذا 
 
بسبب قيام المحتال ليؤثر في قراراتهم ليودعوا ا

رباح ضخمة للمستثمرين من بتكوين مردود ايجابي 
 
في استثمار جار مفترض عبر تحقيق ا

موالهم في موجودات 
 
موالهم، وفي الواقع يكون استثمار ا

 
خالل استثمار المساهمين ا

وائل من عائدات 
 
عقارية معدوما، وبدل من ذلك يدفع المدير المحتال للمستثمرين ال

                                                           
1 - Andrew Bloomenthal , What Is a Pyramid Scheme ?, Updated Dec 11, 2019, 

https://www.investopedia.com/insights/what-is-a-pyramid-scheme/ 

And : Pyramid schemes, https://comcom.govt.nz/consumers/dealing-with-

typical-situations/pyramid-schemes 
 7 -القبس اإللك تروني مخططات بونزي الحتيالية موجودة وتزدهر، محرر  -بروسالف، ترجمة وإعداد إيمان عطية -2

بريل 
 
 https://alqabas.com/article/379566، موقع: 5107ا
النهيار الكبير: حروب الذهب ونهاية النظام المالي  -نقلته الى للعربية: ابتسام محمد الخضراء -وليام ميدلكوب -3

ولىالعالمي، العبيكان للنشر، الطبعة العربية 
 
، وكذا: ديفيد راندال، كبير 27، ص5102، الرياض)السعودية(، ال

خبار في الندبندنت، نقله للعربية: معين اإلمام
 
، 5117الصحفي العالمي، مك تبات ونشر العبيكان للنشر،  -محرري ال

يضا: المخطط الهرمي ومخطط بونزي )071ص 
 
  ، موقع:E925 ،)10/05/5100، وا

https://www.google.fr/amp/s/www.binance.vision/ar/secrity  

https://www.investopedia.com/insights/what-is-a-pyramid-scheme/
https://comcom.govt.nz/consumers/dealing-with-typical-situations/pyramid-schemes
https://comcom.govt.nz/consumers/dealing-with-typical-situations/pyramid-schemes
https://www.google.fr/amp/s/www.binance.vision/ar/secrity
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لسلسلة ثانية من المستثمرين، ويدفع لهذه السلسلة الثانية من عائدات بيع عملية بيع 
 (1لسلسلة ثالثة وهكذا، إل حين النهاية الحتمية" .)

   خصائص جريمة حركية بونزي للبيع الهرمي -2
تتميز هذه الجريمة بالعديد من الخصائص التي تجعلها خطيرة من جميع النواحي        

على  والقتصاديةالدورة المالية  لستقرارالجتماعية والقتصادية باعتبارها تهديد 
  الصعيدين الوطني والدولي، لذلك

تعد حركية بونزي للبيع الهرمي   :من جرائم االحتيال المالي حركية بونزي للبيع الهرمي  -
خطر من 
 
صور التنظيم المجتمعي الذي يفتح الباب  من ، وجرائم الحتيال الماليا

فراد ذوو نوايا سيئة ، حيثلستشراء الطمع والفساد في المعامالت
 
، يتورط فيها ا

و منقولت يعتمدون من خاللها 
 
على طرق احتيالية لتغيير الحقيقة، والتصرف في عقارات ا

و سندات غير مملوكة للجاني وليس له حق التصرف فيه، وعلى هذا 
 
ساس فحركية ا

 
ال

موال في استثمارات وهميةلتوظيف بونزي للبيع الهرمي 
 
مر تعقيدا وخطورة ال

 
، و يزداد ال

سهم رخيصة في ظل الفضاء اللك تروني م
 
ساليب ن خالل قيام شركات ا

 
باستخدام ا

سهم الحتيالية بهدف واسعة النطاق دعاية ب الهندسة الجتماعية
 
عبر استدراج بيع ال

موالهم من خالل وعود ربحية ل تقاوم على المدى المتوسط 
 
المستثمرين، ورؤوس ا
موال.والبعيد، ثم العمل على 

 
 (2) خيانة ثقة عمالئها بسرقة تلك ال

يقصد لي، فوبخصوص التعريفات المقدمة لجريمة الحتيال الماوفي نفس السياق،         
ية ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر  :"بها

 
وا

 
غير المباشر على شكل  ا

شكالمن 
 
و تسهيل ذلك لغيره لتؤدي لخسارة  ، لستفادة المالية لمرتكب الجريمةا ا

 
ا

                                                           
برش -روبرت ج. شيللر -1 

 
ولىالوفرة الالعقالنية، مك تبة العبيكان، الطبعة العربية  -تعريب: د. محمد رياض ال

 
، ال

 .011، 55، ص ص 5119الرياض )السعودية(، 
سامة عطية محمد عبد العال -2 

 
، العدد مجلة القانونمدى تصاعد الجريمة القتصادية في ظل سياسات العولمة،  -د. ا

حمد زبانة بغيليزان، ديسمبر 15العدد  - 12)المجلد  15
 
، 5107( ، معهد العلوم القانونية واإلدارية، المركز الجامعي ا

الجريمة المالية تهدد حياة الناس من جوانبها كافة: في المنزل، في العمل،عبر اإلنترنت وخارجه: ، وكذا: 07ص
https://www.interpol.int/ar/4/11 :ساليب الهندسة الجتماعية

 
، وكذا: الحتيال باستخدام ا

https://www.interpol.int/ar/4/11/2 ، :زمة  -د. علي عبد العزيز سليمانوكذلك
 
العرب وتحديات ما بعد ال

كاديمية، مصر، 
 
 .95، 90ص ص ، 5101المالية العالمية، المك تبة ال

https://www.interpol.int/ar/4/11
https://www.interpol.int/ar/4/11
https://www.interpol.int/ar/4/11/2
https://www.interpol.int/ar/4/11/2


ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي                                                                                                         
مدية )الجزائر(يحي  ى فارس بال جامعة-والعولمةالسيادة  مخبر-السياسيةكلية الحقوق والعلوم    

 
 
مالععقود ال  

 

 
450 

 

نها(1) "الطرف الذي تعرض لالحتيال
 
:" الوعد بالربح السريع عن طريق بيع ، كما تعرف با

وراقوشراء 
 
صول ثابتة" ا

 
و ا
 
 (2). مالية ا

: " استدراج الضحايا عن طريق إنشاء مواقع مزيفة،  كما يعد الحتيال المالي بمثابة       
و عن طريق تتبع معامالتهم المالية، ويتمكن المحتالون في هذا النوع من العمليات من 

 
ا

موال المستخدمين، واستغالل رصيدهم البنكي في صفقات 
 
و إجراء سرقة ا

 
مشبوهة، ا

" ممارسات تنطوي على استخدام :  ، باإلضافة لعتبارها(3معامالت شرائية بغير رضاهم" )
شكال الستفادة المالية لمرتكب 

 
الخداع للحصول المباشر وغير المباشر على شكل من ا

شكال الخسارة للطرف المتعرض
 
و تسهيل ذلك لغيره لتؤدي إلى شكل من ا

 
           الجريمة، ا

 (4لالحتيال". )
ن حركية بونزي للبيع الهرمي       

 
إل مخطط احتيال مالي  ما هو من خالل ما سبق، نجد ا

رباح مالية عالية غير متوفرة من خالل الستثمارات والضحايا بعوائد  ي صاحبهيمن  
 
ا

رب
 
موال الضحايا، يدفع المحتال المسير ا

 
 ااحالتقليدية، ولكن بدًل من استثمار ا

موال المستثمرين الالحقين
 
وائل باستخدام ا

 
ينهار المخطط عموًما و ،للمستثمرين ال

و عندما يتعذر العثور على عدد كاٍف من المستثمرين  المحتالعندما يدير 
 
جميع العائدات ا

موالهم قاعدة تسمح له الجدد 
 
رباح. دفع  بالستمرار فيلتكون ا

 
 (5)ال

ساس،        
 
 احتياليمن خالل منهج رياضي  الهرم إلل تعمل مخططات وعلى هذا ال

سفل الهرم  قائم علىمحدد النتيجة مسبقا، 
 
ولئك الموجودون في ا

 
ضرورة تعرض ا

ولئك الموجودين في القمة، وهذا بغض النظر عن عدد 
 
ساسي من قبل ا

 
لالحتيال بشكل ا

                                                           
https://www.saudi-الحتيال المالي، لجنة اإلعالم والتوعية المصرفية، البنوك السعودية:  -1 

awareness-banks.info/ar/financial  
  https://scam.sa/pages/default.aspxالحتيال المالي، النصب والحتيال، موقع:  -2 
شهرلكي ل تنخدع، تعرف على  -3 

 
 طرق لالحتيال المالي رائجة عبر النترنيت، موقع: 2 ا

https://sadad.qa/the-most-common-internet-fraud-ways/  
 إدارةه، مؤسسة النقد العربي السعودي)  0955دليل مكافحة الختالس والحتيال المالي وإرشادات الرقابة،  -4 

 ، موقع: 7، ص5110العامة لمراقبة البنوك، المملكة العربية السعودية، دارةاإلالتفتيش البنكي(، 

www.sama.gov.sa  
5 - Ponzi Schemes, Scams and Safety, https://www.fbi.gov/scams-and-

safety/common-fraud-schemes/ponzi-schemes 

https://www.saudi-banks.info/ar/financial-awareness
https://www.saudi-banks.info/ar/financial-awareness
https://www.saudi-banks.info/ar/financial-awareness
https://scam.sa/pages/default.aspx
http://www.sama.gov.sa/
https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-fraud-schemes/ponzi-schemes
https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-fraud-schemes/ponzi-schemes
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شخاص الذين ينضمون إلى المخطط الهرمي، فإن 
 
عضاء سيكونون في  % 00ال

 
من ال

موالهم
 
دنى وسيخسرون ا

 
قلية في القمة هي من ستربح  ،المستوى ال

 
 (1في النهاية. ) وال

نها من   :من الجرائم االقتصادية حركية بونزي للبيع الهرمي -
 
تصنف حركية بونزي با

و سند مملوك بالجرائم القتصادية التي يقوم بها مرتكبوها 
 
للغير الستيالء على منقول ا

خرين باستخدام طرق احتيالية بهدف تملكه 
 
شخاص ا

 
بخداعه وحمله على تسليمه ل

فعال، كما يقصد بها (2وحيازته" )
 
المخالفة للتنظيمات القانونية الضارة القتصادية  ال

التي يتولى القانون تحديدها لحماية مصالح المتعلقة باإلنتاج والتوزيع والستهالك، و
وضعت اللجنة الوزارية  0500، وفي (3)للدولة العام  اإلنمائيوالنظام البالد القتصادية 

وروبالمجلس 
 
قائمة من الجرائم التي صنفت كجرائم اقتصادية لتشمل الشركات الوهمية،  ا

 (4) .والممارسات الحتيالية
نه يتميز مخطط بونزي  :الوهمي االستثمارحركية بونزي للبيع الهرمي من جرائم  -

 
با

الوعد بضمان عوائد التي تعتمد على  على مجموعة من الستثمارات الوهمية مخطط قائم
مواله في الشركة الستثمارية،  عالية بمخاطر منخفضة للغاية

 
           لصالح كل من يوظف ا

ن هذه العوائد و
 
يضا با

 
تي من العتقاد ا

 
ن هذه  ،هذه الشركة استثماراتتا

 
الستثمارات رغم ا

وراق 
 
، وما يثير الشك والريبة حول طبيعة المالية والبورصاتغير مسجلة لدى هيئة ال

سهم بالحصول على 
 
صحاب ال

 
صحاب هذه الشركة يعدون ا

 
ن ا

 
رباحهذه الستثمارات ا

 
 ا

 (5).الظروف القتصاديةتقلبات ، بغض النظر عن ثابتة ومعتدلة وغير واقعية

                                                           
1 - Dave Roos -  How Pyramid Schemes Work , What is a Pyramid Scheme?, 

Pyramid schemes quickly become unsustainable, 

https://money.howstuffworks.com/pyramid-scheme1.htm 
من جريمة  -2

 
الحتيال المالي، إدارة مكافحة الجرائم القتصادية، اإلدارة البحرينية العامة لمكافحة الفساد وال

 and-fraud-www.acees.gov.bh/anti-economic-: ، موقع5105ديسمبر  55القتصادي اللك تروني، 
 direction-crimes 
ريج عبد الرحمان حمادة -3

 
عمال(،  -محامية. ا

 
: ، موقع5100-10 -55الجريمة القتصادية )اإلطار القانوني لرجال ال

http://www.areejhamadah.com/newsDetails/73  
. بلقاسم محمد

 
المستحدثة، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد الخامس الجرائم القتصادية  -وكذا: ا

  www.asjp.cerist.dz/en/article/29881  :، موقع039)المجلد الثالث/العدد الول(، بدون سنة، ص 
بيوكي -4 

 
مني، ص ص ال -المستشار الدك تور. عادل ال

 
: ، موقع00، 01جريمة القتصادية، مركز اإلعالم ال

https://www.policemc.gov.bh  
5 - Josh Clark & Jane McGrath - How Ponzi Schemes Work, 

https://money.howstuffworks.com/ponzi-scheme.htm 

http://www.acees.gov.bh/anti-fraud-and-
http://www.areejhamadah.com/newsDetails/73
http://www.areejhamadah.com/newsDetails/73
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/29881
https://www.policemc.gov.bh/
https://www.policemc.gov.bh/
https://money.howstuffworks.com/ponzi-scheme.htm
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موالهم عبر إغرائهم بتحقيق عوائد       
 
كما تستمر عملية إيهام المستثمرين الجدد لجذب ا

مرتفعة على استثماراتهم، وتنتهي حالة الوهم بالنسبة للمستثمرين من جهة، وحالة 
عجز المحتال عن جذب المزيد من مجرد لالخداع بالنسبة للمحتال من جهة ثانية 

رباح للمستثمرين القدامى بسبب غياب المستثمرين وبالتبعية عجزه ا
 
لواضح عن دفع ا

 (1قاعدة مالية للمستثمرين الجدد.)
ن         

 
عمال التجارية كما ا

 
 معقدة للغاية بحيث ل يمكن تفسيرهافي هذه الشركة صيغة ال

وراق
 
ن ال

 
و تحديد معالمها، كما ا

 
متاحة للمستثمر الخاصة بالشركة غير قانونية ال ا

موالهمافة للصعوبة التي تعترض المستثمري، باإلضلفحصها
 
، وهذا (2) ن في استعادة ا

موالهم لم تعد نظريا 
 
ن ا

 
موجودة بل استخدمت لسداد العوائد المنتظمة لسبب بسيط ا

خرين، ومع اتساع دورة المخطط الحتيالي، وزيادة درجات المستثمرين 
 
لمستثمرين ا

رباح منتظمة وغير منقطعة، تزداد ح
 
، بسبب حالة الة الريبة والشكوتطلعاتهم ل

في نهاية المطاف فالمخطط لن يكون ولكن من هذه العائدات،  التماطل في الستفادة
جال، وسينهار 

 
م ا

 
ن المشروع الستثماري الحتيالي سينهار عاجال ا

 
ًسا على مستداما، ل

 
را

كبر عقب
 
 طبقات المستثمرين الذي تم خداعهم بسحر العائدات، وسيكون الخاسر ال

 (3) التي ل تنضب.
ن المتورطين : من جرائم الياقات البيضاء حركية بونزي للبيع الهرمي -

 
والمقصود بذلك ا

نفي هذا النوع من الجرائم يجب 
 
يكون لهم عالقة بالمحيط الخاص بالعمل، فهم ليسوا  ا

شخاصا عاديين، 
 
، يستغلون مكانتهم بل هم من ذوي الطبقات الجتماعية العلياا

                                                                                                                                   
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Adele_Spitzeder : و كذا: مخطط بونزي 

And : Multi-Level Marketing Businesses and Pyramid Schemes, October 2019, 

https://www.consumer.ftc.gov/articles/0065-multi-level-marketing-businesses-

and-pyramid-schemes 
1 - Ponzi scheme noun, https://www.merriam-webster.com/dictionary/Ponzi 

scheme 
2 - Kimberly Amadeo, Ponzi Scheme, What It Is and How It Works with 

Examples, How a Ponzi Scheme Differs from a Pyramid Scheme, Updated 

August 06, 2019, https://www.thebalance.com/what-is-a-ponzi-scheme-history-

examples-vs-pyramid-scheme-3305877 
3 - Josh Clark & Jane McGrath - How Ponzi Schemes Work, 

https://money.howstuffworks.com/ponzi-scheme.htm 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Adele_Spitzeder
https://www.consumer.ftc.gov/articles/0065-multi-level-marketing-businesses-and-pyramid-schemes
https://www.consumer.ftc.gov/articles/0065-multi-level-marketing-businesses-and-pyramid-schemes
https://www.thebalance.com/what-is-a-ponzi-scheme-history-examples-vs-pyramid-scheme-3305877
https://www.thebalance.com/what-is-a-ponzi-scheme-history-examples-vs-pyramid-scheme-3305877
https://money.howstuffworks.com/ponzi-scheme.htm
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مكانة مرموقة في نطاق  م، وله(1)ووضعهم الطبقي للحصول على منافع شخصيةالمهنية 
ن ، ممهنته

 
مور المهنية للقطاع يكونوا على درجة من العلم والمعرفة والإذ يجب ا

 
دراية بال

خالقهم، المالي والبنكي ليكون غطاء لنشاطهم الجرمي، 
 
باإلضافة لتميزهم بانهيار ا

مانة، وغياب معايير اللتزام المهني 
 
 ،حيث يتورط في هذا النشاط القيادات في البنوكوال

مين الكبرى 
 
عمال، ، و شركات المحاسبة، و وشركات التا

 
وشركات التقييم شركات ال

سواق المالية 
 
المالي لمعرفة الموقف المالي للشركات، وشركات تقييم مخاطر ال

موال المستثمرين في  ،المضاربات الماليةالمتورطين في 
 
وعمليات النصب عبر جمع ا

 (2) عمليات وهمية.

هم الشخصيات  جريمة بونزي للبيع الهرمي ارتكاب مراحلالمحور الثاني: 
أ

وا
  المتورطة فيها

طات بونزي سيتم التطرق من خالل هذا المحور لمجموع المراحل التي تمر بها مخط         
هم الشخصيات في قطاع المال عو للبيع الهرمي، مع تبيان

 
عمالرض ل

 
المتورطة في  وال

 هذه الجريمة. ارتكاب

   جريمة بونزي للبيع الهرميمراحل ارتكاب  -1
ن جريمة         

 
للبيع الهرمي عبارة عن لعبة احتيالية سميت على بونزي المعروف على ا

مريكينصاب ال)تشارلز بونزي( اسم
 
ن يحتال على  ال

 
الك ثير من الناس في الذي استطاع ا

لية عمل هذه الجريمة من خالل سلوك المحتال 
 
عشرينيات القرن العشرين، وتتمثل ا

موالهم :
 
جل ضمانه لستدراج ضحاياه بحجة استثمار ا

 
 مجموعة من المراحل من ا

موالهم وهذا الوعد الك ثير من الناس  إلىرسائل  إرسال -
 
تتضمن وعودا بمضاعفة ا

استدراجهم، حيث قام ثراء السريع  مما يسهل جعلهم يحلمون باليستهدف 
موالهم في بمضاعفة بتقديم وعود للناس في عشرينيات القرن العشرين بونزي 

 
ا

يوما، وطبيعة هذا الوعد استغالل بونزي  لحالت الميل للمضاربة خالل  51

                                                           
ل سعود -1 

 
ولى، مك تبة  -د. عبد الرحمان بن سعد بن عبد الرحمان ا

 
اإلجرام )دراسة تطبيقية تقويمية(، الطبعة ال

غسل   -الله الضمور ، وكذا:  المستشار. باسل عبد 79، ص 0550العبيكان، الرياض )المملكة العربية السعودية(، 
موال في المصارف )دراسة مقارنة(، مك تبة القانون والقتصاد

 
 .99، ص5103الرياض، -ال

كاديمية، مصر،  -د. علي عبد العزيز سليمان -2 
 
زمة المالية العالمية، المك تبة ال

 
، ص 5101العرب وتحديات ما بعد ال

، 91، ص 5101كيفية التصدي لها، ك تاب الجمهورية، المعلوماتية و  الجريمة -، وكذلك: محمد علي سكيكر95-95
  tab.net-www.Kموقع: 

http://www.k-tab.net/
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فترات الرواج ، والنهيار نتاج بيئة ساعدته على الجشع وحب التملك والنصب 
خ
 
 (1رين. )على ال

مريكيين  -
 
شكال لفظية غامضة مثلوبشعارات زائ فة إغراء بونزي المواطنين ال

 
            ا

جلة للتحوط "
 
و  " تداول العقود ال

 
و " برامج الستثمار عالية العائد " ا

 
                  ا

موالهم، من اجل زرع الثقة، من خالل وعده ب" الستثمار الخارجي " 
 
مضاعفة ا

دولر مقابل كل دولر يستثمرونه خالل تسعين يوما، ورغم  9,5وهذا بدفعه 
من به العديد من 

 
تحذيرات الخبراء الماليين حول عدم منطقية الفوائد إل انه ا

ودع 
 
ولى  7خالل الناس، فقد ا

 
موالهم ليجمع  31,111شهور ال

 
            مستثمر ا

ك ثر من في النهاية الحتيال على مليون دولر ، واستطاع  5
 
مريكي 91ا

 
لف ا

 
، ا

ك ثر من  00خالل جمع من 
 
 (2مليون دولر.) 09شهرا فقط جمع ا

امة من خالل عشبكة عالقات خالل عملية اإلغراء، كان كل شيء يعتمد على  -
شخاص

 
ما يمكنه من الوصول بسهولة للمغفلين من جيد، م اجتماعيلهم وزن  ا

معدلت خالل عمالئه الذين يكافئهم بسخاء، كما يعمل على الستثمار في 
موال المودعين إلى خارج البالد 

 
صرف العملة، حيث قامت شرك ته بإرسال ا

سعار منخفضة، ومن ثمة 
 
ليقوم وكالؤه بشراء كوبونات اتحاد البريد العالمي با

 
 
على، ولكن الحقيقة كانت قائمة على الدفع بيعها في مناطق ا

 
خرى بسعر ا

موال المستثمرين الجدد.)
 
 (3للمستثمرين القدامى من ا

بدلن  بونزي لالحتيال المالي مخطط -
 
لعدم   في النهايةسينهار  و، يبقى إلى ال

كبر طبقات اعتماده على خطة استثمارية حقيقية
 
، وسيكون الخاسر ال

                                                           
الك تب وجهات نظر: في الثقافة ، وكذا: 595، ص 5119التسعينات الهادرة، المنهل،  -جوزيف إ. ستيغليتز - 1 

، وكذلك: د. عبد الحي 0، ص5115شر العربي والدولي، ، الشركة المصرية للن99، العدد9والسياسة والفكر، المجلد 
زق(، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  -زلوم

 
سمالية والعولمة في ما

 
زمة نظام)الرا

 
. د. حسام 0، ص 5115ا

 
يضا: ا

 
، وا

لونك عن المعامالت المالية المعاصرة )الجزء الثالث(، شركة ك تاب لنشر وتسويق الق -الدين بن موسى عفانة
 
راءة يسا

  tab.net-www.Kالرقمية للثقافات العربية، بدون سنة، بدون رقم صفحة، موقع: 
خبارديفيد راندال، كبير محرري  - 2 

 
الصحفي العالمي، مك تبات ونشر  -في الندبندنت، نقله للعربية: معين المام ال

، 595، ص 5119التسعينات الهادرة، المنهل،  -جوزيف إ. ستيغليتز، وكذا: 071، ص 5117العبيكان للنشر، 
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Adele_Spitzeder : وكذلك: مخطط بونزي 

خبارديفيد راندال، كبير محرري  -3 
 
الصحفي العالمي، مك تبات ونشر  -في الندبندنت، نقله للعربية: معين المام ال

حمد المفعالني071، ص 5117العبيكان للنشر، 
 
مثلة حقيقية عن سلسلة بونزي، الحد  -، وكذا: ا

 
مارس  55ثالث ا

  post.htm-http://ahmedalmefalany.blogspot.com/2015/03/blog ، موقع: 5109

http://www.k-tab.net/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Adele_Spitzeder
http://ahmedalmefalany.blogspot.com/2015/03/blog-post.htm
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(، وهذا ما 1) بسحر العائدات التي ل تنضب المستثمرين الذي تم خداعهم
مراسلي صحيفة بوسطن حدث في نهاية لعبة بونزي، حيث كشفت تحقيقات 

ن بوزنزي 
 
سطورة( العظيم )بوست ا

 
و ال

 
مريكا، كان ذا ا

 
كما كان يعرف في ا

،  9597سوابق قضائية لدى السلطات الكندية، وكان يعرف بالسجين رقم: 
نه سجن بتهمة الت

 
جانب، وهذا ل

 
زوير، كما سجن في اطلنطا بتهمة تهريب ال

لقت الشرطة التحادية عليه، وبعد نشر هذه المعلومات انهارت شركة بونزي و
 
ا

ربع سنواتو
 
 (2.)حكم عليه بالسجن ل

   جريمة بونزي للبيع الهرمينماذج عن  -2
سيتم من خالل الجزء الثاني من المحور الثاني عرض بعضا من الشخصيات المتورطة        

عمال والستثمار، 
 
في هذه الجريمة، والتي ساهمت في استغالل مركزها في مجال ال

موال 
 
جل توظيف ا

 
خرين بفكرة استثمارية من الظاهر، ولكنها غير ذلك، من ا

 
إليهام ال

رباح 
 
موال المودعة للمودعين المودعين عبر تقديم ا

 
الموعودة للمودعين القدامى من ا

موالهم في خطط استثمارية، وفي النهاية حصل انهيار حتمي 
 
الجدد بحجة توظيف ا

هم هذه 
 
لإلمبراطوريات الستثمارية المزعومة، وخسر المودعون ماليين الدولرات، وا

حمد الريان المصري.
 
مريكي، وا

 
 الشخصيات: برنارد مادوف ال

 (adoff M Bernard ) برنارد مادوف -
عمال، ، وهو و " محتال وول ستريت " ونزي مانهاتن"بسمي برنارد مادوف "          

 
رجل ا

مريكية )الرئيس السابق لبورصة و
 
وراق المالية ال

 
في الوليات المتحدة  (ناسداكال

حد رواد السوق المالية 
 
مريكية، ومدير المحافظ الستثمارية في نيويورك، وا

 
ال

قامالذي اللك ترونية، و
 
شركة لالستثمار والتي كانت تلعب على وتر الطمع والجشع  ا

موال، والتي كانت تقدم لهم عوائد عالية من 5110في  المودعين
 
المودعين الجدد،  ا

                                                           
1 - Josh Clark & Jane McGrath - How Ponzi Schemes Work, 

https://money.howstuffworks.com/ponzi-scheme.htm 
صحاب البنوك اليطاليين 0595 -0005تشارلز بونزي ) -2 

 
 فقيرا معدما وعمل في بنك لالستثمار العقاري مع احد ا

 
( بدا

سواق المال، والفكرة التي كان يعتمدها صاحب 
 
الفاسدين في كندا، حيث تعلم منه علوم النصب كعلم من علوم مهنة ا

رباحا فتزيد ثقة البنك لتغطيته للفوائد الكبيرة للزبائن مصدرها نقود 
 
المدخرين الجدد نفسها ليوهم البنك يحقق ا

زق(، المؤسسة العربية  -العمالء وتزداد مدخراتهم ، راجع: د. عبد الحي زلوم
 
سمالية والعولمة في ما

 
زمة نظام )الرا

 
ا

خبار في الندبندنت، نقله للعربي0، ص 5115للدراسات والنشر، 
 
ة: معين ، وكذلك: ديفيد راندال، كبير محرري ال

، وكذلك موقع: 070، ص 5117الصحفي العالمي، مك تبات ونشر العبيكان للنشر،  -المام
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/  

https://money.howstuffworks.com/ponzi-scheme.htm
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/
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كبر عملية نصب في تاريخ رجال حيث دخل ماد
 
عمالوف التاريخ بسبب ا

 
والقتصاد  ال

ك ثر من، بقيمة احتيال قدرت الحديث
 
  (1). خمسين مليار دولر  با

دار       
 
خذامادوف  حيث ا

 
موال خطة استثمار وهمية ا

 
من مساهمين ويعطي جزءا منها  ا

نها 
 
خرين على ا

 
رباحلمساهمين ا

 
رباح الموعودة ويحتفظ هو بالباقي، ، ا

 
وكانت نسب ال

عماله سنويا بغض النظر عن الظروف القتصادية،  01%
 
خرين با

 
حيث عزز عامل ثقة ال

وسوق ، وتشجيع العمل المسرحي، للمستشفيات في انخراطه في المشاريع الخيرية
ي 

 
نه ل يعطي شرف النضمام لصندوقه ل

 
غنياء لنفسه با

 
كان، فقد كان محصورا لال

وجامعات ومؤسسات وشركات استثمارية ، ومؤسسات بنكية، ياسة واإلعالمالس مشاهيرو
شبه بنادي خيرية يهودية في الغالب

 
غنياء، وكان ا

 
، وكانت الك ثير  الشخصيات تتطلع لال

 (2) لالنضمام لهذا الصندوق بوسطاء لقبولهم من طرف مادوف.
موال       

 
مع مرور الوقت، وحالة الصعود الجنوني لمركز مادوف في مانهاتن، وحجم ال

عماله، 
 
ت حالة من الريبة والشك تثور حول ا

 
التي تضخ يوميا في صندوقه، بدا

رباح شرك ته
 
، وبالخصوص مع التصاعد غير المنطقي حسابيا، وغير العقالني اقتصاديا ل

دى لكارثة اقتصادية عالمية ،  5110عام تن ومع انهيار قطاع البنوك في مانها
 
والذي ا

موالهم، ولكنه عهرع كل المودعين دفانتهى تدفق الودائع ، و
 
ة واحدة لمطالبة مادوف با

شهر فناني خسر كل شيء، وحكم في النهاية على 
 
مستشار الستثمار برنارد مادوف كا

انونية بمليارات عاًما بسبب تشغيله عملية غير ق 091مخطط بونزي،بالسجن لمدة 

                                                           
زمة المالية العالمية، المك تبة  -د. علي عبد العزيز سليمان -1 

 
كاديمية، مصر، العرب وتحديات ما بعد ال

 
، ص 5101ال

91. 
ل رستم

 
كبر كذبات التاريخ، الباحثون السوريون،  -وكذلك: نيكول هوش، وسليمان ا

 
خدعة بيرني مادوف، سلسلة ا

 https://www.syr-res.com/amp.php?id=801، موقع: 10-05-5103، 51:31
ن. بي. باريبا"  - 2 

 
       في فرنسا، و " نومورا هولدينغز " في طوكيو، المصارف الكبيرة التي وقعت ضحية لمادوف: " بي.ا

" نيو برايفت بنك "  في زيوريخ ، و" ريشموخ ماترهورن" في سوسرا ، و" رابطة المصارف السويسرية الخاصة "  و 
يه " السباني، 

 
والمصرف الملكي السك تلندي، بجنيف، ومصرف " بينيديكت هونش " بسوسرا، وبنك " بي بي في ا

ي. إم. جروب" في 
 
ي. ا

 
ند كومباني" في سويسرا، وشركة " ا

 
والبنك الفرنسي البلجيكي )ديكسيا(، وبنك " رايخموث ا

وزورا بنك"  في اليابان، 
 
سويسرا، وصندوق الستثمار " مان جروب" في بريطانيا، و بنك " نومورا هولدينجز" وبنك " ا

صول إلدارة)ميديسي(، و" فيرفيلد جرينويتش جروب والبنك النمساوي الخاص وماشات المعلمين الكورية، 
 
                 " ال

مريكا.، والقائمة طويلة...الخ.و " شركة ماكسام كابيتال مانجمينت اوف نيويورك" فو  صندوق " إسكوت بارتنرز" 
 
 ي ا

لف، 
 
 ، موقع: 5115 فبراير 17، 00:11راجع: برنارد مادوف...قضية اختالس بعشرات المليارات ضحاياها بال

 :https://www.swissinfo.ch/ara  
يضا: خليل البدوي

 
 ، الحوار المتمدن، موقع: 5103-19-53برنارد مادوف نموذجا في النصب والحتيال،  -وا

https://www.m.ahewar.org/s.asp  

https://www.m.ahewar.org/s.asp
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موال الدولرات
 
مصادرة كل كما تم الحكم عليه ب، تضمنت النصب والحتيال وغسيل ال

 (1).ممتلكاته
مريكية صندوقا خاصا لتعويض ضحايا       

 
نشئت وزارة العدل ال

 
وفي نفس السياق ا

ضحية، ومصدر  59230عمليات الحتيال المالي التي قام بها مادوف، والمقدر عددهم 
ك ثر من 

 
موال والممتلكات المصادرة بقيمة ا

 
مليون دولر،  775,9تمويل هذا الصندوق ال

ن تصل قيمة التع
 
ك ثر من ومن المتوقع ا

 
كبر  9ويضات إلى ا

 
مليارات دولر، وهي ا

مريكية لضحايا عمليات احتيال. )
 
 (2تعويضات من نوعها تقدمها وزارة العدل ال

حمد الريان  -
أ

 ا
حمد الريان )بونزي مصر(      

 
، والذي جاء بمخطط (3)و )إمبراطور اقتصاد الظل(  سمي ا

فراد من العمالة المصرية في الخليج 
 
ودفع معدلت احتيالي متميز لتعبئة مدخرات ال

موالمرتفعة من العوائد، وركز الريان في خطته على توظيف 
 
المودعين تحت غطاء  ا

جل تسهيل  إسالمي
 
خرين الذين كانوا يقفون بالطوابير لتسليمه مدخراتهم  إقناعمن ا

 
ال

موالهم دون عناء منه،
 
مقابل حصولهم على "كشوف البركة" ، حيث ساهم في تهريب ا

موالهم في البورصة .)
 
 (4كما وظف ا

                                                           
حمد المفعالني -1 

 
حد  -وكذا: ا

 
مثلة حقيقية عن سلسلة بونزي، ال

 
 ، موقع: 5109مارس  55ثالث ا

http://ahmedalmefalany.blogspot.com/2015/03/blog-post.htm  

And : rew Bloomenthal, What Is a Pyramid Scheme?, Updated Dec 11, 2019, 

https://www.investopedia.com/insights/what-is-a-pyramid-scheme/ 
كبر محتال في عصرنا، موقع: وكذلك: 

 
م ا
 
 برنارد مادوف: من هو عبقري مالي ا

https://www.arrajol.com/content  
سالخانوفا

 
يضا: إينا ا

 
كبر احتيال في وول ستريت إلى محتكر لسوق سجنه السوداء،  -وا

 
 09، 05:95كيف تحول منظم ا

 ، موقع: 5107يناير 

https://www.google.fr/amp/s/arabic.rt.com/news  
  برنارد مادوف ومخطط بونزي، موقع: -وكذلك: روزماري بيفلر

https://www.google.fr/amp/s/ar.unitinal.com  
  https://www.raya.com/home ، صحيفة الراية: 5115-15-17وبيرني مادوف...النصاب المحترف، 

ي اليوم )صحيفة عربية  -2 
 
مريكية تصرف تعويضات لضحايا عمليات احتيال بيرني مادوف، صحيفة را

 
الحكومة ال

  https://www.raialyoum.com/index.php ، موقع: 5117نوفمبر  5، 51:15مستقلة(،
حمد توفيق عبد  -3 

 
حمد الريان )ا

 
عمال االفتاح الجا

 
بري( مؤسس شركة الريان، بكالوريوس طب بيطري، ورجل ا

  https://m.marefa.orgمصري،  موقع:

   https://www.edarabia.com: اقتصاد الظل، موقع إمبراطور معلومات عن  7ماذا ترف ن احمد الريان؟  -4 

http://ahmedalmefalany.blogspot.com/2015/03/blog-post.htm
https://www.investopedia.com/insights/what-is-a-pyramid-scheme/
https://www.arrajol.com/content
https://www.google.fr/amp/s/arabic.rt.com/news
https://www.google.fr/amp/s/ar.unitinal.com
https://www.raya.com/home
https://www.raialyoum.com/index.php
https://www.edarabia.com/
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ثير سلبا على قدرة النظام المصرفي المصري على جذب         
 
واستطاع بشكل غريب التا

عد فضيحة صفقة الذرة الصفراء بين شركات الريان وبنك وبالخصوص بالمودعات، 
وهذا لعدم وجود سيولة لدى الحكومة  (0507 -0502التنمية والئ تمان الزراعي )

مرهذا ، المصرية
 
دى لتحرك سريع من السلطات المصرية  ال

 
وبدء الوضع ،  لحتواءا

نة، وتم تمديد س 09لمدة  0505وكانت نتيجة ذلك حبس الريان عام مطاردة الريان، 
موالاعتقاله بسبب الشك في امتالكه المزيد من 

 
، وتصنيفه وضرورة إعادتها للمودعين ال

نه خطر على 
 
منعلى ا

 
 (1. )5100ليخرج عام ، العام ال

 الخاتمة:
ن مخطط بونزي             

 
كد من ا

 
قائم  الستثماري  لالحتيالفي نهاية هذا البحث، تم التا

توافر مناخ مالئم يساعد في  ضرورةمن شخص معين، وكذا قائم على  احتياليةعلى فكرة 
ترسيخ الفكرة الحتيالية، واتساع نطاقها بين الضحايا المغفلين الذين ل يجدون حرجا في 
رباح خيالية بعيدا كل البعد عن المنطق 

 
الدخول في مشاريع استثمارية لتحقيق ا
  ة قصيرة.القتصادي )الربح والخسارة( ، وفي مدة زمني

والبنوك  الستثماريةالعديد من المؤسسات  وقصد وضع سياسة وقائية، قدمت        
جهزة المختصة في مجال 

 
سواق التمويل الماليالمالية، و الستثماراتوالمصارف وال

 
 ا

منية المختصة والستثمار
 
جهزة ال

 
لجنة كمجموعة من التعليمات الوقائية  العقاري، وال

وراق 
أ

مريكيةاال
أ

صدرت، التي (2) (SEC) المالية والبورصات اال
 
مجموعة من المحاذير  ا

                                                           
حمد المفعالني -1

 
حد  -ا

 
مثلة حقيقية عن سلسلة بونزي، ال

 
 ، موقع: 5109مارس  55ثالث ا

http://ahmedalmefalany.blogspot.com/2015/03/blog-post.htm  
حمد الريان... الرجل الذي تحكم في المليارات ال  -وكذلك: محمد عبد الرزاق، ومحمود عبد الراضي

 
قصة الكاملة ل

ياموعندما دارت 
 
لف جنيه ثمنا لجريته،  711لم يجد  ال

 
غسطس  07، 15:55ا

 
 ، اليوم السابع: 5101ا

https://www.google.fr/amp/s/m.youm7.com/amp/2010/08/17  
يضا: 

 
ية صالح الدينوا

 
حمد الريان... -ا

 
، 5103-12-10، 03:92صنعته الفوانيس ودمرته السياسة، القاهرة،  براطور إما

  92https://m.gololy.com/2013/06/08/920 موقع:

حمد عمار
 
، موقع: 5103يونيو  17، 10:59الريان...بائع الميداليات الذي هز مصر واغضب صندوق النقد،  -و: ا

https// :www.masrawy.com/news/news_economy  
مريكية -2 

 
وراق المالية والبورصات ال

 
ساسية   (SEC)لجنة ال

 
سواقهي الهيئة التنظيمية ال

 
المالية  لال

مريكيةا
 
وراقبسلطة تسجيل  وتتمتع، ل

 
عمال، كما تراقب المالية ال

 
هاالبورصة،  ا

 
نشا

 
الكونغرس  ا

مريكي
 
سواقالثقة في  لستعادة 0539عام  ال

 
المالية وحماية المستثمرين بد فترة الكساد الكبير في  ال

مريكيةالوليات المتحدة 
 
و الرسمي عن تنفيذ القوانين  الفدرالية  المسئول، كما تعد ال

 
المالية  راقلال

 والبورصة.

http://ahmedalmefalany.blogspot.com/2015/03/blog-post.htm
https://www.google.fr/amp/s/m.youm7.com/amp/2010/08/17
https://m.gololy.com/2013/06/08/92092
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ي مشرو عفي شكل مؤشرات حمراء يجب التركيز 
 
، وتعد استثماري  عليها قبل الدخول في ا

        ، لخطة بونزي  بمثابة سياسة وقائية قبل السقوط في فخ الوهم الستثماري  هذه المحاذير
ية ممارسات احتيالية 

 
و ا
 
سواق الماليةا

 
 :في ال

نها تشكل  -
 
و معدومة ل

 
التحوط من المشاريع ذات عوائد استثمار عالية مع مخاطر قليلة ا

 فرصة استثمارية مضمونة مشبوهة.
كد من  -

 
عدم الثقة بسهولة في الستثمارات حتى لو كانت مشروعة، مع وجوب التا

 تسجيلها القانوني.
يعتبر الستثمار الذي  ، إذمتسقة للغاية اريةاستثمالحذر من المشاريع ذات عوائد  -

مًرا مريًبا
 
 .يستمر في تحقيق عوائد إيجابية منتظمة بغض النظر عن ظروف السوق الكلية ا

جهزة المختصة في  ستثمارات غير مسجلةالحذر من ال -
 
نالدولةلدى ا

 
التسجيل  ، وهذا ل

ساسية حول إدارة الشركة ومنتجاتها 
 
يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى المعلومات ال

 وخدماتها المالية
فهم الستثمار بشكل جيد في كل مراحله، مع الحذر بشكل رئيسي من مل على عال -

 رية التي يك تنفها الغموض والسرية المفرطة.الفرص الستثما
جهزةبشكل سريع  اإلبالغ -

 
منية ال

 
ضد الشركات  اإلجراءاتالمختصة قصد اتخاذ  ال

 
 
 (1)وتهريبها. المتصيدة للمستثمرين الضحايا، قبل تحويل سيولتهم المالية ا

 

 قائمة المراجع
 الك تب:

 البتكار المالي ومقدمة إلى الهندسة المالية، دار الك تب، بدون سنة . -د. عبد الكريم قندوز  -
ولكيف تكون  -تيفول م يخائيل -

 
 . 5109) طريقك للحصول على تقدير امتياز(، المنهل ،  ال

العنف في كل مكان من حولنا،  –العربية: داود سليمان القرنة، تسير نظمي خليل  إلىجون سيفتون، نقله  -
 .5109العبيكان للنشر، الرياض)السعودية(، 

                                                                                                                                   
 SEC(Securities and Exchange Commission), 

https://alpari.com/ar/beginner/glossary/sec/  

And : https://trading-secrets.guru  
 ، موقع:10/05/5100(، E925المخطط الهرمي ومخطط بونزي ) -1 

  www.google.fr/amp/s/www.binance.vision/ar/secrity  
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Adele_Spitzeder مخطط بونزي: و

And : Pyramid Schemes - Competition Bureau Canada,  

https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04221.html 

https://trading-secrets.guru/
https://www.google.fr/amp/s/www.binance.vision/ar/secrity
https://www.google.fr/amp/s/www.binance.vision/ar/secrity
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Adele_Spitzeder
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صول الب -
 
صل من ا

 
ندرو ليكي، تقديم: قلة المال ا

 
الء )نصائح مارك توين للمستثمرين عن المال والثروة(، العبيكان ا

 . 5115للنشر، 
برش -روبرت ج. شيللر -

 
ولىالوفرة الالعقالنية، مك تبة العبيكان، الطبعة العربية  -تعريب: د. محمد رياض ال

 
، ال

 .5119الرياض )السعودية(، 
النهيار الكبير: حروب الذهب ونهاية النظام المالي  -نقلته الى للعربية: ابتسام محمد الخضراء -وليام ميدلكوب -

ولىالعالمي، العبيكان للنشر، الطبعة العربية 
 
 .5102، الرياض)السعودية(، ال

خبار في الندبندنت، نقله للعربية: معين اإلمام  -
 
صحفي العالمي، مك تبات ونشر ال -ديفيد راندال، كبير محرري ال

 .5117العبيكان للنشر، 
كاديمية، مصر،  -د. علي عبد العزيز سليمان -

 
زمة المالية العالمية، المك تبة ال

 
 . 5101العرب وتحديات ما بعد ال

ل سعود  -
 
ولى)دراسة تطبيقية تقويمية(، الطبعة  اإلجرام -د. عبد الرحمان بن سعد بن عبد الرحمان ا

 
 ، مك تبةال

 .0550بيكان، الرياض )المملكة العربية السعودية(، عال
موال في المصارف )دراسة مقارنة(، مك تبة  -المستشار. باسل عبد الله الضمور   -

 
الرياض، -القانون والقتصاد غسل ال

5103. 
زمة المالية العالمية، الم -د. علي عبد العزيز سليمان -

 
كاديمية، مصر، ك تبة العرب وتحديات ما بعد ال

 
 . 5101ال

  tab.net-www.K، موقع: 5101دي لها، ك تاب الجمهورية، المعلوماتية وكيفية التص الجريمة -محمد علي سكيكر -
 . 5119سعينات الهادرة، المنهل، الت -جوزيف إ. ستيغليتز -
رية للنشر العربي والدولي، ، الشركة المص99، العدد9والفكر، المجلد الك تب وجهات نظر: في الثقافة والسياسة  -

5115. 
زق(، المؤسسة -د. عبد الحي زلوم -

 
سمالية والعولمة في ما

 
زمة نظام)الرا

 
 .5115العربية للدراسات والنشر،  ا

. د. حسام الدين بن موسى عفانة -
 
لونك عن المعامالت المالية المعاصرة )الجزء الثالث(، -ا

 
شركة ك تاب لنشر  يسا

  tab.net-www.Kوتسويق القراءة الرقمية للثقافات العربية، بدون سنة، بدون رقم صفحة، موقع: 
خبارديفيد راندال، كبير محرري   -

 
تبات ونشر الصحفي العالمي، مك  -في الندبندنت، نقله للعربية: معين المام ال

 .5117للنشر، العبيكان 
كاديمية، مصر،  -د. علي عبد العزيز سليمان -

 
زمة المالية العالمية، المك تبة ال

 
 . 5101العرب وتحديات ما بعد ال

 . 5119التسعينات الهادرة، المنهل،  -جوزيف إ. ستيغليتز -

 مقاالت:
سامة عطية محمد عبد العال -

 
، العدد مجلة القانونمدى تصاعد الجريمة القتصادية في ظل سياسات العولمة،  -د. ا
حمد زبانة بغيليزان، ديسمبر 15العدد  - 12)المجلد  15

 
 .  5107( ، معهد العلوم القانونية واإلدارية، المركز الجامعي ا

. بلقاسم محمد  -
 
حدثة، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد الخامس الجرائم القتصادية المست -ا

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/29881: )المجلد الثالث/العدد الول(، بدون سنة، موقع

 مواقع الك ترونية:
 7 -مخططات بونزي الحتيالية موجودة وتزدهر، محرر القبس اإللك تروني -بروسالف، ترجمة وإعداد إيمان عطية -

بريل 
 
 https://alqabas.com/article/379566، موقع: 5107ا

، موقع: 10/05/5100(، E925المخطط الهرمي ومخطط بونزي )
https://www.google.fr/amp/s/www.binance.vision/ar/secrity  

الجريمة المالية تهدد حياة الناس من جوانبها كافة: في المنزل، في العمل،عبر اإلنترنت وخارجه:  -
https://www.interpol.int/ar/4/11 ، 

http://www.k-tab.net/
http://www.k-tab.net/
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/29881
https://www.google.fr/amp/s/www.binance.vision/ar/secrity
https://www.google.fr/amp/s/www.binance.vision/ar/secrity
https://www.interpol.int/ar/4/11
https://www.interpol.int/ar/4/11
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ساليب الهندسة الجتماعية:   -
 
، https://www.interpol.int/ar/4/11/2الحتيال باستخدام ا

 وكذلك: 
https://www.saudi-ودية: الحتيال المالي، لجنة اإلعالم والتوعية المصرفية، البنوك السع -

awareness-banks.info/ar/financial  
  https://scam.sa/pages/default.aspxالحتيال المالي، النصب والحتيال، موقع:  -
شهرلكي ل تنخدع، تعرف على  -

 
 طرق لالحتيال المالي رائجة عبر النترنيت، موقع: 2 ا

https://sadad.qa/the-most-common-internet-fraud-ways/  
 إدارةه، مؤسسة النقد العربي السعودي)  0955دليل مكافحة الختالس والحتيال المالي وإرشادات الرقابة،  -

  www.sama.gov.sa، موقع: 5110المملكة العربية السعودية، العامة لمراقبة البنوك، اإلدارةالتفتيش البنكي(، 
من  -

 
جريمة الحتيال المالي، إدارة مكافحة الجرائم القتصادية، اإلدارة البحرينية العامة لمكافحة الفساد وال

 and-fraud-www.acees.gov.bh/anti-crimes-economic-، موقع: 5105ديسمبر  55القتصادي اللك تروني، 
 rectiondi 
ريج عبد الرحمان حمادة -

 
عمال(،  -محامية. ا

 
، موقع: 5100-10 -55الجريمة القتصادية )اإلطار القانوني لرجال ال

http://www.areejhamadah.com/newsDetails/73  
بيوكي -

 
مني، موقع: الجر -المستشار الدك تور. عادل ال

 
يمة القتصادية، مركز اإلعالم ال

https://www.policemc.gov.bh  
 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Adele_Spitzeder مخطط بونزي:   -
حمد المفعالني -
 
 ، موقع: 5109مارس  55ثالث امثلة حقيقية عن سلسلة بونزي، الحد  -ا

http://ahmedalmefalany.blogspot.com/2015/03/blog-post.htm  
ل رستم  -

 
كبر كذبات التاريخ، الباحثون السوريون، خدعة بيرني ما -نيكول هوش، وسليمان ا

 
، 51:31دوف، سلسلة ا

 https://www.syr-res.com/amp.php?id=801، موقع: 10-05-5103
لف،  -

 
 5115فبراير  17، 00:11برنارد مادوف...قضية اختالس بعشرات المليارات ضحاياها بال

:https://www.swissinfo.ch/ara  
 ، الحوار المتمدن، موقع: 5103-19-53برنارد مادوف نموذجا في النصب والحتيال،  -خليل البدوي -

https://www.m.ahewar.org/s.asp  
حمد المفعالني -
 
حد  -ا

 
مثلة حقيقية عن سلسلة بونزي، ال

 
 ، موقع: 5109مارس  55ثالث ا

http://ahmedalmefalany.blogspot.com/2015/03/blog-post.htm  
كبر محتال في عصرنا، موقع:  -

 
م ا

 
برنارد مادوف: من هو عبقري مالي ا

rajol.com/contenthttps://www.ar  
سالخانوفا  -

 
كبر احتيال في وول ستريت إلى محتكر لسوق سجنه السوداء،  -إينا ا

 
يناير  09، 05:95كيف تحول منظم ا

 ، موقع: 5107

https://www.google.fr/amp/s/arabic.rt.com/news  
برنارد مادوف ومخطط بونزي، موقع:  -روزماري بيفلر  -

https://www.google.fr/amp/s/ar.unitinal.com  
  s://www.raya.com/homehttp، صحيفة الراية: 5115-15-17وبيرني مادوف...النصاب المحترف، 

ي اليوم )صحيفة عربية  -
 
مريكية تصرف تعويضات لضحايا عمليات احتيال بيرني مادوف، صحيفة را

 
الحكومة ال

  https://www.raialyoum.com/index.php، موقع: 5117نوفمبر  5، 51:15مستقلة(،

https://www.interpol.int/ar/4/11/2
https://www.saudi-banks.info/ar/financial-awareness
https://www.saudi-banks.info/ar/financial-awareness
https://www.saudi-banks.info/ar/financial-awareness
https://scam.sa/pages/default.aspx
http://www.sama.gov.sa/
http://www.acees.gov.bh/anti-fraud-and-
http://www.areejhamadah.com/newsDetails/73
http://www.areejhamadah.com/newsDetails/73
https://www.policemc.gov.bh/
https://www.policemc.gov.bh/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Adele_Spitzeder
http://ahmedalmefalany.blogspot.com/2015/03/blog-post.htm
https://www.m.ahewar.org/s.asp
http://ahmedalmefalany.blogspot.com/2015/03/blog-post.htm
https://www.arrajol.com/content
https://www.arrajol.com/content
https://www.google.fr/amp/s/arabic.rt.com/news
https://www.google.fr/amp/s/ar.unitinal.com
https://www.google.fr/amp/s/ar.unitinal.com
https://www.raya.com/home
https://www.raialyoum.com/index.php
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حمد  -
 
حمد توفيق عبد الفتاح الجا

 
عمال مصري،  االريان )ا

 
بري( مؤسس شركة الريان، بكالوريوس طب بيطري، ورجل ا

  https://m.marefa.orgموقع:
   https://www.edarabia.comمعلومات عن امبراطور اقتصاد الظل، موقع:  7ماذا تعرف عن احمد الريان؟  -
حمد الريان... الرجل الذي تحكم في المليارات وعندما دارت   -محمد عبد الرزاق، ومحمود عبد الراضي -

 
القصة الكاملة ل

يام
 
لف جنيه ثمنا لجريته،  711لم يجد  ال

 
غسطس  07، 15:55ا

 
 ، اليوم السابع: 5101ا

https://www.google.fr/amp/s/m.youm7.com/amp/2010/08/17  
ية صالح الدين -
 
حمد الريان...انبراطور صنعته الفوانيس ودمرته السياسة، القاهرة،  -ا

 
  ، موقع:5103-12-10، 03:92ا

https://m.gololy.com/2013/06/08/92092  
حمد عمار  -
 
 ، موقع:5103يونيو  17، 10:59الريان...بائع الميداليات الذي هز مصر واغضب صندوق النقد،  -ا

 https// :www.masrawy.com/news/news_economy  
  ، موقع:10/05/5100(، E925المخطط الهرمي ومخطط بونزي ) -

www.google.fr/amp/s/www.binance.vision/ar/secrity  
 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Adele_Spitzeder مخطط بونزي:  -

جنبية:
أ

 المراجع باللغة اال
- Ponzi scheme noun, https://www.merriam-webster.com/dictionary/Ponzi 

scheme 

- Ponzi Schemes, Scams and Safety, https://www.fbi.gov/scams-and-

safety/common-fraud-schemes/ponzi-schemes 

- Dave Roos -  How Pyramid Schemes Work , What is a Pyramid Scheme?, 

Pyramid schemes quickly become unsustainable, 

https://money.howstuffworks.com/pyramid-scheme1.htm 

- Josh Clark & Jane McGrath - How Ponzi Schemes Work, 

https://money.howstuffworks.com/ponzi-scheme.htm 

- Multi-Level Marketing Businesses and Pyramid Schemes, October 2019, 

https://www.consumer.ftc.gov/articles/0065-multi-level-marketing-businesses-

and-pyramid-schemes 

- Kimberly Amadeo, Ponzi Scheme, What It Is and How It Works with 

Examples, How a Ponzi Scheme Differs from a Pyramid Scheme, Updated 

August 06, 2019, https://www.thebalance.com/what-is-a-ponzi-scheme-history-

examples-vs-pyramid-scheme-3305877 
- Josh Clark & Jane McGrath - How Ponzi Schemes Work, 

https://money.howstuffworks.com/ponzi-scheme.htm 

- Josh Clark & Jane McGrath - How Ponzi Schemes Work, 

https://money.howstuffworks.com/ponzi-scheme.htm 

- rew Bloomenthal, What Is a Pyramid Scheme?, Updated Dec 11, 2019, 

https://www.investopedia.com/insights/what-is-a-pyramid-scheme/ 

SEC(Securities and Exchange 

Commission),https://alpari.com/ar/beginner/glossary/sec/  

And : https://trading-secrets.guru  

- Pyramid Schemes - Competition Bureau Canada,  

https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04221.html 

https://www.edarabia.com/
https://www.google.fr/amp/s/m.youm7.com/amp/2010/08/17
https://m.gololy.com/2013/06/08/92092
https://www.google.fr/amp/s/www.binance.vision/ar/secrity
https://www.google.fr/amp/s/www.binance.vision/ar/secrity
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Adele_Spitzeder
https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-fraud-schemes/ponzi-schemes
https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-fraud-schemes/ponzi-schemes
https://money.howstuffworks.com/ponzi-scheme.htm
https://www.consumer.ftc.gov/articles/0065-multi-level-marketing-businesses-and-pyramid-schemes
https://www.consumer.ftc.gov/articles/0065-multi-level-marketing-businesses-and-pyramid-schemes
https://www.thebalance.com/what-is-a-ponzi-scheme-history-examples-vs-pyramid-scheme-3305877
https://www.thebalance.com/what-is-a-ponzi-scheme-history-examples-vs-pyramid-scheme-3305877
https://money.howstuffworks.com/ponzi-scheme.htm
https://money.howstuffworks.com/ponzi-scheme.htm
https://www.investopedia.com/insights/what-is-a-pyramid-scheme/
https://trading-secrets.guru/
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 المحور الخامس
عمال

أ
 منازعات عقود ال

 
عمال. التفاق-1

أ
 على التحكيم في منازعات عقود ال

 الوادي( –د. كمال فتحي دريس )جامعة الشهيد حمه لخضر                                                                 
جنبيتسوية المنازعات في عقود الستثمار  بدائل-2

أ
 -نموذجا التحكيم-ال

 المركز الجامعي غليزان، الجزائر(ليلى )د. هواري                                                               
 إجراءات الخصومة التحكيمية. خصوصية-3

 المدية( فارس،ح زهيرة )جامعة يحي  ى د. دبي                                                                                       
ل والتسليم  خصوصية-4 ل التوازن القتصادي لعق د التشييد والستغ ال المنازعات الناشئة عن اختال

(B.O.T) عم ال. ك نوع
أ

 خاص من عق ود ال
 المدية( –ن لعريط )جامعة يحي  ى فارس د. لمي                                                                                      

 البوت. في عقود التحكيم-5
 )المركز الجامعي غليزان( بوجانة محمدد.                                                                                            
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عمال
أ
 االتفاق على التحكيم في منازعات عقود اال

 كمال فتحي دريسد. 
ستاذ محاضر "

أ
  ا

أ
 " ا

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 الوادي-جامعة الشهيد حمه لخضر 

kamel@-driseloued.dz-univ 
 مقدمة:

ضحت العقود الكالسيكية كعقد ا
أ
عمل والمقاولة والوكالة عاجزة في مسايرة لا

مام حاجة المشاريع الكبرى 
أ
عمال، وا

أ
، التكنولوجيالتوسع ومواكبة التطور  إلىمجال ال

عقود جديدة تتوافق وطبيعة مختلف  استحداثإلى  القتصاديونتوصل المتعاملون 
لت إليه، ومن بين هذه العقود عقد التسيير، عقد 

 
المصالح القتصادية والتطور الذي ا

صطلحاإليجاري ، والتي  والعتمادالفرانشايز، عقد تحويل الفاتورة 
أ
عمال. ا

أ
 عليها عقود ال

عمال بكونها تقنيات 
أ
ي الدول لتي لم تك تمل قواعدها حتى ف معقدةوتتميز عقود ال

نه لم تعمد  اقتحامهاظهرت فيها، لذلك ل تزال محل نقاش رغم 
أ
عمال، حتى ا

أ
لمجال ال

حكام المنظمة 
أ
غلبية الدول إلى تقنين بعض هذه العقود، إذ ترك تها لال

أ
للمعامالت ا

عمال "
أ
" مع العتراف Droit des affairesاإلقتصادية وهي بذلك خاضعة لقانون ال

 عقود الكالسيكية في تكوينها.بعض قواعد البتدخل 
تدخل المشرع الجزائري في مرحلة اإلصالحات القتصادية في فترات متقاربة وقد 

عمال ول سيما عقد التسيير 
أ
اليجاري وعقد تحويل الفاتورة،  والعتمادوقنن بعض عقود ال

انين ول يخفى ما قد يترتب عن هذه العقود من منازعات قد ل تجد لها حلول في القو
خرى 

أ
نها في الغالب تتعلق بمسائل فنية تقنية من جهة، ومن جهة ا

أ
الوضعية الوطنية، ل

عراف التي تحكمها التجارة الدولية.
أ
 نزاعات مرتبطة بالقواعد وال

همية كبيرة في مجال حل المنازعات الناشئة عن 
أ
صبح التحكيم يمثل ا

أ
لذلك ا

عمال نظرا لكونها في الغالب عقود 
أ
نها عقود فنية مركبة، عقود ال

أ
تجارية دولية، كما ا

حسما سريعا بعيدا عن اإلجراءات الروتينية التي يتطلبها مسلك القضاء  هاتتطلب منازعات
 العام في الدولة نظرا لخصوصية المنازعات المتعلقة بها.

صبح 
أ
و  اتفاقوتدريجيا ا

أ
عمال بندا ا

أ
  اعتياديا اتفاقاالتحكيم في عقود ال

أ
يكرس مبدا

طسلطا
أ
 عن ن اإلرادة في لجوء ال

أ
راف للتحكيم كطريق بديل لحل النزاعات التي قد تنشا

mailto:dris-kamel@
mailto:dris-kamel@
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و تنفيذ تلك العقود 
أ
صلي، لكن هذه  واستبعادتفسير ا

أ
القضاء صاحب الختصاص ال

ن المشرع قد وضع ضوابط قانونية لصحة 
أ
التحكيم  اتفاقالحرية ليست مطلقة ذلك ا
ثار المترتبة عنه.

 
 ونطاقه وال

 لذلك 
أ
عمال كطريق  يناارتا

أ
الخوض في موضوع التفاق على التحكيم في عقود ال

 من منازعات 
أ
و ما يطرا

أ
بديل لحل النزاعات المترتبة عنها، سواء تلك المتعلقة بتفسيرها ا

من اإلشكالية  انطالقاقضاء الدولة،  اختصاصحول تنفيذ تلك العقود، مستبعدين بذلك 
 ثيرها الموضوع وهي:يالتي 

عمال؟ وما  لالتفاقبط القانونية ما هي الضوا
أ
على التحكيم في منازعات عقود ال

طراف؟
أ
 مدى إلزاميته على ال

ول يتعلق 
أ
ولإلجابة على اإلشكالية السالفة الذكر قسمنا الدراسة إلى مبحثين ال

ما الثاني فيتعلق  اتفاقبشروط صحة 
أ
ثارالتحكيم ا

 
 الموضوعية واإلجرائية لهذا التفاق. بال

ول: شروط صحة 
أ
 التحكيم اتفاقالمبحث اال

طراف 
أ
مصدر اللجوء إلى التحكيم من خالل إتفاق مك توب يحدد فيه  هيإرادة ال

ن جوهر 
أ
الجانب اإلجرائي والموضوعي المتعلق بالعملية التحكيمية، وهناك من يرى با

طراف الراغبين في
أ
طراف التهالتحكيم هو إتفاق ال

أ
ساسه إرادة ال

أ
ي تقرر ، إذ هو نظام ا

اللجوء للتحكيم، وتحدد إجراءاته، وموضوعه، وكيفية تشكيل هيئة التحكيم، والقانون 
 (1) الواجب التطبيق.

مم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
أ
ن بوقد عرف القانون النموذجي للجنة ال

أ
شا

نه:  5891التحكيم لعام 
أ
ولى من المادة السابعة منه با

أ
إتفاق "إتفاق التحكيم في الفقرة ال

ت 
أ
و بعض المنازعات المحددة التي نشا

أ
ن يحيال إلى التحكيم جميع ا

أ
بين الطريفين على ا

و غير تعاقدية".
أ
ن عالقة قانونية محددة تعاقدية كانت ا

أ
 بينهما شا

أ
و قد تنشا

أ
 ا

خذ به  ووه
أ
مشرع المصري في المادة العاشرة من قانون النفس التعريف الذي ا

ما المشرع الجزائري فقد عرف إتفاق التحكيم (2)5881لسنة  72التحكيم المصري رقم 
أ
، ا

نه: "التفاق الذي يقب (3)من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 5155في المادة 
أ
ل با

                                                 
(1) Mosttefatrari-tani, droit algérienne de l’arbitrage commercial international, Berti éditions, 
Alger, 2007, P35. 

 .7111لسنة  19قانون التحكيم المصري المعدل والمتمم بموجب القانون رقم المتضمن  5881لسنة  72القانون رقم )2(
، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، المنشور بالجريدة 71/17/7119( المؤرخ في 19/18القانون رقم ))3(

 .72/11/7119، بتاريخ: 75الرسمية، العدد 
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طراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوءه على التحكيم". وقد إنتقد هذا التعريف على 
أ
ال

ن المشرع قد وضع تعريفا لمشارطة التحكيم وهي صورة م
أ
ساس ا

أ
ن صور إتفاق التحكيم، ا

تعديل المادة بإستبدال مصطلح "إتفاق التحكيم" "بمشارطة  المستحسنومن 
 (1)التحكيم".

وبالتالي فإن اتفاق التحكيم تصرف قانوني، لذلك ل يقوم صحيحا إل إذا قامت 
ثاره القانونية، والتي يمكن تصنيفها الى 

 
ي تصرف منتج ل

أ
ساسية والالزمة ل

أ
ركانه ال

أ
ا

وجبها المشرع لصحة إتفاق التحكيم. شروط
أ
خرى شكلية ا

أ
 موضوعية وا

تفاق التحكيم. ول: الشروط الموضوعية لصحة ا 
أ
 المطلب اال

طراف في 
أ
ورد المشرع لدى التفاق على التحكيم ضوابط قانونية على حرية ال

أ
ا

ثار قانونية، 
 
نه عقد يرتب ا

أ
 سلطان اإلرادة على إعتباره ا

أ
اللجوء للتحكيم وتكريس مبدا

ركان الموضوعية التي تطبق على 
أ
و ال

أ
ن تتوفر في هذا التصرف الشروط ا

أ
ولذلك يجب ا

حكام 
أ
 لخاصة التي ينفرد بها هذا التفاق.االعقود الرضائية مع بعض ال

ن يرد هذا التراضي 
أ
وتتمثل هذه الشروط في ضرورة توافر التراضي الصحيح، وا

ن يستند الى سبب مشروع.
أ
 على محل ممكن ومشروع، وا

تفاق التحكيم. ول: خصوصية التراضي في ا 
أ
 الفرع اال

 سلطان اإلرادة، وتسري عليه القواعد 
أ
إتفاق التحكيم وإن كان يقوم على مبدا

 اختيارا العامة في العقود التي تستدعي تطابق اإلرادتين إيجابا وقبول على إختيار التحكيم 
صليشحرا كوسيلة لحسم النزاعات التي تثور ب

أ
ن العالقة ال

أ
 (2)ضاء الدولة،قة كبديل عن ا

 
أ
فرد له قواعد خاصة تظهر من خاللها خصوصية التراضي في  نإل ا

أ
المشرع الجزائري قد ا

هلية والقانون الواجب التطبيق لصحة التراضي.
أ
 إتفاق التحكيم من خالل شروط ال

تفاق التحكيم هلية الواجبة في ا 
أ
وال: اال

أ
 ا

 ( من ق إ م و 5111إنطالقا من نص المادة )
أ
المشرع الجزائري فرق ما  نإ نجد وا

شخاص المعنوية لصحة التراضي، بنصها: "يمكن لكل 
أ
شخاص الطبيعية وال

أ
هلية ال

أ
بين ا

 شخص اللجوء الى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها.
ن تطلب التحكيم، ما عدا في عالقتها 

أ
شخاص المعنوية العامة ا

أ
ول يجوز لال
 
أ
 و في إطار الصفقات العمومية".القتصادية الدولية ا

                                                 
(1)Alliouch-KerbouaMeziani Naima, l’arbitrage commercial international en Algérie, OPU, Alger, 
2010, P25. 
(2)Devid, Rene, l’arbitrage dans le commerce international, Economica, Paris, 1982, P9. 



ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي                                                                                                          
 يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( جامعة-والعولمةالسيادة  مخبر-السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

عمال
أ
 عقود ال

 

 
366 

 

هلية 
أ
شخاص البناء على المادة السالفة الذكر إشترط المشرع ا

أ
تصرف في ال

غلب التشريعات الطبيعيين لإلتفاق على التحكيم
أ
، التي حددها (1)كما هو الحال في ا

وسفيها، ومحروما من حقوقه 
أ
و معتوها ا

أ
ل يكون محجورا عليه ا

أ
بتسعة عشرة سنة، وا

و
أ
 (2)تم إشهار إفالسه. المدنية ا

شخاص 
أ
ن المشرع الجزائري قد فرق بين ال

أ
شخاص المعنوية فيتضح وا

أ
ما ال

أ
ا

المعنوية الخاصة وعلى الخصوص الشركات التجارية التي لها حق اللجوء للتحكيم بعد 
عمال.

أ
 قيدها في السجل التجاري، والتي في الغالب تكون طرفا في عقود ال

مر يختلف بالنسبة 
أ
صبحت طرفا في عقود لكن ال

أ
شخاص المعنوية العامة التي ا

أ
لال

عمال كعقد التسيير الذي نص عليه القانون )
أ
بغرض (3)( المعدل للقانون المدني98/15ال

ين (4)خوصصة التسيير
أ
هليتها في التفاق على التحكيم، ا

أ
ن المشرع قد حد من ا

أ
، إل ا

جاز لها اللجوء الى التحكيم في النزاعات المرتبطة بعال
أ
قاتها القتصادية الدولية وتلك ا

الناجمة عن الصفقات العمومية، هذا إضافة إلى الحالت الواردة في التفاقيات الدولية 
 من ق إ م و إ. 821التي صادقت عليها الجزائر والمنصوص عليها في المادة 

شخاص المعنوية العامة اللجوء الى التحكيم 
أ
ن كان المشرع يحظر على ال

أ
هذا بعد ا

مر  117لك طبقا للفقرة الثالثة من نص المادة وذ
أ
المتضمن قانون  11/511من ال

اإلجراءات المدنية الملغى، ثم سرعان ما تدخل وعدلها بموجب المرسوم التشريعي 
82/18.(5)(6) 

 

 

 

                                                 
ولى، منشورات الحلبي الحقوقية، )1(

أ
ممدوح عبد العزيز العنزي، بطالن القرار التحكيمي التجاري الدولي، الطبعة ال

 .81، ص7111بيروت، لبنان، 
مر رقم  17و 11يراجع في ذلك المواد  )2(

أ
المتضمن القانون المدني الجزائري،  71/18/5821المؤرخ في  21/19من ال

 .21/18/5821، بتاريخ 29المنشور بالجريدة الرسمية، العدد 
مر رقم  12/17/5898المؤرخ في  98/15القانون رقم   )3(

أ
المتضمن القانون  71/18/5821المؤرخ في  21/19المتمم لال

 .المدني 
يت منصور، عقد التسيير، دار بلقيس، دار البيضاء، الجزائر، )4(

أ
 .12، ص7157كمال ا

 .19، ص7119بغدادي، الجزائر،  محمد كول، تطور التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري، منشورات)5(
قربوع كمال، التحكيم التجاري الولي في الجزائر، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  عليوش)6(

 .59، ص7111الجزائر، 
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 ثانيا: القانون الواجب التطبيق على صحة التراضي
كالغلط  اإلرادةيكون المرجع في توفر التراضي وصحته وخلوه من عيوب 

و اإلكراه واإلستغالل للقانون الذي يخضع له إتفاق التحكيم، والذي قد 
أ
والتدليس ا

صلي.
أ
 يختلف عن القانون الذي يحكم التفاق ال

طراف هم الذين 
أ
 سلطان اإلرادة في نظام التحكيم، فال

أ
ووفقا لتكريس مبدا

إذا تم إختيار القانون يحددون القانون الواجب التطبيق على إتفاق التحكيم، وعليه 
من القانون المدني،  59و 51الجزائري فتطبق قواعد اإلسناد المنصوص عليها في المواد 

و قانون بلد ادر يسري على اإللتزام إما قانون اإلوبالتالي 
أ
و الموطن المشترك للمتعاقدين ا

أ
ة ا

 محل إبرام التفاق.
طراف على تطبيق بنود إتفاقية

أ
المتعلقة  (1)5819لسنة رك يو نيو وإذا إتفق ال

جنبية، فالتراضي يخضع لقانون البلد الذي يصدر 
أ
حكام التحكيمية ال

أ
باإلعتراف وتنفيذ ال
حكام اإلتفاقية. يةفيه الحكم التحكيم

أ
ولوية في حالة التعارض ل

أ
 وال

 الفرع الثاني: القابلية الموضوعية لتسوية النزاع عن طريق التحكيم
ن يكون موضوع إ

أ
التحكيم من الخالفات القابلة للتحكيم، والخالف  فاقتيتعين ا

و 
أ
لة من الواقع ا

أ
على حسب تعريف محكمة العدل الدولية هو: "عدم التفاق حول مسا

و ال
أ
و هو تعارض في الدعاوى القانونية ا

أ
 (2)صالح".مالقانون ا

طراف على قابلية الخالف للعرض 
أ
ولكي يتم اللجوء إلى التحكيم يجب إتفاق ال

لة قابلية الخالف للعرض على التحكيم، ما 
أ
على هذا الطريق لتسويته، ويطلق على مسا

 L’arbitrabilité.(3)يعبر عنه في الفقه الحديث بالمشكلة التحكيمية 
"....ول يجوز التحكيم في من ق إ م و إ:  5111وفي هذا الصدد تنص المادة 

هليتهم". وإنطالقا من هذا النص 
أ
شخاص وا

أ
و حالة ال

أ
المسائل المتعلقة بالنظام العام، ا

نه ل يجوز 
أ
خرج بعض المسائل من مجال التحكيم، بمعنى ا

أ
ن المشرع الجزائري قد ا

أ
نجد ا

ن تكون محال للتسوية عن طريق التحكيم وإل كان باطال متى كانت مرتبطة بالنظ
أ
ام ا

هليتهم.
أ
شخاص وا

أ
و حالة ال

أ
 العام ا

                                                 
المتضمن إنضمام الجزائر  52/55/5899المؤرخ في  99/772إنضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم )1(

مم المتحدة في نيو
أ
، المنشور بالجريدة 51/11/5819رك بتاريخ يو بتحفظ إلى اإلتفاقية التي صادق  عليها مؤتمر ال

 .72/55/5899بتاريخ  19الرسمية، العدد 
 .519، ص7151مناني فراح، التحكيم طريق بديل لحل النزاعات، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، طبعة )2(

(3)Lovel (P), l’arbitrabilité, revue de l’arbitrage, 1992, P213. 
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ك ثر المسائل المقيدة لنطاق التحكيم
أ
نها فكرة (1)وفكرة النظام العام هي ا

أ
، خاصة ا

خرى وتختلف معاييرها من د مرنة ليس لها ضابط محدد،
أ
، لذلك نص المشرع (2)ولة إلى ا

نه: "تكون إتفاقية التحكيم ص 5111الجزائري في المادة 
أ
حيحة من من ق إ م و إ على ا

طراف على  استجابتحيث الموضوع إذا 
أ
للشروط التي يضعها إما القانون الذي إتفق ال

و القانون المنظم لموضوع النزاع او القانون الذي يراه المحكم مالئما اختياره
أ
 ."ا

مر  استبعادسببه في  اتفاقويجد 
أ
طرح النزاع على القضاء وتفويض ال

ن الهدف من إتفاق التحكيم هو التهرب (3)للمحكمين
أ
، وهذا السبب مشروع إل إذا ثبت ا

حكام القانون الذي كان يتعين تطبيقه لو طرح النزاع على 
أ
قضاء، نظرا لما يتضمنه المن ا

هذا القانون من قيود والتزامات يراد التحلل منها، وهو ما يمثل حالة من حالت الغش 
 نحو القانون.

 التحكيم التفاقلشروط الشكلية المطلب الثاني: ا
غلب التشريعات الوطنية 

أ
حكيم نصت صراحة تتعلقة بالمالدولية ال والتفاقياتا

ن يكون إتفاق التحكيم مك توبا
أ
من قانون التحكيم المصري  57، ومثالها المادة (4)على ا
ن يكون إتفاق التحكيم مك توبا وإل كان 5881لسنة  72رقم 

أ
نه: "يجب ا

أ
 التي نصت على ا

و إذا تضمنه ما 
أ
باطال، ويكون إتفاق التحكيم مك توبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان ا

و غيرها من وسائل اإلتصال المك توبة".
أ
و برقيات ا

أ
 تبادله الطرفان من رسائل ا

ما المشرع الجزائري فقد فرق بين إتفاق التحكيم السابق على نشوء النزاع 
أ
ا

 
أ
ي ما يسمى "شرط التحكيم" ا

أ
 و "مشارطة التحكيم".والالحق له ا

ول: الشكلية الواجبة في شرط التحكيم
أ
 الفرع اال

نه  من 5112عرف المشرع الجزائري شرط التحكيم في المادة 
أ
ق إ م و إ على ا

طراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 
أ
 5111التفاق الذي يلتزم بموجبه ال

ن 
أ
 هذا العقد على التحكيم.من نفس القانون لعرض النزاعات التي قد تثار بشا

                                                 
ولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، )1(

أ
الحسين السالمي، التحكيم وقضاء الدولة، الطبعة ال

 .791، ص7119لبنان، 
ثر النظام العام في الحد من اللجوء إلى التحكيم، دار النهضة ال)2(

أ
، 7157عربية، القاهرة، مصر، ماهر محمد حامد، ا

 .52ص
 .12، ص5881حفيظة السيد الحداد، القانون القضائي الخاص الدولي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، صمر، )3(
ة المعارف، اإلسكندرية، )4(

أ
ول، إتفاق التحكيم، منشا

أ
سامية راشد، التحكيم في العالقات الخاصة الدولي، الك تاب ال

 .721، ص 5891مصر، 
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ن شرط التحكيم هو إتفاق
أ
طراف  وعليه يمكن القول با

أ
عالقة قانونية معينة على ا

ن هذه العالقة الى التحكيم، وقد يرد شرط 
أ
إحالة ما قد يثور بينهم من منازعات بشا

و في صورة إتفاق مستقل عن العقد 
أ
صلي، ا

أ
التحكيم في صورة بند من بنود العقد ال

صلي.
أ
 (1)ال

وفي هذا الصدد فإن بعض المؤسسات التحكيمية تحدد صيغة شرط التحكيم 
ومثالها مركز المصالحة والوساطة والتحكيم للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ووفقا 

فإن النموذج الموصى  12/15/7151لقواعد هذا المركز السارية المفعول منذ تاريخ 
و التي لها بإدراجه يكون على النحو التالي: "جميع ا

أ
 عن هذا العقد ا

أ
لخالفات التي تنشا

عالقة به يتم حسمها نهائيا وفقا لنظام مركز المصالحة والوساطة والتحكيم التابع للغرفة 
و ثالثة محكمين معينين طبقا لنظام 

أ
الجزائرية للتجارة والصناعة بواسطة محكم واحد ا

 هذا المركز".
ن المشرع الجزائري قد نص على ك 

أ
صلي لكن نجد وا

أ
تابة شرط التحكيم في العقد ال

و في وثيقة مستقلة عنه كشرط لإلثبات وهذا ما ورد في المادة 
أ
من ق إ م و إ بنصها:  5119ا

و الوثيقة التي 
أ
صلية ا

أ
"يثبت شرط التحكيم تحت طائلة البطالن بالك تابة في اإلتفاقية ال

ن يتضمن شرط التحكيم تعيين المحكم 
أ
و يستند إليها". كما اشترط ا

أ
و المحكمين ا

أ
ا

 تحديد كيفية تعيينهم وإل كان باطال.
 تفاق التحكيم الالحق لنشوء النزاعا  الفرع الثاني: الشكلية في 

لمادة العاشرة من لفقرة الثانية لمصري هذا النوع من التفاق في االعرف المشرع 
ن يتم إتفاق ال 5881لسنة  72القانون رقم 

أ
نه: "...كما يجوز ا

أ
م بعد تحكيالتي نصت على ا

قيم
أ
مام جهة ققيام النزاع، ولو كانت ا

أ
نه دعوى ا

أ
 (2)ائية".ضت في شا

اق من خالل تعريفه إلتفاق فتاإلوالمشرع الجزائري قد عرف هذا النوع من 
ن: "إتفاق التحكيم هو التفاق  5155التحكيم في المادة 

أ
من ق إ م و إ التي نصت على ا

طراف بموجبه عرض نزاع سبق االذي يقبل 
أ
 وءه على التحكيم".شنل

طراف عالقة قانونية عقدية ومفاده تسوية 
أ
وعليه يمكن التفاق على التحكيم بين ا

ن هذه العالقة، وهو ما يسميه البعض بمشارطة التحكيم
أ
 (1)ما ثار بينهم من منازعات بشا

و بند التحكيم.
أ
 ول يتم اللجوء إليه إل  إذا خال العقد من شرط ا

                                                 
ثر النظام العام في الحد من اللجوء إلى التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، )1(

أ
، 7157ماهر محمد حامد، ا

 .52ص
ة المعارف باإلسكندرية، مصر، )2(

أ
 .15، ص7115محمود السيد عمر التحيوي، التحكيم الحر والتحكيم المقيد، منشا
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ا النوع من التفاق شرطا لوجوده، وهذا ما نصت عليه وتعتبر الك تابة في هذ
من ق إ م و إ، كما نصت على بيانات إلزامية تخلفها يؤدي إلى بطالن  5157المادة 

و كيفية 
أ
سماء المحكمين ا

أ
التفاق، وهذه البيانات تتعلق بتحديد موضوع النزاع وا

 تعيينهم.
ن المشرع الجزائري قد نص صراحة على 

أ
ننا نجد وا

أ
الشكلية كشرط لإلنعقاد في إل ا

التفاق على التحكيم لدى تنظيمه للتحكيم التجاري الدولي، وهذا ما نصت عليه الفقرة 
من ق إ م و إ: "يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة البطالن،  5111الثانية من المادة 

خرى تجيز اإلثبات بالك تابة
أ
ية وسيلة إتصال ا

أ
و با

أ
ن تبرم إتفاقية التحكيم ك تابة ا

أ
 ".ا

و 
أ
وفقا للنص السالف الذكر تتحقق الك تابة إذ ورد شرط التحكيم في رسائل ا

برقيات متبادلة ما بين الطرفين، ويمتد ذلك إلى كل وسائل اإلتصال المك توبة 
يجاب والقبول على اللجوء للتحكيم، وهذا ما يفسر واإللك ترونية مع وجوب تحقق اإل

 (2)إنتشار التحكيم اإللك تروني بشكل واسع.

ثارالمبحث الثاني: 
آ
عمال اال

أ
تفاق التحكيم في عقود اال  المترتبة على ا 

عمال إلى 
أ
يستند نظام التحكيم كطريق بديل لحل النزاعات المترتبة على عقود ال

ول هو إتفاق التحكيم الذي يتم ما بين الطرفين المتعاقدين، والثاني هو 
أ
ساسين، ال

أ
ا

  اعترف
أ
 عليه. اتفقواطراف متى المشرع بالتحكيم كنظام يلتزم به ال

ساس إلزام الطرفين، فإنه يعد بداية مرحلة التحكيم، 
أ
وإذا كان إتفاق التحكيم هو ا

مام 
أ
وهو الذي يسبغ على التحكيم طبيعته اإلتفاقية، وبدون هذا التفاق ل يكون ا

ن إتفاق طرفي النزاع على التحكيم يعني 
أ
المتخاصمين إل اللجوء إلى محاكم الدولة، ذلك ا

نهما تراضيا على تبني وسيلة بديلة عن القضاء لفض النزاع بينهما.
أ
 (3)ا

                                                                                                              
في قانون التحكيم اإلنجليزي مصطلح مقابل لإلصطالح الفرنسي، إذ ، ولم يرد Le compromisالتسمية بالفرنسية )1(

لم يستعمل هذا القانون إصطالحا خاصا في هذا الصدد وتندرج هذه الصورة مع شرط التحكيم في هذا القانون تحت 
 ( من قانون التحكيم اإلنجليزي.11في المادة ) Arbitration Agreementعنوان 

، يراجع في ذلك محمود Submission Agreementومع ذلك يطلق بعض الشراح اإلنجليز على مشارطة التحكيم 
 .11، ص 7155سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

، 7151القاهرة، مصر، مصطفى ناطق صالح الناصري، التطورات في التحكيم التجاري، دار الك تب القانونية، )2(
 .75ص

 .11محمد سمير الشرقاوي، المرجع السابق، ص)3(
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ركانه وشروطه المنصوص عليها قانونا لوينعقد إتفاق ا
أ
تحكيم صحيحا متى توافرت ا

ثار موضوعية 
أ
ثاره القانونية والتي تنقسم إلى ا

أ
إلبرام التصرفات القانونية، وبالتالي يرتب ا

خرى إجرائية.
أ
 وا

ولالمطلب 
أ
تفاق التحكيم.: اال ثار الموضوعية ال 

آ
 اال

خر سلبي، منها ما يتعلق 
 
ثار قانونية بعضها إيجابي وال

 
يترتب على إتفاق التحكيم ا

عن  لهذا التفاق، ومدى إستقالليته بموضوع إتفاق التحكيم من حيث القوة اإللزامية
صلي.

أ
 العقد ال

ول: القوة الملزمة 
أ
 التحكيم. التفاقالفرع اال

على المتعاقدين يجب الوفاء بها تحت طائل ة التنفي ذ  التزاماتيرتب العقد الصحيح 
نه "شريعة المتعاق دين" مم ا يس تلزم 

أ
وتنفي ذه  احترام هالجبري، وقد وصف المشرع العقد با

 (1) من قبل المتعاقدين.
حك  ام  اعتب  ارالتحك  يم عل  ى  واتف  اق

أ
ن  ه عق  د تطب  ق علي  ه القواع  د العام  ة ول س  يما ال

أ
ا

م  ن الق   انون الم   دني والمتعلق   ة ب   القوة الملزم   ة  511قانوني  ة المنص   وص عليه   ا ف   ي الم   ادة ال
 للعقد.

وال
أ
 / مفهوم القوة الملزمة التفاق التحكيم: ا

ن هن  اك إلت  زام بتحقي  ق نتيج  ة يق  ع عل  ى 
أ
إن مقتض  ى الق  وة الملزم  ة لتف  اق التحك  يم ا

ف  ي اتخ  اذ إج  راءات التحك  يم ع  اتق طرف  ي اإلتف  اق  ه  و ض  رورة قي  ام ك  ل منهم  ا بالمس  اهمة 
 (2)واإلمتناع عن عرض النزاع على القضاء.

و يعدل ه و 
أ
و ينقص ه ا

أ
ح د طرف ي اإلتف اق التنص ل من ه بإرادت ه المنف ردة ا

أ
فال يستطيع ا

خر إجباره على تنفيذ إلتزامه وتعيين محكمه وب دء إج راءات 
 
مكن للطرف ال

أ
إن سعى لذلك ا

خ  ر إ
 
 الط  رف ال

أ
ل  ى المحكم  ة، وه  ذا ه  و مقتض  ى التنفي  ذ العين  ي التحك  يم، ف  إن امتن  ع لج  ا

 .(3)لاللتزام الناشئ عن القوة الملزمة لتفاق التحكيم
والق  انون الواج  ب التطبي  ق عل  ى اتف  اق التحك  يم ه  و ال  ذي يخ  تص بتحدي  د مفه  وم 

ن التنفي   ذ (4)الق  وة الملزم  ة لتف  اق التحك  يم و ج  زاء اإلخ  الل به  ا
أ
، و ق  د اس  تقر الفق  ه عل  ى ا

                                                 
 .791، ص7115علي فياللي، اإللتزامات النظرية العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر، )1(
 .795الحسين السالمي، المرجع السابق، ص)2(
حمد عبد الكريم سالمة، التحكيم في المعامالت المالية الداخلية و ( 3)

أ
الدولية المدنية و التجارية و اإلدارية و الجمركية ا

ولى، دار النهضة العربية، القاهرة  –والضريبية، دراسة مقارنة 
أ
 . 711، ص  7111الطبعة ال

 .519حفيظة السيد الحداد، النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص)4(
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ن ينف ذ الط رف المتق اعس العيني هو ا
أ
ن، وهنا يجب ا

أ
لوسيلة الوحيدة المقبولة في هذا الشا

التزام  ه إختياري  ا و إل ي  تم اللج  وء إل  ى القض  اء إلجب  اره عل  ى ذل  ك، كم  ا ق  د يحك  م بتع  ويض 
ول بالتزام  ه 

أ
خ  ر ف  ي اتف  اق التحك  يم عم  ا لحق  ه م  ن ض  رر نتيج  ة إخ  الل الط  رف ال

 
للط  رف ال

 الناشئ عن اتفاق التحكيم .
ق د تع  رض المش رع الجزائ  ري للق وة الملزم  ة لتف اق التحك  يم التج اري ال  دولي، م  ن و

ن   ه: " ف   ي غي   اب  5115خ   الل م   ا تض   منته الم   ادة 
أ
ف   ي فقرته   ا الثاني   ة، حي   ث نص   ت عل   ى ا

و اس تبدالهم، يج وز للط رف ال ذي مالتعيين، و في حالة صعوبة تعيين المحك
أ
و عزلهم ا

أ
ين ا

تي:
أ
 يهمه التعجيل، القيام بما يا

مر إل ى رئ يس المحكم ة الت ي يق ع ف ي دائ رة اختصاص ها التحك يم، إذا ك ان  -5
أ
رفع ال

 التحكيم يجري في الجزائر.
م   ر إل   ى رئ   يس محكم   ة الجزائ   ر، إذا ك   ان التحك   يم يج   ري ف   ي الخ   ارج و  -7

أ
رف   ع ال

طراف تطبيق قواعد اإلجراءات المعمول بها في الجزائر.
أ
 اختيار ال

 التفاق التحكيم نطاق القوة الملزمة  ثانيا:
ك ثر حقوق ا وواجب ات ف  ي 

أ
يرت ب العق د باعتب اره تص رفا قانوني ا ي ربط ب ين شخص ين ف ا

 نس  بيةذممه  م دون الغي  ر، وه  ذه النت
أ
العق  د" ال  ذي إعتم  ده  يج  ة المنطقي  ة يترجمه  ا "مب  دا

 من القانون المدني. 552و  519المشرع في المادتين 
ي  ن 

أ
ورد ح  الت إس تثنائية ا

أ
ن المش رع ق  د ا

أ
جنب  ي ع  ن إل ا

أ
ينص  رف العق  د إل ى الغي  ر ال

 ( 1)التحكيم. العقد وهو ما ينطبق على إتفاق
شخاص: -5

أ
 نطاقها من حيث ال

طراف ه، والوض ع 
أ
ث ره ا

أ
ن العق د ل يتع دى ا

أ
حسب المبادئ العامة في نظري ة العق د، ا

نفسه بالنسبة لتفاق التحكيم باستثناء الخلف العام والخلف الخاص، ول يعتب ر م ن الغي ر 
شخاص و شركات المحاصة.(2)الشريك والمدين المتضامن

أ
 ، و يتضح جليا في شركات ال

 نطاقها من حيث الموضوع: -7
ن نط  اق التحك  يم ف  ي الق  انون ال  داخلي يفس  ر تفس  يرا ض  يقا و ف  ي الح  دود 

أ
يتض  ح و ا

ن  ه طري  ق اس  تثنائي لف  ض المنازع  ات، وعل  ى ذل  ك إذا ورد اتف  اق 
أ
الت  ي تحق  ق الغ  رض من  ه ل

                                                 
 .271علي فياللي، المرجع  السابق، ص)1(
 .722سامية راشد ،المرجع السابق، ص ( 2)
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على المنازعات الخاصة لتفسير عقد مع ين ، ف ال تمت د س لطات هيئ ة التحك يم إل ى التحكيم 
 المنازعات المتصلة بتنفيذه.

ن  ه ف  ي مج  ال التحك  يم التج  اري ال  دولي و لزي  ادة فاعلي  ة اتف  اق التحك  يم فق  د 
أ
غي  ر ا

دعى الفقه إلى الخروج عن المجال الضيق لموضوع اتفاق التحكيم، واعتماد تفس ير موس ع 
 (1)وفعال لتفاق التحكيم. و منطقي
 الفرع الثاني: استقالل اتفاق التحكيم. 

ط  راف 
أ
لة ف  ي مج  ال تفعي  ل التحك  يم التج  اري وتش  جيع ال

أ
همي  ة ه  ذه المس  ا

أ
نظ  را ل

عمال، وبه دف إعط اء اتف اق التحك يم الحص انة الالزم ة 
أ
على اللجوء إليه خاصة في مجال ال

 
أ
جل حمايت ه م ن تق اعس وتماط ل ال

أ
ط راف الس يئة الني ة، مم ا دف ع بمعظ م والضرورية من ا

 اس تقاللية إتف اق التحك يم ع ن العق د 
أ
القوانين الداخلية للدول إدراج نص صريح يؤك د مب دا

صلي.
أ
 ال

 اس  تقاللية اتف  اق التحك  يم
أ
ق  ر المش  رع الجزائ  ري مب  دا

أ
ف  ي مج  ال التحك  يم (  2)وق  د ا

قانون اإلج راءات المدني ة من  5111التجاري الدولي حيث نص في الفقرة الرابعة من المادة 
ن  ه: " ل يمك  ن اإلحتج  اج بع  دم ص  حة اتفاقي  ة التحك  يم بس  بب ع  دم ص  حة 

أ
و اإلداري  ة عل  ى ا
صلي".

أ
 العقد ال

ن المش   رع الجزائ   ري يف   رق ب   ين التحك   يم ال   داخلي والتحك   يم 
أ
وتج   در اإلش   ارة إل   ى ا

لة اس  تقالل اتف  اق التحك  يم ف  ي مج  ال 
أ
التحك  يم التج  اري ال  دولي و إن ك  ان ق  د تط  رق لمس  ا

د ن ص ص ريح ر التجاري الدولي فإنه لم يتطرق لها في مجال التحكيم الداخلي، حي ث ل م ي و 
 الس  الف ال  ذكر ف  ي مج  ال التحك  يم ال  داخلي، مم  ا 

أ
ول حت  ى إش  ارة ت  دعونا إل  ى تطبي  ق المب  دا

 (3)يتعين على المشرع الجزائري تدارك هذا اإلغفال.

 
 
 

                                                 
حمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، ص)1(

أ
 .711ا

 في الفقه الفرنسي للتحكيم )2(
أ
ويطلق عليه في  Automnomie de la convention d’arbitrageيطلق على هذا المبدا

حمد مخلوف، severability orseparability of the arbitration conventionالفقه اإلنجليزي 
أ
، يراجع في ذلك ا

سلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية ، القاهرة، مصر، 
أ
إتفاق التحكيم كا

 .559، ص7111
(3)MOHAMED Bedjaoui et ALI Mebroukine, le nouveau droit de l'arbitrage en Algérie, CLUNET, 
1993, P 873. 
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جرائية التفاق  ثار اال 
آ
 التحكيمالمطلب الثاني: اال

تبن  ت غالبي  ة التش  ريعات الوطني  ة و ل  وائح مراك  ز ومؤسس  ات التحك  يم الدائم  ة ه  ذه 
 اإلختص   اص

أ
ث   ر الم   انع لتف   اق التحك   يم، ومب   دا

أ
ث   ار وجس   دتها تش   ريعيا، وتتمث   ل ف   ي ال

 
 ال

 باإلختصاص.
ول: عدم 

أ
 قضاء الدولة اختصاصالفرع اال

ث ر إيج ابي 
أ
ث ران هام ان ، ا

أ
ه و ح ق ك ل م ن طرفي ه ف ي يترتب عل ى اتف اق التحك يم، ا

ث   ر س   لبي ه   و الت   زام طرفي   ه بع   دم اللج   وء إل   ى قض   اء الدول   ة لنظ   ر 
أ
اللج   وء إل   ى التحك   يم وا

خي   ر يلت   زم ك   ل م   ن الط   رفين بع   دم عرقل   ة 
أ
ث   ر ال

أ
المنازع   ة مح   ل التحك   يم، وإعم   ال له   ذا ال

خر لحق ه ف ي اللج وء للتحك يم ، كم ا تلت زم مح اكم الدول ة باإلمتن اع 
 
ع ن إستعمال الطرف ال

نه.
أ
 نظر النزاع المتفق على التحكيم بشا

ثر الم انع لتف اق التحك يم ، حي ث نص ت الم ادة 
أ
 ال
أ
وقد تبنى المشرع الجزائري مبدا

ن   ه: " يك   ون القاض   ي غي   ر مخ   تص 5111)
أ
( م   ن ق   انون اإلج   راءات المدني   ة واإلداري   ة عل   ى ا

و إذ
أ
ا تب ين ل ه وج ود بالفصل ف ي موض وع الن زاع ، إذا كان ت الخص ومة التحكيمي ة قائم ة ، ا

طراف".
أ
حد ال

أ
ن تثار من ا

أ
 (1) إتفاقية تحكيم، على ا

وبالتالي يترتب على وجود إتفاق التحكيم حجب قضاء الدولة ع ن نظ ر الن زاع ال ذي 
نه إتف  اق

أ
ث   ر (2)التحك  يم يوج  د بش  ا

أ
، وق  د اش  ترط المش  رع الجزائ  ري لك  ي يطب  ق القاض  ي ال

طراف 
أ
حد ا

أ
ن يدفع ا

أ
نه.المانع لتفاق التحكيم ا

أ
نه يوجد إتفاق تحكيم بشا

أ
 النزاع با

  
أ
ختصاص االختصاصالفرع الثاني: مبدا  باال 

، م نح هيئ ة التحك يم س لطة الفص ل ف ي بويقصد 
أ
بنظ ر الن زاع  اختصاص هاهذا المب دا

و غي  ر مختص  ة فيم  ا يتعل  ق عالمع  روض 
أ
ليه  ا، بحي  ث تخ  تص بتقري  ر م  ا إذا كان  ت مختص  ة ا

حد
أ
مامها. بالقضية التحكيمية التي يقيمها ا

أ
 (3) طرفي إتفاق التحكيم ا

                                                 
 من قانون المرافعات الفرنسي: 5119وهو ما نصت عليه كذلك المادة )1(

« lorsqu'un litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention arbitrale, est porté devant 
une juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente. 
Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à 
moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle. 
Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d’office son incompétence » 

علي عوض حسن، التحكيم الختياري واإلجباري في المنازعات المدنية والتجارية، دار الفكر الجامعي،  )2(
 .82، ص7111اإلسكندرية، مصر، 

 .551محمود سمير الشرقاوي، المرجع السابق، ص)3(
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لة إجرائي   ة يج   ب لهيئ   ة التحك   يمو
أ
ول مس   ا

أ
ك   د م   ن ثب   وت  (1)ا

أ
ن تب   ث فيه   ا ه   ي التا

أ
ا

اختصاص  ها للفص  ل ف  ي الن  زاع المب  رم بخصوص  ه إتف  اق التحك  يم، ف  المحكم لك  ي ينظ  ر م  ا 
م  ر البح ث ف  ي وج  ود، 

أ
ول اختصاص ه، ول  و اقتض ى ال

أ
ن يق  ر ا

أ
يع رض علي  ه م ن ن  زاع لب د ل  ه ا

حة واستمرار إتفاق التحكيم الذي يس تند إلي ه طال ب التحك يم إذ ه و يس تمد وليت ه م ن وص
 
أ
لة اختصاص ه و مب دا

أ
ي م ن ه ذا اإلتف اق، وله ذا فه و يخ تص ب النظر ف ي مس ا

أ
إرادة الطرفين ا

يض  ا م  ا  اإلختص  اص
أ
باإلختص  اص ل يش  مل فق  ط م  ا يتعل  ق ب  بطالن إتف  اق التحك  يم، وإنم  ا ا

 (2) علق بتحديد نطاق ولية هيئة التحكيم.يتعلق بوجوده، وكذا ما يت
م   ن ق   انون اإلج   راءات المدني   ة واإلداري   ة يظه   ر جلي   ا  5111وباس   تقراء ن   ص الم   ادة 

 اإلختصاص
أ
 باإلختصاص. اعتراف المشرع الجزائري بمبدا

ن   ه :" تفص   ل محكم   ة التحك   يم ف   ي اإلختص   اص الخ   اص به   ا، 
أ
          حي   ث نص   ت عل   ى ا

ي دفاع في الموضوع .يجب إثارة الدفع بعدم و
أ
 اإلختصاص قبل ا

ول    ي، إل إذا ك    ان ال    دفع بع    دم 
أ
تفص    ل محكم    ة التحك    يم ف    ي اختصاص    ها بحك    م ا

 اإلختصاص مرتبطا بموضوع النزاع" .
 اإلختص اص

أ
ن المشرع ق د وض ع قي دين عل ى مب دا

أ
 يتضح من النص السالف الذكر وا

 باإلختصاص:
ول:

أ
ن يك ون لكي تفصل هيئة التحكيم ف ي اختصاص ه القيد اال

أ
ا بنظ ر الن زاع يج ب ا

وجه الدفاع في الموضوع.
أ
ي وجه من ا

أ
طراف لم يبدوا ا

أ
 ال

ن يك  ون الحك  م ال  ذي تص  دره هيئ  ة التحك  يم فيم  ا  القيددد الثدداني:
أ
اش  ترط المش  رع ا

ن 
أ
حك  ام الت ي تص  در بش  ا

أ
ن ه اس  تثنى م ن ذل  ك ال

أ
ولي  ا، إل ا

أ
يخ ص تحدي  د اختصاص ها حكم  ا ا

ن يك  ون  ام   الفص  ل ف  ي ال  دفع بع  دم اإلختص  اص إذا
أ
ك  ان مرتبط  ا بموض  وع الن  زاع، فوج  ب ا

 الفصل في هذه الدفوع بحكم نهائي.
 اإلختص   اص

أ
باإلختص   اص، إل   ى س   رعة الفص   ل ف   ي دع   اوى التحك   يم  ويه   دف مب   دا

يض  ا الش  روط 
أ
ول  ذلك ف  إن تقري  ره ل  م يع  د مقص  ورا عل  ى التش  ريعات التحكيمي  ة ب  ل يش  مل ا

 (3) الصادرة عن المراكز التحكيمية.

                                                 
(1)lalive (P), Ordre Puplic Transnational (ou réellement international) et arbitrage international, 
revue de l’arbitrage, 1986 , P 329. 

 .91لزهر بن سعيد، المرجع السابق، ص )2(
نه ما لم يتفق على العكس تظل هيئة  ICC( من قواعد غرفة التجارة  الدولية 1) 1من ذلك مثال ما قضت به المادة )3(

أ
با

ن تؤكد هيئة التحكيم صحة إتفاق 
أ
و بعدم وجوده بشرط ا

أ
صلي ا

أ
ي إدعاء يتعلق ببطالن العقد ال

أ
التحكيم مختصة با
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 الخاتمة:
عم   ال تتمي   ز بطبيعته   ا المركب   ة، ل   ذلك ونظ   را لغي   اب نظ   ام ق   انوني 

أ
غل   ب عق   ود ال

أ
ا

عم  ال، س  واء م  ن حي  ث 
أ
موح  د يؤطره  ا كان  ت ول ت  زال مح  ل نق  اش رغ  م إقتحامه  ا مج  ال ال

ثارها.
أ
و ا
أ
 تكوينها ا

و 
أ
ساس  ا بتفس  ير بنوده  ا ا

أ
وق  د تثي  ر ه  ذه العق  ود العدي  د م  ن المنازع  ات الت  ي تتعل  ق ا

ذ اإللتزم   ات الناجم   ة عنه   ا، والت   ي ف   ي الغال   ب ت   رتبط بمس   ائل فني   ة تل   ك المرتبط   ة بتنفي   
 وتقنية يصعب على قضاء الدولة النظر فيها خاصة مع غياب نظام قانوني يؤطرها.

عم  ال اللج  وء ال  ى التحك  يم كطري  ق 
أ
ط  راف عق  ود ال

أ
م  ام ا

أ
م  ر ال  ذي ف  تح المج  ال ا

أ
ال

عراف التجارية. بديل لحل النزاعات التي قد تنجم عن تلك العقود المرتبطة
أ
ساسا بال

أ
 ا

و  بن د ويتم اللجوء إل ى التحك يم ع ن طري ق إتف اق رض ائي ي رد عل ى ش كل
أ
ف ي العق د ا

و لح   ق لنش   وء الن   زاع، ي   تم في   ه إستبعادإختص   اص 
أ
بموج   ب إتف   اق مس   تقل عن   ه س   ابق ا

و إلى مؤسسة تحكيمية للفصل فيه.
أ
و هيئة تحكيم ا

أ
 القضاء وإسناد المهمة لمحكم ا

 س  لطان اإلر وإن ك  ان ه  ذا ال
أ
ط  راف ليس  ت ادتف  اق يق  وم عل  ى مب  دا

أ
ن حري  ة ال

أ
ة، إل ا

مطلق   ة، يحكمه   ا ض   وابط قانوني   ة وض   عها المش   رع لتنظ   يم مرحل   ة التف   اق عل   ى التحك   يم 
ش خاص 

أ
هلي ة ال

أ
ي ن ح د م ن ا

أ
باعتباره عقد يقوم على تراضي الطرفين مع بعض الخصوص ية ا

شخاص الطبيعية و
أ
 المعنوية الخاضعة للقانون الخاص.المعنوية العامة وفتح المجال لال

هلي  تهم 
أ
ش  خاص وا

أ
كم  ا إس  تثنى المش  رع المس  ائل المرتبط  ة بالنظ  ام الع  ام وحال  ة ال

م  ن التف  اق عل  ى التحك  يم فيه  ا مم  ا يح  د م  ن النط  اق الموض  وعي له  ذا التف  اق، إض  افة إل  ى 
لة ش  كلية تخض  ع لرقاب  ة المحك  م وا

أ
لقض  اء إش  تراطه للك تاب  ة ك  ركن لإلنعق  اد باعتباره  ا مس  ا

على حد سواء عن د النظ ر ف ي إختصاص هم م ن عدم ه للفص ل ف ي الن زاع الق ائم م ا ب ين طرف ي 
عمال.

أ
 عقود ال

ث   ار  ومت  ى إنعق  د
أ
خي  ر ا

أ
إتف  اق التحك   يم وفق  ا للش  روط الس  الفة ال   ذكر، يرت  ب ه  ذا ال

ساس  ا ب  القوة الملزم  ة 
أ
 امتن  اعالتحك  يم والتنفي  ذ العين  ي ف  ي حال  ة  لتف  اقموض  وعية تتعل  ق ا

ح  د ا
أ
ط  راف ف  ي اللج  وء إل  ى الا

أ
 تل

أ
حص  انة  هالتحك  يم لمنح   اتف  اق اس  تقالليةحك  يم، ومب  دا

صلي في تقرير صحته.للعقد وعدم تبعيته 
أ
 ال

                                                                                                              
 اإلختصاص LCIAالتحكيم، كما قررت قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي 

أ
باإلختصاص، يراجع في ذلك محمود  مبدا

 .552السابق، ص سمير الشرقاوي، المرجع
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م   ا  
أ
ث   ارا

 
لة  ال

أ
الت   ي ينظ   ر فيه   ا المحك   م،  الختص   اصاإلجرائي   ة فه   ي مرتبط   ة بمس   ا

ثب   ت وج   ود  اختص   اصوال   دفع بع   دم 
أ
ط   راف مت   ى ا

أ
ح   د ال

أ
قض   اء  الدول   ة ال   ذي يتمس   ك ب   ه ا

 تحكيم صحيح وساري المفعول. اتفاق
ساس ي  اتفاقوبناء على هذه الدراسة وحتى يؤدي 

أ
تكريس ا  باعتب ارهالتحك يم دوره ال

 س  لطان اإلرادة يعك  س رغب  
أ
ط  راف ف  ي  ةلمب  دا

أ
القض  اء ف  ي  ح  ل الن  زاع  اختص  اص اس  تبعادال

عم   ال والنزاع   ات المترتب   ة عنه   ا، نق   دم 
أ
واللج   وء إل   ى التحك   يم، نظ   را لخصوص   ية عق   ود ال

 القتراحات التالية:

عم  ال ي  نص عل  ى إتف  اق التحك  يم ويح  دد  -
أ
ض  رورة إدراج بن  د ص  ريح ف  ي عق  ود ال

ر موضوع النزاعات التي يختص بها المحكم، وتفادي العبارات الغامضة التي قد تثي 
لة 
أ
 .الختصاصإشكال في مسا

عم ال عل ى التحك يم -
أ
غلب النزاعات التي تثيرها عقود ال

أ
، مرتبط ة بالنظ ام الع ام ا

نه غير مخالف للنظ ام الع الم ول يس 
أ
مر الذي يستدعي إجازة التحكيم فيه ما دام ا

أ
ال

لة. ارتباطهلمجرد 
أ
 بهذه المسا

عم    ال  إل    ىاللج    وء  -
أ
نظ    را للوائحه    ا التحك    يم المؤسس    ي لف    ض نزاع    ات عق    ود ال

التنظيمي    ة المس    تقرة، ول س    يما تل    ك المتعلق    ة بالش    روط الش    كلية والموض    وعية 
 التحكيم. باتفاقالمتعلقة 

طراف إتفاق التحكيم التفاق على القانون اإلجرائي والموضوعي  -
أ
يجب على ا

الواجب التطبيق على هذا التفاق، حتى يسهل على المحكم حل اإلشكالت التي 
ما
أ
مه والمرتبطة بهذا التفاق، وتفادي قواعد اإلسناد وتنازع القوانين التي قد تثار ا

 .قد ل تخدم الطرفين
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 قائمة المصادر والمراجع:
I- :المصادر 

وال: القوانين:
أ
 ا

مر رقم  12/17/5898المؤرخ في  98/15القانون رقم  .1
أ
المؤرخ في  21/19المتمم لال

 المتضمن القانون المدني . 71/18/5821
، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية 71/17/7119( المؤرخ في 19/18رقم ) القانون .2

 .72/11/7119، بتاريخ: 75واإلدارية، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد 
وامر

أ
 ثانيا: اال
مر رقم  .3

أ
المتضمن القانون المدني الجزائري، المنشور  71/18/5821المؤرخ في  21/19ال

 .21/18/5821تاريخ ، ب29بالجريدة الرسمية، العدد 
 ثالثا: المراسيم:

المتضمن إنضمام الجزائر بتحفظ  52/55/5899المؤرخ في  99/772المرسوم الرئاسي رقم  .4
مم المتحدة في نيورك بتاريخ 

أ
، 51/11/5819إلى اإلتفاقية التي صادق  عليها مؤتمر ال

 .72/55/5899بتاريخ  19المنشور بالجريدة الرسمية، العدد 
II- :المراجع 

وال: المراجع باللغة العربية
أ
 ا

حمد عبد الكريم سالمة، التحكيم في المعامالت المالية الداخلية و الدولية المدنية و  .5
أ
ا

ولى، دار النهضة  –التجارية و اإلدارية و الجمركية والضريبية، دراسة مقارنة 
أ
الطبعة ال

 . 7111العربية، القاهرة 
سلوب لتسوية .6

أ
حمد مخلوف، إتفاق التحكيم كا

أ
منازعات عقود التجارة الدولية، الطبعة  ا

 .7111الثانية، دار النهضة العربية ، القاهرة، مصر، 
ولى، المؤسسة الجامعية للدراسات  .7

أ
الحسين السالمي، التحكيم وقضاء الدولة، الطبعة ال

 .7119والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، حفيظة السيد الحداد، القانون القضائي الخاص الدولي،  .8

 .5881صمر، 
ول، إتفاق التحكيم،  .9

أ
سامية راشد، التحكيم في العالقات الخاصة الدولي، الك تاب ال

ة المعارف، اإلسكندرية، مصر، 
أ
 .5891منشا

علي عوض حسن، التحكيم الختياري واإلجباري في المنازعات المدنية والتجارية، دار  .11
 .7111ية، مصر، الفكر الجامعي، اإلسكندر

 .7115علي فياللي، اإللتزامات النظرية العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر،  .11
عليوشقربوع كمال، التحكيم التجاري الولي في الجزائر، الطبعة الثانية، ديوان  .12

 .7111المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
يت منصور، عقد التسيير، دار بلقيس، دار البيضاء .13

أ
 ..7157، الجزائر، كمال ا
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ثر النظام العام في الحد من اللجوء إلى التحكيم، دار النهضة العربية،  .14
أ
ماهر محمد حامد، ا

 .7157القاهرة، مصر، 
ثر النظام العام في الحد من اللجوء إلى التحكيم، دار النهضة العربية،  .15

أ
ماهر محمد حامد، ا

 .7157القاهرة، مصر، 
ي الدولي في القانون الجزائري، منشورات بغدادي، محمد كول، تطور التحكيم التجار  .16

 .7119الجزائر، 
ة المعارف  .17

أ
محمود السيد عمر التحيوي، التحكيم الحر والتحكيم المقيد، منشا

 .7115باإلسكندرية، مصر، 
محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  .18

7155. 
لناصري، التطورات في التحكيم التجاري، دار الك تب القانونية، مصطفى ناطق صالح ا .19

 .7151القاهرة، مصر، 
ولى،  .21

أ
ممدوح عبد العزيز العنزي، بطالن القرار التحكيمي التجاري الدولي، الطبعة ال

 .7111منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
عين مليلة، الجزائر، طبعة مناني فراح، التحكيم طريق بديل لحل النزاعات، دار الهدى،  .21

7151. 
جنبية

أ
 ثانيا: المراجع باللغة اال

a) Ouvrages : 
22. Alliouch-KerbouaMeziani Naima, l’arbitrage commercial international en 

Algérie, OPU, Alger, 2010, P25. 
23. Devid, Rene, l’arbitrage dans le commerce international, Economica, Paris, 

1982. 
24. MOHAMED Bedjaoui et ALI Mebroukine, le nouveau droit de l'arbitrage 

en Algérie, CLUNET, 1993. 
25. Mosttefatrari-tani, droit algérienne de l’arbitrage commercial 

international, Berti éditions, Alger, 2007. 
b) Articles : 
26. Lovel (P), l’arbitrabilité, revue de l’arbitrage, 1992, P213. 
27. lalive (P), Ordre Puplic Transnational (ou réellement international) et 

arbitrage international, revue de l’arbitrage, 1986. 
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جنبي االستثماربدائل تسوية المنازعات في عقود 
أ
 اال

 -التحكيم نموذجا -
  هواري ليلىد. 

ستاذة محاضرة قسم "           
أ
  ا

أ
 " ا
 المركز الجامعي غليزان، الجزائر

@live.frleila30 
  

 مقدمة: 
تها وبناها التحتية عن        

 
 الدارات في الدول الى تنمية اقتصادها وتطوير منشا

أ
تلجا
عمال، و من بينها عقود طريق 

أ
جنبي، عقود ال

أ
المستثمر الجنبي يحتاج الى والستثمار ال

ضمانات قانونية لتسهيل عمله وحفظ حقوقه في مواجهة ادارات عامة واحيانا حكومات 
 
أ
 الى دول ذات سيادة بإمكانها ا

أ
مين تلجا

أ
ل تشريعاتها النافذة بعد يم المشروع او تعدتا

التعاقد مما قد يضعف المركز القانوني للمستثمر ، وبعبارة اخرى فالمستثمر يسعى الى 
شخاص القانون الخاص وبين حكومة 

أ
تحقيق نوع من التوازن في العقد بينه باعتباره من ا
شخاص القانون العا

أ
 .1مدولة من الدول وهي شخص من ا

جانب من        
أ
سعت الجزائر إلى وضع قوانين لإلستثمار، غايتها جلب المستثمرين ال

خالل تقديم مختلف الضمانات واإلمتيازات التشريعية التي تشجع على ذلك ومن بينها 
طراف اإلستثمار، ونظرا للطبيعة 

أ
ن تقوم بين ا

أ
ضمان تسوية المنازعات التي يمكن ا

اإلستثمار والتي تنجم عن ذاتية وخصوصية عقود اإلستثمار فقد قامت الخاصة لمنازعات 
الجزائر بإحداث الك ثير من التغيرات والتعديالت في قوانينها وتشريعاتها الخاصة 

 .باإلستثمار
  ةالقاعدة العام       

أ
ن جميع المنازعات وجميع ال

أ
 شخاص الموجودين على إقليم الدولةا

جانب
أ
و ا

أ
  ون لولية قضائها تطبيقايخضع وطنيين كانوا ا

أ
ن السيادة، لمبدا

أ
معنى هذا ا

جنبي ، محاكم الدولة المضيفة هي المختصة ل
أ
نظر المنازعات المتعلقة باإلستثمار ال

                                                           
جنبي في التشريع العراقي  و إقليم  الستثماررؤى علي عطية، النظام القانوني للتحكيم كوسيلة لتسوية نزاعات  - 1

أ
ال

، العدد الثاني، 23كردستان، دراسة قانونية مقارنة، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون جامعة بغداد، المجلد 
 .654، ص3102
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صل بخصوص الفصل في المنازعات بين الدولة المضيفة والمستثمر 
أ
كد هذا ال

أ
ويتا

ولى، حيث ينعقد اإلختصاص ل
أ
جنبي من باب ا

أ
 2.ر النزاعمحاكم الدولة بنظال

حيان من تحيز عدالة الدولة المضيفة 
أ
جانب يتخوفون في غالب ال

أ
ن المستثمرين ال

أ
إل ا

لمصالحها من جهة، و قلة معرفة القضاء في الدولة المضيفة بالحلول لهذه النزاعات 
خرى تختلف عن 

أ
ليات ا

 
دى إلى البحث عن ا

أ
جنبي، هذا ما ا

أ
بسبب دقة عقود اإلستثمار ال

ليات 
 
همها التحكيم باعتباره ضمانة ال

أ
جنبي، من ا

أ
القضائية لفصل منازعات اإلستثمار ال

لية تتميز بالمرونة و السرعة.
 
 3إجرائية و ا

ذهاننا طرح التساؤل المت      
أ
مثل في مدى اعتماد المشرع الجزائري من هنا تبادر إلى ا

لية بديلة لحل المنازعات الناجمة عن عقود اإلستثمار ا
 
جنبي؟التحكيم كا

أ
 ل

ينا تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، نتناول في المبحث 
أ
لإلجابة على هذا التساؤل ارتا

ما المبحث الثاني، فيتعرض لدور 
أ
جنبي، ا

أ
ول مفهوم التحكيم  في عقود اإلستثمار ال

أ
ال

جنبي.
أ
 التحكيم في فض منازعات اإلستثمار ال

ول:
أ
ستثمار  مفهوم التحكيم  المبحث اال جنبيفي عقود االإ

أ
 اال

طراف باللجوء إليها لغرض حسم المنازعات التي          
أ
التحكيم هو الوسيلة التي يقوم ال

جنبية كما 
أ
ن الستثمارات ال

أ
تنشب عن العقد وذلك خارج محكمة قضاء الدولة، وبما ا

يقول بعض القتصاديين تعد هي الطريقة التمويلية الوحيدة التي تسعى اليوم إلى 
سواق الدولية إلى التحكيم  اجتذابها الدول

أ
النامية، فقد اتجهت رغبة المتعاملين في ال

ن تتم تسوية 
أ
نظمة القانونية لمختلف الدول، وعلى ا

أ
للتخلص من القيود الموجودة في ال

قل قدر ممكن من العالنية والنشر واتجاههم إلى الهروب من مشكلة تنازع 
أ
المنازعات با

ن القاضي يقوم بتطبيق
أ
قانونه الوطني حتى ولو كانت المنازعات تتعلق  القوانين، ل

همية في المعامالت لتجنب المشاكل 
أ
        بالتجارة الدولية. لذلك حظي التحكيم با

 4المذكورة سلفا.

                                                           
منى بوختالة، التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال اإلستثمار، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة  -2

 10، ص 3102/3106طينة، قسن
كاديمية ،  - 3

أ
رفيقة بسكري، التحكيم كضمانة إجرائية لتسوية منازعات اإلستثمار الدولية، مجلة الباحث للدراسات ال

 .023، ص 3104، جوان 10العدد 
جنبية في القانون الدولي و تطبيقاته في الجزائر - -4

أ
حمد بوخلخال، نظام تسوية منازعات اإلستثمارات ال

أ
، مذكرة ا

 .55،ص3103/3102، 0ماجستير في القانون، جامعة الجزائر
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جنبية،        
أ
موال ال

أ
والجزائر وفي إطار سياستها الرامية إلى العمل على جذب رؤوس ال

ن قانون ترقية اإل
أ
وت  12المؤرخ في   04/10ستثمارفنجد في هذا اإلطار ا

أ
وبموجب  3104ا

عطى ضمانًا قضائيًا للمستثمر ا 36المادة 
أ
 منه قد ا

أ
 جنبي في عقد ال

أ
جنبي إلستثمار ال

صبح التحكيم  5.المباشر لتسوية المنازعات المتعلقة به عن طريق التحكيم الدولي
أ
وا

جنبي المباشر لما له في ذلك 
أ
طراف عقود اإلستثمار ال

أ
 إليها ا

أ
الوسيلة المقبولة التي تلجا

طراف في العقد ومبادئ تضمن فعاليته.
أ
 6من مبررات وخصائص وضمانة لحقوق ال

ول:
أ
 تعريف التحكيم المطلب اال

حكمهالتحكيم لغة:  
أ
و ا
أ
خوذ من حكم ا

أ
فاستحكم فصار  هو التفويض في الحكم، فهو ما

 الحكم فاحتكم عليه في ذلك .محكما في ماله تحكيما، إذ جعل 
ي 

أ
وحكم بتشديد الكاف تعني طلب الحكم ممن يتم اإلحتكام إليه، و حكموه بينهم ا

ن يحكم بينهم ويقال حكمنا فال
أ
مروه ا

أ
جزنا حكمها

أ
 7بيننا. نا فيما بيننا بمعنى ا

ن يتم الفصل في ويقصد بالتحكيم في الصطالح       
أ
و غير عقدية، على ا

أ
القانوني ا

شخاص يتم 
أ
ن تثور عن طريق ا

أ
و التي يحتمل ا

أ
المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل، ا

قل يضمنون 
أ
و على ال

أ
شخاص المحكمين ا

أ
طراف تحديد ا

أ
اختيارهم كمحكمين، ويتولى ال

و يعهدوا لهيئة 
أ
و مركز من الهيئات اتفاقهم على التحكيم بيانا لكيفية اختيار المحكمين، ا

أ
ا

و اللوائح الخاصة 
أ
و مراكز التحكيم القائمة لتتولى تنظيم عملية التحكيم وفقا للقواعد ا

أ
ا

و المراكز
أ
 8.بهذه الهيئات ا

نه:'' نظام قضائي خاص       
أ
خرى فقهية وقضائية اهتمت بالتركيز على ا

أ
هناك تعاريف ا

عات عن ولیة القضاء العادي یسمح بإخراج بعض المناز  يعلو النظم القضائية الوطنية

                                                           
وت  12المؤرخ في  04/10من القانون رقم  36تنص المادة  -5

أ
المتضمن ترقية اإلستثمار، الجريدة الرسمية رقم  3104ا

جنبي  و الدولة الجزائرية يتسبب فيه ال12/14/3104المؤرخة في  64
أ
و :" يخضع كل خالف بين المستثمرال

أ
مستثمر، ا

يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية  في حقه. للجهات القضائية الجزائرية المختصة إقليميا، إل في حالة وجود 
و في حالة وجود اتفاق مع 

أ
رمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة و التحكيم، ا

أ
طراف ا

أ
و متعددة ال

أ
اتفاقيات ثنائية ا

 يسمح للطرفين باإلتفاق على تحكيم خاص".  المستثمر ينص على بند تسوية
طروحة دك توراه في القانون، جامعة  -6

أ
جنبي المباشر، ا

أ
ليات فض منازعات عقود اإلستثمار ال

 
سي فوضيل الحاج، ا

 .206، ص3105/3100مستغانم، 
 .15-12منى بوختالة، مرجع سابق، ص - 7
حمد بوخلخال، مرجع سابق،ص -8

أ
 .50ا
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فراد یختارهم الخصوم، و یسندون إلیهم مهمة القضاء بمناسبة 
أ
و ا
أ
لكي تحل بواسطة  فرد ا

 9.''هذه المنازعات
طراف إلى  

أ
نه: '' نظام قضاء عادي يحيل النظر في النزاعات بين ال

أ
خرى فعرف با

أ
من جهة ا

شخاص عاديين بدل من إعطاء الختصاص للمحاكم الوطن
أ
ية للدولة وهذا بالختيار ا

طراف المتنازعة.اإلرادي 
أ
 10لال

ستاذ
أ
نه " يقصد بالتحكيم تحقيق العدالة الخاصة وهي إليه وفقا  robert Jeanوعرفه ال

أ
با

لها يتم سلب المنازعات من الخضوع لولية القضاء العام لكي يتم الفصل فيها بواسطة 
فراد عهد إليهم بهذه المهمة في واقعة الحال".

أ
 11ا

نه: "نظام خاص      
أ
وتعرفه حفيظة السيد حداد في ك تابها التحكيم التجاري الدولي با

شخاص من 
أ
و ا

أ
طراف المعنية على العهدة إلى شخص ا

أ
 من التفاق بين ال

أ
للتقاضي ينشا

مر المقضي".
أ
 12الغير بمهمة الفصل في المنازعات القائمة بينهم بحكم يتمتع بحجية ال

خر و        
 
ن یتم الفصل عرفه جانب ا

أ
طراف ذوي عالقة معینة على ا

أ
نه: "اتفاق ا

أ
من الفقه با

شخاص یتم اختیارهم كمحكمین
أ
و ربما تثور عن طریق ا

أ
  ".في المنازعة التي ثارت بینهم، ا

ك ثر یفصل فیما یثور 
أ
و ا
أ
طراف على اختیار شخص )محكم( ا

أ
نه:" اتفاق ال

أ
في حين عرف با

و یثور فعال بینهم من منازعات،
أ
بحكم ملزم دون المحكمة المختصة، فقوام  مستقبال ا

طراف".
أ
 13التحكیم اتفاق ال

نه تناول مختلف        
أ
ما المشرع الجزائري فلم يعط تعريفا جامعا مانعا التحكيم، رغم ا

أ
ا

حكام التحكيم التجاري الدولي من خالل نصوص المرسوم التشريعي 
أ
 02/10.14ا

نه عرف اتفاق التحكيم          
أ
المؤرخ في  15/10من القانون  0116حسب نص المادة  إل ا

المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية :" اإلتفاق الذي يلتزم  3115فيفري  35

                                                           
م صاحبي انتصار،  - 9

أ
جنبي عن طريق التحكيم الدولي، مذكرة ماستر في القانون جامعة ا

أ
تسوية منازعات اإلستثمار ال

 .15،  ص3104/3102البواقي، 
حمد بوخلخال، مرجع سابق ص - -10

أ
 .50ا

 .022رفيقة بسكري، مرجع سابق، ص - 11
12-  

أ
جنبية على ضوء التحكيم المؤسسي، ا

أ
طروحة دك توراه في القانون، باسود عبد المالك، حماية اإلستثمارات ال

 .011/010، ص3106/3105جامعة تلمسان، 
 .15صاحبي انتصار، مرجع سابق،  ص -13
فريل  35المؤرخ في  02/10المرسوم التشريعي رقم  - -14

أ
مر رقم  0002ا

أ
جوان  15المؤرخ في  44/056يعدل و يتمم ال

 .المتضمن قانون اإلجراءات المدنية 
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طراف  على عرض النزاعات التي تثار فيما بينهم للتحكيم مع مراعاة الحقوق التي 
أ
بموجبه ال

  ".لهم مطلق التصرف فيها
نواع ال

أ
 تحكيم الفرع الثالث: ا

يعد التحكيم إحدى وسائل حسم المنازعات وهو طريق استثنائي يقوم على إرادة        
 إليه الخصوم لحل النزاع دون المحكمة المختصة

أ
طراف، حيث يلجا

أ
والتحكيم وسيلة  .ال

ن 
أ
قديمة وقد كان بشكله البدائي الوسيلة المعتمدة لحل المنازعات بين الخصوم إل ا

هميته قد ازدادت 
أ
مم المتحدة عام ا

أ
 0065.15حديثا بعد إنشاء ال

نواعقدم التحكيم تسبب في         
أ
، حيث يقسمه الفقهاء إلى التحكيم بالقانون هتنوع ا

والتحكيم مع التفويض بالصلح، إلى جانب التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، و هناك 
يضا التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، 

أ
خير تضمنه ا

أ
 15/10 رقم القانون و هذا النوع ال

 16.المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 3115فيفري  35الصادر في 
 

و الحر
أ
وال: التحكيم الخاص ا

أ
 والتحكيم المؤسسي ا

ويسمى بتحكيم الحالت الخاصة وهو ذلك التحكيم الذي تنعقد فيه المحكمة لحسم        
ي حالت 

أ
طراف تنظيم نزاع محدد ا

أ
فردية ثم تنقضي بعدها، فبحسب طبيعته يتولى ال

عملية التحكيم من بدايتها إلى صدور حكم التحكيم ، فهم الذين يتولون إبرام اتفاق 
و طريقة تعيينهم 

أ
عضاء هيئة التحكيم ا

أ
التحكيم قبل نشوء النزاع وبعده ويختارون ا

ة التي تنظم الخصومة التحكيمية ويحددون زمان ومكان ولغة التحكيم والقواعد اإلجرائي
والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع فإذا صدر حكم التحكيم انتهت مهمة 

طراف والمحكمون إلى حال سبيلهم
أ
 .17التحكيم وانفض ال

نواع التحكيم الذي تتوله هيئة من          
أ
و النظامي، فهو نوع من ا

أ
ما التحكيم المؤسسي ا

أ
ا

و
أ
المتخصصة ، وذلك بما تملكه من امكانات علمية وفنية ومادية  الهيئات الدائمة ا

ت العديد من تلك الجهات سواء على 
أ
ولوائحها الخاصة في إجراءات التحكيم  وقد انشا

و الدولية.
أ
 المستويات اإلقليمية ا

                                                           
 .14بق، صمنى بوختالة، مرجع سا - 15
نواع التحكيم التجاري  في الباب الثاني من الك تاب الخامس من القانون رقم -16

أ
 15/10نص المشرع الجزائري على ا

 32الصادرة في  30، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية،الجريدة  الرسمية  رقم 3115فبراير  35المؤرخ في 
فریل 

أ
 .0140إلى المادة  0114لحل النزاعات" من المادة تحت عنوان " الطرق البديلة  3115ا

 .21منى بوختالة، مرجع سابق، ص - 17
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طراف في إنهاء النزاع وذلك حتى ل        
أ
والتحكيم المؤسسي يتناسب مع مصلحة ال

حدهما ال
أ
وضح بعض سلبياته يعرقل ا

أ
ن الفقه ا

أ
عملية التحكيمية، وبالرغم من اجابياته إل ا

كإنعدام مظاهر الرضائية وحرية اإلرادة، وعدم شعور الدولة المضيفة باإلرتياح من القرار 
جنبي 

أ
التحكمي الصادر من المؤسسة التحكيمية بسبب نظر المحكمين إلى المستثمر ال

نه الطرف الضعيف في العالقة ال
أ
رامكوا با

أ
تعاقدية وتعاطفهم معه مثل قرار تحكيم ا

وتكساسو، والجدير بالذكر ان مراكز التحكيم تنتشر في دول العالم كغرفة التجارة الدولية 
بباريس والمركز الدولي لتسوية منازعات اإلستثمار، وقد حاولت الدول النامية دخول هذا 

 مثال مركز القاهر 
أ
نشا

أ
ة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الميدان للدفاع عن مصالحها فا

 18ومركز تحكيم كواللمبور في ماليزيا...إلخ.
جباري ثانيا: ختياري و التحكيم االإ  التحكيم االإ
صل في اللجوء إلى التحكیم ھو      

أ
ن ال

أ
ن من الواضح ا

أ
اختیاریا و عليه فإن  یكون ا

و طرح 
أ
طراف الخیار بین اعتماد التحكیم طریقا لفض النزاع ا

أ
النزاع على القضاء  لال

المختص، وهذا ما یسمى بالتحكیم الختیاري،  والذي یتفرع إلى فرعین تحكیم بالقضاء 
 19وتحكیم بالصلح.

جل تسوية بعض المنازعات 
أ
يكون التحكيم إجباريا عندما يفرضه المشرع على الخصوم ل

ة تلك نظرا لطبيعتها الخاصة، بحيث ل يستطيع الخصوم اللجوء إلى القضاء لتسوي
المنازعات، وفي التحكيم اإلجباري قد يك تفي المشرع بفرض التحكيم نازعا للخصوم حرية 

 .20اختيار المحكم وتعيين إجراءات التحكيم 
 ثالثا: التحكيم الداخلي و التحكيم الدولي 

و الوطني نصوصا خاصة في الباب الثاني من        
أ
فرد المشرع الجزائري التحكيم الداخلي ا

أ
ا

 1038إلى 0114ذلك في المواد واإلدارية ،قانون اإلجراءات المدنية والك تاب الخامس من 
بحيث يتم بموجبها تنظيم جميع اإلجراءات الخاصة ابتداء من التفاق على التحكيم إلى 

 21طرق الطعن فيه.صدور الحكم وتنفيذه و

                                                           
 .606-602سي فوضيل الحاج، مرجع سابق،ص - 18
طروحة دك توراه في القانون،  -19

أ
جنبي في الجزائر، ا

أ
ليات القانونية لتسوية منازعات اإلستثمار ال

 
وسهلة عبد الرحيم، ال

أ
ا

 3105/3104جامعة سيدي بلعباس، 
، مذكرة ماستر في القانون، 0045لحل نزاعات اإلستثمار في إطار اتفاقية واشنطن  البديلةعقيلة سالمي، الطرق  - -20

 .66، ص3104/3102جامعة البويرة، 
 .، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية3115فبراير  35المؤرخ في  15/10القانون رقم  -21
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و عناصر الو       
أ
من موضوع النزاع  هتحكيم الوطني هو التحكيم الذي يكون كل مكوناته ا

إلى جنسية ومحل إقامة الطرفي، والمحكمين والقانون الواجب التطبيق ومكان جريان 
دنى مشكلة منحصرة في دولة معينة،  التحكيم

أ
ن في التحكيم الوطني ل يثار فيه ا

أ
حيث ا

جنبية مثل ما هو الحال التحكيم 
أ
حكام ال

أ
و كيفية تنفيذ ال

أ
بالنسبة لقواعد تنازع القوانين ا

 22التجاري الدولي
جنبي المطلب الثاني:

أ
ستثمار اال  مفهوم االإ

جنبية تمثل عصبا رئيسيا لقتصاديات الدول، ومن ثمة        
أ
إن الستثمارات الخاصة ال

ن يقع توفير اإلمكانيات
أ
المناسبة لجذب وتشجيع هذه الستثمارات في بؤرة  كان طبيعيا ا

ساسيا تدور حوله جل سياساتها ومجال خصبا لدراسة رجال 
أ
اهتمامات هذه الدول وهدفا ا

 23القانون والقتصادي فيه.
و تعد عقود الستثمار عقودا دولیة، فهي عقود رضائیة تستمد قوتها اإللزامیة من         

طراف المعنیة، و عقود الستثمار الدولیة تشیر إلى العالقات القانونیة التي 
أ
تراضي ال

جنبي، و عادة ما 
أ
تدخل فیها الدولة و التي غالبا ما تكون من العالم الثالث مع مستثمر ا

خیر شر 
أ
ن العقود یكون هذا ال

أ
خر ا

 
و بمعنى ا

أ
جل إقامة مشروع استثماري، ا

أ
كة دولیة من ا

جنبي 
أ
و الهیئات التابعة لها مع طرف ا

أ
الستثماریة هي "العقود المبرمة من قبل الدولة ا

خاص في حقل الستثمار"، و هذا نظرا لما تحققه هذه الستثمارات من عوائد على الدول 
صبحت العدید من الدول 

أ
ته المضیفة، فقد ا

 
          النامیة في حاجة ماسة إلى تطویر منشا

جنبیةو
أ
 .24محاولة مواكبة التطورات القتصادیة، فعملت على جلب الستثمارات ال

ثمار المالي، والستثمار الست :ويمّيز القتصاديون بين نوعين من الستثمار هما       
وراق الحقيقي

أ
ذونات ، ويتمثل الستثمار المالي في شراء ال

أ
سهم السندات وا

أ
المالية مثل ال

صول الحقيقية، وإنما هو 
أ
الخزينة وما إلى ذلك وهو بهذا المعنى ل يشكل إضافة إلى ال

صول 
أ
ما الستثمار الحقيقي فهو الذي يتضمن حيازة ال

أ
مجرد تحويل للملكية. ا

لت والمعدات وإقامة المصانع... إلخ
 
سمالية الجديدة مثل ال

أ
 .25والموجودات الرا

بزرها اتفاقية واشنطن لعام        
أ
برزها ا

أ
المتعلقة  0045ففي التفاقيات الجماعية ومن ا

و 
أ
خرى لم تتضمن تعريفا واضحا ا

أ
بتسوية منازعات الستثمار بين الدول ورعايا الدول ال

                                                           
 .64مرجع سابق، صعقيلة سالمي،  - 22
حمد بوخلخال، مرجع سابق، ص-23
أ
 .14ا

 .02صاحبي انتصار، مرجع سابق، ص -24
حمد بوخلخال،  مرجع سابق، ص  - 25

أ
 .12ا
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محددا للمقصود باصطالح الستثمار، وذلك للحيلولة دون قصر دور المركز على مجموعة 
طرافمحددة من المن

أ
 .ازعات تاركة ذلك لتفاق ال

برز التفاقيات التي اعتمدت مفهوما موسعا لالستثمار هي التفاقية المؤسسة       
أ
ما عن ا

أ
ا

ن 
أ
للوكالة الدولية لضمان الستثمار التي تم إعدادها برعاية البنك الدولي وهذا يعني ا

إنما قامت بتحديد التفاقية الجماعية لم تتجه إلى تبني تعريف جامع لالستثمار و
طراف 

أ
نه يمكن لال

أ
طراف حرية الختيار بمعنى ا

أ
الستثمارات التي يغطيها الضمان تاركة لال

نه ل يعتبر استثمارا 
أ
ن تشمل عملية الضمان تصرفا معينا على الرغم من ا

أ
 .26التفاق على ا

جنبي المبحث الثاني:
أ
ستثمار اال  دور التحكيم في فض منازعات االإ

صبح        
أ
و مؤسسيا، ا

أ
جنبي المباشر سواء حرا ا

أ
التحكيم في منازعات عقود اإلستثمار ال

يلعب دورا كبيرا في فض منازعات عقود اإلستثمار، نظرًا لخصوصية وطبيعة هذه العقود، 
 27والتي تبرر اللجوء إليه.

ع اتفاق التحكيم هو ذلك التصرف القانوني الذي يتفق بمقتضاه الفرقاء على حل النزا        
و المحتمل نشوئه بواسطة التحكيم ويمنح المحكم سلطة الفصل فيه بقرار ملزم، 

أ
الناشئ ا

ك ثر 
أ
يجعل من محاكم الدولة غير مختصة لنظر فيه، كما يعرف اتفاق التحكيم على شكل ا

نه: ''...تصرف قانوني يتخذ شكل اتفاق مك توب، ويحدد فيه الطرفان 
أ
توسعا وتقصيال با

سماء ا
أ
القانون  .لمحكمين ومكان إجراءات التحكيم، وقد يحدد كذلك موضوع النزاع وا

 28الذي يطبقه المحكمون، وعادة ما يكون اتفاق التحكيم لحقا على نشوء النزاع.
ساسي إلصدار حكم تحكيمي شرعي،         

أ
إن تطبيق النظام القانوني الصحيح هو مطلب ا

ما الفشل في تطبيقه فيعد إفراطا في استعمال السلطة 
أ
قد يؤدي إلى إبطال الحكم ا

لة اختيار القانون الواجب التطبيق دورا هاما في ممارسات هيئات 
أ
الصادر، لذلك مسا

وجبت اتفاقية إنشاء المركز الدولي للتحكيم على هيئات تحكيمه البت في 
أ
التحكيم، فقد ا

طراف، وفي غياب هذا ااإل
أ
تفاق النزاع المعروض عليها بما يتفق والقانون الذي اختاره ال

يتم تطبيق قانون الدولة المضيفة لإلستثمار باإلضافة إلى تطبيق القواعد المناسبة في 
 29القانون الدولي الخاص.

 

                                                           
 .10، صالمرجع نفسه  - 26
 .630سي فوضيل الحاج، مرجع سابق،ص -27
حمد بوخلخال، مرجع سابق،ص -28

أ
 .011ا

 .التفاقيةمن  63، المادة 066منى بوختالة، مرجع سابق، ص -29
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ول:
أ
تفاق على التحكيم المطلب اال  االإ

إتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين يقرران إخضاع حل نزاع معين واقع بينهما إلى        
و 
أ
و محكمين دوليين ا

أ
مؤسسات تحكيمية دولية، و هناك فرق بين إتفاق سلطة محكم ا

طراف لشرط في العقد مفاده إخضاع 
أ
التحكيم و الشرط التحكيمي الذي يقصد منه وضع ال

 بينهما إلى الطريق التحكيم
أ
يعرف المشرع الجزائري اتفاق التحكيم في  النزاعات التي تنشا

ن 0100المادة 
أ
طراف من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية با

أ
ه هو اإلتفاق الذي يقبل ال

 0112ما عرف شرط التحكيم في المادة كبموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم، 
طراف في عقدهم لعرض النزاعات  من نفس القانون

أ
نه اإلتفاق الذي يلتزم بموجبه ال

أ
على ا

ن هذا العقد على التحكي
أ
 .30مالتي قد تثار بشا

نه يتميز عنها  فاتفاق التحكيم وإن كان       
أ
عقدا يتمتع بالخصائص العامة للعقود إل ا

و 
أ
بهدفه وموضوعه، فهدفه ليس إقامة عالقة قانونية مبتدئة بين طرفين، مالية كانت ا

شخصية، وإنما تسوية النزاع الناشئ عن عالقة قانونية سابقة، وموضوعه ليس التراضي 
و هيئة(ترفع على تسوية نهائية للنزاع محددة بذاتها، وإنما إقام

أ
ة كيان عضوي )فردا كان ا

 .31إليه ادعاءات الطرفين لتولي الفصل فيها استقالل عنهما
مصطلح اتفاقية  0140-0120ورد في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية في المواد من       

صلي، و هذا عمال بنص 
أ
التحكيم، و تكون هذه اإلتفاقية منفصلة عن عقد اإلستثمار ال

 32من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. 0161دة الما
طراف في اتفاق التحكيم على اإلجراءات التي تحكم سير الخصومة التحكيمية 

أ
   يتفق ال
عضائها، تحديد وقت كمنها : 

أ
يفية تشكيل هيئة التحكيم ، إجراءات رد و استبدال و عزل ا

يفية بداية و نهاية اإلجراءات، تحديد مكان و لغة التحكيم
 
طراف، و ا

أ
يفيات إخطار ال

 
، ا

                                                           
علي شريف سعيدة، القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم التجاري الدولي ، مذكرة ماجستير في  - 30

 .01، ص3102/3106، 0القانون، جامعة الجزائر 
حمد بوخلخال، مرجع سابق، ص - 31

أ
 06ا

اتفاقية التحكيم على النزاعات على:" تسري  35/13/3115المؤرخ في  15/10من القانون رقم  0161تنص المادة  - 32
 .القائمة و المستقبلية

خرى تجيز اإلثبا 
أ
ية وسيلة اتصال ا

أ
و با

أ
ن تبرم اتفاقية التحكيم ك تابة، ا

أ
يجب من حيث الشكل و تحت طائلة البطالن ا

 بالك تابة.
طراف  تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع ، إذا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الذي

أ
اتفق ال

و القانون الذي يراه المحكم مالئما.
أ
و القانون المنظم لموضوع النزاع ا

أ
 على اختياره ، ا

صلي"  
أ
 ل يمكن اإلحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم، بسبب عدم صحة العقد ال



         ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي                                                                                                 
 يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( جامعة-والعولمةالسيادة  مخبر-السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

عمال
أ
 عقود ال

 

 
489 

 

ن يتضمنها، و 
أ
جل تقديمه، و البيانات الواجب ا

أ
يفية و وقت كتقديم طلب التحكيم، و ا

دلة اإلثبات، و المرافعات الشفوية، و إمكانية سماع الشهود و 
أ
يفيته و حكم تخلف كتقديم ا

طراف عن
أ
حد ال

أ
          وثائق تخص موضوع النزاع، تقديم ما يطلب منه من مستندات و  ا
يفية إنهاء إجراءات التحكيمو 

 
 33.وقت إقفال باب المرافعات و ا

ن "تكون  قانون اإلجراءات المدنية و اإلداريةمن  0161/3جاء في نص المادة       
أ
على ا

إتفاقیة التحكیم صحیحة من حیث الموضوع، إذا استجابت للشروط الذي یضعها إما 
طراف

أ
و القانون  القانون الذي إتفق ال

أ
و القانون المنظم لموضوع النزاع ا

أ
على إختیاره ا

 الذي یراه المحكم 
  يتخذ اتفاق التحكيم      

أ
حكيم جنبي ثالث صور هي: شرط التفي عقود اإلستثمار ال

مشارطة التحكيم وشرط التحكيم باإلحالة، و ذهب جانب من الفقه  في إطار تعريف و
نه: "اتفاق وارد ضمن نصوص عقد معين، يقرر اإللتجاء إلى التحكيم 

أ
شرط التحكيم إلى ا

خر "كوسيلة لحل النزاعات التي قد تثور مستقبال بين المتعاقدين
 
نه، وعرفه ا

أ
: اتفاق با

 بينهم من نزاع بشان عالقة قانونية معينة يفصل فيه بواسطة  بين طرفين على ما قد
أ
ينشا

من  0112وقد نص المشرع الجزائري على شرط التحكيم في نص المادة 34التحكيم".
 15/10.35القانون رقم 

ما مشارطة التحكيم،والتي تسمى بوثيقة التحكيم الخاصة، فقد عرفها جانب من       
أ
ا
طراف نزاع قائم بالفعل، عرض هذا النزاع انها ذلك اإلالفقه 

أ
تفاق الذي يستطيع بمقتضاه ا

 على محكم او محكمين 
أ
ن مشارطة  "طراف لحسم النزاعمختارين من قبل ال

أ
، بمعنى ا

ن التحكيم هي اتفاق مستقل عن العقد، والذي يبرم بع
أ
خر ا

 
د نشوب النزاع، وبمفهوم ا

 تفاق على اإل
أ
  ولى يكون بالنسبةاللجوء إلى التحكيم في الصورة ال

أ
للمنازعات التي ستنشا
 عن 

أ
ما في الصورة الثانية فاإلتفاق ينصب على النزاع الذي نشا

أ
عن العقد مستقبال، ا

 36العقد.

                                                           
 .02علي شريف سعيدة، مرجع سابق، ص - 33
 .612سي فوضيل الحاج، مرجع سابق،ص  - 34
على:" شرط التحكيم هو اإلتفاق الذي يلتزم  35/13/3115المؤرخ في  15/10من القانون رقم 0112تنص المادة  -35

طراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 
أ
ن هذا العقد  0114بموجبه ال

أ
عاله، لعرض النزاعات التي قد تثار بشا

أ
ا

 على التحكيم".
 .616سي فوضيل الحاج، مرجع سابق،ص -36
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شار المشرع الجزائري إلى مشارطة التحكيم بموجب المادة        
أ
من  0/ ف0161وقد ا

لنزاعات القائمة التي تضمنت سريان اتفاقية التحكيم على ا 15/10القانون رقم 
فیعتبر من الصور المعاصرة لالتفاق، في حين شرط التحكيم باإلحالة ، ةيوالمستقبل

طراف لم یتضمن شرطا صریحا 
أ
صلي المبرم بین ال

أ
ن العقد ال

أ
والفرض في هذه الصورة ا

و إلى عقد نموذجي 
أ
و اإلحالة إلى عقد سابق بینهم،ا

أ
طراف باإلشارة ا

أ
للتحكیم، بل اك تفى ال

و إلى وثیقة فیها شروط عامة  لتكملة
أ
صلي ، ا

أ
و سد الثغرات التي تعتري عقدهم ال

أ
النقص ا

و تلك الشروط العامة تتضمن شرط 
أ
معروفة في مجال التعامل بینهم، فالعقد النموذجي ا

 37التحكیم.
و       

أ
قر المشرع الجزائري صحة وجواز اإلحالة إلى شرط تحكیم تتضمنه إتفاقیة دولیة ا

أ
ا

حكام الخاصة بالتحكیم الداخلي من خالل نص عقد نموذجي، 
أ
وهذا بمناسبة تنظيم ال

جاز اإلتفاق على اللجوء من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  0115/0المادة 
أ
، حيث ا

نه: ''یثبت شرط التحكیم تحت طائلة 
أ
إلى التحكیم عن طریق اإلحالة إذ تنص المادة على ا

و في اإلتفاقیة التي تستند إلیهاالبطالن، بالك تابة في اإلتفاقیة ا
أ
صلیة ا

أ
 ''ل

جراءاتالمطلب الثاني: جنبي التحكيم  اإ
أ
ستثمار اال  في منازعات عقود االإ

تعطي التشریعات الوضعیة وبنصوص دستوریة الولیة العامة للقضاء في حل         
فراد، ومجموع 

أ
یئات تشكل السلطة القضائیة في كل هذه الهالنزاعات التي تقع بین ال

خر من الدول دولة 
 
جاز فی ا

أ
وجد المشرع الجزائري ه، وباإلضافة إلى  استثنائياا

أ
ذا فقد ا

ن 
أ
م على هالتي تحدث بین الستثماريةعلى عرض المنازعات  يتفقوامسارا لذوي العالقة ا

شخاص 
أ
  ''.38نيكمالمح''معینین لهذه المهمة یطلق عليهم اسما

نه        
أ
لم يورد المشرع الجزائري نصا صريحا فيما يخص بدء إجراءات التحكيم غير ا

نمن قانون اإلجراءات المدنية  0105يستخلص من نص المادة 
أ
تحديد وقت  واإلدارية ا

و إخطار محكمة التحكيم حيث 
أ
 من تاريخ تعيين المحكمين ا

أ
بدء إجراءات التحكيم يبدا

نه " يكون إتفاق التحكيم
أ
جال إلنهائه وفي هذه الحالة  نصت على ا

أ
صحيحا و لو لم يحدد ا

و من تاريخ 
أ
 من تاريخ تعيينهم ا

أ
شهر تبدا

أ
ربعة ا

أ
يلزم المحكمين إتمام مهمتهم في ظرف ا

 39. "إخطار محكمة التحكيم

                                                           
مال، -37

أ
جنبي في الجزائر، مذكرة ماستر في  قاسمي ا

أ
دور التحكيم التجاري الدولي في تسوية منازعات اإلستثمال ال

م البواقي، 
أ
 .65، ص3104/3102القانون، جامعة ا

وسهلة عبد الرحيم، مرجع سابق، ص - 38
أ
 .020ا

 .04علي شريف سعيدة، مرجع سابق،ص -- 39
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و 
أ
يحظى القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم سواء في ظل التحكيم الحر ا

همية بالغة خاصة المؤسسي بخصوص فض منازعات 
أ
جنبي المباشر با

أ
عقود اإلستثمار ال

من الناحية العملية فالقواعد اإلجرائية هي التي تحكم سير الخصومة التحكيمية والتي 
طراف والمحكمين فيما يخص 

أ
تخضع لقانون معين يكون بمثابة المرجع الذي يزود ال
و التي تثور اثناء خصو

أ
مة التحكيم، ك تبادل المذكرات المسائل اإلجرائية الواجب اتباعها ا

 40والمواعيد وسماع الشهود وتسبيب الحكم ...الخ .
ول: 

أ
جراءات التحكيم في منازعات عقود الفرع اال القانون الواجب التطبيق على اإ

جنبي
أ
ستثمار اال  االإ

 التحكیم و        
أ
إن نقطة البدایة في اللجوء إلى نظام التحكیم تكمن في اإلتفاق على مبدا

و المنازعات التي قد تثیرها معامالت معینة و التي  إختیاره
أ
سبیال لحل منازعات معینة، ا

ول ما 
أ
و یتم، لذلك فإن ا

أ
ن یجري ا

أ
و غیرها ودون هذا اإلتفاق ل یمكن ا

أ
 عن عقود ا

أ
تنشا

و یقوم بالتعاون على فعالیته 
أ
و القاضي القیام به، وهو بصدد تحكیم ا

أ
ینبغي على المحكم ا
مر بتنفیذ ما صد

أ
و یا

أ
ن تحقیق من وجود إتفاق التحكیم، كما علیه ا

أ
حكام، إذ ا

أ
ر فیه من ا

ن إتفاق 
أ
كد من صحته بإعتبار ا

أ
ن یحدد القانون الواجب التطبیق علیه، بغیة التا

أ
ا

ن یمارس إختصاصه بخصوص 
أ
و محكم ا

أ
و الغیر موجود ل یسمح لقاض ا

أ
التحكیم الباطل ا

مة الفصل في مثل هذا النزاع هذا التحكیم، وحتى لو افرضنا قیام المحكم بتولي مه
مر بتنفیذ مثل هذا الحكم 

أ
ن یا

أ
و حكم فال یمكن للقاضي ا

أ
بطریق التحكیم و إصدار قرار ا

و بناءا على إتفاق تحكیم غیر صحیح
أ
ي إتفاق لحكیم، ا

أ
 .41الذي قد صدر دون وجود ا

ھم         
أ
حد ا

أ
 واخطر یعتبر انتقاء القانون الواجب التطبیق على النزاع الستثماري ا

جنبي وحمایة لمصالحه یسعى  الدولي، فالمستثمرالتحكیم التجاري  وإجراءات مراحل
أ
ال

ك ثر
أ
وهنا  النزاع،مرونة لحل  بمستشاريه القانونیین والقتصادیین إلى اختیار القانون ال

 والشفافيةالذي یقترب من النزاهة "اوجد فقهاء القانون مصطلح " جودة النص القانوني 
 42والوضوح.

طراف على القواعد القانونیة التي یطبقها المحكم على موضوع النزاع وج      
أ
ب إذا إتفق ال

ط
أ
ن ال

أ
راف هم الذي اختاروا التحكیم بدیال عن قضاء الدولة على المحكم تطبیقها، إذ ا

مام المحكمین،  ليفصلواواختاروا المحكمین 
أ
في نزاعهم، ولهم إختیار إجراءات الخصومة ا

                                                           
 .622سي فوضيل الحاج، مرجع سابق،ص -- 40
مال  -41

أ
 .53قاسمي، مرجع سابق، صا

وسهلة عبد الرحيم، مرجع سابق، ص - 42
أ
 .002ا
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یضا إخ
أ
ن هذا  .المحكمون على هذا النزاع   تیار القواعد الموضوعیة التي یطبقهافلهم ا

أ
كما ا

 یسود لدى الفقه والقضاء والقانون والمعاهدات الدولیة ولوائح مراكز هیئات 
أ
المبدا

 خضوع إجراءات التحكیم لقانون اإلرادة، وهناك عدة إمكانیات 
أ
التحكیم الدائمة مبدا

مام الخصوم عند إختیار 
أ
  :إجراءات التحكیم على النحو التاليمتاحة ا

ي استخدام ما یسمى -
أ
نفسهم تنظیم خاص بإجراءات التحكیم ا

أ
ن یضع الخصوم با

أ
ا

  .بإجراءات التحكیم العائمة
ن یتفق الخصوم على ترك المهمة لهیئة التحكیم تتولى هي نفسها وضع إجراءات -
أ
ا

  .الفرض هو قانون إرادة المحكمالتحكیم نیابة عنهم، ویكون القانون اإلجرائي في هذا 
  .قد یتفقون على إتباع اإلجراءات المنصوص علیها في قانون وطني معین- 
 .43قد یتفقوا على إتباع اإلجراءات المنصوص علیها في لئحة مركز دائم للتحكیم -

تخول كافة التشریعات طرفي التحكیم، التفاق على إجراءات التحكیم وهذه الحریة        
تستمد من طبیعة التحكیم ذاته، باعتباره قضاءا اتفاقیا یقیمه طرفا النزاع باتفاق بینهما، 

والجزائر لم تخرج عن هذه القاعدة إذ كانت تنص في 44ویحددان كیفیاته بهذا التفاق.
على ما یلي:" یمكن القديم من قانون اإلجراءات المدنیة  3و 0فقرتین - 4-مكرر   458المادة

و بناء على اتفاقیة ال
أ
ن تضبط اإلجراء الالزم إتباعه في الهیئة التحكیمیة، مباشرة ا

أ
تحكیم ا

طراف 
أ
نظام تحكیمي كما یمكن إخضاع هذا اإلجراء إلى قانون اإلجراءات الذي تحدده ال

 .فيها"
       

أ
ن هیئة التحكیمیة، إّ ن اإلجراءات المتبعة من طرف الما يفهم من هذه المادة ا

أ
ما ا

طراف النزاع قانون إجراءات معین والذي  تكون محددة في
أ
ن یحدد ا

أ
و ا
أ
اتفاقیة التحكیم ا

حد الم
أ
و قانون البلد المقام فيهغالبا ما یكون قانون ا

أ
التحكیم، لكن ما كان  تنازعین ا

ن
أ
لم یكن ینص على ضوابط اختیار القانون الواجب  هیؤخذ على المشرع الجزائري ا
ذا بالرجوع إما لعقد الستثمار نون الموضوع وهاختیار قاالتطبیق على موضوع النزاع في 

و لتفاق لحق
أ
و لتفاقیة التحكیم ا

أ
 .45ا

ن المشرع الجزائري تدارك هذا النقص في تعديل قانون اإلجراءات المدنية و        
أ
إل ا

ضاف فقرة ة ثالثة تخص عدم نص اتفاقیة التحكیم على اختیار قانون 
أ
اإلدارية، بحيث ا
من قانون اإلجراءات المدنیة  0162ي النزاع، وجاءت صیاغة المادة إجراءات لتطبیقه ف

                                                           
مال قاسمي، مرجع سابق، ص - 43

أ
 . 52ا

وسهلة عبد الرحيم، ، مرجع سابق، ص - 44
أ
 005ا

 .000، صالمرجع نفسه -45
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ن تضبط في اتفاقیة التحكیم اإلجراءات الواجب 
أ
واإلداریة على النحو التالي:" یمكن ا

و استنادا على نظام تحكیم، كما یمكن إخضاع هذه 
أ
إتباعها في الخصومة مباشرة ا

 
أ
 طراف في اتفاقیة التحكیم.اإلجراءات إلى قانون اإلجراءات الذي یّحدده ال

إذا لم تنص التفاقیة على ذلك، تتولى محكمة التحكیم ضبط اإلجراءات، عند الحاجة، 
و استنادا".

أ
و نظام تحكیم مباشرة ا

أ
 إلى قانون ا

كدت المادة       
أ
طراف في إختیار القانون  0151ا

أ
من نفس القانون على جعل إرادة ال

ول، 
أ
نه تفصل محكمة التحكیم في النزاع الواجب التطبیق في المقام ال

أ
إذ نصت على ا

طراف، وفي غیاب هذا اإلختیار تفصل حسب قواعد 
أ
عمال بقواعد القانون الذي إختاره ال
عراف التي تراها مالئمة 

أ
خذ  .القانون وال

أ
ن المشرع الجزائري قد ا

أ
وعلیه تبین لنا من ا
و القانو

أ
 سلطان اإلرادة، ا

أ
و  ن المنظمبالتجاه المتسم باحترام مبدا

أ
لموضوع النزاع ا
جل تحقیق غایته.

أ
ك ثر من ا

أ
عطى التحكیم مرونة ا

أ
 46القانون الذي یراه المحكم مالئما، إذ ا

رس كإن المشرع الجزائري الذي يفرق بين التحكيم الداخلي و التحكيم التجاري الدولي 
نه 

أ
طراف في اختيار القانون الذي ينظم إجراءات التحكيم الدولي، شا

أ
في ذلك حرية ال

طراف حرية إختيار القواعد اإلجرائية 
أ
عطى المشرع الجزائري ال

أ
ن التحكيم الداخلي، إذ ا

أ
شا

من قانون اإلجراءات 0100التي يرونها مناسبة لتنظيم خصومتهم، حيث نصت المادة 
مام 

أ
وضاع المقررة ا

أ
جال وال

 
ن تطبق على الخصومة التحكيمية ال

أ
المدنية و اإلدارية على ا

طراف على خالف ذلك.الجهات القض
أ
 47ائية ما لم يتفق ال

جراءات التحكيم في منازعات عقود الفرع الثاني:  مجال القانون الواجب التطبيق على اإ
جنبي 

أ
ستثمار اال  االإ

مر الرئیسي و المهم الذي ینجر عن عملیة تحدید القواعد القانونیة الواجبة       
أ
إن ال

و هیئة التحكیم 
أ
طراف ا

أ
التطبیق على المسائل اإلجرائیة في مجال التحكیم هو تزوید ال

بجل القواعد التي تسرع في حسم المسائل التي لها طبیعة إجرائیة و التي من المحتمل 
ن تثور بمناسبة خصو

أ
ن تحدید جدا ا

أ
ثار الجانبیة التي قد تظهر ا

 
مة التحكیم، فمن ال

القانون اإلجرائي الواجب التطبیق قد یكون له انعكاس على اإلختصاص القضائي في دولة 
ن قضاء التحكیم في 

أ
مقر التحكیم و كذا مكان تنفیذ حكم التحكیم، و مرجع ذلك ا

                                                           
على:" تفصل محمكة التحكيم في النزاع عمال  35/13/3115المؤرخ في  15/10من القانون رقم  0151تنص المادة -46

عراف التي تراها 
أ
طراف، و في غياب هذا اإلختيار تفصل حسب قواعد القانون و ال

أ
بقواعد القانون الذي اختاره ال

 مالئمة".   
 20علي شريف سعيدة، مرجع سابق،ص-- 47
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ثناء س الغالب
أ
ثناء ما یحتاج إلى معاونة قضاء الدولة سواء ا

أ
و ا

أ
ریان إجراءات التحكیم ا

قد حدد المشرع الجزائري نطاق القانون الواجب التطبیق من خالل ما ، وتنفیذ الحكم
كدته المادة 

أ
نه:'' لكل شخص  48.قانون اإلجراءات المدنية و اإلداريةمن  0114ا

أ
على ا

ي الحقوق 
أ
الحق في اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف فیها ا

ورده المشرع من خالل بعض المسائل ا
أ
صل عام و استثناء على ذلك ما ا

أ
لمدنیة، وهذا كا

مر بمسائل النظام العام كما استثنى 
أ
ن تكون محال للتحكیم و یتعلق ال

أ
التي ل ینبغي ا

هلیتهم لسیما ما تعلق النزاع فیها بالزواج 
أ
شخاص وكذا ا

أ
یضا المسائل المتعلقة بحالة ال

أ
ا

و الطالق وما یت
أ
و الحقوق المتعلقة باإلرث، الجنسیة وغیرها من المسائل ا

أ
رتب عنهما ا

شخاص المعنویة العامة و 
أ
ما ال

أ
شخاص الطبیعیة و كذا المعنویة اإلقتصادیة ا

أ
التي تمس ال

مور تها المحلیة، فهي تطلب التحكیم والتي تتمثل في الدولة وجماعا
أ
 إلیه إل في ال

أ
تلجا

و في إطار الصفقات العمومیة و هذا طبقا لما نصت  المتعلقة بعالقاتها اإلقتصادیة
أ
الدولیة ا

 .49من خالل فقرتها الثالثةمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  0114علیه المادة 
 الفرع الثاني: محكمة التحكيم

كادیمیة المتعلقة بالتحكیم، ل یمكن الحدیث عن المّحكم دون       
أ
في كل الدراسات ال

ن التحكیم قضاء خاص فتشكیل المحكمة المحكمة 
أ
التحكیمیة والعكس صحیح، ذلك ا

 من اختیار المّحكم والتفاق على الشروط الواجب توافرھافيه من ك فاءات 
أ
التحكیمیة یبدا

ومؤهالت تماشیا وطبیعة النزاع، إضافة إلى اختیار قانون اإلجراءات والقانون الموضوعي 
جال الواجب التطبیق، وطریقة تبادل الع

 
رائض والمذكرات واللغة الواجب استعمالها وال

ساسیة إجراءات القانونیة لكل إجراء...الخ، وھي
أ
 50التحكیمیة. الدعوى في وجوھریة ا

 بإجراءات البدء تسبق التي جدا تعد عملیة اختیار المحكمین من العملیات المھمة        
ن
أ
ساسي المحور  یعتبر المحكم التحكیم،ل

أ
 بین التحكیمیة المرافعة راءاتإج في للسیر ال

                                                           
من القانون رقم   على :'' لكل شخص الحق في اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له مطلق  0114تنص المادة - 48

ورده المشرع من خالل بعض المسائل التي 
أ
صل عام و استثناء على ذلك ما ا

أ
ي الحقوق المدنیة، وهذا كا

أ
التصرف فیها ا

مر بمسائل ا
أ
ن تكون محال للتحكیم و یتعلق ال

أ
یضا المسائل المتعلقة بحالة ل ینبغي ا

أ
لنظام العام كما استثنى ا

و الحقوق المتعلقة باإلرث، 
أ
و الطالق وما یترتب عنهما ا

أ
هلیتهم لسیما ما تعلق النزاع فیها بالزواج ا

أ
شخاص وكذا ا

أ
ال

شخاص المعنو
أ
ما ال

أ
شخاص الطبیعیة و كذا المعنویة اإلقتصادیة ا

أ
    یة العامة الجنسیة وغیرها من المسائل التي تمس ال

مور المتعلقة بعالقاتها اإلقتصادیة و
أ
 إلیه إل في ال

أ
التي تتمثل في الدولة وجماعاتها المحلیة، فهي تطلب التحكیم و تلجا

و في إطار الصفقات العمومیة
أ
 الدولیة ا

مال قاسمي، مرجع سابق، ص -49
أ
 .50ا

وسهلة عبد الرحيم ، مرجع سابق، ص - 50
أ
 .020ا
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نه :"الشخص الذي اتفق الخصوم على إحالة  ویمكن الخصمین،
أ
ن یعرف المحكم با

أ
ا

 51النزاع القائم بینهم إليه للفصل به دون المحكمة المختصة".
ن        

أ
بالنسبة للخصوم، فإن المشرع حكم المحكم یعد قضاء ملزما كامل الحریة بما ا

، المحكم شخص في بعض الضوابط والشروط التي یجب توافرھاب اختیار المحكمین قيد
ن يكون عدد المحكمين فرديا، و ذلك تطبيقا لنص المادة  

أ
من قانون اإلجراءات  0102كا
التي تنص صراحة على ذلك بقولها:" تتشكل محكمة التحكیم من  اإلداريةدنية والم

و عدة محكمین بعدد فردي" ، باإلضافة إلى ضرورة تع
أ
يين المحكمين من محكم ا

هلية، فقد نص المشرع الجزائري في المادة 
أ
شخاص الطبيعيين كاملي ال

أ
من نفس  3106ال

خير تعيين عضو  القانون
أ
نه:" إذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا معنويا، تولى هذا ال

أ
إلى ا

عضائه بصفة محكم، ل تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي " ، و يفترض 
أ
ك ثر من ا

أ
و ا
أ
ا

ن يكون محايدافي المح
أ
 .إل إذا كان متمتعا بحقوقه المدنية.كم ا

 الخاتمة 
جنبية هو عقدة السيادة عند        

أ
كبر مشكل عانت منه الستثمارات ال

أ
ن ا

أ
ما توصلنا إليه ا

الدول، وغياب محكمة فوق دولية يمكن اللجوء إليها لتفرض إرادتها على الدول على غرار 
جنبي من اللجوء إلى هذا النوع من محكمة العدل الدولية، وعدم 

أ
قدرة المستثمر ال

المحاكم عند وقوع نزاع بينه وبين الدولة المستقبلة لالستثمار، ورفض الدول الخضوع 
 .إلى غير قضائها الوطني الذي هو عنوان سيادتها

مام القض       
أ
جنبي ا

أ
نه بالنظر إلى العراقيل التي تواجه المستثمر ال

أ
يضا إلى ا

أ
اء، توصلنا ا

فإن نظام التحكیم يعتبر الوسیلة المثلى والفعالة لفض المنازعات في مجال اإلستثمار، 
لياته في منازعات اإلستثمار.

 
 خصوصا بعد التطورات التي شهدتها ا

ن تبني الدول نظام التحكیم كضمانة قضائیة و إجرائیة في قوانينها       
أ
خلصنا إلى ا

جنبي، 
أ
ن إخضاع المنازعات المتعلقة بعقود الستثمار الداخلية، يشجع المستثمر ال

أ
ل

 للتحكیم يعد عامال مشجعا على الستثمار في البلدان التي تتبناه.
طراف اإلستثمار،        

أ
وقات إلى اتفق ا

أ
غلب ال

أ
ن التحكيم يخضع في ا

أ
يضا إلى ا

أ
توصلنا ا

طراف التنبه إل
أ
جنبي، لذلك یجب على ال

أ
ي الدولة المضيفة و المستثمر ال

أ
ى إدراج شرط ا

خير، سواء من حيث 
أ
التحكيم مع اإلتفاق على القانون الواجب التطبيق على هذا ال

و نطاق تطبيقه.
أ
 إجراءات التحكيم، ا

                                                           
وسهلة عبد الرحيم- 51

أ
 .051، مرجع سابق ، صا
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 قائمة المراجع 
طروحة دك توراه في -

أ
جنبي المباشر، ا

أ
ليات فض منازعات عقود اإلستثمار ال

 
سي فوضيل الحاج، ا

 .3105/3100القانون، جامعة مستغانم، 
طروحة دك توراه في -

أ
جنبية على ضوء التحكيم المؤسسي، ا

أ
باسود عبد المالك، حماية اإلستثمارات ال

 .3106/3105القانون، جامعة تلمسان، 
طروحة -

أ
جنبي في الجزائر، ا

أ
ليات القانونية لتسوية منازعات اإلستثمار ال

 
وسهلة عبد الرحيم، ال

أ
ا

 3105/3104دك توراه في القانون، جامعة سيدي بلعباس، 
جنبية في القانون الدولي و تطبيقاته في -

أ
حمد بوخلخال ، نظام تسوية منازعات اإلستثمارات ال

أ
ا

 .3103/3102، 0الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة الجزائر
علي شريف سعيدة، القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم التجاري الدولي ، مذكرة -

 .3102/3106، 0ن، جامعة الجزائر ماجستير في القانو
منى بوختالة، التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال اإلستثمار، مذكرة ماجستير في القانون، -

 .3102/3106جامعة قسنطينة، 
، مذكرة ماستر 0045عقيلة سالمي، الطرق البدسلة لحل نزاعات اإلستثمار في إطار اتفاقية واشنطن -

 .3104/3102البويرة، في القانون، جامعة 
جنبي عن طريق التحكيم الدولي، مذكرة ماستر في -

أ
صاحبي انتصار، تسوية منازعات اإلستثمار ال

م البواقي، 
أ
 .3104/3102القانون جامعة ا

جنبي في الجزائر، مذكرة -
أ
مال، دور التحكيم التجاري الدولي في تسوية منازعات اإلستثمال ال

أ
قاسمي ا

م البواقي، ماستر في القانون، جا
أ
 .3104/3102معة ا

جنبي في التشريع -
أ
رؤى علي عطية، النظام القانوني للتحكيم كوسيلة لتسوية نزاعات اإلستثمار ال

العراقي  و إقليم كردستان، دراسة قانونية مقارنة، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون جامعة بغداد، 
 . 3102، العدد الثاني، 23المجلد 

ي، التحكيم كضمانة إجرائية لتسوية منازعات اإلستثمار الدولية، مجلة الباحث رفيقة بسكر -
كاديمية ، العدد 

أ
 ،3104، جوان 10للدراسات ال

                         ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية 3115فبراير  35المؤرخ في  15/10القانون رقم -
فریل  32درة في الصا 30اإلدارية،الجريدة  الرسمية  رقم و

أ
 .3115ا

وت  12المؤرخ في  04/10القانون رقم -
أ
 64المتضمن ترقية اإلستثمار، الجريدة الرسمية رقم  3104ا

 .12/14/3104المؤرخة في 
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جرإءإت إلخصومة إلتحكيمية  خصوصية إ 
Privacy of arbitration adversarial procedures 

 د. دبيح زهيرة 

 
أ

ستاذة محاضرة قسم ا
أ

 ا
 .، المديةجامعة يحي  ى فارس

 

 مقدمة :

ن القضاء هو       
أ

صل ا
أ

نواع المنازعات إذا كان ال
أ

صاحب اإلختصاص للفصل في كل ا
،فإن التطور الذي عرفه العالم و خاصة في الميدان التجاري دفع بالتشريعات إلى إقرار 

 التحكيم كطريقة بديلة لقضاء الدولة.
شخاص القانو       

أ
ن اللجوء إليه إهتم المشرع الجزائري بالتحكيم و ذلك بالسماح لكل ا

شخاص القانون الخاصفي منازعات العقود
أ

مر بالنسبة ل
أ

ي إشكال  ،و إذا كان ال
أ

ل يطرح ا
شخاص المعنوية العامة ،التي في هذا المجال

أ
مر بال

أ
،فإن الصعوبة تكون عندما يتعلق ال

خرى 
أ

تتمتع بإمتيازات السلطة العامة في إبرامها و تنفيذها لقعودها من جهة ،و من جهة ا
 التي تميزها عن العقود المدنية  مميز و خصائصها الذاتيةإن التحكيم ل يك فل لها طابعها ال

سباب وقع إختياري على موضوع :" إجراء       
أ

ات الخصومة التحكيمية " ،للكشف لهذه ال
هذا ه إلجراءات الخصومة التحكيمية ،والتعرف على موقف المشرع الجزائري في تنظيمو

الجزائري في تنظيمه إلجراءات  يتطلب اإلجابة على اإلشكالية التالية :هل المشرع 
نه نظمها 

أ
م ا

أ
الخصومة التحكيمية ميز بين عقود القانون العام و عقود القانون الخاص ،ا

 بإجراءات موحدة ؟.
 و انطالقا مما سبق يتم معالجة الموضوع في مبحثين :

ول :إلهيئة إلتحكيمية 
أ
 إل

 إلثاني :حكم إلتحكيم و كيفية تنفيذه 
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ول :إلهي
أ
  ئة إلتحكيميةإلمبحث إل

إن الفصل في نزاع قائم في الخصومة التحكيمية و تسويته يتطلب التطرق إلى دور 
ول( ،و إجراءات الخصومة )المطلب الثاني(.

أ
 الهيئة التحكيمية )المطلب ال

ول :دور إلهيئة إلتحكيمية 
أ
 إلمطلب إل

لها نصل إلى حل لنز  اع تشكل الهيئة التحكيمية الهيئة المهمة التي من خال
مطروح و لمزيد من الشرح يتعين تجديد طرق إختيار الهيئة و إختيار المحكمين )الفرع 

ول( و إجراءات سير الخصومة التحكيمية )الفرع الثاني(.
أ

 ال

ول :تعريف هيئة إلتحكيم 
أ
 إلمطلب إل

للتعرف على هيئة التحكيم يتعين التطرق إلى طرق تعيين هيئة التحكيم )الفرع 
ول ( ،و 

أ
 الشروط الخاصة بإختيار المحكم )الفرع الثاني (.ال

ول :طرق تعيين هيئة إلتحكيم 
أ
 إلفرع إل

ول( ،و الطريقة 
أ

هناك طريقتين إلختيار هيئة التحكيم ،الطريقة الرضائية )ا
 القضائية )ثانيا(.

ول :إلطريقة إلرضائية في تعيين هيئة إلتحكيم 
أ
 إ

صلية إلنشاء هذه تشكل الطريقة الرضائية في تعيين هيئة الت
أ

حكيم ،الطريقة ال
و حرية 1الهيئة ،فالطرفين بإرادتهما يختاران محميهما ،و لهما مطلق الحرية في ذلك .

ساسية التي يتمتع بها الطرفين ،و هي 
أ

الطرفين في إختيار هيئة التحكيم من الحقوق ال
 المك فولة قانونا .

 

 

                                                           
نظر المادة  1

أ
 .ون اإلجراءات المدنية و اإلدارية،المتضمن قان 5440فبراير  52المؤرخ في  40/40من القانون رقم  1401ا
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ختيار هيئة إلتحكم   ثانيا :إلطريقة إلقضائية في إ 

 سلطان اإلرادة ) كما سبق 
أ

صل في إختيار هيئة التحكيم هو العمل بمبدا
أ

ال
و صعوبة في تعيين هيئة التحكيم ،يتدخل القضاء 

أ
نه في حالة وجود عائق ا

أ
شرحه( ،غير ا

جل تعيين تلك الهيئة ،بشرط وجود 
أ

صعوبات في تشكيل هيئة لمد يد المساعدة من ا
 1التحكيم .

ن و       
أ

خر و هو نشوب نزاع ،تجدر المالحظة ا
أ

شار صراحة إلى شرط ا
أ

     المشرع الفرنسي ا
سكوت المشرع عن ذلك الشرط له ما يبرره من لذي سكت عنه المشرع الجزائري  ،واو

ن 
أ

الناحية العملية ،فغالبا ل يتم تشكيل هيئة التحكيم إل بعد نشوب نزاع بالفعل ،ل
طراف بموجبه عرض نز 

أ
،يجب  2اع سبق نشؤوه على التحكيم نطاق التحكيم الذي يقبل ال

و كيفية تعيينهم
أ

سماء المحكمين ا
أ

ن يتضمن تحت طائلة البطالن موضوع النزاع و ا
أ

  3.ا
 من تاريخ  4كما يلزم القانون        

أ
شهر تبدا

أ
ربعة ا

أ
المحكمين بإتمام مهمتهم في ظرف ا

و من تاريخ إخطار محكمة التحكيم .
أ

 تعينهم ا
طراف النزاع اللجوء إلى تشكيل هيئة التحكيم من       

أ
نه ل يمكن ل

أ
مما سبق نستنتج ا

ن القانون إشترط لقبول الدعوى توافر شرط المصلحة 
أ

صال ،كما ا
أ

،فال  5دون وجود نزاع ا
طراف إلى القضاء إلنشاء هيئة 

أ
 ال

أ
قبل الدعوى إذا انتفى شرط المصلحة ،و عليه فإذا لجا

  .ع ،هنا ترفض الدعوى إلنتقاء شرط المصلحةالتحكيم قبل وقوع النزا 
ختيار إلمحكمين   إلفرع إلثاني :شروط إ 

لية المحكم من جهة ،و لضمان السير الحسن لإلجراءات  لضمان حياد و إستقال
،وضع القانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المحكم و هي :تمتع المحكم 

لية و  ول( ،اإلستقال
أ

 الك فاءة و الخبرة ) ثالثا( .الحياد )ثانيا( ،بالحقوق المدنية )ا

                                                           
نظر المادة  1

أ
 .40/40من القانون رقم  1440ا

نظر المادة  2
أ

 .40/40من القانون رقم  1411ا
نظر المادة  3

أ
 .40/40من القانون رقم  1415ا

نظر المادة  4
أ

 .40/40من القانون رقم  1410ا
نظر المادة  5

أ
 .40/40من القانون رقم  1411ا
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ول :تمتع إلمحكم بالحقوق إلمدنية 
أ
 إ

ن يكون المحكم شخصا 
أ

لكي تكون عملية التحكيم صحيحة و سليمة يشترط ا
ي يكون كامل 

أ
 و الصواب ،ا

أ
شار طبيعيا و قادرا على التمييز بين الخطا

أ
هلية ،و هذا ما ا

أ
ال

ن يكون متمتعا بحقوقه المدنية .إليه المشرع الجزائري بإستعمال م
أ

 1صطلح ا

،و هذا ما نصت  2كما إشترط القانون على فردية عدد المحكمين في حالة التعدد 
غلب التشريعات بما فيها التشريع الفرنسي و التشريع المصري ،بحيث صرح هذا 

أ
عليه ا

ك ثر من ثالثة ،فإنه وجب وترية العدد و إل
أ

نه إذا كان العدد ا
أ

خير على ا
أ

كان التحكيم  ال
 3باطال .

ستقاللية و إلحياد   ثانيا :إل 

لية و الحياد في المحكم كضما ن لعدالة حقيقته ،و لحكم يشكل شرط اإلستقال
ثناء مباشرة التحكيم الحياد يبعد العضو من التعاطف و، فموضوعي

أ
المحسوبية ا

ثرا 
أ

حاسيس ،التي قد يكون متا
أ

 هابها عند،فالمحكم يعد شخصا طبيعيا مليء بعواطف و ا
 .يتولى عملية الفصل في خصومة التحكيم 

لية المحكم و حياده البيئة  التي  القتصاديةو  الجتماعيةكما قد تؤثر في إستقال
حسنت التشريعات عندما نصت على 

أ
و هوية الخصوم ،لهذا فلقد ا

أ
ينتمي إليها المحكم ،ا

لإلزامية توافر صفتي الحياد و  حد  اعتبارهاكيم ،و فمن يتولى مهمة التح الستقال
أ

من ا
سباب التي يمكن رد المحكم بمقتضاها .

أ
 4ال

ل و هو  التزاماكما جعل المشرع الجزائري على عاتق المحكم 
أ

 إحضارمهما ا
ن تشير الشكوك حول حياده و 

أ
نها ا

أ
طراف من تلقاء نفسه على كل الظروف التي من شا

أ
ال

                                                           
نظر المادة  1

أ
 .40/40من القانون رقم  1410ا

نظر المادة  2
أ

 .40/40من القانون رقم  1411ا
 .152،ص  5440هند ،التحكيم في النزاعات اإلدارية ،دار الك تب القانونية ،مصر ،طبعة حسن محمد  3
نظر المادة  4

أ
 .40/40من القانون رقم  1411/1ا
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له طراف ،بحيث ل يستطيع مباشرة مهامه إل بعد  استقال
أ

إبالغهم بهذه الظروف ،و قبل ال
 1صراحة قيامه بالمهمة .

 ثالثا :إلك فاءة و إلخبرة 

غلب التشريعات بما فيها المشرع الجزائري سكت عن شرط الك فاءة          
أ

و الخبرة ،تاركا ا
مر 

أ
ن إختيار إلى إتفاق و تقدير طرفي التحكيم، ال

أ
و الشيء المؤكد في هذا المجال ا

لمحكم صاحب ك فاءة و خبرة في مجال النزاع القانوني اإلداري هو الذي يوفق الطوفان 
طراف النزاع ،فكلما كانا طرفي 

أ
المحكم في عمله ،و يبعث الثقة و اإلطمئنان في نفسية ا

النزاع و اتقين من ك فاءة و قدرة المحكم على تسوية النزاع فإن ذلك سوف يدفع إلى الرضا 
تحكيم ،و التشجيع على اللجوء إلى التحكيم في منازعات بالحكم الصادر في خصومة ال

خرى .
أ

 ا
نثى ،و ل من جنسية معينة        

أ
م ا

أ
ن يكون المحكم ذكرا ا

أ
لم يشترط المشرع الجزائري ا

طراف الخصومة ،و هنا يجب تنفيذ ما تم اإلتفاق عليه
أ

مر تركه ل
أ

ن من ، 2،فهذا ال
أ

غير ا
ن يكون المحكم من نفس

أ
فضل ا

أ
حسن و ال

أ
طراف في حالة التحكيم الداخلي  ال

أ
جنسية ال

قدر من غيره على فهم الخصوم من حيث التفكير و من حيث اللغة . باعتباره،
أ

 ا

جرإءإت سير إلخصومة إلتحكيمية   إلمطلب إلثاني :إ 

تتطلب شكليات  هانظرا للطابع الخاص التي تتميز به الخصومة التحكيمية فإن
ول( و تحديد 

أ
كبيرة في اإلجراءات لتوضيح ذلك سنتناول سير إجراءات التحكيم )الفرع ال

 القانون الواجب التطبيق و إنقضاء الخصومة )الفرع الثاني (.

جرإءإت إلتحكيم  ول :سير إ 
أ
 إلفرع إل

 
أ

طراف ،و بناءا عليه ا
أ

صل عام تخضع إجراءات المنازعة التحكيمية إلرادة ال
أ

ول كا
ول( ،ثم تحديد اللغة المستعملة )ثانيا( 

أ
 بتوجيه طلب )ا

أ
خطوة في إجراءات التحكيم تبدا

جال التحكيم )رابعا( .
أ

 ،و مكان النظر في الخصومة )ثالثا( ،و ا

                                                           
نظر المادة  1

أ
 .40/40من القانون رقم  1412ا

 .100،ص  5411محمود سمير الشرقاوي ،التحكيم التجاري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، 2



ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي                                                                                                   
 يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( جامعة-والعولمةالسيادة  مخبر-السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

عمال
أ

 عقود ال

 

 

502 

 

ول :طلب إلتحكيم 
أ
 إ

( من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية نجدها 1414بالرجوع إلى نص المادة )
ن النزاع " ي

أ
طراف معا تنص على ا

أ
و من الطرف عرض على محكمة التحكيم من قبل ال

أ
ا

ن "التحكيم هو اإل1411كما نصت المادة )، الذي يهمه التعجيل "
أ

اق الذي يقبل تف( على ا
طراف بموجب عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم ".

أ
 ال

ما المادة )
أ

ن 1415ا
أ

على التحكيم ك تابيا " بإستقراء هذه  التفاق( نصت على "ا
طراف التحكيم إلى مركز الم

أ
حد ا

أ
ن طلب التحكيم هو الطلب الذي يوجهه ا

أ
واد نجد ا

 التحكيم المتفق عليه .

يعبر فيه عن رغبته في اللجوء إلى التحكيم و إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحريكه و 
ساسية كموضوع 

أ
ن يكون الطلب متضمنا للبيانات الالزمة و ال

أ
إستكماله ،و يشترط ا

و  و عنوان طالب التحكيم و خصمه ،و عرض موجز لوقائع الدعوىالنزاع ،و اسم 
الطلبات ،و يرفق هذا الطلب بالوثائق التي تثبت صحة الوثائق و وقائع الدعوى ،و هو ما 

خير ملف موضوع دعوى التحكيم ،و الذي يكون على نسخ بع
أ

طراف ديشكل في ال
أ

د ا
 1النزاع .

 ثانيا :لغة إلتحكيم 

اإلجراءات المدنية و اإلدارية في المواد المتعلقة بالتحكيم على لم ينص قانون 
ن 

أ
ساس ا

أ
مر متروك لحرية الطرفين على ا

أ
اللغة المستعملة في التحكيم ،و عليه فإن ال

 
أ

 سلطان اإلرادةالتحكيم كا
أ

في تحديد اللغة المستعملة في و، صل عام يحكمه مبدا
       ،لم ينص على اللغة المستعملة رنسيالتحكيم هذا المشرع الجزائري حذو المشرع الف

لة بتحديد اللغة العربية في التحكيم ما لم و
أ

بالعكس المشرع المصري عالج هذه المسا
خرى .

أ
ن الهيئة تحدد لغة ا

أ
 2يتفق الطرفين على ا

                                                           
،الطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة  زيري زهية 1

 .111،ص  5412الماجستير ،تخصص حقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،
نظر المادة  2

أ
 . 500،نقال عن حسن المصري ،ص  1000للتحكيم المصري ،لسنة  51من القانون  50ا
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ن تتم اإلجراءات الداخلي تحكمه اللغة العربية،و عموما إن التحكيم
أ

                  ا
ن تتم المرافعات بلغة الدو

أ
ولة التي يجري فيها التحكيم ،و يجوز للطرفين اإلتفاق على ا

جنبي و تنوع لغات الخصوم .
أ

خرى ،نظرا للعنصر ال
أ

 هذه المسائل بلغة ا

 ثالثا :مكان إلتحكيم 

طراف المتخاصمة ،و إذا لم يتفق الطرفين على 
أ

يعود إختيار مكان التحكيم إلى ال
 ،في هذه الحالة يكون لهيئة التحكيم ذلك .مكان مناسب لنظر الخصومة التحكيمية  

إختيار مكان التحكيم يترتب عليه مجموعة من اإلجراءات ،فالقضاء في الدولة و
و إفساد 

أ
التي يقام فيها التحكيم له سلطات واسعة في دعم و سير إجراءات التحكيم ا
و قد يجمع قي

أ
و إمتيازات ،ا

أ
ودا على فاعليته ،فقانون مكان التحكيم قد يمنح سلطات ا

سباب 
أ

إختيار المحكمين ،هذا فضال عن تحديد القانون الواجب التطبيق ،لكل هذه ال
 1.يعتمد عليها لتحديد مكان التحكيمحبذا لو حدد المشرع المعايير التي 

جال إلتحكيم 
أ
 رإبعا :إ

له يتحد همية ،حيث من خال
أ

جال التحكيم ا
أ

 به يحتل تحديد ا
أ

د الوقت الذي تبدا
طراف ،و في حالة ، واإلجراءات 

أ
 اتفاق ال

أ
جال التحكيم تخضع إلى مبدا

أ
ن مدة و ا

أ
صل ا

أ
ال

طراف إلى نفس المادة ) 
أ

جال التحكيم 1410/1عدم اإلتفاق يعود ال
أ

( و التي حددت ا
 و من تاريخ إخطاء محكمة التحكيم .

أ
 من تاريخ تعينهم ا

أ
شهر تبدا

أ
ربعة ا

أ
 با

طراف ،و في
أ

جل بموافقة ال
أ

حالة عدم اإلتفاق يتم التحديد  كما يمكن تمديد هذا ال
 2وفقا لنظام التحكيم ،و في حالة غياب ذلك ،يتم من طرف رئيس المحكمة المختصة 

ي يتم قضائيا .
أ

 ا

                                                           
 .520،ص  5415سعيد ،التحكيم التجاري الدولي ،دار هومة ،الجزائر  لزهر بن 1
نظر الفقرة الثانية من المادة  2

أ
 من قانون . 1410ا

 . 40/40اإلجراءات المدنية و اإلدارية 
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خر محكم إذا كانت هذا و
أ

لقد ربط المشرع الجزائري بدء اإلجراءات بصدور موافقة ا
ك ثر من محكم ،و قبول المحكم الفرد لمهمته 

أ
لقد حسن ما فعل ،و  1الهيئة مشكلة من ا

خر قبول من المحكمين لمهمتهم .
أ

 ميعاد التحكيم من ا
أ

 المشرع الجزائري حيث يبدا

ما المادة ) 
أ

ي تدخل رئيس المحكمة 1440ا
أ

( نصت على إمكانية تدخل القضاء ا
لتشكيل المحكمة التحكيمية ،في حالت وقوع صعوبات تحول دون تشكيل الهيئة 

و بمناسبة تنف
أ

طراف ا
أ

حد ال
أ

و المحكمين ،بفعل ا
أ

،مما يدل  2يذ إجراءات تعيين المحكم ا
 التحكيم من صدور قرار قضائي يقضي بتعيين محكم من المحكمين .على بدء خصومة 

علنوا و
أ

و من تمثيلهم و ا
أ

تسير المحاكمة التحكيمية سيرا عاديا إذا حضر الخصوم ا
وجه الدفاع إل

أ
ن يتم قفل  باب عن إلتزامهم بإجراءات المحاكمة من تقديم للطلبات و ا

أ
ى ا

و اإلنقطاع
أ

ما ، 3المرافعة ،و قد تسير سيرا غير عاديا إذا اعترض المحاكمة عارض كالوقف ا
أ

ا
ن الخصوم يستعرضون 

أ
 العالنية ،طالما ا

أ
بخصوص جلسة التحكيم فإنها تخضع إلى مبدا

دلة المتبادلة .
أ

 4العرائض و المذكرات و ال

ترك لإلتفاق الطرفين .باإلضافة إلى كما ليس هناك ميعادا محددا لعقد الجلسة ،
و ممثليهم 

أ
نفسهم ا

أ
المرونة و السرعة ،إذ يمكن للهيئة التحكيمية  لمراعاةحضور الخصوم با

 المواجهة  احترمتالتصدي للنزاع دون حضورهم طالما 
أ

يكون هناك تبادل ،و5مبدا
دلة و

أ
وجه الدفاع .للمذكرات و المستندات و ال

أ
 ا

و بناء على طلب الخصوم إلزام الطرف 
أ

خر كما تملك الهيئة من تلقاء نفسها ،ا
أ

ال
ن تستعين بتقديم ما لديه من وثائق و

أ
مستندات ،تخدم سير الخصومة ،كما يمكن ا

ن مسائل معينة
أ

و شفهية بشا
أ

الهيئة من  إذا انتهتو، 6بخبراء لتقديم تقارير مك توبة ا

                                                           
نظر المادة ) 1

أ
 .40/40( من القانون 1412ا

نظر المادة  2
أ

 .40/40من القانون  1440ا
نظر المادة  3

أ
 .40/40من القانون  1451و  1455ا

نظر المادة  4
أ

 .40/40من القانون  1455ا
نظر المادة  5

أ
 .40/40من القانون  1421ا

نظر المادة  6
أ

 .40/40من القانون  1410ا
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وجه الالتحقيق في القضية ،و
أ

إصدار دفاع فالقضية لكون جاهزة للفصل وسماع كل ا
جل المداولة 

أ
 1الوصول إلى الحكم .والحكم عندها تقرر الهيئة غلق الباب من ا

نقضاء إلخصومة   إلفرع إلثاني :تحديد إلقانون إلوإجب إلتطبيق و إ 

طراف بحرية في إختيار القانون اإلجرائي الواجب التطبيق عل الخصومة 
أ

يتمتع ال
و التحكيمية 

أ
ول( ،كما قد تفترض إجراءات التحكيم في هذه الخصومة حالة وفق ا

أ
)ا

سباب ) ثانيا(.
أ

 إنقطاع و ذلك ل

جرإئية  ول :تحديد إلقانون إلوإجب إلتطبيق على إلمسائل إل 
أ
 إ

طراف الخصومة التحكيمية بحرية كاملة في إختيار القانون الواجب 
أ

صل يتمتع ا
أ

كا
و سواء فيما يخص القانون المطبق عل التطبيق على النزاع القائم بينهما

أ
ى الموضوع ،ا

( من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 1401بالرجوع إلى المادة )و، القانون اإلجرائي
ن تضبط في إتفاقية التحكيم ،اإلجراءات الواجب إتباعها في 

أ
نه : " يمكن ا

أ
التي تنص على ا

و 
أ

ما يمكن إخضاع هذه اإلجراءات إلى على نظام التحكيم ،ك استناداالخصومة مباشرة ا
طراف في إتفاقية التحكيم ،إذا لم تنص إتفاقية التحكيم 

أ
قانون اإلجراءات الذي يحدده ال

و 
أ

إلى  استناداعلى ذلك ،يتولى محكمة التحكيم ضبط اإلجراءات ،عند الحاجة ،مباشرة ا
و نظام تحكيم ".

أ
 قانون ا

إختيار القانون اإلجرائي ،مما بتحليل نص هذه المادة نجدها قد عددت حالت 
طراف ،و هذا طبعا يتماشى و طابع التحكيم في 

أ
مام ال

أ
حد يعني فتحت المجال واسع ا

طراف كامل الحرية لتحديد 
أ

صل لما منحت ال
أ

 سلطان اإلرادة كا
أ

ذاته ،بحيث كرست مبدا
و بناء على نظام تحكيميقواعد اإلجراءات في ايقاف التحكيم ،

أ
عدم و في حالة ، مباشرة ا

و 
أ

طراف على تحديد القانون اإلجرائي ،تتولى محكمة التحكيم تحديده مباشرة ،ا
أ

ايقاف ال
و إلى قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية .

أ
 باإلستناد إلى قانون معين ا

                                                           
نظر المادة  1

أ
 .40/40من القانون  1425ا
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إن تنظيم المشرع الجزائري المسائل اإلجرائية في الخصوم ،التحكيمية بقاعدة 
مام إعتمكملة الغرض منه إعطاء الخصوم خيا

أ
 سلطان اإلرادة ،فالمهم هو مرات ا

أ
اد مبدا

غلب القوانين ،بما فيها القانون 
أ

الوصول إلى حل النزاع ،هذا النظام معتمد من قبل ا
 الفرنسي .

نه 
أ

ك ثر مرونة و سرعة ،إل ا
أ

و إذا كان هذا التوسيع في الحرية يجعل من التحكيم ا
و 

أ
طراف ،ا

أ
إدراج إجراء مخالف للنظام العام ،و قد يؤدي إلى إغفال بعض اإلجراءات من ال

ن يطبق 
أ

 ن كل طرف يود ا
أ

هذا ما قد ينجز عنه من مشاكل و مساوئ و عراقيل ،خاصة ا
خرى.

أ
 قانون بلده و إستبعاد قانون دولة ا

نقضاء إلخصومة   ثانيا :إ 

طراف الخصومة 
أ

حد ا
أ

سباب غير إرادية مثل وفاة ا
أ

قد تنقضي خصومة التحكيم با
ن قبل الفصل في 

أ
و حالة إتحاد الذي بين كل من المدعي و المدعي عليه با

أ
موضوعها ،ا

خر .
أ

حدهما وارثا لال
أ

 يصبح ا

انقضاء فقد تنقضي خصومة التحكيم لما كان التحكيم يعتمد على إرادة الطرفين و
طراف ،فطالما تم إعتماد التحكيم و إختيار القانون 

أ
مختصرا ،بسبب توسيع حرية ال

ن يكون لهما مطلق الحرية الواجب التطبيق بالرج
أ

ولى ا
أ

طراف ،فمن باب ا
أ

وع إلى إرادة ال
سباب إجرائية )ب( .

أ
و ا

أ
( ،ا

أ
سباب موضوعية )ا

أ
 في إنهاء الخصومة ل

 
أ
سباب إلموضوعية : -إ

أ
 إل

ل إجراءات التحكيم على تسوية الخصومة إلنهاء النزاع فلهم  إذا اتفق الطرفان خال
مام هيئة 

أ
التحكيم ،التي تلتزم بًإصدار قرار يتضمن ذلك ،بشرط إثبات شروط التسوية ا

شروط التسوية ،و بالتالي تنقضي خصوم التحكيم و تنتهي كل اإلجراءات ،و هذا القرار 
قوة التنفيذ قد يتفق الطرفين على وضع حد لخصومة التحكيم ،و ذلك بسبب تقدير 

طراف الخصومة لمصلحتهم ،التي تستدعي اللجوء إلى القضاء بدل من التحك
أ

يم ،عندئذ ا
هلية الكاملة و الالزمة لهذا 

أ
يتعين على هيئة التحكيم تلبية رغبة الطرفين ،بشرط توافر ال

داب العامة و النظام العام .
أ

 اإلتفاق ،و عدم مخالفة اإلتفاق لال
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نهاء إلخصومة : -ب جرإئية ل  سباب إل 
أ
 إل

سباب اإلجرائية التي تكون كسبب إلنقضاء الخصومة فمنها ما ي
أ

رجع إلى تتعدد ال
 (5( ،و منها ما يخرج عن اإلتفاق ) الإلرادي (.)1إتفاق )

تفاقي : -1 جرإئي إل   إلسبب إل 

ي التنازل عنها ،و هو إمكانية يتمثل السبب اإلجرائي اإلتفاقي في ترك الخصومة 
أ

ا
ساس قانوني  1مخولة قانونا للمدعي إلنهاء الخصومة 

أ
سيس طلب المدعي على ا

أ
،بشرط تا

 2مشروع .

قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية في موضوع التحكيم نصا صريحا  لم يتضمن
مام الجهات 

أ
جال المقررة ا

أ
وضاع و ال

أ
لتنظيم حالة ترك الخصومة ،و بذلك يعمل بال

 3القضائية ،و هذا ما صرح به قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية في مادة من موارده.

دعواه صراحة و بوضوح عن طريق  بناء على ذلك يستطيع المدعي التنازل عن
سباب ،و 

أ
تقديم طلب للهيئة التحكيمية ،التي تنظر في الطلب و تقدير مدى مشروعية ال

مر من قبل المدعي ،و تقدير المدعي عليه في إستمرار 
أ

مراعاة إخطار المدعي عليه بال
و إنقضائها .

أ
 اإلجراءات ا

،لذلك قد يسحب المدعي طلبه إن الترك هو تصرف إجرائي قانوني بإرادة منفردة 
و قبل الحكم به من قبل هيئة 

أ
خر للترك ،ا

أ
ن يتم السحب قبل قبول الطرف ال

أ
بشرط ا

 التحكيم .

يترتب على شرعية طلب الترك قبول هيئة التحكيم السير نحو إلغاء جميع 
إجراءات التحكيم بما فيها طلب التحكيم ،و بالتالي اإلعالن عن انقضاء الخصومة 

ن لم تكن موجودة من قبل ،و بالتالي عودة الخصوم إلى الحالة التحكيم
أ

ثر رجعي كا
أ

ية با
التي كان عليها قبل بدء الخصومة مع بقاء الحق الموضوعي و الحق في الدعوى قائما ،و 

                                                           
نظر المادة  1

أ
 .40/40من قانون  511ا

نظر المادة  2
أ

 .40/40من قانون  511ا
نظر المادة  3

أ
 .40/40من القانون  0/14ا
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ن يحرك إجراءات التحكيم من جديد 
أ

،بطلب جديد  1بهذا فإن طالب الترك يستطيع ا
و

أ
ن حقه لم ينقضي بالتقادم ا

أ
 إنتهاء مدة التحكيم . طالما ا

جرإءإت إلخصومة إلتحكيمية :إلال  إلنقضاء -2 تفاقي ل   إ 

في حالة إنقضاء ميعاد التحكيم المتفق عليه و لم يتم الفصل في موضوع 
ن لم يكن من قبل 

أ
،و يبقى  2الخصومة التحكيمية ،فإن التحكيم ينتهي و يعتبر كا

مام القضاء ما لم
أ

يتفقوا على إحالته على التحكيم مرة  للخصوم إل طرح نزاعهم من جديد ا
خرى بإجراءات جديدة .

أ
 ا

جل محدد إلنهاء التحكيم ،فإن مهملة التحكيم 
أ

و إذا لم يتفق طرفا التحكيم على ا
ن يلزم القانون المحكمون بإتمام مهمة التحكيم في هذا الظرف ،

أ
ي ا

أ
شهر ،ا

أ
ربعة ا

أ
 هي ا

جل بإتفاق الطرفين ،فإن 
أ

تعذر ذلك فيتم التمديد وفقا لنظام كما يمكن تمديد هذا ال
التحكيم المطبق ،و إذا انقضت المدة و لم يتوصل الطرفان إلى إتفاق على التمديد يعود 

مر إلى القضاء المختص .
أ

 3ال

جل و 
أ

تزول سلطة الهيئة التحكيمية ،دون الفصل في موضوع  انتهائهو بزوال ال
طراف اللجوء إلى القضاء و 

أ
 متابعة دعواهم .النزاع ،مما يسمح لال

و 
أ

سباب اإلجرائية غير اإلرادية إلنقضاء الخصومة ثبوت إهمال ا
أ

كما تدخل في ال
ن تقدم الطلب 

أ
ن المدعي مهمال و مقصرا كا

أ
ت هيئة التحكيم ا

أ
طراف ،فإذا را

أ
تقصير من ال

ن تتدخل إلنهاء اإلجراءات و من ثم 
أ

ليترك الخصومة بدون عذر مقبول ،فهنا للهيئة ا
ثير على موضوع الحق.انقضاء 

أ
 الخصومة التحكيمية ،و لكن دون التا

سباب إرادية و غير 
أ

و تنقطع ل
أ

هكذا إن إجراءات الخصومة التحكيمية قد تتوقف ا
و التنازل عنها فإن 

أ
ما إذا مرت تلك اإلجراءات سليمة و لم يطلب الخصوم تركها ا

أ
إرادية ،ا

                                                           
نظر المادة  1

أ
 .40/40من القانون  512ا

نظر المادة  2
أ

 .40/40من القانون  1450/1ا
ولى من المادة  3

أ
نظر الفقرة ال

أ
 .40/40من القانون  1410ا
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نها حكم يفصل في النزاع الخصومة التحكيمية تكون قد انتهت نهاية طبيعية و ي
أ

صدر بشا
 القائم .

دإرية و كيفية إلطعن فيه   إلمبحث إلثاني :حكم إلهيئة إلتحكيمية في إلعقود إل 

عد النظر في الدفوع و طلبات الخصوم ،و عقد جلسات إستماع و مرافعة و سماع ب
تي الحكم كنتيجة إلقتناع الهيئة التحكيمية بكل ما هو مق

أ
مامها ،الشهود و الخبراء يا

أ
    دم ا

ول( 
أ

ن تتبع الهيئة مجموعة من اإلجراءات )المطلب ال
أ

و إلصدار حكم التحكيم يتعين ا
 ،و قد تعتري الحكم التحكمي عيوب لذى يمكن الطعن فيه ) المطلب الثاني(.

صدإر إلحكم إلتحكيمي إلنهائي  ً
جرإءإت إلمتبعة ل  ول :إل 

أ
 إلمطلب إل

اإلجراءات المتبعة إلصدار الحكم التحكيمي يتعين في إطار التطرق إلى مختلف 
ول( ،و كيفية الطعن فيه

أ
        التطرق إلى تحديد شروط إصدار الحكم التحكيمي )الفرع ال

 ) الفرع الثاني(.

ول :صدور إلحكم إلتحكيمي و كيفية إلطعن فيه 
أ
 إلفرع إل

 في تفحص كل وثائق و مسندات
أ

النزاع بقصد  بعد تشكيل الهيئة التحكيمية ،تبدا
قبل ًإصداره بمجموعة  تتقيدوضع حد للمنازعة المعروضة عليها ،و في ًإصدارها للحكم 

طراف بحق طعن الحكم التحكيمي )ثانيا(.
أ

ول( ،كما يحتفظ ال
أ

 من الشروط )ا

ثاره 
أ
ول :شروط صدور إلحكم إلتحكيمي و إ

أ
 إ

ثار
أ

( ثم نتطرق إلى ا
أ

الحكم  سنتطرق إلى شروط صدور الحكم التحكيمي )ا
 التحكيمي )ب( .

 
أ
 شروط صدور إلحكم : (إ

حصر المشرع الجزائري هذه الشروط في الشروط المرتبطة بشكلية حكم التحكيم 
و تسليمه .

أ
و بميعاد صدوره ا

أ
  ا
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 تتمثل هذه الشروط فيما يلي : إلشروط إلمرتبطة بالشكل : -1

 : على لم ينص المشرع في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  إلك تابة
ن يكون حكم التحكيم مك توبا ،على عكس المرسوم التشريعي 

أ
الذي نص صراحة  01/40ا

ن يكون حكم التحكيم مك توبا
أ

 1.على ا

خرى من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية نجدها تنص 
أ

و بالرجوع إلى نصوص ا
و نسخ 

أ
صل و يكون مرفقا بإتفاقية التحكيم ا

أ
ن حكم التحكيم يثبت بتقديم ال

أ
 2عنها على ا

مانة ضبط الجهة القضائية المختصة ،و من 
أ

ن تودع هذه الوثائق با
أ

،كما يشترط القانون ا
حكام التحكيم من قبل جميع المحكمين . 3طرف المعنى بالتعجيل 

أ
 4،مع إشتراط توقيع ا

ن يحرر بها حكم التحكيم 
أ

ن المشرع الجزائري لم يحدد اللغة التي يجب ا
أ

كما ا
طراف 

أ
 إلختيار اللغة التي يرونها مناسبة .،بل ترك الحرية لال

 : دلة التي إعتمد عليها  إلتسبيب
أ

يعد التسبيب بيانا للحجج و ال
و هيئة التحكيم إلصدار حكم التحكيم ،و هي ضمانة للمحكم و المحكمين و 

أ
المحكم ا

طراف النزاع ،فتكون ضمانة لهيئة التحكيم بحيث تجعل حكمها معلل و هذا 
أ

ضمانة ل
غلب ضمانا للموضوع

أ
طراف من تعسف المحكمين ،و ا

أ
ما ضمانة لال

أ
ية و الشفافية ،ا

حكام التحكيمية ،و على طريقها سار المشرع الجزائري 
أ

التشريعات إشترطت تسبيب ال
حكام التحكيمية مسببة بصريح العبارة في قانون اإلجراءات 

أ
ن تكون ال

أ
بحيث إشترط ا

 5.المدنية و اإلدارية 

                                                           
نظر المادة  1

أ
مر  01/40من المرسوم التشريعي  11مكرر  020ا

أ
 . 11/120المعدل و المتمم لال

نظر المادة  2
أ

 .40/40من القانون رقم  1425ا
نظر المادة  3

أ
 .40/40من القانون رقم  1421ا

نظر المادة  4
أ

 .40/40من القانون رقم  1450ا
نظر المادة  5

أ
 .40/40من القانون  1451/5ا



ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي                                                                                                   
 يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( جامعة-والعولمةالسيادة  مخبر-السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

عمال
أ

 عقود ال

 

 

511 

 

حكيمي شرطا لتنفيذ الحكم ،فإن عدم تسبيبه يؤدي و لما كان تسبيب الحكم الت
سباب فإن هذا كذلك يؤدي 

أ
ضاف المشرع شرط وجود تناقض في ال

أ
إلى عدم تنفيذه كما ا

 1إلى عدم تنفيذ الحكم .

و عدم تسبيبه ،لم يترك المجال للحرية و 
أ

و المشرع في تسبيب الحكم التحكيمي ا
عتبر التسبيب موضوع يتعلق بالنظام العام .

أ
 ا

 : ن يكون الحكم التحكيمي موق إلتوقيع
أ

ا عإشترط المشرع الجزائري ا
قلية عن التوقيع يشير بقية المحكمين إلى 

أ
من جميع المحكمين ،و في حالة إمتناع ال

ثره بإعتباره موق
أ

 2.ا من جميع المحكمينعذلك ،و يرتب الحكم ا

ولى من نص المادة 
أ

ن المشرع جع 1450بالرجوع إلى الفقرة ال
أ

ل التوقيع نرى ا
قلية عن 

أ
شار إلى حالة إمتناع ال

أ
ن في الفقرة الثانية من نص هذه المادة ا

أ
إجباري ،غير ا

قلية 
أ

ن الحكم رغم إمتناع هذه ال
أ

ي ا
أ

ثار الحكم ،ا
أ

ن هذا ل ينقص من ا
أ

التوقيع ،و ذكر ا
ثاره و ل ينقص منها شيئا .

أ
 فإنه ينتج ا

 : ريخ حكم نعني بتاو إلتاريخ و مكان صدور إلحكم إلتحكيمي
ي تاريخ النطق بالحكم و صدوره

أ
ما مكان صدور الحكم التحك 3 التحكيم ا

أ
يمي نعني به ،ا

هو ما يسمح بتحديد القضاء المختص بتلقي الطعن بالبطالن ضد مقر محكمة التحكيم و
 الحكم التحكيمي .

صدإر إلحكم و تسليمه : -2  إلشروط إلمتعلقة بميعاد إ 

الفني الدقيق و بالمعنى القانوني إل من ل يعد حكم التحكيم حكما بالمعنى 
التاريخ الذي يخرج فيه عن ولية الهيئة التحكيمية ،و يعتبر حكم التحكيم قد صدر عن 

طر 
أ

 .افهيئة التحكيم بإعالنه و تسليمه لال

                                                           
نظر المادة  1

أ
 .40/40من القانون  1421/2ا

نظر المادة  2
أ

 .40/40من القانون  1450ا
نظر المادة  3

أ
 .40/40من القانون  1450/5ا
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لة إيداع حكم التحكيم إك تفى المشرع الجزائري بإلزام الطرف الذي صدر 
أ

و في مسا
مانة المحكمة .الحكم لمصلحته بإيداعه لدى 

أ
 1ا

ثر إلحكم إلتحكيمي : -ت
أ
 إ

 (.5( و إستنفاذ المحكمين لصالحياتهم )1تتلخص في حجية الشيء المقضي فيه )

  حجية إلشيء إلمقضي فيه : -1
أ

لقد نص المشرع الجزائري على هذا المبدا
 2.في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 

ن حجية الشيء المقضي فيه هي مركز 
أ

إجرائي قد يشارك في إنشاء يرى الفقه ا
طراف الخصومة بمنطوق الحكم ،كما يلتزم القاضي 

أ
الحكم القضائي ،يؤدي إلى تقييد ا

 بهذه الحجية و يمتنع عن الفصل في هذه الخصومة من جديد .

ستنفاذ إلمحكمين لصالحياتهم : -5 و نعني باإلستنفاذ في الخصومة  إ 
و زوال سلطة الق

أ
و المحكم في الفصل في الدعوى بمعنى رفع اليد عن الخصومة ،ا

أ
اضي ا

و في طلب التحكيم ،و المحكم يتخلى عن النزاع بمجرد الفصل فيه
أ

 3.ا

ن المحكم إذا كان قد فصل في خصومة بصدور حكم نهائي ،فإنه و      
أ

صل ا
أ

إذا كان ال
و اإلغفالت التي تشوبه 

أ
خطاء المادية ا

أ
و تصحيح ال

أ
 .4يمكن للمحكم تفسير الحكم ،ا

دإرية   إلمطلب إلثاني :تنفيذ إلحكم إلتحكيمي و كيفية إلطعن فيه في إلعقود إل 

ول( ،و إذا شاب 
أ

ل تكون للحكم قيمة عملية و قانونية إل إذا تم تنفيذه )الفرع ال
ي خلل فإنه يمكن مراجعته عن طريق الطعن )الفرع الثاني (.

أ
 الحكم التحكيمي ا

 

                                                           
نظر المادة  1

أ
 .40/40من القانون  1421/5ا

نظر المادة  2
أ

 .40/40من القانون  1411ا
نظر المادة  3

أ
 .40/40من القانون  1414/1ا

نظر المادة  4
أ

 .40/40من القانون  1414/5ا
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ول :كيفية تنفيذ إلحكم إلتحكيمي 
أ
 إلفرع إل

ول( و إلى 
أ

صناف التنفيذ )ا
أ

للتعرف على كيفية تنفيذ الحكم يتعين التطرق إلى ا
مر بالتنفيذ )ثانيا(.

أ
 ال

صناف إلتنفيذ 
أ
ول :إ

أ
 إ

( و قد يكون جبري )ب(.
أ

 قد يكون تنفيذ الحكم إختياري )ا

 
أ
ختياري للحكم إلتحكيمي : -إ  إلتنفيذ إل 

طراف للحكم التحكيمي عن طواعية و نعني 
أ

بالتنفيذ اإلختياري بمعنى تنفيذ ال
على ذلك  01/40من المرسوم التشريعي  11/5مكرر  020رغبة منهم ،و لقد نصت المادة 

،و تخلى المشرع الجزائري على التنفيذ اإلختياري في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 
  ،و إك تفى فقط بالتنفيذ

أ
 .و اإلجباري الجبري ا

 إلتنفيذ إلجبري : -ب

مر التنفيذ 
أ

الحكم التحكيمي ل يكون قابال للتنفيذ الجبري إل إذا زوده القضاء با
،فالمحكمين الذين يفصلون في خصومة تحكيمية بما لهم من ولية قضائية يستصدرونها 

مر التي  فالمحكمينمن اتفاق التحكيم الذي يضعه الخصوم ،
أ

ل يتمتعون بسلطة ال
مر بالتنفيذ الجبري لتنفيذ حكم ملكها القضاء ،و من ثم لهذا ي

أ
خير وحده إصدار ال

أ
ال

 1التحكيم ،و هو اإلجراء الذي يمنح الحكم القوة التنفيذية .

مر بالتنفيذ )إلجبري ( 
أ
 ثانيا :إل

مانة ضبط المحكمة اإلبتدائية المختصة ،ل يمكن 
أ

بغير إيداع حكم التحكيم لدى ا
مر 

أ
ن يراقب حكم التحكيم و التحقق إصدار ال

أ
ن القاضي ل يستطيع ا

أ
بالتنفيذ ،و ذلك ل

مر بالتنفيذ إل إذا تم إيداعه من طرف المعنى 
أ

من توافر الشروط الالزمة إلصدار ال
 بالتعجيل .

                                                           
 ،ص  5441حسني المصري ،التحكيم التجاري ،دار الك تب القانونية ،مصر ، 1
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و نسخة 
أ

و نسخة منه ،مرفق بإتفاقية التحكيم ا
أ

صل حكم التحكيم ا
أ

و يتم إيداع ا
 1لغة العربية فيجب ترجمته .منها ،و إذا صدر الحكم بغير ال

المحكوم له إلى المحكمة الوثائق السابقة بطلب التنفيذ من يجب ارفاق و
ن طالب التنفيذ قام و، المختصة

أ
كد من ا

أ
مر بالتنفيذ يتعين على القاضي التا

أ
قبل إصدار ال

ن هناك طلب 
أ

صلية من حكم التحكيم ،و إتفاقية التحكيم ،و ا
أ

و نسخ ا
أ

صل ا
أ

بإيداع ا
مر بالتنفيذ ،مرفق بال

أ
ساسية لمنح ال

أ
ن يتحقق من توافر الشروط ال

أ
      وثائق السابقة ،و ا

ل يتضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام .
أ

 و تقضي تلك الشروط ا

ن يطلب نسخة و
أ

طراف التحكيم ا
أ

ي طرف من ا
أ

مر بالتنفيذ يمكن ل
أ

في إصدار ال
مناء الضبط .ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم من رئي

أ
 س ا

شهر و إذا لم ينفذ تعرض للسقوط .و
أ

ل ثالثة ا مر التنفيذ في خال
أ

ن ينفذ ا
أ

 2يتعين ا

مر من 
أ

مر بالتنفيذ في حالة صدور ال
أ

جاز المشرع الجزائري للطرف الذي طلب ال
أ

ا
ل  مام المجلس القضائي خال

أ
مر ا

أ
يوما من تاريخ  12القاضي برفض التنفيذ إستئناف هذا ال

مر 
أ

 3المتضمن الرفض.صدور ال

مر بالنفاذ المعجل لحكم التحكيم ،و 
أ

ن يا
أ

و إذا اقتضت الضرورة يمكن للقاضي ا
حكام .

أ
 4تسري عليه القواعد العامة المتعلقة بالنفاذ المعجل لال

شخاص القانون الخاص 
أ

جل إجبار شخص من ا
أ

مر بالتنفيذ صادر ل
أ

و إذا كان ال
ي إشكال فإن

أ
إلدارة على تنفيذ حكم التحكيم الصادر ا اجبار يمكن تصوره و ل يطرح ا

مر ل يمكن 
أ

ساسية التي تقوم عليها الدولة تضدها هو ا
أ

نه يتعارض مع المبادئ ال
أ

صوره ل
 الحصانة ،باإلضافة إلى تمتعها بإمتيازات السلطة العامة ،لقد تدارك المشرع هذه 

أ
كمبدا

                                                           
نظر  1

أ
 .40/40من القانون  0المادة ا

نظر المادة  2
أ

 .40/40من القانون  111/1ا
نظر المادة  3

أ
 .40/40من القانون  1412/1ا

نظر المادة  4
أ

 .40/40من القانون  1411ا
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لة في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية و ذلك بإلزام
أ

شخاص المعنوية العامة  المسا
أ

ال
مر  القاضي بغرامة تهديدية.

أ
ن يا

أ
و ا

أ
 1بإتخاذ تدابير تنفيذية معينة ،ا

 إلفرع إلثاني :إلطعن في إلحكم إلتحكيمي 

يمكن الطعن في الحكم التحكيمي عن طريق إجراءات محددة قانونا و هي طرق 
ول( و طرق الطعن غير العادية )ثانيا( 

أ
 .الطعن العادية )ا

ول 
أ
 :طرق إلطعن إلعادية إ

حكام التحكيم الداخلي بطريقة واحدة من طرف الطعن العادية و هي 
أ

لقد خص ا
 اإلستئناف ،و سوف نبحث في إستئناف حكم التحكيم )

أ
جل اإلستئناف و الجهة ا

أ
( ثم في ا

حكام )
أ

نف فيها هذه ال
أ

 (.بالتي تستا

 
أ
حكام إلتحكيم: -إ

أ
ستئناف إ  إ 

حكام الهيئة التحكيمية ،و هذا 
أ

يشكل اإلستئناف الطريق الوحيد للطعن في ا
حكام التحكيم غير قابلة للمعارضة  1415يفهم من نص المادة 

أ
ن ا

أ
،و  2التي نصت على ا

حكام التحكيم الصادرة في المنازعة التحكيمية ل يمكن الطعن فيها إل 
أ

ن ا
أ

هذا يعني ا
 باإلستئناف .

ا النوع من الطعن لتصحيح ما يمكن تصحيحه في الحكم و لقد قرر المشرع هذ
حكام هدفها اإلنصاف و العدل .

أ
نه يساعد على اإلهتمام بالنزاع ،و على ًإصدار ا

أ
 ،كما ا

طراف حق       
أ

إذا كان المشرع الجزائري يسمح بإستئناف حكم التحكيم الداخلي ،فإن لال
 3طلب مراجعة الحكم موضوعيا .التنازل عن اإلستئناف في نطاق التحكيم ،إستبداله ب

 

                                                           
نظر المادة  1

أ
 .40/40من القانون  001-004ا

نظر المادة  2
أ

 .40/40من القانون  1415/1ا
 .104،ص  5415لزهر بن سعيد ،التحكيم التجاري الدولي ،دار هومة الجزائر  3
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ساسها ،ما لم يقع التنازل عن حق 
أ

و تنظر محكمة اإلستئناف في الدعوى من ا
 .1اإلستئناف و من إختصاص محكمة اإلستئناف فسخ الحكم التحكيمي 

س جال إل 
أ
ستئناف :إ  تئناف و إلجهة إلقضائية إلمختصة بال 

جال اإلستئناف حددت بشهر واحد تحسب من تاريخ النطق بالحكم بها 
أ

ي  2ا
أ

،ا
نه في حالة عدم الرضى بالحكم الذي صدر عن الهيئة التحكيمية يمكن الطعن 

أ
ا

 باإلستئناف .

مر برفض التنفيذ،في الحالت التالية
أ

إذا فصلت  -1 : 3كما يجوز إستئناف ال
 
أ

و انقضاء مدة اإلتفاقية محكمة التحكيم بدون اتفاقية التحكيم ،ا
أ

و بناء على اتفاقية باطلة ا
و تعيين المحكم مخالف للقانون . -5.

أ
إذا فصلت  -1إذا كان تشكيل محكمة التحكيم ا

 الوجاهية . -0محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها . 
أ

إذا لم  -2إذا لم يراع مبدا
 
أ

و وجود تناقض في ال
أ

إذا كان حكم التحكيم  -1حكام .تسبب محكمة التحكيم حكمها ا
 مخالفا للنظام العام الدولي.

 
أ
ستئناف : -إ  إلجهة إلقضائية إلمختصة بال 

مامها اإلستئناف هو المجلس القضائي ،و الذي 
أ

إن الجهة المختصة و التي يرفع ا
و إدارية .

أ
حكام تحكيم مدنية تجارية ا

أ
حكام التحكيم سواء كانت ا

أ
 4يختص بجميع ا

 ثانيا :طرق إلطعن غير إلقانونية 

( ،   و طريق 
أ

يقصد بطرق الطعن غير العادية إعتراض الغير خارج الخصومة   )ا
 .النقض )ب( 

 

                                                           
نظر المادة  1

أ
 .40/40من القانون  1411ا

نظر المادة  2
أ

 .40/40من القانون  1411ا
نظر المادة  3

أ
 .40/40من القانون  1421ا

نظر المادة  4
أ

 .40/40من القانون  1411ا
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أ
 عترإض إلغير خارج إلخصومة :إ -إ

سمح المشرع الجزائري لكل شخص تضرر من الحكم التحكيمي الذي لم يكن 
ن يثبت الضرر الذي لحقه من الحكم التحك

أ
نه لم يستدعي طرفا فيه ا

أ
يمي ،و يثبت ا

  1كممثل في الخصومة التحكيمية.

إجراءات إعتراض الغير خارج الخصومة التحكيمية تطبق عليها القواعد المنصوص 
       2عليها في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية .

مام المحكمة 
أ

ن يرفع الطلب ا
أ

و يشترط في الغير خارج الخصومة التحكيمية ا
      3قبل عرض النزاع على التحكيم.المختصة 

 إلطعن بالنقض : 

( من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية في القرارات 1410حصرت المادة )
،جمعن القرارات غير قابلة لإلستئناف ل قبل فيها الطعن  بمعنى الفاصلة في اإلستئناف

 بالنقض .

ساس فإنه يتعين لم ينص المشرع صراحة على إجراءات الطعن و على هذا 
أ

ال
 الرجوع إلى القواعد العامة في ذلك ،و كذا بالنسبة لميعاد الطعن بالنقض .

إن الجهة المختصة بالنقض في هذه الحالة هي مجلس الدولة الذي ينظر في 
حكام التحكيمية ،و ل وجود لنص خاص بذلك ،و حتى و لو وجد نص بذلك 

أ
إستئناف ال

و فإن الطعن بالنقض ل يجوز ضد 
أ

قرارات مجلس الدولة لعدم وجود جهة قضائية تعلوه ،ا
                                                                                                                                            لعدم وجود محاكم اإلستئناف .

 

 
                                                           

نظر المادة  1
أ

 .40/40من القانون  1415/5ا
نظر المادة  2

أ
 .40/40من القانون 100ا

نظر المادة  3
أ

 .40/40من القانون  1415ا
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 إلخاتمة :

اإلدارية نظم إجراءات اإلجراءات المدنية و ري في قانونإن المشرع الجزائ
الخصومة التحكيمية من تشكيل الهيئة التحكيمية التي تتولى النظر و تسوية الخصومة 
،إلى إجراءات سير الخصومة بدءا بتوجيه الطلب إلى صدور الحكم التحكيمي و كيفية 

الخصومة في الطعن فيه بنصوص و قواعد موحدة ،بحيث لم يميز في ذلك بين إجراءات 
و عقود القانون العام ،لذا نوحي بما يلي :

أ
 عقود القانون الخاص ،ا

تخصيص الخصومة التحكيمية في منازعات العقود اإلدارية بإجراءات خاصة و متميزة  -1
 و ذلك نظرا لتميز هذا النوع من العقود بنظام قانوني خاص .

هميته بإدراجه في قانون  -5
أ

 مستقل .إهتمام المشرع بالتحكيم نظرا ل
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منازعات الناشئة عن اختالل التوازن الخصوصية 
الل والتسليم ـد التشييد واالستغـعقلاالقتصادي 

(B.O.T)  عمـعقمن خاص  كـنوع
أ
 الـود اال

 لمين لعريط د.
ستاذ محاضر قسم 

أ
  -ا

أ
 -ا

 الحقوق والعلوم السياسية كلية
 المدية-جامعة يحي  ى فارس 

dr.larituniv18@gmail.com 
 

 مقدمة

 تعترض التي والتحديات الصعوبات مواجهة على وحده قادًرا العام  طاعالق يعد لم
مر وهو تحقيقها، إلى يطمح التي القتصادية التنمية طريق

أ
 الدول من العديد دفع الذي ال

و المتقدمة سواء -
أ
عمال عقودنوع خاص من  تبني إلى - النامية ا

أ
حد النماذج الحديثة  ال

أ
وا

سا قوم على، بحيث تلالستثمار
أ
 المشاريع لتطوير وتمويل الخاص القطاع استقطاب سا

خير  هذا حصول نظير، لسيما في مجال البنية التحتية، وذلك القتصادية الهامة
أ
 علىال

مع  ذلك، سبيل في نفقات وتكاليف من تحمله المالية، وما استثماراته يغطي مالي مقابل
هم هذه العقود عينة، وذلك وفق ضوابط م توفير الحوافز والمتيازات الالزمة،

أ
على ومن ا

البناء  عقدالبعض  يسميه ، والذيسليموالت ستغاللوال التشييد عقدنجد اإلطالق 
همية هذه العق دادتز و ) B.O.T (وت  د الب عقب وه و ما يعرفوالتشغيل ونقل الملكية، 

أ
د ا

جنبيا، 
أ
جنبي وهو ماإذا كانت شركة المشروع مستثمرا ا

أ
تساهم ة يعني إدخال استثمارات ا

موال إضافية إلى السوق الوطني ،في إقامة مشاريع جديدة
أ
حيث تخفف هذه  ،وضخ ا

من خالل تحمل القطاع الخاص تمويل إنشاء  القطاع العمومي،العقود العبء عن 
هذا باإلضافة ، التمويل فيها وتحمل مخاطر وتنميتها وكذا تطويرهاوتشغيل هذه المرافق، 

ساليب وذلك  ،مناسبة للتنمية القتصاديةة د من بيئه هذا العقر وفلما ي
أ
من خالل نقل ال

ورغم ، لدول الناميةل بالنسبة لسيماالتكنولوجية الحديثة والوسائل التقنية إلى الدولة 
نه لم يحظى بالعناية الالزمة من طرف المشرع الجزائري على عكس 

أ
همية هذا العقد إل ا

أ
ا

خرى، مما اقتضى منا تسليط 
أ
الضوء على هذا العقد لسيما من حيث التشريعات ال
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ثر هذه الخصوصية على المنازعات التي تثور عند اختالل 
أ
الخصوصية التي يتمتع بها، وا

هي الخصوصية التي يتمتع  ماالتوازن القتصادي للعقد، ومنه نطرح اإلشكالية التالية : 
عمال 

أ
      قتصادي لهذافي مجال منازعات اختالل التوازن البها هذا النوع من عقود ال

 ؟العقد 

لإلجابة على هذه اإلشكالية، تم العتماد على المنهج الوصفي وكذا المنهج 
راء  المتعلقةالنصوص القانونية  دراسةالتحليلي، من خالل 

 
بالموضوع، مع الستعانة با

لى مبحثين، نتطرق في المبحث الفقه في هذا المجال، حيث سيتم تقسيم هذه الدراسة إ
ول 

أ
عمال،هذا العقد وصيغه كنموذج خاص ل لمفهومال

أ
المبحث الثاني  نخصصو عقود ال

ث
أ
 . ر هذه الخصوصية على المنازعات الناجمة عن اختالل التوازن القتصادي لهذا العقد ل

ول
أ
 المبحث اال

عمال كنوع خاص من التشييد واالستغالل والتسليم عقدمفهوم 
أ
 عقود اال

 والصيغ المتفرعة عنه

عم  ال الخ  اص ه  ذا الن  وع لدراس  ةه  ذا المبح  ث  س  نتطرق ف  ي
أ
باعتب  ار ، 1م  ن عق  ود ال

ن خصوص  ية المنازع  ات المرتبط  ة  ب  ه ترج  ع لخصوص  ية ه  ذا العق  د ف  ي ح  د ذات  ه، وعلي  ه 
أ
ا

ول( ، ث م نتن اول  سنتعرض
أ
في البداية لمفهومه والتمييز بينه وب ين م ا يش ابهه )المطل ب ال

 . )المطلب الثاني(عقد الصيغ المتفرعة عن هذا ال مختلفبالدراسة 

ول ف مفهــــوم عقـــ
أ
تمييـــعم عمــــا د التشــــييد واالســـتغالل والتســــليم  و المطلـــل اال

 يشابهه

ول(، ث   م نق   وم بتميي   زه ع   ن غي   رهد س   نقوم بدراس   ة مفه   وم ه   ذا العق   
أ
م   ن  )الف   رع ال

 )الفرع الثاني(. له العقود المشابهة

 

 

                                                           
نظر الموقع اإللك تروني:  1

أ
عمال: ا

أ
هم عقود ال

أ
 حيث يعتبر عقد البوت من ا

soukahras.dz/fr/module/907-http://www.univ      : 1522/ 50/21تاريخ اإلطالع . 

http://www.univ-soukahras.dz/fr/module/907
http://www.univ-soukahras.dz/fr/module/907
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ولف مفهوم عقود التشييد واالستغالل والتسليم
أ
 الفرع اال

ن التس مية الش ائعة له ذا الن وع م ن العق ود ه ي عق ود يج
أ
ب التنويه ف ي البداي ة إل ى ا

باللغ  ة النجليزي  ة  هاحرفي  ة لس  معب  ارة ع  ن ترجم  ة البن  اء والتش  غيل ونق  ل الملكي  ة، وه  ي 
ول ى  على بالعتمادتم اختصاره  والذي (Build & Operate & Transfer)وهي 

أ
ح رف ال

أ
ال

ص بح،  (B.O.T) ا عق ود ال  اس مهالتس مية ليص بح  هذه من
أ
 ث م ت م تعري ب ه ذا المص طلح فا

ثرا بهذه التسمية.
أ
 يطلق عليها باللغة العربية كذلك عقود البوت تا

ن   ه وبع   د صه   ور ع   دة ص   يغ له   ذه العق   ود 
أ
ن   -لحق   اس   نتناولها والت   ي  -غي   ر ا

أ
تب   ين ا

لف  اا الت  ي تتك  ون منه  ا ه  ذه التس  مية غي  ر دقيق  ة، ول تنطب  ق عل  ى جمي  ع ه  ذه ا
أ
لص  يغ ، ال

وق  د ت  م تبري  ر التش  ييد والس  تغالل والتس  ليم،  عق  ود ومنه  ا ج  اءت التس  مية الجدي  دة وه  ي
 : 2 ذلك كما يلي

دق من  لفظ  -
أ
هنا ق د ل يقتص ر دوره عل ى البن اء فحس ب،  فالمستثمر، البناء لفظالتشييد ا
يضا

أ
وإع داد  ،(ال خ ...القتص ادية والفني ة والبيئي ةالمختلف ة )دراس ات الج دوى ب بل يقوم ا
ث م يق وم بعملي ة  ،باإلضافة إلى القيام بالدراسات الالزمة لتربة موقع المش روع التصاميم،

خيرا يقومالبناء، 
أ
خ رى  ،الستغالللجهيز المشروع بت وا

أ
ف نن  ،هذا من جهة ، وم ن جه ة ا
ك ث   ر تماش  يا و اتفاق   ًا م   ع ب  اقي الص   يغ المش   تقة م  ن ه   ذه العق   و

أ
بعض ف    ،دلف  ظ التش   ييد ا

فيه   ا دور المس   تثمر عل   ى القي   ام  ينحص   رعل   ى مش   اريع قائم   ة بالفع   ل، تنص   ب  الص   يغ
 
أ
وشغال التحديث با

أ
 التجديد فقط دون البناء . ا

ش   مل الس   تغالل  لف   ظ  -
أ
ل يق   وم بتش   غيل المرف   ق هن   ا  فالمس   تثمر ،التش   غيل لف   ظم   ن ا

تنته  ي بتحص  يل  المختلف  ة التجاري  ة وإنم  ا يق  وم بمجموع  ة م  ن العملي  ات ، فق  طوإدارت  ه 
 
أ
جير ،  المشروعموال من المنتفعين من خدمات ال

أ
 .مثالبما في ذلك عمليات التا

ك ثر دقة التسليم لفظ  -
أ
 متل ك رقب ةالمس تثمر ق د ل ي فم ن جه ة إن، نق ل الملكي ة لف ظمن ا

و المرفق لكي يتسنى له
أ
اإلداري ة  القيام بنقل ملكيته في نهاي ة الم دة إل ى الجه ة المشروع ا

قانون ا ح ق اس تعمال  ق النتفاع بالمش روع، ال ذي يخول هقط حف المتعاقدة، بل يكون له
وم ن جه ة ، المتف ق عليه ا العق د ذل ك ط وال م دة المشروع واستغالله، والحصول على مقابل 

                                                           
ساسية باستخدام عقود البناء والتشغيل والنقل، دار راجع في هذا التبرير :  2

أ
حميد لطيف نصيف، تنفيذ البنية ال

 . 21و  22، ص  1521 العراق، -الك تب والوثائق  بغداد
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خ رى 
أ
ن يتمل  ك ه  ذا المش  روع نهائي  ا ، فنن  ه ف ي ا

أ
ن واع ه  ذه العق  ود، يمك ن للمس  تثمر ا

أ
بع  ض ص  يغ و ا

ف ي ه ذه الحال ة ، خ الل م دة العق د يك تف ي ن، وعليه فنن ه في نهاية العقد نظير دفع مقابل مالي معي
ش  غالم بتس لي

أ
و التح  ديث بحس  ب ص يغة العق  د، ث  م يق  وم  ا

أ
و التجدي  د ا

أ
باس  تغالل المش  روع  البن  اء ا

خير، و
أ
ن يقوم بنقل ملكيته للدولة .ه تملكي في ال

أ
 دون ا

مم لجنة من طرفوقد تم تعريف هذا العقد 
أ
 ،دوليال التجاري  للقانون المتحدة ال

نه 
أ
شكال" با

أ
و المستثمرين الحكومة بموجبه تمنح التمويل شكل من ا

أ
حد ا

أ
 الكيانات ا

 وإدارته تشغيله معين، بمشروع القيام امتياز للمشروع التحاد المالي تدعى الخاصة
نفقها التي التكاليف المستثمر بعدها يستعيد ،زمنية لفترة تجاريا واستغالله

أ
رباح ا

أ
 وال

 يكون مبلغ مقابل الدولة إلى المشروع هذا تنتقل ملكية ثم المشروع، تشغيل من العائدة
و مسبقا عليه التفاق تم قد

أ
ي ا

أ
  3 ."معين مبلغ ا

ما الفق ه فق د 
أ
ن ه اعتب را

أ
موجبه ا م ن م ن العق ود الت ي تم نح الحكوم ة ب ه ذا العق د با

 
أ
 يرغ  ب ف  ي الس  تثمار ف  ي ا

أ
و المراف  ق العام  ة م  ن ال

أ
ساس  ية ا

أ
و ح  د مش  روعات البني  ة ال

أ
ف  راد ا

ش     غال؛ فرص     ة  الش     ركات الخاص     ة
أ
رض الت     ي تح     ددها الدول     ة  تنفي     ذ ا

أ
المش     روع عل     ى ال

لت والمع      دات والتكنولوجي      ا 
 
عب      اء ش      راء وتزوي      د المش      روع ب      ال

أ
للمس      تثمر، وتحمل      ه ا

المتقدم  ة، وتحمل  ه كاف  ة نفق  ات التش  غيل الس  نوية، وذل  ك مقاب  ل حص  ول المس  تثمر عل  ى 
والت  ي تع  رف  -ع خ  الل الم  دة الت  ي تح  ددها الحكوم  ة المش  رو واس  تغالل إي  رادات تش  غيل 
نش   طة عل   ى وف   ق 05 -15والت   ي تك   ون ب   ين) -بم   دة المتي   از

أ
( عام   ا وق   د تزي   د ف   ي بع   ض ال

و المرف ق  تس ليمتقديرات ومراعاة المص لحة العام ة، وبع د انته اء ه ذه الم دة ي تم 
أ
المش روع ا

راه م   ن اعتب   ارات قومي   ة إل   ى الحكوم   ة الت   ي يح   ق له   ا التص   رف ف   ي مص   يره عل   ى وف   ق م   ا ت   
فض ل م ن ذي قب ل، وق د 

أ
واقتصادية، وقد ترى الدولة تجديد مدة المتي از بش روج جدي دة ا

فض    ل، كم    ا يمك    ن للدول    ة بي    ع 
أ
خ    ر بش    روج ا

 
ت   رى م    نح المتي    از وتش    غيله إل    ى مس    تثمر ا

و الحتف اا بالملكي ة وخصخص ة  وتمليك ه للمس تثمر المش روع
أ
ف ي إط ار عملي ة الخصخص ة ا

و تعويض ات في هذه الحالة اإلدارة، و
أ
ية مبالغ ا

أ
ل يحق للمستثمر في نهاية العقد المطالبة با

ي مقابل إلعادة المشروع وتسليمه للحكومة
أ
و ا
أ
   4 . ا

                                                           
مم لجنة تقرير 3

أ
  03ص ،  1996جوان  14ماي إلى  28بنيويورك من 12 ، الدورة الدولي اري التج للقانون المتحدة ال

 1525لسنة  76دراسة في صل القانون رقم  -راجع في ذلك : حماده عبد الرازق حماده، النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العام  4
ساسية والمرافق الع

أ
امة ولئحته التنفيذية، دار الجامعة الجديدة، مصر بشان تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية ال

 وما بعدها.   201، ص 1521
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  الفرع الثانيف تمييع عقود التشييد واالستغالل والتسليم عما يشابهها

ابهة التي تبدو مشبعض العقود  عنعقود التشييد والستغالل والتسليم  تختلف
والتي  ،المعروف في القانون اإلداري  ةفق العاماالمر  امتياز عقد ونخص منها بالذكر،  لها

همتعتبر 
أ
ول(  المرفق العام عقود تفويضات ا

أ
عقود ب ما يسمى تختلف كذلك عنو )ا

عمال  نع تختلفكما ، )ثانيا( الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أ
بعض عقود ال

خرى 
أ
و ما يسمى في الفقه بعقد اإليجار  اإليجاري عقد العتماد ك في مجال التمويل ال

أ
ا

ن لكل    )ثالثا( التمويلي
أ
 من هذه العقود مجالها الخاص وذلك كما يلي : غير ا

وال / تمييع عقد التشييد واالستغالل والتسليم عن عقد 
أ
 المرفق العام امتيازا

في  ،از المرفق العاممع عقود امتي ،تتفق عقود عقد التشييد والستغالل والتسليم
ن كال العقدين 

أ
حد مؤسساتها، و ا

أ
و ا
أ
يتعلق بندارة مرفق عمومي اقتصادي يبرم مع الدولة ا

ن المقابل المالي الذي يتحصل عليه 
أ
واستغالله من طرف القطاع الخاص، كما يتفقان في ا

ق، يتم دفعه من طرف المنتفعين بخدمات هذا المرفعادة ما ، الدولةالطرف المتعاقد مع 
نهما يختلفان في عدة نقاج جوهرية نذكر منها 

أ
  5 :على الخصوصغير ا

ما عقود التشييد والستغالل والتسليم،  -
أ
عقد امتياز المرفق العام هي عقود إدارة، ا

 فهي عقود تمويل .

عقود امتياز المرفق العام يقتصر فيها القطاع الخاص على تشغيل واستغالل مرفق عام  -
ما عقو، قائم بالفعل

أ
د التشييد والستغالل والتسليم، فغالبيتها يلتزم فيها المستثمر ا

يضا بتحديثه 
أ
بننشاء المرفق من العدم، ثم القيام بتشغيله واستغالله، وقد يلتزم ا

شغال اتكاليف بالمستثمر  يتك فلوتجديده، وبالتالي 
أ
باإلضافة   لبناء والتشييدا
ر إحجام اإلدارة عن  ، وهذا ما يفسلتكاليف التشغيل والتجهيز التي يتطلبها المشروع 

هم امتيازات السلطة العامة في تعديل سلطتها استعمال 
أ
نها من ا

أ
 هذه العقود، رغم ا

ن هذا سيكلفها مبالغ باهضة
أ
عقود امتياز المرفق  ما هو عليه الحال في ، على عكس ل

 .العام 

                                                           
ك ثر راجع : سميرة حصايم ، عقود البوت  5

أ
: إطار لستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية ،  BOTلتفاصيل ا

كلية الحقوق، جامعة مولود مذكرة ماجستير في القانون في إطار مدرسة الدك توراه، فرع قانون التعاون الدولي، 
 .46-44، ص 1522-1525تيزي وزو  السنة الجامعية  -معمري 
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على مخاطر  قد،الناتجة عن الع مخاطرتقتصر فيها الفي عقود امتياز المرفق العام،  -
ما في عقود التشييد وحده والتي يتحملها صاحب المتيازإدارة المرفق فقط 

أ
، ا

التشييد وكذا مخاطر التشغيل  مخاطرفالمخاطر تشمل والستغالل والتسليم، 
طراف المساهمة في تشييد المشروع  والتيوالستغالل والتجهيز، 

أ
تتوزع على جميع ال

 إليها المستثمر مؤسسا واستغالله، بما في ذلك
أ
نت التمويل التي يلجا

أ
 باعتبار ا

ن  العائدات الضخمة للمشروع هي الضامنة له
أ
ل تعتبر  الدولة هنا، وغني عن البيان ا

 من هؤلء المساهمين.
الرسوم التي يتقاضاها صاحب امتياز المرفق العام ، عادة ما تكون رمزية لتغطية  -

لتي يتقاضاها المستثمر في عقود التشييد نفقات إدارة المرفق، وذلك على عكس تلك ا
عباء 

أ
نها تكون بهدف تغطية نفقات التشييد وكذا ا

أ
والستغالل و التسليم، ل

رباح التي يسعى المستثمر لتحقيقها .
أ
 التشغيل، باإلضافة إلى ال

عن عقد الشراكة بين القطاعين العام  قد التشييد واالستغالل والتسليمعتمييع /  ثانيا
 (PPP)والخاص 

ن كليهما  الشراكةكل من عقد  يتفق
أ
، وعقد التشييد والستغالل والتسليم في ا

يتعلق بتدخل القطاع الخاص في تمويل وإدارة المشاريع العمومية القتصادية الضخمة 
ن كال العقدين من العقود الستثمارية طويلة المدة 

أ
بما فيها مشاريع البنية التحتية، كما ا

ن هناك من يعت
أ
ن ، بل ا

أ
عقد التشييد والستغالل والتسليم مجرد نموذج لعقد بر ا

ن العقدين يختلفان في بعض النقاج  ، ولكن الحقيقةالشراكة
أ
  6:  نلخصها فيما يليا

في عقد التشييد والستغالل والتسليم يتم الحصول على المقابل المالي من  -
نه يرتبط بصورة جوهرية بنتائج الستغالل، على

أ
عكس ما هو عليه  المنتفعين، إذ ا

ن 
أ
مر في عقد الشراكة حيث ا

أ
هي من تقوم بدفع المقابل المالي للقطاع  الدولةال

ن المقابل المالي يرتبط 
أ
 دوريا طوال مدة العقد، ل

أ
الخاص وذلك في شكل ثمن مجزا
 والستغالل.في هذه الحالة بتكلفة الستثمار 

                                                           
ك ثر راجع: سميرة حصايم، المرجع السابق، ص  6

أ
 . 01-05لتفاصيل ا
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ي نسبة مسؤولة عن تحم   ةالدولل تكون تسليم، في عقد التشييد والستغالل وال -
أ
ل ا

وذلك على عكس عقد الشراكة الذي ينص على تقاسم المخاطر   ،من المخاطر
رباح  بين القطاع العام والقطاع الخاص.

أ
 والستثمارات وال

يجاري  يجار ) ثالثا / تمييع عقد التشييد واالستغالل والتسليم عن عقد االعتماد االإ االإ
 التمويلي(

نه  يعرف المشرع الجزائري 
أ
"... عملية تجارية ومالية، يتم عقد العتماد اإليجاري با

جير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة 
أ
و شركة تا

أ
تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية ا

و 
أ
شخاصا طبيعيين كانوا ا

أ
جانب، ا

أ
و ال

أ
بهذه الصفة مع المتعاملين القتصاديين ا

و الخاص، تكون
أ
ن اق معنويين، تابعين للقانون العام ا

أ
ئمة على عقد اإليجار يمكن ا

و غير منقولة ذات 
أ
صول منقولة ا

أ
جر ، تعلن با

أ
يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستا

و بمؤسسات حرفية " 
أ
و المحالت التجارية ا

أ
 .7الستعمال المهني ا

جر 
أ
نه " عقد بمقتضاه تؤجر إحدى شركات التمويل إلى المستا

أ
لةكما يعرفه الفقه با

 
 ا

و عقار لزما
أ
جرة  ا

أ
و خدمي يقوم بتنفيذه، وذلك لمدة معينة نظير ا

أ
له في مشروع إنتاجي ا

جر للمؤجر التمويلي طوال مدة اإليجار حسبما هي محددة في 
أ
متفق عليها يؤديها المستا

و العقار، 
أ
لة ا

 
ن يعيد استئجار ال

أ
جر في نهاية مدة اإليجار إما ا

أ
ن يكون للمستا

أ
العقد، على ا

شياء المؤجرة
أ
و تسليم ال

أ
جيرها للغير ا

أ
ن يختار شراء اإلله  …للشركة المؤجرة لتعيد تا

أ
وإما ا

و العقار بالقيمة المتفق عليها في العقد
أ
جرة  ،ا

أ
والتي يراعى في تحديدها مجموع قيمة ال

جر طوال مدة اإليجار" 
أ
داها المستا

أ
 .8التي ا

عمال المتعلقة 
أ
ن كال العقدين يتفقان في كونهما من عقود ال

أ
 ويلتمبو عليه نجد ا

نهما يختلفان في المشروعات
أ
 ما يلي : ك نقاج  بعض، غير ا

س اس عق ود التش ييد والس تغالل  -
أ
ساسها نظام اإليج ار، بينم ا ا

أ
عقود العتماد اإليجاري ا

 ستثمار .لا نظاموالتسليم هو 

                                                           
مر رقم  7

أ
ولى من ال

أ
لسنة   51المتعلق بالعتماد اإليجاري، جريدة رسمية عدد  25/52/2227المؤرخ في  52-27المادة ال

2227 
طروحة دك توراه، كلية الحقوق، جامعة B.O.Tحمد عزت علي شرباش، النظام القانوني للتعاقد بنظام )مي م 8

أ
(، ا

 . 41، ص  بدون تاريخ  اإلسكندرية
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ح  د طرفي  ه ش  خص  م  ن الض  روري ي عق  د التش  ييد والس  تغالل والتس  ليم، ف   -
أ
ن يك  ون ا

أ
ا

و 
أ
ح  د مؤسس  اتها(،معن  وي ع  ام ) الدول  ة ا

أ
م  ا ا

أ
ب  ين  العتم  اد اإليج  اري، فق  د ينعق  دعق  د  ا

طراف
أ
  المعن وي الع ام طرف ا ف ي العق د الش خصفيما بينهم، وقد يك ون القانون الخاص  ا

 حسبما ينص عليه المشرع الجزائري .

ن تك ون مؤهل ة  -
أ
جير التم ويلي يج ب ا

أ
ن مؤسس ات الت ا

أ
في عقود العتماد اليج اري نج د ا

وه   ذا يعن  ي حص   ر واحتك   ار راحة به  ذه الص   فة إلب   رام ه  ذه العق   ود، قانون  ا ومعتم   دة ص   
ش   خاص له   ذا المج   ال م   ن العق   ود

أ
عق   ود التش   ييد  وه   ذا ل نج   ده ف   ي  مجموع   ة م   ن ال

 .والستغالل والتسليم 

، كم ا ق د  10، كم ا ق د يتعل ق بالعق ارات  9عقد العتم اد اليج اري ق د يتعل ق ب المنقولت  -
م   ا عق   د التش   ييد والس   تغالل  11مؤسس   ات الحرفي   ة يتعل   ق ب   المحالت التجاري   ة وال

أ
،  ا

ووالتس  ليم فنن  ه 
أ
ص  ول منقول  ة ، ا

أ
مش  اريع بس  يطة، ب  ل يتعل  ق بتموي  ل ل ينص  ب عل  ى ا

 المشاريع العقارية الضخمة على غرار مشاريع البنية التحتية.

ن يتض  من عق  د العتم  اد اإل -
أ
ويج  اري يج  ب ا

أ
 وع  د ب  البيعم  ا يس  مى باإليج  ار التم  ويلي،  ا

،  12 ف  نذا ل  م يتض  من ذل  ك فه  و ل  يس إيج  ارا تمويلي  ا ،لجان  ب واح  د وه  و الم  ؤجر مل  زم
ن يشتمل عل ى وع د 

أ
وهذا على عكس عقد التشييد والستغالل والتسليم الذي ل يجب ا

 بالبيع.

 ف  ي عق  د التش  ييد والس  تغالل والتس  ليم، يك  ون المس  تثمر ه  و م  ن يق  وم بعملي  ة تموي  ل -
رباح من المنتفعين بخدمات المرفق فيم ا بع د، مقابل حصوله على  تشييد المشروع 

أ
ال
ن حي  ث ف   ي عق  ود العتم  اد اليج   اري وذل  ك عل  ى عك   س م  ا ه  و علي   ه الح  ال 

أ
مؤسس   ة  ا

مقاب ل حص ولها )إذا كان عقاري ا( المشروع تشييد اإليجار التمويلي هي من تقوم بتمويل 
جر  على بدل اإليجار

أ
   .فيما بعدمن المستا

                                                           
مر رقم  56راجع المادة  9

أ
 السابق الذكر . 52-27من ال

مر. 50راجع المادة  10
أ
 من نفس ال

مر . 52راجع المادة  11
أ
 من نفس ال

و عقد اإليجار التمويلي في القانون المقارن، ج -عقود الدولية إلياس ناصيف، ال 12
أ
، منشورات الحلبي 52عقد الليزينغ ا

 . 61، ص 1550لبنان،  -الحقوقية  بيروت
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بينم  ا  ،خ  الل م  دة العق  د  للم  ؤجركامل  ة  الع  ينملكي  ة تبق  ى  ي اإليج  ار العتم  اد ف  ي عق  د  -
 بع ضخ الل م دة العق د  للمس تثمر يك ونق د  التشييد والس تغالل والتس ليم،في عقود 
 ، وذلك بحسب صيغة العقد.مؤقتا المشروع هذا ملكية عناصر

 بيان الصيغ المشتقة عن عقد التشييد واالستغالل والتسليمالمطلل الثاني ف 

ساسية لهذا النوع من العقود، فننها  (B.O.T)البوت ن عقد إذا كا
أ
هو الصيغة ال

ن تشمل  بالمقابل يمكن
أ
شكال مختلفةا

أ
تدخل  ولكنها جميعا، ل حصر لها عدة صيغ وا

كما تختلف في عناصر  ،وهي تتشابه في بعض العناصر ،وت عقود البفي نطاق ما يسمى 
خرى من العقد، 

أ
مر الذيا

أ
هم هذه الصيغول تنا يستلزم وهو ال

أ
ك ثرها ا

أ
قسمين ، شيوعا  وا

حدها وسنقوم 
أ
ول غالبية هذه العقود من بتصنيفها إلى صنفينا

أ
، بحيث يمثل الصنف ال

وإنما يلتزم هذا  ،حيث عدم تنازل الدولة للمستثمر عن ملكية المشروع في نهاية العقد
خير بعد عملية التشغيل والستغالل بتسليم المشروع 

أ
وهذا هو  ،لدولةبرمته إلى اال

صل في عقود البوت 
أ
ول(، ويتمثل الصنف الثاني في بعض العقود التي تقوم ال

أ
) الفرع ال

نظير مقابل مالي  ، وذلكالدولة بالتنازل بموجبها عن ملكية المشروع المعني للمستثمر
خير ق عليه  متف

أ
 . )الفرع الثاني(يدفعه هذا ال

ول 
أ
 للمستثمر عن ملكية المشروع زل فيها الدولةتتنا ال التي صيغ العقودف الفرع اال

وهي تشمل مجموعة من العقود التي يلتزم فيها المستثمر بعد نهاية مدة العقد، 
و تعهد بكل مكوناته، بتسليم المشروع محل العقد 

أ
حتى تقوم الدولة باستغالله بنفسها، ا

خر
 
هم هذه ، بذلك لمستثمر ا

أ
 :نجد  الصيغو من ا

وال/ 
أ
  (D.B.F.O) يم والبناء والتمويل والتشغيلد التصمعقصيغة ا

 (Design & Build & Finance & Operate) اختصار للكلمة النجليزيةوذلك 
حد مؤسساتهايتم التعاقد بين  حيث

أ
و ا
أ
خرى،  و المستثمر ،من جهة الدولة ا

أ
من جهة ا

، روعوالدراسات الهندسية الالزمة للمشبنعداد كافة التصاميم  قيام هذا المستثمرعلى 
يلتزم وبعدها  تمويل عملية البناءكذا ، و ببناء المشروع وفقًا لهذه التصاميم والقيام

طيلة مدة العقد مقابل حصولها على رسوم من المنتفعين  هذا المشروع بتشغيل المستثمر
نفقته من تكاليف

أ
وفي  والحصول على هامش الربح الذي تسعى لتحقيقه، ،لتغطية ما ا
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 الدولة 
أ
لهذا العقد في المشاريع الهامة التي تحتاج لتصميم استثنائي، الغالب تلجا
و مشاريع  جسر ضخم، كمشروع إقامة

أ
 . 13الكبرى  الموانئ والمطاراتا

 (B.O.O.T)ونقل الملكية  االستغاللعقد البناء و التملك وصيغة ثانيا / 

 Build & Own & Operate & Transfer) وذلك اختصار للكلمة النجليزية 
شخاص القانون الخاص ، وهو (

أ
بننشاء وتملك عقد تعهد بمقتضاه الدولة إلى مستثمر من ا

وتشغيل مشروع معين، لمدة معينة  وبعدها ينقل ملكية المشروع إلى الدولة ، ويتفق 
ساسية لهذا النوع من العقود وهي صيغة 

أ
ن   B.O.Tهذا العقد مع الصيغة ال

أ
، غير ا

صول المشروع مؤقتا خالل مدة العقد فقط ، ومع يتملك    B.O.O.Tالمستثمر في عقد 
أ
ا

قرب إلى الحيازة منها إلى الملكية ،ذلك فهي ليست ملكية كاملة
أ
نها تفتقد  ، بل إنها ا

أ
ل

هم عناصر حق الملكية وهو حق التصرف
أ
 . 14ل

 ( M.O.O.T )  نقل الملكية د التحديث والتملك واالستغالل وصيغة عق ثالثا /

 & Modernize & Own &  Operate)  اإلنجليزية اختصارًا للكلمةوذلك 
Transfer) عن  ،عقدالتطوير المشروع محل  بتحديث ويقوم المستثمر من خالله  حيث

مدة العقد ، مما يسمح له باستغالله نظير مقابل مالي  طيلة تملكه )حيازته(طريق 
تبة على عملية يحصل عليه من المنتفعين، من خالله يغطي هذا المستثمر النفقات المتر 

ن هذه الصيغة تشبه إلى حد 
أ
التحديث والتطوير مع هامش ربح معين، ونالحظ هنا با

ن المستثمر هنا ل ي،   B.O.O.Tصيغة بعيد 
أ
و غير ا

أ
ي بناء ا

أ
 للمشروع محل إنشاءقوم با

إما من طرف الدولة نفسها ، مسبقا تم إنشاؤهقوم بتطوير وتحديث مشروع يوإنما ، عقدال
و من طرف م

أ
خرا

 
 . 15ستثمر ا

 

 

                                                           
حمد البھجي عقود عصام 13

أ
ولة مرافق لبناء الطریق -  B.O.Tالبوت  ا  مصر، الجدیدة، الجامعة ، دار الحدیثة الد 

 .  24، ص2008
 .62و  60، ص 1556، دار الفكر العربي، القاهرة ، 2البنا، العقود الدارية، ج محمود عاطف 14
حمد البهجي، المرجع السابق، ص 15

أ
 .  10عصام ا
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 ف صيغ العقود التي تتنازل فيها الدولة للمستثمر عن ملكية المشروع الثانيالفرع 

شغال البناء 
أ
وهي تشمل مجموعة من العقود التي يك تفي فيها المستثمر بتسليم ا

و ال
أ
، وفي نهاية ثم يقوم بتشغيل واستغالل المشروع، تجديد إلى الدولة خالل مدة العقدا
 إليها  ،المشروع له الدولة عنتتنازل مدة ال

أ
خطر صيغ هذا العقد، ولذا ل تلجا

أ
وهي من ا

جنبيا،  عادة الدولة
أ
ن نذكر من هذه الصيغ ما يلي :إذا كان المستثمر ا

أ
 ويمكن ا

وال /
أ
  (B.O.O ) و التملك  االستغالل د البناء وصيغة عق ا

لتزم يحيث  (Build & Operate & Own) وذلك اختصار للكلمة النجليزية 
، طيلة مدة العقد والقيام باستغالله وتشغيله ببناء المشروع  المستثمر بموجب هذا العقد

ن هذا العقد، غير  B. O.O.Tكما هو الحال في عقود
أ
نه يختلف عنه في ا

أ
ل يقوم  ،ا

تتنازل  بل ،المدة المتفق عليها عند انتهاء المتعاقدةبنعادة المشروع إلى الدولة  المستثمر
ن ي له الدولة

أ
 وذلك هذا التنازل،ر  نظي لها امالي دفع مقابالعن ملكية المشروع ، بعد ا

صوله وخصومه
أ
، بحيث يصبح بناءًا على تقييم متكامل وشامل لموجودات المشروع وا

يمكنه بعدها و بالتالي ، بصفة كاملة بعد نهاية العقد  المستثمر مالكا لرقبة المشروع
 .16خالصة  التصرف فيه بكل حرية كملكية خاصة

 (R.O.O)التملك  وو االستغالل د التجديد صيغة عقثانيا / 

حيث ، (Rehabilitate & Operate & Own) وذلك اختصار للكلمة النجليزية 
و المعدات التي تكون  المستثمر يتعهد

أ
لت ا

 
و ال

أ
بموجب هذا العقد بتجديد المباني ا
من  تشغيله واستغاللهه، فيعيد قديمة والتي تجعل المشروع يعاني من مشاكل في تشغيل

مقابل مالي  دفع نظيرالمشروع تتنازل له الدولة عن ملكية وفي نهاية مدة العقد  ،جديد
وبعد حصول المستثمر على ملكية المشروع يمكنه مواصلة  يتفق عليه الطرفان،معين 

رباح من وراء ذلك،نفقات التجديد  تعويض بغرضاستغالله تشغيله و
أ
ا كم و تحقيق ال

ن يختار التصرف في المشروع و
أ
خرى، كمالك حقيقييمكنه ا

أ
ي  جهة ا

أ
لهذا  بيعه ل

                                                           
حمد البهجي، المرجع السابق، ص 16

أ
  11عصام ا
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 لتزم بردي لفنن المستثمر   B.O.O.Tو ال   M.O.O.Tال  المشروع ، إذ على عكس صيغة 
 . 17للدولة  المشروع 

ثرها د التشييد واالستغالل والتسليم عقطبيعة ف المبحث الثاني
أ
على منازعات وا

 ه االقتصادي اختالل توازن

ن عقد التشييد والستغالل والتسليم، هو من العقود التي
أ
عمل على ت باعتبار ا

و 
أ
سيس ا

أ
سيس المشاريع  المساهمةتا

أ
يستخدم فيها القطاع الكبرى،  الستثماريةفي تا

لشركات المحلية في ل تكون متاحة ل وخبرات تقنية، كانيات متطورةوسائل وإم الخاص
ن طرفي ،  اختلف في تحديد طبيعة هذا العقد لفقهولكن االدول النامية، 

أ
باعتبار ا

حدهما  العقد
أ
و  وهالشخص المستثمر هو ينتميان إلى نظامين قانونيين مختلفين، فا

خر  ينتمي إلى نظام القانون الخاص 
 
حد مؤسساتهاهو والطرف ال

أ
و ا
أ
نتمي وهي ت  الدولة ا

ول(، إلى نظام القانون العام 
أ
ث وهو ما)المطلب ال

أ
النهاية على جانب هام من  ر فيا

المنازعات التي قد تثور بين طرفي العقد، وهي المنازعات الناجمة عن اختالل التوازن 
 المالي للعقد اإلداري )المطلب الثاني(.

ول ف الطبيعة القانونية لعقود التشييد واالستغالل والتسليم المطلل
أ
 اال

انوني  ة له  ذا الن  وع م  ن العق  ود، لق  د ث  ار ج  دال عمي  ق ب  ين الفق  ه ح  ول الطبيع  ة الق
س اس وج ود ، فمنهم من اعتبرها من قبي ل العق ود اإلداري ة 

أ
ح د مؤسس اتها عل ى ا

أ
و ا
أ
الدول ة ا

ولطرف ا ف  ي العق د ) اإلداري ة
أ
(، وم  نهم م ن اعتب  ر ه ذه العق ود م  ن العق ود التجاري  ة الف رع ال

الف   رع ن مع   ا )(، وم   نهم م   ن اعتبره   ا ذات طبيع   ة خاص   ة وم   زيج ب   ين الثن   يالف   رع الث   اني)
 (.الثالث

ول
أ
دارية لعقود التشييد واالستغالل والتسليم الفرع اال  / الطبيعة االإ

ن عقود التشييد والستغالل و التسليم  غالبية فقهاء القانون العام يذهب
أ
ما إلى ا

ن  اإلدارة طرف  المتياز لعقد امتداد هي إل
أ
الذي هو عقد إداري بطبيعته، وذلك لمجرد ا

نه يت
أ
و شركة خاصة فيه وا

أ
وإدارة  نشاءبنصل بنشاج مرفق عام، فعندما تعهد الدولة لفرد ا

                                                           
حمد سالمة بدر ، العقود الدارية و عقود البوت  17
أ
، 1551 مصر ، -، دار النهضة العربية ، القاهرة 2، ج  (B.O.T )ا
 .50ص
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ولى من باب بھا عام كان مرفق
أ
مًرا یعتبر فهذا إنشاؤه ، ا

أ
ل نجده في العقود  استثنائيا ا

خرى 
أ
حيث يستفيد المستثمر المتعاقد من امتيازات ل نجدها في القانون الخاص،  ،ال

همها حق إعادة التوازن الق
أ
ل يمكن على هذا  وعليهتصادي للعقد في حالة اختالله، ا

ساس اعتبار هذا العقد من عقود القانون الخاص، فهذا سيؤدي حتما إلى المساواة غير 
أ
ال

مر الذيالعامة،  الخاصة و المصلحتينبين  المقبولة
أ
  يؤثر وهو ال

أ
هام من على مبدا

 
أ
 ،سير المرفق العام بانتظام واطراد دوامالمبادئ المعروفة في القانون اإلداري وهو مبدا

فة اإلداریةفي النهاية  به یستدل، وهذا ما تطبيق القانون الخاص إذا تم لهذا  على الص 
 . 18 العقد

ن  
أ
نه رغم ا

أ
ي، با

أ
المستثمر في هذا العقد يقوم باستغالل  كما يرى مؤيدو هذا الرا

ي كمشروع تجاري، 
أ
سس تجارية، ا

أ
ن سلطته في االمشروع على ا

أ
ي ا

أ
لتشغيل و اإلدارة ا

ن 
أ
ن ذلك ل ينفي ا

أ
قل شدة، إل ا

أ
قل، وإجراءات التعاقد ا

أ
وسع، والرقابة عليه ا

أ
تكون ا
شغال عامة مجرد عقد إداري إما  العقد هو

أ
و التزام ا

أ
 . 19التزام مرفق عام، ا

ن عقود المتياز التقليدية 
أ
ساس ا

أ
ي تعرض لبعض النتقادات على ا

أ
ولكن هذا الرا

دون إنشائه، كما  فقط إدارة وتشغيل المرفق العام علىالمتياز  يقتصر فيها دور صاحب
ن هذا

أ
ن التسليم با

أ
 للدولة، فهذا يعني اإلعتراف ةاإلداريالعقد هو من قبيل العقود  ا

، ، كسلطة التعديل اإلنفرادي للعقدمن خالل هذا العقد بممارسة امتيازات السلطة العامة
ن يؤدي إلى نفور  الخ... وسلطة إنهاء العقد للمصلحة العامة

أ
نه ا

أ
وإحجام ، وهذا من شا

جانب منهم
أ
موال ضخمة و تحمل مخاطر مشروعات عن  المستثمرين خاصة ال

أ
استثمار ا

وهذا ما يتعارض مع سياسة تشجيع الستثمار  ،إبرام مثل هذه العقود عن طريقكبرى 
جنبي،

أ
ن القول ال

أ
ن  كما ا

أ
منها  يجعل عقد معينمجرد وجود شخص معنوي عام في با

نه هذا ف ،عقودا إدارية
أ
نه  سيؤدي حتما لنتائج غير منطقيةل شك في ا

أ
، فال جدال في ا

ن ت للدولةيجوز 
أ
فراد العاديين تنازل عن امتيازات السلطة العامةا

أ
فتبرم  ،وتظهر بمظهر ال

التجارية قد عقود المن  فهناك الك ثير ، 20في إطار القانون الخاص عقودا مدنية وتجارية
شخاص القانون العام على غرار عقود يبرمها 
أ
التي يكون فيها المتعامل  اإليجاري العتماد ا

 .  بتاتا ير منطقي، فالقول بالطبيعة اإلدارية لهذه العقود غالقتصادي شخصا معنويا عاما

                                                           
 22، ص2004  مصر ، -القاھرة العربیة، النھضة دار اإلداریة، العقود نصار، جاد راجع في ذلك: جابر 18
 . 60محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص  19
 .04نفس المرجع ، ص  20



ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي                                                                                                          
 جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( -مخبر السيادة والعولمة -يةكلية الحقوق والعلوم السياس

عمال
أ
 عقود ال

 

 
532 

 

 / الطبيعة التجارية لعقود التشييد واالستغالل والتسليم الفرع الثاني

خر منيرى 
 
ن ع جانب ا

أ
قود التشييد والستغالل و التسليم هي من الفقه إلى ا

ن تتضمن شروطا استثنائيةل تقبل بطبيعتها  فهي التي تخضع للقانون الخاصعقود ال
أ
، ا

ن 
أ
ن تستلزممتطلبات التجارة الدولية إذ ا

أ
فراد العاديين  في مركزيكون الدولة  ا

أ
عند ال

ن ووخاصة  التعاقد،
أ
جنبي في العالقة ا

أ
إلدارة من تضمين يمنع ا العقديةجود طرف ا

جنبي 
أ
فتقف منه موقف المساواة معه، ول  مثل هذه الشروج،عقودها مع هذا الطرف ال

ن ، تتصرف معه باعتبارها ذات سيادة
أ
صول عن ملكية  قد تتنازلالدولة كما ا

أ
المشروع ا

 . 21ل يحدث في عقود المتياز التقليدية ذات الطبيعة اإلدارية وهذا للمستثمر 

ضف إلى ذلك ف
أ
حكامالعديد من  قد استقرتا

أ
حكیم ا بیعة على نفي ،الت   الط 

فة عليها تسبغ لمف العقود، لھذه اإلداریة ، 22 خاصة عقودمجرد  عتبرتھاا و اإلداریة الص 
رامكو" إلى رفض العقد المبرم بين الحكومة 

أ
حيث ذهبت محكمة التحكيم في قضية "ا

رامكو" عقدا إداريا 
أ
 .23السعودية و شركة "ا

ي فنن هذا وعليه فو
أ
، بالنظر النوع من العقود ذو طبيعة تجاريةفقا لهذا الرا

عمال التجارية، كمعيارلمع
أ
 ومعيار المشروع، المضاربة ومعيار التداول، ايير تحديد ال

نه   المضاربة السعي وراء تحقيق الربحيقصد بو
أ
وينصرف هذا المفهوم على كل عمل من شا

عقد  ، وبالرجوع إلى 24 لى عنصر الصدفة والمخاطرةويقوم ع ماليتحقيق فائدة مادية وربح 
ننجد  التشييد والستغالل والتسليم

أ
رباحتحقيق  إلىيسعى المستثمر  ا

أ
عن تجارية  ا

موال،رؤوس استثمار  طريق
أ
 المضاربة .  لمعيارعماًل تجاريًا وفقا  مما يجعله ال

ن يكون الغرض من النشاج
أ
ما بالنسبة لمعيار التداول، فيقصد به ا

أ
تحريك هو  ا
انتقال  يعمل على وهذا ما ينطبق على عقد التشييد والستغالل والتسليم، الذي 25السلع
شياء

أ
ولوجيا و الخبرات إلى من نقل التكن المستثمر  عما يقوم بهفضاًل  ،والبضائع  ال

 .  المتعاقدةالدولة 

                                                           
 .02نفس المرجع، ص  21
حمد البھجي ، المرجع السابق، ص  عصام 22

أ
 251ا

 .00و 06ابق ، ص سميرة حصايم ، المرجع الس 23
 .  216, ص  1552، مك تبة السنوهري ، العراق ،  1لطيف جبر كوماني و علي كاصم الرفيعي ، القانون التجاري ، ج  24
 .  212نفس المرجع ، ص  25
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ن يتم النشاج على شكل مشروع تجاري  وبخصوص معيار المشروع
أ
فيجب ا

ديته بصنفمنظم، 
أ
ن عقود التشييد  ،عماًل تجارياً  فال يعدة منفردة فذا ما تم تا

أ
والمعروف ا

والستغالل والتسليم من العقود التي تعتمد على عنصر التنظيم وعلى مجموعة من 
التقنيين والمختصين، زيادة عن اليد العاملة البسيطة في مجال إنجاز واستغالل 

 المشروع.

 لخاصة لعقود التشييد واالستغالل والتسليم/ الطبيعة ا الفرع الثالث

،  26 هذا النوع من العقود على خاصة طبيعة إضفاء إلى الفقه من جانب يذهب
ي بين وسًطا موقًفا بذلك متخذين

أ
 العقود قبيل من العقود هذه اعتبار إلى يتجه الذين الرا

يو اإلدارية،
أ
فبالنظر للعناصر  ،التجارية عقودال قبيل من هااعتبار  إلى يتجه الذين الرا

التعاقدية التي تضمها، نجدها مختلفة ومتعددة باختالف مراحل العقد، ول تخضع لنظام 
رض كملكيةقانوني واحد ، 

أ
 إلى المشروع إعادة وكيفية المشروع، عليها سيقام التي ال

طراف من لكل يحق التي والرسوم  الدولة
أ
فراد ... الخ،  من عليها الحصول العقد ا

أ
ال

ن وبالت
أ
الي فهي في الحقيقة عقود مركبة تشتمل في ذاتها على مجموعة من العقود، كما ا

مر يؤدي إلى صعوبة وضع تكييف عام 
أ
خرى، وهذا ال

أ
صيغ هذه العقود متعددة هي ال
ن ينطبق على كل هذه العناصر، 

أ
له جذور تنتمي إلى عقود المتياز العقد هذا فصحيح ا

خرى تي الوقت نفسه لكنه فو، التي تعتبر عقودا إدارية
أ
تميز عن يجعله يضم عناصر ا

صبح المشروع فننشاء، العقود اإلداريةباقي النظام الذي تخضع له 
أ
 من بتمويل يقوم ا

رض وملكية الخاص، القطاع
أ
مكن التنازل عنها للمستثمر ال

أ
، ولذا فهي تخضع لطبيعة ا

ن محاولة رى ، بل إن البعض ي 27هذا العقد بها تميزيالخصوصية التي خاصة تعكس 
أ
ا

هي محاولة محكوم عليها  هذا النوع من العقود،وضع تكييف واحد عام ينطبق على 
  والمشاكل التي تحيط تتضمنها هذه العقود،شروج والعناصر التي لل بالنظربالفشل، 

 . 28منها  كل  ب

 

                                                           
جنبي"،  المستثمر مع المبرم العقد يحكم الذي القانون "طبيعة وليد العبادي،  محمد 26

أ
ردنية مجلةال

أ
 القانون في ال

 و ما بعدها . 152، ص  2013لسنة  50، العدد والسياسة لوموالع
حمد سالمة بدر،  27
أ
 . 107، ص المرجع السابقا

 .12المرجع السابق، ص   حميد لطيف نصيف، 28
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ن هذه العقود تخضع لما تخضع له العقود اإلدارية في 
أ
وعليه يمكن القول ا

و كل ما يتطلب سيره بانتظام  قة بتنظيم المرفق العام وإدارته،الجوانب المتعل
اعتبارها من عقود بوفي نفس الوقت تخضع في غير ذك للقانون الخاص  ،وباضطراد

جنبي
أ
 . 29التجارة الدولية بالنسبة للمستثمر ال

ثر الطبيعة الخاصة لعقد التشييد واالستغالل والتسليم على 
أ
المطلل الثاني ف ا

 تالل توازنه االقتصادي منازعات اخ

عمال 
أ
نظرا للطبيعة الخاصة لهذا النوع من العقود، والذي تميزه عن باقي عقود ال

 هام في القانون اإلداري وهو ضرورة دوام سير 
أ
ن له عالقة وطيدة بمبدا

أ
خرى، باعتبار ا

أ
ال

المرفق العام بانتظام وباضطراد، ولذا فننه في هذه النقطة بالذات فهو يخضع لنظرية 
 عن اختالل التوازن القتصادي لهذه العقد اإلداري بخصوص ا

أ
لمنازعات التي تنشا

لمنازعات التي تثور العقود، حيث وضعت قواعد القانون اإلداري، حلول ناجعة لتسوية ا
ن
أ
وهذا لتبديد مخاوف المستثمرين، ودعم استقرار مناخ الستثمار، وفي ، في هذا الشا
ي   لتفادي نفس الوقت

أ
ك ثروهنا  ،العامشكالت قد تعطل سير المرفق إ ا

أ
 خصوصية تظهر ا

داة ربطهذا النوع من العقود 
أ
عمال والقانون اإلداري، كا

أ
هذه  تبدوو بين قانون ال

ساس الذي يقوم عليه حق المستثمر في التعويضمن حيث  الخصوصية
أ
ول)الفرع  ال

أ
( ال

 )الفرع الثاني(. الناشئة في هذا المجالمنازعات لتسوية ا وكذا من حيث، 

 
أ
ساس الذي يقوم عليه حق المستثمر في التعويض وفق  خصوصيةف ولالفرع اال

أ
اال
 نظرية التوازن االقتصادي

ثناء تنفيذ العقد قد تظهر بعض الصعوبات والمخاطر غير المتوقعة ، مما يجعل 
أ
ا

ثي ،ؤثر إتمام عملية تنفيذ العقدقد تالمستثمر في وضعية صعبة 
أ
ر على  وبالتالي التا

حداث والمخاطر إلى اختالل في العام، استمرارية سير المرفق 
أ
بحيث تؤدي هذه ال

عباء واللتزامات الملقاة على عاتق المستثمر المتعاقد، 
أ
التوازن القتصادي للعقد بين ال

وبين حقوقه المالية، مما يتطلب ضرورة تدخل اإلدارة لتحقيق التوازن المالي لعقودها 
د، وهذا من خالل منحه تعويضا تتحمل حتى يستمر المستثمر المتعاقد في تنفيذ العق
عباء المالية 

أ
وهذا التعويض المترتبة على هذا الختالل، بموجبه تلك الزيادات في ال

                                                           
نظر في هذا المعنى :  29
أ
حمد سالمة بدر، المرجع السابقا

أ
 . 107و  100، ا
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وسع مما تفرضه مبادئ القانون الخاص، 
أ
مما يشجع ويجذب المستثمر وهذا يكون بصورة ا

مواله من خالل هذا العقد
أ
ساس ثالث التعويضهذا يتم  و ، لستثمار ا

أ
      نظريات على ا

 كما يلي :

دارية( مير )المخاطر االإ
أ
وال /  نظرية فعل اال

أ
 ا

مير" كل إجراء تتخذه 
أ
السلطة اإلدارية المتعاقدة )الدولة ويقصد بعبارة  " فعل ال

حد مؤسساتها(
أ
و ا
أ
و في اللتزامات التي  ا

أ
عباء المالية للمتعاقد ا

أ
نه زيادة ال

أ
ويكون من شا
، وقد يكون هذا  30 يه بصفة عامة المخاطر اإلداريةينص عليها العقد، مما يطلق عل

و زيادة رسوم الجمارك التي تنعكس  اإلداري  كالقراراإلجراء عاما 
أ
القاضي بزيادة الضرائب ا

و 
أ
و خاصا كما في حالة غلق طريق للسير مما يجبر السيارات ا

أ
سعار السوق، ا

أ
على ا

 
أ
طول إلى مكان المشروع الشاحنات التابعة للمستثمر المتعاقد، على قطع مسافات ا
كبر مما كان يتوقعها 

أ
 . 31الستثماري، وهو ما يكلفه مبالغ إضافية ا

ن هناك شروطا 
أ
 : 32تطبيق هذه النظرية ، تتمثل فيما يلي يجب توفرها حتى يتم غير ا

و  -
أ
ن تكون الدولة ا

أ
، إذ ل تطبق هذه المبرم طرفا في العقد الشخص المعنوي العاما

 . اص فيما بينهمالنظرية على عقود الخو
خل بالتوازن القتصادي للعقد، صادرا عن اإلدارة المتعاقدة  -

أ
ن يكون الفعل الذي ا

أ
ا

خرى، ومثال ذلك قيام الجهة المتعاقدة برفع الحد 
أ
ي جهة إدارية ا

أ
نفسها، وليس عن ا

و قيامها بتحديد ساعات 
أ
جور عماله ، ا

أ
جور مما يضطر المتعاقد لرفع ا

أ
دنى لال

أ
ال

و حظر تالعمل
أ
مير عن جهة إدارية ، ا

أ
جانب وغير ذلك، فنذا صدر فعل ال

أ
شغيل ال

برمت العقد ، فال يمكن تطبيق هذه النظرية ، بل يمكن تطبيق نظرية 
أ
غير تلك التي ا

الظروف الطارئة إذا توفرت شروطها، والتي سنتطرق لها فيما بعد ، ولكن يمكن 
مير بالنسبة للعقود المبرمة من طرف

أ
حد الوزارات، حتى ولو  تطبيق نظرية فعل ال

أ
ا

خرى غير تلك المتعاقدة ، 
أ
خل بالتوازن المالي صادرا عن وزارة ا

أ
كان اإلجراء الذي ا

ن جميع الوزارات تمثل شخصا معنويا واحدا هو الدولة 
أ
، ونفس الشيء باعتبار ا

                                                           
 . 122محمود عاطف البنا ، المرجع السابق، ص  30
، دار بلقيس   1النشاج اإلداري(، ج  -ي و نسرين شريفي و مريم عمارة، القانون اإلداري ) التنظيم اإلداري سعيد بوعل 31

 .242، ص  1527الجزائر  
 . 155-126محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص راجع في ذلك :  32
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بالنسبة لإلجراءات الصادرة عن السلطة التشريعية ، والمتمثلة في القوانين 
 عتبر صادرة عن الجهة اإلدارية المتعاقدة في عقود الدولة.المختلفة، فهي ت

خل بالتوازن القتصادي للعقد غير متوقع وقت إبرام العقد ،  -
أ
ن يكون الفعل الذي ا

أ
ا

مرا 
أ
و تعديل القوانين القائمة في هذه المجالت ا

أ
وإذا كان صدور تشريعات جديدة ا

و غالبا، فننه يبقى البحث في مدى توقع
أ
حجم هذه التعديالت ومداها،  متوقعا دائما ا

لة 
أ
 هام وهو ضرورة الثبات التشريعي في هذه المسا

أ
، المكرس بموجب وهنا يظهر مبدا

 . 33المتعلق بترقية الستثمار 52-27من القانون رقم  11المادة 
خل بالتوازن القتصادي للعقد -

أ
ن يكون الفعل الذي ا

أ
ن تحترم  ا

أ
مشروعا، بمعنى ا

 المشروعية، عند إصداره ، فنذا كان هذا الفعل غير  الجهة اإلدارية المتعاقدة
أ
مبدا

ساس فكرة التوازن القتصادي للعقد، بل 
أ
مشروع فال يمكن تعويض المتعاقد على ا

ساس نظرية مسؤولية اإلدارة .
أ
 ا
ن يؤدي هذا الفعل إلى ضرر خاص يمس المستثمر المتعاقد بشكل ل يشاركه في هذا  -

أ
ا

حكام 
أ
ن هذا الفعل يؤدي إلى اإلخالل الضرر بقية المخاطبين با

أ
هذا اإلجراء، ل
الذي تصدره  قرارالكالجهة اإلدارية، بالتوازن القتصادي للعقد المبرم بينه وبين 

ميم جميع مشاريع
أ
جانب الدولة بتا

أ
، بل إن هناك بعض اإلجراءات المستثمرين ال

منفعة العامة، ك قرار نزع الملكية للالنفرادية تتخذها الدولة ضد المستثمر مباشرة 
مالك

أ
 . 34وقرار مصادرة ال

مير حصول المستثمر المتعاقد على تعويض 
أ
ويترتب على تطبيق نظرية فعل ال

صابته من جراء تصرف اإلدارة ، ويقصد بالتعويض 
أ
ضرار التي ا

أ
الكامل ما كامل عن كافة ال

نفقها
أ
، وما فاته لحق المستثمر المتعاقد من خسارة تتمثل في المصروفات اإلضافية التي ا
ن يعوض عن مقدار الربح الذي ضاع عليه 

أ
ن من حقه ا

أ
دى  35من كسب اعتبارا با

أ
ما إذا ا

أ
، ا

                                                           
 47الستثمار، جريدة رسمية عدد المتعلق بترقية  51/50/1527المؤرخ في  52-27من القانون رقم  11تنص المادة  33

 مستقبال على الستثمار 1527لسنة 
أ
و إلغاء هذا القانون، التي قد تطرا

أ
ثار الناجمة عن مراجعة ا

 
نه " ل تسري ال

أ
، على ا

 المنجز في إطار هذا القانون، إل إذا طلب المستثمر ذلك صراحة".
ي عقود الستثمار الدولية، مذكرة ماستر في الحقوق ، كلية زكرياء عليوج ، دور التحكيم في تحقيق التوازن المالي ف 34

 .41-12، ص  1526-1527ورقلة، السنة الجامعية  –الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح 
 . 155محمود عاطف البنا، المرجع السابق ، ص  35
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اإلجراء الصادر عن اإلدارة إلى جعل تنفيذ العقد مستحيال، فهو يعد حينئذ بمثابة قوة 
مير

أ
 . 36قاهرة وليس فعل ال

 ثانيا / نظرية الظروف الطارئة ) المخاطر االقتصادية(

مير تتجسد نتيجة تدخل السلطة اإلدارية المتعاقدة ، إذا كانت ن
أ
ظرية فعل ال

) اإلدارة  37 فنن نظرية الظروف الطارئة تنطبق بوجود صروف ل عالقة لها بطرفي العقد
ثناء تنفيذ العقد 

أ
لحوادث غير عادية و غير المتعاقدة و المستثمر (، فقد يتعرض المستثمر ا

ن تجعل تنفيذ المستثمر متوقعة خارجة عن إرادة المتعاقدين
أ
نها ا

أ
، يكون من شا

ثر القوة القاهرة، و
أ
عباء يللتزاماته مرهقا وليس مستحيال على خالف ا

أ
ترتب على ذلك إلقاء ا

كبيرة على المستثمر المتعاقد كي يتمكن من تنفيذ عقده، مما يخل إخالل جسيما 
 . 38بالتوازن القتصادي للعقد

 : 39توفر الشروج التالية  ويشترج لتطبيق هذه النظرية ضرورة

استثنائية عامة ليس في الوسع توقعها وقت إبرام العقد، ومثال ذلك  حدوث صروف -
ن ترتفع 

أ
زمة اقتصادية خطيرة كا

أ
 حدوث ا

أ
بشكل جنوني في السوق مواد البناء سعار ا

ثناء عملية التشييدمما ي
أ
عباء إضافية على المستثمر ا

أ
جهزة ، ضيف ا

أ
سعار ال

أ
و ارتفاع ا

أ
ا

و حدوث انخفاض مفاجئ في ات الالزمة لتشغيل المشروع محل العقد، والمعد
أ
ا

 العملة ، وغير ذلك .

ن يكون الظرف الطارئ مستقال عن إرادة الطرفين -
أ
المتعاقدين، فال هو يرجع  ا

 للمستثمر المتعاقد ، ول هو يرجع لإلدارة المتعاقدة .

سا على  -
أ
ن يؤدي الظرف الطارئ إلى قلب اقتصاديات العقد را

أ
عقب من الربح إلى ا

ن يترتب على تنفيذ العقد خسارة تتجاوز في جسامتها  ضرورة الخسارة ، بمعنى
أ
ا

ثناء التنفيذ.
أ
ي متعاقد ا

أ
لوفة التي يتحملها ا

أ
 الخسارة الما

                                                           
، جمعية الحقوقيين سات قانونيةمجلة بحوث ودرا رحمة الجلولي، "حماية الطرف الضعيف في العقد اإلداري"،  36

طرش للك تاب المختص، تونس، العدد   2بصفاقس، ج 
أ
 .100، ص  1520لسنة  22منشورات مجمع ال

 .241سعيد بوعلي و نسرين شريفي و مريم عمارة، المرجع السابق، ص  37
 .100رحمة الجلولي، المرجع السابق، ص  38
 .  150 -151سابق، ص محمود عاطف البنا ، المرجع الراجع في ذلك :  39
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ن يظلويترتب على نظرية الظروف الطارئة 
أ
تشييد في مستمرا المستثمر المتعاقد  ا

و استغالل المشروع
أ
ثر  مادام هذا التنفيذ لم  ا

أ
يصبح مستحيال وإنما مرهقا له فقط ، فا

ي من الطرفين 
أ
ما إذا استمر هذا الظرف فيجوز ل

أ
ثر مؤقت ، ا

أ
نظرية الظروف الطارئة هو ا

 . 40اللجوء للقضاء لطلب الحكم بفسخ العقد 

وبالمقابل يحق للمستثمر المتعاقد الحصول على مساعدة الدولة لتمكينه من 
 يتعطل سير المرفق العام، لحين زوال الظرف الطارئ، تنفيذ ، حتى لالالستمرار في 

معها بسبب الخسارة التي لحقته حتى هي مساعدة مالية تقدمها اإلدارة للمستثمر المتعاقد ف
خير استئناف نشاطه وهذا بهدف استمرار المرفق العام في سيره وتقديم 

أ
يستطيع هذا ال

 . 41خدماته للمواطنين 

ن القاضي ل يستطيع تعديل العقد  خصوصية هذا كذلك هرحيث تظ
أ
من خالل ا

ن هذا يعرض المصلحة العامة للخطر، وهذا على خالل العقود 
أ
العقد دون موافقة اإلدارة ل

ن يحكم بوقف تنفيذ العقد مؤقتا حتى 
أ
خرى في القانون الخاص، حيث يجوز للقاضي ا

أ
ال

و يزيد من اللتزام المقابل لاللتزام ال
أ
 .42مرهق يزول الظرف الطارئ، ا

وبناء على ما تقدم ، يستحق المستثمر المتعاقد تعويضا عن جزء من الخسائر 
خر ، وتعتبر 

 
فقط، وليس الخسائر كلها حيث يتحمل جزءا منها وتتحمل الدولة الجزء ال

صلي والفرعي 
أ
وجه النشاج ال

أ
من الخسائر جميع النفقات واإليرادات المتولدة عن ا

رادات التي يحصل عليها المستثمر المتعاقد في شكل رسوم المتصلة بموضوع العقد، كاإلي
لت المستخدمة في المشروع، والنفقات من المنتفعين، 

 
ثمان إيجار المعدات وال

أ
وا

 .43العامة إلدارة المشروع ... الخ 

و المخاطر المادية غير المتوقعة
أ
 ثالثا / نظرية الصعوبات ا

نها تلك حلة تشييد المشروع،وتظهر هذه الصعوبات في مر 
أ
الصورة التي  حيث ا

التعاقدية إلى صعوبات مادية بحتة  التزاماتهيتعرض فيها متعاقد مع اإلدارة عند تنفيذ 

                                                           
 . 107رحمة الجلولي، المرجع السابق، ص  40
 في الهامش. 241سعيد بوعلي و نسرين شريفي و مريم عمارة، المرجع السابق، ص  41
 .157محمود عاطف البنا ، المرجع السابق، ص  42
 . 152و  157نفس المرجع ، ص  43
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عمال
أ
 عقود ال

 

 
539 

 

وتكون هذه الصعوبات خارجة تماما عن إرادة طرفي العقد ، وتكون ذات صبغة استثنائية 
ي طرفي العقد التنبؤ بها 

أ
و توقع حدوثها زمن إبراموغير عادية ، ولم يكن ل

أ
،  44العقد  ا

رضية المشر 
أ
ن تكون ا

أ
خذ صور متعددة كا

أ
و و وهي تا

أ
و ع غير مستقرة ا

أ
ذات صخور صلبة ا

مر ب، ذات طبقات مائية
أ
  . 45 صعوبات تقنيةكما قد يتعلق ال

وحتى يستطيع المستثمر المتعاقد الستفادة من تطبيق نظرية الصعوبات المادية 
ن تتوفر في هذه الصعوبات

أ
 : 46كما يلي  عض الشروج ب غير المتوقعة، يجب ا

لوف الذي  -
أ
ن تكون الصعوبات مادية وغير عادية ، فنذا كانت من النوع الما

أ
ضرورة ا

شغال ، فال يمكن تطبيق هذه النظرية ،
أ
فال يتوفر هذا  يوجد عادة عند القيام بال

ن تكون 
أ
رضية المشروع مثال، بل يجب ا

أ
ذات الشرج لمجرد وجود طبقة صخرية في ا

ن تحتل مساحات واسعة من موقع المشروعصالبة غير عادي
أ
ونفس الشيء إذا  ة، وا

و إدارية فال محل لتطبيق هذه النظرية، 
أ
كانت هذه الصعوبات ذات طبيعة اقتصادية ا

 وإنما يمكن تطبيق النظريات السابق ذكرها إذا ما توفرت شروطها.
ن تكون هذه الصعوبات  -

أ
و مخارجة عن إرادة الطرفين وغير متوقعةيجب ا

أ
ما ل ، ا

و لم 
أ
يكن في الوسع توقعها عند التعاقد، من خالل الدراسات يمكن توقعه ا

جريت في بداية المشروع، حول طبيعة التربة ومكوناتها ومدى 
أ
والختبارات التي ا

سيس عليها، وحتى إذا كان المستثمر المتعاقد ليس هو من قام بعملية 
أ
صالحيتها للتا

راجعة هذه التصميمات وإبداء مالحظاته عليها في التصميم، فننه يقع عليه اللتزام بم
ما إذا كان المستثمر 

أ
م ل ، ا

أ
الوقت المناسب من حيث مالءمتها لطبيعة التربة ا

التصميم والبناء المتعاقد هو نفسه من قام بعملية التصميم كما هو الحال في عقود 
نه ، فال يمكنه الحتجاج بهذه النظرية (D.B.F.O) والتمويل والتشغيل 

أ
ثبت ا

أ
إل إذا ا

قام ببذل العناية الالزمة التي تستوجبها صروف العقد ، ورغم ذلك صهرت صعوبات 
 مادية غير متوقعة .

عباء المستثمر المتعاقد، فتلحق به خسائر فادحة مما  -
أ
ن تزيد هذه الصعوبات من ا

أ
ا

، ويتضح ذلك من خالل النفقات والتكاليف التي يخل بالتوازن القتصادي للعقد 

                                                           
 .106رحمة الجلولي، المرجع السابق، ص انظر في ذلك :  44
حكام القضاء الفرنسي المشار إليها في الهامش.راجع :  45

أ
يضا ا

أ
 نفس المرجع ، ونفس الصفحة ، و راجع ا

 .124 -121محمود عاطف البنا ، المرجع السابق، ص راجع في ذلك :  46
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عمال
أ
 عقود ال

 

 
540 

 

ن يقوم باقتناء مضخات ضخمة ي
أ
نفقها المتعاقد بغرض إزالة هذه الصعوبات ، كا

و اقتناء حفارات متطورة لتفتيت طبقات 
أ
لسحب كميات المياه الموجودة في التربة، ا

  الصلبة التي صادفها في موقع المشروع . الصخور 
 

كامال لصعوبات المادية غير المتوقعة تعويضا ويترتب على نظرية تطبيق نظرية ا
ضرا

أ
ن الهدف من النظرية هو تمكين ر والنفقات الزائدة التي لحقت بهعن كافة ال

أ
، وبما ا

بذلك يبقى قائما رغم المستثمر المتعاقد من الستمرار في عملية التشييد ، فنن التزامه 
مام قوة قاهرة تعفي 

أ
هذه الصعوبات إل إذا استحالت عملية التشييد ، فيكون بذلك ا

 . 47اللتزام  المتعاقد من

لعقد التشييد  االقتصادياختالل التوازن  منازعات سويةتالفرع الثاني ف خصوصية 
 واالستغالل والتسليم

د التشييد  منازعات اختالل التوازن القتصادي لعقتسوية كذلك تك تسي 
ليات خصوصية من حيث   والستغالل والتسليم

 
ول(، و ا

أ
من كذا تسوية هذه المنازعات )ا

 )ثانيا( . رق المعتمدة لتقدير مبلغ التعويض المستحق في إطار هذه التسوية الطحيث 

وال / 
أ
ليات تسوية المنازعةا

 
 خصوصية ا

تتم تسوية منازعات اختالل التوازن القتصادي لعقد التشييد والستغالل 
لية التحكيم، ولكل منهما 

 
والتسليم ، من خالل القضاء كما تتم التسوية من خالل ا

 التالي :خصوصية ك

 
أ
 التسوية القضائية للمنازعة خصوصية -ا

خرى، تخضع منازعات عقد التشييد والستغالل 
أ
عمال ال

أ
على عكس باقي عقود ال

ن جميع العقود التي تكون الدولة طرفا فيها وتتعلق بمرفق عام، إلى 
أ
نه شا

أ
والتشييد شا

ابل لالستئناف ولية القضاء الكامل، التي تختص بها المحكمة اإلدارية ، وذلك بحكم ق
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أ
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541 

 

مام مجلس الدولة، حيث تنص المادة 
أ
على  48 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 055ا

نه " 
أ
 المحاكم اإلدارية هي جهات الولية العامة في المنازعات اإلدارية .ا

ول درجة تختص 
أ
التي   في جميع القضايا بحكم قابل لالستئنافبالفصل في ا
و 
أ
و الولية ا

أ
و إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية تكون الدولة ا

أ
البلدية ا

 .طرفا فيها " 
 

نه  " تختص المحاكم اإلدارية كذلك  052كما تنص المادة 
أ
من نفس القانون على ا

 بالفصل في :
2- ...... 
 دعاوى القضاء الكامل ...... "  -1

ن منازعات عقد التشييد والستغالل والتسليم، الناشئة ع
أ
ن وبالتالي نجد ا

والهادفة إلى طلب التعويض إلعادة هذا التوازن، لهذا العقد اختالل التوازن القتصادي 
ول درجة ختصاص اتخضع لإنما 

أ
مام   لمحكمة اإلدارية كا

أ
نها ا

أ
يمكن الستئناف بشا

ن الختصاص القضائي من النظام العام 
أ
مجلس الدولة كدرجة ثانية للتقاضي ، مع العلم با

طراف إ
أ
ي مرحلة من مراحل الدعوى، كما ثارة الدفع بعدم الختصاص ، إذ يجوز لال

أ
في ا

ي مرحلة من المراحل القضائية ، 
أ
ن يثار تلقائيا من طرف القاضي في ا

أ
اتفاق  يمنع ويجب ا

وسواء بص غير ذلكالخصوم على 
أ
، ذلك كون قواعد الختصاص لم  ضمنية فة صريحة ا

خر، وإنما قررت للمصلحة ا
 
 . 49لعامة تقرر لمصلحة طرف دون ا

 خصوصية التسوية عن طريق التحكيم -ب
 

نه عر  
أ
و هيئة  –"إقامة كيان عضوي ف الفقه التحكيم على ا

أ
ترفع إليه  –فردا كان ا

نه "مسار  50إدعاءات الطرفين ليتولى الفصل فيها استقالل عنهما" 
أ
يضا با

أ
، كما عرفه ا

 .51دولة " اتفاقي للفصل في المنازعات يحله الطرفان بنرادتهما محل قضاء ال

                                                           
  12جراءات المدنية واإلدارية،جريدة رسمية عدد يتضمن قانون اإل 10/51/1550المؤرخ في  52-50القانون رقم  48

 1550لسنة 
 .74، ص1520سعيد بوعلى، المنازعات اإلدارية في صل القانون الجزائري، دار بلقيس، الجزائر،  49
ضواء على التحكيم " ،  50

أ
، كلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، مجلة الدراسات القانونيةمصطفى محمد الجمال، " ا

ول، تموز )يوليو( الدار الج
أ
ول، العدد ال

أ
 .155، ص 2220امعية، لبنان، المجلد ال
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أ
 عقود ال

 

 
542 

 

نه 
أ
إذا كان التحكيم وسيلة معترف بها لتسوية جميع منازعات العقود و نالحظ ا

طرافها شخص 
أ
حد ا

أ
التجارية وحتى المدنية منها  فنن التحكيم في العقود التي يكون ا

نه يعتبر مساسا بسيادة الدولة،  ي عام، تعرض لحملة انتقادات شرسةمعنو
أ
ساس ا

أ
على ا

ن القضاء اإلداري هو صاحب للنظام العام  صارخ وخرق 
أ
ساس ا

أ
داخل هذه الدولة، على ا

صيل في هذا النوع من المنازعات، وباعتبار
أ
ن الختصاص ال

أ
التحكيم ل يتالءم مع  ا

وكذا لتصاله بالمرفق العام، ولذا  باعتبارها سلطة عامة، طبيعة العقود التي تبرمها الدولة
 .52 فهي جد بعيدة عن طبيعة نظام التحكيم وهيئاته

لة 
أ
ن المشرع الجزائري حسم هذه المسا

أ
قانون اإلجراءات المدنية  بموجبغير ا

قر عدم، واإلدارية 
أ
شخاص لجوء جواز وا

أ
ة ال ة المعنوی  حكیم العام   عالقتها في عدا ما للت 

ولیة القتصادية و في إطار الصفقات العمومية  ،الد 
أ
 .53ا

 وعليه 
أ
ل التوازن القتصادي لعقد ن تسوية المنازعات الناشئة عن اختال نستنتج ا
لية التحكيم إل  والتسليم،التشييد والستغالل 

 
ن يتم با

أ
 إذا كان هذا العقد دوليال يجوز ا

جنبيا .
أ
ي إذا كان المستثمر ا

أ
 ا

  المستحق الطرق المعتمدة لتقدير التعويضخصوصية ثانيا / 

وازن يتم العتماد في تقدير التعويض المستحق في إطار نظرية إعادة الت
لية التحكيم ، القتصادي للعقد، 

 
 : 54على عدة طرق كما يلي لسيما وفقا ل

 
أ
 قيمة الحالية للمشروعلل بالنظرتقدير التعويض  -ا

رباح 
أ
حيث تعتمد هذه الطريقة على تقدير التعويض بالنظر لكافة الستثمارات وال

خذ في
أ
هذه الطريقة  التي كانت متوقعة مع خصم مبالغ الهتالكات المحققة ، ويتم ال

الفوائد المحتملة بعين العتبار ، حيث يتم الستناد في ذلك للقيمة الجارية للمشروع، 
صول الثابتة .

أ
 مع تخفيض الضرائب المستحقة وكذا نسبة الستهالك للقيمة البديلة لال
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 تقدير التعويض بالنظر للقيمة السوقية -ب

خذ بعين العتبار حيقيمة المشروع في السوق ،  علىتعتمد هذه الطريقة 
أ
ث تا

نالفوائد المحتملة استنادا إلى معطيات السوق، 
أ
بالنظر لهذه التعويض  و يرى البعض ا

بحيث يتم العتماد على القيمة السوقية للمشروع في الدولة عادل، الطريقة يعتبر 
المضيفة لإلستثمار، وذلك وقت حدوث اختالل التوازن القتصادي للعقد ، وهنا يحصل 

ضرار التي لحقت به المست
أ
 .55ثمر على تعويض يغطي كافة ال

 المقاصةباالعتماد على تقدير التعويض    -ج

ضرار التي  رتعتب
أ
طريقة القاصة من بين الطرق المعتمدة في تقدير التعويض عن ال

المتعاقد نتيجة إختالل التوازن القتصادي للعقد، حيث تعتمد هذه تلحق بالمستثمر 
رباح المحققة من طرف المؤسسة و قيمة  الطريقة عند تقدير

أ
التعويض على الموازنة بين ال

ضرار التي تلحق بالمرفق العام
أ
س المال المستثمر في الدول المضيفة، وبين ال

أ
              را
رباح المحققة من طرف المؤسسة و

أ
القتصاد الوطني عموما، بمعنى يتم العتماد على ال

رباح التي تحققها والتي تكون غير متناسبة مع ق
أ
يمة الستثمارات المنجزة ، مقارنة مع ال

خر .
 
 المؤسسة ذاتها في بلد ا

 تقدير التعويض باالعتماد على القيمة في البورصة    -د

ساس 
أ
سهم في  تتلخص هذه الطريقة في تقدير قيمة التعويض على ا

أ
قيمة ال

ستثمارية قيمة في البورصة البوصة ، وذلك في الحالت التي تكون فيها لتلك الشركات ال
خطر الطرق التي يتم العتماد عليها

أ
سهم  ، وهي تعتبر ا

أ
نظرا للتقلبات السريعة لقيمة ال

  في البورصة من نزول وصعود، مما يجعل العتماد عليها بشكل نادر كطريقة للتعويض .
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أ
شار إلى هذا الرا

أ
 ا
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أ
 عقود ال

 

 
544 

 

 فخاتمة

شييد لعقود الت تنظيم قانوني شامل من طرف المشرع الجزائري  غيابصل  في
و ما يسمى بعقود البوت، لتسليموالستغالل وا

أ
بعض اإلشارات  وذلك باستثناء، ا

ن هناك فراغ تشريعي   المتفرقة وغير الصريحة في بعض النصوص المختلفة 
أ
يمكن القول ا

لة ينبغي على المشرع استدراكه حتى يواكب التط
أ
ورات التي يعرفها هام في هذه المسا

على هذا النوع من حيث تحديده للقانون الواجب التطبيق  ، لسيما منمجال الستثمار
التي تثور في تفاديا لجميع اإلشكالت وهذا العقود ، ومن ثمة تحديد طبيعته القانونية، 

ن 
أ
لسيما تلك المتعلقة باختالل توازنه   المنازعات الناشئة بين طرفي العقدشا

عمال والقانون اإلداري .نقطة وصل بين مجال قا هذا العقد القتصادي، باعتبار
أ
 نون ال

ن وفي هذا الصدد 
أ
ينا ا

أ
 التوصيات التالية :بعض نتقدم بارتا

عمال في تشريع خاصو حصر جميع تنظيم   -
أ
نصوص ال مع إصدار ،مستقل عقود ال

رض الواقع التنظيمية التطبيقية
أ
جل خلق بيئة تشريعية مناسبة لتجسيدها على ا

أ
،  من ا

وضبما يتالءم مع وذلك 
أ
 . للبالد اع القتصادية الراهنةال

من عقود  (B.O.T)النص صراحة على اعتبار عقد التشييد و الستغالل والتسليم   -
عمال، كما هو الحال في بعض التشريعات المقارنة 

أ
هم الصيغ النموذجية ، مع ال

أ
تحديد ا

 له .
، بما والتسليمعقد التشييد والستغالل الجوانب القانونية ل العمل على معالجة جميع  -

إخضاع العقد ، من خالل الحماية للمستثمرين في نفس الوقتيخدم الستثمار ويحقق 
و تعديله باإلرادة جواز وعدم ، العقد شريعة المتعاقدين لقاعدة محل الدراسة

أ
إلغاء العقد ا

و  بحجةالمنفردة للدولة 
أ
المعروفة في  السلطة العامةامتيازات ما يسمى بسيادة الدولة ا

، مع منح الدولة حق اإلشراف و متابعة عملية تنفيذ العقدولكن ، اإلداريةل العقود مجا
ن يكون هناك 

أ
اختالل والمستثمر في مواجهة  الدولةتضامن بين وبالمقابل ضرورة ا

 المعونة والمساعدة تقديمإلزام الدولة المتعاقدة بمن خالل ، التوازن القتصادي للعقد
ن القول بغير ذلك ار المرفق، الالزمة بما يسهم في استمر 

أ
يؤدي إلى عزوف سل

جنبية 
أ
ساسية  والستثمارات ال

أ
 .للجمهور توقف العديد من الخدمات ال

ضرورة الهتمام في هذا العقد بتحديد الضوابط المرتبطة بنقل التكنولوجيا، ففي   -
ن تكنولوجيا الصين مثال يلزم القانون المستثمر المتعاقد بتسليم كل متعلقات المشروع م

ي تعويض مدة العقدو معدات ، وذلك في نهاية 
أ
 .دون ا
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 فقائمة المراجع

وال / الكـتل
أ
 ا

حمد سالمة بدر ، العقود الدارية و عقود البوت  .2
أ
، دار النهضة العربية ،  2، ج (B.O.T ) ا

 . 1551مصر   -القاهرة

 . 2004  ر ،مص -القاھرة العربیة، النھضة دار اإلداریة، العقود نصار، جاد جابر .1

 . 1556، دار الفكر العربي، القاهرة ، 2محمود عاطف البنا، العقود الدارية، ج .1

و عقد اإليجار التمويلي في القانون المقارن، ج -إلياس ناصيف، العقود الدولية  .4
أ
 52عقد الليزينغ ا

 . 1550لبنان،  -منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت

حمد البھجي عقود عصام .0
أ
ولة مرافق لبناء الطریق -  B.O.Tالبوت  ا  الجامعة ، دار الحدیثة الد 
 .  2008 مصر،  الجدیدة 

، مك تبة السنوهري ، العراق  1لطيف جبر كوماني و علي كاصم الرفيعي ، القانون التجاري ، ج  .7
1552  . 

لسنة  76رقم دراسة في صل القانون  -حماده عبد الرازق حماده، النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العام  .6
ساسية والمرافق العامة ولئحته  1525

أ
بشان تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية ال

 .   1521التنفيذية، دار الجامعة الجديدة، مصر 

ساسية باستخدام عقود البناء والتشغيل والنقل، دار  .0
أ
حميد لطيف نصيف، تنفيذ البنية ال

 . 1521 العراق، -الك تب والوثائق  بغداد

، 1520سعيد بوعلى، المنازعات اإلدارية في صل القانون الجزائري، دار بلقيس، الجزائر،  .2
 .74ص

النشاج  -سعيد بوعلي و نسرين شريفي و مريم عمارة، القانون اإلداري ) التنظيم اإلداري  .25
 . 1527، دار بلقيس  الجزائر   1اإلداري(، ج 

 ثانيا / المذكرات والرسائل الجامعية

: إطار لستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية  BOTحصايم ، عقود البوت  سميرة .22
، مذكرة ماجستير في القانون في إطار مدرسة الدك توراه، فرع قانون التعاون الدولي، كلية 

 . 1522-1525تيزي وزو  السنة الجامعية  -الحقوق، جامعة مولود معمري 

حقيق التوازن المالي في عقود الستثمار الدولية، مذكرة زكرياء عليوج ، دور التحكيم في ت .21
ورقلة، السنة  –ماستر في الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح 

 . 1526-1527الجامعية 
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طروحة دك توراه، كلية B.O.Tمي محمد عزت علي شرباش، النظام القانوني للتعاقد بنظام ) .21
أ
(، ا

 . بدون تاريخ  كندريةالحقوق، جامعة اإلس

 ثالثا / مقاالت المجالت العلمية

ضواء على التحكيم " ،  .24
أ
، كلية الحقوق مجلة الدراسات القانونيةمصطفى محمد الجمال، " ا

ول، تموز )يوليو( 
أ
ول، العدد ال

أ
بجامعة بيروت العربية، الدار الجامعية، لبنان، المجلد ال

2220. 

جنبي"،  المستثمر مع المبرم العقد يحكم الذي نالقانو "طبيعة وليد العبادي،  محمد .20
أ
 مجلةال

ردنية
أ
 . 2013لسنة  50، العدد والسياسة والعلوم القانون في ال

، مجلة بحوث ودراسات قانونيةرحمة الجلولي، "حماية الطرف الضعيف في العقد اإلداري"،  .27
طرش للك تاب المختص، ت2جمعية الحقوقيين بصفاقس، ج 

أ
ونس، العدد ، منشورات مجمع ال

 .1520لسنة  22

  االنترنترابعا / مواقع 

26. soukahras.dz/fr/module/907-http://www.univ    : 50/21/1522تاريخ الطالع 

  تقارير رسمية/  خامسا

مم لجنة تقرير .20
أ
 14 ماي إلى 28 بنيويورك من 12 الدولي، الدورة التجاري  للقانون المتحدة ال

 .1996 جوان

 قانونية النصوص ال/  سادسا

مر رقم  .22
أ
  51يجاري، جريدة رسمية عدد المتعلق بالعتماد اإل 25/52/2227المؤرخ في  52-27ال

 . 2227لسنة 

يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية،  10/51/1550المؤرخ في  52-50القانون رقم  .15
  . 1550لسنة   12دد جريدة رسمية ع

 47المتعلق بترقية الستثمار، جريدة رسمية عدد  51/50/1527المؤرخ في  52-27القانون رقم  .12
 . 1527لسنة 

 

http://www.univ-soukahras.dz/fr/module/907
http://www.univ-soukahras.dz/fr/module/907
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 البوت التحكيم في عقود
 بوجانة  محمدد. 

"
أ
ستاذ محاضر قسم "ا

أ
 ا

 المركز الجامعي غليزان
.commailmohamddroit80@g 

 مقدمة
ساسي الذي تسعى 

أ
، و ذلك عن طريق توفير الدول إلى تحقيقهتمثل التنمية الهدف ال
ساسية للمواطنين ، و البيئة المناسبة إلشباع

أ
 الدولة في سبيل ذلك إلى الحاجات ال

أ
تلجا

المحطات امة كمحطات الكهرباء والموانئ و المطارات وإنشاء العديد من المرافق الع
ت الضرورية ، والنووية و محطات تحلية 

 
لما كانت مياه البحر و غيرها من المرافق والمنشا

على ميزانية الدولة ،  بئا ثقيالهذه المرافق تتطلب استثمارات ضخمة ، و تشكل ع
ليات قانونية و اقتصادية و

 
خاصة الدول النامية، كان لزاما على هذه الدول اللجوء إلى ا

 1ة و النفقات المالية.تك فل لها تحقيق التوازن بين متطلبات التنمي
ت قاعدية   

 
سلم للدول النامية للحصول على منشا

أ
لما كانت عقود البوت تمثل الطريق ال

قل جهد و تكلفة، فإنه بالمقابل ك ثيرا ما تثار العديد من 
أ
ن إبرام با

أ
النزاعات و المشاكل بشا

        تمويل ه العقود، خاصة في ظل فتح المجال للمبادرة الفردية و القطاع الخاص في هذ
 وإدارة المشاريع و

أ
خذ بمبدا

أ
التجهيزات العامة دون تهميش لدور الدولة في ضرورة ال

 التعاون.
ثار القانونية للتعاقد بهذه الصفة، إن على مستوى 

 
ضف إلى ذلك ما يطرحه إشكال ال

و كإلتزام ك فالة إستقرارحقوق الدولة المضيفة من حق الرقابة و التعديل 
أ
تشريعي لعقود  ا

 اإلستثمار على عاتق الدولة المضيفة.
المالية   المخاطروتجنيبها شركة المشروع اإلنتفاع بالحقوق المالية بالمقابل يحق لو

همها نقل التكنولوجيا وإالمختلفة، و بالمقابل يقع على عاتقها 
أ
         الخبرة الحديثة لتزامات ا

 و تدريب العاملين.

                                                           
( و تطبيقاته في الجزائر، مذكرة ماجستير botصبوع صهيب، النظام القانوني لعقد البناء و التشغيل و نقل الملكية )-1

 .10، ص2102/2102في القانون، جامعة قسنطينة  

mailto:mohamddroit80@gmail.com
mailto:mohamddroit80@gmail.com
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           ه فترة زمنية طويلة، ذتنفيذ هذه المشروعات الضخمة يتطلب تنفيكما هو معلوم فإن و 
جنبية مما و

أ
و ا

أ
 منازعات بين الدولة و شركة المشروع محلية كانت ا

أ
ن تنشا

أ
من البديهي ا

إلى اللجوء إلى التحكيم كوسيلة  الماسة يؤثر سلبا على الطرفين، لذلك ظهرت الحاجة
 2ودية لفض هذه المنازعات بسرعة.

المقصود بالتحكيم في عقود البوت  يلي: ما ماو عليه فإن اإلشكال الذي يطرح يتمثل في
ي مدى

أ
مرا حتميا؟ و إلى ا

أ
صبح اليوم اللجوء إلى التحكيم ا

أ
يعتبر التحكيم  عموما، و هل ا

حكام التحكيم؟
أ
هم طرق الطعن في ا

أ
سلوبا جديا في حسم النزاع؟ و ما هي ا

أ
 ا

ول: مفهوم التحكيم في 
أ
 عقود البوتالمبحث ال

تستهدف القيام بمشاريع  رة جديدة و مستحدثة من العقود التيتمثل عقود البوت صو 
و الوطنية, للقيام بإنشاء مرفق عام  ضخمة تعهد بها

أ
جنبية ا

أ
الحكومة إلى إحدى الشركات ال

ن تلتزم بنقل ملكيته إلى الدولة, بعد 
أ
و تشغيله لحسابها الخاص مدة من الزمن, على ا

 3انقضاء المدة المتفق عليها.
ول: 

أ
 مفهوم عقود البوتالمطلب ال

إن تحقيق الصالح العام و إشباع الحاجات الضرورية للمواطنين و إزدهار المجتمع تقع 
جهزتها، لذلك قامت بإنشاء مشروعات المرافق العامة، و ذلك 

أ
على عاتق الدولة بمختلف ا

لتلبية الحاجات العامة، و من العقود الحديثة التي حققت ذلك عقود البوت التي تعد من 
 
أ
نها ظهرت تلبية للعولمة اإلقتصادية، و قد تزايد ظهور هذا النوع من العقود المستحدثة، ل

خيرة من خالل اإلقبال الواسع من الدول على إبرامه.
أ
 4العقود في السنوات ال

ساس اإلستفادة من التكامل بين الدولة و الخواص و القائم  BOT و يقوم عقد ال
أ
على ا

اصة ما تعلق منها بمرافق البنية التحتية على تمويل إقامة مشروعات المرافق العامة، و خ
 
أ
 .5بني عليه كل عملية تنمويةساسي الذي ت، و التي تعتبر الهيكل ال

نه 
أ
نظرا لصعوبة إيجاد تعريف دقيق يحيط إحاطة كاملة و دقيقة لمفهوم عقد البوت، ل

يضم عددا من العناصر التعاقدية المختلفة. و ذلك بسبب اإلختالف في تحديد الطبيعة 

                                                           
سماء تخنوني-
أ
بحث قانوني و دراسة، استشارات قانونية مجانية، -الجزائر -، عقد البناء و التشغيل و نقل الملكيةا

 /https://www.mohamah.net/law على الساعة الثامنة ليال.   01/00/2102محامي نت، بتاريخ 
بحاث قانونية مقارنة عقد ال-3

أ
  .10,ص  2112بنان, ، المؤسسة الحديثة للك تاب, ل , BOTالياس ناصيف, سلسلة ا

يوسف ناصر حمد جزاع الظفيري، تسوية المنازعات الناشئة عن عقود البوت، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة -
وسط ، 

أ
 01.4، ص2100الشرق ال

 10.5صبوع صهيب، مرجع سابق، ص-
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القانونية لعقد البوت. و سنحاول عرض بعض التعاريف المعتمدة له، ثم نحاول بيان 
 6الطبيعة القانونية له.

ول: تعريف عقد البوت
أ
 الفرع ال

  Operate , Build عبارة عن اختصار لكلمات انجليزية ثالث هي BOT إن حروف       
Transfer الي : البناء ، التشغيل و نقل و التي تترجم إلى اللغة العربية على النحو الت

ث وهي اختصار لثال CET الملكية و تختصر ترجمتها في اللغة الفرنسية في مصطلح
 Build يقصد به" B" فحرفConstruire . Exploiter etTransférer,كلمات فرنسية هي

ي بناء و تشييد المشروع و ذلك بغرض إقامته
أ
ما حرف ال .ا

أ
 " O" ا

أ
 ول من كلمةفهو ال

Operate و يدير و المقصود من ذلك تشغيل المشروع الذي يتم إنشاؤه
أ
   .بمعنى يشغل ا

ما حرف ال          
أ
 " T" ا

أ
            الذي يقصد به التحويل و Transfer ول من كلمةفهو الحرف ال

و من يمثلها من و ،النتقالو
أ
الغرض منه نقل ملكية المشروع ممن قام بإنشائه إلى الدولة ا

شخ
أ
 7.اص القانون العام كطرف ثان في العقدا

نسترال عقود البوت        
أ
مم المتحدة للقانون النموذجي ال

أ
نها شكل من عرفت لجنة ال

أ
: با

شكال تمويل المشاريع، تمنح بمقتضاه حكومة ما امتيازا لتنفيذ مشروع معين و يدعى" 
أ
ا

شركة المشروع". و عندئذ تقوم شركة المشروع ببنائه و تشغيله و إدارته لعدد من 
رباحا من تشغيل المشروع و استثماره 

أ
السنوات، فتسترد تكاليف البناء، و تحقق ا

 8ية مدة اإلمتياز تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة.تجاريا، و في نها
شخاص القطاع       

أ
نه اتفاق تعاقدي بمقتضاه يتولى احد ا

أ
كما تعرفه منظمة اليونيدو با

ساسيةالخاص إنشاء احد المرافق 
أ
في الدولة، من عمليات التصميم و التمويل و القيام  ال

عمال التشغيل و الصيانة كل هذا 
أ
ية محددة يسمح للمستثمر فيها بفرض فترة زمن خاللبا

وع، ومن رسوم مناسبة على المنتفعين من هذا المرفق منصوص عليها في اتفاقية المشر 
 
أ
و مصاريف التشغيل و الصيانة باإلضافة  موال التي استثمرهاثم تمكينه من استرجاع ال

                                                           
جامعة سيدي بلعباس، العدد هواري ليلى، تسوية النزاعات في عقود البوت، مجلة القانون العام الجزائري و المقارن، 

 00.6، ص 2102، 12
 11.7صبوع صهيب، مرجع سابق، ص-
 928، ص2100الياس ناصيف، العقود الدولية، عقد البوت في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، -
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بإعادة المرفق  ستثمار، ليلتزم عند نهاية المدة الزمنية المحددةإلى عائد مناسب على اإل
 9.العام إلى الحكومة

نه:"النظام الذى يتم بموجبه تمويل المشروعات  BOT عرف بعض الفقه نظام      
أ
با

و خاصة، وإنشائها، وإدارتها، وصيانتها من قبل القطاع  الستثمارية سواء كانت عامة
أ
ا

و عدة شركات خاصة محلية الذيالخاص، 
أ
و عالمية،  قد يكون شركة خاصة واحدة،ا

أ
ا

تتعهد بإنشاء وتنفيذ وإدارة، وصيانة المشروع  التيتعمل من خالل شركة المشروع، 
فترة المتياز الممنوحة من قبل الدولة المضيفة،وتمكن هذه الفترة  هيلفترة زمنية معينة 

المشروع، باإلضافة إلى تحقيق  فيشركة المشروع من استرداد ما تكبدته من تكاليف 
صول المشروع للدولة مرضية نسبة

أ
من الربح, بعدها تقوم شركة المشروع بنقل ملكية ا

و شرط". المضيفة، وهى فى حالة جيدة دون قيد
أ
 10ا

خر      
 
سلوب يمثل عالقة عقدية تبرم بين اإلدارة و جهة  ويذهب تعريف ا

أ
إلى كون هذا ال

نية تحتية شروع بمن جهات القطاع الخاص، تسمى شركة المشروع، يكون محلها تشييد م
و مرفق عام، وإدارته لفترة محددة، وذلك على حساب راعي المشروع، ونفقته

أ
         ، ا
ي نفقات ، مقابل الحصول على عائداتو

أ
ن تتكبد الحكومة ا

أ
هذا المشروع طوال  دون ا

تشغيله من لتكاليف الكلية إلنشاء المشروع ويتعلق طول مدة العقد بامدة العقد ، و
خرى ، حسب ما تبديه دراسات الجدوى اإلقتصادية للمشروع جهة، و إيراداته م

أ
ن جهة ا
و
أ
ن اإلدارة تسعى دوما إلى تقصير لى وعكسا مع الثانية، فهو يتناسب طردا مع ال

أ
، علما با

ن شركة المشروع تعمل في الغالب عل
أ
مكن في حين ا

أ
طول مدة العقد ما ا

أ
ى الحصول على ا

سمالها الخاص، على ، بما يمكنها من استعادة امدة عقد ممكنة
أ
نفقتها من را

أ
لتكاليف التي ا

ن يقوم راعي المشروع في نهاية المدة بتسليم المشروع للحكومة بحال جيدة و صالحة 
أ
ا

 .11للتسيير دون مقابل
 الفرع الثاني: صور عقد البوت 

شكال التعاقد وضعه القانوني
أ
شكال، حيث يتخذ كل شكل من ا

أ
    يتخذ عقد البوت عدة ا

خر، و قد قسمها الفقه إلى صور تنصب على وتعريفه المستقل و
 
الذي ل يختلط مع شكل ا

                                                           
طروحة دك توراه في القانون، جامعة ورقلة  - 9

أ
دوفان ليديا، النظام القانوني للعقود اإلدارية الدولية، دراسة مقارنة، ا

 21، ص2109/2101
 10.  02هواري ليلى، مرجع سابق، ص-

 02صبوع صهيب، مرجع سابق، ص -11



                         ك تاب جماعي ذو ترقيم دولي                                                                          
 جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( -مخبر السيادة والعولمة -كلية الحقوق والعلوم السياسية

عمال
أ
 عقود ال

 

 
551 

 

و تجديد مشاريع قائمة، و سنقوم بالتعريج 
أ
مشاريع جديدة، و صور تنصب على تحديث ا

شكال.
أ
 على بعض هذه الصور و ال

 عقد البناء والتمليك ونقل الملكية-
أ
 .bootا

جهزتها اإلدارية  هو ذلك العقد الذي BOOT عقد ال      
أ
حد ا

أ
و ا

أ
تمنح بموجبه الدولة ا

مستثمرا ، ترخيصا إلقامة مشروع متعلق بمرافق عامة و تمويله على نفقته الخاصة و تملك 
صوله، و تشغيل المرفق و صيانته و الحصول على مقابل مالي نظير تقديم الخدمة 

أ
ا

عباء و تكاليف تمويله من جهة
أ
، والحصول على فائض لجمهور المنتفعين، و ذلك لسداد ا

صول 
أ
خرى، و في نهاية مدة المتياز يقوم المستثمر بنقل ملكية ا

أ
ربح معقول من جهة ا

حد هيئاتها، وفقا لل
أ
و إلى ا

أ
في شروط الواردة في اتفاق الترخيص،والمشروع إلى الدولة، ا

 12إطار هذا النوع من العقود تتملك الشركة المتعاقدة المشروع خالل مدة اإلمتياز.
يجار ونقل الملكي -ب  .b.l.t  عقد البناء والإ
ه بناء مشروع وبعد النتهاء من بنائفي هذا النوع من العقود تسمح الدولة للمستثمر ب      

تقوم الجهة اإلدارية باستئجاره من المستثمر حيث تكون القيمة الستئجارية التي تدفعها 
 ع معقول وبعد نهاية مدة اإليجار يصبحالدولة كافية لتغطية نفقات البناء باإلضافة إلى مرب

 13المرفق ملكا خاصا للدولة.
 ). MOOT) مشروعات تحديث وتمليك وتشغيل ونقل الملكية -ج
و مشروع       

أ
تتفق الدولة في هذا النوع من العقود مع المستثمر على تطوير المرفق ا

صال، وبهذا ل يقوم المستثمر بإنشاء المشروع و إنما تقتصر 
أ
ساسية الموجود ا

أ
البنية ال

عليها في  التفاقفي مقابل حيازته لفترة من الزمن يتم  تحديثهمهمته على تطويره و 
الرسوم على إيرادات المشروع و ل المستثمرهذه الفترة الزمنية يحص خاللو العقد،

 14المحصلة جراء تشغيله.و المفروضة 
 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لعقد البوت

و        
أ
بغض النظر عن الخالفات الفقهية حول مدى خضوع عقود البوت للقانون العام ا

خرى، فهناك من اعتبرها عقودا  الخاص، فإن تكييف هذه العقود
أ
يختلف من حالة إلى ا

                                                           
 02.12صبوع صهيب، نفس المرجع ، ص--
العربي عيسى عبد القادر، التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الداخلية، مذكرة ماستر في القانون، جامعة مستغانم، -

 22.13، ص2109/2101
 22.14صبوع صهيب، مرجع سابق، ص--
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و مدنية حسب طبيعة المشروع و شروط إنجازه، ، 
أ
سلوب و هناك من يرى إدارية ا

أ
ن ا

أ
ا

 التعاقد قد يؤدي إلى إخضاعه للقانون الخاص. 
 15هناك من يعتبرها عقود من طبيعة خاصة.في حين 

دارية ول: عقود البوت عقود اإ
أ
 الفرع ال

نه لم  اعتبارفقه القانون العام إلى  تجهي      
أ
خص إذا عرفنا ا

أ
عقود البوت عقود إدارية، بال

نها صورة من صور  المتيازيبتعد في وصفه إياها عن كونها نظام 
أ
و ا
أ
في صورته الجديدة، ا

شغال العامة، و قد ميز القانون اإلداري الفرنسي بين 
أ
و من عقود ال

أ
عقود الشراكة، ا
 إلى المعيار العضوي و معيار الهدف. استناداقود القانون الخاص العقود اإلدارية و ع

ي على  قد استندو       
أ
ن هذا العقد يرد على هذا الرا

أ
طراف العقد، و ا

أ
حد ا

أ
اعتبار الدولة ا

غلبها على المشروعات العامة، إضافة إلى إذ مرفق عام، 
أ
 انطوائهاتنصب هذه العقود في ا

. المتيازتفرضها الدولة المضيفة و تجعل منها شرطا لقبول منح  استثنائيةعلى شروط 
جنبي عقودا إدارية نظرا للتماثل  اعتبارباإلضافة إلى 

أ
العقود التي تبرمها الدولة مع شخص ا

 16بين هذه العقود و العقود اإلدارية.
 الفرع الثاني: عقود البوت من عقود القانون الخاص

نصار هذا        
أ
ن عقد الالتجاهيرى ا

أ
إنما يدخل في إطار عقود القانون الخاص،  BOT ،ا

ثناء إبرام و تنفيذ العقد، إذ 
أ
ن طرفي العقد يكونان على نفس القدر من المساواة ا

أ
ي ا

أ
ا

نصار هذا التجاه امتيازات السلطة العامة المخولة للجهة اإلدارية 
أ
ي ا

أ
تنتفي حسب را

ة و ذلك كون طبيعة هذه العقود تختلف المتعاقدة كما هو الحال بالنسبة للعقود اإلداري
عن عقد التزام المرافق العامة الذي عرفته فرنسا منذ القرن الثامن عشر، و التي في ظلها 
منحت الحكومة الفرنسية امتياز توزيع مياه الشرب في مدينة باريس إلى شركة بيرييه 

ساسي في القا0922إخوان عام 
أ
 ا
أ
ن هذه العقود تقوم على مبدا

أ
 ، كما ا

أ
 " نون الخاص هو مبدا

 سلطان اإلرادة 
أ
سلوب يحكمه مبدا

أ
ن التعاقد و فق هذا ال

أ
ي ا

أ
     العقد شريعة المتعاقدين" ا

 17من عقود القانون الخاص.لعتبارها  هو ما يك فيو
 

                                                           
هواري ليلى، تسوية النزاعات في عقود البوت، مجلة القانون العام الجزائري و المقارن، جامعة سيدي بلعباس، العدد -

12 ،2102  ،15 
القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، مذكرة ماجستير في  إطار إلستقبال  B.O.Tحصايم سميرة، عقود بوت-16

 و ما بعدها. 32، ص 2100القانون، جامعة تيزي وزو، 
 32.17صبوع صهيب، مؤجع سابق، ص -
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 الفرع الثالث: عقود البوت ذو طبيعة خاصة
من طبيعة خاصة، فالعقود التي تبرمها  عقود البوت هناك من الفقهاء من يعتبر        

جنبية ل تقع في مجال القانون العام و ترتبط 
أ
شخاص القانون الخاص ال

أ
الدولة مع ا

ن دولية  المتيازبالنظام القانوني للدولة مانحة 
أ
ساس إبرامها بين  التفاقياتل

أ
تقوم على ا

طراف يعترف لها الق
أ
و انون الدولي بالشخصية الدولية، وا

أ
و الشركات ا

أ
فراد ا

أ
بالتالي فإن ال

جنبية ل تحمل 
أ
شخاص القانون الخاص ال

أ
بالتالي ل تعتبر عقود المشاريع هذه الصفة، وا
منها عقود البوت من قبيل العقود الدولية بمجرد ذات التمويل الخاص، و لستثماريةا

جنبية، فالقانون الدولي ل ي
أ
توجه لهؤلء و إن كون الجهة المتعاقدة مع الدولة هي جهة ا

و فرضت عليهم التزامات، فهذا ل يعني 
أ
وجدت حقوقا لصالحهم ا

أ
كان بعض قواعده قد ا

شخاص يخضعون للقانون الدولي
أ
 18اإلعتراف بهم بصفة ا

 الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري من طبيعة عقود البوت 
 09ه باستقراء نص المادة إذا كانت الجزائر لم تعرف في قوانينها تسمية "بوت"، فإن        
ضمنت هذه المادة جميع قانون المياه نستشف صيغة من صيغ هذا العقد. فقد ت من

التنازل ، ووالستغاللمتمثلة في اإلنجاز المراحل التي يمر بها هذا العقد، والالعمليات و
ت للدولة بعد نفاذ عقد اإلمتياز.

 
 19عن المنشا

مالحو        
أ
و نزع ال

أ
             قد استعملت الدولة هذه الصيغة في مجال تحلية مياه البحر ا

قد شركة العامة الجزائرية للمياه، وذلك بتشجيع من الوالمعادن من المياه المالحة، و
غلب مشاريع إنشاء و تشغيل محطات تحلية مياه البحر بالجزائر باإلعتماد على 

أ
تميزت ا

مريكية.2111منذ سنة الشركات اإلسبانية 
أ
 20، والمستعملة للتكنولوجيات الفرنسية وال

مر        
أ
التي تنص  : " يكرس اإلمتياز المذكور  01و بالتحديد المادة 11/11.21بالرجوع إل ال

عباء يحدد بدقة  1في المادة 
أ
مالك الدولة مرفقا بدفتر ا

أ
عاله بعقد إداري تعده إدارة ا

أ
ا

                                                           
 18. 02-00هواري ليلى، مرجع سابق، ص -

وت 1المؤرخ في  13/02من القانون رقم  09تنص المادة -19
أ
الصادرة  21مية رقم المتعلق بالمياه، الجريدة الرس 2113ا

ت و الهياكل التي تعتبر ملكا يرجع  11/12/2113في 
 
مالك العمومية اإلصطناعية للمياه، المنشا

أ
على:" تخضع كذلك لال

و معنوي 
أ
و التفويض لإلنجاز و اإلستغالل، المبرم مع شخص طبيعي ا

أ
للدولة بدون مقابل بعد نفاذ عقد اإلمتياز، ا

و للقانون 
أ
 الخاص".خاضع للقانون العام ا

 01.20هواري ليلى، مرجع سابق، ص -
مر رقم  -21

أ
راضي التابعة للدولة  2111سبتمبر  0,مؤرخ في  11-11ال

أ
, يحدد شروط و كيفيات منح المتياز على ال

  .2111, لسنة ,  12والموجهة إلنجاز اإلستثمار ، الجريدة الرسمية  عدد 
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ن عقد البوت يبرم وفقا لقواعد  و شروط برنامج اإلستثمار وكذا بنود
أ
منح اإلمتياز " نستنتج ا

 القانون العام.
لية لفض النزاعات في عقود البوت

 
 المبحث الثاني: التحكيم ا

غلب عقود البوت       
أ
خر في ا

 
ن الطرف ال

أ
جنبي، فإن ثقته  نظرا ل

أ
و ا
أ
هو مستثمر محلي ا

 
أ
في حياد القاضي الوطني، و عدالة القانون الداخلي غالبا ما تكون منعدمة، لذلك يلجا

سم به التحكيم الوطني، و نظرا لما يتهذا الطرف إلى التحكيم لتجنب اللجوء إلى القضاء 
خر و المتمثل في ال

 
ما الطرف ال

أ
دولة، فإنها تمنح حق من سرعة و مرونة في اإلجراءات، ا

جانب.
أ
 22اللجوء إلى التحكيم كضمانة لجلب المستثمرين ال

ول: 
أ
 مفهوم التحكيم المطلب ال

طراف       
أ
نه عبارة عن إجراء يتفق بمقتضاه ال

أ
وبي" و"دراغو" على ا

أ
كما عرفه الفقيهان "ا

هم مع في نزاع معين على إخضاع خالفاتهم لمحكم يختارونه ويحددون سلطاته للفصل بين
تعهدهم بقبول الحكم التحكيمي الذي يصدره ويعتبرونه ملزما وعرفه الفقيه "جروسون" 
ك ثر وذلك 

أ
و ا

أ
نه عبارة عن نظام بمقتضاه يقوم طرف ثالث بفض نزاع بين طرفين ا

أ
ا

 23بممارسة المهنة القضائية التي عهدوا بها إليه.
:"اتفاق التحكيم هو التفاق الذي يلتزم بمقتضاه  ويعرفه الباحث نور الدين باكلي        

و صورة
أ
خذ شكلين صورة الشرط التحكيمي ا

أ
طراف بإخضاع النزاع للتحكيم والذي يا

أ
 ال

 24مشارطة التحكيم.
 الحكم التحكيميالمطلب الثاني:

بعد إبرام عقد البوت، يتم إبرام عقد لحق يسمى باتفاق التحكيم، و عند نشوب نزاع        
طراف عقد البوت يقوم المحكمين بمباشرة الفصل في النزاع، ثم إصدار الحكم بين 
أ
ا

 التحكيمي.
ول: 

أ
برام اتفاقية التحكيم في عقود البوتالفرع ال  اإ

طراف بعد قيام النزاع و بمقتضاه       
أ
يعرف اتفاق التحكيم بكونه" اتفاقا خاصا يبرمه ال

سماء المحكمين و 
أ
إجراءات التحكيم و قد يحدد و مكانيتم تحديد موضوع النزاع و ا

نه 11/12من القانون  0100وقد عرفته المادة  .القانون الذي يطبقه المحكمون
أ
 :         على ا

طراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم التفاق" 
أ
 ".الذي يقبل ال

                                                           
 12يوسف ناصر حمد جزاع الظفيري، مرجع سابق، ص- 22.
 22العربي عيسى عبد القادر، مرجع سابق، ص - 23.
 22.24العربي عيسى عبد القادر، مرجع سابق، ص-
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ولى من القانون السالف الذكر 0102وقد نصت المادة        
أ
ن  في فقرتها ال

أ
نه: "يجب ا

أ
على ا

ن يتضمن 
أ
نه "يجب ا

أ
يحصل اتفاق التحكيم ك تابيا"، كما نصت في فقرتها الثانية على ا

و كيفية تعيينهمحت طائلة البطالن موضوع النزاع وت
أ
سماء المحكمين، ا

أ
و ليتم  ."ا

التحكيم إل إذا انعدم شرط التحكيم في العقد، و يكمن الفرق الجوهري  اتفاقاللجوء إلى 
في توقيت نشوب النزاع، فإذا تم اإلتفاق على التحكيم قبل نشوب  التفاقشرط و بين ال

مام
أ
مام اتفاق التحكيم. النزاع فإننا نكون ا

أ
 25شرط التحكيم و في حالة العكس فإننا نكون ا

 الفرع الثاني: صدور الحكم التحكيمي
نه  من اتفاقية اإلستثمار لمحطة تحلية 01/2نصت المادة         

أ
مياه البحر بالحامة على ا

مام 
أ
طراف من تاريخ النطق به و يمكن طلب تنفيذه ا

أ
"يكون قرار التحكيم نهائيا و ملزما لال

ي محكمة مختصة
أ
حكام التي تصدرها هيئات التحكيم الدولي يتم اإلعتراف   ."26ا

أ
ن ال

أ
كما ا

ثبت من تمسك بها وجودها و كان هذا اإلعتراف غير
أ
مخالف للنظام  بها في الجزائر إذا ا

 .العام الدولي
راء فيما بين المحكمين و       

 
يتم إصدار حكم التحكيم من خالل مداولة و تبادل ال

م لإلتفاق على شكل الحكم و مضمونه، باستثناء كون هيئة التحكيم مشكلة من محك
المناقشة،و قد تكون هيئة التحكيم الجماعية مشكلة واحد فال حاجة حينئذ للتداول و

راء في اإلنتقال ليرتب ضرورة السفر و محكمين ينتمون لجنسيات مختلفة مما من
 
تبادل ال

ن يترك لهيئة التحكيم حرية تنظيم هذه موضوع النزاع، و
أ
جدى ا

أ
عليه كان من ال

 عن تشكيلة هيئة التحكيم
أ
 .27المداولت تجنبا للتعقيدات التي قد تنشا

عن من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية على :" يتخلى المحكم  0121نصت المادة       
حسمه للنزاع،فإنه يه فبمجرد صدور الحكم التحكيمي وعلالنزاع بمجرد الفصل فيه، و

 نهاية إجراء التحكيم"و يكون بمثابة يضع حدا لمهمة الهيئة التحكيمية 
حكام التح

أ
 كيم في عقود البوتالمطلب الثالث: طرق الطعن في ا

حكام التحكيمية بعد صدورها ضرورة ملحة         
أ
 عدم المساس بال

أ
 ارلستقر إن مبدا

تحقق إل إذا اك تسب الحكم المعني حصانة يل  الستقرارهذا الحقوق والمراكز القانونية و

                                                           
 .039صبوع صهيب، مرجع سابق ، ص   - 25
،يحدد كيفيات امتياز استعمال الموارد المائية  2100يونيو سنة  02المؤرخ في   00/221المرسوم التنفيذي رقم  -26

و تلبية  بإقامة هياكل تحلية
أ
جل المنفعة العمومية ا

أ
و المعادن من المياه المالحة من ا

أ
مالح ا

أ
و نزع ال

أ
مياه البحر ا

  2100يونيو 02بتاريخ  21الحاجيات الخاصة، ج.ر.ج.ج، عدد 
 .021صبوع صهيب، مرجع سابق، ص - 27
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ن هذه 
أ
خرى نجد ا

أ
نه من ناحية ا

أ
و بإلغائه، إل ا

أ
تحول دون المساس به، سواء بتعديله ا

و غير المتعمدة.
أ
سباب، سواء المتعمدة ا

أ
ي سبب من ال

أ
حكام قد ل تكون صائبة ل

أ
      28ال
حكام المحكمين و منها التشريع و

أ
غلب التشريعات إلى إقرار حق الطعن في ا

أ
هذا ما دفع با

حكام التحكيمية.الجزائري 
أ
 الذي نص على نوعين من الطعن في ال

حكام التحكيمية الص
أ
ول: ال

أ
 رة في الخارجادالفرع ال

ستئناف ول: الطعن بالإ
أ
 ا

وامر الصادرة من الجهة القضائية المختصة سواء         
أ
يوجه الطعن باإلستئناف ضد ال

مر اإلعتراف و تنفيذ الحكم التحكيمي
أ
و رفضه، ففي نص المادة  تضمن ال

أ
من  0133ا

مر 
أ
ن يكون ال

أ
كد المشرع ذلك من خالل النص على ا

أ
قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ا

و برفض التنفيذ قابل  لإلستئناف، فقرار الفصل في طلب 
أ
القاضي برفض اإلعتراف ا

و تنفيذه يعد عرضة لإلستئناف.
أ
 اإلعتراف بحكم التحكيم ا

و بالتنفيذ إل إذا فصلت محكمة التحكيم ول يجوز إس       
أ
مر القاضي باإلعتراف ا

أ
تئناف ال

و بناء على اتفاقية با
أ
و انقضاء مدة اإلتفاقية ، وبدون اتفاقية تحكيم ا

أ
في حالة ما إذا طلة ا

و تعيين 
أ
كذا في حالة المحكم الوحيد مخالفا للقانون، و كان تشكيل محكمة التحكيم ا
 الوجاهية فصل محكمة التحكيم بما يخا

أ
      لف المهمة المسندة إليها و عدم مراعاتها لمبدا

سباب، باإلضافة إلى كون حكم التحكيم مخالفا للنظام و
أ
و تناقض ال

أ
عدم تسبيب الحكم ا

 29العام الدولي.
حكام ون اإلجراءات المدنية واإلدارية ير من قان 0122نصت المادة       

أ
فع الستئناف في ا

مام المجالس القضائية الذيصدر في 
أ
جل شهر واحد من تاريخ النطق بها ا

أ
التحكيم في ا

 م..... الخيدائرة اختصاصه حكم التحك
 ثانيا: الطعن بالنقض 

من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية على :" تكون القرارات  0120نصت المادة         
عاله قابلة للطعن بالنقض"  0131، و 0132، 0133اد الصادرة تطبيقا للمو

أ
 .ا

حكامما يفهم من هذه المادة يعتبر الطعن بالنقض طريق غير عادي في        
أ
التحكيم  ا

المقصود بها هي قرارات المجالس القضائية الخاصة والدولي الصادر في الخارج، 

                                                           
منير عباسي, التحكيم في العقود اإلدارية الدولية , مذكرة ماجستير في الحقوق، المركز الجامعي خميس مليانة, -28

 . 99, ص  2101
 .201دوفان ليديا، مرجع سابق، ص  - 29
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مام المحكمة العليا باعتبارها الهيئة المختصة  باإلستئناف
أ
نواعه، و يرفع الطعن بالنقض ا

أ
با

 لنقض.بنظر الطعون با
ح
أ
 كام التحكيمية الصادرة في الجزائرالفرع الثاني: ال

من ق.إ.م.إ فإن الحكم التحكيمي الدولي الصادر بالجزائر  0131عمال بنص المادة        
، و ل  0132يكون محل طعن بالبطالن في الحالت المنصوص عليها في المادة  يمكن ان

 إل بالطعن بالنقض.يقبل القرار الصادر و الفاصل في الطعن بالبطالن 
ول: الطعن بالبطالن.

أ
 ا

قرت المادة       
أ
مام  0132ا

أ
ن الطعن بالبطالن في حكم التحكيم يتم ا

أ
من ق.إ.م.إ ا

حكم التحكيم في دائرة اختصاصه، و يقبل الطعن ابتداء  المجلس القضائي الذي صدر
 
أ
جل شهر يبدا

أ
من تاريخ النطق بحكم التحكيم, و ترفع دعوى بطالن القرار التحكيمي في ا

مر القاضي بالتنفيذ
أ
في حالة قبول الطعن بالبطالن  سريانه من تاريخ التبليغ الرسمي لال

يه  دون النظر في الة إلى ما كانت عليلغى القرار التحكيمي المطعون فيه، و إعادة الح
طراف في تشكيل هيئةصلب الموضوع، و

أ
 في ذلك احترام المشرع الجزائري إلرادة ال

ما في حالة رفض المجلس الطعن بالبطالن، فإن 
أ
هر هذا الرفض يمتحكيم جديدة، ا

 30الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية.
على اتفاقية  بناء محكمة التحكيم في نزاع يتم الطعن بالبطالن في حالة ما فصلتو       

من قانون اإلجراءات  0111يقصد بالباطلة عدم خضوعها لنص المادة تحكيم باطلة، و
 31شروطا لزمة في اتفاق التحكيم.حددت المدنية و اإلدارية الجزائري التي 

                                                           
مر القاضي باإلعتراف  23/12/2111المؤرخ في  11/12من القانونرقم  0132تنص المادة -30

أ
و على:" ل يجوز استئناف ال

أ
ا

تية:
 
 بالتنفيذ إل في الحالت ال

و انقضاء مدة اإلتفاقية.-
أ
و بناءا على اتفاقية باطلة، ا

أ
 إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية التحكيم  ا

و تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون-
أ
 إذا كان تشكيل محكمة التحكيم ا

 إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها-
 الوجاهية -

أ
 إذا لم يراعى مبدا

سيباب-
أ
و إذا وجد تناقض في ال

أ
 إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، ا

 إذا كان حكم التحكيم مخالف للنظام العام الدولي" -
على:" تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات  23/12/2111المؤرخ في  11/12من القانون رقم  0111تنص المادة -31.

 القائمة و المستقبلية
خرى تجيز اإلثبات 

أ
ية وسيلة اتصال ا

أ
و با

أ
ن تبرم اتفاقية التحكيم ك تابة، ا

أ
يجب من حيث الشكل و تحت طائلة البطالن ا

 بالك تابة.
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في النزاع دون اتفاقية التحكيم، و ذلك إذا دفع  في حالة فصل محكمة التحكيمو         
مام 

أ
حد الخصوم ا

أ
يتم الدفع قبل صدور حكم القضاء بعدم وجود اتفاق تحكيم، وا

 التحكيم.
يضا إذا تم الفصل في النزاع من         

أ
طرف محكمة تحكيم يمكن الطعن بالبطالن ا

م في مدة معينة و انقضت ذلك في حالة إذا تم اإلتفاق على بدء التحكيمنتهية المدة، و
و إذا تم تحديد 

أ
جل لصدور حكم التحكيم في تلك المدة دون اللجوء إلى التحكيم، ا

أ
ا
ي حكم.

أ
جل دون صدور ا

أ
 32اتفاق التحكيم، و ينقضي هذا ال

من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية حالت لبطالن الحكم  0111تضمنت المادة         
نه إذا تش

أ
و عالتحكيمي، حيث ا

أ
ين المحكم بشكل مخالف للقانون، كلت هيئة التحكيم ا

باإلضافة لنص  33اإلدارية،من قانون اإلجراءات المدنية و 0101ذلك بمخالفة نص المادة و
ن قيام هيئة التحكيم بالفصل في الموضوع بما  34من نفس القانون. 0109المادة 

أ
كما ا

و موضوعه.يخالف المهمة المسندة إليها، سواء ما تعلق منها بشك
أ
 ل اتفاق التحكيم ا

مين المساواة للطرفين، ورقابته على المحكمة التحكيمارس القضاء        
أ
ذلك في يمية بتا

 
أ
  حقهم في الدفاع عن قضيتهم في المحاكمة التحكيمية باحترام مبدا

أ
نه مبدا

أ
الوجاهية، ل

النظام العام التحكيم للنظام العام الدولي، و جوهري. باإلضافة إلى حالة مخالفة حكم
 35الدولي يرتبط بالمصلحة العليا اإلجتماعية و اإلقتصادية و الخلقية لجميع الدول.

 ثانيا: الطعن بالنقض
طراف الخصومة التحكيمية الدولية إمكانية الطعن بالنقض         

أ
عطى المشرع الجزائري ا

أ
ا

و في القرار  في الحكم التحكيمي
أ
وذلك في الحكم الصادر بطلب بطالن حكم التحكيم، ا

و التنفيذ للحكم التحكيم التجاري الدولي الصادر 
أ
الصادر في استئناف حكم اإلعتراف ا

                                                                                                                                   
طراف 

أ
تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع ، إذا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الذي اتفق ال

و القانون المن
أ
و القانون الذي يراه المحكم مالئما.على اختياره ، ا

أ
 ظم لموضوع النزاع ا

صلي" 
أ
 ل يمكن اإلحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم، بسبب عدم صحة العقد ال

في القانون، جامعة  ، مذكرة ماستر   b.o.tفضيل مناوي، التحكيم في العقود اإلدارية الخاصة بنظام البوت  -32
 و ما بعدها. 11، ص 2109/2101الوادي، 

على:" إذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا  23/12/2111المؤرخ في  11/12من القانون رقم  0101تنص المادة  -33
عضائه بصفة محكم، ل تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي " 

أ
ك ثر من ا

أ
و ا
أ
خير تعيين عضو ا

أ
 معنويا، تولى هذا ال

و  23/12/2111المؤرخ في  11/12من القانون رقم  0109المادة  تنص- 34
أ
على:" تتشكل محكمة التحكیم من محكم ا

 .عدة محكمین بعدد فردي"
بن عمران سوهيلة، الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود اإلدارية، مذكرة ماجستير في القانون،  - 35

 دهاو ما بع 021، ص 2101/2100جامعة عنابة، 
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حكام المنظمة 
أ
خارج الجزائر، وتكون المحكمة العليا هي صاحبة اإلختصاص، وفقًا لال

ن المشرع الجزائري لم اإلجراءات المدنية واإل للطعن بالنقض في قانون
أ
دارية، مع العلم ا

مام المحكمة العليا في 
أ
ن يؤسس عليها الطعن بالنقض ا

أ
وجه التي يمكن ا

أ
يشير إلى ال

 0120.36المادة 
 حسب نصلّنقض لالّطعن بالبطالن قابلة القرارات الّصادرة باإلستئناف و تكون        

وجه  ولكن اإلداريةمن قانون اإلجراءات المدنية و 0130المادة 
أ
اإلشكال يتمثل في ا

وجه في المادة 
أ
ن المشرع الجزائري جاء با

أ
سيس الطعن بالنقض، ل

أ
إلى جانب  0120تا

 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. 231المادة 
وج       

أ
ّن ال

أ
ّننا نستنتج ا

أ
تي جاءت ب هفرغم سكوت المشّرع إّل ا

ّ
من قانون 231ا المادة هال

تي یؤخد بة و اإلدارية اإلجراءات المدني
ّ
ّن الّطعن بالّنقض موجّ ه، ھي ال

أ
لقرارات  ها مادام ا

 37قضائّیة صادرة عن مجالس مختّصة داخل الجزائر.
 الخاتمة
في تشييد توصلنا من خالل هذا البحث إلى اتباع المشرع الجزائري لنظام البوت         

ساس اإلستفادة البني التحتية، و يقوم هذا العقد
أ
ن التكامل بين الدولة و الخواص م على ا

     القائم على تمويل إقامة مشروعات المرافق العامة، و خاصة ما تعلق منها بمرافق و
 البنية التحتية.

ن هذه         
أ
ن المشرع الجزائري و إدراكا منه على نشوب نزاعات بشا

أ
يضا إلى ا

أ
توصلنا ا

ليات لفض هذه النزاعات
 
 ، منها التحكيم التجاري الدولي.العقود بسبب دقتها نص على ا

حكام         
أ
ن المشرع الجزائري منح للمتضرر حق الطعن في ال

أ
يضا إلى ا

أ
خلصنا ا

قر حق الطعن بالبطال
أ
و في الخارج، حيث ا

أ
ن التحكيمية، سواء منها الصادرة في الجزائر ا

حكام الصادرة في الجزائر، بينوالطعن بالنقض في القرارات و
أ
حكامال

أ
الصادرة  ما خص ال

حكام الدولية بالطعن باإلستئناف و الطعن بالنقض.في الخارج 
أ
و ال

أ
 ا

شخاص الوطنية      
أ
طرافه الدولة و ال

أ
ن عقد البوت با

أ
 خاصة، ال والجنبية توصلنا إلى ا

صيغة تتفاوت فيها المراكز القانونية، مما ينجم عنه إشكالت قانونية عدة يتحتم علينا 
سها التحكيم.

أ
 اللجوء إلى تسويتها بالطرق الودية و على را

                                                           
طروحة دك توراه في القانون، جامعة  - 36

أ
جنبي المباشر، ا

أ
ليات فض منازعات عقود اإلستثمار ال

 
سي فوضيل الحاج، ا

 .312/301، ص2102/  2101مستغانم، 
م البواقي، ( b.o.tشماشمة هاجر، عقد البناء و التشغيل و نقل الملكية ) -37

أ
، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة ا

 .001ص، 2102/2101
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طلب توصلنا إلى عقد البوت من العقود اإلستراتيجية و الزمنية الكبرى و الذي يت       
 خالل هذه الفترة منازعات بين طرفي إنشائها فترة زمنية طويلة، و

أ
ن تنشا

أ
من المنطقي ا

العقد يتوجب معها اللجوء إلى التحكيم لتفادي ضياع المشروع و تفويت تحقيق التنمية 
  .اإلقتصادية المنشودة و تحقيق القيمة المضافة للمجتمع

ثبت التحكيم في عقود البوت نجاعته في حسم النزاع في إطار السرعةكما        
أ
و السرية  ا

 .الالزمة للمعامالت، خاصة التجارية منها
ن ثمة عيوب لزالت و       

أ
ن للتحكيم مزايا عدة في مجال عقود البوت، إل ا

أ
توصلنا إلى ا

همها:
أ
لية، ا

 
 تعكر صفو عمل هذه ال

      الضغوط الممارسة من قبل الشركات الدولية العمالقة على الطرف الضعيف في العقد،  -
 .غالبا ما يكون دولة ناميةالذي و
صبحت تطلبها بعض المؤسسات التكاليف الباهضة و -

أ
تعاب الخدمات التي ا

أ
         مقدم ا

 مراكز التحكيم.و
اإلبتزازات الممارسة من قبل الشركات المتعددة الجنسيات على بعض الضغوطات و -

 المحكمين.
 قائمة المراجع

وت في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، الياس ناصيف، العقود الدولية، عقد الب -
2100 ، 

بحاث قانونية مقارنة عقد ال-
أ
، المؤسسة الحديثة للك تاب, لبنان, , BOT الياس ناصيف, سلسلة ا

2112  
طروحة دك توراه في القانون، -

أ
دوفان ليديا، النظام القانوني للعقود اإلدارية الدولية، دراسة مقارنة، ا

 .2109/2101 جامعة ورقلة
طروحة دك توراه في  -

أ
جنبي المباشر، ا

أ
ليات فض منازعات عقود اإلستثمار ال

 
سي فوضيل الحاج، ا

 ، 2102/  2101القانون، جامعة مستغانم، 
إطار إلستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، مذكرة   B.O.Tحصايم سميرة، عقود بوت-

 .2100و، ماجستير في القانون، جامعة تيزي وز 
العربي عيسى عبد القادر، التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الداخلية، مذكرة ماستر في القانون، -

 .2109/2101جامعة مستغانم، 
( و تطبيقاته في الجزائر، botصبوع صهيب، النظام القانوني لعقد البناء و التشغيل و نقل الملكية ) -

 .2102/2102سنطينة  مذكرة ماجستير في القانون، جامعة ق
(، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة  b.o.tشماشمة هاجر، عقد البناء و التشغيل و نقل الملكية )-

م البواقي، 
أ
 ،2102/2101ا
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يوسف ناصر حمد جزاع الظفيري، تسوية المنازعات الناشئة عن عقود البوت، مذكرة ماجستير في -
وسط ، 

أ
 ، 2100القانون، جامعة الشرق ال

منير عباسي, التحكيم في العقود اإلدارية الدولية , مذكرة ماجستير في الحقوق، المركز الجامعي  -
  2101خميس مليانة, 

، مذكرة ماستر في القانون،    b.o.tفضيل مناوي، التحكيم في العقود اإلدارية الخاصة بنظام البوت --
 2109/2101جامعة الوادي، 

ي عقود البوت، مجلة القانون العام الجزائري و المقارن، جامعة سيدي هواري ليلى، تسوية النزاعات ف-
 2102، 12بلعباس، العدد 

سماء تخنوني، عقد البناء و التشغيل و نقل الملكية-
أ
بحث قانوني و دراسة، استشارات -الجزائر -ا

 على الساعة الثامنة ليال.   01/00/2102قانونية مجانية، محامي نت، بتاريخ 
https://www.mohamah.net/law/ 

وت 1المؤرخ في  13/02القانون رقم  -
أ
الصادرة في  21المتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية رقم  2113ا

11/12/2113  
مر رقم  -

أ
راضي التابعة  2111سبتمبر  0,مؤرخ في  11-11ال

أ
, يحدد شروط و كيفيات منح المتياز على ال

  .2111, لسنة ,  12يدة الرسمية  عدد للدولة والموجهة إلنجاز اإلستثمار ، الجر
،يحدد كيفيات امتياز استعمال  2100يونيو سنة  02المؤرخ في   00/221المرسوم التنفيذي رقم -

جل 
أ
و المعادن من المياه المالحة من ا

أ
مالح ا

أ
و نزع ال

أ
الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر ا

و تلبية الحاجيات ال
أ
 . 2100يونيو 02بتاريخ  21خاصة، ج.ر.ج.ج، عدد المنفعة العمومية ا

المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية،  2111فيفري  22المؤرخ في  11/12القانون رقم  -
 .19الجريدة الرسمية رقم 
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