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هدإء  إ 

ىل إموإدلين إمكرميني،  إ 

ىل إمعائةل،             إ 

ىل إمزمالء  ...                  وإ 

 

          حابت معر                                                                                 

 

 

 

 

 أ هدي هذإ إمعمل 

 ، ىل وإدليَّ             إ 

خويت وأ خوإيت، ىل إ                  إ 

ىل لك أ فرإد عائةل حدإدو،                     إ 

ىل أ صدقايئ لك ابمسه  .                           وإ 

 

                                                                                       حدإدو هالل 
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ف كاهون ألغامل بأٔهو مجموػة املواػد املاهوهَة املرثبعة بنشاط ؤبغامل املؤسساث بطفة        ًَُؼرَّ

واملؤسسة كام ورد ثؼًرفيا يف كاهون املنافسة. ػامة
1

 يه لك خشص ظبَؼي ٔبو مؼنوي، ٔباي اكهت 

 هبذا املفيوم ثنعبق ػىل تفاملؤسس. ظبَؼخو و ميارس بطفة دامئة وشاط إلهخاج، امخوزًع، واخلدماث

كام ًُْؼَرف كاهون ألغامل بدشؼبو وذكل لثطاهل بؼدت جمالث مهنا ما . مفيوم املخؼامل الاكذطادي

، ويف ىذا إلظار ....ًخؼوق حبلوق املوكِة امفكًرة، جمال املنافسة، حامًة املس هتكل، املاهون اجلبايئ

ٌسؼى املخؼاموون الاكذطادًون ٔبثناء ممارس هتم منشاظيم ٕاىل امخؼاكد مع غريمه مخوبَة خمخوف 

 (فكرت امخؼاكد)احذَاجاهتم، وذكل من خالل ٕابرام اثفاكاث وغلود فامي بُهنم، فاكرتهت ىذه امفكرت 

 .كثريا مبفاىمي احلَات الاكذطادًة ومبجال ألغامل، فسمَت ىذه امؼلود بؼلود ألغامل

      ٕان غلود ألغامل مل ثؼّرف من امناحِة املاهوهَة، ذلا فييي حمتثل يف ثكل امؼلود اميت ثمت بني 

املخؼاموني الاكذطادًني وفق احلاجاث اميت ٍرغبون يف حتلِليا غند ممارس هتم نونشاط الاكذطادي، 

 . فلد ثخؼوق ىذه امؼلود ابمخجارت، كام كد ثخؼوق ابٔلموال والاسدامثر واخلربت وامخكنوموجِا

      ثدنوع غلود ألغامل ػىل حسب حاجة املخؼامل الاكذطادي وامنشاط اذلي ميارسو، مفن اكن 

ليا، فِوجأٔ  حباجة ملامرسة امخجارت من خالل احلطول ػىل امسوع سواء مغرض بَؼيا ٔبو ٕلػادت جسًو

ٕاىل ٕابرام ضنف خاص من غلود ألغامل جسمى ابمؼلود امخجاًرة، كؼلد امبَع امخجاري، غلد امخوزًع، 

ل ...غلد امفراوشزي ، كام كد حكون حاجة املخؼامل الاكذطادي احلطول ػىل ألموال امالزمة همتًو

ل، كؼلد الاغامتد  مشاًرؼو ووشاظاثو، فنكون ىنا ٔبمام ضنف من غلود ألغامل جسمى بؼلود اهمتًو

ل امفاثورت، غلد الاغامتد املسدندي ، ٔبما املخؼامل الاكذطادي اذلي ىو ...إلجياري، غلد حتًو

حباجة لكدساة املؼرفة امفنَة واخلربت وامخكنوموجِا بغرض مواكبة خمخوف امخعوراث، فٕاهو ًوجأٔ 

ٕلبرام غلود هلل امخكنوموجِا، هذكر مهنا غلد امدس َري ٔبو املنامجنت، غلد امفراوشزي، غلد املفذاح يف 

كام ٔبهو من الاحذَاجاث امرضوًرة نومخؼامل الاكذطادي مواهجة . امَد، غلد حرخِص براءت الاخرتاع

خمخوف اخملاظر اميت كد ثلع هل يف املس خلبل، ذلا فٕاهو ٌس خؼني إبحدى غلود ألغامل اميت جسمى 

 . بؼلود امضامن ؤبمهيا غلد امخأٔمني

                                                           
1
 . ، املؼدل واملمتم2003 ًومَو 20مؤرخ يف  ، ًخؼوق ابملنافسة،43. ع. ر. ، ج2003 ًومَو 19 مؤرخ يف 03-03  رمق ألمر من 03 املادت  
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     حمتزي غلود ألغامل بؼدت خاضَاث، ألمر اذلي جيؼويا ختخوف غن امؼلود امخلوَدًة من ػدت 

 من امخلنني املدين اجلزائري108زوااي، فبامنظر ٕاىل مبدٔب وسبِة امخؼاكد املنطوص ػوَو يف املادت 
1

 ،

فٕان ٔبثر امؼلد ًنرصف فلط ٕاىل ألظراف املخؼاكدت، ٕاّل ٔبن ىذا املبدٔب ل ميكن ألخذ بو يف غلود 

ألغامل؛ ٕاذ حرثب ىذه ألخريت بآثرا كاهوهَة متخد ٕاىل امغري، وىذا ما جنده يف كثري من غلود ألغامل، 

ل امفاثورت وغلد الاغامتد إلجياري كؼلد امخأٔمني، غلد حتًو
2
 . 

     ٔبما ابمنس بة ٔلظراف غلود ألغامل، فؼىل غكس امؼلود امخلوَدًة اميت ثدسم ابمبساظة، فٕان 

ٔبظراف غلود ألغامل حمتثل يف املخؼاموني الاكذطادًني اذلٍن ٍكوهون غامبا خرباء وهمنَني يف جماهلم، 

فلد ًمت امخؼاكد بني ظرفني ميخواكن اخلربت واملؼرفة امفنَة، ففي ىذه : ألمر اذلي ًضؼنا ٔبمام ضورثني

احلاةل ىناك حاكفؤ يف املراكز الاكذطادًة مٔلظراف، كام كد ًمت امخؼاكد بني ظرف كوي اكذطاداي 

ميخكل رؤوس ألموال واخلرباث، مع ظرف ًفذلر ٕاههيا، فِكون ىذا امعرف امضؼَف يف مركز 

املس هتكل
3

 .   ، ويف ىذه احلاةل ل ٍكون ىناك حاكفؤ يف املراكز الاكذطادًة مٔلظراف

مل ثنظميا  لكيا، بل بؼًضا مهنا، وحركت      ابمرجوع خملخوف غلود ألغامل، جند ٔبن جّل امدرشًؼاث

ثنظمييا ٕلرادت ألظراف املخؼاكدت وفق مبدٔب سوعان إلرادت مع مراػات املطاحل الاكذطادًة اميت 

ٌسؼى ألظراف مخحلِليا
4

 .، فٕارادهتم يه اميت ثنشأٔ امؼلد، ويه اميت حتدد مضموهو

    وٕاذا ػومنا ٔبن امؼلد ًخكون من مجموػة من امرشوط وامبنود امخؼاكدًة، فٕان مضمون امؼلد ل 

ًخحدد ٕال مبؼرفة ىذه امرشوط امخؼاكدًة وابٕلحاظة هبا، مففيوم امؼلد مل ًؼد ذكل املفيوم اذلي اكن 

                                                           
1
 ...".ًنرصف امؼلد ٕاىل املخؼاكدٍن واخلوف امؼام: " ػىل ما ًيل. ج.م. من ث108ثنص املادت   

2
فؼلد الاغامتد إلجياري ًربم بني رشكة الاغامتد إلجياري واملس خفِد املس خأٔجر، ٕال ٔبن بآثر ىذا امؼلد متخد ٕاىل امغري اذلي مل ٍكن ظرفا يف امؼلد واملمتثل يف   

، وسري رفِق:  ٕاىلارجعيف ىذا امطدد وامبائع، وىذا فامي ًخؼوق بأٔحاكم ضامن امؼَوة اخلفِة مثال، فيذا امخرصف ٍكِف ػىل ٔبهو ثرصف كاهوين ثاليث، 

  .2014 مومود مؼمري، ثزيي وزو، جامؼة، ٔبظروحة منَل شيادت ادلكخوراه يف امؼووم، ختطص املاهون، حماوةل من ٔبجل هظًرة امخرصف املاهوين امثاليث
3
، مذكرت حامًة املس هتكل من امرشوط امخؼسفِة يف غلود الاس هتالك، بن سؼَدي سومةيف ىذا امطدد، اهظر، ىذا وفلا نوخؼًرف املوسع نومس هتكل،   

 . 10. ، ص2014- 2013منَل شيادت املاجس خري يف املاهون، ختطص غلود ومسؤومَة مدهَة، جامؼة احلاج خلرض، ابثنة، 
4
. ص.ص. 2013ثزيي وزو، جامؼة مومود مؼمري، ، 01. ، عاجملةل امنلدًة نولاهون وامؼووم امس َاس َة، "إلرادت يف امخرصفاث املاهوهَة "،وسري رفِق  

ل، من ٔبمه املبادئ املخداوةل يف امفلو املدين(ٔبي مبدٔب سوعان إلرادت)كد بلي ىذا املبدٔب : "341. ، ص342- 304 ، غري ٔبهو مع حراجع ....، وموكت ظًو

، كام ٔبن امخؼمق يف امخرصفاث املاهوهَة، ًظير ٔبن ألساس فهيا مُس إلرادت وٕامنا .....امفوسفة امفردًة املاهوهَة، ثغريث هظرت رجال املاهون  اه ىذا املبدبٔ 

 .  بخرصف...". املطوحة الاكذطادًة اميت جسؼى إلرادت ٕاىل حتلِليا
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ػوَو ابٔلمس
1
فامرشوط امخؼاكدًة يه اميت حرمس املسار اذلي ميكن نوؼلد ٔبن ًخخذه، منذ بداًة   .

املفاوضاث وٕابرام امؼلد، مغاًة اهلضاءه بل حىت بؼد ذكل، ومن ىنا حمكن ٔبمهَة دراسة امرشوط 

 . امخؼاكدًة

ثؼرف امرشوط امخؼاكدًة ػىل ٔبهنا ثكل ألحاكم اميت ثدرج يف امؼلد واميت ٍكون ميا ثأٔثري ػىل      

ىذا ألخري، فييي متثل امراكئز اميت ًلوم ػوهيا اميَلك امخؼاكدي
2
 . 

حول ثأٔثري املراكز الاكذطادًة مٔلظراف ػىل ٔبحاكم وبنود غلود     ٔبمام ىذه املؼعَاث ، هدساءل 

 .ألغامل؟

ثنحرص دراسدنا نورشوط امخؼاكدًة يف حماوةل موضع ثطنَف ميا، وفق وحسب ظبَؼة      

كد ٍكون فهيا ألظراف يف حاةل حاكفؤ اكذطادي، وكد ل  -اميت كام ذكران- وخطائص غلود ألغامل

 .ٍكوهون كذكل

ومللاربة ىذا إلشاكل، س ندناول امرشوط امخؼاكدًة يف حاةل حاكفؤ املراكز الاكذطادًة      

، مث امرشوط امخؼاكدًة يف حاةل ػدم حاكفؤ املراكز الاكذطادًة مٔلظراف (امفطل ألول)مٔلظراف 

 . (امفطل امثاين)

 

 

   

 

                                                           
1
 L. Cadiet, "Interrogations sur le droit contemporain des contrats", Economica, 1987,  citée par H. Genevière, Les 

clauses du contrat, Essai de typologie, thèse, Université Paris 2, Paris, L.G.D.J. 2012, p. 01: " le contrat n'est plus 

celui qu'il était hier, en 1804".  
2
 G.  Nicolas, Essai sur les clauses contractuelles, thèse, Université d'Auvergne-Clermont Ferrand 1, Clermont 

Ferrand, 2014. p. 01.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

الرشوط التعاقدية يف حاةل تاكفؤ املراكز 

 الاقتصادية للأطراف
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يفلحاةللحاكفؤل ملص لزلالاقذعادًةلىٔلظص ف،لميهنلىعصيفل ىـقسل ىخلاوضلؿىللٕ در جلرشوطل    ل

ثـاقسًةلجلكلحًصة،لممالٌسمحلهلملتخهَِفل ىـقسلؿىللحسةلٕ ر دهتم،للٌللٌسمحلهلملتضٌلنلثيلِشل

ل.لل ىـقس،لوحسنلسريل ىـالقةل ىخـاقسًة

للللٕ نل ىخاكفؤليفل ملص لزلالاقذعادًةلىٔلظص فل ملخـاقسةلٌسمحلتخعيَفل ىرشوطل ىخـاقسًةليفل

الؿىلل ىـقسلوؿىلل ؾقودل ٔاؾٌلل وفقل ملـَارل ىوػَلي،لٔأيلمنلذالللوػَلةلُشٍل ىرشوطلوثبٔزرُي

فدـسلٔأنلثخجَلٕ ر دةل ٔاظص فلٕ ىللٕ جص مل ىـقس،لٌسـىلظصيفل ىـقسليٌخـحريل.لسريل ىـالقةل ىخـاقسًة

،لمؽل ٔاذشل ؾنلٕ ر دهتملمنلذالللوضؽل ىرشوطلو ىحيودل ىيتلحتسدلمضمونل ىـقس،لثيلِشٍ،لوأآثٍر

مفنلذالللُش ،لمتَولٕ ر دةل ٔاظص فلىحٌوغلٔأرتؽلكاايتل.لابالؾخحارل إلظارل ىقاهوينل حملسدليٌـقس

ثيؼميلثيلِشل ىـقس،لثوقؽلخمخٌفل خملاظصل ىيتلقسلثقؽلوثؤثصلؿىلل ىسريل حلسنليٌـالقةل:لٔأساس َة

 ىخـاقسًةلوابىخايلل ىوقاًةلمهنا،لثيؼميلحاالتلؿسملحصةلوؿسملثيلِشل ىـقس،لو جلز ء تل ملرتثحةلؿىلل

ةل ىزن ؿاتلٕ نلحسزت ل.لذكل،لولش لحتسًسل جلِةل خملخعةليفلجسًو

للللفسر سةل ىرشوطل ىخـاقسًةليفلحاةللحاكفؤل ملص لزلالاقذعادًةلىٔلظص فلجس خٌزملجسٌَطل ىضوءل

،للٌللجس خٌزملٔأًضال( ملححرل ٔاول)ؿىلل ىرشوطل ىخـاقسًةل ىيتلثؤثصلؿىللثيؼميل ىـالقةل ىخـاقسًةل

ةل ىزن ؿاتل ل.ل( ملححرل ىثاين) ىخـصضليٌرشوطل ىخـاقسًةل ملخـٌقةلتدسًو

 

ل

ل

ل

ل

ل
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  ملححرل ٔاول

 ل ىرشوطل ىخـاقسًةل ىيتلىِالثبٔزريلؿىللثيؼميل ىـالقةل ىخـاقسًة

ل

لللللٌسـىل ٔاظص ف،لؾيسلٕ جص هممليٌـقس،لٕ ىللوضؽلرشوطلثـاقسًةلهبسفلثيؼميلؿالقهتم،لمنل

ذالللحتسًسلوثيؼميل ىزت ماتللكلظصف،لسو ءلٔأزياءل مللاوضات،لٔأولؾيسلثيلِشل ىـقس،لٔأولحىتلتـسل

 هقضاءٍ،لفذهونلهلمللكل حلًصةليفلذكللوفقلٕ ر دهتملووفقل ملعٌحةلالاقذعادًةل ىيتلٌسـىل

 ٔاظص فلىخحقِقِا،لمؽلوحوبل ىخقِّسلابٔاحاكمل ىقاهوهَةل إلىز مِةل ىيتلثُلَصضلؿىللؿالقهتمل ىخـاقسًةل

ل.لو ىيتلاللجيوزلخماىلهتا

للللللٕ ّنلثيؼميل ىـالقةل ىخـاقسًةلمنلذالللحتسًسل ىزت ماتلٔأظص فل ىـقسلًؤديلاللحماةللٕ ىللثيؼميل

 خملاظصل ىيتلقسلثؤثصلؿىللثيلِشل ىـقس،ليفلُش ل إلظارلًمتلٕ در جلرشوطلثـاقسًةليفل ىـقسلسو ءل

ل.ىخيؼميلخمخٌفلالاىزت مات،لٔأولىخيؼميل خملاظص

لللللفٕاذ لاكنليٌرشوطل ىخـاقسًةل ملخـٌقةلتدٌؼميل ىزت ماتل ٔاظص فلثبٔزريلمدارشلؿىللثيلِشل ىـقسل

،لفٕانل ىرشوطل ىخـاقسًةل ملخـٌقةلتدٌؼميل خملاظصلهتسفلابملقاتولٕ ىلل ىوقاًةلوثوزًؽل( ملعٌةل ٔاول)

 .ل( ملعٌةل ىثاين)ثحـاتلٕ ماكهَةلؿسملثيلِشل ىـقسل

للل

ل

ل

ل

ل
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ل ملعٌةل ٔاّول

ل ىرشوطل ىخـاقسًةل ملخـٌقةلتخحسًسلالاىزت ماتلماتنيل ٔاظص ف

ل

ىإلر دةلسٌعانلمحريليفل جملالل ىخـاقسي،لذاظةلمبالحمتخؽلتَلمنلحًصةلسو ءليفلثـسًولأآثرل   ل 

 ىـقس،لوثـسًولهخاجئَ،لٔأيلحهَِلَلؿىلل ىيحول ذليلًخذلََل ٔاظص ف،لوذكللؾنلظًصقل ىرشوطل

لٕ ذلجنسليفللثريلمنلؾقودل؛مقِسةلمنلظصفل ىقاهونل(حًصةل ىخـاقس) ىخـاقسًة،لٕ اللٔأنلُشٍل حلًصةل

 ٔاؾٌلللٔأنل ىقاهونلثسذولسو ءلؾنلظًصقل ىدرشًؽلٔأول ىخيؼميلتبٔحاكملٕ ىز مِةلؿىللصلكلرشوطل

ل.ثسرجليفل ىـقس

،لمثل( ىلصعل ٔاول)فٌخياوللٔأوالليفلُش ل ملعٌةلحًصةل ٔاظص فليفلثيؼميل ىزت ماهتمل ىخـاقسًةل     

ل.ل( ىلصعل ىثاين)ثسذُّول ملرشعليفلوضؽلرشوطلثـاقسًةلقاهوهَةلثسرجليفل ىـقسل

ل

ل

ل ىلصعل ٔاول

لل ىرشوطل ىخـاقسًةل ىياجتةلؾنلٕ ر دةل ٔاظص ف

ل

لللللابىصحوعلخملخٌفلؾقودل ٔاؾٌلللجنسلٔأّنللثريً لمهنالمللًُيؼملمنل ىياحِةل ىقاهوهَة،لتولحُصكلثيؼميِال

ىٔلظص فل ملخـاقسةلوفقلقو ؿسلؤأؾص فل ملـامالتل ىخجاًرةلوالاقذعادًة،لممالٌسمحليٌمخـاقسٍنل

ابىخـحريلؾنلٕ ر دحهيٌللجلكلحًصة،لوذكللمنلذالللٕ در جلرشوطلثـاقسًةليفل ىـقس،لوميهنلثقس ميل
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ُشٍل ىرشوطلٕ ىللرشوطلثـاقسًةلثيؼملظصقلؤأساىَةلثيلِشلالاىزت ماتل ملخحادةللتنيل ٔاظص فل

ل.(اثهَا)،لورشوطلثضمنل س خقص رلو س متص ًرةل ىـالقةل ىخـاقسًةل(ٔأوال)

ل

ل ىرشوطل ىخـاقسًةل ىيتلثيؼملظصقلثيلِشل ىزت ماتل ٔاظص فل-لٔأوال

لللللًرتلزلموضوعلُشٍل ىرشوطلحوللظصقلومَلِاتلثيلِشل ىزت ماتلٔأظص فل ىـقسل ىيتلمللًيؼمِال

خـٌقل ٔامصلُيالابىرشوطل ىيتلختلفلمنل ىزت ماتلٔأحسل  ملرشعلتولحصكلذكللإلر دةل ٔاظص ف،للًو

ٔأظص فل ىـقسلٔأول ىرشوطل ىيتلثـززلوثقويلمنل ىزت ماثَلولش ل ملصثحعةلابىحـسل ىزمينلٔأول ىوكيلٔأول

ل. ىيوؾي

لللللمفنلٔأمثةلل ىرشوطل ىيتلختلفلٔأولثـززل ىزت ماتلٔأحسلٔأظص فل ىـقسلمالوردليفل ىقسمل ىثاىرل

منل ىقاهونل مليؼملىـقسلالاؾامتدل إلجياري
1

لمٌَلؿىللٕ ماكهَةل ثلاقل ٔاظص فل17،لحِرلهعتل ملادةل

ؿىللوضؽلرشوطلثـاقسًةلسو ءلثـٌقتلابىزت مل ملس خبٔحصلمبيحل ملؤحصلضٌلانتلٔأولثبٔمِياتلؾًَِةلٔأول

فصدًة،لٔأولٕ ؾلاءل ملؤحصلمنلالاىزت ماتل ملٌقاةلؿىللؿاثقلظاحةلمٌهِةل ٔاظول ملؤحص،للخحمهلل

 ىيلقاتلو خملاظصلوالاىزت ملتعَاهةلُش ل ٔاظولوٕ ظالحَلوالاىزت ملابلخخابلثبٔمني،للٌللميهنلٔأنل

حيخويلؾقسلالاؾامتدل إلجياريلرشوظالثيطلؿىللثيازلل ملس خبٔحصلؾنلضٌلنلالاس خحقاقلوؾنل

ل ضٌلنل ىـَوبل خللِة،لوٕ ماكهَةل ملس خبٔحصلمبعاىحةل ملؤحصلثحسًول ٔاظول ملؤحصليفلحاةللقسملظص ٍز

وهوؿَلذالللمسةل ىـقس
2
ل.

لللللمنلذالللُاثنيل ملادثنيلىصىلتبٔهَلميهنلىٔلظص فل ملخـاقسةل الثلاقلؿىللٕ در جلرشوطلثـاقسًةل

يفلؾقسلالاؾامتدل إلجياريلحِرلختلفلمنل ىزت ملٔأحسلٔأظص فَلويفل ملقاتولفٕانلذكللًـززلمنل ىزت مل

ل.ل ىعصفل ىثاينلفِول ذليلًخحمهل

                                                           
1
،ل،لًخـٌقلابالؾامتدل03.لع.لر.ل،لج1996لخاهليل10لمؤرخليفل09-96الاؾامتدل إلجياريلمبوحةل ٔامصلرمقلؾقسلىقسلهؼمل ملرشعل جلز ئصيلٔأحاكمل  

 .1996لخاهليل14لمؤرخليفل،ل إلجياري
2
 .،ل ىساىفل ذلمص09-96لمصلرمق أللمنل18لو17 ملادةل  
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لللللومنلٔأمثةلل ىرشوطل ىخـاقسًةل ملصثحعةلابىحـسل ىزمنلمسبةٔللحتسًسل ملسةل ىالزمةلىخيلِشلؾقسلل

 ىلص وضزي،لحِرلٍصحؽلذكللىـسةلؾو مولومقذضَاتلًخـٌقلمـؼمِالمبوضوعلؾقسل ىلص وضزي،لولش ل

ظحَـةلوهوؾَةل مليخوجلو خلسمةل ملقسمةلو ملسةل ىخقسًٍصةلحلَاةلُش ل مليخوجلو خلسمةلومسىلتقاءل

 دلِورلمصثحعالهبٌل،للٌللثخعولتـو مول قذعادًةلٔأدصىللقميةلالاسدامثر تل ىيتلًًدليل س خـٌلىِالمنل

قدول ملاحنل ىلص وضزييلوابٔارابحل ملخوقـةلمنلثقٌَةل ىلص وضزي،لفِقذيضلٕ ذ لؿىللظصيفل ىـقسلٔأنل

ًبٔذش لتـنيلالاؾخحارللكلُشٍل ىـو مولؾيسلحتسًسلمسةل ىـقسلىخيلِشٍلتيجاحلوىخحقِقلمعٌحةلالكل

 ىعصفنيلتلـاىَة
1
ل.

ل.لللللفٕاًذ لمسةلثيلِشل ىـقسلثـّسللوحتسدلحسةلؿسةلؾو مولمصثحعةلمبعاحللظصيفل ىـقس

لللللٔأمالابىًس حةليٌرشوطل ىخـاقسًةل ملخـٌقةلابىحـسل ىوكيلو ىيوؾي،لفٕاهَلاللٌس خٌزملٔأنلحهونل ىوكَةل

ٔأول ىيوؾَةلمـَيةلوحمسدةلوىهنلٔأنلحهونلقاتةلليٌخـَنيلو ىخحسًس،لويفلٔأكٌةل ىـقودلفٕانل ملخـاقسٍنل

اللًرتدد نليفل س خزس ملُشٍل ملصوهةلىخيؼميلوثوزًؽل ىزت ماهتمل ىخـاقسًةل ملصثحعةلابىوكَةلو ىيوؾَة
2
ل.

ل

لل ملخـٌقةلابس خقص رلو س متص ًرةل ىـالقةل ىـقسًةل  ىرشوطل ىخـاقسًة-لاثهَا

للللللتـسلثيؼميلخملخٌفلالاىزت ماتل ىـقسًة،لميهنلىٔلظص فلوضؽلرشوطلثـاقسًةلىخحسًسلسٌوكل

 .لوحسنلسريل ىـالقةل ىـقسًة لكلظصفلٔأزياءلثيلِشٍليٌـقسلوذكللمنلٔأخول س خقص رلو س متص ًرة

لللللمفّمالًضمنل س خقص رل ىـالقةل ىخـاقسًة،ل ثلاقل ٔاظص فلؿىللٕ در جلرشطل ملو ظةللوالاس متص رل

وخسلُش ل ىرشطلجهرثةليفل ىـقودل la clause de reconduction يفلؿالقهتِم لىضٌلنلدو هما،لًو

حمسدةل ملسة،لفـيسلحٌوللٔأخول ىهتاءل ىـقسلوإبدر جلُش ل ىرشطلفَِ،للفٕاهَلوتعلةلثٌقائَةلومضيَةل

خودلل ثلاقلخسًسلتنيل ملخـاقسٍن جس متصل ىـالقةل ىخـاقسًةلًو
3

،لٔأيلٕ وضاءلؾقسلخسًسلمبلاوضاتل

                                                           
1
منوذيجل ملـمتسليفلقصفةل ىخجارةل دلوىَة،لؾقسل ىلص وضزي،لىحىنلمعصلمسقاويلل  ،ل ملؤسسةل حلسًثةليٌهذاب،لدر سةلؿىللضوءل ىلقَلوالاحهتادلو ىـقسلً 

ل.ل189.ل،لص2012تريوت،ل
2
 G. Nicolas, Essai sur..., thèse précitée, p. 57.  

3
 M. Jacques et R. Jean-Christophe, Les principales clauses des contrats d'affaires, L.G.D.J, Paris, 2011, p. 883. 
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ش لؿىللؾهسل ىرشطل ذليلًدِحليٌمخـاقسٍنل ورشوطلخسًسةلقسلختخٌفلؾنل ىـقسل ىساتق،لُو

تـسلحٌولل ملسةلهبسفل س متص رل ىـالقةلla clause de prorogation إبظاةللمسةل ىـقسل

ل. ىخـاقسًة

،لممال la clause de renouvellementلللللٌللميهنليٌمخـاقسٍنلٕ در جلرشطلجتسًسل ىـقسل

ًضمنلزحاتلو س خقص رل ىـالقةل ىخـاقسًة،لفِقومل ىعصفانلابىخلاوضلؿىللجتسًسل ىـقسلقدولحٌولل

 ٔاخو،لٔأيلقدول ىهتاءلمسةل ىـقس،لُش لمالًدِحليٌمخـاقسٍنلمبو ظةللؿالقهتمليفلػولؾقسلحمول

ثلاوض
1
ل.

ٔأٍنلًخضمنلُش ل ٔاذريل ٔاسسل ىيتلًمتلؿٌهيال-للللللللوحوكنلٔأمهَةلٕ در جلُش ل ىرشطليفل ىـقسل

يفلحٌلًةلظصفَِ،ودرًءلملالقسلٍص فقل ىخلاوضلؿىللرشوطل ىخجسًسلمنلمضالكتلقسل-لجتسًسل ىـقسل

ًًذجلؾهنال ىخضحَةلمبعاحللٔأحسلظصيفل ىـقس
2

ل.للل

لللللفِشٍل ىرشوطل ىخـاقسًةل ملشمورةليهلمنلتنيل ىرشوطل ىيتلجسمحلتثداتلو س خقص رل ىـالقةل

 ىخـاقسًة،لٕ اللٔأنل س متص رلوٕ تقاءلُشٍل ىـالقةلٍهونلتخحسًسل ىسٌوكل ذليلجيةلٔأنلًخزشٍلٔأظص فل

ل.ل ىـقسلوذكللٔأزياءلثيلِشل ىـقسلوحىتلتـسلزو هل

للللللمنلتنيلٔأمهل ىرشوطل ىخـاقسًةل ىيتلثلصضلؿىللظصيفل ىـقسلل ختاذلسٌوكلمـنيل،لجنسلرشطل

،ل ذليلًسرجلُش ل ىرشطليفلكاىحَةلؾقودل ٔاؾٌللل ىيتلla clause de confidentialité ىرسًةل

ٍهونلموضوؾِالثحادلل خلرب تلو ملـصفةل ىلٌَةلو ىخهٌوىوحِالو حلقوقل ملخعةللابملٌهِةل ىلهًصة،لنـقسل

ل. ىلص وضري،لوؾقسل ىخوزًؽ

لللللفاالىزت ملابىرسًةلمنلتنيلٔأمهل ىـيارصل ىيتلحيصصل ٔاظص فلؿٌهيالسو ءلمتلٕ جص مل ىـقسلٔأملال،لٔأيل

متل ىخـاقسلٔأملال،لو مللِوملابىرسًةلىُسلفقطلٕ حص ءل مللاوضاتلثضلكلكريلؿٌين،لوٕ منال ىرسًةليفل

 حملافؼةلؿىلل ملـٌوماتل ىلٌَةلو خلرب ت،لُش لٔاهَليفلمصحةلل مللاوضاتلميهنلىلكلظصفلالاظالعل

                                                           
1
 G. Nicolas, Essai sur ..., thèse précitée, p. 73. 

2
متوًًلليفل ىقاهونل ملقارن،لٕ ىَاسلانظَفل  .375.ل،لص2008،لمًضور تل حلٌيبل حلقوقِة،لتريوت،ل ىـقودل دلوىَة،لؾقسل يٌزيهفلٔأولؾقسل إلجيارلً 



 ىٔلظص ف ىرشوطل ىخـاقسًةليفلحاةللحاكفؤل ملص لزلالاقذعادًةلوللل ىلعول أل
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ؿىلل ملصلزل ملايلليٌعصفل ٔادصلومالٕ ذ لاكهتلثو هجَلظـوابتلٔأملال،لفاللجيوزلهللٔأنلًليشللكل

ُشٍل ٔارس رلٔأولٌس خلوللكلمالًخحعولؿٌََلمنلمـٌومات
1

ل.لل

لللللفٕادر جلرشطل ىرسًةليفل ىـقسلميهنلٔأنلخيطلرسًةل مللاوضاتل ىيتلجتصيلتنيل ىعصفني،لمنل

حِرلرشوطلؤأسسلٕ جص مل ىـقس،لللٌللميهنلٔأًضالٔأنلخيطلرسًةل ملـٌوماتلو ىخهٌوىوحِال ىيتل

جيصيل ىخلاوضلؿٌهيالو ىيتلثـسلموضوعل ىـقس
2
ل.ل

لللللوؿىللُش لحيصصل ملخـاقسٍنلؿىللٔأنلًخضمنل ىـقسلرشظالرصحيالًيطلؿىللالاىزت ملابحللاظل

خضمنلُش ل ىرشطلهعاقل ؿىلل ىرسًةلسو ءليفلمصحةلل مللاوضاتلٔأولحىتلتـسلٕ جص مل ىـقس،لًو

الاىزت ملابىرسًةلمنلحِرل ٔاصزاصل ذلٍنلٌضمٌِمل ىزت ملؿسملٕ فضاءل ٔارس رلاكخلرب ءلمثال،ل

ضمولُش ل ىرشطلحؼصل ىرتدِط،لٕ ذ لاللميهنليٌعصفل ملٌقىلؿٌََلالاىزت ملابىرسًةلٔأنلٍصدطل ٌو

يٌلريلابس خزس مل ملـٌوماتل ىلٌَةلو ىخهٌوىوحِالموضوعل ىـقس،للٌللًيطلُش ل ىرشطلٔأًضالؿىلل

 ىرسًةلحىتلتـسل ىهتاءلمسةل ىـقس
3
ل.ل

 la clauseللللللٌللجنسليفلتـغلؾقودل ٔاؾٌلل،لٕ در جل ٔاظص فل ملخـاقسةلىرشطل حلرصًةل

d'exclusivité لممالًدِحلهلملتضٌلنل س متص ًرةلؿالقهتمل ىخـاقسًة،لفليلؾقسلالامذَازل ىخجاريل،

مثال،لًخلقل ملخـاقسٍنلؿىللٔأنلًخضمنل ىـقسلرشطل حلرصًةليفل ىرش ءلفٌهونلٔأماملحرصًةل ىرش ء،ل

ن،لٔأولثخـٌقلُشٍل حلرصًةلمبيعقةلحلص فِةلمـَية،لويفل ولش ليفل ىحَؽلفدسمىلحرصًةل ىحَؽلٔأول ًمتٍو

ُشٍل حلاةللجسمىل ىرشطل حلرصيل ىرت يب
4
ل.

للللللومنل ىرشوطل ىخـاقسًةل ىيتلجرسيلؿىلل ٔاظص فلحىتلتـسل هقضاءل ىـقسلفذعَولمنلالاىزت مل

،لحِرلًسرجلذاظةليفلla clause de non-concurrence ىخـاقسي،لرشطلؿسمل مليافسةل

                                                           
1
.ل26.ل،لص2014،لتريوت،ل ملؤسسةل حلسًثةليٌهذاب،لل ىخقٌَةل ىـقسًة،لرتَؽلص يسب  

2
 .483.ل،لص2012،لد رلُومَليٌعحاؿةلو ىًرشلو ىخوزًؽ،ل جلز ئص،ل مللاوضاتليفل ىـقودل ىخجاًرةل دلوىَة،لؿًللٔأمحسلظاحلل 

3
،لد رل جلامـةل جلسًسةليًٌرش،ل إلظارل ىقاهوينلىيقول ىخهٌوىوحِا،ليفلػول جلِودل دلوىَةلؤأحاكملهقول ىخهٌوىوحِاليفلقاهونل ىخجارةل جلسًس،لخالللوفاءلدمحمٍنل 

ل.73.ل،لص2001،ل إلسهٌسًرة
4
صلالاقذعادل ىوظينمٌخقى،ل"وقسدعوظَةلؾقسل ىلص وضزيليفل ل"،لأًٓتلو زولز ًيةل  ،لخامـةلؾحسل ىصحٌلنلمرية،للوظينلحوللؾقودل ٔاؾٌلللودورُاليفلثعٍو

ل.ل147ل.لص،172-129.لص.ل،لص2012لمايل17لو16جباًة،لًويمل
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فِش ل ىرشطلًلصضلؿىللٔأحسلظصيفل ىـقسلٔأنلًٌزتملتـسملمز وةلل.لؾقودل ىلص وضزي،لوؾقودل ىخوزًؽ

ش لذالللمسةل ىـالقةل ىخـاقسًة،لٔأولحىتلتـسل ٔأيلوضاطلميهٌَلمٌافسةل ىعصفل ىثاين،لُو

 هقضاءُا
1
فليلؾقودل ىلص وضزيلو ىخوزًؽلًخضمنلرشطلؿسمل مليافسةلمٌؽلٔأحسل ٔاظص فلٔأولالكل.ل

ش لذالللمسةلزمٌَةل  ىعصفنيلمنلمز وةللوضاطل ىعصفل آدص،لفداىخايللجتيةل مليافسةل ملخحادةل،لُو

جيةلٔأنلحهونلمـقوةللجرسيل تخس ءلمنلاترخيل هقضاءل ىـقس
2
ل.

ل

ل

ل ىلصعل ىثاين

ل ىرشوطل ىخـاقسًةل ىقاهوهَة

ل

لللللميهنلثـًصفل ىرشطل ىقاهوينلٔأهَلذكلل ىرشطل ذليلٍهونلوحودٍليفل ىـقسلوحمخو ٍلملصوضال

منلظصفل ىقاهون
3

،لفاىرشوطل ىقاهوهَةليهلثكلل ٔاحاكمل ىقاهوهَةل ملسوهةليفل ىـقس،لمفععٌحل

ل ىدرشًـيلٔأول"لقاهوين"ًؼِصلٕ در خَليفل جملالل ىخـاقسي،ليفلحنيلٔأنلوظفل"لرشط" ًشلّصلمبعسٍر

 ىخيؼميي
4
،للٌلل( ىلصعل ٔاول)ٕ ّنلُش ل ىخـًصفلًسفؽلٕ ىلل ىدساؤللؾنلظاتؽلُشٍل ىرشوطل ىخـاقسًةل.ل

 .ل(اثهَا)ًؼِصلمنلذالهللٔأًضالثيوعلُشٍل ىرشوطلفِييلاللثخـٌقلمبجاللو حسل

 

ل

                                                           
1
 H. Genevière, les clauses du contrat..., thèse précitée, p. 55.  

2
،لٔأظصوحةلىيَولصِادةلدلخور ٍليفل ىـٌوم،لختعطلقاهون،لخامـةلموىودلمـمصي،لثعحَقلٔأحاكملقاهونل مليافسةليفلٕ ظارلؾقودل ىخوزًؽ،لخمخورلدىَةل  

ل.203.ل،لص2015 جلز ئص،ل
3
 M. Jacques et R. Jean-Christophe, Les principales..., Op. cit., p. 564. 

4
 G. Nicolas, Essai sur..., thèse précitée, p. 26. 



 ىٔلظص ف ىرشوطل ىخـاقسًةليفلحاةللحاكفؤل ملص لزلالاقذعادًةلوللل ىلعول أل
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لظاتؽل ىرشوطل ىخـاقسًةل ىقاهوهَة-لٔأوال

لللللمبص حـةلٍلول ىرشوطل ىخـاقسًةل ىقاهوهَةل ملسرخةليفلؾقودل ٔاؾٌلل،لجنسلٔأنلُياكلمنل ىرشوطل

ل.ل ىيتلثدّسملابىعاتؽل آمص،لؤأدصىلثدّسملابىعاتؽل ملوكو

ل:ل ىرشوطل ىخـاقسًةل ىقاهوهَةل آمصة-ل1

لللللل هعالقالمنلثقس ميل ىقو ؿسل ىقاهوهَةلمنلحِرلسٌعةل ٔافص دليفل خلضوعلىِا
1

،لفٕانل ىرشوطل

 ىخـاقسًةل ىقاهوهَةلحهديسلظاتـالأٓمص لٔأولموكاللحسةلرقحةلوثقسٍصلل ملرشع
2
 .ل

لللللٕ نل ىرشوطل ىخـاقسًةل ىقاهوهَةل ىيتلحهديسل ىعاتؽل آمصليهليفل حلقِقةلقو ؿسلقاهوهَةلأٓمصة،ل

لزوؿٌََلفذـصفل ىقو ؿسل ىقاهوهَةل آمصةلتبهٔنالثكلل ىيتلثبٔمصلتلـولمالٔأولحهنيىلؾنلٕ ثَاهَ،لواللجيو

ىٔلفص دل الثلاقلؿىللخماىلهتا
3

ًخضحلمنلُش لٔأنلُشٍل ىقو ؿسل آمصةلمتثول.ل،لٔأول الثلاقلؿىللؾهسِا

 ىقِودلؿىللحًصةل ٔافص دلويهلقِودلرضوًرةلسو ءلىخحقِقل ملعٌحةل ىـامة،لٔأولىـسملخماىلةل ىيؼامل

 . ىـام

لللللٌللٔأنل ملرشعلًخسذوليفل جملالل ىخـاقسيلتقو ؿسلأٓمصةلثسرجلؿىللصلكلرشوطلثـاقسًةلقاهوهَةل

ؼِصلذكللذاظةليفلؾقودلالاس هتالك،لوؾقودل ىخوزًؽ،لوؾقودلنذلاًةلمعٌحةلٔأحسل ملخـاقسي ،لًو

ل. ىخبٔمني،لولش ليفلجمالل مليافسة،لٕ ذلًخعٌةل ختاذلصالكلمـَياليفلٕ جص ملُشٍل ىـقود

للللفٕاذ ل ىرشوطل ىخـاقسًةل ىقاهوهَةل آمصةليهلقو ؿسلفصضتلؿىلل ملخـاقسٍنلواللدِارلهلمليفل ثحاؾِال

ٔأولؿسمل ثحاؾِا،لوٕ هنالؿٌهيمل ٔاذشلهبالو ىـمولمبقذضاُالو خلضوعلحملخو ُا،لولكل ثلاقلخياىفلٔأحاكهمال

ًـسلابظال
4
 .ل

                                                           
1
.ل19.ل،لص2006،لد رل ىـٌومليًٌرشلو ىخوزًؽ،ل جلز ئص،ل ملسذوليٌـٌومل ىقاهوهَة،لهؼًصةل ىقاهون،لهؼًصةل حلق،لل ىعلريتـًللدمحمل 

2
 M. Jacques et R. Jean-Christophe, Les principales..., Op. cit., p. 57. 

 
3
ل،لل جلزءل ٔاول،ل ىعحـةل ىثامٌةلؾرش،لد رلُومةليٌعحاؿةلو ىًرشلو ىخوزًؽ،ل جلز ئص،مسذولٕ ىلل ىـٌومل ىقاهوهَة،ل ىوخزيليفلهؼًصةل ىقاهون،لحـلورلدمحملسـَس 

.ل109.ل،لص2011
4

.ل110.لص ملصحؽلهلسَ،ل،ل...مسذولٕ ىلل،للحـلورلدمحملسـَس
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لفِلصيل07ل ملؤرخليفل01-89لمنلقاهونل08لللللومنلٔأمثةلل ىقو ؿسل آمصة،لمالهعتلؿٌََل ملادةل

لو ملخـٌقلتـقسل ىدس َري1989
1

،لحِرلهطل ملرشعلؿىللوحوبلٕ در جلوحتسًسلٔأحصل ملسريليفل

 ىـقس،لحِرلًمتل الثلاقلؿىلل ًمثنلذالللمصحةلل مللاوضاتلوجيةلحتسًسٍليفل ىـقس،لواللًرتكل

ش لذالفاليٌقو ؿسل ىـامة يٌخقسٍص تل خملخٌلة،للُو
2
فٕاذ لحتسًسلٔأحصل ملسريليفلؾقسل ىدس َريلمسبةٔلل.ل

ًصةلإلجص مل ىـقس،لواللميهنلىٔلظص فل الثلاقلؿىللمالخياىلِا،لوابىخايللفِييلقاؿسةلمذـٌقةل حُو

ابىيؼامل ىـام
3
ل.

ل: ىرشوطل ىخـاقسًةل ىقاهوهَةل ملوكةلل-ل2

لواللجيوزلهلمل الثلاقلؿىللنللللللذالفاليٌرشوطل ىخـاقسًةل ىقاهوهَةل آمصةل ىيتلثلصضلؿىلل ملخـاقسي

خماىلهتا،لفٕانل ىرشوطل ىخـاقسًةل ىقاهوهَةل ملوكةل،ليهلثكلل ىقو ؿسل ىقاهوهَةل ىيتلثسرجليفل ىـقس،ل

حِرلخيضؽلىِال ٔافص د،لىهنلإبماكهنملجتيهبالابالثلاقلؿىللخماىلهتا
4

،لمؽلحمافؼهتالؿىللظلهتال

ل.لل إلىز مِة

لللللمفنلٔأمثةلل ىقو ؿسل ملوكةل،ل ٔاحاكمل ملخـٌقةلابىوفاءلابىقسطلمنلحِرل ملاكنليفلؾقسل ىخبٔمني
5
،ل

فٕاذ لمللحيسدليفل ىـقسلماكنلدفؽل ىقسط،لفوفقاليٌقو ؿسل ىـامةلفٕانلُش ل ىوفاءلٍهونليفلموظنل

 ملؤمنلهل،لظحقالىقاؿسةل دلٍنلمعٌوبلوىُسلَلول،لفاملؤمنلُول ذليلٌسـىلٕ ىلل ملؤمنلهلل

اللجنسلمالًيطلؿىلل ىخحعَولمدٌفلقسطل ىخبٔمني،لوابىصحوعلٕ ىلل ىقاهونل مليؼملىـقسل ىخبٔمني،
                                                           

1
انمجيتليهل ألرثلمالمئةلوثـحري لؾنلم،لٕ اللٔأنللكمةل Contrat de management،لٔأولؾقسل مليامجيتل contrat de gestionٌسمىلؾقسل ىدس َريل  

لوىقسل.لومالًٌهيا17.ص،ل2009 جلز ئص،ل،لد رلتٌقُس،لؾقسل ىدس َري،للٌلللأًٓتلمٌعورل: ملـىنل ىعحَحلوؾنل دلورل ذليلًؤدًَلُش ل ىـقس،لويٌمًزسل هؼص

ل26لمؤرخليفل85-75،لًخـٌقلتـقسل ىدس َري،لممتملىٔلمصل1989لفِلصيل7لمؤرخليفل01-89قاهونلرمقلهؼمل ملرشعل جلز ئصيلٔأحاكملؾقسل ىدس َريلمبوحةل

ل.1989لفِلصيل08،لمؤرخليفل06.لع.لر.ل،ل ملخضمنل ىقاهونل ملسين،لج1975سخمتربل
2
ابىصحوعلٕ ىلل ىقو ؿسل ىـامةليفل ىقاهونل ملسين،لجنسلٔأنلمسبةٔللحتسًسل ًمثنلمرتولةلحلًصةل ٔاظص فل ملخـاقسةلوفقلىقاؿسةل ىـقسلرشًـةل ملخـاقسٍن،لوذكللسو ءلل

ش لوفقال يفلمالًخـٌقليفلحتسًسل ًمثنلوٕ در خَليفل ىـقسلٔأوليفلمالًخـٌقلجهِلِةلثقسٍصل ًمثنل ذليلقسلٍهونلُولسـصل ىسوق،لٔأولخيضؽليٌخقسٍص تل خملخٌلة،لُو

.لج.لم.لتلمنل357لول356يٌٌلدثنيل
3
رساةللىيَولدرخةل دللخور ٍليفل ىقاهون،لختعطلقاهونل ٔاؾٌلل،لؾقسل ىدس َريلأ ىَةلخلوظعةل ملؤسسةل ىـامةلذ تل ىعاتؽلالاقذعادي،ل،لأًٓتلمٌعورللٌللل

ل.ل237.ل،لص2009خامـةلموىودلمـمصي،لثزييلوزو،ل
4
  A. Jean-Luc et S. Éric, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 15

e
 éd., Dalloz, Paris, 2014, p. 

19.  
5
لمارسل08مؤرخليفل،ل،لًخـٌقلابىخبٔمِيات13.لع.لر.ل،لج1995لخاهليل25لمؤرخليفل07-95مصلرمقلىقسلهؼمل ملرشعل جلز ئصيلؾقسل ىخبٔمنيلمبوحةل أل  

 . ملـسللو ملمتمل،1995
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وحوبلدفؽلمدٌفل ىقسطليفلماكنلمـني،لفداىخايللىصحؽلٕ ىلل ىقو ؿسل ىـامةل ىيتلثلِسلتبٔنل ىوفاءل

شٍل ىقاؿسةلىُستلمنل ىيؼامل ىـاملٕ ذلجيوزل ول ملؤمنلهل،لُو ابدلٍنلٍهونليفلموظنل ملسٍنلُو

يٌمخـاقسٍنل الثلاقلؿىللخماىلهتا
1
ل.ل

للللل ىقو ؿسل ىقاهوهَةللكِالمٌزمة،لىهنلهدساءللمَفلميهنلٔأنلحهونل ىقو ؿسل ملوكةللمٌزمةلابىصمغلمنل

حو زلخماىلهتالمنلقدول ملخـاقسٍن؟لو جلو بلؿىللُش ل ىسؤ للُولٔأنل ىرشوطل ىخـاقسًةل ىقاهوهَةل

 ملسرخةليفل ىـقسلاللحهونلمٌزمةلابىًس حةلىٔلظص فل ملخـاقسةلٕ اللتـسلٕ جص مل ىـقسلابثلاقل ملخـاقسٍن،ل

فٕار دةل ٔاظص فلثحقىلرشطلرضوريليكلثعححل ٔاحاكمل ىقاهوهَةلرشوظالثـاقسًة
2
ل .

ل

لثيوعل ىرشوطل ىخـاقسًةل ىقاهوهَةل-لاثهَا

للللللٕ نلفهصةل ىرشوطل ىخـاقسًةل ىقاهوهَةلانجتةلؾنلثسذول دلوةلليفل جملالل ىخـاقسي،لٔأٍنلٍهونل

،لفاىقاهونلثسذوليفللثريلمنلؾقودل ٔاؾٌللل حمخو ُالمس متسلمنلهطلقاهوينلؿىلل دذالفلمعسٍر

تبٔحاكملٕ ىز مِةلحهونلؿىللصلكلرشوطلثـاقسًة،لسو ءلتوحوبلٕ در جلتَاانتلقاهوهَةليفل ىـقس،لٔأول

ل.لللللللللتخحسًسل ىزت ماتلٔأظص فل ىـقس

 :ل ىحَاانتل إلىز مِة-1

 للللللىقسلهؼمل ملرشعلؿسد لمحري لمنلؾقودل ٔاؾٌلل،لوابىصحوعلٕ ىللُشٍل ىـقودلجنسلٔأهَلٔأىزم

ل . ملخـاقسٍنلؿىللٕ در جلؿسةلتَاانتليفل ىـقسلثدٌوعلابدذالفلظحَـخَ

للللللفٕاذ لٔأذشانلؾقسلالاؾامتدل إلجياري،لفقسل صرتطل ملرشعل ىهذاتةلىخحٍصصل ىـقس،لؤأىزمل ملخـاقسٍنل

ولمالهعتلؿٌََل ملادةل ؿىللوحوبلٕ در جلتـغل ىحَاانتل ىرضوًرةليفل ىـقسلؿىللصلكلرشوط،لُو

جيةلٔأنلٌضريلؾقسلالاؾامتدل إلجياريلىٔلظولل مليقوةلل":للمنل ىقاهونل مليؼملىالؾامتدل إلجياري11

                                                           
1
.ل106.ل،لص2014،لد رلتٌقُسليًٌرش،ل جلز ئص،لمسذولدلر سةلقاهونل ىخٔبمنيل جلز ئصي،لمصميلؾٌلرةل

2
 G. Nicolas, Essai sur..., thèse précitée, p. 45.  



 ىٔلظص ف ىرشوطل ىخـاقسًةليفلحاةللحاكفؤل ملص لزلالاقذعادًةلوللل ىلعول أل
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 ملو فقلىالؾامتدل إلجياريل ملايل،لحتتلفقس نلُشٍل ىعلة،لٕ ىللمسةل إلجيارلومدٌفل إلجيارلوحقل

 خلَارلابىرش ءل ملميوحليٌمس خٔبحصلؾيسل ىهتاءل ىـقس،لولش لٕ ىلل ىقميةل ملخحقِةلمنلسـصل قذياءل ٔاظول

فاىهذاتةلٕ ذ لىُستلرشظالالهـقادلؾقسلالاؾامتدل إلجياري،لٕ اللٔأنلتـغل ملـعَاتل ىـمٌَةل.ل" ملؤحص

جتـولمنل ىهذاتةلٔأمص لرضوراي،لفاىخحققلمنلٔأنل ىـقسلٌض متولؿىلل ىـيارصل ىيتلاللميهنل ؾخحارل

 ىـقسل ؾامتد لٕ جيارايلٕ اللهبا،لٌس خٌزمل ىهذاتةليفلحتٍصصل ىـقس
1
ل.ل

للللللوابىصحوعللشكللٕ ىللؾقسل ىخبٔمنيل ذليلٍهونلتنيلخشطلٌسمىل ملؤمنلهللورشلةل ىخبٔمني،ل

ًًدليلٔأنلحيخويل"جنسلٔأنل ملادةل ىساتـةلمٌَلثيّطلؿىللٕ ىز مِةلحتٍصصل ىـقس،لو س خـمول ملرشعلؾحارةل

 سشللكلمنل ىعصفنيل:ل،لٔأيلًًدليلؿىللؾقسل ىخبٔمنيلٔأنلحيخويلٕ حدارايلؿىللؿسةلتَاانتليه"ٕ حداراي

 ملخـاقسٍنلوؾيو هنٌل،ل ىيشءل ملؤمنلمٌَ،لظحَـةل خملاظصل ملضموهة،لاترخيلالالخخاب،لاترخيلرساينل

 ىـقسلومسثَ،لمدٌفل ىضٌلن،لومدٌفلقسطلٔأول صرت كل ىخبٔمني
2

ل.للللل

ول ول ىلاثورة،ل ذليلٍهونلتنيلمؤسسةلماىَةلويهلرشلةلحتًو لللٌللًالحغلٔأًضاليفلؾقسلحتًو

"معَو" ىلو ثريلجسمىل
3

سمىل " مليمتي"،لوتنيل دل ئنليٌمسٍنلٔأول ملخيازللؾيَلٌو
4

،لٔأنل ملرشعل

ول ىلاثورةلمنل ىـقودل  جلز ئصيلمللًيطلؿىللرضورةلٕ فص غل ىـقسليفلصلكلمـنيلٔانلؾقسلحتًو

 ىصضائَة،لٕ اللٔأنل ىـصفل س خقصلؿىللرضورةلحتٍصصلُش ل ىـقسلإلػِارلمجَؽلرشوظَلثضلكلو حضل

ول ىلاثورةلًيعةلؿىلل ملـامالتل ىخجاًرة،لفٕاهَلخيضؽليٌرشوطل ىضلكَةل ورصحي،لفامبلٔأنلؾقسلحتًو

 ىيتلجس خوحهبالمعٌَةل هخقالل حلقوقلٔأول دلًون
5

ول مليمتيلرضورةلحتٍصصل ،لممالٌس خٌزملؿىلل دل ئنلُو

ل10ل ملؤرخليفل468-05وفقالملالخاءلتَل ملصسومل ىخيلِشيل-ل ىيتلثـخربلمس يسلجتاري- ىلاثورةل

                                                           
1
.ل74.لصلمصحؽلساتق،،....هؼًصةل ىخرصفل ىقاهوين،لوسريلرفِق  

2
.ل،ل ىساىفل ذلمص07-ل95لمنل ٔامصلرمقل07 ملادةلل 

3
ل.لج.لت.لتلمنل14مصرلللم543 ملادةلل 

4
ول ىلو ثري،لوتنيل دل ئن،لٔأمال ملسٍنليدل ئنلفاللًـخربلظصفاليفل ىـقس،لٕ اللٔأنلأآثرل ىـقسلمتخسلٕ ىََ،ليفلُش ل ىعسدلل  ول ىلاثورةلتنيلرشلةلحتًو ًيـقسلؾقسلحتًو

ول ىلاثورة،لمِالطلؾحسل حللِغل: هؼص ل.175.ل،لص2012،لٔأظصوحةلدلخور ٍ،لخامـةلٔأيبلجهصلتٌقاًس،لثٌمسان،ل ىيؼامل ىقاهوينلىخحًو
5
ول ىلاثورةليفل ىقاهونل جلز ئصي،لدمحميلرشًلةولابرةلسـَسةل  ،لمشمصةلىيَولصِادةلل ملاسرتليفل حلقوق،لختعطل ىقاهونل ىـاملىٔلؾٌلل،لخامـةلؾحسلؾقسلحتًو

ل.ل44ل.،لص2013 ىصحٌلنلمرية،لجباًة،ل
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،ل حملسدلىرشوطلحتٍصصل ىلاثورة2005دٌسمربل
1

،لٕ ذلهعتل ملادةل ىثاىثةلمٌَلؿىللٕ ىز مِةل حذو ءل

ول دل ئنلٔأول مليمتي) ىلاثورةلؿىللؿسةلتَاانتلمهنال ىيتلثخـٌقلابىحائؽل ،لولمهنال ىحَاانتل ىيتلثخـٌقل(ُو

ل.للابملسٍنل ملضرتي

ل:لحتسًسل ىزت ماتل ٔاظص ف-ل2

للللللابإلضافةلٕ ىلل ىرشوطل ىخـاقسًةل ىقاهوهَةل ىيتلثوحةلٕ در جلتَاانتلٕ ىز مِةليفل ىـقس،ل

وابىصحوعلٕ ىللؾقودل ٔاؾٌللل مليؼمةلقاهوانلٔأيل ىـقودل ملسٌلة،لجنسلٔأنلُشٍل ىـقودلثخضمنلرشوظال

ل.ثـاقسًةلحمسدةلوملصوضةلمنلقدول ىقاهون،لُشٍل ىرشوطلثيؼمل ىزت ماتلٔأظص فل ىـقس

،ل1989لفِلصيل7ل ملؤرخليفل01-89للللللفليلؾقسل ىدس َري،ل حملسدةلقاهوانلٔأظص فَُلوفقاليٌقاهونلرمقل

 ملخـٌقلتـقسل ىدس َري،لو ملمتثةلليفل ملسريلول ملؤسسةل ىـمومِةلالاقذعادًةلٔأولرشلةلخمخٌعةل

،لجنسلٔأنل ملرشعل جلز ئصيلقسلٔأىقىلؿىللؿاثقلظصيفل08لٕ ىلل ملادةل02الاقذعاد،لومنلذاللل ملادةل

ؾقسل ىدس َريلؿسةل ىزت مات،لمفنلمجةللالاىزت ماتل مللصوضةلؿىلل ملؤسسةل ىـمومِةلالاقذعادًةلٔأول

ل ىساىفل ذلمصلؿىللٔأنل01-89 ىرشلةلخمخٌعةلالاقذعادلمالهعتلؿٌََل ملادةل ىثاهَةلمنل ىقاهونلرمقل

ثٌزتمل ملؤسسةل ىـمومِةلالاقذعادًةلٔأول ىرشلةلخمخٌعةلالاقذعادلابحملافؼةلؿىلل ملكلل ملسريليفلحاةلل

حِسةلظَةللمسةلالاس خـٌلل،لوتقاءلُش ل ملكللحص لمنلٔأيل ىزت ملماؿس لالاىزت ماتل ىيتلاللثرضل

،للٌللٔأهَلؿىلل ىعصفل ىثاينل ملمتثوليفل ملسريلٔأنلًٌزتملقاهوانلتـسةل ىزت ماتلمهنالمالوردل حبسنلسرٍي

ل ملخـٌقلتـقسل ىدس َريلتبٔنلًٌزتمل ملسريل ملصدودًةلالاقذعادًةل01-89يفل ملادةل ىص تـةلمنل ىقاهونل

و ملاىَةليٌمكل،لو قذحامل ٔاسو قل خلارحِةلاللس اميلؾنلظًصقلرفؽلصبٔنل مليخوخاتلو خلسماتل

 ملقسمة
2

فٌالحغلٔأنل ملرشعل جلز ئصيلحسدل إلظارل ىـاملحلقوقلو ىزت ماتلٔأظص فلؾقسل ىدس َريل.لل

ومللًرتنِالحلٍصهتٌللوذكللحلاػالؿىللمدسٔأل ملساو ةليفل ىـقس
3
ل.

                                                           
1
ول2005لدٌسمربل11،لمؤرخليفل80.لع.لر.ل،لج2005لدٌسمرب10لمؤرخليفل468-05مصسوملثيلِشيلرمقلل  ،لحيسدلرشوطلحتٍصصل ىلاثورةلوس يسل ىخحًو

 .ووظول ىدسٌميلو ىلاثورةل إلحٌلىَةلومَلِاتلذكل
2
ل.ل،ل ىساىفل ذلمص01-89لمنلقاهونل04 ملادةلل 

3
صلالاقذعادل ىوظينمٌخقى،ل" دذاللل ىخو زنليفلؾقسل ىدس َريل"،مـاصولفعةل  ،لخامـةلؾحسل ىصحٌلنلمرية،لجباًة،للوظينلحوللؾقودل ٔاؾٌلللودورُاليفلثعٍو

 .ل60ل.،لص68-53.لص.ل،لص2012لمايل17لو16ًويمل
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لللللللٌللجنسلٔأًضالٔأنل ملرشعل جلز ئصيلثسذوليفلؾقسل ىخبٔمنيلوفصضل ىزت ماتلؿىللؿاثقل ملؤمنل

ولمالٔأوردٍليفل ملادةل و ملؤمنلهل،لودعطلىِال ىقسمل ىثاينلمنل ىحابل ٔاوللمنل ىهذابل ٔاول،لُو

ل.لمنلقاهونل ىخبٔمِيات25لٕ ىلل ملادةل12

للللللٌللٔأنل ملرشعل جلز ئصيلهؼملحقوقلو ىزت ماتلٔأظص فلؾقسلالاؾامتدل إلجياري،لؤأوردُاليفل

،ل45لٕ ىلل ملادةل19ل ىساىفل ذلمصلو ملخـٌقلابالؾامتدل إلجياري،لمنل ملادةل09-96 ىحابل ىثاينلىٔلمصل

فـىللٔأنل ملس خبٔحصلًٌزتملتسفؽليٌمؤحصلمداىفلماىَةلمقاتولحقلالاهخلاعلابٔاظول ملؤحصلويفل ملسةل

يفل ملقاتول.ل ملخلقلؿٌهيا،للٌللجيةلؿٌََلٔأًضال حملافؼةلؿىلل ٔاظول ملؤحصلوظَاهخَلذالللمسةل إلجيار

ًٌزتمل ملؤحصلتدسٌميل ٔاظول ملؤّحصلوفقاليٌمو ظلاتل ملخلقلؿٌهياليفل ىـقس،لوضٌلنل ملس خبٔحصلضسل

ؾَوبل ٔاظول ملؤّحصلٔأولهقائعَ
1

،لُشٍلمنلتـغلالاىزت ماتل ىيتلفصضِال ملرشعلؿىللٔأظص فلؾقسل

ل.الاؾامتدل إلجياري

للللللهالحغلمنلذالللثياولل ىرشوطل ىخـاقسًةل ىقاهوهَة،لٔأنل ملرشعلًخسذولؿادةليفل ىـقودليفل

وضؽل إلظارل ىخـاقسيلحبَرلاللميهنليٌمخـاقسٍنل خلصوجليفلؿالقهتمل ىخـاقسًةلؾنلُش ل إلظار،ل

وذكللسو ءلىلصضلحتقِقل ملعٌحةل ىـامةلٔأولٕ قامةل ىيؼامل ىـام،للٌللٔأنل ملرشعلًخسذولٔأًضالتوضؽل

ل.قو ؿسلقاهوهَةلثدِحلىٔلظص فل ملخـاقسةلخماىلهتا،لوابىخايللحصكلهلملحًصةل ىخرصفلوفقلٕ ر دهتم

ل

ل ملعٌةل ىثاين

ل ىرشوطل ىخـاقسًةل ملخـٌقةلتدٌؼميل خملاظص

للللللٌسـىلظصيفل ىـقسلتـسلثيؼميِملخملخٌفلالاىزت ماتل ىخـاقسًةلٕ ىللحٌلًةلوحتعنيلؿالقهتمل

،للإبماكهَلٔأنلًؤثصلؿىللثيلِشل ىـقس،لواللٍهونلذكللٕ الليفل  ىخـاقسًةلمنللكلحسث،همٌللاكنلمعسٍر

                                                           
 

1
ش لوفقاليٌٌلدةل   ،ل09-96لمنل ٔامصل38لابس خثٌاءل ىـَوبلو ىيقائطل ىيتلٌسمحل ىـصفلهبا،لوقسلؿمللهبال ملس خبٔحصلوقتلٕ جص ملؾقسلالاؾامتدل إلجياري،لُو

ل.ل ىساىفل ذلمص
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حسودل إلظارل ىخـاقسي،لحِرلميهنلىٔلظص فلٔأنلًخوقـالخمخٌفل خملاظصل ىيتلقسلحتسثلفذزول

ل.حبسنلسريلؿالقهتمل ىخـاقسًة

لللللويٌوقاًةلمنلخمخٌفلُشٍل خملاظصلًمتلٕ در جلرشوطليفل ىـقس،لجسمحلتضٌلنلحٌلًةل ىـالقةل

لٌللثخضمنلُشٍل ىرشوطلويفلحاةلل.ل ىخـاقسًةلمنللكلمالميهنلٔأنلًخـصضِالفِؤثصلؿىللثيلِشل ىـقس

 .وقوعل خلعص،لحتسًسلمسؤوىَةللكلظصف

لللللوؿٌََ،لفذيؼميل خملاظصل ىيتلقسلثخـصضليٌـالقةل ىخـاقسًةلًقذيضلٔأوالل ىوقاًةلمنلُشٍل خملاظصل

ل.لل( ىلصعل ىثاين)،لمثلثوزًـِالؿىلل ٔاظص فل ملخـاقسةل( ىلصعل ٔاول)

ل

ل ىلصعل ٔاول

  ىرشوطل ىخـاقسًةل ملخـٌقةلابىوقاًةلمنل خملاظصل

ل

الظصيفل ىـقس،ل للللختخٌفل خملاظصل ىيتلقسلثؤثصلؿىلل ىـالقةل ىخـاقسًة،لمفهنال ىيتلٍهونلمعسُر

،للٌللميهنلٔأنل(ٔأوال)فِؤثص نليفلثلَريلػصوفلوجمصايتلثيلِشل ىـقس،للوجسمىلابخملاظصل دل ذٌَةل

ل.(اثهَا)ٍهونلمعسرلُشٍل خملاظصلذاريجلؾنلٕ ر دةل ٔاظص ف،لفدسمىلابخملاظصل خلارحِةل

لل ىوقاًةلمنل خملاظصل دل ذٌَةل-ٔأوال

الظصيفل ىـقسلمالثـٌقلتـيرصل ًمثن للللللمنلٔأمهل خملاظصل دل ذٌَةلو ىيتلٍهونلمعسُر
1

لولش ل

ويٌوقاًةلمنلُشٍل خملاظصل.ل س خقص رل ذلمةل ملاىَةليٌمخـاقسٍنلوذاظةل ملسٍنليفل ىـالقةل ىخـاقسًة

                                                           
1
صيليفلؾقودل ٔاؾٌللل ىيتلثمتلتنيل ملخـامٌنيلالاقذعادًنيلهؼص لىضموهللؿىلل ىـالقةل ىخـاقسًةل ىيتلمنلصبهٔنالحتقِقلكاًةل قذعادًة  ،لًـخربل ًمثنلؾيرصلحُو

فاًمثنلقسلٍهونلؾصضةليٌخـسًولو ىخلَريلسو ءلاكنلذكلليفلؿسمل ىخيلِشل ىلكيلٔأول جلزيئ،لٔأول ىخبٔذريليفلدفؽل ًمثن،لمبـىنللكل ىـيارصل دل ذٌَةل ىيتلميهنلٔأنل

 .ثؤثصلؿىللثلريل ًمثنلٔأولثـسًهل
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،لوذكللمنلذالللٕ در جلرشوطل  دل ذٌَةلًـمول ٔاظص فلؿىللثيؼميل ىـقسلثضلكلًضمنل س خقص ٍر

ثـاقسًةلمنلذالىِالٌسـىلٔأظص فل ىـقسلٕ ىللضٌلنل س خقص رل ىـقسلؿامةلومجَؽلؾيارصٍ
1

،لحبَرل

ش لىيكلاللثـَقل ثخبٔقمللوثخهِفلُشٍل ىرشوطلمؽلثلريل خملاظصل ىيتلقسلثخـصضل ىـالقةل ىخـاقسًة،لُو

ل.لثيلِشلالاىزت ماتل ىخـاقسًةلىالكل ىعصفني

لللللُشٍل ىرشوطل ىخـاقسًةل ىيتلمتهّنلمنل ىخبٔقمللمؽل ىخلري تلو ىؼصوفلالاقذعادًةلو ىس َاس َةل

،لحبَرلles clauses d'adaptation contractuelle ىيتلثؤثصلؿىللٔأحسلٔأظص فل ىـقسلجسمىل

مٌشلٕ جص مل-لثضمنلىٔلظص فل ذلاًةلمنل خملاظصل ملصثحعةلتدٌلِشل ىـقس،لمفنلذالىِالجسمحلىٔلظص فل

تخوقؽل خملاظصل دل ذٌَةل ىيتلإبماكهنالٔأنلثـّعول ىـالقةل ىخـاقسًةلٔأولٔأنلختولتدٌلِشل-ل ىـقس

الاىزت مات
2

.  

 la clause de للللللمنلتنيلُش ل ىعيفلمنل ىرشوطل ىخـاقسًة،لجنسلرشطلثوقِفل ىـقسل

suspension du contratلحبَرلًخضمنلُش ل ىرشطل خملاظصل ىيتلًخوقـِالٔأظص فل ىـقسلو ىيتل،

قسلحتسث
3

،لفٕاذ لحتققل خلعصل ملخوقؽلو ملسرجليفل ىرشطلفٕانلذكللًؤديلٕ ىللثوقِفلثيلِشل ىـقسل

ذالللمسةلزمٌَةلمـَية
4
 .ل

للللللٔأماليفلمالخيطل خلعصل ملخـٌقلابس خقص رل ذلمةل ملاىَةليٌمسٍنليفل ىـالقةل ىخـاقسًة،لويٌوقاًةل

،لclauses de garantiesمنلُش ل خلعص،لميهنلىٔلظص فلٕ در جل ىرشطل ملخـٌقلابىضٌلانتل

ول ىلاثورةل ش لمالجنسٍليفللثريلمنلؾقودل ٔاؾٌللل ىيتلثربملتنيل ملخـامٌنيلالاقذعادًنيلنـقسلحتًو ُو

وؾقسلالاؾامتدل إلجياري،لٕ ذلكاىحالمالًلصضل دل ئنليفل ىـالقةل ىخـاقسًةلؿىلل ملسٍنلٕ ؾعائَلضٌلانتل

                                                           
1
مثنليفلؾقودل ىخجارةل دلوىَة،لمولَلؾحسل ىهصمي   ،لٔأظصوحةلىيَولدرخةلدلخور ٍليفل ىـٌوملختعطل ىقاهون،لخامـةلموىودلثٔبزريلثلريل ىؼصوفلؿىلل س خقص رلً 

ل.234.ل،لص2016مـمصي،ل جلز ئص،ل
2
 G. Nicolas, Essai sur ..., thèse précitée, p. 100. 

3
 M. Jacques et R. Jean-Christophe, Les principales clauses..., Op. cit., p. 1019.  

4
لطجتسرل إلصارة،لٔأهَلذالللمسةلثوقِفلثيلِشل ىـقس،لفٕانل ىعصفانلًٌزتمانلجلكل ىرشوطل ىخـاقسًةل ىيتلثوحةل ختاذلسٌوكلمـني،لنرشطل ىرسًةلورش  

  .ؿسمل مليافسة
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وثبٔمِياتلسو ءلاكهتلثبٔمِياتلخشعَةلٔأولؾًَِة
1

ش لحلسنلثيلِشل ىـقس ُشٍل ىضٌلانتل ىيتل.ل،لُو

ًلصضِال دل ئنلؿىلل ملسٍنلقسلحهونلٔأزياءلٕ جص مل ىـقسلٔأولٔأزياءلثيلِشٍ
2
ل.

للللمفنلذالللُش ل ىرشطل ىخـاقسي،لٍهونليدل ئنلحقلؿىلل ىضٌلنل ىـامليٌمسٍن
3

ش ليٌوقاًةل ،لُو

 .لمنلدعصلؿسمل س خقص رل ذلمةل ملاىَةليٌمسٍن

لللللفهٌللجيوزلىٔلظص فلٕ در جلرشوطلثـاقسًةليٌوقاًةلمنل خملاظصل دل ذٌَة،لميهنلهلمللشكللثوقؽل

ل.ل خملاظصل خلارحِةل ىيتلثـَقلثيلِشل ىـقس،لوابىخايللًخلقونلؿىللوضؽلرشوطلثـاقسًةليٌوقاًةلمهنا

ل

ل ىوقاًةلمنل خملاظصل خلارحِة-لاثهَا

للللللثخـسدلوثدٌوعل خملاظصل خلارحِةل ىيتلقسلثؤثصلسٌحالؿىللحسنلسريل ىـالقةل ىخـاقسًةل،لمفهنالمال

ل اكنلسخهبال قذعاداي،لس َاس َا،لٔأولجتاراي،لفداىخايللفٕانل ىـقسلٍهونلحتتلثبٔزريلثلريل ىؼصوف

ويٌوقاًةلمنلُشٍل خملاظصل خلارحِة،لًخلقل ٔاظص فلؿىللٕ در جلرشوطلهتسفل.ل خلارحِةل حملَعةلتَ

ٕ ىللثوقؽللكلدعصلمالقسلًخـصضلىـالقهتمل ىخـاقسًة،لهتسفلُشٍل ىرشوطليفلٍلٌِالٕ ىللمص حـةل

دٌوعلمضمونلُشٍل ىرشوطل ىخـاقسًةل ٔأحاكمل ىـقسل ذليلثبٔثصلمبوحةلثلريل ىؼصوفل خلارحِة،لًو

منلؾقسلآدصلحسةل ثلاقل ٔاظص فلوظحَـةللكلؾقس
4
مفهنالمالُولمذـٌقلتخـسًول ىـقسلتعلةل.ل

ل.ثٌقائَة،لومهنالمالُولمذـٌقلمبص حـةل ىـقس

                                                           
1
نل حلَازي   نل ىصمسيلٔأول ىُص  .لفاىضٌلانتل ىضرعَةلاكىهلاةللمثال،لٔأمال ىضٌلانتل ىـًَِةلاكىُص
متوًول ملؤسساتل ىعلريةلو ملخوسعةلؤأد ةلحسًثةلىرش ءل دلًونل ىخجاًرة،لَلوديلثضري 2 ة،لؾقسلحتوًول ىلاثورة،لوس َةلًل ،ل دلًو نل ىوظينلىٔلصلالل ىرتتًو

فاىضٌلانتل ىيتلحهونلٔأزياءلٕ جص مل ىـقسلحمتثوليفل ىخبٔمِياتل ىضرعَةلٔأول ىـًَِة،لٔأمالثكلل ىيتلحهونلٔأزياءلثيلِشل ىـقسلفذمتثوليفل":ل64.ل،لص2003 جلز ئص،ل

ـادلُش ل ملحٌفلؾيسل ىخحعَول ىلـًلليٌحقوقلمنل ملسٍن،ل  حلقلؿىلل ىضٌلنل ىـامليٌمسٍنلًـينل قذعاعلمدٌفلمايللخيعطلىخلعَةل خملاظصل ىيتلميهنلوقوؾِالًو

ل.لتخرصف.ل"لٌللميهنلٔأنلحمتثولُشٍل ىضٌلانتلٔأزياءلثيلِشل ىـقسليفلحقل دل ئنليفل ىصقاتةلىضٌلنلوملـصفةلمسىل هخؼامل ملـامالتل ىيتلًقوملهبال ملسٍن

3
 G. Nicolas, Essai sur ..., thèse précitée, p. 126. 

 
ل.5.ل،لص2007،لد رل جلامـةل جلسًسةليًٌرش،ل إلسهٌسًرة،لٔأثصلثلريل ىؼصوفليفلؾقودل ىخجارةل دلوىَة،لرشًفلدمحملقيام  4
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للللللفاىرشوطل ىخـاقسًةل ملخـٌقةلتخـسًول ىـقسلثٌقائَالهتسفلٕ ىللثـسًول ىـقسلورشوظَلتعلةل

ثٌقائَةلدونلثسذول ٔاظص فلذاللل ىخـسًو
1
 la منلتنيلُشٍل ىرشوطلرشطل ىخقُِسل ىيقسيل.ل

clause d'indexation
2

ل.،لُش ل ىرشطلمذـٌقلابس خقص رلؾيرصل ًمثنليفل ىـالقةل ىخـاقسًة

لللللفب ىَةل ىخقُِسل ىيقسيليهلوس َةللقاهوهَةل ثلاقِةلًٌجبٔلٕ ًهيال ملخـامٌونلالاقذعادًونلمنلٔأخول

ضٌلنل س خقص رل ًمثنليفل ىـقس،لحِرلٍهونلُش ل ٔاذريلقاتوليٌمص حـةلثٌقائَالدونلثسذول

 ٔاظص ف،لوذكللمنلٔأخولثس ركلدعصل هنَارلقميةلمعةلل ىوفاء
3
ش ل ىرشطلًخلقلمؽلرشطل ىسملل.ل ُو

لٔأولمالٌسمىلثرشطل إلتقاءلؿىلل ىقميةلرمغلثلريل ىـمةل،لla clause d'échelle mobile ملخحصكلل

حِرلًٌجبٔل ٔاظص فلٕ ىللُشٍل ىرشوطلىضٌلنل س خقص رل ىـالقةل ىخـاقسًةلمنلذالللحـولؾيرصل

ل. ًمثنلًخلريلتخلريل ىؼصوفل ملؤثصةليفل ىـقس

للللللثـمتسلُشٍل ا ىَةلؿىللؾيرصٍنل زينيلحيسد نلمس حقاليفل ىرشطل ىخـاقسي،لفِجةلٔأواللؿىلل

 ٔاظص فلحتسًسلمثنل ىوفاءلؾيسلحٌولل ٔاخولو ىيطلؿٌََلرص حةليفل ىـقس،لمثلًٌجئونلٕ ىلل

الاؾامتدلؿىللمؤرشلٌسمىل ىصمقل ملصحـيلهللؿالقةلمدارشةلتـيرصل ًمثن،لفميهنلهلملمثاللثقُِسلمثنل

حمول ىخـاقسلمبادةلٔأوىَةلمضاهبةلىِاليفل ىسوق،لوكاىحالمالًٌجبٔل ٔاظص فلٕ ىللالاؾامتدلؿىللمؤرشل

سـصل ذلُةلٔأولسـصلمعةللٔأحٌحَةلهكؤرشليٌخقُِس،لوذكللمنلٔأخول حللاظلؿىلل س خقص رل ًمثنلمنل

دعصل هنَارل ىـمةل
4

للل  .لل

                                                           
1
 .5.ل،لصمصحؽلساتق،ل...ٔأثصلثلريل ىؼصوفرشًفلدمحملقيام،ل  

2 M. Jacques et R. Jean-Christophe, Les principales clauses ..., op. cit., p. 499: « la clause d'indexation est surtout 

utile:  

- en période d'instabilité monétaire lorsque la monnaie se déprécie et lorsque la somme due est exigible à terme;  

- dans les pays où l'inflation est sensible aux variations et régresse dans des époques de stabilisation monétaire;  

- pour les produit dont la valeur d'une composante est changeante.».   
3
  .240.ل،لمصحؽلساتق،لص...ل ىؼصوفٍصثٔبزريلثف،للؾحسل ىهصميهموك  

4
ثمتلمعٌَةلمص حـةل ًمثنلمنلذالللرشطل ىخقُِسل ىيقسيلابثلاقل ٔاظص فل":ل242لول241.ل،لص ملصحؽلهلسَ،ل....ل ىؼصوفٍصلثٔبزريلثف،مولَلؾحسل ىهصمي  

 ملخـاقسةلوابؾامتدمهلؿىللمؤرشلمـني،لووفقالملـادةللرايضَةلحتسدلحتسًس لدقِقالمنلقدول ٔاظص ف،لفمبجصدلثلريل ىؼصوفل حملَعةلابىـقسلو ملؤثصةلؿىللؾيرصل

ةلمـَيةلثخحسدلوفقاليٌمثنل ٔاظًللو ًمثنل  ًمثنلاكرثلاعلسـصل ملو دل ٔاوىَة،لٔأول خنلاضل ىـمةلل ملـمتسةليفل ىـقس،لفِخلريل ًمثنلوفقاليٌمؤرشل حملسدلوتًس حةلمئًو

 .تخرصف ." حلايللتـسلثلريل ىؼصوفل ملؤثصةليفل ىـقس
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للللللٔأمال ىرشوطل ىخـاقسًةل ملخـٌقةلمبص حـةل ىـقسلو ىيتلهتسفلٕ ىللٕ ؿادةلثـسًول ىـقسلؾنلظًصقل

ل.ل،لفاىخـسًولُيالاللًمتلتعورةلثٌقائَةla clause de hardshipٕ در جلرشطلٕ ؿادةل ىخلاوضل

خلقونلفَِلؿىللٕ ؿادةل:ل"تبٔهَ لللللًـصفلرشطلٕ ؿادةل ىخلاوض رشطلًسرخَل ٔاظص فليفل ىـقسلًو

 ىخلاوضلفاميلتُهنملؾيسمالثقؽلٔأحس ثلمنلظحَـةلمـَية،لحيسدُال ٔاظص فليفل ىـقس،لسو ءليفلهلسل

 ىرشطل ىو ردليفل ىـقسلٔأوليفل ثلاقلمذعو،لوحهونلُشٍل ٔاحس ثلمس خقةللؾنلٕ ر دهتملوثوقـاهتمل

هونلمنلظحَـهتال إلذالللتخو زنل ىـقسلوٕ ظاتةلٔأحسل ملخـاقسٍنلترضرلفادح .لؾيسلٕ جص مل ىـقس،لٍو

و ىِسفل ذليلٌسـىل ىرشطلٕ ىللحتقِقَلُولثـسًولٔأحاكمل ىـقسلتعًصقلٕ ؿادةل ىخلاوضلتنيل

 ٔاظص فلحىتلًامتىشلمؽل ىؼصوفل جلسًسةلوٕ ز ةللؿسمل ىـس ةللتنيلالاىزت ماتل ىيتلجس حختلفهيال

."ُشٍل ىؼصوف
1
ل.ل

 ثلاقل ٔاظص فلؿىللٕ ماكهَةلثـسًول ىـقسليفلحاةللثلريل:ل"لتبٔهOPPETITَلللللللٌللؾصفَل ٔاس خاذل

 ىؼصوفلثضلكلميسلابىـيارصل ٔاساس َةليٌـقسلؾٌللمتل الثلاقلؿٌََلؾيسل ىخـاقس،لممالخيولتخو زهَل

سخةلرضر لحس اميلٔاحسل ملخـاقسٍن ."ٌو
2
 .ل

منلذالللُشٍنل ىخـًصلنيلهالحغلوحودلؾيرصلثلريل ىؼصوفلهدِجةلىوقوعلٔأحس ثلمس خقةلل     

ؾنلٕ ر دةل ٔاظص ف،لٔأٍنلجنسٍلٔأًضاليفلملِومل ىقوةل ىقاُصة
3

،لفرشطلٕ ؿادةل ىخلاوضلخيخٌفلؾنل

ل. مللِومل ىخقٌَسيليٌقوةل ىقاُصة،لٕ اللٔأهَلًخقاربلمؽل مللِومل حلسًرلىِا

لللللفدامللِومل ىخقٌَسيليٌقوةل ىقاُصةل ىيتلويفلحاةللوقوعل حلسثلكريل ملخوقؽلوكريلممهنل دلفؽل

ش لمالوردليفل و ملس خقولؾنلٕ ر دةل ٔاظص فلفٕانلذكللًؤديلمدارشةلٕ ىلل س خحاةللثيلِشل ىـقس،لُو

                                                           
1
 .ل38.ل،لمصحؽلساتق،لص...لٔأثصلثلَريل ىؼصوف،رشًفلدمحملقيام  

2
 V.B. OPPETIT, L'adaptation des contrats internationaux aux changement de circonstances: la clause de hardship, 

J. D. I, 1974, N° 4, p. 798. لرساةللمقسمةلىيَولصِادةلحسودل ٔاذشلتلهصةلٕ ؿادةل ىخلاوضليفل ىـقس،لدر سةلمقارهة،لُينلؾحسل يٌعَفل:هقاللؾن،

.22.ل،لص2015 دللخور ٍليفل ىقاهونل ىـام،لخامـةلٔأيبلجهصلتٌقاًس،لثٌمسان،ل  
3
.لمفلِومل ىقوةل ىقاُصةلُوللكلحسثلكريلمذوقؽلوكريلممهنلدفـَ،لوذارجلومس خقولؾنلٕ ر دةل ٔاظص فلإبماكهَلٔأنلًؤثصليفل ىـقسلفِزولابالىزت ماتل ىخـاقسًة  

 .ل72.ل،لمصحؽلساتق،لص...ٔأثصلثلري،لمولَلؾحسل ىهصمي:ل هؼص
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لمنل ىخقٌنيل ملسينل جلز ئصي121 ملادةل
1

،لفاىيدِجةل ىيتلٍصحهبالوقوعل ىقوةل ىقاُصةليهل هلساخل ىـقسل

تقوةل ىقاهون،لوالاهلساخلُول حناللل ىـقسل ىخحاديللتقوةل ىقاهونلهؼص لالهقضاءلالاىزت ملثسخةل

ٔأحٌيب
2
ش لؿىللؾهسل ىيدِجةل ىيتلٍصحهبالوقوعل حلسثليفلػولرشطلٕ ؿادةل ىخلاوض،لحبَرلالل.ل ُو

ل.لحصىقلٕ ىلل س خحاةلل ىخيلِش

لللللٔأمالابمللِومل حلسًرليٌقوةل ىقاُصة،لوهؼص ليٌخعورلالاقذعاديلمنلهجة،لوإلؾعاءلجماللٔألربل

يٌحًصةل ىخـاقسًةلىٔلظص فلمنلهجةلٔأدصى،لفقسلٔأظححلملِومل ىقوةل ىقاُصةلًدسملابملصوهةلؿىلل

ؾهسل مللِومل ىخقٌَسيل ذليل جسملابىثحات،لوهدِجةلذلكللفاللًؤديلوقوعل حلسثلٕ ىللالاس خحاةلل

 ملعٌقةلىخيلِشل ىـقس،لتولٌسـىلظصيفل ىـقسلٕ ىلل ىـمولمنلٔأخول حللاظلؿىلل ىـالقةل ىخـاقسًةلملال

متثهللمنلٔأمهَةل قذعادًةلىلكهيٌللوذكللمنلذالللٕ ؿادةل ىخلاوضليٌخرلِفلمنلثحـاتلوأآثرل ىقوةل

الًيرصفلمدارشةلإلهناءل ىـالقةل ىخـاقسًة،لتولًدِحلٕ ؾٌلىِالٕ ماكهَةلثـسًول  ىقاُصة،لفمللًـسلٔأثُص

 ىـقس
3

يالًخقاربل مللِومل حلسًرليٌقوةل ىقاُصةلمؽلٕ ؿادةل ىخلاوض فداىخايللٔأظححلإبماكنلٔأظص فل.ل،لُو

ش ليٌوقاًةلمنللكلla clause de la force majeure ىـقسلٕ در جلرشطل ىقوةل ىقاُصةل ،لُو

ل.حسثلذاريجلقسلًقؽلفِؤثصلؿىللثيلِشلالاىزت ماتل ىخـاقسًة

لللللفدـسلثًدبٔلوثوقؽل ٔاظص فل ملخـاقسةلىلكل خملاظصل دل ذٌَةلو خلارحِةل ىيتلقسلثخـصضلؿالقهتمل

 ىخـاقسًةلمنلذالللٕ در جلرشوطليفل ىـقسليٌوقاًةلمهنا،لفٕاهَلمنل ىرضوريلثوزًؽلثحـاتلُشٍل

ش لىضٌلنل ىسريل حلسنلىخيلِشل ىـقس ل. خملاظصليفلحاةللوقوؾِالوحتسًسلمسؤوىَةللكلظصف،لُو

ل

ل

ل

                                                           
1
يلسخل":لؿىللٔأهَ.لج.لم.للمنلت121ثيطل ملادةل   يفل ىـقودل ملٌزمةليٌجاهحنيلٕ ذ ل هقىضل ىزت ملثسخةل س خحاةللثيلِشٍل هقضتلمـَلالاىزت ماتل ملقاتةللًو

 .ل" ىـقسلحبنكل ىقاهون
 .ل439.ل،لص2008،لمومفليًٌرش،ل جلز ئص،لالاىزت مات،ل ىيؼًصةل ىـامةليٌـقس،لفِاليللؿًلل 2
3
 .37.ل،لمصحؽلساتق،لص...حسودل ٔاذش،لُينلؾحسل يٌعَف  
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ل ىلصعل ىثاين

ل ىرشوطل ىخـاقسًةل ملخـٌقةلتخوزًؽل خملاظص

ل

لللللإبماكنل ٔاظص فل ملخـاقسةلثوقؽلهخاجئلؿسملثيلِشل ىـقس،لسو ءلاكنلذكللٔاس حابلد ذٌَةلٔأول

ذارحِة،لفِمتل الثلاقلؿىللٕ در جلرشوطلثـاقسًةلمذـٌقةلتخوزًؽل خملاظص،لحمتثوليفل ىرشطل جلز يئل

ل.(اثهَا)،لويفلرشطل ملسؤوىَةل(ٔأوال)

ل

 ىرشطل جلز يئ-ٔأوال
1
  la clause pénale ل

للللللقسلًخلقلظصفال ىـقسلمس حقالؿىللمقس رل ىخـًوغل ملس خحقليفلحاةللؿسملقِامل ملسٍنلابىزت مَ،ل

ش ل ىخـًوغلٍهونليفلحاةللؿسملثيلِشلالاىزت مات،لٔأوليفلحاةلل ىخبٔدصليفلثيلِشُا،لُش ل الثلاقل ُو

مقسمالؿىلل ىخـًوغلٌسمىلابىرشطل جلز يئ،لفِسرجلؿادةلنرشطلمضنلرشوطل ىـقسل ٔاظًل،لوقسل

ٍهونليفل ثلاقلالحقليٌـقس
2
ل.

للللللوىيكلًـخربللكل ثلاقلؿىلل ىخـًوغلرشظالحز ئَا،لفُضرتطلٔأنلًربملقدول إلذالللابىخيلِش،ل

ٔأمالٕ ذ لمتل الثلاقلتـسل إلذالل،لفِش لٌسمىلثعاحلالوىُسلرشظالحز ئَا
3
ل.

للللللفاىرشطل جلز يئلٕ ذ لٍهونلابثلاقلظصيفل ىـقسلؿىللحتسًسلقميةل ىخـًوغلمس حقالٕ ذ لٔأذول

 ملسٍنلتدٌلِشل ىـقسلسو ءلثيلِش للكَالٔأولحزئَالٔأولثبٔدصليفلذكل،لوىقسلٔألسل ملرشعل جلز ئصيلؿىلل

                                                           
1
ولحز ءلىـسملثيلِشل ىـقس.لٌسمىللشكللابىخـًوغل الثلايق،لٔأيلٍهونلابثلاقل ٔاظص فل ملخـاقسة    .لُو

2
 .ل851.ل،لص1968،ل جلزءل ىثاين،لد رل ًهنضةل ىـصتَة،ل ىقاُصة،ل ىوس َطليفلرشحل ىقاهونل ملسين،ل إلزحاتلوأآثرلالاىزت م،لؾحسل ىصز قلٔأمحسل ىس هنوري  

3
ؽل ىـقس،لحسيلالةللٔأمحس   لٔأيبلجهصلخامـةليفلقاهونلمسؤوىَةل ملِيَني،ل ملاحس خري،لمشمصةلىيَولصِادةلسٌعةل ىقايضليفلثـسًولالاىزت مل ىخـاقسيلوثعًو

.ل146.ل،لص2012تٌقاًس،لثٌمسان،ل
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جيوزليٌمخـاقسٍنل:"لمنل ىخقٌنيل ملسينل جلز ئصيلٕ ذلهعتلؿىللٔأه183َمرشوؾَخَلمنلذاللل ملادةل

ل.ل..."ٔأنلحيسد لمقسمالقميةل ىخـًوغلابىيطلؿٌهياليفل ىـقسلٔأوليفل ثلاقلالحق

يفلجتيُةل ملخـاقسٍنل-لٕ ذلثخضميَلٔأكٌةلؾقودل ٔاؾٌلل-للللللحوكنلٔأمهَةلٕ در جل ىرشطل جلز يئل

ةللو ملـقسةلوذكلليفلحاةللجلوءمهلٕ ىلل ىقضاءلىعٌةل ىخـًوغلحص ءلؿسملثيلِشل  إلحص ء تل ىعًو

اللهؼص ليٌمص حول خملخٌلةل ىيتلمتصلهبال خلعومةل ىقضائَةلمنل  ىـقس،لفقسلثبٔذشلُشٍل ىـمٌَةلوقذالظًو

رفؽل دلؾوىلٕ ىللكاًةلظسورل حلنكلفهيا،لزايدةلؿىللذكلل ملعاًرفل ىقضائَةل مللكلة،لفداىخايلل ثلاقل

 ٔاظص فلؿىللٕ در جل ىرشطل جلز يئليفل ىـقسلًوفصلهلمل ىوقتلو ملال،لوٕ ر دهتمليهل ىيتلحتسدلمدٌفل

لٌللحمتثولٔأمهَةل ىرشطل جلز يئليفلحرل ملسٍنلؿىللثيلِشل ىزت مَلؿىللٔأهكول.ل ىخـًوغل ملس خحق

وخَلليكلًخلادىلدفؽلمدٌفل ىخـًوغ
1

ش لمالًٍزسلمنل ىقوةل ملٌزمةليٌـقس ل.،لُو

ل

  la clause de responsabilitéرشطل ملسؤوىَةل-لاثهَا

لللللًخضمنلرشطل ملسؤوىَةلثوزًؽلثحـاتل خملاظصل ىيتلقسلثؤثصلؿىللثيلِشل ىـقس،لفِمتلحتسًسل

مسؤوىَةللكلظصفليفل ىـالقةل ىخـاقسًة،لولقسلٔألسل ملرشعل جلز ئصيلؿىللمرشوؾَةلرشطل

جيوزلىٔلظص فلؿىلل":للمنل ىخقٌنيل ملسينل جلز ئصي،لحِرلثيط178 ملسؤوىَةلمنلذاللل ملادةل

ولشكللجيوزل الثلاقلؿىللٕ ؾلاءل ملسٍنلمنل.لٔأنلًخحمول ملسٍنلثحـةل حلادثل مللاحئلٔأول ىقوةل ىقاُصة

ٔأًةلمسؤوىَةلثرتثةلؿىللؿسملثيلِشل ىزت مَل ىخـاقسي،لٕ اللمالًًضٔبلؾنلقضَلٔأولؾنلدعٔبٍل جلس ميل

كريلٔأهَلجيوزليٌمسٍنلٔأنلٌضرتطلٕ ؾلاءٍلمنل ملسؤوىَةل ىيامجةلؾنل ىلشلٔأمل خلعٔبل جلس ميل ذليلًقؽل

حعوللكلرشطلًقيضلابإلؾلاءلمنل ملسؤوىَةلؾنل منلٔأصزاصلٌس خزسهممليفلثيلِشل ىزت مَ،لًو

ل.ل." ىـمول إلحص يم

                                                           
1
ليفل ىقاهونلختعطلؾقودل ملاحس خري،لمشمصةلىيَولصِادةل ىرشطل جلز يئلوسٌعةل ىقايضليفلثـسًهللؿىللضوءل ىقاهونل ملسينل جلز ئصي،لقارسلتوجهص  

 .22.ل،لص2015ومسؤوىَةلمسهَة،لخامـةل حلاجلخلرض،لابثية،ل
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لللللًؼِصلمنلذالللهطل ملادةلٔأنلرشطل ملسؤوىَةلٍهونلابثلاقل ٔاظص فلؿىللثـسًولمسؤوىَةل

ـسلابظالليفلحاىيتل ىلشلٔأول خلعبٔل جلس مي فميهنلثـسًول.ل ملسٍنلسو ءلابىدضسًسلٔأول ىخرلِف،لًو

هؼامل ملسؤوىَةل ىخـاقسًةلؾنلظًصقل الثلاقلتنيلظصيفل ىـقس،لفقسلًخلقانلؿىللٕ ؾلاءلٔأحسٌُللمنل

مسؤوىَةلؿسملثيلِشل ىـقسلٔأول ىخبٔدصليفل ىخيلِش،لٔأولؿىللحتسًسلمسؤوىَةلٔأحسٌُلليفلحاةللوقوعل

دعصلإبماكهَل ىخبٔزريلؿىللثيلِشل ىـقس
1

ل.لل

 

ل ملححرل ىثاين

  ىرشوطل ىخـاقسًةل ملخـٌقةلتدسوًةل ىزن ؿات

لللللمنلتنيلٔأمهل ىـقداتل ىيتلميهنلٔأنلثو خَل ٔاظص فل ملخـاقسةلو ىيتلقسلثربزلٔأزياءلثيلِشل ىـقس،ل

خَ لمنلٔأخولذكللٌسـىلظصيفل؛يهلوضوءلىز علمالفاميلتُهنم،لمثل ىححرلؾنلمَلِةل ىوقاًةلمٌَلوجسًو

 ىـقسلٕ ىللجتيةلحعوللىز علتُهنم،لهبسفلحتعنيل ىـالقةل ىخـاقسًة،لو حللاظلؿىلل ىسريل حلسنل

ىخيلِشل ىـقسلوفقالملال ثلقلؿٌََل ٔاظص ف،لوذكللمنلذالللٕ در جلرشوطلثـاقسًةلمذـٌقةلابس خقص رل

الساتقا-و س متص رل ىـالقةل ىخـاقسًةل ٕ اللٔأهَلويفللثريلمنل ٔاحِانلاللميهنلجتيةلحسوثل-للٌللمتلذمُص

ش لقسلٍصحؽلىـسةلؾو مو ل.ىز علتنيلظصيفل ىـقس،لُو

ةل لللللثسرجلكاىحاليفل ىـقسلرشوٌطلثخـٌقلتدٌؼميلحاالتلؿسملثيلِشل ىـقسلٔأولؿسملحصخَ،لوتدسًو

 ىزن ؿاتليفلحاةللوقوؾِا،لفِخلقل ٔاظص فلمس حقالؿىلل جلز ء تل ملقصرةلولش لؿىللحتسًسل جلِةل

ةل  خملّوةللحبول ىزن عل ذليلقسلًًضبٔ،للٌللميهنلهلملويفلحاةللؿسملٕ در جل ىرشطل ملخـٌقلتدسًو

ل.ل ىزن ؿات،لوؾيسلوحودلىز علقامئ،ل الثّلاقلؿىللحتسًسل جلِةل خملخعةلحبّولىز ؾِم

                                                           
1
  T. François et S. Philippe et L. Yves, Droit civil, les obligations, 11

e
 éd., Dalloz. Paris, 2013, p. 659 et suite.  
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ةل ىزن ؿاتلثياولل ىرشوطل مليؼمةليٌجز ء تل ىخـاقسًةل للللثخعٌةلدر سةل ىرشوطل ملخـٌقةلىدسًو

،لمثلحتسًسل جلِةل خملخعةلحلول ىزن عل( ملعٌةل ٔاول)يفلحاىيتلؿسملحصةل ىـقسلٔأولؿسملثيلِشل ىـقسل

 .ل( ملعٌةل ىثاين)

ل

ل ملعٌةل ٔاول

لل ىرشوطل ىخـاقسًةل مليؼمةليٌجز ء تل ىخـاقسًة

للللللابىيؼصلٕ ىللقاؿسةلحّصًّةل ٔاظص فليفلحتسًسلٔأحاكمل ىـقس،لوابؾخحارلٔأنل ىـقسلرشًـةل

لٕ اّلل؛ ملخـاقسٍن،لفأاظولٔأْنلًُيلََّشل ىـقُس،لفٕاًذ لؿىلل ىعصفنيلثيلِشلٔأحاكمَلؿىلل ىيّحول ذليل ثّلقالؿٌََ

ٔأهَّلويفللثريلمنل ٔاحِان،لقسلاللًمتلثيلِشل ىـقس،لفًِضبٔلىز علفاميلتُهنم،لفِخّلقل ٔاظص فلؿىللثيؼميل

هونلمنلذالللٕ در جلرشطلثـاقسيليٌيؼصليفل جلز ء تل ملقّصرة،لفٌهونلٔأماملحاىخني،ل ذكل،لٍو

ل.ل( ىلصعل ىثاين)،لولش لحاةللؿسملثيلِشل ىـقسل( ىلصعل ٔاول)حاةللؿسملحصةل ىـقسل

ل

ل ىلصعل ٔاولل

للثيؼميلحاالتلؿسملحصةل ىـقس

لللللميهنلٔأنلٍهونلسخةلوضوءلىز علتنيل ملخـاقسٍنلُولؿسملحصةل ىـقس،لويفلُشٍل حلاةللقسلًثارل

ُش ل ىزن علسو ءلمنلٔأحسل ٔاظص ف،لٔأولمنل ىقايض،لٔأولحىتلمنل ىلري
1
للل  .ل

لللللًـخربل ىحعالنلحز ءلؿسملحصةل ىـقس،لفِول جلز ءل ذليلفصضَل ىقاهونليفلحاةللؿسملثوفّصلرمنل

منلٔأراكنل ىـقس،لٔأولرشطلمنلرشوطلحصخَ،لفاللٍهونليٌـقسلٔأثصلابىًس حةلىٔلظص فل ملخـاقسة،لوالل

                                                           
1
 GRAS Nicolas, Essai sur les clauses...., thèse précitée, p. 250.ل 
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نل ىـقس،لفٕاذ ل.لابىًس حةلٕ ىلل ىلري وختخٌفلقوةل جلز ءلابدذالفلهوعل ىقاؿسةل ىيتلمللحص عليفلحهٍو

اكهتل ملعٌحةل حملمَةليهلمعٌحةلؿامة،لاكنل ىحعالنلمعٌقا،لفاللٍهونليٌـقسلوحود،لٔأمالٕ ذ لاكهتل

 ملعٌحةل حملمَةليهلمعٌحةلذاظة،لفِهونلحِيئشل ىحعالنلوسخِّا
1
ُش لوقسل ؾمتسل ملرشعل جلز ئصيل.ل

ؿىلل ىخقس ميل ىثيايئليٌحعالن
2

و ىحعالنل ىًس يبلٔأيلقاتٌَةل ىـقسلل(ٔأوال)،لمفزّيلتنيل ىحعالنل ملعٌقل

ىإلتعال
3
ل.(اثهَا)ل

ل

ل ىحعالنل ملعٌقل-لٔأوال

للللللٍهونل ىحعالنلتعالانلمعٌقالٕ ذ لختٌفلفَِلرمنلمنلٔأراكنل ىـقس،لؤأراكنل ىـقسلزالزةلويهل

.ل ىرت يض،ل حملو،لو ىسخة،لٕ ضافةلٕ ىللرمنل ىضلكَةليفل ىـقودل ىيتلثخعٌةل ختاذلصالكلمـَيا

فرشوطل ىرت يضلثعاتقل إلر دثني،لورشوطل حملولٔأنلٍهونلممهٌا،لمـَيا،لومرشوؿا،لورشطل

 ىسخةلٔأنلٍهونلمرشوؿا،لفٕاذ ل دذّولرشطلمنلُشٍل ىرشوطلاكنل ىـقسلابظاللتعالانلمعٌقا
4
ل.

لللللفاىحعالنل ملعٌقلجيـول ىـقسلمـسومالكريلموحود،لفداىخايللاللًًذجلٔأّيلٔأثصلقاهوين،لوجيوزلىلكل

ذيلمعٌحةلٔأنلًعٌةلُش ل ىحعالن،للٌللجيوزليٌقايضلٔأنلحينكلتَلمنلثٌقاءلهلسَلدونلظٌة
5
،ل

فِولًخـٌقلابىيؼامل ىـام،لفاللجيوزلىٔلفص دل الثلاقلؿىللذالفَ،لفاىـقسل ىحاظولتعالانلمعٌقالاللحصدل

ش لوفقالملالوردليفل ملادةل ٕ ذ لاكنل"ل:للمنل ىخقٌنيل ملسينل جلز ئصيلٕ ذلثيّطلؿىل102ؿٌََل إلخازة،لُو

متسكلهبش ل ىحعالن،لويٌمحوكةلٔأنلثقيضلتَل  ىـقسلابظاللتعالانلمعٌقا،لخازلىلكلذيلمعٌحةلٔأنٍل

ل.لل...."منلثٌقاءلهلسِا،لواللٍزولل ىحعالنلابإلخازة

                                                           
1
ل جلزءل ٔاول،ل ىعحـةل ىسادسة،لدًو نل ملعحوؿاتل جلامـَة،ل جلز ئص،ل ىيؼًصةل ىـامةلىالىزت م،ل ىخرصفل ىقاهوين،ل ىـقسلو إلر دةل مليلصدة،،لتٌحاجل ىـصيبل 

 .ل171.ل،لص2008
2

 .ل324.ل،لمصحؽلساتق،لص...الاىزت مات،للؿًلفِاليل 
3
،للٌللٔأوردلٔأحاكمل ىحعالنل ملعٌقلمنلذاللل ملادةل.ج.لم.للمنلت101لٕ ىلل99ىقسلٔأوردل ملرشعل جلز ئصيلٔأحاكمل ىحعالنل ىًس يبلمنلذاللل ملو دلمنل  

 .لىٔلحاكمل ملضرتلةلتنيل ىحعالنل ىًس يبلو ىحعالنل ملعٌق.لج.لم.للمنلت105لٕ ىلل103،لوقسلدّعطل ملو دلمنل.ج.لم.للمنلت102
4
،ل جلزءل ٔاول،لد رل ًهنضةل ىـصتَة،ل ىقاُصة،ل ىوس َطليفلرشحل ىقاهونل ملسين،لهؼًصةلالاىزت ملتوخَلؿام،لمعادرلالاىزت م،لؾحسل ىصز قلٔأمحسل ىس هنوري  

.لل489.لص،ل1968
5
.ل،لص1993،ل ىعحـةل ىثامٌة،لدًو نل ملعحوؿاتل جلامـَة،ل جلز ئص،ل ىيؼًصةل ىـامةلىالىزت م،لمعادرلالاىزت مليفل ىقاهونل ملسينل جلز ئصي،لؿًللؿًللسٌامين  

.لل77
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ل ىحعالنل ىًّس يبل-لاثهَا

حقىللشكللمالمللًعـنل  لللللٍهونل ىـقسلابظاللتعالانلوسخِالٔأولقاتاللىإلتعال، ٕ ذ ل هـقسلحصَحالًو

فِهونل ىـقسلقاتاللىإلتعاللٕ ذ لاكنلرضالٔأحسل ىعصفنيلمضوابلتـَةلمنل.للٔأحسل ملخـاقسٍنليفلحصخَ

ؾَوبل إلر دة،لاكىلٌط،ل ىخسىُس،ل إلمص ٍلٔأولالاس خلالل،لٔأولاكنلانقطلٔأٌَُة
1
ويفلُش ل حلاةلل.ل

َّةلرضاٍ،لٔأيلملعٌحةل ملخـاقسل ىياقطل ٔاٌَُة،لٔأولملنلوقؽليفل ٍهونلظٌةلٕ تعالل ىـقسلملنلُؾ

كٌطلٔأوليٌمسىّسلؿٌََ،لٔأوليٌُمهَصٍ،لٔأولملنل س ُخلّو،لفٕانلصاءلٔأحسل ملخـاقسٍنلٔأخازل ىـقس،لفِعححل

،لواللجيوزليٌقايضلٔأنلحينكلابإلتعاللمنلثٌقاءلهلسَ  ىـقسلقامئالحصَحالمٌخجالاآثٍر
2

،لٔاّنل ىحعالنل

ش لمالٔأوردثَل ملادةل :للمنل ىخقٌنيل ملسينل جلز ئصي،لٕ ذلثيط100 ىًس يبلىُسلمنل ىيؼامل ىـام،لُو

ل.ل...."ٍزوللحقلٕ تعالل ىـقسلابإلخازةل ىرصحيةلٔأول ىضميَة"

لللللللُش لوخيخفل ىحعالنل ملعٌقلؾنلقاتٌَةل ىـقسلىإلتعاللمنلؿسةلهو يح،لمفنلحِرل ملعٌحة،ل

فاىحعالنل ملعٌقلقو مَل ملعٌحةل ىـامة،لوىِش لفِولاللٍزوللابإلخازة،لوجيوزلىلكلذيلمعٌحةلٔأنل

ٍمتسكلتَ،لٔأمال ىحعالنل ىًس يبلفقو مَل ملعٌحةل خلاظة
3

،لوىعاحهبالٔأنلٍمتسكلإبتعالل ىـقس،ل

ل.لوميهنلهللٔأنلًخزىللؾنلذكللابإلخازة

لللللللللٌللٔأنلقاتٌَةل ىـقسلىإلتعاللختخٌفلؾنل ىحعالنل ملعٌقلقدول حلنك،لذكللٔأنل ىـقسل ىحاظول

تعالانلمعٌقالكريلموحودلمنلتس ًخَلفِولمـسوم،لواللًرتثةلؿٌََلٔأيلٔأثصلقاهوين،ليفلحنيلٔأنل ىـقسل

ل ىقاهوهَةلذاللل-للٕ ذلوضبٔلحصَحا-ل ىقاتولىإلتعال،لٍهونلقامئًالقدول حلنكلابإلتعال ومٌخجًالىلكلأآثٍر

ُشٍل ىلرتة،لىهنلمىتلقيَُضلإبتعاهل،لظارلاكىـقسل ىحاظولتعالانلمعٌقالمٌشلتس ًخَلتبٔثصلرحـي
4
ل.ل

                                                           
1
ل.ل321.للمصحؽلساتق،لص،...الاىزت مات،لفِاليللؿًل  

2
  .78.للمصحؽلساتق،لص،.... ىيؼًصةل ىـامة،لؿًللؿًللسٌامين  
3

 .240.ل،لمصحؽلساتق،لص...حماوةللمنلٔأخو،لوسريلرفِق 
4
  .78.للمصحؽلساتق،لص،.... ىيؼًصةل ىـامة،لؿًللؿًللسٌامين  
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للللللللٌللٔأهَلميهنلثعحَحل ىـقسل ىقاتولىإلتعال،لفزيوللابىخقادم،ليفلحنيلٔأنل ىـقسل ىحاظولتعالانل

معٌقالاللميهنلثعحَحَ،لواللٍزوللابىخقادملٕ اللٔأنلدؾوىل ىحعالنلجسقطلمبيضلمخسةلؾرشلس يةل

منلوقتلٕ جص مل ىـقس
1

ل.لل

لللللللفٕاذً لمنلذالللثياوىيالٔاحاكمل ىحعالن،لهالحغلٔأهَليفلحاةلل ىحعالنل ملعٌقلاللميهنل

ىٔلظص فلثعحَحل ىـقسلوالل الثلاقلؿىللذكل،لٔاهَلمذـٌقلابىيؼامل ىـاملو ملعٌحةل ىـامة،لٔأماليفل

حاةلل ىحعالنل ىًس يبلٔأيلقاتٌَةل ىـقسلىإلتعاللفِجوزلىٔلظص فل الثلاقلابىرت يضلؿىللثعحَحل

ش لتلصضل حللاظلؿىللؿالقهتمل ىخـاقسًة،لوقسلٍهونلذكللمنلذالللٕ در جلرشطل  ىـقس،لُو

لٌللٔأهَلميهنلىٔلظص فلٔأنلميارسو لٔأحاكمل ىحعالنلدونل يٌجوءلٕ ىلل.لثـاقسيلًخـٌقلابىحعالن

ش لمالًـصفلابىحعالنل الثلايق،لحِرلًخلقلظصيفل ىـقسلؿىللٔأنلوضبٔثَلاكهتلابظةل،لٕ الل  ىقضاء،لُو

ٔأنلُش ل ىيوعلمنل ىحعالنلاندر،لفلاىحالمالثًضبٔلىز ؿاتليفلمسائول ىحعالنلجتـول يٌجوءلٕ ىلل

 ىقضاءلٔأمص لرضوراي
2
ل.

ل

ل ىلصعل ىثاين

لثيؼميلحاالتلؿسملثيلِشل ىـقس

للللللٕ نلؿسملثيلِشل ىـقس،لسو ءلاكنلمنلٔأحسل ٔاظص فلٔأولالس خحاةللذكللًؤديلٕ ىللؿسةل

ل.ل(اثهَا)،لوالاهلساخل(ٔأوال) ىلسخلتيوؾََل ىقضايئلو الثلايقل:لحز ء ت،لهشمصلٔأمهِا

ل

ل

 
                                                           

1
ش لمالوردلمنلذاللل ملادثنيل177.للمصحؽلساتق،لص،.... ىيؼًصةل ىـامة،لتٌحاجل ىـصيب    .لج.لم.للمنلت102لو101،لُو

2
  .241.ل،لمصحؽلساتق،لص...حماوةللمنلٔأخو،لوسريلرفِق  
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  ىلسخل-لٔأوال

لللللٕ نلؿسملثيلِشلٔأحسلٔأظص فل ىـقسلالىزت ماثَل ىخـاقسًةلًـعيليٌعصفل آدصلٕ ماكهَةل ىخحٌولمنل

هونلذكللتعٌةل ىلسخ ولحز ءل.ل ىـالقةل ىخـاقسًة،لٍو فِـخربل ىلسخلٔأحسلظصقل حناللل ىـقس،لُو

 مذياعلٔأحسل ملخـاقسٍنلؾنلثيلِشل ىزت مَ،لفِحقليٌمخـاقسل آدصلظٌةلحول ىـالقةل ىخـاقسًةلؾنل

ظًصقل ىلسخليكلًخزٌطلمنلالاىزت مل ملٌقىلؿىللؿاثقَ
1
. 

لمنل ىخقٌنيل ملسينل جلز ئصي119لللللُش لوابىصحوعلٕ ىللهطل ملادةل
2

لوس خزٌطلتبٔنل يٌجوءلٕ ىلل

ش لحسةل ثلاقل ظٌةل ىلسخلىُسلمنل ىيؼامل ىـام،لفميهنلظٌةلثيلِشل ىـقسلٔأولظٌةل ىلسخلُو

فٕاذ ل ثلقلظصيفل ىـقسلؿىلل يٌجوءلٕ ىلل ىلسخ،لفٕاّنلذكللًمتلإبدر جلرشطلثـاقسيل.ل ٔاظص ف

مهذوبلوو حضل ىـحارة،لملِوملوىُسلفَِلٔأيلىخس
3
ل.ل

لمنل ىخقٌنيل ملسينل جلز ئصي120للللللٌللًخخنيلٔأًضالمنلذالللهطل ملادةل
4

لٔأهَلجيوزلىٔلظص فلؿسمل

 يٌجوءلٕ ىلل ىقضاءلىعٌةل ىلسخ،لفِخلقونلمس حقالؿىللفسخل ىـقسلثسخةلؿسمل ىخيلِش،لفٌهونلٕ ذً ل

ل.ٔأماملحاىخني،ل ىلسخل ىقضايئلو ىلسخل الثلايق

ل

ل

ل

ل

                                                           
1
،لمشمصةلىيَولصِادةل ملاحس خريليفل ىقاهون،لختعطلقاهونل ملسؤوىَةل ملِيَة،لخامـةلموىودلمـمصي،لثزييل حناللل ىـقسلؾنلظًصقل ىلسخ،لمحولحسٌُة  

 .ل07.ل،لص2011وزو،ل
2
يفل ىـقودل ملٌزمةليٌجاهحني،لٕ ذ لمللًوفلٔأحسل ملخـاقسٍنلابىزت مَلخازليٌمخـاقسل ٓادصلتـسل"ل:لؿىللمالًًل.لج.لم.للمنلت119ل ملادةلل ىلقصةل ٔاوىللمنثيط  

لٔأنلًعاىةلتدٌلِشل ىـقسلٔأولفسزَ  ......"ٕ ؿش ٍر
3
  CABRILLAC Rémy, Droit des obligations, 10

e
 éd., Dalloz, Paris, 2012, p. 159.  

4
جيوزل الثلاقلؿىللٔأنلًـخربل ىـقسلملسوذالحبنكل ىقاهونلؾيسلؿسمل ىوفاءلابالىزت ماتل ىياص ئةلؾيَلمبجصدللحتقِقل":لؿىللٔأهَ.لج.لم.للمنلت120ثيطل ملادةل  

 ....." ىرشوطل ملخلقلؿٌهيالوتسونلحاخةلحلنكلقضايئ
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ل:لل ىلسخل ىقضايئ-ل1

لمنل ىخقٌنيل ملسينل جلز ئصيلفٕاّنل119للللليفلحاةللؿسملثيلِشلٔأحسل ىخـاقسٍنلالىزت ماثَلووفقاليٌٌلدةل

يٌقايضل ىسٌعةل ىخقسًٍصةليفلٔأنلًقيضلتلسخل ىـقسلٔأولؿسمَ
1

،لكريلٔأنل حلقليفلظٌةل ىلسخل

ل.لمقصونلتخو فصلرشوطلمـَية

ل:لرشوطلظٌةل ىلسخل ىقضايئ-لأٔل

للللٌضرتطلىعٌةلفسخل ىـالقةل ىخـاقسًةلٔأنلٍهونل ىـقسلمنل ىـقودل ملٌزمةليٌجاهحني،لؤأنلخيول

لل.لٔأحسل ٔاظص فلابىزت ماثَل ىخـاقسًة،للٌللٌضرتطلٔأًضالؿىللظاىةل ىلسخلٔأنلٍهونلقسلهلشل ىزت ماثَ

ل:ل ىـقسل ملص دلفسزَلمنل ىـقودل ملٌزمةليٌجاهحني-ل

لللللللحىتلًخحققل ىلسخلجيةلٔأنلٍهونل ىـقسلمنل ىـقودل ملٌزمةليٌجاهحني
2

،لوابىصحوعلٕ ىللؾقودل

 ٔاؾٌلللجنسُالمنل ىـقودل ملٌزمةليٌجاهحني،لمفثالليفلؾقسل ىلص وزشلًٌزتمل ملاحنلتيقول ملـصفِةل ىلٌَةل

ل.لو ىخهٌوىوحِالٕ ىلل ملميوحلهل،لتُامنلًٌزتملُش ل ٔاذريلتسفؽل ًمثن

ل:لٕ ذالللٔأحسلٔأظص فل ىـقسلابىزت ماثَ-ل

لللللللللاللٍهليلىعٌةل ىلسخلٔأنلٍهونل ىـقسلمٌزماليٌجاهحني،لتولجيةلٔأنلٍهونلُياكلٕ ذاللل

ش لمالًلِملمنل منلخاهةلٔأحسل ملخـاقسٍنلابىزت ماثَل ىخـاقسًةل ىياص ئةلؾنل ىـقسل ملص دلفسزَ،لُو

لمنل ىخقٌنيل ملسينل جلز ئصي،لفِهونلحقل ملعاىحةلتلسخل ىـقسلمىتلوقؽل إلذالللابالىزت مل119 ملادةل

فـال،لؤأنلٌس متصلُش ل إلذالللحىتلظسورل حلنكل ًهنايئلابىلسخ
3
.   

                                                           
1
وجيوزليٌقايضلٔأنلمييحل ملسٍنلٔأخاللحسةل ىؼصوف،للٌللجيوزلهللٔأنلٍصفغل ىلسخل"...ل:لؿىللماًًل.لج.لم.للمنلت119ىلقصةل ىثاهَةلمنل ملادةل لثيط  

  ."ٕ ذ لاكنلمللًوفل ملسٍنلقٌَول ٔامهَةلابىًس حةلٕ ىللاكمولالاىزت مات
2
ش لمس خًدطلمنلهطل ملادةل   ٍهونل ىـقسلمٌزمال"لل:،لٕ ذلثيطلؿىللمالًًل.ج.لم.للمنلت55 ىـقودل ملٌزمةليٌجاهحنيليهل ىـقودل ىيتلثًضال ىزت ماتلمذقاتةللُو

 ".ليٌعصفني،لمىتلثحادلل ملخـاقس نلالاىزت ملتـضٌِللتـضا
3
صة،لسٌعةل ىقايضليفلفسخل ىـقس،لحوُصيلسـَسة   ،لمشمصةلىيَولصِادةل ملاسرتليفل ىقاهون،لختعطلؾقودلومسؤوىَة،لخامـةلٔألكيلحميسلٔأوحلاج،ل ىحٍو

 .ل15.ل،لص2012-2013
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للللٔأمالٕ ذ لاكنلسخةلؿسمل ىخيلِشلؾحارةلؾنلسخةلٔأحٌيبلاكىقوةل ىقاُصةلمثال،لفاللىهونلتعسدل

فسخل ىـقس،لتول هلساذَ
1
ل.

ل:لٔأنلٍهونلظاىةل ىلسخلقسلهلّشل ىزت ماثَل ىخـاقسًة-ل

لللللمنلكريل مليعقيلٔأنلًعاىةلٔأحسل ملخـاقسٍنلتلسخل ىـقسلىـسملثيلِشل ملخـاقسل آدصلالىزت ماثَ،ل

َولمللًوفلابىزت مَ،لفِجةلٔأنلاللٍهونلظاىةل ىلسخلمقرص ليفلثيلِشل ىزت ماثَ ُُ لٌلل.ليفلحنيلٔأهَل

ٌضرتطليفلظاىةل ىلسخلٔأنلٍهونلإبماكهَلٕ ؿادةل حلاللٕ ىللٔأظٌِا،لفِهونلقادر لؿىللرّدلمالٔأذش
2
ل.ل

للللٔأمالفاميلخيطل إلحص ء تل ىقضائَةل ىيتلجيةلؿىللظاىةل ىلسخل ثحاؾِالفِجةلؿٌََلٔأواللٕ ؿش رل

ش لثعحَقالىيطل ملادةل لمنل ىخقٌنيل ملسينل جلز ئصي،لمثلٍصفؽلدؾوىل119 ىعصفل خملّولابىزت ماثَلُو

ل.لل ىلسخلٕ ىلل حملوكةل خملخعة

ل:ل ىلسخل الثلايق-ل2

لللللقسلًخلقل ٔاظص فلويفلحاةلل إلذالللتدٌلِشل ىـقسلؿىللؿسمل يٌجوءلٕ ىلل ىقضاءلىعٌةل ىلسخ،ل

لمنل ىخقٌنيل ملسينل جلز ئصي،لفقسلًخضمنل ىـقسلحمول ىلسخلرشظالثـاقسايلًقيضل120فعحقاليٌٌلدةل

سمىلُش ل ىرشطلثرشطل ىلسخل الثلايقل  laتلسخل ىـقسلمنلثٌقاءلهلسَلثسخةلؿسمل ىخيلِش،لٌو

clause résolutoireلفِول ىرشطل ذليلًخحققلمـَلفسخل ىـقسلدونلحاخةلٕ ىللحنكلقضايئ،
3
ل.ل

لللللٍمتخؽل ملخـاقسٍنلابحلًصةل ىخامةليفلظَاكةلرشطل ىلسخل الثلايق،لفداإلضافةلٕ ىلل ثلاقٌِللرص حةل

ؿىللفسخل ىـقسلؾيسلؿسملثيلِشلٔأحسٌُللالىزت مَ،لفِجةلٔأًضالٔأنلثيرصفلٕ ر دهتٌللٕ ىلل سددـادل

 ىلسخل ىقضايئ،لٔأيلجتيةل ىسٌعةل ىخقسًٍصةليٌقايض،لحِرلًقذرصلدورٍليفلُشٍل حلاةللؿىلل

                                                           
1
 .ل22.ل،لمصحؽلساتق،لص... حناللل ىـقس،لمحولحسٌُة  

2
  .706.لص،لمصحؽلساتق،ل...هؼًصةلالاىزت م،ل جلزءل ٔاولل،... ىوس َط،لؾحسل ىصز قلٔأمحسل ىس هنوري  

3
 .ل434.ل،لمصحؽلساتق،لص...الاىزت مات،لفِاليللؿًل  
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مـاًيةلمسىلثوفصلرشطل ىلسخل الثلايقلمنلٔأخولحتقِقل ىلسخ،لفِلسخل ىـقسلجملصدلحتققلُش ل

لحِرلًحقىل ىـقسلقامئالىلاًةلظسورل حلنكلابىلسخ؛ ىرشط،لؿىللؾهسل ىلسخل ىقضايئ
1
ل.ل

ل

لالاهلساخل-لاثهَا

لمنل ىخقٌنيل ملسينل جلز ئصيلؿىللٔأهَليفل ىـقودل ملٌزمةليٌجاهحني،لويفلحاةلل121لللللثيطل ملادةل

والاس خحاةللُيالجيةلٔأنلحهونلمعٌقةلفاللميهنل.ل س خحاةللثيلِشل ىـقسلفٕاهَلًيلسخلتقوةل ىقاهون

فُضرتطلالهلساخل ىـقسلتقوةل ىقاهونلٔأنلٍهونلثيلِشلالاىزت ملقسلٔأظححل.لثوقـِالواللمقاومهتا

ٕ زحاتلالاس خحاةلل)مس خحَال،لؤأنلحصحؽلُشٍلالاس خحاةللٕ ىللسخةلٔأحٌيب،لفِقؽلؾةءل إلزحاتل

ؿىللؿاثقل ملسٍنليفل ىـالقةل ىخـاقسًةل(و ىسخةل ٔاحٌيب
2
ل.ل

للللٕ ضافةلٕ ىلللكلمنل ىلسخلوالاهلساخ،لفٕاهَلميهنلىٔلظص فل ثحاعلٕ حص ء تلٔأدصىليفلحاةللؿسمل

ل.للثيلِشل ىـقس،لو ملمتثةلليفل ىخـًوغل الثلايق،لظٌةل ىخيلِشل ىـَين،لو دلفؽلتـسمل ىخيلِش

سمىلابىرشطل جلز يئ،لحِرلًخلقل ٔاظص فلؿىللحتسًسلمدٌفل ىخـًوغل: ىخـوًغل الثلايق-لأٔل لٌو

 ذليلًٌزتملتسفـَل ىعصفل خملّولابىزت ماثَلٕ ىلل ىعصفل آدص
3
ل.ل

لمنل ىخقٌنيل ملسينل جلز ئصي،لويفلحاةللؿسملثيلِشل119لابىصحوعلٕ ىلل ملادةل:ظٌةل ىخيلِشل ىـَين-لب

ٔأحسلٔأظص فل ىـقسلالىزت ماثَلفٕاهَلحيقليٌعصفل آدصلٔأنلًعاىةلابىخيلِشل ىـَين،لحِرلًـخربلذكلل

ىقاؿسةلل(ٔأيل ىخيلِشل ىـَين)ٔأفضولوس َةللثضمنل س خقص رل ملـامالتلتنيل ٔافص د،لو ذليلٌسدٌسل

 ىقوةل ملٌزمةليٌـقسلوملحسٔألحسنل ىيَة
4

،لفٕانلرفغل ىعصفل خملّولابىزت ماثَل ىخيلِشل ىـَينلٔأولمتاظوليفل

ل.لللذكللخازليٌعصفل آدصل ملعاىحةلابىخيلِشل جلربي

                                                           
1
  .435.لص،لمصحؽلساتق،ل...الاىزت مات،لفِاليللؿًل  

2
.للل108.للصلمصحؽلساتق،،... ىيؼًصةل ىـامة،لؿًللؿًللسٌامين  
3

   .لابىرشوطل ىخـاقسًةل ملخـٌقةلتخوزًؽل خملاظصَؾيَونلىقسلمتلرشحل ىرشطل جلز يئليفل ملعٌةل ىثاينلمنل ملححرل ٔاولل ملُل
4
 .ل41.،لمصحؽلساتق،لص... حناللل ىـقس،لمحولحسٌُة  
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لمنل ىخقٌنيل ملسينل جلز ئصيلؿىللٔأهَلويفل ىـقودل ملٌزمةل123لثيطل ملادةل: دلفؽلتـسمل ىخيلِش-لج

يٌجاهحنيلٕ ذ لاكهتلالاىزت ماتل ملخقاتةللمس خحقةل ىوفاء،لحيقلٔاحسل ملخـاقسٍنلٔأنلميخيؽلؾنلثيلِشل

 ىزت ماثَلٕ ذ لمللًقمل ملخـاقسل آدصلتدٌلِشل ىزت مَ
1
فادلفؽلتـسمل ىخيلِشلُولحقل ملخـاقسليفل ىـقودل.ل

 ملٌزمةليٌجاهحنيليفلالامذياعلؾنلثيلِشل ىزت مَلمالمللًقمل ملخـاقسل ىثاينلتدٌلِشلالاىزت مل ملٌقىلؿىلل

ؿاثقَ،لفِـخربلُش ل دلفؽلوس َةللدفاؾَة،لٍهونل ىلصضلمٌَلثبٔحِولثيلِشلالاىزت ماتلٕ ىللحنيلثيلِشل

الاىزت ماتل ملقاتةل
2
ل.ل

للللمنلذالللمالس حقلوس خزٌطلٔأهَلإبماكنل ٔاظص فل ملخـاقسةل الثلاقلؿىللٕ در جلرشوطلثـاقسًةل

ل.ليفل ىـقس،لهتسفلٕ ىللثيؼميلحاالتلؿسملثيلِشل ىـقس،لمنلذاللل ثحاعلٔأحسل إلحص ء تل ىساتقة

ل

 

ل ىثاينل  ملعٌة

ةل تلجلَ ىرشوطل ىخـاقسًةل حملسدة  ل ىزن ؿاتجسًو

ل

لللللٌسـىلظصيفل ىـقسلٕ ىلل الثلاقلمس حقالؿىللحتسًسل جلِةل خملخعةليفل ىلعوليفل ىزن ؿاتل

 ىياص ئةلو ىقامئةل ىياجتةلؾنلؿسملثيلِشل ىـقسلؿىلل ىوخَل ملخلقلؿٌََ،لوذكللمنلذالللٕ در جل

رشوطلثـاقسًةلسو ءليفل ىـقسلٔأوليفلؾقسلالحقلىخحسًسل جلِةل خملوةللو ملخلقلؿٌهياليٌيؼصليفل

ول ىعًصقل.ل ىزن ع فٕاذً لميهنلىٔلظص فل ملخـاقسةل الثّلاقلؿىللؾصضلىز ؾِملؿىلل ىقضاءلُو

ةل ىزن ؿاتل ،للٌللميهنلهلمل الثلاقلؿىلل يٌّجوءلٕ ىللٕ حسىل ىعصقل( ىلصعل ٔاول) ىعحَـيلىدسًو

ةل ىزن ؿاتل  .ل( ىلصعل ىثاين) ىحسًةللىدسًو

                                                           
1
  .ج.لم.للمنلت123 ملادةل  

2
  .لومالًٌهيا443.للمصحؽلساتق،لص،...الاىزت مات،لفِاليللؿًل  
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43 
 

ل ىلصعل ٔاول

ل يٌجوءلٕ ىلل ىقضاءل

للللل

ىلعوليفلللُش ل ٔاذريًخسذولقسلًخلقلظصيفل ىـقسلؿىللؾصضلىز ؾِملٔأمامل ىقضاء،لفللللل

ًـخربل ىقضاءل ىوس َةلل،لو ملخلقلؿٌهيالتنيل ملخـاقسٍن ىزن ؿاتل ىياص ئةلؾنلؿسملثيلِشلالاىزت ماتل

ةل ىزن ؿات،لفايٌجوءلٕ ىلل ىقضاءلًخعٌةل ثّحاعلٕ حص ء تلمـَيةل قاهونلقسلوردتليفلل ٔاظٌَةلىدسًو

حتسًسل جلِةل ىقضائَةل خملخعةليٌلعوليفل ىزن علًخعٌةلوابىخايللفٕانل.ل إلحص ء تل ملسهَةلو إلد ًرة

لل.( ىلعول ىثاين)،لمثلٕ قٌميَال(ٔأوال)حتسًسُالهوؾَال

ل

لالادذعاصل ىيوؾيل-ٔأوال

لمنلقاهونل إلحص ء تل ملسهَةلو إلد ًرة32للللللحسةل ملادةل
1

،لفٕانل حملوكةلثلعوليفلمجَؽل ىقضاايل

لللل.للكلقضَةلٔأماملقسملذاصلهبال ىيتلثـصضلٔأماهمالسو ءلاكهتلمسهَةلٔأولجتاًرةلٔأولحبًصةلٔأولؾقاًرة،

ٕ اللٔأهَليفل حملامكل ىيتلمللًمتلٕ وضاءل ٔاقساملفٕانل ىقسمل ملسينلُول ذليلًيؼصليفلمجَؽل ىزن ؿاتلللللل

ابس خثٌاءل ىقضاايلالاحامتؾَة،للشكلليفلحاةللرفؽلدؾوىلٕ ىللقسملكريلمـينليفل ىلعولتخكلل

 دلؾوىلًمتلٕ حاةلل ىقضَةلٕ ىلل ىقسمل خملخطلمنلظصفلٔأماهةلضحطل حملوكةلوذكللتـسل سدضارةل

.لللرئُسل حملوكة

ًـخربل جلِةل ىقضائَةلذ تل دذعاصلفل،للللللٔأمالفاميلًخـٌقلابالدذعاصل ىيوؾيليٌمجٌسل ىقضايئ

س خئٌاف،للشكلل ىيؼصليفل دلؿاويل ملخـٌقةلحباةللثيازعلالادذعاصلتنيلالاؿاملابىيؼصليفلدؾوىل

 ىقضاة،ليفلحاةللوحودلىز علتنيلهجخنيلقضائَدنيلو قـخنيليفلد ئصةل دذعاظَ
2
لٔأمال حملوكةل ىـٌَال.

                                                           
1
 .ل2008لٔأفًصول24،لًخضمنلقاهونل إلحص ء تل ملسهَةلو إلد ًرة،لمؤرخليفل21.لع.لر.ل،لج2008لفرب ٍصل25لمؤرخليفل09-08قاهونلرمقل  

2
 . ٕل.لم.ل ٕل.لتلمنل42،ل41،ل38 هؼصل ملو دل 
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فذـخربل جلِةل ىقضائَةل ىيتلثقوملابىصقاتةل ىالحقةلؿىلل ٔاحاكمل ىعادرةلؾنللكل جلِاتل ىقضائَةل

 ٔادصى
1
ل.ل

لللللًـخربلالادذعاصل ىيوؾيلمنل ىيؼامل ىـاملاللجيةلؿىلل ٔافص دلخماىلذَلحبَرلثقيضلتَل جلِةل

ثقٌنيل إلحص ء تللمنل36 ىقضائَةلتعلةلثٌقائَةليفلمجَؽلمص حولرساينل دلؾوىلوذكللوفقليٌٌلدةل

 ملسهَةلو إلد ًرةل جلز ئصي
2

.للل

ل

لالادذعاصل إلقٌمييل-اثهَا

لللللٕ نل جلِةل ىقضائَةل ىيتلثلعوليفل ىزن عليهل ىيتلثقؽليفلد ئصةلالادذعاصلموظنل ملسؾىلؿٌََ،ل

ٔأمال.لفٕانلمللٍهنلهللموظنلمـصوفلفِـودلالادذعاصليٌجِةل ىقضائَةلل ىيتلًقؽلفهيالٔأدصلموظنلهل

يفلحاةلل دذَارل ملوظنلًـودلالادذعاصليٌجِةل ىقضائَةل ىيتلًقؽلفهيال ملوظنل خملخارلمالمللًيطل

ش لمالهعتلؿٌََل ملادةل ثقٌنيل إلحص ء تل ملسهَةلو إلد ًرةللمنل37 ىقاهونلؿىللذالفلذكل،ُو

،للشكلليفلحاةللثـسدل ملسؾىلؿٌهيملًؤوللالادذعاصلٕ ىلل جلِةل ىقضائَةل ىيتلًقؽلفهيال جلز ئصي

موظنلٔأحسمه
3

،لٔأمالفاميلًخـٌقلمبساةلل ىخـًوغلٔأولفٕانل جلِةل ىقضائَةل ىيتلثقوملابىلعولٕ قٌاميليهل

ل.لثقٌنيل إلحص ء تل ملسهَةلو إلد ًرةل جلز ئصيلمنل39 جلِةل ىيتلوقؽلفهيال ىلـول ىضارلظحقاليٌٌلدةل

للللل ٔاظولٔأنلقو ؿسلالادذعاصل إلقٌمييلٔأهَلاللجيوزلمٌحلالادذعاصليٌجِةل ىقضائَةلكريلخمخعةل

مٌحلالادذعاصللٕ قٌميَالٕ اللٕ ذ لٔأؾخربل ىرشطل ذليلمييحلالادذعاصلالقَالٕ اللٔأهَلوردلؿٌََل س خثٌاء

يفل ىـقودل ىيتلثربملتنيل ىخجار
4
ل.

ٔأمالفاميلًخـٌقلمبيازؿاتل ىرشاكءليفل ىرشلة،لحبَرلثيؼصليفلثكلل ىزن ؿاتل حملوكةل ىيتلثقؽليفللللللل

.للد ئصةل دذعاظِالماكنلثو خسلمقصل ىرشلةلىهونلٔأنلثكلل مليازؿاتلمصثحعةلابىرشلة

                                                           
1
 . 271.ل،لص2003دًو نل ملعحوؿاتل جلامـَة،ل جلز ئص،ل ىعحـةل ىثاىثة،ل،ل ىيؼامل ىقضايئل جلز ئصي،لتوثضريلحميسلٔأمقص ن  

2
ؿسملالادذعاصل ىيوؾيلمنل ىيؼامل ىـام،لثقيضلتَل جلِةل ىقضائَةلثٌقائَاليفلٔأًةلمصحةللاكهتلؿٌهيال":للؿىللماًًل ل.ج.ل ٕل.لم.ل ٕل.للمنلت36ثيطل ملادةل  

 .ل" دلؾوى
3
  ل.ج.ل ٕل.لم.ل ٕل.للمنلت38 ملادةل  

4
  .ج.ل ٕل.لم.ل ٕل.للمنلت45 ملادةل  
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لللللللشكلل دلؿاويل ملخـٌقةلابىيقول ىححصيلمثولؾقودلهقول ىحضائؽلحصفؽلٔأمامل جلِةل ىقضائَةل ىيتل

لشكللجيوزليٌضرطلٔأنلخيخارلموظنلذاصلهللىخيلِشلمعول.لًوخسلفهيالمِياءل ىضحنلٔأول ىخلًصف

اتيللجيوزلهللرفؽلدؾوىلسو ءلٕ ىلل حملوكةل ىيتلًقؽليفلد ئصةللقاهوينلثرشطلٔأنلًثختلذكلللخاتَا،لاب

 دذعاظَلٔأول ملوظنل خملخار
1
.ل

لللللفاملالحغلٕ ذً لٔأّنلالادذعاصل إلقٌمييلىُسلمنل ىيؼامل ىـام،لفِجوزلىٔلفص دل الثلاقلؿىلل

خماىلذَ،لوذكللحبضورل خلعوملٔأمامل ىقايضلكريل خملخطلٕ قٌميَا
2
فٕاذً لميهنلىٔلظص فل ملخـاقسةل.ل

ل.ل الثلاقلؿىللحتسًسل جلِةل ىقضائَةل خملخعةلٕ قٌميَاليٌلعوليفلىز ؾِم

ل

ل

 ىلصعل ىثاينل

ل ىعصقل ىحسًةللحلول ىزن ؿات

ل

ل ىقضاءل ىعًصقل ىعحَـيلحلول ىزن ؿات،لفأاظوليفل ٔاظص فل يٌجوءلٕ ىلل حملامكل ىقضائَةل سُّ ـَ ُ لللللً

ةلىز ؿاهتم،لىهنلظولل إلحص ء ت،لو ىخاكىَفل ملاىَة،لو ىصقحةليفل ىرسًةلو ىرسؿةلو ىلـاىَةلُول ىدسًو

لحلسملىِشٍل ىعصقيفلحاةلل دذَارل ٔاظص فلف.لمالًسفؽليٌجوءلٕ ىلل ىعصقل ىحسًةللؾنل ىقضاء

هتالتعصقلودًةلفٕانل حمتثول ىعصقل.لل ىـقسًسرجللثـاقسيلحتسًسُالنرشطلٔأولتيسؿٌهيم ىزن ؿاتلوجسٍو

.ل(اثىثا)لو ىخحهميل،(اثهَا)،ل ىوساظةل(ٔأوال)ل ىعٌحلللكلمن ىحسًةللحلول ىزن عليف

ل

ل ىعٌحل-ٔأوالل

ةوسائول لللللللًـخربل ىعٌحلوس َةللمنل ل ىزن ؿات،لحبَرلًٌزتمل ٔاظص فلحبولىز ؿاهتمل ىحسًةللىدسًو

لمنل ىخقٌنيل ملسينل جلز ئصيل ىيتل459وقسلؾصفذَل ملادةل.لٔأولتدٌازللٔأحسل ٔاظص فلؾنلحقوقَلىٔلدص

                                                           
1
ل.ل293.لص،لمصحؽلساتق،ل... ىيؼامل ىقضايئ،لتوثضريلحميسلٔأمقص ن-  

2
ل .ج.ل ٕل.لم.ل ٕل.للمنلت46 ملادةل  
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 ىعٌحلؾقسلٍهنييلتَل ىعصفانلىز ؿالقامئالٔأولًخوقِانلتَلىز ؿالحممتال،لوذكللتٔبنلًدٌازلللكل":لثيط

ًـخربل ىعٌحلمنل ىـقودل ملٌزمةلجلاهحني،للٌللٔأنليٌعصفل ٔادصلف.ل"مهنٌللؿىللوخَل ىخحادللؾنلحقَ

ل،يٌعٌحلٍلوؿةلمنل ٔاراكن،لحمتثوليفل ىصىض.للمنلؾقودل ملـاوضةفِواتيلللحقوقلًدٌازللؿٌهيا،لاب

.لل حملولو ىسخة

منلٔأخولٕ جص مل ىعٌحلٔأيلحوللماَُةلوهوعل ىزن علٌضرتطليفلرمنل ىصضالثعاتقل إلر دثنيلللللل

ظسورل إلجيابلو ىقدوللمنل ىعصفني
1

،لٕ ذلاللجيةلٔأنلًعسرل ىعٌحلإبر دةلمٌلصدة،لٔكنلًًضبٔلىز عل

تنيل ملسريلو ملسريلهلليفلؾقسل ىدس َري،لو دذارل ىعصفنيلٕ حص ءل ىعٌحلحلول ىزن ع،لفِجةلظسورل

.ل إلجيابلو ىقدوللمنل ىعصفنيلحلولذكلل ىزن ع

للللللابإلضافةلٕ ىللرمنل ىصضالجيةلٔأنلحيخويل ىعٌحلؿىللرمنل حملو،ل ذليلٍهونلموضوعل ىزن ع،ل

حِرل جلز ئصي،لل ملسينلثقٌنيمنل لل461مفرشوؾَةلُش ل حملولخيضؽلىقو ؿسلذاظةلهعتلؿٌهيال ملادةل

اللجيوزل ىعٌحليفل ملسائول ملخـٌقةلابحلاةلل ىضرعَةلٔأولابىيؼامل ىـاملولىهنل:"لثيطلؿىللمالًًلل

فاملسائول ىو ردةليفلُشٍل ملادةلالل.لل"جيوزل ىعٌحلؿىلل ملعاحلل ملاىَةل ىيامجةللؾنل حلاةلل ىضرعَة

ل.لجيوزل ىعٌحلفهيا

فمللًخعصقلللللللٕ ىللخاهةلرلينل ىصضالول حملولجيةلٔأنلحيخويل ىعٌحلٔأًضالؿىللرمنل ىسخة،ل

 ملرشعل جلز ئصيلٕ ىللرمنل ىسخةليفلؾقسل ىعٌحلتعلةلذاظة،لفداىخايللٌس خوحةل ىصحوعلٕ ىلل

 ىقو ؿسل ىـامةليفل ىقاهونل ملسينل ىيتلجضرتطليفلٔأنلٍهونل ىسخةلموحود ،لحصَحالومرشوؿا
2
ل.

لمنل ىخقٌنيل ملسينل جلز ئصيلٔأّنل ىعٌحلُولهدِجةل ىخيازلل459هالحغلٔأهَلومنلذاللل ملادةلللل   

 ملخحادل،لفٌلِملمنلهطل ملادةلابيٌلةل ىـصتَةلتبٔنل ىخيازللٍصدلؿىللحقوقلالكل ىعصفني،لممالًسّللؿىلل

ٔأنللكلظصفلًخزىللؾنلحقوقَ،ليفلحنيلٔأنل مللِومل ىقاهوينليٌخيازللىُسل ىخزًللؾنلحق،لوٕ منال

دٌازللؾنلتـغلحقوقَلابملقاتولمؽل ىخيازلل ملخحادلليٌعصفل آدص ظصفلًخزىللًو
3

 لللل          .للل

                                                           
1
َة   مشمصةلىيَولصِادةل ملاحس خريليفل ىقاهون،لختعطلقاهونل،ل ىعصقل ىحسًةللحلول ىزن ؿاتليفلػولقاهونل إلحص ء تل ملسهَةلول إلد ًرةل جلز ئصي،لٍزصيلُز

 .ل16.ل،لص2015لخامـةلموىودلمـمصي،لثزييلوزو،ل، مليازؿاتل إلد ًرة
2
َة    .ل20.ل ملصحؽلهلسَ،لص،ل... ىعصقل ىحسًةل،لٍزصيلُز

3
 NAAR Fatiha, "La transaction pénale en matière économique ou l'extension des modes alternatifs de règlement 

des litiges à la sphère pénale", Revue critique de droit et sciences politiques, N° 01, Université Mouloud Mamerie, 

Tizi Ouzou, 2011, p.p. 34- 70, p. 52.   
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 ىيتلثوالُا،لوهللٔأثصلمسقطليٌحقوقلو إلدؿاء تل ىيتلختىللؾهنالوتعلةلللللللٍهنييل ىعٌحل ىزن ؿات

س خٌزملرفغللكلظـنلللفاىعٌحلًضؽلحس ليٌزن عل ملوحود.هنائَةلٔأحسل ٔاظص ف تنيل ىعصفني،لٌو

قضايئلٍهونلموضوؿَلهلسل ىزن عل ذليلمتل ىلعولفَِ
1
لل .ل

                    

 ل ىوساظة-اثهَا

منلٔأمهل ىوسائول ىحسًةللحلول ىزن ؿاتلقسلًخلقل ٔاظص فلؿىللأ ىَةل ىوساظةليٌلعوليفلىز ؾِم،لفِييل

ٌجبٔلٕ ًهيال  ىياص ئةلتنيلٔأظص فل ىـقس،يفلحاةللٕ ذالللٔأحسلٔأظص فل ىـقسلابالىزت ماتل ىخـاقسًة،لًو

 ٔاظص فليفلحاالتلؿسملرقحهتمليفل يٌجوءلٕ ىلل ىقضاء
2
ولثـخربل ىوساظةلمنل ىيؼمل ملس خحسزةليفل.ل

.ل ىقاهونل جلز ئصي

كريلمٌزمةلًقوملهبالظصفلاثىرلملاوضاتلمعٌَةلؾحارةلؾنل:ل"تبهٔنال ىوساظةلميهنلثـًصفللللللللل

حماًسلهيسفلٕ ىللمساؿسةلٔأظص فل ىزن عليٌخوظولٕ ىللحول ىزن عل ىقامئلتُهنملوذكللمنلذاللل ثحاعل

و س خزس ملفٌونلمس خحسزةليفل حلو رلىخقًصةلوهجاتل ىيؼصلوثقِميل ملص لزل ىقاهوهَةلىعصيفل ىزن عل

."حتتلقعاءل ىرسًة
3
فِجةلٔأنلثخوفصليفل ىوس َطلمنل ىرشوط،لمهنالٔأنلٍهونلمنل ٔاصزاصل.ل

لوٕ هعافِم،لو س خقالىَهتم،للٌللجيةلٔأنلاللٍهوهو لقسلُأدًيو لقدال،لؤأنلم ملـصوفنيلتزن ُهتم،ل س خقامذَ

ٍمتخـو لحبقوقِمل ملسهَة،للؤأنلٍمتخـو لابالدذعاصليٌلعوليفل ىزن عل ملـصوضلؿٌهيم
4

ل.لل

ثقٌنيللمنل994منلالاس خثٌاء تلوذكللحسةل ملادةل ٕ اللٔأهَلوردلؿىلل ىوساظةلٍلوؿةلللللل

جيةلؿىلل ىقايضلؾصضلٕ حص ءل:"ل،ل ىيتلثيطلؿىللمالًًل إلحص ء تل ملسهَةلو إلد ًرةل جلز ئصي

 ىوساظةلؿىلل خلعومليفلمجَؽل ملو دلابس خثٌاءلقضاايلصؤونل ٔارسةلو ىقضاايل ملاىَةلوللكلمالمنل

".لصٔبهَلٔأنلميسلابىيؼامل ىـام

                                                           
1
 Ibid, p. 52.    

2
َة،لل  ل.44.للمصحؽلساتق،لص،... ىعصقل ىحسًةلٍزصيلُز

3
،لٔأظصوحةلىيَولصِادةل دللخور ٍليفل ىقاهون،لختعطلقاهونلذاص،لخامـةلدمحمل ىعصقل ىحسًةللحلول مليازؿاتل ملسهَةليفل ىقاهونل جلز ئصي،لسو مللسلِان  

.لل41.ل،لص2014-2013دِرض،لثسهصة،ل
4
 NAAR Fatiha, La transaction pénale en matière économique, thèse, Université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou, 

2013, p. 38.  
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ثًهتييل ىوساظةلتيجاحلؾيسمالًخوظولٔأظص فل ىزن علٕ ىللحولودي،لسو ءلتدٌازللؾنلتـغللللللل

 حلقوقل ملخـٌقةلابىـقس،لوثًهتييلابىلضولؾيسمالاللًمتل ىخوظولٕ ىللحولوديلٍصيضل ىعصفنيل

.ل ملخزامصني

للللللٔأىزمل ملرشعل جلز ئصيل ىوس َطلولكلمنلصاركليفل حامتؿاتل ىوساظةلحبلغل ىرسًةل

ؾنل إلحص ء تل ىـٌيَةل ىيتللو خلعوظَة،لٔاهَلقسلميسلثسمـهتم،لومزيةل خلعوظَةلٔأًضالٔأهنالمٌلصدة

ثقوملهبال حملامكل ىقضائَة
1
.ل

للللللثدسمل ىوساظةلابىرسؿةلو ملصوهةلوذكللؿىللذالفل حملامكل ىقضائَةل ىيتلثدسملتعولل

ٕ حص ء هتا،ليفلحنيلٔأنل ىوساظةلحسدُال ملرشعل جلز ئصيلتثالزةلٔأصِصلقاتةلليٌخجسًسلمصةللو حسةل

تعٌةلمنل ىوس َط
2
ٍوكنلدورل ىوس َطليفل سدضارةل ٔاظص فلول قرت حلهلملٍلوؿةلمنل حلٌولل.ل

ٔأزياءل مللاوضاتلمنلٔأخول ىوظوللٕ ىللحولودي،لوميهنلىٔلظص فليفل ىـقسلوفقالملحسٔألحًصةل ىخـاقسل

 دذَارل ىوس َطللوفقالملالٌسمىل ىوساظةل الثلاقِة،لحبَرلًقومل ٔافص دلجاكمول حلًصةلابدذَارل

لٌللجنسلٔأًضال ىوساظةل ملؤسساثَةلٔأٍنلًمتل يٌجوءلٕ ىللمص لزل ىوساظة،لويفللكخال حلاىخني،ل ىوس َط،ل

ًخلقل ٔاظص فلجلكلحًصةلإلدضاعلىز ؾِملؿىلل ىوس َط
3

.لل

ل

ل ىخحهميل-اثىثا

ثلٍصحؽليللللللًـخربل ىخحهميلمنلٔأمهل ىوسائول ىحسًةللحلول ىزن ؿاتل ىياص ئةلتنيل ملخـاقسٍن،لحب

ًلعوليفلمجَؽلاكنلثو خسٍلٕ ىللتس ًةل ىخرشًةلٕ اللٔأهَلمللًؼِصلٕ ىلل ملَس نلىهونلٔأنل ىقضاءلُول ذليل

وىهنلمؽلثعورل ىـالقاتليفل جملالل ىخجاريلوالاقذعاديلولرثةل ىزن ؿاتل.ل ىزن ؿاتل ملخـٌقةلابٔافص د

 ملـصوضةلؿىلل ىقضاء،لولشكللثسخةلظو لل إلحص ء تلٔأظححل ىخحهميلحمورلالاُامتملمنلظصفل

لل.ٔأظححل ملخـامٌنيلالاقذعادًنيلًٌجئونلٕ ىََلموس َةللتسًةللحلول ىزن ؿات ىـسًسلمنل ملؤسساتلو

                                                           
1
خامـةلؾحسلمشمصةلىيَولصِادةل ملاحس خريليفل ىقاهون،لختعطل ىقاهونل ىـام،ل،لقاهونل إلحص ء تل ملسهَةلول إلد ًرة ىوساظةلليفلػول،لتوزهةلساحِةل 

ل.19.ل،لص2012-2011 ىصحٌلنلمرية،لجباًة،ل
2
.ل20.لص ملصحؽلهلسَ،ل،ل...يفلػو ىوساظةل،لتوزهةلساحِةلل 

3
  NAAR Fatiha, La transaction pénale..., thèse précitée, p. 26.   



 ىٔلظص ف ىرشوطل ىخـاقسًةليفلحاةللحاكفؤل ملص لزلالاقذعادًةلوللل ىلعول أل
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لٔأظسرتلخمخٌفل ىدرشًـاتلؿسةلقو هنيلمنلتُهنمل ملرشعل جلز ئصيلتـسمالاكنلضسللللللللفقس

سلفهصةل يٌجوءلٕ ىلل ىخحهميي ىخحهميل ىخجاري،لٕ اللٔأهَلٔأظححل ،لحبَرللموس َةللتسًةللحلول ىزن ؿاتًؤ

ل ملخـٌقلابإلحص ء تل ملسهَةل09-08ٌسمحلٔاظص فل ىزن عل يٌجوءلٕ ىلل ىخحهميلوذكللتعسورلقاهونل

ول إلد ًرة
1
.ل

وؾصضِالؿىللؾنل ىقضاءل ىوظينللضنيلإبدص جلمٌازؿاتلمـَية قت ىخحهميلُولهؼاملٌسمحليملفلللللل

لفاحملنّكلٌس متسلسٌعخَلمنلٕ ر دةلو ثلاقل ٔاظص ف،.لسو ءلاكنلذكللىز ؿالقامئالٔأولمس خقدٌَا ىخحهمي،ل

لٔاحاكملللجنسلٔأهَلثـصضثقٌنيل إلحص ء تل ملسهَةلو إلد ًرةيفلٕ ظارلوابىًس حةليٌمرشعل جلز ئصي،لف

 ىخحهميلٍهونلؿىلل يٌجوءلٕ ىلللتبٔنل ىقاهونل ىساىفل ذلمصلمنل1040ىخحهمي،لحِرلثيطل ملادةل 

هونلذكللؿىللتنيلٔأظص فل ىزن علوجرسيلؿىلل ىزن ؿاتل ملس خقدٌَةلو ىقامئة،صلكل ثلاقِةلثربمل لٍو

صلكلرشطل ىخحهميلٔأول ثلاقل ىخحهمي
2
.ل

ل

لرشطل ىخحهميل-1

ُول:"للؿىللرشطل ىخحهميلللٌللًًللثقٌنيل إلحص ء تل ملسهَةلو إلد ًرةلمنل1007للللللهعتل ملادةل

 الثلاقل ذليلًٌزتملمبوحدَل ٔاظص فليفلؾقسلمذعولحبقوقلمذاحة،لىـصضل ىزن ؿاتل ىيتلثثارلثضٔبنل

مبـىنلٔأنلرشطل ىخحهميلٍص دلد ذول ىـقسليفلحاةللوضوءلىز عليفل.ل"ُش ل ىـقسلؿىلل ىخحهمي

هونلؿىللصلكلتيسلمنل  ملس خقدو،لًمتل الثلاقلتنيل ٔاظص فلد ذول الثلاقِةلابيٌجوءلٕ ىلل ىخحهميلٍو

.ٔأماليفلحاةللؿسملحتسًسليفلثكلل الثلاقِةلٍهونلذكلليفلؾقسلالحق.لتيودل ىـقس
3
ل

ل

ل

 
                                                           

1
،لل2014-2013،لمشمصةلىيَولصِادةل ملاسرتليفل حلقوق،لختعطلٕ د رةلٔأؾٌلل،لخامـةلمخُسلمٌَاهة،لؿنيل دلفىل،ل ىخحهميل ىخجاريل دلويل،لهورةلحٌمية  

 .1.لص
2
،لخامـةلابيجلخمخار،ل35،لؿسدلجمةلل ىخو ظوليفلالاقذعادلو إلد رةلو ىقاهون،ل" ىعحَـةل ىقاهوهَةلالثلاقِةل ىخحهميليفل ىقاهونل جلز ئصي"لهخهيةلتومـزي،  

.ل221.ل،لص230-220.لص.ل،لص2013
3
خامـةلل، ملٌخقىل ىوظينلحولل ىخحهميل ىخجاريل دلويل،ل" ىخحهميل ىخجاريل دلويللتنيلمذعٌحاتل ىخجارةل دلوىَةلولمقذضَاتل ىيؼامل ىـام"،لجنلزمصيلر ضَة  

 .4.لص،ل2013لمايل09-08ًويملل،موىودلمـمصي،لثزييلوزو
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ل ثلاقل ىخحهميل-2

لللللل ثلاقل ىخحهميلُولذكلل ىخرصفل ذليلًمتلمبقذضاٍل ٔاظص فلؿىللحولىز علس حقلوضوؤٍ،ل

ثقٌنيل إلحص ء تل ملسهَةللمنل1011حبَرلًمتلؾصضَلؿىلل ىخحهمي،لولُش لمالهعتلؿٌََل ملادةل

،لذلكللجيةلٔأنلًخضمنل ثلاقل ىخحهميلؿىللهوعل ىزن عل ذليلمتلؾصضَلؿىللجليةل ىخحهميلو إلد ًرة

جليةلثـنيل حملوكنيلولٔأسٌلءل حملوكني،للٌللجيةلٔأنلٍهونل الثلاقللخاتَا
1
.ل

ثلاقِةل ىخحهميلذلكللجنسل ملرشعل جلز ئصيلاللاتنللللللٌللًـخربلرشطل ىخحهميلو ثلاقل ىخحهميلظور

.للمللًـصفل ثلاقِةل ىخحهميلتولذمصلظورٍلفقطثقٌنيل إلحص ء تل ملسهَةلو إلد ًرةلمنل1040يفل ملادةل

حهونل ثلاقِةل ىخحهميلحصَحةلمنل"ل...ل:رحوعلٕ ىللُشٍل ملادةلثيطلفقصهتال ىثاهَةلؿىللمالًًلللواب

ل حِرل ملوضوع،لٕ ذ ل س خجاتتليٌرشوطل ىيتلًضـِالٕ مال ىقاهونل ذليل ثلقل ٔاظص فلؿىلل دذَاٍر

ل".ٔأول ىقاهونل مليؼململوضوعل ىزن علٔأول ىقاهونل ذليلٍص ٍل حملنكلمالمئا

ولكل ٔادةلللٔأمالفاميلًخـٌقلثسريل خلعومةل ىخحهميَةلجيةلؿىلل ٔاظص فلثقسميلمسدٌس هتملللل

لًوملؿىلل ٔاقو،لوابىخايللًًهتييل ىخحهميلحسةل ملادةل15 ىالزمةلقدول هقضاءلأٓخول ىخحهميللٔأيل

لتوفاةل حملوكنيلٔأولابىهتاءل ملسةلٔأول هقضاءل دلٍنلٔأولثقٌنيل إلحص ء تل ملسهَةلو إلد ًرةلمنل1024

لفاميلًخـٌقلتدٌلِشلحنكل ىخحهميلخيخطلتَلرئُسل حملوكةل ىيتلمتلظسورلحنكل لٔأم،....تعسورل حلنكل

 ىخحهميلٔأولحمولثيلِشل حلنك،لذلكللجنسلابىًس حةليٌمرشعل جلز ئصيلٔأهَلقسلمزيلتنيلحنكل ىخحهميل

ولقاتوليٌعـنلابىحعالن،لحبَرلجنسلٔأنلُش ل ىخحهميلًيلشلمدارشةل  دلويلل ىعادرليفل جلز ئصلُو

لؿىللؾهسلحنكل ىخحهميل ذليلظسرليفل خلارجلحبَرلاللًيلشلٕ اللتـسلتَابؾخحارلٔأهَلمتلالاؿرت فل

ٔأمالفاميلًخـٌقلابىعـنلابىيقغليفلحنكل ىخحهميلفِولقاتول.لالاؿرت فلمنلظصفل ىقضاءل ىوظين

يٌعـنلفقطلمنل ىياحِةل ىضلكَةللٔأمالمنل ىياحِةل ملوضوؾَةلكريلقاتوليٌعـن
2

ولمالثؤلسٍل ملادةل ،لُو

حهونل ىقص ر تل ىلاظةلل:"للحِرلثيطلؿىللمالًًللثقٌنيل إلحص ء تل ملسهَةلو إلد ًرةلمنل1034

".ليفلالاس خئٌافلوحسُالقاتةلليٌعـنلابىيقغللظحقالىٔلحاكمل مليعوصلؿٌهياليفلُش ل ىقاهون

                                                           
1
 HOCINE Farida, L'influence de l'accueil de la sentence arbitrale par le juge algérien sur l'efficacité de l'arbitrage 

commercial international, thèse, université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou, 2012, p. 106. 
2
  .82لو81.مصحؽلساتق،لص ،... ىخحهميل ىخجاري،لهورةلحٌمية  
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للللًؼِصلمنلذالللمالس حق،لٔأهَلٕ ذ لاكنلٔأظص فل ىـقسليفلمصلزل قذعاديلمدساٍو،لفسُذاحل

ىٔلظص فل ملخـاقسةل ىخلاوضلومٌاقضةللكلٔأحاكمل ىـقس،لفُسـىلظصيفل ىـقسلىالثلاقلؿىللٕ در جل

،لوفقلمدسٔأل حلًصةل ىخـاقسًةلومدسٔألسٌعانل ووضؽل ىرشوطل ىخـاقسًةل ىيتلثحنيلمضمونل ىـقسلوأآثٍر

كريلٔأنلُشٍل حلًصةلىُستلمعٌقة،ل.ل إلر دة،لمؽل ٔاذشلتـنيلالاؾخحارل ملعٌحةلالاقذعادًةلىٔلظص ف

ٕ ذلجيةلؿىلل ملخـاقسٍنل خلضوعليٌقو ؿسل ىقاهوهَةل آمصةل مللصوضةليفل جملالل ىخـاقسيلمنلقدول

ل.ل ىقاهون

ل

ل

 

ل

ل

 

ل

 

 

ل

ل

ل

ل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين

الرشوط التعاقدية يف حاةل عدم تاكفؤ املراكز 

 الاقتصادية للأطراف
 



 ًٔلظصاف الاكذعاذًة املصانز ؿسم حاكفؤ حاةل يف اًخـاكسًة اًرشوظ اًثاين  اًفعي

 

53 
 

 ذما ٕازاذهتٌل اًخـحري ؾن ألظصاف ًلوم مبجصذ ثحاذل فِو  ثـاكسٍن اًـلس رشًـة املٔبنابؾخحاز     

.  يف اًـلسالٓدص ؿمل اًعصف ٕاىل ًعي اذلي يف اًوكت ٔبثٍصًًذج 

َس اًـلسا ر هٔبن ابؾخحاز اًعصفني زضا ٔبي اًـلس ابكرتان إلجياة واًلدول ٕاجصامًمت        ًو

كل اًـلس تني ر ٕلجصامصرتنة امل إلزاذت ه، ٔبيسوذ تني ظصيفث اًيت املياكضاثاملفاوضاث و

 . اًعصفني

 ؾن اًخعوز اًياجتة ؾلوذ ألؾٌللكل يف ر ذالفًؼِص كس ًىن من اًياحِة اًـمََة      

 هفور راثظحلة اكذعاذًة ،   ظحلذنئبو ػِوز نخَخني ٕاىل ٔبذى ذما والاكذعاذي،اًعياؾي 

ا ما راكذعاذاي وظياؾَا ٍو تاًضـَف يه اًعحلةفما اًىذةل اًثاهَة اكذعاذي كوي، بٔ ومصنز 

 اًعصف اًلوي ُو اذلي ًضؽ ٔبنّ جصم تني ظحلذني حبَر  اًيت ث تـغ اًـلوذػِوز ٕاىل ٔبذى

 ُشٍ اًرشوظ جسمى .قهتا و ل مٌاكض هتاا اًعصف اًضـَف يف يصكُ  ٌرُْش لرشوظ اًـلس و

 .ابًرشوظ اًخـسفِة اًيت يه هدِجة اًخفاوث يف املصانز الاكذعاذًة ًعصيف اًـلس

حَان ه       ًٔلظصاف،  املصانز الاكذعاذًة ؤ حاةل ؿسم حاكفاًيت حىون يفه اًرشوظ رًو

 ثسذي اًدرشًؽ ، مث ؾن(املححر ألول) مفِوم اًرشوظ اًخـسفِةيف  سدمتحوز ذزاسدٌا

 .(املححر اًثاين) ملـاجلة ادذالل اًخواسن اًـلسي اًياجت ؾن اًرشوظ اًخـسفِة واًلضاء
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 ألولاملححر 

 مفِوم اًرّشوظ اًخـّسفِة 

      

     ثلوم اًـلوذ تعفة ؿامة ؿىل مدسٔب احلًصة اًخـاكسًة، حبَر ٌضرتك الك اًعصفني يف 

 فِحصض لكٌّ من ظصيف اًـلس ؿىل حتلِق معاحلَ ؛حتسًس رشوظ اًـلس ؤبحاكمَ، ومضموهَ

ٕاّل ٔبّن اًخفاوث يف املصانز . ذون ٔبن ًؤذي ركل ٕاىل إلرضاز مبعاحل اًعصف الٓدص

الاكذعاذًة ًٔلظصاف  ٔبذى ٕاىل ٕاحساج جفوت اكذعاذًة تني ظصيف اًـلس، ألمص اذلي فسح 

اجملال ٌَعصف اًلوي يف اًـلس ؿىل فصط رشوظَ ؿىل اًعصف الٓدص تعفة ثـّسفِة فَُس 

ِا ٔبو زفضِا ذون ٔبن ًياكضِا  . ًِشا اًعصف اًضـَف سوى كدًو

     يف ُشا إلظاز ًوإلحاظة مبفِوم اًرّشوظ اًخـّسفِة، ٌس خَزم ثـًصفِا وتَان دعائعِا 

ا وحتسًسُا يك منّّيُا ؾن اًرشوظ ألدصى اًيت (املعَة ألول) ، مث اًخـصط ملـاًري ثلسٍُص

 .(املعَة اًثاين)كس حصذ يف اًـلس ول ثعيّف ؿىل ٔبهنا ثـّسفِة 

 

 

 ألولاملعَة 

  ماَُة اًرشوظ اًخـسفِة 

 

     ثُـخرب اًرشوظ اًخـسفِة هدِجَة اًخفاوث يف املصانز الاكذعاذًة ًٔلظصاف املخـاكست، ذلا 

اًياحِة اًفلَِة واًدرشًـَة  سواء من تؾًصف اًرشوظ اًخـسفيثس يحاول يف ُسا املعَة ف

، مث هخعصق ًحـغ ٔبمثةل اًرشوظ (اًفصغ اًثاين)، و هربس ٔبمه دعائعِا (اًفصغ ألول)

 . (اًفصغ اًثاًر)اًخـسفِة 
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 ألولاًفصغ 

ظ اًخـّسفِة وًرّش ا ثـًصف 

 

       ًُـخرب موضوغ اًرّشوظ اًخـّسفِة من ٔبمه املواضَؽ اًيت احذسم فهيا اًيلاص يف اًـرص 

خـًصف اًرشوظ . احلسًر، ذاظة مؽ اًخعوز الاكذعاذي وثعوز مفِوم الاس هتالك ًو

، مث من (ٔبول)اًخـسفِة، هدٌاول فامي ًًل ثـًصف اًرشوظ اًخـسفِة من اًياحِة اًفلَِة 

 . (اثهَا)اًياحِة اًدرشًـَة 

 

  ٌَرشوظ اًخـسفِةفلِييالثـًصف  ال- ٔبول

 ثـّسذث الٓزاء اًفلَِة اخملخَفة اًيت ٔبؾعت ثـًصفا ٌَرشوظ اًخـسفِة، وادذَفت     

ة ابدذالف فِياك من ًـّصفِا ؿىل ٔبساش ٔبظصاف اًـالكة . اًصؤًة ٌَرشظ اًخـسفي ساًو

اًخـاكسًة، وخاهة بٓدص ًـّصفِا ابًيؼص ٕاىل الآثز املرتثحة ؾهنا، وبٓدصون ًـّصفوهنا ؿىل ٔبساش 

معسز فصضِا
1
 . 

 

 : من حِر ٔبظصاف اًـالكة اًخـاكسًة- 1

 ًمت فصضَ ؿىل كري اذلي اًرشظ : "      ؾّصف فلِاء ُشا اًصٔبي اًرشظ اًخـسفي ؿىل ٔبهَ

املِين ٔبو ؿىل املس هتكل من كدي املِين هدِجة اًخـسف يف اس خـٌلل ُشا ألذري ًسَعخَ 

"الاكذعاذًة تلصط احلعول ؿىل مّيت جمحفة
2
. 

 

                                                           
1
جمةل اكذعاذايث صٌلل ، "ٔبثص اًخفوق الاكذعاذي ٌَمحرتف يف فصط اًرشوظ اًخـسفِة يف اًلاهون اجلزائصي واًلاهون امللازن"، زابيح ٔبمحس  

.  346.  ض،368-343. ض. ، ض2008، خامـة حسُدة جن توؿًل، اًضَف، 05. ، غٕافًصلِا
2
ن اًـلس، ذزاسة ملازهة، دمحم اًس َس معصان اًس َس   حسني ؾحس هللا  :هلال ؾن. 32. ، مًضبٔت املـازف، إلسىٌسًزة، ضحٌلًة املس هتكل ٔبزياء حىٍو

، لكَة احللوق، خامـة 02. ، غجمةل اًـَوم اًلاهوهَة، "ادذالل اًخواسن اًـلسي اًيامج ؾن اًرشوظ اًخـسفِة، ذزاسة ملازهة"، ؾحس اًصضا اًالكيب

 .222. ، ض285-204. ض. ، ض2011 تلساذ، تلساذ،
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 : من حِر بآثز اًرشظ اًخـسفي ؿىل اًـالكة اًخـاكسًة- 2

    ًرتثة ؿىل اًرشظ اًخـسفي يف اًـلس إلرضاز مبعَحة املس هتكل ثسخة ادذالل 

اًخواسن يف احللوق والاًزتاماث تني لك من احلصيف واملس هتكل، فِرتثة ؿىل اًـالكة 

اًخـاكسًة ٔبن حيعي املِين ؿىل مّيت مداًف فهيا يف مواهجة املس هتكل اذلي ًفذلص ٕاٍهيا، واذلي 

ل ثخوفص فَِ اخلربت ٔبو املـصفة اًفٌَة ٔبو الاكذعاذًة
1
 . 

 

  :من حِر معسز فصط اًرشظ اًخـسفي- 3

ُز مس حلا  ثكل اًرشوظ اًيتٔبهنا اًرشوظ اًخـسفِة ؿىل      ٍصى ٔبهعاز ُشا اًصٔبي ٕاىل  حُتَصَّ

ذما ،  اكذعاذاي ؿىل اًعصف اًضـَفراي ميكل هفوذلًفصضِا اًعصف اًلوي يف اًـلس واو

ٍُىس حَ مّيت مفصظة ؾن اًعصف الٓدص
2
اًخـسفي من ذالل ُشا اًخـًصف ُو اًرشظ ف. 

، ملا اذلي حيمي مٌفـة ًعاحل اًعصف اًلوي يف اًـلس ؿىل حساة اًعصف اًضـَفاًرشظ 

ًذج ؾيَ ادذالل يف اًخواسن اًـلس  ميَىَ اًعصف اًلوي من كوت اكذعاذًة ٔبو مـصفة فٌَة، ًو

 . تني حلوق واًزتاماث ألظصاف

ركل اًرشظ اذلي ًوزذٍ احملرتف يف ثـاكسٍ مؽ : "     ًـّصف اًرشظ اًخـسفي ٔبًضا تبٔهَ

املس هتكل، واذلي ًؤذي ٕاؾٌلهل ٕاىل ؿسم اًخواسن اًفاحش تني حلوق واًزتاماث اًعصفني، 

و ًلّسز وكت ٕاجصام اًـلس، ابًصحوغ ٕاىل ػصوف اًخـاكس وموضوؿَ وحاةل ظصفَِ وفلًا ملا  ُو

"ثلذضََ اًـساةل
3
ًالحغ من ُشا اًخـًصف ٔبهَ ثخىن مـَاٍزن يف بٓن واحس ٍمتَّي اًعفة . 

اًخـسفِة ٌَرشظ، مـَاز املّيت املفصظة، ونشا مـَاز اًـساةل، ٕاّل ٔبن ُشا املـَاز ألذري ًُـّس 

 (اًـساةل)وسخًِا ًخحاٍن مفِوم اًـساةل من خشط لٓدص ومن كاٍط لٓدص، ولدذالف مفِورما 

 . ابدذالف اًزمان واملاكن

                                                           
1
َحة ومحوذت جنوى   ، مشهصت ًيَي صِاذت املاسرت يف اًلاهون اخلاض، ختعط كاهون امحلاًة اًلاهوهَة ٌَمس هتكل من اًرشوظ اًخـسفِة، مهضاوي ُو

.  32. ، ض2013-2012ذاض صامي، خامـة ؾحس اًّصحٌلن مريت، جباًة، 
2
 . 346. ، مصحؽ ساتق، ض..."ٔبثص اًخفوق"، زابيح ٔبمحس  

3
، مشهصت ًيَي صِاذت املاحس خري يف اًلاهون اخلاض، خامـة اًرشوظ اًخـسفِة يف ؾلوذ الاس هتالك، ذزاسة ملازهة، يس اًعَة دمحم ٔبمني :هلال ؾن  

.  97. ، ض2008-2007ٔبيب جىص تَلاًس، ثَمسان، 
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 تبٔهَ تسل من ٔبن ٍىون اًـلس وس َةل  BERLIOZ   ويف ُشا إلظاز دّضخ اًفلَِ   

ٌَخوافق تني معاحل ألظصاف املخـاكست، فٕاهَ ٔبظحح ٔبذات ًفصط مبوحهبا ٔبحس املخـاكسٍن 

رشوظَ ؿىل اًعصف الٓدص
1
ّس اًخـسف يف ٕامالء ٔبحس ٔبظصاف اًـلس رشوظَ ؿىل نٌل .  ـَ ُ ً

اًعصف الٓدص من تني ٔبمه ألس حاة ٔلفول وحصاحؽ مدسٔب سَعان إلزاذت، ذما مسح ابس خلالل 

شا ما رُة ٕاًََ اًفلَِ  STARCKألكوايء ٌَضـفاء، ُو
2

   . 

    ؿىل اًصمغ من ثـسذ ُشٍ اًخـًصفاث اًفلَِة ٌَرشوظ اًخـسفِة، كري ٔبهنا جضرتك يف 

ل ًوظف اًرشظ تبٔهَ ثـّسفًِا ٕاّل ٕارا اكن اًـلُس ؾلَس ٕارؿاٍن، ؤبنَّ : هلعخني ٔبساس َدني ٌُل

 .  اًـالكة اًخـاكسًة حصتط تني احملرتف ٔبو املِين واملس هتكل

    ُشا وابًصمغ من ٕاىاكز خاهة من اًفلَ ٌَعحَـة اًـلسًة ًالثفاكاث اًيت ٍىون فهيا 

ٕارؿان، ٕاّل ٔبن كاًحَة اًفلِاء ل ٍَصْون تبّٔن إلرؿان ًَُلرّي من اًعحَـة اًـلسًة ٌَـلس، ًوـّي 

اًسخة اًصئُيس يف ركل ٍمكن يف ٔبّن فىصت اًـلس ل جس خَزم املساوات تني ألظصاف، تسًَي 

ٔبن اًلاهون هؼم ؿست ٔبحاكم ثخـَق ابًرشوظ اًخـسفِة
3

  . 

 

   تظ اًخـسفيوثـًصف اًدرشًـي ٌَرشال- اثهَا 

      كامت اًـسًس من اًدرشًـاث اًيت هّصست امحلاًة اًلاهوهَة ٌَمس هتكل تخـًصف اًرشوظ 

اًخـسفِة ، فٌحاول ثخِان ُشٍ اًخـًصفاث ٌدلول اًيت هّصست ُشٍ امحلاًة وظول ٕاىل اًخـًصف 

 .اذلي ٔبذش تَ املرشغ اجلزائصي

     ثـخرب ٔبملاهَا من ٔبوائي ادلول اًيت سازؾت ٕاىل سّن كاهون يف ُشا اجملال، حِر ؾّصف 

ؾلوذ املؤزد اًلاهون املخـَق ابًرشوظ اًـامة ٌياًلاهون ألملاين اًرشوظ اًخـسفِة ومبلذىض 

اًخـاكسًة اًيت ُحّصزث مس حلا ًـسذ هحري ثكل اًرشوظ " : ؿىل ٔبهنا1973 ذٌسمرب 09يف 

فِخرّضز ُشا ألذري تعفة مفصظة، . من اًـلوذ، واًيت ًفصضِا املضرتظ ؿىل اًعصف الٓدص

                                                           
1
، ذاز ُومة ٌَعحاؿة واًًرش واًخوسًؽ، اًرشوظ اًخـسفِة يف اًـلوذ يف اًلاهون اجلزائصي، ذزاسة ملازهة مؽ كواهني فصوسا ؤبملاهَا ومرص، توذايل دمحم  

 .13. ، ض2007اجلزائص، 
2
  .13.  املصحؽ هفسَ، ض،...اًرشوظ اًخـسفِة، توذايل دمحم  

3
 . 308. ، مصحؽ ساتق، ض...حماوةل من ٔبخي، وسري زفِق  
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"ٔلهنا ختاًف مدسٔب حسن اًيَة ٔبو ألحاكم اًخيؼميَة
1
 املرشغ ألملاين متسم هالحغ ٔبنّ  .

.  انرغمبحسٔب حسن اًيَة يف  َؽ اًـلوذ سواء يف ؾلوذ اًيت متت ابًرتاا ٔبو ؾلوذ الٕ 

فاًِسف من ُشا اًلاهون ُو حٌلًة املس هتكل يف مواهجة ؿسم اًخواسن اًياجت من اًـلوذ 

احملصزت مس حلا إبزاذت ٔبحس ألظصاف، ذما ًؤذي ٕاىل سوء اس خزسام اًرشوظ اًـامة يف اًـلوذ 

ٕاىل اًخحاًي ؿىل مدسٔب حًصة اًخـاكس، فداًخايل ًًذج ؾيَ إلرضاز تبٔحس املخـاكسٍن
2
 . 

 كل اًرشظ اذلي مت حتٍصٍصر املرشغ إلس حاين فلس ؾصف اًرشظ اًخـسفي تبٔهَ ٔبّما     

ومل ٌضازك اًعصف الٓدص يف ظَاقخَ وابًخايل ل من ٔبحس املخـاكسٍن  إبزاذت مٌفصذت مس حلا 

 مىت ٔبزاذ احلعول ؿىل مٌخوح ٔبو ذسمةٌس خعَؽ اسددـاذٍ
3
فٕاّن سة املرشغ إلس حاين  حف.

ؾمتس ؿىل مـَاز ذكِق ا فلس ، ثـسفِةا رشوظُاًُست لكا رشوظ اًـلس اًيت حتصز مس حق

.  تني ٔبظصاف اًـلسثالل اًخواسندُو اوًخحسًس اًرشوظ  اًخـسفِة 

 14 من كاهون 31    نٌل ٔبّن املرشغ اًحَجَيك كس ؾصف اًرشظ اًخـسفي من ذالل املاذت 

ََة   اخلاض ابملٌلزساث اًخجاًزة ؿىل ٔبهَ لك رشظ ثـاكسي ًؤذي ٕاىل اًخفاوث 1991حًو

فٌالحغ ٔبن املرشغ . وٕاىل الادذالل اًؼاُص تني حلوق واًزتاماث ألظصاف املخـاكست

اًحَجَيك كس ٔبذش ٔبًضا مبـَاز ادذالل اًخواسن اًـلسي
4
 . 

 املخـَق 1978 خاهفي 10  اًعاذز يف23-78 كاهون ويف ٕاظاز املرشغ اًفصويس     تُامن

 ثكل اًرشوظ اًيت تبهٔنا 35 يف املاذت حبٌلًة وٕاؿالم املس هتكل، ًـصف اًرشوظ اًخـسفِة

 ؿىل املس هتَىني من ذالل ٔبو ؿىل كري احملرتفني  ٔبو املِين  مفصوضة تواسعة احملرتفحىون

مفصظةحن ُسا ألذري مّيت مت واًلوي الاكذعاذي ٌَعصف راًخـسف يف اًيفو
5
فاملالحغ . 

                                                           
1 M. FROMONT, Droit Allemand des affaires, Droit des biens et des obligations, Droit  commercial et du 

travail, MONTCHRESTIEN, Paris, 2001, p. 10 .ذزاسة  حٌلًة اًعصف اًضـَف يف اًـالكاث اًخـاكسًة، ، جن محَست ىهباث :هلال ؾن
 .21. ، ض2007-2006مشهصت ًيَي صِاذت املاحس خري يف اًلاهون اخلاض، خامـة ٔبيب جىص تَلاًس، ثَمسان، ، ملازهة

2
َحة ومحوذت جنوى    . 24. ، مصحؽ ساتق، ض...امحلاًة اًلاهوهَة، مهضاوي ُو

3
 . 23. مصحؽ ساتق، ض، ...حٌلًة اًعصف، جن محَست ىهباث  

4
 . 345. مصحؽ ساتق، ض، ...ٔبثص اًخفوق"، زابيح ٔبمحس  

5
، زساةل ذنخوزاٍ ًيَي ذزخة ذنخوزاٍ يف اًـَوم، ختعط اًلاهون، خامـة مًووذ ألحاكم اًلاهوهَة املس خحسزة محلاًة املس هتكل املخـاكس، سوتة مسريت  

.  90. ، ض2016مـمصي، ثّيي وسو، 
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من ُشا اًخـًصف ٔبهَ ًلوم يف حتسًسٍ ٌَرشظ اًخـسفي ؿىل مـَاز اًخـسف يف اًيفور 

 . الاكذعاذي، وؿىل مـَاز املّيت املفصظة  اًيت حيعي ؿَهيا احملرتف ٔبو املِين

من اًلاهون   1-132حسة املاذت ثـًصف اًرشوظ اًخـسفِة املرشغ اًفصويس      نٌل ٔبؿاذ 

 املـسل ًلاهون الاس هتالك1995 فِفصي 01 اًعاذز يف 56- 95
1

، واًيت ثيط ؿىل ٔبهَ يف 

َّني وكري احملرتفني ٔبو املس هتَىني، حىون اًرشوظ ثـسفًِة  اًـلوذ اًيت ثربم تني احملرتفني املِي

ا ذَق ادذالل ػاُص تني حلوق واًزتاماث ألظصاف املخـاكست  ؛ٕارا اكن موضوؾِا ٔبو ٔبثُص

ُشا الادذالل ٍىون ؿىل حساة اًعصف كري املِين ٔبو املس هتكل
2
فاصرتاظ اًخـسف يف . 

اس خـٌلل اًيفور الاكذعاذي كس ادذفى يف ُشا اًخـًصف احلايل، مفا ميّي اًرشظ اًخـسفي ُو 

قَاة اًخواسن تني ظصيف اًـلس، ظصف مس خفِس، وبٓدص كري مس خفِس
3
 . 

 من اًخلٌني املسين اجلزائصي اًيت 110     ٔبما خبعوض املرشغ اجلزائصي فٕاهَ ظحلا ٌٌَلذت 

ٕارا مت اًـلس تعًصلة إلرؿان واكن كس ثضمن رشوظا ثـسفِة، خاس ٌَلاا ": ثيط ؿىل ٔبهَ

، نٌل وزذ ٔبًضا يف املاذت اًثاًثة ..."ٔبن ًـسل ُشٍ اًرشوظ ٔبو ٔبن ًُـفي اًعصف املشَؾن مهنا

 املخـَق ابًلواؿس املعحلة ؿىل املٌلزساث اًخجاًزة02- 04من اًلاهون زمق 
4

" : ، حِر ثيط

 : ...ًلعس يف مفِوم ُشا اًلاهون مبا ًٔبيت

لك اثفاق ٔبو اثفاكِة هتسف ٕاىل تَؽ سَـة ٔبو ثٔبذًة ذسمة، ُحّصِز مس حلا من : ؾلس- 4     

ٔبحس ٔبظصاف الثفاق مؽ ٕارؿان اًىصف آلدص حبَر ل ميىن ًِشا ألذري ٕاحساج ثلَري 

 ...حلِلي مٌَ

                                                           
1
 la dernière modification du code de la consommation français était en 2016 par l'ordonnance N° 2016-301 

du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, J. O. R. F., N° 64 du 16 mars 

2016.  
2
 Selon les termes de l'article L.132-1 du code de la consommation français:" Dans les contrats conclus entre 

professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour 
effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les 
droits et obligations des parties au contrat.".   

3
 . 92.  مصحؽ ساتق، ض،...ألحاكم اًلاهوهَة، سوتة مسريت  

4
، املـسل 2004 ًوهَو 27 مؤزد يف 41. غ. ز. ، حيّسذ اًلواؿس املعحلة ؿىل املٌلزساث اًخجاًزة، ح2004 ًوهَو 23 مؤزد يف 02- 04كاهون زمق   

 . واملمتم
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لك تيس ٔبو رشظ مبفصذٍ ٔبو مضرتاك مؽ تيس واحس ٔبو ؿست تيوذ ٔبو : رشظ ثـسفي- 5     

 ". رشوظ ٔبدصى من صٔبهَ إلذالل اًؼاُص تني حلوق وواحداث ٔبظصاف اًـلس

      ًؼِص من ذالل ُارٍن اًيّعني ٔبن املرشغ اجلزائصي ٍصتط تني مفِويم اًخـسف 

وإلرؿان، فال ٍىون اًرشظ ثـسفًِا ٕاّل يف ؾلوذ إلرؿان، ؾىس املرشغ اًفصويس اذلي 

ًـرتف تفىصت اًخـسف يف اًـلوذ اًصضائَة، وركل ًخوس َؽ جمال امحلاًة يف ُشا اًيوغ من 

اًـلوذ، فاًرشظ اًخـسفي من صبٔهَ ٕاحساج ادذالل اًخواسن تني حلوق واًزتاماث 

ألظصاف، سواء ابًيؼص ٕاًََ مبفصذٍ، ٔبو مضرتاك مؽ رشظ ٔبو رشوظ ٔبدصى، فلس ٍىون 

اًرشظ كري ثـسفٍي ابًيؼص ٕاًََ مٌفصذا، ٕال ٔبهَ كس ٍىون ثـسفًِا ٕارا اكن مضرتاك مؽ رشٍظ 

ٔبو رشوٍظ ٔبدصى يف اًـلس
1
. 

 

 

 اًفصغ اًثاين

دعائط اًرشوظ اًخـسفِة 

 

      ًـخرب اًرشظ اًخـسفي ركل اًرشظ اذلي ًفصضَ ٔبحس املخـاكسٍن ابًيؼص ٕاىل مصنٍز 

الاكذعاذي اًلوي ؿىل املخـاكس الٓدص، ذما ًًذج ؾيَ ادذالل ػاُص يف اًخواسن اًـلس، ًـسم 

وؿَََ فََرشوظ . ٕاماكهَة اًعصف اًضـَف اكذعاذاي من مٌاكضة ركل اًرشظ ول ثـسًهل

 : اًخـسفِة ؿست دعائط هشهص مهنا

 

 

 

 

                                                           
1
 . 310 و 309.  مصحؽ ساتق، ض،...حماوةل من ٔبخي، وسري زفِق  
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 :اًرشوظ اًخـسفِة حصَحة كري خماًفة ٌَيؼام اًـام- 1

رشٌظ حصَحٕان اًرشظ اًخـسفي        
1

 جية نٌل ٌَلواؿس الٓمصت اً  ٍىون خماًفل  مرشوغ

 هفورة اًـامة ٔبي ٔبهَ ل جية ؿىل من هل اٍىون كري خماًف ٌَيؼام اًـام و الٓذ نبٔ 

 رشوظ ثـسفِة ضس اًعصف اًضـَف يف اًـلس تعًصلة كري تفصطاكذعاذي ٔبن ًلوم 

شا ما وزذ من ذالل  تكل احلق تعًصلة ثـسفيرمرشوؿة ٔبي ٔبهَ ٌس خـمي   ذاظئة، ُو

 س خـٌللالا صلك ي": سائصي اًيت ثيط ؿىل ٔبهَاجلذين امل اًخلٌنيمن   مىصز124املاذت 

 :اًخـسفي ٌَحق دعئًا لس امي يف احلالث آلثَة

 ،از ابًلريرضا وكؽ تلعس الٕ ر إ      -

 ،ا اكن ٍصيم ٕاىل احلعول ؿىل فائست كََةل ابًًس حة ٕاىل اًرضز اًياصئ ٌَلرير إ      -

 . "ا اكن اًلصط مٌَ احلعول ؿىل فائست كري مرشوؿةرإ      - 

    فٕاًرا يف اًـلوذ اًيت حتخوي ؿىل رشوظ ثـسفِة ل جمال فهيا ٌَمفاوضاث ول املساوات 

تني اًعصفني، فرشوظ اًـلس ثُـّس مس حلا من املوحة ذون مٌاكضة من اًعصف الٓدص، ٔبما 

ٕارا ما اكهت تـغ اًرشوظ خمةل ابًيعوض اًلاهوهَة املخـَلة ابًيؼام اًـام فذىون ابظةل
2
. 

 

 :اًخفاوث يف املصانز الاكذعاذًة ًٔلظصاف- 2

،  اًفٌَة والاكذعاذًة تني احملرتف واملس هتكلؾصفةجية ٔبن ٍىون ُياك ثفاوث يف امل      

ًوِشا جسـى خمخَف اًدرشًـاث محلاًة اًعصف اًضـَف يف اًـالكة اًخـاكسًة من اًرشوظ 

اًخـسفِة، فٕارا اكن ظصيف اًـلس يف مصنز اكذعاذي مذاكئف فال جمال ٕلاثزت موضوغ اًرشوظ 

اًخـسفِة، ٔلّن ؿىل لك مذـاكس ٔبن ٌسِص ؿىل احملافؼة ؿىل حلوكَ ومعاحلَ من ذالل 

ٕاماكهَة مٌاكض خَ خملخَف رشوظ اًـلس، فال ٍىون يف ُشٍ احلاةل حباخة ٌَحٌلًة
3
شا ما .  ُو

 املاحن ميكل اخلربت واملـصفة اًفٌَة ؛كس جنسٍ يف ؾلوذ ألؾٌلل، مفثال يف ؾلس اًفصاوضّي

                                                           
1
 . 230. ، مصحؽ ساتق، ض..."ادذالل اًخواسن"، حسني ؾحس هللا ؾحس اًصضا اًالكيب  

2
 . 92. ، ض1990، املؤسسة اًوظيَة ٌَىذاة، اجلزائص، ؾلس إلرؿان يف اًلاهون املسين اجلزائصي وامللازن، ًـضة حمفوع جن حامس  

3
 .230. ، مصحؽ ساتق، ض..."ادذالل اًخواسن"، حسني ؾحس هللا ؾحس اًصضا اًالكيب  
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واًخىًٌووحِا، وحلوق املَىِة اًفىًصة نرباءت الاذرتاغ، ُشا ما كس جيـهل يف مصنز اكذعاذي 

و املميوخ هل، اذلي ًفذلص ٕاىل ثكل اخلرباث واملـازف اًفٌَة،  كوي ملازهة ابملخـاكس الٓدص ُو

ذما ًفسح اجملال ٌٌَلحن ؿىل ٔبن ًفصط رشوظا ثـسفِة ؿىل املميوخ هل هؼصا ٌَخفاوث يف 

 . املصانز الاكذعاذًة تُهنٌل

 

  :اًرشوظ اًخـسفِة انجتة ؾن ٕازاذت مٌفصذت- 3

      نٌل يف ؾلوذ إلرؿان فٕان اًرشوظ اًخـسفِة ثًُضبُ إبزاذت مٌفصذت، حِر ٌسـى اًعصف 

شا  اًلوي يف اًـالكة اًخـاكسًة تفصط رشوظَ ؿىل اًعصف الٓدص ذون ٔبن ًياكضَ فهيا، ُو

هدِجة ٌَخفاوث يف املصانز الاكذعاذًة تُهنٌل، ويف ُشا إلظاز ٍصى ٔبهعاز ُشا اًصٔبي من 

اًخـحري ؾن : "، حِر ٍصى يف نخاتَ املوسوم SALEILLESاًلاهون اخلاض ًزتمعِم اًفلَِ 

ٔبن ؾلس إلراغ ُو ثرصف " إلزاذت، مسامهة يف ذزاسة اًخرصف اًلاهوين يف اًخلٌني ألملاين

إبزاذت مٌفصذت، ٔلن ٕازاذت اًعصف املشَؾن ًُست ٔبساس َة يف معََة ٕاجصام اًـلس، وٕامنا رشظ 

ًضـَ اًعصف اًلوي يف اًـالكة اًخـاكسًة ًخيفِش اًـلس
1
 . 

 

 

 اًفصغ اًثاًر

 ٔبمثةل ؾن اًرشوظ اًخـسفِة

     

    ل ميىن ثِـساذ وحرص لك اًرشوظ اًخـسفِة
2
ثخلري حسة ٔبهواغ اًـلوذ اًيت فِيي ثدٌوغ و 

ًرشوظ ل اًيت ٔبؾعت ٔبمثةل ؤبهواؿا ذلكل ُياك اًـسًس من اًدرشًـاث ،ًربرما ألظصاف

                                                           
1
  .43. ، مصحؽ ساتق، ض...ؾلس إلرؿان، ًـضة حمفوع جن حامس: ، نشكل307. ، مصحؽ ساتق، ض...حماوةل من ٔبخي، وسري زفِق  

شا زاحؽ ًـست ؾوامي، ٔبمهِا ثعوز اًـلوذ الاكذعاذًة وثعوز مفِوم الاس هتالك ذما   2 ّس مس خحَةل، ُو ـَ ٕان مسبةٔل حرص  َؽ اًرشوظ اًخـسفِة ثُ

جيـي اًعصف اًلوي يف اًـالكة اًخـاكسًة ًفىص ذامئا يف هَفِة اًخحاًي ؿىل فصط رشوظ ثـسفِة ؿىل اًعصف اًضـَف يف اًـالكة اًخـاكسًة، يف ُشا 

ٔبثص ؿسم اًخاكفؤ تني املخـاكسٍن ؿىل رشوظ اًـلس، ػاُصت ادذالل اًخواسن تني الاًزتاماث اًخـاكسًة يف ،  َـي حسني ؾحس اًحاسط: اًعسذ، اهؼص
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اًرشظ ثـسفِا ٕاما ابًيؼص ٕاىل حمي اًخـاكس، ٔبو ؾخرب اذلي ي من تُهنم املرشغ اًفصويس ،اًخـسفِة

ابًيؼص ٕاىل اًؼصوف اًيت جتـي من اًرشظ ثـسفِا
1
 . 

     ٔبما املرشغ ألملاين فلس كّسم اًرشوظ اًخـسفِة اًحاظةل ٕاىل كسمني ؿىل ٔبساش كاتََهتا 

ٌَخلومي ٌوَسَعة اًخلسًٍصة ٌَلاا
2
 : 

 

 :  اًلامئة اًسوذاء-1

    يه اًرشوظ اًيت ثحعي تلوت اًلاهون ذون الاؿرتاف ابًسَعة اًخلسًٍصة ٌَلاا، وحمتثي 

ٍلَِا يف
3
 : 

 .ٕاظاةل بٓخال اًدسَمي ٔبو ثيفِش اًزتام احملرتف    - 

ي ًخيفِش اًزتاماثَ    -   . اًيط ؿىل ٔبخي ٕاضايف ظًو

احلق يف ٕاتعال اًـلس ذون مربز ٔبو ٔبساش ماذي ٔبو يف ثـسًهل ذون الانرتاج مبعَحة     - 

 . اًعصف الٓدص املخـاكس مـَ

ضاث ومعاًزف مداًف فهيا يف حاةل معاًحة اًعصف الٓدص إبتعال    -  احلق يف املعاًحة تخـًو

 . اًـلس ٔبو فسزَ

حق اًعصف اًلوي اكذعاذاي يف اًـالكة اًخـاكسًة يف ادذَاز اًلاهون ألحٌيب اًواحة    - 

 . اًخعحَق ٕان مل ًربز ُشا الادذَاز توحوذ معَحة مرشوؿة

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
، ذاز ػي اهدضاز اًرشوظ اًخـسفِة، ذزاسة ملازهة تني اًلاهون املرصي وكاهون ذوةل إلمازاث واًلواهني ألوزتَة مؽ ٕاصازت ٌَلواهني ألجنَو ٔبمٍصىِة=

 . 115. ، ض1996اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، 
1
 . 96. ، مصحؽ ساتق، ض...ألحاكم اًلاهوهَة، سوتة مسريت  

2
 .19. ،  مصحؽ ساتق، ض...اًرشوظ اًخـسفِة، توذايل دمحم  

3
. 76. ، ض، مصحؽ ساتق...حٌلًة املس هتكل، جن سـَسي سَمة  
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 : اًلامئة اًصماذًة- 2

     ثضم ُشٍ اًلامئة ؾرشت ٔبظياف من اًرشوظ اًخـسفِة ، حمتثي ؿىل سخِي املثال يف 

اًرشوظ اًخاًَة
1
 : 

ذالل مست  ذسماث امليخجاث ٔبو ٔبسـاز جصفؽ احملرتف يف حاةل ؿسم اًدسَمي ٔبواملِين حق      - 

  . ٔبصِصٔبزتـة

.  حاةل ٕاؾفاء احملرتف من املسؤوًَة سواء اكن إلؾفاء لكَا ٔبو حزئَا     -

 . اًرشوظ اًيت متيؽ اًعصف اًضـَف يف اًـالكة اًخـاكسًة يف ذمازسة حلَ يف امللاظة     - 

يف اسددسال مٌخوح ما ٕارا ػِص  (املس هتكل)اًرشوظ اًيت ثلِس حق اًعصف اًضـَف      - 

 . فَِ ؾَة دفي، ٔبو ثسخة ؿسم معاتلذَ ملضمون اًـلس

 

 اًيت ًفصضِا  تـغ ألمثةل ؾن اًرشوظ اًخـسفِةفلس رهص ابًًس حة ٌَمرشغ اجلزائصي      ٔبما

 من 29اًعصف اًلوي يف اًـالكة اًخـاكسًة ؿىل اًعصف اًضـَف، فلس وزذث يف املاذت 

 احملسذ ٌَلواؿس املعحلة ؿىل املٌلزساث اًخجاًزة  ؿست ٔبمثةل ؾن اًرشوظ 02- 04اًلاهون 

 : اًخـسفِة، هشهص مهنا

 اهَ احس ٔبي:  امذَاساث ذمازةل مـرتف هبأبو حلوق و امذَاساث ل ثلاتَِا حلوق ٔبذس-      

ٍىون هل تـغ احللوق و الامذَاساث ل ميَىِا اًعصف  (اًعصف اًلوي) يف اًـلس ألظصاف

 .ُشا هدِجة ٌَخفاوث يف املصانز الاكذعاذًة ًٔلظصاف و، (اًعصف اًضـَف)الٓدص 

هَ ًخـاكس ابًرشوظ بٔ فصط اًزتاماث فوزًة وهنائَة ؿىل املس هتكل يف اًـلوذ يف حني      - 

ًـس ُشا اًرشظ من تني اًرشوظ اًخـسفِة اًيت ثؤثص ؿىل ثواسن اًـلس،  :اًيت حيللِا مىت ٔبزاذ

و احملرتف ٔبو املِين ًيفسَ ٕاماكهَة اًخـاكس مىت ٔبزاذ، يف حني ًُفصط  فمييح اًعصف اًلوي ُو

و املس هتكل إلمضاء تعفة فوزًة وثفصط ؿَََ اًزتاماث هنائَة،  ؿىل اًعصف كري املِين ُو

ابًصمغ من ٕاماكهَة ؿسم حعوهل ؿىل اًسَـة ٔبو اخلسمة حمي اًخـاكس
2
 . 

                                                           
1
 .22. ،  مصحؽ ساتق، ض...حٌلًة اًعصف، جن محَست ىهباث  

2
  .99. مصحؽ ساتق، ض، ...ألحاكم اًلاهوهَة، سوتة مسريت  
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ٍزاث املخوح املسمل ٔبو اخلسمة امللسمة دم حق ثـسًي ؾيادض اًـلس ألساس َة ٔبو مذالكا     - 

فعصيَف اًـلس مثال موّزذ ٔبو ابئؽ )كس ًخفق املخـاكسٍن ؿىل سَـة مـَية  : املس هتكلوافلةذون م

ُذ يف اًـلس اًمكَة املعَوتة ولك املواظفاث املخفق ؿَهيا واملخـَلة (وبٓدص مضرتي ، مث حُيَسَّ

ابًسَـة حمي اًخـاكس، ٕاّل ٔبهَ وؾيس ثيفِش اًـلس وجسَمي اًسَـة، كس حىون مبواظفاث كري ثكل 

 . املخفق ؿَهيا يف اًـلس سواء من حِر اًمكَة ٔبو اًيوؾَة

و اًخفصذ يف اختار كصاز اًحت يف بٔ و ؿست اًرشوظ من اًـلس بٔ اًخفصذ حبق ثفسري رشظ     - 

كس ًخـمس املِين ؿسم ٕاػِاز دعوظَة اًيشء حمي : ظاتلة اًـمََة اًخجاًزة ٌَرشوظ اًخـاكسًةم

اًخـاكس، ٔبو اًلصط اذلي ًٍصس املس هتكل ٔبن ٌس خزسمَ من ٔبخهل يف وزَلة اًـلس راثَ، فِفصط 

احملرتف رشظا يف اًـلس ًخحفغ فَِ تـسم ًزوم موافلة اًسَـة ٔبو اخلسمة ٌَلصط اذلي ًخوكؽ 

املس هتكل اس خزسام حمي اًخـاكس من ٔبخهل
1
 . 

فلس ًلوم اًعصف اًلوي : ٕاًزام املس هتكل تدٌفِش اًزتاماثَ ذون ٔبن ًَزم احملرتف هفسَ هبا     - 

و املس هتكل تدٌفِش  يف اًـالكة اًخـاكسًة توضؽ رشظ ثـسفي ًفصط تَ ؿىل اًعصف اًضـَف ُو

 . اًزتاماثَ ذون ٔبن ًلوم ُو تدٌفِش اًزتاماثَ

ابلًزتام ٔبو ؿست اًزتاماث  (احملرتف)زفغ حق املس هتكل يف فسخ اًـلس ٕارا ٔبذي ُو      - 

و اًعصف اًلوي ٔبن ًسزح رشظا يف اًـلس ًخضمن ؿسم ٕاماكهَة : يف رمذَ ميىن ٌَمحرتف ُو

اًعصف الٓدص ًفسخ اًـلس يف حاةل ٕاذالل احملرتف لًزتاماثَ، ومثال ركل يف ؾلوذ هلي 

اًخىًٌووحِا، ٔبٍن ًلوم املاحن تفصط رشظ ثـسفي يف اًـلس ًليض تـسم ٕاماكهَة املميوخ هل 

 . ًفسخ اًـلس يف حاةل إلذالل تواحة إلؿالم

ؾيس ٕاجصام اًـلس تني احملرتف : اًخفصذ تخلَري ٔبخال جسَمي مٌخوح ٔبو بٓخال ثيفِش ذسمة      - 

وكري احملرتف، فِخفلان ؿىل بٓخال جسَمي اًسَـة ٔبو امليخوح ٔبو ثيفِش اخلسمة، ٕاّل ٔبّن احملرتف 

ًلوم وتعفة مٌفصذت تخلَري ُشٍ املواؾَس ذون اًصحوغ ٕاىل اًعصف الٓدص، فِشا ًـخرب رشظا 

 . ثـسفِا

                                                           
1
 .98. مصحؽ ساتق، ض، ...ألحاكم اًلاهوهَة، سوتة مسريت  
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هتسًس املس هتكل تلعؽ اًـالكة اًخـاكسًة جملصذ زفغ املس هتكل اخلضوغ ًرشوظ جتاًزة      - 

فلس ٌسـى اًعصف اًلوي ٕاىل ٕاذزاح رشظ يف اًـلس ًليض إبهناء وكعؽ : خسًست كري مذاكفئة

اًـالكة اًخـاكسًة يف حاةل ؿسم كدول اًعصف اًضـَف اخلضوغ ٌَرشوظ اجلسًست كري املخاكفئة، 

 . فِـس ُشا اًرشظ ثـسفِاً 

     ٕان ُشٍ اًرشوظ اًخـسفِة مل ثوضؽ ؿىل سخِي احلرص، وٕامنا وزذث ؿىل سخِي املثال، ذما 

 .  ًرتك ٌَلاا جمال واسـا يف ثلسٍص ذزخة اًخـسف اذلي خيي ابًخواسن اًـلسي

 

 

املعَة اًثاين 

ظ اًخـسفِة و اًرش ثلسٍص مـاًري

 

     ل ًـخرب لك رشظ ٍصذ يف اًـلس ؿىل ٔبهَ رشظ ثـسفي، ُشا وكس ثـسذث وثيوؾت 

اًخـًصفاث سواء اًفلَِة ٔبو اًدرشًـَة ٌَرشوظ اًخـسفِة، ذما ٌسمح إبماكهَة حتسًس مـَاز 

ٔبي )نشكل يك ًـخرب اًرشظ و. اؾخحاز ٔبن اًرشظ اًوازذ يف اًـلس ُو رشظ ثـسفي

 ٔبي كري ت، مذفاوثتنز اكذعاذيا مـاًري جتـي ألظصاف يف مصًخوافص ؿىل جية ٔبن ، (ثـسفِا

 حبَر ٍىون ُياك ظصف كوي راث هفور اكذعاذي ٌسمح هل توضؽ ٍلوؿة من ،مذواسهة

حمتثي ُشٍ املـاًري يف مـَاز  .ه اًرشوظ ذون مٌاكض هتار وظصف ضـَف خيضؽ هل،اًرشوظ

، (اًفصغ اًثاين)، مـَاز املّيت املفصظة (اًفصغ ألول)اًخـسف يف اس خـٌلل اًلوت الاكذعاذًة 

 . (اًفصغ اًثاًر)ومـَاز إلذالل اًؼاُص ابًخواسن تني حلوق واًزتاماث ألظصاف املخـاكست 
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اًفصغ ألول 

  مـَاز اًخـسف يف اس خـٌلل اًلوت الاكذعاذًة

 

 ثفصط ، فِييٕان اًرشوظ اًخـسفِة يه ثكل اًيت خيضؽ ٕاٍهيا املس هتكل تسون زقحخَ      

ظصف ال اكذعاذاي ذما ًفصط رشوظَ ؿىل او مصنز كوي ميكل هفوررؿَََ ابؾخحاز ٔبن احملرتف 

ًـلسااًضـَف يف 
1
 .

 حتسًس ًريمـأبمه اًلوت الاكذعاذًة من اًخـسف يف اس خـٌلل ًـخرب مـَاز ف ،ذلكل     

خي اًِميية بٔ ن احملرتف ًـمتس ؿىل اًلوت الاكذعاذًة من بٔ  حبَر جنس ،اًرشوظ اًخـسفِة

هَ ًُست اًلوت بٔ ابؾخحاز اجسم ابًلموط وؿسم ادلكة ؾَاز املا ر هٔبنواًس َعصت يف اًسوق ٕال 

 ثـسف اًرشظىن حنسذ مسبٔ خي بٔ اكفِة من  الاكذعاذًة وحسُا 
2
 .

رضوزت لهَ ًُست اببٔ  ون حِر ٍص،ا املوكف ًالهخلاذ من ظصف اًفلِاءر ه     ًلس ثـّصط

 ًفصط رشوظَ ؿىل املس هتكل ذلكل حىت اكذعاذي هفور را احملرتف ٔبو ٍىون املِين ٔبن

.  ؿىل املس هتكلٕازاذاثَهَ ًفصط بٔ  ٕال اكذعاذاي را ل ميكل هفوا ٍىون احملرتف ثس َطٔبنميىن 

 اًيتوابًيؼص ٌَخلٌَاث ، ػِص اًلوت الاكذعاذًة ٌَمِين حسة املرشوغ اذلي ًلوم تَثو

 ٍىون املرشوغ  راث ٔبنرضوزت ل ًُس ابٔبو ،ؾينث خضامة املرشوغ ل ٔبنّ  ًىون ،ميخَىِا

ٍمتخؽ تلوت احذاكز جض حَ املرشوغ اًوظين،  ٔبنميىن ٌَخاحص اًـاذي حِر   ،كوت اكذعاذًة

َّنْي  ابًصمغ من ؿسم متخـَ ابًلوت واًيفور الاكذعاذً
3
 .

      ٕان مـَاز اًخـسف يف اس خـٌلل اًلوت الاكذعاذًة كري ذكِق ومهبم، ٔلهَ ل ٌسدٌس ٕاىل 

 .  ملوماث حىضف ؾن ُشا اًخفوق

 

                                                           
1
 . 110.  ض،مصحؽ ساتق، ...اًرشوظ اًخـسفِة ، منيبٔ يس ظَة دمحم   

2
 . 93.  ض، مصحؽ ساتق،...اًرشوظ اًخـسفِة ، توذاىل دمحم  

3
َحة ومحوذت جنوى     .28. ، مصحؽ ساتق، ض...امحلاًة اًلاهوهَة، مهضاوي ُو
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اًفصغ اًثاين 

 مـَاز املّيت املفصظة 

 

ًـخرب اًرشظ املسزح يف اًـلس ثـسفِا، فِجة ٔبن ٍىون مفصوضا  تواسعة ثـسف ًيك      

من هجة، ؿىل ٔبن مييح ُشا اًرشظ  (احملرتف)اًيفور الاكذعاذي اذلي ميَىَ اًعصف اًلوي 

 ما ُو ٕال هدِجة  املّيت املفصظة مـَاز ٔبن ًحسوذلكل  من هجة ٔبدصى، مّيت املفصظة ٌَمحرتف

و اًِميية اًيت ٍمتخؽ هبا املِين يف اًسوق ذما بٔ  الاكذعاذي راًيفو مـَاز ألول اذلي ُوٌي

 ثـصط ًىثري من الاهخلاذاث من ظصف املـَاز را هٔبن ٕال ،ٌسمح هل توضؽ رشوظ ثـسفِة

 ، ٍمتخؽ تَ احملرتفاذليهفور الاكذعاذي الهَ انجت ؾن بٔ اًفلِاء حول ظحَـة ُسٍ املّيت ابؾخحاز 

ُي ، فِيي كري حمسذت اًمكَة، وه املّيترهظحَـة ذلكل مت ظصخ اًـسًس من إلصاكلث حول 

 املّيتهر هَفِة ثلسٍص ه؟ونشايه راث ظاتؽ مايل
1
 .

ٌل       ثلرتة فىصت املّيت املفصظة من فىصت اًلنب املـصوفة يف اًلواؿس اًـامة من حِر ثبٔزرُي

ؿىل اًخواسن اًـلسي، فـىل ؾىس اًلنب اذلي كس ٍىون سخدا يف ٕاتعال اًـلوذ ٕارا تَف حسا 

مـَيا ابؾخحاٍز ؾَحا من ؾَوة اًصضا، ٔبي ٔبهَ حمسذ اًمكَة، فاملّيت املفصظة مل حُتسذ مكَهتا جصمق 

مـني
2
 . 

       نٌل ٔبن املّيت املفصظة اًيت ًخحعي ؿَهيا احملرتف ل ثخـَق ابًعاتؽ املايل فلط، 

فدإلضافة ٕاىل اًرشوظ املخـَلة ابٍمثن واًخلس َط، فٕان اًرشظ اًخـسفي كس ٍصذ ؿىل ؿست 

جمالث ٔبدصى، فلس ٍصذ ؿىل ثيفِش الاًزتاماث اًخـاكسًة وثيؼميِا،نٌل كس ٍصذ ؿىل فسخ 

اًـلس وٕاهناءٍ، ٔبو جتسًسٍ، نٌل كس ٍصذ ؿىل جسَمي اًيشء حمي اًخـاكس
3

، فِيعة اًخـسف 

 . ؿىل خمخَف اًرشوظ املخـَلة تدٌفِش اًـلس ًوُس فلط ؿىل اًعاتؽ املايل

                                                           
1
 . 114.  ض، مصحؽ ساتق،..اًرشوظ اًخـسفِة، منيبٔ يس ظَة دمحم   

2
  .94. ، مصحؽ ساتق، ض...اًرشوظ اًخـسفِة، توذايل دمحم  

3
َحة ومحوذت جنوى     .28.  مصحؽ ساتق، ض،...امحلاًة اًلاهوهَة، مهضاوي ُو
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     ٔبما فامي خيط مسبةٔل هَفِة ثلسٍص املّيت املفصظة، فِي ًُيؼص ٕاىل اًرشظ اذلي مٌح املّيت 

حصَح فلس . املفصظة ٌَمحرتف مٌـزل، ٔبم جية اًيؼص ٕاىل لك رشوظ اًـلس يف ٍلَِا؟

ٍىون ٔبحس اًرشوظ كس مٌح احملرتف تـغ املزااي، ًوىن ٕارا هؼصان ٕاىل اًرشوظ ألدصى 

كس جنس ٔبن تـضِا يف ظاحل املس هتكل، ٕار مٌحت هل تـغ املزااي ما إبماكهَ ٕاؿاذت اًخواسن 

خلسٍص ؿسم اًخواسن اًـلسي، جية ٔبن ًُـخّس مبجموغ رشوظ اًـلس،  اًـلسي يف ٍلهل، فٕارًا ًو

ًوُس فلط ابًرشظ اًخـسفي املاحن ملّيت مفصظة ًعاحل احملرتف مٌـزل ؾن كرٍي من 

اًرشوظ
1
شا ما ٔبذش تَ املرشغ اجلزائصي من ذالل اًفلصت اخلامسة من املاذت اًثاًثة من .  ُو

 .  احملسذ ٌَلواؿس املعحلة ؿىل املٌلزساث اًخجاًزة، اًساًف اذلهص02- 04اًلاهون زمق 

    فَخلسٍص اًعفة اًخـسفِة ًرشظ ما، جية ألذش تـني الاؾخحاز ٕاىل ٍلوغ ألذاءاث 

ادذالل اًخواسن اًـلسي تني ألظصاف املخـاكست،  املخحاذةل يف ٍلَِا من ٔبخي اًخحلق من

ساةل ثلسٍص ُي اًرشظ مفذلكل . مفصوضة ؾن ظًصق ٍلوؿة من اًرشوظ املوحوذت يف اًـلس

ًلااحلمكة اثـوذ ، ثـسفي ٔبو ًُس رشظ ثـسفي
2
. 

 

 

 اًفصغ اًثاًر

  مـَاز إلذالل اًؼاُص ابًخواسن تني احللوق و الاًزتاماث

 

، احملسذ 02- 04كاهون زمق الاملرشغ اجلزائصي تخـًصف اًرشظ اًخـسفي من ذالل      كام 

 اًثاًثة مٌَ املاذت وزذ يف حبَر ٌَلواؿس املعحلة ؿىل املٌلزساث اًخجاًزة، اًساًف اذلهص، 

تيس سواء مبفصذٍ ٔبو ٍىون مضرتاك مؽ ؿست الكل اًرشظ ٔبو ر  اًرشظ اًخـسفي ُونبٔ ؿىل 

                                                           
1
 .73.  مصحؽ ساتق،  ض،...حٌلًة املس هتكل، جن سـَسي سَمة  

2
 .74. ،  ضاملصحؽ هفسَ ،...حٌلًة املس هتكل، جن سـَسي سَمة  
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ؾَاز كس ٔبذش مب ي املرشغ اجلزائص، فٌالحغ ٔبنذالل ابًخواسن اًـلسيالٕ ؤذي ٕاىل يرشوظ و

 . إلذالل اًؼاُص ابًخواسن  تني حلوق واًزتاماث ٔبظصاف اًـلس

ؾَاز املّيت مل ابلًزتاماث ما ُو ٕال حصذًسمـَاز إلذالل اًؼاُص       ُياك من ٍصى تبٔن 

، ذلا فٕاهَ ثنٍب ٌَيؼًصة املاذًة ٌَلنب من حِر خيخَفان فلط من حِر اًدسمَة، فاملفصظة

ؿسم اًخاكفؤ يف ألذاءاث املخلاتةل، وؿىل ُشا فٕان مـَاز إلذالل اًؼاُص ابًخواسن اًـلسي 

خيخَف ؾن اًلنب من ؿست سوااي مهنا
1
 : 

ؿسم حتسًس اًخاكفؤ حبس مـني، ؿىل ؾىس اًلنب اذلي ًحعي فَِ اًـلس ٕارا تَف حسا      - 

 .مـَيا

ؿسم اكذعاز مـَاز إلذالل اًؼاُص ابًخواسن اًـلسي ؿىل ؿسم اًخـاذل يف اٍمثن، تي      - 

 . ميخس خملخَف اًرشوظ اًيت ًخضمهنا اًـلس

ؿسم اكذعاز ُشا املـَاز ؿىل املزااي املاًَة فلط، وٕامنا ٌضمي املزااي كري املاًَة، ؿىل     - 

 . ؾىس اًلنب اذلي ٌضمي ؿىل املزااي املاًَة فلط

      كس ٔبضاف املرشغ اجلزائصي ٕاىل ُشا املـَاز رشظا بٓدص ٍمتثي يف وحوة هون اًـلس 

من ؾلوذ إلرؿان، نٌل ٔبهَ جية ٔبن حىون اًؼصوف اًيت ٔبّذث ٕاىل وضؽ اًرشوظ اًخـسفِة 

يه ػصوف اكذعاذًة، ٔلهنا ٕارا اكهت كري اكذعاذًة اكٕلهصاٍ ٔبو اًـيف، فٕان ُيا ل جمال 

ٌَخحسج ؾن اًرشوظ اًخـسفِة، وٕامنا هخحسج ؾن ؾَوة اًصضا املؤذًة ٕلتعال اًـلس
2
 . 

      نٌل ٔبن املرشغ اجلزائصي وؿىل ؾىس املرشغ اًفصويس
3

، مل ًيط ؿىل سمن ثلسٍص مـَاز 

اًخـسف اًؼاُص يف اًخواسن تني حلوق وواحداث ألظصاف، فلس ٍىون الادذالل كري 

ػاُص سمن إلجصام، مث ًعحح ػاُصا ٔبزياء مصحةل ثيفِش اًـلس هدِجة ملـعَاث مل ٍىن ًـَمِا 

اًعصف اًضـَف يف اًـالكة اًخـاكسًة، ُشا ما ٌسمح تخوس َؽ جمال امحلاًة
4
 . 

                                                           
1
 . 97. ، مصحؽ ساتق، ض...اًرشوظ اًخـسفِة، توذايل دمحم  

2
 .310. ، مصحؽ ساتق، ض...حماوةل من ٔبخي، وسري زفِق  

3
 Article L.132-1 alinéa 05 du code de la consommation français: "le caractère abusif d'une clause s'apprécie 

en se référent, au moment de la conclusion du contrat...".  
4
. 311. ، ض مصحؽ ساتق،...حماوةل من ٔبخي، وسري زفِق  
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املححر اًثاين 

ملـاجلة ادذالل اًخواسن اًـلسي اًياجت ؾن  ثسذي اًدرشًؽ و اًلضاء 

 اًرشوظ اًخـسفِة 

 

ٕان اًخفاوث يف املصانز الاكذعاذًة ًٔلظصاف املخـاكست كس ًدِح ٌَعصف اًلوي فصط       

رشوظ ثـسفِة ؿىل اًعصف اًضـَف، فِرض مبعَحخَ الاكذعاذًة، ألمص اذلي ًؤذي ٕاىل 

 . ادذالل اًخواسن اًـلسي تني املخـاكسٍن

اًياجت ؾن اًرشوظ اًخـسفِة سـت اًـسًس من  اًخواسن اًـلسي ادذالل  ؿاجلةمل      و

املخـَلة حبٌلًة اًعصف اًضـَف يف اًـالكة ٕاظساز خمخَف اًلواهني اًدرشًـاث، ٕاىل 

ٍن كاما مباكحفة اًرشوظ ذّل وائي الالٔ  املرشغ ألملاين واًفصويس من اًخـاكسًة، حِر ًـخرب

  .  اًـلساًوازذت يفاًخـسفِة 

حٌلًة اًعصف ٕاؿاذت ادذالل اًخواسن اًـلسي وخي بٔ اًخسذي من ٔبن  ٌَلاا        نٌل ميىن

 .و ثفسري اًـحازت اًلامضةبٔ  مصاحـة اًرشوظ اًخـسفِة ؾن ظًصق ركل و،اًضـَف يف اًـلس

       فَمـاجلة ادذالل اًخواسن اًـلسي اًياجت ؾن اًرشوظ اًخـسفِة ًخعَة ألمص ثسذي 

 . (املعَة اًثاين)، نٌل ًخعَة ٔبًضا ثسذي اًلضاء (املعَة ألول)اًدرشًؽ 
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 املعَة ألول

ملـاجلة ادذالل اًخواسن اًـلسي اًياجت ؾن اًرشوظ ثسذي اًدرشًؽ  

  اًخـسفِة

 

محلاًة اًياجت ؾن اًرشوظ اًخـسفِة واًخواسن اًـلسي ادذالل اًدرشًؽ ٕلؿاذت  ًخسذي     

ذزاح تـغ اًرشوظ كواؿس ٕاًزامِة بٓمصت، وركل ابٕ اًعصف اًضـَف يف اًـلس ؾن ظًصق 

، ونشا ؾن ظًصق (اًفصغ ألول)املخضمية تـغ الاًزتاماث املَلات ؿىل ؿاثق املخـاكسٍن 

      . (اًفصغ اًثاين)ثـسًي اًرشوظ اًخـسفِة ٔبو اسددـاذُا 

 

 

فصغ ألول ال

  ٕاذزاح تـغ اًرشوظ ٕلؿاذت اًخو سن اًـلسي

 

اًياجت ؾن اًرشوظ اًخـسفِة اًخواسن اًـلسي ادذالل ثسذَت اًـسًس من اًدرشًـاث ٕلؿاذت 

وحٌلًة اًعصف اًضـَف  يف اًـلس، وركل ؾن ظًصق وضؽ ٍلوؿة من اًرشوظ اًخـاكسًة اًيت 

ة، و من تني ُشٍ اًرشوظ جنس، مدسٔب  هتسف حملاوةل ٕاؿاذت ٔبظصاف اًـلس ٕاىل مصانز مدساًو

. (اثهَا)الاًزتام ابٕلؿالم و، (ٔبول)حسن اًيَة 

 

 مدسٔب حسن اًيَة -ٔبول

 ٌس خعَؽ اًلاا ٕاؿاذت فمبوحدَ     ػِص مدسٔب حسن اًيَة ٔلول مصت يف اًلاهون اًصوماين، 

، سواء ؾيس ٕاؾفاء  من ذالل اًخسذي ًفصط اًزتاماث ثـاكسًة ؿىل ظصيف اًـلساًخواسن اًـلسي
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ٔبحس ألظصاف هفسَ من املسؤوًَة اًـلسًة ٔبو متخؽ ٔبظصاف اًـلس ثسَعة ثـسًي ٔبو ٕاهناء اًـلس 

إبزاذت مٌفصذت ٔبو فصط ؿىل ٔبحس ٔبظصاف اًـلس مدَف ثـًويض ل ًدٌاسة مؽ جحم اًرضز
1

   .

ًلعس مبحسٔب حسن اًيَة إلذالض وألماهة يف اًخـامي مؽ اًعصف املخـاكس الٓدص، فِخياىف       

ُشا املحسٔب مؽ لك من اًلش ٔبو اًخسًُس، فِىون املخـاكس حسن اًيَة، يف اس خلامة ذامئة من 

ٔبخي اًوفاء ابًـلس اذلي اًزتم تَ
2

اًوضؽ اذلي : " تبٔهG. Cornuَوكس ؾصفَ اًفلَِ اًفصويس .  

ًرتمج الاؾخلاذ، ٔبو إلزاذت ابخلضوغ ٌَلاهون اذلي ٌسمح ًعاحدَ ابٕلفالث من اًخعحَق 

"اًعازم ٌَلاؿست اًلاهوهَة
3
ًولس هعت اًـسًس من اًدرشًـاث ؿىل مدسٔب حسن اًيَة، من تُهنا . 

 من 1134 من اًخلٌني املسين اجلزائصي امللاتةل ٌٌَلذت 107اًدرشًؽ اجلزائصي، حِر ثيط املاذت 

اًخلٌني املسين اًفصويس
4

 . ..."جية ثيفِش اًـلس ظحلا ملا اص متي ؿَََ وحبسن هَة" :  ؿىل ما ًًل

     ًلوم اًـلس يف مضموهَ ؿىل مدسٔب سَعان إلزاذت، اذلي ٌسمح ٕاىل حًصة ألظصاف 

اًخـاكسًة يف حتسًس احللوق والاًزتاماث اًيت اثفلا ؿَهيا، فريحىز ُشا املحسٔب ؿىل فىصت ٔبّن لك 

ظصف يف اًـلس كاذز ؿىل حتسًس احذَاخاثَ وحتلِق معَحخَ تـَسا ؾن لك ثسذي سواء من 

كدي اًدرشًؽ ٔبو اًلضاء، ًىن ومؽ جصوس ؾلوذ ألؾٌلل واًيت نٌل رهصان كس ٍىون فهيا ٔبظصفِا يف 

مصنز اكذعاذي كري مذاكئف، ذما ٌسمح ٌَعصف اًلوي ٔبن ًخـسف يف فصط رشوظ ثرض 

مبعَحة اًعصف اًلوي، فِؤذي ُشا ٕاىل ادذالل اًخواسن اًـلسي تني ألظصاف، ومن ُيا حمكن 

َة ميىن من ذالًِا ٕاؿاذت اًخواسن   ً ٔبمهَة ٕاذزاح رشظ الاًزتام مبحسٔب حسن اًيَة، ابؾخحاٍز ب

اًـلسي اًياجت ؾن اًرشوظ اًخـسفِة، وحتلِق اًـساةل اًـلسًة
5
فاًِسف من فصط مدسٔب حسن . 

اًيَة يف اًـالكاث اًخـاكسًة ُو حٌلًة اًعصف اًضـَف يف اًـلس اذلي ثرضز من فصط 

 .اًعصف اًلوي ًرشوظ ثـسفِة ختي ابًخواسن اًـلسي

                                                           
1
، لكَة 54. ، غجمةل اًرشًـة واًلاهون، "مسى اًزتام ألهؼمة اًلاهوهَة امللازهة مبحسٔب حسن اًيَة يف مصحةل اًخفاوط ؿىل اًـلس"، فِاط َلوذ  

  .228. ، ض264- 223. ض. ، ض2013اًلاهون، خامـة إلمازاث اًـصتَة املخحست، 
2
،  2012- 2011، اجلزائص، 1، مشهصت ًيَي صِاذت املاحس خري يف اًلاهون، ختعط ؾلوذ ومسؤوًَة، خامـة اجلزائصاًخواسن يف اًـلس، ذمحون حفِغ  

 .60.ض
3 Ph. le Tourneau, Bonne Foi, répertoire civil, Dalloz, Janvier 2009, N° 01, p.03  .اًخواسن، ذزماص جن ؾزوس :هلال ؾن

.239. ، ض2014-2013، ٔبظصوحة ًيَي صِاذت ادلنخوزاٍ يف اًلاهون اخلاض، خامـة ٔبيب جىص تَلاًس، ثَمسان، اًـلسي  
4
 Article 1134- 3 du code civil français: " les conventions légalement formées...elles doivent être exécutées de 

bonne foi".  
، زساةل ًيَي صِاذت ادلنخوزاٍ يف اًلاهون اخلاض، خامـة ٔبيب جىص ذوز اًلاا يف حٌلًة اًعصف اًضـَف يف اًـلس، ذزاسة ملازهة، ذايل ثضري  5

 . 79. ، ض2016- 2015تَلاًس، ثَمسان، 
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      ًؼِص مدسٔب حسن اًيَة ذاظة يف ؾلوذ ألؾٌلل، ففي ؾلس اًخبٔمني مثال، جية ؿىل الك 

ظصيف اًـلس ٔبن ًلسما مـَوماث حصَحة معاتلة ٌَواكؽ، ؤبن ل خيفِا تَاانث ٔبساس َة يف اًـلس، 

نخكل املخـَلة تخحسًس كمية اًلسط، نٌل ًـس دصكا ملحسٔب حسن اًيَة ٕارا وضؽ املؤمن رشوظا مل 

ًمت الثفاق ؿَهيا مؽ املؤمن هل
1
 . 

 

 الاًزتام ابٕلؿالم - اثهَا

      حاًوت خمخَف اًدرشًـاث، ٌوَحّس من الادذالل اًحنّي يف اًخواسن اًـلسي اًياجت ؾن 

اًرشوظ اًخـسفِة حٌلًة اًعصف اًضـَف اكذعاذاي، وركل من ذالل اصرتاظ صلكَاث مـَية 

ـَسّ . يف اًـلوذ ُ الاًزتام ابٕلؿالم من ٔبمه ُشٍ اًرشوظ، فِـّصف ثضلك ؿام تبٔهَ الاًزتام تيلي  ًو

املـَوماث اًيت ميَىِا ٔبحس ٔبظصاف اًـلس ٕاىل اًعصف الٓدص اذلي جيَِِا لكَا ٔبو حزئَا، فاًِسف 

من ُشا الاًزتام ُو ثبٔمني كسز مـلول من املساوات تني ألظصاف املخـاكست من حِر 

املـَوماث، فِمت ٕاجصام وثيفِش اًـلس ؿىل كسز من اًخواسن
2
 . 

    فالًزتام ابٕلؿالم ُو واحة فصضَ اًلاهون ؿىل املخـاكس احملرتف تخلسمي اكفة املـَوماث 

املخـَلة مبوضوغ اًـلس ٌَعصف املخـاكس الٓدص، وحزوًسٍ جلك اًخفاظَي وتخعحَح املفاُمي 

اخلاظئة املخـَلة مبحي اًخـاكس، نٌل ًَزتم احملرتف تخوضَح  َؽ اًخفاظَي املخـَلة ابًخيفِش وفلا 

ًعحَـة وهوغ الثفاق
3
 . 

     هط املرشغ اجلزائصي ؿىل واحة الاًزتام ابٕلؿالم اذلي ًلؽ ؿىل اًعصف اًلوي ٔبو 

 املخـَق  حبٌلًة املس هتكل ومقؽ اًلش03- 09املِين، من ذالل اًلاهون 
4

، ونشا مبوحة اًلاهون 

حول ًَزتم املِين إبؿالم املس هتكل  احملسذ ٌَلواؿس املعحلة ؿىل املٌلزساث اًخجاًزة، ف02- 04

و امللعوذ ابًفلصت ألوىل من املاذت  ظحَـة اًسَؽ واخلسماث  من كاهون الاس هتالك اًيت 17ُو

 املـَوماث املخـَلة ابمليخوح اذلي لكّ جية ؿىل لك مذسذي ٔبن ًـمل املس هتكل ة" : ٔبهَثيط ؿىل

 نٌل ثيط، "ًضـَ ًالس هتالك تواسعة اًومس ووضؽ اًـالماث ٔبو تٔبًة وس َةل ٔبدصى مٌاس حة

 ؿىل ٕاًزام  املخـَق ابًلواؿس املعحلة ؿىل املٌلزساث اًخجاًزة02-04 من اًلاهون اًثامٌةاملاذت 

                                                           
1
، زساةل ًيَي صِاذت ادلنخوزاٍ يف اًـَوم، ختعط اًلاهون، خامـة اًيؼام اًلاهوين ًـلس اًخٔبمني، ذزاسة يف اًدرشًؽ اجلزائصي، حاكزي َُفاء زص َست  

 . 92. ، ض2012مًووذ مـمصي، ثّيي وسو، 
2
. 100. ، مصحؽ ساتق، ض...ؾلس اًفصاوضّي، ًحىن معص مسلاوي  

3
 . 189. ، مصحؽ ساتق، ض...ذوز اًلضاء، ذايل ثضري  

4
 .2009 مازش 08 مؤزد يف 15. غ. ز .، ًخـَق حبٌلًة املس هتكل ومقؽ اًلش، ح2009 فِفصي 25  مؤزد يف 03 -09كاهون زمق   
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 تاملِين إبؿالم املس هتكل جلك رشوظ املحَؽ ولك احلسوذ املخوكـة ٌَمسؤوًَة اًخـاكسًة املخـَق

 . ابًحَؽ ٔبو اخلسمة

     ٌضمي هعاق رشظ إلؿالم مصحةل اًخفاوط ومصحةل ثيفِش اًـلس، ففي مصحةل اًخفاوط 

ًَزتم املِين تدسَمي اكفة املـَوماث املخـَلة خبربثَ ومـصفذَ اًفٌَة، وماكهخَ يف اًسوق ومسـخَ، 

شا ما ٌسمى ابٕلؿالم املس حق، ويف ُشا اًعسذ، ًوحة كاهون   املاحن يف ؾلس  DOUBINُو

و املميوخ هل اكفة اًواثئق  املخضمية ملـَوماث خسًة حىت  اًفصاوضّي تبٔن ٌسمل ٌَعصف الٓدص ُو

و ؿىل ذزاًة وتٌُة من ٔبمٍص ثدِح هل اًخـاكس ُو
1

، ٔبما يف مصحةل ثيفِش اًـلس، فَِزتم اًعصف 

اًلوي اًيت ٍمتخؽ ابملـصفة اًفٌَة واخلربت واًخىًٌووحِا إبؿالم اًعصف اًضـَف اذلي ًفذلص ًِشٍ 

املـازف واخلرباث اًفٌَة، فِلذيض ركل ٔبن ًـَمَ هَفِة اس خزسام ثكل اًخىًٌووحِا وحلوق 

ًِة تعفة ذوزًة وثوفري  املَىِة اًفىًصة نرباءت الاذرتاغ مثال، من ذالل اًلِام تسوزاث حىًو

لاتي واحة الاًزتام ابٕلؿالم املَلى ؿىل ؿاثق  لك املـَوماث اًاكفِة واملخـَلة مبحي اًخـاكس، ًو

اًعصف اًلوي يف اًـالكة اًخـاكسًة واحة الاًزتام ابًرسًة اذلي ًلؽ ؿىل ؿاثق اًعصف 

شا حفاػا ؿىل معاحل اًعصفني  . اًضـَف، ُو

َة       ٕان ٕاذزاح رشظ إلؿالم يف اًـلس هيسف ٕاىل حٌلًة اًعصف اًضـَف، فِو ًـس كً 

ٔبساس َة ًخحلِق اًخواسن اًـلسي، جسامه يف ثفاذي  لك ثـسف ظاذز من كدي اًعصف 

 . اًلوي

 

 

 

فصغ اًثاين ال

 اسددـاذُاو اًرشوظ اًخـسفِة حؼص

 

 املسزخة يف اًـلس اًرشوظ اًخـسفِةحؼص خي بٔ ثسذَت اًـسًس من اًدرشًـاث من       

من كدي اًعصف اًلوي، ونٌل رهصان ساتلا فٕان املرشغ ألملاين اكن اًس حاق يف وضؽ كامئخني 

                                                           
1
 . 102 .، مصحؽ ساتق، ض...ؾلس اًفصاوضّي، ًحىن معص مسلاوي  
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فذـخرب ابظةل تلوت اًلاهون،  ًخحسًس اًرشوظ اًخـسفِة، ألوىل ثضم جسمى ابًلامئة اًسوذاء،

لؽ ؿىل احملرتف ؾةء إلزحاث  واًثاهَة ويه اًلامئة اًصماذًة، ًُفرتط فهيا اًعاتؽ اًخـسفي ًو

تبهٔنا ل حتلق مّيت مفصظة
1
. 

 من كاهون الاس هتالك ٕاىل 1/2-132     ٔبما خبعوض املرشغ اًفصويس فلس ٔبخاسث املاذت 

ا رشوظا ثـسفِة، حبَر ثعحح  ٕاظساز احلىومة ملصسوم حيسذ ٔبهواؿا من اًرشوظ واؾخحاُز

مَزمة ٌَمحرتفني واحملامك، فِجوس ٕاتعاًِا خملاًفهتا هعا كاهوهَا ٔلهنا كري مرشوؿة
2
 18ويف . 

 ٔبظسز ُشا املصسوم، وكس مض كامئخني، كامئة سوذاء ثضم ازين ؾرشت رشظا 2009مازش 

ثـسفِا ل حيخاح املس هتكل ٕاىل ٕازحاهتا، وكامئة زماذًة حتخوي ؿىل ؾرشت رشوظ ثـسفِة 

شا  ًفرتط فهيا اًخـسف فِلؽ ؾةء إلزحاث تبهٔنا ًُست ثـسفِة ؿىل ؿاثق احملرتف، ُو

حٌلًة وزؿاًة ملعَحة املس هتكل
3

   . 

ًرشوظ ا فٕان الاس هتالك اًفصويس من كاهون 8 و1/6-132ذت ٌٌَل        ُشا ووفلا

فرس ركل مبـىن اًحعالن، ،تةوهتماًخـسفِة كري  حلى اًـلس كامئا حصَحًو ٕارا ٔبمىن  ا ًو

شا ما  ل اًـلس، ًرشوظ اًخـسفِةااًحعالن ميس فلط ثكل ركل، ف معَحة مؽ ثالءم ي ُو

املس هتكل
4
 . 

     ٔبما فامي خيط املرشغ اجلزائصي فلس حشا حشو املرّشؿنَْي ألملاين واًفصويس، من ذالل 

ٕاؿساذٍ ًلامئة ثضم تـغ اًرشوظ اًخـسفِة اًيت  وزذث ؿىل سخِي املثال ل احلرص يف 

 .  احملسذ ٌَلواؿس املعحلة ؿىل املٌلزساث اًخجاًزة02- 04 من اًلاهون 29املاذت 

 هالحغ تبٔن املرشغ ًخسذي يف حتسًس 02- 04 من اًلاهون 30نٌل ٔبهَ ومن ذالل املاذت 

هبسف حٌلًة ": اًرشوظ ألساس َة ٌَـلوذ املربمة تني احملرتف واملس هتكل، ٕار ثيط ؿىل ٔبهَ

معاحل املس هتكل وحلوكَ، ميىن حتسًس اًـيادض ألساس َة ٌَـلوذ ؾن ظًصق اًخيؼمي، ونشا 

فِخسذي اًدرشًؽ . "مٌؽ اًـمي يف خمخَف ٔبهواغ اًـلوذ، تحـغ اًرشوظ اًيت ثـخرب ثـسفِة

                                                           
1
  .116. مصحؽ ساتق، ض، ...ألحاكم اًلاهوهَة، سوتة مسريت  

2
 . 27. ، مصحؽ ساتق، ض...اًرشوظ اًخـسفِة، توذايل دمحم  

3
 .117. مصحؽ ساتق، ض، ...ألحاكم اًلاهوهَة، سوتة مسريت  

4
 .32. ، مصحؽ ساتق، ض...اًرشوظ اًخـسفِة، توذايل دمحم  
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شا تلصط حٌلًة  يف ُشٍ احلاةل تلواؿس بٓمصت ًخحسًس ٔبحاكم اًـلس وتيوذٍ ألساس َة، ُو

 . املس هتكل من اًرشوظ اًخـسفِة املفصوضة من احملرتف

 

 

ظَة اًثاين  امل

ملـاجلة ادذالل اًخواسن اًـلسي اًياجت ؾن اًرشوظ  ثسذي اًلضاء 

 اًخـسفِة 

 

، انرغ الٕ تا مت اًـلس تعًصقرإ " : من اًخلٌني املسين اجلزائصي ؿىل ٔبه110َاملاذت هط      ث

  ًـفي اًعصف ٔبو ٔبن  خاس ٌَلاا ٔبن ًـسل ُسٍ اًرشوظ،واكن كس ثضمن رشوظا ثـسفِة

". كلر ؿىل ذالف  اثفاقكل وفلا ملا ثليض تَ اًـساةل و ًلؽ ابظال لكرو .  مهنااملشؾن

ٕاجصام اًـلس ٔبو سواء ٔبزياء ، ثسذي محلاًة اًعصف اًضـَففاملرشغ مٌح اًسَعة ٌَلاا تبٔن ي

 . يف مصحةل ثيفِشٍ، وركل هبسف حتلِق اًخواسن الاكذعاذي تني املخـاكسٍن

اًياجت ؾن اًرشوظ اًخـسفِة  اًخواسن اًـلسي ملـاجلة ادذاللثسذي اًلاا      وؿَََ، ف

 . (اثهَا)رشوظ اًـلس  ثفسري ويف ، (اًفصغ ألول)ثكل اًرشوظ  ظًصق مصاحـة ٍىون ؾن

 

اًفصغ ألول 

 سَعة اًلاا يف مصاحـة اًرشوظ اًخـسفِة 

 

ن اًـلس ٔبو ؾيس ًخسذي اًلاا ملصاحـة اًرشوظ اًخـسفِة يف اًـلس سواء        ٔبزياء  حىٍو

محلاًة اًعصف  اًرشوظ اًخـسفِة يف مواهجة ذلكل ًؼِص ذوزٍ يف لك مصاحي اًـلس ،ثيفِشٍ

 . اًضـَف يف اًـالكة اًخـاكسًة
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     ٕان فىصت مٌح اًسَعة ٌَلاا ابًصكاتة ؿىل اًرشوظ اًخـاكسًة واًخسذي ًخـسًَِا اكهت 

حمي خسال فلِيي، فِياك من ٍصفغ ثسذي اًلاا، ٔلن املرشغ كس مٌح إلزاذَت احلًصة يف 

ثلٍصص ما ٕارا اكن اًرشُظ ثـسفًِا ٔبم ل، وذوز اًلاا ًيحرص يف ٕاكامة اًـساةل، ٕال ٔبّن ُشا 

 من اًخلٌني املسين اجلزائصي 106ادلوز مسددـس يف جمال رشوظ اًـلس، وابًصحوغ ٕاىل املاذت 

اًيت ثيط ؿىل ٔبن اًـلس رشًـة املخـاكسٍن فال جيوس هلضَ ول ثـسًهل ٕال ابثفاق اًعصفني، ٕاّل 

، ففرسث ُشٍ اًـحازت ابًسَعة "ٔبو ًٔلس حاة اًيت ًلصزُا اًلاهون"ٔبن املرشغ ٔبضاف ؾحازت 

نٌل ُياك من ٍصى إبماكهَة . اًيت مٌحِا اًلاهون ٌَلاا إبماكهَة اًخسذي يف اجملال اًخـاكسي

ا  ثسذي اًلاا ًخـسًي ٔبو ٕاتعال اًرشوظ اًخـسفِة، حىت ًوو مل ًعسز مصسوم ثيؼميي ًـخرُب

نشكل، فال ميىن الاس خلياء ؾن اًلاا يف ُشا اجملال لؾخحاٍز اًلاا اًعحَـي حلي 

اًزناؿاث
1

    . 

     فٕارا اكن اًـلس ؾلَس ٕارؿان، وحيخوي ؿىل رشوظ ثـسفِة، جيوس ٌَلاا ٔبن ًـّسل ُشٍ 

اًرشوظ، ٔبو ٔبن ًـفي اًعصف املشَؾن مهنا، وفلا ملا ثليض تَ كواؿس اًـساةل، ففي ُشٍ احلاةل 

ٌَلاا لك اًسَعة اًخلسًٍصة ًحَان ملساز اًخـسف يف اًرشظ، وابًخايل ٕاماكهَة ثـسًي ٔبو 

ٕاًلاءٍ لكَة إبؾفاء اًعصف اًضـَف مٌَ
2
 . 

     ُشا ومحلاًة اًعصف اًضـَف يف اًـلس من اًرشوظ اًخـسفِة، سـت اًـسًس من 

اًدرشًـاث ٕلكصاز اًصكاتة اًلضائَة ؿىل اًرشظ اًخـسفي ابًصمغ مؽ ثـازضَ مؽ مدسٔب سَعان 

إلزاذت وملحسٔب احلًصة اًخـاكسًة، فمييؽ ؿىل اًلاا مصاحـة مضمون اًـلوذ،  ظاملا اكهت ؾحازاث 

ُشا اًـلس ورشوظَ واحضة ول مغوط فهيا، وظاملا اكهت ُشٍ اًرشوظ كري خماًفة ٌَيؼام 

اًـام والٓذاة اًـامة، ؤبمام جعز ثسذي اًدرشًؽ ؾن مواهجة اًرشوظ اًخـسفِة، سـت مـؼم 

ألهؼمة اًلاهوهَة ًخىٌصس ثسذي اًلضاء ابًصكاتة ؿىل اًرشوظ اًخـاكسًة، وثلسٍص ذزخة 

                                                           
1
 . 161.  مصحؽ ساتق، ض،...حٌلًة املس هتكل ، جن سـَسي سَمة  

2
 .127. مصحؽ ساتق، ض، ...ألحاكم اًلاهوهَة، سوتة مسريت  
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اًخـسف
1

 من كاهون الاس هتالك 4-141، ُشا ما جنسٍ يف اًدرشًؽ اًفصويس، ٕاْر ووفلا ٌٌَلذت 

فٕاهَ ميىن ٌَلاا اًخسذي من ثَلاء هفسَ واؾخحاز اًرشظ ٔبهَ ثـسفيٌّ 
2
 . 

ٍي من اًلاا، جية ٔبن منّي تني حاًخني، احلاةل اًيت       يف حاةل ٕاًلاء اًرشظ اًخـسفي تخسذُّ

ٍىون فهيا كس ظسز مصسوم ثعحَلي حيسذ اًرشوظ اًخـسفِة، فٕان ذوز اًلضاء ٍمتثي يف ضٌلن 

ثعحَق ُشا املصسوم، فٕارا وضبٔ ىزاغ تني احملرتف وكري احملرتف، فٕان ؿىل اًلضاء ٕاؿالن تعالن 

ٔبما يف حاةل ؿسم ٕاذزاح اًرشظ يف اًلامئة اًيت . اًرشوظ اًخـسفِة اًيت ظسز ثضبهٔنا املصسوم

ًخضمهنا املصسوم، فََلاا اًخسذي مـمتسا يف حتسًس مسى ثـسف اًرشظ ؿىل املـاًري اًيت 

حسذُا املرشغ لؾخحاز اًرشظ تبٔهَ ثـسفي، وثحلى املسبةٔل ذاضـة ٌَسَعة اًخلسًٍصة ًلك ذوةل 

تني ثكل اًيت متيح ٌَلاا سَعة اًخسذي وتني اًيت متيـَ
3
. 

خي حتلِق بٔ ًخسذي اًلاا محلاًة ألظصاف ؾن ظًصق ثـسًي ٍلوؿة من اًرشوظ من      

هَة املضرتنة الووضف  ًٔلظصاف،  ابًخوفِق تني املعاحل املخـازضةوركل ياًخواسن اكذعاذ

فال جيوس هلٌل الثفاق ؿىل ثضمني ؾلوذمه ًرشظ اسددـاذ سَعة اًلاا يف ثـسًي . ٌَمخـاكسٍن

ُِحَعي لك اثفاق ٔبو رشظ يف ُشا اًضبٔن، مفن حق  ٔبو ٕاًلاء اًرشوظ اًيت ٍصاُا ثـسفِة، ف

شا احلق ًخـَق ابًيؼام اًـام فال جيوس  اًعصف املشَؾن اٌَجوء ٕاىل اًلضاء ًعَة امحلاًة، ُو

ًٔلفصاذ خماًفذَ
4
. 

      نٌل جيوس ٌَلاا ٔبن ًخسذي يف ثـسًي اًرشظ اجلزايئ، وركل ابٕلهلاض من كميخَ، ٔبو 

ابًزايذت فهيا، ففي حاةل إلهلاض اًيت ل حىون ٕال ٕارا اكن اًرشظ اجلزايئ مفصظا، فِجوس 

ٌَلاا ٔبن ًيلط من كمية اًرشظ اجلزايئ ٕارا ٔبزخت املسٍن ٔبن اًخلسٍص مفصظا، ويف ركل هعت 

وجيوس ٌَلاا ٔبن خيفغ مدَف اًخـًوغ : " ...  من اًخلٌني املسين اجلزائصي ؿىل ٔبه184َاملاذت 

، فال ٍىفي ٔبن ًثخت املسٍن ٔبن كمية اًخـًوغ ثفوق ..."ٕارا ٔبزخت املسٍن ٔبن اًخلسٍص اكن مفصظا

                                                           
1
  .122. ، مصحؽ ساتق، ض...ٔبثص ؿسم، حسن ؾحس اًحاسط  َـي  

2
 Article L. 141-4 du code de la consommation français: " le juge peut soulever d'office toutes les dispositions 

du présent code dans les litiges nés de son application. il écarte d'office? après avoir recueilli les observations 
des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat".  

3
 .131. مصحؽ ساتق، ض، ...ألحاكم اًلاهوهَة، سوتة مسريت  

4
 . 60. ضمصحؽ ساتق، ، ...اًرشوظ اًخـسفِة توذايل دمحم،  
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كمية اًرضز، وٕامنا جية ؿَََ ٕازحاث ٔبهَ ًفوكَ ٕاىل حس إلفصاظ
1
ٔبما يف حاةل اًزايذت اًيت ل . 

حىون ٕال ٕارا فاكت وجتاوسث ألرضاز كمية اًخـًوغ امليعوض ؿَََ يف اًرشظ اجلزايئ، كري 

ون ؿىل ٔبن  ٔبن اًلاا يف ُشٍ احلاةل ل ميىٌَ اًخسذي من ثَلاء هفسَ، فذسذي اًلاا مُص

شا وا وزذ يف املاذت  ٕارا خاوس ":  من اًخلٌني املسين اجلزائصي185ًعاًة تَ ألظصاف، ُو

لمية   . ..."اًرضز كمية اًخـًوغ احملسذ يف الثفاق، فال جيوس ٌدلائن ٔبن ًعاًة تٔبنرث ُشٍ ًا

 

 

 

 اًفصغ اًثاين.

  ثوّسؽ اًلاا يف ثفسري رشوظ اًـلس وحصة اًـحازت

 

ًخسذي اًلاا يف ثفسري رشوظ اًـلس كري اًواحضة و ركل ؾن ظًصق اًححر ؾن اًيَة       

شا ما هعت ؿَََ ٔبًضا املاذت ٌياملضرتنة  فلصت السائصي يف اجلذين من اًخلٌني امل 111ثـاكسٍن ُو

ي اًـلس فِجة اًححر ؾن اًيَة املضرتنة ٌَمخـاكسٍن..." :اًثاهَة   ٔبما ٕارا اكن ُياك حمي ًخٔبًو

ذون اًوكوف ؾيس املـىن احلصيف ًٔلًفاع، مؽ الاس هتساء يف ركل تعحَـة اًخـامي، ومبا ًًدلي 

ن اًلاا إ ذلكل ف ".ٔبن ًخوافص من ٔبماهة وزلة تني املخـاكسٍن، وفلا ٌَـصف اجلازي يف املـامالث

 ركل فٕانرشوظ اًـلس وركل يف حاةل وحوذ رشوظ ثـسفِة ل ٔبو اثًـحازل هٔبزياء ثفسري

 ٍىون ملعَحة اًعصف ألكي ذربت ونفاءت ٔبي اًعصف املشَؾناًخفسري 
2
. 

حة املسٍن حبَر ًلوم ُشا لٔبي ٔبهَ جية ثفسري اًرشوظ اًلامضة من كدي اًلاا ملط     

.  رمة ٔبحس ألظصافاءتاملحسٔب ؿىل ٔبساش جص

                                                           
1
 . 314.، مصحؽ ساتق، ض...حماوةل من ٔبخي، وسري زفِق  

2
  .141. ، مصحؽ ساتق، ض...ٔبثص ؿسم، حسن ؾحس اًحاسط  َـي  
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      ٕان مدسٔب وحوة اًححر ؾن اًيَة املضرتنة ًٔلظصاف ٕارا اكهت ؾحازاث اًـلس كري 

ي، وما ُو  واحضة، ًعصخ ٕاصاكًني، ًخـَق ألول تعـوتة حتسًس اًفازق تني ما ُو حمي ثبًٔو

ي، فِشٍ املسبةٔل وسخِة ختخف من خشط لٓدص حسة ذزخة وؾََ  واحض ل حيخاح ٕاىل ثبًٔو

. وزلافذَ، ٔبما إلصاكل اًثاين فِخـَق ابًححر ؾن هَة ألظصاف، ألمص اذلي ًعـة اندضافَ

وابًخايل ٌسدٌس اًلاا يف ثفسرٍي ٌَـحازاث اًلامضة ًضواتط ذاذََة، مهنا ما ًخـَق تعحَـة 

اًخـامي وموضوؿَ، نٌل ٌسدٌس ًضواتط ذازحِة اكًـصف
1

  . 

     اًلاؿست يه ٔبن اًضم ًُفرسَّ ملعَحة املسٍن، ٔلن ألظي يف اًضرط جصاءت رمذَ، فادلائن 

ُو امللكف إبزحاث الاًزتام، نٌل ٔبن ادلائن ُو اذلي ميًل الاًزتام ل املسٍن، فٕارا ٔبمالٍ ُمهْبًَما 

كري واحض، حيوم حوهل اًضم، فِجة ٔبن ًفرسَّ ملعَحة املسٍن
2
ٕال ٔبهَ جية اًخيخَِ ٕاىل ٔبّن . 

اًعصف اًضـَف يف اًـلس ل ٍىون ذامئا ُو املسٍن، ففي معََة الاؾامتذ إلجيازي مثال، ٍىون 

لك ظصفَِ ذائيا ومسًيا يف هفس اًوكت، فاملسٍن ٍىون مسًيا فامي ثـَق تخفسري تـغ 

اًرشوظ، وذائيا فامي ًخـَق تخفسري اًحـغ الٓدص، فِشا املحسٔب ل حيمي ذامئا اًعصف اًضـَف 

َُِفرّسُ اًضم ملعَحخَ ؿىل  يف اًـلس، ففي ؾلوذ إلرؿان كس ٍىون املسٍن ُو اًعصف اًلوي، ف

و اًعصف املشَؾن حساة اًعصف اًضـَف اذلي ٍىون ذائيا ُو
3

 من 112، ًوِشا هعت املاذت 

ي اًـحازاث اًلامضة يف "... : اًخلٌني املسين اجلزائصي ؿىل ما ًًل كري ٔبهَ ل جيوس ٔبن ٍىون ثٔبًو

، فال جيوس ٔبن ًمت ثفسري اًضم ثفسريا مرضا "ؾلوذ إلرؿان ضازا مبعَحة اًعصف املشَؾنِ 

 .مبعَحة اًعصف املشَؾن، سواء اكن ُشا اًعصف ذائيا ٔبو مسًيا

 

    ًؼِص ذما س حق، ٔبهَ ٕارا اكن ٔبظصاف اًـلس يف مصنز اكذعاذي مذفاوث، فٌجس ظصفا كواي 

ميخكل اخلرباث واملـازف اًفٌَة، وظصفًا بٓدص ل ميَىِا،  ذما ًدِح ٌَعصف اًلوي اذلي ٍىون يف 

مصنز املِين ٔبو احملرتف تبٔن ًيفصذ توضؽ رشوظ ثـاكسًة ختسم معاحلَ ؿىل حساة معَحة 

                                                           
1
  .287. ، مصحؽ ساتق، ض...حماوةل من ٔبخي، وسري زفِق  

2
  .241. مصحؽ ساتق، ض، ..."ادذالل اًخواسن"، حسني ؾحس هللا ؾحس اًصضا اًالكيب  

3
 .289. ، مصحؽ ساتق، ض...حماوةل من ٔبخي، وسري زفِق  
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اًعصف اًضـَف املخـاكس مـَ واذلي ٍىون يف مصنز املس هتكل كري احملرتف، فال ميىن هل 

مٌاكضة ُشٍ اًرشوظ ول ٔبن ًخفاوط ؿَهيا، ذما ًؤذي ٕاىل ادذالل اًخواسن تني حلوق 

 .  واًزتاماث ٔبظصاف اًـالكة اًخـاكسًة

    ٕلؿاذت اًخواسن اًـلسي ومحلاًة اًعصف اًضـَف من ُشٍ اًرشوظ اًخـسفِة، ثسذَت 

خمخَف اًدرشًـاث تلواؿس بٓمصت ثفصط ؿىل املخـاكسٍن الاًزتام حبسن اًيَة ذالل فرتت ثيفِش 

شا ًخـًوغ اًعصف اًضـَف  اًـلس، نٌل ثفصط ؿىل احملرتف ٔبن ًَزتم تواحة إلؿالم، ُو

افذلاٍز ٌَزربت واملـصفة اًفٌَة اًيت هبا ٍمتخؽ اًعصف اًلوي، وحماوةل ٕلتعال مفـول ُشٍ اًرشوظ 

ُشا وكس . اًخـسفِة، نٌل كسمت اًـسًس من اًدرشًـاث كامئة ثضم رشوظا ثـسفِة ميىن ٕاتعاًِا

مٌح اًدرشًؽ اًسَعة ٌَلاا تبٔن ًخسذي يف ثـسًي اًرشوظ اًيت ٍصاُا ثـسفِة، ٔبو 

ابسددـاذُا،  نٌل ًخسذي اًلاا ومحلاًة اًعصف اًضـَف تخفسري اًضم ملعَحة اًعصف 

مييح اًلاا سَعة ٕاحلاق احلق لكٌل اكذضت ٔبحاكم اًـساةل ركل، كري "املشَؾن، فاملرشغ 

 ٔلن مدسٔب اًـساةل ُو س َس املحاذئ واًلاايث يف ؛مىرتج مبحسٔب اًلوت املَزمة ًالثفاكاث

"اًلاهون
1

  . 

                                                           
1
  .315. ، مصحؽ ساتق، ض...حماوةل من ٔبخي، وسري زفِق  
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طراف يف غلود الأغٌلل تؤثر       يتبني من خالل ىذه ادلراسة أأن طبيؼة املراكز الاكتصادية ملأ

ذ كد يكون الأطراف يف مركز اكتصادي متاكئف، كٌل كد ال يكوان يف  ػىل رشوط وتنود امؼلد، ا 

 .   هفس املركز الاكتصادي

طراف، يتفق طريف امؼلد وفق مبدأأ حرية امتؼاكد ػىل      ففي حاةل تاكفؤ املراكز الاكتصادية ملأ

دراج رشوط تؼاكدية، تسمح تتحديد مضمون امؼلد، وكيفية تنفيذه، وأ اثره ذ ميكن . وضع وا  ا 

تصنيف امرشوط امتؼاكدية يف ىذه احلاةل وفق املؼيار اموظيفي، أأي تبأثريىا ػىل تنفيذ امؼلد وػىل 

رادهتم من خالل  سري امؼالكة امتؼاكدية، فيكون اجملال مفتوحا أأمام حرية الأطراف نلتؼبري غن ا 

دراج رشوط تنظم سواء الامزتامات املللاة ػىل ػاتق لك طرف، اخملاطر اميت كد تؼرتض امؼالكة  ا 

ال أأن ىذه احلرية مليدة من  امتؼاكدية، حاالت ػدم حصة وتنفيذ امؼلد، وطرق تسوية امزناػات، ا 

مزامية ذات طاتع أ مر ػىل  كبل املاهون، فلد يفرض امترشيع مبوجة رشوط تؼاكدية كاهوهية ا 

الأطراف تؼض الامزتامات فال جيوز هلم االتفاق ػىل خمامفهتا، كٌل كد يتدخل امترشيع مبوجة 

طراف االتفاق ػىل خمامفهتا مزامية ذات طاتع ممكّل تدرج يف امؼلد، فيجوز ملأ  .  رشوط تؼاكدية ا 

طراف، فنكون أأمام طرف كوي اكتصاداي ميتكل       أأما يف حاةل ػدم تاكفؤ املراكز الاكتصادية ملأ

رؤوس الأموال واخلربات وامتكنوموجيا، وطرف ضؼيف اكتصاداي، مما يفتح اجملال نلطرف املوي يف 

أأن يفرض وميًل تؼض امرشوط امتؼاكدية ػىل امطرف امضؼيف اذلي ال ميكن هل مناكش هتا وال أأن 

ىل  يتفاوض ػلهيا ابمنظر ملركزه الاكتصادي امضؼيف ملارهة ابمطرف ال خر، الأمر اذلي يؤدي ا 

اختالل امتوازن امؼلدي تني الأطراف امناجت غن ىذه امرشوط اميت تدخل يف صنف امرشوط 

ذػان  . امتؼسفية، مما جيؼل امؼلد يكيّف ػىل أأهو غلد ا 

ن الأخذ مببدأأ احلرية امفردية ومببدأأ سلطان اال رادة يف ىذه احلاةل، واذلي مفاده أأن اال رادة ال      ا 

ميكن أأن ختطئ يف حتليق امؼداةل ويف حتليق امتوازن امؼلدي، وابمتايل منع أأي حماوةل نلتدخل يف 

ىدار مصلحة امطرف  رضار وا  ىل ا  تؼديل الامزتامات غري املتاكفئة تني الأطراف، س يؤدي ال حماةل ا 

 .امضؼيف يف امؼالكة امتؼاكدية
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     وملؼاجلة اختالل امتوازن امؼلدي امناجت غن امرشوط امتؼسفية املفروضة من امطرف املوي، 

ومبوجة امؼداةل امؼلدية تدخل امترشيع واملضاء ملاكحفة ىذه امرشوط وحٌلية امطرف امضؼيف 

 .اكتصاداي يف امؼالكة امتؼاكدية

     ملد تدخل امترشيع ملؼاجلة اختالل امتوازن امؼلدي امناجت غن امرشوط امتؼسفية، مبوجة 

كواػد كاهوهية أ مرة تفرض ػىل امطرف املوي يف امؼالكة امتؼاكدية مجةل من الامزتامات، أأمهيا 

الامزتام مببدأأ حسن امنية والامزتام ابال ػالم، حماوةل منو ال ػادة امتوازن امؼلدي تني الأطراف، وكذا 

أأوجة امترشيع ػىل امطرف املوي اس تخدام تياانت واحضة امؼبارة يف كتاتة رشوط امؼلد متسييل 

 . تفسريىا ومؼدم احامتل تبأويليا حىت ال ترض ابمطرف امضؼيف

     كٌل يتدخل املضاء ال ػادة امتوازن امؼلدي، من خالل ركاتة املايض ػىل امرشوط امتؼسفية، 

وتفسري غباراهتا ملصلحة امطرف امضؼيف يف امؼالكة امتؼاكدية، كٌل كد يتدخل املايض متؼديل 

 . امرشوط امتؼسفية محلاية امطرف املذَغن
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 ابنوغة امـربَة - أ وال

I. امكتب : 

مَاس انظَف .1 ، امـلود ادلومَة، ؾلد انوزيهف أ و ؾلد اال جيار اهمتوًًل يف املاهون امللارن، ا 

 .2008مًضورات احلويب احللوكِة، بريوت، 

ت مٌعور كٌلل.2  .2009، دار بولُس، اجلزائر، ؾلد امتس َري،  أً 

، دار امـووم املدذل نوـووم املاهوهَة، هؼًرة املاهون، هؼًرة احلق،  امعغري بـًل دمحم.3

 . 2006نوًرش وامتوزًؽ، اجلزائر، 

اميؼًرة امـامة مالمزتام يف املاهون املدين اجلزائري، امترصف املاهوين، ،  بوحاج امـريب.4

، اجلزء ال ول، امعبـة امسادسة، دًوان املعبوؿات اجلامـَة، امـلد واال رادة امليفردة

 . 2006اجلزائر، 

، دًوان املعبوؿات اجلامـَة، امعبـة اميؼام املضايئ اجلزائري،  بوبضري حميد أ ملران.5

 .2003امثامثة، اجلزائر، 

امرشوط امتـسفِة يف امـلود يف املاهون اجلزائري، دراسة ملارهة مؽ كواهني ،  بودايل دمحم.6

 .2007، دار ُومة نوعباؿة وامًرش وامتوزًؽ، اجلزائر، فروسا وأ ملاهَا ومرص

ىل امـووم املاهوهَة، اموجزي يف هؼًرة املاهون،  جـفور دمحم سـَد.7 ، اجلزء ال ول، مدذل ا 

 .2011امعبـة امثامٌة ؾرش، دار ُومة نوعباؿة وامًرش وامتوزًؽ، اجلزائر، 

اال ظار املاهوين ميلل امتكٌوموجِا، يف ػل اجلِود ادلومَة وأ حاكم ، جالل وفاء دمحمٍن .8

 ،اال سكٌدًرة، دار اجلامـة اجلدًدة نوًرش، هلل امتكٌوموجِا يف كاهون امتجارة اجلدًد

2001. 

أ ثر ؿدم امتاكفؤ بني املتـاكدٍن ؿىل رشوط امـلد، ،  مجَـي حسني ؾبد امباسط.9

ػاُرة ادتالل امتوازن بني الامزتامات امتـاكدًة يف ػل اهتضار امرشوط امتـسفِة، 

صارة  دراسة ملارهة بني املاهون املرصي وكاهون دوةل اال مارات واملواهني ال وربَة مؽ ا 

 . 1996، دار اههنضة امـربَة، املاُرة، نولواهني ال جنوو أ مٍركِة
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 .2014 ،بريوت، ، املؤسسة احلدًثة نوكتابامتلٌَة امـلدًة، ربَؽ ص يدب .10

، دار اجلامـة اجلدًدة أ ثر ثغري امؼروف يف ؾلود امتجارة ادلومَة،  رشًف دمحم قيام.11

 .2007نوًرش، اال سكٌدًرة، 

، ؾبد امرزاق أ محد امس هنوري .12

اموس َط يف رشح املاهون املدين،         - 

، دار اههنضة  هؼًرة الامزتام بوجَ ؿام، معادر الامزتاماجلزء ال ول،.             أ  

 .1968امـربَة، املاُرة، 

 .1968، دار اههنضة امـربَة، املاُرة،  اال جبات وأ اثر الامزتام ،اجلزء امثاين.           ب

، دار ُومَ نوعباؿة وامًرش املفاوضات يف امـلود امتجاًرة ادلومَة، ؿًل أ محد ظاحل .13

 .2012وامتوزًؽ، اجلزائر، 

اميؼًرة امـامة مالمزتام، معادر الامزتام يف املاهون املدين ،  ؿًل ؿًل سوامين.14

 . 1993، امعبـة امثامثة، دًوان املعبوؿات اجلامـَة، اجلزائر، اجلزائري

، دار بولُس نوًرش، اجلزائر، مدذل دلراسة كاهون امتأ مني اجلزائري، مرمي ؾٌلرة .15

2014. 

 .2008، مومف نوًرش، اجلزائر، الامزتامات، اميؼًرة امـامة نوـلد، فِاليل ؿًل .16

دراسة ؿىل ضوء امفلَ والاجهتاد وامـلد ، ؾلد امفراوضزي،  مبىن معر مسلاوي.17

 . 2012، املؤسسة احلدًثة نوكتاب، بريوت، اهمنوذيج املـمتد يف قرفة امتجارة ادلومَة

، ؾلد اال ذؿان يف املاهون املدين اجلزائري وامللارن،  مـضب حمفوظ بن حامد.18

 . 1990املؤسسة اموظيَة نوكتاب، اجلزائر، 

اميؼًرة امـامة مالمزتامات، املسم ال ول معادر الامزتام، ،  دمحم ظربي امسـدي.19

، اجلزء ال ول، امكتاب امثاين املسؤومَة امتلعرًية، امـمل اميافؽ يف املاهون املدين اجلزائري

 .2003دار امكتاب احلدًث، اجلزائر، 
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ؾلد حتوًل امفاثورة، وس َةل همتوًل املؤسسات امعغرية واملتوسعة ،  محمودي بضري.20

ة، اجلزائر، وأ داة حدًثة مرشاء ادلًون امتجاًرة  . 2003، ادلًوان اموظين مل صغال امرتبًو

 

II. امرسائل واملذكرات اجلامـَة : 

 :امرسائل اجلامـَة. أ  

ت مٌعور كٌلل.1 ؾلد امتس َري أ مَة خلوظعة املؤسسة امـامة ذات امعابؽ ،  أً 

رساةل ميَل درجة ادلكتوراٍ يف املاهون، ختعط كاهون ال ؾٌلل، جامـة الاكتعادي، 

 .  2009مومود مـمري، ثزيي وزو، 

، اميؼام املاهوين مـلد امتأ مني، دراسة يف امترشًؽ اجلزائري،  تاكري َُفاء رص َدة.2

رساةل ميَل صِادة ادلكتوراٍ يف امـووم، ختعط املاهون، جامـة مومود مـمري، ثزيي 

 .2012وزو، 

، رساةل دور املايض يف حٌلًة امعرف امضـَف يف امـلد، دراسة ملارهة، دايل بضري. 3

- 2015ميَل صِادة ادلكتوراٍ يف املاهون اخلاص، جامـة أ يب بكر بولاًد، ثومسان، 

2016. 

، أ ظروحة ميَل صِادة ادلكتوراٍ يف املاهون امتوازن امـلدي، درماش بن ؾزوز. 4

 .2014-2013اخلاص، جامـة أ يب بكر بولاًد، ثومسان، 

، رساةل دكتوراٍ ال حاكم املاهوهَة املس تحدجة محلاًة املس هتكل املتـاكد، زوبة مسرية. 5

ميَل درجة دكتوراٍ يف امـووم، ختعط املاهون، جامـة مومود مـمري، ثزيي وزو، 

2016. 

، أ ظروحة امعرق امبدًةل حلل امليازؿات املدهَة يف املاهون اجلزائري، سوامل سفِان .6

ميَل صِادة ادلكتوراٍ يف املاهون، ختعط كاهون ذاص، جامـة دمحم دِرض، بسكرة، 

2013-2014 . 
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ظار ؾلود امتوزًؽ،  خمتور دمَةل.7 ، أ ظروحة ميَل ثعبَق أ حاكم كاهون امليافسة يف ا 

 2015صِادة دكتوراٍ يف امـووم، ختعط كاهون، جامـة مومود مـمري، ثزيي وزو، 

، ثأ جري ثغري امؼروف ؿىل اس تلرار اهمثن يف ؾلود امتجارة ادلومَة، موكَ ؾبد امكرمي .8

أ ظروحة ميَل درجة دكتوراٍ يف امـووم ختعط املاهون، جامـة مومود مـمري، ثزيي 

 .2016وزو، 

ل امفاثورة، مِالط ؾبد احلفِغ .9 ، أ ظروحة دكتوراٍ، جامـة اميؼام املاهوين متحًو

 . 2012أ يب بكر بولاًد، ثومسان، 

، أ ظروحة ميَل هؼًرة امترصف املاهوين امثاليثحماوةل من أ جل ، وسري رفِق .10

صِادة ادلكتوراٍ يف امـووم، ختعط املاهون، جامـة مومود مـمري، ثزيي وزو، 

2014 . 

ؿادة امتفاوض يف امـلد، دراسة ملارهة، ُين ؾبد انوعَف .11 ، حدود ال ذذ بفكرة ا 

رساةل ملدمة ميَل صِادة ادلكتوراٍ يف املاهون امـام، جامـة أ يب بكر بولاًد، ثومسان، 

2015. 

 

 : املذكرات اجلامـَة. ب

 :  مذكرات املاجس تري•        

، دراسة ملارهةحٌلًة امعرف امضـَف يف امـالكات امتـاكدًة، ، بن محَدة ىهبات .1

مذكرة ميَل صِادة املاجس تري يف املاهون اخلاص، جامـة أ يب بكر بولاًد، ثومسان، 

2006-2007. 

، حٌلًة املس هتكل من امرشوط امتـسفِة يف ؾلود الاس هتالك، بن سـَدي سومة. 2

مذكرة ميَل صِادة املاجس تري يف املاهون، ختعط ؾلود ومسؤومَة مدهَة، جامـة 

 . 2014- 2013احلاج خلرض، ابثية، 
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مذكرة ميَل ، كاهون اال جراءات املدهَة و اال داًرةاموساظة يف ػل ، بوزهة ساجِة .3

جامـة ؾبد امرحٌلن مرية، جباًة، صِادة املاجس تري يف املاهون، ختعط املاهون امـام، 

2011-2012 . 

ؽ امـلد، حدي الةل أ محد .4 ، مذكرة سوعة املايض يف ثـدًل الامزتام امتـاكدي وثعًو

ة أ يب بكر بولاًد، ثومسان، ع يف كاهون مسؤومَة املِيَني، جاماملاجس تريميَل صِادة 

2012. 

، مذكرة ميَل صِادة املاجس تري يف احنالل امـلد ؾن ظًرق امفسخ،  محو حسٌُة.5

 .2011املاهون، ختعط كاهون املسؤومَة املِيَة، جامـة مومود مـمري، ثزيي وزو، 

، مذكرة ميَل صِادة املاجس تري يف املاهون، امتوازن يف امـلد، دمحون حفِغ .6

 .2012- 2011، اجلزائر، 1ختعط ؾلود ومسؤومَة، جامـة اجلزائر

َة.7 امعرق امبدًةل حلل امزناؿات ظبلا ملاهون اال جراءات املدهَة واال داًرة ،  ٍزري ُز

، مذكرة ميَل صِادة املاجس تري يف املاهون، ختعط كاهون امليازؿات اال داًرة، اجلزائري

 . 2015جامـة مومود مـمري، ثزيي وزو، 

، امرشوط امتـسفِة يف ؾلود الاس هتالك، دراسة ملارهة، يس امعَب دمحم أ مني .8

مذكرة ميَل صِادة املاجس تري يف املاهون اخلاص، جامـة أ يب بكر بولاًد، ثومسان، 

2007-2008. 

امرشط اجلزايئ وسوعة املايض يف ثـدًهل ؿىل ضوء املاهون املدين ، كارس بوبكر .9

 يف املاهون ختعط ؾلود ومسؤومَة مدهَة، املاجس تري، مذكرة ميَل صِادة اجلزائري

 . 2015جامـة احلاج خلرض، ابثية، 
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 : مذكرات املاسرت•

ل امفاثورة يف املاهون اجلزائري، دمحمي رشًفةو ابرة سـَدة .1 ، مذكرة ميَل ؾلد حتًو

صِادة  املاسرت يف احللوق، ختعط املاهون امـام مل ؾٌلل، جامـة ؾبد امرحٌلن مرية، 

 . 2013جباًة، 

ري سـَدة.2  ، مذكرة ميَل صِادة املاسرت يف سوعة املايض يف فسخ امـلد،  جُو

رة،   .2013-2012املاهون، ختعط ؾلود ومسؤومَة، جامـة أ لكي حميد أ وحلاج، امبٍو

َبة ومحودة جنوى .3 ، امحلاًة املاهوهَة نومس هتكل من امرشوط امتـسفِة، مهضاوي ُو

مذكرة ميَل صِادة املاسرت يف املاهون اخلاص، ختعط كاهون ذاص صامل، جامـة 

 .2013-2012ؾبد امّرحٌلن مرية، جباًة، 

، مذكرة ميَل صِادة املاسرت يف احللوق، امتحكمي امتجاري ادلويل، هورة حومية. 4

دارة أ ؾٌلل، جامـة مخُس موَاهة، ؿني ادلفىل،   . 2014-2013ختعط ا 

 

III. امللاالت واملداذالت: 

 : امللاالت. أ  

ادتالل امتوازن امـلدي اميامج ؾن امرشوط "، حسني ؾبد هللا ؾبد امرضا امالكيب .1

، لكَة احللوق، جامـة بغداد، 02. ، عجمةل امـووم املاهوهَة، "امتـسفِة، دراسة ملارهة

  .285-204. ص. ، ص2011

أ ثر امتفوق الاكتعادي نومحرتف يف فرض امرشوط امتـسفِة يف "، رابيح أ محد .2

فًرلِاجمةل اكتعادايت صٌلل ، "املاهون اجلزائري واملاهون امللارن ، جامـة 05. ، عا 

 .368-343. ص. ، ص2008حسُبة بن بوؿًل، امضوف، 

هؼمة املاهوهَة امللارهة مببدأ  حسن اميَة يف مرحةل "، فِاض محمود .3 مدى امزتام ال 

، لكَة املاهون، جامـة اال مارات 54. ، عجمةل امرشًـة واملاهون، "امتفاوض ؿىل امـلد

 . 264- 223. ص. ، ص2013، ، اال ماراتامـربَة املتحدة
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جمةل ، "امعبَـة املاهوهَة الثفاكِة امتحكمي يف املاهون اجلزائري" هبهية بومـزي، .4

، 2013ؾيابة، ، جامـة ابيج خمتار، 35. ، عامتواظل يف الاكتعاد واال دارة واملاهون

  .230-220. ص. ص

اجملةل اميلدًة نولاهون وامـووم ، "اال رادة يف امترصفات املاهوهَة "،وسري رفِق .5

 . 342- 304. ص.ص. 2013ثزيي وزو، جامـة مومود مـمري، ، 01.، عامس َاس َة

 

 : املداذالت. ب

ت وازو زاًية .1  وظين حول ؾلود موتلى، "وقسدعوظَة ؾلد امفراوضزي يف ال"، أً 

، جامـة ؾبد امرحٌلن مرية، جباًة، ًويم ال ؾٌلل ودورُا يف ثعوٍر الاكتعاد اموظين

 . 172-129. ص. ، ص2012 ماي 17 و16

امتحكمي امتجاري ادلويل بني متعوبات امتجارة ادلومَة وملتضَات "، بن زكري راضَة .2

مومود مـمري، جامـة  ،املوتلى اموظين حول امتحكمي امتجاري ادلويل، "اميؼام امـام

 . 2013 ماي 09-08ًويم  ،ثزيي وزو

 وظين حول ؾلود ال ؾٌلل موتلى، "ادتالل امتوازن يف ؾلد امتس َري "،مـاصو فعة .3

 17 و16، جامـة ؾبد امرحٌلن مرية، جباًة، ًويم ودورُا يف ثعوٍر الاكتعاد اموظين

 . 68-53. ص. ، ص2012ماي 

 

 

IV. اميعوص املاهوهَة : 

 : اميعوص امترشًـَة. أ  

 78. ع. ر. ، ًتضمن املاهون املدين، ج1975 سبمترب 26 مؤرخ يف 58-75  رمقأ مر .1

 . ، املـدل واملمتم1975 سبمترب 30مؤرخ يف 
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. ع. ر.  ًتضمن املاهون امتجاري اجلزائري، ج1975 سبمترب 26 مؤرخ يف 59-75أ مر رمق  .2

 . املـدل و املمت1975 دٌسمرب 19 مؤرخ يف 101

مر 1989 فِفري 7 مؤرخ يف 01-89كاهون رمق  .3 ، ًتـوق بـلد امتس َري، ممتم مل 

، مؤرخ يف 06. ع. ر. ، املتضمن املاهون املدين، ج1975 سبمترب 26 مؤرخ يف 75-58

 .1989 فِفري 08

، ، ًتـوق ابمتأ مِيات13. ع. ر. ، ج1995 جاهفي 25 مؤرخ يف 07-95 رمق أ مر .4

. املـدل واملمتم ،1995 مارس 08مؤرخ يف 

ًتـوق ابالؾامتد ، 03. ع. ر. ، ج1996 جاهفي 10 مؤرخ يف 09-96 أ مر رمق .5

 . 1996 جاهفي 14مؤرخ يف اال جياري، 

ًتـوق ابمليافسة، ، 43. ع. ر. ، ج2003 ًومَو 19 مؤرخ يف 03-03 رمق أ مر .6

 .، املـدل واملمتم2003 ًومَو 20مؤرخ يف 

، حيّدد املواؿد املعبلة ؿىل املٌلرسات 2004 ًوهَو 23 مؤرخ يف 02- 04كاهون رمق  .7

 . ، املـدل واملمتم2004 ًوهَو 27 مؤرخ يف 41. ع. ر. امتجاًرة، ج

، ًتضمن كاهون 21. ع. ر. ، ج2008 فرباٍر 25 مؤرخ يف 09-08كاهون رمق  .8

 . 2008 أ فًرل 24اال جراءات املدهَة واال داًرة، مؤرخ يف 

، ًتـوق حبٌلًة املس هتكل ومقؽ 2009 فِفري 25  مؤرخ يف 03 -09كاهون رمق  .9

 . 2009 مارس 08 مؤرخ يف 15. ع. ر .امغش، ج

 

 : اميعوص امتيؼميَة. ب

، مؤرخ 80. ع. ر. ، ج2005 دٌسمرب10 مؤرخ يف 468-05مرسوم ثيفِذي رمق  .1

ل ووظل امتسومي 2005 دٌسمرب 11يف  ، حيدد رشوط حتٍرر امفاثورة وس يد امتحًو

 .وامفاثورة اال جٌلمَة وكَفِات ذكل
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