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  المقدمة
 ƜارƤ ƘدماƤوال ƴǄالس ýادƕر ممارسة لتƛكǕالقانونية ا ƖداǕالدولية ا Ɩقود التجارƵ رƕتعت

د الدولǑƼ Ǒ حدود الدوý، كما أنǌا الركيƖƨ اǕساسية والرئيسية لتسيير وتƱوير ƵجǄة اƿǙتƮا
ƻ المتعامǄيǇ  تنوǋ Ƴذǉ العقود ƕاƨدياد حركة التجارƕ ƖيǇ الدوý ومƤتƨǄداداالوƘƿ الراǇǋ، ولقد 

اƿǙتƮادييǇ ومǇ جنسياƘ مƤتƽǄة ƕما Ƽيǅǌ الƤواǏǄƵ ƭ اƤتƻǚ أنƲمتǅǌ القانونية والسياسية، 
وǋذا اƨǙدياد ǑƼ الحركة التجارية ناتǇƵ Ɲ التحرر واǙنƽتاƟ السياسǑ الذي يعتƕر أساسا لتحرر 

نوƳ والتعدد الƤاƕ ƭعقود العقود والتجارƖ الدولية مǇ القيود الداǄƤية لكý دولة، وƕالنƲر ƍلǏ الت
 ƴيƕال ýمجا ǑƼ أساسا Ǉتكم Ƙكان Ǉƍو ،ƖيرƤǕا ǉذǋ ǅتحك Ǒالعامة الت ƱروƬال ǇاƼ الدولية Ɩالتجار
 ƱاƬر نƕƵ ǅالعال ýدو Ǉيƕ ر الحدودƕƵ اǌوتداول ƘدماƤوال ƴǄالس ƻǄتƤة لمƕالنسƕ Ǒالتجاري الدول

 مǇ المعامƤ ƘǚاƮة تǁǄ المتعǄقة ، Ǚƍ أنǌا تƬمý أيضا أنواƳ أƤرǎ)1(اǙستيراد والتƮدير
 Ɵتاƽقود المƵ Ɣجان Ǐلƍ ،قود التوريدƵ ،الدولية ƘاƇاƬنǗقود اƵ ǑƼ ندسية المدنيةǌال ýماƵǕاƕ
واǗنتاǑƼ Ɯ اليد، ويعتƕر كذلǁ مƕƿ Ǉيý التعامý التجاري الدولǑ اǙتƽاǏǄƵ ƾ نقý التكنولوجيا 

  .)2(يةة والدوý الناموالتعامƕ ǏǄƵ ýراƇاƘ اƤǙتراƕ ƳيǇ الدوý المتقدم
 Ǚدƕ الدراسة ýومح ýالحا ǑƼ و الواردǋ ،الدولية Ɩقود التجارƵ ƟǚƱƮا ýاستعما Ǉذا كاƍو
 ƴيرج Ǚ ǁذل ǑƼ Ɣƕالس ǇاƼ ،الدولية المالية Ƙǚادية الدولية أو المعامƮتƿǙا ƘǙادƕقود المƵ Ǉم

ǚǌستǚل ǚمح Ǉتكو Ǒالعقود كالت Ưعƕ عادƕاست ǑƼ ةƕƹالر Ǐلƍ ƱقƼ ترد Ǒوالعقود الت ǑƮƤƬال ǁ
ǏǄƵ العقاراƘ وƵقود العمý الدولية، وƍنما ƵǙتƕاراƿ Ƙانونية ǏǄƵ اƵتƕار أǇ اƵ ƟǚƱƮقود 
 ǇƵ رƲالن ƻرƮƕ ودƮالمق Ǐيد المعنƽنحو ي ǏǄƵ ýالعم ǑƼ ǊدامƤاست Ɯد درƿ الدولية Ɩالتجار

ǉذǋ Ƴالمالية موضو Ƙǚالمعام ƾحǄالذي ي Ǒالتجاري أو المدن ƴƕاƱال ǅوǌƽذا المǋالعقود، و 
الموسƴ لƽƮǄة التجارية لǄعقود محý الدراسة ǋو الذي اƵتنقǊ القانوǇ النموذجǑ لǄتحكيǅ التجاري 

 Ǒالتجاري الدول ǇقانوǄل Ɩالمتحد ǅمǕلجنة ا Ǌالذي وضعت ǑالدولCNUDCI ودƮتحدد المق ƚحي ،
ƕاƱال Ƙالعقدية ذا Ƙاƿǚالع ýمƬي ƴنحو موس ǏǄƵ ة التجاريةƽƮالƕ ƴǄتوريد الس ýƛادي مƮتƿǙا ƴ

                                                 
1 - ǅƿمر رǕا Ɣموجƕ اǋديرƮوت ƴضائƕاستيراد ال ƘياǄمƵو ƱاƬائري نƨالج ƳرƬالم ǅƲ03/04  ن ǑƼ Ƣرƌ19، م 

، الƮادرǑƼ Ɩ 43ئƴ وتƮديرǋا، Ɯ ر Ƶدد ، يتعƕ ƾǄالقواƵد العامة المƕƱقة Ƶ ǏǄƵمǄياƘ استيراد الƕضا2003يوليو سنة 
  .2003 يوليو 20

، دار النǌضة العرƕية، )دراسة ƤاƮة لعقد الƕيƴ الدولǑ لƕǄضائƴ( الƬرƿاوي محمود سمير، العقود التجارية الدولية - 2
 ،Ɩرǋ1992القا ƭ ،14.  
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وƹيرǋا مǇ ) التكنولوجيا(والƤدماƵ ،Ƙقود التƬييد والƕƤرƖ الǌندسية، Ƶقود نقý المعرƼة الƽنية
  .)1(اǙستƛمارƟ واǗنتاǑƼ Ɯ اليد واƵقود المƽت

 Ǐلƍ ǎأد ،ýالدو ƻǄتƤنية لمƱالحدود الو ƜارƤ ƘدماƤوال ƴǄسǄل ƴالسري ýادƕالت ǅوأما
لسوƾ وƵدǅ انحƮارǑƼ ǉ نƱاƾ محدد، ƍلǏ جانƵ Ɣقǚنية اƿتƮادية السوƾ التوسيǑƼ ƴ مجاý ا

وذلƕ ǁتحديد اǕسƩ التǑ تقوǄƵ ǅيǌا ǋذǉ المƕادƘǙ والعقود التجارية الدولية ومعايير تقدير ƿيمتǌا، 
وذلƕ ǁاƵǙتماد ǏǄƵ مƕدأ أو معيار العرƯ والƔǄƱ، أو ǏǄƵ أساƩ معيار اǗرادƖ والحرية 

ƻراƱǕ ديةƿالتعا ǑƼ ةǄƕادلة والمتقاƕالمت ƘاماƨلتǙا Ǉيƕ نةƨالمواƼ Ǒالتالƕ ،Ǒالعقد التجاري الدول 
 محدد وواجƔ الوƼاƵ Ƈند حǄوý  لƙمǅالعقد وكذا المƕادƘǙ تتǏǄƵ ǅ أساƩ تحديد ƿيمتǌا وƼقا

ǊǄ2(أج( ƖرادǗا اǌيǄƵ رǌƮالذي تن ýا المحǋارƕتƵاƕ يمة معينةƿ دمةƤعة أو الǄسǄل Ǉتكو Ǉأ Ǐمعنƕ ،
 Ƶند القدوǅ لǄتعاƿد، ومǅƛ Ǉ يعتƕر الƛمǇ محý اǙلتƨاǕ ǅحد أƱراƻ العƿǚة ƻالتعاƿدية لƱǖرا

  .)3(التعاƿدية المقاýƕ لقيمة محý التعاƿد أو المحدد لقيمتǑƼ Ǌ مركƨ المƕادƘǙ لǄتجارƖ الدولية
ƕتƵاƕ ةƺالƕ ميةǋا أǌالدولية ل Ɩقود التجارƵ ǑƼ Ǉمƛال Ɩكرƽƕ ǅتماǋǙاƼ ،Ǒالتالƕ ƟرƱا تǌار أن

 Ǉمƛال ƠǄƱƮمومية مƵ Ǐلƍ رƲالن Ưƺƕو ǊنǕ ،اديةƮتƿǙالقانونية وا ƘǙكاƬǗا Ǉالعديد م
واƿǙتƮاد وكذا Ʈعوƕة تعريƎƼ ،ǊƽنǊ يƬمǏǄƵ ý العƿǚة التعاƿدية ) العمǄة(وسǌولة ارتƕاƕ ǊƱالنقد 

نونǑ يتعƕ ƾǄاǕداƇ التǑ مƋƬ Ǉنǌا أǇ تحقƹ ƾاية اƿتƮادية، وƕالرǅƹ مǇ اƵتƕار الƛمǇ مƿ ƠǄƱƮا
المالǑ أو النقدي محý الوƼاƇ مقاýƕ انتقاý محý التعاƿد، Ǚƍ أǇ لǌذا المƠǄƱƮ العاƿǚƵ ǅة 

 ƕالنƲر ƍلǏ ارتƕاǊƱ الوƛيƕ ƾمƠǄƱƮ القيمة أو التكƽǄة وǋذا اƤǕير ƤارǇƵ Ɯ مجاý دƕاƿǙتƮا
  .)4(الدراسة

                                                 
، ƭ 1995ارƻ، اǗسكندرية،  ƬǋاƮ ǑǄƵ ǅادƾ، القانوǇ واجƔ التƕƱيƵ ǏǄƵ ƾقود التجارƖ الدولية، منƋƬ المع- 1

13-14.  
2 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

BOUKHEZAR O.I, « Le concept de prix », RASJEP, n°04, Alger, 1979, p 667. 
3 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

DESMET Pierre & ZOLLINGER Monique, LE PRIX: de l'analyse conceptuelle aux 
méthodes de fixation, Editions ECONOMICA, Paris, 1997, p16. 

4 - ǑƼ رƲان ǎرƤأ ǅيǋاƽمƕ اǌǄƤتدا Ǐلƍ رƲالنƕ Ǉمƛال ƖكرƼ ýيǄة تحƕعوƮ:  
Il faut toujours se méfier des notions qui présentent une apparence de familiarité voir de 
simplicité. Bien souvent ce sont des notions apparaissent comme les plus évidentes qui sont 
les plus difficiles à définir. Le prix ne laisse pas enfermer dans une définition claire et précise, 
incontestée et incontestable. Cette difficulté vient des liens que le prix entretient avec d’autre 
notions avec lesquelles une confusion peut s’opérer : La valeur, L’équivalent, la contre-
prestation, la monnaie, la somme d’argent, le paiement, le coût. Notamment, les liens très 
intimes que le prix entretient avec la valeur sont sources de difficultés. Comme l’écrit le 
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قيمة والتكƽǄة التǑ مجالǌا ǅǄƵ وǋ ǏǄƵذا اǕساƩ وƕالنƲر ƍلǏ تداƼ ýƤكرƖ الƛمƽƕ ǇكرƖ ال
 Ɩقود التجارƵامة وƵ ار العقودƱƍ ǑƼ ƘǙكاƬǗا Ưعƕ يرƛي Ǒانونƿ ƠǄƱƮكم Ǉمƛال ǇƎƼ ،ادƮتƿǙا
الدولية ƽƮƕة ƤاƮة ƕدƇا ƕتحديدǉ وƿاǄƕيتǊ لǄتحديد وƼقا ǕسƩ موضوƵية أƤذا ƕعيǇ اƵǙتƕار 

 ýعامƕ ǉرƛƋو ت ƻرƮة وسعر الǄالعمƕ ةƱƕار النقد المرتƱƤأ ǑƼ الدولية ƾسواǕا ǑƼ سةƼالمنا
 ƻروƲǄنتيجة ل Ǌقيمتƕ ƇاƼدد الوǌت Ǒار التƱƤǕوا Ǌمراجعت Ǐلƍ ،ƘدماƤوال ƴǄالس ýمجا
 Ɩور التجارƱالدولية ونتيجة لت Ɩيعة القانونية لعقود التجارƕƱال ǇƵ ناتجة Ǉتكو Ǒالت Ƙوالمستجدا

Ǒادية والتƮتƿǙيعية والسياسية واƕƱال ýالدولية أو العوام Ǐلƍ ƻراƱǕاƕ ديƌت Ǉا أǌانƬ Ǉم 
ǁذل ǏǄƵ ƘاƼǚƤ ǑƼ Ƴوƿالو.  

 Elément)والƛمǇ الذي تǅ اƵتƕارǉ ودراستƍ ǊلǏ وƱ Ƙƿويý كعنƮر ومحý لموضوƳ العقد

de l’objet de contrat) - Ǉيك ǅالعقد، ل ǅراƕƍ ندƵ ƻǄƤيت Ǉأ Ɣيج Ǚ العقد الذي Ǉأركا Ǉم Ǉورك
ة ƕƍراǅ العقود دوǇ تحديد أولǑ لƛǄمǇ وذلǁ حتƵ ǑƼ Ǐقود كذلǑƼ ǁ اǓونة اƤǕيرƖ لسƍ Ɣƕمكاني

 ǌƼو Ƶ ǑƼقد الƕيƴ محý اǙلتƨاǅ اǕساسǑ والرئيسǑ لǄمƬتري، وƵ ǑƼقود -التجارƖ الدولية
 ǑƼ وǌƼ ،ƇاƼالو Ɣالعقد واج ýالنقدي لمح ýƕأو المقا ƳروƬالم ƔاحƮ ǅاƨلتǙا ýمح Ƙسساƌالم

ي يتǅ مǚƤ ǇلǊ التƽرƿة ƕيƵ Ǉقود المعاوضة والعقود ƕدوǇ القانوǇ الداǑǄƤ اǕساƩ أو المعيار الذ
 Ǉار أƕتƵا ǏǄƵ ،الدولية Ɩقود التجارƵ ýمجا ǑƼ اǌƕ ýماƵǗا ǅيت Ǚ ةƿرƽالت ǉذǋ Ǉة، لكƕǌكال ýƕمقا

 Contrats sont forcement(كý العقود الدولية حتما يتǅ تحديد المقاýƕ النقدي لمحý التعاƿد 

rénumerér (ƿ Ǉيكو Ǉأو أ ǅاƨلتǙاƼ Ǒالتالƕ ،ƇاƼالو Ɣية وواجƵموضو ƩسǕ قاƼتحديد وǄل ǚƕا
ƨتميي ýمجا Ǉمحايدا م ƜرƤالنقدي لقيمة العقد ي ƇاƼالوƕ1( العقود التجارية الدولية(.  

 ƴǄادية كمحدد لقيمة السƮتƿǙالناحية ا Ǉم Ƈسوا Ǉمƛا الǌƕعǄي Ǒمية التǋǕا ǉذǋ Ǐلƍ رƲالنƕو
قانونية ƕاƵتƕارǉ محý اǙلتƨاǅ المرتƕ Ʊƕمحý التعاƿد وواجƔ الوƼاƵ Ƈند والƤدماƘ أو مǇ الناحية ال

                                                                                                                                                         
professeur TERNEYRE Larribau, « La notion de prix est donc une notion complexe parce 
qu’elle renvoie en réalité à la notion de valeur, elle-même aussi essentielle que difficile à 
appréhender ».Alors que le prix est une notion juridique, la valeur relève du fait, plus 
précisément du fait économique. Voir, RACINE Jean Baptiste, «La notion de prix en droit 
contemporain des contrats», RIDE, n° 01, Bruxelles, 1999, p 77. 

    
1 - ǁذل ǑƼ رƲستاذ انǕا ýيǄتح MEZGHANI:  

Le prix, assez souvent étudié comme élément de l’objet du contrat, est dans le contrat de 
vente objet de l’obligation de l’acheteur ; il est dans le contrat d’entreprise, objet de 
l’obligation du maître de l’ouvrage. C’est la contrepartie monétaire de l’objet du contrat 
strictement entendu. Voir, MAZGHANI Ali, «la signification du prix dans les contrats clé-en-
main», JDI, n02, Paris, 1990, p 271. 
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حǄوý اجƵ ،ǊǄمƘǄ مƤتƻǄ التƬريعاƘ والدوǏǄƵ ý اǋǙتماǊƕ ǅ، ويتجǋ ǏǄذا اǋǙتماƕ ǅعنƮر 
 Ǉمƨ منذ Ƙتمǋا Ǒية التƕرƺال ýدوǄادية لƮتƿǙا ǎالقو Ǉة مƮاƤ الدولية Ɩقود التجارƵ ǑƼ Ǉمƛال

Ǒ لǄعقود وحاولƘ جاǋدƖ وضƿ ƴواƵد تحدد اƱǗار العاǅ والƤاǑƼ ƭ مجاƱ ýويƕ ýالجانƔ المال
المعامƘǚ التجارية الدولية وƤاƮة ǑƼ مجاƵ ýقود نقý التكنولوجيا، التǑ أƕƮحƘ أحد اƱǕر 

 ýالدو ǏǄƵ ƖرƱسيǄساسية لǕااƚالƛال ǅالعال ýلدو ǇادييƮتƿǙا ǇيǄالمتعام ýة وكƽǄƤلمت.  
ائƨ التǑ تقوǄƵ ǅيƵ Ǌقود التجارƖ الدولية وجƔ تحديدǑƼ ǉ العقد أو Ƽالƛمƕ ǇاƵتƕارǉ احد الرك

 ǅيت Ǉأو أ ،Ǒالعقد الدول ƻراƱا أǌيǄƵ ƾƽية يتƵومعايير موضو ƩسǕ قاƼتحديد وǄل ǚƕاƿ ǊǄجع
تحديدǉ مسƕقا Ʊƍ ǑƼار العروƯ المقدمة لتنƽيذ المƬاريƴ الكƕرǎ التǑ تكوǇ محǚ لǄمناƮƿة الدولية 

ƼمناǄل ƖوƵسةأو الد Ǉمƛر الƕتƵذا اǌل ،ƳروƬيذ المƽد وتنƿالتعا Ǉمƛ ǏǄƵ يحتوي ƯرƵ ǅتقديƕ ǁوذل 
ƬرƱا ǑƼ العقد التجاري الدولǑ وجƔ التƱرƍ ƾليǊ مǇ جانƔ اƱǕراƻ المتعاƿدƖ حتǙ Ǐ يƛير 
تنƽيذ العقد أي Ƭƍكاƿ ýانونƕ ،ǑالتالƕǚƼ Ǒد أǇ يتضمǇ العقد التجاري الدولǑ نƮا أو ƕندا يحدد 

ƽالمت Ǉمƛة الǄƕالمتقا ƘاماƨلتǙتحديد ا Ǐلƍ ةƼضاǗاƕ ،تحديدǄل ǊيتǄƕاƿ أو ƻراƱǕا Ǉيƕ ǊيǄƵ ƾ
اƤǕرǎ، وتحديد الƛمƵ ǑƼ Ǉقود التجارƖ الدولية يحتاƍ ƜلǏ اƤǕذ ƕعيǇ اƵǙتƕار اƱǗار التعاƿدي 

نǑ   وذلƕ ǁدراسة كý التوƿعاƘ المستقǄƕية والƲروƻ التƿ Ǒد تحيƕ ƱعمǄية تنƽيذǋا، مما يعƻلƱǖرا
 ƘاƕǄتقƕ قةǄالمتع ƘياƱمعǄل ǅية تقدير وتقويǄمƵ Ǉيكو ƻتحديد سوǄل ǊيتǄƕاƿ أو Ǉمƛية تحديد الǄمƵ Ǉأ
السوƾ، ومǅƛ Ǉ يمكǇ لƱǖراƵƍ ƻماý وتحديد ƛمƛ ǇاƘƕ أو أǇ يتǅ تحديدƕ ǉاƬǗارƍ ƖلǏ أو اǗحالة 

Ƶ ƭالدولية أو تن Ɩالتجار ƻراƵا أǋتحديدƕ ǅية تقوƵموضو Ʃمعايير وأس Ǐلƍ ƻǄتƤا مǌيǄ
  .اǙتƽاƿياƘ المنƲمة لموضوƵ Ƴقود التجارƖ الدولية

 Ǉعيƕ ذƤǕالدولية ا Ɩقود التجارƵ ǑƼ Ǉمƛال ƱرƬ ةƹياƮل ǅǌدومƿ ندƵ ƻراƱǖد لƕǚƼ ،ǁلذل
اƵǙتƕار جý المعƱياƘ والƲروƻ المحيƱة ƕالعقد سواƇ كانƘ سياسية، اƿتƮادية وƿانونية، واƤǕذ 

 ǇالموƵ ǅǌار أنƕتƵǙا Ǉعيƕ ا العقودǌƕ ƴتتمت Ǒالت Ɩƨالمي Ǐلƍ رƲالنƕ ةƮاƤو Ǉمƛحالة الƍ Ʊلنقا
 ǅƲا تنƮوƮالعقد ن Ǉيتضم Ǉد أƕǚƼ ǅƛ Ǉا، ومǋيذƽتن Ɩمد ýوƱ ǑƼ ةǄƛالتجارية الدولية والمتم
 Ƙاƕƛ ǅدƵ Ɣجان Ǐلƍ ƔاƕسǕا ǁǄرا لتƲن Ǉمƛمكانية مراجعة الƍسة وƼسعار والمناǕا ƔǄتق Ƴموضو

Ƥمƕ ƭاƤال ƻرƮسعر ال ƴƼدǄل ǚمح Ǉتكو Ǒالت Ƙǚالعم ƻǄت- ƭالن ƻراƱǖل Ǉيمك Ǌير انƹ
ƛ ǏǄƵمƛ Ǉاƹ Ƙƕير ƿاýƕ لǄمراجعة مǌما كانƘ الƲروǙƍ ،ƻ أǋ Ǉذا اǕمر نسǑƼ Ǒƕ مجاƵ ýقود 
التجارƖ الدولية ǏǄƵ اƵتƕار انǊ يƌدي ƍلǏ نƨاƵاƘ حوý الƛمǇ وƕالتالǑ انقƱاƳ العƿǚاƘ التعاƿدية 

، ƕاǗضاƼة ƍلǏ تحديد مƤتƻǄ - رار لƱǖراƻ أو لƿǚتƮاد الوƱنǑوما يترتƵ Ɣنǌا مǇ أض
الوسائý والƱرƾ التǑ يتǅ الوƼاƇ مǚƤ Ǉلǌا ƕالƛمǇ وجميƴ النقاƱ المتعǄقة والمتǄƮة ƕعمǄية 
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ƇاƼمكا)1(الو Ǉار ، مƱƤة أƮاƤ ةǌلمواج ƻراƱǕا اǌƕ Ǉيستعي Ǒالت Ƙوالضمانا Ǌمانƨو ƇاƼالو Ǉ
اƱ تǅ العمǌƕ ýا والنǄƵ ƭيǌا ǑƼ العقود المƕرمة ƤاƮة مǇ الدولة Ƶدǅ الوƼاƇ، ومجمǋ ýذǉ النق

الجƨائرية أو ƍحدǎ المƌسساƘ التاƕعة لǌا والتǑ تتعامý وƼقا لقانوǇ الƽƮقاƘ العمومية Ƶ ǑƼقود 
ǋيرƹوالتوريد و ƘدماƤالدوليةال Ɩقود التجارƵ ارƱƍ ǑƼ ýƤتد Ǒقود التƵ Ǉ2(ا م(.  

ود التجارƖ الدولية مǅǌ جدا Ǚستƕعاد جميƴ اƬǗكاƕ ƘǙالتالƮƼ ،Ǒياƹة ƬرƱ الƛمƵ ǑƼ Ǉق
 لǌذا ǇƎƼ اƱǕراƵ ƻند ƕƍراƍ ǅحدƵ ǎقود التجارƖ الدولية، Ʈياƹة اǕحكاǅ الƤاƮة التǑ يƛيرǋا،

 Ǉلضما Ǌƕ ةƱمور المحيǕا ƻǄتƤوم ǊǄالعقد ومح Ƴار موضوƕتƵǙا Ǉعيƕ ǇذيƤƈ Ǉمƛر الƮعنƕ
ǄيƱ نود العقدƕوالجدي ل Ǉيذ الحسƽكالية التاليةالتنƬǗا ƟرƱ Ǐلƍ عناƼذا ما يدǋ ،ǉيذƽتن Ɩة مد:  

Ý اǉيذƻتن Ɣمد üالدولية طوا Ɣعقود التجار Ǐƺ ǅمƙاستقرار ال ǌمد.  
 واǗجاƕة ǏǄƵ اƬǗكالية وتقتضǑ دراسة ومناƬƿة موضوƳ الƛمƵ ǑƼ Ǉقود التجارƖ الدولية

،ǉǚƵروحة أƱاالمƕتƵاƕ ƴضائƕǄل Ǒالدول ƴيƕقد الƵ ǏǄƵ ƨالتركي  Ǉا وممارسة مƵيوƬ رƛكǕا ǉر
 Ƽينا المنƲمة لƕ ،ǊاǗضاƼة ƍلǏ المƕادƏ ةمƤتƻǄ الدوý والمتعامǄيǇ اƿǙتƮادييǇ وǋذا وƼقا Ǚتƽاƿي

 ƾرƱروما، والتƕ ƭاƤال Ǒالدول ǇقانوǄل Ǒد الدولǌالمع ýƕƿ Ǉة مƵعقود الدولية الموضوǄالموحد ل
  :لتجارƖ الدولية، وذلǁ حسƔ الƱƤة التاليةƱƍ ǑƼ ýƤار Ƶقود اƍلǏ مƤتƻǄ العقود اƤǕرǎ التǑ تد

 Ǉالدولية، م Ɩقود التجارƵ ǅراƕƍ ǑƼ ǅǌر مƮنƵ أو ƱرƬك Ǉمƛال ýوǕا ýƮƽال ǑƼ Ʃندر
لǌذا العنƮر ǏǄƵ اƵتƕار انǊ مƠǄƱƮ يجمƕ ƴيǇ المƽاǋيýǚƤ ǅ الوƿوǏǄƵ ƻ المƽاǋيǅ المƤتƽǄة 

مǇ ذلǁ الوƮوƍ ýلǏ تحديد ƕƱيعتǊ  و-  نقƱة تǑƿǚ اƿǙتƮاد والقانوǇ- ةاƿǙتƮادية والقانوني
القانونية ǑƼ العقد التجاري الدولǑ، وموƻƿ التƬريƴ الجƨائري ǑƼ ذلǁ ومدǎ تƕƱيقǌا ǑƼ التجرƕة 

، ƍلǏ جانƔ جميƴ النقاƱ المتعǄقة ƕتحديد  ǑƼ المƕحƚ اǕوýالجƨائرية ƕǗراƵ ǅقود التجارƖ الدولية
 وذلǑƼ ǁ حالة السير العادي لتنƽيذ العقد لوƼاǊƕ ƇالƛمǇ حتǏ يƕقǏ مستقرا Ʊوý تنƽيذ العقد وƱرƾ ا

Ǒانƛال ƚحƕالم ǑƼ ،ǊيƼ ǅاƨلتǙا ýمح ǉارƕتƵاƕ Ǒالتجاري الدول.  
 ýǚƤ Ǉالدولية، م Ɩالتجار ƘياƱمعƕ Ǉمƛر الƛƋت ǎمد Ǐلƍ ǊيƼ Ưنتعر Ǒانƛال ýƮƽال ǑƼ أما

ƱياƘ التجارƖ الدولية التƱرƍ ƾلǏ مƤتƻǄ الجوانƔ العمǄية المتعǄقة ƕتƛƋر الƛمƕ ǇمستجداƘ ومع

                                                 
1 - ،ǇماƵ ،ƴيƨر والتوƬنǄة لƼقاƛة دار الƕالدولية، مكت Ɩالتجار Ǉانوƿ ǑƼ ƨالموج ،Ǐموس Ǉحس ƔالƱ 1997 ƭ ،77.  

 -ƽتاƟ واǗنتاǑùƼ Ɯ اليùد   Ƶقود الم-معاƬو Ƶمار، الضماناǑƼ Ƙ العقود اƿǙتƮادية الدولية ǑƼ التجرƕة الجƨائرية - 2
 الدولǑ والعƿǚاƘ الدولية، معǌد العùǄوǅ القانونيùة واǗداريùة،           ǇأƱروحة لنýƕ درجة الدكتوراǑƼ ǉ القانوƼ ،ǇرƳ القانو       

 . ƭ ،148 1998جامعة الجƨائر، 
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 Ǐلƍ ،ýوǕا ƚحƕالم ǑƼ ǁوذل Ǌمراجعت ǅƛ Ǉوم ǉاستقرار ǅدƵ Ǐلƍ ديƌت Ǒالت ƻروƲال ƻǄتƤوم
Ǉمƛال ýحو ƘاƵاƨن ƔوƬن Ǐلƍ ديƌت Ǒالت ƔاƕسǕا ƻǄتƤم Ǉياƕت Ɣجان- ýوƱنتيجة ل Ǉتكو Ǒالت

الدولية وƱرƾ حǌǄا  Ƶ ǑƼقود التجارƖ - وسوƇ المراجعة أو Ƶدǅ التƽاǅǋ حولǌا وƹيرǋاتنƽيذ العقد
Ǒانƛال ƚحƕالم ǑƼ ،ǁذل ǑƼ ائريةƨة الجƕالتجر Ǐلƍ Ưالتعر ƴم .  
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  üوالüƬƻ األ
  شرط الƙمǏƺ ǅ عقود التجارƔ الدولية

   أƱراƻانسجاǅ العƿǚة التعاƿدية ƕيǇ     و  كƕيرƕ ǑƼ ƖناƇ   أǋميةيعد الƛمǇ مǇ العناƮر التǑ لǌا       
 يتضمǇ العقد التجاري الدولǑ نƮا أو ƕنùدا  أƕǙ Ǉد اǕساƩا ذ و ǋ ǏǄƵالدولǑ، التجاري العقد
      متǄقǑ محýù العقùد الùدولǑ      كالتƨاǅ يقƿǇ)1(،     ǏǄƵ ƴدي ǄƵيǊ مƱ Ǉرƻ المتعا    حدد الƛمǇ المتƾƽ  ي

 الواجƔ الوƼاǊƕ Ƈ كعùوƯ لتùسǅǄ محǇ          ýùتحديد الƛم  أساسǌا التǑ يمكǏǄƵ Ǉ     اǕسƩ وتحديد
  .التعاƿد

       أو المتعاƿد اƤǓر  توضيƠ التƨاماƘ المالǁ، المقاوý، الƕائƴ، المƬتري        ƍلƕ   ǏاǗضاƼةا  ǋذ
Ǒار التƛǓو ا ƽتن ǏǄƵ ƔتترتǇمƛالƕ ƇاƼالو ǅاƨيذ الت.  
Ǉƍ   ةƹياƮالقانونية ال Ʈلعن      Ǒالعقد التجاري الدول ǑƼ Ǉمƛر ال، Ƈناƛأ ǅراƕƍ     رùƕد تعتùالعق 

 ƵديدƖ مǇ حيƚù المǄƱƮùحاƘ و        ƬƍكاƘǙ تقوƱƕ ǅرǕ    Ɵنǌا اǕحياƵǇمǄية Ʈعƕة ƹ ǑƼالƕية     
 ǌل Ǒالت ƘاƼلذالمراد ،Ǉمƛال Ɩكرƽƕ ƖرƬاƕة مƿǚƵ ا  ǏùǄƵ Ɣيج ǁل ƻراùƱǕد  المتعاùƿاƖ  دùتحدي 

و مýǚƤ Ǉ التعريǅ)2(  ،    ƻ وƼقا لƕƱǄيعة القانونية لǄعقد     مǌƽوǅ تا  ƱƵƍاƇالمƠǄƱƮ الحقيقǑ لƛǄمǇ و   
 حتǏ يكوǇ العقد    ƼǊرǋا Ƽي واا الƬروƱ الواجƔ ت   ذالتاǅ تتƕيǇ الƮƤائƭ التǑ يمتاǌƕ ƨا الƛمǇ و ك        

Ƽذناƾح ǑƼ القانونية   ا ǉارƛƈ ƴو منتجا لجمي Ǉديƿالمتعا ) ƚحƕوالمǕاý. (  
دùƤوý   العقود التجارية الدولية دلùيùƵ ǏùǄƵ ǚدǑƼ           ǅ يعتƕر Ƶدǅ اǙتƽاǏǄƵ ƾ الƛمǇ        نǊ أ ƹير

، و ǏǄƵ الƮƤوƵ ǑƼ ƭقود الƕيǏǄƵ Ƙ        ƴù الƛمǇ و مƵ ǅƛ Ǉدǅ انعقادǉ       المتعاƿديǑƼ Ǉ المƽاوضا  
      Ƈناƕقود الƵ و ƴضائƕǄل ǑالدولǑقود   (الدولƵ ƘاƇاƬùنǗا ،    ǎرùƕالك ƴاريƬùالم  ،    ýùود نقùقƵ

لƻǚƤƕ ǁ العقùود    و ذ  ،) العقود الدولية الǌامة مǇ حيƿ ƚيمتǌا المالية       Ǉ و ƹيرǋا م    لوجياكنوالت
  الƛùمùǋ Ǉو الƛùمǇ      أƼǇيǌا ضمنيا ƍلǏ    الداǄƤية التƿ Ǒد تكوǇ منƲمة ƕالقواƵد العامة أو يƬار          

 ýƛلم ýدمة أوالمعقوƤالƕة الƵ3(ضا(.  
                                                 

 ƮالƕƵ Ǉƕ Ơد اƱƵ Ǉƕ Ÿاƻ العوǑƼ،المƕادƏ القانونية ùƮ ǑƼياƹة Ƶقùود التجùارƖ الدوليùة، مركƨù الƕƱاùƵة                      - 1
،Ưر،الرياƬ1998والنƭ، 221.  

2  -ǁذل ǑƼ رƲان :  
 MAZGHANI Ali, op.cit, P 275. 

3 -ǁذل ǑƼ رƲان :  
S/dir.TALLON Denis, la determination du prix dans les contrats (étude de droit comparé), 
Editions A.Pedone, Paris, 1989, P10. 
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 العقùود   ǑùƼ عمǄة لǄوƼاǊƕ Ƈ     الƱرƾ المست  اǕساليƔ و ƬرƱ الƛمƍ ǇلǏ جانƔ     تعتƕر Ʈياƹة   
 ƕعيǇ اƵǙتùƕار    ƤذƋي أǇا ǏǄƵ مǇ يقوƕ ǅالƮياƹة      ذ، ل كذلǁمǇ العناƮر الǌامة    التجارية الدولية   

       Ǉمƛر الƮلعن ǉند تحديدƵ ýالعقد    العقد ككƕ ةƱالمحي ƻروƲال ƖاƵمرا ƴم، ǋذ و     Ǉùد مƕǙ Ǒا يعن
Ǌ وƽƮا كاƼيùا و كùامýǋ        Þ ǚ تǅ وƻƮ المحý المتعاƿد ǄƵي      و   ، ǑƼ موضوƳ العقد   أوǙالتƽكير  

   Ǐيتسن ǏحتƻراƱǘيقا و تحدي      لƿتحديدا د Ǉمƛتحديد ال      ǅاƨلتǙاƕ ƇاƼالو Ƙلياƈو  ƾرƱ د  Ǒالرئيس 
 الƛùمǇ تحديد الضماناƘ التǑ تسýǌ مǇù الحƮùوǏùǄƵ ý           كذلǁ   ، دƴƼ المقاýƕ المالǑ   أǙ و ǋو  

)Ǒانƛال ƚحƕالم.( 
 
 

   ألولاالمبحث 
  لتجارة الدوليةالطبيعة القانونية للثمن في عقود ا

   Ǉƍ   دراسة           ǅùǌر مƮنƵ Ǐلƍ ƾرƱالت ƔǄƱالدولية يت Ɩقود التجارƵǙƈ       سويةùت ǅاùƲو نùǋو 
مƤتƻǄ المتعùامǄيƕ    Ǉيƍ   Ǉجراǋƌاǅ  تالتǑ ي   العمǄياƘ التجارية الدولية   أǇالمدƼوƵاǏǄƵ، Ƙ اƵتƕار    

   ،ýالدو ƻǄتƤم ǑƼ Ǉالمتواجدي ǇادييƮتƿǙا ƔƮأساساتن   ƘدماùƤو ال ƴǄالس ƴيƕ ǏǄƵ   ƻùǄتƤمƕ
 ، المùساƵدƖ الƽنيùة      تيراد ǑƼ نƬاƱ التƮدير واǙس     ƤاƮة تتجسد Ƶقود   ƕƍراǅ مýǚƤ Ǉ    أنواǌƵا

ǋ ǑƼ اǌƕ ýالمعمو ƖدƵالقاƼ ،ƘاƇاƬنǗقود اƵذو Ǒǋ ǇƋƬا ال" Ɩالضرورƕ Ǒيعن ƴيƕال،ƴƼالد ":  
Vendre c’est bien être payé c’est mieux.  

 أǊǇ أو ƤدماتǊù دوƵ      Ǉت، لǇ يقƍ ýƕرساƕ ýضا    تعاƿدƮاحƔ محý ال  أو  Ƽالƕائƴ أو المƮدر           
 لǄمƬتري أو  الرئيسǑ اǙلتƨاǅمحý, ويقƮد ǋنا ƕالمقاýƕ ، مǇ انǊ  سيتحǏǄƵ ýƮ مقاýƕ لǌايتƋكد

 محý التعاƿد والذي يعƕر ǇƵ مجموƵة مǇ النقود التǑ يتǄƵ ƾƽيùǌا             أوالƕضاƵة  أو  متǄقǑ السǄعة   ل
 محý التعاƿد    مقاýƕ انتقاý مǄكية المƕيƴ أو     عاƿديƕ Ǉدƿ ƴƼيمتǌا   يǄتǅƨ احد المت   ƍذ ، المتعاƿدƱǗ Ɩراƻا

          ƻرƱ Ǉم ǊعƼد ǅالذي يت Ǒالمال ýƕالمقاƼ Ǒالتالƕ ،Ǌليƍأ        Ɩارùود التجùقƵ ýمجا ǑƼ Ǉديƿحد المتعا
ǋذا مǇ جǌة،    )1(دلمحý التعاƿ الدولية يمýƛ محý اǙلتƨاǅ الرئيسǑ والذي يعƕر ǇƵ القيمة الحقيقية           

  . لمحý التعاƿد-الحقيقǑ مضاƼا ƍليƿ Ǌيمة الرƠƕسعر  -ǏǄƵ التكƽǄة مǇ جǌة أƤرǎ يعƕر 
        Ǉيƕيت ،ǅما تقد ýǚƤ ǇمǇأ   Ǉمƛال             ƘǙǙد ƖدùƵ Ǌùة لùالدولي Ɩقود التجارƵ ýمجا ǑƼ ذƍ

    Ǒاوية التƨال ƻǚتƤاƕ Ǌومǌƽم ƻǄتƤي ǅيت             Ɩرادƍ Ǒùƿǚة تùƱكنق Ǉمƛùر الƮنƵ Ǐلƍ اǌيƼ رƲالن 
ǌƽوǅ الذي يمكǇ تقديمǊ لƛǄمǇ مǇ الƨاوية القانونية سيƤتǙ ƻǄ          اƱǕراƻ المتعاƿدƖ وتƱاƕقǌا، Ƽالم   

                                                 
1  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

RACINE Jean Baptiste, op.cit, p. 81. 
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 انƵ ǊنƮر Ǚ يمكǇ اǙستƺناǄƵ ƇيǊ أساǇƵ Ʃ المǌƽوǅ المقدǅ مǇ الƨاوية اƿǙتƮادية، ǏǄƵ         محالة
   ýمجا ǑƼ العقود ǅراƕƍ       ،دƿالتعا ýادية لمحƮتƿǙالقيمة ا ýƛويم Ǚƍ      ادƮتƿǙا Ǒƿǚة تƱر نقƕيعت Ǌان 

 ما يƌدي ƍلǏ تقديǅ مǌƽوǅ مƨدوƜ لƛǄمǇ وكذلǁ مýǚƤ Ǉ التعريƻ المقدǅ لƛǄمǇ  ا وǋذ ،)1(القانوǇو
           ƭǚƤاست Ǉادية، يمكƮتƿǙالناحية ا Ǉالناحية القانونية أو م Ǉم Ƈسوا   ǌƕ ƨيتمي Ǒالت ƭائƮƤاال 

     ýùومح ǅاƨلتǚل ýكمح Ǉمƛال Ǉيƕ ƖيدƱة الوƿǚالع Ǉم ǅƹالرƕ دƿالتعا ýمح ǇƵ ǉƨتمي Ǒوالت Ǉمƛال
 يكùوǇ   أǇ الƬروƱ الكǚسيكية ƕمعنǊ     ǏركǇ مǇ اǕركاǇ اǕساسية التǑ يجƔ أǇ تتوƼر Ƽي         ك العقد

ƵروƬاموجودا، م ǇتعييǄل ǚƕاƿ معينا أو Ǉيكو Ǉوا ) ýوǕا ƔǄƱالم(.  

ƍلǏ مكانتƵ ǑùƼ Ǌقùود التجùارƖ          التƱرƾ  يستوجƔ لƛǄمƍ،ǇلǏ جانƔ التعريƽاƘ المƤتƽǄة       
     ǎتحديد مد Ǐمعنƕ ميةالدوليةǋǕا   Ǒالت         ǊùيǄƵ ƇناƺستǙا Ǉيمك Ǚ رƮكعن Ǉمƛا الǌƕ ƨيمتا   ǑùƼ 

 ùƛǕارǉ مجاý العقود الدولية وكذا الƬروƱ الواجƔ تواƼرǋا ƼيǊ حتǏ يكوǇ العقد Ʈحيحا ومنتجا           
   ǖير ولƺǄة لƕالنسƕ تحديد     القانونية ǇƵ ƇناƺستǙا Ǉدو ،Ɩدƿالمتعا ƻراƱ      ةùƕالتجر ǑƼ Ǉمƛمكانة ال 

  واƵǙتƕار الذي    - التǑ تƕرمǌا الدولة أو الƬركاƘ الجƨائرية     Ƶقود التجارƖ الدولية    –الجƨائرية  
ǇمƛǄل Ǌتولي)Ǒانƛال ƔǄƱالم(.  

  Ǉذƍ،         الم ƻوالتعاري ǅيǋاƽالم ýǚƤ Ǉم Ǉيƕتت ǇمƛǄيعة القانونية لƕƱال     Ǒùة والمكانة التƽǄتƤ
ǋذا ƹ ǏǄƵرار الƬروƱ التǑ يجƔù أǇ تتùواƼر ƼيǊù وكùذا               ،يحتǌǄا Ƶ ǑƼقود التجارƖ الدولية    

ƮƤاالǌƕ ƨيتمي Ǒالت ƭائ.  
  
  

  األولالمطلب 
  الثمن في عقود التجارة الدوليةمفهوم 

    
 Ƽترƨ Ɩمنية ƱويǄة، ƼاǇ      مدƖ التنƽيذ تستƺرƾ   أǇولية   الƺالǑƼ Ɣ العقود التجارية الد     أƕǇما  

  ǅتماǋǙا Ǉيولو ƻراƱǕير اƕذ            الكƤǕا ƴنية، مƋريقة متƱƕ Ǉتكو ǊتƹياƮƼ Ǒالتالƕ و Ǉمƛر الƮلعن 
 ƵǙا Ǉعيƕ             Ǒدولùية أو العقد التجاري الǄالعمƕ Ʊد تحيƿ Ǒالت ƻروƲية و الǄƕالمستق Ƙعاƿار التوƕت ،

               ǅاƨلتǙذا اǋقيمة العقد وƕ ƇاƼالوƕ ǅاƨلتǙا ƔاحƮ رƕتري  الذي يعتƬالم ƻرƱ Ǉة مƮاƤ مقرر
ùƵة  وǑƼ جميƴ العقود الدولية وƤاƮة Ƶقود الƕيƴù الدوليùة التǑù أùƮدرƘ نماذجùǌا مجم                

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان        :  
        MAZGHANI Ali, op.cit, p. 271.  
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 )1(لǑيƚ نǏǄƵ ƘƮ التƨامƕ ǊدƴƼ الƛمǇ الذي يتǅ اǙتƽاǄƵ ƾيƵ ǑƼ Ǌقد الƕيƴ الدو         ح"  Ǚنكوتيرمƨا"

.                    Ǉùا مùǌعƼد ǅيت Ǒالنقود الت Ǉم ƸǄƕم ýƛيم ƴضائƕǄل Ǒالدول ƴيƕǄينا لƼ يةƿاƽات ýǚƤ Ǉم Ǉمƛو ال 
  .مƕيƍ ƴليǊالمƬتري مقاýƕ انتقاý مǄكية ال

        ƭǚƤاست Ǉينا يمكƼ يةƿاƽات ǑƼ ǅالمقد ƻالتعري ýǚƤ Ǉر     مƼتتوا Ǒالت ƭائƮƤال Ưعƕ 
          Ǉم ƸǄƕم Ǌتري وانƬمǄل Ǒرئيس ǅاƨكالت Ǉمƛر الƮنƵ ǑƼالنقود.Ǚƍ Ǉير     أƺتƕ يرƺيت ƻذا التعريǋ 

لذا سيتǅ تعريƻ الƛمǇ مǇ الناحية القانونية ǅƛ مǇ          ،المجاý الذي يتƼ ǅيǊ دراسة الƛمǇ     الƨاوية أو   
     ǉذǋالنقود و Ǉيمة مƿ ýƛيم ǉارƕتƵاƕ اديةƮتƿǙالناحية ا ƖيرƤǕال  ا ǁرùالمح Ǒùǋ رƕتعت   Ǒسùرئي

 ƮتƿǙا ƖحياǄال             و ،)2(اديةل Ǉيùƕ ƴùويجم ýمƬي ǇمƛǄل Ɯدوƨم ƻتعري ǅتقدي ǅير يتƤǕا ǑƼ  ةùناحي
، ومýǚƤ Ǉ التعاريƻ والمقارƕاƘ المƤتƽǄة لعنƮر الƛمǇ        )اǕوýالƽرƳ  (القانونية واƿǙتƮادية معا  

عتƕر مستوحاƖ مǇù الùنǅƲ القانونيùة        Ƶ ǑƼقود التجارƖ الدولية، تتƕيƕ ǇعƮƤ ƯائǊƮ والتǑ ت        
    Ǉوم ýدوǄية لǄƤيرالداƛƋت      ǁالدولية، وكذا Ɩالتجار ýوامƵ ǉرƛƋية       تƮوƮùƤƕ ƾùǄيتع ǅǌم ýعامƕ 

  .)الƽرƳ الƛانǑ (وƕƱيعة العقد
  

  األولالفرع 
  تعریف الثمن في عقود التجارة الدولية

  
Ǉمƛال          ǄيƼ ،Ǒا العقد التجاري الدولƼرƱ ǊيǄƵ ƾƽالنقود يت Ǉم ƸǄƕم    Ǐلƍ ǊعƼدƕ تريƬالم ǅƨت

      ƴيƕكية المǄم ýانتقا ýƕمقا ƴائƕالǊليƍ.           و ماǋ النقود Ǉم ƸǄƕم Ǌان ǏǄƵ Ǉمƛال Ǉوتعيي    Ƙùƕǋذ Ǌùليƍ 
   )3(ارنةƔǄƹ التƬريعاƘ المقأ

Ǉذƍ         ذاǋ ǏǄƵالنقود وƕ ƖيدƱة وƿǚƵ Ǌل Ǉمƛال ƩساǕية، تحديد       اǄƤالعقود الدا ýمجا ǑƼ و 
  ǇمƛالǑكية  ولوجود      أساسǄالم ýلنق    ،ƴيƕقد الƵذاƎƼ   Ƙƕƛ Ǉأ        ýùنق Ǐùلƍ ǅǌنيت Ƙǌاتج Ǉديƿالمتعا 

 اǙلتƨùاǅ   - النقدي وǋو مكتùسƔ المǄكيùة        اǕداƇالمǄكية ولǅ يكǋ ǇناƮƿ ǁد لتحميý المƬتري        

                                                 
 الƽنǋƔ   Ǒùرية لǄمƬتري، المكتƵ ǑƼ    ùقد الƕيƴ الدولǑ لƕǄضائƴ كƋحد اǙلتƨاماƘ الجو        Ǉ وليد ǑǄƵ محمد Ƶمر، الƛم     -1 

 . . Ǆƕ 2001 .ƭ34د النƬر، ǇلƮǘداراƘ القانونية، دو
2  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

BOUKHEZAR O.I, «Le concept de prix», RASJEP. n° 04, Alger, 1979. P. 667 
3  -ǁذل ǑƼ رƲان : 

MARTIN .H Godel, «Les contrats du commerce international», Cours du professeur 
JACQET, Institut de hautes études internationales, GENEVE, 25-06-2001, p 23. In 
www.stoessel.ch/hei .   
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قود  الƛمƵ ǑƼ Ǉ   أƹǇير  .  )Ʈ )1ار العقد ƕǋة   كاǇ نقý المǄكية Ƶ ǚƕوƯ،     أي   -ƕمقاǌǄƕا مǇ النقود  
وǋذا نùƲرا لǄقيمùة     ) Ƶقد الƕيƴ وƵقد الƕǌة   (لǄتمييƕ ƨيǇ العقود     Ǚ يكوǇ معيارا     التجارƖ الدولية 

     Ǉتكو Ǒالت Ɩيرƕالنقدية الك               Ǌùد ذاتùح ǑƼ Ǉمƛال ǑƼ ƚحƕǄعنا لƼذا ما يدǋو ،ƴƼأو الد ƇداǕا ýمح
Ǌل ýوكام ƴجام ýيجاد مدلوǗ Ǒالعقد التجاري الدول ǑƼ ǅǌر مƮكعن.  

  
              التعریف القانوني للثمن :أوال          

ƵمǄية "وƵامة Ƽ ǏǄƵكرƖ أو اƼتراƕƱ ƯيعǑ وǋو        مǇ الناحية القانونية، الƛمƿ Ǉائǅ أساسا       
ƴƼالد "     ƖتاذùسǕا ǉدùكƌا تùذا مùǋالنقود، وùƕ دمة مقيمةƤأو ال ƇداǕا ýƕمقا ƖكرƼ ǏǄƵ أو:    

FRAISON-ROCHE ǇمƛǄيعة القانونية لƕƱال ýحو :  
"Juridiquement, le prix consiste généralement, hormis l’hypothèse d’un 

paiement en nature, en une contre prestation en argent (2)" 
،Ǒالتالƕ ýكƬي      Ǒالعقد التجاري الدول ǑƼ Ǉمƛيمة نقدية     الƿ "     Ǉùو مùالمرج ýùƕأداء المقا 

 ماý سواƇ كاǇ منقوǙ أو Ƶقارا، كما أǇ الƛمƿ Ǉد يرد تحƘ تسمياƵ ƘديدƖ ومتنوùƵة                 أو"الخدمة
ƺتت      ،Ǌرامƕƍ العقد المراد ýكƬيعة وƕƱ يرƺتƕ ير      ǇمƛǄل ǅالعا ýوالمدلو ǅوǌƽالم Ǉأ Ǚƍ   ǏùǄƵ Ǐùنƕي 

Ʃدمة أو أساƤالنقود لƕ المحدد ýƕالمقا Ǌان Ƈأدا ǉكدƌكما ي Ǉستاذ معيǕا  TALLON Dennis:   
« Le prix par essence une dette de somme d’argent soumise a ce titre a la 

réglementation propre de ce tipe d’obligation (3)». 
  ǏمعنƕǇرية    أǋالناحية الجو Ǉم Ǉمƛية- الǄƮǕذا          -اùǋ ǑùƼ ƴاضƤ النقود Ǉم Ǉو ديǋ 

ǅذا        المقاǋ ƨراƱ Ǉم ǅتا ǅيƲتن Ǐلƍ ǅاƨلتǙا  ،ǅاƨالت  Ǉمƛالƕ ƇاƼالو .        Ǉمƛùال ýدلوùتحديد م Ǉكما أ 
       Ƙǚو المعام ƘǙادƕدراستنا الم Ǉعاد مƕاست Ǐلƍ عناƼيد       ƘǙادƕأو الم Ưا التعويǌǄمح Ǉيكو Ǒالت 

  .ƕعوƯ لكوǋ Ǉذǉ المعامƘǚ تƤرƜ مƱƍ Ǉار المعامƘǚ التعاƿدية ومǇ مجاý التجارƖ الدولية
      ǏǄƵو Ǒالمدن Ǉالقانو ƇاǌقƼ رƕيعǅǌستاذ رأسǕالـسنهوري  ا ǏǄƵ Ǉأ     ýùر محƕيعت Ǉمƛال 

نƽسǊ وتعريƤ ǊƽاƮة Ǉ     ǑùƼ يجد   ƛاƵ ǑƼ Ǉقد الƕيƴ واǙلتƨاǅ اǕساسǑ والرئيسǑ لǄمƬتري، Ƽالƛم        
 الƕيƴù   أǇ المتعاƿدƖ، كمùا     اƱǕراǑƼ ƻ التعامƕ Ƙǚيƕƍ     Ǉراما اǕكƛرƵقد الƕيƴ كونǊ مǇ العقود      
 أǇǇ احد المحǄيǇ المتƕادليǑƼ Ǉ الƕيƴ يجƋ         Ɣù كالمقايضة، ƕ  اƤǕرǎيتميƵ ǇƵ ƨقود المعاوضة     

                                                 
 1 -           Ǒالدول ƴيƕال ǑƼ تريƬالم Ƙاماƨمحمد محمد،  الت ƔيƱƤمية       – الǚùسǗريعة اƬال ǊقƼ ǅحكاƋƕ دار  - دراسة مقارنة 

 ،Ƙيروƕ ،ǇييǚمǄل ǅǄ1986العƭ ،102.  
2 - FRAISON –ROCHE M-A, «L’indétermination du prix», RTDciv, n° 02, avr-juin, Paris, 
1992, p .270. 
3 - S/dir.TALLON Denis, op.cit, p. 09. Voir aussi : RACINE Jean-Baptiste, op.cit, p. 78. 
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 التƬùريعاƼ ،   ƘمƤتƻǄ )1(قد مقايضة  الع  كاǇ الƛمƹ Ǉير النقود اƵتƕر     ƎƼذاوǋو الƛمǇ،   يكوǇ نقودا   
   Ǉمƛنقدية ال ǏǄƵ ýتد       Ǒالمدن Ǉالقانو ،ýاƛالم ýيƕس ǏǄƵالسوري و    Ǌƽتعري Ǉحي  ƴيƕار  لعقد الùƬأ 

Ǐلƍ ǑƼ Ǉمƛال  Ɩالماد ƭ376نǇأ ǏǄƵ :  
)      ƴائƕال Ǌƕ ǅƨتǄقد يƵ ƴيƕالǇأ      ƇǑƬ كيةǄتري مƬمǄل ýأو ينق       Ǉمƛ ýƕمقا ǑƼ رƤƈ Ǒمال ƾح 

  .)2()ينقد
وǇ المدنǑ الƕǄنانǑ نǏǄƵ ƭ تحديد الƛمƕ ǇمƸǄƕ مǇ النقود وذلǁ دائما Ƶنùد               القان أǇكما  

 ƴيƕلعقد ال Ǌƽذتعريƍ Ɩالماد ƭ372 تن ǏǄƵ Ǌمن Ǉأ:  
) ƴيƕال ƴائƕال ǊيƼ ǅƨتǄقد يƵǇاري أƬال ǊيƼ ǅƨتǄوي ƇǑƬ كيةǄم ǇƵ Ʒرƽيت ǇأǊمنƛ ƴƼيد (.  

 أمر أساسǑ لوجود Ƶقد الƕيƼ      ƴتحديد المقاýƕ النقدي لنقý المǄكية مǇ الƕائƍ ƴلǏ المƬتري        
  .)Ʈ ý)3حيƠ ومنتƛǕ ƝارǉوتنƽيذƬƕ ǉك

             Ǉم ǁوذل Ǉمƛنقدية ال ǏǄƵ ريƮالم Ǒالمدن Ǉالتقني ƭقة، نƕالسا ƘريعاƬرار التƹ ǏǄƵ
   Ɩالماد ýǚƤ133   Ǒوالت Ƙأكد   ǏǄƵ Ǉأ       ǇيتعيƼ ،تريƬالم ǅاƨالت ýمح Ǉمƛال Ǉا     أùمعين Ǉأو يكو 

     ǇيƼرƱال ƾƽيت ǅل Ǉوا ǇتعييǄل ǚƕاƿ      Ǉنقدي معي Ǉمƛ ǏǄƵ أو   ǏǄƵ ƩسǕا     ǏǄƵ Ǉيتعي Ǒا التǌأساس 
 Ǉمƛذا الǋƿوو ƴيƕينعقد ال ǅالنقدي لǚƱاƕ ƴ)4(.  

 التقنùيǇ المùدنǑ     وأǋمǌاǌƕǄƹا نǏǄƵ ƘƮ نقدية الƛمƕ ƋƼ       Ǉينما ǑƼ التƬريعاƘ الƺرƕية،   
     ǊيƼ الذي نجد ǑرنسƽالƖارƬƍ كيدƋوت   ǏǄƵ Ǉالمت       أ ƭوƮالن ǑƼ ǁيمة نقدية وذلƿ Ǉمƛعقد   الƕ قةǄع

ƴيƕستاذ الǕا ǁولقد أكد ذل ،RACINEالمو ƭوƮلن ǉƇند استقراƵ  1583، 1591 ،1592اد Ǉم 
ǇالتقنيǑالمدن  Ǉأƴائƕال Ǐلƍ Ǌليƍ كيةǄالم ƘǄا الذي انتقǌعƼيد Ǒالنقود الت Ǉيمة مƿ Ǉمƛ5( ال(.  

        ǁذل Ǉيƕويت Ǉمƛنقدية ال Ɩكرƽƕ ǁكذل ǅتǋقد اǄƼ ،ائريƨالج ƴريƬتǄة لƕالنسƕ أما  ýǚùƤ Ǉم
  ƭوƮن Ǒالمدن Ǉالتقني،    ƴيƕقد الƵ ƻرƵ Ǉتري          حيƬمǄكية لǄالم ýينق Ǉأ ƴائƕال ǊيƼ ǅƨتǄقد يƵ ǊنƋƕ  

                                                 
الƕƱعùة  )الƕيƴ والمقايùضة  (ƾ ، الوسيƬ ǑƼ ƱرƟ القانوǇ المدنǑ الجديد، الجƇƨ الراƴƕ            السنǌوري احمد ƕƵد الرƨا    -  1

 ،Ǉناƕل ،Ƙيروƕ ،يةƿالحقو ǑƕǄالح ƘوراƬانية، منƛ1998الƭ ،324 .  
2  - ƭ ،ƾƕالسا ƴمحمد محمد، المرج ƔيƱƤ37 ال. 
3  - ƭ ،Ǌسƽن ƴ38 المرج. 
4  -ƭ ،ƾƕالسا ƴمر، المرجƵ محمد ǑǄƵ 38 وليد. 
5  - ǁذل ǑƼ رƲان:  

RACINE Jean Baptiste, op.cit, p. 78. 
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       ƕمقا ǑƼ رƤƈ Ǒمال ƾأو ح ƇǑƬكية الǄنقدي  م Ǉمƛ ý)1(،   مƛال Ǉكما أ       Ǒسùالرئي ǅاƨùلتǙر اƕيعت Ǉ
           ƕ ǅاƨلتǚل ƭوƮالن Ǉير مƕك Ƈƨلج ƭيƮƤالت ǁذل ǏǄƵ ýير دليƤتري وƬمǄل ƕالمقا ƴƼالنقدي  د ý

     Ɩالماد Ǉذ مƍ ،ƴيƕقد الƵ ǑƼ387   Ǐلƍ 396    مرǕا Ǉا   75/58 مǌǄك ƾǄتتع     ƴƼدùƕ تريƬالم ǅاƨالتƕ 
  .المقاýƕ النقدي المتǄƵ ƾƽيǑƼ Ǌ العقد أو الذي تǅ تحديدƼ ǉيما ƕعد وƼقا ǕسƩ التقدير الموضوƵية

Ʈر الƛمǇ  تعرضƘ نƮوƭ اتƽاƿية Ƽينا المتعǄقة ƕعقود الƕيƴ الدولǑ لƕǄضائƍ ƴلƵ Ǐن          كما  
            Ǌل ƾيƿد ƻتحدد تعري Ǉأ Ǉدو Ǉلك ǇƱالموا Ǉالعديد م ǑƼ ǉذكر ǅة       وتùنقدي ǏǄƵ كدƌا تǌأن Ǚƍ ،

ƍذ  .)2(دƴƼ الƛùمùƕ  Ǉ  والƤاƮة  ǏǄƵ التوالǑ  53 و 55،54الƛمǑƼ Ǉ كý مرƖ وƤاƮة ǑƼ المواد        
 Ɩالماد ƭ54تنǊان ǏǄƵ يةƿاƽتǙا Ǉم:  

 واسùتيƽاƇ اǗجùراƇاƘ المǄƱوùƕة       تضمǇ التƨاǅ المƬتري ƕدƴƼ الƛمǇ ،اتƤاذ ما يǅƨǄ       ي"
 Ɣموجƕ مةƲنǕوا Ǉالقواني Ɣموجƕ العقد أو Ǉم ƾيƕƱة التƕأواجǇمƛتسديد ال ý3(ج( "  

 اùƤǕرǎ  الƛمƵ ǑƼ Ǉقود نقý التكنولوجيا مǚƛ يتعدǎ ليƬمƕ ýعƯ العناùƮر             أƹǇير  
 اǗجمùالǑ ر  السع (ƍجمالية ǋذا النوƳ مǇ العقود يتƼ ǅيǊ تحديد الƛمƽƮƕ Ǉة           أǇوǋذا ǏǄƵ اƵتƕار    

أي تجميƴù المعùداƘ      ،ميƕ ،ƋǇالتالƼ ǑالƛمǇ يƬتمǏǄƵ ý تكƽǄة السǄعة وتكƽǄة النقý والت         )لƽƮǄقة
 أو لǄتكنولوجيùا  اǑǄùƮǕ  الùǄƕد  أووƕعƯ الرسوǅ والضرائƔ التǑ يجƔ دƼعǌا ǇƵ المƮùدر      

 يمكǑƼ    Ǉù العقد التجاري الùدولǑ     اǗرادƖ لقاƵدƖ سƱǄاǇ    وƵƍماǙ انǙƍ   ǊالعناƮر المكونة لǌا،    
ƻراƱǖل               ǏùǄƵ ƾاùƽتǙا ýاƛالم ýيƕس ǏǄƵو ،Ǉمƛا الǌǄمƬي Ǒر التƮالعنا ǏǄƵ ƾاƽتǙا Ɩدƿالمتعا 

 التƮدير والتǑ تقùƵ ǏùǄƵ ƴùاتƾ متǄقǑù           أوƛمǇ محدد ǑƼ العقد وǙ يƬمý رسوǅ اǙستيراد         
، كما يعƕر الƛمǏǄƵ Ǉ القيمة النقدية محý اǙستƛمار ƕالنسƕة لƮùاحƔ المƬùروƳ              )4(االتكنولوجي

  .)Ƥ)5اƮة Ƶ ǑƼقود المƽتاƟ واǗنتاǑƼ Ɯ اليد

                                                 
1  -     Ɩالماد ƭن ƴ351 راج     ǅƿمر رǕا Ǉ75/58 م    ǑƼ Ƣرƌر 26، المƕتمƕر،       1975 س Ɯ ،Ǒدنùالم Ǉالقانو Ǉالمتضم ،

 .، معدý ومتم1975ǅ لسنة Ƶ17دد
2  -ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،Ǐموس Ǉحس ƔالƱ 284. 
  :  انظر في ذلك - 3

HEUZE Vincent, Traité des contrats: La vente internationale de marchandises, Droit 
Uniforme, Editions LGDJ, DELTA, Paris, 2000, p 310. 

4  - ،Ƙيروƕ ،ةƵاƕƱǄل ýǚƕ انية، دارƛعة الƕƱالتكنولوجيا، ال ýيار، العقود الدولية لنقƱكر الƕ Ǉƕ ƠالƮ 1999 ƭ ،
219.  

  : مƹƨنǑƼ Ǒ تحǄيǊǄ لƛǄمǇ انƲر ǑƼ ذلǁ تحǄيý اǕستاذ-  5
MEZGHANI Ali, op.cit, p 277. 
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 ǑùƼ مجùاƵ ýقùود        سǄعة معينة  أوƍذǇ الƛمǇ مýǚƤ Ǉ اƵتƕارǉ المقاýƕ النقدي لƤدمة         
                  ƨùمرك ǑùƼو ƘǙادùƕالم ƨùمرك ǑƼ عةǄدمة أو سƤالقيمة النقدية ل ǉارƕتƵالدولية أو ا Ɩالتجار

سýǌ المƕادƘǙ والمعامùƕ ƘǚيǇ      الذي   ƻاƿǙتƮاد الحر منذ أǇ كانƘ النقود اƤǙتراƳ واǙكتƬا       
   ǇادييƮتƿǙا ǇيǄالنقود            المتعامùƼ Ǒالùالتƕ ،التجارية ƘǙادƕحركة الم ǑƼ يرƕقدر كƕ ǅǋتسا Ǒوالت

  ǑƱميةتعǋدي،    أƿالتعا ǇمƛǄمية لǋأساسية أ    ýمجا ǑƼ   اديةƮتƿǙا Ƙǚوالمعام ƘǙادƕير أن  ،المƹ Ǌ 
محǑƼ ǚ العقود الدولية تƬترǑùƼ ǁ       أو  ƕ  ƘǙالنسƕة لǌذǉ السƴǄ والƤدماƘ التǑ تكوǇ محǚ لǄمƕاد       

ǑƼ سوƾ محدد، ƕمعنǏ الƛùمǇ مقاýùƕ         تحديد مقاǌǄƕا    أو تقييمǌا ƕالنقود    ƍمكانيةƵنƮر واحد ǋو    
وǋ ǏǄƵذا يمكǇ التحدǇƵ ƚ الƛمǇ أǇ لǊ أǋمية ƿ ǑƼياǅ العƿǚة التعاƿدية ǑùƼ               .  الƤدمة أوالسǄعة  

 كعامýù   اƿǙتƮùادية عريƻ الƛمǇ مǇù الناحيùة       Ʊƍار ƿانونǑ منǅƲ وǋذا ما يدƼعنا ƍلǏ تحديد ت        
  .Ǚستقرار العقود التجارية الدولية مǇ جانǌƕا اƿǙتƮادي

  التعريف اǗقتƬادي للƙمƙ: ǅانيا
               Ǉاùيƕلتحديد أو ت ǅǌر مƮنƵ Ǌان Ʃأسا ǏǄƵ اديةƮتƿǙالناحية ا Ǉم Ǉمƛال ƻتعري Ǉيمك

      ƘǙادƕيمة المƿ ýƛيم Ǌكون ،ƘǙادƕنة المƨا أو معادلة وموا ƴǄد  لسƿالتعا ýمح      Ǉوùالقيمة تك ǉذǋو 
         Ƙمحدد وتح ƾسو ǑƼمعينة و ƖترƼ ǑƼ تةƕاƛيرƛƋت  ƖديدƬسة الƼذ ، المناƍ     Ƙƿالو Ʃƽن ǑƼ يمة  يƿ ýƛم

 Ǉƨتاذ أوالتواùسǕا ƻيضي ǁذل Ǐلƍ ةƼضاǗاƕ ،ƴǄوالس ƘǙادƕمǄل Ǉƨمعادلة التوا  A/Bertrand 
 ǏǄƵǇأ Ưالعر Ǒƿǚة تƱو نقǋ Ǉمƛمح ال ƾسو ǑƼ ƔǄƱ1(ددوال(.  

Ǚƍ انǊ يمكƍ Ǉيجاد العديد مǇ المƽاǋيǅ لƛǄمǇ تƤتƕ ƻǄاƤتƻǚ المعامǄة أو العقùد المùراد     
ý اƿǙتƮاد الحر الذي يقوǏǄƵ ǅ أساƩ حرية اǕسعار، ƼالƛمùƵ ǇادƖ مùا              ƕƍ  ǑƼƲرامǊ وƤاƮة   

كيƽية تحديدǉ لƛǄمǇ وكذا ƕاتƤاذ مركǉƨù        الƤدمة مƵ ǇدمǊ مýǚƤ Ǉ       أويمƿ ýƛوƮ ƖاحƔ السǄعة     
Ƽƾالسو Ǒ)2(. 

يدƛǚƛ ǏǄƵ ýة مƬƌراBOUKHEZAR Ƙ    حسƔ اǕستاذƼالƛمǑƼ Ǉ الحياƖ اƿǙتƮادية
  :Ǒǋ كاǓتǋ)3(، Ǒامة

                                                 
 .2002ƭ ،37 ضياƕƵ Ƈد المجيد، اƿتƮادياƘ النقود والƕنوǁ، مƌسسة ƕƬاƔ الجامعة، اǗسكندرية، -  1
2  -ǁذل ǑƼ رƲان  :  

DESMET Pierre & ZOLLINGER Monique, op.cit, p 31. Voir aussi, les concepts de prix, 
Annexe n°01. 

  :انƲر ǑƼ تƮƽيƼ ýكرƖ مƬƌراƘ الƛمǑƼ Ǉ الحياƖ اƿǙتƮادية3  - 
Les fonctions principales de prix, In BOUKHEZAR O.I, op.cit, pp 674-668. 
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1 /  ƖندرǄر لƬƌكم Ǉمƛال :            Ƙاùالحاجي Ǉيùƕ توجد Ǒالت Ʊƺدرجة الض Ǉيƕتت ǊلǚƤ Ǉذ مƍ
  .والموارد

2 /    ƘدماƤوال ƴǄر لحركة السƬƌكم Ǉمƛال :ƜنتاƎƼ  ƘدماƤوال ƴǄالس   ǚƤ يرƺا   تتǌحركت ý
  .Ʊ ǇƵريƾ المƕادƘǙ وǋذا ما يƌدي ƍلǏ تƺير ƿيمتǌا النقدية

3 /  ƴيƨتوǄر لƬƌكم Ǉمƛال :          ǑساسǕا Ɵتاƽالم Ǉتكو Ǒالقيمة النقدية الت ǇƵ Ǉمƛر الƕذ يعƍ
  .لتقسيǅ وتوƨيƴ الدýƤ الناتǇƵ Ɲ النƬاƱ اƿǙتƮادي
         Ǉيمك Ǚ Ǌير انƹ ،Ǉمƛال ǅاǌة لمƕالنسƕ ذاǋيجادƍ   د ǇمƛǄل ƻتعري    ƾرƱالت ǇوǏلƍ   ودùالنق 

 مƕادلة وǋذا لما كانǄƵ ƘيǊ الƮùعوƕاƘ التǑù يتǄقاùǋا            أداǑǌƼ Ɩ   ،التǑ تعتƕر ƿوƬ Ɩرائية Ƶامة    
   ǇادييƮتƿǙا ǇيǄالمتعام           ǑùƼ ƘدماƤوال ƴǄالس ýادƕية تǄمƵ ƘحƕƮأ Ǒالتالƕ ،ية المقايضةǄمƵ ǑƼ

          Ǆر لƼالنقود، وتو ǏǄƵ تمادƵǙند اƵ ǁة وذلǄǌالدولية س Ɩار التجارƱƍ      دùǌتري الجƬùوالم ƴائùƕ
والوƘƿ الضائƵ ƴند مƕادلة سǄعة ƤƋƕرǎ، كما يعƕر الƛمǏǄƵ Ǉ الوحدƖ النقدية مƵ ǇمǄة معينùة                

)ǚƛم    Ǌورو، الجنيǙر، اǙة الدوǄمƵ .... ائريƨرا        )والدينار الجùƬƌم ƠƕƮالحالة ي ǉذǋ ǑƼ وǌƼ ،
Ƶ ýوƮحǄة لƕوǄƱالنقدية الم Ƙدد الوحداƵ Ǐلƍ ƖارƬǗاƕ ǁقيمة وذلǄلǏǄعة معينةǄدمة أو سƤ )1(.  

               Ʃƽن ǑƼادلة وƕم ƖداƋك ƇǑƬال Ʃƽن ǅدƤيست Ǉير الضروري أƹ Ǉم Ǌالذكر أنƕ و الجدير
السƴǄ والƤدماƘ لتسǌيƕƍ ýراǅ العقود وƍجراƇ      ) الƛمǇ(الوƘƿ وحدƖ حساƍ ،Ɣذ يكǑƽ تحديد أسعار      

         Ǉم Ǉالدولية، لك Ɩالتجار ǎمستو ǏǄƵ ƘǙادƕالم ƘياǄمƵýضƼǕا Ǉأ  ǑƬ ýواحد  يستعم Ƈ  ƾلتحقي 
                Ǚ ƩاùقيǄل Ɩالوحد ǉذǋ Ǉلتحديد القيمة، وا Ʃادلة ومقياƕم ƖداƋالنقود كƕ ǚƛمم Ǉمƛأي ال ǇتيƽيƲو
تقتƮر ǏǄƵ مجرد تسǌيƵ ýمǄية المƕادلة وƍنما مǄƱوƕة لتحديد أǋميùة المƬùاريƴ اƿǙتƮùادية               

 التجارية ƕǙد أǇ يقùوǅ  والمعامƘǚ التجارية الدولية الكƕرƕ ،ǎالتالƼ ǑاƤتيار المƬروƳ والمعامǄة   
  .ǏǄƵ دراسة مسƕقة لǄتكاليƕ ƻمعنǏ القيمة النقدية واجƕة الدƴƼ لǄحƮوǏǄƵ ý محý التعاƿد

      ýƛتتم ǎرƤة أƽيƲا وǌالنقود ل Ǉكما أ         ǁذلùƕ دƮة، ويقǄجǓا ƘاƵوƼمدǄة لǄا وسيǌأن ǑƼ 
لية الوƱنية  انǊ يمكǇ لǄمتعامǄيǇ اƿǙتƮادييǇ الحƮوƿ ǏǄƵ ýروƯ مǇ المƌسساƘ الƕنكية والما          
             ǑنƱوùال ǎستوùالم ǏùǄƵ ǎرƕالك ƴاريƬالتجارية والم ƘقاƽƮال ýأووالدولية لتموي   ،Ǒدولùال 

، ƍذ يùتǅ     ذلƿ ǁد تكوǇ وسيǄة ضماǇ المدƼوƵاǑƼ Ƙ مجاƵ ýقود التجارƖ الدوليùة            ƍلƕ ǏاǗضاƼة
ǑƼقيمة نقدية معينة وƕ ǇادييƮتƿǙا ǇيǄالمتعام ƻرƱ Ǉا مǋƌاƽاستيƖمحدد ýجاƈ )2(.  

                                                 
1  -ƭ ،ƾƕالسا ƴد المجيد، المرجƕƵ Ƈ38 ضيا.  
2  -ƭ ،Ǌسƽن ƴ47  المرج.  
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Ǉذƍ،            Ɣيج Ǒالت Ʊالنقا Ưعƕ ƭǚƤاست Ǉيمك ǅما تقد ýǚƤ Ǉم Ǉأ  ǄƵ ýتمƬي ي  Ǉمƛا الǌ
Ǒكالتال Ǒǋادية وƮتƿǙالناحية ا Ǉم:  

* ƇǑƬيمة الƿ) عةǄدمةأوالسƤد)  الƿالتعا ýمحƔǄƱوال Ưالعر Ǉقا لقانوƕƱ تتحدد Ǒالت .  
 *               ƱاƬùنǄل Ǒسùالرئي ǁرùر المحùƕو الذي يعتǋو ƴائƕال ǏǄƵ الذي يعود Ơƕالر ƫامǋ 
  .اƿǙتƮادي
 *           ،Ɣوالضرائ ǅالرسو ǑƼ ýƛتتم Ǒوالت ƘدماƤأو ال ƴǄالسƕ ةƮاƤة الƽǄتƤالم ƻاريƮالم

، النقý وƹير ذلǁ مǇ المƮاريƻ اǗضاƼية، ǑǌƼ تƤƋذ حكǅ الƛمǇ والتǇ        ǑùنƽقاƘ التعƕئة، التƨƤي  
ǁذل ƻǚƤ ǏǄƵ ƾاƽيوجد ات ǅتري ما لƬالم ǏǄƵ ƴتق.  

  
  التعريف المزدوƚ للƙمƙ: ǅالƙا

 Ƥ Ǉم           ƨمرك ýƛيم ǊنƋƕ Ǉيƕيت Ǉمƛر الƮادي لعنƮتƿǙوا Ǒسير القانونƽالت ýǚ   ةùƱأو نق
        ،ǇيǄالمتعام Ǉيƕ Ƙǚوالمعام Ƙاƿǚالع ýمجا ǑƼ Ǉاد والقانوƮتƿǙا Ǒƿǚاديي    تƮùتƿǙة اùƮاƤǇ 

               Ǉالذي يكو Ǒالقانون ƻرƮالت ǇƵ ƻƬويك Ǉيƕة يǌج Ǉم ǇمƛالƼ ،الدولية Ɩالتجار ýمجا ǑƼ ǅǌمن
    ǑƼ ماǌرا مƮنƵ        اƿ العقد Ǉم ýادية والذي يجعƮتƿǙقة اƽƮية أو الǄود    العمùالوج Ǉأو ممك ǅ1(ئ( 

 تتùƤذǋا العùƿǚاƘ     أǇ يمكǇù    التǑù -اƬǕكاý-ومǇ جǌة أƤرǎ يƕيǇ ويدǏǄƵ ý جميƴ الƮور       
               ǏùǄƵ ǅوùتق Ǒùالت ƘياǄوالعم ƘاƼرƮالت ǉذǋ Ǉياƕت ǅƨǄادية تستƮتƿǙا ƖالحياƼ Ǒالتالƕ ،القانونية

Ʃديأساƿ2( تعا(.  
  مǌما ǑƼ العقد التجاري الدولǏǄƵ Ǒ اƵتƕار انǊ يƕيǑƼ Ǉ أوý وùǄǋة اƮر الƛمƵ Ǉن  يعتƕر

            ƴمƨالعقد الم ýǚƤ Ǉا مǌادية المراد تحقيقƮتƿǙية اǄة القانونية والعمƿǚالع ǏǄƵǊرامƕƍ   Ǉùولك ،
ǌƼو يمýƛ العقد الƤاضƍ ƴلƿ ǏواƵد القانوǇ التǑù تƬùكƵ "           ýنƮر ǑƼ العقد  " كاǇ الƛمǇ كذلƍ     ǁذا

ǅاƲالن     ƱرƬ ýكƬي ǅاƲذا النǋو ،Ǒا القانون         ǏùǄƵ ýùاد، والذي يعمƮتƿǙواستمرار ا ƖيرورƮل 
            ǎحرǕاƕ أو ،ƘدماƤوال ƴǄسǄل ƘǙدƕادية والمƮتƿǙا Ƙاƿǚالع ǅƲتن Ǒد التƵالقوا Ƈرساƍو ƴوض

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

JOEL Michel, « Le contenue Juridique des décisions du 1er Décembre 1995 », RTDcom, 
n°01,Paris,  1997, p 01. 

2- ǁذل ǑƼ رƲان:  
REVET Thierry, « Les apports au  droit  des relations de dépendance », RTDcom, n° 01, 
Paris, 1997, p 37 et, s. 
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والمعامƘǚ اƿǙتƮùادية  ، ǌƼذǉ المƕادƘǙ )1(ة التǑ تمارƱƍ ǑƼ Ʃار القانوǇ   المعامƘǚ اƿǙتƮادي 
ƖرǌƮنا         منƕ ديƌذا ما يǋد القانونية وƵالقوا ǑƼ Ǐلƍ كيدƋت         Ǒùƿǚتƕ ƾùǄالمتع ƾƕساùال ƟرùƱال 

     ǏǄƵ ýالقوƕ Ǉاد والقانوƮتƿǙاǇأ    ƻرƮت ýأو ك         ƻرƮùو تǋ Ƙƿالو Ʃƽن ǑƼ اديةƮتƿة اǄمعام 
 تنƲيمǑ لتنƲيǅ الحياƖ اƿǙتƮادية والتǑ يكوƼ Ǉيǌا تحقيƱƍ          ƾùار أو وسيǄة   ƿǙƍانونǑ و ما العقد     

Ƙǚالمعام ǑƼ اديةƮتƿǙار اƱƍǑانونƿ ǅيƲتن .  
  ǇمƛالƼ       Ǒالعقد التجاري الدول ǑƼ ميةǋأ Ǉم Ǌد        وما لùة العقùيعƕƱ Ɣحسƕ يرƺر ويتƛƋيت 

         ،Ǒانونùƿ ارƱƍ ǑƼ اǌادية المراد تحقيقƮتƿǙة اǄة والمعامƿǚيعة العƕƱو       ƖاùƵمرا ƴùذا مùǋو
العùƿǚة اƿǙتƮùادية    Ǉ كعنƮùر ǑùƼ      ، كما أǇ الƛم   )2(يƕ Ʊالعقد المعƱياƘ اƿǙتƮادية التǑ تح   

     Əادƕالم Ưعƕƕ رƛƋة  و المعر ةالقانونيوالقانونية يتƼ        ةùة المقارنùالقانوني ƘريعاƬùالت ǅƲمع ǎلد
والتǑù تمýùƛ    " العقد Ƭريعة المتعاƿديǇ    "  وƤير مƛاǏǄƵ ý ذلǁ مƕدأ أو ƿاƵدƖ         ،الداǄƤية والدولية 

          ƱǕاƼ ،دولية ǅأ Ƙية كانǄƤالعقود دا ýمجا ǑƼ ƖرادǗا ǇاƱǄدأ سƕالحرية     م ýا كامǌل Ɩدƿالمتعا ƻرا
 الدولية تتƛƋر ƕعامý مǑƼ ǅǌ      ةǑƼ تحديد الƛمǇ وتقديرǉ، وƤاƮة مƴ العǅǄ أǇ المعامƘǚ اƿǙتƮادي         

Ƶƍماý نƲرية الƲروƻ الƱارئùة     مجاý التجارƖ الدولية أǙ وǋو ƵامƵ ýدǅ استقرار العمǄة وكذا           
 ،Ɩرǋالقا Ɩقو     والقوƽيت Ǉأ ǅǌل ƻراƱǕاƼ Ǒالتالƕا   ǏǄƵ         اùم ƖادƵ Ɩة محددǄعمƕومحدد و Ǉمعي Ǉمƛ

لة دƴƼ الƛùمƵ Ǉنùد      ƋتكوǇ مستقرǑƼ Ɩ السوƾ المالية الدولية، ƕالتالǙ Ǒ يƛار أي ƬƍكاǑƼ ý مس            
   .)3(لوƼاǊƕ ƇحǄوý اجý ا

                ǅوùǌƽتحديد م Ǉيمك Ǚ Ǌلنا ان Ǉيƕيت ǇمƛǄل Ɯدوƨالم ƻالتعري ýحو ǅما تقد Ʃأسا ǏǄƵو
      ƱƮم Ɲدم ǅيت Ǉأ Ǉدو Ǌƽوتعري Ǉمƛذا         الǋ ǏǄƵ ǇمƛالƼ ،Ƙƿالو Ʃƽن ǑƼ اديةƮتƿانونية واƿ ƘحاǄ

                 ýانتقا ýƕمقا ƴائƕال Ǐلƍ تريƬالم ýƕƿ Ǉا مǌعƼد ǅة معينة يتǄمƵ Ǉالنقود م Ǉيمة مƿ ýƛار يمƕتƵǙا
المǄكية ƍليƍ ،ǊذǇ الƛمƵ ǇنƮر جوǋري ƕǗراǅ التƮرƼاƘ القانونية واستمرار العƿǚة اƿǙتƮادية            

  .المعامƘǚ التجاريةالناتجة ǇƵ المƕادƘǙ و 
                                                  

  
  
  

                                                 
1 - ǁذل ǑƼ ƴراج:  

BOUKHEZAR O.I, op.cit, p 667, DESMET Pierre & ZOLLINGER Monique, op.cit, p 16. 
2 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

BOUKHEZAR O.I, op.cit, p 667. 
3 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑƼالعو ƻاƱƵ Ǉƕ Ÿد اƕƵ Ǉƕ ƠالƮ 222. 
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  يالفرع الثان
  خصائص الثمن في عقود التجارة الدولية

  
 أوƕموجƭƤùƬ Ǌƕ    يǄتǅƨ  ) أكƛر أو ǗرادتيǇتǑƿǚ  ( العقد ǋو اتƽاƾ     أǇمǇ الجدير ƕالذكر     
 ƖدƵƭاƤƬأ ƭƤƬ أو  نحو ƖدƵƭاƤƬمنأƕ ǇريƤƈ  Ơأو ýعƼ أوƵ ما ƇǑƬ ýعƼ ǅ1(د(.  

 ǋناǁ اداƇاƘ متقاǄƕة متƨنùة      ƍذ معينة ومحددƼ Ƙ    ،Ɩالعقد يحمý اƱǕراƻ المتعاƿدƖ التƨاما    
 Ƥدمة يمكǇ تقييمǌا ƕالنقود، ƕالتالǑ      أوومتعادلة وƵادƖ ما يكوǇ المقاýƕ لǌذǉ اǙداƇاƿ Ƙيمة نقدية          

     ǏǄƵ ƖقاǄالم ƘاماƨلتǙاƕ ýǚƤǗحالة ا ǑƼ ƾاتƵ  ƻراƱǕا  ƨج Ɣة       تترتùƮاƤة وùƽǄتƤم ƘاƇذااƍ 
  ƾǄمرتعǕا ƕ    ال ýƕالمقاƕ ƇاƼالو ǅعد  Ǉمƛال ،)2(نقدي أي ال    Ǉر مƕذي يعتǅǋا     أǌيƼ ýوƱي Ǒر النƮالعنا 

الجداý والنقاƵ ǑƼ ƫقود التجارƖ الدولية وكذلƵǙ ǁتƕارǉ مǇ العناƮر ƹير المستقرƖ التǑ تتƛƋر               
      ƔǄƱوال Ưكالعر ƾالسو ǑƼ Ƙراƛƌالم Ǉالعديد مƕ  أ Ƴاƽة،      ، ارتƮورƕال ǑƼ ةǄيمة العمƿ ورǋو تد

، نǊ مǇ اǙلتƨاماƘ الجوǋرية لǄمƬتري مقاƍ ýƕسǚمǊ لمحý الƕيƴ أو المنƖƋƬ محýù التعاùƿد              أكما  
  . المحددة في العقداألخرىعلى غرار االلتزامات 

  
Ǘوƈ: رǉر جوƬعن ǅمƙيالǏالعقد التجاري الدول Ǐƺ   

     ǑƼ ريةǋر الجوƮالعنا Ǉم Ǉمƛقود التجار  يعد الƵ  الدولية Ɩ)3(    ساسيةǕا ǇركاǕرار اƹ ǏǄƵ 
ǎرƤǕا   ǑƼ  العقد والتǑ              اريùد التجùالعق Ǉيتضم Ǉد أƕǙ ذƍ ،Ɣƕوالس ýالرضا والمح ǑƼ ýƛتتم 

              ƘاùامƨلتǙد اùتحدي Ǐùلƍ ةƼضاǗاƕ العقد ǑƼ ƻراƱǕا Ǉيƕ ǊيǄƵ ƾƽالمت Ǉمƛا يحدد الƮن Ǒالدول
ǎرƤǕا     ǁذل Ǉكا Ƈسوا Ƈناƛأ    ƘاوضاƽمǄل ǅأو التقد ƽنود العقد  يذتنƕ ،      ǏùǄƵ Ǉوùك  ƻراùƱǕا Ǉأ 

   Ǉمƛأويحددوا ال Ǉتحديد     أǄل ǚƕاƿ ǉوǄيا  أو   يجعƱقا لمعƼية    التقدير وƵوùموض Ɩددùمح Ƙ)4(  ùي ǅت
  .اƵǙتماد ǄƵيǌا

وتǌƲر أǋمية الƛمǑƼ Ǉ انعقاد العقد التجاري الدولƤ ǑاƮة ǑƼ مرحǄة ما ýƕƿ التعاùƿد أي                
   ǅة التقدǄمرحǏلƍ    ر العƮناƵ ǏǄƵ Ƙاوضاƽقد، الم Ǖ    ذاǋ ǇيرƤǕا     ǏǄƵ ƻƿيتو Ǚ ƖرادǗا  Ɩردƽالمن 

                                                 
1  - Ɩالماد ƭن ƴ23 راج ǅƿر Ǉانوƿ Ǉ05/10 م ǑƼ Ƣرƌ2005 يونيو 20، مǅƿمر رǕا ǅويتم ý75/58 ، يعد Ƣرƌالم، 

 ǑƼ26رƕنمƕدد 1975 سƵ ر Ɯ ،Ǒالمدن Ǉالقانو Ǉ2005 ، سنة 44 والمتضم. 
2  -ƭ ،ƾƕالسا ƴمر، المرجƵ محمد ǑǄƵ 33 وليد.  
3  - ǅينا لعاƼ يةƿاƽتǙ قاƼو ƴضائƕǄل Ǒالدول ƴيƕقد الƵ ƣسƼ ،د الحميدƕƵ الد احمدƤ 1980 ،نيةƽال ƳعاƬǗعة اƕƱة ومƕمكت ،

 .2002ƭ ،145اǗسكندرية، 
4  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

FONTANEAU Cabinets, « La formation des contrats internationaux », RFEDIA, n° 125,  
Paris, 2001, p 07. 
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 ǏǄƵ ýƕ تواƾƼ اǗرادتيǇ وتƱاƕقǌما ƛ ǏǄƵمǇ العقد ومحǊǄ معا وǋو مùا يمكǇù                 المتعاƿديǕ Ǉحد
  .ذي يمýƛ اǙلتƨاƕ ǅالعقد النǌائǑاƵتƕارƕ ǉمƛاƕة ƍيجاƔ مƬترǁ وال

     Ǌقƽال Ưعƕ Ɣǋلقد ذǏلƍ       العقد التجاري ال ǑƼ Ǉكرك Ǉمƛار الƕتƵا Ǒدول       ǉدùكƌا يùذا مùǋو 
  :محمد كماü عبد العزيز اǕستاذ
 "   Ǉرك ǇمƛالǑيا        أساسǄمح Ǉكا Ƈسوا ƴيƕقد الƵ ǑƼ ذا دوليا   أوƎƼ       دùقƵ ددƮƕ Ǉنك ǅل ǅانعد 

Ɩالمرƕ ƴيƕ)1(."   
محالùة ƍلƕ ،      ǏùالتالƺƼ ǑياǊƕ سùيƌدي Ǚ      المكانة التǑ يحتǌǄا ǑƼ العقد     ƕالنƲر ƍلǏ  و ǋذا    

      ǅǌر مƮنƵ Ǉالعقد م ǇاƮنقǕ تحد Ǉ           تحديد Ǒǋو ǊنƵ ميةǋأ ýتق Ǚ رƮناƵ ةƛǚƛ ǑƱƺي Ǉمƛيد ال
ƴƼة الدǄمƵ وكذا Ǌƕ ƇاƼالو Ǉماƨو Ǉ2(مكا(.  

  ǅƹالرƕǇأ ƻراƱǕد        اƿالتعا ýيرا لمحƕتماما كǋا Ǒتول Ɩدƿعة  ( المتعاǄدمة أوالسƤال  (  ǁùوذل
قاƫ والتùƽاوǑùǋ Ư      النقƱة الحاسمة والتǑ يƱوǄƵ ýيǌا الن      أƕǙƍ Ǉتحديدǉ تحديدا ناƼيا لǄجǌالة،     

 حùوƕ ýنùد الƛùمBIRBES         ǑùƼ Ǉ اǕستاذوǋذا ما يƌكدǉ    " الƛمǇ" النقدي ƕاǕداƇالنقƱة المتعǄقة   
  .)3(قدالع

             ƘاƕǄو التقǋ الدولية Ɩقود التجارƵ ǑƼ ريǋر جوƮنƵ Ǉمƛار الƕتƵǙ ǑساسǕا Ɣƕالس ýولع
 يمكǇù   ومتنوùƵة، Ǚ  واǕجنƕية تƕعا ƵǙتƕاراƵ ƘديدƖ     التǑ تتعرƯ لǌا أسعار الƮرƻ الوƱنية       

 جانƔ ذلƼ ǁالƛمƍ    ǇلǏ،  لƨاما ƍحكاǅ السيƱرǄƵ Ɩيǌا مǇ جانƔ السƱǄاƘ النقدية الرسمية ǑƼ الدولة          
               Ɣجان Ǉم ǅتماǋǙد اƬا ǏقǄرا يƮنƵ ýكƬي ƴضائƕǄل Ǒالدول ƴيƕقود الƵو Ǒقد المقاولة الدولƵ ǑƼ

ƻراƱǕا       ýالتموي Ƙيئاǋ Ǉم ǙاƺƬوان Ɩدƿية المتعاƕجنǕوالدولية ا  ا       ǇداùǄƕال Ưتراƿاùƕ ǅتقو Ǒلت
  .)Ƙ)4 التنميةلتجǌيƨ مƬروƵا

  

                                                 
1  -ýƕمقا Ǉكية دوǄالم ýانتقا Ǉأ Ǐمعنƕ ،Ǉمƛلوجود ال ǚƮأ Ɩدƿالمتعا ƻراƱǕنية ا ǉاتجا ǅدƵ ناǋ ǅنعداǙاƕ دƮر .  نقƲان

ǁذل ǑƼ : ƭ ،ƾƕالسا ƴمر، المرجƵ محمد ǑǄƵ 34وليد.  
2  - ƭ ،Ǌسƽن ƴمر، المرجƵ محمد ǑǄƵ 35 وليد. 
3 -ǁذل ǑƼ ƴالحاسمة، راج Ƙاوضاƽالم ýمح Ǌƕ ƇاƼالو ƱروƬو Ǉمƛر الƕيعت :  

" Le montant du contrat et les conditions de paiement seront l'objet des négociations serrées ". 
Voir, BIRBES Xavier, « L'objet de la négociation », RTDcom, n° 03, juill-sept, Paris,1998, p 
478. 

، الموسوƵة القانونية لǚستƛماراƘ والعقود الدولية، وƛائƾ وƕحوƚ، التعاƿد الدولǑ وتجǌيƨ مƬروƵاƘ نعيƱƵ ǅية - 4
 . 1995ƭ،09، الجƇƨ الراƴƕ، مƕƱعة الجǚƕوي، ƕيروƘ، )ضماǇ المستحقاƘ(التنمية 
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   ƢاƬية عدم اǗستقرار للƙمǏƺ ǅ العقد التجاري الدولƙ:Ǐانيا
تƕƱيقا لمƕدأ سƱǄاǇ اǗرادǑƼ Ɩ العقود التجارية الدولية والذي يقتضƕ Ǒاحتراƕ ǅنùود العقùد              

 ƱƍاردǑƼ Ɩ   رنǅƲ المعامƘǚ الوا  ƕنود العقد تمýƛ القانوǇ الذي ي     ، ƍذ أǇ    اƱǕراƻالتǑ اتǄƵ ƾƽيǌا    
 ǏùǄƵ المùستوǎ الùداǑǄƤ       تنǋ ǅƲذǉ المعùامƘǚ    التǑ   اǓمرƖالعقد ƹ ǏǄƵرار مƤتƻǄ القواƵد      

Ǒالنقدي       والدول ƇداǕاƕ ƾǄند المتعƕة الƮاƤو ،) Ǉمƛر الƮنƵ (       دùنƵ ƇاùƼالو ƾمستح Ǉالذي يكو
  ýوǄأح،ǊǄرا   جƱǕا ƾاƽاتƼ Ǒالتالƕ ƻ     ة الوƕالقيمة النقدية واج ǏǄƵ        ذùيƽتن Ɩمد ýوƱ تةƕاƛ Ǉتكو ƇاƼ

                   Ǉùم ýùا يجعùذا مùǋيذ وƽند التنƵ ا العقود الدوليةǌƿرƺتست Ǒة التǄويƱال Ɩالمدƕ ǅǄالع ƴالعقد، م
         ،ƾǄƱم Ʃأمرا لي Ɩالمد ǉذǋ ýوƱ Ǉمƛأو        استقرار ال ýالمعد Ǐلƍ تستند Ɩدƿالمتعا ƻراƱǕا Ǉأ Ǉكو

         Ƽ ƾƕالسا Ǉمƛأو ال ǅǌينƕ ýالتعام ǊيǄƵ ǎالذي جر Ǉمƛة         الùدلǕا ǏùǄƵ ادùتمƵǙاƕ ذاǋو ƾالسو Ǒ
             ƘاùيƱدلة والمعǕا Ɣياƹ حالة ǑƼد، وƿة التعاƲلح ƾالسو Ǉمƛƕ قةǄالمتع ƘياƱية والمعƵالموضو
              ýالمقاو Ɣار مرتƕتƵǙا Ǉعيƕ ذƤǕا Ǐلƍ ƋجǄت ƻراƱǕا ǇاƼ Ǉمƛتحديد ال ǑƼ ƖدƵية المساƵالموضو

    . )1(ة التعاƿدƲسة أو سعر السوƾ لحأو دýƤ المƌس
ƕما أǇ الƺالƵ ǑƼ Ɣقود التجارƖ الدولية أǇ مدƖ التنƽيذ تكوƱ ǇويǄة ǇƎƼ تقƔùǄ اǕسùعار                 و

    Ǚ وارد ƘدماƤوال ƴǄالسƕ ƭاƤمحالة    ال)  Ƴاƽأو ارت ƯاƽƤان(        ƻروùƲ ƚدوùح Ǉيمك Ǌكما ان ،
 ƍلƕ  ǏùاƱǕراƻ مǇ جراƇ ذلǁ تدƍ      ƴƼذ ǏǄƵ الƛمǇ سƕǄيا     تƛƌر أƿ Ǉوƿ ƖاǋرƖ مƬ Ǉانǌا      أوƱارئة  

  .)ƔǄƱ )2 ذلƍǁلǏدǉ  تدƕ ƴƼالمƬتري وحأو ƍنقاǊƮ أوǇ جعة الƛممرا
الدور الذي يǄعǊƕ العرƯ والǑƼ ƔǄƱ نƩƽ الحيƨù المكùانǑ            المناƼسة ǑƼ السوƾ و    أǇكما  

 ƕعقود  اǕمر المƬاريƴ محý التعاƿد ƤاƮة Ƶندما يتعƾǄ        أودورا مǌما ǑƼ استقرار ƛمǇ الƕضاƵة       
ǑƼ  السǄعة ƕالرǅƹ مǇ انƛ ǊمǇ محدد مسƕقا وƛاƛ           ƘƕمǇǙ Ǉ معينة،   أجƖƨǌ أو أوليةالتوريد ƕمواد   

 الكميùاƘ المǄƱوùƕة وكùذا Ƶامƍ         ýùلǏ لǄسوƾ تƛƋير ǋ ǏǄƵذا الƛمǇ المحدد ƕالنƲر         أǙƍ Ǉالعقد  
    ƾالسو ǑƼ اǋا أووجودǌندرت     ƘاراƕتƵǙو ǁر، لذلƛƋالت   ƘاƕǄتقƕ سعارǕعر     اùس ƖاƵمرا Ɣووجو 

       Ʊƕ ǅما يقو ƖادƵ المورد ǇاƼ ة والتوريدƽǄالتك    Ǉمƛمراجعة ال ƔǄ      عرùس Ʃأسا ǏǄƵ Ǉمƛال Ɩيادƨƕو
 والعكƕ Ʃالنسƕة لǄمƬتري ǑƼ حالة تدنƛ ǑمǇ الƕضاƵة         ، ǑƼ حالة ƨيادƛ ƖمǇ التكƽǄة     التكƽǄة الجديد 

                                                 
 .102جƴ الساƮ  ƭ ،ƾƕالƕ Ǉƕ Ơكر الƱيار، المر-  1

2  -ǁذل ǑƼ رƲان :  
PANAYOTIS Glavinis, le contrat international de construction, Editions GLN-JOLI, Paris, 
1993, pp 162,163. 
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                ýùƿا ǇماƛƋƕ ƯروƵ حالة وجود ǑƼ ةƮاƤو ƾالسو Ǉمƛقا لƼو Ǉمƛال ƭنقاƍ ƔǄƱيƼ ƾالسو ǑƼ
ƾالسو Ʃƽن ǑƼاو Ʃƽن ǏǄƵ ýوƮمكانية الحƍ Ǐمعنƕ ،السو Ʃƽن ǑƼعة، وǄلسýƿا Ǉمƛƕ ƾ)1(.  

العامý اǕساسùƵ ǑùƼ Ǒدǅ       لكǇ يƕقƵ ǏامƵ ýدǅ استقرار العمǄة ǑƼ السوƾ المالية الدولية،         
ƕƛوتية واستقرار الƛمƵ ǑƼ Ǉقود التجارƖ الدولية، كوǇ انƽƤاƵ ƯمǄة الوƼاƇ والدƴƼ أو ارتƽاùǌƵا               

           ƍ Ǌƕ ƴƼذا ما يدǋو ƻراƱǕاحد ا Ƙاماƨالت Ǉم ýقƛي Ǉأ Ǌل        ǑùƼ رƲالن ƖادƵƍ المراجعة أو ƔǄƱ Ǐل
 أوسƔƕ انǌيùار    ل حالة استƕعاد اƱǕراƻ المتعاƿدƖ المراجعة الƤاƮة ƕالƛمǑƼ Ǚƍ ،         Ǉ  )2(ة العقد ƿيم

               Ɲائùضرور نتùد المƿالمتعا ýنود العقد ويتحمƕƕ ذƤǕا Ɣاستوج Ǒالتالƕ ،ة النقديةǄالعم ǑƼ Ƴاƽارت
  . )ƽ)3يذ العقدƵدǅ استقرار العمǄة أƛناƇ تن

   اǗلتزام الرƏيسǏ للمشتري Ǐƺ عقود التجارƔ الدوليةÛالƙمƙ: ǅالƙا
، ƼعǄيǊ القياùƕ ǅاǙلتƨاƍ  ǅلǏ جانƔ تسǅǄ المƕيƴ والمنƖƋƬ مýƕƿ Ǉ المƬتري وƼقا لƕنود العقد  

 وƼقùا   الرئيسǑ واǕساسǑ الذي يسƵ ƾƕادƵ ƖمǄية التسǅǄ وǋو الوƼاƕ ƇالƛمǇ المتǄƵ ƾƽيǑƼ Ǌ العقد             
   .ǌا واǗجراƇاƘ المحددƼ ƖيǊلƕǄنود المنƮوǄƵ ƭي

             Ɩارùقود التجƵ ǑƼ امةǌالرئيسية وال ƘاماƨلتǙا Ǉم Ǉمƛالƕ ƇاƼالوƕ تريƬالم ǅاƨر التƕيعت
د الƕيƴù   والدولية نƲرا لǋǖمية التǑ يمتاǌƕ ƨا ǋ ǑƼذا المجاý، وǋذا اǙلتƨاǅ مقرر ǑƼ جميƵ ƴق              

   Ǒة    الدولية التƵا مجموǌنماذج ƘدرƮأ"   ƨنكوتيرمǙير أ  ،"اƹ        Ƴوùير نƺتƕ يرƺتت Ǉمƛيمة الƿ Ǉ
Ƶقد الƕيƴ المراد تحقيقƼ ،ǊمƵ ǑƼ ǚƛقد الƕيƴ مƴ اǙلتƨاƕ ǅنƽقاƘ الƕضاƵة وأجرƖ النقƼ ،ýالمƬتري        
              ǏùǄƵ ýوƮالح ƻوتكالي Ƙقاƽن ƴجمي ƴƼدƕ تريƬالم ǅƨتǄة يƵضاƕǄل Ǒالحقيق Ǉمƛال Ǐلƍ ةƼضاǗاƕ

ميƴ الرسوǅ الجمركية وأية رسùوǅ أو       ǌƬادƖ المƮدر والوƛائƾ اƤǕرƕ ،ǎاǗضاƼة ƍلǏ تحمǊǄ ج       
  .)4(الƕضاƵةضرائƔ أƤرǎ تدǑƼ ƴƼ وƘƿ أو ƕسƵ ƔƕمǄية استيراد 

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

DESMET Pierre & ZOLLINGER Monique, op-cit, p 20. Voir  aussi, BOUHKEZAR O-I, 
op.cit, p 673. 

2 - ƕالدولية، الدا           أ ýماƵǕا Ɩدارƍ ǑƼ يقيةƕƱت ƚحوƕ ،ǅǚد السƕƵ ƻحƿ رو      ،ǇماƵ ،ƴيƨر والتوƬنǄ2001 الجامعية ل  ƭ ،
196. 

3  - ǑƼ ذƍ ،يةƕجنǕا ƘركاƬال ƻǄتƤم ƴالعقود الدولية م Ǉعديد مǄا لǌرامƕƍ ندƵ ائريةƨالحكومة الج Ǌƕ ƘǄمƵ ذا ماǋ و 
معاƬو Ƶمار،  :اجعة الƛمǇ، لمƨيد مǇ التƮƽيý حوǋ ýذǉ النقƱة، راجƴكý مرƖ تستƕعد ƵنƮر تقƔǄ اǕسعار كسƔƕ لمر

 . 150، المرجƴ الساƭ ،ƾƕ ...الضماناǑƼ Ƙ العقود اƿǙتƮادية الدولية ǑƼ التجرƕة الجƨائرية
 . ƭ45المرجƴ الساƾƕ،  ،... العقود التجارية الدولية  الƬرƿاوي محمود سمير،-  4
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 الƕيƴù   دƍلǏ جانƔ ذلǁ، تعتƕر التƨاماƘ المƬتري ǑƼ نوƤƈ Ƴر مƵ Ǉقود الƕيƴ وǋو Ƶق             
   ƻسي ǑالدولC.I.F    Ǒالذي يعن  "     Ƙاùقƽنƕ تريƬالم ǅاƨالت ƴم ƴيƕال       ýùالنق Ɩرùة وأجƵضاùƕال 
 يǄتùƕ ǅƨùنƩƽ       الùدولǑ  النوƳ اƤǕير مƵ Ǉقود الƕيǋ ǑƼ     ƴذا    ، ƼالمƬتري "تƋميǇ  ومƮاريƻ ال 

        Ʋحǚي Ǉولك ǊرضƵ ƾƕالسا ƴيƕالƕ ةƮاƤال ƘاماƨلتǙالمالية      أا ƇاƕƵǕوا Ƙقاƽالن ƴجمي ýيتحم Ǌن
     ƻاريƮوم ýالنق Ɩدا أجرƵ يماƼ ،حريةƕة الǄالرح ýǚƤ ينةƽالس ǏǄƵ اǌǄنق Ƈناƛة أƵضاƕالƕ قةǄالمتع

 وƍذا تǅ التƋميǏǄƵ Ǉ اƱƤǕار السياسية أو ضد الحرǇƎƼ Ɣ المƬùتري يتحمǇ               ýù الƕحري التƋمي
  .)1(لǁمƮاريǋ ƻذا التƋميǇ كذ

يجƔ تحديد الƛمǇ واجƔ الوƼاƵ ǑƼ Ƈقود التجارƖ الدولية وتحديد نùوƳ العقùد المùراد                
 ƕاǗضاƼةقƕƍ  ،ǊرامǊ حتǏ يتسنǏ لǄمƬتري الدƴƼ دوǚƤƍ Ǉلƕ ǊاǙلتƨاǅ اǕساسǑ الذي يقƵ ǏǄƵ ƴات            

Ǐلƍ      Ǉمƛالƕ ƇاƼريقة الوƱ تحديد   ƴƼما د ǅƮƤقا  وƕمس Ǌ2( من( Ƶذا       ، وǋ ǑƼ ƴوض ǅت ƩساǕذا اǋ ǏǄ
                ƻùǄƤذا تƍو Ǌùتمامƕ Ǉمƛالƕ ƇاƼالو Ǐحت ƴيƕكية المǄمƕ ƴائƕال Ʋاƽا احتǋادƽأساسية م ƖدƵاƿ ýالمجا

متƽǄƤا ǇƵ الدƴƼ جاǇƵ    ƨ أداƇ الƛمǇ يمكƍ ǇرƹامǏǄƵ Ǌ دƼ ƴƼائدƖ تƤƋيرية وƍذا استمر            المƬتري  
لǄمتعاƿد اƤǓر أǇ يƼ ƔǄƱسƣ العقد والمƱالƕة ƕالتعويǋ ،Ưذا ƕالنسƕة لعقود الƕيƴ الدولƕ Ǒينمùا               

   Ƭالمن Ƈناƕ قودƵ ǑƼƉ             ƻƿيو Ǉأ ƐƬمنǄل Ǉيمك Ǉمƛال ƴƼد ǇƵ رƤƋحالة الت ǑƽƼ التكنولوجيا ýونق Ƙ
  .)3(جǏǄƵ ƨ المنƬاƖحالتنƽيذ ومتاƕعة اƺƬǕاý ويستعمý حقǑƼ Ǌ الحƩƕ مƍ ƴمكانية ال

 المتعǄقة ƕالƕيƴ الدولǑ لƕǄضائǏǄƵ ƴ اǙلتƨاǅ الرئيسǑ الذي         1980 اتƽاƿية Ƽينا    أƿرƘولقد  
 Ɩالماد ƭن ǑƼ ǁتري وذلƬالم ƾاتƵ ǏǄƵ ƴ53يق Ǌان ǏǄƵ ƭا الذي ينǌمن:  

و ǋذǉ اǙتƽاƿية أǇ يدƛ ƴƼمǇ الùƕضاƵة واǇ         يجǏǄƵ Ɣ المƬتري ƕموجƬ ƔروƱ العقد       " 
  ".يتسǄمǌا 

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

PAVEAU Jacques & DUPHIL François, Avec la collaboration du CENTRE FRANÇAIS DU 
CMMERCE EXTERIEUR, Pratique du commerce international, Editions FOUCHER, 18eme 
édition, Paris, 2003, p163. 

2  -ƭ ،ƾƕالسا ƴمحمد محمد، المرج ƔيƱƤ79 ال.  
ǑƼ مجاý التƕادý الدولǑ، ديواǇ المƕƱوƵاƘ الجامعية، الجƨائر،  ƕوجمعة سعدي نƮيرƵ ،Ɩقود نقý التكنولوجيا -  3

1989ƭ ،295 . 
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ƍ    ƕ اماƨتري التƬالم ǏǄƵ ǇذƋ   ǌƼ ،Ǉمƛال ƴƼيد Ǉا        وùدائم ǅاƨلتǙا Ɣوƛو ǁذل Ǐلƍ رƱمض 
                Ǉما كاǌالدولية م Ɩقود التجارƵ ǑƼ Ǉمƛال ǏǄƵ Ǒالرئيس ǅاƨلتǙة اƽƮ Ǒƽذا ما يضǋار وƕجǗو اǋ

  . )1(نوǌƵا
  المطلب الثاني

  مكانة الثمن في عقود التجارة الدولية
 دوليùة، التحديùد     أǑǅ تقوǄƵ ǅيǌا العقود سواƇ كانƘ داǄƤيùة         مǇ المƕادƏ اǕساسية الت           

ƿالدù               ƇاùƼالو Ɩدùƿالمتعا ƻراƱǕاحد ا ǅاƨالت ýمح Ǉيكو Ǒة العقود التƮاƤر العقد وƮلعنا ƾي
   Ɩيرƕمة وكǌقيمة نقدية مƕ       ر العقدƮناƵ ƻتعري Ɣيج Ǒالتالƕ ،  التجاري    Ǉم ýمتكام ýكƬƕ Ǒالدول

القيمة المالية  (ة، وما داǅ الƛمù   Ǉ الƬروƱ العقدي  قة الواردƕƍ ýǚƤ  ǑƼ Ɩراƨ وǌƲƍار التƽاƮيý الدƿي    
 المƽاوضاƘ وتƱوùƕ ýيǇ أùƱراǌ       ƻا تƬتد ǄƵي  التǑǋǑ النقƱة الحاسمة    ) محý اǕداǑƼ Ƈ العقد   

جƔ تحديدƕ ǉدƿة أو جعƿ ǊǄاǚƕ لǄتحديد وƾƼ معايير موضوƵية وƿانونية، لكǇù              و )2(قد الدولǑ الع
 ما كاǇ الƛمǇ واجƔ التحديد مقدما       ƍذا ƕƍراǅ العقد التجاري الدولǋ ǑƼ   Ǒذا المقاǅ ما يǋ ǅǌو Ƶند        

 ùǋذا  Þ مýǚùƤ Ǉ اǗجاùƕة ǏùǄƵ    يمكǇ تنƽيذ ƕنود العقد حتǏ واǇ لǅ يحدد الƛمǇ         أولنƽاذ العقد   
   ǅيت ýƌارالتساǌƲƍ ميةǋر        أƮالدولية كعن Ɩقود التجارƵ ǑƼ Ǉمƛأو ال ƱرƬ ǅراƕǗ ǉاذƽأو العقد ون 

 ، و ƕعد تƕياǇ ذلǁ يتǅ توضيƠ الƬروƱ الواجƔ توƼرùǋا ƼيǊù            )رƳ اǕوý الƬ) ƽرƱ لƮحة العقد  
) Ǒانƛال Ƴرƽال(، ǅƛ   ǁعد ذلƕ            ةùائريƨة الجƕار التجرƱƍ ǑƼ Ǉمƛار مكانة الǌƲƍ Ǐلƍ Ưالتعر ǅيت 

  .)الƽرƳ الƛالƕǗ) ƚراǅ العقود الدولية
  

  األولالفرع 
   الثمن في عقود التجارة الدوليةأهمية

عقùد   المالǑ الذي يقǏǄƵ ƴ المƬùتري ǑùƼ ال         اǕداƇ المعƕرǇƵ Ɩ    ةما داǅ الƛمǋ Ǉو القيم    
          Ƽ ،Ǌليƍ العقد ýكية محǄم ýانتقا ýƕمقا ǑƼ ǑساسǕا Ǌامƨوالت ǑالدولƎ       Ǒùة التùالعقود الدولي ǑƼ Ǌن

الƕناƇ الدولƵ ،Ǒقود المƽتùاƟ     ( المسماƕ Ɩالعقود اƿǙتƮادية   أو  المƬاريƴ الكƕرƍ  ǎنƬاƇيكوǇ محǌǄا   
ƜنتاǗاليد،    وا ǑƼ   التكنولوجيا ýقود نقƵ (...      قاƕمس Ǉمƛا تحديد الǌلǚƤ Ǉم ǅيت Ǒيرا    ،والتƛت Ǚ  Ňأي
ýكاƬƍ  ة لمƕالنسƕ        راƲن Ǉالعقد، كو ǑƼ Ǉمƛكانة الǊميتǋǕ    Ǉر كركƕتƵا Ǒد و     أساسùالعق ǑùƼ أ Ǉ

                                                 
1  -ƭ ،ƾƕالسا ƴمر، المرجƵ محمد ǑǄƵ 34 وليد. 
2 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

POLLET Yves, «  les contrats informatiques: Réflexions sur Dix de jurisprudence Belge et 
Française”, 2eme partie, RDPCI, numéro spécial, colloque organisé par la FDUCI: les contrats de 
compensation industrielle, Tome 8, n°02, Paris, 1982, p 295. Voir aussi BIRBES Xavier, op.cit, 
478.     



 25

   Ǉيكو ǉتحديدƇناƛأ         ǏǄƵ العقد ƴيƿتو ƾƕتس Ǒالت Ưاوƽية التǄمƵ Ʃأسا       Ǉùم Ƈƨùج ýك Ɣاحتسا 
   ƘياǄالعم ƻǄتƤم       ƘاùيǄمƵ اǌعقد، ومنǄة لǄكƬة والمƕالمرك ýاƺùƬǕاد       اùالعت ƴùيƨة، توùالمدني 

 ƴƼد،ýالنق،ƘدماƤجوروالǕالعماƕ ƭاƤال Ǉنية والتكويƽال ƖدƵالمسا ،Ɣالتركي ،ýا...ƣ1(ال(.   
 الدولية يƛور ǑƼ مجاƵ ýقود الƕيǙƍƖ       ƴ انǊ اƬǗكاƕ ýالنسƕة ǋǕمية الƛمƵ ǑƼ Ǉقود التجار        

    ǎحرǕاƕ أو Ǒينا           الدولƼ يةƿاƽات Ǌارتƛدير وما أƮستيراد والتǙا ƘياǄتجسيدا لعم Ǉتكو Ǒالعقود الت
        ،ƴضائƕǄل Ǒالدول ƴيƕقود الƵ ýمجا ǑƼ ةƮاƤ  مقارنةǅحكاƋƕ       Ǌار انƕتƵا ǏǄƵ يةǄƤالدا ƴيƕقود الƵ 

  ǁناǋǅيǋاƽم              Ǒùǋ ǅيǋاƽالم ǉذǋ Ƙة، وكانƽǄتƤالقانونية الم ǅƲالن ǑƼ Ǉمƛر الƮة لعنƽǄتƤنية مƱو 
ǚƮأ      Ƙƨرƕ Ǒالت ƘاƕعوƮال Ƈورا Ƈناƛداد أƵƍ  يناƼ يةƿاƽ1980 سنة  ات       Ǒدولùال ƴيƕالùƕ ةùقǄالمتع 

 Ʈ ǏǄƵحة تكويǇ    وأƛرǉ وǋ ǑƼذا الƮدد ǇƎƼ اǙلتƨاƕ ǅتحديد الƛمǑƼ Ǉ العقد           ،)2(دلƕǄضائƴ الموح 
دراƘ  انǋ Ǌناǁ مƕا   ǌǙƍما،   مǇ اǙتƽاƿية تƕدو متناƿضة Ƽيما ƕين      15،14 المادتيƍ   ǇلǏالعقد ƕالنƲر   

          ǁر كذلƲالنƕ ذاǋادية، وƮتƿانونية واƿ ƘاراƕتƵǙ ذاǋو Ǉمƛلتوحيد الǏلƍ Ǉأ Ǉمƛر العمود    الƕيعت 
 القاƵدƕ Ɩالنسƕة لمجمý العقود وƕƛاƘ اƿǙتƮاد الحر، ƕالتالǑ تǅ تقريرǑƼ ǉ جميƵ ƴقود الƕيƴù                أو

   Ǒالدولية التƘدرƮا   أǌنماذج   ƨوتيرمùنكǙة اƵمجموINCOTERMS       ǅùاسƕ ƘùƼرƵ Ǒùوالت
المتواجùدƕ ƖالعاùƮمة     CCI مƱ Ǉرƹ ƻرƼة التجùارƖ الدوليùة         ǄƱƮحاƘ التجارية الدولية  الم

Ʃاريƕ رنسيةƽ3(ال(.  
Ǘوƈ: م القانونية المقارنةưالن Ǐƺ ǅمƙمية الǉƈ  

 اƤǙتùƼǚاǑùƼ Ƙ كيƽيùة       ƍلǏمǇ نƲاƿ ǅانونƤǓ Ǒر، وǋذا ƕالنƲر       ƙمǅ   ال تƤتƻǄ أǋمية 
 ǑƼ مƤتƻǄ القƱاùƵاƘ     اƤǕير ǋذا   أǋمية ǄƵمنا   ƍذاقود، وƤاƮة   العوƱريقة تحديد الƛمǇ لƮحة     

               ýùك ǑùƼ اديةƮùتƿǙالتسيير والتنمية ا Ƙماƨمكاني Ɵتاƽر مƕا والذي يعتǌادية منƮتƿǙة اƮاƤ

                                                 
 .ƭ ،ƾ148، المرجƴ الساƕ... معاƬو Ƶمار، الضماناǑƼ Ƙ العقود اƿǙتƮادية الدولية ǑƼ التجرƕة الجƨائرية- 1
2  - ƭ ،ƾƕالسا ƴمر، المرجƵ محمد ǑǄƵ 46 وليد. 
، حيǑǋ  1936  ƚ أƵ ǚƮقود نموذجية ǌƲرƍ ƘلǏ الوجود تحƘ تسمية مǄƱƮحاƘ التجارƖ الدولية Ǖوý مرƖ سنة                  - 3

                ùƼ ةƮاƤ الدولية Ɩقود التجارƵ ǑƼ ةǄة دوليا والمستعمƼوالمعرو ƘحاǄƱƮالم ǉذǋ دارƮƎƕ الدولية Ɩة التجارƼرƹ Ƙامƿ Ǒ
                  Ǒالتوال ǏǄƵ ǁوذل Ƙǚالتعدي Ǉا العديد مǌيǄƵ ƘǄƤوأد ،ǅǌƽال Ƈلسو ýمجا ǁناǋ Ǉيكو Ǚ Ǐستيراد حتǙدير واƮالت ýمجا

، 1990 وأƕƮحƘ ناùƼذƖ  وسùارية المƽعùوý سùنة            1989 وƤƈر تعديý ومراجعة تمƘ سنة     1980،1976،1953سنة  
والذي يعنƵ Ǒقد ƕيƴ دولǑù،       ) نموذƜ لƕǄيƴ الدولƕ   ǑمعنǑƼ Ǐ كý  ( يتǑƼ ǅ كý مرƖ تƕيانǑƼ Ǌ كý مǇ          ƠǄƱƮوƵنƮر الƛم 

 ýاƛالم ýيƕس ǏǄƵوCIF, FOB.... ƴراج ƘحاǄƱƮالم ǉذǋ ýيƮƽت ǑƼو ،:  
نƮوƭ تنƲيمية، منƬùوراƘ جمعيùة      -دراسة مقارنة : ƕرادƨƹ Ɩيوý احمد، التƮدير واǙستيراد واƬǗكالياƘ القانونية      

 .   وما ƕعدǋاƭ ،17 1993 المƺرƔ، تنمية الƕحوƚ والدراساƘ القضائية، مƕƱعة اǕمنية،
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 وƍنمùا لǅ تضƴ الƛمǇ كƬرƱ لƮحة العقود،       )اǙنجǄوساكسونية مýƛ ألمانيا  (اǁ دوƍ ، ýذ ǋن  )1(دولة
      Ǉديƿالمتعا Ǉيƕ ƾاƽتǙحرية ا ƘتركǏلƍ ذƤǕا    ýمعقو Ǉمƛƕ أو      Ǌƕ ýالمعتاد التعام Ǉمƛال Ǉƍ   Ǉاùك 

  ýتعامƾƕسا،      Ǒرنسƽال ƴريƬالت Ǌليƍ Ɣǋما ذ ƩكƵ     رƕتƵد     الذي اùلوجود العق ƱرƬ Ǉمƛتحديد ال 
    Ɩالماد ƭيقا لنƕƱ1591ت   Ǒالمدن Ǉالتقني Ǉ2( م(  ،Ǚƍ أǇ       ǏǄƵ ýمƵ Ǒرنسƽال Ǒاد القضائǌجتǙاذ  اƽن

        ǅيت Ǉأ Ǉا دوǌة التوريد منƮاƤ عد سنةالعقودƕ ةƮاƤ Ǉمƛ1986 تحديد ال   Ǉمƛùد الùيع ǅل Ǉأي ،
  . ǑƼ حالة Ƶدǅ تحديدǉ مسƕقاƬرƱا Ǚنعقاد العقد، وƕالتالƵ ǑدǇǚƱƕ ǅ العقد

  ǇالقانوƼ ǑلمانǕا Ɲǌانت           Ǒالت ƘريعاƬتǄة لƕالنسƕ ايراƺا مƽƿالعقود مو ǑƼ Ǉمƛتحديد ال ǑƼ 
ƘرƛƋت   Ǉالقانوƕ ǑيونǄƕالنا    ǋيرƹاليا وƱجيكا وايǄƕ ýƛم   ،ýالدو Ǉا م       ƴريƬالت ǑƼ Ǉمƛتحديد ال Ǉذ أƍ 

       ƕ العامة القاضية ƖدƵالقا ǊيǄƵ ƾƕƱلت ǁتر ǑلمانǕاƋ  Ǉ "    Ǉمƛال ƴƼد ǊǄƕيقا ƇǑƬتوريد ال"   Ǒالùالتƕ ،
     ƘدماƤال ǅند تقديƵ ƱترƬاǇأ    Ɩمحدد Ǉتكو            Ǉداùƿالمتعا ƾùƽيت ǅذا لƎƼ ،تحديدǄة لǄƕاƿ Ǉتكو Ǉأو أ

 ، ƼاǇ حالùة الǁƬù       اƱǕراƻحد  ألƕ ǁناƇا ǏǄƵ تƮريǏǄƵ     Ơ كý النقاƱ التǑ يتضمنǌا العقد وذ      
 مǇù التقنùيǇ المùدنǑ       154/2 المادƖ   أكدتǊ لǅ يكǇ، وǋذا ما      كƋنǊ اƵتƕار العقد    ƍلǏحينئذ تƌدي   

ǕاǑينما الت  )3(لمانƕ ، ǑيونǄƕالنا ƴريƬ           العقد ǑƼ دƿالتعا ýيمة محƿ حة العقد تحديدƮل ƱترƬأو ي  Ǉأ
 وǋذا نƲرا ƵǙتƕارǉ محǚ اǙلتƨاǅ الرئيسǑùƼ Ǒ  ،سƩ موضوƵية يكوƿ Ǉاǚƕ لǄتحديد ƕناƇا ǏǄƵ أ     

                 ƻراùƱǕدد اùيح Ǉأ Ɣيج Ǒالتالƕ ،Ǉالمتعاديي ƻرƱ Ǉم ǊيǄƵ ƾاƽتǙا ǅيت Ǉأ Ɣيج ǁالعقد ولذل
                  ǉدùكƌذا ما يǋعد وƕ يماƼ Ǉمƛا الǋمقتضاƕ يحدد Ǒالت ƩسǕا ǏǄƵ قواƽيت Ǉأ ýƿǕا ǏǄƵ أو Ǉمƛال

  .)4( العقد أو ǏǄƵ اýƿǕ لƮحة وƼعاليةالعقد لنƽاذ اسǑ أس ƵنƮرأǇ الƛمJEOL  Ǉ اǕستاذ
 يحدد الƛمƬ ǑƼ Ǉكý رǅƿ معيǇ ومحدد وƘƿ         أǇيتضƠ مما تقدǅ انǊ ليƩ مǇ الضروري        

ǅراƕƍ         ƘقاƽƮال Ưعƕ ǑƼ ýيستحي ǁذل Ǉة العقد كوǄجǓار    اƕتƵا ǏǄƵ اǌر أنƛƋتقرار    تتùسǙا ǅعدƕ 
     Ǒƽيك ǁولذل ،ƘǚمعامǄادي لƮتƿǙاǇأ  Ǉمƛال Ǉيكو        ǏùǄƵية، وƵموضو Ʃأس ƾƼتقدير وǄل ǚƕاƿ 

                                                 
1  -ǁذل ǑƼ رƲان :   

BOUKHEZAR O.I, op.cit, p 667. 
2 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

JEOL Michel, « Détermination du prix des contrats de longue durée », RJDA, n°01, 
Paris,1996, p 11. 

  .145، المرجƴ الساƭ ،ƾƕ ....تجرƕة الجƨائرية معاƬو Ƶمار، الضماناǑƼ Ƙ العقود اƿǙتƮادية الدولية ǑƼ ال-  3
  : حوý أǋمية الƛمJEOLǇ  يرǎ اǕستاذ -  4

Le prix est un élément nécessaire, sinon à la validité, du moins a l'efficacité du contrat. Voir: 
JEOL Michel, « le contenu juridique des décisions du 1er décembre 1995 », RTDcom, N° 01, 
Paris, 1997, p 01. 
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 اǕساƩ يكǑƽ اǙتƽاǏǄƵ ƾ أǇ يكوǇ الƛمǇ مساويا لƛǄمǇ الذي اƬترǊƕ ǎ الùƕائƴ أو مùساويا               ǋذا
ǊيǄƵ Ǉقاƽيت Ǉديƿالمتعا ǇƵ Ǒƕأجن ǉتحديدƕ ǅالذي يقو Ǉمƛالمحدد أو ال ƾالسو Ǉمƛل.  

     Ƽ ،ǅاƨلتǚل ýكمح Ǉمƛمية الǋǕ راƲونƎ   القانونية ا ǅƲالن Ǉ      ادùيجƍ ǏùǄƵ ƘùǄمƵ ةƽǄتƤلم
                 ƘùƿرƱذ تƍ ،ودùالعق ǑùƼ ǉذكر ýǌج ǅدƵو Ǉمƛر الƮنƵ ƜدراǗ ƔساليǕوا ƾرƱال Ǉالعديد م
التƬريعاƘ الƺرƕية ƍلƼ ǏكرƖ تحديد الƛمǇ مƱ Ǉرƻ واحد واƬترƘƱ أǇ يكوǇ التحديد متوùƽƿا               

    Ɩرادƍ Ưمح ǏǄƵأ      ƴائƕتري أو الƬالم Ǉكا Ƈسوا Ǉديƿير   حد المتعاƹ ،أ    ǁذا ترƍ Ǌن   Ǉمƛùتحديد ال
                ǅاƨùلتǙا Ǉيكو Ǚ الحالة ǉذǋ ǑƼ ،Ǉالمدي Ɩرادƍ ǏǄƵ اƽƿمتو ǅاƨلتǙا Ǉتري كاƬالم Ɩرادƍ Ưلمح
                 ǅيت Ʃأسا ǏǄƵ ƾƽيت ǅل ǇيƼرƱال Ǉأ ǁذل ǏمعنƼ ƴائƕال Ɩرادƍ Ưلمح Ǉمƛتحديد ال ǁذا ترƍائما، وƿ

     Ǉمƛية تحديد الƽكي ǊلǚƤ Ǉينما   التقدير مƕ ،ذاƍ   ƱترƬا Ǉأ   ƕ ƴائƕال ǅيقو      ǏùǄƵ Ǉمƛتحديد ال Ʃاùأس 
Ǉ العقد ينعقùد وذلƎ      ǁù المƬتري ƕتحديد الƛمǏǄƵ Ǉ أساƛ ƩمǇ المƼ ،ýƛ         يقوǅ أǇ أو اǗنتاƜنƽقة  

                 Ǉيمك Ǚذا وǋ ،Ǉديƿالمتعا Ɩرادƍ Ưمح ǏǄƵ ƾǄيع ǅل Ǉتا الحالتيǄك ǑƼ Ǉمƛتحديد ال Ǉأ Ǐلƍ استنادا
  .)1(قد العقداƵǙتذار ƍذا تƕ ǅالتراضǑ ترǁ التحديد Ǖحد ƱرǑƼ العقد، Ƽينع

 ƼكرƖ المواƨنة ǑƼ العقùود      السويسريةكما تناولƘ التƬريعاƘ المقارنة ƤاƮة اǕلمانية و      
   Ǉمƛتحديد ال ƾريƱ ǇƵ               ةùحال ǑƼو ƾاƽتǙند اƵ ƾالسو Ǉمƛ وǋ Ǉمƛال Ǉيكو Ǉأ ƱترƬي ƚحيƕ ، 

                Ǉاùوالمك Ǉماƨال ǑƼ تريƬمǄل ƴيƕالم ǅيǄتس ǊيƼ ƴالذي يق ƾسعر السو Ǐلƍ Ƴالرجو Ɣوج ǁƬال
 ƛمǇ السوǑƼ ƾ المكاƍ     ǇلǏ لǅ يكǑƼ Ǉ مكاǇ التسǅǄ سوƾ وجƔ الرجوƳ          وƍذا،  )2(المحدد ǑƼ العقد  

    ƻالعر Ǒالذي يقضǇأ   Ǉتكو ǉالسارية  أسعار Ǒǋ )3(،        ذيùالسوري ال ƴريƬالت ƻƿمو Ʃƽو نǋو 
      Ɩالماد ƭن ǑƼ ǁر ذلƿ391ا   Ǒالمدن Ǉالتقني Ǉكما   )4( م ،Ǉأ       Ʃƽن ǑƼ ري حذاƮالم Ǒالمدن Ǉالتقني 

  :نǊأ والتǑ تنƖ 423 ǏǄƵ ƭدƝǌ وذلǁ مýǚƤ Ǉ الماالمن

                                                 
Ƶقد الƕيǑƼ ƴ القانوǇ المدنǑ الجƨائري، الƕƱعة الراƕعة، ديواǇ المƕƱوƵاƘ الجامعية، الجƨائر، ، حسنيǇ محمد - 1

1994 ƭ ،64.  
2  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

JEOL Michel , « Détermination du prix… »,op.cit, p 12. 
  :انظر في ذلك  -3

S/dir.TALLON Denis, op.cit, p 52. 
4- Ɩالماد ƭ423 تنǊان ǏǄƵ السوري Ǒالمدن Ǉالتقني Ǉم :  
يجوƨ أǇ يقتƮر تقدير الƛمƕ ǏǄƵ ǇياǇ اǕسƩ التǑ يحدد ƕمقتضاǋا Ƽيما ƕعد، وƍذا اتƽقا ǏùǄƵ أǇ الƛùمùǋ Ǉو سùعر             "

  .ǅ المƕيƴ لǄمƬتري السوƾ، وجƵ Ɣند الǁƬ أǇ يكوǇ   الƛمǇ سعر السوǑƼ ƾ المكاǇ والƨماǇ الǄذيǇ يجƼ Ɣيǌما تسǄي
                     Ǒǋ ǉأسعار Ǉتكو Ǉاƕ ƻالعر Ǒالذي يقض Ǉالمكا ǑƼ ƾسعر السو Ǐلƍ Ƴالرجو Ɣيج ،ƾسو ǅǄالتس Ǉمكا ǑƼ Ǉيك ǅذا لƎƼ 

   ".السارية
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ƍذا وƴƿ اǙتƽاǏǄƵ ƾ أǇ الƛمǋ Ǉو سعر السوƾ وجƵ Ɣند الǁƬ الرجùوƍ ƳلǏù سùعر        "
                  ǅǄسùالت Ǉاùمك ǑƼ Ǉيك ǅذا لƎƼ ،Ǉوالمكا Ǉماƨال ǑƼ تريƬمǄل ƴيƕالم ǅيǄتس ǊيƼ ƴالذي يق ƾالسو

رƻ أǇ تكوǇ أسùعارǑùǋ ǉ       سوƾ، وجƔ الرجوƍ ƳلǏ سعر السوǑƼ ƾ المكاǇ الذي يقضǑ الع          
  ".السارية

وتعتƕر ǋذǉ الƽقرƖ مكمǄة ǗرادƖ المتعاƿديǑƼ Ǉ حالة اǙتƽاƛ ǏǄƵ ƾمǇ السوǑƼ ƾ حالة ما               
  .)1(ي يتعيǇ الرجوƍ ƳليǊذƍذا كاǇ اتƽاǌƿما ناƮƿا Ǚ يƕيǇ الƨماǇ والمكاǇ ال

يùة  يتƕيǇ مýǚƤ Ǉ ما تƕيǇ ذكرǉ حوý أǋمية الƛمǇ أǇ اƔǄƹ التƬùريعاƘ أƘùƱƵ أǋم               
            ،ƴيƕقد الƵ ةƮاƤ العقود ýمجا ǑƼ Ǉمƛر الƮالية لعنƵ ومكانة Ɩيرƕذكƍ      ةùمعالج ǏùǄƵ ƘǄمƵ 

 يحدد الƛمǑƼ Ǉ العقد حتǏ تستمر العƿǚة التعاƿدية، سواƇ كùاǇ            أǇجميƴ الحاƘǙ التǑ مƋƬ Ǉنǌا      
 المƍ  ǅǌذ،   ƿاǚƕ لǄتقدير  أو كاǇ الƛمǇ مقدرا     أو Ǚحقا لمرحǄة التعاƿد     أواǙتƽاǏǄƵ ƾ تحديدǉ ساƕقا     

  ǑƼيرƤǕا         ƴمنتجا لجمي Ǉيكو Ǉحة العقد واƮ وǋ ǉارƛحة        أǄƮùم ƔùيǄƺت Ǉة دوǄالقانونية كام 
   ǇƵ دƿرمتعاƤƈ         ستعانةǙو اǋ ǁذل ǏǄƵ ýير دليƤ ýولع ،ǑƕجنƋƕ      Ǉمƛة لتحديد الƿǚالع ǇƵ   Ǉùم

           ǅاǋ Ǉمƛير لتحديد الƕƤ Ǉتعييƕ قةǄة والمتعƮاƤالمواد ال ƾيƕƱوكذا ت ،Ǉديƿالمتعا ƻرƱ   Ǐجدا حت 
   .Ǚ يتǅ تǄƺيƔ مƮالƠ متعاƿد Ƥƈ ǇƵر

  ǉƈمية الƙمǏƺ ǅ القانوǅ الجزاƏري :ƙانيا
ƕعنƮر الƛمǇ وأǏƱƵ لǊ أǋمية كƕيرƍ ،Ɩذ اƵتùƕرƕ ǉمƛاùƕة           لقد اǋتǅ المƬرƳ الجƨائري     

     ƴيƕقد الƵ ǑƼ تريƬمǄل Ǒالرئيس ǅاƨلتǙ2(ا(          Ɣاƕ ǑƼ Ǒالمدن Ǉالتقني ƭوƮن ǑƼ ǉولقد ورد ذكر ،
عǄقة ƕالمǄكية ǑƼ الýƮƽ اǕوý الƤاƕ ƭعقد الƕيƴ والقùسǅ اǕوý المتعƕ ƾùǄاǕحكùاǅ               العقود المت 

 Ǉمƛال ƳرƬر المƕتƵا Ǉالعامة، أيƴيƕقد الƵ يذƽوتن Ǉا تكويǌيǄƵ ǅيقو Ǒساسية التǕر اƮالعنا Ǉم.  
            Ǉمƛر الƮنƵ ميةǋتقدير أ ǑƼ يةƕية والعرƕرƺال ƘريعاƬائري حذو التƨالج ƳرƬحذا الم

ǋǗماƕ ýند الƛمƼ ،Ǉجعý منǊ أǇ يكùوǇ مقùدرا أو ùƿاǚƕ              يترǁ مجاǙ لǄمتعاƿديǇ     ولǑƼ ǅ العقد 
لǄتقدير، وذلǁ مǚƛ أǇ يقتƮر تقدير الƛمƕ ǏǄƵ ǇياǇ اǕسƩ التǑ يحدد ƕمقتضاǋا Ƽيما ƕعùد وƍذا                 
                  ǊùيƼ ǅتùالذي ي ƾالسو Ǉمƛ Ǐلƍ Ƴوالرجو ǁƬند الƵ ذƤǕا Ɣوج ƾالسو Ǉمƛ ǏǄƵ ƾاƽتǙا ƴƿو

                                                                                                                                                         
 ƴراج ƾالسو Ǉمƛ ýحو ýيƮƽالت Ǉيد مƨو لم  : ƔيƱƤال  ƭ ،ƾƕالسا ƴ107محمد محمد، المرج .  

 .65، المرجƴ الساƭ ،ƾƕ حسنيǇ محمد -  1
 .، سالƻ الذكر75/58  رǅƿ مǇ اǕمر387، 388 انƲر ǑƼ ذلǁ المواد -  2
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  Ǆل ƴيƕالم ǅيǄتس   Ǉوالمكا Ǉماƨال ǑƼ تريƬم           Ǐلƍ Ƴالرجو Ɣوج ƾسو ǅǄالتس Ǉمكا ǑƼ Ǉيك ǅذا لƍو 
Ʊة التƕالسارية وواج Ǒǋ ǉأسعار Ǉتكو Ǉأ ƻالعر Ǒالذي يقض Ǉالمكا ǑƼ ƾالسو Ǉمƛƾيƕ)1(.  

ƼاǑƼ ýƮǕ العقود أǇ يحدد اƱǕراƻ الƛمǇ مسƕقا ýƕƿ التعاƿد وتنƽيذ العقد حتǙ Ǐ يƛور               
    ƍ ،يذƽند التنƵ ýكاƬƍ العقد            أي ǑƼ ǇمƛǄل ƻراƱǕتحديد ا ǅدƵ حالة ƝالƵ ائريƨالج ƳرƬالم Ǉأ Ǚ
 Ɩالماد ýǚƤ Ǉم ǁ357وذلǊان ǏǄƵ ƭتن Ǒالت Ǒالمدن Ǉالتقني Ǉم :  

"                 Ǉأ Ǉùم Ǉيùƕت Ǐمت ƴيƕال ǇǚƱƕ ǁذل ǏǄƵ Ɣيترت ǚƼ ،ƴيƕال Ǉمƛ Ǉداƿيحدد المتعا ǅذا لƍ
لتجارƖ أو السعر الذي جرǄƵ ǎيǊ التعامýù        المتعاƿديƿ Ǉد نويا اƵǙتماد ǏǄƵ السعر المتداوǑƼ ý ا        

  "ƕينǌما
Ǉذƍ      Ǒالمدن Ǉالتقني ƭوƮن Ƈاستقرا ýǚƤ Ǉم          Ǉمƛùر الùƕتƵا ƳرƬالم Ǉيا أǄر جǌƲي ،

      ƴيƕقد الƵ Ǉأركا Ǉم Ǉالعقد        (كرك ƻراƱحد أǕ ǅاƨلتǙا ýو محǋ Ǉمƛال ǑƼ ýƮǕوا(   Ǒالùالتƕ ،
          Ʊƕ العقد ǇǚƱƕ Ǐلƍ ǁƬ Ǉدوƕ ديƌالعقد ي Ǉأحد أركا ƔياƺƼ    يرƹ ،ƾǄƱم ǇǚǇد    أùتحدي Ɣياƹ 

                  Ǉيùƕ قةƕساùال Ƙǚامùوالمع ƾسوùار معيار الƕتƵǙا Ǉعيƕ ذƤƋنما يƍو ǁذل Ǐلƍ ديƌي Ǚ Ǉمƛال
 مƌجǚ  أوالمتعاƿديǋ ǏǄƵ ،Ǉذا اǕساƼ Ʃالƛمǋ Ǉو ƵنƮر لƮحة العقد سواƇ كاǇ تحديدǉ مسƕقا              

  .ǑƼ العقد
       Ɩالماد ǑƼ ƭالذي ن Ǒرنسƽال ƳرƬالم ƩكƵ ǏǄƵ1592الت Ǉمكانية  مƍ ǏǄƵ Ǒالمدن Ǉقني

 ƕƤير أو، أو مƽوƯ يعينǊ المتعاƿديprix fixé par un tiers( Ǉ( تحديد الƛمǇ مǇ أجنǇƵ Ǒƕ العقد
            ƱǄƹ لوجود ǁƬ أي Ƴيد Ǚ ýكƬƕ ǇمƛǄل ƾيƿالتحديد الدƕ ǅأويقو   Ʃأو تدلي    ƻرƱ حةǄƮم ƔيǄƺت 

  ǏǄƵرƤƈ        حيحا و منتجاƮ العقد Ǉيكو Ǐحت ǉارƛǕ   Ǚ العقد Ǒالتالƕ ،   ذƽين Ǚƍ     Ǉمƛùتحديد الƕ   Ǉùم
                  Ɩرادƍ Ƙùتح Ưوùƽر أو المùيƕƤال Ǉم Ɵالمقتر Ǉمƛال ýوƕƿ Ǐقƕو ي Ưوƽأو الم ǑƕجنǕا ƻرƱ

 الجƨائري ƹ ǏǄƵرار المƬرƳ المƮري ƿد تنùاǇƎƼ ،         Ʃ المƬرƳ  )2(رƼضǊالمتعاƿديǇ لقƕولǊ أو    
تعامùǌƕ ýùذا    جرǎ ال  مƽوƯ يعينǊ المتعاƿديǇ، ولكǇ      أو أجنǑƕ تحديد الƛمǇ مƱ Ǉرƍ      ƻمكانية

د Ʈحيحة ومنتجة ƛǕارǋا، ƍذ     واǕسǄوƔ حتǏ يتǅ تسǌيƕƍ ýراǅ التƮرƼاƘ القانونية و تكوǇ العق         
                 Ǌùل Ǉاùوضƽوي ǊùيǄƵ Ǉقاƽالعقد يت ǇƵ Ǒƕأجن ƭƤƬل Ǉمƛيتركا تحديد ال Ǉأ ǇديƿمتعاǄل ƨيجو

              ùتحديد الƕ Ưوƽالم ƭƤƬال Ǉتعيي ǏǄƵ ƾاƽتǙا ǅيت Ǉنعقاد العقد أǙ ƱترƬي Ǌان Ǚƍ،ǁذلǇمƛ)3( ،

                                                 
1  - Ɩالماد ƭن ƴمر356 راجǕا Ǉم ǅƿ75/58  رǊسƽن ƴالمرج ، .  
2  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

S/dir.TALLON Denis, op.cit, p 68-69. 
3  - Ǉمحمد حسنيƭ ،ƾƕالسا ƴ65، المرج.   
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    Ưوƽالعقد الم ƻراƱأ ǇيƵ ذاƍو           Ǉمƛتحديد الƕ ǁوذل ǊاتقƵ ǏǄƵ ƖقاǄمة المǌالمƕ يرƤǕذا اǋ ýƕƿو 
                 ǅǌنùƵ Źǚيùوك Ʃيùو لǌƼ ،Ǐعقد مسمƕ Ʃلي Ưوƽوالم Ɩدƿالمتعا ƻراƱǕا Ǉيƕ ƾاƽتǙذا اǋ ǇƎƼ

 مǇù  571ادƖ وǙمحكماŹ وƕƤ ǙيرŅا، ǇǙ الوكالة Ǚ تكوǑƼ Ǚƍ Ǉ اƵǕماý القانونية Ƶمƕ ǚنƭ الم  
Ǉ التحكيǅ يƽترƯ وجود نƨùاƳ وǇǕ       أالتقنيǇ المدنǑ الجƨائري ƕينما تحديد الƛمƵ Ǉمý مادي، و        

 لùƱǖراƕ  ƻواسƱة المƽوƯ مǇ     ǅƨǄالƛمرأي  الƕƤير استƬاري Ǚ يǅƨǄ اƱǕراƕ ،ƻينما تحديد          
 Ʊالما لǅ يƤرǇƵ Ɯ حدود المǌمة المرسومة لǊ ولǅ يقƱǄƹ ǑƼ ƴ جسيǅ ولǅ يùدلǄƵ ƩيǊù احùد                   

ƻراƱǕ1(ا(.  
ƕالنƲر ƍلǏ اǋǕمية التǑ أوǋǙا المƬرƳ الجƨائري لعنƮر الƛمǑƼ Ǉ العقود Ƶامة وƵقد             
                 ǉتحديد Ɣياƹ حالة Ǉأ Ǚƍ ǅاƨلتǙا ýمح Ǌكون Ǉم ǅƹالرƕ العقد ǑƼ Ǉمƛمكانة ال Ǉيƕة تتƮاƤ ƴيƕال

دي ذلƍ ǁùلǏù      لƺياƔ الƛمǇ أو أǇ يƱǕ     ƌراƍ ƻلƔǄƱ Ǐ الƽسƋƕ   ƣحد ا أو ƿاǄƕيتǊ لǄتحديد ƿد تƌدي      
              ǑƼ Ǉمƛر الƮنƵ ýحو ǅالمحاك ǅأما ƘاƵƨالقضايا والمنا Ɩرƛك ǅƛ Ǉوم Ƙǚاستقرار المعام ǅدƵ

  .العقود
  ǉƈمية الƙمǏƺ ǅ عقد البيƲ الدولǏ للبƮاƙ: ƲƏالƙا

          ǅاƨالت ƴضائƕǄل Ǒالدول ƴيƕقد الƵ ǑƼ تريƬالم ǏǄƵ ƴيقǑو    أساسùǋو Ǉأ     Ǉمƛùال ƴƼدùي 
      ǅƨǄو مǌƼ ،العقد ǑƼ المحددǏلƍ و      ذǋ ǅاƨلتǙة اƽƮو ǁارلƕجǗار  اƕتƵا ǏǄƵ ة     أùالقيم ƴƼدùي Ǌن

  .مقاýƕ انتقاý المǄكية ƍليǊ) النقدية(المالية
              Ǒùالدولية الت ƴيƕقود الƵ ƴجمي ǑƼ Ɩر المقررƮالعنا Ǉم Ǉمƛالƕ ƇاƼالوƕ ǅاƨلتǙر اƕويعت

اتƽاƿيùة  ا حددƘ    كم ،)2(اǙنكوتيرمƨأƮدرƘ نماذجǌا ƹرƼة التجارƖ الدولية تحƘ اسǅ مجموƵة         
 منǌا والتǑù    53التƨاǅ الوƼاƕ ƇالƛمǇ وذلǑƼ ǁ نƭ المادƼ1980         Ɩينا لƕǄيƴ الدولǑ لƕǄضائƴ لسنة      

Ǌان ǏǄƵ ƭتن:  
"               Ǉة واƵضاùƕال Ǉùمƛ ƴƼيد Ǉية أƿاƽتǙا ǉذǋالعقد و ƱروƬ Ɣموجƕ تريƬالم ǏǄƵ Ɣيج
ǊمǄايتس"   

ندما يكوǇ الƛùمǋ ،    Ǉذا Ƶ   الƕضاƵة استǅǚيتǅ دƴƼ الƛمƵ Ǉند حǄوý اجǊǄ وذلƵ ǁادƵ Ɩند          
      ،Ɩدƿالمتعا ƻراƱǕا ýƕĉƿ Ǉالعقد م ǑƼ محددا          ƻراùƱǕا ƾاƽات ǅدƵ حالة ǑƼ ورƛي ýكاƬǗا Ǉولك 

                  Ǉùد مùحة العقƮ ýحو ýƇنا نتساǋ ،ƾحǙ Ƙƿو ǑƼ تحديدǄل ǚƕاƿ محددا أو ǊǄوجع Ǉمƛال ǏǄƵ
                                                 

 .ƭ ،66  الساƾƕالمرجƴحسنيǇ محمد،   -  1
2 -ƘƇجا ƠǄƱƮم Ƙالتجارية الدولية تح ƘحاǄƱƮالم ǉذǋ :incoterms  Ǒالدول ƴيƕلعقود ال Ɯنماذ ǏǄƵ ýتد Ǒوالت  

ƴضائƕǄل .ƴراج Ɯالنماذ ǉذǋ ǑƼ ýيƮƽتǄاحمد،: ول ýيوƨƹ Ɩرادƕ ƭ 15اǋعدƕ وما .  
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ƽاƿية لعنƮùر   ƵدمƤ ǊاƮة ǑƼ حالة Ƶدǅ تحديد الƛمǑƼ Ǉ العقدÞ ونƲرا لǋǖمية التǑ أولتǌا اǙت             
      Ǉتا الحالتيǄكƕ ýذ والعمƤǕا ǅقد تƼ ،Ǉمƛدد         (الùر المحùيƹ Ǉمƛتحديد والǄل ýƕالمحدد أو القا Ǉمƛال( 

  ǏمعنƕذƤǕقا      اƕالمحدد مس Ǉمƛالƕ ýتحديد  أو والعمǄل ýƕحالة      القا ǁية وكذلƵموضو ƘياƱقا لمعƼو 
Ǉديƿالمتعا ƻرƱ Ǉم Ǉمƛتحديد ال ǅدƵ)1(.  
    ǑƼ ƜدواƨǙذا اǋ Ɣƕينا     ويعود سƼ يةƿاƽات ǑƼ Ǉمƛر الƮنƵ     يرƛالذي أ ýكاƬǗا Ǐلƍ    دùنƵ 

 ƮعوƕاƘ حوý الƛمǇ نùƲرا ùƤǙتƵƍ        ƻǚدادǋا وجدƘ الدوý المƬاركة ƍ      ǑƼذ اǙتƽاƿية،   Ƶƍداد
      Ǉمƛر الƮنƵ ǅيƲتن ǑƼ ýدوǄالقانونية ل ǅƲالن            ƭùاد نùتمƵا ƘاƕعوƮ يجادƍ Ǐلƍ ǎذا ما أدǋ و ،
       Ƶ ƭالن Ǉم ǅƹالرƕ Ǉمƛال ýحو ƴجام Ǒƿاƽات     Ǉالمادتي ǑƼ ǁذل ǏǄ55،14       Ǐùلƍ ǎأد ǁذل Ǉأ Ǚƍ 

        ǑùƼ ǅùǌدول ƻǄتƤت Ǒالت ƻراƱǕا Ǉيƕ ǅرƕت Ǒالعقود الت ƭƤيما يƼ ƘǙكاƬǗا Ǉالعديد م ƟرƱ
  Ǉمƛر الƮنƵ ǅيƲتن        Ƥƕو ،ǇيƮسير النƽت ƭوƮƤƕ ورƛالذي ي ýكاƬǗو ا Ʈ     ةùƱالنق ǉذùǋ ƭو

Ʈ ǏǄƵ ǉحة تكويƵ Ǉقد الƕيùƕ ƴالنƲر        ƼاǙلتƨاƕ ǅتحديد الƛمƵ ǑƼ Ǉقد الƕيƴ الدولǑ لƕǄضائƴ وأƛر        
  .)ƿ)2ضة Ƽيما ƕينǌاƍلǏ المادتيǇ الساƕقتيǇ مǇ اǙتƽاƿية مستوحǏ مǇ مƽاǋيǅ مƤتƽǄة تƕدو متنا

  Ɩالماد ǅحكاǕ قاƼ14و  Ǉيùƕيت ،Ǒالدول ƴيƕقد الƵ Ǉة تكويǄمرح ƭƤت Ǒية والتƿاƽتǙا Ǉم 
 Ǉمƛال Ǉان     أ Ǉكو ǁƬǄل ýأي مجا Ơتƽي Ǚ يقاƿيحدد تحديدا د   ǑùƼ ýƤيد Ǌ ƔاùيجǗا  Ưرùأي الع 
  ǅالمقد  ǅراƕǗ      Ǌوج Ǐمت ǁر كذلƕالعقد، ويعتǏلƍ   ƭƤƬ أو   ƖدƵ ƭاƤƬدد      أùمح Ǉاùوك Ǉمعيني 

            ŹراحةƮ Ǉوتضم ƴضائƕال Ǉتعيي ǅت Ǐمت ǁكذل Ưالعر Ǉويكو ،ǑƼكا ýكƬƕا     أوŅدùمنيا تحديùض 
   Ǉمƛكمية والǄأول Ǉا         وأ ǑƼو ،Ǉمƛتحديد ال ǅا يتǌƕموجƕ Ǒالت Ƙياناƕال Ǉيتضم   ýƕلمقا  ǅأحكا Ǒتقض

  Ɩالعقد              55الماد Ǉيكو Ǌان ǏǄƵ يةƿاƽتǙا Ʃƽن Ǉتري مƬالم Ƙاماƨالتƕ ƭاƤال Ƈƨالج ǑƼ Ɩالوارد 
                 ƻراùƱǕا Ǉذ أùندئƵ رùƕيعتƼ ،Ǉمƛراحة أو ضمنا تحديد الƮ Ǌتضمن ǅدƵ Ǉم ǅƹالرƕ اŅحيحƮ

معنǑ أو ǑùƼ    المتعاƿدƿ Ɩد استرƬدوا ƕالƛمǇ المƵ ƾƕƱامة ǑƼ السوǑƼ ƾ نƩƽ الƽرƳ التجاري ال            
  .)3(الدوليةنƩƽ المعامƘǚ التجارية 

               Ǉديƿاحد المتعا Ǉم ǅالمقد Ưالعر ǑƼ ورد Ǐتحديد متǄل ǚƕاƿ محددا أو Ǉمƛال Ǉيكو Ǉذƍ
 محùددا   ƕǗƔراǅ العقد الدولƍ Ǒذا كاǇ موجǌا ƍلƭƤƬ Ǐ أو ƵدƖ أƤƬاƭ معينيǇ، وكاǇ اǗيجا             

                                                 
1  -  ƭ ،ƾƕالسا ƴمحمد محمد، المرج ƔيƱƤ107ال.  
2  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

FONTAINE Marcel & DELY Filip, Droit des contrats internationaux: Analyse et rédaction de 
clauses, Editions BRUYLANT, 2eme édition, Bruxelles, 2003, p 570. 

3  -ǁذل ǑƼ رƲان :  
S/dir.TALLON Denis, op.cit, p 67-68, HEUZE Vincent, op.cit, p 313. 
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        Ɣد الموجƮƿ ǉاتجا Ǌمن Ǉيƕوت ƻكا ýكƬƕǏلƍ ǅاƨلتǙا          Ưرùالع Ǉوùويك ،ýوƕحالة الق ǑƼ Ǌƕ 
    ƻكا ýكƬƕ ذامحدداƍ    راحةƮ Ǉا          أو تضمǌǄƕمقا ƴƼالد Ɣواج Ǉمƛوال ƴضائƕضمنا تحديدا الكمية ل 

 يتضمǇ الƕياناƘ التǑ مǚƤ Ǉلǌا يمكǇ تقدير الƛمǇ، و ǑƼ المقاýƕ ينعقد العقد الدولƮ Ǒحيحا                أو
Ǉ الƕضائƴ محý العقد أو ƕياناƘ مǇù        تحديد ƛم  ضمنا   أو يتضمƮ Ǉراحة    أǇ دوƛǕ   Ǉارǉومنتجا  

                   ǑùƼ مناùد أحالوا ضƿ ƻراƱǕا Ǉأ ǏǄƵ رƕذا ما يعǋو ،Ǉمƛا تحديد الǌأساس ǏǄƵ ǅيت Ǉا أǌانƬ
                 Ʃƽنùة لƕسùالنƕ العقد ǅراƕƍ Ƙƿتيادي الموجود وƵǙا Ǉمƛال Ǐلƍ ǁذل ƻالƤوجود ما ي ǅدƵ حالة

Ɩالتجار Ǉم Ƴالنو Ʃƽن ǑƼ ةǄƛمما ƻروƲ ǑƼ العقد ýمح ƴضائƕال.  
       Ǉالمادتي Ǉمضمو Ƈاستقرا ýǚƤ Ǉدو مƕ55 و 14ي       Ǒالدول ƴيƕالƕ قةǄينا المتعƼ يةƿاƽات Ǉم 

             Ɩالماد ǅير أحكاƬذ تƍ ، ǅحكاǕا ǑƼ Ưƿتنا Ǐلƍ Ǉدياƌما يǌنƍ ƴضائƕǄأو       14ل Ǉمƛùد الùتحدي Ǐلƍ 
            Ɩالماد Ǉمضمو ǅǄينما يسƕ ،عقدǄل ƠحيƮال ǅراƕǘل ƱرƬ ǉارƕتƵاƕ تحديدǄل ǊيتǄƕاƿ55   واùج Ǐلƍ  ƨ

                 ǚƕاùƿ ددا أوùمح Ǉمƛال Ǉيك ǅذا لƍ Ǐحيحة حتƮالقانونية وال ýوƮǕا Ɣحس Ǒالعقد الدول ǅراƕƍ
Ǆ1(تحديدل(.  

       Ǉقتيƕالسا Ǉالمادتي Ǉيƕ الموجود Ưƿذا التناǋǎأد Ǐلƍ    قودƵ ǑƼ ƘاƵاƨن ƔوƬن   Ɩالتجار 
                  Ǉضموùم ýوùة حùالدولي Ɩارùالتج ýمجا ǑƼ ارƛ Ƴاƨن ǅǋأ ýولع ،Ǉمƛر الƮنƵ ýالدولية حو

 تيƬǇركالù وMalev Hungarian Airlines   شركة الطيراǅ المجريøة  الذي نƕ ƔƬيǇ مادتيǇ،ال
ǕمريكياǇتي ƮتƤالم Ǉة        تيùƮاƤال Ƙاùالمدنية والمحرك ƘائراƱة الƵناƮ ǑƼ   اùǌƕ   اǌيانتùƮو  

Boeing et Airbusل، اǄأتيتا Ǉتسميةتا Ƙتح  Pratt & Whitney    نةùس ǑƼ ǁذل Ǉذ 1990وكاƍ ،
رية لǄتƽاوƯ مƴ الƬركتيǇ اǕمريكيتيǇ حùوƍ ýمكانيùة ùƬراùƱ ƇائرتيǇ             تقدمƘ الƬركة المج  

               Ƙاùالمحرك ýمجا ǑƼ Ǌƕ ýالمعمو ǅيƿترǄقا لƼيانة وƮال ýاج Ǉم Ƙالمحركا Ưعƕ Ǐلƍ ةƼضاǗاƕ
 ƘائراƱال Ǉم Ƴالنو ǁذل ýƛمƕ ةƮاƤال)....PW4000, PW4060, PW4156/A(،   Ƴوùن ýك Ǉوا

 ǉذǋ ǇمƳنواǕدياƵا القاǌمنƛ اǌل .  
تمƘ الƽƮقة  ƕقوƖ وتقنياƘ أكƛر،     ǑƼ حالة تمتعǌا     ƍليǌا الƛمǇ الذي يضاƍ     ƻلǗ ǏضاƼةƕا

وƼقا Ǘحكاǅ اǙتƽاƿية Ǚƍ أǇ الƬركة المجرية ƿامƕ ƘرƴƼ دƵوǎ أماǅ المحكمة العǄيùا المجريùة                
 ƕالمحكمùة  أدǑƼ ǎ العديد مǇ المراƘ وǋذا ما  Ƶدǅ التƽاǅǋ حوý الƛمǇ وكيƽية تحديدƍ  ǉلƕǏالنƲر  

Ǐلƍ رارƿǗا        Ɩالماد ƭقا لنƼاذ العقد وƽن ǅعدƕ 14         ǉرùƕوالذي تعت ،Ǉمƛالƕ قةǄينا المتعƼ يةƿاƽات Ǉم 
 ƛمǇ المحركاƘ ليƩ محددا وƿ Ǚاǚƕ       أǇ أƿرƘ المحكمة العǄيا    أƍ Ǉذ ǑƼ العرƯ،    أساسياƵنƮرا  

                                                 
1  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

FONTAINE Marcel & DELY Filip, op.cit, nota 46, p 570. 
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    Ɩالماد Ɣموجƕ تحديدǄالسو         14ل ǑƼ Ǉمƛ اǌل Ʃلي Ƙالمحركا ǁذل ǇƵ ǚضƼ ،   يم Ǚ Ǒالتالƕ ،ƾ Ǉك
 ƖمادǄقا لƼو Ǉمƛية م55تحديد الƿاƽتǙا Ǉ)1(.  

Ǉƍ   ǇيǄذا الحǄالǇ ماǌرتƿأ      Ǉالمادتي ǑƼ يناƼ يةƿاƽ55 و 14 ات      ýيǌسùا لتƇا جاǌور  منùمǕا 
  Ɩدƿالمتعا ýدوǄة لƕالنسƕ      Ǉمƛية تحديد الƽكيƕ قةǄا القانونية المتعǌمƲن ǑƼ ƻǚتƤǚرا لƲأو ن  ǊùǄجع 

 لمùƕدأ  وتƕƱيقا   ƵƍماǙ-حكǇǚƱƕƕ ǅ العقد التجاري الدولƿ      Ǒاǚƕ لǄتحديد، كذلǁ ليƩ مǇ السýǌ ال      
       Ǉم Ǌلما ل ƣسƽال ǑƼ ادƮتƿǙاƿاƬةالم     Ǌƕ ةƮاƤال Ƙاوضاƽوالم ƘاماƨلتǙوا ƱروƬرا   - والùƲن 

   ƾƽلما انƻراƱǕا           ýاج Ǉم ýد والماǌالج Ǉير مƛالعقد الك ýيƕس ǑƼ Ǌرامƕƍ     Ɩادùالم ƘƇجاƼ ،55 
 ƍرادتǅùǌ ديǑƼ Ǉ حالة ƹياƔ تحديد الƛمǑƼ Ǉ العقد واƼترضƘ           المتعاǗ ƿرادƖمǇ اǙتƽاƿية كتكمǄة    

 ǇƎƼ الƛùمǇ يعتùƕر      اǕساƩ لǄحيǄولة مǇǚƱƕ Ǉ العقد لƺياƵ ƔنƮر الƛمǇ، وǋ ǏǄƵذا           الضمنية
         ƴمنتجا لجمي Ǉيكو Ǐحت Ǒحة العقد الدولƮر لƮنƵǉارƛأ        ǅاùتمǋǙا Ɣùوج Ǒالùالتƕ ،القانونية 

       Ɣحسا ǏǄƵ Ʃلي Ǉولك Ưحة العرƮƕƖرادƍ ǕاƻراƱ   ،Ɩدƿالمتعا Ǚƍ  ǚمƵو Ǌان  ƕƴƿوا  Ƙǚالمعام 
 يمýƛ دليǏǄƵ ǚ رƕƹتƍ     ǅǌنما ǑƼ اǙرتƕاƱ دوǇ تحديد الƛمǇ ،        اƱǕراƻ رƕƹة   أǇ التجارية الدولية 

 ةاǙتƽاƿيù  مǇ   55 مǇ اǙتƽاƿية، ƕالتالǑ يكوǇ مدلوý المادƖ14        Ɩ   الماد أحكاǅالضمنية ǑƼ مƤالƽة    
    ƴا الواسǋسيرƽند تƵأولوية   ǏǄƵ   Ɩا          14المادùǌيǄƵ ƘƿادùƮو Ƙانضم Ǒالت ýدوǄة لƕالنسƕ ذاǋ ،

  : الدكتور محسƽƬ Ǉيƾ والذي يƌكد ǏǄƵ انǊاǕستاذ رأيوǋو 
"    Ɩسير المادƽت Ɣ14وج     Ɩالماد Ƈضو ǏǄƵ 55 ،  حƕ       Ǉمƛال Ǉتعيي Ǉم ƔيجاǗا ǏǄƤ ذاƍ ƚي

 ǑتراضƼǙا ýالحƕ ذƤǕا Ɣوج Ǌية تعيينƽكي Ǉياƕ Ǉأو م Ɩالماد ǑƼ 2( "55المذكور(.  
   

Ǐانƙال Ʊرƻال  
  شروط الƙمǏƺ ǅ عقود التجارƔ الدولية 

، ùƼاǇ   قوǄƵ ǅيǌا Ƶقود التجارƖ الدوليùة     ت التǑ   اǕساسيةƕاƵتƕار أǇ الƛمǇ مǇ العناƮر      
    Ǌل ǅتماǋǙا Ƹالƕ Ǒتول ƻراƱǕالعقد   ،ا Ǉتضميƕ ǁوذل    Ƭ Ǉريحا مƮ اƮن Ƌ      Ǉمƛùدد الùيح Ǉأ Ǌن

عقد اǕسƩ والمعايير واجƔ اƵǙتماد ǄƵيùǌا ǑùƼ         واجƔ الدƈ ǑƼ ƴƼجالǊ المحددƖ، أو تضميǇ ال       
                                                 

  : لمƨيد مǇ التƮƽيý حوý القضية انƲر- 1
TRAHAN Anne-Marie, « les principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce 
international », RJT, Vol 36, n°02, Québec, 2002, pp 633-634. et LECOSSOIS Delphine, « la 
détermination du prix dans la Convention de Vienne, le U.C.C, et le droit Français: critique de 
la première décision relative aux articles 14 et 55 de la Convention de Vienne », Revue de 
droit de McGILL, Vol 41, Québec,  1996, pp 514-542. In www.journal.law.mcghll.ca . 

2- ƭ ،ƾƕالسا ƴمر، المرجƵ محمد ǑǄƵ 50 وليد.   
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 الƛمǑƼ Ǉ حد ذاتǊ يستوجƔ أǇ تتواƼر Ƽيƕ ǊعƯù           أǇحالة Ƶدǅ تحديد الƛمǇ مǇ اƱǕراƹ ،ƻير        
 القانونيùة لùǄدوý،     ةواƵد العامة لǄقانوǇ الداǑǄƤ لمعǅƲ اǕنƲمù      قالƬروƱ المستمدƖ أǚƮ مǇ ال    

مقدارا مǇ الماý، مقدرا أو      يكوǇ الƛمǇ    أǇ وǑǋ   والمعتمدǄƵ Ɩيǌا كذلƵ ǑƼ ǁقود التجارƖ الدولية،      
  .ƿاǚƕ لǄتقدير وأǇ يكوǇ جديŅا 

Ǘوƈ:  üالما ǅمقدار م ǅمƙنقودا(ال ǅيكو ǅƈ(  
 -الƛùمǇ –يǏǄƵ ƔǄƺ التعامƵ ǑƼ ýقود التجارƖ الدولية ذيوƳ أسǄوƔ دƴƼ المƕالƸ المالية             

ǄƵ النقودƕǏالمقايضة أ ƔوǄأس ýاستعما Ɣيني حساƕال Ɩ1(ةو التجار( .  
                Ǉùم Ǌل ،Ǒالعقد الدول ǑƼ ƻراƱǕا ǊيǄƵ ƾƽيت ýالما Ǉمقدار م Ǌأو كون ǉارƕتƵاƕ Ǉمƛوال

 ذاƘ الوƕ    ǇƨمعنǏ مجموƵة الوحداƘ مƵ ǇمǄة نقدية      ،ر القيمة النقدية الواجƕة الدƴƼ    دا مق اǋǕمية
              ǑùƼ امةǌر الƮالعنا Ǉم Ǉمƛار الƕتƵاƕة، وƮورƕالمالية وال ƾالسو ǑƼ ة العاليةƕد  والمرتùالعق

 يميǇƵ ǉƨ المقايضة و الƕǌاƘ الدولية المقدمة مǇ الƬركاƘ العالمية،           يالتجاري الدولǑ وǋو الذ   
 واǇ تدƿ ƴƼيمتùǌا     ƼمƵ ǑƼ ǚƛقود الƕيƴ الدولǑ لƕǄضائƴ يستوجƔ أǇ تكوǇ الƕضائƴ مقيمة ƕالنقود           

Ǉر مƤǓا ƇǑƬذا الǋ Ǉولو كا Ǐحت Ǉمƛال ǑƼ رƤƈ ƇǑƬ النقود ǇƵ Ǒنƺي Ǚانقدا، و ƘياǄƛ2(لم(.   
استنادا ƍلǏ القواƵد العامة لǄعقود ǑƼ القوانيǇ الداǄƤية، يجƔ أǇ يكùوǇ الƛùمǇ مقùدرا                
ƕالنقود، وƍذا تǅ التحديد ǑƼ العقد أƕ ǇعضǊ نقودا والƕعƯ اƤǕر ƹير النقود، ùƼالعƕرƕ Ɩالقيمùة                 

ƺالǑƼ Ɣ العقد   اǕكƛر وƼاƇا مǇ الƱرƻ الذي يǄتƕ ǅƨدƴƼ الƛمǇ أو ƕاǕحرǎ النƲر ƍلǏ العنƮر ال             
        ،Ǉمƛنقدية ال ƱرƬ رƼتوا ǎمد Ǉيƕيت ǏةحتƼضاǗاƕ Ǐلƍ   ǁذ ذلƤǕاƼ       ديƌùار يùذا المعيǌƕ  Ǐùلƍ 

سƴǄ أو ƵقاراƘ، كما انƵ Ǌùنùد         التǑ يكوƼ Ǉيǌا المقاýƕ      اƤǕرǎالتمييƕ ƨيƵ Ǉقد الƕيƴ والعقود      
  .)3(لƛمǇ النقديالǑƼ ǁƬ القيمة النقدية يكوǇ العقد ƕيعا ǑƼ حدود ا

د النƲر ǑƼ مضموǇ العقود الدولية ومدǎ أƤذǋا ƬƕرƱ نقدية الƛمƼ ،ǇانǊ يتƕيƕ             Ǉينما Ƶن 
           ùمح ƘدماƤوال ƴǄسǄة لǄƕالقيمة المقا ƴƼية دƽكي Ǐلƍ ستنادǙا ýǚƤ Ǉمý       أو ƖاƬùد أو المنùƿالتعا 

    ،ƨنجاǙا ýمح ƔذاالمركƎƼ            Ǉمقدار م Ǉمƛال ƱرƬل ƖاƵمرا ǁر ذلƕتƵة اǄة العمƱواسƕ ƇاƼالو Ǉكا 
  ،ýذا اأمالماƍ   Ǉر                 كاùƕتƵر، اùƤƈ Ƴوùن Ǉعة مǄس ǅة تقديƱواسƕ ǑينƵ Ƈدمة أو أداƤ Ƈأدا ƴƼالد

                                                 
  -Ǉƕ -know how ساƵد ƍلǌاǅ، النƲاǅ القانونǑ لعقود نقý المعرƼة الƽنية ǏǄƵ ضوƇ التƱور اƿǙتƮادي المعاùƮر - 1

          Ǆد العǌمع ،ýماƵǕا Ǉانوƿ ƳرƼ ،Ǉالقانو ǑƼ الماجستير ƖادǌƬ ýلني Ɩائر،      مذكرƨدارية، جامعة الجǗالقانونية وا ǅ2002و ،
 ƭ66.  

2  -  ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƾاƨد الرƕƵ وري احمدǌ364السن.  
3  - ƭ ،Ǌسƽن ƴ365 المرج. 
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مقايضة وǋو اǙستƛناƇ مǇ اǑƼ ýƮǕ المعامƘǚ التجارية الدولية، ƕالرǅƹ أǇ أسǄوƔ المقايضة             
ƵرƬ ƻيوƵا واستعماǙ واسعا حديƛا، ǏǄƵ الرǅƹ انǊ أسǄوùƿ ƔديǙƍ ǅ أǇ الƬùركاƘ العالميùة                 

جاý التجارƖ الدولية تǄجƍ ƋلǏ العمƋƕ ýسǄوƔ المقايضة وذلǁ مǇ اجý اسùتمرارǋا             العمƿǚة ǑƼ م  
  . )1(لضرائƔوالتǌرǇƵ Ɣ دƴƼ ا

مǋ Ǉنا يتƕيƬ ǇرƱ أǇ يكوǇ الƛمǇ مقدارا مǇ النقود ليƩ مǇ اǕولويùاƵ ǑùƼ Ƙقùود                  
             ،ƱقƼ النقودƕ ǉر تحديدƮيقت Ǉأ Ǉدو Ǉمƛالƕ ƇاƼوǄل ƖدƵ Ɣأسالي ǁناǋ Ǉالدولية كو Ɩا   التجارùنمƍو 

                  ǇƵ ƴيƕقد الƵ ةƿرƽت Ǉة مƮاƤ ميةǋأ Ǉم Ǌذا لما لǋية، وǄƤالعقود الدا ǑƼ Ǌسƽيجد ن ƱرƬذا الǋ
  .Ƶقد الƕǌة، وǋذا اƤǕير يƤرƜ مǇ دائرƖ التعامƵ ǑƼ ýقود التجارƖ الدولية

  الƙمǅ مقدرا ƈو قابǘ للتقدير :ƙانيا
Ǉƍ ýماƵǗا     Ɣيستوج ƱرƬذا الǌƕ Ǉأ   ǅيقو ƻراƱأ    Ǒالعقد الدول      Ǉمƛùتحديد الƕ ةǌج Ǉم

 ǑùƼ حالùة ùƵدǅ       أƤرǎوتقديرƕ ǉما Ǚ يدƳ أي ǁƬ حوý القيمة الحقيقية لمحý التعاƿد، وجǌة             
  ǅǌمقدرت                ،Ǉمƛùتقدير ال Ǉا يمكǌلǚƤ Ǉم Ǒالت ƩسǕا Ǉياƕت  ǅيت Ǉأ ǁنذاƈ ǅǌيǄƵ Ɣاستوج ǉتحديد

ƛناƇ التعاƿد  أضاǋا  نǏ يجƔ أǇ يقتƮر الƛمǋ ǑƼ Ǉذǉ الحالة ƕ ǏǄƵياǇ اǕسƩ التǑ يحدد ƕمقت             عƕم
 Ƈناƛيذ ا  أو أƽ2(لعقد تن(. Ǚƍ الدولية      أ Ɩالتجار ýمجا ǑƼو ǊذانƤوأ   ƱرƬƕ Ǉدرا      أùمق Ǉمƛال Ǉأو يكو 

ƵيǇ مǇ العقود، Ƶقود الƕيƴ الدولǑ وƵقود الƕناƇ الدولǑ وƵقود          ƿاǚƕ لǄتقدير وجƔ التمييƕ ƨيǇ نو     
  . اƿǙتƮادية الدوليةƍذ ǋذǉ اƤǕيرƖ تدýƤ مƕƿ Ǉيý العقود ،نقý المعرƼة الƽنية

1-       Ǒالدول ƴيƕقود الƵ ƭƤǕاƕعقود التجارية وǄة لƕالنسƕ       ƾيƕƱت ǅيت Ǉأ Ǉيمك ،ƴضائƕǄل 
                 ƴƼدùال Ɣùواج Ǉمƛùال ǇƵ العقد ǑƼ ƭالنƕ ƖرƬاƕم Ƈعة، سواǄتقدير السƕ ǁوذل ƾƕالسا ƱرƬال

    ǚƛم ƻوالحرو ǅاƿرǕاƕ2000           ا ýùƕتري مقاƬالم ýƕƿ Ǉم ǊعƼد Ɣالواج Ǉمƛو الǋ أورو   ǅǚتùس
السوƾ الذي يتعامƿ –   ýيمتǌا ǑƼ السوƾ     أو حجمǌا   أو وƨنǌا   ƍلǏ تقدير ƛمنǌا ƕالعودƖ     أوالƕضاƵة،  

        ƻروƲال Ʃƽن ǑƼعة وǄالس ǊيƼ والذي توجد Ǉديƿالمتعا ǊيƼ- ذاƍيقدر    و ǅل  ƻراùƱǕا   Ɩدùƿالمتعا 
                                                 

1 -      ǑùƼ ýƮالنقود، ما ح ƾريƱ ǇƵ ƇاƼالو Ǉم Ǚدƕ ةƛالتجارية الحدي Ƙǚالمعام ǑƼ المقايضة ƔوǄسǕ Ơالواض ýاƛوالم 
 ǅاƵ1984رƬ ƘقƼندما واƵ  Ƹوينƕ كةBoeing Aircraft   ƱوùƱƤال ƨùيǌتج ǏǄƵ المدنية ƘائراƱة الƵناƮمريكية لǕا 

                 ýƕمقا ǁر، وذلǙيار دوǄم ƸǄƕمƕ مريكيةǕة اǄالعمƕ اǌيمتƿ تقدر ، ƘائراƱ رƬعƕ ية السعوديةƕالعر ƘماراǗالجوية لدولة ا
  :وǑƼ تƮƽيý القضية راجƴ. مǄيوƕ Ǉرميý مǇ النƱƽ الƤاǅ السعودي

 Ǉƕ ƠالƮ ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑƼالعو ƻاƱƵ Ǉƕ Ÿد اƕƵ232.  
2  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

MARTIN H-Godel, op.cit, p 23. 
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Ǉ العقùد    يتحدد ǄƵيǌا ƛمǇ المƕيǚƼ ،ƴ يترتǏǄƵ Ɣ ذلǚƱƕ ǁ         أǇ انƋǌ مƬ Ǉ  أسƩالƛمǇ وǙ توجد    
     ǉد اتجاƿالتعا ƻروƲ Ǉم Ǉيƕت Ǐمت           Ǉمƛأو ال Ɩالتجار ǑƼ ýالمتداو Ǉمƛتماد الƵا Ǐلƍ ƻراƱǕنية ا

 Ƽينا المتعǄقة ƕعقود    ةا ما أƿرتǊ كذلǁ اتƽاƿي     وǋذ .)Ǉ)1 ذلǁ الذي جرǄƵ ǎيǊ التعامƕ ýينǌما متǏ كا      
ƻراƱǕا ýƕƿ Ǉم Ǉمƛتقدير ال ǅدƵ حالة ǑƼ ƴضائƕǄل Ǒالدول ƴيƕ2(ال(.   

2-             ǑƼ Ɵتاƽوالم ƜنتاǗقود اƵ اǋارƱƍ ǑƼ ýƤتد Ǒادية الدولية والتƮتƿǙعقود اǄة لƕالنسƕ 
، ƕالتالǋ ǑƼ Ǒذا النوƳ مǇ العقود يتƵƍ ǅماƬ ýرƱ أǇ يكوǇ الƛمǇ             د وƵقود نقý المعرƼة الƽنية    يال

                  ǅيت Ǉية أو أƵر موضوƮناƵ ýǚƤ Ǉم ǉتحديد ǅيت Ǉمƛال Ǉار أƕتƵǙ ǁƬ أي Ƴتد Ǚ ةƽƮƕ مقدرا
 كما أǇ   ،)3(المجاýقديرǉ مýƕƿ Ǉ محكǅ أو ƕƤير يمكǇ أǇ يƤتارǉ المتعاƿديǇ والذي لǊ دراية ǑƼ               ت

                 Ưروùالع ǑùǄت Ǒالعقد والت ǅراƕƍ ƾƕتس Ǒالت Ƙاوضاƽالم ǑƼ العقود يقدر ويحدد ýƛم ǑƼ Ǉمƛال
د الƛمǇ  المقدمة مǇ المتعامǄيǇ اǕجانƔ والمقƕولة Ǚنجاƨ المƬروƍ ،Ƴذ انǋ ǑƼ Ǌذǉ الحالة يتǅ تحدي             

  .)ƽƮƕ)4ة ƍجمالية، ƕمعنǏ القيمة اǗجمالية لǄعقد والتǑ تƬمý جميƴ التكاليƻ الƤاƮة لتنƽيذ العقد
 العقد ƕتقديرǉ   أƱراǑƼ ƻ العقود، يقوǅ     وƕاƵتƕار الƛمǇ مƵ ǇناƮر المعاوضة الجوǋرية     

             Ƙاوضاƽة المǄمرح ǑƼ د تردƿ Ǒالت ƘاƱوƺوالض ƘاƕعوƮار الƕتƵǙا Ǉعيƕ ǇذيƤا ǉرا وتحديدƲن
، ƤاƮة ƍذا تعƾǄ اǕمر أǇ احد المتعامǄيǇ ينتمƍ Ǒلƍ Ǐحùدǎ            لعدǅ التواǑƼ Ǉƨ المراكƨ القانونية    

     Ǚ ƣوالذي سيرض ƚالƛال ǅالعال ǇداǄƕ       دمةƤال Ɩية محتكرƕجنǕركة اƬة الƱǄمحالة لس  ،   Ƙاùƕ ذاǌل 
 اǕمùر  تعƍ    ƾùǄذا وحجمùǌا، مǚƛù      اƵǕمùاý مǇ الضروري تقدير الƛùمǇ حùسƕƱ Ɣيعùة          

ǌالتجƕ،ƘاƨيýاƺƬǕنية   اƽال ƖدƵوالمسا Ƈناƕال ،...        ǉوتقدير Ǉمƛالضروري تحديد ال Ǉر مƕتƵذا اǌل ،
، ولقùد أكùد ƕعƯù        جعƿ ǊǄاǚƕ لǄتقدير ǋ ǑƼذا النوƳ مǇ العقود نƲرا لقيمتǌا النقدية العالية            أو

                                                 
1  - ƭ ،ƾƕالسا ƴمحمد محمد، المرج ƔيƱƤأيضا115 ال ǁذل ǑƼ رƲان ،:  

HEUZE Vincent, op.cit, p 312.  
2 -              ،Ǒالدول ƴيƕقد الƵ ǑƼ Ǉمƛتحديد ال ǅدƵ حالة ǏǄƵ يةƿاƽتǙا ƘƮذ           لقد نƍ ،دùالعق ǇǚƱƕا لƕƕس ǁذل Ǉم ýتجع Ǉأ Ǉدو

       Ǉالمادتي ƭن Ƈند استقراƵ ǉنجد ý56،55الح               Ǉدو ƠحيùƮ نحو ǏǄƵ حالة انعقاد العقد ǑƼ Ǌأكدتا ان ǇتاǄال Ǒالتوال ǏǄƵ 
أǇ يتضمƮ ، Ǉراحة أو ضمنا، تحديدا لƛمǇ الƕضائƴ أو ƕيناƘ يمكƕ Ǉموجǌƕا تحديدǉ يعتƕر أǇ الƱرƼيƿ Ǉد أحاǙ ضùمنا          

ǑƼ                     ǑùƼ ةùيعƕالم ƴضائƕال Ʃƽة لنƕالنسƕ انعقاد العقد Ƙƿتيادي الموجود وƵǙا Ǉمƛال Ǐلƍ ǁذل ƻالƤوجود ما ي ǅدƵ حالة 
                     ǏùǄƵ Ǉمƛال Ɣيحس ǁƬحالة ال ǑƼ ǊانƼ ،ƴضائƕال Ǉƨو Ɣحس Ǉمƛذا حدد الƍو ،Ɩالتجار Ǉم Ƴالنو Ʃƽن ǑƼ ةǄƛمما ƻروƲ

 .أساƩ الوǇƨ الƮاǑƼ لƕǄضاƵة
 .203المرجƴ الساƮ ،  ƭ ،ƾƕالƕ Ǉƕ Ơكر الƱيار-  3
4  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

MEZGHANI Ali, op.cit, p 274. 
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               ǊيتƵروƬم Ǒقد العقد الدولƽي  ǉتقدير ǅدƵ أو Ǉمƛال Ɣياƹ Ǉالعقود أ ǉذǋ ýمجا ǑƼ ǇيƮƮƤالمت 
وحتǏ وجودǉ، رǅƹ أƕ ǇعƯ اƵǕماý أو ƕعƯ الƽقراƘ العقدية مǇ الƮùعƔ تحديùد ƛمنùǌا                 

ǅيت ǁالعقد لذل ǅراƕƍ Ƙƿو ǉتةوتقديرƿƌة مƽƮƕ اǌ1( تعيين(.  
  ) يكوǅ الƙمǅ جدياǅƈ(جدية الƙمƙ:  ǅالƙا

 ùƼاƱǕراƵ ǑƼ  ƻقود التجارƖ الدولية،      وأساسǑ مƼ ǇكرƖ الƛمƵ ǇنƮر جوǋري       انƿǚƱا
حتǋ   Ǚ Ǐذǉ المǌمة ƕجدية تامة      يƤƋذوǇماǅ الكƕير لƕند تحديد الƛمǇ، وǋذا ما يجعǅǌǄ         يولوǇ اǋǙت 

  .يƛور أي Ƭƍكاý أƛناƇ تنƽيذ العقد
     Ǉيكو Ǚ Ǉالجدي، أ Ǉمƛالƕ دƮا   ويقǌƼتا Ǚوريا وƮ )2(        ذاùǋ Ɣسùيكت Ǐحت Ǉمƛال Ǉوا ،

حý التعاƿد، ƼيجƔù    الوƻƮ أو الƤاƮية يجƔ أǇ تتواƼر ƼيǊ مقوماƘ الƛمǇ المقاýƕ لنقý مǄكية م            
  . )ƩƤƕ )3أو كاǇ حقيقيا وƹير تاƍ ǊƼذاǙƍ ǁ لأǇ يكوǇ الƛمǇ جديا، وǙ يكوǇ كذ

ƍذا لǅ يكƮ Ǉوريا، ومعنǏ تحديùد الƛùمƬùƕ Ǉكý           ) جديا تƕعا لذلǁ  (يكوǇ الƛمǇ حقيقيا    
د Ʈوري أǇ تتجǊ نية المتعاƿديƍ ǇلƵ Ǐدǅ دƴƼ القيمة المتǄƵ ƾƽيǌا و المدونة ǑƼ العقد، أي أǇ اح                 

   ƱقƼ Ǉمƛذا الǋ ذكر ǅيت ýƕ ،العقد ǑƼ راحةƮ اǌيǄƵ ƭوƮالقيمة الحقيقية المن ƴƼيد Ǚ Ǉديƿالمتعا
ǙستيƽاƇ ركǇ الƛمǑƼ Ǉ العقد ومǅƛ Ǉ ينعقد العقد Ʈحيحا مكتمƋƕ ǚركانǊù اǕساسùية ومنتجùا                 

ǉارƛǓ.  
Ǉƍ          ǉƇداǙ Ǉديƿالمتعا ǊيǄƵ ƾƽو الذي يتǋ الجدي Ǉمƛال Ƈناƛيذ العقد، وي   أƽتن    ǁكذل Ǉذاكوƍ 

             Ƴلمجمو ǚامƬ Ǉمƛال Ǉيكو Ǌان Ǐمعنƕ ،Ǒة الحقيقƽǄالتك Ǉمƛ ǏǄƵ حقا ýتمƬسعاراǕة  (اùامƤال (
 ومǇ اجý تحديùد     ،اǕداƇ الƤدمة محý    أو ƾǄƤ الƕضاƵة محý التعاƿد      أو ǗنتاǄƜمواد المستعمǄة   ل

           ƿالتعا ýلمح Ǒالحقيق Ǉمƛال Ɣحساƕ Ơتسم Ǒالت ýالعوام Ơتوضي Ɣيج ƸǄƕالم ǁذل    ýƤدùي Ǒد والت
Ƽيǌا ƤاƮة ƛمǇ المادƖ الƤامة المستعمǄة وكذا يد العامǄة وǋذا ǋو المعموǑƼ Ǌƕ ý العقود الدولية                
                Ǉùمƛ ǏùǄƵ نيا أساساƕم Ǉالعقود يكو ǉذǋ ǑƼ ǇمƛالƼ ،الدولية Ƙاƨيǌقود التوريد والتجƵو ƇناƕǄل

قيقيا، كما أǋ ǇنùاƵ ǁوامýù       التكƽǄة ƨائد ƼائدƖ مئوية لتنƽيذ العقد وǋذا ما يجعý الƛمǇ جديا و ح            
 الƛùمǇ  أƍ ǇذيŃعتمد ǄƵيǌا لتحديد الƛمǇ الحقيقǑ والتǑ نجدǋا مƵ ǑƼ ǚƛقود نقý المعرƼة الƽنيùة،       

                                                 
، 1998مƽاوضاتǌا، ƕƍرامǌا وتنƽيذǋا، مكتƕة دار الƛقاƼة لǄنƬر والتوƨيƵ ،ƴماǇ، :  جواد محمد ǑǄƵ، العقود الدولية- 1

ƭ37.  
2  - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƾاƨد الرƕƵ وري احمدǌ374 السن.   
 الƛانية،  دار الجامعة الجديدƖ، ةاƬ ،ǇرƟ العقود المسماƵ ǑƼ Ɩقدي الƕيƴ والمقايضة، الƕƱع أƕو السعود رمض- 3

 .ƭ ،50 2003اǗسكندرية، 
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 امƮنƕ ƴواسƱة التكنولوجي   منتوƜالحقيقǑ يدǏǄƵ ý السعر الناتǇƵ Ɲ الƬروƱ التحديدية لتƮدير          
         ǑƼ المدرجة ƱروƬار الƕتƵǙا Ǉعيƕ ذƤǕا Ǐمعنƕ ،المنقولة        ƴùتمن Ǒùا والتùالتكنولوجي ýقد نقƵ
Ƽ Ɯالدولية ترو ƾسواǕنحو ا Ɲدير المنتƮت Ǉا مǌǄƕدرمستقƮا تكنولوجية المǌ1(ي(.   

ƤاƮة ǑƼ مجùاƵ ýقùود التجùارƖ        ) تجد نƽسǌا (لكǇ جدية الƛمǇ مƵ ǇدمǊ يمكƛƍ Ǉارتǌا        
 يùƕرǅ   أǇتعامýù    كعقد الƕيƴ الدولǑ لƕǄضائƴ، والذي يقƼ ƴيǊ ال        الدولية اǕكƛر استعمǚ وممارسة   

ƻراƱǕا        ،ǊعƼد Ɣالواج Ǉمƛتحديد ال Ǉدو ǅǋقدƵ  Ǉأو أ   ǏǄƵ Ǉمƛيحددوا ال Ʃة  أساùوكمي Ǉƨالو 
 أو تحديد الƛùمǇ     أǇ يƽسƠ المجاý لممارسة الƛمǇ الƮوري، كما        اƤǕير وǋذا   ،الƕضاƵة المƕيعة 

 ƴائƕال Ǉكية مǄالم ýالنقدي لنق ýƕالمقاǏلƍ تريƬأمر الم Ǒأساس ،ƴيƕلوجود ال ƼذاƎǇديƿد المتعاƮƿ   
Ǐلƍ      ýƕمقا Ǉكية دوǄالم ýتري         أو نقƬالم ýد لتحميƮƿ ǁناǋ Ǉيك ǅول ƯوƵ     ديùالنق ýƕالمقا ƴƼد

كونǊ مكتسƔ المǄكية، اƵتƕر ذلǁ نقý لǄمǄكية دوƵ ǇوƯ وƕالتالǑ تحوƵ ýقد الƕيƍ ƴلƵ Ǐقد Ƥƈر                
ǑƼ Ǉ الƕيƴ الدولƮ Ǒوريا      Ǚ يكوǇ الƛم   أƕ   ƔǇالتالǑ يج  .)2(لداǄƤية ƍلƵ Ǐقد الƕǌة   وǑƼ القوانيǇ ا  
   ǁكذل Ǉذاويكوƍ  ƴائƕد الƮيق ǅل ƿ ýƕ تريƬالم Ǉم ƴيƕيمة المƿ ƯƕǇأ   Ǉùم Ǉمƛùال Ǌديƌما ي ýك 

 ùǋذǉ الممارسùة يùتǅ    أƵ ǏǄƵ Ǉقد الƕيƼ ƴقƱ، كما ǑالƤارج، ƍضƽاƇ الƬكý ور ǋ ǑƼذǉ الحالة   د
  ƇجوǄاالǌليƍ           قودƵ ýمجا ǑƼ ǇادييƮتƿǙا ǇيǄالمتعام Ǉالعديد م ýƕƿ Ǉالدولية ال م Ɩتجار   Ǉا مƕرǌت 

Ɣالضرائ ƴƼ3(.د(  
    Ǉديƿالمتعا ƇجوǄƼ ǑالتالƕǏلƍ   ال Ǉمƛال ýاستعما Ʈ       ǊانƬ Ǉم Ǒالجدي والحقيق Ǉوري دوǇر   أùيƛي 

 ومƘ  Ǉ الرئيسية ااǇ كاǇ مǇ اǙلتƨام   و مكانة الƛمƵ ǑƼ Ǉقود التجارƖ الدولية وذلǁ حتƬƍ          Ǐكالية
       Ǐلƍ ةƼضاǗاƕ حة العقودƮساسية لǕر اƮالعنا         Ǐùحت ǊيƼ رƼتتوا Ǉأ Ɣيج Ǒالت ǎرƤǕا ƱروƬال

                                                 
1  - ƭ ،ƾƕالسا ƴيار، المرجƱكر الƕ Ǉƕ ƠالƮ 206. 
2  - ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƾاƨد الرƕƵ وري احمدǌالسن  ƭ ƭ384385 و.  
3 -      Ƽ ǇادييƮتƿǙا ǇيǄالمتعام ƋجǄما ي ƖادƵ               ǏùǄƵ رƛƌت Ǉا أǌانƬ Ǉتدليسية م ƘياǄمƵ Ǐلƍ الدولية Ɩقود التجارƵ ýمجا Ǒ

        Ǒمùالعقد الرس ǑƼ Ǉوالذي يدو Ǉمƛال ǏǄƵ Ǒالعقد الدول ƻراƱأ ƾاƽند اتƵ ƘǙالحا ǉذǋ رǌƲوت ،ýدوǄل ǑنƱاد الوƮتƿǙا
ƛمǇ المدوǑƼ Ǉ العقد، ƕمعنƛ     ǏمǇ معيǇ ليƩ الذي يǄتǅƨ المƬتري ƕدƼعǊ وƍنما يكوǇ اýƿ مǇ ال           ) المحاضر وأوراƾ العقد  (

                        ǅاùأم Ǌùƕ ƟرƮùالم Ǉمƛيمة الƿ Ǉر مƛو أ كǋ نماƍتري وƬمǄل Ǒالحقيق ǅاƨلتǙا ýو محǋ Ʃالعقد لي ǑƼ Ǉيƕالم Ǉمƛال Ǉأ
                   Ɣضرائùال ƴùƼد Ǉùا مƕرǌالدولية ت Ɩالتجار ýمجا ǑƼ ƖيرƺƮ ǇماƛƋƕ ƠريƮالت ǅواتير، ويتƽة الƕƿمراƕ المعنية Ƙاǌالج

الية وذلƕ ǁاستعماƼ ýواتير مƨورƖ أو تƮريحاƕ ƘمƕالƸ ليسǑƼ Ƙ الحقيقة Ǒǋ واجƕة الدƴƼ ، وǋذا                والرسوǅ الجمركية الع  
ما أكدتƍ ǊدارƖ الجمارǁ المركƨية ƕالجƨائر ǑƼ تƮريƠ الدير العاǅ لǄجمارǁ سيد ǑǄƵ لƕيƔ لحƮة التƨƽǄيوǇ الجƨائري،                 

  ǑƼ ،ǇيوƨƽǄالت ǎمنتد  Ƙƕالس ǅ2006-01-17  يو    ƴراج ǁذل ýيƮƽت ǑƼة،   : ، وǄيǌس Ǒƽيوس"     ǁارùجمǄل Ƴاƨن ƻǙستة أ
، 4605، رǅùƿ    2006-01-19، يومية الƕƤر، الƮادرǑƼ Ɩ      "الƽواتير المƨورǑƼ Ɩ مقدمة النƨاƵاǏǄƵ :    Ƙ مستوǎ العدالة  

 ƭ06 . 
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        Ǉùة أيùا الدوليǋقودƵ ǑƼ ائرƨالج Ǌƕ ƘǄمƵ ذا ماǋو ،ǉارƛǓ حيحا ومنتجاƮ Ǒالعقد الدول Ǉيكو
Ɩيرƕمية كǋأ ǇمƛǄل ƘƱƵأ.  

 Ƙالƙال Ʊرƻال  
 ǅمƙمية الǉƈǑƼالدولية Ɣرية لعقود التجارƏالتجربة الجزا   

 Ƙتمǋرك    اƬائرية والƨالدولة الج Ƙسساƌة          مùالدولي Ɩارùقود التجƵ ýمجا ǑƼ ةƮاƤال Ƙا
    ýالدو Ǉا مǋيرƺك Ǉمƛال Ƴموضوƕ      ýمجا ǑƼ ýا تعمǌار أو، كونƱƍ    ƴضƤت ǅاƵ Ǌليƍ   العقود ƴجمي 

       ƇجوǄال ǊيƼ Ǉما يكو ƖادƵ وǋوǏلƍ     ǇيƼرƱال Ǉيƕ Ƙاوضاƽالم )  ǑنƱالوǑƕجنǕوا(    ýùيعم ƚحيƕ ،
 اǕجنƤ  Ǒƕتيار المتعاƿد ƕƱ ƍعا ýƕƿ    الƱرƻ الوƱنǏǄƵ Ǒ تحديد موضوƳ الƽƮقة ƕدƿة تامة، وǋذا        

    1Appel d'offre .الذي يتǅ التعامý معǊ وذلƕ ǁعد مرحǄة ƔǄƱ العروƯ أو الدƵوƍ ƖلǏ المناƼسة
ƹير انǊ يمكǇ أǇ يكوǇ الƛمǇ مƽروضا مƱ Ǉرƻ الƬركاƘ اǕجنƕية دوǇ أǇ يتدƼ ýƤيùǌا                

ƴ الدولǑ لƕǄضائƴ الذي تمارسǊù      المتعاƿد الوƱنǑ لتحديدǉ، وǋذا النوƳ يǌƲر مƵ ýǚƤ Ǉقود الƕي         
           ƭاƤƬǖة لƕالنسƕ Ǐدير، وحتƮستيراد والتǙا ýمجا ǑƼ ةƮاƤال ƘركاƬوال Ƙسساƌة المƮاƤ
الذيǇ يحǄƮوǏǄƵ Ǉ رƮƤة اǙستيراد، ƍذƼ ǇنحƼ Ǉيما يƭƤ أǋمية ƵنƮر الƛمǑƼ Ǉ التجرùƕة               

 ùƕالنƲر ƍلǏù     الجƨائرية ǑƼ مجاƵ ýقود التجارƖ الدولية أماǅ منƮ ƾƱعƔ وجƔ احترامǊ وǋذا           
ǑƕجنǕا ýوالمتعام ǑنƱد الوƿالمتعا Ǉم ýا كǌǄيحت Ǒة التƽǄتƤالقانونية الم ƨالمراك.  

Ǘوƈ: ƭام العروưرية المبرمة بنƏالعقود الجزا Ǐƺ ǅمƙمية الǉƈ ) Ǎإل Ɣالدعو
  )المناƺسة

 ǏǄƵ أسǄùوƔ تقùديǅ العùروƯ أو         اƵتمدƘ الدولة الجƨائرية ممǄƛة ƕالمƌسساƘ العامة     
 Ƽ سةƼالعقود ال   المنا ǅراƕƍ Ǒد    Ƙولية تجارية كانǅية أƵناƮ    ريقƱال ǉذǋ ƴƕية  ة، وتتùساسǕا   ǑùƼ 

   ǑنƱالو ƴريƬالتǅراƕǗ      Ǉا مǌمية العقود لما لǋأ      ،Ǒالمال Ɣالجان Ǉة مƮاƤ ذƍ     Ǉتمكùا تǌǄضùƽƕ 
          ƘركاƬال Ǉم ƯروƵ ƖدƵ ǏǄƵ ýوƮالح Ǉنية مƱالو ƘركاƬيةالƕجنǕد     اùعƕ Ǐة، وتتولƽǄتƤالم 

 تƋùتǑ جموƳ العروƯ المقدمة العرƯ الذي يستوǑƼ الƬروƱ القانونيùة، ǅùƛ   ذاǁ اƤتيار مǇ م 
 ƿ ǑƼالƬ ƔكǑǄ وƿانونǑ حتǏ يكوùƿ Ǉاǚƕ لǄتنƽيùذ،           ƼǗراǊƹمرحǄة المƽاوضاƕ ǏǄƵ Ƙنود العقد      

 Ƙاوضاƽة المǄمرح ǑƼ ǅتماǋǙا ýك ǅتماǋǙواǑالمال Ɣالجان ǏǄƵ ƔƮعقد(ينǄالقيمة المالية ل(.  

                                                 
 اƤǙتيار مƕ ǇيǇ الƬركاƘ اǕجنƕية التƿ ǑدمƵ Ƙروضا تتضمǇ دراساƘ أولية وتقديراƘ مƤتùƽǄة لƛùمǇ العقùد،     - 1

 ƍلǏ اƬǙتراƱاƘ العامة لتنƽيذ اƺƬǕاý والتركيƔ، ونƬير ƍلǏ أǋ Ǉذǉ المعǄوماƘ تكوǇ مقدمة ƕعد اƕ                 ǏǄƵ ƳǚƱǙاǗضاƼة
Ǉمƛا الǌالعقدية ومن ƱروƬة الƿدƕ Ǉيƕالذي ي ƱروƬتر الƼد. 
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   ƨالج ƳرƬولقد حدد الم          ƭن ǑƼ ǁوذل ،Ưريقة العروƱ ƳاƕتƎƕ مةƨǄالم ƖƨǌجǕائري ا
  Ɩ02الماد     Ǒالرئاس ǅالمرسو Ǉال   02/250 م ǅيƲتن Ǉالعمومية  المتضم ƘقاƽƮ)1( كما ،   Ǉتكو Ǌان 
 ستة مǚييƿ 6   Ǉيمتǌا    وƼقا لقانوǇ الƽƮقاƘ العمومية متǏ كانƿ Ƙيمتǌا تƽوƾ        اƕǗراǅ واجƕة   العقود

     ƘدماƤة لƕالنسƕ ائريƨو دينار ج ýاƺƬǕاƘيمة    التوريداƿ ƾوƽعة 4، وتƕة    أرƕالنسƕ دينار Ǉييǚم 
          ƖقرƽǄة لƽالƤالم ǅوǌƽمƕ Ɲذا ما يستنتǋو ،ƘدماƤوال Ƙالدراسا ƘدماƤلǏولǕا    Ɩادùالم ƭن Ǉ5 م     

 Ǒالرئاس ǅالمرسو Ǉ2( 03/301م(.  
د التǑ  وƕاƵتƕار الƛمǇ مǇ العناƮر اǕساسية والǌامة Ƶ ǑƼقود التجارƖ الدولية وǑƼ العقو           

     Ƈائرية سواƨالج Ƙسساƌا المǌرمƕتǅراƕǗ   أو العقد     ǉذǋ ǇاƼ ،ǉاذƽن ƖيرƤǕد      اùتحدي ǏùǄƵ ýتعم 
، ǋو تحديد   Ƶ ǑƼنƮر الƛمǇ   الƛمǇ مسƕقا ýƕƿ التنƽيذ تحديدا دƿيقا، ƼالنقاƱ التǑ يتǅ التركيǄƵ ƨيǌا          

ƨا وكيƽيùة   السعر الحقيقǑ لƽƮǄقة أو المƬروƳ مƴ ذكر حاƘǙ المراجعة ومتǏ يكوǇ ذلǁ جùائ             
دƴƼ الƛمǇ واǕساليƔ المتƕعة لǄوƼاǊƕ Ƈ، كذا تحديد المقدار الذي يدƕ ƴƼالعمùǄة الƮùعƕة وكùذا                 

           ǚƮيذ أƽالتن ǅدƵ أو ƳروƬيذ المƽتن ǑƼ يرƤƋحالة الت ǑƼ المالية Ƙراماƺة      )3(الƕسùالنƕ Ǌùكما ان ،
            ǊيǄƵ العمومية الذي يعتمد ƘقاƽƮال Ǉانوƿ دƵلقا ƴضƤي Ǉمƛتحديد ال ƾرƱلǕتحديد   ا ǑƼ ƻراƱ

        ƘاùيǄالعم ƻùǄتƤم Ǉم Ƈƨج ýك Ɣاحتسا Ʃأسا ǏǄƵ ǁوذل ،Ưاوƽية التǄمƵ Ƈناƛقة أƽƮسعر ال
  .)4(دولǑالمكونة لǄعقد ال

     Ǉم ǅƹالرƕ Ǌير انƹميةǋǕا   Ǒا التǌتƱƵأ          ýاùمج ǑùƼ Ǉمƛùر الƮائرية لعنƨالدولة الج 
          ǉاذƽحة العقد ونƮل ǉوجود ƚحي Ǉم Ƈك    أوالعقود الدولية، سوا ƚùحي Ǉم      Ǉدو ،ǉدùة تحديùيƽي

                                                 
1 -    Ɩالماد ƭ02 تن   Ǒالرئاس ǅالمرسو Ǉم  ǅƿ02/250  ر    ǑƼ Ƣرƌ2002 يوليو سنة    24، الم   ƘقاƽƮال ǅيƲتن Ǉالمتضم ، 

  :ǏǄƵ انǊ.  ، معدý ومتم2002ǅ لسنة 52العمومية، Ɯ ر Ƶدد 
"    ƘاùيǙة والوǄنية المستقƱالو ƘƉيǌالعمومية وال ƘداراǗا ƻاريƮم ýمح ƘقاƽƮال ǏǄƵ Ǚƍ ǅذا المرسوǋ ǅأحكا ƾƕƱت Ǚ

لعموميùة  والǄƕدياƘ والمƌسساƘ العمومية ذاƘ الƱاƴƕ اǗداري، ƕاǗضاƼة ƍلǏ مراكƨ الƕحƚù والتنميùة والمƌسùساƘ ا               
              Ƙسساƌوالم Ǒنǌو الم ǑƼقاƛوال ǑمǄالع ƴƕاƱال Ƙالعمومية ذا Ƙسساƌوالم ،Ǒوالتكنولوج ǑمǄالع ƴƕاƱال Ƙية ذاƮوƮƤال
العمومية ذاƘ الƱاƴƕ الƮناǑƵ والتجاري، Ƶندما تكǋ ƻǄاتǊ اƤǕيرƕ Ɩانجاƨ مƬاريƴ استƛماراƵ Ƙمومية ƕمساǋمة نǌائية               

ƭالن ƔǄƮ ǑƼ ǏƵالدولة وتد Ɩايدƨال-لمƖدƿحة المتعاǄƮم-. "  
2 -     ǅƿر Ǒرئاس ǅ03/301 مرسو     ǑƼ Ƣرƌر   11 ، مƕتمƕ2003 س      Ǒùالرئاس ǅوùالمرس ǅويتم ýيعد ،  ǅùƿ02/250  ر ،

  .2003  ، سنة55، المتضمǇ تنƲيǅ الƽƮقاƘ العمومية، Ɯ ر Ƶدد 2002 يوليو Ƣ ǑƼ 24المƌر
، ƭ  1989ر، ديواǇ المƕƱوƵاƘ الجامعية، الجƨائر،      ƕالجƨائ" المƽتاǑƼ Ɵ اليد  " معاƬو Ƶمار، النƲاǅ القانونǑ لعقود       - 3

49 .                  Ǉدية مƿالتعا ǅحكاǕاƕ ƾǄالمتع ƴƕالرا Ɣاƕال Ǉم ƚالƛوال Ǒانƛال ،ýوǕا ǅالقس ǑƼ Ɩالمواد الوارد ǊيǄƵ ƘƮما ن ǁوذال
 Ǒالرئاس ǅالذكر02/250المرسو ƻسال .  

 .ƭ148 ، ، المرجƴ الساƾƕ....رƕة الجƨائرية معاƬو Ƶمار، الضماناǑƼ Ƙ العقود اƿǙتƮادية الدولية ǑƼ التج-  4



 41

       ýالمتعام Ǌرضƽالذي ي Ǒالقانون ƨمركǄل ƢالرضوǑƕجنǕة      اùدمƤالمحتكر ال Ǌعة،   أو لكونǄسùال 
، لǌذا يعمý المتعاƿد الوƱنǑ مýǚùƤ Ǉ        )1(د الƮناƵية ƤاƮة Ƶ ǑƼقود نقý المعرƼة الƽنية والعقو      

ƽاالتƯو         Ǉمƛال ƯيƽƤت Ɣجان Ǐلƍ دƿالتعا ýدمة محƤأو ال ƨاǌالج Ǉتحسي ǏǄƵ )2( ýكاƬǗا Ǉأ Ǚƍ ،
ركƨù  يƛور ǑƼ الƱاƿاƘ الƬƕرية المسƤرƵ ǑƼ ƖمǄياƘ التƽاوǏǄƵ Ư الƛمǇ، كوǇ مǌما كùاǇ م              

اǕجنƕية ƼانǊ يمكǇ التعامý معǌا مǇ ناحية يستƽيد منǌا الجانƔ الوƱنǑ وذلƕ ǁاǙستعانة             الƬركة  
د Ƌƕ  ǏùǄƵحسǇ الƱاƿاƘ الƬƕرية ǑƼ مجاý المƽاوضاƘ، حتǏù واǇ اسùتدǏƵ اǓمùر اƵǙتمùا        

مƽاوضيǇ أجانƔ مǇ اجý الحƮوƼ ǏǄƵ ýائدƖ مǇ الƽƮقة، سواƇ مǇ الناحية الماديùة المتعǄقùة                
   Ǌذات ƳروƬالمƕ   الناحية المالية Ǉأو م-  Ǉممك Ǉمƛ ýƿƋƕ-      Ǐمعنƕ ،ƳروƬمǄالقيمة النقدية لƕ قةǄالمتع 

ƍرƕالية وماƵ Ɩة وجودƽǄتك ýƿƋƕ قةƽƮال ǅƖيرƮƿ Ǉتكو ƨنجاǙا Ɩ3(د( .  
 ƕر التجرǌƲوت              Ǒùود التùالعق Ǉالعديد م ýǚƤ Ǉالعقود الدولية م ýمجا ǑƼ ائريةƨة الج

أƕرمتǌا مƴ مƤتƻǄ دوý العالƤ ،ǅاƮة Ƽ ǑƼترƖ السƕعيناƘ والƛمانيناƘ أيǇ كانƕ Ƙحاجة ماسùة               
               ƴùة مùنائيƛال ƘاƿاƽتǙا ýǚƤ Ǉالعقود م ǉذǋ رǌƲدية، وتƵالقا ýياكǌية والƵناƮال Ƙالوحدا Ǐلƍ

لية كانƘ أو اƬتراكية، وكانƘ اƤǙتياراƕƱ Ƙعا ùƕالنƲر ƍلǏù العùƱاƇاƘ         الدوý اǕجنƕية رأسما  
واƛǕماǇ التǑ تǌƕǄƱا مǇ اجý انجاƨ المƬاريƕ ،ƴالتالǑǌƼ Ǒ تتƽاوǏǄƵ Ư أحسƿ Ǉيمùة ماليùة                

ƴاريƬالم ƨنجاǙ)4(.  
 الƙمǏƺ ǅ العقود المبرمة بƉسلوب التراǉƈǏƮمية  :ƙانيا

 ƕǗراǅ العقود ƋƕسǄوƔ التراضǑù دوǇ       الدوليةƵمƘǄ الدولة الجƨائرية ǑƼ مجاý العقود       
، وǋذا ƕالنƲر ƍلǏ مكانة المتعاƿد اǕجنǑƕ ومركǉƨ القùانونǑùƼ Ǒ       اƵǙتماد ǏǄƵ أسǄوƔ المناƼسة   

                  ǑùƼ دمةƤعة أو الǄمحتكر الس Ǌأو ان ýالمجا ǑƼ ƾƕسا ýتعام Ǌل Ǉذا كاƍ ،الدولية Ɩالتجار ýمجا
                                                 

1 - ǑƼ الدولة ǉدرجة دكتورا ýرسالة لني ،Ǉائري المقارƨالج Ǉالقانو ǑƼ عقود الدوليةǄل Ǒالقانون ǅاƲالن ،ƔيƱال Ǒروتƨ 
  .1991ƭ ،  ƭ 44-443القانوǇ الƤاƭ، الجƇƨ الƛانǑ، معǌد الحقوƾ والعǄوǅ اǗدارية، جامعة الجƨائر، الجƨائر، 

 .ƭ ،34 1994 مسǇ محمد، العقد وƍستراتيجية المƬاريǑƼ ƴ الدوý النامية، المƕƱعة العرƕية ƺƕرداية، الجƨائر، -  2
 Ƽيما يƭƤ المƘǚǋƌ التǑ يجƔ أǇ تتواƼر ǑƼ العضو المƽاوƯ والƱرƾ المتƕعة ǑƼ التƽاوƵ ǏǄƵ ƯناƮر العقد - 3

ƴر، راجƤǓا ƻرƱال ǅأما Ǌسƽن Ưرƽƕ Ǌل Ơتسم Ǒوالت:  
LE TOURNEAU Philipp, « La répture des négociations », RTDcom, juill-sept, n°03, Paris, 
1998, pp 480-481.  

 انƲر مǚƛ العقد المƕرǅ مƴ الياƕاǇ مǇ اجý توسيƴ مƮنƴ اǙسمنƕ ƘالƻǄƬ، والعقد المƕرǅ مƴ الƬركة الدانيماركية - 4
رƖ، وƹيرǋا مǇ العقود، وǑƼ تƮƽيý العقود المƕرمة مǇ الجƨائر Ǚنجاƨ مƮنƴ اǙسمنƮƕ  Ƙور الǇǙƨƺ لوǙية الƕوي

ƴا راجǋائرية :وتعدادƨة الجƕالتجر ǑƼ اديةƮتƿǙالعقود ا ǑƼ Ƙمار، الضماناƵ وƬمعا...، ƭ ،ƾƕالسا ƴ125 المرج-
126.  
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        ǇمƛǄل Ǉالحالة تكو ǉذǋ ǑƽƼ ،الدولية ƾو         السوùǋ ǑƕجنǕا ýالمتعام Ǉار أƕتƵا ǏǄƵ ةƮاƤ ميةǋأ
               ǉانونية لتحديدƿ معايير ǏǄƵ معتمدا Ǌƕƹالذي ير Ǉمƛال Ưرƽي Ǉأ Ǌدمة، ولƤعة أو الǄسǄالمحتكر ل

 أƼ ǇاƵ ǇمǄية التراضǑ واجƕة ƕيǇ الƱرƼيǇ كما         اǕساƩمƛ ǚƛمǇ التكƽǄة ƨائد الƽائدƖ، وǋ ǏǄƵذا        
 التƕ ǑعƯ العقود مǇ دوǇ اƵǙتماد ǏǄƵ أسǄوƔ الƽƮقاƕƍǅ          Ƙرا أجاƿ   ƨانوǇ الƽƮقاƘ العمومية  

 مǇù المرسùوƍ 04     ǅتƕاƳ اǗجراƇاƘ المحددǑƼ Ɩ التƬريƴ الساƾƕ، وذلǑƼ ǁ المùادƔ            Ɩتستوج
 Ǒ02/250الرئاسǊان ǏǄƵ ƭتن Ǒوالت :  
"     Ưعƕ ƾيƕƱت Ǉم Ǐƽتعǅأحكا           ،ǅراùƕǗة اùريقƱƕ اǌمن ƾǄسيما ما يتعǙ ،ǅذا المرسوǋ 

منتوجاƘ والƤدماƘ التǑ تتƔǄƱ مǇ المǄƮحة المتعاƿدƖ المعنية السرƵة ƽƮ           ǑùƼقاƘ استيراد ال  
والتقƔǄ السريǑƼ ƴ أسعارǋا ومدǎ توƼرùǋا، وكùذلǁ الممارسùاƘ           اتƤاذ القرار ƕحكƕƱ ǅيعتǌا     

ǌيǄƵ قةƕƱاالتجارية الم. "...  
     Ɩالماد ýǚƤ Ǉم ǅǌƽ04ي            ƔوǄùسƋƕ دùƿتتعا Ǉأ Ɩدùƿحة المتعاǄƮمǄل Ǉيمك Ǌقة، انƕالسا 

راضƹ ǏǄƵ Ǒرار أسǄوƔ المناƼسة ǑƼ حاƘǙ مقررƖ ومحƮورƖ، وƤاƮة ǑƼ حالة التقƔùǄ              الت
                Ǒùالت ƘاƇجراǗا ýوƱ Ǐلƍ يعود ǁذل ǑƼ Ɣƕالس ýولع ،ƻروƲال Ǉا مǋيرƹ سعار أوǖل ƴالسري

ƬراƇ - واǇ الƽƮقة تتƔǄƱ السرƵة ǑƼ تنƽيذǋا ƕسƔƕ الƲروƻ        يتǌƕǄƱا أسǄوƔ المناƼسة وتعقدǋا   
    Ưور مرǌƲدوية لǕيراƱƤ-             ƔوǄùسǕا ƻراùƱǕار اùتيƤا ǑƼ Ǐمية حتǋأ Ǌل ǇمƛالƼ Ǒالتالƕ

ƳاƕتǗا Ɣواج.  
              ƭاƤùƬǕة أو اùƮاƤال ƘركاƬا الǌرمƕت Ǒالعقود التجارية الدولية الن ƭƤيما يƼ أما

ƼالƛمǇ يǄعƔ دورا مǌما ǑƼ مجاý معامǚتǅǌ مƴù الƬùركاƘ            مǇ رƭƤ اǙستيراد،     Ǉالمستƽيدي
    ƕتƵſا Ǌدرجة ان Ǐلƍ يةƕجنǕا       Ʊ ƖترƼ ǅتدو Ǒوالت Ɩالعسير Ƙاوضاƽة المƱة     ر نقùيƕالƹ ǑùƼة، وǄوي

     ƽوان Ƙاوضاƽالم ƳاƱانق Ǐلƍ ديƌي ǇحياǕدية  اƿة التعاƿǚالع ýاƮ)1(   ǋاƽالت ǅلعد ǁوذل ،ǅ   ندƕ ǏǄƵ 
               ƖادùƵيذ العقد، وƽتن ýƕƿ اǋتحديد Ɣيج Ǒرية التǋالجو ýالمسائ Ǉر مƕالذي يعت Ǉمƛال ƻراùƱǕا 

  Ɩدƿجمي  تالمتعا ǏǄƵ ƾƽت         ت Ǒية التǄيƮƽالت ýالمسائƕ Ʋƽوتحت Ǉمƛا الǌرية ومنǋالجو ýالمسائ ƴ ƾƕƱ
  .)ǄƵ)2يǌا أسƩ أƤرǎ كƕƱيعة العقد أو ƤƍضاǌƵا Ǖحكاǅ العرƻ السائد

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

FANTANEAU Cabinets, "La formation des contrats internationaux", RFEDIA. n°125, Paris, 
2001, p 04. 

2  - Ɩالماد ǉكدƌما ت ǁمر65 وذلǕا Ǉم  ǅƿالذكر ،75/58 ر ƻسال.  
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             Ɩمد ýوƱ Ɩدƿالمتعا ƻراƱǕا اǌيƵيرا Ǒرية التǋالجو ýالمسائ Ǉم Ǉمƛال ǇاƼ Ǉما يكǌوم
        ýالعوام Ǉالعديد مƕ رƛƋيت ǉارƕتƵاƕ ،يذ العقدƽة         تنùǄƕالمتقا ƘاماƨلتǙا ǑƼ رƛƌت Ǉا أǌانƬ Ǉم Ǒالت

 المتعاƿدƖ وƤاƮة الƱرƻ الùوƱنǑ اƵǙتمùاد        لƱǖراƻمƬتري، ولتƽادي ذلǁ    وƤاƮة التƨاǅ ال  
             Ɩارùالتج ƘحاǄƱƮمƕ Ƙسمي Ǒالدولية، والت Ɩة التجارƼرƹ اǌوضعت Ǒالعقود النموذجية الت ǏǄƵ

ة التǑ تقوƕ ǅمقتضاǋا الƕيوƳ الدولية لùƕǄضائƴ        ، والتǑ تعتƕر مǇ المعايير والقوالƔ العام      الدولية
               Ǉديùƿالمتعا ǏùǄƵ رƼامة، توƵ ة تسميةƱواسƕ قة التجارية الدوليةƽƮة لتحديد ذاتية الǄوسي ǑǌƼ

ƿاƬةم          ƖرƮتƤة مƺيƮ ƾريƱ ǇƵ ،Ǉمƛالƕ قةǄالمتع ǁǄة تƮاƤة وǄويƱال ƘاƬƿالمنا     ƴùوض ǏǄƵ 
، وùǋذǉ المǄƱƮùحاƘ ليùسƘ       )1(اد تحقيقǌا حدود لǄعمǄياƘ اƿǙتƮادية التǑ يرƕƹوƼ Ǉيǌا والمر      

        Ǉذ يمكƍ ،الدولية Ƴيوƕال ƴجمي ǑƼ اميةƨلƍƻراƱǘل   ǚمƵ دأƕمƕ   ǇاƱǄس ƖرادǗود      اùالعق ǑùƼ Ǉأ 
 أيǇ يكùوƛ ǇمǇù      ة، ƍلǏ جانƔ ذلǁ وǑƼ مجاƵ ýقود التجارƖ الدولي        )Ƶ )2دǅ التقيد ǌƕا   ƍلǏيƬيروا  

الƼ ǑعǏǄ المƬتري اƤتيùار الùسǄعة   ƕالتƕ) ( CATALOGUEقا ǑƼ نموذƜ معيǇ السǄعة محدد مس
                 Ưاوùƽالت Ǌل Ǉيمك Ǌير انƹ ،ǊيǄƵ Ưاوƽيت Ǉأ Ǉدو Ɯالنموذ ǑƼ Ǉيƕا المǌمنƛ ƴƼا ودǋيريد Ǒالت

لتعاƿد ǄƵيǌا و التǏǄƵ Ǒ أساسǌا يمكƍ ƔǄƱ Ǉنقاƭ الƛمǇ كǄما كانƘ الكمية             ǏǄƵ الكمية المراد ا   
Ɩيرƕك.  

الدولية التǑù تمارسǌùا الƬùركاƘ       وǑƼ جميƴ الحاƘǙ والعقود والمعامƘǚ التجارية       
الجƨائرية، ƼالƛمǇ لǊ مقامǊ ومكانتǑƼ Ǌ العقد ولǊ أǋمية ƕالƺة، ƍذ يعتƕر العمود اǕساسǑ الùذي                

 الرأسمالية لǖسواƾ الدولية، وأǋميùة      ƘيقوǄƵ ǅيǊ العقد الدولǑ وƤاƮة ýƲ ǑƼ احتكار الƬركا        
        Ǒالتراض ƔوǄسƋƕ ǅرƕت Ǒالعقود الت ǑƼ رƛر أكǌƲت Ǉمƛال Ƶ    ارƕتƵا ǏǄ  Ǉأ    ƻƿيذ العقد يتوƽتنǚƮأ 

Ǉمƛال ǏǄƵ ƾاƽتǙا ǎمد ǏǄƵǉيقا وتحديدƿتحديدا د   .  
     

  المبحث الثاني
   االلتزام بالثمن في عقود التجارة الدولية

  
ƾ التƨاماƘ المتعاƿد Ƶ ǑƼقود التجارƖ الدولية، ƿد تتسƴ أو تضيƾ تƕعا لƕƱيعة العقود              Ǉƍ نƱا 

 الوƼاƕ ƇالƛمǇ احد اǙلتƨاماƘ الرئيسية التǑ تقǏǄƵ ƴ متǄقǑ محǅ            ýùتƨاولكǑƼ Ǉ اǕحواý يعتƕر ال    
 ƍذ يجǏǄƵ Ɣ اƱǕراƻ المتعاƿدƖ أǇ تتǏùǄƵ ƾùƽ           ،)3(التعاƿد أو مǇ تنتقƍ ýليǊ مǄكية ǋذا اƤǕير       

                                                 
1  - ƭ ،ƾƕالسا ƴامحمد، المرج ýيوƨƹ Ɩرادƕ 17.  
2  - ƭ ،Ǌسƽن ƴ19 المرج. 
3 -ǁذل ǑƼ رƲان :  
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                 Ǒدولùالعقد التجاري ال ǑƼ يتحدد Ǉأ Ɣيج Ǉمƛذا الǋد، وƿالتعا ýمح ýƕمقا ǊعƼد Ɣالذي يج ƸǄƕالم
   Ǉأ ýƿǕا ǏǄƵ أو              Ǉالذي يمك ǅالمحك ýƕƿĉ Ǉأو م Ɩدƿالمتعا ƻراƱǕا ƻرƱ Ǉتحديد مǄل ǚƕاƿ Ǉيكو 

  Ǉديƿالمتعا ǉتارƤي Ǉ1(أ(             Ƙǚامùا معùǌيǄية تمƵموضو ƘياƱعا لمعƕمحددا ت Ǉيكو Ǉأ Ǉكما يمك ،
ستند ƍليǌا اƱǕراƻ لتحديد الƛمǇ،     يƱياƘ   اǙتƽاǏǄƵ ƾ مع   أو ،التجارƖ الدولية و اƵǕراƻ الدولية    

ديد الƛمǇ وحساǊƕ، وǋذا التƛƋير يǌƲر مǇ حيƕƱ         ƚùيعة العقد ومحǊǄ تƛƋير ǏǄƵ كيƽية تح      كما أǇ ل  
اƬǙتراƕ ǑƼ Ʊنود العقد ǏǄƵ أǇ يكوǇ الƛمƛ Ǉاƕتا أو متƺيرا، وكذلƽùƮ ǑùƼ ǁة الƛùمƹ Ǉيùر                    

  ).المƔǄƱ اǕوý(التمييƨية ƕيǇ المتقدميǇ لǄتعاƿد
Ǉ اƱǕراƻ المتعاƿدƖ يحددوƵ ǇمùǄة      وƹ ǏǄƵرار تحديد الƛمƵ ǑƼ Ǉقود التجارƖ الدولية، Ƽا        

           Ɣاليùد أسùتحدي ǁة وكذلǌƕاƬالمت Ƙǚالعم ǑƼ ƱǄƺال Ǉية مƬƤ ƇاƼالو        ýùذ يعمƍ ،اùǌƕ ƇاùƼالو 
Ǆقة ƕالوƼاƇ وƾƼ مƱƱƤ وأسǄوƔ معينيǇ، وǋذǉ      المتعاƿديǏǄƵ Ǉ النǑƼ ƭ العقد ǏǄƵ الƬروƱ المتع       

قاƾ، وتعتƕر النقاƱ المتعǄقة ƋƕساليƔ     الƱريقة تمنƠ لǅǌ سǚƕ لǄمراƕƿة والمتاƕعة حتǏ تاريƣ اǙستح        
    ƇاƼالو ƾاƱن ،ƇاƼة الوǄمƵ ،ƇاƼالو)   Ǉوالمكا Ǉماƨال ƚحي Ǉم (      Ǉùم ƇاùƼالوƕ قةǄالمتع Ƙوالضمانا

  ).المƔǄƱ الƛانǑƼ )Ǒ نجاƟ الƽƮقاƘ والعقود ǑƼ مجاý التجارƖ الدوليةأǋميةالنقاƱ التǑ لǌا 
  
  األوüالمطلب 

  ية تحديد الƙمǏƺ ǅ عقود التجارƔ الدول
 سƾƕ ذكرǉ اǙلتƨاǅ الرئيسǑ الذي يقƴ أساسا ǏǄƵ المƬùتري ǑùƼ العقùد               يƬكý الƛمǇ كما  

التجاري الدولǑ، ومǅƛ Ǉ يجǏǄƵ Ɣ اƱǕراƻ المتعاƿدƖ اǙتƽاǏǄƵ ƾ المƸǄƕ الذي يجƔ دƼعƵ Ǌند               
 مùدƖ  التنƽيùذ تكùوǇ        أǇ، وƕما أǇ الƺالǑƼ Ɣ العقود التجارية الدولية         )الƽرƳ اǕوý  (تنƽيذ العقد 

 يحددوا الƛùمǇ    أǇ اƱǕراƻ مدƖ التنƽيذ، لذا ƕǙد مý       Ǉ تƛƌر ǏǄƵ الƛمƱ Ǉو    أƱǇويǄة ومƬ Ǉانǌا    
، وكùذلǁ   )الƽرƳ الùƛانǑ   ( ومعايير موضوƵية محددƖ   أسƕ ƾƩجعƿ ǊǄاǚƕ لǄتحديد ǏǄƵ      اتƽاǙ أو

      ƇاƼالو Ɣواج Ǉمƛيعة الƕƱ ذاتحديدƤار مراك   أƕتƵǙا Ǉعيƕ  ƻراƱǕا ƨ      قةƽƮùيعة العقد أو الƕƱو 
  .)الƽرƳ الƛالƚ(المراد تحقيقǌا 

  
  

                                                                                                                                                         
BENABENT Alain, « Contrats d'entreprise », Jur-cls, Edition Technique, Facs, n° 425, Paris,  
1992, p 23. 

1  - ƭ ،ƾƕالسا ƴيار، المرجƱكر الƕ Ǉƕ ƠالƮ 203.  
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üاألو Ʊرƻال  
ǅمƙرورية تحديد الƮ ƈمبد   
 دلùيùƵ ǏùǄƵ ǚدǅ نجùاƟ         يعتƕر Ƶدǅ اǙتƽاǏǄƵ ƾ الƛمǑƼ Ǉ العقود التجارية الدوليùة         

  ƘاوضاƽالمǊنƋƬƕ              العقود الدولية ǑƼ ةƮاƤو ǉانعقاد ǅدƵ ǅƛ Ǉالعقد، وم ǑƼ ýوƤالد ǅدƵ Ǒالتالƕو 
لية كعقود نقý المعرƼة الƽنية وƵقود التوريد والƕيƴ الدولǑ لƕǄضائƴ، وذلǁ           ذاƘ القيمة النقدية العا   

 والتǑ يƬار ƍليǌا ضمنا ƍلǏ أǇ الƛمǋ Ǉو         ƻǚƤ ǏǄƵ العقود الداǄƤية التǑ تنƲمǌا القواƵد العامة       
                   ýùƛلم ƾسوùال Ǉùمƛ ، Ǉديƿالمتعا Ǉيƕ ýالتعام ǊيǄƵ ǎأو الذي جر ƴائƕال Ǌƕ ǎترƬالذي ا Ǉمƛال

، )1(جنǑƕ يتǄƵ ƾƽيǊ المتعاùƿديǇ    لƕضاƵة، كما يمكǇ أǇ يترǁ تحديد الƛمǇ وتقديرǕ ǉ        الƤدمة أو ا  
        Ƽ عقود الدوليةǄة لƕالنسƕ ية، أماǄƤعقود الداǄة لƕالنسƕ ذاǋƎ          Ɩرادƍ ǏùǄƵ ƻùƿيتو Ǉمƛùد الùتحدي Ǉ

      ƻراƱǕالعقود الدولية      ( ا ǑƼ ƖرادǗا ǇاƱǄدأ سƕم ýماƵƍ(   ارƕتƵǙا Ǉعيƕ ǇذيƤƈ ،   ƘاƕعوƮùال
ƺوالض                Ǉùا العقد، كما يمكǌيƼ ذƽسين Ǒالت ƻروƲوال Ƙاوضاƽة المǄمرح ǑƼ د تردƿ Ǒالت  ƘاƱو

Ǉعة أǄمحتكر الس Ɣجان Ǉرادي أي مƽان ǉتحديد Ǉدمةأو يكوƤال .  
Ǘوƈ: ǅمƙال Ǎعل ƭاوƻالت)ǅالجانبي ǅم ǅمƙتحديد ال(  

ƕحƚù  تتمýƛ المƽاوضاǑƼ Ƙ الحوار الذي يجري ƕيǇ المتعاƿديǇ اǙحتمالييǇ مǇ اجý ال           
  ǇƵمكانيةƍ   ƾƼتوا Ɩرادƍ ƻراƱǕا          ǏùǄƵالعقد، و ǑƼ Ɩالوارد ƘاماƨلتǙوا ƾالحقو ǏǄƵ اǌقƕاƱوت 
ƕيǇ المتƽاوضيǇ مǇ اجý تحقيƾ      الرضا حالة   ƍيجاد ƼانǊ مǇ الضروري العمǏǄƵ ý       اǕساǋƩذا  

قùƱة  مƬترǁ لǋǖداƻ المرجوƖ مǇ العقد، وƤاƮة ما يتعƕ ƾǄالقيمة النقدية لǄعقد والتǑ تعتƕر الن             
  .)2( التǑ تƬتد ǄƵيǌا حدƖ المƽاوضاƘالحاسمة

Ǉƍ      دùقƵ Ǉم ƻǄتƤالدولية ت Ɩقود التجارƵ ǑƼ Ǉمƛال ǏǄƵ Ƙاوضاƽالم ǅتحك Ǒالت Əادƕالم 
Ǐلƍ        دƿالتعا ýار محƕتƵǙا Ǉعيƕ ǇذيƤر، اƤƈ ƔوǄسǕوا     ýاج Ǉم ƴƕالمت ǅراƕƍ    ،دùذ العقƍ  ƻùǄتƤت  

ƾاƽتǙا ƔوǄسƋƕ رمةƕالعقود الم ǑƼ Ǉمƛال ƘاوضاƽمǑر والتراضƬاƕالم Gré à gré Ǒالت ǁǄت ǇƵ 
  . Appel d'offreتƕرƋƕ ǅسǄوƔ الدƵوƍ ƖلǏ التعاƿد والمناƼسة 

1-    ƾǄيما يتعƼ           ƔوǄùأس ǏǄƵ العقود والذي يعتمد ǅراƕƍ ǑƼ Ǒر والتراضƬاƕالم ƾاƽتǙاƕ
  ،ƻراƱǕا Ǉيƕ ةǌالمواج        ƻرƱ ýتوحة ولكƽم Ǉستكو Ƙاوضاƽالم ǇاƼ Ǉالذي يرا    أ Ǉمƛالƕ ǅيتقد  ǉ

                                                 
1  - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƾاƨد الرƕƵ وري احمدǌ381 السن. 
2  -Ǉمƛال ǏǄƵ Ƙاوضاƽتداد المƬر اƮنƵ ǑƼ رƲان :  

BIRBES Xavier, op.cit, p 478. 
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     ƻرƱال ƴƼيد ýكƬƕد وƿالتعا ýا لمحƕر مناسƤǓا –  ƴائƕالمورد أوال - Ǌولƕ1( لق(،     Ǉوùما يك ƖادƵو 
                Ʃاùأس ǏǄƵ ة أوƵضاƕال Ǉƨو Ʃأسا ǏǄƵ Ǉكا Ƈية سواƵموضو Ʃأس ǏǄƵ Ǒنƕم ǅالمقد Ǉمƛال

 Ʈياƹة ƵنƮر الƛمǋ ǑƼ Ǉذǉ الحالة تùرد         أƛǙƍ ǇمǇ التكƽǄة ƨائد ƍضاƼة لنسƕة الƽائدƖ القانونية،        
تاركا مناƬƿة واƿرارالتƽاƮيƍ ýلǏ مرحǄة المƽاوضاƘ، والواƴƿ العمǑùƼ ǑùǄ           مǇ نقاƵ Ʊامة    ض

               ǉƇاƱƵ ýيǄتح ýǚƤ Ǉدا مǋجا ýيحاو ƇاƱالع ǅمقد Ǉكد أƌوي Ƙƕƛي Ǉمƛلتحديد ال Ǒالتراض ƔوǄأس
ا تقدƍ ǅلǏ التعاƿد، وƹالƕا م    مƱƕريقة تجعǊǄ جذاƕا، مƴ ذلǁ انǙ Ǌ يعرƕ ƻحقيقة نوايا الƕƨوǇ أو ال            

يكوǇ مǇ الƮعǏǄƵ Ɣ المتقدƕ ǅالعƱاƇ والƛمǇ اǕولǑ الرجوƵ ǇùƵ ƳرضýǚùƤ Ǌù مرحùǄة                 
          ǑƼ ǅǌالم ،ǊيƼ ةƬƿة والمناƼضاǗا Ǌل Ǉيمك Ǉولك ƘاوضاƽمرالمǕار       اùƱƍ ǑƼ ǅالمقد Ưالعر Ǉأ

                Ƙاùاوضƽالم ýǚùƤ Ǉùم ƻراƱǕا Ǐلذا يسع ،ǉرƮناƵ ǑƼ ǚمتكام Ǉيكو Ǚ رƬاƕالم ƾاƽتǙا
    ƾاƽات Ǐلƍ ýوƮر،                الوùƤƈ ǏùǄƵ ƻرùƱ ƾحقو ƻجحاƍ Ǉد دوƿالتعا ýومح Ǉمƛال ýحو Ǒائǌن 

ƕمعنǏ أǇ يكوǇ تواǇƨ مǇ حيƚ المعاوضة ƕيǇ أƱراƻ العقد الدولǑ، ويدǋ ǑƼ ýƤذا اùƱǗار                
  . ƤاƮة Ƶقود الƕيƴ الدولǑ لƕǄضائƴ وƵقود التوريد

جùارƖ  ونƬير ǋ ǑƼذا الƮدد ƍلǏ نقƱة ǋامة ƕالنسƕة لǄتƽاوǏǄƵ Ư الƛمƵ ǑƼ Ǉقùود الت              
                 ƯاوùƽتǄة لǄستعمùالم Ƙاùالتقني Ǒǋو Ǌة لǄا مكمǌنǕ Ǉمƛر الƮنƵ ǇƵ ميةǋأ ýتق Ǚالدولية و

     ǑƼ اǋرƼتو Ɣالواج ƱروƬوالƯاوƽالم     Ǒالعقد الدول ǏǄƵ       ýذا المجاǋ ǑƼة، وƮاƤ Ǉمƛامة والƵ
   Ǚ الدولية Ɩالتجار Ǉانوƿ ت              ǏùǄƵ Ưاوùƽالم ƻرùƱال ǑƼ رƼتتوا Ǉأ Ɣة يجƮاƤ ƱروƬ ƱترƬ

ǗضاƼة ƍلǏ تمتعƕ ǊاǄǋǕية الƨǚمة ǗجراƇ التƮرƼاƘ القانونية واǇ تكوǇ لديǊ الدراية            الƛمƕƼ ،Ǉا 
               Ƙùƿالو ǑƼ Ɣاذ القرار المناسƤات ǏǄƵ ادراƿ Ǉيكو Ǉعقود الدولية واǄالقانونية ل Ɣالجوانƕ يةƼالكا

Ɣكما   )2(المناس ،Ǉأ Ǉتقاƍ رƛة    أكƺل Ǉية مƕأجن     Ǉر مƕيعت Ɩواحد ƔاƕسǕا      Ɵاùنج ǑùƼ سيةùالرئي  
  ǏǄƵ الƛمǋ ǑƼ Ǉذǉ، والمƽاوضاƘ )3(رضǑ اƱǕراƻ المتعاƿدƖ وƛƕمǇ يالعمǄياƘ التجارية الدولية

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان  :  

MEBROUKINE Ali, « les modes de conclusion des contrats dans les rapports commerciaux 
Nord-Sud », In, Contrats internationaux et pays en développement, S/dir, CASSAN Hervé, 
Editions ECONOMICA, Paris, 1989, p 15.  

2  -ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،Ǐموس Ǒحسن ƔالƱ 69. 
3 -        Ǚا Ǐلƍ يةƕجنǕا ƘركاƬوال Ƙسساƌالمƕ ƴƼذا ما يدǋ          ةùالتجاري ƘياǄالعم ýمجا ǑƼ ركةƬال ǇƵ Ǉييƕأجن ƇراƕƤƕ ستعانة

                   Ǒùالت ƘركاƬال ǉذǋ ǅاسƕ اǌرمونƕي Ǒالت ƘقاƽƮال ǑƼ Ǒƕير ايجاƛƋت ǅǌل Ǉيكو Ǐحت Ưاوƽد المƼالو Ǐلƍ ǅǌالدولية، وضم
ǇماƛƋƕالية وƵ Ɩية وجودƵذو نو ƘدماƤوال ƴǄالس ǏǄƵ ýوƮالمالية والح Ƙر العائداƕاك ƾتحقي Ǐلƍ Ǐجد مرضيةتسع .   
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 يتƺƕ ǅياǅǌƕ وذلƕ ǁاǙسùتعانة      أǇ أوالحالة ƿد تتƕ ǅحضور اƱǕراƻ المƽاوضة ƍلǏ مجƩǄ العقد          
 ùƕƍراý ǅ   استعماǙ حاليا ǑƼ مجùا     اǕكƛريǄة  ، والوس )1(الƽاكƕƩالوسائý الحديƛة لǄتعاƿد كالǌاتƻ و    

  .ƿد والتƽاوƕƵ Ưر اǙنترنيƘا Ǒǋ وسيǄة التع،Ƶقود التجارƖ الدولية والتƽاوƕ ǇƵ Ưعد
2-    ƭƤيما يƼاوƽالتƯ   ǑƼ Ǉمƛال ǏǄƵ         Ưالعرو ǅسة أو تقديƼالمنا Ǐلƍ ƖوƵالد ƔوǄأس 

                ǅتùي ƚùة حيƽǄتƤم Ƙاوضاƽم ýǚƤ Ǉم Ǉيكو Ǌكون ǑƼ Ǒالتراض ƔوǄأس ǇƵ ƻǄتƤسية، يƼالتنا
   ƱƵ Ƴيداƍ رƛا ǏǄƵ                ،ǊùيǄƵ دùƿد التعاùالذي يري Ǉمƛال ǊيƼ Ǉيƕد، ويƿالتعا ǑƼ Ɣƹالرا ýƕƿ Ǉم Ƈا

  Ǒالتالƕ     يمة العقدƿ ǏǄƵ Ưاوƽالت Ǐلƍ ƇجوǄال    Ɩة مقيدƽƮ ذا Ǉسيكو        ƇاùƱالعƕ ǅالمتقد Ǉأ Ǐمعنƕ ، 
                ƘيƱƵأ Ǌار انƕتƵا ǏǄƵ ،ǉتحديد ǏǄƵ Ưاوƽأو الت Ǉمƛة الƬƿمنا ǑƼ الحرية ýكام Ǌل Ʃد ليƿتعاǄل

مǄة ýƕƿ التقدƕ ǅالعƱاƇ أǇ يƤƋذ كامý احتياƱاتǑƼ Ǌ تقدير محý التعاƿد، ƕالتالǑ تحديد              لǊ الحرية كا  
               ƇاùƱالعƕ ǅالمتقد Ǉد مǌالتع ǅور تقديƼ Ǉمƛال ǏǄƵ Ƙاوضاƽر المƬاƕوأحيانا ت ،Ǌأساس ǏǄƵ Ǉمƛال
ويجرƍ ǎحالة العقد ǏǄƵ أƼضƱƵ ýاƇ تقدǅ، ويترƕ ǁعد ذلǁ لرƔ العمý الحريùة ǑùƼ اƤتيùار                  

  .)2(وƱ الƽنية والمالية الذي ƿدǅ أƼضý الƬرالمتعاƿد
Ǉأ ƔوǄأس      Ɲǌد ينتƿالعقود الدولية، و ǑƼ Ǉمƛا لتحديد الƕالƹ ƴƕو المتǋ سيةƼالتنا Ưالعرو 

                 ،ƳروƬùالم ƔاحƮ ýالعم Ɣر ýƕƿ Ǉالمحدد م Ǉمƛالƕ دǌالمتع ýوƕƿ ǑƼ Ƴذا النوǋ ƾيƕƱت ǑƼأو 
  Ʃذالعكƍ       ǅويقو ýƕمقا ƯرƵ ǅتقدي ǅالمس يتƌýاس  و ǇƵ      اǋدراسة محتواƕ المقدمة Ưالعرو ýاƕتق

، )3(لذي يدƕ ǏƵالƛمǇ التƤمينǑù    مƱ ǇرǊƼ وا   لƺرƯ المقارنة ƕيǇ الƛمǇ المحدد     ƕكý دƿة وƵناية  
ي يتǅƇǚ والمƬروƳ المراد تحقيقǊ،      المقدمة ǑƼ العروƯ التǑ يƤتار منǌا العرƯ الذ        واǕسعار

  .وǇ لǄمتعاƿد اƤǓر حرية مناƬƿتǊكما يمكǇ أǇ يكوǇ تحديد الƛمǇ مƱ Ǉرƻ واحد دوǇ أǇ تك

                                                 
 نƬير ƍلǏ أǇ التƽاوƕ Ưيƹ Ǉائƕيǋ ،Ǉو الذي Ǚ يجتمƼ ƴيǊ اƱǕراǑƼ ƻ مجƩǄ واحد يجعƕ ýينǌما اتƮاý مƕاƬر، - 1

ƘǙاƮتǙا ýمجا ǑƼ ýƮور الحاƱالت Ǐلƍ رƲالنƕو)ƘنترنيǙوا Ʃاكƽال ƩكǄالت ،ƻاتǌر ) الƕيعت ýالوسائ ǉذǌƕ ƯاوƽالتƼ
Ǉالمكاƕ ƾǄيما يتعƼ Ǉيƕائƹ Ǉيƕ Ưاوƽاوتƽالت Ǉومكا Ǉماƨ تحديد ǇاƼ Ǒالتالƕ ،Ǉماƨال ƚحي Ǉم Ǉحاضري Ǉيƕ و ،Ư Ǌل 

 الجƨائري ǋ ǑƼذا Ƴأǋمية ǑƼ حالة نƬوƔ نƨاƕ ƳيǇ اƱǕراƻ، وƤاƮة ƍذا كانƘ لǄمƽاوضاƿ Ƙيمة ƍلƨامية، والمƬر
ئý المذكورƖ أǉǚƵ، راجƴ المجاý أƬار ƍلǏ التعاƿد ƕيƹ ǇائƕيǇ وأƱƵاǉ حكǅ التعاƿد ƕيǇ حاضريƍ Ǉذا ما تƎƕ ǅحدǎ الوسا

 Ɩالماد ƭن ǁذل ǑƼ64 مرǕا Ǉم  ǅƿالذكر  ،75/58ر ƻسال 
2  - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑǄƵ 74 جواد محمد. 
 نقƮد ƕالƛمǇ التƤمينǑ، الƛمǇ الذي تǅ تقديرǉ مƱ Ǉرƻ معǇǄ المناƮƿة الدولية الذي Ǚ يتǅ اƮƼǗاǄƵ ƟيǊù لتنƽيùذ                     - 3

Ǒ العƱاƇاƘ تحديد الƛمǇ الǅƨǚ لتنƽيذ المƬروƱ ،Ƴالما أǇ اƤتيارǉ سينƔƮ أساسùا             المƬروƍ ، Ƴنما يترǁ المجاý لمقدم     
 مرتƽعة كƛيرا مقارنùة      التǑ تكوǇ   وجود أƼضý العƱاƇاƵ    Ƙدƕ ǅالتعرǏǄƵ ƻ اǕسعار الواردǑƼ Ɩ العƱاƇاƘ، وǑƼ حالة       
  .ƕالƛمǇ التƤمينǑ، أمكǇ لƍ ǊلƺاƇ المناƮƿة وƵدƕƍ ǅراǅ العقد
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  تحديد الƙمǅ مǅ جانب واحد: ƙانيا
Ǉƍ           ذاǋ يةƵروƬم ǎواحد ومد Ɣجان Ǉم Ǉمƛة     مسالة تحديد الƽƮƕ Ǌمعالجت ǅت ƔوǄسǕا

  ǄتƤم Ǉم Ɩيرƺالقانونية  مت ƘريعاƬالت ƻ)1(   كما ،Ǉة         أùود التجاريùالعق ǑƼ ƔوǄسǕا Ƙذاƕ ǉتحديد 
ƕيƴ الدولǑ لƕǄضائƴ وƵقود نقý التكنولوجيا ǑƼ حالة تواجùد           ال الدولية يجد مƬروƵيتƵ ǑƼ Ǌقود    

 مادƖ محددƖ وǑƼ مجاƍ     ýنتاƜ الƬركة التجارية ǑƼ وضعية الǌيمنة ǏǄƵ السوǑƼ ،ƾ          أوالمƌسسة  
 ƕموادǋا وذلǁ اƵتمادا ǏǄƵ     ة ƤاƮ أسعار ǏǄƵ وضƴ    اƤǕيرƖ، لǌذا تعمǋ ýذǉ     )سوƾ محدد (محدد

ƍذ تنتùƤ    Ǒùƽدماتǌا،    أويتقدǅ لǚستƽادƖ مǇ سǄعǌا     كý مǇ   لƱريقة وضƵ ƴقود نموذجية ƤاƮة      
               Ǉمƛتحديد ال ǅالعقود يت ǉذǋ ýƛم ǑƼ Ǉار أƕتƵا ǏǄƵ Ǉمƛال ǏǄƵ Ưاوƽالت ǑƼ ǅا  حرية المتقدùǌيƼ  

      Ɩركة المحتكرƬسسة أو الƌالم ýƕƿ Ǉقا مƕود ،)2(مس   ǇوǇذ أƤƋار     تùƕتƵǙا Ǉعيƕ Ɩرادƍ   دùƿالمتعا 
عقود نقý   أما ƕالنسƕة ل   ، والتمويǇ ود التوريد الدولية  ƤاƮة Ƶ ǑƼق  ، وتǌƲر ǋذǉ الممارساƘ     اƤǓر

، ƼاǇ الƛمǇ يتǅ تحديدǉ مƱ Ǉرƻ الƬركة Ʈاحƕة التكنولوجيا مùا            التكنولوجيا والعقود الƮناƵية  
 ويقاýƕ ذلǁ الحاجùة الماسùة لùǄدوý الناميùة لùǌذǉ           ،داǅ أǇ احتكارǋا لسوƾ التكنولوجيا وارد     

و الحاجة القƮوǎ، لذا تǄجƍ ƋلǏ التعاƿد دوǇ مناƬùƿة          التكنولوجيا وƤاƮة ǑƼ حاƘǙ الضرورƖ أ     
Ǉمƛتكنولوجيا      -الǄد المحتكر لƿالمتعا Ǌرضƽي Ǉمƛ يƋƕ -        Ǒùالوضعية الت Ǐلƍ ƴيرج ǁذل Ʃوأسا 

ƍذ يǄجƍ ƋلǏ ممارسة وتحديد أƛمùاǇ دوǇ أǇ يناǌƬùƿا الùƱرƻ              يتواجد Ƽيǌا ƮاحƔ التكنولوجيا   
عامƤƈ ýر وذلǁ لسدود مناƼذ دƤولǌا لùǄسوƾ،        اƤǓر كوǙ Ǉ يمكǇ لǊ الحƮوǄƵ ýيǌا مǇ أي مت         

                 Ǉمƛùال ǏùǄƵ اǋيرƛƋت ǇاƼ محدد ƾسو ǑƼ ƘدماƤو ƴǄلس Ɩركة محتكرƬال Ƙكان Ǉوا Ǐحت Ǉولك
ومǅƛ Ǉ تحديدǉ مǇ جانǌƕا ƼقƱ يƤضƴ لƕعƯ الƬروƱ أمǄتǌا القواƵد العامùة لǄعقùود وƿواùƵد                 

  :ارƖ الدولية وǑǋالعدالة واǗنƮاƻ وكذا الممارساƘ العمǄية ǑƼ مجاƵ ýقود التج
1- Ǉأ           Ǐمعنƕ ،منا حقيقياƛ واحد Ɣجان Ǉالمحدد م Ǉمƛال Ǉيكو Ǉأ      ýùƕر مقاùƕيعت Ǉمƛال 

 والتǑ يجƔ تحديد ƛمنǌا الحقيقǑ والذي يتعǌد المستقýƕ لǄتكنولوجيا الوƼاǊƕ Ƈ            التكنولوجيا المنقولة 
، أو  )3(يمة التكنولوجيا Ǉ واجƔ الدƴƼ وƿ   لقاƇ تسǄمǋ Ǌذǉ اƤǕيرƍ ،Ɩذ يجƔ أǇ يكوǇ تعادƕ ýيǇ الƛم          

Ǒالعقد التجاري الدول ƻراƱأ Ǉيƕ المعاوضة ǑƼ Ɣدأ التناسƕمƕ Ǐما يسم.  
                                                 

1  -ǁذل ǑƼ رƲان :  
S/dir TALLON Denis, op.cit, p 61. 

2 -ǁذل ǑƼ رƲان :  
BLAISE Jean Bernard, Droit des affaires (Commerçants, Concurrence, Distribution), Editions 
LGDJ, 2eme édition, Paris, 2000, p 541.   

3  - ƭ ،ƾƕالسا ƴيار، المرجƱكر الƕ Ǉƕ ƠالƮ 205. 
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2- Ǉأ           Ɩركة المحتكرƬال ƻرƱ Ǉيا مƽتعس Ǉمƛتحديد ال Ǉيكو Ǚ أو    ƾسو ǏǄƵ يمنةǌالم 
    ǅƹالرƕ ،ƘدماƤوال ƴǄالسǇأ             ǅدùƵ Ǒالتالƕو ƾذ السوƼا لمناǌقǄƹ Ɣƕسƕ ǁذل ǑƼ الحرية ýا كامǌل 

  ýوƤد        ƘركاƬ Ǉم Ƴالنو Ʃƽن Ǉم ƘدماƤو ƴǄسǎرƤسة أƼمنا   Û Ǉمƛتحديد الƼ     ةùدراس ƾƼو ǅيت
 ƔǄƱوال Ưعة             العرǄسùة والùدمƤية الƵنوƕ ǚƮأ ƾǄية تتعƵر موضوƮقا لعناƼو Ǉيكو ǉوتحديد 

                ƻرƱالùƕ رارùضǗا Ǉواحد ودو Ɣجان Ǉم Ǉمƛتحديد ال ǅيت ǅƛ Ǉا الحقيقية، ومǌتƽǄا وتكǌوحجم
  . العامة ƕǗراǅ العقوددارسة اǕسعار التعسƽية ǑǌƼ مناƼية لǄمناƼسة والقواƵاƤǕر، أما ƕالنسƕة لمم

ƹير أǇ اƬǗكاý الذي يƛور ǑƼ مسƋلة التعسǑƼ ƻ تحديد الƛمǇ مǇ جانƔ واحùد ùǋو                 
ƕالنسƕة ƛǗارƖ مدǎ التعسǑƼ ƻ تحديد الƛمǇ وما Ǒǋ المعايير التǑ يتǅ اƵǙتماد ǄƵيǌا لتحديد ǋذا                

Ʈة ƍذا وýƮ الحد ƍلǏ نƨاƳ حوý الƛمƕ ǇيǇ المتعاƿديǏǄƵ Ǉ انƛ ǊمǇù              التعسƻ مƵ ǇدمǊ، وƤا   
Ǒƽأ و ،تعس  Ǉأ             ǑƼ ƻتحديد التعس Ǐلƍ ýƮتتو Ǚ ǑنƱالو Ƈالقضا ǏǄƵ Ưتعر Ǒالقضايا الت ƔǄƹ

 Ǉمƛ1(تحديد ال(،   Ǚية اǄعمƼ Ǒالتالƕ  يǌحتكار وال   Ǉاديي    أمنة مƮùتƿǙا ǇيǄامùحد المتعǇ    ة أوùدمƤǄل 
نǊ أǇ يƛƌر Ƶ ǏǄƵمǄية تحديد الƛمǇ الذي يكوǇ حكرا مƋ           Ǉولية مƬ Ǉ  السǄعة ǑƼ مجاý السوƾ الد    

مركƕ  ǉƨùالنƲر ƍلƱ    Ǐùرƻ واحد ƕالنƲر ƍلǏ الوضعية التǑ يحتǌǄا ǑƼ سوƾ السƴǄ والƤدماƘ و           
  ،Ǒذالقانونƍ               ةùالقيم ǏǄƵ ǇماƛǕا ƴƼر Ǐلƍ ǇادييƮتƿǙا ǇيǄأو المتعام ƘركاƬال ǉذǋ ƋجǄما ت ƖادƵ 
، Ǚƍ انǊ التعسǑƼ ƻ تحديد الƛمǇ مǇ جانƔù واحùد            )2(لǄسǄعة أو الƤدمة   ƛمǇ التكƽǄة    أوالحقيقية  

         Ƭ Ǉوالذي م ǊضƽƤ أو ǊعƼرƕ Ƈسوا Ǉيكو Ǉأ ǇيمكƋ        Ʃƽن ǑƼ سةƼالمنا ƘركاƬال ǏǄƵ رƛƌي Ǉأ Ǌن
   ǁوذل ýاالمجاǋعادƕƎƕ       ƴجمي ƾǄƹ Ɣƕسƕ سةƼالمنا ǇƵ ذƼمنا   ƾالسو Ǐلƍ ýوƤالد      ǑùƼ اǋدùوتواج 

مǄيǇ اƤǓريǇ الذيǇ سيƤضعوƍ ǇلǏ منƾùƱ المراكƨù القانونيùة           مركƿ ƨوƕ Ɩالمقارنة مƴ المتعا    
  .المتƽاوتة

                                                 
  :لة ƕƛƍاƘ التعسǑƼ ƻ تحديد الƛمǇ، انǊ مǇ الƮعƔ تحديد ذلǑƼ ǁ مساTALLON يرǎ اǕستاذ - 1

" La jurisprudence sur ce point est rare,voire inexistante, de sorte qu'il est difficile de procéder 
à une typologie des circonstances ou une telle détermination serait valable et de celles ou elle 
ne le serait pas", S/dir, TALLON Denis, op.cit, p 62. 

، أƱروحة )دراسة مقارنة ƕالقانوǇ الƽرنسǑ( كتو محمد الƬريƻ، الممارساƘ المناƼية لǄمناƼسة ǑƼ القانوǇ الجƨائري -  2
 ،ƾية الحقوǄو، كƨي وƨجامعة مولود معمري تي ،ǅالعا Ǉالقانو ƳرƼ ،Ǉالقانو ǑƼ دولة ǉدرجة دكتورا ýائر، لنيƨالج

2005 ƭ ،174اǋعدƕ وما .  
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ناùƼسة ùƕيǇ    م وǋذǉ الممارسة مناƼية لǄممارساƘ النƨيǌة Ǖنǌا تƌدي ƍلǏ الحد مǇù ال           
              ǅùƲمع ǑƼ ائريƨالج ƳرƬالم ǉرƿذا ما اǋو ƻدرجة التعس Ǐلƍ اǋوتقييد ǇادييƮتƿǙا ǇيǄالمتعام

 ƭوƮسةنƼالمنا Ǉانوƿ)1(،  
  : منǊ والتǑ تنǏǄƵ ƭ انǏǄƵ 07Ǌ سƕيý المƛاý المادƖ  ونƤƋذ

ƵرǄƿة تحديد اǕسعار حسƿ ƔواƵد السوƕ ،ƾالتƬجيƴ المƱƮنǙ ƴرتƽاƳ اǕسعار أو           "...
  ...."انƽƤاضǌا

ƤاƮة ،  )2(ة النƨيǌة والحرǌƼ  Ɩذǉ الممارساƘ وƹيرǋا تعمǏǄƵ ý اƕ ýǚƤǗمƕادƏ المناƼس       
Ǉ مƱ Ǉرƻ الƬركاƘ المحتكرƖ لǄسƴǄ والƤدماǑƼ Ƙ مجاý         تǁǄ المتعǄقة ƕالتحديد التعسǑƽ لƛǚما    

 ƕمƕادƏ المناƼسة النƨيǌة يجƵ Ɣنùد       وƵƍماǙالسوƾ الدولية وذلƕ ǁالتحديد اǙنƽرادي لƛǄمǇ، لǌذا        
حد أǇ يكوǇ وƼقا لعناƮر موضوƵية سواƕ ƇاƵǙتماد ƛ ǏǄƵمǇ السوƾ           تحديد الƛمǇ مǇ جانƔ وا    

ƔǄƱالƕ Ưة العرƿǚƵ Ɣموجƕ الذي يتحددƖائدƽة الƕة نسƼضاƍ ƴة مƽǄالتك Ǉمƛ ǏǄƵ تمادƵǙأو ا .  
  )الƸير( تحديد الƙمǅ مƈ ǅجنبǏ عǅ العقد:ƙالƙا

                 ƻراƱǕاùƕ Ǌùة لƿǚƵ Ǚ ƭƤƬ Ǉالدولية م Ɩقود التجارƵ ǑƼ Ǉمƛتحديد ال Ǉيكو Ǉأ Ǉيمك
 ارƕ ǅǋمعنǏ أǇ تتواƼر ƍرادƖ اùƱǕراƻ واǇ تتùƱاƾƕ         يالمتعاƿدƹ ،Ɩير انǊ يجƔ أǇ يكوǇ مǇ اƤت       

     Ǉمƛلتحديد ال ƚالƛ ƭƤƬ تيارƤا ǏǄƵ  ǁذلƕ Ǌوضانƽي ،       ǑƕجنǕا ǏǄƵ ƻراƱǕا ƾƽيت Ǉأ ƱترƬوي 
أو ƍحالة تحديدƍ ǉلǏ القاضǑ أو المحكǅ الذي يكوǇ مƤتƮا ƕالنƲر ǑƼ المناƵƨاƘ المتعǄقة ƕتنƽيذ               

 العقùد،    يقوƕ ǅتحديد الƛمǑƼ Ǉ اتƽاǙ ƾحƾ لتنƽيذ       اǕجنǏǄƵ Ǒƕ تعييǇ    اƱǕراƻ اتƍ   ƾƽذا ماأالعقد،  
تعيùيǇ   المحكǅ   أو، وǙ يجوƨ مǅƛ Ǉ لǄقاضƾ       Ǒالǚح Ƶند حƮوǋ ýذا اǙتƽاǚƼǙƍ      ƾ ينعقد العقد    

ƱǕا ǇƵ Ǚدƕ ƯوƽالمƖدƿالمتعا ƻ3(را(.  
           Ɩالماد ƭن ǑƼ ƴضائƕǄل Ǒالدول ƴيƕǄينا لƼ يةƿاƽات Ƙرƿة       55كما أùمكانيƍ ǅاùت Ɵوضوƕ اǌمن 

 تحديùد    ƍ  ǇƎƼليǊ المتعاƿديǇ، وǋ ǑƼذǉ الحالة     ǄƋجتحديد الƛمǇ مƱ Ǉرƻ القاضǑ أو المحكǅ الذي ي        
 الذي   الƛمǇ أو ،الƛمǇ يكوƕ Ǉالرجوƍ Ƴلƛ ǏمǇ السوǑƼ ƾ نƩƽ الوƘƿ والمكاǇ والتجارƖ الممارسة           

                 ƖرùƕƤال Ɲنتائ ǏǄƵ اƇناƕ Ǉمƛمكانية تحديد الƍ Ɣجان Ǐلƍ ،قةƕالسا ƻروƲال Ʃƽن ǑƼ Ǌƕ ýالتعام ǅت
   Ǒا القاضǌƕ مرƋي Ǒأو     الت ǅأو المحك    Ɩدƿالمتعا ƻراƱǕا Ǉم ƔǄƱƕ)4(     ƽات ǇاƼ ǁذل ƻǚƤƕ ة  ، وùيƿا

                                                 
1  -ǅƿ03/03  أمر ر ǑƼ Ƣرƌدد2003 يوليو سنة 19 ، مƵ ر Ɯ ،سةƼالمناƕ ƾǄ2003 لسنة 43، يتع.  
2  - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƻريƬ183 كتو محمد ال .  
  .144، المرجƴ الساƭ ،ƾƕ .....الضماناǑƼ Ƙ العقود اƿǙتƮادية ǑƼ التجرƕة الجƨائرية  معاƬو Ƶمار،-  3
4  -ǁذل ǑƼ رƲان                                            :                    HEUZE Vincent, ,op.cit, p 315. 
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             ƽي Ǌكما ان ،Ǉديƿير المتعاƹ Ǉم Ǉمƛتحديد الƕ ةƮاƤ ǅأية أحكا ƴتض ǅينا لƼ      ƭùن ýǚùƤ Ǉم ǅǌ
  Ɩة                14المادùكمي ǏǄƵ ǁلذل ǉند تحديدƵ يعتمد أساسا Ǉمƛلتحديد ال Ưوƽالم Ǉية أƿاƽتǙا Ʃƽن Ǉم 

  .)1(و ضمناالضائƴ المحددƮ Ɩراحة أ
                  ǊùيǄƵ ƾùƽذي يتùال Ưوùƽالم Ǉأو م Ǉديƿير المتعاƹ Ǉم Ǉمƛدائما تحديد ال ƭƤيما يƼو

يعتمùدوǇ   اƱǕراƻ  أǇ المتعاƿديǇ، يضيƻ نƲاǅ ضƱƕ العƿǚاƘ التعاƿدية لƺرƼة التجارƖ الدولية        
ǄتذùƕذƔ  لǏǄƵ المƽوƯ لتحديد الƛمǏǄƵ Ǉ اƵتƕار أنǅǌ لǅ يستƱيŃƴ تحديدǉ أƛناƕƍ Ƈراǅ العقد نùƲرا   

مƩ سوƾ السƴǄ والƤدماǑƼ Ƙ التجارƖ الدولية ولƺياƔ المعǄوماƘ الكاƼية التǑ مƬ Ǉانǌا أǇ   الذي ي 
           Ǉأ ǊانƬ Ǉم Ưوƽالم ǏǄƵ تمادƵǙا Ǒالتالƕ ،Ǉمƛتحديد ال ǅد  يتùيذ العقƽتن ǅ2(يت( ƍ Ǒالùالتƕ ،  ǅùذا ت

       Ƙوتعن Ưوƽالم ýƕƿ Ǉم Ǉمƛح     أتحديد الǚال ƾاƽتǙيذ اƽتن ǑƼ Ǉديƿحد المتعاƾ   تحد Ǉضمùد   المتùي
 ǚƤǗلǊ نتيجة   اƤǓر يعوƯ الƱرƻ    أǇ ولǊ   ،الƛمǇ يكوǇ مسƌوǏǄƵ Ǚ أساƩ المسƌولية العقدية      

        ýوƮالوƕ ǇاƼرƱال ǊيƼ ǅƨالت Ǐير مسمƹ لعقدǏلƍ   Ưوƽالم Ǉلتعيي ƾاƽات     ǅوùذي يقùال  ƕ  دùتحدي
Ǉمƛ3(ال(   ýقود نقƵ ǑƼر           ، وùيƕƤ Ǉيùتعيƕ قةǄالمتع ǅحكاǕا ƾƕƱت Ǒالدول Ƈناƕقود الƵالتكنولوجيا و  

               ýاكƬùامة المƤùة وضƕعوƮو ýماƵǕا ǑƼ Ɩالمستمر ƖيادƨǄذا نتيجة لǋجدا، و ǅاǋ Ǉمƛلتحديد ال
المتعǄقة ƕنقý التكنولوجيا أو الƕناƇ وتǌƕǄƱا تقنياƤ ƘاƮة لتقديرǋا وتقييمǌا، مƵ ǚƛمǄياƘ التوريد             

  .)ƌ)4سساƕƘالمواد اǕولية أو المواد نƻƮ المƮنعة لǄم
ة يترǁ تحديد الƛمǇ لǄمƽوƯ، وƍذا تحقƾ ذلǁ واƿ Ǉدر المùƽوƯ            أما ƕالنسƕة لǄعقود الداǄƤي   

عقدا مǇ وƕƍ ƘƿرامƛƋƕ Ǌر رجعǑ ومǅƛ Ǉ نقý مǄكية محý التعاƿد، ƹير انǊù               نالƛمǇ اƵتƕر العقد م   
                 Ưوƽار المƕجƍ ǑقاضǄل Ǉيمك Ǚو Ǉيك ǅل ǊنƋر العقد كƕيعت ،Ɣƕي سǕ Ǉمƛال Ưوƽيحدد الم ǅذا لƍ

    Ʊيست Ǉولك ،Ǉمƛتقدير ال ǏǄƵ Ǉديƿالمتعا ƴي ƾاƽتǙا          ýوǕا ýمح ýر يحƤƈ ƭƤƬ أو Ưوƽم ǏǄƵ 
، Ǚƍ انǊ وƵƍماǙ لǄمƕادƏ العامة لǄقانوǙ Ǉ ينعقد العقد ما داǅ المƽوƯ لǅ يحدد الƛمǏǄƵ Ǉ اƵتƕار                  

ƻƿوا ƱرƬ ǏǄƵ ƾǄالعقد مع ǇاǇمƛǄل Ưوƽو تقدير المǋ5( و(.  

                                                 
1  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

S/dir, TALLON Denis, op.cit, p 67. 
2 - LE Règlement pour la régulation des relations contractuelles de la chambre du commerce 
internationale, Ibid. p 68. 

3  - ƭ ،ƾƕالسا ƴمحمد، المرج Ǉ56-55 حسني.  
4  - ƴمحمد، المرج Ǉحسني  ƭ ،Ǌسƽ56ن.. 
5  -،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƾاƨد الرƕƵ وري احمدǌالسن   ƭ381.  
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        ǇƵ الدولية Ɩقود التجارƵ ǑƼ Ǉمƛتحديد ال Ǐلƍ ةƼضاǗاƕ       ƻراùƱǕا Ǉيùƕ Ưاوƽالت ƾريƱ 
           ،ǉǚƵأ Ɩالمذكور ƘǙالحا ǑƼ واحد ƻرƱ Ǉم ǉوكذا تحديد Ɩدƿد     والمتعاùمكانية تحديƍ Ɣجان Ǐلƍ

 ýƕƿ تنƽيذ العقد، ƼانǊ يمكǇ لƱǖراƻ تقدير الƛمƕ ǇناƇا ǏǄƵ معايير أو ƵناƮر يتǁ               ǅمǇ الƺير وذل  
 Ǉمƛال ýمكانية جعƍ Ǐمعنƕ ،يذ العقدƽعد تنƕ اǌليƍ Ƴالرجوǚƕلتحديد مستق ǚƕاƿ.  

Ǐانƙال Ʊرƻال  
  قابلية الƙمǅ للتحديد

               ǅراƕƍ ǑǄت Ǒالت Ưاوƽة التǄمرح ǑƼ ةƮاƤ ǉتحديد ǅالدولية يت Ɩقود التجارƵ ǑƼ Ǉمƛال Ǉƍ
المƽتاƟ والنتاƜ  ( العقود الƮناƵية    أوالعقد، ǋذا ƕالنسƕة لǄعقود التǑ يكوǇ محǌǄا نقý التكنولوجيا          

يمر ƕمرحǄة المƽاوضاƼ ،ƘالƛمǑƼ     Ǉ ما يƭƤ الƛمƕ ǇاƵتƕارƬƍ       ǉكاýي   أ  تƛير ، والتǑƼ(  Ǚ Ǒ اليد 
       ƭالن Ɣالعقد وج ǑƼ Ǉر كركƕقا ويعتƕمحدد مس         ǑƼ ورƛي ýكاƬǗا Ǉير أƹ ،قاƕمس ǉوتحديد ǊيǄƵ

  ǎرƤǕالعقود الدولية ا             ǚƕاùƿ Ǉمƛا الǌيƼ Ǉيكو Ǒالت ،ƴضائƕǄل Ǒالدول ƴيƕقود الƵكعقود التوريد و 
   ƱǕا ýƕƿ Ǉتحديد مǄا             لùنمƍو Ǉمƛتحديد ال Ǉدوƕ العقد ǅراƕƍ ƻراƱǖل Ǉيمك Ǌار انƕتƵا ǏǄƵ ،ƻرا

جعƿ ǊǄاǚƕ لǄتحديد مستقǚƕ أو Ǚحقا، وذلƕ ǁاƵǙتماد ƕ ǏǄƵعƯ المعايير واǕسƩ الموضùوƵية              
  .كƛمǇ السوǑƼ ƾ اجý معيǇ أو اƵǙتماد ǏǄƵ الوǇƨ أو حجǅ محý التعاƿد

Ǘوƈ:  السوق ǅمƙ)Ʋة السلƬبور(  
 ƾƽد يتƿ ƻراƱǕالعقد  ا ǑƼ  ر          التجاريƬƌم ǏǄƵ Ǉمƛند تحديد الƵ تمادƵǙا ǏǄƵ Ǒالدول 

ƾ1(السو(   ( Bourse des marchandises) Ɣويج ،Ǉمعي ƣتاري ǑƼد وƿالتعا ýمح ƩƽلنǇأ  Ǉوùتك 
        ǏǄƵ عقدǄل ƾحǙ ƣتاريƕ Ǉمƛة تحديد الǄوسيƩأسا      ǅالذي يت ƾالسو Ǉمƛ اƽتǙاƾ      ýùƕƿ Ǉùم ǊيǄƵ 

ƻراƱالتا  أƕ ،ير محدد         العقدƹ Ǉمƛالحالة ال ǉذǋ ǑƽƼ Ǒنمالƍو      ǉتقدير Ǉيمك ،ǚƕتحديد مستقǄل ýƕاƿ 
  ƳالرجوƕǏلƍ  ƾالسو Ǉمƛ  Ƽ ،Ǝ  Ǉديƿالمتعا Ǉكا Ǉ           Ǉاùمƨو Ǉمعي Ǉمكا ǑƼ Ǉمعي ƾسو ǏǄƵ قاƽد اتƿ 

                ƾذكر السو ǏǄƵ رواƮتƿذا اƍ ار، أماƕتƵǙا Ǉعيƕ ذƤǕوا ƴƼالد Ɣو واجǋ ƾالسو Ǉمƛ Ǉمحدد كا
Ǉ والمكاƼ ،ǇانǊ يتǅ اƵǙتداد ƛƕمǇ السوƾ التǑ يتƼ ǅيǌا تùسǄيǅ محýù التعاùƿد                دوǇ تحديد الƨما  

                                                 
لمرجعية  يقƮد ƕمƬƌر السوƾ، السوƾ المالية لǄسƴǄ والتǑ يتǅ اƵǗماǌƕ ýا ǑƼ مجاý الƕيوƳ الدولية لǄسƍ ،ƴǄذ تكوǇ ا                  - 1

                   Ǉƕùسعار الƋدولة ك ýلك Ɩالتجار ƻرƹ اǋدرƮت Ǒالت ƘراƬالن ǑƼ تةƕاƛالعالمية ال ƘاƮورƕأسعار ال Ǐلƍ Ǉمƛتحديد ال ǑƼ
 Ƽ والسكرǑ                   ǅùƛ Ǉùوم ،ýة الوسائƼكاƕ اǌاتƕƛƍ Ǉيمك Ǒالمادية والت ƴائƿة الوƕاƛمƕ سعارǕا ǉذǋ رƕالدولية، وتعت ƴǄالس ƾسو 

    ƵǙا Ǒالعقد الدول ƻراƱǕ Ǉيمك        ƴراج ǁذل ýيƮƽت ǑƼو ،ǚƕمستق Ǉمƛا لتحديد الǌيǄƵ تماد :    ƴمحمد محمد، المرج ƔيƱƤال
 ƭ ،ƾƕ115الساǁوكذل ،:  

BLAISE Jean Bernard, op.cit, p 86-87. 
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                  Ǉاùالمك ǑùƼ ƾالسو Ǉمƛƕ تدادƵǙا ǁنذاƈ Ɣوج ƾسو ǅيǄالتس Ǉمكا ǑƼ Ǉيك ǅذا لƍ تري، أماƬمǄل
  .)1(عارǑǋ ǉ الساريةالذي يقضǑ العرƻ التجاري ƕاǇ تكوǇ أس

ديد الƛمƵ ǑƼ Ǉقود التجارƖ الدولية ƿد       ƹير أǇ اƵǙتداد واƵǙتماد ƛ ǏǄƵمǇ السوǑƼ ƾ تح        
يƛير العديد مǇ اƬǗكاƘǙ التƿ Ǒد تƌدي ƍلǏ نƬوƔ نƨاƵاƘ حوý الƛمƕ ǇيǇ اƱǕراǑƼ ƻ العقد،                
                 Ưùعƕ سعر ǇǙ ،ƴǄة السƮورƕ ǑƼ واحد ǅيو ǑƼ Ɩعة الواحدǄأسعار الس Ƙذا ما تعددƍ ةƮاƤو

نǊ يمكǇ  ألǑƼ ƔǄƱ نƩƽ السوǙƍ ،ƾ      الƕضائƿ ƴد يكوǇ متقƕǄا ǑƼ يوǅ واحد ƕتƛƋير مǇ العرƯ وا          
 أوتحديد الƛمǇ مƕ ǚƛسعر ƼتƠ الùسوƾ         وذلƕ ǁاǙتƽاǏǄƵ ƾ     اƬǗكاýلƱǖراƻ اƕǙتعاد ǋ ǏǄƵذا     

سعر ǌǄƽƿا، وƿد جرǎ العرƻ التجاري الدولǏǄƵ Ǒ اƵتماد أسعار ƕورƮة لندǇ مǚƛù كمùƬƌر                
ة الواردƕ ǏùǄƵ ƖعƯù الùسƴǄ    لتحديد الƛمǇ أو ƹيرǋا مǇ الƕورƮاƘ العالمية ǑƼ الƕيوƳ الدولي     

الرئيسية المتداولة، أما ƕالنسƕة لǌǄدƻ المرجو مƍ ýǚƤ Ǉحالة تحديد الƛمƍ ǇلǏ سعر الƕورùƮة               
  ƿيمة النقد، ƍذ يحƲƽ الƛمǇ المتǄƵ ƾƽيƿ ǏǄƵ ǊوƬ Ɩرائية معينùة Ǚ             رأو السوǋ ƾو لتحاǑƬ انǌيا    

  .)ƕ )2تقƕǄاƘ النقدتتƛƋر
  ف المتعاقدƔ بيǅ األطرايالƙمǅ اǗعتياد :ƙانيا

مƿƛ   ǑùƼ Ǉد يتǅ تنƽيذ العقد التجاري الدولƕ ǑيǇ اƱǕراƻ المتعاƿدƖ دوǇ أǇ يتǅ تحديد ال             
                 ǏùǄƵ Ǉمƛو الǋري وǋر جوƮنƵ Ɣياƹ Ǉم ǅƹالرƕ العقد ǇǚƱƕ Ǐلƍ ديƌي Ǚ ذاǋالعقد، و Ǉمت

ǑùƼ   دƴƼ الƛمƍ ǇلǏ المعامƘǚ الساƕقة ƕينǑƼ ǅǌ نƩƽ الùƕضاƵة و           احالوأ أǇ اƱǕراƿ ƻد     Ƶتƕارا
  ƩƽنƻروƲكد   )3(الƌذا ما تǋو ،            Ɩادùالم ƭن ýǚƤ Ǉم ƴضائƕǄل Ǒالدول ƴيƕينا لعقود الƼ يةƿاƽات ǉ

55 ǏǄƵ ƭتن Ǒأ والتǊن:  
 "                  Ǉùمƛ دùمنا تحديùراحة أو ضùƮ Ǉيتضم Ǉأ Ǉدو ƠحيƮ نحو ǏǄƵ ذا انعقد العقدƍ

ة Ƶدǅ وجود   الƕضائƴ أو ƕياناƘ يمكƕ Ǉموجǌƕا تحديدǉ، يعتƕر أǇ الƱرƼيƿ Ǉد أحاǙ ضمنا ǑƼ حال             
ùƕضائƴ  لنسƕة لùنƩƽ ال   ƕااتƽاƻǚƤ ǏǄƵ ƾ ذلƍ ǁلǏ السعر اƵǙتيادي الموجود وƘƿ انعقاد العقد            

Ɩالتجار Ǉم Ƴالنو Ʃƽن ǑƼة وǄƛمما ƻروƲ ǑƼ يعةƕالم."  
     ƕ Ǉيƕيت Ɩالماد ƭن ýǚƤ ǇمƋ         ǅǌانùمكƎƕ الدولية Ɩالتجار ýمجا ǑƼ Ɩدƿالمتعا ƻراƱǕا Ǉ

Ǉ اƵǙتيادي القائƕ ǅينǌما ǑƼ تعامƘǚ ساƕقة ǑƼ نƩùƽ الùسǄعة            ƍحالة الƛمǇ واجƔ الدƍ ƴƼلǏ الƛم     
             Ǒالت Ƙساƕǚو الم ƻروƲǄعا لƕوي تƱين Ǉمƛتحديد ال ǏǄƵ ƻراƱǕا ƘسكوƼ Ǒالتالƕ ،ƻروƲوال

                                                 
1 - ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƾاƨد الرƕƵ وري احمدǌالسن  ƭ376 ƭ ،ƾƕالسا ƴمحمد محمد، المرج ƔيƱƤ112 ، وال 
  .116رجƴ نƽسƭ ،Ǌ  الƱƤيƔ محمد محمد، الم- 2
3 - ƭ ،ƾƕالسا ƴد الحميد، المرجƕƵ الد احمدƤ 145.  
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           Ǉمƛتحديد ال ǁتر ǉادƽم Ǒضمن ƾاƽات ǏǄƵ ،ديةƿة التعاƿǚالع ƘƱأحاǏلƍ       ǑùƼ ýداوùالمت Ǉمƛùال 
Ɩ1(التجار(،  

 اƱǕراƻ المتعاƿدƖ يعنǑ وجود معامƘǚ ساƕقة جرƘ العادǌƕ Ɩا           ƕيǇ ي والƛمǇ اƵǙتياد 
                    Ǉيùƕ ƖادùƵ ǅتùت ǇمƛǄالممارسة ل ǉذǋالعقد، و Ǉمت ǑƼ Ǉمƛيحدد ال ǅل Ɩمر ýك ǑƼ Ǉمƛلتحديد ال

 تقوǄƵ ǅيǌما أساسا التجارƖ الدولية وتساƵد Ǉ   ǏǄƵاƱǕراƻ الذيǇ تتواƼر Ƽيǅǌ الƛقة واǙئتماǇ الǄذا      
ƿاǚƕ لǄتقدير يعنǑù اƵǗمùاùƕ ýالƲروƻ        تجارية ƕسرƵة تامة، Ƽترǁ الƛمǇ      القياƕ ǅالمعامƘǚ ال  

       Ƭ Ǉم Ǒالعقد والت ǅراƕƍ ǑǄت Ǒالت ƘساƕǚوالمƋ         Ǐلƍ دوا ضمنياƬد استرƿ ƻراƱǕا Ǉأ Ǉيƕت Ǉا أǌن
وجود معامƘǚ ساƕقة ǑƼ نƩƽ السǄعة وǑùƼ        (  الذي جرǄƵ ǎيǊ التعامý    يتƕƱيƾ الƛمǇ اƵǙتياد  

  Ɩوالتجار ƻروƲال Ʃƽن(            Ǉالمدي Ǉم ƴƼة الدƕوتحديد القيمة واج ƾƕالسا Ǉمƛƕ تدادƵǙا ǅيت Ǒالتالƕ ،
        ƕ ƾƕسا ýتعام Ǉديƿالمتعا Ǉيƕ Ǉذا كاƍ ǚƛمƼ ،اǌƕƋ   Ǉكا Ǉد   أƿ ماǋتادحدƵعة      اǄùر سƤǔيورد ل Ǉأ 

    Ǉمعي Ǉمƛƕ معينة       ،ƾير أسعار السوƺتƕ يرƺيت Ǉمƛƕ استمرارأوƼ      Ǉر دوƤǔعة لǄتوريد السƕ ýوǕا 
       ǉمعنا Ǉالعقد يكو ǑƼ Ǉمƛماذكر الǌقا    أنƽد اتƿ Ǉأ    Ǉمƛال Ǉيكو         ýùالتعام ǊùيǄƵ ǎرùو الذي جǋ

  .)ƕ)2ينǌما
   لمحü التعاقد الƬاǏƺالوزǅتقدير الƙمǅ علƈ Ǎساس الحجم ƈو  :ƙالƙا

   ƋجǄد تƿƻراƱǗا   Ɩدƿالمتعا           ǇمƛǄل ǅǋتحديد ǅدƵ حالة ǑƼ الدولية Ɩقود التجارƵ ýمجا ǑƼ
 ƍلǏ تقدير الƛمǏǄƵ Ǉ أسùاƩ حجƵ          ǅùدǅ تحديدƕ ǑƼ ǉنود العقد الذي تƕ ǅينǅǌ        أوýƕƿ تنƽيذ العقد    

               Ǉمƛùتقدير ال Ǉيكو ǅƛ Ǉد، ومƿالتعا ýمح ƴضائƕال Ǉƨالمقدمة، أو و ƘدماƤوال Ɩƨالمنج ýماƵǕا
    Ɩƨالمنج ýماƵǕا ǅحج Ʃأسا ǏǄƵ            ،ةǄستعمùالم ƴǄسùكمية ال Ǐلƍ رƲالنƕ ǁا وذلǌمن ƇاǌنتǙند اƵ 

 واƵتمادا ǏǄƵ الƛمǇ الùساƾƕ أو المعمùوǊùƕ ý لùǌذǉ             ،المواد والوسائý المستعمǄة ǑƼ انجاǋƨا    
                 Ǉمƛùو الùǋ Ǐمعنƕ اǌǌƕاƬت Ǒالت ƴاريƬة المƼكا ǑƼ الممارسة Ǒǋ ƖادƵ Ǉتكو Ǒو الت ،ýماƵǕا

ƳروƬمǄل Ɯالنموذ Ʃƽن ǑƼ Ʃالممار  Le marché est dit "sur série de prix")3(ǁكذل ،ƕالنسƕ  ة
 لعقود الƕناƇ الدولƼ ǑاǇ تقدير الƛمǇ الƤاƕ ƭاƵǕماý اǗضاƼية التǑ لǅ يتǅ تحديد ƿيمتǌا ǑƼ العقد               
                 ǑƼ ǚƮأ Ǌƕ ýو معموǋ يعة العقود الدولية و ماƕƱو ǏƼو ما يتناǋا، وǌقا لحجمƼا وǋتقديرƕ Ǉيكو

                                                 
1  -ƭ ،ƾƕالسا ƴمر، المرجƵ محمد ǑǄƵ 103 وليد.  
2  - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƾاƨد الرƕƵ وري احمدǌ377 السن.  
3  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

BENABENT Alain, op.cit, p 24. 
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 واǗنتاƜ نƩƽ الƕ ƇǑƬالنسƕة لعقود المƽتاƟ    ()1(لتǑ تعتمد ǏǄƵ الƛمǇ الجƨاƵ    ǑƼقود الƕناƇ الدولǑ ا   
، لǌذا تǅ الǄجوƍ ƇلƱ Ǐريقة أƤرǑƼ ǎ تحديد الƛمǇ ولǄتǑƼ(            ǏǄƵ ƔǄƺ اليد وƵقود نقý التكنولوجيا    

 والتcost&fee )2(،  ǑمƬكǄة التحديد الجƨاǑƼ لƛǄمǇ، والتǑ أǄƵ ƾǄƱيǌا ǑƼ مجاý العقود الدولية            
دد Ƽيǌا الƛمǇ النǌائƵ Ǚƍ Ǒند نǌاية مراحý تنƽيذ المƬروƳ محý التعاƿد، مما يحقƾ ميǙ                Ɩƨù يتح 

              Ɩƨùالمنج ýاùمƵǕا ǅالحقيقية وحج Ƙحتياجاǚقا لƼيذ العقد وƽتنƕ ةƮاƤال ƻوالتكالي Ǉمƛتحديد ال
 ذƍحقيقة، وǋذا ما ǋو معموƵ ǑƼ Ǌƕ ýقود المƌسساǑƼ Ƙ حالة Ƶدǅ تحديد الƛمǇ مسƕقا ǑƼ العقد،                 

   ƇجوǄال ǅيتǏلƍ    ǏǄƵ ǉتقدير Ʃأسا   ǅحج ýماƵǕال ا       Ǌƕ ƘǄمƵ ذا ماǋو ،Ɩƨمنج Ǌùرتƿة   وأùالمحكم 
مýƕƿ Ǉ  التحكيمية الƕريƱانية ǑƼ القضية التƵ ǑرضǄƵ Ƙيǌا والتǑ لǅ يتǅ تحديد الƛمǑƼ Ǉ العقد               

ǏùǄ  نجƼ ƖƨانǊ يتǅ تقدير الƛùمƵ Ǉ     اƱǕراƻ المتعاƿدƖ، وما داǅ أǇ اƱǕراƻ راضية ƕاƵǕماý الم        
  .)ƕ )3عد اǇ تƵ ǅرضǌا ƹ ǏǄƵرƼة التجارƖ الدوليةأساسǌا

             Ǐلƍ ƖالعودƕƼ ،ƴضائƕǄل Ǒالدول ƴيƕكعقد ال ǎرƤǕالعقود التجارية الدولية ا ƭƤيما يƼ أما
      Ɩالماد Ǉينا نجد أƼ يةƿاƽ56ات              Ǉƨوùال Ʃاùأس ǏùǄƵ ǁوذل Ǉمƛمكانية تقدير الƍ ǏǄƵ كدƌا تǌمن 

 أƱراƻ العقد لƛǄمǑƼ Ǉ متǇ العقد، وذلǑƼ ǁ الƽقرƖ الƛانية           الƮاǑƼ لƕǄضائǑƼ ،ƴ حالة Ƶدǅ تحديد     
Ǌان ǏǄƵ ƭتن Ǒا والتǌمن:  

  " الوǇƨ الƮاǑƼأساƩ يحسƔ الƛمǏǄƵ Ǉ الǁƬ حدد الƛمǇ حسƔ وǇƨ الƕضائǑƽƼ ،ƴ حالة ƍذا"
     Ǉم ǑƼاƮال Ǉƨر الوƕويعتƩسǕا    Ǒية التƵذ الموضوƤƌت      Ǉمƛùار لتقدير الƕتƵǙا Ǉعيƕ 

، ويتوƻƿ تقدير الƛùمǋ      ǇناǁƬ ǁ حوý الƛمǇ واجƔ الدƴƼ      أو اƱǕراǑƼ  Ǉƻ حالة Ƶدǅ تحديدǉ م    
                 Ǉوùيك ƚùحيƕ تحديدا واضحا ǉتحديد Ɣذ يجƍ ،دƿالتعا ýلمح ƾيƿالتحديد الد ǏǄƵ الحالة ǉذǋ ǑƼ

 تساƵد أǇ لǌا اƤǕيرƖ مǋ ýƛذǉ أǇكتحديد الكمية محý التعاƿد ǏǄƵ اƵتƕار   مانعا لǄجǌالة الƽاحƬة،    
  ǏǄƵتقدير  ǄƵ Ǉمƛال   ǏƩا    أساǌة وكميتƵضاƕǄل ǑƼاƮال Ǉƨذا،  )4( الوƍو   Ǉكا ƻراƱǕود    اùقƵ ǑƼ 

                                                 
 .ƭ112 . 1996 النǌضة العرƕية، القاǋرƖ، رنولوجيا، دا الدولة لنقý التكدƟǚƮ الديǇ جماý الديƵ ،Ǉقو -  1
2 -                ƖرƬاƕالم ƻتكاليǄل ýوǕا ،Ǉسميƿ Ǐلƍ العقود الدولية ǑƼ Ǉمƛال ǅتقسي ǅريقة يتƱال ǉذǋ ǑƼ Coste   Ƙاماƨلتǚل Ǒانƛوال 

 ǊيǄƵ ƾǄƱالتجاري وي Ơƕا الرǌليƍ اƼتة مضاƕاƛال fee ǏǄƵ ƴيƿالتو Ƙƿير وƤǕذا اǋ تحديد ǅيت ƚحي ،    ǅتùا يùينمƕ ،دùالعق
الƬرƿاوي : عمǄياƘ الƨǚمة لتنƽيذ التƨاماتǑƼ ،Ǌ ذلǁ أيضا راجƴ       تحديد التكاليƻ المƕاƬرƖ وƼقا لما يقدمǊ المتعاƿد Ʊواý ال        

محمود سمير، التحكيǑƼ ǅ العقود الدولية لǘنƬاƇاƘ، مجǄة اتحاد الجامعاƘ العرƕية لǄدراساƘ والƕحوƚ القانونية، العùدد                
ǋالقا ،ƚالƛال ،Ɩ1996ر ƭ ،13. 

3  -ǁذل ǑƼ رƲان :  
Affaire CCI, n°3790, sentence rendue en 1983, Voir PANAYOTIS Glavinis, op.cit, p 75.  

4  - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،Ǐموس Ǒحسن ƔالƱ 75. 
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 ǋ ǑƼذǉ الحالة    ƎƼنǅǌ،   يعتمدوǄƵ Ǉيǌا لتقديرǙ ǉحقا    أسƩالتجارƖ الدولية لǅ يحددŃ الƛمǇ ولǅ توجد        
  ǅǋǅتماما        أما Ǉمƛر الƮنƵ Ɣياƹ وǋ ƾƱأو من          ǇùƵ العقد Ƙسكوƕ Ǉالقانو ǑƼ ǊيǄƵ ƠǄƱƮما ي 
Ǉمƛذ  ،)1(الǋ ǏǄƵا   وƩساǕا لتقديراǌيǄƵ تمادƵǙا Ǒƺƕين Ǒالت Ɩالمعايير الوحيد ǇاƼ    Ǒùǋ Ǉمƛùال 

     ǅوكذا حج ƾسعر السوýماƵǕد            اùƿالتعا ýùوكمية مح Ǉƨوƕ ǁستعانة كذلǙالعقود وا Ưعƕ ǑƼ 
    ǁوذل ،Ǉمƛأساسالتقدير ال   Ǉأ م  ýنقاذجƍ     رƲالنƕ ديةƿة التعاƿǚالع Ǐلƍ     Ɩيرƕالقيمة المالية الك   Ǒùالت

ǚمح Ǉالدوليةتكو Ɩقود التجارƵ ǑƼ ƇاƼوǄل .  
Ƙالƙال Ʊرƻال  

ǅمƙتحديد ال Ǐƺ ير طبيعة العقدƙƉت  
 وتعمǏǄƵ ý تجùسيدǋا، نجùد مùƕدأ         مǇ المƕادƏ التǑ تقوǄƵ ǅيǌا Ƶقود التجارƖ الدولية       

        Ɩدƿالمتعا ƻراƱǕا ǅتقو ǊلǚƤ Ǉالمعاوضة الذي مƕ       Ǒدولùالعقد ال ǑƼ ةǄƕالمتقا ƘاماƨلتǙا Ǉياƕت
Ƥذيƕ ǇعيǇ اƵǙتƕار الƮعوƕاƘ التƿ Ǒد تعترƯ التنƽيذ الحسǇ لƕنود العقùد،            ƈالƛمǇ،  وكذا تحديد   
  ƵناƮر مƤتƽǄة   مǋ ýƛذǉ العقود تمتد لƽترƱ ƖويǄة، ƍلǏ جانƔ ذلƿ ǁد يتضمǇ العقد            أýƵǇ اƵتƕار   

مƬ Ǉانǌا أǇ تƌدي ƍلǏ تحديد الƛمǇ لكý منǌا وحسƕƱ Ɣيعة اƵǕماý كذلƕ ،ǁالتùالƕƱƼ Ǒيعùة                 
نǌا أǇ تƛƌر Ʊ ǑƼريقة تحديùد       Ƌ، مƕ ،(  Ƭ ǇسيƱ، تƱوý مدƖ تنƽيذǉ أو تكوƮƿ ǇيرƖ       مركƔ(العقد

الƛمǇ مǇ حيƚ جعƛ ǊǄمنا ƛاƕتا أو ƛمنا متƺيرا، كما أننا سنتعرƍ ƯلƵ ǏùنƮùر الƛùمƹ Ǉيùر                    
  .التمييƨي ƕيǇ الƕƨائǇ أو المتقدميƕǗ Ǉراǅ العقود الذي ǌƲر ƕتƱور المناƼسة ǑƼ العقود الدولية

Ǘوƈ: ا ǅمƙالƖابƙل  
      ǏǄƵ Ǉمƛال ƴƼدƕ ǅاƨلتǙوي اƱقود           ينƵ ǑƼ ýو الحاǋ كما ǊيǄƵ ƾاƽتǙوا ǉتحديد ǅد تƿ Ǌان

 يتǅ تحديد الƛمƽƮƕ Ǉة     ƍذ،  )Ƶ)2قود الƕناƇ الدولǑ وƵقود المƽتاƟ واǗنتاǑƼ Ɯ اليد       نقý التكنولوجيا،   
 أƕǇتة ƕاƵتùƕار    Ƶامة منذ الƕداية أي Ƶند مرحǄة المƽاوضاƘ، وتكوƿ Ǉيمة المƸǄƕ المتǄƵ ƾƽيƛ Ǌا            

 أو، مƴ التحƬ ǇƋƬƕ ƲƽروƱ تƺير العمǄة  un prix forfaitaire  الجƨاǑƼدلتحديا Ʊريقة تحديدǋ ǉو
أǇ تƌدي ƍلǏ مراجعة الƛمǇ وǋذا نƲرا لضƤامة ƿيمة العقود الدوليùة            حدوƚ حاƘǙ مƬ Ǉانǌا     

ýماƵǕا ǅتقدƕ تدريجيا Ǉا يكوǌعƼدƼ Ǒالتالƕ)3(.   
                                                 

1 -                 ùال Ǉأ Ʃأسا ǏǄƵ التكنولوجيا ýقود نقƵو Ǒالدول Ƈناƕالحالة العقود الدولية كعقود ال ǉذǋ Ǉم Ǐنƛتست      ǉذùǋ ǑùƼ Ǉمƛ
  اƤǕيرƖ يتǅ التƽاوǄƵ Ưيýƕƿ Ǌ تنƽيذ العقد ومǙ ǅƛ Ǉ نكوǇ أماƹ ǅياƵ ƔنƮر الƛمǑƼ Ǉ العقد

2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴاليد، المرج ǑƼ Ɵتاƽلعقود الم Ǒالقانون ǅاƲمار، النƵ وƬ31 معا. 
3 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ، ƖيرƮوجمعة سعدي نƕ 193ǁكذل ƴراج ،:  

BOON Jean-Albert & GOFFIN René, Les contrats "clé en main", Editions MASSON, 2eme 
édition, Paris, 1987, p 94.  
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Ǉ الƛاƘƕ مǇ اǕساليƔ التǙ Ǒ تحمƱ ǑƼ ýياتǌا مƬاكƿ ýانونية           ويعتƕر أسǄوƔ تحديد الƛم   
يùة العمǄيùة    ǏǄƵ اƵتƕار انǊ يتǅ تعييǇ وتحديد الƛمƕ Ǉالكامý حيƕƍ Ǉراǅ العقد، كما انǊ مǇ الناح              

نǊ يتعرǏǄƵ ƻ المƸǄƕ المتǄƵ ƾùƽيǊù        أالƛمǇ الƛاƘƕ يكوǇ أكƛر مǚئمة لƕƨǄوǇ أو المتعاƿد Ʊالما          
   Ƽدƕ ǅقا والذي يقوƕة             مسùالدولي ƘاƵروƬالم ƨيǌقود تجƵ ǑƼ ǚƛمƼ ،Ǌƕ ƇاƼالو ýاج ýوǄند حƵ Ǌع

 Ƶندما تكوǇ الƕضاƵة محý التعاƿد متǄƵ ƾƽيǌا ومتǏǄƵ ƾƽ تسǄيمǌا ǑùƼ وƘùƿ               وƵقود التوريد 
               Ƙùƕاƛ Ǉمƛ Ʃأسا ǏǄƵ ǅǌاتƇاƱعƕ يتقدموا Ǉأ ƖادƵ ǇيƮƿالمتنا Ǉم ƔǄƱتري يƬالم ǇاƼ ،يرƮƿ

ƵرضǊ الƕائƴ أو المورد ƛاƹ Ƙƕير ƿاýƕ لǄتƺيير، وذلƮƕ ǁرƻ          ومحدد، وƵندئذ يýƲ الƛمǇ الذي      
، ويùرǎ   )1(التƺيراƘ المتوƿعة ǑƼ اǕحواý اƿǙتƮادية المƛƌرǏǄƵ Ɩ الƛùمǇ        النƲر ǇƵ التقƕǄاƘ و   

  : ƱƵية نعيǅ حوý الƛمǇ الƛاƘƕاǕستاذ
تƽضǊǄ العديد مǇ الحكوماƵ Ƙنùد ùƿƍدامǌا        ) الƛمǇ الƛاƘƕ (أǋ Ǉذا النوƳ مǇ اǕسعار      " 

Ǘ                  Ǉùم ƔوǄùسǕذا اǌذا لما لǋو Ƙƕاƛال Ǉمƛال ƾƼد وƿتار التعاƤما ت ƖادƵ ذƍ ،العقود الدولية ǅراƕ
ومǇ أǋ ǅǋذǉ المƨايا نذكر أǇ اƵǙتماد ǏǄƵ الƛمǇ الƛاǑƼ Ƙƕ العقود الدولية مùƬ ǇانǊ أǇ                 مƨايا،  

Ǉ جùǌة   يساƵد الحكوماƘ و المتعاƿديǇ الدولييǇ مǇ أƵداد ميƨانياƘ المƬروǋ Ƴذا مǇ جǌة، وم            
               Ǐùلƍ ǇوƌùجǄي Ƙùƕاƛال Ǉمƛال Ʃأسا ǏǄƵ ǅǌاتƇاƱعƕ Ǉيتقدمو Ǉالذي Ǉوالمقاولي Ǉالموردي ǎرƤأ

         ،ƻروƲال Ɣƕسƕ ةƽǄالتك Ɩيادƨ ƘǙة احتماǌلمواج ǅǋأسعار ƯروƵ ǑƼ Ɩيادƨال      Ǉمƛùال Ǉا أùكم
ƕعƯ المƤاƱر الناجمة ǇƵ المناƼسة الƬùديدǑùƼ Ɩ         ) مقدǅ العƱاƇ (الƛاƘƕ يحمý لƱǄرƻ اƤǓر     

  ǅتقدي                Ɵاùƕأر Ǉماùض ƴùعقد مǄادية لƮتƿǙا ƘاƕǄة التقǌية لمواجƼكا Ǉتكو Ǚ دƿ سعار، وكماǕا
  ."منƽƮة

أما ƕالنسƕة لǄعقود التجارية الدولية اƤǕرǎ كعقد الƕيƴ الدولǑ، وƤاƮة التǑ تكوƼ Ǉيùǌا          
                  ýùƛم ǑƽƼ ǁلذل ،ǊدمƵ Ǉم Ǉمƛال Ǒوتƕƛ ƭƤيما يƼ ýكاƬƍ ير أيƛت ǚƼ ǎالمد ƖيرƮƿ يذƽالتن Ɩمد

ǋ                 ǑقǄتري أو المتƬالم ǏǄƵ ǅاƨراحة التƮ يحدد ƱرƬ ǏǄƵ العقد ǑƼ ƭالن ǅما يت ƖادƵ العقود ǉذ
         ǅأسعار مقد ǊيǄƵ Ǉما تكوƕ محددا Ǉمƛال ƴƼيد Ǉدمة أƤǄة معينة      لƕنسƕمحدد و Ƙƿو ǑƼ دمةƤ2( ال( ،

 ýوǄة حƲلح ǊعƼد ýاج Ǉد مƿالمتعا Ǒالحقيق Ǉمƛال ýƛيم Ǉمƛذا الǋيذ العقدأوƽوتن ǊǄج.  
  

                                                 
1  - ƘاƵروƬم ƨيǌوتج Ǒد الدولƿالتعا ،ƚحوƕو ƾائƛوالعقود الدولية، و Ƙماراƛستǚة القانونية لƵالموسو ،ǅية نعيƱƵ 

  :، راجƴ كذل10ǁالمرجƴ الساƭ ،ƾƕ ، )ضماǇ المستحقاƘ(التنمية 
MEZGHANI Ali, op-cit, p 273. 

2  - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑƼالعو ƻاƱƵ Ǉƕ Ÿد اƕƵ Ǉƕ ƠالƮ 223.  
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   الƙمǅ المتƸير:نياƙا
، ذلǁ يعنƵ Ǒدǅ تعييǇ Ǉ الƛمǇ متƺيرا  وǇƍ اƬǙتراƵ ǑƼ Ʊقود التجارƖ الدولية ǏǄƵ أǇ يك        

مقدارǉ ومǅƛ Ǉ يتǅ اƿǙتƮار ƕ ǏǄƵياǇ أƬكاý تحديدǙ ǉحقا وƮùƕورƖ تدريجيùة سùواƇ وƼقùا                  
جعùة الƛùمǇ     اƿǙتƮادية، واǋ Ǉذǉ الحالة تƤتǇƵ ƻǄ مرا       Ƙلمراحý تنƽيذ العقد أو تƕعا لǄمتƺيرا     

والتǑ سيتǅ دراستǌا Ǚحقا، كوǇ المراجعة يمكǇ العمǌƕ ýا ǑƼ جميƴ العقود التǑ يكùوƼ Ǉيùǌا                 
  .الƛمƛ Ǉاƕتا أو متƺيرا

يعنǑ تƺيرǉ تƕعا لƛǄمǇ الحقيقǑ والǑǄƮƽ لƵǖماý التǑ سيجرǎ تنƽيùذǋا،           ƼالƛمǇ المتƺير   
 جدوƛǏ  ýمǇ يكوƕ ǇاƵǙتماد ǄƵ   وكذا ƕتƺير حجǅ الƕضاƵة محý التعاƿد وƕƱيعتǌا، والتƺير ǑƼ ال         

 أو حسƔ الوحداƕ ،ƘالتالƼ ǑالƛمǇ سيǑƱƺ كƽǄة كƵ ýùمýù            ةأو ƿائمة اƛǕماǇ التǑ تكوǇ جƨاƼي     
   Ƽذ وƽحيا      مقرر أو منƕا رƬامǋ Ǌل ƴيوض Ƙƿالو Ʃƽن Ǒ)1(         Ǉùا مùنǋ دƿأو المتعا ǇوƕƨǄل Ǒƽويك ،

            Ǒا التǌيعتƕƱا وǌة أو حجمƵضاƕكمية ال Ǉوم ýماƵǕدد اƵ Ǉكد مƋالت     Ǉوùكذا يكǋا، وǋيذƽتن ǅت
  .)2(نǊ يساƵد الƕƨوǏǄƵ Ǉ مراƕƿة الƛمǇ الحقيقǑأأكƛر ƕساƱة لتقدير ƛمǇ متƺير و

      Ʊƕير يرتƺالمت Ǉمƛال Ǉأحياناكما أ          ƘùƽǄتƤا اùمǌم Ǒذا يعنǋالعقدية المحققة، و Ɲالنتائƕ 
ýكاƬأ    Ǉمƛير ا            تحديد الƺيت Ǉأ Ǉيمك Ǐمعنƕ ،Ǉمƛال ƯƽƤ ƱرƬ ǏǄƵ ǉƇاحتوا Ǉيمك ǊانƼ  ǑƼ Ǉمƛل

                ýكاƬƍ ير أيƛي Ǚ ýكƬƕو ،ƳروƬالم ǁلذل Ɩالمقرر Ɩالمد Ƈاǌانت ýƕƿ Ǌمن ƇاǌنتǙيذ العقد واƽحالة تن
كوǇ النتائƝ المحققة كانƘ أƼضý مǇ التǑ تǅ اƬǙتراǄƵ Ʊيǌا ǑƼ العقد ǋذا مǇ جǌة، ومǇ جùǌة       

             Ƌد أو تƿالمتعا ƨذا تجاوƍ اǌضƽƤ أو Ǌتƕنس ƴƼرƕ ǁير وذلƺيت Ǉمƛال ǇاƼ ǎرƤأ      ǅùا تùم ǏǄƵ رƤ
                 Ǒùǋة وùالدولي Ɩارùقود التجƵ ǑƼ Ɩوارد ƱروƬوال ƘǙالحا ǉذǋ ýƛالعقد، وم ǑƼ ǊيǄƵ ƾاƽتǙا

  Ƌالت ƘراماƺǄل ýƕالمقا            ǅراùاحت ǅدƵ Ɣƕسƕ العقد Ɣموجƕ ƾيƕƱتǄة لǄƕنية القاƽال ƘاƇاƨيرية أو الجƤ
ǊاماتƨلتǙ دƿ3(المتعا(.  

  ة الƙمƷ ǅير التمييزي بيǅ الزباƙ: ƬƻǅƏالƙا
  ƘƋانونية           لجƿ دƵواƿ ƴوض Ǐلƍ اد الحرƮتƿǙا Əادƕمƕ ذƤƋت Ǒالت ýالدو Ǉالعديد م  ýتحم 

                 Ǉيùƕ ƨالتميي ǅدƵ ƖدƵاƿ د نجدƵالقوا ǉذǋ Ǉيƕ Ǉالعقود، وم Ǉميدا ǑƼ ائيةƨج ƘاƕقوƵ اǌياتƱ ǑƼ

                                                 
1  - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑǄƵ 155 جواد محمد. 
2  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

PANAYOTIS Glavinis, op.cit, p 73. 
3  - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑǄƵ 156 جواد محمد.  
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 الƕƨائǑƼ Ǉ مجاý الƛمƕ ،ǇمعنǏ أǇ الƛمǇ يكوǇ واحدا أماǅ كý المتقدميǇ لǄتعاƿد ǑƼ               المƬترييǇ أو 
 ƩƽعةنǄالس Ʃƽون ý1(المجا(.  

Ǚƍ أǇ الƽƮة ƹير التمييƨية لƛǄمǙ Ǉ يمكƵƍ Ǉمالǌا ǑƼ جميƵ ƴقود التجùارƖ الدوليùة،                
               Ǌنعة لƮم Ƙمنتجاƕ تريƬالم ƨيǌة أو حالة تجƕيعة مركƕƱ Ƙعقود ذاƕ مرǓا ƾǄندما يتعƵ ةƮاƤ

ùƵدƖ الùساƕقة،    ، ƹير انǋ Ǌناƕ ǁعƯ مǇ العقود الدولية التǑ يمكǇ تƕƱيƼ ƾيùǌا القا             )ƮƤ)2يƮا
           Ƙوتوريد منتوجا ƨيǌتج ǏǄƵ والقائمة أساسا Ǒالدول ƴيƕقود الƵ ýمجا ǑƼ ةƮاƤو   Ǒائعة والتƬ 

   ،Ǌائنƕƨل ƴائƕا الǌيǄƵ ǇǄا            يعùǌيعƕ ƖادƵƍ ýاج Ǉم Ƙمنتجاƕ ƾǄتتع Ǒقود التوريد التƵ ƭƤيما يƼو  
تحمýù  نǌا أƋ Ǉ، مƬ Ǉ( D.E.M )والتǑ يǄƵ ƾǄƱيǌا اDUBISSIO.M  ƟǚƱƮوحسƔ اǕستاذ 

                 ǉذùǋو ،ýضùƼأ ƱروùƬ Ƙذا ǇماƛƋƕو Ǉائƕƨال Ǐلƍ Ƙالمنتجا Ưعƕ ƴيƕ ǏǄƵ ƨǌالمورد أو المج
العقود تنƔƮ أƕ ǏǄƵ ǚƮيƴ التجǌيƨاƘ المƮƮƤة مǇ اجƵƍ ýادƕ Ɩيعǌا مýùƕƿ Ǉ المƬùتري،                

، كما ǋو الحاý    أƤرǎ دمجǌا مƴ مواد     أو ƕعد تحويǌǄا    وƍنما ƬراǋƇا   أƛناƇ اǕولǏليƬ ǑƼ ƩكǌǄا    
و الƮناƵاƘ اǙلكترونية، ƼالمƬتري Ǚ يعتƕر المستǁǄǌ النǌائǑ لǄمنتوƜ         أالسياراƕ  ƘيƵ ǑƼ  ƴقود   

Ǆعد تحويƕ ية أوǄƮǕا ǊتƺيƮ ǏǄƵ Ƈسوا ƴيƕال ƖادƵǗ نماƍد وƿالتعا ýمحǊǊƕأو تركي .  
             Ưاوƽالت ýمح Ǉتكو Ɩمحدود Ɩترƽا لǌرامƕƍ ǎيجر ƴيƕال ƖادƵƎƕ قةǄالمتع ƨيǌقود التجƵ Ǉƍ

 ،Ǉديƿالمتعا Ǉيƕ              ǑƼ ة الحاسمةƱر النقƕالذي يعت Ǉمƛسيما الǙ ديةƿالتعا ƱروƬال ƴجمي Ǉتعيي ǅذ يتƍ 
          ǊيضƽƤالذي سيتقرر ت ǑساسǕا Ǉمƛال Ƙيƕƛتƕ Ǉيقومو ƻراƱǕا Ǉالعقود، كو ǉذǋ    ƘاùكميǄعا لƕت 

، وǋ ǑƼذǉ الحالة الƛمǇ يƤتƻǄ مǇ حيƚ نسƕة التùƽƤيƯ التǑù يمكǇù أǇ                المتعاƿد ǄƵيǌا سنويا  
المƬتري ǇƵ مƬتري Ƥƈر، كوǇ نسƕة التƽƤيƯ الممنوحة لǄمƬتري الùذي سùيعيد             يستƽيد منǌا   

، )3(دùƱƍ ǑƼ ýƤار الƕيƴù المجùرد   ƕيعǌا سيتجاوƨ ما يتقرر لǄمƬتري ǑƼ العقود اƤǕرǎ التǑ ت       
       Ʃùƽن ǑùƼ عةǄسùال Ʃƽنùة لƽǄتƤم Ǉماƛأ ýماƵƍ ýǚƤ Ǉم Ǉيƕتت ǇمƛǄية لƨة التمييƽƮالƼ Ǒالتالƕ

 يùتùƼ ǅرƍ     Ưذ،  يǇ يتقدموƍ ǇلƬ ǏراƇ نƩƽ السǄعة وƕنƩƽ الكميùاƘ        الƲروƻ وƕيǇ الƕƨائǇ الذ   
، )4(وƕعيدǇƵ Ɩ اǕسƩ التǑ تقوǄƵ ǅيǌا المناƼسة الحرƖ لƮالƵ Ơميýù دوùƤƈ Ǉر              تمييƨية   أسعار

 جǄيا ƕالنسƕة لƕƨǄائǇ الذيǇ لǅǌ الƽƮة الحƮùرية          Ƶ ǑƼقود التجارƖ الدولية    وتǌƲر ǋذǉ الممارسة  

                                                 
1  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

FONTAINE Marcel, op.cit, p571. 
2  - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑǄƵ 156 جواد محمد.  
3  - ƭ ،Ǌسƽن ƴ157 المرج.  
4  - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƻريƬ177 كتو محمد ال. 
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Exclusivité   ركة المنتƬال ƴمحدد   م ƾسو ǑƼجة و        ƘضاùيƽƤالت Ǉùة مƮاƤ Ǉيدوƽيست ƇǙƌǌƼ ،
 أما ƕالنسƕة لǄعقود الداǄƤية وƕالنùسƕة        المتعǄقة ƕالƛمƹ ǏǄƵ Ǉير المتعاƿديǇ اƤǓريƘ      ،ǇواǙمتياƨا

              Ɩالماد ƭن Ƈاستقرا ýǚƤ Ǉم Ǉائƕƨال Ǉيƕ يƨالتميي Ǉمƛة الƽƮ رǌƲتƼ ائريƨالج ƴريƬتǄ6ل  Ǉم 
  .)1(سة ƕالمناƼ المتع03/03ƾǄاǕمر 

  
Ǐانƙالمطلب ال  

   الوƺاƅ بالƙمǏƺ ǅ عقود التجارƔ الدولية
 دوǇ التƱرƍ ƾلǏ نƲاǙ     ǅ يمكǇ دراسة الƛمǇ كعنƮر أساسƵ ǑƼ Ǒقود التجارƖ الدولية           

  العمǄياƘ التجارية الدولية التǑù     أǇتسوية المدƼوƵاǋ ǑƼ Ƙذا المجاý و المتعǄقة ǏǄƵ ،Ǌƕ اƵتƕار           
ǄيǇ اƿǙتƮادييǇ المتواجديǑƼ Ǉ الميداǇ تنƔƮ كǌǄا ƕ ǏùǄƵيƴù           يتǅ اƕرمǌا ƕيǇ مƤتƻǄ المتعام    

السƴǄ والƤدماƘ مýǚƤ Ǉ نƬاǑƱ التƮدير واǙستيراد، وكذا ƕƍراǅ العقود الƤاùƮة ƕالتوريùد              
 Ǒالدول Ƈناƕوال) ǎرƕالك ƴاريƬراحة       )المƮ Ǉمƛتحديد ال ýǚƤ Ǉوم ،      ǑùقǄتري أو متƬùالم ǏǄƵ

  .سعار المقدǅ لƤǄدمة ǑƼ الوƘƿ المحددالƤدمة أǇ يدƴƼ الƛمƕ Ǉما تكوǄƵ ǇيǊ أ
نǋ Ǌناǁ نوƳ مǇ العقود ǑƼ التجارƖ الدولية يتǅ التعاƿد Ƽيǌا دوǇ ذكر سعر محùدد                أƹير  

               ƭيƤالتراùƕ ةùƮاƤوالعقود ال ،Ơƕالر Ǉة مƕا نسǌليƍ اƼة مضاƽǄعقود التكƕ ةƼالعقود المعر Ǒǋو
ùƱرƾ  تالوƼاƕ ƇالƛمǇ يùستوجƔ ال    ƼالƮناƵية التǑ يتǅ النƼ ƭيǌا ǏǄƵ الƛمǇ وƾƼ نسƕة معينة،           

             Ƭ Ǉم Ǒوالت ǎرƤǕنود اƕال ǇƵ ميةǋأ ýتق Ǚ Ǒالت ƇاƼة الوǄمƵ Ǐلƍ ǁكذلƋ     ذكر Ǐلƍ ديƌت Ǉا أǌن
 التاǅ لكƍ ،Ƈ    ýùذ يحý أداƵ ǉƇند اǙنتǌا     )الƽرƳ اǕوƱ)  ýرƾ الوƼاƕ ƇالƛمǇ الذي ƿد يكوƍ Ǉجماليا      
      ǊيƼ ينةƕالم ƭوƮنǄقا لƼالعقد و Ǉم Ƈƨج     Ǉيمك Ǌير انƹ أǇ   سو ƇاƼالو ǅيت Ƈ      ǏùǄƵ ا أوùجماليƍ ا

                                                 
1 -                    Ɩرùقƽال ǑùƼ ǁùة، وذلƮاƤ التجارية ƘاƱاƬالعقود والن ýمجا ǑƼ الممارسة ǉذǋ ǏǄƵ ائريƨالج ƳرƬلقد أكد الم 

    Ɩالماد Ǉمر  6السادسة مǕا Ǉم  ǅƿالس 03/03  ر      Ǌان ǏǄƵ ƭتن Ǒالذكر والت ƻال ..." :      Ʃƽنùئة لƼير متكاƹ ƱروƬ ƾيƕƱت
،  ولقد اƵتƕر المƬرƳ اƕ ýǚùƤǗقاùƵدƖ الƛùمƹ Ǉيùر             ..."الƤدماƘ اتجاǉ الƬركاƇ التجارييǇ مما يحرمǅǌ مǇ المناƼسة       

              Ɩالماد ǑƼ ǁاد وأكد ذلƵ سة، كماƼمناǄل Ɩية ومقيدƼممارسة منا Ǉائƕƨال Ǉيƕ يƨر     7التمييùمǕا Ǉا       مùǌقرتƼ ǑùƼ ،Ǌسùƽن
الƤامسة ولكǑƼ Ǉ موضƤƈ ƴر أيǇ تكوǇ المƌسسة أو الƬركة المنتجة ǑƼ وضعية ǋيمنة، والتǑ تمارùƬ Ʃروƹ Ʊيùر                    
                     ýتعماùاس ýǚùƤ Ǉùم ǁùذل ǅùǌƽسة، ويƼالمنا ƴƼمنا Ǉم ǅǋمما يحد Ǉالتجاريي ƇركاƬال ǉاتجا ƘدماƤال Ʃƽئة لنƼمتكا

ƘحاǄƱƮئة"..مƼير متكاƹ ƱروƬ ƾيƕƱت."  
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كما يمكǇ أǇ ينǇ     ƭ العمý أو تسǄيمǊ مǇ الƕضائƴ     دƼعاƘ أƿساƱ وƍتاواƘ حسƔ ما يتǅ انجاǉƨ م       
 ǇمƛǄل ƾƕالمس ƴƼالد ǏǄƵ العقد ǑƼ–يذ العقد-مقدماƽتن ǑƼ Ƈدƕال ýƕƿ )1(.  

Ǉذƍ              ة اùة لقيمùجماليƍ Ǉد تكوƿ الدولية Ɩالتجار ýمجا ǑƼ Ǉمƛالƕ ƇاƼالو ƾرƱƼ    د أوùلعق
ƕالتقسيƱ وƼقا لǖجƨاƇ المنجƖƨ والكمياƘ المقدمة، لكǇ اƬǗكاý يƛور Ƶ ǑƼمǄة الوƼاƇ التǑ تتƛƋر              

الùƽرƕ)   Ƴسعر الƮرƍ،ƻلǏ جانƔ الوسائý المƤتƽǄة التǑ يتǅ الǄجوƍ Ƈليǌا لǄوƼاƕ Ƈقيمùة العقùد             
Ǒانƛد             )الùة الùيǄمƵ ƾتحق Ǐلƍ ديƌت Ǒالت Ƙالضمانا Ưعƕƕ ةƮاƤ ستعانةǙاƕ ǁوذل ،  ǇمƛùǄل ƴƼ   

) ƚالƛال Ƴرƽال(،                ǑùƼا وùدولي Ɩالمعتمد ýالوسائ ƾƼو Ǉيكو Ǉالدائ Ǐلƍ ǊعƼد ǅالذي يت Ǉمƛذا الǋو 
Ǉوالمكا Ǉماƨال ƚحي Ǉم ƴƼالد ƾاƱن Ǐمعنƕ محدد ƾاƱن) ƴƕالرا Ƴرƽال(.  
  

üاألو Ʊرƻال  
  عملة الوƺاǏƺ ƅ عقود التجارƔ الدولية

 ǏùǄƵ   -النقديùة –ƴƼ المƕالƸ المالية    يǏǄƵ ƔǄƺ التعامý التجاري الدولǑ ذيوƳ أسǄوƔ د       
              ǑƼ دƿالتعا ýيمة محƿ ýيƮتح ǑƼ المعتمد ƔوǄسǕوا ƩساǕا Ǉالمقايضة، الذي كا ƔوǄأس Ɣحسا
التجارƖ الدولية، ƼاƵǙتماد ǏǄƵ الدƴƼ النقدي يستوجƔ تحديد الƛمǇ والعمǄة التǑ يتǅ مǚƤ Ǉلùǌا               

 ومla clause de variation ǇلƮرƻ الدƴƼ وƵادƖ ما يضاƍ ƻليǌا ƬرƱ التحƲƽ مǇ تƺير سعر ا
Ʊالتقسيƕ أو ǑجمالǗا ƴƼالد Ǒǋدوليا و Ɩالمعتمد ƾرƱǄقا لƼو Ǌƕ ƇاƼالو ǅيت ǅƛ.  

Ǘوƈ: Ʋƺو الدƈ ƅاƺتحديد عملة الو  
       ƻرƮا أسعار الǌل Ưتتعر Ǒالت ƘاƕǄالتق Ǐلƍ رƲالنƕ   ةƵومتنو ƖديدƵ ƘاراƕتƵǙ   ةƮاƤ 

      Ǉم Ǒادية والسياسية والتƮتƿǙا ƘاƕǄالتقƕ     ةǄالعم Ɣذƕتذ Ǐلƍ ديƌت Ǉا أǌانƬ      اùامƨل Ǉùيمك Ǚو ،
Ǉ الƛمƵ ǑƼ Ǉقود التجارƎ     Ɩسمية ǑƼ الدولة، Ƽ   رƍحكاǅ السيƱرǄƵ Ɩيǌا مǇ جانƔ السƱǄاƘ النقدية ال       

          ƘدماƤوال ƴǄالس ǑارضƵ Ɣجان Ǉم ǅتماǋǙد اƬا ǏقǄرا يƮنƵ ýكƬالدولية ي    Ǉدوùيعتم Ǉوالذي 
يتعاƿدوǏǄƵ Ǉ تƨويد مƬروƵاƘ    يعتمدوǄƵ Ǉيǌا Ƶندما    ǏǄƵ أساسǊ لتحديد ƿيمة ǋذǉ اƤǕيرƖ، كما        

 رالتنمية Ǆƕ ǑƼداǇ تƤتǄƕ ǇƵ ƻǄدانǅǌ والتǑ يتعرƼ Ưيǌا سعر الƮرƻ اǕجنƍ ǑƕلǏù اǙنحùدا               

                                                 
1 -ƠالƮ  ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑƼالعو ƻاƱالع Ǉƕ Ÿد اƕƵ Ǉƕ 223ƴة راجƱالنق Ʃƽن ǑƼو ،:  

LEBOULANGER Philippe, « Les contrats entre Etats et entreprises étrangères: Recherche sur 
la protection de l'activité de l'Etat dans les relations économiques internationales », Thèse 
pour obtenir le grade de docteur de l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales de 
Paris (Paris2), option droit des affaires, Paris, 1982, p 140. 
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 Ƶ ǏǄƵمǄة الدƺƬ     ƴƼالǌانايرد    ƍلǏ جانƔ ذلǁ نجد أǋ ǇيƘƉ التمويý الدولية        ،)1(التقƔǄ المستمر و
  .)ƕ )2حاجة ƍلǏ تجǌيƨ مƬاريƴ التنمية ǑǋلتǏǄƵǑ اƵتƕار أنǌا تقوƿƎƕ ǅراƯ الǄƕداǇ ا

              ǑƼ يةǄƮǕا اǌقيمتƕا وǌعƼد ǅيت Ǒالعقد والت ǑƼ ƻراƱǕا اǋيحدد Ǒالت ƴƼة الدǄعمƼ Ǒالتالƕ
 ƼاƱǕراƻ مƨǄموƕ Ǉتحديد ƵمǄة الوƼاƇ واǙتƽاǄƵ ƾيǌا ýùƕƿ          ، واجƕة الوƼاƇ  السوƾ المالية الدولية  

Ƶ ƘمǄة الدƴƼ يجǏǄƵ Ɣ المتعاƿديǇ الوƼاǌƕ Ƈا ويجƔù           وǋ ǏǄƵذا اǕساƋƼ Ʃي كان     ،)3(تنƽيذ العقد 
ǌيǄƵ      أي و Ɣة الحساǄمƵ Ǉيƕ ةƿرƽالت ǅة  سيǄƔحتساǙ         اǌذات ƴƼة الدǄمƵ Ǉيƕو ، ƴƼالد Ɣواج Ǉمƛال 

–  Ǆية لǄعƽال ƖداǕاƴƼد-               ýùود نقùقƵ ýاùمج ǑùƼ ارùيƱكر الƕ Ǉƕ ƠالƮ ستاذǕا ǉكدƌذا ما يǋو 
     ƖمادǄقا لƼو ǁ14التكنولوجيا وذل   ƖقرƼ 3 Ǉقد   مƵ" رينو رومانيا "       ƴùƼد ǏùǄƵ قواƽات ƻراƱǕذ اƍ

  ƸǄƕ35م             ƴƼالد ƣند تاريƵ Ɩرنكورومانية الموجودƽال ƴƼالد Ƙياƿاƽار اتƱƍ ǑƼ ǑرنسƼ ǁرنƼ ǇيوǄم 
    Ɩقد    5المحدد، وأيضا المادƵ Ǉسيو" مƈ-كةǄية السعودية  الممƕالعر - "     ƻراùƱǕا اǌيƼ حدد Ǒوالت

ƴƼة الدǄمƵ)4(أي ت، و ýالمجا Ʃƽن ǑƼ   تاذùسǕد اùكƌي ƴƼة الدǄمƵ حديدBLANCO Dominique 
     ǏǄƵ Ɣيج Ǌان ǏǄƵƻراƱǕرا لوجود العديد            اƲذا نǋالة، وǌالج Ƴيد Ǚ يقاƿة تحديدا دǄتحديد العم 

كنùدي، ǋونكونƸù وكùذلǁ      ، ال اǕمريكǑمǇ العمƘǚ التǑ لǌا نƩƽ التسمية، Ƽمǚƛ نجد الدوǙر          
 تƤتƿ ƻǄيمتǌا ǑƼ السوƾ الماليùة، ومǅùƛ Ǉù يمكǇù              وǋذǉ العمƘǚ  الƣ... التونسǑ الدينار نجد 
ƻراƱǖود              لùعقǄل ǑùǄالعم ýالمجا ǑƼ Ɩالحالة وارد ǉذǋة وǄالعم ǑƼ ƱǄƹ ǑƼ Ƴوƿة   الوùالتجاري  
 (5) .الدولية

                                                 
1  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

RICHARD (E) Cave & JEFFREY (A) Frankel & ROUNALD (W) Jones, Commerce et 
paiements internationaux, Traduction de la 9eme édition américaine par Mireille Chiroleu-
Assouline, Editions DE BOECK, Bruxelles,  2003, pp 485-486.   

، الموسوƵة القانونية لǚستƛماراƘ والعقود الدولية، وƛائƾ وƕحوƚ، التعاƿد الدولǑ وتجǌيƨ مƬروƵاƘ نعيƱƵǅية  - 2
 .09المرجƴ الساƭ ƾƕ ، )ضماǇ المستحقاƘ(مية التن

3  - ،Ɩرǋالقا ،Ǒكر الجامعƽدار ال ،ƴيƕقد الƵ ،و السعدƕتا أƬ 2000 ƭ ،101.  
4  - ƭ ،ƾƕالسا ƴيار، المرجƱكر الƕ Ǉƕ ƠالƮ 220 Ɩالماد ƭن ǁكذل ƴركة 5، راجƬ Ǉيƕ ǅرƕالعقد الم Ǉم Cevital 

  .02، المǄحƾ رAstron ǅƿوƬركة 
 حوý التƬاǑƼ Ǌƕ تسمية العمƘǚ، والتǑ مƋƬ Ǉنǌا أǇ تدƕ ƴƼاƱǕراƍ ƻلBLANCO Ǐ تحǄيý اǕستاذ لǁ انƲر ǑƼ ذ- 5

ƴƼة الدƕة واجǄالعم ƱǄƹ ǑƼ Ƴوƿالو:  
Il faudra, bien évidemment, veiller a identifier la devise avec précision, car il y a 
plusieurs dollars (USA, Canada, Bahamas, Hong-kong), livres (Anglaise, Egyptienne, 
Libanaise), couronnes (Suédoise, Norvégienne, Danoise), dinars  (Tunisien),…ect, les 
confisions en pratique se produisent, voir BLANCO Dominique, Négocier et rédiger un 
contrat international, Editions DUNOD, 2eme édition, Paris, 1993, p 130. 
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ǅùǄƼ تùنǅƲ     اتƽاƿية Ƽينا Ƽيما يƭƤ نقƱة ƵمǄة الدƵ ǑƼ ƴƼقود الƕيƴ الدولǑ لƕǄضائƴ،              أما
أو الƛمƕ Ǉالرǅƹ مǇ اǋǕمية التǑ تمتاƨ       -العمǄة-د الوƼاǋ Ƈذǉ المسالة ولǅ تضƴ أحكاƤ ǅاƮة ƕنقو      

        Ƭƕ Ɩد موحدƵواƿ ƴة وضƕعوƮ Ǐلƍ يعود ǁذل Ɣƕوس ،ƇاƼة الوǄمƵ ا مسالةǌƕƋ راƲن ƴƼة الدǄمƵ Ǉ
     ýالدو Ưعƕ اǌرضƽت Ǒ1(لقيود النقد الت(           ùƼ سالةùالم ǉذǋ العقد ǑƼرƱ ǅƲين Ǉأ Ǉيستحس ǁلذل ، Ǒ

  ƍذا لǅ يوجد اتƽاƻǚƤ ǏǄƵ ƾ ذلƕ         ،ǁùعمǄة الƕائƴ   يتǅ الدƴƼ   أǇ وǙ ǅǋ يǌمǄوǇ ذلƵ ǁادƖ أو     العقد  
                Ǉيƕ قةƕالسا Ƙǚالمعامƕ أو التقيد ƻالعر Ǐلƍ Ƴالرجو Ɣوج ƇاƼة الوǄمƵ ةƱنق Ǉالعقد م ǏǄƤ ذاƍو

  ،Ǉديƿالمتعا                 ǊùيƼ ǅرƕد الذي اǄƕة الǄعمƕ ƇاƼالو ǅيت Ǌالدولية ان Ɩقود التجارƵ ǑƼ Ǌƕ ýالمعمو Ǉأ Ǚƍ
لƕائƴ، ومǋ Ǉنا تتƕيǇ اǋǕمية الكƕيرƖ لمكاǇ الوƼاƕ Ƈالƛمƍ  Ǉذ يمكǇù أǇ تتحùدد                العقد أو ƕعمǄة ا   

  .)Ǉ)2 الذي يتƼ ǅيǊ الدƵƴƼمǄة الوƼاƕ Ƈالمكا
ومƴ ذلƼ ǁاǇ المعامǑƼ Ƙǚ مجاý التجارƖ الدولية ƹالƕا ما تƕرǅ ويتǅ الوùƼاƕ ƇمùǌƺǄƕا                 

        ǌوكذا ال ǊƼستقرار الذي تعرǚرا لƲن ǑمريكǕر اǙة الدوǄعمƕ    و ý اديةƮùتƿǙيمنة ا.ǅ.   Ǒùأ الت
       Ǌادية الدولية، كما انƮتƿǙالساحة ا ǏǄƵ اǌسƽن ƘرضƼ         Ɩدùة الموحùيƕوروǕة اùǄور العمǌƲƕو 

"Ǖنجد" وروا Ǉة         أƛستحدùة المùǄالعم ǉذùǌƕ اǌقيمتƕ ƇاƼالو ǅالتجارية الدولية يت Ƙǚالمعام ǅƲمع 
لمتواجùديǑùƼ Ǉ مƤتƻùǄ الùدوƮ        ýة ǑƼ المعامƘǚ التجارية ƕيǇ المتعامǄيǇ اƿǙتƮادييǇ ا       Ƥا

  .)3(اǕوروƕية
 الدوليùة، ǄƼقùد     Ɩأما ƕالنسƕة لǄتجرƕة الجƨائرية ǑƼ مجاƵ ýمǄة الوƼاƵ ǑƼ Ƈقود التجار          

             Ǒة التǄتحديد العم Ǐلƍ يةƕجنǕا ƘركاƬال ƴرمة مƕائرية المƨالج Ƙسساƌقود المƵ ƻǄتƤم ƘƿرƱت
دƴƼ تتƕ ǅالعمǄة الوƱنية ǑùƼ جƇƨù منùǌا          يتǌƕ ǅا دƛ ƴƼمǇ الƽƮقة، ƍذ ƹالƕا ما نجد أƵ ǇمǄية ال           

  ƇƨروالجƤǓالعقد          ا ǑƼ Ɩة المحددƕعƮة الǄالعمƕ Ǌƕ ƇاƼالو ǅيت Ǉمƛال Ǉ4( م(، Ƽ Ƌ    ƘركاƬùال ƔùǄƹ
واǕجنƕية ǑƼ كý العقود حيƚ لǅ يùستقر التعامýù          ) الدينار(الجƨائرية تعامƕ ƘǄالعمǄة الوƱنية     

 وƹيرǋا  ǄƕǑجيكǑ، الدوǙر اǕمريكǑ، اليǇ الياƕان    ƕعمǄة أجنƕية واحدƼ ،Ɩمنǌا ما تƕ ǅعمǄة الƽرنǁ ال        

                                                 
1  - ƭ ،ƾƕالسا ƴمر، المرجƵ محمد ǑǄƵ 32 وليد. 
2  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

HEUZE Vincent, op.cit, p 316-317. 
3 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

JAYME Erik, « L'introduction de l'euro, la continuité des contrats et le droit international 
privé », JCP n°4, supplément a la semaine juridique, n°44/45, cahier de droit de l'entreprise, 
du 4-11-1999, p 13. 

  .152 ، المرجƴ الساƭ ،ƾƕ.....الضماناǑƼ Ƙ العقود اƿǙتƮادية ǑƼ التجرƕة الجƨائرية   معاƬو Ƶمار،-  4
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 ولعý السƔƕ الذي أدƍ ǎلǏ التنوƵ ǑƼ ƳمƘǚ الدƴƼ يعود ƍلǏù كùوǇ               ،)1(مǇ العمƘǚ اǕجنƕية  
اǕجنǑƕ محتكر الƤدمة أو السǄعة، كذلƕ ǁالنƲر       الƱرƻ الوƱنǑ يجد نƽسǊ تحƘ رحمة المتعاƿد        

      ƨǕا Ɣƕسƕ ةƕعƮة الǄعمǄايد لƨالمت ƔǄƱال Ǐلƍ       ،ǅالعال ƘادياƮتƿا اǌƕ ƘرƛƋت Ǒادية التƮتƿǙا Ƙما
           ƻǄتƤم ƴم ǅستيراد تتǙدير واƮالت ýمجا ǑƼ ةƮاƤالعقود و ǅƲمع Ǉكما أ  Ǉوالعديد م    ýدوùال 

نƍ Ǌذا كاǋ Ǉذا التنوƳ ناƴƕ مƍ ǇرادƖ الƱرƻ الùوƱنǑ           أوǋذا ما يدƍ ƴƼلǏ تعدد ƵمǄة الدƹ ،ƴƼير         
ǅ الدǌƕ ƴƼا ومدǎ استقرارǋا ǑƼ السوƾ المالية الدولية         ƼانǊ يكوǏǄƵ Ǉ أساƿ Ʃيمة العمǄة التǑ يت       

 Ƈناƛأǅراƕƍديةƿة التعاƿǚالع .  
  طرق الوƺاƅ بالƙمƙ: ǅانيا

 وذلƕ ǁحùسƕƱ Ɣيعùة      تتƺير Ʊرƾ الوƼاƇ ودƴƼ المƕالƸ المالية Ƶ ǑƼقود التجارƖ الدولية         
            ùجǄقد يƼ ،ǊيǄƵ دƿتعاǄل ƻراƱǕا Ɩرادƍ ǊيǄƵ ƔƮالذي تن ýوالمح ǅرƕالعقد المƋ   Ǐùلƍ ƻراùƱǕا 

      ƴƼالد Ǉيكو Ǉأو أ ƘعاƼد ǏǄƵ Ʊالتقسيƕ ƴƼالد Ǉيكو Ǉأ Ǉيمك Ǌكما ان ǇمƛǄل ǑجمالǗا ƴƼريقة الدƱ
  .Ƶينيا

1-   ǅمƙلل ǏجمالǕا Ʋƺالتكنولوجيا،          : الد ýقود نقƵ ǑƼ ةƮاƤ ƴƼالد Ǉريقة مƱال ǉذǋ نجد
عرƼة الƽنية مǇ نماذƬ    ،Ɯمý كاƼة العناƮر وƵ ǑǋناƮر الم     ي و  يتǅ تحديد الƛمƱƕ Ǉريقة جƨاƼية     ƍذ

الƣ، ويعد سƔƕ اƤتيار ǋذǉ الƱريقة ƍلǏ المركƨ القùوي الùذي يحتǊùǄ          ...رسوماƘ ومواد أولية  
               ǇƵذùر المƤǓا ƻرƱال Ǐقƕوي ǊعƼريقة دƱو Ǉمƛتحديد ال ǑƼ ǁذل ǊولƤدمة، والذي يƤال ƔاحƮ

، لكǇù   )2(الƮùعƕة عمǄة الوƱنية وƤƈر ƕالعمùǄة       يتǅ الوƼاƇ جƕ Ƈƨال    ƍذيقýƕ الوƼاƇ دوǇ مناƬƿة،     
ǑƼ الدƴƼ اǗجمالǑ لƛǄمǑƼ Ǉ مǋ ýƛذǉ العقود ǋو التǌاوǇ والتماýƱ الذي ùƿد              ƛور  اƬǗكاý الذي ي  

، كمùا يƕقǏù      نƲرا لǄقيمة الضƤمة لǄمƸùǄƕ      أƛناƇ الدƴƼ   المعرƼة الƽنية  أويمارسǊ المتǄقǑ لƤǄدمة    
، )Ʋ)3را لوضعيتǊ الماليùة   المتǄقǑ لǄمعرƼة الƽنية ليƕ ƩاستƱاƵتǊ تحمý دƴƼ المƸǄƕ دƼعة واحدƖ ن          

               ǇاùƼ ديرƮùستيراد والتǙا Ƙǚار معامƱƍ ǑƼ ƘركاƬا الǌرمƕت Ǒعقود التǄة لƕالنسƕ ǇƋƬال ǁكذل
  .اǌƕǄƹا يتǅ دƴƼ الƛمƼ Ǉيǌا ƍجماليا، وذلǁ اƵتمادا ǏǄƵ الكمياƘ محý التعاƿد

                                                 
 .158 المرجƴ الساƭ ، ،ƾƕ ،.....الضماناǑƼ Ƙ العقود اƿǙتƮادية ǑƼ التجرƕة الجƨائرية   معاƬو Ƶمار،-  1
2  - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƖيرƮوجمعة سعدي نƕ 296. 
 القانوƕ ،Ǒ ،Ǉحƚ لنيý درجة الماجستير Ǆƿƍ)know-how(ƼولǑ محمد، النƲاǅ القانونǑ لعقود نقý المعرƼة الƽنية - 3

، 1995عمري تيƨي وƨو، ƼرƳ القانوǇ الدولǑ والعƿǚاƘ الدولية، معǌد الحقوƾ والعǄوǅ اǗدارية، جامعة مولود م
 ƭ163. 
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2-   ǅمƙبالتقسيط لل Ʋƺالد:        Ǚالدولية ا Ɩالتجار ýمجا ǑƼ Ɩدƿالمتعا ƻراƱǖل Ǉيمك   ƾاùƽت
ǏǄƵ وƼاƿ Ƈيمة العقد أو الƛمǇ المحدد Ƽيƕ ǊالتقسيƱ أي ǏǄƵ مراحǌƼ ،ýذǉ الƱريقة نجدǋا ƤاƮة                
ǑƼ العقود التǑ يكوǇ محǌǄا توريد السƴǄ والƤدماƍ ،Ƙذ يتǅ اǙتƽاǏǄƵ ƾ الكمية التǑ يتǅ توريدǋا                

            ǉحد ǏǄƵ عة أو كميةƼد ýقيمة كƕ ƇاƼالو ǅيت ǅƛ Ǉوم ƘعاƼد ǏǄƵ)1(     ذùǋ دùة   ، كما تجùالممارس ǉ
                 Ǉوùيذ المستمر، والذي يكƽالتن Ƙاليد أو العقود ذا ǑƼ Ɵتاƽأو الم Ǒالدول Ƈناƕالعقد ال ǑƼ اǌمالƵƍ

Ƽي       ǅكذا يقوǋو ،ýماƵǕا ǅتقد ƖاƵمراƕ ǅتدرجيا يت ƴƼا الدǌƱƕ أو المورد ƐƬأو   المن ƘعاƼدùال ƔùǄ
ý التكنولوجيا مǚƛù يùتǅ      اƿǕساƱ المقاǄƕة لƵǖماý المنƽذǑƼ Ɩ محý التعاƿد، وǑƼ مجاƵ ýقود نق          

ǑǄامة كما يƵ المستحقة ƘاƵوƼأو المد Ǉمƛالƕ ƇاƼالو:   
  . مǇ اƿǕساƵ Ʊند الƔǄƱ وتدƵ ƴƼند التوƿيǏǄƵ ƴ العقد% 5

10%ǑولǕا ǅيǄوالتس ǏولǕا ƘدماƤو ال ýماƵǕداية اƕ ندƵ ƱساƿǕا Ǉم .  
85%  ǇمǑجمالƍ ǑƼ قةƽƮيمة الƿ متس Ʊساƿأ ǏǄƵ اǌعƼد ǅاية يتǌعةاالنƕ2(وية ومتتا(.   

               ƴƼدùة الùريقƱƕ تعانةùسǙا Ǐلƍ ýوƌي ƻراƱǕا Ɩيرƕا المالية كǌيمتƿ Ǉتكو Ǒالعقود التƼ
                  ýاùمƵǕة اùƕƿمرا Ɣùجان Ǐلƍ ƇناƵ Ǉدو Ǉمƛال ƴƼدƕ Ǌل Ơذا ما يسمǋو ،Ǒأو التدريج Ʊالتقسيƕ

              ،ƇاƼالوƕ ةƮاƤة الƕعƮة الǄالعم ǏǄƵ ýوƮالح ǑنƱالو ƻرƱال ǏǄƵ ýǌكما تس ،ƘدماƤكما وال
ترد ƕ ǑƼعƯ العقود اƤǕرƱ ǎريقة الدƱ ǇƵ ƴƼريƾ اǗتاواƘ الدورية وƤاƮة Ƶقود المعرùƼة         

 وùǋ ǏùǄƵذا     ،)ǏǄƵ)3 الƛمǇ الدوري ويحددǉ اƱǕراƕ ƻالƨيادƖ أو النقƮاǇ        يتǅ اǙتƽاƍ    ƾذالƽنية،  
دوريùة  ، والنسƔ ال  انتاجƕƎǌ مƺǄƕا مقاýƕ كý وحدƖ يقوǅ       اǕساƩ يدƴƼ المستƽيد مǇ المعرƼة الƽنية     

ƟاƕرǕا Ʃأسا ǏǄƵ اǋتحديد ǅيت.  
                  Ǉيùƕ ƴùالجم ǅتùد يùƿ ،العقود الدولية ǑƼ ǇمƛǄل Ʊالتقسيƕ و ǑجمالǗا ƴƼالد Ɣجان Ǐلƍ
                  ƴƼدùالعقد و ي ǅراƕƍ ندƵ أوليا Ǉيكو Ǒجمالƍ ƸǄƕم ƴƼدƕ ǑقǄالمت ǅذ يقوƍ ،قد واحدƵ ǑƼ ǇريقتيƱال

د Ʊريقة دƴƼ المقاƵ ǑƼ ýƕقùد نقýù          تحدي أمركذلǁ مƕالƸ دورية ǏǄƵ التوالǑ، ولكǇ يƕقǏ داما         
  .)ǋ )4دƻ كƱ ýرǑƼ ƻ العقدƍلǏ يتوƕ ƻƿالنƲر أمراالمعرƼة الƽنية 

                                                 
1  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

BLANCO Dominique, op.cit, p 130. 
2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǅاǌد الƵسا Ǉƕ 70 Ɩالماد ǁكذل ƴركة6، راجƬ Ǉيƕ ǅرƕالعقد الم Ǉم  Cevital ركةƬو 

Astronر ƾحǄالم ،ƿ ǅ02.  
 .164، المرجƴ الساǄƿƍ ƭ ،ƾƕولǑ محمد -  3
4  -ƭ ،Ǌسƽن ƴ166  المرج.  
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3-  Ǐالعين Ʋƺالد ǅمƙة           :  للǄƕنعة أو القاƮالمواد الم ƾريƱ ǇƵ ƴƼريقة الدƱال ǉذǋ ǑƼ ǅيت
   ƾريƱ ǇƵ أو ƴنيƮتǄل  ǏǄƵ ýوƮالح    ƜنتاǗا Ǉة مƮة         حùيǄمƵ ةùيƕجنǕركة اƬال Ǐالذي تتول 

 كما يمكǇ لƱǖراƻ اǙتƽاǏùǄƵ ƾ       ،)1(جǊ أو استƤراجƤ ǊاƮة ƍذا تعƾǄ اǕمر ƕالمواد اǕولية        ƍنتا
                ǉذùǋو ،ýƕالمقاƕ ƇاƼوǄريقة المقايضة لƱ ǏǄƵ رƕوالذي يع ƴǄمواد أو السǄل ýƕمقا ƴƼالد Ǉيكو Ǉأ

 انǊù   اƤǕيرƖ التƬ ǑاƳ استعمالǌا حديƛا ǏǄƵ الرǅƹ مǇ أنǌا Ʊريقة تƕادý تجارية ƿديمة، ومƽادǋا             
Ƶقد يǄتǊƕ ǅƨ كƱ ýرƻ مǇ المتعاƿديǇ أǇ ينقý لƤǔر ǏǄƵ سƕيý التùƕادý مǄكيùة مùاƹ ýيùر                    

ويتǅ الǄجوƍ Ƈلǋ Ǐذǉ الƱرƿة لǄوƼاƕ Ƈالعقود الدولية Ƶموما Ƶندما يùسجý نقǑùƼ ƭù                ،  )2(النقود
 أو اƨدياد ƿيمة التضǅƤ أو حيǇ يƨداد ƼرƯ الùضرائƔ مǇù     -السيولة المالية –التدƼقاƘ النقدية   

ƕƿ              ƾسوùال ǑƼ ا حيةǌقائƕل ƘركاƬال Ǌجǌتنت ǑǄحي ƔوǄريقة المقايضة أسƱ ǇتكوƼ ،Ƙالحكوما ý
 يƮعƔ تقدير اǕرƕاƟ الحقيقية المحǄƮة لميƨانياƘ الƬركة، وƕالتالǑ تحùرƍ           ǅذومƨاولة نƬاǌƱا   

              ǑƼ ة العقودƹياƮƕ Ǉيقومو ǇذيǄال ƭاƤƬǕا Ǉم ƔوǄƱالم Ǌير انƹ ،Ɣالضرائ ƴجمي Ǉالدولة م
   ǉذǋ ýƛذ  مƤƋي Ǉأ Ƙǚواالتعام       Ǉمƛال ǏǄƵ ƭار النƕتƵǙا Ǉعيƕ Ǉƍ        ƾùريƱ ǇùƵ Ǉوùيك ƻسو 

اùƿد   ƿواƵد القانوǇ العاǅ التǑ تنǏǄƵ ƭ حرية التع         جانƔ مراƵاƍ  ƖلǏ ،)المقايضة(التجارƖ الƕينية 
               ƾùريƱ ǇƵ الدولة ǑƼ المعنية ƘاƱǄا السǌرضƽت Ǒحة العامة التǄƮد المƵواƿ اǌيƼ ماƕ ƻراƱǖل

  .)3(يماƘالتعǄاǕنƲمة و
Ǐانƙال Ʊرƻال  

  وساüƏ دƲƺ الƙمǏƺ ǅ عقود التجارƔ الدولية 
               Ǉيùƕ ةƼساùعد المƕرا لƲن ،Ƙالتعقيدا Ǉالعديد مƕ ƨالدولية تتمي Ɩقود التجارƵ Ǉار أƕتƵاƕ

 وتعرضƍ ǅǌلǏ معƱيùاƘ  المتعامǄيǇ اƿǙتƮادييǇ واƤتƻǚ اǕنƲمة القانونية التǑ يƤضعوǇ لǌا،      
Ǉ المƬكƼ ýيما يتعƕ ƾùǄوسùائǇ Ƽ Ǝ       ý الناحية اƿǙتƮادية والسياسية،   ومستجداƘ التجارƖ الدولية م   

             ǁذل ،ǇادييƮتƿǙا ǇيǄوالمتعام Ǉديƿالمتعا Ǉيƕ اǋرƼتو Ɣقة الواجƛال ǁǄت ǑƼ Ǉيكم ƴƼالدǇمر  أǕا 
          ýǚƤ Ǉم Ǉمƛال ƴƼمجرد د ǏǄƵ ƱقƼ ƻƿيتو Ǚƍ    ،ة معينةǄتيار وسيƤنماƍيمتد   و Ǐلƍ ƾاƼرƍ  ƴƼالد 

   Ɣمناس ǇضماƕكدƋيت    ǇمƛǄل Ǉالدائ ǊلǚƤ Ǉم -   ƴائƕد   أو الƿالتعا ýمح ƔاحƮ -     ǏùǄƵ ýوƮùالح 
   ǊتƵضاƕ Ǉمƛ  أوǊدماتƤ  ، Ƥم ƭاوتنق          ǅدùƵ ǑƼ ة أساساǄƛار التجارية المتمƱƤǕا ƾتحق Ǉم ǊƼو

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

LEBOULANGER Philippe, op.cit, p 143. 
2  - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǅاǌد الƵسا Ǉƕ 70.  
3  -  ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑƼالعو ƻاƱƵ Ǉƕ Ÿد اƕƵ Ǉƕ ƠالƮ233. 
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الدƴƼ ، لذلƼ ǁاǇ التƱرƍ ƾلǏ وسائý دƴƼ الƛمƵ ǑƼ Ǉقود التجارƖ الدولية ستنǏǄƵ ƔƮ دراسùة                 
 والتǑ تناسƿ ƔاƵدƖ الحƮوǑ      ǏǄƵ ý مجاý دƴƼ المستحقاƘ المالية،     Ƽ الوسائý واǓلياƘ المعروƼة  

ǇمƛالǇضما ýكƕ )1( ýƛوتتم  ،ǑƼ ýالوسائ ǉذǋ:  
- ǊƕاحƮل Ǉمƛال ƴƼد Ƴموضو Ƈاǌنƍ Ǐلƍ ƻدǌت ƴƼد ýوسائ.  
وسائý دƴƼ تحتوي ǏǄƵ ضماǇ ودǇƈ ǑƼ ƴƼ واحد، تضاƍ ƻليùǌا تقنيùاƘ حديùƛة                 -

  .ا يسمƕ ǏالتجارƖ اǙلكترونيةǌƲرƘ مƴ تƱور نƲاǅ المعǄوماتية مýǚƤ Ǉ م

Ǘوƈ: ǅمƙال Ʋƺالتقليدية لد üƏالوسا  
   ƘلياǓوا ýالوسائ ǉذǋ ýƛتتم   ǑƼ         Ǉمƛالƕ ƇاƼوǄل Ǉا المديǌƕ ǅيقو Ǒيدية التǄالتق ƘياǄالعم ƻǄتƤم

               Ɣùجان Ǐلƍ Ǒالدول ýالتحوي ǅاƲالتجارية ون ƾوراǕا ǏǄƵ تماد أساساƵǙاƕ ǁوذل ،Ǒقد دولƵ ǑƼ
ƕالنسƕة لدƴƼ الƛمƱ ǇƵ Ǉريƾ اǕوراƾ التجارية ƤاƮة Ƶ ǑƼقد الƕيƴ الùدولƈ             ǑلياƘ أƤرǎ، أما    

  :Ƽتتمýƛ أساسا ǑƼ الƬيǁ، السƽتجة والسند Ǖمر
  :ǑƼوالتǑ تتمýƛ أساسا : األوراق التجارية -1
ƈ /ƿالشي :              Ǌùعƿومو ǁيƬùال ƐƬùا منǌƕموجƕ مرƋة، يƱروƬير مƹ ƴƼدǄل Ɩأدا ǁيƬر الƕيعت

 ƍنƬùاƿ  Ƈيمة الƛمǑƼ Ǉ مكاǇ معيǇ وذلƕ ǁتاريƋƕ         ƣداƇنموذƜ الƬيǁ   المƮرƻ أو الƕنǁ المƮدر ل    
 ،ǁيƬالǕذا اǋ ýتمƬي Ǉأ Ɣذا يجǌتيةلǓا Ƙياناƕال ǏǄƵ يرƤ)2(:  
  .مكتوƕة ǑƼ متǇ السند والƺǄة التǑ كتǌƕ Ɣا" Ƭيǁ"كǄمة  •
•  ƱرƬ ǏǄƵ ƾǄير معƹ النقودأأمر Ǉم Ǉدر معيƿ Ƈدا. 

• ƇداǕا ǊمƨǄي Ǉم ǅاس. 

 .ǇمكاǇ الوƼاƕ Ƈالƛم •

• ǊائƬنƍ Ǉومكا ǁيƬال ƇاƬنƍ ƣتاري. 

•  Ǉم ƴيƿأتوǁيƬال ƋƬن. 

ويحكƍ ǅنƬاƇ الƬيƮ ،ǁيƺتǊ، تداولǊ والوƼاƿ Ǌƕ ƇوانيǇ وأƵراƻ مƤتƽǄة تƤتƻǄ مǇ دولùة                
               ýùيǄوالتق ýادƕالتجارية والت ƘياǄعمǄل ǚيǌالدولية وتس Ɩقود التجارƵ ýمجا ǑƼ Ǌان Ǚƍ ،ǎرƤأ Ǐلƍ

                                                 
1  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

BLANCO Dominique, op-cit, p 136. 
  

، انƲر المادƭ ،89 Ɩ 2004ر الحامد لǄنƬر والتوƨيƵ ،ƴماƬ  ،Ǉكري ماǋر، العمǄياƘ المƮرƼية الƤارجية، دا-  2
 ǏولǕ01ا ،ǁيƬǄالموحد ل Ǉالقانوƕ قةǄية الدولية المتعƿاƽتǙا Ǉم « Convention portant loi uniforme sur les 

In , Collection Juris International, Centre de commerce international, » chèques
com.intjuris.www://http 
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Ǉ دوليتيǇ تحƘ رƵاية اǕمǅ المتحدƖ تضǅ اتƽاƿية اǕمǅ المتحùدƖ           مǇ النƨاƵاƘ، تǅ وضƴ اتƽاƿيتي    
 اƵǗمùاý    الùدوý الموƿعùة ǄƵيùǌا      تقوǅ التǑ   1931حوý القانوǇ الموحد حوý الƬيكاƘ لسنة       

  ǌريعاتƬت ǑƼ اǌحكامƋƕية الد اǄƤي  و ،)1( اƿاƽتǙة ا   ýمجا ǑƼ Ǉالقواني Ƴƨتسوية تناƕ ةƱƕالدولية المرت
 ùǋذǉ   أولويùة ǌا مýǚƤ Ǉ    يتعتƕر مƨǄمة لجميƴ اƱǕراƻ الموƿعة ǄƵ      والتǑ   1931الƬيǁ لسنة   

 وƿد تǅ تكريسǌا ǑƼ مƤتƻǄ التƬريعاƘ لǄدوý ماƵدا الدوý          ،)2(اǙتƽاƿية ǏǄƵ التƬريعاƘ الوƱنية   
 يƭùƤ   انƼ Ǌيمù  أ Ǚƍما أǇ الجƨائر لǅ تƮادǄƵ ƾيǌا       ، ك )3(اǙنجǄوساكسونية والتƬريƴ المƮري  

 ǋذǉ اǙتƽاƿياƘ لما لǌا مƍ       ǇùلǏ اƿǙتƮادييǅǌƼ ،Ǉ يحتكموǇ     ǇمتعامǄيالمعامƘǚ التǑ يقوǌƕ ǅا ال    
Ǉمƛال ƴƼد ýيǌوتس ƘاƼǚƤال ýح ǑƼ ميةǋأ.  

ƹير انƵ ǑƼ Ǌقود التجارƖ الدولية نجد Ʈنƽيǋ ǇاميǇ مǇ الƬيǁ يتǅ اƵǙتماد ǄƵيǌما أساسùا                
               ǁيùƬ ƭùƤيما يƽƼ ،ǁنƕال ǉدرƮالذي ي ǁيƬسسة والƌالم ǁيƬ ماǋ ،Ǉمƛالƕ ƇاƼوǄسة  لùسƌالم

Chèque d'entreprise    ǁùنƕال ǑùƼ المتواجد Ǌƕحسا ǏǄƵ Ɣتري ويسحƬالم ǉدرƮو الذي يǋو 
 ùƵدǅ كƽايùة     -وǋو يدƿ ƴƼيمة الƬùيǁ    –لƽائدƖ الƕائƴ، وǋ ǑƼذǉ الحالة يƤƋذ الƕنƕ ǁعيǇ اƵǙتƕار          

 ،ƴƼدǄيد لƮأماالر ǁنƕال ǉدرƮالذي ي ǁيƬǄة لƕالنسƕ  Chèque de banque  Ɣسحùدر ويƮو يǌƼ
ǄƵ     المورد ǁنƕ Ɣحسا Ǐ)ƴائƕال (      Ǉدوƕ ǁيƬال ýكƬم ǇاƼ الحالة ǉذǋ ǑƼذ      وƍ ،Ǌارتƛƍ ǅيت Ǚ يدƮر 

ýكاƬƍ أي Ǉدو Ǌيمتƿ ƴƼد Ǐيتول ǁنƕǄل ǁيƬال ǅمجرد تقديƕ)4(.  
     ǇاƼ يةǄالناحية العم Ǉوم ýاƕƿǗا    ǉذǋ ǏǄƵ ليةǓة      اùالدولي Ɩالتجار ǑƼ Ǉمƛال ýيƮر    لتحùيƹ 

تحƮيƼ ،ýالƬيƕ ǁمجرد Ʈƍدارǉ موجǊ لǄمƮدر الذي يùسǄمǊ         كƕير ƕالنƲر ƍلƱ Ǐوƍ ýجراƇاƘ ال     
      ǊمǄو الذي يسǋو Ǌمع ýالذي يتعام ǁنƕǄذ والرد         لƤǕذا اǌƼ ،ǊǄيƮد تحƮƿ المستورد ǁنƕل ǉدورƕ 

، أضƍ ƻلǏù    يتƔǄƱ وƿتا Ʊويǚ والذي يتناǏƼ وسماƘ المعامƘǚ التجارية التǑ تمتاƕ ƨالسرƵة          

                                                 
  : كاǓتǑ انƲر ǑƼ ذلǁ المادƖ اǕولǏ مǋ Ǉذǉ اǙتƽاƿية التǑ تنƮ ǑƼ ƭيƺتǌا النموذجية - 1

«  Les hautes parties contractantes s'engagent à introduire dans leurs territoires respectifs, soit 
dans des textes originaux, soit dans leurs langues nationales, la loi uniforme formant l'annexe 
1 de la présente convention ». 

2  -ǑƼ ǁيƬال ýمجا ǑƼ Ǉالقواني Ƴƨتسوية تناƕ قةǄية المتعƿاƽتǙا ǅر أحكاƲان :  
« Convention destinée a régler certains conflits en matières de chèques », Centre  de 
commerce international, Collection Juris International, In http:// www.jurisint.com  

 يا مالكǑ أكرǅ، اǕوراƾ التجارية وƼقا ǙتƽاƿياƘ جنيƻ الموحدƖ والعمǄياƘ المƮرƼية الدولية، الدار العالمية الدولية - 3
 ،ǇماƵ ،ƴيƨر والتوƬنǄة لƼقاƛ2001ودار ال ƭ ،18. 

4  -ǁذل ǑƼ رƲان :  
DAOUDI Tahar, Techniques du commerce international, Editions ARABIAN AL HILAL, 
Rabat, 1997, p 281. 
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Ǌ مƸǄƕ الƬيƍ ǁلǏ حساƔ المƮدر يكوƹ Ǉير معروƻ،         ذلǁ أǇ  الوƘƿ أو التاريƣ الذي يدƼ ýƤي        
  .مƍ ƴمكانية تعرǋ Ưذا الƬيƍ ǁلǏ السرƿة، الضياƳ والتƨوير

تعتƕر السƽتجة مǇ اǕوراƾ التجارية التǑ يتǅ الǄجوƍ ƇلǏ اسùتعمالǌا لǄوùƼاƇ             : السƻتجة /ب
ǇùƵ Ɩ اǕمƕ     ǅùالƛمƵ ǑƼ Ǉقود التجارƖ الدولية، وƤ Ǒǋاضعة Ǖحكاǅ اǙتƽاƿية الدولية الƮùادر           

    ǇنواƵ Ƙتح Ɩة         "المتحدùمر الدوليǕ Ƙالدولية والسندا Ɲاتƽالس ýحو Ɩالمتحد ǅمǕية اƿاƽسنة  " اتùل
1931)1(،  
وتعرƻ السƽتجة ǏǄƵ أنǌا سند كتاǑƕ يقوƕ ǅموجƭƤƬ Ǌƕ يسمǏ الساحùƱƵƎƕ ƔاƇ أمùر                

                ǑùƼ يدƽو المستǋ ƚالƛ ƭƤƬ ƠالƮل Ǒمال ƸǄƕم ƴƼدƕ ǊيǄƵ Ɣو المسحوǋ رƤƈ ƭƤƬلƈ ùاجý 
                 Ǉذƍ ƇاùƱƵƎƕ درƮùأو الم ƴائƕال ǅياƿ ýǚƤ Ǉالدولية م Ɩقود التجارƵ ýمجا ǑƼ معينة، وتتجسد
لƭƤƬ المƬتري أو متǄقǑ الƤدمة أو السǄعة ƕدƿ ƴƼيمتǌا النقدية لƺǄير المستƽيد ǑƼ تاريƣ محدد،               

           ƴائƕǄة لƕالنسƕ دوجةƨة مƽيƲدي وƌت ýذا المجاǋ ǑƼ تجةƽالسƼ Ǒالتالƕأو     Ǉم ǑǌƼ ،درƮة المǌج 
 Ǌلجوئ ýǚƤ Ǉحماية م ƖأداǏلƍيةǄمƵ ǑƼرƮال Ƴالرجو  Recours cambiaire   ǅدùƵ ةùحال ǑƼ 

  Ǉديùال ǅƮƤل Ɩأدا Ǒǋ ǎرƤة أǌج Ǉا، ومǌولƕƿ ǅدƵ حالة ǑƼ أو ƴƼالدInstrument d'escompte 
Ɩ تǄقǑ السǄعة أو الƤدمة، ǑǌƼ أدا     المتواجد لدǎ الƕنǁ الذي يتعامý معǊ، أما ƕالنسƕة لǄمƬتري أو م          

                 ǏǄƵ ýوƮو الحǋدائما و Ǌƕ ƔالƱما ي Ǌل ƾتحق ƚحي ،Ǌسƽلن Ƙƿالو Ʃƽن ǑƼ Ǉوائتما Ǉمƛال ƴƼلد
 ƴƼدǄل ýجاƈ)2(                ةùƕالƱد المùنƵ ةƮاƤ ƴƼالد ǅدƵ رƱƤل Ưدائما معر ƴائƕال ǇاƼ ǁذل ǅƹر Ǉلك ،

    ǁنƕǄل ǑƱحتياǙا Ǉالضماƕ                ةùليǓا ǉذùǋ Ǐùلƍ ƇوùجǄال ƴائƕال ƴد يمتنƿ ǁلذل ،Ǌيقدم Ǚ دƿ والذي
  .ستعمý وسائý أƤرǎ أكƛر ضماناوي

 ة ƕالنسƕة لƕǄياناƘ التǑ تحتويǌا السƽتجة، ǄƼقد تǅ ذكرǋا وتƕيانǌا ƕالتƮƽيǑƼ ý متǇ اǙتƽاƿي             اأم
  .)3(الدولية الƮادرǇƵ Ɩ اǕمǅ المتحدƖ المتعǄقة ƕالسƽاتƝ الدولية والسنداǕ Ƙمر الدولية

ƚ/  السند ألمر  :     ƇاƼوǄة لǄالمستعم ƘلياǓا Ǉو أيضا مǋ       ةùالدولي Ɩارùقود التجƵ ǑƼ Ǉمƛالƕ  Û
ǅƲي   ومنƿاƽتǙا Ɣموجƕ ǁوالسند    الدولية ةكذل Ɲاتƽالسƕ ةƮاƤالƘا    ǄƵ ƻمر الدولية، ويعرǕ   Ǌان Ǐ

                                                 
1  -ǑƼ مر الدوليةǕ Ƙالدولية والسندا Ɲاتƽالسƕ قةǄية الدولية المتعƿاƽتǙا ǅر أحكاƲان :  

« Convention des Nations Unies sur les lettres de change internationales et les billets à ordre 
internationaux », Centre de commerce international, Collection Juris International, In  
http:// www.jurisint.com 

2  -ǁذل ǑƼ رƲان :  
DAOUDI Tahar, op.cit, p 282. 

  . ƼقرƖ أولǏ مǇ اǙتƽاƿية المذكورƖ أ3ǉǚƵ راجƴ نƭ المادƖ الƛالƛة -  3
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مستند كتاǑƕ يقوǅ مǚƤ ǇلǊ المƬتري ƕتنƽيذ التƨامƕ ǊدƴƼ الƛمǇ لحساƔ الƕائƴ المستƽيد ƕمجùرد               
 اǙتƽاƿية الƤاƮة ƕالسند Ǖمر الدولǏǄƵ Ǒ        ولقد نƘƮ  ،)1(اý اǙستحقاƾ اƳǚƱǙ أو Ƶند حǄوƈ ýج    

 Ǚƍ،  ةالƕياناƘ التǑ تحتويǌا ǋذǉ الوسيǄة لǄدƴƼ وذلǑƼ ǁ الƽقرƖ الƛانية مǇ المادƖ الƛالƛة مǇ اǙتƽاƿي              
Ǉأ ǉذǋ ليةǓا ǅرا لعدƲالدولية ن Ɩالتجار ǑƼ ýستعماǙة اǄيǄƿ Ǒǋ ةƕمناس Ƙضمانا ǏǄƵ اǌاحتوائ.  

2- Ǐالدول üر ا:التحويƕيعت    Ǒدولùال ýùلتحويle virement international  رùƛكǕا ƖداǕا 
 يقدمǊ  أمر، وتتجسد ǋذǉ الوسيǄة ǑƼ      )الƛمǇ(استعماƵ ǑƼ Ǚقود التجارƖ الدولية لǄوƼاƕ Ƈقيمة العقود       

      Ɩائدƽل Ǌƕقيد حساƕ Ǌنكƕتري لƬالمƠتƼ اǇتري          ئتماƬùالم ǁùنƕ ǅيقو Ǒولك ،ƴائƕدر الƮالم ƠالƮل 
    ƕ ǅمر يقوǕذا اǋ يذƽتنƕ            ƴائƕال Ɣحسا Ɣجان ǑƼ القيد ýاج Ǉم ƜارƤال ǑƼ ýالمراس ǁنƕالƕ ýاƮتǙا
ƴائƕال ǁنƕ ǎلد ƖرƬاƕ2(م(.  

وتستعمǋ ýذǉ الوسيǄة ǑƼ حالة وجود ƛقة كƕيرƕ ƖيǇ المتعامǄيǇ اƿǙتƮادييǇ، كمùا تعتùƕر               
ƴ، حيƚ الƱريقة المƽضǄة ƕالنسƕة لǄمƬتري، ǕنǊ يستقýƕ مƕاƬرƖ المستنداƘ التǑ ترد مýƕƿ Ǉ الƕائ        

                Ǌوئùض ǏǄƵ ǑƱية والذي يعƵالنو Ǉوضما ƴǄجمركة الس Ǉو مǋ ما ƴجمي ǏǄƵ را تحتويùأم 
 حوý التحويý   تǅ وضƿ ƴانوǇ نموذجƱƍ ǑƼ Ǒار اǕمǅ المتحدƖ       لƕنكƕ ǊدƴƼ الƛمƼ Ǉورا لƕǄائƴ، ولقد       

نǊ يتƕ ǅيƕ Ǉنǁ مراسý وƕنǁù       والدولǑ، ولقد تǅ النǏǄƵ ƭ مجاý تƕƱيƾ التحويý الدولǏǄƵ Ǒ ك          
تقýƕ متواجداǄƕ ǑƼ ǇداǇ مƤتƽǄة، أما Ƽيما يƭƤ المƕادƏ التǑ تحكǅ التحويý الدولƼ Ǒتتمýùƛ               مس

ǑǄما ي ǑƼ أساسا:  
*  ƴƼأمر الد Ǉسريا :   Ɣك    أوالذي يج ،ƱروƬير مƹ Ǉيكو ǇƋ       ƔùǄƱ ǏǄƵ اƇناƕ ǉتجسيد ǅيت Ǉ

               ùيت Ǐحت ƻكا ýالمراس ǁنƕال Ɣحسا Ǉيكو Ǉأ Ɣكما يج ،ýالتحوي Ƙتحديد تقنيا ƴيد مƽالمست Ǐسن
  .)3(لƕǄنǁ المستقýƕ تنƽيذ اǕمر ƕدƴƼ المƕالƸ المالية

                                                 
 .ǁ2003 ƭ ،33، الƕƱعة الƛانية، ديواǇ المƕƱوƵاƘ الجامعية، الجƨائر،  لƱرƫ الƱاǋر، تقنياƘ الƕنو-  1
2  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

DAOUDI Tahar, op.cit, p 287, 
 Ɩالماد ƴراج ،Ǒالدول ýالتحوي ƻة لتعريƕالنسƕ 02أماƖقرƼ  A) ( ǑƼ ،Ǒالدول ýالتحويƕ قةǄالمتع Ɩالمتحد ǅمǕية اƿاƽات Ǉم

  :ذلǁ انƲر
Loi  type de la CNUDCI sur les virements internationaux, Centre de commerce international, 
Collection Juris International, In http:// www.jurisint.com 
 

3  - Ɩقرƽال (B) Ɩالماد Ǉة الذكر2 مƽسال ،Ɩالمتحد ǅمǕية اƿاƽتǙ Ǒالدول ýالتحوي ýحو Ǒالنموذج Ǉالقانو Ǉم .  
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 *   ƴƼالدƕ مرǕيذ اƽتن ƣتاري :    Ǖيذ اƽتن ýƕالمستق ǁنƕال ǏǄƵ        ذاùǋ ýوùƮو ǅيو Ǉم ƴƼالدƕ مر
                  ƣذا التاريǋ ذƽالحالة ين ǉذǋ ǑƼو ،ƴƼالدƕ مرǕا ǑƼ رƤƈ ƣحالة وجود تاري ǑƼ داƵ ما ،Ǌليƍ مرǕا

  .)1(اƤǕير
 * Ƥولية والƌالمس ƟاƕرǕسائر وا :          ǁنƕال Ǉم ƴƼالدƕ مرǖر لƤƋأو المت ƇǑƱƕيذ الƽحالة التن ǑƼ

لمستقƼ ،ýƕانǊ يتحمý مسƌولية تقديƼ ǅوائد ǏǄƵ المƸǄƕ الوارد ǑƼ اǕمر ƕالدǇƵ ƴƼ كý مùدƖ تǅù          ا
  .)2(التƤƋير Ƽيǌا

 * Ǉالقواني Ƴƨالذي ت         : تنا ǇقانوǄل ƴضƤت ƴƼالدƕ مرǕا ǇƵ ئةƬالنا ƘاماƨلتǙوا ƾالحقو ǉتارƤ
ýƕالمستق ǁنƕدولة ال Ǉانوƿ ƾيƕƱت ǅيت ƾاƽتǙذا اǋ Ɣياƹ حالة ǑƼ ،Ɩدƿالمتعا ƻراƱǕ3(ا(.  

               Ưعƕ ǁالعقود الدولية، نجد كذل ǑƼ Ǉمƛالƕ ƇاƼوǄا لǋذكر ǅت Ǒالت ýالوسائ ǉذǋ Ǐلƍ ةƼضاǗاƕ
ة الوƼاǑùƼ Ƈ    اǓلياƘ ولكǄƿ ǇيǄة اǙستعماý والمتمǄƛة ǑƼ الحوالة الƕريدية التǑ تعدǋا الƕنوǁ لƺاي           

، كما نجد كذلǁ اǕداƇ النقدي المƕاƬر الùذي         دولية متعارǄƵ ƻيǌا   اذƜ، وǑǋ نم  )4(العقود الدولية 
                 Ǉمƛùتحديد ال Ɣالحالة يج ǉذǋ ǑƼو ،ƴائƕدر أو الƮمǄنقدا ل Ǉمƛال ƴƼدƕ تريƬد المǌيتع ǊلǚƤ Ǉم

د الدوليùة لنقýù     ومكاǇ الوƼاǊƕ Ƈ وƿد يكوǇ الوƼاƍ Ƈجماليا وǑǋ الƮورƖ الƺالùƕة ǑùƼ العقùو              
، كما نجد استعماǋ ýذǉ التقنية ǑƼ العقود الدولية مýƕƿ Ǉ مƤتƻǄ الƕنوǁ المنتƬùرƖ               )5(التكنولوجيا

  .)ǑƼ)6 معǅƲ دوý العالƱƍ ǑƼ ǅار مراƕƿة الƮرǏǄƵ ƻ أساƩ التعامƕ ýالعمƘǚ الƮعƕة
  التجارƔ الدوليةعقود وساüƏ دƲƺ الƙمǅ الƢاƬة ب :ƙانيا

ƘرƕتƵا ǁعقو - كذلƕ ةƮاƤ  الدولية Ɩد التجار-      Ƙǚامùالمع ǑƼ Ǚا استعماǌنجد ل Ǚ Ǉلكو 
الداǄƤية، ƍذ يعد تƕƱيقǌا واستعمالǌا أمر محƮور ƼقǑƼ Ʊ مجاý المعامƘǚ والمƕادƘǙ الدوليùة              
التǑ تقاƕ ǅيǇ المتعامǄيǇ اƿǙتƮادييǇ، وتتمýƛ أساسا ǋذǉ الوسائǑùƼ ý التحƮùيý المùستندي،               

 ǇƵ ƴƼتماد المستندي والدƵǙاƘƽسوي ǅاƲنƕ Ǐعد أو ما يسمƕ.  

                                                 
1  -  Ɩالقا11 الماد Ǉم Ǌسƽن ƴالمرج ،Ǒالدول ýتحويǄل Ɩالمتحد ǅمǕية اƿاƽتǙ Ǒالنموذج Ǉنو.  
2 - Ɩالم17 الماد ǅمǕية اƿاƽتǙ Ǒالنموذج Ǉالقانو Ǉم Ǌسƽن ƴالمرج ،Ǒالدول ýتحويǄل Ɩتحد .  
3 - Ɩالماد  (y)Ǉالقانو Ǉم  ƴالمرج ،Ǒالدول ýتحويǄل Ɩالمتحد ǅمǕية اƿاƽتǙ Ǒالنموذج Ǌسƽن . 
 .64-63المرجƴ الساƬ  ƭ ƭ ،ƾƕكري ماǋر، -  4
 .76وسǏ، المرجƴ الساƱ  ƭ ،ƾƕالƔ حسǇ م-  5
6 - ǅƿائر رƨالج ǁنƕ Ǉادر مƮال ǅيƲالتن Ɣموجƕ ائرƨالج ǑƼ ǁنوƕال ƾريƱ ǇƵ النقدي ƴƼتقنية الدƕ ýماƵǗا ǅلقد ت 

  .1993، لسنة Ɯ ، 17 ر Ƶدد 93-01



 72

،  L'encaissement documentaireيقƮد مǋ Ǉذǉ الوسيǄة لǄدƴƼ: التحƬيü المستندي -1
أǇ يتǅ الدƕ ƴƼموجƔ سند سحƔ يكوǇ مƮحوƕا ƕالوƛائƾ والمستنداƘ المترتƕة Ƶ ǏǄƵمǄية تجارية              

            ýرساƎƕ ƴائƕدر أو الƮالم ǅيقو Ǚ المستندي ýيƮذا التحǋ ƔموجƕƼ ،ة    دوليةùقǄالمتع Ƙستنداùالم
              ýùالذي يتعام ǁنƕال Ǐلƍ Ƙالمستندا ǉذǋ ǅريقة تقديƱ تارƤنما يƍتري، وƬالم Ǐلƍ ƖرƬاƕم ƴضائƕالƕ 

Ǌمع                   ƴƼدùƕ رùيƤǕذا اǋ ǅيقو Ǉعد أƕ Ǚƍ تريƬمǄا لǌيمǄتس ǅعدƕ Ɩمحدد ƘيماǄتع Ǌل ǑƱيع Ǉعد أƕ 
         ǏǄƵ ƴيƿة ما كالتوǄمعام ǏǄƵ تريƬالم ƴƿيو Ǉأو أ ،Ǉمƛتجة حال  الƽس    ýجǓ أو ƇداǕ1(ة ا(  ǅتùوت ، 

  :ƈلية الحƮوǏǄƵ ý الƛمǇ وƼقا لǌذǉ الوسيǄة وƼقا لƱƤǄواƘ التالية
ƈ/        المستندي ýيƮالتح ǏǄƵو ƴيƕال ƱروƬ ǏǄƵ ƾاƽة      :  وجود اتǄيùالوس ǉذùǋ Ǉأ Ǐمعنƕ

             ǅتùذي يùنود العقد الƕ Ǉا ضمǋتجسيد ǏǄƵو Ǒالعقد الدول ƻراƱأ Ǉيƕ اǌيǄƵ ƾاƽتǙا ǅيت Ǉأ ƴƼدǄل
  .ƕǊƼيǇ أƱرا

ƕƼعد ƕƍراǅ العقد يتولǏ المƮدر أو الùƕائƕ  :        ƴالتحƮيý مرƕ ƾƼالمستنداƘ   أمر وجود   /ب
ƍرساý الƕضائƴ المتǄƵ ƾƽيǌا حسƔ المواƽƮاƘ المتǄƵ ƾƽيǌا ǑƼ العقùد، وذلƬùƕ ǁùحنǌا لùǄƕد                

 يتعƾùǄ   ، لكƼ Ǉيما  )2(...) المنƋƬ، وƛيقة التاميǇ   الƽواتير، ǌƬادƖ ( المƬتري مرƼقة ƕالوƛائƾ الƨǚمة   
               Ƙالمستندا ǉذǌل ýيƮالتح ƱروƬ ýحو ƘيماǄتع Ǌمقدما ل Ǌنكƕ Ǐلƍ اǌيمǄتسƕ ǅيقو ǊانƼ ƾائƛالو ǉذǋ

ƾائƛوالو.  
ƚ/     تريƬالم ǁنƕƕ ƴائƕال ǁنƕ ýاƮات  :        Ƙالمستندا ýيحو ƴائƕدر أو الƮالم ǁنƕ Ǉأ Ǐمعنƕ

ǅ المتواجدƖ لديƍ Ǌلƕ Ǐنǁ المƬتري أو المستورد الذي يعƵ ǅǄميƕ ǊùǄوùƮولǌا، وùƬروƱ تùسǄي                
             Ƙية المستنداǄمƵ ǅأما Ǉونكو ،Ƙالمستندا ǅǄيست ƴƼالدƕ تري أو المستوردƬالم ǅاƿ ذاƎƼ ،Ƙالمستندا
مقاýƕ الƛمƕ ،ǇالتالǑ يقوƕ ǅنǁ المƬتري ƕتحويƿ ýيمة المƸǄƕ المحǄƵ ýƮيƍ Ǌلƕ Ǐنǁ المƮùدر أو                

ǊǄميƵ Ɣحسا ǑƼ ǊǄويسج ǊǄƤالذي يد ƴائƕال)ƴائƕدر أو الƮالم.(  
  Ǉمƛال ýيƮية تحǄمƵو           ýùƕمقا Ƙالمستندا Ǉالحالتي ǎحدƎƕ Ǉالدولية تكو Ɩقود التجارƵ ǑƼ 

اýƕ القƕوƼ ،ýيما يƭƤ الƛمǇ مقاýƕ المستنداƘ كما تǅ تقديمǚƼ،Ǌ يقوǅ الƕنǁ            الƛمǇ والمستنداƘ مق  
 وƮوý الƕضائƴ،   دƕتسǄيǅ المستنداƘ والوƛائƕ Ǚƍ ƾعد الدƴƼ الƽوري لƛǄمǇ أو ǏǄƵ أكƛر تقدير Ƶن            

    ƾǄيما يتعƼ ة              أماùقƼموا ýùƕمقا Ƙستنداùالم ǁنƕال ǅǄالحالة يس ǉذǋ ǑƽƼ ،ýوƕالق ýƕمقا Ƙالمستنداƕ

                                                 
1 -ýيوƨƹ Ɩرادƕ امحمد  ƭ ،ƾƕالسا ƴ85-84، المرج. 
2 -Ʋان ǁذل ǑƼ ر:  

Banque nationale d'Algérie, Guide de l’exportation Algérienne, p 11.  
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                 Ǉيùƕ Ɵيتراو ýاج ǑƼ اǌائƼو ýƕمقا ƴƼد ǅتجة يتƽس ǏǄƵ ƴيƿالتو ǏǄƵ تري أو المستوردƬ30الم 
  .)1(ضائƴ أو تاريƣ تقديǅ المستنداƘ يوǅ مǇ تاريƍ ƣرساý ال90ƕو

ǉ الوسيǄة لǄوƼاƕ ƇالƛمǇ مýùƕƿ Ǉù المتعùامǄيƕ          Ǉالرǅƹ مǇ اƕƿǗاý الكƕير الذي تعرǋ ǊƼذ      
        Əر والمساوƱاƤالم Ǉو مǄƤت Ǚ اǌأن Ǚƍ Ǉالدوليي ǇادييƮتƿǙا        اùǌǄذ يتحمƍ ةùƿǚالع ƻراƱأ ǏǄƵ 

               ƴùيƿتري التوƬالم ƯƼد يرƿ ýوƕالق ýƕمقا Ƙية المستنداǄمƵ ǑƼ ذƍ ،تريƬالم Ǉدو ƴائƕة الƮاƤ
 تعود ƍلƵƍ Ǐسارǉ أو سوƇ نيتǊ أو التǑǄƤ التùاǏǄƵ           ǅ السƽتجة المحررƖ مýƕƿ Ǉ الƕائǕ ƴسƕاƿ Ɣد       

                   Ǉùد مùƿالتعا ýعة محǄالس Ǉد تكوƿ Ǌكما ان ،ƴƼالد ǅدƵ رƱƤ ƾتحق Ǒذا ما يعنǋقة، وƽƮال ǇƵ
مùا  (ǅ تحديد كمياƘ السƴǄ الواجƕة دƤولùǌا        تالƕضائƴ الممنوƳ دƤولǌا ƍلǏ دولة المƬتري أو ƿد         

  Ǒالتحديد الكمƕ Ǐو) يسمǋا    ما وƕǄل ƖسارƤ Ɣƕيس      ùي Ǉتري لƬالم ǇǙ ،ƴئƼد       ǉذùǋ ǑùƼ Ǉمƛùال ƴ
ýحواǕ2(ا(.  

 مǇ اǓلياLe crédit documentaire Ƙيعتƕر اƵǙتماد المستندي : اǗعتماد المستندي -2
Ʋر ƍلùƕ    Ǐùالن  ،)3(اǕكƛر استعماǙ لǄوƼاƕ ƇيǇ المتعامǄيǇ اƿǙتƮادييǑƼ Ǉ مجاý التجارƖ الدوليùة          

ƻ الموحدƖ الدولية لƵǚتمùاداƘ المùستندية، التǑù         مƨاياǋا الكƛيرƖ وǑǋ منƲمة ƕموجƔ اƵǕرا     
  .)4(1984 ودƘǄƤ حيƨ التنƽيذ سنة1933 سنة CCIوضعتǌا ƹرƼة التجارƖ الدولية 

ولقد ƵرƼتǊ المادƖ الƛانية مǇ اƮǕوý واƵǕراƻ الموحدǏǄƵ Ɩ انǊ، تعǌد ùƮ ǑƱƤادر              
   ǁنƕ ǇƵ) درƮالم ǁنƕ (   ƴائƕال Ǐلƍ)يدƽالمست (    قا لتعƼو ،ƔǄƱ ǏǄƵ Ƈناƕ   تريƬالم ƘيماǄ)  ƠتƼ ƔالƱ
يتعǌد ƕموجƕ ǊƕدƴƼ مƸǄƕ محدد أو ƕƿوý سحوƕاƨ Ƙمنية ƕقيمة محددƖ، وذلýǚƤ ǁ مùدƖ           ) اƵǙتماد

Ɩمحدد Ƙدر لمستنداƮالم ǁنƕال ǅǚاست ýƕومقا Ɩ5(محدد(.  

                                                 
1 -ýيوƨƹ Ɩرادƕ امحمد  ƭ ،ƾƕالسا ƴ85، المرجǁذل ǑƼ ƴوراج ،:  

Banque nationale d'Algérie, op.cit, p12.   
2  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

DAOUDI Tahar, op.cit, p 290. 
3 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

BERARD Pierre-Yves, "Compensation et intermédiation bancaire dans les opérations de 
négoce international", in Droit bancaire et Financier, Mélanges AEDBF-France, Tome 3, 
BANQUE éditeur, Paris, 2001, p 11. 

4  - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،Ǐموس Ǉحس ƔالƱ 78.  
5  -Ƙياداƨ تماد المستندي"،  احمد نوريƵǙية اǄمƵ ǑƼ تريƬالم ǏǄƵ ƴائƕحة الǄƮم ƔيǄƺا "تǋدرƮت ،Ƙة دراساǄمج ،

  .ƭ ،56 2002، ماي Ƶ01مادƖ الƕحƚ العǄمǑ لǄجامعة اǕردنية، Ƶدد 
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             ýرساƎƕ Ǌامƨيذ التƽتن ýƕƿ ƴائƕال ǊƕǄƱي Ǒنكƕ Ǉو ضماǋ Ǌمضمون ǑƼ تماد المستنديƵǙاƼ
  :مƬتري أو المستورد، ويتǅ وƼقا لƱƤǄواƘ التاليةالƕضائƍ ƴلǏ ال

يتǅ اǙتƽاƼ ǏǄƵ ƾتƠ اƵǙتماد المستندي كƬرƱ مƬ ǇروƵ Ʊقد الƕيƴ الùدولǑ أو               -
ǇادييƮتƿǙا ǇيǄالمتعام Ǉيƕ ǅرƕدير الذي يƮالت.  

-      ƴيƕقد الƵ نودƕ يذƽتري    تنƬالم ǁنƕ ǅتقدƕǏلƍ        ƠتùƼ دƮقƕ Ǌمع ýالذي يتعام ǁنƕال 
 .أمامǊاƵتماد 

-   ǅتماد           يقوƵǙا ƠتƼ Ɯعد نموذŃوي ،Ǌتǚسج ǑƼ تماد المستنديƵǙا Ơتƽƕ اǋعدƕ ǁنƕال
     ýالعمي ƔǄƱ ǏǄƵ اƇناƕ)تريƬالم (          ýاùرسƎƕ تريƬالم ǅيقو ǅƛ ،تمادƵǙا Ơتƽƕ مرǓا Ǐالذي يسم

وǋ ǑƼذǉ الحالة ƿد يمتنƴ     ،  النموذƍ Ɯلƕ Ǐنǁ الƕائǄƕ ǑƼ ƴد تواجد الƕائƴ والمستƽيد مǋ Ǉذا اƵǙتماد           
ي ƽƕتƠ اƵǙتماد المستندي لضماǇ تنƽيذ التƨامǊ وǋو الوƼاƛƕ ƇمǇ العقد، وǋذا ما يƌدي ƍلǏ               المƬتر

     ǄƵ Ǌحالتƍ ǅوالذي يت Ƴاƨن ƔوƬتري         نƬالم ǏǄƵ Ǒتقض Ǒالتحكيمية الدولية والت ǅالمحاك ǎحدƍ Ǐ
ƯالتعويƕƴائƕǄ1( ل(. 

 ƍلǏù د   ƬروƱ اƵǙتما  Ʒǚƕƍ يتولǏ الƕنǁ المراسý حاý استǚمǊ نموذƜ اƵǙتماد         -
  ƴائƕالƕ  ǉارƕتƵياƽذا    دالمستǋ ǅير ليقوƤǕا         ýعوƽم Ǉسريا Ɩمد Ǉا ضمǌيǄƵ ƾƽة المتƵضاƕال ƨيǌتجƕ 

ميǄƵ Ǉيǌا ومƱاƕقùة ùǋذƋ      ǉ مǇ مƱاƕقة مواƽƮاƘ الƕضاƵة وƬروƬ Ʊحنǌا والت       ويتƋكداƵǙتماد،  
        Ƙالمستندا ǅتقديƕ ǅيقو ǅƛ Ǉتماد، ومƵǚل ƘالمستنداǏلƍ    ƸǄƕالم ǁنƕال   ǑùƼ ƾƿا   الذي يدùǌقتƕاƱم 

 ƴƼدƕ عدƕ يماƼ ǅتماد ليقوƵǙا ƱروƬل،ǇمƛةالƵضاƕال Ǉمƛ )2(. 

 ǕاƼ ،Ǉذƍ      ǇƵ ƇاƼية الوǄمƵ ǑƼ ýƤتتد Ǒالت ƻراƱ   ƾريƱليةƈ     ǑƼ ýƛتماد المستندي تتمƵǙا 
   Ǉم ýتركƬالمǎ أو     Ǐمر المستورد الذي يسمǓاƕ    درƮالم ،ƴƼالدƕ يد،     أوƽستùالمƕ Ǐالمسم ƴائƕال 

 ƼاتƠ اƵǙتماد، الƕنǁ المƸǄƕ لƵǚتماد، الƕنǁ المƬتري لǄمستنداƘ الùذي           وأالƕنǁ مƮدر اƵǙتماد    
      ǑƼ Ǐالذي يتول ƴƼالدا ǁنƕا والǌمنƛ ƴƼود Ƙالمستندا ǅǚاست ǏيريتولƤǕتماد والذي اƵǙيمة اƿ ƴƼد 

  .)3( مƮدرǉأويكوƹ Ǉالƕا ƕنƼ ǁاتƠ اƵǙتماد 

                                                 
 وǋذا ما ƿضǊƕ Ƙ المحكمة التحكيمية لدƹ ǎرƼة التجارƖ الدولية ǑƼ القضية الدائرƕ ƖيǇ الƬركة الƕانميùة والƬùركة                    - 1

محǑ الديƍ ǇسماƵيǅǄƵ ý الديǇ، منƮة التحكيǅ التجاري الدولǑ، الجƇƨ اǕوý، النسر            : ، ǑƼ تƮƽيý القضية راجƴ    الǌندية
 ،ǅǚة، دار السƵاƕƱǄل Ǒƕǋ1986الذ ƭ ،160. 

2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴر، المرجǋكري ماƬ 227-228.  
3 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

BANQUE National d'Algérie, op.cit, p 09. 
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  : والتǑ تتمǑƼ ýƛوǋناǁ العديد مǇ اǕنواƳ  أو أƮناƻ اƵǙتماد المستندية
ƈ/     Ưأو النق Ƈاƺلǘل ýƕتماد القاƵǙتما   :  اƵǙاƕ ǁكذل Ǐدكما يسم      ƠاتùƼ ǁنƕال Ǉكو Ʊسيƕال ،

    Ǉيمك ǊيƼ تمادƵǙأا   ƴيرج Ǉ   Ǌامƨالت ǇƵ ýأو العدو،         Ƙùƿو ǑƼ تمادƵǙا ƠتƼ ǇƵ ýويعد ǑƺǄأي ي  
Ǉمعي   .  

 ƍلùƺاǉƌ اƘ الذي Ǚ يجوƨ      الƕ أوويسمƕ ǏاƵǙتماد القƱعǑ    : لǘلƺاƇ اƵǙتماد ƹير القاýƕ     /ب
  .ƕ Ǚƍاتƽاƾ جميƴ اƱǕراƕ ƻالنǏǄƵ ƭ ذلƕ ǑƼ ǁنود Ƶقد الƕيƴ أو التƮدير تعديǊǄ أو

ƚ/      يدƌأو الم Ƙƕƛأو الم ƨƨتماد المعƵǙا  :        ƻرƮم ǉيدƌالذي ي Ƙاƕتماد الƵǙا ǁو  كذلǋو
Ƽدƕ يدƽالمست ǉاتجا ƖرƬاƕم Ǌƕموجƕ ǅƨتǄر والذي يƤƈǇمƛال ƴ.  

لمƘƕƛ أو المعƨƨ اǕكƛر ضمانا ƕالنسƕة لƕǄائƴ لǄحƮوƿ ǏǄƵ ýيمة الƽƮقة            ا دويعتƕر اƵǙتما 
ǉǚƵأ Ɩالمذكور ƳنواǕاƕ 1(مقارنة(.  

يعرǋ ƻذا النوƳ مǇ وسائý الùدǑùƼ ƴƼ التجùارƖ الدوليùة ƕنùƲاǅ               : الدƲƺ عǅ بعد   -3
ƖƻسويSuift  ǅالعال ǁنوƕ Ǉيƕ Ǒالمال ýالتراس ƘǙاƮجمعية ات ǇƵ رƕيع ƨذا الرمǋو Interbank 

Financial Télécommunications Society of World Wide )2(   ýùنق ǑùƼ يتجسد ǅاƲذا النǋو ،
  ǚƤ Ǉم ýرسائ    ƘدماƤتقنية ل ýرƛأك    Ǌائنƕƨعالية لƼ رƛكƋƕ   ةƿيدية  مقارنة دǄالتق ýالوسائƕ  Ƽة المعرو 

ƕينùǌا،  داýƤ الƕنوǁ، ويتǅ استعماǋ ýذǉ اǓلية ƕموجƔ الحاسوƔ اǓلǑ الذي يرƱƕ الƕنوƼ ǁيمùا               
  .)3(قý الƱƤاƕاƼ Ƙيما ƕينǌا ǑƼ مدǙ Ɩ تتعدƛǚƛ ǎة ƛواǇوý أǇ يناحيƚ يح

            Ǒايا التƨمǄرا لƲوماتية نǄكة المعƕƬال ǉذǋ Ǐلƍ ǅالعال ýدو Ǉالعديد م Ƙا   ي ولقد انضمǌƕ ƴتمت
ǋذا النƲاǅ والتǑ تǌƲر ǑƼ الحماية الكƕيرƖ التǑ يوƼرǋا سواƼ Ƈيما يتعƕ ƾùǄتحويýù المùƕالƸ أو                  

 كما لǊ سرƵة التنƽيذ      تحويý المƕالƨ-  ،ƸمƘ-Ǉ الضماǇ نƲرا لسرية العمǄية ودƿتǌا ومƍ      ýǌجراƇا
 مǄǌة تحويý الƱƤاƕاƘ مستقǄة تماما Ʊ ǇƵوý مضموǇ الƱƤاƔ وƕعد المùساƼة             أǏǄƵǇ اƵتƕار   

ǊرسالǗƔ وكيوƱائر وƨالج Ǉيƕ ǚƛ03 والمقدر مǇواƛ .  

                                                 
لùƱرƫ  : تƮƽيý حوý اƵǙتماداƘ المستندية كوسيǄة لǄوƼاƇ والضماƵ ǑƼ Ǉقود التجارƖ الدولية راجƴù             لمƨيد مǇ ال   - 1

 ƭ،ƾƕالسا ƴر، المرجǋاƱر119الƲان ǁذل ǑƼ و ،:  
ANCEL Pascal, Manuel de droit du crédit, DCF Epreuve, n°02, LITEC, Paris, 1995, p 175. 

، Ʊƍ ǑƼار تƬجيƴ العƿǚاƕ ƘيǇ الƕنوǏǄƵ ǁ المستوǎ الدولƍ ،Ǒذ يتمýùƛ             1977 ولقد تƼ ǅتǋ Ơذا النƲاǅ رسميا سنة         - 2
  .سر نجاǋ Ɵذا النƲاǅ، كونǊ يمýƛ أداƖ ووسيǄة دƴƼ تقنية Ƶالية اǙستعماý وتقوǏǄƵ ǅ مقاييƕ Ʃنكية Ʈارمة ودƿيقة

3 -ǁذل ǑƼ رƲان :  
DAOUDI Tahar, op.cit, p 284. 



 76

 ǏǄƵ الدƿة، ƍذ يتǅ تƮنيƻ الƱƤاƕاƘ        ويتǅ تحويý الƱƤاƕاƕ ƘواسƱة الحاسوƔ الذي يعتمد      
              Ǉيùتقن Ɣموجƕ ةƼمعر ǇناويƵ ةƵمجمو ǏǄƵ يحتوي ƻنيƮت ýا وكǌية المراد تحقيقǄالعم Ɣحس

Ǒمƿر Code numériqueƖتركة ومحددƬم Ɩة واحدƺǄƕ ýالتعامƕ ǁنوƕǄل Ơو ما يسمǋ1(و(.  
4-   ǅمƙلل ǏلكترونǗا Ʋƺو      : الدǄور المعƱتǄة نتيجة لƛمستحد ƴƼة دǄوسي Ǒǋ   ýمجا ǑƼ Ǒمات

             ƘنترنيǙا ýر استعماƕƵ ƴƼالد ƾريƱ ǇƵ الحالة ǉذǋ ǑƼ Ǉمƛالƕ ƇاƼالو ǅوالنقود، ويت ǁنوƕذ،  )2(الƍ 
 ƕعد الحƮوƤ ǏǄƵ ýدماƕ Ƙنǁù       اƤǕير الدولƱ ǇƵ Ǒريǋ ƾذا       التجاري يمكǇ الوƼاƕ Ƈقيمة العقد   

ýميƵ ǅيتقد Ǉأ Ǐمعنƕ ،Ǉتري-معيƬالم- ƘنترنيǙا ƇضاƼ ǏǄƵ En ligneƬ ǏǄƵ  ǅتقديƕ ǁنƕكة الƕ
  .تحويƿ ýيمة العقد ƍلƕ Ǐنǁ الƕائƴأمر 

 وǋ ǏǄƵذا اǕساƩ وǑƼ مجاǋ ýذǉ المعامƘǚ يقوƕ ǅنǁ المƬتري أو المستورد ƕتنƽيذ أمر              
والتǑ تكوùƵ Ǉادƕ Ɩمùا        مستحدƛة التحويý وǋذا وƼقا لقواƵد التحويý الƕنكǑ وƱƕريقة الكترونية       

     ،ǑلكترونǙتماد المستندي اƵǙاƕ Ǐيسم          ƔùǄƱƕ Ǒالعقد الدول ǑƼ تريƬالمستورد أو الم ǅيقو ǊيƼو
 ýاكسمايƽة الƱواسƕ ǁتماد مستندي وذلƵدار اƮǗ faxmail ǊƕǄƱ تمادƵǙدر اƮم ǁنƕال ýƕƿ ǇاƼ

 أو المƮدر،   ƴلكترونية، ويرسý نƭ اƵǙتماد الكترونيا لǄمستƽيد وǋو الƕائ       ƍيقوƎƕ ǅرساý رسالة    
لكترونيا الƽواتير الƨǚمة كما يقوƕ ǅالƔùǄƱ مƍ         Ǉù  المستƽيد يرسƵ ýتماداǙوýƕƿ انتǌاǚƮ Ƈحية    

             ýاùرسƎƕ يقوموا Ǉعة أǄالس ƫتƽوم Ǉمƌالم ،ǇاحƬة كالƽǄتƤالم ƘياǄالعم ǑƼ اركةƬالم ƻراƱǕا
           Ǚƌǋ Ǉم ƻرƱ ýك ýتحم ƴتماد مƵǙدر اƮم ǁنƕǄل ǅǌمستنداتƕ الكترونية ýرسائ   ǇƵ وليةƌالمس Ƈ

    ǅƛ ،ƘمستنداǄل ƾيƿير الدƹ ýرساǗائ        اùالرس ýاùرسƎƕ تمادƵǙدر اƮم ǁنƕال ǅيقو ý   ةùلكترونيǙا 
               Ǒƿور ýكƬ ǑƼ ةǄالمرس ýالرسائ ƭحƽƕ يرƤǕذا اǋ ǅيقو ƚحي ƸǄƕالم ǁنƕǄل Ǌليƍ Ɩد الواردùكƋتǄل 

       ،ǑلكترونǙتماد اƵǙا ƱروƬ ƴا مǌقتƕاƱم ǇذامƎƼ   Ǉيƕت Ǉأ   ýالرسائ     ǊانƼ تمادƵǙا ƱروƬقة لƕاƱم
 ƿيùد   وƍجùراƇ   الƕائƴ  حساƍ ƔلǏ، وذلƕ ǁالتحويý اǙلكترونǑ لǄمƕالǄ      Ƹمستƽيديتǅ الدƴƼ الكترونيا ل   

 Ʃƽنƕ ǑكسƵƔوǄسǕتماداƵǙا ƔالƱ Ɣالحسا ǏǄƵ ǑلكترونǙ3( ا(.  

                                                 
1 - DAOUDI Tahar, op.cit, p 284. 

2 -ǁذل ǑƼ رƲان :  
ABELS Michael, « le commerce sur Internet: Moyens de paiements et risques afférents », 
RDAI, n°03, Paris, 1998, p 349.  

3 -      ،Ǉالحسي ƖحادƬ Ǉلكترونية  "  حسǙية اƼرƮالم ƘياǄلكترونية : العمǙة اƼيرƮية      "الǄالسنوي لك ǑمǄتمر العƌالم ýماƵأ ،
، ƭ  2002الجديد ǑƼ التقنياƘ المƮرƼية، منƬوراƘ الحƕ ،ǑƕǄيùروƘ،         :  الجƇƨ اǕوý  ،معة ƕيروƘ العرƕية  الحقوƕ ƾجا 

200. 
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   Ǆالوسي ǉذǋ Ǉير أƹة                Ǉùد مùد العديùا تولùم ƖادƵ الدولية Ɩقود التجارƵ ǑƼ Ǉمƛالƕ ƇاƼوǄل 
 ƕالتحويýù  اǕمرǄوماƘ مƨ ǇمǇ    المƬاكý، نƲرا لحداƛتǌا وكذا Ƽيما يƵ ƭƤدǅ توƼر حماية المع         

Ǐلƍ   ƸǄƕالم ýوƤد Ƙƿو  Ǐلƍ      كةƕƬ ǏǄƵ ýالعمي Ɣحسا ǙاƘنترني        ƻاليùالتك Ǐùلƍ ةƼاùضǗاƕ ذاǋ ،
Ǒدول ýتحويƕ مرǕا ƾǄتع Ǐالدولية مت Ɩقود التجارƵ ƭƤت Ǒية التƼضاǗ1(ا(.  

  ýولعǅǋن              أùƮة القرǄكƬùم Ǒùǋ Ǒالعقد الدول ǑƼ ǇمƛǄل ǑلكترونǙا ƴƼا الدǋيرƛة يǄكƬة  م
Ǘذ لكترونية،اƍ    ǉذǋ Ɣƕتس ƖيرƤǕادحة     اƼ سائرƤ ǑƼ ƻراƱǕ     ةƮاƤو Ǒذا العقد الدولƍ   Ǌمنا انǄƵ 

            ،ƘنترنيǙا ǎمستو ǏǄƵ التجارية الدولية القائمة ƘǚمعامǄتوجد حماية تامة ل Ǚ  Ƙǚالمعام Ǉكو
ئý القانونية  ، وǋذا ما يƱرƵ Ɵددا مǇ المسا      ƕدوǇ مستنداƘ ورƿية  ǋ ǑƼذǉ الحالة تقوǏǄƵ ǅ التعاƿد       

ƘاƕƛǗاƕ ةƮاƤ قةǄ2(المتع(.  
 Ƙالƙال Ʊرƻال  

ƖماناƮ  الدولية Ɣعقود التجار Ǐƺ ǅمƙبال ƅاƺالو  
               ýاùمج ǑùƼ ǇادييƮùتƿǙا ǇيǄالذي يعتري المتعام ýكƬالم Ǉمƛال ƴƼود ƇاƼالو ǅدƵ رƕيعت

ýùƕƿ Ǉ    مناسƕة، وǋذǉ الضماناƘ يتǌƕǄƱ ǅا م      ƔǄƱƘ ضمانا  ƕالتالǑ يǄجƌوƍ ǇلǏ     التجارƖ الدولية 
المتعامǄيǇ ذاتǅǌ أو مýƕƿ Ǉ الƕنوǁ التǑ تتعامǌƕ ýذǉ الوسائƕ ýاƵتƕارǋا القناƖ الرئيسية التǑ تمùر                

  .ǌƕا كý العمƘǚ الƮعƕة التǑ يتǅ تداولǌا
 والتǑ يǄجا ƍليǌا    -Ƽيما Ƶدا تقنية اƵǙتماد المستندي التǑ تعتƕر تقنية لǄضماǑƼ Ǉ مجموǌƵا          

 -تǏ الدوƵ ýند ƿيامǌا ƕدƴƼ مƕالƵ Ƹقودǋا مƬ ƴركاƘ أجنƕيùة          ƔǄƹ المتعامǄيǇ اƿǙتƮادييǇ وح   أ
 Ƙالضمانا Ǐلƍ رƲالنƕ ذاǋوǑالعقد الدول ƻراƱǕ اǋرƼتو Ǒية التƼ3(الكا(ǑƼ أساسا ýƛتتم Ǒوالت :  

سائý الدƴƼ اùƤǕرǎ،    و اǕكƛر ضمانا مقارنة ƕ    ةǋو الوسيƕ  : Ǆالنسƕة الƕائƴ أو المƮدر    -1
 مǇ انǊù    مƋمǇ الƕائƴ يكوƍ     ǑƼ ǇذƱƤǕار التǑ يتعرƯ لǌا،     ǕنǊ يتضمǇ نوƳ مǇ الحماية ضد ا      

      ýƕƿ ذاǋو Ǉمƛال ǏǄƵ ýƮسيتحǇأ    ƴضائƕال ýيرس Ǐلƍ     ƕال ýƕƿ ǑƼ ǁتري، وذلƬالذي  الم ǁن  ǊمǄيع 
Ǝ Ǉ ذلƍ   ùƼ ǁلƕ ǏاǗضاƼةƕوجود اƵتماد ǏǄƵ مستواƕ ǉمجرد ƿيامƕ ǊالوƼاƕ ƇجميƬ ƴروƱ اƵǙتماد،           

 تتيƠ لǊ الحƮوƍ    ýذالƕائƴ الحƮوǏǄƵ ý تسǌيƘǚ ائتمانية،       أواƵǙتماد المستندي يمكǇ المƮدر     

                                                 
1  -ǁذل ǑƼ رƲان:  

ABELS Michael, op-cit, p 350. 
2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،Ǉالحسي ƖحادƬ Ǉ193 حس.  
3 -      ،ƯوƵ Ǉالدي ýجما ǑǄƵ "    الدولية Ɩالتجار ǑƼ Ǉمƛال ýيƮتماد الم : تحƵǙستندي ووكالة التسوي  اƾ"     ƾوùة الحقùǄمج ،

 .ƭ ،10 1978، السنة الƛانية، الكويƘ، جانǑƽ 01عة، تƮدرǋا جامعة ƕيروƵ ،Ƙدد يوالƬر
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 ƵمǄياƘ  أو أي تمýƛ لǊ وسيǄة Ƽعالة لتمويƮ ýادراتǊ         ،حǇتمǌيدا لƬǄ  يý لتجǌيƕ ƨضاƵتǊ  وǏǄƵ تم 
  .)1(الƕيƴ الدولية

يضمǇ اƵǙتماد المستندي لǄمƬتري Ƶدǅ دƿ ƴùƼيمùة         :  ƕالنسƕة لǄمƬتري أو المستورد    -2
يǅ المستنداƘ التǑ تƘƕƛ مƱاƕقة الƕضاƵة لǄمواƽƮاƘ المتǄƵ ƾƽيǌا ǑƼ العقد  الƕضاƵة ƍذا لǅ يتǅ تقد    

       Ǚ Ǌكما ان  ،Ǌƕ ƔالƱالم ƸǄƕحة المƮة         وƵضاƕالƕ ةƮاƤالقيمة ال ýكام ƴƼد ǏǄƵ ǉرƕيجǏلƍ  Ǉحي 
Ƙالمستندا ǅǚ2(است(.  

  تكوǇ مرƼقة دائمùا ùƕضماناƵ-      Ƙدا اƵǙتماد المستندي  –ƕ ǇƍاǑƿ التقنياƘ الساƕقة الذكر      
ǑƼ أساسا ýƛتتم Ǒوالت:  

Ǘوƈ:  الةƻتقديم ك :     ƕ ǁنƕال Ǉد مǌا تعǌنƋƕ ƻوتعرƋ  Ɣلحسا ƴƼيد Ǉ ƭƤƬال    ǉمرǕ ƖادرƮال 
المƽتاƟ (الكƽالة مƺǄƕا محددا ýǚƤ مدƖ محددƖ، ونجد ǋذا النوƳ مǇ الضماناǑƼ Ƙ العقود المركƕة               

ƜنتاǗالتكنولوجيا، وتتنو) وا ýأو نق ƘدماƤ ƨا انجاǌǄمح Ǉيكو Ǒالحالة الت ǉذǋ ǑƼ الةƽالك ƳǏلƍ:  
•    ƇاƱالع ǑƼ ýوƤالة الدƽك         Ǒùالت ƘقاƽƮسير ال Ǉحس Ǉتضم Ǒوالت      ƴائùƕال Ǉيùƕ ǅرùƕت

                Ǒǋو ،ǊيǄƵ قةƽƮحالة رسو ال ǑƼ ǊرضƵ يذƽتنƕ دǌتري  أو المتعƬالم ǅياƿ ýǚƤ Ǉتري مƬوالم
   Ɣ Ɩ5محدد%             ǌلǚƤ Ǉر، ومǌƬضعة أƕ ǎتتعد Ǚ ةǄǌم ǑƼ اǌعƼد ǅقة يتƽƮيمة الƿ Ǉم    Ǉضمùا ي

Ɣمناس ƯرƵ ǏǄƵ ýƮسيتح Ǌان Ǉتري مƬالم.  
ƼحسǇ التنƽيذ مǇ المتعǌد ǙلتƨاماتǊ المتǄƵ ƾƽيǌا يعتùƕر مǇù أǅùǋ             : كƽالة حسǇ التنƽيذ   •

               ƘدماƤأو ال ƴǄالس ƾƕاƱت ǅدƵ حالة ǑƼ يةƼضاƍ ƻتكالي ƴƼيد ǊنǕ تريƬا المǌǄيتحم Ǒار التƱƤǕا
 .%10وǑǋ محددƔ Ɩ  المǄƱوƕةƘلǄمواƽƮا

    %10 وتتمǑƼ ýƛ اƿتƱاƳ نسƕة معينة مƿ Ǉيمة الƽƮقة تƍ ýƮلƼ:             Ǐùعة النǌائية كƽالة الد  •
 .)ƍ)3لǏ المƬتري Ƶند ƕƿوý المƬروƳ أو الƕضاƵة مýƕƿ Ǉ الƕائƴ أو المستƽيد كضمانة يتǅ ردǋا

Ǒǋ تقنية حديƛة ǑƼ مجاý العمǄياƘ الƕنكية الدولية،        : الƮماناƖ البنكية عند ƈوü طلب     :ƙانيا
  ƍ ƇجوǄال ǅيت           ƘقاƽƮùال Ǉمƛ ýيƮتح Ǉلضما Ǉالدوليي ǇادييƮتƿǙا ǇيǄالمتعام Ǉا مǌة  ليùالتجاري

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴر، المرجǋكري ماƬ 228.  
2 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

BLANCO Dominique, op-cit, p 141, et AFFAKI George & STOUFFLET Jean, « Crédit 
documentaire: Conformité des documents, Appréciation, Réserves faites par le banquier 
émetteur, portée », Chronique droit bancaire international, Revue BANQUE & DROIT, n° 93,  
Paris, 2004, p 67.   

3  - ƭ ،ƾƕالسا ƴر، المرجǋكري ماƬ  413.  
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 ƛمǇ العقد المتǄƵ ƾƽيƕ  ǊùدƴƼ تسمƍ Ơذ المƬتريالدولية التǑ يƕرمونǌا، وƤ ǑǋاƮة وسيǄة ǑƼ يد  
   ǊعƼوالذي يدƴائƕǄل  ǁنƕ ǎلد              ǅاƨùا التǌنƋƕ التقنية ǉذǋ ƻوتعر ،Ǌامƨالتƕ Ǌيامƿ ǅدƵ حالة ǑƼ ذاǋو 

 ƕƿ Ǉم   ƭƤƬ ý   Ǉالضام Ǐيسم)ǁنƕ (           Ɩائدƽقة لƽƮالعقد أو ال ƸǄƕم ƴƼد ýوƕقƕ اǌيƼ رجعة Ǚ ةƽƮƕ
، )اǕمر ƕالدƴƼ (وǋذا Ƶند أوƔǄƱ ý يقدǅ أمامƕ ǊموجƔ أمر يقدمǊ الƕائƴ           ) المƬتري(ƭƤƬ أƤر   

        Ǉة المديƽƮ الحالة ǉذǋ ǑƼ ǁنƕذ الƤويتǑǄƮǕا    ǑǌƼ ǁذلƕتري ت، وƬمǄل Ǉيذ   ضمƽالتن ǑƼ ةƵالسر  
 Ƶ Ǉكو                 Ƙاùƕال ǅاƨلتǙا ǁذل Ɣجان Ǐلƍ ،العقد ǑƼ المحدد ƸǄƕيمة المƿ ƴƼدƕ ǁنƕال ǅيقو ƔǄƱ ýند أو

 ƴƼالد ǇƵ ƴيتراج Ǉأ Ɣيج Ǚ الذي ،ǁنƕǄلƻرƲ أي Ƙ1(تح(.  
 تعتر ǋذǉ التقنية مǇ أƼضý الوسائý التǑ أنƬئƘ لمواجǌة :ميǅ القرƭ عند التƬدير   Ɖ ت :ƙالƙا

 Ƶنùدما   ƤاùƮة تǄƵ ƾƽيǑƼ Ǌ العقد التجاري الدولƱƤ       ،Ǒر Ƶدǅ الدƴƼ والحƮوǏǄƵ ý الƛمǇ الم      
                 Ǉمƛالùƕ ƇاùƼوǄل Ǌدرتƿ ǅدƵ أو ƴƼالد ǅدƵ Ǐلƍ تريƬالمƕ ƴƼتد Ǒالت ƻروƲال Ưعƕƕ مرǕا ƾǄيتع

ǚƮأ                ǅاùقيǄل Ǉاميùالت ƘركاùƬ ýƤدùتƕ ǁذل Ǉويكو ƻرƮر الƱƤ ،Ǒر السياسƱƤال ƻرƲك ،
       ýƮد تƿ Ɩيرƕة كƕنسƕ ƴائƕǄل ƯالتعويƕǏلƍ 90%   ƛيمة الƿ Ǉة       مǄùƮمواƕ Ǌل Ơالمستحقة، تسم Ǉم

، وتǄتùƬ Ǌƕ ǅƨركة     الǇƋƬتواجدǑƼ ǉ السوƾ ويكوǇ ذلƕ ǁموجƵ Ɣقد التاميǇ الذي يƕرǋ ǑƼ ǅذا             
Ǒيذ العقد التجاري الدولƽتن ýواƱ Ǉ2(التامي(.  

               ƇاùƼوǄل Ƙماناùض ǏǄƵ ýوƮحǄل Ǐالعقود الدولية تسع ǑƼ ƻراƱǕا ƴجمي Ǉƍ ،ǅاƵ Ǌوجƕ
   ǏǄƵ ýوƮوالح  Ǆة لƮاƤ Ǉائتما          Ǉوùية والذي يكƕجنǕا ƘركاƬال ƴم ǊǄتعام Ƙحي ǑنƱالو ƻرƱ

                  ýùة محùدمƤأو ال ƴضائùƕال ýƕمقا Ǉمƛال ǏǄƵ ولةǌسƕ ýƮيتح  Ǌوان ،Ǉوجود ضام Ǉكدا مƋمت
  .)3(التعاƿد، وǄƵيǊ تƠƕƮ القواƵد الƕنكية Ǒǋ التǑ تتحكǑƼ ǅ العƿǚة العقدية

Ʋالراب Ʊرƻال  
  ليةنطاق الوƺاƅ بالƙمǏƺ ǅ عقود التجارƔ الدو

         ƖدƵقاƕ ƻتراƵǙا ǏǄƵ ýالدو ƻǄتƤية لمǄƤالدا ƘريعاƬالت Ƙأجمع"  Ǉديƿريعة المتعاƬ العقد "
                 ǅƨùتǄي ǁùذل ǏǄƵ سيساƋوت ،Ǌƕ ýماƵǗا ǅالدولية الذي يت Ɩقود التجارƵ ǑƼ ƖرادǗا ǇاƱǄدأ سƕوم

ǄƵ ƾùƽيǊù    المƬتري أو المديƕ ǇالƛمƵ ǑƼ Ǉقود التجارƖ الدولية الوƼاǑƼ Ǌƕ Ƈ الميعاد والمكاǇ المت             
  .الƨماǇوالمحدد ǑƼ مضموǇ العقد، ƕمعنǏ تحديد نƱاƾ الوƼاƕ ƇالƛمǇ مǇ حيƚ المكاǇ و

                                                 
1  - ƭ ،ƾƕالسا ƴر، المرجǋكري ماƬ 422. 
2  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

BLANCO Dominique, op.cit, p 150. 
  .159، المرجƴ الساƭ ،ƾƕ ..... معاƬو Ƶمار، الضماناǑƼ Ƙ العقود اƿǙتƮادية ǑƼ التجرƕة الجƨائرية-  3
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Ǘوƈ: ǅالمكا Ƙحي ǅم ǅمƙبال ƅاƺنطاق الو  
        Ǒالعقد التجاري الدول ǑƼ دمةƤال ǑقǄتري أو متƬالم ǅƨتǄي       ƾƽالمت Ǉالمكا ǑƼ Ǉمƛال ƴƼيد Ǉأ 

د ǋذا الƕند ǑƼ العقد ǏǄƵ اƵتƕارǉ مǇ المùسائǄƵ          ýيǑƼ Ǌ العقد، ƍذ الƺالƔ أǙ يýƽƺ اƱǕراƻ تحدي        
، ƎƼذا لǅ يتƽقوا ǏǄƵ الدǑƼ ƴƼ مكاǇ معيǇ وجǏǄƵ Ɣ           التǑ تتجƵ Ǌادƍ ƖرادƖ اƱǕراƍ ƻلǏ تحديدǋا      

، والعƕرƕ ƖمكùاƵ Ǉمýù      )1(المƬتري أو متǄقǑ الƤدمة دƿ ƴƼيمتǑƼ Ǌ مكاƵ Ǉمý الƕائƴ أو المورد           
Ǉمƛالƕ ƇاƼالو Ƙƿو ƴائƕال.  

  Ǉير مكاƹ ذاƎƼ       مي ýوǄح ýƕƿالعقد و ǅراƕƍ عدƕ ǊǄمƵ        تريƬùالم ǏǄƵ Ɣوج Ǉمƛالƕ ƇاƼعاد الو
نǑƼ Ǌ حالة ما ƍذا أدǋ ǎذا التƺير        أ ƹير   أو متǄقǑ الƤدمة دƴƼ الƛمǑƼ Ǉ مكاƵ Ǉمý الƕائƴ الجديد،         

 ǋذǉ الƨيادƖ، وƍذا كùاǇ لùƕǄائǑƼƴ        ƴ مكاǇ تواجد الƕائƍ ƴلƨ ǏيادƖ نƽقاƍ Ƙرساý الƛمǇ تحمý الƕائ          
 Ǉر مƛواحد     أك ýمƵ Ǉمكا –  ýالعم Ǉمكاƕ دƮد           :يقùالعقƕ ƖرùƬاƕة ومùيقƛة وǄƮ Ǌالذي ل Ǉالمكا 

وƕتنƽيذǉ مƴ مراƵاƖ الƲروƻ التǑ يعǄمǌا الƱرƼاǇ أو التǑ يتوƿعانǌا ýƕƿ التعاƿد أو وƘƿ انعقùاد                
  .)ƕ )2مكاƿƍ ǇامتǊ المعتاد، وƍذا لǅ يكǇ لƕǄائƴ مكاƵ Ǉمý وجƔ اƤǕذ-العقد

     Ǉتحديد مكا Ǉد مƮوالق   ƴائƕال ýمƵدمة  أوƤال ƔاحƮ      ،Ǉمƛùلسداد ال Ǉأ     ƴائùƕال Ǉضمùي 
 مǇ دولة المƬتري    اǕجنǑƕ تحويý النقد    ƎƕجراƇاƘ القياƍ   ǅلǏالحƮوǏǄƵ ý الƛمǇ دوǇ أǇ يضƱر       

Ǐلƍ   Ǌذ دولتƍ ýƮǕا Ǉأ     ǉذǌƕ تريƬالم ǅيقو ƘاƇجراǗا       Ǉمƛال ýوƮو Ǐحت ǁر ذلƱاƤم ýويتحم 
Ǐلƍ دƿر المتعاƤǓا ƴائƕ3(ورد المأو أي ال(.  

 المستنداǋ ǑƽƼ ،Ƙذǉ الحالة وجƔ      أو كاǇ الوƼاƕ ƇالƛمǇ مǄƱوƕا مقاýƕ تسǄيǅ الƕضائƍ         ƴذاأما  
   Ǌƕ ƇاƼالو  ǑƼ         Ǉندما يكوƵ Ɣالƺوال ،ǅيǄالتس ǊيƼ ǅالذي يت ǇالمكاƇأدا   ǅيǄالتسƕ اƱƕمرت Ǉمƛال    ǅيت Ǉأ 

Ǉ الوƼاƵ Ƈندئذ ǑƼ مكاǇ     ذلƕ ǁتسǄيǅ مستنداƘ الƕضاƵة لƕǄنƼ ǁاتƠ اƵǙتماد لǄمƬتري، ƕالتالǑ يكو         
  ǁنƕذا الǋ 4(تواجد(              Ǉمƛالùƕ ƇاƼالو ƾاƱتحديد ن ǏǄƵ ƴضائƕǄل Ǒالدول ƴيƕǄينا لƼ يةƿاƽات ƘǄمƵ كما ،

                 Ǉمƛùال Ǉأ ،Ǉمƛال ƴƼد Ǉمكا ǏǄƵ ƻراƱǕا ƾاƽات ǅدƵ حالة ǑƼ اǋكيدƋتƕ ǁوذل ،Ǉالمكا ƚحي Ǉم
         Ƭمن ǊيƼ الذي تتواجد Ǉالمكا ǑƼ ǚƮأ ƇاƼالو Ɣواج ǇيكوƋ ƕال Ɩ      ǅƨǄتري مƬالم Ǉذا أǋ Ǐومعن ،ƴائ

 ةƕحمý الƛمƍ ǇلǏ الƕائƴ ولو ƹير مكاǇ منƋƬتƕ ،ǊالتالǑƼ Ǒ حالة احتكاǅ اƱǕراƍ ƻلǋ Ǐذǉ اǙتƽاƿي               

                                                 
1  - ƭ ،ƾƕالسا ƴمحمد محمد، المرج ƔيƱƤ139 ال. 
2  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

HEUZE Vincent, op.cit, p 317. 
 .ƕƵ147د الحميد، المرجƴ الساƤ  ƭ ،ƾƕالد احمد -  3
4  - ƭ ،ƾƕالسا ƴمر، المرجƵ محمد ǑǄƵ 107 وليد. 
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        Ƭتواجد من Ǉمكا Ǐلƍ Ǉمƛال ýاƮيƍ Ɣا وجǌƕ ýماƵǗواƋ ƴائƕال Ɩ)1(        دùƵقواƼ ةùالحال ǉذùǋ ǑƼو ،
  .كاǇ الوƼاǑƼ Ƈ العقداǙتƽاƿية يتǅ اƵǗماǌƕ ýا ǑƼ حالة ƹياƕ Ɣند تحديد م

  نطاق الوƺاƅ بالƙمǅ مǅ حيƘ الزماƙ: ǅانيا
           ƇاƼو ميعاد الوǋو ǊنƵ ميةǋأ ýيق Ǚ رƮعنƕ Ǉمƛالƕ ƇاƼالو Ǉمكا Ǉيقتر)   Ǉمƛùال ƴƼد Ǉماƨ( ،

 يجƔ الوƼاƕ ƇالƛمǇ وƼقا لƕنود العقد وǑƼ حالة ùƵدƍ           ǅذكوǙ Ǉ يمكýƮƼ Ǉ احدǋما ǏǄƵ اƤǕر،        
    Ǉمƛالƕ ƇاƼالو ƣتاري ǏǄƵ ƭالن    ƇجوǄال Ɣوج Ǐلƍ       ǇيƼرùƱال Ǉيƕ قةƕالسا Ƙǚأو المعام   ƻرùالع 

   ،ƴƼالد Ǉمكا ǑƼ ي     السائدƿاƽتǙد اƵواƿ Ǐلƍ Ɩة،         ة أو العودùديƿة التعاùƿǚالع ǁùǄمة لتƲالدولية المن 
                Ǉùمƨ دùتحدي ǅدƵ كاليةƬǗ ةƕالنسƕ ǙوǄح ƴتض Ǒوالت ،ƴضائƕǄل Ǒالدول ƴيƕينا لعقود الƼ يةƿاƽكات

Ǉمƛالƕ ƇاƼالو.  
المƬتري أو متǄقǑ الƤدمة Ƶ ǑƼقود التجارƖ الدولية القياƕ ǅتنƽيذ          نǊ مǇ الواجǏǄƵ Ɣ     أƹير  

ǚƛار مƱƤǗا ƇجراƎك Ƈجراƍ يƋƕ Ǌƕ Ǉالدائ ǅيقو Ǉأ Ǉدو ǇمƛǄل ƴƼية الدǄمƵ)2(.  
 وذاƘ التكƽǄة العالية التǑ يكوƼ Ǉيǌا ƨمǇ الوƼاƕ ƇالƛمǇ متƱاƾƕ           نǑƼ Ǌ العقود المركƕة   أكما  

قد، أي وƼقا لتقدǅ اƵǕماý واƺƬǕاý وƤاƮة ƍذا كاǇ الƛمǇ تǅ تحديد الوƼاƕ               Ǌùƕ Ƈمراحý تنƽيذ الع  
ماǏƬ وتƱور مراحý تنƽيذ العقد كعقود الƕنùاƇ الùدولǑ والعقùود            Ʊ ǇƵريƾ أƿساƱ أو أجƨاƇ تت     

 أما ƕالنسƕة لعقود الƕيƴù الùدولǑ        ،)3(الƤاƮة ƕتوريد السƴǄ لتƬييد مƮانƴ وƵقود نقý التكنولوجيا       
 Ƽ ƴضائƕǄلƎǇ                  ǉدùتحدي Ǉùذي يمكùد أو الùالعق ǑƼ الميعاد المحدد ǑƼ Ǉمƛال ƴƼدƕ ǅƨتǄتري يƬالم 

ƕالرجوƍ ƳلǏ العقد، واǇ أحكاǅ اتƽاƿية Ƽينا Ǚ تƍ Ǚƍ ƾƕƱذا ǏǄƤ العقد مƕ ǇياǇ كيƽية تعييùǋ Ǉذا                   
ƍ ، ،ǅذ أǇ اǙتƽاƿية وضعƿ ƘاƵدƖ أساسية أيǇ رƼ ƘƱƕيǌا ƕيǇ ميعاد الوƼاƇ وميعاد التسǄي              )4(الميعاد
Ǒالتالƕ                 ƴائƕال ƴندما يضƵ ǊعƼد ǊيǄƵ Ɣمحدد وج Ƙƿو ǑƼ Ǉمƛال ƴƼدƕ ماƨǄتري مƬالم Ǉيك ǅذا لƎƼ 

، وǋذا ما نǄƵ ƘƮùيǊù       )5(الƕضائƴ أو المستنداƘ التǑ تمǌǄƛا تحƘ تƮرǊƼ وƼقا لǄعقد واǙتƽاƿية         
 Ɩالماد ǑƼ ǁينا وذلƼ يةƿاƽ58اتǑتǓكا ƘƇجا Ǒا والتǌمن  :  

                                                 
1  - Ɩة الذكر57 المادƽينا، سالƼ يةƿاƽات Ǉانية مƛ ƖقرƼ .  
2  - ƭ ،ƾƕالسا ƴمحمد محمد، المرج ƔيƱƤ130 ال Ɩة الذكر59، المادƽينا، سالƼ يةƿاƽات Ǉم .  
3  - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǅاǌد الƵسا Ǉƕ 70ǁذل ǑƼ رƲوان ،:  

LEBOULANGER Philipe, op.cit, p 140. 
4  - ƭ ،ƾƕالسا ƴد الحميد، المرجƕƵ الد احمدƤ 147. 
5  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

HEUZE Vincent, op.cit, p 319. 
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 يدƴƼ الƛمƵ Ǉنùدما     أƨǇما ƕدƴƼ الƛمǑƼ Ǉ وƘƿ محدد، وجǄƵ ƔيǊ          لǅ يكǇ المƬتري مƍ    Ǆذا" 
   ƴائƕال ƴيض       ƻرƮت Ƙا تحǌǄƛتم Ǒالت Ƙوالمستندا ƴضائƕعقد    الǄقا لƼتري وƬة،   المùيƿاƽتǙا ǉذǋو

Ƙأو المستندا ƴضائƕال ǅيǄا لتسƱرƬ ƴƼر الدƕيعت Ǉأ ƴائƕǄل ƨويجو  
Ǚ Ǉ تسǅǄ الƕضائƴ أو المستنداƍ      Ƙذا تضمǇ العقد نقý الƕضائƴ جاƨ لƕǄائƍ ƴرسالǌا ƬƕرƱ أ         

Ǉمƛال ƴƼد ýƕمقا Ǚƍ تريƬمǄا لǌǄƛتم Ǒالت  
                  ǁùذل Ǉيك ǅما ل ƴضائƕال ƭحƽة لƮرƽال Ǌل Ɵتتا Ǉعد أƕ Ǚƍ Ǉمƛال ƴƼدƕ تريƬالم ǅƨǄي Ǚ

ǇيƼرƱال Ǉيƕ ǊيǄƵ ƾƽالمت ƴƼأو الد ǅيǄية التسƽكي ƴم Ưمتعار."  
Ƽاùƕ ƇالƛمǇ وميعùاد تùسǄيǅ الùƕضائƍ     ،ƴذƼ ǇاǙتƽاƿية ǋ ǑƼذǉ الحالة رƕ ƘƱƕيƨ ǇماǇ الو   

    ƴضائƕال ƭحƽƕ تريƬمǄل ƾالح ƘƱƵوأ        ،ƴضائùƕالƕ ةƮاƤالمقدمة ال ƘمستنداǄا لǌقتƕاƱم ǎومد 
        Ǉمƛال Ʃƕتري حƬمǄل ƾالحالة يح ǉذǋ ǑƽƼ–  Ǌƕ ƇاƼالو ǅدƵ-        ةƵضاùƕة الùقƕاƱم ǅدùƵ حالة ǑƼ

، ومǇ جǌة أƤرǎ يمكǇ     والوƛائƾ والمستنداƘ الƤاƮة ǌƕا المقدمة مƱ Ǉرƻ الƕائǋ ƴذا مǇ جǌة          
دǅ الوƼاƕ ƇالƛمǇ مƱ Ǉرƻ المƬتري، كما انǑƼ         Ǌù حالة Ƶ  ) تسǄيǅ المƕيƴ (لƕǄائƴ الدƕ ƴƼعدǅ التنƽيذ     

                 ƖاƬùالمن ƴùوض ƣتاري Ǉمستحقا م Ǉئيا يكوƨج ƴƼالد Ǉذا كاƍ ،Ǉمƛال ƾاستحقا ƣتاري ƭƤيما يƼ
ƽتاƟ واǗنتاǑùƼ Ɯ اليùد،      الƮناƵية ǑƼ حالة السير Ƽيما يƵ ƭƤقود نقý التكنولوجيا وƵقود الم          

                  ǇمƛùǄل ǑùǄأو الك ǑجمالǗا ƴƼوالد ،ƔيƵ اǌيƼ Ǉيكو Ǉأ Ǉة دوǄكام ƖاƬالمن ǅيǄتس ǅيو Ǉم Ǐمعنƕ
  .)ǌ)1ائǑ مƴ استرجاƳ الضماناƘ المقدمةيكوǇ مستحقا مǇ تاريƣ اǙستǅǚ المƘƿƌ أو الن

ǗرادƖ اùƱǕراƻ   واحترامùا    ƍذƼ Ǉتاريƣ استحقاƾ أو الوƼاƕ ƇالƛمǇ يكوǇ وƼقا لƕنود العقد         
               Ƶ ǉيرƛƋùت Ǉمƛالùƕ ƇاƼالو Ǉومكا Ǉماƨ لتحديد Ǉكما أ ،Ǉديƿريعة المتعاƬ د العقدƕلم ǙماƵƍو  ǏùǄ

                Ǉاùوالمك Ǉاùمƨة الƼمعر ýǚƤ Ǉم Ǉيمك Ǌدية، كما انƿة التعاƿǚالع ǏǄƵ ƾيƕƱالت Ɣواج Ǉالقانو
   . يةالواجƔ الوƼاƕ Ƈالƛمƛƍ ǇارƖ مسƌولية المتعاƿد المƕ ýƤالتƨاماتǊ التعاƿد

                                                 
1  -ǁذل ǑƼ رƲان :  

BLANCO Dominique, op.cit, p 136. 
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Ǐانƙال üƬƻال  
  مدǌ تƙƉر الƙمǅ بمعطياƖ التجارƔ الدولية

 Ƶقود التجارƖ الدولية اǕداƖ القانونية اǕكƛر استعماǙ وذيوƵا لتƕادý السƴǄ والƤدماƘ تعتƕر
ƤارƜ حدود الدوƵ ǑǌƼ ،ýقود ƹير مسماǏǄƵ Ɩ أساƩ أنǌا Ǚ تƬتمý النǅƲ القانونية الوƱنية 

ǌƕǄƹا Ƶقود مركƕة وƱويǄة اǕجý تƛير ƬƍكاƵ ƘǙديدǑƼ Ɩ أǏǄƵ تنƲيǅ يƮƤ ǅƇǚوƮياتǌا، ƍذ 
 Ǉديƿالمتعا ƻراƱǕا ýوالذي يعم Ǉمƛو الǋ Ɩحدƕ Ǌارتƛƍ ǅالذي يت ýكاƬǗا ýا، ولعǋيذƽا وتنǌرامƕƍ
 Ǐمعنƕ Ǉمƛائية الǌدأ نƕو مǋو Ǒدأ أساسƕم ǏǄƵ تماداƵا Ǒيذ العقد الدولƽتن Ɩمستقرا مد ǊǄجع ǏǄƵ

ƍ ،مراجعةǄل ǊيتǄƕاƿ ǅدƵ ية والدوليةǄادية المحƮتƿǙا ƘǙوالتحو Ƙيراƺير التƛƋت Ƙتح Ǉيكو Ǌان Ǚ
  .)1(اǇƨ اƿǙتƮادي لǄعقدالتǑ مƬ Ǉانǌا أǇ تƌدي ƍلǏ اƤتýǚ التو

 Ɩالتجار ýمجا ǑƼ Ɩالمستجد ƘياƱوالمع Ƙيراƺالت Ǉر تضررا مƛأك Ǉر الذي يكوƮوالعن
، ومǅƛ Ǉ يǄجƋ اƱǕراƍ ƻلǏ مراجعتǗ Ǌنقاذ الدولية ǋو الƛمǇ أو القيمة محý اǙلتƨاǅ لǄمديǌƕ Ǉا

 Ǒالت ƘياƱوالمع Ƙيراƺالمت ǉذǋو ،ƣسƽال ǇƵ يمة الناتجةƤالو Ɣƿالعوا Ɣدية وتجنƿة التعاƿǚالع
 أو )تدýƤ القدرƖ اǗلǌية Ƽيǌا ( التجارƖ الدولية، ƿد تكوǇ نتيجة ƲروƕƱ ƻيعيةدتƛƌر Ƶ ǏǄƵقو

لƲروƻ اǙستƛنائية والتǑ تجعý رǋا تدƱƍ ǑƼ ýƤار ا وسياسية، Ǚƍ أǋ Ǉذǉ العوامý وƹيةاƿتƮادي
Ǉر مƮنƵامة وƵ مراجعةǄل ýƕاƿ العقد ƛالǇة الذي  مƮاƤ ةƽƮƕنائية، يƛستǙا ƻروƲالƕ رƛƋت

  .) المƕحƚ اǕوǊ) ý وتحيينǊ وƼقǌاù اƱǕراƍ ƻلǏ تعديƕƋǄالتالǑ يǄج
 اƕار أنǅǌ لǅ يتƽقوƹير انǊ ليǑƼ Ʃ جميƴ الحاƘǙ يقوǅ اƱǕراƕ ƻمراجعة الƛمǏǄƵ ،Ǉ اƵت

 الƲروƻ التƱ ǑرأƘ التǙ Ǒ تƛƌر ǏǄƵ اƿتƮادياƘ العقد ƍلƕ ǏالنƲر أوǏǄƵ ذلƕ ǑƼ ǁنود العقد 
 Ǉمƛال Ǉحالة المراجعة وتحيي ǑƼو Ʃالعكƕ Ǉأوولك ƻراƱǕا ƾƽيت Ǚ دƿ ،العقد Ǉم Ǐقƕيذ ما تƽتن 

 ýالتعدي ǏǄƵأو ýالجديد والمعد Ǉمƛالƕ Ǉالمدي ƻرƱرضا ال ǅدƵ أوƵ ǅد ƇاƼالو ǑƼ ǚƮأ Ǌتƕƹر 
 ƍلǏ اƱƤǕار التǑ تمǄيǌا الحياƖ التجارية الدولية والتǑ مƬ Ǉانǌا أǇ تƌدي ƍلƕ ،ǊƕǏاǗضاƼة 

Ǉالمدي ǏǄƵ ياƕǄير سƛƋالت، Ǉالمدي ƩǚƼƍ Ɣƕسƕ Ǉمƛالƕ ƇاƼالو ýحو ƘاƵاƨن ƔوƬن ǅƛ Ǉوم Ǐلƍ 
Ǒƽالتعس ƣسƽوال ýالتحوي ǅدƵ رƱƤيعية وƕƱال ƚار الكوارƱƤأ Ɣجان Ǐلƍ ارƱƤǕا Ǉا مǋيرƹ 

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƔرƵ ƩارƼ مةǚ18 س.    
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 نƬوƍ ƔلǏميǄƵ Ǉيǌا، وǋذا ما يƌدي Ƌ نƬوƔ نƨاƵاƤ ƘاƮة ǑƼ حالة Ƶدǅ التƍلǏالتǑ تƌدي 
 ƘاƵاƨمة تسوية النǌم Ǉالعقود يعقد م ǉذǌل Ǒالدول ƴƕاƱال Ǉير أƹ ،Ǉمƛال ƾاستحقا ýحو Ƴاƨن

ýمة  حوƲنǕا ƻǚتƤǙ ǁوذل Ǉمƛالعقدةالقانونيال ƻراƱǕ )1(ذا يعمد اǌلم، ل ǇديƿتعاǏلƍ ƭالن 
Ƭ Ǉم Ɣأسالي ǏǄƵ Ǒنود العقد الدولƕ ǑƼƋ ǇƵ التسوية ودية Ǉد تكوƿ ،ية التسويةǄمƵ ýǌتس Ǉا أǌن

 اƱǕراǏǄƵ ƻ رƴƼ نƨاƵاتǅǌ أماƱƋ ǅريƾ المƽاوضاƘ، الƠǄƮ والتوƼيƾ والƕƤرƖ، كما ƿد يǄج
Ƶ Ƙقود التجارƖ الدولية المحاكǅ الوƱنية، Ǚƍ أǇ الƱريقة اǕكƛر استعماǙ والمعتمدƖ لحý نƨاƵا

  ).المƕحƚ الƛانǑ( واجƔ التƕƱيǏǄƵ ƾ النƨاƱ ǑǋǇƳريقة التحكيǅ وذلƕ ǁعد تحديد القانو
üاألو Ƙالمبح  

  مراجعة الƙمǏƺ ǅ عقود التجارƔ الدولية
 ƍالدولية Ɩقود التجارƵ Ǉ نادرا ما Ɩالمد ǉذǋة، وǄويƱ Ɩرمة لمدƕية مǄالناحية العم Ǉم Ǉتكو 

 ǑƼ اليد، Ƶقود نقý واǗنتاƵƜقود المƽتاƟ  ( وǋناƵ ǁقود تتعدǋ ǎذǉ المدƖتكوǇ اýƿ مǇ سنة،
 وحتǏ السياسية التǑ ة وƿد تƌدي الƲروƻ والمستجداƘ اƿǙتƮادية، القانوني،)المعرƼة الƽنية

 ǁǄة تƮاƤ ƻراƱǕا ǏǄƵ ƖقاǄالم ƘاماƨلتǙا Ǉيƕ Ǉƨالتوا ýǚتƤا Ǐلƍ Ǒالعقد الدولƕ Ʊتحي
اƱǕراƻ المتعاƿدƍ Ɩذ تƛقý كاýǋ احد  تƛƌر ǏǄƵ أǇنǌا Ƌالية لǄعقد والتǑ مƬ ǇالمتعǄقة ƕالقيمة الم

Ƶ ǇيƼرƱرالƤǓا Ǉ)2(،  ،ǚمستحي ǉيذƽتن Ǉم ýيذ العقد وتجعƽتن ǏǄƵ تماما ƻروƲر الƛƌت Ǉأو أ
Ǌامƨيذ التƽتن Ǉم Ɣرǌالت Ǐلƍ المتضرر ƻرƱالƕ ƴƼذا ما يدǋو -ǅاƨلتǙقة كاƽƮال Ǉمƛƕ ƇاƼالوƕ- أو

 ǅيقو Ǉأ Ǉديƿريعة المتعاƬ دأ العقدƕمƕ ǅدƱƮالذي ي Ǉمƛند الƕ ةƮاƤنود العقد وƕ مراجعة ƔǄƱƕ
 Ƶ ǏǄƵدǅ مراجعة الƛمǇ اƱǕراǑƼ ƻ حالة اتƽاƍ ƾذ، )3(المعموǊƕ ý كذلǑƼ ǁ العقود الدولية

 وجƔ  نǌائية الƛمǇالدولية ƕمƕدأا يسمǑƼ Ǐ العقود ƕمعنǏ استƕعادǅǋ لƕند المراجعة مǇ العقد أو م
ǄƵ قودƵ اǌيǄƵ تسير Ǒالت ƻراƵǕد العامة واƵالقوا Ǐلƍ Ƴالرجوƕو Ǌان Ǚƍ ،ǁذلƕ ýالعم ǅǌي

 ƘاƇناƛدأ استƕذا المǌالدولية نجد ل Ɩالتجار)ýوǕا ƔǄƱالم.(  
Ƭ Ǉم Ǒالت ƘاƇناƛستǙا Ǐلƍ ةƼضاǗاƕوƋ ǑƼ المراجعة ƖكرƼ ýوƕƿ Ǐلƍ ƻراƱǕاƕ ƴƼتد Ǉا أǌن

 ƕعƯ اǕسƕاƔ أƤرǎ والتǑ تعƼ ƨƨكرƖ المراجعة، وما Ƽ ،Ǒ ǑǋالƽقǊ يضيƻالعقد التجاري الدول

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑƼالعو ƻاƱƵ Ǉƕ Ÿد اƕƵ Ǉƕ ƠالƮ 355.  
2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴيار، المرجƱكر الƕ Ǉƕ ƠالƮ 185.  
3 - ƭن ǑƼ Ǉديƿريعة المتعاƬ دأ العقدƕائري مƨالج ƳرƬالم Ʃلقد كر  Ɩمر106المادǙا Ǉالذكر75/58 م ƻسال ،  
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Ǚƍ ƘيقاƕƱت ƔاƕسǕةƼمعرو ǇادييƮتƿǙا ǇيǄوالمتعام Ǉالقانو ýرجا ǎ1( لد( ýوƕقƼ Ǒالتالƕ ،
 ǉيذƽتن ǅعا لما تƕالعقد ت Ǉم Ǐقƕيذ ما تƽتن Ǐلƍ ƻراƱǕاƕ ƴƼتد ƔاƕسǕا ǁǄقا لتƼو Ǉمƛمراجعة ال

وǋذا ما - اǙتƽاƾ الǚحƾ المتضمƕ Ǉنود مراجعة الƛمǇ- اجعةمƴ مراƵاƖ الƕنود الƤاƮة ƕالمر
أما ǑƼ حالة Ƶدǅ التنƽيذ حتƕ Ǐعد المراجعة جاƨ لƱǄرƻ يƽسر استمرار العƿǚة التعاƿدية، 

Ƴاƨالن ǑƼ ýƮƽǄالتحكيمية ل ƘƋيǌأو ال Ƈالقضا Ǐلƍ ƇجوǄالمتضرر ال)Ǒانƛال ƔǄƱالم.(  
عقود Ƶامة وƵ ǑƼقود التجارƖ الدولية ƍذƼ ،Ǉمسالة مراجعة الƛمǇ حساسة ǑƼ مجاý ال

 Ǒالت ƘǙكاƬǗا Ǐلƍ رƲالنƕو ƇاƼوǄل ǚمح Ǉتكو Ǒالت Ɩيرƕقيمة النقدية الكǄرا لƲذا نǋة، وƮاƤ
  .)2(تƛار ƤاƮة حوý نسƕة المراجعة وما Ǒǋ المعايير المعتمد ǄƵيǌا لتحديد نسƕة المراجعة

üالمطلب األو  
  وليةمبدƈ نǊاƏية الƙمǏƺ ǅ عقود التجارƔ الد

Ǉيذ العقد، وكوƽتن Ƈناƛيقا أƿتحديدا د Ǉمƛالدولية تحديد ال Ɩد التجارƵواƿ Ǒتقتض Ǉم Ǉمƛال 
 ƴذا مǋو ،ýكاƬƍ ير أيƛت Ǚ ةƽƮƕ ǉتحديد ǑƼ ǇنوƋيت ƻراƱǕاƼ ةƺالƕمية الǋǕا Ƙر ذاƮالعنا

ǕاǄƵ ،Ǉمƛال ǇƵ ميةǋأ Ǉǚيق Ǚ ǇذاǄال ،ƇاƼالو ƾاƱون ƇاƼة الوǄمƵ ارƕتƵǙا Ǉعيƕ ذƤ Ǉار أƕتƵا Ǐ
ƼǚƤاƘ الواردǑƼ Ɩ العقود التجارية الدولية تكوǇ أسƕاǌƕا راجعة ƍلƵ ǏمǄة الوƼاƇ أو Ƶدǅ اƔǄƹ ال

ƇاƼالو Ǉومكا Ǉماƨ 3(تحديد(، Ǉتكو Ǒالقيمة النقدية الت Ǒǋ ǅذا المقاǋ ǑƼ مناǌت Ǒة التƱالنق Ǉولك 
 ƭقا لما نƼا وǌǄاج ýوǄند حƵ اǌƕ ƇاƼوǄالعقد ل ƻراƱأ ƾاƽات ýمح Ɣوج ǅƛ Ǉالعقد، وم ǊيǄƵ

 مǇ دوǇ تعديǊǄ وƍ ǙنقاǊƮ، وǋو المعموǑƼ ý الوƼاƕ ƇالƛمǇ المنƮوǄƵ ƭيǑƼ Ǌ متǇ العقد
Ǉمƛائية الǌدأ نƕم ýماƵƍ العقود الدولية أي)ýوǕا Ƴرƽال( Ǒمنية التƨال Ɩالمد Ǐلƍ رƲالنƕو Ǌان Ǚƍ ،

 Ǉالقانو ǇاƼ ،اǋيذƽتن Ƈناƛالدولية أ Ɩقود التجارƵ اǌƿرƺتست Ǉمƛمراجعة ال ƘǙالحا Ưعƕ ǑƼ Ơيسم
 ƻروƲير الƺلت ǁامة، وذلƵ العقد ƱروƬة وƮاƤƇناƛأ Ƙتح Ǉتكو Ǒيذ العقد التƽة تنǄير مرحƛƋت 

ƍلǏ ) تدǋور وارتƽاƳ العمǄة(ƮرƻمستجداƘ التجارƖ الدولية ƤاƮة المعƱياƘ المتعǄقة ƕسوƾ ال
ƕ ǇادييƮتƿǙا ǇيǄمتعامǄالقانونية ل ƨالمراك ýǚتƤا ƔجانƖديدƬسة الƼالمنا Ɣƕا سǌانƬ Ǉم Ǒوالت 

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

FONTAINE Marcel & DELY Filip, op.cit, p 227. 

2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑǄƵ 158 جواد محمد.  
3 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

PAVEAU Jaques & DUPHIL François, op.cit, p 381.  



 86

 ƴما يض ƖادƵ العقود الدولية ǑƼ Ǌƕ ýالمعمو Ǉعقد، واǄادي لƮتƿǙا Ǉƨالتوا ǑƼ رƛƌت Ǉأ
ýƮǕا Ǉم Ƈناƛمكانية المراجعة كاستƍ ǊيƼ Ǉندا يوضحوƕ العقد ǑƼ ƻراƱǕا)Ǒانƛال Ƴرƽال.(  

üاألو Ʊرƻال  
 ƈا(تقديم المبد Ɣعقود التجار Ǐƺ ǅمƙية الƏاǊلدوليةن(  

يتحقƾ التنƽيذ الƽعǑǄ لƕنود العقد ƍذا التǅƨ أƱراƻ العقد التجاري الدولǏǄƵ Ǒ تنƽيذ 
Ɩالوارد ƘاماƨلتǙالعقد، ا Ǉمضمو ǑƼ ذƍ ا تجدǋدرƮم ƘاماƨلتǙا ،ƻراƱǕا Ɩرادƍالعقد و ǑƼ 

 Ƙوالعادا ƻراƵǕا ǑƼ اǋدرƮد تجد مƿ كماǅالدووأحكا Ɩعقود التجارƕ قةǄالمتع ƘياƿاƽتǙ1(لية ا(، 
 العقد المƕرƕ ǅيǇ اƱǕراƻ وǋذا ǋو اƍ ،ýƮǕذ يǄتǅƨ المتعاƿديƕ Ǉتنƽيذ ǅلǌذا يكوǇ مƮدر اǙلتƨا

 ƭالن ǅذا تƍ ةƮاƤالعقد وƕ ýǚƤƍ ǊامƨلتǙ ماǌيذ أي منƽتن ǅدƵ العقد ويعد ǑƼ ǊيǄƵ قواƽما ات
Ǉمƛائية الǌدأ نƕم ǏǄƵ ƻراƱǕا ƭنƼ Ǒالتالƕ ،العقد ǑƼ ǊيǄƵ راحةƮ -اƿ ǅدƵمراجعةǄل ǊيتǄƕ - 

 Ǒالعقد يعن Ǉمت ǑƼǇأ ǑƼ المحدد Ǒالمال ýƕالقيمة النقدية أو المقا ƴƼدƕ ǅƨǄد مƿالتعا ýمح ǑقǄمت 
Ǌƿاستحقا ýاج ýوǄح Ƙƿو ǚالدوليةالعقد كام Ɩقود التجارƵ ǑƼ Ǌƕ ýو المعموǋدأ )2( وƕذا المǋو ،

ذ Ǌƕ يƴ الجƨائري الذي اƵƤمǏǄƵ ƘǄ تكريسǊ العديد مǇ التƬريعاƘ المقارنة ƹ ǏǄƵرار التƬر
 ǑƼ العقود، وƤاƮة ǑƼ العقود الدولية التǑ تضمنǌا ƬرƵ Ʊدǅ اǗرادƖ سƱǄاǇ لمƕدأاحتراما 
  .)3(ة لƛǄمǇالمراجع
Ǘوƈ: الدولية Ɣعقود التجار Ǐƺ ǅمƙية الƏاǊن ƈمبد ǅموƮم  

قتضǑ أƵƍ ǇماǙ لمƕدأ سƱǄاǇ اǗرادƖ والحرية التعاƿدية ǑƼ مجاƵ ýقود التجارƖ الدولية، ي
Ǖ ،يرƹ Ǚ نود العقدƕƕ Ɩدƿالمتعا ƻراƱǕا ǅƨتǄدأ الرضائية يƕم ǏǄƵ ǅائƿ ƖيرƤǕا ǉذǋ Ʃأسا Ǉ

والتǑ تكوƵ ǇادƖ مƮاƹة ƕعد مناƬƿة ƱويǄة لمƤتƻǄ جوانƔ وƵناƮر العقد، ƕالتالƕƼ Ǒمجرد 
عقد دوƕƍ Ǉراǅ العقد Ǚ يستƱيƴ احد اƱǕراƻ التنǇƵ ýƮ التƨاماتǊ أو أǇ يقوƕ ǅتعديƕ ýنود ال

 Ǉم ýيجع Ǒالعقد الدول ǑƼ Ǉمƛائية الǌدأ نƕمƼ ،العقد ǑƼ رƤǓا ƻرƱال Ɩرادƍ ارƕتƵǙا Ǉعيƕ ذƤǕا
 ƕمجرد اتƽاƾ اƱǕراǏǄƵ ƻ تنƽيذ العقد، كوǇ أƍ Ǉرادǋ Ɩذا الƕند ǑƼ العقد ƹير ƿاýƕ لǄمراجعة

 وǋذا اǕسǄوǙ Ɣ اƱǕراƻ اتجǋ ǑƼ Ƙǌذǉ الحالة ƍلǏ اƤǕذ ƕالƛمǇ الƛاƘƕ واستƕعدƘ المراجعة،

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴد الحميد، المرجƕƵ الد احمدƤ 69.  
2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑƼالعو ƻاƱƵ Ǉƕ Ÿد اƕƵ Ǉƕ ƠالƮ 228.  
3 - ǅƿر ƫامǌال ǁذل ǑƼ رƲوجمعة سعدي01 انƕ ،ƖيرƮن  ƭ ،ƾƕالسا ƴ293، المرج.  
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ƕعد -  الƛمǇ يتǅ تعيينƕ Ǌالكامý أƛناƕƍ Ƈراǅ العقدأǇ ريحمý معǊ مƬاكƿ ýانونية ǏǄƵ اƵتƕا
 وǋو واجƔ الوƼاƵ Ƈند حǄوý اجǊǄ مǌما -ضاƘ التǑ تدوǅ مدƱ ƖويǄة Ƶ ǏǄƵنƮر الƛمǇالمƽاو

ƻروƲال Ƙ1(كان(.  
 أǇعنƕƛ ǏوتǊ، مƬ ǇانƵ  Ǌدƿ ǅاǄƕية الƛمǇ لǄمراجعة ƕملمƕدأ مǇ الجانƔ العمǑǄ أǇكما 

 Ǉريكوƛئمة أكǚم Ǒائǌيذ النƽند التنƵ ǉالذي يسدد ƸǄƕالم ƻيعر Ǌالما انƱ Ǉوƕƨتري أو الƬمǄل 
 ƻرƱال ǏǄƵ اƕǄر سƛƌي Ʃالعك ǏǄƵقة، وƽƮǄرلƤǓد-اƿالتعا ýمح ƔاحƮ- Ưعƕ Ǐلƍ رƲالنƕ

 ǇƵ ر الناجمةƱاƤنتائالمƝال Ʃƽنƕ قةǄسعار المتعǕا ǑƼ ƖديدƬسة الƼالمنا ƘدماƤأو ال ƴǄ2(س( Ǐلƍ ،
 والتƿ Ǒد تƌدي ƍلǏ اƕ ýǚƤǗالتواǇƨ جانƕ ƔعƯ المƤاƱر التǑ يتعرƍ Ưليǌا أƛناƇ تنƽيذ العقد
 ƼاǇ الƛمǇ المحدد اǕساƩ، وǋ ǏǄƵذا اƿǙتƮادي لǄعقد الدولǑ ومǅƛ Ǉ جعý الوƼاƕ ƇالƛمƵ Ǉسيرا

ǏǄ اƵتƕار انǋ ǑƼ Ǌذا المجاƵ  ýاǗرادƖ سƱǄاǇ لمƕدأǑƼ العقد ǋو واجƔ الوƼاƇ وذلǁ احتراما 
 Ǉمحوري ǏǄƵ ǅيقوǇماأساسييǋ :  

 Ǒتراض Ǉكو ،Ǉمعي ýكƬ أي ǇƵ العقد مجرد ƇاƬنǗ رضاǄاية الذاتية لƽالكƕ ƾǄما يتعǌأول
 Ɩدرƿ ǑƼ ýƛما يتمǌانيƛالعقد وارد، و Ǉند مƕذا الǋ عادƕاست ýالمراجعة يجع ǅدƵ ǏǄƵ ƻراƱǕا

ƴوضƕ ار العقدƛأ Ɣترتي ǏǄƵ ƖرادǗمة اƨǄالم Ɩالقو ǇƵ ǚضƼ ذاǋو ƻراƱǕا اǋيرضا ƱروƬ 
ƻراƱǕا ƾاƽاتƕ Ǚƍ ǊǄتعدي Ǚو Ǌنقض ƨيجو ǚƼ Ǉديƿالمتعا Ǉانوƿ رƕعقد، والذي يعتǄ3(ل(.  

 ومƕدأ الحرية التعاƿدية أƕمƕد الدولية المتعǄقة ƕالتجارƖ الدولية Ƙ معǅƲ اǙتƽاƿاأƿرƘ ولقد 
 ǇاƱǄسƖرادǗالعقوا ǑƼ ǚيǌتس ǁد وذل Ǉيƕ ǇئتماǙير اƼالتجارية وتو ƘǚمعامǄل ƻراƱǕا 
Ɩدƿالمتعا Ǉلتوحيد القانو Ǒد الدولǌالمع ýƕƿ Ǉا مǌƕ ƻتراƵǙا ǅوت Əادƕالم ǉذǋ رارƿƍ ǅذ تƍ ،

 ǅاƵ اǋناƕت Ǒالدولية الت Ɩعقود التجارƕ قةǄالمتع Əادƕة المƵمجمو ǑƼ ƭاƤ1994ال ƘƮن ƚحي ،
 Ɩ1المادǊان ǏǄƵ Ǌمن Ǐأول ƖقرƼ :  

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑǄƵ 153 جواد محمد.  
2 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

PAVEAU Jaques & DUPHIL François, op.cit, p 167. 

، دار )مƽاوضاƘ العقود الدولية، القانوǇ واجƔ التƕƱيƾ وأƨمتǊ( ريƿ ،ǅانوǇ العقد الدولǑ سǚمة احمد ƕƵد الك- 3
 ،Ɩرǋية، القاƕضة العرǌ2001الن ƭ ،28 Ǒالعقود الدولية الت ǅتحك Ǒالت Ɩالموحد Əادƕالم Ǉمضمو ǑƼ ǁر كذلƲان ،

  :ǑƼ ذلǁ راجƵƴمǏǄƵ ƘǄ تجسيد احتراǅ اƱǕراƻ لƕنود العقد Ʊوý مدƖ تنƽيذ العقد الدولǑ، و
GIARDINA Andrea, « les principes d’UNIDROIT sur les contrats internationaux », JDI, juil-
aout, n° 03, Paris, 1995, p 547. 
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  .)Ʊ")1راƻ أحرارا ƕƍ ǑƼراǅ العقد وتحديد مضمونǊكوǇ اǕي" 
، يمكƍLexmercatoria ǇلǏ مضموǋ Ǉذǉ المادƖ وأحكاǅ اƵǕراƻ التجارية الدولية واستنادا

 ƻراƱǖلƜدراƍ ýعوƽم Ǐقƕي Ǌير انƹ ،مراجعةǄل Ǉمƛية الǄƕاƿ ǅدƵ ندƕ دأƕقود مƵ ǑƼ Ǉمƛائية الǌن 
 ،Ǒƕالدولية نس ƖالتجارƘذƤذاوأǌƕ  دأƕند المƵ النامية ýة الدوƮاƤ اǋرماƕا اƮعقود الدولية حرǄل 

ǄƵ العقود ǑƼ Ǉمƛائية الǌدأ نƕم ǏǄƵ ƘتمدƵا Ǒا والتǌمن Ɩائر واحدƨعقد، والجǄل Ǒالمال Ɣالجان Ǐ
  .التǑ أƕرمتǌا
  تطبيقاƖ مبدƈ نǊاƏية الƙمǏƺ ǅ العقود الدولية الجزاƏرية :ƙانيا

لعقود الدولية ǏǄƵ المƌسساƘ والƬركاƘ الجƨائرية Ƶند يقƴ اǙلتƨاƕ ǅالوƼاƕ ƇالƛمǑƼ Ǉ ا
 ƴريƬالت Ǉيƕ العقد، ولقد ǑƼ المحدد Ǉمƛمراجعة ال Ǉدو ýية، وذاƕجنǕا ƘركاƬال ƴا مǋدƿتعا
المنǅƲ  لǌذǉ العقود والتǑ تتƤ ǅاƮة وƼقا لقانوǇ الƽƮقاƘ العمومية التǑ تƤƋذ كƵ ýƮƋاƕ ǅمƕدأ 

Ǉمƛائية الǌنƼو Ǌمكانية مراجعتƍو  Ɩالماد ƭذ تنƍ ،Ɩمحدد ƸيƮو ƱروƬ52قا ل Ǉانوƿ Ǉم
  :ǏǄƵ انǊ)2(الƽƮقاƘ العمومية 

  ".يمكǇ أǇ يكوǇ السعر ƛاƕتا أو ƿاǚƕ لǄمراجعة"
 Ǌمراجعت Ǉا يمكƇناƛاست Ǌان Ǚƍ ،ائيةǌتة ونƕاƛ سعارƋƕ Ǉالعقود يكو ǅراƕƍ ǑƼ ǅالعا ýƮǕاƼ

مƿ ǇانوǇ 55مادƖ محددǑƼ Ɩ ال ووƾƼ معايير وƬروƤ ƱاƮة ǑƼ الحاƘǙ المحددƿ Ɩانونا
 Ǉيƕ اǌƕ ýماƵǗا Ǉيمك Ǚسعار وǕعاد مراجعة اƕاست ǏǄƵ ƭتن Ǒالعمومية، الت ƘقاƽƮال

  .)Ʈ)3ة الƱرƻ الوƱنǑالمتعاƿديƤ Ǉا

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǅد الكريƕƵ مة احمدǚ28 س Ɩعقود التجارƕ قةǄالعامة المتع Əادƕالم ƭƤيما يƼ ǁر كذلƲان ،

التǑ وضعǌا المعǌد الدولǑ لتوحيد القانوǇ الƤاƭ المتواجد ƕروما، والƮيƺة اǄƮǕية لمƕدأ الحرية  Unidroitالدولية
  :التعاƿدية

(Les parties sont libres de conclure un contrat et d’en fixer le contenu), Voir, GIARDINA 
Andrea, « les principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international », JDI, 
juil-aout, n°03, Paris, 1995, p 559. 

2 - ǅƿر Ǒرئاس ǅ250 -02 مرسو ǑƼ Ƣرƌدد 2002 يوليو سنة 24، مƵ ر Ɯ ،العمومية ƘقاƽƮال ǅيƲتن Ǉ52، يتضم 
  .، معدý ومتم2002ǅلسنة

3 - Ɩالماد ƭ55 تنǑالرئاس ǅالمرسو Ǉم ǅƿال250-02  ر ƘقاƽƮال ǅيƲتنƕ ƾǄالمتع Ǌان ǏǄƵ الذكر ƻعمومية، سال:  
  :Ƶندما يكوǇ السعر ƿاǚƕ لǄمراجعة، ƼانǙ Ǌ يمكǇ العمƕƕ ýند مراجعة السعر ǑƼ الحاƘǙ اǓتية"
-Ưالعر ýأجا ǑƱƺت Ǒالت Ɩترƽال ǑƼ .  
-ƇتضاƿǙند اƵ سعارǕا Ǉند تحييƕ اǌيƱƺي Ǒالت Ɩترƽال ǑƼ .  

= 



 89

ئية الƛمƼ Ǉقد نƘƮ العديد مǇ العقود ǏǄƵ اƵتƕار الƛمǑƼ Ǉ العقد ƹير  نǌالمƕدأوتƕƱيقا 
 سمƕاǊ(Sampac) ǁ الƽƮقة المƕرمة ƕيƬ Ǉركةƿاýƕ لǄمراجعة، ومƛاý ذلǁ ما نǄƵ ƘƮي

 منǌا Ƶ ǏǄƵدƿ ǅاǄƕية 48 رƼينة كوƕيراتيƽية ǑƼ المادƖ(Ravenna Cooperativa)الجƨائرية وƬركة
 (Sonilec) مǇ العقد المƕرƕ ǅيǇ سوني18ǁǄمدƖ محددƖ، كما ƕينƘ المادƖ الƛمǇ لǄمراجعة ل

 ƘǙƈ التƕريد والتجميد ǏǄƵ اƵǗماǙ  ýنجاƨ مƬروƳ توسيƴ مركƮ ƔناƵة(Toshiba)وƱوƬيƕا 
  .)ƕ)1مƕدأ نǌائية الƛمǇ وƵدƿ ǅاǄƕيتǊ لǄمراجعة

 ýماƵƍ Ǐلƍ Ƙأد Ǒالت ǑƵالدوا ƭƤما ي ǑƼ دأأماƕالعقود الدولية م ǑƼ Ǉمƛائية الǌن 
ƼرƱا لǌيحقق Ǒدوجة التƨوائد المƽال Ǐلƍ ƴائرية، ترجƨالج ǑنƱة العقدية الوƱƕالرا ǑǑƕجنǕوا:  

 المساƕ ƩالƛمǇ المƕدأمǇ حيƚ   الƬركة الجƨائريةǙ تستƱيƴ، اǕجنǑƕلǄمتعاƿد  ƕالنسƕة -1
 Ǌل ƾمحاولة وأيةالمستح ǊƮنقاǗ ركةƬǄل Ɣية، يترتƕجنǕا اǌما لحقƵ ýالكام Ưالتعوي ǑƼ حقا 
  . جراƇ التƮرƻ الƮادر منǌا، وذلǁ حƽاƲا ǏǄƵ التواǇƨ المالǑ لǄعقدمǇ ضرر
Ǉ المتعاƿد اǕجنǙ Ǒƕ يستƱيƴ أǇ يƱالƔ مǇ حيƚ المƕدأ  ƕالنسƕة لƬǄركة الوƱنية، أ-2

  .Ƌƕكƛر مǇ الƛمǇ المتǄƵ ƾƽيǑƼ Ǌ العقد
 ƾƽالمت Ǉمƛال ýتعديƕ رادƽنǙا ǇيƼرƱاحد ال ƴمراجعة يمنǄل Ǉمƛية الǄƕاƿ ǅدƵ دأƕم Ǉذا كاƍ

ƱياƘ عǄƵيǑƼ Ǌ العقد الدولƼ ،Ǒاǋ Ǉذا Ǚ يعنǑ جمود الƛمǇ تماما، وذلƕ ǁالنƲر ƍلǏ الم
ƿǙتƮادية والسياسية التǑ تƛƌر ǏǄƵ التجارƖ الدولية Ƶامة والعقد ƤاƮة، كما أǇ المتعاƿد ا

 Ǉƨالتواƕ ƘǄƤأ ƻروƲنية نتيجة لƱركة الوƬرار الƹ ǏǄƵ المراجعة ǉذǋ ƾد يستحƿ ǑƕجنǕا
Ǉمƛمراجعة ال ǅƛ Ǉعقد، ومǄادي لƮتƿǙا.  

Ǐانƙال Ʊرƻال  
  دوليةحدود مبدƈ نǊاƏية الƙمǏƺ ǅ عقود التجارƔ ال

، ƍذ ƵادƖ ما يتǅ اƬǙتراƱ أو النǑƼ ƭ العقد ǏǄƵ  ǏǄƵ مƕدأ نǌائية الƛمǇ استƛناƇاƘترد
 العقد يتناسƔ والƲروƻ الجديدƖ والتǑ يكوƍǑƼ  Ǉمكانية المراجعة ǌƕدƻ جعý الƛمǇ المحدد

ǑƼ رƛƌت Ǒالت ƘياƱالمع Ǐلƍ رƲالنƕ Ǒالتالƕ ،العقد ǑƼ اǌيمƲتن ǅا وتǌليƍ واƿرƱد تƿ ƻراƱǕا 
                                                                                                                                                        

=  
  . أكƛر مǇ مرƖ واحدƖ كƛǚƛ ýة أǌƬر-

ýالعم Ǉيمك ǙقةƽƮال ƱروƬ Ɣا حسǋسوا Ǉدو ǚعƼ Ɩذƽالمن ƘدماƤال Ǐمقتضƕ Ǐلƍ سعارǕند مراجعة اƕƕ ."    
  .149، المرجƴ الساƭ ،ƾƕ ...، الضماناǑƼ Ƙ العقود اƿǙتƮادية ǑƼ التجرƕة الجƨائرية Ƶمار معاƬو- 1
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 العقد واǙستمرار ǑƼ التنƽيذ، وتجدر Ǘنقاذ ƍلǏ المراجعة وذلǁ اƱǕراƻ يǄجاسرياǇ العقد 
ƖارƬǗا Ǐلƍ ناǋ Ǉأ ƯارƵ ǇƵ ǅد ينجƿ Ǒعقد التجاري الدولǄادي لƮتƿǙا Ǉƨالتوا ýǚتƤا 
 ƍجحاƻ يحدƕ ƚعد انعقادǉ، والذي يƌدي ƍلǏ  أو أي ƵارƤ Ưارƍ ƜرادƖ اƱǕراƻاƿتƮادي

تعاƿديƍ ǇلǏ أǇ يجعý تنƽيذ التƨامƵ Ǌسيرا أو مرǋقا، ƿ ýƕد تƌدي ǋذǉ التƺيراƘ حقوƾ احد الم
، ولقد تǅ العمƕ ýمراجعة الƛمǇ أيضا ǑƼ العقود )1( الواƿعية لتنƽيذ التƨامƍǊلǏ حد مǇ اǙستحالة

 ǏǄƵ رƛƌت Ǉا أǌانƬ Ǉم Ǒالت Ɣالجوان Ǉار العديد مƕتƵǙا Ǉعيƕ ذاƤƈ ǁائرية الدولية وذلƨالج
Ɣ المالǑ لǄعقد مǇ جǌة وتƛƋير المركƨ القانونǑ الذي يتمتǊƕ ƴ المتعاƿد اǕجنǑƕ مǇ جǌة الجان
ǎرƤأ.  

Ǘوƈ: الدولية Ɣعقود التجار Ǐƺ ǅمƙمراجعة ال ǅموƮم  
 Ưتعتر Ǉأ Ǉيمك Ǒالت ƘاƕعوƮوال ƻروƲال ƴƿتو ǑƼ الحرية Ǒالعقد الدول ǑƼ ƻراƱǖل

Ǒة، والتƮاƤ Ǉمƛالƕ ƇاƼامة والوƵ يذ العقدƽتن Ǉعقد ومǄادي لƮتƿǙا Ǉƨالتوا ýǚتƤا Ǐلƍ ديƌت 
Ǉديƿحد المتعاƋƕ ضرارƍ ǊنƵ Ɣتترت ǅƛ)2( ةǄوسي ǉارƕتƵاƕ العقد Ǉود مƬالمن ƻدǌال ƾتحق ǅدƵ أو ،

 ƾانونية لتحقيƿ ƻروƲلمعالجة ال Ƙلياƈ ǇƵ ƚحƕال Ǐلƍ ƻراƱǕاƕ ƴƼادية، مما يدƮتƿǙا ƘياǄالعم
واǇƨ اƿǙتƮادي لǄعقد التجاري الدولǑ،أو اǗنقاƭ مǇ والمعƱياƘ الجديدƖ مǇ اجƵƍ ýادƖ الت

Ǉديƿحد المتعاƋƕ ضرر ƾلحاƍ Ǉدو ƻروƲال ǁǄت Ɩحد.  
دولýƕƿ Ǒ الƕدƮ ǑƼ Ƈياƹة العقد وǋ ǏǄƵذا اǕساƼ ƩاƱǕراǑƼ ƻ العقد التجاري ال

 تƛƌر ƼيǊ وتƌدي ƍلǏ مراجعة أǇيتƽاوضوǏǄƵ Ǉ الحاƘǙ التǑ يدرجونǌا ƼيǊ والتǑ مƬ Ǉانǌا 
ƛالǇمŹذƍ ǇمƛالƼ ،يمك Ǚ اǇ العقد ǑƼ ƖرǌƮالمن ƻراƱǕا Ɩرادƍ Ǐمقتضƕ Ǚƍ ǊǄتعدي Ǚو Ǌمراجعت 

 مýǚƤ Ǉ المادƕ1980   Ɩدأ سƱǄاǇ اǗرادƖ وǋذا ما أكدتǊ اتƽاƿية Ƽينا لƕǄيƴ الدولǑ لƕǄضائƕƱ ƴقا لم
29ǊƤسƼ العقد أو ýتعديƕ قةǄا المتعǌ3( من( Ɩوالماد ،ǏولǙ1ا Ǉة مƛالƛ ƖقرƼ الم Ɩالموحد Əادƕ

 لكǇ مراجعة الƛمƕ ǑƼ ǇعƯ العقود تكوƮ Ǉعƕة ƕالنƲر ƍلǏ ،)4( الدوليةƮƤƕƖوƵ ƭقود التجار
ǑƼاƨج Ǉمƛا تحديد الǌيƼ Ǉيكو Ǒالعقود الت ǑƼ ةƮاƤ ةƕعوƮال ǉذǋ ýƛا وتتمǌيعتƕƱ عندƼ ،

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƔرƵ ƩارƼ مةǚ331 س.  
2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ýاضƼ ديجةƤ 42.  
3 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،Ǐموس Ǒحسن ƔالƱ 275.  
4 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

GIARDINA Andrea, « les principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce 
international », op.cit, p 259. 
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راجعة المراجعة Ǚ توجد مقاييƩ ومعايير معينة يتǅ اƵǙتماد ǄƵيǌا اƱǕراƻ لتحديد مقدار م
Ǉمƛ1(ال( Ǉالتحيي ǑƕوǄسƋƕ ستعانةǙا ǅما يت ƖادƵ ند المراجعةƵ ƘǙالحا ýك ǑƼو Ǌان Ǚƍ ،

Ʃوالتقيي.  
1- ǅمƙال ǅسعار :تحييǕا Ǉتحيي Ǐلƍ ƇجوǄال ǅيت(Actualisation des prix) العقود ǑƼ 

 ǎة المدǄويƱيذ المستمر،وƽالتن Ƙقود ذاƵ ،قود التوريدƵ ،العمومية ƘقاƽƮة  كعقود الƼالمعر ýنق
، ويقƮد ƕتحييǇ الƛمƵ()2( Ǉقود المƽتاƟ واǗنتاǑƼ Ɯ اليد(الƽنية وƵقود ƕناƇ المركƕاƘ الƮناƵية

 ƴم Ɣتتناس ǉتحديد Ƈناƛأو أ Ƙاوضاƽند المƵ اǌيǄƵ ƾƽيمة العقد المتƿ ýالعقود الدولية جع ǑƼ
أو التحييǇ تƺيراƘ الƤارجية  ƿيمة العقد المالية ƕالملتƛƋر القيمة المستوجƕة Ƶند تنƽيذ العقد، نƲرا

 ǑƼ ýƛتتم ǇمƛǄوالمراجعة ل Ǉالتحيي Ǉيƕ ƾرƽوال ،Ǒنود العقد الدولƕ يذƽتن ǑƼ رƤƋالت ǇƵ Ɲالذي ينت
كوǇ أǇ التحييǇ يتƕ ǅيƼ ǇترƖ التوƿيǏǄƵ ƴ العقد والƕدǑƼ Ƈ التنƽيذ، ƕينما المراجعة يتǅ العمǌƕ ýا 

ƺيƮال ǉذǋ يذ العقد وتجدƽعد تنƕالعقود اة ǑƼ العمومية ƘقاƽƮة كعقود الƕ3(لمرك(.  
 ǊيǄƵ ƾƽالمت Ǉمƛال Ɣحسا ƖادƵƍ ǉادƽم ǇالتحييƼǉيذƽتن ýƕƿ العقد ǑƼRecalculer le prix 

d’origine ǑƼ رƤƋتǄذا نتيجة لǋدئيا وƕنود العقد مƕ ǑƼ Ǉيƕالم ǑǄƮǕا Ǉمƛال Ʃأسا ǏǄƵ ،
 الƤاƮة التǑ تعمƱ Ʃ ýريقة التقيي، ƕاǗضاƼة ƍلƵ ǏمǄية التحييǇ المتعǄقة ƕالƛمǇ نجد)4(تنƽيذال

  .كذلǏǄƵ ǁ مراجعة الƛمǕ ǇسƕاƤ ƔاƮة
2-ǅمƙتقييس ال : ǉادƽوالذي م Ʃند التقييƕ ǏǄƵ العقود ǑƼ ƭالن ǅما يت ƖادƵǇأ ƴيض 
ƻراƱǕالعقد ا ǑƼ  ƘاماƨلتǙا ǑƼ Ɩالمساوا ýǚƤ Ǉالعقد م Ǉƨالتوا ǏǄƵ ƲƼيحا Ǉأ ǊانƬ Ǉا مƮن

ƛمǇ الوƼاǑƼ Ƈ العقد ƕدǙلة رǅƿ مرجعǋ ،Ǒذا الرǅƿ الذي يƬكƿ ýيمة المتقاǄƕة، ƕالتالǑ يتƺير 
                                                 

1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  
MEZGHANI Ali, op.cit, p 308. 

2 -ǁذل ǑƼ رƲان :  
BLANCO Dominique, op.cit, p 131. 

  : ƕيǇ التحييǇ والمراجعة كاǓتBLANCOǑ يƽرƾ اǕستاذ - 3
( d’une part l’actualisation des prix qui résulte d’un retard au démarrage des travaux, et 
d’autre part, la révision des prix, qui s’applique une fois le marché en cour), Ibid, p 131. 

 أƵ ǇمǄية تحييǇ لƛǄمǑƼ Ǉ العقود وƤاƮة ǑƼ مجاý الƽƮقاƘ العمومية الƽرنسية ǕPANAYOTISستاذ  ويرǎ ا- 4
  :ƍجƕاري

(…Dans les marchés publics français de travaux, cette actualisation est obligatoire) ; CF, 
decret n°79-992 du 23 Novembre 1979, Article 01. Voir, PANAYOTIS Glavinis, op.cit, p 
148.  
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ƕ ǏǄƵند التقييǑƼ Ʃ العقد لتحديد المFRANCOIS Terré  ƸǄƕالسǄعة أو الƤدمة، ويƌكد اǕستاذ 
 Ǉة يمكƕƿمتعا ƘتراƼ ǑƼ ذƽين ƾاƽات ǑƼ Ɯيدر ƱرƬذا الǋو ،ǁر متحرƬƌم ƾƼو Ǉمƛأو ال

Ƶ ƾƽالمت ƸǄƕالم ýا تعديǋمقتضاƕادي أو نقديƮتƿر اƬƌعا لمƕت ƴƼند الدƵ ǊيǄ)1(.  
ƈ /التقييس النقدي L’indexation monétaire   

يǌدǋ ƻذا النوƳ أساسا ƍلǏ تدارǁ انƽƤاƿ Ưيمة العمǄة النقدية، ǌƼو يƬكƱ ýريقة تƕعية 
ýجǕ ƇاƼالو ƘǙحا ǑƼ ةƮاƤ رǌƲالنقدي ت Ʃالتقيي Ǉم Ɩائدƽالعقدي، وال ǇمƛǄل)ýجƌالم Ǉمƛأو ) ال

 Ǒالمرجع ǅƿالر ƘاƕǄنة تقƨلة مواǙدƕ النقدي ƇداǕير اƺت Ǉذ يضمƍ ،عقودǄل ƴƕيذ المتتاƽالتن
، ويƬترƱ لǄعمǌƕ ýذا الƕند أǇ تكوǋ ǇناƿǚƵ ǁة ƕيǇ )2(اƿǙتƮادي كمرجƴ لمƤتƻǄ السƴǄ والعمǄة

ئƴ أو الرǅƿ المرجعǑ ونƬاƱ احد المتعاƿديǑƼ Ǉ مجاƵ ýقود التجارƖ الدولية، وƤاƮة ƕنƬاƱ الƕا
 ǏƬيتما ǊǄوجع ،Ʃالتقيي ƾريƱ ǇƵ Ǉمƛلمراجعة ال Ǒالمرجع Ǌمƿر Ǐلƍ ستنادǙا ǅالمورد الذي يت

 ƍلǏ جانƬ ƔرƿǚƵ Ʊة الرǅƿ المرجعǑ المƤتار ƕمحý والمستجداƘ الواردǑƼ Ɩ السوƾ المالية
ƾالسو ǑƼ ةǄيمة العمƿ ǏǄƵ تمادƵǙاƕ يمة العقدƿ مراجعة ǏǄƵ دƵية تساǄالعم ǉذǌƼ ،المالية العقد 

 ƾسو ǑƼ ةǄلقيمة العم ǑǄسǄالتس ýالمعد ǏǄƵ تمادƵǙد واƿالتعا ýدمة محƤعة أو الǄالسƕ مقارنة
ýجǕا ǁذل ǑƼ اǌيعƕ يمةƿا وǌرائƬ يمةƿ Ǉيƕ ƻرƮ3(ال(.  

   L’indexation économique :التقييس اǗقتƬادي/ ب
 وƵقود اǗنƬاƇاƘ يرد ǋذا اǕسǄوƤ ƔاƮة ǑƼ العقود الكƕرǎ كعقود نقý المعرƼة الƽنية

، الذي يحتوي  لƛǄمǏǄƵ Ǉ أساƩ الƛمǇ الراǇǋ الحالǑيقوǋ ǅذا النوƳ مǇ المراجعةوƹيرǋا، ƍذ 
جميƴ المƕالƸ المتعǄقة ƕمƤتƻǄ اƵǕماǑƼ ý مجاƵ ýقد معيƕ ،ǇالنƲر مƍ ǚƛلƿ Ǐيمة السǄعة، المواد 

ǋ ǏǄƵذǉ المعƱياƘ لمراجعة اǕولية، أجرƖ العماý وƵمǄية التوريد الƤاƮة ƍ ،Ǌƕذ يتǅ اƵǙتماد 
 Ǒالتالƕ ،ǑǄƮǕا Ǉمƛا المراجعة الǌيǄƵ ǅتقو Ǒسعار التǖل ýتيار تماما جدوƤا Ǉديƿالمتعا ǏǄƵ

  .)ƕ)4اǗضاƼة ƍلǏ تحديد أساليƔ المراجعة وƼترƖ اƵǗماǌƕ ýا

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ýاضƼ ديجةƤ 45.  
2 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

BLANCO Dominique, op.cit, p 131. 

3 -Ǌسƽن ƴالمرج ǁذل ǑƼ رƲان :  
Ibid, p 131.  

4 -ǁذل ǑƼ رƲان :  
= 
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 ǅƿلة رǙدƕ ƴضائƕأو ال ƘدماƤǄل ǑقائǄير التƺالتƕ Ơلية أو تقنية تسمƈ مجرد ƩالتقييƼ Ǉذƍ
يتǄƵ ƾƽيǊ أƱراƻ العقد الدولǑ مراƵييǑƼ Ǉ ذلǁ التقƕǄاƘ اƿǙتƮادية، ) الƛمǇ القاƵدي(جعǑمر

  .)ƕ)1اǗضاƼة ƍلǏ انǊ يساƵد Ƶ ǑƼدǅ الوƿوƱƤ ǑƼ Ƴر تدǋور ƿيمة العمǄة النقدية
  تطبيقاƖ مراجعة الƙمǏƺ ǅ العقود الدولية الجزاƏرية :ƙانيا

ƛال ýو جعǋ Ǉمƛمراجعة ال ƱتراƬا Ǉم ƻدǌال Ǉƍ ƻروƲال ƴم Ɣالعقد متناس ǑƼ المحدد Ǉم
 ƾƽيت ýƕƿ Ǉة مƼمعرو ƻروƲ ǑǌƼ ،العقد ǑƼ Ɩمحدد Ǉد تكوƿ Ǒوالت ǉيذƽتن ǑƼ Ɩرƛƌالم Ɩالجديد

 يتعƕ ƾǄتكييƻ الƛمǇ وƼقا لتƱور Ʋروƻ محددƼ ƖاǕمر ، ƯاƱǕراǄƵ ƻيǌا ǑƼ مرحǄة التƽاو
ƽتن ǑƼ رƛƌت ƘيومستجداƳرƬالم ƴƼذا ما دǋو ،Ǒذ العقد الدول ǉذǋ ýƛم Ǉتقني Ǐلƍ ائريƨالج 

 ƘǙالحا Ƈناƛكاست Ǌوتحيين Ǉمƛمراجعة ال ǏǄƵ راحةƮ ƭذ نƍ ،العمومية ƘقاƽƮال Ǉانوƿ ǑƼ
ƱروƬقا لƼو Ǉالعقد ولك ǊيƼ ذƽالذي ين Ǉǋالرا ƴوضǄيا لƬتما ǁوذل ،Ǉمƛائية الǌدأ نƕم ǇƵ.  

1- ǅمƙمراجعة ال :ƕ الدولية القائمة Ɩقود التجارƵ ǑƼ المراجعة ǅائرية تتƨركة جƬ Ǉي
 ƾǄذا تعƍ ةƮاƤ العمومية ƘقاƽƮال Ǉانوƿ Ʃأسا ǏǄƵ ،ǑƕجنǕا ýوالمتعام ƘاƇاƬنǗعقود اƕ مرǕا

Ɩالماد ƭتن ƚحيƕ ،ǅالعا Ǉالقانو ƭاƤƬا أǌرمƕي Ǒالتكنولوجيا الت ýقود نقƵ 52أوǊان ǏǄƵ :  
" ǇيمكǇمراجعةأǄل ǚƕاƿ تا أوƕاƛ السعر Ǉيكو   

Ǆل ǚƕاƿ السعر Ǉندما يكوƵ ،Ǌمراجعت ƸيƮ ة أوƺيƮ قةƽƮتحدد ال Ǉأ Ɣيج ǊانƼ مراجعة
  ...".كذلǁ كيƽية تƕƱيǋ ƾذǉ الƮيƸ الƤاƮة ƕالمراجعة

 ǑƼ دمةƤ ýيعة كƕƱƕ قةǄمية المتعǋǕسعار اǕمراجعة ا ƸيƮ ǑƼ ǏƵترا Ǉأ Ɣذ يجƍ
Ʊت ýǚƤ Ǉقة مƽƮليةالǙاستد ǅاƿوأر Ƙǚمعام ƾيƕ)2(ذ تƍ ،جور والعتادǕالمواد، ا ƭƤت ، ýƛتم

ǑǄيما يƼ سعارǕمراجعة ا ƸيƮ ǑƼ اǌاتƵمرا Ɣيج Ǒالت Ƙǚالمعام ǉذǋ:  

                                                                                                                                                        
=  

BOON Jean-Albert & GOFFIN René, op-cit, p 98-99. Voir aussi BLANCO Dominique, 
op.cit, p 134. 

1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ýاضƼ ديجةƤ 46.  
  :المǄƱوƔ أƤذǋا ƕعيǇ اƵǙتƕار Ƶند مراجعة اǕسعار ǑƼ الƽƮقة ǏǄƵ) 10( تدý اǕرƿاǅ اǙستدǙلية القاƵدية- 2
 أرƿاǅ الǌƬر الذي أƼ ǑƱƵيǊ اǕمر ƕالƬروǑƼ Ƴ اƺƬǕاƵ ýندما يكوǇ اǕمر ƕالƤدمة ƿد Ʈدر ƕعد انقضاǚƮ Ƈحية -

  .و اǕسعارالعرƯ أ
 أرƿاǅ الǌƬر الذي انتƼ ƘǌيǚƮ Ǌحية العرƵ Ưندما يكوǇ اǕمر ƕالƬروǑƼ Ƴ اƺƬǕاƿ ýد أýƕƿ ǑƱƵ انتǌاǚƮ Ƈحية -

 Ǉيƕ ƾارƽال ǏǄƵ سعارǕمراجعة ا ƾƕƱما، ت Ɣحسا Ǉم ƴƼالد Ƙيقاƕتس Ǉة مƮح ƳاƱحالة انق ǑƼسعار، وǕأو ا Ưالعر
= 
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ƈ/ ةƮƿتوحة والمناƽة المƮƿالمناƕ قةǄالمتع ƾائƛالو ǑƼ Ɩقا والواردƕمس Ɩالمحدد Ƙǚالمعام 
  .المحدودƖ واǙستƬارƖ اǙنتقائية

اǕمر ƽƮƕقة  المعامƘǚ التǑ تحدد ƕاتƽاƾ مƬترƕ ǁيǇ اƱǕراƻ المتعاƿدƵ Ɩندما يتعƾǄ /ب
ǄƵ سعارǕاƕ ةƮاƤالمراجعة ال ƸيƮ ýتمƬت Ǉأ Ɣويج ،Ǒالتراض ƔوǄأس Ɣرمة حسƕمǏ 

  :العناƮر التالية
- ƾيƕالتس ƭƤيما يƼ العقد ǑƼ اǌيǄƵ ƭوƮة المنƕالنس ǇƵ ýيق Ǉأ Ǉيمك Ǚ Ƙƕاƛ Ƈƨج 

 Ǉم Ǉما يكǌوم ،ǑƼاƨأمرالج Ǉيمك Ǚ  ǇƵ Ƈƨذا الجǋ ýيق Ǉ15أ.%  
  %.ǑƼ 5 اǕجور ƿدرǉ  حد استقرار التƺيير-
   .)1( اǕرƿاǅ اǙستدǙلية الƤاƮة ƕاǕجور والمواد المƕƱقة ومعامý التكاليƻ اǙجتماƵية-

 Ɩالماد ƻ57كما تضي Ǒالرئاس ǅالمرسو Ǉالعمومية 250-02 م ƘقاƽƮال ǅيƲتن Ǉالمتضم 
Ǌان ǏǄƵ سعارǕمراجعة ا ǑƼ اǌƕ ýلية المعموǙستدǙا ǅاƿرǕا ƭƤيما يƼ:  

Ǒǋ اǕرƿاǅ التǑ تتǅ المواƼقة  اǕسعار اǙستدǙلية المعموǌƕ ýا Ʈ ǑƼيƸ مراجعة ǅاǕرƿا"
 ƖرƬالن ǑƼية، وƕعƬية الƱائرية الديمقراƨورية الجǌجمǄالرسمية ل Ɩالجريد ǑƼ رƬا وتنǌيǄƵ

ý اǚƵǗناƘ القانونية الرسمية لƽƮقاƘ المتعامý العمومǑ وǑƼ كý نƬرية أƤرǎ مǄǋƌة Ǚستقƕا
ƾƕƱ المƮالƠ المعنية اǕرƿاǅ اǙستدǙلية اƕتدƇا مǇ تاريƣ مواƼقة الوƨير المكƻǄ والرسمية، ت
  ƕالمالية ǄƵيǌا

ƹير انƼ Ǌيما يƭƤ مراجعة اǕسعار المرتƱƕة ƕالƤدماƘ التǑ تƌديǌا المƌسساƘ اǕجنƕية 
تعامý وتدƴƼ مƕالǌƺا ƕالعمǄة الƮعƕة، ƼانǊ يمكǇ استعماý اǕرƿاǅ اǙستدǙلية الرسمية لǄƕد الم

  ".أƤرǎالمتعاƿد أو أرƿاǅ استدǙلية رسمية 
أǌƬر ما ) 3(اǕسعار، Ƽيتǅ تƕƱيقǌا مرƖ واحدƖ كƛǚƛ ýة  مراجعةƕنود  تƕƱيƕ ƾالنسƕة لأما

   .)2( مƬترǏǄƵ ǁ تحديد ƼترƖ تƕƱيƾ اƮƿر لǄمراجعةƵƾدا الحالة التǑ تتƼ ƾƽيǌا اƱǕراƕ ƻاتƽا

                                                                                                                                                        
=  

، 250-02 مǇ المرسوǅ الرئاسǑ 58جƮƤ ƔمǊ،راجǑƼ ƴ ذلǁ نƭ المادƖ مƸǄƕ الدǏǄƵ ƴƼ الحساƔ وجƇƨ التسƕيƾ الوا
  . المتضمǇ تنƲيǅ الƽƮقاƘ العمومية، سالƻ الذكر

1 - Ɩ56 الماد Ǒالرئاس ǅالمرسو Ǉالذكر250-02 م ƻسال ،.  
2 - Ɩالماد Ǉم ǏولǕا Ɩقرƽ58 الǑالرئاس ǅالمرسو Ǉم ǅƿالذكر250-02  ر ƻسال ،.  
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 ƍذا كاǇ اƬǙتراƱ ااجعة الƛمǇ يتمƼ ýƛيمǙƍ أǇ التساǋ ǑƼ ýƌذا المجاý الƤاƕ ƭمر
، واǗجاƕة Þ لمراجعة الƛمƿ Ǉد وضƴ لƮالƠ الƱرƻ اǕجنǑƕ دوǇ الƱرƻ الجƨائري أو لكǄيǌما

 ǑƼ عةƕالمت ƾرƱال ƻǄتƤم Ƙتƕƛقد أƼ ،Ǌرامƕƍ يعة العقد المرادƕƱ Ɣحسƕ Ǉتكو ýاƌالس ǏǄƵ
Ǖا ýك Ǉائرية، أƨالعقود الدولية الج ǑƼ سعارǕمراجعة ا ƘدماƤوال ƴǄتوريد السƕ ةƮاƤسعار ال

 ǅǌǄال ،ǑƕجنǕا ƻرƱحة الǄƮم ǑƼ Ǉالمراجعة تكوƼ Ǒالتالƕ مستمر Ƴاƽارت ǑƼ ة، دائماǄالمستعم
ƍ Ǚƍذا كاƔǄƱ Ǉ ذلǁ الƬرƱ لƨيادƕ ƖعƯ اƵǕماý واƺƬǕاý التǑ لǅ يتǅ اǙتƽاǄƵ ƾيǌا ǑƼ العقد 

Ưاوƽالت Ƈناƛ1(أ(Ʈالمراجعة ل Ǉينما تكوƕ ،الما Ơة لƮاƤ الدولية Ɩقود التجارƵ ǑƼ ǑنƱد الوƿتعا
 أجانƕ ،ƔالتالǑ لǊ أǇ يƔǄƱ المراجعة ǏǄƵ أساƵǇ Ʃندما يتعƾǄ اǕمر ƕوجود مناƼسة مǇ متعامǄي

  . وجود متعامƤƈ ýر ƛ ýƿƋƕمǇ ممكǑƼ ،Ǉ نƩƽ الƲروƻ ونƩƽ محý التعاƿد
2- ǅمƙال ǅسعا: تحييǕا Ǉمكانية تحييƍ ǏǄƵ ائريƨالج ƳرƬالم ƭالعقود لقد ن ǑƼ ر

 ƾوذلƿ ǑƼ ǁانوǇ الƽƮقاƘ العمومية ولكǇ مƴ مراƵاƬ ƖروƱ محددƍ ،Ɩذ يتǅ تحييǇ الƛمƕ ǇاǙتƽا
 Ǉذ يمكƍ ،Ǉالتحيي ƘƵادية استدƮتƿا ƻروƲ وحضور Ɩدƿالمتعا ƻراƱǕا Ǉيƕ ǁترƬالم

 Ɣرمة حسƕقة المƽƮسعر ال Ǉتحي Ǉأ Ɩدƿحة المتعاǄƮمǄلƔوǄأس Ƈند انقضاƵ Ǒسعار التراضǕا 
 الذي يƕ ýƮƽيǇ تاريƍ ƣمضاƇ العقد مƱ Ǉرƻ المتعاƿد وتاريƣ منƮوǄƵ ƭيǌا ǑƼ التعǌدال

التǑ تƤƌذ ƕعيǇ اƵǙتƕار، ) 10(التǄƕيƕ ƸالƬروǑƼ Ƴ تقديǅ الƤدمة، وتتمýƛ اǕرƿاǅ اǙستدǙلية 
  .)Ǒǋ)2 أرƿاǅ الǌƬر التǑ تنتǑƼ Ǒǌ تاريǚƮ ǊƤحية اǕسعار

 ǇاƬƕ العمومية ƘقاƽƮال Ǉانوƿ ƻسعار ويضيǕا Ǉتحيي ƾريƱ ǇƵ ǇمƛǄالمراجعة ل ƔوǄأس
 Ɩا المادǋتحدد Ǒالت ƱروƬǄقا لƼو Ǉيكو Ǌ54انǊان ǏǄƵ ƭتن Ǒوالت Ǌمن :  

" ýƵ ƻƿند يتوƕذا الǋ ƾيƕƱت ǇاƼ ،سعارǕا Ǉتحيي ǏǄƵ ƭند ينƕ قةƽƮال ǑƼ ذا وردƍ
  :الƬروƱ اǓتية

 Ǉالتحيي ƸǄƕتحديد م Ǉمايمكƍ ريقةƱƕ جماليةƍƾاƽية واتƼاƨوج  ،ǁترƬما مƍو ƾيƕƱتƕ  ةƺيƮ
ǁذل ǏǄƵ قةƽƮال ƘƮذا نƍ سعارǕمراجعة ا.  

Ǚ يمكǇ تƕƱيƾ تحييǇ اǕسعار ǏǄƵ Ǚƍ الƽترƖ التǑ تتراوƕ ƟيǇ تاريƤƈ ƣر اجý لǚƮحية 
  .العروƯ وتاريƣ تǄƕيƸ اǕمر ƕالƬروǑƼ Ƴ الƤدماƘ التعاƿدية

                                                 
  .150، المرجƴ الساǑƼ ... ƭ ،ƾƕ العقود اƿǙتƮادية ǑƼ التجرƕة الجƨائريةالضماناƘ  معاƬو Ƶمار،- 1
2 - Ɩالماد ƭن ƴ53 راجǑالرئاس ǅالمرسو Ǉم ،ǅƿالذكر250-02  ر ƻسال ،.  
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ƿاǌƬ ǅر نǌاية ǚƮحية  أرǋǑمراƵاتǌا التǑ يجƔ )10(اǕرƿاǅ اǙستدǙلية القاƵدية
نǊ يمكǇ السماƕ ƟتحييǇ اǕسعار ǑƼ حالة التƤƋر ǑƼ تنƽيذ الƽƮقة، ƍذا لǅ يتسƔƕ أالعرƹ ،Ưير 

ǑƼ ذلǁ المتعامý المتعاƿد وتǋ ƾƕƱذǉ اǕحكاǅ كذلǏǄƵ ǁ الƽƮقاƘ المƕرمة Ƌƕسعار ƛاƕتة وƹير 
  ".ƿاǄƕة لǄمراجعة

Ǉذƍ Ɣيج Ǌوتحيين Ǉمƛة لمراجعة الƕالنسƕ ƻراƱǖل ƚتحد Ǉأو أ ،ǊيǄƵ العقد ǑƼ ƭتن Ǉأ 
Ƭ Ǉم Ɣاƕأو أس ƻروƲƋ Ǉƨالتوا ýǚƤƍ Ǐلƍ ديƌأو ت Ǉديƿاحد المتعا ýǋكا ýقƛت Ǉا أǌن

اƿǙتƮادي لǄعقد، كما أǇ التحييǇ يرد ǏǄƵ العقود التǑ يتƼ ǅيǌا تحديد الƛمƋƕ Ǉسعار ƛاƕتة ƹير 
اجعة والتحييǑǋ Ǉ التǑ تƽرƯ نƽسǌا، ƿاǄƕة لǄمراجعة، Ǚƍ أǇ تƛƋير اǕسƕاƔ التǑ تƌدي ƍلǏ المر

Ǌتحيين Ǐلƍ أو Ǉمƛمراجعة ال Ǐلƍ Ƈسوا ƻراƱǕاƕ ƴƼتد Ǒالتالƕ.  

Ǐانƙالمطلب ال  
  وƙƆارǉاƈسباب مراجعة الƙمǏƺ ǅ عقود التجارƔ الدولية 

 Ǉا أǌانƬ Ǉم Ǒالت ƻروƲال ƴƿتو ǑƼ الحرية ýكامƕ الدولية Ɩقود التجارƵ ƻراƱأ ƴيتمت
التǑ تƌدي ƍلǏ اƕ ýǚƤǗالتواǇƨ اƿǙتƮادي لǄعقد أو أǇ تƌدي ƍلǏ تعترƯ تنƽيذ العقد، و

 ǅاƨلتǙاƕ مرǕا ƾǄذا تعƍ ةƮاƤو ،ǊاتقƵ ǏǄƵ ƖقاǄالم Ƙاماƨلتǚل Ǉديƿيذ احد المتعاƽاستحالة تن
 ƾتحق ǅدƵ ر وكذاƤǓد اƿالمتعاƕ ضرارƍ ǊنƵ ƔيترتƼ ،Ǉمƛالƕ ƇاƼالو ǑƼ ýƛوالمتم ǇمديǄل ǑساسǕا

Ǉ العقد ƕاƵتƕارǉ وسيǄة ƿانونية لتحقيƾ العمǄياƘ اƿǙتƮادية، وǋذا ما يدƴƼ الǌدƻ المنƬود م
 Ǉم Ǉمƛمراجعة ال Ǐلƍ ƻراƱǕاƕأ Ɩحد Ǉم ƭنقاǗعقد واǄادي لƮتƿǙا Ǉƨالتوا ƖادƵƍ ýج

  .)Ʋ)1روƻال
Ǚƍ Ǉأ ýكاƬǗاƬ Ǉم Ǒالت ƔاƕسǕا ýور حوƛي Ƌ اǌنǇدي أƌت ƻراƱǕاƕ Ǉمƛمراجعة ال Ǐلƍ 

ا Ǒǋ اǕسƕاƔ أو الƲروƻ الواجƔ اƵǙتداد ǌƕا والتǑ تƛƌر ǏǄƵ القيمة النقدية لǄعقد، ƕمعنǏ م
Ǉعقد دوǄلÞǎرƤǕا .  

 أي معايير التƽرƿة ƕيǋ Ǉذǉ الƲروƻ التǑ تƌدي سواƍ ƇلǏ مراجعة الƛمǇ أو مراجعة العقد 
 Ǉم ƇاƽƵǗا ǅƛ Ǉيذ ومƽاستحالة التن Ǐلƍ ديƌت Ǒوالت ،ǊǄاكǅاƨلت،Ǉمƛالƕ ƇاƼالتال الوƕ  ǉذǌƼ Ǒ

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

JACQUET Jean-Michel & DELBECQUE Philippe, Droit du commerce international, 
Editions DALLOZ, 2eme édition, Paris, p 125.    



 97

 Ǒارئة، والتƱال ƻروƲة الǄƲم Ƙتح ýƤتد Ǉمƛمراجعة ال Ǐلƍ ديƌت Ǉا أǌانƬ Ǉم Ǒالت ƻروƲال
 Ǒدية والتƿالتعا ƘاماƨلتǙا Ɩيادƨƕ Ǉديƿاحد المتعا ýǋكا ýقƛت Ǒجائية التƽال ƚالحواد ýك ýمƬت

Ǉƨتوا ýǚتƤا Ǐلƍ ديƌاديتƮتƿǙا  Ǆا-عقدل Ǐلƍ ديƌت Ǒيذ التƽاستحالة التن Ǉدو Ǉلك  Ǉم ƇاƽƵǗ
Ɩرǋالقا Ɩالقو Ɣƕسƕ Ǉتكو Ǒالت ǅاƨلتǙا-Ǉأ Ǉيمك Ǒوالت Ǉادية أو  تكوƮتƿيعة اƕƱ Ƙذا 

  .)الƽرƳ اǕوƕƱ)ýيعية
 وتحƘ تƛƋير ǋذǉ الƲروƻ تحمý اƱǕراƍ ƻلǏ مراجعة الƛمǇ، لكƬƕ ǇرƱ أǇ يكونوا ƿد 

ة ƕند الƛمǇ، نǊ أǇ يتوǄƮوا ƍلƵƍ ǏادƮ ƖياƋƹ ومƬ Ǉ،اتƽقوا Ƶƍ ǏǄƵماǋ ýذا المƕدأ مسƕقا
 أو العقد ومراجعتǊ وƼقا Ǖسƿ Ʃانونية ومعƱياƘ موضوƵية ومǅƛ Ǉ تنƽيذ ما تƕقǏ مǇ العقد

نǌا أǇ تƌدي ƍلǏ نƬوƼǚƤ ƔاƘ حوý المراجعة Ǚƍ Ƌ انǋ Ǌناǁ حاƵ ƘǙسيرƖ مƬ Ǉ،)1(الجديد
حد مǇ حيƵ ƚدǅ تنƽيذ ƕند المراجعة نƲرا لعدǅ رضا احدƕ ǅǋنتيجة المراجعة كما ƿد يǄجا ا

  ).الƽرƳ الƛانƱƕ ) Ǒريقة تعسƽيةاƱǕراƍ ƻلƼ Ǐسƣ العقد
üاألو Ʊرƻال  

  عوامü مراجعة الƙمǏƺ ǅ عقود التجارƔ الدولية
Ǉƍ ƴƿالقانون الواǑ ديƌت Ǒالت ýالعوام Ǉوجود العديد م Ƙƕƛالدولية ي Ɩلعقود التجار ǑǄوالعم 

 ǏلƍيرƛƋاالتƮتƿǙا Ɣالجان ǏǄƵ اƕǄس  ،Ǒعقد الدولǄدي لǑالتالƕ Ƙاماƨالت ýǚتƤا Ǐلƍ ديƌت 
ƻراƱǕاƖدƿالمتعا  ýǋكا ýقƛذ تƍ ،أ Ǉيعة العقود الدولية مƕƱ Ǉر كما أƤǕا ǏǄƵ Ǉديƿحد المتعا

Ƭ Ǉة مǄويƱمنية الƨا الǌمدت ƚحيƋ اǌنǇأ Ƙتح Ǉير تكوƛƋاديةتƮتƿǙا ƘياƱوالمع Ƙالمستجدا  ،
ǇحيǄƱƮم Ƙترد تح ýالعوام ǉذǋ ýكƼ ǁيعية، لذلƕƱالقانونية وال Ɩرǋالقا Ɩما القوǋ Ǉأساسيي 

 أǇوالƲروƻ الƱارئة الǄذاǇ يتحداǇ مǇ حيƚ المƕدأ Ǚƍ أنǌما يƤتƽǄاǇ مǇ حيƚ اƛǓار، ƍذ 
ƕيرǏǄƵ Ɩ اƽƵǗاƇ مǇ اǙلتƨاǅ، أما الƲروƻ الƱارئة والذي مƠǄƱƮ القوƖ القاǋرƖ يدƕ ýنسƕة ك

 ƠǄƱƮم ǉارƱƍ ǑƼ ýƤيدHard ship اƨلتǙا ƭنقاƍ مكانيةƍ ǏǄƵ ýيدƼأو مراجعة العقد ǅ)2( ،Ǚƍ 
 ƚحي Ǉم ǊدأانƕالمƻروƲال ǏǄƵ ǇǙيد  Ǉيك ǅد، ولƿالمتعا Ɩرادƍ Ǉم ǎƋمنƕ ƚنائية تحدƛستǙا 

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƔرƵ ƩارƼ مةǚ337 س.  
2 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

FONTAINE Marcel & DELY Philip, op.cit, p 492. 
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Ƭ Ǉا، ومǌƵوƿو ƴا أو منǌاديƽا وتǌعƿتو ǇمكاǗاƕƋديƿالتعا ǅاƨلتǙيذ اƽتن Ǉدو ýتحو Ǉا أǌ1(ن( ،
لƛمǑƼ Ǉ العقد الدولƕ ǑاǗضاƼة لǌذا وجƔ التƱرƍ ƾلƵƍ Ǐماý نƲرية الƲرƻ الƱارئة لمراجعة ا

Ǉمƛمراجعة ال Ǐلƍ ديƌت Ǒالعقد والت ǏǄƵ رƛƌت Ǒة التƽǄتƤالم ýالعوام Ǐلƍ.  
Ǘوƈ: ǅمƙة لمراجعة الƏروف الطارưرية الưن üإعما  

Ɩرǋالقا Ɩالقو ǏǄƵ ƻوƿمر الوǕا Ɣرية استوجƲالن ǉذǋ Ǉمضمو Ǐلƍ ƾرƱالت ýƕƿ Ǒالت 
Ǘا Ǐلƍ ديƌوت ƘاماƨلتǙا ǏǄƵ رƛƌت ǑƼ ƭة نƹياƮƼ ،Ǒعقد الدولǄادي لƮتƿǙا Ǉƨالتواƕ ýǚƤ

، ƎƼذا العقد يعǑƽ المǄتƕ ǅƨتنƽيذ التƨاماƘ التعاƿدية ǑƼ حالة حدوƿ ƚوƿ ƖاǋرƖ تحوý دوǇ تنƽيذǋا
ƿالتو Ƈناƛأ Ǌƕ ǅاƨلتǙا ǅتǑعقد التجاري الدولǄمة لƨǚم ƘحƕƮالعقد أ ǏǄƵ ƴند )2(يƕ ةƹياƮو ،

 يǌدƍ ƻلǏ حماية ǄƵ ƻForce majeurيǌا Ƶ ǑƼقود التجارƖ الدولية القوƖ القاǋرƖ كما Ǒǋ متعار
 ǑƼ Ǌتدوين Ǐلƍ ƇجوǄال ǅيت Ǉكا ƱرƬذا الǋ ýƛوم ،Ǌرادتƍ ǇƵ ارجةƤ ƚحواد ǑƼ يذƽالتنƕ ǅƨتǄالم

 ،ǚمستحي ǅاƨلتǙا Ǉم ýتجع Ǒاجئة التƽيعية المƕƱال ƚالحواد Ǉحماية مǄل ƱقƼ أماالعقد Ƙƿالو ǑƼ 
 لǄحماية ƤاƮة مǇ التƺيراƘ اƿǙتƮادية والسياسية  ضروريأƠƕƮ الراƼ ǇǋالنǄƵ ƭيǌا

المƽاجئة والتǑ تƛƌر ǏǄƵ التنƽيذ ǑƼ الǄƕد الذي يكوƼ ǇيǊ تنƽيذ العقد أو حتǏ الƲروƻ التǑ تƌدي 
 القوƖ القاǋرƵ ǏǄƵ Ɩقود التجارƖ الدولية ƕتƛƋير المتعǄقة ǄةواǕمƛ .)3(وƿعةƍلƤ Ǐسارƹ Ɩير مت
 والƛانية والحƮار اƿǙتƮادي اǕولǏالǑ مýƛ ما حǑƼ ýƮ حرƔ الǄƤيƝ كƛيرǑƼ Ɩ الوƘƿ الح

 ƍلƵ Ǐدƿ ǅدرƖ العديد مǇ المتعامǄيǇ اƿǙتƮادييƵ ǏǄƵ Ǉدǅ تنƽيذ ما تǅ أدǎالذي استتƴƕ ذلǁ مما 
ǁوكذل ،ǊيǄƵ دƿالتعا، Ɣية الحروǄǋǕسياسياا Ɩير المستقرƹ ǇداǄƕال ƻǄتƤم ǑƼ ) ،Ǉناƕل

ýوماƮال(Ʋ د تردƿ ǁكذل ، ƇاƼالو Ǉالمدي ƇاƽƵƍ Ǐلƍ ديƌقة تƕالسا ƻروƲال Ɣجان Ǐلƍ ƻرو
 Ǒئƨأو الج ǑǄر الكƲالح Ǉا لقوانيǋدارƮƍ ندƵ الحكومة ýماƵƋك Ǒالعقد الدول ǑƼ Ǉمƛالƕ

  .)4(حالة الحرƔ كالحƮارلǚستيراد والتƮدير واǕوضاƳ المماǄƛة ل

                                                 
التعاƿد الدولǑ وتجǌيƨ مƬروƵاƘ ) وƛائƾ وƕحوƱƵ )ƚية نعيǅ، الموسوƵة القانونية لǚستƛماراƘ والعقود الدولية - 1

  :وǑƼ النقƱة نƽسǌا راجƴ. 66 الجƇƨ الƛالƚ، دار النǌضة العرƕية، القاǋرƖ، دوǇ سنة نƬر، ƭ ،"اƤتيار المتعاƿد"التنمية 
KAHN Philipp, « Force majeur et contrats internationaux de longue durée », JDI, n°03, Paris, 
1975, p 469. 

2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑƼالعو ƻاƱƵ Ǉƕ Ÿد اƕƵ Ǉƕ ƠالƮ 235.  
3 -ƕ  ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǅاǌد الƵسا Ǉ186.  
التعاƿد الدولǑ وتجǌيƨ مƬروƵاƘ ) وƛائƾ وƕحوƱƵ )ƚية نعيǅ، الموسوƵة القانونية لǚستƛماراƘ والعقود الدولية - 4

  .67المرجƴ الساƭ ،ƾƕ ، "اƤتيار المتعاƿد"التنمية 
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، ǄƼقد تدǑƼ ƘǄƤ نقƱة  لƕǄضائƴ المتعǄقة ƕعقود الƕيƴ الدول1980Ǒوƕالعودƍ ƖلǏ اتƽاƿية Ƽينا 
 العقد ǏǄƵ اƛر تƺير الƲروƕƋƼ ،ƻدƘƵ مǌƽوما جديدا Ƙمعالجة ƲاǋرƖ اǙضƱراǑƼ Ɣ اƿتƮاديا

يمكƕ Ǉمقتضاǉ مجاǌƕة  اǙضƱراƔ وذلƕ ǁمنƴ احد اƱǕراƵ ƻند تنƽيذ التƨامǏǄƵ Ǌ النحو 
 Ɩالماد ǑƼ وارد ƠǄƱƮذا المǋا 79المحدد، وǌولية" منƌالمس Ǉم ƇاƽƵǗا " ƴم Ɣوالذي يتناس

Ɩرǋالقا Ɩ1(القو( ǇƵ ياƽمع ǊǄيجع ǅƛ Ǉدية ومƿالتعا ǊاماتƨلتǙ Ǉيذ المديƽاستحالة تن ǏǄƵ ýالذي يد ،
ƻروƲال ǉذǋ Ɣƕسƕ Ǉمƛالƕ ƇاƼالو.  

 ƠǄƱƮكما نجد مFrustration يار العقد والذيǌان ǏǄƵ ýي الذي يدƨيǄنجǙا Ǉالقانو ǑƼ 
 ǅوǌƽم Ǉم ƔارئةيقترƱال ƻروƲا،الƼ  ýامƵ أو أي ƻروƲ ƚحالة حدو ǑƼ Ǉيار العقد يكوǌن

 ǊانƬ ǇمǇأ ǏǄƵ رƛƌي ƻراƱǕا ƻروƲال Ɩحد Ǉم ƻيƽƤالت Ǐلƍ ديƌذا ما يǋيذ العقد، وƽتن ǑƼ 
Ƈناƛيذ أƽة التنǄذ مرحƍ Ǉيمك ƻراƱǖل ƖادƵƍ يرƹ ييرƺر تƛا ǏǄƵ ǅǌينƕ يماƼ ƘاماƨلتǙا ƴيƨتو 

ƻروƲال ǑƼ ƴƿمحكمة .متو Ǌƕ Ƙضƿ ذا ماǋو QUEEN’S Bench ضيةƿ ǑƼ Caldwellو Taylor 
 ǅاƵ1863 ǅƹر ،Ǉيحتويأ Ǚ العقد  ǏǄƵ ƾاƽات ƘاماƨلتǙا ýتعديƕ ƻراƱǖل Ơيسم ƠريƮ 

 ǋذǉ النƲرية ǏǄƵ تنƽيذ اǙلتƨاماƘ أƿيمƕƼ ،Ƙعدما )2(الواردǑƼ Ɩ العقد ǑƼ حالة الƲروƻ الƱارئة
Ƙو المستجدا ƻروƲال Ƙما كانǌالعقد م ǑƼ Ɩتراجالوارد  Ǉالعديد م ǑƼ اǌيقƕƱت ýǚƤ Ǉوم Ƙع

 ترتƔ الوƮوƍ ýلǏ توƨيƴ اǙلتƨاماƘ حسƔ الƲروƻ وǋذا وƼقا لǄمƕادƏ التǑ تقوƍ ǅذالقضايا، 
 ǏǄƵ نحو   المعموǌƕ ýا ƤاƮة ǑƼ القضاƇ اǗداري الƽرنسǄƵǑيǌا نƲرية الƲروƻ الƱارئة

Ǚا ƻروƲال Ƈجرا Ǉم Ɩالعسير ƘاماƨلتǙا ƴيƨتو ǏǄƵ ƻراƱǕد اƵنائييساƛةست Ǉدو ýقاƛƍ ýǋكا 
ƼرƱراحد الƤǓا ǇƵ Ǉ3(ي(.  

                                                 
1 - Ɩالماد ƭ79 تنǊان ǏǄƵ يناƼ يةƿاƽات Ǉم :  
 Ƶدǅ تنƽيذ أي مǇ التƨاماتƍ Ǌذا اƵ Ƙƕƛدǅ التنƽيذ كاƕ ǇسƵ Ɣƕائƾ يعود ƍلƲ ǏروƤ ƻارجة ý احد الƱرƼيǙƋǇƵ Ǉ يس"

 ǊمكانƎƕ Ǉيكو Ǉانعقاد العقد أو أ Ƙƿو ƘاراƕتƵǙا ǑƼ ƾذ العائƤƋي Ǉمعقولة أ ƖورƮƕ ƴƿالمتو Ǉم Ǉيك ǅل Ǌوان ،Ǌرادتƍ ǇƵ
ǊƕƿواƵ ǏǄƵ أو ǊيǄƵ ƔǄƺأو الت ǊƕƿواƵ Ɣأو تجن Ǌƕتجن".  

  .Ƽ341ارƵ ƩرƔ، المرجƴ الساƾƕ،  سǚمة - 2
3 - ǅاƵ ǑƼ ةƮاƤ ǁذل Ǉيƕضية 1874 تƿ ǑƼ Jackson V. Union Marine Insurance Co. Ltd ƾƕƱ ذƍ ، 

 لǄوƮوƍ ýلǏ نتائƝ مماǄƛة لتǁǄ التǑ تترتǏǄƵ Ɣ نƲرية frustrationالقضاƇ اǙنجǄيƨي Ǖوý مرƖ نƲرية انǌيار العقد 
تƛنائية ǑƼ القضاƇ الƽرنسǑ، أي ǑƼ الƽروƯ التǑ يكوƼ Ǉيǌا تنƽيذ المديǙ ǇلتƨامǊ الƲروƻ الƱارئة أو الحوادƚ اǙس

  واǇ لǅ يكǇ مستحيǙƍ ǚ انǊ مرǋقا ƍلǏ حد كƕير، ǏǄƵ اƛر تƺيراƘ جوǋرية ƹير متوƿعة Ʋ ǑƼروƻ التنƽيذ،
 ƿ ǑƼ Société Franco-Tunisienne d’armementضية Ƶ 1956اfrustration ǅ كما تǅ اƵǗماƕ ýنƩƽ النƲرية 

V. Sidermar SPA ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƔرƵ ƩارƼ مةǚس ƴالقضية، راج ýيƮƽت ǑƼ ، 343.  
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 ǏǄƵ مراجعة الƛمǇ وتƛƋيرǋا) الحوادƚ اǙستƛنائية( ǑƼ يƭƤ نƲرية الƲروƻ الƱارئة أما
 ǇاƼ ،العقود الدولية ǑƼýماƵƍ ديƌرية يƲالن ǉذǋ ƻراƱǕاƕ ǅدƵ Ǐلƍ Ƈاǌنƍ ة العقدية نتيجةƱƕالرا 

ƽيذ اǙلتƨاماƕ Ƙعد ƼواƘ تǁǄ الƲروƍ ƻلǏ جانƔ تسوية  الƕقاǏǄƵ Ƈ تنوƍنماƲروƻ استƛنائية، 
 كاƕ ǊǄǋسǋ Ɣƕذǉ أƛقýوضعية المتعاƿديƕ ǇمعنǏ مواƨنة اǙلتƨاماƤ ƘاƮة ƕالنسƕة لƱǄرƻ الذي 

ƻروƲعقود الدولية ، ولقد )1(الǄالعامة ل Əادƕد المƵواƿ ƘرƿأUnidroit ǇمكاƎƕ Ǒالت ƘǙالحا ǏǄƵ 
منǌا والتǑ تنƤ Ǉ6 -2-2  ǏǄƵ ƭاƮة، وذلƵ ǁمƕ ǚالمادƖ اƱǕراƻ مراجعة العقد Ƶامة والƛم

تƛنائية  تƌدي ƍلǏ اƤتýǚ جسيǑƼ ǅ اǙداƇاƘ التǑ ينƬئǌا  حوادƚ اسƱرأƍ ƘذاانǑƼ Ǌ حالة ما 
 Ǐلƍ رƲالنƕ دية، أوƿالتعا ƘاماƨلتǙيذ احد اƽتن ǑƼ Ʋǋاƕال ƳاƽرتǙا Ǐلƍ رƲالنƕ Ƈالعقد، سوا

ƯاƽƤنǙاǑƼ يرƕة الكƽǄتك ƇداǙة اǄƕالمقا Ƙالتاليةا ƱروƬال ƘرƼذا تواƍ ǁوذل :  
  .أǇ يحدƚ الƱارƏ اǙستƛنائƕ Ǒعد ƕƍراǅ العقد -
-  ýƤيد Ǚ ذƍ ،العقد ǅراƕƍ عدƕ Ǚƍ المضرور ƻرƱǄا لƼمعرو ǑنائƛستǙا ƚالحاد Ǉيكو Ǚأ

Ǌرادتƍ ǇƵ ƜارƤو Ǌالمضرور من ƻرƱǄل ƳروƬالم ƴƿالتو Ɩدائر ǑƼ. 

 .  يǌددƤƕ ǉسارƼ Ɩادحةالمضرورǋاƕ ƾالƱرƻ يتعيǇ أǇ يكوǇ الحادƬ ƚديد اǗر -

 Ǉا، يمكǋيرƹو ƔاƕسǕا ǉذǌلƻراƱǕ Ǉمƛند الƕ مراجعة Ǐلƍ ƇجوǄال Ǒالعقد التجاري الدول 
Ƽو ǁعقود الدولية وذلǄالعامة ل ƏادƕمǄقا لUnidroit)2(.  

Ɩقود التجارƵ ǑƼ ارئةƱال ƻروƲرية الƲن ƾيƕƱت Ǉƍحالة ل  الدولية ǑƼ Ǉمƛند الƕ مراجعة
 وحسƔ ،، مǅǌ لǄحƽاǏǄƵ Ʋ العƿǚة التعاƿدية لǄعقد ƕعد ƔǄƱ احد اƱǕراƻيƤǙتýǚ اƿǙتƮادا

 ǑƼ وريǌستاذ السنǕاýحالة ما مجا ǑƼ ،يةǄƤذا العقود الداƍ ƘرأƱ ƚحواد  ǅامة لƵ نائيةƛاست
يكǑƼ Ǉ الوسƴ توƿعǌا، وترتǏǄƵ Ɣ حدوǌƛا أǇ اǙلتƨاǅ التعاƿدي Ǉƍ لǅ يƠƕƮ مستحيƮ ،ǚار 

ǋحة مرǄƮم Ǉيƕ نةƨعد المواƕو ƻروƲǄعا لƕت ǑقاضǄل ƨادحة، جاƼ ƖسارƤƕ ǉددǌي ƚحيƕ ǇمديǄقا ل
ǚƱاƕ ǁذل ƻǚƤ ǏǄƵ ƾاƽات ýك ƴويق ،ýالحد المعقو Ǐلƍ ƾǋالمر ǅاƨلتǙيرد ا Ǉأ ǇيƼرƱ3(ال(.  

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

JARROSSON (Ch), « L’obligation de coopération dans le contrat international de longue 
durée », Centre de recherche sur le droit des affaires, p 08, In http://www.creda.ccip.fr, le 30 
Janvier 2005. 

2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƔرƵ ƩارƼ مةǚ349 س.  
السنǌوري احمد ƕƵد الرƨاƾ، الوسيƬ ǑƼ ƱرƟ القانوǇ المدنǑ الجديد، مƮادر اǙلتƨاǅ، المجǄد اǕوý، الƕƱعة  - 3
  .ǑƕǄ1998 ƭ ،704 الحقوƿية، ƕيروƘ، ة، منƬوراƘ الحنيالƛا
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كما أǇ المƬرƳ الجƨائري منƠ لǄقاضǑ سƱǄة رد اǙلتƨاƍ ǅلǏ حد المعقوý، وذلǑƼ ǁ حالة 
Ʋال ƚنائيةحدوƛستǙا ƚارئة أو الحوادƱال ƻروƲرية الƲن ƾيƕƱت ƾاƱن ǑƼ ýƤتد Ǒالت ƻ1(رو(.  

 ǏǄƵ اǋيرƛƋالدولية وت Ɩقود التجارƵ ǑƼ ارئةƱال ƻروƲرية الƲن ƘيقاƕƱة لتƕالنسƕ أما
 ǅيت Ǒالت ƱروƬر الƼتوا ƔيستوجƼ ،Ǉمƛمراجعة الýماƵǗاǑالدول ǎالمستو ǏǄƵ اǌƕ  ذاƍ ةƮاƤو ،

ǄƵ ƻراƱǕا ƾƽسة وحالة اتƼالمناƕ قةǄالمتع ǁǄة تƮاƤ ،ƻروƲير الƺحالة ت ǑƼ اǌƕ ýماƵǗا Ǐ
 Ǉم Ǒالعمالة الت ƻولية، وتكاليǕالمواد ا ƻتكالي ƯاƽƤأو ان Ƴاƽارت ǑǄامƵ Ɣجان Ǐلƍ ƻرƮال
 ƘاƇداǙاƕ قةǄالمتع ǁǄة تƮاƤ قةǋمر Ƙاماƨالتƕ ǇيƼرƱاحد ال ýǋكا ýقاƛƍ Ǐلƍ ديƌت Ǉا أǌانƬ

 أǋǇذا اǕساƩ وجƔ تƕياƬ ǇروƵƍ Ʊماǋ ýذǉ النƲرية ǅƛ الحاƘǙ التǑ يمكǇ وǏǄƵ ، )2(النقدية
  .Ǒ مƬ Ǉانǌا أǇ تƌدي ƍلǏ مراجعة ƕند الƛمǇالتتدƱƍ ǑƼ ýƤارǋا و

  شروط إعماü نưرية الưروف الطارƏة Ǐƺ عقود التجارƔ الدولية :ƙانيا
كǇ أǇ ترد Ǚ ǑƼ تƤتǋ ƻǄذǉ الƬروƱ الواردǑƼ Ɩ العقود الداǄƤية ǏǄƵ الƬروƱ التǑ يم

العقود الدولية، وƍنما ǋذǉ اƤǕيرǑǋ Ɩ اǕكƛر Ƶرضة لتƕƱيƾ العوامý التǑ تقوǄƵ ǅيǌا النƲرية، 
وǋذا ƕالنƲر ƍلƱ Ǐوý مدƖ تنƽيذ العقود الدولية وكذا الƮƤوƮياƘ المتعǄقة ƽƮƕة الدولية، أما 

  :ǑǄ يمكǇ تƕسيǌƱا Ƽيما يƕالنسƕة لƬروƵƍ Ʊماý النƲرية لمراجعة الƛمǇ أرƕعة
1- Ǉيذƻإبرام العقد وتن ǅبي Ɣترƻال Ǐƺ Ƙالحواد ƈتطر ǅƈ :ذاƎƼ ƻروƲال ǉذǋ Ƙكان 

 ǚƼ تƛƌر ǄƵيǊ، ولو كاǇ احد المتعاƿديǇ أو كǋǚما Ǚ يعرǌƕ ƻا، وǋذا موجودýƕƿ Ɩ انعقاد العقد
وارد ǑƼ العقود الدولية نتيجة Ǚستمراريتǌا مدƱ ƖويǄة، ƍذ تنƽيذǋا يتƔǄƱ مدƨ Ɩمنية ƱويǄة 

، ونƩƽ الƕ ƇǑƬالنسƕة لعقد الƕيƤ ƴاƮة ƍذا تعƾǄ )3(ود نقý المعرƼة الƽنيةعقود اǗنƬاƇاƘ وƵقك
ýجǕ Ǉمƛال ƴƼدƕ مرǕا ƴƼد ýƕƿ ƏارƱ ƚحدوƼ Ǒالتالƕ ،Ǉمعي Ǉمƨل Ǉمƛال ƴƼد ýجيƋت Ǐمعنƕ 

Ǌمن Ǒƿاƕأو ال Ǉمƛالƕ ديƌي Ǌمن Ƈƨج ƴƼأو د ǇمƛالǏال  ƚالحد Ɣƕسƕ ƭنقاǘرضة لƵ Ǉيكو Ǉأ 
ƽال ƚحدو Ǉأ ǁذل ،ǊǄتعدي ýينا ǚƼ ƚالحاد Ƴوƿو ýƕƿ Ǌƕ ƇاƼالو ƾƕأما ما س ،ƏارƱوال Ǒجائ

كحدوƚ ارتƽاƕ ƳاƯǋ لǖسعار أو ƿياǅ الدولة ƕوضƴ (الƲروƻ الƱارئة واǙستƛنائية Ƶامة

                                                 
  . سالƻ الذكر58-75  رǅƿ، اǕمر107 مǇ المادƖ 3 راجƴ الƽقرƖ الƛالƛة - 1
2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑǄƵ 159-158 جواد محمد.  
3 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

GLAVINIS Panayotis, op.cit, p 162. 
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لǅ يكǑƼ Ǉ الوسƴ توƿعǌا وƘƿ التعاƿد وǋذا ǋو اǕساƩ الذي تقوǄƵ ǅيƤ   ( ǊاƮة مقننةƘتسعيرا
  .)1(النƲرية
 يقƮد مǋ Ǉذا الƬرƱ أǇ تكوǇ الƲروǅƈ : ƻ تكوǅ الưروف استƙناƏية عامة-2

اǙستƛنائية نادرƖ الوƿوƕ ƳحسƔ السير العادي لǖمور ومƛاý ذلǁ، وƿوƼ ƳيضاناƘ والتǑ تƌدي 
ƍلƍ Ǐتƻǚ جƇƨ مǇ محý التعاƿد، أو ƨلƨاý أو ƼرƯ لتسعير مýƕƿ Ǉ سƱǄاƘ الدولة يƌدي Ƌƕحد 

 وƿد تكوǋ Ǉذǉ  تكوǋ Ǉذǉ الƲروƵ ƻامةأǇ انǊ يجǙƍ Ɣعة الƛمǇ، اƱǕراƍ ƻلƔǄƱ Ǐ مراج
، وƬرƱ العمومية )2(الƲروƻ العامة اƿتƮادية، تجارية، مالية وسواƇ كانƘ داǄƤية أو دولية

 ǏǄƵ ƱقƼ رƮيقت Ǚ Ǒجائƽال ƻرƲر الƛا Ǉار أƕتƵا ǏǄƵ مراجعةǄل ǑامƨلƍƻراƱأ Ǒقد دولƵ 
Ƙالذاƕ Ǉمعي Ƙǚالمعام ýك ýمƬي ýƕ ، ،Ɲǌالمن Ʃƽن ǑƼ ýƤتد Ǒدية الدولية التƿالتعا Ƙاƿǚوالع

كارتƽاƳ أسعار المواد اǕولية التǑ تكوǇ محǚ لǄتوريد، Ƽكý المعامƘǚ التǑ يكوǇ محǌǄا توريد 
، )Ǉ)3 النƲرية ƕالتالǑ مراجعة اǕسعار اǕولǏوتǁǄ السǄعة أو المادƖ اǕولية تƤضƴ لتƕƱيƾ مضم

ǚالع ƔراƱضǙ ةƕالنسƕ أما Ǚ ǊمالƵأ ƔراƱأو اض Ǉديƿاحد المتعا ƩǚƼƍ Ɣƕسƕ ديةƿة التعاƿ
يعتƕر مƕƿ Ǉيý الƲروƻ العامة ومǙ ǅƛ Ǉ مجاý لتƕƱيƾ نƲرية الƲروƻ الƱارئة لمراجعة 

Ǉمƛ4(ال(.  
 ƎƼذا كانƘ متوƿعة أو كاǇ يمكǅƈ : Ǉ تكوǅ الưرف استƙناƏية ليس Ǐƺ الوسƲ توقعǊا-3

Ʋرية الƲن ƾƕƱلت ýيƕس ǚƼ اǌعƿارئةتوƱال ƻ5(رو( ǅƹالرƕ ƇداǕا Ɣواج ǅاƨلتǙا Ǐقƕي Ǒالتالƕ ،
 يكوǇ أǇ ويجƔ مǇ حدوƚ الƱارƏ كونǊ مǇ الحوادƚ المتوƿعة ǑƼ المستقƕ ýƕيǇ أƱراƻ العقد،
 Ƙƿو ƻرƲذا الǋ ƴƿتو ƴيƱيست Ǚ ƻراƱǕاحد ا Ǉأ ǉومعنا ƴƿير متوƹ ƻرƲالǅراƕƍ ذاǋالعقد و 

 ƻرƱالƕ ƱقƼ ƾǄيتع Ǚ ǑƵمعيار موضوǙو ،Ǉالمدي  ǑƽيكǇأو الحأ ƻرƲال Ǉجائيا ا يكوƼ ƚد
 Ɣيج ýƕ ،ƴƿير متوƹو ǅاƵو ǑنائƛاستǙأ ǑƼ يذƽأو التن ǊعƼة دƵاƱستǙا ǑƼ Ǉيكو ǉارƱƍ Ǐمعنƕ ،

Ǉأ ƱرƬذا الǋ وتقدير ،ǊيǄƵ ƔǄƺأو الت Ǌƕتجن ǇƵ ادرƿ يرƹ يذƽالتن ǇƵ ƻǄƤد الذي تƿالمتعا Ǉيكو 

                                                 
1 -،ƾاƨد الرƕƵ وري احمدǌالمد  السن Ǉالقانو ƟرƬ ǑƼ Ʊالوسي ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǅاƨلتǙادر اƮالجديد، م Ǒ717ن.  
2 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

FONTAINE Marcel & DELY Filip, op.cit, p 501. 

3 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑǄƵ 157 جواد محمد.  
4 -،ƾاƨد الرƕƵ وري احمدǌالسن  ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǅاƨلتǙادر اƮالجديد، م Ǒالمدن Ǉالقانو ƟرƬ ǑƼ Ʊ721 الوسي.  
5 -ǁذل ǑƼ رƲان :   

FONTAINE Marcel & DELY Filip, op.cit, p 504. 
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 ǇأيضايكوƤƬمعيار ال Ǐلƍ Ƴالرجوƕ  سةƕǚالم ƻروƲة الƼار كاƕتƵǙا ǑƼ ƴالوض ƴالمعتاد م ƭ
Ǌ1(ل( وليةǕا Ɩا توريد المادǌǄمح Ǉيكو Ǒقود التوريد التƵ ǁذل ýاƛوم ،)لسكرا( ƻراƱأ ƾƼذ واƍ ،

العقد الدولǏǄƵ Ǒ مراجعة الƛمǇ والرƴƼ منǊ نƲرا لǄحادƚ العارƯ الذي جعý التنƽيذ مǇ المورد 
ǊعƼد ǊتƵاƱاستƕ Ʃ2(لي(.  

4-ƈ ǘمستحي Ǘ قاǉلتزام مرǗيذ اƻروف تنưال üتجع ǅ :الحالة ǉذǋ ǑƼأو و Ǉيƕيت ƱرƬال 
،Ɛاجƽوالم ƏارƱال ƚوالحاد Ɩرǋالقا Ɩالقو Ǉيƕ ƾرƽال Ǉيمك Ǚ ماǌمن ýك Ǉأ ǑƼ ǇتركاƬما يǌƼ 

 دƼعǙƍ ،Ǌ أنǌما يƤتƽǄاǇ مǇ حيƚ أǇ القوƖ القاǋرƖ تجعý تنƽيذ اǙلتƨاƳ ǅتوƿعǊ وǙ يستƱا
يترتǏǄƵ Ɣ ذلǁ انقضاƇ اǙلتƨاǅ وانƽساƢ العقد ƕقوƖ القانوǇ، أما الحادƚ الƱارƏ مستحيǚ و

 اǙلتƨاƍ ǅلǏ دƼيجعý التنƽيذ مرǋقا ƼحسƔ وǋذا ما يدƴƼ اƱǕراƻ المتعاƿدƍ ƖلǏ مراجعة العقد، ور
  .)3(الحد المعقوý وذلƕ ǁاǙستعانة ƕƤƕراǑƼ Ƈ ميداǇ التجارƖ الدولية

 ýحو ǅما تقد ýǚƤ Ǉم Ǉذƍ Ǉمضمو ǏǄƵ يرƛƋا تǌل Ǉأ Ǉيƕارئة، يتƱال ƻروƲرية الƲن
 اƱǕراƍ ƻلƋ Ǐالعقد الدولǏǄƵ ،Ǒ أساƩ أنǌا تƛƌر ǏǄƵ اƿتƮادياƘ العقد والتǑ مǚƤ Ǉلǌا يǄج

  ƍلǏ مراجعة جوǋر العقد الدولǑ والمتمǑƼ ýƛ الƛمǇ،Ǉمراجعة اǙداƇاƘ المتقاǄƕة، وƤاƮة يǄجئو
نǊ أ ƹير ،)4(يد مǇ المراýǚƤ Ƙ تنƽيذ العقد التجاري الدولǑوƿد تكوǇ المراجعة لƛǄمǑƼ Ǉ العد

 Ǐلƍ قدƵ Ǉم ƻǄتƤالعقد ي ǑƼ رƮالح ýيƕس ǏǄƵ ƻروƲال ǉذǋ رتحديدƤƈ كما ،Ǉأ ýالعوام 
ومستجداƘ التجارƖ الدولية لǌا تƛƋيرǋا الƤاǏǄƵ ƭ مراجعة الƛمǇ، وƤاƮة تǁǄ المتعǄقة 

Ƭ Ǉم Ǒسة، والتƼالمناƕƋ اǌƕ Ƴيتذر Ǉا أǌحأن Ǐلƍ رƤǓا ƻرƱال ƴƼد Ǐلƍ Ɩدƿالمتعا ƻراƱǕد ا
ǊƮنقاƍ أو Ǌيادتƨƕ Ƈسوا Ǉمƛا ، مراجعة الǌليƍ Ưالتعر ǅسيت Ǒالت ýالعوام Ǉم ǁير ذلƹ Ǐلƍ ،

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴد الحميد، المرجƕƵ الد احمدƤ 74.  
2 -ƴالسكر، راج Ɩلتوريد ماد Ǒضية العقد التجاري الدولƿ ǑƼ :،ƾاƨد الرƕƵ وري احمدǌالسن  Ǉالقانو ƟرƬ ǑƼ Ʊالوسي

  .722 ساƭ ،ƾƕالمدنǑ الجديد، مƮادر اǙلتƨاǅ، المرجƴ ال
3 - Ǐلƍ ديƌت Ǉا أǌانƬ Ǉم Ǒارئة، التƱال ƚالحوادƕ ƭاƤ العقد ǑƼ نداƕ واƺيƮي Ǉأ Ǒالعقد الدول ƻراƱǕ Ǉيمك 

 ǇستاذيǕا ǉكدƌذا ما يǋة، وƮاƤ ةƽƮƕ Ǉمƛر الƮنƵامة وƵ مراجعة العقدFONTAINE & DELY Ɯالنماذ ǎحدƍ ǑƼ 
  :لعقود التجارƖ الدولية والذي ينǑƼ ƭ ذلǁ الƕند

(Les parties procéderaient a une révision du contrat….et a se mettre d’accord sur une 
adaptation du prix….les parties consulterons aux fins de trouver en commun des ajustements 
équitables à cet accord), Voir, FONTAINE Marcel & DELY Filip, op.cit, p 515.  

4 -  Ɣƕسƕ ǁوذل ،ǉيذƽند تنƵ Ƙالمرا Ǉالعديد م ǑƼ Ǒالعقد التجاري الدول ƻراƱأ ýƕƿ Ǉم Ǉمƛمراجعة ال Ǉد تكوƿ
  : أماƹ ǅرƼة التجارƖ الدوليةةالƲروƻ المتكررƖ، انƲر ǑƼ ذلǁ مضموǇ القضية المƱروح

CCI, affaire n° 8501, JDI n°04, Paris, 2001, pp 1164-1171. 
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 Ɣالجان ƖرƬاƕم Ʃا تمǌلكون Ǉمƛمراجعة ال Ǐلƍ ديƌت Ǒادية التƮتƿǙا ýالعوام ،ǇنواƵ Ƙتح
  .لǄعقود التجارية الدولية) المالǑ(اƿǙتƮادي 

ƙاƙالدولية :ال Ɣعقود التجار Ǐƺ ǅمƙادية لمراجعة الƬقتǗا üالعوام  
 تدƴƼ أǑƼ Ǉ مجاý التجارƖ الدولية التǑ مƬ Ǉانǌا يتǅ التعرƍ ƯلǏ العوامý اǕساسية

ƻراƱǕاƕƛمراجعة ال Ǐلƍ  ƻرƮال Ƙيراƺت ýامƵ ،سةƼالمنا ýامƵ ǑƼ أساسا ƭƤǄتت Ǒوالت ،Ǉم
 والعمالة، وǋذǉ العوامƿ ýد يجسدǋا اƱǕراƍ ǑƼ ƻحدƕ ǎنود وƵامý ارتƽاƳ تكاليƻ المواد اǕولية

 ،Ǒجالعقد الدولǄا يǋحداƍ Ƴوƿحالة و ǑƼ ǑالتالƕƋ قاƼو Ǉمƛال ýوتعدي Ưاوƽالت Ǐلƍ ƻراƱǕا 
  .)1(لمعƱياƘ تǁǄ الƲروƻ اǙستƛنائية

ومضموǋ Ǉذا العامý أǇ يتǅ اǙتƽاƕ ƾيǇ اƱǕراƻ حوý وضƕ ƴند : عامü المناƺسة -1
قد يتعƕ ƾǄالعرƯ التناƼسǑ مǇ متعاƿد Ƥƈر ƤارƜ العƿǚة التعاƿدية اǄƮǕية، ƕالتالǑ استنادا ǑƼ الع

ƍلǋ Ǐذا العرƯ الذي يكوǇ أحسƤ ǇاƮة مǇ حيƿ ƚيمتǊ المالية وحسƔ تقدير اǕستاذ 
FONTAINE.MǑالعقد التجاري الدول ǑƼ ندƕذا الǋ ýƛحالة وجود م ǑƼ ǊنƋƕ ǎدي  الذي يرƌي 
ƖادƵو ƻراƱǕاƕأو المورد ƴائƕال Ǉم ƔǄƱǄل ،Ǒالدول ƴيƕقد الƵ ǑƼ تريƬر- المƤǓد اƿالمتعا-

 Ǉمƛƕو ýالمح Ʃƽن ǏǄƵ ƯرƵ وجود Ʃأسا ǏǄƵ  ƴيƕال ýلمح  Ǉمƛال ƯƽƤأ ǑƼ Ǒالتالƕ ،ýƿ
حالة ƕƿولǊ مراجعة الƛمǇ يتƽƤ ǅضǏǄƵ Ǌ أساƩ العرƯ التناƼسǑ ويتǅ تنƽيذ ƕاǑƿ العقد وƼقا 

 وأسƩ تƤضƍ ƴلǏ تقديراƵ ƘديدƖ نماوƍالمراجعة Ǚ تتǌƕ ǅذǉ السǌولة  أǙƍ Ǉ ،)2(لƛǄمǇ الجديد
موضوƵية يتƼ ǅيǌا المواƨنة ƕيǇ الƛمǇ اǑƼ ǑǄƮǕ العقد والعرƯ التناƼسǑ المقدǅ مǇ الƺير 
ƤارƜ العƿǚة التعاƿدية اǄƮǕية، ǏǄƵ نƩƽ السǄعة، الكمية، الجودƖ وǑƼ نƩƽ الƲروƻ، وǋذا 

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

JARROSSON (Ch), op.cit, p 14.  

 ƿد ينƭ اƱǕراƵ ǏǄƵ ƻامý العرƯ التناƼسǑ الذي يƌدي ƍ ǅǌƕلǏ مراجعة الƛمǑƼ Ǉ أجاý محددƖ ومǅƛ Ǉ تجسيد - 2
Ǌان ǏǄƵ ƭالدولية والذي ين Ɩقود التجارƵ Ɯنماذ ǎحدƍ ǑƼ الوارد ƭذا النǋ ǁذل ýاƛم ǑƼالجديد، و Ǉمƛال:  

« Si en cours d’exécution du contrat, l’acheteur notifie au vendeur la réception d’une offre 
concurrente émanant d’un fournisseur connu et sérieux, faite à un prix inférieur au prix 
contractuel, toutes autres conditions –notamment de quantité, de qualité et de régularité- 
restant égales, le vendeur devra, dans les (10)  dix jours de la notification par l’acheteur, 
rencontrer les conditions de l’offre concurrente... 
A défaut d’accord avec l’acheteur, celui-ci sera libéré de l’obligation d’acheter au vendeur et 
le présent contrat prendra fin à l’expiration du délai de (10) dix jours accordés au vendeur. », 
Voir, FONTAINE Marcel & DELY Filip, op.cit, pp 532-533.     
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 Ǌدراجƍ ǅما يت ƖادƵ ندƕقة الǄالمتع ǁǄة تƮاƤمنية، وƨقود التوريد أو العقود الدورية والƵ ǑƼ
  .اǕوليةƕالمواد 

د المتعاƿد أو الƨاƕوǇ اƼǕضý أو الذي يحƕ ǏƲمركƨ أƼضý مǇ المتعاƿديǇ كما أǇ لƕن
الذي يتǅ اƵǗماǑƼ Ǌƕ ý وLa clause du client le plus favorable ÛاƤǓريǏǄƵ Ǉ نƩƽ السǄعة 

 ǋ ǑƼذǉ الحالة يتǅ مراجعة الƛمǇ تǄقائيا ودوريا، ƍذة وƤاƮة Ƶ ǑƼقود التوريد، العقود الدولي
ýماƵǗوا ǑƼ المحدد ǇمƛالƼ Ǒالتالƕو ƾالسو ƘراƬƌم Ƙيراƺومت ǏƬالعقد يتما ýند يجعƕذا الǌƕ 

، كوǋ Ǉذا اƤǕير تƺير ǋذǉ المƬƌراƘ دوǇ حاجة ƍلǏ المƽاوضاǏǄƵ Ƙ المراجعةƕالعقد يتƺير 
دƖ المتعاƿديƕ ǇمعنǏ أǇ المراجعة واردǑƼ Ɩ جميƴ الحاƹ ،ƘǙير أǋ Ǉذا ليƽƮƕ Ʃة يقوƍ ǏǄƵ ǅرا

Ǌلمراجعت Ǉمƛال ǏǄƵ Ưاوƽالت ƖادƵƍ Ɣيستوج Ǒقود التوريد التƵ Ǉم Ưعƕ ǁناǋ Ǉقة كوǄƱ1(م( ،
 ƕعƯ الƬركاǑƼ Ƙ التجارƖ الدولية، والذي يƌدي  الذي تمارسǊاƹǗراƍ ƾلƵ Ǐامƕ ýاǗضاƼةǋذا 

 ǇيǄالمتعامƕ ƭنق Ɣƕا لسǌرامƕƍ ǅت Ǒالت ƘقاƽƮال ǑƼ Ǉمƛمراجعة ال ƔǄƱ Ǐلƍ ǇادييƮتƿǙا
نǊ أǇ يدƱƋƕ ƴƼراƻ العقد ƋتƛƋير كذلǏǄƵ ǁ العقود الدولية ومƬ Ǉ، كما أǇ لǄتضǅƤ )2(اǄƤيǅǌمد

Ǌيمتƿ ƯيƽƤوت Ǉمƛمراجعة ال ƔǄƱ Ǐلƍ Ǒالدول.  
ǏǄƵ اǋيرƛƋا تǌالدولية ل Ɩقود التجارƵ ýمجا ǑƼ سةƼالمناƼ Ǉذƍ ƻراƱǕو ا Ƙǚالمعام 

ƕالدرجة اǕولǏ، والتǑ تƌدي حتما ƱƋƕراƻ العقود الدولية ƍلǏ مراجعة الƽƮقاƘ التǑ يتƕƍ ǅرامǌا 
 ýماƵǗا Ǐلƍ ƻراƱǕاƕ ƴƼكما تد ،Ƙǚالمعام ǉذǋ رǋجو ǉارƕتƵاƕ Ǉمƛومراجعة ال ýة تعديƮاƤو

سوƾ الدولية، والحƮوǑƼ  ǏǄƵ ý الةƕƕند المراجعة وذلǁ مǇ اجý الحƽاǏǄƵ Ʋ المراكƨ القانوني
ǇيǄالمتعام Ǉر مƛدد أكƵو ƾالسو ǑƼ ƭƮالح Ǉالعديد م.  

Ƶ ǏǄƵكƵ :( Ʃامý تƺيراƘ الƮرƻ (مراجعة الƙمǅ تبعا لمتƸيراƖ سعر الƬرف -2
ǇماƛǕا ƻرƮسعر ال ǇاƼ ،ƳاƽرتǙا Ǐلƍ ýتمي Ǒالت  ،ƯاƽƤنǙأو ا ƳاƽرتǙير نحو اƺيت Ǉأ Ǉيمك

لذي لƛƈ Ǌار ǏǄƵ الƛمǇ واجƔ الدƴƼ، ومǅƛ Ǉ دƴƼ أƱراƻ العقد نقد اتƕعا لمتƺيراƘ حركة ال
ƇاƼالو ýمح Ǉمƛمراجعة ال Ǐلƍ Ǒ3(الدول( Ǒالت ƔاƕسǕا Ǉم ýأو العام Ɣƕذا السǋ رƕويعت ،

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

JARROSSON (Ch), op.cit, p 09. 
2 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

ESAMBERT Bernard, «Limites du libre-échange : ou vont les échanges internationaux ? », 
Revue LE DEBAT, n°76, sep-oct, Paris, 1993, p 180.  

3 -ǁذل ǑƼ رƲان :  
PAVEAU Jacques & DUPHIL François, op.cit, p 381.  
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، وǋذا نƲرا لما تƛيرǉ مǇ )1(يستƕعدǋا اƔǄƹ المتعامǄيǑƼ Ǉ التجارƖ الدولية ǑƼ مجاý العقود
Ǌومراجعت Ǉمƛتقدير ال ǑƼ ƘǙكاƬƍ ير مستقرƹحركة دائمة و ǑƼ ƻرƮال ƾسو Ǉار أƕتƵا ǏǄƵ 

Ƭمما ينƋ Ǉلك ،ƯاƽƤنǙوا ƳاƽرتǙاƕ Ƙǚالعم Ɣذƕي تذ ǅتýماƵǗا ǑƼ Ǉمƛلمراجعة ال ýذا العامǌƕ 
  .)2( الدولǑ التجاري حالة النǄƵ ƭيǑƼ Ǌ متǇ العقد
ǑƼ Ǌƕ ýالمعمو Ǉير أƹ الدولية Ɩقود التجارƵ ƺت Ɣƕالمراجعة لس Ǉا مƕرǌسعر  وت Ƙيرا

 اƱǕراƍ ƻلƍ ǏتƕاƳ وسيǄة مƺايرƖ لǚحتماƕ ƇواسƱتǌا مǇ المƤاƱر التǑ تنجر Ƌ ǇƵالƮرƻ، يǄج
 وƵمǄة الوƼاƵ Ƈند تنƽيذ العقد والتǑ  تحديد الƛمǑƼ Ǉ العقدƾتƺير سعر الƮرƻ ، وذلƱ ǇƵ ǁري

 Ƶ ǏǄƵمǄة سا مƕ ƴاǑƿ العمƘǚ، كاǙتƽاƾ مǚƛتكوƵ ǇادƖ العمǄة اǕكƛر استقرارا وƕƛاتا ƿيا
Ɩية الموحدƕورǕة اǄأو العم ǑمريكǕر اǙالدو)Euro( ، ǏǄƵ د سيعتمدƿالمتعا Ǐلƍ الذي يسدد ƸǄƕالمƼ

 Ǉم ǊيǄƵ ƾƽالنقد المت Ǐلƍ ياساƿ ةǄالعم ǉذǌل Ǒدي أو الحقيقƿالتعا ƴƼالد ƣوتاري ƻرƮال Ƙيراƺمت
ƻراƱǕا ýƕƿ)3( ،د يعدائما وƿ العقود الدولية Ǉمƛƕ ƇاƼالو ýمجا ǑƼ ǏǄƵ ƻراƱǕا ǁتمد كذل

 Ǐمعنƕ ýجǕ ƇاƼالو ƔوǄاستقرار أس Ǐلƍ ديƌذا ما يǋو ǊǄاج ýوǄح ƣتاريƕ ةǄقيمة العمƕ ƸǄƕالم ƴƼد
Ǌƕ ƇاƼالو ƣاية تاريƹ Ǐلƍ يذƽالتن Ɩمد ýوƱ Ǉمƛال.  

 ýمجا ǑƼ اǋدƿند تعاƵ الدولية ƘركاƬال ǇاƼ ،ƻرƮسعر ال Ƙاƕƛ ǅدƵ ýامƵ Ǉواحتراسا م
ýالدولية تعم Ɩالتجار Ǉا أǌمكانƎƕ Ǒالعقود الت ǏǄƵ ǉيرƛƋت ǎومد ƻرƮال ƾدراسة سو ǏǄƵ Ǚأو 

ومƵ ǅƛ Ǉند  ǑƼ العمǄة محý الدƴƼ، اǙستقرار مدƖ سرياǇ التذƕذƔ وƵدǅ  وƛانيا يتǅ دراسةتƕرمǌا،
 Ʃريقة التقييƱ ǏǄƵ تمادƵǙاƕ قة أو العقدƽƮال Ǉمƛ مراجعة Ǐلƍ ƇجوǄال ǅيت ǉيذƽالعقد وتن ǅراƕƍ

، ومƛاý ذلǁ والذي تǅ اƵǗماƕƕ ýند مراجعة الƛمǇ تƕعا لمتƺيراƘ )4(ي أو اƿǙتƮاديلنقدسواƇ ا
ƻرƮسعر ال، ǑƼ ǊيǄƵ ƭالن ǅالدولية ما ت Ɩقود التجارƵ ǎحدƍ)Ǒالدول ƴيƕقد الƵ ( Ǐوالذي أت

ǑتǓالنحو ا ǏǄƵ ƻرƮسعر ال Ɣƕند المراجعة لسƕ ǊيƼ:  

                                                 
1 -ƻرƮير سعر الƺت ýامƵ Ɣƕسƕ العقود الدولية ǑƼ Ǉمƛعد مراجعة الƕتست Ǒالت ýالدو Ǉائر مƨر الجƕوتعت  : ǑƼو

ǁذل ýيƮƽتƴراج :  
  .150 ، المرجƴ الساƭ ،ƾƕ...معاƬو Ƶمار، الضماناǑƼ Ƙ العقود اƿǙتƮادية ǑƼ التجرƕة الجƨائرية

2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑǄƵ 159 جواد محمد.  
3 - ƭ ،Ǌسƽن ƴ159 المرج.  
4 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

PAVEAU Jacques & DUPHIL François, op.cit, p 390. 
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ية تƛƌر ǑƼ النƲاǅ النقدي الدولǑ، أو  مرحǄة تنƽيذ العقد تƺيرا جوǋرأƛناƱ Ƈرأƍ Ƙذا" 
تƺيراƘ تƌدي ƍلǏ وجود تƽاوƘ حاد ǑƼ العƿǚة ƕيǇ العمǄة النقدية التǑ تǅ تحديدǋا ǋ ǑƼذا العقد 

Ƽ ،ǎرƤǕا Ƙǚالعم ǇيƕوƎƴائƕتري والƬالم Ǉم ýك ǏǄƵ Ǉيتعي Ǌالعقد(ن ǑƼرƱ ( ǏǄƵ ƾاƽتǙا
 ƕينǌما تمǄة التǑ يمكǇ اǙتƽاǄƵ ƾيǌالدراسة التعديƘǚ المح التǑƼ Ǒƿǚ اƿرƼ ƔرƮة ممكنة

ǏƵويرا ،Ƙيراƺالت ǉذǋ ǏǄƵ ƔǄƺتǄل Ǉأ ǑƬو تحاǋ Ƙǚالتعدي ǉذǋ ƻدǋ Ǉيكو Ǉأ ýƮحد أ يح
  .)1("ئة ǏǄƵ منƽعة تضر ƕالƱرƻ اƤǓرالƱرƼيǇ مǇ وراǋ Ƈذǉ التƺيراƘ الƱار

3-  üاعامƱاƻرو:  تكاليف المواد األوليةرتƲار الƱƍ ǑƼ ǁكذل ýذا العامǋ ýƤيد ƻ
Ǒارئة التƱتردال  ǁوذل ،Ǉمƛمراجعة ال Ǐلƍ ƻراƱǕاƕ ديƌت Ǉا أǌانƬ Ǉم Ǒيذ العقد، والتƽتن Ǉحي 

 رǅƹ ذلǁ يجƔ التƋكد مƵ Ǉدǅ مƤالƽة ƕالنƲر ƍلǏ اǙضƱراƕاƘ التǑ تحدǌƛا ǑƼ اƿتƮادياƘ العقد
Ǒالدول ǅالعا ǅاƲأو الن Ǒالوضع ǇقانوǄل Ǉمƛمراجعة ال ƱرƬ)2( ، ýماƵǗمية اǋر أǌƲذا وتǌƕ

ǚديƕوت Ƴاƽارت Ʊƕرƕ ǁنية، وذلƽة الƼالمعر ýقود نقƵو ƘاƇاƬنǗقود اƵ ǑƼ ýالعامƘ ƻتكالي 
ريƴ يمنƴ  التƬأǇ انǊ وƕالعودƍ ƖلǏ القوانيǇ الداǄƤية نجد Ǚƍالمواد اǕولية ƕالسعر الحقيقǑ لǄعقد، 

 يتحمý كامý أǇوƼ  ýعǏǄ المقاǑأي مراجعة لƛǄمǇ لǌذǉ اǕسƕاƔ وƤاƮة Ƶ ǑƼقود المقاولة، ƕالتال
Ƙياداƨال ǉذǋسعارǕا ǑƼ )3(Ƙƕƕذا تسƍ اد، أماƮتƿǙا Ǉƨيار التواǌان ǑƼ ƖيرƤǕا ǉذǋ عقد يǄل 

 ǅالذي يقو Ǉمƛا الǌƕ رƛƋد وتƿالتعا Ƙƿو Ǉاƕالحس ǑƼ Ǉتك ǅامة لƵ نائيةƛاست ƚحواد Ɣƕسƕ ǁوذل
ýالمقاو Ǉم ƔǄƱƕ ǁوذل Ǉمƛمراجعة ال ƻراƱǖل ƨقد المقاولة، جاƵ ǊيǄƵ رƲالذي ين ǑقاضǄول 

ǁالقضية تقدير ذل ǑƼ.  
 مستوǎ العقود الدولية، ƼاƱǕراƵ ƻادƖ ما يرجعوƍ ǇلǏ مراجعة الƛمǇ مǇ اجǏǄƵ ýأما 

 ýوƕƿ ǅدƵ حالة ǑƼ Ƴاƨأو الن ƣسƽال ǇƵ تنجر Ǒالت Ɣƿالعوا Ǐلƍ رƲالنƕ ذاǋيذ العقد، وƽة تنǄتكم
اƻ المتعاƿدƵ ƖدƼ ǅسƣ العقد نƲرا لǄتكاليƍ  ƻذ ǑƼ جميƴ اǕحواý تحاوý اƱǕرالمراجعة والتنƽيذ،

التƮ Ǒرƕƍ ǑƼ ƘƼراǅ الƽƮقة وتنƽيذǋا ƍلƹ Ǐاية حدوƚ الƱارƏ الƤاƕ ƭارتƽاƳ تكاليƻ المواد 
Ǉمƛمراجعة ال ǅولية، لذا يتǕا.  

                                                 
  .494ساƭ ،ƾƕ  سǚمة ƼارƵ ƩرƔ، المرجƴ ال- 1
2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑǄƵ 157 جواد محمد.  
3  - Ɩالماد ƴمر561 راجǙا Ǉ58-75 م Ǉمƛمكانية مراجعة الƍ ǅدƵ ǏǄƵ ريƮالم ƳرƬالم ƭن ǁالذكر، كذل ƻسال ، 

 Ɩالماد ǑƼ ولية والعمالةǕالمواد ا ƻتكالي Ƴاƽارت ƔاƕسǕ قد المقاولةƵ ǑƼ568را ǁذل ǑƼ ،Ǒالمدن Ǉالتقني Ǉم ƴج:  
 ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƔرƵ ƩارƼ مةǚ336س.  
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Ƭ Ǉا مǌƽولية وتكاليǕأسعار المواد ا ƳاƽارتƼ ǑالتالƕƋ مراجعة Ǐلƍ دƿالمتعاƕ ƴƼيد Ǉأ Ǌن
ضǏ التسعير الجديد لǄمواد اǕولية أو أǇ يتقاضǏ المتعاƿد ƿيمة الƨياداǏǄƵ Ƙ الƛمǇ، وذلƕ ǁمقت

 أو ƨيادƖ أسعار  مواد الƕناƇأسعارƵند تنƽيذ العقد ومƛاý ذلǁ حالة ƨيادƖ سعر المواد اǕولية 
ƾة الورƵناƮ ǑƼ ýƤتد Ǒساسية التǕولية اǕا Ɩ1(الماد(، ǑƼ Ɩيادƨأو ال Ƴاƽحالة ارت ǑƼ ǁوكذل 

لعماý نتيجة Ʈدور تƬريعاƘ وƱنية ƤاƮة Ƌƕجور العماý وǚƵواتǅǌ اǙجتماƵية، يحƾ أجور ا
Ǉمƛمراجعة ال ƔǄƱ ƩساǕذا اǋ ǏǄƵ)2(.  

 Ǉنائية ويمكƛستǙا ƻروƲار الƱƍ ǑƼ ýالعوام ǉذǋ ýاƤدƍ ƾǄذا تعƍ ةƮاƤعة، وƿير المتوƹ
 Ǉم ƴƼتر Ǉا أǌانƬ Ǉعة مƿير متوƹ يميةƲتن ǅومراسي Ơدور لوائƮƕ مرǕوالمواد ا ýأجور العما

ǑƼ ýƤتد Ǒولية التǕا ýالعوام ǉذǋ ارƛƉƕ ǚقƛم ǑƕجنǕا ýالمقاو ƠƕƮي Ǒالتالƕ ،ƳروƬالم ƨانجا 
Ǉمƛمراجعة الƕ ةƕالƱالم Ǐلƍ ǊعƼتد Ǒ3(والت(.  

ƛƌر ǏǄƵ اǙستقرار اƿǙتƮادي لعقود ƍذǇ مýǚƤ Ǉ العوامý التǑ سƾƕ ذكرǋا، والتǑ ت
 لتحديد ƛمǇ جديد أو أǇ تتƯ ǅاƍ ƻلǏ مراجعة الƛمǇ وذلƕ ǁالتƽاو اƱǕرƋالتجارƖ الدولية، يǄج

 Ǌمراجعت ǅالذي ت ǇمƛǄقا لƼيذ العقد وƽتن Ǒالتالƕالعقود و Ưعƕ ǑƼ قائيةǄة تƽƮƕ المراجعة) Ǉمƛال
نƿ Ǌد Ǚ يƠǄƽ اƱǕراƻ التوƍ ýƮلǏ نتيجة ƤاƮة ƕمراجعة الƛمǇ ترضǑ الƱرƼيǇ أ، ƹير )الجديد
Ƭ ǇومƋ اǌلأنƍ ديƌت ǇǅاƨلتǙا ýمح Ǉمƛال ýحو Ƴاƨن ƔوƬن Ǐ.  

Ǐانƙال Ʊرƻال  
  ƙƆار مراجعة الƙمǏƺ ǅ عقود التجارƔ الدولية

 Ǒالت ƭوƮالن Ưعƕ Ɯدراƍ ǏǄƵ العقد ǅراƕƍ Ƈناƛأ Ǒالعقد التجاري الدول ƻراƱأ ƾƽد يتƿ
 الƲروƻ أو العوامý التǑ ، وذلƵ ǁند حدوƕ ƚعƌ)4(Ưدي ƍلǏ مراجعة الƛمǇمƬ Ǉانǌا أǇ ت

 ƔتستوجƇاƼوǄل ǅاƨلتǙا ýالقيمة المالية مح ǑƼ رƲالن ƖادƵƍالعقد ǑƼ ، Ǌما تقتضيƕ ǚمƵ ǁوذل 

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

FONTAINE Marcel & DELY Filip, op.cit, p 505. 
2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،Ǉة حمدي ياسيƬكاƵ 446.  
3 - ǅƿضية رƿ 78-2-19 1990 لسنة ƭ ،Ǌسƽن ƴ445، المرج.  
  :ي تǅ النƼ ƭيǏǄƵ Ǌ مراجعة الƛمǇ وǋذا ما ورد ǑƼ نموذǗ ƜحدƵ ǎقود التجارƖ الدولية والذ- 4

(… Les parties procéderaient à une révision du contrat,… à se mettre d’accord sur une 
adaptation du prix…), Voir, FONTAINE Marcel & DELY Filip, op.cit, p 513.  
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، 1980اتƽاƿية Ƽينا لƕǄيƴ الدولǑ لƕǄضائƵ)ƴاداƘ التجارƖ الدولية وƕما تقتضيǊ المواƛيƾ الدولية
 ƭاƤال Ǒالدول ǇقانوǄل Ɩالموحد ƏادƕالمUnidroit ( Ǉمƛامة والƵ العقد ǏǄƵ Ưاوƽالت ƖادƵƎƕ

ƤةƮا.  
  Ǉمƛند الƕ مكانية مراجعةƍ يذ ودراسةƽالتن ƻƿو Ɣاƕأس ǏǄƵ Ƙاوضاƽالم ǉذǋ ƔƮوتن 
وƼقا لǄمعƱياƘ و الƲروƻ المستجدǏǄƵ Ɩ الساحة التجارية الدواية، ويعود سƔƕ انتǌاǋ Ɯذا 
 ،Ǌƕ ǅيذ الذي تتسƽالعقود أو دورية التن Ǉم Ƴذا النوǋ يذƽتن Ɩمد ýوƱ Ǐلƍ المراجعة ǑƼ ƔوǄسǕا

الǑ تعترضǌا Ʋروƹ ƻير متوƿعة والتǑ تƤƋذ ƕعيǇ اƵǙتƕار القوƖ المƨǄمة لǄعقد وتƺيير ƕالت
الƲروƻ، ويقتƮر ƬرƵƍ ƱادƖ التƽاوǏǄƵ Ư تƕادý المناƬƿاƘ واƿǙتراحاƘ الموضوƵية 

Ɩدƿالمتعا ƻراƱǖتركة لƬحة المǄƮالم ǅدƤي ƾاƽات Ǐلƍ ýوƮوǄ1(ل( ǊقƬ ǑƼ يذ العقدƽتن ǅيت Ǒالتالƕ ،
معƱياƘ جديدǙƍ ،Ɩ انǑƼ Ǌ حالة ýƬƼ المƽاوضاǏǄƵ Ƙ مراجعة الƛمǇ أو لǅ يتƕƿ ǅوƕ ýوالجديد 

 ƾرƱال Ǐلƍ ƇجوǄال ǅيت Ǒالتالƕ ،Ǉمƛمراجعة ال ƭƤيما يƼ Ǌليƍ ýƮالمتو ƾاƽتǙا ǇيƼرƱاحد ال
  .القضائية لتسوية الƻǚƤ التعاƿدي

Ǘوƈ: قة التعاقديةǘاستمرار الع )Ǘيذ العقدستمراراƻتن Ǐƺ (  
 تƛƋر العقد مǇ جراƇ الƲروƻ اǙستƛنائية التǑ أدƍ ƘلǏ اƕ ýǚƤǗالتواǇƨ اƿǙتƮادي ƕعد

 ýالذي يتدƕ ƤالقاضǑ أو المحكǅ ةƕاǙستعانمراجعة الƛمǇ وذلƍ  ǁلǏ اƱǕراƋ ƻلǄعقد الدولǑ، يǄج
، كما يمكǇ لƱǖراƻ القياƕ ǅمراجعة ƛمƵǗ)2( ǇادƖ التواǇƨ اƿǙتƮادي لǄعقدƽƮƕة موضوƵية 

 وƵƍماǙد دوǇ اǙستعانة Ƌƕية جǌة ƿضائية وذلƱ ǇƵ ǁريƾ المƽاوضاƘ التǑ تقوƕ ǅينǌما، قالع
 مراجعة الƛمƵ ǑƼ Ǉقود التجارƖ الدولية يƌدي ƍلǏ التعرƯ لǄعاداƘ التجارية الدولية والتƕ Ǒمƕدأ

اماتƍ ، Ǌذ مǇ العاداƘ المعموǌƕ ýا اƼتراƯ رضاƇ الدائǇ لتنƽيذ المديǙ ǇلتƨتواترǄƵ Ƙيǌا العقود
 ǑƼ ǊتراضƵا Ǉد الدائƕي ǅذا لƍ انعقاد العقد Ƙƿو Ǌمحددا ل Ǉما كاƵ اƽǄتƤيذا مƽالعقد تن ǇƵ ئةƬالنا

 ƍلǏ أدƲƘروƻ استƛنائية أو  ƕتعرƯ المديǇ لƮعوƕاƘ اǕمر تعƍ ƾǄذاالوƘƿ المǚئǅ وƤاƮة 
  .)3(ود العقدƵدǅ تنƽيذ التƨامǊ وƼقا لƕن

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ýاضƼ ديجةƤ 54.  
2 - ƴالمرج ،ƔرƵ ƩارƼ مةǚس  ƭ ،ƾƕ394السا.  
  : انƲر ǑƼ ذلǁ مضموǇ القضية- 3

CCI, affaire n° 3243, en 1981, JDI, n°4, Paris, 1982, pp 968-971. 
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 ǇأومƼ ديةƿة التعاƿǚاستمرار الع ýج ،Ưاوƽالت ƖادƵƍ نودƕ اǌتضمين Ɣالعقود الدولية وج Ǒ
 ǅƨتǄي ǅƛ ǇومƻراƱǕا ƖادƵƎƕالعقد ǅيƲجديد   تن Ǉذامƍ Ƙيير  ما كانƺت Ǐلƍ Ƙأد ƻروƲ ǁناǋ

 وǋذا Ƶƍماƕ Ǚمƕدأ حسƕ، ǇالتالǑ اƤǙتǑƼ ýǚ التواǇƨ العقدي) الƛمǇ(المسائý الجوǋرية لǄعقد 
 ýتعديƕ ƘتراحاƿǙا Ǉتكو Ǉالنية، واƬ Ǉادلة مƵ ǇمƛالƋ ǁوذل Ǌƕ ǅƨتǄالم ƴوس ǑƼ Ǉتكو Ǉا أǌن

  .)1(لتسǌيý التنƽيذ واƕǗقاǏǄƵ Ƈ الراƱƕة العقدية المƬتركة
لة اƵتراƯ الƲروƻ اǙستƛنائية والعوامý اƿǙتƮادية مسار العقد الدولǑ مƋ Ǉتعتƕر مس

،Ǉمƛمراجعة ال ƔǄƱ Ǐلƍ Ǒالدول ƴيƕقد الƵ ǑƼ تريƬالمƕ ديƌت Ǒالت ýالعوام Ǚƍ ǁذل Ǉيكو Ǚو 
 ǑƼ الدولية ǅالتحكي ǅأحكا Ǉالعديد م Ǉير أƹ ،رƤǓد اƿأو المتعا ƴائƕال ƴم ƖسيرƵ Ƙاوضاƽعد مƕ
 Ǉحسƕ Ưاوƽالت ƖادƵƍ Ǉديƿالمتعا ǅاƨا، التǋادƽتجارية دولية م ƖادƵ وجودƕ ƘƼترƵا ýذا المجاǋ

ƍ ƻلǏ حماية  والتǑ تǌد،)2(النية حوý المسائý التǑ أدƍ ƘلǏ اƤتýǚ التواǇƨ اǑƼ ǑǄƮǕ العقد
Ƶ Ưاوƽالت Ǐلƍ ƻراƱǕا العقد، ويعود اǌئƬين Ǒالت ƘاƇداǙا Ǉيƕ ǇƨالتواǏǄمƛال ǇƼ ةƮاƤ Ǒ 

حالة وجود مناƩƼ جديد لƕǄائƛƕ ƴمǇ اýƿ وǑƼ نƩƽ السǄعة والƲروƻ نƽسǌا، كذلǑƼ ǁ حالة 
ƻرƮال ƘيراƺتǑمقا الت ǇاƮأو النق Ɩيادƨالƕ Ƈسوا Ǉمƛال ýتعدي Ǐلƍ ديƌت  ƻرƮ سعرƕ رنة

 اǙلتƨاǅ اƱǕراƻ الƛمǇ يستوجǏǄƵ Ɣ ، لǌذا Ƽعند ƵƍادƖ التƽاوƕ)3(ǏǄƵ Ưة الوƼاǌƕ ƇاالعمǄة واج
حتǏ تƕقǏ العƿǚة التعاƿدية ƿائمة ومǇ   مǇ المعǄوماƘاƕǏƮƿǕالتعاوǇ ويكǇ ذلƕ ǁتƕادý الحد 

 ƾƬيذ الƽا تنǌانƬǑقƕالعقدالمت Ǉ4( م(.  

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

JARROSSON (Ch), op.cit, p 08. 
ير ، ƼاǙلتƨاƵƎƕ ǅادƖ التƽاوƕ ƯحسǇ النية ƕيǇ اƱǕراǏǄƵ ƻ اƛر الƲروLOQUINƹ ƻ وǏǄƵ حد تعƕير اǕستاذ - 2

المتوƿعة أƛناƇ مرحǄة التنƽيذ، يستقǑ أساسǑƼ Ǌ الƺالƔ مǇ تضميǇ اƱǕراƻ لعقدƬ ǅǋرƱا يسمƠ لƵƎƕ ǅǌادƖ التƽاوƍ Ưذا 
 ǅأحكا Ǉالعديد م ǇاƼ ،ƱرƬذا الǋ ýƛم Ɣياƹ حالة ǑƼ أما ،ǊƼراƱحد أƋƕ ƻنحو مجح ǏǄƵ العقد ƘادياƮتƿا ƘǄتƤما ا

رƖ الدولية تقرر وجود التƨاƵ ǏǄƵ ǅاتƾ اƱǕراƻ يƨǄمƵƎƕ ǅǌادƖ التƽاوƯ، التحكيǅ التجاري الدولǑ وƵمƕ ǚعاداƘ التجا
 وƿانوǇ التجارǇǙ Ɩ مƕدأ وجوƔ استمرار اǙلتƨاماƘ المتقاǄƕة التǑ ينƬئǌا العقد متواƨنة، يعد مƵ ǇاداƘ التجارƖ الدولية

الدولية مǇ العقود اǙحتمالية  وƵدǅ اƵǙتماد ǋ ǏǄƵذا المƕدأ مƽادǉ أƵ Ǉقود التجارLEX MERCATORIA Ɩ الدولية
  .396سǚمة ƼارƵ ƩرƔ، المرجƴ الساƭ ،ƾƕ : ، راجǑƼ ƴ ذلƹ(ǁرر(

3 -ǁذل ǑƼ رƲان :  
JARROSSON (Ch), op.cit, p 8-9. 

4 -ǁذل ǑƼ رƲان :  
FONTAINE Marcel & DELY Filip, op.cit, p 516, et JARROSSON (Ch), op.cit, p 10.  
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د وترتيƔ جميƴ اƛǓار القانونية ƱǕراǊƼ، وذلƤ ǁاƮة ǑƼ ويتǅ اǙستمرار ǑƼ تنƽيذ العق
 اƱǕراƍ ƻلǏ وضƵ ƴقد تكميƋ ǑǄحالة نجاƟ مƽاوضاƘ التعديý أو مراجعة الƛمǇ، كما ƿد يǄج

 Ƈناƕقود الƵ ǑƼ ةƮاƤ اǋالحالة نجد ǉذǋو ،ýعد التعديƕ ƻراƱǕا Ƙاماƨتحديد الت ǊيƼ ǅيت ǑƼضاƍ
 Ƽالعقد التكميǑǄ تدرƼ ƜيǊ جميƴ التعديƘǚ الƤاƮة ƕالƛمǇ ،)1(الدولǑ وƵقود نقý المعرƼة الƽنية

 ǑƼ ƴƼالد Ɣواجƈاج ǎرƤريقة أƱ ǁǄس Ǐلƍ ƻراƱǕد يعمد اƿو ،ƖيرƤǕا ǉذǌقا لƼو Ɩالمحدد Ǌل
Ǉ ، وذلǁ مýǚƤ Ǉ معموǌƕ ýا ǏǄƵ مستوƵ ǎقود التجارƖ الدولية ƍ ǑƼمكانية مراجعة الƛم

Ʊاƕقة السƴǄ والƤدماƘ لǄمواƽƮاƘ التǑ تǅ اǙتƽاƍ ƾنقاƔǄƱƕ ǊƮ مǇ المƬتري ǑƼ حالة Ƶدǅ م
، ويتǅ اǗنقاƯƽƤƕ ƭ الƛمƕ Ǉمقدار الƽرƕ ƾيƿ Ǉيمة الƕضائƴ التǑ تǅ تسǄيمǌا )ǄƵ)2يǌا ǑƼ العقد

 الǑƼ ýǄƤ تنƽيذ ƿ ƟǚƮƎƕاǅ الƕائƍ ƴذانǊ أƼعǚ وƘƿ التسǄيǅ وƿيمة الƕضائƴ المƱاƕقة ǑƼ ذلƹ ،ǁير 
  .)3( الƛمǇ أو تƽƤيضƍǊنقاƔǄƱƭ جوƨ لǄمƬتري ǋ ǑƼذǉ الحالة التƨامǊ أو تعǌد ƕذلǚƼ ،ǁ ي

 ƕيƍƯ ǇذǇ مýǚƤ Ǉ مراجعة ƕند الƛمƤ ǇاƮة والعقد ƽƮƕة Ƶامة، وذلƕ ǁعد التƽاو
Ƶ ƾاƽتǙا ǅيذ ما تƽة تنǄمرح ǑتƋت Ǒالعقد الدول ƻراƱأǄ ýحو Ƙاوضاƽالم Ɵنجا Ǒذا يعنǋو ،Ǌي

 ƴويق ،ǇمƛǄل ǑقائǄت ýتعدي ǁنالǋ أو ýالتعدي Ǉمƛالƕ Ǉالمدي ƾاتƵ ǏǄƵǇأǊƕ ƇاƼالوƕ ǅقا  يقوƼو 
 ǇƵ الناجمة ƇاƕƵǕا ƻراƱǕا Ǉم ýك ýتحم Ǐلƍ ةƼضاǗاƕ ،نود المراجعةƕ ǑƼ ينةƕالم ƱروƬǄل

  .Ʈعوƕة التنƽيذ، Ƥƈذيƕ ǇعيǇ اƵǙتƕار أǅǋ اǙلتƨاماƘ الناتجة ǇƵ تنƽيذ العقد ƕنƮوǊƮ المعدلة
ذ العقد ƕعد مراجعتǋ ،Ǌو المحاƲƼة واƕǗقاǏǄƵ Ƈ ولعý اǕساƩ الوحيد لǚستمرار ǑƼ تنƽي

 ǑƼ ƻراƱǕا اǌǄيحت Ǒالقانونية الت ƨمراكǄرا لƲذا نǋو Ǉديƿحد المتعاƋƕ ضرر ƾلحاƍ Ǉالعقد دو
 Ưعƕ ǑƼ Ǌان Ǚƍ ،اǌƕ ƇاƼة الوƕقة حتمية واجƼعد المواƕ يذ العقدƽتنƼ Ǒالتالƕ ،الدولية Ɩالتجار ƾسو

ýƮي Ǚ ƘǙالحاƻراƱǕالمتعا ا  ǁوذل ،Ǉمƛالعقد أو مراجعة ال ýتعدي ǑƼ يةƕنتيجة ايجا Ǐلƍ Ɩدƿ
 أو Ƶدǅ رضاƕ ǉمحتوǎ التعديý وǋذا ما يƌدي ƍلǏ نƬوƔ نƨاƵاƘ يستوجƔ اƱǕراƻلتعنƘ احد 

 ǁعد ذلƕاǌحالتƍ ǅيأماǌال Ɖالقضائية أو التحكيمية Ƙ.  
  

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

GLAVINIS Panayotis, op.cit, p 167. Et KAHN Philippe, op.cit, p 481. 

2 -ǁذل ǑƼ رƲان :  
CHATILLION Stéphané, op.cit, p 159.  

3 - Ɩالماد ƴة الذكر50 راجƽينا، سالƼ يةƿاƽات Ǉم .  
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  نشوب نزاƱ حوü مراجعة الƙمƙ: ǅانيا
ƕلس ǊǄوتعدي Ǉمƛالدوليةحقيقة مراجعة ال Ɩالتجار Ƙومستجدا ƻروƲو ال ýالعوام Ɣ Ǚ 

 ƻراƱǕا ǏǄƵ Ɣالعقد يستوج ƘادياƮتƿا ǏǄƵ ƖيرƤǕا ǉذǋ يرƛƋحالة ت ǑƼ Ǉا، كوǌيƼ رجعة
 ǑƼ Ɩيادƨال Ǐلƍ Ƙأو أد ƻروƲال ǉذǋ ǊǄǋكا ƘǄقƛالذي أ ƻرƱال ǏǄƵ ƻيƽƤوالت ǅاƨلتǙا ýتعدي

 Ɩيادƨال ǚƛا مǌومن ،Ǌاماتƨاالت Ɣواج Ǉمƛال ǑƼƇاƼذا ،)1(لوǋ ǏǄƵو ǕاƩالنتيجة ساƼ ýƮيتو Ǒالت 
ƍا يلǌمجرƕ يذƽالتن ƨحي ýƤعد المراجعة تدƕ ƻراƱǕدا ƇاƼالو Ǉمƛالƕ Ǉالمدي ǏǄƵا، وǌمن ƇاǌنتǙا 

  .Ƶ Ǌƕند حǄوƈ ýجالǊ وƼقا لǄقيمة المتǄƵ ƾƽيǌا ƕ ǑƼند المراجعة
ديý وتنƽيذ ƕنود نǊ ليǑƼ Ʃ كý الحاƘǙ يýƮ اƱǕراƍ ƻلǏ اǙتƽاǏǄƵ ƾ التعأ ƹير 

 Ƈسوا ،ƖدƵ ƔاƕسǕ ǁالمراجعة وذل ǏǄƵ Ƙاوضاƽالم ýƬƼ حالة ǅأما Ǉد نكوƿ ýƕ المراجعة
 ƯƼألرǚƮا أǌولƕƿ ǅدƵ نود المراجعة أوƕ يذƽتن ƻراƱǕالنية أو ،حد ا Ƈور سوǌƲ Ɣجان Ǐلƍ 
ýǚƤƍ ديƌت Ǒالمراجعة والتƕ ةƮاƤال Ƙاوضاƽنحو الم ƻراƱǕاƕندƵ ةƮاƤو Ƴاƨالن Ǐلƍ  ǅدƵ 

 ƯƼتراحاأو رƿا ǅتقديýالتعدي ǇاƬƕ جدية Ƙ)2(، Ɩالمد Ƈحالة انقضا ǑƼ رƤǓا ýالح Ǉكما أ 
 ƯƼأو ر ƾاƽات Ǐلƍ ýƮالتو ǅدƵ أو ýالتعديƕ ةƮاƤأال Ǉا مǌيǄƵ ƾƽالمت ýوǄحǄل ǇيƼرƱحد ال

 ǅتت Ǒالتالƕ ،ةƕقوƵ ةƽƮ Ǌمع ýيحم Ǚ الذي Ǒالعقد الدول ƣسƼ Ǐلƍ ƇجوǄو الǋ ،المراجعة ýǚƤ
Ɩ، و ǑƼ حالة الƽسƣ  الجديداتجاǉ الƬروƱ العقدية-التسوية الرضائية-تسوية النƨاƽƮƕ Ƴة ودية

 ،)3(اƘ التǑ أƛرǏǄƵ Ƙ العقديعمý اƱǕراǏǄƵ ƻ تسوية الحقوƾ وذلƕ ǁسƔƕ الƲروƻ والمستجد
 Ǒضائية أو تحكيمية والتƿ يئةǋ ǅأما ǅما تت ƖادƵ اǌنƎƼ ƾية تسوية الحقوǄمƵ ƭƤيما يƼ أما

  .يƕ ǇالƕƤراƇ لتحديد مضموǇ التسويةتستع
  ƺسخ العقد التجاري الدولƙ: Ǐالƙا

 مƕدأ اƿǙتƮاد ǑƼ مǇ المƕادƏ التǑ تقوǄƵ ǅيǌا Ƶقود التجارƖ الدولية و القواƵد المنƲمة لǌا،
Ǖ ǁوذل ،Ǒالعقد الدول ƣسƼ الدولية Ɩالتجار ýمجا ǑƼ اديةƮتƿǙا ƣسƽال Ɲنتائ Ǉأ ǑƼ اǌر منƱƤ

ǚالعقود والمعام Ƙاوضاƽعد مƕ Ǚƍ اǌرامƕƍ ǅيت Ǚ اƕالƹ قديةƵ ةƿǚƵ و يدمرǌƼ ،يةǄƤالدا Ƙ

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

SCHELLENBERG Wittmer, « Les conflits en matière de transactions M&A : Arbitrage, 
Médiation et autre possibilités de gérer les conflits lors de transactions M&A », 
NEWSLETTER Novembre 2005, GENEVE, p 02, In http://www.swlegal.ch, le 20-11-2005. 

2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ýاضƼ ديجةƤ 57.  
  .191 المرجƴ الساƭ ،ƾƕ ،د ǑǄƵ جواد محم- 3
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 Ǉم ǁذل  ƔاحƮما ي Ɣجان Ǐلƍ ،الناحية المالية Ǉة مƮاƤ ةƽǄة ومكƿاƬ ودǌة وجǄويƱو ƖسيرƵ
حد أاستحالة ƍلƵƍ ǏادƖ الحالة ƍلǏ ما كانǄƵ Ƙيýƕƿ Ǌ التعاƿد، لكƕ Ǉالرǅƹ مǋ Ǉذا كƿ ǊǄد Ǚ يستمر 

، ومǅƛ Ǉ ونتيجة لتضررǉ منǌا  ƕالƲروƻتƛƋرǉ تنƽيذ العقد وƼقا لƕنود المراجعة ƕعد  ƻǑƼاƱǕرا
  .)1( العقد ƍلƔǄƱ Ǐ الƽسǑƼƣيعمد الƱرƻ المتضرر 

 الدولǑƼ Ǒ حالة Ƶدƿ ǅدرƖ المتعاƿديǇ التنƽيذ ǑƼ  التجاريأما ƕالنسƕة ǙحتياƱاƼ Ƙسƣ العقد
وƍ ƇلƼ Ǐسƣ العقد لكƕ Ǉعد ƱƤƍار المتعاƿد جاƨ الǄج اǓجاý التǑ تكوƵ ǇادƖ محددǑƼ Ɩ العقد،

 ƍ ǑƼحدƕ ǎنود Ƶقود التجارƖ الدولية التǑ لǅ يتوFONTAINE ýƮ اƤǓر وǋذا ما يƌكدǉ اǕستاذ 
 ǅƛ Ǉوم Ƙوالمستجدا ƻروƲال Ɣƕسƕ Ǌƽƿعد توƕ يذ العقدƽتن ǏǄƵ ƾاƽات Ǐلƍ اǌيƼ Ɩدƿالمتعا ƻراƱǕا

  .)2( ودوǇ تعويƯتǅ الǄجوƍ ƇلƼ Ǐسƣ العقد
ǑƼ Ǉ حالة Ƶدǅ الوƼاƕ ƇالƛمƵ ǑƼ Ǉقود التجارƖ الدولية ƕعد مراجعتǊ جاƨ لƱǄرƍ ƻذ

Ʊ Ǌيمتƿ ƾمستحǄ ذاƍ ةƮاƤتري وƬالم ƾح ǑƼ عقدǄل ǊƤسƼ ǇǚƵƍ ƾح ƴائƕǄالعقد، أي ل ƣسƼ Ɣ
 يý الذي أƮاƔ الƛمƕ Ǉعد مراجعتƕ ǊسƔƕ الƲروƻ واǕسƕاƔ المذكورƖكاǇ راضيا ƕالتعد

، ويعتƕر ǋذا الƽسƣ نتيجة حتمية لمƤالƽة ƍحدǎ القواƵد الجوǋرية )الƲروƻ اƿǙتƮادية ƤاƮة(
ýالمعد Ƈƨذ أو الجƽالمن Ƈƨالج Ƈالعقد سوا ǑƼ)3( ǁذل ýاƛوم ،Ǉر أƤƋيتƴƼدƕ Ǉيمة المديƿ  Ǉمƛال 

 ƔǄƱ Ǐلƍ ƴائƕالƕ ƴƼذا ما يدǋالقيمة المعدلة، وƕ Ʃلي Ǉلك ǇمƛǄل ǊعƼأو د Ǌومراجعت ǊǄعد تعديƕ
 ƴم ƾرƽالƕ تريƬالقانونية الم ǉارƛǕ حيحا ومنتجاƮ Ǐقƕذ يƽالمن Ʊالقس Ǉأ Ǚƍ ،العقد ƣسƼ مكانيةƍ

ƻراƱǕا ǊيǄƵ ƾƽيت ǅوالذي ل ýالتعدي Ǌالذي مس Ƈƨالج ƣسƼ ǅينما يتƕ)4(.  
 لكý متعاƿد مǇ الƱرƼيǇ والذي ƿاƎƕ ǅمكاǇنǊ أ وتكوǇ النتيجة المنƱقية ǋ ǑƼذǉ الحالة 

 Ƽينا ة ولقد أƤذƘ اتƽاƿي،اƤǓر لƱǄرƻ أداǉ يƱالƕ Ɣاسترداد ما أǇ التƨاماتǊ كǌǄا أو ƕعضǌا ƕتنƽيذ
 Ǉأ Ǌمن Ƈƨأو ج Ǌامƨيذ التƽتنƕ ǅاƿ ƻرƱ يǕ Ƙƨوأجا ǅذا الحكǌƕ ƴضائƕǄل Ǒالدول ƴيƕلعقود ال

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴد الحميد، المرجƕƵ الد احمدƤ 97.  
 ǑƼ حالة Ƶدǅ الوƮوƍ ýلǏ اتƽاƾ حوý تنƽيذ العقد ƨ ǑƼمǇ معيǇ، يمكǕ Ǉحد اƱǕراƼ ƔǄƱ ƻسƣ العقد أو الƽƮقة - 2

ǁذل ǑƼ ƴراج ،Ưتعوي Ǉا ودوǋيذƽتن ǅيت ǅل Ǒوالت ýǚƤǗا ýمح Ǉتكو Ǒالت:  
(… Si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, chacune d’elles 
pourra invoquer la résiliation du contrat ou de la partie non livrée de la commande, le tout 
sans indemnité.), Voir,   FONTAINE Marcel & DELY Filip, op.cit, p 518.   

  .126يد ǑǄƵ محمد Ƶمر، المرجƴ الساƭ ،ƾƕ  ول- 3
4 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

FONTAINE Marcel & DELY Filip, op.cit, p 519. 
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Ǒالعقد الدول Ɣموجƕ رƤǕا ƻرƱال Ǐلƍ ǊعƼأو د ǉاسترداد ما ورد ƔǄƱ1(ي( ƩساǕذا اǋ ǏǄƵو ،
 ƴيƕقد الƵ ǑƼ تريƬمǄل Ǉيمك ƴǄقة السƕاƱم ǅدƵ حالة ǑƼ Ǉمƛ Ǉم ǊعƼاسترداد ما د ƔǄƱ Ǒالدول

لǄمواƽƮاƘ أو ƔǄƱ استرداد جƇƨ مǇ الƛمǑƼ Ǉ حالة Ƶدǅ تكمǄة الƕائƕ ƴتوريد المواد والسƴǄ وƼقا 
  .)2(لما تǅ اǙتƽاǄƵ ƾيƕ ǑƼ Ǌند المراجعة أو امتناǊƵ أǇƵ ǚƮ التنƽيذ

Ǚا ǅدƵ ندƵ ƱقƼ ورƛت Ǚ ƣسƽحالة ال Ǉأ Ǚƍ Ǌمراجعت Ƙنود العقد الذي تمƕ يذƽتن ǏǄƵ ƾاƽت
أو الوƼاƕ ƇالƛمǇ محý التƽƤيƯ أو الƨيادƕ ƖسƔƕ تعديǊǄ، وƍنما ǋناǁ أسƕاƔ أƤرǎ وƵوامý أكƛر 
 ƇاƼالو ǅدƵ اǌǄمح Ǉيكو ƘاƵاƨون ƘاƼǚƤ ƔوƬن Ǐلƍ ǁذل Ǉر مƛوأك ƣسƽال Ǐلƍ ديƌمية تǋأ

حدوƲ ƚروƻ استƛنائية أƛرƘ د الدولǑ دوƕ ǇالƛمǇ، وذلǁ حتǑƼ Ǐ الحالة العادية لسرياǇ العق
ǄƵيǊ، ويعتƕرǋا ƼقǌاƇ التجارƖ الدولية مƕƿ Ǉيý اƱƤǕار التجارية وƹير التجارية التǑ مƬ Ǉانǌا 

ǇأǑوالت ،Ǒالعقد التجاري الدول ƻراƱأ Ǉيƕ ƘاƵاƨالن ƔوƬن Ǐلƍ ديƌما ت ƖادƵ  اǌǄمح Ǉيكو 
ǋر الجوƮالعن ǉارƕتƵاƕ ةƮاƤو Ǉمƛالƕ ƇاƼالو ǅدƵǊميتǋأ Ǐلƍ رƲالنƕالعقد و ǑƼ ادية  ريƮتƿǙا

  . ǑƼ نجاƟ الƽƮقاƘ الدوليةوالقانونية

Ǐانƙال Ƙالمبح  
  تسوية نزاعاƖ الƙمǏƺ ǅ عقود التجارƔ الدولية

ƬتنƋ ǑƵندما يدƵ الدولية Ɩيذ العقود التجارƽتن ƘاƵƨة أ مناǌمواج ǑƼ ƾحƕ اǌƼراƱحد أ
اƘ التعاƿدية الناƬئة ǇƵ العقد أو أǇ التنƽيذ كاƍ ، Ǉما ƕسƵ Ɣƕدǅ التنƽيذ لǚلتƨامالƱرƻ اƤǕر

Ǒالت ƘاƽƮوالموا ƱروƬǄا لƽالƤعد مراجعة العقدمƕ قا أوƕمس ƻراƱǕا ýƕƿ Ǉا مǌيǄƵ ƾاƽتǙا ǅت  
  .)3 (أو Ƶدǅ الوƼاƕ Ƈكامý اǙلتƨاماƘ التǑ يƽرضǌا العقد

لتƨاماǑƼ Ƙ العقد  التعاƿدية ƿد يكوƕ Ǉحجة Ƶدǅ وجود مǋ ýƛذǉ اǙلتƨاماƘلǚوƵدǅ التنƽيذ 
 ǁير ذلƹ Ǐلƍ اǌƕ ýǚƤǗا Ǐلƍ Ƙالعقد، أد ǇƵ ارجيةƤ ƻروƲ ýƤا لتدǌنƵ وليةƌالمس ǅدƵ أو
 ƔǄƱيت ƘاƵƨالمنا ǉذǋ ýƛم ǑƼ ýيذ العقود التجارية الدولية، والحƽتن ǇƵ Ɲتنت Ǒالت ƘاƵƨالمنا Ǉم

 ǚƮأ ǉيذƽتن ǅلعد Ƈيذ سواƽالتن ǑƼ رƮالمق ƻرƱال ǏǄƵ وليةƌالمس Ƙاƕƛƍ ǅƛ Ǉوم ،ǉيذƽتن Ƈأو لسو
 ýƛيم Ǉمƛال ǅير، وما داƮالتق ǏǄƵ ةƕالمترت ƘاƇاƨالج ƾيƕƱريةأتǋر الجوƮالعقد حد العنا ǑƼ 

                                                 
1 - Ɩانية، المادƛال Ɩقرƽال ƴة الذكر81 راجƽينا، سالƼ يةƿاƽات Ǉم .  
2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴد الحميد، المرجƕƵ الد احمدƤ 463.  
  .ƴ351 الساƮ  ƭ ،ƾƕالƕƵ Ǉƕ Ơد اƱƵ Ǉƕ Ÿاƻ العوǑƼ، المرج- 3
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نǊ أƵ ǏǄƵ ýدǅ دƼعǊ لƛǄمǑƼ Ǉ اǓجاý المحددƖ، كما ƋنǊ يسƼ Ǝ،اǙلتƨاǅ اǕساسǑ لǄمƬتريمحý و
 ƘاƽƮمواǄد لƿالتعا ýقة محƕاƱم ǅلعد ǉير استردادƤǕذا اǌل Ǉيمك ǑƼ اǌيǄƵ ƾƽالمت Ʃوالمقايي

دولية حوý نƨاƵاƘ نǌا أǇ تƌدي ƍلǏ تولد Ƌ مǇ اƱƤǕار التǑ مƬ Ǉ انǋ Ǌناǁ العديدǙƍالعقد، 
 ،ƇاƼالو ǅدƵ رارƹ ǏǄƵ العقد ǑƼ Ǉمƛر الƮنƵذƍ ǉذǋ ƻنيƮت Ǉار يمكƱƤǕتجارية ا Ǐلƍ 

ǎرƤدي وأƌير تجارية تƹ ƻراƱǕاƕ Ǐلƍ  ƘاƵاƨن ǑƼ Ƴوƿالو)ýوǕا ƔǄƱالم(.  
 وتƛƋير ǋذǉ اƱƤǕار Ƶ ǏǄƵقود التجارƖ الدولية يعود أساسا ƍلƱ Ǐوý مدƖ تنƽيذǋا 
 Ɩترƽال Ƙا العقود ذاǌƕ ƨيئا أساسيا تمتاƬ الدولية Ɩالتجار ǑƼ المرونة ǉذǋ رƕذ تعتƍ ،اǌومرونت

نǊ أƋ Ǉ السيƐ لǌذǉ المرونة مýƬ ǇالƱويǄة لتناسǌƕا مƴ جميƴ اƱƤǕار والعوامý، لكǇ اǙستعما
 ولد النƨاƵاƘ، لǌذا يعمد مǇ يقوƕƎƕ ǅراǅ العقود الدولية ƍلƮ Ǐياƹتǌا ƽƮƕة مǇ الحذر والتƱƤيƱي

Ƭ Ǉتتولد م Ǒالت ƘاƵاƨالن ýة لحǄيƽالك ýالعقد الوسائ Ǉتضمي ƴار، مƱƤǕا ǁǄت ƔلتجنƋ اǌن
مǋ ýƛذǉ المرونة تتمýƛ كذلǑƼ ǁ  و- الƛمǇ- وƤاƮة ƍذا تعƾǄ اǕمر ƕنƨاƳ حوƿ ýيمة العقد

 حوƕ ýند الƛمƵ Ǉند تƺير الƲروƻ سواǇƯ Ƈ العقد نƮا يتيƠ لƱǖراƵƍ ƻادƖ التƽاوتضمي
ǕسƕاƔ اƿتƮادية أو ƕƱيعية، وذلƕ ǁالتƮالƠ أو التوƼيƕ ƾيǇ اƱǕراƍ ،ƻلǏ جانƔ اǙستعانة 

ئý الƽنية لƛǄمƕ Ǉالƺير مǇ أýǋ اƤǙتƮاƭ يتǄƵ ƾƽيǊ اƱǕراƻ، أو الǄجوƍ ƇلǏ الƕƤرǑƼ Ɩ المسا
ƕ Ǐالتسوية الودية لǄنƨاƵاƹ ،Ƙير انǑƼ Ǌ حالة اƬتداد النƨاƳ يتǅ الǄجوƍ ƇلǏ الوسائý وǋذا ما يسم

القضائية وذلƕ ǁالǄجوƍ ƇلǏ المحاكǅ الوƱنية Ǖحد اƱǕراƻ أو الǄجوƍ ƇلǏ الوسيǄة اǕكƛر تƕƱيقا 
Ǒالتجاري الدول ǅالتحكي Ǒǋو Ǚالدولية أ Ɩقود التجارƵ ýمجا ǑƼ) Ǒانƛال ƔǄƱالم( .  

   األوüالمطلب
  ƈسباب نزاعاƖ الƙمǏƺ ǅ عقود التجارƔ الدولية

 ýوالعوام ƔاƕسǕا Ƴتتعدد وتتنوƬ Ǉم ǑالتƋ Ǉمƛال ýحو ƘاƵاƨن ƔوƬن Ǐلƍ ديƌت Ǉا أǌن
،Ǒالعقد التجاري الدول ƻراƱأ Ǉيƕأسا ǁا  ذلǌيǄتم Ǒا التǌالعقود وتعقيدات ǉذǋ يذƽتن Ɩمد ýوƱسا ل

 ƴƼتد ǅƛ Ǉالدولية، وم Ɩالتجار Ƙǚمعام Ǉنود العقد والذي مƕƕ ýǚƤǗا Ǐلƍ Ɩدƿالمتعا ƻراƱǕاƕ
ƬƋ ǊضƼأو ر Ǌامƨيذ التƽتنƕ ƻرƱ ýك Ƙحالة تعن ǑƼو ،ǅǌينƕ Ƴاƨن ƔوƬن Ǐلƍ ديƌي Ǉأ Ǌن

ǁذلƕ ǅالقيا ǉرƤƋ1(وت(.  

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴمحمد محمد، المرج ƔيƱƤ164 ال.  
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Ǉ أ ينƽذ العقد وƼقا لƕǄنود المنƮوǄƵ ƭيǌا، وأǑƼ Ǉ تنƽيذ العقود الدولية اýƮǕ أǇوƕما 
حدǋما ƕالتƨاǅ أ لكƿ Ǉد يýƤ  لǄعقد الدولǑ،اƵ ǏǄƵ ƴاتقǊ مǇ التƨاماƘ وƼقينƽذ كý متعاƿد ما يق

 Ǉيكو Ǉأ Ǉالذي يمك ýǚƤǗذا اǋ ǇƵ وليةƌار المسƛالحالة ت ǉذǋ ǑƼدية وƿالتعا ƘاماƨلتǙا Ǉم
 ƇاƼالوƕ Ǒالعقد الدول ǑƼ Ǉمƛالƕ Ǉالمدي ǅياƿ ǅكعد ،ǚƮأ ǊاتقƵ ǏǄƵ ƴالذي يق ǅاƨلتǚيذ لƽالتن ǅدƵ

لƛمǇ المتǄƵ ƾƽيǊ أو تƤƋر ǑƼ ذلǁ، وƿد يكوǇ التنƽيذ لجƇƨ مǇ اǙلتƨاǅ كدƴƼ جƇƨ مǇ ودƴƼ ا
 ƻراƱǕاƕ ديƌي ǅƛ Ǉوم ،ǊيǄƵ ƾƽالمت Ǉير المكاƹ Ǉالمكا ǑƼ Ǉمƛأو سداد ال ƇداǕا ýمح Ǉمƛال

  ).الƽرƳ اǕوý(لة اƕ ýǚƤǗالتƨاǅ الوƼاƕ ƇالƛمƍƋ ǇلǏ الƻǚƤ حوý مس
 ƕالƛمƍ ǇلǏ حدوƚ أسƕاƔ أƤرƿ ǎد تƛƌر ǏǄƵ المديƕ ǇالƛمƇ Ǉوƿد تتعدǎ حاƵ ƘǙدǅ الوƼا

Ƭ Ǉم ƻروƲ ǇحياǕا Ưعƕ ǑƼ ǁناǋ ذƍ ،Ǒالعقد الدول ǑƼƋ ƾة السوƵƨƵƨ Ǐلƍ ديƌت Ǉا أǌن
، )1(الدولية وترǅƹ الƱرƻ المديƍ ǇلƵ Ǐدǅ الوƼاƕ ƇالƛمǇ أو تنƽيذ التƨامǊ ولكƬƕ Ǉكý مقƮر

و الƱاƹ ƴƕير التجاري أيǇ يتǅ تدýƤ العوامý وǋذǉ اǕسƕاƿ Ɣد تكتسǑ الƱاƴƕ التجاري أ
 Ǌامƨيذ التƽتن ǅدƵ Ǐلƍ Ǉمƛالƕ Ǉالمدي ƻرƱالƕ ƴƼتد Ǒيعية والتƕƱادية والƮتƿǙا)Ǒانƛال Ƴرƽال.(  

üاألو Ʊرƻال  
  اüǘƢǕ بالتزام الوƺاƅ بالƙمǏƺ ǅ عقود التجارƔ الدولية

اǌƼا ومǅƛ Ǉ يجǏǄƵ Ɣ كǑƼ ý العقود التجارية الدولية، ǋناǁ التƨاماƘ متقاǄƕة ƕيǇ أƱر
 تƛƋيرالتƨاماƘ لǌا نجد  ǄƵيǑƼ Ǌ العقد، ƍلǏ جانƔ ذلǁ تǅ اǙتƽاƱƾرƻ القياƕ ǅالتƨامǊ وƾƼ ما 

 ǏǄƵ رƬاƕم Ƙƿو ǑƼ ƴضائƕǄل Ǒالدول ƴيƕقد الƵ ǑƼ ةƵضاƕال ǅيǄتسƕ ǅاƨلتǙكا ،Ǉمƛال ƾاستحقا
انƕ ƔعƯ الƬروƱ المسƕقة محدد، وما يترتǏǄƵ Ɣ اǌƕ ýǚƤǗذا اǙلتƨاǅ مǇ تعويضاƍ ،ƘلǏ ج

 ƵمǄية التوريد وأƵماý  أو ƍنǌاƘ)2(،Ƈ معينةلǄدƴƼ كوجوƔ الحƮوǏǄƵ ý الرƭƤ أو ǌƬادا
 ǑƼ Ƈناƕال ýوǄند حƵ Ɣواج Ǉمƛال ƾاستحقاƼ Ǒالتالƕ ،التكنولوجيا ýقود نقƵو Ǒالدول Ƈناƕقد الƵ

تǄƵ ƾƽيǌا ǑƼ العقد، جǊǄ وǏǄƵ الƱرƻ المديǊƕ Ǉ أǇ يقوƕ ǅالوƼاǊƕ Ƈ كامǚ وƼقا لƬǄروƱ المأ
 ǅاƨلتǙا Ɣوƛو ،Ǉمƛالƕ ƇاƼالو Ǉومكا ƇاƼميعاد الو ،ƇاƼالو Ɣأسالي ،ƇاƼريقة الوƱ ƚحي Ǉم Ƈسوا
ǋو اǗجƕار ƕاƵتƕارǉ اǙلتƨاǅ الرئيسǑ والجوǋري لǄمƬتري أو ƮاحƔ المƬروǑƼ Ƴ العقد 

ƕالƛمǇ، أو أƕ  Ǉعدǅ الوƼاƇ المƬروƮƳاحƔ نƿ Ǌد يحدƚ أǇ يقوǅ المƬتري أو أالدولƹ ،Ǒير 

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴمر، المرجƵ محمد ǑǄƵ 113 وليد.  
2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑƼالعو ƻاƱƵ Ǉƕ Ÿد اƕƵ Ǉƕ ƠالƮ 225.  
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 ǊضƼ ǅويت Ƴاƨار نƛي ƾاƽتǙا Ǐلƍ ýوƮالو ǅدƵ حالة ǑƼور التالية، وƮال ǎحدƍ ýǚƤǗذ اƤيت
  .وƼقا لƕنود العقد

Ǘوƈ: Ʋƺواجب الد ǅمƙال ǅم عǉاƻعدم الت  
 المتعاƿدƍ ، Ɩذ يجǏǄƵ Ɣ اƱǕراƻيعتƕر التحديد الدƿيƾ لƛǄمƬ ǇرƱا ƨǙما لƮحة العقد

 ƬƕكǊ ý الوƼاƕ ƇالƛمǇنǌا أǇ تسǏǄƵ ýǌ الƱرƻ المديƋƕ Ǉا ǕسƩ مƬ Ǉتحديد الƛمǇ وتعيينǊ وƼق
 ǇمديǄل Ǉيكو ǅƛ Ǉد ومƿالتعا ýلمح ƠريƮوال ƾيƿند التحديد الدƵ ǁذل Ǉالة، ويكوǌالج Ǒƽين
 ýمح Ǉندما يكوƵ ورƛي ýكاƬǗا Ǉأ Ǚƍ ،Ǌليƍ كيةǄالم ýانتقا ýƕمقا ƴƼالد Ɣواج ǇمƛǄة لǄة كامƼمعر

 تقديرǉ تǅ تركƍ ǊلǏ معيار السوƕ ƾمعنǏ أƕ Ǉالرǅƹ مǇ ،)1(لǅ يتǅ تحديد ƛمنǊالتعاƿد ƹير محددا و
 ǏǄƵ Ǉيكو Ǉمƛال ƴƼدƩدأساƿالتعا ýمح Ǉمƛ  ƾالسو ǑƼ التجاري محددال Ƴرƽال Ʃƽن ǑƼو 

 Ɩالماد Ǌرتƿذا ما أǋو ،Ǒ55المعن ǅلعا ƴضائƕǄل Ǒالدول ƴيƕǄينا لƼ يةƿاƽات Ǉد 1980 مƿ Ǌكما ان ،
 ƻراƱǕد اƬد يسترƿ الحالة ǉذǋ ǑƼيعة، وƕة المƵضاƕال Ǉƨو Ʃأسا ǏǄƵ اƇناƕ Ǉمƛال ƴƼد Ǐلƍ

 ǑƼ Ɩالمحدد ǁǄير تƹ ةƵضاƕيمة الƿ ƴƼدƕ تريƬالم ǅاƿ ذاƍ حالة ما ǑƼ ǇيƼرƱال Ǉيƕ Ƴاƨور نƛي
اƵǙتماد ǏǄƵ الوǇƨ اǗجمالǑ لƕǄضاƵة أو وƨنǌا الƮاƕ ǑƼاƱǕراƻ قوǅ العقد، مǚƛ أǇ ي

  .)2(واجƔ الدǅƛ ǇƴƼ يكوǇ لƵǚتماد ǏǄƵ الƛمǇ وم
Ƭ Ǉم Ǒالت ƩسǕتحديد ا ǅعدƼƋ ǅدƵ Ǐلƍ ƻراƱǕاƕ ديƌي Ǉأ Ǌا، لǌيǄƵ Ǉمƛتحديد ال ǅا يتǌن

 ƻراƱǕا ýƤذا دƍ ةƮاƤو ،ǅǌينƕ Ƴاƨن ƔوƬن ǅƛ Ǉوم ƴƼالد Ɣواج Ǉمƛال ǏǄƵ ƾاƽتǙوا ǅǋاƽالت
ƽامية المƨلƍ معيارƕ ذƤǕا ǅوت ýكك ƳروƬوالم Ǉمƛال ǏǄƵ Ƙاوضاƽالم ǑƼاوضاƘ- Ƙاوضاƽالم

ǇيƼرƱاحد ال Ǌالذي يقدم Ưالعرƕ ƾǄيما يتعƼ ةƮاƤ ƻراƱǖمة لƨǄم - ǑƼ ǚعƼ ƚذا ما حدǋو 
القضية الدائرƕ ƖيǇ الƬركة المجرية لƱǄيراǇ والƬركة اǕمريكية لƮناƵة الƱائراƘ المدنية 

 اǅ لǅ يتƽقواتƽاƿا كامǚ ومǏǄƵ ƛ Ǉ المحý اƱǕراƻ لǅ يتƍ ƾƽذوƮيانة المحركاƘ الƤاƮة ǌƕا، 
ǏǄƵ الƛمǇ واجƔ الدƴƼ، وǋذا ما أدƍ ǎلǏ نƬوƔ نƨاƕ Ƴينǅǌ وتƍ ǅحالتǊ أماǅ المحكمة العǄيا 

  .)3( مýƕƿ Ǉ الƬركة المجريةالمجرية

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

LECOSSOIS Delphine, op.cit, p 517. 

2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴمحمد محمد، المرج ƔيƱƤ108 ال.  
3 -ƴراج ،ƴƼالد Ɣواج Ǉمƛال ǅƛ Ǉد ومƿالتعا ýلمح ƾيƿوالد ǑƼالتحديد الكا ǅدƵ ýالقضية حو ýيƮƽت ǑƼ :  

TRAHAN Marie-Anne, op.cit, p 633. 
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 ǑƼ حالة Ƶقود الƕناƇ واǗضاƼية الƨائدƖ اƵǕماƿ ǏǄƵ ýيمة اƱǕراƻنƿ Ǌد Ǚ يتƽاǅǋ أكما 
 الناتجة Ƶ ǇƵائداƘ استƤداǅ المعرƼة الƽنية، ǏǄƵ ر لǖسعاالدولǑ، وكيƽية حساƔ النسƕة الدورية

 أدنǏ يƽرƬ ƯرƱا يتضمǇ حدا) التكنولوجيا( الƱرƻ المورد لǄمعرƼة الƽنية أǇ اƵتƕار
 Ǉم ǊǄرا لما يحمƲن ƱرƬذا الǋ ýƕيق Ǚ دƿ ǑقǄالمت Ǉأ Ǚƍ موردǄا لǌتقديمƕ ǑقǄالمت ǅƨتǄي ،Ƙتاواǘل

Ƽالو ƾرƱ Ǉيƕ ƨالتميي Ɣجان Ǐلƍ ،ƘياƕǄس Ǉم Ǒوالت ƘاƕعوƮ يرƛت Ǒالحالة الت ǉذǋ ǑƼ Ǉمƛالƕ Ƈا
ƘاƵاƨن ƔوƬن Ǐلƍ ديƌت Ǉا أǌانƬ)1(.  

Ǉذƍ ƾرƱوكذا ال ƇاƼالو Ɣالواج Ǉمƛتحديد الƼ ƔساليǕوا Ǌƕ ƇاƼوǄا لǌيǄƵ تمادƵǙا ǅيت Ǒالت 
 حوý مسالة اƱǕراƻ تنقƭ مƼ Ǉرƭ نƬوƔ النƨاƵاƕ ƘيǇ أǇنǌا Ƌ مƬ Ǉ،وتدوينǌا ǑƼ العقد

 ،Ǉمƛدالƿالتعا ýلمح ƾيƿة التحديد الدƮاƤ ƔجتناǙ Ɩيرƕمية كǋأ Ǌل ǊƽنƮ Ǌوكميت ǊƵنوƕ 
Ǉمƛالƕ ƇاƼالو ƻǚƤ ǑƼ Ƴوƿالو ƻراƱǕا.  

  عدم اتƢاذ اǕجراƅاƖ الǘزمة للوƺاƅ بالƙمƙ: ǅانيا
 Ǉمƛالƕ ƇاƼوǄمة لƨǚال ƘاƇجراǗاذ اƤات ǅعدƕ Ǒالعقد التجاري الدول ƻراƱأ ýǚƤƍ ƾويتحق

حد المتعاƿديǇ وƤاƮة المديƽƕ ǇتƠ اƵتماد مستندي أو أية أǊƕ Ǉ حيǇ تماýƱ مƱ Ǉرƻ المدي
يتحقǋ ƾذا اƤ ýǚƤǗاƮة Ƶ ǑƼقود الƕيƴ الدولǑ والتǑ تستوجƼ ƔتƠ وسيǄة لǄوƼاƕ ƇالƛمǇ، و

Ǉمƛيذ العقد وتسديد الƽتن Ǉتماد مستندي لضماƵقيمة العقد ،)2(اƕ ƇاƼتري الوƬالم ƴما يمتن ƖادƵ ذƍ 
ǚƤ Ǉم ǁوذلǊعƼمة لدƨǚال ƘاƇجراǘل ǉاذƤات ǅدƵ ý،ك Ƌ تماد مستندي أوƵا ƠتƼ ǇƵ ƻǄƤيت Ǉ

Ǒنكƕ Ǉضما ƔاƱƤ ǅتقدي ǇƵ)3( ،وأي ýǚƤƍ ǊانƬ Ǉم ýيƕذا القǋ Ǉم Ǉدي أƌي ƻراƱƋƕ العقد 
الدولƍ ǑلǏ الوƿوǑƼ Ƴ نƨاƳ، كما يجيƨ لƕǄائƵ ǑƼ ƴقد الƕيƴ الدولƼ Ǒسƣ العقد والمƱالƕة 

ƕتƵǙ ǁوذل ،Ưالتعويƕ ارǇأ ƘاƇجراǗا Ɣيج Ǒالت ǇتريأƬا المǋذƤة  يتƕاƛمƕ تعد Ǉمƛالƕ ƇاƼوǄل 
 الƕائƴ حتǏ يقوƕ ǅتداƕير الحƮوǏǄƵ ý الƕضاƵة مǇ جانƍ ،ǊƕليǌاƜ اضماناƘ الوƼاƇ، والتǑ يحت

ǊنǕ ذاƍ  ǅأما Ǌامƨالتƕ ǚƤم ƠƕƮي ǅƛ Ǉة ومƕوǄƱالم ƱروƬالƕ اǌيǄƵ ýƮيح Ǚ دƿ اǌƕǄƱ ǑƼ رƤƋت
  .ƮولǏǄƵ Ǌ الƕضاƵة المتǄƵ ƾƽيǌا كما ونوƵاالمƬتري لعدǅ ح

Ƽ ǁذل ǏǄƵوƎ ǊذانƍضاƕǄل Ǒالدول ƴيƕقد الƵ ǑƼ ƱترƬا  ƴئǇأ ƠتƼ ƾريƱ ǇƵ ƴƼالد Ǉيكو 
Ƽ ،ǇحƬال ýƕƿ تمادƵǙا ƠتƼ ǅيت Ǉتماد مستندي واƵاƎ ƾالح Ǌل ƴائƕال ǇǇأ ƻƿوƕ ǅيقو ýرساƍ 

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴمحمد، المرج ǑولǄƿ166 ا.  
2 -Ƙياداƨ احمد نوري  ƭ ،ƾƕالسا ƴ57، المرج.  
3 -،ƾƕالسا ƴد الحميد، المرجƕƵ الد احمدƤ  ƭ 148.  
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 ذلýǚƤ ǁ اǕجý المتǄƵ ƾƽيǊ جاƨ لǊ ، وƍذا لǅ يتƽǅتƠ اƵǙتمادƕ لǅ يƱƤرǉ الƕنƍ ǁذاالƕضاƵة 
مƱالƕة Ƽسƣ العقد والتعويƵ Ưما أƮاǊƕ مǇ ضرر، ƕالتالƼ ǑامتناƳ المƬتري Ƽ ǇƵتƠ اƵǙتماد 

Ƭ ǇمƋ ǅأما Ƴاƨالن ǑƼ ǇاƼرƱال ýƤيد ǅƛ Ǉة ومƵضاƕال ǅيǄتس ƴائƕال ƯƼر Ǐلƍ ديƌي Ǉأ Ǌن
ƕ تريƬالم ǅƨتǄالتحكيمية، وي ǅالمحاك ǅأو أما ǑنƱالو Ƈضرار القضاǕا ǇƵ Ưالتعويƕ ǁعد ذل

 Ƈجرا Ǉم ƴائƕالƕ Ƙلحق Ǒالت Ǒالت ýضية الحاƿ ǑƼ ǚعƼ ƚذا ما حدǋتماد، وƵǙا ƠتƼ ǑƼ ǉيرƮتق
، كما )1( وƬركة مǇ جƨر الǌند الƺرƕية الƕريƱانيةPanama) (تدور وƿائعǌا ƕيƬ Ǉركة ƕنامية

Ǚ  لƬروƱ اƵǙتماد المستندي، ويعتƕر المƬتري مسئوƵ ǇƵ Ǚدƿ ǅياǅ الƕنƕ ǁسداد ƛمǇ العقد وƼقا
 Ǐلƍ أو Ɩرǋاƿ Ɩوƿ Ǐلƍ يعود ǇمƛǄل ƇاƼالو ǅدƵ Ǉولو كا Ǐحت ǅاƨلتǙذا اǋ Ǉم ǏƽاريعǌƬƍ ƩǚƼƍ 

 ƕقواƵد اتƽاƿية Ƽينا ǑƼ حالة تواƼر ƬروƱ وƵƍماǙنǊ أالƕنǁ الذي يتعامý معǊ المƬتري، ƹير 
 ǑƼ مواجǌة المƬتري، Ƽكý ما سƕة لƕǄنǁالقوƖ القاǋرƕ Ɩالنسƕة لǄمƬتري ǑƼ مواجǌة الƕائƴ وƕالن

  .يعǏƽ مǇ تنƽيذ اǙلتƨاǅ  مǇ التعويƯ ولكǙ ǇيالمƬتر ƽƵƍاƇيترتǏǄƵ Ɣ ذلǋ ǁو 
 Ǉكما يمكƖارƛكالية أƬƍƬ Ǉم Ǒتماد المستندي والتƵǙية اǄمƵ ǑƼ ƫƺال Ƌ اǌنǇأ Ǐلƍ ديƌت 

 Ǉيƕ Ƴاƨن ƔوƬنƻراƱǕا ýمح Ǉمƛال Ǉيد مƽالمست Ɣجان Ǉم Ǉوالذي يكو ، ƴƼالدƕ ǅاƨلتǙا
)ƴائƕن)الƕǄل Ǉيمك ǁذا ، وذلǋ ƻاƬحالة اكت ǑƼ العقد ǑƼ Ǉيƕة المƵضاƕال Ǉمƛ ƴƼد ƯƼر ǁ

، )2(جý حƮولǏǄƵ Ǌ الƛمǇأ الƕائƴ مƍ ǇليǑƼǊ الوƛائƾ والمستنداƘ التǑ يقدمǌا   تƨويراƤǕير
  .)3(ونƩƽ الƐƬ كذلǑƼ ǁ حالة الوƼاƱ ǇƵ Ƈريƾ التحƮيý المستندي

ǇذƍمسƼ ƋǅدƵ لة Ɩقود التجارƵ ǑƼ Ǉمƛالƕ Ǉد والمديƿالتعا ýمح ǑقǄتري أو متƬاذ المƤات 
 لǘجراƇاƘ الƨǚمة لدƴƼ الƛمǇ مƬ Ǉانǌا أǇ تƌدي ƍلǏ نƬوƔ نƨاƕ ƳيǇ أƱراƻ الدولية Ƶامة

ƫƹ أو تƨوير ǑƼ العقد الدولǑ، وƿد يتعدǎ اǕمر ǑƼ ذلƍ ǁلǏ درجة رƯƼ الوƼاƇ لوجود 
  .ƕمحý التعاƿدالوƛائƾ والمستنداƘ المتعǄقة 

  

                                                 
1 -ƴالقضية، راج ýيƮƽت ǑƼ  : ƴالمرج ،ýوǕا Ƈƨالج ،Ǒالتجاري الدول ǅة التحكيƮمن ،Ǉالدي ǅǄƵ ýيƵسماƍ Ǉالدي Ǒمح

 ƭ ،ƾƕا160الساǋعدƕ وما .  
2 -ǁذل ǑƼ رƲان  : ƭ ،ƾƕالسا ƴمر، المرجƵ محمد ǑǄƵ 91وليدǁكذل ƴراج ،:  

STOUFFLET Jean & AFFAKI Georges, « Documents irréguliers ; Rejet par la banque 
émettrice des instructions de paiement données par le donneur d’ordre », Chronique, Droit 
bancaire international, Revue BANQUE & DROIT, n°95, Mai-juin, Paris, 2004, p 62.   

3 -ýيوƨƹ Ɩرادƕ امحمد  ƭ ،ƾƕالسا ƴ85، المرج.  
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  دƲƺ الƙمƷ Ǐƺ ǅير المكاǅ المتƻق عليه :ƙالƙا
يكوǇ ذلƵ ǁند ƿياǅ المديƕ ǇالƛمǑƼ Ǉ العقد الدولƕ ǑالوƼاƹ ǑƼ Ǌƕ Ƈير المكاǇ المتǄƵ ƾƽيǊ و

 ǅǌحالة احتكام ǑƼ يناƼ يةƿاƽات ǅأحكا Ǌالعقد أو الذي حددت ǑƼليƍ التجاري ƻالعر ǅا وأحكاǌ
ƬانǊ أǇ يƌدي ƍلǏ نƬوƔ نƨاƳ اƵتƕارا انǙ Ǌ يƬكý مƤالƽة  السƔƕ ليƩ مǇ الدولǑ، وǋذا

 ƍلǏ المكاƍ ǇرسالǊ أو الƛمǇ دƵƎƕ ƴƼادƖنǊ مǇ السýǌ معالجتǊ وذلǁ أ كما ،)1(جوǋرية لƕنود العقد
 الƕنوǑǋ ǁ التǑ تتوسƕ ƱيǇ أǇالمتǄƵ ƾƽيǑƼ Ǌ العقد، وكوǇ الƺالƵ ǑƼ Ɣقود التجارƖ الدولية 

ƻراƱǕا ýƤوتتد Ɩدƿالمتعا  ƇاƼالو Ǉمكا ƭوƮƤƕ ةǄكƬار مƛت Ǚ ǅƛ Ǉقيمة العقد، ومƕ ƇاƼوǄل
 ،Ǉمƛال ƴƼذودƍقيمةǄل ƴƼالد ǅيت ǑƼ اǌيǄƵ ƭوƮالمن   Ǉدولة المدي ǑƼ Ʊوسي ǁنƕ ƾريƱ ǇƵ العقد

Ǉمƛالƕýƕالمقا ƴƼدƕ ǁنƕال ǅتماد ويقوƵǙا ƔاƱƤ ǑƼ المحدد ǁنƕأو ال ،-Ǉمƛأو -ال Ƙالمستندا ýƕمقا
ƕة ǄƵيƼ ǊتكوǇ المستنداƘ مقاýƕ القƕوý، أو ǅƮƤƕ السƽتجة المسحوƕة مǇ يقýƕ السƽتجة المسحو

Ƽ Ǉمƛالƕ ǇالمديǑ،تريƬو المǋو Ǒالدول ƴيƕقد الƵ  Ǉمƛال ƴƼدƕ ƾǄر يتعƤƈ Ɣƕة سƼضاƍ Ǉكما يمك 
 ǑƼ العقد التجاري الدولƕ ،ǑمعنǏ دƴƼ الƛمƺƕ Ǉير العمǄة وƍمكانية حدوǊƛكǇ تƮورǉ موالذي ي

ǑƼ اǋتحديد ǅت Ǒالعقد، والت  Ǒة التƕالعقد النس ǑƼ قاƕيحددوا مس ǅول ƻراƱǕا ƾƽيت ǅذا لƍ ةƮاƤ
، ƕالتالƼ ǑدƴƼ الƛمƺƕ Ǉير )2(يتǅ دƼعǌا ƕالعمǄة الوƱنية والنسƕة التǑ يتǅ دƼعǌا ƕالعمǄة الƮعƕة

 ǑƼ العقد يمكǇ أǇ يƌدي ƍلƛƍ ǏارƖ نƨاƋƬƕ ƳنǊ، ومǅƛ Ǉ الǄجوƍ ƇلǏ الوسائƖ ýالعمǄة المحدد
  . Ƶ ǑƼقود التجارƖ الدوليةƘ والمعموǌƕ ýا لحý النƨاƵاƖالمعتمد

  التƢƉر Ǐƺ دƲƺ الƙمǅ :رابعا
Ƽ ،العقد ǑƼ المحدد Ƙƿالو ǑƼ Ǌƕ ƇاƼالو Ǉمƛالƕ Ǉر المديƤƋذا تƍƎمن ǙǚƤƍ يعد Ǚ ذاǋ ǇǊ 
، كحالة Ƶدǅ تسǄيمƴ( Ǌالƕائ(لƕنود العقد متǏ تƕيǇ مǇ ذلǁ أǇ التƤƋر راجƍ ƴلǏ الƱرƻ اƤǓر

ƵضاƕǄتري لƬمǄل ƨجا Ǒالتالƕو Ƙة أو المستنداǇة أƮاƤو Ǉمƛالƕ ƇاƼالو ǇƵ ƴذا يمتنƍ ƭالن ǅت 
 ǏǄƵ العقد ǑƼǇالحالة أ ǉذǋ كما ترد ،Ƙأو المستندا ƴضائƕال ǅيǄتس ýƕمقا Ǉيكو Ǉمƛال ƴƼأيضا د 

التسǄيǅ النǌائǑ لǄمƬروƳ محý التعاƿد مƴ ضماǇ السير الحسǇ لǑƼ Ǌ مجاƵ ýقود نقǑƼ ý حالة 
 ƕالƛمǑƼ Ǉ مǋ ýƛذǉ العقود أǇ يƔǄƱ الƽسƣ متǏ تƕيǇ أǇ المديǇ أو كنولوجيا، ƍذ يمكǇ لǄدائǇالت

 ƇاƼالو ǅيت Ǐقية حتƕالمت ýماƵǕيذ اƽتن ƻƿيو Ǉأ Ǌل ǅƛ Ǉوم ƇاƼالو ǏǄƵ رƤƋد تƿ ƳروƬالم ƔاحƮ

                                                 
  .149حمد ƕƵد الحميد، المرجƴ الساƤ  ƭ ،ƾƕالد ا- 1
2 -ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑǄƵ 160جواد محمدǁكذل ƴراج ، : ǑƼ اديةƮتƿǙالعقود ا ǑƼ Ƙمار، الضماناƵ وƬمعا

   .153، المرجƴ الساƭ ،ƾƕ ...التجرƕة الجƨائرية
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ƕ ǅالƛمǇ اǕولǑ وǑƼ حالة Ƶدǅ توýƮ اƱǕراƍ ƻلǏ اتƽاƾ حوý الوƼاƇ يتǅ الǄجوƍ ƇلǏ التحكي
Ƴاƨالن ǑƼ ýƮƽǄ1(ل(.  

 ǇƵ الوƼاƕ ƇالƛمǇ حتǏ تتاƟ يتƤƋر أǇوتحديدا Ƶ ǑƼقد الƕيƴ الدولǑ لƕǄضائƴ يحƾ لǄمƬتري 
ƕضاƵة، ما لǅ يكǇ ذلǁ متناƼيا ومتعارضا مƴ كيƽية التسǄيǅ أو الدƴƼ المتƾƽ لǊ الƽرƮة لƽحƭ ال

Ɩقرƽال ǑƼ يناƼ يةƿاƽات Ǌرتƿذا ما أǋالعقد، و ǑƼ ǇيƼرƱال Ǉيƕ ǊيǄƵ Ɩالماد Ǉة مƛالƛا58 الǌ2( من(.  
ǄƵوǏ ذاǋ ƩساǕاƕ ǅƨǄم ƴائƕالƼ ƋةƵضاƕال ƭحƽƕ Ǌيامƿ ƾتري ما يعوƬمǄل ƴيض Ǚ Ǉ ،

Ƽ ǁذل Ɣجان Ǐلƍا Ǚƍ تريƬالم ýƕƿ Ǉم Ǉمƛال ƴƼحالة د ǑƼ Ǐحت Ǌأن ƭحƽƕ ǅالقيا Ǌل ƾيح Ǌن
ƕقة الذي يتǅ اكتƬاǇ ǊƼ يتمسƕ ǁالعيǑƼ Ɣ المƱاأالƕضاƵة ƕعناية Ƶندما تتاƟ لǊ الƽرƮة لذلǁ، و

 ǑƼ حالة Ƶدǅ تمكينǊ مǇ الƽحƭ -اǙمتناǇƵ Ƴ دƴƼ الƛمǇ–حƾ لǊ ذلǁ أƛناƇ الƽحƕ ،ƭينما Ǚ ي
 ǅدƵ ǅƛ Ǉوم ،Ǉديƿالمتعا Ǉيƕ ǊيǄƵ ƾƽالمت ƴƼأو الد ǅيǄية التسƽوكي Ưيتعار ƇجراǗذا اǋ ارƕتƵاƕ

 Ǉيمك ،ƴƼية الدǄمƵ ǑƼ ǉيرƤƋأو مجرد ت Ǉمƛال ƴƼدƕ تريƬالم ǅياƿ ƣسƼ ƴائƕال ƔǄƱ Ǐلƍ ديƌي Ǉأ
Ƶ Ưماالعقد والتعوي Ǉضرر Ǉم ǊƕاƮة ،)3( أƮاƤذا وƍ ذاǋ Ǉير كاƤƋرية التǋة جوƽالƤم ýƛيم 

 التƛƋير ƍلǏ تƌدي أǇنǌا Ƌ ليƩ مƬ ǇالتƤƋير كانƘ مدƍ Ɩذا أمالǄعقد نƲرا Ǚستمرارǉ مدƱ ƖويǄة، 
، ولقد أيدǑƼ Ƙ ذلǁ أحكاƼ Ɣƕ ǅسƣ العقد ƕناƇا ǏǄƵ ذلǁ الساƤǕيرǏǄƵ الƕائǄƼ ،ƴيƩ لǌذا 

التحكيǅ الدولية التǑ اƵتƕرƘ مجرد التƤƋير ǑƼ دƴƼ الƛمǇ مƱ Ǉرƻ المƬتري Ǚ يعتƕر ǑƼ حد 
  .)4(ذاتǊ مƤالƽة جوǋرية تجيƨ لƕǄائƼ ƴسƣ العقد

 ƕعيǇ اƵǙتƕار ƕƱيعة الƕضاƵة محý التعاƿد ومدƿ ǎاǄƕيتǌا يƤƋذ ƕدƴƼ الƛمǇ التƤƋير أƹǇير 
لƽساد السريƍ ،ƴذ انǙ Ǌ يسمƕ ƠالتƤƋير ǑƼ دƛ ƴƼمǇ الƕضاƵة سريعة التǙƍ ƻǄ الǄتعرƯ لǄتƻǄ و

تسǄيمǌا لǄمƬتري أو Ƶƍادƕ Ɩيعǌا، وǋذا Ƶƍماƕ ǙلمدƮƿ ƖيرƖ حتǏ يتƤذ الƕائƿ ƴرارǉ سريعا 
Ǒالتجاري الدول ƻالعرƕ.  

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

LEBOULANGER Philip, op.cit, p 151. 

2 - Ɩالماد ƭ58 تنƽتǙا Ǉم ǏǄƵ يةƿا" : ǅما ل ƴضائƕال ƭحƽة لƮرƽال Ǌل Ɵتتا Ǉعد أƕ Ǚ Ǉمƛال ƴƼدƕ تريƬالم ǅƨتǄي Ǚ
ǇيƼرƱال Ǉيƕ ǊيǄƵ ƾƽالمت ƴƼأو الد ǅيǄية التسƽكي ƴمتعارضا م ǁذل Ǉيك."  

3 - ƭ ،ƾƕالسا ƴمر، المرجƵ محمد ǑǄƵ 126 وليد.  
4 - ƭ ƾƕالسا ƴد الحميد، المرجƕƵ الد احمدƤ 156Ƽ رƲوان ،Ǒǁذل :  

CCI, affaire n°7197, en 1992,JDI n°04, Paris, 1993, pp 1028-1040 
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ƍذƼ ،ǇالتƤƋر ǑƼ دƴƼ الƛمǇ متǏ استمر Ʊويǚ وتجاوƨ مدد السماƟ التǑ تقضǌƕ Ǒا 
ǕاƻراƵر  الدولية التجاريةƕيعت Ǌالعقد،كما ان ƣسƼ ƔǄƱ ƴائƕǄل ƨرية تجيǋة جوƽالƤم ýكƬي ،

 المƬتري ǑƼ دƴƼ الƛمǇ كǄما ƘǄƿ القيمة تƤƋر كǄما ƍذكذاǑƼ ǁ حالة اǙنƽƤاƯ السريƴ لǄعمǄة، 
 ƾحǄد يƿ مما ƴائƕال ǊيǄƵ ýƮالذي سيح ǇمƛǄأضراراالحقيقية ل Ǉوم Ǌƕ ةƺالƕ Ǉا يمكǌلǚƤ Ǉأ 

ƍلǏ نƬوƔ نƨاƳ حوý الƛمǇ  تƌدي أƼ ،Ǉكǋ ýذǉ الحاƘǙ وƹيرǋا مƬ Ǉانǌا )ƔǄƱ)1 التعويƯي
  .واستحقاǊƿ والتǑ يتƼ ǅضǌا ƕالرجوƍ ƳلǏ المحاكǅ الوƱنية أو التحكيمية الدولية

  العقدلمواƻƬاƖ محü الاسترداد الƙمǅ لعدم مطابقة  :Ƣامسا
 ƻراƱأ ǏǄƵ ƖقاǄالم ƘاماƨلتǙيذ اƽتن ǅدƵ ديƌد يƿ ،ǅǌينƕ Ƴاƨن ƔوƬن Ǐلƍ Ǒالعقد الدول

وذلǏǄƵ ǁ اƵتƕار أǇ لكƱ ýرƻ لǊ الحƔǄƱ ǑƼ ƾ الƽسƣ متǏ تǌرƔ الƱرƻ اƤǓر أو Ʈƿر 
 ǉذǌقية لƱوالنتيجة المن ،ýƕالمقا ǅاƨلتǙيذ اƽتن ǑƼ أالحالة ƾيح Ǌن Ǌامƨذ التƽد الذي نƿمتعاǄل

  .)2(التعويƯ مǇ الƱرƻ اƤǓرالمنƮوǑƼ ƭ العقد دوǇ تقƮير أǇ يƱالƔ استرداد ما أداǉ أو 
 ǑƼ ةƵضاƕال ǅيǄتس ǇƵ ƴائƕال ƻǄƤالعقد وت ǑƼ المحدد Ǉمƛتري الƬالم ƴƼذا دƍ Ǒالتالƕ
الميعاد المحدد أو سƕ ǅǄضاƵة ƹير مƱاƕقة وأǇǄƵ المƬتري الƽسƣ لذلǁ السƔƕ، جاƨ لǄمƬتري 

ǚكام ǉالذي أدا Ǉمƛ3(استرداد ال( ǑƼ ƴائƕال Ƙد يتعنƿ Ǌير انƹ ،ƖادƵƍ  تريƬالم ǊعƼالذي د Ǉمƛال
الǌيƘƉ القضائية لƕ ýƮƽǄينǅǌ والحǑƼ ý ذلǁ الǄجوƍ ƇلǏ  جƇƨ منǊ، ومǅƛ Ǉ يƛور نƨاƵƍ ƳادƖأو 

Ƭ ǏǄƵ ƭأو الن ƾاƽتǙا ǅالدولية يت Ɩقود التجارƵ ǑƼ Ǌƕ ýالمعمو Ǉة أƮاƤو ،Ƴاƨالن ǑƼ Ʊر
 Ǐمت ǅƛ Ǉوم ،ǅالتحكيǇǄƵيأƕ Ƴاƨار نƛالعقد و ƣسƼ Ǉديƿاحد المتعا  Ƙرراƕم ƭوƮƤƕ ماǌن

 ǇƵ ƾالمستح Ưأو مقدار التعوي ƣسƽالýǚƤǗالذي ا Ǌƛأحد ƻرƱر الƤǓاƼ ،ƎǇيتعي Ǌن ýماƵƍ 
لة استرداد الƛمǇ واردǑƼ Ɩ جميƵ ƴقود ǋƋذا الƬرƱ وƍحالة النƨاǏǄƵ Ƴ التحكيǅ لƼ ýƮƽǄيƼ ،Ǌمس

 Ǒالت Ƙليس ƘدماƤ أو توريد مواد أو ƴيƕ اǌيƼ ǅيت Ǒالدولية والت ƖاالتجارƽتǙا ǅتƾ العقد ǑƼ اǌيǄƵ 
سواƇ لنقǌƮا أو تǌƽǄا، وƵادƖ ما يتǅ الǄجوǋ ǑƼ Ƈذǉ الحالة ƍلǏ تعييƕƤ Ǉير مǇ المحكǅ أو 

                                                 
 يعد التƤƋر ǑƼ دƴƼ الƛمǇ واستحقاƾ التعويǏǄƵ Ư ذلǁ مǇ المسائý التǑ تƛير النƨاƵاƵ ǑƼ Ƙقود التجارƖ الدولية، - 1

  :ǑƼ ذلǁ راجƴ مضموǇ القضية المƱروحة ƹ ǏǄƵرƼة التجارƖ الدولية
CCI, affaire n° 9333, en 1998, JDI n°04, Paris, 2002, pp 1094-1106. 

2 - Ɩالماد Ǉانية مƛال Ɩقرƽة الذكر81 الƽينا، سالƼ يةƿاƽات ،.  
3 - ƭ ،ƾƕالسا ƴد الحميد، المرجƕƵ الد احمدƤ 463.  
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Ƽ ƭتƤم ƻراƱǕا وتقدير اǌيǄƵ ƾƽالمت ƘاƽƮمواǄل ƴǄقة السƕاƱم ǎمد Ǉلتعيي ýالمجا Ǒ
Ư1(التعوي(.  

Ǐانƙال Ʊرƻال  
ǅمƙال Ɩلنزاعا ǌرƢƈ سبابƈ  

، مǄيئة ƕالمƤاƱر والتǑ تƌدي ƍلƵ ǏرǄƿة المعامƘǚ التجارية الدوليةǇƍ الحياƖ التجارية 
 Ưقد تعترƼ ،اǋيذƽتن Ɩمد ýوƱت Ǒالت ǁǄة تƮاƤوƇناƛأƬ Ǉم ƻروƲ يذ العقدƽتن Ƌ اǌنǇدي أƌت 

ƻراƱǕاƕ Ǐلƍ ýǚƤǗا ƔوƬن Ǐلƍ ديƌذا ما يǋا وǋيذƽتن ǅدƵ ǅƛ Ǉدية، ومƿالتعا ƘاماƨلتǙاƕ 
 Ǉيƕ ƘاƵاƨأنƻراƱ لتجاري ا العقد ،Ǒأماالدول Ǒيذ العقد الدولƽتن Ưتعتر Ǒالت ƘاƕعقǄة لƕالنسƕ 

 مجاý ممارسة ǋذǉ المعامǑǋ Ƙǚ التجارƖ أƹǇير تجارية ما داǅ أو Ƽقد تكوǇ ذا ƕƱيعة تجارية 
 Ǉعة مƕنا Ǉا ما تكوǌمن Ǒالدولية، والتƖرادƍ Ǉالمدي ǎرƤعة وأƿير متوƹ ƻروƲك ƚر تحدƛƌت 

Ǚ Ǒالتالƕو Ǉالمدي ǏǄƵ ǅيقو  ǑƼ دائما Ǉالدائƕ ƴƼذا ما يدǋالعقد، و ǑƼ المحدد Ǉمƛالƕ ƇاƼالوƕ
 COFACE.ميǇ الدولية Ƌمجاý التجارƖ الدولية ƍلǏ التاميǋ ǏǄƵ Ǉذǉ اƱƤǕار أماǅ مƌسساƘ الت

AMGI)2(.  
ميǄƵ Ǉيǌا مƱ Ǉرƻ الدائƋ ǑƽƼ Ǉوǋ ǏǄƵذا اǕساƩ، وƕالنسƕة لǄمعامƘǚ التǑ لǅ يتǅ الت

ǎحدƍ ƚحالة حدو Ǐلƍ ديƌت Ǉعقد أǄادي لƮتƿǙا Ǉƨقد التواƽت Ǒر والتƱاƤأو الم ƏوارƱال 
نƬوƔ نƨاƕ ƳيǇ أƱراƻ العقد، ومǅƛ Ǉ أيǄولة النƨاƍ ƳلǏ المحاكǅ الوƱنية أو المحاكǅ التحكيمية 

  .الدولية
Ǘوƈ:  طار التجاريةسببƢاأل  

 ƾǄتتع Ǒالت ǁǄر التجارية تƱاƤالمƕ دƮيقǚƮأǇمديǄل Ǒالمال Ɣالجانƕ  ذكر ǅولقد ت ،
 منǊ، والتǑ تنǏǄƵ ƭ 5، وذلǁ تحديدا ǑƼ المادƖ 06-96وتعريƻ الƱƤر التجاري ǑƼ اǕمر 

  :نǊأ

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

SCHELLENBERG Wittmer, op.cit, p 04. 
2 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

MARTINI Hubert, L’assurance crédit dans le monde : Mécanismes et perspectives, Editions 
REVUE BANQUE, Paris, 2004, p 81. 
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يتحقƾ الƱƤر التجاري Ƶندما Ǚ يǑƽ المƬتري ƕدينƮƤƬ ،Ǌا ƕƱيعيا كاǇ أو معنويا، " 
 ǇƵ Ɲير ناتƹ ،ذاǋ ƇاƼالو ǅدƵ Ǉمومية، وكاƵ دمةƤƕ ةƽǄركة مكƬ Ǚمومية وƵ Ɩدارƍ Ʃولي ǅدƵ

 ǏǄƵ Ǌدرتƿ ǅدƵ تري أوƬير المƮتق ǇƵ Ɲنما ناتƍو ǊƱروƬنود العقد وƕ Ǌل Ǉمƌيذ المƽتن
ƇاƼ1("الو(.  

Ǌامƨالتƕ Ǉالمدي ƇاƼو ǅدƵ Ǐلƍ اǌدي تحققƌد يƿ ارƱƤǕا ǉذǋو -Ǉمƛالƕ ƇاƼالو- ǅƛ Ǉوم 
ƼاƇ يكوƕ ǇمقدرƖ المديǇ الو ƿ Ǌد ǙنألǄدائƼ ƔǄƱ Ǉسƣ العقد واسترداد ما ƿدمǊ لǄمديƹ ،Ǉير 

 ƜارƤ Ɣƕالنقدي لس ýƕالمقاƕǊرادتƍ Ƈسوا ǁوذل ،ǊسǚƼǗ  ǅدƵ Ǉيكو Ǉأ Ǉكما يمك ،ǉسارƵƍ أو
  .القياƕ ǅالوƼاƇ ناتƍ ǇƵ ƝرادتǊ كالرƯƼ الƮريƠ لدƴƼ الƛمǇ أو لجوئƍ ǊلƼ Ǐسƣ العقد تعسƽيا

1- ƺǕطرا اƢعسارǕس واǘ : رƱƤ رƕيعتƩǚƼǗا Ǉم ǅǋأ وأ ýاƕ ýƺƬر ما يƱƤ
 ƍرادƖ، وǋذا الƱƤر Ǚ يرجƴ تحققƍ ǊلǏ محƯ )2(ميƋǇدولييǇ وكذا ƬركاƘ التالمتعاƿديǇ ال

Ǉالمدي، ǊسǚƼƍو ǊانƬ Ǉالحالة م ǉذǋ ǑƼ Ǉأ Ɣالعقد واج ƸǄƕلم Ǌضƕƿ ǅدƵ Ǐلƍ Ǉالدائƕ ديƌي 
 ǅƛ Ǉوم ،ƴƼالدǇجأǄما ي ƖادƵ ǇالدائƼ الحالة ǉذǋ ǑƼ Ǉلك ،Ǉمƛال ƾاستحقا ýحو Ƴاƨور نƛي Ƌ Ǐلƍ 
 Ǉية التاميǄمƵǏǄƵ  رƱƤذا الǋǅركة التأماƬ Ƌ Ɣƕلس ƴƼالد ǅدƵ رƱƤ Ǉتضم Ǒالت ǇميƩǚƼǗا، 

 ǑƼ المحدد ƸǄƕالم Ƈاƽاستي ǏǄƵ ýتعم Ǒوالت Ǉركة التاميƬ ذمة Ǐلƍ ƩǚƼǗر اƱƤ ýتحوي ǅذ يتƍ
ƍ رǌƬي Ǐحت Ǌان Ǚƍ ،ة العقدƮاƤ ة التاجرƽƮ ǏǄƵ ǉرƼتوا Ɣيستوج Ǉمƛالƕ Ǉالمدي ƩǚƼ

Ǌديون ƴƼد ǇƵ ƻƿوالتوǙ راƱضƔ Ǉوم ،ǊسǚƼƍ رǌƬƕ ǅدور حكƮ Ǐلƍ ةƼضاƍ المالية Ǌحالت ǑƼ 
وذلǁ أماǅ المحاكǅ الداǄƤية -الƛمǇ-ميǇ محý الدائǇ وتقوƕ ǅاستيƽاƿ Ƈيمة العقدǅƛƋ تحƬ ýركة الت

Ǉا المديǌيمǄƿƍ ǑƼ يتواجد Ǒ3(أو المحكمة الت(.  
مǙ ǅƛ Ǉ يمكǌƬ Ǉر و أما ƕالنسƕة لƵǘسار ǌƼو يتعƕ ƾǄالƭƤƬ الذي ليƩ لƽƮ Ǌة التاجر

ǊسǚƼƍ، العقد ǑƼ Ǉمƛالƕ Ǉالمدي Ɩمقدر ǅدƵ حالة ǑƼ رƱƤذا الǌل Ưيتعر Ǉأ ǇدائǄل Ǉويمك 
Ǌقيمتƕ ƇاƼالو Ǒالدول ýوǄند حƵ قيمة العقدƕ ƇاƼالوƕ ǅƨǄم Ǉالمدي Ǉأ ǅƹالرƕ ،اأǌǄذا ما ،)4(جǋو 

ƴ التعويǇƵ Ư اǕضرار يدƕ ƴƼالدائǇ أو ƮاحƔ محý التعاƿد ƍلǏ المƱالƕة ƕالتنƽيذ أو الƽسƣ م

                                                 
1 - ǅƿ06-96 أمر ر ǑƼ Ƣرƌدد 1996 يناير 10، مƵ ر Ɯ ،ديرƮند التƵ Ưالقر Ǉتاميƕ ƾǄ1996 لسنة 03، يتع.  
اƵ ǑƼ Ǉقود التجارƖ الدولية، الƕƱعة  السيد تركƕƍ Ǒراǋيǅ، دور ضماǇ ائتماǇ الƮادراǑƼ Ƙ مواجǌة مƤاƱر اǙئتم-  2

 ،Ɩرǋية، القاƕضة العرǌانية، دار النƛ2003ال ƭ ،21.  
3 -،Ǒترك ǅيǋراƕƍ السيد ƴالمرج ƾƕالسا  ƭ ،22.  
4 - ƭ ،ƾƕالسا ƴمر، المرجƵ محمد ǑǄƵ 113 وليد.  
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 Ǉتقدير مƕ Ǉالذي يكو Ưذا التعويǋالمحدد، و ǊǄاج ǑƼ Ǉمƛالƕ ƇاƼالو ǅدƵ Ƈجرا Ǉم Ǌلحقت Ǒالت
ǊيǄƵ Ƴاƨالن ƯرƵ عدƕ ǁوذل ǅأو المحك Ƴالموضو Ǒاضƿ)1(.  

 ǇƵ Ǌƽƿتو Ǒوالذي يعن Ǉسار المديƵƍ Ǐلƍ الحالة ǉذǋ ǑƼ Ǉمƛالƕ ƇاƼالو ǅدƵ Ɣƕويعود س
Ǚ Ǌأموال Ǉوا ƴƼمستحقةالد Ǌديونƕ ƇاƼوǄل Ǒƽد  تكƿو ،Ǒسار القانونƵǗاƕ Ǐذا ما يسمǋو ƇداǕا 

Ƭعية تنƿحالة وا ǊنƋƕ Ưعƕال ǊƼالذي يعر ǑǄعƽسار الƵǗا Ǐلƍ مرǕا ǎيتعدƋ Ǉديو Ɩيادƨ ǇƵ 
Ǌƿحقو ǏǄƵ محققة الوجود Ƙير مستحقة ما دامƹ أو ƇداǕمستحقة ا Ƙكان Ƈسوا Ǉ2(المدي(،  

Ǝ Ǉ المالǑ لǄمديƤ ǇاƮة، ƔƼ الجاناǇ تمساǇتǄ الواƵǗسار اƩǚƼǗالتǑ ولتƽادي النƨاƵاƘ و ح
ƻراƱǕا ǑƼ Ɩدƿار المتعاƱƍالت Ǐلƍ ǇوƌجǄالدولية ي Ɩقود التجارƵ Ƌ ǉذǋ ضد ǇارميƱƤǕاǑالت ، 

 ƬركاƘ التاميǇ التǑ تتحمƵ ƇƔƵ ýدǅ الوƼاƕ ƇالƛمǇ ومǅƛ Ǉ تقوǅ أماǅتعاƿدية تƳƨƵƨ العƿǚة ال
ƕ ǇدائǄل ƴƼالدƕƮتحƕ ǅوتقو Ǌي ǊǄǅأماƩǄƽالمعسر أو الم Ǉ3( المدي(.  

2- Ʋƺالد ƭƺيمة العقد وما : رƿ سداد ǇƵ الدولية Ɩقود التجارƵ Ǉمƛالƕ Ǉالمدي ƴد يمتنƿ
 ƘدماƤأو ال ƴǄقة السƕاƱم ǅدƵ Ǐلƍ استنادا ǁيذ العقد، وذلƽتن ǇƵ ناتجة Ǉديو Ǉم ǊيǄƵ

 ،)5( ǑƼ الوƘƿ المحدد لمحý التعاƿدǑسǄيǅ القانون، أو Ƶدǅ الت)4(لǄمواƽƮاƘ المنǄƵ ƾƽيǌا ǑƼ العقد
 ƴƼالد ƯƼر Ǉذ أƍ ،التجارية الدولية ƘياǄالعم Ʊتتوس Ǒالت ǁنوƕة الƱواسƕ ǅيت ƖادƵ ƴƼالد ǅوما دا
 Ɣياƹ د أوƿالتعا ýمح ƴضائƕǄا لǌالمقدمة أمام Ƙقة المستنداƕاƱم ǅدƵ ندƵ Ǉالحالة يكو ǉذǋ ǑƼ

، وتǌƲر ǋذǉ الحالة ƤاƮة ǑƼ نƲاǅ الدƱ ǇƵ ƴƼريƾ اƵǙتماد حد المستنداƘ والوƛائƾ الرئيسيةأ
ƻراƱǕا Ǉيƕ Ƴاƨن Ƴوƿو Ǐلƍ ديƌد يƿ ذا ماǋالمستندي، و ýيƮر )6(المستندي والتحƱƤذا الǋو ،

–ƴƼالد ƯƼالت-ر ƘركاƬ ǅتقو Ǒر التƱاƤالم Ǉم ƋǇميǇميƋالت  ǇƋƬذا الǋ ǑƼ ارƛي Ǉا، ولكǌيǄƵ 
ƾǄتتع Ǒوالت ƘǙكاƬǗا Ǉة مƵضائيا مجموƿ Ǉمƛالƕ Ǉحقة المديǚم Ǉركة التاميƬ مكانيةƍ ǅعدƕ 

 ýوƮالح ǎوƵد ƴƼا لرǌǄستتحم Ǒة التƲǋاƕال ƻالتكالي Ǐلƍ أو Ǒالمكان ǉعدƕرا لƲا نǌحقƕ ةƕالƱمǄل

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴد الحميد، المرجƕƵ الد احمدƤ 501.  
  .33ساƭ ،ƾƕ  السيد ƕƍراǋيǅ تركǑ، المرجƴ ال- 2
3 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

BLANCO Dominique, op.cit, p 151. 
4 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،Ǒترك ǅيǋراƕƍ 45 السيد.  
5 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

LEBOULANGER Philippe, op.cit, p 151. 
6 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑƼالعو ƻاƱƵ Ǉƕ Ÿد اƕƵ Ǉƕ ƠالƮ 275.  
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 ýوƮالح ǑƼ اǌيƼ Ơتنج Ǒالحالة الت ǑƼ يذƽالتن ƘاƇجراƍ ƖرƬاƕة وتعقيد مƕعوƮول ،Ǉمƛال ǏǄƵ
  .)ǏǄƵ)1 حكǅ لƮالحǌا

ئǇ لƛǄمƵ ǑƼ Ǉقود ا يتعرƯ الدأǇيمكǇ :  الدولǏ التجاري التعسǏƻ للعقد الƻسخ-3
 Ƶ ǑƼقد الƕيƽƕ  ƴسƣ العقد تعسƽيا، كقياǅ المƬترياƤǓرالتجارƖ الدولية ƍلƱƤ Ǐر ƿياǅ المتعاƿد 

Ǒعد الدولƕ ǁذلƕ ،يرƮتق Ǉالنية ودو Ǉحسƕو ǊاتقƵ ǏǄƵ ƖقاǄالم ƘاماƨلتǙة اƼكاƕ ƴائƕال ǅياƿ أو 
 ýƿǕا ǏǄƵجǄي ǅƛ Ǉا ومǌيرا منƕا كƇƨذ جƽد نƿƋ ƣسƽƕ ǅويقو Ǌاماتƨيذ التƽتن ǅدƵ Ǐلƍ تريƬالم 

Ƭ Ǉذا مǋيا، وƽالعقد تعسƋǌƼرƮ Ǒالت ýمواǕا Ǐلƍ رƲالنƕ Ǉالدائ ǏǄƵ رƛƌي Ǉأ Ǌنود انƕ يذƽتن ǑƼ 
لعقد، وǋذا ما يدƼعƍ ǊلǏ مƱالƕة المƬتري التعويƯ أو الǄجوƍ ƇلǏ المحكمة ǗجƕارǏǄƵ ǉ ا

 الƕائƮƿ ƴر مǇ التƨاماتǊ أو لǊ يد Ƶ ǑƼدƿ ǅياǅ أǇ تƕيƍ ǇذانǊ يƽقد حقǑƼ Ǌ ذلǁ أ ، ƹير)2(ذالتنƽي
 أƤرǎالمديƕ ǇالوƼاƕ ƇالƛمǇ، ويكوǇ الƽسƣ تعسƽيا Ƶ ǑƼقود التجارƖ الدولية ƵادƵ Ɩند وجود مناƼذ 

 Ǉمƛƕعة وǄالس ǏǄƵ ýوƮحǄألýƿررƕم Ǉالعقد دو ƣسƼ Ǐلƍ تريƬالمƕ ƴƼذا ما يدǋو ،.  
 تƌدي ƍلǏ أǇنǌا ƕ ƻƋعƯ الƽقǌاƍ ƇلǏ جانǋ Ɣذǉ اƱƤǕار التجارية والتǑ مƬ Ǉ يضيكما

 Ǉيƕ ƘاƵاƨنƻراƱة أƵضاƕال ýوƤد ǅدƵة وƵضاƕال ǅǚاست Ǉالمدي ƯƼر Ǉم ýك ،Ǒالعقد الدول 
ƔاƕسǕǇمديǄل Ǐلƍ 3( راجعة(.  

  األƢطار Ʒير التجاريةسبب  :ƙانيا
 المديƕ ǇالƛمǑƼ Ǉ العقد الدولƍ ،ǑرادǌƖا  التǙ Ǒ تدƼ ýƤياƱƤǕاريقƮد منǌا مجموƵة 

 ǑǌƼ ǑالتالƕوƔاƕا أسǌانƬ Ǉم Ǉأ Ǒالمال ǉƨومرك ǇمديǄالذمة المالية ل ǏǄƵ رƛƌت  Ǉدو ýتحو
 ýة حوƮاƤ ƳƨتناǄل ƻراƱǕاƕ ديƌذا ما يǋا، وǌƕ ƇاƼوǄر لƤƋيمة العقد، أو التƿ سدادƕ Ǌيامƿ

 ƔاƕسǕا ǉذǋ يرƛƋت Ƙتح ǁوذل ǊدمƵ Ǉم Ǉمƛال ýيƮتح Ɩدائر ǑƼ ƴيض Ǌقƽار، والƱƤǕأو ا
 ýالتحوي ǅدƵ رƱƤيعية وƕƱال ƚار الكوارƱƤأ ،Ǒر السياسƱƤال Ǉم ýير التجارية كƹ ارƱƤǕا

  .المتعƕ ƾǄقيمة الƽƮقة
1- Ǐطر السياسƢال : ƴائƕد الǄƕ Ǉيƕ السياسية Ƙاƿǚور العǋحالة تد ǑƼ رƱƤذا الǋ يتولد

 سيادية يتعذر ƕموجǌƕا Ƙ ǏǄƵولة المƬتري مƿ ǚƛرارا، ƍذ تƮدر دوǄƕد المƬتري ƕعد ƕƍراǅ العقد

                                                 
1 - ƕالسا ƴالمرج ،Ǒترك ǅيǋراƕƍ السيد ƭ ،ƾ45.  
2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴمر، المرجƵ محمد ǑǄƵ 117 وليد.  
3 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،Ǒترك ǅيǋراƕƍ 47 السيد.  
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 ǇقداƼ Ǐلƍ ديƌمما ي ،ƴائƕدولة ال ƘركاƬو ǑنƱموا Ǐلƍ ديةƿالتعا ǅǌاماتƨالتƕ ƇاƼا الوǌنيƱموا
 لسƮ Ɣƕدور القراراƘ الƽƮقة وذلƕ ǁعد Ƶدǅ استƽاƇ المƬتري Ǚلتƨامƕ Ǌدƛ ƴƼمǇ الƽƮقة

ǏǄƵذاالسيادية، وǋ  ƩساǕجاǄي Ƌ ƻراƱǕاƍ  ،Ưالتعوي ƴة مǄƕالمتقا ƘاماƨلتǙيذ اƽتنƕ ةƕالƱالم Ǐل
 ǅدƵ حالة ǑƼاوƽتǙاƾǁلتقدير ذل ǅالمحاك Ǐلƍ ƇجوǄال ǅيت Ưأو مقدار التعوي ƣسƽال ǏǄƵ )1(، 

  .ميǇ الƕائƽƮ ƴقتǊ ضد المƤاƱر السياسيةƋ يƛور ƤاƮة ǑƼ حالة Ƶدǅ تاƬǗكاýوǋذا 
Ƽ ائريƨالج ƴريƬالت ƔحسƕوƎر السƱƤال ƾيتحق ǊنǑياسǊدينƕ تريƬالم Ǒƽي Ǚ ندماƵ - يمةƿ

ميǇ وƬروǊƱ، وكاƋ Ǉ، ولǅ يكƵ Ǉدǅ الوƼاƕ ƇالديǇ راجƴ لعدǅ تنƽيذ ƕنود Ƶقد الت- الƽƮقة
 Ƶمومية أو Ƭركة مكƽǄة Ƥƕدمة Ƶمومية، أو انجر Ƶ ǇƵمǄية التƮدير التƨاƍ ǅدارƖالمƬتري 

 ǊيǄƵ دƿمتعاƖدارǗ ،موميةƵ دمةƤƕ ةƽǄركة مكƬ مومية أوƵ سياسيا وكم Ǉذاا يكوƍ ناجما Ǉكا 
 ǇƵ Ɣالتالية كالحر ƔاƕسǕيةاحد اǄǋǕأو ا Ɩورƛأو ال ýماƵة، أǄƛالمما ƴائƿالو Ǉا مǋيرƹو ƔƺƬ 

 ƿƍامة مǇ سƱǄاǄƕ Ƙد Ƌƕمر دƴƼ الديوǇ تƋجيý المƬتري، أو Ʈدور ƿرار ƿƍامةوƿعǄƕ ǑƼ Ƙد 
  .)2(المƬتري
Ǚƍ أ ǉذǋ ýƛم Ɣتجن Ǉيمك ǊارنƱƤǕتماƵǙاƕ ǁاد  وذلǏǄƵتماد المستنديƵǙريقة اƱ  

ƨƨكد والمعƌالمǇمƛالƕ ƇاƼوǄ3( ل( ƚحي ،Ǉتماد المستنديأƵǙا  ƘǙالحا ǉذǋ ǑƼ Ǉا ما يكوƕالƹ 
 ƖادرƮالسياسية ال Ƙالقراراƕ ǅƨتǄي Ǚ ǁنƕذا الǋ ýƛوم ،ƴائƕد الǄƕ ǑƼ Ʊوسي ǁنƕ ýƕƿ Ǉا مƨƨمع

ƨامƕ ǊموجƔ اƵǙتماد استنادا ƍلǏ تǑƼ ǁǄ دولة المƬتري وƕالتالǙ Ǒ يستƱيƴ أǇ يتحýǄ مǇ الت
،Ƙالقرارا ƕ انيةƛالعالمية ال Ɣعد الحرƕ يةƕورǕا ǅالمحاك Ưعƕ Ƙضƿ ولقدƋ وما Ɣحالة الحر Ǉ

يترتǄƵ Ɣيǌا مǇ وƻƿ لǄتعامý التجاري والمالǑ الدولƕ ǑيǇ مƌسساƘ الدوý التجارية، Ǚ تƛƌر 
ƍلǏ الƕنوǁ الوسيƱة ƕموجƔ اƵتماداǏǄƵ Ƙ حقوƾ المƮدريǇ الذيƿ Ǉدموا المستنداƘ المǄƱوƕة 

Ǒالتجاري والمال ýر التعامƲح Ƙراراƿ دورƮو Ɣحالة الحر ýƕƿ ƘدرƮ)4(.  
نǌا ƿƋد يعترƯ تنƽيذ العقد التجاري الدولǑ اضƱراƕاƘ مƢ :Ƭ Ǉطر الكوارƘ الطبيعية -2

ǑƼ ýالتعدي Ǐلƍ ƻراƱǕاƕ ديƌي ǅƛ Ǉعقد ومǄادي لƮتƿǙا Ǉƨالتوا ýǚتƤا Ǐلƍ ديƌت Ǉنود أƕ 

                                                 
1 -Ƙياداƨ احمد نوري  ƭ ،ƾƕالسا ƴ61، المرج.  
2 - Ɩالماد ƴمر06 راجǕا Ǉم ǅƿالذكر06-96  ر ƻسال ،.  
3 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

BLANCO Dominique, op.cit, p 141. 
  .ƨ 62ياداƘ، المرجƴ الساƭ ،ƾƕ احمد نوري - 4
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ǉƇاǌنƍ 1(العقد أو(ǁذل ǑƼ ƾاƽات Ǐلƍ ƻراƱǕا ýƮيتو Ǚ دƿ Ǉعقد - ، لكǄادي لƮتƿǙا Ǉƨالتوا ƖادƵƍ
ǊǄة وتعديƮاƤ- Ǉيكو ƘاƕراƱضǙا ǉذǋو ،Ƴاƨالن ǑƼ ýƮƽǄل ǅالمحاك Ǐلƍ ƇجوǄل ǅǌعƼذا ما يدǋو 

 ǑƼ ýƤيد Ǒيعية والتƕƱال ƚالكوار ǎحدƍ اǌƕƕاسǋارƱƍ ،ýƨǙƨال Ǉم ýير كƮاƵǕا ، ،Ƙيضاناƽال
 ǉذǋا، وǋيرƹو ƾالحرائƖيرƤǕا Ǐلƍ ديƌالعقد  ت ǑƼ Ǉمƛالƕ Ǉسار المديƵƍ وǋادي وƵ يرƹ رƱƤ

Ǌƕ ƇاƼالو Ǌمكانيتƍ ǅدƵو Ǒ2(الدول(.   
 Ǚ يǑƽ المديƕ ǇالƛمǇ أو  ƵندماƱƤ Ǉر الكوارƚ يتحقƼ Ǝƾ،وƕحسƔ التƬريƴ الجƨائري

 الƽيضاناƘ، اƮƵǗار، الƱوƼاǇ واǙنƽجار مýƛ الƨلƨاƿƍ ،،ýامتƛǊة Ǆƕ ǑƼد ƕدينƕ ǊسƔƕ وƿوƳ كار
Ǌدرتƿو ǊƱاƬن ǏǄƵ ƖرƬاƕة مƽƮƕ رƛƌت Ǒوالت Ǒركانƕ3(ال( .  

ميƋ ǇوƱƤر الكوارƚ المذكورƖ أǉǚƵ وƬƕتǏ أنواǌƵا يمكǇ لǄمتعاƿد ǑƼ التجارƖ الدولية الت
 لƛǄمǉ ǑƼ ǇميǇ، والتǑ مƬ Ǉانǌا أǇ تعƽيǊ مǋ Ǉذǉ اƱƤǕار ويتǅ استيƽاƬ ƋƇركاƘ التأماǄƵǅيǌا 
Ǉأحس ǉذǋ ǏǄƵ Ǉالتامي ǅدƵ حالة ǑƼ Ǌير انƹ ،ƻروƲار الƱƤǕة اǌمواج ǑƼ Ǌسƽن Ǉيجد الدائ 

 ،Ǉمƛالƕ ƇاƼالو ǊتƕالƱوم Ǉذالمديƍ ǅالحالة يت ǉذǋ ǑƼ ýماƵƍ Ǉم Ǒارئة التƱال ƻروƲال Əادƕم 
ƕ ƇالƛمǇ أو  اǙلتƨاƕ ǅالوƼاƎƕنقاƭ تواƼرƬ ƘروǌƱا ƍلǏ تعديý العقد، وذلƍ ǁذا تƌدي أƬǇانǌا 

 ،ǊǄالتالتعديƕǑ Ǉالمدي ǏǄƵ ƘاماƨلتǙا Ưعƕ ƭيǄتق ýجيƋكت Ƈاية انقضاƹ Ǐلƍ Ǉمƛال ƴƼد ǚƛم 
  .)4( الƛمƍǇنقاƭالƲرƻ الƱارƏ أو 

ƕمعنǏ ارتقاǋ Ƈذǉ الƲروƍ ƻلǏ درجة القوƖ القاǋرƖ يمكǇ لǄمديƔǄƱ Ǉ  وǑƼ حالة اƬتدادǋا 
ƕينما النƨاƵاƘ  ،)5(لقوƖ القاǋرƍ Ɩذا تواƼرƬ ƘروǌƱااƽƵǗاƇ الكǑǄ لǚلتƨاƕ ǅالوƼاƕ Ƈالƛمƕ ǇسƔƕ ا

ǋ ǑƼذǉ الحالة تكوƕ ǇسƔƕ الƲروƻ الƱارئة التǑ تƌدي ƍلǏ اǙضƱراǑƼ Ɣ اƿتƮادياƘ العقد، 
ومǅƛ Ǉ تدƕ ƴƼاƱǕراƍ ƻلǏ مراجعة اǙلتƨاماƘ والتƿ Ǒد Ǚ يتƽاǋموǄƵ Ǉيǌا وǏǄƵ كيƽية 

ƕ اǌيǄƵ ƾƽنود المتƕيذ الƽتن ǅدƵ عد المراجعةالمراجعة أو.  

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

FONTAINE Marcel & DELY Filip, op.cit, p 487. 
2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،Ǒترك ǅيǋراƕƍ 75 السيد.  
3 - Ɩالماد ƴمر 08 راجǕا Ǉم  ǅƿالذكر06-96ر ƻسال ،.  
4   - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƔرƵ ƩارƼ مةǚ345س.  
التعاƿد الدولǑ وتجǌيƨ مƬروƵاƘ ) وƛائƾ وƕحوƚ(قانونية لǚستƛماراƘ والعقود الدولية ƱƵية نعيǅ، الموسوƵة ال - 5

  .67المرجƴ الساƭ ،ƾƕ ، "اƤتيار المتعاƿد"التنمية 
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3- üطر عدم التحويƢ: رƱƤذا الǋ ƾيتحق ýندما تحوƵ ƔƵاƮسياسية أو م ƚأحدا 
اƿتƮادية أو تƬريǄƕ ƴد ƿƍامة المديƕ ǇالƛمǇ دوǇ تحويý اǕمواý التǑ يǄتǋ ǅƨذا اƤǕير ƕدƼعǌا أو 

ýير التحويƤƋت ǑƼ Ƙƕƕ1(تس(ƛالƕ Ǉالمدي Ǉمكاƍ ǅدƵ ندƵ Ǉيكو ýالتحوي ǅدƵ رƱƤƼ Ǒالتالƕ ، ǑƼ Ǉم
ýوǄند حƵ المستحقة ýمواǕا ýتحوي Ǒالعقد الدول Ǒالت Ǌحكومت Ǉادر مƮ ا نتيجة لقرارǌجالƈ 

 يدƴƼ أǇنƋ Ǌ الذي مƬ Ǉ الدائǇ تعويǋ ǇƵ Ưذا الƱƤرƾتعوƵ ƾمǄية التحويý، ولكǑ يستح
 Ǐلƍ ǇالمديƕرƤƋالت Ɣيج ،ƇاƼالو ǅدƵو ƇاƼالو ǑƼ Ƙاƕƛƍ Ǉأǁنƕ أي ǑƼ ǚعƼ ƇاƼالوƕ ǅاƿ Ǉالمدي  

 ،ǁنƕال Ǉم ƸǄƕقة أو المƽƮيمة الƿ ýتحوي Ǉدو ýدور القرار حاƮ Ǉولك ،ǊيǄƵ ƾما استح ǑǄمح
 ǑƼ ýƤاركما يدƱƍ رƱƤ Ưعƕ ýار التحويƱƤǕاǑالت Ǉتكو  Ǉحالة التامي ǑƼ ƯتعويǄل ǚمح 

Ǆية تاميǇ القرƵ Ưند التƮدير، كƱƤر انƽƤاƯ العمǄة، ƍذ تقوǅ الدولة  ƤاƮة Ƶ ǑƼمǄƵيǌا
ƍ ǇƵلƺاƝ  Ƈ مǇ جراǋƇا، ƍلǏ جانƔ الƱƤر الناتر ǇƵ الƤسائر الذي تƮيƕǊƕتعويƯ المƮد

  .)2(ترƤيƭ اǙستيراد أو ƱƤر ƼرƯ حƭƮ كمية
ƱƤƼر Ƶدǅ التحويý يكوǇ تحƘ تƛƋير الƮعوƕاƘ اƿǙتƮادية أو اǙضƱراƕاƘ السياسية 

اƘ التǑ التǑ تƌدي ƕالƕنوƍ ǁلƵ Ǐدƿ ǅيامǌا ƕمǌمتǌا ǏǄƵ المستوǎ الدولǑ كدƿ ƴƼيمة الƽƮق
 ǑƼ Ǉمƛالƕ Ǉار يجد الدائƱƤǕا ǉذǋ ǏǄƵ Ǉالتامي ǅدƵ حالة ǑƼ Ǒالتالƕ ،اǌئǚمƵ ا احدǌرمƕي
 ƟلحاǗدي اƌد يƿو ،Ưالتعويƕ ةƕالƱوالم ƣسƽأو ال ƇاƼالوƕ Ǉة المديƕالƱمƕ ماƨǄم Ǌسƽقة نƽƮال

Ǐلƍ ƇجوǄال ǅƛ Ǉوم ƇاƼالو ǅعدƕ Ǉالمدي Ƙأو تعن ǇيƼرƱال Ǉيƕ ƻǚƤ Ǐلƍ ƇاƼالو ǏǄƵ ةǌالج 
Ǉالمدي ýأموا ǏǄƵ يذƽأو التن Ưالتعوي ǏǄƵ ýوƮحǄالعقد ل ǑƼ اǌيǄƵ ƾƽالقضائية المت.  

ǙماƵƍ ارƱƤǕاƕالت ǅدƵ حالة ǑƼ ةƮاƤقة وƕالسا Ƌ ƔوƬن Ǐلƍ محالة Ǚ ديƌا تǌيǄƵ Ǉمي
 ǏǄƵ Ɣيستوج ǅƛ Ǉوم ،Ǉمƛال ƾاستحقاƕ قةǄالمتع ƘاƵاƨالنƻراƱالتجاري العقدأ  ǉذǋ ýح Ǒالدول 

 مستوƵ ǎقود التجارǏǄƵ Ɩ المتƕعة اǕساليƵƔاƘ المتعǄقة ƕالƛمƕ ǇاƵǙتماد ǏǄƵ مƤتƻǄ النƨا
 Ǒاالدولية والتǌمǋأ ǅالتحكي  ǅالتحكيميةأما ǅالدولية المحاك .  

  
  
  

                                                 
1 - Ɩالماد ƴمر07 راجǕا Ǉم ǅƿالذكر06-96  ر ƻسال ،.  
2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،Ǒترك ǅيǋراƕƍ 83 السيد.  
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Ǐانƙالمطلب ال  
  طرق تسوية نزاعاƖ الƙمǏƺ ǅ عقود التجارƔ الدولية

ƻǚتƤاƕ الدولية Ɩقود التجارƵ ƘاƵاƨتسوية ن ƾرƱ ƻǄتƤت ،Ǌومضمون Ƴاƨالن Ɩحد 
 ƻاƮوǕا واǌيǄƵ ƾƽالمالية المت ƘاƇداǙوا Ƙقة التوريداƕاƱم ǎمد Ƈجرا Ǉا يتولد مǌمن ƯعƕالƼ

 ǅتقو Ǒالت ǎرƕالتجارية الك Ƙسساƌالم ǑƼ Ɩالعاد Ƙد جرƿنود العقد، وƕوǅراƕƎƕ العقود الدولية 
ƘƉ ية النƨاƵاƕ Ƙعيدا ǇƵ الǌيذاƘ القيمة المالية العالية ƕتضميƵ Ǉقودǋا ƬƕرƱ الǄجوƍ ƇلǏ تسو

 وذلǁ تجنƕا لما تƛيرǋا اǕنƲمة القضائية الداǄƤية ƍلǏ جانƔ تƽادي Ƭƍكالية ،)1(القضائية الوƱنية
Ƴاƨالن ǏǄƵ ƾيƕƱالت Ɣواج Ǉالعقد القانو ǑƼ التحديدƕ ǁوذل Ǉالقواني Ƴƨذا يعمد ،)2(تناǌل 

ƨن ǏǄƵ Ưاوƽوالت ƠǄƮمحاولة ال Ǐلƍ Ǉالدوليو Ǉدوƿالمتعاƍ Ǐمعنƕ Ǉمƛال Ƴا Ǉم Ƴنو Ƈجرا
 ƳاƨنǄالتسوية الودية ل)ýوǕا Ƴرƽال( Ǐلƍ ƇجوǄوال ǎرƤأ ƘاƇجراƍ اذ أيƤات ǏǄƵ ǅداƿǗا ýƕƿ ،

Ʊرƾ التسوية اǕكƛر استعماǙ وتƕƱيقا ǑƼ مجاý العقود التجارية الدولية، وǑǋ التسوية القضائية 
ديǇ، أو الǄجوƍ ƇلǏ التحكيǅ التجاري ǏǄƵ Ƴ المحاكǅ الوƱنية Ǖحد المتعاƱ ǇƵƿريƵ ƾرƯ النƨا

، )الƽرƳ الƛانǑ(الدولǑ أماǋ ǅيƘƉ دولية لǌا اƤتƮاƭ الǑƼ ýƮƽ نƨاƵاƵ Ƙقود التجارƖ الدولية
 Ǐلƍ ƇجوǄال  ýولعƔوǄأسǅمار  التحكيƛستǙا ýمجا ǑƼ يةƕجنǕا ƘركاƬال ƴجيƬت ǊانƬ Ǉم Ǉكا 

، وتعتƕر الجƨائر مǇ )3(تحكيǅ كضماǇ لƛǅǌالƚ وذلƕ ǁالǄجوƇ لǄلǄتعامý مƬ ƴركاƘ ودوý العالǅ ال
 Ǒا أو التǌرمتƕأ Ǒالدولية الت Ɩقود التجارƵ ƻǄتƤم ǑƼ ǅند التحكيƕ تجسيد ǏǄƵ ƘǄمƵ Ǒالت ýالدو

  . ƤاƮة ǑƼ الƽترƖ اƤǕيرƖأƕرمƘ مǇ الƬركاƘ الجƨائرية
üاألو Ʊرƻال  

  التسوية الودية لنزاعاƖ الƙمǏƺ ǅ عقود التجارƔ الدولية
 ƻراƱǖل Ǉيمك Ǒالت ƘاƇجراǗتيار وتحديد اƤالدولية ا Ɩقود التجارƵ ارƱƍ ǑƼ Ɩدƿالمتعا

ýوǕ ǁوذل ،ǅǌاتƵاƨتسوية ن ýاج Ǉا مǌعونƕة يتǄǋو ǅراƕǗ  ةǄمرح ǑƼ ǏǄتتج Ǒالعقد والت
 أي Ƶقد دولǑ محاولة تƽادي جميƕƍ ƴراǅلمƽاوƵ Ưند  ǏǄƵ االمƽاوضاǏǄƵ Ƙ موضوƳ العقد، ƍذ

                                                 
1 - ƕالسا ƴالمرج ،ƔرƵ ƩارƼ مةǚس ƭ ،ƾ558.  
2 - Ɩالماد ƴركة 21 راجƬ Ǉيƕ ǅرƕالعقد الم Ǉم Cevital ركةƬو Astron ǅƿر ƾحǄ02، الم.  
3 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

AUDIT Bernard, «Jurisprudence arbitrale et droit de développement », In S/dir CASSAN 
Hervé, Contrats internationaux et pays en développement, Editions ECONOMICA, Paris, 
1989, p 115.   
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ƵاƘ مýǚƤ Ǉ اǙجتǌاد ǑƼ وضƴ نƮوƭ متواƨنة ومتكامǄة تترجǅ اǕسƕاƔ المƌدية ƍلǏ النƨا
مǚƤ Ǉلǌا ƍرادƖ اƱǕراƋƕ ƻسǄوƔ واضƠ ودƿيƾ، وǑƼ سƕيý اǙستمرار ǑƼ العƿǚاƘ التجارية 

ƻراƱǖالقانونية ل ƨالمراك ǏǄƵ Ʋاƽد الدولية والحǌجǄير لƼوتو Ǉأما Ǉم ǉرƼلما تو ǁوكذل 
Ƶ ƻراƱǕا اǋسرƤد يƿ Ǒالت ƻاريƮوالمƘاƵاƨالن ýلح Ɩايرƺم ƾرƱل ǅǌƵاƕتƍ 1(ند(، ǅǌƼ 

 ƔوǄسƋƕ ستعانةǙا Ɣجان Ǐلƍ ƾيƼوالتو Ưاوƽالت ƔوǄأس ǑƼ ةǄƛالتسوية الودية مم Ǐلƍ ǇوƌجǄي
Ʊير وحساƋ ƔالƕƤرƖ وذلƕ ǑƼ ǁعƯ الحاƘǙ التǑ تستوجƔ اǙستعانة ƕƤƕراƇ كتحديد مƕالƸ الت

الوسائý الودية لƯƽ نƨاƵاƘ الƛمƼ ƩƼ ǑƼ Ǉوائدǋا التǑ تكوǇ واجƕة الدƴƼ، وǋ ǏǄƵذا اǕسا
 ǏǄƵ التوالǑƼ Ǒ المƽاوضاƘ، الƠǄƮ أو التوƼيƾ، الوساƱة وأƤيرا تتمƵýƛقود التجارƖ الدولية 

ƖرƕƤ2(ال(ǅالتحكي ýدائƕƕ اǌتسميت ǏǄƵ Ǌقƽال Ɯأدر ƘاƵاƨالن ýح ǑƼ الودية ýالوسائ ǉذǋو ،.  
Ǘوƈ :ƖاƮاوƻالمǅمƙال Ʊنزا üلح   

تعاƿدǑƼ Ɩ العقد التجاري الدولǏǄƵ Ǒ الوƼاƕ Ƈقيمة العقد Ƶند حǄوý اجǊǄ، يتƾƽ اƱǕراƻ الم
 ƿد تتعرƍ Ưلƕ ǏعƯ اǙضƱراƕاƘ اƤǕيرǋ Ɩذǉ أǙƍ Ǉوذلǁ وƾƼ الƬروƱ المدرجة ǑƼ العقد، 

 ƍلƕ ǏاƱǕراǑƼ ƻ دƴƼ الƛمǇ، وǋذا ما يدƴƼ التƤƋرƌدي ƍلƵ Ǐدǅ الدƴƼ أو  تأǇالتǑ مƬ Ǉانǌا 
، وǋ ǏǄƵذا اǕساƩ يتǅ الǄجوƍ ƇلǏ وسيǄة ودية لتسوية ǋذا ƕقǏ مǇ العقدالتوǇƵ ƻƿ تنƽيذ ما ت

Ưاوƽالت ƾريƱ ǇƵ ذاǋو Ƙوالمستجدا ƻروƲǄقا لƼجديد و Ǉالعقد م ǅيƲتن ƖادƵƎƕ ǁوذل Ƴاƨ3الن ،
وكƛيرا ما ينتǑǌ الƕ ƻǚƤيǇ اƱǕراƕ ƻمجرد التƽاوƼ ،ƯاƱǕراƱ ǇƵ ƻريƾ المƽاوضاƿ Ƙد 

ýƕ Ƈ والƕ ǏعƯ وسائý تسوية المناƵƨاƘ اƤǕرǎ كالتحكيǅ، مما يجتنƕوǇ الǄجوƍ ƇلǏ القضا
 ǅية حسǄمة لعمǌة أساسية ومǄر وسيƕتعت ƘاوضاƽالمƼ Ƙقاƽد والنǌوالج Ƙƿالو Ǉيرا مƛر كƼيو

  .)4(النƨاƵاƘ وƱƕريقة ودية

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑƼالعو ƻاƱƵ Ǉƕ Ÿد اƕƵ Ǉƕ ƠالƮ 355.  
2 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

SCHELLENBERG Wittmer, op.cit, p 04. 
3 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

ROUSSOS Alexia, « la résolution des différends », Revue lex Electronica, vol 06, n°01, 
Québec, printemps 2000, p 05,  In http://www.lex-electonica.org. 

دراسة ƛǕر الƕƱيعة القانونية الجديدƖ لǌذǉ العقود ǏǄƵ اǕحكاǅ :  محمد ƕƵد المجيد ƍسماƵيƵ ،ýقود اƺƬǕاý الدولية- 4
، انƲر ƭ ،270 ǑƼ 2000 ،، دوǇ دار نƬر، القاǋرƖ)القانوǇ المƮري، القانوǇ المقارǇ، اƵǕراƻ الدولية(الƤاƮة ǌƕا
 Ɩالماد ǁائرية 19ذلƨركة الجƬال Ǉيƕ ǅرƕالعقد الم Ǉم CEVITAL رنسيةƽركة الƬوال ASTRON ǅƿر ƾحǄ02 ، م.  
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 ǏǄƵ Ƙاوضاƽالم ƻاوتعرǌأن Ưرƺƕ ة حوارǄوسي ƳناƿǗا ýالعم Ǉم ǅǌم Ƈƨج ǑǌƼ ،
 اƱǕراƻ تجنƔ أنǌاǋمية ǋذǉ الوسيǄة ǑƼ أنƽيذ العقود الدولية، وتتجǏǄ القانونǙ Ǒستمرار ت

 ǅا يقوǌلǚƤ Ǉوم ،ǑنƱالو Ƈأو القضا ǅالتحكي Ǐلƍ ƇجوǄالƻراƱǕا Ǒالت ƻروƲة الƬƿمناƕ Ƙأد 
  مراجعة ǑƼ ƔǄƱ الدƤ ƴƼاƮة أو ǑƼ حالةالتƤƋرƍلǏ وƻƿ تنƽيذ العقد Ƶامة وسƵ Ɣƕدǅ أو 

عية أو اƿتƮادية، وذلƕ ǁتƕادý اƿǙتراحاƲ ǑƼ Ƙروƻ حسنة ƕيǇ الƛمǕ Ǉسƕاƿ Ɣد تكوƕƱ Ǉي
 Ǌوسع ǑƼ ما ǅتقديƕ ƻرƱ ýا كǋمقتضاƕ ǅذ يقوƍ ،ادلةƵجدية و Ǉتكو Ǉأ Ɣيج Ǒوالت Ǉاوضيƽالمت

 اǙستعانة ƕƤƕراƇ وتقنييǇ أƛناƻ Ƈ، كما يمكǇ لƱǖرا)1(مǇ اƿتراحاƘ لتسǌيý تنƽيذ الƱرƻ اƤǓر
 Ǉم ǁاوضة وذلƽوأالمƮالو ýجƬƕ ýادƵ ýح Ǐلƍ ýƋ Ǉم Ǉمƛال Ǉويكو ،ǇيƼرƱال Ǒيرض Ǉمƛال Ǉ

المسائý التقنية التǑ يجǏǄƵ Ɣ اƱǕراƻ اǙستعانة ƮƋƕحاƔ اƤǙتƮاƭ لحساƔ الƛمǇ مقارنة 
 ǏǄƵ رƛƌت Ǒالتقنية الت ýالمسائ Ǉم ǁير ذلƹ Ǐلƍ ƴƼة الدƕة واجǄيمة العمƿ ة أوƽǄر التكƮعناƕ

Ǉمƛال.  
جة العمǌƕ ýا مƱ Ǉرƻ الدوƽƮ ǑƼ ýاƿاتǌا الدولية ǑƼ وƿد تتعدǎ المƽاوضاƍ ƘلǏ در

 ƘياǄمƵ ǑƼ ةƮاƤ ǊƮنقاƍ أو Ǉمƛلمراجعة ال ƔوǄسǕذا اǌƕ ستعانةǙالدولية، وا Ɩار التجارƱƍ
د والتƮدير وذلǁ لسƔƕ الƨيادƿ ǑƼ Ɩيمة الضرائƔ الجمركية ǏǄƵ السƴǄ والƤدماƘ اǙستيرا

 اǕجƍ Ɩƨǌحدǎ تمƘ تحƘ رƵاية ƍذا ƤاƮة راǌƼاƱǕالمستوردƖ، ولذلǁ تكوǇ المƽاوضاƘ مƨǄمة 
  .)2( كƺرƼة التجارƖ الدولية أو جǌاƨ تسوية النƨاƵاǏǄƵ Ƙ مستوǎ المنƲمة العالمية لǄتجارƖالدولية

ǇذƍريƱ Ǒǋ ƘاوضاƽالمƼ ق Ǉيƕ ƘاƵاƨالن Ưƽة ودية لƻراƱǕا اǌانƬ Ǉوم ،Ɩدƿالمتعا Ǉأ 
وƼقا لمحضر المƽاوضاƘ مƮادǄƵ ƾيǊ مǇ (دƖ تƌدي ƍلǏ تكمǄة تنƽيذ العقد وƼقا لƬǄروƱ الجدي

ǇيƼرƱال ( ýوƕƿو Ƙاوضاƽالم Ɵحالة نجا ǑƼƻراƱǕا Ǐلƍ ýƮي Ǚ دƿ Ǉلك ،ƝنتائǄيجاد لƍ ǇƵ ýح 
ذلǁ حƽاƲا  Ʊريƾ المƽاوضاƘ وǋذا نƲرا ǙحتراƩ وتمسǁ كƱ ýرƕ ƻاƿǙتراحاƘ التƿ Ǒدمǌا و

 ǉƨومرك Ǌسمعت ǏǄƵǑذا القانونǋالدولية، و Ɩالتجار ǑƼ  ديƌما يƻراƱǕاƕ Ɯاǌانت Ǐلƍ Ɣأسالي 

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ýاضƼ ديجةƤ 55.  

- 2 ǁذل ǑƼ رƲان:  
Organisation Mondiale du Commerce, Règlement des différends (ROUMANIE – Mesures 
concernant les prix minimaux à l’importation), Affaire DS n°198, 20-10-2001, in 
www.wpo.org/french/tratop_f/disput 
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 التحكيمية الدولية أو القضاƇ الوƱنǑ أو Ƽسƣ العقد وǋو  أو رƴƼ نƨاƍ ǅǌƵلǏ المحاكǅأƤرǎودية 
   .)1(الحý اƤǕير واǕسوأ

  حü نزاعاƖ الƙمǅل الƬلƈ ƞو التوƺيق: ƙانيا
ƍǇƾاتƵ ǏǄƵ ƴالدولية تض Ɩقود التجارƵ ýمجا ǑƼ ƾيƼأو التو ƠǄƮال ǅيƲتن  ƻراƱǕا 

 Ǚ يكǑƽ اƿǙتƮار ǏǄƵ تحديد حǄوý رضائية ƍذƮياƹة نƮوǌƮا Ƭ ǑƼروƵ Ʊقدية ƕكƵ ýناية، 
 ƴوض Ǉد مƕǙ ýƕ  ǅǌاتƵاƨلنýكاƬǕا Ɵوضوƕ  Ƴاƨي نǕ ǅƨǄالم ƾيƼأو التو ƠǄƮذا الǌل

 وضƴ حǄوƵ ýديدƖ لǌذا الƺرƯ كتحديد مدƖ ، وǌƕذا الƮدد ƼاƱǕراƻ تجتǌد ǑƼ)2(حتمالǑا
ǎومد ƠǄƮال Ǒƿǚتƕ ǅيت ǊانƼ ƻراƱǕاƕ ƾيƼوالتو ƠǄƮية الƽة لكيƕالنسƕ أما ،ƻراƱǖل Ǌامƨلƍ 

ƻراƱǕا ǑƼ أƳاƨالن ƔوƬند نƵ Ǉممك Ƙƿو Ɣرƿ ƾرƱ ǇƵ ƻǚƤال Ǉالحد م Ǐلƍ ƻدǌي ǊنǕ 
ƕƍراƠǄƮ ǅ لƱǖراƻ دوǇ الǄجوƍ ƇلǏ أي ƍجراƇ، ويكوǇ الǌدƻ كذلǁ منǌما التسوية المرضية 

  .)3(لƱǄرƼيǇ معا
 المتعاƿدƍ ƖلǏ التƽاوƯ وذلǁ اƱǕراƻ الƠǄƮ والتوƼيƾ يكوƵ ǇادǄƕ ƖجوǗ ƇجراƕƇة ƕالنس

، ƍذا ما واجƘǌ تنƽيذƮ ǉعوƕاƤ Ƙارجة ǇƵ  تنƲيǅ العقدƵƍادƕƖالمناƬƿة وتƕادý اƿǙتراحاƺƕ Ƙية 
، ǌƼذا اǕسǄوƔ الودي يمر ƕمرحǄتيƍ)4( Ǉرادتǅǌ وأدƍ ƘلǏ اƤتýǚ التواǇƨ اƿǙتƮادي لǄعقد

Ǉما، أساسيتيǋ Ǚأو Ǉيƕ العقد Ǉمضموƕ ةƮاƤال ƾائƛالو ýادƕت ƻراƱǕا ƔاƕسǕا ýحو Ɩدƿالمتعا 
 Ǒالت ƻروƲوالƘعقد، أدǄادي لƮتƿǙا Ǉƨالتوا ýǚتƤا Ǐلƍ ǅƛ ƘتراحاƿǙر واƲالن Ƙاǌوج ǅتقدي 

 ýحوƖادƵƍنود العقدƕ يذƽتن  Ǉير الذيƹ ǇريƤƈ ƭاƤƬأ ƾيƼوالتو ƠǄƮال Ƈجراƍ ǅا ما يضƕالƹو ،
 ǑƼ تنƽيذ العقد، ǅƛ تƋتǑ المرحǄة الƛانية والتǑ تتمǑƼ ýƛ التƽاوƕ ƯحسǇ النية وƕنƨاǋة ساǋموا

  .)5( اتƽاƾ حوƵƍ ýادƖ تنƽيذ الƽƮقةǏوجدية ƕيǇ أƱراƻ العقد وذلǁ لǄوƮوƍ ýل
                                                 

1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  
JARROSSON (Ch), op.cit, p 09. 

2 -Ǒالتجاري الدول ǅالتحكي Ƙالد، أولياƤ ǅاƬǋ )وسǄنجǙتينية واǚالقانونية ال ǅƲالن ǑƼ يةدراسة مقارنةƕاكسونية والعر( ،
  .ƭ ،179 2004دار الƽكر الجامعǑ، اǗسكندرية، 

3 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ýيوƨƹ Ɩرادƕ 278 أمحمدǁذل ǑƼ رƲان ،:  
JARROSSON (Ch), op.cit, p 10. 

4 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ýاضƼ ديجةƤ 56.  
5 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

DE LACOLLETE Jean, Les contrats de commerce internationaux, Editions DE BOECK, 2eme 
édition, Bruxelles, 1992, p 148. 
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لƱǖراƍ ƻذا تǅ النǄƵ ƭيǑƼ Ǌ العقد وذلǁ ويعتƕر التوƼيƾ أو الƍ ƠǄƮجراƍ Ƈجƕاري 
نýƕƿ ǅǌ أي ƍجراƤƈ Ƈر لحý الƻǚƤ، وǋذا ما تǅ اƵǗماƕ ǑƼ Ǌƕ ýالتƽاوýǚƤ Ư مدƖ محددƕ Ɩي

 Ɩة التجارƼرƹ ǅعة أماƕالمت ƘاƇجراǘقا لƼذا وǋرنسية، وƽائري والƨركة الجƬال Ǉيƕ ǅرƕالعقد الم
  .)Ƽ )1يما يƭƤ الƠǄƮ أو التوƼيCCIƾالدولية 

Ǉذƍ ƠǄƮالƼ  د يكأوƿ الدولية Ɩقود التجارƵ ǑƼ Ǉمƛال Ƴاƨن ýحو ƾيƼالتو Ǉيƕ ƱقƼ Ǉو
ƻراƱة أƮاƤير وƺالƕ ستعانةǙا ǅǌل Ǉذا العقد كما يمكƍ ǏǄƵ Ǌير انƹ ،العقد ǑƼ ǊيǄƵ ƭالن ǅت 
ƻراƱǕا ǅǌينƕ ƾيƼأو التو ƠǄƮمة الǌمƕ ǅيقو ƚالƛ ƭƤƬ Ǉحالة تعيي ǑƼ Ǉمة  أǌالمƕ ýƕيق

Ǆأو س ƨاǌج Ǐلƍ تيارƤǙحالة اƍ ǅتت Ǉأو أ ،Ǌوج Ǉأحس ǏǄƵ اǌƕ ǅاوالقياǋذكر ǅة يتƱ العقد ǑƼ 
، )2( لكǋ ǑƼ Ǉذǉ الحالة يجƔ ضماƕƿ Ǉوǋ ýذǉ المǌمة وƕƍ Ƙƿراǅ العقد،ةكƺرƼة التجارƖ الدولي

وǋذا ما تǅ العمƹ ǑƼ Ǌƕ ýرƼة التجارƖ الدولية ǑƼ النƨاƳ القائƕ ǅيƬ Ǉركة رومانية مدƵية 
 ǏǄƵ ةيكيوالƬركة الƽرنسية مدǄƵ ǏƵيǌا، والǄتاǇ نƮتا ǑƼ العقد الذي محƬ ǊǄراƘǙƈ Ƈ ميكان

 ƇداƋƕ رنسيةƽركة الƬال ǅياƿ ǅدƵ Ɣƕسƕ ،Ʃاريƕƕ الدولية Ɩة التجارƼرƹ ýƕƿ Ǉم ƠǄƮال Ƈجراƍ
ƘاƽƮمواǄا لǌقتƕاƱم ǅدƵ نتيجة ƘǙǓا Ưعƕل Ǉمƛال Ǒƿاƕ ƴƼد ǇƵ اǋرƤƋوت ǚكام Ǉمƛ3(ال(.  

وتعتƕر ƹرƼة التجارƖ الدولية مǇ الجǌاƘ التǑ يتǅ الǄجوƇ اليǌا Ƶ ǑƼمǄياƘ الƠǄƮ أو 
لتوƼيǙƍ ،ƾ أǇ اǗجراƇاƘ المتƕعة أماǋ ǅذا الجǌاƼ ƨيما يƭƤ الƠǄƮ أو التوƼيƱ ƾويǄة ƕسƔƕ ا

 ýمح Ǒǋ Ǒنية التƽال ýاكƬالم ǑƼ ǇيƮتƤالم Ǉم Ǉيكونو Ǉا الذيǌضائƵوأ ،ǇجاǄال ýكيƬريقة تƱ
 ýية لمحƽƤال Ɣالعيو Ǉالنقدية أو ضما ƘاƇداǙاƕ مرǕا ƾǄذا ما تعƍ ةƮاƤالعقدية و ƘاƼǚƤال

  .التعاƿد
 كذلƵ ǁند Ʈياƹة العقود الدولية اǋǙتماƮ ǑƼ ǅياƹة الƬروƱ اƱǕراǏǄƵ ƻ وأƤيرا

 ýƽيرادالعقدية مما يكƍ قةǄد المتعƵالقوا Ưعƕ ƘاƇجراǗاƕ Ưرƺل ،Ɵنجاƍ أو ƠǄƮية الǄمƵ 
 ƱتراƬǙيد اƽالم Ǉم Ǉيكو ƚحي ǅǌينƕ ƾيƼالتوǇيةأǄمƵ Ǉية،   تكوǋوجا ƠǄƮاالǌنǕ ýستحم 

                                                 
1  - Ưاوƽالت ƾريƱ ǇƵ ƻǚƤتسوية ال ƻراƱǕا ǏǄƵ Ɣوج ،ǉيذƽالعقد أو تن Ƴموضو ýحو ƻǚƤ ƔوƬحالة ن ǑƼ 

 مǇ 19  يوما وǑƼ حالة Ƶدǅ جدوǎ المƽاوضاƘ يتǅ الǄجوƍ ƇلǏ الƠǄƮ، راجǑƼ ƴ ذلǁ الماد30ƖوذلýǚƤ ǁ مدƿ Ɩدرǋا 
  .02 ، مǄحƾ رƵCevital, Astron ǅƿقد 

2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑǄƵ 193 جواد محمد.  
3 -ƴالقضية راج ýيƮƽت ǑƼ  : ƴالمرج ،ýوǕا Ƈƨالج ،Ǒالتجاري الدول ǅة التحكيƮمن ،Ǉالدي ǅǄƵ ýيƵسماƍ Ǉالدي Ǒمح

 ƭ ،ƾƕ168السا.  
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 ǙوǄضحƼأý ماǄƵ اǌأن ýتحم Ǚ يƋƕ Ǉم ýحا ýحواǕة اƽƮامية الƨلǗذ، اƍ ƻرƱ ýلك ƾيح 
 ǅالمقد ƠǄƮال ƯرƵ ƯƼرǊليƍ ǊƕǄƱ ýحم ýاج Ǉم ǅالقضائية أما ƘƉيǌ1(التحكيمية ال(.  

 ƣتاريƕ Ɩالمتحد ǅمǖالجمعية العامة ل ƘƵر 9ولقد دƕ1980 ديسم Ɯاǌانت Ǐلƍ يةƮتو ǑƼ 
 الوسائý يد اƵǙماý التجارية الدولية وتƽضيƕ ǇƵ ǊǄاǑƿأسǄوƔ الƠǄƮ أو التوƼيƮ ǏǄƵ ƾع

لمǑ الƤاƮة Ưƽƕ النƨاƵاƘ، كما أǇ الƠǄƮ أو التوƼيƾ تƿƍ ǅرارǅǋ والعمǅǌƕ ý مýƕƿ Ǉ الƕنǁ العا
 وذلǑƼ ǁ اǙتƽاƿية المتعǄقة Ưƽƕ النƨاƵاƘ المتعǄقة ƕاǙستƛماراƕ ƘيBIRD( Ǉ(لǘنƬاƇ والتعمير

  .)Ƶ)2ايا الدوýالدوý ور
ƙالƙا :ǅمƙال Ɩنزاعا üح Ǐƺ الوساطة  

تعتƕر الوساƱة مǇ الوسائý الودية لحý النƨاƵاƘ التǑ تنƬا Ƶ ǇƵنƮر الƛمǇ أو العناƮر 
 ƾيƼأو التو ƠǄƮال ƔوǄأس Ǐلƍ ǅوǌƽالم ƚحي Ǉم Ɣتقتر Ǒǋالدولية، و Ɩقود التجارƵ ǑƼ ǎرƤǕا

Ʊالوسا ƻتعري Ɣوج ǁذل ýƕƿ Ǉلك ،Ʊالنقا Ưعƕ ǑƼ ǊنƵ ƻǄتƤا تǌأن Ǚƍ ýا لحǋية سيرƽة وكي
Ǒالعقد الدول ƻراƱأ Ǉيƕ Ƴاƨالن.  

 ƖدƵلمسا ƚالƛ ƻرƱ Ǐلƍ ƇجوǄال Ǒǋ ةƱالوساƻراƱǕنود العقد اƕ ýة حوƵƨالمتنا 
 Ǒالةالتجاري الدولƨǗ  ǅǌƕيجن ƾاƽات Ǐلƍ ýوƮوالو ǅǋاƽالت Ƈذا ما سوƍ Ƙقاƽوالن Ƙƿالو Ǉيرا مƛك

Ƴاƨالن ýالقضائية لح ýالوسائ Ǐلƍ 3(لجئوا(ƽƼ ، ǑƼ Ƈسوا Ǉمƛال ýحو ƻǚƤ حالة وجود Ǒ
 ƻراƱǖل ƨد جاƿالتعا ýمح ǑƼ ƔيƵ وجود Ɣƕلس ǊƮنقاƍ ئيا أوƨيا أو جǄك ǊعƼد ǅدƵ أو Ǌمراجعت
اǙستعانة Ʊƕرƛ ƻالƚ مǇ الƺير يتوسƕ Ʊينǅǌ لحý الƻǚƤ، وذلƕ ǁتقريƔ وجǌاƘ النƲر 

ƳاƨنǄل ýح Ɵتراƿوا ƘتراحاƿǙا)4(وا ǅاƲن Ƈورا Ǉم Ɩكرƽال Ǉوا ، Ǉتمكي ǑƼ Ǉة تكمƱلوسا
ƻراƱǕا ƔƬتن Ǒالت ƘǚكƬالم ýح Ǐلƍ ƻدǌريقة تƱƕ Ưعƕال ǅǌعضƕ Ǐلƍ ƚالحدي Ǉالة مƨƍو 

 ǊǄيǄقا لتحƼو ƴƼالد Ɣواج Ǉمƛة والǄǌوتحديد الم ǅǌينƕ Ƙارƛ Ǒالت Ʊالنقا ýحو ǅǌƽال Ƈسو
  .)5( أو القاضǑ الذي ينƲر ǑƼ النƨاƳلƱǖراƻالموضوǑƵ ويترǁ التنƽيذ 

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ýيƵسماƍ د المجيدƕƵ 270 محمد.  
2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǅاǌد الƵسا Ǉƕ 194.  
3 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ýيƵسماƍ د المجيدƕƵ 268 محمد.  
4 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

DE LACOLLETTE Jean, op.cit, p 147. 
5 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

= 
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ساƱة ƕالعديد مǇ الƮƤائƭ التǑ يمكǇ لƱǖراƻ اǙستعانة ǌƕا ƤاƮة Ƶندما تتميƨ الو
ƕ مرǕا ƾǄي اليتعƋƕ Ʃالمسا Ǉدو ƻراƱǕا Ǉيƕ ǅذ تقوƍ ،المالية Ƹالƕا المǌǄمح Ǉيكو Ǒالت ƘاƵاƨن

  :ƍجراƇ مǇ اǗجراƇاƘ القضائية المتƤذƖ لǑƼ ýƮƽǄ النƨاƳ، كما أنǌا
 ƕعيǇ اƵǙتƕار سمعة أƤذا تسوية الƻǚƤ اƇأƛن تكƿ ýƽدرا مǇ الƮƤوƮية والسرية -1
ƻراƱǕر ضمانا اƕالسرية تعتƼ ،الدولية Ɩالتجار ǑƼ ةƵƨالمتنا ƻراƱǖذ، لƍ ǏǄƵ ýيعم Ʊالوسي 

حƲƽ السرية وƵدǅ تسرƔ كý ما يتعƕ ƾǄالمناƵƨة، وǋذا ƼضǇƵ ǚ حيادǉ التاǅ وتƤويǊǄ سƱǄة 
ƻراƱǕا Ǉم Ƴاƨتسوية الن.  

2-ƻراƱǖة لƱر الوساƼد  توǌوالج Ƙقاƽركأ النƛ ولةǄحالة أي ǑƼ اǌونƼرƮد يƿ Ǒالت Ǉم 
 ǇمƛǄرا لما لƲنية نƽة الƼالمعر ýقود نقƵ الدولية أو ýاƺƬǕقود اƵ ǑƼ سيما Ǚ ،Ƈالقضا Ǐلƍ Ƴاƨالن

ǉية تحديدǄمƵ ǑƼ Ƙوتعقيدا ƘǙكاƬƍ Ǉم ،ƕالقيمة النقدية الك Ǐلƍ رƲالنƕ ǁوكذل Ǉتكو Ǒالت Ɩير
  .ǌƿا أو التƤƋر ǑƼ دƼعǌا مƴ التعويǏǄƵ Ư التƤƋرمحý المناƵƨة Ǚستحقا

  يمكنǅǌ الǄجوƇ اليǌا أو النǄƵ ƭيǌا ǑƼ العقدƍذ، لƱǖراƻ اƤتياري أسǄوƔساƱة  الو-3
 ƻراƱǖمة لƨǄير مƹ Ʊا الوسيǋذƤيت Ǒالت ƘالقراراƼ ،Ƈالقضا Ǐلƍ ƇجوǄال Ǉولة دوǄحيǄل

  .)1(المتناƵƨة
 ƔاƕسǕا ƨراƕƍ ǏǄƵ دƵتسا Ǉذƍ ةƱالوساƼ Ǉمƛال ǏǄƵ ةƵƨالمنا Ǐلƍ Ƙأد Ǒالت ƖرƬاƕالم
 ǅوكما ت ،ƻراƱǖادلة لƵودية و ýوǄيجاد حƍأو و ƠǄƮال Ǉم Ɣة تقترƱالوسا Ǉأ ǉǚƵأ ǉذكر

Ʊالنقا Ưعƕ ǑƼ ƾيƼ2(التو( ƻراƱǖل Ǒامƨلƍ Ʃة ليƱو الوسا ƠǄƮرار الƿ Ǉأ Ǉكو Ǒǋ ،
اوǇ والتƽاƕ ǅǋيǇ اƱǕراƻ المتناƵƨة، كما أǇ سير الوساƱة والƠǄƮ يكوƼ Ǉيǌا نوƳ مǇ التع

المتناƵƨة لحý النƨاƳ، وǋذا ما يميǋƨا ǇƵ القرار الƮادر مǇ المحاكǅ التحكيمية الذي لƽƮ Ǌة 
 ƜارƤ ƚالƛ ƭƤƬ Ɣيستوج Ǚ ƾيƼأو التو ƠǄƮال Ǉأ ƚحي Ǉم ǇاƽǄتƤينما يƕ ،اميةƨلǗا

                                                                                                                                                        
=  

GLAVINIS Panayotis, op.cit, p 172. 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ýيƵسماƍ د المجيدƕƵ 269 محمد.  
2 - ǑƼ رƲان ǁذل:  

ROUSSOS Alexia, op.cit, p06. 
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اǙستعانة ƺƕير اƱǕراƻ المتناƵƨة كوǇ الƠǄƮ يتƕ ǅينƼ ǅǌقƱ، أما الوساƱة تستوجƔ حضور و
ǊضƼأو ر Ǌولƕƿ ƻراƱǖير ولƤǕا ǑƼ راراƿ درƮي Ǉأ Ǌول ǇيƵƨ1(المتنا(.  

 اƱǕراǑƼ ƻ العقد ǏǄƵ الǄجوƍ ƇلǏ الوساƱة لحý النƨاƍ Ƴجراƍ Ƈلƨامýƕƿ Ǒ تƽاƾاويعتƕر 
 ƯرƵ الذي ǅالمحك ǏǄƵ الحالة ǉذǋ ǑƼو ،ǚƛم ǅة كالتحكيƱير الوساƹ ةǄأي وسي Ǐلƍ ƇجوǄال

 Ƴاƨالن ǊيǄƵ ǑƼ ýƛوالمتم ǑولǕا ƇجراǗار اƕتƵǙا Ǉعيƕ ذاƤأ ǁوذل ǊƮاƮتƤا ǅعدƕ يقر Ǉأ
 Ƙاǌج ǏǄƵ ǅǌƵاƨن ƯرƵ ƻراƱǖل ƨجا Ƴاƨالن ýا لحǋجدوا ǅدƵ حالة ǑƼة، وƱالوسا

ǎرƤرا،)2(أǗا ǇاƱǄدأ سƕمƕ ǚمƵو ƻراƱǕا ƖرادǗ ذا احتراماǋيما  وƼ العقود الدولية، أما ǑƼ Ɩد
 العمǄية اǕموروذلƕ ǁتƕياǇ  تعتمد ǏǄƵ اǙتƽاƕ ƾيǇ اƱǕراƻ والوسيƱ،يƭƤ سير الوساƱة ƎƼنǌا 

لسير ƵمǄية الوساƱة كالتاريƣ والوƘƿ والمكاǇ والتعريƕ ƻالƭƤƬ الوسيƱ الذي يقوƕ ǅالعمǄية 
 Ǉياƕا، وتǌƽتحديد تكالي Ɣجان ǏلƍارƱǗة اƱية الوساǄمƵ ǅالذي يحك Ǒالقانون Ǉكالقانو Ɣواج 

ƾاƽتǙا ǏǄƵ ƾيƕƱوالت  ýةالقانونيالمسائƻǚƤال ýية محǄو الذي يحدد  العمǋ ƾاƽتǙذا اǋ ýولع ،
كý الجوانƔ العمǄية ƤاƮة ƍذا تعƾǄ اǕمر ƕتƽƤيƯ الƛمǇ وƍنقاǊƮ لعدǚƮ ǅحية المحý أو 
تضررǉ مǇ جراƇ الƲروƻ، والجدير ƕالذكر أǇ السرية  ǋ ǑƼذǉ الحالة واجƕة واǇ يتعǌد 

 Ǉأ ƾاƽتǙحالة ا ǑƼ ƻراƱǕاǇالسرية والكتما Ǉار مƱƍ ǑƼ اǌاتƇجراƍة وƱوا الوساƲƽ3(يح(.  
 ǅل Ʊالوسي Ǉدرجة أ Ǐلƍ ƻراƱǕا Ǉيƕ ديةƿة التعاƿǚور العǋحالة تد ǑƼ ارƱǗا Ʃƽن ǑƼو 
يƍ ýƮلǏ حƵ ýادƕ ýيǇ اƱǕراƤ ƻاƮة Ƶندما يتعƾǄ اǕمر ƕنƨاƼ ƳنǑ وتقنǌƼ ،Ǒنا اǕمر 

  .ý النƨاƳ وǑǋ اƵǙتماد ǏǄƵ الƕƤرƖيستدǑƵ الǄجوƍ ƇلǏ وسيǄة أكƛر Ƽعالية لح
  حü نزاƱ الƙمǏƺǅ الƢبرƔ : رابعا

 ǇيمكƻراƱǖل ǑƼ Ɩدƿار المتعاƱƍ تيار وتحديدƤالدولية ا Ɩقود التجارƵ ƘاƇجراǗا Ǒالت 
 ƍيجاد حý لمناƵƨاتǅǌ، وƤاƮة Ƶندما يتعƾǄ اǕمر ƕاǕداƇ النقدي أو المقاýƕ  أجý مǇيتƕعونǌا

 ǅǚاست Ƈجرا ƴƼالد Ɣواج ،Ǉمƛال ƘاƵاƨن ýة لحǄنية كوسيƽال ƖرƕƤاذ الƤات Ǉذ يمكƍ ،دƿالتعا ýمح

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

JARROSSON (Ch), op.cit, p 11. 
2 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

SCHELLENBERG Wittmer, op.cit, p 03. 
3 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ýيƵسماƍ د المجيدƕƵ 269 محمد.  
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 المتعاƿديǇ الدولييǇ وƤاƮة ǑƼ مجاƵ ýقود نقƍ ýليǌا ƋوǑǋ مƕƿ Ǉيý الوسائý الودية التǑ يǄج
  .)1(المعرƼة الƽنية وƵقود ƍنƬاƇ المجمعاƘ الƮناƵية

ƘاƵƨالمنا ýح ýمجا ǑƼ ةƛالمستحد ýالوسائ Ǉم ƖرƕƤر الƕوتعت Ɣƕوالس ǑساسǕالذي ا 
 الƽنǑ والتقنǑ المتƨايد لǄعمǄياƘ التǑ تتƱƍ ǑƼ ǅار يƕرر الǄجوƍ Ƈلǋ Ǐذǉ الوسيǄة، ǋو التعقيد

، وƤاƮة ƍذا تعƾǄ اǕمر ƕنƨاƵاƘ تحديد ƿيمة وتكƽǄة اƵǕماý والتوريداƘ ومǇ )2(التجارƖ الدولية
 ǑƼ العقد الدولƍ ǑلǏ اƱǕراƻا ، لǌذا يǄج)ǅƛ)3 تحديد الƛمǇ وƼقا لمعƱياƘ موضوƵية محاسƕية

ǅ تقدير ومعرƼة  تسمƠ لƍǌذوسيǄة الƕƤرƖ نƲرا لتعقيد العمǄياƘ تقوǄƵ ǅيǌا العƿǚاƘ التعاƿدية، 
 ،Ɵالنجا ƭرƼ تقدير ƴم ǅǌƼǚƤل Ǒالحقيق Ɣƕالس ǏǄƵ ةƕجاǗا ǊانƬ Ǉير مƕƤƕ ستعانةǙا Ǉكما أ

  .ƱƵƍاƇ لǌا حǄوǙالعديد مǇ اƬǗكاƘǙ التǑ يƛيرǋا ƤاƮة تنƽيذ العقد و
 ƻراƱǕا ƾƽات Ǉƍ Ɣيستوج Ǚ ناǌƼ ،Ƴاƨالن ƯƼ ǑƼ ƖرƕƤية الǄمƵ ية سيرƽة لكيƕالنسƕ أما
 ýاƮتǙاƕ ǁوذل ǅǌرادتƍ Ưمحƕ ǁذل ǅيت Ǉأو أ Ǒدول ƨاǌمة أو جƲر منƕƵ يرƕƤ Ǐلƍ ƇجوǄال ǏǄƵ

ƻير معروƕƤƕ رƬاƕالمƳاƨالن Ưƽل ǇيƼرƱال ǊيǄƵ ƾƽيت Ǒالدول ǎالمستو ǏǄƵ )4(اƕ ، Ǒلتال
ƨاǌج Ǉم ƔǄƱحالة ال ǑƼ يرƕƤال ƾريƱ ǇƵ التسوية الوديةƼǇالدولية-  معي Ɩة التجارƼرƺك- 

 Ǉتعييƕ ƻراƱǖل ǁكذل Ơتسم Ǒǋوميسور، و ƴسري ýكƬƕ ǁوذل ƇراƕƤال Ǉتعيي ƘاƇجراǗ ƴضƤت
 ƨاǌمة أو الجƲالمن ýƕƿ Ǉم ǅǌتعيين ǅيت Ǉأ Ʃأو العك ،ǁذل ǏǄƵ قواƽذا اتƍ ƖرƬاƕم ǅǌرائƕƤ

  .)5( مǇ نƲاǅ الƕƤرƖ الƽنية لƺرƼة التجارƖ الدوليةǑ04، وǋذا ما نǄƵ ƘƮيǊ المادƖ الدول
ǙاƼمحالة ستعانة Ǚ ديƌسي Ǉمƛال Ƴاƨن Ưƽير لƕƤƕ  ǑǄعƽوال Ǒعƿالوا ƚحƕمحاولة ال Ǐلƍ

 ǊيƼ ƨدر الذي يرتكƮتحديد الم Ǐلƍ ةƼضاǗاƕ ،Ǉمƛالƕ قةǄالمتع ƴائƿالو Ưعƕل Ǒنƽالتقدير ال ǇƵ
 يكوǇ ذلǁ اǕمر كاƼيا ǑƼ حد ذاتǊ لǑƼ ýƮƽǄ النƨاƳ وǙ تعرƕ Ưعد ذلǁ المسالة العيƔ، وƿد

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالد، المرجƤ ǅاƬǋ 95.  
2 -ƕالسا ƴالمرج ،ƖيرƮوجمعة سعدي نƕ  ƭ ،ƾ388.  
3 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

SCHELLENBERG Wittmer, op.cit, p 04. 
4 - ،Ɩƨحداد حم  " ǅالتحكي ƾاƽات)Ǒالتجاري الدول ǅالتحكي ǑƼ" ƨمرك ،Ǒالتجاري الدول ǅالتحكي Ɩمقدمة لندو ýمƵ ةƿور ،

    Law &لقانوǇ والتحكيǅ القاǋرƖ اǄƿǗيمǑ لǄتحكيǅ التجاري الدولǑ والمعǌد الدولǑ لتوحيد القانوǇ الƤاƭ، مركƨ ا

Arbitration Center ǑƼ ، .jo.com.lac.www  ،Ɩرǋ2000- 01-28، القا ƭ ،14 .  
5 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑǄƵ 194 جواد محمدǁذل ǑƼو ،:  

SCHELLENBERG Wittmer, op.cit, p 04. 
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 ƴالدولية راج Ɩقود التجارƵ ƘاƵƨمنا ǑƼ يرƕƤالƕ ستعانةǙا Ɣƕس Ǉما يكو ƖادƵو ،Ƈالقضا ǏǄƵ
 ƴƼذا ما يدǋالعقد، و ǑƼ Ɩالمحدد ƘاƽƮمواǄا لǌقتƕاƱم ǅدƵ د أوƿالتعا ýمح ǑƼ يةƽƤ ƔيوƵ Ǐلƍ

Ǐلƍ تريƬير المƕƤالƕ ستعانةǙاƕ ǁوذل ƘاƽƮالموا ǉذǌعا لƕت Ǌأو مراجعت Ǉمƛال ƭنقاƍ ƔǄƱ 
 وƵ ǑƼقد المعرƼة الƽنية ،)1( والمواƽƮاƔƘلتحديد ƿيمة محý التعاƿد وƛمنǊ اƵتمادا ǏǄƵ تǁǄ العيو

مƿ ǚƛد يعود سƔƕ النƨاƍ ƳلǏ اǙستƤداǅ السيƐ لƘǙǔ أو Ƶدǅ تƺƬيý التجǌيƨاƘ، لذلǁ يƕدو 
Ǉواضحا أ Ɣƕس ǇƵ ƻƬالك Ǌذ يمكنƍ ،Ƙولياƌلتحديد المس ǅالمحاك Ǉم Ɩدرƿ رƛير أكƕƤال Ǉيكو 

  .)2(العيƔ ويحدد ما ƍذا كاǇ راجƍ ƴلǏ سوƇ اǙستƤداǅ أو ƍلƵ ǏيǑƽƤ Ɣ أو ƍلǏ سوƇ الƮيانة
 ƍلƨامية التقارير التǑ يعدǋا الƕƤير ƕعد تƽحǕ ǊƮسƕاƔ النƨاƼ  ǑǌƼ ،Ƴيما يƭƤ مدǎأما

Ʋحǚوم Ƈراƈ مجرد Ƈداƕƍ ǑƼ ƱقƼ دد تتحددƮذا الǋ ǑƼ يرƕƤة الƽيƲوƼ ،نيةƼتقنية و Ƙا
 يقوǅ المǚحƲاƘ وǋذا ǑƼ حالة تعييǇ الƕƤير مǋ Ǉيئة ƿضائية أو جǌاƨ تحكيمƼ ،Ǒالتقرير الذي

 واǙستدƼ ýǙقƱ وǙ يǅƨǄ المحكǅ أو القاضǑ اƤǕذ Ǌƕ، وǋذا يميǊƕ ƨ الƕƤير ǏǄƵ سƕيý المǚحƲة
، ƼسƱǄة الƕƤير تنحƮر )3(كيǅ الذي يǑƼ ýƮƽ النƨاƕ Ƴقرار مǅƨǄ لƱǖراǋƻذǉ الوسيǄة ǇƵ التح

 الƺموƯ الذي يكتنƻ وƨƍالة اƱǕراƻ التوƮياƘ وتنوير Ʈƍدار ǏǄƵ مجرد اƱǗارǋ ǑƼذا 
  .المƬكǄة الƽنية

ƹير انǋ Ǌناǁ حالة أيǇ تكوǇ لǄتقارير التǑ يعدǋا الƕƤير ƽƮة اǗلƨامية ويتǏǄƵ ǅ أساسǌا 
ƨاƳ، وǋذا Ƶندما يكوǇ الƕƤير معيƔǄƱƕ Ǉ مǇ اƱǕراƻ المتناƵƨة ƕعد المواƼقة الǑƼ ýƮƽ الن

 ǑƼ ýƮƽال ýاج Ǉم ƘذƤات Ǒالت ƘاƇجراǗا ǇƵ ýƨالعقد والتنا ǑƼ ǊيǄƵ ƭوالن ǊيǄƵ ريحةƮال
، Ƽمǌمة الƕƤير ǋ ǑƼذǉ الحالة تتحوƍ ýلǏ مǌمة )4(النƨاƳ أماǅ القضاƇ أو المحاكǅ التحكيمية

 ǅƛ Ǉتحكيمية، وم ƖرǌƮالمن ǅǌرادتƍعقد وǄير احتراما لƕƤال Ǌليƍ ýƮيذ ما توƽتن ƻراƱǕا ǅƨتǄي
ǊيƼ)5(.  

                                                 
ƿد، ƍلǏ جانƔ تقدير ƿيمة الضماناƘ  وǑƼ كيƽية تدýƤ الƕƤير واǙستعانة Ǌƕ لتحديد مدǎ مƱاƕقة مواƽƮاƘ محý التعا-  1

  :ƕالدينار التونسǑ كمقاýƕ لǄقيمة لƽǄرنǁ الƽرنسƍ ،ǑلǏ جانƔ تقدير القيمة النقدية لعمǄياƘ الƮيانة، راجƴ مضموǇ القضية
CCI, Affaire n° 7388, du 10-02-1993, JDI n°04, Paris, 2000, pp 1107-1119. 

2 -ƾƕالسا ƴالمرج ،ƖيرƮوجمعة سعدي نƕ  ƭ ،389.  
3 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

DE LACOLLETTE Jean, op.cit, p 147. 
4 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƖيرƮوجمعة سعدي نƕ 389.  
5  - ýوتحا ،Ǌأو مراجعت Ǉمƛال ƭنقاƍ تريƬالم ƔǄƱا، ويǌة أو كميتƵضاƕية الƵنو ýحو Ƴاƨالن Ǉيكو Ǉأ ǁذل ýاƛوم 

ƼيƮدر الƕƤير رأيƕ ǊاǇ الƕضاƵة مƱاƕقة لǄمواƽƮاƘ ويǏǄƵ ǅƨǄ الƕƤير لƽحǌƮا وƮƍدار القرار المناسƋƬƕ Ɣنǌا، 
= 
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ǇذƍƬƕ ǅما تقد ýǚƤ Ǉو م Ƌ Ɩقود التجارƵ ǑƼ Ǉمƛال ƘاƵاƨن ýالودية لح ýالوسائ Ǉ
 المتعاƿدƤ ƖاƮة مǇ الناحية العمǄية، وذلǁ لƱǖراƻ كƕيرƕ Ɩالنسƕة أǋميةالدولية، يتƕيƕ ǇاǇ لǌا 

Ǐلƍ رƲالنƕǅǌيǄƵ تعود Ǒعة التƽا المنǌيقƕƱت Ƈجرا Ǉم ، Ƙقاƽد والنǌير الجƼناحية تو Ǉة مƮاƤ 
 ƾرƱا الǌƕتستوج ǑالتǎرƤǕير اƹ ،ƘاƵاƨالن ýلح Ǉة أƽƮƕ اǌيقƕƱت ǅيت ƻسو ýالوسائ ǉذǋ 

 مراكƨ متƮƮƤة ƍنƬاƇ ما تƍ ǅذا ،Ƶامة وǏǄƵ نحو واسƴ وƬامǑƼ ý مجاƵ ýقود التجارƖ الدولية
 ƿوائƵƎƕ ǅداد  تقوƍǅذ سيƾ لعمǄياƘ المƽاوضاƘ والتوƼيƾ و الوساƱة والƕƤرƖ الƽنية، ƕالتنتقوǅلǌا 

ƇسماƋƕǇقيƼوالمو ƇاƱالدولية الوس Ɩالتجار ƘاƵƨمنا ýمجا ǑƼ ƖرƕƤ1( ذوي ال( Ǐلƍ ةƼضاǗاƕ ،
 ǅƛ Ǉاية التسوية الودية ومǌن ǑƼ اǌالي ýƮالتو ǅيت Ǒوالتقارير الت Ƙار القراراƕتƵǙا Ǉعيƕ ذƤǕا

 الدولية تƽضý الǄجوƍ ƇلǏ الوسائý الودية لǑƼ ýƮƽǄ نƨاƵاتǌا وذلƘ ǁنƽيذǋا، واƔǄƹ الƬركات
 ،Ɩالمية جديدƵ ƘقاƽƮ ǏǄƵ ýوƮالح Ǒالتالƕ ،الدولية ƾالسو ǑƼ اǌا وسمعتǋƨمرك ǏǄƵ اƲاƽح
 Ɣالمناس ýالح Ǐلƍ واǄƮيتو ǅول ƻراƱǕا Ǉيƕ ƻǚƤتد الƬذا اƍ ƘǙالحا ƴجمي ǑƼو Ǌير انƹ

لودية، ƼاǕمر يتǅ الƼ ýƮƽيƕ ǊالǄجوƍ ƇلǏ الوسائý القضائية سواƇ أماǅ الǌيƘƉ القضائية ƕالƱرƾ ا
أو الǄجوƍ  ƇلǏ محاكǅ التحكيǅ لدǎ أجƖƨǌ دولية مƤتƮة ǑƼ مجاý ) المحاكǅ الوƱنية(الداǄƤية
ǅالتحكي.  

Ǐانƙال Ʊرƻال  
  التسوية القƮاƏية لنزاعاƖ الƙمǏƺ ǅ عقود التجارƔ الدولية

ƇجوǄال ýكƬي Ƈالقضا Ǐلƍ جأǄي Ǒالت ýحد الوسائƋ اǌليƍ ƻراƱأ ýƮƽǄل Ǒالعقد التجاري الدول 
، حيƚ تقǄيديا يترǁ اǕمر لرجاý القانوǇ القياǌƕ ǅذǉ المǌمة، وǑƼ ǑƼ النƨاƽƮƕ Ƴة نǌائية وƕاتة

                                                                                                                                                        
=  

المƬتري ƕدƛ ƴƼمنǌا كامǚ، أو أǇ الƕضاƵة ناƮƿة ǑƼ الكمية المǄƱوƕة أو ƹير مƱاƕقة لǄمواƽƮاƘ العقدية، وƋƕمر 
ƛاǗ Ƙƕنقاƭ الƛمǇ وƍرجاƳ نƻƮ ما دƴƼ منǊ لǄمƬتري، ƍرجاƼ Ƴرƾ الƛمǇ، وƿضƘ المحكمة التحكيمية انƍ ،Ǌذا كاǇ ال

مǇ اǙتƽاƾ المƕرƕ ǅيǇ الƱرƼيǇ أǇ كý منǌما يتناǇƵ ýƨ اǗجراƇاƘ التǑ اتƤذǋا ýƕĉƿ اƤǓر وتسوية الƕ ƻǚƤينǌما ƕعيدا 
 Ʃولي ،ǇيƼرƱǄل ǅƨǄير مƕƤتقرير ال Ǉيكو Ǉر واƤǓا ǉاتجا ƻرƱ ýك ƾحقو ƘاƕƛǗ ƇراƕƤاحد ال Ǉوتعيي ،Ƈالقضا ǇƵ

 أو الǄجوƍ ƇلǏ القضاƕ Ƈعد انتǌاƇ الƕƤير مǇ تقريرƼ ،ǉانǊ مƽاد ذلǁ أǇ المǌمة لǌما الحǑƼ ƾ اƵǙتراǋ ǏǄƵ Ưذا التقرير
 Ǉير، ويكوƕƤ ǊنƋƕ ǇاƼرƱال ǊƽƮر محكما ولو وƕيعت ǅƛ Ǉوم ،ǇيƼرƱال Ǉيƕ Ƴاƨالن ǅحس Ǒǋ يرƕƤال ƾاتƵ ǏǄƵ ƖقاǄالم

 Ǌمع ƨيجو Ǚ ماƕ ،ǊيƼ Ǒالمقض Ɩوƿ ƨيحو ǅالتحكي ǅو حكǋ يرƕƤال ǉدƵالتقرير الذي أ Ƙذا ƟرƱ Ɩمعاود ǅوƮƤال Ǉم
 ǅƿضية رƿ ،Ɣƕالس Ƙجديد ولذا Ǉم Ƴاƨ2003-799النƣتاريƕ 06-05-2003ǁذل ǑƼ ƴراج ، : ƴالمرج ،Ɩƨحداد حم

 ƭ ،ƾƕ17السا.  
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ýيƵسماƍ د المجيدƕƵ 286 محمد.  
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 Ǉم ƻرƱ ýك ýƕƿ Ǉالنية م Ǉحسƕ عقدǄيذ العقد لƽلتن Ǉضما ǁذلƻراƱالعقدأ - ǅالقيا ƇداƋƕ  Ǉمƛال 
 ǑƼƈǊقة جالǄالمتع Ƙراماƺال ƴƼد Ǉا مƼوƤ يرƤƋالتƕǚƛجيد -  م ýكƬƕ العقدية ƱروƬال ƾوتحقي

 ǑƼ اǙلتƨاماƘ التعاƿدية Ƶامة ƱýǚƤƍالما ǋناƿ ǁدرƖ توجيǊ العقوƕة مýƕƿ Ǉ القضاƇ لكý حالة 
Ǚيذ واƽالتن ǅدƵ يذ أوƽالتن Ƈة أو سوƮاƤ ةƽƮƕ Ǉمƛالƕ ƇاƼوالو ǁذل ǇƵ ƳمتناǚƮأ ،ƻراƱǕاƼ 

Ƽ ضائيةƿ محكمة Ǐلƍ ƇجوǄال Ǉيƕ يارƤال ǅǌل Ǒالعقد التجاري الدول Ǒ ند أوƵمحكمة تحكيمية، و
 يقوǅ أساسا ǋ  ǏǄƵذا اƤǙتيارأǇ مǇ نوƳ مǇ التحكيǅ ولعƋƕ ýكƛراƤتيار التحكيǅ لǅǌ اǙستعانة 

ضاƇ المƨايا التǑ يوƼرǋا نوƤƈ ǇƵ Ƴر، لذا سيتǅ التƱرƍ ƾلǏ التسوية القضائية ǏǄƵ مستوǎ الق
  .الوƱنǅƛ Ǒ التسوية ǏǄƵ مستوǎ المحاكǅ التحكيمية

Ǘوƈ :تسويةǏلƢالدا ƅاƮمام القƈ Ɩالنزاعا    
 Ǉديƿالمتعا Ɩرادƍ Ǌد تتجƿ العقد التجاري ǑƼ Ǉمƛر الƮنƵ ýحو Ƴاƨن ƔوƬحالة ن ǑƼ

 ǅالمحاك Ǐلƍ ƇجوǄال ƖكرƼ ƯƼر Ǐلƍ ةǄالمحتم ƘاƵƨالمنا ýح ƾرƱ تيارƤاƕ  ǅǌيامƿ ندƵ Ǒالدول
Ʊنية لǑƼ ýƮƽǄ النƨاƳ، والسǑƼ Ɣƕ استƕعاد القضاƇ الوƱنǑ لǑƼ ýƮƽǄ النƨاǋ Ƴو التƤوƻ الو

 Le chauvinisme juridique )1( المتعاƿديǕǇحديسيƱر ǏǄƵ القضاƇ الوƱنǑ مǇ التعƔƮ الذي ƿد 

ويتجǋ ǏǄذا اǕمر ƤاƮة Ƶند ƵƍماƼ ýكرƖ السيادƖ أو الجنسية Ǖحد اƱǕراƻ المتعاƿدǑƼ Ɩ العقد 
دولǑ وƤاƮة ƍذا كانƘ الدولة Ǒǋ الƱرǑƼ ƻ العقد التجاري الدولƼ ،ǑيƮعǋ ǑƼ Ɣذǉ الحالة ال

 أǇ يǏƕƋ، ولǌذا ƼاǇ كý متعاƿد )2(رƴƼ دƵوƿ ǎضائية ضدǋا ǏǄƵ اƵتƕار أنǌا تحتƕ ƝالحƮانة
 ƻرƱǄل ǑنƱالو Ƈالقضا Ǐلƍ ƘاƵƨالمنا ƴضƤريƤǓوتجدر ا ،ƖارƬǗا Ǐلƍ Ǉقة أǄالمتع ƱروƬال 

 Ƶقود التجارƖ الدولية والتǙ Ǒ  المƽاوضاƵ Ƙند ƮياƹةǑƼ تحتý مكانة ǋامة مناƵƨاƘالƕتسوية 
  .تقƋƬ ýنا ƕ ǇƵاǑƿ الƕنود اƤǕرǎ المكونة لǄعقد

يعتƕر الǄجوƍ ƇلǏ القضاƇ لحý مناƵƨاƘ الƛمƵ ǑƼ Ǉقود التجارƖ الدولية مǇ الƱرƾ المكƽǄة 
كý متعاƿد، سواƇ مǇ حيƚ تعدد لدولة  ماليا ƕسƔƕ القيود التǑ تƽرضǌا النǅƲ القانونية جدا

ƇƱƕ أو Ǒالتقاض Ƙا درجاǌقƕƱي Ǒنية التƱد الوƵالقوا Ɣتجاو ǅدƵ أو ƘعاƼالمرا ƘاƇجراƍ 
 ƕاǗضاƼة ƍلǏ ،)3(القاضǑ الداǑǄƤ مƴ متƕǄƱاƘ المرونة التǑ تتميǌƕ ƨا العقود التجارية الدولية

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƖيرƮوجمعة سعدي نƕ 390.  
2 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

JACQUET Jean-Michel & DELBECQUE Philippe, op.cit, p 289. 
3 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

= 
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المتعǄقة ƕالƛمǇ ية، وƕاƵتƕار أǇ المناƵƨة  الموسعة التǑ تقتضيǌا ƕƱيعة التعامƘǚ التجارǅالمƽاǋي
مǇ المسائý الƽنية والتقنية التǑ تعتƕر Ƽيǌا ƿدراƘ القضاƖ الوƱنييǇ محدودǇƍ Ɩ لǅ نقý منعدمة 

ƨالمنا ǉذǋ ýƛم ýح ǑƼ ائقاƵ ýكƬة يƮاƤو Ǉمƛضايا الƿ ǑƼ ýƮƽال ǑƼ ýƱالتما Ǒالتالƕ ، ƘاƵ
ناƼسة وسعر الƮرƻ وƹيرǋا، وƕسƔƕ ما يتƕ ǊƕǄƱاƵتƕارǉ يتƛƋر ƕمعƱياƘ التجارƖ الدولية كالم

 Ɩمتعدد Ǉأماك ǑƼ Ǉالمحامي ƾريƱ ǇƵ انونيةƿ ƖدƵمسا ǏǄƵ ƻراƱǕا ýوƮح Ǉأيضا م ǁذل
Ɩدولة واحد Ǉر مƛأك ǑƼ Ǉد تكوƿ Ƙǚالمعام Ǉأ Ǐلƍ رƲالنƕ)1(.  
 ƔعƮالدولية ي Ɩقود التجارƵ ǑƼ يرƕحد ك ǏوالýماƵƍ ǑنƱالو Ƈالقضا Əادƕحد مǕ 

ƿالمتعاǇدي Ǐلƍ رƲالنƕ ذاǋو ،Ǉمƛال ǊǄمح Ǉالذي يكو Ƴاƨالن ǏǄƵ Ǉمة أƲنǕقة اǄالقانونية المتع 
Ʊال ǁكذل ،Ǌومراجعت ǉية تحديدƽوكي ǊومǌƽمƕارƕتƵاƕ رƮذا العنǌيعة القانونية لƕǉ ǎحدƍ ƨالركائ 

  يجعý، وǋذا ماأƤرǙ ǎ، يƤتƻǄ مǇ دولة ƍلǏ أǅ التǑ يقوǄƵ ǅيǌا العقد التجاري الدولǑ اǕساسية
 ǇمƻراƱǕا ƾرƱƕ ستعانةǙا Ǐلƍ ǇوƌجǄي ǑǄƤالدا Ƈالقضا ǇƵ عيداƕ ǅǌاتƵƨلتسوية منا ǎرƤأ.  

1- ǅألحد المتعاقدي ǏلƢالدا ƅاƮالق ƫاƬتƢا : ǏǄƵ العقد ƻراƱأ ƾاƽات Ǉƍحالةƍ ýك 
 ǑنƱالو Ƈالقضا Ǐلƍ يذ العقدƽوتن Ǉمضموƕ قةǄالمتع ƘاƵاƨحدالنǕ Ɩالضرورƕ Ǒما، يعنǌمن ýماƵƍ 

الǄجوƍ ƇلǏ القضاƇ يعنǑ تحديد المحكمة  القضائǑ لǌذا الǄƕد ǏǄƵ موضوƳ النƨاƳ، ونƲاǅال
 Ǐلƍ ƳضوƤوال Ƴاƨالن ǑƼ رƲنǄة لƮتƤالمƘاƇجراƍ،اǋمستوا ǏǄƵ عةƕالمت Ǒار  التقاضƕتƵاƕو Ǉأ 

 ǅاƨلتǙا ýمح ǇمƛحدالǕديةƿالتعا ƘاماƨلتǙا ǏǄƵ ƾيƕƱالت Ɣواج Ǉالقانو ǇاƼ Ǉديƿو  المتعاǋ 
Ƥتار مǇ المتعاƿديƍ Ǉذا كانƘ لǄƮ Ǌة ƕالمتعاƿديǇ أو ƕالعقد ƵƍماǙ لمƕدأ لسƱǄاǇ اǗرادƖ، وǑƼ الم

 لǌذا يجƔ ،)2(حالة Ƶدƍ ǅمكاǇ ذلǁ يƿ ƾƕƱانوǇ محƕƍ ýراǅ العقد، وǋو موƻƿ المƬرƳ الجƨائري
 ǏǄƵƻراƱǕا ǏǄƵ ƻالتعر ƘاƇجراǗالواج اƔ  ýتحم Ǚ دƿ Ǒالمحكمة الت ýƕƿ Ǉا مǌƵاƕتƍ

ضماناƘ الضرورية المتعǄقة ƤاƮة ƕالƽƮة الوجاǋية لǘجراƇاƘ المتعǄقة ƕالǑƼ ýƮƽ ال
Ƴاƨ3(الن(.  

                                                                                                                                                        
=  

BLANCO Dominique, op.cit, p 161. 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑƼالعو ƻاƱƵ Ǉƕ Ÿد اƕƵ Ǉƕ ƠالƮ 356.  
2 - Ɩالماد ƴمر 11 راجǕا Ǉدية10-05 مƿالتعا ƘاماƨلتǙا ǏǄƵ ƾيƕƱالت Ɣالواج Ǉالقانوƕ قةǄالمعدل،  المتع ƖمادǄ18ة ل 

  .، سالƻ الذكر58-75مǇ اǕمر 
3 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑǄƵ 196 جواد محمد.  
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نǊ أǇ يجد Ƌحد المتعاƿديǇ، مƬ Ǉأكما أƮ Ǉدور الحكǅ مǇ المحكمة المƤتƮة Ǆƕ ǑƼد 
 ƻراƱǕا Ǒدولت Ǉيƕ ية دوليةƿاƽات ǁناǋ Ǉيك ǅما ل ،ǅيذ الحكƽتن ǑƼ ةƕعوƮ Ǌل ǅالمحكو ƻرƱال

Ɩدƿالمتعا ǅمحاك Ǉم ƖادرƮالقضائية ال ǅحكاǕيذ اƽتنƕ Ǒتقض ǎحدƍ الدولة ǑƼ Ǉالدولتي ǎرƤǕا ،
 Ƈلجو ýƕقƼƻراƱǕا ǅǌيǄƵ Ɣوج Ƈالقضا Ǐلƍ Ǚة ما أوƼذا معرƍ ǅيذ الحكƽممكنا تن Ǉالدولة  كا ǑƼ

 ýǌتس Ǐحت Ǌوأموال Ǌكǚوجود أم Ǉالعقد أو مكا ǑƼ ǊاماتƨلتǙ رƮالمق ƻرƱا الǌيƼ يتواجد Ǒالت
ƵاǌيǄƵ يذƽية التنǄ1(م(.  

 Ǉيƕ اǌƕ ƻتراƵǙالقضائية أو ا ǅحكاǕيذ اƽية لتنƿاƽوجود ات Ǉكد مƋالت Ǐلƍ ǁة كذلƼضاǗاƕ
 ƖادرƮالقضائية ال ǅحكاǕيذ اƽمجتمعة لتن ýالدو Ǉيƕ ية دوليةƿاƽتوجد ات Ǚ Ǌة وانƮاƤ Ǉالدولتي

Ƽ نائيةƛ Ƙياƿاƽنما توجد اتƍ ،ǎرƤدولة أ ǑƼ اǋيذƽدولة لتن Ǉا مǋيذƽتن ƔعƮي ǇحياǕا Ǉير مƛك Ǒ
Ǒالسياس ýالعامƕ ةƮاƤ اǋرƛƋ2(لت(، Ƈالقضا Ǉالعقد أ Ǉمضمو Ǉم ƜستنتاǙا ǅد يتƿ ǁذل Ɣجان Ǐلƍ 

 ƇجوǄال ǏǄƵ العقد ǑƼ ƭين ǅذا لƍ ةƮاƤ Ƴاƨالن ǑƼ ýƮƽǄل ƭتƤو المǋ Ǉديƿحد المتعاǕ ǑنƱالو
مǇ القضاƇ الوƱنǋ Ǒو المƤتǇ ،ƭ العقد لǌذا الƬرƱ يجعý يƍلǏ التحكيǅ، ومƵ ǅƛ Ǉدǅ تضم

 ƭاƮتƤǙاƕ ǊيǄƵ ƾǄƱيميا أو ما يǄƿƍيا وƵة نوƮتƤتحديد المحكمة الم ýحو ýكاƬǗار اƛنا يǋو
ǑǄة، ،)3(المحƮتƤدد تحديد المحكمة المƮƕ ǁƬال Ǉم Ƴا نوǌƕينتا Ɩدƿالمتعا ƻراƱǕذا نجد اǌل 

Ƥا الǌامƲا نǌدولة ل ýكƼ ،العقود الدولية ǑƼ ǑيعƕƱ ذا أمرǋو ƭاƮتƤǙتحديد اƕ ƾǄالمتع ƭا
 Ơعة مما يسمƕالمت ýوǄالح ǑƼ يرƕك Ƴتنو Ɲينت ǅƛ Ǉنية، ومƱا الوǌلمحاكم Ǒالدول Ǒالقضائ
 ǅحكƕ Ǌل Ǒتقض Ǒنية التƱند المحكمة الوƵ ƭاƮتƤǙا ƩتمǄي Ǉة أƱǄوس Ɩارǌر مƛأك ƻرƱǄل

ǊالحƮم ƴيا مƬر تماƛأك.  
2- ǅالمتعاقدي ǅع Ǐجنبƈ ƅاƮق ƫاƬتƢا :ǙماƵƍمƕ  ǇاƱǄد سƕƖرادǗالعقود ا ǑƼ 

Ɖ Ƙحد الǌيأ أماǅ النƨاƍ Ƴحالةالدولية، ǑƼ حالة وجود نƨاǏǄƵ Ƴ الƛمǇ وتƕيǇ مǇ مضموǇ العقد 
مƼ ǅƛ Ǉاƿ Ǉضاǋ Ƈذǉ الدولة ǋو -جǌة ƿضائية محايدǇƵ -Ɩ المتعاƿديǇاǕجنƕيةالقضائية 

 Ƈالقضا ǅعة أماƕالمت ƘاƇجراǗا Ǐلƍ Ƴاƨالن ƴضƤسي Ǒالتالƕ ،ƭتƤالدولةالم ǁǄلت ǑنƱ4(الو( ،
                                                 

1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  
DE LACOLLETTE Jean, op.cit, p 141. 

2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑƼالعو ƻاƱƵ Ǉƕ Ÿد اƕƵ Ǉƕ ƠالƮ 357ǁذل ǑƼ رƲوان ،:  
JACQUET Jean-Michel & DELBECQUE Philippe, op.cit, p 288. 

3 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƖيرƮوجمعة سعدي نƕ 391.  
4 -  ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑƼالعو ƻاƱƵ Ǉƕ Ÿد اƕƵ Ǉƕ ƠالƮ357.  
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ƿرǉ المƬرƳ الجƨائري ǑƼ حالة ما ƍذا كاǇ مƤتƮا ǑƼ النƲر ǑƼ النƨاƳ العقد الدولǑ، أوǋذا ما 
 Ƽ)1(، Ǚƍيجƍ Ɣتƕاƿ ƳواƵد اƤǙتƮاƭ واǙجرƇاƍ Ƙذا ما رƼعƘ الدƵوǎ أماǅ المحاكǅ الجƨائرية

Ʋن ǇتاروƤي Ǚ ƻراƱǕا ƘǙالحا ýك ǑƼو Ǌاان ƔعƮلدولة ي Ǒضائƿ ǅ Ǉم ƖادرƮال ǅحكاǕيذ اƽتن
 ǏǄƵ ƾيƕƱالت Ɣواج Ǉتحديد القانو ǏǄƵ ƻراƱǕا ýيعم ǁذل Ɣجان Ǐلƍ ،ǎرƤأ ýدو ǑƼ اǌمحاكم

ǊǄيƮأو تح Ǉمƛتحديد ال ýالحالة حو ǉذǋ ǑƼ Ǉوالذي يكو Ƴاƨالن Ƴموضو.  
3-ǅمƙال Ʊنزا Ǎواجب التطبيق عل ǅالقانو :  ƘاماƨلتǙار اƱƍ ǑƼ ýƤيد Ǉمƛال ǅمادا
 ƖقاǄحالة الم ǑƼ Ǒالتالƕ ،ǅاƨلتǚل ýمح ýƛوالذي يم Ǒالعقد التجاري الدول ǑƼ Ǉالمدي ƻرƱال ǏǄƵ

وجود نƨاƳ حولǊ وجƤƍ Ɣضاƍ ǊƵلǏ القانوǇ واجƔ التƕƱيǏǄƵ ƾ اǙلتƨاماƘ التعاƿدية أو تنƽيذ 
 ǅيت Ǌان Ǚƍ ،ةƽǄتƤالم ýالدو ǑƼ نيةƱالو Ǉالقواني ǑƼ ƘاƼǚتƤǙنجد ا ƩساǕذا اǋ ǏǄƵالعقد، و

Ǉمƛال Ƴاƨن ǏǄƵ ƾيƕƱالت Ɣواج Ǉيجاد القانوǗ اǌمن ýكƕ ةƮاƤسناد الǗد اƵقواƕ ýماƵǗ2(ا( ،
 تƌدي ƕالقاضƍ ǑلƵ Ǐدǅ العƕ ǅǄنوƳ الحý الذي سيعƱيǊ لمحý النƨاǏǄƵ Ƴ أǇوالتǑ مƬ Ǉانǌا 

مضموǇ القانوǇ الذي سيƕƱقǏǄƵ Ǌ نƨاƳ الƛمǇ، وǋذا القانوǇ  ذلǁ يتوǏǄƵ ƻƿ معرƼتǊ أǇاƵتƕار 
ƿأو يكود يك Ǌدولت Ǉانوƿ Ǉيةوƕدولة أجن Ǉانوƿ Ǉ)3( ǏǄƵ الحيادي ƴƕاƱال Ǒƽذا ما يضǋ Ǉأ Ǚƍ ،

النƨاƍ ،ƳلǏ جانƔ ذلƎƼ ǁرادƖ اƱǕراƵ ƻند اƤتيار القانوǇ واجƔ التƕƱيǏǄƵ ƾ نƨاƳ الƛمǇ أو 
Ǚƍ ا حدودǋتحد Ǚ Ƴاƨالن ýمح ǏǄƵ،ƖتارƤالدولة الم Ǉلقانو ǅالعا ǅاƲال حدود النƕ ذاǋو  Ǐلƍ رƲن

تƛƋير نƲاǅ اƿǙتƮاد الرأسمالǑ الƕǄرالǑ وتقديرǉ لحرية التعاƿد ǑƼ مجاƵ ýقود الجارƖ الدولية، 
 Ƙرواƛال ýتداو ýƿيعر Ǚ الذي Ǉالقانوƕ ǎدرǕا Ǒǋ Ɩدƿالمتعا ƻراƱǕا Ǉأ Ǐلƍ ةƼضاǗاƕ

مǇ ة الدولية، وي التجار المƕادƘǙوالƤدماƘ ويستجيƔ لحركة رƌوƩ اǕمواý وحركة وسرƵة
ناحية أƤرƼ ǎتحديد القانوǇ واجƔ التƕƱيƮ ƾراحة ǑƼ العقد وسيǄة لƿǚتƮاد ǑƼ تحرير العقود 

 ǙدƕƼ ،اǌتƹياƮالدولية وǇأ Ǉيضم ƻراƱǕة اƼكاƕ ǅǋقدƵ ǅحكاǕا Ǉالقانونية لقانو Ǒƕأجن Ǉمعي 

                                                 
1 - Ɩالماد ƭمر13 تنǕا Ǉمكرر م ǅƿمر10-05  رǖل ǅوالمتم ýالمعد ،ǅƿ58-75  ر Ǒالمدن Ǉالقانو Ǉالمتضم ،

Ǌان ǏǄƵ ،الذكر ƻائري، سالƨالج:  
  "اƤǙتƮاƭ واǗجراƇاƿ ƘانوǇ الدولة التǑ ترƼ ƴƼيǌا الدƵوǎ أو تƕاƬر Ƽيǌا اǗجراƇاƘيسري ƿ ǏǄƵواƵد "

، 154-66 ومǑƼ ǅƛ Ǉ حالة اƤتيار رƴƼ الدƵوǎ أماǅ القضاƇ الجƨائري وجƍ ƔتƕاƳ النƮوƭ الواردǑƼ Ɩ اǕمر 
 ǑƼ Ƣرƌائري، المƨالمدنية الج ƘاƇجراǗا Ǉانوƿ Ǉر1966-06-08المتضم Ɯ ،47دد  لسنةƵ  1966ǅومتم ýمعد ،.  

، سالƻ 58- 75 مǇ اǕمر 24 وƕ 9النسƕة لقواƵد اǗسناد ǑƼ التƬريƴ الجƨائري، حƮرǋا المƬرƕ ƳيǇ المواد - 2
  .سالƻ الذكر، 10-05كر، والمعدلة ƕموجƔ اǕمر الذ
3 -ƭاƤال Ǒالدول Ǉالقانو ،ǅقاسǄƕ ƔراƵائر، : أƨومة، الجǋ دار ،ýوǕا Ƈƨالج ،Ǉالقواني Ƴƨ2004تنا ƭ ،73.  
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 Ǌان Ǉريقدروƛئمة أكǚم ǅǌيƽيك ،Ƴاƨالن ǑƼ ýƮƽǄل ƖارƬǗاƤاƕ العقد ǑƼ ندƕ أو ƭن ǑƼ  ǅǋتيار
ƾيƕƱالت Ɣير واجƮلي Ǉذا القانوǋ)1(.  

  تضميǇ العقد نƮ ƭريƠ حوý القانوǇ واجƔ التƕƱيǋ ǑƽƼ ،ƾذǉ الحالة Ƶدǅأما ǑƼ حالة
Ǒالقاض ƭتƤالذيي  Ǉالعقد لتحديد القانو ƻراƱǕ الضمنية ƖرادǗا Ʊاƕاستن Ƴاƨالن ǊيǄƵ ƯرƵ 
ƾيƕƱالت Ɣالقانواج ǇƵ ƚحƕال ǑƼ دǌذ يجتƍ ، Ƴاƨالن ǏǄƵ  ƾيƛنحو وƕ العقد Ǌƕ Ʊƕالذي يرت Ǉو

 وماداǅ ،)2(وجدي، وذلƵƎƕ ǁماý ضواƱƕ معينة يǄتǅƨ القاضƕ ǑتƕƱيقǌا ويتحدد مجاý اجتǌادƼ ǉيǌا
 Ɣذا وجǌل ،Ǉالمدي ǏǄƵ عةƿالوا ƘاماƨلتǙا ǎحدƍ ýƛوالذي يم Ǉمƛال ǇƋƬƕ الحالة ǉذǋ ǑƼ Ƴاƨالن

  .)3(ماƘ التعاƿدية ǑƼ العقد التجاري الدولƤƍǑضاƳ النƨاƍ Ƴلƿ ǏانوǇ واجƔ التƕƱيǏǄƵ ƾ اǙلتƨا
 ǏǄƵ واƮين Ǉأ Ǒالعقد التجاري الدول ǅراƕƍ ندƵ أو Ƙاوضاƽالم ǑƼ ƻراƱǘل Ǉذا كاƍو

 نادرا ما يحدƚ مǇ الناحية ƬرƱ مانƠ لƤǚتƮاǑƼ ƭ حالة نƬوƔ نƨاƕ ƳينƼ ،ǅǌاǋ Ǉذا اǕمر
 Ǐقƕالذي ي ǅالتحكي ƭƤيما يƼ ýالحا ƩكƵ ǏǄƵ ǁية، وذلǄتسوية العم ǑƼ داماƤاست ýر الوسائƛأك

  .نƨاƵاƘ الƛمƵ ǑƼ Ǉقود التجارƖ الدولية
  اللجوƅ إلǍ التحكيم التجاري الدولƙ :Ǐانيا
ƍýمواǕا Ʃوƌر ǑƼ حركة Ǉم ǁذل ǏǄƵ Ɣالتجارية وما يترت ƘǙادƕحتمية الم Ǉ يةƕجنǕا 

ئدƖ التحكيƕ ǅعد ƕƛوƘ الƤاƮة، حƚ العديد مǇ الدوý والمتعامǄيǇ اƿǙتƮادييƍ ǇلǏ اƿǙتناƽƕ Ƴا
وƱنǑƼ Ǒ الǑƼ ýƮƽ النƨاƵاƍ ،ƘلǏ جانƵ Ɣدǅ أƤذǋا ƕعيǇ اƵǙتƕار ضروراƮƿ Ƙور القضاƇ ال

 وǋ ǏǄƵذا اǕساƩ تƍ ǅنƬاƇ العديد مǇ المراكƨ ،)4(التعامý التǑ تقتضيǌا التجارƖ الƤارجية

                                                 
1 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǅد الكريƕƵ مة احمدǚ164 س Ɩالماد ƴ07، راج Ǉيƕ ǅرƕالعقد الم Ǉم Cevital و Astron ، 

 ǅƿر ƾحǄ02الم.  
2 -  ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǅد الكريƕƵ مة احمدǚ194س ،ƘاƇاƬنǘالعقود الدولية ل ǑƼ ǅاوي محمود سمير، التحكيƿرƬال ،

 ƭ ،ƾƕالسا ƴ17-16المرج.  
3 - Ɩالماد ƭن Ǐلƍ العقود الدولية ǑƼ ديةƿالتعا ƘاماƨلتǙائري اƨالج ƳرƬالم ƴضƤمر18 اǕا Ǉم ǅƿ58-75  ر ،

 Ɩالماد Ɣموجƕ مر 11المعدلةǕا Ǉم  ǅƿ10-05ر ǏǄƵ ƭتن Ǒالذكر، والت ƻأ، السالǊن:  
   حقيقية ƕالمتعاƿديǇ أو ƕالعقديسري ǏǄƵ اǙلتƨاماƘ التعاƿدية القانوǇ المƤتار مǇ المتعاƿديƍ Ǉذا كانƘ لǄƮ Ǌة" 

  وǑƼ حالة Ƶدƍ ǅمكاǇ ذلǁ يƿ ƾƕƱانوǇ الموǇƱ المƬترǁ أو الجنسية المƬتركة
Ǌعƿمو Ǉانوƿ العقارƕ قةǄالعقود المتع ǏǄƵ يسري Ǌير انƹ ،العقد ǅراƕƍ ýمح Ǉانوƿ ƾƕƱي ǁذل Ǉمكاƍ ǅدƵ حالة ǑƼو."  

4 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƖيرƮوجمعة سعدي نƕ 392Ƽ رƲان ،ǁذل Ǒ:  
BLANCO Dominique, op.cit, p 166. 
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Ʈة وƍجراƇاƘ  الدولية، وƿ ƾƼواƵد ƤاƖوالمƌسساƘ المƤتƮة ƕالǑƼ ýƮƽ نƨاƵاƵ Ƙقود التجار
ƻراƱǕا Ǉيƕ ǅية التحكيǄمƵ اǌقƼو ǎتجر Ɩ1(محدد( ƘاƵاƨالن ýلح ƭاƤ ƾريƱ Ǉذƍ ǅالتحكيƼ ،

 ƜروƤال Ǌوامƿو ǅوƮƤال Ɩرادƍ Ǌعقد أساسƕ دأƕو يǌƼ Ǒالتالƕو ،ǅǌلقضات ƻراƱǕار اƕتƤا ǉادƽم
ƨǄير مƹ يرƕƤرأي ال Ǉار أƕتƵاƕ ƖرƕƤال ǇƵ ƻǄتƤي ǅالتحكيƼ ذاǌل ،Ǒالتقاض ƾريƱ ǇƵ ǅ

 ƵكƩ الحكǅ التحكيمǑ، كما يƤتƻǄ كذلǇƵ ǁ الƠǄƮ الذي يعتƕر Ƶقد ƕيǇ اƱǕراƻ ƻلƱǖرا
ƩكƵ Ǒالتراضƕ Ƴاƨالن ýح Ǐلƍ ƘǄƮتو Ǒة التƵƨالمتنا ǅدار الحكƮƎƕ Ǒǌالذي ينت ǅالتحكي 

 الموƾƼ يعمǏǄƵ ý تقريƔ وجǌاƘ النƲر أǊǇ يƤتǇƵ ƻǄ التوƼيƕ ƾاƵتƕار التحكيمǑ، كما ان
ƍ ýوƮوǄل ǅوƮƤǄل Ǉدو Ǉمƛال Ƴاƨلن ýح ǏلǇة أƽƮ Ǌل Ǉتكو ǅاƨلǗا Ǉانوƿ Ǐلƍ ستنادǙا Ǉودو 

 ǅالتحكي ƩكƵ Ǉذمعيƍ ǅاحترا ǅيت Ɩرادƍ ƻراƱǕا ǏǄƵ ƾيƕƱالت Ɣواج ǇقانوǄل ǅǋتيارƤند اƵ 
 Ǉوالذي يكو Ƴاƨالن ƳأساساموضوǅحكǄ2( ل(.  

محالة ƍلǏ التحكيǅ لǌا ƼƉ ǙالنƨاƵاƘ المتعǄقة ƕالƛمƵ ǑƼ Ǉقود التجارƖ الدولية يكوǇ م
 Ǉيمك ƖديدƵ ǎرƤايا أƨم Ɣجان Ǐلƍ الدولية ƘاƵƨالمنا ǑƼ ýƮƽǄر حيادا لƛكǕة اǄالوسي ǉارƕتƵاƕ

ƻوƿالو Ɣوج ǁذل ýƕƿ Ǉلك ،Ʊالنقا Ǉدد مƵ ǑƼ اǋارƮتƤاǅالتحكي ƻتعري ǏǄƵ Ǚأو .  
1-Ǐوم التحكيم التجاري الدولǊƻم  : Ƴاƨالن Ƴموضو ƻǚتƤاƕ ǅالتحكي ǅيǋاƽتتعدد م

 وسيǄة مǚئمة لƯƽ النƨاƵاƋƕ ƘنǏǄƵ Ǌ تعريƻ التحكيƕ ǅوجƵ Ǌاƍ ،ǅستوǎ الƽقǊ أǙƍ Ǉ، أƱراǊƼو
 حǌǄا ƕوضƴ نƲاǅ دولƬ Ǒامý يƤتƕ  ƭحý مǋ ýƛذǉ النƨاƵاƘ التǑ وýالدولية التǑ لǅ تستƴƱ الد

Ǉالقواني Ƴƨة تناǄكƬادي مƽت ǊتƱواسƕ Ǉيمك Ǒالتالƕحدود دولة معينة و ǎ3(تتعد(.  
ƹ Ƙند دراسة كما وضعƵ Ǒالتجاري الدول ǅتحكيǄا لƽالدولية تعري Ɩة التجارƼرورƬمƳ 
  :، والذي مƽاد1958ǉاتƽاƿية نيويورǁ لسنة 

                                                 
1 -Ǒالتجاري الدول ǅالتحكي ،Ǒي محمد سامƨوƼ  : دƵالقوا ǑƼ ƘƇكما جا Ǒالتجاري الدول ǅالتحكي ǅحكاǕ دراسة مقارنة

ƕمكت ،ƩامƤال Ƈƨية، الجƕالعر ƘريعاƬالت ǑƼ ǅالتحكي ǅأحكا Ǐلƍ ƖارƬǗا ƴية مƕيمية والعرǄƿǗالدولية وا ƘياƿاƽتǙة دار وا
 ،ǇردǕا ،ƴيƨر والتوƬنǄة لƼقاƛ1998ال ƭ ،31 .  

2  - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ýيƵسماƍ د المجيدƕƵ 267-266 محمد ǅالتحكي ƔوǄمقارنة أسƕ قةǄة المتعƱالنق Ʃƽن ǑƼو ،
ƴالدولية، راج Ɩقود التجارƵ ƘاƵƨمنا ýالودية لح ƔساليǕاƕ : ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑǄƵ 191جواد محمد.  

3 -Ƽ Ǉحسي  ƖادǌƬ ýلني Ɩائر، مذكرƨالجƕ ماريƛستǙا ýالمجا ǑƼ ƖادرƮال Ǒالدول ǅالتحكي ǅحكاǕ ريƕيذ الجƽالتن ،Ɩريد
 ،ƾية الحقوǄو، كƨي وƨنية، جامعة مولود معمري تيƱالتنمية الو Ǉانوƿ ƳرƼ ،Ǉالقانو ǑƼ 2000الماجستير ƭ ،06.  
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 " Ǉيƕ ƔƬة تجارية تنƵƨمنا ǇƵ ƯƤيتم ǅتحكي ýو كǋƻراƱأ ǅƲلن ǇضعوƤانونية يƿ 
  .)ǏǄƵ ")1 دوý مƤتƽǄةأƛارǋالدوý مƽǄƤة، أو كý تحكيǅ تƛار ƼيƿǚƵ Ǌاƿ Ƙانونية تمتد 

وýƵ ذلƍ ǁذا كاǇ التحكيǅ ينتمƕ ǑكƵ ýناƮرǉ سواƇ مǇ حيƕƱ ƚيعة المناƵƨة أو 
 ǑǄƤدا ǅتحكي ǅأما ǇنحƼ Ɩدولة واحد Ǐلƍ ƻراƱǕأو جنسية ا ƾيƕƱالت Ɣواج Ǉوالقانو ƘاƇجراǗا
 ǅو تحكيǌƼ ارجيةƤ ýعوامƕ ǉرƮناƵ احد ǑƼ ǅالتحكي Ʊƕلو ارت ǁذل Ǉم Ʃالعك ǏǄƵ ،ǑنƱأو و

 وƛانيǌما ǋ ǇǑذا التحǄيý نستƭǄƤ معياريǇ لتحديد دولية التحكيǅ أولǌما ƿانوندولǑ، وانƿǚƱا م
  .اƿتƮادي
ƈ /Ǒالمعيار القانون : ýو محǋ ǅذا المعيار لتحديد دولية التحكيǋ ǑƼ Ɩرƕامةالعƿƍ ǇƱأو مو 

ƻراƱǕة، اƵƨذ المتناƍ ǅƨǄامة يستƿƍ الدولة لنكوأ ƜارƤ ماǋحدǑدول ǅدد تحكيƮƕ Ǉ.  
مƽادǉ العƕرƕ ƖموضوƳ النƨاƳ لتحديد دولية التحكيƎƼ ،ǅذا تعƿǙ : ƾǄتƮاديالمعيار ا/ ب

اǕمر ƕحركة اǕمواƕƵ ýر الحدود ويƛير مƮالƠ التجارƖ الدولية ǌƼو تحكيǅ دولǑ، وماداǅ اǕمر 
أǇ محý النƨاǋ Ƴو الƛمǇ سواƇ لعدǅ دƼعǊ أو التƤƋر ومراجعتǊ والذي يقƕ ƴيǇ أƱراƻ العقد 

 ǊانƬ Ǉوم Ǒالدول ǁكذل ،Ǒالدول ǅتحكيǄل ƴضƤمحالة سي Ǚ ǊانƼ ،ǎرƤدولة وأ Ǉيƕ ýينتق Ǉأ
 ǑƼ ƘǚمعامǄل ǁالمحر Ǒǋالتجارية الدولية و Ƙǚا المعامǌيǄƵ ǅالنقود تقو Ǉيمة مƿ Ǉمƛار الƕتƵاƕ

، ومǌما يكƼ ǇاǇ التحكيǅ التجاري الدولǑ واسƴ ويƬمý جý العƿǚاƘ )2(اƿǙتƮاد الدولƵ Ǒامة
 Ƙدية ذاƿالتعا ýاƛالم ýيƕس ǏǄƵة التجارية والدولية، وƺƕƮار الƱƍ ǑƼ ƘدماƤوال ƴǄالس ýادƕت

الƣ، ...مƘǚ المƮرƼية الدوليةاǙستيراد والتƮدير، Ƶقود التوريد والƕيƴ الدولǑ لƕǄضائƴ والمعا
واǇ نƽور المتعامǄيǇ اƿǙتƮادييǇ مǇ القضاƇ الوƱنǑ سǊƕƕ الميƨاƘ الحسنة التǑ يتميǌƕ ƨا 

ǅالتحكي.  
 التحكيǑƼ ǅ مǌƽومǊ الحديƚ لǅ يعد :يم لتسوية نزاعاƖ الƙمǅ مزايا اللجوƅ إلǍ التحك-2

يقتƮر ƼقǏǄƵ Ʊ اتƽاƾ المتعاƿديƕ Ǉعد حƮوý النƨاƳ لحý المƬكƘǚ الناƬئة ǇƵ تنƽيذ ƕنود 
 ƚالعقد، حي ǅراƕǗ Ƙاوضاƽالمƕ ǅند القياƵ العقد ǑƼ ƻراƱǕا ǊيǄƵ ƭندا ينƕ ارƮ ýƕ ،العقد

ƵرƯ النƨاƳ ، سواƇ يتǅ )3( اƱǕراƍ ƻلƵ ǏدƵ ǅرƯ النƨاǏǄƵ Ƴ القضاƇ الوƱنǑتتجǊ رƕƹة
                                                 

1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  
JACQUET Jean-Michel & DELBECQUE Philippe, op.cit, p 321. 

2 -ýيوƨƹ Ɩرادƕ امحمد  ƭ ،ƾƕالسا ƴ285، المرج.  
3 - Ɩالماد ƴ07 راج Ǉيƕ ǅرƕالعقد الم Ǉم Cevital و Astron ǅƿر ƾحǄ02 ، الم.  
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أماǅ محكمة تحكيمية لدǋ ǎيئة متƮƮƤة ǑƼ مجاý التحكيǑƼ ǅ مناƵƨاƵ Ƙقود التجارƖ الدولية، 
أو أǇ يقوǅ اƱǕراƻ نƽسƎƕ ǅǌدارƵ ƖمǄية التحكيǅ دوǇ مساƵدƖ أي مƌسسة تحكيمية، ومǋ Ǉنا 

Ƽ ǅتحكيǄل Ǉأ Ɲنستنت ýالنقدية مح ƘاƇداǙاƕ قةǄالمتع ǁǄة تƮاƤ التجارية الدولية ýالمسائ Ǒ
ǑǄيما يƼ اǋرƮونح ،ǑنƱالو Ƈالقضا Ǐلƍ ƇجوǄحالة ال ǑƼ رƼتتو Ǚ اياƨا مǌيƼ ǅاƨلتǙا:  

ƈ - Ƴاƨالن ǑƼ ýƮƽال Ɣما يستوج ƖادƵ ذƍ ،Ƴاƨالن ƻراƱأسرار أ Ʋƽح  ǏǄƵ ǇƵ ƻƬالك
 ǅدƵ ندƵ ǚƛمƼ ،ةƮاƤسرية و ƘوماǄمع ǁذل ǑƼ Ɣƕوالس Ɩالمحدد ýجاǓا ǑƼ Ǉمƛقيمة الƕ ƇاƼالو

 لǊ مǇ اƛر ǏǄƵ اƩǚƼƍ المƬتري، ǌƼذا سر وجƔ حǊƲƽ مýƕƿ Ǉ الǌيئة التحكيمية وذلǁ لم
، كما أǇ القضايا )ƍ)1لǏ جانƔ المساƕ Ʃالسمعة التجارية لƱǖراƻالمراكƨ القانونية والمالية 

ƍ ýر والتداوƬنǄة لǄƕاƿ يرƹ Ƴاƨالن ƳموضوƻراƱǕا Ǉم ƠريƮتƕ Ǚ.  
 التجارية، ǇǙ التحكيǅ ýƕƿ ǅتعامǚتǌ المتناƵƨة ƿائمة ǑƼ اƱǕراƕ ƻقاƇ العƿǚة ƕيǇ - ب

 ýكƇǑƬ ƠالƮم Ɣتقري ǏǄƵ ýيعم ƻراƱǕو اǋة وƵƨأ المتناƾيƼالتو Ǐلƍ Ɣرƿ.  
ƚ - ماƕو Ǉالدولية أ Ɩقود التجارƵ ǑƼ ƘƿوǄمية لǋأ ǏǄƵ رƼيو ǅالتحكي ǇاƼ ،Ɩيرƕك 
ƻراƱǕا  ƘاƵƨالمنا Ǌƿرƺالذي تست ýويƱال ǇمƨالǅأماǑنƱالو Ƈكما )2( القضا ،Ǉأ ƻراƱǖل 

،Ƴاƨالن ǑƼ ýƮƽǄا المحكمة التحكيمية لǌƿرƺتست Ǒمنية التƨال Ɩة المدƼلقيمة المالية  وكذا امعر
مسƕقا ƕتكƽǄة الýƮƽ  يعǄموǇ اƱǕراƻ أǇ الǌيئة التحكيمية ǏǄƵ اƵتƕار أماǅ كƋتعاƔالدƴƼ  وواجƕة
 ǑƼƳاƨالن.  

 Ǉƍ التجاري الدولǑ نƍ ƭǄƤلǏ نتيجة مƽادǋا، ǅلة التحكيƋوƕناƇا ǏǄƵ ما تقدǅ حوý مس
 ƾǄندما يتعƵ ةƮاƤو Ƴاƨيعة النƕƱمرǕالذمة المالية اƕ Ʃيم Ǌكون Ǉمƛالƕ حدǕ Ǉديƿالمتعا ،

 ƍƇنǌا وتكاليƻ التحكيǅ والسرƵة ǑƼ اƱǕراƻلمحاƲƼة ǏǄƵ العƿǚاƘ التجارية ƕيǇ والرƕƹة ǑƼ ا
 ýدائما العوام Ǉتكو ،ƳاƨساسيةالنǕا Ǐلƍ ƇجوǄرار الƿ اذƤاتƼ ǅƛ Ǉوم ،ǅالتحكي Ǐلƍ ƇجوǄعة لƼالدا 

Ƴاƨالن ƔوƬن ýƕƿ ǊيǄƵ ƭوƮمن Ǉد يكوƿ ǅ3(التحكي( ǊƕوƬعد نƕ Ǉد يكوƿو ،ƾƽويت ƻراƱǕا 

                                                 
1  - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑƼالعو ƻاƱƵ Ǉƕ Ÿد اƕƵ Ǉƕ ƠالƮ 361 ستاذǕرأي ا ǁذل ǑƼ ƴوراج ،

SCHELLENBERGǅسرية التحكي ýحو :  
SCHELLENBERG Wittmer, op.cit, p05. 

2 - ýيوƨƹ Ɩرادƕامحمد  ƭ ،ƾƕالسا ƴ289، المرج.  
 وƬركة مǇ جƨر الǌند الƺرƕية الƕريƱانية، Panama وǋو ما تǅ العمƿ ǑƼ Ǌƕ ýضية الحاƕ ýيƬ Ǉركة مƕ Ǉنما - 3

ǑƼ ƭالن ǅت Ǌقة، وانƽƮال Ǉمƛ ƴƼتماد المستندي لدƵǙا ƠتƼ ǇƵ ƳمتناǙا اǌمضمون Ǒوالت ƻǚƤ حالة وجود ǑƼ العقد 
= 
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ǊحالتƎƕيئة تحكيميةǋ Ǐلƍ )1( ،Ǚƍتا الحǄك ǑƼ Ǌيئة تحكيمية ا انǋ Ǉم ýƮƽال ǅسيت Ǉلتيǌل Ưوƽا ي
ƭاƮتƤǙذا اǋ.  

3-ǅالتحكي Ƙيئاǋ Ƴد :  أنواƿ دائمة Ǉتكو– Ɩالتجار ƘاƵƨمنا ǑƼ ýƮƽي ǅدائ ƨاǌج
  .Ʊراƕ ƻتƬكيǌǄا لǑƼ ýƮƽǄ النƨاƳ تكوǇ مƿƌتة يقوǅ اǕيمكǇ أǇ كما - الدولية
ƈ /Ǒسساتƌالم ǅتحكيمية: التحكي ƨومراك ƘƉيǋ ǎلد ǅو التحكيǋ  اǌالي ƇجوǄال ǅدائمة يت

كالمحاسƕة المالية لƛǄمǇ وƼقا لعقود التǑ يكوǇ موضوƳ نƨاǌƵا مسائƼ ýنية وتقنية ƤاƮة ǑƼ ا
مǚƛ أو المسائý المتعǄقة ƕعقود المعرƼة الƽنية وتقدير ǋذǉ المعرƼة، لمتƺيراƘ سعر الƕورƮة 

 Ǌما تقدمƕ العقود الدولية ǑƼ Ƴاƨالن ƻراƱأ ƔاƱاستق ǏǄƵ ƩƼتتنا Ɩيرƛالتحكيمية ك Ƙسساƌوالم
، ƹرƼة )Ƙǚ)2 أو ƤدماǗ ƘجراƇ التحكيƱ ǇƵ ǅرǌƿا، ومǋ Ǉذǉ نجد ǏǄƵ سƕيý المƛاýمǇ تسǌي

 Ʃاريƕƕ الدولية ƖالتجارCCIمارƛستǙاƕ قةǄالمتع ƘاƵاƨلتسوية الن Ǒالدول ƨوالمرك CIRDI ،
 ƨاǌتسويةوجƖتجارǄمة العالمية لƲالمن ǎمستو ǏǄƵ الدولية Ɩالتجار ƘاƵاƨن  ORD ةƼضاǗاƕ Ǐلƍ 

 Ǉد لجنة العديد مƵواƿ Ǐنƕتت Ǒالت ƨالمراكǅمǕالتجاريا ǇقانوǄل Ɩالمتحد ýƛالق ، م ƨمرك Ɩرǋا
 والمحكمة التحكيمية Ǉ AAA ǑƼاǄƿǗيمǑ لǄتحكيǅ التجاري الدولǑ، اتحاد المحكميǇ اǕمريكيي

اكƨ اǄƿǗيمية تتƕنƍ ǏجراƇاƤ ƘاƮة ǌƕا تتƬاǊƕ كǄيا أو جƨئيا مƴ القواƵد لندǇ، وƹالƕية ǋذǉ المر
  .)3(تǑ وضعتǌا لجنة اǕمǅ المتحدƖ لǄقانوǇ التجاري الدولǑال

                                                                                                                                                        
=  

ƴالقضية راج ýيƮƽت ǑƼ ،Ʃاريƕƕ الدولية Ɩة التجارƼرƺالمحكمة التحكيمية ل Ǐلƍ ƭاƮتƤǙا ýوƌي : ýيƵسماƍ Ǉالدي Ǒمح
 ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ýوǕا Ƈƨالج ،Ǒالتجاري الدول ǅة التحكيƮمن ،Ǉالدي ǅǄƵ160.  

1 -ǁذل ǑƼ رƲان:  
CHATILLON Stéphane, op.cit, p 166 

كما انǊ يرǎ اǕستاذ ƬǋاƤ ǅالد، Ƽيما يƭƤ نقƱة الǄجوƍ ƇلǏ التحكيƍ ،ǅذ ما تǅ العمƕ ýالتحكيýƕƿ ǅ نƬوƔ النƨاƳ أو 
ƕعدƼ ،ǉنميƕ ƨيƬ ǇرƱ التحكيǅ ومƬارƱة التحكيǅ، والƽرƕ ƾينǌما ǋو أǇ الƬرƱ التحكيمǑ يرد Ƶند Ʈياƹة العقد التجاري 

Ǘ حقةǙ ǑǌƼ ǅة التحكيƱارƬينما مƕ Ǒية الدولƿاƽقد أو اتƵ ةƕاƛمƕ ǑǌƼ ،Ƴاƨالن ƔوƬند نƵ اǌالي ƇجوǄال ǅيت ýƕ العقد ǅراƕ
ǁذل ǑƼ ƴة، راجǄمستق : ƭ ،ƾƕالسا ƴالد، المرجƤ ǅاƬǋ68 ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،Ɩƨي 06، وحداد حمƨوƼ Ǒنعيم ، 

 ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǅد الحكيƕƵ Ʃراƹ99و. 
2 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

BLANCO Dominique, op.cit, p 166. 
3 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑƼالعو ƻاƱƵ Ǉƕ Ÿد اƕƵ Ǉƕ ƠالƮ 369.  
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 Ǉذƍ ǑƼ ƭتƤا تǋيرƹو ƨالمراك ǉذǋ  Ǉما كاǌالدولية م Ɩقود التجارƵ ƘاƵƨمنا ǑƼ ýƮƽال
موضوǌƵا، وƤاƮة ƍذا ما تǅ النǑƼ ƭ العقد ǏǄƵ اƤتƮاƍ ƭحداǋا، ولعý دواǑƵ اƵتماد 

 ƭاƤƬأ ǏǄƵ اǋرƼو توǋ ƨالمراك ǉذǋ ǅأما ǅالتحكيǇالميدا ǑƼ ƖرƕƤذوي ال Ǉ1(م( ýكƕ اǌيامƿو ،
 Ǉالمحكمي Ƙاƿاستحقا ƴƼدƕ ǅوتقو ،Ɩيد المقررƵالموا ǅاحترا ƴم ƘاƇجراǗا ýǌتس Ǒالت ýماƵǕا

 ýƕمقا ǁة أوذلǄƕƿ اǌǄذا ما يجعǋة جدا وƽǄا مكǌنƋƕ ǇيƮتƤالم ǉوالذي يرا ،ǇيƵƨالمتنا ǊعƼجر يد
  .)2(لدوý المتعاƿدƖ معǌاƼقƱ لƬǄركاƘ ذاƘ الرƌوƩ اǕمواý الضƤمة وا

 المحكميǇ الذيƋƕ Ǉنƽسǅǌ يƤتاروƍ Ǉذوالذي يتǅ وƾƼ رƕƹة الƮƤوǅ، : التحكيǅ الحر/ ب
Ǉمƛال Ƴاƨن ǑƼ ýƮƽال Ǉيتولو ýك Ǉتعييƕ ǅما تت ƖادƵ ريقةƱال ǉذǋالعقد، و ǑƼ ǅاƨلتǙا ýمح 

،Ƴاƨالن ǑƼ ýƮƽي ƚالƛ ǅحك Ǉتعيي Ǉالمحكما Ǐا يتولǋعدƕو Ǌƕ ƭاƤ ǅلمحك ƻرƱ Ɣجان Ǐلƍ 
ƾيƕƱالت Ɣواج Ǉوالقانو ǉانعقاد Ǉومكا ǅالتحكي ƖرƬاƕمƕ ةƮاƤال ƘاƇجراǗة اƼذا )3(تحديد كاǋو ،

اǕسǄوƔ يقوǏǄƵ ǅ احتراƍ ǅرادƖ الƮƤوƮ ǑƼ ǅياƹة القواƵد اǗجرائية التǑ تحكǅ سير المناƵƨة 
ǏǄ حدǉ النƨاƵاƘ كý واحدƵ ƖوƱƵƍائǅǌ حرية المƕادرǑƼ Ɩ ذلǁ حتǏ يتǅƇǚ مƮƤ ƴوƮية 

وتتحقƕ ƾالتالǑ الحقوƾ المتƕǄƱة ǑƼ التحكيƕ ǅوجƵ ǊاǙƍ ،ǅ انǊ يعاǋ ǏǄƵ Ɣذا اǕسǄوǑƼ Ɣ حالة 
 Ƴاƨالن ýريحة لحƮ Ɩرادƍ وجود ǅدƵ ǅاƨلƍ Ǉالمحكمو ƴيƱيست Ǚ ǅƛ Ǉوم ،ƻراƱǕاحد ا Ǉم

 ƇجوǄال ýح ǎسو Ǐقƕي Ǚ Ǒالتالƕ ،ǉرǋجو ǅتحكيǄقد لƽذا ما يǋيذ، وƽالتنƕ ǉضد ǅالمحكو Ǐلƍ
Ƴاƨالن ǑƼ ýƮƽǄل ǑǄƤالدا Ƈ4(القضا(.  

سواƕ ƇرƯƼ دƿ ƴƼيمتǊ  المتعǄقة ƕالƛمǇ اƬǗكاƘǙلǄنƨاƵاƘ التǑ يكوǇ سǌƕƕا  أما ƕالنسƕة
لتƽاǅǋ حوý مراجعتǊ وƹيرǋا، ƼاƼǕضý أǇ تتǅ أماǅ الǌيƘƉ المƤتƮة أو التƤƋر ǑƼ الدƴƼ وƵدǅ ا

 Ǌكون ǉة تقديرƕعوƮ Ǉم ǇمƛǄلما ل ǁوذل ǅالتحكي ǑƼ Ǒة، والتƽǄر التكƮناƵالنقدية و ǅالقيƕ ƾǄيتع
 Ɣجان Ǐلƍ النقود ýمجا ǑƼ ǇيƮتƤم ƇراƕƤ ƘƉيǌال ǉذǌاستقرار مستمر كما ل ǅدƵو ýتحو ǑƼ Ǒǋ
 Ƙراماƺال ƴƼدƕ ǊامƨلƎيذ، كƽالتن ǇƵ ǊƵحالة امتنا ǑƼ Ǌتƕƿيذ ومعاƽالتنƕ ǉضد ǅالمحكو ǅاƨلƍ مكانيةƍ

ǇƵ يرƤƋت ǅيو ýك ǇƵالم Ǉمƛالƕ ƇاƼالو Ƴاƨالن ýمح Ǒالعقد التجاري الدول ǑƼ Ǉيƕ.  
                                                 

- 1 ǁذل ǑƼ رƲان:  
ROUSSOS Alexia, op.cit, pp 06-08. 

2 -ǁذل ǑƼ رƲان :  
SCHELLENBERG Wittmer, op.cit, p 03. 

3 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،Ɩƨ14 حداد حم .  
4 - ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑƼالعو ƻاƱƵ Ǉƕ Ÿد اƕƵ Ǉƕ ƠالƮ ƭ 367.  
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 حالة Ǒيƛور Ƭƍ ƼكاǙý :  الƙمƙƈ ǅناƅ التحكيماƖالقانوǅ واجب التطبيق علǍ منازع -4
 ƾاƽاتƻراƱǕيئة التحكيميةاǌال ƭاƮتƤا ǏǄƵ العقد ǑƼ  يذƽتن ýور حوƛي Ƴاƨأي ن ǑƼ ýƮƽǄل 

ǌƿاƽالعقد، واتǅǁذل ǏǄƵ ƾيƕƱالت Ɣواج Ǉالقانو ǏǄƵ )1(ا ، وǋو Ǉمة المحكميǌم Ǉم ýǌما يس ǁذل
، وǑƼ حالة ƹياƔ اتƽاƾ أو نƮ ƭريƠ يدǏǄƵ ý القانوƤ)2( ǇاƮة ƍذا تعƾǄ اǕمر ƕالتحكيǅ الحر

Ƽ ƾيƕƱالت Ɣالعقدواج Ǒ Ǉكمكا Ǉالقرائ ǏǄƵ تمادƵǙا ýǚƤ Ǉم ǁتقدير ذل ǇمحكميǄل Ǉيمك 
التجارƖ الدولية يقضǑƼ Ǒ حالة Ƶدǅ ، وƕالنسƕة لنƲاǅ التحكيǅ أماƹ ǅرƼة التحكيǅ أو تنƽيذ العقد

وجود نǏǄƵ ƭ القانوǇ واجƔ التƕƱيǏǄƵ ƾ النƨاƳ أƛناƇ التحكيƎƕ ǅمكاǇ المحكǅ اǙستعانة 
ƕالقانوǇ الداǑǄƤ المتعƕ ƾǄاǗجراƇاƘ الƤاƮة ƕالتحكيǅ، أو يكوǇ اƤǙتƮاƭ لǄمƕادƏ العامة 

دولية ƍلǏ جانƔ اǙستعانة ƕقواƵد لǄقانوǇ والتǑ تعود ƍلǏ مجمý اƵǕراƻ والعاداƘ التجارية ال
Ƴƨد التناƵقواƕ قةǄوالمتع ƭاƤال Ǒالدول Ǉ3(القانو(.  

5- Ǉيذƻوتن Ǐدور الحكم التحكيمƬ : ýƕƿ Ǉم Ǉأو المحكمي ǅالمحك Ǉتعيي ǅندما يتƵ
ƻراƱǕة اƵƨأو  المتناǊتƺول ǅالتحكي Ǉمكا Ǉتعيي Ɣجان Ǐلƍ ǅǌا تعيينǌولة لƤة المǌالج ýƕƿ Ǉم 

، والذي يكوǇ حوý القيمة )4(ضية، واƤتيار القانوǇ واجƔ التƕƱيǏǄƵ ƾ النƨاƳلǑƼ ýƮƽǄ الق
ǅاƨلتǙا ýالمالية محǑƼ  سانيدǕ ƳستماǙعد اƕ ǁوذل Ƴاƨالن ǑƼ ýƮƽال ǅا، يتǌƕ ǇمديǄالعقد ل 

 ƻǄتƤي ǅذا الحكǋو ،Ƴالموضو ǑƼ ǅدار حكƮƍ ǅيت ǅƛ Ǉوم ،ǅǌوحجج ƻراƱǕذاƍ Ǉد يكوƿ 
Ǉ يƋ ǑƼ ƚƕ ك،محكǅ حكمǑƼ Ǌ جƇƨ مǇ الموضوƵ Ƴندما يكوǇ ذلǁ ممكناجƨئيا، Ƶندما يƮدر ال

 لǄعقد، أو اǗجمالƤǑيرية لعدǅ دƴƼ جƇƨ مǇ الƛمƼ ǇقƱ دوǇ التƱرƍ ƾلǏ المƋ ƸǄƕنƨاƳ الƽوائد الت
 Ƴاƨالن ýر حوƲالن ǑƼ Ƈدƕال ýƕƿ Ƴالموضو ǑƼ ǅتيا أي الحكƿو ǅالحك Ǉد يكوƿǑǄƮǕا ýƕƿ Ǉم 

وǋ ǏǄƵ Ưيئة ر، ƕمعنǏ حكǅ نǌائǑƼ Ǒ الموضوƳ الرئيسǑ المعكǅ نǌائǑ يكوǇ الحأǇالمحكǅ أو 
ǅالعقد، ويستمد المحك ǑƼ المحدد ǇمƛǄجمالية لǗالقيمة اƕ ƇاƼالوƕ العقد ǑƼ Ǉالمدي ǅاƨلƎك ǅالتحكي 
 ƭين ǇƋك ،Ƴاƨالن ǏǄƵ ƾيƕƱالت Ɣواج Ǉالقانو Ǉأو م ǅية التحكيƿاƽات Ǉم ǅدار الحكƮƍ ǑƼ ǊتƱǄس

 ǏǄƵ العقد ǑƼ ǅدار الحكƮƍ ǅيت ǅƛ Ǉوم ، Ƴاƨالن ǑƼ ýƮƽǄالدولية ل Ɩة التجارƼرƹ ƭاƮتƤا

                                                 
1 - Ɩالماد ƴ21 راج Ǉيƕ ǅرƕالعقد الم Ǉم Cevital و Astron ǅƿر ƾحǄ02 ، الم.  
2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑǄƵ 203 جواد محمد.  
3 - ،ƾƕالسا ƴيار، المرجƱكر الƕ Ǉƕ ƠالƮ 340ǁر كذلƲان ، :ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƔرƵ ƩارƼ مةǚ653س.  
4 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

JACQUET Jean-Michel & DELBECQUE Philippe, op.cit, p 357. 
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، ومǅƛ Ǉ يƠƕƮ الحكƕ ǅمƛاƕة حكƿ ǅضائǑ يحوƨ )1( أمامǌاالتحكيمǑ وƼقا لǘجراƇاƘ المتƕعة
ǊيǄƵ ƴيƿالتو ƣتاري Ǉة مƵƨالمتنا ƻراƱǕة اǌمواج ǑƼ ارƛأ Ɣويرت ،ǊيƼ Ǒالمقض ƇǑƬحجية ال.  

Ǉ ذلǁ يƛير ƬƍكاǑƼ Ǝ ƘǙ حƾ مƮ Ǉدر ضدƼ ،ǉالحكǅ التحكيمƼ Ǒيما يƭƤ تنƽيذ أما
ƵديدƖ وƤاƮة ƍذا تǅ الحكƕ ǅالوƼاƕ Ƈالقيمة اǗجمالية لǄعقد التجاري الدولǑ مƱ Ǉرƻ المديǌƕ Ǉا 
نƲرا لتقƮيرǉ، وƕاƵتƕار انǊ ليƩ مǇ مǌمة المحكǅ أو مركƨ التحكيǅ الذي انعقدƼ ƘيǊ جǄسة 

لتحكيمǑ أو اƵǙتراǋ ǇǙ ،Ǌƕ ƻذا الموضوƳ مǇ اƤتƮاƭ التحكيǅ أǇ يضمǇ تنƽيذ الحكǅ ا
Ǒالتحكيم ǅا الحكǌيƼ ذƽسين Ǒ2(المحكمة الت( ǅحكاǕ قاƼالدولة وو ǁǄلت ǑǄƤالدا ǅاƲنǄقا لƼو ǁوذل ،

ǅالتحكي ǅيذ أحكاƽوتن ƻتراƵǙاƕ قةǄية الدولية المتعƿاƽتǙ3(ا( Ǉم ƾعد التحقƕ الحالة ǉذǋ ǑƼو ،
 Ǒالتحكيم ǅحة الحكƮائواسƽتيǊ ƻتراƵǙا ǏǄƵ ýوƮعد الحƕية، وƵية والموضوǄكƬال ƱروƬال 

 ýأموا ǏǄƵ يذƽالتن ƔǄƱ ǅالتحكيƕ ƨاƼ الذي ƻرƱال ǅا، يقوǌيƼ ǉيذƽتن ǅيت Ǒالدولة الت Ƈضاƿ Ǉم Ǌƕ
ا جاǑƼ Ƈ مضموǇ التحكيǅ أو حجƨ أمǚكǊ وحساƕاتǊ لدǎ الƕنƍ ǁلƹ Ǐير مالمديǇ وحجǋƨا، وƼقا ل
  .)4(لجƕريذلǁ مƮ Ǉور التنƽيذ ا

 Ǒانونƿ Ʃيجاد أساƎƕ ǁوذل Ǌائƺلƍ ƔǄƱ أو Ǒالتحكيم ǅالحك ǑƼ ǇعƱال ǇمديǄل Ǉينما يمكƕ
 ƭوƮالمن ƘاƇناƛستǙا Ǐلƍ ǚƛم ƇجوǄالƕ ǁوذل ،ǊالحƮ ǑƼ Ʃالذي لي ǅالحك Ƈاƺلƍ أو ýلتعدي

 منǌا والمتعǄقة ƔǄƱƕ اǗلƺاƇ لمناƿضة الحكǅ 05 نيويورƤ ǁاƮة المادǄƵ Ɩيǌا ǑƼ اتƽاƿية
ǄمǄƮحة العامة أو ƹياƔ احد الƬروƱ الƬكǄية والموضوƵية ǑƼ الحكǅ، أو تعارƯ الحكǅ ل

   .)5(التحكيمǑ وƍرادƖ اƱǕراǑƼ ƻ العقد

                                                 
1 -  ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑƼالعو ƻاƱƵ Ǉƕ Ÿد اƕƵ Ǉƕ ƠالƮ420.  
2 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

DE LACOLLETTE Jean, op.cit, p 146. 
اǅ  اǙتƽاƿية التǑ تعالƬƍ ƝكاƘǙ اƵǙتراƋƕ ƻحكاǅ التحكيǅ الدولية وتنƽيذǋا، Ǒǋ اتƽاƿية نيويورǁ لƵǚتراƻ وتنƽيذ أحك- 3

  .1958التحكيǅ اǕجنƕية، والتǑ تƕنتǌا اǕمǅ المتحدƱ ǇƵ Ɩريƾ مجǄسǌا اƿǙتƮادي واǙجتماǑƵ سنة 
4 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ǑƼالعو ƻاƱƵ Ǉƕ Ÿد اƕƵ Ǉƕ ƠالƮ 432.  
5  - ǅالتحكي ƨية لمركǄƤالدا ƭوƮوالن ǅنود التحكيƕ Ưحالة تعار ǑƼ Ǒالتحكيم ǅالحك ýاƱƕƍ مكانيةƍ ǁكذل Ǉوتكو 
لمحاý اليǌا، وǋذا ما تǅ العمǑƼ Ǌƕ ý القضية التǑ يدور موضوƳ نƨاǌƵا حوý التƤƋر ǑƼ دƴƼ الƛمƵ ǑƼ Ǉقد التوريد ا

الدولƕ ǑيƬ Ǉركة Ƽرنسية وƬركة أرجنتينية، ƍذ ƿضƘ محكمة النقƯ الƽرنسية ƎƕلƺاƇ الحكǅ التحكيمǑ الƮادر مƹ ǇرƼة 
ǅالتحكي ƾاƽات Ǉمضمو ƴم Ǌالدولية لتعارض Ɩالتجار ǑƼ المحكمة التحكيمية ƭاƮتƤا ǏǄƵالعقد و ǑƼ ǊيǄƵ ƭوƮالمن 
ƴالقضية راج ýيƮƽت ǑƼ ،ǇرجنتيǕا ǑƼ Ʃأر Ʃيونƕ : ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƔرƵ مةǚس ƩارƼ708   .  
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  موقف الجزاƏر مǅ التحكيم التجاري الدولǏƺ Ǐ منازعاƖ الƙمƙ :ǅالƙا
  التحكيǅ كوسيǄة لƯƽ النƨاƵاƘ الناجمةǕسǄوƕƔعدما كانƘ السƱǄاƘ الجƨائرية مناǋضة 

Ƙ، أتƘ مرحǄة اǙنƽتاƟ وƕƿوǋ ýذا اǕسǄوǇƵ Ɣ تنƽيذ العقود التجارية الدولية وذلǁ حتǏ الƛمانينا
ƵاƘ نتيجة لƲǄروƻ والتحوƘǙ اƿǙتƮادية والحاجة الماسة لمسايرƖ الدوý لƯƽ النƨا

، أƠƕƮ التحكيǅ التجاري الدولǑ مǇ اǕساليƔ التǑ تحتý الƮدارǑƼ Ɩ القوانيǇ )1(المتقدمة
ئرية ƬƕكƵ ýاǅ  وƿ ǑƼانوǇ اǗجراƇاƘ المدنية ƤاƮة الذي كرƼ ƩيǊ المƬرƳ أسǄوƔ الجƨا

Ǒالتجاري الدول ǅ2(التحكي(.  
 Ǚƍقود دولية تحتوي أƵ ǅراƕƎƕ ائريةƨالدولة الج Ƙامƿ ǅالتحكي Ǉور مƽالن ƖترƼ ǑƼ Ǐحت Ǌن

ǅالتحكي Ǐلƍ ƘاƵاƨتسوية الن ýنود تحيƕ ǏǄƵ)3(،تƿǙا Ƙالمستجدا ƴيا مƬوتما  ƻروƲادية وƮ
 Ǉكا ،ǑنƱاد الوƮتƿǙاƕ ƯوǌنǄية لƕجنǕا ýمواǕا Ʃوƌر Ǐلƍ ائرƨالدولية وحاجة الج Ɩالتجار
 ،ǑƕجنǕا ýمتعامǄل Ǉالدولية كضما Ɩقود التجارƵ ƘاƵƨمنا ýمجا ǑƼ ǅالتحكي Ǐلƍ ƇجوǄال Ǉد مƕǙ

Ƌالدولية ت ƘياƿاƽتǙا Ǉالعديد م Ǐلƍ ǅنضماǙوا ƴيƿالتو Ǐلƍ اǌعƼذا ما دǋو ǑƼ اǌتƕƹر ǇƵ كيدا
ƔجانǕا Ǉمريƛوالمست ýمواǕا Ʃوƌر ƔǄ4(ج( ǅتحكيǄية لƕالعر ǇماƵ يةƿاƽات Ǐلƍ اǌكانضمام ،

 المتضمنة 1958، واǙنضماƍ ǅلǏ اتƽاƿية نيويورǁ لسنة 1987التجاري الدولǑƼ Ǒ سنة 
تǑ حضيǑ Ƙ تعتƕر مǇ أǅǋ اǙتƽاƿياƘ ال والت،)5(اƵǙتراƋƕ ƻحكاǅ التحكيǅ الدولية وتنƽيذǋا

 Ǐلƍ أساسا ƻدǌذ تƍ ،Ǒالتجاري الدول ýالتعام ýمجا ǑƼ ǊƕعǄدور الذي تǄرا لƲن Ǒالدول ǅتماǋǙاƕ
Ǒالتجاري الدول ǅالتحكي ǅحكاǕ عاليةƽال Ǉر مƕدر اكƿ يرƼتو.  

 ǑريعƬالت ǅالمرسو Ǐلƍ Ɩالعودƕ09-93و ƳرƬالم ǊلǚƤ Ǉالذكر والذي أكد م ƻسال 

                                                 
1 -ǁذل ǑƼ رƲان :  

ZAALANI Abdelmadjid, « L’intervention des personnes publiques et parapubliques dans 
l’arbitrage commercial international ; Point de vue Algérien », RASJEP, n°03, Alger, 1997, p 
897.  

2 - ǅƿر ǑريعƬت ǅ09-93 مرسو ǑƼ Ƣرƌسنة 25، م ýريƼمر 1993 أǕا ǅويتم ý154-66، يعد Ǉانوƿ Ǉالمتضم ، 
  .1993، سنة 27اǗجراƇاƘ المدنية، Ɯ ر Ƶدد 

  .ƕ15الجƨائر، المرجƴ الساƭ ƾƕ " المƽتاǑƼ Ɵ اليد"عقود  لǑ معاƬو Ƶمار، النƲاǅ القانون- 3
4 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƖريدƼ Ǉ22 حسي.  
5 - ǅƿر ǅ233-88 مرسو ǑƼ Ƣرƌر 5، مƕمƼا 1988 نوǌيǄƵ ƾادƮ Ǒية التƿاƽتǙا Ǐلƍ Ʋƽتحƕ ǅنضماǙا Ǉيتضم ،

 ƣتاريƕ ǁنيويور ǑƼ Ɩالمتحد ǅمǕتمر اƌتماد ال1958 يونيو 10مƵاƕ ةƮاƤقرار وال Ɯ ،اǋيذƽية وتنƕجنǕالتحكيمية ا Ƙرا 
  .1988 لسنة Ƶ48دد 
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 والتǑ 154-66 مǇ اǕمر  مكرر458ري الدولǑ وذلǑƼ ǁ المادƖ الجƨائري تƕنيǊ لǄتحكيǅ التجا
ǑǄكما ي ƭتن:  

 " ƠالƮالمƕ قةǄالمتع ƘاƵاƨالن ƭƤالذي ي ǅالتحكي ،ýƮƽذا الǋ ǅوǌƽمƕ ،ر دولياƕيعت
 ǇƱمقر أو مو ǊيƼ Ǉأالتجارية الدولية والذي يكوƜارƤال ǑƼ ǇيƼرƱحد ال."  

Ƴ اƵتمد المعياريǇ اƿǙتƮادي والقانونǑ ومǋ ýǚƤ Ǉذǉ المادƖ الƬامǄة يتƕيǇ أǇ المƬر
 Ɣƕالس ýمعيار واحد، ولعƕ ذƤƋت Ǒالت ǎرƤǕا ýالدو ƘريعاƬت ƩكƵ ذاǋو ،ǅالتحكي ǅوǌƽلتحديد م
 ƘركاƬال ƴم ýائر أو التعامƨالج ǑƼ مارƛستǙا Ǉمريƛور المستƽن Ǉم ƳرƬية المƬƤ وǋ ǁذل ǑƼ

  .الجƨائرية
، ƤاƮة ǑƼ نƨاƵاƘ الƛمƵ ǑƼ Ǉقود التجارƖ الدوليةوƻƿ الجƨائر مǇ التحكيǅ أما ƕالنسƕة لم

ƼƎ Ǉير أƹ ،اǋسيرƽالدولية أو ت Ɩقود التجارƵ يذƽتنƕ قةǄالمتع ǎرƤǕا ƘاƵƨالمنا ǎذ مجرƤƋي Ǌن
، وǋذا لما تƛيرǉ الƲروƻ والمستجداƘ التǑ تƛƌر )1(المناƵƨاƘ المتعǄقة ƕالتنƽيذ Ǒǋ اǕكƛر ورودا

Ǉƨالتوا ýǚتƤيذ العقد واƽتن ǏǄƵعقدǄادي لƮتƿǙا ، اǌǄمح Ǉيكو Ǒوالت ƘاƵاƨن ƚحدو ǅƛ Ǉوم 
Ƥيرية ƵƋادƵ Ɩدǅ الوƼاƕ ƇالƛمǇ المتعƕ ƾǄاƵǕماý اǗضاƼية أو مƱالƕة المتعامý اǕجنǑƕ الƽوائد الت

،Ǉمƛالƕ ƇاƼالو ǑƼ يرƤƋت ýك ǇƵ ǑƼ ǅيǄالتس ǅدƵ حالة ǑƼ ائريةƨالج ƘركاƬال Ǉا مǌƕǄƱ أو 
ǋالعقد، و ǑƼ المحدد Ƙƿاليدالو ǑƼ ƜنتاǗوا Ɵتاƽقود المƵ ǑƼ ةƮاƤ التال)2(ذا يردƕ، ƘاƵƨالمناƼ Ǒ

المتعǄقة ƕالƛمǑƼ Ǉ حد ذاتǊ كالتƨاǑƼ ǅ العقد التجاري الدولǑ تكوǇ نتيجة لǄتنƽيذ المقƮر لƕنود 
 Ǐلƍ ƇجوǄال ǅيت ǅƛ Ǉوم ،ƻروƲعقد نتيجة الǄادي لƮتƿǙا Ǉƨالتوا ýǚتƤǙ العقد أو كنتيجة

 ýƮƽǄل ǅالتحكي Ǉا الدولية، لكǋقودƵ ǑƼ ائريةƨالج ƘركاƬال Ǌƕ ƘذƤذا أǋو ƘاƵاƨالن ǑƼ
                                                 

1 - Ɩ19 المادǇم   Ǉيƕ ǅرƕالعقد المCevital و Astron ǅƿر ƾحǄ02 ، الم.   
2- ǑƼ رنسيةƼ ǎرƤائرية وأƨركة جƬ Ǉيƕ Ɩالقضية الدائر ǑƼ ǚعƼ ƚذا ما حدǋركة 1974-12-20وƬال Ƙدǌتع Ǉأي ،

Ǆمتكام Ɩوحد ƇاƬنƍ ǏǄƵ رنسيةƽال Ǒائƨج ƱرƬ العقد ǑƼ ذ وردƍ ،ƘوƨǙوا ǇكسوجيǕا Ƙاƨاƹ ƜنتاǗ اليد ǑƼ اǌتاحƽة م
يقضǑƼ Ǒ حالة تƤƋر الƬركة الƽرنسية ǑƼ تسǄيǅ الوحدƖ توǄƵ ƴƿيǌا ƹرامة التƤƋير ƍذا كاǋ Ǉذا التƤƋير مǇ جانǌƕا، 

 ǅاƵ Ɩالوحد ƘمǄذ سƍ يرƤƋالت ƚحد ýعƽالƕجا1982وƈ ǑƼ اǌمǄمقررا تس Ǉعدما كاƕ ، ǑƼ العقد ǑƼ Ɩا المحددǌ05-20ل -
1977 ǏǄƵ ƴيرج ƻرƱ ýدا كƕ Ǒالتالƕ ،ƾالمستح Ǉمƛال Ǉم Ʊسƿ ƴƼد ǑƼ رƤƋتǄائرية لƨركة الجƬالƕ ƴƼذا ما دǋو ، 

 Ɩة التجارƼرƺل ǅمحكمة التحكي ǎمستو ǏǄƵ ǎوƵد ƴƼرƕ رنسيةƽركة الƬال Ƙامƿير، وƤƋالت ǇƵ Ưالتعوي ƔǄƱƕ رƤǕا
  : راجƴالدولية، ǑƼ تƮƽيý القضية

،ƴƕالرا Ƈƨالج ،Ǒالتجاري الدول ǅة التحكيƮمن ،Ǉالدي ǅǄƵ ýيƵسماƍ Ǉالدي Ǒمح  ،ǅǚر، دار السƬدار ن Ǉ2000 دو،  ƭ
 ƭ142-145.       
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اƬǗكاý يƛور Ƶند Ʈدور الحكǅ التحكيمǑ، وكيƽية تنƽيذ اǕحكاǅ التحكيمية الدولية ǑƼ الجƨائر أو 
  .الƱعƼ Ǉيǌا
1- Ǐلزامية للحكم التحكيمǕا Ɣالقو: ýو الحياد الذي أ لعǋ Ǒالتجاري الدول ǅالتحكي Ʃسا

 ǅقا يقوƼو ǑƵموضو ǅدار حكƮǗ Ǉر كضماƕوالذي يعت ،ǅوƮƤيئة التحكيمية والǌال ƇضاƵأ Ǉيƕ
لǖدلة الموجودƖ، ومǅƛ Ǉ تنƽيذ مضموǇ الحكƕ ǅعد اكتساǊƕ الحجية الكامǄة وƬ ýƕƿمولƕ ǊالƮيƺة 

 منذ Ʈدورƕ ǉناƇا ǏǄƵ رضائǅǌ الساƱǕ ،Ǌƕ ƾƕراǏǄƵ ǊƼ ذلƼ ǁالحكǅ مǅƨǄ وتƋسيسا، )1(التنƽيذية
، Ƽاتƽاƾ اƱǕراǏǄƵ ƻ )2( المعنǏ الذي ƮƿدتǊ اتƽاƿية نيويورǑƼ ǁ مادتǌا الƤامسة ƼقرƖ أولǏوǋو

 ǊƕاحƮ ǅذا ما تقدƍ ǉيذƽلتن ƯƼر Ɣƕتس ƻة سوƽالƤوأي م Ǌل ýاƛمتǙا Ǒيعن Ǉمعي Ǉانوƿ ƾيƕƱت
ǇيƼرƱǄل ǅƨǄير مƹو ƠحيƮ يرƹ ǅالحك Ǉكوƕ ǁذل ƔǄƱƕ.  

ƱƿعƕƱ Ǒقا لǄقانوǇ الذي اƤتارǉ اƱǕراƻ، ويكوǇ الحكǅ التحكيمǑ مƨǄما لƱǖراƻ أي 
 Ǚ تعنǑ اكتساƔ تحكيمǑوتƕقǏ حجيتƿ Ǌائمة حتǏ ولو حكƎƕ ǅلƺاƇ أمر التنƽيذ، Ƽحجية الحكǅ ال

الحكǅ لǄقوƖ التنƽيذية ǏǄƵ اƵتƕار أǇ الƮيƺة التنƽيذية تكوƕ ǇموجƔ حكǅ مǇ الجǌة القضائية 
  .المƤتƮة والمحددƿ Ɩانونا

Ǉƍ الǄجوƍ ƇلǏ الǌيƘƋ التحكيمية لƯƽ نƨاƵاƘ الƛمƵ ǑƼ Ǉقود : يمǏتنƻيذ الحكم التحك -2
 مسƕقا لما سوƻ تقضǊƕ Ǒ، وƕالتالǑ الرضوƢ اƱǕراƻ، يعنǑ تقƍ ýƕراديةالتجارƖ الدولية ƽƮƕة 

 ǅت Ǒالتجاري الدول ǅعالية التحكيƼ ƾتحقي ǏǄƵ ية، وحرساƵواƱ اǋيذƽا وتنǌا واحترامǌلقرارات
 ƴوضƘاƇجراƍƘƉيǋ ýƕƿ Ǉا م  Ƙاƕالعقو ǉذǋ ǇاƬ Ǉيذ ومƽالتن ǇƵ ƴة الممتنƕƿالدائمة لمعا ǅلتحكي

 Ǉم Ǌكمنع ƾالحقو Ưعƕ Ǉيذ مƽالتن ǇƵ ƴالممتن Ǉحرما Ǒǋالسمعة التجارية، وƕ Ʃالمسا
 ǚƕعة مستقƼاالمراǌاأمامǌيǄƵ ǊƵاƨن ƟرƱ 3( أو( Ǉل، كما أ ǑƼ الدولة دورا ǑƼ ة العامةƱǄسǄ

ذية ǏǄƵ الحكǅ التحكيمǑ مǇ القضاƕ Ƈعد لƕ ǁعد تƬƋير الƮيƺة التنƽيالتدýƤ لتنƽيذ الحكǅ جƕرا، وذ
محكوǅ لǊ، وذلǁ أيضا ƕعد تƽحƭ مدƮ ǎحة الحكǅ، ومǅƛ Ǉ اتƤاذ القرار ƕاǕمر ƔǄƱ مǇ ال

ƯƼيذ أو الرƽالتنƕ)4( عدƕو ،Ǉكد أƋة يتƮتƤالمحكمة الم Ʃمر رئيǕاƕ Ǉيذ مƽالتنƕ Ǉأ ǅالحك 

                                                 
1 - Ɩالماد ƭمر16 مكرر458 تنǕا Ǉم  ǅƿ154-66 رǊان ǏǄƵ الذكر ƻسال ،:  
  ".ƕ ƾǄالنƨاƳ الذي Ƽ ýƮƼيǊيكتسǑ القرار التحكيمƼ Ǒور Ʈدورǉ حجية الƇǑƬ المقضƼ ǑيǊ المتع"

2 - ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƖريدƼ Ǉ48 حسي.  
3 - ƭ ،Ǌسƽن ƴ52 المرج.  
4 - Ɩمر17 مكرر 458 المادǕا Ǉم ǅƿالذكر154-66  ر ƻسال ،.  
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 لƮحتƼ ،ǊانǊ يقرر ƬمولƋƕ Ǌمر التنƽيذ ويƬƌر ƕالƮيƺة Ʊ الƨǚمةالتحكيمƿ Ǒد تواƼرƼ ƘيǊ الƬرو
 Ɩالماد ƭنƕ ǚمƵ ذاǋو ǊƬامǌƕ أو ǅالحك ýƮأ ýذيƕ يذيةƽ20 مكرر458التن Ǉانوƿ Ǉم 

اǗجراƇاƘ المدنية، ويعتƕر ذلǁ أمر Ʈادر ƍلǏ السƱǄاƘ المƤتƽǄة لǄقياƕ ǅالتنƽيذ الجƕري ولو 
، وǄƵيǊ يعتƕر الحكǅ التحكيمƬ ǑانƬ ǊاǇ اǕحكاǅ الوƱنية اƿتضǏ اǕمر استعماý القوƖ الجƕرية

  .مǇ ناحية التنƽيذ
3-Ǐالحكم التحكيم Ǐƺ ǅدأ :  الطعƕم ǏǄƵ ائماƿ Ǒالتجاري الدول ǅالتحكي ǅاƲن Ǉلما كا

Ƽ ،العقود الدولية ƘاƵاƨن Ưƽل Ƈالقضا Ǐلƍ ƇجوǄال Ǉم ƇناƺستǙاƎ Ƴمراجعة موضو ƨيجي Ǚ Ǌن
 ƾأو التحق Ǌذات ǅالحكǇالقانو ƾيƕƱتƕ ǅيئة التحكيǋ ǅياƿ Ǉ1(م( ǁوذل ،Ǉأ ǏƬيتما Ǚ المراجعة ǅاƲن 

تجارƖ الدولية التǑ تحاوý التحرر مǇ تƕƱيƾ القوانيǇ الوƱنية، ومǙ ǅƛ Ǉ يمكǇ مƴ مقتضياƘ ال
 ƨأجا ƳرƬالم Ǉأ Ǚƍ ،العادية ǇعƱال ƾرƱƕ ائرƨالج ǑƼ ادرƮال Ǒالتحكيم ǅالحك ǑƼ ǇعƱال

Ʊƕالƕ اǌيƼ ǇعƱيذ الƽحالة تن ǑƼ ا ضررǌد يمسƿ Ǒالت ƻراƱǕا ƠالƮم ǏǄƵ اƮحر ǁوذل Ǉǚ
Ǒالتحكيم ǅ2(الحك(.  

 المƬرƎƕ Ƴمكانية الƱعǑƼ Ǉ اǕمر الذي يسمƕ Ơتنƽيذ الحكǅ التحكيمǑ الƮادر Ƶترƻاكما 
ƤارƜ الجƨائر ƹ ǏǄƵرار الƱعƕ ǇالǑƼ ǇǚƱƕ اǕحكاǅ الƮادرƕ Ɩالجƨائر، وذلƬƕ ǁرƱ تواƼر 

  :)3(الية والتǑ يقƕƛƍ ƇƔƵ ƴاتǌا ǏǄƵ المحكوǅ ضدǉاǕسƕاƔ الت
  .ƕعدǅ اƤتƮاǌƮا تمسكǋ Ƙيئة التحكيƕ ƋƱƤ ǅاƤتƮاǌƮا أو ƍذا* 
  .حكيǅ أو ƕناƇا ǏǄƵ اتƽاƿية ƕاǄƱة أو انقضƘ مدتǌاƍذا ǋ ƘǄƮƼيئة التحكيƕ ǅدوǇ اتƽاƿية ت      * 
 *      Ƥالوحيد م ǅالمحك Ǉيئة المحكمة أو تعييǋ ýكيƬت Ǉذا كاƍالƽǇيǇقانوǄل .  
  . ǋ ƘǄƮƼيئة التحكيƨ ǅيادǇƵ Ɩ المǄƱوƔ أو لǅ تǑƼ ýƮƽ وجǊ مǇ وجوǉ الƍƔǄƱذا      * 

                                                 
1  - ǅأما Ɩارƛم Ǉتك ǅير لƤƋرامة التƹ اǌƿاستحقا Ƙوƕƛذار لƵǗمسالة ا Ǉا أǋارƕتƵا ǑƼ ƾح ǏǄƵ ائريةƨركة الجƬال 

،Ǉالمحكمي Ǉدو ǅǌا حكمǌيǄƵ نواƕو Ǉا المحكموǌƵتدƕحجة ا ǑǌƼ ،اǌƕ ǁتتمس Ǐرنسية حتƽركة الƬال ýاƕ ǏǄƵ Ǉتك ǅول 
 ǑƼالقرار، و ǑƼ ǇعƱالƕ ائريةƨركة الجƬال ǅتق ǅل ƩساǕذا اǋ ǏǄƵو ،Ǉيƕالجان ýواƿǕ ƴتستم Ǉأ Ǉا احد، ودوǋيرƛي Ǉأ

ƴالقضية راج ýيƮƽت:  
  .145 التحكيǅ التجاري الدولǑ، الجƇƨ الراƴƕ، المرجƴ الساƭ ،ƾƕ  محǑ الديƍ ǇسماƵيǅǄƵ ý الديǇ، منƮة

2 -،ýكما Ƴوƕرƿ ƫيوǄƵ  ،ائرƨالجامعية، الج ƘاƵوƕƱالم Ǉعة، ديواƕعة الراƕƱال ،Ǒالتجاري الدول ǅ2004 التحكي ƭ ،
66 Ɩالماد ƴمر 23 مكرر458، وراجǕا Ǉالذكر154-66 م ƻالسال ،.  

3 -Ɩمر23 مكرر 458  المادǕا Ǉالذكر154-66  م ƻالسال ،.  
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 *ƻراƱǕدأ حضور اƕم Ƴيرا ǅذا لƍ.  
 *ƔاƕسǕا ǑƼ Ɣذا وجد تضارƍ اية أوƽالك ǊيƼ ماƕ Ɣƕتس ǅأو ل ǅيئة التحكيǋ Ɣƕتس ǅذا لƍ.  
  .عاǅ الدولƍǑذا كاǇ اƵǙتراƻ أو التنƽيذ مƤالƻ لǄنƲاǅ ال* 
ǑƼ ƻ القرار  تƤتƕ ƻǄيǇ الƱعƕ ǇاǙستئناƎƼنǌا المتƕعة لƱǄعǇ اǗجراƇاǑƼ Ƙ ما يƭƤ أما

  .)1(الذي يرƯƼ التنƽيذ والƱعƕ ǇالنقƯ، وذلƕ ǁتƕياǇ الجǌة المƤتƮة ƕالƱعوǇ وƍجراƇاتǌا
 Ǉمƛال ƘاƵاƨن ǑƼ ýƮƽǄلية ناجعة لƉك Ǒالتجاري الدول ǅالتحكي ýحو ǅما تقد ýǚƤ Ǉم Ǉذƍ
 ýوالدلي ǅتحكيǄل Ɩيرƕمية كǋأ ǏƱƵأ ƳرƬالم Ǉأ Ǉيƕالدولية، يت Ɩقود التجارƵ ارƱƍ ǑƼ ýƤتد Ǒالت
 ƇجوǄال Ǉأ Ǐقƕي Ǉالمدنية، ولك ƘاƇجراǗا Ǉانوƿ ǑƼ ǁذلƕ ةƮاƤ انونيةƿ مواد ǊيمƲتن ǁذل ǏǄƵ

لمتعامǄيƍ ǇلǏ الوسائý الودية Ǒǋ اǕحسǇ، والتǑ تƕقǏǄƵ Ǒ دواǅ العƿǚاƘ التجارية الدولية ƕيǇ ا
ǇادييƮتƿǙا.    

   
  
     
   

  
  
  
    
  

                                                                                                      
                    

                                                 
1 -ƴراج ǁذل ýيƮƽت ǑƼ  : ƭ ،ƾƕالسا ƴالمرج ،ƖريدƼ Ǉ108حسي.  
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  Ƣاتمøة
   ýǚƤ Ǉية مǄيǄالدراسة التح  Ǉمƛر الƮد          لعنùنƵ الدولية Ɩقود التجارƵ ǑƼ ǉاستقرار ǎومد 

 الƛمƕ ǇاƵتƕارƵ ǉنƮر مǑùƼ ǅùǌ         يتƕيƕ-  ،  ǇƋƕ Ǉالرǅƹ مǇ استƺراƾ تنƽيذǋا مدƱ ƖويǄة     -تنƽيذǋا
   Ǚƍ و    أالعقدǌƼ ǁذل Ǉر مƛأك Ǌن          ǚالع ýمجا ǑƼ Ǉاد والقانوƮتƿǙا Ǒƿǚة تƱأو نق ƨمرك ýƛيم  Ƙاƿ

والمعامƕ ƘǚيǇ المتعامǄيƤ ،ǇاƮة اƿǙتƮادييǇ منǑƼ ǅǌ مجاý التجارƖ الدولية، ƼالƛمǇ مǇ جǌة             
يƕيǇ ويكǇƵ ƻƬ التƮرƻ القانونǑ الذي يكوƵ ǇنƮرا مǌما ǑƼ العمǄية أو الƽƮقة اƿǙتƮادية              

-ومǇ جǌة أƤرǎ يƕيǇ ويدǏǄƵ ý جميƴ الƮùور         ،والذي يجعý مǇ العقد ƿائǅ أو ممكǇ الوجود       
ǕاýكاƬ-             ǉذùǋ Ǉياƕت ǅƨǄادية تستƮتƿǙا ƖالحياƼ Ǒالتالƕ ،القانونية Ƙاƿǚا العǋذƤتت Ǉأ Ǉيمك Ǒالت

 .التƮرƼاƘ والعمǄياƘ التǑ تقوǏǄƵ ǅ أساƩ تعاƿدي

    ǏǄƵ ýيد ǇمƛالƼ            دùالعق ýǚùƤ Ǉا مǌادية المراد تحقيقƮتƿǙية اǄة القانونية والعمƿǚالع
ǌƼو يمýƛ العقد الƤاضƍ ƴلƿ ǏواƵد      " ƵنƮر ǑƼ العقد  "ǁ  المƨمƕƍ ƴرامǊ، ولكƍ Ǉذا كاǇ الƛمǇ كذل      

القانوǇ التǑ تƬكý النƲاǅ القانونǑ، وǋذا النƲاǅ يƬكƬ ýرƱا لƮيرورƖ واسùتمرار اƿǙتƮùاد،              
            ùƕادية والمƮùتƿǙا Ƙاƿǚالع ǅƲتن Ǒد التƵالقوا Ƈرساƍو ƴوض ǏǄƵ ýاوالذي يعم   ƴǄسùǄل ƘǙد

 التǑ تمارƱƍ ǑƼ Ʃار القانوǌƼ ،Ǉذǉ المùƕادƘǙ         والƤدماƘ، أو ƕاǕحرǎ المعامƘǚ اƿǙتƮادية    
              ƾƕالسا ƟرƱكيد الƋت Ǐلƍ ناƕ ديƌذا ما يǋد القانونية وƵالقوا ǑƼ ƖرǌƮادية منƮتƿǙا Ƙǚوالمعام

ƾǄة    المتعƱنق ǉارƕتƵاƕ   Ǉاد والقانوƮتƿǙا Ǒƿǚادية        ،تƮتƿة اǄأو معام ƻرƮت ýك Ǉأ ǏǄƵ ýالقوƕ  
و ما العقد Ǚƍ وسيǄة أو Ʊƍار تنƲيمǑ لتنùƲيǅ الحيùاǑƼ     Ɩ نƩƽ الوǋ Ƙƿو تƮرƿ ƻانونǑ        دولية

  . والتǑ يكوƼ Ǉيǌا تحقيƾ المعامƘǚ اƿǙتƮادية Ʊƍ ǑƼار تنƲيƿ ǅانونǑ الدوليةاƿǙتƮادية
  اسùتقرارƼ  ǉالƛمǇ وما لǊ مǇ أǋمية ǑƼ العقد التجاري الùدولǑ يتƛƋùر           سيسا ǏǄƵ ذلƋ    ،ǁت

 المراد تحقيقǌا Ʊƍ ǑƼار      الدولية امǄة اƿǙتƮادية ويتƺير ƕحسƕƱ Ɣيعة العقد وƕƱيعة العƿǚة والمع      
، كما أǇ الƛمǇ كعنƮùر ƿ        ǑùƼانونǑ، وǋذا مƴ مراƵاƖ المعƱياƘ اƿǙتƮادية التǑ تحيƕ Ʊالعقد        

             ƘريعاƬùالت ǅùƲمع ǎة لدƼالقانونية المعرو Əادƕالم Ưعƕƕ رƛƋادية والقانونية يتƮتƿǙة اƿǚالع
    Ƥية والدولية وǄƤالقانونية المقارنة الدا        ƖدƵاƿ دأ أوƕم ǁذل ǏǄƵ ýاƛير م "   Ǉديƿريعة المتعاƬ العقد

والتǑ تمýƛ مƕدأ سƱǄاǇ اǗرادǑƼ Ɩ مجاý العقود داǄƤية كانƘ أǅ دولية، ƼاƱǕراƻ المتعاƿدƖ لǌا               " 
كامý الحرية ǑƼ تحديد الƛمǇ وتقديرǉ، وƤاƮة مƴ العǅǄ أǇ المعامƘǚ اƿǙتƮادية الدولية تتƛƋر              

تجارƖ الدولية أǙ وǋو ƵامƵ ýدǅ استقرار العمǄة وكذا Ƶƍمùاý نƲريùة             ƕعامý مǑƼ ǅǌ مجاý ال    
   ،Ɩرǋالقا Ɩارئة والقوƱال ƻروƲة           الǄعمƕومحدد و Ǉمعي Ǉمƛ ǏǄƵ قواƽيت Ǉأ ǅǌل ƻراƱǕاƼ Ǒالتالƕ
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                 ƴƼلة دƋمس ǑƼ ýكاƬƍ ار أيƛي Ǚ Ǒالتالƕ ،المالية الدولية ƾالسو ǑƼ Ɩمستقر Ǉما تكو ƖادƵ Ɩمحدد
 ýوǄند حƵ ǇمƛالǊƕ ƇاƼالو ýاجǑيذ العقد التجاري الدولƽالحالة العادية لتن ǑƼ .  

Ǉ ذلƵƎ ǁنƮر جوǋري ǑƼ العقد التجاري الدولƕƼ ،ǑالمنƾƱ أǇ الƛمǇ وƍذا سǄمنا 
ǊǄاج ýوǄند حƵ ƇاƼالو Ɣو واجǋو ƻراƱǕا ýƕƿ Ǉقا مƕالعقد مس ǑƼ ǉتحديد Ɣو ،يستوجǋ ذاǋو 

Ǉ مƕدأ نǌائية الƛمƵ ǑƼ Ǉقود Ǝلعقد، ومǋ Ǉذا المنƼ ƾǄƱاǙلتƨاǅ اǕساسǑ لǄمǄتƕ ǅƨدƴƼ الƛمǑƼ Ǉ ا
 ƴƕاƱال Ǒƽذا ما يضǋو ،Ǌمراجعت Ǚو ǊǄتعدي Ǚ ƻراƱǖل Ǉيمك Ǚو ƾǄƱدأ مƕالدولية م Ɩالتجار

 ،Ǒالعقد التجاري الدول ǑƼ ǇمƛǄل Ǒري والرئيسǋالجوǙƍ ارجية أƤال ýالعوام Ǐلƍ رƲالنƕو Ǌن
الدولية، ƤاƮة تǁǄ التǑ تƌدي ƍلǏ اƤتýǚ التواǇƨ والƲروƻ المحيƱة ƕالعقود التجارية 

 والتǑ مƬ Ǉانǌا أǇ تدƕ ƴƼاƱǕراƍ ƻلǏ مراجعة وتعديƕ ýنود العقد Ƶامة وƕند ،اƿǙتƮادي لǄعقد
 Ǉم ýة، يجعƮاƤ Ǉمƛدأالƕم Ǉمƛائية الǌدأ نƕم Ǒƕر نسƛƋيت ǅƛ Ǉالدولية، وم Ɩالتجار ýعوامƕ 

Ǆما استوجƔ اǕمر ذلǁ، وذلƕ ǁاƵǙتماد ǏǄƵ أساليƔ والتعديý كيƠƕƮ الƛمƿ Ǉاǚƕ لǄمراجعة 
 ƖادƵƍجديد، لمعالجة و Ǉالعقد م ƻراƱأ Ǒƿǚند تƵ Ưاوƽالت ƖادƵƎƕ ǅتقو Ǒة كالمراجعة التƮاƤ
 Ʃالتقيي Ʃأسا ǏǄƵ ǅتقو Ǒالعقد الت ƻتكاليƕ قةǄالمراجعة المتع Ɣجان Ǐلƍ ،عقدǄل Ǒالمال Ǉƨالتوا

ǄوƔ التحييǇ الذي يكوƕ ǇيƼ ǇترƖ التوƿيǏǄƵ ƴ العقد وتنƽيذǉ وكذلƱ ǁريƾ المراجعة المتعǄقة Ƌƕس
 ǅيت ƖيرƤǕريقة اƱال ǉذǋعقد، وǄجمالية لǗأو القيمة ا Ǉمƛال ǏǄƵ Ƙرƛأ Ǒالت ýالعوام Ưعƕ Ɣƕسƕ

اǗنتاƜ (الǄجوƇ اليǌا ƤاƮة ǑƼ العقود المركƕة التǑ يكوǇ محǌǄا انجاƨ المركƕاƘ الƮناƵية 
ƼالǄجوƍ ƇلǏ المراجعة  يقƭǄ مǇ أǋمية قý المعرƼة الƽنية، ƕالتالǑ وƵقود ن) والمƽتاǑƼ Ɵ اليد

 ƴƕيذ المتتاƽقود التنƵ ǑƼ ةƮاƤ ،ǑǄكƬ رƮنƵ ǁعد ذلƕ ƠƕƮالعقود التجارية الدولية وي ǑƼ Ǉمƛال
  .المتعǄقة ƕتوريد المواد اǕولية ƤاƮة

 Ƙومستجدا ƘياƱير معƛƋت Ƙا تحǌدمƵ Ǉم Ǉمƛكالية مراجعة الƬƍ Ǉا مƿǚƱوان Ɩالتجار
 ƻراƱǕما حدد اǌمƼ ،Ǉمƛاستقرار ال ǅدƵ يةƮاƤ رǌƲت Ǒالعقد التجاري الدولƕ ةƱالدولية المحي

Ɩالمحدد ýجاǓا ǑƼ Ǌƕ ƇاƼالو Ɣالعقد ووجو ǑƼ Ǉمƛال،Ƽ Ǝ يذƽتن ýوƱ ǏǄƵ ƻƿيتو ǁذل Ǉ
 Ǉيƕ العقد ǑƼ Ɩة الواردǄƕالمتقا ƘاماƨلتǙاƻراƱǕا Ɣجان Ǐلƍ يرƛƋارئةتƱال ƻروƲال  ǏǄƵ ǁذل ،

Ƭ Ǉم ǑالتƋ اǌنǇالمراجعة أ ƔǄƱ ǅƛ Ǉعقد، ومǄادي لƮتƿǙا Ǉƨالتوا ýǚتƤا Ǐلƍ ديƌت ƖادƵǗ 
 ƕيǇ التواǇƨ والحƽاƱǕ ǏǄƵ ƲراǊƼالتواǇƨ المالǑ لǄعقد والمحاƲƼة ǏǄƵ المƮالƠ المƬتركة 

ƕ ǇيǇ تƌكد العديد مǇ أحكاǅ التحكيǅ التجاري الدولǏǄƵ Ǒ أǇ التواƍ ƨذاǙلتƨاماƘ المتقاǄƕة، 
اǙلتƨاماƘ المتقاǄƕة، وƽƮƕة ƤاƮة Ƶ ǑƼقود التجارƖ الدولية ذاƘ المدƖ الƨمنية الƱويǄة يعد 
 Ǉيƕ Ǉƨدأ التواƕم Ǉتقرير أ ǅت ƚالدواية، حي Ɩالقانونية العامة لعقود التجار Əادƕالم Ǉا مƇدƕم
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ǋ ǑƼ Ǉذǉ الحالة  المتقاǄƕة يعد أساسا لكƵ ýمǄية أو ƽƮقة تجارية دولية، Ƽمراجعة الƛمƇƘاااǙد
  . Ǘحدǎ القواƵد التǑ تقوǄƵ ǅيǌا التجارƖ الدوليةǙƍ تجسيدما ǋو 

Ǉمƛمراجعة الƕ ةƮاƤة الƱالنق ǉذǋ ǑƼ يرƬونǏلƍ عقدǄادي لƮتƿǙا Ǉƨالتوا ýƵ ƲاƽحǄل  
Ɣوجو Ǉالتعاو ýǚƤ Ǉم ǁدية، وذلƿالتعا ƘاماƨلتǙيذ اƽالمراجعة وتن ǑƼ النية Ǉدأ حسƕم ýماƵƍ 

 ǅيذ الذي يقوƽة تنǄيƱ ƘوماǄالمع ýادƕتƕ ،Ǉمƛند مراجعة الƵ Ǒالعقد التجاري الدول ƻراƱأ Ǉيƕ
  .العقد Ǚسيما Ƽيما يƭƤ التƺييراƘ الجوǋرية التǑ تƱرأ أƛناƇ تنƽيذ العقد

لة استقرار الƛمƵ ǑƼ Ǉقود التجارƖ الدولية مƕدأ نسƕ ،Ǒƕالرǅƹ مǇ تنƽيذ العقد ƍƋذƼ ،Ǉمس
قد، ǏǄƵ اƵتƕار أǋ Ǉذا العنƮر يتƛƋر ƕالعوامý الƤارجية والمستجداƕ ƘحسǇ النية ووƼقا لƕنود الع

 Ǒحتكارية التǙا ƨالمراك Ɣجان Ǐلƍ ǇادييƮتƿǙا ǇواƵǕا Ǉيƕ سةƼالمناƕ قةǄالمتع ǁǄة تƮاƤو
،ƚالƛال ǅالعال ýدو ƴة مƮاƤ اǌتǚمعام ǑƼ يةƕجنǕا ƘركاƬا الǌرضƽار  تƕتƵا ǏǄƵ ƘركاƬال Ǉأ

 ýمحƕ قةǄمراجعة القيمة النقدية المتعƕ ةƕالƱنود العقد والمƕ ةƽالƤم ǑƼ اǌانƱǄس ýية تستعمƕجنǕا
 ǑƼ العقود الدولية التǑ تكوǏ ǇالتجارƖ الدولية، ǋذا حتمستجداƘ التعاƿد احتجاجا ƕالƲروƻ و

Ǉمƛا تحديد الǌيƼ Ǉيكو Ǒة، والتƮƿسة كالمناƼمناǄل ƖوƵالد ƔوǄسƋƕ رمةƕجمالية مƍ ةƽƮƕتا وƕاƛ 
 Ƈورا ǚƮو أǋ ǑƕجنǕا ýالمتعام ǊǄالذي يحت ƨالمركƼ ،قةƽƮال ǑƼ Ɩالوارد ƻالتكالي ƴجمي ǑƱƺي
 ǏǄƵ رƛƌت Ǒالت ǎرƤǕا ýالعوام Ǐلƍ ةƼضاǗاƕ الدولية Ɩقود التجارƵ ǑƼ Ǉمƛاستقرار ال ǅدƵ

عوامý السياسية التواǇƨ اƿǙتƮادي لǄعقد، كالمناƼسة  وسعر الƮرƍ ƻلƹ Ǐير ذلǁ مǇ ال
واƿǙتƮادية التǑ تعتمد ǄƵيǌا الƬركاƘ اǕجنƕية لǚحتجاƕ Ɯمراجعة الƛمǇ وتعديǊǄ لمƮالحǌا، 

 ƘركاƬال ƴا الدولية مǌتǚتعام ǑƼ اǌركاتƬ ƻǄتƤائر ومƨجǄل ƚذا ما حدǋما و ƖادƵ ذƍ ،يةƕجنǕا
ǅƹ أǇ الƛمǇ تǅ تحديدǉ تحتƝ الƬركاƘ اǕجنƕية ƕƕعƯ العوامý لمراجعة الƛمǇ  وƿيمة العقد ƕالر
  .ƕكý دƿة وƽƮƕة ƍجمالية والنǄƵ ƭيǊ أǇ يكوƛ Ǉاƕتا Ʊوý تنƽيذ ƕنود العقد

 ǑƼ العقد ƿائمة ǏǄƵ الحرية الكامǄة اƤǕرǇǎ جعƕ ýند الƛمǇ والƕنود ƍ ƎلǏ ذلƕƼ ،ǁاǗضاƼة
ƻراƱǕيودƿ Ǉدوƕو ǅǌينƕ رمةƕالعقود الم ƱروƬ ǅيƲتن ǑƼ Ǒالعقد التجاري الدول  -Ƽ ماƕ  ǁذل Ǒ

 ǏǄƵ ƾيƕƱالت Ɣواج Ǉوالقانو ƇاƼة الوǄمƵ أو تحديد ǊǄاج ýوǄند حƵ ƇاƼالو Ɣواج Ǉمƛتحديد ال
 التواǇƨ والعدالة التعاƿدية Ƭƍ ǑƼكالية والمسائý التǑ تƛير اǕمور، يعد مƕ- Ǉنود العقد

 وƍجحاǋ ƻذǉ الحرية التعاƿدية تعد منƕعا ƤǙتراƍ ƾذاƿتƮادياƘ العقد أو اǙداƇاƘ المتقاǄƕة، 
 مǇ اǕجنƕية كانƘ الƬركة ƍذاحقوƾ الƱرƻ الضعيƻ والƨيادƖ مǇ التƨاماتǊ التعاƿدية، ƤاƮة 

 ƕƱقا لقاƵدƖ تعارǕ ƯنǌاالƬركاƘ المحتكرƖ لǄسƴǄ أو الƤدماƘ محý التعاƿد ǑƼ السوƾ الدولية، 
ƠالƮالم ýوسائ Ǉا مǌما لديƕ Ǐو تسعƈديةƿا التعاǌالحƮم ǅيƲتع Ǐلƍ Ƙليا ƭنقاƍا،  التوǌاماتƨ
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 ƲاǋرƖ النماذƜ العقدية أو ƲاǋرǄƵ Ɩيǌا ǑƼ الوƘƿ الراǇǋأǇ العقود الدولية تسيƱر Ǚسيما 
Ǒالت ƱالتنميǇم ýتجع  Ǒأ العقد التجاري الدول ǅيترج ƨǋجا Ɯنموذ Ǌكون Ǐلƍ Ǉما يكو Ɣرƿ

رƻ  التǑ يتمتǌƕ ƴا احد أƱراƻ العقد ƍ ǑƼمƬ ƇǚروǏǄƵ ǊƱ الƱةالقدرƖ اƿǙتƮادية والقانوني
 الƬركاƘ  الذي يقǑƼ ƻ حالة ƵجǊƕƬ ƨ مƾǄƱ، وǋو حاƬ ýركاƘ دوý العالǅ الƛالƚ و،اƤǓر

 يجعý مǇ لƱǖراƻ واحدƖ منǌا، ومƵ ýǚƤ Ǉدǅ التواƕ ƾƼيǇ المراكƨ القانونية يةالجƨائر
 ƘركاƬا، الǌيمتƿ ƴƼلر ǁوذل Ɩمر ýك ǑƼ العقود Ǉماƛلمراجعة أ ýالوسائ ǏتƬƕ ýتعم Ǉية أƕجنǕا

   .ما يƌدي ƹ ǑƼالƕية اǕحياƍ ǇلǏ النƨاƵاƕ ƘيǇ اƱǕراƻ حوƕ ýند الƛمǇوǋذا 
مدƨ Ɩمنية لوǏǄƵ اƵتƕار أǇ العقد التجاري الدولǑ يكوǇ نتيجة مƽاوضاƵ ƘديدƖ وƬاƿة 

،ǉيذƽتن ýƕƿ ةǄويƱا وǌǄيƕس ǑƼ ،العقد ǅراƕƍ ýيƕس ǑƼ يرƛالك ýد والماǌوا الجƼرƮ دƿ ƻراƱǕا 
ǚالع ƴƱƿ ƾƱالمن Ǉم ƩيǄƼ Ɣƕسƕ Ǌنƨتوا ýǚتƤأو ا Ǉمƛتحديد ال ǅدƵ Ɣƕسƕ ديةƿة التعاƿ

ƕ ƇاƼالو ǑƼ رƤƋالت Ǐلƍ Ƙأد Ǒالت ƻروƲالǊ ǑƼ ƩساǕا Ǒǋ ديةƿة التعاƿǚالع ǏǄƵ ƲاƽالحƼ ،
 ǇيƮتƤالمƕ ستعانةǙتماد واƵǙاƕ اǌǄوتعدي ǉنودƕ مراجعة ýǚƤ Ǉم ǁالدولية، وذل Ɩقود التجارƵ

  .قانوǑƼǇ المجاý كرجاý اƿǙتƮاد وال
 مǇ حدƖ اǙضƱراƕاƘ التƿ Ǒد تƮيƔ تنƽيذ Ƶقود التجارƖ الدولية وƵدǅ استقرار يƨيد وما 

Ƶ ،اǌيƼ Ǒند المالƕدالǇانوƿ وجود ǅالعقود  تجاري ǉذǋ ƻǄتƤم ǅƲوين Ɲيعال Ǒنموذج Ǒدول 
 ǅوتحتكǊليƍ ،التجارية الدولية Ƙǚالمعام ƴجمي  Ǌان Ǚƍوýيƕس ǑƼادƮتƿǙا ǇيǄالمتعام ýيǌتس  Ǉيي
 Ʊسيƕوتǅراƕƍ ǅالدولية ت Ɩقود التجارƵ ƴية وضƿاƽة الدولية كاتƺƕƮال Ƙذا ƘياƿاƽتǙا Ǉالعديد م 

 مǌمتǌا ƿيادƖ حركة المƕادƘǙ والعمǄياƈ ƘلياƘ، ووضƼ1980 ƴينا لƕǄيƴ الدولǑ لƕǄضائƴ لسنة 
قود والمƕادƏ الموحدƖ لǄع )INCOTERMS(التجارية الدولية كالمǄƱƮحاƘ التجارية الدولية

 والتǑ تساƵد ǏǄƵ تحديد مجمƕ ýنود العقد ومنǌا الƛمǇ الذي يتǅ تنƲيمUNIDROIT( Ǌ(الدولية
 ƖتجارǄمة العالمية لƲوما وجود المن ،Ɩة جادƽƮƕ)OMC(ǁكذل   ǉذǋ ǅيƲتن ǏǄƵ ýدلي Ǚƍ

Ƙǚوالمعام ƘǙادƕالتجارية الدوليةالم .  
 Ƶ ǏǄƵولمة وتƋكيد، يعتƕر كرمƨ  واǙتƽاƿياƘاǓلياƘ وجود مƤتǋ ƻǄذǉ أǇ وƍذا اƵتƕرنا

ǚالمعامƘالتجارية ƘǙادƕتوحيد   والم ǇاƼ ،اǋوتوحيدǇم القوانيƲنǕةوا ǎومد Ǉمƛمسالة ال ýحو 
Ǌميتǋأǉواستقرار  Ƴتتنو Ǒالت Ƙراƛƌرا لتعدد المƲة نƕعوƮ رƛدو أكƕي ،Ǒالعقد التجاري الدول ǑƼ 

واǗيديولوجية والقانونية لكý دولة ƕ ǏǄƵاƤتƻǚ الƲروƻ اƿǙتƮادية واǙجتماƵية والسياسية 
ǉحد.  
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 المنƲمة لعقود التجارƖ الدولية Ƶامة وƵنƮر الƛمǇ واǓلياƘ القوانيǇ لǌذا ƼاǇ توحيد
 التƮرƼاƘ القانونية واستقرارǋا Ʊوý مدƖ تنƽيذǋا، والحƽاƕƍ Ʋراǅ ضروري لتسǌيý أمرƤاƮة 

 ƵالƱƍ ǅارا الحƮ ýعƔ المناǋ  ǑƼ ýذأǇ المتعاƿدƹ ،Ɩير لƱǖراǏǄƵƻ المراكƨ القانونية 
نƕ Ǌالنسƕة لƬركاǄƕ ƘداǇ العالǅ الƛالƵ ƚامة أ ǙƍتتجاذǊƕ المƮالƤ ƠاƮة المالية منǌا، 

 الدولية، اǙستعانة ƕرجاý القانوǇ  التجارية الƽƮقاƕǗƘراǅوالجƨائرية ƤاƮة Ƶند لجوئǌا 
 ǑƼ ǇيƮتƤالمǅراƕƍ الدولية Ɩقود التجارƵ Ǉدراية والذي ǅǌل ƤƕƘياƮوƮ Ǌوتعقيدات Ǉمƛال 

، تمكǇ مǇ دوǁƬ Ǉ مƍ Ǉحداƕ ƚعƯ اǙنسجاǇƍ ǅ لǅ نقý التواǑƼ Ǉƨ القانونية واƿǙتƮادية
  .المƮالƠ واǙداƇاƘ المتقاǄƕة ǑƼ العقد

 ،ǁذل ǏǄƵ Ɩيادƨوƚالƛال ǅالعال ýدو ƘركاƬ ǏǄƵ العقود ǅراƕƍ ندƵ Ǉاوضيƽالمƕ ستعانةǙا 
 وذلǁ لما لǅǌ مǇ تƛƋير ǏǄƵ اƿتƮادياƘ العقد ƤاƮة الƛمǇ أو التجارية الدولية أمر مǅǌ لƺǄاية،

 Ƙدمة ذاƤ عة أوǄس ýƕمقا ǊǄƿوا Ǉمƛ Ǉأحس ǏǄƵ Ưاوƽالت ǅǌذ يمكنƍ ،ǅاƨلتǙا ýيمة العقد محƿ
  .جودƵ Ɩالية، واǇ استوجƔ اǕمر اǙستعانة ƕمƽاوضيǇ أجانƕǗ Ɣراǅ العقود التجارية الدولية

Ǉذƍقود التƵ ǑƼ Ǉمƛتحديد الƼ  ƘتماماǋǙر اƕاك ǏقǄت Ǒر التƮالعنا Ǉالدولية يعد م Ɩجار
، وǋذا ƕالنƲر ƍلǏ أǋميتǑƼ Ǌ مǇ المتعامǄيǇ اƿǙتƮادييǇ والمƽاوضيǑƼ Ǉ مجاý التجارƖ الدولية

التƛƋير ǏǄƵ مراكǅǋƨ القانونية وƵائداتǅǌ المالية، ƕƼالرǅƹ مǇ تحديدǑƼ ǉ العقد تحديدا ƛاƕتا 
رƱ ǉوý مدƖ تنƽيذ العقد يƕقǏ رǋيǇ المƮالƠ اƿǙتƮادية لǄدوý وƽƮƕة دƿيقة Ǚƍ أǇ استقرا

والƬركاƘ المحتكرƖ لǄسǄعة أو الƤدمة أو اƱǕراƻ التǑ لǌا تƛƋير ǏǄƵ العƿǚة التعاƿدية الدولية، 
ومǋ Ǉنا يتǅ الوƮوƍ ýلǏ نتيجة حتمية أǇ استقرار الƛمǑƼ Ǉ العقد ǋو رǋيǇ المعƱياƘ القانونية 

     .عقود التجارƖ الدوليةƕحيƱ واƿǙتƮادية التǑ ت
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Annexe 1 
 

           
Les concepts de prix : 

 
 
- Prix d’acceptabilité : prix ou marge de prix que les consommateurs acceptent de 

paye pour un produit ou un service. 
- Prix d’ancrage : prix de référence que les consommateurs utilisent pour comparer les 

prix proposés sur le marché, ce prix influence la perception en créant un « effet 
d’ancrage ». 

- Prix d’appel : prix de vente très bas destiné à attirer le consommateur dans l’espoir 
de le voir acheter d’autres produits plus rentables pour l’entreprise. 

- Prix barré : prix de référence (ancien prix ou prix normal), affiché lors d’une 
opération de promotion, associé au prix de l’offre spéciale. 

- Prix CAF (coût assurance fret) : prix qui inclut toutes les charges de transport des 
marchandises jusqu à un lieu défini ; exemple : prix CAF Abidjan. 

- Prix catalogue : prix de vente figurant sur un barème ou tarif de catalogue, avant 
ristournes et remise aux éventuels acheteurs.  

- Prix concerté : prix défini par concertation entre l’administration et les représentants 
des organisations professionnelles ou des grandes entreprises. 

- Prix concurrentiel : prix fixé à un niveau inférieur au prix habituellement pratiqué 
sur le marché, destiné à procurer à l’entreprise un avantage concurrentiel à court 
terme. 

- Prix conseillé : prix de vente au détail suggéré par le fabricant aux distributeurs. 
- Prix contingent : prix fixé soit en tenant compte des coût soit en fonction de 

l’avantage procuré à l’acheteur. 
- Prix défensif : prix réduit, souvent provisoirement,de façon à décourager l’entrée 

d’un nouveau concurrent sur le marché ; pratiqué surtout pour les produits en phase  
de maturité de leur cycle de vie. 

- Prix dégressif : prix de vente qui diminue en fonction de l’augmentation des 
quantités achetées. 

- Prix dirigé : prix fixé par l’administration pour des raisons économiques, politiques 
conjoncturelles ou concurrentielles. 

- Prix d’écrémage : prix relativement élevé fixé pour le lancement d’un produit 
nouveau dont la cible de clientèle est limité .avec un objectif de maximisation 
immédiate des revenus. 

- Prix extrême : prix de produit le plut cher et du produit le moins cher d’une ligne de 
produits. 

- Prix FOB (Free On Board) : prix d’une marchandise livrée à bord d’un navire, au 
port d’embarquement, donc excluant toute charge liée au transport ; exemple : FOB 
Le Havre. 

- Prix du marché : prix pratiqué effectivement c’est-à-dire le prix catalogue diminué 
des ristournes et rabais habituels. 

- Prix de pénétration : prix relativement bas fixé pour le lancement d’un produit 
nouveau de façon à générer un volume de ventes important sur un marché non 
segmenté. 

- Prix prédateur : prix de vente unitaire d’un produit inférieur à son coût variable 
unitaire, pratique illégale, souvent le fait d’un producteur à position dominante  
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- confronté à l’entrée d’un nouveau concurrent. 
- Prix de référence : prix utilisé par le consommateur pour évaluer par comparaison 

les offres disponibles sur le marché ; il peut être interne, stocké en mémoire, ou 
externe, fondé sur l’observation. 

- Prix de réserve : prix le plut élevé que le consommateur est disposé à payer pour un 
produit ou service (voir prix acceptable). 

- Prix rond : prix correspondant à chiffre rond, par exemple : 10 F, 500 F. 
- Prix de transfert : coût déterminé dans les échanges de produits entre différentes 

entités au sein d’une même entreprise. 
- Prix unique ou uniforme : prix de vente indifférent à la localisation géographique de 

l’acheteur. 
- Prix par zone : prix de vente différencié selon la localisation géographique de 

l’acheteur ; le marché est divisé en zones de prix distincts selon le montant des frais 
de transport. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
* D’après notamment P.Gregory et J.M.Lehu , Marketing publicité ,Dalloz ,1994.  
Cité par DESMET Pierre et ZOLLINGER Monique, LE PRIX : De l’analyse 
conceptuelle aux méthodes de fixation, Editions Economica, Paris, 1997, P 31-32.  
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 . تاريƣ نƬرǇ، دوǇوالتوƨيƵ ،ƴما

 
3.    ،ǅقاسǄƕ ƔراƵأ   ƭاƤال Ǒالدول Ǉالقانو:  Ǉوانيùالق Ƴƨة،       تناùومǋ دار ،ýوǕا Ƈƨùالج ،

 .2004الجƨائر، 

4.   ، ƾاƨد الرƕƵ وري احمدǌالجديد،السن Ǒالمدن Ǉالقانو ƟرƬ ǑƼ Ʊترد  الوسي Ǒالعقود الت
 منƬوراƘ  ، الƕƱعة الƛانية  الراƴƕ،، المجǄد   ǏǄƵ المǄكية، الƕيƴ والمقايضة   

،Ƙيروƕ ،يةƿالحقو ǑƕǄ1998 الح. 

5.      ،ƾاƨد الرƕƵ وري احمدǌالسن       ǅاƨلتǙادر اƮالجديد، م Ǒالمدن Ǉالقانو ƟرƬ ǑƼ Ʊالوسي ،
ة، منƬوراƘ الحǑùƕǄ الحقوƿيùة، ƕيùروƘ،    نيالمجǄد اǕوý، الƕƱعة الƛا 

1998. 

6.        ǑƼ ƘادراƮال Ǉائتما Ǉدور ضما ،ǅيǋراƕƍ Ǒالسيد ترك       ǑùƼ ǇاùئتمǙر اƱاƤة مǌمواج 
           ،Ɩرǋاùة، القùيƕضة العرǌانية، دار النƛعة الƕƱالدولية، ال Ɩقود التجارƵ

2003. 

 العǅǄ لǄمǚييƕ ،ǇيروƘ،    ر، دا  المƬتري ǑƼ الƕيƴ الدولƘ    ǑالتƨاماالƱƤيƔ محمد محمد،     .7
1986. 

 -يƾù اǙستيراد و اƬǗكاƘǙ القانونية، دراسùة و تƕƱ       والتƮدير   حمد،مƕرادƨƹ Ɩيوý ا   .8
 ƘمنƬوراƘ جمعيùة تنميùة الƕحùوƚ والدراسùا     ،نƮوƭ تنƲيمية

 .1993المƺرƔ، الرƕاƱ، القضائية،
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 الدراسùاƛ ƨ   Ƙانية، مركù   ة الدولية لنقý التكنولوجيا، ƕƱع    دƕ Ǉƕكر الƱيار ƮالƠ، العقو     .9
 .1999العرƕية اǕوروǑƕ، دوǄƕ Ǉد النƬر، 

10.     ،ƖيرƮوجمعة سعدي نƕ        ùƕالت ýاùمج ǑùƼ التكنولوجيا ýقود نقƵ  Ǒدولùال ýاد   Ǉواùدي، 
 .1989الجƨائر، المƕƱوƵاƘ الجامعية،

، الƕƱعùة الراƕعùة، ديùواƵ       Ǉقد الƕيǑƼ ƴ القانوǇ المùدنǑ الجƨائùري       حسنيǇ محمد،    .11
 .1994المƕƱوƵاƘ الجامعية، الجƨائر، 

12.      ،ǅد الكريƕƵ مة احمدǚس   Ǒالعقد الدول Ǉانوƿ)      Ɣùواج Ǉالعقود الدولية، القانو Ƙاوضاƽم
Ǌمتƨوأ ƾيƕƱالت( ، ،Ɩرǋية، القاƕضة العرǌ2001دار الن. 

 معالجة اƤتýǚ تواǇƨ العقود الدولية ùƿ ǑùƼانوǇ التجùارý            Ɩسǚمة ƼرƵ ƩرƔ، وسائ    .13
 .1999الدولية، دوǇ دار النƬر، دوǄƕ Ǉد النƬر، 

 
 الحامد لǄنƬùر والتوƨيƵ ،ƴùمùاǇ،        رƬكري ماǋر، العمǄياƘ المƮرƼية الƤارجية، دا      .14

2004. 

15.      ƻاƱƵ Ǉƕ Ÿد اƕƵ Ǉƕ ƠالƮ         ،ةùالدولي Ɩقود التجارƵ ةƹياƮالقانونية ل Əادƕالم ،ǑƼالعو 
 ،Ưالعامة، الريا ƖدارǗا Ɩدǌمعƕ رƬة والنƵاƕƱال ƨ1998مرك. 

 النǌضة العرƕية، القùاǋرƖ،   ر الدولة لنقý التكنولوجيا، دا    دƟǚƮ الديǇ جماý الديƵ ،Ǉقو     .16
1996. 

لجامعùة، اǗسùكندرية،    ضياƕƵ Ƈد المجيد، اƿتƮادياƘ النقود والƕنوǁ، مƌسسة ƕƬاƔ ا         .17
2002. 

 الƛقاƼة لǄنƬùر والتوƨيƴù،      ر ƿ ǑƼانوǇ التجارƖ الدولية، دا     ƱƨالƔ حسǇ موسǏ، الموج     .18
 .ƵǇ ،2001ما

التعاùƿد  ) وƛائƾ وƕحوƱƵ) ƚية نعيǅ، الموسوƵة القانونية لǚستƛماراƘ والعقود الدولية         .19
، دار  ، الجƇƨ الƛالƚ  "اƤتيار المتعاƿد "الدولǑ وتجǌيƨ مƬروƵاƘ التنمية     

 .النǌضة العرƕية، القاǋرƖ، دوǇ سنة نƬر

20.  ،ǅية نعيƱƵ            Ƈƨùالج ،Ƙستحقاùالم Ǉماùالتنمية، ض ƘاƵروƬم ƨيǌوتج Ǒد الدولƿالتعا
،Ƙيروƕ ،ويǚƕعة الجƕƱم ،ƴƕ1995الرا. 

ƵكاƬة حمدي ياسيǇ، العقود اǗدارية ǑƼ التƕƱيƾ العمǑǄ، منƋƬ المعارƻ، اǗسكندرية،            .21
1998. 
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لتحكيǅ التجاري الدولǑ، الƕƱعة الراƕعùة، ديùواǇ المƕƱوùƵاǄƵ          Ƙيوƿ ƫرƕوƳ كماý، ا    .22
 .2004الجامعية، الجƨائر، 

23.         ƕمكت ،ƩامƤال Ƈƨالج ،Ǒالتجاري الدول ǅالتحكي ،Ǒي محمد سامƨوƼ ر و     ةƬùنǄة لƼقاƛال 
 ،ǇماƵ ،ƴيƨ1998التو. 

 ،ر الƛانية، ديواǇ المƕƱوƵاƘ الجامعية، الجƨائù      ة الƕنوǁ، الƕƱع  ƘلƱرƫ الƱاǋر، تقنيا   .24
2003. 

 دار النƬùر،    Ǉمحمد ƕƵد المجيد ƍسماƵيƵ ،ýقود اƺùƬǕاý الدوليùة، دوƕƱ Ǉعùة، دو             .25
 .Ɩ ،2000القاǋر

 و مƕƱعة اƬǗعاƳ الƽنية،     ة، مكتƼ ƕسƵ ƣقد الƕيƴ الدولǑ لƕǄضائƴ    حمد ƕƵد الحميد،    أƤالد   .26
 .2002، ةاǗسكندري

27. ǑǄƵ د، العقوجواد محمدƕة الدولية، مكت ،ǇماƵ ،ةƼقاƛ1997 دار ال. 

محǑ الديƍ ǇسماƵيǅǄƵ ý الديǇ، منƮة التحكيǅ التجاري الدولǑ، الجƇƨ الراƴƕ، دوǇ دار              .28
 ،ǅǚر، دار السƬ2000ن.  

29.      Ʈمن ،Ǉالدي ǅǄƵ ýيƵسماƍ Ǉالدي Ǒةمح     ƨùالج ،Ǒالتجاري الدول ǅلتحكي Ƈ   سùالن ،ýوǕر ا 
 ،Ɩرǋة، القاƵاƕƱǄل Ǒƕǋ1996الذ. 

،ƹردايùة،  ة النامية،المƕƱعùة العرƕي    ǑƼ الǄƕداǇ  المƬاريƴ وƍستراتجيةمسǇ محمد، العقد     .30
 .1994الجƨائر، 

ùƕالجƨائر، ديùواǇ المƕƱوùƵاƘ    ) المƽتاǑƼ Ɵ اليد  (معاƬو Ƶمار، النƲاǅ القانونǑ لعقود      .31
 .1989الجامعية، الجƨائر،

 دروƿ ǑƼ ƩانوǇ اƵǕماý الدولǑ،      :  نعيمƼ Ǒوƨي وƹراƕƵ Ʃد الحكيǅ، التجارƖ الدولية       .32
ƨالجƇدو ،ýوǕا Ǉ ،رƬر،  دار النƬد النǄƕ Ǉ1999دو. 

33.      Ǒالتجاري الدول ǅالتحكي Ƙالد، أولياƤ ǅاƬǋ)       ةùتينيǚالقانونية ال ǅƲالن ǑƼ دراسة مقارنة
 .2004، دار الƽكر الجامعǑ، اǗسكندرية، )واǙنجǄوساكسونية والعرƕية

 واجƔ التƕƱيƵ ǑǄƵ ƾقود التجارƖ الدولية، منƋƬ المعùارƬǋǇ          ،ƻاƮ ǑǄƵ ǅادƾ، القانو    .34
 .1995 اǗسكندرية،

35.  ǑǄƵ م   وليدƛمر، الƵ محمد Ǉ  ةùريǋالجو ƘاماƨلتǙحد اƋك ƴضائƕǄل Ǒالدول ƴيƕقد الƵ ǑƼ 
 .Ǆƕ 2001د النƬر، Ǉ الƽنǑ لƮǘداراƘ القانونية، دوƔلǄمƬتري، المكت
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 التجارية وƼقا Ǚتƽاƿية جنيƻ الموحدƖ والعمǄياƘ المƮرƼية وƼقا         ƾيا مǄكǑ أكرǅ، اǕورا    .36
لعالمية الدولية ودار الƛقاƼة لǄنƬر والتوƨيƴù،        ا رلƵǖراƻ الدولية، الدا  

 .ƵǇ ،2001ما

2/ Ɓالجامعية Ɩوالمذكرا üƏالرسا.  
        ƈ  / Ǉالدكتورا üƏرسا:  
1.             ،Ǒانƛال Ƈƨالج ،Ǉائري المقارƨالج Ǉالقانو ǑƼ عقود الدوليةǄل Ǒالقانون ǅاƲالن ،ƔيƱال Ǒروتƨ

        Ǉالقانو ǑƼ الدولة ǉدرجة دكتورا ýرسالة لنيƭاƤو   ، م ال ƾد الحقوǌع
 .1991 اǗدارية، جامعة الجƨائر، ǅالعǄو

دراسùة مقارنùة    ( ǑƼ القانوǇ الجƨائùري    لǄمناƼسةكتو محمد الƬريƻ، الممارساƘ المناƼية       .2
 Ǒرنسƽال Ǉالقانوƕ(         ƳرƼ ،Ǉالقانو ǑƼ دولة ǉدرجة دكتورا ýروحة لنيƱأ ،

  .2005القانوǇ العاǅ، كǄية الحقوƾ، جامعة مولود معمري تيƨي وƨو، 
 واǗنتùاƵƟ     ǑùƼ Ɯقد المƽتا ( الدولية ǑƼ التجرƕة الجƨائرية    ة، العقود اƿǙتƮادي  رمعاƬو Ƶما  .3

، أƱروحة لنيý درجة الدكتوراǑƼ ǉ القانوƼ ،ǇرƳ القانوǇ الùدولǑ           )اليد
 القانونية واǗدارية، جامعة الجƨائùر،      ǅوالعƿǚاƘ الدولية، معǌد العǄو   

1998.  
  :المذكراƖ الجامعية  /ب

، ƕحƚ لنيýù درجùة      )know-how( الƽنية المعرƼة نقý لعقود النƲاǅ القانونǄƿƍ    ǑولǑ محمد،  .1
 Ƽ الماجستيرǑ         دùǌالدولية، مع Ƙاƿǚوالع Ǒالدول Ǉالقانو ƳرƼ ،Ǉالقانو 

  .1995الحقوƾ والعǄوǅ اǗدارية، جامعة مولود معمري تيƨي وƨو، 
لتùƱور اƿǙتƮùادي    Ǉƕ ساƵد الǌاǅ، النƲاǅ القانونǑ لعقود نقý المعرƼة الƽنية ǏǄƵ ضوƇ ا            .2

 القانوǑ  ،Ǉالماجستير Ƽ درجة  ، مذكرƖ لنيknow-how**     ýالمعاƮر
  .ƿ 2002انوǇ اƵǕماý، معǌد العǄوǅ القانونية، جامعة الجƨائر، ƼƳر

 القùانوùƼ ،ǇرǑ     Ƴالماجستير Ƽ درجة  ، تعديý العقد أƛناƇ التنƽيذ ، مذكرƖ لنيƼ         ýاضƤ ýديجة  .3
  .2002نية، جامعة الجƨائر، العقود والمسƌولية، معǌد العǄوǅ القانو

4. Ǉحسي ƖريدƼ         ماريƛتùسǙا ýاùالمج ǑùƼ ƖادرƮùال Ǒالدول ǅالتحكي ǅحكاǕ ريƕيذ الجƽالتن ،
ƕالجƨائر، مذكرƖ لنيý درجة الماجستير ǑƼ القانوƼ ،Ǉرƿ ƳانوǇ التنمية          

  .2000الوƱنية، كǄية الحقوƾ، جامعة مولود معمري تيƨي وƨو، 
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     3 /  ƖǗالمقا  
1. ،Ɩƨحداد حم  " ǅالتحكي ǑƼ ǅالتحكي ƾاƽالتجاريات Ǒالدول" ǅالتحكي Ɩمقدمة لندو ýمƵ ةƿور ،

 Ǒالتجاري الدول ǅتحكيǄل ǑيمǄƿǗا Ɩرǋالقا ƨمرك ،Ǒالتجاري الدول
  ǅوالتحكي Ǉالقانو ƨمرك ،ƭاƤال Ǉلتوحيد القانو Ǒد الدولǌوالمع 

Arbitration Center &Law ، ǑƼ .jo.com.lac.www  ،Ɩرǋالقا ،
28-01 -2000 ƭ ƭ ،01-18. 

2.     ،Ǉالحسي ƖحادƬ Ǉلكترونية  "حسǙية اƼرƮالم ƘياǄة،   : العمùلكترونيǙة اƼيرƮùال   ýاùمƵأ
          Ƈƨùية، الجƕالعر Ƙيروƕ جامعةƕ ƾية الحقوǄالسنوي لك ǑمǄتمر العƌالم

ýوǕية،:اƼرƮالم Ƙالتقنيا ǑƼ ة،    الجديدùيƿالحقو ǑùƕǄالح ƘوراƬùمن 

،Ƙيروƕ2002ƭ ƭ، 191-237. 

3.   Ǉالدي ýجما ǑǄƵ   ،ƯوƵ "    ǑƼ Ǉمƛال ýيƮتحƖة     – الدولية   التجارùتماد المستندي ووكالƵǙا 
ƾالتسوي-"            ،ýوǕدد اùة، العùانيƛسنة الùريعة، الƬùوال ƾة الحقوǄمج ،

 ،Ƙ1978الكوي ƭ ƭ  ،9-52.  
، مجǄة اتحùاد الجامعùاƘ      "التحكيǑƼ ǅ العقود الدولية لǘنƬاƇاƘ    "محمود سمير الƬرƿاوي،     .4

    ƚحوƕوال ƘدراساǄية لƕالعر       ،Ɩرǋاùالق ،ƚالƛ1996القانونية ، العدد ال ،
ƭ ƭ1- 20.   

تǄƺيƔ مǄƮحة الƕائǏǄƵ ƴ مǄƮحة المƬتري Ƶ ǑùƼمǄيùة اƵǙتمùاد            "نوري ƨياداƘ احمد،     .5
 ،  2002، العدد اǕوý، اǕردǇ ،    29، مجǄة دراساƘ، المجǄد     "المستندي
ƭ ƭ56-71. 

لƽواتير المƨورǑƼ Ɩ مقدمة    ا:  ǏǄƵ مستوǎ العدالة   لǄجمارǁستة أƻǙ نƨاƳ    "يوسǑƽ سǌيǄة،    .6
ƘاƵاƨالن"      ǅƿر، ، رƕƤ4605، يومية ال    ǑƼ ƖادرƮ2006-01-19، ال ،

 ƭ06. 
 

  :النƬوƫ القانونية /4
1.    ǅƿ154-66أمر ر     ǑƼ Ƣرƌ08، ، الم   Ǉ1966 جوا، Ǉة     المتضمùالمدني ƘاƇجراǗا Ǉانوƿ 

 .، معدý ومتمƜ 1966ǅ ر Ƶدد  لسنة ،الجƨائري

2.    ǅƿ75/58أمر ر    ǑƼ Ƣرƌر 26، المƕتمƕ1975س   Ǒالمدن Ǉالقانو Ǉدد    ، المتضمƵ ،ر Ɯ ،17 
 .، معدý ومتم1975ǅلسنة 
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3.    ǅƿر ǅ233-88مرسو  ،Ƣرƌم   ǑƼ 5   رƕمƼية      1988 نوƿاƽتǙا Ǐلƍ Ʋƽتحƕ ǅنضماǙا Ǉيتضم ،
   ƣتاريƕ ǁنيويور ǑƼ Ɩالمتحد ǅمǕتمر اƌا مǌيǄƵ ƾادƮ Ǒو  10التùيوني 

1958     ƕجنǕالتحكيمية ا Ƙتماد القراراƵاƕ ةƮاƤر     وال Ɯ ،اǋذùيƽية وتن 
 .1988 لسنة Ƶ48دد 

4.     ǅƿر ǑريعƬت ǅ09-93مرسو    ǑƼ Ƣرƌسنة    25، م ýريƼر      1993 أùمǕا ǅويتم ý66، يعد-
، سùنة   27 ، المتضمƿ ǇانوǇ اǗجراƇاƘ المدنيùة، Ɯ ر ùƵدد            154

1993. 

5.    ǅƿ06-96أمر ر    ǑƼ Ƣرƌر         1996 يناير   10، م Ɯ ،ديرƮùند التƵ Ưالقر Ǉتاميƕ ƾǄيتع ،
 .1996 لسنة Ƶ03دد 

6.     ǅƿر Ǒرئاس ǅ02/250مرسو    ǑƼ Ƣرƌ2002 يوليو سنة    24، م     ƘقاƽƮùال ǅيƲتن Ǉيتضم ،
 .، معدý ومتم2002ǅ لسنة 52العمومية، Ɯ ر Ƶدد 

7.    ǅƿ03/03أمر ر    ǑƼ Ƣرƌدد       2003 يوليو سنة    19، مƵ ر Ɯ ،سةƼالمناƕ ƾǄسنة   43، يتعùل 
2003. 

8.    ǅƿ03/04أمر ر    ǑƼ Ƣرƌد    2003 يوليو سنة    19، مƵالقواƕ ƾǄيتع ،     ǏùǄƵ ةùقƕƱالعامة الم
 20، الƮادرƵ43    ǑƼ ƖمǄياƘ استيراد الƕضائƴ وتƮديرǋا، Ɯ ر Ƶدد        

 .2003يوليو 

9.     ǅƿر Ǒرئاس ǅ03/301مرسو ǑƼ Ƣرƌر  11 ، مƕتمƕù2003 س    ǅوùالمرس ǅتمùوي ýدùيع ،
  Ǒر 02/250الرئاسƌالم ،Ƣ   ǑƼ 24   2002 يوليو     ǅيùƲتن Ǉضمùالمت ،

 .2003 ، سنة55الƽƮقاƘ العمومية، Ɯ ر Ƶدد 

 75/58 ، يعùدý ويùتمǅ اǕمùر رǅùƿ         2005 يونيو   20، مƌرǑƼ Ƣ    05/10وǇ رƿ   ǅƿان .10
   ǑƼ Ƣرƌر 26،المƕنمƕدد        1975 سùƵ ر Ɯ ،Ǒالمدن Ǉالقانو Ǉوالمتضم 

 .2005 ، سنة 44

  :الوƙاƏق/ 5
 .)1(1980اǕمǅ المتحدƖ لعقود الƕيƴ الدولǑ لƕǄضائƴ لسنة ) Ƽينا(نƮوƭ اتƽاƿية  •

  
 

                                                 
-1  ǅƿر ƾحǄ02 م ،ǇماƵ ،ƴيƨر والتوƬنǄة لƼقاƛالدولية، دار ال Ɩالتجار Ǉانوƿ ǑƼ ƨالموج ،Ǐموس Ǉحس ƔالƱ ،1998 ،

 ƭ ƭ266-329.  
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  :باللƸة الƻرنسية/ ƙانيا
        
A/  Ouvrages : 
 

1. ANCEL Pascal, Manuel de droit du crédit, DCF Epreuve, n°02, LITEC, 
Paris, 1995. 
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Ǒانƛال ƚحƕالدولية: الم Ɩقود التجارƵ ǑƼ Ǉمƛال ƘاƵاƨ114  .......................تسوية ن  

ýوǕا ƔǄƱالدولية: الم Ɩقود التجارƵ ǑƼ Ǉمƛال ƘاƵاƨن Ɣاƕ115  .....................أس  

ýوǕا Ƴرƽالدولية: ال Ɩقود التجارƵ ǑƼ Ǉمƛالƕ ƇاƼالو ǅاƨالتƕ ýǚƤǗ116  ............ا  
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Ǒانƛال Ƴرƽا: الƵاƨلن ǎرƤأ Ɣاƕالأس Ƙالدولية Ɩقود التجارƵ ǑƼ Ǉمƛ............ 

122  
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1-Ǒر السياسƱƤ126  ................................................... ال  
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