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عقد التوزيع مف العقود اليامة والمستحدثة الذي شاع استعمالو في العديد مف يعتبر 
كف اف أماكف إنتاجيا إلى أم، لما يمثمو ىذا العقد مف وسيمة ناجعة لنقؿ البضائع مالبمداف

بأسموب يحقؽ أىداؼ المتعاقديف بحيث يوفر لممموف فرصة ممتازة  ،استيالكيا النيائي
كما يوفر أيضا لمموزع سيولة توزيع  .ألسواؽ بسرعةوالوصوؿ إلى الالنتشار السريع 

، فيذا يخفؼ عمى ا ليا سمعة في السوؽيلكونذات عالمة المموف خدمات المنتوجات و ال
 .لموزع عبء البحث عف الزبائف لكي يقـو ببيع تمؾ المنتوجاتا

فيو عقد مبتكر ابتدعتو  ،ةيالبيئة التجار إلى ازدىار عقد التوزيع يرجع أصؿ وجود 
تسويؽ الذي ظيرت معو مشكمة الأيضا إلى تعقد وظائؼ وجوده  وكذا يرجع ،حاجات التجارة

 إالالتوزيع والتي لـ تظير أىميتيا  اتبكجديدة والتي تتمثؿ في ضرورة اختيار الموزعيف وش
وعندما كانت مشكمة رجاؿ األعماؿ في السابؽ ىي المشكمة اإلنتاجية  ،في الفترات األخيرة

التوزيع اىتماـ يذكر مف جانب  اتمـ يمؽ اختيار الموزعيف وال شبكفأو الفنية دوف سواىا، 
التغير في حجـ  اويؽ وكذالتس آترجاؿ األعماؿ، ولكف بسبب التغير المستمر في منش

ؽ وفي السياسات التسويقية، ظيرت مشكمة تحقيؽ التوازف بيف العرض والطمب وكانت اسو األ
، ىذه المشكمة قد ظيرت بعد الحرب العالمية الثانية عندما زادت الطاقة اإلنتاجية لممصانع

لتالي ظيرت وبا ،مما نتج عنو فائض في اإلنتاج عف االستيالؾلمقابمة الطمب المتزايد، 
 .(1)حديثة وشبكات توزيع جديدة يمكف االعتماد عمييا في تسويؽ المنتوجات اتمجموع

التوزيع ىو رؤية منتوجاتو في أيادي المستيمكيف  اتكما أّف الطموح األكبر لمنشأ شبك
حقؽ قد  ونّ أألف ذلؾ يعني في جوىره  ،النيائييف وأف تصؿ إلييـ بالشكؿ الذي يرجوه ويرغبو

مف استراتيجياتو التسويقية في مواجية المنافسيف والحصوؿ عمى الحصة  األكبرالجزء 

                                                

 .19، ص2000ف، دار وائؿ لمنشر، األرد طرق التوزيع،ىاني حامد الضمور،  - 1
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لو والصحيح يعني  ططالتوزيع بالشكؿ المخ استراتيجيةتحقيؽ  ولذلؾ فإف ،السوقية المناسبة
ـ ابقية النظ عني تحقيؽ التكامؿ معتالتوزيع  استراتيجيةالمنشأ. وىذا يعني باف  أىداؼتحقيؽ 

وتفاعميا مع السوؽ ومتغيراتو  اإلنتاجرتباطيا الوثيؽ مع عمميات الكامؿ لمشبكة ال
 .(1)المختمفة

لى االستعانة بعدد معتبر مف األشخاص لمساعدتو في يمجأ المنتج في عقود التوزيع إ
عالقة عمؿ وتبعية ومنيـ مف يعمؿ لحسابو  ـمف ىؤالء مف تربطي ،تجارتو أو إنتاجومباشرة 
المنتج ال يستطيع عف  أفة التجارية إال طاسىذه الو  أىميةرغـ و  .يكوف تابعا لو أفدوف 

 إصالحو بمتابعة تقديـ الخدمات ومتابعة يأي مف موزع إلزاـطريؽ مثؿ ىذه العقود 
 ألذلؾ يمج ،يتوسطوف في بيعيا أوالبضائع التي يقوموف بإعادة بيعيا  أوالمنتوجات 

رغباتيـ لموصوؿ إلى اكبر رقـ مف  ليـالعقود التي تحقؽ  أنواعالمنتجوف إلى اختيار 
توزيع االنتقائي، تتمثؿ في كؿ مف الالصور المبيعات لتحقيؽ اكبر قدر مف الربح وىذه 

 الخ....التوزيع الحصري

مع التزامو  المنتج لمموزع بحؽ قصر البيع في منطقة محددة فييا يتنازؿ ي عقودوى
في بيع  العقود، وتنتشر ىذه البيع دوتمويف العمالء بالمنتوجات المباعة محؿ عقبمتابعة 

لممنتوجات ذات المستوى الرفيع  كذلؾ الشأف بالنسبة ،واإللكترونية بائيةاألدوات الكير 
(Produit de luxeمثؿ العطور ذات العالمة العالمية )،  عقود التوزيع إبراـ فيفضؿ المموف

فيع في منافذ البيع العادية تفادى بيع ىذه المنتوجات ذات المستوى الر يمع شرط القصر حتى 
تنتشر مثؿ ىذه العقود في بيع المنتوجات  الصناعية، كذلؾو والتي ال تتفؽ وسمعتو التجارية 

دراية فنية متخصصة  التي يتطمب توزيعياو الدقيقة  اإللكترونية طابع فني كاألجيزة ليا التي
 يا.ل أو إصالحعمى أفضؿ استخداـ  فائزبالحتى يساعد ىؤالء الموزعيف 

                                                

 .332، ص7002دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، األردف،  استراتيجيات التسويق،ثامر ياسر البكري،  -1
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أو معنوي  يسمى المموف أو شخص طبيعي  يتعاىد أفعممية التوزيع إذف في  تتمخص
 وذلؾ يدعى الموزع آخرشخص  يضع مشروعو التجاري لمدة معينة في خدمة فأبالمنتج 
  .مقابؿ مالي محدد في محددة  جغرافية توزيع منتوجات المموف أو خدماتو داخؿ دائرة بيدؼ

المموف فيو الطرؼ القوي، حيث يمتـز  أماؼ في ىذا العقد ويعد الموزع الطرؼ الضعي
 عممو إالّ  أداءلو  يتقد بالتعميمات التي يفرضيا عميو المموف، بحيث ال يجوز الموزع بأف

بقصر نشاطو عمى  أيضايمتـز  الذي يحدده لو، كما واألسموببالشكؿ والمواصفات 
، ة محددةجغرافي دائرة المماثمة داخؿالمنتوجات غيرىا مف دوف  المنتوجات الخاصة بالمموف

يعتمده المموف، كما الذي يحدده و  وفؽ لمبرنامج مف المبيعات ىادنتحقيؽ حد  مع ضرورة
 الترويجعمى يبذؿ أقصى جيده في العمؿ  فبأ وكذلؾد بحسف النية، ينفذ العق فيمتـز أيضا بأ
بإزالة  أيضا االلتزاـ قع عمى عاتقوالخدمات، كما يأو عمى سمعة المنتوجات  والمحافظة

 بمجرد انتياء العقد. لمموفلمنتوجات وخدمات االعالمة التجارية 
تمحور حوؿ طبيعة القواعد ت تساؤالتالمعطيات يثير عقد التوزيع  ىذهفي ضوء  

 القانونية التي يخضع لو باعتباره عقد متميزا في السوؽ لفائدة مستعمميو؟
د الطبيعة القانونية لعقود التوزيع )الفصؿ تطرؽ إلى تحدينلدراسة موضوع البحث  

 األوؿ( ثـ تحديد األحكاـ المنظمة لو )الفصؿ الثاني(.
 



 

 

 انفصم األول

 انطبيعة انقانىنية نعقىد انتىزيع
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نظرا ألىمية التوزيع في نشاط التسويؽ تعدد تعاريؼ والمفاىيـ التي أطمقت عمى 
تتكامؿ وظيفة توزيع مع باقي وظائؼ  يوالباحثيف، ولك مصطمح التوزيع لدى رجاؿ االقتصاد

التسويؽ ويكوف نشاط التوزيع نشاطا فعاال البد عمى المموف أف يكوف عمى دراية لبدائؿ 
التوزيعية المالئمة في الوقت  االستراتيجيةلتوزيع حتى يستطيع أف يختار  االستراتيجية

ء إلى إيجاد إطار مالئما لو جعمو يتميز والمكاف المناسب، كما أف ىذه األىمية دفعت بيؤال
عف غيره مف العقود المشابية لو )مبحث أوؿ(، وعقد توزيع عقد حديث نشأة وجاء نتيجة 

والتكنولوجي الذي يشيده العالـ، لذا فإنو لـ تخصص لو نظـ قانونية خاصة بو  يلمتقدـ العمم
العقد في عداد العقود غير في معظـ الدوؿ بما فييا الجزائر، وىذا ما يفسر دخوؿ ىذا 

 المسماة التي تخضع لمقواعد العامة، وكذا خضوعو لعدة قوانيف )مبحث ثاف(.
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 انًبحث األول

 يفهىو عقذ انتىزيع

لقد فرض الواقع االقتصادي المتقدـ والمتطور ظيور أنواع مختمفة مف العقود التجارية  
مثؿ عقود  نشاطياوالتي ليا دور ميـ في  مف قبؿ الساحة االقتصاديةشيدىا تالميمة لـ 
باىتماـ كبير مف قبؿ رجاؿ االقتصاد والقانوف، لذا أعطيت لو عدة  حظيوالذي التوزيع، 

تعاريؼ، )المطمب األوؿ(، كما قاـ ىؤالء القانونييف واالقتصادييف بوضع إطار مالئـ لو 
يتـ بيف األطراؼ المتعاقد  لجعمو يتميز عف بعض العقود المشابية لو لتنظيـ التعامؿ الذي

 )المطمب الثاني(.

 المطمب األول
 التعريف بعقد التوزيع

فقد  ايمثؿ عقد التوزيع إحدى النماذج الكبرى لعقود األعماؿ بالنظر إلى أىميتيا لذ
 )الفرع الثاني(كما لعقد التوزيع صور نذكرىا تعددت التعاريؼ التي وصفتو )الفرع األوؿ( 

 

 الفرع األول
 ف عقد التوزيعتعري 

يمكف في وصفو،  الفقياء ال يوجد تعريؼ جامع ومانع لعقد التوزيع حيث اختمؼ
 )ثانيا(.وفي التعريؼ القانوني )أوال(  حصرىا في التعريؼ الفقيي

 ي لعقد التوزيعمغو التعريف ال -أوال
ؼ نجد أّف القاموس العربي )القاموس الكامؿ(، قد أعطى تعريؼ لتوزيع يختمؼ عف التعري

 Dictionnaire encyclopédique de la  langue française, leالمقدـ في القاموس الفرنسي )

MAXIDICO)  :يعتبر التوزيع المتفق عميو أو المنظم عممية لتوزيع »الذي يعرفو كما يمي
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 .المنتوجات، ومجموعة من العمميات المتخذة لجعل األموال أو الخدمات تحت تصرف الزبائن
 مصطمح التوزيع مظيرين ىما:كما يتضمن 

 .مستوى الخدمة: أي وضع السمع تحت تصرف المستيمك 

 بينما نجد القاموس ، «إدارة الموارد الخاصة برأس المال المرصود وتكمفة النقل
 .(1)«عممية تقسيم وتفريق وتخصيص الخيرات»: العربي يعرفيا عمى نحو التالي

 ثانيا: التعريف الفقيي لعقد التوزيع

عطاء تعريؼ واحد لقد اخ تمفت وجيات النظر الفقياء والدارسيف لتقنية التوزيع لتحديد وا 
مجموعة من العمميات »عرفو عمى أّنو:  Blaise Jean Bernardلعقد التوزيع، فنجد األستاذ 

التي تسمح بنقل المنتوجات إلى المستعمل أو المستيمك واستجابة العرض لطمب في 
 .(2)«صاديةأحسن الظروف الفعالية االقت

لتوزيع يركز عمى التكامؿ الموجود لعقد اقد أعطى تعريؼ أشمؿ  Vignyبينما األستاذ 
التوزيع ىو مجموع العمميات المادية، التجارية اإلدارية »بيف اإلنتاج والتوزيع كما يمي: 

والقانون المحققة في مراحل متتابعة وضرورية لكي تصبح المنتوجات تحت تّصرف 
ظروف محّددة من المكان، الزمان، التشكيمية، الكمية والخدمة عند  المستيمكين في

 .(3)«مستوى معين من السعر

                                                

جامعة  ،، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانوف، كمية الحقوؽالنظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةنادية،  ييعقوب -1
 .30، ص2006تيزي وزو، مولود معمري، 

2-« La distribution peut être aujourd’hui définie comme l’ensemble des opérations qui permettent 

d’acheminer les produits du fabricant à l’utilisateur ou consommateur et d’adapter l’offre à la 
demande, dans les meilleurs conditions d’efficacité économique, elle est la forme moderne et 
complexe de l’achat pour revendre » Voir : Jean Bernard BLAISE, Droit des affaires « Commerçants, 
concurrence, distribution », 3ème édition, LGDJ, Paris, 2002, p.491. 

عيف ميمة، الجزائر،  ،دار اليدى ،"تجارية وعموم التسييرطمبة العموم اللقنوات التوزيع " غالب نعيمة،  :نقال عف -3
 .19ص ،2013



 

 

9 
 

ىو تمك العممية التي تعني تصّرف أو نقل المنتوج من »و: كما عّرؼ التوزيع عمى أنّ 
مصادر إنتاجو إلى أماكن استيالكو، وذلك في المكان الذي يريده المستيمك وفي الوقت 

تباع رغبة المستيمكينالذي يرغب فيو   .(1)«قصد تحقيق المنفعة وا 
المرحمة االقتصادية ىي التوزيع »كما يمي:   LEGEAIS Dominiqueوقد عّرفو

الموضوعة بين مرحمتين اإلنتاج والتوزيع. ىي مجموعة من العمميات التي من خالليا 
مة، بعد مرحمة أو تقديم خد وإنتاجأو تقديم خدمة، بعد مرحمة  والشيء بعد مرحمة إنتاج

 .(2)«، تباع إلى المشتري أو إلى المستعمل النيائي(Conception)تدركيا 
 التعريف القانوني لعقد التوزيع -ثالثا

 :وردت ىذه التعاريؼ مف قبؿ
سنة  حيث أعطت التعريؼ التالي لعقد التوزيع، :  تعريف الغرفة التجارية الدولية-7

نتاج السمع والخدمات ابتداء من لحظة وضعيا في مرحمة التي تمي مرحمة إ» :وبأنّ  9191
ذلك مختمف النشاطات  ، ويشملميا من قبل المستيمك النيائيالسوق إلى غاية تسمّ 

ين يمشتر الين توفير البضائع والخدمات سواء كان ىؤالء يواألعمال التي تؤمن لممشتر 
ليذه البضائع االستيالك واالستعمال  ،االختيار تسييللين أو مستيمكين ليا بمحوّ 

 .(3)«والخدمات
 :عقد التوزيع عمى أّنوعرؼ القانوف األوربي  تعريف القانون األوروبي لممنافسة: -4

اقتصادي وحيد مع كيان كل عقد يبرم بين المنتج لمسمع أو المقدم الخدمات باعتباره »

                                                

، 2003دار الفكر العربي، القاىرة،  ،التسويق وتدعيم القدرة التنافسيةحسف، ممحمد عبد التوفيؽ  :نقال عف -1
 .276ص

2-« La distribution est l’étape économique située entre la production et la consommation. C’est 
l’ensemble des opérations par lesquelles un bien après le stade de la sa production, ou une 
prestation de service après le stade de sa conception est vendu ou fourni à l’acquéreur ou à 
l’utilisateur final». Voir m Dominique LEGAIS, Droit commercial et des affaires, 19ème édition, 
Dalloz, Paris, 2011, p. 467. 

، مذكرة لنيؿ شيادة التوزيع والتخزين سياساتاستخدام األساليب الكمية في ترشيد بورقية قويدر، نقال عف:  -3
 .3، ص2010 ،عمـو االقتصادية التجارية، جامعة يحي فارس، المديةالكمية  ،في عمـو التسيير الماجستير
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ة يتمتع بشخصية قانونية تمنح لو االستقاللي ،موزع سواء كان شخص طبيعي أو معنوي
تجعل منو الكيان االقتصادي التامة في اتخاذ القرار واستقاللية مالية حقيقية ذات أىمية 

 .(1)«الوحيد

ت.ج التي تنص .ت.مف 07/9بالرجوع إلى المادة  موقف المشرع الجزائري:-3
أو بعد تحويميا  بعينيا إلعادة بيعيا يعد عمال تجاريا بحسب موضوعو كل شراء لممنقوالت»: عمى

خر ريقة غير مباشرة باستعماؿ مصطمح آىذه المادة عرفت التوزيع بط فنجد أفّ  .(2)«...وشغميا
والذي يدخؿ ضمف ىذا األخير عقد التوزيع الذي "، البيع والشراءغير التوزيع وىو مصطمح "

مف  90 . فمف خالؿ المادةو عمال تجاريانّ راء طويمة المدى وكما كيفييا عمى أيعتبر عقد بيع وش
 7ة والمادة المتعمقة بالمنافس 97-00مف القانوف  6لمادة والتي عدلت بموجب ا 03/03األمر 

و تعبير واضح عمى اعتبار نشاط التوزيع أنّ عمى  مف نفس القانوف 00-90منف نفس القانوف 
يخضع لقواعد المنصوص عمييا في القانوف المنافسة العتباره مف النشاطات االقتصادية 

ممارسات الذي يتضمف قواعد ال 07-09لقانوف مف ا 07لمادة عميو ا تدأك، وىذا ما التجارية
لمنافسة ت وتوزيعيا تخضع كميا إلى قواعد اعممية إنتاج السمع والخدما فكوف أفّ ، (3)التجارية

 .(4)فيما بينيا فمف الصعب التمييز

مف حيث أف عممية نقؿ  يشوبيا نقصالتعاريؼ المشار إلييا سابقا  بما أفّ 
التوزيع، بؿ بعقود كثيرة عقد ات مف المنتج إلى المستيمؾ ال تتـ فقط عف طريؽ المنتوج

فيناؾ مف حاوؿ إعطاء تعريؼ لو مف بينيـ ، ومتنوعة تختمؼ مف الواحد إلى اآلخر
                                                

1 - Règlement N° 330-2010 du 20 avril 2010. 

العامة  األمانةالمعدؿ والمتمـ، يتضمف القانوف التجاري،  1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75أمر مف  02/1المادة -2
  www.juradp.dzلمحكومة، 

المعدؿ  12-08المعدؿ والمتمـ بقانوف  43منافسة، ج.ر عدد ، يتعمؽ بال2003يوليو  19مؤرخ في  03-03أمر  -3
 .المتعمؽ بالمنافسة 05-10والمتمـ بقانوف 

قانوف األعماؿ، كمية  ع، فر في القانوف ، رسالة ماجستيرالعمومية في الجزائرواألشخاص قانون المنافسة  ،قايد ياسيف -4
 .33ص، 2000بف عكنوف، جامعة الجزائر،  ،الحقوؽ

http://www.juradp.dz/
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ىما المنتج صاحب  ،عقد يبرم بين طرفين»األستاذة نادية يعقوبي التي ترى أّف: 
قائم بالتوزيع الذي يعرف وال الممون أو السمعة الذي يعرف في ىذا العقد بالمنتج

 وحيث يستمر ىذا األخير عمى تسويق السمع والخدمات باسمو ولحساببالموزع، 
وذلك في إقميم معين  ممون،ال الخاص مستفيدا من عالمات ومنافذ وخبرة المنتج أو

 .(1)«وفقا لشروط وأحكام العقد توتحت رقاب

التوزيع ىو عممية قائمة عمى  تنتج أفّ مف خالؿ ىذه التعاريؼ نسوعمى العمـو 
تطمباف توالتخزيف غير أف ىاتيف العمميتيف  طات متفاعمة ومتسمسمة فيما بينيا، كالشحفنشا

ارة نفسية المستيمؾ وتحفيزه عمى اإلقباؿ القتناء ف شأنيا إثمجيودات كبيرة مع احتياجات م
قناعو بجودتيا وقدرتيا عمى التج ميولتو اوب مع احتياجاتو و تمؾ السمعة أو الخدمة وا 

 .وسيكولوجية التركيبية

مختمفة لتمكينو مف  فذشباعات ومناإمداد المستيمؾ بإكما أف التوزيع يسعى إلى 
إذف إف السمعة ال تحظ باإلقباؿ  المناسبيف، الحصوؿ عمى السمعة في المكاف والوقت

منا عنيا وتباع زة وحديثة معولو كانت ذات جودة ومتميّ  ،المستيمؾ ؼالوافر مف طر 
إذا كانت منحت لو عندما يريدىا في المكاف والزماف الذي يكوف  بسعر معقوؿ إالّ 

حصوؿ عمى السمعة في المكاف اللييا فالمنفعة المكانية تتيح لممستيمؾ إبحاجة ماسة 
غير أف المنفعة  و،حيث يختار أنسب األماكف التي يتوقع أف يجد فييا طمب ،المالئـ

الدور االستراتيجي لمتوزيع فيناؾ المنفعة الزمانية  دا غير كافية لتحديالمكانية لوحدى
فبالتالي  .مؿ المنتجيف والوسطاء عمى تخزيف سمعة وتوفيرىا في الوقت المناسبعحيث ي

 :كونويمكف تحديد دور التوزيع في 

                                                

 .35مرجع سابؽ، ص ،النظام القانون لعقود التوزيع الدولية ي نادية،يعقوب -1
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 إلى  ومف عممية اإلنتاج إلى المخزف ثـ توجيي اكتماليا نقؿ السمع مباشرة بعد
 مؾ المباشر أو الوسطاء.المستي

  كما يمكف القوؿ أف التوزيع ىو تمؾ الوظيفة االقتصادية الوسيطة بيف مرحمتيف
بو عمى ضماف سرياف المنتوج مف لحظة  اإلنتاج واالستيالؾ ويساىـ مف خالؿ القائميف

 لمستيمؾ النيائي.اإلى غاية اقتنائو مف طرؼ  اإلنتاجخروجو مف مرحمة 

  ّلمنتوج تحت تصرؼ المستيمؾ في اإلطار المكاني ايع تضع عممية التوز  كما أف
 .ولمالئـ لو والذي يكوف المستيمؾ بصدد طمبا والزماني

  فالتوزيع يعمؿ عمى تمبية رغبات المستيمؾ بالوصفات المطموبة وفي األماكف
 .(1)ومنتظمة عمى مدار السنة ةمر مستواألزمنة المرغوبة بصفة 

 
 الثانيالفرع 

 يععقود التوز صور 
صور أبرزىا عقد االمتياز التجاري الحصري )أوال( وعقد التوزيع لعقد التوزيع عدة 

 االنتقائي )ثانيا(.

  عقد االمتياز التجاري الحصري -أوال

ظير ىذا العقد في ميداف بيع السيارات ويستعمؿ كثيرا في وقتنا الحاضر في توزيع 
في أحسف الظروؼ وبمراقبة عممية  المنتوجات بالجممة حيث يسمح لممنتجيف بتسويؽ سمعيـ

 .(2)توزيعيا داخؿ الشبكة

                                                

وطني ال ىممتقال ،(PME) التوزيع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إستراتيجيةكماؿ، بعداش عبد الكريـ،  شيفحو  -1
معة بومرداس، الجزائر، كمية الحقوؽ والعمـو التجارية، جا، حوؿ اإلصالحات االقتصادية في الجزائر والممارسة التسويقية

 .10-9، ص2004أفريؿ  21-20يومي 
 .36، مرجع سابؽ، صالنظام القانوني لعقود التوزيع الدولية ،يعقوبي نادية 2-
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د فيو ىىو ذلك العقد الذي يتعا» :عمى أنو عقد االمتياز التجاري الحصريويعرؼ 
والذي من جيتو  ،في إقميم معين أن ال يبيع إال لممتعاقد معو الممون أو صاحب العالمة

مع احترام السياسة التجارية المحددة  يمتزم بتوزيع السمع الممونة فقط من قبل ىذا األخير
 .(1)«دفي العق

 يتضمف ىذا العقد عمى شروط حصرية ومزدوجة وتتمثؿ في:
مف عنده كما  إالالسمعة د الموزع لممنتج بعدـ شراء ىوفييا يتعا شرط حصرية الشراء: -7

في نفس الوقت بعدـ توزيع السمع مف نفس المنتوج المعروضة مف منتجيف نفسو يمـز 
فإف مدة الفرنسي المتعمؽ بشرط الحصرية  9193أكتوبر  99بمقتضى قانوف و  فآخري

  .سنوات 90ىذا الشرط ال يجب أف تتجاوز 
د المموف لمموزع بأف ال يقوـ بتمويف المنتوجات المتفؽ ىفييا يتعا شرط حصرية البيع: -4

 عمييا إلى موزعيف آخريف في نفس اإلقميـ.

مى عممية التوزيع لعالمة معينة في ذلؾ اإلقميـ سيطرة الكاممة عالفالموزع يتمتع ب
في نفس اإلقميـ بتوزيع ؽ نوع مف المنافسة لو ولكف ىذا ال يمنع الموزعيف اآلخريف بخم

 .(2)عالمات أخرى لنفس المنتوج فالحماية التي يمارسيا المموف ليست مطمقة
ستمدة مف بصفة عامة فإف ىذه العقود ليس ليا تنظيـ خاص بيا، فإذف قواعدىا م

 9101ديسمبر  39المعامالت التجارية وىذا ما يفسر خضوعيا لمقواعد العامة فقانوف 
 77وقانوف  .والمسمى بقانوف دوباف نص عمى ضرورة تقديـ المعمومات المتعمقة بالعقد

ية الذي أتى بإعفاءات ديطبؽ عمى كؿ االتفاقات العمو لممجموعة األوربية  9111ديسمبر 

                                                

1-«Le Contrat de Concession Commerciale est celui par lequel le titulaire d’une marque, ou 

concédant s’engage sur un territoire donné à  ne vendre qu’à son contractant, ou concessionnaire, 
qui s’oblige, en contrepartie, à distribuer les biens procédés et uniquement ces biens en respectant 
la politique commerciale définie par son partenaire », voir : Collart Dutilleul François, Delebeque 
Philipe, Contrats civils et commerciaux, 3ème édition, Dalloz, Paris, 1996, p. 815 

2- Collart Dutilleul François, Delebeque Philipe, Contrats civils et commerciaux, op.cit. , p. 816-847 



 

 

14 
 

يعرض شكؿ  الفرنسي 7007جويمية  39كما أف قانوف  ،بقانوف المنافسةالتي ليا عالقة 
 بسيط لعالقات التوزيع المتعمقة بالسيارات.

االجتياد القضائي الفرنسي حكـ بتطبيؽ المبادئ العامة التي تحكـ العقود أو قواعد 
 .(1)التي تحكـ المنافسة

 عقد التوزيع االنتقائي -ثانيا
فنية  ودراية وثيقة سمعة  ا ليـ مفمقائي عمى انتقاء الموزعيف لتقـو سياسة التوزيع االنت

جات واالنتقاء يتـ مف طرؼ المموف ويستعمؿ ىذا النوع مف العقود في مجاؿ المنتو  ،عالية
 .والخدمات ذات الطابع الكمالي

 77صادر  في  7210/9111عرفت كؿ مف المجنة األوربية بموجب القانوف رقـ وقد 
المتعمؽ  07-9900ية لممنافسة والقانوف رقـ ددات العمو يتقيالتعمؽ بالم 9111ديسمبر 

نظاـ التوزيع الذي يتعاقد مف خاللو المموف » كما يمي: االنتقائيبتوزيع السيارات عقد التوزيع 
لمموزعيف المنتقيف عمى  إال بيع السمع والخدمات المتعاقد عمييا بصفة مباشرة وغير مباشرةب

موزعيف الالذيف بدورىـ يتعاىدوف بعدـ بيع ىذه السمع والخدمات إلى و  محددةأساس معايير 
 .(2)«غير المنظميف إلى الشبكة

نع بيع سمعتو خالؿ اصأف يقـو ال االنتقائيةوعرؼ أيضا عمى انو نعني طريقة التوزيع 
 .(3)في مناطؽ بيعو اءكفاألعدد محدد مف الموزعيف والوسطاء 

                                                
1- Hess-Fallon Brigitte, Simon Anne-Marie, Droit des affaires, 17ème édition, Dalloz, Paris, 2007, 

p.287. 

2-« Un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à vendre les biens ou les 

services contractuels, directement ou indirectement, uniquement à des distributeurs sélectionnés 
sur la base de critères définis et dans lesquelles ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ses 
biens ou services à des non agréés » Didier FERRIER, Droit de la distribution, 5ème édition, Litec, 
Paris, 2008, p.265. 

 .110ص ،1970 ،اإلسكندرية ،، دار المعارؼمداخيل التسويقمحمد سعيد عبد الفتاح،  -3
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إما عمى أساس معيار نوعي أي عمى أساس الكفاءة إف المموف يقـو باختيار موزعيف 
وىو الذي يتعمؽ بتحديد عدد التجار  أو عمى أساس معيار كمي ،ثقةالوالسمعة الطيبة و 

كما يجب أف يكوف ىذا االنتقاء عمى أساس معايير  ،والوسطاء الذيف ينظموف إلى الشبكة
العقود ال يستفيد الموزع مف  وفي ىذا النوع مف، (1)موضوعية ودوف أي تمييز بيف الموزعيف

 .(2)شرط الحصرية اإلقميمية

شرط الذي يمكف اعتباره ضروريا وأساسيا العقد التوزيع االنتقائي يتضمف دائما عمى 
بيع المنتوجات المتعاقد عمييا إلى يفي ىذا النوع مف العقود ويتمثؿ في تعيد الموزع بأف ال 

الشبكة لشرط ىو الحفاظ واإلبقاء عمى وحدة مف ىذا ا، اليدؼ بائعيف خارجيف عف الشبكة
 .(4)لمحفاظ عمى صورة عالمة المنتوج كذلؾ السعيو  (3)ةقسوتطبيؽ سياسة تجارية متنا

ال كافيفرض مبمغ معيف أو يفرض أيضا الحصرية و  أفكما أف المنتج ال يمكنو   ا 
 .(5)اإلثبات بأف شبكتو مشروعة ءعمى عاتؽ المنتج في حالة وجود خالؼ عب

التوزيع االنتقائي عمى الموزع احتراـ إرشادات المموف مف لنظاـ السير الحسف لضماف و 
أجؿ توزيع المنتوجات في شروط حسنة كالتزامو أف يكوف لو في مخزونو كمية معتبرة مف 

وضع ثمف مناسب إلعطاء األولوية  ،احتراـ الشروط المفروضة عمى أماكف البيع ،المنتوجات
  .(6)إلى فسخ العقديؤدي احتراـ ىذه االلتزامات  فعدـ ،لمعالمة...إلخ

 

                                                
1- FERRIER Didier, Droit de la distribution, op.cit., p. 271 

2- MANGUY Daniel, Contrats spéciaux, 2ème édition, Dalloz, Paris, 2010, p. 459 
3- BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, 3ème édition, op.cit., p. 563. 
4- COLLART Dutilleul François, DELEBECQUE Philippe, Contras civils et commerciaux, op.cit., p.842.  
5- HESS-FALLON Brigitte, SIMON Anne-Mary, Droit des affaires, op.cit., p. 292  
6- COLLART Dutilleul François, DELEBECQUE Philippe, Contras civils et commerciaux, op.cit., p. 844 
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 المطمب الثاني
 القانوني لعقد التوزيع فكييالت

الطبيعة القانونية لعقد التوزيع لغاية استخالص نظاـ معيف يطبؽ  عفتبرز أىمية البحث 
عميو باعتباره مف العقود الحديثة النشأة، بحيث مف الصعب تحديد ليا إطار قانوني خاص بيا 

 )الفرع األوؿ( األمر الذي جعميا تتميز عف بعض العقود المشابية بيا )الفرع الثاني(.
 الفرع األول

 عقد التوزيع ائصخص

قانونيا  اليا إطار تحديد عقود حديثة النشأة فمف الصعب مف الباعتبار عقود التوزيع 
 يا، لذا فيو يتميز بعدة خصوصيات يمكف إظيارىا في:ب اخاص

 يع عقد مدنيعقد التوز -أوال
فبالتالي ىي عقود غير مسماة  ،ف المدنيينقعقود التوزيع ىي عقود غير منظمة في الت

و مف العقود المسماة ىعقد البيع مثال الذي ك فينقلكوف تنظيميا ال يظير بوضوح في ىذا الت
والتي  309في القانوف المدني ويظير ذلؾ مف خالؿ المادة  زائريجالالذي نظمو المشرع 

البيع عقد يمتزم بمقتضاه البائع أن ينقل لممشتري ممكية شيء أو حقا ماليا آخر »عمى أنو: تنص 
 «في مقابل ثمن نقدي

إذف عقد  ،أي ال يوجد نص أشار إلييا قنيفبما أف عقود التوزيع ال تظير في ىذا الت
عامة خضوعو لمقواعد ال ،ولكف يترتب عمى اعتباره عقد غير مسمى ،التوزيع ليس بعقد مدني
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ة العامة لمعقد والنظرية ييا النظر ت، معناه خضوعو لمقواعد التي تضمن(1)التي تحكـ العقود
 .(2)اللتزامات بصفة عامةلالعامة 

 عقد التوزيع عقد تجاري-ثانيا
نظرا لكوف صفة الموزع أو المموف تتوافؽ مع المستمزمات المطموبة لصفة التاجر 

يا أف تكوف ضد نوأيضا أف عقود التوزيع ال يمككقيامو بصورة مستمرة في سبيؿ الربح 
( والتي تعني تنظيـ االلتزاـ مف Contrats de situationالتجار فيي عقود حسية الوضعية )

فيي تخضع إلى كؿ  الذ مماثمة تتضمف التزامات تجارية ياأنكما  أجؿ إنشاء عالقات دائمة
وما يؤكد بأف  .(3)اإلثبات بكافة الطرؽ ،ائدالفو  ،الوفاء ةالقواعد القانوف التجاري المتعمؽ بفكر 

يعد عمال تجاريا »مف ت.ت ج.:  7عقد التوزيع ىوة عقد تجاري ىو ما أتى في المادة 
 بحسب موضوعو: 

  «كل شراء لمنقوالت إلعادة بيعيا بعينيا أو بعد تحويميا وشغميا... -

 عقد التوزيع من عقود اإلذعان-ثالثا
ساومة بيف المتعاقديف، حيث يكوف مالتفاؽ عمى شروطو والىو ذلؾ العقد الذي ال يتـ ا

أحد المتعاقديف قويا مف الناحية االقتصادية، فيسعى فرض إرادتو عمى المتعاقد اآلخر، كما 
فمثال في عقود  (4)يفرض عميو شروط ال يمكف مناقشتيا ما عميو إاّل أف يتقبميا أو يرفضيا

د غالبا باستعماؿ نموذج موضوع بطريقة محكمة مف االمتياز التجاري الحصري يبـر ىذا العق
                                                

، الممتقى الوطني حوؿ عقود األعماؿ ودرىا في المبادئ العامة لعقد الفرانشيز في التشريعات الوضعيةر جميمة، دوا-1
، 2012ماي  17-16تطوير االقتصاد الجزائري، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عبد الرحمف ميرة، بجاية، يومي 

 .100ص
 ، كمية الحقوؽ2العدد  ،، المجمة النقدية لمقانوف والعمـو السياسيةلمنافسةي وعالقتو باداالتفاق العمو ور دليمة، تمخ -2

 . 091ص ، 2013جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  والعمـو السياسية،
3- COLLART François, DELEBECQUE Philippe, Contras civils et commerciaux, op.cit., p.811. 

، مذكرة لنيؿ شيادة ماستر في القانوف الخاص، كمية الحقوؽ في السوق شيزنعقد الفر  خصوصيةزعمـو فتيحة،  -4
 .02ص ،2013والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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موف أو المنتج، وبذلؾ فصاحب االمتياز )الموزع( ال يستطيع مناقشة ىذا األخير، طرؼ الم
وضع عمى عاتؽ المموف التزاـ  9ولتخفيؼ مف ىذا اإلخالؿ نجد بأّف قانوف دوباف في مادتو 
المعمومات التي تتعمؽ بالتزامات لضرورة تقديـ معمومات لمموز تتعمؽ بمؤسستو وكذلؾ ب

وبالتالي عقد التوزيع مف عقود  (1)يـو قبؿ مشروع العقد 70األطراؼ وذلؾ في ظرؼ 
اإلذعاف، وذلؾ ألّف المموف يقـو بفرض شروطو ويفرض مقابؿ ثابت جزافي عند إبراـ العقد 

 دوف أف يكوف لمموزع الحؽ في مناقشة المموف في ىذا الشرط.

 زيع من عقود األعمالعقد التو -رابعا
غير مقننة وىذا ما يسمح لنا بالقوؿ  قودمف أبرز خصوصيات عقود األعماؿ أنيا ع

بأف عقود التوزيع ىي أيضا مف العقود األعماؿ لكونيا ال نجد نصا عمييا بموجب نصوص 
خاصة بيا، وىي المسألة التي تجعميا في كؿ مرة تعود إلى تمؾ القواعد العامة المعروفة 

تمؾ العقود ىي  عاـ سواء مف حيث اإلبراـ أو التنفيذ، والسبب يعود إلى أّف معظـ بشكؿ
وليدة األعراؼ والعادات التجارية التي جعمت عوف االقتصادي يرفض في عدة مناسبات 

 تدخؿ التشريعات لتقنينيا الّف ذلؾ بالنسبة لو حاجزا أو عقبة في أداء نشاطو االقتصادي.

 م عمى االعتبار الشخصيعقد التوزيع يقو -خامسا
يقصد بالعقود التي تقوـ عمى االعتبار الشخصي، بأنيا تمؾ العقود التي تكوف فييا 

فالعقد يعتمد في قيامو وتنفيذه عمى  شخصية المتعاقد عمى مستوى انعقاد العقد وتنفيذه،
 .شخصية المتعاقد

                                                

 .31مرجع سابؽ، ص النظام القانوني لمعقد والتوزيع الدولي،يعقوبي نادية،  - 1
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الذي يؤكد حقيقة وفي عقد التوزيع يكوف ليذه الفكرة  مضمونيا الخاص، ذلؾ المفيـو 
 (1)مييا بيف المموف والموزع.عالمراكز الواقعية لألطراؼ، ومدى اختالؼ االستناد 

فتكوف شخصية الموزع محؿ اعتبار خاصة في عقد التوزيع االنتقائي، أيف المموف يقـو 
باختيار الموزعيف عمى أساس معايير محددة وصارمة كقدراتيـ المالية مثال ونشاطاتيـ 

ف طبيعة المنتوج وخصوصياتو تتطمب ذلؾ وكذا أماتيـ وسمعتيـ في السوؽ لكوف ونوعية خد
سعي المموف لمحفاظ عمى صورة العالمة وجودة المنتوج، ففي حالة انتفاء ىذه الشروط في 

 المموف ال يقـو بإبراـ العقد معو.الموزع ف

قد التوزيع براـ عإتكوف شخصية المموف محؿ اعتبار مف قبؿ الموزع، ويظير ذلؾ عند 
فمعيار الشخصية الطرؼ المنتج الذي سيتدخؿ لتقديـ المنتوجات وعالمات ومنافذ وخبرات 
مسألة جوىرية، كما يجب أف تكوف شبكة المموف مبنية عمى أساس قواعد مشروعة وذات 

السوؽ، فال يبـر عقد التوزيع مع شخص ال يمتمؾ سمعة وعالمات وخبرات ألف  سمعة في
ودة، كما تزيد ىذه الخاصية لالعتبار الشخصي عند الوصوؿ إلى انتياء القاعدة غير موج

العقد ، ضمف األسباب غير العادية النقضاء عقد التوزيع ىو انتياء االعتبار الشخصي 
   لمطرؼ المتعاقد معو. 

( فمف الصعب Incertainباعتبار أف التكييؼ القانوني لعقود التوزيع غير مؤكد فيو )
أي إطار قانوني معيف، فبتالي عندما يتعمؽ األمر بحؿ الخالفات بيف ربط نظامو إلى 

الطرفيف التي لـ يتفقوا عمييا صراحة في العقد، فالقضاء يعود حسب الوضعيات إلى القواعد 
 (2)المتعمقة بالوكالة أو القواعد المتعمقة بالبيع.

                                                

وؿ عمى شيادة الماجستير في القانوف الخاص، كمية ، أطروحة الحصعقد الفرانشايز وآثارهبكر البشتاوي دعاء طارؽ، - 1
 .35، ص 2008الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، فمسطيف، 

 37، مرجع سابق، ص النظام القانوني لمعقد والتوزيع الدولينادية يعقوبي،  - 2
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فيما بينيا وىي  وعقود التوزيع المنجزة مف أجؿ إنشاء شبكة ليا، ميزة عامة مشتركة
نابعة مف الممارسات العقدية ويخضعوف إلى قانوف واحد ومشترؾ وىو قانوف االتفاقيات، إاّل 
أّنو نجده يخضع إلى بعض القواعد الخاصة، واألساس الذي يحد مف حرية ىذه العقود ىي 

 (1)القواعد المنصوص عمييا في قانوف المنافسة.

وزيع ضمف النشاطات التي يمارسيا العوف نجد المشرع الجزائري كيؼ نشاطات الت
االقتصادي فبتالي إخضاع عممية التوزيع لنفس األحكاـ التي تخضع ليا النشاطات 

 .(2)مف قانوف المنافسة 7االقتصادية أي لقانوف المنافسة ويظير ذلؾ مف خالؿ المادة 

 
 الفرع الثاني

 بعض العقود لممشابية لو عقد التوزيع عن زيتمي

قد تختمط وتتشابو  تيلى از عقد التوزيع عف العقود األخر يتميلالفرع ىذا  صخصن
، ويتعمؽ األمر بتمييزه عف عقد البيع )أوال( وعف عقد الوكالة التجارية )ثانيا( وعقد معو
 نشيز )ثالثا( وعف عقد الترخيص )رابعا(.االفر 

 عن عقد البيع عقد التوزيع زيتمي -أوال
( ـالقانوف المدني )ؽ.مف  309لعقد البيع في المادة  ايفلقد أعطى المشرع الجزائري تعر 

خر في آ ممكية الشيء أو حقا ماليا يالبيع عقد يمتزم بمقتضاه البائع أن ينقل لممشتر »كما يمي: 
 .(3)«مقابل ثمن نقدي

ة عميو بدال مف إظيار رتبيا عرفت البيع باآلثار المتما نستخمص مف ىذه المادة أنّ 
عناصر العقد بدال  ىمعمف المفروض عمى المشرع أف يركز في تعريفو عناصره والذي كاف 

                                                
1 -Dominique Legeais, droit commercial et des affaires, 19ème édition, op.cit, p. 473. 

 .32صالمرجع نفسو،  -2
 مرجع سابؽ. ،58-75أمر رقـ -3
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بيف الطرفيف ىو  يتراضالفي الحقيقة العقد ىو شريعة المتعاقديف ف ألفّ  ،مف االرتكاز عمى أثاره
 الذي يسمح بإبراز ىذه اآلثار.

االلتزاـ  مو الثمف ينقضييلممكية لممشتري وتسماكما أف في عقد البيع فبمجرد أف ينقؿ البائع 
 .(1)طرفيف فوراالبيف 

ضماف والتعرض واالستحقاؽ بينما في عقد التوزيع الو يبقى عمى البائع االلتزاـ بأنّ  إالّ 
يف وتقديـ و أو المنتج يمتـز بتم المموف نتيى عند ىذا األمر ألفال ت العالقة بيف البائع والمشتري

 .(2)ىؤالء خالؿ فترة العقدالمساعدة الفنية والتقنية لالستفادة الجيدة مف خبرة 

 عن عقد الوكالة التجاريةعقد التوزيع  تمييز -ثانيا
ىو اإلنابة الوكالة أو » ـ عمى أنيا:.تمف  029يعرؼ المشرع الجزائري الوكالة في المادة 

، وعرفيا أيضا في (3)«لحساب الموكل وباسموشيء عمل بلمقيام  شخصا يفرض شخص هعقد بمقتضا
يعتبر عقد الوكالة التجارية اتفاقية يمتزم بواسطتيا الشخص عادة باعدا أو إبرام ».ج: مف ت.ت 39المادة 

البيوع أو الشراءات وبوجو عام جميع العمميات التجارية باسم ولحساب تاجر، والقيام عند االقتضاء بعمميات 
 التجارية لحسابو الخاص ولكن دون أن يكون مرتبطا بعقد إجارة الخدمات.

د الوكالة التجارية غير محدد بالمدة المعينة فال يجوز لكال الطرفين فسخو دون إخبار إذا كان عق
 .(4)«من أحد الطرفين أمسبق ومطابق لؤلعراف إالّ في حالة صدور خط

ض لمموكؿ بمقتضاه شخصا أخر مقاـ نفسو في تصرؼ فو ي قدإذف فالوكالة عبارة عف ع
 .(5)حائز ومعمـو

                                                

 .81، ص2005، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4ط عقد البيع في القانون المدني الجزائري،حسنيف محمد،  -1
 35مرجع سابؽ، ص ،النظام القانون لعقود التوزيع الدولية يعقوبي نادية، -2
 .مرجع سابؽالمتعمؽ بالقانوف المدني،  ،58-75ـ مف األمر رق 571المادة  -3
، المتضمف القانوف التجاري معدؿ ومتمـ، األمانة العامة لمحكومة، 9120سبتمبر  76المؤرخ في  01-20األمر رقـ  -4

www.joradp.dz  . 
، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، المدني، البيع واإليجار شرح أحكام العقود المسماة في القانونالعبودي عباس،  -5

 45، ص 2009

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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 ىو أف يكوف محؿ نشاط الوكيؿ القياـ باألعماؿ التجارية والعتبار الوكالة التجارية
 .(1)كانت الطريقة التي يتبعيا في ىذا الشأف الحساب الغير أي لحساب الموكؿ أي

ظيار التبايف الموجود بيف ىذيف العقديف نجد أف الموزع في عقد التوزيع يقـو بشراء إلو 
الوكيؿ في عقد الوكالة يتعاقد باسـ بينما  ،ولحسابو الخاص باسموة بيعيا البضاعة إلعاد

 الموكؿ ولحسابو.
ال الحيازة في الوكالة  )الموزع( لمبضاعة إال أنو يتنتقؿ الحيازة بمجرد شراء المشتر 

 .تنتقؿ إلى الوكيؿ
ويظير االختالؼ أيضا بيف ىذيف العقديف مف حيث أف الموزع يكوف مجبر وممـز 

موكؿ في عقد الوكالة يستطيع القياـ بالخدمة ما بعد بينما ال ،بالقياـ بالخدمة ما بعد البيع
 .(2)لموكؿاالبيع إذا تحصؿ عمى المساعدة مف طرؼ 

خطار مالية فيما يخص العالقة أيعد الوكيؿ مجرد وسيط فقط وبالتالي ال يتحمؿ أي 
 سمعا إلعادة بيعيا يتحمؿ كافة األخطار)الموزع( الذي يشتري  يبينما المتمق .التي يدخؿ فييا

 التي قد تنجـ عف إدارتو لمنشاط باإلضافة إلى األخطار المتعمقة بظروؼ السوؽ الذي يعمؿ
 .(3)وفي

حيف أف الوكيؿ في عقد الوكالة ال يجب أف في الموزع طرؼ في العقد  كما نجد أفّ 
 يجعؿ مف نفسو طرؼ ثاني في الصفقة التي يبرميا.

 شيزانعقد الفر  عنعقد التوزيع  تميز -ثالثا
شيز ىو نوع وتقنية مستعممة في عقد التوزيع إال أنو يمكف إظيار انأف عقد الفر صحيح 

 :ابينيم ؽرو فبعض ال
                                                

 95، ص 2005، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، العقود التجاريةطو مصطفى كماؿ،  -1
 35مرجع سابؽ، ص ،النظام القانون لعقود التوزيع الدولية يعقوبي نادية، -2
جاري في ضوء تشريعات المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية، "دراسة عقد الفرنشايز التياسير سيد الحديدي،  -3

 58، ص 2012دار النيضة العربية، القاىرة،  مقارنة"،
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 شيز يتضمف عنصريف أساسيف ىما:انعقد الفر 

وتقديـ المعرفة الفنية لمممنوح لو بينما عقد التوزيع ال  ،ترخيص العالمة التجارية -
اه أف في عقد التوزيع المنتج ال معن ،يتضمف سوى التزامات المتعمقة بالبيع والشراء

شيز الذي يكوف فيو ممـز انعقد الفر عكس  الموزعيمتـز بنقؿ المعرفة الفنية إلى 
 .(1)بذلؾ

شيز يكتسب خبرة وتجربة في السوؽ مف خالؿ تبعيتو انلممنوح لو في عقد الفر ا
نما يبق االشديدة لممانح في حيف ال يمكف لمموزع أف يكتسب سوق مجرد موزع  ىوا 

شيز بأنو عقد الكتساب الشيرة انيمارس نشاطو بكؿ استقاللية لذا يوصؼ عقد الفر 
 .(2)التجارية في السوؽ

شيز يسمح ممنوح لو الحقا بإنتاج وتوزيع البضائع مف خالؿ المعارؼ انعقد الفر  -
مف المانح بينما الموزع في عقد التوزيع ال يتحصؿ عمى  يياوالتقنيات التي تحصؿ عم

أنو ال يمكف لو بأي حاؿ مف األحوؿ إنتاج سمعة أو عمى أساس ات ىذه االمتياز 
 .(3)تنحصر في التوزيع فقط توبؿ ميمخدمة 

 عمى شرط الحصرية:ينصب عقد التوزيع يمكف أف  -

البيع في منطقة جغرافية معينة فيمكف اعتبارىا حالة  إلعادةالموزع  بو فيذا الشرط ينفرد
أخريف كمما دعت الضرورة إلى ذلؾ بينما  ءعيف بانتقاظرفية مؤقتة يمكف لممنتج دفع الموز 

 ال. أنو اختياري يكمف أف يتضمنو أوأي شيز يعتبر فيو ىذا الشرط غير الزاميا انفي عقد الفر 

                                                

 .47، صمرجع سابؽ، شايز وأثارهنعقد الفر بكر البشتاري دعاء طارؽ،  -1
 .79، مرجع سابؽ، صشيز في السوقنخصوصية عقد الفر زعمـو فتيحة،  -2
، 2007"، دار ىومو لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، قانون التجارة الدولية "النظرية المعاصرةسعد اهلل عمر،  -3

 .203ص
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 اجد والحصوؿ عمى مركزشيز بطوؿ مدتيا تسمح لمممنوح لو بالتو انوتوصؼ عقود الفر 
 .(1)قويال يمكف لمموزع تحقما في السوؽ وىو 

 عن عقد الترخيصعقد التوزيع  زيتمي-رابعا
يوزعوا لو  أفجؿ آخريف مف أ ىناؾ زمرة مف العقود التي يبرميا المنتج مع أشخاص

بمثابة عقد ترخيص بمعنى أف يخوؿ  فمنتوجاتو، وىذه العقود تأخذ أشكاال مختمفة كأف تكو 
. رصاحب العالمة لغيره استعماليا خالؿ مدة معينة في مقابؿ أج  معمـو

رخص لممرخص لو مال وبموجبيتيح إذا كاف صناعيا اتفاؽ  ،صد بعقد الترخيصيقو 
الؿ المعرفة الفنية وما يشممو مف حقوؽ الممكية الفكرية خالؿ مدة معينة وفقا لشروط غاست

براءة أو الفظا بممكية توقيود معينة مقابؿ مبمغ دوري ويظؿ المرخص خالؿ مدة العقد مح
أما إذا كاف عقد الترخيص باستعماؿ العالمة  .لممكية الفكريةالعالمة أو غيرىا مف حقوؽ ا

وؿ صاحب العالمة لغيره استعماليا خالؿ مدة معينة خبو اتفاؽ بمقتضاه ي دفيقص ،التجارية
فيضع العالمة عمى سمع مف صنعو وذلؾ في مقابؿ أجر معمـو مع بقاء المرخص محتفظا 

ذا كاف متعمق .بممكية العالمة اتفاؽ يسمح ألحد األطراؼ باستعماؿ  ويباختراع ف اوا 
أو ترخيص باستخداـ  ؼ،االختراعات المتفؽ عمييا فقط وليس ىناؾ دعـ فني أو نقؿ معار 

 .(2)عالمة تجارية أو بيع تقنيات أخرى

في عقد الترخيص المرخص ال  فعقد التوزيع يختمؼ عف عقد الترخيص مف حيث أف:
العالمة التجارية لممرخص لو ىو التمتع بحؽ استغالؿ يخولو يقـو بنقؿ ممكية البراءة فكؿ ما 

                                                

 .80-79ص مرجع سابؽ،، شيز في السوقنخصوصية عقد الفر زعمـو فتيحة،  -1
 200، صمرجع سابؽ"، قانون التجارة الدولية "النظرية المعاصرةسعد اهلل عمر،  -2
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بينما في عقد التوزيع الموزع يكوف مالؾ لمبضاعة ويقـو  ،(1)دوف أي التزاـ بنقؿ المعرفة الفنية
 الخاص. وما باسمو ولحسابعيبي

ف الموزع الذي يوزع المنتجات التي صنعت بموجب براءة اختراع أو تحمؿ نموذج إ
شكؿ بال يكوف لو الحؽ باستعماؿ الحؽ المذكور  ،مة تجاريةصناعي أو تحمؿ عال

عمى  بنفسوجات و منفصؿ عف المنتوجات التي يوزعيا فالموزع ال يحؽ لو أف ينتج منت
صنع المنتوج بموجبيا أو يضع عمييا ىذه العالمة التجارية ي أساس براءة اختراع الت

 بإنتاجالقياـ  ولممنوح لو يمكنبينما في عقد الترخيص ا ،الموضوعة عمى ىذه المنتوجات
ىذه المنتوجات بنفسو باستعماؿ عالمة المنتج وذلؾ بعد حصولو عمى ترخيص مف 

 .(2)المانح ويقوـ بذلؾ خالؿ مدة زمنية مقابؿ ماؿ محدد

 

 

 

 

 

                                                

دار الثقافة لمنشر والتوزيع،  عقود نقل التكنولوجيا "االلتزامات المتبادلة والشروط التقميدية"،ري، وليد عودة اليمش -1
 .63، ص2009عماف، 

، الندوة  الوطنية عف االنتفاع بالمعمومات المتعمقة بالعالمة التجارية ألغراض عقود الترخيص واالمتيازكنعاف األحمر،    - 2
 97-99د األعماؿ والتجارة والبحث والتطوير، تنظميا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية، دمشؽ، يومي الممكية الصناعية مف أجؿ ريا

 .09، ص7009مايو 
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 انًبحث انثاني

 تنظيى عقىد انتىزيع

تفرقة في وفيما يخص تنظيـ عقد التوزيع في حد ذاتو يخضع لقواعد قانونية خاصة وم
ما ورد في  باستثناءفي التشريعات الجزائرية  األحكاـأغمب التشريعات، مع غياب ىذا النوع مف 

وىذا ما يفسر  مطمب األوؿ(الشاط تسويؽ السيارات )نالمتعمؽ بشروط وكيفية ممارسة  المرسـو
 .مطمب الثاني(اللعدة قوانيف ) خضوع بعض معطيات عمميات التوزيع

 المطمب األول
 نصوص خاصة لتنظيم عقود التوزيع بغيا

رغـ أىمية عقود التوزيع في تحقيؽ التنمية االقتصادية، إال أف معظـ الدوؿ وبما فييا 
 وىذا ما جعميا تخضع لعدة قوانيف )فرع أوؿ(الجزائر لـ تخصص ليا نظاـ قانوني خاص بيا

 فرع ثاف(.)
 الفرع األول

 تنظيم المشرع الجزائري لعقود التوزيع
 

ق أحكام تطب ...» ومف قانوف المنافسة المعدلة والمتمة تنص أنّ  07جوع إلى المادة بالر 
 ي:ىذا األمر عمى ما يأت

ك مت انيونشاطات التوزيع وم ،بما فييا النشاطات الفالحية وتربية المواشي ، نشاطات اإلنتاج
المواشي وبائعو المحوم  السمع إلعادة بيعيا عمى حاليا والوكالء ووسطاء بيع وقوم بيا مستورديالتي 

وتمك التي يقوم بيا أشخاص معنوية  ،ونشاطات الخدمات والصناعة التقميدية والصيد البحري ،بالجممة
 .(1)«...كن وضعيا القانوني وشكميا وىدفياميما يعمومية وجمعيات ومنظمات مينية 

                                                

يوليو سنة  19المؤرخ في  03-03، يعدؿ ويتمـ األمر رقـ 2010غشت سنة  15المؤرخ في  05-10قانوف رقـ  -1
 .46، المتعمؽ بالمنافسة، ج. ر. عدد 2003
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ة فإنو التعديالت التي جرت عمى ىذه الماد ؿنجد أف المشرع الجزائري ومف خالؿ ك
يؤكد عمى أنو يتـ تطبيؽ أحكاـ وقواعد المنافسة عمى عقود التوزيع، فعمى الرغـ مف عدـ 

أنو نص عمى أحد أخطر صور عقود التوزيع في إال  ،ذكر األشكاؿ المختمفة ليذه العقود
والذي  ،مف قانوف المنافسة 90ثاري وذلؾ مف خالؿ المادة ئالسوؽ وىو عقد الشراء االست

ر نص ىذه المادة بموجب المادة يغير أنو تـ تغي ،التوزيع في السوؽ باحتكارو يسمح لصاحب
 عمى والمتعمؽ بالمنافسة فتنص 03-03ـ األمر رقـ ميعدؿ ويت 97-00مف القانوف رقـ  06
أو عقد ميما و/ر كل عمل يحظيعتبر عرقمة لحرية المنافسة أو الحد منيا أو اإلخالل بيا و » :وأنّ 

في ممارسة نشاط يدخل في مجال تطبيق ىذا  باستئثاريسمح لمؤسسة  ووعوموض توكانت طبيع
 .(1)«راألم

ر اإلستئثار في مجاؿ حظلـ يقتصر المشرع الجزائري عمى فمف خالؿ ىذا التعديؿ، 
ما كاف مك ،ومجاؿ اإلنتاج ومجاؿ التوزيع ،ر في مجاؿ البيعحظبؿ يطبؽ ىذا ال ،عقد الشراء

دي إلى عرقمة حرية المنافسة أو الحد منيا أو اإلخالؿ بيا ذلؾ التصرؼ أو ذلؾ العقد يؤ 
وتطرؽ المشرع الجزائري إلى حماية المنافسة مف اآلثار السمبية المترتبة عمى عقود التوزيع 

المتعمؽ بتحديد شروط  7002ديسمبر  97المؤرخ في ، 310-02بموجب المرسـو التنفيذي رقـ 
يجب » :منو تنص عمى أف 06فنجد المادة  ،لجديدةوكيفيات ممارسة نشاط تسويؽ السيارات ا

أن يكون عقد االمتياز الذي يربط الوكيل بالموكل مطابقا ألحكام التشريع والتنظيم المعمول بيما السيما 
يوليو سنة  01الموافق  0141جمادى األول عام  01المؤرخ في  10-10من األمر رقم  01المادة 
 .(2)«المرسوموالمذكور أعاله وأحكام ىذا  4110

سواء تعمؽ األمر زائري عمى عقد التوزيع، المشرع الج صنيىذه األحكاـ لـ  فباستثناء
التي  األوربيةعكس التشريعات المختمفة خاصة  ،بأشكالو أو بأركاف العقد أو بشروط صحتو

                                                

 .36المتعمؽ بالمنافسة، ج.ر. عدد 03 -03، يعدؿ ويتمـ األمر رقـ 2008يوليو  25مؤرخ في  12-08 قانوف رقـ-1
يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويؽ السيارات  2007ديسمبر  12، مؤرخ في 390-07مرسـو تنفيذي رقـ -2

 12/12/2007الصادر بتاريخ  78الجديدة، ج.ر.، عدد 
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تشترط تحت طائمة البطالف أف يتضمف العقد بعض الشروط كشرط اإلعالـ أو شرط تحديد 
 .(1)د وغير ذلؾ مف الشروطمدة العق

وقد يرجع قمة النصوص القانونية المنظمة لعقود التوزيع إلى تأخر الجزائر في مجاؿ 
و عمميا عرفت الجزائر تجربتيا األولى في مجاؿ التوزيع المتوسط إذ أنّ  ،التوزيع الواسع
ائرية سنة الجز  ((Ardisالثاني عالميا في مجاؿ التوزيع مع شركة  ((Carrefourبشراكة مع 

ىذه التجربة كتب عمييا بالفشؿ وذلؾ يعود إلى ضعؼ إقباؿ المستيمكيف  أفّ  إالّ ، 7006
كما  (Carrefour)مما أدى برحيؿ ممثؿ  ،األسعار مقارنة مع التجارة المجاورة ارتفاعنتيجة 

مف  (Uno) متوزيع الواسع مع إنشاء المساحة الكبرىلعرفت الجزائر أوؿ مساحة كبرى 
والمتخصص في التوزيع  (Cevital) والتي ىي فرع لمجمع ((Numidisالجزائرية الشركة 
الجزائر مازالت  كما أفّ  ،تزاؿ مرتفعة مقارنة مع التجارة الجوارية األسعار ال غير أفّ  .الواسع

تكمـ عف عقود التوزيع وعف المنافسة مفمذا ل ،جاتو تعاني مف التأخر فيما يخص تنوع المنت
يكوف ىناؾ عدد كبير مف المنتجيف ومقدمي الخدمات والتنافس فيما بينيـ الفعمية يجب أف 

ف وجدت تبقى المنافسة فييا  ،كما أف العديد مف المجاالت مازالت خالية مف المنافسة وا 
 .(2)ضعيفة جدا

متفرقة و فيو يخضع لقواعد قانونية خاصة  ،فيما يخص تنظيـ عقد التوزيع في حد ذاتو
 ماباستثناء غياب ىذا النوع مف األحكاـ في التشريعات الجزائرية  في أغمب التشريعات مع

بشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويؽ المتعمؽ  310-02ورد في المرسـو التنفيذي رقـ 
 السيارات الجديدة.

فيناؾ بنود يتضمنيا العقد ممزمة  ،فعقود التوزيع المختمفة تفرغ في شكؿ عقود إطار
ال كاف العقد باطال ف أىـ ىذه البنود "شرط اإلعالـ" الذي يجب أف يسبؽ عممية إبراـ وم ،وا 

                                                

 .092، مرجع سابؽ، صلعمودي وعالقتو بالمنافسةاالتفاق امختور دليمة،  -1
 .030-039المرجع نفسو، ص - 2
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مدة السرياف وشروط  ،باإلضافة إلى ىذا الشرط ىناؾ شروط تتعمؽ بشكؿ العقد ،عقد التوزيع
أخرى تختمؼ مف عقد ألخر كشرط القصر بالنسبة لمتوزيع الحصري أو شرط التعاوف 

أما فيما يخص  ،شيز(انقد اإلعفاء التجاري )الفر التجارية في عالعالمة والمساعدة وكذا ترقية 
أي العقد المبـر بيف الموزع والمستيمؾ فيو يخضع لقانوف  ،العممية النيائية مف عقد التوزيع

 .(1)االستيالؾ عندما يتـ الشراء مف طرؼ المستيمؾ أو مف طرؼ شخص غير محترؼ
 الفرع الثاني

 زيعلعقود التو  األوربيالفرنسي و تنظيم التشريع 

األوربي اىتماما كبيرا بمجاؿ التوزيع لما ليا القانوف الفرنسي و  القانوفكؿ مف لقد أولى 
وركزنا عمى القانوف الفرنسي لكوف المشرع  .مف تأثير عمى المنافسة وعمى المستيمكيف

)أوال(، كما أّف التشريع األوروبي اىتـ ىو اآلخر بعقد التوزيع البد مف  الجزائري يتأثر بو
 ارة إليو )ثانيا(.اإلش

 تنظيم المشرع الفرنسي لعقد التوزيع -أوال
نصوص قانونية التي تعمؿ  إصدارلذا نجد المشرع الفرنسي حاليا يضاعؼ ويزيد في 

نا األمر عالمموف والموزع، فمو رجمف عمى ضبط العالقات العمودية التي تجمع بيف كؿ 
 األعماؿمنع القياـ بمجموعة مف  الذي يتعمؽ باألسعار نجده 9190جواف  30الصادر في 

أو فرض العمودية التي تؤدي إلى عرقمة التوزيع كمنع البيع دوف سبب، فرض شروط تمييزية 
 الفردية، ففي سنة األعماؿاألسعار التي يجب إعادة البيع بيا والتي أطمؽ عمييا تسمية 

الفردية التي أتى بيا  األعماؿحظر  فكرة التنازؿ عف وايريد لـ األمرىذا  وضعاو  9106
أبقوا عمى فكرة الحظر لكف  يـأنّ  إالّ  ،معارضة أفكارعمى رغـ مف وجود  ،9190 األمر

مف الشفافية  كؿ بطريقة أوسع تشمؿ وضعيا فيفة التي تـطبعض التعديالت ال جراءإب

                                                

 90يتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش، ج.ر. عدد  7001فبراير  70مؤرخ في  03-01قانوف  -1
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ومع العنوة التي  األمرذا مف ى( IV) العنواف دمجيا في ـة لممنافسة وبالتالي تديقالم واألعماؿ
مف  (IV)مف الكتاب ( IV) أصبح عنواف (IV) فإف العنواف 7000ديسمبر  90جرت في 

جؿ توفير ضماف أالتقنيف التجاري الفرنسي، والذي تـ نقمو كذلؾ إلى تقنيف االستيالؾ مف 
 وحماية لممستيمؾ.

نوع تخمؽ  دية خطيرةالفر  األعماؿف ىذه أبيذا الحظر ىو اعتبار  األخذما يفسر  ولعؿ
 بالمنافسة وتؤدي أيضا إلى عدـ المساواة بيف المتعامميف. اإلخالؿمف 

ثالثة موانع مف بأخذ  9106ديسمبر  09الصادر في  األمرف أكما يمكف اإلشارة إلى 
ىي منع إعادة البيع بأسعار  9190جواف  30الصادر في  األمربيف الموانع التي تضمنيا 

 .(1)البيع بالخسارة، البيع بالمكافأةعادة إمفروضة، كذلؾ منع 

 Lأصبح حاليا منصوص عميو في المادتيف 9106ديسمبر  09فما تضمنو األمر 

 مف التقنيف التجاري. L 442-5و 442-1

يطبؽ بصفة عامة عمى كؿ مف إعادة  L 442-5 فالحظر الذي جاء في نص المادة
 .الخدمة تقديـ أوالبيع لكؿ منتوج 

يا تجيز تعييف سعر أقصى فبالتالي فإنّ  أدنىفقط إعادة البيع بسعر  عنمتىذه المادة 
أف يكوف تحت ذلؾ السعر  ثمف الحقيقي الذي يجبال ديدالذي بموجبو يسمح لمبائع بتح

ف أف ىذه المادة تمنع فقط إلزاـ الموزع بإعادة البيع بثمف معيف فنستنتج أيساويو. بما  أو
ف أو يمكف نّ أبيع يكوف قانوني ولكف يجب اإلشارة إلى النصح بأخذ بسعر معيف إلعادة ال

 ف تكوف مؤسسة محتكرة في ذلؾ.أاتفاؽ عمى ذلؾ أو ىناؾ كاف  إذايكوف غير قانوني 

                                                
1- Blaise Jean-Bernard, Droit des affaires, 3ème édition, op.cit., p. 493-494-496. 
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إعادة البيع بالخسارة معناه  منع نفس التقنيف تنص عمى فم L 442-2المادة  أفّ كما 
ف تتوفر فيو أؽ الحظر يجب كي يتحقممف سعر تكمفتو، ف أدنىبيع منتوج بسعر إعادة  حظر

 أربعة شروط وىي:
عادةف يكوف العمؿ صادر مف تاجر، أيجب  -7 ف تكوف ممارسة في أالبيع يجب  وا 

إطار االحترافية، فيذا الحظر ال يطبؽ عمى إعادة البيع لممنتوجات الغذائية في 
البيع لممنتوجات غير  إعادةعمى ال ، و 7ـ300الذي تكوف مساحتو أقؿ مف  رالمتج

 .7ـ9000غذائية في المتجر الذي تكوف مساحتو أقؿ مف ال

بأقؿ مف المنتوجات ببيع فالمنتج الذي يقوـ  ،ورظالبيع ىو المح إعادةف أكما   -4
 سعر الفائدة تكوف غير محضورة.

بو ىو المحظور وليس  ىقتناعمى الحالة  التي  ع لممنتوجيكما أف إعادة الب -3
نما   2997L-عني عدـ خضوعو إلى نص المادة إعادة البيع لممنتوج بعد تحويمو ىذا ي وا 

ر بيع منخفضة افي حالة اتخاذه أسع مف نفس التقنيف L 420-5خضوع لممادة 
 .(1)تعسفية

مف الحظر وتتمثؿ في المنتوجات  المنتوجات استثنت بعض L 442-4-Iالمادة  فّ أ إالّ 
غير مطابؽ  معينة كالمنتوجات التي يكوف صيرىا توفرت فييا شروطا الفصمية إذ

(Produits démodés). 
 .مف سعر التكمفة أدنىف يكوف ىناؾ خسارة أي إعادة البيع بسعر أ يجب -2

مف تقنيف االستيالؾ تنص عمى حظر البيع بمكافأة  L 121-35 al-1 et 2 ما المادةأ
 البيع ، لذا نجد بأفّ مف التقنيف التجاري L 442-1 فمضموف ىذه المادة تـ نقمو إلى المادة

 .مف قانوف التوزيع وقانوف االستيالؾ و في كؿا لتنظيم دشرط المكافأة يجعمى المتعمؽ 
 إال إذا تحقؽ بعض الشروط وىي: ةأفابالمكحقؽ جريمة البيع تال ت

                                                
1- BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, 3ème édition, op.cit., p. 497-500. 
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أف يكوف ىناؾ عممية تتعمؽ أساس بالبيع أو تقديـ الخدمة لممستيمؾ فيذا الحظر ال  -
لو تطبيؽ عمى  جدنال  ؾللمحترفيف، وكذنجد لو تطبيؽ في العالقة التي تجمع بيف ا

مف  يكوف التزاـ أفاليدايا التي تقدـ لممستيمؾ دوف  أواليدايا التي تقدميا المؤسسة 
 ر بتقديـ أشياء أواجمتللذلؾ يسمح  عممية مشروعة، بأنيافتعتبر  ،شراءالب جانبو

 مرتبطة اء والخدمات مجانية وغيريتكوف تمؾ األش ف عندمائخدمات بالمجاف لمزبا
 .مبرمة بيف الطرفيف بعقد بيع أو خدمات

 .يجب أف يتضمف البيع التصريح يتعمؽ بشرط المكافأة -
 األصميالخدمة محؿ العقد  أوتكوف مختمفة عف الشيء  أفكما يشترط في المكافأة  -

الخدمات ذات قيمة زىيدة  أولكف ليذا الحظر استثناء عندما يتعمؽ األمر باألشياء 
مف  R.121-8ة ورد في الماد نيا حسب مايبيا يتـ تعي المسموح المكافأةليذه  فالقيمة األقصى
 .(1)تقنيف االستيالؾ

 

تقنيف التجاري منعت كؿ الممارسات التي بإمكانيا أف تؤدي المف  L 442-6-1أما المادة 
 9103فيذا الحظر ليس بجديد ألف أصمو يرجع إلى المراسـ التي صدرت في  ،إلى التمييز

قانوف المتعمؽ بتوحيد التجارة والصناعة الإلى  9123نقمو في سنة  والذي أيضا تـ 9100و
 9106مف األمر الصادر في  36 في المادة أوسعي تـ نقمو أيضا ولكف بشكؿ ذالتقميدية وال

 .مف التقنيف التجاري الحالي L 442-6-I, 1والذي تـ نقمو إلى المادة 

في مف غالبا كالتمييز ي االشراء، فعممييمس شروط البيع أو  أفز يمكف يتميالف -
 اآلخردوف البعض  واألعوافجؿ الدفع لبعض الزبائف أ أو األسعارأو تخفيض إنقاص 

 ـعالاإلمف نفس التقنيف تمـز المموف ب L 441-6لذا نجد المادة  ،دوف سبب موضوعي
 بو. ةبثمف البيع والشروط المتعمق

                                                
1- BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, 3ème édition, op.cit., p. 500-503. 
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و منع نّ أكما  ،عف شخص أخر ز إذف ىو االختالؼ في معاممة شخصيفالتمي -
فرضيا يبمدة طويمة لدفع الثمف البضاعة التي  األمراستعماؿ التعسؼ خاصة إذا تعمؽ 

ىي الممارسة المنافية لممنافسة  L 420-2الموزع عمى ممونو، والتعسؼ الذي قصدتو المادة 
لممارسات ا أفوالتي ال تكوف ممنوعة إال إذا كانت مخالفة ومنافية لقواعد السوؽ معناه 

يؤدي  اذا كاف غرضيإ إالّ التعسفية الناتجة عف الحالة التبعية االقتصادية ال تكوف ممنوعة 
 إلى عرقمة المنافسة وتقيدىا.

 أماـة االقتصادية مف اجؿ غمؽ بعض المنافذ يتبعالمنع  9106صادر في الفاألمر  -
 .(1)لـ تحظ بنجاح األمرىذا  اتطموح أفّ  ، إالّ التوزيع الكبير

الموزع  ،لمعالقات العمودية بيف المموفو في معظـ األحياف فإف القانوف بتنظيمف -
 أىدافو فقط فتنطوي غير تحسيف المنافسة أخرى أىداؼ بىو في الحقيقة يصو  والمستيمؾ
القوة االقتصادية  أماـالتجارة التقميدية، حماية المستيمؾ أو الدفاع عف الممونيف  إلى حماية

 .(2)واسعفي مجاؿ التوزيع ال

 تنظيم التشريع األوروبي لعقد التوزيع-ثانيا

ر بعض حظقاـ بإصدار عدة قوانيف تتعمؽ ب بدوره فنجدهبالنسبة لمتشريع األوربي  اأم
 الممارسات ونذكر منيا:التي تستفيد منيا بعض ببعض اإلعفاءات  ىاألعماؿ كما أت

التي تتعاىد فييا  والذي تضمف االتفاقات 9103جواف  77 ػل 9103/03قانوف رقـ  -
شخص الذي تعاىد معو بيدؼ إعادة مإال ل ،طرؼ ألخر أف ال يقـو بتمويف بعض المنتوجات

وف أشار إلى عقود ىذا القانأف البيع في منطقة معينة في السوؽ المشتركة وىكذا نجد 
 39بدال  مف  9111ديسمبر  39وتـ تمديد العمؿ بيذا القانوف إلى غاية التوزيع الحصري 

 جويمية. 30الصادر في  9007/12وذلؾ بموجب  القانوف رقـ  9112سمبر دي

                                                
1- BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, 3ème édition, op.cit., p. 506-507-512-522. 
2-Ibid, p. 494. 
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التفاقات التي تتعاىد فييا مؤسسة باعمؽ تت 9103جواف  77 ػل 9109/03قانوف رقـ  -
مف عنده أو مف مؤسسة  إالموف بعدـ شراء منتوجات معينة بيدؼ إعادة بيعيا مممعينة ل

 االتفاقاتعف  نصفيذا القانوف إذف ي ،نتوجاتوتابعة لو أو مف مؤسسة أخرى  كمفيا بتوزيع م
 الذي مف المفروض أف تنتيي بيذا القانوف  فتـ تمديد العمؿ ،المتعمقة بحصرية الشراء

 30 ػل 9007/12بقانوف رقـ  9111ديسمبر  39إلى تاريخ  9112ديسمبر  39صالحياتو في 

مارس  77لػ  62/62القانوف  عدال وتمما 9109/03و 9103/03فيذيف القانونيف  .9112جويمية 
 .(1)حصرية الشراء أو التمويف اتفاقاتالذي رسـ  9162

سمح بإعفاءات حسب الصنؼ  9100نوفمبر  30صادر في ال 9002/00القانوف رقـ  -
فيذا القانوف ال يطبؽ  ،شيز والتوزيع وتقديـ الخدمة في نفس الوقتانالفر  لبعض االتفاقات

 l’arrêt pronuptia de la cour de) ا القانوف مباشرة بعدوعيف ىذ ،شيز الصناعيانعمى الفر 

justice)  الوصوؿ  نح مف اجؿ مامالتي صرحت بأف الشروط ضرورية ل 9106جانفي  70في
مف اتفاقية  00ر الذي جاء في نص المادة حظمف ال فىعيشيز انلمفر  انونيالقيدؼ الإلى 

 الستفادة مف إحدى اإلعفاءات.اعكسية دات أخرى لممنافسة يمكنيا في الحالة اليروما وتقي
مف  00تتعمؽ بتطبيؽ المادة  9110جواف  70الصادر في  9920/10القانوف رقـ  -

التوزيع المتعمقة بإعادة البيع أو بيع السيارات، والذي  اتفاقياتالتنظيـ المتعمؽ بتصنيفات 
قانوف رقـ والذي تـ تعديمو بموجب ال 9109ديسمبر  97 لػ 973/00عدؿ القانوف رقـ 

 .(2)7007جويمية  30ػ ل 9900/7007

اتفاقات نقؿ بالذي تعمؽ  9116جانفي  39 الصادر في 790/16القانوف رقـ  -
المتعمؽ  9109جويمية  73ؿ  7391/09تكنولوجيا الذي عدؿ القانونيف القانوف رقـ ال

تعمؽ الم 9100نوفمبر  30 ػل 006/01( والقانوف Brevet) الشيادات العاليةباتفاقات 

                                                
1- BEHAR-TOUCHAIS Martine, VIRASSAMY George, les contrats de distribution, Delta, Paris, 1999, 

p545. 
2- MANGUY Daniel, Contrats spéciaux,  op.cit, p467.  
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 73 ػل 909/13باتفاقات الترخيص بالمعرفة الفنية والذيف تـ تعديميما بموجب القانوف 
 .(1)9117ديسمبر 

تـ تعديميا  ،استثناء ذلؾ التنظيـ المتعمؽ بتوزيع السياراتبوحاليا ىذه التنظيمات 
والغرض منو ىو فرض تقنيات  9111ديسمبر  77 ػل 7210/11وتنظيميا بموجب قانوف 

إلعفاءات الفردية كما أف طمبات ل اكتظاظتعرض إلى الب المجنة األوربية مف يتجن مف أجؿ
شروط الضاء عمى كؿ قذلؾ الكمنو أيضا ىو مف أجؿ عرض إعفاءات جماعية و  اليدؼ
 .د المنافسةيبإمكانيا أف تؤدي إلى تقيالتي 

القانوف كما تضمف ىذا  *يةالعمود االتفاقياتفة عامة عمى كؿ يطبؽ ىذا القانوف بص
شيز وعقود التوزيع انضمف أيضا عقود الفر تعقود التوزيع االنتقائي عكس القوانيف السابقة وت

عمى العقود التي تشكؿ مخالفة لما جاء في نص  إالىذا القانوف ال يطبؽ ، (2)لخ...االحصري
 و ال يمكف أف يطبؽ عندما يكوفكما أنّ  ،سابقا( 00مف اتفاقية روما )المادة  09المادة 

أنو ال يتضمف تقيد لممنافسة وال مخالفة لما ض افتر الفي السوؽ  90لممنتج حصة أقؿ مف 
 .(3)مف اتفاقية روما 09جاء في المادة 

مف اتفاقية روما ال تطبؽ عمى االتفاقيات  09منو تنص عمى أف المادة  7فالمادة 
مف السمع  30ية عندما تكوف حصة السوؽ المحتكرة مف طرؼ المموف ال تجاوز دالعمو 

ذكر السالفة ال 09فإف المادة  30في حيف إذا تجاوزت حصة المنتج  .والخدمات المتبادلة
ييدؼ إلى عرقمة  االتفاؽا إذا كاف مفينا مف الضروري إذف أف يتـ البحث ع ،تطبؽ عميو

                                                
1- Behar-Touchais Martine, Virassamy George, les contrats de distribution, op.cit, p. 545, 546. 

تعني تمؾ االتفاقات التي تجمع بيف شخصيف أو أكثر يقؼ كؿ منيما عمى مستوى مختمؼ مف العممية االتفاقات العمودية  *
مختور  االقتصادية كاالتفاقات التي تتـ بيف منتج إلحدى السمع مف جية وموزع السمعة التي ينتجيا األوؿ مف جية أخرى.

قانوف والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد دليمة، "االتفاؽ العمودي وعالقتو بالمنافسة" المجمة النقدية لم
 . 513، ص 2013، 2

2- BLAISE Jean Bernard, Droit des affaires, 3ème édition, op.cit. p. 577.   
3- HUET Jérôme, Les principaux contrats spéciaux, 2ème édition, LGDJ, Paris, 2001, p. 533.  
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ر عمى التجارة بيف الدوؿ أو إذا كاف لو تأثي ،بيا اإلخالؿحرية المنافسة والحد منيا أو 
 ستثناءات التي جاء بيا:اال، (1)ستفيد مف اإلعفاءات الفرديةتأف يمكف ولكنيا ألعضاء، ا

 :االمتناع - أ

فالشروط المقيدة لممنافسة التي يمكف أف تتضمنيا بعض االتفاقات حكـ عمييا بأنيا 
ـ منع ىذه الشروط بموجب المادتيف ، فتتأتي بخطورة لممنافسة وعمى وحدة السوؽ المشتركة

( كما نص عمى الشروط التي Modalitéإلى أنماط التوزيع ) تأشار  9، فالمادة منو 0و 9
 وتـ بو إعادة بيع منتوجاتيد الموزع مف وضع بكؿ حرية لممبمغ الذي يعدـ تقيكيجب احتراميا 

 توإال انو يجوز لممموف أف يفرض عمى الموزع إعادة البيع بسعر أقصى أو توصي
(Recommander في مبمغ معيف ال )وعدـ وضع شروط حماية الحصرية  ،يجب أف يتجاوزه

 اإلقميمية المطمقة.
منو أيضا تنص بأف االتفاقات التي تتضمف شروط مقيدة لممنافسة  0ما المادة ينب

مستبعدة كميا مف  ،فرض إعادة بيع بسعر أدنى أو فرض الحماية الحصرية اإلقميمية ...إلخك
 .(2)ال تساعد في تطوير عممية التوزيعاالستفادة مف اإلعفاءات الجماعية ألنيا 

 :فقدان االستفادة من اإلعفاءات - ب

إمكانية سحب اإلعفاء عندما يكوف االتفاؽ ال  06لمجنة األوربية بموجب المادة خوؿ 
كبير مف  ي السوؽ عمى عددفعندما يحتو  .ذكرالالسالفة  09يتطابؽ مع مضموف المادة 

يكوف ليا تأثير عمى الدخوؿ إلى السوؽ أو المنافسة  ،مشبكات التوزيعية المتوازيةلالتجمعات 
يد المنافسة حتى ولو كانت كؿ شبكة لوحدىا ال تتجاوز يفيو لكونيا يمكف أف تؤدي إلى تق

( وكؿ واحد Revendeursبائعيف ) 0، فبتالي حسب نظرة المنافسة إذ كاف 30حصتيا 
مقيد لممنافسة يكوف لو خطورة في السوؽ فإنيـ يؤدوف إلى إنشاء نظاـ  90منيـ لو حصة 

                                                
1- BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, Delta, Paris, 1999, p.557-578. 
2- Huet Jérôme, Les principaux contrats spéciaux, op.cit., p. 534.   
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في السوؽ والذي  30التي يمكف أف يخمقيا البائع الذي يممؾ حصة تتمثؿ في مف أكبر 
   يد لممنافسة.يبدوره يشكؿ تق

ال يمكف سحب اإلعفاء مف أية شبكة توزيع، إال إذا كانت ىذه األخيرة تؤدي إلى  -
 .(1)لممنافسة ةخمؽ تكتالت مقيد

والذي  330/7090تـ تعديمو بموجب القانوف رقـ  7210/9111ـ القانوف رق أفّ  إالّ  -
فيذا القانوف الجديد جاء تقريبا بنفس الشروط  7090تنفيذ في أوؿ جواف الدخؿ حيز 

عقود المبرمة بيف المؤسسات الفيو يتعمؽ ب 7210/9111التي تضمنيا القانوف رقـ 
أجؿ إعادة بيع المنتوجات أو  )الغير المنافسة( والتي يكوف ىدفيا البيع أو الشراء مف

الخدمات المتفؽ عمييا، أما فيما يتعمؽ بعقود التوزيع السيارات فالمجنة األوروبية 
 المتعمؽ بتوزيع السيارات. 7007/9900فضمت عدـ إعادة تنظيـ القانوف رقـ 

كما أف ىذا القانوف الجديد أتى بنفس الحماية القانونية التي جاء بيا القانوف رقـ 
ممنافسة خاصة عندما تكوف الحصة لات خطيرة دييإلى االتفاقات ال تحمؿ تق 7210/9111

كما  ،مف سمع والخدمات المتبادلة في السوؽ 30المحتكرة مف طرؼ المموف ال تتجاوز 
 .(2)لمنافسةايد يتق نياشأمف أيضا وضع حد لكؿ الممارسات التي 

 المطمب الثاني
 ود التوزيعالنصوص القانونية المنظمة لعق عددت

ىناؾ عدة قوانيف ليا عالقة مباشرة بعقود التوزيع ألف ىذه القوانيف تجد في عقود 
الممارسات التجارية و  االستيالؾ يفرع أوؿ( وقانونالمنافسة ) التوزيع تطبيقا لو ومنيا قانوف

 )فرع ثاف(.
                                                

1- REIBEN Laurent, la validité des contrats de distribution sélective et exclusive en droit 
communautaire américain et suisse de la concurrence, thèse de doctorat, faculté de droit, 
université de Lausanne, 2000, p. 90-91.  
2 - MAINGUY D., Les contrats de distribution, Montpellier, 2013, sur le site : http://ddata.over-
blog.com consulté le  21 aout 2014 à 10 :00.  

http://ddata.over-blog.com/
http://ddata.over-blog.com/
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 الفرع األول
 تطبيق قانون المنافسة عمى عقود التوزيع

ة مباشرة بقانوف المنافسة ألف ىذا األخير يجد في عقود التوزيع عقود التوزيع ليا عالق
عنى خضوع نشاط التوزيع لألحكاـ والمبادئ المنصوص عمييا في قانوف يتطبيقا لو، فيذا 

 :ومف قانوف المناقشة التي تنص عمى أنّ  07المنافسة وىذا ما جاء في نص المادة  الثانية 
 أتي:ي ماعمى  ... تطبق أحكام ىذا األمر»

نشاطات اإلنتاج، بما فييا النشاطات الفالحية وتربية المواشي ونشاطات التوزيع ومنيا تمك -
التي يقوم بيا مستوردو السمع إلعادة بيعيا عمى حاليا والوكالء ووسطاء بيع المواشي وبائعو المحوم 

 .(1)"بالجممة ونشاطات الخدمات...
عمييا تسمية "عقود التبعية"  أطمؽع قد عقود التوزيع التي تتـ مف خالؿ شبكة توزي -

لكف عالقة التبعية في ىذه العقود ليست عالقة تبعية قانونية، بؿ عالقة تبعية اقتصادية ألف 
لحسابو الخاص، فيو تاجر مستقؿ، وىذا ما يميزه  ع يقـو بعممية الشراء إلعادة البيعالموز 

ىو موجود في االتفاؽ األفقي عف الوسيط. فاألطراؼ في االتفاؽ العمودي باختالؼ ما 
ىذه االتفاقات تبـر بيف أطراؼ غير متواجديف في  فّ أيكوف دائما في حالة تبعية باعتبار 

نفس الدرجة. لكف عالقة التبعية ال تعني دائما وجود حالة تعسؼ وبالتالي اإلخالؿ 
 .(2)بالمنافسة

قتصاد لدرجة أف يكوف وعقد التوزيع ليس بالضرورة عقد ذو طبيعة تجعمو يؤثر عمى اال
لو تأثير عمى سير السوؽ، ولكف مجموع العقود المبرمة في نفس الشبكة التي تشكؿ الييكؿ 
القانوني ليذه األخيرة ىي التي يمكنيا أف تؤثر سمبا عمى المنافسة، وذلؾ بخمؽ نوع مف 

 .(3)التقييد أو العرقمة عف طريؽ الموزعيف الذيف أبرموا االتفاقات في ىذه الشبكة
                                                

 ، المتعمؽ بالمنافسة، مرجع سابؽ.7090غشت  90المؤرخ في  00-90القانوف رقـ  - 1
 .070، مرجع سابؽ، ص االتفاق العمودي وعالقتو بالمنافسةمختور دليمة،  - 2

3 - BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, op.cit., p.568 
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ببند يمتـز فيو البائع  األمرالتوزيع تؤدي إلى خمؽ تقييد لممنافسة، عندما يتعمؽ  عقود
فعندما يكوف عدد معتبر مف  ،(1)بعدـ توزيع منتوجات أخرى غير المنتوجات المتعاقد عمييا

فظيور منتج آخر ال يمكنو الدخوؿ إلى السوؽ بسبب الموزعيف مرتبطيف بيذا الشرط، 
ئعيف ليقوموا بتوزيع منتوجاتو، ألف كؿ الموزعيف الموجوديف في السوؽ صعوبة إيجاد با
 .(2)مرتبطيف بممونيـ

ويكوف ىناؾ تقييد لممنافسة أيضا عندما يتعمؽ األمر بحصر عدد البائعيف لمنتوج 
التي تقـو عمى إزالة جميع المنافسات  الحصريةمعيف وأحسف مثاؿ عمى ذلؾ ىو شرط 

 .(3)و يتـ تمويف بائع واحد في منطقة محددة فقطنّ المباشرة بيف البائعيف أل

كؿ مف المشرع  دمف أجؿ حظر االتفاقات وحظر التعسؼ في وضعية الييمنة نج
 منيا. لمحد ا، وحتى المشرع الجزائري وضعوا إطار األوربيةالفرنسي وقانوف المجموعة 

 :االتفاقات المحظورة -1

مف قانوف المنافسة الجزائري والتي  06 ةحظر االتفاقات المنافية لممنافسة بموجب الماد
تحظر الممارسات واألعمال المدبرة واالتفاقيات واالتفاقات الصريحة أو الضمنية » يمي: تنص عمى ما

في نفس  بيا اإلخالل أوتيدف إلى عرقمة حرية المنافسة أو الحد منيا  أنعندما تيدف إلى أو يمكن 
مف  970L-9المادة  ، وأيضا بموجب«ا ترمي إلى...السوق أو في جزء جوىري منو السيما عندم

فالحظر الذي جاءت بو  .األوروبيةمف قانوف المجموعة  81القانوف التجاري الفرنسي والمادة 
يتـ  أفمف قانوف المنافسة الجزائري ينطبؽ عمى االتفاقات العمودية، لكف شريطة  06المادة 

يكوف  أفو )اتفاقية، عمؿ...(، أي يجب ميما كاف شكم ضمني، أوإثبات وجود اتفاؽ صريح 

                                                
1- RIEBEN Laurent, la validité des contrats de distribution sélective et exclusive en droit 
communautaire américain et suisse de la concurrence, op.cit, p50. 
2 - Blaise Jean-Bernard, Droit des affaires, 3ème edition, op.cit., p.568-569  
3- RIEBEN Laurent, la validité des contrats de distribution sélective et exclusive en droit 
communautaire américain et suisse de la concurrence, op.cit, p49.   
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إلرادة اىناؾ تبادؿ إرادتي كؿ مف الموزع والمموف ألف التصرؼ المحظور صادر عف 
 المنفردة ينفي التكييؼ القانوني لالتفاؽ.
واالنضماـ إلى أية شبكة توزيع العتبار ىذا  (Acteursفاالتفاؽ يقتضي تعدد األطراؼ )

ما تحققت شروطو. ولكف ما يثير اإلشكاؿ في عقود التوزيع ىو االتفاؽ منافي لممنافسة إذا 
المرحمة السابقة إلبراـ العقد في حالة ما اشترط المموف عمى الموزع تنفيذ التزامات منافية 
لممنافسة، فيؿ يعتبر الموزعيف قد اتفقوا مسبقا عمى تنفيذ ىذه الممارسات المنافية لممنافسة 

يـ قبموا االتفاؽ بمجرد أو يمكف اعتبار الموزعيف أنّ  (1)كةبمجرد انضماميـ إلى ىذه الشب
 الجتماع؟احضورىـ 

عمى ىذه التساؤالت  األوربيةلقد أجاب كؿ مف القضاء الفرنسي وقضاء المجموعة 
 بالتأكد مف وجود عنصريف ىما:

ؿ بالمنافسة موجو إلى الموزع مف طرؼ خالتأكد مف الوجود الفعمي لعرض م - أ
اعتبرت محكمة المجموعة  (Bayer)في قضية أنو صدد نجد المموف وفي ىذا ال

سبانيا  (Bayer)األوربية أف رفض شركة  تمويف بائعي الجممة المتواجديف في فرنسا وا 
ال يعتبر  (Bayer)ال يمكف اعتباره اتفاؽ بيف متعامميف اقتصادييف ألف رفض شركة 

 منافسة.دعوة واضحة ليؤالء البائعيف ألجؿ تنفيذ ممارسة منافية لم
فال يمكف  (2)التأكد مف صدور قبوؿ مف طرؼ الموزع ولو كاف ىذا القبوؿ ضمنيا  - ب

القوؿ بوجود اتفاؽ منافي لممنافسة بمجرد اتخاذ المموف إجراء معيف قد يؤدي إلى 
ـز كؿ توجود ىذا االتفاؽ إذا ما كاف الموزع يم إثباتخالؿ بالمنافسة، لكف يمكف اإل

قتو عمى تنفيذ فاالقتصادية لممموف، فيجد كؿ سنة مواسنة عمى احتراـ السياسة 

                                                

 .527، مرجع سابؽ، صاالتفاق العمودي وعالقتو بقانون المنافسةمختور دليمة،  -1
2- Malaurie-Vignal Marie, Droit de la distribution, Dalloz, Paris, 2006, p. 39. 
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االتفاؽ، ويتـ أيضا إثبات وجود االتفاؽ في حالة تنفيذ الموزع السياسة المنافية 
 .(1)ة التي سطرىا المموفسلممناف

االستثناءات الواردة عمى االتفاقات المحظورة في القوانيف الداخمية وقانوف المجموعة 
 األوربية:
تطوير النيف الداخمية نجد بأف جميع االتفاقات التي مف شانيا ضماف ففي القوا  -

وتـ  أوالكوف محظورة، وىذه الفكرة جاء بيا القضاء األمريكي تال تقني الاالقتصادي أو 
فطبقت في الواليات المتحدة األمريكية كوسيمة  (la règle de raison)تسميتيا "بقاعدة العقؿ" 

فسي وذلؾ لتصديؽ االتفاقات المخالفة لممنافسة والتي تتضمف لتحديد حصيمة النشاط التنا
، فإذا كانت الحصيمة إيجابية فال يحظر االتفاؽ، فيذه األخيرةنتائج وأثار إيجابية عمى ىذه 

الطريقة تـ األخذ بيا كمبدأ في القانوف الفرنسي التي عبرت عمى شرعية شبكات التوزيع 
احترمت واستوفت الشروط المنصوص  أنيالممنافسة، بما لفة ااالنتقائي واعتبرت أنيا غير مخ

عمييا لمقياـ بعممية االنتقاء، كما صادؽ القانوف الفرنسي عمى أساس قاعدة العقؿ مشروعية 
ف ىذه االتفاقات امتى ضم»و: نّ أحيث نص مجمس المنافسة عمى  ،اتفاقات التوزيع الحصري

 االنتقائي تكوف مخالفة لممادة ع الحصري أوفإف طرؽ التوزي ،قميمة مف المنافسة في األسواؽ
ا فقاعدة العقؿ في القانوف الفرنسي عرفت تطور  ،«1986 ديسمبر 01 األمرمف  07

عمى أف ىذه القاعدة لـ تستعمؿ كعممية   Blaise Jean Bernardممحوظا وأشار األستاذ
 تصحيحية، بؿ استعممت لمتعمؽ في شروط المنافسة.

 09/02 كذلؾ أخذ بيذه القاعدة ونص عمى ذلؾ في المادة ونجد المشرع الجزائري  -
أنيا تؤدي يثبت أصحابيا يمكن أن ... يرخص باالتفاقات والممارسات التي » : 03-03 األمرمف 

                                                

 .528، مرجع سابؽ، صاالتفاق العمودي وعالقتو بقانون المنافسةدليمة،  مختور -1
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والتي تكوف ناتجة عف تطبيؽ ، «تشغيل...تحسي الإلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساىم في 
 .(1)س المنافسةنص تشريعي أو نص تنظيمي ومرخص بيا مف مجم

 األوروبيةقانوف المجموعة ة في أما عف االستثناءات الواردة عمى االتفاقات المحظور   -
 ىما: األخيريفضافة إلى التنظيميف اإلتنظيمات في ىذا المجاؿ ب 06نجد انو صدر 

مف المطمب  ثانيـ دراستيما بالتفصيؿ في الفرع الت والمذاف 330/2010و 2790/1999
ىو إذا  2790/1999 رقـ وفنحث الثاني، فاإلعفاءات التي جاء بيا القااألوؿ مف المب

 كانت حصة السوؽ المحتكرة مف طرؼ المموف عف طريؽ االتفاقات التي يقـو بيا ال تتجاوز
30 إذا تجاوزت  أما ،تستفيد مف اإلعفاءات الجماعية مف السمع والخدمات المتبادلة

بيا ىذا القانوف   أتىتثناءات الجماعية التي ال يستفيد مف االس 30حصتو في السوؽ 
نما يستفيد مف  االتفاقات تتضمف شروط  أفكما نص أيضا عمى  .(2)الفردية اإلعفاءاتوا 

مستبعدة كميا مف االستفادة مف اإلعفاءات  أدنىمقيدة لممنافسة كفرض إعادة البيع بسعر 
قانوف في جاء بو تقريبا  وىذا ما (3)الجماعية، ألنيا تؤدي إلى عرقمة تطوير عممية التوزيع

 .(4)2790/1999 الذي عدؿ وتتـ القانوف 330/2010
 :االقتصادية التبعيةحظر التعسف في وضعية   -2

ىي العالقة » :ياأنّ االقتصادية عمى  مف قانوف المنافسة التبعية 3 وقد عرفت المادة
شروط التي تفرضيا الرفض تعاقد بحل بديل مقارن إذا أرادت  التجارية التي ال يكون فييا لمؤسسة ما
 .(5)«ممونا أوعمييا مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا 

فالتبعية االقتصادية ىي وضعية قانونية يخضع ليا كؿ مف الموزع والمموف ولتحديد 
كنا بصدد تبعية الموزع  ما اكف االستناد إلى معايير تختمؼ إذدرجة التبعية االقتصادية يم

                                                

 .14-13، مرجع سابؽ، صالنظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةيعقوبي نادية،  -1
2- Blaise Jean-Bernard, Droit des affaires, 3ème édition, op.cit., p. 577. 
3- Huet Jérôme, Les principaux contrats spéciaux, op.cit., p. 534.   
4- MAINGUY D., Les contrats de distribution, op.cit.  

 .43 عدد ج..ر،، يتعمؽ بالمنافسة، 2003يوليو  19مؤرخ في  03-03 أمر رقـ -5
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المموف اتجاه الموزع وقد استقر االجتياد القضائي عمى أربعة شروط  ةيتبع أوتجاه المموف 
ألخذ بالتبعة الموزع اتجاه المموف والمتمثمة في شيرة العالمة، حصة السوؽ التي يحوزىا 

 .(1)الموزع، غياب الحؿ البديؿ أعماؿالمموف، حصة المموف في رقـ 

االقتصادية ال تخص فقط تبعية  تبعيةالأما فيما يخص تبعية المموف اتجاه الموزع، إف 
الموزع اتجاه المموف بؿ تخص أيضا تبعية المموف اتجاه الموزع، وتحدث ىذه الحالة حينما 

قوة الشراء التي ل اتكوف العالقة التعاقدية بيف المموف مختمة لصالح ىذا األخير، وذلؾ نظر 
ض شروطو عمى الطرؼ سعة التي يممكيا في التفاوض وفر ايتمتع بيا مف خالؿ القدرات الو 

الموزع عف حالة  معايير تقدير التبعية االقتصادية لممموف اتجاه ا. وال تختمؼ كثير اآلخر
ه مؤسسة توزيع اة المموف أي مؤسسة صناعية اتجيعتنتج تب أفة الموزع لممموف، ويمكف يعتب

 أىميةالمحققة مف طرؼ المموف،  األعماؿضخمة نتيجة لعدة معايير وىي: حصة رقـ 
منتجات المموف  بيع إلى تركيز ةالموزع في مجاؿ التسويؽ المواد المعنية، العوامؿ المؤدي

 لدى الموزع، غياب الحؿ البديؿ. 

ة مختمؼ التشريعات بما فييا التشريع الجزائري ال تمنع التبيعة االقتصادية قوفي الحقي
اتج عف ىذه التصرؼ المحظور والمعاقب عميو ىو التعسؼ الن أففي حد ذاتيا، بؿ 

مف قانوف المنافسة الجزائري، إذ تنص عمى:  11 الوضعية وىذا ما نصت عميو المادة
ممون  أويحظر عمى كل مؤسسة التعسف في استغالل وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتيا زبون »

 «.عد المنافسة..اإذا كان يخل بقو 

التبعية االقتصادية ال  إف منع االستغالؿ التعسفي لوضعية -فكرة التبعة االقتصادية
ف قانوف المنافسة الفرنسي نفسو، لـ أجديد بالنسبة لمقانوف الجزائري فحسب بؿ  أمريعتبر 

                                                

 .528، مرجع سابؽ، صاالتفاق العمودي وعالقتو بقانون المنافسةمختور دليمة،  -1
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لمنافسة واألسعار االمتعمؽ ب 1986ديسمبر  01الصادر في  األمرفي  ينص عمى منعو إالّ 
 .(1)1980 غاية فيا الحياة االقتصادية في فرنسا إلىيدوذلؾ نتيجة لمتحوالت التي تست

مع غيرىا  بمقارنتيايعتبر التعسؼ في وضعية التبعية االقتصادية مخالفة حديثة  لذلؾ
لـ ينص عمى  الجزائريمف المخالفات المنصوص عمييا بموجب قوانيف المنافسة، فالمشرع 

 المرسـو التنفيذي رقـ أفالمتعمؽ بالمنافسة، بالرغـ مف  06-95 األمرىذه المخالفة في 
د نص عمى تواجد العوف االقتصادي في حالة تبعية اقتصادية ألخر ق ،2000-314

كمقاييس لألعماؿ الموصوفة عمى التعسؼ في وضعية الييمنة. فنجد المشرع الجزائري نص 
حة عمى التعسؼ في وضعية التبعية االقتصادية كمخالفة مستقمة بحد ذاتيا بموجب اصر 

ذه المخالفات لمتطورات االقتصادية التي ود نشأة ىعوت .المتعمؽ بالمنافسة 03-03األمر 
مجموعة مف المحالت والتي ل مراكز الشراء" المشكمةعرفتيا الدوؿ خاصة نشأة ما يسمى "

ة. فكانت مبقوة اقتصادية ميمتمتعة شروط صارمة باعتبارىا  ـتختار ممونيا وتفرض عميي
 .(2)الدفع وأجاؿ تفرض عمى المنتجيف منحيا امتيازات عديدة خاصة فيما يخص األسعار

والتعسؼ في وضعية التبعية االقتصادية اعتبرت مخالفة وذلؾ بيدؼ حماية الطرؼ 
 مف قانوف المنافسة. 07 الضعيؼ سواء كاف الطرؼ مموف أو موزع، وىذا ما قصدتو المادة

ف أساس نشأة ىذه المخالفة وحظرىا ىو حماية الممونيف مف تعسؼ الموزعي أفّ  إالّ 
 األخيريذا لوذلؾ لما  ،رحمة المنتج عموما الموزع( تحتكاف المشترى ) أفحيث انو بعد 

وأصبح الموزع ىو الذي يفرض شروطو عمى المنتج وىذا  اآلية، انقمبت ومف قوة ونفوذ عمي
 (Centrales d’achat)حدث بفضؿ التمركز في مجاؿ التوزيع، حيث ظيرت مراكز الشراء 

 La بيف الصناعة والتجارة لصالح التوزيع المتجمعوانقمبت بذلؾ موازيف القوى  القوية،

                                                

، منشورات 02-04والقانون  03-03قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا لؤلمر شريؼ، الكتو محمد  -1
 .52-51، ص2010 الجزائر، بغدادي،

 .531-530، مرجع سابؽ، صاالتفاق العمودي وعالقتو بقانون المنافسةمختور دليمة،  -2
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grande distribution) )  وأصبح في مقدوره ممارسة ضغوطات متنوعة عمى المنتجيف
 .(1)ـوفرض شروطو عميي

 الفرع الثاني
 كل من قانوني االستيالك والممارسات التجارية عمى عقود التوزيعتطبيق 

 

منتج والموزع، فقانوف االستيالؾ يجد تطبيقا لو ونظرا لمعالقة التي تربط المستيمؾ بال
 في عقود التوزيع.

ا ميؿ المنتوجات إلى المستيمكيف بينعقود التوزيع تربط المموف بالموزع وىدفيما توص
 رغبة المستيمؾ. إشباععقود االستيالؾ تربط الموزع بالمستيمؾ واليدؼ منو ىو 

 والتوزيع ىدفيما اإلنتاجلكوف عممية  المستيمؾ ىو العامؿ الرئيسي في عممية التوزيع،
وجود المستيمؾ في عقود التوزيع في كونو يجمع  أىميةىو جذب الزبائف لمشراء، كما تكمف 

بيف الموزع والمنتج عمى الرغـ مف انو ال يعتبر طرفا في العقد الذي يبـر بيف الموزع والمموف 
التوزيع، والعقد الذي يجمع بيف  ودعقفالشروط العقدية المتفؽ عمييا بيف المنتج والموزع في 

 .(2)الموجو لحماية المستيمؾ مرةاآليخضعوف إلى القواعد  ،المستيمؾ والموزع

مف قانوف االستيالؾ وقمع الغش ينص  07 ولذ نجد المشرع الجزائري مف خالؿ المادة
مجانا  ابل أوخدمة معروضة لالستيالك بالمق أوعمى كل سمعة  األمرىذا  أحكامتطبق  »: ونّ أ عمى

 07المادة  أفكما نجد أيضا  .(3)«وعمى كل متدخل وفي جميع مراحل عممية العرض لالستيالك
المتعمؽ بتحديد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية تنص عمى ما  07-09 مف القانوف

                                                

، مرجع سابؽ، 02-04والقانون  03-03وفقا لؤلمر  قانون المنافسة والممارسات التجاريةشريؼ، الكتو محمد  1-
 .51ص

2- MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la distribution, Op.cit, p.20-21, 58. 
 .15وقمع الغش، ج.ر. عدد  مستيمؾ، يتعمؽ بحماية ال2009فبراير  25مؤرخ في  03-09قانوف رقـ  -3
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اقتصادي  والتوزيع والخدمات التي يمارسيا أي عون اإلنتاجيطبق ىذا القانون عمى نشاطات » يمي:
 .(1)«ميما كانت طبيعتو القانونية

الخدمة  أوفالموزع مف المفروض انو يعمـ بدقة كؿ المعمومات المتعمقة بالمنتوج 
غير  تمنتوجابيع قاـ بإعادة  ذاالمنتوج حتى وا   ويفترض أيضا معرفتو بمعمومات حوؿ

. فمف اجؿ (2)المستيمؾ ليس لو الدراية ومعرفة في ىذا المجاؿ أفمتخصص فيو في حيف 
معمومات المستيمؾ  تمقي إلزاميةعمى  ىذا األخير تدخؿ المشرع الجزائري وركز حماية

مف طرؼ ، والتي يتمقاىا وسيمة لمفيـبسيطة معمومات  واضحة ال تتحمؿ التذبذب وتكوف
 أوما يتعمؽ بطبيعة ومميزات المنتوج  يجعؿ المستيمؾ عمى دراية بكؿ اإلعالـ فيذا، الموزع
وكذا الحدود المتوقعة لممسؤولية التعاقدية لعممية  بالبيع اطالعو بشروط متعمقة ػ وكذلؾالخدمة
عممية البيع بأية وسيمة كانت، وذلؾ  إبراـقبؿ  اإلعالـالخدمة، ويجب أف يكوف ىذا  أوالبيع 

المستيمؾ منيرا )واضحا( عندما يقـو بالتعاقد وىذا ما جاء في نص رضى مف أجؿ جعؿ 
 .(3)سالؼ الذكر 07-09قانوف  مف 0المادة 

عمى مف اإلقداـ  كينومفااللتزاـ بإعالـ المستيمؾ ىو التزاـ يرمي إلى تنوير المستيمؾ وت
ىذا االلتزاـ يجد مصدره أيضا في  أفّ ، كما ةحرة وسميمإرادة الخدمة عف  أواقتناء المنتوج 

بائع بإعطاء تصريح أيف ألـز المشرع ال 307/09 القانوف المدني وذلؾ مف خالؿ المادة
مف قانوف حماية  92كما تضيؼ المادة  واضح بحقيقة المبيع ويصفو وصفا نافيا لمجاىمة،

يجب عمى كل » و:المستيمؾ والتي نصت عمى أنّ  إعالـ إلزاميةقمع الغش عمى و  المستيمؾ
الوسم  كل المعمومات المتعمقة بالمنتوج الذي يضعو لالستيالك بواسطةب متدخل أن يعمم المستيمك

 «....ةمناسب أخرىوسيمة  ووضع العالمة او بأية

                                                

 .41عمؽ بتحديد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، ج.ر. عدد، يت2004يونيو  23مؤرخ في  02-04قانوف رقـ  -1
2- FERRIER Didier, Droit de la distribution, op.cit, p. 192. 

 ، يتعمؽ بتحديد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، مرجع سابؽ.2004يونيو  23مؤرخ في  02-04قانوف رقـ  -3
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بإعالـ المستيمؾ بكافة  ـو ق)المتدخؿ( بأف ي فعميو فقد شدد المشرع عمى الموزع
أو  ياتعمقت بكيفية استخدامسواء كؿ معمومة  أفالمعمومات المتعمقة بالمنتوج ويفيـ منيا 

ذا لـ يقـ الم ...القانونية امواصفتي وأ امميزاتي يكوف قد  اإلعالـوزع ) المتدخؿ( بواجبو في وا 
عالـ وفقا لقانوف اإلااللتزاـ ب إفالعديد مف الفقياء يعتبروف  أفقاـ بإخالؿ بالتزامو، كما 

نو بذؿ العناية الالزمة في أاالستيالؾ ىو االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة، فال يكفي أف يثبت الموزع 
منصوص عمييا في  إجباريةيتعمؽ ببيانات  مراألالمعمومات لممستيمؾ ألف إيصاؿ البيانات و 

نصوص تشريعية وتنظيمية، ويجب تنفيذه وفقا لما جاء في القانوف فإذا لـ يعمـ المستيمؾ 
 .(1)عالـ ويترتب عميو حؽ المستيمؾ في التعويضاإلب بالتزامو إخاللو يعنيا يستنتج القاض

بوضع  تكوف إما أفىذه المعمومات التي يمكف  إلعطاءووضع المشرع عدة طرؽ 
جاء في نص  شروط الضماف وىذا ما أودليؿ االستعماؿ  أو ،طريقة االستعماؿ أو ،العالمة
استعماال ىي  األكثرومف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش، ولكف تبقى طريقة  90المادة 

 مف نفس القانوف. 03/09الوسـ والتي عرفتيا المادة 

خاليا مف كاف إذا  عاقد وال يعتبر رضاه صحيحا إالفالقانوف يحمي رضى المستيمؾ كمت
ليو ، وىذا ما تـ اإلشارة إؿ يجعؿ العقد باطالغالالعيوب، فكؿ مف الغمط، التدليس، اإلكراه واالست

المشرع جعؿ العقد شريعة المتعاقديف فال يجوز لمف  أفالسالؼ الذكر كما  09/07 في القانوف
سباب التي يقرىا ألل أونقضو وال تعدليو إال باتفاؽ الطرفيف  راألخييتعاقد مع المستيمؾ وال ليذا 

كما منح المشرع صالحيات واسعة  القانوف ويجب تنفيذه طبقا لما اشتمؿ عميو وبحسف النية.
متدخؿ لوضع حد لمتعسؼ الذي يمكف أف يرتكبو الموزع لكونو ىو الذي يممي شروط للمقاضي 

إذا تم العقد بطريقة إذعان، »ـ عمى النحو التالي: .تمف  990العقد وىذا ما جاء في نص المادة 
يعدل ىذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منيا، وذلك  أنوكان قد تضمن شروط تعسفية جاز لمقاضي 

                                                

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، كمية الحقوؽ والعمـو مك في ظل المنافسة الحرةحماية المستيزبير ارزقي، -1
 .121-117، ص2011السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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الشروط التعسفية  إدراجو منع نّ كما أ، «وفقا لما تقتضي بو العدالة ويقع باطال كل اتفاق عمى خالف ذلك
متعمؽ بتحديد القواعد المطبقة عمى الممارسات ال 07-09مف القانوف  71 الواردة في المادة

 .التجارية

لى التعاقد دوف دفعو إتضغوط خارجية التي  أية تحرر العقود بعيدة عف فيجب أف
 إقناعالرغبة حقيقية في ذلؾ ونذكر مثال اإلعالنات التجارية وما ليا مف وسائؿ قوية في 

فييا الموزع )المتدخؿ(  أصبحوالتي صة في بعض أنواع البيوع اإلغراء خا وأساليب تزيد مف
ما يطمؽ عميو البيع بالمنزؿ، فأماـ ىذا الوضع  يمجا إلى المستيمؾ وفي بيتو وىوالذي ىو 

نتيجة لتعقيد الحياة وتشعب المعامالت االقتصادية بيف المستيمؾ  يـو الذي يتطور يـو بعد
في قوانيف خاصة  أوقانونية سواء في التقنيف المدني بالمشرع إلى وضع قواعد  أدىوالموزع 

 .(1)أو أثناء تنفيذ العقد تيدؼ إلى حماية اإلرادة التعاقدية لممستيمؾ سواء عند تكويف العقد

تقديـ خدمة دوف مبرر شرعي  أوالقانوف يحمي المستيمؾ مف كؿ رفض لبيع سمعة  
روضة لمجميور معروضة لمبيع كؿ سمعة مع كانت معروضة لمبيع والتي مفادىا أف ىمت

التي تستعمؿ لتزيف المحالت والمنتوجات المعروضة بمناسبة تنظيـ  األدواتباستثناء تمؾ 
 متناع عف بيع يعد مخالفة بنزاىة الممارسات التجارية ويكوفا المعارض والمظاىرات. فكؿ

 أوي بيع دج كما انو يمنع أ 300.000دج إلى  900.000معاقب عمييا بغرامة مالية مف 
وىذا  أخرىعمى شرط الشراء كمية المنتوج أو خدمة و متعمؽ عمى شرط المكافأة أ خدمة أداء

بيا  اإلتيافالسالؼ الذكر، وفي حالة  07-09مف قانوف  92و 96ما نصت عميو المادتيف 
دج إلى  900.000مف نفس القانوف بغرامة  30 يشكؿ جنحة معاقب عمييا طبقا لنص المادة

متعمؽ ال 07-09مف قانوف  99 ج، كما منع المشرع الجزائري مف خالؿ المادةد 300.000
 .بتحديد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية

                                                

 .33-32مرجع سابؽ، صحماية المستيمك في ظل المنافسة الحرة، زبير ارزقي،  -1
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مزاولة النشاط التجاري دوف اكتساب صفة التاجر، ألف معرفة صفة التاجر الذي   -
 .(1)ع عميوو كبيرة إذ يمكف لو الرج أىميةذات  المستيمؾيتعامؿ معو 
ف يؤدي أنو أيؤدي إلى تدليس أو مف ش إشياركؿ  أفإلى المشرع أيضا أشار  أفكما 

 أوكؿ إشيار الذي يتضمف تصريحات  أفالغمط يكوف إشيار غير قانوني، معنى ذلؾ  إلى
 أووفرتو  أوالخدمة أو بكميتو  أوؤدي إلى التظميؿ بالمنتوج ت أفتشكيالت بإمكانو  أوبيانات 

مع  أوخر آااللتباس مع بائع  إلىف تؤدي أمكف ييتضمف عناصر ذي مميزاتو، أو اإلشيار ال
خدمات في  أومسمع لالذي يتعمؽ بعرض معيف  اإلشيار أونشاطاتو،  أومنتوجاتو أو خدماتو 

ف العوف االقتصادي ال يتوفر عمى مخزوف كاؼ مف تمؾ السمع، أو ال يمكنو ضماف أحيف 
 اإلشيار. فمذا اعتبر ىذا اإلشيارخامة الخدمات التي يجب تقديميا عادة بمقارنة مع ض

 . (2)السالؼ الذكر 07-09مف قانوف  70غير شرعي وىذا ما نصت عميو المادة  إشيار

لألعواف  أخرىحماية لممستيمؾ وحماية  ىالمشرع الجزائري أعط أفوما نالحظو ىو 
 االقتصادييف.

وط البيع فكؿ بائع باألسعار والتعريفات وشر  إعالموالمستيمؾ أيضا  إعالـومف باب 
عالـ بثمف الخدمة أو اإلف ،(3)مـز بإعالـ المستيمؾ بالثمفمالخدمات  ـمقد أولممنتوجات 

الفاتورة ىي الوثيقة  ىالمنتوج اليدؼ منو ىو جعؿ البائع يحتـر الثمف الذي أعمف عنو، وتبق
 .(4)الخدمة المتحصؿ عمييا أولممنتوج  يالوحيدة التي تبيف الثمف الحقيق

يطمبيا مف  أف األخيرالي عمى كؿ بائع االلتزاـ بإعطاء الفاتورة لممشترى، وعمى ىذا فبت
 .السالؼ الذكر 07-09 قانوف مف 90 البائع وىذا ما جاء في نص المادة

                                                

 .74-71، صسابؽمرجع ، لحرةحماية المستيمك في ظل المنافسة ازبير ارزقي،  -1
 .120، صمرجع سابؽ، 02-04والقانون  03-03قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا لؤلمر شريؼ، الكتو محمد  -2

3- FERRIER Didier, Droit de la distribution, op.cit, p. 196  
4- AUGUET Yvan, DORANDEU Nicolas, GOMY Marc, Robine Sébastien, VALETE-ERCOLE Vanessa, Droit 
de consommation, Ellipses, Paris, 2008, p. 141 
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انو  ي اشتراىا إالالبيع لمنتوجاتو الت إعادةالموزع حر في تعييف السعر، الذي سيتـ بو 
البيع  إعادة أوذكر انو يمنع عمى الموزع البيع بالخسارة مقيد باحتراـ القواعد العامة، ون

المشرع كؿ ممصالح االقتصادية لممستيمؾ جـر وعميو فحماية ل .(1)بأسعار منخفضا تعسفيا
كاف  أوالمقننة لمقياـ بتصريحات كاذبة مزيفة  األسعارخفض  وأبرفع  األمرفعؿ سواء تعمؽ 

مف  73و 77تيمؾ وىذا ما نصت عميو المادتيف بمثابة مناورة تيدد المصالح المادية لممس
 .(2)السالؼ الذكر 07-09 قانوف

قبوؿ  العقد، وما عمى المستيمؾ إال إبراـأو أثناء  ؿفتعييف السعر يتـ بصفة عامة قب
و استثناء يمكف أف يحدد السعر بعد انعقاد العقد وذلؾ أنّ  السعر المعيف مف طرؼ الموزع، إالّ 

ييمنة واالحتكار التي قد يمارسيا الموزع لكونو ىو الواضع لمسعر حماية لممستيمؾ مف ال
 .(3)بمفرده

 أفبيعيا فيمكف  يمتـز باحتراـ المطابقة لممنتوجات التي يقـو بإعادة أفعمى كؿ موزع 
فيوماف، مفيوـ ضيؽ، وىو بمعنى المطابقة لمقوانيف منعتبر بأف مصطمح المطابقة لو 

وىو  ةومفيـو موسع يرجع لمغرض المنتظر مف ىذه المطابقوالتنظيمات السارية المفعوؿ، 
والمطابقة تعني مطابقة المقاييس  شروعة والمنتظرة مف قبؿ المستيمؾ،االستجابة لمرغبات الم

لالستيالؾ  ةخدمة موجي أوالخدمة، وعميو فكؿ منتوج  أوبات الصحية البيئية لممنتوج مطتلمم
مف  90/9القانونية وىذا ما نصت عميو المادة تتوفر فيو المقاييس والموصفات  أفيجب 

قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش. فتعبر المواصفات القانونية عف الخصائص والمميزات 
صد تحقيؽ غرض معيف، ، قخدمة أوبسمعة  األمرالمطموبة في كؿ منتوج سواء تعمؽ 

 .(4)فاحتراـ ىذه المواصفات يشكؿ حماية لممستيمؾ
                                                

1-  MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la distribution,  Op.cit, p.60 

 .79 مرجع سابؽ، صحماية المستيمك في ظل المنافسة الحرة، زبير ارزقي،  -2
3- AUGUET Yvan, DORANDEU Nicolas, GOMY Marc, ROBINE Sébastien, VALETE-ERCOLE Vanessa, 
Droit de consommation, Op.cit. p. 144 

 137-135، صالمرجع نفسوحماية المستيمك في ظل المنافسة الحرة، زبير ارزقي،  -4
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بسبب إخاللو بإحدى التزاماتو ؤولية إذا تسبب بالضرر لممستيمؾ الموزع يتحمؿ المس
أما إذا  لى المنتج.إف الخطأ يعود أكما انو ال يمكنو الدفع بعدـ المسؤولية بادعاء  ،باإلعالـ

حؽ بالمستيمؾ ففي ىذه الحالة يمكف لمموزع و ىناؾ ضرر لنّ أ جبو باإلعالـ إالّ قاـ الموزع بوا
 .(1)المنتج عمىالرجوع 

حؽ مف  فالضماف ،خدمة ما بعد البيعو وعمى الموزع أيضا أف يمتـز بتقديـ الضماف 
 أواآلالت  أو واألدواتالسمع، كاألجيزة  أنواعحقوؽ المستيمؾ يرد عمى الخدمات وبعض 

ليا أي بقوة القانوف ودوف آيستفيد منو المستيمؾ  أخرىأي مادة تجييزية  أوالعتاد أو مركبات 
في وثيقة  يرد أفوالضماف يجب . ضافية وكؿ شرط مخالؼ لذلؾ يعد باطالإ أخرى أعباء أي
)المتدخؿ( في حالة ظيور  قة بالمنتوج وىو محدد المدة فخالؿ ىذه الفترة يمتـز الموزعمرف

تعديؿ أو تصميح المنتوج  أوثمنو  أو إرجاعالخدمة القياـ باستبدالو  أوعيب في المنتوج 
مف قانوف حماية المستيمؾ وقمع  99و 93ء في نص المادتيف جا ما وىذا عمى نفقتو الخدمة
 الغش.

 مع العمـ أف القانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش يميز بيف نوعيف مف الضماف:
الضماف وىناؾ المستيمؾ بقوة القانوف وىو مجاني،  الضماف القانوني وىو الذي يستفيد منو

مجانا لكنو إضافي أي أنو ال  أوؾ بالمقابؿ االتفاقي الذي يقدمو الموزع )المحترؼ( لممستيم
 مف قانوف حماية المستيمؾ 99/09 جاء في النص المادة يمغي الضماف القانوني وىذا ما

ة ببيف مفيوميف، مفيوـ الضماف وىو حؽ تجر  أيضا المشرع يميز أفكما  ،وقمع الغش
حؽ الضماف  عفبو لممستيمؾ ولكنو ليس منظـ ويختمؼ  وىو حؽ معترؼ ىالمنتوج المقتن

عمى عاتؽ الموزع )المحترؼ(  أيضامف نفس القانوف، ويقع  90 جاء في نص المادة وىذا ما
 وىما:ف يتيقع في حال االلتزاـ بعد البيع وىذا ما القياـ بخدمة

 .محدد عف طريؽ التنظيـالضماف البعد انقضاء التزاـ   -

                                                
1- Malaurie-Vignal Marie, Droit de la distribution, Op.cit, p.59-60 
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 .في كؿ الحاالت التي ال يمكف فييا الضماف  -

يقـو الموزع )المحترؼ( بصيانة وتصميح المنتوج المعروض  أفىو  اللتزاـومفاد ىذا ا 
 .(1)مف نفس القانوف 96 جاء في نص المادة ما في السوؽ وىذا

لى كؿ الزبائف الذيف  دوق يقع عمى عاتؽ الموزع تقديـ التاميف والضماف إلى زبونو وا 
و قد يمتـز بتقديـ ىذا الضماف اقتنوا سمعة أو خدمة مف موزع ينتمي إلى نفس الشبكة، كما ان

 .(2)إلى كؿ المستيمكيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 وقمع الغش، مرجع سابؽ. تيمؾسيتعمؽ بحماية الم 03-09قانوف رقـ  -1
2- MALAURIE-VIGNAL Marie, droit de la distribution, Op.cit, p.58. 
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 خاتمة الفصل
 

ومف خالؿ ما سبؽ، نستنتج أف عقد التوزيع عقد حديث النشأة جاء نتيجة لمتطورات 
التي يشيدىا العالـ والذي يتساير مع تطور المجتمعات، لذا تعددت التعاريؼ والمفاىيـ 

جاؿ االقتصاد والقانونييف، وذلؾ مف اجؿ وضع لو طار مالئـ وأيضا المقدمة لو مف قبؿ ر 
مف اجؿ تحديد مجاالتو لتنظيـ التعامؿ الذي يتـ بيف األطراؼ، إال انو نجد بأف عقد التوزيع 
تنظيمو يختمؼ مف دولة ألحرى، فنجد مثال  المشرع الجزائري أخضعو لمقواعد التي تحكـ 

 مف قانوف المنافسة 2مف خالؿ المادة األعواف االقتصادييف ويظير ذلؾ 
ولصعوبة تحديد الطبيعية القانونية لو، نجد بأنو يخضع لمقواعد العامة لتي تحكـ العقود 

 باإلضافة الى خضوعو في بعض معطياتو إلى عدة قوانيف.
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 انفصم انثاني

 عقذ انتىزيعانقانىنية ن كحكاواأل
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و جاء لمزايدة رأس ماؿ والفائض فإنّ  االقتصادييع ظير نتيجة التطور عقد التوز  باعتبار

مف خالؿ  اقتصاديالكبير لإلنتاج، فإبراـ ىذا النوع مف العقد يسمح لصاحبو بتحقيؽ نجاح 
 التي يقدميا. توالخدماالمنتوجات 

العامة المتمثمة في التراضي، المحؿ والسبب  أركانوفالنعقاد العقد صحيحا يجب توفر 
يستوفي جميع  أفعقد التوزيع يستوجب النعقاده صحيحا  أف إال القانوني، أثارهيرتب  حتى
 .بطاؿلإليكوف معرض  ال حتىالعامة والخاصة  أركانو

وعقد التوزيع كغيره مف العقود التجارية األخرى يقـو عمى نفس الطريقة والمنطؽ في 
 إلىلمجوء اطمب عروض و  إلىمجوء الىذا النوع مف العقود  إلبراـالتعاقد فعمى كؿ راغب 

 إلفراغودخوؿ معو في التفاوض حوؿ بنود العقد والالتراضي حتى يتمكف مف اختيار المتعاقد 
طبيعة ىذه العقود تفرض عمى  أفّ كما  متنفيذ،لفيما بعد في قالب قانوني، ليصبح قابال 

 ة العقد مثال كمغ يتضمنيا العقد أفتعاقديف االتفاؽ عمى بعض الشروط التي يجب مال
 .(أوؿ)مبحث 

بمجرد انعقاد العقد ينشأ التزامات عمى عاتؽ األطراؼ منيا ما تقع عمى عاتؽ المموف ف
واجبات كؿ طرؼ وذلؾ و تقع عمى عاتؽ الموزع فيذه العقود تتطمب تحديد حقوؽ  ومنيا ما

لكف قد يقـو طرفيف و الواالجتماعية والمالية لكال  ةاالقتصادي واألىداؼمع مراعاة العوامؿ 
 ةالمسؤوليقياـ  إلىالتزاماتو التعاقدية فيذا يؤدي  بإحدى اإلخالؿ إلى ةتعاقدماحد األطراؼ ال

 .إرادتوالذي لحؽ بالمضرور خارج عف  ضررال أفّ اثبت  إذا إالّ المخؿ  طرؼالعمى عاتؽ 

 ءإنيا إلىبإحدى التزاماتو التعاقدية مما يؤدي  تقع عمى مف اخؿ المسؤولية فّ أكما 
 العالقة بطرؽ ووسائؿ مختمفة تـ نص عمييا في العقد )مبحث ثاني(.
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 األول انًبحث

 إبراو عقذ انتىزيع

 ىيستوفي جميع األركاف العامة والخاصة حت أفالنعقاد عقد التوزيع صحيحا البد و 
و عمى كؿ راغب في نّ أكما ، مطمب األوؿ(ال) طاؿبلإليكوف قابال  الحتى القانوني  أثرهيرتب 

التراضي حتى يتمكف مف  إلىـ ثطمب العروض  إلى أوال جوءملايمتـز ب أفعقد التوزيع  راـإب
العقد يفرض عمى  أفكما  اء المتعاقد معو ويدخؿ معو في التفاوض حوؿ بنود العقد،نتقا

 ىيتضمنيا العقد حت أفاالتفاؽ عمى بعض الشروط الضرورية التي يجب  ةاألطراؼ المتعاقد
 .طمب الثاني()الم ينعقد صحيحا

 المطمب األول
 أركان عقد التوزيع

، فمدراسة عممية يستدعي توفر أركاف لصحتو عقد التوزيع كغيره مف العقود األخرى
إبرامو يتطمب عمينا أوال التطرؽ إلى دراسة أطرافو التي تتدخؿ في عممية إبراـ العقود )الفرع 

ظيار كذلؾ أركانو الخاصة التي األوؿ( ودراسة أركانو التي يرتكز عمييا بوجو عاـ، وا  
 يتضمنيا ىذا النوع مف العقود التي تميزه عف باقي العقود األخرى )الفرع الثاني(.

 الفرع األول
 أطراف عقد التوزيع

إضافة إلى المستيمؾ )ثانيا(،  الموزعالمموف )أوال( و ىما  رئيسييف لعقد التوزيع طرفيف
 .)ثالثا( يكوف طرفا فيو الذي يعتبر عنصرا جوىريا في العقد دوف أف
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 الممون-أوال
وفد  (1)المموف ىو الطرؼ الذي يوفر السمع والخدمات إلى الطرؼ الثاني أي الموزع

مف قانوف  03/01كيفو المشرع ضمف األعواف االقتصادية ويظير ذلؾ مف خالؿ المادة 
عون -1» ، كما يمي:المتعمؽ بتحديد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية 04-02

اقتصادي، كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم الخدمات أيا كانت صفقتو القانونية بمارس نشاطو في 
كما اعتبره أيضا بأنو شخص ، (2)«إطار الميني، أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجميا

سبتمبر  15المؤرخ في  266-90مف المرسـو التنفيذي  2محترؼ وذلؾ مف خالؿ المادة 
المحترف ىو منتج أو صانع أو »كما يمي: ، والمتعمؽ بضماف المنتوجات والخدمات 1990

وسيط أو تاجر أو مستورد أو موزع وعمى العموم كل متدخل ضمن إطار مينة، في عممية عرض 
 .(3)«المنتوج أو الخدمة لالستيالك...

مف  03/02وقد يكوف المموف شخصا طبيعيا أو معنويا وىذا ما جاء في نص المادة 
المؤسسة: كل شخص طبيعي أو معنوي »المتعمؽ بالمنافسة عمى النحو التالي:  12-08قانوف 

وىذا  (4)«أيا كانت طبيعتو يمارس بصفة دائمة نشاط اإلنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو االستيراد...
مف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش عمى أنو:  03/07ما أكدت عميو أيضا المادة 

  (5).«لمتدخل: كل شخص طبيعيي أو معنوي يتدخل في عممية عرض المنتوجات لالستيالكا»
قد يتأسس المموف في شكؿ الشركة طبقا لمقواعد القانونية والتنظيمية في بمد  وعميو،

كما قد يطمؽ عمى المموف كذلؾ مصطمح الميني الذي نستنتج مفيومو مف خالؿ ، (6)ما

                                                

1 -Didier FERRIE, Droit de la distribution, Op.cit, p5. 

 ، يتعمؽ بتحديد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، مرجع سابؽ.7009يونيو  73مؤرخ في  07-09قانوف رقـ  - 2
، المتعمؽ بضماف المنتوجات والخدمات، ج.ر، عدد 9111سبتمبر  90المؤرخ في  766-10المرسـو التنفيذي رقـ  - 3
 .9110، صادر في 90
 المتعمؽ بالمنافسة، مرجع سابؽ. 03-03، يعدؿ ويتمـ األمر رقـ 7000يوليو  70مؤرخ في  97-00قانوف رقـ  - 4
 وقمع الغش، مرجع سابؽ. ستيمؾ، يتعمؽ بحماية الم7001 فبراير 70مؤرخ في  03-01قانوف رقـ  - 5
 .90يعقوبي نادية، النظاـ القانوني لعقود التوزيع الدولية، مرجع سابؽ، ص- 6
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تعمؽ بالقواعد العامة الم 1989فبراير  07المؤرخ في  02-89المادة األولى مف القانوف 
لحماية المستيمؾ، التي تبيف مراحؿ عممية عرض المنتوج وىي تشمؿ جميع المراحؿ مف 
اإلنشاء األولي إلى العرض النيائي لالستيالؾ قبؿ االقتناء مف قبؿ المستيمؾ، فكؿ متدخؿ 

 (1) في أية مرحمة مف ىذه العممية يعتبر مينيا.

جب أف ينحصر دوره في وقد يكوف غير ذلؾ فقط ي كما قد يكوف المموف المنتج ذاتو  
 الموزع ببضائع معينة. وتزويد فتموي

فقد يتولى المموف بذاتو إبراـ عقود مع الموزعيف في إقميـ آخر، وقد يكتفي بإبراـ عقد 
د مع موزعيف وعندما يصبح ىذا األخير مالكا لمبضاعة يتولى إبراـ عقو  البيع مع شخص

 .(2)آخريف، لذا فمعظـ الفقياء ينتقدوف القائميف أف المموف ىو المنتج

 الموزع -ثانيا
ىو الطرؼ الثاني في عقد التوزيع، وىو الذي يتولى ميمة توزيع البضائع والخدمات 

في إقميـ محدد و ولحسابو الخاص إلعادة بيعيا أو توزيعيا باسم فالتي اشتراىا مف الممو 
مف  03رجعية والتي عرفيا المشرع الجزائري بموجب المادة مما يسمى بالسوؽ ال لمعقد أو

 ...»يا: قانوف المنافسة عمى أنّ 
ة بممارسة مقيدة لممنافسة وكذا تمك التي يالسوق: كل سوق لمسمع أو الخدمات المعن -

لتي خصصت لو، واالستعمال ا ايعتبرىا المستيمك مماثمة أو تعويضية السيما بسبب مميزاتيا وأسعارى
وقد يكوف الموزع  «ية...نوالمنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فييا السمع أو الخدمات المع

تجزئة، أو تاجر ينشط لصالح عالمة  رشخصا مستقال، أو قد يكوف تابعا لتعاونيات تجا
 .(3)تجارة معينة أو أنو طرؼ في شبكة مف شبكات التوزيع

                                                

"، دار ىومو لمطباعة والنشر مسؤولية العون االقتصادي "في ضوء التشريع الجزائري والفرنسيبف وطاس إيماف،  -1
 .99، ص 7097والتوزيع، الجزائر، 

2 - FERRIER Didier, Droit de la distribution, Op. cit, p 05,400. 

 .515 ، مرجع سابؽ، صاالتفاق العمودي وعالقتو بقانون المنافسةمختور دليمة،  -3
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شخصا طبيعيا أو معنويا وىذا ما جاء في نص المادة  كما أف الموزع يمكف أف يكوف
المتدخل: كل شخص طبيعي أو »مف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش عمى انو:  03/02

  (1).«معنوي يتدخل في عممية عرض المنتوجات لالستيالك
ركة، وذلؾ ما نالحظو مف خالؿ العقد شوعادة ما يكوف الطرؼ المعني بعممية التوزيع 

 (ALDAPH)القائـ بالتوزيع ىي شركة المساىمة المسماة  Rocheـ بيف الشركة األلمانية المبر 
 الكائف مقرىا بحيدرة، الجزائر العاصمة.

، فالقائـ بالتوزيع ىي الشركة (GSN Semences)أما العقد المبـر بيف الشركة الفرنسية 
فكتورا بقو بالجزائر الكائف مقرىا بشارع  (SARL LOGRAINAL)ذات المسؤولية المحدودة 

  العاصمة.
وىكذا نجد بأف المشرع الجزائري منح لممؤسسة العمومية والخاصة صفة تاجر ويظير 

، المتعمؽ بتنظيـ 2001أوت  20المؤرخ في  04-01مف األمر  2ذلؾ مف خالؿ المادة 
 .(2)المؤسسات العمومية االقتصادية

والتي تـ اإلشارة إلييا سابقا نالحظ  أتى بيا المشرع الجزائري التيومف خالؿ التعارؼ 
بأف المشرع لـ يميز بيف المنتج والموزع واعتبرىما متدخميف في عممية عرض المنتوج 
لالستيالؾ فمصطمح المتدخؿ الوارد في قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش يعتبر مصطمحا 

إلى غاية  األولىيا مف مرحمت اإلنتاجيةعاما يدخؿ في مفيومو كؿ مف قاـ بدور في العالقة 
  (3)وصوؿ المنتوج لالستيالؾ.

                                                

 وقمع الغش، مرجع سابؽ. ستيمؾ، يتعمؽ بحماية الم7001فبراير  70المؤرخ في  03-01قانوف رقـ  - 1
، 47المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمومية، ج.ر. عدد  2001أوت  20المؤرخ في  04-01 مف األمر 2أنظر المادة  2 -

 .2001أوت  22الصادرة في 
 .90، مرجع سابؽ، ص حماية المستيمك في ظل  المنافسة الحرةزبير ارزقي،  - 3
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  المستيمك -ثالثا

ىو شخص صاحب الطمب في السوؽ، فيو بالمفيـو االقتصادي الشخص الذي 
يستعمؿ السمعة أو الخدمة موضوع العقد، فالمستيمؾ ىو العنصر األساسي في عقد التوزيع 

ف ىدؼ كؿ مف الموزع والمموف أ و خارج عف العقد، فيو العنصر الجوىري فيو، إذنّ أرغـ 
 .(1)في العقدوىذا اليدؼ ىو الذي يجمع بيف طر ىو "إغراء المستيمؾ" 

يمكف القوؿ بأف أغمب التشريعات المقارنة لـ تتعرض إلى مفيوـ دقيؽ لممستيمؾ ولكف 
الفرنسي نذكر  قانونية بصفة عرضية، ففي القانوفأشارت إلى ذلؾ في مختمؼ النصوص ال

المتعمؽ بحماية المستيمؾ في مجاؿ  78-22مف القانوف رقـ  2لمثاؿ المادة يؿ ابعمى س
عمميات االئتمان التي تمنح  ق القانون الحالي عمى كلبيط»و: بعض عمميات االئتماف عمى أنّ 

 أففنالحظ  «عادة لؤلشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي تكون مخصصة لتموين النشاط الميني...
وؿ تعريؼ المستيمؾ بصفة عرضية واعتمد في تحديد ذلؾ عمى معايير المشرع الفرنسي تنا

الغاية وىو االستعماؿ الشخصي لممنتوج دوف أف يكوف لذلؾ ارتباط لمنشاط الميني 
 لممستيمؾ.

فقد تطرؽ ىو كذلؾ كغيره  1978والقانوف الفيمندي المتعمؽ بحماية المستيمؾ الصادر سنة 
عالقة االقتصادية )البائع والمستيمؾ(، إذ نص عمى أنو يطبؽ مف التشريعات إلى تبياف أطراؼ ال

ىذا القانوف فقط عمى العالقات التي تتـ بيف البائع المحترؼ والمشترى غير البائع وعميو فالمشرع 
مفيوـ المستيمؾ الذي يعتبر كشخص عادي الذي  عدة إشكاالت في تحديد يكغيره لق نديمالفن

 مف ىـ تحت واليتو. أو لتمبية رغباتو الشخصية يشتري سمعة أو يحصؿ عمى خدمة 
الشخص »:  منيا عمى أنو 13المستيمؾ في المادة  1968عاـ لاتفاقية بروكسيؿ  توعرف

 (2).«الذي يتصرف في إطار نشاط يعد غريبا عن نشاطو الميني

                                                

 .515 ، صمرجع سابؽ، االتفاق العمودي وعالقتو بقانون المنافسةمختور دليمة،  -1
 .38، مرجع سابؽ، ص. حماية المستيمك في ظل المنافسة الحرةأرزقي، ر زبي: نقال عف -2
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ؼ المقدمة تتفؽ في تعريؼ المستيمؾ عمى انو ذلؾ الشخص الذي يوعميو فأغمب التعار 
حاجيات عائمتو، وذلؾ خارج  أوقصد الحصوؿ عمى السمع والخدمات تمبية لحاجياتو  يتعاقد

 (1) .نشاطو المعتاد
مف قانوف حماية المستيمؾ  3/2ونجد المشرع الجزائري يعرؼ المستيمؾ في المادة 

بل أو مجان، سمعة أو االمستيمك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمق»و: وقمع الغش عمى أنّ 
ية لالستعمال النيائي من اجل تمبية حاجاتو الشخصية أو تمبية حاجة شخص آخر أو خدمة موج

 .(2)«حيوان متكفل بو
المتعمؽ بتحديد القواعد  02-04مف قانوف  03/03كما عرفو أيضا مف خالؿ المادة 

 أوالمستيمؾ كؿ شخص طبيعي »المطبقة عمى الممارسات التجارية التي تنص عمى انو: 
 3«ع قدمت لمبيع أو يستفيد مف خدمات عرضت ومجردة مف كؿ طابع مينيمعنوي يقتني سم

 الفرع الثاني
 أركان العقد 

 )ثانيا( وأركاف خاصة )أوال( لعقد التوزيع أركاف عامة

 : لعقد التوزيع األركان العامة -أوال

 أركاف العقد ثالثة وتتمثؿ في: 
في إحداث أثر قانوني  ماعف إرادتي يف: يكوف التراضي عندما يعبر شخصيضار تال -1

 (4)معيف، واف تمتقي اإلرادة مع إرادة أخرى مطابقة ليا.

                                                

 .36-35، مرجع سابؽ، ص. حماية المستيمك في ظل المنافسة الحرةأرزقي، ر زبي -1
 المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش، مرجع سابؽ. 03-09القانوف  -2
  .ممارسات التجارية، مرجع سابؽ، المتعمؽ بتحديد قواعد المطبقة عمى ال02-04قانوف  -3
 .38، ص 2007امعة الجديدة، اإلسكندرية، ج، دار المصادر االلتزام، رمضافأبو السعود  -4
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يتم التراضي بإيجاب وقبول متطابقين »مف تقفيف المدني الجزائر:  59 المادة وطبقا لنص
عمى أساس اتفاقيما  لمطرفيفمعناه إنشاء التزامات متقابمة  «يتجيان إلى إحداث أثر قانوني

 (1)ي تحكـ العقود.والقواعد العامة الت
مف نفس التقنيف عمى عدة أشكاؿ لمتعبير عف اإلرادة كما يمي:  60كما نصت المادة 

لة عرفا، كما يكون باتخاذ التعبير عن اإلرادة يكون بالمفظ أو بالكتابة أو باإلشارة المتداو »
 يدع أي شك في داللتو عمى مقصود صاحبو.موقف ال 

دة ضمنيا، إذا لم ينص القانون أو يتفق األطراف ويجوز أن يكون التعبير عن اإلرا
 (2).«أن يكون صريحا

ولكي يكوف الرضى صحيحا يجب أف يكوف صادرا مف ذي أىمية وخاليا مف عيوب 
ال عف التميز ومف كاف كامؿ التمييز التمييز، واإلرادة ال تصدر إ، فاألىمية مناطيا (3)اإلرادة

صت أىميتو، ومف كاف عديـ التمييز، كاف عديـ كاف كامؿ األىمية، ومف نقص تمييزه، نق
 األىمية.
كما أنو ىناؾ أىمية األداء وأىمية التصرؼ، فأىمية األداء ىي القدرة عمى التعبير  -

 (4)عف اإلرادة تعبيرا صحيحا منتجا ألثاره القانونية في ذمة الشخص الصادر عنو ىذا التعبير
الموزع والمموف، ألف التوزيع مف  في حيف أف أىمية التصرؼ فيي واجبة لدى كؿ مف

 التصرفات الدائرة بيف النفع والضرر.
ىال لمتصرؼ الذي آوحتى ينعقد العقد صحيحا يجب أف يكوف كؿ مف الموزع والمموف 

 يقوموف بو والذي يتمثؿ في البيع والشراء مف أجؿ إعادة البيع.

                                                

 .51، مرجع سابؽ، ص النظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةيعقوبي نادية،  -1
 .، مرجع سابؽ58-75مف األمر  60مادة ال -2
، ص 2005، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، والمقايضة البيع شرح عقدي العقود المسماة، أنورالسمطاف  -3

66. 
 .53، ص 2008الجزائر، ، دار األمؿ، الوجيز في عقد البيعسي يوسؼ زاىية حرية،  -4
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التمييز الكامؿ أي إال انو استثناء قد ينعقد العقد صحيحا ولو لـ يتمتع الشخص ب
 مف التقنيف التجاري. 5باألىمية الكاممة، وىذا ما جاء في نص المادة )القاصر المرشد( 

كما يشترط لكي يكوف الرضى سميما وصحيحا اف يكوف خاليا مف عيوب اإلرادة، 
تشوب أي عقد آخر فيعيب  وزيع ىي نفس العيوب التي يمكف أففعيوب الرضى في عقود الت

 افإذ .ستغالؿاال وأكراه اإلع أو المموف، كأف تكوف مشوبة بالغمط أو التدليس أو إرادة الموز 
 (1)شاب إرادة شخص عيب مف ىذه العيوب كاف ذلؾ التصرؼ قابال لإلبطاؿ لمصمحتو.

 (2): فمحؿ االلتزاـ في عقود التوزيع ىو شراء السمع والخدمات وتوزيعيا.المحل -2
ممكنا، واف يكوف  هال لمتعييف، موجود أو وجودف يكوف المحؿ معينا أو قابأيجب  كما

 إلى 92وىذا ما تطرؽ إليو المشرع الجزائري في المواد مف  (3)مشروعا وقابال لمتعامؿ فيو
 تقنيف المدني الجزائري.المف  95

المموف ىو تسميـ البضاعة أو تقديـ الخدمة، في حيف اف محؿ التزاـ  فمحؿ التزاـ
، فعدـ االتفاؽ عمى الثمف دليؿ عمى عدـ انعقاد العقد، ولكف ىذا الموزع يتمثؿ في دفع الثمف

، فيذا العقد غالبا ما يكوف االطار العاـ يف يرد الثمف في العقد األولأال يعني بالضرورة 
 (4)لالتفاؽ، تميو مالحؽ أو عقود تكميمية تذكر فييا أدؽ التفاصيؿ.

 (5)د.كما أف رفض الموزع دفع الثمف يؤدي إلى بطالف العق
: السبب المطموب في العقد ىو الباعث أو الدافع الذي يدفع بالمتعاقد إلى السبب  -3

إبراـ العقد، ويشترط فيو شرط واحد ىو أف يكوف مشروعا، فإذا ظير الباعث والدافع ألحد 

                                                

 .54، ص مرجع سابؽ ،الوجيز في عقد البيعسي يوسؼ زاىية حرية،  -1
 .52، مرجع سابؽ، ص توزيع الدوليةالنظام القانوني لعقود اليعقوبي نادية،  -2
 .144، ص سابؽ مرجع ،مصادر االلتزامأبو السعود رمضاف،  -3
 .53، ص المرجع نفسو ،النظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةيعقوبي نادية،  -4
 .161ص  ،، مرجع سابؽالعقود المسماة شرح عقدي البيع والمقايضةسمطاف أنور، ال -5
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مف  97وىذا ما نصت عميو المادة  (1)المتعاقديف أنو غير مشروع، يشترط بطالف العقد
إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف لمنظام  »جزائري كما يمي: التقنيف المدني ال

 .«كان العقد باطال ،العام أو لآلداب
كل التزام مفترض أن لو سببا مشروعا ما »مف نفس التقنيف عمى أف:  98المادة  كما تنص

 (2).«لم يقم الدليل عمى غير ذلك...
وتوزيع بضائعو وخدماتو في سوؽ جديدة، بينما  تعاقد المموف ىو استثمار أموالو فسبب

سبب تعاقد الموزع ىو الحصوؿ عمى رخصة الستعماؿ عالمة المموف ألف منتوجاتو 
وخدماتو تكوف معروفة وتباع لمجميور مباشرة، ألف ذلؾ يجعؿ الموزع ال ينشغؿ بإيجاد 

موف، فيذا يشكؿ الزبائف لتسويؽ منتوجاتو أو خدماتو، بؿ يستعيف فقط بسمعة عالمة الم
 (3)تعاوف اقتصادي بيف الموزع والمموف.

 األركان الخاصة لعقد التوزيع -ثانيا

 ركافاألف تتوفر فيو أيكفي النعقاد العقد صحيحا  اتاألصؿ في النظرية العامة لاللتزام
لكي ال يكوف معرضا لمبطالف، إال أف األمر يختمؼ في عقود التوزيع حيث يشترط العامة 

إلى األركاف العامة توفر األركاف الخاصة التي تميزه عف باقي العقود األخرى  فيو إضافة
 المشابية لو والتي تتمثؿ في:

 تضمين العقد شرط الحصرية اإلقميمية والتموين والبيع الحصري -1
تريو، بشرط أف شبيع ما يبف يقوـ باسمو ولحسابو الخاص مالموزع الحصري ىو  -

 لو صفة الموزع الوحيد بشرط الحصر. ييعط عالعقد الذي يربطو بمموف البضائ

                                                

 .75، ص 1993، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3، طالنظرية العامة لاللتزام عمي سميماف، عمي -1
 .مرجع سابؽ، 58-75األمر مف  98المادة  -2
 .56-54، مرجع سابؽ، ص النظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةيعقوبي نادية،  -3
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وبيذا الشرط يمـز المموف بعدـ تكميؼ شخص آخر في النطاؽ الجغرافي المحدد  -
لمموزع، بتسويؽ البضائع والخدمات محؿ العقد، ويمتـز امتناعو شخصيا عف كؿ عممية بيع 

 (1)أو أداء خدمة داخؿ النطاؽ اإلقميمي ألي مف الموزعيف المنظميف لمشبكة.
وىكذا نجد أف الحصرية تنصب عمى تحديد اإلقميـ أوال ثـ تنصب عمى طبيعة التعامؿ 

أيف يمتـز فييا  ، حصرية الشراء مف جية،قسميف إلىانقساميا  إلىطرفيف مما يؤدي البيف 
الموزع التمويف بالبضائع والخدمات إال مف طرؼ المموف المتعاقد معو، ومف جية أخرى 

 2ـز فييا الموزع بتوزيع إال السمع المقتناة مف المموف فقط.حصرية البيع أيف يمت
 احتواء العقد عمى تراخيص -4

خيص خاصة باستعماؿ عالمة المموف وىي اتتضمف غالبية عقود التوزيع عمى تر 
تحت نفس العالمة، فكؿ االتفاقات ينشطوف ة التي تجمع بيف أعضاء الشبكة الذيف قالعال

ى فالمنتوج أو الخدمة ذل ،ا رخصة الستعماؿ عالمة المموفتوزيع تتطمب دائمالالمتعمقة ب
شغؿ ينمات الموزع ألنو بذلؾ ال اوىذه مف بيف اىتم ،لمجميورمسبقا  يكوف معروفا ويباع

والمموف بدوره  ،سمعة العالمةببإيجاد الزبائف لتسويؽ منتجاتو أو خدماتو بؿ يستعيف فقط 
وىذا كمو يعود بالفائدة عمى  ،فضؿ نشاط الموزعيستفيد مف ىذه العممية ألف عالمتو تتطور ب

 شبكة التوزيع.

 تضمين العقد شروط الرقابة  -3

ومف مياـ ووظائؼ شبكة التوزيع مراقبة الموزع ونقاط بيعو ألنو غالبا ما تحتوى ىذه 
مما يجعمو  ،العقود شروط تفرض عمى الموزع الخضوع لمرقابة في التسيير مف قبؿ المموف

 3.وحساباتو ويقبؿ زيارة المموف لمراجعة ىذه الممفات الحسابية والتجاريةيكشؼ عف دفاتره 
 

                                                

 .55-54ص  ،بؽ، مرجع ساالنظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةيعقوبي نادية،  -1
2- Collart Dutilleul François, Delebecque Philippe, Contrats civils et commerciaux, op. cit, p. 816-817. 

 .56، مرجع سابؽ، صالنظام القانوني لعقود التوزيع الدولية ،يعقوبي نادية -3
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 تضمين العقد شروط التعاون والمساعدة  -9

تشمؿ عقود التوزيع عمى شروط المساعدة والتعاوف بيف الموزع والمموف والتي تتمثؿ 
ي ىذه د الموزع عمى التعاوف داخؿ اإلقميـ فيييا يتعففي تنظيـ حمالت إشيارية وطنية و 

 العمميات التنموية والحمالت اإلشيارية.
أغمب األحياف يد المساعدة الفنية والمالية لمموزع، كما يؤمف لو  يقدـ المموف في

كما يضمف لو تمويف  ،محمو التجاري إلنشاءذلؾ عف طريؽ منحو قروض مالية و االستقرار 
حت تصرؼ الموزع لواـز بالبضائع والخدمات المتعاقد عمييا باإلضافة إلى وضع المموف ت

 خالؿ فترة سرياف العقد....( صفائح، إعالف، الفتة، ) إشيارية

ة والتسيير والمساعدات القانونية والتقنية، فكؿ سباحكما يوفر لو مساعدات في الم
 (1).ىذه المساعدات والتعاونيات تعد وتعتبر مشروعة وقانونية ما لـ تؤثر عمى المنافسة

 الثاني المطمب
 عامة حول صياغة عقود التوزيعمبادئ 

عقد التوزيع كغيره مف العقود األخرى يتبع نفس المنطؽ والمنيجية في التعاقد، 
االقتصادية مف حيث أنو يعتبر مف بيف الوسائؿ األساسية لتمويف  توفنظرا ألىمي

مبالغ اليامة التي لتكريس األسواؽ بالبضائع والخدمات المتنوعة والمختمفة ونظرا كذلؾ 
تطمبيا ىذه العقود لذا نجد أف التشريعات المختمفة تفرض وتشترط عمى المؤسسات ت

الراغبة في إبراـ ىذا النوع مف العقود أف تمجأ إلى طمب العروض والمجوء إلى التراضي 
مدخوؿ معو في لتتمكف مف اختيار المتعاقد معيا بكؿ شفافية والمنافسة مشروعة  يلك

 .ائو فيما بعد قالب قانوني ليصبح قابال لمتنفيذالتفاوض حوؿ شروط العقد إلعط

                                                

1- Blaise Jean-Bernard, Droit des affaires, op.cit, p.494. 
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 الفرع األول
 عقد التوزيع طرق إبرام

دمة لكونو ىو المالؾ الرئيسي بما أف المموف ىو الذي يتحكـ في البضاعة والخ
فاختياره ألي نوع مف عقود التوزيع الذي يرغب في إبرامو تتعيف معو طريقة  ليا

 وتتمثؿ في: (1)اإلبراـ
 نافسةالدعوة لمم -9

لمجوء إلى طمب العروض يجب إتباع إجراء رسمي واف يتضمف طمب تمقي واختيار 
بوسيمة تمكف مف إبراـ العقد مع المموف الذي قدـ العرض األكثر  ارضيفعروض منافسة لمع

 (2).أىمية
 736-90مف المرسوـ الرئاسي رقـ  76وعرفيا المشرع الجزائري في المادة 

ىي إجراء يستيدف الحصول عمى عروض  ...» عمومية عمى أنوالمتعمؽ بتنظيـ الصفقات ال
 .(3)«دين متنافسين مع تخصيص الصفقة لمعارض الذي يقدم أفضل عرضيمن عدة متع

شيز أيف اندعوة لممنافسة خاصة في عقود االمتياز وعقود الفر الوفي عقود التوزيع تكوف 
والخدمات دوف  أف يكوف يكوف المموف في مركز عرض يبحث عف مف يقدـ أفضؿ األسعار 

 أي اعتبار. تولصفة الموزع أو لشخصي
المنافسة في اي  كإجراءاتممنافسة فيي تقـو للقياـ بدعوة ا بإجراءاتأما فيما يتعمؽ 

مرحمة فتح  ،ثـ تقديـ العروضمشروع اقتصادي تجاري مثال اإلعالف عف طمب العروض، 
د معو الذي يجب أف تتوفر فيو بعض خير إلى اختيار المتعاق... لموصوؿ في األالعروض،

                                                

 .58-57، مرجع سابؽ، صالنظام القانوني لعقود التوزيع الدولية ،بي ناديةيعقو  -1
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، كمية الحقوؽ، جامعة تيزي التزامات البائع في عقد البيع الدوليجديد رياد،  -2

 .14، ص2002-2001وزو، 
 .58عدد ،.ر .ف تنظيـ الصفقات العمومية، ج، يتضم2010ر بأكتو  7مؤرخ في  236-10مرسـو رئاسي رقـ  -3
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 ونذكر منيا 736-90مرسـو الرئاسي مف ال 06مف بينيا ما جاء في المادة  1الشروط
الضمانات التقنية والمالية السعر والنوعية، شروط دعـ المنتوجات والخدمات )الخدمة ما بعد 

 (.،...والصيانة والتكويف
 التعاقد عن طريق التراضي -7
 والقبوؿ: إليجاباتمثؿ في تطابؽ تو 

فاإليجاب ىو العرض الذي يقدمو شخص أو عدة أشخاص لشخص أو عدة أشخاص 
مف أجؿ إبراـ عقد البيع فيشترط فيو أف يكوف محدد وبات تتضح إرادة مصدره في إبراـ العقد 

المشرع الجزائري اشترط العمـ وليس  أف ويسري أثره عندما يصؿ إلى المرسؿ إليو في حيف
 .(2)التسميـ

عمى العرض الذي قدمو الموجب الذي غالبا ما  اإليجابيأما القبوؿ: ىو الرد 
ويعتبر العقد مبرما بمجرد تسميـ الموجب قبوؿ  ضمنيايكوف ف كف أميكوف صريحا وي

الطرؼ الثاني عمى أف يتـ في األجؿ المحدد لو لكف إذا قبمو الموجب رغـ التأخير 
يف مف خالؿ الظروؼ أف بيعد قبوال لكف إذا تفينعقد العقد كذلؾ حالة سكوت األصؿ ال 

سكوت دليؿ عمى ال فإف ،كوجود تعامؿ سابؽ بو يدتفيقالسكوت يعبر عف إرادة صاحبو 
 القبوؿ.

ف كؿ تعديؿ لإليجاب مضاد أي إيجاب جديد لكف أحالة العرض المضاد: األصؿ 
عد رفضا يفاألوؿ  ،ويمف اتفاقية فينا تميز بيف التعديؿ الجوىري والثان 91/07حسب المادة 

لمموجب الحؽ في االعتراض فيو غير ممـز بإبراـ عقد دوف رضاه و والثاني قبوال بتحفظ 
مف االتفاقية بما  91/03الكمي بخصوص التكيؼ الجوىري أو الثانوي لمقبوؿ جاءت المادة 

 ي لكف ما يالحظ أف معظـ البنود جوىرية.ثانو يعد جوىريا والباقي 
                                                

 .59-58، مرجع سابؽ صالنظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةيعقوبي نادية،  -1
-2001، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، كمية الحقوؽ، جامعة تيزي وزو، التجارة الدولية، عطارحمداف  -2

 .33، ص2002
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 (1).جديدا إيجاباما كاف يتعديؿ م يأ جزائري فإنو يعتبربالنسبة لممشرع ال -

مف المرسـو الرئاسي  72و المشرع الجزائري في المادة ففالتعاقد عف طريؽ التراضي عر 
التراضي ىو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة »: كما يمي 736-90رقـ 

 .(2)«الشكمية إلى المنافسة
أيف تكوف شخصية الموزع  ،عقد التوزيع االنتقائي إلبراـكثيرا  عمؿتسيفيذا اإلجراء 

محؿ اعتبار مف قبؿ المموف لكوف أف طبيعة وخصوصيات المنتوج تتطمب ذلؾ معناه أنو ال 
وذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمى  ،الخدمة إال مف قبؿ الموزعيف األكفاء والمنتقوف أويوزع المنتوج 

 (3).المنتوج ةصورة العالمة وجود
 
 لمفاوضاتا -3

فيو وسيمة لتحقيؽ  ،األثر القانوني حداثية رئيسية تحدد اتجاه اإلرادات إلالتفاوض عمم
دي والغرض منو ىو توضيح األعماؿ محؿ التعاقد إليجاد أرضية مشتركة راالتوافؽ اإل

 (4).لمتفاىـ

الوصوؿ إلى إلى ح تيدؼ ر تقمناقشة مشتركة لعناصر عقد مىو والتفاوض أيضا 
 طرفيف.الور مشترؾ مقبوؿ مف صيغة أو تص

وذلؾ قصد تحديد محؿ  األطراؼوتعد ىذه المرحمة أوؿ واىـ مرحمة يقبؿ عمييا 
ونوع السمع والخدمات التي يتـ التعاقد عمييا، ونظرا لتعقيدىا فإنيا تتطمب اتصاالت 

ف تجرى مف أواختبارات ىامة لمعرفة مقاصد ونوايا كؿ طرؼ، ولكي تكوف فعالة عمييا 
فرقة متعددة التخصصات ومتناسقة ومتكونة مف التقنييف ومتخصصيف في ميداف طرؼ 

                                                

 .مرجع سابؽ، المتضمف القانوف المدني  58-75ر ممف األ  66أنظر المادة  -1
 مرجع سابؽ. ،المتعمؽ بتنظيـ الصفقات العمومية 236-10مرسـو رئاسي رقـ  -2
 .59، مرجع سابؽ، صالنظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةيعقوبي نادية،  -3
 .115-114، ص 2010األردف،  ،، دار الثقافةقانون التجارة الدوليةطالب حسف موسى،  -4
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لى إظيار أىداؼ كؿ طرؼ، فالمموف ىدفو ىو المحافظة عمى إتسعى  أنياالتوزيع. كما 
سمعة العالمة ومعارفو، في حيف أف الموزع غرضو يتمثؿ في حصولو عمى سمعة 

أو خدماتو دوف أية صعوبة في  عالمة المموف ليتمكف بسيولة مف تسويؽ منتوجاتو
 ذلؾ، كما أنو ييدؼ أيضا إلى تنويع المنتوجات التي يقوـ بإعادة بيعيا. 

ف الواقع أثبت بأف أتكويف العقد، إال في ىذه المرحمة أنيا ال تنقضي إال عند  واألصؿ
 األطراؼىناؾ حاالت أيف تنقضي فييا المفاوضات قبؿ إبراـ العقد، كأف ينسحب احد 

 (1)اختالؼ حوؿ شروط العقد. لحدوث
 

 الفرع الثاني
 عقد التوزيع شروط إبرام 

 يجب أف تتضمف عقود التوزيع بعض الشروط ونذكر منيا:

 لغة العقد -9
إف اختيار لغة العقد أمر ضروري ألنو في كثير مف العقود بعض التعابير والكممات 

تكوف ىناؾ كممات عامة كما أنو قد إلى ظيور تفسيرات مختمفة ومتعددة، المعقدة تؤدي 
رى، مما قد يؤدي إلى أف ما كاف متعارؼ عمييا في لغة واحدة وال توجد في لغة أخ

 تنفيذه.عند يع عمى العقد قد يصبح عقبة قا مف قبؿ األطراؼ وقت التعاقد والتو مو مفي
بصفة عامة، والبد مف ترجمة العقد إلى المغة  العقد عند صياغة ياطلذلؾ يجب االحت

ألف ىذا يجعؿ  ،ة والحاكمة لمعقددعمييا بأنيا المغة المعتم ةفؽ األطراؼ المتعاقدالتي يت
، فمثال العقد المبـر بيف الشركة (2)تفسيره سيال في حالة حدوث نزاع حوؿ تنفيذ العقد

أما العقد المبـر بيف  ،حرر بالمغة اإلنجميزية Aldaph والشركة الجزائرية  Roche األلمانية
                                                

 .60-59، مرجع سابؽ، صالنظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةيعقوبي نادية،  - 1
-171، ص1997، األردف، لمنشر والتوزيع ، مكتبة دار الثقافةالموجز في قانون التجارة الدوليةطالب حسف موسى،  2-

172.    
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تـ صياغتو بالمغة اإلنجميزية  Aldaph والشركة الجزائرية Novonordisk ركيةالشركة الدانم
 .(1)مباشرة

 صياغة العقد -7
متالزماف، فالصياغة ىي ترجمة لألفكار التي اتفؽ عمييا شيئاف تفاوض الالصياغة و 

الطرفيف في شكؿ نص مكتوب ومنظـ وموزع عمى فقرات والتي تعبر كؿ منيا إحدى 
 .عمييا عناصر العقد المتفؽ

فمعظـ العقود التي قامت بعض الشركات بإبراميا في مجاؿ التوزيع، تكوف فقرتيا 
 لمموف( عمى حد سواءاألولى في أغمب األحياف مخصصة لمتعريؼ باألطراؼ )الموزع، ا

تبدأ بتحديد محؿ العقد،  ،باختالؼ نوع العقوديختمؼ يا بتير وبعده تضـ فقرات مختمفة وت
 مسؤوليتيـ... ،راؼبعدىا التزامات األط

توقيع العقد الذي يعتبر كأخر مرحمة مف إعداد يتـ فكؿ ىذه الشروط ىي لكي 
ظيار موافقتيـ عميو دوف إبداء التحفظات  العقد، فبعد صياغتو وتالوتو عمى األطراؼ وا 
لتترجـ بعدىا ىذه الموافقة بصفة رسمية عمى شكؿ توقيعات تقوـ بيا السمطات واألطراؼ 

 .(2)جية المموف أومف جية الموزعمف نونا سواء المتخصصة قا
 
 
 
 
 
 

                                                

.61سابؽ، ص، مرجع النظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةنادية،  ييعقوب  -1 
.62ص ،وسنفمرجع ال -2 
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 انًبحث انثاني

 تنفيذ عقذ انتىزيع

في ترتيب إشارة انطالؽ مف  حيث يبدأ أي عقد يعتبر بمثابة شيادة ميالد لو، إبراـاف 
نعقاد اتعاقدة وعميو فمال ؿ في تنفيذ االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ األطراؼثالتي تتمو  إبرامو
يقع عمى عاتؽ الموزع وأخرى تقع  نيا ماميضع عمى عاتؽ األطراؼ التزامات متنوعة العقد 

مما لتزاماتو اب اإلخالؿ إلىف يمجأ احد األطراؼ أانو قد يحدث  إال عمى عاتؽ المموف،
ف عدـ التنفيذ ناتج عف سبب اجنبي خارج عف أاذا اثبت  إاليستوجب قياـ المسؤولية عميو 

 .(مطمب األوؿال) إرادتو
المخؿ وعادة ما  رؼالط قياـ المسؤولية عمى إلىفإخالؿ احد األطراؼ بالتزاماتو يؤدي 

 (الثانيمطمب الالعقد وذلؾ حسب الشرط المتفؽ عميو في العقد ) إنياءيطمب  المضرور 

 المطمب األول
 أثار عقد التوزيع

لتي تقع عمى عقد يعتبر كمرحمة انطالؽ لتنفيذ االلتزامات المتفؽ عمييا واأي إبراـ 
 وأففي عقد التوزيع نجد بعض االلتزامات تقع عمى مقدـ الخدمة،  .عاتؽ األطراؼ المتعاقدة

القائـ بالتزويد والتمويف بالمنتجات المعروؼ بالمموف، ومنيا ما يقع عمى عاتؽ الموزع 
 .الخدمة أو التمويف مف طرؼ المموف )فرع أوؿ(ىذه الطالب بالحصوؿ عمى 
فيذا  ،ض أحد األطراؼ المتعاقدة التنفيذ ما اتفؽ عميو في العقدكما قد يحدث رف

 .تقع عمى مرتكبيا )فرع ثاني( ةالتصرؼ يستوجب مسؤولي
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 الفرع األول
 التزامات أطراف العقد 

فرض عمى عاتؽ أطرافو التزامات مختمفة وعمى كؿ يعقد التوزيع كباقي العقود األخرى 
 االتفاؽ عميو: ا احتراميا وتنفيذىا وفقا لما تـممني

 التزامات الممون -أوال
يكوف عمى عاتؽ المموف التزامات عامة، باإلضافة إلى التزامات خاصة ناتجة عف 

 طبيعة العقد ونذكر منيا:
 االلتزام باإلعالم -7

المعروؼ بقانوف  9101ر بديسم 39المؤرخ في  9000-01لقد ألـز القانوف رقـ 
ف القانوف التجاري الفرنسي( المموف باطالع وتقديـ م 3-330 )والذي نقؿ  إلى المادة دوباف

ع باعتباره و ممؼ يتضمف كافة المعمومات الضرورية وواضحة لفائدة الموزع تتعمؽ بالمشر 
، كأف يقـو بإعطائو معمومات تتعمؽ بمقره االجتماعي رقـ ىاتفو، (1)عارضا لسمعة أو الخدمة

وكذلؾ إعطائو معمومات حوؿ  (2)شاطو...المقب واسمو، ىوية الشركة، رقـ تسجيمو، طبيعة ن
التي سوؼ ينتمي إلييا وذلؾ بعرض عميو تاريخ إنشائيا، قائمة المؤسسات المنظمة  الشبكة

ة طقيريد ممارسة نشاط في المنالشبكة الذي بعدـ وجود موزع أخر ينتمي إلى  وإلييا، إعالم
ف يحدد شروط أرامو ك... وكذلؾ إعطائو معمومات خاصة بالعقد المراد إبلو المخصصة

 (3)،...ديده، تحديد مدة سرياف العقدجأو ت فسخويات إلغائو أو يفوك
 .(4)وفي حالة عدـ التزاـ المموف بواجبو في اإلعالـ يسمح لمموزع بطمب إبطاؿ العقد

                                                

1- Huet Jérôme, Les principaux contrats spéciaux, op.cit., p. 538-539. 
2- Blaise Jean-Bernard, Droit des affaires, op.cit, p.496. 
3- Legeais Dominique, Droit commercial et des affaires, 18ème édition, Dalloz, Paris, 
2009, p. 467.  
4- Huet Jérôme, Les principaux contrats spéciaux, op.cit., p. 539. 
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كما أنو ىناؾ عقوبات عمى اإلخالؿ بيذا االلتزاـ وتختمؼ عقوباتيا مف دولة إلى أخرى 
 ئري نص عمى أف:فنجد المشرع الجزا

ع المتعاقد سواء في طبيعة أو الصفات الجوىرية أو في اكؿ مف يخدع أو يحاوؿ خد
تركيب أو نسبة المقومات الالزمة لكؿ السمع سواء في نوعيا أو مصدرىا وفي كمية األشياء 

إلى  7.000مة مف االمسممة في ىويتيا يعاقب بالحبس مف شيريف إلى ثالثة سنوات وبغر 
يف فقط وفي جميع الحاالت عمى مرتكب المخالفة بتأو بإحدى ىاتيف العقو  دج 70.000

 إعادة األرباح التي تحصؿ عمييا دوف حؽ.
 االلتزام بالتموين -7

فمف حؽ الموزع  ،يعتبر ىذا االلتزاـ مضموف العقد بحد ذاتو يترتب عمى عاتؽ المموف
تموينيا لو حسب الكيفيات ائع والخدمات المتفؽ عمييا والتي تعاىد المموف بضاستالـ الب

فنجد  (1)المنصوص عمييا في العقد لتفادي حدوث النزاعات وضماف استمرار المشروع
 : عمى أنوالجزائري المدني  التقنيفمف  369المشرع الجزائري قضى بو مف خالؿ نص المادة 

 (2).«...المشترييمتزم  البائع أن يقوم بما ىو الزم لنقل الحق المبيع إلى  »
يعة ىذا االلتزاـ يختمؼ مف عقد ألخر فمثال في عقود االمتياز التجاري وعقود فطب

اف يتمتعاف لصاحب االمتياز والمعفى لو المذبالتمويف يز المموف وحده الذي يمتـز انشالفر 
كما أنو ال يمنع عميو فقط التعاقد مع الغير وتموينو بالبضائع في  بحصرية الشراء والبيع،

نما يمن  ع عميو كذلؾ أف يقوـ ببيعيا مباشرة لمجميور.إقميميـ وا 

                                                

 .68-67، مرجع سابؽ، صالنظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةنادية،  ييعقوب -1
، مرجع سابؽ.58-75األمر مف  361المادة   -2 
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معيـ الموزع  الذيف تعاقد يفأيف يمتـز فييا جميع الممون ،عكس عقود التوزيع االنتقائي
دوف أف يمنع عمييـ مف توزيع نفس السمع لموزعيف  ،بتموينو بالبضائع والسمع المتفؽ عمييا

 .(1)آخريف في نفس المنطقة
 ة اإلقميميةااللتزام باحترام الحصري  -3

يا حولضماف التوازف التعاقدي عمى المموف احتراـ الحصرية اإلقميمية التي من
ا فمثال في عقد االمتياز مرئيسي في العقد المبـر بينيالمموزع كونيا العنصر الميـ و ل

عمى المموف احتراـ حؽ الحصرية التي منحيا   La concession exclusiveالحصري
أقر مجمس  الذ ،تضمف شرط الحصرية اشيز إذانسبة لعقد الفر لمموزع ونفس الوضع بالن

بعدـ تبديؿ أو تغيير المموف  9110ديسمبر  91النقض الفرنسي في الحكـ الصادر في 
 فإذف تصرؼ المموف الذي سمح لصاحب االمتياز ،لممنطقة الحصرية الممنوحة لمموزع

Concessionnaire مموزع األوؿ لخمؽ منافسة المنافس بنقؿ محمو إلى منطقة الحصرية ل
 .فعالة فيما بينيـ

سمح لممموف بالقياـ بالبيع أو ، يالمطمقة المحضورة اإلقميميةالحماية  فتفاديا لتطبيؽ
بغرض إعطائو مساعدة أو إنقاذه مف الوضعية الحرجة  وبتمويف موزع واحد فقط غير موزع

 إذا كاف في حالة مخالفة دائمة إال ،ففي ىذه الحالة ال يمكف ألي أحد إدانتو ،التي يمر بيا
 .(2)ومستمرة
 ضمانالااللتزام ب -9

ضماف التعرض  ،الخفيةالعيوب وىذا االلتزاـ يدخؿ فيو كؿ مف االلتزاـ بضماف 
 واالستحقاؽ وضماف المطابقة.

 

                                                

 .69ص ، مرجع سابؽ،النظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةنادية،  ييعقوب -1
69، صنفسو مرجعال - 2 
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 االلتزام بضمان العيوب الخفية  - أ
ف يكوف غير أو العيوب الخفية ىي تمؾ العيوب التي تنقص مف قيمة الشيء أو االنتفاع بو 

يمكف لممشترى أف يعمـ بو وقت البيع، أو قاـ البائع بإخفائو ال ظاىر، وأف يكوف في المبيع عيبا 
 .(1)خمو عنيا الشيء المبيع في أصمويمضماف ىو أفة عارضة لغشا، فالعيب الموجب 

كأف يتسمـ الموزع سيارات صالحة لجميع األغراض ولكنيا بيا عيب خفي في مقاعدىا 
سمـ الموزع آالت ميكانيكية بيا عيب خفي يجعميا غير صالحة لتحقيؽ بعض أو يت

األغراض، فيتعيف عمى الموزع بمجرد معرفتو بالعيب الذي يرجع سببو إلى البائع وجب عميو 
ال اعتبر سكوتو رضاء منو ونزوال عف حقو في الرجوع  إخباره بذلؾ في أجؿ مقبوؿ وا 

 المدني الجزائري. التقنيفمف  300 ىذا ما جاء في نص المادة. و ضمافالب

ويحقؽ ىدفو مف  ركزهعمى الموزع حتى يضمف م ،ونظرا لطبيعة الخاصة لعقود التوزيع
أف يعمؿ عمى تحقيؽ شروط تطبيؽ العيوب الخفية، وبالتالي  ،العقد الذي أتى عمى إبرامو

العيب  يكوف لو إذا لحقو أي ضرر أف يطمب التعويض إذا لـ يقـ المموف بتصحيح ذلؾ
 .(2)جزائريالمدني مف التقنيف ال 306خالؿ فترة محددة قانونا وىذا ما جاء في نص المادة 

 االلتزام بضمان التعرض واالستحقاق - ب
وأف يقـو بتسميمو لو، بؿ يمتـز فضال  يفي أف ينقؿ البائع ممكية المبيع إلى المشتر ال يك

، فيكوف البائع ممـز اليادئةالحيازة عف ذلؾ أف يضمف لمبائع عدـ المنازعة فيو أي يضمف لو 
تكوف خالية مف أي حؽ يدعيو الغير عميو، كما عمى البائع إثبات حؽ بنقؿ الممكية لممشترى 

استحؽ المشترى المبيع  وإذا انتيى التعرض بعدـ قدرة البائع في دفع ،عمى المبيعالمشتري 
بو مف ضرر بسبب ىذا وكاف البائع ممزما بتعويض المشترى عما أصا ،كميا أو جزئيا

                                                

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العقود الضمان القانوني لمعيب الخفي وتخمف الصفة في عقد البيعخواص جويدة،  -1
 .38، ص 1986والمسؤولية، معيد الحقوؽ والعمـو اإلدارية، جامعة الجزائر، 

 .72-71مرجع سابؽ، ص ،النظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةنادية،  ييعقوب -2
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ضماف منيا الجزائر في الفنجد معظـ التشريعات تنص عمى ىذا المبدأ أي عمى  ،االستحقاؽ
 .(1)المدني الجزائري التقنيفمف  329المادة 

قد يصدر مف المموف وذلؾ لعدـ احترامو اللتزامو بشرط ، عقود التوزيع فيالتعرض 
مف  وانرموحمما يؤدي إلى عرقمة نشاطو الحصرية اإلقميمية مثال التي منحيا لمموزع 

االنتفاع بالمبيع، كما قد يصدر التعرض مف الغير كقياـ شخص غير منظـ لشبكة التوزيع 
 ،المستفاد مف الحصرية اإلقميمية ةكبمشلببيع أو توزيع نفس المنتوجات الموزع المنظـ 

 في ذىف المستيمؾ.ة استقراره ونشاطو وخمؽ المبس عبطريقة غير مشروعة، تؤدي إلى زعز 
ومف الوسائؿ التي يمكف لممموف أف يحمي بيا الموزع مف تعرض الغير إقامة دعوى 

بحيث إذا نجح في ىذه الدعوى أو  ،ضدىـ مف أجؿ الحصوؿ عمى حكـ يحمي حؽ الموزع
ىذا التدخؿ اعتبر موفيا اللتزامو وترى محكمة النقض الفرنسية عمى أنو بإمكاف المموف إثارة 

رؽ لمواجيتيـ وىي دعوى المنافسة غير المشروعة التي يقـو فييا الغير ببيع ثالثة ط
دعوى اإلشيار الكاذب وتقدـ  ،مؿ شرط حصرية البيع لمموزع المنظـ لمشبكةحمنتوجات ت

ال تحمؿ بيانات عمى أغمفة التعبئة تدؿ عمى أنيا  تعمى أساس أف الغير قاـ بتوزيع منتوجا
وأخيرا قياـ برفع الدعوى عمى أساس أف الغير قاـ  ،شبكةملموزع منظـ  ؼمف طر تباع إال 

ذا لـ ينجح  ابمتاجرة غير مشروعة في منتوج ذو عالمة لـ يحصؿ عمى رخصة الستعمالي وا 
الحؽ لمموزع بالمطالبة بفسخ العقد أو  مما يعطيخال اللتزامو، المموف في ذلؾ يعتبر م

 .(2)لـ يرغب في  فسخ العقد ضماف االستحقاؽ إذا
 ضمان المطابقة -ج

نصت  9100المتعمقة بالبيع الدولي لمبضائع لسنة  مف اتفاقية فينا 30/09 نجد أف المادة
أوصافيا، ميتيا و كيمتزم البائع أن يسمم بضائع تكون من حيث  »عمى ضرورة ىذا االلتزاـ كما يمي:

                                                

 .174-173، ص مرجع سابؽ، الوجيز في عقد البيعسي يوسؼ زاىية حرية،  -1
 .74، مرجع سابؽ، صالنظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةنادية،  ييعقوب -2
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 .(1)«يا أو تعبئتيا مطابقة لما يشترطو العقدفميغوكيفية ت
المتعمؽ بحماية  03-01شرع الجزائري إلى ىذا االلتزاـ في قانوف كما تعرض الم

تدخل احترام م يتعين عمى كل » :منو عمى أنو 90/09المستيمؾ وقمع الغش وذلؾ في المادة 
و وشروط تجمعو، فميغتتركيبتو و مميزاتو و  الستيالك فيما يخص:لإلزامية أمن المنتوج الذي يضعو 

 (2).«... ،صيانتو
حؽ الموزع االحتجاج عف عيب في المطابقة وذلؾ في فترة معقولة مف وعميو فمف 

مف اتفاقية فينا أيف نصت  31 الوقت الذي اكتشؼ فيو العيب وىذا ما تطرقت إليو المادة
سقط حقو في  ،سنتان من تاريخ التسمم ولم يقم المشترى بتوجيو اإلخطارمدة  إذا مضت »عمى أنو: 

 .(3)«التمسك بعدم المطابقة
 التزامات الموزع -انياث

خاصة تفرضيا عامة اتجاه المموف باإلضافة إلى التزامات التزامات  لمموزع أيضا
 طبيعة العقد ونذكر منيا: 

 بدفع الثمنااللتزام  -9

يجب عمى »: نحو التاليالمف اتفاقية فينا عمى  03 ليو المادةأشارت إىذا االلتزاـ 
 .(4)«أن يدفع ثمن البضائع وتسميميا ،المشترى بموجب شروط العقد وىذه االتفاقية

المدني  التقنيفمف  300كما أف المشرع الجزائري نص عمى ىذا االلتزاـ في المادة 
 (5).«...يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيو تسميم المبيع»: الجزائري عمى انو

                                                

 .51، مرجع سابقػ، ص التزامات البائع في عقد البيع الدوليجديد رياد، نقال عف  -1
 ؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش، مرجع سابؽ.المتعم 03-09قانوف  -2

.279ص  ،مرجع سابؽ، الموجز في قانون التجارة الدوليةطالب حسف موسى،  -  3 
 .284ص  ،نفس المرجع -4
 ػ مرجع سابؽ.58-75مف األمر  388المادة  -5
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الذي تـ تحديده فيما  فيذا يعني أف المشترى ممـز بدفع الثمف المتفؽ عميو في العقد أو
. وتحديد الثمف في عقود التوزيع متوقؼ عمى عدة (1)بعد لكوف العقد شريعة المتعاقديف

 (2)...عوامؿ منيا درجة توازي قوى الطرفيف، طبيعة البضائع المراد نقميا
ف يتـ تسميـ أ وأفيمكف ألطراؼ العقد االتفاؽ عمى أف يتـ دفع الثمف قبؿ تسميـ المبيع 

 الثمف كما قد يتفقوا عمى أف يتـ الدفع عمى شكؿ أقساط أو عمى أف يتـ الدفع في دفعقبؿ 
تسديد الباقي في مواعيد  يتـ . فمثال يدفع بعضيا عند إبراـ العقد عمى أف(3)جممة واحدة

عمى المعرفة  شيز التي ترتكزانمخدمة والتحسينات المطبقة خاصة في عقود الفر ل نظراالحقة 
تـ دفع جممة واحدة في حالة نقؿ جميع الحقوؽ كعقود االمتياز وعقود التوزيع وي ،والتكنولوجيا

اإلنتقائي حيث يحدد فييا الثمف إما مباشرة عند التعاقد وبالتالي يكوف ظاىر في العقد األوؿ 
سياسة وغير المحيطة بعممية التنفيذ ىذا يعني المظروؼ االقتصادية و لمع إمكانية تعديمو تبعا 

 د الثمف ودفعو يختمؼ باختالؼ أنواع عقود التوزيع.أف طرؼ تحدي
 االلتزام بعدم التعاقد من الباطن دون موافقة الممون -7

كقاعدة عامة إف التنازؿ عف الحقوؽ في عقد معيف أو تحويؿ االلتزامات إلى شخص 
اتفاؽ األطراؼ المتعاقدة ب إال أخر لتنفيذىا وفؽ ما تـ االتفاؽ عميو بيف طرفيف غير جائر

ذا عميو  الموزع ضرورة تنازؿ عف تنفيذ العقد لطرؼ  أىر و يجب أف تبقى العالقة ثنائية وا 
ثالث وجب عميو إخبار المموف لمحصوؿ عمى موافقتو أما إذا قاـ بو بالباطف يكوف قد خؿ 

المموف فبإمكانو إنشاء شبكة توزيع  فإذا حصؿ الموزع عمى موافقة مف، التزاماتوببالحفاظ 
ويكوف ىؤالء الموزعيف مالكيف لمحصرية داخؿ تكوف تابعة لو داخؿ إقميمو،  إقميمية فرعية
 .(4)بصفتيـ وكالء أو موظفيف لمموزع الرئيسي يـأقاليم

                                                

 .272، ص مرجع سابؽ، الوجيز في عقد البيعسي يوسؼ زاىية حرية،  -1
2- Behar-Touchais Martine, Virassamy George, les contrats de distribution, op.cit, p.121. 

 .274نفس المرجع، ص ، الوجيز في عقد البيعسي يوسؼ زاىية حرية،  -3
 .81-80-79، مرجع سابؽ، صالنظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةنادية،  ييعقوب -4
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 االلتزام ببذل العناية -3
عمى حسف األداء أي القياـ بكؿ ما مف شأنو تحسيف عممية التوزيع  سيرعمى الموزع ال

عمى حسف عممية السير وعميو أيضا  ،ة والخدمةوترقيتيا حفاظا في ذلؾ عمى سمعة العالم
وصيانة األجيزة وعميو أيضا  ،والدقة في استعماؿ والمعرفة لموصوؿ إلى نتائجيا ،تخزيف المواد

ب عدد أكبر ذية لضماف نوعية جيدة لخدمات ما بعد البيع المقدمة لممستيمؾ بيدؼ جنابذؿ الع
 مف الزبائف.

 ةااللتزام بالمحافظة عمى السري -9

المموف في عقود التوزيع يضع عمى عاتؽ الموزع االلتزاـ بالمحافظة عمى األسرار التي 
ف لـ يتـ إبراـ العقد، فال ة النوعية ز فقيطمع عمييا سواء كاف في مرحمة المفاوضات أو بعدىا حتى وا 

اف يا المموف دوف منافسة مف طرؼ ممونيف آخريف ال ترجع فقط الكتسابو الدقة واإلتقققحيالتي 
نما يرجع أيضا إلى عدـ جفي ت وىكذا  .(1)األسرار والمحافظة عمى ذلؾ التجديد انتقاؿديد معارفو وا 

تى يقع عمى عاتؽ مأصبح ىذا الشرط يدرج في كؿ العقود التي تتعمؽ خاصة بنقؿ التكنولوجيا 
ؽ عميو ومحدد وفقا لما اتف يستعممياالموزع االلتزاـ بالمحافظة عمى األسرار التي يطمع عمييا وأف 

 .(2)في العقد فقط

 تضمين العقد شرط عدم المنافسة -0

فإدراج ىذا الشرط في العقد يمنع الموزع مف القياـ بمنافسة المموف وذلؾ بعدـ 
 .(3)قيامو ببيع منتوجات المتعاقد عمييا خارج اإلقميـ المحدد

                                                

 .84-83-82ص ، مرجع سابؽ، الدولية النظام القانوني لعقود التوزيعنادية،  ييعقوب -1
2- Behar-Touchais Martine, Virassamy George, les contrats de distribution, op.cit, p.65. 
3- Hess-Fallon Brigitte, Simon Anne-Marie, Droit des affaires, op.cit., p. 287 
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وىذا الشرط يعطي حماية لشرط الحصرية خالؿ فترة العقد مف جية ومف جية 
ال  أخرى التزاـ الموزع بعدـ صنع أو توزيع السمع والخدمات محؿ العقد بعد نفاده، وا 

 .(1)دخؿ ىذا التصرؼ في إطار المنافسة الغير المشروعة
وىذا الشرط يخرج الموزع مف دائرة المنافسة، ورغـ تقييده لحرية التجارة يكتسب مشروعية 

االتفاؽ عمى ىذا الشرط في عقود  9002/00رقـ  متزايدة، وأباحت الالئحة األوربية لعقد اإلعفاء
 .(2)التوزيع شريطة أف يكوف محدد المدة، ويجب أف ييدؼ كذلؾ إلى تحقيؽ مصمحة مشروعة

 
 الفرع الثاني

 مسؤولية أطراف العقد
عمى عاتؽ األطراؼ  ،غيره مف العقود التزامات مختمفة ومتنوعةكعقد التوزيع يضع 

تنفيذ وقع عميو تحمؿ المسؤولية بسبب الضرر البإحدى التزاماتو بفإذا خؿ أحدىما  ،المتعاقدة
 .األخر ؼطر الالذي ألحقو ب

ف المموف ىو المالؾ لمبضائع والخدمات فالقانوف وضع عميو عدة التزامات  أباعتبار 
فإذا  باإلعالـ الذي يعتبر أىـ التزاـ يقع عميو في المرحمة السابقة لمتعاقد، لتزامواومف بينيا 

بيذا االلتزاـ ينتج عمى عاتقو المسؤولية وفي ىذا اإلطار نجد بأف كؿ مف مجمس  اخؿ
تقع عمى عاتؽ المموف بسبب  التييعتبراف باف  طبيعة المسؤولية  األلمانيالنقض الفرنسي و 

إخاللو بالتزامو باإلعالـ في الفترة السابقة لمتعاقد مسؤولية مدنية تقصيرية، ويتضح ذلؾ  مف 
في القضية  ةالفرنسيحكمة  النقض مف م 9109 يجانف 99الصادر في  خالؿ القرار

 .األخيرتضميؿ ىذا  إلى أدت التيالمعروضة عميو بخصوص المعمومات 

                                                

مواؿ ودورىا في تطوير االقتصاد الجزائري، كمية الحقوؽ حميش يمينة، عقد الفرانشيز، الممتقى الوطني حوؿ عقود األ-1
 .115، ص 2012ماي  17و 16والعمـو السياسية، جامعة عبد الركماف ميرة، بجاية، يومي 

2- Behar-Touchais Martine, Virassamy George, les contrats de distribution, op.cit, p.607. 
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تنتج خالؿ فترة المفاوضات  التيف مجمس االستئناؼ يرى باف ىذا اإلخالؿ واألضرار أغير 
ىذا القرار لقي رفضا مف  فأ أالتعاقدية.   أساستضع عمى عاتؽ مرتكبيا مسؤولية عمى 

يكوف  باف المطالبة بالتعويض عف األضرار ال تي قضحكمة النقض الفرنسية التطرؼ م
نما تكوف عمى أسا أساسعمى    (1).المسؤولية التقصيرية سالمسؤولية التعاقدية وا 

لمسرية ،فيذا يضع  بالتزاموالتزاماتو كإخاللو  بإحدىالموزع  إخالؿ إلىرجعنا  إذا أما
يمحؽ بالمموف ضررا كبيرا النييار تقنياتو وانتشار  اإلخالؿلكوف ىذا  مسؤوليةعاتقو  ىعم

 أصابومعظـ القوانيف الموزع عمى تعويض المموف عما  ألزمت يتالالفب لدى منافسو، أسراره
 التميز بيف حالتيف: ينبغيولكف لتحديد مسؤوليتو  مف ضرر بسبب ذلؾ،

كاف المموف  إذايجب التميز فيما  أيضاوض فيناؾ في مرحمة التفا اإلخالؿاذا حصؿ  -
 فإذا حصؿ عمى ذلؾ التعيد المكتوب، ال. أـقد تحصؿ عمى تعيد مكتوب مف طرؼ الموزع 

بتعيد  اإلخالؿ إلىالمسؤولية ىنا ىي مسؤولية تعاقدية تعود  أساسفيمكف القوؿ بأف 
 ـ المسؤولية.ايثير قي الذيىو  باعتبارهالمكتوب 

 أساستحصؿ المموف عمى التعيد المكتوب فمسؤولية الموزع تكوف عمى لـ ي إذا أما
 المسؤولية التقصيرية.

 إلى باستنادهف يدفع عنو المسؤولية في حالة غياب التعيد المكتوب أيمكف لمموزع  -
قاـ  أساسياعمى  والذيبيف الطرفيف خالؿ المفاوضات  أعنصر الثقة الذي ينش

بيذه الثقة ىو الذي يرتب  فاإلخالؿ يممكيا، التيت ف بإعالـ الموزع بالمعموماو المم
 المسؤولية.

                                                

.86، مرجع سابؽ، صود التوزيع الدوليةالنظام القانوني لعقنادية،  ييعقوب - 1  
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ف الموزع أالعقد وال شؾ  إبراـبعد  اإلفشاءيتـ فييا  التياذا كانت تتعمؽ بالحالة  -
 أساسوعميو فالمسؤولية ىنا تكوف عمى  بعقد ذاتو، اإلخالؿ أساسيكوف ىنا مسؤوال عمى 

 .(1)المسؤولية التعاقدية
ألطراؼ يمكف أف تكوف عمى أساس المسؤولية التقصيرية في الفترة ما فمسؤولية اوعميو 
نتيجة إخالؿ بالتزاـ قانوني، أو أف تكوف مسؤولية األطراؼ مسؤولية تعاقدية  ،قبؿ التعاقد

 بااللتزاـ المتفؽ عميو عند تنفيذ العقد. ةتعود إلى عدـ التزاـ أحد األطراؼ المتعاقد

أركاف وتتمثؿ في كؿ مف الخطأ الذي يصدر  03 وفريشترط لقياـ مسؤولية األطراؼ ت
أو الضرر الذي يصيب  مف أحد األطراؼ والذي يؤدي إلى تقصير أو عدـ الوفاء بااللتزاـ.

وأخيرا يتمثؿ في  المشروعة. توو أو بمصمحوقطرؼ األخر بسبب المماس بحؽ مف حقال
 (2).العالقة السببية بيف كؿ مف الخطأ والضرر

موف عقود التوزيع نجد بأنيا تحتوي عمى عدة التزامات مختمفة رجوع إلى مضالب
لتزاماتو وتحمؿ الال خومتنوعة تقع عمى عاتؽ األطراؼ فإذا تـ اإلخالؿ بيا اعتبر مرتكبيا م

اف يكوف  المسؤولية في أف واحد، ومثاؿ ذلؾ أف  يقـو المموف بنقؿ الشيء المبيع دوف
يا في العقد، كما يعتبر الموزع أيضا مخال بالتزاماتو  مطابقا لممواصفات التي تـ االتفاؽ عمي
 ف يمتنع عف دفع الثمف المتفؽ عميو. أإذا لـ يقـ بتنفيذ التزاماتو كميا أو جزئيا ك

مطرؼ الذي لحقو الضرر مطالبة المخؿ بإحدى التزاماتو بالتعويض عف لويحؽ 
كل »: المدني الجزائري قنيفالتمف  979 وىذا ما تطرقت  إليو المادة (3)ي لحقتوضرر الذال

 .(4)«سبب ضررا لمغير، يمزم من كان سببا في حدوثو بالتعويضيبخطئو و  أيا كان يرتكبو الشخص فعل

                                                

.87، مرجع سابؽ، صالنظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةنادية،  ييعقوب - 1  

 .25، ص 2000، الدار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصادر االلتزاممحمد حسيف منصور،  -2
 .88ابؽ، ص، مرجع سالنظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةيعقوبي نادية،  -3
 .ػ، مرجع سابؽ58-75األمر  مف 124المادة  -4
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قد يرجع سبب عدـ تنفيذ االلتزاـ لسبب خارج عف إرادة الطرؼ المخؿ، وال يمكف توقعو 
لى حد معقوؿ ومف ثـ إـ كأف يصبح التنفيذ بالنسبة لو مرىقا ولتفادي فسخ العقد يرد االلتزا

يجادإعادة مالئمة العقد  ، وىذا ما نصت عميو المادة (1)توازنو االقتصادي مف جديد وا 
...غير أنو إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في »مف التقنيف المدني الجزائري:  902/03

ح مستحيال، صار مرىقا الوسع توقعيا وترتب عمى حدوثيا أن تنفيذ االلتزام التعاقدي، وا ن لم يصب
وبعد مراعة لمصمحة الطرفين أن يرد  لمظروفلممدين بحيث ييدده بخسارة فادحة، جاز لمقاضي تبعا 

  (2).«االلتزام المرىق إلى حد معقول، ويقع باطال كل اتفاق عمى خالف ذلك
ولكف يجب اإلشارة إلى أنو ىناؾ أنظمة لـ تأخذ بيذه النظرية وعمى رأسيا فرنسا 

يكا التي ترفض مبدئيا إعادة توازف العقد وفؽ تغير الظروؼ وذلؾ عمى أساس مبدأ وبمج
 ثبات العقود الذي يترجـ مبدأ العقد شريعة المتعاقديف.

كما قد يكوف تنفيذ االلتزاـ الواقع عمى عاتؽ أحد األطراؼ مستحيال وعميو يعفى مف 
ئي والتي تتطمب تحقيقيا توفر تحمؿ المسؤولية، ويرجع ذلؾ لوجود قوة قاىرة أو حادث فجا

 بعض الشروط وتتمثؿ في:
ال يمكف  وأف يكوف غير ممكف التوقع، فإذا أمكف توقع الحادث ولو استحاؿ دفع -

وفي ىذا  ،و يجب أف يكوف عدـ توقع مطمقا ال نسبياياعتباره قوة قاىرة أو حادث فجائي وعم
يكون العائق لم يكن من المتوقع أن  »: مف اتفاقية فينا اشترطت 21/09الصدد نجد المادة 

 .«...أن يأخذ العائق في االعتبارات وقت انعقاد العقد ،بصورة معقولة

اؿ توقعو لـ يعد حأف يكوف غير ممكف الدفع، فإذا أمكف دفع الحادث حتى ولو است -
أن ال يكون ...»: مف نفس االتفاقية بأنو 21نصت عميو أيضا المادة  مف القوة القاىرة وىو ما

 «...و أو التغمب عميو أو عمى عواقبوبمكانو تجنبو أو تجنب عواقبإ

                                                

 .90-89، ص مرجعنفس ال، النظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةيعقوبي نادية،  - 1
 .ػ، نفس المرجع58-75مف األمر  107المادة  - 2
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مف  21/09نصت عميو المادة  أف يكوف  الحادث خارج عف إرادة المديف وىو ما -
وال  ،نفس االتفاقية التي تشترط أف يكوف العائؽ يعود إلى ظروؼ خارجة عف إرادة المديف

 صمثؿ عدـ قيامو بطمب التراخي يكوف كذلؾ إذا كاف المديف قد ارتكب خطأ مف جانبو
 (1)تصدير.الالالزمة في بمده لتنفيذه التزامو مثؿ ترخيص االستيراد و 

مضرور بالذات بؿ ليس لميجب أف يترتب عمى الحادث استحالة تنفيذ االلتزاـ  -
وال يكفي أف يكوف مف شأف الحادث أف  .شخص عادي يكوف في موقؼ الضرر ألينسبة بال

ىذه الشروط نكوف بصدد القوة فكمما توفرت  ،ا أو مستحيالبـ مرىقا أو صعيجعؿ تنفيذ االلتزا
المستند عمييا بالتحمؿ مف المسؤولية ويعفى القاىرة أو الحادث الفجائي التي تسمح بالطرؼ 

 .(2)داد الحادثتبذلؾ  مف التعويض طوؿ فترة إم

ستحالة المطمقة مسؤولية المضرور في حالة اال انتفاءوتظير أثار القوة القاىرة في 
نتائج التمثؿ في يلتنفيذ ورغبتو في إنياء العقد مف جية ومف جية أخرى األثر األساسي 

سواء بالنسبة لمموزع الذي كرس إمكانيات ضخمة  ،روعشالسمبية التي يمحقيا عدـ تنفيذه الم
 وكذلؾ بالنسبة لممموف الذي يرى عرقمة مشاريعو.

السببية ىي مخالفة  مسؤوليةال نفيالخطأ الذي يمف صور  الذىف ولعؿ ما يتبادر إلى
ـ يتسمبالالزمة، أو تخمؼ المموف  باإلشعاراتأو عدـ قيامو  ،المموف لتعميماتالموزع مثال 

، وعميو فإذا كاف فعؿ المضرور ...البضاعة بسبب عدـ تمكنو مف صنعيا في الوقت المحدد
نذاؾ عما إذا آد  وال مجاؿ لمبحث ىو السبب الوحيد في إحداث الضرر فال مسؤولية عمى أح

كاف فعؿ المضرور خطأ أـ ال، إذ بفرض إف فعؿ خطأ فإنو ىو الذي ألحؽ الضرر بنفسو 
ففي ىذه الحالة يعفى المديف مف تنفيذ االلتزاـ في كؿ ما يقابمو  ،فال تتحقؽ عندئذ مسؤوليتو

أو إعالف يني الع مف حقوؽ لمطرؼ األخر، فال يجوز لمطرؼ المضرور المطالبة بالتنفيذ

                                                

  .92، مرجع سابؽ، صالنظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةيعقوبي نادية،  - 1
 .93، ص وسنفع مرجال -2
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الفسخ أو التعويض بؿ العكس يكوف مف حؽ الطرؼ األخر المطالبة بالتعويض بسبب 
مف  00وفي ىذا الصدد أو المعنى نصت المادة  ،االمتناع عف تنفيذ االلتزامات المشار إلييا

و، في حدود أن يتمسك بعدم تنفيذ الطرف األخر اللتزام ينال يجوز ألحد الطرف»: اتفاقية فينا عمى أنو
 .(1)«ولما يكون عدم التنفيذ بسبب  فعل أو إىمال من جانب  الطرف األ 

 المطمب الثاني
 التوزيع عقد تياءنا

ة ينقضي العقد قبؿ تنفيذه أو بعده، فقد ينتيي العقد ألسباب طبيعيىناؾ حاالت أيف 
إخالؿ أحد ر عادية إما بسبب يعمى إرادة األطراؼ )فرع أوؿ( وقد ينتيي بطريقة غ بناء

 .ثاف(األطراؼ اللتزامو أو بسبب خارج عف إرادتو )فرع 
 الفرع األول

 التفاقيااالنقضاء 
ينتيي العقد بوصوؿ األجؿ المتفؽ عميو ويختمؼ إذا كاف العقد محدد المدة أو غير 

 .)ثانيا( ، وقد ينتيي بسبب وفاة أحد أطراؼ العقد)أوال( محدد المدة

 لاالنقضاء بحمول اآلجا -أوال

 تمييز بيف العقود المحددة المدة وغير المحددة المدة.ال ىنا يجب
 العقود المحددة المدة -9

العقود ومبدئيا تركوا تحديدىا وتجديدىا إلى  دةلـ يتضمف التشريع الفرنسي نصا يحدد م
غير أنو ال يجوز لطرؼ إلغائو  ،حرية األطراؼ المتعاقدة باعتبار أف العقد شريعة المتعاقديف

 في استعماؿ ىذا الحؽ. ؾطرؼ األخر عف ذلؾ وعدـ التعسؼ كذلالد إخطار إال بع

                                                

 .94ص  مرجع سابؽ،، النظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةيعقوبي نادية،  -1
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األمريكييف الذيف يفرضوف عمى  يفومف أجؿ وضع حد لبعض تصرفات الممون
دات ليـ بحصرية الشراء معناه أف يبتعاـ يف إلى شبكتيـ القيالموزعيف الفرنسييف المنظم

ريع شفعمؿ الت ،يذا الشرط لمدة طويمةشراء إال مف عندىـ وارتباطيـ بالىـ بعدـ و يعاىد
تجاري مف التقنيف ال L 330-1المادة  إلىوالذي تـ نقمو  9193أكتوبر  99بقانوف الفرنسي 

سنوات العقود المتضمنة الشرط بالتمويف  90تتجاوز  الفرنسي الذي ينص عمى أف ال
جؿ ضماف التوازف حصري، أما القانوف األوربي فيحاوؿ في كؿ مرة تنظيـ مدة العقد مف أال

فنجده مثال في ميداف التوزيع السيارات المدة األقصى التي حددتيا  ة،بيف األطراؼ المتعاقد
المتعمؽ باإلعفاءات  9111ديسمبر  77سنوات في العقود المحددة المدة، فقانوف  0ىي 
كما أنو نص عمى أنو إذا كاف ىناؾ تجديد لمعقد والتي  ى،ية ال يتضمف مدة أدندالعمو 

 .(1)سنوات اعتبر العقد كأنو أبـر لمدة غير محددة 0تتعدى 
يممؾ الموزع في ىذه العقود حؽ تجديد العقد، إذا كاف غير منصوص عميو مسبقا  ال

تأسس عمى اتفاؽ األطراؼ، الذي يقيـ نوعا مف التوازف بيف يوىكذا فااللتزاـ بالتجديد التمقائي 
ؿ معارفو وتوزيع بضائعو في استغال رير استمراإذ يضمف ىذا األخ ،مصمحة الموزع والمموف

 ،تجاريالوجوده ونجاحو  ربينما يضمف الموزع استمرا األرباحتدفؽ  راستمرا مفمما يؤ إقميـ، 
ديد يمتـز فييا األطراؼ انية تجطرفاف عمى إمكالوفي العقود المحددة المدة الذي نص فييا 

شير لمطرؼ األخر إلبداء رغبتو في أ 3ؽ ب بمسشعار إوغالبا ما يقـو الموزع بإرساؿ 
كما يمكف اف تتواصؿ العالقة  ،ديد وفي ىذه الحالة ال يممؾ المموف حؽ الرفضجالت

، وىكذا فالعقد درغـ عدـ إدراج النص في العقد عمى شرط تجدي ،التعاقدية بيف الطرفاف
 شروط.البنفس  د ثانيةديجالمحدد المدة 

                                                

1- Malaurie-Vignal Marie, droit de la distribution, op.cit., p.104-107. 
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فإف المموف مسموح لو بفسخ العقد دوف أف  ،عقدلكف في حالة غياب ىذا الشرط في الو 
ار مسبؽ، بما أف العقد منطقيا محدد المدة ولـ يدرج فيو نص عيكوف مجبر باحتراـ إرساؿ إش

 عمى التجديد.
استقر القضاء الفرنسي عمى إعطاء المموف حقا مطمقا في رفض بقاء الموزع ضمف 

الموزع ال لصالح المصمحة  جع مصمحةومصمحتو مما يبرز مف ترا شبكة وفقا لرؤية المموف
نما لممصمحة المنفردة لممموف  .(1)العامة لمشبكة وا 

ففي حالة عدـ قبوؿ التجديد مف طرؼ المموف ما ىو مصير البضاعة المتبقية في 
 حوزة الموزع في حالة عدـ إدراج شرط باستعادتيا مف طرؼ المموف؟

كونو ىو المالؾ ليا غير أنو عند مبدئيا الموزع ىو الذي يتصرؼ في تمؾ البضاعة ل
 نياية العقد يفقد الموزع حقو في استعماؿ الالفتة وعالمة المموف.

 ير ذلؾ يرجع إلى القاضي.دفإف تق ،شكاؿفإذا لـ يدرج في العقد نص يحؿ اإل

كما يمنع عمى  ،البضاعة استعادةر مجبر عمى يترى المحاكـ الفرنسية أف المموف غ
 اعتبر مرتكبا لمنافسة غير مشروعة لمخالفتو لبنود العقد.ال االموزع توزيعيا و 

وليذا كاف مف المستحسف أف يقوـ المموف باسترجاع البضاعة التي تجعؿ الموزع في 
نقضاء العقد والمقدرة اوضعية حرجة لصعوبة قيامو بتوزيعيا خالؿ الفترة التي تمنح لو بعد 

فيف في حالة عدـ إدراج نص لحؿ طر ال يؿ يرضحفمف الصعب إيجاد  ،أشير 3عموما ب 
المخزوف المتبقي  المشكؿ في العقد، كما أف القضاء ال يمكنو إجبار المموف عمى استعادة 

 ذ.(2)لعدـ وجود مبدأ أو سند يعتمد عميو
 
 

                                                

 .111-110، مرجع سابؽ، ص النظام القانوني لعقود التوزيع الدوليةيعقوبي نادية،  -1
2- Collart Dutilleul François, Delebecque Philippe, Contrats civils et commerciaux, op. cit, 
p. 825-826. 
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 العقود غير المحددة المدة  -7

 ،في أي وقت بإرادة حرة ألحد األطراؼ لمفسخالمحددة المدة قابمة غير مبدئيا العقود 
الطرؼ األخر  بإخطارإال أف عمى أطراؼ الراغب في وضع حد لمعالقة التعاقدية االلتزاـ 

طرؽ المخصصة البرغبتو في إنياء العقد، وذلؾ بإرساؿ لو إشعار مسبؽ مع احتراـ األجؿ و 
 لذلؾ.

ففي حالة إنياء العقد مف أحد األطراؼ دوف إخطاره مسبقا فيذا الفعؿ أو السموؾ 
إذا حدث ذلؾ مف طرؼ المموف وجب عميو إصالح الضرر الذي ألحقو يستوجب التعويض ف

بالموزع سواء تعمؽ األمر بالجانب التجاري أو المادي أو المعنوي، لكونو مالؾ لمبضاعة 
والمعرفة وعمى الموزع إثبات أف سبب تضرره يعود إلى المموف لكي يتحقؽ التعويض مف 

 طرؼ ىذا األخير.
إمكاف المموف طمب تعويضات عما أصابو مف بلموزع فما إذا حصؿ ذلؾ مف طرؼ اأ

بأف الضرر الذي لحقو كاف مف فعؿ الموزع  ثبتالتي ت ،ضرر بعد تقديـ أدلة تديف الموزع
الذي يقـو بعرض وتوزيع منتوجاتو وخدماتو وتمثيمو في المنطقة المعينة سابقا، واإلحاطة مف 

 (1)...قيمة العالمة والمنتوج والخدمة
 وفاة والتصفيةال -ثانيا

نتياء العقد ىي الوفاة فإذا كاف المتعاقد شخصا طبيعيا اومف األسباب التي تؤدي إلى 
فوفاتو لو تأثير سمبي عمى حسف سير العقد لكوف أف العقد أبـر بالنظر إلى شخصيتو فمف 

نقضاء العقد، ألف ذلؾ يؤثر عمى االعتبار الشخصي الذي االمنطقي بأف وفاتو يؤدي إلى 
 عميو عقود التوزيع. تقـو

فوفاة أحد الشركاء أو الحجز  ،غالبا ما يكوف المتعاقد في عقود التوزيع شخصا معنويا
اره أو إفالسو ىذا يؤدي إلى عرقمة سرياف العقد وذلؾ نتيجة التغير الذي يقع سعإعميو أو 
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دد نجد صالنتيائيا وفي ىذا انقضاء الشركة و اوىذا يؤدي إلى  ،(1)تسيير والرقابةالعمى 
تنتيي »: جزائري ينص عمى أنوالمدني مف التقنيف ال 931المشرع الجزائري مف خالؿ المادة 

 اره أو إفالسو.سعإ أوالشركة بموت أحد الشركاء أو الحجز عميو 
إال أنو يجوز االتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثتو ولو كانوا 

 (2).«قصرا
نقضاء العقد لمجرد وفاة أحد األطراؼ المتعاقدة المجموعة األوربية رفض أما قانوف ا

إال في حالة ما إذا لم يستطع خمف الموزع مواصمة  يعقد التوزيع ال ينقض»حيث نص عمى أنو: 
 «النشاط أو غير مؤىمين لذلك

ا يعني أف العقد في عقود التوزيع ال ينقضي إال إذا صدر رفض مف خمؼ الموزع ذوى
 نقضاء العقد.او عدـ أىميتيـ، فوفاة أحد الشركاء ال يؤدي إلى أتوفي بمواصمة النشاط  الذي

نياء وعميو فرض ىؤالء مواصمة النشاط يؤدي إلى إنياء الشركة عف طريؽ تصفية إل
 .(3)ة التعاقديةقالعال

 الفرع الثاني
 نقضاء القانونياال 
مغير أف حؽ ليخطار الطرؼ األخر دوف إ بإرادتوو اتإف إخالؿ أحد أطراؼ العقد بالتزام

أو قد )أوال( التعاقدية  اللتزاماتو أو إنياء العالقة التعاقدية كعقاب لعدـ احترامو طالب بتنفيذي
 مطرؼ المتعاقد أي أنو خارج عف إرادتولد فيو يالعقد الستحالة تنفيذه لسبب أجنبي ال  ضينقي

 .)ثانيا(

                                                

1- Behar-Touchais Martine, Virassamy George, les contrats de distribution, op.cit, p.327. 
 .ػ، مرجع سابؽ58-75مف األمر  439المادة  -2

3- Ferrier Didier, Droit de la distribution, op. cit, p. 104. 
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 االنقضاء عن طريق القضاء -أوال

حؽ لممتعاقد األخر الذي ، يؿ أحد المتعاقديف بالتزاماتو التعاقديةخة التي يفي الحال
اره أماـ القضاء لمحكـ إما بتنفيذ العقد أو فسخو عذلحقو الضرر أف يرفع دعوى ضده بعد إ

في العقود »: المدني الجزائري عمى أنوالتقنيف مف  991/09عميو المادة  توىذا ما أكد
 الممزمة لمجانبين.

ن يطالب بتنفيذ أالمدين  إعذارهجاز لممتعاقد األخر بعد  ،أحد المتعاقدين بالتزامو يوفم إذا ل
 .(1)«...مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك ،فسخو أوالعقد 

كف لألطراؼ التصريح أو مي 9100نسبة التفاقية فينا لمبيع الدولي لمبضائع لعاـ بالأما 
ف عدـ تنفيذ يشكؿ أعندما يظير مف جية المموف أو الموزع،  اءالمجوء إلى فسخ العقد سو 

 بالنسبة لمعقد. سيامخالفة أو خطأ أسا
أجمو يعتبر أمر خطيرا بحيث يمس العقد مباشرة كما يمس مصمحة  قبؿفانقضاء العقد 

أو أنفؽ  قد ىيأخاصة الموزع طالب السمع والمعارؼ التي ال يممكيا والذي يكوف  ،أطرافو
تعيف يخالؼ  أي ولتجنب ،مة في ىذا المشروع الستقبالو في محيطو اإلنتاجيأمواال ضخ

يات االنقضاء يفأف يكوف فيو تحديد طرؽ وكد العقد، و بنعمى األطراؼ عند التفاوض عمى 
 .(2)بدقة ووضوح

 االنقضاء بسبب القوة القاىرة -ثانيا

توقعو وليس  ؿ دوفصاحالقوة القاىرة ىي كؿ حادث خارج عف إرادة المتعاقد وال
 .إيقافياإدراكيا أو  بإمكانو

ال يد يمكف فييا التنفيذ لسبب أجنبي ال ينحؿ العقد وينقضي في كؿ الحاالت التي 
مما يؤدي إلى  تومقاوم واللممديف فيو، معناه أف يكوف تنفيذه مستحيال فال يمكف توقعو 

                                                

 .ػ، مرجع سابؽ58-75مف األمر  119المادة  -1
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: ني الجزائري عمى أنوالمد التقنيف مف  302نقضاء العقد، وىذا ما أشارت إليو المادة ا
 .(1)«ينقضي االلتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء بو أصبح مستحيال عميو لسبب أجنبي عن إرادتو»

ضمانا  ،ضروريا االقوة القاىرة( في عقود التوزيع أمر  وأصبح النص عمى ىذا الشرط )
الممتـز مف تنفيذ  زؿ، فيضانات( وىي السياسة التي تعفىة )زاليتقمبات الطبيعالمف التغيرات و 

 .(2)نقضاء وانحالؿ العقداالتزامو التعاقدي في حالة حدوثيا وبالتالي 
فعمى مف يقع تحمؿ تبعية ىذا االنقضاء في حالة حدوث القوة القاىرة؟ يترتب عمى 

لجانبيف، أف الطرؼ الذي يستحيؿ االعتبارات القانونية والتي تقـو عمييا معظـ العقود الممزمة 
ما ذي يتحمؿ الخسارة الناجمة عف ذلؾ تدخؿ قوة قاىرة ىو نفسو الالتزامو، نتيجة  عميو تنفيذ

 بغير ذلؾ.يقضي لـ يكف نص في العقد 
تنفيذ لـ يستطع القياـ بما عميو مف التزامات في الاؿ عميو حكما أف الطرؼ الذي است

متعاقد األخر مواجية الطرؼ األخر فإنو يكوف مف الناحية القانونية في مركز المديف وال
يكوف في مركز الدائف، ومف ثـ فالمنطؽ يقضي بأف تحمؿ تبعية االستحالة وانقضاء العقد 

الذي تبعا ليا يقع عمى عاتؽ المديف ال الدائف فيكوف ىذا األخير إذا لـ يكف قد قدـ األداء 
عاقد التـز بو أف يحجـ عف تقديمو وأف يعتبر نفسو في حؿ مف العقد الذي كاف يربطو بالمت

نفيذا لاللتزاـ الذي رتبو العقد المنحؿ فإنو يستطيع أف اآلخر، أما إذا كاف قد قدـ األداء ت
 يطالب باسترداده إذا كاف ممكنا.

و النظرية العامة والعقد خاصة نتضمتسبب القوة القاىرة الذي بوىكذا فانحالؿ العقد 
قع عمى عاتقو في مواجية اليدؼ منو ىو حماية المتعاقد الدائف مف االلتزامات التي ت

 المديف.

                                                

 .ع سابؽػ مرج58-75مف األمر  307المادة  -1
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إبراز الفروؽ الموجودة في حالة انقضاء العقد عف طريؽ القضاء  ينبغيكما انو 
 :وانقضائو بسبب القوة القاىرة مف حيث

 االنقضاء عندما يستحيؿ التنفيذ  عقايأف الحكـ يبيف لنا أف ال حاجة إلى الحكـ إل
ىذه الحالة يقع  ؿمثي ألف انحالؿ العقد ف ،عمى أحد األطراؼ بسبب تدخؿ القوة القاىرة

ذا حدث أف قاـ نزاع بيف طرفيف باالنحالؿ يقضي القاضي حكما وأصدر  ،بحكـ القانوف، وا 
االنقضاء عف طريؽ وضع مف قبؿ، أما  قد لالنقضاء الذي  كاشؼىو إال حكـ  مافذلؾ 

 د األطراؼ رغبتو في ذلؾ.إبداء أح عدالحكـ بحؿ الرابطة التعاقدية ب عقايالقضاء فال بد مف إ
 ؼعذار ال محؿ في مجاؿ انقضاء العقد عف طريؽ القوة القاىرة إلى قياـ الطر اإل 

 عذار.المتضرر باتخاذ إجراءات اإل

  المدني الجزائري يعود إعفاء الطرؼ  التقنيفمف  970و 991طبقا لنص المادتيف
وبالتالي  ،لـ يعد ممكنا تنفيذالالمتضرر مف األعذار في حالة حدوث قوى قاىرة إلى أف 

 تنتيي الحكمة مف مطالبة الطرؼ األخر بو.

  التعويض قد يتضرر أحد األطراؼ في مجاؿ االنقضاء مف استحالة التنفيذ ومع ذلؾ
ال يرجع إلى  تنفيذفميس لو الحؽ في المطالبة بالتعويض ألف السبب الذي أدى إلى عدـ ال

 .(1)تقصير الطرؼ األخر
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 لخاتمة الفص 
 

نستنتج مما سبؽ بأنو النعقاد عقد التوزيع صحيحا يتطمب أف تتوفر فيو أركانو 
العامة باإلضافة إلى أركانو الخاصة حتى يرتب آثاره القانوني وال يكوف قابال لإلبطاؿ، 
وىذا ما يجعمو يتميز عف غيره مف العقود المشابية لو، باإلضافة انو يضع عمى عاتؽ 

خالؿ أحد األطراؼ بيا يستوجب قياـ كؿ مف الموزع والمموف  التزامات متنوعة ومختمفة وا 
المسؤولية عمى الطرؼ المخؿ بيا، وىذا ما يؤدي بالطرؼ المضرور إلى إنياء العقد. إال 

 إذا أثبت أف عدـ التنفيذ ناتج عف سبب اجنبي خارج عف إرادتو.
لعقود التجارية كما أف عقد التوزيع يستوجب النعقاده نفس الشروط المطموبة في ا

األخرى، وإلبراـ ىذا النوع مف العقود يتـ المجوء إلى طمب عروض حتى يتمكف مف اختيار 
 .المتعاقد معو والدخوؿ لمتفاوض معو حوؿ بنود العقد

كما أف طبيعة ىذه العقود تفرض عمى المتعاقديف االتفاؽ عمى بعض الشروط التي 
 يجب أف يتضمنيا العقد.

 



 
 
 
 

 خاتًة



 

 

96 
 

جاء   ،ومف خالؿ دراستنا لعقد التوزيع نستنتج بأنو عقد حديث النشأة ولو عدة أنواع
عقد التوزيع قائـ بذاتو وذو  ونتيجة لتطور العممي والتكنولوجي، فيذا يسمح لنا بالقوؿ بأن

طبيعة خاصة ويتمتع بخصائص تميزه عف غيره مف العقود المشابية لو فيستوجب االعتراؼ 
 خاصة بو. أحكاـاتو لو بو كعقد قائـ بذ

ف أ إالالرغـ مف أىمية الدور الذي تمعبو عقود التوزيع في تطوير االقتصاد  ىوعم
ىذه العقود   أنواعانو ذكر نوع واحد مف  إالالمشرع الجزائري لـ يعط أىمية كبيرة ليذا العقد، 

بعد التعديؿ ثـ  ،وىو عقد الشراء االستئثاري مف قانوف المنافسة، 10 وذلؾ بموجب المادة
عقد يسمح لممؤسسة باالستئثار في  أوحظر كؿ عمؿ  2008منص في سنة ل ىالذي جر 

تطبؽ قانوف المنافسة  ىكما انو نص عم ممارسة نشاط يدخؿ في مجاؿ قانوف المنافسة،
المنصوص عمييا في المرسـو التنفيذي  واألحكاـ  األحكاـما عدا ىذه و عمي عقود التوزيع، 

يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويؽ السيارات الجديدة  فال وجود  الذي 390-07رقـ 
 قانونية خاصة  ينظـ فييا المشرع  عقود التوزيع.  أحكاـألي 

واجبات كال المتعاقديف عقد يحدد حقوؽ و  كما يعتبر عقد التوزيع مف الناحية النظرية،
متفؽ عمييا  وكذلؾ ضماف لو ف المموف يمتـز بتمويف الموزع  بالمنتوجات الأوذلؾ مف حيث 

في نفس   أخريف بالمنتوجات المتفؽ عميياوذلؾ بعدـ التمويف موزعيف   اإلقميميةالحصرية 
ومف باب  الجميور، ىلإمباشرة  المتعاقد عمييا اإلقميـ وكذلؾ امتناعو عف بيع المنتوجات

 المتفؽ عمييا، التزامات الموزع  التزامو بدفع الثمف مقابؿ تسممو لممنتوجات والخدمات
فيذه االلتزامات جعمت عقود التوزيع تتميز عف  احترامو لمحصرية اإلقميمية الممنوحة لو،و 

التزاماتو التعاقدية ينتج  بإحدىاحد األطراؼ  إخالؿف أكما  غيره مف العقود المشابية ليا،
ب أجنبي الذي لحقو يعود لسبف الضرر أاذا اثبت  ب إالعاتؽ  المخؿ بيا،  ىالمسؤولية عم
بإحدى التزاماتو إلى وضع حد احد األطراؼ  إخالؿ، كما قد يؤدي أيضا إرادتوخارج عف 

 .لمعقد
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 إلىفي ىذه العقود ينشأ المموف شبكة التوزيع تجمع بيف موزعيف مستقميف  تيدؼ 
 تحقيؽ ثالثة أغراض وىي :

 استقطاب الزبائف االحتماليف. إلىتغطية اكبر حجـ مف السوؽ والوصوؿ   .1
 الحفاظ عمى مستوي معيف في تحديد األسعار مف اجؿ ضماف نسبة ربح كافية.  .2
شيرة العالمة وجودة  عمىلممحافظة  ،البيع أثناءفرض نوع معيف مف الخدمات   .3

 الخدمة والمنتوج. 

عتبر المموف مصدرا جيدا لمحصوؿ عمي المعمومات التسويقية والمعارؼ والتقنيات كما ي
لييا بعض الدوؿ إالتي تحتاج  .تقديـ المساعدات المالية ..و لتدريب  والمنتوجات المتطورة، وا

 .وخاصة منيا الدوؿ النامية

خاصة الموزع يساعد المموف في التغمب عمي كثير مف المشاكؿ التسويقية المرتبطة 
التي يتـ  المنتوجاتبالنواحي الثقافية واالجتماعية، وتزداد أىميتو خاصة عندما تحتاج 

الموزع يعتبر مف  فأخدمات ما بعد البيع  والصيانة ... ىذا يعني  إلىبيعيا  أوتوزيعيا 
 اكثر منافذ التوزيع مالئمة في حالة السمع والخدمات ذات الجودة العالية والعالمة الرفيعة.

وىذه المصمحة ال تقاس  تحقيؽ مصمحة وفوائد لممستيمكيف، إلىكما تيدؼ ىذه العقود 
التي يدفعيا المستيمؾ، بؿ تقاس في مجاؿ النوعية المضمونة، األسعار فقط  إلىبالنظر 

البيع  خدمات ما بعد عممية البيع، وفي أثناءوالنصائح الفعالة التي يقدميا المختصوف 
 والضمانات...

نيائووكيفية فسخو  ف عممية تحديد ودفع الثمف، ومدة العقد وتجديده،أكما  ال يطرح  وا 
كوف المموف ىو الذي يضبطيا وينظميا دائما وعميو واف كاف بنفس الطريقة في ىذه العقود ل
تحقيؽ  إلىف شروطو تميؿ أ إالتحقيؽ مصمحة طرفيو  إلىعقد التوزيع في اصمو يسعي 
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نقص  تأطير وضبط دقيؽ  إلىذلؾ يرجع حساب مصمحة الموزع، و  مصمحة المموف عمي
 لعالقتيما.

المشرع الجزائري التدخؿ لسف  فمف واجب المتعاقديف، ف العقد يخضع إلرادةأرغـ 
كما يستوجب عميو  قانوف خاص بعقد التوزيع وجعؿ كؿ عقود األعماؿ في قانوف واحد،

وضع نظاـ قانوني لعقد التوزيع خاصة مف حيث االنعقاد واإلنياء لتفادي المشاكؿ  أيضا
القواعد  مف عدـ الرجوع إلى ءوتخفيؼ العبء عمى القضا األطراؼقد تنشأ بيف  التيالعديدة 
 تحكـ العقود كرجوعو إلى القانوف التجاري أو القانوف المدني. التيالعامة 
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 21و 20الجزائر يومي  ،جامعة بومرداس والعمـو التجارية،

 .10-9ص ،2004 افريؿ

الممتقى  ،المبادئ العامة لعقد الفرانشيز في التشريعات الوضعية دوار جميمة، .33
ودورىا في تطوير االقتصاد  األعماؿحوؿ عقود  الوطني
امعة عبد الرحماف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، ج ،الجزائري

 . 100 ص ،2012ماي  17و 16يومي  بجاية، ميرة،

االنتفاع بالمعمومات المتعمقة بالعالمة التجارية ألغراض عقود ، األحمركنعاف  .34
جؿ رياد أالندوة الوطنية عف الممكية الصناعية مف ، الترخيص
والبحث والتطور تنظميا المنظمة العالمية  والتجارةاألعماؿ 
 . 04، ص 2004ماي،  12و 11كرية، دمشؽ، لمممكية الف
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 نيةو النصوص القان ػ5

 النصوص التشريعيةاػ 

المعدؿ والمتمـ،  المدني،، يتضمف القانوف 26/09/1975مؤرخ في  58-75أمر رقـ  -
  www.joradp.dzاألمانة العامة لمحكومة، 

يتضمف القانوف التجاري، معدؿ ومتمـ،  26/09/1975مؤرخ في  59-75أمر رقـ  -
  www.joradp.dzاألمانة العامة لمحكومة، 

لسنة  09، يتعمؽ بالمنافسة، ج.ر. عدد 1995يناير  25مؤرخ في  06-95أمر رقـ  -
1995. 

ية، ، المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العموم2001اوت 20مؤرخ في  04-01أمر رقـ  -
 .2001أوت  22الصادر في  47ج.ر. عدد 

المعدؿ  43، يتعمؽ بالمنافسة، ج.ر عدد 2003يوليو  19مؤرخ في  03-03أمر  -
 المتعمؽ بالمنافسة. 05-10المعدؿ والمتمـ بقانوف  12-08والمتمـ بقانوف 

يتعمؽ بتحديد القواعد المطبقة  ،2004يونيو سنة  23مؤرخ في  02 -04قانوف رقـ  -
 ، معدؿ ومتمـ41عدد  .ر .ج ارسات التجارية،عمى المم
 .06-10بموجب 

وقمع  ستيمؾيتعمؽ بحماية الم ،2009فبراير سنة  25مؤرخ في  03-09قانوف  -
 .15عدد  .ر .الغش، ج

 النصوص التنظيميةب ػ 

يتعمؽ بضماف المنتوجات  15/09/1990مؤرخ في  266-90مرسـو تنفيذي رقـ  -
 .1990ر سنة ، الصاد40عدد  .ر .جوالخدمات، 

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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يحدد شروط وكيفيات  2007ديسمبر  12مؤرخ في  ،390-07مرسـو تنفيذي رقـ  -
 78 عدد .ر .جممارسة نشاط تسويؽ السيارات الجديدة، 

 12/2007/ 12صادر بتاريخ 

يتضمف تنظيـ الصفقات  ،2010أكتوبر  7مؤرخ في  ،236-10رقـ  رئاسيمرسـو  -
 .2013لسنة  58 عدد .ر .جالعمومية، 

المقاييس التي يحدد  2000 أكتوبر 14مؤرخ في  314-200ـ تنفيذي رقـ مرسو  -
االقتصادي في وضعية ىيمنة، وكذلؾ مقاييس  العوفتبيف أف 
وضعية الييمنة، ج.ر عدد  في بالتعسؼالموصوفة  األعماؿ

 .2000لسنة  61
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