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كلمة افتتاح :
ميحرلا نمحرلا هللا مسب وبو اس خؼني  ،وامطالت وامسالم ػىل افضل اخللق وخامت املرسلني.
امحلد هلل وامشكر هلل ػىل اهو وفقنا لإمتام اػداذ ىذه املسطرت الاجرائية اميت ثضم بمه الاغامل واملداخالث اميت غرضت مبناس بة
امللخقى اموطين املوسوم بـ " .مبدب سلطان الازاذت يف غقوذ الاغامل بني احلرًة وامخقييد" واذلي مت ثنظميو واجراؤه بلكية احلقوق ،جامؼة
ادمحم بوقرت ـــ بومرذاش ًويم  60و 60هومفرب  ،7600حتت الارشاف امؼام نلس يد عيد املكية الاس خار "بن ضغري غبد امؼظمي"
وابمخسس يق مع "غرفة امخجازت وامطناػة امساحل ــ بومرذاش".
شازمت يف ىذه امخظاىرت امؼلمية خنبة من امباحثني وادلاكحرت وامطلبة من لك بحناء اموطن ،حيث اكن منا رشف اس خقبال ػالوت
ػىل جامؼة بومرذاش 72 ،لكية من جامؼاث اموطن (ثلمسان ،الاغواظ ،قس نطينة ،ثزيي وسو ،اجللةة ،اذزاز،للزيان،
امسؼيدت ،سطيف ،ثيازث ،امبليدت ، ،امبويرت ،ثيباست  ،اجلزائر ،جباًة ،ثيسمس يلت ،امبليدت ،برح بوغريرجي ،املدًة ،سطيف ،جيجل
 ،املدًة) ،فامي مت اهخقاء بؼظ الاغامل مهنا ،حيث قدموا من ػلميم يف جمال ختططيم ما ًةيض اإىل ثطحيح امرؤى يف ممازسة غقوذ
الاغامل ،وقد ملس نا املس خوى امؼايل من خالل امنقاص وامؼرط وثباذل الفاكز ،اظيروا فيو لةاءهتم ابمقدز اذلي ًليق مبقاهم،
وخرح امللخقى بخوضياث ثطب لكيا يف حتسني الاحاكم املخؼلقة ابإبرام وثنةيذ غقوذ الغامل لس امي يف اإطاز بيئهتا اخملططة ميا.
ثؼوذ امهية اشغال ىذا امللخقى اىل ثنايم ىذا امنوع من امؼقوذ يف امساحة الاقتطاذًة وركل امام اهةتاخ اجلزائر ػىل اقتطاذ
امسوق ما ًدغو اىل رضوزت ثأطري احاكم ىذه امؼقوذ امام غياة هطوض فقاهوهية ذاخلية ثنظميا ،وػىل اساش ان املؤسس
ادلس خوزي ومضن مباذئ ادلس خوز قد هص ػىل رضوزت حتسني مناد الاغامل  ،وان ادلوةل يه من ثخكةل هبذه امليمة فاهو من
امرضوزي مؼاجلة ىذا امنوع من امؼقوذ من مجيع اجلواهب امنظرًة وامخطبيقية ثوضيحا ماكفة الاشاكلث اميت ثطرخ يف اطازىا.
ثخضمن ىذه املسطرت امقاهوهية مداخالث وحبوج متؼدذت امرؤى ،امتح فهيا قمل الاكذمييني بخجربة امةاػلني يف امسوق من خالل
احلضوز امقوي ملينيني وازابة امؼمل ،مفن اجل ثقرًب واهةتاخ اجلامؼة ػىل احلقل الاقتطاذي مت إارشاك متؼاملني اقتطاذًني
مكؤسساث خاضة هقلت منا خربهتا يف جمال اإبرام وثنةيذ امؼقوذ ،واكهت غرفة امخجازت وامطناػة امساحل ــــ بومرذاش يه امقامئة
واملرشفة ػىل علية امخسس يق بني امرشًك الاجامتغي وامرشًك الاقتطاذي وحكةلت بدغوهتم اإىل امللخقى حيث ثدخلت اخلربت امليداهية
من قبل املسريين ملؤسسة فؼاةل يف امسوق و من بيهنا مؤسسة ( (GRGبولًة بومرذاش فامي حرض  00مشازاك من مؤسساث خاضة
اخرى.
فلك امشكر لإذازت املكية وػىل زبسيا امس يد امؼميد ،ولإذازت امقسم اخلاض وملك امييئاث امؼلمية واخص ابذلمر انلجان امؼلمية
وامخنظميية نلملخقى اذلين اظيروا ثؼاضدمه وذعيم وجشجيؼيم ،ولذكل ملساثذت من ذاخل املكية وخازهجا ػىل مشازلهتم يف اجناخ
ىذه امخظاىرت امؼلمية .وقد ثوح ىذا امنجاخ ابحلضوز امرشيف لس خاران وقدوثنا يف امؼمل والاخالق امربوفيسوز "جؼةوز امسؼيد"
امقامة امؼلمية اميت ساذث ميذه امخظاىرت وسان.
امتىن ان حكون ىذه املسطرت الاجرائية يف حةل ىذا املسشوز راث اإفاذت نلجميع واضافة نلمكتبة اجلامؼية ،وهللا ويل امخوفيق.
اىل زوخ امةقيد ادللخوز "ػيساين دمحم " حكمي يف مصت ومبري يف امخواضع  .انليم ازمحو وطيب ثراه واسكنو فس يح جناثك.

د .حساين سامتة

بؼيالُت اإلالخلى :
حٗخبر ٖ٣ىص ألاٖماٖ ٫هب جيكُِ الخُاة الا٢خهاصًت إلاا جمشله مً جلبُت الخخُاظاث اإلاخٗاملحن
الا٢خهاصًحن ُٞما ًخٗل ٤بخىٞحر الؿُىلت اإلاالُت واإلاٗغٞت والخ٨ىىلىظُا والخبرة لٛغى الضزى ٫والب٣اء في
ألاؾىاٞ ،١إمام عجؼ الٗ٣ىص ال٨الؾُُ٨ت ٣ٗ٦ض الٗمل وٖ٣ض اإلا٣اولت و الى٧الت في مؿاًغة مجا ٫ألاٖما ،٫والى
ظاهب خاظت اإلاكاعَ٘ ال٨بري بلى الخىؾ٘ ومىا٦بت الخُىع الخ٨ىىلىجي ،جىنل اإلاخٗاملىن الا٢خهاصًىن بلى
اؾخدضار َظٍ الٗ٣ىص الجضًضة التي جخىا ٤ٞو َبُٗت مسخل ٠اإلاهالر الا٢خهاصًت والخُىع الظي ؤلذ بلُه،
جخمشل َظٍ الٗ٣ىص في ٖ٣ض الدؿُحر ،وٖ٣ض الٟغاوكحز ،وٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ،وٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاع...الخ.
ؤْهغث الخجغبت ؤن ابغام ٖ٣ىص ألاٖما ٫جسً٘ آللُاث اؾخصىاثُت ٚحر مإلىٞت ٖىض ابغام الٗ٣ىص اإلاضهُت ؤو
الخجاعٍت ُٞما ًخٗل ٤بمؿالت ؤلاظغاءاث و٦ظا الك٩لُاث والخىُٟظ لخل ٪الٗ٣ىص ؤمغ ؤزغ في اإلاٟاَُم الىاظب
اٖخماصَا ُٞما ًخٗل ٤بهظٍ الٗ٣ىص مً ؤبغػَا مٟهىم مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة الظي جإزغ وماػاً ٫خإزغ بهظا الهى ٠مً
الٗ٣ىص ما ظٗل الدكغَٗاث ٖاظؼة ًٖ بًجاص الخلى ٫اإلاىاؾبت جاع٦ت اإلاؿإلت للمماعؾاث الٗملُت ٖىض ببغام َظٍ
الٗ٣ىص.
وبطا ٧اهذ خغٍت الخٗا٢ض هي ٖلى خا٢ ٫ىام الٗ٣ىص ،وهي التي ج٣غع ٢ىاٖض الٗ٣ض وؤنىله وؤخ٩امه ،بال ؤن
َىال ٪اٖخباعاث مً قإجها ؤن جمـ بهظٍ الخغٍت ،وججٗل ؤخض الٗا٢ضًً ٚحر مخمخ٘ بها جمام الخمخ٘ وَى ما ٌٗغ ٝبـ
''مىيىُٖت ؤلاعاصة الخٗا٢ضًت''ٟٞ ،ي يىء الخُىعاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ًيبػي الخس ٠ُٟمً نغامت مبضؤ
ؾلُان ؤلاعاصة ،ول٣ض جضزل اإلاكغٕ الجؼاثغي في مغخلت ؤلانالخاث الا٢خهاصًت ،و٢جن ٖ٣ىص ألاٖما ٫بما ًُٟض َظا
ال٨ٟغ ال٣اهىوي ،بال ؤجها جخمحز ب٩ىجها ج٣ىُاث مٗ٣ضة ،ولم ج٨خمل ٢ىاٖضَا ختى في الضو ٫اإلاخُىعة والتي ْهغث
ٞحها ،وماػالذ مدل للى٣اف عٚم ا٢خدامها ملجا ٫ألاٖما.٫
جخمدىع ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت خى ٫بٖما ٫مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ٖىض ابغام ٖ٣ىص ألاٖماٖ ٫مىما وفي ال٣اهىن
الجؼاثغي زهىنا وطل ٪بٛغى اإلاىاػهت بحن الخغٍت الخٗا٢ضًت مً ظهت وجد ٤ُ٣الٛغى اإلاغظى مً ابغام ٖ٣ىص
ألاٖما ،٫مً ظهت ؤزغي .بفُؼت ؤخشي الى ؤي مذي ٌعخذ بمبذؤ ظلىان ؤلاسادة في علىد ألاعماٌ في ٌل جىاكن
اإلافالح الاكخفادًت وألاهذاؾ اإلاىخٍشة مً كبل ول مخعاكذ على لىء ججعُذ الخشٍت الخعاكذًت؟

مداوس اإلالخلى الىوني
-1
-2
-1
-2
-1
-2

املخىس ألاوٌ :دساظت الاهٍمت اللاهىهُت ملخخلف علىد ألاعماٌ:
الٗ٣ىص اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن الجؼاثغي (ٖ٣ض الدؿُحر٣ٖ ،ض جدىٍل الٟاجىعة ٣ٖ،ض الاٖخماص ؤلاًجاعي)..
ٖ٣ىص ألاٖما ٫في ال٣اهىن اإلا٣اعن (ٖ٣ض البىث٣ٖ ،ض الٟغاوكحز)...
املخىس الثاوي  :جىىس اظخخذام مبذؤ ظلىان ؤلاسادة في علىد ألاعماٌ.
م٩اهت مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ٖ٣ىص ألاٖما.٫
اؾخسضاماث مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ٖ٣ىص ألاٖما.٫
املخىس الثالث :ؤؼياٌ اللُىد اإلاـشولت على ؤلاسادة الخعاكذًت في علىد ألاعماٌ..
في الك٩لُت.
في جضزل اإلاكغٕ ٖىض جىُٟظ الٗ٣ض وبجهاثه.

-3
-1
-2
-1
-2
-3

في الُاب٘ الخهىصخي لٗ٣ىص ألاٖما.٫
املخىس الشابع :آزاساظخخذام مبذؤ ظلىان ؤلاسادة في علىد ألاعماٌ.
بالىٓغ للٗ٣ىص الخجاعٍت الضولُت وال٣اهىن الىاظب الخُبُ.٤
بالىٓغ للٗ٣ىص الال٨تروهُت.
اهذاؾ اإلالخلى :
حؿلُِ الًىء ًٖ اإلاكا٧ل التي جدض مً الخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة في ٖ٣ىص ألاٖما ،٫ابغاػ مى ٠٢الدكغَٗاث والاظتهاصاث
الً٣اثُت مً الخهضي إلق٩االث جُبُ ٤مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ٖ٣ىص ألاٖما ٫و٦ظا مى ٠٢اإلاكغٕ والاظتهاص الً٣اجي .
الخىٖ ٠٢ىض ؤلاق٩االث الٗملُت التي جدض صون جُبُ ٤مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ٖ٣ىص ألاٖما ٫زانت باليؿبت ألنىاٝ
زانت مً ٖ٣ىص ألاٖما.٫
الخىنل بلى بْهاع مبرعاث الخغوط ًٖ جُبُ ٤مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة والخىظه هدى مبضؤ الخًىٕ ٖىض ببغام وجىُٟظ الٗ٣ىص.
اإلاؽشؿت على اإلالخلى الىوني

د .خعاًً ظامُت
ؤظخارة مدالشة "ؤ" ولُت الخلىق

ؤعماء اللجىت العلمُت:
سثِغ اللجىت العلمُت  :ؤ.د .خذوم هماٌ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ملشس اللجىت :خعحن عمش
سثِغ اللجىت الخىٍُمُت  :ؤ  /عباط ؿشٍذ.
 -بمقايد عمي دمحم المين.



ؤ .ص .صهُجي ًخي  ،اؾخاط الخٗلُم الٗالي ،ظامٗت بىمغصاؽ
بعػٍل ال٩اَىت  ،ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ،ظامٗت جحزي وػو.

 -ؾُٗضاوي ٞاًؼة



ص .الب٣حراث ٖبض ال٣اصع ،ؤؾخاط ظامٗت الجؼاثغ.

٩ٖ -ىف ؾهام



ؤ,صً .ىؾٟي ؤما ،٫ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ،ظامٗت بىمغصاؽ.



ص.خؿاًً ؾامُت  ،اؾخاط مدايغ  ،ظامٗت بىمغصاؽ.

 بًلِـ ٖبض الٗؼٍؼ.ِٖ -كاوي هجحرة



ص .خاخت ٖبض الٗالي ،ؤؾخاط مدايغ ،ظامٗت بؿ٨غة.

 -ب٣اع ؾلمى



ص .ظ٣بىبي خمؼة ،ؤؾخاط مدايغ ،ظامٗت بىمغصاؽ.

 -قغٍٟي ٖبض الٛجي .



ص .ػٖبي ٖماع ،ؤؾخاط مدايغ  ،ظامٗت الىاصي.

 -بؿٗضي ًىؾ.٠



ص .الُٗض ؾٗضًت  ،ؤؾخاطة مدايغة  ،ظامٗت بىمغصاؽ.
ص .امٗؼوػ لُُٟت ،ؤؾخاطة مدايغة ،ظامٗت جحزي وػو.

 -ؾالمي صلُلت.



صٖ.شماوي ٖبض الغخمان ،ؤؾخاط مدايغ ،ظامٗت الؿُٗضة.



صَُ .بي ؾٗاص ،ؤؾخاطة مدايغة  ،ظامٗت زمِـ ملُاهت.



ص .جبىب ٞاَمت الؼَغاء ،ؤؾخاطة مدايغة ظامٗت بىمغصاؽ.



ص .بً ٖىتر لُلى ،ؤؾخاطة مدايغة  ،ظامٗت بىمغصاؽ.



ص .بلٗابض هاصًت ،ؤؾخاطة مدايغة  ،ظامٗت بىمغصاؽ.



ص .مالحي مٗمغ ؤؾخاط مدايغ ،ظامٗت بىمغصاؽ.



ص٢ .باًلي الُُب ،ؤؾخاط مدايغ ؤ  ،ظامٗت بجاًت,



ص .خىالٖ ٠بض الهمض ؤؾخاط مدايغ ؤ  ،ظامٗت جلمؿان.





جامعة ادمحم بوقرة ،بومرداس ،كمية الحقوؽ

املذاخلت  :04أ  .دقاٌغيت زهور  .جامعت جلمضان
« النظاـ القانوني لعقد الترخيص باستغالؿ براءة االختراع »

بدعـ مف غرفة التجارة والصناعة  -الساحل-

املذاخلت  :05أ .بً زٍذ فخحي  .جامعت صطيف
«عقد الفرنشايز في كل مف الجزائر وتونس والمغرب وأىميتو »

املذاخلت  :06د .عاعور فاطيمت  .املرلسالجامعي ،جيبازة

المداخمة  516د .بً برٍح امال ،جامعت البليذة

« مكانة عقد االعتماد االيجاري بيف "مبدأ سمطاف اإلرادة" و"
موضوعية اإلرادة التعاقدية"»0

نػػقػػػػػػاش مفتػػػػػوح (لمدة  71د)

الفترة المسائية (  00001إلى 0)06001
الجمسة الولى 00001( 5إلى )02011

رئيس الجمسة  5أ 0د 0ارزٍم انكاهىت

المداخمة  :10د .بعجي دمحم .جامعت الجسائر
« تحديد صفة المتعاقد في عقود العماؿ»0

المداخمة  :17د .وهوغي هبيل .جامعت صطيف
« اختيار المتعاقد في العقود الدولية بيف االعتبار الشخصي
والضوابط االقتصادية  5عقد نقل التكنولوجيا نموذجا »0

المداخمة  :10د .بلجراف صاميت .أ .عرف الذًً وردة ،جامعت بضكرة

«الطبيعة القانونية لعقد الفرنشيز»

« خصوصية الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويمي وانعكاسيا
عمى مراكز الطراؼ »0

المداخمة  510أ.د .إقلولي /ولذ رابح صافيت ،جامعت جيزي وز

« عف مدى تكريس عقود البوت في التشريع الجزائري»0

املذاخلت  04د .حليمي ربيعت ،جامعت بومرداش
« الطبيعة القانونية لعقد االعتماد االبجاري»0

املذاخلت  :05د .بقار صلمى ،جامعت بومرداش
« عقد تحويل الفاتورة سند تجاري أو مجرد ورقة تجارية »0

« النظاـ العاـ االقتصادي في النص الخاص بعقد التسيير»0

املذاخلت  :06أ .د .اًذ مىصور لمال  .جامعت بجاًت

« عدـ توازف اإلرادة في عقد التأميف»0

املذاخلت  :05د .بً عىترليلى .جامعت بومرداش

االلكترونية »0

« مبدأ سمطاف اإلرادة والتعاقد المؤتمت في عقود التجارة

املذاخلت  :04د .حابذ آمال .جامعت جيزي وزو

املذاخلت  :02د .جبارة هورة  ،جامعت بومرداش.

ماكروف لػػ  6أوت  7102نموذجا ،حالة والية بومرداس »0

« عقد الفرنشايز بيف الحرية التعاقدية والتنظيـ التشريعي قاتوف

"املذاخلت  :01د .بلعسام مبروك ،جامعت صطيف.

رئيس الجلسة  :د.بهقَراث عبد انقادر

الجمسة الثانية 54.89 5إلى 56.74

سمطاف اإلرادة »

« تعدد العالقات في عقد تحويل الفاتورة و تأثيره عمى مبدأ

مهتقي وطىٌ حول :
مبدأ سهطان اإلرادة فٌ عقود األعمال بَه انحرٍت
وانتقََد
بومٌ  6و 7ووفمبر 7107

برنامج اليوـ الوؿ 6 5نوفمبر 7102

الجمسات العامة  5بقاعة المحاضرات الكبرى.

المداخمة االفتتاحية :د .حضاًً صاميت.

«تطور النظاـ القانوني لعقود العماؿ في القانوف »

بَه انحرٍت وانتقََد

الجمسة الولى 4011( 5إلى )01001

رئيس الجمسة 5أ 0د /جعفور دمحم انسعَد

المحور الوؿ  /دراسة النظمة القانونية لعقود االعماؿ

املذاخلت  01أ .د .إرزٍل الكاهىت .جامعت جيزي وزو

« عف فكرة إخضاع عقد العماؿ لمقانوف»0

املذاخلت  :02د .قباًلي طيب .جامعت بجاًت

« الطبيعة القانونية لعقد التسيير وفقا لمقانوف الجزائري»0

املذاخلت  03د .لعجال الميت ،جامعت بومرداش

« تحويل الفاتورة بيف العقد والسند التجاري عمى ضوء التشريع

الجزائري

الجمسة الثانية 02002( 5إلى )06001

رئيس الجمسة :ا .ساٍحٌ دمحم.

المحور الثاني  /تطور استخداـ مبدأ سمطاف اإلرادة في عقود

"المداخمة  :10د..أًذ صاحذ لهيىت  ،جيزي وزو،

« مبدأ سمطاف اإلرادة في عقد االعتماد اإليجاري»0

المداخمة 17

د .فخحي وردًت  ،جامعت جيزي وزو

« عف تأثر اإلرادة في عقد تحويل الفاتورة »

المداخمة  10د .حمودي هاصر ،جامعت البوٍرة

«إعماؿ مبدأ سمطاف االرادة في مجاؿ العقود الدولية االلكترونية5

آلية أساسية أـ بديل احتياطي أماـ فكرة الفراغ التشريعي؟ »

املذاخلت  :04أ .عبذ هللا ليىذة ،جامعت جيجل

« مكانة مبدأ سمطاف اإلرادة في االعتماد المستندي»

املذاخلت .:05د.عيهاوي صمير ،البوٍرة

« الطبيعة القانونية لعقد البناء ولتشغيل والنحويل البوت في

إطار سمطاف اإلرادة"»

الجمسة الثانية 55.44( 5إلى 55.84

برنامج الورشتيف  /اليوـ الوؿ 6 5نوفمبر 7102

برنامج الورشة الولى( )0الفترة الصباحية بالقاعة الجانبية0

"املذاخلت  :01أ .عوٍب أميىت ،جامعت جيجل

رئيس الجلسة :أ.د .معاشو وبانٌ فطت .
الجمسة الولى 01011( 5إلى )01042

رئيسة الجمسة 5د 0امازوز نطَفت.

املذاخلت  :01الط /رحال ابدضام  ،جامعت قضىطيىت

«le leasing :un contrat de bail bilatéral et une
promesse de vente unilatérale».

المداخمة  510د .رابحي لخضر ،الط /عوامرٍت أصماء
جامعت الاغواط.

« خصوصية عقود العماؿ بيف التمويل والضماف »

«"تأثير الطبيعة القانونية لعقود الشغاؿ العامة عمى إرادة ا املذاخلت  :02الط /عليحي لرٍمت  ،جامعت البليذة

أطرافيا"»0

املذاخلت  02د.بوجلطي عسالذًً جامعت الجسائر
«البعد القانوني واالقتصادي لعقد البوت »

املذاخلت  : 03د .لضال صاميت ،جامعت جيزي وزو

«

« دراسة مقارنة في تأثير عقد االعتماد اإليجاري عمى تغطية

"املذاخلت  :05د .مجاهذي ابراهيم ،جامعت البليذة

«خصوصية عقد االعتماد اإليجاري »0

المداخمة  :0 4أ .بوقطت فاطمت السهراء ،جامعت جيجل

« قصور تطبيق القواعد العامة لإليجار في عقد االعتماد اإليجاري» 0الفجوة االقتصادية محميا ودوليا »0

املذاخلت  : 04د .دوارجميلت ،جامعت برج بوعرٍرٍج
« المبادئ العامة لعقد المزينغ في التشريع الجزائري»0

املذاخلت  .: 05الطالب أوليذ هبيل ،جيزي وزو
« النظاـ القانوني لعقد االعتماد االيجاري لمعقارات »

« طبيعة عقود البوت وأثارىا القانونية »0

« حوؿ الطابع الخصوصي لعقود االعماؿ»

المداخمة  516الط /عرعور هىاء ،جامعت البليذة.
النظاـ القانوني لعقد البوت وموضوعية اإلرادة التعاقدية فيو»0

املذاخلت  : 07د.عباش فرٍذ ،بومرداش.

«عف ازمة القوة الممزمة لمعقد في اطار تطبيق مبدأ سمطاف

«الطبيعة القانونية لعقد التمويل الرياضي " السبونسورينج"»

املذاخلت  :07ا .لرجم اميىت ،د .زلجون عميضت ،بومرداش

املذاخلت  .06الط /بضليط عبذ العسٍس ،عيغاوي هجيرة املذاخلت  .: 06د .حمادوظ أهيضت ،جيزي وزو

بومرداش

"تجسيد مبدأ سمطاف اإلرادة عند تنفيذ عقود العماؿ  ،عقد

الفرانشيز نموذجا»

نػػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش مفتػػػػػػػػػػػػوح (لمدة 71د)
اإلرادة لمعقد عمى عقود العماؿ»0

نػػقػػػػػاش مفتػػػػوح (لمدة  41د)0

برنامج الورشة الولى الفترة المسائية بالقاعة الجانبية

الجمسة الثالثة 00001 ( 5إلى 0)02011

رئيس الجمسة  5د0عوورة رابـــح.
املذاخلت  01د .اًذ وازو زاًىت ،جامعت جيزي وزو

« محدودية مبدأ سمطاف اإلرادة في مواجية النظاـ القانوني

الخاص بعقود االعماؿ :مثاؿ العقود المصرفية و المالية »0

المداخمة  :17الط /عصام صبرًىت، ،جيزي وزو

« خصوصية مبدأ سمطاف اإلرادة في عقد البوت »0

المداخمة

 : 10الط/طاجين فوزٍت ،جامعت ،بجاًت

« سمو مبدأ سمطاف اإلرادة عمى عقود العماؿ 5عقد البوت وعقد

الفرنشيز نموذجا »0

املذاخلت : 04د.عميػ وهيبت،جامعت بومرداش

« مبدأ سمطاف اإلرادة مبدأ نسبي في إبراـ عقد االعتماد

اإليجاري »0

املذاخلت  : 05الطا /بهلول ليلى ،جامعت جيزي وزو

« مكانة مبدأ سمطاف اإلرادة في عقد االعتماد اإليجاري

لممنقوالت »

املذاخلت  : 06د .لمال بقذار،عكوظ صهام ،جامعت
معضكر  ،جامعت بومرداش.

« عقد الفرانشايز ودوره في الحركية االقتصادية »0

املذاخلت  : 07د .موفق هور الذًً ،صطيف

« عقد الفرانشايز ودوره في الحركية االقتصادية »0

«

برنامج الورشة الثانية ( )7الفترة الصباحية القاعة العميا0
الجمسة الولى 5رئيس الجمسة  5د.بـــلعابد نادية

املذاخلت  :01د .عامي أحمذ ،جامعت جيارث
« أثر سمطاف اإلرادة عمى تعديل القواعد العامة لإليجار في

عقد اإلعتماد اإليجاري».

املذاخلت  :02د .درماظ بً عسوز ،جامعت الجلفت

الجمسة الثانية5

رئيس الجمسة 5د 0داود إبراهين.

المداخمة  .50د .بً عىوف فيروز ،جامعت حضمضيلذ
« قيود الحرية التعاقدية في مجاؿ الشرط الجزائي عند إبراـ عقد
االعتماد اإليجاري»

ا املذاخلت  :2د.العيذ صعذًت  ،جامعت جيزي وزو،

« مبدأ حسف النية في عقود العماؿ0

« خصوصية العقد االلكتروني كصورة لتقييد إرادة الطرفيف في
عقود العماؿ »

املذاخلت  :3الط /مرٍجت خذًجت ،جامعت البليذة.
« مكانة الحرية التعاقدية في عقد الفرنشيز عند المجوء الى

« تواز ف االداءات في عقد الفرانشيز"

املذاخلت  :07الط /بوقادة عبذ الكرٍم ،جامعت جلمضان

« القانوف الواجب التطبيق عمى عقود االستثمار الدولي »

املذاخلت  : 06الط /عيبان صاميت ،جامعت جيزي وزو

(وفقا لحكاـ المنظمة التجارة العالمية)»

«تحديد القانوف الواجب التطبيق عمى عقود التجارة الدولية

املذاخلت  :05الط /العطافي مصطفى،جامعت صطيف

والنمطية»

« أزمة اإلرادة في عقود االستثمار الدولية بيف الحرية

املذاخلت  : 04الط /مفيصل ًوصف ،جامعت ورقلت

عند تسوية المنازعات الناشئة عف عقود التجارة الدولية »

ااملذاخلت  :3الط /حموجان ماليك ،جامعت جيزي وزو.

« تأثير سمطاف اإلرادة عمى إجراءات التحكيـ التجاري الدولي

التحكيـ»0

المداخمة  54الط /بضعذي ًوصف ،أ .د .حذوم لمال .
جامعة بومرداس  « 5مركز الشاحف بيف الحماية القانونية

والحماية العقدية في النفل البحري لمبضائع»

املذاخلت  . :05الط /حضاك وعيمت ،بومرداش.
« إشكالية سرياف شرط اإلختصاص القضائي الوارد في عقد النقل

البحري لمبضائع في حق المرسل اليو»

املذاخلت  : 06د .جقبوبي حمسة ،جامعت بومرداش
إال «

االبعاد الالمحدودة لسمطة الناقل الجوي »

املذاخلت  :06د.حضين فرٍذة  ،جامعت جيزي وزو
UNE EXCEPTION AU PRINCIPE PACTA SUNT
SERVANDA : LA THEORIE DE L’IMPREVISION

العودة إلى قاعة المحاضرات الكبرى

برنامج اليوـ الثاني لمجمسة العامة  2 5نوفمبر7102

الفترة الصباحية 5مف الساعة  3001إلى الساعة 07011

الجمسة الولى 3001( 5إلى )01011

المحور الثالث 5أشكاؿ القيود الواردة عمى مبدأ سمطاف االردة

في عقود العماؿ

الجمسة الثانية 01002( 5إلى )00042

رئيسة الجمسة 5أ0د.حدوم كوال
املذاخلت  :01د .بلحارر ليىذة  ،جامعت البوٍرة

« دور مبدأ سهطان اإلرادة فٌ عقود انتجارة اندونَت».

املذاخلت  :02د .أوباًت مليكت ،جامعت جيزي وزو

رئيسة الجمسة 5أ 0د /هعاشو عوار
املذاخلت  :01د .أحلوظ زٍيب .جامعت بومرداش

« نطاؽ العمل بمبدأ سمطاف اإلرادة في عقود الفديؾ»0

املذاخلت  :03د .صالمي وردة  ،جامعت قضىطيىت

« مبدأ العدؿ والنفع في مواجية مبدأ سمطاف اإلرادة في عقود

نػػقػػػػػػاش مفتػػػػػوح (لمدة  41د)

لعقود العماؿ »0

« تطبيق مبدأ سمطاف اإلرادة في عقود التجارة الدولية كنموذج

املذاخلت  :06د .لعرج صمير،جامعت بومرداش

مجاؿ عقود التجارة االلكترونية0»0

« المفاضمة بيف منيج تنازع القوانيف والقواعد الموضوعية في

املذاخلت  :06د .حوالف عبذ الصمذ،عوقي لبيك ،جامعت
جلمضان.

العماؿ»0

« االلتزاـ باإلعالـ كقيد مفروض عمى اإلرادة التعاقدية في عقود

املذاخلت  05د .ڤوصم غاليت ،جامعت جيزي وزو

« الشكمية كقيد لإل رادة التعاقدية في عقد االعتماد االيجاري »0

املذاخلت  :04د .عيخ هاجيت ،جامعت جيزي وز

« الشكمية تقييد لإل رادة التعاقدية في عقود العماؿ»0

العماؿ 5نسبية وتراجع مبدأ سمطاف اإلرادة في عقود العماؿ »0

املذاخلت  :02د.س ي قاس ي ًوصف ،د .مخلوف لمال،جامعت
البوٍرة.

« القيود الواردة عمى مبدأ سمطاف اإلرادة في عقود العماؿ»

املذاخلت  03د .زبيري بً قوٍذر .جامعت ألاغواط

« مظاىر تراجع مبدأ سمطاف اإلرادة في عقد االعتماد اإليجاري

املذاخلت  04د .بً جذًذ فخحي  ،املرلسالجامعي غليزان

« حق المستيمؾ في العدوؿ عف العقد المبرـ عبر االنترنت

دوف الطرؼ اآلخر قيد عمى مبدأ سمطاف اإلرادة0»،

المداخمة 512

د ..بخالذ عجالي ،جامعت جيارث

« حدود استخداـ سمطاف اإلرادة في عقود توزيع

السياراتوالمركبات الجديدة في التشريع الجزائري»0

المداخمة  516أ.بً قاًذ علي دمحم المين ،د .صعيذاوي فاًسة

« التحديد القانوني لعقد الفرانشيز»0

الفترة المسائية (  00011إلى 0)06011
الجمسة الولى 00( 5إلى )004001

المحور الرابع  5أثار استخداـ مبدأ سمطاف االرداة في عقود
العماؿ0

رئيس الجمسة 5أ 0د /سي يوسف حورية زاهية
"املذاخلت  : 01د .بً حملت صامي ،جامعت قضىطيىت
« عدو انتوازن انعقدً فٌ عقود األعمال و معانجته فٌ قاوون
انمىافست».

املداخلة  :20أ .د .صبايحي ربيعة ،جامعة تيزي وزو
« جدوى انتفاوض االتفاقٌ كآنَت السترجاع انتوازن انعقدً فٌ
عقود انتسََر».

املذاخلت  :03د .عضالي عبذ الكرٍم ،جامعت بجاًت
« عقد االعتماد االٍجارً اندونٌ :بَه قاوون اإلرادة وانقواعد
انموضوعَت».

املذاخلت  : 04د .هني عبذ اللطيف ،جامعت صعيذة
« إعادة انتفاوض فٌ انعقود آنَت نتجسَد مبدأ سهطان اإلرادة».

املذاخلت  :05د .جبوث فاطمت السهراء ،جامعت بومرداش
« انقاوون انواجب انتطبَق عهي انعقود انتجارٍت االنكترووَت».

املذاخلت  06د .والي هادًت ،جامعت البوٍرة
« اثار عقد الترخيص بالنظر إلرادة الطراؼ»0

املذاخلت  :08حمسٍسو دمحم ،مذًرجقني لغرلت GRGT
« تطبق عقود االعماؿ خبرة شركة  GRGTبومرداس »0

نػػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش مفتػػػػػػػػػػػػوح (لمدة 71د)
توزيع الشيادات و اختتاـ الممتقى

اإلاذاخلت الاؿخخاخُت لشثِعت اإلالخلى-جىىس الىٍام اللاهىوي لعلىد الاعماٌ في اللاهىن
د.خعاًً ظامُت.
ؤظخارة مدالشة "ؤ"  ،ولُت الخلىق ،حامعت ادمحم بىكشة  -بىمشداط
ملذمت:
بن ؤؾاؽ الٗ٣ضَ ،ى ؾلُان ؤلاعاصة والظي ٌٗخبر الٗىهغ الجىَغي إلوكاء الالتزاماث الىاججت ًٖ الٗ٣ىص اإلابرمت
بحن ألاَغا ٝفي الٗهغ الخضًض .و٧اهذ للٗ٣ىص ٖمىما ههِبا ٦بحرا في وظىص وابغام الخٗامالث ال٣اهىهُت في ق٩ل ًًمً
الخ٣ى ١في ظى ٌؿىصٍ الغيا الؾُما مجها اطا حٗل ٤الامغ بالٗ٣ىص الخجاعٍت .
ٚحر اهه وباحؿإ الخباصالث الخجغاًت الؾُما امام الاهٟخاح امام الٗالم الخاعجي واحٗامل في اَاع الخجاعة الخاعظُت زبدذ
الٗ٣ىص ال٨الؾُُ٨ت عجؼا ٖلى مؿاًغة الخُىعاث الٗاإلاُت الجضًضة وٖضم مالثمتها ملجا ٫ألاٖما ٫الظي ّ
ًدؿم بالخُٗ٣ض
ّ
والدكٗبْ ،هغث ٖ٣ىص خضًشت مهمت جالثم َظا املجا. ٫
اصي َظا الىي٘ الى اوكاء هىٖا ظضًضا مً الٗ٣ىص ًدىاؾب وَبُٗت مسخل ٠اإلاهالر الا٢خهاصًت الًُ٣ت مجها
والىاؾٗت  ،الىَىُت والضولُت  ،جضعى َظٍ الخٗامالث التي اوكإث مً مىار اإلاا ٫والاٖما ٫ب"ٖ٣ىص ألاٖما "٫وهي ٖ٣ىص
ٚحر مؿماة ول٨جها جٟغ ٙفي ٢ىالب مً نى٘ الاَغا ٝجإزظ ق٨ال مُٗىا بالىٓغ الى اإلاهمت التي ًاصحها .
جخجؿض ٖ٣ىص الاٖما ٫في ٧ل مً ٖ٣ض ؤلاٖخماص ؤلاًجاعي٣ٖ ،ض جدىٍل الٟاجىعة٣ٖ ،ض الٟغاوكحز وٖ٣ض الدؿُحر....الخ
وهي ٚحر مدهىعة  ،بل مخىىٖت جدىىٕ بالىٓغ الى هىٕ الخضمت اإلااصاة و واحؿإ اليكاٍ الا٢خهاصي وازخال ٝهمُه مً
اهخاط وجىػَ٘ ٞ ،لهظٍ الٗ٣ىص صوع َام في املجا ٫الا٢خهاصي ولها جإزحر ٦بحر مً خُض حُٛحر ماقغاث الا٢خهاص  ،خُض ؤن
٦ال مً ٖ٣ض ؤلاٖخماص الاًجاعي وٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ٌٗخبران مهضعان جمىٍلُان خضًثي في الىٓام الخمىٍلي للماؾؿاث
الا٢خهاصًت مً زال ٫الُ٣ام بخمىٍل اإلاكاعَ٘ ؤلاهخاظُت صون قغوٍ ٢اؾُت ٦ما َى الكإن في مهاصع الخمىٍل الخ٣لُضًت
ُٞما جلٗب اهماٍ ازغي مً الٗ٣ىص صوعا في مؿاٖضة اإلااؾؿاث ٖلى جدغٍ ٪الا٢خهاص مً ػواًا ازغي ،واطا ازظها
ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫هجض ؤن ٖ٣ض الٟغاوكحز وٖ٣ض الدؿُحر ٌٗخبران ج٣ىُاجان حؿاٖضا اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت في جىؾُ٘
ّ
وكاَها مً زال ٫ؤلاؾخٟاصة مً زبراث اإلاخٗاملحن طاث قهغة ٖاإلاُت مما ًاصي بلى جُىٍغ الا٢خهاص ٩٦ل .بال ؤهه ًخُلب
لخدَ ٤ُ٣ظا الضوع وظىص هٓام ٢اهىوي ٗٞاً ٫د٨م اإلاغا٦ؼ ال٣اهىهُت لالَغا ٝواؾلىب الاجٟا ١والابغام وجىُٟظ الٗ٣ض
...الخ.
ٌٗخبر مبضؤ ؾلُان الاعاصة في زًم الخٗامالث ٖلى يىء َظٍ الٗ٣ىص مدىع اق٩اٖ ٫لى اؾاؽ اهه ًٟترى خًىعٍ
ب٣ىة ما ًٓهغ لىا ان خُت الٗا٢ض ؾُ٩ىن لها املجا ٫الىاؾ٘ في الخُبُ ٤الا ان اإلاهلخت الا٢خهاصًت ججٗل مىه اَاع
جًُِ ٤ما ٌؿخضعي جضزل بٌٗ ال٣ىاٖض التي حؿخىحى مً الىٓام الٗام وال ًد ٤مسالٟها  ،ؿإمام اعخباس وؽىء علىد
الاعماٌ مً بِئت ألاعماٌ ومً اسادة الىشاؾ وـىع اإلاخعاملحن الاكخفادًحن بعُذ عً الاهٍمت اللاهىهُت  ،وامام
لشوسة اخترام اإلافلخت الاكخفادًت التي حععى الشها علىد الاعماٌ عىذ ابشامها الى اي مذي ًمىً ان هفشح بخمىع
هزه العلىد الى مبذؤ ظلىان الاسادة؟
لئلظابت ٖلى طل ٪هخٗغى الى :
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مٟهىم ٖ٣ىص الاٖما ٫وصوعَا في املجا ٫الا٢خهاصي (اإلابدض الاو ،) ٫مضي زًىٕ اق٩ا٣ٖ ٫ىص الاٖما ٫إلابضؤ ؾلُان
الاعاصة (اإلابدض الشاوي)
اإلابدث الاوٌ :مـهىم علىد الاعماٌ ودوسها في املجاٌ الاكخفادي
ان مٟهىم ٖ٣ىص الاٖما ٫مغجبِ بمىار الاٖما ٫وباملجا ٫الا٢خهاصي والاوكُت الا٢خهاصًت وَى ما ًجٗله هىضر
مبرعاث وظىص َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص في الؿاخت الا٢خهاصًت وحٗغٍٟها ( اإلاُلب الاو ) ٫زم الخٗغى الى زهاثو َظٍ
الٗ٣ىص ( اإلاُلب الشاوي)
اإلاىلب الاوٌ :مبرساث وحىد علىد الاعماٌ وحعشٍـها.
ان الٗ٣ىص الخانت باألٖماٚ ٫حر زايٗت لل٣اهىن اهما هي هخاط بِئت الاٖما ٫والدكغَٗاث ٚحر ٢اصعة ٖلى جُبُ٣ها
ٞهي هابٗت مً وظىص ا٢خهاصي ٌؿمى الاٖما ٫وجخُىع وحٗضص و ٤ٞل٣ىاٖض َظٍ البِئت  ،عٚم اهه ًىظض مً الدكغَٗاث
التي هٓمذ بٌٗ الى ماطط مىه وؤزظث ال٣ىاٖض الٗغُٞت التي حٗضصث ٞحها بِئت الاٖما ٫وؾُغتها في اَاع ههىم ٢اهىهُت
ٚحر ؤجها لِؿذ ٧ل الٗ٣ىص ازظث طل ٪الىي٘ ال٣اهىوي .
م٘ الٗلم ان ال٣اهىن الجؼاثغي اًًا ازظ بٌٗ الٗ٣ىص ووي٘ لها بَاع ٢اهىوي٣ٞ ،ض جضزل اإلاكغٕ الجؼاثغي في ْل
الانالخاث الا٢هاصًت ومُل٘ الدؿُٗىاث و٢جن البٌٗ مجها ووي٘ هٓاما ٢اهىهُا لها عٚم اجها خضًشت اليكإة ختى في الضو٫
الي لم حؿخ٣غ ٢ىاٖضَا ولؼالذ مدال للى٣اف والازخال ٝال٣ٟهي في الضو ٫طاث الىٓام اللُبرالي .
و٢ض ا٢بل اإلاكغٕ ٖلى اصعاط البٌٗ مجها في ْل ال٣ىاٖض لٗامت وازغي في ْل ال٣ىاٖض الخانت  ،خُض ان َىا ٥مً
ؤصعظها في ال٣اهىن اإلاضوي مشل ٖ٣ض الدؿُحر (اإلاىاظمىذ)  ،وَىا ٥مً ؤصعظها في ال٣اهىن الخجاعي مشل ٖ٣ض الٟاجىعة و٧ان
اصعاظه في ْله بهُٛت مسخلٟت جماما ًٖ الٗ٣ض اإلاٗغو ٝفي ال٣اهىن الا٢خهاصي  ،خُض جم بٞغاٚه مً مدخىاٍ و٢ض
وظهذ بلُه اهخ٣اصاث ٦شحرة و٧ان اإلاكغٕ في َظٍ اإلاغة ٢ض ظاهب الهىاب.
ُٞما ٢ض حؿمى الى هىٕ ازغ مً الٗ٣ىص ب٣اهىن زام وؤؾـ جىُٓمه وجإَحرٍ ٢اهىهُا ما ظٗلىا هسخاع ٖىىان
إلاضازلخىا الىٓام ال٣اهىوي لٗ٣ىص الاٖما ٫اًماها مىا بان َىا ٥مً الٗ٣ىص مً لها هٓاما ٢اهىهُا زانا بها.
ان بِئت الاٖماَ ٫ظٍ حؿمى ٖلحها ٨ٞغة قاؾٗت هي اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن ،وهي هُ٣ت املخىع التي جىجظب الحها ٧ل
ؤق٩ا ٫وهماطط ٖ٣ىص الاٖما ،٫في َظٍ البِئت ًىظض ٞحها :
 ماؾؿاث ٢ىٍت وازغي يُٟٗت ماؾؿاث ظضًضة وازغي ٢ضًمت مجها مً جمل ٪الخ٨ىىلىظُا والخبرة ومجها مً ال جملَ ٪ظٍ الخ٣ىُاث اإلاٗانغة. مجها مً جمل ٪الخ٣ى ١ال٨ٟغٍت وازغي ٚحر مال٨ت لها.وختى ًخد ٤٣ما ٌؿمى بالخىاػن الا٢خهاصي و اإلاؿاواة الا٢خهاصًت ،جضزل الىا ٘٢اإلاخمشل في يغوعة جد ٤ُ٣الغبذ ل٩ل
الاَغا ٝوجضزلذ ؤٖغاٞ ٝغيها الخٗامل الا٢خهاصي واوكإ ٨ٞغة ٖ٣ىص الاٖما ٫التي ال جيخمي الى الٗ٣ىص اإلاؿماث في
ج٣ؿُماث الٗ٣ىص واهما الى الٗ٣ىص ٚحر اإلاؿماة.
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ٞاطا اعاص مخٗامل ا٢خهاصي ان ًيكِ ٖلُه ان ًدضص الهض ٝواإلاخمشل في اما البدض ًٖ الًمان او الكهغة او ٞغى
وظىصٍ في الؿى٧ ، ١ل طل ٪مً اظل جد ٤ُ٣الغبذ وهي َىا جدغع ٖ٣ىص الاٖما ٫بالىٓغ للخاظت التي ؤعاصَا اإلاخٗامل .
اإلاىلب الثاوي  :خفاثق علىد الاعماٌ وخفىـُةها
ؤْهغث الخجغبت ؤن ابغام ٖ٣ىص ألاٖما ٫جسً٘ آللُاث اؾخصىاثُت ٚحر مإلىٞت ٖىض ابغام الٗ٣ىص اإلاضهُت ؤو الخجاعٍت ُٞما
ًخٗل ٤بمؿالت ؤلاظغاءاث و٦ظا الك٩لُاث والخىُٟظ لخل ٪الٗ٣ىص ؤمغ ؤزغ في اإلاٟاَُم الىاظب اٖخماصَا ُٞما ًخٗل ٤بهظٍ
الٗ٣ىص مً ؤبغػَا مٟهىم مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة الظي جإزغ وماػاً ٫خإزغ بهظا الهى ٠مً الٗ٣ىص ما ظٗل الدكغَٗاث ٖاظؼة
ًٖ بًجاص الخلى ٫اإلاىاؾبت جاع٦ت اإلاؿإلت للمماعؾاث الٗملُت ٖىض ببغام َظٍ الٗ٣ىص.
بهظٍ الهىعة ه٣ى ٫ان الخهاثو التي جخمحز بها َظٍ الٗ٣ىص هي اجها :
 ٖ٣ىص ال حٗغٞها الىهىم ال٣اهىهُت ( ٣ٚض بضون ٢اهىن ) وَى قغٍ مٗغو ٝفي ٢ىاٖض الخجاعة الخاعظُت  ،ول٨جهاعٚم طل ٪زايٗت ل٣ىاٖض الؿى ١مً الكٟاُ٢ت والجزاَت ...
 ٖ٣ىص ٚحر مدهىعة ًهبذ لها حؿمُت وَاب٘ بالىٓغ الى هىٕ الٗمل والخاظت التي جيكا ألظله مً ٢بل اإلاخٗاملحن. ؤَغاٞها صاثما مخٗاملحن ا٢خهاصًحن وال ًىظض مخٗامل بصاعي ٞحها. جيؽا هدُجت ٖضم الخىاػن الا٢خهاصي(َىا ٥مً ٌؿمُه الخيكُِ الا٢خهاصي) ولِـ الخىاػن ال٣اهىوي. ٖ٣ىص جسً٘ ل٣ىاٖض الؿى ١ال لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت ولهظا ًغي البٌٗ اجها جٟخ٣ض لالزال. ١ اَغاٞه ً٩ىهىن مً اصخاب الخسهو في الاهخاط او الخىػَ٘ او ٢ضًم الخضماث باإلاٟهىم الا٢خهاصي ،ولِـاصخاب اإلاا ِ٣ٞ ٫بل اصخاب زبرة ٞىُت ٢ ،ض ً٩ىهىا مً الٗام او مً الخام ـ اظىبي او وَجي .
 حٗض َظٍ الٗ٣ىص ٚحر مىٓمت ال صازلُا وال وَىُا. ٖ٣ىص جيكإ بٟٗل اإلاماعؾت وجخ٩ىن يىابُه بالىٓغ للخ٨غؽ الخ٣ُ٣ي إلابضؤ ؾلُان الاعاصة الظي ًخد٨م فياخ٩ام الٗ٣ض ابغامه جىُٟظٍ واهتهاثه.
ان مدخىاي َظٍ الٗ٣ىص ًسخل ٠خؿب الؼاوٍت والخاظت ٞ ،ةطا ٧اهذ الخاظت هي الاؾخٟاصة مً الخبرة ٞاهىا
ه٩ىن امام ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا.
اما اطا ٧اهذ الخاظت للماٞ ٫اهىا ه٩ىن امام ٖ٣ض جمىٍل الٟاجىعة والاٖخماص الخجاعي او ٖ٣ض ازغ ًضزل في اَاع الٗ٣ىص
ألامىا ٫او ٖ٣ىص الخمىٍل
اما اطا ٧اهذ الخاظت للغبذ ٞاهىا ه٣بل ٖلى ابغام ٖ٣ض الخىػَ٘ للخجاعة الال٨تروهُت البُ٘ الخجاعي....
واطا ٧اهذ الخاظت هي الاؾخٟاصة مً الًماهاث ٞ ،اهىا هبرم ٖ٣ض الخامحن او يمان الاؾدشماع..
مما ؾب ٤هلخٔ ان زهىنُت َظٍ الٗ٣ىص ان ٢ىامها وظىص ٞجىة ا٢خهاصًت في الؿى ١بالىٓغ للخبرة الا٢هاصًت،
خُض ًىظض مخٗامل ا٢خهاصي له اؾبُ٣ت في الؿى ١هٓحر ٖىن ا٢خهاصي ازغ ؾىاء ٧ان اؾبُ٣ت مالُت او ج٨ىىلىظُا،
ٞؿبب ابام َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص َى خاظت مخٗامل ا٢خهاصي الى مٗامل ا٢خهاصي آزغ.
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اإلابدث الثاوي :جىبُلاث علىد الاعماٌ وخمىع مبذؤ ظلىان الاسادة اليها
ان الخُغ ١الى مٗغٞت َظٍ الٗ٣ىص ًضٖىها الى الخٗغٖ ٝلى مسخل ٠جُبُ٣اتها في اليكاٍ الا٢خهاصي ( اإلاُلب الاو،)٫
زم الخٗغى الى مٗغٞت صوعَا  ٝالا٢خهاص ومضي زًىٕ ؾلُان الاعاصة الحها ( اإلاُلب الشاوي ).
اإلاىلب الاوٌ  :جىبُلاث علىد الاعماٌ.
ؤوكإ مدُِ الاٖما ٫الٗضًض مً الٗ٣ىص لخلبُت خاظاث مُٗىت ،وهي مخٗضصة جسخل ٠بازخال ٝاملجاالث والخاظت التي
اوكإث الظلها ٞ ،هىا٣ٖ ٥ىص الخجاعة ٣ٖ ،ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا وٖ٣ىص الخمىٍل .
٣ٖ -)1ىص ه٣ل ال٨ىىلىظُا والخضماث  :وٍىضعط يمجها ٖ٣ىص الُٟضً ، ٪ال٩ىهِؿُىؾُىم ( ٖ٣ىص إلاىاولت )٣ٖ ،ىص الخجاعة
مً الباًَ ٣ٖ ،ض الٟاوكحز ٣ٖ ،ض الدؿُحر٣ٖ.ىص الاؾدشماع ٖمىما.
٣ٖ -)2ىص الخمىٍل  :ومشل في ٖ٣ىص جدىٍل الٟاجىعة ٣ٖ ،ض اللحزو ، ٜوٖ٣ض الاٖخماص اإلاؿدىضي ،الاٖخماص الاًجاعي.
٣ٖ -)3ىص الخجاعة ٞ :هي جًم ٧ل مً ٖ٣ىص الخجاعة الال٨تروهُت ٣ٗ٦ض اإلااجمذ ٣ٖ ،ىص الى٣ل ...
٣ٖ -)4ىص الًمان  :وجخًمً ٖ٣ىص الخامحن اإلاىظه لًمان الازُاع الخجاعٍت.
ال ًم ً٨ان جىدهغ َظٍ الٗ٣ىص في َظا الخهيُ ٠اط ٢ض جخٗضص ا٦ثر وللبٌٗ مجها جُبُ٣اث ٦شحرة هٓغا الَمُتها
وصوعَا في الا٢خهاص وَى ما ًجٗلىا هدىاو ٫البٌٗ مجها:
 علىد الىىىلىحُا او علىد اللحزًىؽٞ :مشال بطا ؤعاص مخٗامل ان ًيخج ؤظهؼة ٦مبُىجغ وَى ًمل ٪زغوة مالُت ولً٨ال ًمل ٪الخ٨ىىلىظُا التي ًٖ َغٍ٣ها ًخم بهخاط َظٍ ألاظهؼة في َظٍ الخالت وؤمام ا٢خهاص الؿى ١ال ًخجه الى
الضولت مً اظل جمىده َظٍ الخ٨ىىلىظُا ،وبهما ًخجه الى اشخام او ماؾؿاث ًمل٩ىن ٖلم الخ٨ىىلىظُا وَى
مخٗامل ا٢خهاصي له مً الخبراث الٟىُت في املجا ٫وَىا ً٣ىم بابغام ٖ٣ض ٖمل ٌؿمى ٖ٣ض الخ٨ىىلىظُا.
مٟاص َظا الٗ٣ض اهه اطا اعاص شخو ان ًٟخذ مهى٘ وَى ًمل ٪الٗ٣اع وٍمل ٪الخ٨ىىلىظُا( الخبرة) ول٨ىه ال ًمل٪
آلاالث والخجهحزاث املخههت لىىٕ مٗحن مً الاهخاط الظي ًغٍض ان ًيكِ ُٞه َىا هدُجت زبرة ازغي الى مخٗامل
ا٢خهاصي لسخب َظٍ آلاالث وٍدى ٫له ٧ل ما ًدخاظه في َظا الاَاع ًٖ َغٍ٣ٖ ٤ض الخمىٍل الخجاعي وَؿمى اًًا ٖ٣ض
الاٖخماص الاًجاعي ( اللحزًى.)ٜ
 علىد الدعُحر او علىد اإلاىاحمىذ :او مشال شخها ًغٍض ٞخذ مُاٖم وٞىض ١طو ؾمٗت ٦بحرة ٞهىا ٌٗض َىبداظت الى قهغة  ،وٍدخاط الى ٖالمت ججاعٍت مٗغوٞت وهي خ ٤مً خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت في َظا اإلاىار مً
الاٖما ٫وختى ج٩ىن له زضماث ظُضة وحؿُحر مد٨م وبالخالي عبذ ؤُ٦ض ًًاهي الجىصة في الخضمت ؾُ٩ىن مدخاط
الى ٖما ٫مخسههحن في الٟىض٢ت والاَٗام وَىا ً٣ىم مخٗامل ا٢خهاصي ازغ ناخب خ٨ٞ ٤غي جخمشل مشال في
ٖالمت ججاعٍت مٗغوٞت ،مً زالها ً٣ىم بخضعٍب الٗما ٫مشال وج٩ىًٍ ٧ل الُ٣م الخام بالٟىض٢ت والاَٗام م٣ابل
ان ٌُٗي له ٖالمخه الخجاعٍت وٍ٩ىن طل ٪مً زال ٫ه٣ل اإلاٗغٞت الٟىُت وَى ما ٌؿمى اًًا بٗ٣ض الٟغوكحر .وَى
مكابه باليؿبت لٗ٣ض الدؿُحر واإلاىاظمىذ.
ان ال٣اهىن الجؼاثغي قغٕ بٌٗ الٗ٣ىص ٦ما ؾب ٤الظ٦غ خُض هجضٍ باليؿبت لٗ٣ض الدؿُحر ط٦غٍ في ال٣ىاٖض الٗامت في
اَاع ال٣اهىن اإلاضوي ُٞما ٧ان ًجب ان ً٩ىن اصعاظه في ٢اهىن زام به وَى اصعاط ٢ض ظاهب الهىاب ُٞه وهجضٍ بمىظب
الخٗضًل الخام بـ .1989
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 علىد جدىٍل الـاجىسة  :اما باليؿبت لٗ٣ض جمىٍل الٟاجىعة ٣ٞض جم الىو ٖلُه في ال٣اهىن الخجاعي ول ً٨اٖخبرٍوع٢ت ججاعٍت في خحن اهه وؾُلت مً وؾاثل الخدىٍل ويمان لخُاة الاٖما ٫ولِؿذ وؾُلت مً وؾاثل الض .٘ٞوَى
مىٚ ٠٢غٍب اجسظٍ اإلاكغٕ الجؼاثغي ظاهب الهىاب مغة ازغي.
باليؿبت لٗ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ٣ٞض هو ٖلُه ألامغ ً 09/96خًمً ٢اهىن زام او ما ٌؿمى بٗ٣ض الخدىٍل وَى
ؤخؿً ٖ٣ض هٓمه اإلاكغٕ الجؼاثغي .
 علىد الـشاوؽحز :اما باليؿبت لٗ٣ض الٟغاوكحر ٞلم ًىو اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖلُه و٢ض جىاوله ال٣اهىن الٟغوسخيخُض هو ٖلُه في ماصة واخضة جىاوٞ ٫حها ازُغ مؿالت ًم ً٨ان ًخٗغى لها َظا الٗ٣ض وهي مؿالت ؤلاٖالم .
في َظا الٗ٣ض ًىظض ما ٌؿمى بمؿخسضم اإلاٗغٞت الٟىُت ومؿخسضم الخ٣ى ١ال٨ٟغٍت  ،وٍم ً٨لهاخب الٟغاوكحر الظي
ً٣ىم بخٗؿ ٠يض مً ٌؿخ٣بل اإلاٗغٞت وٍمخى٘ ان ً٣ضم له ٧ل اإلاٗغٞت وٍدضر َظا ألامغ ٖاصة في مغخلت اإلاٟاوياث
ُٞدضر ما ٌؿمى بخًلُل مؿخ٣بل اإلاٗغٞت ٖلى اؾاؽ اهه خغمه مً الاؾخٟاصة ال٨بري التي هي مدىع ٖ٣ض الٟغاوكحر .
ْهغ ٖ٣ض الٟغوكحز لخدَ ٤ُ٣ض ٝا٢خهاصي مدضصً ،خمشل في ج٩ىًٍ قب٨ت ججاعٍت َامت بى٣ٟاث مالُت مدضوصة ٞ ،هى
ًدُذ الضزى ٫الى ؤؾىا ١ظضًضة مخباٖضة ظٛغاُٞا  ،ؾىاء ٖلى الهُٗض الىَجي ؤو الضولي  ،بُغٍ٣ت جًمً إلااهذ الٟغوكحز
ؾُُغجه ٖلى ٖملُت الخىػَ٘  ،و ٦ظل ٪ظظب اإلاؼٍض مً الؼباثً الى مىخىظاجه ؤو زضماجه ٌ.ؿخُٟض اإلاخل٣ي َُلت مضة الٗ٣ض
مً زبرة اإلااهذ و مٗغٞخه الٟىُت التي ال ًم ً٨للمخل٣ي الىنى ٫الحها بمٟغصٍ.
ًلٗب الهض ٝالا٢خهاصي مً َظا الٗ٣ض صوعا ؤؾاؾُا في جدضًض مٟهىمه  ،و مسخل ٠مٓاَغٍ  ،و الٗىانغ املخضصة له،
٦ما جازغ في َبُٗخه ال٣اهىهُت و الالتزاماث اإلاخباصلت ألَغاَ ٝظا الٗ٣ض .و مً ؤَم اإلاكا٧ل التي جىاظه ٖ٣ض الٟغوكحز َى
ٚمىى الُبُٗت ال٣اهىهُت له ،وبالخالي ٖضم جدضًض الىٓام ال٣اهىوي ؾُاصي الى اَضاع الخ٣ى ١الؾُما اإلامىىح له ٖلى
اٖخباع ؤن الجؼاثغ مً الضو ٫اإلاخلُ٣ت للمٗغٞت الٟىُت.
لظا طَب اججاٍ ٣ٞهي الى ؤن ٖ٣ض الٟغوكحز لِـ ٖ٣ضا ٢اثما بظاجه بل َى جُبُ ٤للٗ٣ىص اإلاكابهت له  ،وطلَ ًٖ ٪غٍ٤
م٣اعهخه بهظٍ الٗ٣ىص  ،ومجها ٣ٖ ،ض الٗمل ٣ٖ ،ض الاًجاع ٖ٣ض الامخُاػ الخجاعي و ٖ٣ض الخىػَ٘.
في خحن اٖتر ٝاججاٍ ٣ٞهي ؤزغ بُبُٗت ٖ٣ض الٟغوكحز الخانت ٞ ،ؿاع الى ٧ىهه ٖ٣ض مغ٦ب مً مجمىٖت مً الٗ٣ىص ،
و٢ض اه٣ؿم الى عؤًحن .عؤي اٖخبر ٖ٣ض الٟغوكحز ٖملُت جىعٍض بد٨مها ٖ٣ض الاَاع  ،وعؤي ؤزغ ؾاع الى ٧ىهه ٖ٣ض مسخلِ
.وهي آلاعاء ال٣ٟهُت املخخلٟت التي جىا٢ل مضي صختها في جدضًض َبُٗت ٖ٣ض الٟغوكحز ال٣اهىهُت.
 علىد البىث ٌٗ :خبر ٖ٣ض البىث( )BOTمً بحن ؤَم آلالُاث التي ٌُٗخمض ٖلحها في بهجاػ البجى الخدخُت التيٌؿخدُل بضوجها مماعؾت مٗٓم ألاوكُت الا٢خهاصًت٧ ،اإلاىاوئ ،الُغ ،١اإلاُاعاث ،قب٩اث الاجها ٫وال٨هغباء،
زانت في ْل جغاظ٘ ٖاثضاث الضو ٫التي حٗخمض ٖلى الى٦ ِٟمهضع ؤؾاسخي في بىاء محزاهُتها مً ظهت ،ومً ظهت
ؤزغي ٞةن الُغ٢اث ،اإلاىاوئ واإلاُاعاث والؿ ٪٨الخضًضًت وقب٩اث الاجها ٫وال٨هغباء هي ؤ٦ثر اإلاكاعَ٘ جد٣ُ٣ا
للٗاثضاث مً زال ٫عؾىماث الاؾخسضام ،وهي ٚالبا ما ج٩ىن مغبدت.
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لظلٞ ٪هي مً ؤ٦ثر اإلاكاعَ٘ التي حؿخُ٣ب الُ٣إ الخام .ولم حٗض ج٣خهغ ٖ٣ىص البىث ٖلى الاؾدشماع في مجا٫
البجى الخدخُت الا٢خهاصي ،بل امخضث خالُا بلى البجى الخدخُت الاظخماُٖت٧ ،الصخت والخٗلُم .ومً اإلاٗلىم ؤن الضولت
هي التي ٧اهذ جخىلى بهجاػ البجى الخدخُت هٓغا لًغوعتها للمجخمٗاث الخضًشت؛ وٍ٩ىن ج٣ضًم جل ٪الخضماث باملجان ؤو
ج٣ىم بدؿٗحر ٖلى ؤؾاؽ اٖخباعاث اظخماُٖت.
ولٚ ً٨البا ما ٧اهذ َظٍ الخضماث جدؿم بغصاءتها واعجٟإ ج٩لٟت اهجاػَا ،وبَما ٫نُاهتها ،ألامغ الظي صٖا بلى
يغوعة الاؾخٟاصة مً زبرة وٟ٦اءة الُ٣إ الخام وبم٩اهُاجه اإلاالُت ،وطل ٪مً زال ٫ببغام ٖ٣ىص جمٞ ً٨حها الؿلُت
ؤلاصاعٍت ؤخض ؤشخام ال٣اهىن الخام(الكغٍ ٪الخام) مً بىاء وحكُٛل وبصاعة مغٖ ٤ٞمىمي ،وخ ٤اؾخٛالله ججاعٍا
إلاضة ػمىُت ٧اُٞت جم٨ىه مً اؾترصاص ج٩الُ ٠بهجاػ اإلاكغوٕ وجد ٤ُ٣ؤعباح مىاؾبتٖ ،لى ؤن ٌٗىص اإلاغ ٤ٞالٗمىمي بلى
الؿلُت ؤلاصاعٍت(الكغٍ ٪الٗام) بٗض اهتهاء مضة الٗ٣ض صون ؤن جض ٘ٞؤي م٣ابل وَى ما ٌؿمى بٗ٣ض البىث( .)BOTوبما ؤن
الؿلُت ؤلاصاعٍت ؤنبدذ جخٗا٢ض م٘ الخىام لخىٞحر جل ٪الخضماث للمىاَىحنٞ ،ةهه ًخٗحن ٖلحها بجبإ قغوٍ وق٩لُاث
مُٗىت في ازخُاع اإلاخٗا٢ض مٗها ،بط هي لِؿذ خغة في الخٗا٢ض م٘ مً جغٍض٦ ،ما جخمخ٘ ببٌٗ الامخُاػاث التي جم٨جها مً
الخٗضًل في الالتزاماث الخٗا٢ضًت مً ٚحر اهخٓاع مىا٣ٞت اإلاخٗا٢ض مٗها ،بذجت جد ٤ُ٣الهالر الٗام وخماًت خ٣ى١
اإلاىخٟٗحن.
وٖلى ؤؾاؽ ان ال٣اهىن ال ٌؿخُُ٘ ان ًلؼم اإلاخٗامل الا٢خهاصي او الُغ ٝالظي ً٣ضم اإلاٗلىماث بخ٣ضًمها ٧املت وي٘
له قغوَا في اَاع َظٍ اإلااصة جخمشل في:
 الؿغٍت بمًاء حٗهض في مغخلت اإلاٟاوياث اهه وفي خالت ٖضم الاجٟا ١ال ًٟصخي ؤلاؾغاع. ان ًلتزم بخ٣ضًم حٗىٌٍ وص ٘ٞحٗىٌٍ ٖىض بٞكاء ألاؾغاع .وبهظٍ الهىعة يمً للمؿخسضم اإلاٗغٞت الٟىُت بل و ان جهل له ٧ل اإلاٗغٞت ،طل ٪ان ال٣اهىن ُٞه وا ٘٢الاٖما ٫ال
ٌؿخُُ٘ ان ًلؼم ألاَغاٖ ٝلى مىذ مٗغٞتهم الٟىُت.
اإلاىلب الثاوي  :خمىع علىد الاعماٌ إلابذؤ ظلىان الاسادة ظاءث َظٍ الٗ٣ىص بظابت ملخُِ ٖملي ًًمً اإلاا٫
وألاٖما ٫اجٖ ٤ٟلُه اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن بإهه ًسل٢ ٤ىاٖض ٖغُٞت بُٗضة ًٖ اإلاكغٕ وًٖ جضزله ،وهي ٖ٣ىص ال جخضزل
الضولت ٞحها ال مً ٢غٍب وال مً بُٗض بال بطا ما حٗل ٤ألامغ بالىٓام الٗام ٧الك٩لُت.
هي ٖ٣ىص جمـ مجا ٫الخىػَ٘ وؤلاهخاط والخضماث ولهظا ٞهي حؿمى ٖ٣ىص الاٖما ٫الن الهض ٝمجها َى اهجاػ الاٖما٫
 affaireواإلا٣هىص بهظٍ ال٩لمت ؤ٦ثر َى اله٣ٟت اإلاغبدت ٖلى الٗمىم
ٚحر ان صوعَا َظا ًجٗلها جخإزغ في اصائها ٖلى اؾاؽ اعجباَها بمبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة الظي ٌٗض مىظ ال٣ضم مالػم لخغٍت
الٟغص في جىظُه بعاصجه هدى ببغام الخهغٞاث ال٣اهىهُت ،والتي جمـ بالٗ٣ض في ظاهبحن مىيىعي مخٗل ٤بٗال٢ت هىٕ ومىي٘
الٗ٣ض بةعاصة ألاَغا ٝوالكغوٍ التي ًدضصوجها ،وظاهب ق٨لي مخٗل ٤بٗضم جُُ٣ض ؤلاعاصة الخٗا٢ضًت بك٩ل مٗحن ،و٢ض
ٖغٞذ بٌٗ الٗ٣ىص جُىعا جاعٍسُا في ظاهبها الك٨لي ٞبٗضما ٧ان املجا ٫مٟخىح إلبغام َظٍ الخهغٞاث ب٩ل الىؾاثل جم
جُُ٣ضَا ُٞما بٗض بك٩ل مدضص ،ومً بحن َظٍ الٗ٣ىص ٖ٣ىص الاٖماً ٠ُ٨ٞ ٫خإزغ ٖ٣ض الاٖما ٫بهظا اإلابضؤ؟
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مً اإلآاَغ ألاؾاؾُت التي جٓهغ لىا زًىٕ ٖ٣ىص الٗما ٫الى مبضؤ ؾلُان الاعاصة َى مضي جإزحر ٢اهىن اإلاىاٞؿت
ٖلى الالتزاماث والٗ٣ىصٞ ،اطا ٧ان الٗ٣ض ـ ـ ٦ما ٌٗبر ٖىه قغاح ال٣اهىن اإلاضوي ـ ـ َى قغَٗت اإلاخٗا٢ضًً ٞهى ًيخج آزاعٍ بحن
ؤَغاٞه ،بال ؤن ألامغ لِـ ٦ظل ٪في مجا ٫اإلاىاٞؿت بط جخٛحر الاَضا ٝبخُبُ ٤اإلابضؤ في ٖ٣ىص الاٖما ٫وال ًم ً٨اَما٫
ظاهب ازغ ًمشل مبرع وظىص ٌ الىىٕ مً الٗ٣ىص وَى خماًت الىٓام الٗام الا٢خهاصي ،ويمان اإلاىاٞؿت الكغٍٟت بحن
الٟاٖلحن الا٢خهاصًحن .
ؤصث َظٍ اإلاهلخت الٗامت الى ظاهب اإلاهلخت الخانت املخ٣٣ت بخجؿُض خغٍت الخٗا٢ض باإلاكغٕ بلى ؾً ٢ىاٖض جمى٘ ٧ل
الاجٟا٢اث التي جىافي ؤو جُ٣ض اإلاىاٞؿت ،وفي َظا حٗاعى بحن ٖضالخحن ،الٗضالت الخٗا٢ضًت التي تهض ٝبلى جد ٤ُ٣اإلاهلخت
الخانت ،والٗضالت الخىاٞؿُت التي حؿمىا الى جد ٤ُ٣اإلاهلخت الٗامت ،الؾُما ؤهه في مُضان ألاٖماْ ٫هغث ٖ٣ىص ظضًضة
ؤوظضتها مسخل ٠اإلاهالر الا٢خهاصًت و الًغوعة التي ج٨غؽ مبضؤ الخجاعة في مُضان ألاٖما.٫
ّ
اؾخ٣غا ٖلى ألازظ ب٣اهىن ؤلاعاصةٞ ،ةن َظا اإلابضؤ ًيبػي الخس ٠ُٟمىه في الٗ٣ىص
بطا ٧ان ال٣ٟه والدكغَ٘ اإلا٣اعن ٢ض
الضولُت في بَاع ال٣اهىن الىاظب الخُبُ ٤و٧اٞت الكغوٍ اإلاخٗل٣ت بالٗ٣ض ،ألن مىيىُٖت ؤلاعاصة الخٗا٢ضًت ،ججٗل ؤخض
اإلاخٗا٢ضًً ٚحر مخمخ٘ بدغٍت جدضًض ٢ىاٖض الٗ٣ض وؤخ٩امهَ ،ظا مً ظهت ؛ ومً ظهت ؤزغيٞ ،ةن بٌٗ ؤلاق٩االث
الىاججت ٖىض ببغام الٗ٣ىص الضولُت وجىُٟظَا ،زانت ُٞما ًخٗل ٤بمؿإلت جىاػٕ ال٣ىاهحن وجدضًض الً٣اء املخخو بالىٓغ
في الجزإ ،ججٗل مً الهٗب ٖلى بعاصة ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة جدضًض ال٣اهىن الىاظب الخُبُ ٤والهُئت الً٣اثُت املخىلت
للٟهل في الجزإ ،ألن ٧ل َغً ٝخمؿ ٪بال٣اهىن الظي ًغاٍ ؤهه ُٟ٦ل بةههاٞه ؤو خماًت مهالخه .و٢ض جخٗاعى بعاصة
ألاَغا ٝم٘ الىٓام الٗام ؤو ًلجإ ؤخض ألاَغا ٝبلى الٛل هدى ال٣اهىن.
ان ؤلاعاصة جلٗب الضوع ال٨بحر في الٗ٣ض ؾىاء ٧ان طل ٪في الٗ٣ض الضازلي ؤو الٗ٣ض الخجاعي الضولي ،بط ؤن ؤلاعاصة في
الٗمل ال٣اهىوي الضازلي هي ألاؾاؽ اإلا٩ىن له وهي التي جدضص آزاعٍ يمً ال٣ىاهحن آلامغة والىٓام الٗام وآلاصاب الٗامت ،
ؤما ٖلى اإلاؿخىي الضولي ُٞخم جدضًض ال٣اهىن الىاظب الخُبُٖ ٤لى الٗ٣ض الخجاعي الضولي بالغظىٕ بلى بعاصة ألاَغاٝ
اإلاخٗا٢ضة و٣ٞا إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة.
الخاجمت :
مما ؾب ٤هلخٔ ان ٖ٣ىص الاٖما ٫هي الٗ٣ىص ٚحر اإلاؿماة والتي لم ًدىاولها ال٣اهىن الا هاصعا ولَ ً٨ظا ال ًمى٘ مً
جهبذ مىٓمت بهىعة ٢اهىهُت وبإخ٩ام جًبِ الخٗامل ٞحها بمىظب حكغَٗاث لخضاع ٥الى٣اثو الىاعصة خالُا في جىُٓم
البٌٗ مجها م٘ يغوعة وي٘ ههىم مٟهلت إلاغخلت ما ٢بل الخٗا٢ض في ٖ٣ىص ألاٖما ٫بًغوعة التر٦حز ٖلى اؾخ٣با٫
ا٦بر ٢ضع مم ً٨مً اإلاٗلىماث الٟىُت زضمت لال٢خهاص الىَجي  ،م٘ يغوعة جس ٠ُٟالُاب٘ الك٨لي في ٖ٣ىص ألاٖما ٫بما
ًيسجم وَبُٗت الٗ٣ض بل وم٘ جدغٍغ الٗ٣ض مً الُ٣ىص جُبُ ٤إلابضؤ ؾلُان الاعاصة.
وفي اَاع َظا اإلالخ٣ى وؿعى الى الاظابت ٖلى ٧اٞت الاؾئلت التي جشاع في قإن الٗ٣ىص ؾىاء مً خُض اهماَها وق٩لها او
جُبُ٣ها وهُٟظَا او مضي زًىٖها إلابضؤ ؾلُان الاعاصة وُُٟ٦ت الخإزغ به وَظا مً اظل الىنى ٫الى ظملت مً الخىنُاث
التي مً قإجها جب٣ى ازغا ٖلمُا ٌؿخٟاص به.
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الىبُعت اللاهىهُت لعلذ الدعُحروؿلا لللاهىن الجضاثشي
د .كباًلي وُب  ،اظخار مدالش "ؤ"
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت  ،حامعت عبذ الشخمان محرة ،بجاًت.
ملذمت:
ٖغٞذ الجؼاثغ ،م٘ خلى ٫ؾىت  ،1988هُ٣ت اهُال ١إلنالخاث ا٢خهاصًت َامت هدُجت ّ
حٗغى الا٢خهاص الغَعي
ألػمت مالُت في ؤو ٫اجهُاع ألؾٗاع الى ِٟؾىت  ،1986ألامغ الظي ؤصي بالؿلُاث الٗمىمُت بلى اجهاء اخخ٩اع الضولت لليكاٍ
ّ
الا٢خهاصي وبػالت الخىُٓماث اإلاُُٗ٣ت ّ
الخىظه هدى ا٢خهاص الؿى ١بةٖاصة بٗض الا٢خهاص
لخغٍت الا٢خهاص ،1طل ٪بهضٝ
الىَجي واخخال ٫م٩اهت في الؿى ١في ّ
ْل الٗىإلات الا٢خهاصًت.
ّؤزغ َظا الخىظه الجضًض للضولت الجؼاثغٍت ٖلى ٢اهىن الٗ٣ىص بما ًالثم م٘ اإلاغخلت التي ّ
جمغ بها بالصها وختى م٘ ما
ّ
ّ
جىنلذ بلُه اإلاماعؾت الضولُت مً ج٣ىُاث الخٗا٢ض في مجا ٫ألاٖما ،٫خُض ّ
اإلااؾؿاث
جم مىذ ؤ٦ثر مغوهت إلاباصعة
ُ
الٗمىمُت في جىُٓم الٗال٢اث الا٢خهاصًت ،طل ٪بةوكاء ٖ٣ض ظضًض هاب٘ مً ٖالم ألاٖما٨ٌٗ ٫ـ ؤلانالخاث اإلاغاص
بلىٚها.2
ُ
في َظا ؤلاَاع ،ج ّمم ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي في ؾىت  1989بمىظب ال٣اهىن ع٢م  301-89بةياٞت ٖ٣ض ظضًض يمً
الٗ٣ىص الىاعصة ٖلى الٗمل وانُلر ٖلُه "ٖ٣ض الدؿُحر" ،و٧ان طل ٪هدُجت ؾىء حؿُحر اليكاَاث الا٢خهاصًت ،اط
ّ
ّ
مخسههت وطاث
جىنلذ الؿلُاث الٗمىمُت ،مً زالَ ٫ظا الٗ٣ض ،بلى ا٢تراح اؾىاص بصاعة َظٍ اليكاَاث بلى قغ٧اث
قهغة ُمٗتر ٝبها.
ّ
هٓم اإلاكغٕ الجؼاثغي َظٍ الُاثٟت مً ٖ٣ىص ألاٖما ٫جدذ حؿمُت ٢انغة ،ال جترظم في الخ٣ُ٣ت مٗجى
"اإلاىاظمىذ" باإلاٟهىم ألاهجلىؾا٦ؿىوي والظي ًخًمً بلى ظاهب ٖىامل ّ
اإلااؾؿت ،الظ٧اء والخبراث واإلااَالث التي جخُلبها
الخهغ ٝال٣اهىوي الظي ّ
ّ
ّ
اإلااؾؿاث الخضًشت
ٌٗض ؤلاَاع الٗام
واإلاخُىعة ،ألامغ الظي ٌؿخضعي بُان الُبُٗت ال٣اهىهُت لهظا
لالٖترا ٝبخدىٍل حؿُحر ممخل٩اث الضولت مً َغ ٝالخىام ،الؾُما ألاظاهب ،في ّ
ْل بٖاصة الىٓغ في الٗال٢ت التي جغبِ
الضولت باال٢خهاص.
ً
اهُال٢ا مً َظاّ ،
ّ
الخُغ ١بلى جبجي ج٣ىُت اإلاىاظمىذ في بَاع ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي (ؤوال) بُان الخضوص
ًخٗحن
الٟانلت بحن "الدؿُحر" و"اإلاىاظمىذ" وجُُ٣م الخٗغٍ ٠الظي ويٗه اإلاكغٕ لهظا الٗ٣ض ،زم الخٗغى لخ٣ٖ ٠ُُ٨ض
ً
الدؿُحر(زاهُا) اهُال٢ا مً جىيُذ الٟىاع ١الجىَغٍت بِىه وبحن بٌٗ الٗ٣ىص الخ٣لُضًت ال٣غٍبت مىه واإلاٗغوٞت في بَاع
الٗ٣ىص اإلاؿماة.
1
تخول المؤسسات
مرسوم رقم  201-88مؤرخ في  18أكتوبر  ،1988يتضمن الغاء جميع األحكام التنظيمية التي ّ
بأي نشاط اقتصادي أو احتكار التجارة ،ج.ر.ج.ج ،.عدد  ،42صادر بتاريخ 20
االشتراكية ذات الطابع االقتصادي ّ
التفرد ّ

أكتوبر .1988
2

سعيدي مصطفى ،مكانة عقد التسيير في تنظيم قطاع الخدمات ،مذكرة ماجستير ،فرع قانون األعمال المقارن ،كمية

الحقوق ،جامعة وىران ،2013 ،ص.7 .

3
متمم لألمر رقم  ،58-75مؤرخ في  26سبتمبر  ،1975يتضمن
قانون رقم  01-89مؤرخ في  7فيفري ّ ،1989
القانون المدني ،ج.ر.ج.ج ،.عدد  ،6صادر بتاريخ  8فيفري .1989
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ً
ؤوال -جبني جلىُت اإلاىاحمىذ في اللاهىن اإلاذوي:
جبجى اإلاكغٕ الجؼاثغي ج٣ىُت ٖ٣ض اإلاىاظمىذ بمىظب ال٣اهىن ع٢م  01-89اإلاخمم لل٣اهىن اإلاضوي وطل ٪يمً الباب
ّ
الخاؾ٘ الظي ًدمل ٖىىان "الٗ٣ىص الىاعصة ٖلى الٗمل" في بَاع الٟهل ألاو ٫م٨غع جدذ حؿمُت "ٖ٣ض الدؿُحر" ،بال ؤن
ّ
اإلاكغٕ اٖخمض في الترظمت باللٛت الٟغوؿُت ٖلى حؿمُت «contrat de management» 1ولِـ »، «contrat de gestion
ألامغ الظي ًضٗٞىا بلى الدؿائَ ٫ل الدؿُحر ٌٗجي اإلاىاظمىذ؟ َظا مً ظهت.
مً ظهت ؤزغي ،بالىٓغ بلى الخٗغٍ ٠الظي ويٗه اإلاكغٕ الجؼاثغي لٗ٣ض الدؿُحر هجض ؤهه خهغ مجا ٫جُبُ٣ه مً
الىو ٖلى قغوٍ ّ
خُض جدضًض الُغ ٝالىَجي (الكغ٦ت َّ
ّ
مدضصة لخ٨غَـ الٗملُت الٗ٣ضًت ،الصخيء
اإلاؿحرة)ًٞ ،ال ًٖ
الظي ًضٗٞىا لخُُ٣م َظا الخٗغٍ.٠
 -1هل الدعُحرٌعني اإلاىاحمىذ؟
ختى ًدؿجى لىا مٗغٞت خ٣ُ٣ت الٗملُت الٗ٣ضًت الىاظمت مً ببغام ٖ٣ض الدؿُحر و وي٘ مٗاوي اإلاهُلخاث في
مىيٗها الخ٣ُ٣يً ،جب مىظ البضاًت البدض ًٖ مًمىن ٧لمتي "الدؿُحر" و"اإلاىاظمىذ".
ٌٗخبر البٌٗ مً ال٣ٟه ؤن ؤنل ٧لمت "اإلاىاظمىذ" الجُجي مكخ٣ت مً ٧لمت » «Main» « Manusؤي الُض وهي جىحي
بلى ٨ٞغة الُ٣اصة والؿلُت ،وَىا ٥مً ًغي ؤجها ٧لمت بًُالُت » «Managiareج٣ابلها باللٛت الٟغوؿُت ٧لمت
» «Manœuvrerوالتي حٗجي الدؿُحر والُ٣اصة .2عٚم َظاٞ ،ةن ؤٚلبُت ال٣ٟه ًغي بإن "اإلاىاظمىذ" مهُلر مً ؤنل
ؤهجلىؾا٦ؿىوي مىظ ؾىت .31865
ّ
ل٣ض ؤُٖي إلاهُلر "اإلاىاظمىذ" مٟاَُم ٖضة ،بال ؤجها جدمل هٟـ اإلاٗجى٣ٞ ،ض ؤزظ في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت
ّ
"الخد٨م في الصخيء ؤو ُ٢اصة مكغوٕ"٦ .4ما ُٖ ّغ ٝبإهه ّ
" ًٞؤلاصاعة وهي مجمىٖت مً اإلاٗلىماث التي مً قإجها ؤلاؾهام
مٗجى
ّ
في جىُٓم ماؾؿت ؤو بصاعتها مً الىىاحي اإلاهىُت والٟىُت والا٢خهاصًت" ٦ظلٌٗ ٪جي "الؿُُغة والخد٨م وؤلاصاعة والخٗامل

الُضوي اإلااصي ؤو بعقاصاث ؤلاصاعة ًٖ َغٍ ٤الخىظُه ؤو وي٘ بغامج".5
بلى ظاهب ما ؾبَ ،٤ىا ٥مً ٌٗخبر ؤن مٗجى "اإلاىاظمىذ" ًخجاوػ مٗجى مجمىٖت ج٣ىُاث جىُٓم وحؿُحر اإلااؾؿت،
ٞهى ٌٗجي مجمىٖت مً الُغ ١وألاهٓمت و٦ظا ال٣ضعة ٖلى ُ٢اصة مىٓمت مهما ٧ان حجمهاَ ،بُٗتها وبيُتها ،حؿُحرَا،
جسُُِ ّ
جُىعَا ومغا٢بتها م٘ ألازظ بٗحن الاٖخباع زهاثهها وبِئتها ،ألامغ الظي ؤصي بال٣ٟه اإلاٗانغ بلى اٖخباع
 1جاء نص المادة األولى من القانون رقم  01-89بالمغة الفرنسية بالصيغة اآلتية:
«Le contrat de management est le contrat par lequel un partenaire qui jouit d’une réputation
» )…( bien établie, dénommé gestionnaire
 2أنظر حول الموضوع:
AMIEL (M), BONNET (F) et JACOBS (J), Management de l’administration, De Boeck
Wesmail, Bruxelles, 1993, p. 5.
 3ألكثر تفاصيل ،راجع :أيت منصور كمال ،عقد التسيير آلية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع االقتصادي،
أطروحة دكتوراه في القانون ،فرع قانون األعمال ،كمية الحقوق ،جامعة تيزي وزو ،2009 ،ص.83 .
 4سعيدي مصطفى ،مرجع سابق ،ص.36 .
5

عبد الفتاح مراد ،معجم مراد – القانوني واالقتصادي والتجاري ،الييئة القومية لدار الكتب ،القاىرة (د .س) ،ص.
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 ًٞوٖلم في هٟـ الى٢ذٞ ،هى ّ
"اإلاىاظمىذ" ّ
 ًٞألهه ٌؿدىض ٖلى الخبرة وال٣ضعاث الصخهُت لؤلٞغاص٦ ،ما ؤهه ٖلم ألهه
ّ
ًُب ٤اإلاٗاع ٝالٗلمُت اإلاؿخيخجت مً الىٓغٍاث الٗلمُتًٞ ،1ال ًٖ جىُْ ٠الظ٧اء في اؾخسضام ومماعؾت اليكاَاث
ّ
مؿُغة و ٤ٞمىهجُت ّ
ًمحز اإلاىاظمىذ ّ
مدضصة وَظا ما ّ
ّ
اإلااؾؿاث الخضًشت
 ًٟ٦بصاعة
الا٢خهاصًت لخد ٤ُ٣ؤَضاٝ
الخايٗت للمىاٞؿت الىَىُت والضولُت.2
ؤما باليؿبت إلاهُلر "الدؿُحر" الظي ً٣بله باللٛت الٟغوؿُت ٧لمت »ٞ ،«Gestionةهه ٌؿخٗمل بمٗاوي ّ
مخٗضصة وفي
مُاصًً مسخلٟت 3وبهٟت ٖامت ًُ٣هض "بالدؿُحر" ؤلاصاعة والخىظُه ،ؤي مً ايُل٘ بٗبء الٗمل ،جىلى بصاعة ما ٫ؤو ٦خلت
ؤمىا ٫ؤو اَخم ببٌٗ الً٣اًا٦ .4ما ًم ً٨ال٣ى ٫بإهه ٌٗجي ُ٢ام ألاٞغاص بٗملُت الخسُُِ والخىُٓم وبنضاع ألاوامغ
بإخؿً الىؾاثل اإلام٨ىت وطل ٪مً ؤظل جد ٤ُ٣ؤَضاّ ٝ
مُٗىت .بلى ظاهب َظاً ،م ً٨الىٓغ بلى الدؿُحر ٖلى ؤهه الُغٍ٣ت
ّ
ؤو ألاؾلىب الظي ًخم مً زالله جيؿُ ٤جىظُه اإلاىاعص ؤلاوؿاهُت واإلااصًت لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلاؿُغة اهُال٢ا مً ٖملُاث
ّ
مدضصة جخمشل في الخسُُِ ،الخىُٓم ،ؤلاصاعة والغ٢ابت.5
َ٨ظاٞ ،مًمىن مهُلر "الدؿُحر" »ّ «Gestion
يٌُ ٤كحر  ِ٣ٞبلى جٟاٖل مجمىٖت مً الخ٣ىُاث في ٖملُت
الدؿُحر التي جسً٘ لها اإلااؾؿت ،بِىما "اإلاىاظمىذ" ٌكمل َظا اإلاٟهىم ّ
الًًُٞ ٤ال ًٖ الٟ٨اءاث واإلااَالث والخبراث
في جهمُم وبٖضاص الؿُاؾت الٗامت التي ًجب اجباٖها باإلياٞت بلى الدؿُحر الضازلي وازخُاع ؾُاؾاث الاؾدشماع
والدؿىٍ ٤بهض ٝجد ٤ُ٣ؤلاؾتراجُجُت اإلاؿُغة لِـ ٖ ِ٣ٞلى اإلاضي ال٣غٍب بل البض ؤن ّ
ًخد ٤٣طلٖ ٪لى اإلاضي البُٗض م٘
مغاٖاة الٓغو ٝاملخُُت باإلااؾؿت ٖلى ظمُ٘ ألانٗضة.6
ٖلى َظا ألاؾاؽٞ ،ةن ٧ل مً اإلاهُلخحن "الدؿُحر" و"اإلاىاظمىذ" لِـ متراصٞحن ،ألن مٟهىم ألاو ٫ظؼء مً
مٟهىم الشاوي ،لظلٞ ٪مٟهىم "اإلاىاظمىذ" باإلاٗجى ألاهجلىؾا٦ؿىوي ًاصي بُغٍ٣ت ؤًٞل اإلاٗجى الخام بٗ٣ض الدؿُحر ؤي
الدؿُحر باإلاٗجى الىاؾ٘ (حؿُحر – اؾخٛال ،)٫طل ٪ألن الٗملُت الٗ٣ضًت ج٣ىم ٖلى جىُْ ٠اإلاٗغٞت ّ
الٟىُت والٟ٨اءة والخبرة
لخدَ ٤ُ٣ض ٝؤؾاسخي َى اصماط الكغ٦ت ّ
اإلاؿحرة يمً قب٨ت قغ٦ت الدؿُحر وَى الهض ٝالظي ؤعاص اإلاكغٕ الجؼاثغي
بلىٚه مً ج٣ىحن ٖ٣ض الدؿُحر ؾىت .1989
 -2جلُُم حعشٍف علذ الدعُحروؿلا لللاهىن الجضاثشي:
ٖغ ٝاإلاكغٕ الجؼاثغي ٖ٣ض الدؿُحر بمىظب اإلااصة ألاولى مً ال٣اهىن ع٢م ّ 01-89
ّ
اإلاخمم لل٣اهىن اإلاضوي ،بط ظاء
بالهُٛت آلاجُت٣ٖ" :ض الدؿُحر َى طل ٪الٗ٣ض الظي ًلتزم بمىظبه مخٗامل ًخمُ٘ بكهغة مٗتر ٝبهاٌ ،ؿمى ّ
مؿحرا ،بػاء
1

أنظر في الموضوع:

2

راجع حول ىذا التعريف "لممناجمنت":

AMIEL (M), BONNET (F) et JACOBS (J), op.cit., p.5.

MEZAACHE Ali, « Les aspects théoriques des concepts de ‘GESTION’ et de ‘MANAGEMENT’ des
entreprises», revue IDARA n° 1, Alger 2001, p. 139.
3

راجع حول مفيوم التسيير :أحمد الشرقاوي ،إدارة األعمال ،الوظائف والممارسات الوظيفية ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

 ،2000ص.123 .
4

5
6

جبرار كورنو ،معجم المصطمحات القانونية ،ترجمة :منصور القاضي ،منشورات مجد ،بيروت ،1998 ،ص.101 .
سعيدي مصطفى ،مرجع سابق ،ص.36 .

أيت منصور كمال ،مرجع سابق ،ص.99-98 .
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ماؾؿت ٖمىمُت ا٢خهاصًت ؤو قغ٦ت مسخلُت الا٢خهاص ،بدؿُحر ٧ل ؤمال٦ها ؤو بًٗها ،باؾمها ولخؿابها م٣ابل ؤظغ
ًُٟٞي ٖلحها ٖالماجه خؿب م٣اًِؿه ومٗاًحرٍ ،وٍجٗلها حؿخُٟض مً قب٩اجه الخانت بالتروٍج والبُ٘".
َظا وٖىض صعاؾت مكغوٕ ال٣اهىن ،وعص في مدًغ الجلؿت الٗلىُت الغابٗت والٗكغًٍ للمجلـ الكٗبي الىَجي
اإلاىٗ٣ضة ًىم  1989/01/19ماًلي" :حهض٣ٖ ٝض الدؿُحر بلى بصعاط ؤخ٩ام ظضًضة في ال٣اهىن اإلاضوي جخٗل ٤بىىٕ ظضًض مً
الٗ٣ىص الىاعص ٖلى الخضماث (٦ .1")...ما ظاء في مدًغ الجلؿت الٗلىُت الؿاصؾت والٗكغًٍ اإلاىٗ٣ضة ًىم 1989/01/22
ُ
ّ
جضزل ّ
الؿُض وػٍغ الٗض ٫ماًلي " :ؤٖخ٣ض ؤهه ًم ً٨مً اإلام ً٨اؾخٗماَ ٫ظا الٗ٣ض في ٚحر مجالي الؿُاخت والٟىض٢ت،
في
وَى ما ؤصي بلى اصعاط َظا الىو في ال٣اهىن الضوي بض٢ ٫اهىن آزغ".2
بلى ظاهب الخٗغٍ ٠ؤٖالٍ ،ؾب ٤لل٣ٟه ؤن ّ
٢ضم حٗغٍٟا لٗ٣ض الدؿُحرٗٞ ،لى ؾبُل اإلاُشاّ ٫
ٖغٞه الُ٣ٟه MERLE
 ،Philippeبٗض خهغ مجا ٫جُبُ٣ه في اليكاٍ الٟىضقي ،بإهه الٗ٣ض الظي جبرمه قغ٦ت ٞغوؿُت ومجمىٖت ؤظىبُت
ّ
مخسههت في جىُٓم واؾخٛال ٫الٟىاصٖ ١بر الٗالم بهض ٝاخضار حُٛحراث ،حؿُحر ،مغا٢بت ؤو اؾخٛال ٫اإلااؾؿت
ً
الٟىضُ٢ت (الكغ٦ت) وٍ٩ىن في ّهُت ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة ؤن جهبذ اإلااؾؿت ًٖىا في اإلااؾؿت ألاظىبُت.3
٦ما ّ
ٖغٞه الُ٣ٟه  JEANTIN Michelبإهه طل ٪الٗ٣ض الظي بمىظبه حٗهض قغ٦ت مال٨ت إلاباوي وججهحزاث اإلااؾؿت،
مخسههت في اليكاٍ الظي حٗمل ُٞه اإلااؾؿت والتي جدىػ ٢ض ًا مً اإلاٗغٞت ّ
ّ
الٟىُت.4
الدؿُحر لكغ٦ت
ع
بالٗىصة بلى الخٗغٍ ٠الظي ّ
٢ضمه اإلاكغٕ لٗ٣ض الدؿُحر ًّخطر مًمىن الٗملُت الٗ٣ضًت وقغوٍ ججؿُضَاًٞ ،ال
الخهاثو ّ
اإلامحزة للٗ٣ض والتي هغصَا ُٞما ًلي:

اإلاعحر :اٖخمض اإلاكغٕ في حٗغٍٟه لٗ٣ض الدؿُحر ٖلى ٖباعة "مخٗامل ّ
ّ
ًخمخ٘ بكهغة مٗتر ٝبها"
 ػُاب جدذًذ الصخق
ً
ً
ً
ً
ً
ّ
صون اقتراٍ ؤن ً٩ىن وَىُا ؤو ؤظىبُا ،وجبٗا لظلً ٪م ً٨ؤن ً٩ىن الصخو اإلاؿحر و٣ٞا لل٣اهىن الجؼاثغي شخها
ً
ً
ؤظىبُا ،م٘ الٗلم ؤن ٖ٣ىص الدؿُحر اإلابرمت لدؿُحر ّ
ُ
اإلااؾؿاث الجؼاثغٍت بٗض نضوع
ًدمل الجيؿُت الجؼاثغٍت ؤو شخها
ً
ّ
اإلاؿحر ؤظىبُاً .5م ً٨جٟؿحر َظا الىي٘ بإن الجؼاثغ جٟخ٣ض بلى ُ٢إ زام
٢اهىن ع٢م ٧ 01-89ان ٞحها الُغٝ
مخسهو في الدؿُحر في مسخلُ٢ ٠اٖاث اليكاٍ ،ألامغ الظي ؤصي بلى الاؾخٗاهت بالخبرة ألاظىبُت لدؿُحر ّ
ّ
اإلااؾؿاث
الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت التي ال حٗاوي مً ه٣و الام٩اهُاث اإلااصًت ب٣ضع ما جٟخ٣ض بلى اإلاٗغٞت الٟىُت وز٣اٞت الدؿُحر.
1

الجريدة الرسمية لمداوالت المجمس الشعبي الوطني ،عدد  ،66صادر بتاريخ  23مارس .1989

 2الجريدة الرسمية لمداوالت المجمس الشعبي الوطني ،عدد  ،68صادر بتاريخ  06أفريل .1989

 3أنظر:
MERLE Philippe, « Contrat de management et organisation des pouvoirs dans la société
anonyme », recueil Dalloz, Paris, 1975, p. 246.
 4أنظر:
JEANTIN Michel, « Contrat de gestion d’entreprises », juris- classeur, fascicule 450, Paris,
1989, p.2.
 5راجع أمثمة عن عقود التسيير المبرمة في الجزائر تطبيقاً لقانون رقم  :01-89تواتي نصيرة ،اإلطار التطبيقي لعقود
األعمال ،مداخمة في الممتقى الوطني حول "عقود األعمال ودورىا في تطوير االقتصاد الجزائري" ،كمية الحقوق والعموم

السياسية ،جامعة بجاية ،يومي  16و 17ماي  ،2012ص .ص.385-382 .
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ّ
اإلاعحر بؽهشة معترؾ بها :اقترٍ اإلاكغٕ ؤن ّ
جمخع ّ
ًخمخ٘ ّ
اإلاؿحر بالكهغة في اليكاٍ الظي جباقغٍ اإلااؾؿت ّ
مدل
 لشوسة
ّ
ّ
الدؿُحرًٞ ،ال ًٖ يغوعة ؤن ج٩ىن جل ٪الكهغة مٗتر ٝبها والتي ج٣اؽ ٖلى صعظت ؾمٗت اإلاؿحر في مجا ٫جسههه
واحؿإ املجا ٫الجٛغافي الظي ًيكِ ُٞه.
اإلاؿحر ًٖ امخال٦ه إلاٗغٞت ّ
الخسهو والكهغة لضي ّ
َ٨ظاّ ٌُ ،
ّ
ٞىُت ،بمٗجى خُاػجه لخبرة وٟ٦اءة ومهاعة في مجا٫
ٗبر
مخمح ًزا ًٖ باقي ا ّ
وكاَه ججٗله ّ
إلاؿحرًً (قغ٧اث الدؿُحر) في طاث اليكاٍ ،طل ٪ؤن اإلاكغٕ ٌؿتهض ،ٝمً زال ٫ابغام ٖ٣ض
الدؿُحر ،الابخٗاص ًٖ الدؿُحر الخ٣لُضي واظخمإ الٟ٨اءاث واإلاهاعة التي جًمً للماؾؿت ّ
اإلاؿحرة الٟٗالُت الا٢خهاصًت.1
 عذم خفش كىاع اليؽاه :لم ًدهغ اإلاكغٕ ٖ٣ض الدؿُحر في ُ٢إ وكاٍ ّ
ّ
للماؾؿت ؤن جبرم
مدضص ،بالخالي ًمً٨
ٖ٣ض الدؿُحر مهما ٧ان مجا ٫اليكاٍ الظي حٗمل ُٞه ،ألامغ الظي مً اإلاٟغوى ؤن ًسضم بك٩ل ٦بحر ّ
اإلااؾؿاث
الٗمىمُت الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت التي جباقغ وكاَها في ُ٢اٖاث مسخلٟت ختى ّ
جد ٤٣اإلاغصوصًت والٟٗالُت الا٢خهاصًت
اإلاغاص بلىٚها ًٖ َغٍ ٤اللجىء بلى ٖ٣ىص الدؿُحر.
ً
ّ
ّ
اإلاعحر :اهُال٢ا مً ٖباعة "(ًُٟٞ )...ي ٖلحها ٖالماجه خؿب م٣اًِؿه ومٗاًحرٍ ،وٍجٗلها
اإلااظعت في ؼبىت
 بدماج
حؿخُٟض مً قب٩اجه الخانت بالتروٍج والبُ٘"ًُٟ ،هم ؤن ٖ٣ض الدؿُحر ً٣ىم ٖلى َض ٝؤؾاسخي ًخمشل في بصماط ّ
اإلااؾؿت
الٟىُت التي ّ
اإلااؾؿت حؿخُٟض مً اإلاٗغٞت ّ
ًخمخ٘ بها اإلاُ ّ
اإلاُ ّ
ؿحرة في قب٨ت قغ٦ت الدؿُحر ،طلَ ًٖ ٪غٍ ٤ظٗل ّ
ؿحر في
مجاّ ٫
جسههه ختى جًمً ولىط قب٨خه الخانت بالتروٍج لؿلٗها ؤو زضماتها وبُٗها.2
ً
 اكخفاسعلذ الدعُحرعلى ؼشهت عمىمُت اكخفادًت ؤو ؼشهت مخخلىت الاكخفادًٓ :هغ ظلُا مً حٗغٍ ٠اإلاكغٕ لٗ٣ض
الدؿُحر ؤن الكغ٦ت اإلاُ ّ
ؿحرة جخمشل في قغ٦ت ٖمىمُت ا٢خهاصًت 3ؤو قغ٦ت مسخلُت الا٢خهاص ،4بمٗجى ؤن َغفي ٖ٣ض
ً
و٣ٞا لهظا الخدضًض َما ا ّ
ّ
وماؾؿت ٖمىمُت ا٢خهاصًت ؤو قغ٦ت مسخلُت
إلاؿحر ؤو قغ٦ت الدؿُحر مً ظهت
الدؿُحر
الا٢خهاص مً ظهت ؤزغي.
ً
ٖمال بالخدضًض الظي ويٗه اإلاكغٕ للكغ٦ت ّ
اإلاؿحرةٞ ،ةن الٗ٣ض الظي ؾخبرمه قغ٦ت زانت زايٗت لل٣اهىن
الجؼاثغي لدؿُحرَا مً ٢بل مخٗامل طاث قهغة مٗتر ٝبها ال ٌُٗض مً ٢بُل ٖ٣ض الدؿُحر و٣ٞا للمٟهىم الظي ظاء به اإلاكغٕ
ّ
بالىو ٖلى "الكغ٦ت ّ
مدل
الجؼاثغي ،لظلٞ ٪مً الًغوعي اٖاصة الىٓغ في مٗجى ٖ٣ض الدؿُحر ًٖ َغٍ ٤الا٦خٟاء
الدؿُحر" صون جدضًض َبُٗتها الخانت ؤو الٗامت ؤو املخخلُت.
1

أيت منصور كمال ،الطبيعة القانونية لعقد المناجمنت في القانون الجزائري ،مداخمة في الممتقى الوطني حول "عقود

األعمال ودورىا في تطوير االقتصاد الجزائري" ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة بجاية ،يومي  16و 17ماي
 ،2012ص.45 .

 2أيت منصور كمال ،عقد التسيير آلية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع االقتصادي ،مرجع سابق ،ص.76 .
3

راجع أمر رقم  04-01مؤرخ في  20أوت  ،2001يتعمق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرىا

4

راجع قانون رقم  13-82مؤرخ في  28أوت  ،1982يتعمق تأسيس الشركات المختمطة االقتصاد وسيرىا ،ج.ر.ج.ج،.

متمم بموجب أمر رقم  01-08مؤرخ في  28فيفري
وخوصصتيا ،ج.ر.ج.ج عدد  ،47صادر في  22أوت ّ ،2001
 2008ج.ر.ج.ج عدد  ،11صادر في  2مارس .2008
ومتمم بموجب قانون رقم  ،13-86مؤرخ في  19أوت  ،1986ج.ر.ج.ج،.
عدد  ،35صادر في  31أوت ّ ،1982
معدل ّ
عدد  ،35صادر في  27أوت ( 1986ممغى).
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ً
زاهُا -جىُُف علذ الدعُحر:
الٓاَغ ؤهه جىُبٖ ٤لى ٖ٣ض الدؿُحر بٌٗ الخهاثو ا ّ
إلامحزة لبٌٗ الٗ٣ىص الخ٣لُضًت الىاعصة ٖلى الٗمل ،ألامغ
الظي ًجٗل الخضوص بِىه وبحن َظٍ الٗ٣ىص نٗبت الخدضًض .مً ؤظل َظاْ ،هغث مداوالث ٦شحرة مً ؤظل ج٣ٖ ٠ُُ٨ض
الدؿُحر بإهه ٖ٣ض م٣اولت هٓغا ألوظه الكبه الٗضًضة التي ٌكتر٧ان ٞحها ،في خحن ْهغث مداولت ؤزغي جُٟض بإن ٖ٣ض
ّ
للمؿحر والىُ٦ل ٖلى ّ
ّ
خض ؾىاءٞ ،هل ًُم ً٨خ٣ُ٣ت
الدؿُحر ما َى بال ٖ٣ض و٧الت ججاعٍت بالىٓغ بلى الؿلُاث اإلامىىخت
ج٣ٖ ٠ُُ٨ض الدؿُحر يمً ؤخض َظٍ الٗ٣ىص ال٨الؾُُ٨ت؟ ؤم ؤن َظا الٗ٣ض مؿخ٣ل ٖجها؟
 -1علذ الدعُحروعلذ اإلالاولت:

هٓم اإلاكغٕ ؤخ٩ام ٖ٣ض اإلا٣اولت في ال٣اهىن اإلاضوي 1وٖغٞه في اإلااصة  549مىه بالهُٛت آلاجُت" :اإلا٣اولت ٖ٣ض ًخٗهض
بم٣خًاٍ ؤخض اإلاخٗا٢ضًً ؤن ًهى٘ قِئا ؤو ؤن ًاصي ٖمال م٣ابل ؤظغ ًخٗهض به اإلاخٗا٢ض آلازغ".
اهُال٢ا مً َظاٞ ،ةن ٖ٣ض اإلا٣اولت َى اجٟا ١بحن اإلا٣او ٫وعب الٗمل ٖلى ؤن ً٣ىم ألاو ٫بٗمل ّ
مٗحن لهالر الشاوي
ً
م٣ابل ؤظغ ًضٗٞه عب الٗمل للم٣او ،٫بالخالي ًغص ٖ٣ض اإلا٣اولت ٖلى ّ
مدل لم ً ً٨مىظىصا ؤزىاء الخٗا٢ض ،بهما ٌٗمل
اإلا٣اوٖ ٫لى بًجاصٍ في اإلاؿخ٣بل.2
ً
٢ض ًشحر مٟهىم ٖ٣ض اإلا٣اولت باإلاٗجى الؿاب ٤زلُا م٘ مٟهىم ٖ٣ض الٗمل ألن الٗ٣ضًً ًغصان ٖلى ؤصاء ٖمل لهالر
شخو آزغ م٣ابل ؤظغ ،ل٨جهما ًسخلٟان في الٗال٢ت التي جغبِ ؤَغا ٝالٗ٣ضٟٞ .ي ٖ٣ض الٗمل هجض ٖال٢ت الخبُٗت بحن
ً
الٗامل وعب الٗمل ،بط بمىظب الٗ٣ض ًسً٘ الٗامل إلصاعة عب الٗمل وبقغاٞه وجىظحهه وال ٌٗمل مؿخ٣ال ٖىه ،بل ًخل٣ى
مىه حٗلُماث وؤوامغ ٖلُه جىُٟظَا .ؤما في ٖ٣ض اإلا٣اولتٞ ،ال هجض ٖال٢ت الخًىٕ والخبُٗت لغب الٗمل ،خُض ؤن اإلا٣او٫
ً
ً٣ىم بٗمله مؿخ٣ال ًٖ اإلاخٗا٢ض مٗه وال ًسً٘ إلقغا ٝؤو جىظُه مىه.3
ًخمشل الٗىهغ اإلاكتر ٥بحن ٖ٣ض اإلا٣اولت وٖ٣ض الدؿُحر في الاؾخ٣اللُت في ؤصاء ألاٖما ،٫بط ٧ل مً ا ّ
إلاؿحر واإلا٣او٫
ًماعؽ ٖمله بهٟت مؿخ٣لت ًٖ الكغ٦ت ّ
اإلاؿحرة 4وعب الٗملًٞ ،ال ًٖ ؤن مىيىٕ ٦ال الٗ٣ضًً َى الُ٣ام بٗمل ٞهي
اإلاؿحر واإلا٣او ٫بهظا الٗمل لخؿاب الٛحر م٣ابل ؤظغ ّ
مً الٗ٣ىص الىاعصة ٖلى الٗمل وٍ٣ىم ّ
مٗحن .عٚم طلٞ ،٪ةن ؤوظه
الازخال ٝبحن الٗ٣ضًً ٦شحرة.
1

وذلك ضمن العقود الواردة عمى العمل في الفصل األول من الباب التاسع من الكتاب الثاني الخاص بااللتزامات والعقود

معدل
في المواد من  549إلى  570من األمر رقم  ،58-75مؤرخ في  26سبتمبر  ،1975يتضمن القانون المدنيّ ،

ومتمم ،ج.ر.ج.ج ،.عدد  ،78صادر بتاريخ  30سبتمبر .1975
ّ
 2شنب دمحم لبيب ،شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقو والقضاء ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،2004 ،ص.26 .
3

عبد الرزاق أحمد السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،العقود الواردة عمى العمل ،الجزء السابع ،منشأة المعارف،

اإلسكندرية ،2004 ،ص.11 .

اء تصرفات القيادة ،التنسيق ،تنظيم المصالح وحتى مسك المحاسبة .ويتمتّع
 4يتمتع
ّ
المسير بسمطة تسيير كاممة سو ً
المؤسسة المالكة
المسير بيذه االستقاللية عمى أساس مينية عالية ومعرفة وشيرة في تسيير الوحدة االقتصادية المعيودة من
ّ
ّ

المؤسسة المالكة في قانون رقم .01-89
تدخل في أعمال التسيير .راجع التزامات
أي ّ
التي يحضر عمييا ّ
ّ
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ماؾؿت ؤو قغ٦ت ٢اثمت ًٖ َغٍُ٢ ٤ام ّ
ًىهب ٖلى حؿُحر ّ
ّ
اإلاؿحر
بالىٓغ بلى مًمىن الٗ٣ضٞ ،ةن ٖ٣ض الدؿُحر
ً
ب٩اٞت ألاٖما ٫التي مً قإجها جُىٍغ ّ
ّ
اإلااؾؿتً ،
ُٞىهب ٖلى
ؾىاء ٧اهذ ؤٖماال ماصًت ؤو ؤٖما٢ ٫اهىهُت .1ؤما ٖ٣ض اإلا٣اولت
اهجاػ مكغوٕ ،خُض ً٣ىم اإلا٣او ٫بإٖما ٫ماصًتٞ ،2دتى ألاٖما ٫التي ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ ال٨ٟغي ؤو الٗ٣ليٞ ،هي ؤٖما٫
ماصًت ولِـ ؤٖما٢ ٫اهىهُت.3
ؤما مً خُض الخمشُلٞ ،بمىظب ٖ٣ض الدؿُحر جدىاػ ٫الضولت ًٖ حؿُحر ّ
اإلااؾؿت م٘ الاخخٟاّ باإلالُ٨ت وبمىظب
طل٣ً ٪ىم ّ
اإلاؿحر باؾخٛالّ ٫
اإلااؾؿت باؾمها ولخؿابها وَى ما ظاء في ّ
هو اإلااصة ألاولى مً ٢اهىن ع٢م  ،01-89بالىدُجت
بطا ٧اهذ ألاٖما ٫اإلااصًت ؤو ال٣اهىهُت التي ًاصحها ّ
اإلااؾؿتٞ ،ةن آزاعَا جىهغ ٝبلى َظٍ ّ
اإلاؿحر باؾم ّ
اإلااؾؿت ،ألامغ الظي
ًجٗل ٖ٣ض الدؿُحر ٖ٣ض جمشُلي .4ؤما في ٖ٣ض اإلا٣اولت٣ُٞ ،ىم اإلا٣او ٫بإٖما ٫ماصًت لخؿاب الٛحر وَى ًاصي جل ٪ألاٖما٫
باؾمه ولِـ باؾم عب الٗمل ،وبالىدُجت جىهغ ٝآزاع َظٍ ألاٖما ٫بلُه.
اإلاضة ّ
ؤما باليؿبت لجهاًت ٧ل ٖ٣ضٞ ،ىجض ٖ٣ض الدؿُحر ًيخهي باهتهاء ّ
املخضصة اإلاخٖ ٤ٟلحها ،5بِىما ًيخهي ٖ٣ض اإلا٣اولت
بةجمام ألاقٛا ٫اإلاخٖ ٤ٟلحها في الٗ٣ض.6
 -2علذ الدعُحروعلذ الىوالت:
هٓم اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖ٣ض الى٧الت في ال٣اهىن اإلاضويّ 7
وٖغٞه بمىظب اإلااصة  571مىه ٦ما ًلي" :الى٧الت ؤو ؤلاهابت
َى ٖ٣ض بم٣خًاٍ ًٟىى شخو شخها آزغ للُ٣ام بٗمل شخيء لخؿاب اإلاى٧ل وباؾمه" .بهظا اإلاٗجى ،جىُىي الى٧الت

8

ٖلى مىذ اإلاى٧ل للىُ٦ل ؾلُت للُ٣ام بكاوهه بؿبب ٖضم ازخهام اإلاى٧ل ؤو ٖضم جىٞغٍ للى٢ذ ٢هض الُ٣ام بها ،وٍاصي
ُ
الىُ٦ل ألاٖماّ ٫
مدل الى٧الت باؾم ولخؿاب اإلاى٧ل .وجخمشل ؤٖما ٫الى٧الت في الخهغٞاث ال٣اهىهُت 9التي حؿىض للىُ٦ل
ً
الُ٣ام بها ،مبضثُا ،صون ٖىى.10
 1أيت منصور كمال ،عقد التسيير آلية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع االقتصادي ،مرجع سابق ،ص.76 .
2
3
4

راجع بشيء من التفصيل :عبد الرزاق أحمد السنيوري ،مرجع سابق ،ص.14 .
أنظر :سعيدي مصطفى ،مرجع سابق ،ص.185 .
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ص 50 .وMERLE Philippe, op. cit., p. 246..51
5
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7

وذلك في الفصل الثامن من الباب التاسع من الكتاب الثاني ضمن المواد من  571إلى  589من القانون المدني
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بطا ٖلمىا ؤن ٖ٣ض الدؿُحر َى ؤخض ؤهىإ ٖ٣ىص ألاٖماٞ ،٫ةن جمُحزٍ ًٖ الى٧الت َى في الخ٣ُ٣ت بقاعة بلى الى٧الت
الخجاعٍت والتي ًُ ّ
ّ
ًسو الى٧الت ،خُض هًمها اإلاكغٕ في ماصة
ُب ٤بكإجها ال٣ىاٖض الٗامت الىاعصة في ال٣اهىن اإلاضوي ُٞما
وخُضة في ال٣اهىن الخجاعي ،بط ٖغٞها بإن "ٌٗخبر ٖ٣ض الى٧الت الخجاعٍت اجٟاُ٢ت ًلتزم بىاؾُتها شخو ٖاصة بةبغام البُىٕ

ؤو الكغاءاث وبىظه ٖام ظمُ٘ الٗملُاث الخجاعٍت باؾم ولخؿاب جاظغ ،والُ٣ام ٖىض الا٢خًاء بٗملُاث ججاعٍت لخؿابه
الخام ول ً٨صون ـً ً٩ىن مغجبُا بٗ٣ض بظاعة الخضماث".1
ًخ٣ٖ ٤ٟض الدؿُحر م٘ ٖ٣ض الى٧الت الخجاعٍت في ؤن ٦الَما مً الٗ٣ىص الىاعصة ٖلى الٗمل٦ ،ما ؤن ٧ل مً ّ
اإلاؿحر
ومخسهو في مجاّ ٫
ّ
مٗحن و ً٣ىم باألٖما ٫اإلاُؿىضة بلُه باؾم ولخؿاب الٛحر 2وَى ما ّ
والىُ٦ل مدترٝ
هو ٖلُه اإلاكغٕ
في اإلااصة  34مً ال٣اهىن الخجاعي واإلااصة ألاولى مً ٢اهىن ع٢م .01-89
في م٣ابل َظاً ،سخل٣ٖ ٠ض الدؿُحر ًٖ ٖ٣ض الى٧الت الخجاعٍت في ه٣اٍ ٖضًضة ،ججٗل مً الخهغٞحن مىٟهلحن وال
ُ
ً٨مً بالخالي ايٟائهما هٟـ الخ ٠ُُ٨ال٣اهىوي ،وٍٓهغ طل ٪مً زال ٫مضي الاؾخ٣اللُت في ؤصاء ألاٖما ٫اإلاؿىضة ل٩ل مً
اإلاُ ّ
ؿحر والىُ٦ل ،بلى ظاهب ازخالَ ٝبُٗت ألاٖما ٫التي ًاصحها ٧ل مجهما.
ً
بالىٓغ بلى ٖىهغ الاؾخ٣اللُت في ؤصاء الٗمل ،هجض ّ
مؿخ٣ال ًٖ ّ
اإلااؾؿت اإلاال٨ت في الُ٣ام بإٖما٫
اإلاؿحر في ٖ٣ض الدؿُحر
الدؿُحر ،خُض جدىاػَ ٫ظٍ ألازحرة ًٖ ٧ل ؤو ظؼء مً ؤمال٦ها لهالر ّ
اإلاؿحر بهض ٝحؿُحرَا واؾخٛاللها ،ألامغ الظي ًلتزم
بمىظبه ّ
جُىع الىخضة ّ
اإلاؿحر باجساط ٧اٞت ألاٖما ٫التي مً قإجها ؤن ّ
اإلاؿحرة بخدؿحن مغصوصًتها الا٢خهاصًت وصمجها في
ّ
ّ
ٌؿخ٣ل بها ّ
جخضزل ّ
ّ
اإلاؿحر ألن طلٌُ ٪ك٩ل ظىَغ
اإلااؾؿت اإلاال٨ت في ؤٖما ٫الدؿُحر التي
قب٨ت قغ٦ت الدؿُحرَ .3ظا ،وال
اإلاؿحر الىؾاثل الالػمت ألصاء مهمخه والخٟاّ ٖلى اإلال ٪اإلاُ ّ
جهغّ ٝ
ٖ٣ض الدؿُحر ٖضا ما حٗل ٤بىي٘ جدذ ّ
ؿحر.4
ؤما بالغظىٕ بلى ؤخ٩ام الى٧التٞ ،الىُ٦ل ًلتزم بدىُٟظ ؤٖماله في خضوص الى٧الت و ٤ٞحٗلُماث اإلاى٧ل ،وبما ؤهىا في
بَاع الى٧الت الخجاعٍتّ ،
ًخٗحن الغظىٕ بلى ما جًمىخه ال٣ىاٖض الٗامت في اإلاؿإلت .ل٣ض ّ
هو اإلاكغٕ في اإلااصة  575مً ال٣اهىن
اإلاضوي ٖلى ؤن "الىُ٦ل ملؼم بدىُٟظ الى٧الت صون ؤن ًخجاوػ الخضوص اإلاغؾىمت (٦ ،")...ما ؤن َىا ٥بقاعة بلى الخٗلُماث في
ه ّ
و اإلااصة  73مً ال٣اهىن اإلاضوي التي جىو "ٚحر ؤهه بطا ٧ان الىاثب وُ٦ال وٍخهغ ٝو٣ٞا لخٗلُماث مُٗىت ناصعة ًٖ
مى٧له (٨َ .")...ظا ٖلى الىُ٦ل جىُٟظ الى٧الت اؾدىاصا بلى الخٗلُماث الهاصعة مً َغ ٝاإلاى٧ل وبطا زالٟها صون ؾبب
ّ
ظضيّ ،
ّ
الخهغ ٝالظي ؤظغاٍ الىُ٦ل .لم ًخًمً ال٣اهىن الجؼاثغي َظا الخ٨م نغاختٖ ،لى ٖ٨ـ
ًد ٤للمى٧ل عٌٞ
ّ
ال٣اهىن اإلاهغي ،5بال ؤهه ٌؿخٟاص يمىُا مً الىهىم الىاعصة في ال٣ىاٖض الٗامت الؿاب ٤ط٦غَا.
ؤما باليؿبت لُبُٗت ألاٖما ٫التي ً٣ىم بها ٧ل مً ّ
اإلاؿحر والىُ٦لٞ ،ةن الازخال ٝواضر ،خُض ؤن ألاٖما ٫التي
ّ
اإلاؿحر ّ
ًخُلب مً ّ
ً٣ىم بها ّ
جخدضص و ٤ٞالٗ٣ض وَبُٗت ألامىاّ ٫
اإلاؿحر اجساط ٧اٞت ألاٖما ٫التي
مدل الدؿُحر وؤن حؿُحرَا
اإلااؾؿت ّ
مً قإجها الغ ٘ٞمً ٢ضعاث ّ
اإلاؿحرة ،ألامغ الظي ًخُلب الُ٣ام بإٖما ٫ماصًت و٢اهىهُت .ؤما الٗمل الظي ًاصًه
1
ومتمم ،ج.ر.ج.ح،.
المادة  34من األمر رقم  59-75مؤرخ في  26سبتمبر  ،1975يتضمن القانون التجاريّ ،
معدل ّ
عدد  ،101صادر بتاريخ  19ديسمبر .1975
2
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الىُ٦ل جىُٟظا لٗ٣ض الى٧التٞ ،هى ٖمل ٢اهىوي بمٗجى ؤن ّ
مدل الى٧الت َى ّ
جهغ٢ ٝاهىوي ً٣ىم به الىُ٦ل إلاهلخت مى٧له
ً ً
ً
للخهغّ ٝ
ّ
مدل الى٧الت .1
ولِـ ٖمال ماصًا بالغٚم مً يغوعة اجساط ،في بٌٗ ألاخىا ،٫بٌٗ ؤلاظغاءاث اإلااصًت جىُٟظا
ُ
بىاء ٖلى ما ّ
ج٣ضمّ ،
ً
ًدبحن ؤهه مً ٚحر اإلام ً٨ج٣ٖ ٠ُُ٨ض الدؿُحر واصعاظه يمً َاثٟت الٗ٣ىص الخ٣لُضًت اإلاؿماة
ً ّ
حٗل ٤ألامغ بٗ٣ض اإلا٣اولت ؤو ٖ٣ض الى٧الت ،طل ٪ؤن ّ
مدل
اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن اإلاضوي ؤو ال٣اهىن الخجاعي ،ؾىاء
ّ
ٌؿخ٣ل بسهاثو طاجُت الهجضَا في الٗ٣ىص ألازغي.
الٗملُت الٗ٣ضًت في بَاع ٖ٣ض الدؿُحر ججٗل َظا ألازحر
ٖلى َظا ألاؾاؽّ ،
ٌٗض ٖ٣ض الدؿُحر مً ٖ٣ىص ألاٖماٞ ٫غيخه ْغو ٝا٢خهاصًت حؿخضعي الٟهل بحن اإلالُ٨ت
اإلاؿحرة .بلى ظاهب َظاُ٣ٞ ،ام ّ
للماؾؿاث ّ
ّ
اإلاؿحر بمسخل ٠ؤٖما ٫الدؿُحر،
واإلاىاظمىذ بُٛت جد ٤ُ٣الٟٗالُت الا٢خهاصًت
ّ
جىُٟظا اللتزاماجه الٗ٣ضًت ،بهما ً٣ىم بها بهٟت مؿخ٣لت ًٖ اإلاال ،٪خُض ؤن جىُْ ٠اإلاؿحر إلاٗغٞخه الٟىُت وزبراجه
ّ ّ
اإلااؾؿت ّ
وٟ٦اءاجه والٗمل ٖلى اصماط ّ
ًخد ٤٣بال بطا ٧ان ال٣اثم
اإلاؿحرة يمً قب٨خه الخانت بالتروٍج والبُ٘ ال ًم ً٨ؤن
بالدؿُحر ّ
ًخمخ٘ باالؾخ٣اللُت في ؤصاء ؤٖماله .مً ؤظل َظا ه٣ى ٫ؤن ٖ٣ض الدؿُحر ًىٟغص بإخ٩ام زانت جد ٤٣له طاجِخه
والتي جخىا ٤ٞوالبِئت التي وكإ ٞحها.
خاجمت:
ّ
هخىنل في زخام َظٍ اإلاضازلت ؤن حؿمُت اإلاكغٕ لٗ٣ض الدؿُحر حؿمُت ٚحر صالت ٖلى اإلاٗجى الظي جدمله ال٩لمت طاث
ً
ألانل ألاهجلىؾا٦ؿىوي "ماهجمىذ" » ،«Managementلظل ٪ال ماو٘ مً اٖخماص حؿمُت ٖ٣ض اإلااهجمىذ خٟاْا ٖلى
اإلاضلى ٫الصخُذ للٗملُت الٗ٣ضًت٦ ،ما ؤن اٖخماص َظٍ الدؿمُت ًخىا ٤ٞالدؿمُت التي ؤزظ بها اإلاكغٕ باللٛت الٟغوؿُت.
اإلاؿحر مخٗامل ّ
ًدبحن ؤن ّ
ؤما باليؿبت ألَغا٣ٖ ٝض الدؿُحرٞ ،مً زال٢ ٫اهىن ع٢م ّ 01-89
ًخمخ٘ بكهغة مٗتر ٝبها وَى
ّ
ما ًىاؾب وؤَضا ٝالىخضة الا٢خهاصًت التي جبدض ًٖ الٟٗالُت واإلاغصوصًت
والخُىع مً زال ٫خؿً الدؿُحر ولِـ
ُ
ّ
اإلاؿحر في مؿدشمغ ؤظىبي ،عٚم طل٣ٗٞ ،٪ىص الدؿُحر في الجؼاثغ ؤبغمذ م٘
الخمىٍلٞ ،لم ًدهغ اإلاكغٕ الصخو
ّ
مخٗاملحن ؤظاهب صون ٚحرَم ،ألامغ الظي ًُ ّ
ٟؿغ بٗضم وظىص ُ٢إ زام في الجؼاثغ ًخمخ٘ بكب٨ت جغوٍج وقهغة ُمٗتر ٝبها
في مجاّ ٫
جسهههَ ،ظا مً ظهت.
مدل الدؿُحر في ا ّ
مً ظهت ؤزغيٌُٗ ،اب ٖلى حٗغٍ ٠اإلاكغٕ لٗ٣ض الدؿُحر خهغٍ للكغ٦ت ّ
إلااؾؿت الٗمىمُت
الا٢خهاصًت والكغ٦ت املخخلُت الا٢خهاص ،الصخيء الظي ٌُؿدبٗض مً زالله الكغ٧اث ألازغي في الُ٣إ الخام٩ٞ ،ان مً
ألاظضع جم٨حن َظٍ الكغ٧اث مً الاؾخٟاصة مً َظٍ الخ٣ىُت الخٗا٢ضًت في مجا ٫ألاٖما ٫ختى حؿخُٟض هي ألازغي مً
الخبراث واإلاٗغٞت الٟىُت في مجا ٫ج٣ىُاث الدؿُحر ،زضمت إلاهالخها وعٗٞا إلاؿخىي الا٢خهاص الىَجي.
ّ
ًسو ج٣ٖ ٠ُُ٨ض الدؿُحر يمً َاثٟت الٗ٣ىص اإلاٗغوٞت ٣ٗ٦ض اإلا٣اولت ؤو ٖ٣ض الى٧الت٣ٞ ،ض ٞكلذ ٧ل
ؤما ما
ً
ّ
ّ
املخاوالث التي ُ٢لذ في َظا الهضص ،هٓغا للُبُٗت ال٣اهىهُت الخانت التي ًخمخ٘ بها ٖ٣ض الدؿُحر والتي خ٣٣ذ له طاجِخه
ً
اهُال٢ا مً الخهىنُت التي ّ
جخمحز بها ؤٖما ٫الدؿُحر طاتها ،خُض ًٟغى ّ
مدل الخٗا٢ض الخمُحز بحن اإلالُ٨ت وؤٖما٫
الدؿُحر وؤن َظٍ ألازحرة جىُىي ٖلى الاؾخ٣اللُت في ؤصائها ٗ٦ىهغ ظىَغي في الٗ٣ض ،ألامغ الظي ًجٗل ٖ٣ض الدؿُحر
ّ
مخمحز ًٖ الٗ٣ىص ّ
مدل اإلا٣اعهت.

1
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علذ الـشاوؽحزبحن الخشٍت الخعاكذًت و الخىٍُم الدؽشَعي
كاهىن ماهشون لـ ـ  06ؤوث  2015همىرحا -.د .بلعضام مبرون  ،ؤظخار مدالش
ولُت الخلىق و العلىم العُاظُت حامعت دمحم إلاحن دباػحن ظىُف .2
ملذمت:
ٞغيذ الخُىعاث التي ٌٗغٞها مجا ٫ألاٖما ٫و ما ناخبها مً اهدكاع ْاَغة جغ٦حز )(La concentrationاإلااؾؿاث ،
ْهىع ج٣ىُاث و ٖ٣ىص خضًشت و مً بُجها ًدخل ٖ٣ض الٟغاوكحز م٩اهت ظض مغمى٢ت  ،وٍغج٨ؼ هٓام الٟغاوكحز ٖلى وظىص
وكاٍ ا٢خهاصي هاجر ؤو ما ًُلٖ ٤لُه بال٨ٟغة اإلامىىخت  ، concept franchiséؾىاء في مجا ٫ؤلاهخاط ؤو الخضماث و
ًغٚب ناخبها (اإلااهذ  ) franchiseurفي الخىؾ٘ و الاهدكاع صون ؤن ٌؿدشمغ ؤمىاله الخانتُٞ ،م ً٨مؿدشمغ آزغ (اإلاخل٣ي
 ، )franchiséمً اؾخٛال٨ٞ ٫غجه و ٖالمخه الخجاعٍت ؤو ما ًُلٖ ٤لُه باؾخيؿار الىجاح .
و ٢ض ٖغ ٝهٓام الٟغاوكحز هجاخا مى ُ٘٣الىٓحر في مهض وكإجه  ،الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت في جهاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ،
و مجها لخىدكغ في باقي ؤهداء الٗالم  ،لخٗغ ٝجُىعا ٦بحرا في ٞغوؿا في بضاًت الؿبُٗىاث  ،وب٩ل خغٍت صون ؤن حٗغ ٝؤي
جىُٓم ٢اهىوي ٞ ،اٖخبرث ٖ٣ضا ٚحر مؿمى  ،لخِٗل َظٍ الخ٣ىُت ٖهغَا الظَبي في الشماهِىاث مً ال٣غن اإلااضخي  ،بال ؤجها
ٖغٞذ جغاظٗا عَُبا م٘ بضاًت الدؿُٗىاث ومً ؤؾباب طل ٪صزى ٫ماهدحن ٚحر ظضًحن و الظًً ٧اهىا ًبرمىن ٖ٣ىص ٞغاوكحز
صون ؤن ج٩ىن لهم مٗغٞت ٞىُت خُ٣ُ٣ت .و ٢ض صَ ٘ٞظا الىي٘ بلى بٖاصة الىٓغ في جىُٓم الٟغاوكحز و جغقُضٍ ،وجضزل
اإلاكغٕ الٟغوسخي إلاىاظهت َظا الىي٘ ،وجىُ٣ت َظا اليكاٍ ٞ ،إنضع ال٣اهىن ع٢م  ، 1008/89اإلااعر في  31صٌؿمبر
 ،1989اإلاؿمى ٢اهىن  Doubinالظي ؤؾـ لاللتزام باإلٖالم ٢بل الخٗا٢ض ،و بظل ٪اؾخٗاص َظا اليكاٍ ٖاُٞخه م٘ بضاًت
ألالُٟت الخالُت  ،مىلضا ع٢م ؤٖما٣ً ٫اعب  41ملُاع ؤوعو .1و بظل ٪ؤنبدذ ٞغوؿا جدخل اإلاى ٘٢الخامـ ٖاإلاُا و اإلاغجبت
ألاولى ؤوعوبُا مً خُض ع٢م ألاٖما ٫الىاجج ًٖ الٟغاوكحز.
ما ًمحز الىجاح الظي ٖغٞه ٖ٣ض الٟغاوكحز في الخُبُ ٤الٟغوسخي اهه جم بُٗضا ًٖ جىُٓم حكغَعي لهظا الٗ٣ض زانت في
مغاخله ألاولى ٓٞ ،هغ َظا الٗ٣ض و جُىع في ْل خغٍت حٗا٢ضًت مىُٗ٣ت الىٓحر  ،بدُض جٟ٨لذ ج٣ىُت الٗ٣ىص الىمىطظُت
بهظا الضوع  ،بال ؤن َظا لم ًمى٘ مً ْهىع مداوالث مً خحن آلزغ ألظل جىُٓم َظا الٗ٣ض ول ً٨اٚلبها باءث بالٟكل  ،بلى
ٚاًت نضوع ال٣اهىن مً اظل الىمى و اليكاٍ و مؿاواة الخٓىّ الا٢خهاصًت (اإلاؿمى ٢اهىن ما٦غون ) loi Macron
بخاعٍش  06ؤوث  ، 2015و الظي هٓم الٗال٢اث الٗ٣ضًت بحن قب٩اث الخىػَ٘ و ججاع الخجؼثت اإلاىًمحن لهظٍ الكب٩اث
بةياٞخه لل٨خاب الشالض مً ال٣اهىن الخجاعي الٟغوسخي ٖىىان "قب٩اث الخىػَ٘ الخجاعٍت " ،خؿب ماصجه  31و التي
ؤصمجذ في اإلاىاص  L341-2 L 341-1مً ال٣اهىن الخجاعي  .و صزلذ َظٍ الىهىم خحز الىٟاط في اظل ؾىت بٗض وكغ
ال٣اهىن ؤي في جاعٍش  07ؤوث .2016
٢بل جىاو ٫مدخىي َظا الخضزل الدكغَعي  ،ؾدخُغ ١في اإلابدض ألاو ٫بلى مٟهىم ٖ٣ض الٟغاوكحز و في اإلابدض الشاوي
ملخخىاٍ الاجٟاقي ٦ما ناٚه الخُبُ ٤الٟغوسخي  ،زم هدىاو ٫في اإلابدض الشالض الخضزل الدكغَعي بمىظب ٢اهىن ما٦غون
لخىُٓم ٖ٣ض الٟغاوكحز.

- FFF. Toute la franchise, 2005, les textes, les cluffres, les réseaux, p 54
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1

اإلابدث ألاوٌ  :مـهىم علذ الـشاوؽحز.
ً٣خطخي جدضًض مٟهىم ٖ٣ض الٟغاوكحز الخُغ ١لخٗغٍٟه و نىعٍ في اإلاُلب ألاو ٫و زهاثهه و ٖىانغٍ في اإلاُلب
الشاوي .
اإلاىلب ألاوٌ  :الخعشٍف بعلذ الـشاوؽحزوـىسه
هخُغ ١في الٟغٕ ألاو ٫ملخخل ٠الخٗغٍٟاث ال٣ٟهُت و الً٣اثُت و الدكغَُٗت زم بلى نىعٍ في الٟغٕ الشاوي.
الـشع ألاوٌ  :الخعشٍف بعلذ الـشاوؽحز
ٖغٞذ الجمُٗت الضولُت للٟغاوكحز ٣ٖ ،ض الٟغاوكحز بإهه "ٖال٢ت ٖ٣ضًت بحن اإلااهذ  Franchiseurو اإلاخل٣ي ،خُض
ٌٗغى ألاو ٫وٍلتزم بدماًت مهلخت مؿخترة في مىاظهت ججاعة الشاوي في ٖضة مجاالث مشل اإلاٗغٞت الٟىُت و الخ٩ىًٍ ،وٍ٣ىم
اإلاخل٣ي بمماعؾت وكاَاجه مؿخٗمال ٖالمت ججاعٍت ٨ٞ ،غة  ،Conceptؤو ؤؾالُب ججاعٍت مسخاعة ومغا٢بت مً َغ ٝاإلااهذ
وبمىظبها ٌؿدشمغ اإلاخل٣ي عؤؽ اإلاا ٫ظىَغي في ججاعجه وبمهاصعٍ الخانت"َ .ظا الخٗغٍ ٠اٖخمض ٖلى ون ٠ق٨لي
للٗملُت ،وظاء ظض واؾ٘ ،خُض ؤهه لم ٌُٗي جدلُال ٢اهىهُا للٗملُت  ،وَى ما خاولذ مضوهت الؿلى ٥ألاوعبُت للٟغاوكحز
جد٣ُ٣ه مً حٗغٍٟها للٗملُت بإجها"هٓام جخجحر  ،Commercialisationللمىخجاث و/ؤو الخضماث و/ؤو الخ٨ىىلىظُاً ،غ٦ؼ
ٖلى الخٗاون الًُ ٤واإلاخمحز بحن ماؾؿاث مخمحزة ومؿخ٣لت ٢اهىهُا ومالُا وَم اإلااهذ و اإلاخل٣ىن  ،بمىظبها ًلتزم ألاو ٫بان
ًمىذ للشاهُحن خ ٤اؾخٛال ٫ماؾؿت ،وٍٟغى ٖلحهم الالتزام باؾخٗمالها َب٣ا ل٨ٟغجه َ،ظا الخ ٤اإلامىىح ٌؿمذ للمخل٣ي
وٍلؼمه في م٣ابل مؿاَمت مالُت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة في اؾخٗما ،٫بُغٍ٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة قٗاع و/ؤو ٖالمت
اإلاىخىظاث و/ؤو الخضماث ،اإلاٗغٞت الٟىُت وبُ٣ت خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت مضٖىمت باإلاؿاٖضة اإلاؿخمغة في الٗملُت الخجاعٍت
و/ؤو الخ٣ىُت في بَاع و إلاضة ٖ٣ض الٟغاوكحز اإلا٨خىب واإلابرم بحن ألاَغا ٝألظل َظا الهض. "ٝ
وٖغ ٝألاؾخاط ٣ٖ ،Dominique Bashetض الٟغاوكحز بإهه" ٖ٣ض حٗاون بحن ماؾؿخحن مؿخ٣لخحن ؤخضَما ٌؿمى اإلااهذ
وألازغ اإلاخل٣ي ،بمىظبه ًً٘ ألاو ٫جدذ جهغ ٝالشاوي وفي م٣ابل ص ٘ٞخ ٤الضزى ٫و ألا٢ؿاٍٖ ،الماث وبقاعاث ظاطبت
للؼباثً،و ًى٣ل بلُه مٗغٞت ٞىُه ظىَغٍت وزانت"٦)1( .ما ٖغٞه اإلاكغٕ الٟغوسخي في ٢غاع  29هىٞمبر  21973الٟغاوكحز بٗض
ؤن ؤَلٖ ٤لحها ل٣ٖ " Franchisage ٟٔض بمىظبه جمىذ ماؾؿت بلى ماؾؿاث مؿخ٣لت ،في م٣ابل ؤ٢ؿاٍ الخ ٤في
جمشُلها جدذ اؾمها وٖالمتها مً ؤظل بُ٘ مىخجاث وزضماث َظا الٗ٣ض ً٩ىن مغ٣ٞا ٖاصة بمؿاٖضة ج٣ىُت".
في خحن ٖغٞذ الثدت ؤلاٖٟاء ألاوعبُت ع٢م  88/4087لـ  30هىٞمبر ٣ٖ 1988ض الٟغاوكحز بإهه" :مجمىٖت خ٣ى ١ملُ٨ت
نىاُٖت ؤو ججاعٍت ؤو مخٗل٣ت بالٗالماث ،ألاؾماء الخجاعٍت الكٗاعاث ،الغؾىم والىماطط الهىاُٖت ،خ٣ى ١اإلاال،٠
اإلاٗغٞت الٟىُت ؤو بغاءاث الازترإ ،مىظهت الؾخٛاللها مً ؤظل بٖاصة بُ٘ مىخىظاث ؤو ؤصاء زضماث للمؿخٗملحن
الجهاثُحن".
الـشع الثاوي  :ـىس الـشاوؽحز:
ًم ً٨ج٣ؿُم ٖ٣ض الٟغاوكحز خؿب َبُٗت اليكاٍ بلى ٞغاوكحز جىػَعي و ٞغاوكحز زضماحي و ٞغاوكحز نىاعي .
1

- D. BASHET.La franchise,Guide Juridique,Conseils Pratique, Galino Edition, Paris 2005,
p 23.
2
 َظا ال٣غاع زام باإلاهُلخاث الا٢خهاصًت و اإلاالُت ،و الظي لم ً ً٨مىيىٖه جىُٓم ٖ٣ض الترزُو الخجاعي و بهما ٧ان حهض ٝبلى ٞغوؿت franchisage .بلى Franchisingبٌٗ اإلاهُلخاث ألاظىبُت خُض جغظم ٖباعة
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ؤوال :الـشاوؽحز الخىصَعي ٦ :ما ط٦غث الالثدت ألاوعبُت  30 ٫هىٞمبر  ،1988الترزُو الخجاعي الخىػَعي ًخٗل ٤ببُ٘
مىخىظاث ،و في ٢غاع  Pronuptiaلـ  28ظاهٟي  ،1986مد٨مت الٗض ٫للمجمىٖت ألاوعبُت ٖغٞذ الٟغاوكحز الخىػَعي بإهه":
الٗ٣ض الظي بمىظبه ً٣خهغ اإلاخل٣ي ٖلى بُ٘ اإلاىخجاث في مدل ًدمل قٗاع اإلااهذ.1"...
ٞهظا الىٓام حهض ٝلخىػَ٘ اإلاىخىظاث ،ؾىاء جل ٪اإلاهىىٖت مً َغ ٝاإلااهذ  ،ؤو جل ٪اإلاهىىٖت مً َغ ٝالٛحر والتي ال
ً٣ىم اإلااهذ بال بازخُاعَا .
زاهُا-الـشاوؽحزالخذماحي:
في َظٍ الهىعة مً الٟغاوكحز ًً٘ اإلااهذ جدذ جهغ ٝاإلاخل٣حن هٓام مى٣ى ٫بال٩امل مً اظل ٖغى زضمخه للؼباثً،
ًغج٨ؼ ٖلى قٗاعاث لجظب الؼباثً ،وَظا الىٓام جم ججغٍبه في ماؾؿاث همىطظُت ،وٍخًمً مٗغٞت ٞىُت زانت ومؼوصة
بمؿاٖضة ج٣ىُت مخىانلت.2
وَٗض الٟغاوكحز الخضماحي ،الىمىطط الكاج٘ للٟغاوكحز ،بط ًمشل في ؾىت  2005خىالي  %40مً قب٩اث ،ؤي خىالي
 16000مخل٣ي3وَُٛي مجاالث مً اليكاَاث ظض مخٗضصة.
زالثا-الـشاوؽحزالفىاعي:
ٖغٞذ مد٨مت الٗض ٫ألاوعوبُت وفي ٢غاعَا  pronuptiaلـ  28ظاهٟي  1986الٟغاوكحز الهىاعي ؤو ؤلاهخاجي بإهه "الٗملُت
التي بمىظبها ًهى٘ اإلاخل٣ي بىٟؿه خؿب جىظحهاث اإلااهذ اإلاىخىظاث التي ًبُٗها جدذ ٖالمخه"ٞ .الٟغاوكحز الهىاعي ؤو
الخغفيً ،خم بحن نىاُٖحن (ؤو خغُٞحن) ٞبمىظبه ًمىذ ألاو ٫للشاوي خ ٤و بم٩اهُت نىاٖت ؤو جخجحر اإلاىخىظاث مىيىٕ
الاجٟا ١ؤي ً٣ضم له مٗغٞخه الٟىُت و/ؤو ًمىذ له جغزُو ببراءجه ؤو ٖالمخه ،وٍمىده مؿاٖضة ج٣ىُت ،و٧ل َظا ً٩ىن
مًمىها ٖىض الا٢خًاء بالهُاهت ،وختى ج٣ضًم اصاءاث مخٗل٣ت بالهىضؾت،4و٢ض ًخجؿض في ق٩ل " مهى٘ في الُض" ؤو
"مىخىط في الُض"  ،ول ً٨الهىعة ألاولى هي الٛالبت.5
اإلاىلب الثاوي :العىاـشألاظاظُت لعلذ الـشاوؽحزو خفاثفه:
هخُغ ١في الٟغٕ ألاو ٫للٗىانغ ألاؾاؾُت لٗ٣ض الٟغاوكحز و في الٟغٕ الشاوي لخهاثهه.
الـشع ألاوٌ  :العىاـشألاظاظُت لعلذ الـشاوؽحز:
ً٣ىم ٖ٣ض الٟغاوكحز ٖلى زالر ٖىانغ ؤؾاؾُت وهي ،وي٘ جدذ جهغ ٝاإلاخل٣ي الٗالمت الخجاعٍت وؤلاقاعاث الجاطبت
للؼباثً ،ج٣ضًم اإلاٗغٞت الٟىُت ،وجىعٍض اإلاؿاٖضة الٟىُت.
ؤوال :العالمت وؤلاؼاساث الجاربت للضباثً:
ٌٗخبر َظا الٗىهغ مً ؤَم الٗىانغ اإلامحزة لٗ٣ض الٟغاوكحز باٖخباعٍ حهض ٝؤؾاؾا بلى ج٨غاع هجاح همىطط اإلااهذ ،وحٗض
الٗالمت الهىعة ؤو الك٩ل ؤو اإلآهغ الخاعجي اإلاٗبر ًٖ َظا الىجاح ،خُض ًلؼم اإلااهذ بخم٨حن اإلاخل٣ي مً اؾخٛال ٫اؾمه
1

-D.Baschet,Op.Cit,p.36,N°=52.
-Ph. Le Touneau, variétés du franchisage, Indépendance et domination dans le franchisage,
droit de la concurrence et franchisaag,juriss- class , fasc.1045.N°=42
3
-Hubert BENSOUSSAN, le droit de la franchise, Édition apogées, 1999 ,p2.
4
-ibid, n°=90
5
-ibid.
2

29

الخجاعي وٖالمخه وظمُ٘ الٗالماث التي جمحز قغ٦خه و مىخىظه ؤو التي ؤصث بلى هجاخه ،في َظا الُ٣إ الخجاعي
والا٢خهاصي الظي ًماعؽ ُٞه مهىخه ،و٢ض اَخم ال٣ٟه والً٣اء ألاوعبي بهظا الٗىهغ ،وَٗخبر مً ؤَم الٗىانغ التي ًجب
الىو ٖلحها في ٖ٣ض الٟغاوكحز ٞ ،ال ًم ً٨بإي خا ٫مً ألاخىا٢ ٫بى ٫ج٣ٖ ٠ُُ٨ض بإهه ٖ٣ض ٞغاوكحز في خالت ما بطا لم
ًمىذ اإلاخل٣ي الخ ٤في اؾخٛال ٫خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت الخانت باإلااهذ ،خُض ؤن َظٍ الخ٣ى ١هي التي ججٗله مىدؿبا بلى
()1
قب٨ت الخىػَ٘".
زاهُا  :هلل اإلاعشؿت الـىُت
ً٣هض باإلاٗغٞت الٟىُت ؤو ما ًُلٖ ٤لُه ب ٦ Know-howما ٖغٞها ألاؾخاط " )2(،J.M. Mousseronمجمىٖت اإلاٗاعٝ
الخ٣ىُت ال٣ابلت لالهخ٣ا ٫وٚحر اإلاخاخت للجمُ٘ وٚحر اإلاكمىلت ببراءة الازترإ" .وحٗض اإلاٗغٞت الٟىُت ٖىهغا ؤؾاؾُا في ٖ٣ض
الٟغاوكحز ٞ ،بىاؾُتها ًخم جمُحز َظا الٗ٣ض ًٖ ٚحرٍ مً الٗ٣ىص اإلاكابهت مشل)3(:الامخُاػ الخجاعي ،والترزُو بالٗالماث،
ولهظا الؿبب هجض ؤن الثدت ؤلاٖٟاء  ،le Reglement d’exemptionومضوهت الؿلى ٥ألاوعبُت ، Code de déontologie
زهها ظؼءا ٦بحرا للمٗغٞت الٟىُت ،ألهه بضون َظا الٗىهغ ًهبذ ٖ٣ض الٟغاوكحز ٞاعٚا مً مدخىاٍ وبالخالي ال ٌؿخُٟض
()4
مً ج٣ٖ ٠ُُ٨ض ٞغاوكحز.
زالثا  :اإلاعاعذة الخلىُت
ٌٗغ ٝبٌٗ ال٣ٟه( )5اإلاؿاٖضة الٟىُت بإجها ":حكخمل ٖلى جل٣حن وجضعٍب اإلاغزو إلاؿخسضمي اإلاخل٣ي ٖلى ُُٟ٦ت
اؾخٛال ٫اإلاٗغٞت الٟىُت اإلاى٣ىلت"ٞ.ةطا ٧اهذ اإلاٗغٞت الٟىُت ٦ما عؤًىا ظىَغ هٓام الٟغاوكحز والٗىهغ الغثِسخي في مدل
الٗ٣ضٞ ،ةن ٖملُت ه٣ل َظٍ اإلاٗغٞت واؾدُٗابها بك٩ل ٧امل وصخُذ جخُلب ُ٢ام اإلاغزو بخ٣ضًم اإلاؿاٖضة الٟىُت
الالػمت للمخل٣ي للخإُ٦ض مً جمام اؾدُٗاب لهظٍ اإلاٗغٞت اإلاى٣ىلت ،وَى التزام ظىَغي ٖلى اإلااهذ ال ً٣ل ؤَمُت ًٖ التزامه
()6
بى٣ل اإلاٗغٞت الٟىُت ،وَى ما ًمحز ٖ٣ض الٟغاوكحز ًٖ ٚحرٍ مً الٗ٣ىص ألازغي التي ؾِخم ه٣ل اإلاٗاع ٝمً زاللها.
الـشع الثاوي  :خفاثق علذ الـشاوؽحز.
ًمخاػ ٖ٣ض الٟغاوكحز باالؾخ٣ال ٫ال٣اهىوي بحن ؤَغاٞه َ ،ظا الاؾخ٣ال ،٫ال ًم ً٨ؤن ًسٟي جبُٗت ا٢خهاصًت مٟغويت ٖلى
اإلااهذ مً َغ ٝاإلاخل٣ي  ،ولَ ً٨ظٍ الخبُٗت لم جمى٘ مً ُ٢ام حٗاون بحن الُغٞحن  ،خُض ًىجلي لىا بىيىح َاب٘ الاٖخباع
الصخصخي لهظا الٗ٣ض  ،و٦ظا َاب٘ ؤلاطٖان.
ؤوال  :اظخلاللُت ألاوشاؾ في علذ الـشاوؽحز:
بن مً ألاَضا ٝواإلاؼاًا التي ًهبىا بلحها ألاَغا ٝفي ٖ٣ض الٟغاوكحز وٍخمخٗىن بها ،والتي حٗض عَان َظا الٗ٣ض هي الخٟاّ
ٖلى الاؾخ٣ال ٫ال٣اهىوي لهم ،طل ٪ؤن َظا الٗ٣ض ال حهض ٝبلى صمج اإلاخل٣ي ٧لُا في ماؾؿت اإلااهذ ،خُض ؤهه ال ًضزل جدذ
1

- CA. Colmar. 10 juin 1982. b. 1982. Jor, P 553, Note,j. brust.
- J. M. Mousseron, aspect juridique de Know-how. Cahier du droit de l’entreprise. I. 1972.
P2.
3
- Cass. Com.04 juin 2002. D2003. P 2432. Note Ferrier.
4
- D. Legeais, Franchise, juris-class. Com.fas 316. A jou 1er decmber.2006. N° 35.
5
- J.J. Brust, L’assistance technique dans les contra de transfert de technologie, contrat de
communication de savoir faire est contrat de licence de brevet d’invention, Rec,
DALLOZ 1974. N°1. P1.
6
ٌبسش سٍذ انحذٌذي ،انُظبو انمبًََٕ نعمذ االيتٍبص انتجبسي ،يُشأة انًعبسف اإلسكُذسٌت ،ص  ،2007ص - .168
2
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هٟىطٍ بل ًب٣ى جاظغا مؿخ٣ال ؤو قغ٦ت مخمحزة ًٖ ماؾؿت اإلااهذ .ألن اوٗضام َظٍ الخانُت ٢ض ًاصي بلى ٖضم ج٠ُُ٨
()1
الٗ٣ض بإهه ٖ٣ض الٟغاوكحز وبُٖاثه الخ ٠ُُ٨اإلاىاؾب.
ولهظا جىو مسخل ٠ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت الٟغاوكحز في الٗالم ٖلى يغوعة بْهاع اؾخ٣اللُت اإلاخل٣ي بك٩ل واضر باٖخباعٍ
()2
جاظغا مؿخ٣ال ،وبٖالم الجمهىع بظل.٪
زاهُا  :علذ الـشاوؽحزعلذ جبعُت
بلؼامُت اؾخ٣ال ٫اإلااهذ الظي ٌٗض خ٣ُ٣ت م٨غؾت ومغا٢بت مً َغ ٝالً٣اء م٘ ٧ل الىخاثج اإلاترجبت ٖجهاً ،جب ؤال ًسٟي ؤن
َظا الٗ٣ض ًخًمً في الى٢ذ هٟؿه َُمىت ٗٞلُت" للماهذ ٖلى اإلاخل٣ي( )3ولهظا ٌٗض ٖ٣ض الٟغاوكحز الىمىطط الكاج٘ لٗ٣ىص
الخبُٗت  )4(les Contras de Dependanceوَى ما ٖبر ٖىه ألاؾخاط  Ph.Letournauxب٣ىله " الاؾخ٣ال ٫ال٣اهىوي ال
ٌؿدبٗض الخبُٗت الا٢خهاصًت ٞال بض مً جد ٤ُ٣جىاػن ص ٤ُ٢بحن َظًً الٗىهغًٍ ، )5(،خُض ؤن قب٨ت اإلاخل٣حن حك٩ل هىٖا
مً الاهضماط الجؼجي إلااؾؿت اإلاخل٣ي في ماؾؿت اإلااهذ )6( .وَ٨ظا ٞىٓام الٟغاوكحز ً٨ك ًٖ ٠وظه ج٣ىُت ٢اهىهُت مغهت
()7
للخمغ٦ؼ -باإلاٟهىم الًُ -٤للماؾؿاث ول٨جها جىظض زاعط ٢اهىن الكغ٧اث.
زالثا  :علذ الـشاوؽحزًلىم على الخعاون بحن ؤوشاؿه
ٌٗض ٖ٣ض الٟغاوكحز مً ٖ٣ىص اإلاهلخت اإلاكتر٦ت ،Contrat d’intérêt communوَظا ًٟغى حٗاوها بحن ألاَغاٝ
مً ؤظل جدٖ ٤ُ٣مل مكتر ،٥م٘ اَخمام ٧ل واخض بمهالخه الخانت م٘ ب٣ائهم مخدضًً بهٟت يُ٣ت )8(،و٦ما ٖبر
()9
ٖىه ؤخض ال٣ٟهاء" اإلاهلخت اإلاكتر٦ت هي ل٣اء ؾُٗض بحن ؤهاهُحن".
بال ؤن مٟهىم اإلاهلخت اإلاكتر٦ت ال ٌٗض ٧اُٞاٞ ،األمغ ً٣خطخي ه٣ل ٖ٣ىص الٟغاوكحز ٚحر الٗاصلت والخابٗت بلى
ٖ٣ىص ؤ٦ثر ؤزىٍت وؤ٦ثر ٖاصلت ،وَى ما ً٣ىصها بلى واظب الخٗاون ؤي الكغا٦تٞ )10(،بهظٍ الخانُت ًخٟى ١بضون ق٣ٖ ٪ض
()11
الٟغاوكحز ٖلى ٖ٣ىص اإلاهلخت اإلاكتر٦ت ألازغي باٞتراى الخٗاون بحن ؤَغاٞه،
سابعا  :علذ الـشاوؽحزمً علىد الاعخباسالصخص ي:
بن ٖ٣ض الٟغاوكحز بخًمىه لٗالمت وقٗاع وج٣ضًم مٗغٞت ٞىُت ومؿاٖضة ج٣ىُت ٞةهه ً٩ىن مىؾىم باالٖخباع الصخصخي،
ٞباليؿبت للماهذ لِـ هىٕ اليكاٍ َى َضٞه الىخُض ،بل ً٩ىن خظعا ججاٍ نىعة الٗالمت وقهغة الكٗاع وهىُٖت اإلاٗغٞت
1

- ph. Le Tourneau . Concession, éléments communs, rapport individuel, Juris- cls. Contrat
distribution, Fasc. 1010 ed 1996. P 51.
2
- D.Legeais , "Franchisage " juris-class commercial. Fasc 333.P .N° 52.
3
- ph. Le Tourneau " Franchise " juris-class. contrats distribution. Fasc 1045 P23 .N° 126.
4
فً سسبنت دكتٕساِ بعُٕاٌ  George virassamy:فً تصٍُف االستبر-
."les contrats de dépendance" préface j ghestin L.G.D..J. paris. 1986..
5
- Ph Le Tournau, "concession" juris-class. Fasc 1010…op.cit. P21 .N° 108.
6
- C.Champand ,la concession commercial, R D.COM.1963. N° 5 .
ٖ -7مغ ٞاعؽ ،ؤلاق٩ا ٫الجضًضة للخىػَ٘ وحكغَ٘ ؤلاًجاعاث ،عؾالت ص٦خىعاٍ ،ظامٗت ٧لحرمىنٞ ،غوؿا ،جغظمذ ٖام ،2008 ،ص .135
8
- Phr. Le Tournrnau, "concession" juris-class. contrats -distrubition. Fas 1015. P6 .N° 20
9
- T. HASSLER , l’intérêt commun, RTD. Com. 1984. P 586.
10
- Phr. Le Tournrnau, "concession" juris-class. contrats -distrubistion. Fas 1015. P6 .N° 20
11
-Didier. Matray, introduction générale ,le contrat de franchise,séminaire organise a Liège ,le
29 september2000,Bruylant ,Bruxelles 2001,p 18.
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الٟىُت ٦ما ؤن اإلااهذ ًسخاع اإلاخل٣حن و٣ٞا لٟ٨اءتهم الخجاعٍت و٢ضعاتهم في الاهضماط في الكب٨ت )1(،وَى ما ؤ٦ضجه مد٨مت
الٗض ٫ألاوعوبُت في ًُ٢ت  ،Yves Rochesخُض طَبذ بلى ؤن خ ٤اإلااهذ في ازخُاع مخٗا٢ض ًم٨ىه ٢اهىهُا مً اؾدبٗاص
اإلاترشخحن الظًً ال جخىٞغ ٞحهم الهٟاث الٟغصًت لىي٘ اإلاٗغٞت الٟىُت(ٖ )2لى ؤن الاٖخباع الصخصخي ً٩ىن ُ٢ض للضزى ٫بلى
()3
الكب٨ت ،وٍبرعٍ ججىب املخاَغة.
خامعا  :علذ الـشاوؽحزعلذ برعان
بالىٓغ بلى مٗغٞخه الٟىُت ومؿاٖضجه وؾلُت اإلاغا٢بت اإلاماعؾت في الكب٨تٞ ،ةن اإلااهذ وخضٍ الظي ًمل ٪ؾلُت
جدضًض ٢ىاٖض اؾخٛال٨ٞ ٫غجه مما ًجٗل ٖ٣ض الٟغاوكحز ًدٓي بكبه بظمإ ٖلى ؤهه ٖ٣ض بطٖان ،ما صام َظا الٗ٣ض ال
ً٩ىن الا حٗبحرا ًٖ بعاصة واخضة هي بعاصة اإلااهذ ،خُض هالخٔ اوٗضام حؿاوي ال٣ىيٞ ،الخغٍت الخٟاويُت ال جماعؽ بال هاصعا
ؤو ٖلى ألا٢ل ًخم جدضًضَا ،ومىه ٞةن الٗ٣ض ال ٌٗبر بال بعاصة واخضة ،هي بعاصة مدغعٍ ،الظي ًدىػ في َظا ؤلاَاع ؾلُت
()4
جىُٓمُت ،وبهظٍ الؿلُتٌٗ ،خ٣ض اإلااهذ بإن له الخ ٤في ٞغى اإلا٣اًِـ ٖ Les Normesلى ٧ل اإلاىسغَحن في الكب٨ت،
اإلابدث الثاوي :اإلاممىن الاجـاقي لعلذ الـشاوؽحز
باٖخباع ٖ٣ض الٟغاوكحز ٖ٣ضا ملؼما للجاهبحن ٞ ،ةهه ًىلض التزاماث بمىاؾبت جىُٟظٍ (اإلاُلب ألاو )٫و ؤزغي بمىاؾبت
اهتهاثه (اإلاُلب الشاوي).
اإلاىلب ألاوٌ  :التزاماث ؤوشاؾ علذ الـشاوؽحزعىذ جىـُزه :
هدىاو ٫التزاماث اإلااهذ ٖىض جىُٟظ الٗ٣ض في الٟغٕ ألاو ٫زم التزاماث اإلاخل٣ي (الٟغٕ الشاوي).
الـشع ألاوٌ :التزاماث اإلااهذ:
ًم ً٨جهيُ ٠مسخل ٠الالتزاماث التي جٖ ٘٣لى ٧اَل اإلااهذ بلى َاثٟخحن :ألاولى ،ججم٘ الالتزاماث الجىَغٍت لٗ٣ض
الٟغاوكحز ،والتي ًاصي ُٚابها بلى بٖاصة ج ٠ُُ٨الٗ٣ض ؤو بُالهه  ،ؤما الُاثٟت الشاهُت ٞخًم جل ٪الالتزاماث التي ال ٌٗض
وظىصَا يغوعٍا لخ ٠ُُ٨الٗ٣ض بإهه ٖ٣ض الٟغاوكحز  ،ل٨جها جىظض ٖاصة في َظا الىمىطط مً الٗ٣ىص وحٗض يغوعٍت مً
الىاخُت الٗملُت .
ؤوال  :التزاماث اإلااهذ الجىهشٍت في علذ الـشاوؽحز:
ًم ً٨ج٣ؿُم التزاماث اإلااهذ الجىَغٍت في ٖ٣ض الٟغاوكحز بلى التزاماث مخٗل٣ت بى٣ل الُغٍ٣ت الخجاعٍت والتزاماث مخٗل٣ت
بهىعة الكب٨ت .
ؤ -الالتزاماث اإلاخعللت بىلل الىشٍلت الخجاسٍت
وجخجؿض الالتزاماث اإلاخٗل٣ت بى٣ل الُغٍ٣ت الخجاعٍت في الالتزام بى٣ل اإلاٗغٞت الٟىُت والالتزام باإلاؿاٖضة.
- Didier .Matry. Op. cit, P 23.
-Ph. Le Tourneau, " la concession commercial exclusive" . economic- proche.1994. P30.
 -3دمحم مدؿً ببغاَُم ٣ٖ ،ض الامخُاػ الخجاعي ،صعاؾت في ه٣ل اإلاٗاع ٝالٟىُت،صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ.2001،م .141

1
2

4

-Z. Merabet. Les comportements Opportunistes du Franchiseur : etude du droit civil et du
droit international uniforme (2007) 41. R.J.T. 429. P 439.
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-1الالتزام بىلل اإلاعشؿت الـىُت :وٍخم ه٣ل اإلاٗغٞت الٟىُت بٗضة َغ٣ٞ ،١ض جخم قٟاَت ،وبال٨خابت ؤو ًٖ َغٍ ٤حؿلُم
صلُل قامل وَؿمى"  " Bibleؤو ال٨خاب اإلاغظ٘ ؤو بىاؾُت بُا٢اث او جىُٓم خل٣اث .1و٢ض ًخم ه٣ل اإلاٗغٞت الٟىُت ًٖ
َغٍ ٤الخ٩ىًٍ.
-2الالتزام باإلاعاعذة اإلاعخمشة َ:ظا الالتزام ًٟغى ٖلى اإلااهذ ؤن ًىعص مؿاٖضة مؿخمغة ٖلى اإلاؿخىي الخ٣جي والخجاعي
و٦ظل ٪اإلاالي ،بالىٓغ بلى الخ٣ضًغ الظاحي ًلؼم اإلااهذ بخ٣ضًم ٧ل اإلاٗلىماث اإلاالثمت و٧ل الىهاثذ اإلاُلىبت مً اإلالخ٣ي والتي
ًم٨ىه ؤن ٌؿخٗملها٦ ،ما ًلؼم باالؾخمغاع في َظٍ اإلاؿاٖضة مً لخٓت اهُال ١الٟغاوكحز وزال ٫مضة جىُٟظ الٗ٣ض.2
ب /الالتزاماث اإلاخعللت بفىسة الؽبىت :
و جخمشل في التزاماث مخٗل٣ت بدماًت قهغة الكب٨ت،و ؤزغي مخٗل٣ت بدماًت الٗالمت والكٗاع.
-1الالتزاماث اإلاخعللت بؽهشة الؽبىت :ال ًلتزم اإلااهذ بالخٟاّ ٖلى قهغة الكب٨ت  ِ٣ٞوطلَ ًٖ ٪غٍ ٤الغ٢ابت ،بل ًجب
ٖلُه ؤن ٌؿعى بلى جُىٍغَا ًٖ َغٍ ٤ؤلاقهاع.
الالتزام بالخـاً على ؼهشة الؽبىت ؤو الالتزام بالشكابت :وجخم مماعؾت َظٍ الغ٢ابت ٖىض الؼٍاعاث التي ً٣ىم بها اإلااهذ ؤوممشلىٍ إلااؾؿت اإلالخ٣ي والتي جضزل في بَاع ج٣ضًم اإلاؿاٖضة لهظا ألازحر٦ ،ما ٌؿخٛل اإلااهذ الٟغنت إلاغا٢بت مُاب٣ت
اليكاٍ اإلالخ٣ي م٘ اإلاٗغٞت الٟىُت اإلامىىخت. 3
 الالتزام بخىىٍش ؼهشة الؽبىت ؤو الالتزام باإلؼهاس ً :جب ٖلى اإلااهذ ؤن ً٣ىم وٖىض ؤلام٩ان بك٩ل مخ٨غع بدمالثبقهاعٍت و جغ٢ىٍت لهالر مجمىٕ الكب٨ت.
-2الالتزاماث اإلاخعللت بالعالمت و الؽعاس:
باٖخباعَا مً الٗىانغ ألاؾاؾُت اإلاحزة لٗ٣ض الٟغاوكحز ٞ ،ةن اإلااهذ ال ًلتزم  ِ٣ٞبخم٨حن اإلالخ٣ي مً خ٣ىٖ ١لى الٗالمت
و الكٗاع َُلت مضة الٗ٣ض ،بل ًجب ٖلُه ٦ظل ٪ؤن ًداٖ ٔٞلى الٗالمت والكٗاع مً اؾخٗما ٫الٛحر لهما .
– الالتزام بمىذ اإلالخلي خلىق على الؽعاس و العالمت وُلت مذة العلذًٟ :غى ٖ٣ض الٟغاوكحز ٖلى اإلااهذ ؤن ًمىذ
اإلالخ٣ي خ٣ى٢ا ٖلى الكٗاع ؤو ٖلى الٗالمت،ألظل طلٞ ٪ةهه ًجب ٖلُه ؤن ً٣ىم ب٩ل اإلاؿاعي التي حؿمذ للماهذ بالخهى٫
مً ظاهبه ٖلى خ ٤اؾخٗما ٫الٗالمت،و في خالت ؤلازال ٫بهظا الالتزام ًخدمل اإلاغزو اإلاؿاولُت الٗ٣ضًت.4
٦ما ًجب ٖلى اإلااهذ ؤن ًداٖ ٔٞلى الخ٣ى ١وٖلى ؤلاقاعاث الجاطبت للؼباثً مىيىٕ الٗ٣ض َُلت مضة الٗ٣ض ،و لهظا ٞةهه
ًجب ٖلُه ؤن ًجضص حسجُل الٗالمت في آلاظا ٫ال٣اهىهُت ( م ٢ 1 -712اهىن اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت الٟغوسخي).
 الالتزام بدماًت العالمت و الؽعاس ججاه الؼحر:بدُض ًٟغى ٖلى اإلااهذ الخهغ ٝيض الٛحر الظًً ًغٍضون اٚخهاباؾخٗما ٫الٗالمت ؤو الكٗاع بال جدمل اإلاؿاولُت الخٗا٢ضًت في مىاظهت اإلاخل٣حن .1
1

- Generosa BRAS MIRANDA“ le contenu obligationnel du contrat de franchise
internationale en droit Quebecois . Revue juridique themis ,Faculté de droit. Université de
Mantereal 1982- 32 – 817 – .p892.
2
- Rapport explicatif, sur loi type sur lu divulgation des information en matiere de franchise,
unidroit Rome, Septembre 2002,N°° 10 .p.72-74.
3
- François-Luc SIMON, théorie et pratique du droit de la franchise JOLY édition, Paris.
2009.p176. n°248.
4
-F.L. Simon , Theorie… Op. Cit. N= 254. p 180.
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زاهُا  :الالتزاماث ألاخشي التي جـشك عادة على عاجم اإلااهذ:
الالتزام بالخمىًٍ الخهغي و الالتزام بالخهغٍت ؤلا٢لُمُت .
ؤ -/الالتزام بالخمىًٍ الخفشي:
بطا ٧اهذ بىىص الخمىًٍ لِؿذ ظىَغٍت في ٖ٣ض الٟغاوكحز  ،2بال ؤجها مإلىٞت ٦شحرا و حٗض هٓامُت في بَاع ٖ٣ض الٟغاوكحز
الخىػَعيٗٞ ،اصة ما ًلؼم اإلااهذ بتزوٍض اإلاخل٣ي ،باإلاىخىظاث اإلاىظهت للبُ٘ ؤو اإلاٗضاث الًغوعٍت لهظا اليكاٍ ،3و ً٨دسخي
َظا البىض ؤَمُت ٦بحرة ل٩ل اإلاخضزلحن في َظٍ الٗملُت.4
ب-الالتزام بالخفشٍت ؤلاكلُمُت :
ماصي الخهغٍت ؤلا٢لُمُت في ٖ٣ض الٟغاوكحز هي ؤمغان :ؤوالهما ازخهام اإلاخل٣ي باخخ٩اع اؾخٛال ٫وكاٍ اإلااهذ في خحز
م٩اوي مٗحن ،والظي ٢ض ً٩ىن قاعٖا ؤو خُا ؤو مضًىت ؤو ظؼء مً ب٢لُم  ،ؤو ؤلا٢لُم بإ٦مله ؤو صولت ما ؤو مجمىٖت صو ٫و
زاهيهما :التزام اإلااهذ بٗضم مىاٞؿت اإلاخل٣حن ؤًٖاء الكب٨ت صازل الىُا ١ؤلا٢لُمي لهم ،بامخىاٖه ًٖ ٧ل ٖملُت بُ٘ ؤو
5
ؤصاء زضمت ؾىاء بدىُٟظ ؤو بمىذ امخُاػ آزغ للٛحر ملخل الٗ٣ض طاجه ؤي ال ٌؿخٛل ال٨ٟغة اإلامىىخت بىٟؿه ؤو لخؿابه.
الـشع الثاوي  :التزاماث اإلاخللي عىذ جىـُز العلذ
و ج٣ؿم ٦ظل ٪بلى التزاماث مخٗل٣ت بجىَغ ٖ٣ض الٟغاوكحز ؤي التزاماث مُٟ٨ت و ؤزغي ٚحر ظىَغٍت .
ؤوال  :الالتزاماث اإلاخعللت بجىهشعلذ الـشاوؽحز:
و جىدهغ الالتزاماث الجىَغٍت لٗ٣ض الٟغاوكحز في الالتزاماث اإلاالُت والالتزاماث اإلاخٗل٣ت باؾخيؿار هجاح اإلااهذ.
ؤ /الالتزاماث اإلاالُت:
-1دؿع خم الذخىٌ :و ألن الالتزام بض ٘ٞخ ٤الضزى ٫م٣ابل لى٣ل اإلاٗغٞت الٟىُت ،اإلاؿاٖضة ألاولُت وامخُاػ خ٣ى١
الٗالمتٞ ،ةهه ٌٗض التزاما ؤؾاؾُا لٗ٣ض الٟغاوكحز  ،خُض ٌك٩ل ؤخض اإلاٗاًحر التي جمحز ؤؾاؾا َظا الٗ٣ض  ًٖ ،الامخُاػ
الخجاعي concessionوَ٨ظا ٞةن وظىص اقتراٍ ًخٗل ٤بد ٤الضزىً ٫م ً٨ؤن ٌك٩ل بقاعة ماقغة ٖلى ج٣ٖ ٠ُُ٨ض
الٟغاوكحز و ؤن اوٗضام ص ٘ٞخ ٤الضزىً ٫م ً٨ؤن ٌؿدبٗض َظا الخ.6٠ُُ٨
-2دؿع ألاكعاه الذوسٍت:بلى ظاهب خ ٤الضزىً ٫لتزم اإلالخ٣ي بض ٘ٞؤ٢ؿاٍ صوعٍت و ًخم خؿابها بٗضة َغ ١وج٩ىن
مؿخد٣ت الض ٘ٞفي و٢ذ مٗحن و ًسً٘ اإلاخل٣ي في طل ٪إلاغا٢بت مماعؾت مً اإلااهذ.
ب -الالتزاماث اإلاخعللت بةعادة الىجاح :مً اظل يمان هجاح ج٨غاع ٨ٞغة اإلااهذ ٞاهه جترجب ٖلى اإلاخل٣ي في ؾبُل طل٪
التزاماث مخٗل٣ت باإلاٗغٞت الٟىُت و التزاماث مخٗل٣ت بالٗالمت و الكٗاع.
1

- CA paris. 1 fevr. 2006. juriss- data n= 309721.
-D. Bashet. Op. Cit. N= 772. p 344.
3
-D. Ferrier. « Franchise » R.D.com… Op. Cit. N= 60. p 10.
4
; -D. Baschet. Op. Cit. N= 741. p 328
5
ؾبُل ظلى٣ٖ ،٫ض الٟغاوكحز ،مىظباث الٟغ ٢اء ،مُبٗت ناصع،.2001،مً ,.62اؾغ ؾُض الخضًضي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م-250
6
-CA. Colmar. 31 jain. 2006. juris- Dato n= 304798.
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 -1الالتزاماث اإلاترجبت ججاه اإلاعشؿت الـىُت :بما ؤهه ملؼم بالخٟاّ ٖلى اإلاٗغٞت الٟىُت ٞةن اإلاخل٣ي ًلؼم بخُبُ٧ ٤ل
الخٛحراث والخدضًشاث ،و ٧ل ظضًض ًُغؤ ٖلى اإلاٗغٞت الٟىُت اإلا٣ضمت مً اإلااهذ،وفي ٧ل طلَ ٪ى ملؼم بال٨خمان وٖضم
بٞكاء اإلاٗغٞت الٟىُت.
 -2الالتزاماث اإلاخعللت بالعالمت ؤو الؽعاس :باٖخباع َظٍ الالتزاماث ؤخض الٗىانغ ألاؾاؾُت لٗ٣ض الٟغاوكحز وبد٨م
زانُت الخٗاون التي ججم٘ ؤَغا ٝالٗ٣ضٞ،ةن اإلاخل٣ي ملؼم بدماًت الٗالمت ؤو الكٗاع،وَظٍ الخماًت ج٩ىن ًٖ َغٍ٤
اؾخٗماَ ٫ظٍ الٗالمت ؤو الكٗاع والُ٣ام باإلقهاع والضٞإ ٖجها.
زاهُا  :الالتزاماث ألاخشي التي جللى عادة على واهل اإلاخللي.
ؤ -التزاماث الخفشٍت
ٌٗض التزام اإلاخل٣ي بالخهغٍت ،هدُجت َبُُٗت لٟغى َظا الالتزام ؤًًا ٖلى اإلااهذ ،خُض ؤن التزام َظا ألازحر بدهغٍت
الخمىًٍ ً٣ابلها ؤًًا التزام ألاو ٫بها ٦ظل ٪ؤو بىض ٢هغ الكغاء ،و التزام اإلااهذ بالخهغٍت ؤلا٢لُمُت ً٣ابله التزام اإلاخل٣ي
بٗضم اإلاىاٞؿت .
ب -الالتزاماث اإلاخعللت بالبُع:
ًم ً٨في بَاع جىاو ٫الالتزاماث اإلاٟغويت ٖلى اإلاخل٣ي اإلاخٗل٣ت بالبُ٘،الخمُحز بحن جل ٪البُىٕ ال٨الؾُُ٨ت ؤي جل ٪التي جخم
في الىا ٘٢الخ٣ُ٣ي ،والتي حٗض مؿالت ؤؾٗاع بٖاصة البُ٘ مً ؤَم اإلاكا٧ل التي جُغح في َظا املجا ، ٫وبحن جل ٪التي جخم في
املجا ٫الاٞتراضخي ؤي ٖلى قب٨ت الاهترهِذ و مضي ظىاػ ُ٢ام اإلاخل٣ي بالبُ٘ ٖلى َظٍ ألازحرة  ،بياٞت بلى ؤن َىا ٥التزاما
آزغ ًم ً٨ؤن ًضعط في الٗ٣ض و ًٖ ٘٣لى ٧اَل اإلاخل٣ي  ،ؤال و َى التزامه بخد ٤ُ٣هخاثج مُٗىت ًخم جدضًضَا مؿب٣ا  ،و َى
ما ٌٗغ ٝببىض الهض.ٝ
اإلاىلب الثاوي  :الالتزاماث الىاججت عً اهةهاء علذ الـشاوؽحز
بن اهتهاء ٖ٣ض الٟغاوكحز في الىا ٘٢ال ًاصي بلى اهتهاء ٧ل شخيء بحن َغفي الٗ٣ض بل ًاصي بلى مُالص التزاماث بٗض اهتهاء
الٗ٣ض ٖ،لى ٧اَل الُغٞحن،بًٗها جم الىو ٖلحها في الٗ٣ض اإلاىخهي ،وبًٗها ًيخج مباقغة ًٖ اهتهاء الٗ٣ض وجٟغيه َبُٗت
َظا ألازحر وٍسخل ٠مىيىٕ َظٍ الالتزاماث بدؿب الُغ ٝاإلالؼم بها ٞ،بًٗها ًٟغى ٖلى اإلااهذ وبًٗها ٖلى اإلاخل٣ي.
الـشع ألاوٌ  :التزاماث اإلاخللي
ًخم ٖاصة الىو في ٖ٣ض الٟغاوكحز ٖلى مجمىٖت الالتزاماث وهي التزاماث تهض ٝبلى خماًت الكب٨ت بٗض اهً٣اء الٗ٣ض ،
٦ما ؤن َىا ٥التزاماث  ،جيكإ ٦ىدُجت َبُُٗت الهً٣اء ٖ٣ض الٟغاوكحز وهي جهُٟت الٗال٢ت الٗ٣ضًت و عص ٧ل الٗىانغ
اإلااصًت واإلاٗىىٍت املخههت الؾخٛال ٫الٟغاوكحز .
ؤوال  :التزاماث الخـاً على الؽبىت :
وهي بىض ٖضم اإلاىاٞؿت وبىض ٖضم بٖاصة الاهًمام و بىض ال٨خمان .
ؤ – بىذ عذم اإلاىاؿعت بعذ اهةهاء العلذ َ ًٖ :غٍ ٤بىض ٖضم اإلاىاٞؿت ًمخى٘ اإلاخل٣ي ًٖ مماعؾت وكاٍ ممازل لظل٪
الظي ٧ان ًماعؾه في الكب٨ت التي ٚاصعَا في و٢ذ و م٩ان مدضصًً٦ ،ما ٌٗض َظا البىض خاظؼا ًدى ٫صون مىانلت اإلاخل٣ي
الؿاب ٤اؾخٛال ٫اإلاٗغٞت الٟىُت ، 1و اؾخ٣غ الً٣اء ٖلى و ظىب جىاٞغ زالر قغوٍ مجخمٗتُٞ ،1جب ؤن ً٩ىن بىض ٖضم
- F.L.Simon, théorie …, Op.Cit,, n°552, p357.
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1

اإلاىاٞؿت مدضصا في الؼمان و اإلا٩ان و مدضصا مً خُض هىٕ اليكاٍ اإلاماعؽ ٦ما ًجب ؤن ً٩ىن جُ٣ض اإلاىاٞؿت مخىاؾبا
Proportionnéم٘ اإلاهالر اإلاكغوٖت للضاثً بااللتزام في مىاظهت مىيىٕ الٗ٣ض.2
ب -بىذ عذم بعادة الاهممام ٣ً:هض ببىض ٖضم بٖاصة الاهًمام ،طل ٪البىض الظي ًلتزم بم٣خًاٍ اإلاخل٣ي بٗض اهتهاء الٗ٣ض
مهما ٧ان ؾبب الاهتهاء  ،بٗضم الاهًمام ؤو الاهسغاٍ ؤو اإلاكاع٦ت بهٟت مباقغة ؤو ٚحر مباقغ في قب٨ت مدلُت،
وَىُت،ؤو صولُت مىاٞؿت لكب٨ت اإلااهذ الؿاب ٤مهما ٧ان ق٩لها( حٗاوهُت،قب٨ت بصاعٍت) وال ختى ًيكئها بىٟؿه.3
ج -بىذ الىخمان بعذ العلذً:لتزم اإلاخل٣ي ٖىض اهً٣اء الٗ٣ض بااللتزام ب٨خمان اإلاٗغٞت الٟىُت التي اَل٘ ٖلحها بمىاؾبت
اهخماثه بلى الكب٨ت ،وَؿخمغ جُبَُ ٤ظا الالتزام لؿىىاث ٖضًضة بٗض طل.٪
زاهُا  :الالتزام بشد ألامىاٌ اإلاادًت و ػحراإلاادًت :
بٗض اهتهاء ٖ٣ض الٟغاوكحز مهما ٧ان ؾبب طلً ٪جب ٖلى اإلاخل٣ي ؤن ًغص ٧ل الٗىانغ اإلاى٣ىلت اإلااصًت مجها واإلاٗىىٍت ومجها
اإلاٗغٞت الٟىُت ومجمىٕ ؤلاقاعاث اإلامحزة ،4وٍجب ؤن ًخم الاؾترصاص ومباقغة بٗض اهتهاء الٗ٣ض.
الـشع الثاوي  :التزاماث اإلااهذ
بن اهتهاء ٖ٣ض الٟغاوكحز ً ،غجب ؤزغًٍ ٢اهىهُحن ًشحران ال٨شحر مً الجض ٫وَما:مضي بلؼام اإلااهذ باؾترصاص املخؼون مً
البًاٖت التي لم ٌؿخُ٘ اإلاخل٣ي جهغٍٟها زالٞ ٫ترة الخٗا٢ض و ؤخُ٣ت اإلاخل٣ي في الخهىٖ ٫لى حٗىٌٍ ٖىض جهاًت الٗ٣ض.
ؤوال  :اظترداد املخضون
بطا ٧ان الً٣اء الٟغوسخي ؤعسخى مبضؤ ٖضم وظىص التزام باؾترصاص املخؼون ب٣ىة ال٣اهىن ٞةن ألاَغاٖ ٝاصة ما ًدخاَىن
بالىو ٖلى بلؼامُت الغص ؤو اؾدبٗاصَا في الٗ٣ض.
زاهُا  :ؤخلُت اإلاخللي في الخفىٌ على الخعىٍن عً الضباثً :
ٌٗخبر الخٗىٌٍ مً اإلاؿاثل التي جٟغى بهىعة ٦بحرة ٖىض اهتهاء ٖ٣ىص الخىػَ٘ بهٟت ٖامت ،وٖ٣ض الٟغاوكحز بهٟت
زانت ،خُض ًغٚب اإلاخل٣حن في الخهىٖ ٫لى حٗىٌٍ مؿدىضًً بلى الُبُٗت الخانت لهظا الٗ٣ض والخ٩الُ ٠البآَت التي
ٖاصة ما جهاخب مماعؾت وكاٍ الٟغاوكحز ،والتي ًترجب ٖلحها بخضار جإزحراث بالٛت ٖلى ماؾؿت اإلاخل٣ي بٗض بجهاء
الٗال٢اث الخٗا٢ضًت م٘ اإلااهذ،ول ً٨مً اإلاؿخ٣غ في ال٣اهىن الىيعي في ٞغوؿاٖ ،ضم ؤخُ٣ت اإلاغزو له في الخهىٖ ٫لى
حٗىٌٍ ًٖ الؼباثً ٖىض جهاًت ٖ٣ض الترزُو الخجاعي.
اإلابدث الثالث :جذخل اإلاؽشع الـشوس ي لخىٍُم الـشاوؽحزبمىحب كاهىن ماهشون
٧ان ٢اهىن  06ؤوث  2015مً اظل الخىمُت  ،اليكاٍ و حؿاوي الخٓىّ الا٢خهاصًت اإلاؿمى " ٢اهىن ما٦غون" ،حهض ٝبلى
بالضعظت ألاولى لخىُٓم ٖ٣ىص قب٩اث الخىػَ٘ الخجاعٍت  ،بعاصة الخىُٓم َظٍ  ،ؾب٣تها بعاصة ؾُاؾُت (اإلاُلب ألاو )٫و ججضع
ؤلاقاعة بلى ؤن ٢اهىن ما٦غون لم حهض ٝبلى جىُٓم هٓام الٟغاوكحز  ِ٣ٞبل ٧ان ٌؿتهض٧ ٝل قب٩اث الخىػَ٘  ،و هدً
1

-D. Baschet , Op .Cit,n°900, p416.
-F.L.Simon, théorie ,Op.Cit,n°724, p460 .
3
-D. Baschet ,Op. Cit, N° 907 ,P421 .
4
- Yasser AL SURAIHY, le fin du contrat de franchise, Thèse pour le doctorat en droit,
présentée et soutenue publiquement, le 9 septembre 2008, Université de Poitiers.Faculté de
; droit et des sciences sociales.,P 353
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ؾى٣خهغ ٖلى جىاو ٫جل ٪اإلاخٗل٣ت بٗ٣ض الٟغاوكحز ( ،اإلاُلب الشاوي)  ،م٘ ازظ في ٖحن الاٖخباع  ،ؤن ٢اهىن ما٦غون ظاء في
ؾُا ، ١بزًإ ٖ٣ىص الخىػَ٘ ل٣اهىن اإلاىاٞؿت (اإلاُلب الشالض).
اإلاىلب ألاوٌ  :وحىد بسادة ظُاظُت لخىٍُم علىد الـشاوؽحزمً وشؾ اإلاؽشع
اإلاكغٕ جضزل مً ظهت مً اظل خٓغ مماعؾت ٖ٣ىص طاث مضص مسخلٟت بمى٘ اإلاىػٕ مً الخغوط مً الكب٨ت (الٟغٕ ألاو) ٫
و مً ظهت ؤزغي جىُٓم بك٩ل ص ٤ُ٢لبىىص ٖضم اإلاىاٞؿت ما بٗض الٗ٣ض (الٟغٕ الشاوي).
الـشع ألاوٌ  :مىع مماسظت جباًً مذد العلىد داخل الؽبىت :
وي٘ ٢اهىن ما٦غون خضا إلبغام ٖ٣ىص مخباًىت اإلاضص مً اظل مى٘ اإلاىػٖحن مً الخغوط مً قب٨ت الخىػََ٘ ،1ظا ؤلاظغاء جم
ؤلاقاعة بلُه مً َغَُ ٝئت اإلاىاٞؿت ( (Adlcفي عؤحها بخاعٍش  20صٌؿمبر  22010و التي صٖذ اإلاخٗاملحن لخىخُض مضص مجمىٕ
الٗ٣ىص اإلاك٩لت لٗال٢ت ججاعٍت  ،و بٗض طل ٪مباقغة  ،اؾخجاب اإلاهىُىن لهظا الُلب و ٢امىا بخٗضًل مضوهتهم للؿلى ٥و
ؤيُٟذ اإلااصة  17إلاضوهت الؿلى ٥ألاوعبُت خى ٫الٟغاوكحز التي خٓغث َظٍ اإلاماعؾت .و بالغٚم مً َظا ٞةن اإلاكغٕ ٢غع
الخضزل و ههذ اإلااصة  31مً ٢اهىن ما٦غون ٖلى بن الٗ٣ىص التي ججم٘ بحن عؤؽ قب٨ت و اإلاىػٕ " ًجب ؤن جىو ٖلى
اهً٣اء مكتر٦ ."٥ما ؤياٞذ ؤن " ٞسخ اخض َظٍ الٗ٣ىص ًاصي بلى ٞسخ مجمىٕ الٗ٣ىص اإلاك٩لت للكب٨ت " ،ؤي ؤن
الٗ٣ىص التي لها هٟـ الهضً ٝجب ؤن جيخهي في هٟـ الى٢ذ  3.و اإلاكغٕ حهض ٝمً َظا ؤلالؼام بخىخُض آظا ٫الٗ٣ىص مً
مى٘ الكغٍ ٪مً الخغوط مً الكب٨ت في ؤي و٢ذ ًغٍض .4
الـشع الثاوي  :ولع ؼشوه صخت لبىىد عذم اإلاىاؿعت بعذ العلذ حذ ـاسمت :
اؾخجابت لؿلُت اإلاىاٞؿت التي ٧اهذ ٢ض َلبذ في عؤحها  20 ٫صٌؿمبر  " 2010الخض مً بىىص ٖضم بٖاصة الاهًمام و بىىص
ٖضم اإلاىاٞؿت بٗض الٗ٣ض في ٖ٣ىص الاهًمام "  ،جضزل اإلاكغٕ الٟغوسخي بمىظب ٢اهىن ما٦غون و ؤيا ٝاإلااصة  2-341مً
٢اهىن الخجاعة و التي ؤٖاصث نُاٚت قغوٍ صخت َظٍ البىىص اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  05مً الثدت ؤلاٖٟاء ألاوعبُت ع٢م
 2010-330للجىت ألاوعبُت بخاعٍش  20اٞغٍل  2010اإلاخٗل٣ت بخُبُ ٤اإلااصة  101ال٣ٟغة  03مً مٗاَضة ؾحر الاجداص
ألاوعبُت لُىاث ٠الاجٟا٢اث ألاُ٣ٞت و اإلاماعؾاث اإلاضبغة .
و ٖلُه و اؾخصىاءا ً ،م ً٨بظاػة البىىص ما بٗض الٗ٣ضًت التي جخًمً الكغوٍ الخالُت :

5

ًجب ؤن ًخٗل ٤البىض بؿل٘ و زضماث مدل اإلاىاٞؿت و التي جضزل في مىيىٕ الٗ٣ض.ًجب ؤن ً٩ىن البىض مدضصة في ألاما ً٦و املخالث التي ًماعؽ ٞحها اإلاؿخٛل وكاَه. ًجب ؤن ً٩ىن البىض يغوعي لخماًت مٗغٞت ٞىُت  savoir-faireظىَغٍت زانت و ؾغٍت جى٣ل في بَاع هٟـ الٗ٣ض.1

Christophe Grison,la loi Macron du 06 aout 2015 :Le point de vue de la franchise , Revue
des droits de la concurrence, n 1-2016 pp20-26,p 20.
2
Aut,conc,avis n 10-A-26,du 7 décember 2010 , relatif aux contrats d’affiliation de magasins
indépendants et les modalités d’aquisation de foncier commercial dans le secteure de la
distribution alimentaire
3
Leyla Djavadi ,Jean-Louis Fourgoux, « L éncadrement des réseaux de distribution : Les
questions soulevées par l article L 341-1 de la loi Macron », Revue des droits de la
concurrence, n 1-2016, p 17
4
Simon Associés,La lettre des resaux n spécial, volet relatif aux relations contractuelles entre
les resaux de distribution et les commerces de detail, p1.
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 ًجب ؤال ًخجاوػ البىض مهلت ؾىت بٗض اهً٣اء ؤو ٞسخ الٗ٣ض.بٖاصة قغوٍ الالثدت ألاوعبُت مً َغ٢ ٝاهىن ما٦غون ًٓ ،هغ بٌٗ الخحرة ٞ ،الكغوٍ املخضصة مً َغ ٝالالثدت حٗخبر
جىاٞغَا مجغص ٢غٍىت ٖلى صخت بىض ٖضم اإلاىاٞؿت  ،ؤي اهه في خالت ٖضم جىاٞغ بىض ٖلى َظٍ الكغوٍ ال ًاصي بلى بُالن
ب٣ىة ال٣اهىن ُٞ ،م ً٨للمخل٣ي ؤن ًشبذ بان الكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في الالثدت مخىاٞغة ،1لظل٧ ٪ان ال٣ٟه ًإمل بان
اإلاكغٕ ًً٘ قغوَا ؤ٦ثر مغوهت مً جل ٪اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن ألاوعبي  ،الن ألاٚلبُت ال٨بحرة مً اإلااهدحن و اإلاخل٣حن
لم ًبلٛىا اليؿبت املخضصة في الالثدت ألاوعبُت  ،و َى ما ً٣لل مً اخخماالث اإلاؿاؽ باإلاىاٞؿت. 2
٦ما هالخٔ ؤن الكغوٍ املخضصة مً َغ ٝاإلاكغٕ  ،ؤ٦ثر جُُ٣ضا مً جل ٪التي ويٗها الً٣اء  ،و َى ما ًًٗهما في خالت
مىاظهت  ،ألهه ؾب ٤للً٣اء بن وي٘ قغوَا لصخت بىىص ٖضم اإلاىاٞؿت ما بٗض الٗ٣ض و هي وظىب ؤن ج٩ىن مدضصة في
الؼمان و اإلا٩ان و ؤن ج٩ىن مخىاؾبت و مبرعة باإلاهالر املخمُت  .و ُ٢ام اإلاكغٕ بىي٘ قغوٍ لصخت َظٍ البىىص  ،ؾُاصي
3
بال ق ٪بلى جُُ٣ض الؿلُت الخ٣ضًغٍت للً٣اة .
اإلاىلب الثاوي  :ملاسبت حؽشَعُت ججاهلذ الخىىع كىاعي و خفىـُاث الـشاوؽحز
مً اظل جىُٓم ٖ٣ىص الخىػَ٘  ،اإلاكغٕ اٖخمض اإلا٣اعبت الخالُت  ،مً ظهت التر٦حز ٖلى بٌٗ مماعؾاث بٌٗ اإلاخٗاملحن في
ُ٢إ الخىػَ٘ ال٨بحر الٛظاجي  ،مً اظل وي٘ ٢ىاٖض ٢ابلت للخُبُٖ ٤لى ٧ل ُ٢إ ججاعة الخجؼثت (الٟغٕ ألاو ) ٫و مً ظهت
ؤزغي ججاَل زهىنُت هٓام الٟغاوكحز التي ًىٟغص بها ًٖ بُ٣ت ؤهٓمت الخىػَ٘ (الٟغٕ الشاوي) .
الـشع ألاوٌ  :مً كىاع الخىصَع الىبحرالؼزاجي بلى بلُت كىاعاث ججاسة الخجضثت :
بالغٚم مً ؤن عؤي َُئت اإلاىاٞؿت ٧ان حهض ٝؤؾاؾا بلى ٞطر بٌٗ اإلاماعؾاث الهاصعة ًٖ بٌٗ اإلاخٗاملحن في ُ٢إ
4
الخىػَ٘ ال٨بحر الٛظاجي ٞ ،ةن ٢اهىن ما٦غون ٖمم َظٍ الخىنُت ٖلى ٧ل ُ٢اٖاث ججاعة الخجؼثت.
ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الً٣اء الهاصع في مجا ٫بىىص ٖضم اإلاىاٞؿت بٗض الٗ٣ض  ،اقتهغ بسهىنُت ُٞما ًخٗل ٤بُ٣إ
الخىػَ٘ ال٨بحر الٛظاجي  ،باإلا٣اعهت م٘ بُ٣ت الُ٣اٖاث  ،بدُض ؤن َظٍ البىىص ٧اهذ مدل جدلُل ظض ناعم مً َغً٢ ٝاة
اإلاىيىٕ  ،الظًً ٧اهىا ًإزظون في الخؿبان زهىنُت َظا الُ٣إ و ؤبُلىا بك٩ل ً٩اص ً٩ىن هٓامي ٧ل البىىص . 5و ٢ض
جم جإؾِـ َظا الً٣اء ٖلى ؤؾاؽ ٖضم وظىص مٗغٞت ٞىُت في َظا الُ٣إ و َى ً٢اء ًيسجم م٘ مى ٠٢ال٣اهىن
ألاوعبي. 6
الـشع الثاوي  :ججاهل كاهىن ماهشون لخفىـُت الـشاوؽحز
بن ٢اهىن ما٦غون بةبُاله للبىىص ٖضم اإلاىاٞؿت بٗض الٗ٣ض ٩ً ،ىن ٢ض ججاَل زهىنُت ٖ٣ض الٟغاوكحز  ،الن مشل َظٍ
البىىص حٗض ميسجمت م٘ َظا ألازحر  ،بلى صعظت ؤجها جًمً خماًت اإلاٗغٞت الٟىُت اإلاى٣ىلت  ،و جمى٘ اإلاخل٣حن اإلايسخبحن مً
الكب٨ت مً اؾخٛال ٫اإلاٗغٞت الٟىُت و بٖاصة الخمى ٘٢في هٟـ مىُ٣ت الخهغٍت  ،ما صام ؤن َظٍ البىىص مخالثمت م٘ الهضٝ
اإلاغظى .
1
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بطا ٧اهذ بىىص ٖضم اإلاىاٞؿت ما بٗض الٗ٣ض ٚحر يغوعٍت لبُ٣ت ؤهٓمت الخىػَ٘ مشل حٗاوهُت الخىػَ٘ ٞ ،ةن ألامغ ًسخل٠
باليؿبت للٟغاوكحز  ،الن َظٍ البىىص ال جدمي  ِ٣ٞاإلاهالر و الاؾدشماعاث املخ٣٣ت مً َغ ٝاإلااهذ  ،بل جدمي ٦ظل ٪بُ٣ت
اإلاخل٣حن  ،مً مىاٞؿتهم مً َغ ٝمخل٣حن ؾاب٣حن باؾخٗما ٫هٟـ اإلاٗغٞت الٟىُت .1
بن اإلاكغٕ حهض ٝمً زال ٫مٗالجت مىخضة ملخخل ٠ؤهٓمت الخىػَ٘ للىنى ٫بلى ظٗلها جيكِ بك٩ل مخجاوـ مً اظل
زل ٤الثروة و مىانب الكٛل ،مخجاَال َغٍ٣ت ٖمل و مخُلباث هٓام الٟغاوكحز  ،و َى ما ٖبر ٖىه اخض البرإلااهُحن الظي
اٖخبر اإلاخل ٣ي مجغص " مؿخٗمل بؿُِ للخضماث" في م٣ابل "الخاظغ الخٗاووي ؤو ؤلدكاع٧ي " الظي ٌٗخبر جاظغا مؿخ٣ال
خ٣ُ٣ت و ًخدمل مساَغ ماؾؿخه  ، 2و ال ق ٪ؤن َظا ًسال ٠ما ههذ ٖلُه مضوهت الؿلى ٥ألاوعبُت للٟغاوكحز في
اٖخباعَا اإلاخل٣ي جاظغا مؿخ٣ال ٢اهىهُا و مالُا ٞ ،اإلاخل٣حن َم ججاع مؿخ٣لحن و لِؿىا مجغص ػباثً  ،وَم ًسخاعون و ب٩ل
خغٍت الٟغاوكحز مً اظل جُىٍغ ماؾؿاتهم  ،مخدملحن املخاَغ التي ًخدملها ؤي ناخب ماؾؿت .
و ٖلُه ٞةن مٗغٞت زهىنُاث هٓام الٟغاوكحز جبرع لىا وظىص بٌٗ البىىص  ،مشل بىىص ٖضم اإلاىاٞؿت و ٖضم بٖاصة
الاهًمام التي ال جمى٘ اإلاخل٣ي الؿاب ٤مً مماعؾت وكاٍ آزغ او هٟـ اليكاٍ في ظهت ؤزغي. 3
اإلاىلب الثالث  :اججاهاث كاهىن ماهشون :
بن اإلاخدب٘ إلاى ٠٢اإلاكغٕ الٟغوسخي مً هٓام الٟغاوكحز ًالخٔ ؤن َىا ٥مُل هدى بزًإ قب٩اث الخىػَ٘ ل٣اهىن اإلاىاٞؿت
(الٟغٕ ألاو )٫و َى ما ًٓهغ مً زال ٫الخإزحر اإلاخىامي لهُئت اإلاىاٞؿت (الٟغٕ الشاوي ) و ٢اهىن ما٦غون لم ًدض ًٖ َظا
الاججاٍ.
الـشع ألاوٌ  :الاججاه ؤهثرهدى الخىٍُم و الخللُل مً الخشٍت الخعاكذًت :
ما ًمحز ال٣اهىن الىيعي الٟغوسخي الُىم َى ؤن ٢اهىن اإلاىاٞؿت ؤنبذ مخىاظضا في ٧ل املجاالث  ،و ٢ض ؤ٦ض ٢اهىن ما٦غون
الاججاٍ اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا و َى زًىٕ قب٩اث الخىػَ٘ ل٣اهىن اإلاىاٞؿت و الظي ؤصي بالًغوعة بلى جغاظ٘ الخغٍت الخٗا٢ضًت و
اججاٍ بعاصة اإلاكغٕ هدى مغا٢بت بك٩ل متزاًض بىىص ٖ٣ىص الخىػَ٘  .و َى ما ظٗل مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت مهضع زى ٝو لً٨
4
بهىعة بًجابُت مً ظاهب ؤٚلبُت اإلااؾؿاث ألهه ؾمذ بًمان مىاٞؿت ؾلُمت و هؼحهت .
الـشع الثاوي :الخإزحراإلاخىامي لعلىت اإلاىاؿعت:
ًخمشل الاججاٍ الشاوي و الظي ٦كٖ ٠ىه ٢اهىن ما٦غون  ،في الخإزحر الظي جماعؾه ؾلُت اإلاىاٞؿت و الظي ؤنبدذ جؼصاص
ؤَمُخه ًىم بٗض ًىم َ ًٖ ،غٍ ٤آعائها التي ماٞخئذ حٗبئ الؿلُت الدكغَُٗت و جلٟذ اهدباَها لبٌٗ ؤلاق٩الُاث  ،و التي
5
ٌؿخٗملها اإلاكغٕ ٧إصلت ٖمُاء في مجا ٫اإلاىاٞؿت و الىابٗت مً ز٣خه في ؾلُت اإلاىاٞؿت.
خاجمت:
مً زال ٫ما ؾب ٤هسلو بلى ان ٖ٣ض الٟغاوكحز َى ٖ٣ض خضًض مً ٖ٣ىص الخىػَ٘ اإلاخ٩املً ،غج٨ؼ ٖلى اؾخيؿار هجاح
اإلااهذ مً َغ ٝاإلاخل٣ي ،بدُض ً٣ىم َظا ألازحر ٖلى جإؾِـ ماؾؿخه ٖلى طاث اليؿ ٤و الىٓام اإلاالي و ؤلاصاعي و
الخجاعي إلااؾؿت اإلاغزو
1
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اإلاخدب٘ لخُىع ٖ٣ض الٟغاوكحز في الخُبُ ٤الٟغوسخي ًالخٔ ؤن َظا الٗ٣ض و ٛ٦حرٍ مً اٚلب ٖ٣ىص ألاٖما ، ٫همى و اػصَغ و
جُىع في ْل خغٍت ٖ٣ضًت مىُٗ٣ت الىٓحر ٦ ،ما ؤن ٧ل املخاوالث لخىُٓم َظا الٗ٣ض ٢بل ٢اهىن ما٦غون باءث بالٟكل ،
ما ٖضا ٢اهىن صوبان الظي هجر في الخضزل لخىُٓم اإلاغخلت الؿاب٣ت ٖلى الخٗا٢ض و زانت الالتزام باإلٖالم و ٢ض ٧ان
الًٟل لهظا ال٣اهىن في بٖاصة بٗض َظا الٗ٣ض بٗض ؤن ٧اصث ؤػمت بضاًت الدؿُٗىاث ؤن حٗه ٠به .
بن ٢اهىن ما٦غون و بالغٚم مً اهه لم حهض ٝبلى جىُٓم الٗ٣ض ٩٦ل و بهما ا٢خهغ في طلٖ ٪لى مؿالخحن  ِ٣ٞو َما  :ؤوال
مى٘ مماعؾت جباًً مضص الٗ٣ىص صازل الكب٨ت الىاخضة و ٞغيه إلابضؤ الاهً٣اء اإلاكتر ، ٥و زاهُا ٞغى قغوٍ ظض ناعمت
لصخت بىىص ٖضم اإلاىاٞؿت بٗض اهتهاء الٗ٣ض .
الق ٪ؤن جضزل ٢اهىن ما٦غون لم ًإث مً الٗضم  ،بل ظاء في بَاع جُاع ظضًض َى جُاع الخض مً الخغٍت الٗ٣ضًت و جضزل
اإلاكغٕ لخىُٓم الٗ٣ىص و زانت ٖ٣ىص ألاٖما ، ٫و ججلى طل ٪مً زال ٫املخاوالث ال٨شحرة التي ؾب٣ذ ٢اهىن ما٦غون
لخىُٓم ٖ٣ض الٟغاوكحز و في َظا ؤلاَاع ًٓهغ ٢اهىن اإلاىاٞؿت ٦ىمىطط في َظا املجا . ٫و ٢ض جبيذ َظا الاججاٍ ؾلُت
اإلاىاٞؿت التي ما ٞخئذ ًٖ َغٍ ٤ؤعائها التي جهضعَا في الضٖىة بلى جىُٓم بٌٗ اإلاؿاثل في َظا الٗ٣ض مؿخٛلت الش٣ت
الٗمُاء للمكغٕ .
بن جضزل اإلاكغٕ الٟغوسخي ًٖ َغٍ٢ ٤اهىن ما٦غون لخىُٓم ٖ٣ض الٟغاوكحز  ،بالغٚم ؤجها لها ما ًبرعَا و َى الغٚبت في
جىُٓم َظا الُ٣إ مً اظل زل ٤الثروة و مىانب الكٛل  ،بال ؤجها لم حؿخ٣بل بٗحن الغيا مً َغ ٝال٣ٟه و اإلاهىُحن
طل ٪لؤلؾباب الخالُت :
ؤن مبرع الاؾخجابت لغؤي و جىنُاث ؾلُت اإلاىاٞؿت لِـ م٣ىٗا  ،الن َظٍ الُلباث لُ٣ذ اؾخجابت مً َغٝ
اإلاهىُحن ًٖ َغٍ ٤بصزالها في مضوهاث الؿلى ، ٥بل ختى مً َغ ٝالً٣اء .
ؤ٦ثر مً طل ٪بن جىنُاث َُئت اإلاىاٞؿت جم جدغٍٟها  ،بضلُل ؤن َظٍ الخىنُاث و زانت في مجا ٫الاهً٣اء
اإلاكتر٧ ٥اهذ مىظهت لُ٣إ الخىػَ٘ ال٨بحر للمىاص الٛظاثُت  ،في خحن ؤن اإلاكغٕ ٖممها ٖلى ٧ل ٖ٣ىص الخىػَ٘ و في ٧ل
املجاالث.
لم ًخم مغاٖاة زهىنُت ٖ٣ض الٟغاوكحز باٖخباعٍ ٖ٣ض ًغج٨ؼ ؤؾاؾا ٖلى اإلاٗغٞت الٟىُت و التي لها زهاثو
جٟغى خماًتها ًٖ َغٍ ٤بٌٗ البىىص الٗ٣ضًت الؾُما بىض ٖضم اإلاىاٞؿت بٗض اهتهاء الٗ٣ض ٦ ،ما اهه لم ًخم مغاٖاة
زانُت ؤزغي ًمخاػ بها َظا الٗ٣ض و هي اؾخ٣اللُت اإلاخل٣ي ًٖ عؤؽ الكب٨ت -ؤي اإلااهذ -اؾخ٣الال ٢اهىهُا و جمىٍيُا و
جمىٍلُا و مالُا .
و في ألازحر هسلو بلى ؤن ٖ٣ض الٟغاوكحز و بن ٧ان في خاظت للخض مً الخغٍت الٗ٣ضًت التي ًخمخ٘ بها مً اظل خماًت
ألاَغا ٝو الٛحر و ختى الا٢خهاص الىَجي و لَ ً٨ظٍ الخماًت ال ًجب ؤن ج٩ىن ًٖ َغٍ ٤الخىُٓم  Réglementationبل
ًٖ َغٍ ٤وؾُلت ؤزغي ؤ٦ثر بؿاَت و ٗٞالُت ؤال و هي الًبِ ًٖ َغٍ ٤اإلاهىُحن La régulation par les professionnels
و التي جٓهغ في مجا ٫الٟغاوكحز في ق٩ل مضوهاث ؾلىَ ، ٥ظٍ اإلاضوهاث ظض ٗٞالت ألجها جىُىي ٖلى ٞهم ظُض لخهىنُت
هٓام الٟغاوكحز و جم ً٨مً مٗغٞت ؤخؿً لُُٟ٨ت مماعؾخه .
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"عً مذي جىشَغ علذ البىث ( ) B.O.Tفي الدؽشَع الجضاثشي".
ؤ .د .اكلىلي ــُت  ،اظخار .
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت  ،حامعت مىلىد معمشي ـ جحزي وصو
ملذمت:
بن جؼاًض خاظت اإلاىاَىحن بلى اإلاغا ٤ٞالٗامت والبيُت الخدخُت  ،ويٗ ٠بم٩اهُاث الضولت اإلاالُت  ،صَ ٘ٞظٍ ألازحرة بلى الاؾخٗاهت
بالُ٣إ الخام إل٢امت اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت والبيُت الخدخُت الجضًضة  ،م٘ جسلهها مً ؤٖباء الخمىٍل ؤو ه٣ٟاث الدكُٛل وجٟاصي
ؾلبُاث الخىنهت  ،و ٦ظا بؿبب الازخال ٫ال٨بحر الظي ٌٗغٞه الدؿُحر الٗمىمي للمغا ٤ٞالٗمىمُت ،الظي وظب بًجاص َغو ١ؤ٦ثر
مغوهت و ٗٞالُت جبدض ًٖ ؤ٦ثر ٗٞالُت في الدؿُحر و بإ٢ل الخ٩الُ ، ٠م٘ جدؿحن هىُٖت الخضمت الٗمىمُت التي ٞغيها ػٍاصة الىعي
اإلاضوي لضي اإلاىاَىحن مً ؤظل الغقي بالخضمت الٗمىمُت  .زانت و ؤن الخجغبت الجؼاثغٍت بغَىذ ٖلى ؤن بصاعة ؤشخام ال٣اهىن
الٗام للمغا ٤ٞالٗامت الا٢خهاصًت لم جٗٞ ً٨الت  ،ألن َبُٗت َظٍ اإلاغا ٤ٞال جدىاؾب م٘ َبُٗت ألاشخام الٗامت التي جسً٘ لُ٣ىص
بصاعٍت ج٨بل وكاَها وجمىٗها مً مماعؾت اليكاٍ الهىاعي والخجاعي و٣ٞا إلاخُلباث الؿى ١و٢ىاٖضٍ.
و ٌٗض ٖ٣ض البىث  TOBؤو ما ٌؿمى بٗ٣ض البىاء والدكُٛل وه٣ل اإلالُ٨ت  ،مً ؤَم الىؾاثل التي اؾخدضزذ لخدَ ٤ُ٣ظٍ
الٛاًت٣ٗٞ ،ض البىث ٧ ،ىظه لخٟىٌٍ اإلاغ ٤ٞالٗام َغٍ٣ت ظضًضة إلصاعة اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت تهض ٝبلى بوكاء مكاعَ٘ ضخمت حٗهض بها
الخ٩ىمت بلى الُ٣إ الخام صون ٣ٞضان ملُ٨تهاٖ .لى َظا ألاؾاؽ ًُغح الدؿائ ًٖ ٫مضي ج٨غَـ َظٍ الٗ٣ىص في الدكغَ٘
الجؼاثغي و ًٖ هجاٖتها في بصاعة اإلاغا ٤ٞالٗمىمُت؟
ؤوال :مـهىم علىد البىاء و الدؽؼُل و هلل اإلالىُت
حٗض ٖ٣ىص البىث مً ؤَم الٗ٣ىص الاؾدشماعٍت التي جلجإ بلحها الضو ٫الؾُما الىامُت إلوكاء اإلاكاعَ٘ الاؾتراجُجُت التي
وظضث ٞحها مالطا إل٢امت مكاعَ٘ البيُت ألاؾاؾُت ًٖ َغٍ ٤الُ٣إ الخام 1زانت في مجاالث الاؾدشماع البترولي و
الُغ ١الؿغَٗت و اإلااء و ال٨هغباء و الاجهاالث الؿلُ٨ت و الالؾلُ٨ت ...2وَظا مً ؤظل ججىب الا٢تراى ؤو الاؾخضاهت مً
الخاعط  ،وجس ٠ُٟالى٣ٟاث و ألاٖباء اإلاالُت التي جخدملها محزاهُتها.
 -1حعشٍف علىد البىاء و الدؽؼُل و هلل اإلالىُت
ل٣ض حٗضصث حٗغٍٟاث ٖ٣ض البىث بؿبب حٗضص نىعَا  ،بال ؤجها لم جسخل ٠في ظىَغَا ٧ ،ىجها تهض ٝالى ٚاًت مكتر٦ت و
مدضصة.
ٖغ ٝالبٌٗ ٖ٣ىص البىث ":بإنها اإلاؽشوعاث التي حعهذ بها الخىىمت الى بخذي الؽشواث الىوىُت واهذ ؤو ؤحىبُت ،
ظىاء واهذ ؼشهت عامت ؤو خاـت ( ؼشهت اإلاؽشوع) ،إلوؽاء مشؿم عام و حؽؼُله لخعابها مذة مً الضمً زم هلل
3
ملىُخه بلى الذولت"
1

دمحم عبد الحميد إسماعيل  ،عقود األشغال الدولية  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ،2000 ،ص .49
2
3

دمحم عبد الحميد إسماعيل  ،عقود األشغال الدولية و التحكيم فييا  ،دار الكتاب  ،مصر ،2003 ،ص .53

ىاني صالح سري الدين  ،التنظيم القانوني و التعاقدي لمشروعات البنية األساسية الممولة عن طريق القطاع

الخاص ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ،2001 ،ص .45
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٦ما ٖغٞه البٌٗ آلازغ ٖلى ؤهه"علذ بداسي خذًث ٌ ،عةهذؾ اللُام بمؽاسَع ضخمت حعهذ بها الذولت الى بخذي
الؽشواث الىوىُت و ألاحىبُت  ،لللُام بةوؽاء مشؿم عام و حؽؼُله لخعابها الخاؿ  ،مذة مً الضمً  ،على ؤن جلتزم
1
بىلل ملىُخه الى الذولت ؤو الهُئت العامت  ،بعذ اهلماء اإلاذة اإلاخـم عليها".
وؿخسلو مً زال ٫ما ؾب ٤ؤن ٖ٣ض البىث ً٣ىم ٖلى ٖىانغ ؤؾاؾُت ًم ً٨بًجاػَا ُٞما ًلي :
 ُ٢ام هٓام البىث ٖلى بوكاء مكغوٕ البيُت ألاؾاؾُت ؤو اإلاغ ٤ٞالٗام بخمىٍل زام مً اإلاؿدشمغ وَجي ؤوؤظىبي.
ّ
 جىلي اإلاؿدشمغ حكُٛل اإلاكغوٕ ؤو اإلاغ ٤ٞالٗام و اؾخٛالله ججاعٍا َىا ٫اإلاضة اإلاخٖ ٤ٟلحها ،بما ًم٨ىه مًاؾترصاص ج٩الُٟه ،م٘ جد ٤ُ٣مٗض ٫عبدُت مىاؾب.
 التزام اإلاؿدشمغ بى٣ل ملُ٨ت اإلاكغوٕ الى الجهت الخ٩ىمُت اإلاخٗا٢ضة بٗض اهتهاء الٟترة الخٗا٢ضًت . اؾترصاص اإلاؿدشمغ ه٣ٟاث اإلاكغوٕ مً الغؾىم التي ًضٗٞها اإلاىخٟٗحن مً الخضماث باإلياٞت الى ألاعباح اإلاخإهُتمً طل.2٪
 -2ؤؼياٌ علىد البىاء و الدؽؼُل و هلل اإلالىُت
ال جىظض ٖ٣ىص البىث في ق٩ل واخض بل جخٗضص ل ً٨في بَاع واخضن ٞاإلاماعؾت الٗملُت  ،هي التي ؤبغػث نىع ظضًضة
جسخل ٠في بٌٗ ؤو ٧ل الٗىانغ اإلا٩ىهت للٗ٣ض .و مجها ما ًىهب ٖلى مكاعَ٘ ظضًضة و ؤزغي جسو مكاعَ٘ ٢اثمت بداظت
الى ججضًض.
مً ؤؼياٌ علىد البىاء و الدؽؼُل و هلل اإلالىُت اإلاىفبت على مؽاسَع حذًذة هظ٦غ ما ًلي :
 ٖ٣ىص البىاء و الدكُٛل و الخمل ٪و ه٣ل اإلالُ٨ت Buld,Operate,Owen,Trensfer,BOOT. ٖ٣ىص البىاء و الخمل ٪و الدكُٛلBuild,Operate,Owen BOO. ٖ٣ىص البىاء و الدكُٛل و ججضًض الاًجاعBuild,Operate and Renew BOR. ٖ٣ىص البىاء و الاؾدئجاع و الدكُٛل و الخدىٍلBuild,Rent,Operate BORT. ٖ٣ىص البىاء و الاًجاع و ه٣ل اإلالُ٨تBuild,Lease,Trensfer BLT. ٖ٣ىص البىاء و ه٣ل اإلالُ٨ت و الدكُٛلBuild,Trensfer,Operate BTO.ؤما ؤؼياٌ علىد البىاء و الدؽؼُل و هلل اإلالىُت اإلاىفبت على مؽاسَع كاثمت  ،هظ٦غ ماًلي :
ّ
ّ
الدكُٛل و ّ
الخدىٍلMOOT.
ٖ٣ىص الخدضًض و الخمل ٪و ٖ٣ىص الاًجاع و الخجضًض و الدكُٛل و الخدىٍل Lease ;Renewal ;Operate ;Transfer,LROT.1
2

إلياس ناصف ،عقد  ، TOBالمؤسسة الحديثة لمكتاب  ،لبنان ،2006 ،ص .81

ّللا طالب دمحم الكندري  ،النظام القانوني لعقود البوت  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ،2009 ،ص .14
عبد ّ
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زاهُا :مىكف اإلاؽشع الجضاثشي مً علىد البىث
ً
هٓغا للمؼاًا التي جىٞغَا ٖ٣ىص البىث الؾُما في مٗالجت ٢هىع الخمىٍل الخ٩ىمي إلاكغوٖاث البيُت ألاؾاؾُت و
اإلاغا ٤ٞالٗامت و الظي ًاصي الى ع ٘ٞالٗبء ًٖ الضولت مً البىى ٥و ماؾؿاث الخمىٍل الضولُت ٣ٞ ،ض ؤنبذ هٓام
ً
البىث هٓاما ٖاإلاُا جلجإ بلُه مٗٓم صو ٫الٗالم لخد ٤ُ٣زُِ الخىمُت و ؤلانالح ، 1زانت وؤهه هٓام جمىٍلي  ،بط
ٌٗخبر آلُت مً آلُاث الخمىٍل الخضًشت التي ج٣ىم ٖلى ٨ٞغة جمىٍل اإلاكغوٕ  ،بًمان ؾضاص الضًىن مً الٗاثضاث
ّ
اإلاخد٣٣ت مً حكُٛل اإلاكغوٕ  ،صون التر٦حز ٖلى ناخبه  ،ألن ؤٚلب الضو ٫التي حٗاوي مً عجؼ في محزاهُتها ،والتي ال
حؿخُُ٘ جلبُت اخخُاظاث قٗىبها لدكُِض مكاعَ٘ البيُت ألاؾاؾُت جسخاع هٓام البىث لالؾخٗاهت بالُ٣إ الخام
للُ٣ام بمكاعَٗها  ،مؿخسضما في طل ٪اؾدشماعاجه م٣ابل مىده خ ٤الاؾخٛال ٫ال٩امل للمغ ٤ٞالظي ًُُ٣مه بخمىٍله
الظاحي .2
بالغٚم مً اهدكاع الىاؾ٘ لٗ٣ىص البىث في الٗالم  ،بال ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي لم ٌٗغ ٝفي ٢ىاهِىه مهُلر "البىث" ،
زانت وؤن الجؼاثغ ٞخدذ املجا ٫ؤمام الُ٣إ الخام للمكاع٦ت في ٖملُت الخىمُت الا٢خهاصًت الىَىُت ؾىاء في
صؾخىع 1996الظي ٦غؽ مبضؤ خغٍت الهىاٖت و الخجاعة (اإلااصة  37مىه) ؤو في مسخل٢ ٠ىاهُجها وهي ٦شحرة و مخٗضصة
التي ٦غؾذ مبضؤ الخ٩امل بحن ٧ل مً الُ٣إ الٗام و الُ٣إ الخام في الُ٣ام بمسخل ٠اإلاكاعَ٘ الاؾدشماعٍت  ،و
ٖلُه وؿإ ًٖ ٫ما بطا ٧ان اإلاكغٕ الجؼاثغي ًمهض الؾخ٣با ٫هٓام البىث يمً حٗا٢ضاث الضولت ؾىاء في الضؾخىع ؤو
في الدكغَ٘؟
 -1مىكع هٍام البىاء و الدؽؼُل و هلل اإلالىُت في الذظخىس الجضاثشي  :بؿب ألاػمت اإلاخٗضصة ألاوظه التي ٖغٞها
الا٢خهاص الىَجي  ،بؿبب ٞكل الىمىطط الا٢خهاصي اإلاخب٘ واهسٟاى اإلاضازل مً الٗملت الهٗبت هدُجت
الاهسٟاى اإلاإؾاوي لئلًغاصاث الىُُٟت التي ٧اهذ جسٟي ؾىء الدؿُحر وجغُ٦ب صوالُب الا٢خهاص ومٓاَغٍ
الؿلبُت٨ٞ ،غث الؿلُاث الٗمىمُت في يغوعة بًجاص َغ ١ظضًضة إلٖاصة َُ٩لت الا٢خهاص الىَجي مً زال٫
بنالح ٖمًُ ٤مـ مسخل ٠الُ٣اٖاث واملجاالث  ،ووي٘ بَاع ومىٓىمت حكغَُٗت وجىُٓمُت ظضًضة للىٓام
الا٢خهاصي جىضعط في بَاع ج٨غَـ وجغُ٢ت اإلاباصعة الخانت ،وبُٖائها الضوع اإلاىىٍ بها بلى ظاهب ُ٢إ الضولت.
ٞالضولت ؤنبدذ ملؼمت بةٖاصة جىُٓم الا٢خهاص الىَجي خؿب م٣خًُاث ال٩لٟت و الٟٗالُت ،ومً زم وي٘ خض
لالخخ٩اع الٗمىمي بط ؤولذ الؿلُاث الٗمىمُت ؤَمُت زانت للُ٣إ الخام الظي جم تهمِكه إلاضة َىٍلت ،خُض
ؤنبذ ٌك٩ل البضًل واملخغط الىخُض والُٟ٨ل بة٢امت ا٢خهاص ٢ىي ومىاٞـ .و٢ض جم ج٨غَـ مبضؤ خغٍت الهىاٖت
والخجاعة في .31996الظي ٞخذ املجا ٫ؤمام الُ٣إ الخام الىَجي ب٩ل خغٍت.خُض جىو اإلااصة  37مىه ٖلى ماًلي ":
خشٍت الفىاعت و الخجاسة مممىهت  ،و جماسط في بواس اللاهىن٦ ".ما ٦غؽ صؾخىع  1996اإلالُ٨ت الخانت لىؾاثل
1

حصايم سميرة ،عقود البوت  :إطار الستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية  ،مذكرة الماجستير في القانون،

2

إلياس ناصف  ،مرجع سابق  ،ص .89

فرع قانون التعاون الدولي  ،كمية الحقوق  ،جامعة مولود معمري تيزي وزو  ، 2011 ،ص .23
3

مرسوم رئاسي رقم  438-96مؤرخ في  07ديسمبر  ،1996يتضمن تعديل الدستور المصادق عميو في استفتاء 28

نوفمبر  ،1996ج ر عدد  76صادر في  08ديسمبر 1996المعدل و المتمم بالقانون رقم  03-02المؤرخ في  10أفريل
 2004يتضمن تعديل الدستور  ،ج ر عدد  25صادر بتاريخ  14أفريل ، 2002معدل و متمم بموجب القانون رقم -08

 09المؤرخ في  15نوفمبر  2008يتضمن التعديل الدستوري  ،ج ر عدد  63صادر بتاريخ  16نوفمبر .2008
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الاهخاط ،مً زال ٫اإلااصة  52مىه التي ظاء ٞحها " :اإلالىُت الخاـت مممىهت" بالخالي ٣ٞض ؤولى الضؾخىع ٖىاًت بالٛت
إلابضؤ خغٍت اإلاباصعة  ،خُض ٞخذ املجا ٫ؤمام الُ٣إ الخام الظي لم ٌٗض ًًُل٘ بضوع زاهىي باإلا٣اعهت م٘ الُ٣إ
الٗام .
 -2مىكع هٍام البىاء و الدؽؼُل و هلل اإلالىُت في الدؽشَع الجضاثشي
لم ًباصع اإلاكغٕ الجؼاثغي الى بنضاع حكغَ٘ ًىٓم حٗا٢ضاث الضولت في مكاعَ٘ البيُت ألاؾاؾُت بخمىٍل الُ٣إ الخام
ؾُما في مجا ٫بهجاػ الُغ ، ١اإلاُاعاث  ،الى٣ل بالؿ ٪٨الخضًضًت ....بلخ.
بال ؤهه هجض في ال٣ىاهحن الجؼاثغٍت ما ًىحي الى ؤن اإلاكغٕ ٢ض ٞخذ املجا ٫و لى صون ٢هض للخٗا٢ض بإؾلىب البىث في
بٌٗ مكاعَ٘ اإلاغا ٤ٞالٗامت ؤو البيُت الخدخُت  ،الؾُما في مجا ٫اإلاىاعص اإلااثُت و مجا ٫ال٨هغباء و جىػَ٘ الٛاػ بىاؾُت
ال٣ىىاث  ،و في ال٣اهىن املخضص لكغوٍ و ُُٟ٦اث مىذ الامخُاػ ٖلى ألاعاضخي الخابٗت لؤلمال ٥الخانت للضولت اإلاىظهت
الهجاػ مكاعَ٘ اؾدشماعٍت.
 في كاهىن اإلاُاه
بطا٧ان اإلاكغٕ الجؼاثغي لم ٌٗغ ٝفي ٢ىاهِىه حؿمُت " بىث" ٞ ،ةهه بالغظىٕ الى اإلااصة  17مً ال٣اهىن ع٢م  12-05اإلاخٗل٤
باإلاُاٍ 1وؿدك ٠نُٛت مً نُ٣ٖ ٜىص البىث  ،التي ظاء ٞحها ماًلي " :جخمع هزلً لألمالن العمىمُت الاـىىاعُت
للمُاه  ،اإلايؽأث و الهُاول التي حعخبر مليا ًشحع للذولت بذون ملابل بعذ هـار علذ الامخُاص ؤو الخـىٍن لالهجاص و
الاظخؼالٌ  ،اإلابرم مع شخق وبُعي ؤو معىىي خالعا لللاهىن العام ؤو اللاهىن الخاؿ".
ًم ً٨اؾخسالم مً مدخىي اإلااصة ظمُ٘ اإلاغاخل اإلاخًمىت في جىُٟظ ٖ٣ىص البىث وهي الدكُِض ؤو الاهجاػ ؤو البىاء و
الاؾخٛال ٫و جدىٍل اإلالُ٨ت الى الضولت بٗض هٟاط ٖ٣ض الامخُاػ ؤو الخٟىٌٍ.
وجُبُ٣ا لظل ٪اؾخٗملذ َظٍ الهُٛت في مجا ٫جدلُت مُاٍ البدغ ؤو هؼٕ ألامالح و اإلاٗاصن مً اإلاُاٍ اإلاالخت َب٣ا ألخ٩ام
ألامغ ع٢م  03-01اإلاخٗل ٤بخُىٍغ الاؾدشماع.2
اؾخٗملذ الخ٩ىمت الجؼاثغٍت َظٍ الهُٛت في مجا ٫جدلُت مُاٍ البدغ ؤو هؼٕ ألامالح و اإلاٗاصن مً اإلاُاٍ اإلاالخت  3ومً
اإلاكاعَ٘ اإلاىٗ٢ت في َظا الاَاع الٗ٣ض اإلابرم بحن قغ٦ت مُاٍ جِباػة م٘ الكغ٦ت ال٨ىضًت  SNC Lavalinو الاؾباهُت Acciona
1
2

قانون رقم  12-05مؤرخ في  ، 2005 /08/04يتعمق بالمياه ،ج ر عدد  ، 60صادر في  04سبتمبر .2005

 -أمر رقم  10-10مؤرخ في ، 0110/10/01يتعمق بتطوير االستثمار ،ج ر عدد ،74صادر في ،0110/10/00

المعدل و المتمم باألمر رقم  10-10المؤرخ في  ، 0110/14/01ج ر عدد  ، 74صادر في  0110/14/01و األمر

رقم  10-11المؤرخ في  ،0111/4/00يتضمن قانون المالية التكميمي لسنة  ،0111ج ر عدد  ، 77صادر في جويمية
 (0111استدراك في ج ر ج ج ،عدد  ،10صادر في  )0111/11/00و األمر رقم  10-01المؤرخ في ، 0101/10/00

يتضمن قانون المالية التكميمي لسنة  ، 0101ج ر عدد ، 71صادر في  ، 0101/10/01و القانون رقم  00-00المؤرخ
في  ، 0100/00/00يتضمن قانون المالية لسنة  ، 0100ج ر  ،عدد  ، 40صادر في .0100/00/01
3

حصايم سميرة  ،مرجع سابق  ،ص .21
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 Aguaبُ٣مت 150ملُىن صوالع.1و مً ؤَم اإلاكاعَ٘ هجض اًًا بوكاء و حكُٛل و نُاهت مدُت جدلُت اإلاُاٍ بمؿخٛاهم
بخ٩لٟت 100ملُىن صوالع  ،و طل ٪إلاضة ٖ 25اما بمؿاَمت الى٧الت الجؼاثغٍت للُا٢ت .AEC
 في مجاٌ الىهشباء و جىصَع الؼاصبىاظىت اللىىاث
ًدمل مهُلر الامخُاػ اإلاىهىم ٖلُه في ٢اهىن ال٨هغباء و جىػَ٘ الٛاػ بىاؾُت ال٣ىىاث  2،هٟـ اإلاٗجى  ،خُض ظاء في
هو اإلااصة  02مىه  ...." :الامخُاص خم جمىده الذولت إلاخعامل ظِؽؼل بمىحبه ؼبىت و ًىىسها ؿىق بكلُم مدذد و إلاذة
مدذدة  ،بهذؾ بُع الىهشباء ؤو الؼاصاإلاىصع بىاظىت اللىىاث".
و جًُ ٠اإلااصة  07مً هٟـ ال٣اهىن ماًلي ً " :ىجض اإلايؽأث الجذًذة إلهخاج الىهشباء و ٌعخؼلها ول شخق وبُعي
ؤو معىىي خالع لللاهىن الخاؿ ؤو العام  ،خاثض سخفت لالظخؼالٌ  ".وؿدك ٠مً زال ٫الىهحن (  ،)07-02ان
اإلاكغٕ الجؼاثغي ٢ض ٞخذ املجا ٫للخٗا٢ض بىٓام البىث ألن جىػَ٘ ال٨هغباء و الٛاػ ًضزل يمً وكاٍ اإلاغا ٤ٞالٗامت ،
٧ىهه ؤوعص اإلاغاخل اإلاخًمىت في ٖ٣ىص البىث و اإلاخمشلت في الاهجاػ و الاؾخٛال ، ٫زم بٖاصة اإلاكغوٕ للضولت باٖخباع ؤن جىػَ٘
ال٨هغباء و الٛاػ وكاَا للمغ ٤ٞالٗام .ومً اإلاكاعَ٘ اإلاىٗ٢ت في َظا الاَاع الٗ٣ض اإلابرم بحن قغ٦ت ٦هغباء ؾ٨ُ٨ضة الخابٗت
لؿىهاَغا ٥و ؾىهلٛاػ و الى٧الت الجؼاثغٍت للُا٢ت م٘ مجمىٖت  SNC Lavalinبُ٣مت  600ملُىن صوالع ،لخهمُم و
بوكاء و حكُٛل مدُت لخىلُض ال٨هغباء إلاضة  12ؾىت٢ ،ابلت للخجضًض لىٟـ اإلاضة.
ما ججضع الاقاعة بلُه ان جمىٍل اإلاكغوٕ ً٩ىن مً َغ ٝالضولت و لِـ مً جمىٍل اإلاؿدشمغ  ،و َى ما ًبٗض َظٍ الٗ٣ىص مً
اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي لٗ٣ىص البىث.3
 في مجاٌ ألاساض ي الخابعت لألمالن الخاـت للذولت اإلاىحهت الهجاصمؽاسَع اظدثماسٍت.
ل٣ض ٞخذ اإلاكغٕ الجؼاثغي الخٗا٢ض بإؾلىب البىث في مجا ٫ألاعاضخي الخابٗت لؤلمال ٥الخانت للضولت اإلاىظهت
الهجاػ مكاعَ٘ اؾدشماعٍت بمىظب ال٣اهىن ع٢م  ،404-08خُض جًمىذ اإلااصة  03مىه مىذ الامخُاػ ٖلى ألاعاضخي
الخابٗت لؤلمال ٥الخانت للضولت لٟاثضة اإلااؾؿاث و الهُئاث الٗمىمُت و ألاشخام الُبُُٗحن ؤو اإلاٗىىٍحن
الخايٗحن لل٣اهىن الخام الخخُاظاث مكاعَ٘ اؾدشماعٍت.
٦ما ؤياٞذ اإلااصة  07مً هٟـ ال٣اهىن مكاعَ٘ الاؾدشماع ال٣ابلت إلاىذ الامخُاػ ،مجها جل ٪التي ً٩ىن لها َاب٘ ألاولىٍت
و ألاَمُت الىَىُت و املخضزت إلاىانب الكٛل و التي حؿاَم في جىمُت اإلاىاَ ٤املخغومت ؤو اإلاٗؼولت.
اإلاالخٔ مً زالَ ٫ظا ال٣اهىن  ،ؤن اإلاكغٕ ٢ض مهض للخٗا٢ض بىٓام البىاء و الدكُٛل و ه٣ل اإلالُ٨ت ٖلى اٖخباع ؤن
اهجاػ اإلاكاعَ٘ جُبُ٣ا لهظا ال٣اهىن ٌٗىص الى الضولت بٗض اهتهاء ٞترة الامخُاػ املخضصة بمضة ؤصهاَا  33ؾىت ٢ ،ابلت
للخجضًض مغجحن و ؤ٢هاَا  99ؾىت.
1

إقمولي دمحم " ،في مدى استقبال القانون الجزائري عقود البناء و التشغيل و نقل الممكية" ،المجمة الجزائرية لمعموم القانونية

2

قانون رقم  01-02مؤرخ في  ،2002/02/05يتعمق بالكيرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات ،ج ر عدد  ، 08صادر

و االقتصادية و السياسية  ،كمية الحقوق الجزائر  ،عدد  ، 2013/02ص 10
في .2002/02/06
3
4

إقمولي دمحم  ،نفس المرجع  ،ص.11

قانون رقم 04-08مؤرخ في  ، 2008 /09/01يحدد شروط و كيفيات منح االمتياز عمى األراضي التابعة لألمالك

الخاصة لمدولة الموجية النجاز مشاريع استثمارية  ،ج ر عدد  ، 49صادر في  03سبتمبر .2008
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بةنضاع اإلاكغٕ الجؼاثغي ل٣اهىن ع٢م ٩ً 04-08ىن ٢ض ؾمذ باٖخىا ١الخٗا٢ض بىٓام البىاء و الدكُٛل و ه٣ل اإلالُ٨ت
 ،و َىما ًجٗلىا ه٣ى ٫ؤهه ال ًىظض ماو٘ مً اللجىء الى َظا ألاؾلىب في حٗا٢ضاث الضولت م٘ الُ٣إ الخام.
الخاجمت
وؿخسلو مما ؾب ٤ؤَمُت ٖ٣ىص البىاء و الدكُٛل و ه٣ل اإلالُ٨ت في الخىمُت الا٢خهاصًت  ،زانت بٗض الاججاٍ
اإلاخهاٖض هدى ا٢خهاص الؿى ١و ٞخذ املجا ٫للمباصعة الخانت و ؾُاؾت الخىنهت و ٦ظا مؿاَمتها في ه٣ل
الخ٨ىىلىظُاث الخضًشت للُ٣إ الٗام ٞ ،هي تهض ٝالى ججىب زىنهت اإلاغا ٤ٞالٗامت بدُض جًمً ب٣اء ملُ٨ت اإلاغ٤ٞ
الٗام للضولت م٘ زىنهت الاؾخٛال ٫و الدؿُحر.
و باليؿبت للجؼاثغ بالغٚم مً ُٚاب جىُٓم صؾخىعي و حكغَعي ًىٓم ٖ٣ىص البىاء و الدكُٛل و ه٣ل اإلالُ٨ت  ،بال ؤهه
ًىظض بٌٗ الخُبُ٣اث مً َظا الىىٕ في مسخل ٠املجاالث ،خؿب ما ط٦غهاٍ في مضازلخىا َظٍ .
و ٖلُه هضٖى اإلاكغٕ الجؼاثغي الى بنضاع ٢اهىها زام مخ٩امال ًىٓم الخٗا٢ض بإؾلىب البىث ً٩ىن ُٟ٦ال بمٗالجت
مسخل ٠الخٗا٢ضاث التي جبرمها الضولت م٘ الُ٣إ الخام ،بالخالي جىٞحر بِئت ٢اهىهُت مالثمت و خماًت ّ
ٗٞالُت لالؾدشماع في
َظا الىىٕ مً اإلاكاعَ٘ .
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الىبُعت اللاهىهُت لعلذ الاعخماد ؤلاًجاسي ـ دساظت ملاسهتـ ـ
د .خلُمي سبُعت  ،ؤظخار مدالش "ب"
ولُت الخلىق  ،حامعت ادمحم بىمشداط
ملذمت
ٌٗخبر ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي وؾُلت ٗٞالت لخمىٍل الاؾدشماعاث واإلاكاعَ٘ٞ ،هى وؾُلت ًلجإ بلحها ناخب اإلاكغوٕ
لخُىٍغ مٗضاجه بُغٍ٣ت ؤ٦ثر يماها ووٞغة ٣ٞ ،ض ٧ان ناخب اإلاكغوٕ بطا عٚب في جُىٍغ مكغوٖه ٞ ،ةهه ًلجإ بلى ججهحز
مهىٗه ؤو قغ٦خه بمٗضاث طاث ج٨ىىلىظُت مخ٣ضمت  ،وفي ؾبُل طل ٪بما ؤن ًلجإ بلى الا٢خُإ مً عؤؾما ٫اإلاكغوٕ بما
ًترجب ًٖ طل ٪مً ججمُض لجؼء ٦بحر مً عؤؾماله ،وبما ؤن ًلجإ بلى ال٣غوى البىُ٨ت التي ؾخ٩لٟه اإلاٛامغة واملخاَغة
بمكغوٖه وبغؤؾماله.
لظل ٪لجإ ال٨ٟغ ال٣اهىوي بلى وؾُلت جًمً لهاخب اإلاكغوٕ الخهىٖ ٫لى اإلاٗضاث الالػمت صون جدمل ج٩الُ ٠قغائها
صٗٞت واخضة ،وبُغٍ٣ت جًمً خ٣ى ١اإلااؾؿت اإلامىلت باخخٟاْها بملُ٨ت اإلاٗضاث  ،خُض ًلجإ ناخب اإلاكغوٕ بلى
ماؾؿت مالُت جضعى قغ٦ت اللحزو ٜوَٗغى ٖلحها ؤن ج٣ىم بكغاء ما ًدخاظه مً مٗضاث ؤو آالث ؤو ججهحزاث مً الباج٘ الظي
ًدضصٍ اإلاكغوٕ  ،وو٣ٞا للمىانٟاث اإلاُلىبت وبالشمً اإلاخٖ ٤ٟلُه بحن ناخب اإلاكغوٕ وباج٘ اإلاٗضاث ؤو آلاالث ؤو
الخجهحزاثٖ ،لى ؤن ًخٗهض ناخب اإلاكغوٕ باؾدئجاعَا لٟترة مدضصة وببض ٫مدضص  ،م٘ التزام ناخب اإلاكغوٕ ٖىض اهتهاء
مضة ؤلاًجاع بةٖاصة اإلاٗضاث مىيىٕ الٗ٣ض ،ؤو ججضًض الٗ٣ض بكغوٍ ظضًضة ؤو قغاء َظٍ اللىاػم اإلاخمشلت في الخجهحزاث
ؤو ألاصواث ؤو آلاالثٞ ،ةطا وا٣ٞذ قغ٦ت اللحزوٖ ٜلى ٖغى ناخب اإلاكغوٕ ٞةن طلً ٪خُلب ُ٢ام ٖ٣ضًً  ،ألاوَ ٫ى
ٖ٣ض بُ٘ بحن قغ٦ت اللحزو ٜوالباج٘ الظي خضصٍ ناخب اإلاكغوٕ  ،والٗ٣ض الشاوي َى ٖ٣ض ؤلاًجاع الخمىٍلي ؤو الاٖخماص
ؤلاًجاعي ،وَى ًخم بحن قغ٦ت اللحزو ٜوناخب اإلاكغوٕ اإلاؿخُٟض مً طل ٪الٗ٣ض  ،وٍ٩ىن مىيىٖه ألامىا ٫اإلاكتراة مً
قغ٦ت اللحزو.ٜ
بطا عظٗىا بلى الدكغَٗاث التي ههذ ٖلى مشل َظٍ الٗ٣ىص ٧اإلاكغٕ الجؼاثغي الظي هو ٖلُه بمىظب ألامغ  09-96واإلااعر
 1996/01/10و اإلاىٓم لٗ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ،وال٣اهىن الٟغوسخي بمىظب ال٣اهىن ع٢م ، 455-66وال٣اهىن اإلاهغي
بمىظب ال٣اهىن ع٢م  95-95-لؿىت ٞ ،1995ىجضَا ٧لها اٖخبرجه ٖ٣ض بًجاع طو َبُٗت زانت ل٩ىن اهتهاء ؤظله م٣غون
بةم٩اهُت جمل ٪اإلاؿخإظغ للمٗضاث وألاظهؼة اإلاؿخإظغة.بال ؤهه بالغٚم مً طل٣ٞ ٪ض جًاعبذ آلاعاء ال٣ٟهُت خى ٫جدضًض
َبُٗت َظا الٗ٣ض ،ألن ال٣ىاهحن لم جبرػ بىيىح ألاخ٩ام ال٣اهىهُت التي ًجب جُبُ٣ها ٖلى َظا الٗ٣ض .
ُٞب٣ا إلاا ؾبً ٤بضو ؤن ٖ٣ض ؤلاًجاع الخمىٍلي ٖملُت مٗ٣ضة  ،والؿبب في طل ٪ؤجها جيخج ًٖ اهههاع ٖضة ج٣ىُاث ٢اهىهُت ،
وَظا الخُٗ٣ض ًازغ ٖلى َبُٗت الٗ٣ض  ،وبالخالي ًهٗب جدضًض ألاخ٩ام ال٣اهىهُت لهظا الٗ٣ضٞ ،هل جد٨مه ال٣ىاٖض التي
جد٨م ٖ٣ض ؤلاًجاع ؤم جد٨مه ال٣ىاٖض التي جد٨م ٖ٣ض البُ٘ ؟ ؤم َى ٖ٣ض طو َاب٘ زام؟
ٞؤلظل الغص ٖلى َظٍ الدؿائالث ولخدضًض الُبُٗت ال٣اهىهُت لٗ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي اٖخمضث ٖلى ج٣ؿُم اإلاىيىٕ بلى
مبدشحن اإلابدض ألاوً ٫خًمً جدضًض الُبُٗت ال٣اهىهُت لٗ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي َب٣ا للٗ٣ىص الخ٣لُضًت،و٢ض اخخىي ٖلى
مُلبحن  ،اإلاُلب ألاو ٫جًمً اٖخباع ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ٖ٣ض بًجاع مغجبِ بىٖض بالبُ٘ ،واإلاُالب الشاوي جًمً
اٖخباع الٗ٣ض ٖ٣ض بُ٘.
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واإلابدض الشاوي ًخًمً جدضًض َبُٗت الٗ٣ض في ْل الىٓغٍاث الخضًشت ،و٢ض اخخىي ٖلى مُلبحن،اإلاُلب ألاو٧ ٫ان جدذ
ٖىىان ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي َى ٖ٣ض مغ٦ب،واإلاُلب الشاوي ٧ان جدذ ٖىىان ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي َى ٖ٣ض طو َبُٗت
زانت
اإلابدث ألاوٌ  ،جدذًذ وبُعت علذ الاعخماد ؤلاًجاسي في ٌل العلىد الخللُذًت
٢بل البدض في َبُٗت ٖ٣ض اللحزوً ٜجب حٗغٍٟه وجدضًض زهاثهه التي جمحزٍ ًٖ ٚحرٍ مً الٗ٣ىص،
خُض ؤن اإلاهُلر ألانلي لٗ٣ض ؤلاًجاع الخمىٍلي َى ٖ٣ض اللحزو ، ٜوجغظم بلى الٟغوؿُت بانُالح  -le crédit-bailؤو
ؤلاثخمان ؤلاًجاعي ،و٢ض اؾخسضم َظا الٗ٣ض مىظ ٖام  1930في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت في املجا ٫الٗ٣اعي ،وفي ؾىت
 1950جم اؾخسضامه في مجا ٫اإلاى٣ىالث ،بِىما في ؤوعبا لم ًخم الخٗامل به بال في ؤوازغ الخمؿِىاث ،ومىظ ؾً  1960بضؤ
1
اهدكاعٍ في بُ٣ت الضو ٫ألازغي.
ؤما باليؿبت للجؼاثغ ٣ٞض اٖخمضجه جدذ حؿمُت الاٖخماص ؤلاًجاعي وطل ٪مً زال ٫ألامغ 09-96اإلااعر في 1996/01/10
ول٣ض جم حٗغٍ ٠الٗ٣ض مً زال ٫اإلااصة ألاولى مىه ،وٍلخو طل ٪الخٗغٍ ٠في ؤن ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي َى ٖملُت ججاعٍت
ومالُت ًخم جد٣ُ٣ها مً ٢بل البىى ٥واإلااؾؿاث اإلاالُت ؤو قغ٦ت ماَلت ٢اهىها ومٗخمضة نغاخت بهظٍ الهٟت م٘
اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن الجؼاثغٍحن ؤو ألاظاهب ؾىاء ٧اهىا ؤشخام َبُُٗحن ؤم مٗىىٍحن وَى ٢اثم ٖلى ٖ٣ض ًلتزم
بم٣خًاٍ اإلااظغ بإن ًاظغ إلاؿخإظغ مى٣ىالث مك٩لت مً ٖخاص ؤوججهحزاث ؤو ؤصواث طاث اؾخٗما ٫منهي  ،ؤوٖ٣اعاث ؤو
2
ميكئاث ؤو مدال ججاعٍا ؤو ماؾؿت خغُٞت م٣ابل صُ٢ ٘ٞمت بًجاعٍت مخٖ ٤ٟلحها بحن اإلااظغ واإلاؿخإظغ.
ؤما الخٗغٍ ٠ال٣ٟهي لٗ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ٣ٞض ٖغ ٝفي ال٣ٟه الٛغبي ٖلى ؤهه ٖملُاث جإظحر ؤصواث بهخاظُت ؤو مجمىٖت
ٖ٣اعاث مسخاعة مً َغ ٝاإلاؿخإظغ ومكتراة ؤو مبيُت لهظا الٛغى مً َغ ٝاإلااؾؿت اإلاالُت اإلااظغة  ،بىاءا ٖلى َلب
اإلاؿخإظغ م٣ابل بض ٫ؤلاًجاع ٖلى ؤن ًبرم الٗ٣ض إلاضة َىٍلت حٗاص ٫الٗمغ الا٢خهاصي اإلاٟترى لؤلنل اإلااظغ وٍ٣ىم
اإلاؿخإظغ ٖىض جهاًت مضة الٗ٣ض بما بةعظإ ألانى ٫اإلااظغة ؤو قغاء َظٍ ألانى ٫بشمً ًغاعى ُٞه ألا٢ؿاٍ اإلاضٞىٖت زال٫
3
مضة ؤلاًجاع  ،ؤوججضًض الٗ٣ض بكغوٍ ظضًضة.
مً زال ٫الخٗغٍ ٠الؿابً ٤م٨ىىا ؤن وؿخسلو الخهاثو التي ًخمحز بها ٖ٣ض اللحزو ًٖ ٜالٗ٣ىص ألازغيٞ ،هى ٖ٣ض
عياجي ال ًدخاط بلى ق٩لُت ما ،وَى ٖ٣ض جمىٍلي وٍإحي طل ٪مً ٧ىن الخإظحر الخمىٍلي ٌٗض مً وؾاثل جمىٍل الاؾدشماع
الُىٍلت واإلاخىؾُت ألاظل٦ ،ما ؤن الغٚبت في الخمىٍل هي املخىع الظي جضوع خىله ظمُ٘ ؤخ٩ام َظا الٗ٣ض ،وٍخٛلب الُاب٘
الخمىٍلي ٖلى الُاب٘ ؤلاًجاعي للٗ٣ض  ،مً هاخُت ؤن اإلااظغ ال ً٣ىم بكغاء الٗحن اإلااظغة ب٣هض جإظحرَا صون ؤن ًٓهغ له
اإلاؿخإظغ عٚبخه في ؤلاًجاع٦ ،ما َى الكإن في ؤلاًجاع الٗاصي٦ 4.ما ٌٗخبر ٖ٣ض ٢اثم ٖلى الاٖخباع الصخصخي ُ٣ٞ ،ام الٗ٣ض
 -1ؤما ٫بً بغٍذ -الخإظحر الخمىٍلي و٣ٞا إلااؾؿت الخمىٍل الضولُت( – )IFCمجلت الاظتهاص للضعاؾاث ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت اإلاغ٦ؼ الجامعي
لخمىٛاؾذ – الٗضص  3ظاهٟي  – 2013م156.
 -2لُلى بٗخاف٣ٖ -ض الاٖخماص ؤلاًجاعي -مجلت الٗلىم الاوؿاهُت – ٧لُت الخ٣ى ١ظامٗت باجىتٖ-ضص– 2010 – 33م217.
- 3ؤما ٫بً بغٍذ – مغظ٘ ؾاب-٤م157،158.
 -4صخغ ؤخمض الخهاوهت٣ٖ -ض ؤلاًجاع الخمىٍلي -صعاؾت م٣اعهت في ال٣اهىن ألاعصوي م٘ ؤلاقاعة بلى ال٣ٟه ؤلاؾالمي -صاعواثل ليكغ – ٖمان
ألاعصن  2005م178.
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ًغجبِ اعجباَا وزُ٣ا بالش٣ت اإلاخباصلت بحن َغُٞه ،خُض ًغاعي ٧ل َغ ٝالهٟاث الصخهُت والٟىُت واإلاالُت التي ًخمخ٘ بها
1
الُغ ٝآلازغ.
وؤَم زانُت ًخمحز بها ٖ٣ض ؤلاًجاع الخمىٍلي الخُاعاث الشالزت التي ًخمخ٘ بها اإلاؿخإظغ في جهاًت الٗ٣ض  ،والتي حٗخبر بخضي
يىابِ جدضًض َبُٗت َظا الٗ٣ض ٞ ،ال ًد ٤للماظغ ؤن ًدخ ٟٔلىٟؿه بد ٤بُ٘ ألاقُاء اإلااظغة ؤو اؾترصاصَا ؤو ججضًض
الٗ٣ض ،وبطا ٧ان خ ٤الخُاع ممىىخا للمؿخإظغ ٞةهه ال ًخمخ٘ به وال ًد ٤له اؾخسضامه بال بطا ؤوفى ب٩اٞت التزاماجه اإلاترجبت
2
ٖلُه بمىظب الٗ٣ض.
باإلياٞت بلى ماؾبٞ ٤ةن ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ال ًىدهغ مً الىاخُت الا٢خهاصًت في َغٞحن  ِ٣ٞوبهما ًخضزل َغٝ
زالض ٞى٩ىن ؤمام ماظغ ومؿخإظغ ومىعص  ،ل ً٨مً الىاخُت ال٣اهىهُت َظا الٗ٣ض ٌكمل َغٞحن ٦ ِ٣ٞما جم الىو ٖلُه
في اإلااصة ألاولى مً ألامغ 09/96اإلاكاع بلُه ؤٖالٍ٦ ،ظل ٪وبن ٧ان َظا الٗ٣ض وؾُلت جمىٍل بال ؤن الخمىٍل َىا ال ً٩ىن
3
ه٣ضًا وبهما ُٖيُا ،ؤي ٖ٣اعاث ومى٣ىالث.
ٞمً زال ٫الخهاثو التي جم ط٦غَا ُٞما ؾبً ٤م٨ىىا ؤن هدضص الُبُٗت ال٣اهىهُت لٗ٣ض اللحزو ٜوبالخالي ًم٨ىىا ؤن هدضص
هٓامه ال٣اهىوي ختى ال ًخسُى للمخٗاملحن في مجا ٫الاؾدشماع الخضوص ال٣اهىهُت لهظا الٗ٣ض.
في خ٣ُ٣ت ألامغ ؤن مؿإلت جدضًض الُبُٗت ال٣اهىهُت لٗ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ٧اهذ مدل اَخمام ال٣ٟه والاظتهاص في ٞغوؿا
وفي الٗضًض مً الضو ، ٫وطل ٪لخضازت َظا الٗ٣ض بط ؤهه لم جخدضص مٗاإلاه ختى آلان ٞ ،هى ماػا ٫في َىع الخ٩ىًٍ ،وٖلى
الغٚم مً ؤن ال٣اهىن الٟغوسخي ٌٗض مً ؤؾب ٤الدكغَٗاث جىُٓما لهظا اليكاٍ  ،بال ؤهه ا٢خهغ جىُٓمه ٖلى اإلاكغوٖاث
الٗامت في مجا ٫الاٖخماص ؤلاًجاعي  ،باٖخباعَا مً ماؾؿاث الاثخمان ،خُض ٟٚل ًٖ جىُٓم ؤخ٩ام َظا الٗ٣ض ٞ ،تر٥
الخغٍت للمخٗا٢ضًً في جدضًض قغوٍ الٗ٣ض بما ًىا ٤ٞمهالخهم ،لظل ٪خاو ٫بٌٗ ال٣ٟه البدض في ٖ٣ض الاٖخماص
ؤلاًجاعي يمً بَاع ٖملُت الاٖخماص ؤلاًجاعي بما جخًمىه مً ٖ٣ىص ؤزغي ختى جخدضص مٗاإلاه وبالخالي جخدضص ؤخ٩امه
الخانت به٩ٞ 4،اهذ ؤو ٫آلاعاء ال٣ٟهُت حٗخبر َظا الٗ٣ض َى جُبُ ٤للٗ٣ىص الخ٣لُضًت الكاجٗت ٣ٗ٦ض ؤلاًجاع وٖ٣ض البُ٘
وَظا ما ؾِخم الخٗغى بلُه في اإلاُلبحن الخالُحن بهٟت مسخهغة هٓغا لٗضم ٢ىة حجتها هٓغا ل٨ثرة الاهخ٣اصاث التي وظهذ
لها.
اإلاىلب ألاوٌ :علذ الاعخماد ؤلاًجاسي هى علذ بًجاسمشجبي بىعذ بالبُع
اٖخبر بٌٗ ال٣ٟه  5ؤن الٗال٢ت الٗ٣ضًت بحن َغفي ٖ٣ض اللحزو ٜجسً٘ ألخ٩ام ٖ٣ض ؤلاًجاع  ،ألهه مً الىاخُت ال٣اهىهُت
ٌٗخبر َظا الٗ٣ض َى ٖ٣ض بًجاع  ،وٍ٩ىن َظا ألازحر مصخىبا بىٖض بالبُ٘ جمىده قغ٦ت اللحزو ٜللمؿخإظغ الظي له الخُاع
في مماعؾخه ٖىض جهاًت الٗ٣ض ،وطل ٪بٗض ص ٘ٞاإلاؿخإظغ لجمُ٘ ألا٢ؿاٍ،
ٞهى ٖ٣ض بًجاع ،لٌٗ ً٨خبر ٖ٣ض بًجاع ٚحر ٖاصي بط َى ٖ٣ض بًجاع م٣ترن بىٖض بالبُ٘  ،خُض ً٩ىن للمؿخإظغ في جهاًت
مضة ؤلاًجاع الخ ٤في بٖالن عٚبخه ًٖ جمل ٪اإلاا ٫اإلااظغ ل٣اء زمً ػَُض ،بال ؤن ؤههاع َظا الاججاٍ ازخلٟىا خى ٫اٖخباع
 -5خىان ٦ما ٫الضًً يُان٣ٖ -ض ؤلاًجاع الخمىٍلي وجُبُ٣اجه اإلاٗانغة -ماظؿخحر مً ٧لُت ال٣اهىن والٗلىم ؤلاؾالمُت – ٚؼة - 2015
م33.
 -2خىان ٦ما ٫الضًً يبان – مغظ٘ ؾاب-٤م34
 -3ػٍاص ؤبى خهىة٣ٖ -ض الخإظحر الخمىٍلي -صعاؾت م٣اعهت -صاع الغؤي بحروث ،لبىان -2005م23.
 -4ػٍاص ؤبى خهىة٣ٖ -ض الخإظحر الخمىٍلي مغظ٘ ؾاب-٤م34
5
-J.C.Calon- La location de bien d’équipement d’équipement ou leasing,Dalloz,1964,chr.p.97.n.2
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ؤن َظا الىٖض بالبُ٘ ملؼم للُغٞحن ؤم َى ملؼم لُغ ٝواخضٞ ،مً ًغوا ؤهه ملؼم لجاهبحن ٞظلٖ ٪لى ؤؾاؽ ؤن ٚالبُت
ٖ٣ىص اللحزو ٜجيخهي بكغاء اإلاؿخإظغ لؤلمىا ٫مىيىٕ الٗ٣ض بٗض ؤن ً٩ىن ٦ال الُغٞحن ٢ض ٢اما بااللتزاماث املخضصة في
الٗ٣ض ،وٍلتزم اإلاؿخإظغ بض ٘ٞالشمً اإلاخٖ ٤ٟلُه مؿب٣ا م٘ الازظ بٗحن الاٖخباع مجمىٕ صٗٞاث ؤلاًجاع اإلاضٞىٖت زال٫
1
جىُٟظ الٗ٣ض و٢ض نضعث بٌٗ ألاخ٩ام الٟغوؿُت التي جاٍض َظا الغؤي.
وؤما الغؤي الظي ٌٗخبرٍ ؤن ملؼم لجاهب – وَى الغؤي اإلاغجر في ال٣ٟه والاظتهاص الٟغوسخيٞ -ظلٖ ٪لى ؤؾاؽ ؤن اإلااظغ َى
2
اإلالؼم بالىٖض بالبُ٘ ٖىض ازخُاع اإلاؿخإظغ قغاء الامىا ٫بالشمً اإلاخٖ ٤ٟلُه في ٖ٣ض اللحزو.ٜ
ٚحر ؤن َظا الغؤي لم ٌؿلم مً الى٣ض ٖلى ؤؾاؽ ؤهه ال ًم ً٨اٖخباع ٖ٣ض اللحزوَ ٜى وٖض بالبُ٘ ،ألن ٖ٣ض اللحزوً ٜدىاو٫
بًجاع  ،وألن ٖ٣ض البُ٘ ال ًخٗامل به بال في جهاًت مضة الٗ٣ض ٖىض مماعؾت اإلاؿخإظغ خ ٤الخُاع اإلامىىح له مً قغ٦ت
اللحزو ،ٜمما ً٣ىصها بلى ال٣ى ٫بإن الىٖض بالبُ٘ َى ؤخض ٖىانغ ٖ٣ض البُ٘ ول٨ىه ال ًجم٘ ٧اٞت الخهاثو ألازغي التي
3
ًخمحز بها ٖ٣ض اللحزو.ٜ
٦ما زلهذ بٌٗ املخا٦م الٟغوؿُت بلى ؤن بعاصة اإلاكغٕ الٟغوسخي اٖخبرث ؤن ٖ٣ض اللحزوَ ٜى بًجاع ،وؤن الٗال٢ت الىاقئت
4
بحن الكغ٦ت اإلامىلت واإلاؿخإظغ هي ٖال٢ت طاث َاب٘ بًجاعي.
و٦ظل ٪اٖخبر ال٣ٟه اإلاهغي ؤن اإلاكغٕ اإلاهغي في ال٣اهىن ع٢م  95/95خضص َبُٗت ٖ٣ض اللحزو ٜباٖخباعٍ ٖ٣ض بًجاع طا
َبُٗت زانت هٓغا الؾخسضامه في مجاالث جسخل ًٖ ٠مجاالث ٖ٣ض ؤلاًجاع الٗاصيٞ ،ىٓمه ب٣ىاٖض زانت جالثم َظا
5
الاؾخسضام الجضًض لٗ٣ض ؤلاًجاع.
٦ما خاو ٫ظاهب آزغ مً ال٣ٟه ج٣ٖ ٠ُُ٨ض اللحزو ٜبإهه وٖض باإلًجاع ٖلى ؤؾاؽ ؤن جى ُ٘٢الٗ٣ض ًخم ٢بل قغاء اإلاٗضاث
مىيىٕ الٗ٣ض ٞ ،هظا الجاهب مً ال٣ٟه ٌٗخبر ؤن ٖ٣ض اللحزوَ ٜى وٖض ملؼم للُغٞحن باإلًجاع زم ًهبذ ٖ٣ض بًجاع ٖىض
اؾخالم اإلاؿخُٟض لؤلمىا ٫مىيىٕ الٗ٣ض مً الباج٘  ،و٢ض اؾدىض َظا الجاهب ال٣ٟهي بلى ؤن جمل ٪ألامىا ٫اإلااظغة في جهاًت
الٗ٣ض َى مجغص زُاع ال ً٣ضم اإلاؿخإظغ ٖلى اؾخٗماله في ٚالب ألاخُان لٗضم ظضوي َظٍ ألامىا ٫بٗض مضة ؤلاًجاع
الُىٍلت التي جخُاب ٤في ٦شحر مً ألاخُان م٘ الٗمغ الاٞتراضخي لخل ٪ألامىا ،٫وبالخالي ٌٗخبر ٖ٣ض اللحزو ٜفي مًمىهه ٖباعة
6
ًٖ ٖ٣ض بًجاع.
و٢ض طَب البٌٗ آلازغ بلى جُُٟ٨ه بإهه ٖ٣ض بًجاع ًخًمً ٦شحرا مً الكغوٍ ٚحر اإلاإلىٞت في ؤلاًجاع  ،ول ً٨اعجًاَا
7
الُغٞان لُد٧ ٤٣ل مجهما مىٟٗت مكغوٖت وزانت ؤن اإلاؿخإظغ ال ًلؼم بصخيء بٗض اهتهاء مضة ؤلاًجاع.
في خ٣ُ٣ت ألامغ ؤن آلاعاء الؿاب٣ت التي ج٣غب ٖ٣ض اللحزو ٜمً ٖ٣ض ؤلاًجاع وبالخالي حٗتر ٝبسًىٖه ألخ٩ام ٖ٣ض ؤلاًجاع ،
٧اهذ مىيىٕ ه٣ض ألن جَ ٠ُُ٨ظا الٗ٣ض بهظا الك٩ل ال ٌٗبر ًٖ خ٣ُ٣خه ٖلى اٖخباع ؤن ٢ىاٖض ٖ٣ض ؤلاًجاع ال جخ ٤ٟم٘
 -1هاصع ٖبض الٗؼٍؼ قافي٣ٖ -ض اللحزو – ٜصعاؾت م٣اعهت – اإلااؾؿت الخضًشت لل٨خاب َ ،غجبلـ ،لبىان -2004م555.
 -2هاصع ٖبض الٗؼٍؼ قافي–مغظ٘ ؾاب -٤م556.
 -3هاصع ٖبض االٗؼٍؼقافي –مغظ٘ ؾاب-٤م557.
 -13هاصع ٖبض الٗؼٍؼقافي -مغظ٘ ؾاب -٤م544.
ٖ - 14بض الغخمً الؿُض ٢غمان –ٖ٣ض الخإظحر الخمىٍلي -صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣اهىهحن اإلاهغي والٟغوسخي والىٓام الؿٗىصي -صاعالجهًت
الٗغبُت  2016 -م40.
 6هاصع ٖبض الٗؼٍؼ قافي -مغظ٘ ؾاب-٤م.546.
-16دمحم ألالٟي – ؤلاًجاع اإلاىخهي بالخملُ ٪ون٩ى ٥الخإظحر -مجلت ال٣ٟه ؤلاؾالمي الٗضص  ًٖ -404/12خىان ٦ما ٫الضًً يبان – عؾالت
ماظؿخحر ٧لُت الكغَٗت و ال٣اهىن –ظامٗت ٚؼة – 2010م42.
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اُٖاء اإلاؿخإظغ الخ ٤في امخال ٥ألاقُاء اإلاؿخإظغة في جهاًت الٗ٣ضٞ ،ةطا ٧ان ٖ٣ض اللحزوٌ ٜؿخمض بٌٗ ؤخ٩امه مً ٢ىاٖض
بًجاع ألاقُاء بال ؤن َظٍ ال٣ىاٖض ال جٟ٨ي لخىُٓم بٌٗ ظىاهب ٖ٣ض اللحزو ،ٜوال ؾُما الًماهاث التي ً٣ضمها َظا الٗ٣ض
1
للماؾؿت اإلاالُت.
َظا باإلياٞت بلى ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي ٢ض اؾدشجى بٌٗ اإلاىاص التي ًسً٘ لها ٖ٣ض ؤلاًجاع الٗاصي مً جُبُ٣ها ٖلى ٖ٣ض
الاٖخماص ؤلاًجاعي وهي قملذ ؤعبٗت ٖكغ ماصة ٧اإلاىاص ...467،469،470،472
وَظا ما ًضٖ ٫لى ؤن ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ال ٌٗخبر ٖ٣ض بًجاع باإلاٟهىم الخ٣لُضي .
اإلاىلب الثاوي:علذ الاعخماد ؤلاًجاسي هى علذ بُع
خاو ٫ؤصخاب َظا الغؤي ج٣غٍب ٖ٣ض اللحزو ٜمً ٖ٣ض البُ٘ وٖلى الخهىم مً بٌٗ ؤهىإ ٖ٣ض البُ٘٣ٗ٦ ،ض البُ٘
ؤلاًجاعي وٖ٣ض البُ٘ بالخ٣ؿُِ والىٖض بالبُ٘.
خُض اججه ظاهب مً ال٣ٟه في ٞغوؿا 2بلى ج٣غٍب ٖ٣ض اللحزو ٜمً ٖ٣ض البُ٘ ؤلاًجاعي ،باٖخباع ؤن ٖ٣ض اللحزوَ ٜى زلُِ
مً ألاخ٩ام ال٣اهىهُت لٗ٣ضي ؤلاًجاع والبُ٘ ،وؤن َىا ٥حكابه بحن الٗ٣ضًً مً ٖضة وظىٍ ،بط ؤهه في ٦ال الٗ٣ضًً ًدىػ
اإلاؿخُٟض ٖلى ألامىا ٫مىيىٕ الٗ٣ض ٖلى ؾبُل ؤلاًجاع وٍلتزم بض ٘ٞؤ٢ؿاٍ صوعٍت في ٞترة مدضصة ،وجب٣ى اإلالُ٨ت بُض
الباج٘ َىا ٫مضة ؤلاًجاع ،وال ٌؿخُُ٘ اإلاؿخإظغ ه٣ل جل ٪اإلالُ٨ت بلى الٛحر ٦ ،ما ال ٌؿخُُ٘ اإلااظغ ؤن ٌؿترص الصخيء
مىيىٕ الٗ٣ض مً ًض اإلاؿخإظغ بطا جإزغ ؤو جى ًٖ ٠٢ص ٘ٞبضالث ؤلاًجاع اإلاخٖ ٤ٟلحها ،وال ٌؿخُُ٘ اإلاؿخإظغ اإلاُالبت
3
باإلابال ٜالتي صٗٞذ م٣ابل الاهخٟإ باإلاا.٫
بن مداولت ج٣غٍب ٖ٣ض اللحزو ٜمً ٖ٣ض البُ٘ ؤلاًجاعي ؤمغ ٚحر مم ً٨ألن ٖ٣ض البُ٘ ؤلاًجاعي ًسخل٣ٖ ًٖ ٠ض الاٖخماص
ؤلاًجاعي في ؤن ملُ٨ت اإلاا ٫مدل ٖ٣ض البُ٘ ؤلاًجاعي جيخ٣ل جل٣اثُا في جهاًت مضة الٗ٣ض بلى اإلاؿخإظغ بطا صَ ٘ٞظا ألازحر ٧ل
ألا٢ؿاٍ اإلالؼم بها ،ؤما باليؿبت لٗ٣ض اللحزوٞ ٜلِـ بالًغوعة ؤن ًهبذ اإلاؿخإظغ مال٩ا للما ٫مدل الٗ٣ض ،بط ً٩ىن
للمؿخإظغ الخُاع مابحن ججضًض ٖ٣ض ؤلاًجاع إلاضة ؤزغي ؤو بٖاصة اإلاا ٫مدل الٗ٣ض بلى اإلااظغ ،ؤو جمل ٪اإلاا ٫اإلااظغ ل٣اء
4
زمً ػَُض ًازظ بٗحن الاٖخباع ٖىض ج٣ضًغٍ مجمىٕ الضٗٞاث ؤلاًجاعٍت التي ؾب ٤الىٞاء بها.
٦ما خاو ٫بٌٗ ال٣ٟه حكبُه ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي بٗ٣ض البُ٘ بالخ٣ؿُِ م٘ اخخٟاّ الباج٘ بملُ٨ت اإلابُ٘  ،وطل٪
اؾدىاصا بلى ؤن اإلاؿخُٟض في َظا الٗ٣ض ًلتزم بض ٘ٞمبال ٜمدضصة ٖلى ٞتراث ػمىُت مُٗىت في الٗ٣ض وجب٣ى اإلالُ٨ت إلاهلخت
قغ٦ت الخمىٍل ،وٍتزاًض حكابه ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي م٘ ٖ٣ض البُ٘ بالخ٣ؿُِ ٖىضما ً٣غع اإلاؿخإظغ في َظا الٗ٣ض قغاء
ألامىا ٫مىيىٕ الٗ٣ض ،خُض ًازظ بٗحن الاٖخباع مجمىٕ ألا٢ؿاٍ التي صٗٞها للماظغُٞ ،دكابه ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي
في َظٍ الىاخُت م٘ ٖ٣ض البُ٘ بالخ٣ؿُِ خُض ً٣ؿم زمً اإلابُ٘ بلى ٖضة ؤ٢ؿاٍ ًضٗٞها اإلاكتري زال ٫الٟترة اإلاخ٤ٟ
5
ٖلحها.
-17بلُاؽ هانُ٣ٖ-٠ض اللحزو ٜؤو ٖ٣ض ؤلاًجاع الخمىٍلي في ال٣اهىن اإلا٣اعن -ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت-2008-م55.
18-J.C.Calon.op.cit.p.9-19هاصع ٖبض الٗؼٍؼ قافي -مغظ٘ ؾاب-٤م551.
 -20ػٍاص ؤبى خهىة -مغظ٘ ؾاب -٤م88-87.
-5هاصع ٖبض الٗؼٍؼ قافي -مغظ٘ ؾاب-٤م553.
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لَ ً٨ظٍ املخاولت اهخ٣ضث ؤًًا ٖلى ؤؾاؽ ؤن اإلابال ٜالتي ًخم صٗٞها في الٗ٣ضًً جسخل ٠مً هاخُت َبُٗتها ال٣اهىهُت ،
1
ٞهي جمشل بضالث بًجاع في ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ،بِىما جمشل ظؼءا مً زمً البُ٘ في ٖ٣ض البُ٘ بالخ٣ؿُِ.
٦ما خاو ٫بٌٗ ال٣ٟه ؤًًا ج٣ٖ ٠ُُ٨ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ٖلى ؤهه وٖض بالبُ٘ ناصع ًٖ الكغ٦ت الخمىٍلً ،م ً٨جىُٟظٍ
2
ٖىض جهاًت ؤلاًجاع.
ل ً٨م٘ ؤن الىٖض بالبُ٘ باليؿبت في ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي َى ؤخض الٗىانغ ألاؾاؾُت الضازلت في ج٩ىٍىه والتي اهضمجذ
ُٞما بُجها لخُُٗىا َظا اإلاؼٍج ال٣اهىوي ،بال ؤهه في ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ً٣ٟض بٌٗ الخهاثو الخ٣لُضًت للىٖض بالبُ٘،
وطل ٪ألن شخهُت ناخب اإلاكغوٕ ج٩ىن مدل اٖخباع في الىٖض بالبُ٘ مً َغ ٝقغ٦ت الخمىٍل ،بِىما في الىٖض بالبُ٘
َب٣ا لل٣ىاٖض الٗامت ال هجض صاثما شخهُت اإلاىٖىص له مدل اٖخباع ،بط ًجىػ لهظا ألازحر ؤن ًى٣ل خ٣ه بلى الٛحر ؾىاء
بم٣ابل ؤو بضون م٣ابل ،خُض هجض في ٖ٣ض اللحزو ٜؤن قغ٦ت الخمىٍل ال ج٣بل الخٗا٢ض م٘ ناخب اإلاكغوٕ بال بٗض ٞدو
اإلاؿدىضاث وألاوعا ١التي جشبذ ٢ضعجه ٖلى الىٞاء بالتزاماجه زانت الالتزام بض ٘ٞألاظغة ،وبىاءا ٖلى طلٞ ٪ةن اإلاؿخُٟض ال
3
ًجىػ له ه٣ل خ٣ه في قغاء ألانى ٫مدل الٗ٣ض بلى الٛحر.
٦ما ؤن الىٖض بالبُ٘ زهُهت لٗ٣ض اللحزو٩ً ٜىن للمؿخإظغ ؤن ٌؿخسضمها لُخدى ٫بالىدُجت بلى مال ٪للما ٫اإلااظغ،
بةبغام ٖ٣ض البُ٘ م٘ اإلااظغ ،و٢ض ال ًسخاع اإلااظغ َظٍ الخهُهت بهما ًسخاع ججضًض ٖ٣ض ؤلاًجاع ،ؤو عص اإلاا ٫بلى قغ٦ت
4
الخمىٍل وبالخالي ال ًىٟظ الىٖض بالبُ٘.
ٞإمام املخاوالث الؿاب٣ت لخ٣ٖ ٠ُُ٨ض الاٖخماص ؤلاًجاعي باالٖخماص ٖلى الٗ٣ىص اإلاؿماة الخ٣لُضًت ْ ،هغث مىظت مً
آلاعاء ال٣ٟهُت جٟىض آلاعاء الؿاب٣ت لخداو ٫ظٗل مً ٖ٣ض اللحزو٣ٖ ٜضا ًخماشخى م٘ جُىعاث الخُاة الا٢خهاصًت وَظا ما
ؾِخم جبِىه في اإلابدض الخالي.
اإلابدث الثاوي  :جدذًذ وبُعت علذ ؤلاًجاسالخمىٍلي وبلا للىٍشٍاث الخذًثت
بٗض ؤن عجؼث الىٓغٍاث الخ٣لُضًت ٖلى جدضًض َبُٗت ٖ٣ض اللحزو ٜألجها اؾدىضث ٖلى الٗ٣ىص الخ٣لُضًت وبالخالي بصعاظه
يمً هٓام ؤخض َظٍ الٗ٣ىصٞ ،ةن ٧ان َظا الٗ٣ض ًخ ٤ٟم٘ بٌٗ َظٍ الٗ٣ىص مً هىاحي مخٗضصة ٧اإلًجاع والبُ٘ وٚحرَا
مً الٗ٣ىصٞ ،هظا ال ٌٗجي ؤهه ًضزل يمً الىٓام ال٣اهىوي لخل ٪الٗ٣ىص ٞهى ًخمحز ٖجها بالغٚم مً ؤهه ٢ض ًسً٘ في ٧ل
مغخلت مً مغاخله ألخ٩ام جل ٪الٗ٣ىص٧ ،إن ًسً٘ لل٣ىاٖض الٗامت التي جىٓم مغخلت اإلاٟاوياث ٢بل ببغام الٗ٣ض٦ ،ما
ًسً٘ ألخ٩ام ٖ٣ض البُ٘ ٖىضما ًماعؽ اإلاؿخإظغ خ٣ه في قغاء الامىا ٫اإلااظغة 5.مما ؤصي بلى ؤن ٌٗخبر ؤٚلبُت ٣ٞهاء
الاججاٍ الخضًض ؤن ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي َى هىٖا مً الٗ٣ىص طاث الُبُٗت الخانت  ،وؤهه ٖباعة ًٖ هٓام ٢اهىوي
مغ٦ب ٌؿخمض بٌٗ ٢ىاٖضٍ مً الٗ٣ىص الخ٣لُضًت ،وٍخمحز ببٌٗ الخهاثو اإلاؿخمضة مً مؼط جل ٪ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت
م٘ ب٣اثه مؿخ٣ال ٖجهاٞ ،هى ٖ٣ض مغ٦ب ًخمحز بخُٗ٣ض ٖملُاجهُٞ6.ب٣ا إلاا ؾبً ٤م٨ىىا ؤن هلخو ؤ٩ٞاع الخىظه الخضًض في
-1هاصع ٖبض الٗؼٍؼ قافي -مغظ٘ ؾاب-٤م553.
 -2ػٍاص ؤبى خهىة -مغظ٘ ؾاب -٤م94.
 -3خىالٖ ٠بض الهمض -مغظ٘ ؾاب-٤م42.
 -4ػٍاص ؤبى خهىة -مغظ٘ ؾاب-٤م94
-5هاصع ٖبض الٗؼٍؼ الكافي -مغظ٘ ؾاب -٤م572.
-6بلُاؽ هانُ٣ٖ -٠ض اللحزو ٜؤو ٖ٣ض ؤلاًجاع الخمىٍلي-ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت ٍ -2008.م86،87.
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جدضًض َبُٗت ٖ٣ض اللحزو ٜمً زال ٫هٓغٍخحن وَما الىٓغٍت التي حٗخبر ٖ٣ض اللحزوَ ٜى ٖ٣ض مغ٦ب والىٓغٍت التي حٗخبر َظا
الٗ٣ض َى ٖ٣ض ٢اثم بظاجه طو َبُٗت زانت  ،وَظا ما ؾِخم الخٗغى بلُه في اإلاُلبحن الخالُحن.
اإلاىلب ألاوٌ :علذ الاعخماد ؤلاًجاسي هى علذ مشهب
ًظَب ؤصخاب َظا الغؤي بلى ؤن ٖ٣ض اللحزوَ ٜى ٖ٣ض مغ٦ب ًخ٩ىن مً ٖ٣ىص مسخلٟت اهضمجذ م٘ بًٗها لخ٩ىن َظا
الٗ٣ض الجضًض ،وجبٗا لظلً ٪خ٩ىن َظا الٗ٣ض مً ٖ٣ىص مسخلٟت وهي ٖ٣ض البُ٘ وٖ٣ض ؤلاًجاع وٖ٣ض ال٣غى والىٖض
1
بالبُ٘ ،والى٧الت  ،بدُض اهضمجذ ٧ل َظٍ الٗ٣ىص في ٧ل واخض ٚحر ٢ابل للخجؼثت .
وَٗض ٖ٣ض اللحزوَ ٜب٣ا لهظا الاججاٍ ججمٗا لٗضة ٖ٣ىص  ،بدُض ٌك٩ل ٢البا ٢اهىهُا ًًم مجمىٖت مً الٗ٣ىص التي جخدض
في َضٞها  ،و٧ل ٖ٣ض مً الٗ٣ىص الضازلت في ج٩ىًٍ َظا الخجم٘ الٗ٣ضي حؿاَم في جد ٤ُ٣طل ٪الهضٞ ، ٝاههبذ َظٍ
الٗ٣ىص ظمُٗها ٖلى مدل واخض وَى اإلاٗضاث ؤو الٗ٣اعاث ٦ ،ما ؤجها اههبذ ٖلى ؾبب واخض وَى خهى ٫اإلاؿخُٟض ٖلى
َظٍ ألامىا ٫لالهخٟإ بها ،وتهض ٝبلى جدَ ٤ُ٣ض ٝواخض وَى الخمىٍل لكغاء ألامىا ٫مدل الٗ٣ض  ،وجم٨حن اإلاؿخُٟض مً
2
الاهخٟإ بها ويمان خهى ٫اإلامىٖ ٫لى ٧امل خ٣ه ٞ ،هظٍ الىماطط الضازلت في ج٩ىًٍ الٗ٣ض حؿعى لخدَ ٤ُ٣ظا الهض.ٝ
وٍغي عؤي آزغ ؤهه بخدلُل ٖملُت الاٖخماص ؤلاًجاعي جبضو ٖضم ص٢ت َظا الغؤي ألهه في خ٣ُ٣ت ألامغ ال ًىظض بال ٖ٣ضًً
،وَما ٖ٣ض البُ٘ الظي ٌكمل قغاء اإلاا ٫مدل الٗ٣ض مً ٢بل اإلااظغ،زم ٖ٣ض ؤلاًجاع الظي ًخًمً جإظحر اإلاا٫
للمؿخإظغ ،وٖلى الغٚم مً ؤَمُت ٖ٣ض البُ٘ باٖخباعٍ وؾُلت اإلامى ٫لخمل ٪اإلاا ٫مدل الٗ٣ض لخم٨حن اإلاؿخُٟض مً
الاهخٟإ به ،مما خظا ببٌٗ الدكغَٗاث اإلاىٓمت لهظا الٗ٣ض بلى اقتراٍ جًمىه ٖ٣ض قغاء اإلاا ٫ألظل جإظحرٍ بال ؤهه لِـ
قغَا ظىَغٍا إلبغام الٗ٣ض ،خُض ؤهه في بٌٗ ألاخُان ًخم ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي صون ؤن ٌكترٍ ؾب ٤قغاء اإلاا،٫
وطل ٪في خالت ما بطا ٧ان اإلاا ٫مدل الٗ٣ض مملى٧ا ؤنال للماظغ وَظا ما ٗٞله اإلاكغٕ اإلاهغي ،وبن ؤؾاؽ الٗ٣ض َى
الٗال٢ت الشىاثُت بحن اإلاخٗا٢ضًً وهي جخًمً ٖ٣ض بًجاع باإلياٞت بلى الخُاعاث الشالزت اإلاغجبُت به  ،ؤما بطا لم جىظض َظٍ
3
الخُاعاث مٗا ال ه٩ىن ؤمام ٖ٣ض اٖخماص بًجاعي.
وبطا ؾلمىا بإن ٖ٣ض ؤلاًجاع الخمىٍلي بإهه ٖ٣ض مغ٦ب مخ٩ىن مً ٖضة ٖ٣ىص  ،ال بض مً مٗغٞت ألاخ٩ام التي جُبٖ ٤لُه
وَى ما ٢ض ؤزاع بٌٗ ؤلاق٩االث في َظا الجاهب ،لظل ٪ا٢ترح بٌٗ ال٣ٟه بٌٗ الخلى ٫لخدضًض ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى
َظا الٗ٣ض ،مجها حٛلُب ٢ىاٖض الٗ٣ض ألاؾاسخي بالبُ٘ ،وبن ٧ان ٖ٣ض بًجاع مغجبِ بىٖض بالبُ٘ َب٣ذ ٖلُه ؤخ٩ام َظا
الٗ٣ض  ،لَ ً٨ظا الخل مىخ٣ض ٖلى ؤؾاؽ ؤن ٖ٣ض ؤلاًجاع م٘ ؤهه ًٟؿغ ال٨شحر مً ؤخ٩ام ٖ٣ض ؤلاًجاع الخمىٍلي وَٗض
ؤؾاؽ الٗملُتًٟ ،ؿغ الٗال٢ت الشىاثُت بحن اإلاخٗا٢ضًً ،بال ؤهه ال ٌكمل ظمُ٘ ؤخ٩ام الٗ٣ض بدُض ٌعجؼ ًٖ جٟؿحر
الٗال٢ت الؿاب٣ت ٖلى ببغام ٖ٣ض ؤلاًجاع والتي جخًمً ٖملُت قغاء اإلاا ٫بما حكمله مً ٖ٣ىص الى٧الت والىٖض باإلًجاع
والاؾدئجاع وٖ٣ض قغاء اإلاا٦ ،٫ما ال ًٟؿغ الٗال٢ت الالخ٣ت بٗ٣ض ؤلاًجاع واإلاخًمىت ٖ٣ىص الىٖض بالبُ٘  ،وخ ٤ججضًض
الٗ٣ض وٖ٣ض البُ٘٦ ،ما ؤن ٖ٣ض ؤلاًجاع في ٖملُت ؤلاًجاع الخمىٍلي جخًمً حٗضًالث واؾٗت ألخ٩ام ٖ٣ض ؤلاًجاع الخ٣لُضي
4
جبٗضٍ ًٖ زهاثو وَبُٗت ؤلاًجاع الخ٣لُضي .
 نٟاء ٖمغ زالض -الىىاحي ال٣اهىهُت في ٖ٣ض الخإظحر الخمىٍلي وجىُٓمه الًغٍبي  – 2005عؾالت ماظؿخحر -ظامٗت الىجاح الىَىُت – هابلـٞ–1لؿُحن -م35
 -2نٟاء ٖمغ زالض -اإلاغظ٘ الؿاب -٤م98
ٖ -3الء الضًً ٖبض هللا ٞىاػ الخهاوهت-الخ ٠ُُ٨ال٣اهىوي لٗ٣ض ؤلاًجاع الخمىٍلي -عؾالت ماظؿخحر – صاع الش٣اٞت ٖ ،مان ،ألاعصن-م173
ٖ -4الء الضًً الخهاوهت – مغظ٘ ؾاب-٤م176.
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وؤمام الى٣ض الؿابَ ٤ىا ٥عؤي آزغ مً ال٣ٟه عؤي ؤن ًخم جدضًض ؤخ٩ام ٖ٣ض اللحزوٖ ٜلى ؤؾاؽ الخضماث التي ًد٣٣ها
الٗ٣ض اإلاغ٦ب وما بطا ٧اهذ َظٍ الخضماث ًم ً٨ؤن ج٣ىم بظاتها بدُض جمشل بم٣خطخى ٖ٣ض مؿخ٣ل ًم ً٨جُبُ ٤ؤخ٩امه
ٖلى َظٍ الخضمت ٞ ،ةطا ٧ان ألامغ ٦ظلٞ ٪ال ماو٘ مً جُبُ٢ ٤ىاٖض ٧ل ٖ٣ض ٖلى خضٍ  ،بدُض جُب٢ ٤ىاٖض الٗ٣ض الظي
ًمشل ٧ل زضمت بك٩ل مؿخ٣ل  1،بدُض ًخم في ألاو ٫جُبُ٣ٖ ٤ض الى٧الت ٖلى الٗال٢ت بحن اإلاؿخُٟض واإلامى ، ٫والظي
بم٣خًاٍ ًى٧ل اإلاى٧ل اإلاؿخُٟض قي الخٟاوى ٖلى قغاء اإلاا ٫وجدضًض ؤوناٞه وببغام ٖ٣ض قغاثه ،زم جُب٢ ٤ىاٖض ٖ٣ض
البُ٘ ٖلى الٗال٢ت بحن اإلامى ٫والباج٘  ،والظي بم٣خًاٍ ٌكتري اإلامى ٫اإلاا ٫مً الباج٘ لُخم ً٨مً جإظحرٍ للمؿخُٟض  ،زم
جُب٢ ٤ىاٖض ٖ٣ض ؤلاًجاع ٖلى الٗال٢ت الشىاثُت التي جخم بحن اإلاؿخُٟض ناخب اإلاكغوٕ واإلااظغ ،والتي جمشل وؿبت ٦بحرة
2
مً ٖملُت اللحزو.ٜ
لَ ً٨ظا الخل وبن ٧ان مالثما في بٌٗ ألاخُان في خل الجزاٖاث الىاقئت ًٖ ٖ٣ض اللحزو ٜوالٗ٣ىص التي جخ٩ىن مجها  ،بال ؤهه
٢ض ً٩ىن ٢انغا ٖلى بٌٗ الخاالث  ،خُض هجض ؤن ٖ٣ض اللحزوً ٜدخىي ٖلى بٌٗ ال٣ىاٖض اإلاؿخدضزت التي جخًمجها
ال٣ىاٖض الخ٣لُضًت التي ًخ٩ىن مجها ٦ ،ما ؤن جُبُ٢ ٤ىاٖض الٗ٣ىص التي ًخ٩ىن مجها ٖ٣ض اللحزو٩ً ٜىن بهىعة اهخ٣اثُت
تهض ٝبلى جد ٤ُ٣الٛاًت مً الٗ٣ض  ،مما ًاصي بلى ٖضم جُبُ ٤ظمُ٘ الٗ٣ىص اإلا٩ىهت لٗملُت ؤلاًجاع الخمىٍلي ،خُض ٢ض
ًخم اؾخصىاء بًٗها باٖخباعَا جسالَ ٠بُٗت الٗ٣ض  ،وال جد ٤٣الٛاًت اإلاغظىة مىه مما ً٣ىصها بلى ال٣ى ٫ؤن اللحزوً ٜخًمً
مجمىٖت مً نُ ٜالٗ٣ىص الخ٣لُضًت التي ججخم٘ لخ٩ىن وخضة زانت ال ًم ً٨ججؼثتها  ،وَظا ما ؾِخم جىاوله ُٞما ًلي.
اإلاىلب الثاوي :علذ الاعخماد ؤلاًجاسهى علذ رو وبُعت خاـت
اٖخبر ؤٚلب ال٣ٟه في ٞغوؿا 3ؤن ٖ٣ض اللحزو ٜمً الٗ٣ىص طاث الُبُٗت الخانت التي جيكإ لؿض الخاظاث الا٢خهاصًت ،
وؤهه ًخمحز ببٌٗ الخهاثو اإلاؿخمضة مً مجمىٖت ٢ىاٖض بٌٗ الٗ٣ىص الخ٣لُضًت م٘ ب٣اثه مؿخ٣ال ٖجها ،بط ال ًمً٨
ويٗه جدذ ؤي مً الٗ٣ىص اإلاؿماة التي هٓمها اإلاكغٕ ٞ ،هى ٖ٣ض طو َبُٗت زانت ًخمحز بخُٗ٣ض ٖملُاجه ،وَى ٌٗخبر
٢بل ٧ل شخيء ج٣ىُت للخمىٍل مًمىهت باخخٟاّ اإلااظغ بملُ٨ت ألامىا ٫اإلااظغة مىيىٕ ٖ٣ض اللحزوَ ٜىاٞ ٫ترة ؤلاًجاع،
4
وَىج٣ىُت ٢اهىهُت لخضمت خاظت ا٢خهاصًت.
بال ؤهه بطا ؾلمىا بهظا الاججاٍ الخضًض الظي ٌٗخبر ٖ٣ض اللحزو ٜطا َبُٗت زانت جمحزٍ ًٖ الٗ٣ىص الخ٣لُضًت اإلاؿماةٞ ،ال
5
بض مً جدضًض ماَُت َظٍ الُبُٗت ختى ال ًب٣ى َظا اإلاٟهىم ٚامًا وٚحر مدضص.
٣ٗٞض اللحزوَ ٜى مً الٗ٣ىص الخضًشت التي ابخ٨غتها البِئت الخجاعٍت  ،وبالخالي ٣ٞض ولض مً ؤظل جلبُت الخاظاث الاؾدشماعٍت
بٗض ؤن عجؼث وؾاثل الخمىٍل الخ٣لُضًت ًٖ ؾض بٌٗ جل ٪الخاظُاث ،و اإلاخمشلت في جمىٍل اإلاكغوٖاث الخجاعٍت
6
والهىاُٖت .
ومً الىاخُت الا٢خهاصًت ال زال ٝفي اٖخباع ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ٖملُت مً ٖملُاث الخمىٍل ،خُض ج٣ىم اإلااؾؿت
اإلاالُت بضُ٢ ٘ٞمت آلاالث ؤو اإلاٗضاث التي ٌؿخلؼمها ؤلاًجاع إلاضة َىٍلت جىاػي مضة الٗمغ الاٞتراضخي لهظٍ ألاقُاء ،في م٣ابل
-1بلُاؽ هانُ -٠مغظ٘ ؾاب-٤م90 ،89
ٖ -2الء الضًً الخهاوهت -مغظ٘ ؾاب-٤م177.
3
-Rives Jean-Louis , Lange Monique et Contamine Raynaud.- Précis de droit bancaire-Dalloz 1986-p.644
4
- Collart Dutilleul et Delebecque-Contrats civils et commerciaux – Precis Dalloz ,5e ed.,2001,no.833
-5هاطع ٖبض الٗؼٍؼقافي– مغظ٘ ؾاب-٤م576.
 -6هجىي ابغاَُم البضالي – ٖ٣ض ؤلاًجاع الخمىٍلي -صاع الجامٗت الجضًضة – الاؾ٨ىضعٍت –2005م166
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ؤ٢ؿاٍ ؤلاًجاع التي ًلتزم ناخب اإلاكغوٕ بؿضاصَا  ،والتي جبضو ٖلى ؤؾاؽ ؤجها جىاػي زمً ألاقُاء مًاٞا بلحها الٟىاثض
1
وألاعباح التي حؿعى اإلااؾؿت اإلاالُت بلى جد٣ُ٣ها.
ؤما مً الىاخُت ال٣اهىهُت ٣ٞض اؾخ٣غ ال٣ٟه ٖلى اٖخباع ؤن ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي طو َبُٗت زانت  ،وؤن الٗ٣ىص اإلاؿماة
ؾىاء ٧اهذ ج٣لُضًت ؤم خضًشت ،لم حؿخُ٘ ؤن ججم٘ ٧ل الجىاهب والخهاثو اإلامحزة لهظا الٗ٣ض ،وختى باليؿبت للدؿمُت
التي ؤَل٣ذ ٖلى َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص ٞ ،لم جخىخض الدكغَٗاث في حؿمُت َظا الٗ٣ضٞ ،ىجض البٌٗ مجها ٌؿمُه "ٖ٣ض
الاثخمان ؤلاًجاعي" ،والبٌٗ آلازغ ٌؿمُه"ٖ٣ض ؤلاًجاع الخمىٍلي" ؤو "ٖ٣ض الخضماث" ٦ما ًُلٖ ٤لُه ؤًًا حؿمُت
"بًجاع الاؾتهال ،"٥واإلاكغٕ الجؼاثغي ٌؿمُه "الاٖخماص ؤلاًجاعي" باٖخباع ؤهه ٖ٣ض اٖخماص مً الىاخُت الا٢خهاصًت ،
2
وٖ٣ض بًجاع مً الىاخُت ال٣اهىهُت.
ُٞب٣ا إلاا ؾب٢ ٤ىله هجض مً زهىنُاث ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي اٖخماصٍ ٖلى جضازل الٗضًض مً الٗال٢اث ال٣اهىهُت
والخٗاون ؤلاًجابي بحن ؤ٦ثر مً َغفي الٗ٣ض الخ٣لُضي ،خُض جخضازل جل ٪الٗال٢اث بحن زالزت ؤَغا ٝؤؾاؾُحن وَم:
الُغ ٝألاو ٫وَى ناخب اإلاكغوٕ ؤو اإلاؿخإظغ ،والُغ ٝالشاوي وَى قغ٦ت اللحزو ٜالتي جخىلى جمىٍل قغاء ما ًدخاظه
الُغ ٝألاو ٫مً ججهحزاث ؤو مٗضاث ؤو آلُاث ،زم ج٣ىم بخإظحرَا للُغ ٝألاو ٫يمً قغوٍ وؤخ٩ام ٖ٣ض اللحزو ،ٜؤما
الُغ ٝالشالض ٞهى باج٘ ؤو مىعص جل ٪ألامىا ٫مىيىٕ ٖ٣ض اللحزو ،ٜباإلياٞت بلى ما ًيكإ ًٖ جل ٪الٗال٢اث مً خ٣ى١
والتزاماث  ،مجها ما ًسً٘ لل٣ىاٖض الٗامت للٗ٣ىص ،ومجها ما ًسً٘ ألخ٩ام و٢ىاٖض بٌٗ الٗ٣ىص اإلاؿماة الخ٣لُضًت ،م٘
حٗضًل بًٗها بك٩ل ًخالءم م٘ م٣خًُاث ٖ٣ض اللحزو ،ٜومجها ما ًسً٘ ل٣ىاٖض وؤخ٩ام زانت ًخمحز بها ٖ٣ض اللحزوًٖ ٜ
ٚحرٍ مً الٗ٣ىص٦ ،د ٤اإلاؿخإظغ بالغظىٕ مباقغة ٖلى مىعص ؤ وباج٘ ألامىا ٫اإلاؿخإظغة ،بالغٚم مً ٖضم وظىص ٖال٢ت
حٗا٢ضًت مباقغة بحن الُغٞحن ،وَظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة  13مً ال٣اهىن اإلاهغي ع٢م  95/95التي جىو ٖلى ؤههٖ ":لى
اإلاؿخإظغ ؤن ًغظ٘ مباقغة ٖلى اإلاىعص ؤو اإلا٣او ٫بجمُ٘ الضٖاوي التي جيكإ للماظغ ٖىض الٗ٣ض اإلابرم بِىه وبحن اإلاىعص ؤو
اإلا٣اوُٞ ٫ما ٖضا صٖىي ٞسخ الٗ٣ض وطل ٪صون بزال ٫بد٣ى ١اإلااظغ في الغظىٕ ٖلى اإلاىعص ؤو اإلا٣او ٫في َظا الكإن".
3
و٦ظل ٪ههذ اإلااصة الخامؿت مً ال٣اهىن اللبىاوي ع٢م  099/160اإلاخٗل ٤باللحزوٖ ٜلى هٟـ الخ٨م.
بال ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي لم ًىو ٖلى َظا الخ٨م في ال٣اهىن اإلاخٗل ٤باالٖخماص ؤلاًجاعي .
ومً ؤبغػ ما ًمحز ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي َى خ ٤الخُاع الظي جمىده قغ٦ت اللحزو ٜللمؿخإظغ بمىظب الٗ٣ض  ،والظي
ًخمشل في الخُاعاث الشالزت ،وهي بما قغاء ألامىا ٫اإلااظغة بالشمً اإلاخٖ ٤ٟلُه في الٗ٣ض م٘ ألازظ بٗحن الاٖخباع ما جم صٗٞه
مً بضالث بًجاع ،وبما ججضًض الٗ٣ض بكغوٍ ظضًضة جدىاؾب م٘ خالت اإلاإظىع وما جم اؾتهال٦ه وما جم حؿضًضٍ مً بضالث
4
بًجاع ،وبما بجهاء الٗ٣ض وعص ألامىا ٫اإلااظغة بلى قغ٦ت اللحزو ٜباٖخباعَا مال٨ت لها.
وٍلٗب خ ٤الخُاع صوعا مهما في ج٣ٖ ٠ُُ٨ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ،بط ٌٗخبر قغَا ؤؾاؾُا في وظىص َظا الٗ٣ض ،خُض ٌكترٍ
بُٖاء اإلاؿخإظغ خ ٤جمل ٪ألامىا ٫مىيىٕ الٗ٣ض م٣ابل زمً مخٖ ٤ٟلُه جدضص قغوَه ٖىض بظغاء الٗ٣ض م٘ ألازظ
باالٖخباع ولى ظؼثُا بضالث ؤلاًجاع اإلاضٞىٖت ،وَظا ما جًمىخه اإلااصة ألاولى مً ألامغ  09/96اإلاخٗل ٤باالٖخماص ؤلاًجاعي في
 -1خىالٖ ٠بض الهمض -ؤلاَاع ال٣اهىوي لٗ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي (اللحزو – )ٜعؾالت ماظؿخحر – ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض ،جلمؿان-م45.
 2خىالٖ ٠بض الهمض -مغظ٘ ؾاب-٤م46.
-3هاطع ٖبض الٗؼٍؼقافي – مغظ٘ ؾاب-٤م578
-4هاصع ٖبض الٗؼٍؼقافي-مغظ٘ ؾاب-٤م580.
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الجؼاثغ ،و٦ظل ٪ما جًمىخه اإلااصة ألاولى مً ال٣اهىن الٟغوسخي اإلاخٗل ٤باللحزو ٜع٢م  ، 455/66وال٣اهىن اإلاهغي ع٢م
.95/95
ٞمً زالَ ٫ظٍ الخهىنُت التي ٌؿخإزغ بها ٖ٣ض اللحزو ٜصون ٚحرٍ مً الٗ٣ىص ًم ً٨اٖخباع َظا الٗ٣ض َى ٖ٣ض مؿمى
٢اثم بظاجه له جىُٓم ٢اهىوي زام ًسً٘ له وٍمحزٍ ًٖ الٗ٣ىص اإلاؿماة ،م٘ بم٩اهُت جُبُ ٤ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت التي جخالءم
م٘ َبُٗت َظا الٗ٣ض و٣ٞا لل٣ىاٖض الٗامت.
واٖخبر اإلاكغٕ الجؼاثغي ؤن ٖ٣ض اللحزو ٜطو َبُٗت زانت بىهه في اإلااصة  10مً ألامغ  09/96اإلاكاع بلُه ُٞما ؤٖالٍ بإهه:
ال ًم ً٨ؤن ًضعى الٗ٣ض ؤلاًجاعي  ،مهما ٧اهذ ألانى ٫التي حٗل ٤ألامغ بها ومهما ٧ان ٖىىان الٗ٣ض  ،بال بطا خغع بُُٟ٨ت
حؿمذ بالخد ٤٣صون ٚمىى بإهه:
 ًًمً للمؿخإظغ الاؾخٗما ٫والاهخٟإ باألنل اإلااظغ زالٞ ٫ترة صهُا وبؿٗغ مدضص مؿب٣ا ،و٧إهه ناخب َظاألانل.
 ًًمً للماظغ ٢بٌ مبل ٜمٗحن مً ؤلاًجاع مضة جضعى "ٞترة ٚحر ٢ابلت لئللٛاء" ،ال ًم ً٨زاللها ببُا ٫ؤلاًجاعبال بطا اج ٤ٟالُغٞان ٖلى زال ٝطل،٪
 ٌؿمذ للمؿخإظغ  ،في خالت الاٖخماص ؤلاًجاعي اإلاالي  ،ِ٣ٞوٖىض اهً٣اء الٟترة ٚحر ال٣ابلت لئللٛاء الخانتباإلًجاع ،ؤن ً٨دؿب ألانى ٫اإلااظغة م٣ابل صُ٢ ٘ٞمت مخبُ٣ت جإزظ بٗحن الاٖخباع ؤلاًجاعاث التي جم ٢بًها ،في
خالت ما بطا ً٣غع مؼاولت خ ٤الخُاع بالكغاء ،صون ؤن ًدض طل ٪مً خ ٤ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة في ججضًض ؤلاًجاع
لٟترة وم٣ابل ٢بٌ بًجاع ًخٖ ٤ٟلُه  ،وال مً خ ٤اإلاؿخإظغ في اؾترظإ ألانل اإلااظغ ٖىض جهاًت الٟترة ألاولُت
مً ؤلاًجاع".
ُٞب٣ا لىو اإلااصة الؿاب٣ت الظ٦غ بطا ٧ان الٗ٣ض ال ًخًمً الٗىانغ الؿاب٣ت ال ًم ً٨اٖخباعٍ ٖ٣ض اٖخماص بًجاعي،
وبالخالي ٞةن َظا ألازحر ال ًم ً٨جهيُٟه يمً الٗ٣ىص الخ٣لُضًت ٧اإلًجاع ؤو البُ٘ ،و٦ظل ٪مً زال ٫الامخُاػاث التي
1
ً٣غعَا َظا الٗ٣ض باليؿبت ل٩ل مً اإلااظغ واإلاؿخإظغ.
وهجض هٟـ الخ٨م الظي ؤزظ به اإلاكغٕ اإلاهغي في ٢اهىن  95/95اإلاخٗل ٤باإلًجاع الخمىٍلي وال٣اهىن 16/2001
اإلاٗض ٫ألخ٩امه ،بط اٖخبر ؤن ٖ٣ض ؤلاًجاع الخمىٍلي طو َبُٗت زانت  ،وٍخطر طل ٪مً زال ٫اإلاظ٦غة ؤلاًًاخُت
إلاكغوٕ ٢اهىن ؤلاًجاع الخمىٍلي التي ظاء ٞحها ":بطا٧اهذ الٗال٢اث التي جيكإ ًٖ ٖملُت الخإظحر الخمىٍلي في ظملتها هي
ٖال٢اث مؼصوظت زىاثُت خُض ج٣ىم ٖلى ٖال٢ت بحن اإلااظغ الظي ًؼاوَ ٫ظا اليكاٍ واإلاىعص ؤو اإلا٣او ٫الظي ًمضٍ
باإلاٗضاث ؤو آلاالث  ،زم ج٣ىم ٖال٢ت ؤزغي بحن اإلااظغ واإلاؿخإظغٞ ،ةن اإلاكغوٕ ٢ض اهخهج مىهجا ً٣ىم ٖلى ؤن ألانل
َى اؾخ٣ال٧ ٫ل ٖال٢ت بإوياٖها وؤخ٩امها ،وبن ظاػ في ؤخىا ٫زانت ؤن جيكإ زمت ٖال٢اث ج٣خًحها َبُٗت اليكاٍ
2
بحن اإلاىعص واإلاؿخإظغ".
وبظل٩ً ٪ىن ٧ل مً اإلاكغٕ الجؼاثغي واإلاهغي ٢ض ججىبا الخالٞاث التي زاعث في ال٣ٟه والً٣اء الٟغوؿُحن خى٫
جَ ٠ُُ٨ظا الٗ٣ضٖ،لى اٖخباع ؤن اإلاكغٕ الٟغوسخي لم ًىٓم ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي  ،و بهما اههب جىُٓمه ٖلى
 خىالٖ ٠بض الهمض -ؤلاَاع ال٣اهىوي لٗ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي -اللحزو -ٜصعاؾت م٣اعهت -عؾالت ماظؿخحر  -2009-2008ظامٗت جلمؿان1م47.
 -2هجىي ابغاَُم البضالي-مغظ٘ ؾاب-٤م167.
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اإلاكغوٖاث الٗاملت في َظا املجا ، ٫باٖخباعَا مً ماؾؿاث الاثخمان جاع٧ا الخغٍت للمخٗا٢ضًً الاجٟاٖ ١لى ما ًغٍضون
مً قغوٍ في الٗ٣ض لخد ٤ُ٣مهالخهم ،مما ص ٘ٞال٣ٟه الٟغوسخي بلى البدض في َظا الٗ٣ض في بَاع ٖملُت اللحزو ،ٜبما
جًمىخه مً ٖ٣ىص ؤزغي ختى ًهل بلى ٖ٣ض اللحزو ٜطاجه  ،باٖخباعٍ ًغبِ اإلااظغ باإلاؿخإظغ  ، ِ٣ٞؤما ٖ٣ض قغاء
اإلاٗضاث ؤو ب٢امت اإلايكأث ُٞ ،ىٓم ٖال٢ت اإلااظغ باإلاىعص ؤو الباج٘ ؤو م٣او ٫البىاء ولِـ اإلاؿخإظغ َغٞا ُٞه ،ؤما بطا
٢ام اإلااظغ بخىُ٦ل اإلاؿخإظغ في الخٗا٢ض ؤو ازخُاع اإلاا ٫اإلااظغ  ،ؾىاء ٧ان مٗضاث ؤو ب٢امت ميكأث بازخُاع الغؾىم
1
والىماطط ٞ ،هظا ًىٓمه ٖ٣ض و٧الت بحن اإلااظغ واإلاؿخإظغ.
مً زال ٫ما ؾبً ٤بضو ؤن ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي َى ٖ٣ض مؿمى ظضًض له َبُٗخه الخانت التي جمحزٍ ًٖ ٚحرٍ مً
الٗ٣ىص التي ًخ ٤ٟمٗها في بٌٗ زهاثهها ٧اإلًجاع والبُ٘ ،وٍسخلٖ ٠جها في بًٗها آلازغ.
خاجمت
هسلو مً زال ٫الضعاؾت الؿاب٣ت اإلاخٗل٣ت بخدضًض الُبُٗت ال٣اهىهُت في ال٣ٟه ال٣اهىوي ؤهه:
لم ٌؿخُ٘ ؤي ج٣ٞ ٠ُُ٨هي ٞغوسخي ؤن ًلم ب٩ل الجىاهب ال٣اهىهُت لخدضًض َبُٗت ٖ٣ض اللحزو ٜالظي ٞغيخه ْغوٝ
ا٢خهاصًت ٖلى اإلاكاعَ٘ التي لم حؿخُ٘ جمىٍل هٟؿها بىٟؿها ،والتي لم حؿخُ٘ ؤؾالُب الخمىٍل الخ٣لُضًت جمىٍلها.
و٢ض الخٓىا عجؼ الٗ٣ىص الخ٣لُضًت ًٖ جٟؿحر َبُٗت الٗ٣ض اإلاٗ٣ضة لتر٦حزَا ٖلى ظىاهب مُٗىت في الٗ٣ض وبٟٚالها
للجىاهب ألازغي  ،خُض عؤًىا ؤن ظاهبا خاو ٫ج٣غٍبه مً ٖ٣ض ؤلاًجاع ٞغ٦ؼ ٖلى ٨ٞغة جم٨حن اإلااظغ لهاخب اإلاكغوٕ
مً الاهخٟإ باإلاا ٫إلاضة مُٗىت م٣ابل ؤ٢ؿاٍ مدضصة  ،بِىما ع٦ؼ ظاهب آزغ مً ال٣ٟه ٖلى اهخ٣ا ٫اإلاا ٫في الٗ٣ض
واٖخبرٍ ٖ٣ض بُ٘ ٖ ،لى الغٚم مً الازخال ٝالىاضر بحن الٗ٣ضًً٦ ،ما ع٦ؼ مً ظهت ؤزغي بٌٗ ال٣ٟه ٖلى الُاب٘
اإلاغ٦ب للٗ٣ض وحكاب ٪الٗال٢اث الضازلت في الٗ٣ض الٖخباعٍ ٖ٣ضا مغ٦با.
جم في ألازحر الى٢ىٖ ٝىض الغؤي ال٣ٟهي الظي ٌٗخبر ٖ٣ض اللحزوَ ٜى ٖ٣ض ٢اثم بظاجه له ُ٦اهه اإلاؿخ٣ل واإلاخمحز ًٖ
ٚحرٍ مً الٗ٣ىص  ،خُض ٌؿخ٣ل بإخ٩ام زانت جالثم َبُٗخه٦ ،ما ؤهه ٌؿخ٣ل ًٖ ال٣ىالب الٗ٣ضًت التي ًخ٩ىن مجها،
خُض جظوب َظٍ ال٣ىالب في الُ٨ان الجضًض واإلاؿخ٣ل ختى جخالءم م٘ َبُٗخه.
٦ما ؤن ٧ل مً اإلاكغٕ الجؼاثغي واإلاهغي ٢ض جىنال بلى ج٣ٖ ٠ُُ٨ض الاٖخماص ؤلاًجاعي وطل ٪بدهغ الكغوٍ الظي
ًجب ؤن جخىٞغ ُٞه ختى ٌٗخبر ٖ٣ض جإظحر جمىٍلي ،وطل ٪ما جم ؤلاقاعة بلُه مً ٢بل في اإلااصة 10مً ألامغ 09-96
اإلاخٗل ٤باالٖخماص ؤلاًجاعي في الجؼاثغ ،ومً زال ٫اإلاظ٦غة ؤلاًًاخُت إلاكغوٕ ٖ٣ض ؤلاًجاع الخمىٍلي لل٣اهىن ع٢م
 ، 95/95خُض مً زال ٫طل ٪اٖخبر الاٖخماص ؤلاًجاعي ٖ٣ض مؿمى ٢اثم بظاجه له زهىنِخه ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت

 -1خىالٖ ٠بض الهمض -مغظ٘ ؾاب-٤م48.
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" علذ جدىٍل الـاجىسة ظىذ ججاسي ؤو مجشد وسكت ججاسٍت "
د .بلاسظلمى  ،ؤظخارة مدالشة "ب"
٧لُت الخ٣ى ، ١ظامٗت ادمحم بى٢غة .بىمغصاؽ.
ملذم ـ ـ ــت:
ج٣ىم الخُاة الخجاعٍت ٖلى الؿغٖت والاثخمان الخجاعٍحن ،ولظل٧ ٪ان مً الًغوعي بًجاص آلالُاث اإلاالثمت لًمان
َخان الخانِخانٗٞ ،مض بلى الخٗامل بما ٌؿمى بالؿىضاث الخجاعٍت ،وؾٗذ مسخ ٠الدكغَٗاث – بما ٞحها الدكغَ٘
الجؼاثغي -بلى صٖم الخٗامل بهظٍ ألازحرة وحٗؼٍؼ الش٣ت بها وبدماًتها ختى جدٓى بال٣بى ٫بحن اإلاخٗاملحن في ألاؾىا ١وجدل
مدل الى٣ىص في اإلاٗامالث الخجاعٍت.
خاو ٫اإلاكغٕ الجؼاثغي جىُٓم َظٍ الؿىضاث مىظ نضوع الخ٣ىحن الخجاعي ؾىت  ،1975خُض زهو الباب الغاب٘
مىه للؿىضاث الخجاعٍت وخهغَا في ٧ل مً الؿٟخجت والؿىض ألمغ والكُ ،٪وجمشل الؿىضاث الخجاعٍت الخ٣لُضًت اإلاخٗاعٝ
ٖلحها صولُا.
ل ً٨م٘ اهٟخاح الجؼاثغ ٖلى ا٢خهاص الؿى ١مُل٘ الدؿُٗىاث ،خاو ٫اإلاكغٕ مىا٦بت َظا الاهٟخاح بةياٞت زالر
ؾىضاث ججاعٍت ظضًضة لخل ٪اإلاخٗاعٖ ٝلحها ،وطل ٪بمىظب اإلاغؾىم الدكغَعي ع٢م  08-93اإلااعر في  25ؤبغٍل 1993
اإلاٗض ٫واإلاخمم لؤلمغ ع٢م  59-75اإلااعر في  26ؾبخمبر  1975اإلاخًمً ال٣اهىن الخجاعي ،1واإلاخمشلت في ؾىض الخؼن ،ؾىض
الى٣ل وٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة.
٦ما ؤيا ٝبلى َظٍ املجمىٖت ؾىت  2005ما ٌؿمى ببُا٢اث الض ٘ٞوالسخب ،بمىظب ال٣اهىن ع٢م  02-05اإلااعر
في ٞ 6براًغ  ،2005اإلاٗض ٫واإلاخمم لؤلمغ ع٢م  59-75اإلااعر في  26ؾبخمبر  1975اإلاخًمً ال٣اهىن الخجاعي .2
ظاٖال بظل ٪مً َظٍ اله٩ى ،٥الٗ٣ىص والبُا٢اث ؾىضاث ججاعٍت بد٨م ال٣اهىن.
ومً بحن َظٍ الؿىضاث اإلاؿخدضزت ًىهب اَخمامىا ٖلى ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ٧ىن َظا ألازحر ؤخض ٖ٣ىص ألاٖما.٫
خُض ًشاع الجض ٫خى ٫مذي اعخباس علذ جدىٍل الـاجىسة ظىذا ججاسٍا باإلاـهىم اإلاخذاوٌ؟ بؼن الىٍش عً
الخفيُف الزي خفه به اإلاؽشع الجضاثشي؟
بهُٛت ؤزغي ،هل ٌعذ علذ جدىٍل الـاجىسة ظىذا ججاسٍا ؤم مجشد وسكت ججاسٍت؟ وهل وؿم اإلاؽشع الجضاثشي
في جفيُـه لمً العىذاث الخجاسٍت؟
م٘ ألازظ بٗحن الاٖخباع اإلاالخٓت التي مٟاصَا وظىص ؤػمت مهُلخاث في الىهىم ال٣اهىهُت واإلاٗامالث الُىمُت،
خُض البض مً الخٟغٍ ٤بحن الؿىض الخجاعي والىع٢ت الخجاعٍت.
وفي َظا الخهىم ال بض مً الخىيُذ بإهه ً٣هض بالؿىضاث الخجاعٍت جل ٪الٟئت الخانت مً ألاوعا ١الخجاعٍت
التي ؤزًٗها اإلاكغٕ ألخ٩ام ٢اهىن الهغّ ،ٝ
وبحن ؤخ٩امها وبَاعَا ال٣اهىوي والدكغَعي في ال٣اهىن الخجاعي ،ولم ًتر٥
جىُٓمها  ِ٣ٞللٗغ.1ٝ
 -1ط ع ٖضص  27ماعزت في  27ؤبغٍل  ،1993م .3
 -2ط ع ٖضص  11ماعزت في ٞ 09براًغ  ،2005م .8
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وٖلُه ٞةن ٧ل ؾىض ججاعي وع٢ت ججاعٍت ،ل ً٨لِؿذ ٧ل وع٢ت ججاعٍت ؾىض ججاعي.
ولئلظابت ن ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت اعجإًىا مٗالجت اإلاىيىٕ و ٤ٞهُ٣خحن عثِؿِخحن:
ؤوال :علذ جدىٍل الـاجىسة ومبادت كاهىن الفشؾ اإلاىخذ.
زاهُا :علذ جدىٍل الـاجىسة والعىذاث الخجاسٍت الخللُذًت.
اإلابدث ألاوٌ :علذ جدىٍل الـاجىسة ومبادت كاهىن الفشؾ اإلاىخذ.
ؾب ٤الخىيُذ بإهه ً٣هض بالؿىضاث الخجاعٍت جل ٪الٟئت الخانت مً ألاوعا ١الخجاعٍت التي ؤزًٗها اإلاكغٕ
ألخيام كاهىن الفشؾّ ،
وبحن ؤخ٩امها وبَاعَا ال٣اهىوي والدكغَعي في ال٣اهىن الخجاعي ،ولم ًتر ٥جىُٓمها  ِ٣ٞللٗغ،ٝ
٦ما ّبِىا ؤهه ّ
نى٣ٖ ٠ض جدىٍل الٟاجىعة مً يمً َظٍ الؿىضاث في الخ٣ىحن الخجاعي.
وؾىداو ٫مً زالَ ٫ظا اإلابدض الخُغ ١بلى ملخت مىظؼة ًٖ ٧ل مً ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة و٢اهىن الهغ ٝاإلاىخض
في مىلب ؤوٌ ،زم ؾىداو ٫بؾ٣اٍ مباصت ٢اهىن الهغ ٝاإلاىخض ٖلى ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة الؾخسالم مضي صخت
جهيُٟه في زاهت الؿىضاث الخجاعٍت٧ ،ىن َظٍ ألازحرة جسً٘ إلاباصثه في مىلب زان.
اإلاىلب ألوٌ :ملخت عً علذ جدىٍل الـاجىسة وكاهىن الفشؾ اإلاىخذ
للخم ً٨مً مٗالجت اإلاىيىٕ ال بض مً الخُغ ١بلى ملخت وظحزة ًٖ ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة مً خُض الخُىع الخاعٍذي
لٓهىعٍ ،ونىال بلى يبِ حٗغٍ ٠له مً زال ٫ال٣ٟت وال٣اهىن اإلا٣اعن والدكغَ٘ الجؼاثغي (ٞغٕ ؤو.)٫
٦ما ال بض مً بُٖاء ملخت ًٖ ٢اهىن الهغ ٝاإلاىخض ٧ىهه ال٣اهىن الظي ًد٨م الؿىضاث الخجاعٍت وٍجٗلها ػمغة زانت مً
ألاوعا ١الخجاعٍت (ٞغٕ زاوي).
الـشع ألاوٌ :ملخت عً علذ جدىٍل الـاجىسة
ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة مً ٖ٣ىص ألاٖما ٫التي ؤوظضتها الٗ٣ىص وألاٖغا ٝاإلاؿخ٣غة في الؿاخت الخجاعٍت لالؾخجابت
لخاظاث اإلاخٗاملحن ٞحها ٧ىؾُلت ًغاص بها اإلاؿاَمت الٟٗلُت والٟٗالت في ع ٘ٞاإلاؿخىي الخجاعي صازلُا وزاعظُا مً زال ٫ما
ج٣ضمه ماؾؿت جدىٍل الٟىاجحر للمكغوٖاث الخجاعٍت والهىاُٖت مً جمىٍل في ق٩ل حعجُل لخ٣ى٢ها ٖلى ػباثجها ٢بل
خلى ٫ؤظل الاؾخد٣ا.2١
ٌُٗخبر ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة جغظمت للمهُلر الٟغوسخي " ،"Affacturageوللمهُلر ؤلاهجلحزي " ،"Factoringبِىما
ُ
ٌُؿخسضم في اإلاكغُ ١مهُلر "و٧الت حؿىٍ "٤و"ٖ٣ض الٟا٦خىعٍى ."ٜوفي الجؼاثغ ؤؾخٗمل مهُلر "ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة "
في ال٣اهىن الخجاعي ،ؤما املجلـ الىَجي الا٢خهاصي والاظخماعي ٣ٞض اؾخسضم مهُلر "الٟىجغة الخاعظُت" في ج٣غٍغٍ
لؿىت  2000الخام بمكغوٕ بنالح اإلاىٓىمت اإلاهغُٞت.3
 -1خمؼي اٖمغ ،الؿىضاث الخجاعٍت في مىٓىع اإلاكغٕ والخاظغ الجؼاثغٍحن -عؾالت لىُل صعظت ص٦خىعاٍ في الٗلىم ،جسهو ٢اهىن ،ظامٗت
مىلىص مٗمغي -جحزي وػو٧ -لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت 20 ،ظىان .2013
 -2مىؾاؾب ػَحر ،مالثمت ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة لخمىٍل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت -املجلت ألا٧اصًمُت للبدض ال٣اهىوي -ظامٗت ٖبض
الغخمان محرة بجاًت٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت -مجلت ؾضاؾُت مد٨مت :الؿىت الشالشت/املجلض ٖ/06ضص  ،2012-02م.188 :
 -3بً َلخـت نلُدـت ،مٗـىشخي بىٖـالم ،مضازـلت بٗىـىان :صوع ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة في جمىٍل وجدهُل الخ٣ى ،١اإلالخ٣ى الضولي خى :٫ؾُاؾاث
الخمىٍل وؤزغَا ٖلى ؤلا٢خهاصًاث واإلااؾؿاث-صعاؾت خالت الجؼاثغ والضو ٫الىامُت -بؿ٨غة ؤًام  22 - 21هىٞمبر ٚ ،2006حر ميكىع ،م.4 :
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بن الهض ٝألاؾاسخي الظي ٧ان وعاء ابخ٩اع هٓام الٟا٦خىعٍى( ٜجدىٍل الٟاجىعة) َى خاظت اإلاكاعَ٘ بلى الؿُىلت
الى٣ضًت الالػمت لدؿُحر وكاَاتهم ؤو جىؾُٗها ؤو جُىٍغَا ،عٚم امخال٦هم لضًىن مترجبت لهم بظمت مضًىحهم .وجل ٪الضًىن
ج٩ىن بما ٚحر مؿخد٣ت ،وبما صًىها مترجبت ٖلى مضًىحن ًُ٣مىن في بلض آزغ ،وجدخاط بلى و٢ذ وبظغاءاث لخدهُلها.
وج٣ىم ٨ٞغة ٖ٣ض الٟا٦خىعٍى٣ٖ( ٜض جدىٍل الٟاجىعة) ،بك٩ل مبؿِٖ ،لى التزام الضاثً بإن ً٣ضم إلااؾؿت
الٟا٦خىعٍى( ٜالكغ٦ت الىؾُِ في ال٣اهىن الجؼاثغي) ٧اٞت ٞىاجحرٍ وصًىهه الخجاعٍت اإلاترجبت له بظمت مضًيُهٞ ،خ٣ىم َظٍ
اإلااؾؿت باهخ٣اء الٟىاجحر والضًىن التي جغي بم٩اهُت في جدهُلها ؤو ٖضم حٗغيها ٧لُا ملخاَغ ٖضم حؿضًض اإلاضًً ،جبٗا
لٗضم مهضاُ٢خه ،ؤو لًٗ ٠ويٗه اإلاالي والخجاعي ،ؤو عجؼٍ ٧لُا ؤو ظؼثُا ًٖ حؿضًض الضًً بخاعٍش اؾخد٣ا٢ه.
وبطا وا٣ٞذ ماؾؿت الٟا٦خىعٍىٖ ٜلى ٧ل ؤو بٌٗ جل ٪الضًىن ،ج٣ىم بكغائها ل٣اء حعجُل ُ٢متها للضاثً ٢بل
جاعٍش اؾخد٣ا٢ها ،م٣ابل وؿبت مُٗىت مً جل ٪الضًىن ،وخ٣ها في الخلى ٫مدل الضاثً ججاٍ مضًيُه ،ويمان ٖضم الغظىٕ
ٖلى الضاثً في خالت ٖضم الخدهُل ،بياٞت بلى ج٣ضًم بٌٗ الخضماث ؤلاصاعٍت وال٣اهىهُت واإلاٗلىماجُت إلاهلخت الضاثً.
و٢ض جبجى اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖ٣ض الٟا٦خىعٍى ٜبمىظب اإلاغؾىم الدكغَعي ع٢م  08-93اإلااعر في  25ؤبغٍل 1993
اإلاٗض ٫واإلاخمم لؤلمغ ع٢م  59-75اإلااعر في  26ؾبخمبر  1975اإلاخًمً ال٣اهىن الخجاعي ،جدذ حؿمُت " علذ جدىٍل
الـاجىسة "٦ -ما ؾب ٤جىيُده -مبِىا ؤهه ٖ٣ض جدل بم٣خًاٍ قغ٦ت مخسههتـ حؿمى "وؾُِ" مدل ػبىجها اإلاؿمى
"اإلاىخمي"ٖ ،ىضما حؿضص ٞىعا لهظا ألازحر اإلابل ٜالخام لٟاجىعة ألظل مدضص هاجج ًٖ ٖ٣ض ،وجخٟ٨ل بدبُٗت ٖضم الدؿضًض،
وطل٣٦ ٪ابل ؤظغ.
وؤزً٘ َظا الٗ٣ض إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ،خُض هو طاث اإلاغؾىم ؤن الىؾُِ واإلاىخمي ًىٓمان ب٩ل خغٍت ،وًٖ
َغٍ ٤الاجٟا ،١الُُٟ٨اث الٗملُت لخدىٍالث الضٗٞاث اإلاُاب٣ت لخىانل الخىاػ.٫
ُٞما خضص قغوٍ جإَُل الكغ٧اث التي جماعؽ جدىٍل الٟىاجحر بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  331-95اإلااعر في
 25ؤ٦خىبغ.11995
الـشع الثاوي :ملخت عً كاهىن الفشؾ اإلاىخذ
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ً٣هض ب٣اهىن الهغ ٝاإلاىخض التي ألاخ٩ام اإلاىخضة اإلاخٗل٣ت بالؿىضاث الخجاعٍت ،والتي جًمىتها اجٟاُ٢اث ماجمغي
ظىُ ٠الضولُحن لؿىتي  1930و  ،1931خُض ؤ٢غ اإلااجمغان ٖلى الخىالي ماًلي:
 ماجمغ ظىُ ٠لٗام  ،1930ؤ٢غ زالر اجٟاُ٢اث:
ألاولى :جخٗل ٤بالؿىض ؤلاطوي والؿٟاجج.
الشاهُت :ال٣ىاٖض التي ًجب جُبُ٣ها في خا ٫جىاػٕ ال٣ىاهحن.
الشالشت :جبدض في عؾم الُاب٘ اإلاخٗل ٤بهظٍ الؿىضاث.
 ماجمغ ظىُ ٠لٗام  :1931وٗ٢ذ ُٞه زالر مٗاَضاث زانت بالكُ ،٪جمازل اإلاٗاَضاث اإلاخٗل٣ت بالؿٟخجت
والؿىض ؤلاطوي.
 -1ط ع ٖضص  64اإلااعزت في  29ؤ٦خىبغ  ،1995م.18
 -2ؾلمى ب٣اع ،مدايغاث ال٣اهىن الخجاعي -الؿىضاث الخجاعٍت -اإلال٣اة ٖلى َلبت الخ٣ى ١ؾىت عابٗت ٦الؾُ ،٪ظامٗت ادمحم بى٢غة٧ -لُت
الخ٣ى ١بىصواو ،للؿىت الضعاؾُت ٚ ،2012-2011حر ميكىع ،بضون نٟداث.
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٩ٞل الضو ٫التي خًغث اإلااجمغان و٢بلذ بالخىٖ ُ٘٢لى َظٍ الاجٟاُ٢اثٖ ،مضث بلى حٗضًل حكغَٗاتها الضازلُت بما
ًخ ٤ٟوال٣ىاٖض اإلاىخضة التي ؤ٢غتها ،وَ٨ظا جىخضث ألاخ٩ام الخانت بالؿٟخجت والؿىض ألمغ والكُ ٪في ؤٚلب البلضان
جٟاصًا لخىاػٕ ال٣ىاهحن وحؿهُال للمٗامالث الخجاعٍت ال٣اثمت ٖلى الؿغٖت والاثخمان.
ؤما الجؼاثغ ٣ٞض ؤزظث بمبضؤ جىاعر الضو ،1٫خُض وعزذ ؤخ٩ام ٢اهىن الهغ ٝاإلاىخض مً ال٣اهىن الٟغوسخي ٧ىجها
٧اهذ مؿخٗمغة ٞغوؿُت.
وجخلخو مباصت ٢اهىن الهغ ٝاإلاىخض في:
 مبضؤ الٟ٨اًت الظاجُت الك٩لُت مبضؤ اؾخ٣ال ٫الخىاُ٘٢ مبضؤ جُهحر الضٞىٕ عٖاًت خ٣ى ١خامل الؿىض قضة ؤو ٢ؿىة جىُٟظ الالتزام الهغفيوالتي ؾخٗجى بالكغح والخٟهُل في اإلاُلب اإلاىالي.
اإلاىلب الثاوي :مذي جىبُم مبادت كاهىن الفشؾ اإلاىخذ على علذ جدىٍل الـاجىسة
جخلخو مباصت ٢اهىن الهغ ٝاإلاىخض في :مبضؤ الٟ٨اًت الظاجُت ،الك٩لُت ،مبضؤ اؾخ٣ال ٫الخىا ،ُ٘٢مبضؤ جُهحر
الضٞىٕ ،عٖاًت خ٣ى ١خامل الؿىض ،قضة ؤو ٢ؿىة جىُٟظ الالتزام الهغفي.
والؿاا ٫اإلاُغوح ًخمشل في مضي جُبَُ ٤ظٍ اإلاباصت ٖلى ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ،باٖخباع ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي
اٖخبرٍ مً ٢بُل الؿىضاث الخجاعٍت؟
لئلظابت ًٖ َظا الؿاا ٫البض مً صعاؾت ٧ل مبضؤ ٖلى خضا ،والىٓغ في مضي بم٩اهُت جىا٣ٞه وجُبُ٣ه م٘ ٖ٣ض
جدىٍل الٟاجىعة.
 -1مبذؤ الىـاًت الزاجُت :وهي ؤن ً٩ىن الؿىض ٧اُٞا بظاجه للضاللت ٖلى هٟؿه ،وطل ٪بخًمىه ظمُ٘ البُاهاث
ؤلالؼامُت اإلاىهىم ٖجها ٢اهىها صون الخاظت بلى بزباجه.
و٢ض جًمً ال٣اهىن الخجاعي الجؼاثغي ٖىض جىُٓمه الؿىضاث الخجاعٍت جبُان بض٢ت البُاهاث الىاظبت الخىاٞغ في
٧ل ؾىض ججاعي جدذ َاثلت البُالن في خالت الخسل ٠ؤو ٖضم الصخت ،مً ؾٟخجت ،قُ ٪ؾىض ألمغ٣ٖ ،ض
الى٣ل٣ٖ ،ض الخؼن ظاٖال مجها ؾىضاث جخمخ٘ بالٟ٨اًت الظاجُت ،خُض ؤن مجغص ؤلاَالٕ ٖلحها ٧ا ٝللضاللت ٖلحها
صون الخاظت بلى بزباتها ،الؾُما ؤهه ع٦ؼ في بًٗها ٖلى ط٦غ حؿمُت الؿىض ٖلى مخىه جدذ َاثلت البُالن ؤو
الخدى ٫بلى مجغص اٖترا ٝبالضًً٦ ،دؿمُت ؾٟخجت ؤو قُ...٪بلخٞ ،هي بُاهاث بلؼامُت.
 -1ص .نبخي ٖغب -مدايغاث في ال٣اهىن الخجاعي -ألاؾىاص الخجاعٍت :الكُ ،٪الؿٟخجت ،الؿىض ألمغ ،ميكىعاث ألاهضلـ ،الجؼاثغ ،صون ؾىت
وكغ ،م .24
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ٚحر ؤهه ؤٟٚل ط٦غ َظٍ البُاهاث في ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ،والىو ٖلى بلؼامُت جىاٞغَا ،ؤو جًمحن الٗ٣ض حؿمُت
ٖ٣ض جدىٍل لٟاجىعة جدذ َاثلت البُالن ،وا٦خٟى بالىو ٖلى حؿمُت ؤَغا ٝالٗ٣ض ال ٚحر خُض ؾمى الكغ٦ت
اإلاخسههت بـ " الىؾُِ" ،وػبىجها بـ " اإلاىخمي" ،بمىظب اإلااصة  543م٨غع  ١ 14ث.
مما ٌؿخىظب الاؾخيخاط ؤن ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ًٟخ٣ض بلى الٟ٨اًت الظاجُت التي جخمخ٘ بها باقي الؿىضاث
الخجاعٍت ،ؾىاء الخ٣لُضًت ؤو اإلاؿخدضزت بمىظب اإلاغؾىم الدكغَعي .08-93
 -2الؽيلُت :هي ق٩لُت بؿُُت ال جخٗاعى م٘ اإلاٗامالث الخجاعٍت ،وبهما ٖلى الؿىض ؤن ً٩ىن م٨خىبا ومخًمىا
لبُاهاجه .والك٩لُت للصخت ولِـ لئلزباث ألن ؤلازباث في اإلاىاص الخجاعٍت ً٩ىن ب٩اٞت الُغ.١
ُٞما هو ال٣اهىن الخجاعي ٖلى اٖخباع الؿٟخجت ،الؿىض ألمغ والكُ ٪و٦ظا ؾىض الخؼن وؾىض الى٣ل مدغعاث
م٨خىبت بمىظب اإلاىاص  543 ،477 ،465 ،391م٨غع 543 ،م٨غع  8مىه ٖلى الخىالي ،بال ؤهه لم ًبحن َبُٗت ٖ٣ض
جدىٍل الٟاجىعة خُض هو ؤن ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ٖ٣ض ،وصون ؤن ًٟغى بُاهاث الؼامُت مُٗىت في َظا الٗ٣ض
ٖلى ٚغاع باقي الؿىضاث.
وبالخالي لم ًٟغى اإلاكغٕ ق٩لُت مُٗىت لهظا الٗ٣ض ،وٖلُه ًٟخ٣ض ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة لشاوي مبضؤ مً مباصت
٢اهىن الهغ ٝوَى الك٩لُت.
 -3مبذؤ اظخلالٌ الخىاكُعَ :ظا ٌٗجي ؤن ٧ل مً وي٘ جىُٗ٢ه ٖلى الؿىض ٞةهه ملؼم شخهُا بىٞاء ُ٢مخه متى
َىلب بها ،وصل ٪في خالت جسل ٠اإلاضًً ألانلي ٖلى الىٞاء في مُٗاص الاؾخد٣ا.١
وٍغجبِ َظا اإلابضؤ بمبضؤ آزغ وَى اهخ٣ا ٫الؿىضاث الخجاعٍت مً شخو بلى آزغ ًٖ َغٍ ٤الخٓهحر ،وبن
زًٗذ ظل الؿىضاث الخجاعٍت لهظا اإلابضؤ والظي ٌٗض الُغٍ ٤الخجاعي الهخ٣ا ٫الخ٣ىٞ ،١ةن ٖ٣ض جدىٍل
الٟاجىعة ال ًيخ٣ل ًٖ َغٍ ٤الخٓهحر وال ًسً٘ بظل ٪إلابضؤ اؾخ٣ال ٫الخىاُ٘٢
وٖلُه ٞةن ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ال ًسً٘ ؤًًا لشالض مبضؤ مً مباصت ٢اهىن الهغ ٝاإلاىخض وَى اؾخ٣ال٫
الخىا.ُ٘٢
 -4مبذؤ جىهحر الذؿىعً :خٟغٕ ًٖ مبضؤ اؾخ٣ال ٫الخىا ُ٘٢مبضؤ جُهحر الضٞىٕ ،واإلا٣هىص به اهخ٣ا ٫الخ ٤الشابذ في
الؿىض الخجاعي مً اإلآهغ بلى اإلآهغ بلُه جٓهحرا جاما زالُا مً الُٗىب التي ٢ض حكىب الٗال٢اث ال٣اهىهُت التي
جغبِ اإلاىٗ٢حن الؿاب٣حن ٖلى الؿىض الخجاعي ،و٢ض ج٣غع َظا اإلابضؤ ختى ًُمئن الخامل الخؿً الىُت وال ًٟاجئ
بإي ص ٘ٞهاشخئ ًٖ ٖال٢اث ال ٌٗلمها.
وَاإلاا ًيخ٣ل ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ًٖ َغٍ ٤الخٓهحر ٞال مجا ٫إلٖما ٫مبضؤ جُهحر الضٞىٕ باليؿبت بلُه،
وبالخالي ٖلى ٚغاع ؾابُ٣ه ال ًُبَ ٤ظا اإلابضؤ ٖلى ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة.
 -5سعاًت خلىق خامل العىذٖ :جى ٢اهىن الهغ ٝاإلاىخض الخامل بدماًت ٦بحرة جخمشل في مجمىٕ الًماهاث
املخىلت له واإلاخمشلت في :مؿاولُت ؾاثغ اإلاىٗ٢حن بالخًامً ٖلى وٞاء ُ٢مت الؿىض للخامل ،م٣ابل الىٞاء٢ ،بى٫
اإلاسخىب ٖلُه...بلخ.
ال ٌكمل ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ٖلى َظٍ الًماهاث٧ ،ىهه ال ًسً٘ لل٣بى ،٫وال ًيخ٣ل بالخٓهحر بحن ٖضة
مىٗ٢حن ٞال ٌٗجى بخًامً َاالء لىٞاء ُ٢مخه في جاعٍش الاؾخد٣ا...،١بلخ
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 -6ؼذة ؤو كعىة جىـُز الالتزام الفشفيٌ :كخمل ٢اهىن الهغٖ ٝلى ٢ىاٖض ٢اهىهُت جخه ٠بالخؼم والكضة،
وتهضٚ ٝلى الًٖ ِٛلى اإلاضًً والضاثً مٗا لًمان الىٞاء بااللتزام الهغفي ،وجم٨حن الؿىض الخجاعي مً ؤصاء
صوعٍ في زضمت الخُاة الخجاعٍت ،ومً ؤَم مٓاَغ َظٍ ال٣ؿىة:
 التزام اإلاضًً بضُ٢ ٘ٞمت الؿىض الخجاعي في جاعٍش الاؾخد٣ا ١مهما ٧اهذ ْغوٞه واؾدبٗاص ظىاػ مىده مهلتً٢اثُت للض٦ ( ٘ٞما َى الخا ٫في ال٣ىاٖض الٗامت) هٓغا إلاا حؿخلؼمه اإلاٗامالث الخجاعٍت مً ؾغٖت واثخمان.
 ٞغى مبضؤ الخًامً ٖلى ظمُ٘ اإلاىٗ٢حن زالٞا إلاا َى ٖلُه الخا ٫في ال٣اهىن اإلاضوي. ظىاػ جى ُ٘٢الدجؼ الخدٟٓي ٖلى ظمُ٘ مى٣ىالث اإلاضًً .بياٞت بلى الٗ٣ىباث الجؼاثُت التي ٌٗغٞها الكُ ٪فيخالت بنضاع قُ ٪بضون عنُض.
 الالتزام بمُالبت اإلاضًً بالىٞاء في جاعٍش الاؾخد٣ا ١صون جإزحر ؤو جماَل ،وفي خالت امخىاٖه ًٖ الض ٘ٞؤمً٨قهغ بٞالؾه بط ؤهه مخإزغ ًٖ ص ٘ٞصًً ججاعي.
 الالتزام بدىُٓم اخخجاط ٖضم ال٣بى.٫ الالتزام بةزُاع اإلالتزمحن بالؿىض ٖىض ٖضم وٞاء اإلاسخىب ٖلُه في جاعٍش الاؾخد٣ا.١ الالتزام بال٣بى ٫الجؼجي. الالتزام بغ ٘ٞصٖىي الغظىٕ ٖلى اإلالتزمحن بالؿىض ٖىض الامخىإ ًٖ الىٞاء زالٞ ٫ترة بؿُُت جدذ َاثلتالؿ٣ىٍ بالخ٣اصم.
بن ؤٚلب َظٍ اإلآاَغ ال ًم ً٨جهىعَا باليؿبت لٗ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ٧ىن َظا ألازحر ٖ٣ض ًسخل ٠مً خُض
ؤَغاٞه وَبُٗخه ًٖ باقي الؿىضاث الخجاعٍت٦ ،ما ؾب ٤جىيُده باليؿبت ملخخل ٠اإلاباصت اإلاضعوؾت.
ومىه وؿخسلو ؤن ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ال ًم ً٨ؤن ًسً٘ إلاباصت ٢اهىن الهغ ٝاإلاىخض والتي حٗخبر ال٣اهىن
اإلاغظعي اإلاُبٖ ٤لى الؿىضاث الخجاعٍت.
اإلابدث الثاوي :علذ جدىٍل الـاجىسة وباقي العىذاث الخجاسٍت
بن للؿىضاث الخجاعٍت زهاثو ووْاث ٠ججٗلها مخمحزة ًٖ باقي ألاوعا ١الخجاعٍت ،وجًٟي ٖلحها خماًت
٢اهىهُت ال جخمخ٘ بها َظٍ ألازحرة ،خُض ٌٗجى ال٣اهىن الخجاعي بدماًت الؿىض الخجاعي والخ ٤اإلاىبشٖ ٤ىه ؤ٦ثر مً
خماًخه ألَغاَ ٝظا ألازحر خماًت للمٗامالث الخجاعٍت والؿغٖت والاثخمان ال٣اثمت ٖلحها.
وبن مجمل زهاثو الؿىضاث الخجاعٍت جم٨ىىا مً جمُحزَا ًٖ بٌٗ ألاوعا ١الخجاعٍت التي جخ٩امل مٗها في
بجمام الٗملُت اإلاهغُٞت وحؿىٍت ٖال٢اث اإلاضًىهُت ،وٍخجلى َظا الخمُحز ٖلى الخهىم في الجىاهب الك٩لُت التي
ٖمض اإلاكغٕ بلى جبُاجها وجدضًضَا جدضًضا ص٣ُ٢ا في الؿىضاث الخجاعٍت ،باإلياٞت بلى مدلها ،وصوعَا في اإلاٗامالث
الخجاعٍت وألاَم ٢ابلُتها للخضاو ٫بالُغ ١الخجاعٍت.
ٞهل ًخمخ٘ ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة بىٟـ َظٍ لخهاثو والىْاث ٠لُدٓى بىٟـ الخماًت؟ وَٗض بد ٤ؾىضا
ججاعٍا و٣ٞا إلاا ّ
ُٟ٦ه اإلاكغٕ الجؼاثغي؟
إلم٩اهُت ؤلاظابت ًٖ َظا الدؿائ ٫البض مً الخُغ ١بلى زهاثو الؿىضاث الخجاعٍت ومداولت بؾ٣اَها ٖلى
ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة في (مىلب ؤوٌ ) ،زم الخُغ ١بلى وْاث ٠الؿىضاث الخجاعٍت وبؾ٣اٍ َظٍ ألازحرة ٖلى ٖ٣ض
جدىٍل الٟاجىعة في (مىلب زاوي)
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اإلاىلب ألاوٌ :مذي خمىع علذ جدىٍل الـاجىسة لخفاثق العىذاث الخجاسٍت
جخه ٠الؿىضاث الخجاعٍت بمجمىٖت مً الخهاثو هلخهها ُٞما ًلي:1
 -1العىذاث الخجاسٍت ـىىن جمثل خلا هلذًا :جمشل الؿىضاث الخجاعٍت صاثما خ٣ا م٣ضعا بمبل ٜمً الى٣ىص ،ألن
اله٩ى ٥التي جخًمً ص ٘ٞمبل ٜمٗحن مً الى٣ىص في ؤظل مٗحن هي وخضَا التي جهلر ؤن ج٩ىن بضًال للى٣ىص في
اإلاٗامالث ،وجخمخ٘ بد ٤الخضاو ٫بحن الىاؽ.
وبن ٧ان مدل الؿىضاث الخجاعٍت َى مبل ٜمدضص مً الى٣ىص صاثماٞ ،ةن مدل ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة باليؿبت
للمىخميً ،خمشل في الخ ٤الشابذ في الٟاجىعة ،ؤي ه٣ل ملُ٨ت َظا الخ ٤مً اإلاىخمي بلى الىؾُِ٦ ،ما ؤن مدل
الٗ٣ض باليؿبت للىؾُِ َى التزامه بخعجُل ُ٢مت الخ ٤الشابذ في الٟاجىعة ،وٚحرَا مً الالتزاماث ألازغي ،خُض
ؤن املخل في َظٍ الخالت ال ًىدهغ في ُ٢مت الضًً ،خُض ًىاٍ بٗ٣ض جدىٍل الٟاجىعة زالزت ؤهىإ مً الخضماث:
الخمىٍل اإلاباقغ واإلاغن ،حؿُحر خؿاباث الؼباثً ،الى٢اًت والًمان مً مساَغ ٖضم الدؿضًض.2
ٚحر ؤهه بما ؤن مدل الالتزام ًضوع خى ٫الضًً الشابذ في الٟاجىعةٞ ،ةهه ٌكترٍ لصخت التزام الُغٞحن ؤن ً٩ىن
َظا الضًً مىظىصا ومدضصا وججاعٍا.3
 -2العىذاث الخجاسٍت ـىىن معخدلت الذؿع بمجشد الاوالع عليها ،ؤو ألحل كفحر :وَؿخُُ٘ خاملها ؤن ًدهل
ٖلى ُ٢متها بمجغص ؤلاَالٕ ٧الكُ ،٪ؤو ًٖ َغٍ ٤زهمها لضي اإلاهاع.ٝ
ؤما باليؿبت لٗ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ّ
ٞىمحز هىٖحن مً الٗ٣ىص مً خُض َبُٗت الىٞاء ،4ج٣ىم ؤوالَا ٖلى علىد
جدىٍل الـاجىسة اإلاعجلت الىؿاء :وهي ألا٦ثر ٖمال بها  ،وج٣ىم ٖلى ٞخذ اٖخماص مالي مخدغ ٥مً ٢بل الىؾُِ
للمىخمي ،بدُض جسخلُ٢ ٠مت َظا الاٖخماص بدؿب اجٟا ١ؤَغا ٝالٗ٣ضً ،م ً٨للمىخمي ؤن ًدى ٫خ٣ى٢ه في
خضوص الاٖخماص اإلامىىح له ،وٍ٣ىم الىؾُِ بإصاء زمً َظٍ الخ٣ى ١للمىخمي بمجغص خهىٖ ٫ملُت الخدىٍل ؤي
٢بل خلى ٫ؤظل اؾخد٣ا ١الضًً.
في خحن باليؿبت لشاهحها واإلاخمشلت في علىد جدىٍل الـاجىسة ألحل :ال ً٣ىم الىؾُِ ٞحها بٟخذ اٖخماص للمىخمي
وبالخالي ال ً٣ىم بإي وٞاء معجل لخ٣ى ١اإلاىخمي وبهما ً٩ىن الىٞاء بٗض خلى ٫ؤظل اؾخد٣اَ ١ظٍ الخ٣ى.١
 -3العىذاث الخجاسٍت ًجب ؤن ًجشي العشؾ على كبىلها وإداة وؿاء :ج٣ىم م٣ام الى٣ىص في اإلاٗامالث.
في خحن ٌٗض ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة مً ٖ٣ىص ألاٖما ٫التي ؤوظضتها الٗ٣ىص وألاٖغا ٝاإلاؿخ٣غة في الؿاخت الخجاعٍت
لالؾخجابت لخاظاث اإلاخٗاملحن ٞحها ٧ىؾُلت ًغاص بها اإلاؿاَمت الٟٗلُت والٟٗالت في ع ٘ٞاإلاؿخىي الخجاعي صازلُا
وزاعظُا مً زال ٫ما ج٣ضمه ماؾؿت جدىٍل الٟىاجحر للمكغوٖاث الخجاعٍت والهىاُٖت مً جمىٍل في ق٩ل
حعجُل لخ٣ى٢ها ٖلى ػباثجها ٢بل خلى ٫ؤظل الاؾخد٣ا ،١وبالخالي ٞهي ؤصاث جمىٍل للمكاعَ٘ ولِـ للخلى ٫مدل
الى٣ىص في اإلاٗامالث .
 -1نبخي ٖغب ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م( 10-8 :بخهغ.)ٝ
 -2مىؾاؾب ػَحر ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .198-195
 -3مُالص ٖبض الخ ،ُٟٔالىٓام ال٣اهىوي لخدىٍل الٟاجىعة -ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ،ظامٗت ؤبى ب٨غ ب٣اًض – ٧لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت،
الؿىت الجامُٗت  ،2012-2011م .162
 -4مُالص ٖبض الخ ،ُٟٔهٟـ اإلاغظ٘ ،م .43-42

64

 -4العىذاث الخجاسٍت ـىىن كابلت للخذاوٌ بالىشق الخجاسٍتٞ :هي جيخ٣ل بُغٍ ٤الخٓهحر بطا ٧اهذ بطهُت ،ؤو ًٖ
َغٍ ٤الدؿلُم بطا ٧اهذ للخامل...بلخ ،و٢ابلُت الؿىضاث الخجاعٍت هي التي جد ٤٣اهخ٣الها الؿغَ٘ مً ًض ألزغي
وججٗلها جدل مدل الى٣ىص في اإلاٗامالث.
وال ًيخ٣ل ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة بالٓهحر ؤًا ٧ان ق٩ل َظا الخٓهحر ،وهي ؤَم محزة للؿىضاث الخجاعٍت والتي
ٌؿخدُل جُبُ٣ها ٖلى َظا ألازحر.
 -5العىذاث الخجاسٍت ـىىن خالعت لؽيلُت معُىت :وهي يغوعة جىاٞغ الك٩ل الظي خضصٍ ال٣اهىن بخىاٞغ
البُاهاث الىاظب ط٦غَا في ٧ل ؾىض ٢اهىها ،وٖلى طلٞ ٪ةن َظٍ الؿىضاث ال جيكإ بال بال٨خابت ،وال٨خابت قغٍ
لئلوكاء والصخت ولِـ إلزباث .والخ٨مت مً َظٍ الك٩لُت َى جدضًض الالتزاماث الشابخت بالؿىض الخجاعي،
بدُض ً٩ىن َظا ألازحر ٧افي ٟ٦اًت طاجُت.
في خحن ال ًىظض في ال٣اهىن الجؼاثغي وال في ال٣ىاهحن اإلا٣اعهت ،ههىنا ٢اهىهُت جدضص ق٩لُاث مُٗىت
ًخٗحن ؤن ًبرم ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة و٣ٞها ،مما ًجٗلىا هَ ٠ُ٨ظا الٗ٣ض يمً الٗ٣ىص الغياثُت التي ج٣ىم ٖلى
ؤؾاؽ التراضخي ،لٗضم وظىب ٦خابخه زُُا ،ال بؿىض ٖاصي وال بؿىض عؾمي .ول ً٨عٚم الُاب٘ الغياجي لهظا
الٗ٣ض ،بال ؤن الٗغ ٝواإلاماعؾاث الخجاعٍت اؾخ٣غث ٖلى يغوعة ٦خابت َظا الٗ٣ض لخماًت وبزباث الخ٣ى١
والالتزاماث الشابخت ُٞه ،وال٨خابت َىا ال حٗضو ؤن ج٩ىن وؾُلت لئلزباث ولِـ لصخت الاوٗ٣اص ،ومً زمت ال ًترجب
ؤي ظؼاء ٖلى جسل ٠ال٨خابت في ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة.1
واقترٍ اإلاكغٕ بىو اإلااصة  543م٨غع  ١ 15ث جبلُ ٜاإلاضًً بى٣ل خ٣ى ١الضًىن الخجاعٍت بلى الىؾُِ
بىاؾُت عؾالت مىصخى ٖلحها م٘ ونل الاؾخالم ،وال حٗض ؾىي ق٩لُت لىٟاط الٗ٣ض في خ ٤اإلاضًً ولِـ إلوكاء
الٗ٣ض في خض طاجه.
وبطا ٧ان ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ال ًسً٘ لك٩لُت مُٗىت بهٟت ٖامت ،بال ؤهه ًسً٘ للكغوٍ الك٩لُت
التي جٟغيها خىالت الخ٣ى ١بطا ٧ان مىيىٕ الٗ٣ض ؾىضاث ججاعٍتٞ ،هى ًسًه للكغوٍ الك٩لُت التي جسً٘
لها ٖملُت اهخ٣ا ٫الخ٣ى ١ؤو الضًىن مً الضاثً ( اإلاىخمي) بلى الىؾُِ ،م٘ الخٟاّ ٖلى وظىب ؤن ج٩ىن ٖملُت
الاهخ٣ا ٫بؿُُت وؾغَٗت وصخُدت.2
 -6زبىث الالتزام في العىذاث الخجاسٍت :خُض ًجب ؤن ً٩ىن الالتزام زابخا في الؿىض وٍخمشل طل ٪في حُٗحن مبلٜ
الى٣ىص حُِٗىا جيخٟي مٗه الجهالت ،مؿخد ٤الض ٘ٞفي جاعٍش مٗحن ؤو ٢ابل للخُٗحن ،وٖلى الؿىض ؤن ال ًدمل التزاما
مٗل٣ا ٖلى قغٍ.
في خحن جىو اإلااصة  543م٨غع  ١ 17ث ٖلى جىُٓم الىؾُِ واإلاىخمي ب٩ل خغٍت ،وًٖ َغٍ ٤الاجٟا ،١الُُٟ٨اث
الٗملُت لخدىٍالث الضٗٞاث اإلاُاب٣ت لخىانل الخىاػ.٫
اإلاىلب الثاوي :علذ جدىٍل الـاجىسة ووٌاثف العىذاث الخجاسٍت
 -1هاصع ٖبض الٗؼٍؼ قافي٣ٖ ،ض الٟا٦خىعو٣ٖ( ٜض قغاء الضًىن الخجاعٍت) (صعاؾت م٣اعهت) ،اإلااؾؿت الخضًشت لل٨خابَ ،غابلـ -لبىان،
الُبٗت ألاولى ،2005 ،م .46-45
2 -Christian GAVALA, AFFACTURAGE, Encyclopedie Dallos-com, 1996 –I-A-B, p5, n:36.
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جخلخو وْاث ٠الؿىضاث الخجاعٍت في ؤعب٘ وْاث ٠عثِؿُت 1ؾىداو ٫بؾ٣اٍ وْاث٣ٖ ٠ض جدىٍل الٟاجىعة ٖلحها
الؾخسالم مضي الخُاب ٤بُجها ،وجخمشل في:
 -1العىذاث الخجاسٍت ؤدواث بثخمان :ألجها جدغع ألظل ٢هحرٞ ،دؿهل للمكتري قغاء ما ًلؼمه مً الؿل٘ صون ؤن
ً٩ىن مًُغا لضُ٢ ٘ٞمتها آن الكغاء ،وهي حؿاٖض الباج٘ ٖلى جهغٍ ٠بًاٖخه هدُجت الدؿهُالث التي ًمىدها
للمكتري في ص ٘ٞالُ٣مت ،وبطا ٧ان الباج٘ بداظت بلى الى٣ىص ٞةهه ال ًيخٓغ خلى ٫ؤظل الؿىض للخهىٖ ٫لى
الى٣ىص ،بل ًم ً٨ؤن ًلجإ بلى جٓهحر الؿىض لصخو آزغ للخهىٖ ٫لحها ،وَ٨ظا صوالُ ٪ختى ًدل ؤظل
الاؾخد٣اُُٞ ١الب الخامل ألازحر.
بن ٧اهذ َظٍ هي الىُْٟت الاثخماهُت للؿىضاث الخجاعٍتٞ ،ةن ظمُ٘ ال٣ٟهاء ٌكضصون ٖلى ألاَمُت الخمىٍلُت
لٗ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ،ألن "الىؾُِ" ً٣ضم زضمت اثخماهُت بلى "اإلاىخمي" ٢بل خلى ٫ؤظل اؾخد٣ا ١الضًىن
مىي٘ الٗ٣ض ؤو ٢بل جدهُلها.
وَؿمذ ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة بدهى" ٫اإلاىخمي" ٖلى خ٣ى٢ه اإلاالُت ؤو ظؼء ٦بحر مجها ٖبر حعجُلها مً الكغ٦ت
"الىؾُِ " التي جإزظ ٖلى ٖاج٣ها خ٣ى ١ومهمت جدهُلها ،وبظلً ٪غج" ًٖ ٟ٘اإلاىخمي" ٖبء الُ٣ام بخدهُل
الضًىن اإلاالُت وٍخىلى ؤخض املخترٞحن " الىؾُِ" صوع الُ٣ام بخل ٪اإلاهمت اإلاالُت و٧ل ما جخُلبه مً بظغاءاث بصاعٍت
و٢اهىهُت وً٢اثُت.2
وبن مىذ الاثخمان للٗمُل ؤو إلاىخمي في ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعةً ،خم بًمان خ٣ى ١اإلاضًً ٢بل مضًىه ،وٍخمشل َظا
الًمان في ه٣ل ملُ٨ت َظٍ الخ٣ىٚ ١لى ماؾؿت الكغاءٞ ،ى٣ل ملُ٨ت الخ٣ى ،١ال ًاصي وُْٟت الًمان
باإلاٗجى الخ٣لُضي في ٢اهىن الخإمُىاث ،بل حهض ٝبلى بلٛاء وج٣لُل املخاَغ التي جخٗغى لها اإلااؾؿت في اؾترصاص
الاثخمان.3
 -2العىذاث الخجاسٍت ؤدواث لىلل الىلىد :مً مؼاًا الؿىضاث الخجاعٍت ؤجها حؿاٖض ٖلى ه٣ل الى٣ىص مً م٩ان بلى
م٩ان آزغ صون جدغٍ ٪الى٣ىص ماصًاٞ ،خس ٠ٟبظل ٪مً نٗىبت ه٣لها ،وزُغ ؾغ٢تها ،واظخىاب مهاٖب
جدىٍلها بلى ه٣ىص ؤظىبُت.
وٍلٗب ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة َظا الضوع ؤًًا بلى خض ما ،ل٨جها لِؿذ مهمخه ألاؾاؾُت.
 -3العىذاث الخجاسٍت ؤدواث وؿاء :جىفى بها الضًىن اإلاؿخد٣ت في آظا٢ ٫هحرة ،وبن ٧اهذ َظٍ ألازحرة ؤصواث وٞاء
ٞةن ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة مً الٗ٣ىص التي جبخ٨غ ؤؾلىب ظضًض مً ؤؾالُب الخمىٍل الخضًشت ،ألن الهض ٝمىه
جإمحن الخمىٍل اإلاُلىب للضاثىحن الظًً ًمل٩ىن صًىها ٚحر مؿخد٣ت ؤو صًىها جىاظهها بٌٗ ٖ٣باث الخدهُل،
ؤي حؿُِل الضًىن املجمضة .وَٗخبر بٌٗ ال٣ٟهاء الٟغوؿُحن ؤن ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ًامً زالر زضماث:4
 خذمت عمل :جخمشل في ُ٢ام الىؾُِ بخدهُل الضًىن بضال مً اإلاىخمي.
 خذمت مالُت :جخمشل في الىٞاء بُ٣مت الضًىن ٢بل جدهُلها.
 -1نبخي ٖغب ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م ( 8-6بخهغ.)ٝ
 -2هاصع ٖبض الٗؼٍؼ قافي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .123-122
 -3مُالص ٖبض الخ ،ُٟٔاإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .35
 -4هاصع ٖبض الٗؼٍؼ قافي ،هٟـ اإلاغظ٘ ،م .122
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 خذمت جإمُيُت :جخمشل في ججىِب اإلاىخمي زُغ ٖضم حؿضًض الضًً.
 -4العىذاث الخجاسٍت ؤدواث لخىـُز علذ الفشؾ اإلاسخىب :لم ًىو اإلاكغٕ نغاخت ٖلى بم٩اهُت جىُٟظ َظا
الٗ٣ض ،لَ ً٨اإلاا ًىٓم الىؾُِ واإلاىخمي ب٩ل خغٍت ،وًٖ َغٍ ٤الاجٟا ،١الُُٟ٨اث الٗملُت لخدىٍالث الضٗٞاث
اإلاُاب٣ت لخىانل الخىاػٞ ،٫ةن لِـ َىا ٥ما ًمى٘ ؤن ً٩ىن ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ؤصاة لخىُٟظ ٖ٣ض الهغٝ
اإلاسخىب .(change tire).
خاجم ـ ــت:
ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة مً ٖ٣ىص ألاٖما ٫الخايٗت إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ،ل٨ىه ال ٌٗض مً الؿىضاث الخجاعٍت ٧ىهه ال
ًسً٘ إلاباصت ٢اهىن الهغ ٝاإلاىخض الظي ًد٨م َظٍ ألازحرة مً ظهت ،وال ًخمحز بسهاثو َظٍ ألازحرة وال ًاصي هٟـ
الىْاث ٠اإلاىىَت بها مً ظهت زاهُتٞ .هى وبن اٖخبر وع٢ت ججاعٍت٧ ،ىن مدله صًىا ججاعٍا بال ؤن طل ٪ال ٌؿمى به بلى مهاٝ
الؿىضاث الخجاعٍت .بهما ٌٗض ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ٖ٣ضا اثخماهُا طو َاب٘ زام ،ولِـ ؾىضا ججاعٍاٞ ،هى ال ًخضاوًٖ ٫
ّ
َغٍ ٤الخٓهحر ،الظي ٌٗض الُغٍ ٤الخجاعي الهخ٣ا ٫الخ٣ى ،١وال ًم ً٨الىؾُِ مً الغظىٕ ٖلى اإلاىخمي في خالت ٖضم
ؾضاص اإلاضًً للضًىن ،وَما مً ؤَم ممحزاث الؿىضاث الخجاعٍت.
عٚم طلَ ٪ب٘ ٖلُه اإلاكغٕ الجؼاثغي نٟت الؿىض الخجاعي ب٣ىة ال٣اهىن ،وَٗاب ٖلى اإلاكغٕ الجؼاثغي طل ،٪بط ؤهه
اهخهج ههجا لم ٌؿب٣ه بلُه ؤخض مً ال٣ٟه ؤو الدكغَ٘ اإلا٣اعنٖ ،ىضما ؤيٟى نٟت الؿىض الخجاعي ٖلى ٖ٣ض جدىٍل
الٟاجىعة بمىظب ؤخ٩ام ال٣اهىن الخجاعي.
وبالخالي هسلو بلى ال٣ى ٫بإن ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة وع٢ت ججاعٍت ولِـ ؾىضا ججاعٍا ،واإلاكغٕ الجؼاثغ مسُئ في
جهيُٟه.
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مياهت علذ الاعخماد الاًجاسي بحن "مبذؤ ظلىان ؤلاسادة" و" مىلىعُت ؤلاسادة الخعاكذًت
د .بً بشٍذ اماٌ  ،ؤظخارة مدالشة "ؤ"
ولُت الخلىق  ،حامعت " علي لىهِس ي" البلُذة .2
ملذمــت:
إلاا ٧اهذ ٖملُت الخُىٍغ بداظت بلى اإلا٣ضعة اإلاالُت الٗالُت والتي هي ٚالبا ما ج٩ىن ٖ٣باث جىاظه ؤصخاب اإلاكاعَ٘ ,بدُض
ٌٗخبر الخمىٍل مً اإلاؿاثل ألاؾاؾُت التي قٛـلتهم وال جؼا ٫حكٛل اَخمام ألاشخام والـماؾؿاث والكغ٧اث والخ٩ىماث
في مسخل ٠الُ٣اٖاث ؤلاهخاظُت والا٢خهاصًت واإلاهىُت ،زانت في ٖهغها الخالي ،الظي ٌكهض زىعة في الخُىع الخ٨ىىلىجي
اإلادؿاعٕ وصزى ٫الٗالم هٓاما ظضًضا ال ًٖ ٠٣ىض خضوص ظٛغاُٞت ؤو اظخماُٖت ؤو ؾُاؾُت ٞ ،خالقذ الخضوص وخلذ
الٗىإلات ٖلى ظمُ٘ ألانٗضة  ،وؤنبدذ الكغ٧اث والضو ٫جضًغ ؤٖمالها و مكاعَٗها ًٖ بٗض بؿهىلت و بج٣ان .
َ٨ظا ٧ان الخمىٍل بمشابت الًالت التي ًيكضَا ظمُ٘ ألاشخامَ ،بُُٗحن ؤو مٗىىٍُـً ٖلى خـض ؾىاء ،بط ٌك٩ل ؤبغػ
ٖىامـل الىجاح والاؾخمـغاعٞ ،ال ًم ً٨ألي ٧ان ؤن ً٣ىم بإي مكـغوٕ ما لم ًخىٞغ لضًه الٗىهغ اإلاالي ال٩افي ،خُض ؤن ٢غاع
الاؾدشماع َى في خ٣ُ٣خه ٢غاع مالي بالضعظت ألاولى .وما ؤن وؾاثل الخمىٍل الخ٣لُضًت ،لم حٗض ٢اصعة ٖلى مؿاًغة الخُاة
الخجاعٍت والهىاُٖت التي جخمحز بالخٛحراث الضاثمت وبالخ٣ضم الخ٨ىىلىجي الظي ال ًخى٣ٞ .٠٢ض بضؤ البدض ًٖ وؾاثل
جمىٍل بمٟاَُم ٢اهىهُت ظضًضة جلٗب صوع الىؾُِ بـحن ٧اٞـت ألاَغا ٝلخإمحن مخُلباتهم ،وخماًتهم ومؿاٖضتهم ٖلى
الالخدا ١بما ٌؿخلؼمه الىا ٘٢الٗملي والبِئت الخجاعٍت مً جُىع.
لظا واؾخجابت لُلب لم جخم جلبِخه مً وؾاثل الخمىٍل الخ٣لـُضًت ْهغ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي (اللحزو )ٜالظي ٌٗخبر ج٣ىُت
خضًشت للخمىٍل ،مً ابخ٩اع ال٨ٟغ الخمىٍلي و ال٣اهىوي.
ومً بحن ؤَم الخٗغٍٟاث ال٣ٟهُت ال٨شحرة التي ٖغٞذ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ؤههٖ( :ملُاث جإظحر ؤصواث بهخاظُت ؤو
مجمىٖت ٖ٣اعاث مسخاعة مً َغ ٝاإلاؿخإظغ ،و مكتراة ؤو مبيُت لهظا الٛغى مً َغ ٝاإلااؾؿت اإلاالُت اإلااظغة ،وبىاء
ٖلى َلب اإلاؿخإظغ م٣ابل بض ٫ؤلاًجاعٖ ،لى ؤن ًبرم الٗ٣ض إلاضة َىٍلت حٗاص ٫الٗمغ الا٢خهاصي اإلاٟترى لؤلنل اإلااظغ
،وٍ٣ىم اإلاؿخإظغ ٖىض جهاًت مضة الٗ٣ض بما بةعظإ ألانى ٫اإلااظغة  ،ؤو قغاء َظٍ ألانى ٫بشمً ًغاعى ُٞه ألا٢ؿاٍ
اإلاضٞىٖت زال ٫مضة ؤلاًجاع،ؤو ججضًض الٗ٣ض بكغوٍ ظضًضة) (.)1ؤما باليؿبت للخٗغٍٟاث الدكغَُٗت ٣ٞض ٖغٞه اإلاكغٕ
()2
الجؼاثغي مً زال ٫هو اإلااصة ألاولى مً ألامغ 09-96اإلاىٓم لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي .
1

 A. Boudiot ; JC Frabort : Techniques et pratiques bancaires, 1978، Paris ، P296.ـ
 2ـ اإلااعر في ً10ىاًغ,1996الجغٍضة الغؾمُت ع٢م  25الٗضص.3و التي جىو ٖلىٌٗ( :خبر الاٖخماص الاًجاعي مىيىٕ َظا ألامغٖ ،ملُت ججاعٍت
ومالُت:ـ ًخم جد٣ُ٣ها مً ٢بل البىى ٥واإلااؾؿاث اإلاالُت ؤو قغ٦ت جإظحر ماَلت ٢اهىها ومٗخمضة نغاخت بهظٍ الهٟت م٘ اإلاخٗاملحن
الا٢خهاصًحن الجؼاثغٍحن ؤو ألاظاهب ،ؤشخانا َبُُٗحن ٧اهىا ؤو مٗىىٍحن جابٗحن لل٣اهىن الٗام ؤو الخام ج٩ىن ٢اثمت ٖلى ٖ٣ض بًجاع ًمً٨
ؤن ًخًمً ؤو ال ًخًمً خ ٤الخُاع بالكغاء لهالر اإلاؿخإظغ.ـ وجخٗل ِ٣ٞ ٤بإنى ٫مى٣ىلت ؤو ٚحر مى٣ىلت طاث الاؾخٗما ٫اإلانهي ؤو باملخالث
الخجاعٍت ؤو بماؾؿاث خغُٞت).
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ٖلما ؤن َظا الٗ٣ض ٌٗض ٖملُت ظض مٗ٣ضة ،والؿبب في طل ٪ؤجها جيخج ًٖ اهههاع ٖضة ج٣ىُاث ٢اهىهُت ولِـ
ًٖ َغٍ ٤ظمٗها وَظا الخُٗ٣ض لِـ َ ِ٣ٞابٗا بل َبُٗت ،مما ًجٗله ًىٟغص بٗضة زهاثو جمحزٍ ًٖ ٚحرٍ مً الٗ٣ىص،
هظ٦غ مجها :ؤهه طو َاب٘ زالسي ،ومالي ،و ُ٢امه ٖلى الاٖخباع الصخصخي ،ولٗل ؤ٦ثر ما ًمحزٍ ؤهه ًخمحز بد ٤الخُاع في
جهاًخه(.)1
٧ان َظا حٗغٍ ٠مىظؼ لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،وحٗضاص  ِ٣ٞألَم زهاثهه ،طل ٪ؤن مىيىٕ م٣الىا َظا
لِـ مٟهىم َظا الٗ٣ض بل مداولت حؿلُِ الًىء ٖلى ؤزاعٍ و مضي اخترام الخىاػن الٗ٣ضي ُٞه.خُض ما ججضع ؤلاقاعة
بلُه َى ؤن َىا ٥بق٩االث ٖملُت جدض مً جُبُ ٤مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي لهالر اإلااظغ و ٖلى
خؿاب اإلاؿخإظغ مما ًسل ٤هىٖا مً ٖضم الخىاػن بحن خ٣ى ١و التزاماث َغُٞه .وٍ٣طخي ٖلى ٧ل ج٩اٞا ًم ً٨ؤن ًخهىع
في الٗال٢اث الخٗا٢ضًت بحن اإلااظغ الخمىٍلي و اإلاؿخإظغ الخمىٍلي لهالر ألاو ٫وٖلى خؿاب الشاوي.
ٞهل ٗٞال َىا ٥ما ًبرع ؤلازال ٫بالخىاػن الٗ٣ضي ٖىض ببغام َظا الٗ٣ض و جىُٟظٍ وظٗله ً٣ترب مً ٖ٣ىص
ؤلاطٖان ؤم ؤن َظا ًضزل يمً ما ؤنبذ ٌؿمى بـ " مىيىُٖت ؤلاعاصة الخٗا٢ضًت " ؟
َظٍ الاق٩الُت ؾِخم الاظابت ٖلحها و مىا٢كتها مً زال ٫اإلابدشحن آلاجُحن:
اإلابدض ألاو :٫ألازاع اإلاترجبت ٖلى اإلااظغ في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي و مضي جإزحرَا ٖلى الخىاػن الٗ٣ضي.
اإلابدض الشاوي :ألازاع اإلاترجبت ٖلى اإلاؿخإظغ في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي و مضي ج٩اٞئها م٘ خ٣ى ١و بلتزاماث اإلااظغ.
اإلابدث ألاوٌ :ألازاساإلاترجبت على اإلااحشفي علذ الاعخماد الاًجاسي و مذي جإزحرها على الخىاصن العلذي.
للبدض في مضي ج٩اٞا خ٣ى ١و التزاماث َغفي ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،البض ؤوال مً الخُغ ١لآلزاع اإلاترجبت ٖلى َغُٞه،و
التي ًم ً٨الخٗغٖ ٝلحها مً زال ٫الهض ٝالظي وظض مً ؤظله َ ،ظا باٖخباعٍ ؤخض وؾاثل الخمىٍل الخضًشت ،بط ًجب
الٗلم بإن ابخ٩اع َظا الٗ٣ض ظاء لخإمحن الًماهاث ال٩اُٞت للماظغ ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤ع ٘ٞؤ٦بر ٢ضع مً اإلاؿاولُت ٖىه
وجس ٠ُٟالىاظباث التي ًخدملها اإلااظغ الٗاصي ،م٘ بُٖاثه الىؾاثل الالػمت لًمان خ٣ى٢ه وٞسر املجا ٫ؤمامه
لخد ٤ُ٣الٟىاثض اإلاالُت التي ًغٍض الخهىٖ ٫لحها مً وعاء صزىله في ٖملُت الاٖخماص الاًجاعي.
وفي م٣ابل طلً ٪جب الىٓغ بلى اإلاى ٘٢ال٣اهىوي الظي عضخي به اإلاؿخإظغ مً ؤظل خهىله ٖلى الخمىٍل الالػم
إلاكغوٖه وجلبُت اخخُاظاجهٞ ،خدمل بٌٗ الالتزاماث التي ج٩ىن ٖاصة مل٣اة ٖلى ٖاج ٤اإلااظغ في ٖ٣ىص ؤلاًجاع الٗاصًت،
وجسلى ًٖ بٌٗ الخ٣ى ١التي جمىدها له جل ٪الٗ٣ىص .وَل ٗٞال عضخي بهظا اإلاى ٘٢ؤم ٧ان مغٚما ؟ ،وفي َظٍ الخالت ال
وظىص إلعاصجه في َظا الٗ٣ض و بظل ٪ه٩ىن ؤمام ٖ٣ض بطٖان ال ٖ٣ض بٖخماص اًجاعيَ .ظا ما ؾِخم الخُغ ١له مً زالَ ٫ظا
اإلابدض.
 1ـ أل٦ثر جٟهُل خى ٫زهاثو ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ًم ً٨مغاظٗت ماًلي:
ـ صَ /اوي دمحم صوٍضاع :الىٓام ال٣اهىوي للخإظحر الخمىٍلي ،صعاؾت ه٣ضًت في ال٣اهىن الٟغوسخي ,الُبٗت ألاولى،صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ،
ال٣اَغة  ،1994 ،م . 484
Gvalda CI et Ouffet : Droit bancaire, Institutions- Comptes- Oprérations services Ed, 1992،
N°5O3.et Didier R Martin : Crédit-bail mobilier , location et possession du bien loué et
revendu, JCP1998،, P538 et Cllart Datilleul et Delelebecque : Contrat civils et commerciaux,
Précis Dalloz 5eme Ed, 2001 ، N°833.
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اإلاىلب ألاوٌ :خلىق اإلااحشفي علذ الاعخماد الاًجاسي و الخىاصن العلذي .
جخمخ٘ قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي اإلاخمشلت خؿب ألامغ  09-96اإلاظ٧ىع في البىى ٥واإلااؾؿاث اإلاالُت ؤو قغ٦ت جإظحر ماَلت
٢اهىها و مٗخمضة نغاخت بهظٍ الهٟت و التي ج٣ىم بضوع اإلااظغ في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،ببٌٗ الخ٣ى ١التي حك٩ل
الًماهاث ألاؾاؾُت مً ؤظل جد ٤ُ٣ؤَضاٞها اإلاالُت ،وفي م٣ابل جل ٪الخ٣ىٞ ١هي جلتزم ببٌٗ الالتزاماث التي حؿاَم في
بهجاح ٖملُت الاٖخماص الاًجاعي.
ل ً٨ما ً٣ا ٫الُىم ًٖ خ٣ى ١قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي ؤجها جٟى ١ب٨شحر بلتزاماتها اججاٍ اإلاؿخإظغ ،لضعظت ؤنبذ
البٌٗ(ً )1جؼم ٖلى ؤن ٖ٣ىص الاٖخماص الاًجاعي هي ؤخضر ج٣ىُت جىنلذ بلحها طَىُت عظا ٫ألاٖماُ٦ ٫غٍ٣ت ( مكغوٖت)
للخداًل ٖلى ال٣ىاٖض الٗامت ل٣ىاهحن الالتزاماث و الٗ٣ىص بضون الى٢ىٕ في ٞش مسالٟت الىٓام الٗام  ،و مغحٗا زهبا
للكغوٍ الخٗؿُٟت التي حٗمض قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي بلى جًمُجها في الىماطط اإلاُبىٖت للكغوٍ الٗامت لٗ٣ىصَا التي
ؤنبدذ جٟغى ٖلى اإلاؿخإظغًٍ الظًً ً٣بلىجها جدذ ي ِٛالخاظت بلى الاؾدشماع وؤمام مُاب٣ت ٖ٣ىص مسخل ٠قغ٧اث
الاٖخماص الاًجاعي لبًٗها البٌٗٞ .هل َظا ال٨الم صخُذ ؤم ؤهه مبالُٞ ٜه ؟ َظا ما ؾىداو ٫جدلُله ،ل ً٨بٗض
الخُغ ١ألَم خ٣ى ١قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي.
بن ؤَم الخ٣ى ١التي ًلتزم بها اإلااظغ هي خ ٤الاخخٟاّ بملُ٨ت ألامىا ٫مىيىٕ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي و الظي ٌٗخبر ؤخض
ؤَم الًماهاث ألاؾاؾُت لكغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي.
و ٢ض ؤقاعث اإلااصة  1/19مً ألامغ ع٢م  09/96اإلاخٗل ٤باالٖخماص ؤلاظاعي اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا بلى َظا الخ ٤بال٣ىً (:٫ب٣ى
اإلااظغ ناخب ملُ٨ت ألانل اإلااظغ زال٧ ٫ل مضة ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي بلى ٚاًت جد ٤ُ٣قغاء اإلاؿخإظغ َظا ألانل ،في
خالت ما بطا ٢غع َظا ألازحر خ ٤الخُاع بالكغاء ٖىض اهً٣اء ٞترة ؤلاًجاع ٚحر ٢ابلت لئللٛاء ).
َظا و ٢ض ٦غؾذ ٧اٞت ٖ٣ىص الاٖخماص الاًجاعي اإلابرمت خ ٤اإلااظغفي ملُ٨ت ألامىا ٫اإلااظغة ،خُض ًخم بصعاط بىض في
٧ل ٖ٣ض ًلؼم اإلاؿخإظغ باخترام خ ٤ملُ٨ت اإلااظغ لؤلمىا ٫مىيىٕ َظا الٗ٣ضٞ ،ال جيخ٣ل َظٍ اإلالُ٨ت بلى اإلاؿخإظغ بال بطا
ماعؽ خ ٤الخُاع بكغاء جل ٪ألامىاٖ ٫ىض جهاًت الٗ٣ض.
وجٓهغ ؤَمُت اخخٟاّ اإلااظغ بد ٤ملُ٨ت اإلاٗضاث ؤو الخجهحزاث ؤو ٚحرَا مىيىٕ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي في
خالت بٞالؽ اإلاؿخإظغ ،خُض ًد ٤لكغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي اؾترصاص جل ٪ألامىا ٫مً جٟلِؿت اإلاؿخإظغ و الاخخجاط
بملُ٨تها في مىاظهت صاثجي طل ٪اإلاؿخإظغ اإلاٟلـ ،و ال ًسً٘ ألانل اإلااظغ ألًت مخابٗت مً ٢بل َاالء الضاثىحن الٗاصًحن ؤو
ؤلامخُاػٍحن وَظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة  22مً ألامغ  09-96بال٣ى ( :٫في خالت ٖضم ٢ضعة اإلاؿخإظغ ٖلى الىٞاء ،جم بزباتها
٢اهىها مً زالٖ ٫ضم ص٢ ٘ٞؿِ واخض مً ؤلاًجاع ،ؤو في خالت خل بالتراضخي ؤو ً٢اجي ؤو حؿىٍت ً٢اثُت ؤو بٞالؽ
اإلاؿخإظغ ،ال ًسً٘ ألانل اإلااظغ ألًت مخابٗت مً صاثجي اإلاؿخإظغ الٗاصًحن ؤو ؤلامخُاػٍحن مهما ٧ان ويٗهم ال٣اهىوي
ونٟتهم ،ؾىاء ؤزظوا بٗحن الاٖخباع بهٟت ٞغصًت ؤو ٖلى ق٩ل ٦خلت في بَاع بظغاء ً٢اجي ظماعي).
٦ما جٓهغ ؤَمُت اخخٟاّ اإلااظغ بملُ٨ت ألامىا ٫مىيىٕ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي في خالت بل٣اء الدجؼ ؾىاء ؤ٧ان
حجؼا جدُٟٓا ؤم جىُٟظًاٖ ،لى جل ٪ألامىا ٫مً ٢بل صاثجي اإلاؿخإظغ.
1ـ ص /عٍاى ٞسغي ٣ٖ :ض ؤلاًجاع الخمىٍلي  ،ميكىعاث مجلت الخ٣ى ١اإلاٛغبُت ؾلؿلت " الضعاؾاث و ألابدار" ؤلانضاع الؿاصؽ  ،اإلاٛغب،
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َظا باإلياٞت بلى خ٣ه ألاؾاسخي في ج٣اضخي بضالث ؤلاًجاع في آلاظا ٫املخضصة في الٗ٣ض و ٖضم الخٗغى و اإلاؿاؽ
بد٣ى ١ملُ٨ت الكغ٦ت٧ ،الخهغ ٝباألمىا ٫اإلااظغة بهىعة جدغمها مً خ ٤ملُ٨تها ،مشل خُاػتها مً شخو زالض خؿً
الىُت ،ؤو جإظحرَا زاهُت.
و لكغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي ؤًًا الخ ٤في مغا٢بت التزام اإلاؿخإظغ في جىُٟظ التزاماجه ال ؾُما اؾخٗماله
للخجهحزاث ؤو اإلاٗضاث ؤو ٚحرَا مً مىيىٕ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي و٣ٞا للٛاًت املخههت لها واملخضصة في طل ٪الٗ٣ض ؤو
إلاا َى مخٗاعٖ ٝلُه مهىُا ،بدُض ال ًاصي طل ٪الاؾخٗما ٫بلى َال ٥جل ٪ألامىا ٫ؤو ؤلاه٣ام مً ُ٢متها بك٩ل ٚحر
َبُعي٦.ما ًم ً٨للمؿخإظغ ؤن ًضعط في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي بىضا ٌكترٍ مً زالله ؤلاٖٟاء مً يمان الُٗىب الخُٟت
،باإلياٞت بلى الكغٍ الجؼاجي.
٧اهذ َظٍ ؤَم خ٣ى ١اإلااظغ في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي و التي ًم٨ىا ويٗها في َخه اإلاضازلت.
و ٦غص ٖلى الدؿائ ٫اإلاُغوح في م٣ضمت َظا اإلاُلب خى ٫حٗؿ ٠قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي ه٣ى : ٫ؤهه صخُذ
ؤن َخه ألازحرة جمشل الُغ ٝال٣ىي في ٖ٣ىص الاٖخماص الاًجاعي  ،و ؤن الُغ ٝالًُٗ ٠و اإلاٛلىب ٖلى ؤمغٍ َى اإلاؿخإظغ
ل ً٨لِـ بلى خض ال٣ى ٫ؤن ٖ٣ىص الاٖخماص الاًجاعي هي"ؤخضر ج٣ىُت جىنلذ بلحها طَىُت عظا ٫ألاٖماُ٦ ٫غٍ٣ت (
مكغوٖت) للخداًل ٖلى ال٣ىاٖض الٗامت ل٣ىاهحن الالتزاماث و الٗ٣ىص"  ،بط و بالغظىٕ بلى جاعٍش ابخ٩اع َظٍ الخ٣ىُت مً
َغ ٝالؿُض "  " D.P.Boothe juniorفي الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ؾىت  1952هجض ؤجها ظاءث مً ؤظل مؿاٖضة
اإلاؿدشمغ في جمىٍل مكاعَٗه  ،و الظي ًمشل اإلاؿخإظغ.
ٞالخاظت ؤم الازترإ و خاظت الؿُض "  " Bootheؤهظا٧ ٥اهذ الخمىٍل ًٖ َغٍ ٤بًجاع ما ًدخاظه مً مٗضاث،
ل ً٨و ٖىضما ٢ىبل َلبه بالغ ٌٞابخ٨غ ج٣ىُت الاٖخماص الاًجاعي ٞ ،الُٗب بطن لِـ في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٦خ٣ىُت
خضًشت للخمىٍل بل في قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي اإلاخمشلت في اإلااظغَ ،ظا بطا ٧اهذ ٗٞال ٢ض حٗؿٟذ في وي٘ قغوٍ ٚحر
ٖاصلت في بىىص ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،طل ٪وبالغظىٕ بلى مىُ ٤ألامىع ٞةن ٧ل الخ٣ى ١التي جخمخ٘ بها قغ٦ت الاٖخماص
الاًجاعي هي مبرعة مً ؤظل يمان ٖضم يُإ ؤمىالها ٞ ،هل ًم ً٨جهىع نغٞها ألمىاَ ٫اثلت ٢هض قغاء مٗضاث هي
لِؿذ بداظت بلحها وال مً بزخُاعَا بل حكترحها مً ؤظل ؤن ٌؿخٗملها اإلاؿخإظغ وال جدخ ٟٔبملُ٨تها ً٦مان لغص ؤمىالها
بةٖاصة بُٗها في خالت ه٩ى ٫اإلاؿخإظغ ًٖ جىُٟظ بلتزماجه؟ !.
ي ٠بلى طلٞ ٪اإلاؿخإظغ َى مً ً٣ىم بازخُاع اإلاٗضاث التي ًُلب مً قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي الخٟ٨ل ِ٣ٞ
بض ٘ٞزمجها ،بط َى مً ً٣ىم بازخُاعَا و حُُٗجها و ؤ٦ثر مً طلٞ ٪هى ًخىلى ٞدو و ججغبت اإلاٗضاث و٧ل ما ًلؼم مً ؤظل
بجمام ٖملُت الكغاء مً باج٘ اإلاٗضاث صون جضزل مً قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي التي ال ًب٣ى لها صوع في َظٍ الٗملُت بال ص٘ٞ
زمً اإلاٗضاث التي ٢ض ال جغَا ؤنال بط ًخم حؿلُمها مباقغة بلى مؿخإظغَا.
وال حؿخُُ٘ الكغ٦ت بلؼام اإلاؿخإظغ بإمىا ٫ازخاعتها بىٟؿها ؤو ٧اهذ جمل٨ها ؾاب٣ا ،ختى ولى ٧اهذ جل ٪ألامىا ٫مخمخٗت
بىٟـ اإلاىانٟاث التي ًدخاظها اإلاؿخإظغ .و ؤمام بٖٟاء قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي اإلااظغة مً التزام يمان اإلاا ٫اإلاإظىع
مدل ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعيً ،يكإ للمؿخإظغ خ ٤بغ ٘ٞصٖىي مباقغة ٖلى باج٘ جل ٪ألامىا .٫ؤٞلِـ َظا مبرع لئلٖٟائها
مً يمان الُٗىب الخُٟت لخل ٪اإلاٗضاث.
ؤما باليؿبت إلعاصة اإلاؿخإظغ في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٞةجها ج٩ىن مجؿضة في البضاًت ؤي ٖىضما ًسخاع الخٗامل
ؤو جمىٍل مكغوٖه بهظا الٗ٣ض صون ٚحرٍ مً َغ ١الخمىٍل ال٨الؾُُ٨ت ألازغي ،بط ماصام ازخاع الخمىٍل ًٖ َغٍَ ٤خه
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الخ٣ىُت بمدٌ بعاصجهٞ ،إُ٦ض ؤهه ٢ض ؤصع ٥ؤجها ألاوؿب له وؤن قغوَها ؤ٢ل ٢ؿىة مً قغوٍ الُغ ١الخمىٍلُت ألازغي،
و ؤجها ؾخٗىص ٖلُه بالٟاثضة .
وبطا ٧اهذ بٌٗ قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي حؿخٛل يٗ ٠و خاظت اإلاؿخإظغ و ج٣ىم بٟغى قغوٍ حٗؿُٟت ،
مما ًسل بالخىاػن الٗ٣ضي ٞ ،هظا ؤمغ جالم ٖلُه قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي وخضَا و لِـ ج٣ىُت الاٖخماص الاًجاعي  ،ألن َخه
ألازحرة ابخ٨غث في ألانل مً ؤظل حؿهُل ٖملُت جمىٍل الاؾدشماع و مؿاٖضة اإلاؿدشمغ لِـ بال .
باإلياٞت بلى ؤن َىا ٥هىٖحن مً ٖ٣ىص الاٖخماص الاًجاعي في الجؼاثغ َما :الاٖخماص الاًجاعي اإلاالي و الٗملي ٞإما
اإلاالي ٞهى مٗغ ٝمً زال ٫اإلااصة  2/2مً ألامغ  09/96اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا ٖلى ؤهه ( :جضعى ٖملُاث الاٖخماص الاًجاعي " باٖخماص
اًجاعي مالي" في خالت ما بطا هو ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٖلى جدىٍل ،لهالر اإلاؿخإظغ ٧ ،ل الخ٣ى ١و الالتزاماث و اإلاىا٘ٞ
و اإلاؿاوت و املخاَغ اإلاغجبُت بملُ٨ت ألانل اإلامىَ ًٖ ٫غٍ ٤الاٖخماص الاًجاعي  ،وفي خالت ما بطا لم ًمٞ ً٨سخ ٖ٣ض
الاٖخماص الاًجاعي و ٦ظا في خالت ما بطا ًًمً َظا ألازحر للماظغ خ ٤اؾخٗاصة ه٣ٟاجه مً عؤؽ اإلاا ٫و الخهىٖ ٫لى
م٩اٞإة ٖلى ألامىا ٫اإلاؿدشمغة).
ؤما الاٖخماص الاًجاعي الٗملي ٞهى مٗغ ٝمً زال ٫اإلااصة  3/2مً ألامغ  09/96اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا ٖلى ؤهه ( :جضعى ٖملُاث
الاٖخماص الاًجاعي " باٖخماص اًجاعي ٖملي" في خالت ما بطا لم ًدى ، ٫لهالر اإلاؿخإظغ٧ ،ل ؤو ج٣غٍبا ٧ل الخ٣ى ١و
الالتزاماث و اإلاىا ٘ٞو اإلاؿاوت و املخاَغ اإلاغجبُت بد ٤ملُ٨ت ألانل اإلامى ، ٫والتي جب٣ى لهالر اإلااظغ ؤو ٖلى ه٣ٟاجه).
مً زال ٫ال٣ٟغجحن ؤٖالٍ ًخجلى ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي ٢ض خاو ٫خماًت اإلاؿخإظغ مً حٗؿ ٠اإلااظغ بدىُٓم
هىٖحن لالٖخماص الاًجاعي ٧ل واخض مجهما ًبحن بىيىح ما ل٩ل َغ ٝمً خ٣ى ١و ما ٖلُه مً بلتزاماث و جب٣ى الخغٍت
للمؿخإظغ في ازخُاع هىٕ الاٖخماص الاًجاعي الظي ًغٍض الخٗامل به بطا ما ٧ان مالُا ُٞخدمل بلتزاماث ٧اهذ في ألانـل ٖلى
ٖاج ٤اإلااظغ ،ؤو الاٖخماص الاًجاعي الٗمـلي و الظي ج٣ل ُٞه بلتزاماجه وجب٣ى ٖلى ٖاج ٤اإلااظغ٧ .ل َظا بمدٌ بعاصجه ،وَىا
٦ظلً ٪خجؿض مبضؤ ؾلُان بعاصة اإلاؿخإظغ( ؤي في ازخُاعٍ لىىٕ الاٖخماص الاًجاعي).
اإلاىلب الثاوي  :بلتزاماث اإلااحشفي علذ الاعخماد الاًجاسي و الخىاصن العلذي.
إلاا ٧ان الاٖخماص الاًجاعي َى جإظحر ؤنىال مدك٩لت مً ججهحزاث ؤو ٖخاص ؤو ؤصواث طاث الاؾخٗما ٫اإلانهي( )1ؤو
ؤنىال زابخت مهىُت اقترًذ ؤو بىِذ لخؿاب قغ٦ت الخإظحر( )2بهض ٝجإظحرَا م٘ الاخخٟاّ بملُ٨تها قغٍ بُٖاء اإلاؿخإظغ
خ ٤جمل٨ها ل٣اء زمً مخٖ ٤ٟلُه مىظ البضاًتٞ ،ةن ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ًغجب ٖلى قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي بٌٗ
الالتزاماث بهٟتها ماظغة و٣ٞا لل٣ىاٖض الٗامت لٗ٣ض ؤلاًجاعَ .ظا باإلياٞت بلى التزاماث ؤزغي هابٗت مً الُبُٗت
ال٣اهىهُت الخانت التي جمحز ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي.
بط ٖىضما جىا ٤ٞقغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي ٖلى ببغام ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي م٘ اإلاؿخُٟض مً طل ٪الٗ٣ضٞ ،ةجها
جخٗهض بإن حكتري لخؿابها الخجهحزاث واإلاٗضاث وآلاالث التي خضصَا اإلاؿخُٟض ،و ج٣ىم بض ٘ٞزمجها لباج٘ جل ٪ألامىا ،٫و
جًٗها جدذ جهغ ٝاإلاؿخُٟض لُيخ ٟ٘بها بمىظب ٖ٣ض بًجاع.
(َ -)1ب٣ا للماصة  7مً ألامغ  09-96اإلاظ٧ىع و الخانت باالٖخماص ؤلاًجاعي لؤلنى ٫اإلاى٣ىلت.
(َ -)2ب٣ا للماصة  8مً ألامغ  09-96اإلاظ٧ىع و الخانت باالٖخماص ؤلاًجاعي لؤلنىٚ ٫حر اإلاى٣ىلت.
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و بٗض ؤن جض ٘ٞقغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي زمً ألامىا ٫اإلاُٗىت مً َغ ٝاإلاؿخُٟض وجهبذ مال٨ت لهاٖ ،لحها ؤن
حؿمذ لهظا ألازحر باؾخٗما ٫و الاهخٟإ بخل ٪ألامىاٖ ٫لى ؾبُل ؤلاًجاع زال ٫اإلاضة اإلاخٖ ٤ٟلحها َب٣ا للماصجحن  29و 30
مً ألامغ  09-96اإلاظ٧ىع.
و بظلً ٪خطر ؤن قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي جلتزم بخمىٍل اإلاكغوٕ َ ,ظا و ًغ٦ؼ ال٣ٟهاء ٖلى الُاب٘ اإلاالي لٗ٣ض
الاٖخماص الاًجاعي الظي ًٓهغ مً زال ٫خغم الكغ٦ت اإلااظغة ٖلى اؾترصاص ٧امل عؤؾمالها الظي اؾدشمغجه في قغاء
ألامىا ٫مىيىٕ َظا الٗ٣ض ،باإلياٞت بلى الٟىاثض و الؼٍاصاث اإلاالُت التي جدهل ٖلحها م٣ابل ج٣ضًم الخضمت الخمىٍلُت
للمؿدشمغ اإلاؿخُٟض مً طل ٪الٗ٣ض.وبظلًٓ ٪هغ الالتزام ألاؾاسخي اإلال٣ى ٖلى ٖاج ٤اإلااظغ و اإلاخمشل في الُ٣ام بالخمىٍل
ًٖ َغٍ ٤قغاء ألامىا ٫مىيىٕ الٗ٣ض و ص ٘ٞزمجها لبُ٘ جل ٪ألامىا.٫
باإلياٞت بلى الالتزاماث التي جٟغيها ٖلحها ال٣ىاٖض الٗامت بهٟتها ماظغة لؤلمىا ٫مىيىٕ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي م٘
بٌٗ الازخال ٝجبٗا للُبُٗت الخانت لهظا الٗ٣ضَ.ظا و٢ض اَخم ال٣ٟه الٟغوسخي بالتزام الخمىٍل في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي
خُض عؤي بٌٗ ال٣ٟهاء ؤن ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ق٩ل مً الىاخُت الا٢خهاصًت٣ٖ ،ض ٢غى ًخم اؾتهال٦ه زالَ ٫ظا
الخإظحر وطل ٪هٓغا للضوع الخمىٍلي اإلاهم الظي ً٣ىم به اإلااظغ في طل ٪الٗ٣ض.
و ٢ض اٖخى ٤اإلاكغٕ الجؼاثغي َظا الغؤي مً زال ٫هو اإلااصة  2مً ألامغ  09-96اإلاظ٧ىع والتي ههذ ال٣ٟغة ألاولى
مجها ٖلى ؤهه ( :حٗخبر ٖملُاث الاٖخماص ؤلاًجاعي ٖملُاث ٢غى ل٩ىجها حك٩ل َغٍ٣ت جمىٍل ا٢خىاء ألامىا ٫اإلاىهىم ٖلحها
في اإلااصة ألاولى ؤٖالٍ ،ؤو اؾخٗما وجخمشل َظٍ ألانى ٫خؿب اإلااصة  /1ألازحرة في ألانى ٫اإلاى٣ىلت ؤو ٚحر اإلاى٣ىلت طاث
الاؾخٗما ٫اإلانهي ؤو باملخالث الخجاعٍت ؤو بماؾؿاث خغُٞت و طلٖ ٪لى ؾبُل الخهغ.
و ًغي البٌٗ آلازغ ؤن ٖىهغ الخمىٍل َى الالتزام الغثِسخي الظي ج٣ىم به الكغ٦ت اإلااظغة ،خُض جخٗهض بكغاء
ألامىا ٫مىيىٕ الٗ٣ض و ص ٘ٞزمجها ،و بظلً ٪غجب َظا الٗ٣ض التزام الخمىٍل ٖلى ٖاج ٤الكغ٦ت اإلااظغة .و ًيكإ َظا
الالتزام ٖلى ٖاج ٤اإلااظغ بمجغص مىا٣ٞخه ٖلى ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،ؤي ٢اهىها مً جاعٍش ببغام َظا الٗ٣ض ألن َظا الٗ٣ض
ًخًمً التزاما مً الُغٞحن بالخإظحر .ول٩ي جخم ً٨قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي مً جد ٤ُ٣التزامها ًجب ٖلحها ؤن جخمل٪
ألامىا ٫مىيىٕ طل ٪الٗ٣ض ل٩ي جهبذ ٢اصعة ٖلى جإظحرَا ،و َظا ٌٗجي ؤهه ًخىظب ٖلحها قغاء جل ٪ألامىا ٫و ص ٘ٞزمجها ،و
بال ٧اهذ مؿاولت ٖلى ؤلازال ٫بدىُٟظ التزامها بالخإظحر.
٧ان َظا ؤَم بلتزام ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي  .باإلياٞت بلى التزام حؿلُم اإلاإظىع بلى اإلاؿخإظغ و
الظي خضصجه اإلااصة  2/38مً ألامغ 09-96اإلاظ٧ىع ،ل ً٨لِـ و٣ٞا إلاا ج٣خًُه اإلااصة  478مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي( ،)1و
الالتزام بهُاهت اإلاإظىع ،و ؤلالتزام بالًمان(َظا في خالت الاٖخماص الاًجاعي الٗملي صون اإلاالي ٦ما ؾب ٤قغط طل )٪وفي
جهاًت ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي جلتزم الكغ٦ت اإلااظغة اججاٍ اإلاؿخإظغ بىٖض مىٟغص ببُ٘ ألامىا ٫مىيىٕ الٗ٣ض و٣ٞا للىو
اإلاخٖ ٤ٟلُه بخاعٍش ؤلابغام .
و ٌٗىص جدضًض التزاماث اإلااظغ بك٩ل ؤؾاسخي بلى ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي الظي ًىٓم الٗال٢اث ال٣اهىهُت بحن
قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي و اإلاؿخُٟض مً طل ٪الٗ٣ض ،خُض ًخم جدضًض خ٣ى ١و التزاماث الُغٞحن م٘ املخآٞت ٖلى
الالتزاماث الجىَغٍت و ألاؾاؾُت التي جداٖ ٔٞلى الُبُٗت ال٣اهىهُت الخانت لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،خُض ٌٗخبر الضوع
ألاؾاسخي للكغ٦ت اإلااظغة في جمىٍل اإلاؿخُٟض ناخب اإلاكغوٕ للخهىٖ ٫لى ألامىا ٫التي ًغٍضَا.
( -)1ألن اإلااصة  478مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي ٢ض وعصث في اإلااصة  42مً ألامغ  09-96اإلاظ٧ىع ,يمً ألاخ٩ام املخالٟت ألخ٩ام الاٖخماص
الاًجاعي .
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وج٣ىم الكغ٦ت اإلااظغة ٖملُا ،بما لها مً مغ٦ؼ ٢ىي في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،بى٣ل مٗٓم الالتزاماث بلى
اإلاؿخُٟض  ،بياٞت بلى الالتزاماث التي ه٣لها اإلاكغٕ وويٗها ٖلى ٖاجَ ٤ظا ألازحر.
اإلابدث الثاوي :ألازاس اإلاترجبت على اإلاعخإحش في علذ الاعخماد الاًجاسي و مذي جياؿاها مع خلىق و بلتزاماث
اإلااحش.
م٣ابل الخ٣ى ١التي ًخمخ٘ بها اإلااظغ ( قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي ) و الىاظباث اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ه٨ً ،دؿب اإلاؿخإظغ ـ
وفي خالت بطا ما ازخاع َظا ألازحر جمىٍل مكاعَٗت الاؾدشماعٍت بُغٍ٣ت الاٖخماص الاًجاعي ـ ببٌٗ الخ٣ـى ١و ًلتزم ببٌٗ
الالتزامـاث الىاقئت ٖلى ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي .
ٖلما ؤن َظٍ الخ٣ى ١و الالتزاماث جخٟاوث بدؿب هىٕ الاٖخماص الاًجاعي املخخاع الخٗامل به مً َغ ٝاإلاؿخإظغ
بطا ما ٧ان مالُا ؤم ٖملُا ـ ٦ما ؾب ٤ؤلاقاعة بلى طل ٪ؤٖالٍ ـ و ُٞما ًلي ؾيبدض َظٍ الخ٣ى ١و الالتزاماث مً زال٫
اإلاُلبحن الخالُحن:
اإلاىلب ألاوٌ :خلىق اإلاعخإحشفي علذ الاعخماد الاًجاسي و مذي جياؿاها مع خلىق اإلااحش.
ًلٗب اإلاؿخإظغ صوعا ؤؾاؾُا في بجمام ٖملُت الاٖخماص الاًجاعي و التي جخجلى في ببغام ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،بط حؿب٤
َظا الٗ٣ض مغخلت ٚحر ٢هحرة جخمحز بضوع ٦بحر ًلٗبه اإلاؿخإظغٞ ،هى ًبدض ًٖ اإلاٗضاث ؤو الخجهحزاث ؤو ٚحرَا مً ألامىا٫
التي جخىا ٤ٞم٘ خاظاجه ب٩اٞت جٟانُلها ،وٍدهل مً مال ٪جل ٪ألامىا ( ٫الباج٘ ُٞما بٗض) ٖلى ٖغى ببُ٘ جل ٪ألامىا( ٫
التي جهبذ مىيىٖا لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ).
زم ًبدض اإلاؿخإظغ بٗض طل ًٖ ٪ممى ٫لكغائها ،مما ًجٗل اإلاؿخإظغ ًخهغ ٝفي باصت ألامغ و ٧إهه ؾُهبذ
مال٩ا لخل ٪ألامىا ،٫لظلٞ ٪هى ًدخ ٟٔفي ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي بد ٤ازخُاع اإلاا ٫مىيىٕ الٗ٣ض بدغٍت مُل٣ت ،و َى
الظي ٌٗحن مىانٟاجه وهىٖه وَغٍ٣ت حكُٛله ؤو اؾخٗماله٦ ،ما ًدخ ٟٔاإلاؿخإظغ بد ٤الاهخٟإ باإلاا ٫اإلااظغ َىا ٫مضة
ؤلاًجاع بما ًخ ٤ٟم٘ خاظاجه ،م٘ بُٖاثه الًمان ال٨لي إلاماعؾت َظا الخ.٤
و ؤمام بٖٟاء قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي اإلااظغة مً التزام يمان اإلاا ٫اإلاإظىع مدل ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعيً ،يكإ
للمؿخإظغ خ ٤بالغظىٕ مباقغة ٖلى باج٘ جل ٪ألامىا.٫
و ُٞما ًلي هبدض في خ ٤اإلاؿخإظغ في ازخُاع ألامىا ٫مىيىٕ الٗ٣ض ،زم خ٣ه بالغظىٕ مباقغة ٖلى باج٘ جل٪
ألامىا ٫لًمان خ ٤الاهخٟإ بهاٖ ،لى اٖخباع ؤن َظًً الخ٣حن َما الجضًض الظي ظاء به ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي و الظي
محزٍ ًٖ ٖ٣ض ؤلاًجاع الٗاصي(.)1باإلياٞت بلى الخ ٤الظي ويٗه و جمحز به ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي و اإلاخمشل في خ٤
اإلاؿخإظغ في ازخُاعٍ قغاء ألامىا ٫اإلااظغة ؤو بعظاٖها بلى اإلااظغ اإلامى.٫
ـ ٞباليؿبت بلى خ ٤اإلاؿخإظغ في ازخُاع ألامىا ٫مىيىٕ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٞةهه ً٣ىم بازخُاع ألامىا ٫الالػمت لخاظخه
بدؿب اإلاىانٟاث الٟىُت التي جخ ٤ٟم٘ َبُٗت وكاَه ،و ًخٟاوى م٘ مىعصَا ؤو باجٗها صون ؤن ًلتزم اججاَه بإي التزام
ؤو اجٟا ،١وٖلى ؤزغ طلً ٪دهل اإلاؿخإظغ ٖلى ٖغى بُ٘ لخل ٪ألامىا ٫التي ازخاعَا.
( -)1لَ ً٨ظا ال ًمى٘ ؤن َىا ٥خ٣ى ١ؤزغي للمؿخإظغ ؤوعصتها ال٣ىاٖض الٗامت اإلاخٗل٣ت باإلًجاع الٗاصي وؤ٢غَا ألامغ الخام باالٖخماص
الاًجاعي  09-96اإلاظ٧ىع وطل ٪مً زال ٫اإلاىاص  29و  30و  31واإلاخمشلت في خ ٤اهخٟإ اإلاؿخإظغ باألنل اإلااظغ ويماهاث َظا الخ ٤مً زال٫
اإلااظغ والتي ال هىعصَا في َظٍ اإلاضازلت ل٨ثرة البدض ٞحها،وه٨خٟي  ِ٣ٞبضعاؾت الجضًض الظي محز ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ًٖ ٖ٣ض ؤلاًجاع
الٗاصي ُٞما ًسو خ٣ى ١اإلاؿخإظغ.
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زم ً٣ىم اإلاؿخإظغ بٗض طل ٪بُلب جمىٍل قغاء جل ٪ألامىا ٫مً بخضي قغ٧اث الخمىٍل (التي ًجىػ لها مماعؾت
وكاٍ الاٖخماص الاًجاعي و التي جىاٞغث ٞحها قغوٍ ؤلاٖخماص ال٣اهىوي)(.)1وٍغ ٤ٞاإلاؿخإظغ م٘ الُلب بٌٗ اإلاٗلىماث
الخانت بيكاَه و اؾدشماعاجه ومكاعَٗه اإلاؿخ٣بلُت و ألاؾباب الظي صٖخه بلى ج٣ضًم َلب الخمىٍل ،باإلياٞت بلى بعٞا١
ٖغى البُ٘ الهاصع ًٖ باج٘ ألامىا ٫التي ًغٍض الخهىٖ ٫لحها.
ٞةطا وا٣ٞذ قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي ٖلى َلب الخمىٍلً ،خم ببغام ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،وجلتزم الكغ٦ت
بم٣خًاٍ بكغاء جل ٪ألامىا ٫التي ازخاعَا اإلاؿخإظغ .و٢ض ًخم الاجٟا ١بحن َظا ألازحر والكغ٦ت اإلااظغة ٖلى ببغام ٖ٣ض
الاٖخماص الاًجاعي ً٩ىن مىيىٖه ألامىا ٫التي ٌٗىص خ ٤ازخُاعَا للمؿخإظغ م٘ وي٘ قغوٍ لظل ٪الازخُاع .و بظل٪
ًدبحن ؤن خ ٤ازخُاع ألامىاٌٗ ٫ىص للمؿخإظغ ،وجلتزم الكغ٦ت اإلااظغة بكغائها ،و بال ٞةن اإلاؿخإظغ ٌؿخُُ٘ بجهاء ٖ٣ض
الاٖخماص الاًجاعي ٖلى مؿاولُت َظٍ الكغ٦ت و٣ٞا لل٣ىاٖض الٗامت التي جد٨م جىُٟظ الٗ٣ىص.
وال حؿخُُ٘ الكغ٦ت بلؼام اإلاؿخإظغ بإمىا ٫ازخاعتها بىٟؿها ؤو ٧اهذ جمل٨ها ؾاب٣ا ،ختى ولى ٧اهذ جل ٪ألامىا٫
مخمخٗت بىٟـ اإلاىانٟاث التي ًدخاظها اإلاؿخإظغ.
َظا و ًغظ٘ ألاؾاؽ ال٣اهىوي لخ ٤اإلاؿخإظغ في ازخُاع ألامىا ٫مىيىٕ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي بلى الى٧الت ،ؾىاء
ؤ٧اهذ و٧الت نغٍدت ؤو يمىُت ،ؤو ٧اهذ خالُت ؤم بإزغ عظعيً ،اصي بلى بلؼام اإلاؿخإظغ بالتزاماث الىُ٦ل َب٣ا لل٣ىاٖض
الٗامت والىهىم الخانت بالى٧الت ( اإلااصة  ١ 571م ط وما بٗضَا).
مما ٌٗجي ؤن اإلاؿخإظغ ٌٗخجي بدىُٟظ الى٧الت ٖىاًت الغظل الٗاصي ( َب٣ا للماصة  ١ 576م ط )ُٞ ،لتزم ببظ٫
الٗىاًت ال٩اُٞت في ازخُاع ألامىا ٫مىيىٕ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،وٍخىظب ٖلُه بٖالم الكغ٦ت اإلااظغة بجمُ٘
اإلاىانٟاث الٟىُت و ٚحر الٟىُت لخل ٪ألامىا ٫و٦ظل٧ ٪ل اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بها و اإلاؿدىضاث اإلااٍضة لظل ٪ب٩ل نض ١و
ؤماهت.
٦ما ًلتزم اإلاؿخإظغ بازخُاع جل ٪ألامىا ٫بىٟؿه ،بطا ٧ان ٖ٣ض الى٧الت ً٣ىم ٖلى الاٖخباع الصخصخي ،و ؤن ٧اٞت
ألاٖما ٫التي ً٣ىم بها اإلاؿخإظغ بهٟخه وُ٦ال حؿغي بجمُ٘ آزاعَا ٖلى الكغ٦ت اإلااظغة بهٟتها اإلاى٧لت.بال ؤن التزام
اإلاؿخإظغ بالتزاماث الىُ٦ل و ما ًيخج ًٖ طل ٪مً آزاع ٢اهىهُتً ،دىا ٌ٢م٘ ْغو ٝو ٚاًاث ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي.خُض
ً٣ىم اإلاؿخإظغ بازخُاع ألامىا ٫التي جخالءم و جخُاب ٤م٘ اخخُاظاجه َى ،و لِـ م٘ جل ٪التي حُٗجها الكغ٦ت اإلااظغة ،التي
ً٣خهغ صوعَا ٖلى الُ٣ام بخمىٍل اإلاؿخإظغ ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤قغاء ألامىا ٫التي ًدضصَا َظا ألازحر ،صون ؤن ً٩ىن لها خ٤
الخضزل في حُٗحن مىانٟاتها ؤو َغٍ٣ت حكُٛلها ،ختى ولى َىا ٥مٗضاث ؤو ججهحزاث ؤًٞل بغؤحها مً جل ٪التي ازخاعَا
اإلاؿخإظغ(.)2
و ما ًم٢ ً٨ىله ؤن خ ٤اإلاؿخإظغ في ازخُاع ما ًدخاظه مً مٗضاث ؤو آالث ؤو ٚحرَاٌ ،ؿدىض بلى الاجٟا ١اإلابرم
بحن اإلاؿخإظغ و الكغ٦ت اإلااظغة ،ؤي بلى ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي هٟؿه الظي ً٩ىن مىيىٖه ألامىا ٫التي ازخاعَا ؤو
( -)1اإلاىهىم ٖلحها في الىٓام ع٢م  06-96اإلااعر في  3ظىٍلُت  ،1996اإلاخٗل ٤بُُٟ٨اث جإؾِـ قغ٧اث ؤلاٖخماص ؤلاًجاعي ،و قغوٍ
اٖخماصَا.
( -)2لظل ٪ال ًم ً٨بغؤًىا ال٣ى ٫ؤن َىا ٥و٧الت ناصعة ًٖ قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي للمؿخإظغ في ازخُاع ألامىا ٫مىيىٕ ٖ٣ض الاٖخماص
الاًجاعي  ،باٖخباع ؤن اإلاؿخإظغ َى مً ًدضص مىانٟاث جل ٪ألامىا ،٫و ال ًجىػ للكغ٦ت ؤن جخضزل في طل ٪الخدضًض ،و َظا ًسال٧ ٠لُا
قغوٍ و ٢ىاٖض الى٧الت ،خُض ً٣ىم اإلاى٧ل بخدضًض الٗمل الظي ًلتزم الىُ٦ل بالُ٣ام به.
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ؾُسخاعَا اإلاؿخإظغ .خُض ًجىػ ؤن ً٩ىن مىيىٕ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي قِئا مؿخ٣بال) (1و بٗض ؤن ًخم الازخُاع و ببغام
ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٌؿخٗمل اإلاؿخإظغ جل ٪ألامىا ٫لخد ٤ُ٣خاظاجه وؤٚغايه التي ًبخٛحها مً وعاء جى٣ٖ ُ٘٢ض
الاٖخماص الاًجاعي.
ـ ؤما ُٞما ًسو خ ٤اإلاؿخإظغ في الغظىٕ مباقغة ٖلى الباج٘ ؤو اإلاىعص ؤم الٞ ،ةن اإلاكغٕ الجؼاثغي ٧ان مىٟ٢ه
ٚامًا خُض اٖخبر اإلاؿخإظغ وُ٦ال للمال( ٪الكغ٦ت اإلااظغة) الظي ال ً٣بل خ ٤ملُ٨خه لؤلنل اإلااظغة ؤي جُُ٣ض ؤو
جدضًض مً ؤي هىٕ ٧ان وطل ٪في اإلااصة  27مً ألامغ  09-96اإلاظ٧ىع ب٣ىلها ( :ال ً٣بل خ ٤ملُ٨ت اإلااظغ ألانل اإلااظغ ؤي
جُُ٣ض ؤو جدضًض مً ؤي هىٕ ٧ان بؿبب اؾخٗماله مً ٢بل اإلاؿخإظغ ؤو بؿبب ؤن الٗ٣ض ٌؿمذ للمؿخإظغ بالخهغ،ٝ
بهٟخه وُ٦ل اإلاال ،٪في الٗملُاث ال٣اهىهُت والخجاعٍت م٘ الٛحر و اإلاغجبُت بٗملُت الاٖخماص ؤلاًجاعي.
و ًُبَ ٤ظا باألزو ٖلى جضزالث اإلاؿخإظغ في بَاع الٗال٢اث التي جغبِ اإلااظغ م٘ مىعصي ؤو م٣اولي ألانل
املخهو لئلًجاع ًٖ َغٍ ٤اٖخماص بًجاعي ،و لى ٧ان اإلاؿخإظغ ٢ض خضص مباقغة م٘ الٛحر زهاثو ألانى ٫التي
حؿخإظغ ؤو جبجى ب٣هض بًجاعَا ًٖ َغٍ ٤اٖخماص بًجاعي) .مً َظا الىو ًٟهم ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي ٢ض ؤ٢غ ُٞه ٖضم
ؤلازال ٫بد٣ى ١اإلااظغ في الغظىٕ ٖلى اإلاىعص ؤو اإلا٣او ٫ؤو ؤي حُٛحر للخ٣ى ١التي جترجب ًٖ خ ٤اإلالُ٨ت لؤلنل اإلااظغ لً٨
صون ؤن ٌؿمذ ؤو ًمى٘ نغاخت للمؿخإظغ مً خ ٤الغظىٕ ٖلى اإلاىعص ؤو اإلا٣او.٫
٦ما ًم ً٨ال٣ى ٫صاثما ُٞما ًسو خ ٤اإلاؿخإظغ في الغظىٕ مباقغة ٖلى الباج٘ ؤهه وفي م٣ابل بٖٟاء قغ٦ت الاٖخماص
الاًجاعي اإلااظغة مً الالتزام بالًمان اججاٍ اإلاؿخإظغ٣ٞ ،ض ؤُٖي َظا ألازحر الخ ٤بالغظىٕ ٖلى باج٘ ألامىا ٫مىيىٕ
ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي بضٖىي مباقغة مً ؤظل خماًت خ٣ه في الاهخٟإ بخل ٪ألامىا.٫
و بظلٞ ٪ةن بٖٟاء الكغ٦ت اإلااظغة مً الًمان في َظا الٗ٣ض ال ًازغ ٖلى خ٣ى ١اإلاؿخإظغ ،بط ؤن الكغ٦ت
اإلااظغة حكترٍ بٖٟاءَا مً اإلاؿاولُت و جً٘ بىضا في الٗ٣ض ٖلى طل ٪ؤلاٖٟاء٦ ،ما جً٘ بىضا آزغ جسى ٫اإلاؿخإظغ
بمىظبه الخ ٤في ع ٘ٞصٖىي مباقغة ٖلى الباج٘ في خالت جإزغٍ في الدؿلُم ،ؤو ٖىض وظىص ُٖىب زُٟت في ألامىا ٫مدل
الٗ٣ض ،ؤو في خالت ٖضم مُاب٣تها م٘ اإلاىانٟاث اإلاُلىبت.
و بظلً ٪هبذ اإلاؿخإظغ في ٖال٢خه م٘ الباج٘ في مغ٦ؼ اإلاكتريُٞ ،جىػ له ٖىضثظ الُ٣ام ب٩ل ما لهظا ألازحر مً
خ٣ى ١ل ً٨م٘ وظىص بٌٗ الخدٟٓاث ،خُض ؤن ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ال ًخًمً مً الىاخُت الٗملُت خىالت ٧ل خ٣ى١
قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي مً ٖ٣ض البُ٘ بلى اإلاؿخإظغ ،بل جدخَ ٟٔظٍ الكغ٦ت لىٟؿها ببٌٗ الخ٣ى .١خُض حؿمذ
للمؿخإظغ بمُالبت الباج٘ بةه٣ام الشمً ؤو بالخٗىٌٍ ،صون ؤن ً٩ىن له خَ ٤لب بلٛاء ؤو ٞسخ ٖ٣ض البُ٘ ،و ًب٣ى َظا
الخ ٤زانا بالكغ٦ت اإلااظغة و خضَاَ .ظا ٧له ًبرع و بلى خض بُٗض بزال ٫الخـىاػن الٗ٣ضي في ٖ٣ض الاٖخمـاص الاًجاعي بحن
خ٣ى ١و بلتزاماث َغُٞه ـ ٦ما ؾب ٤ؤلاقاعة بلى طل ٪ؾاب٣ا ـ
ـ ؤما باليؿبت لخ ٤اإلاؿخإظغ في ازخُاعٍ قغاء ألامىا ٫مىيىٕ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ؤو بعظاٖها بلى قغ٦ت الخإظحر
اإلامىلت ٣ٞض ؤُٖى ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي للمؿخإظغ خ ٤ازخُاع قغاء ألامىا ٫مىيىٕ َظا الٗ٣ض و طلٖ ٪ىض اهتهاء اإلاضة
اإلاخٖ ٤ٟلحها ،و ٌٗخبر ازخُاع اإلاؿخإظغ للما ٫اإلااظغ َى الخُاع الٛالب وألا٦ثر و٢ىٖا في مشل َظٍ الٗ٣ىص.و َى الصخيء
الظي ًمحز و ًخمحز به ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ُ٦غٍ٣ت خضًشت في جمىٍل اإلاكاعَ٘.
()1ص /هاصع ٖبض الٗؼٍؼ قافي٣ٖ :ض اللحزو، ٜاإلااؾؿت الخضًشت لل٨خاب  ،لبىان ، 2004 ،م .233
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بط ؤن ؤمل اإلاؿخإظغ و َضٞه مً الضزى ٫في الاٖخماص الاًجاعي َما جمل ٪ألامىا ٫التي ًخٗا٢ض ٖلحها و ًخدمل
بضالث بًجاع مغجٟٗت باإلا٣اعهت م٘ ما ًمازلها مً ؤمىا ٫في ٖ٣ىص ؤلاًجاع الٗاصًت(.)1و٢ض ؤ٢غث اإلااصة  1/16مً ألامغ 09-96
اإلاظ٧ىع َظا الخ٦ ،٤ما خضصث اإلااصة  45مً هٟـ ألامغ قغوٍ ه٣ل خ ٤اإلالُ٨ت ٖىض ب٢غاع خ ٤الخُاع بالكغاء .ل ً٨و
الجضًغ بالظ٦غ ؤن الدكغَ٘ الجؼاثغي و ُٞما ًسو خ ٤اإلاؿخإظغ في قغاء ألامىا ٫مدل ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٞةن اإلااصة
 4/10مً ألامغ ٢ 09/96ض ؤ٢غث َظا الخ ٤في خالت الاٖخماص ؤلاًجاعي اإلاالي  ( ِ٣ٞاإلاٗغ ٝمً زال ٫م  2 /2مً ألامغ 96ـ
 09اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا ).
و طل٦ ٪ما ًليٌ( :ؿمذ للمؿخإظغ في خالت الاٖخماص ؤلاًجاعي اإلاالي  ،ِ٣ٞو ٖىض اهً٣اء الٟترة ٚحر ال٣ابلت
لئللٛاء الخانت باإلًجاع ،ؤن ً٨دؿب ألانى ٫اإلااظغة م٣ابل صُ٢ ٘ٞمت مخبُ٣ت جإزظ بٗحن الاٖخباع ؤلاًجاعاث التي جم
٢بًها ،في خالت ما بطا ما ٢غع مؼاولت خ ٤الخُاع بالكغاء ،صون ؤن ًدض طل ٪مً خ ٤ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة في ججضًض ؤلاًجاع
لٟترة وم٣ابل ٢بٌ بًجاع ًخٖ ٤ٟلُه ،وال مً خ ٤اإلاؿخإظغ في اؾترظإ ألانل اإلااظغ ٖىض جهاًت الٟترة ألاولُت مً
ؤلاًجاع).
وٖلُه ًٟهم مً َظا الىو ؤن الاٖخماص ؤلاًجاعي الٗملي ( اإلاٗغ ٝمً زال ٫م  3 /2مً ألامغ 96ـ  09اإلاظ٧ىع
ؾاب٣ا ) ال ً٣غ للمؿخإظغ خ ٤الخُاع بالكغاء.
مً ٧ل ما ؾب ٤ط٦غٍ ٞةن خ ٤اإلاؿخإظغ في جمل ٪ؤو قغاء اإلاا ٫مىيىٕ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٌٗخبر مً الٗىانغ
ألاؾاؾُت لهظا الٗ٣ض و َى الجهاًت الٛالبت و الُبُٗت ٖىض خلى ٫ؤظله.بال ؤهه ال ٌكترٍ بالًغوعة ؤن جٟطخي الٗال٢ت و ؤن
ًيخهي ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي بخمل ٪اإلاؿخإظغ لخل ٪ألامىا ،٫و بهما ًٟ٨ي ؤن ً٩ىن في م٣ضوع اإلاؿخإظغ ؤن ًخمل٨ها و ؤن
ً٩ىن مً خ٣ه ؤن ٌكترحها .و بطا ؤٖلً اإلاؿخإظغ ٖىض جهاًت مضة ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ًٖ ،عٚبخه في قغاء ألامىا ٫مىيىٕ
طل ٪الٗ٣ض ،جيخ٣ل ملُ٨ت جل ٪ألامىا ٫بلى اإلاؿخإظغ بطا ٢ام بالىٞاء بالشمً اإلاخٖ ٤ٟلُه في الٗ٣ض ؤو في اجٟا ١الخ ٤و الظي
ًازظ ُٞه بٗحن الاٖخباع اهخ٣ام بضالث ؤلاًجاع التي جم صٗٞها ؾاب٣ا.
و ًترجب ٖلى طل ،٪ؤن اهخ٣ا ٫ملُ٨ت ألامىا ٫اإلااظغة بلى اإلاؿخإظغ ًخىٖ ٠٢لى بٖالن بعاصي مً ظاهبه في جهاًت
مضة ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،ؤما قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي اإلااظغة ٞخ٩ىن ملؼمت بى٣ل ملُ٨ت َظٍ ألامىا ٫بلى اإلاؿخإظغ
بمجغص ؤن ًبضي اإلاؿخإظغ عٚبخه في طل.٪
اإلاىلب الثاوي  :التزاماث اإلاعخإحشفي علذ الاعخماد الاًجاسي و مذي جياؿاها مع التزاماث اإلااحش.
ًغجب ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٖلى اإلاؿخإظغ الٗضًض مً الالتزاماث ،وطلَ ٪ب٣ا لل٣ىاٖض الٗامت في ٖ٣ض ؤلاًجاع
الٗاصي ،باإلياٞت بلى الالتزاماث التي جل٣حها قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي ٖلى ٖاج ٤اإلاؿخإظغ بمىظب بىىص مضعظت في َظا
الٗ٣ض ٞ ،ى٣ٞا لل٣ىاٖض الٗامت لٗ٣ض ؤلاًجاعٖ ،لى اإلاؿخإظغ ؤصاء بض ٫ؤلاًجاع و الظي ٌٗخبر مً ؤَم الالتزاماث ألاؾاؾُت
اإلال٣اة ٖلى ٖاج ٤اإلاؿخإظغ باٖخباعٍ اإلاؿخُٟض مً ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعيٞ.هظا الالتزام َى م٣ابل اهخٟاٖه باألنى ٫اإلااظغة
ؾىاء ٧اهذ مى٣ىلت ؤو ٚحر مى٣ىلت ،بط ؤهه مً الشابذ ؤن البضَ ٫ى م٣ابل الاهخٟإ(.)2
-1ص /هاصع ٖبض الٗؼٍؼ قافي٣ٖ :ض اللحزو ،ٜاإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .368
ـ 2ص /مغوان ٦غ٦بي :الٗ٣ىص اإلاؿماة  ،الٗ٣ىص اإلاؿماة ،اإلايكىعاث الخ٣ىُ٢ت ناصع ،الُبٗت الشالشت ،بحروث،1998 ،
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باإلياٞت بلى املخآٞت ٖلى ألانل اإلااظغ و اؾخٗماله بدؿب الٛغى الظي ؤٖض له ؤو الٛغى الظي ٖحن في
الٗ٣ض ،م٘ ججىب ؤلاٞغاٍ و ؾىء الاؾخٗما.٫
ٞةطا ٧اهذ ال٣ىاٖض الٗامت لٗ٣ض ؤلاًجاع الٗاصي جٟغى نُاهت اإلاإظىع و ملخ٣اجه ٖلى ٖاج ٤اإلااظغ ،طل ٪مً
ؤظل بب٣اثه ٖلى الخالت التي ًدؿجى مٗها للمؿخإظغ اؾخٗمالها للٛغى اإلا٣هىص مىه بدؿب ماَُخه ؤو بدؿب
الخسهُو الظي اجٖ ٤ٟلُه اإلاخٗا٢ضان.
و بطا جإزغ اإلااظغ في بظغاء ؤلانالخاث الىاظبت ٖلُه ٞللمؿخإظغ ؤن ًجبرٍ ٖلى بظغائها بالُغ ١الً٣اثُت و بطا
لم ًٟٗل ٧ان للمؿخإظغ ؤن ٌؿخهضع بطها مً املخ٨مت املخخهت إلظغاء ؤلانالخاث بىٟؿه ٖلى ؤن ٌؿخىفي ه٣ٟتها مً بض٫
ؤلاًجاعٞ .ةن الُبُٗت الخانت لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ؤصث بلى ه٣ل التزام الهُاهت مً ٖاج ٤اإلااظغ لُهبذ ؤخض
الىاظباث ألاؾاؾُت التي ًلؼم بها اإلاؿخإظغ والظي َى في َظٍ الخالت اإلاؿخإظغ .وَظا ما وعص في اإلااصة  39مً ألامغ 09 -96
اإلاظ٧ىع و ؤصعظذ الكغ٧اث اإلااظغ جًمحن الٗ٣ض بىىصا نغٍدت جلؼم بمىظبها اإلاؿخإظغ الُ٣ام ب٩ل ما جدخاظه ألامىا٫
اإلااظغة مً نُاهت وبنالح م٘ ٧ل ما ًترجب ٖلى طل ٪مً ه٣ٟاث و مهاعٍ ٠وعؾىم و يغاثب وٚحرَا٧ .ل َظا اهُال٢ا مً
الضوع اإلاالي و ألاَضا ٝالاؾدشماعٍت للكغ٦ت اإلااظغةٞ ،هي جدغم ٖلى ٖضم جدملها ؤي التزام طي َبُٗت ٞىُت زانت
باألمىا ٫اإلااظغة.
باإلياٞت بلى ؤن اإلاؿخإظغ َى الظي ً٣ىم باؾخالم َظٍ ألامىا ٫مباقغة مً الباج٘ وَى الظي ً٣ىم بالخإ٦ض مً
صختها و زلىَا مً الُٗىب التي جازغ في اؾخٗمالهاُٞ ،لتزم ؤًًا بهُاهت و بنالح ألامىا ٫مىيىٕ الٗ٣ض إلاا ًخمخ٘ به مً
زبرة في مجا ٫حكُٛلها و نُاهتها ؤو في مٗغٞت ألاشخام املخخهحن في طل.٪
وبظلً ٪م ً٨جدضًض التزاماث اإلاؿخإظغ ألاؾاؾُت في ؤصاء البض ،٫وفي اؾخٗما ٫اإلاإظىع في الٛغى الظي ؤٖض له
ؤو الظي ٖحن في الٗ٣ض صون بظغاء حُٛحر ُٞه وججىب ؾىء الاؾخٗما ٫و في املخآٞت ٖلى ألانل اإلااظغ ،زم الالتزام بغصٍ في
جهاًت ؤلاًجاع بطا لم ًماعؽ مماعؾت خ٣ه في قغاء َظا ألانل.
وبياٞت بلى َظٍ الالتزاماث ألاؾاؾُت اإلال٣اة ٖلى ٖاج ٤اإلاؿخإظغ و٣ٞا لل٣ىاٖض الٗامت٣ٞ ،ض ٞغى ألامغ 09-96
اإلاظ٧ىع و٦ظا قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي ( بهٟتها ماظغة لؤلمىا ٫مىيىٕ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ) ٖلى ٖاج ٤اإلاؿخإظغ،
بلتزاماث بياُٞت و مجها جل ٪التي حٗخبر في ألاؾاؽ ٖلى ٖاج ٤اإلااظغ و٣ٞا لل٣ىاٖض الٗامت ،و ؤنبذ اإلاؿخإظغ ملؼما ؤًًا
باؾخالم ألانل اإلااظغ و ٖضم ظىاػ الخىاػ ًٖ ٫التزاماجه بضون اإلاىا٣ٞت الخُُت مً اإلااظغ.
خُض وزالٞا لل٣ىاٖض الٗامت لٗ٣ض ؤلاًجاع الٗاصي التي جٟغى ٖلى اإلااظغ حؿلُم ألامىا ٫اإلااظغة بلى اإلاؿخإظغ،
ظغي الٗمل في ٖ٣ىص الاٖخماص الاًجاعي ٖلى بٖٟاء اإلااظغ مً َظا الالتزام و٣ٞا إلاا جم قغخه يمً التزاماث اإلااظغ .و٢ض
خغنذ ظمُ٘ قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي ٖلى ؤن جخًمً َظٍ الٗ٣ىص بىىصا ًخٗهض اإلامؿخإظغ بمىظبها باؾخالم ألامىا٫
مىيىٕ طل ٪الٗ٣ض ،و ع ٘ٞمؿاولُت اإلااظغ ًٖ ؤي جإزحر ؤو ؤزُاء هاججت ًٖ طل ٪الدؿلُم .و ٢ض ؤُٖى اإلاكغٕ الجؼاثغي
(مً زال ٫ألامغ  09-96اإلاظ٧ىع) للماظغ خ ٤بٖٟاثه مً الالتزاماث اإلال٣اة ٖاصة ٖلى ٖاج ٤ناخب ملُ٨ت ألانل اإلااظغ
َب٣ا للماصة  4/17مً هٟـ ألامغ.
مما ًٟهم بم٩اهُت بصعاط بىض في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٌٟٗي اإلااظغ مً الالتزام بدؿلُم اإلااظغ وظٗله ٖلى ٖاج٤
اإلاؿخإظغ.و ٌٗخبر بلتزام اإلاؿخإظغ في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي بمىظب اؾخالم ألامىا ٫اإلااظغة ؤمغا مىُُ٣ا جبٗا لُ٣ام
اإلاؿخإظغ بازخُاع جل ٪ألامىاَ ٫ب٣ا للمىانٟاث الٟىُت و الخ٨ىىلىظُت التي جلبي خاظاجه.
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٦ما ؤن طلٌ ٪ؿهل مُاب٣ت اإلاىانٟاث اإلاىظىصة في جل ٪ألامىا ٫م٘ جل ٪اإلاضعظت في الٗ٣ض ،و مؿإلت اإلاُاب٣ت
اإلاكاع بلحها جضزل ؤؾاؾا يمً مٗغٞت اإلاؿخإظغ جبٗا إلاا ًخمخ٘ به مً زبرة في مجا ٫ألامىا ٫مىيىٕ ٖ٣ض الاٖخماص
الاًجاعي .بط ج٩ىن جل ٪ألامىا ٫صازلت يمً بَاع ٖمل و مهىت اإلاؿخإظغ٧ ،اإلاٗضاث الُبُت التي جضزل يمً مهىت
الُبِب وَى ألانلر إلاٗغٞت مُاب٣تها م٘ ما ًىاؾب خاظاجه اإلاهىُت ،و ٦ظل ٪هي الخا ٫باليؿبت للمهىضؽ ؤو اإلاؼاعٕ ؤو
لٛحرَما.
و بياٞت بلى جدمل اإلاؿخإظغ التزام اؾخالم ألامىا ٫اإلااظغةٞ ،ةهـه ًخدمل ؤًًا ٧اٞت الغؾىم و الًغاثب و
ا لى٣ٟاث اإلاخىظبت الؾخالمها و ه٣لها بلى اإلا٩ان الظي ًدضصٍ َى ،و٦ظلً ٪خدمل ٧اٞت املخاَغ التي ًم ً٨ؤن جيكإ مً ظغاء
طل ٪الاؾخالم ؤو الخإزحر في بجمامه ،ؤو حؿلُمه بك٩ل مسال ٠لؤلمىا ٫ؤو ألاٖغا ٝاإلاهىُت.
و ل ً٨ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن التزام اإلاؿخإظغ باؾخالم ألانل اإلااظغ و بٖٟاء اإلااظغ مً الدؿلُم لِـ بظباعٍا بل
ٌٗىص إلعاصة َغفي الٗ٣ض بط ؤن اإلااصة  4/17مً ألامغ  09-96اإلاظ٧ىع والخانت باألنى ٫اإلاى٣ىلت٢ ،ض ؤ٢غث بةم٩اهُت بٖٟاء
اإلااظغ مً َظا الالتزام بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة.
و٦ظل ٪اإلااصة  1/38مً هٟـ ألامغ و الخانت باألمىاٚ ٫حر اإلاى٣ىلت ٞبٗضما ؤ٢غث بضاًت َظٍ ال٣ٟغة ؤن الدؿلُم
َى مً التزاماث اإلااظغ ٣ٞض اؾخصىذ جهاًت هٟـ ال٣ٟغة (م  )1/38خالت وظىص اجٟا ١بحن اإلاخٗا٢ضًً ً٣طخي بسال ٝطل.٪
وٖلُه ًٟهم ؤن َخه اإلااصة ظاءث م٨ملت ٚحر آمغة ,بط ًجىػ مسالٟتها بطا ما اجَ ٤ٟغفي الٗ٣ض ٖلى طل.٪وٍب٣ى الٗ٣ض في
ألاو ٫و ألازحر قغَٗت اإلاخٗا٢ضًً.
خـاجمت:
مً زال ٫اإلا٣ا ٫الؿاب ٤جبحن لىا ؤن ٧ل الخ٣ى ١التي جخمخ٘ بها قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي مً خ٣ها في جمل٪
اإلاٗضاث اإلااظغة  ،و بٖٟائها مً يمان الُٗىب الخُٟت و ٚحرَا جبرعَا َبُٗت ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي(٦ما ؾب ٤جىيُذ
طل ٪في متن َظٍ اإلاضازلت) .ؤما ُٞما ًسو بٌٗ البىىص الخٗؿُٟت التي ٢ض حكترَها بٌٗ قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي،
ٞهظا ؤمغ جالم ٖلُه َخه الكغ٧اث وخضَا ،وال صزل لالٖخماص الاًجاعي ٦خ٣ىُت ابخ٨غث في ألانل مً ؤظل مؿاٖضة
اإلاؿدشمغ في جمىٍل مكاعَٗه الظي ازخاع الخٗامل بها صون ٚحرَا مً َغ ١الخمىٍل ال٨الؾُُ٨ت ألازغي بمدٌ بعاصجه.
وعٚم ٧ل ما ُ٢ل خـى ٫حٗؿ ٠اإلاؿخـإظغ في ٖ٣ض الاٖخمـاص الاًجاعي بال ؤهه ًب٣ى ؤخـضر و ؤخؿً َغٍ٣ت لخمىٍل
اإلاكاعَ٘ ،وما اهدكاعٍ ٖبر ؤٖٓم صو ٫الٗالم و في و٢ذ ُ٢اسخي بال زحر صلُل ٖلى طلٞ .٪هى ٖ٣ض ًد ٤٣مهالر ٧ل ؤَغاٞه،
بما في طل ٪اإلااظغ واإلاؿخإظغ والباج٘٦ ،ما ًدٞ ٤٣اثضة ٦بري لال٢خهاص الىَجي ألي صولت جدبجى َظا الىٓام ،لظلً ٪جب
حصجُ٘ َظا الىٓام والخض ٖلُه لخمىٍل الاؾدشماع وجغُ٢خه .وَى ألامغ الظي ًجب ؤن ًإزظٍ بٗحن الاٖخباع اإلاؿدشمغ
باٖخماصٍ لٗ٣ض الاٖخماص الاظاعي ُ٦غٍ٣ت خضًشت لخمىٍل مكاعَٗه الاؾدشماعٍت،زانت ؤن الاٖخماص الاًجاعي َى ٖ٣ض
اؾخدضزه الىا٢ـ٘ الخجاعي لخلبُـت الخاظاث الا٢خهاصًت و اإلاالُت للمكاعَ٘ ؤلاهخاظُت ،وَى ً٣ىم ٖلى الخٟغٍ ٤بحن الُ٣مت
الا٢خهاصًت لؤلمىا ٫اإلااظغة وُ٢متها الُبُُٗـت.
٦ما اٖخبر ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ؤخض ؤَم ٖىانغ ص ٘ٞالخىمُت الا٢خهاصًت إلاا ًمشله مً ؾبُل مهم لخمىٍل
اإلاكاعَ٘ اإلاخٗثرة ،وٖالظا لل٣ضعاث اإلاالُت املخضوصة في الضو ٫الىامُت إلاا جىاظهه مً نٗىباث في الخهىٖ ٫لى الخمىٍل
اإلاهغفي الالػم لخُىٍغَا٦ .ما ؤهه ًٟهل بحن خ ٤اإلالُ٨ت الىاعص ٖلى ألامىا ٫وخ ٤اؾخٗماَ ٫ظٍ ألامىا ٫مً ؤظل مىا٦بت
الخُـىع الخ٨ىىلىجي الهاثـل والؿغَ٘ في وؾاثل ؤلاهخاط .وَىا ًهض ١ال٣ـى ٫الظي ٢ـا ٫ؤن " :الثراء الخ٣ُ٣ي ً٨مً في
اؾخٗما ٫الصخيء ولِـ في جمل٨ه".
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جدذًذ ــت اإلاخعاكذ في علىد ألاعماٌ
بعجي اخمذ
ولُت الخلىق  ،حامعت الجضاثش1
جخمحز ٖ٣ىص ألاٖماٚ ًٖ ،1٫حرَا مً الٗ٣ىص بٗضة زهاثو ،مً طل ٪ؤجها ٖ٣ىص ال جسً٘ ٧لُا للىٓغٍت الٗامت
للٗ٣ض ،و طل ٪بد٨م الضوع الا٢خهاصي الظي جاصًه جل ٪الٗ٣ىص ،و الظي ًهٗب ٖلى جل ٪الىٓغٍت ،و باألزو مبضؤ
ؾلُان ؤلاعاصة 2مؿاًغة َظٍ الٗ٣ىص في ٚاًتها،ل٩ىن ٚاًتها ا٢خهاصًت بدخت  ،مً بُجها يمان جمىٍل اإلااؾؿاث
الا٢خهاصًت ، 3و َظا ما ًجٗلها جلٗب صوع مهم في ص ٘ٞالخىمُت الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت للضولت.
ألظل جد ٤ُ٣طل ٪الٛغى ،خغم اإلاكغٕ ٖلى اهخ٣اء ؤًٞل اإلاخٗاملحن ل٩ي ًجؿضوا الٛاًت الا٢خهاصًت اإلاؿُغة ،و ل٩ي
ًضٗٞىا بالخىمُت الا٢خهاصًتٞ ،ىجضٍ ًدضص مً له الخ ٤في الخٗا٢ض مً ٖضمه٦ ،ما في اقتراَه ؤن ً٩ىن اإلاخٗا٢ض طو
اٖخباعاث شخهُت  ،و ؤن ً٩ىن الصخو طو مالءة مالُت مٗخبرة ،و ؤن ًخإؾـ في ق٩ل قغ٧اث ججاعٍت ،هٓغا للضوع الظي
جلٗبه جل ٪الٗ٣ىص٦،ما ًلجا اإلاكغٕ بلى جدضًض و ٞغى الصخو اإلاخٗا٢ض الظي ًيبػي الخٗا٢ض مٗه ،و الخٗامل مٗه٦ ،ما
َى الخا ٫في اقتراٍ اإلاكغٕ ،ؤن ً٩ىن ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،4مبرما بحن اإلاؿخإظغ و اإلااظغ ،و َظا ألازحر ،الظي ًجب
 1جٓهغ اإلاماعؾت الٗملُت في مُضان ألاٖما ،٫ؤعبٗت ٖ٣ىص مً نى٣ٖ ٠ىص ألاٖما ،٫و َم ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،و ٖ٣ض جدىٍل ٞاجىعة ،و
ٖ٣ض الدؿُحر ،و ٖ٣ض ٞغاوكحز ،و َظا ألازحر لِـ مىٓم ٢اهىها مً ظاهب اإلاكغٕ ،ؤما بهضص مىيىٕ جدضًض نٟت اإلاخٗا٢ضٞ ،ان ألامغ ًهض١
بهىعة ؤؾاؾُت ٖلى ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي و جدىٍل ٞاجىعة ،و الٗ٣ىص اإلاخبُ٣ت ،لم ًلجا ٞحها اإلاكغٕ بلى جدضًض نٟت اإلاخٗا٢ض بهىعة ص٣ُ٢ت،
و مدهىعة ،بل جغ ٥املجا ٫واؾٗا٦ ،ما َى الخا ٫في مٟهىم اإلاخٗامل اإلاؿحر في ٖ٣ض الدؿُحر ،و ا٢خهغ ٖلى الىو ٖلى الاٖخباع الصخصخي
 ِ٣ٞلهظا اإلاخٗا٢ض ،لىً في َظا اإلا٣ام حهمىا الُغ ٝألاؾاسخي في ٖ٣ىص ألاٖما ٫الظي جىلى اإلاكغٕ جدضًضٍ و خهغٍ خهغا ص٣ُ٢ا ًٖ باقي
اإلاخٗا٢ضًً ،و َظا ما ًٓهغ في جدضًض نٟت اإلااظغ و نٟت الىؾُِ.
 2ج٣ىم الىٓغٍت الٗامت للٗ٣ض في ال٣اهىن اإلاضويٖ ،لى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ،و مٟاصٍ ؤن اإلاخٗا٢ض ال ًخٗا٢ض بال بطا عضخي بالخٗا٢ض ،و بطا ما ؤ٢ضم
ٖلى الخٗا٢ض ٞله الخغٍت في ُُٟ٦ت الخٗا٢ض ،و الخغٍت في ازخاع اإلاخٗا٢ض مٗه ،و ٦ظل ٪الخغٍت في جدضًض مدخىي الٗ٣ض ،و ٢ض جغجب ًٖ َظا
اإلابضؤ هخاثج في ٚاًت ألاَمُت ،اه٣ؿمذ ٖلى مغخلخحن ،مغخلت ج٩ىًٍ الٗ٣ض ،و مغخلت جىُٟظ الٗ٣ضٞ ،إما ما ٌكمل مغخلت ج٩ىًٍ الٗ٣ض،
ٞللمخٗا٢ض الخغٍت ال٩املت في ازخُاع ُُٟ٦ت الخٗا٢ض ٦ما ظاء في اإلااصة .١59م ،و مً ظهت ؤزغي له الخغٍت ال٩املت في الخٗا٢ض مً ٖضمه و ؤًًا
الخغٍت في ازخاع اإلاخٗا٢ض الظي ًخٗا٢ض مٗه ،و ؤًًا الخغٍت في جدضًض مًمىن الٗ٣ضَ ،ب٣ا للماصة .١ 106م ،بما مغخلت جىُٟظ الٗ٣ضٞ ،دكمل
ظاهبحن ،مبضؤ ال٣ىة اإلالؼمت للٗ٣ض٦،ما ظاء في اإلااصة .١ 1/107م ،و مبضؤ وؿبُت الٗ٣ضَ ،ب٣ا للماصة  108و .١ 109م ،عاظ٘ ٖلي ُٞاللي،
الالتزاماث  ،الىٓغٍت الٗامت للٗ٣ض ،مىٞه لليكغ ،الجؼاثغ .الُبٗت الشالشت ،2013م  51الى .54
ّ 3
ٖغ ٝال٣اهىن الخىظُهي ع٢م  01/88اإلاخٗل ٤باإلااؾؿاث الٗمىمُت الا٢خهاصًت ،اإلااعر في  12ظاهٟي  ،1988ط.ع الٗضص  ،02اإلااؾؿت في
اإلااصة  (03حك٩ل اإلااؾؿت الٗمىمُت الا٢خهاصًت في بَاع ٖملُت الخىمُت الىؾُلت اإلاًٟلت لئلهخاط اإلاىاص و الخضماث و جغا٦م عاؽ اإلاا٦.)٫ما
ظاء ال٣اهىن ع٢م  12/08اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت اإلااعر في  25ظاهٟي 2008هج.عالٗضص .36في اإلااصة  03بخٗغٍ ٠ؤزغ للماؾؿت ( ٧ل شخو َبُعي
ؤو مٗىىي ؤًا ٧اهذ َبُٗخه ًماعؽ بهٟت صاثمت وكاَاث ؤلاهخاط ؤو الخىػَ٘ ؤو الخضماث ؤو الاؾخحراص )...و ٖلى َظا ألاؾاؽ ًغي البٌٗ ،بن
مٟهىم اإلااؾؿت ًيبػي ؤن ٌكمل ٖلى زالر زهاثو ،هي زانُت اإلا٣او ،٫و الاؾخمغاعٍت ،و اليكاٍ الا٢خهاصي ،عاظ٘ في َظا الكإن،
قلٛىم عخُمت ،يماهاث ال٣غى لخمىٍل اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت في الجؼاثغ ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ،ظامٗت الجؼاثغ٧ 1-لُت الخ٣ى،١
 ،2015/2014م  18بلى م .24
 4ل٣ض ّ
ٖغ ٝألامغ ع٢م  09/96اإلااعر في  10ظاهٟي ً 1996خٗل ٤باالٖخماص الاًجاعي ،ط.ع الٗضص ٣ٖ ،03ض الاٖخماص الاًجاعي بإهه(ٌٗخبر الاٖخماص
الاًجاعي مىيىٕ َظا ألامغ ٖملُت ججاعٍت و مالُتً :خم جد٣ُ٣ه مً ٢بل البىىن و اإلااظعاث اإلاالُت ؤو ؼشهت جإححر ماهلت كاهىها و معخمذة
ـشاخت بهزه الفـت ،م٘ اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن الجؼاثغٍحن ؤو ألاظاهب ،ؤشخام َبُُٗحن ٧اهىا ؤم مٗىىٍحن جابٗحن لل٣اهىن الٗام ؤو
الخام)....
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ؤن ًخمشل في البى ،٪ؤو اإلااؾؿت اإلاالُت ؤو بخضي قغ٧اث الخإظحر اإلاٗخمضة ،ؤو جدضًض مً له نٟت الىؾُِ في ٖ٣ض جدىٍل
ٞاجىعة ،1الظي ًيبػي ؤن ً٩ىن بخضي قغ٧اث مدىلت الٟىاجحر.
بمٗجى ؤن اإلاكغٕ لجا بلى جدضًض مً له نٟت اإلاخٗا٢ض في ٖ٣ىص ألاٖما،٫و َظا ما ًجٗل َظٍ الٗ٣ىص جسغط ًٖ بَاع مبضؤ
ؾلُان ؤلاعاصة ،الظي ًتر ٥الخغٍت ال٩املت للمخٗا٢ضًً في الخٗا٢ض مً ٖضمه  ،و الخغٍت في ازخُاع اإلاخٗا٢ض ،ؿمً هزه
الضاوٍت اللاهىهُتًٓ ،هغ ؤن َىا ٥جلُُذ لخشٍت اإلاخعاكذ في اخخُاساإلاخعاكذ معه.وفي الخٗا٢ض بك٩ل ٖام.
ؤما بطا هٓغها بلى طل ،٪مً ػاوٍت ؤزغي ،و هي الضاوٍت الاكخفادًت ،جٓهغ جل ٪ألاهمُت في جدذًذ مً له ــت اإلاخعاكذ
في علىد ألاعماٌ ،ل٩ىن الٟٗالُت الا٢خهاصًت للماؾؿاث الا٢خهاصًت ،ال ًدؿً جإصًتها ؤي مخٗا٢ض ٖاصي ،جخىاٞغ ُٞه
الكغوٍ ال٣اهىهُت للخٗا٢ض ٧إي مخٗا٢ض ؤزغ ،بل ًاصي الىُْٟت الا٢خهاصًت لخل ٪الٗ٣ىص ،ؤشخام مُٗىت جخىاٞغ ٞحهم
نٟاث مُٗىت للخٗا٢ض ،ولظل ٪هجض اإلاكغٕ خغٍو ٖلى جدضًض نٟت اإلاخٗا٢ض في ٖ٣ىص ألاٖما ،٫و َظا ما اظل يمان
جمىٍل اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ،ؾىاء ٧اهذ نٛحرة ؤو مخىؾُتَ ،ظا مً ظهت ،و مً ظهت ؤزغي  ،اإلاؿاَمت في ص٘ٞ
الخىمُت الا٢خهاصًت للضولت ،و َظا ما ًٓهغ اإلاىٟٗت التي حٗىص ٖلى اإلااؾؿت و ٖلى الضولت ،الن هجاح ؤي ماؾؿت
ا٢خهاصًتً ،ىٗ٨ـ طل ،٪صون ق ٪اًجابُا ٖلى هجاح ٖلى ا٢خهاص الضولت  ،زانت م٘ بغوػ مٟهىم الضولت الًابُت،
التي مً زاللها جغا٢ب الضولت ،مجمىٖت ٦بحرة مً ٖ٣ىص ألاٖما،٫مً اظل ؤن جدغم ٖلى ججؿُض الٛاًت الا٢خهاصًت لهظٍ
الٗ٣ىص.
مً اظل جٟهُل طل ،٪ه٣ؿم اإلاىيىٕ بلى ظاهبحن:
ؤوال :جدضًض نٟت اإلاخٗا٢ض في ٖ٣ىص ألاٖما :٫جُُ٣ض لخغٍت اإلاخٗا٢ض في ازخُاع اإلاخٗا٢ض:
زاهُا :جدضًض نٟت اإلاخٗا٢ض في ٖ٣ىص ألاٖما :٫يغوعة لًمان الٛاًت الا٢خهاصًت:
ؤوال :جدذًذ ــت اإلاخعاكذ في علىد ألاعماٌ :جلُُذ لخشٍت اإلاخعاكذ في اخخُاساإلاخعاكذ:
ل٣ض زالٟذ ٖ٣ىص ألاٖما ،٫الىٓغٍت الٗامت للٗ٣ضُٞ ،ما ًسو مبضؤ الخغٍت الٗ٣ضًتٞ ،بضال مً جغ ٥الخغٍت
للمخٗا٢ضًً ،في الخٗا٢ض مً ٖضمه  ،و ؤًًا الخغٍت في ازخاع اإلاخٗا٢ض الظي ًخٗا٢ض مٗه ،و الخغٍت في جدضًض مًمىن
الٗ٣ضٖ ،ملذ ٖلى الخُُ٣ض ٢ضع ؤلام٩ان مً خغٍت اإلاخٗا٢ضًً ،و زانت جدضًض خغٍت اإلاخٗا٢ض في ازخُاع اإلاخٗا٢ض مٗهٞ ،ال
ًم ً٨جهىع ب٢ضام اإلاخٗا٢ض ٖلى الخٗا٢ض صون جم٨ىُه مً خ٣ه في ازخُاع اإلاخٗا٢ض و جدضًض مدخىي الٗ٣ض ،لَ ً٨ظا لم
ًمى٘ اإلاكغٕ مً الخُُ٣ض الهاعم لخغٍت اإلاخٗا٢ض في ازخُاع اإلاخٗا٢ض مٗه ،و بالخالي لجا بلى جدضًض نٟت اإلاخٗا٢ض في جل٪
الٗ٣ىص ، ،ل٩ىن اإلاكغٕ ؤخاٍ بم٩اهُت الخٗا٢ض بكغوٍ ٦شحرة  ،ال ًم ً٨ألي مخٗا٢ض جىٞحرَا( ؤوال) ،و هدُجت لظل٪
ٞاإلاكغٕ ًغٍض جىظُه اإلاخٗا٢ضًً بلى الخٗا٢ض م٘ نٟت مُٗىت مً اإلاخٗا٢ضًً ،و َى بظل ٪ال ًتر ٥خغٍت الازخُاع باليؿبت
للمخٗا٢ضًً في ازخُاع اإلاخٗا٢ض مٗهمٞ ،اإلاخٗا٢ض مدضص في ٖ٣ىص ألاٖما (٫زاهُا).

 1ل٣ض ّ
ٖغ ٝاإلاكغٕ الجؼاثغي ٖ٣ض جدىٍل ٞاجىعة في اإلااصة  543م٨غع  14مً ال٣اهىن الخجاعي" ٖ٣ض جدىٍل ٞاجىعة َى ٖ٣ض جدل بم٣خًاٍ
قغ٦ت مخسههت ،حؿمى" وظُي" مدل ػبىجها اإلاؿمى " اإلاىخمي"ٖ ،ىضما حؿضص ٞىعا لهظٍ ألازحر اإلابل ٜالخام لٟاجىعة ألظل مدضص هاجج ًٖ
ٖ٣ض ،و جخٟ٨ل بدبٗت ٖضم الدؿضًض ،و طل ٪م٣ابل اظغ"
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 /1جلُُذ خشٍت اإلاخعاكذ في الخعاكذ:البدث عً الىىعُت في ــت اإلاخعاكذ:
ًلجا اإلاكغٕ يمً ٖ٣ىص ألاٖما ،٫بلى الٗمل ٖلى جُُ٣ض خغٍت اإلاخٗا٢ض في الخٗا٢ض ،بكتى الُغ ١في طلٞ ،٪هى ال ً٨خٟي
بالخٗبحر ًٖ الغيا الؿلُم الخالي مً الُٗىب ،و وظىص ألاَلُت الػمت للخٗا٢ض  ،ِ٣ٞبل ٌكترٍ الٗضًض مً الكغوٍ
ألازغي ،بدشا مىه ًٖ اإلاخٗا٢ض اإلاىاؾب الظي ًهبٖ ٜلُه نٟت اإلاخٗا٢ض يمً ٖ٣ىص ألاٖما.٫
ؤ-ؿشك ؼيل كاهىوي على اإلاخعاكذ :
ل٣ض خهغ اإلاكغٕ مهمت جىُٟظ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي في نٟت اإلااظغ ،و خضص زالر ؤنىا ٝمً اإلاخٗا٢ضًًٞ ،ةما ؤن
جخمشل الهٟت في البى ،٪ؤو اإلااؾؿت مالُت ،ؤو قغ٦ت الخإظحرُٟٞ ،ما ًسو ُ٢ام البىى ٥و اإلااؾؿاث اإلاالُت بٗملُاث
الخإظحرٞ ،هظا ما َى واضر مً زال ٫اإلااصة  6/116مً ألامغ ع٢م ً ( 09/96م ً٨البىى ٥و اإلااؾؿاث اإلاالُت ؤن ججغي
الٗملُاث الخابٗت ليكاَها ٧الٗملُاث الخالُتٖ -... :ملُاث ؤلاًجاع الٗاصي لؤلمىا ٫اإلاى٣ىلت و ٚحر اإلاى٣ىلت ُٞما ًسو
البىى ٥و اإلااؾؿاث اإلاالُت املخىلت بةظغاء ٖملُاث بًجاع م٣غوهت بد ٤زُاع بالكغاء) ٦ما جم الخإُ٦ض ٖلى طل ٪في ألامغ
 11/03اإلاخٗل ٤بالى٣ض و ال٣غى 1في اإلااصة  (2/68حٗخبر ٖملُاث ٢غىٖ ،ملُاث ؤلاًجاع اإلا٣غوهت بد ٤زُاع الكغاء ال
ؾُما ٖملُاث ال٣غى الاًجاعي) .
و مً ظهت ؤزغي ،خهغ ج٩ىًٍ قغ٦ت الخإظحر  ،في ق٩ل ٢اهىوي مدضص ،الظي البض ؤن ًخإؾـ في قغ٦ت مؿاَمت  ،و
بظل ٪ال ًم ً٨بوكاء قغ٧اث حٗهض بلحها مهمت خمل نٟت اإلااظغ  ،بال بطا ٧اهذ قغ٧اث طاث ؤؾهم ،و هي جخسظ ق٩ل قغ٦ت
اإلاؿاَمت٦،ما ظاء في اإلااصة  3مً الىٓام ع٢م  (06/96ال ًم ً٨جإؾِـ قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة
 02ؤٖالٍ ،بال ٖلى ق٩ل قغ٦ت مؿاَمت َب٣ا للكغوٍ املخضصة في الدكغَ٘ اإلاٗمى ٫به) ُٞمىذ اإلاكغٕ نٟت ماؾؿت
ال٣غى للصخو اإلاٗىىي اإلااظغ ،و َظا بالكغوٍ اإلاخٗاعٖ ٝلحها في ال٣اهىن الخجاعي بكان قغ٦ت اإلاؿاَمت٦ ،2ما ظاء
في اإلااصة  592التي ٖغٞذ قغ٦ت اإلاؿاَمت( هي الكغ٦ت التي ًى٣ؿم عؤؾمالها بلى ؤؾهم ،و جخ٩ىن مً قغ٧اء ال ًخدملىن
الخؿاثغ بال ب٣ضع خهتهم .و ال ًم ً٨ؤن ً٣ل ٖضص الكغ٧اء ا٢ل ًٖ ؾبٗت(٦ )...)07ما جم جدضًض الغؤؾما ٫ألاصوى
للخهىٖ ٫لى الاٖخماص للكغ٦ت اإلااظغة٦ ،ما ظاء في اإلااصة  6مً هٓام ع٢م  ( 06/96الغؤؾما ٫ألاصوى الظي جسً٘ له
قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي مدضص بماثت ملُىن صًىاع ظؼاثغي(100.000.000صط) بضون ؤن ً٩ىن َظا اإلابل ٜا٢ل مً %50
مً الغؤؾما ٫الخام) ٞىٓغا للُبُٗت اإلاالُت لهظا الٗ٣ضٞ ،ان جد ٤ُ٣طل ٪ال ًمغ بال ٖبر البىى ٥و اإلااؾؿاث اإلاالُت ،ؤو
قغ٧اث الخإظحر ٦ما عؤًىاٞ ،هظا ما َى باعػ مً زال ٫بزًإ َظٍ الكغ٧اث بلى الخىُٓم ع٢م  06/96الظي ًدضص ُُٟ٦اث
جإؾِـ قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي و قغوٍ اٖخماصَا  ، 3الخا ٫ال ًسخل٦ ٠شحرا ،باليؿبت لٗ٣ض جدىٍل ٞاجىعة ًٖ ؾاب٣ه
ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،بكان اقتراٍ اإلاكغٕ مجمىٖت مً الكغوٍ في نٟت اإلاخٗا٢ض الىؾُِ ٞ ،مً الكغوٍ اإلاالُت
التي ًخُلبها اإلاكغٕ ،ؤن جىدهغ نٟت الىؾُِ في بخضي قغ٧اث جدىٍل الٟىاجحر ،ؤي ؤن اإلاكغٕ ٢ض خضص قغوٍ ا٦دؿاب
نٟت الىؾُِ في ٖ٣ض جدىٍل ٞاجىعة٦ ،ما ظاء في اإلااصة  543م٨غع  18مً اإلاغؾىم الدكغَعي ع٢م ً ( 18/93دضص مدخىي
بنضاع الٟاجىعاث ألظل مدضص و قغوَه و ٦ظل ٪قغوٍ جإَُل الكغ٧اث التي جماعؽ جدىٍل الٟاجىعة ًٖ َغٍ ٤الخىُٓم)
و ٢ض ججؿض مدخىي َظا الىو  ،بٗض نضوع اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ً 331/95خٗل ٤بكغوٍ جإَُل الكغ٧اث التي جماعؽ
 1ألامغ ع٢م  11/03اإلااعر في  20ؤوث  ،2003ط.ع الٗضص .52
 2هىا٢ ٫دمىؽ٣ٖ ،ض الاٖخماص الاًجاعي في ْل ال٣اهىن الجؼاثغي ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ،ظامٗت الجؼاثغ٧ -1-لُت الخ٣ى ،2013/2012 ،١م
.133
 3هٓام بى ٪الجؼاثغ ع٢م  06/96اإلااعر في  03ظىٍلُت  ، 1996ط.ع الٗضص .66

82

جدىٍل الٟىاجحر، 1و ٢ض ظاء في اإلااصة  02مً اإلاغؾىم الخىُٟظي اإلاظ٧ىع(حٗخبر مدىلت الٟىاجحر التي ج٣ىم في بَاع مهىتها
الٗاصًت ،بٗملُاث جدىٍل الٟىاجحر خؿب مٟهىم اإلااصة  543م٨غع  14مً ال٣اهىن الخجاعي ،قغ٦ت ججاعٍت جاؾـ في ق٩ل
قغ٦ت مؿاَمت ؤو قغ٦ت طاث مؿاولُت مدضوصة ،و جسً٘ للدكغَ٘ و الخىُٓم اإلاُب٣حن ٖلى الكغ٧اث الخجاعٍت) و بظل٪
جدمل مدىلت الٟىاجحر نٟت الىؾُِ،2و التي جخمشل في قغ٦ت ججاعٍت  ،ؤي شخو اٖخباعي ٚحر َبُعي ،و هي بما جخسظ في
ق٩ل قغ٦ت مؿاَمت ؤو قغ٦ت طاث اإلاؿاولُت املخضوصة ،و َظا ٖ٨ـ ما اقترَه اإلاكغٕ بكان قغ٦ت الخإظحر الظي
خهغٍ في ق٩ل قغ٦ت مؿاَمت صون قغ٦ت طاث اإلاؿاولُت املخضوصة.
ًغي البٌٗ،3ؤن َظا الك٩ل ًخماشخى م٘ اإلاكاعَ٘ الاؾدشماعٍت ،في قتى املجاالث ،ما ٖضا املجا ٫اإلاهغفي  ،الظي ًخُلب
وظىص قغ٦ت مؿاَمت٦ ،ما ؤن خهغ مماعؾت اليكاٍ ٖلى قغ٧اث ألامىاًُٟ ،٫ض اؾدبٗاص وظىص قغ٧اث ألاشخام،
بضٖىي ؤجهم ال ًمل٩ىن مً ؤلام٩اهُاث اإلاالُت ما ٌؿاٖضَم ٖلى الُ٣ام باليكاٍ.
ب /ؿشك الاعخباسالصخص ي في ــت اإلاخعاكذ:

4

لم ً٨خٟي اإلاكغٕ ،في جدضًض نٟت اإلاخٗا٢ض بإن اقترٍ بٌٗ الجىاهب اإلاالُت ،التي حٗ٨ـ ٢ضعة اإلاخٗا٢ض ٖلى جىُٟظ
حٗهضاجه ،بل امخضث قغوَه بلى اقتراٍ بٌٗ الجىاهب ألازالُ٢ت التي ًجب ؤن ًخه ٠بها مؿحري قغ٦ت اإلااظغة٨ٞ ،ما
ظاء في اإلااصة  04مً الىٓام ع٢م  ( 06/96ال ًجب ؤن ً٩ىن اإلااؾؿحن و اإلاؿحرًً ؤو اإلامشلحن لكغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي
مدل مى٘ اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  125مً ٢اهىن  10/90و ٦ظلً ٪جب ؤن ًخمخٗىا بالكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في الخىُٓم
٦ )505/62ما جدض اإلااصة  06مً الىٓام هٟؿهٖ ،لى جدلي اإلاؿحر بكغوٍ الجزاَت و ألازالُ٢اث ،خا ٫حُِٗىه ؤو في
 1اإلااعر في  25ؤ٦خىبغ  ،1995ط.ع الٗضص .64
ً 2غي البٌٗ ؤن َىا ٥جىا ٌ٢في ُٞما ًسو حؿمُت الىؾُِٟٞ ،ي ال٣اهىن الخجاعي ٌؿخٗمل اإلاكغٕ ٖباعة " الكغ٦ت الىؾُِ" ؤما في
اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ِٞ 331/95ؿخٗمل ٖباعة" مدىلت ٞىاجحر" بالغٚم مً ؤن الكغ٦ت الىؾُِ ،لِؿذ مدىلت ٞىاجحر ،ل٩ىجها ال ج٣ىم
بخدىٍل الٟىاجحر بل هي مً جدى ٫الٟىاجحر بلحها ًٖ َغٍ٣ٖ ٤ض جدىٍل ٞاجىعةُٖ ،اصي ٞغٍضة ،الىٓام ال٣اهىوي لٗ٣ض جدىٍل ٞاجىعة في الدكغَ٘
الجؼاثغي ،املجلت الجؼاثغٍت للٗلىم ال٣اهىهُت و الا٢خهاصًت و الؿُاؾُت  ،الٗضص 2016/ 04م .451
 3قلٛىم عخُمت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .243
 4بن الاٖخباع الصخصخي َى محزة جخمحز بها ٖ٣ىص ألاٖما ،٫و هي جهضٖ ١لى ٦ال ؤَغا ٝالٗ٣ضٟٞ ،ي ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٞاالٖخباع
الصخصخي  ،و بن ٧ان ًجب في اإلااظغٞ ،اهه واظب في اإلاؿخإظغ بان ً٩ىن مً بحن اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن ،ؾىاء ٧اهىا ؤشخانا َبُُٗحن ؤو
مٗىىٍحن زايٗحن لل٣اهىن الٗام ؤو ال٣اهىن الخام  ،ؾىاء وَىُحن ؤم ؤظاهب،الخا٦ ٫ظل ٪باليؿبت لٗ٣ض جدىٍل ٞاجىعةٞ ،ان نٟت الىؾُِ
ال ٚغابت في اٖخباعٍ الصخصخيٞ ،ان اإلاىخمي ٦ظل ٪البض ؤن ً٩ىن مدل اٖخباع شخصخي ل٩ي ً٣بل الىؾُِ الخعجُل له بُ٣مت الٟىاجحر و جدمل
زُغ ٖضم الغظىٕٞ ،الىؾُِ ًخدغي ًٖ ٢ضعة اإلااؾؿت ،التي ً٣بل ص ٘ٞالٟىاجحر ٖجها ،و مضي مالءتها ،و ويُٗتها مً زال ٫الخدغي ًٖ
عؤؾمالها و ق٩لها ال٣اهىوي ،زانت بطا ٧اهذ قغ٦ت مؿاَمت ،و الخدغي ًٖ ع٢م ؤٖمالها ،و وؿبت ألاعباح املخ٣٣ت ،و ٢ابلُتها للخُىع ،عاظ٘
مدمىصي بكحر  ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤مً م  36بلى م  .39الخا٦ ٫ظلً ٪هضٖ ١لى ٖ٣ض الدؿُحر ٨ٞ ،ما ظاء حٗغٍٟه في ال٣اهىن ع٢م 01/89
اإلااعر في ُٟٞ 07غي  1989ط.ع الٗضص  ،06في اإلااصة ألاولى( ٖ٣ض الدؿُحر َى الٗ٣ض الظي ًلتزم بمىظبه مخعامل ًخمخع بؽهشة معترؾ بها،
ٌعمى معحرا ،بػاء ماؾؿت ٖمىمُت ا٢خهاصًت ؤو قغ٦ت مسخلُت الا٢خهاصٞ )...اإلاكغٕ ًدغم مً زال ٫حٗغٍٟه لهظا الٗ٣ض ،ؤن ً٩ىن اإلاؿحر
طو اٖخباع شخصخي ًخمخ٘ بماَالث و مهاعاث ٖالُت ،و ؤًًا بؿمٗت خؿىت ،مً اظل مىده الخ ٤في حؿُحر اإلااؾؿت الا٢خهاصًت الٗمىمُت ؤو
املخخلُت.
 5هٓام بى ٪الجؼاثغ ع٢م  05/90اإلااعر في  22ماعؽ 1992اإلاخٗل ٤بكغوٍ الىاظب جىاٞغَا في ماؾسخي البىى ٥و اإلااؾؿاث اإلاالُت و مؿحرحها
و ممشلحها ،ط.ع الٗضص.08
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مماعؾخه لىُْٟخه ،و ٖلى عئؾاء و ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة و اإلاضًغًٍ الٗامحن لهظٍ اإلااؾؿاث ؤن ًشبخا جىاٞغ َظٍ
1
الكغوٍ ب٩ل الُغ ١ال٣اهىهُت ،جدذ ع٢ابت اللجىت البىُ٨ت إلاضي اخترام َظٍ الكغوٍ .
لٗل َظٍ الكغوٍ حٗ٨ـ خغم اإلاكغٕٖ ،لى مداعبت اإلآاَغ الٛحر ؤزالُ٢ت في مجا ٫ألاٖما ،٫الن طلً ٪ىٗ٨ـ ؾلبا
ؤو بًجابا ٖلى هجاح مىار ألاٖماٞ ،٫خٟصخي مٓاَغ ٖضم الجزاَت في وؾِ اإلاؿحرًًً ،ىٗ٨ـ ٖلى اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن،
الظًً ؾُذجمىن ًٖ الخٗا٢ض ،و بالخالي حُُٗل عجلت الخىمُت ،و ؤما وظىص الجزاَت و ألازال ١في وؾِ اإلاؿحرًً ،ؾُ٩ىن
له صا ٘ٞمهم في وؾِ اإلاخٗاملحن ،مً زال٦ ٫ؿب الش٣ت و الاثخمان في اإلاخٗا٢ض ألازغ ،و َى ما ًؼٍض مً ٞغم الخمىٍل
للماؾؿاث.
٦ما ؤيا ٝاإلاكغٕ بٌٗ الًىابِ التي ًجب ؤن جخدلى بها الكغ٦ت املخىلت لٟىاجحر لضي مباقغة وكاَها ،و َظا ما
خضصجه اإلااصة  6مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،331/95التي مً بُجها ج٣ضًم البُاهاث الخٟهُلُت ًٖ الىيُٗت اإلاالُت مغة في
٧ل ؾىت ،التي حؿمذ مً الخإ٦ض مً ؤن الكغ٦ت جمل ٪الخض ألاصوى مً ألانى ٫الهاُٞت الٟٗلُت اإلاُلىبت ،و املخآٞت
صاثما ٖلى الخض ألاصوى مً ألانى ٫الهاُٞت الٟٗلُت٦ ،ما جلؼم الكغ٦ت بخم٨حن ألاٖىان الظًً ٌُٗجهم الىػٍغ اإلا٩ل٠
2
باإلاالُت مً ؤلاَالٕ ٖلى الٗ٣ىص اإلابرمت مً الٗمالء.
ج /ؿشك الاعخماد ؤلاداسي إلاىذ ــت اإلاخعاكذ:
بن خغم اإلاكغٕ و بجاهبه الضولتٖ ،لى الازخُاع ألاخؿً لهٟت اإلاخٗا٢ض اإلاىاؾبت ل٩ي ًم ً٨ؤن جهبٖ ٜلحها نٟت
اإلاخٗا٢ض في ٖ٣ىص ألاٖما ،٫اصزل مٗه ألاؾلىب ؤلاصاعي في ج٩ىًٍ و جدضًض نٟت اإلاخٗا٢ض اإلاغزو له إلاباقغة ٖ٣ىص
ألاٖما ،٫و التي جخمشل في هٓام الغزو و الاٖخماص.
ل٣ض ازً٘ اإلاكغٕ مماعؾت نٟت اإلااظغ في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،بلى ؤؾلىب الاٖخماص ؤلاصاعي ،و َظا الاٖخماص َى
ق٩ل زام ل٩ل مً ًغٍض مماعؾت ألاٖما ٫اإلاهغُٞت ،و بن ٧ان ألامغ واضر باليؿبت للبىى ٥و اإلااؾؿاث اإلاالُت ٦ ،ما ظاء
في اإلااصة 92مً ٢اهىن الى٣ض و ال٣غى ،ؤلخ ٤اإلاكغٕ قغ٦ت الخإظحر بىظىب الخهىٖ ٫لى الاٖخماص ،و ال ًم ً٨لها مباقغة
وكاَها بال بٗض الخهىٖ ٫لى الاٖخماص مً ظاهب مجلـ الى٣ض و ال٣غى ،و لٗل مغص اقتراٍ َظا الاٖخماصَ ،ى مً اظل
جم ً٨املجلـ مً ؤلاَالٕ ٖلى ال٣ضعة اإلاالُت ال٩اُٞت و ٧اٞت الكغوٍ ال٣اهىهُت ألازغي ،مً جىاٞغ الك٩ل ال٣اهىوي
اإلاىاؾب لكغ٦ت اإلاؿاَمت ،و ؤًًا جىاٞغ الغؤؾما ٫الخض ألاصوى ،و بالخالي مٗغٞت بم٩اهُت مماعؾت َظٍ الكغ٦ت اليكاٍ
3
مً ٖضمه ،و َظا ما ٌؿمى بالغ٢ابت ال٣بلُت الؿاب٣ت.
ألظل الخهىٖ ٫لى الاٖخماص اإلاُلىبً ،يبػي ٖلى اإلاٗجي باألمغ ،بن ًغؾل اإلالٟاث اإلاخٗل٣ت بُلب الاٖخماص بلى مجلـ
الى٣ض و ال٣غى ،و ؤًًا ج٣ضًم ملً ٠دخىي ٖلى ؤظىبت ملجمىٖت مً ألاؾئلت اإلاىهىم ٖلحها في اإلالخ ٤ع٢م ( )1و (٦ )2ما
ظاء في الخٗلُمت ع٢م ٦ ،4 96/97ما ًجب ؤن ًخًمً اإلال ٠عؾالت مىظهت بلى مدا ٔٞبى ٪الجؼاثغ ،جا٦ض صخت اإلاٗلىماث
اإلا٣ضمت ،م٘ الخٗهض بةقٗاع املجلـ ب٩ل حُٛحر الخ ٤في اإلاٗلىماث٦ ،ما ًجب ج٣ضًم اإلال ٠بلى الجهت املخخهت ٖلى مؿخىي
بى ٪الجؼاثغ ،و مىده مضة قهغٍحن جدؿب مً ًىم اؾخالم اإلال ٠و الُلب اإلاخٗل ٤باالٖخماص٦ ،ما ظاء في اإلااصة  9/2مً
 1هىا٢ ٫دمىؽ ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .134
ُٖ 2اصي ٞغٍضة ،اإلاغظ٘ الؿاب،،٤م .452
 3خضاصي عٍم قهاب ،الىؾاثل ال٣اهىهُت الجضًضة لخمىٍل اإلااؾؿاث في ال٣اهىن الجؼاثغي ،مظ٦غة ماظؿخحر ،ظامٗت الجؼاثغ ٧ -1-لُت
الخ٣ى ،2011/2010 ،١م.22
 4اإلاخٗل٣ت بُغ ١او ُُٟ٦اث اوكاء قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي و قغوٍ الخهىٖ ٫لى الاٖخماص ،اإلااعر في.1996/11/22
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هٓام ع٢م  ،06/96بٗض َظا ًم ً٨مباقغة وكاٍ جإظحر ،بٗض الخهىٖ ٫لى اإلاىا٣ٞت ،1بمىظب م٣غع مً ظاهب مدأٞ
بى ٪الجؼاثغ ،2و وكغ ال٣غاع في الجغٍضة الغؾمُت ،م٘ بم٩اهُت الًُٗ ؤمام الجهاث ؤلاصاعٍت في خالت ع ٌٞمىذ الاٖخماص،
3
ؤو خالت ع ٌٞمىذ الاٖخماص للبىى ٥و اإلااؾؿاث اإلاالُت.
اقترٍ اإلاكغٕ ال٦دؿاب نٟت الىؾُِ ،و باألزو قغ٦ت مدىلت الٟىاجحر الخهىٖ ٫لى الاٖخماص ٢بل مباقغة وكاَها
 ،و َظا ٦ما ههذ ٖلُه اإلااصة  3مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  331/95الؿال ٠الظ٦غ ،اهه ًجب لخإَُل قغ٦ت مدىلت
الٟىاجحر الخهىٖ ٫لى الاٖخماص إلاباقغة اليكاٍ ،و ؤما الجهت اإلااهدت لالٖخماص ٞهي جخمشل في الىػٍغ اإلا٩ل ٠باإلاالُت ،و َظا
بٗض ج٣ضًم َلب ٦خابي ًغ ٤ٞببٌٗ اإلاؿدىضاث ٦ما ههذ ٖلُه اإلااصة  ،02جخمشل في ال٣اهىن ألاؾاسخي للكغ٦ت ،مً اظل
الخد ٤٣مً نٟت اإلاؿحرًً ،و مضي ٟ٦اءتهم ،و ٢ضعة اإلااؾؿت للُ٣ام بىْاثٟها،و ٦ظل ٪خهُلت الاٞخخاح ،و ؤًًا ونل
الدسجُل في السجل الخجاعي،4و َب٣ا ل٣اٖضة جىاػي ألاق٩اٞ ،٫ان الؿلُت اإلااهدت لالٖخماص هي الؿلُت التي جماعؽ
الغ٢ابت ٖلى قغ٦ت مدىلت الٟىاجحر ،التي جسً٘ بلى ع٢ابت الىػٍغ اإلا٩ل ٠باإلاالُت ،الظي له الهالخُت في مىذ و سخب
الاٖخماص و ٢غاع الخإَُل ،بطا ظاهبذ الكغ٦ت الىهىم ال٣اهىهُت اإلاٗمى ٫بها٦ ،ما ظاء في اإلااصة  09مً اإلاغؾىم الخىُٟظي.
ل٣ض ؤٖاب البٌٖٗ ،لى الجهت املخخهت بمىذ ٢غاع الاٖخماص و الخإَُل باليؿبت لكغ٦ت مدىلت الٟىاجحر ،و خهغ
الهالخُت في الىػٍغ اإلا٩ل ٠باإلاالُت ،ل٩ىهه ججاوػ إلاهام مجلـ الى٣ض و ال٣غى ،الظي ٌٗض اإلااَل الىخُض باجساط ال٣غاعاث
 ،التي جخٗل ٤بمىذ الترازُو بٟخذ البىى ٥و اإلااؾؿاث اإلاالُت ،و ؤًًا سخب اٖخماصَا ،ل٩ىن قغ٦ت مدىلت الٟىاجحر
ج٣ىم بإٖما ٫مهغُٞت٧ ،ان ًخٗحن بزًإ ؾلُت مىذ الاٖخماص بلى مجلـ الى٣ض و ال٣غى٦ ،5ما ٞؿغ البٌٗ ألازغ، 6
ؤن قغ٦ت جدىٍل الٟىاجحر هي قغ٦ت ججاعٍت ،و م٘ طلٞ ٪هي جسً٘ بلى وناًت و ع٢ابت وػاعة اإلاالُت ،ؤي خهغ الهالخُت في
الجهاػ و الؿلُت الخىُٟظًت اإلاغ٦ؼٍت ،و َظا ما ًسال ٠جإؾِـ البىى ٥و اإلااؾؿاث اإلاالُت التي جسً٘ بلى ٢اهىن الى٣ض و
ال٣غى.
 /2جلُُذ خشٍت اإلاخعاكذ في اخخُاساإلاخعاكذ معه :جىحُه اإلاخعاكذ بلى الفـت املخذدة:
بن اقتراٍ اإلاكغٕ نٟاث و قغوٍ مُٗىت في نٟت اإلاخٗا٢ض ً ،ترجب ٖىه هدُجت مٟاصَا ،ؤن اإلاكغٕ ًغٍض جىظُه اإلاخٗا٢ض
بلى نٟت مُٗىت للخٗا٢ض مٗها ،و مٗجى طل ٪ؤن اإلاخٗا٢ض لِؿذ له الخغٍت في ازخُاع اإلاخٗا٢ض مٗه ،و ًهض ١الخاٖ ٫لى
اإلاؿخإظغ في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،و ٦ظل ٪ألامغ باليؿبت للمىخمي في ٖ٣ض جدىٍل ٞاجىعةٞ ،دغٍت ازخُاع اإلاخٗا٢ض مُ٣ضة
و مىظهت مً ظاهب اإلاكغٕ.

ً 1خًمً م٣غع الاٖخماص ،بٌٗ اإلاٗلىماث٧ ،الٗىىان الخجاعي لكغ٦ت الاٖخماص الاًجاعيٖ ،ىىاجها ،ؤل٣اب و ؤؾماء ؤَم مؿحرحها ،مبل ٜعؤؾما٫
و جىػَٗه بحن اإلاؿاَمحن٦ ،ما ظاء في اإلااصة  10مً الىٓام ع٢م .06/96
 2اإلااصة  09مً الىٓام ع٢م .06/96
 3اإلااصة  11مً هٓام ع٢م .06/96
 4مُالٍ ٖبض الخ ،ُٟٔالىٓام ال٣اهىوي لخدىٍل الٟاجىعة ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ،ظامٗت ابىب٨غ بل٣اًض ،جلمؿان٧ ،لُت الخ٣ى ١و الٗلىم
الؿُاؾُت ،.2012/2011 ،م  ،178و ُٖاصي ٞغٍضة ،اإلا٣ا ٫الؿاب ،٤م .452
 5مُالٍ ٖبض الخ،ُٟٔاإلاغظ٘ هٟؿه،م .179
ُٖ 6اصي ٞغٍضة ،اإلا٣ا ٫الؿاب ، ٤م .453
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ؤ /بعماٌ مبذؤ اخخياســت اإلاخعاكذ:
بن جدضًض اإلاكغٕ لهٟت اإلاخٗا٢ض الظي ًجب الخٗا٢ض مٗها يمً ٖ٣ىص ألاٖما ، ٫مٗىاٍ جىظُه اإلاخٗا٢ض للخٗا٢ض م٘
اإلااظغ ،ؤو الخٗا٢ض م٘ الىؾُِ ،و٢ض مىذ اإلاكغٕ الاخخ٩اع إلاماعؾت ٖملُاث الاٖخماص الاًجاعي لشالر ؤشخام٦ ،1ما ظاء
في اإلااصة 2/1مً ألامغ ع٢م ٌٗ(09/96خبر الاٖخماص الاًجاعي مىيىٕ َظا ألامغ ٖملُت ججاعٍت و مالُتً :خم جد٣ُ٣ه مً ٢بل
البىىن و اإلااظعاث اإلاالُت ؤو ؼشهت جإححر ماهلت كاهىها و معخمذة ـشاخت بهزه الفـت) ًٓهغ ؤن اإلاكغٕ ُ٢ض خغٍت
اإلاؿخإظغ في ازخُاع اإلاخٗا٢ض مٗه مً اإلااظغ ،ل٩ىن اإلااظغ َى مدضص مً ظاهب اإلاكغٕ في بخضي اإلاخٗا٢ضًً الشالر
اإلاظ٧ىعًٍ في اإلااصة ،و بظل ٪جىٗضم خغٍت ازخاع اإلاخٗا٢ض ،زالٞا للخغٍت الخٗا٢ضًت التي جمىذ للمخٗا٢ض في ازخُاع اإلاخٗا٢ض
مٗه ،و ل ً٨زهىنُت ٖ٣ىص ألاٖما ،٫و مً طل٣ٖ ٪ض الاٖخماص الاًجاعي ،ال ًم ً٨ألي مخٗا٢ض مباقغة َظٍ الٗ٣ىص بال
ماؾؿاث مالُت ضخمت ،جمل ٪مً اإلاالءة اإلاالُت ما ًٟ٨حها مً حُُٛت ٧ل الُلباث ،ؤي ؤن َظا الصخو ال بض ؤن جىاٞغ
ُٞه ٢ضعاث مالُت مٗخبرة و ضخمت ،ل٩ي ًم٨ىه مؼاولت اليكاٍ ،ألهه مُالب با٢خىاء ججهحزاث و مٗضاث و آالث طاث ُ٢مت
2
مالُت ٦بحرةًٞ ،ال ًٖ ا٢خىاء الٗ٣اعاث.
بن ا٢خهاع ألامغ ٖلى الهٟاث التي خضصَا اإلاكغًٕ ،ظ٦غها باإلابضؤ اإلاٗغو ٝفي مماعؾت اليكاٍ اإلاهغفي ،بمبضؤ اخخ٩اع
الهٟت ،و ا٢خهاع الهٟت ٖلى البىى ٥و اإلااؾؿاث اإلاالُت خؿب الٗلمُاث٨ٞ ،3ما ظاء في اإلااصة 70مً ٢اهىن الى٣ض و
ال٣غى (،البىى ٥مسىلت صون ؾىاَا بالُ٣ام بجمُ٘ الٗملُاث اإلابِىت في اإلاىاص  66بلى  68ؤٖالٍ ،بهٟت مهىتها الٗاصًت)
ؤُٖى اإلاكغٕ للبىى ٥صون ؾىاَا الخ ٤في الُ٣ام بجمُ٘ الٗلُاث اإلاهغُٞت ،و ٢ض هو اإلاكغٕ ٖلى الخٓغ مً ٚحر جل٪
الهٟاث إلاؼاولت اليكاٍ٦ ،ما ظاء في اإلااصة ً ( 76مى٘ ٖلى ٧ل شخو َبُعي ؤو مٗىىي ،مً ٚحر البىى ٥ؤو اإلااؾؿاث
اإلاالُت  ،خؿب الخالت  ،الُ٣ام بالٗملُاث التي ججغحها جل ٪البىى ٥و اإلااؾؿاث بك٩ل اٖخُاصي )...بن َظا الىو ًا٦ض ُٞه
اإلاكغٕ ٖلى اخخ٩اع مجا ٫مؼاولت اليكاٍ اإلاهغفي  ،و بالخالي ًىٞغ خماًت للبى ٪و اإلااؾؿت اإلاالُت  ،مً ألاشخام
آلازغًٍ ؾىاء َبُُٗىن ؤو مٗىىٍىن ،ما لم جخىاٞغ ُٞه قغوٍ مباقغة اليكاٍ ،و ؤًًا ما لم ًدهلىا ٖلى الاٖخماص
الىاظب مً ظاهب مجلـ الى٣ض و ال٣غى ،4و َظا ما ًهضٖ ١لى ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي٦ ،ما ههذ اإلااصة  2مً ألامغ
 (09/96حٗخبر ٖملُاث الاٖخماص الاًجاعي ٖملُاث ٢غى ل٩ىجها حك٩ل َغٍ٣ت جمىٍل ا٢خىاء ألانى ٫اإلاىهىم ٖلحها في
اإلااصة ألاولى ؤٖالٍ ،ؤو اؾخٗمالها )...و ٦برَان ٖلى طل ٪ههذ اإلااصة  68مً ٢اهىن ع٢م  (11/03حٗخبر ٖملُاث ٢غى،
ٖملُاث ؤلاًجاع اإلا٣غوهت بد ٤الكغاء ال ؾُما ال٣غى الاًجاعي)
بن الىدُجت اإلاترجبت ٖلى ٖملُت جدضًض نٟت اإلاخٗا٢ض الظي ًجب الخٗا٢ض مٗها ،جخمشل في ٖملُت ؤلا٢هاء ل٩ل شخو
لِـ لضًه الهٟت املخضصة للخٗا٢ض٦ ،ما ًٓهغ ؤن اإلاكغٕ ٢ض اؾدبٗض ألاشخام الُبُُٗت مً َاثٟت اإلااظغًٍ ،الن
5
مؼاولت وكاٍ البىى٢ ٥انغ ٖلى ألاشخام الاٖخباعٍت صون ألاشخام الُبُُٗت.
٦ما ٢ض خضص و خهغ اإلاكغٕ نٟت اإلاخٗا٢ض في ٖ٣ض جدىٍل ٞاجىعة ،الظي ًلجا بلُه اإلاىخمي،اإلاخمشل في قغ٦ت مدىلت
الٟىاجحر اإلاٗخمضة و اإلااَلت بمؼاولت اليكاٍ ،التي ًهبٖ ٜلحها اإلاكغٕ نٟت الىؾُِ ،و ؤًًا الخانُت ألاؾاؾُت في نٟت
 1قامبي لُىضة ،الاٖخماص الاًجاعي ،مضازلت يمً اإلالخ٣ى الىَجي خى٣ٖ ٫ىص ألاٖما ٫و صوعَا في جُىٍغ الا٢خهاص الجؼاثغي ًىمي  16و 17
ماي  ،2012ظامٗت ٖبض الغخمان محرة ،بجاًت ،م .173
 2مدمىصي بكحر ،الىٓام ال٣اهىوي للىؾاثل الخضًشت لخمىٍل اإلااؾؿت الا٢خهاصًت ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ،ظامٗت الجؼاثغ ٧ -1-لُت الخ٣ى،١
.2014/2013م  ،132خضاصي عٍم قهاب ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .20
١
 3قامبي لُىضة ،الاثخمان اإلاهغفي ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ،ظامٗت الجؼاثغ٧ ،-1-لُت الخ٣ى  ،2011/2010 ،م .31
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الىؾُِ ،اهه َى اإلاخٗا٢ض الظي خضصٍ اإلاكغٕ ل٩ي ًخم الخٗا٢ض مٗه في ٖ٣ض جدىٍل ٞاجىعة ،إلاا لهظٍ الهٟت مً ؤَمُت،و ال
1
ًم ً٨للمىخمي اللجىء بلى مخٗا٢ض ؤزغ ٚحر اإلاخٗا٢ض الظي ًدمل نٟت الىؾُِ.
ب-حضاء مخالـت مبذؤ اخخياســت اإلاخعاكذ:
لم ًىو اإلاكغٕ ٖلى ظؼاء مسالٟت خًغ اخخ٩اع نٟت الىؾُِ ،ؤي قغ٦ت مدىلت الٟىاجحرٖ،لى زال ٝطل ٪هو اإلاكغٕ
ٖلى الجؼاء اإلاخٗل ٤بدًغ نٟت البى ٪و اإلااؾؿاث اإلاالُت صون قغ٦ت الخإظحرٞ ،خىو اإلااصة ٢ 134اهىن الى٣ض و
ال٣غى( جُب ٤الٗ٣ىباث الؿاعٍت ٖلى الىهبٖ ،لى ٧ل شخو زال ٠في جهغٞه ،ؾىاء لخؿابه ؤو لخؿاب شخو
مٗىىي ،اخض بخ٩ام اإلاىاص  81 ،80 ،76مً َظا ألامغ ،و ًم ً٨للمد٨مت ،ػٍاصة ٖلى طل ٪ؤن جإمغ بٛل ٤اإلااؾؿت التي
اعج٨بذ ٞحها مساٞت اإلااصة  76ؤو اإلااصة  81مً َظا ألامغ) ٌكمل َظا الجؼاء لخُبُ ٤للىو اإلاظ٧ىع:
٢ض ً٩ىن الجؼاء ظىاجي ،الظي ًخمشل في ظىدت الىهب و الاخخُا ٫اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  372مً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،و
ؤما ًٖ ؤع٧ان الجغٍمت ٞان ال٣اهىن ه٣ض و ال٣غى لم ًدضص ألاع٧ان مما ًخٗحن الغظىٕ بلى ال٣ىاٖض الٗامت في ٢اهىن
الٗ٣ىباث٦ ،ما ًم ً٨للمد٨مت اللجىء بلى ؤلاظغاءاث الخإصًبُت ،و طل ٪باألمغ بةٚال ١اإلااؾؿت ،و ًم٨جها ٦ظل ٪وكغ
2
الخ٨م ٧لُا ؤو ظؼثُا في الصخ ،٠و َظا ٖلى خؿاب املخ٩ىم ٖلُه.
زاهُا /جدذًذ ــت اإلاخعاكذ في علىد ألاعماٌ :لشوسة لممان الـعالُت الاكخفادًت:
ال ًم ً٨الخضًض ًٖ املجا ٫الا٢خهاصي صون الخضًض ًٖ وا ٘٢الضولت اإلاٗانغ ،و ما ونلذ بلُه مً جُىع ،في وْاثٟها
و آلُاتها ،التي جىٗ٨ـ ٖلى الخىمُت الا٢خهاصًت ،و مً ظهت ؤزغي جإزحر َظا الخُىع في وُْٟت الضولت ٖلى ٖ٣ىص ؤلاٖما ،٫و
باألزو خى ٫يغوعة جدضًض نٟت اإلاخٗا٢ض في ٖ٣ىص ألاٖما )1(٫التي جىٗ٨ـ بًجابا ٖلى ٗٞالُت و جُىع اإلااؾؿاث
الا٢خهاصًت اإلاخىؾُت و الهٛحرة.)2( 3
 /1جإزحرجىىس وٌُـت الذولت على علىد ألاعماٌ:
بن اَخمام اإلاكغٕ بخدضًض نٟت اإلاخٗا٢ض في ٖ٣ىص ألاٖما ،٫بهما ٌٗىص بلى اَخمام و خغم الضولت ٖلى املجا٫
الا٢خهاصي،و َى ما ٌؿمى بالىٓام الٗام الا٢خهاصي الخىظُهي،4الظي بغػ بٗض اَخمام الضولت باإلاُضان الا٢خهاصي ،و َى
ما ازغ ٖلى ٢اهىن الٗ٣ىص بهٟت ٖامت ،و بهٟت زانت ٖلى ٖ٣ىص ؤلاٖما ،٫بما ؤن الضولت جدغم مً زال ٫ؤؾالُبها
ؤلاصاعٍت ٖلى جدضًض و اإلاؿاَمت في ج٩ىًٍ نٟت اإلاخٗا٢ض في ٖ٣ىص ألاٖما٦ ،٫ما ججلى لىا طل ٪بكان مىذ الاٖخماص إلاؼاولت
ألاوكُت باليؿبت للماظغ في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،و باليؿبت للىؾُِ في ٖ٣ض جدىٍل ٞاجىعة.
ججلى طل ٪مً زال ٫اللجىء بلى آلُاث الًبِ الا٢خهاصي ،الظي ْهغ بٗض اوسخاب الضولت مً بصاعة و جىظُه اإلاُضان
الا٢خهاصي بك٩ل مباقغ ،و جسىٍل مهمت بصاعة ويبِ الا٢خهاص بلى َُئاث بصاعٍت مؿخ٣لت ،مً زال ٫هٓام الغزهت و
الاٖخماص ؤلاصاعي ،التي جب٣ى بُٗضة وؿبُا ًٖ الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت.
 1مدمىصي بكحر ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.34
 2قامبي لُىضة ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م  44و.45
 3جىو اإلااصة  04مً ٢اهىن ع٢م ٖ 01/89لى ؤن ( ًلتزم اإلاؿحر بخدؿحن اإلاغصوصًت الا٢خهاصًت و اإلاالُت للمل ٪و ا٢خدام ألاؾىا ١الخاعظُت ال
ؾُما ًٖ َغٍ ٤ع ٘ٞقان اإلاىخىظاث و الخضماث اإلا٣ضمت) ًٓهغ ؤن اإلاكغٕ ًىلي اَخمام واؾ٘ للُغ ٝاإلاؿحر  ،مً اظل مؿاَمخه في جُىٍغ
اإلااؾؿت الا٢خهاصًت.
ٌٗ 4غٞه بٌٗ بإهه " ٧ل ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت التي جىٓم و جضًغ الا٢خهاص الىَجيٞ ،هي ال٣ىاٖض التي جدمي اإلاباصت ألاؾاؾُت و اإلاهالر الٗلُا
للبالص في اإلاُضان الا٢خهاصي و الاظخماعي" ٖلي ُٞاللي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .292
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لٗل مً بحن ؤَم َُئاث الًبِ الا٢خهاصي في املجا ٫اإلاهغفي هجض ،مجلـ الى٣ض و ال٣غى  ،و اللجىت اإلاهغُٞت،1
٨ٞما عؤًىا ؾاب٣اٞ ،ان مماعؾت و مباقغة وكاٍ الاٖخماص الاًجاعي مً ظاهب اإلااظغٌ ،ؿخلؼم الخهىٖ ٫لى الاٖخماص مً
ظاهب مجلـ الى٣ض و ال٣غى ،باليؿبت للبىى ٥و اإلااؾؿاث اإلاالُت ،و بالخالي ٞاإلاغوع يغوعي ٖلى ؾلُاث الًبِ ،
إلظغاء الغ٢ابت ال٣بلُت و الؿاب٣ت ،اإلاخمشلت في الخد ٤٣مً ٢ضعة اإلاخٗا٢ض ٖلى مباقغة وكاَه ،و َظا ما ًهبٖ ٜلى ٖلُه
نٟت اإلااظغ في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي.
ؤما بكان قغ٦ت مدىلت الٟىاجحرٞ ،ان مهمت مىذ الاٖخماص ٦ما عؤًىا ج٩ىن في ًض الىػٍغ اإلا٩ل ٠باإلاالُت ،و َى ما ال ٌٗؼػ
اؾخ٣اللُت وْاث ٠الًبِ الا٢خهاصي ،التي جخمشل ؤؾاؽ في الهُئاث ؤلاصاعٍت اإلاؿخ٣لت ،لظل٧ ٪ان ٖلى اإلاكغٕ بزًإ
ؾلُت مىذ الاٖخماص بلى َُئت الًبِ اإلاخمشلت في مجلـ الى٣ض و ال٣غىٖ ،ىى الىػٍغ اإلا٩ل ٠باإلاالُت مً اظل حٗؼٍؼ
2
الاؾخ٣اللُت إلااؾؿاث الًبِ ،و بيٟاء الكٟاُٞت ٖلى ال٣غاع ؤلاصاعي بُٗضا ًٖ الهُئاث اإلاغ٦ؼٍت.
 /2معاهمت ــت اإلاخعاكذ في جدلُم الـعالُت الاكخفادًت:
بن جدُض نٟت اإلاخٗا٢ض جدٚ ٤٣اًت مؼصوظت للماؾؿت الا٢خهاصًتٞ ،هي مً ظهت حٗض ٦مهضع جمىٍل (ؤ) و مً ظهت
ؤزغي حٗض ٧ىؾُلت للخٟاّ ٖلى ب٣اء اإلااؾؿت(ب).
ا /ــت اإلاخعاكذ مفذسلخمىٍل اإلااظعاث الاكخفادًت:
بن لجىء اإلاكغٕ بلى جدضًض نٟت اإلاخٗا٢ض ل٩ل مً ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي و ٖ٣ض جدىٍل ٞاجىعة لم ًٖ ً٨بشا ،ل٩ىهه
ًغ٦ؼ ٖلى َظٍ الهٟت في اإلاخٗا٢ض ،و ٌٗىٖ ٫لحها في الُ٣ام بٗضة مهام طاث َاب٘ ا٢خهاصيٞ ،ةطا جٟدهىا ٖ٣ض الاٖخماص
الاًجاعي ،لىظضها اهه مً بحن الخهاثو ألاؾاؾُت لهظا الٗ٣ض اهه طو وُْٟت مالُت ،و َظا َب٣ا للماصة  1مً ألامغ ع٢م
 ،09/96التي حٗبر ًٖ ٖملُاث ال٣غى و الاٖخماص باٖخباعَما ٖملُاث مالُت ،جضزل يمً ازخهام البىى ٥و اإلااؾؿاث
اإلاالُت ٦ما عؤًىا ،و صوعَما في جمىٍل اإلاكاعَ٘،و ا٢خىاء ألامىا ٫اإلاى٣ىلت و الٗ٣اعٍت ٖلى خض ؾىاء٦ ،ما جخمشل الخانُت
الشاهُت لهظا الٗ٣ض في الىُْٟت الخمىٍلُت٦ ،3ما ظاء في اإلااصة  2مً ألامغ ع٢م  (09/96حٗخبر ٖملُاث الاٖخماص الاًجاعي
ٖملُاث ٢غى ل٩ىجها حك٩ل َغٍ٣ت جمىٍل ألانى ٫و اؾخٗمالهآً )...هغ مً َظٍ الىهىم ؤن الاٖخماص الاًجاعي ٌٗض
بد ٤ؤصاة لخمىٍل اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت  ،ؾىاء ٧اهذ نٛحرة ؤو مخىؾُت ،ل٩ىهه ٌؿاَم في ص ٘ٞالخىمُت الا٢خهاصًت و
الاظخماُٖت ،لهظٍ اإلااؾؿاث  ،مً زال ٫مضَا بالخمىٍل الًغوعي ،ال٢خىاء ججهحزاث و آالث خضًشت حؿاٖض اإلااؾؿت ٖلى
4
جُحر بهخاظها و َا٢اتها.
لهظا ٌٗض الاٖخماص الاًجاعي  ،مً ؤهج٘ الىؾاثل الا٢خهاصًت و الخمىٍلُت طاث الهبٛت الخٗا٢ضًت ،التي حؿاٖض اإلااؾؿت
الا٢خهاصًت في الخهىٖ ٫لى ما ًلبي اخخُاظاتها مً ؤنى،٫ال حؿخُُ٘ الخهىٖ ٫لحها بما لًٗ ٠مىاعصَا اإلاالُت  ،و بما
لٗضم ٢ضعتها ٖلى الا٢تراى ،لٗضم اؾخجابتها لكغوٍ البى ٪ؤو اإلااؾؿت اإلاالُت ،5و َظا ال ًخإحى بال بطا جم جدضًض نٟت
 1اإلايكاة بمىظب ال٣اهىن  10/90اإلااعر في  14اٞغٍل ،اإلاخٗل ٤بالى٣ض و ال٣غى ،ط.ع الٗضص  ،16اإلالػى بمىظب ألامغ ع٢م  11/03اإلااعر في 20
ؤوث  ،2003ط.ع الٗضص  ،52اإلاٗض ٫و اإلاخمم بمىظب ألامغ  04-10اإلااعر في  26ؤوث  ،2010ط.ع الٗضص .50
 2بن مهُلر ؾلُاث الًبًِ ،ضٖ ٫لى الؿلُاث ؤلاصاعٍت اإلاؿخ٣لتٚ ،حر ؤن نالخُاث اإلاى٧لت للًبِ ما جؼا ٫جخ٣اؾمها م٘ َُئاث مغ٦ؼٍت
و ؤَمها وػٍغ اإلاالُت٦ ،ما َى الخا ٫باليؿبت إلاىذ الاٖخماص لكغ٦ت مدىلت الٟىاجحر ،بىظملحن ولُض ،ؾلُاث الًبِ الا٢خهاصي في ال٣اهىن
الجؼاثغي ،مظ٦غة ماظؿخحر ،ظامٗت الجؼاثغ٧ ،-1-لُت الخ٣ى .2007/2006،١م .21
 3قلٛىم عخُمت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .79
 4قلٛىم عخُمت ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .84
 5مدمىصي بكحر ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .107
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اإلاخٗا٢ض اإلااظغ ،الظي ًلٗب الضوع ألاؾاسخي في ٖملُت الخمىٍلٞ ،لِـ ٧ل مخٗا٢ض ًم٨ىه جدَ ٤ُ٣ظٍ الٛاًت ،و َظا اإلابرع
مً جُُ٣ض خغٍت اإلاخٗا٢ض في الخٗا٢ض و ازخُاع اإلاخٗا٢ض مٗه.
٦ما الٖخماص الاًجاعي محزة ظض مهمت ،باليؿبت للمؿخإظغ ،خحن ًمىده الخُاع لضي اهً٣اء مضة ؤلاًجاع ،و ًسحرٍ بحن
زالزت زُاعاثٞ ،ةما ؤن ٌكتري ألانل اإلااظغ م٘ ص ٘ٞالُ٣مت اإلاخبُ٣ت بٗض اخدؿاب ُ٢مت ألاظغة اإلاضٞىٖت ،و بما ٌُٗض ببغام
بًجاع بخدضًض اإلاضة مً ظضًض ،و ؤما الخُاع ألازحر ٞله ؤن ًغص ألانل للماظغ لضي اهتهاء اإلاضة اإلاخٖ ٤ٟلحها ،و َظا ما ظاء
في اإلااصة  16مً ألامغ ع٢م  ،09/96و ًٓهغ ؤن َظٍ الخُاعاث زانت الخُاع ألاو ٫و الشاوي ،اهه وؾُلت ظض ٗٞالت لخمىٍل
اؾدشماعاث اإلاؿخإظغ ٖ ،ىى لجىثه بلى ال٣غى ،الن اإلااظغ ًًمً له بما قغاء ألانل اإلااظغ ؤو بٖاصة ججضًض ؤلاًجاع ،و
بالخالي حؿخمغ خُاة اإلااؾؿت الا٢خهاصًت٦ ،ما ًمىذ الٗ٣ض للمؿخإظغ ٞغنت لخمىٍل الاؾدشماع بُ٣مخه ؤلاظمالُت ،صون
1
لجىء اإلاؿخإظغ بلى ص ٘ٞحؿبُ٣اث شخهُت٨ٖ ،ـ ال٣غوى البىُ٨ت.
ب /ــت اإلاخعاكذ وظُلت للخـاً على بلاء اإلااظعت الاكخفادًت:
بن الهٟت الخمىٍلُت للماظغ في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي٣ً ،ابلها نٟت الىؾُِ ،في ٖ٣ض جدىٍل ٞاجىعة ،مً زال ٫جدمل
مساَغ ٖضم الض ٘ٞباليؿبت للماؾؿاث الا٢خهاصًت اججاٍ اإلاىخميٞ ،باٖخباع الىؾُِ قغ٦ت ججاعٍت مٗخمضة مً ظاهب
وػاعة اإلاالُتٞ ،ان َظا ألامغ ًمىذ الاعجُاح للمىخمي ٖلى ٢ضعة الىؾُِ في جدمل ُ٢مت الٟىاجحر ،الن َظا الٗ٣ض ّ
ًبؿِ
ٖملُت ٖضم الض ،2٘ٞو َى بمشابت ٖ٣ض ٢غى و يمان،ؤو ٦ما ًٓهغ مً زهاثهه اهه ٖ٣ض اثخماوي ،3الن ٖملُت جدىٍل
الٟىاجحر ،له صوع مخٗضص و مخىىٕ ،بدُض جاصي بلى الخمىٍل اإلاؿب ٤للخ٣ى ١املخىلت ،و مً ظهت ؤزغي جاصي بلى يمان
4
جدمل جبٗت ٖضم حؿضًض مهما ٧ان ؾببه ،ؾىاء عظ٘ طل ٪بلى بٖؿاع ،ؤو مجغص ٖضم الىٞاء في جاعٍش الاؾخد٣ا.١
لٗل مً بحن ألامىع التي جضٖ ٫لى الخانُت الخمىٍلُت و الًامىت لٗ٣ض جدىٍل ٞاجىعة ،هي الىٓغ بلى التزاماث ألاؾاؾُت
للىؾُِ اججاٍ اإلاىخمي ،و التي جمشل خ٣ى٢ا اججاٍ َظا ألازحر ،و التي جخمشل في:
ّ
-1الخعجُل بذؿع كُمت الخلىق
املخىلت:
ًلتزم الىؾُِ بان ٌعجل بضُ٢ ٘ٞمت الخ٣ى ١للمىخمي اإلا٣بىلت ٖلى مضًىه،و للىؾُِ خ٢ ٤بى ٫الٟىاجحر ٧لها ؤو بًٗها
،و طل ٪بالىٓغ بلى ويُٗت اإلاكتري ،و اٖخباعٍ الصخصخي ،و ل٨ىه ًلتزم بالىٞاء بُ٣مت الٟىاجحر اإلا٣بىلت٦ ،5ما ظاء في اإلااصة
 543م٨غع .١ 14الخجاعي ،.لظل٣ً ٪ىم الىؾُِ بضُ٢ ٘ٞمت الٟىاجحر و الؿىضاث ٢بل جاعٍش اؾخد٣ا٢ها،بي ً٣ىم بٗملُت
جمىٍل لهالر اإلااؾؿت ،و َى ما ٌؿمذ له بالخلى ٫م٩ان اإلاىخمي في الخ٣ى٦ ،١ما لِـ ٖلى الىؾُِ مهمت جدهُلها ؤو
ٖضم جدهُلها ،و طل ٪بخدمله زُغ ٖضم حؿضًض اإلاضًً ،و اإلاكغٕ جغ ٥املجا ٫للىؾُِ و اإلاىخمي لالجٟا ١خىَ ٫غٍ٣ت
ص ٘ٞالٗمىالث و جدهُل اإلاهاعٍ ،٠مً زال ٫البىىص الاجٟاُ٢ت في الٗ٣ض٦،ما ظاء في اإلااصة  543م٨غع .١ 17ث ،و مً
 1خضاصي عٍم قحهاب ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .15
٢ 2ض جلجا اإلااؾؿت الا٢خهاصًت بلى الاٖخماص البى٩ي ،لخُُٛت ج٩الُٟها و مهاعٍٟها ،عٚم الالتزاماث اإلاٟغويت ٖلحها مً ص ٘ٞالٟىاثض ،و
الٗمىالث البآَت التي ٌكترَها البى ٪ؤو اإلااؾؿت اإلاالُت٦ ،ما ٢ض ال جهل ُ٢مت اإلابل ٜبلى حُُٛت ٧امل اخخُاظاث اإلااؾؿت ،ألظل طل ٪و ؤمام
َظٍ الٗ٣باث للماؾؿاث الا٢خهاصًت ؾىاء ٧اهذ نٛحرة ؤو مخىؾُت ،و ججىبا لخٗغيها بلى زُغ الخهُٟت ،الظي ٢ض ًًغ الا٢خهاص
الىَجي ،اْهغ عظا ٫ألاٖما ٫نُ٢ ٜاهىهُت ظضًضة ،و هي حٗا٢ضًت  ،مً قاجها مؿاٖضة اإلااؾؿاث ٖلى الُ٣ام بيكاَها في الى٢ذ املخضص ،التي
مً بُِجها هجض ٖ٣ض جدىٍل ٞاجىعة ،عاظ٘ مدمىصي بكحر٣ٖ ،ض جدىٍل ٞاجىعة ،الضًىان الىَجي لؤلقٛا ٫التربىٍت ،2003 ،الجؼاثغ ،م .09
 3قلٛىم عخُمت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .241
 4مدمىصي بكحر ،اإلاغظ٘ هٟؿه،م .24
 5مدمىصي بكحر ،الغؾالت الؿاب٣ت ،م .61
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ظهت ؤزغيٞ ،ان اإلاىخمي حهمه ألامغ جدهُل الخ٣ى ١في الى٢ذ املخضص ؤو ختى حعجُل جدهُل َظٍ الخ٣ى ،١و يمان
1
ٖضم جإزغ اإلاضًً في الىٞاء ،و َظا ألامغ ما ًًمىه الىؾُِ.
 -2جدمل مخاوشعذم الشحىع على اإلاذًً:

2

بن الىدُجت اإلاترجبتٖ ،لى ٢بى ٫الىؾُِ جدمل ُ٢مت الٟىاجحر ،و جدهُل الخ٣ى ١بلى اإلاىخميَ ،ى جدمل ٖضم وٞاء
اإلاضًً بُ٣مت الٟىاجحر اإلا٣بىلتٞ ،الىؾُِ ًًمً ٖضم الغظىٕ ٖلى اإلاىخمي في خالت ٖضم جدهُل الخ٣ى،١و َى ما ًجٗل
ما ٌؿمى بااللتزام بًمان ٖضم عظىٕ الىؾُِ في خالت ٖؿغ اإلاضًً ٖلى اإلاىخمي .و َظا ٢مت الًمان الظي ًد٣٣ه
الىؾُِ في ٖ٣ض جدىٍل ٞاجىعة٦ ،ما ؤن مهضع َظا الالتزام َى الٗ٣ض هٟؿه ،ؤي بم٣خطخى ؤلاجٟا ١و لِـ ب٣ىة ال٣اهىن،
مً ؤظل املخآٞت ٖلى مهالر اإلااؾؿت الا٢خهاصًت ،3و ٌٗىص ؾبب طل ٪ل٩ىن الىؾُِ لضي ببغامه ٖ٣ض جدىٍل ٞاجىعة
٢ض جدغي ّ
ظُضا ًٖ ويُٗت اإلاضًً و مغ٦ؼٍ ،و َظا ما ًجٗله ًخدمل مساَغ ٖضم الدؿضًض٦ ،ما ظاء هو طل ٪في اإلااصة
 543م٨غع... (14و جخٟ٨ل بدبٗت ٖضم الدؿضًض ،طل ٪م٣ابل اظغ) ٦ما ٌكترٍ في يمان ٖضم عظىٕ الىؾُِ ،ؤن ال ً٩ىن
إلعاصة اإلاضًً ؤو اإلاىخمي صزل في ٖضم الخدهُل ،و ٌٟٗى الىؾُِ مً الالتزام بالًمان بطا ٧ان للمىخمي صزل في طل،٪
4
ؾىاء بسُئه ؤو ٚكه ،ؤو حٗل ٤ألامغ بُبُٗت الخ ٤طاجه.
الخاجمت:
زخامآً ،هغ ؤن َىا ٥جإزحر ٢ىي مً ظاهب الا٢خهاص ٖلى ال٣اهىن ،ل٩ىن ؤي حُٛحر في املجا ٫الا٢خهاصيً ،هاخبه
صاثما حُٛحر في املجا ٫ال٣اهىوي ،ومً طل ،٪هجض الخُٛحر الظي مـ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ،مً زال ٫ظىَغٍ و َى الخغٍت
الخٗا٢ضًت ،التي ج٩اص جىٗضم  ،زانت في خغٍت اإلاخٗا٢ض في ازخُاع اإلاخٗا٢ض مٗه ،و َظا مً زال ٫جدضًض اإلاكغٕ لهٟت
اإلاخٗا٢ض يمً ٖ٣ىص ألاٖما ،٫لظل ٪وٗخ٣ض  ،ؤن ال٣ىاٖض الشابخت في هٓغٍت الٗامت الٗ٣ض ،و باألزو مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة،
ًيبػي لها الاوؿُا ١هدى الخُٛحر ،إلاغاٖاة اإلاهلخت الا٢خهاصًت  ،و بالخالي الخًىٕ بلى الخُُ٣ض الًغوعي في الخٗا٢ض ،الظي
ال مٟغ مىه ،مً اظل مىا٦بت جُىع املجخم٘ ا٢خهاصًا و اظخماُٖا ،مً اظل طل ٪هًٟل مبضؤ زًىٕ اإلاخٗا٢ض بلى جدضًض
اإلاخٗا٢ض مٗه مً ظاهب اإلاكغٕ ،ل٩ىن ٖ٣ىص ألاٖما ٫مجا ٫مدهىع مً خُض نٟت اإلاخٗا٢ضًً ،ال مجا ٫ل٩ل اإلاخٗا٢ضًً
في مباقغة َظا الٗ٣ىص ،و هدض اإلاكغٕ في طلٖ ،٪لى بنالح ال٣اهىن اإلاضوي ،زانت ؤخ٩ام الٗ٣ىص اإلاؿماة ،و بصعاط
ؤنىا٣ٖ ٝىص ألاٖما ٫يمً جل ٪ألاخ٩ام ،و هغي اهه مً بحن الؿبل التي ًم ً٨الاٖخماص ٖلحهاَ ،ى ألازظ في الخؿبان
جدضًض نٟت اإلاخٗا٢ض.
كاثمت الهىامؾ:
 -1جٓهغ اإلاماعؾت الٗملُت في مُضان ألاٖما ،٫ؤعبٗت ٖ٣ىص مً نى٣ٖ ٠ىص ألاٖما ،٫و َم ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،و ٖ٣ض
جدىٍل ٞاجىعة ،و ٖ٣ض الدؿُحر ،و ٖ٣ض ٞغاوكحز ،و َظا ألازحر لِـ مىٓم ٢اهىها مً ظاهب اإلاكغٕ ،ؤما بهضص مىيىٕ
جدضًض نٟت اإلاخٗا٢ضٞ ،ان ألامغ ًهض ١بهىعة ؤؾاؾُت ٖلى ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي و جدىٍل ٞاجىعة ،و الٗ٣ىص اإلاخبُ٣ت،
لم ًلجا ٞحها اإلاكغٕ بلى جدضًض نٟت اإلاخٗا٢ض بهىعة ص٣ُ٢ت ،و مدهىعة ،بل جغ ٥املجا ٫واؾٗا في مٟهىم اإلاخٗامل اإلاؿحر
 1خضاصي عٍم قحهاب ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .61
ٌٗ 2غ ٝالبٌٗ ،الالتزام بالًمان بإهه" التزام الىؾُِ بٗضم الغظىٕ ٖلى اإلاىخمي بُ٣مت الخ٣ى ١اإلامشلت في الٟىاجحر بطا لم ٌؿخُ٘ الىؾُِ
جدهُلها مً اإلاضًً ٞهى بطا ًخدمل جبٗت ٖضم حؿضًضَا" مدمىصي بكحر،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.66
 3مدمىصي بكحر ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .64
 4مدمىصي بكحر ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .69
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اخخُاساإلاخعاكذ في العلىد الذولُت بحن الاعخباسالصخص ي والمىابي الاكخفادًت
(علذ هلل الخىىىلىحُا ؤهمىرحا)
د .وهىغي هبُل  ،ؤظخار مدالش
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت حامعت ظىُف 02
ملذمت:
ٖملُت ه٣ل الخ٨ىىلىظُا واإلاٗاع ٝالخ٨ىىلىظُت لم جإزظ بٗضَا الخىُٓمي وبَاعَا ال٣اهىوي بال زال ٫الٗ٣ىص ألازحرة،
٧ىجها ؤنبدذ بخضي ؤَم الٗملُاث الخجاعٍت طاث البٗض الىَجي والضولي ،الخخىائها ٖلى ه٣ل مسخل ٠الخضماث اإلاخٗضصة،
وخ٣ى ١بغاءاث الازترإ واإلاٗاع ٝوالخبراث الخ٣ىُت والٟىُت وألاصواث اإلاغا٣ٞت لها وبسانت في مجا ٫الٗلىم الهىاُٖت
اإلاخ٣ضمتٞ ،براءة الازترإ مشال ج٩ىن ٧اٞت الخ٣ى ١الىاظمت ٖجها ٢ابلت لالهخ٣ا٧ ٫لُا ؤو ظؼثُا وَظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة36 1
" جىىن الخلىق الىاحمت عً ولب بشاءة اختراع ؤو بشاءة اختراع و  /ؤو ؼهاداث ؤلالاؿت املخخملت اإلاخفلت بها كابلت
لالهخلاٌ ولُا وحضثُا "،
لهظا ٞهي حك٩ل مُلبا َاما وؤؾاؾُا للضو ٫الىامُت التي ؤصع٦ذ ؤجها حك٩ل ع٦حزة للخىمُت والخُىع الخ٨ىىلىجي إلاا جىٞغٍ
َ َ
مً مىاعص وآلُاث جض ٘ٞبٗملُت الخىمُت الا٢خهاصًت ٩٦لْ ٞ ،ىَ ٨بذ الضو ٫الىامُت ظماٖاث مً ؤظل امخال ٥الخ٨ىىلىظُا
ولى جُلب ألامغ اؾتراصَا وه٣لها مً الخاعط ٓٞهغث َغ ١وؤؾالُب ٖضًضة لى٣لها ،ومً بحن َظٍ الُغ ١والتي لُ٣ذ عواظا
هظ٦غ ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا والظي ٌٗخبر مدىع َظٍ الىع٢ت البدشُت ،و وظب حؿلُِ الًىء ٖلى َظا الٗ٣ض إلاا ً٨دؿُه
مً زهىنُت و٦ظا ؤَمُت باليؿبت للضو ٫الىامُتٞ ،سهىنِخه ج٨مً ؤن مدل الخٗا٢ض ُٞه ً٣ىم ٖلى ظملت مً
الاٖخباعاث الصخهُت التي ًجب ؤن جغاعى في الٗ٣ض زانت مً ظاهب الالتزاماث اإلال٣اة ٖلى ٧اَل َغُٞه.
ؤما ؤَمُخه ٞترج٨ؼ ؤؾاؾا في البٗض الا٢خهاصي الخىمىي والظي جد٨مه ظملت مً الًىابِ ،مً َىا ًمَ ً٨غح
الاق٩الُت الخالُت :خفىـُت علذ هلل الخىىىلىحُا هل هي جلُُذ ؤم جخىلبها لشوسة مفالح اإلاخعاكذًً؟ وبُغح ؤزغ:
بلى ؤي مذي ًمىً لالعخباساث الصخفُت والبرامج الخىمىٍت الاكخفادًت ؤن جازش في علذ هلل الخىىىلىحُا؟؛ وإلهجاػ
َظا الٗمل وؤلاظابت ٖلى الؿاا ٫املخىعي في ؤلاق٩الُت ومٗالجت َظا اإلاىيىٕ هدب٘ مىهجا ٖلمُا هٓغٍا و٧ان باألؾاؽ
اإلاىهج الخدلُلي الىنٟي باٖخباعٍ ألاوؿب ،ومً ؤظل ؤلاظابت ٖلى َظٍ الاق٩الُت والخٟهُل في َظٍ الىع٢ت البدشُت
وؿخٗغى ٧ل طل ٪و ٤ٞالخُت الخالُت:
املخىس ألاوٌ؛ ؤلاواساإلاـاهُمي لعلذ هلل الخىىهىلىحُا:
بن ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ال ٌٗض ٖ٣ضا ٦باقي الٗ٣ىص ،بدُض ؤهه ٌٗض في خض طاجه ْاَغة مً ؤٖم ٤الٓىاَغ في الخُاة
اإلاٗانغة ألن ؤَمُخه ال ج٣خهغ ٖ ِ٣ٞلى صوعٍ في الخجاعة الضولُت بل ؤن ؤزاعٍ جمخض بلى مسخل ٠مغاخل ؤلاهخاط والخضماث
ونىاٖت ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث وال٨ك ٠الٗلمي والٟجي بل وٍمخض جإزحرٍ بلى ُ٢اٖاث ؤزغي حٗض مً ع٧اثؼ الضولت وؾُاصتها،
وَٗض َظا الٗ٣ض ألاصاة ألاؾاؾُت وألا٦ثر قُىٖا في جىُٟظ ظمُ٘ ٖملُاث الخجاعة الضولُت ٖمىما وطل ٪هٓغا ألهه ٌٗبر ًٖ
 -1ف  01المادة  36من األمر  07-03المؤرخ  19يوليو سنة  2003المتعمق ببراءة االختراع (ج.ر  44المؤرخة في
 )2003-07-23الجزائري.
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ؤلاعاصة الخٗا٢ضًت للُغٞحن اإلاخٗا٢ضًً ولى ٧اهذ وؿبُت لخٗاعى اإلاهالر ؤخُاها ووظىص َُمىت مً ؤخض الُغٞحن ،وَظا ٧له
ً
1
ججؿُضا إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة بدُض ًهبذ للٗ٣ض ال٣ىة ؤلالؼامُت ؾىاء في مىاظهت ؤَغاٞه ؤو في مىاظهت لٛحر.
ويمً صاثغة ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ٞةن الٗ٣ض ؤنبذ ألاصاة ال٣اهىهُت ألاؾاؾُت وألا٦ثر اؾخسضاما وقُىٖا مً ؤظل الُ٣ام
باإلاباصالث الخ٨ىىلىظُت بحن الضو ٫اإلاخ٣ضمت مً ظهت والضو ٫الىامُت ومكغوٖاتها مً ظهت ؤزغي ،لهظا ٌٗغ٣ٖ ٝض ه٣ل
الخ٨ىىلىظُا بـ٣ٖ :ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا اجٟاً ١خٗهض وٍلتزم بم٣خًاٍ مىعص الخ٨ىىلىظُا بإن ًى٣ل بم٣ابل مٗلىماث ٞىُت بلى
مؿخىعص الخ٨ىىلىظُا الؾخسضامها في َغٍ٣ت ٞىُت زانت إلهخاط ؾلٗت مُٗىت ؤو جُىٍغَا ؤو لترُ٦ب ؤو حكُٛل آالث ،ؤو
ؤظهؼة ،ؤو لخ٣ضًم زضماث ،وال ٌٗخبر ه٣ال لخ٨ىىلىظُا مجغص بُ٘ ؤو قغاء ؤو جإظحر ؤو اؾدئجاع الؿل٘ ،وال بُ٘ الٗالماث
الخجاعٍت ،ؤو ألاؾماء الخجاعٍت ؤو الترزُو باؾخٗمالها بال بطا وعص طل٦ ٪جؼء مً ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ،ؤو ٧ان مغجبُا
به ،وٍخطر مً َظا الخٗغٍ ٠ؤن ظىَغ اجٟا ١ه٣ل الخ٨ىىلىظُا لِـ الٗىانغ اإلااصًت التي ٌكملها مدل الاجٟا ،١وبهما َى
الٗىهغ اإلاٗىىي الظي ًخمشل في خ ٤اإلاٗغٞت ؤو اإلاٗلىماث والخبراث ؤو الخضماث الٟىُت ،وَظا ما طَب بلُه ٦ظل ٪اإلاكغٕ
2
اإلاهغي في حٗغٍٟه لٗ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا.
٦ما جم حٗغٍ٣ٖ ٠ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا في اإلاضوهت الضولُت للؿلى ٥بإجها :جغجِباث بحن ألاَغا ٝمخًمىت ه٣ل اإلاٗغٞت
اإلاىهجُت لهىاٖت مىخج ؤو لخُبُٖ ٤ملُاث ؤو لخ٣ضًم زضماث ،وال حكمل اله٣ٟاث اإلاخًمىت و ِ٣ٞبُ٘ ؤو بًجاع الؿل٘
و٢ض ٖضصث اإلاضوهت٧ ،ل الٗ٣ىص التي جمشل ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا في:
ؤ .ه٣ل ملُ٨ت جغزُو ٧ل ؤق٩ا ٫اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،باؾخصىاء الٗالماث وألاؾماء الخجاعٍت ما لم حك٩ل ظؼءا مً ٖ٣ض ه٣ل
الخ٨ىىلىظُا.
ب .التزوٍض باإلاٗغٞت الٟىُت والخبرة الخ٣ىُت.
ط .التزوٍض باإلاٗغٞت الخ٨ىىلىظُت الًغوعٍت إلاكاعَ٘ حؿلُم اإلاٟخاح.
ص .التزوٍض باإلاٗغٞت الخ٨ىىلىظُت الًغوعٍت ال٦دؿاب واؾخسضام اإلاىاص ألاولُت والىؾُُت ؤو ٧لحهما.
وَظا الخٗغٍ ٠بحن ؤن ٖ٣ض ؤو ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ًم ً٨ؤن ٌكخمل ٖلى اإلاٗجى اإلااصي والٟجي للخ٨ىىلىظُا ،ؤي
بجمُ٘ ٖىانغَا وم٩ىهاتها و ٤ٞما ًغاٍ اإلاخٗا٢ضًً مىاؾبا للى٣ل والخٗا٢ض ٖلُه ،لظا ٣ٗٞض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ؤو الٗ٣ض
الضولي لى٣ل الخ٨ىىلىظُا ،وؤنبٛىاٍ بالهبٛت الضولُت ألن ٚالبُت ؤَغا٣ٖ ٝض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا مسخلٟي الجيؿُت واإلا٩ان
الٖخباع ؤن الخ٨ىىلىظُا جى٣ل مً الضو ٫اإلاخ٣ضمت هدى الضو ٫الىامُت ٞهى ه٣ل زاعط الخضوص الىاخضة ،ختى ولى ٧ان ألامغ
باليؿبت للى٣ل الضازلي الظي ط٦غهاٍ بدُض ؤن الى٣ل صازلي بحن الكغ٦ت وٞغوٖهاٞ ،هما ُ٦ان ا٢خهاصي و٢اهىوي واخض،
ؤما بحن الضولت والكغ٦ت ؤو الضولت وؤخض ٞغوٕ الكغ٦ت باٖخباع ؤن َظٍ الكغ٦ت في ؤنلها قغ٦ت مخٗضصة الجيؿُاث،
ُٗٞخبر الٗ٣ض في اٚلب ألاخىا٣ٖ ٫ض صولي. 3
٣ٗٞض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ٧ل اجٟا ١بحن َغٞحن ٚحر مدؿاوًٍ في الخُىع الخ٨ىىلىجي - ،صو ٫مخ٣ضمت وصو ٫هامُت -حهض ٝمً
وعاثه بلى ه٣ل ؤو حؿهُل ه٣ل الخ٨ىىلىظُا واإلاخمشلت في الٓاَغة ٩٦ل ؤو البٌٗ مً الٗىانغ اإلااصًت واإلاٗىىٍت اإلا٩ىهت
 -1مغاص مدمىص مىاظضة :اإلاؿاولُت اإلاضهُت في ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ،الُبٗت ألاولى ،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ ،ألاعصن ،2010 ،م.41
ً
وً٢اء ،الُبٗت ألاولى ،اإلا٨خب الجامعي الخضًض ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،2004 ،م.10-09
 -2ببغاَُم ؾُض ؤخمض٣ٖ :ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ٣ٞها
 -3مىسخى زلُل متري :الٗ٣ىص الضولُت للخٗاون الهىاعي بحن ؤَغاٚ ٝحر مدؿاوٍت الخُىعٚ-غب ،ظىىب ،-ؤَغوخت ص٦خىعاٍ٧ ،لُت الخ٣ى،١
ظامٗت ٞغاوؿىا عابلُه في جىع ،1993 ،م.237-236
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للخ٨ىىلىظُا واإلاىضمجت في بًٗها التي ج٩ىن في اإلاؿخ٣بل مٗاع ٝحؿاٖض ٖلى بعؾاء ٢ىاٖض الخ٨ىىلىظُا بدُض ؤن ه٣ل ٧ل
ؤو ظؼء مً الخ٨ىىلىظُا ال ً٩ىن في ق٩له الخام والجامض بل م٘ مجمىٖت اإلاٗاع ٝوالخ٣ىُاث والخبراث التي حؿهم في
بوٗاف الُ٣إ الخ٨ىىلىجي للضولت اإلاؿخىعصة ومً بٗض مداولت الخد٨م وؤلاهخاط لىخضَا وَظا و ٤ٞالدجم وال٠ُ٨
والُ٣إ والهض ٝاإلاخٖ ٤ٟلُه بحن الُغٞحن بىظه ًد ٟٔخ٣ى ١والتزاماث ٧ل َغ ٝفي ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ،ومً ؤظل
جبُان الًىابِ الا٢خهاصًت لٗ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا التي ج٣ىم ؤؾاؾا ٖلى ظملت مً الخهاثو وجخًمً بضوعَا الاٖخباع
الصخصخي اإلاغجبِ باألَمُت الا٢خهاصًت لهظا ٞةن خفاثق علذ هلل الخىىىلىجي راث البعذ الاكخفادي هي:
 .1علذ ًشجىض على اإلاعُاس الصخص ي :بن َغٞا الٗ٣ض وزانت مىه الُغ ٝاإلاخل٣ي للخ٨ىىلىظُا وفي َظا الٗ٣ض ٌٛلب
الاٖخباع الصخصخي للضولت التي ًىص ؤن ًخٗا٢ض مٗهاٞ ،ىُت الضولت ؤو الُغ ٝالظي ًغٍض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا جٓهغ ظلُا ومىظ
بْهاع عٚبتها في ه٣ل الخ٨ىىلىظُا و مداولت مجها في ع٦ب الخُىع الخ٨ىىلىجي ،بلى ازخُاع الُغ ٝاإلاخٗا٢ض مٗه وجغ٦ؼ ٖلى ؤن
َظا الُغً ٝخمٗٞ ً٨لُا مً الخ٨ىىلىظُا ،وٍ٩ىن لها بإ في َ٨ظا مجاالث وٍ٩ىن َظا الُغ ٝمخد٨ما في َظٍ
الخ٨ىىلىظُا ومؿخ٣ال مً الخبُٗت الخ٨ىىلىظُا نٟت مُل٣تٞ ،مً َىا ًٓهغ ؤن َغٞا الٗ٣ض و٦الَما ًغ٦ؼ ٖلى الاٖخباع
الصخصخي للمهضع واإلاخل٣ي للخ٨ىىلىظُا۰
 .2علذ وىٍل ألاحل ورو وبُعت مخىىسة :وجسخلَ ٠ى ٫اإلاضة و٢هغَا خؿب مىيىٕ الٗ٣ض طاجه بال ؤهه ًم ً٨ال٣ى٫
بهه ٖمىماً ،جب ؤن جىاَ ٤ٞظٍ اإلاضة ال٩اُٞت لخد ٤ُ٣مىيىٕ الٗ٣ض وؾببه والىخاثج وآلازاع اإلاغظىة مىه ،وإلاا ٧ان مُلب
الضو ٫الىامُت مً مشل َظٍ الٗ٣ىص َى جد ٤ُ٣الخم ً٨الخ٨ىىلىجي الخ٣ُ٣ي والٟٗليٟٞ ،ي َظا الهضص وٚالبا ما جلجإ
الضو ٫اإلاخٗا٢ضة بلى بُٖاء هٓام زام بهظٍ الٗ٣ىص لُخماشخى م٘ َى ٫اإلاضة ،والًىابِ التي جد٨م َظا الٗ٣ض والكغوٍ
وألامىع ال٣ابلت للخٗضًل ،و ٤ٞمهالر الُغٞحن۰
 .3علذ جىمىي ًخإزش بالعُاظت٣ً :ىم َظا الٗ٣ض ٖلى بٖاصة الىٓغ باألولىٍاث في الضولت اإلاخلُ٣ت خُض جضعؽ مضي
مؿاَمت الخ٨ىىلىظُا في ا٢خهاصَا وزُُها الخىمىٍت ،ومً َىا جٓهغ مهاعة الضولت في ٢ضعتها ٖلى ازخُاع ؤًٞل
الخ٨ىىلىظُاث 1،وؤ٦ثرَا مالثمت ،و٦ظا ًخإزغ َظا الٗ٣ض بالٗىامل الؿُاؾُت والخىظه الؿُاسخي وؤلاًضًىلىجي للضولت
اإلاخلُ٣تٟٞ ،ي ٦شحر مً ألاخُان جَ ٠٣ظٍ الٗىامل ٖاث ٤في وظه ه٣ل الخ٨ىىلىظُا والخُىع الخ٨ىىلىجي ،زانت في خالت
وظىص نغإ ؾُاسخي صازلي ؤو زاعجي بحن الضولت اإلاهضعة والضولت اإلاخلُ٣ت للخ٨ىىلىظُا. 2
 .4علذ رو وابع دولي في ػالبه :وحٗض صولُت َظٍ الٗملُت مً ؤَم نٟاث َظٍ الٗ٣ىص في ٚالب ألاخُان م٘ ؤهه ًم ً٨ؤن
ً٩ىن ٖ٣ض وَجي٧ ،ىن اإلاكغوٕ خضص الىُا ١الظي ٌكمله مً زال ٫جدضًض َبُٗت َغفي الٗ٣ض صون الىٓغ بلى ظيؿُت ؤي
مجهما بمٗجى ؤن َظا الٗ٣ض ٌٗض صولُا بطا ٧ان مىيىٕ الاجٟا ١ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ٖبر خضوص صولت ما ؾىاء ،ؤ٧ان َغٞا
الاجٟاُ٣ً ١مان ؤم ًماعؾان وكاَا ججاعٍا ؤو نىاُٖا في هٟـ الضولت ،ؤم في صولخحن مسخلٟخحن بمٗجى ؤهه ال ٖبرة لجيؿُت
الُغٞحن وَظا َى الًابِ الظي جبىاٍ مكغوٕ الخ٣ىحن الضولي لى٣ل الخ٨ىىلىظُا ،وبالغظىٕ بلى َظا اإلاكغوٕ هالخٔ في َظا
ؤلاَاع ؤن الخ٣ىحن ٢ض ؤصزل حٗضًال ظىَغٍا بةظاػجه ل٩ل صولت ؤن ج٣غع ؾغٍان الخ٣ىحن ٖلى ه٣ل الخ٨ىىلىظُا بلى ما وعاء
خضوصَا. 3
 -1نالح الضًً ظما ٫الضًً دمحم ٖبض الغخمً٣ٖ :ىص الضولت لى٣ل الخ٨ىىلىظُا –صعاؾت في بَاع ال٣اهىن الضولي الخام وال٣اهىن الخجاعي
الضولي ،-عؾالت ص٦خىعاٍ٧ ،لُت الخ٣ى ١ظامٗت ٖحن الكمـ ،1993 ،م .82
 -2وٞاء مؼٍض ٞلخىٍ :اإلاكا٧ل ال٣اهىهُت في ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا بلى الضو ٫الىامُت ،الُبٗت ألاولى ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت ،لبىان،
 ،2008م .131
 -3ولُض ٖىصة الهمكغي٣ٖ ،ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ،الُبٗت ألاولى ،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ ألاعصن  ،2009م .43
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 .5علذ رو وابع ججاسيٌٗ :ض ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا مً الٗ٣ىص الخجاعٍت ،ومماعؾخه حٗض ٖمال مً ؤٖما ٫الخجاعة ،وطل٪
عاظ٘ لخًىٖه لىٓغٍت الخضاو ٫وبالغظىٕ للمكغوٕ الؿال ٠الظ٦غ والظي ٢غع ٖلى ؤن الؿلى ٥الضولي لى٣ل الخ٨ىىلىظُا
وفي اإلااصة ألاو ٫مىه( :بن ٖملُت ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ٖملُت طاث َاب٘ ججاعي ،).وَظا ًإحي في بَاع ؤن الُغ ٝالظي ًماعؽ
َظا الٗمل ً٣ىم بها بهُٛت الاخترا ٝوالخضاو ،٫وٍاصي َظا بلى :اٖخباع الٗمل ججاعي ؾىاء مً خُض ؤلازباث ؤو مً هاخُت
الازخهام الً٣اجي ،ؤو مً خُض الخ٣اصم .
املخىس الثاوي؛ ببشام علذ هلل الخىىىلىحُا ولىابىه:
جُىعث ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا في آلاوهت ألازحرة بك٩ل مدؿاعٕ وؤنبدذ َظٍ الٗ٣ىص ؾمت للخجاعة الضولُت٦ ،ما ؤن
ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ًترظم بؾتراججُت ؤَغاٞه ٦ما ٖبروا ٖىه في ٞترة ؾاب٣ت ٖلى ببغامه ،والتي ط٦غهاَا ٖلى ؤجها مغخلت
الخٟاوى وٚالبا ما ج٩ىن مٗ٣ضة ومصخىهت وؤهه ٞحها ًخدضص مًمىن الٗ٣ض ،مً خُض حُٗحن ؤَغاٞه ومضة ؾغٍاهه وهىٕ
ومجا ٫وحجم الخ٨ىىلىظُا اإلاغاص ه٣لها ،باٖخباع ؤجها مدل للٗ٣ض في خض طاجه ومىيىٕ ما حٗهض به ؤخضَما ؤن ًم ً٨مىه
الُغ ٝآلازغ٦ ،ما ًدضص ألاَغا ٝفي َظٍ اإلاغخلت ؤخ٩ام حؿىٍت الجزاٖاث في خالت وكىبها وال٣اهىن الىاظب الخُبُ،٤
وَظا ً٩ىن ٧له لٛغى وي٘ ألاعيُت اإلاىاؾبت والشابخت والتي ؾدبجى ٖلحها الٗال٢ت الخٗا٢ضًت بحن الُغٞحن ،ؤي الضزى ٫مً
مغخلت الخٟاوى باألزظ والغص بلى مغخلت الخُبُ ٤والخىُٟظ مً زال ٫الٗ٣ض في خض طاجه والظي َى بىاء ٢اهىوي ٌٗبر ًٖ
جىُٟظ ما بىاٍ وؤٖضٍ الُغٞان في مغاخل ؾاب٣ت ،في ق٩ل جهاجي وملؼم وٍخدضص في َظٍ اإلاغخلت ألاصاءاث ٗ٦ىانغ في مىيىٕ
الٗ٣ض وٍخم جدغٍغ الٗ٣ض بالهُاٚت اإلاخٖ ٤ٟلحها بحن الُغٞحن ،وبما َى مخٗاع ٝومٗمى ٫به في َ٨ظا ٖ٣ىص ،وَٗخبر ببغام
الٗ٣ض وجدغٍغٍ في ق٩له الجهاجي مً ؤق ٤ألامىع ٖلى ال٣اهىهُحن بالىٓغ بلى الاٖخباعاث الٟىُت والهىضؾُت واملخاؾبُت التي
ج٨خى ٠مىيىٕ الٗ٣ض ،ولظا ٞةن الاؾخٗاهت بغظا ٫الخبرة الٟىُت بلى ظاهب عظا ٫ال٣اهىن ؤمغ ال مدُو ٖىه لىجاح ببغام
ونُاٚت مشل َظٍ الٗ٣ىص وما ًترجب ٖلحها .
ؤوال؛ جىىًٍ علذ هلل الخىىىلىحُا بحن الؽشوه الخلُُذًت وألاسوان اإلاىلىعُت:
 .1ؼشوه علذ هلل الخىىىلىحُا راث الىابع الخلُُذي٣ٖ :ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ً٩ىن في ٚالبه بحن صو ٫هامُت مؿخىعة
للخ٨ىىلىظُا وصو ٫مخ٣ضمت مدخ٨غة ومهضعٍ لها ،ما ًجٗل َىا ٞغيُت ٞغى قغوٍ حٗؿُٟت مً ٢بل الضو ٫املخخ٨غة
للخ٨ىىلىظُا ،وَظا ما ًجلها جً٘ ظملت مً الكغوٍ اإلاُ٣ضة ،خُض جدغم الضو ٫والكغ٧اث اإلاال٨ت للخ٨ىىلىظُا ٖلى
اصعاط قغوٍ ٢اؾُت في ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا وطل ٪بذجت يمان ؾُُغتها ٖلى اإلاٗاع ٝالٟىُت وجٟى٢ها الخ٨ىىلىجي،
وَظا مً ؤظل اإلاغا٢بت والخ٣ٟض ،والخ٣ُ٣ت ؤن الىو في الٗ٣ض ٖلى مشل َظٍ الكغوٍ ؤو بًٗها مً قإهه جُُ٣ض مؿخىعص
1
الخ٨ىىلىظُا وٍجٗله صاثغا في ٞل ٪اإلاىعص وجابٗا له.
٦ما حٗغٖ ٝلى ؤجها قغوٍ طاجٗت في الٗملًٟ ،غيها مىعص الخ٨ىىلىظُا ٖلى مؿخىعصَا لخُُ٣ض خغٍخه في اؾخٗمالها ؤو
الخهغ ٝفي الاهخاط الظي خهل ٖلُه مً اؾخٗمالها ،بىظه اخخ٩اعي ًُ٣ض ٧ل جُىٍغ ج٨ىىلىجي وَظا ما ًجٗل َظٍ
الكغوٍ بابا حعجحزًا ،للضو ٫اإلاؿخىعصة للخ٨ىىلىظُا وَظا ٧له ال ًخُاب ٤وألاخ٩ام الٗامت للٗ٣ىص اإلاٗاويت واإلالؼمت
لجاهبحن ،بل ؤصزلخه في صاثغة ٖ٣ىص ؤلاطٖان .وجخمشل َظٍ الكغوٍ في:
.1.1

جلُُذ خشٍت اإلاخللي في اظخخذام الخىىىلىحُا وجىىٍشها :وَظا الكغٍ بضوعٍ ًى٣ؿم بلى زالر قغوٍ ٞغُٖت؛

 -1ظال ٫وٞاء دمحمًً :ؤلاَاع ال٣اهىوي لى٣ل الخ٨ىىلىظُا ،صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ ،الاؾ٨ىضعٍت ،2001 ،م .73
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 -جُُ٣ض خغٍت اإلاخل٣ي في اؾخسضام الخ٨ىىلىظُا والُغ ١الُٟ٨لت بظل ٪صون الخغوط ًٖ ما ويٗه ناخب الخ٨ىىلىظُا.

1

 مى٘ مخ٣ي الخ٨ىىلىظُا مً ٧ل ؤق٩ا ٫جُىٍغ الخ٨ىىلىظُا وبال ؤٖخبر طل ٪مؿاؾا بمدل الٗ٣ض. جُُ٣ض خغٍت اإلاخل٣ي بىي٘ ؤق٩ا ٫الاهخاط واإلاىا.٘ٞ .2.1كبىٌ الخدعِىاث التي ًذخلها مىسد الخىىىلىحُا وؤداء ملابل هزه الخدعِىاث ختى وبن لم ًىلبها مخللى
الخىىىلىحُا.
 .3.1خٍشبدخاٌ جدعِىاث ؤو حعذًالث على الخىىىلىحُا لخخالءم مع الٍشوؾ املخلُت.
 .4.1جلُُذ حجم الاهخاج ؤو زمىه ؤو هُـُت جىصَعه وجفذًشه.
 .2ؤسوان علذ هلل الخىىىلىحُا٣ٖ :ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ًترظم بؾتراجُجُت ؤَغاٞه ٦ما ٖبروا ٖىه في ٞتراث ؾاب٣ت ًٖ
ببغام َظا الٗ٣ضَ ،ظٍ اإلاغخلت الؿاب٣ت والتي ٚالبا ما ج٩ىن مٗ٣ضة ومصخىهت وَىٍلت ألامض ،وؤهه في َظٍ اإلاغخلت ًخدضص
مًمىن الٗ٣ض مً خُض حُٗحن ؤَغاٞه ومضة ؾغٍاهه وهىٕ وم٩ىهاث مدل َظا الٗ٣ض وُ٢ىص الاؾخٛال ٫والتزاماث
الُغٞحن ،وظؼاءاث مسالٟت الالتزاماث وُُٟ٦ت اهً٣ائها ،باإلياٞت بلى ؤخ٩ام ؤزغي ًخم الاجٟاٖ ١لحها٦ ،دؿىٍت الجزاٖاث
وحُٗحن ال٣اهىن الىاظب الخُبُ ،٤وَظا ٧له ٌٗخبر ٦خمهُض للٗ٣ض الجهاجي والظي ُٞه جترظم الىُت الجهاثُت للمخٗا٢ضًً
وٍ٣ىم َظا الٗ٣ض ٖلى:
.1.2التراض يٌٗ :خبر َظا الغ ً٦ؤؾاسخي في ٧اٞت الٗ٣ىص بط ال ًىظض ٖ٣ض صون جغاضخي َغفي الٗ٣ض ٞهى ٢ىام الٗ٣ض والخٗبحر
اإلاُل ٤إلعاصة الُغٞحن ،مً ؤظل الضزى ٫في َظٍ الٗال٢ت الخٗا٢ضًت وبوكاء ؤزاعَا اإلاغظىة ،وجباص ٫وظهاث الىٓغ املخخلٟت
اإلاُلىبت ،وبما ؤن َظا الٗ٣ض ًخٗل ٤بإمىع ؾُاصًت وجىمىٍت ُُٗٞى له بال ٜألاَمُت وختى له هٓام زام بهٞ ،هى ٌؿب٤
بمغاخل جمهُضًت وٍيخهي بٗ٣ض جهاجي ،وجبحن ُٞه مسخل ٠قغوٍ الٗ٣ض ٞغوح الخٗا٢ض ٖامت في خغٍت بعاصة اإلاخٗا٢ضًً
جُبُ٣ا إلابضؤ قغَٗت اإلاخٗا٢ضًً ،وجشبذ به ألَغا ٝالٗ٣ض الخ ٤في اإلاىا٢كت والجض٢ ٫بل ببغامه ،ومتى ؤبغم الٗ٣ض ؤنبذ
حجُت ٖلى َغُٞه ألن بعاصة الُغٞحن ألانل ،و٧ل مجهما ًغاعي مهالخت الٗامت والخانت والىٓام الٗام الضازلي له وَظا
ختى ًخد ٤٣الهض ٝاإلاغظى مً ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا. 2
وحٗخبر الكغوٍ في ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا مجاال ٞؿُدا ،للبدض واإلاىا٢كت ٖىض ٦شحر مً ال٣ٟهاء واإلاىٓماث الضولُت،
وها٢كها ماجمغ الخجاعة والخىمُت الخاب٘ لهُئت ألامم اإلاخدضة ؤزىاء وي٘ مكغوٕ اإلاضوهت الضولُت لى٣ل الخ٨ىىلىظُا ،و٧ان
َظا اإلاىيىٕ هُ٣ت ازخال ٝبحن ٦شحر بحن الضو ٫اإلاكاع٦ت ،وَظا زىٞا مً ؤن َظٍ الكغوٍ ؾُ٩ىن لها جإزحر بال ٜزانت
باليؿبت للضو ٫الُالبت للخ٨ىىلىظُا ٞهظٍ الكغوٍ التي ًًٗها مدخ٨غ الخ٨ىىلىظُا جاصي بلى اجهُاع ا٢خهاص الضو٫
الُالبت للخ٨ىىلىظُا ٖلى هدى ًسخل به الخىاػن الا٢خهاصي للٗ٣ض وٍغج٨ؼ ع ً٦التراضخي ٖلى ؤَغا ٝالٗ٣ض ،وَظا ٚالبا ما
ً٩ىن في خالت وظىص ماؾؿت ؤو قغ٦ت ها٢لت للخ٨ىىلىظُا وحكخٛل في هٟـ الضولت اإلاؿخ٣بلت للخ٨ىىلىظُا طاتها ،وَظٍ
الكغوٍ جاصي بلى اخخ٩اع َظٍ الخ٨ىىلىظُا وج٣طخي ٖلى الهض ٝاإلاغظى مً َظٍ الخ٨ىىلىظُا ،وٚالبا ما حؿبب جىاً٢ا
م٘ خغٍت اإلاىاٞؿت لظا ٟٞي َظا ؤلاَاع وزانت ُٞما ًسو الاخخ٩اع اإلاُل ٤وظضث بٌٗ اإلاُ٩اهؼماث املخخلٟت الخى٤ُٞ
بحن َظا الخىا ٌ٢في اإلاهالر لظا وظضث هٓغٍت" ،الدؿهُالث ألاؾاؾُت" والتي حٗخبر مً بحن الخلى ٫اإلاٗمى ٫بها للٟهل في
خالت وظىص هؼإ وْهغث َظٍ الىٓغٍت ،في مٗاَضة صو ٫ؤلاجداص ألاوعوبي ،في اإلااصة  82مىه في ٖام . 1968
 -1ػٍىت ٚاهم الهٟاع :الكغوٍ اإلاُ٣ضة لخغٍت اإلاخل٣ي في ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ،2012 ،م .88
 -2وٞاء مؼٍض ٞلخىٍ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .109
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ؤوشاؾ العلذً :ىٗ٣ض ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا بحن مكغوٖحن ،ألاوٌٗ ٫خبر َالب ومؿخىعص الخ٨ىىلىظُا ،والشاوي َىمىعص ؤو مهضع الخ٨ىىلىظُا والٛالب ؤن ًبرم الٗ٣ض بحن مكغوٖحن ؤخضَما مً الضولت الهىاُٖت اإلاخ٣ضمت واإلاخد٨مت في
الخ٨ىىلىظُا ،والشاوي مً الضو ٫الىامُت الُالبت للخ٨ىىلىظُا والتي جداو ٫اللخا ١بالغ٦ب الخ٨ىىلىجي ،وعٚم َظا الُغٝ
ٞةهه ال ًىظض ماو٘ ؤن ً٩ىن َغفي الٗ٣ض صولخحن مخ٣ضمخحن ومخُىعجحن ولً ً٨سخل ٠حجم الخد٨م في الخ٨ىىلىظُا ل٩ل
مجهما ،وٚالبا ما ًُلٖ ٤لى َغفي ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا :اإلااهذ باليؿبت للُغ ٝألاو ٫والظي َى مال ٪وخاثؼ الخ٨ىىلىظُا،
ؤما باليؿبت للُغ ٝالشاوي والظي ٌٗخبر َالب الخ٨ىىلىظُاِٞ ،ؿمى باإلاخل٣ي ؤي مخل٣ي الخ٨ىىلىظُا.
وٖاصة ما ًظ٦غ في صًباظت الٗ٣ض مهضع ملُ٨ت وخُاػة اإلاهضع للخ٨ىىلىظُاَ ،ل َى مبخ٨غَا ؤم َى ٦ظل ٪جل٣اَا ب٣ض مً
ٖ٣ىص الخىاػ٫؟ ،وَل ؤؾاؽ ملُ٨ت اإلاىعص للخ٨ىىلىظُا 1الن َظٍ ألامىع جبحن مضي اخترام الُغٞحن للٗ٣ض ولاللتزاماث التي
جيكإ ًٖ َظا الٗ٣ض ٞملُ٨ت الصخيء ملُ٨ت مُل٣ت جسى ٫ناخبه ٧اٞت الؿلُاث واإلاؼاًا التي ًمىدها ال٣اهىن ٖلى َظا
الصخيء ،وَظا صون جبُٗت لؤلزغ الظي ٌٗخبر ٧إظىبي ًٖ الٗ٣ض في خالت ما وظض .
.2.2مدل العلذً :دغم ؤَغا ٝالٗ٣ض ٖلى ون ٠وجدضًض الخ٨ىىلىظُا الٖخباعَا ومً َىا جإحي ؤَمُت جدضًض ؤوناٝ
الخ٨ىىلىظُا اإلاى٣ىلت 2،وٍبحن مدل الٗ٣ض وفي ٦شحر مً ألاخُان ً٩ىن َظا الىن ٠والخدضًض مٟهال ومىز٣ا ،وٍ٩ىن في
مالخ ٤جغ ٤ٞبٗ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُاٞ ،دكخمل ٖلى ص٢اث ٤جل ٪الخ٨ىىلىظُا واإلاٗلىماث الٗامت والجىَغٍت ومجمىٕ الهىع
والخهمُماث والخغاثِ وصلُل الاؾخٗما ٫والخٗلُماث ،في خالت وظىص ؤصواث ووؾاثل ومالخ ٤باإلاىاص ألاولُت و ُ٘٢الُٛاع
وؤلاعقاصاث الخانت بترُ٦ب ألاظهؼة وبٖضاصَا للدكُٛل والهُاهت لهظا ٛٞالبا ما ًغ٦ؼ ٖلى َظٍ ألامىع وختى ال٣اهىن ًغ٦ؼ
ٖلحهاٞ ،ىجض اإلااصة ٣ٞ 74غة  2مً ٢اهىن الخجاعة اإلاهغي جىو ٖلى " ...وٍجب ؤن ٌكخمل الٗ٣ض ٖلى بُان ٖىانغ اإلاٗغٞت
وجىابٗها التي جى٣ل بلى مؿخىعص الخ٨ىىلىظُا ،وٍجىػ ؤن ًغص ط٦غ َظا البُان مصخىبا بضعاؾاث الجضوي والخٗلُماث
والخهمُماث والغؾىماث الهىضؾُت والخغاثِ والهىع وبغامج الخاؾب آلالي وٚحرَا مً الىزاث ٤اإلاىضخت للمٗغٞت في
مالخ ٤جغ ٤ٞبالٗ٣ض وحٗخبر ظؼءا مىه".
وَكاع ؤن ه٣ل الخ٨ىىلىظُا وٚالبا ما ًُلٖ ٤لُه ه٣ل اإلاٗغٞت اإلاىهجُت ،ؤي اإلاٗغٞت الٟىُت وطل ٪الؾخٗمالها في بهخاط
الؿل٘ ؤو لخُبَُ ٤غٍ٣ت نىاُٖت ؤو ألصاء زضماث ،وٖلُه ٌٗخبر صازال َب٣ا لهظا الغؤي :الترزُو بٗىانغ اإلالُ٨ت
الهىاُٖت مشل بغاءاث الازترإ والغؾىم والىماطط الهىاُٖت ،واإلاٗغٞت الٟىُت وألاؾغاع الخجاعٍت وٖ٣ىص حؿلُم اإلاٟخاح
واإلاؿاٖضة الٟىُت والبدض والخضعٍب ،وَظا ٧له ؾب ٤ط٦غٍ في ٖىانغ الخ٨ىىلىظُا إلاا جُغ٢ىا لخٗغٍ ٠الخ٨ىىلىظُا.
ٞمدل ٖ٣ض الخ٨ىىلىظُا ؤو مىيىٖهَ ،ى الٗىانغ التي جدَ ٤٣ض ٝؤَغاٞه و ٤ٞما جدضصَا التزاماث وخ٣ى٧ ١ل َغ،ٝ
وٍخم جدضًض مىيىٕ ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا في مىظؼ "اٞخخاخُت الٗ٣ض" وهي ٖباعة ًٖ بًٗت ؾُىع جخًمً ،اإلاهام التي
3
ؾُ٣ىم بها ٧ل َغ ٝوَكاع في َظٍ الاٞخخاخُت ،بلى الكغوٍ واإلاالخ ٤التي ؾدخدضص ٖلى ؤؾاؾها التزاماث الُغٞحن.
 -1ظال ٫وٞاء دمحمًً ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .25
 -2صلُل الترازُو اإلاٗض لهالر الضو ٫الىامُت "صلُل الىىاحي ال٣اهىهُت إلاٟاويت وبٖضاص جغازُو اإلالُ٨ت الهىاُٖت واجٟا٢اث ه٣ل
الخ٨ىىلىظُا اإلاىاؾبت الخخُاظاث البلضان الىامُت" ،-WAPO- ،ميكىعاث الىٍبى ع٢م  ،"A" 620ظىُ٣ٞ ،1978 ،٠غة .135
 -3مدمىص الُ٨الوي٣ٖ ،ىص الخجاعة الضولُت في مجا ٫ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ،الُبٗت الشاهُت ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي وصاع الجُب ،ال٣اَغة وألاعصن،
 ،1995م .208
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 .3.2ظبب علذ :ختى ً٣ىم الٗ٣ض وفي ٧ل الٗ٣ىص ًجب ؤن ج٨خمل ؤع٧اهه الٗامت 1،ومً ؤع٧ان ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا
٦ظل ٪ع ً٦الؿبب ،وَظا الغَ ً٦ى الظي ًبن هُت الُغٞحن مً ببغام َظا الٗ٣ض والهض ٝمً وعاء َظا الٗ٣ض والٛاًت مىه
ؾىاء ٧اهذ َظٍ الٛاًت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة.
بال ؤن ع ً٦الؿبب ال ًشحر بق٩اال بما ؤن الُغٞحن ؾُضان في اجساط ما ًىاؾبهما و٦ما الخٓجها ٟٞي ٚالبُت ألامغ ً٩ىن َغفي
الٗ٣ض صو ٫طاث ؾُاصةٞ ،لها مُل ٤الخغٍت في الخٗا٢ض ٖلى ؤي ؤمغ جغاٍ ًىاؾب هٓامها الٗام وو ٤ٞعٚبتها في الخُىع
الخ٨ىىلىجي وا٦دؿاب الخ٨ىىلىظُا ،ول ً٨ومما َى مالخٔ في الىا ٘٢مً مسخل ٠الاجٟاُ٢اث واإلاٗاَضاث الضولُت و٦ظا
بٌٗ ٢غاعاث َُئت ألامم اإلاخدضة ومجلـ ألامً الضولي ،ؤهه ًىظض خٓغ ٖلى بٌٗ اإلاىايُ٘ واملجاالث التي حٗخبر مً
الخ٨ىىلىظُا اإلااؾت بالىٓام الضولي واإلاهضصة للؿلم وألامً الضولُحن والتي ٌٗخبر ه٣ل مشل َظٍ الخ٨ىىلىظُا مً نمُم
ه ٌ٣ب٘ اإلاٗاَضاث٦ ،مى٘ اهدكاع ألاؾلخت الىىوٍت ؤو ا٦دؿابها ،وؤنبذ اإلاى٘ ًمخض بلى مى٘ ه٣ل الخ٨ىىلىظُاث التي جخد٨م
ٞحها ،مً الضو ٫التي ؾب ٤لها ؤن مل٨تها وخاػتها بلى صو ٫ؤزغي هامُت.
.4.2جدشٍش العلذ (الىخابت والؽيلُت) :بٗض اهتهاء مٟاوياث ؤَغا ٝالٗ٣ض بىجاح ٌٗبر ٧ل َغ ًٖ ٝبؾتراججُخه بخدضًض
الخُىٍ الٗغًٍت ،لبىاء َظا الٗ٣ض ومً بحن َظٍ الخُىٍ ما جم جهىعٍ للىهىم التي ؾِخًمجها الٗ٣ض واإلاضة ،التي
ؾِؿخٛغ٢ها جىُٟظٍ َظٍ ألامىع وؤزغي وظب ٦خابتها وجضوٍجها ٧لها وَظا مً ؤظل الخٟاّ ٖلى صاللتها وجٟؿحرَا. 2
وبٗض َظا ٧له وظب بٞغاَ ٙظٍ ألامىع ٧لها في ٢الب عؾمي وجدغٍغ مدخىي الٗ٣ض وجبُحن هُت وبعاصة َغُٞه ،ألهه ٖلى
ؤؾاؾها جترظم اإلاهام والىاظباث التي جخٗحن ٖلى ٧ل َغ ٝالُ٣ام بها وٍ٩ىن الٗ٣ض َى َغٍ٣ت جىُٟظ َظٍ ؤلاؾتراججُت بما
ًىضخه في ههىنه ،وبما ٧ان في مغخلت الخٟاوى جترظمها مغخلت ؤلابغام ،لظا ٞهظا الىىٕ مً الٗ٣ىص ٚالبا ما ًإزظ ق٩ل
اجٟاُ٢اث ومٗاَضاث مك٩لت في ق٩ل ٖ٣ض اجٟاقي ًترظم جباص ٫ؤلاعاصجحن ،لظا ٞةن ببغام ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا مً ؤق٤
ألامىع ٖلى ال٣اهىهحن هٓغا الخخىاثه ٖلى اٖخباعاث ٞىُت وَىضؾُت ومداؾبُت 3،لظا وظب صاثما الاؾخٗاهت بغظا ٫زبرة
ٞىُت بلى ظاهب ظا ٫ال٣اهىن مً ؤظل بهجاح نُاٚت مشل َظٍ الٗ٣ىص.
ٞبالىٓغ للىا ٘٢وٚالبُت ال٣ىاهحن الىاْمت إلاؿإلت ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ،هجض ؤجها حٗخبر َظا الٗ٣ض مً ٢بُل الٗ٣ىص
الك٩لُت ،ومغص طل ٪ؤن ال٨خابت في ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا مً ؤمىع اللؼوم الٗ٣لي ،التي حؿخىظبها َبُٗت َظا الٗ٣ض
وؤَمُخه ٦ما ؤن بضون ال٨خابت ٌؿخدُل ٖملُا ٖلى الً٣اء وال٣ٟه الغ٢ابت ٖلى الكغوٍ التي ظاءث في الٗ٣ض٦ ،ما ؤن ه٣ل
الخ٨ىىلىظُا وٖىانغَا ٦براءة الازترإ واإلاٗاع ٝالخ٨ىىلىظُت بلى اإلاؿخىعص ،وجمُ٨ىه مً الؿُُغة ٖلحها ٌؿخىظب بٞغاٙ
َظٍ اإلاٗاع ٝفي مؿدىضاث وحٗلُماث م٨خىبت وَظا ما هجضٍ ظلُا في اإلااصة ٣ٞ 74غة  01مً ٢اهىن الخجاعة اإلاهغي ٖلى ؤن:
"ًجب ؤن ً٩ىن ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا م٨خىبا وبال ٧ان باَال" ،وَب٣ا لهظٍ اإلااصة ٞةن ال٨خابت في ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا
لِؿذ الػمت إلزباجه ،بل وؤنبدذ ع٦ىا مً ؤع٧اهه وقغَا مً قغوَهٞ 4،إنبذ ًُلٖ ٤لى ال٨خابت الكغٍ الك٨لي الوٗ٣اص
ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ،وههذ اإلااصة" 02 ٝ 36 5حكترٍ ال٨خابت في الٗ٣ىص اإلاخًمىت اهخ٣ا ٫اإلالُ٨ت ؤو الخىاػ ًٖ ٫خ٤
اؾخٛال ٫ؤو جىَ ٠٢ظا الخ ٤ؤو عًَ ؤو ع ٘ٞالغًَ اإلاخٗل ٤بُلب بغاءة الازترإ ؤو ببراءة الازترإ و٣ٞا لل٣اهىن الظي ًىٓم
 -1دمحم وخُض الضًً ؾىاع ،الك٩ل في ال٣ٟه ؤلاؾالمي ،م٨خبت صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ ،ألاعصن ،1998 ،م .141-55
 -2اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .141-140
 -3صلُل الترازُو اإلاٗض لهالر الضو ٫الىامُت "صلُل الىىاحي ال٣اهىهُت إلاٟاويت وبٖضاص جغازُو اإلالُ٨ت الهىاُٖت واجٟا٢اث ه٣ل
الخ٨ىىلىظُا اإلاىاؾبت الخخُاظاث البلضان الىامُت" ،مغظ٘ ؾاب ٤ال٣ٟغة .109-101-100
َ -4اوي نالح ؾغي الضًً٣ٖ ،ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا في ْل ؤخ٩ام ٢اهىن الخجاعة الجضًض ،صون صاع وكغ ال٣اَغة ،2001 ،م .44
 -5اإلااصة  36مً ألامغ  07-03اإلاخٗل ٤بغاءة الازترإ.
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َظا الٗ٣ض ،وٍجب ؤن جُ٣ض في سجل البراءاث" ،وم٘ الخُىع الخانل الخ٨ىىلىظُا الخضًشت ،وْهىع الخٗا٢ض ًٖ َغٍ٤
الىؾاثِ الال٨تروهُت وزانت الخٗا٢ض ٖلى َغٍ ٤قب٨ت ؤلاهترهِذ" ،الٗ٣ض ؤلال٨ترووي" ،و "الخى ُ٘٢الال٨ترووي"ً 1،شىع
الدؿائ ٫خى ٫مضي نالخُت الىؾاثِ الال٨تروهُت ٦ضٖاماث ماصًت ،م٣بىلت في جضوًٍ مدغعاث م٨خىبت ،وما ًغجبِ بظل٪
مً الاٖترا ٝال٣اهىوي بالخى ُ٘٢ؤلال٨ترووي ،ومً زال ٫ال٣ىاهحن واإلاٗاَضة اإلاىٓمت للٗ٣ض الال٨ترووي والخى ُ٘٢ؤلال٨ترووي،
ؤنبذ مٗتر ٝبه٨ظا ٖ٣ىص والخ٨ىىلىظُا هي املجا ٫الخهب لها .
زاهُا؛ ـىس علىد هلل الخىىىلىحُا :متى جىاٞغث زهاثو ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا وألاع٧ان الؿاب٣ت الظ٦غ ًخ٩ىن ٖ٣ض
ه٣ل الخ٨ىىلىظُا بمٟهىمه ال٣اهىوي والا٢خهاصي وٍغجب ٧اٞت آلازاع ال٣اهىهُت اإلاغظىة مىه ،وٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ه٣ل
َظٍ الخ٨ىىلىظُا والظي ٌٗخبر ه٣ل اإلاٗاع ٝالٟىُت والهىاُٖت ،بجمُ٘ ٖىانغَا ؤو بًٗها بلى آلازغ وَٗجي طل ٪ؤن مدل
َظا الٗ٣ض ً٣خهغ ٖلى مجغص ه٣ل َظٍ اإلاٗغٞت ،وجىدهغ الٗال٢اث ال٣اهىهُت ،بمجغص ه٣ل اإلاٗغٞت الٟىُت َب٣ا إلاا التزم به
اإلاىعص ٖىض الخٗا٢ض ،وَظٍ الهىع مىدكغة والتي حٗخبر نىع ٖامت وبؿُُت لٗ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ومً ؤَم َظٍ الىماطط
هجض:
 .1علذ اإلاعاعذة الـىُت والخذسٍب :حٗخبر اإلاؿاٖضة الٟىُت ٖىهغ ظىَغي في اإلاٗغٞت الٟىُت وظغي اؾخٗماَ ٫ظا
اإلاهُلر في ٚالبُت الٗ٣ىص الىا٢لت لخ٨ىىلىظُا ،وجإحي اإلاؿاٖضة الٟىُت في الٗ٣ض٦ ،كغٍ في الٗ٣ض ألانلي ؤو في ٖ٣ض الخ٤
ومؿخ٣ل للٗ٣ض ألانلي ،وجخًمً مً بحن ٖىانغَا جضعٍب مىْٟي وٖما ٫واإلاهىُحن في بٌٗ ؤؾالُب الخد٨م في
الخ٨ىىلىظُا وجُىٍغَا بخبُان ٖضص اإلاخضعبحن وم٩ان ومىاهج الخضعٍب ،لظا ٞاإلاؿاٖضة الٟىُت هي :ج٣ضًم الخضماث الالػمت
لىي٘ اإلاٗغٞت الٟىُت اإلاى٣ىلت مىيىٕ الخىُٟظ ،لظا وٚالبا ما ً٩ىن َظا الٗ٣ض ٦كغٍ في ه٣ل اإلاٗغٞت الٟىُت والخ٨ىىلىظُا
بهىعتها الٗامت وَظا ألَمُت َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص ،وبه ًُب ٤الخُىع الخ٨ىىلىجي ،و٦ظا ًغ٦ؼ ٦ظلٖ ٪لى جضعٍب وعؾ٩لت
ٖما ٫ومىْٟي الضولت إلاؿخ٣بلت للخ٨ىىلىظُا وَظا ل٩ي ًخم ً٨الُا٢م الٟجي للمخل٣ي مً اؾخٗما ٫الخ٨ىىلىظُا بهىعة
ٗٞالت ،م٘ ألازظ بٗحن الاٖخباع ؤن هىُٖت الخضعٍب جخىٖ ٠٢لى خؿً اهخ٣اء اإلاضعبحن ،والبرامج التي ؾى ٝجُبٖ ٤لحهم
ومضي اعجباٍ الخضعٍب مً الىاخُت الىٓغٍت بالخضعٍب الٗملي.
 .2علذ الهىذظتٌٗ :خبر َظا الٗ٣ض مً ؤخؿً ألاصواث ال٣اهىهُت للخمُحز بحن الًغوعٍاث اإلااصًت للمجم٘ الهىاعي ،وبحن
الٗىانغ ٚحر اإلااصًت لى٣ل الخ٨ىىلىظُاٟٞ ،ي َظا الٗ٣ض ًلتزم اإلاهىضؽ بمىظب َظا الٗ٣ض ؤن ًهمم ؤو ًيكإ ،ميكأث
يمً قغوٍ ومخُلباث الٗ٣ض ؤو ً٣ىم بإٖما ٫ؤزغي مؿاٖضة ًٖ طل ٪ومشالها :
-

الضعاؾاث الخمهُضًت وصعاؾاث الجضوي.

-

الضعاؾاث الخانت بُغ ١الهى٘ واإلاكغوٖاث الابخضاثُت.

-

الضعاؾاث الخانت باإلاكغوٖاث. 2

-

اإلاؿاٖضة الٟىُت والهىاُٖت ملخخلَُ ٠ئاث الخغ.ٝ

-

مغا٢بت ؤٖما ٫الخجمٗاث الهىاُٖت.

-

بظغاء ازخباعاث الدكُٛل ألاولى للدكُٛل ُٞما ًسو بٌٗ الىؾاثل.

 -1اإلااصة  323م٨غع  ،01ألامغ ع٢م  58-75ماعر في  26ؾبخمبر  1975اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي اإلاٗض ٫بمىظب ال٣اهىن  10-05اإلااعر في 20
ًىهُى .2005
 -2ههحرة بىظمٗت ؾٗضي٣ٖ :ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا في مجا ٫الخباص ٫الضولي ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،صون ؾىت وكغ ،الجؼاثغ ،م .177
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.3علذ الترخُقً :إزظ َظا الٗ٣ض نىعجحن وَظا خؿب مدل الٗ٣ض والٗىهغ اإلاغ٦ؼ ٖلُه مً ٖىانغ الخ٨ىىلىظُا،
ٞالهىعة ألاولى ًم ً٨ؤن ً٩ىن مدل الٗ٣ض ؤخض ٖىانغ اإلالُ٨ت الهىاُٖت ٦براءة الازترإ لىخضَا مشالٞ :هىا ًسً٘
الترزُو لهظا الصخيء لىخضٍ وٍخٗامل م٘ بغاءة الازترإ٦ 1مدل للٗ٣ض وٍُبٖ ٤لحها ؤخ٩ام جغزُو بغاءة الازترإ
والخ٣ى ١التي جمىدها.
ؤما الهىعة الشاهُت لٗ٣ض الترزُوٞ ،هى جغزُو اإلاٗغٞت الٟىُت ٞمدل الٗ٣ض في َظٍ الهىعة َى اؾخٗما ٫اإلاٗغٞت
الٟىُت ٚحر اإلاكمىلت ببراءة ازترإ ،ؤو ٚحرَا مً خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت ألن اإلاٗغٞت الٟىُت ختى وفي ُٚبت بغاءة الازترإ
ي ٧ىن مدال لخ ٤اؾخئشاعيَ ،ب٣ا الجٟاُ٢ت "جغٍبـ" وٍسً٘ للخماًت ال٣اهىهُت اإلا٣غعة في اإلااصة  10م٨غع مً اجٟاُ٢ت
باعَـ 2،لهظا ًم ً٨ؤن ج٩ىن اإلاٗغٞت الٟىُت مدال للبُ٘ ؤو ؤلاًجاع.
 .4علذ اإلاـخاح في الُذْ :هغ َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص ألو ٫مغة في و.م.ؤ بٗض اهتهاء الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ٧إخض ؤخض الخُاعاث
الٗاظلت للضو ٫ألاوعوبُت ،التي ؤجذ الخغب ٖلى البيُت الخدخُت لها ،وبُٖاء صٗٞت لالؾدشماعاث ألاظىبُت في َظٍ الضو ٫مً
ؤظل ه٣ل ج٨ىىلىظُاث خضًشت لغبذ الى٢ذ والجهض لخٗىٌٍ ما جم جضمحرٍ ظغاء الخغب ،وفي َظا الٗ٣ض ال ًخدمل اإلامى ٫ؤو
اإلاؿدشمغ هخاثج ؤزُاع ٖملُت ؤلاهجاػ وه٣ل اإلاٗاع ٝوالخ٨ىىلىظُا ،وبهما اإلايكإ َى لىخضٍ ًخدمل جبٗاث ه٣ل الخ٨ىىلىظُا
وجُبُ٣ها ،وَظا الىىٕ لبى عٚبت اإلاؿدشمغ في بٖٟاء هٟؿه مً الُ٣ام بمجمىٕ ألاٖما ٫الالػمت لالؾدشماع ،ومً جدمل
املخاَغ التي جهاخب الُ٣ام باإلوكاء والخجهحز.
ومً ؤمشلت َظا الٗ٣ض هجض( :الخٗا٢ض ٖلى حكُِض اإلاُاعاث وج٣ىُاتها ،مكغوٖاث بوكاء مٗامل ج٨غٍغ البترو ٫ومهاو٘
البتروُ٦ماوٍاث٣ٖ ،ىص بوكاء مهاو٘ اإلاٗضاث الخغبُت الال٨تروهُت).
املخىس الثالث؛ ؤزاسعلذ هلل الخىىىلىحُا:
بما ؤن ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ملؼم لجاهبحنٞ ،هى بًغوعة ما ٧ان ؾحرجب ؤزاعا ٢اهىهُت والتي ٌٗبر ٖجها بد٣ى ١والتزاماث
َغفي َظا الٗ٣ض ،بال ؤن التي ً٩ىن لها بال ٜالخإزحر هي الالتزاماث ٞما التزاماث َغفي ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا؟
ؤوال :التزاماث ـاخب الخىىىلىحُا (هاكل الخىىىلىحُا) :ناخب الخ٨ىىلىظُا ٌٗخبر َغ ٝفي َظا الٗ٣ض ،بل وٚالبا ما
ً٩ىن َى الُغ ٝألا٢ىي مً الىاخُت الٗملُت ،ول٨ىه وعٚم طل ٪ال ًم ً٨له ؤن ًخسلى ٖلى التزاماجه الخٗا٢ضًت ؤمام اإلاخل٣ي
الظي ًيخٓغ مىه خؿً ؤصاءٍ لهظٍ الالتزاماث ،بال في خالت وظىص ْغ٢ ٝاَغ ،وَظا الٓغ ٝال ًخىاظض بال مً زال ٫قغوٍ
مىيىُٖت في ؤيُ ٤الخضوص وال جشاع ٦شحرا َظٍ اإلاؿإلت في مشل َظٍ الٗ٣ىص 3،لهظا وظب ٖلى مىعص الخ٨ىىلىظُا ؤن ً٣ىم
بالتزاماجه ٖلى خؿً هُت وجىُٟظا اللتزاماجه ،وَظٍ الالتزاماث هي:
 .1الالتزام بىلل الخىىىلىحُا والعىاـش اإلاخـم عليها :بن ؤَم التزام ًٖ ٘٣لى ٧اَل ها٢ل الخ٨ىىلىظُا وَى الالتزام
الغثِسخي الظي جغج٨ؼ ٖلُه باقي الالتزاماث ألازغيَ ،ى التزام بى٣ل مىيىٕ ؤو مدل الٗ٣ض ،ؤال وَى الخ٨ىىلىظُا طاتها
وبالخالت التي ًغٚب ٞحها َالب الخ٨ىىلىظُا مً ؤظل جد ٤ُ٣الهض ٝالغثِسخي الظي ًخىزاٍ َالب الخ٨ىىلىظُا ،و٦ظا ه٣ل
الٗىانغ ألازغي اإلا٩ىهت للخ٨ىىلىظُا( ،وكذ جىىن هزه العىاـش ػحر اإلاادًت :على ػشاس العملُاث واإلاعاسؾ الـىُت،
َ -1اوي نالح ؾغي الضًً :مغظ٘ ؾاب ،٤م .52
 - -2اإلااصة  ،02 ٝ 10مً بجٟاُ٢ت باعَـ لٗام " ،1967الاصٖاث املخالٟت للخ٣ُ٣ت في مؼاولت الخجاعة والتي مً َبُٗتها هؼٕ الش٣ت ًٖ ميكإة
ؤخض اإلاىاٞؿحن ؤو مىخجاجه او وكاَه الهىاعي ؤو الخجاعي".
 -3نالر بً ب٨غ الُُاع :الٗ٣ىص الضولُت لى٣ل الخ٨ىىلىظُا ،الُبٗت الشاهُت ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الٗغبي ألاوعوبي ،.م .127
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واإلااهشاث الفىاعُت ومخخلف الخعلُماث اإلاىلىلت عبر الىزاثم وحمُع الخلىق التي حؽيل ؤلاواس العام للملىُت
الفىاعُت ،لخعللها بمبخىشاث رهىُت وكذستها على جلذًم خلىٌ مخلذمت إلاؽىالث جلىُت ،وجىىن ؤًما هزه العىاـش
مادًت :وهي جخمثل في مخخف الخذماث ،حعلُم اإلاعذاث الفىاعُت والىظاثل ألاخشي ،وبوؽاء وبىاء اإلافاوع واإلاشهباث
الفىاعُت...بلخ) ،وخحن ًىٟظ اإلاهضع التزاماجه بك٩ل ٖاصيٞ 1،ةن مخل٣ي الخ٨ىىلىظُا ًهبذ مخم٨ىا ومؿُُغا ٖلى
الخ٨ىىلىظُا اإلاى٣ىلت وٍم ً٨له ؤن ًُىعَا و ٤ٞاخخُاظاجه ،وحؿمذ له بالخضعط في الخُىع الخ٨ىىلىظُا في مجاَ ٫ظٍ
الخ٨ىىلىظُا.
 .2الالتزام بالممانٚ :البا ما ً٩ىن ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا مغج٨ؼا ٖلى التزام جد ٤ُ٣هدُجت ُٞالب الخ٨ىىلىظُا حهض ٝمً
ه٣ل الخ٨ىىلىظُا جد ٤ُ٣ؤَضا ٝمؿُغة ؾالٟا ،لظا وظب ٖلى مىعص الخ٨ىىلىظُا ؤن ً٩ىن ؤَال لظل ،٪وؤن ًدَ ٤٣ظا
الهض ٝاإلاخٖ ٤ٟلُه في الٗ٣ض ،لهظا ًجب ٖلى مهضع الخ٨ىىلىظُا ؤن ًىفي بهظا الالتزام وٍد٣٣ه وبال ٧ان ملؼما بالًمان
خُض ؤهه ٖلُه ؤن ًًمً مُاب٣ت الخ٨ىىلىظُا والىزاث ٤اإلاغ٣ٞت بها للكغوٍ اإلابِىت في الٗ٣ض٦ ،ما ًًمً بهخاط الؿلٗت ؤو
ؤصاء الخضماث التي اجٖ ٤ٟلحها باإلاىانٟاث اإلابِىت في الٗ٣ض ،باإلياٞت بلى الالتزام بًمان الىخاثج ،بدُض ًلتزم بًمان
الُٗىب الخُٟت والتي ٚالبا ما ً٩ىن َالب الخ٨ىىلىظُا ظاَال بها ،ويمان الاؾخد٣ا ١والخٗغى ،وَظا ٧له ٌٗخبر واظبا
٢اهىهُا ؤملخه َبُٗت الٗ٣ض الظي مً قإهه ؤن ًى٣ل اإلالُ٨ت ؤو الخ٣ى ١ألازغي اإلاخٟغٖت والىاججت ٖجها.
 .3الالتزام باإلاعاعذة الـىُت والخذسٍب والخبفحرَ :ظا الالتزام مً ألامىع الهامت في ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ،ؾىاء ؤ٧ان
ٖ٣ض ه٣ل ج٨ىىلىظُا ؤو ٖ٣ض اإلاؿاٖضة الٟىُت ،ألن َظا الالتزام مً ألامىع الضازلت في جُبُ ٤اإلاٗاع ٝوالخ٨ىىلىظُا ،وَظا
ختى ًخم ً٨مخل٣ي الخ٨ىىلىظُا مً اؾدُٗاب مؿدىضاث خ ٤اإلاٗغٞت ،ؾُما ؤن َظا الٗىهغ ٌٗجي باليؿبت للمخل٣ي الصخيء
ال٨شحر بطا ٧ان ًٟخ٣غ بلى الخبرة والضعاًت ال٩اُٞت في مجا ٫الخ٨ىىلىظُا اإلاى٣ىلت 2،وَظا ً٩ىن بخ٣ضًم اإلاٗاع ٝالالػمت و٦ظا
جضعٍب ٖاملي وٞجي ومهىضسخي اإلاؿخىعص للخ٨ىىلىظُا ،و٦ظا ج٩ىًٍ َا٢م مدلي ٢اصع ٖلى الخٗامل م٘ َظٍ الخ٣ىُاثَ ،ظا
وٖلى اإلاهضع ٦ظل ٪ؤن ً٨ك ٠للمؿخىعص ٧اٞت ألازُاع التي ٢ض جيكإ ًٖ اؾخسضام الخ٨ىىلىظُا ومضي جإزحرَا وهىٖه،
وٍبن له الىؾاثل الالػمت ؤو املخخملت الج٣اء َظٍ ألازُاع وصعئها وَظا ً٩ىن بىظه جٟهُلي وجإُ٦ضي ،وٚالبا ما جغاعى وؿبت
الًغع الظي جدضزه الخ٨ىىلىظُا في ػٍاصة َظا الالتزام .
 .4الالتزام بالخدعِىاث والعشٍت :مما ال قُٞ ٪ه ؤهه في الٛالب مً ألاخىا ،٫ج٩ىن للمؿخىعص مهلخت مكغوٖت في
الخهىٖ ٫لى ؤًت جدؿِىاثً 3،ضزلها اإلاىعص ٖلى الخ٨ىىلىظُا مدل الٗ٣ض في اإلاؿخ٣بل ،والتي ٚالبا ما ج٩ىن َظٍ
الخدؿِىاث بٗض الٗ٣ض الظي ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ،وزانت بطا ما ٧ان مىعص الخ٨ىىلىظُا مخُىع ومخد٨م في الخ٨ىىلىظُا
ب٣ضع ما ً٩ىن ًخمخ٘ ب٣ضعاث وٟ٦اءاث ٞىُت و٢ضعاث ج٨ىىلىظُت ٞاث٣ت حؿٗغ مً ٖملُاث جُىٍغ الخ٨ىىلىظُا وٖىانغَا،
َظا ما ًجٗل َظٍ الخ٨ىىلىظُا ؾغَٗت الخُىع مما ًجٗل الخ٨ىىلىظُا الؿالٟت في ٢بُل الخسل ٠م٣اعهت بما ونلذ بلُه
مً جُىع في املجاُٗٞ ،٫خبر خ ٤اإلاىعص ؤن ٌٗلم بهظٍ الخدؿِىاث ختى ًغ٢ ٘ٞضعجه ؤلاهخاظُت وجُىٍغَا.
زاهُا :التزاماث اإلاعخـُذ مً الخىىىلىحُا (مخللي الخىىىلىحُا) :اإلاخل٣ي في ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا والظي ٚالبا ما ً٩ىن
مً الضو ٫الىامُت ؤو اإلاخسلٟت ،وَى الظي ًغٍض صزى ٫مؿاع الخُىع الخ٨ىىلىجي ،وٍهىعٍ البٌٗ الُغ ٝالًُٗ٠
ًخدمل ٦ظل ٪في ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا التزاماث جٖ ٘٣لى ٖاج٣ه وَظا ٦ما َى الخا ٫باليؿبت للُغ ٝآلازغ وهي:
 -1ؤوـ الؿُض ُُٖت ؾلُمان :الًماهاث ال٣اهىهُت لى٣ل الخ٨ىىلىظُا بلى الضو ٫الىامُت واإلاكغوٖاث الخابٗت لها –صعاؾت في ؤلاَاع ال٣اهىوي
للىٓام الخ٨ىىلىجي الضولي الؿاثض ،-صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة ،1996 ،م .123-120
 -2ؤوـ الؿُض ُُٖت ؾلُمان ،مغظ٘ ؾاب.123 ،٤
 -3وٞاء مؼٍض ٞلخىٍ ،مغظ٘ ؾاب.541 ،٤
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 .1الالتزام بإداء اإلالابل٦ :ما عؤًىا ٣ٗٞض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا مً ٖ٣ىص اإلاٗاويتٞ ،البض للُغ ٝالشاوي ؤن ًض ٘ٞم٣ابل إلاا
جل٣اٍ مً الُغ ٝالشاويُٞ ،لتزم اإلاؿخىعص بض ٘ٞم٣ابل الخ٨ىىلىظُا والخدؿِىاث التي جضزل ٖلحها ،في اإلاُٗاص واإلا٩ان
اإلاخٖ ٤ٟلحهما في الٗ٣ض ،وَٗخبر َظا الالتزام بض ٘ٞاإلا٣ابل َى ؤَم التزام ًٖ ٘٣لى ظاهب اإلاؿخىعص في ٖ٣ىص ه٣ل
الخ٨ىىلىظُا ،وطا ًدغم الُغٞان ٖلى جدضًض اإلا٣ابل ووي٘ و وي٘ الًىابِ التي جد٨مه وجدضصٍ بةخ٩ام قضًض،
ٞالشمً ٌٗخبر م٣ابل الخ٨ىىلىظُا اإلا٣بىلت 1،وَظا اإلا٣ابل بما ًض ٘ٞه٣ضا ؤو َبُُٗا ٦ما َى الخا ٫في ٖ٣ض الخباص ،٫وٍجب
جدضًض الؿٗغ الخ٣ُ٣ي للخ٨ىىلىظُا والظي ًخٗهض الُغ ٝاإلاؿخ٣بل للخ٨ىىلىظُا بضٗٞه ل٣اء حؿلم وه٣ل َظٍ
الخ٨ىىلىظُا وٍبضو مىُُ٣ا ؤن ً٩ىن الالتزام بض ٘ٞاإلا٣ابل َى م٣ابل الالتزام بى٣ل الخ٨ىىلىظُا وٖىانغَا ،وٍجب ؤن ً٩ىن
َىال ٪هىٕ مً الخٗاص ٫بحن ُ٢مت الخ٨ىىلىظُا اإلاى٣ىلت ،والؿٗغ الىاظب صٗٞه والظي ً٩ىن بما مبلٛا بظمالُا ًاصي مغة
واخضة ؤو ٖلى صٗٞاث مخٗضصة٦ ،ما ًجىػ ؤن ً٩ىن اإلا٣ابل ههِبا مً عؤؽ ما ٫اإلاؿدشمغ في حكُٛل الخ٨ىىلىظُا ؤو ههِبا
مً ٖاثض َظا الدكُٛل.
.2الالتزام بالعشٍت :بن ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا َى مً الٗ٣ىص طاث الخإزحر الشىاجي بحن َغٞحن في ٚالب ألاخُان ،لظا وظب
ٖلى ٧ل مً َغُٞه ؤن ًدخ ٟٔبالؿغٍت الالػمت التي ج٨خىَ ٠ظا الٗ٣ض في ٧ل مغاخله ،وج٨خى ٠مدل الٗ٣ض والخدؿِىاث
التي جٖ ٘٣لى الخ٨ىىلىظُا وٖىانغَا ،و٦ما ؤن َظا الالتزام ًٖ ٘٣لى مىعص الخ٨ىىلىظُا٦ ٘٣ً ،ظلٖ ٪لى مخل٣ي
الخ٨ىىلىظُا خُض ًلتزم مخل٣ي الخ٨ىىلىظُا باملخآٞت ٖلى ؾغٍت الخ٨ىىلىظُا التي ًدهل ٖلحها وٖلى ؾغٍت الخدؿِىاث
التي جضزل ٖلحها ،وفي خالت بٞكاء َظٍ ألاؾغاع ٌؿإ ًٖ ٫الًغع الظي ًيكا ًٖ َظا ؤلاٞكاء ،وَظا الالتزام ً٩ىن في ٧ل
مغاخل الٗ٣ض ،وَظا الالتزام ً٣ىم ٖلى جد ٤ُ٣هدُجت ٗٞلُه ؤن ًبظ ٫مخل٣ي الخ٨ىىلىظُا ٢هاعي ظهضٍ مً ؤظل جد٤ُ٣
َظا الالتزام ،لظا ُٞلتزم اإلاخل٣ي بهظا ألامغ بٗض ببغام الٗ٣ض وجدضص مؿاولُخه حٗا٢ضًا٦ ،ما ًلتزم بظل ٪ؤزىاء اإلاٟاوياث
وَؿإ ٫حٗا٢ضًا وج٣هغٍا ًٖ ؤلازال ٫بهظا الالتزام .
.3الالتزام بةهُئت البِئت اإلاالثمت ولماهاث الاظدثماسٌٗ :ض الُغ ٝمخل٣ي الخ٨ىىلىظُاَ ،ى َالبها واملخخاط لها في ٚالبُت
ألاخُان ،وَظا عٚبت مىه في ولىط الخُىع الخ٨ىىلىجي والً٣اء ٖلى الخبُٗت والخسل ٠في املجا ٫الظي حٗا٢ضا ٖلُه
الُغٞان 2،لظا ٞهى ٚالبا الُغ ٝاإلاٛلىب ٖلى ؤمغ وزانت ما بط ٧ان الُغ ٝاإلاهضع للخ٨ىىلىظُا مدخ٨غا لها وله َُمىت
مُل٣ت في مجالها ،لظا وظب ٖلُه َى ؤن ٌٗض اإلاىار والبِئت اإلاىاؾبت مً اظل اؾخ٣با ٫الخ٨ىىلىظُا وزل ٤ؤلاَاع الٗام
الظي ًم ً٨ؤن ًُمئن بها مهضع الخ٨ىىلىظُا ٖلى ما جىنل بلُه ،لظا ٞهظا الالتزام ًسل ٤ألاعٍدُت في هٟـ مهضع
الخ٨ىىلىظُا وٍ٩ىن مُمئىا ٖلى َظٍ الخ٨ىىلىظُا٦ ،ما ؤجها حؿاٖض ٖلى جىُٟظ التزاماث مىعصَا ٖلى الىظه الظي ٌؿاٖض
ٖلى جد ٤ُ٣اإلاُلب الخ٨ىىلىجي وَظا ٧له ًخإحى مً :زل ٤الًماهاث التي ًٟ٨لها ال٣اهىن الضازليٖ ،بر وؾاثل مىيىُٖت
وبظغاثُت هو ٖلحها ،وصولُت ٟ٦لتها اإلاٗاَضاث الضولُت ٖبر ههىم وبظغاءاث ههذ ٖلحها اإلاىٓماث الضولُت يمً
الاجٟاُ٢اث التي جغٖاَا ومشا ٫طل٧ 3: ٪االلتزام اإلاخل٣ي باَالٕ اإلاىعصٖ ،لى الدكغَٗاث الىَىُت اإلاخٗل٣ت باؾخحراص
الخ٨ىىلىظُا وٖىانغَا ،ؤو حٗضًلها في خالت ما بط ٧ان ٞحها حٗاعى ٦بحر بُجها وبحن مهالر اإلاهضع ،ؤو ٞحها جًُِ ٤وجىاٌ٢
بها جخٗغى الخ٨ىىلىظُا ومهضعَا بلى ٖ٣باث جًغ به وججٗل ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا مً ٖ٣ىص ؤلاطٖان ،و٦ظا اجساط
بظغاءاث حؿىٍت الجزاٖاث ٦خدُ٨م مشال.
 -1مدؿً ق :٤ُٟه٣ل الخ٨ىىلىظُا مً الىاخُت ال٣اهىهُت ،مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث ال٣اهىهُت والخضعٍب اإلانهي ال٣اهىوي ،مُبٗت ظامٗت
ال٣اَغة ،1984 ،م .40
 -2ظال ٫وٞاء دمحمًً ،مغظ٘ ؾاب.76 ،٤
ٖ -3بض هللا ٖبض ال٨غٍم ٖبض هللا :يماهاث الاؾدشماع في الضو ٫الٗغبُت ،الُبٗت ألاولى ،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان ،2008 ،م.24
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 .4الالتزام بدعً الاظخعماٌ والخفشؾٌٗ :خبر َظا الالتزام ؤزغ ٖاصي لٗ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا والتزام ًٖ ٘٣لى ٖاج٤
اإلاخل٣ي ،وٍخسظ َظا التزام خؿً الاؾخٗما ٫نىعجحنٞ :مً هاخُت ًخٗل ٤بدماًت الؿمٗت الخجاعٍت إلاهضع الخ٨ىىلىظُا،
مً زالٖ ٫ضم ُ٢ام مخل٣ي الخ٨ىىلىظُا بدؿىٍ ٤مىخجاث هاججت ًٖ جُبُ ٤واؾخٗما ٫الخ٨ىىلىظُا اإلاؿخىعة بإق٩ا٫
مُٗبت ،وصون ؤن ًدترم ال٣ىاٖض الخ٣ىُت والهىاُٖت الٗملُت ٖلى الىظه اإلاخٖ ٤ٟلُه ،ومً هاخُت ؤزغي ًخٗل ٤بالخٟاّ
ٖلى اإلاىا ٘٢الخجاعٍت اإلاخمحزة إلاهضع الخ٨ىىلىظُا في ؤؾىا ١وؤما ً٦مُٗىتٞ ،ةطا ؤعاص اإلاخل٣ي اؾتهال ٥واخخ٩اع لىٟؿه
حؿىٍ ٤اإلاىخجاث وما ًخٗل ٤بهاٞ ،ةن طل ٪ال ًيبػي ؤن ً٩ىن ٖلى خؿاب مهضع الخ٨ىىلىظُا ،وزانت ما بطا ٧ان َظا
قغَا في الٗ٣ض ،ؤو ؤن الهض ٝمً ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ؤو هُت اإلاهضع ٧اهذ مً ؤظل جىؾُ٘ ؾى٢ها الخجاعي والهىاعي
لُ٩ىن ؤوؾ٘ مً ؾى ١اإلاخل٣ي ،وٍخدَ ٤٣ظا الالتزام ٚالبا ٖبر بُٖاء مهضع الخ٨ىىلىظُا الخ ٤في الغ٢ابت واإلاخابٗتَ ،ظا
وٍجب ؤن ً٩ىن َظا الالتزام مدضص الًىابِ ؾىاء مً هاخُت الى٢ذ ؤو الىُا ١الجٛغافي الظي ًد٨مه وٍدضٍ ،ختى
ًخم ً٨مخل٣ي الخ٨ىىلىظُا مً جدَ ٤ُ٣ضٞه مً ببغام َظا الٗ٣ض ،مً الخهىٖ ٫لى الاؾخ٣اللُت الخ٨ىىلىظُت وجد٤ُ٣
الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت.
الخاجمت :مما ؾبٞ ٤ةن ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ٌٗخبر مً الٗ٣ىص واؾٗت الظًىٕ ،في آلاوهت ألازحرة وَظا إلاا ؤنبذ ٌك٩له مً
بٗض الخىمُت الا٢خهاصًت وجدهُل الخ٨ىىلىظُا للً٣اء ٖلى الٟجىة الخ٨ىىلىظُت ،بحن الضو ٫اإلاخ٣ضمت والضو ٫الىامُت،
ٞالخُىع الخ٨ىىلىجي الخانل في ٖضًض مً الُ٣اٖاث ؤنبذ يغوعة ل٩ل الضو ،٫وَظا ما حؿعى الضو ٫الىامُت لخد٣ُ٣ه
مً زال ٫ظلب َظٍ الخ٨ىىلىظُا وجدُُجها و ٤ٞاؾتراجُجُاتها وبغامجها الخىمىٍت ،وَظا في اَاع ٢اهىوي مىٓم وبىاؾُت
ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُاَ ،ظٍ الٗ٣ىص التي لها ظملت مً الخهاثو التي بها جسل ًٖ ٠ما ؾىاَا مً ٖ٣ىص ؾىاء وَىُت ؤو
صولُت ،وَظا ؤجها جمغ بمغخلت ظض مهمت حؿب ٤مغخلت الخٗا٢ض ،ؤال وهي مغخلت الخٟاوى والتي ج٨دسخي ؤَمُت بالٛت ولها
الضوع ال٨بحر في خؿم مؿإلت الخٗا٢ضٖ ،لى اٖخباع ؤـً ازخُاع الُغ ٝاإلاخٗا٢ض مٗه ً٨مه الاٖخباع الصخصخي بهٟت ٦بحرة،
الٖخباع ؤهه وفي ٚالب ألاخُان َى مدخ٨غ لهظٍ الخ٨ىىلىظُا.
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خفىـُت الىبُعت اللاهىهُت لعلذ الخإححرالخمىٍلي و اوعياظها على مشاهضألاوشاؾ
د : .ظامُت بلجشاؾ  ،ؤظخارة مدالشة  ،وسدة ؼشؾ الذًً  ،والبت دهخىساه
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت  ،حامعت دمحم خُمشـ بعىشة
م٣ضمت:
بن ٖ٣ض الخإظحر الخمىٍلي مً ألاهٓمت ال٣اهىهُت اإلاهمت التي اؾخدضثها الىا ٘٢الخجاعي و التي جخمخ٘ بإَمُت ٦بحرة في
الخجاعة الضازلُت و الخاعظُت  ،و حهضَ ٝظا الٗ٣ض بلى حصجُ٘ الخجاعة و جىٞحر الخمىٍل الالػم للمكغوٖاث الخجاعٍت و
الهىاُٖت و الؼعاُٖت و اإلاهىُت و الخضماجُت التي جبدض ًٖ جمىٍل ليكاَها لٛغى قغاء آلاالث و اإلاٗضاث ؤو الخجهحزاث
ؾىاء في مغخلت الخإؾِـ ؤو ٖىض ججضًض ؤنىلها ال٣اثمت م٣ابل جإمحن ُٖجي ًخمشل في اخخٟاّ قغ٦ت الخإظحر الخمىٍلي
بملُ٨تها لهظٍ آلاالث و اإلاٗضاث بلى خحن اهتهاء الٗ٣ض  ،ؤو جملَ ٪ظٍ اإلاٗضاث مً ٢بل اإلاكغوٕ اإلاؿخُٟض .
ًخمخ٘ ٖ٣ض الـخإظحر الخمىٍلي بظاجُت وزهىنُت مُٗىت ججٗل مىه ٖ٣ضا ممحزا له ؤخ٩امه و ٢ىاٖضٍ الخانت به و التي
ًىٟغص بها ًٖ ٚحرٍ مً الٗ٣ىص لِك٩ل هٓاما ٢اهىهُا مخمحزا طا َبُٗت زانت  ،و جتر٦ؼ طاجُت و زهىنُت َظا الٗ٣ض في
التراضخي و اوٗ٣اص الٗ٣ض و ما ٌؿخلؼمه طل ٪مً قغوٍ زانت ًٞال ًٖ آلازاع ال٣اهىهُت التي ًغجبها َظا الٗ٣ض و التي
جسخلٖ ٠ما َى مخٗاعٖ ٝلُه مً ٢ىاٖض و ؤخ٩ام الٗ٣ىص الخ٣لُضًت .
و جإحي َظٍ الىع٢ت البدشُت لخدىاو ٫مٓاَغ زهىنُت َظا الٗ٣ض و مغا٦ؼ ألاَغُٞ ٝه مً زال ٫بُان هٓامه ال٣اهىوي في
الدكغَ٘ الجؼاثغي مً زال ٫ألامغ ، 09 / 96زانت و ؤن ٖملُت الخإظحر الخمىٍلي جمخاػ بٗضم الخىاػن الٗ٣ضي  ،مما ًٟغى
يغوعة بُان مىاًَ الى٣و الدكغَعي و م٣ترخاث لخضاع٦ه و ؾِخم جىاو ٫اإلاىيىٕ مً زال ٫زالر مداوع ؤؾاؾُت:
املخىع ألاو : ٫هدىاوُٞ ٫ه ماَُت ٖ٣ض الخإظحر لخمىٍلي مً زال ٫جدضًض مٟهىمه ال٣اهىوي و الا٢خهاصي و ؤَمُخه في
جمىٍل اإلاكغوٖاث و زهاثهه ال٣اهىهُت  ،و اإلاؼاًا التي ًىٞغَا ألَغا ٝالٗ٣ض .
املخىع الشاوي  :هدىاوُٞ ٫ه الُبُٗت ال٣اهىهُت لٗ٣ض الخإظحر الخمىٍلي في ال٣اهىن الجؼاثغي مً وظهت هٓغ ٢اهىهُت لبُان
مضي جُاب ٤ؤخ٩امه م٘ ال٣ىاٖض الٗامت .
املخىع الشالض ٞ :ؿىسههه للخضًض ًٖ آزاع ٖ٣ض الخإظحر الخمىٍلي باليؿبت إلاغا٦ؼ ألاَغا ٝفي الٗ٣ض ؤي اليؿبت ل٩ل مً
ألاٖىان الا٢خهاصًحن اإلاؿخُٟضًً مً الخٗا٢ض و باليؿبت لكغ٧اث الخإظحر الخمىٍلي .
املخىس ألاوٌ ماهُت علذ الخإححرالخمىٍلي
بن الخىظه هدى ا٢خهاص الؿى ١و جبجي ؾُاؾت الخصخهت بهض ٝمىذ الُ٣إ الخام صوعا في ا٢خهاصًاث الضو ٫صٗٞذ
بلى البدض ٖلى ؤؾالُب ظضًضة لخىٞحر جمىٍل ٧ا ٝلؤلنى ٫الغؤؾمالُت صون اللجىء بلى الا٢تراى ؤو ػٍاصة ألاٖباء
الاؾدشماعٍت ؤلاياُٞت و الخٗغى ملخاَغ الؿى. ١
ؤوال  :حعشٍف علذ الخإححرالخمىٍلي :
ًُلٖ ٤لُه الاثخمان الخجاعي  ،ؤو الخمىٍل باالؾدئجاع  ،ؤو الخمىٍل الخإظحري  ،ؤو ؤلاًجاع الخمىٍلي  ،و ٚحر طل ٪مً
اإلاؿمُاث التي جسخل ٠بدؿب الؼاوٍت التي ًىٓغ ٞحها للخإظحر الخمىٍلي  ،بال ؤجها جخ ٤ٟظمُٗا في الٗىانغ ألاؾاؾُت اإلا٩ىهت
له  ،و جهب في ظىَغَا في ٧ىهه مهضعا جمىٍلُا مبخ٨غا خضًشا وؿبُا ًىٞغ للمكغوٖاث الاؾدشماعٍت ؤنىال عؤؾمالُت
بهخاظُت آلظاَ ٫ىٍلت َ ًٖ ،غٍ ٤الخإظحر صون خاظت بلى قغائها ؤو جمل٨ها ؤو جدمل جبٗاث جمىٍلها  ،و هي بظل ٪جد٤٣
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للمؿخإظغ محزجحن ؤؾاؾِخحن  :ألاولى  :ؾغٖت الخهىٖ ٫لى ألانى ٫الغؤؾمالُت ؤلاهخاظُت اإلاُلىبت للدكُٛل و الاهخٟإ بها ،
و الشاهُت ػٍاصة الاؾدشماعاث و طل ٪مً زال ٫جس ٠ُٟألاٖباء ٖلى اإلاىاعص اإلاالُت للٗمُل اإلاؿخإظغ و جىٞحرَا لالؾخسضاماث
ألازغي باإلايكإة  ،في خحن جىٞغ للماظغ في اإلا٣ابل مجاال واؾٗا لالؾدشماع بٗىاثض مىاؾبت و بًمان ٧ا٢ ٝىامه ملُ٨ت
1
ألانى ٫الغؤؾمالُت اإلااظغة .
ٌٗغ ٝبإهه جإظحر ُٖجي ألنى ٫عؤؾمالُت بم٣خطخى ٖال٢ت حٗا٢ضًت بحن اإلااظغ و اإلاؿخإظغ م٣ابل ُ٢مت بًجاعٍه ًضٗٞها
2
اإلاؿخإظغ للماظغ زالٞ ٫ترة ػمىُت مُٗىت .
ٖغٞه مجلـ مٗاًحر املخاؾبت ألامغٍ٩ي بإهه اجٟا ١حٗا٢ضي بحن اإلااظغ و اإلاؿخإظغ ًيخ٣ل بم٣خًاٍ بلى اإلاؿخإظغ خ٤
اؾخسضام ملُ٨ت مُٗىت مخمشلت في ؤظهؼة ؤو مٗضاث ؤو آالث بهخاظُت مملى٦ت للماظغ مضة مدضصة مً الؼمً م٣ابل الٗاثض
3
اإلاخٗا٢ض ٖلُه .
٦ما ٖغ ٝبإهه " ؤؾلىب مً ؤؾالُب الخمىٍل الظي ً٣ىم بم٣خًاٍ اإلامى ( ٫اإلااظغ ) بكغاء ؤنل عؤؾمالي ًخم جدضًض
مىانٟاجه بمٗغٞت اإلاؿخإظغ الظي ًدؿلم ألانل مً اإلاىعص ٖلى ؤن ً٣ىم بإصاء ُ٢مت بًجاعٍه مدضصة للماظغ زالٞ ٫ترة
ػمىُت مدضصة م٣ابل اؾخسضام و حكُٛل َظا ألانل  ،و ًدخ ٟٔاإلااظغ في ْل َظٍ الٗال٢ت الخٗا٢ضًت بد ٤ملُ٨ت
ألانى ٫الغؤؾمالُت اإلااظغة  ،و ً٩ىن للمؿخإظغ في جهاًت مضة الٗ٣ض ؤن ًسخاع بحن البضاثل الخالُت :
ـ قغاء ألانل اإلااظغة م٣ابل مبلً ٜخٖ ٤ٟلُه و ًغاعي في جدضًضٍ ما ؾب ٤ؾضاصٍ مً ٢بل .
ـ ججضًض ٖ٣ض ؤلاًجاع مً َغ ٝاإلاؿخإظغ م٘ الكغ٦ت اإلااظغة إلاضة ؤزغي بالكغوٍ التي ًخٖ ٤ٟلحها الُغٞان .
ـ بعظإ ألانى ٫اإلااظغة بلى الكغ٦ت اإلااظغة " .

4

ؤما مً الىاخُت الا٢خهاصًت ُٗٞغ ٝبإهه "ٖ٣ض مً زالله ًلتزم ؤخض ألاَغا ( ٝاإلاؿخإظغ ) بالدؿضًض للُغ ٝآلازغ (
اإلااظغ ) ؾلؿلت مً الضٗٞاث الضوعٍت التي مجملها ًٟى ١زمً قغاء ألانل مىيىٕ الٗ٣ض و ٖاصة َظٍ الضٗٞاث جمخض
لخُٛي الجؼء ألا٦بر مً الخُاة الا٢خهاصًت للم٣خجى "  ،ؤي ؤن الاٖخماص ؤلاًجاعي َى التزام حٗا٢ضي بدُض ًض ٘ٞاإلاؿخإظغ
ألا٢ؿاٍ ؤلاًجاعٍت للماظغ  ،باإلا٣ابل ًخدهل ٖلى خ ٤الاهخٟإ مً ألانل مىيىٕ الٗ٣ض  ،خُض ؤن اإلااظغ ًداٖ ٔٞلى
5
اإلالُ٨ت ال٣اهىهُت لؤلنل  ،و ال ًم ً٨للُغٞان ٞسخ الٗ٣ض ٦ ،ما ال ًد ٤للمؿخإظغ بٖاصة جإظحر ألانل صون بطن اإلااظغ.
1ـ بؿام ؤخمض ٖشمان  ،الى٣ل الخإظحري الخمىٍلي و صوعٍ في حُٗٛل مكغوٖاث بالؿ ٪٨الخضًضًت  ،مجلت ظامٗت صمك ٤للٗلىم ؤلا٢خهاصًت و
ال٣اهىهُت  ،املجلض  27الٗضص الشالض  ، 2011م . 604
 2 .ـ ٖمغ مٟخاح الؿاٖضي  ،مضي جُبُ ٤و هجاح الخإظحر الخمىٍلي في اإلاهاع ٝاللُبُت ( صعاؾت في مهغ ٝالخىمُت )  ،الٗضص  ، 38املجلض الٗاقغ
 ،آطاع  ، 2015م . 51
 3ـ بؿام اخمض ٖشمان  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م . 604
 4ـ ٖؿالي ٖبض ال٨غٍم ٣ٖ ،ض ؤلاٖخماص ؤلاًجاعي الضولي  ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ظامٗت مىلىص مٗمغي  ،جحزي وػو  ،الؿىت الجامٗت  2014ـ ، 2015
م . 42
 5ـ باإلا٣ضم مهُٟى و آزغون  ،الخمىٍل ًٖ َغٍ ٤ؤلاًجاع ٧اؾتراجُجُت لخُٛحر الٗمل اإلاهغفي  ،اإلااجمغ الٗلمي الغاب٘ الغٍاصةة و ؤلابضإ في
اؾتراجُجُاث ألاٖما ٫في مىاظهت جدضًاث الٗىإلات  15 ،ـ ٧ ، 2005 / 03 / 16لُت الٗلىم ؤلاصاعٍت و اإلاالُت  ،ظامٗت ٞالصًلُٟا  ،م . 6
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٦ما ٖغٞىٍ ؤًًا بإهه " وؾُلت جمىٍل بم٣خًاَا ج٣ىم ماؾؿت مالُت بخإظحر بٌٗ الخجهحزاث و آلاالث بلى ٖمالئها م٘
1
جُبُ ٤ؤخ٩ام ٖ٣ض ؤلاًجاع في الٗال٢ت بُجهما " .
ًدبحن مً َظٍ الخٗاعٍ ٠يغوعة جىاٞغ زالر ؤع٧ان ؤؾاؾُت هي  :اإلااظغ ؤو الجهت التي ج٣ضم زضمت الخإظحر ؾىاء ٧اهذ
البى ٪ؤو قغ٦ت الخإظحر و اإلاؿخإظغ ( الٗمُل )  ،و ألانل الغؤؾمالي الظي ً٩ىن مدل الٗ٣ض ؤو الخمىٍل و طل ٪في ْل
2
قغَحن :
*ـ مضة ػمىُت مدضصة.
*ـ بًجاع مخٖ ٤ٟلُه
و٧ل واخض مً َاالء ًهى ٠الٗ٣ض بك٩ل مسخل ًٖ ٠آلازغ  ،و بن جُاب٣ذ الكغوٍ بط ًم ً٨الىٓغ بلُه ٖلى ؤهه جإظحر
عؤؾمالي مً وظهت هٓغ اإلاؿخإظغ  ،في خحن ٌٗض جإظحرا جمىٍلُا مً وظهت هٓغ اإلااظغ .
و ٌٗغٞه اإلاكغٕ الجؼاثغي في اإلااصة  01مً ألامغ  09 / 96اإلاخٗل ٤باالٖخماص ؤلاًجاعي بإهه " ٌٗخبر الاٖخماص ؤلاًجاعي مىيىٕ
َظا ألامغ ٖملُت ججاعٍت و مالُت ًخم جد٣ُ٣ها مً ٢بل البىى ٥و اإلااؾؿاث اإلاالُت ؤو قغ٦ت جإظحر ماَلت ٢اهىها و مٗخمضة
نغاخت بهظٍ الهٟت م٘ اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن الجؼاثغٍحن ؤو ألاظاهب ؤشخانا َبُُٗحن ٧اهىا ؤو مٗىىٍحن جابٗحن
لل٣اهىن الٗام ؤو الخام ج٩ىن ٢اثمت ٖلى ٖ٣ض بًجاع ًم ً٨ؤن ًخًمً ؤو ال ًخًمً خ ٤الخُاع بالكغاء لهالر اإلاؿخإظغ
و جخٗل ِ٣ٞ ٤بإنى ٫مى٣ىلت ؤو ٚحر مى٣ىلت طاث الاؾخٗما ٫اإلانهي ؤو باملخالث الخجاعٍت ؤو بماؾؿاث خغُٞت " .
و ل٣ض ٖغٞذ الجؼاثغ مىظ ؾىت  1988ؾلؿلت مً ؤلانالخاث في املجا ٫الا٢خهاصي و الُ٣إ اإلاهغفي بهٟت زانت و
طلَ ًٖ ٪غٍ ٤بػالت الخىُٓم و اوسخاب الضولت مً الخ٣ل الا٢خهاصي لهالر الؿى٣ٞ ١ام اإلاكغٕ بالخسلي ًٖ ألاهٓمت
ال٣اهىهُت ال٣ضًمت في م٣ابل طلْ ٪هغث ؤهٓمت ؤزغي خضًشت ٦بىعنت الُ٣م اإلاى٣ىلت و خغٍت الخجاعة و الهىاٖت و
اإلاىاٞؿت و ج٣ىُت الاٖخماص ؤلاًجاعي  ،خُض ٌٗخبر ال٣اهىن  10 / 90اإلاخٗل ٤بالى٣ض و ال٣غى ؤو٢ ٫اهىن ًخًمً َظٍ
الخ٣ىُت و طل ٪في اإلااصة  ، 112زم ظاء بٗض طل ٪ال٣اهىن  26 / 91اإلاخًمً املخُِ الىَجي لؿىت  ، 1992بال ؤن ؤلاَاع
ال٣اهىوي الخام بٗ٣ض الاثخمان ؤلاًجاعي لم ًهضع بال ؾىت َ ًٖ1996غٍ ٤ألامغ  09 / 96الظي خضص ُُٟ٦اث جإؾِـ
قغ٦ت الاٖخماص ؤلاًجاعي و قغوٍ اٖخماص ؤلاًجاعي  ،و بٗض نضوعٍ جم اٖخماص مجمىٖت مً قغ٧اث الاٖخماص ؤلاًجاعي
٧الكغ٦ت الجؼاثغٍت لخإظحر الخجهحزاث و الٗخاص " ؾالم " التي اٖخمضث ؾىت  1997و الكغ٦ت الٗغبُت لئلًجاع اإلاالي التي
اٖخمضث ؾىت  2002بياٞت بلى قغ٧اث ؤزغي  ،م٘ ُ٢ام بٌٗ البىى ٥بيكاٍ ؤلاٖخماص ؤلاًجاعي ٦بى ٪ؾِخالم و بى٪
البر٦ت  ،و بى ٪ؾىؾُتي ظجرا٩ٞ ٫ان ؤولىٍت الخ٩ىمت مىذ اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت بم٩اهُت الخمىٍل و صٖم صوعَا
3
و وكاَها في الا٢خهاص .
زاهُا  :ـىس الخإححرالخمىٍلي :
ًخسظ ٖ٣ض الخإظحر الخمىٍلي نىعجحن :

4

 1ـ خىان ٦ما ٫الضًً ظما ٫يبان ٣ٖ ،ض الخإظحر الخمىٍلي و جُبُ٣اجه اإلاٗانغ ( صعاؾت ٣ٞهُت )  ،مظ٦غة ما ظؿخحر ٢ ،ؿم ال٣ٟه اإلا٣اعن ،
الجامٗت ؤلاؾالمُت ٚؼة  ،م . 6
 2ـ بؿام ؤخمض ٖشمان  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م . 605
 3ـ ٖؿالي ٖبض ال٨غٍم  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م م  27ـ . 28
 4ـ ٖمغ مٟخاح الؿاٖضي  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م م  54ـ . 55
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 1ـ الـخإححرالدؽؼُلي :
ًمخاػ َظا الٗ٣ض ب٣هغ مضة الٗ٣ض وؿبُا  ،خُض ال حُٛي َظٍ اإلاضة الٗمغ الا٢خهاصي لؤلنل الغؤؾمالي مدل الٗ٣ض  ،و
ٌٛلب جُبَُ ٤ظا الٗ٣ض ٖلى آلالُاث و اإلاٗضاث و ألاظهؼة التي ج٩ىن في جُىع و حٛحر مؿخمغ بؿبب الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي
اإلاخىانل مما ًجٗل اإلاؿخ إظغ ًمُل بلى الٗ٣ىص ٢هحرة اإلاضة  ،و ٖضم ؤلالتزام بٗ٣ض َىٍل ألاظل ًُ٣ض ٗٞالُخه ج٣ىُا  ،مما
ًدخم ٢هغ مضة الٗ٣ض إلاىا٦بت الخُىع و الخضازت  ،و مما ًمحز َظا الىىٕ ؤهه ٌُٗي اإلامىٞ ٫غنت بٖاصة الخإظحر لؤلنل ،
في خحن ًمىذ اإلاخمىٞ ٫غنت ججضًض ألانل ٖىض اهتهاء مضة الٗ٣ض  ،و ًب٣ى اإلامى ٫ملتزما بدبٗاث الهُاهت و الخإمحن .
 2ـ الخإححرالخمىٍلي :
ًمخاػ َظا الٗ٣ض بُى ٫مضجه و التي ٖاصة ما ج٣اعب الٗمغ الٟجي لؤلنل الغؤؾمالي مدل الٗ٣ض مما ًد ٤٣للممىٞ ٫غنت
اؾترصاص ُ٢مت ألانل م٘ َامل مٗ٣ىَ ًٖ ٫غٍ ٤الضٗٞاث ؤلاًجاعٍت ٦ ،ما ؤن َظا الٗ٣ض ًخه ٠باجٟا ١ؤَغاٞه ٖلى
ٖضم ٢ابلُخه لئللٛاء ٢بل اهتهاء مضجه املخضصة في الٗ٣ض  ،و ٚالبا ال ًلتزم اإلامى ٫بدبٗاث الهُاهت و لخامحن في خحن ٢ض ًخ٤ٟ
الُغٞان ٖلى ؤن جاو ٫ملُ٨ت ألانل في جهاًت مضة الٗ٣ض للمخمى ٫باآللُت التي ًخم الاجٟاٖ ١لحها و لهظا ٞةن لهظا الٗ٣ض ما
ًمحزٍ ًٖ ٖ٣ض ؤلاًجاع الٗاصي و ًٖ ٖ٣ض البُ٘ الٗاصي  ،ألامغ الظي ًجٗله ٖ٣ضا مؿخدضزا طو َبُٗت زانت ٌؿخضعي
الى٢ىٖ ٝلى خ٣ُ٣خه و مضي قغُٖخه .
زالثا  :ؤهمُت الخإححرالخمىٍلي :
ٌٗض الخإظحر الخمىٍلي مً ؤَم الهُ ٜؤلاؾدشماعٍت التي ابخضٖه ال٨ٟغ ؤلا٢خهاصي و اإلاالي  ،و ؤٟ٦ئها في ع ٘ٞمٗضالث الىمى
ؤلا٢خهاصي هٓغا لُبُٗخه و ؾهىلت جُبُ٣ه و اؾخجابخه لالخخُاظاث الخمىٍلُت للكغ٧اث ؤلاهخاظُت الخضمُت و الؾُما ؤهه
ٌٗض بضًال ظُضا لها في خاالث ُ٢امها بالخىؾ٘ ؤلاهخاجي و الدكُٛلي  ،بضال مً لجىئها لال٢تراى مً البىى ٥ؤو ُ٢امها بُغح
ؤؾهم ظضًضة ؤو بدثها ًٖ قغ٧اء ظضص و ما ً٨خى ٠طل ٪مً نٗىباث و مهغوٞاث مسخلٟت ٧ىهه ً٣ضم جمىٍال ٧امال
بيؿبت %100لُ٣مت ألانى ٫الغؤؾمالُت اإلاغاص الخهىٖ ٫لحها و َى ما ال ًخىاٞغ ٖاصة في ؤي مً ألاؾالُب الخمىٍلُت ألازغي
( ٟٞي خالت الخمىٍل باإل٢غاى ال ًخُل٘ اإلا٣غى بال بيؿبت ال جخجاوػ  % 85مً حجم الخمىٍل ؤلاظمالي )  ،ومً زم ٞهى
ًغ٦ؼ ٖلى مٟهىم مًمىهه ؤن اؾخسضام ألانل الغؤؾمالي َى الظي ًد ٤٣الغبذ لِـ اإلالُ٨ت في خض طاتها  ،و بظلٞ ٪ةن
1
ؤَمُت الخإظحر الخمىٍلي جبرػ مً زال ٫ما ًخمسٌ ٖىه مً محزاث و حؿهُالث ل٨ال الُغٞحن ( اإلاؿخإظغ  /اإلااظغ ) .
 1ـ باليعبت للمعخإحش:
اؾخسضم اإلاكغٕ مً زال ٫ألامغ  09 / 96مهُلر اإلاخٗامل ؤلا٢خهاصي صون ؤن ًبحن اإلا٣هىص به  ،ل ً٨و بالغظىٕ بلى
ال٣اهىن  02 / 04اإلاخًمً ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت هجضٍ ٢ض ٖغ ٝالٗىن الا٢خهاصي بإهه ٧ل مىخج ؤو
جاظغ ؤو خغفي ؤو م٣ضم زضماث ؤًا ٧اهذ نٟخه ال٣اهىهُت ًماعؽ وكاَه في ؤلاَاع اإلانهي الٗاصي ؤو ب٣هض جد ٤ُ٣الٛاًت
2
التي جإؾـ مً ؤظلها .
و ًد٣ٖ ٤٣ض ؤلاثخمان ؤلاًجاعي للمؿخإظغ اإلاؼاًا الخالُت :

3

 1ـ بؿام ؤخمض ٖشمان  ،اإلاغظ٘ الؿاب ٤م م . 611 ، 610
2ـ خؿجي نالح الضًً  ،قغوٍ ج٩ىًٍ ٖ٣ض ؤلاٖخماص ؤلاًجاعي  ،مظ٦غة ماظؿخحر في ٢اهىن ألاٖما ٫اإلا٣اعن ٧ ،لُت الخ٣ى ، ١ظامٗت وَغان ،
الؿىت الجامُٗت  2011ـ  ، 2012م م . 81 ، 80
 3ـ بؿام ؤخمض ٖشمان  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م . 611
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*ـ بم٩اهُت خهى ٫الكغ٧اث اإلاؿخإظغة ٖلى ججهحزاث عؤؾمالُت خضًشت ليكاَها ؤلاهخاجي صون الخاظت بلى جمل٨ها  ،و مً زم
ٞةن اإلاؿخإظغ ال ًدخاط بلى ججمُض ظؼء ٦بحر مً عؤؾماله بطا ما ٢ام بخىُْٟها في قغاء ألانى ، ٫مما ًدُذ له ؾُىلت ؤ٦بر
ٌؿخسضمها في ؤوظه ؤزغي .
*ـ ٌؿهل الخإظحر الخمىٍلي ٖملُاث ؤلاخال ٫و الخجضًض و مىا٦بت الخُىع الخ٣جي مما ٌؿهم في ػٍاصة ٢ضعجه الخىاٞؿُت صون
الُ٣ام باؾدشماعاث بياُٞت .
*ـ ٌؿاٖض الخإظحر الخمىٍلي ٖلى ججىب مساَغ الخ٣اصم الٟجي لؤلنى ٫الغؤؾمالُت باليؿبت للكغ٧اث اإلاؿخإظغة  ،و مً زم
خل مك٩لت الخىا ٌ٢بحن الٗمغ الٟجي و ؤلا٢خهاصي لهظٍ ألانى. ٫
*ـ ٌؿاٖض الخإظحر الكغ٧اث اإلاؿخإظغة ٖلى الىظىص اإلاؿخمغ في ٧ل مً الؿى ١املخلُت و الٗاإلاُت .
*ـ ًم ً٨للمؿخإظغ ؾضاص بًجاع ألانى ٫الغؤؾمالُت مً ٖىاثض بهخاظُتها و هي في خالت الدكُٛل ال٩امل و مً زم ً٣ل ما
جدمله مً ؤٖباء مالُت .
*ـ الاؾخٟاصة مً اإلاحزاث الًغٍبُت لٗملُت الخإظحر  ،بط ؤن ُ٢مت بًجاع ألانل ًخم اؾخُ٣اٖه مً الىٖاء الًغٍبي
للمؿخإظغ بىنٟها ج٩الُ ٠الػمت للخهىٖ ٫لى الضزل الخاي٘ للًغٍبت  ،ومً زم ًهبذ الٗمُل اإلاؿخإظغ في ٚجى ًٖ
الالخجاء بلى ؤؾالُب الخباَا في اؾتهال ٥ألانى ٫الغؤؾمالُت التي جلجإ بلحها بٌٗ اإلايكأث ؤخُاها زانت زال ٫الؿىىاث
ألاولى للمكغوٖاث لًمان ؤن ً٩ىن بظمالي الاؾتهال٧اث ؤ٢ل مً ألاعباح املخ٣٣ت .
* ـ حٗض قغوٍ الخإظحر ؤ٦ثر ٌؿغا و مالءمت مً ؤلا٢تراى الؾُما ؤن املخاَغة جهبذ مكتر٦ت بحن ٧ل مً اإلااظغ و
اإلاؿخإظغ .
*ـ خماًت اإلاؿخإظغ مً مساَغ الخطخم في اإلاضي ال٣هحر و طل ٪باليؿبت لؤلنى ٫الغؤؾمالُت اإلاؿخإظغة خُض ًخم الاجٟا١
بكغوٍ مدضصة زابخت مضة َىٍلت .
*ـ ال ٌٗض الخإظحر ٖاث٣ا لال٢تراى  ،بط ًم ً٨للمؿخإظغ الا٢تراى للُ٣ام بالخىؾٗاث الغؤؾمالُت .
 2ـ باليعبت للماحش:
بن اإلااظغ في ألامغ  09/ 96هي ما ًهُلر ٖلى حؿمُخه ماؾؿاث ال٣غى و التي حكمل اإلااؾؿاث اإلاالُت  ،البىى ٥و
قغ٧اث الاٖخماص ؤلاًجاعي  ،و حكترَ ٥ظٍ اإلااؾؿاث الشالزت في ؤن لها الخ ٤في ببغام الٗملُاث اإلاهغُٞت  ،و الٗملُت
اإلاهغُٞت هي ٧ل ٖملُت جخم بحن البى ٪و و اإلااؾؿت اإلاالُت وػباثجها و ًىضعط يم الٗملُاث اإلاهغُٞت ال٣غوى و التي ٌٗخبر
ٖ٣ض ؤلاٖخماص ؤلاًجاعي ؤخض ؤهىاٖها  ،و مً َىا ٞةن َظٍ اإلااؾؿاث ال جمىذ ٢غوى ٖاصًت و ال جاظغ بًجاعا ٖاصًا ٞهي
ججم٘ بحن مٟهىم ال٣غى و ؤلاًجاع و لٗل َظا ما ص ٘ٞاإلاكغٕ بلى حؿمُخه بال٣غى ؤلاًجاعي يمً ألامغ  11 / 03اإلاخٗل٤
1
بالى٣ض و ال٣غى.
و ًىٞغ ٖ٣ض الخإظحر الخمىٍلي للماظغ اإلاؼاًا الخالُت:

2

*ـ ًًمً ؤؾلىب الخإظحر الخمىٍلي مجاال واؾٗا لالؾدشماع بٗىاثض مىاؾبت و بًمان ٧ا٢ ٝىامه ملُ٨ت ألانى٫
الغؤؾمالُت اإلااظغة طاتها .
 1ـ خؿجي نالح الضًً  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م . 21
 2ـ بؿام ؤخمض ٖشمان  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م . 611
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*ـ جس ٠ُٟالٗبء الًغٍبي ًٖ َغٍ: ٤
ـ زهم ُ٢مت اؾتهال ٥ألانل اإلامى ٫جإظحرٍ مً الىٖاء الخاي٘ للًغٍبت
ـ بٖٟاء اإلااظغ مً ظؼء مً الًغٍبت مؿخد٣ت ٖلُه في خضوص وؿبت مُٗىت مً ُ٢مت ألانل اإلاكتراة في الؿىت ألاولى
لدكُٛله .
*ـ ٌٗض جإظحر ألانل ؤًٞل للماظغ مً هٓام البُ٘ بالخ٣ؿُِ هٓغا بلى ؾهىلت جُبُ٣ه .
*ـ ًاصي الخإظحر بلى ػٍاصة مبُٗاث ألانى ٫اإلااظغة  ،هٓغا بلى وظىص بٌٗ اإلاؿخإظغًٍ الغاٚبحن في ا٢خىائها بٗض ججغبتها و
اؾخسضامها .
*ـ ٌٗض الخإظحر وؾُلت جمىٍل ًم ً٨بياٞتها بلى هُ ٤الخضماث التي ج٣ضمها اإلااؾؿاث اإلاالُت لٗمالئها .
٦ما ًىٞغ الاٖخماص ؤلاًجاعي مؼاًا ا٢خهاصًت ٖضًضة ٞهى ٌؿاَم في ص ٘ٞعجلت الخىمُت ؤلا٢خهاصًت  ،طل ٪ؤن الخإظحر
الخمىٍلي ال ًخُلب الخمىٍل ال٩امل لدكُٛل ؤنى ٫عؤؾمالُت جمشل بهخاظُتها بياٞاث للىاجج ال٣ىمي خُض جدؿم َبُٗت
َظا الخإظحر بُى ٫ألاظل و جىٞغ بم٩اهُاث الخدٟحز و جدغٍ ٪الهىاٖاث ؤلاهخاظُت مما ًض ٘ٞبغامج الخىمُت ٦ ،ما ًدض مً
آزاع مىظاث الخطخم ٖلى ج٩لٟت ٖملُت الخىؾ٘ ؤو اإلاكغٖاث الجضًضة ٞ ،الخإظحر الخمىٍلي ً٣طخي ٖلى ٞتراث الاهخٓاع التي
جدخاط لها اإلايكإة لخ٩ىًٍ اخخُاَاث ؤو َغح ؤؾهم ظضًضة  ،ؤو حٗضًل َُ٩ل عؤؽ اإلاا ٫مما ًاصي بلى اعجٟإ ج٩لٟت الخىؾ٘
1
اإلاؼم٘ بظغائٍ ٖما لى جم الخٗا٢ض ٖلى ألانى ٫الالػمت لظل ٪الخىؾ٘ صون اهخٓاع و طلَ ًٖ ٪غٍ ٤الخإظحر الخمىٍلي .
سابعا  :خفاثق علذ الـخإححرالخمىٍلي :
مً زال ٫اؾخ٣غاء ههىم الدكغَٗاث اإلا٣اعهت التي هٓمذ ٖملُاث الخإظحر الخمىٍلي  ،و بٗض جدضًض مٟهىمه و نىعَا
2
جىنلىا بلى ؤن لٗ٣ض الخإظحر الخمىٍلي زهاثو ًم ً٨جلخُهها في ه٣اٍ مدضصة و هي ٧الخالي :
*ـ ؤهه مً الٗ٣ىص الغياثُت التي ًٟ٨ي الوٗ٣اصَا مجغص التراضخي ٞلم حكترٍ ؤي مً الدكغَٗاث اإلا٣اعهت وظىب اجساط عيا
الُغٞحن ق٨ال مُٗىا ؾىاء ٧ان ؾىضا عؾمي ؤو ٖغُٞا لظلٞ ٪ةن ال٨خابت ال حٗض ع٦ىا مً ؤع٧ان َظا الٗ٣ض  ،و مً زم ال حٗض
الػمت لُ٣امه مً الىاخُت ال٣اهىهُت .
و ٖلى الغٚم مً طل٣ٞ ٪ض اؾخ٣غ الىا ٘٢الٗملي ٖلى يغوعة ٦خابت َظا الٗ٣ض لخشبُذ الخ٣ى ١و الالتزاماث الىاعصة ُٞه
خماًت إلاهالر َغُٞه ًٞ ،ال ًٖ ؤن ظل الدكغَٗاث اإلا٣اعهت اؾخىظبذ وكغ الٗ٣ض في سجالث عؾمُت زانت و ٖضث
طل ٪قغَا لؿغٍان الٗ٣ض و الاخخجاط به ججاٍ الٛحر  ،و مً اإلاٗلىم ؤهه ال ًم ً٨وكغ الٗ٣ض صون ٦خابخه .
*ـ ؤهه مً ٖ٣ىص اإلاٗاويت التي ًإزظ ُٞه ٧ل َغ ٝم٣ابل ما ٌُُٗه بط ًخدمل ٧ل َغٚ ٝغما مالُا و َى ألاصاء الظي
ؾِخل٣اٍ ٞاإلااظغ ً٣ىم بخجهحز ألامىا ٫اإلاغاص جإظحرَا و ًًٗها جدذ جهغ ٝاإلاؿخإظغ ل٣اء ُ٢ام ألازحر بض ٘ٞؤ٢ؿاٍ ألاظغة
اإلاخٖ ٤ٟلحها .
 1ـ بان ًاؾحن م٩ي  ،آلازاع ؤلا٢خهاصًت لٗ٣ض الخإظحر الخمىٍلي  ،مجلت الخلُج الٗغبي  ،املجلض  ، 40الٗضص  1و  2ؾىت  ، 2012م . 14
 2ـ صاهت خمت باقي ٖبض ال٣اصع ٣ٖ ،ض الخإظحر الخمىٍلي ( مٟهىمه و َبُٗخه ال٣اهىهُت صعاؾت م٣اعهت )  ،مجلت الغاٞضًً للخ٣ى ، ١املجلض 14
الٗضص  51الؿىت  ، 2016م م  72ـ . 73
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*ـ ؤهه مً الٗ٣ىص اإلالؼمت لجاهبحن ألهه مىظ ببغامه ًيصخئ التزاماث مخ٣ابلت في طمت اإلاخٗا٢ضًً و بٗباعة ؤزغي ٞةن ٧ل مً
َغفي الٗ٣ض ٌٗضان في الى٢ذ هٟؿه صاثىا و مضًىا للُغ ٝآلازغ  ،بدُض ؤن بزال ٫ؤخضَما بدىُٟظ التزاماجه ٌُٗي للُغٝ
آلازغ الخ ٤في الخمؿ ٪بالض ٘ٞبٗضم الخىُٟظ ؤو ٞسخ الٗ٣ض .
ٞاإلااظغ ًلتزم بخجهحز ألامىا ٫اإلاغاص جإظحرَا و حؿلُمها للمؿخإظغ و جمُ٨ىه مً الاهخٟإ بها مً زال ٫يمان الخٗغى
الصخصخي ؤو الهاصع مً الٛحر ٦ ،ما ًخدمل جبٗت َال ٥ألامىا ٫متى ٧ان طل ٪عاظٗا بلى ؤؾباب ال صزل للمؿخإظغ ٞحها  ،و
ٖىض جهاًت مضة الٗ٣ض ًلتزم بى٣ل ملُ٨ت َظٍ ألامىا ٫بطا ؤبضي اإلاؿخإظغ عٚبخه في قغائها ل٣اء الشمً اإلاخٖ ٤ٟلُه .
وفي اإلا٣ابل ًغجب ٖ٣ض الخإظحر الخمىٍلي في طمت اإلاؿخإظغ ظملت مً الالتزاماث جخمشل في ؤصاء بض ٫ؤلاًجاع اإلاخٖ ٤ٟلُه و
الالتزام باؾخٗما ٫ألامىا ٫مدل الٗ٣ض في الٛغى اإلاٗض له  ،و بظ ٫الٗىاًت الالػمت لخٟٓها و الُ٣ام بهُاهتها ٖلى ه٣ٟخه
الخانت ٧لما ٧ان طل ٪يغوعٍا ًٞال ًٖ التزامه بةٖاصة َظٍ ألامىا ٫بلى اإلااظغ في جهاًت اإلاضة اإلاخٖ ٤ٟلحها بطا لم ًماعؽ
خ٣ه في زُاع قغائها ؤو ججضًض الٗ٣ض إلاضة ؤزغي .
*ـ ؤهه مً الٗ٣ىص الؼمىُت مؿخمغة الخىُٟظ الظي ٌٗض الؼمً ٖىهغا ظىَغٍا في جىُٟظَا بدُض ًخىٖ ٠٢لى َظا الٗىهغ
جدضًض م٣ضاع مدل الالتزام ٞاإلاىٟٗت اإلاغظىة مً َظا الٗ٣ض ال ًم ً٨جىٗ٢ها بضون مضة  ،و لظلٞ ٪ةن مضة ٖ٣ىص الخإظحر
الخمىٍلي جدضص ٖاصة ٖلى ؤؾاؽ الٗمغ الا٢خهاصي اإلاٟترى لؤلمىا ٫اإلااظغة و هي اإلاضة التي ٌؿخٛغ٢ها اهضزاع َظٍ ألامىا٫
مً الىاخُت اإلاالُت و التي ٖلى ؤؾاؾها ججغي الجهت اإلامىلت ( اإلااظغ ) خؿاباتها ؤلا٢خهاصًت خى ٫ظضوي ٖملُت ؤلاًجاع
الخمىٍلي و خهُلتها  ،و بخٗبحر آزغ ٞةن اإلاضة التي ًخم جدضًضَا حٗض ؤصاة الخؿاب اإلاالي و ؤلا٢خهاصي للٗملُت الخمىٍلُت
بغمتها  ،و َظا ما ًٟؿغ ونَ ٠ظا الٗ٣ض بإهه " جإظحر للمضة الالػمت الهضزاع ألانى ٫اإلااظغة " .
*ـ ؤهه ٖ٣ض زىاجي ألاَغا ٝعٚم ؤن بٌٗ ال٣ٟه ًغي ؤن الباج٘ ؤو اإلاىعص ألامىا ٫مدل الٗ٣ض ٌٗض َغٞا في الٗ٣ض و َظا ٚحر
صخُذ  ،بط ًجب الخمُحز في َظا الهضص بحن ٖ٣ض الخإظحر الخمىٍلي  ،و ٖملُت الخإظحر الخمىٍلي ٞالباج٘ ًضزل َغٞا في
ألازحرة لٛغى بجمامها و طل ٪بةبغام ٖ٣ض البُ٘ م٘ اإلااظغ و ل ً٨صون ؤن جغبُه باإلاؿخإظغ ؤًت عابُت ٖ٣ضًت .
و ججضع ؤلاقاعة َىا بلى ؤن الدكغَٗاث اإلا٣اعهت اقترَذ ؤن ً٩ىن اإلااظغ في ٖ٣ض الخإظحر الخمىٍلي ماؾؿت مالُت جخسظ
ق٩ل قغ٦ت ججاعٍت زايٗت للىٓام ال٣اهىوي الظي جسً٘ له إلااؾؿاث اإلاالُت و اإلاهغُٞت هٓغا للضوع الاثخماوي ال٨بحر
الظي ج٣ىم به خماًت لالثخمان اإلاالي و الا٢خهاص الىَجي بك٩ل ٖام ٢ض زو اإلاكغٕ الٟغوسخي بمىظب ٢اهىن ؤلاقغا ٝو
الغ٢ابت ٖلى وكاٍ اإلااؾؿاث الاثخماهُت ع٢م (  46ـ  ) 84لؿىت  1984ألاشخام اإلاٗىىٍت مً الكغ٧اث و اإلااؾؿاث التي
جخسظ مً ٖملُاث البىى ٥خغٞت مٗخاصة لها و التي جدب٘ الىٓام ال٣اهىوي للبىى ٥و اإلااؾؿاث اإلاالُت بالُ٣ام بيكاٍ
الخإظحر الخمىٍلي و الظي ٖضٍ اإلاكغٕ الٟغوسخي مً ٖملُاث الاثخمان .
*ـ الٗ٣ض الظي ًم ً٨ؤن ًغص ٖلُه ٖ٣ض الخإظحر الخمىٍلي ًم ً٨ن ً٩ىن ٖ٣اعا ؤو مى٣ىال ؾىاء ٧اهذ مى٣ىالث ماصًت ؤو
مٗىىٍت ٦د٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت مً بغاءاث الازترإ و الخهامُم الُبىٚغاُٞت للضواثغ اإلاخ٩املت ؤو اإلاٗغٞت الٟىُت و
ٚحرَا و ؤًا ٧ان هىٕ َظٍ ألامىاٞ ٫ةهه ٌكترٍ ؤن ً٩ىن الخإظحر ألٚغاى الاؾخسضاماث ؤلاهخاظُت و الاؾخٗما ٫اإلانهي  ،ؤما
بطا ٧اهذ ألٚغاى اؾتهالُ٦ت ٚحر بهخاظُت ٞال حٗض مً ٢بُل ٖ٣ىص الخإظحر الخمىٍلي لظلًًٟ ٪ل البٌٗ اؾخسضام
مهُلر ( ألانى ٫إلهخاظُت و الشابخت ) ٖلى ألامىا ٫مدل ٖ٣ىص الخإظحر الخمىٍلي و التي حٗجي ألامىا ٫التي ج٣خىحها اإلايكأث
لِـ لٛغى بٖاصة بُٗها و بهما لٛغى اؾخسضامها لٟتراث َىٍلت وؿبُا ٧األعى و اإلاباوي و آلاالث و ألازار .
*ـ ؤهه مً الٗ٣ىص ال٣اثمت ٖلى الاٖخباع الصخصخي قإهه قإن ؾاثغ ٖ٣ىص الاثخمان ألازغي ٞ ،الش٣ت اإلاخباصلت بحن الُغفي
الٗ٣ض و مضي ؾمٗت ومالءة و ٟ٦اءة الُغٞحن جازظ ٧لها بىٓغ الاٖخباع ٖىض ببغام َظا الٗ٣ض لالَمئىان ٖلى الىٞاء
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بااللتزاماث الىاقئت ٖىه  ،لظلً ٪مخى٘ ٖلى اإلاؿخإظغ الخىاػ ًٖ ٫خ٣ى٢ه بمىظب َظا الٗ٣ض للٛحر بال بمىا٣ٞت اإلااظغ ٦ما
ٌٗض الٗ٣ض مٟؿىزا مً جل٣اء هٟؿه في خا ٫مىث ؤو بٖؿاع ؤو بٞالؽ اإلاؿخإظغ ؤو اهً٣اثه بطا ٧ان شخها مٗىىٍا .
املخىس الثاوي :الىبُعت اللاهىهُت لعلذ الخإححرالخمىٍلي في اللاهىن الجضاثشي
اٖخبرث اإلااصة  01مً ألامغ ٣ٖ 09 / 96ض الخإظحر الخمىٍلي بإهه ٖملُت ججاعٍت و مالُت ٞهى ٖملُت مهغُٞت و ألاٖما٫
اإلاهغُٞت بمىظب اإلااصة  02مً ال٣اهىن الخجاعي هي ؤٖما ٫ججاعٍت بدؿب اإلاىيىٕ ٦ما ؤن الٗملُاث اإلاهغُٞت جهضع مً
البىى ٥و اإلااؾؿاث اإلاالُت و ماؾؿاث ال٣غوى و قغ٧اث الاٖخماص ؤلاًجاعي  ،و هي قغ٧اث ججاعٍت و التي بضوعَا
اٖخبرتها اإلااصة  03مً ال٣اهىن الخجاعي الجؼاثغي ؤٖماال ججاعٍت بدؿب الك٩ل  ،و عٚم ُ٢امه ٖلى ٖ٣ض بًجاع بال ؤهه
ًسخل٣ٖ ًٖ ٠ض ؤلاًجاع اإلاضوي و الخجاعي مٗا ٦ما ً٣ترب مً ال٣غى ل ً٨له زهىنِخه .
و مً َىا ٞةن ؤَغا٣ٖ ٝض الخإظحر الخمىٍلي هي :

1

ـ اإلااظغ الظي ً٣ىم بكغاء ألانل الظي ًُلبه اإلاؿخإظغ بٛغى جإظحرٍ له .
ـ اإلاؿخإظغ و َى الظي ٌؿخإظغ ألانل لالؾخسضام م٣ابل ؾضاص ؤ٢ؿاٍ ؤلاًجاع .
ـ اإلاىخج ( اإلاىعص ) و َى الظي ًهى٘ ألانل مدل الخإظحر بىاء ٖلى مىانٟاث اإلاؿخإظغ لخؿاب اإلااظغ ؤو الباج٘ لؤلنل .
و بظل٢ ٪ض خضصث اإلااصة ألاولى مً ألامغ  09 / 96ؤَغا ٝالٗ٣ض باإلااظغ ( البى ٪ؤو اإلااؾؿت اإلاالُت  ،قغ٦ت ؤلاٖخماص
ؤلاًجاعي ) مٗخمضة نغاخت بهظٍ الهٟت  ،و اإلاؿخإظغ ( اإلاخٗامل ؤلا٢خهاصي )  ،و ٢ض اؾدبٗض اإلاكغٕ ٧لُا اإلاىعص ُ٦غٝ
في الٗ٣ض باٖخباع ؤن ٖ٣ض اللحزًىً ٜجم٘  ِ٣ٞاإلاؿخإظغ و اإلااظغ .
و ٢ض َذ الدؿائ ٫خى ٫الُبُٗت ال٣اهىهُت لٗ٣ض الخإظحر الخمىٍلي َل َى ٖ٣ض بُ٘ ؤم ٖ٣ض بًجاع ؤو َى مً َبُٗت
مسخلُت ؟
ٞمً اٖخبرٍ ٖ٣ض بًجاع ٞحري ؤن ٖ٣ض ؤلاًجاع ًخ٩ىن مً ع٦ىحن ؤؾاؾُحن و َما ص ٘ٞبض ٫ؤلاًجاع الظي ٌٗض ؤَم
التزاماث اإلاؿخإظغ  ،و جم٨حن اإلاؿخإظغ مً الاهخٟإ بالصخيء اإلااظغ  ،و َى ٌك٩ل التزاما ؤؾاؾُا باليؿبت للماظغ  ،و
بالغظىٕ لؤلمغ  09 / 96هجض ؤهه في ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ال هجض هها ًلؼم اإلااظغ بخم٨حن اإلاؿخإظغ مً ألانى ٫التي
حك٩ل مدل الخٗا٢ض طل ٪ؤن الظي ًلتزم بالدؿلُم َى الباج٘ ألاو ٫الظي ٌؿلم الصخيء اإلابُ٘ للمؿخإظغ الظي ًدؿلمه
٧ىُ٦ل ًٖ اإلااظغ َب٣ا للكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في ٖ٣ض الكغاء اإلابرم بحن ٧ل مً الباج٘ و اإلااظغ  ،و طلٖ ٪لى ه٣ٟت
اإلاؿخإظغ وخضٍ  ،و ال ًخدمل اإلااظغ ؤًت مؿاولُت ًٖ جإزغ الدؿلُم باليؿبت للمىاُٖض اإلاخٖ ٤ٟلحها  ،و بظلٞ ٪ةن
اإلاؿخإظغ اإلاؿخُٟض ًدؿلم ألانى ٫اإلاى٣ىلت مً الباج٘ باٖخباعٍ وُ٦ال ًٖ اإلااظغ  ،ل ً٨لخؿابه الخام  ،و بظل ٪جؼصوط
نٟخه ٞهى ًدؿلم اإلاى٣ى ٫اإلابُ٘ بىنٟه وُ٦ال ًٖ اإلااظغ و ًدؿلم لخؿابه الخام بهٟخه مؿخإظغ  ،و باػصواط َاجحن
الهٟخحن ًخدمل اإلاؿخإظغ وخضٍ مهاعٍ ٠الاؾخالم و ٦ظا مساَغٍ  ،و ال ٌؿخُُ٘ الغظىٕ ٖلى اإلااظغ  ،و بال ؤزاع في وظهه
اإلاؿالُت ًٖ زُإ الىُ٦ل في جىُٟظ و٧الخه ؾىاء جل ٪الخانت بازخُاع ألانى ٫اإلاى٣ىلت ؤو جل ٪التي جخٗل ٤باالؾخالم  ،بِىما
ألامغ لِـ ٦ظل ٪في ٖ٣ض ؤلاًجاع الٗاصي ؤًً ًخدمل اإلااظغ البٌٗ مجها  ِ٣ٞو ٖىض اهتهاء اإلاضة املخضصة في ٖ٣ض ؤلاًجاع
الٗاصي ٌٛاصع اإلاؿخإظغ ألام٨ىت اإلاؿخإظغة باهتهاء ألاظل املخضص في الٗ٣ض بِىما ً٩ىن للمؿخإظغ في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي
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زالر زُاعاث جخمشل بما في جملُ ٪اإلاا ٫اإلااظغ م٣بل زمً ًازظ بٗحن الاٖخباع ما جم صٗٞه مً بضالث ؤلاًجاع و بما عص اإلاا٫
1
اإلااظغ بلى اإلااظغ ٦ ،ما له ؤًًا ؤن ًمضص الٗ٣ض م٣ابل بض ٫ؤلاًجاع ًخم الاجٟاٖ ١لُه مً ظضًض.
ؤما مً اٖخبرٍ ٖ٣ض بُ٘ ٞحري ؤن ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ٌؿب٣ه ٖ٣ض بُ٘ بحن ٧ل مً اإلااظغ و اإلاىعص ؤو الباج٘ لؤلنى٩ً ٫ىن
للمؿخإظغ صوع ُٞه و طل ٪بازخُاعٍ لؤلنى ٫اإلاى٣ىلت و جدضًض مىانٟاتها و ٤ٞما ًخماشخى و خاظُاث مكغوٖه زم ًسخاع
اإلاىعص ( الباج٘ ) الظي ؾُم٨ىه مً َظٍ ألانى ٫و ًخم الخٟاوى مٗه خى ٫الخجهحزاث و مىانٟاتها و ٦ظا ؾٗغَا بلى ؤن
ًخم الاجٟا ١بُجهما زم ًبدض اإلاؿخُٟض ًٖ ممى ٫لهظا اإلاكغوٕ الظي ًجب ؤن ً٩ىن بما البى ٪ؤو اإلااؾؿت اإلاالُت ؤو قغ٦ت
جإظحر ماَلت ٢اهىها لظل٣ُٞ ، ٪ضم لها َلبا بالٗغى اإلا٣ضم مً اإلاىعص بكإن مىانٟاث اإلاٗضاث و الخجهحزاث و ؤؾٗاعَا
باإلياٞت بلى البُاهاث اإلاخٗل٣ت باإلاكغوٕ الظي ًىىي اإلاؿخُٟض بَال٢ه و ٖىض مىا٣ٞت اإلامىٖ ٫لى َلب اإلاؿخُٟض َىا ه٩ىن
بهضص ٖ٣ض بًجاع ًًمً للمؿخإظغ خ ٤الاؾخٗما ٫و الاهخٟإ باألنل اإلااظغ زالٞ ٫ترة صهُا و بؿٗغ مدضص مؿب٣ا و
٧إهه ناخب ملُ٨ت لؤلنل ٦ ،ما ًًمً الٗ٣ض للماظغ خ٢ ٤بٌ مبل ٜمٗحن مً ؤلاًجاع إلاضة جضعى ( اإلاضة ٚحر ٢ابلت
ؤلالٛاء )  ،ال ًم ً٨زاللها ببُا ٫ؤلاًجاع بال بطا اج ٤ٟالُغٞان ٖلى زال ٝطل ٪و مً َىا ٣ٗٞض الاٖخماص الاًجاعي لِـ
2
ٖ٣ض بُ٘ و بهما ؾب٣ه ٖ٣ض بُ٘ .
املخىس الثالث  :آزاسعلذ الخإححرالخمىٍلي باليعبت إلاشاهضألاوشاؾ في العلذ
بن جىاوَ ٫ظا املخىع ً٩ىن مً زال ٫بُان آزاعَا باليؿبت ل٩ل مً اإلااظغ اإلاؿخإظغ  ،و بىاء ٖلى بُان َظٍ آلازاع جخطر لىا
مغا٦ؼ ألاَغا ٝفي الٗ٣ض  ،و عٚم حكابه َظٍ آلازاع م٘ جل ٪اإلاترجبت ًٖ ٖ٣ض ؤلاًجاع الٗاصي بال ؤن له زهىنُت واضخت .
ؤوال ـ آزاسعلذ الخإححرالخمىٍلي باليعبت للماحش:
ًلتزم اإلااظغ بمجمىٖت مً الالتزاماث ججاٍ اإلاؿخإظغ جخمشل ُٞما ًلي :
 1ـ التزام الؽشهت بالخمىٍل :
بن الهض ٝألاؾاسخي إلبغام ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي َى جمىٍل اإلاكاعَ٘ ؤلا٢خهاصًت  ،و لهظا الؿبب ًلجإ اإلاخٗامل
الا٢خهاصي اإلاؿخإظغ ) بلى اإلااظغ ( اإلامى ) ٫مً ؤظل جمىٍل مكغوٖه  ،و بطا ٧اهذ ٖملُت الاٖخماص الاًجاعي جبضؤ بٗ٣ض
قغاء ًبرم بحن اإلاىعص و اإلااظغ ( اإلامى ) ٫بٗض ازخُاع ألانى ٫اإلاى٣ىلت مً ٢بل اإلاؿخُٟض و الخٟاوى خى ٫مىانٟتها و ٦ظا
ؾٗغَا هُابت ًٖ اإلااظغ و طل ٪و٣ٞا ألخ٩ام ال٣ىاٖض الٗامت  ،و ٖىض ببغام الٗ٣ض ص ٘ٞالشمً مً اإلامى ٫اٖخبر بظل٢ ٪ض
3
وفى بالتزاماجه الخمىٍلُت ججاٍ اإلااظغ.
 2ـ التزام الؽشهت بالدعلُم :
ًخمحز ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ًٖ ٖ٣ض ؤلاًجاع الٗاصي ُٞما ًخٗل ٤بالدؿلُم ؤن ألامىا ٫مدل الخٗا٢ض لِؿذ مملى٦ت
للماظغ ابخضاء بل ٌكترحها بُٛت جإظحرَا  ،و في ؾبُل بجمام ٖملُت الخمىٍل ٞةهه ًٟىى اإلاؿخإظغ للخٟاوى ٖلى زمً
ألامىا ٫م٘ اإلاىعص ؤو اإلا٣او ٫بل ؤ٦ثر مً طلٞ ٪اإلاؿخإظغ َى الظي ً٣ىم باالؾخالم مباقغة مً اإلاىعص ؤو اإلا٣او ٫في ؤٚلب
ألاخُان  ،و ٢ض ًخم الدؿلُم مباقغة مً اإلااظغ بلى اإلاؿخإظغ  ،و ٢ض ًخم الدؿلُم بُغٍٚ ٤حر مباقغ  ،و هي خالت حؿلم
اإلاؿخإظغ ألامىا ٫اإلااظغة مً اإلاىعص و اإلا٣او ٫و َظا باجٟا ١اإلااظغ و اإلاؿخإظغ ٖلى طل ، ٪و هي الهىعة الٛالبت في
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ؤلاٖخماص ؤلاًجاعي  ،و ًخم بزباث الاؾخالم بمدًغ ًشبذ ُٞه مضي مُاب٣ت اإلاا ٫اإلااظغ ٦ما جم الاجٟاٖ ١لُه  ،و ملخًغ
الاؾخالم ؤَمُت ٦بحرة ٞهى ًضٖ ٫لى مٗغٞت اإلاكغوٕ باإلاا ٫اإلاؿخإظغ و ٢بىله له ٖلى خالتها التي حؿلمها ٖلُه  ،و بالخالي
ًجب ٖلى اإلاكغوٕ اإلاؿخإظغ بظٖ ٫ىاًت الغظل الخغٍو في ٞدو و ازخُاع ألانى ٫ؤلاهخاظُت مدل الٗ٣ض  ،و ًترجب ٖلى
َظا ال٣ى ٫اهدهاع صوع اإلااظغ في الخمىٍل  ، ِ٣ٞصون الضزى ٫في جٟانُل مىانٟاث َظٍ ألانىٞ ٫ةطا ْهغث ُٖىب في
اإلااظغ بٗض الاؾخالم هدُجت ج٣هحر في ٞدهها مً ٢بل اإلاؿخإظغ ؤصث بلى مُالبت اإلاؿخإظغ بٟسخ الٗ٣ض بِىه و بحن قغ٦ت
الاٖخماص ؤلاًجاعي  ،و ًم ً٨لهظٍ ألازحرة َلب الخٗىٌٍ ًٖ ألايغاع التي لخ٣تها ظغاء ٞسخ الٗ٣ض  ،و ًخمشل َظا
1
الخٗىٌٍ في ألا٢ؿاٍ التي صٗٞها اإلاؿخإظغ في الٟترة الؿاب٣ت لٟسخ الٗ٣ض .
 3ـ ؤلالتزام بالممان :
٦غؽ اإلاكغٕ يمان الخٗغى في اإلااصة  38مً ألامغ  09 / 96التي ويٗذ يماهاث ٖلى اإلااظغ ومىدذ لؤلَغا ٝخ٤
الاجٟاٖ ١لى زالٞها م٘ ٖضم بم٩اهُت ؤلاٖٟاء مً اإلاؿالُت الصخهُت و مؿاولُت جابُٗه و جخمشل َظٍ الًماهاث ُٞما ًلي:
2

*ـ يماهاث جىٞغ الهٟاث التي حٗهض اإلااظغ بخىٞحرَا في ٖ٣ض الاثخمان ؤلاًجاعي .
*ـ الالتزام بًمان ٖضم الخٗغى ؤو الُ٣ام بإي جهغ ٝمً قإهه ؤن ًدى ٫صون اهخٟإ اإلاؿخإظغ باإلاا ٫اإلااظغ و اهخ٣ام
مىه ً٣لل مً الاهخٟإ به .
*ـ التزام بًمان ُٖىب ألانل اإلااظغ و ه٣هاهه و التي جدى ٫صون الاهخٟإ باإلاا ٫اإلااظغ باؾخصىاء الُٗىب و الى٣اثو التي
ٌؿمذ الٗغ ٝبها  ،ؤو التي ٌٗلمها اإلاؿخإظغ و٢ذ ببغام ٖ٣ض ؤلاٖخماص ؤلاًجاعي .
*ـ الالتزام بى٣ل اإلالُ٨ت  :خُض ًلتزم اإلااظغ بخم٨حن اإلاؿخإظغ مً جمل ٪الٗحن اإلااظغة في جهاًت مضة الٗ٣ض م٘ اخخٟاّ َظا
ألازحر بد٣ه في قغاء َظا ألانل بىاء ٖلى ٖ٣ض مؿخ٣ل مىز ٤م٣ابل ص ٘ٞما جب٣ى مً ُ٢مخه ؤو ؤن ٌُٗض ججضًض ؤلاًجاع
لٟترة مدضصة م٣ابل ص ٘ٞبض ٫ؤلاًجاع ًخم الاجٟاٖ ١لُه  ،و بما ؤن ًغص ألانل اإلااظغ للماظغ .
 4ـ ؤلالتزام بالفُاهت :
بن ؤلالتزام بالهُاهت ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلاؿخُٟض و لِـ ٖلى اإلااظغ و طل ٪للُبُٗت الخانت للٗ٣ض  ،ؾُما و ؤن اإلاؿخُٟض
ٌؿخمغ في الاهخٟإ باألنى ٫اإلااظغة ختى اهتهاء ٖمغَا ؤلاٞتراضخي ًٞ ،ال ًٖ طلٞ ٪ةن َظٍ ألانى ٫اإلااظغة في الٛالب
ؾخ٩ىن مل٩ا للمؿخُٟض بطا اؾخٗمل خ٣ه في قغائها لظل ٪ظغي الٗغٖ ٝلى جدمله جبٗت اإلالُ٨ت مىظ اهخٟاٖه باألنى٫
3
اإلااظغة .
وجدغم اإلااؾؿاث اإلاالُت ٖلى ٖضم جدمل ؤي مؿاولُت ؤو التزام مً َبُٗت ٞىُت زانت باألمىا ٫اإلااظغة لظل ٪ظغث
الٗاصة ٖلى ؤن جضعط في الٗ٣ض مً الكغوٍ ما ًجٗل اإلاؿخُٟض ًخدمل اإلاؿاولُت .

 1ـ خىالٖ ٠بض الهمض  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م م  91ـ . 92
 2ـ الىاؾٗت ػعاعة نالخي  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م م  353ـ . 354
 3ـ مُشاَ ١الب ٖبض خماصي  ،ألاخ٩ام الخانت بٗ٣ض الخإظحر الخمىٍلي ( صعاؾت م٣اعهت في طاجُت الٗ٣ض و زهاثهه ) اإلااجمغ الٗلمي الشاوي ،
مجلتة ال٩ىٞت ٖ ،ضص زام  ،م . 205
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زاهُا ـ آزاسعلذ الخإححرالخمىٍلي باليعبت للماحش:
بن الُبُٗت الخانت لٗ٣ض الخإظحر الخمىٍلي ٢ض ؤيٟذ زهىنُت ٖلى التزاماث اإلاؿخُٟض ُٟٞ ،ما ًخٗل ٤بااللتزام بض٘ٞ
ألاظغة ٌك٩ل ؤلالتزام ألاؾاسخي للمؿخإظغ في م٣ابل جمُ٨ىه مً ٢بل قغ٦ت الخإظحر باالهخٟإ باألنى ٫اإلاالُت اإلااظغة  ،و
جخمشل زهىنُت َظا الالتزام في ؤن م٣ضاع ألاظغة التي ًلتزم بضٗٞها اإلاؿخُٟض ًخم جدضًضَا ٖلى ؤؾاؽ زمً ألانى٫
اإلااظغة  ،بدُض حُٛي ؤ٢ؿاٍ ألاظغة بمجمىٖها زمً الكغاء ؤو الجاهب ألا٦بر مىه  ،ؤما بطا اؾخٗمل اإلاؿخُٟض زُاعٍ
بالكغاء ً٩ىن الشمً َى م٣ابل الُ٣مت التي حُٛحها ؤ٢ؿاٍ ألاظغة  ،و بطا ازخاع اإلاؿخُٟض ججضًض الٗ٣ض ج٩ىن الُ٣مت
ؤلاًجاعٍت في اإلاضة الجضًضة مسًٟت ًٖ اإلاضة الؿاب٣ت  ،لظل ٪ؤظاػث بٌٗ الدكغَٗاث اإلا٣اعهت جس ٌُٟالُ٣مت ؤلاًجاعٍت
بطا جم جس ٌُٟزمً قغاء ألانى ٫اإلااظغة لىظىص ُٖب ُٞه ؤو ٚحر طلًٞ ، ٪ال ًٖ ؤهه ً٩ىن ملؼما بض ٘ٞؤ٢ؿاٍ ألاظغة
1
ختى و لى لم ٌؿخٟض مً ألانى ٫اإلااظغة ما لم ًٖ ً٨ضم الاهخٟإ عاظ٘ لكغ٦ت الخمىٍل .
اإلاؿخُٟض ًلتزم بغص ألانى ٫اإلااظغة في جهاًت الٗ٣ض بال ؤن اإلاؿخُٟض و زالٞا إلاا َى مخٗاعٖ ٝلُه في ال٣ىاٖض الٗامت ًلتزم
بغص ألامىا ٫اإلااظغة بالخالت التي اإلاخٖ ٤ٟلحها و لِـ بالخالت التي ٧اهذ ٖلحها و٢ذ ؤلاؾخالم  ،ألن َبُٗت ٖ٣ض الخإظحر
الخانت جٟغى ٖلى اإلاؿخُٟض عص ألانى ٫اإلااظغة ٖىض اهتهاء مضة الٗ٣ض ؤي ٖىض اهتهاء ٖمغَا ؤلاٞتراضخي مما ٌٗجي ؤن َظٍ
ألانى ٫في جهاًت لٗ٣ض ٢ض ؤنبدذ في خالت ؾِئت جسخلٖ ٠ما ٧اهذ ٖلُه و ٢ذ الخٗا٢ض  ،و هىص ؤن هبحن ؤن اإلاؿخُٟض في
ٖ٣ض الخإظحر الخمىٍلي ًٞال ٖما ج٣ضم و هٓغا لالٖخباع الصخصخي الظي ً٣ىم ٖلُه الٗ٣ض ً٩ىن ملتزما بٗضم الجزو ٫لٛحرٍ
ًٖ الٗ٣ض ال بطا وا٣ٞذ قغ٦ت الخإظحر الخمىٍلي نغاخت ٖلى طل٧ ٪ي ال ججبر ألازحرة ٖلى الخٗامل م٘ ٚحرَا لم جسترٍ و لم
2
جخإ٦ض مً مالءمخه  ،و بظلٞ ٪ةن ٖ٣ض الخإظحر الخمىٍلي زغط ًٖ ال٣ىاٖض الٗامت في َظا املجا. ٫
ومً َىا و مً زال ٫ما ج٣ضم وؿخُُ٘ ال٣ى ٫ؤن الُبُٗت ال٣اهىهُت الخانت الٗ٣ض الخإظحر الخمىٍلي ٢ض اوٗ٨ؿذ ٖلى
التزاماث الُغٞحن خُض زغظذ في مًمىجها ًٖ ال٣ىاٖض الٗامت اإلاخٗاعٖ ٝلحها في الٗ٣ىص الخ٣لُضًت .
خاجمت :
ٌٗخبر ٖ٣ض الخإظحر الخمىٍلي ج٣ىُت مالُت ويٗذ لخضمت اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت بهض ٝجىٞحر الخمىٍل لها  ،وهي
جىٞغ مؼاًا ل٩ل مً اإلااظغ و اإلاؿخإظغ و اإلاىعص  ،و َى ؤؾلىب ًدل مدل و ؾاثل الخمىٍل الخ٣لُضًت  ،و ًخمحز بسهىنُت
ؾىاء ُٞما ًخٗل ٤بمدله ؤو ؤَغاٞه  ،خُض ًجب ؤن ًىهب الٗ٣ض ٖلى ؤمىا ٫بهخاظُت و ٚحر اؾتهالُ٦ت ٦ ،ما خهغ اإلاكغٕ
ؤَغاٞه زانت ُٞما ًخٗل ٤باإلااظغ في ألاشخام اإلاٗىىٍت ( البىى ، ٥اإلااؾؿاث اإلاالُت وقغ٧اث الخإظحر الخمىٍلي )  ،ؤما
اإلاؿخإظغ ُٞجب ؤن ً٩ىن ٖىها ا٢خهاصًا باإلاٟهىم املخضص في ال٣اهىن .
و ًمىذ ٖ٣ض الخإظحر الخمىٍلي امخُاػاث للماظغ جخمشل في اؾخمغاع ملُ٨خه لؤلنى ٫اإلاالُت مما ًم٨ىه مً اؾترصاصَا في خا٫
امخى٘ اإلاؿخُٟض مً ص ٘ٞألاظغة ٦ ،ما مىذ ال٣اهىن لكغ٧اث الخإظحر الخمىٍلي خ ٤جًمحن الٗ٣ض ما جغاٍ مىاؾبا مً قغوٍ
و بىىص حٗا٢ضًت مً زال ٫الخدضًض اإلاؿب ٤لها  ،و ما ٖلى اإلاؿخُٟض ؾىي ٢بىلها ٦ما خضصتها قغ٦ت الخإظحر  ،و لٗل مً بحن
ؤَم مبرعاث وظىص َظٍ الامخُاػاث للماظغ بم٩اهُت بٞالؽ ؤو بٖؿاع اإلاؿخُٟض.
و ًخمخ٘ الٗ٣ض بسهىنُت جخمشل في مضجه التي ال ًم ً٨بلٛائها و الخُاعاث التي ٌؿخُٟض مجها اإلاؿخإظغ ٖىض اهتهاء ٖ٣ض
ؤلاًجاع  ،و عٚم َظٍ الامخُاػاث ٞةن ٖ٣ض الخإظحر الخمىٍلي ال حؿخُٟض مىه اإلااؾؿاث طاث الىي٘ اإلاُئىؽ مىه  ،و ًبضو
 1ـ مُشاَ ١الب ٖبض خماصي  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م م  205ـ . 206
 2ـ هٟـ اإلاغظ٘  ،م . 207
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ُ ّ
ًمً الٗ٣ىص ٧ل الكغوٍ التي مً قإجها
للىَلت ألاولى ؤن َظا الٗ٣ض مً ٢بُل ٖ٣ىص ؤلاطٖان زانت و ؤن قغ٦ت الخإظحر ج ِ
ؤن جدمي مهالخها ٗ٦ضم يمان الخٗغى و الالتزام بالهُاهت ٚحر ؤن طلً ٪بضو مىُُ٣ا بطا ٖلمىا ؤن اإلااظغ ال ٌكاع ٥في
مغخلت اوٗ٣اص الٗ٣ض خُض ًخىلى اإلاؿخإظغ ازخُاع اإلامى ٫و الخٟاوى بكإن الٗ٣ض بِىه و بحن اإلاؿخإظغ ٦ ،ما ال ًخضزل في
مغخلت الدؿلُم و مً زم ٞةهه مً اإلاىُ٣ي ؤن ال ًخدمل ؤي مؿاولُت .
و عٚم ٧ىن الخإظحر الخمىٍلي آلُت جمىٍل خضًشت بال ؤجها جب٣ى بُٗضة ًٖ جد ٤ُ٣ؤَضاٞها اإلاغظىة و هدً في َظا املجا ٫ه٣ضم
الخىنُاث الخالُت:
ـ يغوعة وظىص بَاع ٢اهىوي مىاؾب ًىٓم ٧ل ما ًخٗل ٤بهظا الٗ٣ض زانت و ؤن الخُبُ ٤الٗملي ؤٞغػ الٗضًض مً ؤلاق٩االث
التي ال بض ؤن ًخهضي لها اإلاكغٕ بىهىم زانت  ،باٖخباع ؤن ألامغ  09 / 96اإلاىٓم لهظا الٗ٣ض ٌٗخبر ٢ضًم وؿبُا م٣اعهت
بالخُىعاث الا٢خهاصًت الخانلت.
ـ مىذ يماهاث ٧اُٞت للمؿخإظغًٍ باٖخباع جًمً ال٣اهىن الخالي بٌٗ الىهىم التي ؤز٣لذ ٧اَلهم بااللتزاماث .
بُٖاء البىى ٥خغٍت ؤ٦بر في مجا ٫الخٗامل بالبضاثل و الهُ ٜالخمىٍلُت الخضًشت و اإلابخ٨غة بض ٫اللجىء بلى ال٣غوى
الغبىٍت .
ـ يغوعة الٗمل ٖلى جىُٖت ؤصخاب اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت و ب٢ىاٖهم بجضوي َظٍ الهُٛت الخمىٍلُت و ٞىاثضَا
و صٖىتهم بلى الاؾخٟاصة مما جمىده لهم مً مؼاًا .
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مبذؤ ظلىان ؤلاسادة والخعاكذ اإلااجمذ في علىد الخجاسة الالىتروهُت
د .خابذ اماٌ  ،ؤظخار مدالش
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت  ،حامعت مىلىد معمشي ـ جحزي وصو
ملذمت:
بن الٗ٣ض ؤلال٨ترووي ،في الىا ،٘٢ال ًسغط في بىاثه وجغُ٦بت وؤهىاٖه ومًمىهه ًٖ لؿُا ١الٗ٣ىص الخ٣لُضًت  ،ومً زم ٞهى
ً
ًسً٘ في جىُٓمه لؤلخ٩ام الىاعصة في الىٓغٍت الٗامت للٗ٣ض ،وَى مً الٗ٣ىص ٚحر اإلاؿماة خُض لم ًً٘ اإلاكغٕ جىُٓما
ً
زانا له  ،ل٨ىه باإلا٣ابل ًسغط ًٖ اإلاإلى ٝفي الٗ٣ىص الخ٣لُضًت اهه ًخم ًٖ بٗض وٖبر وؾاثل ال٨تروهُت .و٢ض ج٩ىن َظٍ
الىؾُلت مجغص ها٢ل لئلعاصة وه٩ىن ؤمام حٗا٢ض بحن شخهحن ٢اهىهُحن ،و٢ض ج٩ىن َظٍ الىؾُلت هي اإلاٗبرة ًٖ بعاصتها ؤي
َغ ٝفي الخٗامل وه٩ىن بظل ٪امام ما ًضعى بالخٗا٢ض اإلااجمذ الظي ٌٗخمض ٖلُه ٦شحرا في ٖ٣ىص الخجاعة الال٨تروهُت .والتي
حٗض الُىم البضًل الٗهغي في الخٗامل بحن ٦باع عظا ٫ألاٖماٞ ،٫مٗٓم الكغ٧اث الخجاعٍت الٗاإلاُت جغ ٌٞالخٗامل
بالُغ ١ال٨الؾُ٨ت وجٟغى ٖلى ٖمالئها ؤؾلىب الاجها ٫الغ٢ميَ .ظا ألازحر اٞغػ ٦ما اقغها الُه ؾالٟا ؤهىاٖا
ظضًضة مً الٗ٣ىص مجها الخٗا٢ض اإلااجمذ ؤو الخٗا٢ض الخل٣اجي وَى جهغً ٝهضع ًٖ خاؾب آلي مبرمج صون جضزل
الٟغص الُبُعي ؤو الٗىهغ البكغي و٢ض ؤ٢غث ؤٚلبُت الدكغَٗاث َظا الىىٕ مً الخٗا٢ض وعجبذ ٖلُه هٟـ آلازاع
اإلاترجبت ٖلى الخٗا٢ض البكغي .هدؿاء ٫في َظا الٗمل ًٖ نالخُت ال٨مبُىجغ للخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة وَل بالٟٗل ٌٗبر ًٖ
بعاصة مال٨ه .بخٗبحر ؤزغ َل َىا ٥بزال ٫بمبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة بطا ما ٞغيىا ٖلى شخو جىُٟظ ٖ٣ض ابغمه خاؾبه
آلالي.

ؤوال :ماهُت العلذ اإلااجمذ
البض اوال ان وٗغ ٝاإلاهُلر والظي ٌٗض مهُلخا ٚغٍبا في ال٣اهىن و٢بل طل ٪في اللٛت الٗغبُت
َ
ّ
ماجمذ َ :-
ؤجم َذ ًاجمذ َ ،ؤ ْج َم َخ ًت ٞ ،هى ماجمذ  ،واإلاٟٗىَ ٫
َ
ّ
الظاحي ؤو
ؤوجىماجُُ٨ت  ،حٗمل بالدكُٛل
ؤجم َذ اإلااُ٦ىت ظٗلها
ِ
ظمغ٧ي َ
ّ
ّ
ماجمذ - ،ؤزظ صوعة جضعٍب في الدكٟحر وؤجمخت البُاهاث.
آلالي  -:حٗمل مهلخت الجماع ٥بىٓام
اإلااجمخت ؤو الدكُٛل آلالي ببإلَجهٍضٌت َ: Automation):ى مهُلر مؿخدضر ًُلٖ ٤لى ٧ل شخيء ٌٗمل طاجُا بضون
جضزل بششي ُٞم ً٨حؿمُت انصُبعت آلالُت باألجمخت انصُبعٍت مشال .وهي حٗجي ختى في ؤجمخت ألاٖما ٫اإلداسٌت،
وؤجمخت انبج انتهفضًٌَٕ .وهي ٖملُت تهض ٝبلى ظٗل اإلاٗامل ؤ٦ثر اٖخماصا ٖلى الاآلث بضال مً اإلَسبٌ ٌٗ.خبر الدكُٛل ألالي
هىٕ مً ؤهىإ انشٔبٕث ل٨جها ما ػالذ بداظت بلى ؤلاوؿان لخ٨ملت ٖملها .تهض ٝألاجمخت بلى ػٍاصة ؤلاهخاط خُض حؿخُُ٘ آلالت
الٗمل بؿغٖت وص٢ت ؤ٦بر مً ؤلاوؿان وو٢ذ ؤ٢ل بمئاث اإلاغاثٟٞ .ي الؿاب ٤بغٚم وظىص آلاالث ل٨جها ٧اهذ جدخاط بلى و٢ذ
َىٍل لئلهخاط  ،و٦ظل ٪ؤلاهخاط لم ً ً٨بالض٢ت اإلاُلىبت ٖلى ًض ؤلاوؿان٦ .ظلً ٪م ً٨لئلوؿان الٗامل ؤن ًمغى وَُٛب
ًٖ الٗمل  ،ول ً٨ألالت حٗمل وال جمغى  ،وال جإزظ ؤظاػاث.
ً
ً
اإلا٨ىىت لٛىٍا مكخ٣ت مً ٧لمت "ما٦ىت /ماُ٦ىت" الالجُيُت وحٗجي بالٗغبُت :آلالت .ؤما صاللُا ٞمٗىاَا :بصزا ٫آلالت في الٗمل
وجدىٍله مً ٖمل ًضوي بلى آلي .وٍ٣ابل م٨ىىت بالٗغبُت :جإلُل.
ألاجمخت هي اؾخسضام ال٨مبُىجغ وألاظهؼة اإلابيُت ٖلى اإلاٗالجاث ؤو اإلاخد٨ماث والبرمجُاث في مسخل ٠الُ٣اٖاث
الهىاُٖت والخجاعٍت والخضمُت مً ؤظل جإمحن ؾحر ؤلاظغاءاث وألاٖما ٫بك٩ل آلي ص ٤ُ٢وؾلُم وبإ٢ل زُإ مم .ً٨ألاجمخت
هي  ًٞظٗل ؤلاظغاءاث وآلاالث حؿحر وحٗمل بك٩ل جل٣اجي.
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و٢ض ٖغ ٝال٣اهىن الخجاعي ألامغٍ٩ي اإلاىخض  UCCفي اإلااصة الشاهُت مىه  ،وال٣اهىن ألامغٍ٩ي اإلاىخض للمٗامالث ؤلال٨تروهُت
UETAالىُ٦ل ؤلال٨ترووي في اإلااصة ( )6/2مً ال٣ؿم ع٢م ( )401بإهه " بغهامج خاؾىبي ؤو بل٨ترووي ؤو ؤًت وؾُلت بل٨تروهُت
ً
ؤزغي ؤٖض ل٩ي ًبضؤ ٖمال ؤو الغص ٖلى حسجُالث بل٨تروهُت ؤو ؤصاء مٗحن بهٟت ٧لُت ؤو ظؼثُت بضون الغظىٕ بلى شخو
َبُعي"  )1(.وَىا ٥حٗغٍ ٠ممازل مؿخسضم في اإلااصة ( )19مً ٢اهىن ٦ىضا اإلاىخض بكإن الخجاعة ؤلال٨تروهُت.
٦ما ظاء بمكغوٕ الاجٟاُ٢ت الخانت بالٗ٣ىص الضولُت اإلابرمت بغؾاثل بُاهاث بل٨تروهُت في اإلااصة الخامؿت ؤهه ً٣هض
بمهُلر وُ٦ل بل٨ترووي " بغهامج خاؾىبي ؤو وؾُلت بل٨تروهُت ؤو وؾُلت ماجمخت ؤزغي حؿخسضم للبضء في ٖمل ؤو
ً
ً
ً
لالؾخجابت ٧لُا ؤو ظؼثُا لغؾاثل بُاهاث صون مغاظٗت ؤو جضزل مً شخو َبُعي في ٧ل مغة ًبضؤ ٞحها الىٓام ٖمال ؤو
ً٣ضم اؾخجابت ) 2(.
٦ما ٖغ ٝال٣اهىن الخجاعي ألامغٍ٩ي اإلاىخض  UCCبغهامج ال٨مبُىجغ بإهه " مجمىٖت مً ؤلاعقاصاث ؤو الخٗلُماث التي
حؿخسضم بُغٍ٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة في هٓام مٗالجت اإلاٗلىماث ل٩ي جدضر هدُجت مُٗىت  )3(.وٖغَ ٝظا ال٣اهىن
ً
ؤًًا مهُلر بل٨ترووي بإهه " ج٣ىُت ٦هغبُت  ،ؤو ع٢مُت  ،ؤو مٛىاَِؿُت  ،ؤو بهغٍت  ،ؤو ال٨ترومٛىاَِؿُت  ،ؤو ؤي ق٩ل
آزغ مً ؤق٩ا ٫الخ٨ىىلىظُا ًًم بم٩اهُاث ممازلت لخل ٪الخ٣ىُاث .
ؤما ٢اهىن بماعة صبي للمٗامالث ؤلال٨تروهُت ٣ٞض ٖغ ٝفي اإلااصة ( )2الىؾُِ ؤلال٨ترووي اإلااجمذ بإهه " بغهامج ؤو هٓام
ً
ً
بل٨ترووي لخاؾب ؤلي ًم ً٨ؤن ًخهغ ٝؤو ٌؿخجُب لخهغ ٝبك٩ل مؿخ٣ل ٧ ،لُا ؤو ظؼثُا  ،صون بقغا ٝؤي شخو
َبُعي في الى٢ذ الظي ًخم ُٞه الخهغ ٝؤو الاؾخجابت له " ٦ .ما ٖغَ ٝظا ال٣اهىن اإلاٗامالث ؤلال٨تروهُت اإلااجمخت بإجها "
مٗامالث ًخم ببغامها ؤو جىُٟظَا بك٩ل ٦لي ؤو ظؼجي بىاؾُت وؾاثل ؤو سجالث بل٨تروهُت ،والتي ال ج٩ىن ٞحها َظٍ
ألاٖما ٫ؤو السجالث زايٗت ألًت مخابٗت ؤو مغاظٗت مً ٢بل ؤي شخو َبُعي ٦ ،ما في الؿُا ١الٗاصي إلوكاء وجىُٟظ
الٗ٣ىص واإلاٗامالث .
ًخطر مً الخٗغٍٟاث الؿاب٣ت ؤجها جخٖ ٤ٟلى ظىاػ ببغام الخٗا٢ض ؤلال٨ترووي ما بحن شخو َبُعي ووُ٦ل بل٨ترووي
ً
ً
ممشال في ظهاػ ٦مبُىجغ مبرمج مؿب٣ا ؤو ؤخض مىا ٘٢الىٍب ٖلي الكب٨ت  ،ؤو ما بحن ظهاػ ٦مبُىجغ وآزغ.
وٍخم بٖضاص وبوكاء الىُ٦ل ؤلال٨ترووي ٖبر زالر زُىاث هي ٧األحي:
٢1غاع ًُخسظ بىاؾُت بوؿان لبرمجت ال٨مبُىجغ للغص بُغٍ٣ت مُٗىت  ،وَى ما ٌٗجي ؤن بوؿان َبُعي ؾىاء ٧ان باألنالتً
ً
ًٖ هٟؿه ؤو ممشل ٢اهىوي ًٖ شخو مٗىىي ٢ض اجسظ ٢غاعا بعاصًا بخجهحز وبٖضاص وُ٦ل بل٨ترووي للُ٣ام بالٗملُاث
اإلااجمخت.
ؤلال٨تروهُت
٣ً 2ىم ناو٘ البرهامج ببرمجت ال٨مبُىجغ للغص خؿب ال٣غاع الؿاب ٤اجساطٍ  ،ألن البرهامج اإلاٗلىماحي ٌٗمل خؿباإلاٗلىماث التي ًخم جؼوٍضٍ بها.
ً٣ىم ال٨مبُىجغ بالغص بُغٍ٣ت ؤجىماجُُ٨ت خؿب البرمجت التي جم ٖلحهاً
ً
وٍالخٔ َىا ؤن ال٨مبُىجغ ال ًٟاوى ؤو ًداوع الُغ ٝآلازغ  ،ؾىاء ٧ان شخها َبُُٗا ؤو ٦مبُىجغ آزغ  ،ألهه ال ًسغط
ًٖ خضوص ما جم بغمجخه ٖلُه  .وبظلٞ ٪ةهه ًم ً٨الدؿى ١والكغاء مً زال ٫نٟداث الىٍب ٖ Web Pagesلى ؤلاهترهذ
ً
ً
و٣ٞا لبرهامج ً٩ىن اإلاؿخسضم ٢ام بةٖضاصٍ ؾلٟا بجهاػ ال٨مبُىجغ  ،خُض ً٣ىم الجهاػ بالبدض والدؿى ١في قب٨ت ؤلاهترهذ
والكغاء و ٤ٞالبرهامج اإلاىيىٕ بضازله صون الغظىٕ بلى الٗىهغ البكغي ؤو الخهىٖ ٫لى مىا٣ٞخه .
ً
وم٘ طلٞ ٪ةهه ٌُٗب ال٨مبُىجغ اإلابرمج مؿب٣ا ؤهه وبن ٧ان ٌؿخُُ٘ قغاء الؿل٘ ؤو البًاج٘ ؤو الخضماث اإلابرمج ٖلى
ً
قغائها  ،بال ؤهه ٢ض ٌكتري مىخجا ًً ؤو زضمت ال ًخ ٤ٟؤو ًدىاؾب م٘ طو ١الٗمُل ٖ ،لي الغٚم مً ؤن جل ٪الؿلٗت ؤو
الخضمت ج٩ىن مُاب٣ت للكغوٍ اإلاىيىٖت في ال٨مبُىجغ ٦ ،ما ؤهه مً الؿهل الاخخُا ٫والىهب ٖلى ال٨مبُىجغ بٗضة
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ً
ً
ً
وؾاثل ًٖ َغٍ٢ ٤غانىت ال٨مبُىجغ  ،وَى ؤًًا ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌٗغ ٝمتى ً٩ىن الخٗامل مٗه ظاصا ومتى ً٩ىن َؼال ؟
ً
ول ً٨م٘ طل ٪ال ًم ً٨زضإ ال٨مبُىجغ اإلابرمج مؿب٣ا مً هىاحي ؤزغي ،وزانت مً الىاخُت الخؿابُت َظا باإلياٞت بلى
ؤهه ملتزم بما لضًه مً حٗلُماث ال ًخجاوػ ٖجها وال ًسالٟها

زاهُا  :الىٍام اللاهىوي للعلىد اإلااجمخت
اإلا٣هىص بالىؾُِ الال٨ترووي ٦ما ٢لىا ؾاب٣ا َى بغهامج الخاؾب آلالي ؤو ؤي وؾُلت ؤزغي ال٨تروهُت حؿخٗمل مً ؤظل
جىُٟظ بظغاء ؤو الاؾخجابـ ـ ـ ـ ــت إلظغاء ب٣هض بوك ـ ـ ــاء ؤو بعؾا ٫ؤو حؿلم عؾالت
بُاهاث  . 1وٍهُلر ٖلى اإلاٗجى الؿاب ٤ل ٟٔالىؾُِ اإلااجمذ ،و٢ض ظاء َظا اإلاهُلر في ال٣اهىن ؤلاماعاحي بالًبِ في
اإلااصة  02مً ٢اهىن اإلاٗامالث والخجاعة الال٨تروهُت  ،ووٗجي به بغهامج ؤو هٓام ال٨ترووي لخاؾب آلي ًم ً٨ؤن ًخهغٝ
بك٩ل مؿخ٣ل ٧ ،لُا او ظؼثُا  ،صون بقغا ٝؤي شخو َبُعي في الى٢ذ الظي ًخم ُٞه الخهغ ٝؤو الاؾخجابت له.2
ظاء ٦ظل ٪في ال٣اهىن البدغٍجي ل ٟٔالىُ٦ل الال٨ترووي٦ 3خٗبحر ًٖ الىؾُِ الال٨ترووي٣ٞ ،ض هو ٢اهىن 2002-28
اإلاخٗل ٤باإلاٗامالث الال٨تروهُت ٖلى ؤن الىُ٦ل الال٨ترووي َى بغهامج ٌؿخسضم في بظغاء جهغ ٝما ٧لُا ؤو ظؼثُا صون
مغاظٗت ؤو جضزل مً ؤي ٞغص في و٢ذ الخهغ.ٝ
جخ ٤ٟظمُ٘ الخٗاعٍ ٠الؿاب٣ت ٖلى ؤن َظا الىىٕ مً الخهغٞاث جهضع ًٖ خاؾب آلي صون جضزل الٟغص الُبُعي ؤو
الٗىهغ البكغي ٦ ،ما ؤ٢غث َظٍ الدكغَٗاث نالخُت َظٍ الىؾُلت في الخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة في الخٗا٢ض الال٨ترووي وعجبذ
ٖلحها هٟـ آلازاع اإلاترجبت ٖلى الخٗا٢ض البكغي الٗاصي(4ؤ) بالغٚم مً الخال ٝال٣ٟهي ال٣اثم خى ٫اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي
للخاؾب آلالي(ب).
ؤ-مذي ـالخُت الىمبُىجشللخعبحرعً ؤلاسادة في بعن الدؽشَعاث وجىُُف الخعاكذ الخللاجي:
َب٣ا لل٣ىاٖض الٗامت في ببغام الٗ٣ىص ٞاهه ٌؿخلؼم ؤن ج٩ىن ؤلاعاصة الخٗا٢ضًت ناصعة مً شخو ٢اصع ٢اهىها ٖلى ببغام
الٗ٣ض  ،وَظا ؤمغ ٌؿهل الخإ٦ض مىه في الخٗا٢ض الخ٣لُضي ،ل ً٨في الخٗا٢ض الال٨ترووي ًشىع الدؿائ ٫خى ٫جد ٤٣التراضخي
م٘ نضوع الغضخى ؤو ؤلاعاصة مً وؾُِ ال٨ترووي( )1ولى ؤظؼمىا بهالخُخه في طلٞ ٪بإي نٟت ً٣ىم ال٨مبُىجغ بظل)2(٪؟
 -1نالخُت ال٨مبُىجغ للخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة :
بالٗىصة الى بٌٗ ال٣ىاهحن هجض ؤجها ؤُٖذ نالخُت بجمام الخٗا٢ض ال٨تروهُا لىؾاثِ ال٨تروهُت مبرمجت مؿب٣ا
وظٗلذ مً َظٍ الٗ٣ىص ٖ٣ىصا صخُدت وهاٞظة .5
()1
()2
()3

()1
()2

وَى مًمىن هو اإلااصة  02مً ٢اهىن 40-2004الُمجي الخام باإلاٗامالث الال٨تروهُت  ،هٟـ اإلاٗجى ظاءث به اإلااصة  02مً ٢اهىن
اإلاٗامالث الال٨تروهُت ألاعصوي.
صٖ /بض الٟخاح بُىمي حجاػي ،الخجاعة ٖبر الاهترهذ ،صاع ال٨ٟغ الجامعي ،مهغ،2007،م .228
هٟـ َظا اإلاهُلر اؾخٗمله ٢اهىن اإلابضالث الال٨تروهُت اإلاىخض للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت لؿىت  1999بىهها ٖلى  ":الىهُل
الالىترووي بشهامج خاظىبي ؤو ؤًت وظُلت الىتروهُت ؤخشي حعخخذم للبذا في عمل او لالظخجابت ولُا او حضثُا للشظاثل
الالىتروهُت ؤو لخذابحر دون مشاحعت ؤو جذخل مً شخق وبُعي في ول مشة ًبذؤ ؿيها الىٍام عمال ؤو ًلذم اظخجابت" .هٟـ
اإلاٗجى جًمىخه اإلااصة  19مً ٢اهىن ٦ىضا اإلاىخض للخجاعة الال٨تروهُت .
ٖهام ٖبض الٟخاح مُغ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.178
اإلاالخٔ في َظا املجا ٫ؤن َظا الك٩ل مً الخٗا٢ض لِـ ٚغٍبا جماما بل جىظض في الٗالم اإلااصي َغ ١حكبه الخٗا٢ض ٖبر الىؾُِ
الال٨ترووي حؿخسضم بهىعة قاجٗت في الضو ٫ألاوعوبُت وهي ٖباعة ًٖ ماُ٦ىاث مبرمجت ج٣ضم ؾلٗا اؾتهالُ٦ت ؤو زضماث ٦بُ٘
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ٗٞلى نُٗض الدكغَٗاث الٗغبُت هجض اإلااصة  14مً ٢اهىن بماعة صبي في قإن اإلاٗامالث والخجاعة الال٨تروهُت ع٢م  02لؿىت
 2002ججحز الخٗا٢ض بىؾاثِ ال٨تروهُت خُض ههذ ٣ٞغتها ألاولى ٖلى ؤهه ً " :جىػ ؤن ًخم الخٗا٢ض بحن وؾاثِ ال٨تروهُت
ماجمخت مخًمىت هٓامي مٗلىماث ال٨تروهُت ؤو ؤ٦ثر ج٩ىن مٗضة ومبرمجت مؿب٣ا للُ٣ام بمشل َظٍ اإلاهماث وٍخم الخٗا٢ض
صخُدا وهاٞظا ومىخجا آزاعٍ ال٣اهىهُت ٖلى الغٚم مً ٖضم الخضزل الصخصخي ؤو اإلاباقغ ألي شخو َبُعي في ٖملُت
ببغام الٗ٣ض في َظٍ ألاهٓمت".
وجإُ٦ضا إلابضؤ ظىاػ الخٗا٢ض الال٨ترووي وصخخه ههذ اإلااصة  1/7مً هٟـ ال٣اهىن ٖلى ":ال ج٣ٟض الغؾالت الال٨تروهُت
ؤزغَا ال٣اهىوي ؤو ٢ابلُتها للخىُٟظ ملجغص ؤجها ظاءث في ق٩ل ال٨ترووي" ٦،ما ؤظاػ اإلاكغٕ ألاعصوي ببغام الٗ٣ىص بل٨تروهُا
بىاؾُت الغؾاثل الال٨تروهُت بخ٣غٍغٍ في اإلااصة  13مً ٢اهىن اإلاٗامالث الال٨تروهُت ع٢م  85لؿىت " : 2001حٗخبر الغؾالت
الال٨تروهُت وؾُلت مً وؾاثل الخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة اإلا٣بىلت ٢اهىها إلبضاء ؤلاًجاب وال٣بى ٫ب٣هض بوكاء التزام حٗا٢ضي".
وهٓغا لخىؾِ ؤظهؼة ال٨تروهُت في ؤلاعاصة وزكُت مً بؾىاص ؤلاعاصة لصخو لم جهضع مىه (زُإ ؤو ٚكا واخخُاال) ال بض
مً الخإ٦ض مً بؾىاص ؤلاعاصة في الخٗا٢ض اإلااجمذ ؤو الخل٣اجيٞ ،خىو اإلااصة  15مً ال٣اهىن ؤلاماعاحي اإلاخٗل ٤باإلاٗامالث
الال٨تروهُت ٖلى اهه  :حٗخبر الغؾالت الال٨تروهُت ناصعة مً اإلايصخئ بطا ٧ان اإلايصخئ َى الظي ؤنضعَا بىٟؿه  ،وفي الٗال٢ت
بحن اإلايصخئ واإلاغؾل بلُه حٗخبر الغؾالت الال٨تروهُت ناصعة ًٖ اإلايصخئ بطا ؤعؾلذ:
 مً شخو له نالخُت الخهغ...ٝ مً هٓام مٗلىماث "ماجمذ" ومبرمج للٗمل جل٣اثُا مً ٢بل اإلايصخئ او هُابت ٖىه.باليؿبت لل٣اهىن الجؼاثغي ال هجض ؤي هو ًخًمً مشل َظا الخٗا٢ض ،ل ً٨بالغظىٕ لل٣ىاٖض الٗامت ال هجض ؤًًا ما ًمى٘
مً الخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة بىاؾُت الىؾُِ الال٨ترووي ٖلى اٖخباع بم٩اهُت بصعاظه يمً بخضي نىع الخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة
َب٣ا لل٣ىاٖض الٗامت وهي الخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة بإي وؾُلت ال جضٕ ْغو ٝالخا ٫ق٩ا في صاللتها ٖلى التراضخي.
 -2ج ٠ُُ٨الخٗا٢ض الخل٣اجي:
بطا ٧اهذ ال٣ىاهحن حٗتر ٝلل٨مبُىجغ بهالخُخه إلبغام الٗ٣ىص ٞال بض مً مٗغٞت الهٟت التي ً٨دؿبها َظا ألازحر باٖخباعٍ
بغهامجا مبرمج مؿب٣ا إلجمام ن٣ٟاث ،بخٗبحر ؤزغ  ٠ُ٦ج ٠ُ٨الٗال٢ت بحن َظا ال٨مبُىجغ اإلابرمج وناخبه؟
ؾىداو ٫الخ ٠ُُ٨بدؿب ال٣ىاهحن التي هٓمخه لىجض ؤن ال٣اهىن ألاعصوي اؾخٗمل ٖباعة مٟاصَا ؤن الىؾُِ الال٨ترووي
َى هاثب ًٖ اإلايصخئ خُض ًٟهم طل ٪مً ٖباعة وعصث بالك٩ل الخالي :وؾُِ ال٨ترووي مٗض للٗمل اجىماجُ٨ا بىاؾُت
اإلايصخئ ؤو بالىُابت ٖىه ،ؤما ال٣اهىن البدغٍجي والظي احؿم اإلاكغٕ ُٞه بجغؤة واؾخسضم مهُلر الىُ٦ل الال٨ترووي حٗبحرا
ًٖ الىؾُلت في الخٗا٢ض ٖ،لُه اٖخمض جَ ٠ُُ٨ظٍ الهىعة ٖلى ؤجها حٗا٢ض بالى٧الت .1
الخظا٦غ ؤو الخ٣اٍ نىع ٞىجىٚغاُٞت وٚحرَا ،وجسخل ٠الُغٍ٣خحن في ؤن الخٗا٢ض اإلااجمذ ًم ً٨ؤن ً٩ىن بحن وؾُُحن ال٨تروهُحن في
خحن ال ًم ً٨جهىع طل ٪في الخٗامل م٘ اإلااُ٦ىاث،ؤهٓغ في طل :٪اماهج عخُم اخمض ،مغظ٘ ؾاب،٤م.128
( )1بن اؾخسضام حٗبحر الى٦الء ؤلال٨تروهُحن ؤخضر هىٕ مً الخمازل بحن الىٓام اإلااجمذ و وُ٦ل اإلابُٗاث بك٩ل ٚحر مالثم ،ومً زم
ٞةن اإلاباصت الٗامت ل٣اهىن الى٧الت (مشل اإلاباصت التي جخًمً جدضًضا إلاضي اإلاؿئىلُت ٦ىدُجت لؿلى ٥مسُئ مً ظاهب الىُ٦ل)ال
ًم ً٨اؾخسضامها ُٞما ًخهل بدكُٛل َظٍ الىٓم.
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ؤما ٢اهىن بماعة صبي ا٦خٟى بةًًاح مٗجى الىؾُلت صون ؤن ًدؿم جُُٟ٨ها.1
ّ
ّ
ُٟ٦ذ الٗال٢ت بحن ال٨مبُىجغ وناخبه ٖلى ؤجها هُابت او و٧الت  ،الى ؤهه هغي ؤجها ا٢غب للىُابت ًٖ الى٧الت-بطا ؾلمىا
ّ
بالصخهُت ال٣اهىهُت لل٨مبُىجغ َبٗا ٖ ، -لى اٖخباع ؤن البرهامج الظي ٧ل ٠بالخٗا٢ض له هىٕ مً الخغٍت في ازخُاع اإلاخٗا٢ض
مٗهٞ ،هى ًسخاعٍ ؤوجىماجُ٨اٞ ،الىؾُِ ؤلال٨ترووي بد٨م حٗغٍٟه ٢اصع ٖلى اإلاباصعة والاؾخجابت والخداوع م٘ ؤَغا ٝؤزغي
ؤو م٘ و٦الئها ؤلال٨تروهُت بمجغص حكُٛله مً ٢بل َغ ٝما ،وٖلُه ًخ ٤ٟفي طل ٪م٘ مٗجى الىاثب الظي ٌٗبر ًٖ بعاصجه َى
لهالر ألانُل ،بِىما الىُ٦ل ما ٖلُه بلى جىُٟظ ما ؤو٧ل بلُه صون ؤي جضزل إلعاصجه.
وان ٧ان ومً الجاهب ال٣ٟهي َىا ٥مً ًى٨غ ًٖ ال٨مبُىجغ حٗبحرٍ ًٖ ؤلاعاصة  ٠ُ٨ٞلجهاػ ٖضًم ؤلاعاصة ؤن ًبرم ٖ٣ض
و٧الت ؤو هُابت بِىه وبحن ناخبه ،زم  ٠ُ٦ؾىُب٢ ٤ىاٖض اإلاؿاولُت اإلاىُت الىاقئت ًٖ بزال ٫الىُ٦ل ؤو الىاثب بالتزاماجه
الىاقئت ًٖ ٖ٣ض الى٧الت ؤو الىُابت ٞ ،الى٧الت والىُابت جهغ٢ ٝاهىوي والخهغ ٝال٣اهىوي ًخُلب جىٞغ بعاصة لضي ٖا٢ضًه.2

ب-الخالؾ الـلهي خىٌ اإلاشهضاللاهىوي للىمبُىجشفي الخعاكذ :
بطا ٧اهذ الدكغَٗاث اإلاخٗل٣ت باإلاٗامالث الال٨تروهُت ؤظاػث الخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة مً َغ ٝوؾاثِ ال٨تروهُت٠ُ٨ٞ ،
ًىٓغ ال٣ٟه بلى َظٍ اإلاؿإلت ؟
هالخٔ ازخالٞا في وظهاث الىٓغ لضي ال٣ٟه خُض حٗضصث املخاوالث ال٣ٟهُت التي جغمي بلى جبرًغ الخٗا٢ض ال٨تروهُا وما
ًترجب ٖلى طل ٪مً صخت ببغام الٗ٣ضٞ .هىا ٥مً ًظَب بلى اٖخباع ال٨مبُىجغ شخو ٢اهىوي( ،)1وَىا ٥مً ًى٨غ ٖلُه
َظٍ الهٟت بل ٌٗخبرٍ مجغص وؾُلت .)2(ِ٣ٞ
- 1بؾىاص الصخهُت ال٣اهىهُت لل٨مبُىجغ:
ًظَب ؤههاع َظا الاججاٍ بلى مىذ الصخهُت ال٣اهىهُت بلى الجهاػ الال٨ترووي الظي ًخم بىاؾُخه ببغام الٗ٣ض ،ومً َىا
ٌٗخبر َظا الغؤي الجهاػ الال٨ترووي بمشابت الصخو ال٣اهىوي ،والصخو ال٣اهىوي ًخمخ٘ بإَلُت ببغام الٗ٣ض .بضٖىي ان
ال٨مبُىجغ ؾى٩ً ٝىن طو ٟ٦اءة زُالُت  ،و ؤن ألاظُا ٫ال٣اصمت مً هٓم الخاؾىب اإلااجمخت ٢ض جؼوص لضي بوكائها بال٣ضعة
ٖلى ؤن حٗمل بك٩ل مؿخ٣ل ولِـ  ِ٣ٞبك٩ل آلي وَظا ٌٗجي ؤهه ًم ً٨مً زال ٫جُىعاث الظ٧اء الهىاعي ،ؤن ً٩ىن
الخاؾىب ٢اصعا ٖلى ؤن ًخٗلم مً زال ٫الخجغبت وؤن ٌٗض ٫الخٗلُماث التي ًخًمجها بغهامجه الخام ،بل وؤن ٌؿخيبِ
حٗلُماث ظضًضة وجدلُل اإلاٗلىماث والهىع ٦ما ًٟٗله الٗ٣ل البكغي.3
ب ٌٛالىٓغ ٖما ٌؿدىض بلُه َظا الاججاٍ ٞ ،4ال٣ى ٫بةؾىاص الصخهُت ال٣اهىهُت لل٨مبُىجغ ٚحر مؿدؿا ٙمً الىاخُت
ال٣اهىهُتٞ ،الصخهُت ال٣اهىهُت مغجبُت بالظمت اإلاالُت والجهاػ الال٨ترووي لِـ له طمت مالُت .ومً زم ٞلً ج٩ىن له
()1
()2
()1
()2

وان ٧ان ٚغٍب حؿمُت ل ٟٔماجمذ ،أل٦ثر جٟهُل ؤهٓغ ص /ؤؾامت ابى الخؿً مجاَض ،الىؾُِ في ٢اهىن اإلاٗامالث الال٨تروهُت،
مغظ٘ ؾاب ،٤م.171
نابغ عاقضي ،اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لل٨مبُىجغ في الخٗا٢ض الال٨ترووي ،مجلت مٗاع ٝالهاصعة ًٖ اإلاغ٦ؼ الجامعي الُٗ٣ض ؤ٦لي مدىض
اولخاط ،الٗضص ،09البىٍغة ،صٌؿمبر  ،2010م20
ص/ببغاَُم الضؾىقي ؤبى اللُل  ،الجىاهب ال٣اهىهُت للخٗامالث الال٨تروهُت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.73
ٞهىا ٥مً ًغي الٗ٨ـ ٖلى ألا٢ل بلى ًىمىا َظا ٞال٨مبُىجغ ٖالم ٚبي ًدؿم بٟ٨اءة ٖالُت في مٗالجت اإلاُُٗاث  ،ل ً٨ال ًدؿجى له
طل ٪بلى بطا بغمج ويبِ بهٟت ؾلُمت ؤي زُإ نٛحر ؤو بؿُِ لً ٌٗمل َظا ال٨مبُىجغ ؤو ٌٗالج اإلاُُٗاث بُغٍ٣ت زاَئت.ي٠
لظل ٪الٟحروؾاث التي جهِبه والتي جاصي بلى حُُٗله ال٩امل  ،وٖلُه ٞلً ًًاهي ؤبضا ال٨مبُىجغ الٗ٣ل البكغي.
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شخهُت ٢اهىهُت وجىٗضم ؤَلُخه ال٣اهىهُت  ،هاَُ٧ ًٖ ٪ىن الاٖترا ٝالظي ًًٟى ٖلى الصخو الاٖخباعي الصخهُت
ال٣اهىهُت م٣هىع ٖلى مجمىٖاث ألاشخام وألامىا ٫وال ًمخض بلى ألاظهؼة وآلاالث .
-2ال٨مبُىجغ مجغص وؾُلت :
طَب ؤههاع َظا الاججاٍ بلى حكبُه الجهاػ الال٨ترووي بالهاج ٠والٟا٦ـٞ ،هى مجغص ؤصاة ؤو وؾُلت اجها ٫جغبِ بحن
اإلاخٗا٢ضًً ،وبالخالي الجهاػ ال ًبرم ٖ٣ضا لخؿاب شخو ما وبهما الصخو َى الظي ًبرم الٗ٣ض باؾخسضام الخاؾب آلالي
الظي ً٣خهغ صوعٍ ٖلى ه٣ل ؤلاعاصة مً مخٗا٢ض بلى آزغ.
و٢ض اهخ٣ض َظا الاججاٍ ؤًًا ٖلى ؤؾاؽ ؤهه ّ
ًدمل اإلاخٗا٢ض ألازُاء في البرمجت وحكُٛل البرامج الال٨تروهُت1التي ج٣ىم
بٗملُت الخٗا٢ض ٞما ًهضع مً الجهاػ ٌٗض ٧إهه نضع مً اإلاخٗامل هٟؿه مباقغة .
وفي ؾبُل البدض ًٖ عؤي ًَ ٌٟظا الخال ٝال٣اثم طَب بٌٗ ؤٚلبُت ال٣ٟه بلى ؤن الجهاػ الال٨ترووي ال ًسغط ًٖ
٧ىهه ؤصاة ؤو وؾُلت في ًض اإلاخٗا٢ض ٌ ،ؿخٗملها ٦ما ٌؿخٗمل ألاوعا ١وألا٢الم في الخٗبحر ًٖ بعاصجه ٞ ،الجهاػ مجغص وؾُلت
للخٗبحر ًٖ بعاصة اإلاخٗا٢ض وبٖالجها للمخٗا٢ض آلازغ ٞ ،ةطا اؾخسضم اإلاخٗا٢ض ظهاػا ال٨تروهُا ٞةن ؤلاعاصة الخٗا٢ضًت ؾىاء
٧اهذ بًجابا ؤم ٢بىال ال جيؿب بلى الجهاػ وبهما جيؿب بلى اإلاخٗا٢ض الظي اؾخسضم الجهاػ وسخغٍ لخضمخه ،2وَظا الخ٠ُُ٨
لضوع ظهاػ ال٨مبُىجغ في ابغام الٗ٣ض ًخماشخى م٘ ما ازظ به ٢اهىن الاووؿترا ٫الىمىطجي بكان الخجاعة الال٨تروهُت خُض
ظاء في اإلااصة  13مىه  ":حٗخبر عؾالت البُاهاث ناصعة ًٖ اإلايصخئ بطا ٧ان اإلايصخئ َى الظي ؤعؾلها بىٟؿه"٦ .ظلٖ ٪ىض
بٖضاص مكغوٕ الاووؿترا ٫الجٟاُ٢ت الخٗا٢ض الال٨ترووي اؾخٗمل مهُلر الىٓام الخاؾىبي ألاوجىماجُ٩ي بضال مً ؤي
مهُلر آزغ ٧الىُ٦ل ؤو الىاثب.3
بن ظىاػ الخٗا٢ض بحن وؾاثِ ال٨تروهُت ٖلى الغٚم مً ٖضم الخضزل البكغي و٢ذ ببغام الٗ٣ض ال ٌٗجي اوؿاب ؤلاعاصة بلى
ال٨مبُىجغ بل ؤلاعاصة حؿىض لهاخب ال٨مبُىجغ-اإلايصخئ ، 4-مً َىا ًيكإ لىا مبضؤ ظضًض ظاء به الخٗا٢ض الال٨ترووي وَى
وظىب بؾىاص ؤلاعاصة في الخٗا٢ض الال٨ترووي.

(ٞ )3مٗض البرامج الال٨تروهُت َى في الٗاصة شخو مخسهو في ؤلاٖالم آلالي ولِـ اإلاخٗا٢ض ؾىاء مكتري او باج٘
( )1ص/ببغاَُم الضؾىقي ؤبى اللُل ،الجىاهب ال٣اهىهُت للخٗامالث الال٨تروهُت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م77
( )2اماهج عخُم اخمض ،مغظ٘ ؾاب ،٤م134

( )3والدليل عمى ذلك نجده في العديد من المواد منيا :المادة  13من القانون البحريني المتعمق بالمعامالت االلكترونية فقد جاء
تحت عنوان اإلسناد :

 1ما لم يكن ىناك اتفاق يقضي بغير ذلك بين منشئ السجل اإللكتروني والمرسل إليو  ،فإن السجل اإللكتروني يسند إلى المنشئ إذا
كان :
أ -قد أرسل من المنشئ .

ب٢ -ض ؤعؾل ً
بىاء ٖلى مىا٣ٞت نغٍدت ؤو يمىُت مً ٢بل اإلايصخئ  ،ؤو مً ٢بل وُ٦ل ٖاصي ؤو وُ٦ل بل٨ترووي للميصخئ
َّ
ط٢ -ض ؤعؾل مً شخو  ،جم٨ـً مً زالٖ ٫ال٢خه باإلايصخئ  ،ؤو بإي وُ٦ل له  ،ؤن ًهل بلى َغٍ٣ت ٌؿخسضمها اإلايصخئ لئلقاعة بلى ؤن السجل
ً
ؤلال٨ترووي زام به  ،وطل ٪ما لم ًشبذ اإلايصخئ ؤن الىنى ٫بلى الُغٍ٣ت لِـ عاظٗا بلى بَماله  "... .هجض هٟـ الخ٨م في ال٣ٟغة ب مً اإلااصة
 13مً ال٣اهىن الىمىطجي للخجاعة الال٨تروهُت خُض جىو ٖلى ":في الٗال٢ت بحن اإلايصخئ واإلاغؾل بلُه حٗخبر عؾالت البُاهاث ؤجها ناصعة ًٖ
اإلايصخئ بطا ؤعؾلذ....ب -مً هٓام مٗلىماث مبرمج ٖلى ًض اإلايصخئ او هُابت ٖىه للٗمل جل٣اثُا"
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عذم جىاصن الاسادة في علذ الخإمحن
د .بً عىترلُلى  ،ؤظخارة مدالشة
ولُت الخلىق  ،حامعت ادمحم بىكت  -بىمشداط
م ـ ــلذم ـ ـ ـ ـ ــت:
اعجبِ جُىع اإلاىٓىمت الا٢خهاصًت بخُىع اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت التي ؤنبذ مً الًغوعة اإلالخت جُٟ٨ها م٘
املخُِ الظي جإَغٍ وَى ما ؤهخج هىٖا ظضًضا مً ؤهىإ الٗ٣ىص  ،اإلاٗغوٞت بمُلها بلى حٛلُب اإلاهالر الخجاعٍت و الا٢خهاصًت
الخانت ألخض ألاَغاٖ ٝلى خؿاب آلازغ وصون مغاٖاة لخىاػن الٗ٣ض  ،و٦ظا حٛلُب اإلاهالر الخانت للمخٗا٢ضًً في
بٌٗ ألاخُان ٖلى اإلاهلخت الٗامت.
جضزل اإلاكغٕ الجؼاثغي لخىُٓم ال٨شحر مً ؤهىإ َظٍ الٗ٣ىص بما ًٟ٨ل به جد ٤ُ٣الخىاػن الٗ٣ضي بحن
ألاَغا ٝو ًًمً اخترام الىٓام الٗام و آلاصاب الٗامت التي ججؿض الٗىهغ ألازالقي الٛاثب في ٖ٣ىص ألاٖماٖ ٫مىما،
هٓغا لُُٛان ٨ٞغة الغبدُت اإلاُل٣ت ٖلحها .مما ًجٗل بٌٗ مً ٖ٣ىص ألاٖما ٫جضزل يمً َاثٟت الٗ٣ىص اإلاىٓمت ٣ٗ٦ض
الخإمحن ،و ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة .في خحن ال جؼا٣ٖ ٫ىص ؤزغي بُٗضة ًٖ الخىُٓم ال٣اهىوي الخام بها ٣ٗ٦ض الٟغاوكحز
،وَى ما ًاصي بلى ظٗل جُبُ ٤ال٣ىاٖض الٗامت في الخٗا٢ض ابؿِ بطا حٗل ٤ألامغ بىاخض مجها ،و في اإلا٣ابل ًاصي بلى مكا٧ل
هاججت ًٖ جًاعب مهالر ؤَغا ٝالٗ٣ض ،مما ًدىله بلى ٖ٣ض بطٖان جُػى ُٞه بعاصة الُغ ٝال٣ىي و مهالخه ٖلى
خؿاب الُغ ٝآلازغ  ،م٣اعهت م٘ الٗ٣ىص التي خُٓذ بدىُٓم ٢اهىوي زام بها ،ؤًً جٓهغ بعاصة اإلاكغٕ في مداولت بًجاص
الخىاػن الٗ٣ضي الظي ًٟ٨ل اخترام الىٓام الٗام.و ٖلُه ال ًم ً٨الخضًض ًٖ ٖ٣ض الخإمحن باٖخباعٍ مً ٖ٣ىص ألاٖما٫
بُٗضا ًٖ الىهىم ال٣اهىهُت التي هٓمخه ،وُ٢ضث مً زالَ ٫ظا الخىُٓم خغٍت ألاَغا ٝفي ببغامه.
ؤب٣ى اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖلى جىُٓم ؾى ١الخإمحن مً زال ٫ال٣اهىن ع٢م  1157-62الظي مضص ؾغٍان ال٣ىاهحن
الٟغوؿُت لُيخ٣ل في اإلاغخلت الالخ٣ت بلى الٗمل ٖلى اؾترظإ الُ٣إ و ٞغى َُمىت الضولت ٖلُه مً زال ٫مجمىٖت مً
ؤلاظغاءاث التي خهغث مً زاللها الضولت بعاصة الكغ٧اث الؾُما ألاظىبُت مجها في مماعؾت وكاٍ الخإمحن ،وهي اإلاغخلت التي
امخضث مً جاعٍش نضوع ٢اهىن 2 201-63لٛاًت ؾىت .1990وخضر ٞحها بظباع قغ٧اث الخإمحن ألاظىبُت ٖلى جغ ٥ما مٗضله
 %10مً مدٟٓتها اإلاالُت لهالر قغ٦ت الخإمحن الجؼاثغٍت "٦،3"CAARما ٢امذ الضولت بمىظب ألامغ ع٢م -66
4127باخخ٩اع ٧ل ٖملُاث الخإمحن لهالر اإلااؾؿخان الٗمىمُخان الىَىِخان " "CAARو "٦ ."SAAما جم ج٩ىًٍ الكغ٦ت
اإلاغ٦ؼٍت إلٖاصة الخإمحن" "CCRؾىت  ، 1975و بمىظب طل ٪ؤنبذ لؼاما ٖلى قغ٧اث الخإمحن ؤن ج٣خُ٘ ظؼءا مً ؤعباخها
لهالر َظٍ الكغ٦ت٦.5ما ؤلؼم اإلاكغٕ في مغخلت الخ٣ت قغ٧اث الخإمحن بالخسهو ؤ٦ثر في مجا ٫مٗحن مً ألازُاع ،مشل
قغ٦ت " "CAATالتي جسههذ في ؤزُاع الى٣ل ،و " "CAARالتي اَخمذ باألزُاع الهىاُٖتٚ ،حر ؤن الضولت ؾغٖان ما
 - 1قانون رقم  157-62مؤرخ يف  31ديسمرب سنة  1962يتعلق بتمديد العمل ابلقوانني الفرنسية ،ج.ر.ع  02مؤرخة يف  11جانفي .1963ملغى مبوجب أمر رقم 29-73
مؤرخ يف  05جويلية ،1973ج.ر.ع  62مؤرخة يف  03أوت .1973

 - 2قانون رقم  201 -63مؤرخ يف  08يونيو  1963يتعلق اباللتزامات و الضماانت ادلطلوبة من مؤسسات التامني اليت متارس نشاطا ابجلزائر،ج.ر.ع  39مؤرخة يف  14يونيو
.1963
 - 3صفي وليد،السياسة الصناعية يف صناعة التأمني اجلزائري،رسالة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستري يف العلوم االقتصادية،ختصص االقتصاد الصناعي ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية
و علوم التسيري ،قسم العلوم االقتصادية ،جامعة دمحم خيضر ،بسكرة .2010/2009ص .107
 - 4أمر رقم  127-66مؤرخ يف  27مايو سنة  ، 1966يتضمن إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمني،ج,ر.ع  43مؤرخة يف  31مايو سنة .1966
 - 5صيفي وليد ،مرجع أعاله ،ص .107
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جغاظٗذ ًٖ الخضزل في َظٍ الكغ٧اث  ،و بظباعَا ٖلى الخسهو مً زال ٫ال٣ىاهحن التي يمىذ اؾخ٣ال ٫اإلااؾؿت
الٗمىمُت.1
بدلى ٫ؾىت ْ 1995هغث مغخلت ظضًضة جم التراظ٘ ٞحها عؾمُا ًٖ اخخ٩اع الضولت ليكاٍ الخإمحن مً زال ٫ؤمغ
 ،207-95وؾمذ بةوكاء قغ٧اث جإمحن زانت ،و بصزا ٫وؾُاء الخإمحن و الخٗايضًاث 3والؿماؾغة في مماعؾت اليكاٍ
بٗضما ٧اهىا ٢ض ازخٟىا في مغخلت الاخخ٩اع.
اؾخمغ اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖلى َظا اإلاىىا ٫مً زال ٫الىو الجضًض الظي هٓم وكاٍ الخإمحن ؾىت  ،42006والظي
محز مً زالله بحن ٖ٣ض الخإمحن الاؾتهال٧ي وبحن ٖ٣ض الخإمحن باٖخباعٍ مً ٖ٣ىص ألاٖما ،٫ؤي الخإمحن ٖلى اليكاَاث
الخجاعٍت و الا٢خهاصًت الظي جباقغٍ ميكأث وَُئاث مملى٦ت لؤلٞغاص ؤو ملجمىٖت مجهم ؤو للضولت في نىعة قغ٧اث ؤو
حٗاوهُاث ؤو ظمُٗاث ًد٨مها ال٣اهىن الخام الظي ًىٓم اإلاٗامالث اإلاالُت و الاؾدشماعٍت في الضولت،5بدُض لم ٌؿمذ
لكغ٦ت الخإمحن مماعؾت وكاَاث الخإمحن الاؾتهال٧ي (الخإمحن الهخي  ،الخإمحن اإلاغجبِ بمضة الخُاة البكغٍت ،ومؿاٖضة
ألاشخام) ومماعؾت الخإمحن الخجاعي في آن واخض 6ومىه محز بحن الخٗايضًاث التي ال تهض ٝلخد ٤ُ٣الغبذ و طاث َضٝ
ٚحر ججاعي و بحن قغ٧اث الخإمحن الخجاعٍت٦.ما ٞخذ الىو الجضًض املجا ٫لٟغوٕ قغ٧اث الخإمحن و اٖاصة الخإمحن ألاظىبُت .
وعٚم ما ٦غؾه الىو الجضًض مً صٖم للُ٣إ بال ؤن الؿى ١الجؼاثغٍت ال جؼا ٫جخمحز بالًٗ ،٠الظي ًغظ٘ لٗضة
ؤؾباب ؤَمها ٖضم ويىح الكغوٍ اإلا٨خىبت في الٗ٣ض مً الىاخُت ال٣اهىهُت و مً الىاخُت الاظخماُٖت  ،باإلياٞت بلى ٖضم
ويىح الخماًت اإلا٣غعة في الٗ٣ض و آلازاع الىاججت ٖىه ،زانت و ؤن الٛالبُت الؿاخ٣ت مً ٖ٣ىص الخإمحن حٗخمض ٖلى ق٩ل
الٗ٣ىص الىمىطظُت اإلاخٗاعٖ ٝلحها صولُا في مسخل ٠الُ٣اٖاث٧ ،ىزُ٣ت الخإمحن البدغي التي ويٗها مجم٘ م٨خخبي الخإمحن
البدغي في لىضن".7"Lloyd's standard Policy
و هدُجت لظلٞ ٪ان ٖ٣ض الخإمحن ًسً٘ ألَغ ٢اهىهُت مسخلٟت ،ألانل ٞحها مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة اؾدىاصا بلى الُاب٘
الخٗا٢ضي .ؤما الاؾخصىاء ٞهى زًىٖها لل٣اهىن و الٗ٣ىص الىمىطظُت ٚ،حر ؤن الضعاؾت اإلاخإهُت لٗ٣ض الخإمحن ججٗلىا ه٣غ
بٗضم جىاػن الٗ٣ض باليؿبت لُغُٞه مما ًمـ بمبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ٧إنل  ،و ً٣لب الٟ٨ت لهالر الاؾخصىاء اإلاخمشل في
الكغوٍ ألاخاصًت اإلايكإ ،و الٗ٣ىص اإلاىٓمت التي جخٛلب ٞحها بعاصة اإلاكغٕ ٖلى بعاصة الُغٞان اإلاخٗا٢ضان  ،و َى ما ًمىذ
مغ٦ؼا ممخاػا ألخض َغفي الٗ٣ض م٣اعهت بالُغ ٝآلازغ.ألامغ الظي ًضٗٞىا للدؿائ ًٖ ٫الُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلى ٖ٣ض الخإمحن ،
وما مضي مؿاؾها بمبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ُٞه؟
و لئلظابت ًٖ ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت ؾِخم الخُغ ١للى٣اٍ الخالُت:
 اإلاؿاؽ بغ ً٦الغيا مً زالٞ ٫غى بظباعٍت الخإمحن - 1قانون رقم  01-88مؤرخ يف  12يناير سنة  ،1988يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية،ج.ر.ع  02مؤرخ يف  13يناير سنة .1988

 - 2أمر رقم  07-95مؤرخ يف  25يناير سنة  ،1995يتعلق ابلتأمينات ،ج.ر.ع  13مؤرخة يف  08مارس سنة .1995
 - 3مرسوم تنفيذي رقم  13-09مؤرخ يف  11يناير سنة  2009حيدد القانون األساسي النموذجي لشركات التأمني ذات الشكل التعاضدي ،ج.ر.ع  03مؤرخة يف  14جانفي
سنة .2009
 - 4قانون رقم  04-06مؤرخ يف  20فرباير سنة  ،2006يعدل و يتمم األمر رقم  07-95ادلؤرخ يف  25يناير سنة  1995و ادلتعلق ابلتأمينات،ج.ر.ع  15مؤرخة يف 12
مارس سنة .2006

 - 5كمال رزيق،خصوصية قطاع التأمني و أمهيتو لدى ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة( حالة اجلزائر)ادللتقي الدويل السابع حول " الصناعة التأمينية ،الواقع العلمي و آفاق التطوير –
جتارب الدول"-جامعة حسيبة بن بوعلي ،كلية العلوم االقتصادية ،العلوم التجارية و علوم التسيري ،الشلف يومي  04-03ديسمرب .2012ص .05
 - 6وىو ما تنص عليو أحكام ادلادتني  23و  24من قانون  04-06ادلذكور أعاله.
 - 7حممود مسري الشرقاوي،العقود التجارية الدولية ،دراسة خاصة لعقد البيع الدويل للبضائع  ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،1992ص .16
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 الخغوط ًٖ مبضؤ الخٗاون و الاججاٍ هدى مبضؤ الغبدُت اإلاُل٣ت الكغوٍ ألاخاصًت اإلايكإؤوال /اإلاعاط بشهً التراض ي مً خالٌ ؿشك بحباسٍت الخإمحن:
ًجم٘ الضاعؾىن ملجا ٫الخإمحن ٖلى ج٣ٖ ٠ُُ٨ض الخإمحن باٖخباعٍ مً ٖ٣ىص "ؤلاطٖان" ,1الظي ًدغعٍ ؤخض
اإلاخٗا٢ضًً وَٗغيه ٖلى اإلاخٗا٢ض آلازغ والظي ال ًمل ٪بال ؤن ً٣بله ,صون ؤن ٌكاع ٥في وي٘ بىىصٍ ؤو ٞغى قغوَه ,وال
ٌؿخُُ٘ ختى مىا٢كتها ؤو الخٟاوى ٖلحهاٞ ,ةعاصجه ٢بلذ الٗ٣ض مغٚمت .و ٖلُه ٞةن بعاصة اإلاخٗا٢ض في ٖ٣ض الخإمحن ٢ض ج٩ىن
مُٗبت بُٗبحن مً ُٖىب ؤلاعاصة.
بن ٖضم جىاػن ٖ٣ض الخإمحن ًٓهغ مً زالٖ ٫ضم جىاػن بعاصة َغُٞهٟٞ ,ي خحن ًمل ٪اإلاامً خغٍت ٧املت في مماعؾت
وكاٍ الخإمحن ٞةن اإلاامً له ًسً٘ لئل٦غاٍ في جىظُه بعاصجه إلبغام ٖ٣ض الخإمحن.و ؤلا٦غاٍ في ٖ٣ض الخإمحن ال ًىُب٤
مٟهىمه ٖلى ؤلا٦غاٍ الىاعص في ؤخ٩ام ال٣اهىن اإلاضوي الؾُما اإلااصة  88مىه التي جىو ٖلى " ًجىػ ببُا ٫الٗ٣ض لئل٦غاٍ بطا
حٗا٢ض شخو جدذ ؾلُان عَبت بِىت بٗثها اإلاخٗا٢ض آلازغ في هٟؿه صون خ"٤
٣ٗٞض الخإمحن ؤلاظباعي ًيكإ ًٖ جُبُ٢ ٤اٖضة ٢اهىهُت آمغة جلؼم الصخو بةبغام ٖ٣ض جإمحن ا٢خهاصي ٖلى
ال٩ىاعر 2الُبُُٗت ",ب٦غاٍ ٢اهىوي" بن صر الخٗبحر ,وجُبُ٣ا إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ،بطا ما ؤصي ؤلا٦غاٍ بلى ػوا ٫ؤلاعاصة ٧لُت,
ً٩ىن الٗ٣ض باَال بُالها مُل٣ا ,ؤما بطا ؤصي ؤلا٦غاٍ بلى ُٖب في ؤلاعاصة صون ؤن ٌٗضمها ٧لُت ٩ُٞىن الٗ٣ض ٢ابال لئلبُا.3٫
قغٖذ الجؼاثغ في جُبُ ٤هٓام بلؼامُت الخإمحن يض ال٩ىاعر الُبُُٗت مىظ ؾبخمبر َ ًٖ2004غٍ ٤بٞغاصٍ بىٓام
٢اهىوي زام به زاعط ًٖ ال٣اهىن الظي ًاَغ وكاٍ الخإمحن في الجؼاثغ (ؤمغ  07-95اإلاٗض ٫واإلاخمم )وجًمً َظا الىٓام
نضوع الٗضًض مً الىهىم ال٣اهىهُت 4الؾُما مجها اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  270-04الظي ًدضص البىىص الخانت التي
جًمجها ٖ٣ىص الخإمحن.5
ٌٗخبر الخإمحن ؤلاظباعي ٖلى ال٩ىاعر الُبُُٗت مىخىط جإمُجي ظضًض ،طو َاب٘ ا٢خهاصي حهض ٝبلى جإمحن اإلامخل٩اث،
و لِـ ألاشخامَ ًٖ ،غٍ ٤جدضًض ال٣اهىن للممخل٩اث التي حكملها بظباعٍت الخإمحن مً التي جسغط ًٖ صاثغة
ؤلاظباعٍتٚ.حر ؤن اإلاالخٓت التي ًم ً٨الىنى ٫بلحها مً زال ٫جدضًض َظٍ ألامال ٥اإلاكمىلت باإللؼامُت و اإلاؿخصىاة مجها هي
جىظُه اإلاكغٕ إلعاصة اإلاامً لهم هدى اإلاكاع٦ت في جدمل جبٗاث هىٕ مدضص مً ال٩ىاعر الُبُُٗت و ص ٘ٞؤصخاب الٗ٣اعاث
اإلابيُت بلى الخٟ٨ل بجؼء مً ج٩الُ ٠ألايغاع الىاظمت ًٖ جد ٤٣زُغ ٧اعزت َبُُٗت و مكاع٦ت الضولت في الخًامً الىَجي
صون مىدهم خ ٤مىا٢كت َظا الخإمحن .
 - 1برغويت وليد ,تقييم جودة خدمات شركات التأمني وأثرىا على الطلب يف سوق التأمينات اجلزائرية ( ,)2009-1995دراسة تطبيقية للشركة اجلزائرية للتأمينات  , SAAكلية
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة احلاج خلضر,ابتنة سنة  , 2014- 2013ص , 41ىندي أسيا يسمينة ,النظام العام والعقود ,مذكرة من أجل احلصول على
شهادة ادلاجيستري يف احلقوق ,فرع العقود و ادلسؤولية  ,كلية احلقوق  ,جامعة بن يوسف بن خدة اجلزائر ,ص .28

- 2الكارثة كلمة مشتقة من اليواننية  catastropheيقصد هبا وقوع حادث مدمر وفجائي يصيب مجاعة ,وىي كل حادث غري عادي يصنفو تصريح رمسي صادر من قبل السلطة
على أنو كارثة طبيعية.حمي الدين شبرية  ,التأمني على الكوارث الطبيعية يف اجلزائر ,فعل اقتصادي لعقلية التضامن وترشيد ادلوارد ,جملة العلوم اإلنسانية العدد , 33جامعة منتوري
قسنطينة سنة 304,2014
- 3ىندي آسيا يسمينة ,مرجع سابق .ص .60

 - 4ال سيما أمر رقم  12-03مؤرخ يف  26غشت سنة  ،2003يتعلق إبلزا مية التأمني على الكوارث الطبيعية و بتعويض الضحااي،ج.ر.ع  52مؤرخ يف  27غشت  .2003و
كذا جمموع ادلراسيم التنفيذية الصادرة يف اجلريدة الرمسية رقم  55منها ادلرسوم التنفيذي رقم 269-04 ،268-04و .271-270،04-04
- 5مرسوم تنفيذي رقم  270-04مؤرخ يف 29غشت سنة  ,2004حيد د البنود النموذجية الواجب إدراجها يف عقود التأمني على آاثر الكوارث الطبيعية،ج.ر.ع  55مؤرخة يف
أول سبتمرب .2004
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خُض ًدضص ؤمغ  12 -03الٗ٣اعاث اإلاؿخصىاة مً َظا ؤلاظباع  ،وحكمل مجمىٖت مً البىاًاث و ألازُاع طاث
َبُٗت ا٢خهاصًت  ،ومجها:
-

ألازُاع واإلامخل٩اث الٟالخُت  ،وَظا الاؾخصىاء م٣بى ٫هٓغا لخًىٕ َظٍ ألازحرة لىهىم حكغَُٗت زانت بها.
َُا٧ل اإلاغ٦باث الجىٍت و البدغٍت و ٦ظا الؿل٘ املخمىلت مً ٢بلها  ،هٓغا لخًىٖها لخىُٓم ٢اهىوي زام بها اًًا.
املخانُل ٚحر املخؼهت ،اإلاؼعوٖاث اإلاىاشخي املجمٗت زاعط مبجى.
٧ل البىاًاث اإلاىظهت لليكاَاث الهىاُٖت ؤو الخجاعٍت ؤو الؿ ً٨التي ؤُ٢مذ بٗض ؾىت  2003مسالٟت ل٣ىاٖض البىاء.
البىاًاث َىع الدكُِض ،و ألايغاع ٚحر اإلاباقغة.
٦ما خضص ؤمغ  12-03اإلامخل٩اث اإلاكمىلت بالخإمحن و هي:

 اإلايكأث الهىاُٖت و الخجاعٍت بما ٞحها مدخىٍاتها ،ؤي الٗ٣اعاث و الخجهحزاث و الؿل٘ و الٗخاص و ٚحرَا. اإلامخل٩اث الٗ٣اعٍت.بن بظباعٍت الخإمحن اإلاٟغوى ٖلى اإلاامً لهم ٌٗض في خض طاجه مؿاؾا بغ ً٦التراضخي في الٗ٣ض لهالر قغ٧اث
الخإمحن ،هاَُ ًٖ ٪الخمُحز في ظٗله بظباعٍا ٖلى ٖ٣اعاث صون ؤزغيٚ .حر ؤن قغ٧اث الخإمحن ٢ض جغص ٖلى ٖضم الخىاػن
اإلاٟغوى ٢اهىها لهالخها بإن ألا٢ؿاٍ التي ًضٗٞها اإلاامً لهم هي يئُلت ظضا م٣اعهت بذجم املخاَغ التي ٌُٛحها الخإمحن
م٣ابل ضخامت الخٗىٌٍ الظي ٌؿخُٟض مىه اإلاامً لهم ،ألامغ الظي ًجٗل الٗ٣ض مخىاػن زانت و ؤن ال٣اهىن ًمى٘ قغ٦ت
الخإمحن مً ع ٌٞؤي َلب جإمحن.
ٚحر ؤن َظا الٟغى بُٗض ًٖ الصخت ألهه مخٗل ٤بسُغ ٧اعزت َبُُٗت ٢ض ال ج ٘٣ؤنال  ،ؤو ج ٘٣في مضي ػمجي بُٗض
ظضا ٌؿمذ بخجمُ٘ مبالَ ٜاثلت ٧لما لم ًخد ٤٣زُغ ال٩اعزت الُبُُٗت ،باإلياٞت بلى ؤن مجمىٕ الٗ٣اعاث الخجاعٍت و
الهىاُٖت ٦بحر ظضا مما ًجٗل مبل ٜألا٢ؿاٍ ٦بحر ظضا ؤًًا.ي ٠بلى طل ٪ؤًًا ؤن اؾخٟاصة اإلاامً له مٗل٣ت ٖلى
قغوٍ واٟ٢ت ،ؤَمها جد ٤٣ال٩اعزت الُبُُٗت و٣ٞا إلاا ًدضصٍ اإلاغؾىم الخىُٟظي  268-04اإلاخًمً حصخُو الخىاصر
الُبُُٗت  ،والظي ههذ اإلااصة  02مىه ٖلى ؤن ال٩اعزت الُبُُٗت حكمل الؼالػ،٫الًُٟاهاث و ؾىاثل الىخل ،الٗىان ٠و
الغٍاح الكضًضة ،و جدغ٧اث  ُ٘٢ألاعىٚ.حر ؤن َظا الخدضًض ٌؿدشجي ال٨شحر مً ال٩ىاعر الُبُُٗت و التي مً ؤَمها
الخغاث ٤التي حكخٗل نُٟا و جإحي ٖلى ألازًغ و الُابـ٦.ما ؤن ال٩ىاعر الُبُُٗت جدمل َابٗا زانا ،بدُض ًجب ؤن
جمـ ٖضصا ٦بحرا مً اإلايكأث و ألامال ٥في آن واخض ،وفي ًٞاءاث مخباٖضة ألامغ الظي ًا٦ض اؾخدالت حٗغى ٧ل َاالء و
في هٟـ الى٢ذ لل٩اعزت ،و بالخالي ٞةن َظا ال٩ل ؤي ظمُ٘ اإلاامً لهم ٌؿاَمىن في حُُٛت ؤزُاع البٌٗ ظغاء و٢ىٕ ٧اعزت
ال ًض لهم ٞحها و ال جسضم مهالخهم الا٢خهاصًت 1و ال ًغٍضون بةعاصتهم اإلاؿاَمت في حُُٛتها مً زال ٫ؤ٢ؿاَهم.
٦ما ؤن اؾخٟاصة اإلاامً لهم ًخىٖ ٠٢لى قغٍ ق٨لي مخمشل في يغوعة نضوع ٢غاع وػاعي مكتر ٥بحن الىػٍغ
اإلا٩ل ٠بالجماٖاث املخلُت و الىػٍغ اإلا٩ل ٠باإلاالُت ًخًمً بٖالن خالت ال٩اعزت الُبُُٗت و جاعٍش و ٢ىٖها و البلضًاث
اإلاٗىُت بها خُض ٌؿ ِ٣خ ٤اإلاامً له في الخٗىٌٍ بضون جدَ ٤٣ظا الكغٍ٦،ما ال ٌؿغي مٟٗى ٫الًمان بال بٗض وكغ
ال٣غاع في الجغٍضة الغؾمُت.
 - 1حمي الدين شبرية ،مرجع سابق،ص .321
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ًٓهغ ؤلاطٖان في ٖ٣ض الخإمحن ٖلى ال٩ىاعر الُبُُٗت ؤًًا مً زالُ٢ ٫ام اإلاكغٕ بٟغى بىىص بظباعٍت ًخم بصعاظها
في ٖ٣ض الخإمحن ،و اٖخباعَا بىىص همىطظُت جمىذ قغ٧اث الخإمحن خ٣ى٢ا خهغٍت في ع٢ابت ٖ٣ىص الخإمحن التي ًبرمها اإلاامً
له ،و خؿاب ؤ٢ؿاٍ الخإمحن بةعاصة مىٟغصة هٓغا الٖخباعَا ٖملُت ج٣ىُت ٢ض ًجهلها اإلاامً له ،و جخمشل َظٍ البىىص في:
البىذ ألاوٌٌ:كترٍ يغوعة جدضًض مىيىٕ الًمان ،واإلاخمشل في حٗىٌٍ مالي ًٖ الخؿاثغ اإلااصًت اإلاباقغة
الىاججت ًٖ ال٩اعزت.
البىذ الثاويً:خًمً جدضًض حُُٛت الًمان و ج٩لٟت الخؿاثغ التي ٌُٛحها،خُض ًمىذ البىض الخ ٤الخهغي
للمامً (قغ٦ت الخإمحن) بدؿابها وخضٍ و بصعاظها في الٗ٣ض.و في اإلا٣ابل ُ٢ض خ ٤اإلاامً مً زال ٫جُ٣ضٍ للخٗغٍٟاث و
ؤلاٖٟاءاث اإلاُب٣ت في مجا ٫الخإمحن ٖلى ال٩ىاعر الُبُُٗت ،الؾُما ما وعص مجها بمىظب ال٣غاع اإلااعر في ماعؽ 2017
املخضص إلاٗاًحر الخٗغٍٟاث اإلاُب٣ت ٖلى آزاع ال٩ىاعر الُبُُٗت ،1خُض جا٦ض اإلااصة  03مىه ٖلى ؤن ٢ؿِ الخإمحن ال ًمً٨
ؤن ً٣ل ًٖ مئت وزمؿحن صًىاع( 150صط) باليؿبت لخإمحن ألامال ٥الٗ٣اعٍت ،و مئخحن و زمؿىن صًىاع(250صط) باليؿبت
لخإمحن اإلايكأث الخجاعٍت و/ؤو الهىاُٖت٦،ما ؤن حُُٛت الخؿاثغ و ألايغاع اإلاباقغة باليؿبت للميكأث الخجاعٍت و
الهىاُٖت ال جخجاوػ  %50مً ألامىا ٫اإلاامً ٖلحها ،وَى بظل ٪لِـ بخإمحن ٦لى بل ظؼجي.
البىذ الثالث :عبِ الاؾخٟاصة بكغٍ نضوع ٢غاع مً الؿلُت بة٢غاع ال٩اعزت الُبُُٗت.
البىذ الشابعً:دخ ٟٔاإلاامً له بجؼء مً الخٗىٌٍ الىاظب صٗٞه بٗض و٢ىٕ الخاصر.
البىذ الخامغً:لؼم اإلاامً له بالخبلُ٧ ًٖ ٜل خاصر ًىجغ ٖىه الًمان في ؤظل ال ًخٗضي (ً )30ىما مً وكغ
الىو الخىُٓمي٦ ،ما ًبل ٜاإلاامً له ًٖ ظمُ٘ الخإمُىاث التي ؤبغمها و التي حؿمذ له بالخهىٖ ٫لى حٗىٌٍ ًٖ ؤيغاع
ال٩اعزت٦ .ما ًٖ ٘٣لُه التزام مؤل اؾخماعة مٗلىماث ٌٗضَا اإلاامً ٢بل ؤن ًخم ببغام الٗ٣ض.
البىذ العادطً:لتزم اإلاامً بدؿلُم الخٗىٌٍ زال ٫زالزت ؤقهغ مً جاعٍش حؿلُم ج٣غٍغ الخبرة.
البىض الؿاب٘:في خالت ٖضم ٢بى ٫اإلاامً له هخاثج الخبرة ً ،جىػ له َلب زبرة مًاصة في ؤظل (ً )15ىما  ،و ًخدمل
َى ج٩الُٟها ،و في خالت اخخجاط اخض الُغٞحن ًجىػ اللجىء لخبرة زالشت بالتراضخي ؤو ًٖ َغٍ ٤الً٣اء.
٦ما ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ال٣اهىن خضص اإلاضة الضهُا لٗ٣ض الخإمحن بمىظب هو اإلااصة  09مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م
 ، 269-04و التي جىو ٖلى "ال ًم ً٨ؤن ج٣ل مضة الخإمحن ًٖ ؾىت".بدُض ٌٗخبر ٖ٣ض الخإمحن مً الٗ٣ىص التي ًخم
ججضًضَا ٧ل ؾىت،صون ؤن ًخم ً٨الُغٞان مً بلٛائها بإزغ عظعي  ،ألجها جيخهي بالخىُٟظ.2
زاهُا/الخشوج عً مبذؤ الخعاون و الاججاه هدى مبذؤ الشبدُت اإلاىللت:
اٖخمضث ٨ٞغة الخإمحن في وكإتها ٖلى مبضؤ الخٗاون ٚحر ؤن َظٍ ال٨ٟغة ؾغٖان ما حٛحرث هدُجت للغٚبت اإلالخت في
جد ٤ُ٣الغبذ وْهىع مساَغ ظضًضة لم ج ً٨مٗغوٞت جُىعث بخُىع اليكاٍ الخجاعي والهىاعي.
ٖغ ٝوكاٍ الخإمحن مغاخل جاعٍسُت مهمت في جُىع ٨ٞغجه ،خُض ٧ان ْهىعٍ في البضاًت ًإزظ ق٩ل الخإمحن
الخٗاووي ،1طل ٪ؤن مهُلر الخإمحن لم ً ً٨مٗغوٞا ٢ضًما في خحن ٧اهذ ٨ٞغة الخٗاون و الخًامً و الخباص ٫هي الؿاثضة
 - 1قرار مؤرخ يف  19مارس سنة  2017يعدل القرار ادلؤرخ يف  31أكتوبر سنة  ،2004الذي حيدد معايري التعريفة أو التعريفات و اإلعفاءات ادلطبقة يف جمال التأمني على آاثر
الكوارث الطبيعية،ج.ر.ع  43مؤرخ يف  30يوليو .2017
2
MERABET Nabil,Techniques d'assurance,univercité Virtuelle de Tunis,Tunis2006.P46 -
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وؾِ املجمىٖت،هٓغا إلاؿاَمت ألاؾغة و املجخم٘ و الؿلُت ظمُٗا في الخٟ٨ل بةنالح الًغع و حٗبئت اإلاضزغاث مً ؤظل
جمىٍل اإلاكاعَ٘ اإلاىخجت ٖمىما.2وفي الخإمحن الخٗاووي(الخباصلي) ًجخم٘ ٖضة ؤشخام مٗغيحن ألزُاع مدكابهت ً ،ض٧ ٘ٞل
واخض مجهم ؤ٢ؿاٍ مُٗىت  ،جسهو ألصاء الخٗىٌٍ اإلاؿخد ٤إلاً ًهِبه الًغع  ،بدُض ال حهض ٝألاَغا ٝمً وعاءٍ
لخد ٤ُ٣الغبذ،3و ٖاصة ما ً٣ىم بهظا الىىٕ مً الخإمحن الجمُٗاث و الخٗاوهُاث و نىاصً ٤الخإمحن الخانت.و َى اإلاٟهىم
الظي ًىُب ٤م٘ الخٗغٍ ٠الىاعص بمىظب هو اإلااصة  619مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي التي حٗغ ٝالخإمحن بإهه" ٖ٣ض ًلتزم
اإلاامً بم٣خًاٍ ؤن ًاصي بلى اإلاامً له ؤو بلى اإلاؿخُٟض الظي اقترٍ الخإمحن لهالخه مبلٛا مً اإلاا ٫ؤو بًغاص ؤو ؤي ٖىى
مالي آزغ في خالت و٢ىٕ الخاصر ؤو جد ٤٣الخُغ اإلابحن بالٗ٣ض و طل ٪م٣ابل ٢ؿِ ؤو ؤًت صٗٞت مالُت ؤزغي ًاصحها اإلاامً
له للمامً".خُض جٓهغ الالتزاماث اإلاخ٣ابلت بحن الُغٞحن اللظان جخجه بعاصتهما إلبغام الٗ٣ض.
ٌٗخبر الخإمحن الخٗاووي ولُض الخًاعاث ال٣ضًمت ٟٞ ،ي ؾىت ٢ 916بل اإلاُالص جم بنضاع ٢اهىن عوصؽ اإلاخًمً
الخؿاعة الٗامت ،و الظي ً٣طخي بخىػَ٘ الخؿاعة الىاظمت ًٖ عمي البًاج٘ في البدغ لخس ٠ُٟوػن الؿُٟىت ٖلى ظمُ٘
الغ٧اب٦ ،4ما ظاء في م٣ضمت ابً زلضون ؤن الٗغب ٧اهىا ًخ٣ٟىن ٖلى حٗىٌٍ الجمل الظي حهل ٪ؤو ًمىث ؤو مً ٦ؿضث
ججاعجه في الغخلت الخجاعٍت ٧ل خؿب وؿبت عؤؾماله.5ؤما الخإمحن الخٗاووي في ق٩ل الكغ٧اث و الخٗاوهُاث ٞظ٦غ البٌٗ
ؤهه ْهغ في ؤإلااهُا جهاًت ال٣غن الخامـ ٖكغ ،ؤما البٌٗ آلازغ ٣ٞض ؤ٦ض ْهىعٍ بلىضن زم باعَـ.
و ٢ض ؤ٦ض اإلاكغٕ الجؼاثغي جبيُه لهظا الىىٕ مً الخإمحن م٨غؾا الُبُٗت ٚحر الغبدُت للكغ٧اث طاث الك٩ل
الخٗايضي،ؤي ٖضم الًمان بٗىى-ه٣ل الخُغ بٗىى ،6 -خُض جىو اإلااصة ألاولى مً ملخ ٤اإلاغؾىم الخىُٟظي 13-09
اإلااعر في  11ظاهٟي ٖ 2009لى "...قغ٦ت طاث ق٩ل حٗايضي جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىىٍت وطاث َضٚ ٝحر ججاعي"٦.ما
ٌٗخبر اإلاؿخإمً قغٍ ٪في الخٗاوهُت ٌؿاَم ٛ٦حرٍ في ص ٘ٞؤ٢ؿاٍ حُٛي املخاَغ صون ٖىى.
ٚحر ؤن الخإمحن الخٗاووي لم ًد ٤٣ؤي عبذ لكغ٧اث الخإمحن التي ًٞلذ ٞهل طمتها اإلاالُت ًٖ طمت اإلاامً لهم ختى
حؿخُُ٘ جد ٤ُ٣الغبذ ،وَى ما ظٗل ٨ٞغة الخإمحن الخٗاووي جتراظ٘ و جًٗ ٠ؤمام ٢ىة الكغ٧اث الخجاعٍت للخإمحن ،التي
ٌٗخبر جىػَ٘ الٟاثٌ الخإمُجي ٖلى اإلاامً لهم في الخإمحن الخٗاووي  ،و اخخٟاّ قغ٦ت الخإمحن الخجاعي بهظا
الٟاثٌ،ظىَغٍا للخمحز بُجهما.ألامغ الظي ًازغ ٖلى الالتزاماث الخٗا٢ضًت التي ججٗل اإلاامً لهم ٚحر ٢اصعًٍ ٖلى اؾترظإ
مبال ٜاقترا٧اتهم الٟاثًت .
ً٣ىم الخإمحن الخجاعي ٖلى ه٣ل املخاَغ بم٣ابل ،بدُض جخجلى ُٞه اإلاهالر الا٢خهاصًت بهىعة واضخت جازغ ٖلى
الخىاػن الا٢خهاصي للٗ٣ض ،هدُجت ٖضم الخٗاص ٫بحن ما ًلتزم به ٧ل َغُٞ ٝهٚ.7حر ؤن ال٣اهىن اإلاضوي ؤ٢غ ب٨ٟغة الخإمحن
ٖلى اإلاهالر الا٢خهاصًت ختى و لى لم ً ٘٣الخُغ ،خُض جىو اإلااصة  621مً ال٣اهىن اإلاضوي ٖلى"ج٩ىن مدال للخإمحن ٧ل
مهلخت ا٢خهاصًت مكغوٖت حٗىص ٖلى الصخو مً صون و٢ىٕ زُغ مٗحن"ٚ .حر ؤن َظا اإلابضؤ ال ًم ً٨جُبُ٣ه في ٖ٣ىص
 - 1براحلية بدر الدين،التأمني يف ظل ادلرسوم التنفيذي  13-09بني التجاري و التعاوين ،ندوة حول مؤسسات التأمني التكافلي و التأمني التقليدي بني األسس النظرية و التجربة
التطبيقية ،خمرب الشراكة و االستثمار يف ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة يف الفضاء األورومغاريب ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري  ،ادلركز اجلامعي سوق أىراس ،اجلزائر
أفريل سنة .2001ص .02

 - 2كمل زريق ،دمحم دلني مراكشي،خصوصية قطاع التأمني و أمهيتو لدى ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة(حالة اجلزائر) ،ادللتقى ا لدويل السابع حول "الصناعة التأمينية  ،الواقع العلمي
و آفاق التطور -جتارب الدول ،-كلية العلوم االقتصادية  ،العلوم التجارية و علوم التسيري ،جامعة حسيبة بن بوعلي  ،الشلف  ،اجلزائر يومي  04-03ديسمرب .2012ص .02
- 3علي ادلشاقبة  ،ادارة الشحن و التأمني ،الطبعة األوىل ،دار صفاء للنشر و التوزيع ،عمان سنة .2013ص .71
 - 4براحلية بدر الدين ،مرجع سابق،ص.02
 - 5عبد الرمحن بن دمحم ابن خلدون،مقدمة ابن خلدون ،الطبعة الثانية،ادلكتبة العصرية  ،بريوت  ،لبنان سنة .2009ص .550
 - 6براحلية بدر الدين ،أعاله سابق،ص .08
 - 7مندي آسيا يسمينة ،مرجع سابق ،ص.62
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الخإمحن الا٢خهاصًت التي تهض ٝلخد ٤ُ٣الغبذ اإلاكغوٍ بخُُٛت الخُغ الىاٗٞ ٘٢ال ،الؾُما مجها الخإمحن ٖلى ألامال٥
الهىاُٖت و /ؤو الخجاعٍت يض ال٩ىاعر الُبُُٗت ،و الخإمُىاث البدغٍت.
بن جُبُ٨ٞ ٤غة الخإمحن الخجاعي في مجخم٘ مؿلم ظٗلذ َظا الىىٕ مً الخإمحن ًتراظ٘  ،هٓغا الهدكاع ٢غاعاث
مجمٗاث ال٣ٟه ؤلاؾالمي التي ال ججحز َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص إلاا ُٞه مً ٚغع ٦بحر مٟؿض للٗ٣ض ،1بدُض ال ًخجه بلُه
اإلاامً لهم بال جدذ وَإة ؤلا٦غاٍ اإلاٗىىي ؤو الخاظت اإلااؾت لٗ٣ض الخإمحن لخٗل٣ه بباقي وكاَاث اإلاخٗامل الا٢خهاصي التي
٢ض ال جخم بضون ٖ٣ض الخإمحن،ألامغ الظي ًجٗل بعاصة اإلاخٗا٢ض مُٗبت و ًسل بالخىاػن الٗ٣ضيٚ.حر ؤن هٓام الخإمحن
الخجاعي ال٣اثم ٖلى ه٣ل املخاَغ بٗىى لم ٌٗض مدل ع ٌٞمً ٢بل اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن اإلاؿلمحن ،بدُض ؤٖخبر مً
ؤخض ؤ٦بر ألاؾباب التي ؤصث بلى ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت ألازحرة ،وَى ما ؤصي بلى بٞالؽ ؤ٦بر الكغ٧اث ألامغٍُ٨ت للخإمحن ٖلى
الىصاج٘ اإلاهغُٞت  ،AIGعٚم اخخ٩اعَا لهظا اليكاٍ،2ألامغ الظي ظٗل الضو ٫الٛغبُت ٢بل ؤلاؾالمُت حٗخبر الخإمحن
الخٗاووي ٦دل بضًل ًٖ الخإمحن الخجاعي ،وَى ما خاو ٫اإلاكغٕ الجؼاثغي ج٨غَؿه في ؾىت  2009مً زال ٫بنضاع اإلاغؾىم
الخىُٟظي ع٢م  13-09الظي ٌؿمذ بةوكاء قغ٧اث جإمحن حٗايضًت التي حٗخبر ؤولى بىاصع ْهىع هٓام جإمحن ج٩اٞلي بؾالمي.
زالثا/الؽشوه ألاخادًت اإلايؽإ:
ألانل في ببغام الٗ٣ىص مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة الظي ًغج٨ؼ ٖلى ٢اٖضجحن ؤولهما ؤن ٧ل الالتزاماث جغظ٘ في مهضعَا بلى
ؤلاعاصة الخغة  ،وزاهحهما ؤن ؤلاعاصة لِؿذ مهضعا لاللتزاماث الخٗا٢ضًت  ،ِ٣ٞبل هي مهضع لجمُ٘ آلازاع الىاججت ًٖ
الٗ٣ضٚ. 3حر ؤن جُىع ٖملُاث الخهيُ٘ و الغؤؾمالُت الا٢خهاصًت ؤصي بلى ْهىع َاثٟت اإلاخٗا٢ضًً املخترٞحن ،الظًً
ٞغيىا ؾغٖت اإلاٗامالث مً زال ٫ؤلاٖضاص اإلاؿب ٤للٗ٣ىص التي ًبرمىجها و جًمُجها مً البىىص و الكغوٍ التي جسضم
مهالخهم الا٢خهاصًت بك٩ل ؤوؾ٘،ما ؾاَم في احؿإ مجا ٫الخٗا٢ض و ٤ٞقغوٍ مىخضةٖ ،امت مجغصة و مٗضة مؿب٣ا
مً ٢بل ؤخض اإلاخٗا٢ضًً صون مكاع٦ت الباقي.4و َى ما ٌٗغ ٝبكغوٍ ؤخاصًت اإلايكإ .
حؿخمض الكغوٍ ؤخاصًت اإلايكإ ٢ىتها مً بعاصة وايٗها و مً مضي اههغا ٝبعاصة اإلاخٗا٢ض آلازغ بلى الالتزام بها
زانت اطا ٧اهذ جًغ بمغ٦ؼٍ الخٗا٢ضي  ،مً زال ٫ؤلاه٣ام مً الًماهاث والخ٣ى ١اإلامىىخت له ،ؤو ٞغى قغوٍ ج٣ىُت
،ؤو قغوٍ حٟٗي ؤو جس ٠ٟمؿاولُت وايٗها في خالت جإزغٍ في جىُٟظ الالتزاماث الخٗا٢ضًت.
صختها حؿخىظب ٖلم اإلاخٗا٢ض بها:
ان اههغا ٝبعاصة الُغ ٝالًُٗ ٠في الٗ٣ض بلى الالتزام بالكغوٍ التي لم ٌؿاَم في ويٗها ججض لها جغظمت
جُبُُ٣ت جبضؤ مً زالٖ ٫لمه بمًمىجها ،وٍخىٖ ٠٢لمه بها ٖلى َغٍ٣ت نُاٚتها التي ٌكترٍ ؤن ج٩ىن واضخت  ،و م٨خىبت
بك٩ل ْاَغ و باعػ ٖلى خض حٗبحر اإلاُت  03مً هو اإلااصة  622مً ال٣اهىن اإلاضوي  ،بدُض ً٩ىن مً اإلام ً٨بصعا٥
 - 1قرار رقم  02صادر عن جممع الفقو اإلسالمي ادلنبثق عن منظمة ادلؤمتر اإلسالمي يف دورة مؤمتره الثاين جبدة بشأن األمني و إعادة التأمني،أما بعد......:أن عقد التأمني التجاري
ذا القسط الثابت الذي تتعامل بو شركات التأمني التجاري عقد فيو غرر كبري مفسد للعقد.و لذا فهو حرام شرعا .براحلية بدر الدين ،مرجع سابق،ص .05
 - 2براحلية بدر الدين ،مرجع سابق،ص .02

 - 3ذكرى دمحم حسي ،نصري صبار،احلماية ادلدنية من الشروط ادلألوفة يف العقود التجارية  ،جملة احملقق احللي للعلوم القانونية و السياسية  ،اجمللد األول  ،العدد األول ،كلية احلقوق ،
جامعة اببل ،العراق سنة .2009ص .85
 - 4منصور حامت حمسن،إميان طارق مكي،القوة ادللزمة للشروط احلادية ادلنشأ يف العقد،جملة احملقق احللي للعلوم القانونية و السياسية ،اجمللد األول  ،العدد األول،سنة.2009ص
.184
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مًمىجها ،وَى ما ًٟغى ٖلم و عيا اإلاخٗا٢ض بهاٞ.الٗال٢ت واضخت بحن الهُاٚت الىاضخت الٓاَغة للكغوٍ ؤخاصًت
اإلايكإ و اٞتراى ٖلم اإلاخٗا٢ض بمًمىجها ومىه بلتزامه بها.1
و ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖلى ٚغاع اإلاكغٕ الٗغاقي و اإلاهغي٢ 2ض حكضص ُٞما ًخٗل ٤بًغوعة
نُاٚت قغوٍ ٖ٣ض الخإمحن بك٩ل ْاَغ و باعػ ٌؿمذ بلٟذ هٓغ اإلاخٗا٢ض لها ،و عجب ٖلحها البُالن ٦جؼاء ،خُض ههذ
اإلااصة  622مً ال٣اهىن اإلاضوي ٖلى٩ً":ىن باَال ما ًغص في وزُ٣ت الخإمحن مً الكغوٍ آلاجُت:
-

الكغٍ الظي ً٣طخي بؿ٣ىٍ الخ ٤في الخٗىٌٍ بؿبب زغ ١ال٣ىاهحن ؤو الىٓم ...
الكغٍ الظي ً٣طخي بؿ٣ىٍ خ ٤اإلاامً له بؿبب جإزغٍ في بٖالن الخاصر اإلاامً مىه بلى الؿلُاث ؤو ج٣ضًم
اإلاؿدىض بطا جبحن مً الٓغو ٝؤن الخإزغ ٧ان لٗظع م٣بى.٫
٧ل قغٍ مُبىٕ لم ًبرػ بك٩ل ْاَغ و ٧ان مخٗل٣ا بدالت مً ألاخىا ٫التي جاصي بلى البُالن ؤو الؿ٣ىٍ
قغٍ الخدُ٨م بطا وعص في الىزُ٣ت بحن قغوَها الٗامت اإلاُبىٖت ال في نىعة اجٟا ١زام مىٟهل ًٖ الكغوٍ
الٗامت
٧ل قغٍ حٗؿٟي آزغ ًدبحن ؤهه لم ً ً٨ملخالٟخه ؤزغ في و٢ىٕ الخاصر اإلاامً مىه".

و ٖلُه ٞةن اإلاكغٕ ٢ام بةبُا ٫هىٖحن مً الكغوٍ قغٍ الؿ٣ىٍ ؤو البُالن ما لم ًٓهغا بك٩ل باعػ  ،و قغٍ
الخدُ٨م ما لم ًخسظ نىعة اجٟا ١زام و مىٟهل ًٖ الكغوٍ الٗامت.
بن ٦خابت الكغوٍ الىاعصة في ٖ٣ض الخإمحن بُغٍ٣ت ٚحر واضخت ال جلٟذ هٓغ اإلاامً لها  ،و ال جدٖ ٤٣لمه بها
ًجٗل ال٣اضخي ٢اصعا ٖلى الخضزل إلبُاَ ٫ظٍ ألازحرة  ،وَى ما صعط ٖلُه الً٣اء الٟغوسخي "بكإن وزاث ٤الخإمحن املخغعة
بدغو ٝص٣ُ٢ت ًهٗب ٢غاءتها ،بدُض اؾخلؼم ٦خابتها بُغٍ٣ت واضخت و مخمحزة ًٖ باقي الكغوٍ ألازغي."3
بن خماًت اإلاكغٕ للخىاػن الٗ٣ضي مً زالٞ ٫غى قغوٍ ق٩لُت لئل٢غاع بصخت الكغوٍ ؤخاصًت اإلايكإ لم ًإزظ
بٗحن الاٖخباع ٖضم زبرة اإلاخٗا٢ض و ٖضم ٢ضعجه ٖلى ٞهم اإلا٣هىص مً الكغوٍ و٢ذ ببغام الٗ٣ض عٚم ٖلمه بها هٓغا
الٖخباعَا قغوٍ ٞىُت و ص٣ُ٢ت ًهٗب ٖلى ٚحر اإلاخسهو بصعا ٥مٟهىمها٦ ،ما لم ٌٗخبر ٖضم زبرة اإلاخٗا٢ض ُٖبا مً
ُٖىب ؤلاعاصة. 4وَى ما ًجٗل ٨ٞغة ؤلاطٖان الخ٣لُضًت ٚحر ٢اصعة ٖلى اؾدُٗاب ظمُ٘ ؤوظه ٖضم الخىاػن الٗ٣ضي  ،الظي
ال ًيخج  ِ٣ٞمً اخخ٩اع الُغ ٝال٣ىي ا٢خهاصًا  ،اخخ٩اعا ٢اهىهُا ؤو ٗٞلُا و بهما هخج ًٖ ٖضم ٢ضعة اإلاخٗا٢ض ٖلى
مىا٢كت قغوٍ الٗ٣ض اإلاٟغويت مً ٢بل الُغ ٝآلازغ هٓغا ل٣لت زبرجه ؤمام جٟى ١الُغ ٝآلازغ.5
جُبُ٣ها ًاصي بلى حُٛحر مًمىن ؤلاطٖان:
هٓغا لٗضم ٢ضعة اإلاٟهىم الخ٣لُضي لٗ٣ض ؤلاطٖان ٖلى اؾدُٗاب ظمُ٘ ألاوظه التي جاصي بإخض اإلاخٗا٢ضًً بلى
٢بى ٫الٗ٣ض صون مىا٢كخه ،عٚم ٖلمه بىظىص بىىص حٗؿُٟت جسل بالخىاػن الٗ٣ضي ٦ى٣و زبرجه في مىا٢كت البىىص
الخ٣ىُت التي ال ٌٗغٞها بال ؤَل الازخهام  ،ؤصي بلى ْهىع مٟهىم ظضًض لٗ٣ض ؤلاطٖان ًخًمً اٖخباعٍ ٧ل ٖ٣ض ازخل
 - 1منصور حامت حمسن،إميان طارق مكي،مرجع سابق،ص .187

 - 2وىو مضمون نص ادلادة  985من القانون ادلدين العراقي،و نص ادلادة  750من القانون ادلدين ادلصري .منصور حامت حمسن،إميان طارق مكي،مرجع أعاله،ص .187
Cass.civi28oct 1970,Bull.civ.1970 p233 - 3
 - 4مندي آسيا يسمينة  ،مرجع سابق،ص .48

 - 5منصور حامت حمسن،إميان طارق مكي،مرجع سابق،ص.203
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جىاػن بعاصة اإلاخٗا٢ضان ُٞه هٓغا" لُ٣ام ؤخض اإلاخٗا٢ضًً بةٖضاصٍ مؿب٣ا ٦ "1ما ٖغٞه ألاؾخاط ظاٚ ٥ؿخان بإهه" اهًمام
لٗ٣ض همىطط ًدغعٍ ؤخض اإلاخٗا٢ضًً بهىعة ؤخاصًت الجاهب و ًىًم بلُه اإلاخٗا٢ض آلازغ بضون بم٩اهُت خُ٣ُ٣ت
لخٗضًله".2وَى بهظا الخٗغٌٍ ٠كمل الٗ٣ىص الىمىطظُت التي حٗخبر مً ٢بُل ٖ٣ىص الاطٖان.
ٚحر ؤن بٌٗ ٖ٣ىص الخإمحن جيخٟي ٞحها زانُت ؤلاطٖان  ،الؾُما مجها ٖ٣ىص الخإمحن البدغٍت التي اهخ٣ض ال٣ٟه و
ٖلى عؤؾهم الُ٣ٟه " Ripertعٍبحر" اٖخباعَا مً ٖ٣ىص ؤلاطٖان التي ًسخل ٞحها جىاػن بعاصة اإلاخٗا٢ضان  ،بذجت ؤن ظمُ٘
اإلاخٗاملحن في مجا ٫الخإمُىاث البدغٍت مخسههىن و مجبرون ٖلى مٗغٞت جٟانُل الٗ٣ض ،و بالخالي ال وظىص لكغوٍ
جٟغى ٖلحهم ،باإلياٞت بلى جضزل اإلاكغٕ ب٣ىاٖض آمغة مدضصة ألَم الالتزاماث ٦ ،ما ؤن الخٗا٢ض في مجا ٫الخإمحن البدغي
ً٣ىم ٖلى ؤؾاؽ مبضؤ خؿً الىُت  ،زانت م٘ اٖخباعٍ مً الٗ٣ىص الضولُت التي جٟغى مىاٞؿت قضًضة إلعياء اإلاامً لهم
ما ً٣لل مً اخخما ٫وظىص الكغوٍ الخٗؿُٟت اإلاًغة بمغ٦ؼ اإلاامً له الخٗا٢ضي .وٖلُه ٞةن ون٣ٖ ٠ض الخإمحن البدغي
باٖخباعٍ مً ٖ٣ىص ؤلاطٖان ٚحر صخُذ هٓغا لل٣ىاٖض الخٟؿحرًت اإلاىٓمت له.3
ٚحر ؤن َظا الغؤي ال ًجض ؤًت مبرع لىظىص الٗ٣ىص الىمىطظُت التي ً٨خٟي ٞحها اإلاامً له بالخى ُ٘٢صون الخٟاوى،
٦ما ال ًبرع وز٣تي الخإمحن البدغي ٖلى البًاج٘ و الؿ ًٟالتي ؤ٢غَما ؤمغ  07-95اإلااعر في ً 25ىاًغ  1995اإلاٗض ٫و
اإلاخمم 4و الىاعصجان في اإلالخ٣حن باألمغ .زانت و ؤن هو اإلااصة  97مً ٢اهىن الخإمُىاث ال حٗخبر الك٩لُت ع ً٦الوٗ٣اص
ٖ٣ض الخإمحن البدغي و بهما هي مجغص وؾُلت بزباث ،خُض ؤن ٖ٣ض الخإمحن البدغي ًىٗ٣ض في مغخلت ؾاب٣ت ًٖ ٦خابخه  ،ؤي
بمىظب وزُ٣ت الخإمحن ،و٢بل بنضاع اإلاامً للىزُ٣ت اإلاشبخت للٗ٣ض.5
خاجمت:
بن اٖخماص ٖ٣ض الخإمحن ٖلى مبضؤ خؿً الىُت لِـ باألمغ ال٩افي لل٣ى ٫بخىاػن الٗ٣ض ،هٓغا ألن جٟاوث اإلاهالر
الا٢خهاصًت ًاصي بلى حٛلُب مهلخت ألا٦ثر مجها ٢ىة في ؤٚلب ألاخُان.
ل٣ض ؤزبدذ الخجاعب الٗلمُت في مسخل ٠الٗ٣ىص ؤن اإلاؿاؽ بغ ً٦التراضخي الظي ًجٗل ٟ٦ت الٗ٣ض جمُل لهالر
اإلاخٗا٢ض ال٣ىي ًاصي صاثما بلى بدض الُغ ٝالًَُٗ ًٖ ٠غ ، ١وخُل مً ؤظل الخهىٖ ٫لى ما جم ؾلبه مىه مً
خ٣ى ،١ؤو ًتهغب مً ببغام مشل َظٍ الٗ٣ىص ختى ولى ؤظبرٍ ٖلحها ال٣اهىن.
وَى الخا ٫في ٖ٣ض الخإمحن الا٢خهاصي ٖلى اإلامخل٩اث الهىاُٖت و الخجاعٍت ،الظي و بالغٚم مً ٞغى الُاب٘
ؤلاظباعي للخإمحن ٖلى اإلامخل٩اث الهىاُٖت و الخجاعٍت  ،و بالغٚم مً ؤن ألا٢ؿاٍ التي ًضٗٞها اإلاامً لهم جب٣ى يئُلت
م٣اعهت بالصخئ اإلاامً ٖلُه بال ؤن َظا الٗ٣ض لم ًل٣ى الاؾخجابت الالػمتٞ،دؿب ألامحن الٗام للمجلـ الىَجي للخإمحن،
ٞةن ٖضص اإلا٨خدبحن في َظا الخإمحن ال ًمشل ؾىي %02مً بظمالي اإلاامً لهم ،6و ؤن الخإمحن ٖلى ال٩ىاعر الُبُُٗت ال
ًمشل ؾىي  %02مً ع٢م ؤٖما ٫قغ٧اث الخإمحن الىاقُت في الُ٣إ ،و لم ًخم حسجُل بال  40ؤل٣ٖ ٠ض جإمحن ؾىت
 ،2010خُض ؤ٦ض ألامحن الٗام إلجداص قغ٧اث الخإمحن و بٖاصة الخإمحن( )UARؤن  %80مً اإلاامً لهم في جإمحن ال٩ىاعر
الُبُُٗت لم ًبرمىا ٖ٣ىصَم َظٍ بةعاصتهم بل مغٚمحن ٖلى طل ٪ختى ًخم٨ىىا مً الُ٣ام بخإظحر ؤو بُ٘ ؤو اؾخٛال٫
 - 1نفس ادلرجع أعاله،ص .204

 - 2نفس ادلرجع أعاله،ص .204
 - 3ابىي زواوية ،الوثيقة العائمة يف التأمني البحري على البضائع ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف القانون البحري ،كلية احلقوق ،جامعة وىران ،سنة ,2011،2012ص .22
 - 4أمر  07-95يتعلق ابلـأمينات  ،معدل و متمم  ،مذكور سابقا.
 - 5ابىي زواوية ،مرجع أعاله،ص .24
 - 6حمي الدين شبرية ،مرجع سابق،ص .322
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ؤمال٦هم الٗ٣اعٍت ،هٓغا إلاا ٞغيه ال٣اهىن ٖلحهم مً ٖ٣ىباث ٢ض جهل لخض اإلاى٘ في الخهغ ٝفي ؤمال٦هم الٗ٣اعٍت و
الهىاُٖت بطا لم ًبرمىا ٖ٣ض جإمحن ٖلى ال٩ىاعر الُبُُٗت.
بن ٖملُت الى٢اًت مً ألازُاع الُبُُٗت و عبُها بالىٓام الخإمُجي ال٣اثم ٖلى ٨ٞغة اإلاؿاَمت في الخًامً
الىَجي لِـ مىُُ٣ا ُٞما ًخٗل ٤باألمال ٥الهىاُٖت و الخجاعٍت  ،ألن الى٢اًت ًٖ َغٍ ٤الخًامً ال ًم ً٨ؤن ج٩ىن مً
مهام الخىام و اإلااؾؿاث و الكغ٧اث التي تهض ٝمً وعاء ببغام الٗ٣ض لخد ٤ُ٣مهالر ا٢خهاصًت عبدُت زانت ،بل َى
مً نمُم مهام الضولت ،زانت و ؤن ؤ٢ؿاٍ جإمُىاث ال٩ىاعر الُبُُٗت لِؿذ اقترا٧اث ج٣ىُت ،،بل هي اقترا٧اث خضص
ال٣اهىن وؿبتها و ظٗلها جًامىُت .
ؤصي جدى٨ٞ ٫غة الخإمحن الخٗاووي (الخباصلي) بلى ٨ٞغة الخإمحن الخجاعي ،بلى حٛلُب اإلاهالر الخانت و الخإزحر
ٖلى الٗال٢اث الىاقئت ًٖ الٗ٣ض ،بدُض ٌٗخبر جىػَ٘ الٟاثٌ الخإمُجي ٖلى اإلاامً لهم ؤؾاؾُا في ٖ٣ض الخإمحن الخٗاووي،
في خحن ؤن قغ٦ت الخإمحن في ٖ٣ىص ألاٖما ٫جدخ ٟٔبالٟاثٌ الخإمُجي ،مما ًجٗل اإلاامً لهم غي ٢اصعًٍ ٖلى اؾترظإ
اقترا٧اتهم ،وَى ما ؤصي بال٨شحر مً الضعاؾاث بلى اإلاىاصاة بًغوعة الابخٗاص ًٖ مشل َظٍ الٗ٣ىص هٓغا إلاا جدمله مً ٚغع
٦بحر ما ؤصي لخدغٍمها قغٖا هٓغا لٗضم جىا٣ٞها م٘ مباصت الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،و الضٖىة بلى الغظىٕ لٗ٣ض الخإمحن
الخ٩اٞلي.1
لم ٌٗض اإلاكغٕ الجؼاثغي ًخضزل في هُا ١الٗ٣ض مً خُض جىُٟظٍ ؤو بجهاثه  ،ِ٣ٞبل ؤنبذ في مغجبت اإلاخٗا٢ض
الشالض  ،مً زالُ٢ ٫امه بخدضًض مجمىٖت مً الكغوٍ و البىىص الخٗا٢ضًت جدذ حؿمُت " البىىص الىمىطظُت" ؤلاظباعٍت
٧إنل ٖام ال ًم ً٨الخٗا٢ض زاعط بَاعَا  ،في خحن ؤن ألانل َى بعاصة اإلاخٗا٢ضًً في وي٘ قغوٍ الٗ٣ض الظي ًٟترى ؤهه
ًجم٘ بحن ٖىهحن ا٢خهاصًحن حهضٞان بلى جد ٤ُ٣مهالخهما الغبدُت و ًًٟالن ببغام ٖ٣ض جإمحن قامل ل٩ل املخاَغ .وَى
ما ٌٗؼػ ٨ٞغة الٗ٣ىص اإلاىٓمت التي ججؿض ؤَضا ٝالضولت و جىظهاتها في خماًت الىٓام الٗام الا٢خهاصي صون ؤن ج٩ىن
َىا ٥خضوص لىُا ١جضزلها،مما ًىؾ٘ مً صاثغة الخضزل ب٣ىاٖض ٚحر مخىاػهت جًغ بمهالر ؤخض اإلاخٗا٢ضًً ٖلى خؿاب
آلازغ.
بن جُبُ ٤ؤخ٩ام الىٓغٍت الٗامت للٗ٣ض الىاعصة بمىظب ؤخ٩ام ال٣اهىن اإلاضوي ٖلى ٖ٣ض الخإمحن ،ال ًم٨ىه ؤن
ٌُٛي ظمُ٘ الُٗىب التي ٢ض جمـ بةعاصة اإلاخٗا٢ضًً ،خُض ؤن ال٣اهىن اإلاضوي ال ٌٗخبر ٖضم زبرة اإلاامً له ُٖب مً
ُٖىب الاعاصة ،خُض ؤن ٖ٣ض ألاٖما ٫مً الٗ٣ىص الخ٣ىُت التي لم ًم ً٨للغظل الٗاصي ٚحر الخبحر مىا٢كت بىىصَا  ،ما
ًجٗله ٖاظؼا ًٖ الخٟاوى ٦ ،ما ؤن ٖ٣ض الخإمحن ًبرم في ق٩ل ٖ٣ض همىطجي جخٟ٨ل قغ٦ت الخإمحن بىي٘ بىىصٍ و خؿاب
ألا٢ؿاٍ صون جضزل مً اإلاامً له ،الظي ًخم بٖالمه بالٗ٣ض لُ٨خٟي بالخىٖ ُ٘٢لُه ،و َى ما ًجٗل ؤلاطٖان في ٖ٣ض
الخإمحن الا٢خهاصي واعصا " اطٖان مً هىٕ زام"عٚم ٖضم اؾدُٗاب الىٓغٍت الٗامت للٗ٣ض إلاشل َظا ؤلاطٖان لخ٣ىم
بخ٨غَـ ٢ىاٖض جدمي بعاصة اإلاامً له.

 - 1وىي من أحد التوصيات اليت خرج هبا ادللتقى الوطين للتأمني التعاوين ادلنعقد مبعهد احلقوق ابدلركز اجلامعي دمحم الشريف مساعدية ادلنعقد يومي  12و  13أفريل سنة .2011
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مبذؤ ظلىان ؤلاسادة وعلذ الاعخماد الاًجاسي
د .اًذ ظاخذ ههُىت  ،ؤظخارة مدالشة
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت  ،حامعت مىلىد معمشي ـ جحزي وصو
ملذمت:
ٌؿخىظب ج٩ىًٍ الاٖخماص الاًجاعي جضازل مجمىٖت مً الخ٣ىُاث الخٗا٢ضًت مً بُ٘ وو٧الت ووٖض بالبُ٘
وبًجاع ،بال ؤن ٖ٣ض ؤلاًجاع ًب٣ى الٗ٣ض ألاؾاسخي ٞحها ،والخ ٠ُُ٨ال٣اهىوي له في ألامغ  09/96اإلاخٗل ٤باالٖخماص
الاًجاعي( ،)1لظل ٪جسً٘ مٗٓم الٗال٢اث الىاقئت بحن َغُٞه بلى ؤخ٩ام ٖ٣ض ؤلاًجاع.
بال ؤهه هٓغا للُبُٗت الخانت واإلامحزة لالٖخماص الاًجاعي ،واإلاخمشلت في ٧ىهه ٖملُت ٢غى مً الىاخُت الا٢خهاصًت،
ٞةهه ال ًم ً٨بزًاٖه بلى ٧ل ألاخ٩ام الخانت باإلًجاع ،الؾُما التزاماث الُغٞحن ،هٓغا للخىا ٌ٢اإلاىظىص بحن َظٍ
ألازحرة وؤخ٩ام ٖ٣ض ال٣غى ،ألامغ الظي ٌؿخىظب ألازظ في ٖحن الاٖخباع ٖىض نُاٚت ؤخ٩ام الاٖخماص الاًجاعي الُاب٘
اإلاالي له ،وَى ما ال ً٩ىن ؾىي باؾخٛال ٫الُاب٘ اإلا٨مل ألخ٩ام ٖ٣ض ؤلاًجاع ،وج٨غَـ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ؤخ٩ام ألامغ
 09/96ؾال ٠الظ٦غ(ؤوال) ،ول ً٨م٘ مٛاالة اإلاكغٕ في جُبَُ ٤ظا اإلابضؤ ،اؾخٛلذ قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي طل ٪في
نالخها ،وَى ما ؤصي بلى الخإزحر ؾلبا ٖلى ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي(زاهُا).
ؤوال :جىشَغ مبذؤ ظلىان ؤلاسادة في ألامش 09/96اإلاخعلم باالعخماد الاًجاسي
عٚم الىي٘ الٓاَغ لالٖخماص الاًجاعي ب٩ىهه ٖ٣ض بًجاعٖ ،لى ألا٢ل ٢بل ؤن ٌؿخٗمل اإلاؿخإظغ خ٣ه في الخُاع بالكغاء
ٖىض جهاًت الٗ٣ض ،وبالخالي الخًىٕ ألخ٩ام ٖ٣ض ؤلاًجاع ،بال ؤهه هٓغا ل٩ىن ألاَغا ٝتهض ٝمً وعاثه بلى جدٚ ٤ُ٣اًت
ا٢خهاصًت جخمشل في الخمىٍلٞ ،ةن َظٍ ألاخ٩ام لم حٗض مالثمت له ،ألامغ الظي ص ٘ٞاإلاكغٕ بلى ج٨غَـ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة
ؤزىاء جىُٓمه ألخ٩ام الاٖخماص الاًجاعي في ألامغ  09/96ؾال ٠الظ٦غ( ،)1وَى ما ًٓهغ ؾىاء ؤزىاء ابغام الٗ٣ض ،ؤو
جىُٟظٍ ،ؤو ختى بجهاثه(. )2
 -1مبرساث جىشَغ مبذؤ ظلىان ؤلاسادة في ألامش09/96
ًبرع ج٨غَـ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ألامغ  09/96ؾال ٠الظ٦غ بالُاب٘ اإلاالي لالٖخماص الاًجاعي(ؤ) ،وب٩ل ما ًترجب ًٖ
طل ٪مً ٖضم جالئم ؤخ٩ام ٖ٣ض ؤلاًجاع م٘ ؤخ٩ام ٖ٣ض ال٣غى(ب).
ؤ-الىابع اإلاالي لالعخماد الاًجاسي
ًٓهغ الُاب٘ اإلاالي لالٖخماص الاًجاعي في ٧ىهه ؤؾلىبا للخمىٍل مً ظهت اإلاؿخإظغ
(ؤ ،)1-وفي ٧ىهه ٖملُت ٢غى مً ظهت اإلااظغ(ؤ.)2-
ؤ– 1-الاعخماد الاًجاسي ؤظلىب للخمىٍل باليعبت للمعخإحش
ًلجإ اإلاؿخإظغ ٧لما ٧اهذ ؤمىاله ٚحر ٧اُٞت لكغاء ما ًدخاط بلُه في مكغوٖه الاؾدشماعي ،ؤو ٧لما ؤعاص جدضًض مٗضاجه
إلاىا٦بت الخُىع الخ٨ىىلىجي بلى بى ٪ؤو ماؾؿت مالُت ،ؤو قغ٦ت لالٖخماص الاًجاعي مً ؤظل جمىٍل مكغوٖه ،بال ؤن َظا
الخمىٍل ال ً٩ىن ه٣ضا ٦ما َى الخا ٫في ال٣غوى الخ٣لُضًت ،وال في ق٩ل اٖخماص ٦ما َى الخا ٫في ال٣غوى اإلاهغُٞت،
 -1ؤمغ ع٢م  09/96ماعر في ظاهٟي ً ،1996خٗل ٤باالٖخماص الاًجاعي ،ط ع ٖضص  ،03ناصع في  14ظاهٟي .1996
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وبهما ؾِخدهل ٖلى جمىٍل ُٖجي ،بدُض ال ج٣ضم له ماؾؿاث الاٖخماص ماال ،وبهما جمى ٫له ٖملُت قغاء ٧ل ما ًدخاط بلُه
مً ؤظهؼة ومٗضاث بهخاظُت ؤو ختى ٖ٣اعاث مً ؤظل مماعؾت وكاَه الخجاعي ؤو الهىاعي ،صون ؤن ًض ٘ٞزمجهاٖ ،لى ؤن
ٌؿضصٍ في ق٩ل ؤ٢ؿاٍ لئلًجاعً ،سهم زمىه ٖىض قغاء ألانى ٫اإلااظغة في جهاًت الٗ٣ض في خالت بٖما ٫خ٣ه في الخُاع
بالكغاء(.)1
ؤ – 2-الاعخماد الاًجاسي عملُت كشك باليعبت لؽشهت الاعخماد الاًجاسي
بطا ٧ان اإلاؿخإظغ ًخدهل ٖلى ما ٫مً قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي في ؾبُل جمىٍل مكغوٖهٞ ،ةن طل٩ً ٪ىن ٖلى ؾبُل
ال٣غى ،بما ؤهه ؾِؿضصٍ زالٞ ٫ترة ؤلاًجاع ،وَى ما ٦غؾه اإلاكغٕ الجؼاثغي في اإلااصة  68مً ألامغ  11/03اإلاخٗل ٤بالى٣ض
وال٣غى( )2و التي جىو ٖلى ؤهه " ٌٗخبر بمشابت ٢غى ٖملُاث ؤلاًجاع اإلا٣غوهت بد ٤زُاع الكغاء الؾُما ٖملُاث ال٣غى
الاًجاعي ،"...و٦ظل ٪اإلااصة  37مىه التي جىو ٖلى ؤهه " ...م٘ َبُٗت ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي الظي ٌٗخبر ٗ٦ملت ٢غى
خؿب اإلاٟهىم املخضص بم٣خطخى َظا ألامغ".
وٍٓهغ الُاب٘ اإلاالي باليؿبت للكغ٦ت ُٞما ًلي:
ٖ-1ضم ٢بى ٫قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي جمىٍل الٗملُت ،بال بٗض صعاؾت اإلاغ٦ؼ اإلاالي للمؿخإظغ ،والخإ٦ض مً جىاٞغ ؾُىلت
ه٣ضًت لضًه لخدمل ألاٖباء اإلاٟغويت ٖلُه ،ومضي جد٣ُ٣ه لؤلعباح(. )3
 -2حٗض الضٗٞاث الى٣ضًت التي ًضٗٞها اإلاؿخإظغ َىا ٫مضة ؤلاًجاع ،عصا لشمً ألانل الظي ؾب ٤لكغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي
ؤن صٗٞه ٖىه للباج٘ ،مًاٞا بلُه ٞاثضة ًٖ جىُْ ٠الكغ٦ت ألمىالها(.)4
ً -3خًمً ٖ٣ض ؤلاًجاع بىىصا ال ًم ً٨ؤن ًخًمجها ٖ٣ض ؤلاًجاع ،وال ًمٞ ً٨همها ؾىي مً الىاخُت اإلاالُت مشل:
اخخٟاّ َظٍ الكغ٧اث بملُ٨ت ألانى ٫اإلااظغة ً٦مان لؿضاص ؤ٢ؿاٍ ؤلاًجاع لٛاًت اؾترصاصَا ٧امل عؤؾمالهااإلاؿدشمغ.
 مضة ؤلاًجاع ٚحر ال٣ابلت لئللٛاء وهي مضة ًمى٘ ٞحها اإلاؿخإظغ مً ٞسخ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٢بل اهتهائها.٦ -4ما ًبرع الُاب٘ اإلاالي لالٖخماص الاًجاعي باليؿبت للكغ٧اث في بزًاٖها لظاث ألاخ٩ام وال٣ىاهحن التي جسً٘ لها البىى٥
و اإلااؾؿاث اإلاالُت ،و بالخالي ألخ٩ام ٢اهىن الى٣ض و ال٣غى(.)5

 -1ؤًذ ؾاخض ٦هُىت ،ازخال ٫جىاػن الالتزاماث في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،ؤَغوخت لىُل صعظت ص٦خىعاٍ في الٗلىم ،الخسهو :ال٣اهىن،
ظامٗت مىلىص مٗمغي  ،جحزي وػو ،2005 ،م م.191،190
 -2ؤمغ  11/03ماعر في  26ؤوث ً ،2003خٗل ٤بالى٣ض وال٣غى ،ط ع ٖضص  ،52ناصع في  27ؤوث  ،2003مٗض ٫ومخمم.
٣ً -3ضم اإلاؿخإظغ للكغ٦ت َلب الاؾدئجاع مغ٣ٞا بمحزاهُت الؿىىاث الشالزت الؿاب٣ت ًٖ جاعٍش الخٗا٢ض ،ل٩ي جخم ً٨الكغ٦ت مً ؤزظ ٨ٞغة ًٖ
مغصوصًت اليكاٍ الظي ًماعؾه٦ ،ما ًم ً٨لها الخهىٖ ٫لى مٗلىماث مً بى٨ه خى ٫خؿاباجه ومضي ٌؿغٍ ،باالياٞت بلى الخإ٦ض مً ٖضم
حٗغيه لهٗىباث في ص ٘ٞمؿخد٣اث البى . ٪اهٓغ في طل :٪خمؼي ابغاَُم ،الىٓام ال٣اهىوي لالٖخماص الاًجاعي لؤلنى ٫اإلاى٣ىلت ،مظ٦غة لىُل
قهاصة اإلااظؿخحر ،ظامٗت مىلىص مٗمغي ،جحزي وػو ،2001 ،م م .127 ،126
4
- CALAIS-AULOY Jean, « crédit-bail. Leasing », encyclopédie Dalloz commercial, III, Paris, 1990, p 111.
 -5ؤًذ ؾاخض ٦هُىت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .195

132

ب -الخىاكن بحن ؤخيام علذ اللشك و ؤخيام علذ ؤلاًجاس
ًبرع اللجىء بلى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي بٗضم جالئم ؤخ٩ام ٖ٣ض الاًجاع م٘ الىُْٟت الخمىٍلُت
لالٖخماص الاًجاعي ،هٓغا للخىا ٌ٢اإلاىظىص بحن ؤخ٩ام ال٣غى و ؤلاًجاع ،و التي جٓهغ ُٞما ًلي :الخىا ٌ٢اإلاىظىص بحن
اؾخٛال ٫ألانل و الاخخٟاّ به ٖلى ؾبُل الًمان(ب ،)1-و ٖضم جالئم ؤخ٩ام ٖ٣ض ال٣غى م٘ ؤخ٩ام ٖ٣ض ؤلاًجاع(ب-
 ،)2وازخال ٝؤؾاؽ جدضًض ألاظغة(ب.)3-
ب- 1-الخىاكن اإلاىحىد بحن اظخؼالٌ ألاـل و الاخخـاً به على الممان
ج٣ىم قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي بٗملُت ٢غى لهالر اإلاؿخإظغ ،لظلًٟ ٪ترى ه٣ل ملُ٨ت
ألانى ٫بلى َظا ألازحرٖ،لى ؤن ًغص مشلها في جهاًت ال٣غى( ،)1بال ؤن طلً ٪دىا ٌ٢م٘ ؤخ٩ام ٖ٣ض ؤلاًجاع التي ًخمخ٘ ٞحها
اإلاؿخإظغ ؾىي بد ٤اؾخٛال ٫ألانى ٫اإلااظغة والاهخٟإ بها َىا ٫مضة ؤلاًجاع ،باٖخباع ؤن الاٖخماص الاًجاعي ًٖ ٠ُ٨لى
ؤؾاؽ بًجاعٞ ،ةهه ال ًم ً٨جُبُ٢ ٤ىاٖض الٗ٣ضًً مٗا ،لظلً ٪لجإ اإلاكغٕ في مشل َظٍ ألاخىا ٫بلى جُبُ ٤مبضؤ ؾلُان
ؤلاعاصة لؤلزظ بالُاب٘ اإلاالي لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي.
ب– 2-اخخالؾ مشهضاإلاعخإحشفي علذ الاعخماد الاًجاسي عً مشهضه في علذ الاًجاسالعادي
عٚم ج ٠ُُ٨اإلاكغٕ الجؼاثغي في ألامغ  09/96ؾال ٠الظ٦غ بٗ٣ض بًجاع ،و باجساط اإلاؿخُٟض مً ٖملُت الاٖخماص الاًجاعي
بىن ٠اإلاؿخإظغ ،بال ؤن طل ٪ال ٌٗجي اجساطٍ هٟـ اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي ،و بالخالي ٖضم زًىٖه لىٟـ الخ٩ام اإلاُب٣ت ٖلى
اإلاؿخإظغ الخ٣لُضي ،وَى ما ًا٦ضٍ اإلاكغٕ مً زال ٫اؾدبٗاص جُبُ ٤ؤخ٩ام ٖ٣ض ؤلاًجاع الخ٣لُضي نغاخت في مىاصٍ ،مجها
ما جىو ٖلُه اإلااصة  42مً ألامغ  09/96ؾال ٠الظ٦غ ،ؤًً ٌؿدبٗض ُٞما ًسو ألانىٚ ٫حر اإلاى٣ىلت جُبُ ٤اإلاىاص
...،472 ،470 ،467،469بلخ٦ ،ما ال ًمىذ اإلاؿخإظغ بم٩اهُت اإلاُالبت بد ٤الب٣اء في ألاماٖ ً٦ىض جهاًت الٗ٣ض ،بال بطا جم
الاجٟاٖ ١لى ٖ٣ض وبشمً ظضًض و٣ٞا للماصة  44مً هٟـ ألامغ(.)2
ب– 3-اخخالؾ ؤظاط جدذًذ ألاحشة في علذ الاعخماد الاًجاسي عىه في علذ الاًجاس الخللُذي
ً٩ىن جدضًض ألاظغة في ٖ٣ض ؤلاًجاع الخ٣لُضي ٖلى ؤؾاؽ اإلاىٟٗت ،ولِـ ٖلى ُ٢مت الصخيء مدل ؤلاًجاعٞ ،ةطا ه٣هذ
ه٣و مبل ٜؤلاًجاع والٗ٨ـ صخُذ ( ،)3ؤما في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعيٞ ،ةن الُاب٘ اإلاالي الظي ًخمحز به ،وبهٟت زانت ما
ًخًمىه مً اخخما ٫ه٣ل ملُ٨ت ألانل اإلااظغ بلى اإلاؿخإظغ ٖىض اهتهاء الٗ٣ضٞ ،ةن ألاظغة ال جخدضص ٖلى ؤؾاؽ اإلاىٟٗت،
وبهما ٖلى ؤؾاؽ زمً قغاء ألانل اإلااظغ ،وَى ما ٌٗجي حُُٛت ؤ٢ؿاٍ ألاظغة  ،مًاٞا بلُه الُ٣مت اإلاخبُ٣ت للخمل ٪بطا
ؤعاص اإلاؿخإظغ قغاء ألانل في جهاًت ؤلاًجاع (.)4
 -1بً ٖؼوػ عبُٗت٣ٖ ،ض ؤلاًجاع الخمىٍلي ٧ىؾُلت للخمىٍل ،عؾالت م٣ضمت لىُل صعظت اإلااظؿخحر في ال٣اهىن الخام٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت
صمك ،2008 ،٤م .180
 -2جىو اإلااصة  44مً ألامغ  09/96ؾال ٠الظ٦غ ٖلى ؤهه " ال ًم ً٨اإلاؿخإظغ ؤن ًُالب بد ٤الب٣اء في ألام٨ىت اإلااظغة ٖىض اهتهاء ٞترة ؤلاًجاع
ٚحر ال٣ابلت لئللٛاء ،املخضصة في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،بال بطا جم الاجٟاٖ ١لى ٖ٣ض بًجاع ظضًض م٘ اإلااظغً ،دضص مضة ؤلاًجاع الجضًض و
زمىه".
 -3ؤؾامت ؤبى الخؿً مجاَض٣ٖ ،ض الخإظحر الخمىٍلي(ؤخ٩امه الخانت م٣اعها بٗ٣ض ؤلاًجاع) ،صاع ال٨خب ال٣اهىهُت ،ال٣اَغة ،1999 ،م .112
َ -4اوي دمحم صوٍضاع ،الىٓام ال٣اهىوي للخإظحر الخمىٍلي ،صعاؾت ه٣ضًت في ال٣اهىن الٟغوسخي ،02 ٍ ،م٨خبت الاقٗإ الٟجي ،الاؾ٨ىضعٍت،1998 ،
م.28
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ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن اللجىء بلى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ًبرع بالخس ٠ُٟمً الخىا ٌ٢اإلاىظىص بحن ؤخ٩ام ٖ٣ض ال٣غى التي
جُبٖ ٤لى ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي وؤخ٩ام ٖ٣ض ؤلاًجاع ،بما ؤهه ال ًم ً٨ظمٗها في ٖ٣ض واخض في خالت اخخٟاّ ٧ل مجهما
بسهاثهه اإلامحزة له ،بما ؤن ؤخ٩ام ؤلاًجاع ال جخالءم م٘ الُاب٘ اإلاالي لالٖخماص الاًجاعي.
 -2مٍاهشجىشَغ مبذؤ ظلىان الاسادة في علذ الاعخماد الاًجاسي
٦غؽ اإلاكغٕ الجؼاثغي مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي مً زال ٫ؤخ٩ام ألامغ  09/96ؾال ٠الظ٦غ في ٧ل
مغاخله مً ببغامه (ؤ) ،بلى جىُٟظٍ (ب) ،بلى بجهاثه (ط).
ؤ -جىشَغ مبذؤ ظلىان ؤلاسادة في مشخلت ببشام العلذ
٦غؽ اإلاكغٕ الجؼاثغي مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،بضلُل مىده الخغٍت الخامت في الخٗا٢ض ؤو ٖضمه،
٦ما له الخغٍت في الخٗا٢ض م٘ اإلااظغ الظي ًغٚب في الخٗامل مٗه ،باإلياٞت بلى خغٍخه الخامت في ازخُاع ألانى ٫التي ًدخاط
بلحها  ،و ختى خغٍت في ازخُاع اإلاىعص .وال ًخم ببغام ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي بال بٗض جغاضخي َغُٞه ٖلى ماَُت الٗ٣ض ومدل
الٗ٣ض وؾببه ،باإلياٞت ٖلى وظىب الاجٟاٖ ١لى ٖىهغ ؤؾاسخي ًخمحز به َظا الٗ٣ض وَى الخُاع اإلامىىح للمؿخإظغ بكغاء
ألانل ٖىض جهاًت ؤلاًجاع ؤو عصٍ ؤو جدضًض الٗ٣ض.
٦ما ًجب الاجٟاٖ ١لى ألاظغة وٖلى مضة الٗ٣ض ،زالٞا إلاا َى في ؤلاًجاع الخ٣لُضي ،ؤًً ال ٌؿخىظب ال٣اهىن طل ،٪بما ؤن
ال٣اهىن ًخٟ٨ل بخدضًض ؤظغة اإلاشل واإلاضة في خالت ٖضم الاجٟاٖ ١لحها ،في خحن حٗض في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي مً الٗىانغ
الجىَغٍت التي ال ًجىػ ببغام الٗ٣ض بضوجها(.)1
٦ما ًٓهغ ج٨غَـ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في مغخلت ببغام الٗ٣ض مً زال ٫هو اإلاكغٕ ٖلى ٖضم ججضًض الٗ٣ض يمىُا وال
امخضاصٍ ،ألن طلٌٗ ٪جي اخترام اإلاكغٕ إلعاصة اإلاخٗا٢ضًً في جدضًض مضة الٗ٣ضٞ ،ال ًجىػ اٞترايها وال بَضاع اجٟا١
الُغٞحن بكإجها.
ب -جىشَغ مبذؤ ظلىان ؤلاسادة في مشخلت جىـُز العلذ
جخٗلَ ٤ظٍ اإلاغخلت بما ًترجب ًٖ الٗ٣ض مً التزاماثُٓٞ ،هغ جُبُ ٤مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ظلُا ٞحها ،بط ًلجإ بلُه ٦شحرا،
وَى ما ًٓهغ في ٧ل الالتزاماث التي ًسً٘ لها اإلاؿخإظغ زانت٧ ،ىن ألاخ٩ام الخانت باإلًجاع الٗاصي ال جىُبٖ ٤لى ٖ٣ض
الاٖخماص الاًجاعي ،باٖخباعٍ ٖملُت اثخماهُتٞ ،الخل الىخُض َى الُاب٘ اإلا٨مل لهظٍ ال٣ىاٖض.
ًسً٘ جدضًض مبل ٜؤلاًجاع الاجٟا ١بحن اإلاخٗا٢ضًً و٣ٞا لىو اإلااصة  32مً ألامغ  09/96ؾال ٠الظ٦غ التي جىو ٖلى
ؤهه " ًجب ٖلى اإلاؿخإظغ ؤن ًض ٘ٞللماظغ م٣ابل الاهخٟإ باألنل اإلااظغ ،و في الخىاعٍش اإلاخٖ ٤ٟلحها اإلابال ٜاملخضصة
٧ةًجاعاث في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي" .و ال٣ٟغة  01مً اإلااصة  39مً ألامغ هٟؿه التي جىو ٖلى ؤهه " ًض ٘ٞؤلاًجاع خؿب
الؿٗغ و اإلا٩ان و الخىاعٍش اإلاخٖ ٤ٟلحها".
٦ما ًلتزم اإلاؿخإظغ باؾخٗما ٫ألانل  ،ونُاهخه ،والاٖخىاء به  ،و٣ٞا إلاا جم الاجٟاٖ ١لُه بحن اإلاخٗا٢ضًً جُبُ٣ا لىو
اإلااصة  35و  04/39مً ألامغ 09/96ؾال ٝالظ٦غ(.)2
-1ؤؾامت ؤبى الخؿً مجاَض ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .56
 -2جىو اإلااص  35مً ألامغ  09/96ؾال ٠الظ٦غ ٖلى ؤهه " ًلتزم اإلاؿخإظغ زال ٫مضة الاهخٟإ باألنل اإلااظغ ،باؾخٗما ٫ألانل خؿب
الاؾخٗما ٫اإلاخٖ ٤ٟلُه وؤن ًداٖ ٔٞلُه مشلما ًٟٗله عب ألاؾغة الخغٍو "،
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٦ما جسً٘ ؤخ٩ام الًمان ؾىاء الخٗغى و الاؾخد٣ا ١ؤو يمان الُٗىب الخُٟت إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ،بط بةم٩ان
الُغٞحن الاجٟاٖ ١لى حٗضًلها ؾىاء باإلٖٟاء ؤو الخس ٠ُٟمىه ،و٣ٞا للماصة  17مً ألامغ  09/96اإلاخٗل ٤باالٖخماص
الاًجاعي التي جىو ٖلى ؤهه " ًم ً٨ؤن ًىو ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،بازخُاع مً ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة الكغوٍ اإلاخٗل٣ت بما
ًلي :بٖٟاء اإلااظغ مً الالتزاماث اإلال٣اة ٖاصة ٖلى ٖاج ٤ناخب ملُ٨ت ألانل اإلااظغ ،"...و اإلااصة  40مً هٟـ ألامغ التي
جىو ٖلى ؤهه "ب ٌٛالىٓغ ًٖ ؤخ٩ام اإلااصجحن  38و  39مً َظا ألامغً ،م ً٨ألاَغا ٝاإلاٗىُت بٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ؤن
جخُٞ ٤ٟما بُجها لُخٟ٨ل اإلاؿخإظغ ،م٣ابل خ٣ه في الاهخٟإ الظي ًمىده بًاٍ اإلااظغ ،بالتزام ؤو ٖضص مً الالتزاماث اإلاخٗل٣ت
باإلااظغ ،وؤن ًدىاػ ًٖ ٫الًماهاث الخانت بؿبب ٗٞلي ؤو بىظىص ٖاث ٤ؤو ُٖب ؤو ٖضم مُاب٣ت ألانل اإلااظغ ؤو ؤن
الًماهاث مدضوصة."...
ج -مشخلت بنهاء العلذ
ًٓهغ ظلُا ج٨غَـ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة مً زال ٫مىذ الُغٞحن بم٩اهُت الاجٟاٖ ١لى ٞسخ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي،
وطل ٪بةصعاط قغٍ ٞاسخ نغٍذ في الٗ٣ضً ،مَ ً٨غُٞه مً َلب ٞسخ الٗ٣ض صون اللجىء بلى الً٣اء ،بطا ما ؤزل ؤخض
اإلاخٗا٢ضًً بالتزاماجه الخٗا٢ضًت ،ؤو في خالت قهغ بٞالؾه ؤو حٗغى قغ٦خه للخهُٟت ،بطا ٧ان اإلاؿخإظغ اٖخباعٍا ،و٣ٞا
لىو اإلااصة  20مً ألامغ  09/96ؾال ٠الظ٦غ.
زاهُا :جإزحرمبذؤ ظلىان ؤلاسادة في علذ الاعخماد الاًجاسي
بطا ٧ان مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة َى الخل ألامشل إلٖاصة الخىاػن بلى ؤي ٖ٣ض ٣ٞض جىاػههٞ ،ةن ألامغ مسخل ٠في ٖ٣ض الاٖخماص
الاًجاعي ،ألن جُبُ٣ه ًازغ ٦شحرا ُٞه ،وٍمـ بالخىاػن الٗ٣ضي ،وَى ما ًٓهغ مً زالٖ ٫ضم اإلاؿاواة بحن اإلاؿخإظغ
واإلااظغ( ،)1ووظىص ازخال ٫في جىاػن التزاماث َغُٞه(.)2
-1عذم وحىد معاواة بحن الىشؿحن
ًيكإ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ًٖ ٖال٢ت زالزُت ألاَغا ٝبحن ٧ل مً الباج٘ ( اإلاىعص ؤو اإلا٣او )٫و اإلااظغ واإلاؿخإظغ ،لً٨
مً الىاخُت ال٣اهىهُتٞ ،ةن ؤَغاٞه جىدهغ في اإلااظغ و اإلاؿخإظغٞ .ةطا ٧ان َظا ألازحر َى الصخو اإلاىخ ٟ٘باألنل
اإلااظغٞ ،ةهه لم ٌكترٍ ُٞه اإلاكغٕ قغوَا مُٗىت ًجب جىاٞغَا ُٞه ،لظل٢ ٪ض ً٩ىن اإلاؿخإظغ شخها َبُُٗا ؤو مٗىىٍا
ال ًمل ٪ألامىا ٫التي ًغٚب في اؾخٗمالها في مكغوٕ مٗحنٞ ،الكغٍ الىخُض الظي ًًٗه َى ؤن ً٩ىن الهض ٝمً َظا
الخمىٍل َى مباقغة وكاٍ بهخاجي ولِـ اؾتهال٧ي(.)1
بال ؤن الُغ ٝالشاوي في الٗ٣ض الظي َى اإلااظغٞ ،ةن اإلاكغٕ ٢ض خهغٍ في ؤشخام مٗىىٍت جخمشل في البىى٥
واإلااؾؿاث اإلاالُت وقغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي ،وَظا ٌٗجي اؾدبٗاصٍ مً هُا ١الاٖخماص الاًجاعي الصخو الُبُعي م٘
ٞغيه ظؼاء ٖلى ٧ل مً ًسالَ ٠ظٍ ال٣اٖضة ،و الخ٨مت مً َظا الاقتراٍ هي مماعؾت مشل َظٍ ألاٖما ٫مً ٢بل َاالء
ًبرعَا الضوع الخمىٍلي الظي ً٣ىم به اإلااظغ ،لالؾدشماعاث الُىٍلت ألاظل التي جدخاط بلى عئوؽ ؤمىا ٫ضخمت٢ ،ض ٌعجؼ
ألاشخام الُبُُٗىن ًٖ جىٞحرَا (.)2
وجىو اإلااصة  04/39مً ألامغ هٟؿه ٖلى ؤهه" الالتزام باؾخٗما ٫ألانل اإلااظغ خؿب ما و ٘٢الاجٟاٖ ١لُه وبُغٍ٣ت مُاب٣ت لٛغيه ،وطل٪
في خالت ؾ٩ىث ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ًٖ اإلاىيىٕ ".
 -1صخغ ؤخمض الخهاوهت٣ٖ ،ض الخإظحر الخمىٍلي -صعاؾت م٣اعهت في ال٣اهىن ألاعصوي م٘ ؤلاقاعة بلى ؤخ٩ام ال٣ٟه ؤلاؾالمي ،صاع واثلٖ ،مان،
 ،2005م  ،86اهٓغ ؤًًا :بً ٖؼوػ عبُٗت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .118
 -2صخغ ؤخمض الخهاوهت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 83
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وٍالخٔ ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي ٢ض اقترٍ ؤن جخسظ َظٍ الكغ٧اث قغ٧اث مؿاَمت ،باٖخباعَا قغ٧اث ؤمىا ،٫بما ؤن
وكاٍ َظٍ ألازحرة ًىهب ٖلى اؾخٛال ٫ألامىا ،٫وؤجها ألا٢ضع مً ٚحرَا ٖلى الُ٣ام بٗملُاث الخمىٍل الطخمت التي
ًخُلبها وكاٍ الاٖخماص الاًجاعي ،هٓغا لغؤؾمالها ال٨بحر الظي ًدىاؾب م٘ اليكاٍ الا٢خهاصي الظي حؿعى بلى مماعؾخه
لخد ٤ُ٣ؤَضاٞها(.)1و ًم ً٨ال٣ى ٫بطن ؤن جمخ٘ اإلااظغ بهظٍ اإلاىانٟاث ججٗله في مغ٦ؼ ؤ٢ىي مً مغ٦ؼ اإلاؿخإظغ مً
الىاخُت الا٢خهاصًت ،ؾىاء مً خُض ؤلام٩اهاث ؤو ال٣ضعاث اإلاالُت ؤو الٟىُت ،ألامغ الظي ًجٗله ٌؿخٛل طل ٪وٍىٟغص بىي٘
ال٣ىاٖض التي جد٨م الٗ٣ض ،و ًٟغيها ٖلى الُغ ٝآلازغ.
 -2اخخالٌ جىاصن الالتزاماث في علذ الاعخماد الاًجاسي
إلاا ٧اهذ قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي الُغ ٝالا٢خهاصي ال٣ىي في الٗ٣ض ،واإلاؿخإظغ َى الُغ ٝالًُُٗٞ ٠ه ،وظضث
مبضؤ ؤلاعاصة اإلا٨غؽ مً اإلاكغٕ الجؼاثغي في ألامغ  09/96ؾال ٠الظ٦غ مىٟظا لها لىي٘ قغوٍ جسضم مهالخها
الصخهُت ولى ٧ان طلٖ ٪لى خؿاب اإلاؿخإظغ٦ ،ما َُمىذ ٖلى اإلاًمىن الاجٟاقي للٗ٣ضٗٞ ،مضث بلى الخىهل ًٖ ال٨شحر
مً التزاماتها وجدمُلها للمؿخإظغ،ألامغ الظي ًاصي بلى ازخال ٫في جىاػن الالتزاماث.
ًٓهغ ازخال ٫التزاماث ؤَغا٣ٖ ٝض الاٖخماص الاًجاعي ٖمىما في ٦ثرة الالتزاماث اإلاٟغويت ٖلى ٖاج ٤اإلاؿخإظغ م٣اعهت
بخل ٪اإلال٣اة ٖلى قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي ،و بالخدضًض ُٞما ًلي:
 ًٟغى ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٖلى اإلاؿخإظغ ص ٘ٞمبال ٜبًجاع مغجٟٗت م٣اعهت بخل ٪التي ًضٗٞها اإلاؿخإظغ الٗاصي ،بماؤجها ال ج٣ابل الاهخٟإ باألنل  ،ِ٣ٞوبهما جمشل ؤًًا م٣ابال لخضمت ال٣غى التي ج٣ضمها له قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي (.)2
 ؤما ًٖ التزام اإلاؿخإظغ بدماًت ألانل اإلااظغٞ ،ةهه ُٞما ًسو الاؾخٗماُ٣ً ٫ضٍ اإلااظغ باالؾخٗما ٫الصخصخي لؤلنل،باٖخباع ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي مً الٗ٣ىص ال٣اثمت ٖلى الاٖخباع الصخصخي ،بط ال ًىا ٤ٞاإلااظغ ٖلى الٗ٣ض بال بٗض الخإ٦ض
مً الىي٘ اإلاالي للمؿخإظغ ومً ز٣خه ُٞه ٖلى ٢ضعاجه اإلاالُت ٖلى الىٞاء بالتزاماجه(.)3
ؤما ُٞما ًسو التزامه بالهُاهتٞ ،ةن الازخالًٓ ٫هغ في بٖٟاء قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي مً الُ٣ام ب٩ل الترمُماث
الًغوعٍت للخٟاّ ٖلى ألانل و التي جًمً اؾخمغاعٍخه في ؤصاء وْاثٟه ،عٚم ٧ىجها مال٨ت لخل ٪ألانى ، ٫و جدمُلها
للمؿخإظغ ،جُبُ٣ا لىو اإلااصة  10/39مً ألامغ  09/96ؾال ٠الظ٦غ(٦ ،)4ما جب٣ى قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي بظل ٪بُٗضة
ًٖ ٧ل مؿاولُت ًم ً٨ؤن جيكإ ًٖ الاهخٟإ باألنل ،بياٞت بلى بم٩اهُت ٞغى جإمحن ًٖ َظٍ ألازُاع لضي قغ٧اث
الخإمحن جُبُ٣ا لىو اإلااصة  34مً ألامغ هٟؿه ( ،)5الظي ؤنبذ في الىا ٘٢الٗملي التزاما ٖلى اإلاؿخإظغ جٟغيه مٗٓم
قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي ،مجها ما جٟغيه اإلااصة  09مً ٖ٣ض الخمىٍل باالٖخماص الاًجاعي الظي جبرمه ٖ٣ض البر٦ت و التي
جىو ٖلى ؤهه " ًلتزم الٗمُل بخإمحن ألانىٚ ٫حر اإلاى٣ىلت يض ٧اٞت املخاَغ مىؾٗت لل٩ىاعر الُبُُٗت لٟاثضة البى ٪و
ججضًض الخإمحن َُلت مضة ؤلاًجاع".
 -1اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .85
ٞ -2اًؼ وُٗم عيىان٣ٖ ،ض الاًجاع الخمىٍلي ،1997 ،م .209
 -3ؤؾامت ؤبى الخؿً مجاَض ،مغظ٘ ؾاب ،٤م  ،114ؤهٓغ ؤًًا :خؿام الضًً ٖبض الٛجي الهٛحر ،الاًجاع الخمىٍلي ،صاع الجهًت الٗغبُت،
ال٣اَغة ،1994 ،م .28
 -4جىو اإلااصة  10/39مً ألامغ  09/96ؾال ٠الظ٦غ التي جىو ٖلى ؤهه " الالتزام بالُ٣ام ٖلى ه٣ٟخه ب٩ل الترمُماث التي لم ًًٗها ال٣اهىن
نغاخت ٖلى اإلااظغ".
 -5جىو اإلااصة  34مً ألامغ  09/96ؾال ٠الظ٦غ التي جىو ٖلى ؤهه " ًم ً٨ؤن ًً٘ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ؤًًا ٖلى ٖاج ٤اإلاؿخإظغ التزام
بخإمحن ألانل اإلااظغ لخؿابه يض مساَغ ؤلاجال ٝال٨لي ؤو الجؼجي والتي جدض ؤو جمى٘ الاؾخٗما ٫اإلاخٖ ٤ٟلُه".
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 ٦ما ًٓهغ الازخال ٫ؤًًا في بم٩اهُت بٖٟاء قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي مً التزامها بالًمان ،بد٨م ُ٢امها بٗملُت الخمىٍل ،ِ٣ٞوابخٗاصَا ًٖ ٧ل باألنل التي ً٣ىم بها اإلاؿخإظغ( مشل ازخُاع ألانى ٫و اإلاىعص ،واؾخالمه لؤلنى ٫مباقغة مً
اإلاىعص)ًٞ ،ال ًٖ طل ٪لم ًىو اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖلى عظىٕ اإلاؿخإظغ ٖلى اإلاىعص ؤو اإلا٣او ٫بالًمان.
ؤما ُٞما ًسو خ ٤اإلاخٗا٢ضًً في ٞسخ الٗ٣ضٞ ،اإلاكغٕ الجؼاثغي ٢ض مىده للمخٗا٢ضًً في خالت بزال ٫ؤخضَما بدىُٟظالتزاماجه الخٗا٢ضًت ،بال اهه ً٩ىن هاصعا مً ظهت اإلاؿخإظغ  ،هٓغا ل٣لت الالتزاماث اإلاٟغويت ٖلى الكغ٧اث ،وبالخالي ٢لت
ٞغم بزاللها بااللتزاماث ،ونٗىبت بزاعة مؿاولُتها وبزباتها ،وختى بن ٧ان باإلم٩ان طلٞ ،٪ةن قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي
جُ٣ض مً خ ٤اإلاؿخإظغ في الٟسخ بكغوٍ مُٗىت ججٗله ٌٗؼ ًٖ ٝاؾخٗما ٫خ٣ه في ؤٚلب ألاخىا ،)1(٫وطل ٪بإن ًُ٣ض
َلب الٟسخ بٗضم اؾخٗماله َىا ٫اإلاضة ٚحر ال٣ابلت لئللٛاء و٣ٞا للماصة  03/10مً ألامغ  09/96ؾال ٠الظ٦غ ،والتي
جىا ٤ٞمضة ؤلاًجاع و٣ٞا للماصة  01/12مً ألامغ هٟؿه٦ .ما ًم ً٨ؤن حكترٍ قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي بزُاعَا بالٟسخ
زال ٫مىاُٖض مُٗىت ،م٘ ج٣ضًم مكتر لؤلنل ؤو مؿخإظغ له لهالر قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي.
خاجمت:
وؿخسلو ّ
مما ؾب ٤ؤن ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي مً ٖ٣ىص ألاٖما ٫التي لجإث بلى ج٨غَـ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي نغاخت
في ألامغ اإلاىٓم له ،و التي مىدذ بظل ٪الخغٍت للمخٗا٢ضًً في ببغام الٗ٣ض ،و في جدضًض مًمىهه ،وفي ُُٟ٦ت بجهاثه ،ومً
زال ٫اؾخ٣غاء ؤخ٩ام َظا ألامغ هجض ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي ٢ض حٛالى في َظٍ الخغٍت ،وَى ما ؤصي بلى زلٖ ٤ضم مؿاواة بحن
اإلاؿخإظغ و قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي ،باٖخباعَما َغٞا َظا الٗ٣ض ،هٓغا الؾخٛالَ ٫ظٍ ألازحرة مغ٦ؼَا ال٣ىي ُٞه وٞغى
ما ًدىاؾب م٘ مهالخها الصخهُت اؾدىاصا بلى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ،وبالىدُجت ازخال ٫في التزاماث ألاَغا ،ٝبط حٗمل
مٗٓم قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي ٖلى بٖٟاء هٟؿها مً الالتزاماث اإلاٟغويت ٖلحها ،وجدمُلها للمؿخإظغ ،بياٞت بلى ما ٖلى
ٖاج٣ه مً التزاماث.
بطا ٧ان الٛغى مً اللجىء بلى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة َى مىذ الخغٍت للمخٗا٢ضًً ،وبٖاصة الخىاػن بلى الٗ٣ضٞ ،ةهه ال ًجب
ؤن ً٩ىن طل ٪بهٟت مُل٣ت ،بل ًجب جُُ٣ضٍ في بٌٗ الخاالث مً ؤظل مىذ الُغٞحن هٟـ الٟغم في َظا الٗ٣ضًٖ ،
َغٍ ٤وي٘ ٢ىاٖض آمغة ًلتزم بها الُغٞان.

ٚ -1ؼٍى ٫دمحم بغاصة٣ٖ ،ض الاثخمان الاًجاعي ٖلى اإلاى٣ىالث بحن ال٣ٟه والً٣اء ،صاع وكغ اإلاٗغٞت ،الغباٍ ،1998 ،م .112

137

عً جإزشؤلاسادة في علذ جدىٍل الـاجىسة
د .ؿخخي لُىذة  ،ؤظخارة مدالشة
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت  ،حامعت مىلىد معمشي ـ جحزي وصو
ملذمت:
ٌٗخبر ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة مً ؤ٢ىي ٖ٣ىص ألاٖما ٫التي تهض ٝبلى جمىٍل ويمان اليكاٍ الا٢خهاصي في ق٣ت الخجاعي،
و٢ض جُىع َظا الضوع بلى صعظت ؤنبذ ٞحها َظا الٗ٣ض لهُ ٤بالخجاعة اهُال٢ا مً ٢اٖضة ججاعٍت هي جدىٍل الٟاجىعة:
الخمىٍل و الًمان.
وَىا ًبرػ الضوع الظي مىذ لكغ٧اث مخسههت في املجا ٫و اإلاؿماة قغ٧اث جدىٍل الٟاجىعة التي جخضزل إلاؿاٖضة
الباجٗحن في الخجاعة الضازلُت و الخاعظُت ٖلى الخهىٖ ٫لى الؿُىلت اإلاالُت التي ًدخاظىجها مً خُض الخٟ٨ل بالضًىن
اإلاخىاظضة لضي اإلاكترًً في و٢ذ مىاؾب وؾغَ٘ ،ألامغ الظي ٌؿمذ بةػالت مساوَ ٝاالء الباجٗحن مً ٖضم الخهىٖ ٫لى
الضًً في مىاظهت زُغ ٖضم الض.٘ٞ
ٚحر ؤن ما ًمحز ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة َى الٟجىة الا٢خهاصًت ال٣اثمت بحن قغ٧اث جدىٍل الٟاجىعة والباج٘ بالىٓغ بلى
الؿُىلت اإلاالُت التي جخمخ٘ بها جل ٪الكغ٧اث وَى ما ًجٗلها في ؤٚلب الخاالث هي التي جً٘ الكغوٍ اإلاؿب٣ت إلبغام الٗ٣ض
مً زال ٫هماطط الٗ٣ىص ًهضعَا في َظا ؤلاَاع وما ٖلى الباج٘ بال ٢بىلها .مؿإلت ٢ض جازغ بك٩ل ؤو آزغ ٖلى عيا الُغٝ
الًُٗ ٠ا٢خهاصًا في الٗ٣ض وَى الباج٘ و الظي ًجٗله في ويُٗت زًىٕ جام إلاخُلباث قغ٧اث جدىٍل الٟاجىعة بالىٓغ
بلى خاظاتها ال٨بحرة لها .و الؿاا ٫اإلاُغوح َل ٗٞال بعاصة الباج٘ ؤو اإلاؿخُٟض في ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة جخإزغ بالغٚم مً ؤن
الٟجىة اإلاىظىصة بِىه وبحن قغ٧اث جدىٍل الٟاجىعة َى ٞغ ١ا٢خهاصي.
ؤوال :جإزش ؤلاسادة في علذ جدىٍل الـاجىسةً :خمحز ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة مً خُض ؤَغاٞه ،خُض ًجم٘ بحن قغ٧اث
مخسههت في املجا ٫طاث ؾُىلت مالُت وَغ ٝمىخمي ًهبى للخهىٖ ٫لى الًمان ٞهى ًجم٘ بطن بحن َغٞحن ًخىاظضان
في ويُٗاث مسخلٟت ا٢خهاصًا مما ًٟخذ املجا ٫للخإزحر ٖلى الُغ ٝألايٗ ٠في َظٍ اإلاٗاصلت ،مً زال ٫الخإزحر ٖلى بعاصجه
في مشل َظٍ الٗ٣ىص ،مً زال ٫جُُ٣ض خغٍخه في الخٗا٢ض ومىٗه مً الخ ٤في الخٟاوى ٦ىدُجت خخمُت إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة.
 -1جـاوث اإلاشهضاإلاالي ألوشاؾ علذ جدىٍل الـاجىسة :مذخل للـجىة الاكخفادًت.
ٌك٩ل ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ؤخضر وؤهج٘ وؤهجر الىؾاثل الخضًشت التي ابخ٨غث إلاىاظهت مك٩لت جمىٍل اإلااؾؿاث
الا٢خهاصًت .ل٣ض حٗضصث الخٗاعٍ ٠التي ظاء بها ال٣ٟه لهظا الٗ٣ض عٚم ؤجها لم جخىنل لخٗغٍ ٠مىخض له .ومجها ما ٢ضمه
ألاؾخاط َاوي صوٍضاع بإهه « العلذ الزي بملخماه ًخىلى ؤخذ اإلاخخففحن وَعمى املخفل جدفُل خلىكه لخعابه
الخاؿ واهذ زابخت للمخعاكذ معه وكام بالىؿاء بلُمةها ورلً ملابل التزام اإلاخعاكذ معه بذؿع عمىلت ػحر مدذودة».
٦ظلٖ ٪غٞه اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖلى ؤهه « علذ جدل بملخماه ؼشهت مخخففت جذعى" وظُي " مدل صبىنها اإلاىخمي.

عىذما حعذد لهزا ألاخحر اإلابلؽ الخام لـاجىسة ألحل مدذد هاجج عً علذ وجخىـل بدبعت عذم الدعذًذ ورلً ملابل
()1
ؤحش».
-1عاظ٘ اإلااصة  543م٨غع  14مً اإلاغؾىم الدكغَعي ع٢م  08-93اإلااعر في ً 24ىهُى ٌٗ ،1993ض ٫وٍخمم ألامغ ع٢م  59-75اإلااعر في  26ؾبخمبر
 ،1975ط عط ط ٖضص  ،27ناصع بخاعٍش  27ؾبخمبر .1993
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ٌٗخبر ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة مً الٗ٣ىص الغياثُت التي جخُلب ؤلاًجاب وال٣بى ٫الوٗ٣اصَا و٣ٞا ألخ٩ام ال٣اهىن اإلاضوي،
ٚحر ؤن ما ًمحز َظا الٗ٣ض الظي ً٣ىم ٖلى الاٖخباع الصخصخي بالىٓغ الى َبُٗت ألاَغا ٝالتي ًجمٗها والتي ً٨ك ٠الىا٘٢
ًٖ الخٟاوث ال٣اثم في مغا٦ؼَا اإلاالُت٣ٗٞ .ض جدىبل الٟاجىعة ًجم٘ بحن قغ٧اث جخمحز باإلاالءة واإلاغ٦ؼ اإلاالي الهام وهي التي
جضعى بالىؾُِ وَغ ٝازغ َى اإلاىخمي الظي وبن ٧ان بُٗضا ًٖ خالت الخى ًٖ ٠٢الض .٘ٞبال ؤهه في الٛالب في ويُٗت
الخاظت بلى الخمىٍل والًمان ٞهما الضاٗٞان بلى الخٗا٢ض وللغيىر بلى الكغوٍ الٗامت ؤو الخانت الىاعصة به صون زبىث
الخ ٤في الخٟاوى ومً زم جإزغ ؤلاعاصة والهدهاعَا ٞهظا الخٟاوث في اإلاغا٦ؼ والخاظت إلاشل َظٍ الًماهاث جبرع ُٚاب
ٖىهغ الخٟاوى ،وَى ما ً٨ك ًٖ ٠الاجىاػن في مشل َ٨ظا ٖ٣ض.
٣ٗٞض جدىٍل الٟاجىعة ًًم ؤَغا ٝمخمحزة في مغ٦ؼَا اإلااليٞ ،كغ٧اث جدىٍل الٟاجىعة التي جٟغى قغوَها في مشل َظٍ
الٗ٣ىص جخمحز باإلاالءة وٖضم ام٩اهُت حٗغيها لئلٞالؽ ٧ىجها مؿب٣ا زايٗت إلظغاءاث ناعمت إلاماعؾت وكاَها واإلاخمشلت
ؤؾاؾا في زًىٖها لغ٢ابت مالُت مً ٢بل ماؾؿاث ال٣غى في ال٣اهىن الٟغوسخي والىػٍغ اإلا٩ل ٠باإلاالُت في الجؼاثغ مً
ظهت م٘ الخدضًض اإلاؿب ٤لغؤؾمالها الاظخماعي الظي ٌؿمذ بًمان مالءتها ومماعؾت وكاَها في الؿىٞ ،١هى ًمشل ؤنى٫
مخىٞغة ال ًم ً٨في ؤي خا ٫مً ألاخىا ٫الخهغُٞ ٝه (.)1
ال ٌؿخُُ٘ في الٛالب مماعؾت صوع الىؾُِ في َظا الٗ٣ض ؾىي اإلااؾؿاث اإلاالُت الطخمت التي ٖاصة ما جخسظ ق٩ل
اإلااؾؿاث اإلاالُت ؤو الكغ٧اث الخجاعٍت اإلاؿاَمت و طاث اإلاؿاولُت املخضوصة (ٞ ،)2هى الُغ ٝاإلامى ٫في َظٍ الٗملُت ألامغ
الظي ٌؿمذ له بةمالء قغوَه.
وباليؿبت للمىخمي باٖخباعٍ الُغ ٝالشاوي في ٖ٣ض جدىبل الٟاجىعة ٞهى َغ ٝؤؾاسخي في َظا الٗ٣ض ٚحر ؤن مغ٦ؼٍ ؤيٗ٠
ُٞهٞ ،ةن ٧ان َى الظي ٌؿعى بلى ببغام َظا الٗ٣ض بال ؤن مبرع طلَ ٪ى خاظخه بلى بُ٘ صًىهه الخجاعٍت اإلاترجبت ٖلى مضًيُه
وطل ٪بٛغى الخهىٖ ٫لى الخمىٍل.
لم ًً٘ اإلاكغٕ الٟغوسخي قغوَا زانت للمىخمي ما ٖضا اقتراَها ؤن ً٩ىن مىيىٕ ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة مخٗل٤
بيكاَه وَى الىي٘ باليؿبت للمكغٕ الظي اقترٍ  ِ٣ٞالهٟت الخجاعٍت في الضًىن املخىلت وطل ٪في اإلااصجحن  543م٨غع
 15وم٨غع 16مً ال٣اهىن الخجاعيٚ .حر ؤن ال٣ٟه الٟغوسخي ؤ٦ض ٖلى ؤن اإلاىخمي ٖاصة ما ً٩ىن ماؾؿاث نٛحرة ؤو
مخىؾُت ألن مشل َظٍ الٗ٣ىص جخالءم م٘ ألاٖما ٫اإلاخىؾُت الدجم وٍلبي خاظتها بلى الخمىٍل ٦ما ؤن َظٍ ألازحرة ٖ٨ـ
اإلااؾؿاث ال٨بحرة لِـ لها في الٛالب اصاعاث مخسههت في مخابٗت اإلاضًىحن وجدهُل خ٣ى٢ها مجهم مما ًًُغَا بلى َلب
الخمىٍل مً زال ٫جدىٍل ملُ٨ت َظٍ الخ٣ى ١للىؾُِ ( )3مما ً٨ك ًٖ ٠خاظتها إلاشل َظٍ الٗ٣ىص التي ج٣بل في الٛالب
قغوَها صون مىا٢كتها ٞىاٗ٢ها الا٢خهاصي ًٟغى ٖلحها طل ،٪مما ًازغ ٖلى اعاصَا ٞالٟجىة الا٢خهاصًت مً قإجها ؤن
جًٟٗها.
بن مهلخت اإلاىخمي في الخهىٖ ٫لى الخمىٍل واؾدُٟاء ُ٢مت صًىهه معجلت ويمان مساَغ ٖضم الىٞاء ؤو ؤلاٞالؽ ؤو
ؤلاٖؿاع جبرع لجىثه البغام َظا الٗ٣ض والتزامه بالكغوٍ الٗامت اإلاضعظت ُٞه صون مىا٢كتها ٞ ،هي قغوٍ مدضصة مؿب٣ا
-1بعػبل ال٩اَىت٣ٖ" ،ض جدىٍل الٟاجىعة واإلااؾؿاث الا٢خهاصًت"  ،مضازلت في اإلالخ٣ى الىَجي خى٣ٖ ٫ىص ألاٖما ٫وصوعَا في جُىٍغ الا٢خهاص
الجؼاثغي٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت ٖبض الغخمان محرة ،بجاًت ،م م .433-432
 -2مغؾىم جىُٟظي ع٢م  133-95ماعر في  25ؤ٦خىبغ ً ،1995خٗل ٤بكغوٍ جإَُل الكغ٧اث التي جماعؽ جدىٍل الٟاجىعة ،ط ع ط ط ٖضص 64
ناصع بخاعٍش  29ؤ٦خىبغ.1995
 -3مُالٍ ٖبض الخ ،ُٟٔالىٓام ال٣اهىوي لخدىٍل الٟاجىعة ،ؤَغوخت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت ؤبى
ب٨غ بل٣اًض ،جلمؿان ، 2012 – 2011 ،م .180
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يمً همىطط ٌكحر نغاخت بلى َبُٗت الٗ٣ض وقغوَه وخ٣ى ١والتزاماث ٧ل َغُٞ ٝه لخب٣ى الكغوٍ الخانت ٢ابلت
للمىا٢كتٞ ،هي مغهت جخ ٤ٟوزهىنُاث ٧ل ماؾؿت ا٢خهاصًت.
-2ػُاب الخـاوك في علذ جدىٍل الـاجىسة٣ٖ :ض جدىٍل الٟاجىعة ٖ٣ض ًٟترى اجٟا٢ا بعاصًا بحن ؤَغاٞهٞ ،هى مً
الٗ٣ىص الغياثُت التي جخُلب ؤلاًجاب وال٣بى ٫الوٗ٣اصٍ و٣ٞا ألخ٩ام ال٣اهىن اإلاضويٞ .هى ًىٗ٣ض بطن بمجغص جغاضخي
()1
الُغٞحن ٚحر ؤن َظا الٗ٣ض في خض طاجه ًىن ٠مً ػاوٍت ؤزغي ؤهه ٖ٣ض بطٖان مُبىٕ باالٖخباع الصخصخي.
ٟٞي ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة جُب ٤الكغوٍ اإلاىيىُٖت مً ٢بل الىؾُِ ٖلى اإلاىخمي الظي ال ًمل ٪مىا٢كتها
باؾخصىاء بٌٗ الكغوٍ الاؾخصىاثُت ؤو الخانت.ؤ٦ثر مً طلٞ ٪ةن الٗ٣ىص التي ججغحها البىى ٥و اإلااؾؿاث اإلاالُت ٚالبا ما
ج٩ىن مُبىٖت مؿب٣ا في هماطط مٗبئت ،وما ٖلى اإلاخٗا٢ض بال الاؾدؿالم للكغوٍ الىاعصة بها٨ٞ .ثرة الٗملُاث الُىمُت التي
ً٣ىم بها ال جسى ٫مٟاويت ٖمُ٣ت بكإن ٧ل ٖملُت ٖلى خضي.
وَٗخبر ٖ٣ض بطٖان باليؿبت للمىخمي ل٩ىهه الُغ ٝالظي ًظًٖ وٍسً٘ للكغوٍ اإلاىيىٖت مً ٢بل الىؾُِ،
وٍىًم بلحها ،وَظا ٖلى ٚغاع ٧ل الٗ٣ىص التي جبرمها البىى ٥و اإلااؾؿاث اإلاالُت م٘ ٖمالئها٦.ظل٣ً ٪ىم َظا الٗ٣ض ٖلى
الاٖخباع الصخصخي باليؿبت لىٟـ الُغ ،ٝخُض ًإزظ الىؾُِ بٗحن الاٖخباع شخو اإلاىخمي وجدضًضا الىي٘ ؤو اإلاغ٦ؼ
اإلاالي للماؾؿت اإلاىخمُت و٦ظا مغ٦ؼَا الا٢خهاصي.
ٚالبا ما جدغم ٦ظلَ ٪ظٍ اإلااؾؿاث اإلاالُت ؤو قغ٦ت الٟا٦خىعٍى٘ ٖلى جإُ٦ض خ٣ها في بجهاء الٗ٣ض صون بهظاع في
خاالث مُٗىت ٦ما لى ؤزل الٗمُل بزالال ظؿُما ؤو ايُغابا مغ٦ؼٍ ايُغابا زُحرا ًىظع بةٖالن بٞالؾه(ِٞ .)2ؿخُٟض
الىؾُِ مً بم٩اهُت ٞسخ الٗ٣ض في خالت الخُٛحر ؤو الخٗضًل الهام ؤو اإلاٗخبر في الهُ٩لت اإلاالُت ؤو ال٣اهىهُت اإلااؾؿت
اإلاىخمُت ٦ما ًم٨ىه بجهاء الٗ٣ض في ٧ل خالت ًُغؤ ٞحها خاصر ًمـ بصخو اإلاىمي.
٣ٗٞض جدىٍل الٟاجىعة ٛ٦حرٍ مً الٗ٣ىص ًغج٨ؼ ٖلى ؤع٧ان ؤؾاؾُت ٖامت ٌؿخىظب جىاٞغَا يماها لصخخه ولترجِب
آزاعٍ وهي التراضخي و املخل و الؿِب وطلَ ٪ب٣ا ألخ٩ام ال٣اهىن اإلاضوي( )3و التراضخي في ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة َى ؤؾاؽ
الٗ٣ضٞ ،ال بض مً اججاٍ بعاصة الصخو بلى ببغام مشل َظا الخهغ ٝال٣اهىوي .وبن ٧اهذ بعاصة اإلاىخمي ظؼء في بوكاء الٗ٣ض
في بٌٗ الخاالث بال ؤجها مُ٣ضة بكغوٍ جخجلي في قغوٍ مىيىُٖت ٖامت ًٟغيها الىؾُِ في همىطط زام ً٣ضم ل٩ل
َالب للخٗا٢ض وما ٖلى َظا ألازحر بال ال٣بى ٫ؤو الغ .ٌٞو بن ٧ان في الٛالب ما ً٣بل َالب ؤلاثخمان بهظٍ الكغوٍ
اإلاؿب٣ت صون امخال ٥الخ ٤في الخٟاوى خىلها ؤو مىا٢كتها وطل ٪لخاظخه اإلااؾت بلى الخمىٍل لخجىب ما ٢ض ًخٗغى له
()4
مغ٦ؼٍ اإلاالي مً عجؼ ؤو ه٣و.
ٟٞي ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ج٩ىن بعاصة اإلاىخمي ٚحر مٗضومت وبهما مُ٣ضة في الخضوص التي عؾمها لها الىؾُِ،
()5
وٍدهل ٢بى ٫اإلاىخمي بمجغص حؿلُمه بالكغوٍ اإلا٣غعة التي ويٗها الىؾُِ ،والتي ال ً٣بل اإلاىا٢كت ٞحها.
 -1ماصًى لُلى ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .71
-2مهُٟى جغ٧ي خىمض الجىعاوي ،آزاع ٖ٣ض الٟا٦خىعٍى٘ ،لٗ٣ض قغاء الضًىن الخجاعٍت في الدكغَٗحن ألاعصوي و الٗغاقي ،صعاؾت م٣اعبت ،عؾالت
م٣ضمت للخهىٖ ٫لى صعظت اإلااظؿخحر في ال٣اهىن الخام٢ ،ؿم ال٣اهىن ٧لُت الخ٣ى ،١ظامٗت الكغ ١ألاوؾِ.2015 ،
-3اإلاىاص  59و  92و  97مً الخ٣ىحن اإلاضوي الجؼاثغي.
-4هاصًت ٞىيُل ،م .147
-5عاظ٘ مُالٍ ٖبض الخ ،ُٟٔمغظ٘ ؾاب ،٤م .161
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٣ٗٞض جدىٍل الٟاجىعة ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ الكغوٍ اإلاىيىُٖت و الك٩لُت ليكإجه وج٩ىٍىه٢ ،ض صعظذ ماؾؿاث
جدىٍل الٟاجىعة ٖلى نُاٚخه في همىطط مخ ٤ٟخىله مؿب٣ا ،خُض ًخًمً َظا الىمىطط نغاخت َبُٗت الٗ٣ض وقغوَه،
وخ٣ى ١و التزاماث ٧ل َغ.ٝ
ًخدضص اإلاًمىن الخٗا٢ضي بطن بهٟت ٧لُت ؤو ظؼثُت بُغٍ٣ت ٖامت ومجغصة ٢بل اإلاغخلت الخٗا٢ضًتٞ ،هى
ًخًمً ظملت مً الكغوٍ التي جٟغى مً َغ ٝالىؾُِ و التي ال ًمل ٪اإلاىخمي مىا٢كتهاٞ .كغ٧اث الٟا٦خىع جً٘ ٖ٣ىص
همىطظُت في الٛالب ٞخسً٘ اإلاىخمي بهٟت زانت لكغوَها الٗامت .وَىا ٥اججاٍ واؾ٘ هدى جىخُض الخ٣ى ١و الالتزاماث
()1
اإلاخباصلت وَى ما ًم ً٨جد٣ُ٣ه في ُٚاب الىهىم ال٣اهىهُت الًابُت ألظؼاء َظٍ الٗملُت.
ؤصي ُٚاب الخٟاوى في مشل َظٍ الٗ٣ىص بالٗضًض مً ال٣ٟهاء بلى جُُٟ٨ه ٖلى ؤهه ٖ٣ض بطٖان ً٣ترخه الىؾُِ
للمخٗا٢ض مٗه خُض ج٩ىن الكغوٍ بهٟت ٖامت ٚحر ٢ابلت للخٟاوى.
م٘ طلً ٪ب٣ى َظا الٗ٣ض عياوي ماصام ؤهه ًيكإ بغيا ألاَغا ٝو ال حكترٍ ُٞه ؤًت ق٩لُت زانت لصخخه.
زاهُا  :مبرساث اهدفاسمبذؤ ظلىان ؤلاسادة في علذ جدىٍل الـاجىسة
ؾاٖضث ٖضة مبرعاث في اهخ٩اؽ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ومجها بغوػ اإلاظَب الاظخماعي وجُىع ال٣ٟه وال٣اهىن
اإلا٣اعنٞ ،جاء َظا اإلاظَب بٟلؿٟت ظضًضة ً٣ىم ٖلى ؤؾاؾها الٗ٣ض واإلابيُت ٖلى الجاهب الاظخماعي والا٢خهاصي ال ٖلى
بعاصة ؤَغاٞها  ِ٣ٞوَى بالىدُجت ما ؤصي بلى يغوعة الخض مً ؤلاٖما ٫اإلاُل ٤إلابضؤ ؾلُان الاعاصة بياٞت بلى اٖخباعاث
ؤزغي ًملحها الٗ٣ض هٟؿه ٦ما َى الخا ٫في ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة
ٞةن ٧ان ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة مً الٗ٣ىص الغياثُت التي جلٗب الاعاصة صوعا ٦بحرا في اوكاثه بال ؤن الىا٨ً ٘٢ك٠
ًٖ الخٟاوث الا٢خهاصي بحن َغُٞه الظي ًجض مبرعٍ في الُاب٘ الخهىصخي لهظا الٗ٣ض والًماهاث التي ًىٞغَا للُغٝ
الًُٗ ٠في َظٍ الٗال٢ت والظي ً٩ىن في مىي٘ الخاظت بلى الؿُىلت مىاظهت إلا٣خًُاث الؿى ١الؾُما ألاؾىا ١الضولُت،
وَى ما ؾِخم ابغاػٍ مً زال ٫الى٢ىٖ ٝىض جإزغ ؤلاعاصة في مشل َظٍ الٗ٣ىص بٟٗل الخُىعاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت و٦ظا
ٖىض صوع َظٍ الًماهاث في مٗالجت الازخال ٫الٗ٣ضي ُٞه.
 – 1جشاحع مبذؤ ظلىان الاسادة بـعل الخىىساث الاكخفادًت والاحخماعُت
جخمدىع الىٓغٍت الخ٣لُضًت للٗ٣ض خى ٫ج٣ضٌـ الٟغص وج٨غَـ املجخم٘ لخضمخه وهي مؿإلت جغظمها في مبضؤ
ؤؾاسخي ٢اهىوي وَى مبضؤ ؾلُان الاعاصة ومٟاصٍ ؤن ؤلاوؿان ال ًلؼم بال بمدٌ بعاصجه وفي الخضوص التي ًغٍضَا وبالُُٟ٨ت
التي ًسخاعَاٞ ،اإلعاصة الخغة هي مهضع الخ٣ى ١والىاظباث وهي التي جيكإ الالتزام وجدضص مًمىهه وج٨ؿبه ٢ىجه
الالؼامُت .وٍد٨م َظا اإلابضؤ ٣٦اٖضة ٖامت الٗ٣ض في ج٩ىٍىه وؤزاعٍ (. )2
ٚحر ؤن الخُىع الخانل في املجالحن الا٢خهاصي والاظخماعي ٦ك ًٖ ٠ه٣اثو اإلاظَب الٟغصي وما هخج ٖىه مً
مباصت و٢ىاٖض جد٨م الٗ٣ض ٦مبضؤ ؾلُان الاعاصة خُض ا٢خطخى َظا الخُىع جُُ٣ضٍ الٖخباعاث ؤؾمى وَى الىي٘ باليؿبت
لٗ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ؤًً جترظم طل ٪زهىنِخه ويماهاجه وٚاًاجه.
1

-HENNI NARIMANE, La convention d’affacturage ou droit français et Algérien, Mémoire pour l’obtention du diplôme de
magister en droit comparé des affaires, faculté de droit, université d’ORAN-ES SENIA ; 2008-2009, PP 24-25.
ٖ -2لي ُٞاللي ،الالتزاماث الىٓغٍت الٗامت للٗ٣ض ،مىٞم لليكغ ،الجؼاثغ ،2013 ،م .52
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ٞةن ٧اهذ الخغٍت وهي ؤؾاؽ الٗ٣ض ج٣خطخي اإلاؿاواة بحن َغفي الٗ٣ض ٚحر ؤن الىاًٟ ٘٢غى خخما جٟاوجا بحن
اإلاخٗا٢ضًً  ،ومً زم ببغام الٗ٣ض لً ًخم في الىا ٘٢بدغٍت ٧املت ،لظا ال بض مً الخس ٠ُٟمً خضة ال٣ىة اإلالؼمت للٗ٣ض
لهالر اإلاخٗا٢ض الًُٗ٦ ٠ما ًجب ٖلى اإلاخٗا٢ض ألازغ ان ًإزظ بٗحن الاٖخباع مهالر اإلاخٗا٢ض ألازغ ولى بالخطخُت
ببٌٗ مهالخه جًامىا م٘ اإلاخٗا٢ض ألازغ في الٗ٣ض وَى ما ؤَلٖ ٤لُه بالخ٩اٞل الخٗا٢ضي الظي ً٣خطخي الٗمل ٖلى
()1
الخى ٤ُٞبحن مهالر اإلاخٗا٢ضًً بالخىػب٘ الٗاص ٫بُجهما ل٩ل الخ٩الُ ٠وألاعباح اإلاترجبت ٖلى الٗ٣ض .
َظا هاَُٖ ٪ما ؤ٦ضٍ اإلاظَب الاظخماعي مً مبرعاث ججٗل مً مبضؤ ال٣ىة اإلالؼمت للٗ٣ض مدضوصا وٚبر مُل٤
()2
وطل ٪بةُٖاء اإلاكغٕ وال٣اضخي ؾلُت الخضزل للمىاػهت بحن اإلاهالر الا٢خهاصًت والاظخماُٖت للغابُت الٗ٣ضًت .
ل٣ض ؤٞغػ الىا ٘٢خاظاث وَغ ١ظضًضة للخٗامل ٦ما ْهغث بلى الىظىص ٖ٣ىص ظضًضة ٞغيتها مؿخجضاث وجُىعاث
الخُاة الا٢خهاصًت والتي جٟغى يغوعة التراظ٘ ًٖ اإلاباصت الخ٣لُضًت للٗ٣ض والتي ويٗتها الىٓغٍت الخ٣لُضًت ،ألامغ الظي
اؾخىظب اصزا ٫حُٛحراث ٖلت ال٣ىاٖض التي جد٨م مجها الٗ٣ض ؤَمها الخض مً الخغٍت الخٗا٢ضًت بُغ ١مسخلٟت مشل
الخٗا٢ض ؤلاظباعي ؤو ٞغى مًمىن الٗ٣ض ؤو ٞغى ؤخ٩امه وقغوَه ،وَى الىي٘ باليؿبت لٗ٣ض جدىٍل الٟاجىعة الظي
جبرعٍ الخُىعاث الا٢خهاصًت وزهىيُت اإلاهالر التي ًد٣٣ها.
 – 2جلشٍشلماهاث خاـت
الق ٪بإن الًماهاث الخانت التي ًىٞغَا وٍد٣٣ها ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة مً قإجها ؤن ج٣لو الخٟاوث
الا٢خهاصي الىاظمت ٖىه وًٖ َبُٗخه الخانتٞ ،هى ًمشل بخضي ال٣ىىاث التي ال ًم ً٨للماؾؿاث الا٢خهاصًت بهٟت
زانت ؤو اإلاىخمي ٖامت ججاَلها ؤو الاؾخٛىاء ٖجها بالىٓغ بلى خاظتها بلى الخمىٍل والًمان و٦ظا اؾخٗاصة خ٣ى٢هاٞ ،هي
جًمً لها الب٣اء في الؿى ١زانت في ْل ألاػمت اإلاالُت الغاَىت التي مؿذ ألاؾىا ١الضولُتٞ ،ما ًىٞغٍ بطن َظا الٗ٣ض مً
يماهاث مً قإهه ؤن ٌؿاَم في مٗالجت جإزغ الاعاصة في مشل َظٍ الٗ٣ىص ٖلى ٚغاع ٖ٣ىص ألاٖما ٫ألازغي التي جهبى بلى
خماًت مهالر ظماُٖت جمخض بلى اإلاهالر الا٢خهاصًت للضولت وال ج٣خهغ ٖلى اإلاهالر الصخهُت لُغُٞه ،ولٗل ؤَم َظٍ
الًماهاث التي ًىٞغَا جخجلى في اإلاؿاثل اإلاىضخت ؤصهاٍ وٖلى الىدى الخالي:
ؤ -لماهت الخمىٍل:
ٚالبا ما ج٩ىن اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت بداظت بلى الخمىٍل وطل ٪بهض ٝالُ٣ام بمسخلٖ ٠ملُاث الاهخاط والخىػَ٘
في ْل ؾى ١مخمحزة ب٨ثرة الى٣اثو و٦ثرة الؼباثً اإلاٗغوٞحن وٚحر اإلاٗغوٞحن ،ألامغ الظي ًبرع خاظتها بلى ج٣ىُاث جد ٤٣لها
طل ٪وجامً لها خاظتها للؿُىلت للُ٣ام بٗملُاتها الخجاعٍت زانت ٖىضما ًخٗل ٤ألامغ باله٣ٟاث ال٨بري ٣ٗ٦ىص ألاقٛا٫
والٗ٣ىص اإلاخىؾُت والبُٗضة اإلاضي التي جخُلب اإلاؼٍض مً الاجٟا ،)3(١وؤَم الخضماث التي ً٣ضمها َظا الٗ٣ض َى جمىٍل
اإلااؾؿاث ،وطل ٪بدؿبُُ٢ ٤مت الخ٣ى ١والظي ًًمً حُُٛتها ٖلى ؤن َظا الخمىٍل لِـ مجغصا ٞهى ًٟترى صاثما وظىص
لضي اإلااؾؿت ٞىاجحر جبحن حؿلُم بًاٖت ؤو ج٣ضًم زضمت ،ومتى ٧اهذ َظٍ الٟىاجحر بدىػة قغ٦ت الٟىاجحر ٞةجها جبرع
الىٞاء للمىخمي مً املجمىٕ الىاجج ًٖ َظٍ الخ٣ى ،١وَظا الخمىٍل اإلاؿب ٤ال ًم ً٨ؤن ًٟغى ٖلى اإلاىخمي وبهما َى محزة
 -1اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .56
 -2خضي اللت ؤخمض ،ؾلُت ال٣اضخي في حٗضًل الالتزام الخٗا٢ضي وجُىَ٘ الٗ٣ض ،مظ٦غة لىبل قهاصة اإلااظؿخحر في ٢اهىن مؿاولُت اإلاهىُحن،
٧لُت الخ٣ى ،١ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض ،جلمؿان ،2013-2012 ،م .30
 -3بعػٍل ال٩اَىت٣ٖ ،ض جدىٍل الٟاجىعة واإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ،مغظ٘ ؾاب،٤م .427
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ممىىخت له ًم٨ىه اؾخٗمالها في ؤي و٢ذ في خضوص الٗ٣ض للخهىٖ ٫لى الؿُىلت في ْغُ٢ ٝاسخي ال ًخجاوػ ٚالبا  48ؾاٖت
بٗض حؿلُمها الٟىاجحر (.)1
وفي َظا الهضص ًىنَ ٠ظا الٗ٣ض ٖلى ؤهه ٖ٣ض ٞغى ٚحر ؤهه لِـ ب٣غى ٖاصي٣ٗٞ ،ض ال٣غى ًدل مك٩لت
جدهُل الخ٣ى ١الخجاعٍت في ؤخظ ؤبٗاصَا وَى الخمىٍل في خحن ؤن ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعةً ،دل ظمُ٘ ؤبٗاص اإلاك٩لت
اإلاخمشلت في الخدىٍل والخمىٍل والخدهُل والًمان والخىُٓم(.)2
وَى ما ًجٗله ٖ٣ض مخمحزًً ،مً الخمىٍل لُد ٤٣ؤبٗاص ؤزغي ٚحرٍٞ ،كغ٧اث جدىٍل الٟاجىعة بىنٟها وؾُُت
في الؿى ١جمىذ جل ٪اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ؤو بهٟت ٖامت اإلاخبجي ألامىا ٫التي ًدخاظها في الى٢ذ اإلاىاؾب بلجىئها بلى
الخٗا٢ض في نُٛت ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ،وَى ما ًُٟضٍ الخٗغٍ ٠اإلا٣ضم لهظا ألازحر باٖخباعٍ ج٣ىُت بم٣خًاَا جخٗهض َُئت
مخسههت جضعى وؾُِ بإن جدهل ٖلى ٖاج٣ها وبضون عظىٕ الىٞاء ب٩ل ؤو بٌٗ الخ٣ى ١الخجاعٍت إلامىن الؿل٘ ؤو
الخضماث والىاجج ًٖ ٖ٣ضٞ ،هي ج٣ىُت خضًشت مً الخضماث اإلاالُت ج٣ىم بها َُئاث مخسههت(.)3
وٖلى خض حٗبحر اإلاكغٕ الجؼاثغي ٞهى "ٖ٣ض جدل بم٣خًاٍ قغ٦ت مخسههت حؿمى الىؾُِ مدل ػبىجها اإلاؿمى
" اإلاىخمي" ٖىضما حؿضص ٞىعا لهظا ألازحر اإلابل ٜالخام للٟاجىعة"...
بهظا ٣ٗٞض جدىٍل الٟاجىعة ج٣ىُت للخمىٍل جمشل باليؿبت للماؾؿت مسغظا مىاؾبا ٌؿمذ لها بإن جدى ٫صًىجها
الخجاعٍت بلى َُئت مخسههت ج٣ىم بكغائها بهٟت ٧لُت صون الغظىٕ بلى املخُل في خالت ٖضم الضٖ ٘ٞىض خلى ٫آظا٫
الاؾخد٣اٞ ،١خخٟ٨ل َظٍ الكغ٦ت بُ٣مت البًاٖت بيؿبت  %100صون اهخٓاع ؤظل اؾخد٣ا ١الضًً،ـ وَىا جٓهغ نٟت
الخمىٍل التي حؿمذ بالخهى ٫اإلاؿب ٤للمىخمي ٖلى اإلابل ٜالظي ًم٨ىه مً الخىانل والخىؾ٘ في الؿىٞ ،١هي آلُت حؿمذ
لها بالخهىٖ ٫لى جض٣ٞاث مالُت صون اللجىء بلى الىؾاثل الخ٣لُضًت للخمىٍل.
٦ظلٌٗ ٪ض ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة في الخجاعة الضولُت مً ؤَم وؾاثل الخمىٍل التي جًا ٝبلى باقي وؾاثل الخمىٍل
اإلاٗغوٞت واإلاىظهت ؤؾاؾا بلى جمىٍل الهاصعاث ٖلى ؤؾاؽ ٢اٖضة مىذ آظا ٫لض ٘ٞالضًىن التي ج٩ىن ؤخُاها َىٍلت ألامض
مما ٌؿمذ للمهضعًٍ بإصاء وكاَهم ب٩ل عاختٞ ،مشل َظٍ الهُئاث حٗض مشابت وؾُِ مالي ًًا ٝبلى البىى ٥واإلااؾؿاث
اإلاالُت حؿاَم في جىفي الؿُىلت لؼباثىه(.)4
جد ٤٣مشل َظٍ الٗملُت الخمىٍلُت محزة ؤؾاؾُت جخجؿض في وٞغة ألامىاٞ )(disponibilité des fonds ٫بٗض جل٣ي
الىؾُِ للٟىاجحر مً اإلاىخمي وجٟدههاً ،لتزم بىي٘ ٧ل ؤو ظؼء مً اإلابال ٜاإلاخىٞغة جدذ جهغٞه ًٖ َغٍُ٢ ٤ضَا
بالجاهب الضاثً مً الخؿاب الجاعي للمىخمي في صٞاجغ الىؾُِ ،وٍخد ٤٣طل ٪بىاؾُت الكُ ٪ؤو الخدىٍل للمىخمي ؤو
الؿىض المغ ؤو ٚحرَا(.)5
 -2مدمىصي بكحر٣ٖ ،ض جدىٍل الٟاجىعة ،صعاؾت م٣اعهت ،مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر ،جسهو ٢اهىن ألاٖىا٧ ،٫لُت الخ٣ى ،١ظامٗت
الجؼاثغ ،2001-2000،م .71
-2مُالٍ ٖبض الخ ،ُٟٔمغظ٘ ؾاب ،٤م.55
 -3بً ِٖصخى آما ،٫صوع ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة في جمىٍل وجدهُل الضًىن ،مظ٦غة ماظؿخحر ٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت ٢ؿىُُىت  ،1م ،2013
.2014
 -4اعػٍل ال٩اَىت ،جإمحن ال٣غى ٖىض الخهضًغ ،عؾالت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في الٗلىم  ،جسهو ٢اهىن٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت،
ظامٗت مىلىص مٗمغي جحزي وػو ،2010 ،م.249
-5عاظ٘ جٟانُل طل ٪ؤماصًى لُلي ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م . 19
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ٖلى َظا ألاؾاؽ٣ٗٞ ،ض جدىٍل الٟاجىعة ؤصاة لًمان الخمىٍل ًٖ َغٍ ٤الخدهُل اإلاؿب ٤للضًىن بما ًًمً
الاؾخمغاع في الؿى ١وال٣ضعة الخىاٞؿُت للماؾؿت اإلاٗىُت ،وٍجىبها مساَغ الخى ًٖ ٠٢الض ٘ٞومً زم ؤلاٞالؽ٣ٗٞ .ض
جدىٍل الٟاجىعة ٌٗض بضًل جمىٍلي مؿخدضر لىٓام الخمىٍل الخ٣لُضي وإلاكا٧له.
ٞهى بهظا بخضي الخلى ٫اإلاك٩لت الخمىٍل وجدهُل الضًىن التي حٗاوي مجها اإلااؾؿاث ،وهمِ ظضًض لخد٤ُ٣
مؿخلؼماث جمىٍل اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت.
ب – خاحت للماظعاث للممان:
بن ال٣اٖضة اإلاخٗاعٖ ٝلحها في الؿى ١جخجلى في " ال ٢غوى بضون ؤزُاع وال ؤزُاع بضون يماهاث " ججض َظٍ
ال٣اٖضة جُبُ٣ها ومجالها الخهب في ٖملُت جدىٍل الٟاجىعةٞ ،هظٍ ألازحرة وبن ٧اهذ جًٗ ٠في مٟهىمها الخٗا٢ضي مً
مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة بال ؤجها في مًمىجها جىٞغ يماهاث حؿاَم في بٖاصة الخىاػن إلاشل َظا الٗ٣ض ،وال ق ٪ؤن ؤَمها جترظم
في ٧ىجها ج٣ىُت لًمانٞ ،ةلى ظاهب جٟ٨ل الىؾُِ بىٞاء الخ٣ى ١املخىلت بلُه مً َغ ٝاإلاىخمي ختى ٢بل جىاعٍش
اؾخد٣ا٢هاٞ ،ةهه ًخدمل ؤًًا جبٗت ٖضم الدؿضًض الىاجج ًٖ بٖؿاع اإلاضًً ؤو ٖضم وٞاثه في جاعٍش الاؾخد٣ا،١ـ ٞهظٍ
ًًمً مالءة اإلاضًً وَى ما ٌؿمى بًمان خؿً جهاًت الخ٣ى ١املخىلت (.)1
ومشل َظا الًمان وبن ًجٗل وكاٍ الكغ٦ت الًامىت وكاَا ؾلبُا بال ؤهه ًىٞغ للمىخمي يماهت َامت مً زال٫
جدمل َظٍ ألازحرة لخبٗت ٖضم الدؿضًض ويمان ٖضم الغظىٕ ٖلُه.
ٌؿمذ مشل َظا الًمان للماؾؿاث الا٢خهاصًت بػالت ؤَم الٗ٣باث في وكاَها الاهخاجي والخىػَعي في الؿى١
واإلاخمشل في زُغ ٖضم الدؿضًض ؤو الخدهُل ؤو ٖضم الض ٘ٞمما ًٟخذ لها املجا ٫للخىؾ٘ في وكاَها صون جسى ،ٝومشل
َظا الًمان في الخ٣ُ٣ت ٌٗض مً ؤَم ؤؾباب ْهىع ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة في ال٣غن الشامً ٖكغ بالىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨ت هدُجت الهجغة ال٨شُٟت للهىاُٖحن الاهجلحز الظًً ًبدشىن ًٖ الخهى ًٖ ٫يمان لض ٘ٞاإلاؿخد٣اث طاث
الهلت بإ٢مكتهم املخخلٟت وحُُٛت البًاج٘ التي جغؾل بلى ؤماٖ ً٦ىض مٗغوٞت بخإؾِـ ؤو ٫قغ٦ت ؾمُذ ببِذ الىؾُاء
و٧ان قٗاعَم " بُٗى وهدىىا ه٣ىم بالباقي"(.)2
بن زهىنُت ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ال جخجلى  ِ٣ٞفي حعجُل الىٞاء بد٣ى ١الضاثً ٖلى مضًىه بل ًمخاػ َظا
الٗ٣ض بٟغى التزام ٖلى الىؾُِ ًمىٗه مً الغظىٕ ٖلى ٖمُلها في خالت حٗظع جدهُل الضًىن مً اإلاضًًٞ ،الكغ٦ت ج٣ضم
ٖلى قغاء الضًىن وهي ٖلى ٖلم بإجها جخدمل مساَغ جدهُل الضًىن مً اإلاضًًٞ ،اإلااؾؿت ج٣ضم ٖلى قغاء الخ٣ى ١وهي
ٖلم بإجها جخدمل مساَغ جدهُلها وب ٌٛالىٓغ ًٖ جل ٪املخاَغ التي ؾخىاظهها ٖىض عظىٖها ٖلى اإلاضًًٖ .لى ؤن َظا
الًمان ًب٣ى طو هُا ١مدضص ،خُض جخدمل اإلااؾؿت بٌٗ الخاالث صون البٌٗ ألازغٛٞ ،البا ما ًىو َظا الٗ٣ض ٖلى
ججغٍض الىؾُِ مً الًمان في خاالث عجؼ اإلاضًً ًٖ الىٞاء الغاظ٘ بلى الخغوب والشىعاث وال٣غاعاث الؿُاؾُت ( ،)3مما
ًًٗ ٠في الخ٣ُ٣ت مً َظٍ الًماهت.
 -1ماصًى ،لُلى ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 22
 -2اعػٍل ال٩اَىت ٣ٖ ،ض جدىٍل الٟاجىعة واإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م .429
-3عاظ٘ اإلااصة  543م٨غع  14مً اإلاغؾىم الدكاَعي ع٢م  08-93اإلااعر في ً 24ىهُى ٌٗ ،1993ض ٫وٍخمم ألامغ ع٢م  59-75اإلااعر في  26ؾبخمبر
 ،1975ط عط ط ٖضص  ،27ناصع بخاعٍش  27ؾبخمبر .1993
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مً َىا ًخم ال٨ك ًٖ ٠اإلابرعاث التي جدمل اإلاىخمي بلى الغيىر بلى الكغوٍ الٗامت لٗ٣ض جدىبل الٟاجىعة صون
مىا٢كتهاٞ ،خإزغ ؤلاعاصة في مشل َظٍ ٖ٣ىص ججض مبرعَا في الًماهاث التي ًىٞغَا وخاظت اإلااؾؿاث لها مما ٌؿمذ لها
بالخٗامل م٘ الىا٢ه الا٢خهاصي والخُىعاث التي ًملحها.
خاجمت:
ٌٗض مجا ٫ألاٖما ٫مً املجاالث ألا٦ثر حكٗبا ،خُض حعجؼ الٗ٣ىص ال٨الؾُُ٨ت ًٖ خماًت اإلاهالر التي
ًُغخها والتي جمخض للمهالر الا٢خهاصًت للضولت ،مما اؾخىظب اؾخدضار ٖ٣ىص ألاٖما ٫بما ٌؿمذ بخجاوػ الخ٨ٟحر
الًُ ٤للٗ٣ىص ال٨الؾُُ٨ت و٦ظا ألازغ اليؿبي لها.
حؿمذ ٖ٣ىص ألاٖما ٫باؾخدضار َغ ١ظضًضة حؿمذ للماؾؿاث الا٢خهاصًت بخُىٍغ ؤؾالُب حؿُحر وكاَها
وجىؾُٗه مما ًًمً الاعج٣اء با٢خهاص الضولت
جخمحز ٖ٣ىص ألاٖما ًٖ ٫الٗ٣ىص ال٨الؾُُ٨تٞ ،خسغط ًٖ ٢ىاٖضَا ومباصئها بما ٌؿمذ بخد ٤ُ٣ؤٚغايها
وخاظاث اإلااؾؿاث لها .طاث الىي٘ ًىُبٖ ٤لى ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة الظي ً٨ك ًٖ ٠خضوص ؾلُان ؤلاعاصة وًٖ ال
جىاػن ٖ٣ضي لً ً٨جض جبرًغ في يماهاجه التي ج٨ك ًٖ ٠زهىنِخه وًٖ جمحز ٖ٣ىص ألاٖما.٫
٣ٗٞىص ألاٖما ٫وبن ٧اهذ اجٟا٢اث جاو ٫ظظوعَا بلى ال٣اهىن اإلاضوي بال ؤجها جخمحز في بٌٗ ٢ىاٖضَا وَبُٗت
ألاوكُت التي جدىاولها والتي جٟغى جمحزَا وجىىٖها مً ٖ٣ىص للخمىٍل وٖ٣ىص للخىػَ٘.
وٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة مً ؤَم ٖ٣ىص ألاٖما ٫الظي وبن سجل زغوظا ًٖ ؤخ٩ام ال٣اهىن اإلاضوي وًٖ مباصثه
٦مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة وخغٍت الخٗا٢ض بال ؤهه ٌك٩ل ؤَم ال٣ىىاث التي حؿمذ بخمىٍل اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت وصعء مساَغ
اٞالؾها ويماٍ مً ٢ضعتها الخىاٞؿُت في الؿى ،١والتي ال ًم ً٨لها الاؾخٛىاء ٖجها إلاا جىٞغ مً يماهاث ال ؾُما يماهت
اؾترظإ الخ٣ى .١م٘ َظا ًب٣ى يماجها مدضوص ال ًمخض بلى اإلاكاعَ٘ التي جُ٣مها َظٍ اإلااؾؿاث وطاث اإلاضي البُٗض التي
جلٗب ُٞه الٗ٣ىص ألازغي صوعا َاما مشل ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ٦ .ظل ٪ج٣ىم املخضوصًت مً خُض هُا ١الًمان الظي
ً٣ضمه الىؾُِ ٞال ًمخض الى الازُاع الؿُاؾُت والخغوب التي ٌكترٍ في الٛالب اٖٟائها مىه.
ًب٣ى ٦ظلَ ٪ظا الٗ٣ض ٌٗاوي في الجؼاثغ خُض لم جاؾـ ؤًت قغ٦ت لخدىٍل الٟاجىعة مما ٌٗضم مً ظضوي مشل
َظا الٗ٣ض في مجا ٫ألاٖما.٫
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بعماٌ مبذؤ ظلىان ؤلاسادة في مجاٌ العلىد ؤلالىتروهُت الذولُت:
آلُت ؤظاظُت ؤم بذًل اخخُاوي ؤمام ؿىشة الـشاغ الدؽشَعي؟
د .خمىدي هاـش ،ؤظخار مدالش"ؤ"
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت ،حامعت آهلي مدىذ ؤلخاج -البىٍشة
ملذم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
م٘ ٖهغ اإلاٗلىماجُت وْهىع ٨ٞغة ٖ٣ىص الخجاعة ؤلال٨تروهُت الخضًشت في مجخم٘ خضًض ٖغ ٝبمجخم٘ اإلاٗغٞت،
والظي ؤوظض ا٢خهاصٍ اإلاٗغفي الخضًض الظي ؤيخى ً٨دؿب ٧ل ًىم ؤعيا ظضًضة ،مٗخمضا باألؾاؽ ٖلى الخ٣ىُاث
اإلاٗلىماجُت وؤلال٨تروهُت في ببغام الٗ٣ىص وبظغاء الخٗامالث ،وفي بٌٗ ألاخُان جىُٟظَا مً زال ٫ال٣ىىاث هٟؿها .وألن ٧ل
َظٍ الخ٣ىُاث حٗخمض ٖلى ج٣ىُت عثِؿُت وهي ؤلاهترهذ؛ َظا ال٨ك ٠الٗلمي الظي ٞا٧ ١ل زُا ،٫والظي ؤظم٘ ؤٚلب
الضاعؾحن ٖلى ؤهه ًٞاء ظضًض ال ٌٗتر ٝال باإلاغج٨ؼاث اإلااصًت وال ب٨ٟغة الخضوص الجٛغاُٞت ،وٍإبى الخًىٕ لؿلُاث
الضو ٫وٍغ ٌٞختى ٨ٞغة ؾُاصتها٧ ،ىجها ج٣ىُت ال حٗتر ٝؾىي باللٛت الغ٢مُت الالماصًت الٗاإلاُت ،التي جإبى الخًىٕ للىٓم
ال٣اهىهُت ؤلا٢لُمُت اإلاٗخمضة باألؾاؽ ٖلى ٖىهغي الى٢ذ واإلا٩ان والاعج٩اػ ؤلا٢لُمي .مما ؤزاع بٌٗ اإلاكا٧ل بسهىم
جىُٓم َظٍ الكب٨ت وخل بٌٗ اإلاكا٧ل الخب جشاع في مغخلت ببغام َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص.
٦ما ؤن الخهاثو واإلامحزاث التي ؤضخذ جخمخ٘ بها الٗ٣ىص اإلابرمت ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ ،واإلادؿمت في الٛالب
بالُاب٘ الضولي ،بالىٓغ لخسُحها خضوص الضولت ،و٦ظا الخخىائها ٖلى الٗىهغ ألاظىبي في الٗال٢ت ،ظٗلها في الٛالب ما جشحر
مك٩لت الخىاػٕ ال٣اهىوي والً٣اجيُٞ ،ما ًخٗل ٤بخدضًض ال٣اهىن الىاظب الخُبُٖ ٤لحها ،و٦ظا جدضًض الجهت الً٣اثُت
املخخهت بدل هؼاٖاجه في خا ٫ما بطا ؤزحرث مشل َظٍ الجزاٖاث ،زانت في ْل الالماصًت التي جخمحز بها والتي صٗٞذ البٌٗ
مً ال٣ٟه ًىاصي بخى ُ٘٢قهاصة وٞاة مىهج جىاػٕ ال٣ىاهحن وٞسر املجا ٫ؤمام ٢اهىن بل٨ترووي مىيىعي ظضًضً ،إزظ بٗحن
الاٖخباع زهىنُاث َظٍ الٗ٣ىص وَبُٗت الجزاٖاث التي جشحرَا.
وألن مجا ٫اإلاا ٫وألاٖما ٫الضولُحن ٌٗغٞان مىظ ال٣ضم مبضؤ بمىظبه ًخم جسُي الٗىاث ٤ال٣اهىهُت الىَىُت؛ وَى
مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة؛ الظي حٗاْم صوعٍ م٘ مغوع الى٢ذ بالىٓغ لخُٟ٨ه م٘ بِئت الخجاعة الضولُت وَبُٗت ما جشحرٍ مً
مكا٧ل وما ٌٗتريها مً ٖىاثٞ ،٤ؿى ٝه٣ىم مً زالَ ٫ظٍ اإلاضازلت ببدض وي٘ وصوع وم٩اهت مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في
مجا ٫الٗ٣ىص الضولُت الخضًشت التي ؤٞغػتها الشىعة اإلاٗلىماجُت ،مغ٦ؼًٍ ٖلى بدض ما بن ٧ان َظا اإلابضؤ ٌك٩ل آلُت ؤؾاؾُت
ججٗل مً ؾلُان ؤلاعاصة ًدؿاوي م٘ ؾلُان ال٣اهىن؛ و٢ض ًخٟىٖ ١لُه ؤخُاها؛ في ْل ما ٌؿىص ٖالم الخجاعة ؤلال٨تروهُت
مً ُٚاب جىُٓم ٢اهىوي مخ٩امل ومخىاؾ ،٤وفي ْل حٗاعى ٢ىاهحن الضو ٫بسهىم جىُٓم اإلاىيىٕ ،ؤم ؤهه ًب٣ى مجغص
بضًل اخخُاَي ال ًم ً٨اللجىء بلُه وبٖماله بال في خاالث اؾخصىاثُت هاصعة ٢ض ٌؿمذ بها ال٣اهىن هٟؿه ،ؤو ألهه لم ًسهها
بالخىُٓم؟ ه٣ى ٫طل٪؛ ألهه ٧ان ً٣ا ٫بإن ؾلُان ؤلاعاصة (آلت لهى٘ ال٣اهىن) م٘ ججاعة ماصًت ج٣لُضًت مىٓمت بال٨شحر مً
ال٣ىاهحن الىَىُت والاجٟا٢اث الضولُتٞ ،هل ؾخٓل له مشل َظٍ الُ٣مت م٘ ٖ٣ىص مؿخدضزت ٧اهذ هخاط زىعة مٗلىماجُت لم
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ج٣ابل بخُىع اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت ،ؤم ًخم الاؾخٛىاء ًٖ اإلابضؤ وجدُُضٍ بةًجاص خلى٢ ٫اهىهُت مبخ٨غة إلاىاظهت ْاَغة ججاعٍت
طاث جضاُٖاث ٢اهىهُت ٚحر مؿبى٢ت؟
الخ٣ُ٣ت التي ٌكهض بها ٧ل صاعؽ إلاىيىٕ الٗ٣ىص الخجاعٍت الضولُت ٖمىما ،والٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت زهىنا ،ؤهه
م٘ ألاولى ٧ان الخضًض ًٖ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ًشاع  – ِ٣ٞفي ٚالب ألاخُانٖ -ىض الخضًض ًٖ ال٣اهىن الىاظب الخُبُ٤
وجدضًض الجهت الً٣اثُت املخخهت ،ل٨ىه م٘ الىىٕ الشاوي؛ ؤيخى الخضًض ً٨ثر ًٖ اإلابضؤ مىظ بضء الخٟاوى ٖلى الٗ٣ض
ؤلال٨ترووي ومغخلت اوٗ٣اصٍ ،لٛاًت مغخلت جىُٟظٍ وخل ما ٢ض ًشاع بكإهه مً هؼاٖاث ،بل ؤهه ؤنبذ ًىٓغ للمبضؤ ؤهه اإلاالط
في جىُٓم ختى ق٨ت ؤلاهترهذ في ْل اؾخ٣اللُتها وٖاإلاُتها وعًٞها الخًىٕ للىٓم ال٣اهىهُت الىَىُت .لٗل طل ٪ما ًضٗٞىا
لل٣ى ٫بإهه مبضؤ له مٟهىم مخُىع بإبٗاص مخجضصة (مبدث ؤوٌ).
٦ما ؤن الخ٣ُ٣ت التي ٌكهض بها ٧ل مً جىاو ٫قب٨ت ؤلاهترهذ بالضعاؾت؛ وؤًا ٧اهذ الؼاوٍت التي جىُل ٤مجها
الضعاؾت ،وؤًا ٧ان الخسهو الظي ًخًمجها؛ هي ؤن ؤلاهترهذ ال حٗتر ٝبٗىهغي الؼمان واإلا٩ان وال بإي مُٗاع ؤو يابِ
ماصي ملمىؽ ،في خحن ؤن ال٣اهىن الضولي الخام اإلاخًمً هٓغٍت مىاهج خل جىاػٕ الازخهام بىىُٖه ،مبجي ٧له ٖلى
الالماصًت واإلا٩اهُت وؤلا٢لُمُت والؿُاصة ،مشل َ٨ظا حٗاعى ًضٗٞىا للدؿائ ٫ما بن ٧ان ًخٗحن هجغ مىاهج جىاػٕ ال٣ىاهحن،
وٍ٩ىن البضًل مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة (مبدث زان).
اإلابدث ألاوإلابذؤ ظلىان ؤلاسادة والعلىد ؤلالىتروهُت :ؤهذاؾ مخىىسة وؤبعاد حذًذة
ظغث الٗاصة ؤن ً٩ىن الخضًض ًٖ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ٧لما ؤزحر مىيىٕ ال٣اهىن الىاظب الخُبُٖ ٤لى الٗ٣ض
الضولي ؤو جدضًض الجهت املخخهت بدل هؼاٖاجه ،ل ً٨صزى ٫ؤلاهترهذ مجا ٫الاؾخٗماالث الخجاعٍت وْهىع الٗ٣ىص
ؤلال٨تروهُت التي اجسظث الٗضًض مً الخهاثو الخضًشت التي جُب٘ وؾُلت ؤلابغام هٟؿها – ؤلاهترهذ-مشل الضولُت
والالماصًت وٖىهغ البٗض ،و٦ظا جمحز ؤلاهترهذ بالٗاإلاُت والاؾخ٣اللُت وٖضم الخًىٕ للىٓم ال٣اهىهُت الىَىُت ،وُٚاب
ظهت مدضصة مال٨ت ؤو ؾلُت مىٓمت ،ؤيخى الخضًض ًشاع بسهىم بعاصة ألاَغا ٝختى بسهىم جىُٓم وؾُلت
ؤلاهترهذ ،وَى ما ٌك٩ل الضوع اإلاخُىع لهظا اإلابضؤ (مىلب ؤوٌ).
٦ما ٞسر املجا ٫واؾٗا للمبضؤ املجا ٫وؤنبذ ً٨دؿب ٧ل ًىم ؤعيُت ظضًضة في ْل الخُٗٓم والخمجُض الظي
٧ان ًدٓى به مً ٢بل وػاص ؤ٦ثر ،وجم الغ٧ىن بلُه ختى بسهىم خل مكا٧ل ٢اهىهُت في مغخلت اوٗ٣اص الٗ٣ض والخٟاوى
خىله ،بالغٚم مً وظىص هٓغٍاث ج٣لُضًت مخ٩املت في ال٣ىاهحن اإلاضهُت ،مما ٌك٩ل ؤبٗاصا ظضًضة إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة
(مىلب زان).
اإلاىلب ألاوٌ مبذؤ ظلىان ؤلاسادة وظُلت للخىٍُم
مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة؛ مبضؤ مٗغو ٝمىظ و٢ذ مب٨غ مً ْهىع الخجاعة الضولُت ،بل ؤن ختى ال٣ىاهحن الضازلُت
حُٗي له ألاولىٍت في ال٨شحر مً ألاخُان ،ل ً٨مًمىهه في هُاَ ١ظٍ ال٣ىاهحن ًسخل ًٖ ٠مًمىهه في مجا ٫الٗ٣ىص
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الضولُت؛ ٟٞي ألاولى ً٣هض به خغٍت ؤلاعاصة في جدضًض مًمىن الٗ٣ض وآزاعٍ ،بِىما مًمىهه في هُا ١الٗ٣ىص الضولُت
ًخىؾ٘ لِكمل باإلياٞت إلاا ؾب ،٤خغٍت ؤلاعاصة في جدضًض ال٣اهىن الىاظب الخُبُٖ ٤لى الٗ٣ض والجهت املخخهت بدل
هؼاٖاجه .ل ً٨م٘ ْهىع الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت الضولُت ا٦دؿب مًمىن مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة بٗضا آزغا ظضًضا وٚحر مإلى،ٝ
ؤال وَى ؤهه لم ٌٗض مجغص آلُت لخدضًض مًمىن الٗ٣ض والتزاماث ألاَغا ٝوجدضًض ال٣اهىن الىاظب الخُبُ ،٤بل ؤهه
ؤيخى ًدضص َغٍ٣ت الخٗامل ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ الٗاإلاُت التي جدىافى َبُٗتها والخًىٕ لل٣ىاهحن الىَىُتَ ،ظٍ ألازحرة التي
ؤزاعث زالٞا ٣ٞهُا ٦بحرا هدُجت ٖىهغ اإلاٟاظإة الظي ْهغث به وؾغٖت جُىعَا ،زال٧ ٝان له اوٗ٩اؾاث ٖلى حُٗٓم مبضؤ
ؾلُان ؤلاعاصة وؤيخى وؾُلت للخىُٓم جىاػي ال٣ىاهحن (ؿشع ؤوٌ) ،انت في ْل ُٚاب الخىُٓم ال٣اهىوي لئلهترهذ( سع زان).
الـشع ألاوٌ اوعياظاث الىبُعت اللاهىهُت لإلهترهذ على مياهت مبذؤ ظلىان ؤلاسادة
في ْل الاهٟخاح الٗالمي لئلهترهذ والخغٍت التي جمحز الخٗامل مٗها ،وؤمام ججاَلها للىٓم ال٣اهىهُت الىَىُـت هدُجـت
ججاَلهـا ل٨ٟــغة الخـضوص وؤلا٢لُمُــت والتر٦حـز ،وفــي ُٚــاب ؾـلُت ؤو َُئــت خا٦مـت لهــا جــىٓم الخٗـامالث التــي جبـرم ٖبرَــا ،وؤمــام
ججــضصَا وجُىعَــا اإلاؿــخمغ واإلادؿــاعٕ ،وهـي ٨ٞــغة لــم جإلٟهــا ال٣ــىاهحن وؤعجؼجــا ٖلــى مالخ٣ــت وجىٓــُم واؾــدُٗاب مؿــخجضاث
ؤلاهترهــذ ،زــاع الؿــاا ٫بسهــىم جدضًــض الُبُٗــت ال٣اهىهُــت لئلهترهــذ ومــا بن ٧ــان ًم٨ــً بزًــاٖها للخىٓــُم ال٣ــاهىوي ،ومــا
َظا الخىُٓم الظي ًم ً٨بزًاٖها له؛ بن ؤم ً٨طل٦ .٪ما جم البدض ًٖ صوع ألاَغا ٝبسهىم َظا الخىُٓم.
عؤي الــبٌٗ؛ بسهــىم جدضًــض َبُٗــت ؤلاهترهــذ ؤجهــا ٖــالم مــً الخُــا ٫بــضؤ ًخجؿــض ماهدــا بم٩اهــاث وٞغنــا ٚحــر
مؿ ــبى٢ت لالجج ــاع وؤي ــخى الُ ــىم ٖاإلا ــا ٢اثم ــا ومؿ ــخ٣ال ًسخل ــ ٠ق ــ٨ال ومً ــمىها ٖ ــً ٖاإلاى ــا اإلا ــاصي اإلالم ــىؽ .1بِىم ــا طَ ــب
الــبٌٗ آلازــغ بل ــى ال٣ــى ،٫بإجه ــا مجــغص وؾــُلت اجه ــاً ٫م٨ــً ؤن هُب ــٖ ٤لحهــا بٗــٌ ال ٣ــىاهحن التــي هٓم ــذ وؾــاثل الاجه ــا٫
الؿاب٣ت ٖلحها٦ .2ما زاع الجض ٫بسهىم بم٩اهُت بزًإ ؤلاهترهذ لل٣ـاهىن ،ومـا بن ٧اهـذ مىُ٣ـت زايـٗت لل٣ـاهىن ؤم ؤجهـا
مىُ٣ت بال ٢اهىن جغ ٌٞطل ٪مشلما عًٞذ الخًىٕ للؿُُغة والخمل ٪والخ٨م.
الاججــاٍ ال٣اث ــل بــإن ؤلاهتره ــذ  ًٞــاء ؤو ٖــالم ظ ــضص مؿ ــخ٣ل ٖــً  ٧ــل الًٟــاءاث ألاز ــغي ،بم ــا ٞحهــا  ًٞــاءها اإلا ــاصي
اإلالمىؽَ ،ى ًٞاء ًاَغ خُاة ظض خًاعٍت ،3وحك٩ل ٖـالم ٚحـر م٣ؿـم بلـى ؤ٢ـالُم وجىٗـضم ُٞـه الخـضوص الجٛغاُٞـت اإلااصًـت
اإلاخٗاعٖ ٝلحها ج٣لُضًا .بل َىا ٥مً ٢ا ٫بإن ؤلاهترهـذ ال جىظـض فـي الًٟـاء بـل هـي الًٟـاء ،4وحكـ٩ل ٖاإلاـا مـً هـىٕ زـام لـه
ب٢لُم ــه الاٞتراض ــخي وظماٖاج ــه الاٞتراي ــُت الت ــي ل ٩ــل مجه ــا وك ــاَاتها ومه ــالخها و٢ىاٖ ــضَا ول ٛــت جخساَ ــب به ــا ٖ ،5ــالم ؤلػ ــى
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مٟــاَُم الاعج٩ــاػ اإلا٩ــاوي ومٟــاَُم الخضوصًــت٦ ،مــا ؤلػــى مٟهــىم الى٢ــذ ؤًًــا ،1وَــى ٖــالم واؾــ٘ فــي ُٚــاب اإلااصًــت التــي ٧اهــذ
مُٗاعا للُ٣اؽ ،وَى في مىإي ًٖ ؤي جبُٗت للضو ،٫وبالخالي ال ًم ً٨بزًاٖه لل٣اهىن ٧ىهه مجا ٫ما ٞى ١الضو.2٫
ؤمــا الاججــاٍ ال٣اثــل بــإن ؤلاهترهــذ مجــغص وؾــُلت اجهــا ٫قــاجها قــإن وؾــاثل الاجهــا ٫ألازــغي3؛ ٧ــل مــا فــي ألامــغ ؤجهــا
وؾُلت اجها ٫اٞترايُت مً زال ٫جباص ٫اإلاٗلىماث والبُاهاث الغ٢مُت .4وًٍُ ٠ؤههاع َظا الاججاٍ ،5ؤجها وؾُلت لالهخ٣ا٫
مــً الٗــالم الخ٣ُ٣ــي بلــى الٗــالم الاٞتراضــخي ،جم٨ــً مــً جسُــي الخــضوص الخ٣ىُــت واإلاُُٗــاث الغ٢مُــت بُغٍ٣ــت اٞترايــُت٦ ،مــا
جىٞغ بم٩اهُت الخجى ٫بضازل َظا الٗالم الاٞتراضخي.
هالخــٔ ؤن ال ـغؤًحن الؿــاب٣حن ًلخُ٣ــان خــى ٫هُ٣ــت؛ وهــي ؤن ؤلاهترهــذ وؾــُلت اجهــا ٫بــحن ٖــاإلاحن مسخلٟــحن ،الٗــالم
الخ٣لُ ــضي الخ ٣ُ٣ــي اإلا ــاصي ،والٗ ــالم الغ٢م ــي الالم ــاصي ال ــظي ال ٌٗ ــغ ٝالخٗام ــل بال بالبُاه ــاث الغ٢مُ ــت ،مم ــا زل ــ ٤بٗ ــٌ
الاؾــخٟهاماث ال٣اهىهُــت وال٨شحــر مــً الجــض ٫ال٣ٟهــي ،ؤظبــر عظــل ال٣ــاهىن ٖلــى بٖــاصة الخ٨ٟحــر وجُ٣ــُم مٗاعٞــه ونــُاٚتها مــً
ظضًــض ،زانــت وؤجهــا مٗــاع ٝا٦دؿــبها فــي بَــاع الخــضوص واإلاٟــاَُم اإلاغج٨ــؼة ٖلــى ٖىامــل الى٢ــذ واإلا٩ــان والــىع ،١وطلــ ٪لــِـ
باألمغ الهحن في ْل بِء جُىع الٗملُت ال٣اهىهُت م٣ابل ؾغٖت جُـىع الخ٨ىىلىظُـا .وبالخـالي ٞسـر املجـا ٫إلعاصة ألاَـغاَ ٝـى
الخل الىخُض ال٣اصع ٖلى مىا٦بت ؾغٖت جُىع َظٍ الخ٣ىُت الٗاإلاُت طاث الُبُٗت الالماصًت٧ ،ىن ؤلاعاصة هٟؿها مـً َبُٗـت
ال ماصًت ،وبالخالي هي ٢اصعة ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ زهاثو الالماصًت والاٞترايُت وججاَل الخضوص الجٛغاُٞـت وٖغاُ٢ـل ازـخالٝ
الــىٓم ال٣اهىهُــتٞ ،ال٣ــاهىن الخ٣لُــضي لــِـ بةم٩اهــه ؤن ًدُــض بؿــهىلت الــضٖاثم واإلاغج٨ـؼاث الخ٣لُضًــت ،ل٨ــً ؤلاعاصة بةم٩اجهــا
طل٧ ،٪ىجها آلت لهى٘ ال٣اهىن
الـشع الثاوي  :مبذؤ ظلىان ؤلاسادة هبذًل لؼُاب الخىٍُم اللاهىوي لإلهترهذ
في ُٚاب عؤي خاؾم بسهىم جدضًض الُبُٗت ال٣اهىهُت لئلهترهذ ،زاع زال٣ٞ ٝهي آزغ ؤ٦ثر خضة؛ ًخٗل ٤بمضي
زًــىٕ َــظٍ الخ٣ىُــت لل٣ــاهىن ؟ ٞهــل هــي مىُ٣ــت  ٞـغا٢ ٙــاهىوي ،ؤم مىُ٣ــت زايــٗت لــه ،وبن ٧ــان ألامــغ ٦ــظلٞ ٪مــا َــى َــظا
ال٣اهىن؟ وما صوع مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في اإلاؿإلت؟

1

LEVY GAUTRAIS Vincent, le contrat électronique international : encadrement juridique, 2éme éd
revue BRYLANT Pierre, Op. Cit, p: 18
 - 2ساجع تفصٍال فً رنك:
SYLVETTE Guillemard, , le droit international privé face au contrat de vente cyberspatial , Thèse de
Doctorat, faculté des études supérieures de l’université LAVAL , QUEBEC et l’université
PATHEON-ASSAS , PARIS II, janvier 2003 et en ligne : http://www.ulaval.ca/pp:266-267
IBID, pp:268-372.
 - 3ساجع
 - 4اَظش:
BOCHURBERG Lionél, : Internet et commerce électronique, 2 éme édition DELMAS Paris
2001. P 19
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SYLVETTE Guillemard,Op.Cit, p:275.
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بسهــىم الكــ ٤ألاو ٫مــً الؿــاا ،٫واإلاخٗلــٖ ٤ــً مــضي زًــىٕ ؤلاهترهــذ لل٣ــاهىنٞ ،ــةن اإلاىيــىٕ ؤزــاع ال٨شحــر مــً
الج ــض ٫ال٣ٟه ــي والً٣ـ ـاجي ،وٖل ــى الٗضً ــض م ــً اإلاؿ ــخىٍاث؛ ؾ ــىاء املخلُ ــت ؤو ؤلا٢لُمُ ــت ؤو الضولُ ــت ،زان ــت ف ــي ْ ــل جد ــغع
ؤلاهترهذ وعًٞها ٨ٞغة الخمل ٪والؿُُغة .لظا هجض ال٣ٟه ٢ض اه٣ؿم بلى اججاَحن ،ؤخضَما ًغي اؾخدالت الخىُٓم ال٣اهىوي
لئلهترهذ ،والشاوي ًغي ٖ٨ـ طل ،٪خُـض وبن لـم ً٨ـً طلـ ٪بال٣ـاهىنٞ ،بىؾـاثل ؤزـغي ظضًـضة جمامـا جدىاؾـب وَبُٗـت َـظٍ
الخ٣ىُت.
الاججاٍ ال٣اثل بإن ؤلاهترهذ مىُ٣ت بال ٢اهىن؛ وَى عؤي ٣ٞهاء اإلاظَب الخ ــغ ،1الغا ٌٞل٨ٟغة الخٗامل ال٣اهىوي
م٘ ؤلاهترهذ ،وحجتهم في طل ٪هي :بن ؾلمىا بًغوعة بزًإ ؤلاهترهذ لل٣اهىنٞ ،ما الؿلُت التي بةم٩اجها ؤن حؿهغ ٖلى
ٞغى ؤخ٩امه ،في ْل اؾخ٣اللُت قب٨ت ؤلاهترهذ واهٟالتها مً مٟهىم الخًىٕ؟ وختى وبن وظض َظا ال٣اهىن الظي ًد٨م
ؤلاهترهذٞ ،ةجها جب٣ى مىُ٣ت بال ٢اهىن الؾخدالت بزًاٖها للخضزل الخىُٓمي الخ٣لُضي للضو٧ ،٫ىجها جدؿم بُاب٘ ٖالمي
مٟخىح طي ٖال٢ت ب٣ىاهحن ٧ل الضو ،٫وبالخالي ًخٗظع بزًاٖها ل٣اهىن واخض.2
ؤما الاججاٍ اإلاىاصي ب٣ابلُت ؤلاهترهذ للخىُٓم ال٣اهىوي ،والظي ؾمي باإلاظَب ال٣ـاهىويً ،ـغي بم٩ـان الخٗامـل ٢اهىهـا
مــ٘ ْــاَغة ؤلاهترهــذ ،وطلــ ٪بالخٗــاون مــا بــحن عظــا ٫ال٣ــاهىن وٖلمــاء الخ٣ىُــت الــظًً جم٨ىــىا مــً بزًــاٖها ج٣ىُــا ،وؤهــه َىــا٥
الٗضًـض مـً الىهــىم ال٣اهىهُـت الخ٣لُضًـت اإلاىظــىصة ٢ابلـت للخُبُــٖ ٤لحهـا ،3وَـى الـغؤي الـظي جبىـاٍ مجلـــ الضولـت الٟغوســخي
ف ــي عؤً ــه ال٣اث ــل " :ال ًج ــب ؤن هف ــىع كاهىه ــا خاـ ــا باإلهتره ــذ ،ب ــل ًج ــب ؤن هيع ــم ب ــحن اللىاه ـ ــحن ال ـ ـتي جم ــعها الذول ــت
والخىٍــُم الــزاحي الــزي ًمــعه اإلاخعــاملحن " ،4فــي بقــاعة مىــه لل٣ىاٖــض اإلاىيــىُٖت التــي ويــٗها مخٗــاملي ؤلاهترهــذ .وفــي طلــ٪
زُــىة ًم٨ــً ال٣ــى ٫مٗهــا ؤهــه ؤنــبذ لؿــلُان ؤلاعاصة صوعا مىاػٍــا لــضوع اإلاكــغٕ فــي ؾــً ال٣ــىاهحن .5و٧ــان طلــ ٪صاٗٞــا ل ـبٌٗ
 -1حول حجج وأسانيد ىذا االتجاه ،راجع:
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site : http://www.lex-electronica.com
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وص ،20 :وانظر:
BARBARY Eric, comportement éthique des acteurs et utilisateurs de l’Internet, in groupe des écoles des
télécommunication, éthique et société de l’information, sous la direction de D.BAHU-LEYSER et P. FAURE ,
doc.fr
,2000, p :115
ٔسًبْب انبعط " انًُطمت غٍش انشاغبت فً انمٕاعذ" ساجعVIVANT Michel, Op Cit, p : 51. :
BOURRIE-QUENILLET martine « les aspects juridiques du commerce électronique sur Internet » en
-3
http://www.univ-montp2.fr/cahiers/3/pdf .ligne
BOYER Joël la révolution d’Internet , petites affiches du 10/11/1999 N°224. p :15.
ٔاَظش:
BOURRIE-QUENILLET marine Op.Cit.
 -4ساجع تفصٍال:
LECLERC Henri « la liberté d’expression et Internet » Op.Cit. p :32.
-5

زانــت وؤن الــبٌٗ ًــغي بإهــه مــً الهــٗب ٖلــى الــضو ٫والخ٩ىمــاث لىخــضَا ؤن جــىٓم ؤلاهترهــذ بهــٟت مؿــخ٣لت ومىٟــغصة ،زانــت مــ٘
الخدضي الظي جمشله الخ٨ىىلىظُا التي حٗض في هٟـ الى٢ـذ مهـضعا للخدـضي ومهـضعا للخلـى ،٫وؤن بٖـضاص ٢ـاهىن ٌؿـخضعي ؾـىىاث والخ٨ىىلىظُـا
جخُىع باؾخمغاع مما ًجٗله ٖضًم الجضوي ٖىض نضوعٍ ،عاظ٘ :
R. FENOUL HET Timothy, la co-régulation: une piste pour la régulation de la société de l’information? Les
petites affiches , n° 38 du 21/02/2002,pp : 12/13.
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الضو ٫لخدبجي بٌٗ الىؾاثل ٚحر ال٣اهىهُت لخ٨م ؤلاهترهذ ،مً ؤَمها بٗـٌ املخـاوالث الظاجُـت مـً ٢بـل مؿـخٗملي ؤلاهترهـذ
هابٗت ًٖ يمحرَم ،مشلما خضر في ٞغوؿا بحن اإلاخٗاملحن الٟـاٖلحن الـظًً اظخمٗـىا فـي جىٓـُم ؾـمي ب "املخاولـت الٟغوؿـُت-
بهترهذ " .1وَى ما ؤصي بلى بًجاص ال٣ىاٖض اإلااصًت ؤلال٨تروهُت التي ٧اهذ ولُضة الخىُٓم الظاحي والخٗا٢ضي لئلهترهذ.
وبالخــالي فــي ْــل اهٟــالث ؤلاهترهــذ مــً الخملــ ٪وؾــُُغة الــضو ،٫وُٚــاب َُئــت جخــىلى جىُٓمهــا ،وفــي ْــل بــِء جُــىٍغ
اإلاىٓىمــت ال٣اهىهُــت م٣ابــل ؾــغٖت جُــىع الٓــاَغة الخ٣ىُــتٞ ،ــال مىــام مــً الاؾــخٗاهت بمدــاوالث الخىٓــُم الــظاحي والخلــى٫
الخ٣ىُــت ،فــي اهخٓــاع اؾــخ٨ما٢ ٫ــاهىن اٞتراضــخي مٗلىمــاحي ظضًــض مخ٩امــل ؾــمي ب cyberlaw :الــظي ٌٗجــي " :طلــ ٪الٟــغٕ مــً
ال ٣ــاهىن ال ــظي ٌٗخج ــي باإلاىي ــىٖاث ال٣اهىهُ ــت اإلاغجبُ ــت باإلهتره ــذ وزـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضماث الاجه ــا ،2"٫ؤو م ــا ٌؿ ــمى  ٢ــاهىن ج٨ىىلىظُ ــا
اإلاٗلىماث ؤو ال٣اهىن الاٞتراضخي.3
اإلاىلب الثاوي دوس ظلىان ؤلاسادة في مشخلت ببشام العلذ (ؤبعاد حذًذة)
ٞغيذ الُبُٗت الخضًشت للٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت الغاظٗت باألؾاؽ لخضازت الخ٣ىُت اإلاؿخٗملت في ببغام الٗ٣ض
واملخخل ٠خى ٫جدضًض َبُٗتها ومضي زًىٖها لل٣اهىن ،بلى اججاٍ ألابدار لخماًت َظٍ الٗ٣ىص وظٗلها ٢اهىهُت بما ال
ًخٗاعى وبعاصة الُغٞحن اإلاخٗا٢ضًً ،والٗمل ٖلى ظٗل الخ٣ىُت جىا ٤ٞاإلاخُلباث ال٣اهىهُت في مجا ٫اوٗ٣اص الٗ٣ىص
وبخضاثها آلزاعَا ال٣اهىهُت ،بل الٗمل ٖلى الاؾخٟاصة مً الىؾاثل الخ٣ىُت الخضًشت في مجا ٫الخىُٓم ال٣اهىوي للٗ٣ىص
خماًت بعاصة ألاَغا ٝالتي حٗض مغخلت اإلاٟاوياث ؤو ٫ججؿُض لها ،ل ً٨والُىم ؤيخى الخٟاوى ًدؿم بضوعٍ بالُاب٘
ؤلال٨تروويٞ ،هل في طل ٪ؤزغ ٖلى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ،ؾىاء ٧ان طل ٪ألازغ بالؿلب ؤو باإلًجاب( ؿشع ؤوٌ) .زم اإلاغخلت
ألاؾاؾُت الشاهُت مً مغاخل ج٩ىًٍ الٗ٣ض ،وهي مغخلت اوٗ٣اص الٗ٣ض والتراضخي ٖلى بىىصٍ وآزاعٍ ،والتي ٧اهذ مىظ ال٣ضم
وباجٟا ١ال ٣ٟه مد٩ىمت بمبضؤًً ؤؾاؾُحن َما خؿً الىُت وخغٍت الخٗا٢ضٞ ،هي الُىم حٗغ ٝبٌٗ الهٗىباث في مجا٫
1

-

L’initiative française Internet, voir IBID.

p :06.

وراجع في بعض المحاوالت الرامية لتنظيم اإلنترنت:
MIREILLE Antoine, GOBERT Didier et SALAUN Anne, le développement du commerce électronique : les nouveaux
métiers de la confiance , in droit des technologies de l’information – regards prospectifs, cahiers de
C.R.I.D , n° 16 bruyant, Bruxelles, 1999,pp : 3-32.
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الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت ،ؾُما ُٞما ًسو الخ٣اء ؤلاًجاب وال٣بى ٫وجدضًض مجلـ الٗ٣ض وجدضًض ػمان وم٩ان اوٗ٣اصٍ،
بالىٓغ إلاا لهظا الخدضًض مً آزاع ٢اهىهُت َامت (ؿشع زان).
الـشع ألاوٌ "مٍاهشظلىان ؤلاسادة في مشخلت اإلاـاولاث العلذًت
باجساط الخٟاوى الُبُٗت ؤلال٨تروهُت في مجا ٫الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُتَُ ،مً مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ٖلى َظٍ اإلاغخلت
اإلاهمت ،خُض ؤيخى ٧ل َغً ٝمل ٪مُل ٤خغٍـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخه في الضزى ٫في اإلاٟاوياث ؤو الاؾخمغاع ٞحها ؤو ُٗ٢ها ،وازخُاع
َغٍ٣تها وألاؾلىب ألاوؿب إلصاعتها .1وبن ٧ان للخٟاوى ؤَمُت ٦بري في مجا ٫الٗ٣ىص الضولُت الخ٣لُضًتٞ ،2إَمُخه الُىم
حٗاْمذ ،خُض م٨ىخه ؤلاهترهذ مً ؤن ًخسظ َابٗا بل٨تروهُا طلل ال٨شحر مً الهٗىباث التي ٧اهذ حٗترى ؤَغا ٝالٗ٣ض
في ْل اإلاٟاوياث اإلااصًت الخ٣لُضًت ،خُض وٞغث الجهض والى٢ذ وؤلٛذ ٨ٞغة الاهخ٣ا٦ ،٫ما م ً٨مً بلٛاء الٗ٣باث الٟىُت
وال٣اهىهُت التي جىاظه الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت ،وؤيخى الخٟاوى الُىم يغوعة بحن ؤَغا ٝال ًخٗاعٞان وٍيخمُان لىٓم ٢اهىهُت
مسخلٟت ال ؾبُل لخجاوػَا ؾىي بالخٟاوى الظي ً٣طخي ٖلى ٖضم الُ٣حن والك ٪وٍؼٍل ٧ل ٚمىى ً٨خى ٠جدضًض
شخهُت اإلاخٗا٢ض آلازغ ؤو جدضًض ؤَلُخه وجبحن ص ٤ُ٢ملخل الٗ٣ض ،بل ًم ً٨للُغٞحن ختى الاؾخٗاهت بالخبراء الٟىُحن
وال٣اهىهُحن في َظٍ اإلاغخلت ،مما ًم٨جهم مً بػالت ٧ل الٗ٣باث واملخاو ٝالتي جل ٠الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت اإلاؿخدضزت.3
وؤضخذ بالخالي اإلاٟاوياث ؤلال٨تروهُت مغخلت ؤؾاؾُت إلٖما ٫مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ب٩ل ؤبٗاصٍ وؤَضاٞه،
ووؾُلت مهمت لخٟؿحر الٗ٣ض الخ٣ا ،لضعظت ؤن البٌٗ هاصي بًغوعة ؤن ج٩ىن ظؼءا مً الٗ٣ض اإلابرم ٖبر ؤلاهترهذ؛ بل
قغَا ؤؾاؾُا الوٗ٣اصٍ؛ ال مجغص مغخلت ؾاب٣ت جسً٘ للخ٣لباث والاظتهاصاث .4ومً مٓاَغ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في مغخلت
اإلاٟاوياث ؤلال٨تروهُت ،ؤن الضٖىة للخٟاوى ال جغجب التزاما خُ٣ُ٣ا ٖلى َغُٞه ،خُض حٗخبر مجغص ٖمال ماصًا ال ًلؼم
ؤخضاٞ ،ال جلؼم ٖاعيها بالبضء في اإلاٟاوياث وال مخل٣حها ب٣بى ٫الضٖىة ،5وال بلؼام في خا٢ ٫بىلها في الاؾخمغاع ٞحهاُٞ ،مً٨
ُٗ٢ها في ؤًت مغخلت صون ؤن ًغجب طل ٪مؿاولُت ٖلى ٖاج٣ه .وؤضخذ خغٍت اإلاٟاوياث مً اإلاباصت الضولُت في مجا ٫ببغام
ٖ - 1خُ ٤خىان ،مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت ،مظ٦غة ماظؿخحر ،مٗهض الخ٣ى ،١اإلاغ٦ؼ الجامعي بالبىٍغة .2012 ،م 8 :وما
بٗضَا.
 - 2عاظ٘ جٟهُال بسهىم الخٟاوى :خمىصي هانغ ،الخٟاوى في الٗ٣ىص الا٢خهاصًت الضولُت ،مظ٦غة ماظؿخحر٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت
مىلىص امٗمغي ،جحزي وػو2002 ،
 - 3عاظ٘ :ؤخمض زالض العجلىوي ،الخٗا٢ض ًٖ َغٍ ٤ؤلاهترهذ –صعاؾت م٣اعهت ،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان ،2002 ،م 99 :و٦ظا :ص.
ؾمحر خامض ٖبض الٗؼٍؼ الجما ،٫الخٗا٢ض ٖبر ج٣ىُاث الاجها ٫الخضًشت ،صعاؾت م٣اعهت ،2 ٍ ،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة ،2008 ،م97 :
وص .دمحم خؿحن مىهىع ،اإلاؿاولُت ؤلال٨تروهُت ،صاع الجامٗت
الجضًضة ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،2007 ،م. 44 :
 - 4عاظ٘ :ؤخمض زالض العجلىوي ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م 103 :وزالض ممضوح ببغاَُم ،ببغام الٗ٣ض ؤلال٨ترووي -صعاؾت م٣اعهت ،صاع ال٨ٟغ
الجامعي ،ؤلاؾ٨ىضعٍت .2006 ،م270 :
 - 5ص .دمحم ببغاَُم الضؾىقي ،الجىاهب ال٣اهىهُت في بصاعة اإلاٟاوياث وببغام الٗ٣ىص ،مٗهض ؤلاصاعة الٗامت للبدىر ،الغٍاى ،1995 ،م. 27 :
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الٗ٣ىص٧ ،ىن ؤلاعاصة هي ظىَغ وؤؾاؽ الالتزام الخٗا٢ضي واإلاخد٨مت في ػمام َظٍ اإلاغخلت وٚحرَا٦ ،ما حٗاْم صوع اإلاباصت
ألازغي اإلاغجبُت وهي :مبضؤ الخغٍت الٗ٣ضًت ،مبضؤ ال٣ىة اإلالؼمت للٗ٣ض ،مبضؤ وؿبُت ؤزغ الٗ٣ض.1
٦ما ؤن خغٍت الخٟاوى ال جخٗل ِ٣ٞ ٤باللجىء بلُه مً ٖضمه وو٢خه ومضجه ،بل باإلاىيىٖاث اإلاخٟاوى ٖلحها
وبظغاءاث الٗملُت ،وفي ٧ل طل ٪ججؿُضا إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة وج٨غَؿا لئلعاصة اإلاكتر٦ت للُغٞحن ،و٧ل ما ًدض مً َظٍ
ؤلاعاصة هي ُ٢ىص جسضم ؤلاعاصة ال جدض مجها وجغسخ مىار الش٣ت ،مشل مبضؤ خؿً الىُت ال٣اضخي بااللتزام بالجزاَت والكغٝ
وألاماهت والش٣ت اإلاخباصلت ،وهي مخُلباث الخجاعة الضولُت ٖمىما وؤلال٨تروهُت زهىنا في ْل جباٖض الُغٞحن ،وبالخالي هغي
ؤهه في ٧ل طل ٪بٖالء ٢ىي وججؿُض ٗٞلي إلابضا ؾلُان ؤلاعاصة في َظٍ اإلاغخلت.
الـشع الثاوي  :دوس مبذؤ ظلىان ؤلاسادة في مشخلت اوعلاد العلىد ؤلالىتروهُت
جىٗ٣ض الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت ٛ٦حرَا مً الٗ٣ىص بخالقي بًجاب ب٣بى ،٫ل ً٨م٘ زهىنُت وَبُٗت الىؾُلت التي
جبرم بها الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُتَ ،غخذ الٗضًض مً ؤلاق٩االث اإلاخٗل٣ت بالُُٟ٨ت التي جخالقى بها َاجحن ؤلاعاصجحن في بِئت ع٢مُت
اٞترايُت ٖاإلاُت .وبما ؤجها ٖ٣ىص جبرم في الٛالب بحن َغٞحن خايغًٍ مً خُض الؼمان وٚاثبحن مً خُض اإلا٩انٞ ،ةجها جُغح
بق٩االث بسهىم ػمان اوٗ٣اص الٗ٣ض .وَى ؤلاق٩ا ٫ألا٦بر خُض زبذ ٢هىع الخى ٫والىٓغٍاث الخ٣لُضًت التي ٧ان
بمىظبها ًخم مشل َظا الخدضًضَ ،2ىا جدخم ؤن ًخم بٖما ٫مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة لخدضًض اإلاؿإلت ،وَى ؤمغ ٦غؾخه مٗٓم
ال٣ىاهحن الىمىطظُت والىَىُت.3
ؤما بسهىم جدضًض م٩ان اوٗ٣اص الٗ٣ض؛ ٣ٞض زبذ ؤًًا بما ال ًضٕ مجاال للك٢ ٪هىع الىٓغٍاث الخ٣لُضًت
التي ٧ان ٌٗمل بها في مجا ٫جدضًض َظا اإلا٩ان بسهىم الٗ٣ىص اإلاىٗ٣ضة بحن ٚاثبحن الخ٣لُضًت ،بالغٚم مً ؤَمُت جدضًض
َظا اإلا٩ان وما ًترجب ٖلُه مً هخاثج ،و٢ض حٗاْمذ َظٍ اإلاؿإلت م٘ الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت اإلابرمت ٖبر ؤلاهترهذ التي زبذ في
ال٨شحر مً ألاخُان ؤجها جخجاَل الٗىانغ اإلا٩اهُت وؤجها ؤوظضث مٟاَُم ظضًضة مشل الخٗانغ الؼماوي والخباٖض اإلا٩اوي،
ٞبخدضًض َظا اإلا٩ان ًخى ٠٢جدضًض ال٣اهىن الىاظب الخُبُٖ ٤لى الٗ٣ض وجدضًض الجهت املخخهت بدل الجزاٖاث اإلاخىلضة
ٖىه ،زانت وؤن ؤلاهترهذ جغبِ بحن ؤَغاً ٝيخمىن ألهٓمت ٢اهىهُت مسخلٟت .لظا اججه ال٣ٟه الخضًض بلى الخ٨ٟحر في
حؿىٍت اإلاؿإلت باإلم٩اهُاث التي جىٞغَا ؤلاهترهذ ،وا٢ترخىا خلىال ٣ٞهُت ؤزبذ الىا٢ ٘٢هىعَا بضوعَا ،مما ٖٓم مً
ظضًض مً صوع ؾلُان ؤلاعاصة في خل ؤلاق٩ا.4٫
 - 1خمىصي هانغ ،الخٟاوى في الٗ٣ىص الا٢خهاصًت الضولُت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م31 :
 - 2عاظ٘ جٟهُال في طل ،٪عؾالخىا ،الىٓام ال٣اهىوي لٗ٣ض البُ٘ الضولي ؤلال٨ترووي اإلابرم ٖبر ؤلاهترهذ ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ٧ ،لُت الخ٣ى١
والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت جحزي وػ ،2009 ،م 273 :وما بٗضَا.
 - 3عاظ٘ في طلٖ ،٪خُ ٤خىان ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 71 :وما بٗضَا.
 - 4عاظ٘ عؾالخىا ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م 220 :وما بٗضَا.
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مً الخلى ٫التي ٢ضمها ال٣ٟه الخضًض؛ الاٖخماص ٖلى م٩ان ب٢امت اإلاىظب ؤو م٩ان ب٢امت ال٣ابل ،وؾب ٤لىا ال٣ى ٫بإن
ؤلاهترهذ جإبى اإلاٟاَُم اإلا٩اهُت ،مما عجل بٟكل َاجحن الىٓغٍخحن و٢ىبلخا باهخ٣اصاث قضًضة ،1ولم ًَ ً٨ىا ٥مً مىام
ؾىي ال٣ى ٫بًغوعة بٖما ٫مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة مغة ؤزغي لخدضًض م٩ان اوٗ٣اص الٗ٣ض ،وَى ؤمغ جم الخىنل بلُه في
صعاؾت إلااجمغ ألامم اإلاخدضة للخجاعة والخىمُت ،خُض جم الخىنل بلى ؤهه ًخٗحن ٖلى ألاَغا ٝالاجٟاٖ ١لى ٢اهىن ً٩ىن
مٗغوٞا لضحهم ،ولِـ َىا ٥ما ًمىٗهم مً الاجٟاٖ ١لى ػمان وم٩ان اوٗ٣اص الٗ٣ض٦ ،2ما ؤن ؤلاظمإ ال٣ٟهي مىٗ٣ضا
بسهىم اإلاؿإلت .3زانت وؤن ٧ل ال٣ىاهحن اإلاىٓمت للمىيىٕ؛ ؾىاء الخ٣لُضًت ؤو الخضًشت ،هي ههىنا م٨ملت إلعاصة
ألاَغا ،ٝبل ؤن بُٖاء الخغٍت لئلعاصة في جدضًض م٩ان اوٗ٣اص الٗ٣ض ٧ان مٗمىال بها في ْل الٗ٣ىص الخ٣لُضًت وحٗاْم
صوعَا الُىم ،ؾُما في ْل ٖ٣ىص مؿخدضزت حٗغٞ ٝغاٚا حكغَُٗا عَُبا ختى في الضو ٫التي ؤٞغصث ٢ىاهحن زانت لهظا الىىٕ
مً الٗ٣ىص.
وبالخالي ؤضخذ الهُمىت إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة؛ ؾىاء في مغخلت اإلاٟاوياث الٗ٣ضًت ،ؤًً ؤنبذ الًٟل لئلعاصة في
بلىعة ونُاٚت بىىص الٗ٣ض وجدضًض التزاماث الُغٞحن ،وم٘ الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت ؤػٍلذ ٖ٣بت ٦بحرة مً ؤمام اإلابضؤ خُض
ؤيخى باإلم٩ان بظغاء اإلاٟاوياث ًٖ بٗض باؾخٗما ٫الُغ ١ؤلال٨تروهُت ،وَىا ج٨غَـ للخغٍت ببٗض آزغ ،خُض لم ٌٗض
اإلاخٟاوى مًُغا ل ُ٘٣اإلاؿاٞاث وج٨بض اإلاهاعٍ .٠ؤما ُٞما ًخٗل ٤بمغخلت ببغام الٗ٣ض ،التي جشاع ُٞه اإلاك٩لت ألا٦بر
اإلاخٗل٣ت بخدضًض ػمان وم٩ان اوٗ٣اص الٗ٣ض ،وؤمام ٢هىع ٧ل الىٓغٍاث الخ٣لُضًت التي ٧اهذ جىٓم اإلاؿإلت ؾاب٣اَ ،ىا
ْهغ البٗض الجضًض إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة الظي جٟىٖ ١لى ال٣ىاهحن ب٩ل ويىح
اإلابدث الثاوي  :مبذؤ ظلىان ؤلاسادة ومىاهج جىاصع اللىاهحن والاخخفاـاث :بذًل جللُذي ووٌاثف معخدذزت
مً ألاؾباب الغثِؿُت لىظىص ال٣اهىن الضولي لخام؛ َى بًجاص ٢ىاٖض جىٓم مىاهج خل جىاػٕ ال٣ىاهحن
والازخهام بحن مسخل ٠الجهاث الً٣اثُت ،في ٧ل ٖ٣ض ًخًمً ٖىهغا ؤظىبُا ًجٗل مً الٗ٣ض في ٖال٢ت م٘ ؤ٦ثر مً
٢اهىهحن ،وَى مىهج هجض ؤن ال٣ٟه هاصي بًغوعة هجغٍ م٘ ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت الخ٣لُضًتٞ ،ما البا ٫م٘ الٗ٣ىص
ؤلال٨تروهُت اإلاخمحزة بالُاب٘ اإلاٗ٣ض والبٗض الضولي الٗالمي الاٞتراضخي الالماصي الغا ٌٞللخًىٕ ل٣ىاٖض ؤلاؾىاص املخاًضة
الىَىُت .زانت وؤن َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص مؿخجض ظاء ٦ىدُجت ل٨كٖ ٠لمي ٦بحر ،وألانل ؤن ٧ل ٦كٖ ٠لمي ًخٗحن ؤن
ً٩ىن مىيىٕ جإَحر ٢اهىوي زام ًغاعي زهىنُاجه ومؿخجضاجه ،بال ؤهه في ْل ُٚاب خلى٢ ٫اهىهُت مبخ٨غة جىاظه
بق٩االث ٖ٣ىص الخجاعة ؤلال٨تروهُت الضولُت اإلاؿخدضزت؛ ؾُما ُٞما ًخٗل ٤بال٣اهىن الىاظب الخُبُٖ ٤لحها وجدضًض الجهت
املخخهت بدل هؼاٖتهاً ،خٗحن بُٖاء مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة مٗجى ظضًض مخُىع ووْاث ٠ؤزغي مسخلٟت؛ بل ومؿخدضزت؛ ؤو
 - 1عاظ٘ :بكاع َال ٫ؤخمض اإلاىمجي ،مك٨الث الخٗا٢ض ٖبر ؤلاهترهذ-صعاؾت م٣اعهت ،-عؾالت ص٦خىعاٍ٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت اإلاىهىعة ،مهغ
 ،2003م 77 :وما بٗضَا ،بًمان مإمىن ؤخمض ؾلُمان ،الجىاهب ال٣اهىهُت لٗ٣ض الخجاعة ؤلال٨تروهُت ،عؾالت ص٦خىعاٍ٧ ،لُت الخ٣ى،١
ظامٗت اإلاىهىعة ،.2006/2005 ،م 149 :وما بٗضَا.
 - 2مكاع له لضي :بكاع َال ٫ؤخمض اإلاىمجي ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.82 :
 - 3عاظ٘ جٟهُال في طل ،٪عؾالخىا ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.224 :
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ٖلى ألا٢ل ؤن ج٩ىن َىا٢ ٥غاءة ؤزغي مخجضصة له (مىلب ؤوٌ) .مما ً٣ىص بلى بُٖاء َظا اإلابضؤ وُْٟت ٢اهىهُت ً٢اثُت
ظضًضة ٢ض ججٗل مىه بضًل ؤؾاسخي في بِئت ٖ٣ىص الخجاعة ؤلال٨تروهُت الضولُت الخضًشت ،ؤو ٖلى ألا٢ل ظٗله بضًل اخخُاَي
ل ً٨بإبٗاص وؤَضا ٝظضًضة (مىلب زان).
اإلاىلب ألاوٌ  :مبذؤ ظلىان ؤلاسادة واللاهىن الىاحب الخىبُلبذًل جللُذي وجـعُل مخجذد
الخ٣ُ٣ت التي ٌكهض بها الخاعٍش؛ ؤن مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ؤيخى مىظ و٢ذ مب٨غ مً اإلاباصت ألاؾاؾُت اإلاٗخمض
ٖلحها في مجا ٫الخجاعة الضولُت لخسلُهها مً ؾلُان ال٣ىاهحن الىَىُت التي زبذ ٖضم ومالءمتها لخاظاث الخجاعة الضولُت.
ل ً٨وم٘ البِئت الاٞترايُت الغ٢مُت الالماصًت اإلاخجاَلت للخضوص الجٛغاُٞت للضولت ،واإلاخىاؾُت ل٩ل اإلاٗاًحر اإلااصًت اإلاغج٨ؼة
ٖلى ٨ٞغة اإلا٩ان ،وفي ْل جغصص بٌٗ الضو ٫في بًجاص بِئت ٢اهىهُت مىاؾبت جد٨م الخجاعة ؤلال٨تروهُت وٖ٣ىصَا ،عؤي ظاهب
٦بحر مً ال٣ٟه يغوعة بٖاصة الىٓغ في مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة والٗمل ٖلى ج٨غَؿه وججؿُضٍ ب٩ل خغٍت وصون ؤًت يىابِ ؤو
ُ٢ىص ،والخغوط ًٖ ٧ل ألاخ٩ام واإلاباصت التي ٧اهذ جىٓمه في ْل ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت الخ٣لُضًت٧ ،ىهىا بهضص ٖ٣ىص
ٌؿخدُل مٗها الغ٧ىن بلى الخلى ٫البضًلت الخ٣لُضًت ،وال مىام مً بُٖاء الضوع ألا٦بر لئلعاصة في ٖ٣ىص ال ماصًت؛ زانت
وؤن ؤلاعاصة هٟؿها مً َبُٗت ٚحر ماصًت ،مما ًجٗل مً ؤلاعاصة وخضَا ال٣اصعة ٖلى مىاظهت الاٞترايُت التي جخمحز بها
الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت ،وبالخالي يغوعة جُٟٗل صوع مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة الظي ٌٗض الىؾُلت اإلاشلى إلاىاظهت مك٩لت جدضًض
ال٣اهىن الىاظب الخُبُٖ ٤لى ٖ٣ىص الخجاعة ؤلال٨تروهُتٞ .ما ؤؾباب يغوعة جُٟٗل مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة وما آلُاث طل٪
(ؿشع ؤوٌ) ،وما ؤَمُت َظا الخُٟٗل وهخاثجه وآزاعٍ (ؿشع زان).
الـشع ألاوٌ  :ؤظباب لشوسة جـعُل دوس ظلىان ؤلاسادة وآلُاث رلً
صزى ٫ؤلاهترهذ مجا ٫الخٗا٢ض وْهىع ٨ٞغة الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت اإلاخهٟت بالهٟت الضولُت والالماصًت التي ال ًمً٨
مٗهما جىَُجها م٩اهُا ،وال خهغَا ظٛغاُٞا ،وم٘ ُٚاب هٓام ٢اهىوي مخ٩امل وقامل ًىٓم ٧ل الجىاهب ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت
بالخجاعة ؤلال٨تروهُت وٖ٣ىصَا ،زانت ُٞما ًخٗل ٤بخدضًض ال٣اهىن الىاظب الخُبُٖ ٤لحها٧ ،اها الؿببحن الغثِؿُحن الظًً
صٗٞا ؤٚلب ال٣ٟه بًغوعة حُٗٓم صوع مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة وبُٖاءٍ م٩اهت وؤبٗاص ظضًضة جم٨ىه مً ججاوػ ٨ٞغة الٟغاٙ
ال٣اهىوي ،واإلااصًت التي ج٣ىم ٖلحها هٓغٍت مىاهج ال٣ىاهحن.
جُٟٗل مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ،ؤيخى يغوعة خخمُت زانت وؤن ؤلاعاصة في مجا ٫الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت نىٗذ ٢اهىها
بل٨تروهُا خضًشا به ً٢ذ ٖلى اإلاكا٧ل التي ٧اهذ جشحرَا ٢ىاٖض ؤلاؾىاص ،وَظا ال٣اهىن َى ال٣اهىن اإلاىيىعي ؤلال٨ترووي
الظي لٗبذ ُٞه بعاصة اإلاخٗاملحن ٖبر ؤلاهترهذ صوعا ٦بحرا في بلىعجه ،لُدل ٦بضًل ًٖ ال٣ىاهحن الىَىُت التي ال جخالءم
وٖاإلاُت الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت .1وبالخالي ً ٠ُ٦م ً٨لئلعاصة ؤن جهى٘ ٢اهىها ًغاعي زهىنُاث الٗالم الاٞتراضخي صون جمُ٨جها
 - 1عاظ٘ في جٟانُل َظا ال٣اهىن :ص .ؤخمض ٖبض ال٨غٍم ؾالمت ،ال٣اهىن الضولي الخام الىىعي ،ال٣اهىن ؤلال٨ترووي ،ال٣اهىن الؿُاحي ،صاع
الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة2000 ،؛ م 45، -44:ولىٟـ اإلاال" ٠هٓغٍت الٗ٣ض الضولي الُلُ ،"٤صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة ،1989 ،م268 :
وزالض ممضوح ببغاَُم ،ببغام الٗ٣ض ؤلال٨ترووي -صعاؾت م٣اعهت ،صاع ال٨ٟغ الجامعي ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ، .2006 ،م .311:و٦ظل:٪
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مً ازخُاع َظا ال٣اهىن ،ولٗل َظا ؤمغ ٧ا ٝلىخضٍ لٟسر املجا ٫واؾٗا ؤمام مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ال جُٟٗله ٞدؿب.
وٍخٗحن بالخالي ؤن ج٩ىن آلُت جُٟٗل صوع مبضا ؾلُان ؤلاعاصة بخدغٍغ زُاع اإلاخٗا٢ضًً مً ٧ل ُ٢ض ،وؾلب ٧ل ؾلُت مً
ال٣اضخي بهظا الخهىم ،وؤن ًٟترى صوما بإن ألا٢ضع ٖلى ازخُاع ٢اهىن الٗ٣ض َم ألاَغا ٝؤهٟؿهم صون اٞتراى ؤي
ٚل مً ظاهبهم ،وؤن ً٩ىن لئلعاصة صوما الضوع اإلاخ٣ضم في جىُٓم الٗ٣ىص الضولُت ؤلال٨تروهُت.
الـشع الثاوي  :هخاثج وآزاسجـعُل مبذؤ ظلىان ؤلاسادة
مً هخاثج وآزاع ٞسر املجا ٫إلعاصة ألاَغا ٝفي ازخُاع ال٣اهىن الىاظب الخُبُٖ ٤لى ٖ٣ضَم ،ؤهه ًم٨جهم مً
بزًاٖه أل٦ثر مً ٢اهىن ،وبن ٧ان طل ٪ؤمغ ٚحر مغٚىب ُٞه م٘ الٗ٣ىص الضولُت الخ٣لُضًتٞ ،هى الُىم ؤمغ مؿخدب وٚحر
مخٗاعى جماما م٘ الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت ،في ْل ازخال ٝالضو ٫في جىُٓمها ملخخل ٠ظىاهب الخجاعة ؤلال٨تروهُت ،وبالخالي ما
٧ان مىخ٣ضا ؾاب٣ا -بذجت الخٟاّ ٖلى وخضة الٗ٣ض وٖضم ازخال ٫جىاػهه -ؤيخى ؤمغا مغٚىبا ُٞه الُىم م٘ ٖ٣ىص ظضًضة
مخمحزة بُبُٗت زانت .1بل َىا ٥مً ًغي ؤن ٨ٞغة ججؼثت الٗ٣ض في مجا ٫الٗ٣ىص ال٨تروهُت ٨ٞغة خخمُت ،2بل هي جٟغى
هٟؿها بالىٓغ للغوابِ اإلاخٗضصة التي ًسل٣ها الٗ٣ض ،مشل اإلاىيىٕ والك٩ل وألاَلُت والٗ٣اع...؛ وهي ؤمىع جدباًً ال٣ىاهحن
بسهىنها ٦شحرا .3وًٍُ ٠البٌٗ؛ ؤن مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت لً ًخد ٤٣بال مً زال ٫اإلاغوهت
اليؿبُت لل٣ىاٖض التي حؿمذ بالخجؼثت وبؾىاص ٧ل ظاهب مً ظىاهب الٗ٣ض ل٣اهىن مٗحنٖ ،لى ؤن ج٩ىن ججؼثت ميسجمت ال
جسل باوسجام الغابُت الٗ٣ضًت في مجملها ،وبما ال ًجٗل مً الخجؼثت وؾُلت بٞالث مً ألاخ٩ام آلامغة لل٣ىاهحن املخخاعة.4
بالخالي ً٩ىن في الؿماح للمخٗا٢ضًً بخجؼثت الغابُت الٗ٣ضًت ججؿُضا ٗٞلُا إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة.
وؤما الىدُجت الشاهُت؛ هي ؤهه بةٖما٢ ٫اهىن ؤلاعاصة ًم ً٨جٟاصي لؼوم ؤن ج٩ىن َىاٖ ٥ال٢ت (نلت) بحن ال٣اهىن
املخخاع والٗ٣ض ،خُض ال ًم ً٨الغ٧ىن للًىابِ التي ٧اهذ حٗمل في مجا ٫جدضًض َظٍ الهلت ،وهي نلت وبن ٧ان لها صوع
٦بحر في مجا ٫الٗ٣ىص الخ٣لُضًت؛ ُٞهٗب جهىعَا الُىم م٘ الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت اإلاخهلت ب٩ل الضو ،٫وبالخالي ًهٗب
جدضًض الغابُت الؿاب٣ت في َظٍ الخالت.5
مً هخاثج وآزاع جُبُ٢ ٤اهىن ؤلاعاصة؛ جُبُ ٤ال٣اهىن ؤلال٨ترووي اإلاىيىعي ،الظي ٌٗض مً نى٘ اإلاخٗاملحن
ؤهٟؿهم لخىُٓم بِئت الماصًت اٞترايُت جخُلب مجمىٖت مً ال٣ىاٖض وألاخ٩ام واإلاباصت الظاجُت والتي جلبي خاظاث همى
MAYER Pierre, droit international privé 1998, p : 5. Et LUCAS André, les questions épineuses :
responsabilité, compétence, loi applicable, in les droits intellectuelles dans la société de l’information
, conférence donnée le 29 janvier 1998, p :254 .Et HUET Jérôme, quelle culture dans le "cyberespace" et quels droits intellectuels pour cette " cyber- culture ", D.S 1998 chronique, p: 185

 - 1في اإلاٗجى :ص .نالر اإلاجزالوي ،ال٣اهىن الىاظب الخُبُٖ ٤لى ٖ٣ىص الخجاعة ؤلال٨تروهُت ،الضاع الجامُٗت الجضًضة ،مهغ ،2006 ،م275 :
 - 2ص .ؤخمض ٖبض ال٨غٍم ؾالمت٢ ،اهىن الٗ٣ض الضولي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م187 :
 - 3ص .ببغاَُم الؿُٗض الؼمؼمي ،ال٣اهىن الىاظب الخُبُٖ ٤لى مىاػٖاث ٖ٣ىص الخجاعة ؤلال٨تروهُت ،عؾالت ص٦خىعاٍ٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت
ٖحن قمـ ،مهغ  ،2006م93 :
 - 4ص .نالر اإلاجزالوي ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م277 :
 - 5صٞ .اعو ١دمحم ؤخمض ألابانحري ،مغظ٘ ؾاب ،٤مَ 114 :امل ع٢م 1
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وجُىع مباصالث الخجاعة ؤلال٨تروهُت الضولُت ،مً ؤمشلتها خماًت البُاهاث الصخهُت اإلاخباصلت ٖبر ؤلاهترهذ ،ومداعبت بغامج
الخجؿـ ،و٦ظا الٗمل ٖلى حٗاون الضوٖ ٫لى الٗ٣اب ًٖ َظٍ ألاٗٞا .1٫وٍ٣ىم ٖلى مباصت ٖامت ًغج٨ؼ ٖلحها ُ٢ام
مجخم٘ اإلاٗلىماجُت جإزظ بٗحن الاٖخباع زهىنُت َظا املجخم٘ وجمحز ٖال٢اجه.2
اإلاىلب الثاوي  :خل هضاعاث العلىد ؤلالىتروهُت :وٌاثف جللُذًت بإظالُب حذًذة إلابذؤ ظلىان ؤلاسادة
٧ان إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة صوعا ٦بحرا في جدضًض الجهت املخخهت بالٟهل في الجزاٖاث التي جشحرَا الٗ٣ىص الضولُت
مىظ ال٣ضم ،وظغث ٖاصة ألاَغا ٝعٚبت مجهم في جدغٍغ ٖ٣ىصَم مً ٢بًت الً٣اء الىَجي ،ؤن ًسخاعوا الىؾاثل البضًلت
لخل الجزاٖاث ،وؤَمها الخدُ٨م الخجاعي الضولي٦ .ما ًسخو الً٣اء الىَجي بالٟهل في هؼاٖاث َظٍ الٗ٣ىص بىاء ٖلى
مٗاًحر مُٗىت ومٗغوٞت في هٓغٍت جدضًض الازخهام الً٣اجي ،ل٨جها مٗاًحر ظلها ماصًت جغج٨ؼ ٖلى م٩ان ببغام الٗ٣ض ؤو
م٩ان جىُٟظٍ ؤو م٩ان ب٢امت ؤخض ألاَغا ٝؤو ظيؿُاتهم ،وهي مٗاًحر ؾب ٤لىا في ؤ٦ثر مً مغة ال٣ى ٫بإجها ازبدذ ٢هىعَا
في مجا ٫الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت ،طل٪؛ ألن ألازحرة جإبى التر٦حز اإلا٩اوي٦ ،ما جغ٨ٞ ٌٞغة الخضوص ؤلا٢لُمُت،م٣ابل ٧ل َظٍ
ألامىع جدغع مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة (ؿشع ؤوٌ).
ؤما الجضًض في مجا٣ٖ ٫ىص الخجاعة ال٨تروهُتَ ،ى ؤن الىؾُلت التي ؤبغم ٖبرَا الٗ٣ض ؤضخذ طاتها وؾُلت خل
هؼاٖاجه ،وَىا اجسظث الُغ ١البضًلت لدؿىٍت الجزاٖاث بضوعَا الُبُٗت ؤلال٨تروهُت ،مما ؤ٣ٞض الً٣اء الىَجي م٩اهخه
ٞاسخا املجا ٫لهظٍ الىؾاثلَ ،ىا ؤضخذ إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة وْاث ٠ظضًضة ظٗل ـ ـ ـ ـخ ــه اإلابضؤ اإلاهُمً ( ؿشع زان).
الـشع ألاوٌ  :جدشس مبذؤ ظلىان ؤلاسادة في اخخُاسالجهت اللماثُت املخخفت بدل الجزاع
الً٣اء الىَجي ًجؿض ؾُاصة الضولت ،لظا هجض ٧ل صولت جىٟغص بىي٘ جىُٓمه وجدضًض يىابِ ازخهانه ،م٘
مىذ ألاَغا ٝفي مجا ٫الٗال٢اث الضولُت خغٍت مُٗىت في خضوص ويىابِ مخٖ ٤ٟلحها ٣ٞها وً٢اء .وفي ْل الىي٘
الخ٣لُضي٧ ،اهذ خغٍت ؤلاعاصة ؤؾاؽ ؤولي في جدضًض الجهت املخخهت بدل هؼاٖاث الٗ٣ىص الضولُت ،بكغوٍ ويىابِ
بؿُُت ،ؤَمها يغوعة ؤن ً٩ىن بحن الٗ٣ض والجهت املخخاعة ٖال٢ت ؤو نلت ،وطل ٪ؤمغ مخٖ ٤ٟلُه صولُا ووَىُا .3م٘ جُُ٣ض
ؤلاعاصة ،ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الضازلي ؤو ٖلى اإلاؿخىي الضولي ،بُ٣ىص ً٣خًحها الىٓام الٗام واإلاهلخت الٗامت٦ ،ما ؤن
الٗاث ٤ألا٦بر ؤهه َىا ٥اجٟا٢اث و٢ىاهحن حكترٍ ؤن ً٩ىن اجٟا ١ألاَغاٖ ٝلى جدضًض الجهت املخخهت بدل هؼاٖهم م٨خىبا،
وطل ٪بهض ٝالخإ٦ض مً ازخُاع الُغٞحن – مشا ٫طل ٪اجٟاُ٢ت بغو٦ؿل لؿىت  1968بكإن الازخهام الً٣اجي وجىُٟظ
 - 1ص .نالر اإلاجزالوي ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م315 :
 - 2مكاع لهظا الغؤي لضيٖ :خُ ٤خىان ،مغظ٘ ؾاب ،٤م122 :
 - 3عاظٖ٘ :خُ ٤خىان ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 131 :وما بٗضَا وعؾالخىا ،م 450 :وما بٗضَا.
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ألاخ٩ام ألاظىبُت -1وؤال ً٩ىن الازخُاع مىُىٍا ٖلى ٚل بٛغى التهغب مً ؤخ٩ام ال٣ىاٖض ألامغة في ٢اهىن الضولت التي مً
اإلاٟغوى ؤن مد٨متها مسخهت ٗٞال بىٓغ الجزإ.2
ٚحر ؤن اؾخسالم مشل َظٍ الهلت ً٩ىن صوما بةٖما ٫مٗاًحر م٩اهُت جغًٞها ؤلاهترهذ ،وبالخالي ال ًم ً٨بٖما٫
ما ٧ان مٗمىال به في مجا ٫الخجاعة الضولُت الخ٣لُضًت في مجا ٫الخجاعة ؤلال٨تروهُت ،ؤو الُ٣اؽ ٖلى طل .3٪ألامغ الظي ص٘ٞ
بٌٗ ال٣ٟه ًغي وظىب الاؾخٛىاء ًٖ َظٍ الكغوٍ الخ٣لُضًت وجدغٍغ ؤلاعاصة مً ٧ل ُ٢ض
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وبالخالي؛ ال مىام ؤمام ؤَغا ٝالٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت ؾىي الخٟاوى ظُضا بسهىم الجهت الً٣اثُت املخخهت
بىٓغ الجزاٖاث التي مً اإلام ً٨ؤن جيكإ ًٖ ٖ٣ضَما ،مخجىبحن ً٢اء ؤي صولت ال ٌٗتر٢ ٝاهىجها باإلاٗامالث ؤلال٨تروهُت،
مسخاعًٍ خال ًد ٤٣عٚبتهم اإلاكتر٦ت ،وبالخالي هلخٔ ؤن مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة جدغع مما ٧ان مىيىٖا ٖلُه مً ُ٢ىص،
وا٦دؿب ؤعيا ظضًضة ،ولم ًبُ٣ً ٤ضٍ ؾىي ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلاؿتهل ٪و٦ظا اخترام الىٓام الٗام لضولت ال٣اضخي
لظي ؾىً ٝىٓغ في الجزإ.5
الـشع الثاوي  :هُمىت مبذؤ ظلىان ؤلاسادة في ٌل الىبُعت الجذًذة للىظاثل البذًلت
وظض مخٗاملى الخجاعة الضولُت ومىظ ال٣ضم ،يالتهم في الىؾاثل البضًلت لخل الجزاٖاث ٦بضًل ًٖ الً٣اء الظي
ًخه ٠بالبِء والخُٗ٣ض ونٗىبت جىُٟظ ألاخ٩ام وال٩لٟت الٗالُت ،لضعظت ؤن خلذ َظٍ الىؾاثل خلىال ٗٞلُا مدل
الً٣اء الىَجي .وم٘ هؼاٖاث البِئت الغ٢مُت ؤلال٨تروهُت ؤضخذ الخاظت ؤ٦ثر لهظٍ الىؾاثل زانت وؤجها وؾاثل ؤمً٨
جُُٟ٨ها بؿغٖت م٘ الُاب٘ ؤلال٨ترووي الغ٢مي وؤزظث َظٍ الُبُٗت ،مما ٢طخى ٖلى ال٨شحر مً اإلاكا٧ل بسىم ازخُاع
الجهت املخخهت بدل هؼاٖاث الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت و٢لل مً الخ٩الُ ٠ووٞغ الى٢ذ وؾهل جىُٟظ ألاخ٩ام الهاصعة مما ع٘ٞ
ٖ٣باث ٦بري مً ؤمام ألاَغا ٝوٖٓم مً ؾلُان بعاصتهم.
ٞم٘ الىؾاثل البضًلت ؤلال٨تروهُت لخل الجزاٖاثَُ ،مً مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة وحٗاْم صوعٍ ،زانت وؤن ال٨شحر
مً الضو ٫ال جؼا ٫لم حؿً ههىنا جىٓم ٧ل ظىاهب الٗ٣ض ؤلال٨ترووي ،وبالخالي َُمً اإلابضؤ في مجا ٫الً٣اء ٖلى َظٍ
الٗ٣بت ،ألامغ الظي خُض ال٣اهىن وؤخل مدله بعاصة ألاَغا ،ٝالتي ؤيخى زُاعَا ألامشل َى ازخُاع َظٍ الُغ ١التي مشلما
خُضث الً٣اء الىَجي ٞهي َُمىذ ؤًًا ٖلى الىؾاثل البضًلت في ق٩لها الخ٣لُضي .زانت وؤجها َغ ١حٗخمض ٖلى ؤشخام
طوي زبرة ً٢ىا ٖلى ٖ٣بت ٖضم جسهو الً٣اة.
 - 1اإلابرمت في  1968-09-27وجدىلذ بلى جىُٓم ؤو جىظُه ؤوعوبي ًدمل ع٢م 44/2001
 - 2عاظ٘ في جٟهُل طل :٪صٖ .اص ٫ؤبى َكُمت مدمىص خىجت٣ٖ ،ىص زضماث اإلاٗلىماث في ال٣اهىن الضولي الخام ،صاع الجهًت الٗغبُت،
ال٣اَغة ،2005 ،م334-333 :
 - 3دمحم ببغاَُم ٖغؾان ؤبى الهُجاء ،مغظ٘ ؾاب ،٤م143 :
 - 4ص .نالر اإلاجزالوي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.281 :
 - 5عاظ٘ في جٟهُل طلٖ :٪خُ ٤خىان ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 38 :وما بٗضَا.
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لظا ًم٨ىىا ال٣ى٫؛ في زخام َظا اإلابدض؛ ؤن ؾلُان ؤلاعاصة َُمً ٖلى ال٣ىاهحن الضازلُت التي جخمحز باالهُىاء
والاهدُاػ لالٖخباعاث الضازلُت ،وٖلى الً٣اء الىَجي مىي٘ الغٍبت والخدحز ،وَى ما ؾهل الخٗامل بالٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت
التي جخُلب الؿغٖت و٢لت الخ٩لٟت واإلاغوهت والبؿاَت في ال٣ىاٖض وؤلاظغاءاث ،مما ظٗل ٗٞال ٢اهىن ؾلُان ؤلاعاصة ًخدغع
مً الُ٣ىص التي ٧اهذ جسى٣ه بها ال٣ىاهحن .زانت وؤهه وظض ٢اهىن مىيىعي طاحي بل٨ترووي ًغاعي زهىنُاث الخجاعة
ؤلال٨تروهُت ومً نى٘ اإلاخٗاملحن ؤهٟؿهم ،مما طلل ٧ل الٗ٣باث اإلاٗغوٞت بسهىم ال٣اهىن الىاظب الخُبُ .٤واجساط
الُغ ١البضًلت لخل الجزاٖاث الهبٛت ؤلال٨تروهُت ،طلل ٧ل الٗ٣باث مً ؤمام جدضًض الجهت املخخهت بدل هؼاٖاث الٗ٣ىص
ؤلال٨تروهُت٧ ،ل طل ٪جدذ عٖاًت ؾلُان ؤلاعاصة.
خاجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
حٗاْم صوع مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة الُىم م٘ الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت في ْل هدُجت جىنل بلحها ٚالبُت ال٣ٟهاء اإلاهخمحن
باإلاىيىٕ ،وهي ٢هىع ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الخ٣لُضًت لخ٨م الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت ،مما ؤصي بلى ُٚاب الخىُٓم ال٣اهىوي
اإلاخ٩امل والكامل للخٗامالث ؤلال٨تروهُت ،و٧ل ما وظض مً ٢ىاهحن؛ ٞهي ٢ىاهحن ظؼثُت ج٨خٟي بدىُٓم ظاهب مً الجىاهب
صون بُ٣تها ،وبالخالي لم حٗض الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت جدخاط بلى ٢ىاٖض ٢اهىهُت ب٣ضع ما جدخاط بلى حُٗٓم بٖما ٫بعاصة ألاَغاٝ
وبُٖاءَا اإلا٩اهت الغاثضة ،ؾىاء في ببغام الٗ٣ض وجىُٓم وؾُلخه ،ؤو بسهىم جدضًض ال٣اهىن الىاظب الخُبُٖ ٤لى
ٖ٣ىصَم ؤلال٨تروهُت ؤو خل الجزاٖاث الىاقئت ٖجها.
خُض ٢طخى اإلابضؤ ٖلى مكا٧ل اوٗ٣اص الٗ٣ض وخل مىيىٖاث جدضًض ػمان وم٩ان اوٗ٣اصٍ ،وَُمً ؤ٦ثر في مجا ٫جدضًض
ال٣اهىن الىاظب الخُبُ ٤والجهت املخخهت بدل هؼاٖاث َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص .بل جٟىٖ ١ما ٧ان ٖلُه في الؿاب ٤بالىٓغ
ل٩ىن الىؾاثل ؤلال٨تروهُت ؤضخذ جغ٧ ٌٞل اإلاٗاًحر التي ٧ان مٗمىال بها م٘ الٗ٣ىص الضولُت الخ٣لُضًت ،وهي مٗاًحر جدىافى
وزهىنُت الىؾُلت التي جبرم بها الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت ،مما ظٗل مً ؤلاعاصة ؤن ؤضخذ حؿاَم في بًجاص ٢اهىن ظضًض مً
هىٕ ظضًض ،وحؿاَم في جىُٓم ؤلاهترهذ٧ ،ل طل ٪ظٗل مجها آلُت ظىَغٍت إلمضاص هٓغٍت الٗ٣ض الغاسخت مىظ ال٣ضم
بالخلىٞ .٫بٗضما ٧اهذ ال٣ىاهحن هي التي جدضص هُا ١ومضي ؾلُان َظٍ ؤلاعاصة اوٗ٨ـ ألامغ وؤضخذ ؤلاعاصة هي الغاؾمت
لخضوص جضزل ال٣اهىن.
وبالخالي م٘ الٗ٣ىص ؤلال٨تروهُت الخضًشت ًخٗحن بُٖاء صوع ظضًض إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ،خُض بٗضما ٧ان لئلعاصة
وُْٟت ً٢اثُت؛ ؤيخى لها وُْٟت جىُٓمُت ومىيىُٖت٧ ،ىهىا بهضص ٖ٣ىص جخُلب ٢ىاٖض ٞىُت حعجؼ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت
ٖلى خلها٣ٖ ،ىص مؿخدضزت ج٣خطخي خلىال ٢اهىهُت مبخ٨غة؛ ؤلاعاصة وخضَا ٢اصعة ٖلى نىٗهاٞ ،إنل ؤلاهترهذ وٖ٣ىصَا
الخدغع ،وبالخالي ال ؾبُل في جىُٓمها ؾىي بةٖما ٫ؤلاعاصة الخغة ،في بِئت ال ماصًت ال ًم ً٨ؾىي لئلعاصة طاث الُبُٗت
الالماصًت ؤًًا بمضاصَا بالخلى.٫
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الىبُعت اللاهىهُت لعلذ البىاء والدؽؼُل والخدىٍل ( )B.O.Tفي بواسمبذؤ ظلىان ؤلاسادة
د .ؼيهاوي ظمحر  ،ؤظخار مدالش "ؤ"
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت ،حامعت البىٍشة
م٣ضمت:
ُ
بن ٖ٣ض البىث " "B.O.Tمً خُض اإلاهُلر والخىُٓم ال٣اهىوي خضًض اليكإة؛ بط ٌٗخبر ؤو ٫جُبُ ٤إلاشل َظٍ الٗ٣ىص في

بَاع ما ٌؿمى بالخصخهت " "Prévatisationما ٢امذ به بغٍُاهُا في ٖهض عثِؿت الىػعاء "ماعٚغٍذ جاحكغ" " Margaret

ُ
 "THATCHERؾىت ٖ ,)1(1979لى ؤن حؿمُت البىث " "B.O.Tلم حٗغ ٝبال في بضاًت  ،1980خُض ؤَل٣ها عثِـ الىػعاء
التر٧ي الؿاب" ٤جىعظىث ؤوػاٖ "Turgote OZAL" "٫ىض اظخماٖه بغظا ٫ألاٖما ٫واإلاؿدشمغًٍ وؤصخاب الكغ٧اث
واإلا٣اولحن الخىام٣ٖ ،ب هجاخه ُٞه الاهخساباث وٖغيه لبرهامجه الا٢خهاصي الجضًض بًغوعة بؾىاص اإلاكاعَ٘ اإلاخٗل٣ت
بالبجى الخدخُت بلى الُ٣إ الخام مً ؤظل الجهىى بٗملُت الخىمُت( ،)2ختى ؤنبذ ٌؿمى مٗاصلت ؤوػا.)3(٫
ٞالخىظه بلى ببغام الٗ٣ىص و ٤ٞنُٛت ؤو ؤؾلىب "البىث" (٧ )B.O.Tان بٗض اجهُاع الاقتراُ٦ت ،واججاٍ ٦شحر مً الضو ٫بلى
الخصخهت وجدغٍغ الخجاعة الضولُت ،واهدكاع الٗىإلات ،والخُىع اإلادؿاعٕ في مسخل ٠املجاالث ،وٖضم ٢ضعة بٌٗ الضو٫
ٖلى الجهىى ببٌٗ اإلاكاعَ٘ الخىمىٍت ؤو نُاهتها بؿبب ج٩لٟتها ال٨بحرة ،ؤو إلاا جخُلبه مً ج٨ىىلىظُا مخُىعة ال جمخل٨ها؛
ٓٞهغث الخاظت بلى اٖخماص ؤؾالُب ٖضًضة في الخٗا٢ض تهض ٝبلى جدَ ٤ُ٣ظٍ الخىمُت ٖلى مسخل ٠اإلاؿخىٍاث :الٗلمُت مشل
ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ،والا٢خهاصًت ،والاظخماُٖت...الخ.
َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص ً٣خطخي بقغا ٥الُ٣إ الخام في مجاالث الاؾدشماع طاث ألاَمُت ال٨بري ،ال ؾُما البجى الخدخُت ؤو
جل ٪التي لها ٖال٢ت بالخىمُت ،م٘ الضولت ؤو الجهاث الخ٩ىمُت.
٣ٗٞض "البىث" " «Build Operate Transfer» "B.O.Tؤو " ،«Construire, Exploiter et Transférer» "C.E.Tؤو ما ٌؿمى
بٗ٣ىص البىاء والدكُٛل ؤو الاؾخٛال ،٫وبٖاصة ؤو ه٣ل ؤو جدىٍل اإلالُ٨ت ،م٣خًاٍ ؤن ج٣ىم قغ٦ت جضعى بكغ٦ت اإلاكغوٕ
( – )1ماىر دمحم حامد ،النظام القانوني لعقود اإلنشاء والتشغيل واعادة اإلاكغوٕ  ،B.O.Tعؾالت ص٦خىعاٍ ميكىعة ،صاع الجهًت
الٗغبُت ،ال٣اَغة ،مهغ ،2005 ،م.49
ؤما بسهىم ٖ٣ىص الامخُاػٞ ،لٗل مً ؤواثل وؤقهغ الٗ٣ىص التي جمذ بىمِ ٖ٣ض البىث (َ )B.O.Tى ٖ٣ض بوكاء ٢ىاة الؿىَـ بمهغ بخاعٍش
 ،1854/11/30والظي مىذ الامخُاػ إلاضة  99ؾىت للؿُض "ٞغصًىاهض صولِؿبـ" "."Ferdinand DE LESSEPS
اهٓغ :ؤهجلى ؾماع٧ى٢ ،ىاة الؿىَـ جاعٍسها ومك٨التها و٣ٞا للىزاث ٤اإلاهغٍت وألاوعوبُت ٚحر اإلايكىعة ،جغظمت :والء ُٖٟٟي ٖبض الهمض
وآزغون ،مُبٗت صاع ال٨خب والىزاث ٤ال٣ىمُت ،ال٣اَغة ،مهغ2015 -ٌ1436 ،م ،م 183وما بٗضَا؛ بلُاؽ هانُ ،٠اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م93؛ ببغاَُم الكهاوي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.41
( - )2ط٦غ طل :٪ببغاَُم الكهاوي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م64؛ بلُاؽ هانُ ،٠اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م93 -92؛ خهاًم ؾمحرة٣ٖ ،ىص البىث B.O.T
بَاع الؾخ٣با ٫الُ٣إ الخام في مكاعَ٘ البيُت الخدخُت ،مظ٦غة ماظؿخحرٞ ،غٕ ال٣اهىن الضولي٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت
جحزي وػو ،2011/04/12 ،م3؛ نبىٕ نهُب ،الىٓام ال٣اهىوي لٗ٣ىص البىاء والدكُٛل وه٣ل اإلالُ٨ت  B.O.Tوجُبُ٣اجه في الجؼاثغ ،مظ٦غة
ماظؿخحر٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت ٢ؿىُُىت2013 -2012 ،م ،م.7
(- NIJEL. J. Smith, engineering project mangment, blackwell science Ltd, 2 edition, 2002, P.308.)3
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ببىاء مغٖ ٤ٞام وحكُٛله واؾخٛالله مضة مً الؼمً بخمىٍل زام مجها ،وبٗض اهتهاء َظٍ اإلاضة حُٗض َظا اإلاكغوٕ وجى٣ل
ملُ٨خه – ؤو باألخغي خُاػجه -بلى الضولت ؤو الهُئت ؤلاصاعٍت اإلااهدت لهظا اإلاكغوٕ ،وج٩ىن ٢ض اؾخىٞذ قغ٦ت اإلاكغوٕ خ٣ها
مً زال ٫حكُٛل واؾخٛال ٫طل ٪اإلاكغوٕ(.)1
وٍغظ٘ البٌٗ وظىصٍ بلى ما بحن ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ( )2والخاؾ٘ ٖكغ بزغ الخُىع الخانل في ٖ٣ض الامخُاػ( .)3ؤو ما ٌؿمى
بٗ٣ىص الالتزام التي ْهغث في مجا ٫بوكاء ال٣ىىاث والجؿىع ،واإلاُاٍ والى٣ل...الخ
بال ؤن ٨ٞغجه حٗىص بلى ػمً لِـ بال٣غٍب؛ خُض ٖغَ ٝظا الىمِ مً الخٗا٢ض – ؤي البىاء ؤو جمىٍل مكغوٕ واؾخٛالله زم
بٖاصجه بٗض ٞترة بلى ماهذ اإلاكغوٕ -بلى الٟترة الغوماهُت؛ خُض ٧ان الُ٣إ الخام ًمى ٫مكاعَ٘ الُغ ١والجؿىع،
ُوٍ ّ
دهلىن ما ؤه٣ٟىا مً ٖىض اإلاىخٟٗحن بسضماث جل ٪اإلاكغوٖاث(٦ .)4ما ؤن ال٣ٟه ؤلاؾالمي مىظ ما ًؼٍض ًٖ ٢ 12غها وعص
ً
مدمضا ٧ان ً٨غٍ ؤن ٌؿخإظغ الغظل الٗغنت ُٞبجي ٞحها مً
ُٞه ما ٌكحر بلى طل٪؛ خُض وعص في مهى ٠ابً ؤبي قِبت بإن
ؤظغَا( .)5والٗغنت هي ألاعى البًُاء ؤو ألاعى البىع٣ً ،ىم ؤخض باؾدئجاعَا وال ًض ٘ٞلهاخبها قِئا ،بل ً٣ىم ببىائها
والاهخٟإ بهظا البىاء مضة مً الؼمً ،زم ّ
ًغص ألاعى والبىاء إلاال ٪ألاعىٞ ،خ٩ىن ُ٢مت البىاء و٢ذ الدؿلُم هي ألاظغة(.)6
ووعص طل ٪ؤًًا في الظزحرة لل٣غافي ،مً ؤهه بطا ؤٖاع شخو ؤعيا ٖكغ ؾىحن ٌٛغؽ ٞحها ،وٍإزظ ٚلتها ،زم ٌُٗضَا بلى
ناخبها بٛغؾها ،ظاػ طلٖ ٪ىض ؤقهب مشل ظىاػ البيُان بطا ؾمي م٣ضاع الصجغ(.)7
بن ٖ٣ىص "البىث" ( )B.O.Tجخُلب ؤَغاٞا لخد٣ُ٣ها ،والُغ ٝالباعػ ٞحها َى الضولت ؤو بخضي ؤلاصاعاث ؤو الهُئاث الٗامت
ٞحها مً ظهت ،ومً ظهت زاهُت ،ؤخض ألاشخام الُبُُٗحن ؤو اإلاٗىىٍحن ،مدلُحن ؤو ؤظاهب ؤو مكتر٦حن٦ .ما ؤجها جمغ
بمغاخل ّ
مخٗضصة ،جبضؤ بمغخلت الخدًحر للمكغوٕ وازخُاع اإلالتزم بهً وجيخهي بمغخلت بٖاصة اإلاكغوٕ وؤنىله بلى ماهده،
( – )1ظابغ ظاص ههاع٣ٖ ،ىص البىث  B.O.Tوالخُىع الخضًض لٗ٣ض الالتزام ،صعاؾت ه٣ضًت للىٓغٍت الخ٣لُضًت لٗ٣ض الالتزام ،صاع الجهًت
الٗغبُت ،ال٣اَغة ،مهغ ،2002 ،م6؛ ماَغ دمحم خامض ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م17؛ بلُاؽ هانُ٣ٖ ،٠ض الـ  ،B.O.Tؾلؿلت ؤبدار ٢اهىهُت
م٣اعهت ،اإلااؾؿت الخضًشت لل٨خابَ ،غابلـ ،لبىان ،2006 ،م.84 -82
)(2
Euloge Anicet NKOUNKOU, les projets bu/ld, opera te and transfer (BOT): une démarche contractuelle efficace dans les
investissements internationaux, une démarche contractuelle efficace dans les investissements internationaux, Maître en
P16. droit, option recherche et droit des affaires, Faculté de droit, Université de Montréal, Novembre 2002,
( - )3ببغاَُم الكهاوي٣ٖ ،ض امخُاػ اإلاغ ٤ٞالٗام  ،B.O.Tصعاؾت م٣اعهت ،عؾالت ص٦خىعاٍ ميكىعة ،صون ط٦غ صاع وكغ ،ال٣اَغة ،مهغ-ٌ1424 ،
2003م ،م3 -1؛ بلُاؽ هانُ ،٠اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.92
( – )4ماَغ دمحم خامض ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.48 -47
(ٖ - )5بض هللا بً دمحم بً ببغاَُم بحن ؤبي قِبت ،اإلاهى ،٠جد :٤ُ٣ؤؾامت بً ببغاَُم بً دمحم ،الٟاعو ١الخضًشت للُباٖت واليكغ ،الُبٗت
ألاولى ،ال٣اَغة ،مهغ1429 ،ﮨ2008 -م ،مج ،7م ،624ع٢م .23556
( - )6هاَض ٖلي خؿً الؿُض ،خ٣ُ٣ت هٓام البىاء والدكُٛل وه٣ل اإلالُ٨ت  ،BOTوع٢ت بدشُت م٣ضمت بلى اإلااجمغ الخاؾ٘ ٖكغ ملجم٘ ال٣ٟه
ؤلاؾالمي الخاب٘ إلاىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي ،والظي ؤُ٢م في الٟترة مً ( 5 -1ظماصي ألاولى َ1430ـ) اإلاىا 30-26( ٤ٞؤبغٍل 2009م) ،بةماعة
الكاع٢ت ،ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،م.21
( - )7ؤخمض بً بصعَـ ال٣غافي ،الظزحرة ،جد :٤ُ٣ؾُٗض ؤٖغاب ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،الُبٗت ألاولى ،بحروث ،لبىان1994 ،م ،ط ،6م.143
وَىا ٥مً ًظ٦غ بإن ٖ٣ض "البىث" ( )B.O.Tما َى بال جُىٍغ ٚغبي لهىع الىٚ ٠٢حر الخ٣لُضًت في ال٣ٟه ؤلاؾالمي ،مشل :الخد٨حر ،ؤلاظاعجحن،
اإلاغنض ،الاؾخهىإ ،اإلاكاع٦ت اإلاخىا٢هت اإلاىتهُت بالخملُ ٪إلااؾؿت الى ،٠٢ؤلاظاعة الخمىٍلُت للى.٠٢
اهٓغ في طل :٪هاَض ٖلي خؿً الؿُض ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.26 -23
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وجخىؾِ اإلاغخلخحن مغاخل ٖضة؛ مما ًجٗل الٗال٢ت الخٗا٢ضًت قضًضة الخُٗ٣ض ،والالتزاماث ٦شحرة ومدكٗبت ،وَظا َبٗا
له بال ٜألازغ في جدضًض الُبُٗت ال٣اهىهُت لهظا الٗ٣ض؛ َل ٌٗخبر مً الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ؤي مً ٖ٣ىص ال٣اهىن الٗام ،ؤم َى
مً ٖ٣ىص ال٣اهىن الخام بالىٓغ بلى الخُىع الخانل في َظا املجا ،٫والظي ً٣خطخي الخغوط ًٖ ٖ٣ىص الامخُاػ الخ٣لُضًت
التي ج٩ىن ٞحها ؤلاصاعة ناخبت الؿلُت اإلاُل٣ت ،وبالخالي ًم ً٨اٖخباعٍ مً ٖ٣ىص ال٣اهىن الخام ،والظي جلٗب في ؤلاعاصة
ً
صوعا ظىَغٍا في مسخل ٠مغاخل الٗ٣ض ،مً بوكاثه بلى خحن اهتهاثه؟
اإلابدث ألاوٌ :البىث " "B.O.Tعلذ بداسي
ًغي ظاهب مً ال٣ٟه والً٣اء والدكغَ٘ بإن ٖ٣ض البىث ( )B.O.Tمً الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ،ؤي بهه مً ٖ٣ىص ال٣اهىن
ً
ؤؾاؾا بةصاعة اإلاغا ٤ٞالٗامت ،خُض ً٩ىن ُٞه َغٞان ٚحر مدؿاوًٍ ،ؤخضَما ًمشل الضولت ؤو ؤخض َُئاتها –
الٗامً ،خٗل٤
في الٛالب -والشاوي ؤخض ؤشخام ال٣اهىن الخام؛ وَظا ً٣خطخي وظىص بظغاءاث زانت إلبغام مشل َظٍ الٗ٣ىص ،جسخل٠
ًٖ الٗ٣ىص التي جبرم في ْل ال٣اهىن اإلاضوي ؤو الخجاعي (مُلب ؤو ،)٫ولئلصاعة ُٞه خ٣ى ١في مىاظهت الُغ ٝاإلاخٗا٢ض مٗها،
زان).
جسخل ًٖ ٠جل ٪اإلاىظضة في ٖ٣ىص ال٣اهىن الخام (مُلب ٍ
اإلاىلب ألاوٌ :علذ البىث ( )B.O.Tله خفاثق العلذ ؤلاداسي
ًغي اججاٍ بإن ٖ٣ض البىث ( )B.O.Tال بض ؤن ج٩ىن ؤلاصاعة َغٞا ُٞه ،وؤن ًخٗل ٤بيكاٍ مغٖ ٤ٞام ،وؤن ًخًمً
ً
قغوَا ٚحر مإلىٞت( ،)1وبالخالي ٞهى ٖ٣ض بصاعي ما صام ٢ض اؾخجم٘ ؤع٧ان الٗ٣ض ؤلاصاعي الشالزت( ،)2بل َىا ٥مً ً٨خٟي
بإخضَا  ِ٣ٞلُهىٟه بإهه ٖ٣ض بصاعي( .)3وَظا ما ؤقاعث بلُه مد٨مت الً٣اء ؤلاصاعي في مهغ مً ؤن« :التزام اإلاغا٤ٞ
الٗامت لِـ بال ٖ٣ضا بصاعٍا ًخٗهض ؤخض ألاٞغاص ؤو الكغ٧اث بم٣خًاٍ بالُ٣ام ٖلى ه٣ٟخه وجدذ مؿاولُخه اإلاالُت بخ٩لُ٠
مً الضولت ؤو بخضي وخضاتها ؤلاصاعٍت وَب٣ا للكغوٍ التي جىي٘ له بإصاء زضمت ٖامت للجمهىع وطل ٪م٣ابل الخهغٍذ له
باؾخٛال ٫اإلاكغوٕ إلاضة مً الؼمً واؾدُالثه ٖلى ألاعباح.)4(»...
٦ما هو اإلاكغٕ الٟغوسخي في ألامغ  ،559 -2004اإلاخٗل ٤بٗ٣ىص الكغا٦ت( ،)5بإن الٗ٣ىص اإلابرمت م٘ ؤشخام ال٣اهىن
الٗام ؤو ؤشخام ال٣اهىن الخام ،اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  6مً ال٣اهىن  591 – 2003اإلاخٗل ٤بخم٨حن الخ٩ىمت مً
جبؿُِ ال٣اهىن( ،)6والتي مً بُجها ٖ٣ىص البىاء والدكُٛل وه٣ل اإلالُ٨ت؛ علىد بداسٍت.
( – )1عاظ٘ :بلُاؽ هانُ ،٠اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م137؛ ظابغ ظاص ههاع ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م53؛ ماَغ دمحم ماَغ ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م-157
.158
( – )2اهٓغ :ماَغ دمحم ماَغ ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.158
( – )3اهٓغ :ظابغ ظاص ههاع ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.52 -51
Maurin, André, droit administratif, Dalloz, 10 éd, 2016, P100.
( – )4ط٦غٍ :ظابغ ظاص ههاع ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.54 -53
(- Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, JORF n°141 du 19 juin 2004, p.10994.)5
(- LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, JORF n°152 du 3 juillet 2003, )6
p.11192.
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ٞاعجباٍ َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص باإلاغ ٤ٞالٗام مً هاخُت ؤلاوكاء ؤو الهُاهت ؤو الخجضًض ،والظي ًد ٤٣مهلخت ٖامت،
ًًٟي ٖلُه الهٟت ؤلاصاعٍت؛ ٞال ٌٗ٣ل مشال ؤن ه٩ىن ؤمام بوكاء مُاع ؤو مُىاء (مضوي ؤو ٖؿ٨غي) و ٤ٞؤؾلىب البىث
" ،"B.O.Tزم هُبٖ ٤لُه ؤخ٩ام ال٣اهىن الخام ،وه٣ى ٫بإن َغفي الخٗا٢ض في مغ٦ؼًٍ مدؿاوٍحن؛ ٞهظا ألامغ ًمـ بؿُاصة
ًّ
ؤظىبُا(.)1
وؤمً الضولت ماهدت اإلاكغوٕ ،ال ؾُما بن ٧ان الُغ ٝاإلاخٗا٢ض
و٢ض هو اإلاكغٕ الجؼاثغي نغاخت في اإلااصة  10مً ألامغ ٖ 04 -08لى ؤن الامخُاػ اإلاخٗل ٤باإلاكاعَ٘ الاؾدشماعٍت التي ج٩ىن
ٖلى ؤ اضخي ؤمال ٥الضولت٩ً ،ىن بمىظب ٖ٣ض بصاعي ّ
حٗضٍ بصاعة ؤمال ٥الضولت(٦ ،)2ما هو في اإلااصة  76مً ٢اهىن 12-05
ع
اإلاخٗل ٤باإلاُاٍ(ٖ ،)3لى ؤن امخُاػ اؾخٗما ٫اإلاىاعص اإلااثُت الخابٗت لؤلمال ٥الٗمىمُت الُبُُٗت للمُاٍ مً ٖ٣ىص ال٣اهىن الٗام
ختى ولى ٧ان اإلاخٗا٢ض مً ؤشخام ال٣اهىن الخام؛ مما ٌٗجي ؤن ؤلاصاعة في حٗا٢ضَا م٘ اإلاؿدشمغًٍ و ٤ٞهٓام البىث
" "B.O.Tفي الجؼاثغ جخمخ٘ بامخُاػ الؿلُت الٗامت ،خُض ج٣ىم هي بىي٘ بىىص وقغوٍ الٗ٣ض و ٤ٞما جغاٍ ًد ٤٣مهلختها
(الهالر الٗام) ٦ما ؾىىضخه الخ٣ا.
ؤن التراضخي ُٞه ؾِخم ً
واٖخباع ٖ٣ض البىث ( )B.O.Tبإهه مً الٗ٣ىص ؤلاصاعٍتٌٗ ،جي ّ
و٣ٞا إلظغاءاث ومغاخل مُٗىت
جسخل ًٖ ٠الٗ٣ىص الٗاصًت ،مجها :وي٘ الضولت ؤو الجهت اإلااهدت للمكغوٕ قغوٍ الٗ٣ض وبُٖاء الترازُو ،نضوع حكغَ٘
زام بظل ،٪الخهضًٖ ٤لُه مً الؿلُت الخىُٟظًت ؤو مً الؿلُت الدكغَُٗت ...ال ؾُما بسهىم جل ٪الٗ٣ىص التي
جخٗل ٤باالؾخٛال ٫في مجا ٫املخغو٢اث ،ؤو طاث الاؾتراجُجُت الخانت (ألامىُت والٗؿ٨غٍت) ،ؤو ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا(.)4
ٖلى ؤن جٟانُل َظا ألامغ جسخل ًٖ ٠اإلاٗهىص في ال٣ىاهحن الخانت ،ال ؾُما وؤن الضولت ٖىضما جخٗا٢ض م٘ شخو
مً ؤشخام ال٣اهىن الخام بما ؤن جخٗا٢ض بىٟؿها مً زال ٫مً ًمشلها ،وبما ؤن ج٣ىم بةبغامها ؤخض ألاظهؼة الخابٗت لها؛
ً
واؾخصىاء لل٣اهىن الخام،
ٞى٩ىن ؤمام اإلاكاعَ٘ الٗامت ؤلاصاعٍت طاث الُاب٘ اإلاهلخي ؤو ؤلاصاعي التي جسً٘ لل٣اهىن الٗام
ؤو ؤمام اإلاكاعَ٘ الٗامت الا٢خهاصًت التي ج٩ىن ٞحها ألاوكُت ممازلت ألوكُت ألاٞغاص الٗاصًحن وجسً٘ لل٣اهىن الخام(.)5
ٌ
ل٨ىىا وكحر بلى ؤن جباص ٫وجُاب ٤ؤلاًجاب وال٣بى ٫بحن اإلاخٗا٢ضًً ال ًسغط ّ
ٖما َى مٗغو ٝفي ال٣ىاٖض الٗامت
لل٣اهىن اإلاضوي؛ ٩ُٞىن ؤلاًجاب ٚالبا مً َغ ٝالضولت ؤو ؤخض ؤظهؼتها ،خُض جُغح اإلاكغوٕ للخٗا٢ض ،وٍخم ال٣بىًٖ ٫
َغٍ ٤الضزى ٫لهظا الٗغى مً َغ ٝالخىام الظًً جخىٞغ ٞحهم الكغوٍ املخضصة ،ؤو ج٩ىن الضٖىة بلى الخٗا٢ض مً
الُغ ٝالجهت الخ٩ىمُت ،وٍ٩ىن ؤلاًجاب بخ٣ضًم الُٗاءاث مً الخىام؛ لحرؾى ألامغ ٖلى ؤخضَم.
( – )1نبىٕ نهُب ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.61
َ
َُ
َُ َ
ُ
َ َ
َ
()2
ؽ ِالا ْمخ َُ ُاػ اإلاَ ْظ ُُ ٧
ىع ِفي اإلا َّاص ِة  4ؤ ْٖال ٍُ ِب َٗ ٍْ ٣ض ِب َص ِاع ّ ٍي ح ِٗ ُّض ٍُ ِب َص َاعة ؤ ْمال ِ ٥ال َّض ْول ِت.»...
– ههذ اإلااصة  10مً ألامغ ٖ 04 -08لى آلاحيَّ ٨ً« :غ ُ ِ
(٢ – )3اهىن  ،12-05ماعر في  04ؤٚؿُـ ً ،2005خٗل ٤باإلاُاٍ ،مٗض ٫ومخمم ،ظغٍضة عؾُمت ٖضص  ،60ناصعة في  04ؾبخمبر  ،2005م.3
( – )4ماَغ دمحم خامض ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.99 -98
( – )5اهٓغ في جٟهل طل :٪ماَغ دمحم خامض ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.106 -102
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وٖلى طلً ،٪خم الخٗا٢ض بإؾلىب البىث "ٖ "B.O.Tمىما بُغٍ٣خحن :ألاولى صٖىة اإلاؿدشمغًٍ بلى ج٣ضًم ُٖاءاث ًٖ
َغٍ ٤اإلاىا٢هت ؤو اإلاؼاًضة جُغخها الجهت الخ٩ىمُت( ،)1وجً٘ ٞحها قغوَها ،وٍ٣ضم اإلاؿدشمغون ٖغويهم وًٍمىىجها
ّ
ّ
اإلاخ٣ضم بإخؿً
زُت بٖضاص اإلاكغوٕ والجضو ٫الؼمجي الخٟهُلي إلهجاػٍ ،والىىاحي الٟىُت واإلاالُت له ،لُخم بٗضَا ازخُاع
ٖغى ،لَ ً٨ظا لِـ ملؼما لئلصاعة ،بل لها بلٛاء اإلاىا٢هت ؤو اإلاؼاًضة ؤو الٗضوٖ ٫جها بطا ما عؤث ؤن اإلاهلخت الٗامت
ج٣خطخي طل .٪م٘ ؤلاقاعة بلى ؤهه ال ٌكترٍ ؤن جُبٖ ٤لى ٖ٣ض البىث " ،"B.O.Tال٣ىاهحن الخانت باإلاىا٢هاث واإلاؼاًضاث،
بكغٍ جىاٞغ ٖىهغي اإلاىاٞؿت الٗالهُت()2؛ ؤما الشاهُت ٞهي ًٖ َغٍ ٤الاجٟا ١اإلاباقغ صون مغاٖاة ؤلاظغاءاث والكغوٍ
الك٩لُت التي جخُلبها اإلاىا٢هاث(.)3
وبسهىم الجؼاثغ ،الخٗا٢ض بإؾلىب "ً "B.O.T
و٣ٞا للىهىم ال٣اهىهُت٩ً ،ىن بمىظب ٖ٣ض امخُاػ جمىده الضولت
ؤو ؤخض َُئاتها ،مضة َىٍلت مً الؼمً جهل بلى  99ؾىت و ٤ٞما هو ٖلُه ألامغ  ،)4(04 -08الظي ًدضص قغوٍ وُُٟ٦اث
مىذ الامخُاػ ٖلى ألاعاضخي الخابٗت لؤلمال ٥الخانت للضولت واإلاىظهت إلهجاػ مكاعَ٘ اؾدشماعٍت( ،)5إلخضي اإلااؾؿاث ؤو
الهُئاث الٗمىمُت ؤو ألخض ألاشخام الُبُُٗحن ؤو اإلاٗىىٍحن الخايٗحن لل٣اهىن الخام ألظل بهجاػ مكاعَ٘ اؾدشماعٍت،
وَظا ما هو ٖلُه ألامغ  ,04 -08وَظا الامخُاػ ًمىذ ٖلى ؤؾاؽ صٞتر قغوٍ ًٖ َغٍ ٤التراضخي(ٞ .)6مضة الٗ٣ض مدضصة
مً َغ ٝواخض َى ؤلاصاعة ،وججضًض الٗ٣ض مً ٖضمه جخد٨م ُٞه ؤلاصاعة ٦ظل ،٪وقغوٍ الٗ٣ض جدضصَا ؤلاصاعة وججٗلها
يمً صٞتر قغوٍ٩ُٞ ،ىن الغياء مً َغ ٝاإلاخٗا٢ض الشاوي بالدؿلُم لخل ٪الكغوٍ.
(٧ – )1ان اإلاكغٕ الجؼاثغي ًإزظ بىٓام اإلاؼاًضة اإلاٟخىخت ؤو اإلاُ٣ضة في اإلااصة  3مً ألامغ ٢ ،04-08بل حٗضحها ،زم ب٣ي مىذ الامخُاػ ًٖ َغٍ٤
التراضخي.
( – )2ظابغ ظاص ههاع ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م  111وما بٗضَا؛ ماَغ دمحم خامض ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 74وما بٗضَا.
( – )3ماَغ دمحم خامض ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.87-86
( – )4ماعر في  1ؾبخمبر  ،2008ظغٍضة عؾمُت ٖضص  ،3ناصعة في  3ؾبخمبر  ،2008م.3
( – )5ههذ اإلااصة  4مً ألامغ ٖ 04-08لى ؤن مضة الامخُاػ ال ج٣ل ًٖ  33ؾىت ٢ابلت للخجضًض ،ل ً٨ال ًٓهغ مجها ؤن الخجضًض ً٣خهغ ٖلى
الامخُاػ الظي ج٩ىن مضجه  33ؾىت ،وؤن الامخُاػ بما ؤن ً٩ىن  33ؾىت وبما يٟٗي اإلااصة ؤي  66ؾىتُٞ ،جضص لـ  33ؾىت ؤزغي  ،ِ٣ٞؤو ٌٗ٣ض
مً البضاًت إلاضة  99ؾىت ،لً ً٨خىضر طل ٪مً زال ٫هو اإلااصة  12مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  ،152 -09الظي ًدضص قغوٍ وُُٟ٦اث مىذ
الامخُاػ ٖلى ألاعاضخي الخابٗت لؤلمال ٥الخانت للضولت واإلاىظهت إلهجاػ مكاعَ٘ اؾدشماعٍت (ماعر في  2ماًى  ،2009ظغٍضة عؾمُت ٖضص ،27
ناصعة في  6ماًى  ،2009م)4؛ خُض ٢غع اإلاكغٕ ؤن َظٍ اإلاضة (ؤي مضة  33ؾىت) ٢ابلت للخجضًض مغجحن ،وَظا ختى ال ٌؿخمغ الامخُاػ أل٦ثر مً
 99ؾىت في ٧اٞت ألاخىا.٫
٦ما هو في اإلااصة  75مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،427 -12الظي ًدضص قغوٍ وُُٟ٦اث بصاعة وحؿُحر ألامال ٥الٗمىمُت والخانت الخابٗت
للضولت ،ماعر في  16صٌؿمبر  ،2012ظغٍضة عؾمُت ٖضص  ،69ناصعة في  19صٌؿمبر  ،2012م14؛ ٖلى ؤن مضة الامخُاػاث اإلاخٗل٣ت باألمال٥
الٗمىمُت املخههت لالؾخٗما ٫اإلاكتر ٥بحن الجمهىع ًجب ؤن ال جخجاوػ  65ؾىت ،ولم ًدضص اإلاضة الضهُا ،وَل ًم ً٨ججضًضٍ ؤم ال .في خحن
هو في اإلااصة  37مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  ،69 -07ؾال ٠الظ٦غ ،بإن مضة الامخُاػ هي  20ؾىت ٢ابلت للخجضًض ،ل٨ىه لم ًدضص اإلاضة ال٣هىي
لظل.٪
ً
وَظٍ اإلاضص اإلا٣غعة لالمخُاػ  -في اٖخ٣اصي -حك٩ل زُغا ٖلى ألامال ٥الخانت للضولت؛ ٞهي َىٍلت ختى صون ججضًض ،وججٗل اإلاؿدشمغ قبه مال٪
لؤلعاضخي التي جم بهجاػ اإلاكغوٕ ٖلحهاٞ ،ما بال ٪بةٖاصة ججضًض الٗ٣ض.
( – )6اإلااصة  3مً ألامغ  ،04-08اإلاٗضلت بمىظب اإلااصة  15مً ال٣اهىن  ،11-11اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  ،2011ماعر في ً 18ىلُى ،2011
ظغٍضة عؾمُت ٖضص  ،40ناصعة في ً 20ىلُى  ،2011م.4
و٢بل الخٗضًل ٧ان الامخُاػ ًمخذ ًٖ َغٍ ٤اإلاؼاص الٗلجي (اإلاٟخىح ؤو اإلاُ٣ض) ،وبما ًٖ َغٍ ٤التراضخي.
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و٢ض وضخذ اإلااصة  5مً ال٣اهىن  04-08ؾال ٠الظ٦غ ،اإلاٗضلت بىو اإلااصة  34مً ال٣اهىن  12-12اإلاخًمً ٢اهىن
اإلاالُت لؿىت  ،)1(2013بإن جغزُو الامخُاػ بالتراضخي ً٩ىن بلشاس مً الىالي ،بٗض اؾدكاعة بٌٗ الهُئاث طاث الهلت،
ومىا٣ٞت الىػٍغ اإلا٩ل ٠بتهُئت ؤلا٢لُم باليؿبت لؤلعاضخي الىاٗ٢ت صازل خضوص اإلاضًىت الجضًضة ،ومىا٣ٞت الى٧الت الىَىُت
لخُىٍغ الؿُاخت باليؿبت لؤلعاضخي الخبٗت إلاىاَ ٤الخىؾ٘ الؿُاحي.
اإلاىلب الثاوي :ظلىاث ؤلاداسة في مىاحهت ـاخب اإلاؽشوع
ُ
سً ُ٘ اإلالتزم بلى ال٣ىاٖض التي جىٓم ؾحر اإلاغ ٤ٞالٗام؛
بن الهُئت اإلااهدت للمكغوٕ جخٗا٢ض بهٟتها ؾلُت ٖامت ،وج ِ
زان).
ولها في بَاع طل ٪خ ٤الغ٢ابت والخىظُه (ٞغٕ ؤو ،)٫ولها ٦ظل ٪حٗضًل الٗ٣ض بل وٞسخه بةعاصتها اإلاىٟغصة (ٞغٕ ٍ
الـشع ألاوٌ :لإلداسة خم الشكابت على اظخؼالٌ وحؽؼُل اإلاؽشوع
بما ؤن ؤلاصاعة هي التي مىدذ خ ٤الامخُاػ لكغ٦ت اإلاكغوٕ ،وهي مً ويٗذ قغوَه وبىىصٍ؛ ٞةن لها الخ ٤في مغا٢بت
ناخب الامخُاػ ،وؤن جخد ٤٣مً جىُٟظٍ للٗ٣ض و ٤ٞما جم الاجٟاٖ ١لُه ،وؤن اإلاكغوٕ و٢ذ بهجاػٍ ،وبٗض بهجاػٍ – ؤي في
ً
اؾدىاصا بلى الُبُٗت
مغخلت الدكُٛلٌ -ؿحر بك٩ل خؿً .بل ً٩ىن لئلصاعة طل ٪ختى ولى لم ًىو ٖ٣ض الامخُاػ ٖلى طل،٪
الظاجُت للٗ٣ض ؤلاصاعي(.)2
وحكمل الغ٢ابت الىىاحي اإلاالُت ،ؤلاصاعٍت والٟىُت ،ومً طل ٪مشال ؤن ج٣ضم قغ٦ت اإلاكغوٕ للهُئت اإلااهدت ٦كىٝ
وبُاهاث الخؿاباث ٖىض َلبها ،بل ولئلصاعة ؤن ج٣ىم بٟدهها في ؤي و٢ذ قاءث( .)3ولها ؤًًا ؤن جخضزل في الخىُٟظ
ٞخُالب ناخب اإلاكغوٕ مشال باإلؾغإ في مٗض ٫الخىُٟظ ؤو حٗضًل َغٍ٣خه ؤو وظىب الاؾخٗاهت بٗما ٫آزغًٍ(.)4
وفي َظا الهضص هجض اإلاكغٕ الجؼاثغي ٢ض هو في اإلااصًً  45وٖ - 46لى الخىالي -مً صٞتر الكغوٍ الىمىطجي اإلاخٗل ٤بالخ٣ى١
والىاظباث اإلاغجبُت بامخُاػ اؾخٗما ٫واؾخٛال ٫اإلاُاٍ الخمىٍت:
ْ
َ ْ َ ُ ُّ ْ َ ُ َ َ ُ
َ َْ
َّ ْ َ
َ َ َّ ْ
َّ
َ ّ
ْ َ
ُظ
«جدخ ِٟٔ
الِ َُ ٣ام ِبالخِ ٟخِك ِ
اث الً ُغو ِعٍَّ ِت ِلل َّؿ َه ِغ ٖلى الخى ِِ ٟ
الؿلُت اإلاا ِهدت [ماهدت] ِالام ِخُ ِاػِ ،في ؤ ّ ِي وٍ ٢ذِ ،بد ِِ ٤
َ
َ َ
َْ َ َ َْ
ُُّ
وٍ َظا.
الِ ٩ام ِل ِألخِ ٩ام صٞت ِر الكغ ِ
َ
َ َ
َ َّ ْ
ُ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ َّ
ًَج ُب َٖ َلى َ
ًً ٢اه ًىها َّ ٧ل الد ْؿ ِهُال ِث ِأل َص ِاء َم َه ِّام ِه ْم.
ن ِاخ ِب ِالا ْم ِخ َُ ِاػِ ،في ََظا الكإ ِنَ ،م ْى ُذ ألا ْٖ َى ِان اإلااَ ِلحن واإلاٗخم ِض
ِ
( – )1ماعر في  26ؾبخمبر  ،2012ظغٍضة عؾمُت ٖضص  ،72ناصعة في  30صٌؿمبر  ،2012م.2
و٢بل الخٗضًل ٧ان جغزُو الامخُاػ الظي ًجغي ًٖ َغٍ ٤اإلاؼاص الٗلجي ًمىذ ب٣غاع وػاعي؛ ٩ُٞىن ب٣غاع مً وػٍغ الؿُاخت بطا ما وٖ ٘٢لى
ٖ٣اع بالؿُاخت ،وب٣غاع مً وػٍغ الهىاٖت بطا ما وٖ ٘٢لى ٖ٣اعاث جابٗت للهُئاث الٗمىمُت اإلا٩لٟت بالًبِ والىؾاَت الٗ٣اعٍت ،وب٣غاع مً
الىػٍغ اإلا٩ل ٠بتهُئت ؤلا٢لُم ،بطا ما ٧ان الٗ٣اع ً
جابٗا ملخُِ مضًىت ظضًضة ،وب٣غاع مً الىالي املخخو ب٢لُمُا.
( – )2ظابغ ظاص ههاع ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م200 -199؛ هىٞان الُٗ٣ل العجاعمت٣ٖ ،ض البىاء والدكُٛل وه٣ل اإلالُ٨ت لـ  B.O.Tوجُبُ٣اجه في
الىٓام ال٣اهىوي ألاعصوي ،صعاؾاث ،الكغَٗت وال٣اهىن ،املجلض  ،40ملخ ،2013 ،1 ٤م1055 -1054؛ دمحم نالح ،صوع الكغا٦ت بحن الُ٣اٖحن
الٗام والخام في عٖ ٘ٞىاثض الاؾدشماع في البجى الخدخُت لال٢خهاص و ٤ٞهٓام البىاء والدكُٛل وه٣ل اإلالُ٨ت – خالت بٌٗ ا٢خهاصًاث الضو٫
الٗغبُت -ؤَغوخت ص٦خىعاٍ٧ ،لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر ،ظامٗت الكل ،2015 -2014 ،٠م.243 -242
( – )3دمحم نالح ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.243
( – )4ظابغ ظاص ههاع ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.199 -198
Maurin, André, droit administratif, Dalloz, 10 éd, 2016, P100.
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ُ َ َّ َ ُ َ َ َ ُ َّ َ ْ ُ َ َ ُ َ
َ ُْ
َ
َ َُ
ََ َ ً َ ْ
التي جُل ُب َها».
اث واإلا ُْٗ َُ ِ
اث اإلا٩لِ ٟت ِباإلاغا٢ب ِت٧ ،ل اإلاٗلىم ِ
َ ٦ما ًَ ِج ُب ٖل ُْ ِه ؤ ًًْا ،ؤن ًُ ْغ ِؾ َل ِبلى اإلاا َّؾ َؿ ِ
اث ِ
ّ
ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ ْ
ْ َ َّ َّ َ َ َ
َ ْ َ
ً ُ٘ إلاُ َغ َاَ ٢بت ُّ ْ َ َ َ
اث ج َّم ْذ
الؿلُ ِت اإلاا ِهد ِت [ماهدت] ِالا ْم ِخ َُ ِاػ ال ِتي ًُ ْم ِ٨ج َها ؤن جخإ٦ض ِفي ّ ِ ٧ل وٍ ٢ذ ِمً ؤن اليكاَ ِ
«ً...س ِ ِ
ِب ِٗ َىا ًَ ٍت».
ً
ممىىخا مً ٢بل ظهت خ٩ىمُت ألظل جد ٤ُ٣مهلخت ٖامت ،ل٩اٞت اإلاىاَىحن ؤو لٟئت
وَظا ؤمغ َبُعي؛ ٩ٞىن الامخُاػ
مُٗىت ،زالٞ ٫ترة مُٗىت٣ً ،خطخي مجها ّ
الؿهغ ٖلى جد ٤ُ٣جل ٪اإلاهلخت ،وَظا ال بض له مً الُ٣ام بغ٢ابت وكاٍ وٖمل
ناخب الامخُاػ ٖىض بوكاء اإلاكغوٕ وٖىض اؾخٛالله وحؿُحرٍ ،ولهظا في ؾبُل طل ٪مماعؾت َظا الخ ٤في ؤي و٢ذ قاءث،
وللُغ ٝآلازغ ج٣ضًم ٧اٞت الدؿهُالث إلجمام ٖملُت الغ٢ابت ،وبُٖاء ٧اٞت الخىيُداث التي جُلبها مهلخت الغ٢ابت.
الـشع الثاوي :خم ؤلاداسة في حعذًل ؤو بنهاء العلذ بةسادتها اإلاىـشدة
لئلصاعة ٞ -ى ١خ٣ها في الغ٢ابت -ؤن ج٣ىم بخٗضًل بىىص الٗ٣ض ال ؾُما ٢ىاٖض جىُٓم واؾخٛال ٫اإلاغ٧ ،٤ٞإن ج٣ىم
بخٗضًل ؤؾٗاع اؾخٛال ٫اإلاغ ٤ٞبما ًىاؾب اإلاؿخُٟضًً مىه ؤو مً زضامخه ،ؤو بما ًسُ٢ ٌٟمت ألاعباح ال٨بحرة التي
ججىحها قغ٦ت اإلاكغوٕ ختى حٗىص بلى خض م٣بى .٫ولها بجهاء الٗ٣ض بةعاصتها اإلاىٟغصة بطا ٧ان َىا ٥بزال ٫ؤو ج٣هحر مً قغ٦ت
اإلاكغوٕ( ،)1بل لها اؾترصاص اإلاكغوٕ وطل ٪في خالت ما بطا ٧اهذ اإلاهلخت الٗامت ج٣خطخي اؾخٛالله وحكُٛله مباقغة مً
َغ ٝؤلاصاعة(.)2
في َظا الهضص ههذ اإلااصة  1/76مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  ،427 -12الظي ًدضص قغوٍ وُُٟ٦اث بصاعة وحؿُحر
ََْ ُ ْ ُ َ
ُُْ ُ ْ ً
ألا ْم َالُ ٥
الٗ ُم ِ َّ ُ َ َّ َ ْ ْ َ
ىع قٛال
ألامال ٥الٗمىمُت والخانت الخابٗت للضولت ٖلى آلاحيً« :ب٣ى قٛل
ِ
ىمُ ِت املخهه ِت ِالؾ ِخٗم ِا ٫الجمه ِ
َ
انا َل ُه ََ َاب ٌ٘ َح َٗ ُا٢ض ٌّيُ ،ق ًْ ٛال ُم َا ًَّ ٢خا َو َكاب ًال ل ْل َّى ْلنَ .و َج ْمل ًُ ؤلا َد َاس ُة َخ َّم ب ْل َؼاثه ب َذاؿع اإلاَ ْى َـ َعت َ
َز ًّ
الع َّام ِتَ ،و ُخ ِّشٍَّت ِب ْب َش ِام
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ ِِ
َْ َْ َْ
َ ُ ُّ َ
َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ
َ ُ ُ
َ
ََ َ ْ
َْ ْ َ
َْ
و َٖل ْح َها ال٣اهىن» .وَظا
التي ًى
اك على جج ِذ ًِذ ِه ِبذا ِؿ ِع اإلاىـع ِت العام ِت ،ما ٖضا الخاال ِث ِ
ن ِببش ِام ِه ،ؤو ِالاع ِتر ِ
العل ِذ ؤو سؿ ِ
ًُٓهغ بإن مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في َظا الٗ٣ض ّ
مُ٣ض بك٩ل ٦بحر؛ ٞإخض الُغٞحن ًً٘ قغوَه وٍٟغيها ٖلى آلازغٞ ،خ٩ىن
ّ
بعاصجه هي اإلاؿُُغة ،والشاوي ًظًٖ لخل ٪الكغوٍ وَؿلم لهاٞ ،خ٩ىن بعاصجه جابٗت إلعاصة ألاو.٫
( – )1ماَغ دمحم ماَغ ،اإلاغظ٘ الؿاب.158 ،٤
( – )2دمحم نالح ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.243
و٢ض َب ٤الً٣اء الٟغوسخي مبضؤ خ ٤ؤلاصاعة في بجهاء الٗ٣ض صون ؤن ًغج٨ب اإلاخٗا٢ض مٗها ؤي زُإ ،في خالت ال٣ىة ال٣اَغة ،ؤو في خالت ازخال٫
الخىاػن اإلاالي للٗ٣ض .اهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال٣غاعًٍ:
CE Ass. 9 déc. 1932, compagne des tramways de Cherbourg (Rec. 1050, concl. Josse; D. 1933.3.17, concl., note Pelloux; RD
publ. 1933.117, concl., note Jèze; S. 1933.3.9, concl., note P. Laroque).
Long, Marceau et autres, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 20 éd, Paris, 2015, pp175- 176.
CE Ass. 2 Mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval, Rec. 246; AJ 1958.II.282, concl Khan; D. 1958.730, note de Laubadère.
Long, Marceau et autres, op. cit, p117.
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٦ما ؤن للجهت ؤلاصاعٍت الخ ٤في جىٚ ُ٘٢غاماث الخإزحر بطا ما ج٣اٖـ اإلالتزم (ناخب اإلاكغوٕ) ًٖ الىٞاء بالتزاماجه
ؤو ًٖ جىُٟظ اإلاكغوٕ زال ٫اإلاضة اإلاخٖ ٤ٟلحها٦ ،ما لها الخضزل لخدضًض الغؾىم التي ً٣ىم بضٗٞها اإلاؿخُٟضون مً
جدل ّ
زضماث اإلاغ ،٤ٞبل ولها ؤن ّ
ً
ج٣هحرا مىه في حكُٛله وحؿُحرٍ(.)1
مدل ناخب اإلاكغوٕ بطا مغ عؤث
َ ْ
ُ
االل ِت َز ُام َٖ ٌْ ٣ض ِب َص ِاع ٌّي طو
ٖلى ؤن َظا الٗ٣ض ؤلاصاعي طو َبُٗت زانت؛ لظا ظاء في ال٣غاع اإلاكاع بلُه ؤٖالٍ ما ًإحيِ ٞ« :
َ
َ
َ
ْ
َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ ّ َ َ َ ُ ُن َّ ُ ّ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َ
اث اإلاَ ْك ُ
وٕ َوؤزُ ِاع ٍِ اإلا ِال َُّ ِت
غ
٣
َ ِبُٗ ٍت زان ٍت ،ومىيىٖه ِبصاعة ِمغٍ ٖ ٤ٍ ٞام ،وال ً٩ى ِبال ِإلاض ٍة مدضوص ٍة ،وٍخدمل اإلالت ِزم ِبىٟ
ِ
ِ
َ ْ ُ ُ ُ َ ُّ
ُ
ََََ َ
َ ً
هل َها ِم ًَ اإلا ْى َخ َِ ِٗ ٟحن.)2(»...
وٍخ٣اضخى ِٖىيا ِفي قِ ٩ل عؾ ٍىم ًد ِ
وَظا ٌٗجي ؤهه ختى م٘ اٖخباعٍ مً ٖ٣ىص ؤلاصاعة الٗامت بال ّ
ؤن له زهىنُت جخٗل ٤باالمخُاػاث اإلامىىخت لكغ٦ت
ً
اإلاكغوٕ ،وبااللتزاماث الىاٗ٢ت ٖلحها؛ ٧ىهه ً
مٗ٣ضا بطا ما ماعؾذ
واعصا ٖلى وكاٍ ا٢خهاصي ،وبالخالي ٢ض ًهبذ ألامغ
ؤلاصاعة ؾلُتها في ج٣ضًغ اإلاكغوٕ ؤو عًٞه ؤو خغمان ناخبه مً الامخُاػاث(٩ُٞ .)3ىن ٖلحها حٗىٌٍ ناخب اإلاكغوٕ بطا
لم ًهضع مىه ؤي ج٣هحر ؤو بزال.)4(٫
وختى لى لم ًخم بصعاط قغوٍ اؾخٛال ٫اإلاغ ٤ٞالٗام (اإلاكغوٕ) وُُٟ٦ت ؾحرٍ في الٗ٣ض ،ؤو جم اؾدبٗاصَاٞ ،ةجها جب٣ى
ؾاعٍت في خ ٤ناخب اإلاكغوٕ – و٧ل مً جغبُه ٖال٢ت بالجهت اإلااهدت -وال ًم ً٨اٖخباع ؤهه جم الخىاػٖ ٫جها ٧لُا ؤو
ًّ
ظؼثُا()5؛ وما الىو ٖلى ؤن لئلصاعة الخ ٤في حٗضًل الٗ٣ض ،ؤو ؤن لها اؾخٗما ٫ؾلُاتها بك٩ل ٖام باٖخباعَا بصاعة ،بال ً
ؤمغا
ُ
يك ًئا له(.)6
٧اقٟا لخ٣ها في طل ٪ولِـ م ِ
( – )1نبىٕ نهُب ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.61
( – )2ط٦غٍ :ظابغ ظاص ههاع ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.54
و٢ض هو اإلاكغٕ الجؼاثغي نغاخت في اإلااصة  43مً صٞتر الكغوٍ الىمىطجي ،اإلاخٗل ٤بالخ٣ى ١والىاظباث اإلاغجبُت بامخُاػ اؾخٗما٫
واؾخٛال ٫اإلاُاٍ الخمىٍتٖ ،لى ؤن ناخب الامخُاػ ًخدمل ٧اٞت ألايغاع التي جلخ ٤الٛحر بؿبب الامخُاػ ،وٖلُه ؤن ً٨خدب ظمُ٘ ٖ٣ىص الخإمحن
اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ىاهحن اإلاٗمى ٫بها.
اهٓغ :اإلالخ ٤الشاوي للمغؾىم الخىُٟظي  ،69-07ماعر في ٞ 19براًغ ً ،2007دضص قغوٍ وُُٟ٦اث مىذ امخُاػ اؾخٗما ٫واؾخٛال ٫اإلاُاٍ
الخمىٍت ،ظغٍضة عؾمُت ٖضص  ،13ناصعة في ٞ 21براًغ  ،2007م.14
( – )3ماَغ دمحم ماَغ ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.159
َ َ
ُ
()4
َ ُّ
َ
ُ ُ ََ َ ْ
ْ َ
ٌٍ ِبطا َّ ٚح َر ِث ِؤلا َص َاعة َٖ َْ ٣ض
– ههذ اإلااصة  2/76مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ٖ 427 -12لى ؤنِ « :له ِ
اخ ِب ِالام ِخُ ِاػ...الخِ ٤في الخهى ِٖ ٫لى حٗ ِى ٍ
ْ ُّ
َّ
ُّ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ُ ْ َ ُ َ ُّ
َ ُ َ َْ ُ ََ ََ ْ
َّ ْ
وٍ
اِ ٚل ِللك ُغ ِ
ٌٍ ِبطا ِ ٞسخ الٗ٣ض ِبؿب ِب ٖض ِم ِاخ ِت َر ِام الك ِ
الكِ ٛل ؤو ؤلٛخه ٢بل ِاه ِِ ً٣اء ألاظ ِل اإلاخٖ ٤ِ ٟلُ ِهٚ ،حر ؤهه ًغ ٌٞالخِ ٤في الخٗ ِى ِ
َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ
ُض م ًَ ِالا ْم ِخ َُاػ ِل ْل َّد ْكغَ٘ َّ
َّ َ ُ َّ
الؿ ِاعي
الخٗاِ ٢ضً ِت» .في خحن ههذ اإلااصة  12مً ألامغ ٖ 04 -08لى زال ٝطلً« :٪ت َرج ُب ًٖ ّ ِ ٧ل ِبزال ٍِ ٫مً اإلاؿخ ِِ ِ ٟ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ َ ْ ْ َ َ ّ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ
ُج َت ب ْؾ َ٣اٍ َخ ّ ٤الا ْمخ َُاػ َح ْٗى ً
ألا ْٖ َباء ِا ّج َس ُاط ب ْظ َغ َاءاث م ًْ َؤ ْظل ب ْؾ ََ َ ُ َ ْ َّ ُ َ ْ َ َ ْ ّ َ ٣
ًٍا
اث ال ِتي ًخًمجها صٞتر
اإلاٟٗى ِ ٫و ِل ِالل ِتزام ِ
ِ
ٍ ِ
اٍ خ ِِ ٤الام ِخُ ِاػ ...جض ٘ٞالضولت ه ِد ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُم ْؿ َخ َد ً٣ا.»...
( – )5اهٓغ :ؤما ٫بىلٛاب٣ٖ ،ض البىث ( )B.O.Tبحن ؾلُت ؤلاصاعة وؾلُت ؤلاعاصة ،مجلت الاظتهاص للضعاؾاث ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت ،مٗهض
الخ٣ى ،١اإلاغ٦ؼ الجامعي لخمىٛاؾذ ،الٗضص  ،3ظاهٟي  ،2013م.147 - 146
( – )6وَظا َى الغؤي الغاجر في ال٣ٟه الٟغوسخي ،وما ٢غعٍ الً٣اء اإلاهغي .اهٓغ في طل :٪ظابغ ظاص ههاع ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.205 -202
واهٓغ في الً٣اء الٟغوسخي ٢غاع مد٨مت الخىاػٕ مشال:
TC 2 mars 1987, société d'aménagement et de développement de Briançon-Montgenèvre c. commune de Montgenèvre,
RFDA 1987.191, note F.M.
V: Long, Marceau et autres, op. cit, p118.
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وٍترجب ٖلى اٖخباع ٖ٣ض الـ "٣ٖ "B.O.Tضا بصاعٍا زًىٖه إلاغاظٗت مجلـ الضولت بطا اصث ُ٢مخه ٖلى ّ
خض مٗحن٦ ،ما
ػ
ٍ
ً
قغَا ؤو ًّ
هها ً٣طخي بالخدُ٨م(.)1
ًسً٘ للً٣اء ؤلاصاعي بطا لم ًخًمً
وزالنت ال٣ى ،٫ؤن َظا الاججاٍ ً٣غع بإن ٖ٣ض البىث " "B.O.Tمً الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ،وما َى بال همِ خضًض مً ٖ٣ىص
الامخُاػ الخ٣لُضًت؛ ًُبرم بحن ظهت خ٩ىمُت وبحن ؤخض ؤشخام ال٣اهىن الٗام ؤو الخام ،جخمخ٘ ُٞه الجهت الخ٩ىمُت
بامخُاػاث الؿلُت الٗامت ،وحٗلى ُٞه بعاصتها ٖلى بعاصة اإلاخٗا٢ض مٗها ،بذجت جد ٤ُ٣اإلاهلخت الٗامت ،وٍسً٘ في ؤخ٩امه
ل٣ىاٖض ال٣اهىن الٗام.
اإلابدث الثاوي :علذ البىث ( )B.O.Tلِغ ً
ً
علذا ًّ
خالفا
بداسٍا
في م٣ابل الاججاٍ ألاوً ،٫غي ظاهب آزغ مً ال٣ٟه بإن ٖ٣ض "البىث" "ً "B.O.Tيخمي بلى ٖ٣ىص ال٣اهىن الخام ،خُض
بهه ال ًدخىي ٖلى الكغوٍ اإلامحزة للٗ٣ض ؤلاصاعي بل ُٞه مىانٟاث ٖ٣ىص ال٣اهىن الخام (مُلب ؤو)٫؛ بط ختى ٌٗخبر
بصاعٍا ٌكترٍ ال٣ٟه ؤلاصاعي – في ٞغوؿا ومهغ -بإن ججخم٘ ُٞه الكغوٍ الشالزت الؿاب ٤ط٦غَا ً
الٗ٣ض ًّ
مٗا ،في خحن ؤهىا ال
هجضَا َىا مجخمٗت .وٍغي ٞغٍ ٤آزغ بإن َظا الٗ٣ض له َبُٗت زانت جسخل ٠مً خالت بلى خالت٣ٞ ،ض ًيخمي ؤخُاها بلى
زان).
ٖ٣ىص ال٣اهىن الٗام وؤخُاها بلى ٖ٣ىص ال٣اهىن الخام (مُلب ٍ
اإلاىلب ألاوٌ :اخخىاء علذ البىث ( )B.O.Tعلى مىاــاث علىد اللاهىن الخاؿ
مً ؤَم ما ًمحز ٖ٣ىص ال٣اهىن الخام ؤجها جسً٘ إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ،ؤي ؤن الٗ٣ض قغَٗت اإلاخٗا٢ضًً ،وؤن َغُٞه
ًٟ٣ان ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة ،وٖ٣ض البىث ( )B.O.Tال ًسغط ًٖ َظا اإلابضؤٞ ،هى مً الىاخُت الٗملُت ً٣ىم ٖلى ؤؾاؽ خ٣ى١
والتزاماث مخىاػهت بحن الُغٞحن ،ولِـ ُٞه للجهت الخ٩ىمُت جل ٪الؿلُاث التي جمحزَا ًٖ الُغ ٝآلازغ ،ولِـ ُٞه
٦ظل ٪جل ٪الكغوٍ الاؾخصىاثُت التي ال ج٩ىن ٖاصة في الٗ٣ىص التي جيخمي بلى ال٣اهىن الخام ،بل ً٩ىن الخٗا٢ض ٖلى ٢ضم
اإلاؿاواة(.)2
٦ما ؤن ٖ٣ض ( ،)B.O.Tمً الٗ٣ىص اإلاهبىٚت بالهبٛت الا٢خهاصًتٞ ،هى ٖ٣ض ألظل بوكاء وحكُٛل مكغوٕ ُم َّ
مى ٫مً
َغ ٝالُ٣إ الخام ،وخُجها البض للضولت ؤن جخٗا٢ض مٗه َب٣ا آللُاث ا٢خهاص الؿى ،١والتي ّ
جدخم ٖلحها ؤن جدىاػًٖ ٫

امخُاػاث الؿلُت الٗامت والخٗامل م٘ الُغ ٝآلازغ ٖلى َ٢ضم اإلاؿاواة ،وَظا ً
َبٗا ألظل حصجُ٘ الاؾدشماع الخام
وجِؿحر الخٗامل ،والاهخ٣ا ٫مً الا٢خهاص ّ
اإلاىظه بلى ا٢خهاص الؿى.)3(١
ْ
ُ َ
َ
َ
َ َّ ُ َ َ ْ ٌ َ
الَ ٛغ ُ
ى ِم ْى ُه ِب َص َاعة ِم ْغّ ٍ َٖ ٤ٍ ٞام ِري ِــ ٍت
ظاء في ٢غاع ملخ٨مت الى ٌ٣اإلاهغٍتِ « :ال ِت َز ُام اإلا َغا ِ ٤ِ ٞالٗام ِت َى ٖ٣ض
َ
َ َ ُ ْ َ َّ َ
َ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ََْ ْ ْ َ
ْ َ
فاد ًَّت َو ٍَ ُ٩ى ُن ََ َظا َ
اؾ ِخٛال ِ ٫ا ِإلا ْغ٤ِ ٞ
ه ِت ِبد ْى ِٓ ُِم َظا ا ِإلاغ ٤ِ ٞوبحن ٞغ ٍص ؤو ق ِغٍ ٦ت ٌٗهض ِبلحها ِب
الٗ ُْ ٣ض َب ْح َن ِظ َه ِت ِؤلاصاع ِة املخخ
ِاك ِخ ِ ٍ
( – )1ماَغ دمحم ماَغ ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.160 -159
( – )2ماَغ دمحم ماَغ ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.177
( – )3ماَغ دمحم ماَغ ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.179 -178
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َ ََ َ ُ ََُْ َ َ َ َ َ َ ّ َ
َ ْ َ ً ُ َ َّ َ ً َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ َ
ام ؤ ْو َٖ ٍ ّام
ٞترة مُٗىت ِمً الؼم ًِِ ٞ ،ةطا ِاهتهذ مضة ِالال ِتز ِام وٖاص ا ِإلاغِ ٤ٞبلى ِؤلاصاع ِة ِ ٞةن َ ِظ ٍِ ألا ِزحرة ال حٗخبر ِبمشاب ِت زل ٍ ٠ز ٍ
َ
ْ َ َ َ ََْ
ُ
َٖ َّم ًْ ََ ٧
َ َ ْ ُ َ ْ َ
ان ًَ َُ ُ ٣
اث ِفي ِط َّم ِت اإلا ْؿ َخ ِّ ِ ٛل ِب َؿ َب ِب ِب َص َاع ِة ا ِإلا ْغ.)1(٤ِ ٞ
ىم ِب ِةص َاعِج ِه َو ِمً ز َّم ٞال جلت ِز ُم ِب َما ٖ ِلِ ٤مً ص ًُى ٍن ؤ ْو ِال ِتز َام ٍ
ً
شخها مً ؤشخام ال٣اهىن الٗام ،ختى
ًًا ٝبلى طل ٪ؤهه ال ًم ً٨اٖخباع الٗ٣ض بصاعٍا بطا لم ً ً٨ؤخض َغُٞه
ولى حٗل ٤بيكاٍ مغٖ ٤ٞام( ،)2وٖ٣ض البىث ( )B.O.Tال ًدىي ً
صاثما ٖلى شخو مً ؤشخام ال٣اهىن الٗام بل ٢ض ً٩ىن
َغٞاٍ مً ؤشخام ال٣اهىن الخام ،و٢ض ؤظم٘ ال٣ٟه ٖلى ؤن الٗ٣ض الظي ال ً٩ىن ؤخض ؤَغاٞه ًيخمي بلى ؤشخام
بصاعٍا ً
ال٣اهىن الٗام ،ال ً٩ىن ً
ٖ٣ضا ًّ
مُل٣ا(.)3
وختى لى ٧ان ؤخض َغفي الٗ٣ض مً ؤشخام ال٣اهىن الٗامٞ ،ةهه ًخٗا٢ض م٘ ؤخض ؤشخام ال٣اهىن الخام صون ؤن
ً
ًخًمً الٗ٣ض قغوَا اؾخصىاثُت ججٗله في هُا ١ال٣اهىن الٗام ،وَظا ألامغ ٞغيخه مخُلباث الخجاعة الضولُت بإن ججٗل
الضولت جدىاػ ًٖ ٫ؾلُاتها ؤلاصاعٍت في الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت لخهبذ قإجها قإن ألاٞغاص الٗاصًحن ،ال ؾُما بن ٧ان الُغٝ
اإلاخٗا٢ض ؤظىبُا خُض ًٟترى ؤن ً٩ىن ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘ ؤلاصاعة ،وبالخالي ٞاإلاىاػٖاث التي ٢ض جشىع بكإجها جسً٘
لل٣اهىن الخام ،وٍىٗ٣ض الازخهام بكإجها للً٣اء الٗاصي(.)4
و٢ض ٢غع الً٣اء الٟغوسخي في مغاث ٖضًضة بإن الٗ٣ض الظي ً٩ىن ؤخض ؤَغاٞه مً ؤشخام ال٣اهىن الخام ًب٣ى
ً
ً
صاثما مً الٗ٣ىص الخانت ،ختى ولى جًمً قغوَا اؾخصىاثُت ،ؤو ٧ان ٌكحر بلى الكغوٍ ؤلاصاعٍت الٗامت اإلاُب٣ت ٖلى
جضٖ ٫لى َّ
ؤن الاجٟاٌ ١
ألاؾىا ١الٗامت ،ؤو َُ ٦ث َرث في الٗ٣ض ٖباعاث ُّ
مبرم م٘ شخو مً ؤشخام ال٣اهىن الٗام(.)5
( – )1الًُٗ ع٢م  148لؿىت ً٢ 23اثُت ظلؿت  ،1957/05/30اإلا٨خب الٟجي ،الؿىت الشامىت ،الٗضص  ،1ال٣اٖضة ع٢م  ،59م.546
( – )2اهٓغ ٢غاعي مجلـ الضولت الٟغوسخي بخاعٍش  20صٌؿمبر  1961و  13صٌؿمبر  1963و٢غاع مد٨مت الخىاػٕ بخاعٍش  3ؤٞغٍل  :1969ماَغ دمحم
ماَغ ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.164
«Lorsqu'un contrat est passé entre deux personnes de droit privé, il reste un contrat de droit privé, même s'il contient une
»CE. 20 dec.1961, Sté d'Autoroute Esterel Côte d'Azur..clause exorbitante de droit commun
«Un contrat passé entre deux personnes privées n'est pas un contrat administratif même si l'une d'entre elle est chargée
d'une mission de service public». TC 03 av.1969, Sté Interlait, CE 13 dec.1963, Syndicat des Praticiens de l'art dentaire.
Les contrats administratifs: http://concoursattache.canalblog.com/docs/Lescontratsadministratifs.doc
جاعٍش الاَالٕ ٖلى اإلاى.2017/08/03 :٘٢
واهٓغ في زال ٝطل٢ ٪غاع مد٨مت الخىاػٕ:
TC. 9 Mars. 2015. Mme Rispal c/ société des autoroutes du sud de la France. RFDA 2015. 265, concl. Escaut, note CanedoParis; AJ. 2015.1204, chr. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe; CMP mai 2015, n110 Devillers; DA mai 2015, n 34 Brenet; JCP
Adm. 2015.2156, note Sestier et 2157, note Hul.
ً
وَى ٢غاع ًبرػ خالت اؾخصىاثُت اٖخبر ٞحها الٗ٣ض بحن شخهحن مً ؤشخام ال٣اهىن الخام ٖ٣ضا بصاعٍا ،ولم ًدضر طل ٪في جاعٍش الً٣اء بال
في ٢غاع نضع ًٖ مدمت الخىاػٕ بخاعٍش  8ظىٍلُت 1963في ًُ٢ت "." Entreprise Peyrot
V: Long Marceau et autres, op. cit, p.p936-938.
( – )3اهٓغ في طل :٪ماَغ دمحم ماَغ ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.185
( – )4اهٓغ :ظابغ ظاص ههاع ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م51 -50؛ ماَغ دمحم ماَغ ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.161 -160
(- (CE sect. 26 janv. 1951, SA minière, Rec.49; CE 14 nov. 1973, société du canal de Provence, Rec. 1030; TC 10 janv. 1983, )5
)centre d'action pharmaceutique c, Rec. 535, JCP 1983. II. 19938, concl. Gulphe; AJ 1983.359, note J. Moreau
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وٍجضع الخىبُه بلى ؤن ٖ٣ض البىث ( )B.O.Tمً الٗ٣ىص ٚحر اإلاؿماة ،وَظا ً٣خطخي زًىٖه لل٣ىاٖض الٗامت في
الىٓغٍت الٗامت لاللتزاماث ،والتي ؤَم ما ٞحها مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ،خُض جٟ٨ي ؤلاعاصة لئلوكاء الالتزام بمجغص جُاب٤
ؤلاًجاب وال٣بى ٫مً الُغٞحن؛ وٍخًمً طل ٪ؤن للُغٞحن الخغٍت في الخٗا٢ض مً ٖضمه ،وخغٍت وي٘ قغوٍ الٗ٣ض،
وجدضًض الالتزاماث الىاقئت ٖىه ،والتي ًيبػي ؤن جىٟظ و٣ٞا إلاا ؤعاصٍ الُغٞان ،وال ً٩ىن لل٣اضخي خُجها ؤن ًخضزل بال في
هُا ١مٗحن ،مشل خالت جٟؿحر الٗ٣ض ،خُض ًبدض ًٖ ؤلاعاصة الخُ٣ُ٣ت لهما .بل ال ًجىػ حٗضًل الٗ٣ض ؤو هً٣ه بجهائٍ بال
باجٟا ١الُغٞحن ؤو لؤلؾباب التي ٢غعَا ال٣اهىن( ،)1و٣ٞا إلاا ج٣طخي به اإلااصة  106مً الخ٣ىحن اإلاضوي.
ًّ
ؤظىبُاٞ ،ةهه ًسً٘ ل٣ىاٖض
٦ظل ،٪بما ؤن ٖ٣ض البىث "٢ "B.O.Tض ً٩ىن مً الٗ٣ىص الضولُت بطا ٧ان ًًم َغٞا
جىاػٕ ال٣ىاهحن ،وَظٍ ألازحرة ج٣طخي بخُبُ٢ ٤اهىن ؤلا اصة في ظىاهبه اإلاىيىُٖت( .)2بل ّ
بن مخُلباث الخجاعة الضولُت
ع
جٟغى ٖلى الضولت ؤن جخٗا٢ض م٘ الُغ ٝألاظىبي صون امخُاػاث الؿلُت الٗامت وبهما و ٤ٞؤؾلىب ال٣اهىن الخام؛ ألن
ؾُاصة الضولت ج ًٖ ٠٣خضوص ب٢لُمها الجٛغافي ،وٚحر طلٌٗ ٪جي بحجام اإلاؿدشمغًٍ ألاظاهب ًٖ ببغام ٖ٣ىص البىث(.)3
اإلاىلب الثاوي :علذ البىث ( )B.O.Tجخخلف وبُعخه مً خالت بلى خالت
ٖ٣ض البىث ( )B.O.Tال ًم ً٨ونٟه بإهه ٖ٣ض بصاعي بهٟت مُل٣ت ،وال بإهه ٖ٣ض ًيخمي بلى ال٣اهىن الخام ،بؿبب
الُاب٘ الا٢خهاصي والخجاعي له؛ طل ٪ؤهه ؤخُاها حٛلب ٖلُه الهٟت ؤلاصاعٍت ٞخُبٖ ٤لُه ؤخ٩ام ال٣اهىن ؤلاصاعي ،وؤخُاها
حٛلب ٖلُه الهٟت الا٢خهاصي والخجاعٍتٞ ،خُبٖ ٤لُه ٢ىاٖض ال٣اهىن الخام – اإلاضوي والخجاعي ٖلى ألازو -بل ؤ٦ثر
مً طل ،٪بطا ٖغى ألامغ ٖلى ال٣اضخي ؤلاصاعي ،ال ماو٘ مً ؤن ًلجإ بلى جُبُ٢ ٤ىاٖض ال٣اهىن الخام لخل الجزإ
اإلاٗغوى ٖلُه(.)4
وفي َظا الهضص هجض ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي ،لم ٌٗخبر ٖ٣ىص الامخُاػ – اإلابرمت و ٤ٞؤؾلىب البىث – مً ٖ٣ىص ال٣اهىن
الٗام بك٩ل مُل ،٤بل ٧اهذ له بٌٗ اإلاغوهت في َظا الكإن؛ ولهظا هجضٍ ٢ض هو في اإلااصة  81مً ال٣اهىن  12-05اإلاخٗل٤
باإلاُاٍ ٖلى بم٩اهُت مىذ الامخُاػ ُٞما ًخٗل ٤باإلاُاٍ َب٣ا ألخ٩ام ألامغ  03-01اإلاخٗل ٤بخُىٍغ الاؾدشماع .مما ٌٗجي ؤهه ؤعاص
ؤن ًدضر بٌٗ الخىاػن بحن يغوعة الؿحر الخؿً للمغ ٤ٞالٗام بما ً٩ىن للضولت مً ؾلُت الغ٢ابت والخىظُه ،وبحن
يغوعة ظلب عئوؽ ألامىا ٫املخلُت وألاظىبُت( )5بمىذ جدٟحزاث للمؿدشمغًٍ مً زال ٫مىدهم امخُاػاث جسغط في الٗاصة
ًٖ بَاع ما جخمحز به ٖ٣ىص ال٣اهىن الٗام ،ومً طل ٪ما ههذ ٖلُه اإلااصة  11مً ألامغ  03-01مً بٖٟاءاث في ظىاهب
مخٗضصة (خ٣ى ١ه٣ل اإلالُ٨ت ،يغٍبُت ،خ٣ى ١الدسجُل ،خ٣ى ١ظمغُ٦ت).
V: Long Marceau et autres, op. cit, p.p141-142.
( – )1ماَغ دمحم ماَغ ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.150 -149
( – )2اهٓغ :ؤما ٫بىلٛاب ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.147
( – )3ماَغ دمحم ماَغ ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م180 -179؛ بلُاؽ هانُ ،٠اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.139
( – )4اهٓغ في اإلاٗجى :ؤما ٫بىلٛاب ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.146
( – )5اهٓغ في اإلاٗجى :نبىٕ نهُب ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.71

170

٦ظل ٪ما ًالخٔ ٖلى َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص ؤهه ًخًمً في َُاجه ما ٌكحر بلى َبُٗخه ،ومً طل ٪جًمُىه بإن
الازخهام ب ٌٟاإلاىاػٖاث التي ٢ض جيكإ بحن الُغٞحن ال ًىٗ٣ض ملجلـ الضولت بل ًخم الٟهل ٞحها ًٖ َغٍ ٤الخدُ٨م ؤو
ًٖ َغٍ ٤الً٣اء الٗاصي( .)1وَىا ًم٨ىىا ؤلاقاعة بلى ؤن اجٟاُ٢اث الاؾدشماع اإلابرمت م٘ الضولت الجؼاثغٍت – الى٧الت الىَىُت
لخُىٍغ الاؾدشماع -وم٘ الٗضًض مً الكغ٧اث ألاظىبُت وختى املخلُت ،ههذ ٖلى الالخجاء بلى الخدُ٨م لخل الخالٞاث بحن
الُغٞحن ،ومً طل ٪ما ههذ ٖلُه اإلااصة  18مً اجٟاُ٢ت الاؾدشماع اإلاىٗ٢ت بحن الكغ٦ت الىَىُت لخُىٍغ الاؾدشماع ،وبحن
قغ٦ت " ،"Hamma Water Desalinationخُض جم الاجٟاٖ ١لى ؤن الٟهل الجهاجي في الخالٞاث ً٩ىن ؤمام اإلاغ٦ؼ الضولي
لدؿىٍت الجزاٖاث اإلاخٗل٣ت باالؾدشماع " ،"CIRDIوؤن الخدُ٨م ًخم في ٞغوؿا وباللٛت الٟغوؿُت( .)2وَظا ٌٗجي بإن امخُاػ
الؿلُت الظي هجضٍ في الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ؤو ٖ٣ىص ال٣اهىن الٗام٢ ،ض جؼخؼح بؿبب مدخىي ٖ٣ىص الاؾدشماع َظٍٞ ،هظٍ
لِؿذ قغوَا مىيىٖت مً ٢بل الجهت ؤلاصاعٍت الجؼاثغٍت بل مً ٢بل الُغ ٝآلازغ (اإلاؿدشمغ) ،الؾُما مؿإلت الخدُ٨م
في ٞغوؿا وبظغاثه باللٛت الٟغوؿُت؛ مما ٌٗجي ؤن بعاصة الُغ ٝالشاوي "قغ٦ت اإلاكغوٕ" ج ٠٣مؿاوٍت إلعاصة الجهت
الخ٩ىمُت.
ّ
وَظا ًازغ ٖلى ؾلُاث ؤلاصاعة اإلاٗغوٞت في الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت؛ ٞال حؿخُُ٘ الجهت ؤلاصاعٍت جى ُ٘٢الجؼاءاث طاث
الهبٛت ؤلاصاعٍت في خا ٫بزال ٫اإلاخٗا٢ض مٗها بالتزاماجه٧ ،إن جىٗ٢ها بىٟؿها صون اللجىء بلى الً٣اء وصون خاظت بلى وظىص
هو بظل ٪في الٗ٣ض٦ .ما لِـ لها ؤن حؿترص اإلاغ٢ ٤ٞبل اهتهاء اإلاضة اإلاخٖ ٤ٟلحها ما لم ًخم الىو ٖلى طل ٪نغاخت في
الٗ٣ض ،م٣ابل ص ٘ٞحٗىٌٍ ٖاص.)3(٫
وبسهىم ؾُُغة بعاصة الهُئت ؤلاصاعٍت ٖلى الٗ٣ض مً خُض الخٗضًل وؤلالٛاء ؤو الٟسخٞ ،ةن َظا ؤنبذ ٚحر مؿلم
به ،بط ًم ً٨ؤن جىي٘ قغوٍ بسال ٝطل ،٪وَظا ما إلاؿىاٍ في اجٟاُ٢اث الاؾدشماع اإلابرمت بحن الى٧الت الىَىُت لخُىٍغ
الاؾدشماع وبحن بٌٗ الكغ٧اث الاؾدشماعٍت ،مشل :قغ٦ت " ،"Hamma Water Desalinationوقغ٦ت "ؤ٢ىاؽ ؾ٨ُ٨ضة"،
بسهىم جدلُت اإلاُاٍ ،خُض وعص في الاجٟاُ٢خحن اإلاىٗ٢خحن مٗهما ُ
ٖضم ظىاػ حٗضًلهما بال بىزُ٣ت م٨خىبت ومىٗ٢ت مً
ألاَغا ،ٝوطل ٪بٗض مىا٣ٞت املجلـ الىَجي لالؾدشماع؛ مما ٌٗجي ؤن خ ٤حٗضًل الٗ٣ض باإلعاصة مىٟغصة للجهت ؤلاصاعٍت
ً
اإلاٗغوٞت في ٖ٣ىص ال٣اهىن الٗام ٢ض جم الخىاػٖ ٫ىه ،وؤهه لم ّ
ق٨ال ً
ممحزا المخُاػاث الؿلُت الٗامت في الٗ٣ىص
ٌٗض
ّ
ؤلاصاعٍت( .)4وختى لى ؾلما بد ٤ؤلاصاعة في حٗضًل الٗ٣ض بةعاصتها اإلاىٟغصةٞ ،ةن َظا ال ً٩ىن بال بسهىم الكغوٍ الالثدُت
التي ًخًمجها الٗ٣ض ولِـ الكغوٍ الخٗا٢ضًت٦ ،ما ال ًد ٤لها الخٗضًل بال بطا ُوظضث يغوعة ُملجئت(.)5
( – )1ماَغ دمحم ماَغ ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.180
( – )2ط٦غ طل :٪نبىٕ نهُب ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.72 -71
( – )3اهٓغ :ظابغ ظاص ههاع ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.212 -210
Maurin, André, droit administratif, Dalloz, 10 éd, 2016, P100.
( – )4نبىٕ نهُب ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.72
( – )5وَظا ما ٢غعٍ الً٣اء اإلاهغي .ؤما الً٣اء ألاعصوي ُٞمى٘ ؤي حٗضًل :اهٓغ :هىٞان الُٗ٣ل العجاعمت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.1056 -1055
Maurin, André, droit administratif, Dalloz, 10 éd, 2016, P100.
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ي ٠بلى طل ٪ؤن ٖ٣ض البىث " "B.O.Tال ً٣خهغ ٖلى الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن ماهذ اإلاكغوٕ وبحن ناخب اإلاكغوٕ ،بل
مدكٗبت ّ
ّ
ومٗ٣ضة؛ خُض ًغجبِ ناخب اإلاكغوٕ م٘ الجهت اإلااهدت للمكغوٕ – والتي ج٩ىن في الٛالب بصاعة-
الٗال٢اث ُٞه

٦ما ًغجبِ م٘ ّ
ٖضة ؤَغا ٝؤزغي ألظل بهجاػ َظا اإلاكغوٕ ،مشل :اإلا٣اولحن ألانلُحن الٟغُٖحن ،واإلامىلحن الظًً ًمىدىن
ال٣غوى لهاخب اإلاكغوٕ ،ؾىاء ٧اهىا مً مدلُحن ؤو صولُحن ،واإلاىعصًً للمىاص الالػمت إلهجاػ اإلاكغوٕ ،وقغ٧اث الخإمحن
وبٖاصة الخإمحن ،والكغ٧اث ؤو اإلااؾؿاث التي جخٟ٨ل بٗملُت حكُٛل اإلاكغوٕ ونُاهخه...وَظٍ الٗ٣ىص ال ق ٪بإجها ٖ٣ىص
جيخمي بلى ال٣اهىن الخامٞ .دتى لى ٞغيىا ؤن الٗ٣ض م٘ الجهت اإلااهدت للمكغوٕ َى ٖ٣ض بصاعيٞ ،ةن باقي الٗ٣ىص هي
ٖ٣ىص زانت ،وٖ٣ض البىث (َ )B.O.Tى ؤؾلىب ً٣خطخي ؤن ٌكمل ظمُ٘ َظٍ الٗ٣ىص ولِـ الٗ٣ض ألاوٞ ،ِ٣ٞ ٫ةطا ٧ان

اإلاىُ ٤ال٣اهىوي ً٣طخي بخُبُ٢ ٤ىاٖض ال٣اهىن ؤلاصاعي في الٗال٢ت بحن قغ٦ت اإلاكغوٕ وبحن الجهت ؤلاصاعٍت التي مىدخه ،بطا
ّ
جبحن مً زال ٫بىىص الٗ٣ض وقغوَه بإهه ٖ٣ض بصاعيٞ ،ةهه ً٣طخي ٦ظل ٪بخُبُ٢ ٤ىاٖض ال٣اهىن الخام – وباألؾاؽ
ال٣اهىن الخجاعي – ُٞما ًخٗل ٤بباقي الٗ٣ىص ،وال ًشحر طل ٪ؤي بق٩ا ٫لضي ألاَغا ٝوال لضي ال٣اضخي.
ً
ظضوً ٫مشل همُا للٗال٢اث اإلادكاب٨ت واإلاٗ٣ضة اإلاغجبُت بةوكاء وجىُٟظ ٖ٣ض البىث(.)1

المستشارون االقتصاديون
والفنيون والقانونيون

وختى لى هٓغها بلى الُغٞحن الغثِؿُحن في الٗ٣ضٞ ،ةهىا هجض قغ٦ت اإلاكغوٕ ،وهي قغ٦ت ججاعٍت ،مدلُت ٧اهذ ؤم
ً
ؤظىبُت  ،-وبالخالي جسً٘ ألخ٩ام ال٣اهىن الخجاعيً .ب٣ى ؤمامىا الُغ ٝالشاوي – ماهذ اإلاكغوٕ -الظي بما ؤن ً٩ىن
شخها
ًيخمي ب ٫ي الُ٣إ الخام ،وخُجها ً٨دؿب نٟت الخاظغ باٖخباع ؤن اإلاكغوٕ ا٢خهاصي ،ؤو ٧ان ٌٗمل بالخجاعة ٖلى وظه
الاختراُُٞ ،ٝبٖ ٤لحهما ال٣اهىن الخجاعي باٖخباعَما ً٨دؿبان نٟت الخاظغ ً
مٗاٞ ،ةن لم ً٦ ً٨ظل ٪اٖخبر الٗمل
ً
شخها مً ؤشخام
باليؿبت بلُه مضهُاٞ ،خُبٖ ٤لى ٧ل َغ ٝؤخ٩ام ال٣اهىن الخانت به .ؤما بن ٧ان ناخب اإلاكغوٕ
( – )1ؤوعص َظا الجضو( ٫مخهغُٞ ٝه) :ظابغ ظاص ههاع ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م44؛ دمحم نالح ،بكحر ٖبض ال٨غٍم ،ؤؾلىب البىث ٧ألُت لدكُِض
مكغوٖاث البيُت الخدخُت – ججاعب صولُت وٖغبُت مسخاعة ،ؤبدار ا٢خهاصًت وبصاعٍت ،ظامٗت دمحم زًُغ٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت،
بؿ٨غة ،الٗضص  ،17ظىان  ،2015م.184
NIJEL. J. Smith, op. cit, p.309.
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ً
وايٗا هٟؿه ٖلى ٢ضم
ال٣اهىن الٗام – وَى الٛالب -وحٗا٢ض م٘ الُغ ٝآلازغ صون جمخٗه بامخُاػاث الؿلُت الٗامت،
اإلاؿاواة م٘ ألاٞغاص ،وؤنبذ ٚغيها جد ٤ُ٣الغبذ ػٍاصة ٖلى جد ٤ُ٣اإلاهلخت الٗامت ،ؤم ً٨اٖخباعٍ مً ؤشخام ال٣اهىن
الخامٞ ،الهٟت الخجاعٍت جيسخب ٖلُه عٚم ؤهه في ألانل ًيخمي بلى ال٣اهىن الٗام(.)1
خاجمت:
مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت ًٓهغ لىا ؤن مؿإلت جدضًض الُبُٗت ال٣اهىهُت لٗ٣ض البىث ( )B.O.Tلِؿذ باألمغ الِؿحر
الؾُما م٘ الخُىع الظي وكهضٍ في الىىاحي ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت ،والترابِ ال٨بحر الظي ؤنبذ بُجها؛ خُض لم
ٌٗض للضولت ؤو الجهاث ؤلاصاعٍت طل ٪اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي الظي ال ًجزاح ٖجها جدذ ؤي ْغ ،ٝبل ؤنبدذ جخٗامل م٘ الٛحر ،ؾىاء
ؤ٧اهىا ؤشخام مدلُحن ؤم ؤظاهب ،بك٩ل مسخلٖ ٠ما ٧ان ؾاثضا في ػمً ٢غٍب؛ ولهظا ٣ٞض وظضها ؤن ؤلاصاعة جخٗا٢ض م٘
الٛحر و ٤ٞؤخض ألاهماٍ آلاجُت:
ً
شخها مً ؤشخام ال٣اهىن الٗام ،وجخمخ٘ بامخُاػاث الؿلُت الٗامت؛ ٞلها ؤن جتراظ٘ ًٖ ببغام الٗ٣ض
 بما باٖخباعَاّ
ؤو جىُٟظٍ ،ولها ؤن حٗض ٫في قغوَه ؤو في َغٍ٣ت جىُٟظٍ ،ولها ٦ظلٞ ٪سخه ،بةعاصتها اإلاىٟغصةٞ ،خ٩ىن بظل ٪بعاصة
الجهت ؤلاصاعٍت هي اإلاؿُُغة وبعاصة الُغ ٝآلازغ جابٗت لها ،وٍىٗ٣ض الازخهام الً٣اجي للً٣اء ؤلاصاعي .وؤٖخ٣ض ؤن
َظا الىمِ مً الخٗا٢ض ٢لُل في و٢خىا الخايغ باليؿبت لٗ٣ىص البىث (٧ ،)B.O.Tىهه ًجٗل اإلاؿدشمغًٍ ًىٟغون
وٍذجمىن ًٖ الخٗا٢ض بهظٍ الكغوٍ.
ً
شخها مً ؤشخام ال٣اهىن الخام٩ُٞ ،ىن ؾلُان
 وبما ؤن جخٗا٢ض ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘ الُغ ٝآلازغ ٞخٗخبرؤلاعاصة َى الؿاثض بحن الُغٞحن ،وج٩ىن لهما خ٣ى ١والتزاماث مدؿاوٍت ،وجُبٖ ٤لحهما ؤخ٩ام ال٣اهىن الخام،
وجُب ٤في ٦شحر مً ألاخُان ٢ىاهحن الاؾدشماع باٖخباع ؤن الٗ٣ىص اإلابرمت م٘ الضولت و ٤ٞؤؾلىب البىث ( )B.O.Tفي بَاع
بهجاػ مكاعَ٘ البيُت الخدخُت طاث محزاهُاث ضخمت ،وجخُلب ج٣ىُاث ومهاعاث ٖالُت ،ال جمل٨ها في الٛالب بال
الكغ٧اث ألاظىبُت ،وبالخالي ٞالٗ٣ىص ٞحها جسً٘ إلاٟاوياث قا٢ت جبحن ؤن لؿلُان ؤلاعاصة صوع ٦بحر ،وٍٞ ٠٣حها
اإلاؿدشمغ ًّهضا ّ
للىض ؤمام الخ٩ىمت ؤو الجهت ؤلاصاعٍت.
ً
شخها مً ؤشخام ال٣اهىن الٗام ،ول٨جها جدىاػ٦ ًٖ ٫شحر مً الامخُاػاث التي جمخل٨ها الؿلُت الٗامت
 بما باٖخباعَا٦ما مٗغو ٝفي ال٣اهىن ؤلاصاعي ،وَظا الخىاػ ٫ؤملخه يغوعة الخٗامل الا٢خهاصي وظلب عئوؽ ألامىا ٫املخلُت
وألاظىبُت لخُىٍغ البجى الخدخُت والخهىٖ ٫لى جىمُت ٗٞلُت ،صون الخاظت بلى بجها ٥الخؼٍىت الٗمىمُت بخمىٍلها .وَىا
ً٩ىن بٌٗ الخىاػن بحن ؤَغا ٝالٗ٣ض ،ال ؾُما بن ّ
جًمً الٗ٣ض بٌٗ الكغوٍ التي ؤبضاَا الُغ ٝاإلاخٗا٢ض م٘
ؤلاصاعة٦ ،كغٍ الخدُ٨م ،وقغٍ ٖضم حٗضًل الٗ٣ض ؤو بجهاثه بال باجٟا ١الُغٞحن؛ ٩ُٞىن الٗ٣ض الغثِسخي بُجهما طو
نبٛت بصاعٍت بن جبحن مً زال ٫بىىص الٗ٣ض طل ،٪ل ً٨الٗ٣ىص ألازغي التي ًبرمها ناخب الامخُاػ م٘ ؤشخام آزغًٍ
٧اإلاىعصًً ،واإلا٣اولحن وٚحرَم ،حٗخبر ًٖ ٣
ىصا جيخمي بلى ال٣اهىن الخام (مضهُت ؤو ججاعٍت)؛ وَظا ًجٗل لٗ٣ض
البىث(َ )B.O.Tبُٗت زانت جسخل ٠في مجملها ًٖ الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت البدخت٦ ،ما جسخل ًٖ ٠الٗ٣ىص اإلاضهُت ؤو
الخجاعٍت الهغٞت.

( – )1ماَغ دمحم خامض ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.210 -208
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والظي ًٓهغ مً زال ٫الىهىم التي جم الاَالٕ ٖلحها في ال٣اهىن الجؼاثغي ،ؤن ٖ٣ىص البىث ( )B.O.Tالتي جخم في
الجؼاثغ ما هي بال جُىٍغ لٗ٣ىص الامخُاػ الخ٣لُضًت ،والتي جخمخ٘ ٞحها الجهت ؤلاصاعٍت بامخُاػاث الؿلُت الٗامت ،و٢ض ونٟها
اإلاكغٕ بإجها ٖ٣ىص بصاعٍت ،ومٗجى طل ٪ؤن الازخهام ٞحها ًىٗ٣ض للً٣اء ؤلاصاعٍت ،وؤن بعاصة ؤلاصاعة حٗلى ٖلى بعاصة
اإلاخٗا٢ض آلازغ ،ل٨ىه م٘ طل٧ ٪ان ً
مغها بهظا الخهىمٞ ،إُٖى الخ ٤للمخٗا٢ضًً ؤن ّ
ًًمىا الٗ٣ض قغٍ الخدُ٨م ،مما
ًجٗل ازخهام الٟهل في اإلاىاػٖاث التي ٢ض جيكإ ًٖ الٗ٣ض ً٩ىن للمد٨محن الظًً ٢ض ً٩ىن مً الجؼاثغ ؤو زاعظها،
٦ما ٢ض ًجغي الخدُ٨م صازل ؤو زاعط الجؼاثغ٦ .ما مى٘ ٖلى ؤلاصاعة حٗضًل ؤو بجهاء الٗ٣ض بةعاصة مىٟغصة بال بطا هو الٗ٣ض
ٖلى طل ٪نغاخت ،مما ًٓهغ مٗه بن إلعاصة اإلاخٗا٢ض م٘ ؤلاعاصة صوع ٗٞا ٫في ج٩ىًٍ والٗ٣ض وفي جىُٟظٍ.
٦ما وكحر بلى ؤن َظا ال ٌٗجي ؤن ٖ٣ض ( )B.O.Tفي الجؼاثغ م٣خهغ ٖلى ٖ٣ىص الامخُاػ َظٍ ،بل ًم ً٨جهىعٍ زاعظها،
ال ؾُما بن ٖلمىا ؤهه ًم ً٨ؤن ًخم بحن الخىامْ ،بط ال ً٣خهغ ٖلى الضولت ؤو ؤخض َُئاتهاٞ .ةن ٧ان ٚالبا ما ّ
ًخم بحن الضولت
ؤو ؤخض ممشلحها مً ظهت ،وبحن شخو مً ؤشخام ال٣اهىن الخام؛ ٞةهه ال ًىظض ما ًمى٘ مً ْ
ؤن ًخم بحن شخهحن مً
ؤشخام ال٣اهىن الخام ،ما صام ًىُىي ٖلى الٗىانغ اإلامحزة لهظا الٗ٣ض مً بوكاء شخو إلاكغوٕ ٖلى ؤعى ًمل٨ها
َظا شخو آزغ ،بخمىٍل مً ألاو ،٫زم الُ٣ام بدكُٛله واؾخٛالله مضة مً الؼمً ،زم ٌُٗض ألاعى وما جم بوكائٍ ٖلحها بلى
ناخب ألاعى ،بٗض ؤن ً٩ىن ٢ض ّ
ٖىى ما ؤه٣ٟه ٖلى اإلاكغوٕ وػاص ٖلُه بالٟاثضة زال ٫الٟترة التي اؾخٛله ٞحها .وٍُب٤
خُجها ٖلى الٗ٣ض ؤخ٩ام ال٣اهىن الخام ،و ٤ٞالكغوٍ التي ٢ض ويٗاَا بةعاصجحهما واإلاخ٣ابلخحن ،وٍ٩ىن مبضؤ ؾلُان
ؤلاعاصة َى الؿاثض.
و٢ض الخٓىا ٖلى الىهىم التي جىٓم ٖ٣ىص الامخُاػ في الجؼاثغ -والتي جمشل ؤخض ؤهماٍ ٖ٣ض البىث (ٖ -)B.O.Tضم
الخىخُض في الكغوٍ واإلاُ َضص الؼمىُت التي ًخم زاللها بوكاء واؾخٛال ٫اإلاكغوٕ ؤو اإلاغ ،٤ٞووٗخ٣ض ؤهه مً ألاخؿً ؤن ّ
ًىخض
ُ
ّ
جل ٪اإلا َضص والكغوٍ ؤو ً٣اعب بُجها ،ال ؾُما ُٞما ًخٗل ٤باالمخُاػاث اإلامىىخت للؿلُت الٗامت ،بسهىم حٗضًل الٗ٣ض
وبجهاثه ،والغ٢ابت والخىظُه.
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"كفىس جىبُم اللىاعذ العامت لإلًجاسعلى علذ الاعخماد الاًجاسي"
د .هعاٌ ظامُت  ،ؤظخارة مدالشة "ؤ"
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت  ،حامعت مىلىد معمشي ـ جحزي وصو

ملذمت
ْهغ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي في الضو ٫الغؤؾمالُت ،هٓغا إلاا ًخمخ٘ به ألاٞغاص مً الخغٍت الخٗا٢ضًت واٖخماصَم ٖلى
مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ابغام الٗ٣ىصٞ ،هي وؾُلت خضًشت للخمىٍل ،جلجإ بلحها اإلااؾؿاث الٗاظؼة ًٖ جمىٍل اؾدشماعاتها
بىٟؿهاَ ًٖ ،غٍ ٤ابغام ٖ٣ىص اًجاع م٘ ماؾؿاث مالُت مخسههت ،التي جمىدها جمىٍال زال ٫مضة الٗ٣ض ،وبٗض اهتهاء
اإلاضة جمىذ للمؿخإظغ زُاعاث زالزت وهي بما ججضًض ٖ٣ض الاًجاع إلاضة ؤزغي ،ؤو قغاء ألانى ٫اإلااظغة ،ؤو عص اإلاا ٫بلى
الكغ٦ت اإلااظغة.
بن الخ٣ىُاث الخٗا٢ضًت الخ٣لُضًت ٧البُ٘ وال٣غى وؤلاًجاع والى٧الت  ..وٚحرَا ال حؿخجُب م٘ مخُلباث ا٢خهاص الؿى١
والٗال٢اث اإلاالُت والا٢خهاصًت اإلاخُىعة التي ٞغيتها ْاَغة الٗىإلات الا٢خهاصًت ،لظل ٪جضزل اإلاكغٕ الجؼاثغي ،ازغي
الانالخاث الا٢خهاصًت التي ٢ام بها في بضاًت الدؿُٗىاث ،لخىُٓم ؤخ٩ام ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي بمىظب ألامغ ع٢م  96ـ 09
اإلاخٗل ٤باالٖخماص الاًجاعي ،1جىُٓما مؿخ٣ال ٖما ٌكابهه مً ٖ٣ىص ٣ٗ٦ض الاًجاع وٖ٣ض البُ٘ بالخ٣ؿُِ وٖ٣ض
ال٣غى...عٚم الدكابه في ألاخ٩ام في بٌٗ ألاخُان.
بن ظىَغ وؤؾاؽ ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي َى ؤلاًجاعٞ ،خ٩ىن قغ٦ت الاٖخماص ؤلاًجاعي ماظغة ،واإلااؾؿاث الا٢خهاصًت
التي جُلب مجها الخمىٍل ،مؿخإظغة ،بال ؤهه هٓغا للُبُٗت الخجاعٍت واإلاالُت الخانت لٗ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ،وهٓغا
لخهىنُت ٖىهغ ؤلاًجاع في َظا الٗ٣ضٞ ،ةن ؤخ٩ام ٖ٣ض ؤلاًجاع الٗاصي ،باٖخباعَا ٢ىاٖض ّ
م٨ملت ،ال حؿخجُب م٘
الٛغى مً وظىص ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعيٞ .دؿخٛل قغ٦ت الاٖخماص ؤلاًجاعي الخ٣ىُاث الخٗا٢ضًت اإلاٗغوٞت في ال٣ىاٖض
الٗامت بما ًسضم مهالخها وٍد ٤٣ؤَضاٞها ،وبظلٞ ٪ةجها جٟغى بىىصا في الٗ٣ض بما ًخٗاعى م٘ زهىنُاث ٖ٣ض ؤلاًجاع
الٗاصي ،جُبُ٣ا إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ببغام الٗ٣ىص مً ظهت ،واؾخٛالال للُاب٘ ّ
اإلا٨مل ل٣ىاٖض ٖ٣ض ؤلاًجاع مً ظهت
ؤزغي.

ّ
وتهضَ ٝظٍ الضعاؾت بلى البدض ًٖ الخ ٠ُُ٨ال٣اهىوي لٗ٣ض ؤلاٖخماص ؤلاًجاعي ،مغ٦ؼًٍ في طلٖ ٪لى الغؤي ال٣اثل بإن

ٖ٣ض ؤلاٖخماص ؤلاًجاعي بًجاعا مالُا ؤو ؤهه ٖ٣ض بًجاع م٣ترن بىٖض بالبُ٘ .وَى الغؤي الظي ؤزظث به ٚالبُت الدكغَٗاث
مً بُجها الدكغَٗحن الجؼاثغي والٟغوسخي ،لظل ٪ؾىً ٝخم مىا٢كت َظا الغؤي مبرػًٍ مضي وظىص ٢هىع في ألاخ٩ام الٗامت
لٗ٣ض ؤلاًجاع لٗضم جُبُ٣ها ٖلى ٖ٣ض ؤلاٖخماص ؤلاًجاعي ،ؤو باألخغي إلااطا ُوي٘ َظا الٗ٣ض في ٢الب اًجاع ،وم٘ طلٞ ٪ةن
ٚالبُت ال٣ىاٖض الٗامت لئلًجاع الٗاصي مؿدبٗضة.

 1ؤمغ ع٢م  09-96ماعر في  10ظاهٟي ً 1996خٗل ٤باالٖخماص الاًجاعي ،ظغٍضة عؾمُت ٖضص  3ناصعة بخاعٍش  14ظاهٟي .1996

175

وهدُجت لظلٞ ٪ةن ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت هي :ما ؤوحه اللفىس الىاسد في ألاخيام العامت لعلذ الاًجاس لعذم جىبُلها
على علذ الاعخماد الاًجاسي؟
لئلظابت ٖلى الاق٩الُت هخٗغى بلى ما ًلي:
ـ ؤَمُت هٓغٍت ؤلاًجاع اإلاالي في جدضًض َبُٗت ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي (اإلابدث ألاوٌ)
ـ ـ ؤوظه ٢هىع ال٣ىاٖض الٗامت لٗ٣ض الاًجاع واؾدبٗاص جُبُ٣ها ٖلى ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي (اإلابدث الثاوي)
اإلابدث ألاوٌ  :ؤهمُت هٍشٍت ؤلاًجاساإلاالي في جدذًذ وبُعت علذ الاعخماد الاًجاسي
لخدضًض الُبُٗت ال٣اهىهُت لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعيً ،داو ٫ظاهب مً ال٣ٟه الٟغوسخي ج٣غٍب ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي مً
ٖ٣ض الاًجاع الٗاصيّ ،
ُٟ٨ٞه بإهه اًجاع ماليٞ ،ما َى مًمىن َظٍ الىٓغٍت؟ (اإلاُلب ألاو ،)٫وما مضي صختها ؟(اإلاُلب
الشاوي).
اإلاىلب ألاوٌ  :مممىن هٍشٍت الاًجاساإلاالي
ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٖملُت مغ٦بت مً ٖال٢اث حٗا٢ضًت ؤو ٢ىالب ٢اهىهُت مٗغوٞت في ال٣ىاٖض الٗامت ،وَٗخبر الاًجاع
مً الٗىانغ ألاؾاؾُت والجىَغٍت التي ً٣ىم ٖلُه َظا الٗ٣ض ،وَظا ما ٦غؾخه ٚالبُت الدكغَٗاث مً بُجها الدكغَ٘
الجؼاثغي (الٟغٕ ألاو )٫وَى ما ًاصي بلى هخاثج جازغ ٖلى ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي (الٟغٕ الشاوي).
الـشع ألاوٌ  :اإلافذسالدؽشَعي للىٍشٍت
مً اؾخ٣غاء الىهىم اإلاىٓمت لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ًدبحن ؤن ؤؾاؽ الٗال٢ت ال٣اثمت بحن اإلااظغ (قغ٦ت الاٖخماص
الاًجاعي) واإلاؿخإظغ (اإلاؿخُٟض) ،ج٣ىم ٖلى ٖ٣ض ؤؾاسخي َى ٖ٣ض ؤلاًجاع ،وَظا ما جا٦ضٍ نغاخت اإلااصة  2/1مً ألامغ
ع٢م  96ـ  09ؾال ٠الظ٦غ ،والتي جىو ٖلى ما ًليٌ" :عخبر الاعخماد ؤلاًجاسي ،مىلىع هزا ألامش ،عملُت ججاسٍت ومالُت:
 ...جىىن كاثمت على علذ اًجاس "....
واإلااصة  9مً ألامغ هٟؿه التي جىو ٖلى ؤههٌ" :عخبر علذ الاعخماد الاًجاسي اإلاخعلم بمدل ججاسي ً.....مىذ مً خالله
وشؾ ًذعى "اإلااحش" على ؼيل جإححر ،ملابل الخفىٌ على بًجاساث "....
واإلااصة  4/3/10مً ألامغ هٟؿه التي جىو ٖلى ؤههً..." :ممً للمعخإحش الاظخعماٌ والاهخـاع باألـل
اإلااحشً..........ممً للماحش كبن مبلؽ معحن مً ؤلاًجاس مذة جذعى "الـترة ػحر اللابلت لإللؼاء" ال ًمىً مً خاللها
ببىاٌ ؤلاًجاس."...
ّ
1
وبالغظىٕ بلى ال٣ىاٖض الٗامت ،ظاء حٗغٍ٣ٖ ٠ض الاًجاع في اإلااصة  467مً الخ٣ىحن اإلاضوي ٦ما ًلي" :الاًجاس علذ ًمىً
اإلااحشبملخماه اإلاعخإحشمً الاهخـاع بش يء إلاذة مدذدة ملابل بذٌ اًجاسمعلىم".
ٌؿخٟاص مً َظا الخٗغٍ ٠ؤن ٖىانغ الاًجاع الٗاصي هي ّ
الخم٨حن مً الاهخٟإ وألاظغة واإلاضةٞ ،باإلياٞت بلى التراضخي
واملخل والؿببً ،خًمً ٖ٣ض الاًجاع جم٨حن اإلاؿخإظغ مً الاهخٟإ باإلاا ٫زال ٫مضة مدضصة ،م٣ابل ؤظغة مدضصة مخ٤ٟ
ٖلحها.
وٖىض ج٣غٍب ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي مً ٖ٣ض الاًجاع الٗاصيً ،الخٔ اخخىائهما لىٟـ الٗىانغ٣ٗٞ ،ض الاٖخماص
الاًجاعيٌ ،ؿمذ للمؿخإظغ الاهخٟإ باإلاا ٫مدل الٗ٣ض ،زال ٫مضة مدضصة ًلتزم مً زاللها اإلاؿخإظغ ص ٘ٞؤ٢ؿاٍ
ّ
اًجاعٍت صوعٍت ،م٣ابل حؿلم اإلاا ٫اإلااظغ مً ٢بل قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي (اإلااظغ).
٢ 1اهىن ع٢م  07ـ  05ماعر في  13ماي ٌٗ 2007ض ٫وٍخمم ألامغ ع٢م  75ـ  58اإلااعر في  26ؾبخمبر  1975واإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي ،ظغٍضة
عؾمُت ٖضص  31ناصع بخاعٍش  13ماي .2007
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ٗٞلى الغٚم مً حٗضص ال٣ىالب الخٗا٢ضًت التي ًدك٩ل مجها ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،بال ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي ّ
ٖغٞه بإهه
ٖ٣ض اًجاع ًخًمً وٖض بالبٌُ٘ ،ؿمذ ُٞه للمؿخُٟض بخمل ٪ألانل اإلااظغ في جهاًت مضة الاًجاع ،1وَظا ج٣لُضا باإلاكغٕ
الٟغوسخي الظي ّ
٦غؽ طل ٪في ٢اهىن  2ظىٍلُه  1966اإلاٗض ٫واإلاخمم.2
ٞبٗض نضوع َظا ال٣اهىن جبلىعث هٓغٍت الاًجاع اإلاالي في جدضًض الُبُٗت ال٣اهىهُت لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي في ٞغوؿا،
وخُٓذ ب٣بى ٫واؾ٘ مً ظاهب ال٣ٟه٦ ،ما جبىاَا الً٣اء الٟغوسخي في ٚالبُت ؤخ٩امه اإلاخٗل٣ت بٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي.3
وبظلً ٪غي ال٣ٟه 4ؤن ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي َى ٖ٣ض اًجاع َب٣ا إلعاصة اإلاكغٕ ،وؾاًغ الً٣اء الٟغوسخي َظا الخ٠ُُ٨
ال٣اهىوي مخإزغا بمى ٠٢اإلاكغٕ الٟغوسخي ،خُض ّ
٣ٖ ٠ُ٦ض الاٖخماص الاًجاعي بإهه ٖ٣ض اًجاع م٣ترن بىٖض بالبُ٘ بةعاصة
مىٟغصة.5
الـشع الثاوي  :هخاثج هٍشٍت الاًجاساإلاالي
بما ؤن ال٣ىاٖض الٗامت لٗ٣ض الاًجاع جدؿم بالُاب٘ اإلا٨مل إلعاصة اإلاخٗا٢ضًًٞ ،ةن طلٌ ٪ؿمذ لكغ٦ت الاٖخماص
الاًجاعي بدىُٓم الٗال٢ت الٗ٣ضًت وبٟغى قغوَها في الٗ٣ض بما ًدىاؾب م٘ مهالخها وؤَضاٞها.
ٞاؾخٛال٢ ٫الب الاًجاع ّ
ًسى ٫قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي خماًت ٗٞالت يض زُغ جهغ ٝاإلاؿخُٟض في اإلاى٣ى ٫اإلااظغ.
٦ما ًمشل ٖ٣ض الاًجاع الؿىض ال٣اهىوي الخخٟاّ الكغ٦ت بملُ٨ت ألانل َىا ٫مضة الٗ٣ضًٞ ،ال ٖما ً٣غعٍ مً ظىاػ
الاخخجاط باإلالُ٨ت في مىاظهت الٛحر.6
وٍغي ؤصخاب هٓغٍت الاًجاع اإلاالي ،ؤن ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ً٣ترب مً ٖ٣ض الاًجاع هٓغا إلاا ًجم٘ بحن الٗ٣ضًً مً
زهاثو ،بط ًالخٔ ؤن بٌٗ زهاثو ٖ٣ض الاًجاع واعصة في بىىص ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،وٍم ً٨جلخُو ؤَمها ُٞما
ًلي:
ـ ٦ال الٗ٣ضًً لهما هٟـ ألاع٧ان وهٟـ الخهاثو مشلما بِىاٍ ؾاب٣ا.
ـ التزاماث اإلااظغ جدكابه في ٦ال الٗ٣ضًً ،بط ًلتزم اإلااظغ في ٖ٣ض الاًجاع الٗاصي بخم٨حن اإلاؿخإظغ مً الاهخٟإ باإلاا ٫مدل
الٗ٣ض ،وحؿلُمها في خالت نالخت لالؾخٗما ،٫وَى الالتزام الغثِسخي في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،و٣ٞا للمىاص  29و 30و31
مً ألامغ ع٢م  96ـ  09اإلاخٗل٣ت "بد ٤اهخٟإ اإلاؿخإظغ ويماهاث َظا الخ ٤مً ٢بل اإلااظغ".

7

 1جىو اإلااصة  11مً ألامغ ع٢م  96ـ  09ؾال ٠الظ٦غٖ ،لى ما ًليً" :جب ؤن ٌؽحر علذ الاعخماد الاًجاسي لألـىٌ اإلاىلىلت ....بلى مذة الاًجاس
ومبلؽ الاًجاسوخم الخُاسبالؽشاء اإلامىىح للمعخإحشعىذ اهةهاء العلذ "....
2
Loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail
3
Cour d’appel de Lyon ; 31 janvier 1980, Quotidien juridique, 3 février 1981, P.3
ه٣ال ًَٖ :اوي صوٍضاع ،الىٓام ال٣اهىوي للخإظحر الخمىٍلي ،م٨خبت الاقٗإ ال٣اهىهُت ،الُبٗت الشاهُت ،الاؾ٨ىضعٍت ،1998 ،م َ 586امل .1
4
BEY et GAVALDA, Le crédit – bail immobilier, collection que sais – je, PUF, PARIS, 1981 ; p.94.
ه٣ال ًَٖ :اوي صوٍضاع ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م َ 587امل .1
5
Cassation commerciale, 30 mai1989, JCP 1989 IV 283 .
ه٣ال ًَٖ :اوي صوٍضاع ،مغظ٘ ؾاب ،٤م َ 592امل .1
 6اإلاغظ٘ هٟؿه  ،م .596
ً 7الخٔ ؤن ٖىهغ حؿلُم الٗحن اإلااظغة في الىهىم الخانت باالٖخماص الاًجاعي ًسخل ًٖ ٠الدؿلُم في ال٣ىاٖض الٗامتٞ ،األنل ؤن ًلتزم
اإلااظغ هٟؿه بدؿلُم اإلاا ٫للمؿخإظغ ،خُض ًخم حؿلُم اإلاا ٫بضاًت بلى اإلااظغ مً اإلاىعص بم٣خطخى ٖ٣ض بُ٘ مبرم بُجهما ،زم ً٣ىم اإلااظغ
بدؿلُمه للمؿخإظغ بم٣خطخى ٖ٣ض اًجاع ،ل ً٨في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٢ض ً٩ىن الدؿلُم مباقغا ،ل ً٨في الٛالب ما ً٩ىن الدؿلُم ٚحر
ّ
مباقغ ،بدُض ًدؿلم اإلاؿخإظغ ألانل مً اإلاىعص ؤو اإلا٣او ٫بٗض اطن مؿب ٤مً اإلااظغ وهُابت ٖىه.
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ـ التزاماث اإلاؿخإظغ جدكابه في ٦ال الٗ٣ضًً ،بط ًلتزم اإلاؿخإظغ و٣ٞا لل٣ىاٖض الٗامت لٗ٣ض الاًجاع باؾخٗما ٫الٗحن
اإلااظغة بدؿب ما ؤٖضث له ،وخؿب ما جم الاجٟاٖ ١لُه ،واملخآٞت ٖلحها بٗىاًت الغظل الٗاصي ،و٢ض ؤ٦ضث ٖلُه اإلااصة
 39مً ألامغ ع٢م  96ـ  09ؾال ٠الظ٦غ.

ـ ًلتزم اإلاؿخإظغ بض ٘ٞبض ٫الاًجاع الظي ّ
ًدضص م٣ضاعٍ مً ٢بل الُغٞحن اإلااظغ واإلاؿخإظغ و٣ٞا ل٣ىاٖض الٗامت ،وٍلتزم
اإلاؿخإظغ ٦ظل ٪في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي بض ٘ٞؤ٢ؿاٍ صوعٍت للماظغً ،خم جدضًضَا باجٟا ١الُغٞحن و٣ٞا للماصة 2/39

مً ألامغ ع٢م  96ـ  09ؾال ٠الظ٦غ.
ـ ٖىض جهاًت ٖ٣ض الاًجاع الٗاصي ًلتزم اإلاؿخإظغ بغص الٗحن اإلااظغة بالخالت التي ٧اهذ ٖلحها و٢ذ حؿلمها ،و٦ظل ٪الخا٫
باليؿبت للمؿخإظغ في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،خُض ًلتزم بغص اإلاا ٫اإلااظغ بطا لم ًغٚب في اؾخٗما ٫زُاع الكغاء ؤو
ججضًض الٗ٣ض ،وَظا َب٣ا لل٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة  39مً ألامغ ع٢م  96ـ  09ؾال ٠الظ٦غ.
اإلاىلب الثاوي  :جلُُم هٍشٍت الاًجاساإلاالي
اٖخمضث هٓغٍت الاًجاع اإلاالي ٖلى حجج ٢اهىهُت للخ٣غٍب بحن ٖ٣ض الاًجاع الٗاصي وٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي (الٟغٕ ألاو)٫
ٚحر ؤن ظاهبا مً ال٣ٟه ًغي ازخال ٝوحٗاعى بحن الٗ٣ضًً (الٟغٕ الشاوي)
الـشع ألاوٌ  :مىكف الشؤي اإلاعاهذ للىٍشٍت
ًغي ظاهب مً ال٣ٟه  1ؤن ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي َى ٖباعة ًٖ ٖ٣ض اًجاع ٖاصي ً٣ىم بم٣خًاٍ اإلااظغ بخم٨حن
ّ
اإلاؿخإظغ (اإلاؿخُٟض) مً الاهخٟإ باإلاا ٫مدل الٗ٣ض إلاضة مدضصة ،وم٣ابل ؤ٢ؿاٍ مدضصة جمشل بضالث الاًجاعُ ،وٍمً٨
ّ
َظا الٗ٣ض اإلاؿخُٟض مً جمل ٪اإلاا ٫بم٣خطخى الىٖض بالبُ٘.
وٍغي البٌٗ آلازغ ؤن ظىَغ وؤؾاؽ ٖ٣ض ؤلاٖخماص الاًجاعي َى ٖ٣ض ؤلاًجاع.2
وٍا٦ض ٖلى طل ٪ظاهب مً ال٣ٟه بال٣ى " :٫بن ٖ٣ض الاًجاع َى مدىع ٖملُت الاًجاع الخمىٍلي وَك٩ل ؤؾاؽ الٗال٢ت
الشىاثُت بحن َغفي الٗ٣ض ،والتي جضوع خىلها التزاماث الُغٞحنٞ ،هى وؾُلت ًلجإ بلحها لخد ٤ُ٣الٛاًت مً الٗ٣ضٞ ،اإلاؿخإظغ
ًغٍض الخهىٖ ٫لى اإلاا ،٫ؾىاء ؤ٧ان مً اإلاٗضاث ؤو الٗ٣اعاث ،واؾخسضامها في مكاعَٗه لالهخٟإ بها صون ؤن ًخدمل هخاثج
ملُ٨خه لهظا اإلاا ،٫وصون ؤن ًًُغ بلى ص ٘ٞزمً قغاء اإلاا ،٫بِىما ًغٍض اإلااظغ باإلا٣ابل جىُْ ٠ؤمىاله واؾدشماعَا بىي٘
اإلاا ٫مدل الٗ٣ض جدذ جهغ ٝاإلاؿخُٟض ،ويمان خهىله ٖلى خ٣ه باؾترصاص اإلابال ٜالتي ٢ضمها في جمىٍل ٖملُت قغاء
اإلاا ٫مدل الٗ٣ض".3
ًظَب عؤي في ال٣ٟه الٟغوسخي 4بلى ؤهه ًجىػ اؾخٛال٢ ٫الب الاًجاع في الخٗبحر ًٖ ٖال٢ت اثخمانٞ ،االثخمان في مٟهىمه
ألاؾاسخي َى الخٟاوث الؼمجي بحن ؤصاءًً مخ٣ابلحن ،وٍخًمً الاًجاع في مًمىهه اثخماها ،هٓغا للخٟاوث بحن مضة الاهخٟإ
باألنل وجاعٍش اؾخد٣ا ١ألاظغة ،ل ً٨اإلاغاص مً الاًجاع في ٖال٢اث الاثخمان (٣ٗ٦ض الاٖخماص الاًجاعي ؤو ٖ٣ض البُ٘
1الُاؽ هانُ ،٠ؾلؿلت ؤبدار ٢اهىهُت م٣اعهت٣ٖ ،ض اللحزو ٜفي ال٣اهىن اإلا٣اعن ،صون صاع اليكغ ،لبىان ،1999 ،مٞ 106اًؼ وُٗم عيىان،
ٖ٣ض الخإظحر الخمىٍلي ،صاع الجهًت الٗغبُت ،مهغ ،1998 ،م .46ه٣ال ًٖٖ :الء الضًً ٖبض هللا ٞىاػ الخهاوهت ،الخ ٠ُُ٨ال٣اهىوي لٗ٣ض
الاًجاع الخمىٍلي" ،صعاؾت م٣اعهت" ،الضاع الٗلمُت الضولُت لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان ،2002 ،م.32
َ 2اوي صوٍضاع ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .586
ٖ3الء الضًً ٖبض هللا ٞىاػ الخهاوهت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .33
4
GOYET Charles, « Le louage et la propriété à l’épreuve du crédit – bail et le bail », LGDJ ; Paris, 1983; P3 ; N°5.
ه٣ال ًَٖ :اوي صوٍضاع ،مغظ٘ ؾاب ،٤مَ 595امل .2
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باالًجاع) َى جم٨حن اإلاؿخإظغ مً ا٦دؿاب ملُ٨ت ألانل اإلااظغ ،لِـ في و٢ذ ابغام الٗ٣ض وبهما بٗض ؾضاص م٣ابل
الخملٞ ،٪اإلًجاع َى ؾبُل اإلاؿخإظغ في ا٦دؿاب ملُ٨ت ألانل اإلااظغ.
ومً َىا ًٓهغ ؤَمُت الاًجاع وَابٗه ّ
اإلامحز في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعيٞ ،هى مً ظاهب ألاؾاؽ ال٣اهىوي الؾترصاص قغ٦ت
الاٖخماص الاًجاعي ؤنل عؤؽ اإلاا ٫والخهىٖ ٫لى ٖىاثضٍ ،وَى ٌؿمذ مً ظاهب آزغ للمؿخُٟض با٦دؿاب ملُ٨ت ألانل
1
اإلااظغ بهٟت مجؼؤة.
الـشع الثاوي  :مىكف الشؤي اإلاعاسك للىٍشٍت
اهخ٣ضث هٓغٍت الاًجاع اإلاالي ٖلى اٖخباع ؤن الاًجاع في بَاع ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي لِـ اًجاعا ج٣لُضًا مدًا ،وٚالبُت
ألاخ٩ام الٗامت لٗ٣ض الاًجاعي الٗاصي مؿدبٗضة.
ٞباليؿبت لل٣ى ٫بإهه ًخم جُبُ ٤زهاثو الاًجاع ؤزىاء مضة الٗ٣ض التي ًيخ ٟ٘زاللها اإلاؿخإظغ باألنلٞ ،حرص البٌٗ
مً ال٣ٟه ٖلى طل ٪بال٣ى ٫بإن" :الاًجاع َى "زىب" الاٖخماص الاًجاعي مً خُض الك٩ل ،بال ؤهه ٌٗبر في ظىَغٍ ًٖ ٖال٢ت
مالُت ،لِؿذ مً ٢بُل ٖال٢اث الاثخمان الخ٣لُضًت ،واهما هي ٖال٢ت مً هىٕ زامٞ ،االًجاع ٢الب حٗا٢ضي جخد ٤٣مً
2
زالله ٖال٢ت الاثخمان َظٍ ،مما ً٣خطخي تهُئت ؤخ٩ام الاًجاع للخٗبحر ًٖ الجاهب الاثخماوي في الٗال٢ت"
"٣ٞ ....ض جم اؾخٛال ٫الُبُٗت اإلا٨ملت ل٣ىاٖض ٖ٣ض الاًجاع ،خُض ًم ً٨ال٣ى ٫ؤهه جم اؾدبٗاص ؤخ٩ام الاًجاع اإلاخٗاعيت
م٘ الُبُٗت الاثخماهُت املخًت لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي٦ ،ما جم جًمحن ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي مً ألاخ٩ام ما ًخ ٤ٟم٘
جل ٪الُبُٗت ،وما ٧اهذ ألاخ٩ام الٗامت لالًجاع لخ٣طخي بهاٞ ،مشال جم اٖٟاء الكغ٦ت اإلامىلت مً ٖبئ الهُاهت ؤو يمان
الُٗىب الخُٟت٦ ،ما جم ايٟاء َاب٘ الاٖخباع الصخصخي ٖلى الٗ٣ض ؤو جدضًض الخٗىٌٍ الاجٟاقي ٖلى هدى ً٣غبه مً
3
الاجٟاٖ ١لى ؾ٣ىٍ ألاظل"
وباٖخباع ؤن َُمىت ٢ىاٖض ال٣اهىن الخام (ال٣غى ،الاًجاع ،والىٖض بالبُ٘ والبُٖ٘ )...لى ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي
ًخىٖ ٠٢لى مضي جد ٤ُ٣قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي الٛاًت مً وظىصَاٞ ،ال جُب٢ ٤ىاٖض الاًجاع الٗاصي بال في الخضوص التي
جد ٤٣الهض ٝمً جىُٟظ الٗ٣ض ،وبظلٞ ٪ةن ٢ىاٖض الاًجاع الٗاصي ٌعجؼ جُبُ٣ها ٖىض جىُٟظ الٗ٣ض ؤو ألَضا ٝؤزغي
ً٦مان املخاَغ ...
بن الخضماث التي ج٣ضمها قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي بلى اإلاؿخُٟض هي طاث َاب٘ ماليً ،محزَا ا٦دؿاب الكغ٦ت واخخٟاْها
بملُ٨ت ألانل مدل الخمىٍل َىا ٫مضة الٗ٣ض ٖلى ؾبُل الًمانٞ ،الٗال٢ت ال٣اهىهُت الغثِؿُت التي جيكإ بحن الكغ٦ت
واإلاؿخُٟض ٖال٢ت اًجاعٍت والاًجاع في نىعجه الخ٣لُضًت ؾبُل الؾخٛال ٫ملُ٨ت ؤخض ألامىاَ ًٖ ٫غٍ ٤جم٨حن شخو
آزغ مً الاهخٟإ به ،وال ّ
ٌٗبر بدؿب ألانل ًٖ ٖال٢ت جمىٍل ؤو اثخمان جيكإ بحن اإلااظغ واإلاؿخإظغ ،وٍترجب ٖلى طل ٪ؤن
اٞغا٣ٖ ٙض الخإظحر الخمىٍلي في ٢الب الاًجاع ٖمل اًغاصي ُمهُى٘ ال ًم ً٨الاعج٩ان بلُه مً الىظهت اإلاىيىُٖت في ؾبُل
جدضًض الىٓام ال٣اهىوي للٗ٣ض.4
٢ض ً٣ى ٫البٌٗ ؤن الٗبرة في الى٢ىٖ ٝلى الُبُٗت الاًجاعٍت للٗال٢ت ج٩ىن بمضي جىاٞغ ألاع٧ان الغثِؿُت لٗ٣ض الاًجاع
ٞحها ،مً ٖحن ماظغة ومضة وؤظغة ،وال ق ٪ؤن ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ًخًمً ،ولى بهٟت ْاَغة جل ٪الٗىانغٞ ،الكغ٦ت
ّ
اإلامىلت جم ً٨اإلاؿخُٟض مً الاهخٟإ باألنل زال ٫مضة ًدضصَا الٗ٣ض ،م٣ابل ص ٘ٞؤ٢ؿاٍ ألاظغة مً ٢بل اإلاؿخُٟض.
ل ً٨م٘ طل ٪ال ًٟ٨ي مجغص جىاٞغ جل ٪الٗىانغ الشالزت إليٟاء الُبُٗت الاًجاعٍت ٖلى الٗال٢ت ،ألهه ٖىض َظا الخض ٢ض ال
َ1اوي صوٍضاع ،مغظ٘ ؾاب ،٤م590
 2اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .588
 3اإلاغظ٘ هٟؿه ،م589
َ 4اوي صوٍضاع ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.237
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حؿمذ جل ٪الٗىانغ بالخمُحز بحن ٖ٣ض الاًجاع وٖ٣ض البُ٘ بالخ٣ؿُِ م٘ اخخٟاّ الباج٘ باإلالُ٨ت ٖلى ؾبُل الًمان٣ٞ ،ض
ًإزظ ألانل ون ٠اإلابُ٘ وألاظغة ون ٠ؤ٢ؿاٍ الشمً ،وج٩ىن اإلاضة مضة الىٞاء بهظٍ الا٢ؿاٍ ،واهما ٖلى يىء م٣هىص
1
الُغٞحن مً الٗ٣ض جخدضص َبُٗت ألاصاءاث الىاقئت ٖىه ،وجخدضص بالخالي الُبُٗت ال٣اهىهُت للٗ٣ض.
اإلابدث الثاوي  :ؤوحه كفىس اللىاعذ العامت لعلذ الاًجاسالظدبعاد جىبُلها على علذ الاعخماد الاًجاسي
هٓغا للُبُٗت الخانت لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعيً ،هٗب جُبُ٧ ٤ل ال٣ىاٖض الٗامت لٗ٣ض الاًجاع الٗاصي ٖلى ؤَغاٝ
َظا الٗ٣ض (اإلاُلب ألاو ،)٫زانت م٘ وظىص ؤخ٩ام زانت لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي التي حؿدبٗض نغاخت جُبُ٣ٖ ٤ض
الاًجاع الٗاصي ُوج ّ
دمل اإلاؿخإظغ التزاماث ظضًضة ٚحر مإلىٞت (اإلاُلب الشاوي)
اإلاىلب ألاوٌ :الىبُعت الخاـت لعلذ الاعخماد الاًجاسي
ؾب ٤ال٣ى ٫ؤن الدكغَ٘ والً٣اء الٟغوسخي ٢ض ّ
ُٟ٦ا ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي بإهه ٖ٣ض اًجاع ً٣ترن به وٖض مىٟغص بالبُ٘،
ٚحر ؤهه مً الىاخُت الٗملُت هجض ؤن قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعيٖ ،ىض ويٗها قغوٍ الٗ٣ض ،ؤٞغٚذ ٖ٣ض الاًجاع في نىعجه
الخ٣لُضًت مً مًمىهه ،وبالغٚم مً ّ
جمؿ٨ها بهظا ال٣الب الٗ٣ضي لم حكإ جغجِب آزاعٍ الخ٣لُضًت ،ومً بحن ؤؾباب طل،٪
جمخ٘ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي بسهىنُاث مُٗىت وبُبُٗت زانتٞ ،هى وؾُلت جمىٍل (الٟغٕ ألاو )٫و٢غى واثخمان (الٟغٕ
الشاوي) بالىٓغ بلى ٚاًخه الا٢خهاصًت وَبُٗخه اإلاالُت.
الـشع ألاوٌ  :علذ الاعخماد الاًجاسي وظُلت جمىٍل
ٌٗض ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ؤؾلىب جمىٍل باليؿبت للمؿخإظغ ،وما الاًجاع ؾىي الاَاع ال٣اهىوي الظي ٌؿمذ له
بالخهىٖ ٫لى ألانى ٫اإلاغاص جمىٍلها.2
ًخمشل ظىَغ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي في جمىٍل ًًمىه خ ٤ملُ٨ت ألانل مدل الاؾدشماع ،وَظا ما ؤصي بلى ا٢دام
الاهخٟإ باألنل في الٗال٢ت الىاقئت بحن قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي واإلاؿخُٟض ،بال ؤن الكغ٦ت لم حكإ م٘ طل ٪جدمل ؤٖبائها
3
واملخاَغ التي ٢ض جيكإ ٖىهٞ ،لجإث بلى ألاخ٩ام الاجٟاُ٢ت للٗ٣ض لخد ٤ُ٣طل ٪بما ًخىا ٤ٞم٘ مهالخها
الىا ٘٢ؤن الاًجاع َى حٗبحر ًٖ اؾخٛال ٫ماَ ًٖ ٫غٍ ٤جم٨حن الٛحر مً الاهخٟإ به بٗىى ،وَى ما ال ًخىاٞغ في ٖ٣ض
الاٖخماص الاًجاعي ،خُض ال ج٨دؿب َظٍ ألازحرة ملُ٨ت ألانل وجدخ ٟٔبها ٖلى ؾبُل الًمان يض مساَغ اٖؿاع
اإلاؿخُٟض ،وَٗجي طل ٪ؤهه في هٓغ الكغ٦ت اإلامىلت ًيكإ التزام بض ٘ٞا٢ؿاٍ ألاظغة اؾخ٣الال ًٖ اهخٟاٖه باألنل ،وبهما
ًجض الالتزام ؾببه في الخمىٍل الظي ٢امذ بمىده له في نىعة ص ٘ٞزمً ألانل الكغاء ؤو ج٩لٟت البىاء 4.وباٖخباع ؤن صوع
الكغ٦ت َى جمىٍل ألانلٞ ،مً البضًهي ؤن ًخم بٖٟائَا مً الالتزاماث التي حكٛل ٧اَل اإلااظغ الخ٣لُضي٦ ،ما ًجب
5
بٖٟائَا مً املخاَغ التي ٢ض جيكإ ًٖ اؾخٗما ٫ألانل صازل مكغوٕ اإلاؿخُٟض.
ٗٞاصة ما جدغم قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي ( اإلااظغ) ٖلى ججىب املخاَغ الا٢خهاصًت اإلاغجبُت بالٗملُت الخمىٍلُت،
ٞخضعط في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي قغوَا حٟٗحها مً الالتزاماث ال٣اهىهُت التي جىهب في طمتها ٦ماظغ ،والتي ههذ ٖلحها في
ال٣ىاٖض الٗامت لٗ٣ض الاًجاع٣ُٞ ،خهغ صوعَا بطن ٖلى ؤصاء وُْٟت جمىٍلُت بدخت ،جخمشل في ج٣ضًم ألامىا ٫الالػمت لكغاء
 1اإلاغظ٘ هٟؿه ،م593
َ2اوي صوٍضاع ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.95
 3اإلاغظ٘ هٟؿه ،م 572
َ4اوي صوٍضاع ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.593
 5اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.590

180

اإلاٗضاث وجإظحرَا للمؿخإظغ .1وَظا الضوع الظي جلٗبه الكغ٦ت اإلااظغة ً٣خهغ ٖلى مجغص جغ ٥اإلاؿخإظغ ًيخ ٟ٘باألنى٫
اإلااظغة التي ازخاعَا بىٟؿه وحؿلمها مً اإلاىعص هُابت ٖجهاّ .
و٧ل ما ٌٗىحها َى الخهىٖ ٫لى ؤ٢ؿاٍ ألاظغة الضوعٍتٞ ،ال
جًمً الُٗىب الخُٟت وال ج٩ل ٠بإٖما ٫الهُاهت وجى٣ل جبٗت الهال ٥بلى اإلاؿخإظغٞ ،د ٤اإلالُ٨ت ّ
ًخدى ٫بطن بلى مجغص
جإمحن ُٖجي ًًمً للماظغ اؾترصاص ألامىا ٫التي ج٨بضَا لخىُٟظ اله٣ٟت.
ٖلى َظا ألاؾاؽ ٢غعث مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿُت" ؤن قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي (اإلااظغة) جىفي ب٩ل التزاماتها ٖىضما
جً٘ ألاقُاء جدذ جهغ ٝاإلاؿخإظغ.2
وٍيخج ٦ظل٧ ًٖ ٪ىن ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي وؾُلت جمىٍل ،اعجٟإ ُ٢مت ألاظغة التي ًضٗٞها اإلاؿخإظغ ،م٣اعهت
باألظغة التي ًضٗٞها َظا ألازحر في الاًجاع الٗاصي ،وطل ٪ألهه في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ال جمشل ألاظغة م٣ابل الاهخٟإ
ٞدؿب وبهما ًُازظ بٗحن الاٖخباع ٖىض ج٣ضًغَا زمً الكغاء واإلاهاعٍ ٠وَامل الغبذ.3
الـشع الثاوي  :علذ الاعخماد الاًجاسي وظُلت اثخمان وكشك
لخٟؿحر الخىا ٌ٢الٓاَغ بحن الُبُٗت اإلاالُت الخُ٣ُ٣ت لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي وجُُٟ٨ه بإهه ٖ٣ض اًجاعً ،ظَب
البٌٗ بلى ال٣ى ٫بإن الاٖخماص الاًجاعي مً الىظهت الا٢خهاصًت ٢غى ه٣ضي ًخم اَال٦ه واؾدُٟاء ٖىاثضٍ زال ٫مضة
الاًجاعٞ ،ال جبحن الُبُٗت اإلاالُت لهظٍ الٗملُت زالزُت ألاَغا( ٝاإلااظغ ،اإلاؿخُٟض ،اإلاىعص) بال بازترا ١زىبها ال٣اهىوي
4
اإلاخمشل في الاًجاع.
وٍيخج ًٖ الُبُٗت الاثخماهُت لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ما ًلي:
ؤوال :مذة الاًجاسػحركابل لاللؼاء في علذ الاعخماد الاًجاسي:
ًىو اإلاكغٕ الجؼاثغي في اإلااصة  12مً ألامغ ع٢م  96ـ ٖ 06لى ؤن ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٚحر ٢ابل لئللٛاء ،والهض ٝمً
وعاء طل ٪ججىب لجىء اإلاؿخإظغ بلى َلب الٟسخ ٢بل اهتهاء مضة الٗ٣ض ،والؿماح لكغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي بالخهى٫
ٖلى م٣ابل الاًجاع زالَ ٫ظٍ اإلاضة ،والتي جدضصَا بىٟؿها مغاُٖت في طلَ ٪بُٗت ألانل اإلااظغ وُ٢مت ألاعباح التي ٢ض
جدهل ٖلحها زال ٫اإلاضة الاًجاعٍت .بياٞت بلى طل٢ ،٪ض ًخم الاجٟاٖ ١لى قغٍ ظؼاجي في خالت ٞسخ الٗ٣ض بسُإ مً
اإلاؿخإظغ ٢بل اهتهاء مضة ٖ٣ض الاًجاع ،وبلؼام اإلاؿخإظغ بخٗىٌٍ ً٣ابل ُ٢مت ؤ٢ؿاٍ الاًجاع اإلاخبُ٣ت ،و٣ٞا للماصة 13
5
مً ألامغ ع٢م  96ـ .06
ُٞ 1اللي بىمضًً " ،الُبُٗت ال٣اهىهُت لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي في يىء ؤخ٩ام الدكغَ٘ الجؼاثغي" ،مجلت ظُل ألابدار ال٣اهىهُت اإلاٗم٣ت،
الٗضص  26 ، 1ماعؽ  ،2016م.79
2
Cass. com., 10 décembre, 1976, Gazette de Paris, 1977, p 644, note BEY ; Cass. com., 3 janvier, 1972, Dalloz 1972, note
TROCHU.
 3بسُذ ِٖسخىَ" ،بُٗت ٖ٣ض الاًجاع الخمىٍلي وخضوصٍ ال٣اهىهُت ـ صعاؾت م٣اعهتـ " ،مظ٦غة ماظؿخحر جسهو ٖ٣ىص ومؿاولُت ،ظامٗت دمحم
بى٢غة٧ ،لُت الخ٣ى ،١بىمغصاؽ ،2011 ،م.46
GAVALDA et BEY, le crédit bail mobilier, op.cit. p.07 et 30
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ه٣ال ًٖ َ :اوي صوٍضاع ،مغظ٘ ؾاب ،٤م َ 589امل2
 5جىو اإلااصة ٣ٞ 10غة  2ألامغ ع٢م  96ـ ٖ 06لى ؤهه ً ...":ممً للمعخإحش الاظخعماٌ والاهخـاع باألـل اإلااحش خالٌ ؿترة دهُا...ووإهه
ـاخب ملىُت هزا ألاـل"ٞ .اؾخسضام الىو ٖباعة "الٟترة الضهُا " للخٗبحر ٖلى الٟترة ٚحر ال٣ابلت لئللٛاء بال باجٟا ١الُغٞحن٢ ،ض ًىحي
لل٣اعت بإهه جىظض ٞترة صهُا وؤزغي ٢هىي للٗ٣ض٦ .ما اؾخٗمل الىو حٗبحر "...اإلاعخإحش...ووإهه ـاخب ملىُت ألاـل"  .ومً الخ٣ى ١التي
ًخمخ٘ بها ناخب ملُ٨ت ألانل ،خ ٤الخهغُٞ ٝه ببُٗه ؤو َبخه ؤو عَىه ،وَظا ما ال ٌؿخُُ٘ اإلاؿخإظغ الُ٣ام به وبال زال ٠اإلاباصت
ألاؾاؾُت لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٦ .ما ظاءث اإلااصة الؿالٟت الظ٦غ ٦ظل ٪في ٣ٞغتها الشالشت بإن " ًممً للماحش كبن مبلؽ معحن...إلاذة...ال
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 زاهُا  :اخخالؾ ؤظاط جدذًذ اإلاذة في علذ الاعخماد الاًجاسي:جاظغ قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي للمؿخإظغ ألانى ٫اإلاالُت بىاء ٖلى َلبه ،وو٣ٞا للمىانٟاث التي خضصَا ،وَظا إلاضة
مُٗىت هي ٖاصة الٗمغ الا٢خهاصي لهظٍ اإلاٗضاثَ .ظٍ اإلاضة هي ؤًًا ٧اُٞت الؾتهال ٥ألانى ٫مالُاٗٞ .لى ؤؾاؾها ججغي
الكغ٦ت اإلااظغة خؿاباتها الا٢خهاصًت وجخإ٦ض مً ظضوي ٖملُت الاٖخماص الاًجاعي وخهُلتها ،هي بطن ؤصاة الخؿاب اإلاالي
والا٢خهاصي للٗملُت الخمىٍلُت ،لظلٞ ٪ةن ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ًخًمً ٖضصا مً البىىص التي جٟ٨ل اؾخمغاعٍخه لخحن
اهتهاء اإلاضة اإلاخٖ ٤ٟلحها .وبالخالي جٟغى قغوَا ظؼاثُت ٖلى َغفي الٗ٣ض في خالت ٞسخ ؤخضَما َظا ألازحر ٢بل اهتهاء
مضجه ،بياٞت بلى الؼامه بخٗىٌٍ ٌؿاوي ُ٢مت ؤ٢ؿاٍ الاًجاع اإلاخبُ٣ت.1
ـ زالثا ـ اظترداد كُمت ألاـل اإلااحش:
حؿخٛل قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي ٢الب الاًجاع في ؾبُل الاخخٟاّ بملُ٨ت ألانل اإلااظغ مً ظهت ،وفي ؾبُل اؾترصاص
ؤنل عؤؽ اإلاا ٫والخهىٖ ٫لى ٞىاثضٍ ،مً ظهت ؤزغي.
ٞملُ٨ت ألانل جمشل يماها باليؿبت لكغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي يض مساَغ اٖؿاع اإلاؿخإظغ اإلاؿخُٟض ،وَظا ألازحر
ًىفي في خ٣ُ٣ت ألامغ زمً ألانل اإلااظغ مً زال ٫ؤ٢ؿاٍ ألاظغة ،وٍترجب ٖلى طل ٪ؤهه مً البضًهي بل ؤهه مً الٗض ٫ؤن
2
ٌؿمذ للمؿخُٟض بخمل ٪ألانل في جهاًت مضة الاًجاع.
وحٗخبر ألاظغة م٣ابل الؾترصاص عؤؾما ٫قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي ،خُض جسخل ٠مبال ٜالاًجاع ُٞه ًٖ الاًجاع الٗاصي ،بط
ج٩ىن ُ٢مت الاًجاع مغجٟٗت ظضا ،وَظا مىُ٣ي هٓغا للىُْٟت الخمىٍلُت لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،و٢ض بغع الً٣اء الٟغوسخي
اعجٟإ بضالث الاًجاع بالىٓغ بلى ألازُاع التي جخٗغى لها الكغ٦ت٧ ،اؾترصاصَا لآلالث واإلاٗضاث اإلااظغة بٗضما ج٩ىن ٢ض
اؾخٗملذ ،مما ًهٗب ٖلحها بٖاصة جإظحرَا ؤو الخهغٞ ٝحها.3
والخ٣ُ٣ت ؤن مبال ٜالاًجاع في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ال جمشل م٣ابل الاهخٟإ باألنل اإلااظغ ٞدؿب ،بل ػٍاصة بلى طل٪
جمشل زمً قغاء ألانل اإلااظغ بياٞت بلى َامل عبذ للماظغ.
سابعا ـ اظدبعاد جىبُم كىاعذ الاًجاس العادي بىفىؿ ـشٍدت ًخممنها اللاهىن الخاؿ لالعخماد الاًجاسي :وَى ما
جًمىخه اإلاىاص  42و 44مً ألامغ ع٢م  96ـ  09ؾال ٠الظ٦غ.
اإلاىلب الثاوي  :ؿشك التزاماث حذًذة على عاجم اإلاعخإحشفي علذ الاعخماد الاًجاسي
ًخدمل اإلاؿخإظغ في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي التزاماث ظضًضة ٧االلتزام بالهُاهت (الٟغٕ ألاو )٫ويمان الُٗىب الخُٟت
(الٟغٕ الشاوي) وجدمل جبٗت َال ٥ألانل اإلااظغ ب٣ىة ٢اَغة ؤو خاصر مٟاجئ(الٟغٕ الشالض) ،وهي التزاماث ال جٟغى ٖلى
اإلاؿخإظغ في الاًجاع الٗاصي ،وَظا ما ظٗل البًٌٗ 4غي ازخال ٫الخىاػن الٗ٣ضي في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي هٓغا لش٣ل
٧اَل اإلاؿخإظغ بالتزاماث ٦شحرة.
ًمىً ،خاللها ،ببىاٌ ؤلاًجاس . "...و٢ض اؾخٗمل اإلاكغٕ الجؼاثغي حٗبحر ببُا ٫ؤلاًجاع لئلقاعة بلى ٞسخ الٗ٣ض باإلعاصة اإلاىٟغصة (مً َغٝ
اإلااظغ) ه٣ال ًُٖٞ :اللي بىمضًً ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.74
ُٞ 1اللي بىمضًً ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .78
َ2اوي صوٍضاع ،مغظ٘ ؾاب ،٤م590
3
Tribunal com. La Vachelle 26 juin 1964 . JCP 1965 II 14331 note JM Leloup
ه٣ال ًٖ :بً ػٍىف مبرو " ،٥الاخخٟاّ بملُ٨ت اإلاى٣ى ٫اإلااصي في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي" ،عؾالت ص٦خىعاٍ صولت في ال٣اهىن الخام٧ ،لُت
الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت مىخىعي٢ ،ؿىُُىت ،2008 ،مَ ،68امل .4
4
DOWIDAR Hanny ; « Du déséquilibre des prestations dans la convention de crédit –bail », Thèse de doctorat en droit ,
Université de Bordeaux 1, Paris, 1990
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الـشع ألاوٌ  :ـُاهت العحن اإلااحشة وبـالخها
َب٣ا لل٣ىاٖض الٗامت لالًجاع َىا ٥هىٖان مً الهُاهت ،نُاهت جإظحرًت جٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلاؿخإظغ ،ونُاهت يغوعٍت ج٘٣
ٖلى ٖاج ٤اإلااظغٚ ،حر ؤن ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ال ًمحز بحن َظًً الىىٖحن مً الهُاهت في اإلااصة  17واإلااصة  33مً ألامغ
ع٢م  96ـ  09ؾال ٠الظ٦غُٞ ،خٗحن ٖلى اإلاؿخإظغ الُ٣ام بجمُ٘ ؤٖما ٫الهُاهت مً بنالح وجغمُم ،وبال ٢امذ مؿاولُخه
في مىاظهت قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي.
وبظلٞ ٪ةهه زغوظا ًٖ ال٣ىاٖض الٗامت لٗ٣ض الاًجاعٌٟٗ ،ى اإلااظغ مً الترمُماث والانالخاث الًغوعٍت للخٟاّ ٖلى
ألانل اإلااظغ ،وٍخدمل مهاعٍٟها اإلاؿخإظغ.
الـشع الثاوي  :لمان العُىب الخـُت
ًم ً٨ؤن ًدخىي ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي بىضا ًخًمً بٖٟاء الكغ٦ت اإلااظغة مً الالتزام بًمان الُٗىب الخُٟت اٖٟاءا
جاما ،وَظا و٣ٞا للماصة  2/18مً ألامغ ع٢م  96ـ  09ؾال ٠الظ٦غ٦ ،ما ًم ً٨للمؿخإظغ الخىاػ ًٖ ٫خ٣ه في الغظىٕ ٖلى
اإلااظغ في َظٍ الخالت َب٣ا للماصة  40مً ألامغ هٟؿه ،وبالخالي ًدىاػ ًٖ ٫خ٣ه في َلب الٟسخ ؤو جس ٌُٟألاظغة ،وَظا
زغوظا ًٖ ال٣ىاٖض الٗامت لٗ٣ض الاًجاع اإلا٣غعة في اإلااصة  489مً الخ٣ىحن اإلاضوي.
وبظلً ٪دغم اإلااظغ في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٖلى ججىب املخاَغ اإلاغجبُت بالٗملُت الخمىٍلُتّ ،1
ولٗل ؾبب طلَ ٪ى
٧ىن ألانل اإلااظغ ًدؿلمه ٚالبا اإلاؿخإظغ هٟؿه مً اإلاىعص ،وطل ٪بى٧الت مً اإلااظغ وبةطن مجها ،وبالخالي ٞةن اإلاؿخإظغ
َى الظي ًخىلى ٞدو اإلاا ٫اإلااظغ والخإ٦ض مً مُاب٣خه للمىانٟاث الالػمت لخؿً الاؾخٗما ٫وللٛغى اإلاٗض له.
الـشع الثالث  :جدمل جبعت هالن ألاـل اإلااحش
بطا ٧اهذ ال٣ىاٖض الٗامت في ٖ٣ض الاًجاع الٗاصي ج٣طخي بٟسخ الٗ٣ض ب٣ىة ال٣اهىن بطا ٧ان َال ٥ألانل ٧لُا بٟٗل
ال٣ىة ال٣اَغة ؤو بؿبب ال ًض للمؿخإظغ ُٞه٦ ،ما ج٣طخي بد ٤اإلاؿخإظغ في َلب به٣ام زمً الاًجاع ؤو ٞسخ الٗ٣ض ،بطا
٧ان الهال ٥ظؼثُا ؤو بطا ؤنبدذ الٗحن اإلااظغة في خالت ال جهلر لالهخٟإ الظي ؤٖضث ألظلهٞ ،2ةهه ٖلى زال ٝطل،٪
ّ
ًخدمل اإلاؿخإظغ في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٧اٞت َظٍ املخاَغ وجبٗت الهال ٥ال٨لي والجؼجي .وهدُجت لظلٖ ٘٣ً ٪لى ٖاج٣ه
التزام بخإمحن ألانل اإلااظغ ٖلى خؿابه ،يض َظٍ املخاَغ ،و٣ٞا للماصة  34مً ألامغ ع٢م  96ـ  09الؿال ٠الظ٦غ.
وهدُجت ل٨ثرة الالتزاماث التي جش٣ل ٧اَل اإلاؿخإظغً ،غي البٌٗ 3ؤهه ال بإؽ مً الخغوط ٖلى ال٣اٖضة اإلا٨ملت والاٖخضاص
بضوع الاعاصة اإلاىٟغصة في جىُٓم ظاهب مً الٗال٢ت ٖلى وظه مسال ٠لخ٨م ال٣اٖضة ال٣اهىهُت ،ل ً٨في مجا ٫الاٖخماص
الاًجاعي هالخٔ اَضاعا ٧لُا ألخ٩ام ٖ٣ض الاًجاع بغمتها ؤصي بلى حكىٍه الاًجاع ُٞه ،مما ًدخم بٖاصة الىٓغ في جدضًض
4
الُبُٗت ال٣اهىهُت لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي
الخاجمت
اًذ ؾاخض ٦هُىت" ،ازخال ٫جىاػن الالتزاماث في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي" ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٖلىم جسهو ال٣اهىن٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم
الؿُاؾُت ،ظامٗت مىلىص مٗمغي ،جحزي وػو.2016 ،
عٍاى ٞسغي" ،الخىاػن الٗ٣ضي بحن الىا ٘٢والىٓغي في ٖ٣ض الخإظحر الخمىٍلي" ،ال٣اَغة 2009 ،م٣االث ٢اهىهُت ميكىعة ٖلى اإلاى ٘٢الخالي:
http://articledroit.blogspot.com/2009/12/blog-post_9613.html
 1نٟاء ٖمغ زالض بلٗاوي " ،الىىاحي ال٣اهىهُت في الخإظحر الخمىٍلي وجىُٓمه الًغٍبي" ،مظ٦غة ماظؿخحر في اإلاىاػٖاث الًغٍبُت ،ظامٗت
الىجاح الىَىُتٞ ،لؿًُ ،2005 ،م.74
 2اإلااصة  481مً الخ٣ىحن اإلاضوي الجؼاثغي.
3
GOYET ; op. cit. P50 ; N°98
َ4اوي صوٍضاع  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م592
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عٚم ازخُاع ٢الب الاًجاع لدؿُحر ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،بال ؤن طل" ٪الشىب" ً٩ىن بم٣اؽ اإلااظغ ولِـ اإلاؿخإظغ،
بمٗجى ؤهه ًُازظ مً ٖ٣ض الاًجاع الٗاصي ما ًىاؾب قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي اإلااظغةٞ ،ال ٌؿغي ٖلحها مً ؤخ٩ام الاًجاع
الٗاصي بال ما ًسضم مهالخها الا٢خهاصًت.
لظل ٪خغنذ قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي ٖلى اؾخٛال ٫الُاب٘ اإلا٨مل ل٣ىاٖض ٖ٣ض الاًجاع لدؿدبٗض ٧ل خ٨م مسال٠
إلاهالخها ؤو مسال ٠للٛاًت الا٢خهاصًت لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،وهدُجت لظلٞ ٪غيذ ٖلى اإلاؿخإظغ التزاماث ظضًضة لم
ج ً٨مإلىٞت في ال٣ىاٖض الٗامت لٗ٣ض ؤلاًجاع الٗاصي مً بُجها الالتزام بالهُاهت ،وجدمل جبٗت الهال ٥ويمان الُٗىب
الخُٟت.
وٖلى الغٚم مً ٧ىن ٖىهغ الاًجاع ٖىهغا ؤؾاؾُا وظىَغٍا في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،بال ؤن وُْٟخه الجضًضة
٧ىؾُلت جمىٍل و٢غى واثخمان ،ؤصي بلى اؾدبٗاص آلازاع الخ٣لُضًت لٗ٣ض الاًجاع ،وبٖما ٫مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ابغام
الٗ٣ىص ،واؾخٛال ٫ال٣ىاٖض اإلا٨ملت لٗ٣ض الاًجاع لٟغى قغوٍ وبىىص ٢ض ج٩ىن ٢اؾُت ٖلى اإلاؿخإظغ ،زانت ما ًخٗل٤
مجها بكغوٍ الاٖٟاء مً الًمان والكغٍ الجؼاجي.
ولٗل ٖضم جضزل اإلاكغٕ في جىُٓم الٗال٢ت الٗ٣ضًت بحن قغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي واإلاؿخُٟض في ؤيُ ٤الخضوصّ ،
ّ
وؾ٘ مً
ٞجىة ازخال ٫الخىاػن الٗ٣ضي بحن ؤَغا ٝالٗ٣ضٞ ،لم جُب٢ ٤ىاٖض الاًجاع الٗاصي بال في الىُا ١الظي ًىاؾب قغ٦ت
الاٖخماص الاًجاعي ،مما ظٗل ٚالبُت ال٣ٟه ًى٨غ جَ ٠ُُ٨ظا الٗ٣ض بإهه ٖ٣ض اًجاع م٣ترن بىٖض بالبُ٘.
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خىٌ الىابع الخفىص ي لعلىد الاعماٌ :علذ الـشوؽحزهمىرحا .
د .خمادوػ اهِعت  ،ؤظخارة مدالشة "ؤ"
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت  ،حامعت مىلىد معمشي ـ جحزي وصو
مقدمة
بن خاظت اإلاكاعَ٘ الا٢خهاصًت ال٨بري بلى الخىؾ٘ و مىا٦بت الخُىع الخ٨ىىلىجي وؤمام عجؼ الٗ٣ىص الخ٣لُضًت (
ال٨الؾُُ٨ت ) في مؿاًغة مجا ٫الاٖما٢ ، ٫ام اإلاخٗاملىن الا٢خهاصًىن باؾخدضار ٖ٣ىص ظضًضة جخىا ٤ٞو جخالءم م٘
َبُٗت اإلاهالر الا٢خهاصًت و الخُىع الظي آلذ بلُه .و مً بحن َظٍ الٗ٣ىص ٖ٣ض الدؿُحر ٣ٖ ،ض جدىٍل الٟاجىعة ٣ٖ،ض
الٟغوكحز وٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي .
جخمحز ٖ٣ىص الاٖما ٫بٗضم جٟىحن ؤخ٩امها ،خُض جغ ٥جىُٓمها للمٗامالث ٞ ،هي بظال ٪زايٗت ل٣اهىن ألاٖما ٫م٘
الؿماح باللجىء بلى جُبُ ٤بٌٗ ألاخ٩ام الخانت في الٗ٣ىص الخ٣لُضًت ؤو ال٨الؾُُ٨ت .بن ؤلانالخاث التي ٖغٞتها الجؼاثغ
في مسخل ٠املجاالث ،الؾُما الا٢خهاصًت صٗٞذ باإلاكغٕ الجؼاثغي بلى ج٣ىحن ؤخ٩ام بٌٗ َظٍ الٗ٣ىص ،باؾخصىاء ٖ٣ض
الٟغوكحز .وم٘ ؤن َظٍ الٗ٣ىص جخمحز ببٌٗ الخ٣ىُاث اإلاٗ٣ضة ،بال ؤجها ا٢خدمذ بهٟت مٗخبرة مجا ٫ألاٖماٞ ،٫هي ؾغ
هجاح اإلاكاعَ٘ الا٢خهاصًت ال٨بري ؾىاء ٖلى الهُٗض الىَجي ؤو الضولي و َظا عاظ٘ بالضعظت الاولى بلى َبُٗت َظٍ الٗ٣ىص
 .مً هىا وان الدعائٌ خىٌ الىابع الخفىص ي لعلذ الـشوؽحز هىمىرحا لعلىد الاعماٌ ؟ و الاظابت ًٖ َظٍ
الاق٩الُت ً٩ىن مً زال ٫الى٣اٍ الخالُت:
ؤوال  :زهىنُت ٖ٣ض الٟيكحز مً خُض اإلاٟهىم .
زاهُا :زهىنُت ٖ٣ض الٟغوكحز مً خُض قغوٍ ابغامه.
زالشا :زهىنُت ٖ٣ض الٟغوكحز مً خُض ؤزاعٍ.
ؤوال :مً خُث مـهىم علذ الـشوؽحز:
٦ىمىطط للخٗاون بحن ماؾؿاث مؿخ٣لت ،حٗخبر ٖ٣ىص الٟغوكحز ؤخض اإلآاَغ الغثِؿُت لخُىع الخجاعة مىظ ؤ٦ثر
مً ً 30
ٖاما(٣ٗٞ .)1ض الٟغوكحزٌٗ ،خبر هٓاما ظضًضا لدؿىٍ ٤البًاج٘ والخضماثٞ ،هى ٖ٣ض وكإ في الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨ت جدذ اؾم» ٖ )2( « franchiseلى ًّض عظا ٫ألاٖما ٫لٛغى حؿهُل جُىٍغ ماؾؿاتهم.
بن جُىع َظا الىٓام واإلاؼاًا التي جُبٗه ،ؤصي بلى اهدكاع اؾخسضام َظا ألاؾلىب الجضًض للدؿىٍ .٤والخىػَ٘ َى
الاختراُٞت وعوح اإلاباصعة ،مما ؾاٖض ٖلى اهدكاعٍ في الىُا ١الضولي(ٞ . )3ما َى مًمً ٖ٣ض الٟغوكحز( )1ما هي الخهاثو
اإلامحزة له ( . )2وهًغا لٗال٢ت َظا ٖ٣ض الٟغوكحز بالٗ٣ىص ألازغي ،زاع زال ٝخىَ ٫بُٗخه ال٣اهىهُت (.)3

- LE LOUP (Jean Marie), la franchise, droit et pratique, 4ème édition, DALMAS, Parie,
2004, p.9 et 10.
- le nom franchising et issu d’un mot français qui signifié « être libre de servitude », ses
origines peuvent être cherché chez « les associés gérant ». voir :LE LOUP (Jean Marie), la
franchise…, op.cit, p.10.
- Huet (Jérôme), traité de droit civil, les principaux contrats de spéciaux, presses
universitaire de France (PUF), Paris, 1996, p.469.
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3

 –1مممىن علذ الـشوؽحز:
ٖ٣ض الٟغوكاًؼ َ ،ى الٗ٣ض الظي ًخٗهض بمىظبه شخو ًضعى اإلااهذ »  « Le franchiseurوَى اإلاىخج ؤو اإلامىن،
بخل٣حن الٟ٨اءة بلى شخو آزغ ًضعى اإلاخل٣ي »  « Le Franchiséوَى اإلاىػٕ وبٞاصة َظا ألازحر بالخبرة واإلاٗغٞت وقهغة
الٗالمت وجمىٍىه باإلاىخىظاث والخضماث ،م٘ حٗهض اإلاخل٣ي ٖلى خؿً اؾخسضام واؾخٛال ٫طل ٪م٘ الىٞاء بم٣ابل(.)1
ٞإؾاؽ ٖ٣ض الٟغوكحز َى الؿماح للمخل٣ي الظي ال ًمل ٪زبرة ٧اُٞت في ألاٖما ،٫جدمل مؿاولُت جابٗت للكب٨ت،
وطل ٪باؾخٗما ٫واؾخسضام وؾاثل اإلااهذ وَى اإلاىخج واإلامىن .وؤما اإلاخل٣ي اإلاىػٕٞ ،ال ٌٗض في َظٍ الخالت مضًغا مإظىعا
بمٗجى مؿحر مؿخإظغ ،بؿبب الاؾخ٣ال ٫اإلاالي الظي ًخمخ٘ به(.)2
وٖ٣ض الٟغوكحز ًهى ٠يمً ٖ٣ىص الاهًمام ؤو الاهدؿاب  ، contrat d’affiliationوَٗجي ٧ل اجٟاً ١هبذ
بمىظبه ٧ل جاظغ شخو َبُعي ؤو مٗىىي مىٓم ؤو مغجبِ بكب٨ت الخىػَ٘ ًٖ َغٍ ٤التزاماث وحٗهضاث ،لظا ٌٗخبر َظا
الىمىطط مً الخىػَ٘  ،هىٕ مً جباص ٫الٟ٨اءاث والخبراث الٟىُت(.)3
ٞاٖخماصا ٖلى صوا ٘ٞاإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن واإلاخُلباث الا٢خهاصًت لهظا الىمىطط الجضًض مً الخىػًَ٘ٞ ،ال ًٖ
جىنُاث الً٣اء الٟغوسخي في َظا املجاً ،٫جب حٗغٍ٣ٖ ٠ض الٟغوكحز ٖلى َظا الىدى:
« C est un contrat synallagmatique à exécution successive, par lequel une
entreprise, dénommée franchiseur confère à une ou plusieurs autres entreprises,
dénommées franchisées, le droit à réitérer soit l’enseigne du franchiseur, à l’aide
de ses signes de raillement de la clientèle et de son assistance continue, le
» système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur ……..
ل٣ض جبجى ال٣ٟه الٟغوسخي َظا الخٗغٍ ،)4(٠وجم جإًُض طل ٪مً ٢بل الً٣اء(ٞ . )5دؿب ٢غاع مجلـ اؾخئىاٝ
باعَـ (ٌٗ ،) 6غ٣ٖ ٝض الٟغاوكحز ٖلى ؤهه :ؤؾلىب مً الخٗاون بحن ماؾؿخحن ججاعٍخحن ؤو ؤ٦ثر ،ألاولى
مُٟٗت »  « franchisantبمىظبه ج٣ىم ألاولى ،مال٨ت الؾم ؤو ٚغى ؤو للخضماث ومٗغٞت ٞىُت زانت ،وجً٘ جدذ
جهغ ٝالشاهُت خ ٤اؾخٛاللها واؾخسضامها بم٣ابل ،لٛغى جد ٤ُ٣ؤ٦بر جإزحر في الؿى ،١ػٍاصة ًٖ جُىٍغ اليكاٍ
 - 1وُٗم مٛبٛب ،الٟغوكاًؼ ،صعاؾت في ال٣اهىن اإلا٣اعن ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت ،بحروث ،2009 ،م 13و.14
 - 2ؾمُدت ال٣لُىبي ،قغح الٗ٣ىص الخجاعٍت ،الُبٗت الشاهُت صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة ،1992 ،م.210
3
- LE LOUP (Jean Mariel, la franchise…, op.cit, pp.11 et 12.
عاظ٘ ٦ظل٣ٌٗ : ٪ىبي هاصًت ،الىٓام ال٣اهىوي لٗ٣ىص الخىػَ٘ الضولُت ،مظ٦غة لىُل صعظت اإلااظؿخحر في ال٣اهىنٞ ،غٕ ٢اهىن ألاٖما٧ ،٫لُت
الخ٣ى ،١ظامٗت مىلىص مٗمغي ،جحزي وػو ،2006-2005 ،م.م 39 .و.40
4
- LE LOUP (Jean Marie), la franchise…, op.cit, p.12.
5
- BENNAMI (M) le contrat de franchise et de redressement et la liquidation judiciaire, thèse
doctorat, université de Lausanne, dec 2003, p.58.
6
- CA. Amien, ch.com, 6 oct 200, R.G, n° 96/ 2089. Voir LE LOUP (Jean Maire), la
franchise …, op.cit, p.12.
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الخجاعي للماؾؿاث اإلاٗىُت.وَى الخٗغٍ ٠الظي به الُٟضعالُت الٟغوؿُت للٟغاوكاًؼ( )1وج٣غٍبا هٟـ الخٗغٍ ٠الظي ؤحى به
جىُٓم ع٢م  88/4081اإلاخٗل ٤بخُبُ ٤اإلااصة ٣ٞ 85غة  3مً الاجٟاُ٢ت الخانت باإلٖٟاء(. )2
مً زال ٫مسخل ٠حٗاعٍ٣ٖ ٠ض الٟغوكحزً ،م ً٨اؾخسالم الٗىانغ ألاؾاؾُت واإلاكتر٦ت ل٩ل ؤهىإ ٖ٣ىص
الٟغوكحز والتي ال ًم ً٨جهىع اوٗ٣اص الٗ٣ض في ُٚابها و التي جخمشل ُٞما ًلي :
– اإلاعشؿت الـىُتle savoir faire :
وحٗخبر الٗىهغ ألاؾاسخي وألاَم في ٖ٣ض الٟغوكحز( ،)3بط ًترجب ًٖ جسلَ ٠ظا الٗىهغ بُالن الٗ٣ض .وجخمشل
اإلاٗغٞت الٟىُت في مجمىٖت مً اإلاٗلىماث ؤو الخبراث التي جم ابخ٩اعَا مً َغ ٝاإلااهذ  ،le franchiseurوججاعب ججاعٍت
وج٣ىُت ،زم جُىٍغَا مً َغَ ٝظا ألازحر .وَؿخىظب في اإلاٗغٞت الٟىُت ؤن ج٩ىن خ٣ُ٣ت ومٗغوٞت )ّ ،(identifiée
ؾغٍت
ولٚ ً٨حر مغزهت ).)4( (nom breveté
– اإلاعاعذة الـىُتassistance technique :
ً٣هض باإلاؿاٖضة الٟىُت ؤو الخ٣ىُت ؤو الخجاعٍت ،الخ٩ىًٍ اإلاؿخمغ للمخل٣ي ولٗماله ومىُْٟه .خُض ؾُمَ ً٨ظا
الخ٩ىًٍ مً جد٨م اإلاخل٣ي في اإلاٗغٞت الٟىُت للماهذ وخؿً اؾخسضامها و٦ظا الخد٨م في ٢ىاٖض الاؾخٛال ٫الخجاعٍت« les :
» .normes d’exploitation commerciale
وحكمل اإلاؿاٖضة الخ٣ىُت ٦ظل ،٪ج٣ضًم اإلااهذ للمخل٣ي اإلاٗاًحر التي ًجب ؤن ًدبٗها لًمان جماقحها م٘ الخسُُِ
والك٩ل واإلآهغ ّ
اإلاىخض للكب٨ت ،وه٣ل ج٣ىُاث ؤلاهخاط ،وبغامج الخضعٍب ٖلى البُ٘ ؤو َغ ١الخضمت ما بٗض البُ٘ ،و
مؿاٖضجه في الخمالث الاقهاعٍت والاؾدكاعاث ال٣اهىهُت ،زانت في املجا ٫الاظخماعي والجباجي ،وؤخُاها ًٖ َغٍ ٤ج٣ضًم
مؿاٖضاث ويماهاث مالُت ،ؾىاء حٗل ٤ألامغ باإلصاعة ؤو اإلاؿخسضمحن ؤو بضعاؾت الؿى. )5(١
واإلاؿاٖضة الٟىُت والخ٣ىُت التي ًلتزم اإلااهذ بخ٣ضًمها ًم ً٨ؤن ج٩ىن ٖلى مؿخىٍحن ،اإلاؿخىي ألاو٢ ٫بل مباقغة
اليكاٍ الخجاعي في ق٩ل» . )6( « prestation d’ingénierieؤما اإلاؿخىي الشاوي٩ُٞ ،ىن بٗض ٞخذ ماؾؿت اإلاخل٣يُٞ ،لتزم
اإلااهذ َىا بخ٣ضًم اإلاؿاٖضة الٟىُت والخجاعٍت زال ٫مضة جىُٟظ الٗ٣ض.
ولخد ٤ُ٣طلً ٪خٗحن ٖلى اإلااهذ خؿً ازخُاع اإلاخل٣ي ،بالىٓغ بلى اإلااَالث اإلاهىُت التي حؿمذ له باؾدُٗاب وفي
ٞترة وظحزة اإلاٗغٞت الٟىُت وَظا قغٍ ؤؾاسخي إلوكاء واملخآٞت ٖلى ؾمٗت الكب٨ت(.)7
1

– - Arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 avril 1978, voir : LESKEL (Emilie), master 2
recherche de droit des affaires, université de Paris II, panthéon Assas 2006 – 2007, pp.15
et 16.
2
- règlement CEE n° 4087/88 de la commission du 30 novembre concernant l’application de
l’article 85/3 du traité des catégorie d’accords de franchise JOCE, 28 décembre 1988, N°
L 359, p.461. voir : VOLBEl (Batta), la discrimination à l’encontre des distributions en
droit de la concurrence, thèse de doctorat, l’université de Paris I, 1997 – 1998, p.4.
ٌ - 3طهك عهى انًعشفت انفٍُت فً انخمبفت اإلَجهٍضٌت بـ know how to do it :ساجع:
MOUSSERON (Jean Maric), problème juridique du krow how, J.C.P, entreprise 1972, n° 01.
4
- VOLB , la distribution …, op.cit, p.46.
5
- Ibid, p.47.
6
- LE TOURNEAU (Phillippe), le franchise, J.C.P, éd C.I, 1980, n° 13362.
7 - CJCE 28 janvier 1986 off. 161/84 pronoptia Rec CJCE, 1986, p.353 att. Voir : VOLBE
(Batta), la discrimination…, op.cit, p.48.
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 – 3العالمت الخجاسٍتla marque commerciale :
باٖخباعَا مى٣ىال مٗىىٍا جمشل الٗالمت الخجاعٍت ٖ،ىهغا ظىَغٍا في الظمت اإلاالُت إلاال٨ها ،ؾىاء ٧ان شخها
َبُُٗا ؤو مٗىىٍا(.)1
ول ً٨الٗالمت لهُ٣ت بالؿلٗت ؤو الخضمت اإلا٣ضمتٞ ،هي جيخ٣ل م٘ َظٍ ألازحرة لخهل بلى الؼباثً في ؤي م٩ان
ًدىػَاٞ ،الٗالمت وقهغتها هي التي ججظب الٗمالء.
وبطا ٧اهذ ٖالمت اإلاُٗي هي بمشابت حٗبحر ًٖ هجاخه اٖخماصا ٖلى اإلاٗغٞت الٟىُت التي ًمل٨هاٞ ،ةجها جمشل في الى٢ذ
طاجه وؾُلت لبؿِ هٟىطٍ وؾُُغجه بذجت خماًتها وخماًت ٧ل ما ًغجبِ بها مً ؾمٗت ججاعٍت(.)2
 –2خفاثق علذ الـشوؽحز:
باٖخباعٍ هٓاما ظضًضا لدؿىٍ ٤البًاج٘ والخضماث ًخمحز ٖ٣ض الٟغوكحز ،بإهه ٖ٣ض ٚحر مىٓم ٢اهىها (peu
)ٞ ،réglementéهى ٖ٣ض ملؼم للُغٞحن٣ً ،ىم ٖلى الاٖخباع الصخصخي  ،ل ً٨بلى ظاهب طلٞ ٪هى ٖ٣ض ًخمحز بالخٗاون بحن
َغفي الٗ٣ض ،خُض ًدخ٧ ٟٔل َغ ٝباؾخ٣اللُت ٧املت ؤزىاء ببغام الٗ٣ض.
باٖخباعٍ هٓاما ظضًض لدؿىٍ ٤البًاج٘ والخضماثً ،خمحز ٖ٣ض الٟغوكحز بٗضة زهاثو ؤَمها:
 – 1علذ الـشوؽحز مً علىد الاعخباس الصخص يًٓ :هغ مً زال ٫صعاؾت بٌٗ ٖ٣ىص ؤلاٖٟاء ،ؤن شخهُت
اإلاُٗي له طاث ؤَمُت ٦بحرة ٖىض ببغام الٗ٣ضٞ ،غٚم وظىص َغٍ٣ت زانت الزخُاع الُغ ٝاإلاخ٣اٖض مٗه ،بال ؤن ؤٚلب
ٖ٣ىص الٟغوكحز جدمل ٧لها ٖباعة » ًٟ . )3( « le présent contrat est conclu …..هم مً َظٍ الٗباعة  ،ؤن الهٟاث
الصخهُت للمخل٣ي هي مً ألاؾباب ألاؾاؾُت التي صٗٞذ اإلااهذ للخٗا٢ض مٗه.
ؤما باليؿبت للماهذٞ ،ةن َظا الكغٍ ٚحر يغوعي باٖخباع َى الظي ًسخاع اإلاخٗا٢ض مٗه(، )4وطل ٪باٖخباع ؤن
اإلاخل٣ي شخها َبُُٗا ٧ان ؤو مٗىىٍا ،بهما ًىضمج و٣ٞا قغوٍ في قب٨ت ،ؤ٦ثر مً ٧ىهه ٌكتر ٥م٘ شخو ؤزغ .لظا ٞةن
الاٖخباع الصخصخي هي محزة ؤو زانُت جُب٘ صاثما ٖ٣ىص ؤلاٖٟاء الخجاعي.
 – 2اظخلاللُت ومعاولُت اإلاخعاكذ به :جسً٘ ٖ٣ىص الخىػَ٘ بهٟت ٖامت وٖ٣ض الٟغوكحز بهٟت زانت بلى
ال٣ىاٖض الٗامت لصخت الٗ٣ىص ،وباألزو قغٍ ألاَلُتٗٞ .اصة ما ًدخىي ٖ٣ض الٟغوكحز في بىىصٍ قغٍ اؾخ٣اللُت
ومؿاولُت ألاَغا ٝوباألزو اؾخ٣اللُت اإلاخل٣ي ) ،(le franchiséووٗجي باؾخ٣اللُت ألاَغا ،ٝخغٍت اإلاخٗا٢ضًً في جدضًض
الخ٣ى ١والىاظباث اإلاخباصلت ب٩ل خغٍت.
ٞاإلاخل٣ي ٦م٣او ٫خغ ؤزىاء مؼاوله وكاَه الخجاعيٌٗ ،خبر بمشابت جاظغ خغ(ً . )1ترجب ًٖ طل ٪ؤن اإلااهذ)(franchisé
ال ًخدمل مؿاولُت ألاٖما ٫التي ٢ام بها اإلاخل٣ي( )2عٚم الغ٢ابت التي ًماعؾها واإلاؿاٖضة الٟىُت التي ً٣ضمها للمخل٣ي.
 - 1خماصي ػوبحر ،خماًت الٗالمت الخجاعٍت في ال٣اهىن الجؼاثغي ،مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في ال٣اهىن الجؼاثغي ،ظامٗت جحزي وػو2003 ،
–  ،2004م .66
 - 2دمحم خؿجي ابغاَُم الىجاع٣ٖ ،ض الامخُاػ الخجاعي ،صعاؾت في ه٣ل اإلاٗاع ٝالٟىُت ،صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ ،لئلؾ٨ىضعٍت ،2001 ،م
.338
3
-PEREZ (Michel), les contrats de franchises …, op.cit, p.20.
4
- Ibid, p.20.
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وٖلُه ٌ ،كترٍ بٖالم الٛحر مؿب٣ا باؾخ٣اللُت اإلاخل٣ي( ،)3وطل ٪بُغٍ٣ت نغٍدت وواضخت ٖلى الىزاث ٤الخانت
باإلٖالم الؾُما الاقهاعٍت مجها ،وطل ٪ؾىاء صازل ؤو زاعط م٩ان البُ٘(. )4ل ً٨بةم٩اهه مىا٢كت وجدضًض اؾخ٣اللُت اإلاخل٣ي
في الخالت التي ً٩ىن ٞحها اإلااهذ قغٍ ٪في الكغ٦ت اإلايكإة في بَاع الٟغوكحز ( ، )5زانت في الخالت التي ًملٞ ٪حها اإلااهذ ؾلُت
مدضوصة ) ، (minorité de blocageؤو في الخالت التي ً٩ىن ٞحها اإلااهذ وُ٦ال ٣ُٞ ،ىم بخىػَ٘ وحؿىٍ ٤مىخجاجه وزضماجه
ًٖ َغٍ ٤اإلاخل٣ي بهٟخه مى٧ل ،ؤو الخالت التي ً٩ىن ٞحها اإلااهذ ماظغ مؿحر لل٣اٖضة الخجاعٍت التي مىدذ في بَاع بًجاع
الدؿُحر للمخل٣ي(.)6
 – 3علذ الـشوؽحز مً علىد ؤلارعانٖ :اصة ما jجًمً ٖ٣ىص ؤلاٖٟاء قغوٍ ؤلاطٖان ،وجٓهغ َظٍ الخانُت مً
زال ٫جمخ٘ اإلااهذ وَى الُغ ٝال٣ىي في الٗ٣ض ،باخخ٩اع ٗٞلي و٢اهىوي ًمىده ؾُُغة ٧املت ومؿخمغة ٖلى َغ ٝاإلاخل٣ي،
ٞهظٍ الؿُُغة حؿمذ له بٟغى ما ًغاٍ مىاؾبا مً قغوٍ ،مؿدىضا بلى اخخ٩اعٍ( . .)7وهٓغا ألن ؾى ١الخ٨ىىلىظُا جخمحز
بالُبُُٗت الاخخ٩اعٍت و هي الغ٦حزة ألاؾاؾُت في َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص ،وألن الٗالمت التي ٌؿخُٟض مجها اإلاخل٣ي هي يغوعة
ا٢خهاصًت لىجاخه ُٞ ،جض َظا ألازحر هٟؿه ًغضخ بلى ما ًمُله اإلااهذ مً قغوٍ(.)8
 – 4الخفشٍت اإلاىلىعُت وؤلاكلُمُت :حٗخبر زانت الخهحرًت )ٖ (l’exclusivitéىهغ ؤؾاسخي في ٖ٣ىص
الٟغوكحز ،بلى صعظت ؤهه جم الً٣اء في بٌٗ اإلاىاػٖاث اإلاٗغويت ٖلى الً٣اء ،ؤن ال ٌكترٍ بصعاط ٖىهغ الخهحرًت في
الٗ٣ض ،ألهه ٌٗخبر بمشابت هدُجت خخمُت لىٓام الخىػَ٘ »  )9( « système de commercialeوزانُت الخهغٍت جىُبٖ ٤لى:
الخهغٍت اإلاىيىُٖت ،وهي يغوعة ًملحها الٗ٣ض ًخجضص مًمىجها بالىٓغ بلى الٗىانغ الجىَغٍت في مدل الٗ٣ض،
وطل ٪مً زال ٫اإلا٣ىماث اإلااصًت ،مً بًاج٘ ومهاماث  .لظا ٞالخهحرًت اإلاىيىُٖت حؿدىض بلى اإلاًمىن الخ٨ىىلىجي  ،الامغ
1

- « Il a été juge que le franchisé qui s’installe bénéficie d’un régime fiscale des entreprises
nouvelles », C.E, 8sept 1999, DIDIER( Ferrier), les droit de la distribution..., op.cit,
p.315.
2
- Cass.com,3juill.1990,bull.civ.IV. n° 201, paris, 11juill 1989 : d.1990. somm, p.368. Voir :
FERRIER(Didier), Droit de la distribution…,op.Cit, p.315
3
- Arrêté du 21 fevrier 1991.,JO. 21mars, reprenant une exigence du règlement n°4087-1988,
art4.C. Voir :FERRIER (Didier), le droit de la distribution…, Op.Cit, p.315.
4
- On trouve en général plus au moins les mêmes termes : »le franchisé demeurant seul
responsable en qualité de commerçant (artisan) indépendant ,de la bonne marche de son
commerce ou (entreprise) – conserve seul les risques et avantages de son entreprise et ne
s’aurait prétendre a une participation du franchiseur aux frais et dépenses engagées pour
son fonctionnement.. ».Voir :PEREZ (Michel),les contrats de franchises…, op.Cit, p.20.
5
Tb Marseille.,22 janv.2001.Voir :FERRIER (Didier),le droit de la
distribution…,op.Cit,p.315.
6
- PEREZ(Michel)contrats de franchise…,op.Cit ,p.41.
 - 7سمير عبد السيد تناغو ،مصادر االلتزام ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية ،0111 ،ص .70
8

 حسن عبد الباسط جميعي ،أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين عمى شروط العقد ،دار النيضة العربية ،القاىرة،0110 ،ص  .017ويعقوبي نادية ،النظام القانوني ،...مرجع سابق ،ص .70
- PEREZ (Michel),contrats de franchise…,op.Cit,p. 41.
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9

الظي ص ٘ٞال٣ٟه وَؿاهضٍ في طل ٪الً٣اء بلى اؾخٗباص البًاج٘ واإلاهاماث ،ل٩ىجها ال حٗخبر ؤؾاؾا في مدل الٗ٣ض٦ ،ما ؤهه
ال حٗضص ؾببا له(.)1
ؤما الخهحرًت ؤلا٢لُمُت ٞ ،اإلاالخٔ ؤن ٚالبُت ٖ٣ىص ؤلاٖٟاء جخًمً جدضًض ؤو خضوص ظٛغاُٞت ًمخى٘ ٞحها اإلااهذ
الُ٣ام بإًت ٖملُت بُ٘ ؤو ؤصاء زضمت في هُا ١مسهو للمخل٣ي  ، ِ٣ٞلظا ً٣ىم ؤَغا ٝالٗ٣ض بًبِ َظٍ الخضوص صازل
الكب٨ت وٖلى ألاَغا ٝاخترام َظٍ الخضوص الجٛغاُٞت وال ًجىػ ألخض ججاوػ هُا ١ؤلا٢لُمي(.)2
_3الىبُعُت اللاهىهُت لعلذ الـشوؽحز:
ل٣ض ْهغ ٖ٣ض الٟغوكحز هدُجت اإلاماعؾت الٗملُت )ٞ ، (la pratiqueهى ٖ٣ض ٚحر مؿمى ال ٌٗغ ٝهٓاما ٢اهىهُا
زانا( ، )3ألامغ الظي ظٗل ال٨شحر ٌٗخبر ٖ٣ض الٟغوكحز بمشابت ٖ٣ض بُ٘ ،ألن اإلاخل٣ي ً٣ىم بكغاء اإلاىخجاث مً اإلااهذ .لً٨
حٗغى َظا الخ ٠ُُ٨بلى اهخ٣اصاث هٓغا لالزخال ٝبِىه و بحن ٖ٣ض البُ٘٣ٗٞ .ض الٟغوكحز َى ٖ٣ض ًىًم ٖملُت الخىػَ٘
٩٦ل ٞ ،هى ٖ٣ض ًخًمً ه٣ل اإلاٗغٞت الٟىُت(.)4
٣ٗٞض الٟغوكحز َى ٢بل ٧ل شخيء َى ٖ٣ض ٣ً ،ىم بمىظبه اإلااهذ بمىذ مٗلىماث ومؿاٖضة ٞىُت َامت ومدضصة ٞ.ما
ًمحز ٖ٣ض الٟغوكحز َى ُ٢ام اإلااهذ بىي٘ جدذ جهغ ٝاإلاخل٣ي خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت،م٘ التزام اإلاخل٣ي بخىػَ٘ مىخجاث
اإلااهذ و بإن ًاصي مهمت الٗىاًت اإلام٨ىت .
٣ٗٞض الٟغوكحز َى ٖ٣ض بَاعيً ،ىٓم الٗملُاث الخجاعٍت اإلاؿخ٣بلُت بحن ماهذ الٟغوكحز و اإلاخل٣ي ٞ ،هى ؾِخًمً
الى٣اٍ التي جد٨م ٖال٢تهم في اإلاؿخ٣بل ،ؤي ُُٟ٦ت ج٣ضًم اإلاؿاٖضة الٟىُت مً ماهذ الٟغوكحز بلى اإلاخل٣ي  ،زم جإحي بٗض
طل ٪صوع ٖ٣ىص الخُبُ ٤و هي ٖ٣ىص الكغاء اإلاخٗا٢بت و التي ً٣ىم بها مخل٣ي الٟغوكحز بكغاء مىخجاث ناخب الٟغوكحز و
التي جسخل ًٖ ٠الٗ٣ض ؤلاَاعي الظي ًىٓم ق٩ل الخٗامل ا(.)5
زاهُا  :خفىـُت علذ الـشوؽحزمً خُث ؼشوه ابشامه:
ال٣اٖضة الٗامت هي ؤهه بطا جىٞغث ؤع٧ان الٗ٣ض و اإلاخمشلت في  :الغيا ،املخل  ،الؿبب ٧ ،ان اوٗ٣اص الٗ٣ض صخُدا.
وباٖخباع ٖ٣ض الٟغوكحز مً ٖ٣ىص الخىػَ٘ الضولُتٞ ،ةهه ٌكترٍ باإلياٞت بلى ألاع٧ان الٗامت ل٩ل الٗ٣ىص و٦ظا الكغوٍ
الٗامت اإلاخمشلت في قغٍ اإلاضة وقغٍ جدضًض الشمً والًمان ّ
والؿغٍت ،جىٞغ قغوٍ زانت وَى ما ًجٗله ًىٟغص بىىٕ مً
الخهىنُت ًٖ الٗ٣ىص ألازغي اإلادكابهت.
 - 1دمحم ابغاَُم الىجاع٣ٖ ،ض الامخُاػ الخجاعي ،صعاؾت في ه٣ل اإلاٗاع ٝالٟىُت ،صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ ،الاؾ٨ىضعٍت ،0110 ،ص
.000
2 - PEREZ (Michel),contrats de franchise…,op.Cit,p. 41 ; LE TOURNEAU, le franchissage
…, Op.Cit, p78.
3 - LESREL( Emelie), contrat de franchise opération de concentration, master, universitaire
Paris II, Pantheon Assas, 2006 – 2007, p.16.
 - 4هاصًت ٌٗ٣ىبي ،الىٓام ال٣اهىوي لٗ٣ىص الخىػَ٘ ،...مغظ٘ ؾاب ،٤م .41
 - 5ؤخمض ؤهىع دمحم  ،املخل في ٖ٣ض الامخُاػ الخجاعي  ،صعاؾت م٣غهت ،ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت ،لبىان ،2010م م63الى .66
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 –1الخفشٍت ؤلاكلُمُت :اإلاىػٕ الخهغي َى مً ًخىلى بُ٘ ما ٌكترًه مً بًاٖت وزضماث باؾمه ولخؿابه
الخام .ول ً٨قغٍ ؤن ً٩ىن الٗ٣ض الظي ًغبُه باإلااهذ ؤي ممىن البًاٖت ؤو الخضمت له نٟت اإلاىػٕ الىخُض ٌكترٍ
الخهغ .وجىهب الخهغٍت ٖلى جدضًض ؤلا٢لُم ،و٦ظا ٖلى َبُٗت الخٗامل بحن الُغٞحن(. )1
 –2التراخُق٣ٖ :ض الٟغوكحز ٦باقي ٖ٣ىص الخىػَ٘ ٢ض ًخًمً ٖلى جغزُو باؾخٗماٖ ٫المت اإلااهذ ،وٍخمشل َظا
الترزُو في الغابُت اإلاىظىصة بحن ؤًٖاء الكب٨ت الظًً ًيكُىن جدذ الٗالمت هٟؿها والتي ٖاصة ما جٓهغ ٖلى الالٞخت
.

()2

ٖلى َظا ألاؾاؽ ٞةن اإلاىخىط ؤو الخضمت اإلا٣ضمت مً اإلااهذ ج٩ىن مٗغوٞت وجبإ مؿب٣ا للجمهىع ،وبظل٩ً ٪ىن
اإلاخل٣ي ؤو اإلاىػٕ مغجاخا باٖخباعٍ ال ًيكٛل بالبدض ًٖ الؼباثً لدؿىٍ ٤مىخجاجه وزضماجه بل ً٨خٟي  ِ٣ٞباؾخٗما٫
ٖالمت اإلااهذ(.)3
 –3الخعاون واإلاعاعذةٌ :كمل ٖ٣ض الٟغوكحز ٖلى قغٍ َام ًخمشل في اإلاؿاٖضة والخٗاون .وجخمشل في ُ٢ام اإلااهذ
بدمالث بقهاعٍت وَىُت ،في خحن ًلتزم اإلاخل٣ي ٖلى الخٗاون صازل ؤلا٢لُم في الٗملُاث الخىمىٍت والخمالث ؤلاقهاعٍت.
ٛٞالبا ما ًلتزم اإلااهذ بخ٣ضًم اإلاؿاٖضة الٟىُت والخ٣ىُت للمخل٣ي٦ ،ما ًامً له الاؾخ٣غاع ًٖ َغٍ ٤اإلاؿاٖضاث وال٣غوى
اإلاالُت إلوكاء ٢اٖضجه الخجاعٍت٦ ،ما ًامً له ؤًًا مهاصع الخمىًٍ بالؿل٘ والبًاج٘ والخضماث ٦ما ًىٞغ ٧ل اإلاؿاٖضاث
الالػمت في مجا ٫املخاؾبت والدؿُحر و٧ل اإلاؿاٖضاث ال٣اهىهُت والخ٣ىُت لىجاح هٓام الٟغوكحز(.)4
 –4الشكابتً :خمخ٘ اإلااهذ في ٖ٣ض الٟغوكحز بد ٤مغا٢بت ع٢م اإلابُٗاث الٗاثض للمخل٣ي والخض ٤ُ٢في السجالث
واإلاؿدىضاث الخانت٦ ،ما له خ ٤مغا٢بت ؤي ٖمل مً ألاٖماٖ ٫لى ه٣ٟخه ويمً ؤو٢اث الٗمل الاٖخُاصًت( .)5باإلا٣ابل ًلتزم
اإلاخل٣ي بخ٣ضًم الخؿاباث الؿىىٍت التي ؾِخم جض٣ُ٢ها مً ٢بل مٟىى الغ٢ابت.
ًٞال ًٖ طلً ٪د ٤للماهذ بعؾا ٫شخها زالشا لؼٍاعة ماؾؿت اإلاخل٣ي إلاغا٢بت ؾحر الٗمل ٞحها مغة ؤو ٖضة مغاث
خؿب ما ًخم الاجٟاٖ ١لُه في الٗ٣ض.
خامعا – عذم اإلاىاؿعت بن الهض ٝمً جًمحن ٖ٣ض الٟغوكحز قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿتَ ،ى خماًت قغٍ الخهغٍت
زالٞ ٫ترة جىُٟظ الٗ٣ض مً ظهت ،والتزام اإلااهذ بٗضم نىاٖت ؤو حؿىٍ ٤الؿل٘ والخضماث مىيىٕ ٖ٣ض بٗض هٟاطٍ مً ظهت
ؤزغيَ .ظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة 18في الٗ٣ض اإلابرم بحن الكغ٦ت الجؼاثغٍت  ALDAPHوالكغ٦ت ألاإلااهُت  .ROCHEوعٚم
جًمحن الٗ٣ض قغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت ،بال ؤن طلٚ ٪حر ٧ا ٝإلاىاظهت خاالث اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت.
زالثا :خفىـُت علذ الـشوؽحزمً خُث آلازاس:
 - 1ؤٖالٍ خى ٫زهاثو ٖ٣ض ؤلاٖٟاء الخجاعي.
 - 2لٌ ً٨ؿدشجى مً طال٣ٖ ٪ىص الخىػَ٘ الاهخ٣اجي ،خُض ٌؿمذ للمىػٕ في َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص ببُ٘ مسخل ٠الٗالماث .عاظ٘ :هاصًت ٌٗ٣ىبي،
الىٓام ال٣اهىوي،...مغظ٘ ؾاب ،٤م .55
3
-FERRIER )Didier(, les réseaux de distribution ; Op.Cit, p.504.
4
- BEAUCHARD(Jean), droit de la distribution et de la consommation, Presses universitaire
de France, Paris, 1996, p.56.
 - 5في إطار حق الرقابة التي يمارسيا المعطي عمى أعمال المعطى لو ،يمكن لمطرف األول االستعانة بأشخاص آخرين
يعممون في إطار السرية المينية ،راجع في ىذه النقطة :نعيم مغبغب ،الفرنشايز ،...مرجع سابق ،ص .010
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إلاا ٧ان َض٣ٖ ٝض الٟغوكحز َى جد ٤ُ٣الىجاح الخجاعي للمخل٣يٞ ،ةن َظا الٗ٣ض ؾِؿمذ للمىػٖحن بإن ًهبدىا
ؤخؿً وؤًٞل مىاٞؿحن في الؿى ،١لظا ؤٖخبر هٓام الٟغوكحز ؤخض ٖىامل اإلاصجٗت للمىاٞؿت ٦ .ما ؤن الخُىع الخجاعي
للمخل٣ي ًٟغى ٖلى الُغٞحن اإلااهذ( )1واإلاخل٣ي( )2التزاماث زُ٣لت ،لظا ٌؿخىظب ٖىض جدغٍغ الٗ٣ض بحن الُغٞحن جدضًض
خ٣ى ١وواظباث ٧ل َغ ٝبض٢ت و ويىح ،وطل ٪بمغاٖاة الٗىامل وألاَضا ٝالا٢خهاصًت والاظخماُٖت واإلاالُت ل٨ال
ّ
اإلاغظىة.
الُغٞحن لخد ٤ُ٣ألاَضاٝ
_1التزامــاث اإلااهذ  :باإلياٞت بلى الالتزاماث الٗامت التي جٖ ٘٣لى َغفي الٗ٣ضً ،سً٘ اإلااهذ في ٖ٣ض الٟغوكحز بلى التزاماث
زانت هاظمت ًٖ َبُُٗت الٗ٣ض وجخمشل في:
()1
_ الالخــضام باإلعــالم :هٓغا للُبُُٗت الخانت ل٩ل ٖ٣ىص الخىػَ٘ الضولُت بما ٞحها ٖ٣ض الٟغوكحز ،ؤلؼمذ ّ
ظل الدكغَٗاث
الُغ ٝاإلااهذ بةٖالم اإلاخل٣ي ٢بل الخٗا٢ض ّ
ب٩ل اإلاٗلىماث الًغوعٍت الخانت باإلاكغوٕ ،باٖخباعٍ ٖاعيا للؿلٗت ؤو الخضمت
 ،لظا ٌٗخبر ؤلاٖالم اإلاؿب ٤قغَا ؤؾاؾُا ويغوعٍا إلوكاء واوٗ٣اص ٖ٣ض الٟغوكحز ،وٍم ً٨ؤن ٌك٩ل ؾببا للمُالبت
بةبُا ٫الٗ٣ض.
وحٗخبر اإلاٗلىماث التي ً٣ضمها اإلاُٗي الدجغ ألاؾاسخي إل٢ىإ اإلاخل٣ي بالخٗا٢ض مٗه بُٛت اؾدشماع وكاٍ مٗحن ،وال
ًٟ٨ي ج٣ضًم اإلاٗلىماث ،بل ًجب بعٞا٢ها بمؿدىضاث جشبذ صختها ،ؾىاء ٖلى الهُٗض الضازلي ؤو الضولي وحكمل َظٍ
اإلاٗلىماث ما ًلي :مٗلىماث زانت باإلااهذ ،مٗلىماث زانت بالكب٨ت ،مٗلىماث زانت بالٗ٣ض اإلاغاص ببغامه
_الالـتزام بالخمىًٍ ًلتزم اإلااهذ في ٖ٣ض الٟغوكحز بخمىًٍ اإلاخل٣ي بالبًاج٘ والخضماث ،خؿب الُُٟ٨ت اإلاخٖ ٤ٟلُه في
الٗ٣ض ،لخٟاصي ٞغا ٙاملخؼون واؾخمغاع اإلاكغوٕ(ٞ .)2سالٞا لٗ٣ىص الخىػَ٘ ألازغيً ،لتزم اإلااهذ اإلامىن بخمىًٍ اإلاخل٣ي الظي
ًخمخ٘ بدهغٍت الكغاء وؤلاٖٟاء ،ؤ٦ثر مً طلً ٪لتزم اإلااهذ بٗضم الخٗا٢ض م٘ الٛحر وجمىٍىه بالبًاج٘ في ب٢لُمهم ٦،ما ًمى٘
ٖلُه خ ٤البُ٘ شخهُا للجمهىع وَظا اختراما لخ ٤الخهغٍت ؤلا٢لُمُت اإلامىىخت له(. )3
بلى ظاهب َظا الالتزام اإلااصيً ،لتزم اإلااهذ في ه٣ل ٧ل اإلاٗلىماث الخانت باإلاٗغٞت الٟىُت واإلاؿاٖضة الخ٣ىُت وطل٪
ًٖ َغٍ ٤حؿلُم اإلاؿدىض ؤو ٦غاؽ الخام بظلًٞ .)4( « manuel d’instruction »٪ال ًٖ طلً ، ٪لتزم اإلااهذ بةٖضاص
اإلاخل٣ي وجضعٍبه ٖلى ألاؾالُب والُغ ١ؤلاهخاظُت .وَكخمل الالتزام بالخمىًٍ ٦ظل ،٪ه٣ل ج٣ىُاث البُ٘ م٘ ؤَم ألاَضاٝ
التي ًُمذ اإلاخل٣ي الخهىٖ ٫لحها.
1

 ففي القانون الفرنسي ألزم القانون رقم  0110 – 01المؤرخ في  00ديسمبر  0101المعروف بقانون «دوبات»الخاص بتنظيم االلتزام باإلعالم في نص المادة  .0راجع:

VIRASAMY( George), la moralisation des contrats de distribution par la loi doubin, Economica,
Paris, 2001, P.66.

وفي القانون المصري ،نصت المادة  0/44عمى االلتزام باإلعالم .راجع نزية دمحم الصادق الميدي ،االلتزام قبل التعاقد
باإلدالء بالبيانات المتعمقة بالعقد ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،0110 ،ص .010
أما في ايطاليا ،فإن االلتزام باإلعالم المسبق يشكل إحدى الثوابت الرئيسية لعقد الفرنشايز ،وقد اعتمدتو أنظمة الفدرالية
اإليطالية لمفرنشايز عام  .0111راجع :نعيم مغبغب  :الفرنشايز… ،مرجع سابق ،ص .000

- FERRIER( Didier), les contrats de distribution…, Op.Cit, p.100.
 ٖلى زال٣ٖ ٝىص الخىػَ٘ الاهخ٣اجي ) (la distribution sélectiveؤًً ًلتزم ٞحها ظمُ٘ اإلامىهحن الظي حٗا٢ض مٗهم اإلاىػٕ بخمىٍىه بالبًاج٘والؿل٘ اإلاخٖ ٤ٟلحها ،في خحن ال ًخمى٘ ٖلحهم مً جىػَ٘ هٟـ الؿل٘ إلاىػٖحن آزغًٍ في هٟـ اإلاىُ٣ت.
4
- FERRIER (Didier), droit de la distribution…, op.cit, p.313.
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_ الالخ ــضام بالمـمانٌٗ :ض َظا الالتزام ،بمشابت التزام ٞغعي مخٟغٕ ًٖ الالتزام ألانلي اإلاخمشل في الالتزام بالخمىًٍ ،وَى
٦ظل ٪التزام مؿخمض مً ال٣ىاٖض الٗامت لٗ٣ىص البُ٘ وٍخٟغٕ َظا الًمان بلى يمان الُٗىب الخُٟت ،يمان ٖضم
الخٗغى ،ويمان اإلاُاب٣ت والىدُجت .ل ً٨ججضع اإلاالخٓت ؤهه ًم ً٨للُغٞحن الاجٟاٖ ١لى بصعاط قغٍ ًجٗل حٗغى
اإلامىن مكغوٖا ال ًغجب التزاما بالًمان٦ ،ما َى الخا ٫باليؿبت للٗ٣ض اإلابرم بحن الكغ٦ت ألاإلااهُت  ROCHEوالكغ٦ت
الجؼاثغٍت  ، ALDAPHوفي خالت نضوع الخٗغى ؾىاء مً اإلااهذ ؤو الٛحرً ،م ً٨للمخل٣ي ب٢امت صٖىي يضَم مً ؤظل
الخهىٖ ٫لى خ٨م ًدمي خ٣ه(.)1
_2التزاماث اإلاخلليٖ :لى ٚغاع الالتزاماث التي جٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلااهذً ،سً٘ اإلاخل٣ي اللتزاماث ال جسخل ًٖ ٠التزاماث
اإلاكتري في ٖ٣ض البُ٘ٞ ،باإلياٞت بلى الالتزاماث الٗامت ،زمت التزاماث زانت جٟغيها َبُٗت ٖ٣ض الٟغوكحز اؾخجابت في
طل ٪لخ٣ى ١اإلااهذ.
_الالتزامــاث اإلاالُت ٖ٣ض ؤلاٖٟاء َى ٖ٣ض ججاعيٌ ،ؿعى بلى جد ٤ُ٣الغبذ ،لظا ًجب ٖلى الُغٞحن الاجٟاٖ ١لى اإلاىظباث
اإلاالُت التي ًلتزم بها ّ
٧ل مجهماُٞ ،لتزم اإلاُٗى له بخ٣ضًم خ ٤الضزى ،٫والٗاثضاث ،واليؿب اإلااوٍت الىاظب صٗٞها،
واإلاؿاَمت في ج٩الُ ٠الضٖاًت وٚحرَا.
ٖاصة ما ًخم الاجٟا ١بحن الُغٞحن ٖلى جدضًض خ ٤الضزى ،٫وَى اإلابل ٜالىاظب صٗٞه مً َغ ٝاإلاخل٣ي م٣ابل
الؿماح له باالؾدشماع في وكاٍ اإلااهذٞ ،د ٤الضزىً ٫خم م٣ابل صزى ٫اإلاخاقي في قب٨ت اإلااهذ.
جإؾِؿا ٖلى طلً ٪لتزم اإلاخل٣ي بالىٞاء بالشمً في اإلاُٗاص املخضص لظل ٪في الٗ٣ض ،وجدضًض الشمً في ٖ٣ض ؤلاٖٟاء
جخىٖ ٠٢لى ّ
ٖضة ٖىامل٦ ،ضعظت جىاػي ٢ىي الُغٞحن ؤزىاء الخٟاوىَ ،بُٗت الؿلٗت والبًاٖت واإلاٗغٞت الٟىُت
واإلاؿاٖضة الخ٣ىُت اإلاغاص ه٣لها وجدؿِىاتها ،وصعظت الخ٣ضم الظي ؤخغػجه الؿلٗت ؤو اإلاٗغٞت مىيىٕ الٗ٣ض .ؤما ًٖ َغ١
جدضًض الشمً والضٞ ، ٘ٞهي جسخل ٠بازخال ٝالٗ٣ىصٟٞ ،ي ٖ٣ض ؤلاٖٟاء الخجاعيٖ ،اصة ما ً٩ىن الض ٘ٞبإ٢ؿاٍ ؤو صٗٞاث
،ظؼء مجها ًضٖ ٘ٞىض ببغام الٗ٣ض ،والباقي في مىاُٖض الخ٣ت هٓحر الخضمت والخدؿِىاث اإلاُب٣ت(.)2
_الالتزام بعذم الخعاكذ مً الباوً دون مىاؿلت اإلااهذ  :بن الخىاػ ًٖ ٫الخ٣ى ١ؤو جدىٍل الالتزاماث بلى شخو آزغ في
ؤي ٖ٣ض ،و ٤ٞما جم الاجٟاٖ ١لُه مً ألاَغاٚ، ٝحر ظاثؼ بال باجٟا ١ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضةٗٞ ،لُه ًجب ؤن جًل الٗال٢ت
زىاثُت ،ؤو بطا عٚب اإلاخل٣ي الخىاػ ًٖ ٫جىُٟظ الٗ٣ض للٛحر ًٖ َغٍ٣ٖ ٤ض باَجيٞ ،ةهه ًخٗحن ٖلُه بزباع اإلااهذ والخهى٫
ٖلى مىا٣ٞخه وطل ٪خٟاْا اللتزاماجه الٗ٣ضًت(. )3
ل ً٨في خالت ما بطا خهل اإلاخل٣ي ٖلى مىا٣ٞت اإلااهذٞ ،ةن طل ٪ؾِؿمذ بةوكاء قب٨ت جىػَ٘ ٞغُٖت ج٩ىن جابٗت له
صازل ب٢لُمه ،وٍ٩ىن َاالء اإلاىػٖحن مال٨حن للخهغٍت صازل ؤ٢الُمهم ،بهٟتهم و٦الء ؤو مىْٟحن للمىػٕ الغثِسخي(. )4
 - 1خؿب مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿُت َىا ٥زالزت َغ ،١ألاولى هي صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،الشاهُت هي صٖىي ؤلاقهاع ال٩اطب ،ؤما
الضٖىي الشالشت ٞخ٣ام ٖلى ؤؾاؽ ؤن الٛحر ٢ام بمخاظغة ٚحر مكغوٖت في مىخىط ؤو ٖالمت لم ًدهل ٖلى عزهت الؾخٗماله عاظ٘:
la liberté de la distribution, PUF, Paris, 1988, p.71 FERRIER(Didier) ,
.

 - 2نادية يعقوبي ،النظام القانوني ،...مرجع سابق ،ص .01
3
- Didier Ferrier, droit de la distribution …, Op.Cit, p.792.
وَى ما طَبذ بلُه اإلااصة  14مً الٗ٣ض اإلابرم بحن الكغ٦ت ألاإلااهُت »  « ROCHEوالكغ٦ت الجؼاثغٍت » " « ALDAPHال ًجىػ للُغّ ٝ
اإلاىػٕ
الخىاػَ ًٖ ٫ظا الٗ٣ض لُغ ٝزالض بضون مىا٣ٞت اإلامىن "...عاظ٘ :اإلالخ ٤ع٢م .01
٣ٌٗ - 4ىبي هاصًت ،الىٓام ال٣اهىوي لٗ٣ىص الخىػَ٘ ،...مغظ٘ ؾاب ،٤م .81
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_الالخـضام ّ
بالعشٍت :جٟغى اإلااؾؿاث اإلامىهت في ٖ٣ىص الخىػَ٘ بهٟت ٖامت وٖ٣ض الٟغوكحز بهٟت زانت ٖلى اإلاخل٣ي
املخآٞت ٖلى ّ
الؿغٍت زال ٫مغخلت اإلاٟاوياث وبٗضَا ،ؾىاء جم ببغام الٗ٣ض ؤو لم ًخم ،وطل ٪لٛغى املخآٞت ٖلى
ج٣ىُاتها ومٗاعيها ،لظا ههذ مٗٓم ال٣ىاهحن ٖلى يغوعة خماًت اإلاٗاع ،ٝواإلاٗلىماث وألا٩ٞاع والخ٣ىُاث ّ
الؿغٍت.
_ الالخــضام بـبزٌ عىـاًت ً :خمشل َظا الالتزام في يغوعة ُ٢ام اإلاخل٣ي ٖلى الؿهغ ٖلى خؿً ألاصاء ،ؤي الُ٣ام ب٩ل ما مً
قإهه لخدؿحن ٖملُت الخىػَ٘ وجغُ٢تها ،خٟاْا ٖلى ؾمٗت الٗالمت والخضمتٗٞ ،لى اإلاخل٣ي الؿهغ ٖلى خؿً ٖملُت جسؼًٍ
اإلاىاص ّ
والض٢ت في اؾخسضام الخ٣ىُاث واإلاٗغٞت للىنى ٫بلى هخاثجها ونُاهت ألاظهؼة.
الخاجمت :
ٖ٣ض الٟغوكحز مً الٗ٣ىص التي ابخ٨غَا عظا ٫الاٖخما ، ٫باٖخباعَا وؾُلت لخهغٍ ٠مىخجاتهم و جىؾُ٘ صاثغة
وكاَاتهم و مكاعَٗهم الخجاعٍت ٞ.هظا ألاؾلىب ٌؿمذ للُغ ٝاإلاخل٣ي في ٖ٣ض الٟغوكحز بالٗمل باؾم ؤو ٖالمت ؤو الؿمٗت
الخجاعٍت اإلاملى٦ت ؤو اإلاغجبُت بماهذ الٟغوكحز.
٣ٗٞض الٟغوكحز ٖ٣ض ٞغٍض مً خُض هىٖه و ج٩ىٍىه ال٣اهىويُٗٞ ،خبر ٖ٣ضا بَاعٍا ًًم جدذ مٓلخه الٗضًض مً
الٗ٣ىص مشل ٖ٣ض بُ٘ ٣ٖ ،ض الترزُو باؾخٛال ٫خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت٣ٖ ،ض الخىػَ٘ ٣ٖ،ض ج٣ضًم اإلاؿاٖضة الٟىُت
...بلخًٞ .ال ًٖ طلٌ ، ٪كمل ٖ٣ض الٟغوكحز الٗضًض مً ألاهٓمت ال٣اهىهُت ،مشل ال٣اهىن اإلاضوي  ،ال٣اهىن الخجاعي ،
ال٣ىاهحن الخانت باإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت بلى ٚحرَا مً ألاهٓمت٦ .ما ؤن الُاب٘ اإلاغ٦ب و اإلامحز ملخل ٖ٣ض الٟغوكحز ظٗله ًىٟغص
بىىٕ مً الخهىنُت ٞ ،هى ٌٗض الىؾُلت اإلاىاؾبت لخماًت ؾغٍت اإلاٗغٞت الٟىُت مدل الٗ٣ض.
ًمشل ٖ٣ض الٟغوكحز بخضي آلالُاث الٗ٣ضًت طاث الٟٗالُت ال٨بحرة في جدُض جىظهاث الىٓام الا٢خهاصي الٗالمي الجضًض
الغامي بلى بٖاصة حكُ٨ل الٗال٢اث الا٢خهاصًت ُٞما بحن اإلاكغوٖاث بازخال ٝمؿخىٍاتها و وكاَاتها .
ٚحر بن ُٚب جىُٓم ٢اهىوي زام بٗ٣ض الٟغوكحز ًشحر بق٩االث خى٢ ٫ضعة الىٓام ال٣اهىوي في اؾدُٗاب َظٍ
آلالُت الجضًضة ؤي هٓام الٟغوكحز  ،ألامغ الظي ًض ٘ٞؤَغاَ ٝظا الٗ٣ض بلى جىُٓم ٧ل الخٟانُل في الٗ٣ض و اللجىء بلى
الً٣اء ؤو الخدُ٨م في خالت وظىص هؼإ.
بالىدُجت ًٓ ،هغ مً الًغوعي ؾً حكغَ٘ زام بٗ٣ض الٟغوكحز ً ،ىٓم ؤخ٩امه و ًً٘ ؤلاَاع ال٣اهىوي
لاللتزاماث اإلاترجبت ٖلى ؤَغا ٝالٗ٣ض  ،م٘ جىٞحر خماًت ؤ٦ثر للُغ ٝاإلاخل٣ي في ٖ٣ض الٟغوكحز ل٩ىهه ًمشل الُغٝ
الًُٗ ٠في الٗ٣ض  ،زانت و ؤن الجؼاثغ ٢ض ٞخدذ بابا واؾٗا الؾخُ٣اب الاؾدشماعاث ألاظىبُت للجهىى باال٢خهاص
الىَجي الظي ٌٗاوي مً ع٧ىصا ضخما و في مجاالث ٖضًضة .
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مدذودًت مبذؤ ظلىان ؤلاسادة في مىاحهت الىٍام اللاهىوي الخاؿ بعلىد الاعماٌ:
مثاٌ العلىد اإلافشؿُت و اإلاالُت
د .آًذ واصو صاًىت  ،ؤظخارة مدالشة "ؤ"
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت  ،حامعت مىلىد معمشي ـ جحزي وصو
ملذمت :
ألانل في ٖ٣ىص ألاٖما ٫ؤن الٗ٣ض قغَٗت اإلاخٗا٢ضًً ،خُض جسخاع ألاَغا ٝبىىص الخٗا٢ض و جخٖ ٤ٟلحها ،مدضصة الخ٣ى١
و ؤلالتزاماث  ،ل ً٨اإلاالخٔ اهه م٘ جُىع اإلاٗامالث في مجا ٫ألاٖماْ ٫هغث ؤق٩اٖ ٫ضًضة و مخىىٖت مً الٗ٣ىص ،ال
جىدهغ آزاعَا ٖ ِ٣ٞلى اإلاهالر الخانت لؤلَغا ٝبل ؤنبدذ جخٗضي ٚلى مهلخت الضولت بل و ججاوػ مهلخت الضولت
الىاخضة لخمـ بمهالر الضو٧ ، ٫ىن ؤن َغٍ٣ت ببغامها و جىُٟظَا و ختى مً خُض بِئت جد٣ُ٣ها جخُلب جضزل ٖضة
ؤهٓمت ٢اهىهُت جمـ بمجاالث ب٢خهاصًت مخٗضصة ٦ما َى الكإن باليؿبت للٗ٣ىص اإلابرمت في مجا ٫الخجاعة الضولُت ،ؤو
ؤلاؾدشماع ؤو ما اعجبِ بمجا ٫خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت.
و ٌٗخبر مجا ٫الٗ٣ىص اإلاهغُٞت و اإلاالُت ابغػ الهىع التي جٓهغ مً زاللها مدضوصًت ج٨غَـ مبضؤ ؾلُلً ؤلاعاصة هٓغا
للُاب٘ الخهىصخي لهظٍ الٗ٣ىص و زهىنُت اإلاهالر التي جمـ بها َظٍ الٗ٣ىص.
ٞدغٍت الخٗا٢ض ؤؾاؽ ٖ٣ىص ألاٖما ٫زهىنا في ألاهٓمت ؤلا٢خهاصًت اللُبرالُت،بط انبذ مً خ ٤الٗىن ؤلا٢خهاصي
الخٗا٢ض ب٩ل خغٍت م٘ مً اج٣ٟذ مٗه مهالخه ؤلا٢خهاصًت وو٣ٞا للكغوٍ التي ًسخاعَا َى و مً اج ٤ٟمٗه ،وخغٍت
الخٗا٢ض مٓهغ مً مٓاَغ الخدغع الا٢خهاصي ،ل ً٨اإلاالخٔ َى ؤن َظا ال ًىُبٖ ٤لى ٧ل ألاوكُت ؤلا٢خهاصًت  ،خُض
هجض جل ٪التي جغص ٖلحها ُ٢ىصا جدض مً َظٍ الخغٍت في الخٗا٢ض٦ ،ما َى ألامغ في املجا ٫اإلاهغفي و اإلاالي .و َظا عاظ٘ الى ٦ؼن
الٗ٣ىص اإلابرمت في َظا املجا ٫جسً٘ لىٓام ٢اهىوي ًىن ٠باإلؾخصىاجي .و ما ظٗله اؾخصىاثُا َى وظىص ٖىامل حٗخبر ُ٢ىصا
ٖلخى ج٨غَـ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في الٗ٣ىص اإلاهغُٞت و اإلاالُت.
و جخمشل َظٍ الٗىامل اإلاُ٣ضة لخغٍت الخٗا٢ض في املجا ٫اإلاهغفي و اإلاالي في:
 -1هىن اليؽاه مً ألاوؽىت اإلالىىت:
ٌٗخبر اليكاٍ اإلاهغفي مً اليكاَاث اإلا٣ىىتٞ ،1اليكاَاث اإلا٣ىىت هي جل ٪اليكاَاث التي جخضزل الضولت في جىُٓمها و
جىُٓم ؤصائها ،خُض حؿخىظب الخهىٖ ٫لى جغزُو مؿب ٤مً الهُئاث اإلاٗىُت إلاماعؾتها.
بط ًسً٘ الصخو الظي ًغٍض مماعؾت َظا اليكاٍ بلى هٓام الترزُو اإلاؼصوط،خُض ً٣ضم اإلاٗجي َلب الترزُو
للضزى ٫في اليكاٍ مً َغ ٝمجلـ الى٣ض و ال٣غى ،زم بٗض خهىله ٖلى الترزُو ًجب ؤن ًخدهل ٖلى اٖخماص مً
مدا ٔٞالبى ٪اإلاغ٦ؼي.
ٌٗ - 1خبر وكاٍ ؤو مهىت م٣ىىت ٧ل وكاٍ ؤو مهىت ًسًٗان للُ٣ض في السجل الخجاعي و ٌؿخىظبان بُبُٗتهما و بمدخىاَما و بمًمىجهما و
بالىؾاثل اإلاىيىٖت خحز الخىُٟظ جىٞغ قغوٍ زانت إلاماعؾتها .بن جهيُ ٠وكاٍ ؤو مهىت يمً ألاوكُت ؤو اإلاهً اإلا٣ىىت مىىٍ بىظىص
اوكٛاالث او مهالر ظىَغٍت جخُلب جاَحرا ٢اهىهُا و ج٣ىُا مىاؾبا.خُض جغجبِ َظٍ املجاالث ب :الىٓام الٗام،امً ألاشخام و
اإلامخل٩اث،خماًت الصخت الٗمىمُت،خماًت الاصاب و الازال،١خماًت خ٣ى ١الخىام و مهالخهم اإلاكغوٖت،خماًت الثرواث الُبُُٗت و
اإلامخل٩اث الٗمىمُت اإلا٩ىهت للثروة الىَىُت،اخترام البِئت و اإلاىاَ ٤و اإلاىا ٘٢املخمُت و الاَاع اإلاِٗصخي للؿ٩ان،خماًت الا٢خهاص
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٦ما جغجبِ الٗملُاث اإلاهغُٞت في ؤٚلبها بترزُو البى ٪اإلاغ٦ؼي ألصائهاٖ ،لى الغٚم مً ؤن َظٍ الٗملُاث جىههغ في ق٩ل
ٖ٣ىص جخم بحن البى ٪و اإلاخٗاملحن مٗه ،ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الكغوٍ الك٩لُت و اإلاىيىُٖت للٗ٣ىص الخايٗت لل٣اهىن
الخام .و َظا بظغاء ًدض مً خغٍت البى ٪في الخٗا٢ض م٘ اإلاخٗاملحن مٗه.
في خ٣ُ٣ت ألامغ ًجض البى ٪هٟؿه ًسً٘ لىٓام ٢اهىوي مؼصوط ،ؤولهما ال٣اهىن الخام و اإلا٣هىص ال٣اهىن اإلاضوي و
ال٣اهىن الخجاعي و ماًىٓماهه مً ؤخ٩ام جخٗل ٤بالٗ٣ىص الغياثُت ،و َظا الىٓام ال٣اهىوي ٌٗجى باإلاهالر الخانت
للمخٗا٢ضًً و زاهحهما حهخم باإلاىاػهت بحن اإلاهالر الا٢خهاصًت للمخٗا٢ضًً و مهلخت الضولت و َى ال٣اهىن اإلاهغفي و اإلاالي.
ججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ًخمخ٘ اإلاخٗا٢ضان في املجاالث املخههت لؤلوكُت اإلا٣ىىت بُاب٘ زام .و َظا ًغظ٘ إلزًإ َظٍ
ألاوكُت بلى ٢ىاٖض ٢اهىهُت زانت ًخضزل اإلاكغٕ في ويٗها ،و جىُٓمها و جإَحرَا بك٩ل ًجٗل ٖال٢تهما جسً٘ لىٓام
ٖ٣ضي اؾخصىاجي.
و ما ًالخٔ ،ؤن َظٍ الٗال٢ت جُػى ٖلحها بعاصة اإلاكغٕ ؤ٦ثر مً َٛاء بعاصة ألاَغاٞ .ٝهظٍ ألازحرة ج٩ىن خبِؿت
ال٣ىاٖض التي جدض مً خغٍتهما في وي٘ قغوٍ الٗ٣ض ٨ٞ ،ال الخغٍخحن جسًٗان إلعاصة اإلاكغٕ ؤو الؿلُت الًابُت
لليكاٍ ٨ٞشحرا ما جخضزل الؿلُت الًابُت إلٖما٢ ٫ىاٖض الخُُت و الخظع للمدآٞت ٖلى اإلاهلخت الٗامت و اإلاغ٤ٞ
الٗام ؤو الخضمت طاث الُاب٘ اإلاغ٣ٞي الٗامٞ .األوكُت اإلا٣ىىت ٦شحرا ما حٗجى بمغا ٤ٞطاث َاب٘ مغ٣ٞي زضماحي٦ ،ما َى
الكإن في املجا ٫اإلاهغفي و اإلاالي ،الخإمحن ،الهُضلت ،و ٚحرَا...
ٞهظٍ املجاالث جسخو ب٩ىجها مجاالث جسً٘ لىٓام الترزُو و الخُ٣ض بالىٓم الخانت بُبُٗت الُ٣إ اإلاٗجيَ ،ظا
ٖلى الغٚم مً اٖترا ٝاإلاكغٕ بة٢دام َظٍ ألاوكُت في صاثغة ال٣اهىن الخام و بظل ٪بزًاٖها ل٣اهىن الٗ٣ض الظي ٌٗمل
٢اٖضة الٗ٣ض قغَٗت اإلاخٗا٢ضًً.
و ٖلُه جب٣ى خغٍت اإلاخٗا٢ضًً في اهخ٣اء بىىص الٗ٣ض التي ًغٍاجها مىاؾبت إلاهلختهما ظض مدضوصة خُض ج٩اص ج٩ىن َظٍ
الٗ٣ىص ٖ٣ىص بطٖان في مهلخت م٣ضم الخضمت الُغ ٝفي الٗ٣ض.
 -2الىصن اإلاالي في العلذَ :ىاٖ ٥امل ازغ ًخضزل لُازغ ٖلى خغٍت الخٗا٢ض و ازخُاع بىىص الٗ٣ض  ،و ٞغى قغوَه ،و َى
ٖامل الىػن اإلاالى للمخٗا٢ضًً ووػهه في الؿى.١
ٞالىػن اإلاالي له ؤزغ ٖلى اإلاهلخت الا٢خهاصًت في الٗ٣ض .و َى ٖامل ًإزظ به في ٖ٣ىص ألاٖماٖ ٫لى اٖخباعَا مً الٗ٣ىص
ؤلا٢خهاصًت  ،و َظا قاج٘ في الٗ٣ىص اإلاخٗل٣ت باألوكُت طاث الُاب٘ الا٢خهاصي ٖمىما ،و اإلاالي و اإلاهغفي زهىنا.
-3وؼاء الىابع الخىٍُمي على العالكت التي جشبي بحن اإلاخعاكذًً:
جخمخ٘ الٗ٣ىص التي جبرم في اَاع ألاوكُت اإلا٣ىىت الؾُما ٖىضما ًخٗل ٤الامغ باملجا ٫اإلاهغفي او اإلاالى ٧الخامحن او
البىعنت بىٓام اؾخصىاجي مً خُض الخ٣ى ١و الالتزاماثٟٞ .ي َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص ًخضزل اإلاكغٕ و الهُئت الًابُت
لُ٣إ اليكاٍ بترجِب َظٍ الخ٣ى ١و ٖضم جغ٦ها إلعاصة ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة.
بن جضزل اإلاكغٕ و الهُئت الًابُت في َظا املجا ٫و جُُ٣ض خغٍت الخٗا٢ض ًإجُان للخٟاّ ٖلى اإلاهلخت الٗامت ل٩ل
اإلاخضزلحن في الٗ٣ض ،صون بٟٚا ٫يغوعة الخٟاّ ٖلى ؾالمت و ؾحروعة الخضمت التي جخمحز بالُاب٘ اإلاغ٣ٞي في َظا الىىٕ مً
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الكغ٧اث ، 1وبظل ٪جد ٤ُ٣اإلاىاػهت بحن مهلخت اإلاخٗا٢ضًً و مهلخت اإلاغ ٤ٞالتي حٗخبر مً مهلختهما زهىنا ٖىضما
ًخٗل ٤الامغ بالجاهب اإلاالي.
و ججب ؤلاقاعة َىا بلى ؤن الخضماث التي ج٣ضمها البىى ٥و قغ٧اث الخإمحن زضماث طاث َاب٘ مغ٣ٞي  ،و لغبما َظا ما
ًٟؿغ اٖخىاء اإلاكغٕ الكضًض و الؿلُت الًابُت اإلا٩لٟت باملجا .٫اياٞت للمهلخت الا٢خهاصًت التي جد٣٣ها للمؿتهل ٪في
الٗ٣ض ٞهي جمشل ؤًًا مهلخت ا٢خهاصًت ظىَغٍت للضولت  ،و الٗملُاث و اله٣ٟاث التي جخم ٖلى مؿخىي َظٍ الكغ٧اث
جإزغ في الىٓام ؤلا٢خهاصي للضولت ،بل جازغ في الىٓام الٗام الا٢خهاصي للضولت ،و ٖلُه جضزل اإلاكغٕ و الهُئت الًابُت
ًإحي ًٖ يغوعة ا٢خهاصًت.
ٟٞي الٗ٣ىص اإلابرمت في املجا ٫اإلاهغفي و اإلاالي جإزظ الالتزاماث التي ًخدملها م٣ضم الخضمت ٧البى ٪او قغ٧اث الخامحن
ق٩ل ٢ىاٖض جٖ ٠ُ٨لى اجها ٢ىاٖض خظع و خُُتً ،جب اخترامها جدذ َاثلت اإلاؿئىلُت و لى ٧ان طل ٪خلى خؿاب الخغٍت
الخٗا٢ضًت للمخٗا٢ضًً.
و ٢ىاٖض الخُُت و الخظع ٢ىاٖض خضصَا اإلاكغٕ و الهُئت الًابُت للُ٣إ مً اظل الخإ٦ض مً ؾالمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي
للمؿتهلَ ٪الب الخضمت الظي ٚالبا ما ال ً٩ىن مؿتهل٩ا بؿُُا بل ٖىها ا٢خهاصًا ٩ً ،ىن ليكاَه ووظىصٍ في الؿى١
جازحرا ٖلى َظا ألازحر و ٖلى ا٢خهاص الضولت.
خُض ًخإ٦ض ٖلى مضي ٢ضعجه ٖلى اؾخد٣ا ١ما ًٖ ٘٣لُه مً صًىن مالُت ٖىضما ًدحن اظل صٗٞها .و َىا اٖما ٫ل٣اٖضة في
مجا ٫ألاٖما ، ٫و هي ٢اٖضة اٖغٖ ٝمُل ،٪خُض اهه مً اهج٘ الالُاث إلاىاظهت الازُاع التي جغا ٤ٞالٗال٢ت الخٗا٢ضًت َى
الخإ٦ض مً ٌؿغ اإلاؿتهل 2٪لضعء مٟاظإة ٖضم الضٞ ،٘ٞالبىى ٥و اإلااؾؿاث اإلاالُت ال جخٗامل م٘ اإلاٗؿغًٍ ،او طوي
الؿمٗت الا٢خهاصًت الؿِئتٞ ،الكغ٧اث طاث الُاب٘ اإلاهغفي و اإلاالي جخٗامل م٘ الظًً ًخمخخٗىن بمالءة مالُت.
ٌٗخبر الالتزام ب٣ىاٖض الخُُت والخظع مً ؤَم الالتزاماث اإلاٗمى ٫بها في اإلاهىت اإلاهغُٞت هٓغا إلاا ًغجبه َظا الالتزام
مً آزاع ٖلى الٗملُت اإلاهغُٞت وجبٗاتها ،وَى التزام م٨غؽ في الدكغَ٘ اإلاهغفي الجؼاثغي ٩ٞل البىى ٥واإلااؾؿاث اإلاالُت
التي جسً٘ لهظا ال٣اهىن ملؼمت بالخُُت والخظع في بَاع مماعؾت اإلاهىت اإلاهغُٞت(.)3
و ٖلى اٖخباع ؤن َظٍ ال٣ىاٖض جغجب التزاماث ٖلى ٖاج ٤م٣ضم الخضمت الظي ٌٗخبر الُغ ٝالازغ في الٗ٣ضٞ ،ةن
َظٍ ؤلالتزاماث حٗخبر  ،باإلا٣ابل  ،خ٣ى٢ا إلاؿتهل ٪الخضمت.
و مً اَم الخ٣ى ١التي ًخمخ٘ بها اإلاؿتهل ٪في َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص:
الخم في ؤلاعالم والىفُدت :بضؤث مالمذ َظا الالتزام جدبلىع في الاظتهاص الٟغوسخي ي الٗ٣ىص ألازحرة مً ال٣غن
اإلااضخي وؾغٖان ما ؤنبذ َظا الالتزام م٨غؾا ٣ٞها واظتهاصا زهىنا في مجا ٫اإلاهً اإلاغجبُت بالخضماث ،و٢ض ظاء طل٪
 2اإلاؿتهل ٪في الٗ٣ىص اإلاهغُٞت ًُلب ٢غيا او جمىٍال ،في املجا ٫الخامحن ًُلب حُُٛت زُغ مٗحن م٣ابل ص٘ٞ
ؤ٢ؿاٍ الخامحن.
 - 3هٓام ع٢م  09-91ماعر في  04ؤوث ً 1991دضص ٢ىاٖض الخظع في حؿُحر اإلاهاع ٝواإلااؾؿاث اإلاالُت ،الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  ،24ناصع في
 25ماعؽ  ،1992اإلاٗض ٫واإلاخمم بمىظب الىٓام ع٢م  04-95اإلااعر في  20ؤٞغٍل  ،1995الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  ،39ناصع في  23ظىٍلُت
 .1995عاظ٘ ؤًًا :هو اإلااصة  56م٨غع مً ألامغ ع٢م  ،11-03اإلاٗض ٫واإلاخمم بمىظب ألامغ ع٢م  ،04-10مغظ٘ ؾاب ،٤في اإلااصة  05مىه،
خُض ًغا٢ب بى ٪الجؼاثغ مضي اجساط البىى ٥واإلااؾؿاث اإلاالُت للخضابحر الالػمت لًمان ؾالمت ؤهٓمت الض.٘ٞ
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هدُجت للخُىع اإلاُغص الظي قهضجه الخُاة الا٢خهاصًت وزهىنا في الجىاهب الخ٣ىُت مجها ،بدُض ؤنبذ اإلامتهً ًمل٪
ال٨شحر مً اإلاُُٗاث خى ٫الخضماث التي ً٣ضمها والتي حُٛب ظؼثُا ؤو ٧لُا ًٖ الُغ ٝآلازغ اإلاخٗا٢ض م٘ اإلامتهً ؤي
اإلاؿتهل.)1(٪
وبالغٚم مً جىظه الاظتهاص وال٣ٟه ،ع٣ٞت الىهىم ال٣اهىهُت ؾىاء في املجا ٫اإلاهغفي ؤو الا٢خهاصي ،بلى وي٘
ّ
الالتزام باإلٖالم والىصر ٖلى ٖاج ٤اإلانهي لهالر اإلاؿتهل ٪بال ؤن طل ٪لم ًدل صون اؾخٟاصة اإلاخٗا٢ضًً اإلامتهىحن مً َظا
الالتزام ،بدُض ؤنبذ َظا الالتزام مٟغوى ٖلى اإلاهىُحن بمىاظهت اإلامتهىحن آلازغًٍ يمً قغوٍ مُٗىت.
و٢ض وؾ٘ ال٣ٟه والاظتهاص مً هُا ١جُبَُ ٤ظا الالتزام لِكمل الُ٣إ اإلاهغفي ،بدُض ؤنبذ الالتزام باإلٖالم
والىصر التزاما مً الالتزاماث ألاؾاؾُت اإلاٟغويت ٖلى البىى ٥ججاٍ الٗمُل ؾىاء ؤ٧ان ممتهىا ؤم ال.
و٢ض اؾخمض الاظتهاص الٟغوسخي َظا الالتزام مً مباصت خؿً الىُت وؤلاهها ٝوالٗض ٫وجغعى بوكاء وجىُٟظ الٗ٣ىص
بك٩ل ٖام( )2بط ؤهه اؾدىاصا بلى َظٍ اإلاباصت ٞةهه ٖلى الُغ ٝالظي ًمل ٪مٗلىماث مخٗل٣ت بمىيىٕ الٗ٣ض والٓغوٝ
املخُُت به ،ؤن ًى٣لها بلى الُغ ٝآلازغ الظي ًجهلها ٧لُا ؤو ظؼثُا ،بدُض ً٣ضم ٖلى الخٗا٢ض وَى ٖلى هُت مً ؤمغٍ.
ٞالهض ٝألاؾاسخي مً َظا الالتزام َى جإمحن ٢ضع مٗ٣ى ٫مً اإلاؿاواة بحن ألاَغا ٝمً خُض اإلاٗلىماث بدُض ًخم ببغام
وجىُٟظ الٗ٣ض في بِئت ٖلى ٢ضع مً الخىاػن .والبى ٪هدُجت إلاىٗ٢ه اإلاخمحز ا٢خهاصًا ومهىُا َى الظي ًمخل ٪بك٩ل ؤؾاسخي
اإلاٗلىماث ؾىاء جل ٪اإلاخٗل٣ت بٓغو ٝالخمىٍل ؤو بكغوَه ووؾاثله اإلاخىىٖت التي جؼصاص باَغاص ؤزغ جُىع الخضماث
اإلاهغُٞت(.)3
وجُبُ٣ا إلاباصت خؿً الىُت ،ؤعسخى الاظتهاص الٟغوسخي ٖلى ٖاج ٤البى ٪التزام ه٣ل اإلاٗلىماث التي ًمخل٨ها البى ٪بلى
الٗمُل ،وَى التزام مىيىعي ،بمٗجى ؤن ٖملُت الى٣ل َظٍ جخم صون جضزل البىٞ ٪هى ًخمشل في جمغٍغ اإلاٗلىمت الخام في نىعتها
البؿُُت صون ؤي ٗٞل بًجابي مً البى.٪
في خحن ًخمشل الالتزام بالىصر بٗمل بًجابي ً٣ىم به البى ٪خُض ً٣طخي بخىظُه الٗمُل وخشه ٖلى الازخُاع بحن
ٖضة زُاعاث مُغوختٞ ،جىَغ َظا الالتزام َى ُ٢ام البى ٪بمالءة اإلاٗلىماث الخام التي ًمل٨ها م٘ الهض ٝالظي ًيخٓغٍ
الٗمُل مً الٗملُت اإلاهغُٞت ،وجدظًغٍ مً املخاَغ املخخملت ،بُغٍ٣ت جىٞغ للٗمُل ؤًٞل الٓغو ٝالخ٣ىُت والكغوٍ
اإلاىيىُٖت للخٗا٢ض(.)4
وفي بَاع الٗملُاث اإلاهغُٞت بك٩ل ٖامٌٗ ،خبر الالتزام باإلٖالم والىصر ،مىظىصا يمىُا في الٗ٣ىص التي جغعى َظا
الىىٕ مً الٗملُاث ،ومىه ٞهى التزام طو َبُٗت ٖ٣ضًت( .)5ملخ ٤بالخضمت هٟؿهاٞ ،هى ً٨ملها وٍد ٤٣الهض ٝاإلاىخٓغ
مجها(.)6
1

- BERNARD DE SAINT AFRIQUE J., De l’obligation de conseil, Edition Defronis, Paris, 1995, pp. 49 et s.
 - 2هو اإلااصة  1135مً الخ٣ىحن اإلاضوي الٟغوسخي الجاعي.
3
- ROUTIER R., La responsabilité du banquier.L G D J ; Paris 1997,p. 102, voir aussi, SAFA J., Devoir de vigilance du banquier,
Edition Sader, Paris, 1996, pp. 49 et s.
4
- LUDOVIC Vignieon,conditions de fhnancement de la PME et relations bancaires , thèse pour obtenir le grade de Docteur
de l’université de LILLE 2 en sciences de gestion.France 2008, pp 25 et s.
5
- LETOURNEAU Ph., CADIET L., La responsabilité civile et professionnelle, Economica, Paris, 1995, p 426.
6
- Idem.
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الخم في عذم الخذخلٌ :ك٩ل مبضؤ الخضزل خضا َاما لاللتزام بالخُُت والخظع ،وَٗجي َظا اإلابضؤ ّ
ؤن البى٪
مد٩ىم في بَاع جىُٟظٍ اللتزاماجه بٗضم ججاوػ هُاٖ ١مله بلى هُاً ١ب٣ى زانا بإٖما ٫الٗمُل بدُض ًلؼم البى ٪بٗضم
الخضزل بها.
و٢ض جم ب٢غاع َظا اإلابضؤ بهض ٝجدضًض مؿاولُت البى ٪ججاٍ ٖمُله ،ولهظا اإلابضؤ ؤزغ مؼصوطٞ ،هى ًًمً مً ظهت
خغٍت الٗمُل في الخهغ ٝبإٖماله صون جضزل مً البى ٪وَى بالخالي ًدضص بَاع مؿاولُت البى ٪ججاٍ الٗمُل ،وَى مً
ظهت ؤزغي ًًمً ٖضم ب٢دام البى ٪في مجاالث لِؿذ مً ازخهانه مما ٢ض ًغجب مؿاولُخه ؤًًا ججاٍ الٛحر(.)1
٣ٞض حكٗبذ الاججاَاث بحن مً ًغي بإن َظا اإلابضؤ ٌك٩ل امخضاصا لؿغٍت ألاٖما ٫بدُض ًخٗبن ٖلى البى ٪اخترام
ؾغٍت ؤٖماٖ ٫مُله وٖضم الخضزل ٞحها ،وَظا جُبُ٣ا ألخض ؤَم اإلاباصت اإلاٗمى ٫بها في اليكاٍ اإلاهغفي ،ؤال وَى مبضؤ
الؿغٍت اإلاهغُٞت( ،)2وبحن مً ًاؾـ ٖلى مبضؤ اخترام الخُاة الخانت اإلا٨غؽ صؾخىعٍا والظي ًمىذ ٧ل ٞغص الخ ٤بالخمخ٘
بؿلُت ٖلى ؤٖماله الخانت وبصاعتها و٣ٞا لغٚباجه صون جضزل مً ؤخض ،مما ًىظب ٖلى البى ،٪نىها لهظا الخٖ ٤ضم
الخضزل بكاون ٖمُله في خحن ًظَب عؤي آزغ بلى جإؾِـ َظا الالتزام ٖلى الٓغو ٝالٗملُت واإلاهىُت التي جغعى اليكاٍ
اإلاهغفي ،خُض جخٗضص الٗملُاث التي ججغي ًىمُا وجدىىٕ مما ًمى٘ البىٖ ٪ملُا مً الخضزل في ٧ل ٖملُت ٖلى خضي.
لً ً٨غ ٌٞعؤي آزغ َظٍ ألاؾـ مجخمٗت ،وٍغي َظا اإلابضؤ ًجض ؤؾاؾه ألا٢ىي في ؤخ٩ام اإلاؿاولُت بك٩ل ٖام .طل٪
ؤهه ،واؾدىاصا بلى َظا الغؤي بطا ٧ان مبضؤ ٖضم الخضزل ٌؿخسضم ؤؾاؾا ٧ىؾُلت لغؾم خضوص مؿاولُت البى ٪ؾلبا ؤو بًجابا.
وبطا ٧اهذ مؿاولُت البى ٪جٟترى زُإ اعج٨به البىً ،٪خمشل في زغ٢ ١اٖضة ؾلى ٥مُٗىتٞ ،ةن مبضؤ ٖضم الخضزل ً٨مً في
جدضًض َظٍ ال٣ىاٖض التي ًجب ٖضم جسُحها م٘ ألازظ في الاٖخباع الٓغو ٝاإلاهىُت وال٣اهىهُت التي جدُِ بالٗمل اإلاهغفي.
بالخمًّٗ ،بن ؤؾاؽ مبضؤ ٖضم الخضزل ًم ً٨في َظٍ آلاعاء مجخمٗت ،بط ل٩ل مجها صوع ؤُ٦ض في بعؾاء مٟهىمه ٩ٞىن مبضؤ
ٖضم الخضزل ٌك٩ل خضوص البى ٪في مماعؾخه لاللتزام بالخُُت والخظعٌٗ ،جي ؤن اإلابضؤ هٟؿه ًغج٨ؼ في ظىَغٍ ٖلى خضوص مُٗىت
ًيبػي ٖضم حُُٛتها ،وَظٍ الخضوص هي ٢ىاٖض الؿلى ٥التي ً٣خطخي ٖلى البى ٪اخترامها وٖضم ججاوػَا في بَاع التزامه بالخُُت
والخظع ،ومً ؤظل حٗغٍَ ٠ظٍ ال٣ىاٖض وجدضًض ٖىانغَا ،البض مً ؤن ًخم طل ٪في ْل وٖلى يىء اإلاباصت اإلاخٗل٣ت بؿغٍت ألاٖما٫
وب٣ضؾُت الخُاة الخانت ،م٘ ألازظ في الاٖخباع ،وبهىعة مىيىُٖت ،مضي بم٩اهُت البى ٪مماعؾت الالتزام بالخُُت والخظع ٖلى
يىء حجم الٗملُاث اإلاهغُٞت التي جخم ًىمُا.
 :4بخماع ؤوشاؾ الخعاكذ لؽشوه اظخثىاثُت جدلُلا للمفلخت الاكخفادًت في العلذ:
جخمحز الٗ٣ىص التي جبرم في اَاع ألاوكُت اإلا٣ىىت الؾُما في ؤوكُت ٧اليكاٍ اإلاهغفي و اإلاالي ،باخ٩ام زانت ج٨غؽ
التزاماث طاث َاب٘ اؾخصىاجي٦ ،غؾها اإلاكغٕ بٖماال للمهلخت الا٢خهاصًت في الٗ٣ض .و حٗخبر َظٍ الكغوٍ ُ٢ضا ٖلى
خغٍت اإلاخٗا٢ضًً في الخٗا٢ض بك٩ل ٖام ،و جُُ٣ض لخغٍت اإلاؿتهل ٪في الخٟاوى ٖلى قغوٍ الٗ٣ضٞ ،الُغ ٝالشاوي ٦شحرا ما
 - 1عاظ٘ في اإلاىيىٕ :وُٗم مٛبٛب ،مغظ٘ ؾاب .٤عاظ٘ ؤًًا،
CAPOEN Anne Laure, La responsabilité bancaire à l’égard des entreprises en difficulté, thèse en vue de l’obtention d’un
doctorat en droit, université de Toulouse I, France 2008 p. 210.
 - 2ؤنبذ َظا اإلابضؤ مىيىٕ ه٣اف ،زهىنا بزغ ألاػمت الٗاإلاُت اإلاالُت التي ّ
َؼث اإلاهاع ٝمىظ ؤوازغ  2007والتي ال جؼا ٫آزاعَا ؾاعٍت بلى ًىمىا َظا،
و٦ظا م٘ جُىع آلُاث م٩اٞدت ظغاثم التهغٍب اإلاالي ،وجبٌُ ألامىا ٫وجمىٍل ؤلاعَاب ،التي ؤنبدذ جلؼم املجخم٘ الضولي بخىٞحر الؿبل وؤلاَاع
اإلاالثم لدؿهُل الخدغٍاث واإلاخابٗاث ،وزهىنا البىى ٥التي لم ٌٗض ًإث لها الخذجج بهظا اإلابضؤ في مىاظهت الؿلُاث املخخهت بالخدغي في مشل
َظٍ الجغاثم.
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ًخذجج بهظٍ الكغوٍ التي التي امالَا الخىُٓم لُبرع عًٞه ؤو جباَإٍ في ٢بى ٫بٌٗ البىىص التي ً٣ترخها اإلاؿتهلَ ٪الب
الخضمت ؤو ًخسظَا طعَٗت لٟغى قغوَه.
و اَم َظٍ الكغوٍ و الالتزاماث جخمشل في:
 ؼشه الترخُق :جخى ٠٢الٗ٣ىص اإلابرمت في املجاالث املخههت لؤلوكُت اإلا٣ىىت ٖلى قغٍ الترزُو و ؤلاٖخماص ،الظيجمىده الؿلُت املخخهت بظلٗٞ .٪لى ؾبُل اإلاشا ، ٫و في مجا ٫الٗ٣ىص اإلاخٗل٣ت بخدىٍل عئوؽ ألامىا ،٫ال ًخى٢ ٠٢غاع
٢بى ٫الخٗا٢ض ٖلى بعاصة البىٞ ،٪ؤلظل ٧ل ٖملُت جدىٍل ًجب ٖلى البى ٪الٗىصة بلى البى ٪اإلاغ٦ؼي للخهىٖ ٫لى مىا٣ٞت
إلجمام ٖملُت الخدىٍل لهالر اإلاؿتهل.٪

1

٦ظل ٪في ٖ٣ىص ال٣غى ،ال ًخى ٠٢ابغام الٗ٣ض ٖلى بعاصة ألاَغا ٝوخضَا بل ًجب الخهىٖ ٫لى جغزُو بال٣غى مً
َغ ٝالبى ٪اإلاغ٦ؼي.
كبىٌ العلذ الىمىرجيٚ :البا ما حٗغى ٖلى اإلاؿتهلَ ٪الب الخضمت ٖ٣ىصا همىطظُت ،جدضص ٞحها مؿب٣ا بىىص الٗ٣ض والكغوٍ التي ًلتزم بها ٦ال الُغٞحنٞ ،الؿلُت الىنُت هي التي جدضص مؿب٣ا َظٍ الكغوٍ ،و ٖلُه ًجض اإلاؿتهل ٪هٟؿه
ؤمام واخض مً ؤمغًٍ ،بما ٢بىا الٗ٣ض ظملت ؤو عًٞه ظملت.
لظل ٪جٓهغ َظٍ الٗ٣ىص ٖلى ؤجها ٖ٣ىص بطٖان.
بال ؤهه و في املجا ٫اإلاالي ،ؤو في مجا ٫ألاٖماٖ ٫مىماً ،ازغ الىػن اإلاالي لُالب الخضمت و و م٩اهخه الا٢خهاصًت مً الٗ٣ض
ٖلى ابغام الٗ٣ضٟٞ ،ي َظٍ الخالت ،ؾخم ً٨الؿلُت الىنُت َظا الصخو مً مىا٢كت بىىص الٗ٣ض و بٖما ٫بعاصة
ألاَغا ٝاإلاخٗاٞضة و َ٨ظا و في َظٍ الخالت ً٩ىن الٗ٣ض اإلابرم عياثُا
الذؿع اليامل لثمً الخذمتً :لتزم َالب الخضمت بالض ٘ٞاإلاؿب ٤إلاؿخد٣اث الخضمت ٢بل اجمامها زغوظا ًٖ ٢اٖضةج٣ابل ؤلالتزاماث و الخ٣ىٗٞ،١لى ؾبُل اإلاشا ٫و في مجا ٫الخإمحن ًلتزم اإلاامً له بضظ٧ ٟ٘ل ؤ٢ؿاّ الخإمحن اإلامخضة ٖلى
مضة ٖ٣ض الخإمحن صٗٞت واخضة ،م٘ ؤن اإلاامً لم ًد ٤٣بٗض التزاما واخضا مً التزاماجه ،و في مشا ٫ازغ ،وفي مجا٫
ال٣غوى الٗ٣اعٍتً ،لؼم البىَ ٪الب ال٣غى الٗ٣اعي  ،البضؤ في ص ٘ٞمؿخد٣اث ال٣غى اإلاخٗل٣ت بالخإمحن و ٞاع ١مٗض٫
الٟىاثض ٢بل ؤن جضُ٢ ٘ٞمت الٗ٣اع بلى اإلاغقي الٗ٣اعي ،و َىا ؤًًا زغوط ًٖ ٢اٖضة ج٣ابل الخ٣ى ١و ؤلالتزاماث .و ال ًمل٪
اإلاؿتهل ٪ؾلُت الخُاع ؤو مىا٢كت َظٍ الكغوٍ.
الخإمحنًُ :الب َالب الخضمت في الٗضًض مً الٗ٣ىص اإلاخٗل٣ت باملجا ٫اإلاالي و اإلاهغفي بخإمُىاث زانت بياٞت بلىالخإمُىاث الُٗيُت ؤو الصخهُت الخ٣لُضًت ،و َظا حكضًضا للًمان .و مً ؤَم َظٍ الخإمُىاث ،جإمحن ال٣غى ،جإمحن
الٟ٨الت ،جإمحن الٟ٨الت اإلاهغُٞت ،الخإمحن ٖلى الخُاة .و حٗخبر َظٍ الكغوٍ قغوَا جش٣ل ٧اَل اإلاؿتهل ٪الظي جٟغى
ً 1سً٘ اإلاؿتهلَ ٪الب زضمت الخدىٍل لغ٢ابت البى ٪اإلاغ٦ؼي الظي ؾِخإ٦ض مً صخت اإلاٗاملت مىيىٕ الخدىٍل،
و ٗٞلُتها و ظضواَا ؤلا٢خهاصًت و الخإ٦ض ؤًًا مً اإلاالءة اإلاالُت له و َظا بٖماال ل٣ىاٖض الخُُت و الخظع في مماعؾت اليكاٍ اإلاهغفي و اإلاالي.
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ٖلُه بىىص ال ًغجًحها ل٣ً ً٨بلها لٗضم وظىص زُاع ،و َىا ً٩ىن في مغ٦ؼ بطٖان ،ال ًخدلل مىه بال بطا ٧ان ًخمخ٘ بمغ٦ؼ مالي
٢ىي في الٗ٣ض.
الالتزام بمذة العلذ جدذ واثلت علىبت ؿسخ العلذٌ :كترٍ في الٗ٣ىص طاث الُاب٘ اإلاالي و اإلاهغفي ؤن ًلتزم اإلاؿتهل٪بمضة الٗ٣ض ،بمٗجى بطا هو الٗ٣ض ٖلى مضة زمـ ؾىىاث لضُ٢ ٘ٞمت اإلابل ٜاإلا٣ترىٞ ،ال ًم٨ىه صٗٞه ٢بل طل ٪و بال
ؾِخٗغى إلاا ٌٗغ ٝبٛغامت الٟسخ و التي حٗخبر في الخ٣ُ٣ت ٖ٣ىبت ٞسخ ،و ؾُددؿب ٖلُه البىُ٢ ٪مت الٟىاثض اإلاىػٖت
ٖلى الؿىىاث اإلاخبُ٣ت مً الٗ٣ض.
و ٌٗخبر َظا حٗؿٟا مً ٢بل البى ٪ؤو اإلااؾؿت اإلاالُت بطا ما خللىا ال٨ٟغة مً مىٓىع ٢اهىن ؤلاؾتهال.٥
٦ما جىظض قغوٍ ؤزغي ٢ض جضعط في الٗ٣ض ٦كغٍ جدمل اإلاؿخإظغ ؤيغاع املخل اإلاؿخإظغة في ٖ٣ىص الاٖخماص الاًجاعي
ٖلى الغٚم مً ان َظٍ املخل اإلاؿخإظغة ج٩ىن ملُ٨ت لكغ٦ت الاٖخماص الاًجاعي ،ؤو ٧اصعاط الؼام اإلاؿخإظغ في ٖ٣ض ؤلاٖخماص
الاًجاعي بكغاء املخل اإلاؿخإظغة بٗض اهتهاء مضة الٗ٣ضٖ ،لى الغٚم م ً٨ان ال٣اهىن ًمى٘ الؼامه ٖلى صل ،٪و َ٨ظا جٓهغ
َظٍ الكغوٍ مً ٢بُل الكغوٍ الخٗؿُٟت بمٟهىم ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل.٪
خاجمت:
جسً٘ الٗال٢ت الخٗا٢ضًت في الٗ٣ىص اإلاهغُٞت و اإلاالُت لىٓام ٢اهىوي مؼصوط :الخىُٓم و ٢اهىن الٗ٣ض،مما ظٗلها ؤ٢غب
بلى بٖخاعَا ٖ٣ىص بطٖا مً بٖخباعَا ٖ٣ىصا حؿخجُب إلابضؤخغٍت الخٗا٢ض.
و ٢ض ًغظ٘ الؿبب في طل ٪بلى ٧ىن وكاٍ البىى ٥واإلااؾؿاث اإلاالُت ًسو ُ٢اٖا ب٢خهاصًا خؿاؾا في الضولت  ،ال
ًم ً٨ؤن ٌؿمذ ُٞه ببماعؾت اليكاٍ ٖلى ؤؾاؽ الخ٨غَـ اإلاُل ٤إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصةٞ .هظا اليكاٍ ،و باألزو في
الجؼاثغ ال ًم ً٨ان ٌؿخجُب  ِ٣ٞللمهالر اإلاخٗل٣ت بإَغا ٝالٗال٢ت الٗ٣ضًت ،بل ًجب ؤن حؿخجُب الٗال٢ت الٗ٣ضًت
في الٗ٣ىص التي جبرمها البىى ٥و اإلااؾؿاث اإلاالُت بلى مهالر جدضصَا ؾُاؾاث ب٢خهاصًت حؿُغَا الؿلُت الًابُت
اإلاٗىُت باملجا ٫و َظا في بَاع ما ٌؿمى ببرامج الخىمُت الا٢خهاصًت الىَىُت ،و ٖلُه ال ًم ً٨ؤن جبجى مٗامالث البىىٖ ٥لى
٢ىاٖض الؿى ١و ال٣ىاٖض اإلاٗمى ٫بها في ال٣اهىن الخام ،التي تهخم باإلاهالر الخانت لؤلَغا ٝاإلاخٗا٢ضة ،بل ًجب
حؿخجُب َظٍ اإلاهالر الٗ٣ضًت ؤًًا للمهلخت اإلاالُت للضولت .و لخدَ ٤ُ٣ظا الخىاػن بحن مهلخت اإلاخٗا٢ضًً و مهلخت
الضولت ال ًم ً٨جهىع ج٨غَـ مُل ٤لخغٍت الخٗا٢ضٞ ،الخغٍت الخٗا٢ضًت ؾخهبذ مدضوصة في مىاظهت جضزل الضولت
لخماًت مهالخهاَ ،.ظا مً ظهت.
و مً ظهت ؤزغي و ختى و بن لم جغص مهلخت الضولت اإلاالُت في الٗ٣ضٞ ،ةن خغٍت الخٗا٢ض ؾخ٩ىن ؤًًا مدضوصة في
مىاظهت اإلاغ٦ؼ اإلاالي ال٣ىي ألخض ؤَغا ٝالٗ٣ض.
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علىد هلل الخىىىلىحُا بحن الخـاوك و الارعان
د .مىؿم هىس الذًً  ،ؤظخار مدالش
ولُت الخلىق حامعت إلاحن دباػحن ظىُف 2
م ـلــذمت :
حٗض الخُاة الا٢خهاصًت و الخجاعٍت في الى٢ذ الغاًَ ٖهب خُاة الضو ،٫و هي مُ٣اؽ ال٣ىة و الخُىع الظي
ٌؿاَم في اؾخ٣اللُت الضولت و اُٖائها الؿُاصة ال٩املت  ،زانت في بَاع مٗاملتها الا٢خهاصًت و اإلاباصالث الخجاعٍت
الضولُت  ،التي حٗخمض ٖلى ٢ىاٖض ٢اهىهُت صولُت و ٖ٣ىص جبرم وَ ٤ٞاجه ال٣ىاٖض َ ًٖ ،غٍ ٤الخٟاوى مً اظل الىنى ٫الى
اعيُت اجٟا ١و جى٣ٖ ُ٘٢ض ججاعي ٖ ،مىما و زانت ُٞما ًسو ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا التى جدخاط بلى مٟاوياث زانت
و ال ج٩ىن الاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة  ،و ٖلى َظا الاؾاؽ ظاءث اق٩الُت البدض خىَ ٫ل ٖضم الخ٩اٞا في
ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ًسل بمبضؤ ؾلُان الاعاصة ؟ و َل هي ٖ٣ىص بطٖان م٣ىٗت ؟
اإلابدث ألاوٌ  :ماهُت علىد هلل الخىىىلىحُا
ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ٖ٣ىص ًبضؤ الازخالٞ ٝحها مً الخٗغٍٞ ، ٠هي مً الٗ٣ىص التي مً الاَمُت بم٩ان و٢ىٝ
الدكغَٗاث ٖلى بُٖائها حٗغٍ٢ ٠اهىوي مٟهل ختى جخطر الغئٍت للضو ٫مخلُ٣ت الخ٨ىىلجُا و الضولت مهضعة الخ٨ىىلىظُا
 ،و مً َىا انبذ الخٗغٍ ٠لهظا الىىٕ مهم و ًجب الخُغ ١بلُه
اإلاىلب ألاوٌ  :حعشٍف علىد هلل الخىىىلىحُا
ًغي ال٣ٟه ؤن ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا لِؿذ ٖ٣ىص بؿُُت بلي هي مغ٦بت و ال حٗخمض ٖ ِ٣ٞلى ه٣ل اإلاٗغٞت و
اإلاٗلىمت و َى الخغُ٦ت للخ٣ىُاث و الخ٨ىىلىظُاث اإلاغجبُت باإلاٗغٞت بحن الاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة ( اٞغاص  ،مٗاَض  ،قغ٧اث)
1
لٛاًت جُىٍغ اإلاٗاع ٝو الخبراث للُغ ٝاإلاخل٣ي
و َىا ٥مً ًغي ؤن ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا َى بىاء ٢اهىوي ٌكحر بلى جىا ٤ٞبعاصة ؤَغاٞه ٖلى حٗهض الُغ ٝالظي ًمل ٪ؤو
ًدىػ الخ٨ىىلىظُا بى٣لها بلى الُغ ٝآلازغ بم٣ابل .و َب٣ا لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت ٞةن مدل الٗ٣ض َى الخ٨ىىلىظُاٗٞ ،2ملُاث
ه٣ل الخ٨ىىلىظُا جىهب في ٚالب ألامغ ٖلى مجمىٖت مً ٖ٣ىص مخباًىت  ،ل٩ل مجها َبُٗخه الخانت و هٓامه ال٣اهىوي
اإلاخمحز ٣ٗ٦ىص البُ٘ و اإلا٣اولت بما طل٣ٖ ٪ىص الاصاعة و الدؿُحر و الدكُٛل و الهُاهت ؤي ؤهه خؼمت ٖ٣ىص في وخضة مخ٩املت
3

مً َظا ًخطر ؤهه ال ًىظض حٗغٍ ٠ظام٘ ماو٘ لٗ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا  ،و َىا ٥مً ًغي بإجها حكمل ه٣ل اإلاٗغٞت
و الخ٨ىىلىظُا الخضًشت و  ، ِ٣ٞو َىا ٥مً ًغي ؤجها جخٗضاَا بلى اإلاخابٗت و الهُاهت و زضمت ما بٗض البُ٘  ،و ججضع
ؤلاقاعة في َظا الكإن ؤن َىاٞ ٥غ ١بحن ه٣ل الخ٨ىىلىظُا و وكغَا ٞى٣ل الخ٨ىىلىظُا ً٩ىن بحن َغٞحن صولُحن ؤًً ًخم
ه٣ل الخ٨ىىلىظُا مً صولت مهضعة بلى صولت مخلُ٣ت هامُت  ،اما وكغ الخ٨ىىلىظُا ٩ُٞىن ٖلى اإلاؿخىي الضازلي بحن مٗاَض
و قغ٧اث الضولت الىامُت .
1

Naima ABBADI , transfert des technologies, quel model pour l’Afrique ,triennale de l’éducation et formation, ADEA , février
2012 p 15
 2ؾمُدت ال٣لُىبي٣ٖ ،ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا  ،وع٢ت ٖمل بملخ٣ى مغ٦ؼ الخ٨ىىلىظُا  ،مهغ  ، 2008 ،م 1
َ 3اوي نالح ؾغي الضًً ٣ٖ ،ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا في ْل ؤخ٩ام ٢اهىن الخجاعة الجضًض  ،اإلااؾؿت الٟىُت للُباٖت و اليكغ ،مهغ ، 2001 ،
م 40
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ؤما ٖلى مؿخىي الدكغَ٘ ٞىجض ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي لم ٌِٗ حٗغٍٟا لهظا الىىٕ مً الٗ٣ىص ٖ٨ـ اإلاكغٕ اإلاهغي
و الاعصوي ٣ٞ ،ض ٖغ ٝاإلاكغٕ اإلاهغي ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا في ٢اهىن الخجاعة بمىظب اإلااصة ٖ 73لى ان " ٖ٣ض ه٣ل
الخ٨ىىلىظُا اجٟاً ١خٗهض بم٣خًاٍ مىعص الخ٨ىىلىظُا بإن ًى٣ل بم٣ابل مٗلىماث ٞىُت بلى مؿخىعص الخ٨ىىلىظُا
الؾخسضامها في َغٍ٣ت ٞىُت زانت الهخاط ؾلٗت مُٗىت ؤو جُىٍغَا ؤو لترُ٦ب ؤو حكُٛل آالث ؤو ؤظهؼة ؤو لخ٣ضًم زضماث.
و ال ٌٗخبر ه٣ال للخ٨ىىلىظُا مجغص بُ٘ ؤو قغاء ؤو جإظحر ؤو اؾدئجاع الؿل٘ ،و ال بُ٘ الٗالماث الخجاعٍت ؤو ألاؾماء الخجاعٍت
1
ؤو الترزُو باؾخٗمالها بال اطا وعص طل٦ ٪جؼء مً ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ؤو ٧ان مغجبُا به"
٦ما ظاء في هو اإلااصة  09مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت و الاؾغاع الخجاعٍت ألاعصوي ما ًلي :
" ؤ – ٌٗخبر باَال ٧ل هو ؤو قغٍ مُ٣ض للمىاٞؿت ًغص في ٖ٣ض جغزُو ًخٗل ٤بإي مً خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت ٢ض ً٩ىن له
ازغ ؾلبي ٖلى الخجاعة و ٢ض ٌٗحن ه٣ل الخ٨ىىلىظُا و وكغَا و بهٟت زانت ما ًلي :
بلؼام اإلاغزو له بٗضم ه٣ل الخدؿِىاث التي ًجغحها ٖلى الخ٨ىىلىظُا التي ٌكملها ٖ٣ض الترزُو بال للمغزو ( الى٣ل
الٗ٨سخي للخ٨ىىلىظُا املخؿىت) "....و ٌٗخبر َظا الىو الاو ٫اإلاىٓم لخُُ٣ض اإلاىاٞؿت في ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا لُىٓغ بلى
َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص مً ػاوٍت جبحن حجم الىناًت اإلام ً٨ان جٟغى في َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص مً َغ ٝالضو ٫مىعصة
الخ٨ىىلىظُا و َظا ما ًبحن لىا ؤن َىا ٥ممحزاث و زهاثو لهظا الىىٕ مً الٗ٣ىص ؾِخم الخُغ ١بلحها في اإلاُلب الشاوي
اإلاىلب الثاوي  :ؤهىاع و ممحزاث علىد هلل الخىىىلىحُا
ؾِخم الخُغ ١ؤوال ؤلى ؤهىإ الٗ٣ىص التي جسو ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ،زم هبرػ اَم ممحزاتها
 -1ؤهىاع علىد هلل الخىىىلىحُا :
َىا ٥الٗضًض مً نىع الٗ٣ىص التي جىٗ٣ض لى٣ل الخ٨ىىلىظُا هظ٦غ مجها :
ؤ – علىد جشاخُق الاختراع َ :ظا الىىٕ مً الاجٟا٢اث ٌؿمذ  ِ٣ٞباؾخٛال ٫الازترإ  ،و ال ًخم ه٣ل او صٖم ٞجي ؤو
ج٨ىىلىجي و ًغاٍ البٌٗ ؤهه ٖ٣ض عياجي ًخم بحن الُغٞحن ًمىذ بم٣خًاٍ الُغ ٝالاو( ٫اإلاغزو) بطها بلى الُغ ٝالشاوي (
اإلاغزو له)  ،ؤن ًخمخ٘ بد ٤ؤو ؤ٦ثر مً خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت التي ًمخل ٪الُغ ٝالاو ٫ؤَلُت مىذ َظا ؤلاطن بكإجها ،2
بِىما ًغاٍ ال٣ٟه الخجاعي الخ٣لُضي ٖلى ؤهه " خٌُٗ ٤ى مً ؾلُت مسخهت إلاباقغة ٖمل ال ٌٗخبر مكغوٖا صون جغزُو "
3

ب – العلىد اإلاشهبت في هلل الخىىىلىحُا  :بطا ٧ان ٖ٣ض جغزُو الاؾخٛال ٫مً الٗ٣ىص البؿُُت التي جىٗ٣ض و ً٩ىن
ألاصاء ٞحها ٌكمل الترزُو الظي َى مدل الٗ٣ضٞ ،هىا ٥هىٕ مً الٗ٣ىص مغ٦ب و جمخض ُٞه بلتزاماث اإلاخٗا٢ض باإلياٞت بلى
اإلاٗغٞت الٟىُت بإصاءاث ؤزغي ٦خ٣ضًم الخضماث الالػمت لئلهخاط  ،و اإلاىاص ألاولُت  ،و حكُِض الىخضة الهىاُٖت  ،و
اإلاؿاٖضة الٟىُت ،4و ٌٗمل بهظا الىىٕ ؤٚلب الضو ٫الىامُت اإلاٟخ٣غة بلى الخ٨ىىلىظُا بهض ٝاوكاء وخضاث نىاُٖت مخ٩املت
في خالت حكُٛل بياٞت بلى ج٩ىًٍ الاَاعاث الؾخمغاعٍت حكُٛله.
 1اإلااصة  73مً ٢اهىن الخجاعة اإلاهغي  ،ه٣ال ًٖ َاوي نالح ؾغي الضًً ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 41
 2ماظض ٖبض الخمُض ٖماع ٣ٖ ،ض الترزُو الهىاعي و ؤَمُخه للضولت الىامُت ،عؾالت ص٦خىعاٍ ،ظامٗت ال٣اَغ ،مهغ  ،1984 ،م 17
 3مدؿً ق ، ٤ُٟاإلاكغوٕ طو ال٣ىمُاث اإلاخٗضص ،مُبٗت ظامٗت ال٣اَغة ،مهغ  ، 1978 ،م 44
 4نالح الضًً ظما ٫الضًً٣ٖ ،ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا  ،صعاؾت في بَاع ال٣اهىن الخام و ال٣اهىن الخجاعي الضولي  ،صاع ال٨ٟغ الجامعي ،مهغ،
م 108
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ط -علىد حعلُم اإلاـخاح ٣ً :هض به ججهحز وخضة نىاُٖت " مجم٘ نىاعي" و حؿلُمه ظاَؼ بلى مؿخىعص الخ٨ىىلىظُا  ،و
حؿخسضمه الضو ٫الىامُت ختى في بوكاء اإلاىاوئ و اإلاُاعاث اإلاخ٩املت ٖالُت الخ٨ىىلىظُا ،و ًمشل َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص التي
ًخدمل الُغ ٝالاظىبي ٧اٞت الالتزاماث مً ج٣ضًم اإلاٗضاث و الدكُِض و ج٣ضًم اإلاٗغ ٝالٟىُت و ج٩ىن له مؿاولُت ال جؼو٫
1
بال بازباث ُ٢ام ؾبب ؤلاٖٟاء ال٣اهىوي و الاجٟاقي
مما ؾبً ٤خجلى ؤن الغياثُت في َظٍ الٗ٣ىص بحن اإلاض و الجؼع إلاا لها مً ُ٢ىص و قغوٍ و جغازُو ألظل
اؾخٗما ٫الخ٨ىىلىظُا مً َغ ٝاإلاخل٣ي ،عٚم ؤن َظٍ الٗ٣ىص و٣ٞا لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت حٗخبر مً الٗ٣ىص الغياثُت التي
ج٣ىم ٖلى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة بال ؤن َىاُ٢ ٥ىص ٢اهىهُت و اجٟاُ٢ت ٧ ،الك٩لُت في ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا و الُ٣ىص
الؼماهُت و اإلا٩اهُت ٦ ،مى٘ الخهضًغ ؤو الخضمت في خحز خٛغافي مٗحن إلاضة مُٗىت ،و قغٍ الؿغٍت و ٖضم الاٞهاح
بالخ٨ىىلىظُا اإلاؿخىعصة  ،و الكغاء الاظباعي لبٌٗ ؤو ٧ل مؿخلؼماث الاهخاط مىه او مً اخضي الجهاث الخابٗت له بذجت
يمان الجىصة ،و الاؾخسضام ألامشل للخ٨ىىلىظُا  ،2و َظا ما ًجٗل لهظا الىىٕ مً الٗ٣ىص زهىنُت بالىٓغ بلى الٗ٣ىص
الخ٣لُضًت ؾىً ٝخم الخُغ ١الحها ُٞما ًلي
 -2خفاثق علذ هلل الخىىىلىحُا :
مً ؤَم زهاثو َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص ؤن مدله ًىهب ٖلى ه٣ل اإلاٗغٞت و لِـ ٖلى بًاج٘ او ؾل٘  ،و ًمخاػ
َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص بسانُت مهمت ظضا و لم جخُغ ١لها ظل الدكغَٗاث و هي مغخلت حؿب ٤الخٗا٢ض ( مغخلت اإلاٟاوياث)
و التي مً قإجها ؤن جد ٤٣هىٕ مً الخ٩اٞا هٓغا لخٟاوث اإلاغا٦ؼ ال٣اهىهُت للُغٞحن اإلاخٗا٢ضًً ،التي في الٛالب ج٩ىن صوال و
لِـ اٞغاص  ،و ٖلى َظا هجمل بٌٗ الخهىنُاث ٦ما ًلي :
ؤ -علىد هلل الخىىىلىحُا علىد دولت  :جبرم الضولت ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا اؾدىاصا بلى ال٣اهىن الخام بدُض
جخضزل هي ؤو ؤخض اإلااؾؿاث الٗامت ُ٦غ ٝفي الٗ٣ض و َظا ما ًبرع وظىص قغٍ مشل يغوعة الخهىٖ ٫لى
ؤلاطن ؤو الترزُو٦ ،ما ًىٗ٨ـ في الٛالب َظا الخضزل ٖلى مىيىٕ الٗ٣ض ٩ُٞىن ٚالبا ًخٗل ٤بمهلخت ٖامت
ب -اخخالٌ الخىاصن الخىىىلىجي  :و َىا ً٩ىن َظا الٟغ ١في ا٦دؿاب الخ٨ىىلىظُا يامً لبٌٗ اإلاؼاًا لهالر
م٣ضم الخ٨ىىلىظُا زانت في خالت الضزى ٫بكغ٦ت مكتر٦ت بحن الُغٞحن  ،ؤًً ًخجؿض طل ٪في مىذ جسًُٟاث
ؤو بٖٟاءاث يغٍبُت ،ؤو ٞغى ُ٢ىص حكغَُٗت ( ٦كغٍ الشباث الدكغَعي) و ًسخل ٠ازخال ٫الخىاػن َظا مً
ٖ٣ض آلزغ ،بط ال جدهل ٧ل الضو ٫الىامُت ٖلى الخ٨ىىلىظُا طاتها بىٟـ الكغوٍ ٞهىا ٥هىٕ مً ٖضم اإلاؿاواة
ما بحن البلضان اإلاؿخ٣بلت للخ٨ىىلىظُا طاتها  ،3و لٗل َظا ما ًجٗل مً اإلاغخلت الخٟاويُت مً ألاَمُت بم٩ان ٦ما
ٌؿخىظب ؤن جىٓم في حكغَ٘ ًد٨م َاجه اإلاغخلت في ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا.
ث -املخل  :بن املخل في الٗ٣ض ٌك٩ل ؤخض اع٧اهه  ،4و َى لك٩ل ٖام اإلاىيىٕ الظي ًىهب ٖلُه اجٟا ١الاَغا ،ٝو
َى في ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ًخمشل في الى٣ل مهما ٧اهذ نىع َظا الى٣ل ،و ًجب ؤن ً٩ىن َظا املخل مىظىصا و
مم٨ىا و مُٗىا او ٢ابل للخُٗحن ،و ؤن ً٩ىن مكغوٖا  ،1و ًىُبَ ٤ظا ٖلى اإلاؿخىي الضازلي ؤو الضولي.
1

Mustapha K . BOUGUERA, le Commerce technologique entre pays d’inégal développement, CERIC, presses universitaires,
Marseille, France, 1977 p 99
 2وٞاء مؼٍض ٞلخىٍ ،اإلاكا٧ل ال٣اهىهُت في ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا بلى الضو ٫الىامُت ،ميكىعاث خلبي الخ٣ىُ٢ت  ،لبىان ، 2008 ،م م
325-324
 3نالر ؤبى ب٨غ الُُاع ٣ٖ ،ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا  ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الٗغبي الاوعوبي  ، 1999 ،م 119
َ 4ىا ال هضزل في الجض ٫اإلاخٗل ٤باٖخباع املخل َى ع ً٦في الالتزام و لِـ ع ً٦في الٗ٣ض
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ر -اإلاـاولاث ٖ :غٞها البٌٗ ٖلى ؤجها " ُ٢ام ؤَغا ٝالٗال٢ت الٗ٣ضًت اإلاؿخ٣بلُت بدباص ٫الا٢تراخاث و
اإلاؿاوماث و الضعاؾاث و الخ٣اعٍغ الٟىُت و الاؾدكاعاث ال٣اهىهُت ،و مىا٢كت الا٢تراخاث التي ًًٗاجها ؾىٍت ؤو
ًىٟغص بىيٗها ؤخضَما لُ٩ىن ٧ل مجهما ٖلى بِىت مما ً٣ضمان ٖلُه للىنى ٫بلى ؤًٞل الىخاثج التي جد٤٣
مهالخهما ،و للخٗغٖ ٝلى ما ٌؿٟغ ٖىه الاجٟا ١بُجهما مً خ٣ى ١و التزاماث" .2
ٞمً َىا جخجلى يغوعة اإلاٟاوياث و التي جبرع يغوعتها ؤؾباب مىُُ٣ت للخض مً الجزإ و الازخال ، ٝو اؾباب ا٢خهاصًت
و هي الخٟاّ ٖلى الخىاػن الا٢خهاصي للٗ٣ض ،و جبرػ ؤَمُت َظٍ اإلاغخلت في ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ألجها حٗض ججؿُضا إلابضؤ
ؾلُان ؤلاعاصة بىظهُه الاًجابي و الؿلبيٞ ،ةطا زلهذ اإلاٟاوياث بلى ابغام اله٣ٟت  ،ججؿض َظا اإلابضؤ بجالء في ال٣ىة
اإلالؼمت للٗ٣ض ٖمال بال٣اٖضة الكهحرة الٗ٣ض قغبٗت اإلاخٗا٢ضًً ( اإلااصة  106مً ال٣اهىن اإلاضوي) ،و بطا لم حؿٟغ
اإلاٟاوياث ًٖ بلى ٙالٛاًت ٞةن مبضؤ ؾلظان ؤلاعاصة ًًل في نُٛت بيٟاء الكغُٖت ٖلى الامخىإ في الخٗا٢ض ،3مً ظهت
ؤزغي حؿهم مغخلت الخٟاوى في جٟؿحر الهُ ٜالٛامًت لبٌٗ الٗ٣ىص و زانت الضولُت مجها.
اإلابدث الثاوي  :هلل الخىىىلىحُا بحن الشلاثُت و الارعان
بن جُىع وؾاثل الاجها ٫و ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث ق٩ل جدى ٫في الخُاة بهٟت ٖامت و الخُاة الخجاعٍت و
الا٢خهاصًت الٗابغة للخضوص بهٟت زانت ،و ؤزغث ختى ٖلى ؤؾالُب الخٗا٢ض الخ٣لُضًت ٞإخضزذ ظضال ٣ٞهُا بحن ٣ٞهاء
ال٣اهىن ُٞما ًسو الخٗا٢ض الال٨ترووي و مجلـ ٖ٣ضٍ و الغياثُت ُٞه
اإلاىلب ألاوٌ  :الشلاثُت في علذ هلل الخىىىلىحُا الخللُذي و الالىتروهُت
ؾيخُغ ١بلى الغياثُت في الٗ٣ىص الخ٣لُضًت زم الٗ٣ىص الال٨تروهُت
 -1علذ هلل الخىىىلىحُا الخللُذي :
جمغ مغخلت ابغام ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا بمغخلت ال جىظض في بٌٗ الٗ٣ىص و هي مغخلت حؿب ٤الٗ٣ض (
الخٟاوى) و ًد٨مها مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة عٚم ٖضم حٗغى ؤٚلب الدكغَٗاث اإلاٗانغة لخىُٓم َظٍ اإلاغخلت الؿاب٣ت ٖلى
الٗ٣ض بك٩ل ٖام  ،و اإلاٟاوياث بك٩ل زام .و ً٣ىم َظا اإلابضؤ ٖلى ٨ٞغة بؿُُت مٟاصَا ؤن لئلعاصة الؿلُان ألا٦بر في
بىاء ُ٦ان حٗا٢ضي و الخد٨م ُٞه وكىءا و اؾخمغاعا و اهتهاءا ،بل و في ٧ل ؤزغ ٢اهىوي ًترجب ٖلى الٗ٣ىص ختى و لى زغط َظا
ألازغ ًٖ صاثغة الخٗا٢ض  ، 4و ٦ما ههذ اإلااصة  73مً ال٣اهىن الخجاعي اإلاهغي ٖلى ؤن " ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا َى اجٟا١
 "...ؤي ؤهه ًسً٘ للغياثُت ٣٦اٖضة ٖامت و ًجب ؤن جخُاب ٤بعاصة اإلاىعص للخ٨ىىلىظُا م٘ مؿخىعصَا.
بال ؤن اإلااصة  74مً هٟـ ال٣اهىن ٣ٞض ههذ " ً٩ىن ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا م٨خىبا و بال ٧ان باَال" و خ٨م َظا
الىو اٖخباع الك٩لُت و ال٨خابت في ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ًترجب ٖلى جسلٟها البُالن٦ ،ما لم ًخى ٠٢اإلاكغٕ اإلاهغي مً
الخض مً الغياثُت بل اقترٍ في هٟـ اإلااصة  74في ٣ٞغجه الشاهُت ٖلى وظىب ؤن ٌكخمل الٗ٣ض ٖلى بُان ٖىانغ اإلاٗغٞت
التي جى٣ل بلى مؿخىعص الخ٨ىىلىظُا و جىابٗها ،و لٗل اإلا٣هىص مً َظٍ الىهىم َى خماًت الُغ ٝمخل٣ي الخ٨ىىلىظُا
باٖخباعٍ الُغ ٝالًُٗ ٠في مىاظهت مىعص الخ٨ىىلىظُا و جدضًض التزاماث ألاَغا٦ ٝخابت ب٩ل ص٢ت مىٗا للخالٞاث التي
 1مً ؤمشلت املخل ٚحر اإلاكغوٕ ه٣ل ج٨ىىلىظُا الاؾلخت املخٓىعة صولُا ًٖ َغٍ ٤الاجٟاُ٢اث الضولُت ،مشل اجٟاُ٢ت الاعَاب الىىوي
 2قحراػ ٖؼٍؼ ؾلُمان ،خؿً الىُت في ببغام الٗ٣ىص ،صاع صظلتٖ ،مان  ،صؽ ،م 336
 3هبُل اؾماُٖل الكبال ، ١الُبُٗت ال٣اهىهُت إلاؿاولُت ألاَغا ٝفي مغخلت ما ٢بل الٗ٣ض ،صعاؾت في الٗ٣ىص الضولُت لى٣ل الخ٨ىىلىظُا ،مجلت
ظامٗت صمك ٤للٗلىم الا٢خهاصًت و ال٣اهىهُت  ،املجلض  ،29الٗضص الشاوي ،2013 ،م 312
 4مدمىص مدمىص ٖبضا هللا  ،اإلاىظؼ في الخهغ ٝال٣اهىوي املجغص  ،ميكىعاث ظامٗت صمك ،٤ؾىعٍا ،1997 ،م 23
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ٚالبا ما ج٩ىن لهالر مىعص الخ٨ىىلىظُا ، 1طل ٪ؤن بىىص ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا جخًمً قغوَا جهى ٠بلى زالر
مجمىٖاث  ،قغوٍ مجخٟت ًخٗحن الخٟاوى لٗضم اًغاصَا و الخضزل ختى حكغَُٗا إلبُالها ؤو ظٗلها ٢ابلت لئلبُاٖ ٫لى
ألا٢ل ،و قغوٍ مىهٟت ال جسل ٤ؤي بق٩ا٢ ٫اهىوي  ،و َاثٟت مً البىىص جضوع بُجهما ٣ٞ ،ض ج٩ىن ظاثغة في ظؼء و ٖاصلت في
ظؼء آزغ جبٗا ل٩ل خالت ٖلى خضا.
و ٖلُه اؾخىظب ببغام ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ؤلاخاَت بإع٧اهه و الاَخمام بمغخلت الغياثُت التي حٗخبر حجغ
الؼاوٍت في وي٘ الالتزاماث الخٗا٢ضًت ل٨لى الُغٞحن هٓغا لخؿاؾُت َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص ،و ببُا ٫ؤي قغٍ ً٩ىن له ؤزغ
ؾلبي ؤو يغع باإلاهالر الخجاعٍت و الا٢خهاصًت للضولت الىامُت مخلُ٣ت الخ٨ىىلىظُا.
و ججضع ؤلاقاعة َىا ؤهه في الٗ٣ىص الخ٣لُضًت ال ًشىع ؤي بق٩ا ًٖ ٫جى ُ٘٢الٗ٣ض و مجلـ الٗ٣ض الخ٣ُ٣ي َاإلاا
ً٩ىن واٗ٢ا و٣ٞا ل٣ىاٖض ال٣اهىن اإلاضوي.
 -2علىد هلل الخىىىلىحُا الالىتروهُت :
مً ألامىع التي ؤزاعث ظض ٫مداولت وي٘ حٗغٍ ٠للخجاعة الال٨تروهُت و الٗ٣ىص الال٨تروهُت لدكٗبها و جىىٖها، 2
و بالغظىٕ بلى ال٣اهىن الىمىطجي لؤلمم اإلاخدضة بكإن الخجاعة ؤلال٨تروهُت هجضَا ٖغٞذ الٗ٣ض ؤلال٨ترووي بمىظب اإلااصة
/2ؤ ٖلى ؤهه " اإلاٗلىماث التي ًخم اوكائَا ؤو اعؾالها ؤو اؾخالمها ؤو جسؼٍجها بىؾاثل بل٨تروهُت ؤو يىثُت ؤو بىؾاثل
مكابهت ،بما في طل ٪جباص ٫البُاهاث ؤلال٨تروهُت ؤو البرًض ؤلال٨ترووي ؤو الخل٨ـ " ، 3ؤما اإلاكغٕ ال٨ىضي ٣ٞض ٖغٞه ٖلى ؤهه
" حٗا٢ض جاظغ و مؿتهل ٪بضون جىاظض ماصي بُجهما ؾىاء في خالت الاًجاب ؤو ال٣بى ٫خا٧ ٫ىن ؤلاًجاب ٚحر مىظه إلاؿتهل٪
مٗحن"  ،4ؤما باليؿبت للدكغَ٘ الجؼاثغي ٞغٚم نضوع ال٣اهىن ع٢م  ، 04 -15اإلاخٗل ٤بالخى ُ٘٢و الخهضً ٤الال٨تروهُحن
اإلااعر في ُٟٞ 01غي  2015بال اهه لم ٌٗغ ٝلىا الٗ٣ض الال٨ترووي بل ٖغ ٝالخى ُ٘٢الال٨ترووي ٞدؿب  ،و ٖلى يىء
الخٗغٍٟاث الؿاب٣ت ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن الاع٧ان التي ًخُلبها الٗ٣ض الخ٣لُضي مً عيا و مدل و ؾبب  ،جخ ٤ٟم٘ ما ًخُلبه
الٗ٣ض الال٨ترووي و ؤهه ً٣ىم ٖلى جىا ٤ٞبعاصحي اإلاخٗا٢ضًً ؤي جُاب ٤الاًجاب و ال٣بى ٫بال ؤن زهىنُت الٗ٣ض
الال٨ترووي جخجلى في الىؾُلت التي حؿخسضم في ه٣ل بعاصة ٧ل َغ ٝلآلزغ ؤو الخٟاوى ٖلى بىىص الٗ٣ضُٞ .خجلى الازخالٝ
مً خُض املخل في الٗ٣ىص الال٨تروهُت اًً هجض َىا٣ٖ ٥ىص جخم ٖلى الخِ "  "en ligneو َظا ًخم في الٗ٣ىص التي ً٩ىن
مدلها ٚحر ماصي و مخاخت ٖلى الخِ ٣ٗ٦ ،ىص الخضماث اإلاهغُٞت و الاؾدكاعاث ال٣اهىهُت ،و مجها ما ًبرم ٖلى الخِ
ل ً٨جىُٟظٍ ً٩ىن زاعط الخِ ٖىضما ً٩ىن مدل الٗ٣ض شخيء ماصيٞ ،هىا ج٩ىن الكب٨ت وؾُلت للخٗا٢ض.5
و ال ق ٪ؤن الخالت ألاولى زانت بالٗ٣ىص الال٨تروهُت  ،و املخل في َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص ال ًخٗغٖ ٝلُه بؿهىلت
لبٗض اإلاؿاٞت٦ ،ما جسخل ٠مً خُض َغٍ٣ت الخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة ٞهي بىؾُلت بل٨تروهُت ال ًد٨مها مجلـ الٗ٣ض و جُاب٤
الاًجاب و ال٣بى ٫و بالخالي ٌٗخبر مجلـ الٗ٣ض في الٗ٣ىص الال٨تروهُت مجلؿا خ٨مُا ٧ىهه مً الٗ٣ىص التي جبرم ًٖ بٗض،6
و عٚم بٗض اإلاؿاٞت ٞهى حٗا٢ض صخُذ ًخًمً ؤع٧ان و قغوٍ الٗ٣ض و ال جخٗاعى م٘ ألاخ٩ام الٗامت للٗ٣ضٞ ،الخٗا٢ض
 1مدؿً ق ، ٤ُٟه٣ل الخ٨ىىلىظُا مً الىاخُت ال٣اهىهُت ،مُبٗت ظامٗت ال٣اَغة و ال٨خاب الجامعي ،مهغ  ،1984 ،م 51
2
Jean BAPTISTE (M). Créer et exploiter un commerce électronique. Ed. lite. 1996 p 89
 3اإلااصة ٣ٞ 2غة ؤ مً ٢اهىن الُىوؿترا ٫الىمىطجي للخجاعة الال٨تروهُت 1996
 4بل٣اؾم خامضي  ،ببغام الٗ٣ض الال٨ترووي ،عؾالت ص٦خىعاٍ  ،ظامٗت الخاط لخًغ باجىت ٢ ،ؿم الخ٣ى ،2015-2014 ، ١م 25
 5اهٓغ اإلاىwww. Eridia.com /blaisé ٘٢
 6ببغاَُم الضؾىقي ابى اللُل ،الجىاهب ال٣اهىهُت للخٗامالث ؤلال٨تروهُت ،ظامٗت ال٩ىٍذ ،مجلـ اليكغ الٗلمي ، 2003 ،م 72
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ًٖ َغٍ ٤ألاهترهذ َى حٗا٢ض بحن خايغًٍ مً خُض الؼمان ٚاثبحن مً خُض اإلا٩ان ،و ًم ً٨ؤن هخهىع ُٞه ٦ظل٪
مؿاوماث و َظا ما ؾِخم الخُغ ١له في اإلاُلب الشاوي
اإلاىلب الثاوي  :علذ هلل الخىىىلىحُا علذ برعان

1

حٗغ٣ٖ ٝىص ؤلاطٖان ٖلى ؤجها " الٗ٣ىص التي ٌؿلم ٞحها ال٣ابل بكغوٍ م٣غعة ًًٗها اإلاىظب ،و ال ً٣بل مىا٢كتها
و طلُٞ ٪ما ًخٗل ٤بؿلٗت ؤو مغ ٤ٞيغوعي ً٩ىن مدل اخخ٩اع ٢اهىوي ؤو ٗٞلي ،ؤو ج٩ىن اإلاىاٞؿت مدضوصة الىُا.2"١
ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن َىا ٥ازخالٞاث واضخت في ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا اإلادكٗبت بدُض عجؼث الجهىص الضولُت ٖلى
بًجاص ٖ٣ض همىطجي لى٣ل الخ٨ىىلىظُا ،و ُٚاب َظٍ الهُٛت ًٟغى ٖلى الضو ٫الىامُت الؿعي بلى الخدغع و الخٗبحر ًٖ
بعاصتها و وي٘ قغوٍ الٗ٣ض و حٗضًلها ل٩ي جىٟي ٖىه ون ٠ؤلاطٖان ،و ٢ض جٟاثل البٌٗ باالٖخ٣اص ؤهه لم ٌٗض م٣بىال في
الٗال٢اث الا٢خهاصًت و الخجاعٍت الضولُت في الى٢ذ الغاًَ ال٣ى ٫بإن للمخٗا٢ض ألاظىبي ؤن ًٟغى بعاصجه ٖلى الضولت
اإلاخٗا٢ضة ،بؿبب هٟىطٍ الخ٨ىىلىجي و اإلاالي ،ألجها جهضٍ بؿلُتها الؿُاصًت ٦ضولت ،و جبٗض الٗ٣ض ًٖ ؤلاطٖان.
بال ؤن البٌٗ ًغي ؤن الُغ ٝاإلاىعص في ٖ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا َى الُغ ٝألا٢ىي و ًخمخ٘ باخخ٩اع ٢اهىوي و ٗٞلي
للخ٨ىىلىظُا ما ًم٨ىه مً الؿُُغة اإلاؿخمغة ٖلى الُغ ٝاإلاخل٣ي ،الظي ال ًمل ٪البضًل في ْل الٓغو ٝالاخخ٩اعٍت التي
حُٛي ؾى ١الخ٨ىىلىظُا ،3و ختى الؿلُت الؿُاصًت َىا للضولت ج٩ىن مى٣ىنت ألجها مجبرة ٖلى الخبُٗت هٓغا للٗىامل
الخاعٍسُت الاؾخٗماعٍت ،و خاظتها اإلالخت للخ٨ىىلىظُا مً ؤظل الجهىى باال٢خهاص  ،و َظا ما ًجٗل الاًجاب ًإحي مً َغٝ
الضولت اإلاخ٣ضمت في نُٛت ٖامت و همىطظُت بدُض ال حؿخُُ٘ الضولت الىامُت الخٗضًل في قغوَه ،و َ٨ظا جخىٞغ ظمُ٘
الكغوٍ ال٣اهىهُت لىن٣ٖ ٠ض ما باهه ٖ٣ض بطٖان.
َظا ُٞما ًسو الٗ٣ىص الخ٣لُضًت ٞ ،هل ًم ً٨جهىع ؤلاطٖان في الٗ٣ىص الال٨تروهُت ؤم ال ؟
خُض ًشىع الدؿائ ٫بكإن َل َى ٖ٣ض مؿاومت ًسً٘ إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة و التراضخي بحن ألاَغا ٝؤم َى ٖ٣ض بطٖان  ،ال
ً٩ىن للمؿتهلُٞ ٪ه خغٍت ؤلاعاصة ٞ ،اه٣ؿم ال٣ٟه بلى ٢ؿمحن
الاججاٍ ألاوً : ٫غي ؤههاعٍ ؤن الٗ٣ىص الال٨تروهُت ٖ٣ىص بطٖان  ،و بضؤ ٨ٞغ خضًض ًمُل بلى ٖضم الدكضص في
جدضًض ٨ٞغة ٖ٣ىص ؤلاطٖان و ال ٌكترٍ حٗا٢ض الٗ٣ض بالؿل٘ الًغوعٍت ؤو ان ج٩ىن َظٍ الؿل٘ و الخضماث مدل اخخ٩اع
ٗٞلي و ٢اهىوي ،بل ًٟ٨ي ان ً٩ىن الٗ٣ض ٢ض جم ججهحزٍ مؿب٣ا بىاؾُت اخض اإلاخٗا٢ضًً بدُض ال ً٣بل اإلاىا٢كت في
الكغوٍ الىاعصة ُٞه ،و ؤن ًخٟىَ ١غٖ ٝلى َغ ٝمً خُض ال٣ضعة الا٢خهاصًت و ألاظهؼة اإلاهىُت .4
ؤما اإلاٟهىم الخضًض لئلطٖان ٢ض جُىع لُخًمً يغوعة خماًت اإلاؿتهل ٪في مىاظهت مجخمٗاث الاهخاط الطخمت،
بط ًخىاٞغ يٗ ٠الُغ ٝاإلاظًٖ مً مجغص ؤن بٖضاص الٗ٣ض ٢ض جم مؿب٣ا بىاؾُت الُغ ٝألازغ ،الظي ً٣ىم بخدضًض
الخ٣ى ١و الالتزاماث ًٖ الٗ٣ض بالهىعة التي جد ٤٣مهلخخه و ال ً٣بل اإلاىا٢كت ؤو الخٟاوى.
 1طَب البٌٗ بلى ال٣ى ٫ؤن ٖ٣ض ؤلاطٖان لِـ ٖ٣ضا في الخ٣ُ٣ت بهما َى ٢اهىن ًٟغيه الُغ ٝألا٢ىي ٖلى ألازغ الظي ًىٓم بلُه ،لً٨
الغاجر في ال٣ٟه الٟغوسخي ؤهه ٖ٣ض
 2نالح الضًً ظما ٫الضًً  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 293
 3وٞاء مؼٍض ٞلخىٍ  ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م 145
 4زغوث ٖبض الخمُض ،الخى ُ٘٢الال٨ترووي ،ماَُخه و ُُٟ٦ت مىاظهخه ،مضي حجُخه في ؤلازباث ،صاع الىُل  ،مهغ ،2001 ،م 67
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َب٣ا للمٟهىم اإلاىؾ٘ لالطٖان طَب البٌٗ بلى اٖخباع الٗ٣ض ؤلال٨ترووي ٖ٣ض بطٖان باليؿبت للمؿتهل،٪
باٖخباعٍ الُغ ٝالًُٗ ٠صاثما و اهه بداظت للخماًت  ،و ما ٌٗاب ٖلى َظا الغؤي ؤهه لم ًبحن َبُٗت الٗ٣ض بطا جم
بىاؾُت َغ ١الخٗا٢ض الال٨تروهُت ألازغي ٧البرًض الال٨ترووي ؤو ٚحرَا  ،صون مؤل ٞغاٚاث او بمًاء ً٩ىن ٖلى مى ٘٢مٗحن.
الاججاٍ الشاوي ً :ظَب ظاهب مً ال٣ٟه ٖلى ؤن الٗ٣ىص الال٨تروهُت ٖ٣ىص مؿاومت  ،خُض ٌؿخُُ٘ ٧ل َغٝ
مىا٢كت بىىصٍ و الاجٟاً ١خم بٗض الخٟاوى و اإلاؿاومتٗٞ ،ملُت اإلاؿاومت ما ػالذ حؿىص الٗ٣ىص الال٨تروهُت ٖلى ازخالٝ
ؤهىاٖها  ،و اإلاىظب له ال ً٣خهغ صوعٍ ٖلى مجغص اإلاىا٣ٞت ٖلى الكغوٍ اإلاٗضة ؾلٟا  ،بل له مُل ٤الخغٍت في الخٗا٢ض م٘
ؤي مىعص ازغ  ،اطا لم حعجبه الكغوٍ اإلاٗغويت ٖلى قاقت الاهترهذ و ٌؿخُُ٘ الاهخ٣ا ٫مً مى ٘٢آلزغ و الازخُاع ما
1
ًىاؾبه  ،و ٖلُه الغياثُت هي التي حؿىص الٗ٣ىص الال٨تروهُت
و مً َىا ًخطر ؤهه ال ًىظض بظمإ ُٞما ًسو الغياثُت و مبضؤ ؾلُان الاعاصة ُٞما ًسو ٖ٣ىص ه٣ل
الخ٨ىىلىظُا ؾىاء ٧اهذ ٖلى الهُٛت الخ٣لُضًت ؤو الال٨تروهُت.
خاجمت :
بن الغياثُت في الٗ٣ىص التي جسو ٖالم الاٖما ٫و الا٢خهاص لهي حجغ الؼاوٍت  ،زانت بطا ٧اهذ َظٍ الٗ٣ىص لها
مهلخت ٖامت جسو املجخم٘ او الضولت ٩٦ل  ،مما ًجٗل مً ألاَمُت بم٩ان الاَخمام ب٩ل قغوٍ الٗ٣ض و مىا٢كتها و
الٗمل في اعيُت اإلاٟاوياث ٖلى جدهُل ؤ٦بر ٢ضع مً الخ٩اٞا زانت و ان الُغ ٝمىعص الخ٨ىىلىظُا صاثما في مغ٦ؼ
اإلاخٟى ١ج٨ىىلىظُا و مالُا و ا٢خهاصًا ،و ؤهه ٌؿعى لخد ٤ُ٣مهالخه ٖلى خؿاب مهالر الضو ٫الىامُت ختى لى ؤْهغ
ٚحر طل ، ٪لهظا ججضٍ ًً٘ قغوٍ همىطظُت في الٗ٣ىص و ال ً٣بل اإلاىا٢كت ٞحها  ،و ج٩ىن في بٌٗ الاخُان َاجه الكغوٍ
جضزل في الكاون الضازلُت لخل ٪الضو٦ ،٫كغٍ ز ٟٔالُض الٗاملت  ،او قغٍ يمان ٖضم الٛاء الدكغَٗاث الؿاعٍت
اإلاٟٗى ٫و هي حؿعى ب٩ل الُغ ١لجٗل جل ٪الضو ٫مظٖىت و في جبُٗت صاثمت  ،و َظا مً اإلاٟغوى ما ًض ٘ٞالضو ٫الىامُت
للبدض ٖلى آلُاث جدمحها  ،و ٖلُه ًم ً٨ؤن وؿغص بٌٗ مً الخىنُاث مجها :
 حٗضًل ال٣اهىن الخجاعي و بصعاط ههىم جخٗل ٤بٗ٣ض ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ،و جىيُذ حٗغٍٟه حكغَُٗا بهٟتص٣ُ٢ت.
 حكغَ٘ هو زام ًخٗل ٤بمغخلت ما ٢بل الٗ٣ض ( مغخلت اإلاٟاوياث) و مٗالجت ٧ل الى٣اٍ التي تهم مؿإلتالخٟاوى و مبضؤ خؿً الىُت  ،و الخماًت التي جد٨م الامخىإ ًٖ الخٗا٢ض.
 مىا٢كت الكغوٍ و٣ٞا للمهلخت الٗامت للضولت صون الغيىر بلى الكغوٍ اإلاجخٟت في َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص،ختى ال جَ ٘٣ظٍ الضو ٫الىامُت في ٞش ابغام ٖ٣ىص ه٣ل ج٨ىىلىظُا هي لِؿذ في خاظت بلحها ؤنال
 الٗمل الضولي ٖلى جغؾُش مبضؤ ؾلُان الاعاصة في ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ،ختى ال ج٩ىن َىا ٥ججاوػاث ججٗلمً الضو ٫الىامُت مجغص خاوٍاث للىٟاًاث الخ٨ىىلىظُت للضو ٫اإلاخ٣ضمت  ،و ًهبذ َظا بمشابت اعَاب ا٢خهاصي
بغئٍت ظضًضة.

 1ابغاَُم الضؾىقي ابى اللُل  ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م 248
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ؤزشظلىان ؤلاسادة على حعذًل اللىاعذ العامت لإلًجاسفي علذ الاعخماد الاًجاسي.
د .ؤخمذ ؼامي  ،ؤظخار مدالش "ؤ"
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت حامعت ابً خلذون  -جُاسث -
ملذمت :
جدؿم ٖ٣ىص الاٖخماص الاًجاعي بُاب٘ زام جمتزط ُٞه ٖىانغ حٗا٢ضًت مخٗضصة ناوٗت لهظا الخىُٓم اإلاخمحز ًٖ
الٗىانغ ال٣اهىهُت الضازلت في جغُ٦به بهض ٝجدٖ ٤ُ٣ملُت جمىٍلُت بؿُُت مً الىظهت الا٢خهاصًت ،وٖىض مداولت
حؿلُِ الًىء ٖلى صوع ؤلاعاصة في َظا الٗ٣ض ،هالخٔ مضي الخٗؿ ٠الظي جماعؾه اإلااؾؿاث اإلاالُت اإلااظغة باؾخ٣اللها
في ٞغى مًمىن الٗ٣ض ،وطل ٪بخٗضًلها لل٣ىاٖض الٗامت للٗ٣ىص ( الؾُما ٖ٣ض ؤلاًجاع ) بما ًد ٤٣مهالخها ،وٍىٞغ لها
ألامان ٖلى خؿاب الٗضالت الٗ٣ضًت ،مما ًجٗل َظا اإلابضؤ  -ؾلُان ؤلاعاصة في جؼاًض مؿخمغ  -طل ٪ؤن اإلااظغ ًخضزل بما
بالؼٍاصة ؤو الى٣هان مً بٌٗ ألاخ٩ام بلى صعظت حكىحههاٞ ،ىالخٔ مضي الخٗؿ ٠الظي ًىُىي ٖلُه َظا الٗ٣ض اإلاخًمً
الٗضًض مً الخغو٢اث.
ل ً٨اإلاالخٔ َى ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي مً زال ٫ألامغ ع٢م ٢ 09 – 96ض ٦غؽ ما ٧ان مىظىصا مً قغوٍ حٗؿُٟت
وؤخ٩ام ٖ٣ضًت مٟغويت مؿب٣ا مً قغ٧اث الاٖخماص الاًجاعي ( الٗ٣ىص الىمىطظُت اإلاُبىٖت ؾلٟا) بد٨م زبرتها
باإلاىيىٕ ،وطلٖ ٪لى ٚغاع الكغوٍ اإلاُٟٗت مً الًمان جل ٪اإلاٗضلت ل٣ىاٖض الدؿلُم واإلاؿاولُت اإلاٗغوٞت في ال٣ىاٖض
الٗامت ،والتي ناٚتها الكغ٧اث اإلاماعؾت لالٖخماص الاًجاعي بما ًسضم وٍد ٤٣مهالخها في الٗملُت ،مما ًاصي في الىا ٘٢بلى
ازخال ٫في ألاصاءاث بحن اإلااظغ واإلاؿخإظغ.
وٖلُه ٞاإلق٩الُت التي جُغح في َظٍ اإلاضازلت جخٗل ،٤بمذي جذخل اإلااحش بما له مً كىة وجـىق لُعمل ظلىان
بسادجه بخعذًل كىاعذ علذ ؤلاًجاساإلاىملت بما ًجىبه ول التزام وبن وان رلً على خعاب اإلاعخإحش؟
مً َىا ه٣ؿم َظٍ الضعاؾت بلى اإلاُالب آلاجُت:
املخىع ألاو :٫حكىٍه مالمذ الالتزاماث ألاؾاؾُت ألَغا٣ٖ ٝض الاٖخماص الاًجاعي.
املخىع الشاوي :زهىنُت التزاماث اإلاؿخإظغ.
املخىعالشالض :زهاثو ؤلاًجاع في ٖملُت الاٖخماص ؤلاًجاعي للمى٣ىالث
املخىس ألاوٌ  :حؽىٍه مالمذ الالتزاماث ألاظاظُت ألوشاؾ علذ الاعخماد الاًجاسي.
حكهض ٖملُت الاٖخماص ؤلاًجاعي لؤلنى ٫اإلاى٣ىلت ٖضة عوابِ بحن ؤَغاٞها ،ل ً٨الٗال٢ت الغثِؿُت في الٗملُت هي
جل ٪الغابُت بحن اإلااظغ (اإلااؾؿت اإلاالُت ؤو قغ٦ت الخإظحر) واإلاؿخإظغ (اإلاكغوٕ اإلاؿخُٟض) .ول٣ض اٖخبرث َظٍ الٗال٢ت
2
بًجاعٍت عٚم الاٖتراياث الخاصة التي ؤبضاَا البٌٗ 1لهظا الخهىعٞ ،ل٣ض اٖخمض اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖلى اإلاهُلخاث
1

- Mario Giovanoli, Le crédit-bail (Leasing) en Europe : op.cit., p. 34 : « L’analogie du Leasing financier avec le contrat de
» …location classique est plus superficielle que réelle
 -2اهٓغ اإلااصة ألاولى مً ألامغ ع٢م  09-96اإلاخٗل ٤باالٖخماص ؤلاًجاعي ... " :ج٩ىن ٢اثمت ٖلى ٖ٣ض بًجاع ًم ً٨ؤن ًخًمً ؤو ال ًخًمً خ٤
الخُاع بالكغاء"....
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الخانت بٗ٣ض ؤلاًجاع الٗاصي مً هاخُت٦ ،ما ؤهه ال ق ٪في ؤن بعاصة ألاَغا ٝجخىظه ؤلى ؤن ًبضو ؤلاًجاع املخىع الغثِسخي
للٗملُت ،ألن ٞاثضة الغظىٕ لهظٍ الخ٣ىُت جمشل امخُاػا لؤلَغا ٝاو باألخغي للُغ ٝألا٢ىي ٖلى ٞغى بعاصجه بمًمىن
الٗ٣ض  ،ومً َىا جبضؤ ال٣ىاٖض ٚحر اإلاإلىٞت م٣اعهت بال٣ىاٖض الٗامت لٗ٣ض ؤلاًجاع.
واؾخ٣غاء مًمىن الٗ٣ض جبضو ٞاثضجه مً زال ٫م٣اعهت التزاماث َغفي ٖ٣ض ؤلاًجاع في ٖملُت الاٖخماص ؤلاًجاعي
للمى٣ىالث بالتزاماتهما في ؤلاًجاع الخ٣لُضي ،ما ٌؿمذ لىا باصعا ٥ألاؾباب التي ؤصث الى ججاوػ التزاماث الُغٞحن الخضوص
اإلاترجبت ٖلى ٖ٣ض ؤلاًجاع في نىعجه الخ٣لُضًت 1.لظل ٪ؾىدىاوَ ٫ظا الخجاوػ ؤوال باليؿبت للتزاماث اإلااظغ زم باليؿبت
للتزاماث اإلاؿخإظغ ،لىٗغى ؤزحرا لخدى ٫زهاثو ؤلاًجاع في طل ٪الٗ٣ض:
ؤوال -هىاق ججاوص التزاماث اإلااحشفي علذ الاعخماد ؤلاًجاسي للمىلىالث :إلاا ٧ان ؤلاًجاع ٖ٣ضا ًلتزم اإلااظغ بم٣خًاٍ بإن
ًم ً٨اإلاؿخإظغ مً الاهخٟإ بصخيء مٗحن مضة مُٗىه ول٣اء ؤظغ مٗلىمٞ ،ةن التزاماث اإلااظغ جضوع خى ٫التزامه بدؿلُم
اإلاا ٫اإلااظغ ،وحٗهض َظا اإلاا ٫بالهُاهت التي ججٗله نالخا صاثما ألصاء الٛغى املخهو له٦ ،ما ؤن اإلااظغ ًًمً
للمؿخإظغ الخٗغى ؾىاء الهاصع مىه ؤو مً الٛحر ،باإلياٞت بلى يماهه الُٗىب الخُٟت التي جٓهغ زال ٫مضة ؤلاًجاع
وٍ٩ىن مً قإجها ؤن جدى ٫صون اهخٟإ اإلاؿخإظغ باإلاا ٫اإلااظغ ،ؤو ؤن جى٣و مىه اهخ٣انا ٦بحرا٧ .ل َظٍ الالتزاماث م٣ابل
خ٣ه في الخهىٖ ٫لى ألاظغة اإلاخٖ ٤ٟلحها .ولَ ً٨ل ًلتزم اإلااظغ في ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي للمى٣ىالث ب٩ل َظٍ
الالتزاماث؟ ؤم ؤن َبُٗت َظا الٗ٣ض ووُْٟخه الخمىٍلُت ٢ض ٖضلذ مً طل٪؟
زاهُا  -ما ًخعلم بالتزام اإلااحش بالدعلُم ًً٘ :اإلاكغٕ الجؼاثغي التزام اإلااظغ بدؿلُم ألانل اإلااظغ بلى اإلاؿخإظغ في
َلُٗت آلازاع التي ًغجبها ٖ٣ض ؤلاًجاع 2،وال ًسغط ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ٖما جٟغيه ال٣ىاٖض الٗامت في ٖ٣ض ؤلاًجاع ،خُض
3
جلتزم ماؾؿت الاٖخماص ؤلاًجاعي بإن حؿلم ألانل اإلااظغ وملخ٣اجه في خالت نالخت ألصاء الٛغى الظي ؤظغ مً ؤظله
ختى ًخم ً٨مً الاهخٟإ به بما ًخ ٤ٟوَبُٗت وكاَه 4.وٍم ً٨ؤن ً٩ىن اإلاى٣ى ٫اإلااظغ مملى٧ا للماظغ ،5ؤو ؤن ً٩ىن ٢ض
اقتراٍ لخإظحرٍ للمكغوٕ اإلاؿخإظغ .وفي خالت الكغاء ً٩ىن اإلاى٣ى ٫مدل ؤلاًجاع لضي اإلاىعص ؤو الباج٘٣ُٞ ،ىم اإلااظغ
باؾخالمه زم حؿلُمت بلى اإلاؿخإظغ .و٢ض جغ ٥اإلاكغٕ للُغٞحن خغٍت الاجٟاٖ ١لى ُُٟ٦ت جىُٟظ الالتزام بالدؿلُم مً خُض
الؼمان واإلا٩ان الظي ًخم ُٞه الدؿلُم.
وفي خالت ٖضم الاجٟاٖ ١لى طل ٪في الٗ٣ض ًجغي ٖلى الالتزام بدؿلُم الٗحن اإلااظغة ماًجغي ٖلى الالتزام بدؿلُم
6
الٗحن اإلابُٗت مً ؤخ٩ام ٖلى ألازو ُٞما ًخٗل ٤مجها بؼمان وم٩ان حؿلُم الصخيء اإلااظغ.
وٍجب جدضًض مُٗاص الدؿلُم في الٗ٣ض إلاا ًمشله مً ؤَمُت زانت ،بط به جخدضص بضاًت جىُٟظ ٣ٖ7ض الاٖخماص
ؤلاًجاعي مً خُض حؿلُم ألانى ٫اإلاى٣ىلت مدل الٗ٣ض بلى اإلاؿخُٟض ،وباإلا٣ابل ٦ظل ٪بضاًت ؤصاء اإلاؿخإظغ أل٢ؿاٍ
1
ؤلاًجاع اإلاخٖ ٤ٟلحها في الٗ٣ض ،وٍخم بزباث جاعٍش الاؾخالم بىاؾُت مدًغ الدؿلُم الظي ًدغعٍ اإلاؿخُٟض.
 -1ص\ ٖبض الٟخاح دمحم ٖبض الٟخاح ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .304
 -2جىو ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  476مً الخ٣ىحن اإلاضوي الجؼاثغي ٖلى ؤههً " :لتزم اإلااظغ بدؿلُم الٗحن اإلااظغة للمؿخإظغ في خالت جهلر
لالؾخٗما ٫اإلاٗض لها َب٣ا الجٟا ١الُغٞحن".
 -3اهٓغ اإلااصة  29مً ألامغ ع٢م .09-96
 -4ص\ هجىي ببغاَُم البضالي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .308
 -5ص\ ٖبض الغخمان الؿُض ٢غمان ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .97
 -6اهٓغ اإلااصة  478مً الخ٣ىحن اإلاضوي الجؼاثغي.
 -7اهٓغ اإلااصة  29مً الامغ ع٢م .09-96

210

وبالخالي حٗخبر ألاهٓمت ال٣اهىهُت اإلااظغ في ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي مؿاوال ًٖ اإلاكا٧ل اإلاخٗل٣ت باإلاٗضة ؤو ألانل
اإلااظغ وطل ٪باٖخباعٍ مال٩ا لهٞ ،بالخالي جلؼمه بدؿلُمه للمؿخإظغ بهٟخه مُاب٣ا للمىانٟاث وطل ٪جُبُ٣ا لل٣ىاٖض
الٗامت لئلًجاع.
ل ً٨وهٓغا إلاا ًدُِ بٗ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي مً ْغو٩٦ ،ٝىن ازخُاع اإلاا ٫اإلاى٣ى ٫اإلااظغ ًخم ٚالبا بىاؾُت
اإلاؿخإظغ الظي ًدضص مىانٟاجه الٟىُتٞ ،ةن ماؾؿاث الاٖخماص ؤلاًجاعي ومً زال ٫بٖما ٫ؾلُان الاعاصة ،جسغ١
ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت اإلا٨ملت لٗ٣ض ؤلاًجاع للخملو مً َظا الالتزام ،وجى٧ل اإلاؿخإظغ في اؾخالم اإلاى٣ىالث اإلااظغة مباقغة
مً اإلاىعص ؤو الباج٘ في الخاعٍش واإلا٩ان املخضصًً ،وحٟٗي هٟؿها مً جدمل ؤًت ه٣ٟاث بؿبب الخإزغ في الدؿلُم ل٩ل ظؼء
مً ألانى ٫اإلاى٣ىلت -باليؿبت للمىاُٖض اإلاخٖ ٤ٟلحها م٘ الباج٘ ألاو . -٫وَ٨ظا ٣ٞض ظغي ٖغ ٝقغ٧اث الاٖخماص ؤلاًجاعي
ٖلى ه٣ل الالتزام بالدؿلُم للمؿخإظغ 2،وخُجها جيخٟي مؿاءلتها ٖلى اهخٟاء الدؿلُم اإلاُاب ٤ؤو بؿبب الُٗب الخٟي اإلاازغ
3
اإلاىظىص باألنل اإلاى٣ى ٫اإلااظغ.
ومً زمٞ ،ةن ٖلى ماؾؿت الاٖخماص ؤلاًجاعي بط عٚبذ في ؤلاٞالث مً جل ٪اإلاؿاولُت ؤن جًمً ٖ٣ىصَا قغوَا
بهظا اإلاٗجى ،ل ً٨بكغٍ ؤن ج٩ىن ألامىا ٫اإلااظغة ٢ض جم ازخُاعَا بمٗغٞت اإلاؿخإظغ.4
وحؿمذ اإلااصة  40مً ألامغ ع٢م  5 09 - 96واإلاىضعظت يمً ال٣ؿم الخام باألنىٚ ٫حر اإلاى٣ىلت ،لؤلَغاٝ
اإلاٗىُت بالٗ٣ض باالجٟاُٞ ١ما بُجها ل٩ي ًخٟ٨ل اإلاؿخإظغ  -م٣ابل خ٣ه في الاهخٟإ الظي ًمىده بًاٍ اإلااظغ -بالتزام ؤو بٗضص
مً الالتزاماث اإلاخٗل٣ت باإلااظغ .وَظا ٌؿخٟاص مىه بإن اإلاؿخإظغ ٢ض ً٣ىم -بطا اجٖ ٤ٟلى طل -٪باؾخالم اإلاا ٫اإلااظغ هُابت
ًٖ اإلااظغ الظي ًلتزم ؤنال بالدؿلُم بلى اإلاؿخإظغ ،وٖلى طل ٪جىُبٖ ٤لى جىُٟظ َظا ألازحر لالؾخالم ال٣ىاٖض الٗامت
للى٧الت ،خُض ؤهه ٖلى اإلاؿخإظغ الُ٣ام بٟدو ومٗاًىت اإلاا ٫اإلااظغ للخإ٦ض مً ٧ىهه مُاب٣ا للمىانٟاث اإلاخٖ ٤ٟلحها بحن
اإلااظغ واإلاىعص والتي ؾب ٤للمؿخإظغ جدضًضَا .وٍخم بزباث الاؾخالم ًمىظب مدًغ un procès-verbal de livraison
ًىضر ُٞه مضي مُاب٣ت اإلاا ٫اإلااظغ إلاا َى مخٖ ٤ٟلُه.
زالثا -ما ًخعلم بالتزام اإلااحش بممان الخعشك :جضوع التزاماث اإلااظغ في ٖ٣ض ؤلاًجاع خى٨ٞ ٫غة ؤؾاؾُت هي جم٨حن
اإلاؿخإظغ مً الاهخٟإ باألنل مدل ؤلاًجاع َىا ٫مضة ؤلاًجاع ،وجدخىي َظٍ ال٨ٟغة ٖلى التزام اإلااظغ بدؿلُم ألانل
للمؿخإظغ باإلاىانٟاث اإلاُلىبت خؿب اؾخٗما ٫ألانل اإلااظغ ٖلى الىدى الؿال ٠بُاهه.
٦ما ًلتزم اإلااظغ بًمان الاهخٟإ ،بط ًلتزم باالمخىإ ًٖ ٧ل ؤمغ ًدى ٫بحن اإلاؿخإظغ وبحن الاهخٟإ باألنل
اإلاى٣ى ،٫ؤو ً٣لل مً الٟاثضة التي حٗىص ٖلُه مً اؾخٗماله لهٞ ،التزام اإلااظغ بالًمان بطن ٌكمل جم٨حن اإلاؿخإظغ مً
الاؾخمخإ الهاصت باألنل.
ُٟٞما ًسو الاؾخمخإ والخُاػة الهاصثت لؤلنلً ،لتزم اإلااظغ َى هٟؿه بٗضم اإلاؿاؽ بدُاػة اإلاؿخإظغ ،وفي
َظا ؤلاَاع ًجب ؤن ًمخى٘ ًٖ ٧ل ما ًاصي بلى حٗ٨حر نٟى خُاػة اإلاؿخإظغ ،ؤو بلى خغماهه مً اإلاؼاًا التي ٧ان مً خ٣ه ؤن
 -1ص\ هجىي ببغاَُم البضالي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م 309؛ واهٓغ ٦ظل ٪اإلااصة الشاهُت مً صٞتر الكغوٍ الٗامت لكغ٦ت .SALEM
2
- Cass. 1re civ. 14 févr. 1998, préc.; Cass. com. 10 mai 1982, Gaz. Pal. 1982.2. panor. 370, obs. A. Piedelièvre, RTD com.
1983.275, obs. J. Hémard et B. Bouloc.
 -3ص\ خؿام الضًً ٞخخي هان ،٠الخإظحر الضولي للمى٣ى ،٫صاع الجهًت الٗغبُت ،2003 ،م  113و.114
- 4صٖ .بض الغخمً الؿُض ٢غمان ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤و ص .خؿام الضًً ٞخخي هان ،٠اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م  115وما بٗضَا.
 -5اهٓغ ٦ظل ٪اإلااصة  1-2مً صٞتر الكغوٍ الٗامت لكغ٦ت .SALEM
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ٌٗىٖ ٫لحها ،بدؿب ما ؤٖض له ألانل والخالت التي ٧ان ٖلحها ٖىض الٗ٣ض 1.وَظا َى ما ٌؿمى يمان الٟٗل الصخصخي،
ٞاألمغ ًخٗل ٤بالتزام ؾلبي ،وَى ًخٗل ٤في هٟـ الى٢ذ بالخٗ٨حر اإلااصي والدكىَل ال٣اهىوي.
٦ما ًلتزم اإلااظغ ؤًًا بمى٘ الٛحر مً اإلاُالبت بد ٤ما ٖلى ألانل مدل ؤلاًجاع ،بطا ٧اهذ َظٍ اإلاُالبت مًغة
باؾخمخإ اإلاؿخإظغ وَظا َى يمان حٗغى الٛحر .وبم٣خطخى ال٣ىاٖض الٗامت ،ال ًًمً اإلااظغ بال الخٗغى اإلابجي ٖلى
ؾبب ٢اهىوي  ِ٣ٞصون الخٗغى اإلااصي.2
وفي الخالت التي ًدضر ٞحها الخٗغى مً الٛحر ،وظب ٖلى اإلاؿخإظغ اإلاباصعة بةزُاع اإلااظغ ختى ًخم ً٨مً
الضٞإ ًٖ مهالخه ،و٢ض ًىٓم بلُه اإلاؿخإظغ إلاؿاٖضجه في الضٞإ ًٖ خ٣ى٢ه ألن له مهلخت في عص حٗغى الٛحر
واؾخمغاعٍ في الاهخٟإ باألنل اإلااظغ .ؤما بطا عجؼ اإلااظغ ًٖ عص الخٗغىٞ ،ةن مؿئىلُخه جىٗ٣ض في مىاظهت اإلاؿخإظغ،
وبالخالي ًم ً٨لهظا ألازحر َلب ٞسخ ٖ٣ض ؤلاًجاع ؤو به٣ام ألاظغة م٘ الخٗىٌٍ بن ا٢خطخى الخا ٫طل .3٪وَظا َى
الغظىٕ بًمان الاؾخد٣ا ،١وٍ ٘٣باَال ٧ل اجٟاً ١خًمً ؤلاٖٟاء ؤو الخض مً يمان الخٗغى ؤو الُٗب بطا ٧ان اإلااظغ
٢ض ؤزٟى ًٖ ٚل ؾبب َظا الًمان.4
والخ٣ُ٣ت ؤن ٖ٣ىص الاٖخماص ؤلاًجاعي ال جظ٦غ نغاخت يمان الخٗغى ٖىض ههها ٖلى بٖٟاء اإلااظغ مً
الًمان ،وألازظ بدغُٞت الىهىم ًب٣ي ٖلى اإلااظغ مؿئىلُت خؿً اهخٟإ اإلاؿخإظغ باألنل .مما ًترجب ًٖ ٖىه ؤهه ال
ًجىػ بٖٟاء قغ٦ت الخإظحر مً التزامها بخم٨حن اإلاؿخإظغ مً الاهخٟإ باألنل وبال ام ً٨للمؿخإظغ َلب ٞسخ الٗ٣ض.
بِىما ًغي ال٣ٟه اإلاىانغ إلٖٟاء اإلااظغ مً الًمان في َظا املجا ،٫ؤن َظا الخدلُل ال ٌؿخُ٣م الا باٖخباع ٖ٣ض الاٖخماص
ؤلاًجاعي مً ٢بُل ٖ٣ىص ؤلاًجاع ؤما اطا ؤزظها في الاٖخباع َابٗه اإلااليٞ ،ال ًم ً٨بزاعة مؿئىلُت اإلااظغ ًٖ يمان
الخٗغى الهاصع ًٖ الٛحر بٗض ؤن ٢ام بخمىٍل ألانل .وال ٌؿدشجى مً طل ٪بال خاالث الخٗغى الصخصخي5.وًٍُ ٠بإهه
ًم ً٨مض بٖٟاء اإلااظغ مً يمان الُٗىب الخُٟت بلى ؤلاٖٟاء مً يمان الخٗغى ،ألن طل ٪ال ًخٗاعى م٘ ال٣ىاٖض الٗامت
اإلا٨ملت لئلًجاع التي جلؼم اإلااظغ بًمان الخٗغى للمؿخإظغ .مدخجحن ؤًًا بإن ؤلاَالٕ ٖلى الكغوٍ الٗامت لٗ٣ىص
الاٖخماص ؤلاًجاعي ًدبحن مٗه ؤن قغوٍ ؤلاٖٟاء جلي صاثما البىىص اإلاىٓمت اللتزماث اإلاؿخإظغ في مجا ٫الدؿلُم.
والخ٣ُ٣ت ؤهه وَب٣ا لىو اإلااصة  31مً ألامغ ٞ ،09 - 96ةن التزام اإلااظغ بالًمان ال ًسخل ًٖ ٠ال٣ىاٖض
الٗامت .ول ً٨هٓغا لخهىنُت ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ،هو اإلاكغٕ ٖلى التزام اإلااظغ بالًمان بك٩ل ًخ ٤ٟم٘ الُبُٗت
ال٣اهىهُت الخانت لهظا الٗ٣ض والتي مجها جضزل َغ ٝزالض في جىُٟظ َظا الٗ٣ض٦ .ما ًلتزم اإلااظغ بًمان الخٗغى
الهاصع مً الٛحر ؤو مً اإلاىعص ؤو اإلاىخج بطا ٧ان مً قإن َظا الخٗغى ؤن ًدى ٫صون اهخٟإ اإلاؿخإظغ باألنى ٫اإلااظغة.6
وم٘ طل ،٪ال ًجب ؤن ٌُٛب ًٖ بالىا ؤن ٖ٣ىص الاٖخماص ؤلاًجاعي جخًمً قغوَا زالزت وهي :جىُ٦ل اإلاؿخإظغ في
ازخُاع اإلاى٣ى ٫وباجٗه ؤو مىخجه ،وقغٍ بٖٟائها مً الالتزام بالًمان ،وقغٍ خىالت خ٣ى٢ها بلى اإلاؿخُٟض بالغظىٕ
 -1اهٓغ اإلااصة  483مً الخ٣ىحن اإلاضوي الجؼاثغي.
2
- Malaurie, L.Aynès et (P-Y) Gautier, Contrats spéciaux, Defrénois, Lextenso éditions, Paris, 4ème éd. 2009, p. 435, no 685.
 - 3ؤهٓغ اإلااصة  484مً ال٣اهىن اإلاضوي.
 - 4ؤهٓغ اإلااصة  490مً ال٣اهىن اإلاضوي؛ وفي َظا الاججاٍ ،ؤهٓغ ص\ ٖبض الغخمان الؿُض ٢غمان ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م ، 103ص\ٖبض الٟخاح مدض
ٖبض الٟخاح ،الغظ٘ الؿاب ،٤م .315
 - 5ص| َاوي دمحم صوٍضاع ،الغظ٘ الؿاب ،٤م.303
وال ٌٗخبر بلؼام اإلااؾؿت اإلاالُت للمؿخُٟض بىي٘ الثدت ٖلى آلاالث مدل الٗ٣ض جُٟض بملُ٨تها لهظٍ ألاقُاء حٗغيا ناصعا مً اإلااؾؿت اإلاالُت ،بل بمٗاها مجها في بٖالم الٛحر بد٣ُ٣ت خُاػة اإلاؿخُٟض لهظٍ ألاقُاء.
 - 6ؤهٓغ اإلااصة  31مً ألامغ ع٢م .09-96
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بالًمان ٖلى الباج٘ ،جإُ٦ضا مجها ٖلى ا٢خهاع وُْٟتها ٖلى صوع اإلامى ٫ال ٚحر .ولَ ً٨ب٣ا إلابضؤ وؿبُت ؤزغ الٗ٣ض ،و٦ظا
َب٣ا إلابضؤ اؾخ٣ال٣ٖ ٫ض البُ٘ ًٖ ٖ٣ض ؤلاًجاعٞ ،ةهه ًجب جًمحن َظا ألازحر قغَا نغٍدا جدى ٫بم٣خًاٍ اإلااؾؿت
اإلااظغة صٖىي الًمان يض اإلاىعص ؤو اإلاىخج (وحٟٗي هٟؿها مجها) لهالر اإلاؿخُٟض.
٦ما ؤن ؤلاَالٕ ٖلى الكغوٍ الٗامت لٗ٣ىص اٖخماص بًجاعي ًبحن لىا ؤن قغوٍ ؤلاٖٟاء جلي صاثما البىىص اإلاىٓمت
اللتزاماث اإلاؿخإظغ في مجا ٫الدؿلم ،خُض ؤن اإلااظغ ال ٌؿإ ًٖ ٫اإلاكا٧ل التي جشىع بمىاؾبت حؿلُم ألانل واؾخٗماله،
وجًُ ٠مباقغة قغٍ جدىٍل الًمان للمؿخإظغ الظي ٌؿمذ لهظا ألازحر بالغظىٕ ٖلى الباج٘ ؤو اإلاىخج .والخ٣ُ٣ت ؤن َظا
الكغٍ ظاثؼ َب٣ا لل٣ىاٖض الٗامت لٗ٣ض ؤلاًجاع ،بكغٍ مغاٖاة هو اإلااصة  490مً الخ٣ىحن اإلاضوي والتي جىو ٖلى ؤهه":
ًبُل ٧ل اجٟاً ١خًمً ؤلاٖٟاء ؤو الخدضًض مً الًمان بؿبب الخٗغى ؤو الُٗب بطا ٧ان اإلااظغ ٢ض ؤزٟى ًٖ ٚل
ؾبب َظا الًمان".
سابعا  -ما ًخعلم بالتزام اإلااحش بممان العُىب الخـُت :جلؼم ال٣ىاٖض الٗامت اإلااظغ بًمان الُٗىب الخُٟت بطا ٧ان
الُٗب مازغا في ؤصاء اإلاا ٫اإلااظغ للٛغى الظي ؤظغ مً ؤظله ،وبطا ٧ان زُٟا ال ٌٗلمه اإلاؿخإظغ ؤو لم ٌؿخُ٘ ا٦دكاٞه
بالٟدو ؤو اإلاٗاًىت اإلاٗخاصة 1،وإلاا ٧ان ٖ٣ض ؤلاًجاع مً الٗ٣ىص اإلاؿخمغةٞ ،ةن اإلااظغ ملؼم بًمان الُٗب الظي ٢ض ًيكإ
ختى بٗض الدؿلُم ،وَظا ما ههذ ٖلُه اإلاىاص  2488و 489مً ال٣اهىن اإلاضوي.
صخُذ ؤن َظٍ الىهىم ٖلى ٚغاع الىهىم التي جىٓم الُٗىب الخُٟت في مسخل ٠الدكغَٗاث هي ههىم
م٨ملت ولِؿذ آمغة 3،بك٩ل ٌؿمذ بخٗضًلها بالؼٍاصة ؤو بالى٣هان ،بال ؤن قغ٧اث الاٖخماص ؤلاًجاعي ٢ض اؾخٛلذ َظا
الُاب٘ اإلا٨مل لل٣ىاٖض اإلاىٓمت للُٗىب الخُٟت ،وؤصعظذ في ٖ٣ىصَا قغوَا حٟٗحها مً الًمان ،ولظل ٪هدؿاءًٖ ٫
صواعي وهُاَ ١ظا ؤلاٖٟاء:
 - 1مبرساث بعـاء اإلااحش مً لمان العُىب الخـُتٖ :اصة ما جىو ٖ٣ىص الاٖخماص ؤلاًجاعي ٖلى ؤن اإلااظغ َى مٟٗى
جماما مً يمان الُٗىب الخُٟت وؤن اإلاؿخإظغ ًخٗهض بٗضم الغظىٕ يضٍ بمىاؾبت اإلاُالبت بًمان الُٗىب الخُٟت،
مبرعة طل ٪باؤن اإلاؿخإظغ َى مً ً٣ىم بازخُاع ألانى ٫اإلاى٣ىلت وازخُاع مىعصَا٦ 4،ما ؤهه َى مً ًدضص مىانٟاتها
وٍ٣ىم باؾخالمها مباقغة مً اإلاىعص صون اإلاغوع ٖبر اإلااظغ ،الظي ًبضو بُٗضا في الٛالب ًٖ ازخُاع ألانل اإلااظغ بل بهه
٢ض ال ًغاٍ ؤنال وال ٌٗاًىه 5.لظل٩ً ٪ىن مً اإلاىُ٣ي ؤن ًجغي الٗمل ٖلى ؤن ٌكترٍ اإلااظغ بٖٟاثه مً يمان الُٗىب
الخُٟت التي جىظض في َظا ألانل .وٖلى َظا ألاؾاؽ جغي قغ٧اث الاٖخماص ؤلاًجاعي ؤهه ٖلى اإلاؿخإظغ جدمل ٧ل مساَغ
وهخاثج ازخُاعٍ الظي جم بدغٍت وبُٗضا ًٖ خًىعَا ؤو جضزلها.
 -1ؤما بطا ٧ان ألامغ مخٗل٣ا بُٗب ال ٌؿخُُ٘ اإلاؿخإظغ ا٦دكاٞهٞ ،ةن يمان اإلااظغ ًٖ الُٗب الخٟي ًهبذ ٢اثما.
 -2جىو َظٍ اإلااصة ٖلى ما ًليًً " :مً اإلااظغ للمؿخإظغ ظمُ٘ ما ًىظض بالٗحن اإلااظغة مً ُٖىب جدى ٫صون الاهخٟإ بها ،ؤو جى٣و مً
َظا الاهخٟإ ه٣ها مدؿىؾا ٧ ....ل َظا ما لم ًىظض اهٟا٣ً ١طخي بسال ٝطل" ٪
واهٓغ ٦ظل ٪اإلااصة  654مً ٢اهىن الالتزاماث والٗ٣ىص اإلاٛغبي
 -3اهٓغ في ٖضم حٗل ٤ؤخ٩ام الُٗىب الخُٟت في ٖ٣ض ؤلاًجاع بالىٓام الٗام:
F. C. Dutilleul et Ph. Delbecque, Contrats civils et commerciaux, op. cit., p. 396, no 503.
 -4ل٣ض ظغث الٗاصة ٖلى ؤن اإلااظغ ًٟىى اإلاؿخإظغ في مٗاًىت وٞدو ألانى ٫اإلااظغة ،اهٓغ اإلااصة الغابٗت مً صٞتر الكغوٍ الٗامت لبى٪
البر٦ت.
 -5بط ًغي البٌٗ ؤن اإلااظغ صوما ًب٣ى ٢ابٗا في لٗب صوعٍ الخمىٍلي:

»D. Crémieux Isra l, op. cit., p. 57: «... le rôle de la société de crédit-bail s'étant limité à en prévoir la réalisation sur le plan économique et financier...
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 - 2هىاق بعـاء ؼشهت الاعخماد ؤلاًجاسي مً لمان العُىب الخـُتٖ :اصة ما ج٣طخي ٖ٣ىص الاٖخماص ؤلاًجاعي بةٖٟاء
اإلااظغ مً ٧ل التزام بًمان الُٗىب الخُٟت ،وَى بٖٟاء جداوَ ٫ظٍ الٗ٣ىص ؤن ججٗل مىه َظٍ الٗ٣ىص جاما 1ال خضوص له
2
ؾىي ٗٞل اإلااظغ الصخصخي ل٩ىهه ًخٗل ٤بالىٓام الٗام.
وُ٢ام ٖ٣ىص الاٖخماص ؤلاًجاعي بةٖٟاء اإلااظغ مً ٧ل التزام ،وزغ٢ه لل٣ىاٖض الٗامت لل٣ىاٖض الٗامت لل٣اهىن
اإلاضوي طاث الهلت باإلاىيىٕ وجدمل اإلاؿخإظغ في لخٓت مً الٗ٣ض باإلاؿئىلُت في خالت جضمحر ،حُٗب الدكُٛل ؤو ؾىء
اإلاغصوصًت الغاظ٘ لُٗب في ألانل .وبالخالي ًجض اإلاؿخإظغ هٟؿه في ويُٗت ًخسلى بمىظبها ًٖ اإلاُالبت ب٩ل حٗىٌٍ ؤو
ٞسخ لالجٟا ١في مىاظهت اإلااظغ ،بطا ٧ان ألانل ٚحر مُاب ٤ألي ؾبب ٧ان ،باإلياٞت بلى مىانلت صٗٞه أل٢ؿاٍ
3
ؤلاًجاع.
وَ٨ظا ًبضو بإن بٖٟاء اإلااظغ في ماصة الُٗىب الخُٟت َى جام و٧امل ،بما ؤهه ال ٌؿإ ٫مهما ٧ان الًغع
الالخ ٤باإلاؿخإظغ ،ومهما ٧ان الخاعٍش الظي ًٓهغ ُٞه الُٗب الظي ؤيغ به ،واإلاؿخإظغ ًخسلى ًٖ ٧ل عظىٕ يض
اإلااظغ ؾىاء ٧ان بالخٗىٌٍ ؤو بٟسخ ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ؤو بخس ٌُٟألاظغة ،و٦ما ؾب ٤الظ٦غ ٞةن الٟٗل
الصخصخي للماظغ َى الىخُض الظي ال ًم ً٨ؤن ٌُٟٗه مً ٧ل مؿئىلُت.
ل ً٨في اإلاماعؾت ًٓل الٟٗل الصخصخي نٗب الخضور ،طل ٪ل٩ىن ألانل اإلاى٣ى ٫ال ًمغ ؤبضا في خُاػة
اإلااظغ في ؤًت لخٓت مً مضة الٗ٣ض .ل٢ ً٨ض ًدهل ؤزىاء جىُٟظ اإلاغا٢بت التي ً٣ىم بها اإلااظغ ؤن ًدضر ما ًًغ
باألنل.
املخىس الثاوي  :خفىـُت التزاماث اإلاعخإحشفي علذ بًجاسالاعخماد ؤلاًجاسي
ًترجب ٖلى اإلاؿخإظغ و٣ٞا لل٣ىاٖض الٗامت التزامان ؤؾاؾُان َما ؤصاء بض ٫ؤلاًجاع ،واملخآٞت ٖلى اإلاا ٫اإلااظغ
واؾخٗماله بدؿب الٛغى الظي ؤٖض له ،ؤو الٛغى الظي ٖحن في الٗ٣ض ،بال ؤهه ًٞال ًٖ َظًً الالتزامحن ،هجض ؤن
اإلاؿخإظغ في ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ًٓل َى مً ًخدمل في الجهاًت مؿاولُت الًغع الالخ ٤بالٛحر ،ؾىاء ٧ان الًغع عاظ٘
لُٗب صازلي في الصخيء ؤو الؾخٗماله:
ؤوال  -الالتزام بالىؿاء باألحشةً :غص ٖ٣ض ؤلاًجاع َب٣ا لل٣ىاٖض الٗامت ٖلى الاهخٟإ بالٗحن اإلااظغة ،والىٞاء باألظغة ٌٗض
التزاما ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلاؿخإظغ م٣ابل اهخٟاٖه بخل ٪الٗحن ،وبطا لم ًخٖ ٤ٟلى ألاظغة في الٗ٣ض ٞهظا ألازحر ٌٗخبر ٖاعٍت ال
ً
بًجاعا ،4ألن ألاظغة مً الٗىانغ ألاؾاؾُت لٗ٣ض ؤلاًجاع .وحٗض ألاظغة في مٟهىمها ال٣اهىوي زماعا مضهُت للصخيء مدل
ؤلاًجاع ،وعَٗا للٗحن اإلااظغة في مٟهىمها الا٢خهاصي.
وٍسً٘ جدضًض م٣ضاع ألاظغة في ٖملُت الاٖخماص ؤلاًجاعي لخإزحر ٢اهىن الٗغى والُلب واإلاؿاومت بحن الُغٞحن
اإلاخٗا٢ضًً :الكغ٦ت اإلااظغة واإلاكغوٕ اإلاؿخإظغ .لظل ٪خخما ٞةن ؤخ٩ام ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي في قإن التزام اإلاكغوٕ
اإلاؿخإظغ بالىٞاء باألظغة ٢ض ال جدؿ ٤وطل ٪اإلاٟهىم اإلابضجي لٗ٣ض ؤلاًجاع في نىعجه الخ٣لُضًتُٞ .5غٍ٣ه خؿاب ألاظغة 1في
 -1مشال ج٣طخي اإلااصة  11-3مً صٞتر الكغوٍ الٗامت لكغ٦ت ٖ Salemلى ؤهه  " :هٓغا للخغٍت التي احؿم بها اإلاؿخإظغ وبضون ؤي جضزل مً
ظاهب اإلااظغ في ٧ل ما َى ج٣جي وخؿب اخخُاظاث اإلاؿخإظغٌٟٗ ،ي اإلاؿخُٟض اإلااظغ مً ٧ل مؿئىلُت يمان وٍخٗهض بٗضم ا٢دامه نغاخت بط
ٖلُه الخسلي ًٖ ؤي عظىٕ ٖلُه".
2
- J. Caillot, op.cit., p. 171.
 -3اهٓغ اإلاىاص  3-12و 3-17مً صٞتر الكغوٍ الٗامت لكغ٦ت .Salem
 - 4صٖ .بض الغػا ١ؤخمض الؿجهىعي ،الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي ،ط ،6م .128
 - 5صَ .اوي صوٍضاع ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 378؛
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الاٖخماص ؤلاًجاعي جسخل ٠وجبخٗض قِئا ما ًٖ مٗاًحر ويىابِ الؿى ١ؤلاًجاعٍت ،ولخىيُذ َظا الابخٗاص والازخال٧ ،ٝان
البض مً جدضًض الٗىانغ الضازلت في ج٩ىًٍ َظٍ ألاظغة.
بن قغ٦ت الاٖخماص ؤلاًجاعي ٖىضما جىفي بشمً قغاء ألانل اإلاى٣ى - ٫الظي ؾى ٝجخمل٨ه  -مً ؤظل جإظحرٍٞ ،ةجها
ج٩ىن ٢ض ٢امذ بخىُْ ٠عؤؾمالها  -اؾدشماعا مالُا -وبالخاليٞ ،ةجها جبدض ًٖ حُُٛت ما صٗٞخه مً زال ٫اؾترصاص عؤؾمالها
ًٞال ًٖ ٖىاثضٍ  -ألاعباح  ،-ؤي مً زال ٫مغصوصًخه ،ألن َضٞها الغثِسخي َى جد ٤ُ٣الغبذ باٖخباعَا مكغوٖا ججاعٍا.
وٖلُهٞ ،األظغة التي ًضٗٞها اإلاؿخإظغ جمشل في ظؼء مجها عؤؽ اإلاا ٫اإلاؿدشمغ باإلياٞت بلى الٟىاثض اإلاؿخد٣ت
م٣ابل َظا الاؾدشماع .وباٖخباع قغ٧اث الاٖخماص ؤلاًجاعي ججاعٍتٞ ،ةهه في خالت لجىئها بلى الا٢تراى لخمىٍل مكغوٖاتها،
ٞةجها جخدمل مهغوٞاث وه٣ٟاث يغوعٍت لخىُٟظ وكاَها ولدؿُحرَا ٠وفي ؾبُل حُُٛت َظٍ الى٣ٟاث الٗامت واإلاالُتٞ ،ةن
اإلاؿخإظغ ًض ٘ٞلكغ٧اث الاٖخماص ؤلاًجاعي ؤ٢ؿاَا باإلياٞت بلى َامل عبذ ًضزل ٦جؼء في ألاظغة.2
ٞةظمالي ألاظغة التي ًضٗٞها اإلاؿخإظغ للماظغ َىا ٫مضة ؤلاًجاع ٚحر ال٣ابلت لئللٛاءً ،جب ؤن حؿمذ بةَال٥
عؤؽ اإلاا ٫الى٣ضي اإلاؿدشمغ مً ٢بل اإلااظغ ،وُٚاء ه٣ٟاتها اإلاالُت مهضع للغبذ الظي جسخهه لىٟؿها ،م٘ ؤلاقاعة بإن
ؤ٢ؿاٍ ألاظغة ًخم جدضًضَا ٖلى يىء الٗمغ الا٢خهاصي لؤلنل اإلاى٣ى ٫ومضة الٗ٣ض مً ظاهب ،ومٗضالث َظٍ ألا٢ؿاٍ
اإلاخٖ ٤ٟلحها مً ظاهب آزغ .وٍم ً٨الاجٟاٖ ١لى مغاظٗت ألاظغة ألاؾاؾُت بةٖاصة ج٣ضًغَا ؾىىٍا ،وَى ما ًترجب ٖلحها
جُُ٣م ؤ٢ؿاٍ ألاظغة .3وإلاا ٧اهذ مضة ؤلاًجاع في الاٖخماص ؤلاًجاعي ٚحر ٢ابلت لئللٛاءٞ ،هظا ٌؿمذ بًمان بَال٧ ٥امل
عؤؽ اإلاا ٫اإلاؿدشمغ في جمىٍل ألانل م٘ الخد ٟٔفي قإن زمً الخمل( ٪الُ٣مت اإلاخبُ٣ت).
ولهظا ججضع ؤلاقاعة بإن قغ٧اث الاٖخماص ؤلاًجاعي جىو في بٌٗ ألاخُان في ٖ٣ىصَا الىمىطظُت ٖلى ؤن ؤن
جدضًضَا لؤلظغة ٦ما َى مبحن في الٗ٣ض لِـ جدضًضا جهاثُا ،طل ٪ؤجها وٖلى يىء التزاماتها ججاٍ ماؾؿت الاثخمان التي
حٗتزم ؤلا٢تراى مجها ؾى ٝجخىلى جدضًض م٣ضاع ألاظغة الخ٣ا وبهٟت جهاثُتَ .ظا ما ًا٦ض بإن جدضًض ألاظغة ًخم ٖلى يىء
اٖخباعاث مالُت بدخت ،وال ًازظ في الاٖخباع مُل٣ا الُ٣مت ؤلاًجاعٍت الؿىُ٢ت لؤلنل اإلاى٣ى ٫اإلااظغ.
وَظا ألامغ - 4ججاوػ ألاظغة الجهاثُت إلاا جم جدضًضٍ في الٗ٣ض  -ال ًبرع َلب اإلاؿخإظغ بٟسخ الاٖخماص ؤلاًجاعي ،ألن
َظا ال ٌك٩ل حٗضًال ظىَغٍا لٗ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ،زانت ؤهه وبالغظىٕ لل٣ىاٖض الٗامتٟ٨ً 5ي في ٖ٣ض ؤلاًجاع ؤن
ج٩ىن ألاظغة ٢ابلت للخدضًض ،وال ًلؼم ؤن ج٩ىن مدضصة ٗٞال في الٗ٣ض ،وجبٗا لظلٞ ٪ةهه ال ًجىػ للمؿخإظغ الامخىإ ًٖ
الىٞاء باألظغة املخضصة مً َغ ٝقغ٦ت الاٖخماص ؤلاًجاعي (الشمً اإلاغاظ٘) ،وبال حٗغى لُلبها بٟسخ الٗ٣ض وبلؼامه بغص
ألانل اإلااظغ وص ٘ٞالخٗىٌٍ اإلا٣غع لها بمىظب الكغٍ الجؼاجي اإلاًمً في الٗ٣ض.
زاهُا -الالتزام بفُاهت وبـالح ألاـىٌ اإلااحشة :وإلاا ٧ان الٛغى مً ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي للمى٣ىالث َى بمضاص
اإلاؿخُٟض مً الٗ٣ض بأالث ومٗضاث طاث زهاثو ج٨ىىلىظُت مخُىعة ،ول٩ي ٌؿخُُ٘ اإلاؿخُٟض الاهخٟإ بهظٍ ألانى٫
P. Ancel, op. cit, p . 109, n° 166
 - 1وججضع ؤلاقاعة بإن ألاظغة مً البىىص اإلالؼمت في ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي للمى٣ىالث خؿب هو اإلااصة  11مً ألامغ .09 -96
 - 2ؤهٓغ اإلااصة  14مً ألامغ . 09 – 96
E. M. Bey, op. cit, p. 123
 - 3ؤهٓغ اإلااصة  12مً ألامغ ع٢م  ،09-96واهٓغ اإلااصة الغابٗت مً صٞتر الكغوٍ الٗامت لبى ٪البر٦ت.
4
- J. Coillot, Initiation au leasing ou crédit-bail,. Delmas, 2 ème éd., 1969, p. 129.
٢ - 5اعن اإلااصة  471وما بٗضَا مً ال٣اهىن اإلاضوي ٢بل بلٛائها بال٣اهىن ع٢م .05-07
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اإلاى٣ىلت َىا ٫مضة الٗ٣ضٞ ،ةهه ًخىظب ٖلى اإلااؾؿت اإلاالُت ؤن حؿلم للمؿخُٟض آالث ؤو مٗضاث جٟي بهظٍ ألاٚغاى ،لِـ
ٖ ِ٣ٞىض الدؿلُم بل جًمً نُاهت َظٍ ألاقُاء َىا ٫مضة ؤلاًجاع ختى حؿخمغ في جد ٤ُ٣الهض ٝمً اؾدئجاعَا.
وبطا ٧ان الانل و٣ٞا لل٣ىاٖض الٗامت في ٖ٣ض ؤلاًجاع َى التزام اإلااظغ بةظغاء الهُاهت الًغوعٍت للما ٫اإلااظغ،1
ٞةن الٗمل ٢ض ظغي في ٞغوؿا ٖلى الغٚم مً طلٖ ٪لى بًغاص هو نغٍذ في ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي حٟٗى بمىظبه الكغ٦ت
اإلااظغة مً الالتزام بةظغاء الهُاهت الًغوعٍت والالػمت للمدآٞت ٖلى اإلاا ٫اإلااظغ ،وظٗل َظا الالتزام ً ٘٣بىو نغٍذ
ٖلى ٖاج ٤اإلاؿخإظغ.
وزغوظا ًٖ خ٨م اإلااصة  479ال٣ٟغة ألاولى مً ال٣اهىن اإلاضوي ًخدمل اإلاؿخإظغ في ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ظمُ٘
الى٣ٟاث الىاقئت ًٖ بنالح ألانل ونُاهخه ،وَظا ما نغخذ به ٖباعاث اإلااصة  17ال٣ٟغة الشالشت مً ألامغ ع٢م .09-96
ولظلً ٪لتزم اإلاؿخإظغ بالُ٣ام بجمُ٘ ؤٖما ٫الهُاهت الالػمت للخٟاّ ٖلى نالخُت ألانل لالؾخٗما ٫في الىظه
املخهو له ،و٦ظلً ٪لتزم بةظغاء ؤٖما ٫الهُاهت الًغوعٍت والتي مً قإجها املخآٞت ٖلى الُ٨ان اإلااصي لؤلنل،
٧اؾدبضا ٫ألاظؼاء التي ؤصث بلى الُٗل .وظمُ٘ ال ُ٘٣التي وؿدبض ٫باإلاى٣ى ٫جهبذ مل٩ا لكغ٦ت الاٖخماص ؤلاًجاعي ،عٚم
جدمل اإلاؿخإظغ لجمُ٘ ه٣ٟاث الهُاهت.
زالثا  -معاولُت اإلاعخإحش الىاؼئت عً الاهخـاع باألـل :بطا ٧ان مً الجلي ؤن قغ٦ت الاٖخماص ؤلاًجاعي جخٗمض ٖضم
الالتزام ب٩ل ما ًخٗل ٤باهخٟإ اإلاؿخُٟض اإلاؿخإظغ باألنل اإلاى٣ىٞ ،٫ةجها مً باب ؤولى حؿعى بلى الب٣اء بُٗضا ًٖ ٧ل
مؿئىلُت ًم ً٨ؤن جيكإ ًٖ الاهخٟإ باألنل .بلى طا ٥ؤن جؼٍض في هُا ١الالتزاماث اإلاٟغويت ٖلى اإلاؿخُٟض واٖخباعٍ
مؿئىال ًٖ ٧ل ما ًيكإ ًٖ اهخٟاٖه باألنل مً ؤيغاع.
املخىسالثالث  :خفاثق ؤلاًجاسفي عملُت الاعخماد ؤلاًجاسي للمىلىالث
بن الخهاثو اإلامحزة ج٣لُضًا لٗ٣ض ؤلاًجاع ًلخ٣ها في ٖملُت الاٖخماص ؤلاًجاعي حُٛحر ظظعي بما ًخ ٤ٟوصوعَا
٧ىؾُلت لخمىٍل الاؾدشماعاث ؤلاهخاظُت .طل ٪ما ؤصي ببٌٗ ال٣ٟه بلى ال٣ى ٫ؤن ٖ٣ض ؤلاًجاع لم ٌٗض الىن ٠ال٣اهىوي
الصخُذ لٗلمُت الاٖخماص ؤلاًجاعيٞ ،خٛحرث زهاثو ؤلاًجاع ،بط بٗض ما ٧ان ؤلاًجاع مخخالي الخىُٟظ ،ملؼما للجاهبحن
وعياجي ،ؤنبذ ٖ٣ضا ٞىعٍا ،ملؼما لجاهب واخض وُٖيُا:
ؤوال  -جدىٌ علذ ؤلاًجاس بلى علذ ؿىسي :بن ٖ٣ض ؤلاًجاع ٖ٣ض ػمجي ألهه ًٖ ٘٣لى اإلاىٟٗت ،والؼمً ٖىهغ ظىَغي ُٞه ألهه
َى الظي ًدضص م٣ضاع اإلاىٟٗت اإلاٗ٣ىص ٖلحهاٞ .هىا ٥اعجباٍ وزُ ٤بحن ألاظغة واإلاضة التي حٗض مُ٣اؾا لالهخٟإ بالصخيء
اإلااظغ .وؤلاًجاع ٣ٗ٦ض مً ٖ٣ىص اإلاضةٌٗ ،خبر مً الٗ٣ىص الؼمىُت طاث ألاصاءاث اإلاؿخمغة ،خُض ًخم جىُٟظ ٦ال الُغٞحن
اللتزاماتهما قِئا ٞكِئا٧ ،ل ًىم و٧ل قهغ و٧ل ؾىت مً مضة ؤلاًجاع ال في ٞتراث صوعٍت ،لِؿخٛغ ١مضة ؤلاًجاع ٧لها.
ٞااللتزاماث الغثِؿُت الىاقئت ٖىه ولى ؤجها جيكإ ٞىع ببغام الٗ٣ض ،بال ؤن جىُٟظَا ال ًخم بال زال ٫مضة حؿخمغ ػمىا ٢ض
ًُى ٫و٢ض ً٣هغ ختى ًى٣طخي ؤلاًجاعٞ .الؼمً ٖىهغ ظىَغي في جدضًض التزاماث ٦ال الُغٞحن.2
 -1وبسهىم ال٣ىاٖض الٗامت ،اهٓغ اإلااصة  1719مً الخ٣ىحن اإلاضوي الٟغوسخي؛ ٦ظل ٪ههذ اإلااصة  479مً .١م.ط ٖلى ؤهه "ٖلى اإلااظغ ؤن
ًخٗهض بهُاهت الٗحن اإلااظغة لخب٣ى في الخالت التي ٧اهذ ٖلحها و٢ذ الدؿلُم ،و ًجب ؤن ً٣ىم بجمُ٘ الترمُماث الًغوعٍت صون الترمُماث
الخانت باإلاؿخإظغ"...
2
- Malaurie, L.Aynes et (P-y) Gautier. Contrats spéciaux, op.cit., p. 187.

216

وما ًمحز ؤلاًجاع وًٍٟي ٖلُه زانُت الٗ٣ض اإلاخخالي الخىُٟظَ ،ى ؤن اإلااظغ ًلتزم في ٖ٣ض ؤلاًجاع بجٗل
اإلاؿخإظغ ًدهل ٖلى الاؾخمخإ في ٧ل لخٓت ،بط ًٖ ٘٣لُه التزام بخم٨حن اإلاؿخإظغ مً الاهخٟإ بالصخيء اإلااظغ ،وٍلتزم
بةظغاء الترمُماث الًغوعٍت٦ .ما ًلؼمه ال٣اهىن بًمان الُٗىب الخُٟت التي ججٗل ألانل ٚحر نالر لالؾخسضام الظي
ؤٖض له.
وم٘ طلٞ ٪مً الكاج٘ في ٧ل ٖ٣ىص الاٖخماص ؤلاًجاعي ؤن قغ٧اث الاٖخماص الخجاعي حٟٗي هٟؿها مً ؤٚلب َظٍ
الالتزاماث التي جًٗها ال٣ىاٖض الٗامت ٖلى ٖاج ٤اإلااظغ ،مؿدىضة بلى الُبُٗت اإلا٨ملت ل٣ىاٖض ؤلاًجاع .والً٣اء زابذ في
َظا الاججاٍ بلى صعظت ؤهه ًظَب بلى ال٣ى ٫بإن الالتزام بجٗل اإلاؿخإظغ ٌؿخمخ٘ بالصخيء لِـ مً ظىَغ ؤلاًجاع.باإلياٞت
بلى ؤن بٌٗ ال٣ٟه 1ال ًغي ؤن في زغ ١ال٣ىاٖض الٗامت ؤي هىٕ مً الخٗؿ ٠في الخغٍت الخٗا٢ضًت وال اؾخٛالال لىيُٗت
اإلااظغ ال٣ىٍت في الٗال٢ت الٗ٣ضًت .وبإن بٖٟاء اإلااظغ لىٟؿه مً ال٨شحر مً الالتزاماث ال ًًغ باإلاؿخإظغ ،ألهه ٌؿمذ
للباج٘ ؤن ًدل مدل الكغ٦ت اإلااظغة في ال٨شحر مً َظٍ الالتزاماث بك٩ل ًجٗل اإلاؿخإظغ  -وبن ٧ان ٖاظؼا ًٖ الاؾخٟاصة
مً يمان ؤلاًجاع ٢ -اصعا ٖلً بزاعة يمان البُ٘ بٟٗل الؿُا ١الٗام اإلاخىاؾ ٤واإلاخىاٚم للٗملُت ،عٚم ؤن واٖ ٘٢ال٢اث
اإلااظغ باإلاؿخإظغ في ٖملُت الاٖخماص ؤلاًجاعي ً٨ظب طل.٪
وَ٨ظا ؤنبذ ٧ل ما جلتزم به الكغ٦ت اإلامىلت ًىدهغ في ص ٘ٞزمً ألاقُاء اإلااظغة وويٗها جدذ جهغٝ
اإلاؿخُٟض ،وَى التزام ال ً٩ىن ممخضا مً خُض ،الؼمً.
وبن ٧اهذ َظٍ الخ٣ُ٣ت جبضو مخٗاعيت وَبُٗت َظا الٗ٣ض ٖلى ؤهه واخض مً الٗ٣ىص اإلالؼمت للجاهبحن والتي
ٌؿخمغ جىُٟظَا مً خُض الؼمً.
ومً زم ًبضو ؤن جدضًض مؿاولُت ٧ل َغ ٝفي ٖملُت الاٖخماص ؤلاًجاعي بض٢ت ؤمغ نٗب وطل ٪عاظ٘ لُبُٗت
الٗملُت التي حؿخسضم ٖضة ج٣ىُاث جهٗب ججؼثتهاٞ .ةطا ٧ان ؤلاًجاع(في الًُ٣ت) ٢ض جم خلهٞ ،ظل ٪ال ًغظ٘ لٗضم جىُٟظ
اإلااظغ اللتزاماجه  -ألهه ال ًخدمل ؤي التزام  -بل ألن ٖ٣ض البُ٘ ٢ض جم خله و٣ٞض ؤلاًجاع مدله وؾببه.
ومً ػاوٍت ؤزغي ،ال ًم ً٨حكبُه ألاظغة في ؤلاًجاع الٗاصي باألظغة في ٖملُت الاٖخماص ؤلاًجاعيٟٞ .ي ؤلاًجاع
الٗاصي ًمى٘ ال٣اضخي بعظإ ألاظغة ألن ألاَغا ٝؤهٟؿهم َم مً خضص زمً الاؾخمخإ .ؤما في الاٖخماص ؤلاًجاعي وبالٗ٨ـ
ج٩ىن ألاظغة حٗىًٍا ولى ظؼثُا ٖلى ألا٢ل ًٖ ا٢خىاء ألانل .2ومً ُزم ٟٞي الخالت التي جلػى ٞحها ٖملُت الاٖخماص ؤلاًجاعي
ٌٗىص لل٣اضخي حٗىٌٍ ما ًخدمله اإلاؿخإظغ ًٖ اؾخمخاٖه باألنل إلاضة مُٗىت بطا ٧ان له مىظب .وٍجب ؤن ً٩ىن َظا
الخٗىٌٍ ؤ٢ل مً مبل ٜألاظغة اإلاخٗا٢ض ٖلحها ،ألن اإلاؿخٗمل لم ًىاٖ ٤ٞلى ؤظغة الاٖخماص ؤلاًجاعي بال وَى ًخى ٘٢الخىُٟظ
ال٩امل لٗ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ختى جهاًت مضجه والىنى ٫به بلى جهاًخه الُبُُٗت .م٘ ألازظ بٗحن الاٖخباع ؤن ؤظغة الاٖخماص
ؤلاًجاعي ؤ٦ثر ج٩لٟت مً ألاظغة الٗاصًت ،واإلاؿخإظغ ال ً٣بل ٖلى الاٖخماص ؤلاًجاعي بال ألهه ٧ان الىؾُلت الىخُضة ألانلر
لخمىٍل اؾدشماعٍ.
و٦ما في خل ٖ٣ض البُ٘ (الظي َى ٖ٣ض ٞىعي) ،خُض ًازظ بٗحن الاٖخباع الٟاثضة التي ٖاصث ٖلى اإلاكتري مً
اؾخٗما ٫ألانل إلاضة مُٗىت في جدضًض ما ًجب ٖلى الباج٘ بعظاٖه ،هٟـ الغص الظي ًلي خل ٖ٣ض البُ٘ في الاٖخماص
ؤلاًجاعيً ،جب ؤن ٌٗخض باالؾخمخإ الخ٣ُ٣ي الظي اؾخٟاص مىه اإلاؿخإظغٞ .الباج٘ ًجب ؤن ٌٗىى اإلااظغ ًٖ زؿاثغٍ،
1

- E.M . Bey, op.cit., p.183
 - 2ألاظغة التي ًضٗٞها اإلاؿخإظغ الخمىٍلي ال ج٣ابل الاهخٟإ وخضٍ ،بل جخًمً ظؼء مً زمً قغاء ألانى ٫ؤلاهخاظُت اإلااظغةٞ ،متي عٚب
اإلاؿخإظغ في قغائها ٖىض جهاًت الٗ٣ضٖ ،لُه ص ٘ٞزمً ًازظ ٖىض ج٣ضًغٍ مجمىٕ ألا٢ؿاٍ التي صٗٞها َىا ٫مضة ؤلاًجاع.
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واإلااظغ ًجب ؤن ًغظ٘ ألاظغة للمؿخإظغ .ل ً٨مً الٗض ٫ؤن ًخدمل َظا ألازحر حٗىٌٍ الباج٘ ختى ال ً٩ىن اؾخٗماله
لؤلنل مجاوي زال٧ ٫ل اإلاضة التي اؾخٗمله ٞحها ،وَى حٗىٌٍ ً٣ل بالًغوعة ًٖ الُ٣مت ؤلاًجاعٍت ألهه ً٣ابل الاهخٟإ
وخضٍ صون الاؾتهال ٥اإلاالي وَامل الغبذ الظي جًمىخه ألاظغة في ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي.
وبالخالي ًبضو ؤلاًجاع في الاٖخماص ؤلاًجاعي ٖ٣ضا ٞىعٍا ولِـ مخخالي الخىُٟظ.
ٞما صام صوع اإلااظغ ؾلبُا مىظ ؤن ًض ٘ٞالشمً للمىعصَ ،ظا ما ًا٦ض ٖلى اٖخباع ٖ٣ض ؤلاًجاع في ٖملُت الاٖخماص
ؤلاًجاعي ٞىعي ولِـ مخخالي الخىُٟظ .وطل ٪عاظ٘ للخضزل الخ٣جي واإلاالي الظي ًخد٨م جىػَ٘ ألاصواع في الاٖخماص ؤلاًجاعي.
وبطا ٧ان ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ًى٣ل م٘ ٧ل ٢ؿِ صوعي مً ؤ٢ؿاٍ ألاظغة ظؼءا مً مىٟٗت الصخيء اإلااظغ ؤو
ظؼء مً ظىَغ َظا الصخيء اإلااظغ ،بدُض جيخ٣ل بلى اإلاؿخُٟض ٖىض اهتهاء مضة الٗ٣ض (ج٣ترب ٖاصة مً الٗمغ الا٢خهاصي
لؤلنل اإلااظغ) ٧ل الُ٣مت الا٢خهاصًت اإلاغظىة مىهٞ ،ةهه الٗ٣ض ٞىعي وبن ٧ان جىُٟظٍ ًترادي بلى ؤظل ؤو آظا ٫الخ٣ت ،1و
ؤهه ً٣ترب مً الٗ٣ىص الٟىعٍت وٍبخٗض ًٖ صاثغة الٗ٣ىص الؼمىُت ؤو اإلاؿخمغة٠
زاهُا -جدىٌ علذ ؤلاًجاس بلى علذ ملضم لجاهب واخذ :بمجغص ؤن ٌؿلم اإلااظغ ألانلٞ ،ةهه ٌٗخبر ٢ض هٟظ ٧ل ما ٖلُه،
طل ٪ؤهه ال ًلتزم بصخيء آزغ ٚحر وي٘ ألانل جدذ جهغ ٝاإلاؿخإظغ .لظل ٪ؤم ً٨اٖخباع ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ٖ٣ضا
ملؼما لجاهب واخض ،لَ ً٨ظا الىي٘ ً٩ىن في لخٓت مُٗىت مً وظىص الٗ٣ضٗٞ ،ىضما جى٣طخي التزاماث ؤخض ألاَغاٝ
بدىُٟظَآً ،ل الُغ ٝآلازغ َى الىخُض اإلالؼم.2
و ًغي بٌٗ ال٣ٟه 3بإهه ال ٞغ ١بحن َظًً الٗ٣ضًً ،بل بجهما ٌٗبران ًٖ لخٓخحن مسخلٟخحن في خُاة هٟـ الٗ٣ض
ؤ٦ثر ما ٌٗخبران ٖ٣ضًً مسخلٟحن في الُبُٗت.
بن الٗ٣ض اإلاخخالي الخىُٟظ مغجبِ بإصاءاث الُغٞحن ،وفي ٖ٣ض ؤلاًجاع ًخجاوب ؤلاًجاع م٘ ألاظغة  ،وبالخالي
وبسال ٝالٗ٣ض الٟىعيً ،هبذ الُاب٘ اإلالؼم للجاهبحن في الٗ٣ض اإلاخخالي الخىُٟظ مهما بالًغوعة وٚحر ٢ابل للخُٛحر َىا٫
مضة الٗ٣ض.
ٞالٗ٣ض اإلاخخالي الخىُٟظ ال ٌؿخُُ٘ في ؤي لخٓت ؤن ًهبذ ملؼما لجاهب واخض ،ألهه في ٧ل لخٓت ًخىلض التزام ؤخض
ألاَغا ٝمً التزام آلازغٞ .ةطا ٧ان مً اإلام ً٨ون ٠الاٖخماص ؤلاًجاعي بٗ٣ض ًهبذ ملؼم لجاهب واخض ٖىضما ًً٘ اإلااظغ
ألانل جدذ جهغ ٝاإلاؿخإظغٞ ،ؤلهه زبذ ونٟه بالٗ٣ض الٟىعي ،وبن ٧ان مٟهىم الٗ٣ض اإلالؼم للجاهبحن الظي ًخدى ٫بلى
ملؼم لجاهب واخض مً زال ٫جىُٟظ ؤخض ألاَغا ٝل٩ل التزاماجه ٚحر مُٟض في ؤٚلب الخاالث ،بال ؤهه بالٗ٨ـ ًهبذ مهما
ومُٟضا زانت وؤهه ٌٗخبر (الاٖخماص ؤلاًجاعي) بًجاعا بىو ال٣اهىن.
ٞلما ٧اهذ قغ٧اث الاٖخماص ؤلاًجاعي حٟٗي هٟؿها مً ٧ل الالتزاماث التي ًخدملها ٖاصة اإلااظغ وزهىنا ظٗل
اإلاؿخإظغ ًخمخ٘ باألنل ،طل ٪ؤصي بلى جى ٠٢ؤن ً٩ىن ؤلاًجاع ٖ٣ضا مخخالي الخىُٟظ ،باإلياٞت بلى طل ٪جدمل اإلاؿخإظغ
بمساَغ ألانل .وَى ألامغ الظي حٗخبرٍ َظٍ الكغ٧اث مُاب٣ا لغوح ٖملُت الاٖخماص ؤلاًجاعي ،ألهه ًلػي اخخماالث املخاَغ
1
التي ًدؿم بها ؤلاًجاع الخ٣لُضي وٍامً جىا ٤ٞالاثخمان م٘ ؤلاًجاع 4.وبطا ٧اهذ مضة ؤلاًجاع ٚحر ٢ابلت لئللٛاء وٚحر ٢ابلت
 - 1صٖ .لي ؾُض ٢اؾم ،الغظ٘ الؿاب ،٤م.67
َ - 2ظا الخمحز بحن الٗ٣ض اإلالؼم للجاهبحن ؤو اإلالؼم لجاهب واخض ٧ان ؾاثضا في ال٣ٟه الخ٣لُضي و لم ٌٗض الُىم ًجض له نضي ٦بحرا في ال٣ٟه
الخضًض.
َ - 3ى ألاؾخاط  ،Houinمكاع بلُه في صٖ .لى ؾُض ٢اؾم ،اإلاغظ٘ الؿاب.68 ٤
 -4اهٓغ في بظمإ ال٣ٟه الخضًض ٖلى وٗذ اإلااؾؿت ال٣اهىهُت لالٖخماص ؤلاًجاعي ،باجها اًجاع ٣ٗ٦ض واثخمان ٗ٦ملُت:
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للغظىٕ ٞحهاٞ ،ةن ٖضم ال ٣ابلُت للغظىٕ َظٍ جٟهم ؤؾاؾا مً عجؼ اإلاؿخإظغ ًٖ الخى ًٖ ٠٢ص ٘ٞألاظغة ختى في خالت
٣ٞض ألانل بؿبب ال٣ىة ال٣اَغةٞ .ةن قغ٧اث الاٖخماص ؤلاًجاعي حؿخُُ٘ ؤن جُبٖ ٤لى جدضًض آلاظا ٫ومبال ٜألا٢ؿاٍ
خؿابا مالُا .وبالخالي٣ٞ ،ض جم اؾخسضام ج٣ىُت ؤلاًجاع ال٣اهىهُت لهض ٝمالي ،وؤنبذ مً اإلام ً٨ؤن ً٩ىن ؤلاًجاع صٖامت
لٗملُت اثخمانٞ .الىاضر ؤن الُاب٘ الخاؾم إلاضة ؤلاًجاع َى ٖىهغ خاؾم في ج ٠ُُ٨الاٖخماص ؤلاًجاعي ،وٍبضو ؤن جُبُ٤
ال٣ىاٖض الٗامت للمساَغ َى الظي ًمىذ الُاب٘ الخاؾم لئلًجاع في الاٖخماص ؤلاًجاعي وَُُٗه ٢ىجه الىاصعة وَبُٗخه
ألانُلت.
وَٗض زغ ١بًجاع الاٖخماص ؤلاًجاعي ل٣ىاٖض الكغَٗت الٗامت في ؤلاًجاع واضر ظضا .خُض ؤن ؤلاًجاع الخ٣لُضي ال
ًم ً٨ؤن ً٩ىن ملؼما لجاهب واخض٦ ،ما ال ًم ً٨ج٣بل ؤن ً٩ىن بًجاعا وٞىعي الخىُٟظ ،بما ؤن الُاب٘ اإلاخخالي الخىُٟظ ال
ٌؿمذ للماظغ بإن ًىٟظ ٧ل التزاماجه مغة واخضة .ولهظا الؿبب ال ًم ً٨ؤن ً٩ىن في ؤلاًجاع الخ٣لُضي اإلاؿخإظغ َى اإلالتزم
الىخُض.
وال٣ى ٫بإن الاٖخماص ؤلاًجاعي ًسغ ١ال٣ىاٖض الٗامت لئلًجاع ؤو ال٣ى ٫بإهه ٖ٣ض ٞىعي وملؼم لجاهب واخض ٖىضما
ً٩ىن ألانل اإلااظغ جدذ ًض اإلاؿخإظغٞ ،هظٍ اإلاٟاَُم مدؿاوٍت وحٗبر ًٖ هٟـ الىدُجت ال٣اهىهُت .وبطا ٧ان اإلاٟهىم ألاو٫
ال ًشحر ؤي اٖتراى ،ل ً٨اإلاٟهىم الشاوي ًسل ٤نٗىبت ،ألن زهاثو ؤلاًجاع اإلاٗغوٞت هي التي جترظم َبُٗخه .و٧ل زغ١
ألي مً زهاثهه ًغجب لهاخبه خ٣ا م٨مال ،وبطا ؤزظث ٧ل الخغو٢اث مجخمٗتٞ ،ةجها جاصي بلى حكىٍه َبُٗت ٖ٣ض
ؤلاًجاع.
وَ٨ظا باٖخباع ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ٖ٣ضا ٞىعي وملؼما لجاهب واخض ٖىضما ً٩ىن ألانل اإلااظغ جدذ جهغٝ
اإلاؿخإظغً ،هبذ ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي زايٗا لجاطبُت ٖ٣ض ال٣غى ؤ٦ثر مىه بًجاعاَ ،ظٍ الجاطبُت التي جُابٚ ٤اًخه.
بال ؤن َاجحن الخانِخحن حؿخضُٖان زانُت زالشت وهي الُاب٘ الُٗجي لئلًجاعٞ .اإلًجاع في الاٖخماص ؤلاًجاعي ً٩ىن بطا
ملؼما لجاهب واخض مىظ ج٩ىٍىه ولِـ  ِ٣ٞبٗض جىُٟظ الالتزام بالدؿلُمٞ :الٗ٣ض الُٗجي َى طل ٪الظي ً٩ىن ُٞه حؿلُم
املخل قغَا لخ٩ىًٍ الٗ٣ض.
زالثا  -جدىٌ علذ ؤلاًجاس بلى علذ عُني :الٗ٣ض الُٗجي ال ًخم بمجغص التراضخي ،بل ًجب لخمام الٗ٣ض ٞى ١طل ٪حؿلُم
3
الٗحن مدل الخٗا٢ض ،2م٘ ؤلاقاعة بإن ال٣اهىن الجؼاثغي ٌكترٍ الوٗ٣اص ٖ٣ض ؤلاًجاع صخُدا يغوعة جىاٞغ الغؾمُت
جدذ َاثلت البُالن ،بال ؤهه ال ٌٗخبر ؤلاًجاع مً الٗ٣ىص الُٗيُت ٧ال٣غى والٗاعٍت والىصٌٗت والغًَ الخُاػي.
وٍٟ٨ي إلبغام ؤلاًجاع جغاضخي الُغٞحن باإلياٞت بلى الك٩لُت (الغؾمُت)  ،بال ؤن بعاصة ألاَغا٢ ٝض ّ
جًمً ٖ٣ض
الاٖخماص ؤلاًجاعي وبىؾاثل ٚحر مباقغٍ مداولت مجها الخهىٖ ٫لى هخاثج ٢غٍبت لخل ٪التي ًسلٟها الُاب٘ الُٗجي للٗ٣ىص
والتي ًمىدها ال٣اهىن َظٍ الهٟت .وما ؾىداو ٫صعاؾخه وٞهمه َى ؤن ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ًٓهغ ؤخُاها ٣ٗ٦ض ُٖجي
ٚحر مباقغ خامال ق٩ل ج٣ىُت الٗ٣ىص الغياثُت ،والخ٣ُ٣ت ؤن ال٣اهىن ال ًمى٘ ألاَغا ٝمً الاجٟاٖ ١لى ببغام ٖ٣ض ُٖجي
ولى لم ٌٗخبرٍ ال٣اهىن ٦ظل.٪
ص/عٍاى ٞسغي٣ٖ ،ض الاثخمان ؤلاًجاعي بحن مضوهت الخجاعة وال٣اهىن اإلاىٓم إلااؾؿاث الاثخمان ،مجلت الخ٣ى ١اإلاٛغبُت ،الغباٍ ،الٗضص
الؿاصؽ ؤ٦خىبغ  ،2008م .92
 - 1ؤهٓغ اإلااصة  11مً ألامغ  09-96اإلاخٗل ٤باالٖخماص ؤلاًجاعي.
 - 2صٖ .بض الغػا ١الؿجهىعي ،الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي ،ط ،1م .49
 - 3ؤهٓغ اإلااصة  324ال٣ٟغة ألاولى مً ال٣اهىن اإلاضوي ،اإلااصة  187ال٣ٟغة ألاولى مً ال٣اهىن الخجاعي.
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بطن ٢ض ًخٖ ٤ٟلى الؿمى بهظا الكغٍ (الُٗيُت) بلى مغجبت قغٍ صخت الٗ٣ض هٟؿه  ،وٍهبذ بالخالي قغَا
لخ٩ىًٍ الٗ٣ض.
و٢ض جٓهغ زالٞ ٫ترة ج٩ىًٍ ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي بٌٗ الجزاٖاث نٗبت الخجاوػ ،زانت في ٖملُت زالزُت
٦هظٍ٣ٗٞ .ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ٌٗاوي مىظ مغخلت ببغامه مً ٞجىة بحن خ٣ُ٣خه الا٢خهاصًت وبحن الترظمت الىا٢هت
اإلامىىخت له ٢اهىها .ووُٖا مجها بهظٍ الشٛغاث ،جداو ٫قغ٧اث الاٖخماص ؤلاًجاعي مً زال ٫م٣خًُاث زانت ،بًجاص عابُت
بحن ج٩ىًٍ ٖ٣ض البُ٘ وج٩ىًٍ ٖ٣ض ؤلاًجاع.
1

بن اإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاخسههت في ٖملُاث البُ٘ والاٖخماص ؤلاًجاعي ،صعظذ ٖلى جًمحن ٖ٣ىصَا قغَا
ً٣طخي بإن ٖ٣ض ؤلاً جاع اإلابرم م٘ اإلاؿخُٟض اإلاؿخإظغ ال ًيخج ؤزغٍ بال مً لخٓه حؿلم اإلاؿخإظغ لؤلقُاء اإلااظغة ،وٖلى
اإلاؿخإظغ جدغٍغ مدًغا بدؿلمه لهظٍ ألاقُاء مً الباج٘ باٖخباعٍ وُ٦ال ٌٗمل لخؿاب اإلااؾؿت اإلاالُت اإلاكترًت ولخؿاب
هٟؿه ٦مؿخإظغ لهظٍ ألانى ٫ؤلاهخاظُت .ومً وعاء َظا الكغٍ ،حؿعى اإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاكترًت بلى جٟاصي اإلاىاػٖاث
التي ٢ض جشىع خى ٫مىٖض الدؿلُم ،وقغوٍ وبضاًت اؾخد٣ا ١ؤ٢ؿاٍ ألاظغة .وًٍُ ٠الُ٣ٟه  Beyبلى َظا " :ؤن مُالص
الالتزام في ؤلاًجاع ٦ما في البُ٘ ً٩ىن زايٗا لخد ٤٣قغٍ وا ٠٢ؤؾاسخيَ :ى مدًغ الاؾخالم الظي بضوهه ال ًم ً٨ؤن
ً٩ىن َىا٣ٖ ٥ض بًجاع وال ٖ٣ض بُ٘".
و٢ض ًدهل ؤن ً٣ضم اإلاغشر للخمىٍل ًٖ َغٍ ٤الاٖخماص ؤلاًجاعي َلبا جهاثُا للباج٘ ،بضون اهخٓاع حٗهض الكغ٦ت
اإلامىلت .وفي خاالث ؤزغي ًخم البضء في جىُٟظ ؤلاًجاع وجض ٘ٞألاظغة ٢بل حؿلُم ألانل ،الظي ٢ض ال ًخم حؿلُمه ؤبضا.2
والخ٣ُ٣ت ؤن الكغٍ َى بمشابت و٢اًت مً هؼإ مدخمل .والهض ٝالظي حؿعى اإلااؾؿاث اإلاالُت الىنى ٫بلُه َى
ؤجها ال جغٍض ؤن جلتزم بال مىظ اللخٓت التي ج٩ىن ٞحها ٧ل الٗملُاث ألاولُت ٢ض اهتهذ لخىاٖ ٤ٞلى شخو اإلاؿخإظغ وج٣بل
اإلابضؤ وجدضص قغوٍ قغاء ألانل اإلاُلىب مجها جمىٍله والاجٟاٖ ١لى قغوٍ ؤلاًجاع والىٖض اإلاىٟغص بالبُ٘ وجدغٍغ ونل
الُلبُت.
ٚحر ؤهه ومهما ٧اهذ َظٍ الاجٟا٢اث ٞهي ال جٟ٨ي لجٗلها جلتزم؛ ٞهي لِؿذ ؾىي مٟاوياث ؾاب٣ت ٖلى الخٗا٢ض.
ولظلً ٪جب ؤن ً٩ىن ألانل ٢ض ؾلم مً ٢بل اإلاىعص للمؿخإظغ ،وؤن ً٩ىن َظا ألازحر ٢ض اؾخلمهٟٞ .ي َظٍ اللخٓت
ً ،ِ٣ٞهبذ البُ٘ ٦ما ؤلاًجاع جهاثُا ،وٍهبذ الشمً واظب الضٖ ٘ٞلى قغ٦ت الاٖخماص ؤلاًجاعي للباج٘ ،وألاظغة واظبت
الضٖ ٘ٞلى اإلاؿخإظغ للماظغ.
ٞمً زال ٫حؿلُم ألانل ًبضؤ مُالص الٗ٣ض ،خُض ً٩ىن اإلااظغ ٢ض هٟظ ٧ل ما ٖلُه ًٖ َغٍ ٤وي٘ ألانل جدذ
جهغ ٝاإلاؿخإظغ ،لُ٩ىن بٗض طل ٪الٗ٣ض ملؼما لجاهب واخض ،وٚحر ٢ابل للخ٩ىًٍ بال بالخىُٟظ الخام اللتزاماث قغ٦ت
الاٖخماص ؤلاًجاعي ،لُهبذ اإلاؿخإظغ بٗض طل ٪وخضٍ اإلالؼم ججاَها .لً ً٨خهىع الٗ٣ض الُٗجي في الٗ٣ض اإلالؼم للجاهبحن
ؤ٦ثر مىه في الٗ٣ض اإلالؼم لجاهب واخض ختى وبن ٧ان الُاب٘ اإلالؼم لجاهب واخض ؤو اإلالؼم للجاهبحن لِـ ؾىي جىىَٗاث
لىٟـ الٗ٣ض .و٧ل َظا الًً ِٛدغ٣ٖ ٥ض الاٖخماص ؤلاًجاعي لُ٣غبه مً ٖ٣ض ال٣غىٞ ،مشله ال ً٩ىن ملؼما لجاهب واخض
بال هدُجت للخمىي٘ والخىاظض في لخٓت ج٩ىًٍ الٗ٣ض.
وال ًم ً٨ون ٠الكغٍ الظي هدً بهضص ال٨الم ٖىه بإخض جُبُ٣اث مٟهىم الكغٍ الىا ،٠٢ألن هٓام الكغٍ
الىا ٠٢ال ًُاب ٤بعاصة ألاَغا ٝفي الاٖخماص ؤلاًجاعيٞ .ةطا جد ٤٣الكغٍٞ ،ةن الٗ٣ض ٌٗخبر مىظىصا مىخجا آلزاعٍ مً ًىم
 - 1ؤهٓغ ،اإلااصة الغابٗت مً صٞتر الكغوٍ الٗامت لبى ٪البر٦ت.
- Lamy, droit du financement, 2005, op.cit., n°3251.
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ببغامه .في خحن ؤن الهض ٝالظي ًخىزاٍ ؤَغا ٝالاٖخماص ؤلاًجاعي لِـ َى ج٣ضًم لخٓت مُالص اجٟا٢اتهم ،بل بالٗ٨ـ
جإزحرَا ما ؤم٨جهم طل.٪
ٞالٗ٣ض ؤنبذ ُٖيُا ألهه ال ٌؿخُ٘ بهخاط آزاعٍ بال اهُال٢ا مً اللخٓت التي ً٣خجي ٞحها اإلااظغ نٟت وامخُاػاث
مال ٪ألانل املخهو لئلًجاع ،وٖىضما ً٩ىن مُالص الالتزام مً ؤلاًجاع ٦ما في البُ٘ زايٗا لخد ٤٣قغٍ وا ٠٢ؤؾاسخي
َى مدًغ الاؾخالم التي ج٩ىن ٞحها ٧ل الٗملُاث ألاولُت ٢ض اهتهذ لخىاٖ ٤ٞلى شخو اإلاؿخإظغ وج٣بل اإلابضؤ وجدضص قغاء
ألانل اإلاُلىب مجها جمىٍله وقغوٍ بًجاعٍ للمؿخإظغ.
خاجمت:
إلاا ٧اهذ ال٣ىاٖض التي جد٨م ؤلاًجاع مدؿمت بالُاب٘ اإلا٨مل ،وبم٣خطخى قغوٍ حؿدىض بلى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة،
٣ٞض جم اؾخٛالَ ٫ظا الُاب٘ واؾدبٗاص ما ًخٗاعى مً ؤخ٩ام ٖ٣ض ؤلاًجاع الخ٣لُضي م٘ الُاب٘ الاثخماوي لٗ٣ض الاٖخماص
ؤلاًجاعي ،وبصعاط ال٣ىاٖض وألاخ٩ام التي جخ ٤ٟم٘ َظا الُاب٘ .والهض ٝمً طلَ ٪ى جم٨حن اإلااظغ مً الخسلو مً
الالتزاماث الىاججت ًٖ نٟاجه ٦مال ٪و٦ماظغ للؿماح لئلًجاع مً ؤصاء وُْٟخه ٧ىؾُلت لخمىٍل الاؾدشماعاث وؤصاة
٢اهىهُت مً ؤصواث الاثخمان.
وَ٨ظا ًدبحن لىا مضي الخغو٢اث لل٣ىاٖض الٗامت التي جماعؾها قغ٧اث الاٖخماص ؤلاًجاعي بهض ٝمالءمت ٖ٣ض
ؤلاًجاع ألصاء وُْٟت جمىٍلُت في ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ألامغ الظي ق٩ل وظٗل مىه ٖ٣ضا مكىَا بالخٗضًالث التي ؤصزلذ
ٖلُه ،وبالخالي ٞبض ٫ؤن ً٩ىن عياثُا ،ملؼما للجاهبحن ومخخالي الخىُٟظ ،ؤنبذ ٖ٣ضا ٞىعٍا ،ملؼما لجاهب واخض وُٖيُا٧ .ل
َظا ٢غب ٖ٣ض ؤلاًجاع مً ٖ٣ض ال٣غى ،زانت وؤن ال٣ىاٖض الٗامت لئلًجاع ؤنبدذ ٚحر ٧اُٞت لئلإلاام بالىٓام ال٣اهىوي
الظي ًسً٘ له ؤلاًجاع في الاٖخماص ؤلاًجاعي ،ألامغ الظي ص ٘ٞال٨شحر مً ال٣ٟه بلى مداولت جإؾِـ هٓغٍت جغي في الاٖخماص
ؤلاًجاعي ٖ٣ض ٢غى.
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خعً الىُت في علىد ألاعماٌ.
د .دسماػ بً عضوص ،ؤظخار مدالش "ؤ"
ولُت الخلىق حامعت الجلـت
ملذمت :
لم ٌٗض الٗ٣ض جل ٪الٗملُت البؿُُت التي ه٣ىم بها ًىمُا بك٩ل عوجُجي مخًمىا التزامحن بؿُُحن .بل ؤنبذ ْاَغة
مٗ٣ضة جخٟاٖل وجدكابٞ ٪حها ٖىانغ ٖضة .و٢ض اػصاص َظا الخُٗ٣ض خضة م٘ الاهخ٣ا ٫الظي قهضٍ ٢اهىن الٗ٣ىص مً الٗ٣ىص
الخ٣لُضًت بلى ٖ٣ىص ألاٖما ،٫جماقُا م٘ الىا ٘٢الا٢خهاصي الخضًض وما ّمحزٍ مً جُىع ج٨ىىلىجي عَُب وجض ٤ٞزُالي
للؿل٘ والخضماث.
َظا ألامغ ظٗل الدكغَٗاث جخهضي لخىُٓم ٖ٣ىص ألاٖما ٫وظٗلها ؤ٦ثر مىاثمت م٘ الىا ٘٢اإلاؿخجضٚ .حر ؤجها ؤب٣ذ في
جىُٓمها ٖلى ال٣ىاٖض الٗامت التي جد٨م الٗ٣ىص واإلاؿخمضة في ٚالبها مً مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ،الؾُما الخغٍت الخٗا٢ضًت
وال٣ىة اإلالؼمت للٗ٣ض .ألامغ الظي ظٗل ٖ٣ىص ألاٖما٦ – ٫ؿاب٣اتها ٖ -غيت الزخال ٫الخىاػن ،واهدكاع الكغوٍ الخٗؿُٟت،
وُٚاب الٗضالت .مً َىا ٧ان الخ٨ٟحر مخجها في الاؾخٗاهت بألُاث ُٟ٦لت ب٨بذ ظماح ؤلاعاصة ومداولت تهظًبها بهض ٝجد٤ُ٣
الٗضالت.
مً ؤَم آلالُاث التي جبىاَا اإلاكغٕ وَب٣ها الً٣اء في ٖ٣ىص ألاٖما ،٫مبضؤ خؿً الىُت  la Bonne Foiالظي هو ٖلُه
اإلاكغٕ الجؼاثغي في ال٣ٟغة  1مً اإلااصة  107واإلاكغٕ الٟغوسخي في ال٣ٟغة  2مً اإلااصة  .1134خُض اؾخسضم َظا اإلابضؤ
٦ىاٞظة هٟظث مً زاللها ألازال ١بلى الٗ٣ض م٨غؾت بظل٨ٞ ٪غة ؤزل٣ت الٗ٣ض Moralisation du Contrat
وٍدُذ مبضؤ خؿً الىُت في ٖ٣ىص ألاٖما ،٫جسُي الٟجىة الٗمُ٣ت بحن الجزٖت الٟغصًت التي تهُمً ٖلى الخغٍت الخٗا٢ضًت
والهغامت التي جهاخبها ،وٞلؿٟت الخًامً وجد ٤ُ٣اإلاهالر الاظخماُٖت والا٢خهاصًت .وٍٓهغ بهظا الىن٧ ٠إَم
الىؾاثل اإلاخاخت للخس ٠ُٟمً نغامت الخُبُ ٤الخغفي إلابضؤ ال٣ىة اإلالؼمت للٗ٣ض.
لً ً٨ب٣ى الدؿائ ٫مىهبا خىُُٟ٦ ٫ت اؾخسضام َظا اإلابضؤ في ٖ٣ىص ألاٖما ٫إلخالتها ؤ٦ثر مىاثمت ومخُلباث الٗضالت
ّ
للخدى ٫الظي ٖغٞه مٟهىمه ( اإلابدض
وؤ٦ثر واُٗ٢ت واوسجاما م٘ اإلاؿخجضاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ،لظل ٪ؾىٗغى
ألاو ،)٫زم مً زال ٫جُبُ٣اجه في ٖ٣ىص ألاٖما ( ٫اإلابدض الشاوي).
اإلابدث ألاوٌ  :مـهىم خعً الىُت
ٌٗخبر خؿً الىُت مً بحن ؤَم اإلاباصت التي ا٢ترخذ بضًال ًٖ ؤلاعاصة ٧إؾاؽ لل٣ىة اإلالؼمت للٗ٣ض ،و٢ض ظاء الخىهُو
ُ
ٖلُه مخالػما م٘ مبضؤ الٗ٣ض قغَٗت اإلاخٗا٢ضًً ،خُض ط٦غ بٗضٍ مباقغة مً زال ٫اإلااصة  107في ٣ٞغتها ألاولى" ًجب جىُٟظ
1
الٗ٣ض َب٣ا إلاا اقخمل ٖلُه وبدؿً الىُت" .ؤما في ال٣اهىن الٟغوسخي ٣ٞض جًمىتهما هٟـ اإلااصة.1134 ،
1

- Art 1134 du code civil français : « Les conventions légalement formées, tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites. Elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel
ou pour les causes que la loi autorise.
Elle doivent s'exécuter de bonne foi ».
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ببضاًت ؾبُٗيُاث ال٣غن اإلااضخي ،بضؤ الً٣اء في ٞغوؿا ًبجى جهىعا ظضًضا ل٨ٟغة خؿً الىُت ،مسخل ٠جماما لخل٪
ّ
ق٩ل َظا الخهىع مىُٟٗا ّ
ّ
َاما في صوع خؿً
الًُ٣ت ،التي خبؿه ٞحها ؤههاع الىٓغٍت الخ٣لُضًت للٗ٣ض .و٢ض
الىٓغة
الىُت ،خُض ّ
ج٨غؽ ٦مبضؤ خ٣ُ٣ي وؤؾاسخي لخىُٟظ الٗ٣ىص .بل ؤًًا ٣٦اٖضة لخ٩ىًٍ الٗ٣ض وجٟؿحرٍ.1
ٖلى يىء الخُىع الظي ٖغٞه خؿً الىُت .اه٣ؿم ال٣ٟهاء في ّ
جهىعَم إلاٟهىمه .مما ؤصي بلى ج٨غَـ اإلاٟهىم اإلاؼصوط :
مٟهىم ج٣لُضي ،طاحي ،مُاب ٤إلعاصة اإلاخٗا٢ضًً ،بدؿب اجٟا٢هم اإلابضجي اإلاكتر٥
(اإلاُلب ألاو ،)٫ومٟهىم خضًض ،مىيىعيًُ ،ىٓغ بلُه مً زاعط ؤلاعاصة اإلاكتر٦ت للمخٗا٢ضًً ،و٢ض ًخٗاعى مٗها( اإلاُلب
الشاوي).
اإلاىلب ألاوٌ  :اإلاـهىم الزاحي لخعً الىُت
مً زال ٫ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة  1134مً ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوسخي ،والتي جىو ٖلى وظىب جىُٟظ الاجٟا٢اث بدؿً
الىُت .هالخٔ بىيىح ؤن وايعي ال٣اهىن اإلاضوي بخىظهاتهم اللُبرالُت ،لم ًدخاَىا ظُضا للىخاثج التي ًم ً٨اؾخيباَها مً
٣ٞغة ٦هظٍ ،والتي ؤنبدذ تهضص بك٩ل ٦بحر ألاؾـ التي ؤ٢امىا ٖلحها ال٣اهىن اإلاضوي.
باليؿبت لهم ،لم ج ً٨الٛاًت ألاؾاؾُت مً وي٘ َظٍ ال٣اٖضة ،ؾىي ججىب الخٟغ٢ت الغوماهُت ال٣ضًمت ،بحن ٖ٣ىص
ال٣اهىن الخالو ؤو املخٌ ،والتي ً٩ىن مًمىجها ّ
مدضص باإلاٗجى الخغفي للمهُلخاث اإلاؿخسضمت .وٖ٣ىص خؿً الىُت،
التي ًم ً٨جٟؿحرَا ٖلى هُا ١واؾ٘ .وبٓهىع مبضؤ الغياثُت في الٗ٣ىصّ ،
جغسخذ ٨ٞغة مٟاصَا ؤن ٧ل الٗ٣ىص ،هي ٖ٣ىص
خؿً الىُت .وَظا ما ٢هضٍ اإلاكغٕ اإلاضوي الٟغوسخي مً ويٗه لل٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة  .21134ل٢ ً٨هغ صوعَا في َظا
ؤلاَاع في ٧ىجها مجغص ٢اٖضة ج٣ىُت بؿُُت ،لِـ لها مضلى ٫ظىَغيٌُ ،ؿخٗان بها  ِ٣ٞلخٟؿحر بعاصة ألاَغا.3ٝ
جبٗا لظلّ ٪
٦غؾذ اإلاضعؾت الخ٣لُضًت إلاٟهىم خؿً الىُت ،عئٍت طاجُت .لظل ٪ا٢خهغث ٖلى عبِ الىُت بةعاصة ألاَغا،ٝ
ّ
وٖغٞخه باالؾدىاص بلى ؤلاعاصة اإلاكتر٦ت لهما .ؾىاء باٖخباع خؿً الىُت مغاصٞا للم٣هض اإلاكتر ٥للمخٗا٢ضًً .ؤو باٖخباعَما
ممتزظحن ،م٘ اٞتراى وظىص ٢غٍىت ٖلى بعاصة طل .٪وبهظا اإلاٗجى ال ًخجاوػ صوع خؿً الىُت ،ؾىي ٧ىهه وؾُلت لخماًت
اإلا٣هض اإلاكتر ٥للُغٞحن ،وب٢هاء ٧ل مداولت للخغوط ٖلى َظا اإلا٣هض.4
ل ً٨اإلا٣هض اإلاكترً ٥شحر بق٩اال ،وفي بٌٗ ألاخُان ً٩ىن ٚحر زابذ٣ً .ى ٫الُ٣ٟه : Esmein
" ال ًخطر م٣هض ألاَغا ٝبهٟت ظلُت مً زال ٫الىو ال٨خابي ماصام ًخدخم ٖلُىا البدض ٖىه في خالت الٛمىى ،ؤو
لبـ في الٗباعاث اإلاؿخٗملت ،والتي ال جٟي بٛغى الخٗبحر ٖىه".5
1

- Y. Picod, Contrats Et Obligations. - Effet obligatoire des conventions. - Exécution
de bonne foi des conventions, JurisClasseur Civil Code > Art. 1134 et 1135, Date
de fraîcheur, 10 Avril 2013, n° 04, p 05.
2
- F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les Obligations, 6e éd, D. 1999, n° 414, p.
347.
3
- J. Flour, J.L. Aubert, E. Saveaux, Droit Civil, Les Obligations, 1. L’acte Juridique, 13 ed
Dalloz, Paris, 2008, n° 378 p. 340.
 - 4خؿحن بً ؾلُمت ( حٗغٍب دمحم بً ؾالم ) ،خؿً الىُت في جىُٟظ الٗ٣ىص " خؿب ؤخ٩ام الٟهل  243مً
املجلت اإلاضهُت ،اإلاُاب٘ اإلاىخضة ،مجمىٖت ؾضاؽ ،جىوـ  ،1993م م .24 ،23
 - 5هٟـ اإلاغظ٘ ،م .24
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ّ
لظا ٌٗل ٤الُ٣ٟه  Capitantبإهه " ال ًم ً٨م٣هض ألاَغا ٝوخضٍ مً الخإوٍل الخغ لىو الٗ٣ض ،وبهما ًجب البدض وعاء
1
َظا اإلا٣هض اإلاكتر ٥لؤلَغا ،ٝفي ماَُت ؤلاجٟا"١
الىا ٘٢ؤهه ال ًمٞ ً٨هل َظا الخهىع لخؿً الىُت ،وما ًترجب ٖىه في الجاهب الٗملي ًٖ ،باقي الىخاثج الؿلبُت اإلاترجبت
ًٖ الخُبُ ٤الهاعم ألخ٩ام مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة مً مٓالم ،واؾخٛال ٫للُغ ٝالًُٗ ،٠واهدكاع ازخالالث الخىاػن بحن
الالتزاماث والخ٣ىٖ ١لى ؤوؾ٘ هُا .١لظا ٧ان مً اإلاىاؾب ،الىٓغ بلى خؿً الىُت مً زاعط بَاع الٗ٣ض ،بُٛت مٗالجت
ازخال ٫الخىاػن في مًمىهه ،وجد ٤ُ٣الٗضالت.
اإلاىلب الثاوي  :اإلاـهىم اإلاىلىعي لخعً الىُت
ٖلى الى ٌُ٣مً الخهىع الظاحي لخؿً الىُتً ،غج٨ؼ الخهىع اإلاىيىعيٖ ،لى واظب مل٣ى ٖلى ٖاج ٤اإلاخٗا٢ضًً،
ًلؼمهما بدىُٟظ التزاماتهما بدؿً الىُت .بمٗجى ؤن ًغاعي ٧ل مجهما ججاٍ آلازغ في جىُٟظ التزامه ،ؾلى ٥ألاماهت ،والجزاَت،
وقغ ٝالخٗامل ،بُٗضا ًٖ ٧ل ٚل ،ؤو جداًل ،ؤو زضإ.
وٖلى َظا الىدى ٌٗغ ٝخؿً الىُت بإهه " الاٖخ٣اص الخاَئ ،بإن الخٗامل مُاب ٤لل٣اهىن ( الظي ٌؿدىض بلى مٓهغ
مًلل ،ؤو ظهل بإخض الٗىانغ) الظي ًبرع ٢ضع مً الغؤٞت والك٣ٟت مً ال٣اهىن" .ؤو " ؤهه الؿلى ٥ال٣اثم ٖلى الكغٝ
2
والجزاَت ،الظي ًجب ٖلى ٧ل ٞغص جبيُهٖ ،ىض ُ٢امه بخهغ٢ ٝاهىوي ججاٍ آلازغًٍ".
٦ما ّ
ٖغٞه الُ٣ٟه الٟغوسخي  George Cornuبإهه " الىي٘ الظي ًترظم الاٖخ٣اص ،ؤو ؤلاعاصة بالخًىٕ لل٣اهىن ،الظي
3
ٌؿمذ لهاخبه ،باإلٞالث مً الخُبُ ٤الهاعم لل٣اٖضة ال٣اهىهُت".
لٞ ً٨هل خؿً الىُت ًٖ ال٣هض اإلاكتر ٥لُغفي الٗ٣ضً ،جٗله مجغص مً ال٣ىة اإلالؼمت .لظل ٪صؤب ال٣ٟه والً٣اء
ٖلى البدض ًٖ ؤؾـ بضًلتٌ ،ؿخمض مجها َظا اإلابضؤ ٢ىجه ؤلالؼامُتٞ .خاعة ؤلخ٣ىا مٟهىمه ب٣ىاٖض الىٓام الٗام ،وجاعة
ّ
ؤزغي ب٣ىاٖض ؤلاهها .ٝل ً٨ألاؾاؽ ألا٦ثر اهدكاعا ًخمشل في ٢ىاٖض ألازال .١لظل ٪ؾى ٝه٣خهغ ٖلى َظٍ ال٣ىاٖض في
ٖال٢تها بمبضؤ خؿً الىُت.
4
ل٩ل مً ال٣اهىن وألازال ١الُاب٘ ّ
اإلامحز له٩ٞ .ل الؿلىُ٦اث التي ج٣خًحها ألازال ١لِؿذ بالًغوعة مٟغويت ٢اهىها.
ّ
وم٘ طل ٪جمشل مباصت ألازال ١املخخلٟت ،بيُاها َاما وع٦حزة ؤؾاؾُت للمجخم٘ ؤلاوؿاوي .لظا هجض وايعي ال٣ىاهحن في ٧ل
الضو ،٫في بَاع وكاَهم الدكغَعي ،مخإزغًٍ بلى خض بُٗض باإلاباصت وال٣ىاٖض ألازالُ٢ت .وفي ؤخُان ٦شحرةٌ ،ؿخُٗىىن بها،
ُٗٞمضون بلى ٞغى بٌٗ الىاظباث ألازالُ٢ت ،وًٍٟىن ٖلحها الهبٛت ال٣اهىهُت اإلالؼمت ،إلقاٖت عوح الخٗاون والخًامً
بحن اإلاخٗا٢ضًً وتهظًب الىٟـ البكغٍت مً ألازغة وألاهاهُت والاؾخٛال .٫بالخالي ٞىظىص مبضؤ خؿً الىُت في مجا ٫الٗ٣ىص
ٌٗ٨ـ بك٩ل ٦بحر جإزحر ألازال ١ؤو بٌٗ ٢ىاٖضَا ٖلى ال٣اهىن .والالتزام بهظا اإلابضؤ في الخٗامل ،بىنٟه مبضؤ عاسخا في
هٓغٍت الٗ٣ض ،له ؤزغ ٦بحر ّ
وٗٞا ٫في جد ٤ُ٣الخىاػن والٗضالت في الٗ٣ىص.
 - 1نفس المرجع ،ص .24
2
- R. Cabrillac, Dictionnaire du Vocabulaire Juridique, 2ème éd, juris classeur, LexisNexis,
Litec, " Bonne Foi", p. 52.
3
- Ph. le Tourneau, Bonne Foi, Rép. Civ. Dalloz. Janvier 2009, n° 01, p 03.
4
- B. Starck, H. Rolland et L. Boyer, Introduction au droit, 3e éd., Paris, Litec, 1991, p. 10.
Cité par B. Lefebvre, La justice contractuelle, op cit, p. 23.
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و٣ٞا لهظٍ الغئٍتٌ ،ك٩ل خؿً الىُت ؤؾاؾا ظُضا لل٣اضخي٣ً ،خطخي مً زالله وظىص ٢ضع مً الخىاػن في الٗ٣ض .بمٗجى
ؤهه ٌؿاَم في جد ٤ُ٣ج٣ؿُم مخىاؾ ٤للخ٣ى ١والالتزاماث اإلاخىلضة ًٖ الٗ٣ض .باإلياٞت بلى صوعٍ في يمان الخٟاّ ٖلى
الخىاػن ؤزىاء جىُٟظ الٗ٣ض .وصوعٍ ؤًًا ٧إَم ألاؾـ إلاغاظٗت ازخال ٫الخىاػن بٟٗل الٓغو ٝالُاعثت.
مً زال ٫اػصواظُت حٗغٍ ٠مبضؤ خؿً الىُت ،هجضٍ في اإلا٣ام ألاوً ٫د ٤٣اإلاهالر اإلاكغوٖت للمخٗا٢ضًً في مىار
حؿىصٍ ألاماهت والش٣ت .ومً ظاهب آزغ ،ؤن الٟغص ما صام ًٖى في املجخم٘ٗٞ ،لُه ؤن ال ً٣صخي مهالر املجخم٘ الظي ٌِٗل
ُٞه ،زانت وؤن مهلخخه الخانت ظؼء مغجبِ بمهالر مجخمٗه،
اإلابدث الثاوي  :جىبُلاث خعً الىُت في علىد ألاعماٌ
بن مًمىن ٖ٣ىص ألاٖماً ٫مشل مجمىٕ الخ٣ى ١والالتزاماث التي حؿمذ بخد ٤ُ٣الخباص ٫في الٗملُت الا٢خهاصًت.1
ل٨ىه في اإلا٣ابل ٌٗخبر َظا اإلاًمىن ٖىهغ مغ٦ب.
في الىا ٘٢ؤن ٖ٣ىص ألاٖما ٫باإلياٞت بلى اٖخباعَا جمشل مجمىٕ الخ٣ى ١والالتزاماث التي حؿمذ بخد ٤ُ٣الخباص٫
الا٢خهاصيٞ ،ةجها مً ظهت ؤزغي جمشل الخباص ٫الا٢خهاصي طاجه بحن الاصاءاث .مً زم ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن مًمىن َظٍ
ً
الٗ٣ىص ٌكمل ٖضة ٖىانغ ،جخضازل وجخٟاٖل في ما بُجها ،ميكإة إلابضؤ الترابِ بحن الالتزاماث Principe
َ 2.d'interdépendance des Obligationsظا اإلابضؤ ٌؿمذ بخٟؿحر مجمىٖت مً ال٣ىاٖض مشل الض ٘ٞبٗضم الخىُٟظ،
والٟسخ لٗضم الخىُٟظ ،وهٓغٍت الؿبب.
لظل ٪ؤنبذ ًىٓغ لهظٍ الٗ٣ىص ٖلى ؤجها هٓام ًخًمً ٖىانغ مترابُت ومخضازلت ُٞما بُجها ،وَظا الىٓام ًبضو ؤ٦ثر ؤو
ؤ٢ل حُٗ٣ضا بدؿب جدضًض وجىىٕ الٗىانغ اإلا٩ىهت إلاًمىجها ،وَظا اإلاًمىن ؤًًا ًم ً٨ؤن ً٩ىن مٗ٣ضا ؤو ؤ٢ل حُٗ٣ضا
بدؿب ؤَمُت َظٍ الٗ٣ىص.
في بَاع ٖ٣ىص ألاٖما ٫جضعط الخُٗ٣ض مً اقخما ٫الٗملُت الا٢خهاصًت اإلاغاص جد٣ُ٣ها الٗضًض مً اإلاكاعَاث التي جبحن:
َغ ١الض ،٘ٞمؿاولُت ألاَغا ٝفي خاٖ ٫ضم الخىُٟظ ال٨لي ؤو الجؼجي ،ؤلاظغاءاث اإلاخسظة في خا ٫خضور هؼإ .لُهبذ َظا
الخُٗ٣ض ًؼصاص خضة في بٌٗ الُىاث ٠مً ٖ٣ىص ألاٖما ٫التي حكهض اهدكاع ٦بحر م٘ الخُىع الا٢خهاصي٣ٗ٦ ،ىص
الٟغوكحز ،وٖ٣ىص البىث بإهىاٖها وٖ٣ىص الخجاعة الضولُت ،وٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا .خُض هجضَا ملُئت باألخ٩ام
والكغوٍ التي ًخ ٤ٟألاَغاٖ ٝلى اخترامها٦ ،خل ٪التي جىو ٖلى ال٣اهىن الىاظب الخُبُ ،٤وآظا ٫الخىُٟظ ،وم٣خًُاث
زانت لجىصة اإلاىخىظاث والخضماث ،والى٣ض اإلاؿخٗمل ،وقغوٍ الخدُ٨م ،جدُحن ألاؾٗاع ،وقغٍ  Hardshipفي خا٫
ّ
حٛحر الٓغو 3،ٝوقغٍ ٖضم اإلاىاٞؿت ،بلى ٚحر طل ٪مً الكغوٍٞ .لؤلَغا٧ ٝامل الخغٍت في جس ٠ُٟؤو حكضًض التزاماتهم.
الىا ٘٢ؤهه في ْل َظا الخُٗ٣ض ،وبالىٓغ للمهالر اإلاخٗاعيت لؤلَغا ،ٝخُض ًبػي ٧ل مجهما جد ٤ُ٣ؤ٦بر ٢ضع مً
اإلا٩اؾب ب ٌٛالىٓغ ًٖ مهالر الُغ ٝآلازغ ؤو اإلاهلخت الا٢خهاصًت اإلاغاص جد٣ُ٣هاٞ .غى مبضؤ خؿً الىُت هٟؿه
1

- L. Fin-langer, l'équilibre contractuel, Th, LGDJ 2002, p. 157. n°227.
- F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les Obligations, 6e éd, D. 1999, n° 60, p 55. 2
ٌ - 3ؿمى الٓغ ٝالُاعت  L’imprévisionفي ال٣ٟه الاهجلحزي . Le Hardshipوَى طل ٪الخاصر الظي ال ًجٗل جىُٟظ الٗ٣ض مؿخدُال ٦ما َى
الخا ٫في ال٣ىة ال٣اَغة ،ل٨ىه ًب٣ى مم ً٨الخىُٟظ ،بال ؤن جىُٟظٍ بالكغوٍ التي جًمجها الٗ٣ضّ ،
جدمل اإلاضًً ؤٖباء مالُت وزؿاعة ظؿُمت.
ٞهى ًيخج ًٖ حُٛحر ظظعي ًُا ٫الٓغو ٝاملخُُت بدىُٟظ الٗ٣ض ،ؾىاء ٧اهذ ا٢خهاصًت ،اظخماُٖت ،ؤم ؾُاؾُت ،لها ؤزغ مباقغ ٖلى الخىاػن
ألاؾاسخي للٗ٣ض ،ومً زم ج٣ىص بلى ؤلازال ٫بالخىاػن الا٢خهاصي الظي ًجب ؤن ًخمخ٘ به الٗ٣ض زال ٫مضة جىُٟظٍM. Fontaine, La Clause .
de Hardship , D P C I 1976 , T.2 , n° 1 , p. 7. Et F. Chabas. Les Clauses de Hardship " ,Thèse Montpellier 1981.

225

٧ألُت ٗٞالت لتهظًب َظٍ الاجٟا٢اث وجىظحهها لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝالا٢خهاصًت اإلاغظىة وخماًت مهالر ألاَغا ٝفي ظمُ٘
اإلاغاخل التي ًمغ بها الٗ٣ض ،والؾُما في مغخلت اإلاٟاوياث
( مُلب ؤو ) ٫ومغخلت الخىُٟظ ( مُلب زاوي ).
اإلاىلب ألاوٌ  :في مشخلت اإلاـاولاث
ً
ج٨دسخي مغخلت اإلاٟاوياث ؤَمُت ٦بري في ٖ٣ىص ألاٖما ،٫هٓغا إلاا جدؿم به مً حُٗ٣ض وبظغاءاث زانت ٚحر مإلىٞت في
الٗ٣ىص ال٨الؾُُ٨ت ٖلى الىدى الظي ط٦غهاٍ .وجسً٘ اإلاٟاوياث و٣ٞا إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ٧إنل ٖام لخغٍت الخٟاوى ؤو
الٗضوٖ ٫ىه في ؤي مغخلت بدؿب مهلخت ٧ل َغ.ٝ
ل ً٨اؾخٗماَ ٫ظٍ الخغٍت ٖلى بَال٢ها ًخًمً مساَغ بالٛت في ٖ٣ىص ألاٖما .٫مً طل ٪ؤن ً٩ىن م٣هض اإلاٟاوى
ًىُىي ٖلى الخداًل لئلَالٕ ٖلى ألاؾغاع اإلاهىُت للُغ ٝآلازغ ؤو جٟىٍذ ٞغنت الخٗا٢ض ٖلُه ب٣هض ؤلايغاع به .لظل٧ ٪ان
لؼاما وي٘ يماهاث ج٣خًحها اٖخباعاث الٗضالت ووظىب خماًت مهالر الُغ ٝآلازغ.
في َظا ؤلاَاع ْهغ الالتزام بالخٟاوى بدؿً هیت وما ًخٟغٕ ٖىه ٧االلتزام باإلٖالم ،والالتزام بالؿغٍتٖ ،ىهغا ؤؾاؾُا
وظىَغٍا ًٟ٨ل لهظٍ اإلاغخلت ٢ضعا ٦بحرا مً الجزاَت وألاماهت والش٣ت.
و٢ض ّ
ٖغ ٝظاهب مً ال٣ٟه الالتزام بالخٟاوى بدؿً الىُت بإهه " الخٗامل بهض ١واؾخ٣امت م٘ الُغ ٝآلازغ بهىعة
جب٣ي مماعؾت الخ ٤يمً الٛاًت اإلاُٟضة التي جم مً ؤظلها الخٟاوى ،والتزم بها ٧ل مً َغفي الخٟاوى ،بدُض ال جاصي بلى
بيغاع الُغ ٝآلازغ صون مؿى٢ ٙاهىوي ،بل ًخىنل ٦ال الُغٞحن الى خ٣ه بإماهت 1".وٖغٞه البٌٗ بإهه " ألاماهت بالٟٗل
2
ومغاٖاة اإلاٗاًحر الخجاعٍت اإلاٗ٣ىلت بكإن الخٗامل الجزًه في الخجاعة"
اما في الجاهب الدكغَعي ٞبالغٚم مً الىو ٖلى خؿً الىُت في مٗغى جىُٓم مغخلت جىُٟظ الٗ٣ىص ٦ما َى الخا ٫في
اإلااصة  2/107في ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي واإلااصة  1134في ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوسخي .بال ؤن مٗٓم ال٣ٟه الٗغبي والٟغوسخي
ً٩اص ًخٖ ٤ٟلى ؤن مبضؤ خؿً الىُت ال ً٣خهغ جُبُ٣ه ٖلى مغخلت الخىُٟظ  ،ِ٣ٞبل ؤهه ًيسخب بلى اإلاغخلت الؿاب٣ت ٖلى
الخٗا٢ض ،بدُض ًد٨م ؤًًا مغخلت الخٟاوى.
َظا ألامغ ؤ٦ضجه بٌٗ الاجٟاُ٢اث الضولُت٦ ،خل ٪اإلاىٓمت لٗ٣ىص الخجاعة الضولُت٣ٞ .ض ؤقاعث اجٟاُ٢ت ُٞىا اإلاخٗل٣ت
بالبُ٘ الضولي للبًاج٘ الهاصعة ٖام  1980في هو اإلااصة ٖ 01/07لى اهه " ًغاعى في جٟؿحر َظٍ الاجٟاُ٢ت نٟتها الضولُت
3
ويغوعة الخىخُض في جُبُ٣ها٦ ،ما ًغاعى يمان اخترام خؿً الىُت في الخجاعة الضولُت" .
و٢ض جبجى الً٣اء َظا الخىظهٟٞ ،ي ال٣غاع الً٣اجي الهاصع ًٖ مد٨مت الاؾخئىا ٝألاإلااهُت في ٞ / 22براًغ 1995/في
الًُ٣ت ع٢م 950222ما ًىضر الاججاٍ هدى الخىؾ٘ في جُبُ ٤خؿً الىُت وٖضم ٢هغٍ ٖلى الخٟؿحر ،خُض هو ٖلى
ً
"ؤن الؿماح للمكتري بةلٛاء الٗ٣ض بٗض ؾيخحن وهه ٠مً بجمامه ٌٗض اهتها٧ا إلابضؤ خؿً الىُت اإلا٣غع في هو اإلااصة01/07
مً اجٟاُ٢ت ُٞىا ".
 1زالض الٗامغي ٠ُ٦ ،ججغي مٟاوياث هاجخت ،صاع الٟاعو ١لليكغ ،الاعصن ، 2000 ،م 18
َ 2اصي ؾُٗض ٖغٞه ،خؿً الىُه في الٗ٣ىص في الكغَٗت الاؾالمُت وال٣اهىن اإلاضوي ،بدض ميكىع في مجلت البدىر ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت،
ظامٗت ال٣اَغة ،الٗضص الاو ،٫الؿىت الاولى 1986 ،م 151
3

Article 7/1 L' interprétation de la présente Convention doit tenir compte de son caractère
international et de la nécessité d'uniformiser son application et d'assurer le respect de la bonne
foi dans le commerce international .
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و٦ظل ٪الخ٨م الهاصع مً املخ٨مت طاتها في  / 21ؾبخمبر  1995/في الًُ٣ت ع٢م  49871بلى ؤهه " ًجب ؤن ًدؿم
ؾلى ٥ألاٞغاص بدؿً الىُت مً ؤظل الىنى ٫بلى مٟاوياث هاجخت وَغح ٧اٞت اإلاؿاثل الخانت بالٗ٣ض الجهاجي وٖضم
ججىبها".
2

ومً مٓاَغ خؿً الىُت في اإلاغخلت الؿاب٣ت ٖلى ببغام ٖ٣ض جدىٍل الٟـاجىعة ،اٖخبر ال٣ٟه الٟغوسخي ،1ؤن التزام اإلاىخمي
بةٖالم الىؾُِ بمساَغ الخدهُلَ ،ى جُبُ ٤إلابضؤ اللُا٢ت الٗام  Principe Général de Loyautéوَى مً اإلاباصت التي
جٟغى هٟؿها في ٧اٞت الٗال٢اث بحن اإلاخٗا٢ضًً.
جُبُ٣ا لهظا الالتزام ،جُلب ماؾؿت جدىٍل الٟاجىعة مً اإلاىخمي ؤلاظابت ٖلى ٖضة ؤؾئلت ،جهىٟها في همىطط زام إلاً
ًغٚب بالخٗا٢ض مٗها في بَاع هٓام جدىٍل الٟاجىعة٣ٗٞ .ض جدىٍل الٟاجىعة مً الٗ٣ىص التي حٗخمض ٞحها اإلااؾؿت ٖىض
ببغامها ،اٖخماصا ٧لُا ٖلى اإلاٗلىماث والبُاهاث التي ًضلي بها الٗمُل اإلاغج٣ب .لظلً ٪خٗحن ٖلى الغاٚب في الخٗا٢ض مغاٖاة
خؿً الىُت اإلاُل ،٤وَى ًضلي بالبُاهاث اإلاخٗل٣ت بد٣ُ٣ت ويٗه اإلاالي ومغا٦ؼ مضًيُه اإلاالُت ،و٧اٞت املخاَغ التي جدُِ
بخدهُل الخ.٤
ٚحر ؤن اإلاىخمي ،وفي ال٨شحر مً ألاخُان وبُٛت زضإ الىؾُِ وصٗٞه للخٗا٢ض مٗهً ،لجإ بلى ج٣ضًم مٗلىماث ؤو بُاهاث
زاَئت خى ٫مغ٦ؼٍ اإلاالي ،واهخٓام مٗامالجه اإلاالُت والخجاعٍت وحٗضص ػباثىه ،مما ًىحي للىؾُِ بمضي ؤَمُت َظا الٗمُل،
وٍجٗله ً٣بل الخٗا٢ض مٗه.
وإلن ٧ان زُإ اإلاىخمي ،في َظٍ الخالت ًإزظ الك٩ل الاًجابي ،ؤي وٞاءٍ بالتزامه بخ٣ضًم اإلاٗلىماث والبُاهاث اإلاالُت
خى ٫مغ٦ؼٍ اإلاالي ومغ٦ؼ مضًيُه ،ختى بن ٧اهذ مٛلىَت ومجاهبت لخ٣ُ٣ت ألامغٞ ،ةهه في خاالث ؤزغيً ،إزظ ق٩ل ؾلبي
باالمخىإ ًٖ ج٣ضًم البُاهاث ،بةزٟائها و٦خماجها ًٖ الىؾُِ ،عٚم ٖلمه بمضي ؤَمُتها في ج٩ىًٍ عؤًه بسهىم الخٗا٢ض.
٦ظل ٪في ٖ٣ض الٟغاوكحز ٞةن اإلابضؤ ألاؾاسخي ًخمشل في يغوعة بصاعة اإلاٟاوياث بدؿً هُت ،لظا ًلتزم ٧ل َغ ٝبةَالٕ
الُغ ٝآلازغ وب٩ل ص٢ت ٖلى اإلاٗلىماث التي مً قإجها الخإزحر في ٢غاعٍ.
مً َظا اإلاىُل ٤ؤلؼم اإلاكغٕ الٟغوسخي اإلااهذ بةُٖاء اإلامىىح في الٟترة التي حؿب ٤الٗ٣ض ،وزُ٣ت جًم مٗلىماث ًٖ
الُ٣مت الخجاعٍت لالؾم والٗالمت الخجاعٍت٢ ،بل ً 20ىما ٖلى ألا٢ل مً جى٣ٖ ُ٘٢ض الٟغوكحز ،وطل ٪مً زال ٫اإلااصة
330مً ٢اهىن الخجاعة الٟغوسخي.
ًخطر بظماال ؤن التزام ألاَغا ٝفي ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت بدؿً الىُت ٖىض الخٟاوى ًدٚ ٤٣غيا بال ٜألاَمُتً ،خمشل
في ب٢امت هىٕ مً الخىاػن بحن مبضؤ الخغٍت الخٗا٢ضًت الظي ال ًلؼم ألاَغا ٝبالخىنل بلى ببغام الٗ٣ض الجهاجي ،وبحن جىٞحر
ً
الخض ألاصوى مً الش٣ت والاؾخ٣غاع والجضًت ٖىض الخٟاوى ،بدُض ً٩ىن ٧ل مٟاوى خغٍها ٖلى مهالر اإلاٟاوى آلازغ
٦دغنه ٖلى مهالخه الصخهُت ٢ضع ؤلام٩ان.
اإلاىلب الثاوي  :في مشخلت الخىـُز
1

- Dominique legeais: Affacturage‚édition du juris- classeur, 2002, Fascicule 361, p 4, n 11.
ذكره ميالط عبدالحفيظ مرجع سابك ص 294
 2اإلاىخمي في ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعةَ ،ـى الـضاثً ألانـلي ٞـي الٗال٢ـت ألانـلُت الخـي هـخج ٖجهـا الخـ ٤مدـل الخدىٍـل وَـى ٞـي ألاؾــاؽ ٖبـاعة ٖـً بـاج٘
ؤو مـىعص لؿـل٘ ؤو زـضماث؛ ٞهى ًسًــ٘ لؤلخ٨ــام اإلاــظ٧ىعة بال٣ــاهىن  ، 02-04الــظي ًدــضص ال٣ىاٖــض اإلاُب٣ــت ٖلــى اإلاماعؾــاث الخجاعٍت .
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في مغخلت جىُٟظ ٖ٣ىص ألاٖمآً ٫هغ مبضؤ خؿً الىُت مً زال ٫الالتزام بالخٗاون ،وَى التزام ؤزالقي٣ً ،خطخي ؤن ال
ّ
ً٣ىم الضاثً بةظباع اإلاضًً ٖلى الخىُٟظ في ْغو ٝمغَ٣ت ال حٗىص بالٟاثضة ٖلُه ،وٖلُه ؤًًا بم٣خطخى َظا الالتزام ؤال
ٌؿخُٟض مما ٢ض ٌٗتري اإلاضًً مً يٗ ٠ؤزىاء جىُٟظ الٗ٣ض .وٍٟغى التزام الخٗاون ؤًًا ُ٢ام اإلاخٗا٢ض بدىُٟظ التزامه
بإخؿً َغٍ٣ت وؤًٞلها ،وؤن ًبظ٢ ٫هاعي ظهضٍ لجٗل َظا الخىُٟظ مُٟضا وهاٗٞا باليؿبت للمخٗا٢ض آلازغ وؤن ٌؿخٗمل
في جىُٟظ طل ٪الىؾاثل ألا٦ثر ؤماها وؾغٖت.1
ّ
ؤال ّ
ًخمؿ ٪اإلاخٗا٢ض بىهىم الٗ٣ض الخغُٞتَ ،اإلاا ؤن جىُٟظ الالتزاماث ًد ٤٣اإلا٣هىص مً ببغام
مً ظاهب آزغ
الٗ٣ض ،2وبالخالي ؾُاصي طل ٪ال مدالت ،بلى جد ٤ُ٣الٗضالت وؤلاهها ٝبحن ؤَغا ٝالٗال٢ت الخٗا٢ضًت.
بالىٓغ لىو اإلااصة  106في ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي واإلااصة  1134في ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوسخي.
هجضٍ ًخًمً مبضؤ الٗ٣ض قغَٗت اإلاخٗا٢ضًً ،الظي ٌٗخبر مً ؤَم اإلاباصت التي جد٨م الٗ٣ىص ،لضعظت ؤن ال٣ٟه ًُل٤
ٖلُه ٢اهىن الٗ٣ىص .وإلاا ٧ان َظا اإلابضؤ ٌُٗي ألي مً اإلاخٗا٢ضًً خ ٤الخمؿ ٪بما وعص في الٗ٣ض خغُٞا ،مما ًاصي بلى
ؤلايغاع بالُغ ٝآلازغ ،ؤو ؤخُاها ٌٛالي في الخمؿ ٪بد٣ى٢ه الىاقئت ًٖ الٗ٣ض٦ ،د ٤ؤلابُا ،٫والٟسخ ،وخ ٤اإلاُالبت
بدىُٟظ التزام ما٧ .ان لؼاما ؤن ًىظض بلى ظاهب َظا اإلابضؤ ،مبضؤ آزغ ًس ٠ٟمً ّ
قضجه ونغامخه ،وَى الضوع اإلاىىٍ بمبضؤ
خؿً الىُت ،لُ ٠٣خاثال ؤمام ٚلى ؤخض ؤَغا ٝالٗ٣ض ،بخمؿ٨ه بدغُٞت ما ظاء ُٞه ،ؤو ًغَ ٤اإلاخٗا٢ض آلازغ بُلباث
مُٗىتً ،خًمجها الاجٟا.١
ٞمبضؤ خؿً الىُت ٖلى َظا الىظهً ،اصي بلى اإلاىاثمت بحن جىُٟظ الٗ٣ىص َب٣ا إلاا ج٣طخي به ٢اٖضة الٗ٣ض قغَٗت
اإلاخٗا٢ضًً ،جل ٪التي حُٗي للمخٗا٢ض خ ٤الخمؿ ٪بجمُ٘ ما وعص في الٗ٣ض ،وبحن مبضؤ ٖضم ؤلايغاع بالٛحر في الخهغٞاث.
وَظٍ اإلاىاثمت جخم مً زال ٫اٖخباع مبضؤ خؿً الىُت َى ؤلاَاع ،والغوح التي ًجب ؤن حؿىص جٟؿحر الٗ٣ىص وجىُٟظَا.
ٟٞي خالت حٗضص َغ ١جىُٟظ الٗ٣ض ،وحٗضصث مٗاهُهٞ ،هىا ًجب ؤن ًسخاع مً الُغ ١ما ج٣خًُه ألاماهت ،والاؾخ٣امت،
3
والكغ ،ٝوالٗضالت ،والجزاَت.
وفي بَاع جٟؿحر الٗ٣ض ،ههذ اإلااصة  111مً ال٣اهىن اإلاضوي ٖلى ؤهه "..ؤما بطا ٧ان َىا ٥مدل للخإوٍلُٞ ،جب البدض
ًٖ الىُت اإلاكتر٦ت للمخٗا٢ضًً ،صون الى٢ىٖ ٝىض اإلاٗجى الخغفي لؤللٟاّ ،م٘ الاؾتهضاء في طل ٪بُبُٗت الخٗامل ،وبما
ًيبػي ؤن ًخىاٞغ مً ؤماهت وز٣ت بحن اإلاخٗا٢ضًً ،و٣ٞا للٗغ ٝالجاعي في اإلاٗامالث" .وٍ٣هض باألماهت والش٣ت في هو اإلااصة
 ،111خؿً الىُت.
ٞاإلااصة  111مً ال٣اهىن اإلاضوي ،ظاءث بمجمىٕ مً الىؾاثل ٌؿتهضي بها ال٣اضخي للىنى ٫بلى جٟؿحر ًسضم ظمُ٘
ألاَغا .ٝؤو ما ٌٗبر ٖىه باإلعاصة اإلاكتر٦ت للمخٗا٢ضًًٞ .ال٣اضخي ٌؿتهضي بُبُٗت الخٗامل ،وما ًيبػي ؤن ًخىاٞغ مً ؤماهت
وز٣ت بحن اإلاخٗا٢ضًً ،و٣ٞا للٗغ ٝالجاعي في اإلاٗامالث .واإلاالخٔ ؤن ؤٚلب َظٍ الٗىامل مىيىُٖت ،جاصي بلى الخٟؿحر
اإلاىيىعي الظي حهض ٝبلى جد ٤ُ٣ؤٚغاى مىيىُٖت٦ .دماًت خؿً الىُت والٗضالت .وطلٖ ٪لى ؤؾاؽ بلؼام ال٣اضخي
 - 1ماعٚغٍذ ه٣ىال ؤهُىان ماعوصٌـ ،الٗىهغ ألازالقي في ال٣ٟه ،اإلايكىعاث الخ٣ىُ٢ت " ناصع" ،بحروث،2006
م .138
 - 2ؤخمض الؿُٗض الؼ٢غص ،مداولت إله٣اط الٗ٣ىص مً الٟسخ " الاججاَاث الخضًشت في ال٣اهىن اإلا٣اعن " ،اإلا٨خبت اإلاهغٍت ،ال٣اَغة  ،2007م
م .25 ،24
ٖ - 3بض الخلُم ٖبض اللُُ ٠ال٣ىوي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .319
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بالبدض ًٖ الىُت اإلاكتر٦ت ،صون الى٢ىٖ ٝىض اإلاٗجى الخغفي لؤللٟاّ .وؤن ٖضم اخترام َظا الىهج ٢ض ًاصي بلى ب٢هاء ؤو
بجخا ٝفي خ ٤ؤخض ألاَغا.ٝ
ومىه ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن جٟؿحر الٗباعة الٛامًت ٌٗخبر بمشابت ُ٢ض ٖلى ؤلاعاصة ،ألن ال٣اضخي ال ًإزظ بما ًغٍضٍ ناخب
ّ
ُ
ؤلاعاصة ،وبهما بما جىنل بلُه َى ،وطل ٪بُبُٗت الخا ٫باالؾخٗاهت بالىؾاثل التي م٨ىه مجها اإلاكغٕ ،والتي حٗض مغقضة
لل٣اضخي في ج٣ضًغاجه املخخلٟت .وفي طل ٪جد ٤ُ٣الؾخ٣غاع اإلاٗامالث ،و٦ظا ؤزظ الٗضالت الٗ٣ضًت بٗحن الاٖخباعٞ 1الىا٘٢
ؤن الً٣اء عٚم اجهاٞه بالخجغص والخُاص ،لم ًخىان ًٖ مسالٟت ؤلاعاصة الٗ٣ضًت ٧لما ٧ان اخترامها خغُٞا ًاصي خخما بلى
2
بزال ٫في الخىاػن الٗ٣ضي ،ولى ٧ان طل ٪الازخال ٫مبرعا.
بن ؤَم مٓهغ لخؿً الىُت ٖىض مغخلت جىُٟظ ٖ٣ىص ألاٖماً ٫خمشل في ؤلاصالء ب٩اٞت البُاهاث واإلاٗلىماث الًغوعٍت
والالػمت لًمان جىُٟظ ٗٞا ٫للٗ٣ض ٖلى الىدى الظي ًيخٓغٍ ٧ل مخٗا٢ضٞ .الىا ٘٢ؤن ؤٚلب ٖ٣ىص ألاٖما٣ٗ٦ ٫ىص
الٟغوكحز ،وٖ٣ىص البىث وٖ٣ىص الخجاعة الضولُت ،وٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا وٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة والٗ٣ىص الال٨تروهُت،
ّ
ّ
ٖغ ٝازخال ٫الخىاػن ٞحها مٓهغا ظضًضا ،جمشل في الخٟاوث اإلاٗغفي بحن َغفي الٗ٣ض ،وؤزغ بك٩ل ٦بحر في احؿإ الهىة
بُجهما ،وؤنبدذ الٗال٢ت بظل ٪ؤ٦ثر ازخالال .جبٗا لظل ٪هجض اإلاخٗا٢ض ً٣بل ٖلى ببغام الٗ٣ض إلقبإ عٚباجه صون مٗغٞت
بُُٟ٨ت جد ٤ُ٣طلٖ ٪لى الىظه الؿلُم .زانت ٖىضما ً٩ىن في مىاظهت َغ ٝؤ٦ثر اختراً ،ٝمخاػ بالخبر والضعاًت والٗلم
والخسهوٖ ،لى هدى ًٟخ٣ض ُٞه الٗ٣ض ألبؿِ ٖىامل الخىاػن.
مً َظا اإلاىُل٧ ،٤ان ْهىع الالتزام باإلٖالم ٧ألُت ؤؾاؾُت مخٟغٖت ًٖ خؿً الىُت لخد٢ ٤ُ٣ضع مً الٗضالت
الخٗا٢ضًت وجد ٤ُ٣اإلاهلخت الا٢خهاصًت اإلاىخٓغة ،مً زال ٫بٖاصة اإلاؿاواة في الٗلم بحن الُغٞحن اإلا٣بلحن ٖلى الخٗا٢ض،
ٖلى هدى ٌؿخُُ٘ ُٞه الُغ ٝألا٢ل زبرة ،والظي ّ
ج٣غع َظا الالتزام إلاهلخخه ،الى٢ىٖ ٝلى مضي مالثمت الٗ٣ض لخُلٗاجه
وعٚباجه اإلاكغوٖتٟٞ .ي ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ًلتزم الىؾُِ باإلصالء باإلاٗلىماث والاؾدكاعاث الخجاعٍت الالػمت ،وال
ً٣خهـغ صوع الكـغ٦ت الىؾـُِٖ ،لـى ؤصاء الخ٣ـى ١ويـماجها ،وَـى الجاهـب اإلاـاصي ٞـي ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة؛ ٕوبهمـا ًمخـض صوع
الىؾـُِ بلـى الجاهـب الخ٣ىـي والٟىـي ،وَـى الـظي ًخٗلـ ٤بخ٣ـضًم اإلاٗلىمــاث والاؾدكــاعاث للمىخمــي،
والخــي جخٗلــ ٤بالؿــى ١والؼبــاثً ،ؾــىاء ٦ــان طلــ ٪صازلُــا ؤو زاعظُا.
وٍ٣ـىم َـظا الالخـؼام ٖلى اٖخبـاعًٍ ازىـحنً ،خمشـل ألاوٞ ٫ـي ٦ـىن الكـغ٦ت الىؾـُِ ؤو ماؾؿـت الاثخمـان جىْـ ٠مجمىٖـت
٦بُـغة مـً الخبـغاء واإلاؿدكـاعًٍ اإلاـالُحن ،الـظًً ال ًٟ٨ـىن ٖـً صعاؾـت الؿى ١الضازلي والخاعجي؛ وَظا ًضزل َبٗا في
هُاٖ ١مـل ماؾؿـت الاثخمـان بهـٟت ٖامـت ،ولـِـ ٣ٞـِ ُٞمـا ًسـو ببـغام ٖ٣ـىص جدىٍـل الٟـاجىعة .وبالخـالي ٞـةن ماؾؿـت
الاثخمـان ج٨ـىن ٖلـى صعاًت صاثمت ،ب٩ل نٛحرة و٦بحرة خى ٫اإلااقغاث اإلاالُت والا٢خهاصًت ،التي جد٨م الؿى .3١ؤما الاٖخباع
الشاويُٞ ،خمشل في ٢غب قغ٦ت الىؾـُِ مـً مخٗـاملي ؤو مـضًجي اإلاىخمـيٖ ،لـى ٖ٨ـــ َــظا ألازُــغ الــظي ٖــاصة مــا ًخىاظــض  ٞـي
بلــض آزــغ؛ َــظا ال٣ــغب ٌؿــمذ للكــغ٦ت مدىلــت الٟىاجحر ،مً مغا٢بت ػباثً اإلاىخمي ومخابٗت ويٗهم اإلاالي ًٖ ٢غب.
في اإلا٣ابل ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلاىخمي التزام وزُ ٤الهلت بدؿً الىُت وَى الالتزام بخ٣ضًم ظمُ٘ الٟىاجحر للىؾُِ ،وَى ما
ٌٗـغ ٝازخهـاعا ب" مبـضؤ الجماُٖـت ؤو ال٣هغ"ً .مشل َظا الالتزام عوح الٗ٣ـض ،وبضوهـه ًسخل جىاػن آلاصاءاث ،إلاهـلخت
 - 1بلخاط الٗغبي ،الىٓغٍت الٗامت لاللتزام في ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .298
 - 2سامي بديع منصور ،عنصر الثبات وعامل التغير في العقد المدني في القانونين اللبناني والفرنسي المقارن ،دار الفكر
اللبناني ،ط  ،1بيروت  ،1987ص . 543
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اإلاىخمـي .وٍلخـؼم اإلاىخمـي بم٣خًـى مبـضؤ الجماُٖـت ،بـإن ً٣ـضم للماؾؿـت ظمُـ٘ ٞـىاجحرٍ ٖلـى مضًيُـهٖ ،لـى ؤن ًلخـؼم الىؾـُِ
بخعجُـل ُ٢مـت خ٣ـى ١الٗمُـل ٖلـى مضًيُه مً ظهت ،والالتزام بًمان ٖضم الغظىٕ مً ظهت زاهُت .والؿــبب اإلاباقــغٞ ،ــي
بل ـؼام اإلاىخمــي بــإن ٌٗهــض بلــى الىؾــُِ بجمُــ٘ ٞــىاجحرٍ الخانــت لــضي مضًيُــه اإلاكــترًًَ ،ــى ؾــض الُغٍــ ٤ؤمــام جداًــل
اإلاىخمــي ،خخــى ال ٌٗهــض بلــى الىؾــُِ بضًىهــه الًــُٟٗت ؤي الخــي ًــغي نــٗىبت ٞــي جدهــُلها ،وٍدــخ ٟٔلىٟؿــه بــالخ٣ى١
1
ألازــغي الخــي ًًــمً ؾهىلت جدهُلهاُٞ ،دغم الىؾُِ بظل ٪مً ٖمىلخه ًٖ َظٍ ألازحرة.
ؤما في ٖ٣ض الٟغوكحز ُٞإزظ خؿً الىُت َابٗا ؾلبُا وَى املخآٞت ٖلى الؿغٍت خُض ًل٣ى ٖلى ٖاج ٤اإلامىىح التزاما
بٗضم بٞكاء ؤًت مٗلىماث ؾغٍت زانت بالٟغوكحز ،ؾىاء ٧اهذ جخٗل ٤باإلاؿدىضاث ؤو البراءة ؤو ؤًت ؤؾالُب ؤو َغ ،١ؤو
ُُٟ٦ت الاؾخٗما ٫بلى ما قابه مً مٗلىماث حٗخبر ؾغٍت ،بدُض بطا جم بٞكائَا ًم ً٨ؤن ًى ٘٢الًغع بكب٨ت الٟغوكحز.
الخاجمت:
في زخام َظٍ الىع٢ت ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن ٖ٣ىص ألاٖما ٫باٖخباعَا مـً الٗ٣ـىص اإلاؿـخدضزت في الىا٢ـ٘ الخجاعي ،ؤو لى٣ل ؤجها
هخاط الخماػط بحن جُىع الىا ٘٢ال٣اهىوي والىا ٘٢الا٢خهـاصي الخجاعي ،ؤنبدذ ٖغيت الزخال ٫الخىاػن ،هٓغا الزخال٫
مىاػًٍ ال٣ىي بحن ؤَغاٞها في بٗضٍ الا٢خهاصي وألازُغ مً طل ٪بٗضٍ اإلاٗغفي ،بٟٗل الدكاب ٪والخُٗ٣ض الظي ًؼصاص خضة
ًىما بٗض ًىم في ٖ٣ىص ألاٖما.٫
في ْل َظا الخُٗ٣ض ٖاصث اإلاباصت اإلاخٟغٖت ًٖ ؾلُان ؤلاعاصة لخد٨م ٢بًتها ٖلى ٖ٣ىص ألاٖماًٞ ٫اٖذ الٗضالت بحن
ألاَغا ٝواهدغٞذ َظٍ الٗ٣ىص ًٖ ألاَضا ٝالا٢خهاصًت التي ؤوكإث مً ؤظل جد٣ُ٣ها
لظل ٪اججهذ ٧ل الجهىص الدكغَُٗت وال٣ٟهُت والً٣اثُت ٖلى الىدى الظي ٖالجىاٍ ؾاب٣ا هدى جضُٖم ؤ٦بر ل٨ٟغة
خؿً الىُت وجُبُ٣ها ٖلى ؤوؾ٘ هُاٖ ١لى ظمُ٘ اإلاغاخل التي حؿىص ٖ٣ىص ألاٖما ٫بضاًت بالخٟاوى مغوعا بالخىُٟظ
وؤخُاها ختى بٗض اهتهاء بٌٗ الٗ٣ىص مً زال ٫الالتزام بٗضم اإلاىاٞؿت.
و٢ض اجطر لىا ؤن ج٨غَـ مبضؤ خؿً الىُت َى بٖالء للمُٗى ألازالقي ّ
٦م٩ىن ؤؾاسخي لل٣اٖضة ال٣اهىهُت .خُض ال ٌٗخبر
مجغص مبضؤ طاحي ،بمٗجى ُ٢ضا ؤزالُ٢ا ٖلى خغٍت الخٗا٢ض .وبهما ًٓهغ ٣٦اٖضة جغبىٍت ًُ ّىٟظ الٗ٣ض بم٣خًاَا بك٩ل مالثم،
ّ
ّ
صون وظىص لىُت الخضإ ؤو الخًلُل ؤو الخداًل .وبظلٞ ٪هى ًمشل ؤخض الخُىٍ ألازالُ٢ت ،التي ال ججحز املخا٦م جسُحها.
زخاما بطا ظاػ لىا ؤن ه٣ترح ٞةن طل ٪ؾُ٩ىن مىظها للمكغٕ الجؼاثغي ،زهىنا وؤهه ٢ض جإزغ في جىُٓم ال٨شحر مً
ٖ٣ىص ألاٖماٖ ٫لى ٚغاع ٖ٣ض الٟغوكحز والبىث بإهىاٖه وجدىٍل الٟاجىعة وٚحرَا ،ولٗل طل٩ً ٪ىن ٢غٍبا بالىٓغ للٓغوٝ
الا٢خهاصًت الهٗبت التي ًمغ بها ا٢خهاصها ويغوعة البدض ًٖ مىاعص بضًلت ًٖ املخغو٢اث .ه٣ترح ؤزىاء جىُٓم َظٍ
الٗ٣ىص بُٖاء خؿً الىُت م٩اهت زانت ،وظٗلها ؤؾاؾا ً٣ىم ٖلُه جىُٓم ٖ٣ىص ألاٖما .٫زهىنا وؤن ؤخ٩ام ومٓاَغ
خؿً الىُت مً هؼاَت وز٣ت وؤماهت حٗخبر مً نلب صًيىا وُٖ٣ضجىاٞ ،مما ال قُٞ ٪ه ؤًًا ؤن هجض في ؤخ٩ام الكغَٗت
ؤلاؾالمُت ،الخض ٖلى مبضؤ ألاماهت في اإلاٗامالث .ؤ٦ثر مً طلَ ٪ىا ٥في ال٣ٟه ؤلاؾالمي همُا مً الٗ٣ىص ً٣ىم ؤنال ٖلى
ألاماهت ب٩ل ما حٗىُه َظٍ ال٩لمت مً مٗجى ،ختى ؤن ال٣ٟهاء ال٣ضامى صعظىا ٖلى حؿمُتها بُىٕ ألاماهت ،وهي بُ٘ اإلاغابدت،
الخىلُت ،وبُ٘ الاؾترؾا.٫
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UNE EXCEPTION AU PRINCIPE PACTA SUNT SERVANDA : LA THEORIE
DE L’IMPREVISION
HOCINE Farida Maître de conférences -A
UMMTO

Introduction
Dans son article 106, le code civil Algérien consacre la théorie de l’autonomie
de la volonté selon laquelle les parties peuvent choisir d’exercer leur liberté afin de se
lier et de conclure un contrat, une volonté qui engendre un autre principe qui est la
force obligatoire de l’acte conclu, Cela signifie que le libre jeu de la volonté
individuelle ne peut que réaliser la justice. Chaque individu étant le meilleur juge de
ses intérêts. On peut présumer que ceux-ci sont parfaitement respectés par les
engagements qu'il a volontairement souscrits en effet, Si une obligation imposée peut
être injuste, une obligation acceptée ne peut pas l'être.
La force obligatoire du contrat repose ainsi, sur deux idées essentielles. La
première, c'est l'idée morale du respect de la parole donnée ; L’autre idée, c'est que le
respect de la parole donnée permet à chacun de compter sur l'avenir. Le contrat est
prévision ce qui rassure les contractants et les encouragent à s’engager dans des
transactions, nationales ou internationales.
Ceci dit, et bien que largement admis et adopté par la doctrine à une certaine
époque, Le principe de l’autonomie de la volonté n’est plus appliqué de manière
absolue, il n’a cependant pas disparu et la volonté des parties demeure toujours le
fondement du contrat à ceci près qu’elle n’est pas souveraine mais contrôlée afin de
préserver l’équilibre contractuel, d’où la théorie de l’imprévision qui vise l’adaptation
du contrat suite à un déséquilibre entre les prestations des parties après la survenance
de circonstances imprévisibles et non imputables à la partie qui s’en prévaut.
Une exception prévue par le code civil dans son article 107/3, ce qui nous
amène à nous poser la question de savoir en quoi consiste la théorie de l’imprévision ?
Le contrat doit-il être exécuté par le débiteur même si les circonstances ont changé?
Que prévoit l’imprévision quant au devenir du contrat?
Nous tenterons d’aborder ces questions en examinant successivement les
aspects suivants :
I. Le fondement de la théorie de l’imprévision.
II. Les critères et formes d’application de la théorie de l’imprévision.
I. Le fondement de la théorie de l’imprévision.
La vie des affaires s’inscrit dans un courant mondialement changeant. La
stabilité n’est pas chose établie, l’actualité change continuellement, l’imprévisible ne
cesse de surprendre même les opérateurs les plus avertis. Ce risque de changements
imprévus et parfois soudains est incompatible avec le droit des contrats, qui tend
davantage à immobiliser les obligations dans le marbre. Ceci étant, la réalité
économique, politique et sociale est de nature à avoir des conséquences évidentes sur
l’économie du contrat qu’il soit national ou international et à ce titre, il est
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indispensable que les contractants pensent à rendre leurs contrats plus flexibles, plus
souples. La révision du contrat serait dans ce cas leur clé de survie.
En droit Algérien, le principe coutumier pacta sunt servanda1 selon lequel les
parties au contrat sont tenues par leurs engagements, c'est à dire qu'il existe un lien
contraignant entre celles-ci puisqu'elles se sont obligées à respecter certaines normes
prévues aux termes de ce dernier, s'explique à la simple lecture de l'article 106 du
Code civil, qui dispose notamment que : « Le contrat fait la loi des parties. Il ne peut
être révoqué, ni modifié que de leur consentement mutuel ou pour les causes prévues
par la loi », pour peu que l’accord auquel elles sont parvenues n’est pas affecté par une
cause d’invalidité. La raison en est que le contrat est un instrument juridique de
l’échange ; son contenu est défini par les parties, reflet de l’autonomie de leur volonté
et il constitue en conséquence la loi des parties2. A partir de ce moment là, chacune
d’elles est tenue d’assumer les engagements qu’elle a pris librement malgré toute
difficulté rencontrée lors de son exécution et de bonne foi qui implique de s’abstenir
de commettre un abus de droit. En effet, il est tout à fait permis au titulaire d’un droit
d’en tirer un avantage. Cependant, il ne peut en abuser.
En outre, Le principe pacta sunt servanda3 a pour conséquence qu’un contrat
peut être modifié ou résolu lorsque les parties le décident. La modification ou la
résolution sans accord sont au contraire l’exception et ne peuvent par conséquent être
admises que lorsqu’elles sont conformes aux dispositions du contrat ou lorsque cela est
expressément prévu par la loi.
Ceci étant, même si l’autonomie de la volonté était, à l’origine, fondée sur une
prétendue égalité des contractants, elle demeure une égalité juridique sans plus, car il
s’est avéré, au cours du XIXe siècle, que l’égalité socio- économique entre les parties
n’existait presque plus. A partir de cette constatation, le législateur doit intervenir pour
encadrer ces inégalités de fait, et éviter ou sanctionner les abus. Il intervient pour
rétablir l’équilibre contractuel, en dirigeant ou imposant les contrats. Il intervient
également dans l’exécution du contrat, dispensant parfois le débiteur de remplir ses
engagements ou les alléger. La liberté contractuelle est donc réduite par le législateur
1

Expression latine qui signifie littéralement "les pactes doivent être respectés". Elle est
composée du substantif neutre pactum (pacta au pluriel), contrat, accord ; du verbe servo
(adjectif verbal servandus qui marque l'obligation, et de sunt, verbe être à la troisième
personne du pluriel. En droit général et en droit international public, la locution pacta sunt
servanda affirme le principe selon lequel les traités, et plus généralement les contrats doivent
être respectés par les parties qui les ont conclus. Définition à trouver sur le site :
http://www.locutio.net. Consulté le 12/08/2017.
2
V. I. FETZE KAMDEM : L'autonomie de la volonté dans les contrats internationaux. Revue
les cahiers du droit. Vol 40, N°0 3, 1999. PP 645–663.
3V. GILLIARD. François : La relation sujet-objet et ses avatars dans la genèse du juridique.
Librairie Droz, paris, 2002. P 98 et s.
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suite à des facteurs économiques et sociaux indus par une mondialisation galopante et
qui sont à l’origine de l’évolution de la théorie générale du contrat dans sa globalité1.
Nous avons tendance aussi à dire que le juge est au service du contrat, si un
litige apparaît le juge doit s'efforcer de rechercher quelle a été la commune intension
des parties. Cela signifie que le juge n'a pas le pouvoir de substituer sa propre volonté
à celle des parties. Hors cette présentation ne correspond plus à la réalité. Ce qui
signifie que le juge n'hésite plus à intervenir dans l'exécution du contrat en cas de
litige. Il arrive que le juge face produire au contrats des effets qui n'ont pas été voulu
par les parties; L'un des instruments favori de cet interventionnisme judiciaire réside
dans l'article 107/3 du même code qui stipule : « Toutefois, lorsque, par suite
d’évènement exceptionnels, imprévisibles et ayant un caractère de généralité,
l’exécution de l’obligation contractuelle, sans devenir impossible, devient
excessivement onéreuse, de façon à menacer le débiteur d’une perte exorbitante, le
juge peut, suivant les circonstances et après avoir pris en considération les intérêts des
parties, réduire, dans une mesure raisonnable, l’obligation devenue excessive. Toute
convention contraire est nulle2.
Autrement dit, à partir du moment où il y a un déséquilibre (dans la lésion, le
déséquilibre existe à la formation du contrat et non en cours d’exécution) important
qui entraine des difficultés d’exécution, la partie pour qui cela devient excessivement
onéreux et qui n’a pas prévu d’en assumer le risque, peut demander au juge de revenir
sur l’équilibre contractuel ; le juge prendra alors en considération l’imprévision.
L’argument avancé pour l’admission de la théorie de l’imprévision est que les
parties auraient contracté en considération de certaines circonstances qui constituent la
cause de leur engagement, or cette cause ne doit pas être seulement présente au
moment de la formation du contrat, elle doit continuer à exister lors de son exécution.
Si dès lors, les circonstances économiques étaient amenées à changer de manière
significative, le contrat s’en trouverait privé de cause ce qui justifierait, qu’une
obligation de renégociation pèse sur les parties.
L’imprévision n’est pas la force majeure, et ne doit pas être confondue avec. La
force majeure rend l’exécution du contrat impossible. Ce n’est pas le cas de
l’imprévision, elle rend l’imprévision difficile, voire extrêmement difficile.
1

Voir en ce sens : Ch. KOHLER : L'autonomie de la volonté en droit international privé: un
principe universel entre libéralisme et étatisme. In académie de droit de LAHAY Online. Vol
19. 2013.
2
» Cette disposition se trouve également dans le Code Civil égyptien depuis 1948 son article
147/2.

ٌ ٔأ، "ٔيع رنك إرا غ شأث حٕادث استخُبئٍت عبيت نى ٌكٍ فً انٕسع تٕلعٓب ٔتشتب عهى حذٔحٓب أٌ تُفٍز االنتضاو انتعبلذي
 جبص نهمبظً تبعب نهظشٔف ٔبعذ انًٕاصَت بٍٍ يصهحت،  صبس يشْمب نهًذٌٍ بحٍج ٌٓذدِ بخسبسة فبدحت، نى ٌصبح يستحٍال
." ٌٔمع ببغال آل اتفبق عهى خالف رنك. انطشفٍٍ أٌ ٌشد االنتضاو انًشْك إنى انحذ انًعمٕل
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L’imprévisibilité comme son nom l’indique se dit de l’événement que l’on ne
peut pas prévoir1. Si on parvient à prédire la survenance de la catastrophe, celle-ci ne
pourra être un cas de force majeure. En effet, on pourra prendre les mesures
appropriées qui permettront d’éviter ou de limiter le préjudice.
L’imprévision se distingue également de la simple inexécution, l’imprévision
résulte de facteurs extérieurs à la personne du débiteur.
II. Les critères et formes d’application de la théorie de l’imprévision.
Cerné la théorie de l’imprévision exige de comprendre ses critères d’application
et ses formes.
II.1. Critères
Trois critères doivent être réunis pour la mise en œuvre des dispositions de
l’article 107/3 :
Le contrat doit être soumis à un changement d’équilibre qui était
imprévisible. Dans ce sens, il convient de préciser tout que l’imprévision désigne ce
que les parties ne pouvaient pas prévoir et non ce qu’elles n’ont pas prévu. Il
appartient donc au débiteur voulant s’exonérer de son obligation de montrer que
l’événement était imprévisible au moment de la conclusion du contrat et non
postérieurement ce qui résume le critère d’imprévisibilité 2 . A noter que le terme
« changement » est général et neutre et impossible à quantifier dans son ampleur ou sa
brutalité.
Ce changement doit rendre l’exécution excessivement onéreuse : la simple
augmentation dans l’exécution ne suffit pas, il faut qu’elle soit sévère.
Le contrat ne doit pas contenir de clause d’acceptation des risques liés au
changement de circonstances : en effet, l’imprévision peut être contrée par des clauses
prévues dans le contrat.
Ainsi, cette disposition interdit à la partie qui souffre de l’onérosité de
l’exécution de son obligation de se défère de ses obligations de manière unilatérale tel
que suspendre leur exécution, ou les réduire. Enfin, et ce n’est pas sans inconvénient
pour un contrat international qui serait soumis à la loi algérienne, ce texte dispose que
« toute convention contraire est nulle », et donc que cette disposition a un caractère
impératif qui ne peut donc être méconnu3.
1

V. R. GUILLAUMOND : La gestion des difficultés d’exécution résultant de force majeure ou
d’imprévision. In colloque international « les contrats internationaux » organisé à Alger le
26/05/2014.
2
V.D. PHILIPPE : La force majeur et le HARDSHIP. Disponible sur le site :
www.philippelaw.eu. P4/25. Consulté le 22/09/2017.
3
V. N.E. TERKI: L'imprévision et le contrat international dans le code civil Algérien.
.RASJEP, V19, 1982. PP 479-496.

234

Dans le cadre de l’article 107 du Code civil, le législateur Algérien a, à la fois,
réunit le principe de l’intangibilité du contrat (alinéa 1 et 2) et la possibilité de réviser
le contrat pour l’imprévision (alinéa 3).
Toutefois, l’ingérence du juge suppose la réunion de deux conditions : la
survenance d’évènements exceptionnels, généraux et imprévus et ceux-ci doivent
rendre l’exécution de l’obligation, qui, à l’origine, pas impossible mais si onéreuse
que
le
débiteur
subirais
une
perte
excessive.
Vraisemblablement, l’exceptionnalité et l’imprévisibilité sont amalgamées tant que
l’évènement imprévu est certainement exceptionnel. Mais elles sont divergentes
considérant que l’évènement exceptionnel ne soit forcément pas imprévu, attendu que
l’exceptionnalité peut référer à la rareté qui peut demeurer ordinaire. Ainsi, le déluge
d’une rivière chaque année dans un temps précise est réputé exceptionnel mais non
imprévu sauf s’il arrive soudain dans un temps fortuit.
Quant aux « événements », ils désignent un ensemble de faits extérieurs à la
personne, qui affectent l’exécution du contrat. On ne devrait pas a priori prendre en
compte les circonstances intrinsèques ou personnelles au débiteur par exemple sa
maladie.
En plus, la généralité exigée par le texte signifie que la circonstance imprévue
soit commune et non particulière au débiteur. Par conséquent, la maladie de celui-ci ne
sera pas considérée générale sauf si elle était une conséquence d’une épidémie.
Concernant les pertes excessives, on peut se poser la question de savoir pour le
juge où se situe la frontière entre l’exécution excessivement onéreuse et celle qui ne
l’est pas ? Car la notion d’onérosité est subjective ce qui pourrait pousser les parties à
subir l’arbitraire du juge auquel les parties pourront toutefois se prémunir en
définissant elles-mêmes, dans leur contrat, les exécutions considérées comme trop
coûteuses. Toujours est-il qu’il s’agit d’apprécier un rapport coût/avantage, la
différence entre la valeur que l’on fournit et celle que l’on reçoit. Le bon sens veut
qu’un contrat génère un minimum de rentabilité/ avantages pour les deux
cocontractants. Le juge se référera utilement à l’économie générale de la convention,
son équilibre commercial et les perspectives de rentabilité mutuelles profitant aux
parties en exécution du contrat.
Ajoutons à cela deux conditions implicites à savoir, un lien de causalité et
l’absence
de
faute
du
débiteur.
En
effet,
Le caractère « excessivement onéreux » ne doit pas résulter d’une faute ou d’un fait du
débiteur. Celui-ci devra par ailleurs prouver un lien de causalité entre le changement
de circonstance et l’exécution « excessivement onéreuse ».
L’introduction de l’imprévision en droit Algérien n’est pas le fruit du hasard,
n’est pas non plus une solution totalement nouvelle, d’autres droits l’ayant déjà
adoptée, et s’inspire en réalité largement des Principes UNIDROIT applicables aux
contrats du commerce international1 qui admettent l’imprévision et la faculté pour le
1Site officiel :http://www.unidroit.org/, consulté le 12/08/2017.
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tribunal, à défaut d’accord entre les parties, de mettre un terme ou d’adapter le
contrat en vue de rétablir l’équilibre des prestations1 .
En effet, Il existe dans le commerce international une réalité qu’on ne peut
ignorer quant à l’exécution des contrats internationaux de longue durée à savoir qu’ils
soulèvent des difficultés considérables au même temps que s’éloigne leur date de
conclusion pour la bonne raison qu’ils s’insèrent dans un environnement économique
et politique qui connait de régulières évolutions pouvant engendrer des obstacles pour
l’une des parties au contrat puisqu’elles en modifient les charges 2 à tel point qu’elles
rendent son maintien problématique3. Ainsi, la multiplication de ces contrats dans un
climat économique de plus en plus instable a conduit à la consécration de la révision
judiciaire du contrat pour imprévision.

II.2. FORMES
Bien avant la consécration de la théorie de l’imprévision par le droit positif 4, les
opérateurs économiques s’étaient déjà dotés d’un arsenal efficace pour faire face aux
situations d’imprévision économique. De nombreuses techniques contractuelles, telles
que les clauses de hardship 5 , les clauses d’adaptation de prix et les clauses de
renégociation étaient déjà des outils très pertinents pour faire face aux aléas
économiques sans attendre la réforme du droit des contrats.
L’intérêt de prise en compte de cette théorie pour ces opérateurs se reflète
également dans les dispositions du code des marchés publics qui prévoient
l’imprévision dans les contrats de longue durée en stipulant dans son article 138/3 ce
qui suit : « L’avenant ne peut être conclu et soumis à l’organe de contrôle externe des
1 L’article 6.2.3 (Effets) des Principes Unidroit : 1) En cas de hardship, la partie lésée peut
demander l’ouverture de renégociations. La demande doit être faite sans retard indu et être
motivée. 2) La demande ne donne pas par elle-même à la partie lésée le droit de suspendre
l’exécution de ses obligations. 3) Faute d’accord entre les parties dans un délai raisonnable,
l’une ou l’autre peut saisir le tribunal. 4) Le tribunal qui conclut à l’existence d’un cas de
hardship peut, s’il l’estime raisonnable : a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions
qu’il fixe ; ou b) adapter le contrat en vue de rétablir l’équilibre des prestations.

3

V. B. OPPETIT : l’adaptation des contrats internationaux aux changements de
circonstances ; la clause de Hardship. JDI, 1974. P795, à consulter sur le site : translex.org. 1/14.
4
A titre d’exemple, la jurisprudence française a refusé de réviser le contrat en cas
d’imprévision au nom du principe d’intangibilité des conventions. Or, cette possibilité de
révision a été finalement admise par l’ordonnance du 10 février 2016 dans l’article 1195 du
code civil.

 جبيعت، يجهت سسبنت انحمٕق، إشتشاغبث انٓبسدشٍب ٔ أحشْب عهى تعذٌم انعمٕد انذٔنٍت، أَظش تعشٌف حسٍ عهً كبظى5
 "ْٕ لٍذ إسادي ٌشد عهى انحمٕق انُبشئت عٍ انعمذ يمتعبِ إعبدة انتٕاصٌ نهعاللت انعمذٌت: 42 ص، 2011 ، 2 انعذد،كشبالء
٠"َتٍجت انخهم انزي تعشض نّ جشاء ظشٔف إستخُبئت تؤدي انى جعم اداأث االغشاف غٍش يتٕاصَت
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marchés compétent que dans la limite des délais contractuels d’exécution. Néanmoins,
cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants : -lorsque des raisons
exceptionnelles et imprévisibles indépendantes de la volonté des deux parties
entraînent la rupture substantielle de l’équilibre économique du contrat et/ou le
déplacement du délai contractuel initial ».
Le texte vise les hypothèses où du fait d’un changement de circonstances, indépendant
de la volonté des parties, le contrat devient déséquilibré, rendant très difficile
l’exécution de son obligation par l’une des parties. Le texte proposé exige que
l’exécution du contrat devienne excessivement onéreuse pour l’une des parties, en
raison d’un changement imprévisible.
Les clauses de renégociation sont très répandues dans les contrats
internationaux1. Elles permettent aux parties de se ménager une échappatoire au cas où
les termes initiaux du contrat se trouveraient affecter par un événement non voulu par
les parties, des clauses destinées à atténuer la rigueur du principe de la force
obligatoire.
La forme par excellence de ce type de clause est la clause hardship (terme
signifiant « épreuve » en anglais) qui prémunit les cocontractants contre une rigueur
injuste 2 . Parfois appelée clause de sauvegarde ou d’imprévision, cette dernière a
également pour objet d’appréhender un évènement venant modifier l’équilibre du
contrat 3 . A la différence de la clause d’indexation, qui entraine une modification
automatique du prix, la clause de hardship implique une renégociation du contenu
même de la convention. Bien plus, cette clause complète la clause de force majeure,
puisqu'à côté des cataclysmes naturels ou administratifs, elle tend à faire un sort aux
bouleversements économiques4.
Toutes ces clauses d’adaptation non automatique du contrat, permettent aux
parties de prévoir, non le résultat ou le contenu, mais les modalités de l’évolution du
contrat du fait de la survenance de circonstances imprévues à la date de signature du
contrat5.
De la sorte, les parties peuvent anticiper l’imprévision par des clauses prévues
au contrat qui peuvent tenir compte des déséquilibres qui interviendraient dans
l’exécution du contrat : il s’agit tout d’abord des clauses générales de hardship en vue
de l’adaptation du contrat et, en matière de force majeure, en vue de sa résiliation ou
de sa suspension. A cela s’ajoute un certain nombre de clauses spécifiques permettant
1

Cf. PH. KAHN : « Lex mercatoria » et pratique des contrats Internationaux, in: Le Contrat
Economique International, Bruxelles, Paris 1975. P 205 et s.
2
Voir pour plus de détails :

، جبيعت يٕنٕد يعًشي،ِ سسبنت دكتٕسا، تأحٍش تغٍش انظشٔف عهى استمشاس انخًٍ فً عمذ انتجبسة انذٔنٍت،يٕكت عبذ انكشٌى
2016 ،ٔتٍضي ٔص

3

V.O. CACHARD : les clauses de hardship dans les contrats maritimes. Prévisions et
imprévisions ! Disponible sur le site : www.arbitrage-maritime.org/. Consulté le 10/05/2017.
4
V. PH. KAHN. Op cit. P206.
5
Cf. T. TITONE, F. COULON : circonstances économiques et déséquilibre contractuel. In
semaine juridique- entreprise et affaires- n°23, 2011. P1435.
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d’apprécier et de quantifier en termes économiques et financiers les conséquences de
l’événement sur le contrat dont, notamment, la variation des coûts générés. Parmi les
clauses d’adaptation automatique, on peut enfin citer les clauses d’indexation,
également appelée clause d’échelle mobile, permet de faire varier le prix du contrat en
fonction d’un indice de référence1 (ex : prix du pétrole…). Cette variation du prix est
automatique, les parties n’ont besoin ni d’engager de négociations, ni de modifier le
contrat par avenant. S’y ajoutent les clauses dites de l’offre concurrente2 et du client le
plus favorisé3.
A souligner que l’article 107/3 tout en prévoyant le mécanisme de révision
judiciaire n’a pas pris en considération l’exigence d’un mécanisme de révision
contractuel préalable dans le sens ou il n’est pas nécessaire de passer d’abord par la
renégociation des termes du contrat contrairement à certaines législations qui ont
introduit l’obligation de renégociation en cas de bouleversement de l’économie
contractuelle à l’instar du droit français par exemple, une obligation basée sur la notion
de bonne foi dans l’exécution des contrats4 et qui est essentielle à leur stabilité mais
aussi à leur efficacité économique sans oublier qu’elle maintien l’esprit de dialogue
entre les parties en vue de réaliser le but initial convenu à savoir l’exécution totale des
obligations réciproques.
CONCLUSION
La clause rebus sic stantibus est une doctrine juridique qui dit que les éléments
d'un contrat ne restent applicables que pour autant que les circonstances essentielles
qui ont justifié la conclusion de ces actes demeurent en l'état et que leur changement
n'altère pas radicalement les obligations initialement acceptées. Elle permet donc aux
traités ou contrats de devenir inapplicable en raison d'un changement fondamental de
circonstances.
Dans la coutume internationale, une telle clause de sauvegarde, reprise en
substance à l'article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969),
constitue une exception au principe dit pacta sunt servanda, selon lequel les
conventions doivent être respectées, codifié à l'article 26 de la même convention.
Pour que le juge rétablisse l’équilibre du contrat, il a trois possibilités ; soit la
réduction de l’obligation du débiteur ; soit l’augmentation de celle du créancier ou
l’octroi d’un délai de grâce au débiteur. Dans chaque cas de figure, il ne peut porter
atteintes aux intérêts du créancier à la faveur du débiteur, mais il faut, tenu compte de
1

V. J. MESTRES, J.-C. RODA : Les principales clauses des contrats d’affaires. LEXTENSO
éditions, 3ème édition, 2011. P 473.
2
Lorsqu’un acheteur, lié à un vendeur par un contrat d’approvisionnement à long terme pour
un prix donné, trouve une autre source d’approvisionnement plus avantageuse, par cette
clause, le vendeur est tenu par les conditions de l’offre concurrente.
3
Cette clause prévoit que si le vendeur accorde certaines conditions plus avantageuses à l’un
de ses clients, il doit les accorder également au client qui a inclus ce type de clause dans le
contrat.
4
V. D. PHILIPPE : Op cit. P 24/25.
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la situation du débiteur, considérer les besoin et les intérêts des deux parties en
adoptant leur logique contractuelle. En effet, La nécessité, dans le contexte
économique de ces dernières années, de limiter les défaillances d’entreprises et de
lutter contre l’accroissement du chômage semble indispensable et exige d’avantage de
justice par le rééquilibrage du contrat. C’est un débat très ancien que celui de
l’équilibre entre la sécurité juridique et la justice ou l’équité
Enfin, le législateur Algérien considère manifestement que la révision judiciaire
du contrat pour imprévision représente une exception à la force obligatoire du contrat,
en conséquence, il dispose que l’intervention du juge pour imprévision est
fondamentalement prévue pour protéger la force obligatoire du contrat, dans la mesure
où elle est consécutive à la survenance d’un déséquilibre objectif des prestations
échangées et qu’elle traduit la recherche d’un équilibre entre le juste et l’utile.
Ceci dit, pour les praticiens, une extrême vigilance s’impose s’agissant de la
rédaction, la gestion et la mise en œuvre des clauses d’imprévision surtout pour les
contrats à long termes afin de prévenir toute révision judicaire par un juge qui, par sa
profession, n’est pas un comptable, un fiscaliste, un économiste, ou un homme
d’affaire et qu’il lui sera en pratique très difficile d’analyser et de comprendre
l’ensemble des paramètres constituant l’économie du contrat, et de réparer ou résoudre
utilement un déséquilibre contractuel.
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مبذؤ العذٌ و الىـع في مىاحهت مبذؤ ظلىان ؤلاسادة في علىد ألاعماٌ
(وعبُت و جشاحع مبذؤ ظلىان ؤلاسادة في علىد ألاعماٌ )
د .اخلىػ صٍيب  ،ؤظخارة مدالشة "ؤ"

ولُت الخلىق  ،حامعت ادمحم بىكشة – بىمشداط.
م ـ ــلذم ـ ـ ــت
في مىاظهت العجؼ الظي قهضجه الٗ٣ىص ال٨الؾُُ٨ت في املجا ٫الا٢خهاصي و هٓغا للخاظت اإلااؾت إلاماعؾت اإلاكاعَ٘
ال٨بري و مىا٦بت للخُىع الا٢خهاصي و الاظخماعي و ختى الخ٨ىىلىجي ٣ٞض ٞخدذ الجؼاثغ املجا ٫ؤمام اإلاخٗاملحن
الا٢خهاصًحن ٖلى ٚغاع الضو ٫اإلاخُىعة إلبغام ٖ٣ىص زانت ٣ٗ٦ض الٟغاوكحز(ٖ٣ض الامخُاػ) contrat de concession
وٖ٣ض الدؿُحر و ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي  ...و ٚحرَا مً الٗ٣ىص التي حٗغ ٝبٗ٣ىص ألاٖما. ٫
و عٚم ؾعي اإلاكغٕ الجؼاثغي بلى ج٣ىحن البٌٗ مً َظٍ الٗ٣ىص ب٣ي البٌٗ مجها مً صون ههىم ٢اهىهُت ٌٗخمض في
جىُٓمها و حؿُحرَا ٖلى ال٣اهىن الا٢خهاصي بٗمىمه ( ٢اهىن الجماع ،٥ال٣اهىن الخجاعي٢ ،اهىن الجباًت٢ ،اهىن
الًغاثب٢ ،اهىن الخإمُىاث٢ ،اهىن الاؾتهال٢ ،٥اهىن اإلاىاٞؿت )...و ٢ض ٌٗخمض في بوكاء َظٍ الٗ٣ىص التي جمخاػ
بالخهىنُت ٖلى ال٣ىاٖض الٗامت لل٣اهىن اإلاضوي الؾُما مجها مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة الظي ً٣غ خغٍت الخٗا٢ض باٖخباع ؤن
ؤلاعاصة وخضَا هي التي جمل ٪بوكاء الٗ٣ض و هي وخضَا التي جدضص ؤزاعٍ.
و ٢ض اؾخ٣غ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في الٗ٣ىص وؤنبذ صٖامت جبجى ٖلحها الىٓغٍاث ال٣اهىهُت ٚحر ؤن مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ٢ض
٢ام ٖلى ؤؾاؽ ا٢خهاصي ( الا٢خهاص الخغ) بال ؤهه جغاظ٘ و اهخ٨ـ مخإزغا في طل ٪بٗىامل ا٢خهاصًت ؤًًا بط لى جغ٦ذ
ؤلاعاصة خغة ٖلى بَال٢ها في الٗ٣ىص الؾُما في ٖ٣ىص ألاٖما ٫ؾُازغ خخما بالؿلب ٖلى الا٢خهاص الىَجي .
وبن ٧ان ألانل في الٗ٣ىص الغياثُت التي ٞخدذ الباب واؾٗا إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة و الظي ج٣ضؽ مً زالله مبضؤي الٗ٣ض
قغَٗت اإلاخٗا٢ضًً و ال٣ىة ؤلالؼامُت للٗ٣ض ٞ ،اؾخصىاءا و الٖخباعاث ا٢خهاصًت  ،اظخماُٖت و ؾُاؾُت مغاٖاة للخىاػن
الٗ٣ضي و الٖخباعاث الىٓام الٗام  ،جد٣ُ٣ا للى ٟ٘و الٗض ٫في الٗ٣ىص الؾُما ٖ٣ىص ألاٖماْ ٫هغث مباصت جدض مً مبضؤ
و الى le principe du juste et de l’utile ٟ٘لٛغى جد ٤ُ٣اإلاىاػهت
ؾلُان ؤلاعاصة مً بُ ـ ــجها مـ ـ ـب ـ ــضؤ ؤو هٓـ ــغٍ ــت الٗض٫
بحن الخغٍت الخٗا٢ضًت مً ظهت و ألاَضا ٝو اإلاهالر الا٢خهاصًت اإلاىخٓغة مً الٗ٣ىص اإلابرمت مً ظهت ؤزغي .

ؿةؼيالُت هزه اإلاذاخلت جخمدىس خىٌ /ما آٌ بلُه مبذؤ ظلىان ؤلاسادة في علىد ألاعماٌ في ٌل اللُىد الىاسدة علُه
ججعُذا وجىشَعا إلابذؤ الىـع والعذٌ في العلىد.
و ؤمام َظا الُغح اعجإًذ ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت مً زـ ـ ـ ـ ــال ٫الخ ـ ـ ـ ـُ ـ ـ ـ ــغ ١بلى املخاوع الخالُت /
 علىد ألاعماٌ بحن الشلاثُت و ومبذؤ ظلىان ؤلاسادة ( جىلُدا لبعن اإلاـاهُم ). ٌهىس مبذؤ الىـع والعذٌ للخذ مً مبذؤ ظلىان ؤلاسادة -بعن اللُىد الىاسدة على مبذؤ ظلىان ؤلاسادة جدلُلا و ججعُذا إلابذؤ الىـع و العذٌ في علىد ألاعماٌ

 /1علىد ألاعماٌ بحن الشلاثُت و مبذؤ ظلىان ؤلاسادة :
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بن الٗ٣ض باٖخباعٍ جهغٞا ٢اهىهُا ٌٗض حٗبحرا بعاصًا ًٖ الىُت اإلاكتر٦ت للمخٗا٢ضًً في بوكاثه و ًغجب ٖلُه ال٣اهىن آزاعا
٢اهىهُت جد٣ُ٣ا لخل ٪الىُت ؤي ؤن بعاصة اإلاخٗا٢ضًً اههغٞذ ٗٞال بلى بخضار آلازاع ال٣اهىهُت التي ًغجبها ال٣اهىن و َى ال
ًغجبها بال ألن َظٍ ؤلاعاصة اههغٞذ بلى طلٞ .٪ال٣اهىن في َظٍ الخالت ٌٗخبر في زضمت اإلاخٗا٢ضًً ألهه ٌؿاٖض بعاصتهم ُٞما
اههغٞذ بلُه ٞ ،لِـ ال٣اهىن مً ًيصخئ الٗ٣ض و بهما بعاصة اإلاخٗا٢ضًً هي التي جيكاٍ بمؿاٖضة ال٣اهىن ٞ ،غً٦
التراض ي  le consensuelيغوعي و َى ع ً٦مىيىعي و ؤؾاسخي في وكإة الٗ٣ض ٖمىما  ،بط ٌٗغ ٝالٗ٣ض ٖلى ؤهه جُاب٤
لئلعاصجحنٞ 1هى اججاٍ بعاصي مكتر ٥إلخضار ؤزاع ٢اهىهُت. 2
و لٗل الٗ٣ض باٖخباعٍ ؤصاة إل٢امت الٗال٢ت بحن اإلاخٗا٢ضًً ٣ٞض ْهغ هٓامه ال٣اهىوي مىظ ٖهض ال٣اهىن الغوماوي 3بىنٟه
مهضعا لاللتزام و جُىعث ؤخ٩امه ٖبر الخاعٍش مخإزغة بمسخل ٠الىٓغٍاث و الجزٖاث ال٣ٟهُت املخخلٟت ٧ىؾُلت ٢اهىهُت
ونىال بلى ب٢امت اإلاكاعَ٘ الا٢خهاصًت ال٨بريٞ ،الٗ٣ض باث صوعٍ ؤؾاؾُا ومٗخبرا في املجا ٫ال٣اهىوي٣ٞ .ض قهضث هٓغٍت
الٗ٣ض جُىعا ٦بحرا بمسخل ٠ألاخ٩ام التي جىٓم َظٍ الىؾُلت ال٣اهىهُت للخٗا٢ض ؤي الٗ٣ض ،و مً الشابذ ٢اهىها ؤن بعاصة
ؤلاوؿان خغة و ؤن اإلاخٗا٢ض ال ًلتزم بال بما ؤعاصٍ .ؿاإلسادة  la volentéحٗخبر ؤؾاؽ للٗ٣ض مً خُض وكإجه ومً خُض
جدضًض ؤزاعٍ و َظا ما ٌٗبر ٖىه ال٣ٟه ال٣اهىوي بمبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة  l’autonomie de la volontéبطا ٧اهذ َظٍ ؤلاعاصة
وخضَا صون ؤي اٖخباع آزغ هي مهضع الٗ٣ض و مهضعا آلزاعٍ .
و ٢ض ٧ان لٓهىع مبذؤ ظلىان ؤلاسادة جإزحرا واضخا ٖلى ظاهبحن مً ظىاهب الٗ٣ض َما الجاهب الك٨لي و الجاهب
اإلاىيىعي للٗ٣ض بط ؤن مبذؤ الشلاثُت َ principe du consensualismeػى ٖلى الٗ٣ىص ٞإنبذ ٌك٩ل اإلابضؤ و
الضٖامت الخغة ال٩اُٞت التي ٌؿدىض بلحها مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة و ماصاَا ؤن ؤلاعاصة الخغة ٧اُٞت وخضَا و بظاتها إلبغام الٗ٣ىص
صون خاظت بلى ؤن جٟغَ ٙظٍ ؤلاعاصة في ق٩ل مٗحن َظا مً الجاهب الك٨لي ؤما ُٞما ًخٗل ٤بمىيىٕ الٗ٣ض ٞةن مبضؤ
ؾلُان ؤلاعاصة ً٣خطخي ؤن ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة خشة في ببغام ما حكاء مً الٗ٣ىص و ؤجهم ؤًًا ؤخغاع في جدضًض مًمىن َظٍ
الٗ٣ىص و لهم ؤن ًسخاعوا ما ٌكاءون مً قغوٍ يمً ٖ٣ىصَم جدىاؾب م٘ بعاصتهم و لهم وخضَم الخ ٤في جغجِب ما
ًغٍضون مً التزاماث هاقئت مباقغة ًٖ الٗ٣ض. 4
و٢ض ٧ان ًىٓغ بلى مبضؤ خغٍت الخٗا٢ض في املجا ٫الا٢خهاصي و مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ْل الىٓام الاقترا٧ي الظي ٖاقخه
الجؼاثغ بٗض الاؾخ٣ال٦ ٫مباصت مسالٟت للؿُاصة الىَىُت ٞباٖخماص الىٓام الاقترا٧ي َُمىذ الضولت ٖلى ظمُ٘ مجاالث
اليكاٍ الا٢خهاصي و اخخ٨غث ٚالبُت اليكاَاث و َمكذ اإلاباصعاث الخانت مً اإلاكاع٦ت في ا٢خهاص البالص.
ٚحر ؤهه و لضواعي مىا٦بت الخُىع الا٢خهاصي و الاظخماعي الٗالمي و لتزاًض الاخخُاظاث الىَىُت ملخخل ٠الؿل٘ و الخضماث
اعجإث الجؼاثغ بلى الاوسخاب جضعٍجُا مً اليكاٍ الا٢خهاصي ٞ ،ىيٗذ ٢ىاٖض ظضًضة طاث نبٛت لُبرالُت حٗغٝ
با٢خهاص الؿىُٞ ١ػى ٖلى الؿى ١الُاب٘ الخىاٞسخي و ٢ىاٖض الٗغى و الُلب و مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة الخىاٞؿُت الخغة. 5
ل٣ض ٦غؽ الضؾخىع الجؼاثغي مبضؤ خغٍت الخجاعة و الهىاٖت ججؿُضا ال٢خهاص الؿى ١و ٞخذ باب اإلاىاٞؿت في املجا٫
الا٢خهاصي مً زال ٫هو اإلااصة  37مً صؾخىع  1996التي ٖىيتها اإلااصة  43مً الضؾخىع الجضًض لؿىت  6 2016و بلى
ظاهب َظا الخ٨غَـ ٣ٞض ؤنضع اإلاكغٕ الجؼاثغي مجمىٖت ٦بحرة مً الىهىم ج٣غ خغٍت الخٗا٢ض في املجا ٫الا٢خهاصي و
في م٣ابل طل ٪ج٣لو مً جضزل الضولت و جدض مً َُمىتها و اخخ٩اعَا لال٢خهاص  7ومً ؤَم ال٣ىاٖض و ألاخ٩ام التي ً٣ىم
ٖلحها ا٢خهاص الؿى ١و الظي ؤعاصث الجؼاثغ اهتهاظه مً زالَ ٫ظٍ الىهىم ال٣اهىهُت َى حصجُ٘ و جغ ٥اإلاباصعة
للخىام في جيكُِ و جضُٖم الخغ٦ت و الخُاة الا٢خهاصًت مً زال ٫ج٨غَـ الخغٍت الٟغصًت في مماعؾت اليكاَاث
الا٢خهاصًت و اإلاٗامالث اإلاالُت و الخجاعٍت جُبُ٣ا إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة الظي ً٣غ بإن الخغٍت الخٗا٢ضًت هي ؤؾاؽ
اليكاَاث الا٢خهاصًت و التي حك٩ل ؤلاعاصة مٓهغَا .
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و٢ض ؤنبذ َظا اإلابضؤ ( ؤي مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ) و ما ًيخج ٖىه خغٍت الخٗا٢ض مبضؤ زابخا في ٚالبُت الىٓم ال٣اهىهُت  ،زانت
طاث الجزٖت الٟغصًت و لم ً٣خهغ الاٖترا ٝبهظا اإلابضؤ ٖلى ال٣ىاهحن الىَىُت بل جبيخه الٗضًض مً الاجٟاُ٢اث الضولُت و
٦غؾخه الجهاث الخدُ٨مُت الضولُت ٣٦اٖضة َامت مً ٢ىاٖض الخجاعة الضولُت. 8
و بطا ٧ان الٗ٣ض ٢اثما ٖلى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ٖلى بَال٢ه َظا ٌٗجي خخما ؤن ؤلاعاصة حكغٕ بىٟؿها لىٟؿها و جيصخئ بظل٪
التزاماتها لظاتها مما ؾُُٗي لهظٍ ؤلاعاصة الخ ٤في جدضًض و جغجِب آلازاع التي جغٍضَا للٗ٣ض ٞال جخُ٣ض في َظٍ الخا ٫بما
ًغجبه ال٣اهىن و ٢ض ونل ألامغ بلى الاٖترا ٝألَغا ٝالخٗا٢ض ٖلى مؿخىي الٗ٣ىص الضولُت -التي ٖغٞ ٝحها مبضؤ ؾلُان
ؤلاعاصة عواظا ٦بحرا – بدغٍت ببغام مسخل ٠الٗ٣ىص و جىُٓمها و ختى بازخُاع ال٣اهىن الظي ًد٨م الٗ٣ض و ٢ض جإ٦ض طل٪
مً ٢بل حكغَٗاث ويُٗت ٖضًضة 9و مً يمجها الدكغَ٘ الجؼاثغي مً زال ٫هو اإلااصة  18مً ال٣اهىن اإلاضوي. 10
و ًترجب ًٖ مبذؤ ظلىان ؤلاسادة بن اجسظ ٖلى بَال٢ه في علىد ألاعماٌ ؾُجٗل الشلاثُت ؤؾاؾها ،جخجلى في خغٍت
الصخو في الخٗا٢ض و ٖضم الخٗا٢ض صون ؤي ُ٢ض ؤو قغٍ و ؤن جشاض ي اإلاخٗا٢ضان ًٟ٨ي وخضٍ لترجِب الالتزاماث بط ٌٗخبر
ؤههاع ؾلُان ؤلاعاصة ؤن الك٩لُت في الٗ٣ىص جُُ٣ض للخغٍت الخٗا٢ضًت التي ًغوا ؤجها ٢اثمت ٖلى الشلاثُت ؿلي .
ؤها ؤعي في َظا اإلابضؤ (ؤي مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة) ٚلىا بطا جغٖ ٥لى بَال٢ه ؾُاصي خخما بلى الازخال ٫الا٢خهاصي و ٖضم
الخىاػن في الا٢خهاص الىَجي ؤًً ؾخهبذ ؤلاعاصة وخضَا هي التي جخد٨م في ؤهماٍ الخُاة الا٢خهاصًت و َظا ؤمغ ٚحر
م٣بى ٫جماما في ْل الخُىع الا٢خهاصي و ْهىع الهىاٖاث ال٨بحرة .
ٞإمام حٗ٣ض الخُاة الا٢خهاصًت و ٦ثرة اإلاكاعَ٘ و اإلاماعؾاث الخجاعٍت و جىامي الٗ٣ىص الا٢خهاصًت و بحن مبالٛت ؤههاع
مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في بَال٢ه بلى ؤوؾ٘ الخضوص و ؤههاع الاججاٍ الاقترا٧ي الظًً ال ًامىىن باإلابضؤ ْ ،هغ عؤي ٣ٞهي
٢اهىوي وؾِ و مٗخضٌ ٫ؿعى بلى وي٘ ألامىع في مؿاعَا الصخُذ الظي ً٣بله الٗ٣ل و ال جىُٟه مهلخت الٟغص و
الجماٖت ، 11بط ًضٖى َظا الغؤي بلى الٗمل بمبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة يمً يىابِ و خضوص  ،و ٢ض جإزغث ال٣ىاهحن الىيُٗت
الؾُما مجها ال٣اهىن الجؼاثغي بهظا الغؤي الىؾِ و بن ازخلٟذ في جدضًض هُا٢ه و مضاٍ جبٗا الزخال ٝألاهٓمت الؿُاؾُت و
الا٢خهاصًت اإلاخبٗت .
و ٢ض ٧ان للُ٣ٟه الٟغوسخي  12Jaques Ghestinالضوع ال٨بحر في بعؾاء َظا ال٨ٟغ ال٣اهىوي الىؾُي الجضًض مً زال٫
جإُ٦ض مبضؤ ظضًضا في الٗ٣ىص في مىاظهت مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة و َى مبذؤ العذٌ و الىـع في الٗ٣ىص Principe du juste et
. de l’utile
ٌ /2هىس مبذؤ العذٌ و الىـع للخذ مً مبذؤ ظلىان ؤلاسادة:
ل٣ض جإزغث هٓغٍت الٗ٣ض هدُجت جُىع املجخم٘ زانت في املجالحن الا٢خهاصي و الاظخماعي و ختى ال٨ٟغي ،بط ؤنبدذ
الضولت تهخم باإلاُضان الا٢خهاصي مما ظٗلها جخضزل في اإلاٗامالث الخٗا٢ضًت التي ًباقغَا ألاٞغاص و طل ٪بخُُ٣ض بعاصتهم مً
ٖضة ظىاهب ٣ٞ ،ض ًدل ال٣اهىن و لى ظؼثُا مدل بعاصة ألاَغا ٝفي ج٩ىًٍ الٗ٣ض وفي جدضًض مًمىههٞ ،خٟ٨ل الضولت
بدماًت اإلاخٗا٢ض الًُٗ ٠ا٢خهاصًا ظٗل الٗ٣ض ًسغط مً هؼٖخه الٟغصًت ال٣اثمت ٖلى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة بلى هؼٖت
ظماُٖت ،بط ؤنبذ الٗ٣ض حهم املجخم٘ ؤًًا باٖخباعٍ وؾُلت مً وؾاثل الخُاة الاظخماُٖت و ؤصاة لخد ٤ُ٣الى ٟ٘الٗام . 13
وفي ْل َظٍ ألاويإ جغاظ٘ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة و ْهغث مباصت ؤزغي جدض مىه لضواعي اإلاهلخت الٗامت مً بُجها مبضؤ ؤو
هٓغٍت الٗض ٫والى Le principe ou la théorie du juste et de l’utile ٟ٘بط ً٣ى ٫في طل ٪الُ٣ٟه الٟغوسخي Jaques
" : Ghestinال ً٩ىن الٗ٣ض بلؼامُا بال بطا ٧ان ٖاصال و هاٗٞا" ٞاإلعاصة و بن ٧ان لها صوعا ٗٞاال في بوكاء الٗ٣ض ٚحر ؤن
الٗضالت ٞى ١ؤلاعاصةٞ ،هي (ؤي ؤلاعاصة) مغجبُت بالٗضالت في بَاع جد ٤ُ٣اإلاىٟٗت اإلاغظىة مً الٗ٣ض و التي ًيبػي ؤن جخجؿض
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مً زال ٫جىظُه ال٣اهىن إلعاصة اإلاخٗا٢ضًً ُٞما ًخٗل ٤بكغوٍ الٗ٣ض و باآلزاع اإلاترجبت ٖىهٞ . 14الٗ٣ض ال ًخمخ٘ ب٣ىجه
ؤلالؼامُت بال ل٩ىهه هاٗٞا وٖاصالٞ ،اإلاىٟٗت خؿب الُ٣ٟه  Ghestinهىٖان ألاولى حٗىص ٖلى الصخو اإلاخٗا٢ض بُٗىه و
الشاهُت ٖامت ٌؿخُٟض مجها املجخم٘ .وال٣اهىن الىيعي ال ًمىذ للٗ٣ض ٢ىجه ؤلالؼامُت بال ل٩ىهه ًدٗٞ ٤٣ال اإلاىٟٗت
الاظخماُٖت التي حٗخبر يغوعٍت و خخمُت في الٗ٣ىص و َظا ال ٌٗجي خؿب َظا اإلابضؤ الً٣اء ٖلى ؤلاعاصة الخٗا٢ضًت و بهما
ظٗلها ؤ٦ثر مىيىُٖت و مُٟضة بال٣اهىن الىيعي ،15باإلياٞت بلى الىً ٟ٘جب ؤن ً٩ىن الٗ٣ض ٖاصال ؤي ؤهه ال ً٩ىن ملؼما
بال بطا خ ٤٣الخىاػن و الٗضالت و طل ٪بخىاٞغ ٖىهغي اإلاؿاواة بحن اإلاخٗا٢ضًً و اإلاؿاواة بحن ألاصاءاث الخٗا٢ضًت. 16
ٞالٗ٣ض وُْٟخه ألاؾاؾُت ج٨مً في ٧ىهه ؤصاة لخباص ٫ألامىا ٫و الخضماث ،مما ٌؿخضعي ؤن ًخل٣ى ٧ل َغ ٝمً ؤَغاٞه
مٗاصال إلاا ؤُٖاٍ للُغ ٝألازغ و َظا َى الظي ًد ٤٣اإلاىٟٗت اإلاغظىة مً الٗ٣ض و التي ٌؿعى اإلاخٗا٢ضًً بلى جد٣ُ٣ها و لً
جخد ٤٣بال بة٢امت الخىاػن اإلا٣هىص مىه في الٗ٣ىص.
بن ٚاًاث الٗ٣ض حٗضصث و جىىٖذ ،لم حٗض ٞحها الخغٍت الٗ٣ضًت حؿعى للمهلخت الٟغصًت  ِ٣ٞبل ؤنبذ إلمخُاػٍت
اإلاهلخت الٗامت صوع في الًٖ ِٛلى َظٍ الخغٍت و جُُ٣ضَا بلى ٚاًت ونى ٫الٗ٣ض بلى مغخلت ٞغى الخٗاٌل بحن
اإلاهلخخحن بلى صعظت الترُ٦ب بُجهما و ظٗلهما(ؤي اإلاهلخخحن الخانت و الٗامت) في نُٛت مىخضة ٦ما َى الكإن باليؿبت
إلاا زل٣ه ٢اهىن ألاٖما ٫مً حٗاٌل ُٞما ًخٗل ٤بٗ٣ىص الاؾتهال ٥و ٢اهىن اإلاىاٞؿت(مً ظهت خماًت الُغ ٝاإلاؿتهل ٪و مً
ظهت ؤزغي ٞخذ مجا ٫للمهىُحن و املخترٞحن للمىاٞؿت). 17
و ٢ض اٖخبر ال٣ٟه الخضًض و ٧اهذ الدكغَٗاث مخإزغة بمىٟ٢ه ؤن الٗضالت و اإلاىٟٗت الخٗا٢ضًت ؤؾاؽ للٗ٣ىص ًًا ٝبلى
ؤؾاؽ ؤلاعاصة ٞ ،ال جتر ٥ؤلاعاصة ٖلى بَال٢ها بل بن الٗضالت و اإلاىٟٗت الٗ٣ضًت جصدر ما جظَب بلُه ؤلاعاصة و ج٨بذ
امخضاصَا في الٗ٣ض ٞةطا ٧ان لئلعاصة صوع في زل ٤و حٗضًل و اهً٣اء الغابُت الٗ٣ضًت ٞ ،ةن َظٍ ؤلاعاصة لِؿذ مُل٣ت وال
ًدخمل ال٣اهىن اؾخٗمالها بما ًىافي الٗضالت و اإلاىٟٗت 18الؾُما في مجا ٫ظض خؿاؽ ٣ٗ٦ىص ألاٖما ٫التي جمـ باال٢خهاص
الىَجي.
و لٗل ؤن الخهىع الا٢خهاصي الجضًض للٗ٣ض اوٗ٨ـ ظلُا ٖلى ال٣اهىن الىيعي ،و َظا ًٟؿغ مً زال ٫ال٨م الهاثل
للىهىم التي ؤنضعَا اإلاكغٕ الجؼاثغي في مجا ٫اإلاٗامالث و اإلاباصالث الا٢خهاصًت و الخجاعٍت بما ٌؿمى ب٣اهىن
اإلاٗامالث ؤو ٢اهىن ألاٖما ٫الظي ٌٗخبر الهىعة اإلاٗانغة للٗال٢اث الا٢خهاصًت و الخجاعٍت. 19
ٗٞىضما ؤنبذ الٗ٣ض ؤصاة لًبِ الؿىْ ،١هغث الٗضًض مً اإلاباصعاث الدكغَُٗت للخٟاّ ٖلى خغٍت الجمُ٘ في ْل
اإلاىاٞؿت و ٞخذ مجا ٫ؤ٦بر للمخٗاملحن الا٢خهاصًحن ل ً٨في هٟـ الؿُا ١ؤعٍض بهظٍ الىهىم يمان جغُ٢ت و جُٟٗل
٢ىاٖض خماثُت للمخٗا٢ضًً و اإلاخٗاملحن مً ظهت و لال٢خهاص الىَجي ؤي املجخم٘ مً ظهت ؤزغي.
لٗل اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت التي ؾاصث مىظ 1989في بَاع ال٣اهىن  10/90اإلاخٗل ٤بالى٣ض و ال٣غى و ال٣اهىن  12/93اإلاخٗل٤
بترُ٢ت الاؾدشماع و ال٣اهىن 06/95اإلالػى بمىظب ال٣اهىن 03/03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت و اإلاٗض ٫بمىظب ال٣اهىن  12/08و
ٚحرَا مً الىهىم هي التي ٞخدذ املجا ٫ؤمام اإلاٗامالث و اإلاباصالث الا٢خهاصًت و الخجاعٍت في ْل عجؼ الٗ٣ىص
الخ٣لُضًت ًٖ جلبُت مخُلباث الا٢خهاص الىَجي ،و طل ٪مً زال ٫ما ٌٗغ ٝبٗ٣ىص ألاٖماٚ ٫حر ؤن َظٍ الٗ٣ىص في خض طاتها
لم جتر ٥جدذ ٢ضاؾت و َُمىت مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة الظي ؾاص في ٞترة ٢ض مًذ و ؤنبذ خالُا ال ًخىاءم م٘ مخُلباث
الٗهغ الظي اهدكغث ُٞه الٗضًض مً الٗ٣ىص ،و التي جدخاط في جىُٓمها لضعظت جغُ٦بها بلى الٗضًض مً الىهىم الخانت .
و بن ٧ان لئلعاصة صوع في بوكائها باٖخباع ؤن ؤلاعاصة ٢ىام الٗ٣ىص بط ٌٗخبر التراضخي عٞ ً٦حها جدذ َاثلت البُالنٚ ،حر ؤهه
٦ما ؾب ٤ؤلاقاعة بلُه ٞةن الشلا  Le consentementو بن ٧ان ع٦ىا ظىَغٍا في الٗ٣ض ٞهظا ال ٌٗجي ؤن ؤلاعاصة ج٩ىن ٖلى
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بَال٢ها بل ًجب جُُ٣ضَا ببٌٗ ألاخ٩ام مغاٖاة للٗض ٫والى ٟ٘في الٗ٣ىص جى٣ُٞا بحن اإلاهلخت الٗامت للمجخم٘ واإلاهلخت
الخانت للمخٗا٢ضًً مغاٖاة للخىاػن الا٢خهاصي،ولً ًخدَ ٤٣ظا اإلاىُ ٤بال مً زال ٫جُٟٗل وٞاٖلُت َظٍ الُ٣ىص في
مىاظهت اإلاخٗا٢ضًً للخض مً بعاصتهم الخٗا٢ضًت .
 /3بعن اللُىد الىاسدة على مبذؤ ظلىان ؤلاسادة في علىد ألاعماٌ ججعُذا للعذٌ و الىـع في علىد ألاعماٌ:
٢ض ً٩ىن مً اإلاىاؾب ٢بل الخُغ ١بلى الُ٣ىص الىاعصة ٖلى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ٖ٣ىص ألاٖما ،٫وي٘ َظٍ اإلاٗالجت في
بَاعَا مً خُض ؤلاقاعة بلى مٗالجت َظٍ اإلاؿإلت جدخاط بلى ججؿُضَا مً زال ٫البدض في ههىم طاث نلت بٗ٣ىص
ألاٖما ٫ختى ال ج٩ىن اإلاٗالجت ٦الؾُُ٨ت ٦خل ٪اإلاغجبُت بالٗ٣ىص الخ٣لُضًت ٞلخهىنُت مجا٣ٖ ٫ىص ألاٖما٣ٞ ٫ض
ؤٞغصث لها الىهىم ال٣اهىهُت الخانت بهظا املجاُ٢ ٫ىصا جلُ ٤بطخامت و ٦بر مجاَ ٫ظٍ الٗ٣ىص حٗضث الٗ٣ىص اإلاضهُت
ال٨الؾُُ٨ت باٖخباع ؤجها ٖ٣ىصا إلاماعؾت اإلاكاعَ٘ ال٨بري الا٢خهاصًت لظا ؾى ٝؤقحر بلى بٌٗ َظٍ الُ٣ىص و جُبُ٣اتها
التي جًمىتها الٗضًض مً الىهىم ال٣اهىهُت اإلادكٗبت باٖخباع ؤن ٖ٣ىص ألاٖماٌٗ ٫خمض في جىُٓمها ٖلى ما ٌؿمى بال٣اهىن
الا٢خهاصي بدىىٕ ههىنه (٢اهىن اإلاىاٞؿت ٢ ،اهىن الجماع٢ ، ٥اهىن الى٣ض و ال٣غى  ،ال٣اهىن الخجاعي ٢ ،اهىن
الاؾتهال٢ ٥اهىن جىُٓم اإلاماعؾاث الخجاعٍت.)...
بىاءا ٖلى اإلاىُ ٤الجضًض الظي ٌكهضٍ املجا ٫الا٢خهاصي َغؤث حُٛحراث في مجا ٫هٓغٍت الٗ٣ض و ما حٗل ٤مجها بمبضؤ
ؾلُان ؤلاعاصة  ،بط مً َظا اإلاىُل٣ٞ ٤ض وي٘ خضا للخغٍت الخٗا٢ضًت ًٖ َغٍٞ ٤غى مًمىن الٗ٣ىص ؤو البٌٗ مً
ؤخ٩امها وقغوَها ؤو الىنى ٫ؤخُاها بلى صعظت ٞغى الخٗا٢ض ؤلاظباعي و ٞغى ؤًًا ق٩لُاث مُٗىت و قغوٍ و بظغاءاث
مدضصة إلبغام بٌٗ الُ٣ىص ،و ٌٗخبر الىٓام الٗام و آلاصاب ؤًًا مً الُ٣ىص ألاؾاؾُت التي وٟ٢ذ في وظه ؤلاعاصة الخغة
الخٗا٢ضًت و ٢ض ْهغ في هٟـ الؿُا ١ما ٌؿمى بالىٓام الٗام الا٢خهاصي الظي ًضًغ و ًدمي الا٢خهاص الؾُما الٟئاث
الًُٟٗت في املجخم٘ و في ؤٚلبها ٞئت اإلاؿتهل٨حن.
ؤنبذ الٗ٣ض ؤصاة جخضزل ُٞه الضولت ختى ج٣ىم اإلاٗامالث الا٢خهاصًت ٖلى صٖامت و ؤؾـ ٞإنبذ َظا الٗ٣ض في ْل
الخُىع الا٢خهاصي و الاظخماعي في بَاع ٖ٣ىص ألاٖما ٫ماؾؿت ٢اهىهُت جىٓم و حؿحر مً زالله الٗال٢اث الا٢خهاصًت،
ٞؿعى اإلاكغٕ مً زال ٫ؾً ال٣ىاهحن بىيٗه لُ٣ىص ًًبِ مً زاللها مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة بٛغى ب٢امت الخىاػن
الا٢خهاصي عٚم ؤهه ًضٖىمً زالَ ٫ظٍ الىهىم بلى خغٍت الاؾدشماع و الخجاعة و ا٢خهاص الؿى ١في بَاع ما ٌؿمى
بمىيىُٖت ٖ٣ىص ألاٖما. 20٫
و مً بحن ؤَم الُ٣ىص الىاعصة ٖلى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة و التي جدض مً بعاصة اإلاخٗا٢ضًً ما ًلي:
*الى ـ ــٍام الع ـ ـ ــام٣ً :هض بالىٓام الٗام " مجمىٖت الىٓم و ال٣ىاٖض التي ً٣هض بها املخآٞت ٖلى خؿً ؾحر اإلاهالر
الٗامت للضولت و بلى يمان ألامً و ألازال ١في اإلاٗامالث بحن ألاٞغاص خُض ال ًجىػ لؤلٞغاص ؤن ٌؿدبٗضوَا في اجٟا٢اتهم" .21و
ًٟهم مً طل ٪ؤن مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في الٗ٣ىص ال ًجب جغ٦ه ٖلى بَال٢هٞ ،اإلاهلخت الخانت للمخٗا٢ضًً ال جخٖ ٤ٟلى
الضوام م٘ اإلاهلخت الٗامت ،ألامغ الظي ظٗل اإلاكغٕ ًٟغى بٌٗ ال٣ىاٖض آلامغ التي ال ًجىػ ألَغا ٝالخٗا٢ض الخغوط
ٖلحها و طل ٪بٟغى خماًت اإلاهلخت الٗلُا للمجخم٘ مً ؤهاهُت الظاث و هي ال٣ىاٖض اإلاؿماة ب٣ىاٖض الىٓام الٗام . 22و٢ض
قهضث َظٍ ال٣ىاٖض جُىعا في مجا ٫الٗ٣ىص جماقُا م٘ الخُىع الا٢خهاصي ،بط ْهغ ما ٌؿمى بالىٍام العام الاكخفادي
الظي ًدىاو ٫اإلاؿاثل اإلاغجبُت باال٢خهاص الىَجي ُٞما ًخٗل ٤بدغٍت الخجاعة و الهىاٖت و خغٍت اإلاىاٞؿت ومى٘ الاخخ٩اع و
خماًت ألاؾٗاع و خماًت اإلاؿتهل...٪الخ.
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و ًخمشل َظا الىٓام في هٍام عام اكخفادي جىحُهي و هٍام عام اكخفادي خماجي  ،ألاوً ٫خٗل ٤باإلاهلخت الٗلُا
اإلاغظىة مً الٗ٣ض و هي الى ٟ٘ؤي ؤن ً٩ىن ( الٗ٣ض ) هاؿعا لالكخفاد الىوني و بالخالي للمهلخت الٗامت للمجخم٘  ،ؤما
الشاوي (الخماجي) ًخمشل في خماًت ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة ؤي مً زال ٫بخ٣ا ١الٗضالت الخٗا٢ضًت. 23
و في َظٍ ال٨ٟغة هغي ظلُا الخ٨غَـ الٟٗلي إلابضؤ الٗض ٫والى ٟ٘الؿال ٠ط٦غٍ الظي ْهغ مازغا للخض مً مبضؤ ؾلُان
24
ؤلاعاصة  ،ولٗل ؤبغػ ؤوظه الىٓام الٗام الا٢خهاصي الخىظُهي جخمشل في ما ظاءث به ههىم ٢اهىن اإلاىاٞؿت 03/03
اإلاٗض ٫و اإلاخمم بال٣اهىن  25 12/08و ال٣اهىن  ، 26 05/10و بن ٧اهذ َظٍ الىهىم في ْاَغَا جضٖى بلى خغٍت اإلاىاٞؿت و
خغٍت الخٗا٢ض ٚحر ؤن نلب َظٍ الىهىم و مًمىجها ًخًمً املخآٞت ٖلى الخىاػن الا٢خهاصي مً زالٞ ٫غى ٖضم
الاخخ٩اع و اإلاىاٞؿت الجزحهت ٢هض ػٍاصة الٟٗالُت الا٢خهاصًت و جدؿحن ْغو ٝاإلاؿتهل٨حن و َظا ما ؤ٦ضث ٖلُه اإلااصة
ألاولى مً َظا ال٣اهىن. 27
و ٢ض جالػم ٢اهىن اإلاىاٞؿت م٘ ال٣اهىن  28 02/04اإلاٗض ٫و اإلاخمم بال٣اهىن  29 06/10الظي ًدضص ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى
اإلاماعؾاث الخجاعٍت ٣ٞض ويٗذ َظٍ الىهىم ؤلاَاع ال٣اهىوي الظي ًمشل الىٓام الٗام الا٢خهاصي مً زال ٫جضزل
الضولت و الخض مً مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ًٖ َغٍ ٤الخض مً اإلاماعؾاث املخلت باإلاىاٞؿت ٧االجٟا ١و الخٗؿ ٠في اؾخٛال٫
الهُمىت الا٢خهاصًت و الخجمُٗاث الا٢خهاصًت و طلَ ًٖ ٪غٍ ٤آلُاث اإلاى٘ و الغ٢ابت للخض مً ٧ل ؤلاهتها٧اث. 30
ؤما ؤبغػ وظه لخجؿُض الىٓام الٗام الا٢خهاصي الخماجي للخض مً ؾلُان ؤلاعاصة َى ما ظاءث به الىهىم اإلاخٗل٣ت
باالؾتهالٖ ٥لى عؤؾها ال٣اهىن  03/09اإلاخٗل ٤بدماًت اإلاؿتهل ٪و ٢م٘ الٛل 31خُض جًمً َظا ال٣اهىن ٢ىاٖض آمغة ال
ًجىػ الاجٟاٖ ١لى مسالٟتها في ؾبُل خماًت ٞئت اإلاؿتهل٨حن في املجخم٘ٞ ،إنبذ بظل ٪الىٓام الٗام الا٢خهاصي بهىعجُه
الخىظحهُت و الخماثُت ٢اثما في مىاظهت مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ججؿُضا للٗض ٫و الى ٟ٘و بالخالي جد٣ُ٣ا للخىاػن الا٢خهاصي .
*الؽ ـ ـى ـلـ ــُتٌٗ :ض ع ً٦الك٩لُت في الٗ٣ىص خالت اؾخصىاثُت بط ألانل ٞحها ؤن الٗ٣ىص عياثُت و ًخجلى طل ٪مً زال ٫اإلااصة
 59مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغيٚ ، 32حر ؤهه بطا ٧اهذ جٟ٨ي الغياثُت في الٗ٣ىص البؿُُت بحن اإلاخٗا٢ضًً اإلاضهُحن ٞةن طل٪
ال ًلُ ٤و ال ًهلر إلاا ج٩ىن الٗ٣ىص مغ٦بت ،و في خالت اإلاكاعَ٘ الا٢خهاصًت ال٨بري التي لها زهىنُت اإلاؿاؽ باال٢خهاص
الىَجي ٣ٗ٦ىص ألاٖما.٫
الٖخباعاث اإلاهلخت الٟغصًت للمخٗا٢ضًً و ؤًًا ما حٗل ٤باإلاىٟٗت الٗامت للمجخم٘ ٞغيذ الك٩لُت ٟٞي ٖ٣ىص ألاٖما ٫و
ججؿُضا للمهلخت الخانت للمخٗا٢ضًً ٞةن الك٩لُت حصجٗهم ٖلى الاثخمان مً ظهت و ججىبهم به٩اع التزاماتهم الخٗا٢ضًت
مً ظهت ؤزغيٞ ،الك٩لُت في الٗ٣ىص جد ٤٣الٗض ٫بحن اإلاخٗا٢ضًً بط ً٣ى ٫في طل ٪الُ٣ٟه ألاإلااوي ( IHRINGبَغٍى": )ٜ
الك٩لُت هي ألازذ الخىؤم للٗضالت"ٞ ، 33هي ُٟ٦لت بدماًت بعاصة اإلاخٗا٢ضًً و ؾالمت عيائهم زانت بطا جمشلذ في ال٨خابت
الغؾمُت .
٦ما ؤن صواعي اإلاهلخت الٗامت حؿخضعي بٞغا٣ٖ ٙىص ألاٖما ٫في ق٩ل مٗحن  ،باٖخباع ؤن الضولت تهخم ٦شحرا بهظٍ الٗ٣ىص التي
جمـ باال٢خهاص الىَجي مما ًجٗلها تهخم ب٩ل اإلاٗامالث ال٣اهىهُت التي ً٣ىم بها اإلاخٗاملىن الا٢خهاصًىن الٗمىمُىن و
الخىام يمً الؿُاؾت الىَىُت التي جيخهجها البالص ٞ ،هىاٖ ٥ملُاث جدٓى بدصجُ٘ الضولت لها و َىا ٥ؤزغي جمىٗها
لخٗاعيها م٘ الؿُاؾت الا٢خهاصًت التي اهخهجتها بط في َظا الؿُا ١و ججؿُضا للمىٟٗت الٗامت ٞةن الك٩لُت جد٤٣
مضازُل لخؼٍىت الضولت ًٖ َغٍ ٤الغؾىم و الًغاثب التي جٟغيها في ٖملُاث حسجُل الٗ٣ىص و ٖملُاث ه٣ل ألامىا ٫و
الثرواث و في مسخل ٠اإلاٗامالث الخجاعٍت و الا٢خهاصًت التي حؿخضعي ؤًًا يماهاث الؾُما ُٞما ًخٗل ٤باؾدُٟاء و
جدهُل الضًىن. 34
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ل٣ض اٖخمضث لخجؿُض الك٩لُت ُ٣٦ض إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ٖ٣ىص ألاٖما ، ٫الخُغ ١بلى ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي و
َى ٖ٣ض مخضاو ٫في مجا٣ٖ ٫ىص ألاٖما ٫باٖخباعٍ همِ مً ؤهماٍ الخمىٍل اإلاٗمى ٫به خضًشا .
ٞخجؿُض ال٨ٟغة لِـ مً باب الكغح و الاؾخُٟاّ في ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي و بهما ٦مشا ٫للى٢ىٖ ٝلى مؿإلت الك٩لُت
في ٖ٣ىص ألاٖما. ٫
بن ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٢ض هٓمه ألامغ  09/96الهاصع في  10ظاهٟي  35 1996و اٖخبرٍ ٖملُت ججاعٍت و مالُت ًخم
جد٣ُ٣ها مً ٢بل البىى ٥و اإلااؾؿاث اإلاالُت ؤو قغ٦ت جإظحر ماَلت ٢اهىها و مٗخمضة نغاخت بهظٍ الهٟت م٘ اإلاخٗاملحن
الا٢خهاصًحن الجؼاثغٍحن ؤو ألاظاهب  ،ؤشخام َبُُٗحن ٧اهىا ؤو مٗىىٍحن جابٗحن للُ٣إ الٗام ؤو الخام ٢،اثمت ( ؤي
الٗملُت ) ٖلى ٖ٣ض بًجاع ًم ً٨ؤن ًخًمً ؤو ال ًخًمً -ؤي ؤن ألامغ ازخُاعي و َىا جٓهغ بعاصة اإلاخٗا٢ضًً ٚحر ؤجها
مُ٣ضة -خ ٤الخُاع بالكغاء لهالر اإلاؿخإظغ وجخٗل ِ٣ٞ ٤بإنى ٫مى٣ىلت ؤو ٚحر مى٣ىلت طاث الاؾخٗما ٫اإلانهي ؤو
باملخالث الخجاعٍت ؤو بماؾؿاث خغُٞت ، 36و في طاث الهلت بمؿإلت الك٩لُت ٞةن ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ٌكترٍ ُٞه
بياٞت بلى الكغوٍ اإلاىيىُٖت للٗ٣ىص ٖمىما ( الغيا  ،املخل و الؿبب) وؤزغي مىيىُٖت ؤًًا ل ً٨زانت مغجبُت
بهظا الٗ٣ض ، 37قغٍ الك٩لُت الظي ًجب جىٞغٍ في َظا الٗ٣ض ،خُض جىو اإلااصة 6مً ألامغ  09/96اإلاىٓم لٗ٣ض الاٖخماص
ؤلاًجاعي ٖلى يغوعة بزًإ ٖملُاث الاٖخماص ؤلاًجاعي بلى الكهغ وجغ ٥الىو ُُٟ٦ت جدضًض َظا الكهغ بلى الخىُٓم و
بالٟٗل ٣ٞض نضع في َظا الكإن مغؾىمحن جىُٟظًحن َما اإلاغؾىم  90/06اإلاخٗل ٤بُُٟ٨اث بقهاع ٖملُاث الاٖخماص
ؤلاًجاعي لؤلنى ٫اإلاى٣ىلت و اإلاغؾىم  91/06اإلاخٗل ٤بُُٟ٨ت بقهاع ٖملُاث الاٖخماص ؤلاًجاعي لؤلنىٚ ٫حر اإلاى٣ىلت. 38
و بن ٧ان هو اإلااصة  6مً ألامغ  09/96لم ًىو بهٟت مباقغة ونغٍدت ًٖ يغوعة ٦خابت ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٚحر ؤن
طلً ٪بضو مىُُ٣ا باٖخباع ؤن اقتراٍ الكهغ ٌؿخلؼم خخما وظىص ال٨خابت بل ًجٗلها يغوعٍت ،و لٗل ٖضم ط٦غ نغاخت
قغٍ ال٨خابت ًضٖىها بلى ؤن اإلاكغٕ ظٗل مً ال٣اٖضة الٗامت التي ظاء بها هو اإلااصة  324م٨غعع 1مً ال٣اهىن اإلاضوي
ؤؾاؾا بطً ،لؼم َظا الىو بٞغا٣ٖ ٙىص اإلاٗامالث الخجاعٍت و الا٢خهاصًت و الهىاُٖت و الؼعاُٖت في ال٨خابت الغؾمُت ،و
ما ًم ً٨ؤن ًا٦ض ٨ٞغة اقتراٍ ال٨خابت في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ما ههذ ٖلُه اإلااصة 3مً اإلاغؾىم  90/06مً زال٫
اخدؿاب ؤظل ُ٢ض ٖ٣ىص الاٖخماص ؤلاًجاعي مً جاعٍش بمًاء الٗ٣ض ،وؤلامًاء ال ًخإحى بال بطا ٧ان الٗ٣ض م٨خىبا َظا مً
ظهت ومً ظهت ؤزغي اقترَذ اإلااصة 2مً اإلاغؾىم  91/06ؤن ٌٗحن اإلاىز ٤مدغع ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي لؤلنىٚ ٫حر
اإلاى٣ىلت وفي طلًٟ ٪هم ؤن َظٍ الٗ٣ىص حكترٍ ٞحها ال٨خابت الغؾمُت التي ًًٟحها ٖلحها اإلاىز . 39٤ومما ال قُٞ ٪ه ؤن َظٍ
الك٩لُت اقترَذ لخماًت اإلاخٗا٢ضًً ولخماًت املجخم٘ ( الٛحر في الٗ٣ض ) وال ًم ً٨للمخٗا٢ضًً الاجٟاٖ ١لى مسالٟت
الىهىم التي اقترَذ الك٩لُت يمً اإلاغؾىمحن  90/06و91/06باٖخباع ؤجها ظاءث في نُٛت ألامغ( ًجب) جإُ٦ضا
ألَمُت قهغ ٖ٣ىص الاٖخماص الاًجاعي ،بال ؤهه ًجب ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاكغٕ لم ًىو نغاخت ٖلى ؤن َظٍ الك٩لُت هي عً٦
الوٗ٣اص الٗ٣ض ؤو قغٍ إلزباجه و بهما ما َى ما٦ض َى اقتراَه للكهغ وَظا ألازحر ( ؤي الكهغ) ٞهى لىٟاط الٗ٣ىص ؤي
لخ٣غٍغ حجُت الخهغ ٝال٣اهىوي في مىاظهت الٛحر (  ( L’opposabilitéولٗل في طل ٪ججؿُضا الٗض ٫والى ٟ٘في الٗ٣ىص
ٖمىما وفي نمُم ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي زهىنا.
*العــلىد ؤلاحباسٍت :بياٞت بلى ُ٢ض الىٓام الٗام وُ٢ض الك٩لُت اللظان ًدضان مً مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ج٨غَؿا إلابضؤ
الٗض ٫والى ٟ٘في الٗ٣ىصَ ،ىاُ٢ ٥ىص ؤزغي ج٣لو مً بعاصة اإلاخٗا٢ضًً في ٖ٣ىص ألاٖما ٫وججٗلها ؤ٦ثر مىيىُٖت بما
ًخماشخى م٘ يغوعة خماًت الا٢خهاص الىَجي وخماًت الُغ ٝالًُٗ ٠في الٗ٣ض وخماًت اإلاؿتهل٨حن ،و مً بحن َظٍ الُ٣ىص
ؤًًا َىا ٥الٗ٣ىص ؤلاظباعٍت التي ًلؼم بها ال٣اهىن اإلاؿدشمغًٍ و اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن والخجاع والهىاُٖحن والخغُٞحن
....جخمشل ؤؾاؾا في الخإمُىاث ؤلاظباعٍت ٖلى مسخل ٠اإلاكاعَ٘ الا٢خهاصًت .
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وبن ٧اهذ ؤلاعاصة خغة ومسخاعة في الخٗا٢ض مً ٖضمه ٚحر ؤجها ؤمام َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص جهبذ مغٚمت ٖلى الخٗا٢ض بطا
جىاٞغث في ؤصخابها الكغوٍ والهٟت التي ًلؼمهم وبًاَا ال٣اهىن با٦خخاب ٖ٣ىص جإمحن بظباعٍت  ،و٢ض جىاوَ ٫ظٍ اإلاؿإلت
٢اهىن الخإمُىاث الهاصع بمىظب ألامغ  07/95اإلاٗض ٫واإلاخمم بال٣اهىن  04/06الؾُما الباب الشاوي مىه بٗىىان الخإمُىاث
ؤلالؼامُت بط ظاء في هو اإلااصة  163مً ال٣اهىن بهُٛت ؤلالؼامً " :جب ٖلى الكغ٧اث و اإلااؾؿاث الخابٗت للُ٣اٖاث
الا٢خهاصًت اإلاضهُت ،الخإمحن ٖلى مؿاولُتها اإلاضهُت ججاٍ الٛحر " وجًُ ٠اإلااصة ً " : 164جب ٖلى ٧ل شخو َبُعي ؤو
مٗىىي ٌ ،ؿخٛل مدال ؤو ٢اٖت ؤو م٩اها مسهها الؾخ٣با ٫الجمهىع و/ؤو ً٩ىن َظا الاؾخٛال ٫زانا باليكاَاث
الخجاعٍت ؤو الش٣اُٞت ؤو الغٍايُت ؤن ً٨خدب جإمُىا لخُُٛت مؿاولُخه اإلاضهُت ججاٍ اإلاؿخٗملحن و الٛحر".
وحٗض بظل ٪الخإمُىاث ؤلاظباعٍت في ٖ٣ىص ألاٖما ٫ؤًًا ق٨ال مً ؤق٩ا ٫جُُ٣ض إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ججؿُضا للى ٟ٘والٗض٫
في الٗ٣ىص إلاا في طل ٪مً يمان لجبر ألايغاع التي ًم ً٨ؤن جسلٟها َظٍ الٗ٣ىص الا٢خهاصًت التي جلٗب صوعا ٗٞاال ومهما في
الا٢خهاص الىَجي. 40

الـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ـم ــت
بن اإلاٗامالث اإلاالُت بما ٞحها الٗ٣ىص ؤنبدذ ٖغيت صاثما ملجاعاة الخُىع و مؿاًغجه و لى ٧ان طل ٪بىاؾُت زل٢ ٤ىاٖض و
مباصت ظضًضة ٢ض جخٗاعى خخما م٘ ما َى مٗتر ٝبه و مؿخ٣غ ٖلُه باٖخباعٍ ؤمغا زابخ ـ ـ ـ ـ ــا بط ؤن ٖ٣ىص ألاٖما ٫بدىىٖها و بن
٧اهذ بداظت ماؾت بلى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة باٖخباع ؤجها ٖ٣ـ ـ ـ ـ ـ ــىصا جمخ ـ ـ ـ ـ ــاػ بالخغُ٦ت بما حكمله مً جلبُت الاخخُاظاث
الا٢خهاصًت بط حٗض املخغ ٥ألاؾاسخي لال٢خ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاص الىَ ـ ـ ـ ـى ـ ــي و الٗالمي بال ؤهه ًجب ؤن ال جبؿِ ؤلاعاصة صاثما ؾلُاجها في
َظٍ الٗ٣ىص التي جمخاػ بالخهىنُت خُض الٖخباعاث ا٢خهاصًت  ،اظخماُٖت و ؾُاؾُت مغاٖاة للخىاػن الٗ٣ضي و الىٓام
الٗام مً قإجها ؤن ج ُ٣ـ ـ ــض مً َظٍ الخغٍت الخٗا٢ضًت.
ٞإمام َظٍ اإلاُُٗاث و الخ٣اث ٤وبن ٦ىا ه٣غ الًٟل الظي جلٗبه ٖ٣ىص ألاٖما ٫في جُىٍغ الا٢خهاص الىَجي و صٖمه ٚحر
ؤن َظا الًٟل ال ًجب ؤن ٌؿمذ بالخغٍت اإلاُل٣ت لهظٍ الٗ٣ىص ٞ ،ةطا ٧ان مجا ٫الخغٍت الخٗا٢ضًت مٟخىخا ؤمام
اإلاؿدشمغًٍ و اإلاخٗاملحن و الخجاع و الهىاُٖحن و الخغُٞحن و ٚحرَم ٚحر ؤهه ًجب يبِ ؤلاعاصة الخٗا٢ضًت ختى ال ًًاع
الا٢خهاص الىَجي ٧ىجها لى جغ٦ذ ٖلى بَال٢ها جسخاع ما حكاء مً آزاع جغجبها ٖلى الٗ٣ض بما ٌؿمى بؿلُان ؤلاعاصة الخٗا٢ضًت
 volonté L’autonomie de laؾُجٗل طل ٪خخما مهلخت اإلاخٗا٢ضًً ٞى٧ ١ل اٖخباع  ،لظا صٖذ الخاظت بلى ْهىع في
مجا ٫هٓغٍت الٗ٣ض ٖمىما و في مجا ٫الٗ٣ىص الخضًشت ما ٌٗغ ٝبٗ٣ىص ألاٖما ٫مباصت ؤزغي جضٖى بلى جُُ٣ض َظٍ ؤلاعاصة
مً زال ٫الاخخ٩ام بلى ما َى ٖاص ٫و ها ٘ٞفي املجا ٫الخٗا٢ضي ٞ ،بىاؾُت َظٍ اإلاباصت التي جىاصي باخترام و ججؿُض
الجاهب الخماجي و الٗضلي للٗ٣ىص مً ظهت و الجاهب اإلاهلخي و الىٟعي لها مً ظهت ؤزغي ٞهي ج٣لو مً صوع ؤلاعاصة في
الٗ٣ىص و بالخالي جغاظ٘ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ؾبُل خلى ٫مبضؤ الٗض ٫و الى، Le principe du juste et de l’utile ٟ٘
ٚحر ؤهه ال ًم ً٨ججؿُض َظا اإلابضؤ في الٗ٣ىص ٖمىما وفي ٖ٣ىص ألاٖما ٫زهىنا بال بخضزل ال٣اهىن وبؿِ ؾلُاهه ٖلى
َظٍ الٗ٣ىص لخىُٓمها و ويٗها في بَاعَا الؿىي والصخُذ زضمت للٟغص واملجخم٘ لضي ؤصٖى مً زالَ ٫ظٍ اإلاضازلت بلى :
 يغوعة جُٟٗل صوع اإلاكغٕ الجؼاثغي في يبُه للىهىم ال٣اهىهُت والخىُٓمُت التي حٗالج اإلاؿاثل الا٢خهاصًت بغ٘ٞاللبـ والشٛغاث التي جخسلل زىاًا بٌٗ الىهىم والظي ًجٗل جُبُ٣ها نٗبا إلاا ٞحها مً ق ٪وجإوٍل .
 يغوعة عؾم زُت حكغَُٗت ٢اهىهُت وجىُٓمُت ا٢خهاصًت بما ًخالءم م٘ مخُلباث املجخم٘ الجؼاثغي الؾخٗاصة الخىاػنالا٢خهاصي الىَجي والؿعي ٖلى اؾخ٣غاعٍ للخغوط مً ألاػمت الا٢خهاصًت التي حِٗكها البالص.
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 يغوعة جُٟٗل وجُىٍغ وجدضًض آلُاث اإلاغا٢بت الا٢خهاصًت لًبِ اليكاَاث الا٢خهاصًت ٦مجلـ اإلاىاٞؿت ومسخل٠الى٧االث الىَىُت إلاغا٢بت اليكاَاث الا٢خهاصًت ومسخلَُ ٠ئاث الًبِ ٦ؿلُت يبِ البرًض واإلاىانالث وَُئت يبِ
الخإمُىاث والهُئت الىَىُت للى٢اًت مً الٟؿاص و م٩اٞدخه وٚحرَا مً آلُاث وَُئاث مغا٢بت الا٢خهاص و يبُه .
وبظلً ٪م ً٨باإلاىاػاة حصجُ٘ الاؾدشماع وٞخذ املجا ٫للمٗامالث واإلاكاعَ٘ الا٢خهاصًت في ْل ججؿُض صولت ال٣اهىن
والخغٍاث الٟغصًت لخد ٤ُ٣اإلاهلخت الخانت و الٗامت ٖلى الؿىاء.
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ؤهٓغ اإلااصة  54مً ال٣اهىن اإلاضوي الهاصع بمىظب ألامغ  58/75اإلااعر في  26ؾبخمبر  1975اإلاٗض ٫و اإلاخمم.
خمضي دمحم بؾماُٖل ،الُ٣ىص الىاعصة ٖلى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في الٗ٣ىص اإلاضهُت " صعاؾت م٣اعهت بال٣ٟه ؤلاؾالمي
" ،صاع ال٨ٟغ الجامعي ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،مهغ ،م .32
ؤهٓغ جُىع مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة مً زال ٫مغظ٘ الض٦خىع نىفي خؿً ؤبى َالب ،ؤبدار في مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة
في ال٣اهىن الغوماوي ،صاع الجهًت الٗغبُت ال٣اَغة ،مهغ.1963 ،
ٖبض الغػا ١ؤخمض الؿجهىعي  ،الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي  ،املجلض ألاو ٫مهاصع الالتزام  ،ميكىعاث
الخلبي الخ٣ىُ٢ت  ،بحروث لبىان  ، 2000 ،م .157
ٖبض الخ ُٟٔبى٢ىضوعة  ،خماًت اإلاؿتهل ٪في بَاع الؿُاؾت الٗمىمُت للمىاٞؿت في الجؼاثغ :مداولت للخإنُل و
اإلا٣اعبت  ،مجلت الاظتهاص الً٣اجي  ،الٗضص الغاب٘ ٖكغ  ،ألٞغٍل  ، 2017ظامٗت بؿ٨غة الجؼاثغ  ،م.م -659
.673
ال٣اهىن ع٢م  01/16اإلااعر في  06ماعؽ  2016اإلاخًمً الخٗضًل الضؾخىعي الجغٍضة الغؾمُت ٖضص 14اإلااعزت
في7ماعؽ .2016اإلااصة  43مً الضؾخىع جىو" :خغٍت الاؾدشماع و الخجاعة مٗتر ٝبها و جماعؽ في بَاع
ال٣اهىن –حٗمل الضولت ٖلى جدؿحن مىار ألاٖما ،٫و حصجُ٘ ٖلى اػصَاع اإلااؾؿاث صون جمُحز زضمت للخىمُت
–
الا٢خهاصًت الىَىُت – جٟ٨ل الضولت يبِ الؿى ،١و ًدمي ال٣اهىن خ٣ى ١اإلاؿتهل٨حن.
ًمى٘ ال٣اهىن الاخخ٩اع و اإلاىاٞؿت ٚحر الجزحهت".
َى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٥م ـ ــجمىٖت مً الىهىم في َظا الؿُا ١مً بُجها٢- :اهىن  12/93اإلااعر في  5ؤ٦خىبغ  1993اإلاخٗل٤
بترُ٢ت الاؾدشماع الجغٍضة الغؾمُت ٖضص 94اإلااعزت في 10ؤ٦خىبغ 1993
– ٢اهىن  06/95اإلااعر في ً 25ىاًغ1995اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت  ،اإلالػى بمىظب ال٣اهىن  03/03اإلااعر في ً 19ىلُى
 2003اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت  ،الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  43اإلااعزت في ً 20ىلُى  2003و اإلاٗض ٫بمىظب ال٣اهىن
 12/08اإلااعر في ً25ىهُى  ، 2008الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  36اإلااعزت في ً 2ىلُى  2008و اإلاٗض ٫بمىظب
ال٣اهىن  05/10اإلااعر في  15ؤوث  2010الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  46اإلااعزت في  18ؤوث  2010اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت
 ال٣اهىن  10/90اإلااعر في  14ؤٞغٍل  1990اإلاخٗل ٤بالى ٌ٣و ال٣غى الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  16اإلااعزت في 18ؤٞغٍل  1990اإلاٗض ٫واإلاخمم بمىظب ألامغ ع٢م  01/01اإلااعر في ٞ 27براًغ  2001الجغٍضة الغؾمُت ٖضص 14
اإلااعزت في ٞ 18براًغ  2001وألامغ  11/03اإلااعر في  26ؤوث  2003الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  52اإلااعزت في 27
ؤوث . 2003

 ألامغ  04/01اإلااعر في  20ؤوث ؾىت  2001و اإلاخٗل ٤بدىُٓم اإلااؾؿاث الٗمىمُت الا٢خهاصًت وزىنهتها الجغٍضةالغؾمُت ٖضص  47اإلااعزت في  22ؤوث . 2001
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حرة و اإلاخىؾُتُٛت اإلااؾؿت اله٢اهىن الخىظُهي لتر٣ و اإلاخًمً ال2001  صٌؿمبر12  اإلااعر في18/01 اهىن٣– ال
. 2001  صٌؿمبر15  اإلااعزت في77 الجغٍضة الغؾمُت ٖضص
...... َىٍلت٫اثمت ال جؼا٣وال
 مجلت صهُا الىًَ بخاعٍش،ُىص الىاعصة ٖلُه٣اهىوي إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة و ال٣هىم الٟ اإلا،ً ماظض خؿ.8
. http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/428361.html :ِ ٖل الغاب2017/02/06
ُت٨غٕ اإلالٞ ،١ى٣خىعاٍ في الخ٦ ؤَغوخت ص، ض الخجاعي الضولي٣ٗ ٖلى ال٤ُاهىن الىاظب الخُب٣ ال،  زالض قىٍغب.9
.3 م، 2009/2008 ١ى٣لُت الخ٧  ظامٗت الجؼاثغ، غٍت٨ٟال
. و اإلاخمم٫ اإلاٗض58/75 اهىن اإلاضوي الهاصع بمىظب ألامغ٣ ال.10
 مجلت الٗلىم،اهىن٣ىص بحن الكغَٗت و ال٣ٗ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ال، ِلٚ صباف و خمالوي صٝ ٖبض الغئو.11
273-257م. م، غة٨ ظامٗت دمحم زًُغ بؿ، 2016  ظىان، 44 ؤلاوؿاهُت الٗضص
- Jaques Ghestin est né à Lille , il est un professeur émérite de Droit Français et .12
spécialiste du droit des obligation à l’université Paris1 Panthéon Sorbonne , il est
également fondateur du centre de Droit des obligations et le directeur de la « Bibliothèque
de Droit privé » ainsi que de la collection « Droit des affaires de la librairie générale de
droit et de jurisprudence (L.G.D.J) » et un membre du centre d’études pour la rédaction
d’un projet de code civil européen ( centre mandaté par le parlement européen . Jaques
Ghestin est aussi connu pour ses nombreux travaux portant essentiellement sur la
formation du contrat … pour plus de détails sur Jaques Ghestin consultez le lien :
http://fr.wikipedia.org/wiki/JaquesGhestin#biographie.

، ىىن اإلاُبُٗتٟ اإلااؾؿت الىَىُت لل، دت و مٗضلت٣ َبٗت مى، ض٣ٗالىٓغٍت الٗامت لل، الالتزاماث، ُالليٞ  ٖلي.13
.53  م، 2008 الجؼاثغ
.14- Jaque Ghestin, Le contrat en tant qu’échange économique, Revue d’Economie
Industrielle, volume 92 numéro1 année 2000, p.p. 81-100..51
-Brégitte Lefebre, La
justice contractuelle: Mythe ou réalité, Les cahiers de droit, volume 37, numéro1, 1996,
Edition Erudit, Faculté de droit de l’université du Québec, Canada p.p. 17-30.
.51 -Op.cit p96 et 99

Jaques Ghestin,

 ظامٗت، اهىن الخام٣ؿم ال٢ ١ى٣خىعاٍ في الخ٦اهىن الجؼاثغي ؤَغوخت ص٣ضًت في ال٣ٗ الٗضالت ال،  ػمام ظمٗت.17
. 226  م، 2014-2013 ١ى٣لُت الخ٧ 1 الجؼاثغ
ٍض و ؤزغ٣ُٗحر في ظؼء مً ؤظؼاء الٛ الخ، ً مىهىع خاجم خؿ:  ؤهٓغ ؤًًاBrigitte Lefebre , op.cit, p 21 .18
، 2015  لؿىت4  الٗضص، 23  املجلض،  مجلت ظامٗت بابل للٗلىم ؤلاوؿاهُت، اعهت٣ صعاؾت م، في الٗضالت الخباصلُت
. 1700-1676 م.م
.  مً َظٍ اإلاضازلت7 م٢ الهامل ع٪ ؤهٓغ في طل.19
.20Guido Alpa,les nouvelles frontières du Droit des contrats, Revue Internationale de
Droit Comparé (RIDC), volume50,numéro4 année 1998 pp1015-1030.
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ٖ.21لي ُٞاللي  ،م٣ضمت في ال٣اهىن  ،اإلااؾؿت الىَىُت للٟىىن اإلاُبُٗت  ،الجؼاثغ  ، 2008م .106
و ٢ض ط٦غ ال٩اجب حٗغٍ ٠للىٓام الٗام الظي جُغ ١بلُه ٖبض الخي حجاعي في ٦خابه هٓغٍت ؤلالتزاماث ،مُبىٖاث
ظامٗت ال٩ىٍذ  ، 1982 ،الجؼء ألاو ، ٫م  (، 341ؤهٓغ َامل  257مً م  106مً مغظ٘ ٖلي ُٞاللي ) .
 .22خمضي دمحم بؾماُٖل ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م . 202
.23Michelle Cunyn, Les sanctions des lois d’ordre public touchant à la justice
contractuelle, leur finalité, leur efficacité, Revue Juridique Thémis (R.J.T), volume 41,
numéro1, année 2007, université de Montréal, canada.

ؤهٓغ ؤًًا أل٦ثر جٟهُل ػمام ظمٗت اإلاغظ٘ الؿاب ٤م .272
 .24ألامغ  03/03اإلااعر في ً 19ىلُى  2003اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت اإلاٗض ٫و اإلاخمم ،الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  43اإلااعزت في
ً 20ىلُى .2003
 .25ال٣اهىن  12/08اإلااعر في ً 25ىهُى  2008اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت  ،الجغٍضة الغؾمُت الٗضص  36اإلااعر في ً 2ىلُى
. 2008
 .26ال٣اهىن  05/07اإلااعر في  15ؤوث  2010اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت  ،الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  46اإلااعزت في  18ؤوث
. 2010
 .27جىو اإلااصة  1مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت " :حهضَ ٝظا ألامغ بلى جدضًض قغوٍ مماعؾت اإلاىاٞؿت في الؿى ١و جٟاصي ٧ل
مماعؾاث مُ٣ضة للمىاٞؿت و مغا٢بت الخجمٗاث الا٢خهاصًت ٢هض ػٍاصة الٟٗالُت الا٢خهاصًت و جدؿحن ْغوٝ
مِٗكت اإلاؿتهل٨حن " .
 .28ال٣اهىن  02/04اإلااعر في ً 23ىهُى ً 2004دضص ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،الجغٍضة الغؾمُت
الٗضص  41اإلااعزت في ً 27ىهُى .2004
 .29ال٣اهىن  06/10اإلااعر في  15ؤوث ٌٗ 2010ض ٫و ًخمم ال٣اهىن  02/04الظي ًدضص ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى
اإلاماعؾاث الخجاعٍت  ،الجغٍض الغؾمُت الٗضص  46اإلااعزت في  18ؤوث . 2010
 .30ؤهٓغ ٢اهىن اإلاىاٞؿت  03/03اإلاٗض ٫و اإلاخمم و ؤًًا ال٣اهىن  02/04اإلاٗض ٫و اإلاخمم الؿال ٠ط٦غَما.
 .31ؤهٓغ ال٣اهىن  03/09اإلااعر في ٞ 29براًغ ؾىت  2009اإلاخٗل ٤بدماًت اإلاؿتهل ٪و ٢م٘ الٛل ،الجغٍضة الغؾمُت
ٖضص  15اإلااعزت في  8ماعؽ  .2009ؤهٓغ الؾُما الباب الشاوي مً َظا ال٣اهىن بط جًمً ؾبٗت(ٞ )7هى ٫و التي
جىاولذ ؤخ٩اما ناعمت لخماًت اإلاؿتهل٨حن.
 .32اإلااصة  59مً ال٣اهىن اإلاضويً ":خم الٗ٣ض بمجغص ؤن ًدباص ٫الُغٞان الخٗبحر ًٖ بعاصتهما اإلاخُاب٣خحن صون ؤلازال٫
بالىهىم ال٣اهىهُت".
ٖ .33لي ُٞاللي  ،الىٓغٍت الٗامت للٗ٣ض  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م . 292
ٖ .34لي ُٞاللي  ،الىٓغٍت الٗامت للٗ٣ض  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م . 293
 .35ألامغ  09/96اإلااعر في  10ظاهٟي  1996اإلاخٗل ٤باالٖخماص ؤلاًجاعي  ،الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  03اإلااعزت في 14
ظاهٟي . 1996
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 .36ؤهٓغ هو اإلااصة ألاولى مً ألامغ  09/96اإلاخٗل ٤باالٖخماص ؤلاًجاعي .
 .37ؤهٓغ في طل ٪اإلاىاص  12 ،11 ،3،7و ٚحرَا مً ألامغ  09/96اإلاخٗل ٤باالٖخماص ؤلاًجاعي  ،و التي جىاولذ الكغوٍ
اإلاىيىُٖت الخانت بهظا الٗ٣ض .
 .38اإلاغؾىم الخىُٟظي  90/06الظي ًدضص ُُٟ٦اث بقهاع ٖملُاث الاٖخماص ؤلاًجاعي لؤلنى ٫اإلاى٣ىلت  .و اإلاغؾىم
الخىُٟظي  91/06الظي ًدضص ُُٟ٦اث بقهاع ٖملُاث الاٖخماص ؤلاًجاعي لؤلنىٚ ٫حر اإلاى٣ىلت  .الهضعان بخاعٍش 20
ٞبراًغ  ، 2006الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  10اإلااعزت في ٞ 26براًغ .2006
 .39جىو اإلااصة ٣ٞ 3غة  2مً اإلاغؾىم  90/06اإلاخًمً بقهاع ٖملُاث الاٖخماص ؤلاًجاعي لؤلنى ٫اإلاى٣ىلت ٖلى ... " :
ًجب ؤن ًخم الُ٣ض في ؤظل زالزحن ً 30ىم ٖمل ببخضاءا مً جاعٍش بمًاءالٗ٣ض"
و جىو ؤًًا اإلااصة  2مً اإلاغؾىم  91/06اإلاخًمً بقهاع ٖملُاث الاٖخماص الاًجاعي لؤلنىٚ ٫حر اإلاى٣ىلت ٖلى ... " :
" حُٗحن اإلاىز ٤مدغع ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعيًجب ؤن ًبحن ٖ٣ض ا٦دؿاب الٗ٣اع مىيىٕ الاٖخماص "
لؤلنىٚ ٫حر اإلاى٣ىلت٨ٞ "...ال الىهان ًىخُان بًغوعة بزًإ الٗ٣ض ٢بل بقهاعٍ لل٨خابت الغؾمُت و جخإ٦ض ال٨خابت
الغؾمُت ُٞما ًخٗل ٤في الىو الخحر .
 .40بَل٘ في طلٖ ٪لى ألامغ  07/95اإلااعر في ً 25ىاًغ  1995اإلاخٗل ٤بالخإمُىاث  ،الجغٍضة الغؾمُت الٗضص 13
اإلااعزت في  7قىا 1415 ٫اإلاٗض ٫و اإلاخمم بال٣اهىن  04/06اإلااعر في ً 25ىاًغ  1995اإلاخٗل ٤بالخإمُىاث الجغٍضة
الغؾمُت الٗضص  15اإلااعزت في  12ماعؽ  2006و ٢ض جًمً ال٨خاب الشاوي مً َظا ال٣اهىن الخإمُىاث ؤلاظباعٍت
بٗىىان الخإمُىاث ؤلالؼامُت.
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الؽيلُت هلُذ لالسادة الخعاكذًت في علذ الاعخماد الاًجاسي
د.ؼُخ هاحُت ،اظخار مدالش "ؤ "
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت ،حامعت مىلىد معمشي  ،جحزي وصو
ملذمت:
ٌُ ّ
ٗض الاٖخماص ؤلاًجاعي مً الٗ٣ىص الخضًشت وؿبُا ،بط ؤهه لم ًٓهغ في الىا ٘٢الٗملي بال بٗض الخُىع الظي ٖغٞخه
البيُت الخجاعٍت الخالُت.
ل٣ض ط٦غ مهُلر "الاٖخماص ؤلاًجاعي" ألو ٫مغة في اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت الجؼاثغٍت بمىظب ال٣اهىن ع٢م 10-90
اإلاخٗل ٤بالى٣ض وال٣غى( )1واإلالػى الخ٣ا ،الؾُما اإلااصة  112مىه التي جُغ٢ذ له بدؿمُت "ؤلا٢غاى م٘ بًجاع"ّ ،ؤما في
اليسخت الٟغوؿُت مً َظا ال٣اهىن٣ٞ ،ض وعص جدذ حؿمُت " ،"Le crédit bailزم الخ٣ا ،نضع ألامغ ع٢م  09-96اإلاخٗل٤
باالٖخماص ؤلاًجاعي( ،)2الظي ؤيٟى ٖلى الٗ٣ض حؿمُت" :الاٖخماص ؤلاًجاعي" ،بِىما اؾخٗمل في اليسخت الٟغوؿُت مىه
ٖباعحي " "Le crédit bailؤو " ،"Le leasingألظل الضاللت ٖلُه ،زم ؤٖ٣به الىٓام ع٢م  06-96املخضص لُُٟ٨اث جإؾِـ
قغ٧اث الاٖخماص ؤلاًجاعي وقغوٍ اٖخماصَا( ،)3بياٞت بلى وظىص ؤخ٩ام ٢اهىهُت جخٗل ٤بكهغ الاٖخماص ؤلاًجاعي بمىظب
مغؾىمحن جىُٟظًحن ناصعًٍ في  2006باليؿبت لؤلنى ٫اإلاى٣ىلت( )4وٚحر اإلاى٣ىلت(.)5
وفي ألازحر نضع ألامغ ع٢م  11-03اإلاخٗل ٤بالى٣ض وال٣غى ،الظي ؤلػى ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م  10-90الؿاب ٤ط٦غٍ،
وُٞه ّ
جم جغظُذ حؿمُت "ال٣غى ؤلاًجاعي" للضاللت ٖلى الاٖخماص ؤلاًجاعي(.)6
وهٓغا لخهىنُت الٗ٣ض٧ ،ىهه مً الٗ٣ىص اإلاغ٦بت التي جخًمً الٗضًض مً الالتزاماث في طمت ٧ل مً َغفي الٗ٣ض،
ّ
ٞةن ا٢تران ؤلاًجاب بال٣بى ٫إلبغامه صخُدا لم ٌٗض ًٟ٨ي ،خُض ال ًم ً٨ؤن ًبرم ٖ٣ض "الاٖخماص ؤلاًجاعي" بمجغص جغاضخي
ّ
وبهما زمت ُ٢ىص ّ
جدض مً عياثُت َظا الٗ٣ض ،وهي الخاظت اإلالخت بلى بٞغا ٙمشل َظٍ الٗ٣ىص في ق٩ل مٗحن ًجٗله
الُغٞحن،
مسالٟا لٛالب الٗ٣ىص الخجاعٍت ألازغي.
وؤلاق٩ا ٫اإلاُغوح َىا ،بهضص َظٍ الض اؾت٨ً ،مً فيُ ٠ُ٦ :حؿاَم الك٩لُت في ّ
الخض والخُُ٣ض مً مبضؤ ؾلُان
ع
ؤلاعاصة في ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي؟
ؤوال – ؼشه الىخابت الشظمُت لعلذ الاعخماد ؤلاًجاسي:
 - 1ؤمغ ع٢م  10-90ماعر في  14ؤٞغٍل ً ،1990خٗل ٤بالى٣ض وال٣غى ،ظغٍضة عؾمُتٖ ،ضص  ،16ناصع بخاعٍش  18ؤٞغٍل ( ،1990ملػى).
 - 2ؤمغ ع٢م  09-96ماعر في  10ظاهٟي ً ،1996خٗل ٤باالٖخماص ؤلاًجاعي ،ظغٍضة عؾمُتٖ ،ضص  ،03ناصع بخاعٍش  14ظاهٟي .1996
 - 3هٓام ع٢م  06-96ماعر في  03ظىٍلُت ً ،1996دضص ُُٟ٦اث جإؾِـ قغ٧اث الاٖخماص ؤلاًجاعي وقغوٍ اٖخماصَا ،ظغٍضة عؾمُتٖ ،ضص
 ،66ناصع بخاعٍش  3هىٞمبر .1996
 - 4مغؾىم جىُٟظي ع٢م  90-06ماعر في ُٟٞ 20غي ً ،2006دضص ُُٟ٦اث بقٗاع ٖملُاث الاٖخماص ؤلاًجاعي لؤلنى ٫اإلاى٣ىلت ،ظغٍضة عؾمُت،
ٖضص  ،10ناصع بخاعٍش ُٟٞ 26غي .2006
 - 5مغؾىم جىُٟظي ع٢م  91-06ماعر في ُٟٞ 20غي ً ،2006دضص ُُٟ٦اث بقهاع ٖملُاث الاٖخماص ؤلاًجاعي لؤلنىٚ ٫حر اإلاى٣ىلت ،ظغٍضة
عؾمُتٖ ،ضص  ،10ناصع بخاعٍش ُٟٞ 26غي .2006
َ - 6ب٣ا للماصة  02مً ألامغ ع٢م  11-03اإلااعر في  26ؤوث  ،2003اإلاخٗل ٤بالى٣ض وال٣غى ،اإلاٗض ٫واإلاخمم.
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ّ
ٌٗخبر ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي مشلما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلُه ،ؤهه ٖ٣ض مً الٗ٣ىص الغياثُت التي جخُلب جىاٞغ ؤع٧ان
الٗ٣ض الٗامت اإلاإلىٞت مً عيا ناصع مً الُغٞحن ،بٗض جُاب ٤ؤلاًجاب وال٣بى ،٫ومدل مكغوٕ وؾبب خ٣ُ٣ي ومكغوٕ
ؤًًا.
ٚحر ؤهه ،وباليؿبت لٗ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ّ
ٞةن َبُٗت اإلاا ٫مدل الٗ٣ض ٌؿخىظب بٞغاٚه في ق٩ل ٖ٣ض عؾمي
م٨خىب٧ ،ىن ؤن ؤٚلب الدكغَٗاث ج٣طخي بًغوعة زًىٕ ؤي جهغ٩ً ٝىن مدله ٖ٣اع بلى بظغاءاث الكهغ الٗ٣اعي،
وهٓغا ل٩ىن قهغ الٗ٣اع ًخُلب وظىص ٖ٣اع م٨خىبّ ،
ٞةن َظا ظٗل ال٨خابت الغؾمُت يغوعٍت ٖمال بال٣اٖضة ألانىلُت
ّ
التي ج٣طخي ّ
بإن٧ « :ل ما ال ًخم الىاظب بال به ٞهى واظب »(.)1
ّ
ٖلُهٞ ،ةهه وبالغٚم مً ٖضم الىو نغاخت في ال٣اهىن الجؼاثغي ٖلى قغٍ ال٨خابت الغؾمُت في ٖ٣ض الاٖخماص
ؤلاًجاعي للٗ٣ا اثّ ،
ٞةن ال٣اهىن الجؼاثغي – صاثما – ًجٗل ال٨خابت الغؾمُت بمشابت ٖىهغ ظىَغي ويغوعي ،وَى ما
ع
()2
ّ
ٌؿخمض مً ؤخ٩ام ال٣اهىن اإلاضوي  ،وباليؿبت لًغوعة ال٨خابتٞ ،ةجها جغظ٘ بىٓغها بلى ٧ىن ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي مً
الٗ٣ىص اإلاغ٦بت واإلاٗ٣ضة التي جخًمً الٗضًض ن الالتزاماث في طمت ٧ل مً َغفي الٗ٣ضٞ ،بالخالي،
ال ّبض مً ال٨خابت ختى ٌٗلم ٧ل َغ ٝما هي الالتزاماث اإلاترجبت في طمخه وؤن ًغاظٗها ٧لما ا٢خطخى طل.٪
زاهُا – ؼشه الؽهشلعلذ الاعخماد ؤلاًجاسي:
ٌٗغ ٝهٓام الكهغ الٗ٣اعي ،ؤهه طل ٪الىٓام الظي ًغمي بلى بٖالن الخهغٞاث ال٣اهىهُت التي تهض ٝبلى بوكاء
الخ٣ى ١الُٗيُت الٗ٣اعٍت ؤو ه٣لها ؤو حٗضًلها ؤو بؾ٣اَها ،وٍخم َظا الكهغ بةزباث الخهغٞاث ال٣اهىهُت اإلاظ٧ىعة في
سجالث ًم ً٨الاَالٕ ٖلحها مً ٢بل الٛحر ،وؤزظ بٞاصة بما ظاء ٞحها مً بُاهاث وبىىص(.)3
حٗض ع٦ىا في الٗ٣ض ،ختى ً٩ىن وٍيكإ صخُدا ،بِىما ًم ِ٣ٞ ً٨اٖخباع ّ
ٖلُهّ ،
ٞةن ٖملُت الكهغ الٗ٣اعي ال ّ
ؤن
َظا الٗ٣ض ال ًيخج ؤي ؤزغ بن لم ًخم قهغٍ.
ول٣ض خظا اإلاكغٕ الجؼاثغي بكإن مؿإلت "الكهغ" خظو اإلاكغٕ الٟغوسخي ،خُض ؤقاع في اإلااصة  06مً ألامغ ع٢م -96
 09الؿاب ٤اإلاخٗل ٤باالٖخماص ؤلاًجاعي ٖلى بلؼامُت زًىٕ ٖ٣ىص الاٖخماص ؤلاًجاعي بىىٖحها مً ٖ٣اعٍت ومى٣ىلت بلى
ّ
ٖملُاث الكهغ ،وطل ٪بالىو ٖلى ؤهه « :جسً٘ ٖملُاث الاٖخماص ؤلاًجاعي بلى بقهاع ،جدضص ُُٟ٦اجه ًٖ َغٍ ٤الخىُٓم».
وخ٣اّ ،
ٞةن َظا الخىُٓم نضع الخ٣ا ،وبٗض و٢ذ َىٍل ،خُض جإزغ في الهضوع بلى ٚاًت  ،2006ؤي بٗض ٖكغة
( )10ؾىىاث ،وطل ٪في ق٩ل مغؾىمحن جىُٟظًحن:
ألاو – ٫ع٢م  90-06اإلااعر في ُٟٞ 20غي  2006الظي ًدضص ُُٟ٦اث بقهاع ٖملُاث الاٖخماص ؤلاًجاعي لؤلنى٫
اإلاى٣ىلت،
والشاوي – ع٢م  91-06اإلااعر في ُٟٞ 20غي  2006الظي ًدضص ُُٟ٦اث بقهاع ٖملُاث الاٖخماص ؤلاًجاعي لؤلنى٫
ٚحر اإلاى٣ىلت.
 - 1خغة ٖماص ،صوع ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي في الاؾدشماع الٗ٣اعي و٣ٞا لل٣اهىن الجؼاثغي ،مظ٦غة ماؾترٞ ،غٕ ٢اهىن ألاٖما ،٫ظامٗت الىاصي،
 ،2015/2014م .14
 - 2ؤمغ ع٢م  58-75ماعر في  26ؾبخمبر ً ،1975خًمً ال٣اهىن اإلاضوي ،مٗض ٫ومخمم.
 - 3خغة ٖماص  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.14
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وما ججضع ؤلاقاعة بلُه َىاَ ،ى ؤن بظغاءاث الكهغ الٗ٣اعي في الٗ٣ض ٢ض ؤخالذ بلُه اإلااصة  06مً ألامغ ع٢م -96
 09الؿاب ٤بلى الخىُٓم ،اإلاخمشل في اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  91-06ؤٖالٍ ،الظي ًدضص ُُٟ٦اث بقهاع ٖملُاث الاٖخماص
ؤلاًجاعي لؤلنىٚ ٫حر اإلاى٣ىلتٚ ،حر ؤن ما ًشحر الاهدباٍ َىاَ ،ى بخالت َظ ألازحر بضوعٍ بلى ٢ىاهحن الكهغ الٗ٣اعي ألازغي،
زانت ما ًخٗل ٤باألمغ ع٢م  74-75اإلاخٗل ٤بةٖضاص اإلاسر الٗام لؤلعاضخي ،وجإؾِـ السجل الٗ٣اعي( ،)1و٦ظا اإلاغؾىمحن
ع٢م  62-76اإلاخًمً بٖضاص مسر ألاعاضخي الٗام( ،)2واإلاغؾىم ع٢م  63-76اإلاخًمً جإؾِـ السجل الٗ٣اعي(.)3
وَىا خ٣ا ال هضعي إلااطا جم اهخٓاع اإلاغؾىم الجضًض ع٢م  ،91-06والظي ؤزظ مضة ٖكغ ( )10ؾىىاث ،ما صام ؤهه لم
ًإث بجضًض٧ ،ىهه ؤخا ٫مباقغة بمىظب اإلااصة  06مً ألامغ ع٢م  09-96بلى اإلاغاؾُم اإلاخٗل٣ت بةٖضاص مسر ألاعاضخي الٗام،
ِ
وجإؾِـ السجل الٗ٣اعي.
وما ًم ً٨مالخٓخه َى ؤن اإلاكغٕ ٢ض ّمحز بحن بظغاءاث قهغ ٖ٣ىص الاٖخماص ؤلاًجاعي للمى٣ىالث ،وٖ٣ىص الاٖخماص
ؤلاًجاعي للٗ٣اعاث مشلما مىضر ؤصهاٍ:
 – 1بحشاءاث ؼهشعلذ الاعخماد ؤلاًجاسي للمىلىالث:
ل٣ض جُلب اإلاكغٕ الجؼاثغي ،بٖضاص سجل ٖمىمي زام ً٦مان الكهغ ال٣اهىوي لٗملُاث الاٖخماص ؤلاًجاعي
لؤلنى ٫اإلاى٣ىلت والاٖخماص ؤلاًجاعي اإلاخٗل ٤باملخالث الخجاعٍت واإلااؾؿاث الخغُٞت في اإلاغ٦ؼ الىَجي للسجل الخجاعي،
وؤلؼم ؤٖىان اإلالخ٣اث املخلُت للمغ٦ؼ ٖلى مؿَ ٪ظٍ السجالث م٘ الؿماح للجمهىع باإلَالٕ ٖلحها جدذ ؾلُتهم
اإلاباقغة(.)4
٦ما ظٗل ُ٢ض ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ٖلى ٖاج ٤اإلااؾؿت اإلاالُت اإلااظغة ،بط ّؤجها ناخبت اإلاهلخت في بٖالم الٛحر
بملُ٨تها لؤلقُاء اإلااظغة،
ّؤما ًٖ م٩ان الكهغ٩ُٞ ،ىن ٖلى مؿخىي ملخ٣ت اإلاغ٦ؼ الىَجي للسجل الخجاعي التي جم لضحها حسجُل ألانل
اإلااظغ.
وبطا َغؤ ؤي حٗضًل ٗٞلى اإلااؾؿت اإلاالُت اإلااظغة ؤن حُٗض وكغ الٗ٣ض في سجالث ملخ٣ت اإلاغ٦ؼ الىَجي للسجل
الخجاعي املخخهت ب٢لُمُا.
ؤما في زهىم البُاهاث واإلاٗلىماث التي ًجب ج٣ضًمها للُ٣ام بٗملُت الُ٣ضٞ ،ل٣ض ههذ اإلااصة  04مً اإلاغؾىم
ّ
الؿاب ٤ؤههً « :جب ؤن ً٣ضم َلب حسجُل ٖ٣ىص الاٖخماص ؤلاًجاعي اإلاظ٧ىعة في اإلااصة  02ؤٖالٍ ٖلى ظضاوَ ٫ب٣ا للىماطط
املخضصة في اإلالخ٣حن ألاو ٫والشاوي بهظا اإلاغؾىم ».
 - 1ؤمغ ع٢م  74-75ماعر في  17هىٞمبر ً ،1975خًمً بٖضاص مسر ألاعاضخي الٗام وجإؾِـ السجل الٗ٣اعي ،ظغٍضة عؾمُتٖ ،ضص  ،02ناصع
بخاعٍش  18هىٞمبر .1975
 - 2مغؾىم جىُٟظي ع٢م  62-76ماعر في  25ماعؽ ً ،1976خٗل ٤بةٖضاص مسر ألاعاضخي الٗام ،ظغٍضة عؾمُت ٖضص  ،30ناصع بخاعٍش  13ؤٞغٍل
.1976
 - 3مغؾىم جىُٟظي ع٢م  63-76ماعر في  25ماعؽ ً ،1976خٗل ٤بخإؾِـ السجل الٗ٣اعي ،ظغٍضة عؾمُتٖ ،ضص  ،30ناصع بخاعٍش  13ؤٞغٍل
.1976
 - 4خىالٖ ٠بض الهمض ،ؤلاَاع ال٣اهىوي لٗ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي( ،اللحزو ،)ٜصعاؾت م٣اعهت ،مظ٦غة ماظؿخحرٞ ،غٕ٣ٖ :ىص ومؿاولُت ،ظامٗت
جلمؿان ،2009/2008 ،م . 68
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وهي ظضاو ٫جدخىي ٖلى مٗلىماث زانت لُغفي الٗ٣ض مً ماظغ ومؿخإظغ ،و٦ظا مٗلىماث زانت بخاعٍش الٗ٣ض
واإلابل ٜاإلاؿخد ٤لؤلنل اإلااظغ ،ومضة ؤلاًجاع ...الخ.
ول٣ض ههذ اإلااصة  06مً اإلاغؾىم – صاثما – ّ
ؤن َظا الدسجُل ًٓل ؾاعٍا بضون جدضًض مضجه ،بلى ؤن ًخم قُبه،
ّ
وال ًخم الكُب بال باجٟا ١الُغٞحن ؤو بد٨م ؤو ٢غاع ا٦دؿب ٢ىة الصخيء اإلا٣طخي ُٞه ؤو باهً٣اء ؤلاًجاع ًٖ َغٍ٤
الخىاػ ٫و٦ظا في الخاالث اإلاظ٧ىعة في اإلااصة  15مً ألامغ ع٢م  09-96الؿاب.٤
وٍترجب ٖلى بقهاع ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي ،اخخجاط اإلااؾؿت اإلاالُت (اإلااظغة) بملُ٨تها لؤلقُاء مىيىٕ الٗ٣ض
ججاٍ صاثجي اإلاؿخإظغ ،وزلٟه الٗام ،وَؿغي َظا ألازغ مً جاعٍش وكغ الٗ٣ض في السجل املخهو لظل.٪
 – 2بحشاءاث ؼهشعلذ الاعخماد ؤلاًجاسي لألـىٌ ػحراإلاىلىلت (العلاساث):
جىو اإلااصة  02مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ٖ 91-06لى ؤههً « :جب ؤن ًُبحن ٖ٣ض ا٦دؿاب الٗ٣اع مىيىٕ ٖملُت
الاٖخماص ؤلاًجاعي ،اإلاٗض و٣ٞا ألخ٩ام اإلاغؾىم ع٢م  63-76اإلاخٗل ٤بخإؾِـ السجل الٗ٣اعي ،اإلاٗض ٫واإلاخمم والخاي٘
لئلقهاع في الخ ٟٔالٗ٣اعي.
ل٣ض خضصث اإلااصة  08مً ألامغ ع٢م ّ 09-96
ؤن َظٍ الٗىانغ الجىَغٍت هي:
 حُٗحن اإلاىز ٤مدغع ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي لؤلنىٚ ٫حر اإلاى٣ىلت، جاعٍش ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعي لؤلنىٚ ٫حر اإلاى٣ىلت وع٢مه، حٗغٍ ٠اإلاؿخُٟض مً ال٣غى، مضة ٖ٣ض الاٖخماص لؤلنىٚ ٫حر اإلاى٣ىلت، الىو ٖلى بم٩اهُت زُاع الكغاء لهالر اإلاؿخُٟض مً ال٣غىٖ ،ىض الا٢خًاء، الخاعٍش ألا٢صخى املخضص لخبلُ ٜزُاع الكغاء ٖىض الا٢خًاء ».وجًُ ٠ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  03ؤهه « ًخٗحن ٖلى اإلااظغ ؤن ً٣ىم بيكغ ٧ل ٖ٣ض اٖخماص بًجاعي لالنىٚ ٫حر
اإلاى٣ىلت اإلاظ٧ىعة في اإلااصة  02ؤٖالٍ ،لضي الخ ٟٔالٗ٣اعي الخاب٘ له الٗ٣اع اإلاٗجي بٗملُت الاٖخماص ؤلاًجاعي ».
وٍخطر مً زالَ ٫اجحن اإلااصجحن ّ
ؤن اإلاكغٕ ؤلؼم اإلااظغ (قغ٦ت الاٖخماص ؤلاًجاعي) بإن حؿعى لكهغ ٖملُاث
الاٖخماص ؤلاًجاعي لؤلنىٚ ٫حر اإلاى٣ىلت ،لضي الخ ٟٔالٗ٣اعي الخاب٘ له الٗ٣اع اإلاٗجي بهظٍ الٗملُت.
بظل ٪ؤوظب اإلاكغٕ ؤن ً٩ىن الٗ٣ض عؾمُا خُىما اقترٍ حُٗحن اإلاىز ٤مدغع الٗ٣ض ،و٧ل حٗضًالث ماصًت ٧اهذ ؤو
٢اهىهُتٞ ،خٗض َب٣ا ألخ٩ام اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  63-75الؿاب.٤
واقترٍ اإلاكغٕ ؤن ج٩ىن الٗ٣ىص مىٓمت بىاؾُت مإمىع عؾمي (٧اجب الٗض.)٫
وجؼو ٫آزاعاليكغ ٦ما ًإحي:
 بمىظب خ٨م ؤو ٢غاع خاػ ٢ىة الصخيء اإلا٣طخي ُٞه، باهً٣اء ؤلاًجاع ًٖ َغٍ ٤الخىاػ ٫جىُٟظا للىٖض بالبُ٘ مً ظاهب واخض،وٖىض ٖضم اليكغّ ،
ٞةن اإلااؾؿت ال ًم٨جها الاخخجاط إلالُ٨تها ٖلى الٗ٣اعاث مدل الٗ٣ض في مىاظهت الٛحر.
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خاجمت:
ًم ً٨الخىنل في ألازحر بلى ؤن ٖ٣ض "الاٖخماص ؤلاًجاعي" ،لِـ مً الٗ٣ىص الغياثُت البدخت التي ًٟ٨ي ٞحها
التراضخي بحن ألاَغا ٝلُ٩ىن الاوٗ٣اص وؤلابغام للٗ٣ض صخُدا.
٦ما ًم ً٨الخىنل بلى ؤن مشل َظا الٗ٣ض لِـ مً الٗ٣ىص الك٩لُت ،الؾُما ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي لم ٌكترٍ
ال٨خابت في مشل َظٍ الُاثٟت مً الٗ٣ىص ،ولم ًً٘ لها البُالن ٦جؼاء ًٖ جسل ٠ال٨خابت.
ّ
ّ
ٚحر ؤهه ،وبخٟدو اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت التي ج٨غؽ بمىظبها مشل َظا الٗ٣ضٞ ،ةهه ٌؿخسلو ؤن َبُٗت ٖ٣ض
الاٖخماص ؤلاًجاعي جٟغى َظا ألامغ ،ؤمام يغوعة الخٗغٍ ٠بإَغا ٝالٗ٣ض ،وجدضًض ألا٢ؿاٍ الىاظبت الض ،٘ٞوالشمً
الىاظب الض ...٘ٞالخ ،و٧لها جٟانُل ال ًم ً٨للمخٗا٢ضًً الاؾخٛىاء ًٖ ٦خابتها.
وبالخالي ج٩ىن ال٨خابت وؾُلت إلزباث الٗ٣ض ولِـ ع٦ىا لالوٗ٣اص.
ّ
ّ
بال ؤن اإلاكغٕ جُلب قغٍ "قهغ" َظا الٗ٣اع خماًت للٛحر ،وخماًت لضاثجي قغ٦ت الاٖخماص ؤلاًجاعي ،ومً َظا
وؤمام يغوعة قهغ ٖ٣ض الاٖخماص ؤلاًجاعيٞ ،خٓهغ وجخإ٦ض يغوعة ٦خابت ظمُ٘ ٖ٣ىص الاٖخماص ؤلاًجاعي ،صون ؤن جغقى وؤن
جهبذ ع٦ىا مً ؤع٧ان الٗ٣ضَ ،اإلاا ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي لم ًىو ٖلحها نغاخت ،وَى ما ًجٗل الغؾمُت مجغص قغَا
لئلزباث.
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خذود اظخخذام ظلىان ؤلاسادة في علىد جىصَع العُاساث واإلاشهباث الجذًذة
في الدؽشَع الجضاثشي
د .عجالي بخالذ  ،ؤظخار مدالش"ؤ"
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت  ،حامعت بً خلذون*جُاسث
ملذمت:
حٗض بعاصة ؤلاوؿان ؤَم مٓهغ مً مٓاَغ خغٍخه ولظلٞ ٪هي ؤؾاؽ ٧ل ٖ٣ض و٢ىامه.و٢ض ٧ان مً هخاثج قُىٕ
اإلاظَب الٟغصي في جهاًت ال٣غن الشامً ٖكغ وبضاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ْهىع مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة الظي ً٣ضؽ ؤلاعاصة
وٍدُذ لها ٧امل الخغٍت في بوكاء الٗ٣ض وجدضًض مًمىهه وؤزاعٍ ،وطل ٪هٓغا إلاا ٞغيخه الجهًت الا٢خهاصًت وجُلبخه الشىعة
الهىاُٖت.
ٚحر ؤهه في جهاًت ال٣غن الٗكغًٍ وبضاًاث َظا ال٣غن ص ٘ٞالخُىع الا٢خهاصي والخ٨ىىلىجي اإلادؿاعٕ بلى ْهىع ما ٌؿمى
بٗ٣ىص ألاٖما ٫في مٗٓم مىاحي الخُاة بلى ؤن ؤنبذ اليكاٍ الا٢خهاصي َى ٖهب الخُاة الُىمُت لؤلٞغاص والخجمٗاث
والضو،٫وَظا ما ٚحر هٓغة الا٢خهاص ل٨شحر مً اإلاٟاَُم ال٣اهىهُت ومجها مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة .خُض لم ًهبذ الخُىع
الا٢خهاصي وؾُلت لخىؾُ٘ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة –٦ما ٧ان ٖلُه ألامغ ببان الشىعة الهىاُٖت-بل ؤصاة لخًُِ ٤هُا٢ه
ووؾُلت مً وؾاثل خهغ جُبُ٣اجه.
ومً ٖ٣ىص ألاٖما ٫التي ْهغث ٖلى الؿاخت الدكغَُٗت الجؼاثغٍت خضًشا ما ٌؿمى بٗ٣ىص الخىػَ٘ في ال٣ٟه الضولي و٢ض
ْهغث نىعة مً نىعٍ بمىاؾبت بُ٘ وحؿىٍ ٤الؿُاعاث واإلاغ٦باث الجضًضة ابخضاء مً ؾىت  2007جاعٍش نضوع اإلاغؾىم
الخىُٟظي  390/07بلى ؤن ؤلػي وؤؾدبض ٫باإلاغؾىم.58/15
بن اإلاُال٘ لهظا الىىٕ مً ٖ٣ىص ألاٖما ٫وَظا الىمِ مً ؤهماٍ الخٗا٢ض ًضع ٥ؤن ٖملُت الخٗا٢ض وجباص ٫ؤلاعاصجحن لم
حٗض بظل ٪الك٩ل البؿُِ الظي ؾىه اإلاكغٕ مخإزغا باإلاظَب الٟغصي في هو اإلااصة  59مً الخ٣ىحن اإلاضوي الجؼاثغي ،وال
ًمشل نىعة مً نىع الخٗا٢ض باإلطٖان الظي ٧ان هخاط اإلاظَب الاقترا٧ي ،بل ٚضا ٌك٩ل نىعة خضًشت مً نىع ٖ٣ىص
ألاٖما ٫التي ًمتزط ٞحها اإلاظَبان .وٍ٩اص مبضؤ ؾلُان ًسخٟي مً َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص لِـ  ِ٣ٞباليؿبت للىُ٦ل اإلاٗخمض
الظي ًمتهً بُ٘ اإلاغ٦باث وجىػَٗها،بل ؤًًا باليؿبت للمؿتهل ٪الظي ٧اص الخُىع الا٢خهاصي ٌؿلبه خغٍخه الخٗا٢ضًت
جدذ وَإة جدى ٫ال٨مالُاث بلى يغوعٍاث.
ٞاإلاىػٕ ال ًم٨ىه مماعؾت اليكاٍ بال و٣ٞا لضٞتر قغوٍ حٗضٍ الىػاعة بك٩ل مىٟغص صون مىا٢كت اإلاىػٖحن وال ختى
اإلاؿتهل٨حن ٦ ،ما ال ًجىػ الكغوٕ في ٖملُت الاؾخحراص والبُ٘ والدؿىٍ ٤بال بىٓام عزو مؿب٣ت .وَظٍ ؤلاظغاءاث وبن
اجطر ألو ٫وَلت ؤجها في نالر اإلاؿتهل ٪ول٨جها في خ٣ُ٣ت ألامغ ج٣طخي ٖلى خغٍت الخٗا٢ض باليؿبت للُغٞحن.
وجإحي َظٍ الىع٢ت البدشُت لدؿاَم في ٞخذ الى٣اف خى ٫اَخمام الدكغَ٘ الجؼاثغي بمبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ٖ٣ىص
ألاٖما ٫في ْل جضازل اإلاهالر الا٢خهاصًت م٘ الخغٍت الخٗا٢ضًت.مً زال ٫مبدشحن ،هدىاو ٫في ألاو ٫مجهما ؾلُان ؤلاعاصة
في بِئت الدكغَٗاث الا٢خهاصًت وطل ٪بالخُغ ١إلاٟهىمه وؤؾاؾه الا٢خهاصي وجإزحر الىٓام الٗام الٗ٣ضي ٖلُه ،لىٗالج في
اإلابدض الشاوي م٩اهت ؾلُان ؤلاعاصة في ٖ٣ىص جىػَ٘ اإلاغ٦باث ٖبر الخُغ ١لُُٛان الجاهب الخىُٓمي في َظا الٗ٣ض ٖلى
الجاهب ؤلاعاصي وجإزحر الىٓام الٗام الخىظُهي والخماجي ٖلى التزاماث الُغٞحن ،وهسخم َظٍ الضعاؾت باؾخٗغاى هخاثجها
وجىنُاتها.
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اإلابدث ألاوٌ  :ظلىان ؤلاسادة في بِئت الدؽشَعاث الاكخفادًت
ل٣ض ٧ان ال٣غن الشامً ٖكغ مهضا لبزو٨ٞ ٙغة ؾلُان ؤلاعاصة  ,خُض جم الخإؾِـ لهظا اإلابضؤ مً مسخل ٠مىاحي الخُاة
الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت وال٣اهىهُت ؤًًا ٞ ,ةزغ ُ٢ام الشىعة الٟغوؿُت ؾىت  1789ؤ٢غ ٖلماء الا٢خهاص
٢اٖضة :دعه ٌعمل دعه ًمش  ,ؤما ٖلماء الاظخمإ ٣ٞض ونلىا بلى ب٢غاع خغٍت الٟغص مً زال ٫ج٣ضٌـ خ٣ى ١مُل٣ت ال
1
ُ٢ىص ٖلحها  ,ؤما الؿُاؾُىن ٞىظضوا في َظا اإلابضؤ مسغظا إل٢غاع هٓغٍت الٗ٣ض الاظخماعي بحن الخا٦م واملخ٩ىم.
وبخًاٞغ َظٍ الٗىامل جبلىع مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ٨ٟ٦غة ٢اهىهُت تهُمً ٖلى الخهغٞاث ال٣اهىهُت وججٗل مىاَها و٢ىامها
2
ؤلاعاصة وخضَا.
وفي َظٍ ألاظىاء اإلاصخىهت بالخغٍت الٟغصًت واإلاىاصاة بةَال٢ها مً ٧ل الُ٣ىص  ,قإ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في الٗ٣ىص بهضٝ
جد ٤ُ٣الخىمُت الا٢خهاصًت التي ٧ان الٗالم ًخُل٘ بلحها ٚ.حر ؤهه مً ٚغاثب الخُىع وعجاثب ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي ؤن ج٩ىن
الخىمُت الا٢خهاصًت واليكاٍ الا٢خهاصي الظي بٗض بمبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة بلى الىظىص وهٟش ُٞه الخُاة َى هٟؿه ما ًدض
مىه ؛ ٞالدكغَٗاث الا٢خهاصًت في جهاًت ال٣غن الٗكغًٍ وبضاًت َظا ال٣غن بضؤث جخجه بلى الخض مً ؾلُان ؤلاعاصة
بالخضزل في الٗ٣ىص وجىظحهها بك٩ل ٧اصث ؤلاعاصة الخغة جسخٟي مجها.
وفي َظا اإلابدض هخُغ ١إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة وؤزغٍ في الٗ٣ىص وجإزغٍ بالدكغَٗاث الا٢خهاصًت مً زال ٫مُلبحن ؛ هدىاو ٫في
ألاو ٫مجهما مٟهىم اإلابضؤ وصوعٍ في ببغام الٗ٣ىص بهض ٝبٗض الخغُ٦ت الا٢خهاصًت  ,لىٗالج في اإلاُلب الشاوي جإزحر الدكغَٗاث
الا٢خهاصًت ٖلى ؾلُان ؤلاعاصة.
اإلاىلب ألاوٌ  :مـهىم مبذؤ ظلىان ؤلاسادة ودوسه في العلىد
في ْل الك٩لُت اإلاٟغَت التي ٧ان ٌٗغٞها ال٣اهىن الغوماوي ,لم ً ً٨لئلعاصة وخضَا ؤن جيكإ ٖ٣ضا ؤو جدضص ؤزاعٍ ٚ ,حر ؤهه
بٗض اػصًاص خغ٦ت الخٗامل وجُىع اليكاَاث الا٢خهاصًت ْهغ َظا اإلابضؤ ب٣ىة واػصَغ في جهاًت ال٣غن الشامً ٖكغ
اإلاُالصي .وجىؾ٘ هُا٢ه وناع صٖامت مً صٖاثم هٓغٍت الٗ٣ض بل وَُمىذ ٖلحها ٞ,ال ًىظض ٖ٣ض ًدٟل به ال٣اهىن بال بطا
٧ان لئلعاصة الخٔ ألاوٞغ مىه .وال ًخى ٠٢ؾلُان ؤلاعاصة ٖىض بوكاء الٗ٣ض ,بل ًمخض بلى ؤزاعٍ .
وفي َظا اإلاُلب هدىاو ٫مٟهىم مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في الٟغٕ ألاو ،٫لىٗالج في الٟغٕ الشاوي ألاؾاؽ الا٢خهاصي إلابضؤ
ؾلُان ؤلاعاصة.
الـشع ألاوٌ  :مـهىم ظلىان ؤلاسادة
عٚم اَخمام ال٣ٟهاء بمبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة وجدضًض مضاٍ والخضًض ًٖ ؤؾاؾه الٟلؿٟي والاظخماعي ٞ ,ةجهم لم ًلخٟخىا
بلى وي٘ حٗغٍ ٠مدضص لهٚ ,حر ؤهه ًم ً٨مً زال ٫ؤلاَالٕ ٖلى زالنت ما ٦خبىٍ ًٖ َظا اإلابضؤ ال٣ى ٫بإن مضلى ٫مبضؤ
ؾلُان ؤلاعاصة ًخجؿض في ؤهه ًٟ٨ي جىا ٤ٞؤلاعاصجحن إلوكاء الٗ٣ض ,وؤن بعاصة الالتزاماث التي ًغجبها الٗ٣ض ,وَظا ما ٌٗجي ؤن
٧ل الالتزاماث جغظ٘ في مهضعَا بلى ؤلاعاصة الخغة٦ 3.ما ًخجلى مضلى ٫مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ؤن ؤؾاؽ الٗ٣ض ومهضع
 -1عاظ٘ في طل :٪صٖ /بض ال٣اصع الٗغٖاعي ,مهاصع الالتزام ,ال٨خاب ألاو, ٫هٓغٍت الٗ٣ض ,صاع ألامان ,الغباٍ  ,اإلامل٨ت اإلاٛغبُت ,الُبٗت الغابٗت
,م 57, 56؛ ص /هبُل ببغاَُم ؾٗض ,الىٓغٍت الٗامت لاللتزام ,مهاصع الالتزام ,صاع الجامٗت الجضًضة ,مهغ ,2012,م 37, 36
 -2صٖ/بض الغػا ١الؿجهىعي ,الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي ,ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت ،بحروث ,لبىان ,املجلض . 1هٓغٍت الالتزام بىظه ٖام ,
الُبٗت الشالشت  2011,م . 156
3ـ ص /بلخاط الٗغبي ,الىٓغٍت الٗامت لاللتزام في ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي ,الجؼء ألاو ,٫الخهغ ٝال٣اهىوي ,صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت الجؼاثغ
 1995,م. 43
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٢ىجه اإلالؼمت َى ؤلاعاصة اإلاكتر٦ت لُغُٞه ٞ,هي التي جيكئه في طاجه وجدضص ؤزاعٍ ,وٍىدهغ صوع ال٣اهىن في جد ٤ُ٣الٛاًت التي
1
٢هضتها ؤلاعاصة.
وبطا ٧اهذ ؤلاعاصة الخغة هي ظىَغ الٗ٣ض وؤؾاؽ ٢ىجه ومهضع الالتزام به ٞ ,ةهه ًترجب ٖلى َظا اإلابضؤ مجمىٖت مً
ألا٩ٞاع التي ؤزغث في الخ٣ىُاث اإلاضهُت ,مجها خغٍت الخٗا٢ض والتي ماصاَا ؤن الٟغص خغ في ؤن ًخٗا٢ض ؤو ال ًخٗا٢ض  ,وبطا ما
حٗا٢ض ٧ان خغا في جدضًض قغوٍ الٗ٣ض وخغا في بجهاءٍ ؤًًاٞ 2.الخغٍت الخٗا٢ضًت جُٟض ؤهه ال ًم ً٨بظباع شخو ما ٖلى
الخٗا٢ض ٦ ,ما ؤهه ٖلى ال٣اضخي اخترام بعاصة ألاَغاٖ ٝىض حُٛحرٍ لبىىص الٗ٣ض مً زال ٫بلؼامه بالبدض ًٖ الىُت اإلاكتر٦ت
للُغٞحن.3
وٍيبجي ٖلى خغٍت الٟغص في ؤن ًخٗا٢ض بلؼامه بالٗ٣ض الظي ؤبغمه ,ومً َىا ؤْهغث ٨ٞغة ؤن الٗ٣ض متى وكإ صخُدا
واعجًاٍ ؤَغاٞه ناع بمشابت ال٣اهىن بحن َغُٞه و٢ض عؤي ؤههاع مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ؤن ب٢غاع ال٣ىة اإلالؼمت للٗ٣ض ما َى
بال ب٢غاع ل٣ىاٖض الٗضالت وؤلاهها ٝالتي ج٣طخي بٗضم ظىاػ جدلل ؤخض ألاَغا ٝمً الغابُت الٗ٣ضًت بال بطا وا ٤ٞالُغٝ
4
آلازغ ٖلى طل ٪ؤو ٧ان ال٣اهىن ً٣غ طل.٪
و٢ض اٖخى٣ذ مٗٓم الخ٣ىُاث اإلاضهُت اإلابضؤ ال٣اضخي اإلابضؤ ال٣اضخي بال٣ىة اإلالؼمت للٗ٣ض ومجها الخ٣ىحن اإلاضوي الٟغوسخي
التي ظاء في اإلااصة  1134مىه ٖلى ماًلي "الاجـاكُاث التي جبرم على وحه ؼشعي جلىم ملام اللاهىن باليعبت إلابرميها ".
وٖبرث ٖجها الخ٣ىُاث الٗغبُت بال٣ى" : ٫العلذ ؼشَعت اإلاخعاكذًً . 6."......

5

وبطا ٧ان الالتزام بالٗ٣ض هاججا ًٖ جُاب ٤ؤلاعاصاث الخغة لؤلَغا ٝاإلاخٗا٢ضة ٞ,ةن ال٣ىة اإلالؼمت للٗ٣ض هابٗت ؤؾاؾا مً
الخهىع ؤلاعاصي للٗ٣ض الظي ًيكإ باإلعاصة الخغة 7.وبطا ٧ان َظا َى الجاهب الخ٣جي إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ٞ ,ةن ظاهبه
الٟلؿٟي ً٣ىم ٖلى مجمىٖت مً الضٖاثم ؤَمها  ,ؤن مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة َى حٗبحر ًٖ ظاهب ؤزالقي َام في الخُاة
ؤلاوؿان ٞ,الٗ٣ض َى حٗبحر ًٖ بعاصة ألاٞغاص وطل٧ ٪ان البض ؤن ً٩ىن مُاب٣ا إلاهالخهم ٞاإلوؿان ال ٌؿعى بدغٍخه بال بلى
ما ًد ٤٣اإلاىٟٗت له٦ 8.ما ًغي ؤههاع اإلاظَب الٟغصي ؤن الخغٍت الٗ٣ضًت اإلابيُت ٖلى ؾلُان هي زحر ؾبُل لخد٤ُ٣
4ـ ص /دمحم نبري الؿٗضي ,الىاضر في قغح ال٣اهىن اإلاضوي ,الىٓغٍت الٗامت لاللتزاماث ,مهاصع الالتزام ,الٗ٣ض وؤلاعاصة اإلاىٟغصة ,الُبٗت
الغابٗت,صاع الهضي ٖ,حن ملُلت ,الجؼاثغ ,م 44
5ـ ص /دمحم وخُض الضًً ؾىاع,الاججاَاث الٗامت في ال٣اهىن اإلاضوي ,اإلا٨خبت ال٣اهىهُت ,صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ ٖ,مان ,ألاعصن اإلاُبٗت الشاهُت
, 2011,م 20
6ـ صٖ/بض الغخمان الكغ٢اوي ,ال٣اهىن اإلاضوي ,ال٨خاب ألاو, ٫مهاصع الالتزام ,الجؼء ألاو, ٫الخهغ ٝال٣اهىوي ,مُبٗت اإلاٗاع ٝالجضًضة الغباٍ,
اإلامل٨ت اإلاٛغبُت ,الُبٗت الشاهُت , 2014,م . 43
4ـ صٖ/بض ال٣اصع الٗغٖاعي ,مهاصع الالتزام ,اإلاغظ٘ الؿاب, ٤م57
 8ـ ظاءث نُاٚت ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 1134مً الخ٣ىحن اإلاضوي الٟغوسخي ٦ما ًلي:
» « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites ………..
-9عاظ٘ في طل : ٪اإلاىاص  106مضوي ظؼاثغي  147,مضوي مهغي ,في خحن جىو اإلااصة  230مً ٢اهىن الالتزاماث والٗ٣ىص اإلاٛغبي ٖلى ماًلي" :
الالتزاماث الخعاكذًت اإلايؽإة على وحه صخُذ جلىم ملام اللاهىن باليعبت إلايؽئيها ".......
7
 -10إلاؼٍض مً الخٟهُل خى ٫ال٣ىة اإلالؼمت للٗ٣ض عاظ٘ ٖ :الٖ ١بضال٣اصع ,ؤؾاؽ ال٣ىة اإلالؼمت للٗ٣ض وخضوصَا ,مظ٦غة ماظؿخحر في ال٣اهىن
الخام ,ظامٗت جلمؿان ٚ, 2008, 2007,حر ميكىعة.
 -11خمضي دمحم بؾماُٖل ؾلُذ,الُ٣ىص الىاعصة ٖلى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في الٗ٣ىص اإلاضهُت ,صاع ال٨ٟغ الجامعي  ,ؤلاؾ٨ىضعٍت ,مهغ ,2007
م.11
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الاهخٗاف الا٢خهاصي ٞ ,هي املخغ ٥الغثِسخي للخُاة الا٢خهاصًت ٞ,دغٍت ؤلاعاصة هي التي جبٗذ اليكاٍ الا٢خهاصي بلى
1
الىظىص.
الـشع الثاوي  :األظاط الاكخفادي إلابذؤ ظلىان ؤلاسادة
اججه ؤههاع اإلاظَب الٟغصي بلى ؤن ؤلاعاصة وخضَا هي التي ًجب ؤن حؿُُغ في اإلاُضان الا٢خهاصي وؤن الٗ٣ىص ال جسً٘ في
ج٩ىٍجها وفي آلازاع التي جترجب ٖلحها بال إلعاصة اإلاخٗا٢ضًً 2.و٢ام ؾلُان ؤلاعاصة ٖلى ؤؾاؽ ا٢خهاصي بالضعظت ألاولى
وصٖامخه ٨ٞغجان ؤؾاؾِخان َما :اعجباٍ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة بالخغٍت الا٢خهاصًت ,واعجباٍ الخغٍت الخٗا٢ضًت باإلاىٟٗت
الاظخماُٖتٞ 3.مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة و٣ٞا ألههاع اإلاظَب الٟغصي ما َى بال اوٗ٩اؽ للخغٍت الا٢خهاصًت في هُا ١ال٣اهىن
الخام وعوابُه ,وهي ج٨مً ؤؾاؾا في الؿماح لؤلشخام بدباص ٫الثرواث والخضماث بمدٌ ازخُاعَم  ,وجغظمت َظٍ
الؿُاؾت في هُا ١هٓغٍت الٗ٣ض جخجؿض ٖىضما ٌؿمذ لؤلٞغاص بإن ًخٗا٢ضوا ٦ما ٌكائون وَظٍ هي زحر وؾُلت لُ٣ام
4
ٖال٢اث ؤ٦ثر ٖضال ُٞما بُجهم ٦ما ؤجها ؤ٦ثر ٞاثضة لخد ٤ُ٣مهلخت الجماٖت.
بن َبُٗت الٗال٢اث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت بحن ألاٞغاص ج٣خطخي اؾدبٗاص ؤًت ٖىاث ٤ؤمام الخغٍت الخٗا٢ضًت ٞ ,بىاؾُت
الٗغى والُلب وخغٍت اليكاٍ الا٢خهاصي جخدٖ ٤٣ضالت الخٗا٢ض و٢ض ظم٘ الُ٣ٟه  fouilléeفي الىه ٠الشاوي مً
5
ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ مىاٍ طل ٪في ٖباعة ٧ل ما َى حٗا٢ضي ٞهى ٖاص ٫وه٣ل بٌٗ ٖىه ٢ىله  :مً ٢ا٣ٖ ٫ضا ٢اٖ ٫ضال .
وَٗخ٣ض ؤههاع اإلاظَب الٟغصي الظي خملىا لىاء  :صٖه ٌٗمل,صٖه ًمغ ,ؤن خغٍت اإلاباصعاث الٟغصًت جًمً جل٣اثُا اػصَاع
6
الخىاػن الا٢خهاصي بط ًٖ َغٍ ٤اإلاىاٞؿت ًخم ج ٠ُُ٨الشمً م٘ الُ٣مت ,واإلاىخجاث م٘ الاخخُاظاث .
٦ما ؤن زًىٕ الضولت إلابضؤ صٖه ٌٗمل صٖه ًمغ ًجٗلها جدترم ؾلُان ؤلاعاصة الظي بىاؾُخه جخد ٤٣الخغٍت
7
الا٢خهاصًت.
وٖلى َظا ًغي ؤههاع الخغٍت الا٢خهاصًت ؤن اإلاهلخت الٗامت لِؿذ في الخ٣ُ٣ت بال مجمىٖت مً اإلاهالر الٟغصًت ,
ٞالخغٍت الا٢خهاصًت ج٣ىم بك٩ل ؤؾاسخي ٖلى اٖخ٣اص مٟاصٍ ؤن ألاٞغاص في ؾٗحهم مهالخهم الصخهُت ًٖ َغٍ ٤ببغام
الٗ٣ىص بهما ً٣ىمىن بسضمت الهالر الٗام.
و٢ض ٧ان الخىظه اللُبرالي ًىاصي بالخغٍت الا٢خهاصًت ٢اهىها َبُعي ,و٢ض طَب ؤههاعٍ بلى ؤهه لى جغ٦ذ للىاؽ الخغٍت
ال٩املت في مماعؾت اليكاٍ الا٢خهاصي ,وٞخدذ ؤبىاب اإلاىاٞؿت بُجهم ٞ,ةن ٧اٞت ؤمىع املجخم٘ ؾدؿخ٣غ ًٖ َغٍ٤
8
ؾلُان بعاصة ألاٞغاص وال ًجىػ للمكغٕ ؤن ًخد٨م في ؤوظه وكاَهم.
 -1ص /هبُل ببغاَُم ؾٗض ,اإلاغظ٘ الؿاب, ٤م.37
 -2صٖ/بضالغػا ١الؿجهىعي ,هٓغٍت الٗ٣ض ,الجؼء ألاو , ٫ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت ,بحروث ,لبىان , 1998,م 97
 -3ص /هبُل ببغاَُم ؾٗض ,اإلاغظ٘ الؿاب, ٤م37
 -4ص /هبُل ببغاَُم ؾٗض ,اإلاغظ٘ هٟؿه ,م 37
ٖ- 5الٖ ١بض ال٣اصع ,ؤؾاؽ ال٣ىة اإلالؼمت للٗ٣ض ,اإلاظ٦غة الؿاب٣ت ,م24
ٖ-6الٖ ١بض ال٣اصع ,اإلاغظ٘ هٟؿه ,اإلاىي٘ هٟؿه ,ص /هبُل ببغاَُم ؾٗض اإلاغظ٘ الؿاب, ٤م 38
-7ص /دمحم بىصالي ,م٩اٞدت الكغوٍ الخٗؿُٟت في الٗ٣ىص ,صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘ ,ال٣اَغة ,مهغ  2007م .06
-8صٖ /بض الغػا ١الؿجهىعي ,هٓغٍت الٗ٣ض ,اإلاغظ٘ الؿاب, ٤م 97, 96
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وبهظا ظٗل ؤههاع الخغٍت الا٢خهاصًت الغوابِ الٗ٣ضًت ملؼمت مً خُض ج٩ىٍجها ؤلاعاصي وحؿخمض ٢ىتها اإلالؼمت مً الخغٍت
اإلاُل٣ت لئلعاصة مً ٧ل ُ٢ض  ,زم ٢غع وؤيٟىا الخ٣ىُاث ؤن الٗ٣ض متى وكإ صخُدا ناع بمشابت ال٣اهىن ٞ,ال ًجىػ هً٣ه وال
حٗضًله بال باجٟا ١الُغٞحن ٞ ,ال ًجىػ َضم ما جم الاجٟاٖ ١لُه .
ٞبضون بَال ١الخغٍت لئلعاصة لً جخد ٤٣الش٣ت والاثخمان الا٢خهاصي ولً حؿخ٣غ اإلاٗامالث بال بطا ٧اهذ ؤلاعاصة مُل٣ت مً
٧ل ُ٢ض  ،وبهظا ً ِ٣ٞدخ ٟٔالٗ٣ض ب٩ىهه وؾُلت لخباص ٫الثروة وؤصاة لخدغٍ ٪اليكاٍ الا٢خهاصي.
اإلاىلب الثاوي  :جإزحرالدؽشَعاث الاكخفادًت على مبذؤ ظلىان ؤلاسادة
عٚم الخإزحر ال٨بحر الظي جغ٦ه مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة وؤههاع اإلاظَب الٟغصي والخغٍت الا٢خهاصًت ٖلى الخ٣ىُاث اإلاضهُت
وهٓغٍت الٗ٣ض في مسخل ٠الدكغَٗاثٞ ،ةن اٖخىا ١اإلاظَب الٟغصي وألازظ بمبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة لم ً ً٨مُل٣ا؛ ٞاأل٩ٞاع
الاظخماُٖت التي ٧اهذ جىاصي بًغوعة جضزل الضولت في جىُٓم ٖال٢اث ألاٞغاص ُٞما بُجهم هخجذ ًٖ حٛحر الٓغوٝ
الا٢خهاصًت والاظخماُٖت التي وكإ في ْلها اإلاظَب الٟغصي واػصَغ ،وؾاعث الدكغَٗاث هدى تهظًب ؤلاعاصة وويٗها في
٢ىالب اظخماُٖت جدض مً ؾلُاجها بهض ٝمى٘ حؿلِ الُغ ٝال٣ىي في الٗ٣ض ٖلى الُغ ٝالًُُٗٞ ٠ه٦ ,ما احؿ٘ مٟهىم
ومجا ٫الىٓام الٗام في هُا ١هٓغٍت الٗ٣ض ,ولم ٌٗض ًىٓغ بلى الخهغ ٝال٣اهىوي في ظاهبه ؤلاعاصي  ِ٣ٞبل ؤنبذ ًىٓغ
ُٞه بلى الجاهب الاظخماعي .وفي َظا اإلاُلب هدىاو ٫ؤوظه جإزحر الدكغَٗاث الا٢خهاصًت ٖلى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة مً زال٫
ٞغٖحن :هدىاو ٫في ألاو ٫مجهما ج٣لو مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في الٗ٣ىص لىٗالج في الٟغٕ الشاوي جُىع الدكغَ٘ وؤزغٍ ٖلى
الٗال٢اث الخٗا٢ضًت.
الــشع ألاوٌ  :جللق مبذؤ ظلىان ؤلاسادة في العلىد
بطا ٧ان اهدكاع مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في الٗ٣ىص ًغظ٘ بالضعظت ألاولى بلى ٖىامل ا٢خهاصًت ٞ,ةن َظٍ الٗىامل طاتها هي التي
1
ؤصث بلى جغاظ٘ َظا اإلابضؤ واهخ٩اؾه .
طل ٪ؤن ؤلاٞغاٍ والٛلى في اؾخسضام ؾلُان ؤلاعاصة ؤصي بلى ازخال ٫الخىاػن في الٗال٢اث الخٗا٢ضًت ولظل٧ ٪ان مىُُ٣ا
جغاظ٘ اؾخسضام ؾلُان ؤلاعاصة في الٗ٣ىص وجًُِ ٤خضوصٍ خغنا ٖلى مهلخت الجماٖت ويبُا لليكاٍ الا٢خهاصي
ختى ال حٗم الٟىضخى ٟٞ.ي مغخلت ج٩ىًٍ الٗ٣ض ؤصي اهخ٩اؽ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة بلى اهخ٩اؽ هٓغٍت ؤلاعاصة الباَىت التي
٧اهذ ؾاثضة في ال٣ٟه الٟغوسخي  ,واحؿ٘ اإلا٩ان لىٓغٍت ؤلاعاصة الٓاَغة طاث ألانل ألاإلااوي التي تهض ٝبلى اؾخ٣غاع اإلاٗامالث
2
والى٢ىٖ ٝىض اإلاٗجى الٓاَغ بضال مً الاظتهاص في البدض ًٖ الىىاًا.
وفي مغخلت الخ٩ىًٍ ؤًًا لم ٌٗض مؿمىخا لؤلٞغاص باؾم مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة الخٗا٢ض بك٩ل ًسال ٠الىٓام الٗام ؤو
آلاصاب الٗامت ؤو م٣خًُاث الخُغ الا٢خهاصًت ٞخُىع ال٨ٟغ الا٢خهاصي ؤهخج ٖىه ما ٌؿمى بالىٓام الٗام الا٢خهاصي
الظي ًغؾم ما َى نالر للمجخم٘ مً الىاخُت الا٢خهاصًت وما َى زال ٝلظل.٪
٦ما امخض الىٓام الٗام لِكمل الؿبب في الٗ٣ضٞ ,لم ٌٗض ٌكترٍ في املخل  ِ٣ٞؤن ً٩ىن مىا٣ٞا للىٓام الٗام بل
امخضث ال٣ىاهحن بلى اقتراٍ مىا٣ٞت الؿبب الباٖض ٖلى الخٗا٢ض للىٓام الٗام ٞ.الٟلؿٟت الدكغَُٗت اإلاضهُت ؤنبدذ
3
جخُلب في الٗ٣ض ؤن ً٩ىن هاٗٞا مُٟضا ال لُغُٞه  ِ٣ٞبل للهالر الٗام .
-1صٖ /بض الغػا ١الؿجهىعي  ,الىؾُِ  ,اإلاغظ٘ الؿاب, ٤م 158
-2ص /هبُل ببغاَُم ؾٗض ,اإلاغظ٘ الؿاب, ٤م43
- 3ص /دمحم وخُض الضًً ؾىاع ,الاججاَاث الٗامت  ,اإلاغظ٘ الؿاب, ٤م . 52
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واججه الدكغَ٘ بلى بلٛاء خغٍت الخٗا٢ض ؤو ٖضم الخٗا٢ض واٖخى ٤ما ٌؿمى بالٗ٣ىص الجبرًت ٣ٗ٦ىص الخإمحن ٖلى الؿُاعاث
واإلاغ٦باث ,وٖ٣ىص الخًغٕ بالٗما ٫لضي الًمان الاظخماعي.
وبٗض ؤن ٧ان الىٓام الٗام ًاصي صوعا ؾلبُا في بلٛاء ؤزاع الٗ٣ىص املخالٟت  ,ؤنبذ للىٓام الٗام صوع بًجابي بط بةؾم
الىٓام الٗام ًخم جدضًض مًمىن الٗ٣ض والتزاماث الُغٞحن وزحر صلُل ٖلى طل٣ٖ ٪ىص بُ٘ اإلاغ٦باث الجضًضة التي وٗالجها
في اإلابدض الشاوي مً َظٍ الضعاؾت.
وؤمام ٦ثرة الخضزالث الدكغَُٗت في ٖملُت الخٗا٢ض وبخاَتها بًىابِ ٦شحرة وبىهىم آمغة طَب ظاهب مً ال٣ٟه بلى
1
ال٣ى ٫بازخٟاء الهٟت ؤلاعاصًت في الٗ٣ض وجدىله بلى الهٟت الىٓامُت.
ؤي ؤن الٗ٣ض الظي ٧ان ًجؿض ؤلاعاصة الٟغصًت ؤنبدذ جخضزل ُٞه بعاصة الضولت بدُض حكاع ٥بعاصة الُغٞحن في ج٩ىٍىه
وجدضًض مًمىهه ,و٢ض ًدل ال٣اهىن ولى ظؼثُا مدل بعاصة َغُٞهٚ 2.حر ؤن البٌٗ ًغي َظا الخضزل اإلاتزاًض للمكغٕ في
جىُٓم الٗ٣ض ما َى بال زضمت للخىاػن الظي ًجب ؤن ٌٗم الٗ٣ىص ٞ:تراظ٘ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في الٗ٣ىص ٞ,الٗ٣ض ال ً٩ىن
ٖ٣ضا ظضًغا بالخماًت ال٣اهىهُت بال بطا زً٘ لل٣اهىن وجضزل ال٣اهىن في مؿاثل الٗ٣ض ًجب ؤن ًىٓغ بلُه مً ػاوٍت
الخضعط بحن ؤخ٩ام الىٓام ال٣اهىوي وجضعط ال٣ىاٖض الدكغَُٗت ٞالىهىم آلامغة حٗلى ٖلى الىهىم التي جًٗها ؤلاعاصة.
بن الىٓغ بلى الٗ٣ىص اإلاضهُت زانت ٖ٣ىص ألاٖما ٫مً مىٓاع مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة بهىعة مجغصة ًجٗل مً الهٗب ظضا
اٖخباع َظٍ الخهغٞاث ٖ٣ىصا باإلاٗجى اإلاٗغو ٝفي هٓغٍت الٗ٣ض الخ٣لُضًت ٞ,اإلاخٗا٢ض ال ًماعؽ خغٍخه بالك٩ل اإلاُل . ٤ؤما
الخهىعاث الخضًشت للٗ٣ض ٞخىٓغ بلى ؤن الدكغَ٘ الخضًض وبً ِٛمً ٖىامل ا٢خهاصًت ٦شحرة ظٗل ؤلاعاصة مُ٣ضة بُ٣ىص
ا٢خًتها اإلاهلخت الٗامت ٞ,الخُىعاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت هي التي ٞغيذ جل ٪الُ٣ىص ٖلى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة .
الــشع الثاوي  :جىىس الدؽشَع وؤزشه على العالكاث الخعاكذًت
زالٞا لؤلويإ الا٢خهاصًت التي ٧اهذ ؾاثضة في ال٣غن الشامً ٖكغ والتي وكإث في ْلها مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ٞ,ةن الخُاة
الا٢خهاصًت مىظ الٗكغٍت ألازحرة لل٣غن الٗكغًٍ ٖغٞذ جىؾٗا مظَال في الٗال٢اث والغوابِ ال٣اهىهُت وْهغث ؤهماٍ
ظضًضة للخٗا٢ض لم ً ً٨مىٓغ واإلاظَب الٟغصي ٌٗغٞىجها ولم جسُغ لهم ٖلى با.٫
٦ما ؾُُغث اإلاىاٞؿت الخغة ٖلى اليكاَاث الا٢خهاصًت وؤنبذ لها ٢اهىن ًد٨مها بهخاظا وجىػَٗا واؾتهال٧ا.

3

ومً املخُِ الا٢خهاصي ٟ٢ؼث ٨ٞغة خماًت اإلاؿتهل ٪بلى الؿاخت الدكغَُٗت و ؤنبذ ال٣اثمىن ٖلى ؤمىع الدكغَ٘
ً٨ٟغون في وي٘ ألاصواث ال٣اهىهُت الُٟ٨لت بًبِ الخىاػن الا٢خهاصي في الٗ٣ىص وبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ًسبى بلى ؤن ٧اص
ًسخٟي وؤنبذ َاظـ خماًت اإلاؿتهلٖ ٪امال ؤؾاؾُا و ؾببا وظحها ص ٘ٞبمٗٓم اإلاكغٖحن في مسخل ٠ألاهٓمت ال٣اهىهُت
بلى جبجي حكغَٗاث ظضًضة ق٩لذ زىعة ٖلى ٦شحر مً اإلاٟاَُم التي ٧اهذ ؾاثضة مىظ ال٣غن الشامً ٖكغ مُالصي وفي م٣ضمت
جل ٪اإلاٟاَُم مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصةٟٞ 4 .ي ْل بٖما ٫مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة مُل٣ا مً ٧ل ُ٢ض ٖلى الىظه الظي هاصي به
ؤههاع الخغٍت الا٢خهاصًت جهبذ الدكغَٗاث اإلابيُت ٖلى ؤؾاؾه ج٨غؽ ونٟا ٚحر ٖاص ٫بحن اإلاؿتهل ٪واإلانهي ٞ,اإلاؿاواة
الٟٗلُت بحن الُغٞحن وجُبُ ٤اإلا بضؤ ؤو بَال ١الخغٞحن وجُبُ ٤اإلابضؤ ؤو بَال ١الخغٍت مً ٧ل ُ٢ض ججٗل ؤخض الُغٍت مً
 - 1مىضي ؤؾُا ٌؿمُىت  ,الىٓام الٗام والٗ٣ىص ,مظ٦غة ماظؿخحر ٞ,غٕ الٗ٣ىص واإلاؿاولُت  ,ظامٗت الجؼاثغ, 2009،م20وما بٗضَا
ٞ -2ايل زضًجت ُٖممت الٗ٣ض ,ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٚ،حر ميكىعة,،ظامٗت الجؼاثغ ٧ 1لُت الخ٣ى , ١هى٢كذ بخاعٍش , 2016/01/21م 03
ٖ -3الٖ ١بضال٣اصع ,اإلاغظ٘ الؿاب, ٤م71
 -4صٖ /بضالغخمان الكغ٢اوي ,اإلاغظ٘ الؿاب, ٤م 46
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٧ل ُ٢ض ججٗل ؤخض الُغٞحن ضخُت لآلزغ ولظل٧ ٪ان مىُُ٣ا جضزل اإلاكغٕ لُمى٘ الاخخ٩اع وٍ٣طخي ولى بهٟت وؿبُت ٖلى
1
الخٟاوث ال٨بحر بحن ألاصاءاث اإلاالُت وخماًت الُغ ٝالًُٗ ٠في الٗ٣ض.
وهٓغا للخُىع الا٢خهاصي الؿغَ٘ وخغُ٦ت اليكاٍ الا٢خهاصي حٗض الىؾاثل الخ٣لُضًت اإلاٗغوٞت في ال٣ىاٖض الٗامت ٧اُٞت
لخماًت الٟئت ال٨بحرة مً اإلاخٗا٢ضًً ٦ىٓغٍت الخٗؿ ٠في اؾخٗما ٫الخ ٤و٢ىاٖض جٟؿحر الٗ٣ىص ويمان الخٗغى
والاؾخد٣ا ١ويمان الُٗىب الخُٟت و٢ىاٖض هٓغٍه ؤلاعاصة ,ولظل٧ ٪ان بلؼاما ٖلى الدكغَ٘ وي٘ ٢ىاٖض ويىابِ ظضًضة
جٟ٨ل الخض مً ؤلاٚغا ١في ؾلُان ؤلاعاصة بال الىٓام الٗام.
ٚحر ؤن مضلى ٫الىٓام الٗام في ْل الخُىع الا٢خهاصي ٢ض حٛحر ٟٞ,ي الٗهض الظي ؾاص ُٞه اإلاظَب الٟغصي ؾاصث مٗه
خغٍت الخٗا٢ض ولم ً ً٨مم٨ىا بإي خا ٫مً ألاخىا ٫اإلاؿاؽ بها ٚ,حر ؤهه باػصًاص اَخمام الضولت باال٢خهاص ,اػصاص جضزلها في
جىُٓم الؿى ١واإلاىاٞؿت والٗغى والُلب وَى ما ٌٗجي بالًغوعة جضزل الضولت في خغٍت الخٗا٢ض.
وٍدمل الىٓام الٗام الا٢خهاصي ال٨ٟغجحن اللخحن حٗ٨ؿان الٗىامل التي جخإعجر بُجهما الخُاة الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ,
ٗٞىضَا ً٩ىن املجخم٘ في خاظت بلى جىظُه الٟغص وحؿُحرٍ ُٞجبر ٖلى اإلاؿاَمت في جدَ ٤ُ٣ض ٝا٢خهاصي ؤو اظخماعي
,وخُىما ً٩ىن الٟغص في خاظت بلى الخماًت مً ايُهاص ألا٢ىٍاء جىٞغ له الضولت جل ٪الخماًت ولهظا ٞةن الىٓام الٗام
2
الا٢خهاصي له وظهان  :هٓام ٖام ا٢خهاصي جىظُهي وهٓام ٖام ا٢خهاصي خماجي.
ٞإما الىٓام الٗام الخىظُهي ٞهى حهض ٝبلى جىُٓم الا٢خهاص الىَجي ًٖ َغٍ ٤ال٣ىاٖض الدكغَُٗت التي جدمي اإلاباصت
3
ألاؾاؾُت للمجخم٘ في اإلاُضان الا٢خهاصي والاظخماعي.
و٢ض ْهغ َظا الىىٕ مً الىٓام الٗام بهىعة واضخت م٘ بضاًت الضولت اإلاخضزلت ,بط ؤنبدذ الضولت ميكٛلت باملجا٫
4
الا٢خهاصي جخىلى جىُٓمه وجً٘ اإلاباصت ألاؾاؾُت التي ً٣ىم ٖلحها الا٢خهاص الىَجي.
وؤما الىٓام الٗام الخماجي ؤو ما ًُلٖ ٤لُه الىٓام الٗام الاظخماعي ٞحهض ٝبلى خماًت الٟئاث الًُٟٗت ا٢خهاصًا التي ال
حؿخُُ٘ ؤن جخمؿ ٪بد٣ى٢ها ججاٍ َغ٢ ٝىي ا٢خهاصًا ما ًجٗل الٗ٣ىص ٚحر مخىاػهت والتزاماث ألاَغا ٝالخٗا٢ضًت ٚحر
مخٗاصلت,
وَىا ًخضزل الىٓام الٗام الخماجي ل٨بذ َظا الخٟاوث وزل ٤جىاػن بحن ؤصاءاث ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة.

5

وٍٟ٨ل اإلاكغٕ جُبُ٣ا ألخ٩ام الىٓام الٗام الا٢خهاصي ًٖ َغٍ ٤البُالن اإلاُل ٤ل٩ل ٖ٣ض ؤو ٖال٢ت جمـ ؤو جسال٠
ؤخ٩امه.
وجُبُ٣ا ألخ٩ام الىٓام الٗام الا٢خهاصي الخماجي ًخضزل اإلاكغٕ في الٗ٣ىص ,بما بىي٘ ٢اهىن ؤؾاسخي ًدضص خ٣ى١
ألاَغا ٝوالتزاماتهما بهٟت ٧لُا ال جضٕ مجاال لخغٍت ألاَغا, ٝوبما ًٖ َغٍ ٤جدضًض بٌٗ الالتزاماث ٖلى ألاَغا ٝججىبا
6
لخٗؿ ٠ؤخض الُغٞحن.
.-1ص /هبُل ببغاَُم ؾٗض ،اإلاغظ٘ الؿاب، ٤م .46
 .2صٖ /لي ُٞاللي ,الالتزاماث ,الىٓغٍت الٗامت للٗ٣ض ,مىٞم لليكغ ,الجؼاثغ ,2010,م 281
 - .3ص /دمحم وخُض الضًً ؾىاع ,اإلاغظ٘ الؿاب, ٤م40
 -4صٖ /لي ُٞاللي ,م٣ضمت في ال٣اهىن ,مىٞم لليكغ ,الجؼاثغ ,2010,م 147
- 5ص/دمحم وخُض ؾىاع،اإلاغظ٘ الؿاب،٤م37؛ صٖ /لي ُٞاللي ,م٣ضمت في ال٣اهىن ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤م .148
 .- 6صٖ /لي ُٞاللي ,الالتزاماث ,الىٓغٍت الٗامت للٗ٣ض،اإلاغظ٘ الؿاب،٤م .285،286

263

وبطا ٧اهذ ؤخ٩ام الىٓام الٗام الخ٣لُضي ج٣خهغ ٖلى اإلامىىٖاث التي ًجب اخترامها ٞ,ةن الضولت في الىٓام الٗام
الا٢خهاصي ال جدضص ما ًجب الامخىإ ٖىه ٞدؿب  ,بل جدضص ؤًًا ما ًجب الُ٣ام به ٞ ,هي جخضزل بىهىم ص٣ُ٢ت
1
وجٟغى ؾلى٧اث مُٗىت ًجب بجباٖها في بَاع ٖال٢اث الخباص ٫الا٢خهاصي مً بهخاط وجىػَ٘ واؾتهال.٥
ًخجلى مما ؾب ٤ؤن الخغٍت الا٢خهاصًت واإلاظَب الٟغصي َى الظي ؤؾـ ؤعيُت ؾُاؾُت وا٢خهاصًت واظخماُٖت إلابضؤ
ؾلُان ؤلاعاصة بلى ؤن اػصَغ وؤنبذ صٖامت ل٣اهىن الٗ٣ىص ال ج٣ىم مً بضوهه  ,وبٗض جُىع ا٢خهاصي اؾخمغ ٢غابت ٢غهحن
وهه ,٠ظاءث عجلت الخىمُت الا٢خهاصًت لخدض مً َظا اإلابضؤ باؾم الىٓام الٗام الا٢خهاصي.
اإلابدث الثاوي  :مياهت ظلىان ؤلاسادة في علىد جىصَع اإلاشهباث الجذًذة
مىظ ؾىت  1988جبيذ الجؼاثغ ؾُاؾُت ا٢خهاصًت مبيُت ٖلى ا٢خهاص الؿى ١بٗض جسلحها ًٖ الىٓام الاقترا٧ي  ,وبمىظب
حٗضًل الضؾخىع ؾىت  1996جم ج٨غَـ مبضؤ خغٍت الخجاعة و الهىاٖت وٞخذ الباب ؤمام اإلاباصعاث الخانت وحصجُ٘
الاؾدشماع الخام وظاء حٗضًل الضؾخىع ؾىت  2016لُٗؼػ ؤلاَاع الدكغَعي الظي ًًمً خغٍت الاؾدشماع وحهض ٝبلى
خماًت الا٢خهاص الىَجي والخغُ٦ت الا٢خهاصًت .
وجبٗا لظل ٪ؤنبدذ ظمُ٘ اليكاَاث والُ٣اٖاث الاؾدشماعٍت مٟخىخت للخىام ج٨غَؿا إلابضؤ خغٍت الخجاعة والهىاٖت ,
ٚحر ؤهه بؿبب َبُٗت املجخم٘ واججاٍ الضولت هدى الضولت الًابُت ؤزً٘ اإلاكغٕ الٗضًض مً اليكاَاث الا٢خهاصًت
2
وٖ٣ىص ألاٖما ٫لكغوٍ مدضصة ٢اهىها ؤنبدذ جىضعط جدذ ما ٌؿمى باليكاَاث اإلا٣ىىت.
واليكاَاث اإلا٣ىىت حٗخبر مٟهىما ظضًضا وؿبُا ًٖ الؿاخت الدكغَُٗت لم ً ً٨مٗغوٞا مً ٢بل ؾىت  ,1993ووكاٍ بُ٘
اإلاغ٦باث الجضًضة ٌٗض مً ٢بل اليكاَاث اإلا٣ىىت التي جسً٘ لىهىم جىُٓمُت ملخخل ٠ظىاهب الخٗا٢ض ٚ ,حر ؤن َظا ال
ٌٗجي ازخٟاء ؾلُان ؤلاعاصة ٞحها بك٩ل مُل.٤
وفي َظا اإلابدض وٗالج ٖ٣ىص جىػَ٘ اإلاغ٦باث الجضًضة وم٩اهت ؾلُان ؤلاعاصة ٞحها مً زال ٫مُلبحن ؛ وٗالج في ألاو ٫مجهما
ؤلاَاع اإلاٟاَُمي لٗ٣ض جىػَ٘ اإلاغ٦باث الجضًضة وهخىلى في اإلاُلب الشاوي بُان ؤزاع َظا الٗ٣ض.
اإلاىلب ألاوٌ  :ؤلاواساإلاـاهُمي لعلذ جىصَع اإلاشهباث الجذًذة
ٖ٣ض الخىػَ٘ ٖمىما َى طل ٪الٗ٣ض الظي ًخٗهض بمىظبه اإلاىخج ؤو اإلامىن بخل٣حن الٟ٨اءة بلى اإلاىػٕ وٍم٨ىه مً الاؾخٟاصة
مً زبرجه ومٗغٞخه بٛغى ُ٢ام اإلاىػٕ بدؿىٍ ٤ؾل٘ وزضماث ًيخجها الهاو٘ اإلامىن ٖلى ؤن ًخٗهض اإلاىػٕ بدؿً
3
اؾخسضام واؾخٛال ٫طل ٪م٘ ص ٘ٞم٣ابل.
وٖغٞه البٌٗ بإهه الٗ٣ض الظي بمىظبه ج٣ىم الكغ٦ت ناخبت الامخُاػ بمىذ قغ٦ت ؤزغي ؤو مجمىٖت قغ٧اث جخل٣ى
4
الامخُاػ الخ ٤في بٖاصة وكاَها باؾخٗماٖ ٫المتها وبًٟل اإلآاَغ التي ٌٗغٞها به اإلاؿتهل.٪
وعٚم قُىٕ َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص مىظ ؾبُٗيُاث ال٣غن الٗكغًٍ ٞ ,ةن مٗٓم الضو ٫ومجها الجؼاثغ لم جً٘ ٢اهىها زانا
ًىٓم َظا الٗ٣ض و٦ظل ٪لم جٟٗل الضو ٫ألاوعبُت 1.و٢ض ٖبر اإلاكغٕ الجؼاثغي ًٖ الٗ٣ض الظي ًغبِ مىػٕ الؿُاعاث
 -1صٖ /لي ُٞاللي ,الالتزاماث ,الىٓغٍت الٗامت للٗ٣ض،اإلاغظ٘ الؿاب،٤م -288،
 -2صومت وُٗمت ،اليكاَاث اإلا٣ىىت في الجؼاثغ ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة ،ظامٗت الجؼاثغ٧ ،1لُت الخ٣ى،2016،١م.04
ٖ -3غوسخي ؾاؾُت ،الُبُٗت ال٣اهىهُت لٗ٣ض الٟغاوكحز ،مظ٦غة ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،ظامٗت ؾُُ،2015 ،2 ٠م.6
 -36مسخىع صلُلت ،جُبُ ٤ؤخ٩ام ٢اهىن اإلاىاٞؿت في بَاع ٖ٣ىص الخىػَ٘ ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٚ،حر ميكىعة ،ظامٗت جحزي وػو،هى٢كذ بخاعٍش
.2015/01/24م .151
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واإلاغ٦باث الجضًضة ,بالهاو٘ في اإلااصة  2مً اإلاغؾىم  58/15الظي ًدضص قغوٍ وُُٟ٦اث مماعؾت وكاٍ و٦الء اإلاغ٦باث
الجضًضة 2بإهه ٖ٣ض و٧الت ًدىاػ ٫بمىظبه الهاو٘ ماهذ اإلاغ٦باث الجضًضة للىُ٦ل ًٖ خ ٤حؿىٍ ٤مىخجاجه ٖلى التراب
الىَجي وإلاضة مُٗىت.وفي هٟـ الىو املخهو للخٗغٍٟاث ؤقاع بلى ٖ٣ض الخىػَ٘ بإهه ٖ٣ض امخُاػ بٗض ؤن ونٟه بٗ٣ض
الى٧الت بط ظاء في الخٗغٍ ٠وكاٍ الىُ٦ل بإهه ٧ل وكاٍ ً٣ىم ٖلى اؾخحراص مغ٦باث ظضًضة مً ؤظل بُٗها ٖلى ؤؾاؽ
ٖ٣ض امخُاػ ًغبِ الىُ٦ل بالهاو٘.
و٢ض اقترٍ اإلاكغٕ في اإلاغؾىم اإلاظ٧ىع ؤن ً٩ىن ٖ٣ض الامخُاػ الظي ًغبِ الىُ٦ل بالهاو٘ اإلااهذ مُاب٣ا ألخ٩ام الدكغَ٘
والخىُٓم الجؼاثغٍحن ال ؾُما ألامغ  03/03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت .3وبٗض ؤن ًخٗا٢ض اإلاىػٕ م٘ اإلااهذ ؤو الهاو٘ ؤو اإلاىخج ًبضؤ
وكاٍ الاؾخحراص زم الخىػَ٘ وجبضؤ الٗال٢ت م٘ اإلاؿتهل.٪
وفي َظا اإلاُلب وٗالج ؤلاَاع اإلاٟاَُمي لٗ٣ض الخىػَ٘ مً زالٞ ٫غٖحن؛ هدىاو ٫في ألاو ٫مجهما الجىاهب الخىُٓمُت
ليكاٍ جىػَ٘ اإلاغ٦باث الجضًضة ,ووٗالج في الٟغٕ الشاوي ؤق٩ا ٫ببغام ٖ٣ض جىػَ٘ اإلاغ٦باث الجضًضة.
الـشع ألاوٌ  :الجىاهب الخىٍُمُت لعلذ جىصَع اإلاشهباث الجذًذة
ٖ٣ض بُ٘ الؿُاعة ؤو اإلاغ٦بت الجضًضة َى ٖ٣ض بُ٘ ٦باقي الٗ٣ىص مً اإلاٟغوى ؤن ًسً٘ في جىُٓمه ألخ٩ام اإلاىاص مً 351
بلى  410مً ال٣اهىن اإلاضوي وألاخ٩ام الٗامت لاللتزاماث والٗ٣ىص في اإلاىاص مً  54وما بٗضَا وبما ؤهه ٖ٣ض اؾتهال٧ي صاثما
ٞمً الُبُعي زًىٖه ألخ٩ام ال٣اهىن  03/09اإلاخٗل ٤بدماًت اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛل ولل٣اهىن  02/04اإلاخٗل ٤باإلاماعؾاث
الخجاعٍت اإلاٗض ٫واإلاخمم.
ٚحر ؤهه وهٓغا لخطخم وكاٍ بُ٘ الؿُاعاث الجضًضة وجطخم ٞاجىعة اؾخحراصَا ٧ان لؼاما ٖلى اإلاكغٕ ؤن ًهضع هها
زانا ًىٓم مسخل ٠ظىاهب َظا اليكاٍ وجبٗا لظل ٪ؤنضع اإلاكغٕ اإلاغؾىم ٧ 4 390/07إو ٫هو ًىٓم َظا الىىٕ مً
اليكاٍ وبٛغى يبِ ُُٟ٦اث مماعؾت وكاٍ حؿىٍ ٤اإلاغ٦باث الجضًضة نضع ًٖ وػٍغ الهىاٖت واإلاىاظم ال٣غاع
الىػاعي اإلااعر في  2015/03/23مدضصا صٞتر قغوٍ وؤٖباء مماعؾت وكاٍ و٦الء الؿُاعاث.5
وًٞال ًٖ طلٌٗ ٪خبر وكاٍ حؿىٍ ٤وبُ٘ اإلاغ٦باث الجضًضة مً ٢بل اليكاَاث الخ٣ىُت ،خُض ال ًٟ٨ي إلاماعؾتها الُ٣ض في
السجل الخجاعي ،بل ًجب الخهىٖ ٫لى إلاماعؾت َظا اليكاٍ 6خُض ال ًخم الُ٣ض في السجل الخجاعي بهٟت جهاثُت بال
بٗض الخهىٖ ٫لى الاٖخماص الجهاجي مً ٢بل وػاعة الهىاٖت.1
-37حكحر بٌٗ الضعاؾاث اإلاخسههت بإهه عٚم ٦ثرة الخٗامل بٗ٣ىص الخىػَ٘ وٖ٣ىص الٟغاوكحز ٞةن الدكغَٗاث لم جٟغص َظا الٗ٣ض بىٓام
٢اهىوي زام عٚم ؤن وػاعة الخجاعة الجؼاثغٍت ؤٖضث مكغوٕ ٢اهىن زال ٫قهغ صٌؿمبر ً 2009خ٩ىن مً  11ماصة اؾخجابت لخظمغ ٖضص مً
عظا ٫ألاٖما ٫ألاظاهب بإن الؿاخت الدكغَُٗت ال جدٟؼ ٖلى الاؾدشماع عاظ٘ ٖ :غوسخي ؾاؾُت ،مظ٦غة اإلااظؿخحر الؿاب٣ت ،م. 02
-2نضع َظا اإلاغؾىم في  2015/02/08ظغٍضة عؾمُت ع٢م  05لُىم .2015/02/08م- 13
 -39ألامغ  03/03اإلااعر في  2003/07/19اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت اإلاٗض ٫واإلاخمم بال٣اهىن  12/08اإلااعر في 2008/06/25واإلاٗض ٫واإلاخمم بال٣اهىن
 05/10اإلااعر في 2010/08/15
 -40نضع َظا اإلاغؾىم الخىُٟظي بخاعٍش ً 2007/12/12دضص قغوٍ وُُٟ٦اث مماعؾت وكاٍ حؿىٍ ٤الؿُاعاث الجضًضة .ظغٍضة عؾمُت ٖضص
 78ماعزت في  2007/12/12م.19وؤلػي باإلاغؾىم الخىُٟظي  58/15اإلااعر في . 2015/02/08ظغٍضة عؾمُت ٖضص  05ماعزت في
.2015/02/08م.13
 -5ـ نضع َظا ال٣غاع بالجغٍضة الغؾمُت ٖضص  16لُىم  2015/04/01م17
 -42عاظ٘ في طل: ٪ؤؾخاطها الض٦خىع م٣جي بً ٖماع ،م٣اله ألاَغ ال٣اهىهُت إلاماعؾت وكاٍ حؿىٍ ٤الؿُاعاث الجضًضة في الجؼاثغ،صون م٩ان
اليكغ ،م 77
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وٍغي بٌٗ الباخشحن بإن اليكاَاث اإلا٣ىىت هي وكاَاث خغة ل٨جها م٣ىىت بك٩ل بؿُِ ،وَٗخبر الخ٣ىحن اإلاُ٣اؽ ألاصوى
لخضزل الضولت وٞغى ؤ٢ل الُ٣ىص ٖلى الخغة الا٢خهاصًت .2والخ٣ىحن باليؿبت لهظا الىىٕ مً اليكاَاث ال ٌٗض ُ٢ضا ٖلى
خغٍت الخٗا٢ض وؾلُان ؤلاعاصة ب٣ضع ما حهض ٝبلى يبِ الؿى ١والغ٢ابت ،الٟٗالت ٖلحها ٞ،الخغٍت ٞحها جسً٘ للمىا٣ٞت
اإلاؿب٣ت لئلصاعة ،ل٨جها ٚحر ممىىٖت.
وبٗض الُ٣ض في السجل الخجاعي والخهىٖ ٫لى عزهت اليكاٍ مً الىػٍغ املخخو ٌكغٕ ناخب اليكاٍ في ٖملُت بُ٘
اإلاغ٦باث الجضًضة التي جبضؤ بٗغيها ًٖ َغٍ ٤بًجاب مىظت للجمهىع بضاًت مً ٖغيها وٖغى ؤزماجها ومىانٟاتها ٦ما
ًخم ؤلاقهاع ب٩ل الىؾاثل اإلاخاخت .وٍجب ٖلى الباج٘ ؤن ً٩ىن قغ٦ت ججاعٍت ،بط ال ًم ً٨مماعؾت اليكاٍ بال مً َغٍ٤
قغ٦ت مهما ٧ان هىٖها و٣ٞا لىو اإلااصة  3مً اإلاغؾىم  . 58/15وٖ٣ض بُ٘ اإلاغ٦باث الجضًضة َى ٖ٣ض ق٨لي بط ال ًمً٨
الخٗا٢ض ٖلى بُ٘ مغ٦بت ظضًضة بال بخدغٍغ ؾىض َلب مً َغ ٝاإلاكتري الظي ٌٗبر ُٞه ًٖ عٚبخه وبعاصجه في الخٗا٢ض
وٍ٩ىن َظا بمشابت ال٣بى ٫الظي ًىا ٤ٞؤلاًجاب اإلاىظه بلى الجمهىع .و٢ض ههذ اإلااصة 29مً اإلاغؾىم  58/15واإلااصة 16
مً صٞتر الكغوٍ املخضص لُُٟ٨اث مماعؾت وكاٍ بُ٘ اإلاغ٦باث ٖلى ؤن ؾٗغ البُ٘ ًجب ؤن ًدضص في ؾىض الُلبُت وٍ٩ىن
زابخا ٚحر ٢ابل للمغاظٗت وال للخُٗحن ٖىض الؼٍاصة ،وٍجب ؤن ًدغع م٘ اخدؿاب ٧ل الغؾىم ،وَظا ما ًجٗل الخٟاوى خى٫
زمً اإلاغ٦بت ٚحر مخهىع ،بط ً٣ىم الباج٘ بخدضًض الؿٗغ ؾلٟا ومً جدغٍغ ؾىض الُلبُت اوٗ٣ض الٗ٣ض.
٦ما ًالخٔ بإن ٖ٣ض بُ٘ اإلاغ٦باث الجضًضة َى ٖ٣ض بطٖان ًدهل ال٣بىُٞ ٫ه بمجغص الدؿلُم بكغوٍ ًًٗها اإلاىظب
وال ً٣بل مىاٞؿت ٞحها.3
وٍيبجي ٖلى اٖخباع الٗ٣ض مً ٢بل ٖ٣ىص ؤلاطٖان جمخ٘ الباج٘ بهٟت الاخخ٩اع وامخُاػ وي٘ الكغوٍ٦ .ما ًترجب ٖلى طل٪
ظىاػ جضزل ال٣اضخي لخٗضًل الكغوٍ الخٗؿُٟت وجٟؿحر الٗ٣ض في خالت ٚمىيه و٣ٞا إلاهلخت الُغ ٝاإلاظًٖ ،وَظا ما
ًجٗل ؤًًا ٖ٣ض بُ٘ اإلاغ٦بت الجضًضة ٖ٣ض اؾتهال ٥وما ًىجم ًٖ َظا الىن ٠مً خماًت للمؿتهل.٪
وفي ْل َظٍ ألاونا ٝلٗ٣ض بُ٘ اإلاغ٦بت الجضًضة ً٩اص ؾلُان ؤلاعاصة باليؿبت للُغٞحن ًسخٟي ٞ،ةن ٧ان ؾلُان ؤلاعاصة
ً٣ىم ٖلى زالزت صٖاثم ،ؤولها ؤن ً٩ىن اإلاخٗا٢ض خغا في ؤن ًخٗا٢ض ؤو ال ًخٗا٢ض ،وزاهحها ؤن ً٩ىن خغا في ازخُاع مىيىٕ
الٗ٣ض وزالثها ؤن ًسخاع م٘ مً ًخٗا٢ض ٞ،ةن َظٍ الٗىانغ الشالر إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة جيخ٣و قِئا ٞكِئا بؿبب جضزل
الضولت في جدضًض قغوٍ الٗ٣ض وَغٍ٣ت ببغامه.
الـشع الثاوي  :ؤؼياٌ ببشام علذ بُع اإلاشهباث الجذًذة
ال ًلجإ ال٣اثمىن ٖلى ؤمىع الدكغَ٘ في الجؼاثغ بيكغ ألاٖما ٫الخدًحرًت ألي هو حكغَعي مهما ٧اهذ ٢ىجه وصعظخه ،
٦ما ال جيكغ ؤؾباب مً ؤي هو حكغَعي ،ولظل ٪جهٗب صعاؾت وبدض اإلاٛؼي الظي ٧ان ً٣هضٍ اإلاكغٕ وهِخه.ألي ٖمل
حكغَعي .ه٣ى ٫طل ٪ألن اإلاغؾىم  390 /07الظي ٧ان ًىٓم ٖملُت بُ٘ الؿُاعاث الجضًضة اؾدبض ٫باإلاغؾىم  58/15وظاء
صٞتر الكغوٍ اإلايكىع بم٣خطخى ٢غاع وػاعي ٌكغح وٍٟهل بٌٗ ؤخ٩ام اإلاغؾىم بل وٍ٨غع ؤخُاها ما ظاء واضخا في
اإلاغؾىم ال ًدخاط بلى بُان .وؤو ٫ما ًالخٔ ٖلى اإلاغؾىم  58/15ؤهه اؾخٗمل مهُلر اإلاغ٦باث الجضًضة في حؿمُت اإلاغؾىم
ومجا ٫جُبُ٣ه بٗض ؤن ٧ان اإلاغؾىم ٌ 390/07ؿخٗمل مهُلر الؿُاعاث الجضًضة.
 -43جسً٘ مماعؾت اليكاَاث اإلا٣ىىت ألخ٩ام اإلاغؾىم الخىُٟظي  234/15اإلااعر في  2015/08/29ظغٍضة عؾمُت ٖضص 48م .07وَى
اإلاغؾىم املخضص لكغوٍ وُُٟ٦اث مماعؾت ألاوكُت واإلاهً اإلاىٓمت الخايٗت للدسجُل في السجل الخجاعي.
 -44صومت وُٗمت ،اليكاَاث اإلا٣ىىت ،الغؾالت الؿاب٣ت ،م.24
 -45ـىَظا ما ظاء في اإلااصة  69مً الخ٣ىحن اإلاضوي الجؼاثغي -
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وفي الىو املخهو للخٗغٍٟاث ٖغ ٝاإلاغؾىم  58/15اإلاغ٦بت الجضًضة بإجها اإلاغ٦بت التي لم ج ً٨مىيىٕ بظغاء جغُ٢م
ٖلى ؤلاَال ١في ؤي بلض ٧ان وؤجها التي ًجب ؤال ًخجاوػ الٟاع ١بحن جاعٍش نىٗها وجاعٍش صزىلها التراب الىَجي  12قهغا وؤال
ج٩ىن اإلاؿاٞت اإلاُ٣ىٖت بها ج٣ل ًٖ ٧ 100لم للؿُاعاث الهٛحرة ٧ 1500لم للكاخىاث والخاٞالث .وَظا ما ٌٗجي ؤن
اإلاغؾىم  58/15اٖخبر الؿُاعاث الهٛحرة والكاخىت والخاٞلت مغ٦باث ولظلٖ ٪مم اإلاهُلر ٖلى اإلاغؾىم وٖلى صٞتر
الكغوٍ .ولظل٩ً ٪ىن ٖ٣ض بُ٘ اإلاغ٦بت َى ٧ل ٖ٣ض ٌكمل مغ٦بت ظضًضة ؤًا ٧ان هىٖها.وٍ٩ىن مدل الٗ٣ض اإلاغ٦بت
الجضًضة التي ًخم اؾخحراصَا و٣ٞا للىهىم اإلاىٓمت لالؾخحراص ومجها ألامغ  04/03اإلاخٗل ٤بال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى ٖملُاث
اؾخحراص البًاج٘ )46( 1و٦ظا اإلاغؾىم الخىُٟظي  306/15اإلااعر في .22015/12/06
زم ٖغ ٝاإلاكغٕ اإلاغ٦بت بإجها وؾُلت ه٣ل بغي مؼوصة بمدغ ٥للض ٘ٞؤو ٚحر مؼوصة لظل ٪حؿحر ٖلى الُغٍ ٤بىؾاثلها
الخانت ؤو جض ٘ٞؤو ججغ ،ؾُاعة مُ٣ىعة وهه ٠مُ٣ىعة وآلت مخدغ٦ت وظاء صٞتر الكغوٍ لُُٗض َظا الخٗغٍ٦ ٠ما وعص
في اإلاغؾىم . 58/15
ؤما الباج٘ ٩ُٞىن ؤخض ؤعبٗت ؤنىا ٝخضصَا اإلاغؾىم  58/15؛ ًٞال ًٖ وظىب جمخ٘ الباج٘ بهٟت الكغ٦ت الخجاعٍت ٞةن
الباج٘ ًهى ٠في زالر ٞئاث ،بط ٌُٗي ل٩ل وكاٍ عمؼ ًُ٣ض به في اإلاغ٦ؼ الىَجي للسجل الخجاعي.3
ٞةما ؤن ً٩ىن الباج٘ في نىعة وُ٦ل بُ٘ اإلاغ٦باث ،وَى ٧ل شخو مٗىىي ً٣ىم بيكاٍ اؾخحراص مغ٦باث ظضًضة مً ؤظل
بُٗها بمىظب ٖ٣ض الٟغاوكحز ؤو ٖ٣ض الخىػَ٘ الظي ًغبُه بالهاو٘ ؤو اإلاىخج .و٢ض ؾب ٤ال٣ى ٫بإن اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖلى
ٚغاع مكغعي الضو ٫ألاوعبُت لم ًىٓم َظا الٗ٣ض ،بل اقترٍ  ِ٣ٞزًىٖه لل٣اهىن الجؼاثغي.
وبما ؤن ً٩ىن الباج٘ مىػٖا ولِـ وُ٦ال ،واإلاىػٕ ًغجبِ بٗ٣ض م٘ الىُ٦ل ولِـ م٘ الهاو٘ ٦،ما ًم ً٨ؤن ً٩ىن الباج٘
مُٗضا مٗخمضا للبُ٘ ،مغجبُا بٗ٣ض م٘ الىُ٦ل ؤو م٘ اإلاىػٕ وَك٩ل الىُ٦ل واإلاىػٕ ومُٗض البُ٘ اإلاٗخمض قب٨ت جىػَ٘ لىىٕ
4
مٗحن مً اإلاغ٦باث ؤو ٖضة ؤهىإ
وو٣ٞا لىو اإلااصة  19مً اإلاغؾىم ً 58/15لؼم الىُ٦ل بخىزُ ٤الٗال٢اث الخٗا٢ضًت التي جغبُه باإلاىػٖحن ومُٗضي البُ٘
في قب٨خه ٚ،حر ؤن َظا الٗ٣ض ال ٌُٟٗه مً اإلاؿاولُت ججاٍ الؼبىن الجهاجي ًٖ ؤي بزال ٫ببىىص صٞتر الكغوٍ.
وال ًم ً٨للىُ٦ل ؤن ٌؿخىعص بال اإلاغ٦باث اإلاظ٧ىعة في صٞتر الكغوٍ ٦ما ًجب ٖلُه ؤن ًضعط في بغهامج اؾخحراصٍ خهخه
مً الؿُاعاث التي حؿحر بى٢ىص ٚاػ البترو ٫اإلامُ٘ جدذ َاثلت الٗ٣ىباث ٦،ما ًمى٘ ٖلى الىُ٦ل اؾخحراص مغ٦باث لخؿاب
و٦الء ؤو مىػٖحن زاعط قب٨ت الخىػَ٘ الخابٗت له .وٍٓهغ مً زال ٫جىُٓم اإلاكغٕ إلاماعؾت مهىت بُ٘ اإلاغ٦باث الجضًضة
وجضزله بك٩ل ص ٤ُ٢في مغخلت ببغام الٗ٣ض بخدضًض مدله ونٟت ؤَغاٞه ؤن مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ًىدهغ  ِ٣ٞفي لخٓت
ازخُاع ببغام الٗ٣ض ؤما مغخلت ؤلابغام ٞخسلى مً ؤي مٓهغ مً مٓاَغ ؤلاعاصة الخغة.
اإلاىلب الثاوي  :آزاسعلذ بُع اإلاشهباث الجذًذة
مؼط اإلاكغٕ الجؼاثغي مً زال ٫اإلاغؾىم  58/15بحن وظهي الىٓام الٗام الا٢خهاصي ؛ ٣ٞض جًمً َظا اإلاغؾىم ٢ىاٖض
جىظحهُت تهض ٝبلى خماًت الا٢خهاص الىَجي ويبِ َظا اليكاٍ يمً مجمىٖت مً اإلاباصت التي ًغاَا اإلاكغٕ ُٟ٦لت
بد ٟٔاإلاُضان الا٢خهاصي والاظخماعي وَظا ما ٌؿمى بالىٓام الٗام الخىظُهي٦ .ما جًمً اإلاغؾىم  58/15هٓاما ٖاما
 -1ألامغ  04/03اإلااعر في  2003/07 /19اإلاٗض ٫واإلاخمم،ظغٍضة عؾمُت ٖضص  43ماعزت في .2003/07/20
2ـاإلاخًمً جدضًض قغوٍ وُُٟ٦اث جُبُ ٤ؤهٓمت عزو الاؾخحراص ؤو الخهضًغ للمىخىظاث.
 -3ص/م٣جي بً ٖماع ،اإلا٣ا ٫الؿاب، ٤م 79
4ص/م٣جي بً ٖماع ،اإلا٣ا ٫الؿاب، ٤م 81
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خماثُا َضٞه خماًت الُغ ٝالظي ًلجإ بلى ا٢خىاء مغ٦بت ظضًضة .وفي َظا اإلاُلب وٗالج ؤزاع الىٓام الٗام الخىظُهي ٖلى
التزاماث الباج٘ في ٖ٣ض جىػَ٘ اإلاغ٦باث  ،لىٗالج في الٟغٕ الشاوي خ٣ى ١اإلاكتري في َظا الٗ٣ض.
الـشع ألاوٌ  :ؤزاسالىٍام العام الخىحُهي على التزاماث الباجع
َب٣ا ألخ٩ام اإلاغؾىم  58/15اإلاخٗل ٤بمماعؾت وكاٍ جىػَ٘ اإلاغ٦باث الجضًضة ًلتزم ٧ل مخضزل في بُ٘ اإلاغ٦باث ؾىاء ٧ان
وُ٦ال ًٖ الهاو٘ ؤو مىػٖا ؤم مجغص مُٗض بُ٘ بضٞتر الكغوٍ اإلالخ ٤بال٣غاع الىػاعي .وَب٣ا لضٞتر الكغوٍ ٞةهه ًجب
ؤن ً٩ىن لضي َالب مماعؾت وكاٍ الىُ٦ل ؤلام٩اهُاث اإلااصًت والبكغٍت واإلايكأث اإلاالثمت للٗغى وزضماث ما بٗض البُ٘
و ُ٘٢الُٛاع والخسؼًٍ ٦،ما ًجب ؤن ٌُٛي وكاَه الجهاث ألاعب٘ للىًَ وهي الكما ٫والجىىب والكغ ١والٛغب.1
ومً مٓاَغ جضزل الىٓام الٗام الخىظُهي ؤن اإلاكغٕ جضزل في جدضًض مؿاخاث الٗغى ومؿاخت خٓحرة الخسؼًٍ
ومؿاخت وعقت زضماث ما بٗض البُ٘ .خُض ًلؼم الىُ٦ل بخىٞحر مؿاخت جسؼًٍ ج٣ضع بـ  500متر مغب٘ لٗغى الؿُاعاث
الجضًضة ،ومؿاخت  3800متر مغب٘ ٖلى ألا٢ل للخسؼًٍ ،ومؿاخت  1000متر مغب٘ ٖلى ألا٢ل لىعقت زضماث ما بٗض البُ٘
ومؿاخت  200متر مغب٘ ل ُ٘٣الُٛاع.
٦ما ؤلؼم صٞتر الكغوٍ الىُ٦ل زال ٫مضة ؾىت واخضة مً خهىله ٖلى الاٖخماص بًمان قب٨ت جىػَ٘ ٖلى ٧امل التراب
الىَجي.
وجضزل ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  22014في اإلااصة  73مىه إللؼام وُ٦ل بُ٘ اإلاغ٦باث باؾخحراص وحؿىٍ ٤خهت مً الؿُاعاث طاث
٦ما
مدغٌ ٥ؿحر بالٛاػ اإلامُ٘ و٢ض جم جدضًض الخهت بيؿبت  10باإلااثت مً مجمىٕ الؿُاعاث واإلاغ٦باث اإلاؿخىعصة.
جضزل ٢اهىن اإلاالُت لؿىت ٞ 2014إلؼم وُ٦ل بُ٘ الؿُاعاث في خالت اؾخحراصٍ للؿُاعاث الؿُاخُت والىُٟٗت ؤن ً٩ىن مُ٣ما
في الجؼاثغ وؤن ً٩ىن شخها مٗىىٍا وؤن ً٩ىن خانال ٖلى الاٖخماص اإلاُلىب.
وجُغ ١صٞتر الكغوٍ ألظهؼة ألامان التي ًجب ؤن ج٩ىن في الؿُاعة وهي هٓام ال٨بذ اإلاٛل، ٤وهٓام الخد٨م في الشباث
الال٨ترووي  ،وهٓام جدضًض الؿغٖت ،وؤعب٘ وؾاثض َىاثُت للؿُاعاث الخُٟٟت ووؾاصجان َىاثِخان للكاخىاث ،وجىٞحر
ؤخؼمت ألامان التي حؿخجُب للمٗاًحر الضولُت ومؿاهض الغؤؽ وج٣ىُت بػالت اله ُ٘٣مً الؼظاط ألامامي للؿُاعة بلى ظاهب
هٓام مغا٢بت ي ِٛالعجالث .
وٍالخٔ بإن َظٍ الالتزاماث ما هي بال جضزل مً اإلاكغٕ باؾم الىٓام الٗام الخىظُهي للخض مً خىاصر اإلاغوع والً٣اء
ٖلى جطخم الخٓحرة الىَىُت للؿُاعاث التي حك٩ل زُغا ٖلى خُاة ألاٞغاص ظغاء اوٗضام مخُلباث الؿالمت الجؿضًت في
الؿُاعاث التي ٧اهذ حؿخىعص ٢بل نضوع صٞتر الكغوٍ.
3

ولهٗىبت جىٞحر ٧ل َظٍ اإلاؿخلؼماث في الؿُاعاث نضع ٢غاع وػاعي في  2015/05/12للخس ٠ُٟمً بٌٗ الكغوٍ
وا٦خٟى بالىو ٖلى ؤن جُب ٤هٟـ اإلاىانٟاث واإلاٗاًحر في الؿُاعاث اإلاؿخىعصة ٦خل ٪اإلاخُلبت في ؾُاعة ؾامبى٫
الجؼاثغٍت ومجها الا٢خهاع ٖلى وؾاصجحن َىاثِخحن بضال ًٖ ؤعبٗت.4
 -50ص/م٣جي بً ٖماع ،اإلا٣ا ٫الؿاب، ٤م. 86
 -2ال٣اهىن  08/13اإلااعر في ً 2013/12/30خًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت . 2014الجغٍضة الغؾمُت ،ع٢م  68ماعزت في .2013/12/31
 -3وكغ َظا ال٣غاع الىػاعي في الجغٍضة الغؾمُت ع٢م  24لُىم  2015/05/13م32
 -4ص /م٣جي بً ٖماع ،اإلا٣ا ٫الؿاب، ٤م.100
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وبىاء ٖلى الىٓام الٗام الخىظُهي ؤًًا جم بلؼام و٦الء بُ٘ وجىػَ٘ اإلاغ٦باث الجضًضة باالؾدشماع في وكاٍ نىاٖت
الؿُاعاث والهىاٖت اإلاُ٩اهُُ٨ت في ؤظل ؤ٢هاٍ  2016/12/31ؤي ؤهه بضاًت مً َظا الخاعٍش ً٩ىن ٧ل وُ٦ل جىػَ٘ مغ٦باث
ظضًضة ملؼما بخُىٍغ نىاٖت الؿُاعاث .1وفي خالت ٖضم الاؾخجابت ًخم سخب الاٖخماص مً الىُ٦لً .الخٔ بإن الىٓام
الٗام الخىظُهي ٢ض ٢طخى بهٟت ٧لُت ٖلى ؤي مٓهغ مً مٓاَغ ؾلُان ؤلاعاصة باليؿبت لباج٘ اإلاغ٦باث الجضًضة ٞمتى
ج٣ضم مىه ػبىن عاٚب في قغاء مغ٦بت وؾلمه ؾىض الُلب ؤنبذ ملؼما ال ببىىص الٗ٣ض بل بىهىم ٢اهىهُت آمغة م٣ترهت
بجؼاء.
الـشع الثاوي  :كىق اإلاؽتري في علذ بُع اإلاشهباث الجذًذة
باؾم الىٓام الٗام الخماجي وبٟغى خماًت الٟئاث التي جلجإ بلى ا٢خىاء مغ٦باث ظضًضة ،جضزل اإلاكغٕ في جىُٓمه لخ٣ى١
اإلاكتري 2بضاًت مً م٩ان الٗغى والخسؼًٍ ونىال بلى جدضًض ؤظؼاء مً الشمً ونىال بلى زضماث ما بٗض البُ٘ ٞ .ؿٗغ
اإلاغ٦بت ًجب ؤن ً٩ىن مدضصا ؾلٟا في ؾىض الُلب زابخا وٚحر ٢ابل للمغاظٗت وال للخُٗحن٦،..ما ًجب ؤن ًدغع م٘ اخدؿاب
3
٧ل الغؾىم بما ٞحها الغؾم ٖلى ا٢خىاء الؿُاعة الجضًضة الظي ٞغى بمىظبه ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلُت لؿىت 2008
وخماًت للمكتري جغا٢ب الضولت ؤؾٗاع الؿُاعاث مً زال ٫بلؼام اإلاؿخىعص بخدغٍغ ٞاجىعة م٘ الهاو٘ و٣ٞا لىو اإلااصة 26
4
مً اإلاغؾىم 58/15
وو٣ٞا للماصة  30مً اإلاغؾىم  58/15واإلااصة  17مً صٞتر الكغوٍ اإلالخ ٤بال٣غاع الىػاعي ٞةهه في خالت َلب الىُ٦ل ؤو
اإلاىػٕ ؤو مُٗض البُ٘ ص ٘ٞمبل ٜحؿبُٖ ٤ىض جدغٍغ الُلبُت ٞةن مبل ٜالدؿبُ ٤ال ًجب ؤن ًخجاوػ  10باإلااثت مً ؾٗغ بُ٘
الؿُاعة وال٣اَغة وهه ٠ال٣اَغة و20باإلااثت مً ؾٗغ آلالت اإلاخدغ٦ت.
وَبٗا ًم ً٨للمكتري بطا ؤعاص ؤن ًض ٘ٞاإلابل٧ ٜامال ٖىض جدغٍغ ؾىض الُلب ول ً٨ال ًم ً٨للباج٘ بظباعٍ ٖلى طل.٪
جضزل اإلاكغٕ ؤًًا في ؤظا ٫الدؿلُم ٞ،ةطا ٧ان اإلاكتري ٢ض ص ٘ٞالدؿبُ ٤ؤو لم ًضٗٞه ٞإن ؤظل حؿلُم اإلاغ٦بت ال ًم ً٨ؤن
ًخجاوػ ً 45ىما باليؿبت للؿُاعة ؤو ال٣اَغة وهه٢ ٠اَغة وً 90ىما باليؿبت لآللت اإلاخدغ٦ت.
ٚحر ؤهه ال ًم ً٨جدضًض َظٍ اإلاضة باجٟا ١الُغٞحن بىزُ٣ت م٨خىبت وَظا ما ً٢ذ به اإلااصة  31مً اإلاغؾىم .58/15
ؤما بطا ٧ان اإلاكتري ٢ض ص ٘ٞاإلابل٧ ٜامال بىاءا ٖلى عٚبخه ٞةن الىُ٦ل ملؼم بدؿلُمها في ؤظل  7ؤًام اإلاىالُت لض ٘ٞالشمً
٧امال.
و٢بل حؿلُم اإلاغ٦بت للمكتري ًلؼم الىُ٦ل بٟدهها بٛغى الخإ٦ض مً مُاب٣تها للُلبُت ٦ما للمكتري ؤن ًخإ٦ض مً طل.٪
٦ما ًلؼم الباج٘ بتزوٍض اإلاكتري ب٨مُت مً الى٢ىص حؿمذ له بالؿحر مؿاٞت ٧ 50لم ٖلى ألا٢ل ٦ما ٌؿلمها له هُٟٓت
وظاَؼة لالؾخٛال.٫
 -54ههذ ٖلى طل ٪اإلااصة ٣ٞ 52غة  3مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  2014اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا.
 -55هًٟل اؾخسضام مهُلر اإلاكتري بضال مً مهُلر اإلاؿتهل ٪في َظا اإلا٣ام؛ ٞمً ٌكتري مغ٦بت ظضًضة ال ً٩ىن بالًغوعة مؿتهل٩ا جهاثُا
لها٣ٞ ،ض ٌكترحها الُىم ؤو ٌكتري ٖضة مغ٦باث وَُٗض بُٗها ٖلى خالتها ٣ٞ،ض الخٓىا اهدكاعا واؾٗا في الؿى ١اإلاىاػٍت لبُ٘ الؿُاعاث الجضًضة
في ؤما ً٦مسههت ؤو في ؤؾىا ١الؿُاعاث اإلاؿخٗملت صون ؤصوى ع٢ابت وَظا ما ًًٗ ٠اإلاىاٞؿت وٍيبػي ٖلى اإلاكغٕ الخضزل لخماًت و٦الء
البُ٘.
 -3ال٣اهىن ع٢م  02/08اإلااعر في . 2008/07/24الجغٍضة الغؾمُت ع٢م  42ماعزت في  2008/07/27م.03
 -57اإلاغؾىم الخىُٟظي  468/05اإلااعر في ً 2005/12/10دضص قغوٍ جدغٍغ الٟاجىعة وؾىض الخدىٍل وونل الدؿلُم والٟاجىعة ؤلاظمالُت
وُُٟ٦اث طل،٪الجغٍضة الغؾمُت الٗضص. 80م. 18

269

وػٍاصة في الًمان وًٞال ًٖ ؤخ٩ام ٖ٣ض البُ٘ ٞ،غى اإلاغؾىم ٖ 58/15لى الباج٘ بالخٟ٨ل بُٗىب الخهيُ٘ والُٗىب
الخُٟت والٓاَغة واؾدبضا ُ٘٢ ٫الُٛاع واللىاػم ٚحر الهالخت .وخضص مضة الًمان بـ  100ؤل٧ ٠لم ؤو 36قهغا للمغ٦باث
و٧ 5000لم ؤو  12قهغا للضعاظاث اإلاخدغ٦ت .وبٗض البُ٘ وبٗض ٖملُت الدؿلُم ًلؼم الباج٘ بخىٞحر زضماث ما بٗض البُ٘
والهُاهت ًٖ َغٍ ٤مؿخسضمحن ًخمخٗىن بٟ٨اءة ممحزة خضصَا ال٣غاع الىػاعي الهاصع ًٖ وػاعة الهىاٖت.1
وبطا جُلب ؤمغ بنالح اإلاغ٦بت جىٟ٢ها ؤ٦ثر مً 7ؤًام ٞةن اإلاغؾىم ٢ 58/15ض ؤلؼم الباج٘ بإن ًً٘ جدذ جهغ ٝاإلاكتري
ؾُاعة للُ٣ام بكاوهه بال بطا وظض اجٟا٣ً ١طخي بسال ٝطل.2٪
وفي خالت جسل ٠الباج٘ ًٖ حؿلُم الؿُاعة ٞةهه ًم ً٨للُغٞحن ؤن ًخ٣ٟا ٖلى خل بالتراضخي وفي خالت ع ٌٞاإلاكتري الخل
اإلا٣ترح ،جىظب ٖلى الباج٘ ؤن ً٣ىم في ؤظل  8ؤًام اإلاىالُت بةعظإ مبل ٜالدؿبُ ٤ؤو اإلابل ٜؤلاظمالي اإلاضٞىٕ خؿب الخالت م٘
ٚغامت  10باإلااثت مً ؾٗغ اإلاغ٦بتً .الخٔ بإن اإلاكغٕ ٢ض ع٦ؼ ٖلى خماًت اإلاكتري و٧اص ؤن حهمل مهالر الباج٘ ٦ما ٧اص
ؾلُان ؤلاعاصة ًسخٟي في َظا الٗ٣ض وَظا هاظم ًٖ الىٓغة الا٢خهاصًت التي ًدضثها وكاٍ جىػَ٘ اإلاغ٦باث الجضًضة بطا
ب٣ي صون جىُٓم ٖ،لى ؤن ٧ل ما ؾب ٤مً ؤخ٩ام ال ًسل وال ًجب ؤن ًٟهم ؤهه ًىا ٌ٢ألاخ٩ام الغامُت بلى خماًت اإلاؿتهل٪
في ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بظل ٪و٢اهىن اإلاىاٞؿت.
خـاجمت :
ؤصي جضزل الضولت في مجا ٫الخٗا٢ض ،ؾىاء في الا٢خهاص الخغ ؤو في الا٢خهاص اإلاىظه بلى ايمدال ٫ؾلُان ؤلاعاصة و٧اصث
الدكغَٗاث الا٢خهاصًت جلػي مبضؤ الٗ٣ض قغَٗت اإلاخٗا٢ضًً ٞ،إنبدذ الضولت حؿُُغ ٖلى الىٓام الا٢خهاصي بمىظب
٢ىاٖض آمغة وباؾم الىٓام الٗام جم الخضزل ختى في ألامىع التي ًجب ؤن ًتراضخى الُغٞان ٖلحها .وجدى ٫الٗ٣ض مً ؤصاة
بعاصًت لخد ٤ُ٣الخباص ٫الا٢خهاصي للثرواث بلى وؾُلت بُض اإلاكغٕ ًٟغى بها الؿُاؾت الا٢خهاصًت في مجاالث ٦شحرة.
وجىاػلذ ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة ًٖ خ٣ها في جدضًض الٗ٣ض وًٖ صوعٍ في جدضًض مًمىن الٗ٣ض٦ .ما وٟ٢ذ ؤلاعاصة مكلىلت ًٖ
جدضًض ؤزاع الٗ٣ض ؤًًا.وفي ٖ٣ض جىػَ٘ الؿُاعاث واإلاغ٦باث الجضًضة ًخى ٠٢صوع ؤلاعاصة لضي الباج٘ في ٧ىهه ازخاع َظا
اليكاٍ وخهل ٖلى الاٖخماص إلاماعؾخه ،وبٗض طلً ٪جض صٞتر قغوٍ لم ًًٗه ولم ٌكاع ٥في ويٗه ً٨بل بعاصجه في
الخٗا٢ض وٍىظهها
وٍدضص للباج٘ ختى م٣ضاع الالتزاماث التي جدبٗه بٗض بجمام الٗ٣ض.
ؤما اإلاكتري إلاغ٦بت ظضًضة ٞالىاضر ؤن الىهىم التي ويٗذ مً ؤظل خماًخه ؤنبدذ حُٗ ٤بعاصجه وخغٍخه في الخٗا٢ض،
بط ٣ٞض خ٣ه في اإلاؿاومت والخٟاوى ٖلى مدل الٗ٣ض وزمىه ٞ ،الؿُاعة اإلاؿخىعصة ٢ض ال ًمل ٪ختى ازخُاع لىجها٦ ،ما ؤهه
لم ٌكاع ٥في وي٘ صٞتر الكغوٍ ،وؤظاػ اإلاكغٕ لىٟؿه الخٗا٢ض هُابت ٖىه.
و َ٨ظا ًالخٔ بإن قُىٕ ؾلُان ؤلاعاصة ٧ان بؿبب الُٟغة الا٢خهاصًت التي ؾاصث ؤوعبا زال ٫جهاًت ال٣غن الشامً ٖكغ
،زم ظاءث جهاًت ال٣غن الٗكغًٍ لخدض مً ؾلُان ؤلاعاصة بذجت الخىمُت الا٢خهاصًت وبٗض الغوح الٟغصًت وج٨غَـ مبضؤ
خغٍت الخجاعة والاؾدشماع.
ولظل ٪جسلو َظٍ الضعاؾت بلى الىخاثج الخالُت:
 -58اإلااعر في ً 2008/04/20دضص الٟ٨اءاث اإلا٨دؿبت للمؿخسضمحن لضي الى٦الء ،الجغٍضة الغؾمُت ع٢م  49ماعزت في .2008/09/03م10
 -2اإلااصة 39مً اإلاغؾىم  58/15ؾاب ٤الظ٦غ.
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-1وظىب الخس ٠ُٟمً جضزل الىٓام الٗام الا٢خهاصي في الٗ٣ىص بةٞؿاح املجا ٫للخغٍت الخٗا٢ضًت التي جبٗض اإلاىاٞؿت
والخغُ٦ت الا٢خهاصًت ٞؿُٓل الٗ٣ض الىؾُلت الا٢خهاصًت ألا٦ثر اؾخسضاما لخباص ٫الثروة.
-2يغوة جُٟٗل مكاع٦ت اإلاؿتهل ٪مً زال ٫الجمُٗاث م٘ ممشلت و٦الء الؿُاعاث في نُاٚت ووي٘ صٞتر الكغوٍ الظي
ًىٓم ٖملُت البُ٘ والتزاماث الُغٞحنٞ .ال ٌٗ٣ل ؤن ًىي٘ صٞتر الكغوٍ مً َغ ٝالىػاعة بُٗضا ًٖ الُغٞحن.
-3وي٘ ؤنىا ٝمخٗضص وجغاجبُت لضٞاجغ الكغوٍ جسخل ٠مً وكاٍ بلى وكاٍ ،بط مً ٚحر اإلاٗ٣ى ٫ؤن ًىٓم بُ٘ الؿُاعاث
الخُٟٟت م٘ الضعاظاث الىاعٍت م٘ قاخىاث الىػن الشُ٣ل .وطل ٪ختى جدباًً الالتزاماث مً ٖ٣ض ألزغ.
-4يغوعة اؾخدضار َُئت وَىُت للخدُ٨م في اإلاىاػٖاث التي ج٣ىم بحن اإلاىػٖحن ؤو بُجهم وبحن اإلاؿتهل٨حن ؤو ختى بُجهم وبحن
ؤلاصاعة.
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الخدذًذ اللاهىوي لعلذ الـشاوؽاًض
ؤ  .بً كاًذ علي دمحم المحن ،اظخار معاعذ (ؤ )  /د .ظعُذاوي ؿاًضة ،ؤظخار مدالش"ب"
ولُت الخلىق  ،حامعت ادمحم بىكشة بىمشداط
ملذمت
ؾاَمذ الٗىإلات و الخٟخذ الا٢خهاصي ٖلى الٗالم في جىؾ٘ هُا ١مماعؾت الخجاعة الضولُت التي جلجإ الحها الضو٫
ٖبر قتى الاجٟاُ٢اث التي جخًمً في اٚلبها ج٣ىُاث ً٩ىن الٛغى مجها حؿهُل الخٗامل الخجاعي وج٨شُ ٠اليكاٍ
الا٢خهاصي ٖلى اإلاؿخىي الا٣ٞي.
و٢ض جدخاط الخجاعة الخاعظُت ا٦ثر ما جدخاط الى الٗضًض مً ٖ٣ىص الاٖما ٫ومً بحن اَم ٖ٣ىص الاٖما ٫اؾخٗماال هي
ٖ٣ض الٟغوكاًؼ  ،والظي بٗغ ٝاهدكاعا واؾ٘ اإلاضي بدُض اٖخبر مً بحن الىؾاثل التي مً زاللها ًخم جىؾُ٘ ٧اٞت
اإلاكاعَ٘ طاث الُاب٘ الخجاعي زانت في ما ًخٗل ٤بى٣ل الخ٨ىىلىظُا و اإلاٗغٞت الٟىُت جدذ اؾم و ٖالمت ججاعٍت مؿخٗملت
مً ٢بل قغ٦ت هاجخت .1
ْهغ ٖ٣ض الٟغوكاًؼ ٦خ٣ىُت لخىؾُ٘ الخٗامالث الخجاعٍت في الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت ؾىت ()1871التي مً زاللها
ْهغث ٖضة هٓغٍاث ججٗله اصاة حؿىٍُ٣ت واصاة الهماء الاوكُت الا٢خهاصًتً ،دؿم َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص ٦بُ٣ت الٗ٣ىص
بالُاب٘ الخٗا٢ضي .و٢ض ؾاَم الخٟخذ هدى الٗالم والٗىإلات واعؾاء ٢ىاٖض الؿى ١او الا٢خهاص الخغ في جىؾ٘ هُا٢اث
جُبُ٣ه الؾُما في بِئت الخجاعة الضولُت الُذ جدخل م٩اهت مغمى٢ت و باجذ ٢ىة الٗالم في اإلاا ٫والاٖما ٫وفي ٧ل ما ًيكِ
الا٢خهاص ،خُض ًلجإ الٟاٖلحن الا٢خهاصًحن ٖبر قتى الاجٟاُ٢اث والبدباصالث الخجاعٍت الى َظا الىىٕ مً الخ٣ىُاث التي
حؿهل الخٗامل الخجاعي وج٨ش ٠اليكاٍ الا٢خهاصي
اهُال٢ا مً َظٍ اإلاُُٗاث بالظاث ٞةن ظل الاجٟاُ٢اث اإلابرمت والٗ٣ىص اإلامشلت في ٖ٣ض الٟغاوكاًؼ ًٟ ،ترى ٞحها وظىص
ٖلى الا٢ل َغٞحن ًىدهغان مً الىاخُت ال٣اهىهُت  :اإلااهذ او ما ًُلٖ ٤لُه حؿمُت  FRANCHISEURو َى ناخب
اإلاٗغٞت الٟىُت املخخبرة واإلامىىح له  FRANCHISEوَى اإلاخٗهض الظي ًغجبِ بٗ٣ض الٟغوكاًؼ م٘ اإلااهذ  .و٦الَما َغفي
الٗ٣ض اإلاؼم٘ ببغامه ٩ً ،ىن َضٞه اؾخسضام الٗالمت الخجاعٍت و جىابٗها التي ناخبه اإلااهذ م٣غون بى٣ل اإلاٗغٞت الٟىُت و
باإلاؿاٖضاث الٟىُت ،وفي اإلا٣ابل ًلتزم اإلامىىح له بض ٘ٞعؾىم الضزى ٫ال٦دؿاب نٟت الًٗىٍت في قب٨ت الٟغوكاًؼ التي
ج٩ىن مدضصة في عٗ٢ت ظٛغاُٞت مٗلىمت و إلاضة مُٗىت و٣ٞا للكغوٍ اإلاخًمىت بالٗ٣ض .
ان َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص لم ًيض ٖلُه ال٣اهىن الجؼاثغي زالٞا لل٣اهىن الٟغوسخي ولَ ً٨ظا ال ًمى٘ مً الخٗامل به في
اَاع الٗال٢اث الخجاعٍت الضولُت وفي اَاع الاؾدشماعاث وباإلا٣ابل ً٩ىن َظا الٗ٣ض وؾُلت لجظب الاؾدشماعاث التي ججلب
الخ٨ىىلىظُا اإلاخ٣ضمت ،ووؾُلت لخُىٍغ الُض الٗاملت الىَىُت ،.وما اخىظىا الي جُىٍغ الاؾدشماع وج٣ىٍت الا٢خهاص .
وٖلى َظا الاؾاؽ و ٖلى باٖخباع ٖ٣ض الٟغوكاًؼ مً الٗ٣ىص الخباصلُت و اإلالؼمت لجاهبحن ًٓهغ مً زالله اخض الاَغاٝ
في مغ٦ؼ ٢ىة ،ؿهل مبذؤ اإلاعاواة و ظلىان ؤلاسادة في مثل هزه العلىد مشدود ؿُه وبعباسة اخشي هل ًمىً اللىٌ ان
 - 1صٖاء َاع ١ب٨غ البكخاوي٣ٖ ،ض الٟغوكاًؼ و ؤزاعٍ -ماظؿخحر ٢اهىن زام٧ ،لُت الضعاؾاث الٗلُا ظامٗت الىجاح الىَىُت هابلـ ٞلؿُحن
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هزا الىىع مً العلذ ًخمع إلابذؤ ظلىان الاسادة واإلاعاواة بحن الاوشاؾ ام اهه معشك الى اخخالٌ الخىاصن ًىىن ؿُه
اخذ الاوشاؾ ملُذا ؟
و لئلظابت ٖلى َظا الدؿائ ٫ؾيخُغ ١إلاٗالجخه بلى ج٣ؿُم البدض الى مبدشحن ازىحن ،وٗالج في الاو ٫الخدضًض ال٣اهىوي
لٗ٣ض الٟغوكاًؼ  ،لىبحن في اإلابدض الشاوي ٩ً ٠ُ٦ىن مبضؤ ؾلُان الاعاصة بحن الخُُ٣ض و الخغٍت .
اإلابدث ألاوٌ  :الخدذًذ اللاهىوي لعلذ الـشوؽاًض.
بن اللجىء بلى مشل َظٍ الٗ٣ىص ٌؿخىظب وظىص َغٞحن َما اإلااهذ ناخب الٗالمت الخجاعٍت ،و اإلامىىح له الظي ًىص
اؾخٛال ٫و اؾخسضام َظٍ الٗالمت الخجاعٍت مغٞى٢ت باإلاٗغٞت الٟىُت التي ًجب ٖلى اإلااهذ ج٣ضًم ٧اٞت اإلاؿاٖضاث اإلا٣غوهت
بها .و ٖلُه ٞبمجغص وكىء الٗال٢ت الخٗا٢ضًت بحن الُغٞحن الؿالٟت الظ٦غ ٞاهه ًهبذ لؼاما وكىء الالتزاماث بحن الُغٞحن
وجغجب الازاع ال٣اهىهُت ،ومً اظل الخُغ ١بلى جدضًض اإلاٟاَُم اإلاخٗل ٤بٗ٣ض الٟغوكاًؼ ً ،خٗحن ٖلُىا مٗغٞت ْهىع َظا
الىىٕ مً الٗ٣ض و الخٗغٍ ٠الظي اٖخمضٍ عظا ٫ال٣اهىن والً٣اء م٘ جبُان و اؾخٓهاع زهاثهه التي جمحزٍ ًٖ بُ٣ت
الٗ٣ىص ؾىاء مجها اإلاؿماة ؤو جل ٪اإلاكابهت له.
ٟٞي َظا اإلابدض بضاًت هخُغ ١الى وكإة وحٗغٍ٣ٖ ٠ض الٟغوكاًؼ( اإلاُلب الاو ، )٫زم زهاثهه ( اإلاُلب الشاوي )
اإلاىلب ألاوٌ  :وؽإة علذ الـشاوؽاًضوحعشٍـه.
ٌؿخضعي مىا مٗغٞت ٧ل مً وكإة الٗ٣ض ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي والٗغبي ( الٟغٕ الاو ، )٫زم الخُغ ١الى حٗغٍٟه ( الٟغٕ
الشاوي).
الـشع الاوٌ  :وؽإة وحعشٍف علذ الـشاوؽحز
م٘ جُىع الخباصالث الخجاعٍت ٖلى مؿخىي الٗالمي والا٢لُمي  ،ؤنبدذ الًغوعة جلر ٖلى اللجىء بلى ٖ٣ىص طاث
َبُٗت ظضًضة اؾخدضزذ جماقُا و الخُىع الظي ٖغٞخه الؿاخت الا٢خهاصًت مً ظهت و اؾخ٨ملخه الخُىعاث في مجا٫
الخ٨ىىلىظُا إلاا لها مً صوع ٗٞاٖ ٫بر الٗىإلات مً ظهت ؤزغيٞ ،باجذ اإلاكاعَ٘ طاث الُاب٘ الا٢خهاصي و الخجاعي حٗخمض
ٖلى ألاؾالُب الخٗا٢ضًت مً بُجها اللجىء الى ٖ٣ىص الٟغاوكاًؼ الظي ؤنبذ ٌٗض بمشابت الىؾُلت و اإلا٨ىت ال٣اهىهُت التي مً
قاجها حؿاَم و حؿاٖض ٖلى ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ًٖ َغٍ ٤اؾخٗما ٫الٗالمت الخجاعٍت ،و ٦ظا الاؾم الخجاعي اإلاغظى في ُ٢إ
مً الُ٣اٖاث الاؾدشماعٍت .
ما ًُٟض ان َظا البِئت الا٢خهاصًت هي مً ؾاَمذ في اوكاء وْهىع َظا الىىٕ مً ٖ٣ىص الاٖما ٫الظي لم ً٩ىن له ظظوعا
في الٗ٣ىص باإلاٟهىم الخ٣لُضي وَى ما ؾىىضخه في ؾُاَ ١ظٍ اإلاضازلت.
ٌٗخبر ٖ٣ض الٟغوكاًؼ مً الٗ٣ىص اإلاؿخدضزت مازغا  ،و٢ض ٧ان او ٫لجىء بلُه َى مً الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ؾىت
 ،1871خُض ؤْهغث الىخاثج ؤن الىالًاث اإلاخدضة هي الغاثضة في َظا املجا ،٫وناخبت زبرة في َظا الىٓام ،بطاٞاصث
الاخهاثُاث اهه ًخم اٞخخاح مدل ٌٗمل بيكاٍ الٟغوكاًؼ ٧ل  8ص٢اث ٤في ٧ل ًَىم ٖمل ،وؤن خىالي  41 %مً مبُٗاث
الؿى ١الُ٣اعي ٖلى نُٗض الىالًاث اإلاخدضة جبإ مً ِزال ٫الخمالث الخايٗت لىٓام الٟغوكاًؼ.1
 1الٗ٣اص ٖابض ٖبض هللا ،ميكاجىا الهٛحرة والامخُاػ الخجاعي وكغ ٖلى اإلاى ،٘٢وكغ بخاعٍش 2008/07/28
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ججضع الاقاعة الى ان الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت حٗض الغاثضة في اللجىء الُه إلاا له مً ؤَمُت بالٛت في بٗض ألاوكُت
الخجاعٍت و الجهىى بها بلى ألاٞا ١التي جًُل٘ لها  ، 1ؤَمها َى البدض ًٖ جُىٍغ اليكاٍ الخجاعي  ،واؾخ٣اللُت اإلاكغوٕ
اإلامىىح له ًٖ اإلااهذ ما ًضٖم زىابذ ا٢خهاص الؿى ، ١بلؼامُت اإلااهذ بضٖم اإلاىىح له في بَاع قب٨ت الخىػَ٘  ،وَظٍ
الخُىاث ٧لها اهما حؿاَم في جيكُِ الا٢خهاص وج٣ىٍخه واإلاصخي ٖلى مباصثه.
لٗل ما ظٗل الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت عاثضة في َظا املجاَ ٫ى بوكائها للجمُٗت الٗاإلاُت للٟغوكاًؼ ظمُٗت طاث َاب٘
صولي و التي مً زاللها بُيذ و٦غؾذ ألاَمُت التي ً٨دؿبها َظا الىىٕ مً ألاؾالُب و الخ٣ىُاث لخىؾُ٘ ألاوكُت و اإلاكاعَ٘
طاث الُاب٘ الخجاعي.
زم اهخ٣ل الى ٞغوؿا ؾىت  1971خُض اجدض مجمىٖت مً الاشخام واوكإوا اجداصًت الٟضًغالُحن للٟغاوكاًؼ  ،وفي
الاَاع اًً بضؤ مىخجى الؿُاعاث في ٞغوؿا اللجىء بلى ٖ٣ىص الٟغوكاًؼ ً
تهغبا مً ٢ىاهحن اإلاىاٞؿت 2،زم ما لبض ؤن قإ
اؾخٗماَ ٫ظا الٗ٣ض في الُ٣اٖاث الا٢خهاصًت ألازغي و بسانت في الخضماث والخىػَ٘  .و٢ض ٖغ ٝالٗ٣ض ٟ٢ؼة هىُٖت
الؾخٗماله بدُض انبذ بمشابت ج٣ىُت ظضًضة حؿخٗمل في مماعؾت بٌٗ ألاوكُت طاث الُاب٘ الخجاعي.3
وفي بضاًت الؿبُٗىاث اًًا اهخ٣ل الى الضو ٫الٗغبُت وبالخدضًض في لبىان ٖام  1973م٘ " قغ٦ت َ
٦ىخا٧ي للضظاط "
َ
وقغ٧اث  (Hard Rock Café) ،زم قغ٦ت بُبسخي ٧ىال ،وقغ٦ت ََاعص عو (KFC) ، ٥اإلا٣لُىقغ٧اث الى ِٟم٘ مدُاث ،
)(McDonaldsوقغ٦ت ما٦ضوهالض  (Pizza Hut) ،بِذ ا ػ َاث الى٢ىص ،وٚحرَا.4
م٘ الٗلم اهه ٖلى اإلاؿخىي الٗغبي لم ًل ٤هٟـ الهضي الظي ٖغٞخه الضو ٫اإلاخُىعة  ،بدُض ان الٗالماث الخجاعٍت لم
حٗغ ٝعواظا بال مازغا  ،و لٗل آزغ مشاٖ ٫غٞخه َظٍ الضو ٫هي الٗالمخان "  "Pepsiو ،" coca colaػٍاصة بلي بٌٗ
الكغ٧اث في مجا ٫الى ِٟم٘ ج٣ضًم الخضماث ٖلى مؿخىي مدُاث الى٢ىص.
و عٚم طلم ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن اإلاىُ٣ت الٗغبُت ؤنبدذ مسبرا مالثما لتروٍج و جىؾُ٘ الٟغوكاًؼ  ،إلاا ًخىٞغ ٖلُه مً
ٖىانغ بهجاخه ؾىاء مً خُض الخضماث او ختى مً خُض الخبراث الٗلمُت و الٟىُت.
الـشع الثاوي  :حعشٍف علذ الـشاوؽاًض.
نٗب جدضًض مٟهىم ٖ٣ض الٟغوكاًؼ ٖىض ْهىعٍ و اؾخٗماله في املجا ٫الخجاعي و الا٢خهاصي إلاا ٖغٞه مً جُىع
َ
ُ
ٖبر ألاهٓمت الٗاإلاُت ؾىاء ٖلى مؿخىي الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت  ،وَٗض اإلاكغٕ ألامغٍ٩ي ؤو ٫مً ٢جن َظا الٗ٣ض،
ٞهضع " ٢اهىن ال٨ك ٠ال٨لي ٖ.امُٞ ، 1979 Disclosure Actما ال جىظض ٢ىاهحن زانت به في بغٍُاهُا ُٞ ،ما اهخٓغ
الىي٘ ال٣اهىوي الى ٚاًت ٖ 1986ىضما نضع ٢اهىن صوبان في ٞغوؿا و٧ان له الًٟل في اُٖاء اَاع ٢اهىها مً زالٞ ٫غى
واظب الاٖالم ٖلى ماهذ الٟغاوكاًؼ بٛغى خماًت اإلاؿتهلٞ ، .5 ٪بما لم هجض له اي ازغ في ال٣اهىن الجؼاثغي وَى ما
ًجٗلىىظه اهخ٣اصاث في الكإن ٗٞلى الا٢ل ًدظو خظو ال٣اهىن اإلاهغي الظي اقاع الى الٗ٣ىص التي حٗجي بى٣ل الخ٨ىىلىظُا
1

- Francoise VIDTS-Le contrat de franchise et les droits intellectuels-seminaire organise a
LIEGE LE CONTRAT DE FRANCHISE 29 09 2000 PAGE61-62 .
 - 2ظلى ٫ؾِبل٣ٖ ،ض الٟغوكاًؼ ،م٨خبت ناصع الخ٣ىُ٢ت .بحروث  -لبىان ، 2001 ،م14،
 3صٖاء َاع ١ب٨غ البكخاوي –اإلاغظ٘ الؿاب ٤م 09
. 4مٛبٛب وُٗم،الٟغوكاًؼ ،ميكى ا عث الخلبي الخ٣ىُ٢ت،2006 ، 1ٍ ،م29،
 5ظلى ٫ؾِبل٣ٖ،ض الٟغوكاًؼ ،م٨خبت ناصع الخ٣ىُ٢ت .بحروث  -لبىان ، 2001 ،م. 16
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بهىعة ٧لُت او ظؼثُت  ،وَظا ٖلى ٚغاع اًًا ال٣اهىن الؿىعي الظي زال مً اي جىُٓم لخ٣ى ١والتزاماث الُغٞحن في
ٖ٣ض الٟغاوكاًؼ .1
و ٖلى َظا ألاؾاؽ و بىاء ٖلى الخُىع الخاعٍذي الظي ٖغٞه الٟغوكاًؼ الظي وٗخبرٍ ْاَغة ظضًضة ًم ً٨ؤن وٗغٞه
ٖلى ؤؾاؽ اهه اجٟا ١بحن شخهحن ًخىلى اخضَما اصاعة اٖما ٫شخو مٗحن بمىظب ما ًممل٨ه مً مهاعاث مُٗىت وطل٪
بم٣ابل .
و٢ض ٖغ٢خه الجمُٗت البرًُاهُت للٟغاوكاًؼ " اهه ٖ٣ض ًخم بحن شخهحن ٌؿمى اإلااهذ  franchiseurو شخو آزغ
ٌؿمى اإلاىىح له ٖ franchiseلى ؤن ًماعؽ اإلااهذ ؾُُغة و ع٢ابت مؿخمغة زال ٫مضة الٟغوكاًؼ ٖلى ألاٖما ٫التي ً٣ىم بها
اإلامىىح له و باإلا٣ابل ًلتزم اإلااهذ بتزوٍضٍ ب٩اٞت اإلاٗلىماث و الُغ ١و ٦ظا الخ٣ىُاث التي حؿاٖضٍ ٖلى اؾخٛال ٫مل ٪اإلااهذ
و ً٩ىن طلَ ٪بٗا بٗض الؿماح َظا ألازحر للمىىح له زالٞ ٫ترة ػمىُت مُٗىت.2
٦ما ٌٗغٖ ٝلى ؤؾاؽ اهه ٖال٢ت حٗا٢ضًت بحن َغٞحن َما اإلااهذ و اإلامىىح لهً ،لتزم بم٣خًاٍ ألاو ٫بى٣ل اإلاٗغٞت
الٟىُت للممىىح له الظي ٌٗمل جدذ ع٢ابت اإلااهذ باؾم مٗغوٖ ٝلى ؤن ٌؿدشمغ َظا ألازحر ؤمىاله في الٗمل ٖلى خؿابه
مً خُض جد ٤ُ٣الىخاثج.3
ؤما ً٢اثُا ٗٞ ،غٖ ٝلى اهه الٗ٣ض الظي بمىظبه ًً٘ اإلااهذ جدذ جهغ ٝاإلامىىح له اؾمه الخجاعي والٗالمت
الخجاعٍت و اإلاٗغٞت الٟىُت في آن واخض ٖلى ؤن ٌؿخٗملها و٣ٞا إلظغاءاث و َغٞ ١ىُت مىخضة جُبٖ ٤لى ٧اٞت اإلامىىح لهم
بن وظضوا و طل ٪جدذ ع٢ابت اإلااهذ.
بازخال ٝالخٗاعٍ ٠و ٦ثرتها (الانُالخُت ال٣اهىهُت و الً٣اثُت)ٞ ،اهه ًم ً٨حٗغٍ٣ٖ ٠ض الٟغوكاًؼ بإهه طل٪
الٗ٣ض الظي بمىظبه ًخٟ٨ل شخو ٌؿمى اإلااهذ بخل٣حن شخو زاوي و َى اإلامىىح له اإلاٗغ ٝالٟىُت و الٗلمُت ٖلى ؤن
ًخٟ٨ل اإلامىىح له باؾدشماع في َظا املجاٖ ٫لى ان ً٩ىن طل ٪باؾخٗماله الٗالمت الخجاعٍت و ٦ظا التزوص مً اإلامىن م٣ابل
ص ٘ٞزمً لاللخدا ١بكب٨ت الخىػَ٘ و الالتزام بٗضم اإلاىاٞؿت و املخآٞت ٖلى الؿغٍت ٞ ،مً َظا الخٗغًٍ ٠م ً٨ؤن
وؿخيخج ما ًلي :
ٖغٞه الاجداص الٟغوسخي للٟغاوكاًؼ اهه َغٍ ٤حٗاون بحن مكاوٕ اإلااهذ وبحن مكغوٕ او ٖضة مكاعَ٘ للمىىح له
وٍٟترى ُٞه ملُ٨ت مغ٦ؼ عثِسخي باالياٞت الى ٖضص مً ٖىانغ املخل الخجاعي  ،ومجمىٖت مىخجاث او زضماث 4 ،ومىه
ً٩ىن الٟغوكاًؼ ٖال٢ت ٖ٣ضًت حؿخٓهغ مً زاللها َغٞحن َما اإلااهذ مً ظهت و اإلامىىح له مً ظهت ؤزغي ؾُُغة و هي
مً اإلااهذ ٖلى الُغٍ٣ت و الُُٟ٨ت التي جمىذ للممىىح له مً اظل مباقغة مكغوٖه ًترجب ٖلى الٗ٣ض التزاماث مخباصلت
اؾخ٣اللُت مكغوٕ اإلامىىح له ًٖ اإلاكغوٕ ألانلي اي للماهذ .
م٘ الٗلم ان للٟغاوكاًؼ ٖضة اهىإ ؛ ٞغاوكاًؼ الخهيُ٘  ،الخىػَ٘  ،البيُان الخجاعي  ،الخضماحي  ،الاؾدشماعي .5
 1الخُ٨م ظا٣ٖ / ٥ض الترزُو الخجاعي ،مجلت ه٣ابت املخامحن الؿىعٍت  ،صمك )،٤الٗضصان الخامـ والؿاصؽ ،هِؿان ، 1998 ،.م420
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. ، International Franchising Association 3ال٨ىضعي مدمىص ؤخمض ؤَم اإلاك٨الث الٗملُت التي ًىاظهها ٖ٣ض الامخُاػ الخجاعي،
م. 5
 -4الخضًضي ًاؾغ ؾُض٣ٖ ،ض الامخُاػ الخجاعي ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي  ، 2006م  ، 19وما بٗضَا
. -5الهٛحر خؿام الضًً ٖبض الٛجي:الترزُو باؾخٗما ٫الٗالمت الخجاعٍت ،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اھغة1993،
،.م 8،
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و زالنت ال٣ىً ٫م ً٨ؤن هسلو بلى ؤن ٖ٣ض الٟغوكاًؼ َى اجٟا٢ ١اهىوي مبرم بحن َغٞحن الظي مً زالً ٫خم جدضًض
الكغوٍ و ٦ظا ؤلاظغاءاث التي ًجب اخترامها آلظل اؾخٛال ٫اإلاكغوٕ اإلاىخٓغ ٖلى ان َظا الٗ٣ض ًدؿم بجملت مً
الخهاثو التي جمحزٍ ًٖ بُ٣ت الٗ٣ىص ألازغي.
اإلاىلب الثاوي  :خفاثق علذ الـشوؽاًض.
ًماعؽ الٟغوكاًؼ في بَاع حٗا٢ضي  ،و بالخالي ًخىلض ٖىه ٖ٣ض ٌؿمى بٗ٣ض الٟغوكاًؼ الظي بمىظبه ًيكإ اجٟا ١بحن
َغٞحن اإلااهذ و اإلامىىح له لخىُٟظٍ و اهُال٢ا مً َىا و هٓغا للُاب٘ الخٗا٢ضي الظي ًدؿم به الٟغوكاًؼ مً ظهت و
جىاظضها ؤمام ٖ٣ض اإلاظ٧ىع آهٟا الظي ٌٗخبر مً بحن ٖ٣ىص الخىػَ٘ ٞاهه ًخمحز بجملت مً الخهاثو ججٗله مسخلٟا و
مؿخ٣ال ًٖ بُ٣ت الٗ٣ىص ألازغي .
جخمثل َظٍ الخهاثوً 1م ً٨ط٦غَا ٖلى الىدى آلاحي:
-

ٖ٣ض الٟغوكاًؼ ٖ٣ض ٚحر مؿمى .

-

ٖ٣ض الٟغوكاًؼ مً الٗ٣ض ٚحر اإلاؿماة بدُض ؤن ال٣اهىن لم ًىٓمها و لم ًدضص ألاَغ ال٣اهىهُت الخانت بها مما
ًجٗلها زايٗت لؤلخ٩ام الٗامت للٗ٣ىص بىظه ٖام

-

ٖ٣ض الٟغوكاًؼ ٖ٣ض عياجي  :و ًغاص بظل ٪اهه ٌؿخلؼم جىاظض بًجاب و ٢بى ٫مخباصلحن بحن ؤَغا ٝالٗ٣ض و اهه
بمجغص جُاب ٤الازىحن ؤي ؤلاًجاب و ال٣بىً ٫ىٗ٣ض الٗ٣ض ب٣ىة ال٣اهىن

-

ٖ٣ض الٟغوكاًؼ ملؼم لجاهبحن ٞ :بما اهه ٖ٣ض ًغجب التزاماث مخباصلت بحن ٧ل مً اإلااهذ و اإلامىىح له

-

ٖ٣ض الٟغوكاًؼ ٖ٣ض مٗاويت  :بمٗجى اهه الٗ٣ض الظي ًيكإ ٖىه التزام بعاصي خغ بحن اإلاخٗا٢ضًً بإصاء
التزاماتهما اإلاخ٣ابلت ؤزظا وُٖاء لخملٖ ٪حن ؤو الاؾخٟاصة مً مىٟٗت ؤو زضمت ؤو ا٦دؿاب خ ٤مالي م٣ابل
زمً.بمٗجى ؤن ًض ٘ٞاإلامىىح له للماهذ ٖىض ببغام الٗ٣ض خ ٤الضزى ٫و الالخدا ١بكب٨ت الخىػَ٘

 ٖ٣ض الٟغوكاًؼ ٖ٣ض اطٖان  :وهي نُٛت مً نُ ٜببغام الٗ٣ىص التي حٗخمض ٖلى اؾخسضام همىطط مٗحن للٗ٣ضٌٗضٍ ؤخض الُغٞحن بهىعة مىٟغصة وَٗغيه ٖلى الُغ ٝآلازغ الظي لِـ له بال اإلاىا٣ٞت ٖلُه ٦ما َى ؤو عًٞه
صون ان ً٩ىن له ان ٌٛحر في الٗباعاث الىاعصة ُٞه ؤو الكغوٍ وألاخ٩ام التي ًخًمجها .
و بٗملُت بؾ٣اٍ ٖلى ٖ٣ض الٟغوكاًؼ ًخطر ؤن ٖىهغ ؤلاطٖان مخىٞغ بدُض ًٓهغ اإلااهذ في مغ٦ؼ ٢ىة ًخمخ٘ مً زالله
الؿُُغة ٖلى الُغ ٝآلازغ مً زال ٫اخخ٩اعٍ ال٣اهىوي و في اإلا٣ابل ًجض اإلامىىح له هٟؿه بضون بضًل زانت و ان الامغ
ًخٗل ٤باإلاٗغٞت الٟىُت ال ٚحر  .وفي الهضص وكحر ان الُغ ٝالشاوي في الٗ٣ض وَى اإلامىىح له مدانغ بؿبب يٗ ٠مغ٦ؼٍ
الخٗا٢ضي بدُض ٌٗخبر مجغص مخل٣ي لخٗلُماث اإلااهذ الهاصعة بلُه ٖبر ؾلؿلت مً الكغوٍ اإلاُ٣ضة ما ًجٗله ا٢غب الى
ٖ٣ض اطٖان وَى عؤي وٞاء ٞلخىّ . 2
 -1اهٓغ  :خؿام الضًً ٧امل ألاَىاوي :مهاصع الالذ ا ػمٚ .حر مظ٧ىع صاع اليكغ ، 1992 -1991 ،م  ،56اهٓغ اًًا .الهٛحر خؿام الضًً
ٖبض الٛجي:الترزُو باؾخٗما ٫الٗالمت الخجاعٍت ،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اھغة 1993،م 8،
 -2اهٓغ ٞ. :لخىٍ وٞاء مؼٍض :اإلاكا٧ل ال٣اهىهُت في ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا بلى الضو ٫الىامُت.م . 8 .وكغ بخاعٍش
.07/09/2006
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بال اهه ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ٖ٣ض الٟغوكاًؼ في خ٣ُ٣ت آلامغ لِـ بٗ٣ض بطٖان بمٗجى ال٩لمت و بهما ً٣ترب بلُه بدُض
ؤن الهض ٝمىه َى ب٣اء اإلامىىح ٖلُه الخهىٖ ٫لى الخبرة َىا ٫مضة الٗ٣ض و مىه ٌؿخُٟض ب٣ضع ا٦بر ٖلى ما جىنل بلُه
اإلااهذ الظي في خ٣ُ٣ت آلامغ ٧ان له هٟـ اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي للممىىح له ؾاب٣ا .
اإلابدث الثاوي  :علذ الـشوؽاًض بحن مشهضاللىة للماهذ و ججعُذ ؿىشة مبذا خشٍت الخعاكذ
بن ٖ٣ض الٟغوكاًؼ مً الٗ٣ىص الخباصلُت مً ظهت ،و ملؼمت للُغٞحن مً ظهت ؤزغي و َى ما جم اؾخٓهاعٍ ؤهٟا ٞاهه ًغجب
ازاعا باليؿبت للُغٞحن ؾىاء ٧ان اإلااهذ ؤو اإلامىىح له هي في الىَلت ألاولى جٓهغ مخٗاصلت و حؿىي اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي ل٨الَما .
الا اهه مً الىاخُت الٗملُت ًدبحن ؤن َغٞا في الٗ٣ض و َى اإلااهذ ٌؿخُٟض ؤ٦ثر ب٣لُل مً اإلامىىح لهٖ 1لى ؤؾاؽ ؤن
الهض ٝمً ٖ٣ض الٟغوكاًؼ َى ؾماح اإلااهذ للممىىح له  2باؾخسضام الٗالمت الخجاعٍت و ظمُ٘ لىاخ٣ها و ما ٖلى اإلامىىح
له بال ج٣ضًم اإلا٣ابل اإلاالي الظي ًسىله ؤخُ٣ت الالخدا ١و الضزى ٫لكب٨ت الٟغاوكاًؼ و ٖلُه ٞبمجغص اوٗ٣اص الٗ٣ض مً
الىاخُت ال٣اهىهُت مً اإلاؿخُٟض مىه بالضعظت ألاولى و َى ما ؾىبُىه مً زال ٫هُ٣خحن عثِؿخحن ( :مُلب ؤو ٫مً خُض
الازاع ال٣اهىهُت الالتزاماث  ،مُلب زاوي مً خُض اعاصة الُغٞحن ومضي اؾخ٣اللُت الُغٞحن ٖىض ببغام الٗ٣ض )
اإلاىلب الاوٌ  :مً خُث الازاساللاهىهُت (مً خُث الالتزاماث).
ًغجب ًٖ الُبُٗت ال٣اهىهُت لٗ٣ض الٟغوكاًؼ باٖخباعٍ ٖ٣ض مٗاويت و ملؼم لجاهبحن ؤزاعا ٢اهىهُت بمجغص ببغامه ،و
لٗل َظٍ آلازاع جخمدىع خى ٫ما ًخدمله ٧ل مجهما باٖخباعَما ملؼمحن بما اخخىاٍ َظا الٗ٣ض مً التزاماث جٖ ٘٣لى ٖاج٧ ٤ل
مً اإلااهذ ( الٟغٕ الاو) ٫و اإلامىىح له التزاماث اإلااهذ ( الٟغٕ الشاوي ).3
الـشع الاوٌ  :التزاماث اإلااهذ.
بن اإلااهذ في ٖ٣ض الٟغوكاًؼ ًخدمل ظملت مً الالتزاماث التي جترجب خخما مً لخٓت ببغام الٗ٣ض بلى ٚاًت جىُٟظٍ
وجخمشل في الالتزام بى٣ل اإلاٗغٞت الٟىُت و اإلاؿاٖضة الخ٣ىُت للممىىح له ( اوال) الالتزام بالؿماح للمىىح له باؾخٗما٫
الٗالمت الخجاعٍت (زاهُا ) .وَما التزامحن عثِؿُان ًيخجهما ٖ٣ض الٟغوكاًؼ ،بما ؤن َظا ألازحر ًىهب ؤؾاؾا ٖلى اؾخسضام
اإلامىىح له للٗالمت الخجاعٍت و ٧اٞت جىابٗها اإلاملى٦ت خهغٍا للماهذ إلاا ج٨دؿُه مً ؾغٍت التي حٗض ٖىهغا ظىَغٍا ٞحها .4الى
ظاهب الالتزام بالبُ٘ و الخمىن الخهغٍان ( زالشا) ،الالتزام بخضعٍب الٗاملحن ( عابٗا).
اوال :الالتزام بىلل اإلاعشؿت الـىُت و اإلاعاعذة الخلىُت للممىىح له .
لٗل ما ًجب الخإُ٦ض ٖلُه في َظا الٗىهغ اإلاهم َى جدضًض اإلاهُلخاث ،بدُض ً٣هض باإلاٗغٞت الٟىُت ٧ل اإلاٗلىماث
اإلاغجبُت بُ٘ اإلاىخجاث ؤو ج٣ضًم الخضماث و ُُٟ٦ت عبِ الٗال٢اث م٘ الؼباثً .
ؤما اإلاؿاٖضة الخ٣ىُت ٞحراص بها ٧اٞت البًاج٘ اإلا٣ضمت مً اإلااهذ و َى ما ًضزل في بَاع جضعٍب اإلااهذ ٧اٞت ؤًٖاء
الكب٨ت و ُُٟ٦ت اؾخٛال ٫اإلاخ ً٣للمٗغٞت الٟىُت .
 - 1مً محزاث ٖ٣ض الٟغوكاًؼ اهه ٖ٣ض الاطٖان اهٓغ  :ظلى ٫ؾِبل ٖ٣ض الٟغوكاًؼ ،م٨خبت ناصع الخ٣ىُ٢ت .بحروث  -لبىان2001،
.،م32

 2اإلاٗغٞت الٟىُت و اإلاؿاٖضاث الخ٣ىُت التي جٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلااهذ صون ؾىاٍ
 - 3صٖاء َاع ١ب٨غ البكخاوي – اإلاغظ٘ الؿاب ٤م 76
ً - 4م ً٨اصعاط ؤي التزام ًغاٍ اإلااهذ مهما في الٗ٣ض
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و مىه وؿخيخج اهه مً زال ٫جدضًضًىا للمهُلخاث ًدبحن باؾها بان ٦ال الىُ٣خحن مغجبُخحن اعجباٍ وَُض ،بدُض ؤن
ألاولى جىلض الشاهُت م٘ ٞاع ١ؤن اإلاٗغٞت الٟىُت ج٣ىم ٖلى ٖىهغ الخبرة الصخهُت الخهغٍت .ؤما اإلاٗغٞت الخ٣ىُت ُٞمً٨
آلي ٧ان ؤن ٌؿخٗمل ٧اٞت الىؾاثل ًٖ َغٍ ٤الضواعاث الخضعٍبُت.
زاهُا :الالتزام بالعماح للممىىح له باظخعماٌ العالمت الخجاسٍت .
و َى الالتزام ألانلي الىاجج ًٖ ٖ٣ض الٟغوكاًؼ ًغاص به الؿماح للممىىح له باؾخٗما ٫الٗالمت الخجاعٍت و ٧اٞت لىاخ٣ها
التي مً زاللها ججٗل اإلاىخىط ؤو الخضمت اإلا٣ضمت مخمحزة ًٖ مشُالتها اإلاٗغويت في الؿى ١مما ًسل ٤هىٕ مً اإلاىاٞؿت .و
بٗباعة ؤزغي ٌؿمذ للممىىح له باؾخٗما٧ ٫ل مً  :الٗالمت الخجاعٍت  ،الاؾم الخجاعي ،الكٗاع ٖ ،ىىان الكغ٦ت  ،الغؾىم
و الىماطط الهىاُٖت .
ٖلى ان الٗىانغ الشالزت ألاولى جلٗب صوعا ٦بحر في التروٍج و ؤلاقهاع و ٦ظا ظظب اإلامىىح لهم ٖلى ؤؾاؽ ظىصة اإلاىخىط.
٧ل َظٍ الٗىانغ جدؿم بالُاب٘ الصخصخي ًدخ٨غَا اإلااهذ لىخضٍ الظي ٌؿمذ للممىىح له اللجىء الى اؾخٗمالها في بَاع
قب٨ت الٟغوكاًؼ مً ظهت  ،و ًجٗل اإلامىىح لهم ًغ٦ؼون في البدض ًٖ الٗالمت ٢بل اإلاىخج.
زالثا :الالتزام بالبُع و الخمىًٍ الخفشٍان.
ًجب الخإُ٦ض ٖلى ان َظا الالتزام ًترجب في طمت اإلااهذ و ًجؿض بالٗ٣ض ٖلى ان ٌؿمذ اإلااهذ للمىىح له ؤن ً٩ىن اإلاىػٕ
الخهغي و طل ٪في مىُ٣ت ظٛغاُٞت مُٗىت .
و ًترجب ٢اهىها ًٖ طل ٪ؤن الٗال٢اث الٗ٣ضًت بحن ٧ل مً اإلااهذ و اإلامىىح له ج٩ىن ٖلى ؤؾاؽ ٖضم الخٗامل م٘
مخٗاملي اإلامىىح له مً ظهت و مً ظهت ؤزغي ًم ً٨ؤن ً٩ىن َغٞا خ٨ما في بَاع قب٨ت الخىػَ٘ ٖلى ؤن ًجٗل صوعٍ في خل
٧اٞت الجزاٖاث التي جُغا في الكب٨ت اإلاظ٧ىعة آهٟا ٧ل طل ٪في اَاع و ٦ى٢ ٠ىاٖض اإلاىاٞؿت الكٟاٞت .
ؤما ُٞما ًخٗل ٤بالخمىًٍ الخهغي ٞحراص به بىض ًضعط في الٗ٣ض ٖلى ان ًهبذ للممىىح له الخ ٤في التزوص و الخمىن مً
الكب٨ت الخانت و الغؾمُت للماهذ لِـ بال خٟاْا ٖلى الُاب٘ الصخصخي للؿل٘ و الخضماث التي ٌؿخإزغ بها اإلااهذ لىخضٍ
صون مىاػٕ.
سابعا  :الالتزام بخذسٍب العاملحن.
و َى التزام هىٕ ما خخمي ًضعط في ٖ٣ض الٟغوكاًؼ إلاا للماهذ مً خ ٤اؾخئشاعي ٖلى الٗالمت الخجاعٍت التي هي مىيىٕ َظا
الٗ٣ض ٢هض اؾخٗمالها و اؾخسضامها مً ٢بل اإلامىىح له في خضوص الٗ٣ض و بىىصٍ .
ججضع ؤلاقاعة ان الخضعٍب ًإزظ نىعجحن بما جضعٍب هٓغي الظي ً٩ىن في اإلاغا٦ؼ املخههت لظل ٪اإلايكاة و جدذ عٖاًت
اإلااهذ و ؤما جضعٍب ٖملي الظي ًٟترى ان ً٩ىن صاثما في ميكأث اإلااهذ ٖلى ان ًخسللها خهو جضعٍبُت مدضصة الؼمً
ٌؿهغ ٖلحها مكغٞحن ًدؿمىن بىىٕ مً الخبرة في الخ٣ىُاث اإلامىىخت للخضعٍب إلاا َظا الخضعٍب مً ؤَمُت ٢هىي في
ا٦دؿابها
الـشع الثاوي  :التزاماث اإلامىىح له .
اإلامىىح له َى بمشابت الُغ ٝالشاوي في الٗال٢ت الٗ٣ضًت التي جيكا بمىظب ٖ٣ض الٟغوكاًؼ بالخالي ًخدمل التزاماث اججاٍ
اإلااهذ بما اهه َالب الؾخٛال ٫و اؾخسضام اإلاٗغٞت الٟىُت آو الٗالمت الخجاعٍت و ملخ٣اتها .و التزاماجه جىدهغ في الالتزام
بض ٘ٞعؾىم الضزى ٫للكب٨ت( اوال ) ،الالتزام بخُبُ ٤الجاهب الخ٣جي للمٗغٞت الٟىُت و٣ٞا لخٗلُماث اإلااهذ ( زاهُا).
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اوال  :الالتزام بذؿع سظىم الذخىٌ للؽبىت.
َى اإلا٣ابل الظي ًضٗٞه اإلامىىح له ًمشل ٧اٞت ؤلاجاواث التي جٟغى ٖلُه لاللخدا ١بكب٨ت الخىػَ٘ التي هي مل ٪خهغي
للماهذ .
و م٣ابل َظٍ ؤلاجاواث ًهبذ اإلامىىح له مغجبِ بىُ٣خحن ؤؾاؾِخحن :
-

ألاولى مغجبُت بالكهغة التي جخمخ٘ بها الٗالمت اإلاغاص اؾخسضامها و اؾخٛاللها مً ٢بل اإلامىىح له مً ظهت ،

-

الشاهُت إلاا للغٗ٢ت الجٛغاُٞت مً ؤَمُت التي حٗىص ٖلى اإلامىىح له.

وكحر ان اإلامىىح له ًم ً٨ان ًضَ ٘ٞظٍ ؤلاجاواث بما ظؼاٞت بٗض جدضًضَا مً ٢بل اإلااهذ آو باالجٟا ١بُجهما ٖلى ؤن
ً٩ىن وؿبُا بدؿب الىخاثج املخ٣٣ت و اإلاىخٓغة بمىظب ٖ٣ض الٟغوكاًؼ.
زاهُا  :الالتزام بخىبُم الجاهب الخلني للمعشؿت الـىُت وؿلا لخعلُماث اإلااهذ
لٗل َظا الالتزام الظي ًخدمله اإلامىىح له ًبحن نغاخت جبُٗت َظا ألازحر إلاا ًملُه ٖلُه اإلااهذ مً حٗلُماث و ؤوامغ في
ق٩ل بىىص في الٗ٣ض التي مً زاللها جبحن له ؤلاظغاءاث و ال٣ىاٖض الىاظب اخترامها مً ٢بل اإلامىىح له .
و الهض ٝمً َظا الالتزام َى جُُ٣ض اإلامىىح له مً الخهغ ٝاإلاُل ٤في اإلاٗغٞت الٟىُت اإلامىىخت له و اإلاؿمىح له
باؾخسضامها مدترما ٢ىاٖض الؿغٍت بما ؤن آلامغ ًخٗل ٤ؤؾاؾا بمٗغٞت ٞىُت شخهُت ٌؿخإزغ بها اإلااهذ لىخضٍ م٘ الخإُ٦ض
ٖلى ٖضم الؿماح للٛحر الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث اإلاغجبُت بالٗالمت في خض طاتها.
ػٍاصة بلى طل ٪اؾخ٣اللُت مكغوٕ اإلامىىح له جماما ًٖ مكغوٕ اإلااهذ مً خُض الخمىٍل و اإلاؿخسضمحن .
الجضًغ باإلاالخٓت َى ؤن ٖضم اخترام اإلامىىح له لبىىص الٗ٣ض ؾُمىذ الخ ٤للماهذ بىضر خض جهاجي للٗ٣ض ًٖ َغٍ٤
ٞسخه و ؤخُ٣خه بالخٗىٌٍ في خالت بلخا ١الًغع باإلااهذ .
اإلاىلب الثاوي  :مً خُث مذي اظخلاللُت الىشؿحن عىذ جىـُز العلذ.
بما ؤن ألامغ ًخٗل ٤ؤؾاؾا بٗال٢ت حٗا٢ضًت جيصخئ ٖىض ببغام ٖ٣ض الٟغوكاًؼ الظي بمىظبه حهض ٝاإلااهذ بلى بزباث
ؾُُغجه ًٖ َغٍ ٤اإلاٗغٞت الٟىُت و لىاخ٣ها مً ظهت ،و ما ًٟغى ٖلى اإلامىىح له مً قغوٍ ًجب الالتزام بها و الخُ٣ض
بها ٢اهىها و بال ٖض الٗ٣ض باَال.
ؤ٦ثر مً طل ٪إلاا للمىىح له مً ٞىثض حٗىص ٖلُه باللجىء بلى قب٨ت الٟغوكاًؼ و اإلا٩اهت التي ٢ض ً٨دؿبها مً زاللها و
الخهىٖ ٫لى اإلاٗغٞت الٟىُت التي جًمً له الخهىٖ ٫لى الخهغٍت و٣ٞا للغٗ٢ت الجٛغاُٞت مً ظهت ؤو ختى مً خُض
الؿل٘ و الخضماث مً ظهت ؤزغي .
بال اهه مً الىاخُت الٗملُت هجض ؤن في اٚلب ألاخىا ٫حٛلُب مهلخت اإلااهذ بضعظت ٦بحرة ٖلى مهلخت الُغ ٝالشاوي
بدُض ًلتزم َظا ألازحر بخ٣ضًم حٗهض م٨خىب ًلتزم بمىظبه املخآٞت ٖلى ؾغٍت اإلاٗلىماث التي ؾِخدهل ٖلحها و ٖضم
اؾخسضامها الا ُٞما جم الاجٟاٖ ١لُه في الٗ٣ض ،و ؤن َظا الخٗهض ٌٗضٍ مؿب٣ا اإلااهذ بدُض ال ًتر ٥للممىىح له الخٟاوى
ومىا٢كت بىىصٍ. 1
ٞ 1هى نىعة مً نىع الٗ٣ىص اإلالؼمت لجاهب واخض
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٦ما بن اإلااهذ ٢ض ًلجا بلى ببغام ٖ٣ىص مؿب٣ت في ق٩ل اجٟاُ٢اث جمهض إلبغام الٗ٣ض الجهاجي و مً َىا هجض ؤهٟؿىا ؤمام خالت
ٖضم الخٟاوى ٖلى بىىص الٗ٣ض و ما ٖلى اإلامىىح له بال الامخشا ٫إلاشل َظٍ الٗ٣ىص ألاولُت للخهىٖ ٫لت اإلاٗغٞت الٟىُت مل٪
اإلااهذ )2(.1
و ٖلُه مً زال٧ ٫ل َظٍ اإلاُُٗاث جخإ٦ض نٟت ؤلاطٖان في ٖ٣ض الٟغوكاًؼ بدُض ًجض اإلامىىح له هٟؿه ؤمام خالت ببغام
الٗ٣ض ب٣بىله ل٩اٞت البىىص و الكغوٍ صون مىا٢كتها بمٗجى ٢بىلها ٧لُت او عًٞها ٧لُت .
َظا و بن جهغ ٝاإلامىىح له ٦ظل ٪ال ٌٗجي ٖلى ؤلاَال ١ؤن عياٍ و بعاصاجه مُٗب ألهه ٌٗض مً ٢بُل ؤلا٦غاٍ و ل ً٨في
الخ٣ُ٣ت لِـ ؤلا٦غاٍ الظي ٌُٗب الغيا و بهما ب٦غاٍ جٟغيه الٛاًت في الخهىٖ ٫لى شخيء مً ٢بل اإلامىىح له َى في ؤمـ
الخاظت بلُه. 2
و هدُجت ل٩ل طلً ٪جض اإلامىىح له هٟؿه ؤمام خخمُت ببغام الٗ٣ض صون مٟاوياث و مً زم ٢بىله ل٩ا ٝالكغوٍ التي ًملحها
مؿب٣ا اإلااهذ باٖخباعٍ الُغ ٝال٣ىي في الٗ٣ض ، 3.لٖ ً٨ملُا ٞان اإلامىىح له ؾى ٝلً ًسؿغ ؤي شخيء في مشل َظٍ ألاخىا٫
ب٣ضع ما ؾِؿخُٟض مً زالله مً اؾخٛال ٫و اؾخسضام الٗالمت الخجاعٍت اإلاغظىة و ؤ٦ثر مً َظا الخهىٖ ٫لى زبرة
واؾٗت التي ٧ان ٌؿخداٖ ٫لُه الخهىٖ ٫لحها لىخضٍ و َى ما ًجٗله ًامً ب٨ٟغة جُُ٣ض خغٍخه في ببغام ٖ٣ض الٟغوكاًؼ
4
م٣ابل الخهىٖ ٫لى ٞىاثض جترجب ٢اهىها ًٖ الٗ٣ض.
و ٖلُه هدُجت ل٩ل ما ؾبً ٤خطر باؾها بان خغٍت الخٗا٢ض التي جدؿم بها ٧اٞت الٗ٣ىص الغياثُت ٚحر مُب٣ت بةَال٢ها
ٖىض ببغام ٖ٣ض الٟغوكاًؼ و طل ٪إلاا ًخمحز به َظا ألازحر ًٖ بُ٣ت الٗ٣ىص ألازغي.
الخاجمت
ٖلى يىء اإلاُُٗاث الؿالٟت الظ٦غ و بىاء ٖلى الهض ٝمً مٗالج َظا اإلاىيىٕ جبحن لىا ان ٖ٣ض الٟغوكاًؼ ٖ٣ض مً
الٗ٣ىص الخجاعٍت ختى و بن لم ًدٌ بةَاع ٢اهىوي زام به ًىٓمه ٢اهىها بال اهه ٌٗخبر مً وؾُلت ٗٞالت حؿخسضم
لالؾدشماع في املجا ٫الخجاعي ٖبر الخهىٖ ٫لى خ ٤اؾخٛال ٫و اؾخٗما ٫اإلاٗغٞت الٟىُت و جىابٗها اإلاحزة التي ججٗله
ًسخل ٠جماما ًٖ بُ٣ت الٗ٣ىص.
بياٞت بلى طل ٪إلاؿىا ؤن اإلاٗغٞت الٟىُت التي مل ٪ألخض ألاَغا ٝاي اإلااهذ الظي ًٓهغ في مغ٦ؼ ٢ىة و بالخالي ًملي ظملت
مً الكغوٍ و ؤلاظغاءاث التي ما ٖلى اإلامىىح له بال الخإ٢لم مٗها صون مىا٢كتها مما ًجٗل مً اإلابضؤ الجىَغي في ببغام
الٗ٣ىص و اإلاخمشل في خغٍت الخٗا٢ض و ؾلُان ؤلاعاصة وؿبي في َظا ؤلاَاع و َظا عبما ما ًجٗل َظا الٗ٣ض هىٕ ما مٛاًغا جماما
ًٖ بُ٣ت الٗ٣ىص اإلاكابهت له ٖلى ان ًب٣ى الباب صاثما مٟخىخا لخإَغٍه مً الىاخُت ال٣اهىهُت لخجىب ؤلاق٩االث التي ٢ض
جُغؤ مً جاعٍش ببغامه بلى ٚاًت جىُٟظٍ .

ٖ 1غوسخي ؾاؾُت – الُبُٗت ال٣اهىهُت لٗ٣ض الٟغاوكحز –ماظؿخحر في ال٣اهىن الخام –٧لُت الخ٣ى ١ظامٗت ؾُُ2 ٠
 2015م 13
ٖ 2بض الغػا ١الؿجهىعي –هٓغٍت الٗ٣ض ط 1ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت بحروث لبىان  1998م 92-91
3
Francoise VIDTS – op cit page 77
4
Regis FABRE – reglementation legislative du contrat de franchise dans d’autre pays l’esquisse d’une
philosophie – seminaire sur le contrat de franchise liege Belgique 2000 page 112
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"جدىٍل الـاجىسة بحن العلذ والعىذ الخجاسي على لىء الدؽشَع الجضاثشي "
د .لعجاٌ المُت ،اظخار مدالش
ولُت الخلىق  ،حامعت ادمحم بىكشة ،بىمشداط .
ملذمت :
حٗخبر الكغ٧اث الخجاعٍت ال٣لب الىابٌ الظي ٌٗبر ًٖ جُىع الضو ،٫لظل ٪حؿعى َظٍ الازحرة بلى جىُٓم َظٍ
الكغ٧اث وجإَحرَا ٖلى هدى ًىا٦ب الخُىع اإلاكهىص في ٧اٞت املجاالث ،وبالغٚم مً طلٞ ٪ةن ألاػمت الٗاإلاُت زلٟذ ؤزاع
ؾلبُت مؿذ ختى بٌٗ الضو ٫اإلاخُىعة (ٞغوؿا ،اؾباهُا ) ،وباإلا٣ابل ؤزضث الضو ٫الؿاثغة في َغٍ ٤الىمى ( مشل الجؼاثغ)
ههُبها مً ألاػمت بؿبب اجهُاع ؤؾٗاع البتروٖ ٫لى هدى لم ٌكهض له هٓحر.
ً
وألظل بلى ٙالجؼاثغ ع٦ب الضو ٫اإلاخُىعة ًيبػي ؤن ً٩ىن ا٢خهاصَا ٢اثما ٖلى ؤؾـ مخِىت باالٖخماص ٖلى الخ٣ىُاث
الخضًشت للجهىى به ،ومىا٦بت مها ٝالضو ٫اإلاخُىعة مً زال ٫البدض ًٖ خلى ٫جٟ٨ل جد ٤ُ٣اؾخ٣غاعا ا٢خهاصًا ٚحر
٢اثم ٖلى عَ٘ البترو ،٫وجىُٓم الكغ٧اث الخجاعٍت و٦ظا الٗ٣ىص التي جبرمها واإلاؿماة بٗ٣ىص ألاٖما ،٫وَظا مً زال٫
ً
جغؾىتها في اَاع ٢اهىوي مىخض و مد٨م زا ٫مً الشٛغاث التي جهلر ؤن ج٩ىن مٟغا للٗضًض مً الاٖىان الا٢خهاصًحن ؤو
ُ
اإلاؿدشمغًٍ ٚحر الجزَاء ،وال ًخم طل ٪بال بىي٘ ؤَغ حؿمذ بخمىٍل اإلاكاعَ٘٢ ،هض بلى ٙؤعباح حٗىص بالىٖ ٟ٘لى الكغ٦ت
بدض طاتها وٖلى الضولت ؤًًا ،و جضعط ج٣ىُت جدىٍل الٟاجىعة يمً ٖ٣ىص ألاٖماَ ٫ضٞها جدهُل الضًىن الخجاعٍت التي لم
ًدً ؤظلها للكغ٧اث الخجاعٍت الضاثىت بٛغى يمان ؾُىلت صاثمت ،ويمان ؾحروعة مكاعَٗها الا٢خهاصًت ،وٖلى يىء
طلٞ ٪ةن لهظٍ الخ٣ىُت ؤَمُت بالٛت في مجا ٫ألاٖما ٫و ٌٗخمض ٖلحها ال٨شحر مً الاٖىان الا٢خهاصًحن لخدهُل صًىجهم .
ولظلً ٪يبػي جدضًض مٗجى ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة للخىنل بن ٧ان إلابضؤ ؾلُان الاعاصة جإزحر ٖلى جدىٍل الٟاجىعة
٣ٗ٦ض ؤو ؾىض ججاعي  ،وَظا اهُال٢ا مً الدكغَ٘ الجؼاثغي م٘ الخٗغى الى ال٣ىاٖض الٗامت الىاعصة في ال٣اهىن اإلاضوي
لبدض الاَاع ال٣اهىوي لهظٍ الخ٣ىُت ،وطل ٪باالٖخماص ٖلى ألاؾلىب الخدلُلي بخدلُل الىهىم اإلاىٓمت لخ٣ىُت جدىٍل
الٟاجىعة والاؾلىب الىنٟي في بٌٗ الاخُان  ،ومىه اق٩الُت َظٍ الضعاؾت جمدىعث خىٌ مذي جإزحر مبذؤ ظلىان
الاسادة على جلىُت جدىٍل الـاجىسة مً عذمه ؟
وإلاٗالجت َظا الدؿائ ٫وظب الخٗغى بضاًت لخدضًض حٗغٍ٣ٖ ٠ض جدىٍل الٟاجىعة مً زال ٫جبحن ان ٧ان ٖ٣ض ؤم
ؾىض ججاعي للىنى ٫بلى جدضًض بن ٧ان إلابضؤ ؾلُان الاعاصة جإزحر ٖلى ج٣ىُت جدىٍل الٟاجىعة.
والخُت اإلا٣ترخت في َظٍ الضعاؾت ج٣ىم ٖلى املخىعًٍ الخالُحن :
اإلابدض ألاو٨ٞ : ٫غة الٗ٣ض و الؿىض الخجاعي لخدىٍل الٟاجىعة
اإلابدض الشاوي ٖ :ال٢ت مبضؤ ؾلُان الاعاصة بخ٣ىُت جدىٍل الٟاجىعة
اإلابدث ألاوٌ  :ؿىشة العلذ و العىذ الخجاسي لخدىٍل الـاجىسة
بن ج٣ىُت جدىٍل الٟاجىعة خؿب اإلاكغٕ الجؼاثغي هي ٖ٣ض ل ً٨في هٟـ الى٢ذ ويٗها اإلاكغٕ يمً الاؾىاص
الخجاعٍت ٞهل هي ٖ٣ض ؤم ؾىض ججاعي؟ ؾىداو ٫الخٟهُل في َظا الدؿائ ٫مً زال ٫حٗغٍَ ٠ظٍ الخ٣ىُت بضاًت زم جىيُذ
جإعجر َظٍ الخ٣ىُت بحن الٗ٣ض و الؿىض الخجاعي .
اإلاىلب ألاوٌ  :حعشٍف علذ جدىٍل الـاجىسة
ٖغ ٝمهُلر جدىٍل الٟاجىعة في الدكغَ٘ الجؼاثغي ألو ٫مغة في اإلاغؾىم الدكغَعي
ع٢م  08/93اإلااعر في  25ؤبغٍل ؾىت  1 1993اإلاخمم و اإلا٨مل لل٣اهىن الخجاعي في اإلاىاص مً 543م٨غع  14بلى 543م٨غع 18
في ال٨خاب الغاب٘ مً ال٣اهىن الخجاعي اإلاٗىىن بالؿىضاث الخجاعٍت  ،في الباب الشالض اإلاٗىىن بؿىض الخؼن وؾىض الى٣ل
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وٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ُ ،
وٖغ ٝفي اإلااصة  543م٨غع  14التي جىو ٖلى ما ًلي  " :علذ جدىٍل الـاجىسة هى علذ جدل
بملخماه ؼشهت مخخففت  ،حعمى "وظُي " مدل صبىنها اإلاعمى " اإلاىخمي " عىذما حعذد ؿىسا لهزا ألاخحر اإلابلؽ
الخام لـاجىسة ألحل مدذد هاجج عً علذ  ،وجخىـل بدبعت عذم الدعذًذ  ،ورلً ملابل ؤحش".
ًدبحن مً زالَ ٫ظٍ اإلااصة ؤن ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة حهض ٝبلى جدهُل اإلابال ٜاإلاالُت للمىخمي والتي هي في ق٩ل صًً
بدىػة مضًىه بزغ ٖال٢ت مضًىهُت ؾاب٣ت جغبِ بحن اإلاىخمي ومضًىه ،ل ً٨ؤظل َظا الضًً لم ًدً بٗض ،وَاإلاا ؤن الخٗامل
بٗ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ً٩ىن بحن الخجاع و٦ظا الكغ٧اث الخجاعٍتٞ ،ةن َاالء بداظت صاثمت بلى ؾُىلت ٢هض الجهىى
بمكاعَٗهم ون٣ٟاتهم الخجاعٍت مً زال ٫طلٌ ٪ؿمذ للمىخمي الظي َى ػبىن َوفي للبى ٪ؤن ًُلب مً َظا ألازحر جدىٍل
ٞىاجحرٍ والتي ً٩ىن ٞحها بهٟت صاثً ٢ ،هض جدهُلها مً مضًىه لضي بلى ٙؤظل اؾخد٣ا٢ها وجمُ٨ىه مً ُ٢مت َظٍ
ً
الخ٣ى ١خاال م٣ابل ؤظغ مخٖ ٤ٟلُه ًمىده للكغ٦ت الىؾُِ ُٞ ،يخج ًٖ طلٖ ٪ال٢ت زاهُت بحن الكغ٦ت اإلاخسههت و
مضًً اإلاىخمي  ،بٗض جدىٍل الٟاجىعة باؾم الكغ٦ت اإلاخسههت ٦ضاثىت بضال ًٖ اإلاىخمي( ػبىجها ) وجُالب مضًً َظا الازحر
بُ٣مت الضًً لضي خلى ٫ؤظل اؾخد٣ا٢ه .
و٢ض هٓم ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة بم٣خطخى مغاؾُم جىُٟظًت وهي اإلاغؾىم الخىُٟظي  311-95اإلااعر في  23ا٦خىبغ
ؾىت  1995اإلاخٗل ٤بخإَُل الكغ٧اث التي جماعؽ جدىٍل الٟىاجحر ، 2و٦ظا اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  468-05اإلااعر في 10
صٌؿمبر ؾىت  2005املخضص لكغوٍ جدغٍغ الٟاجىعة و ؾىض الخدىٍل و الٟاجىعة الاظمالُت وُُٟ٦اث طلٞ 3٪هظٍ اإلاغاؾُم
ظاءث مىٓمت للكغ٦ت التي حٗهض لها نالخُت مماعؾت وكاٍ جدىٍل الٟاجىعة ،وهي قغ٧اث ؤمىا٦ ٫ما انُلر ٖلى َظٍ
الكغ٧اث حؿمُت مدى ٫الٟىاجحر 4و٢ض خضصث بُاهاث الٟىاجحر مدل جدىٍل . 5
ؤما اإلاكغٕ الٟغوسخي ٣ٞض جىاو ٫جدىٍل الٟاجىعة التي ًهُلر ٖلحها حؿمُت الٟا٦خىعٍى ٜيمً اإلالخ ٤اإلاغ ٤ٞبالالثدت
اإلاخٗل٣ت بخٗغٍ ٠الانُالخاث الا٢خهاصًت واإلاالُت الهاصعة بخاعٍش  1973 /11/29و الهاصعة في الجغٍضة الغؾمُت
الٟغوؿُت بخاعٍش  3ظاهٟي ؾىت  ، 1974بإهه ٖ " :ملُت ؤو ج٣ىُت للدؿُحر اإلاالي ج٣ىم بم٣خطخي اجٟا ١خُض جخمَُ ً٨ئت
مخسههت جىُٓم(اعنضة ػباثجها) ؤي الكغ٧اث بخدهُل امىاَ ٫ظٍ الازحرة ًٖ َغٍ ٤جملَ ٪ظٍ الخ٣ى ١بمىذ الكغ٧اث
م٣ابلها وجدهُلها لخؿابها  ،وجدمل الخؿاثغ املخخملت بطا ٧ان َظا الخٗامل م٘ ٖمالء مٗؿغًٍ َ ،ظٍ الخضمت حؿمذ
للكغ٧اث جدؿحن ممخل٩اتها اإلاالُت والخ٣لُل مً مهاعٍ ٠الدؿُحر. 6 "....
و٢ض وعصث ٖضة حٗغٍٟاث ٣ٞهُت لٗ٣ض جدىٍل الٟاجىعة هىظؼَا ٧الخالي :
"اجٟا ١بحن الكغ٦ت الىؾُِ (٦ما ٖبر ٖجها اإلاكغٕ الجؼاثغي ) ٖباعة ًٖ ماؾؿت مالُت ؤو بى ٪ججاعي جخىاٞغ لضًه
َظٍ الخضمت م٘ ٖمُلها (اإلاىخمي ) ٖاصة ما ً٩ىن ٖباعة ًٖ ماؾؿت نٛحرة ؤو مخىؾُت الدجم ج٣ضم بمىظبه َظٍ الازحرة
٧اٞت ٞىاجحرَا وصًىجها الخجاعٍت اإلاترجبت لها بظمت مضًجها  ،وفي اإلا٣ابل ج٣ىم الكغ٦ت الىؾُِ باهخ٣اء وازخُاع الٟىاجحر التي
جغي ام٩اهُت جدهُلها ٞ ،ةطا وا٣ٞذ الكغ٦ت الىؾُِ ٖلى ٧ل ؤو بٌٗ َظٍ الضًىن ج٣ىم بكغائها ل٣اء حعجُل ُ٢متها
للمىخمي ٢بل جاعٍش اؾخد٣ا٢ها ؤو خؿب الاجٟا ١بحن الُغٞحن م٣ابل وؿبت مُٗىت في ق٩ل ٖمىلت م٘ خ٣ها ؤي الكغ٦ت
الىؾُِ في الخلى ٫مدل اإلاىخمي والتزامها بٗضم الغظىٕ ٖلُه في خالت جسل، ٠اٞالؽ او ،اٖؿاع اإلاضًً".7
اإلاىلب الثاوي  :جإسجح ؿىشة العلذ و العىذ الخجاسي هىبُعت كاهىهُت لخدىٍل الـاجىسة وؿلا إلاا هى واسد في اللىاعذ
الخاـت (اللاهىن الخجاسي):
ل٣ض ٖغ ٝاإلاكغٕ ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة في اإلااصة  543م٨غع  14مً  ١ث اإلاىهىم ٖلحها ؾاب٣ا ٞمً زالَ ٫ظا
الىو ؾىداو ٫جضعٍجُا اؾخيباٍ جدضًض الُبُٗت ال٣اهىهُت لخدىٍل الٟاجىعة وَظا و٣ٞا للى٣اٍ الخالُت :
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 بضاًت ،اإلاكغٕ ٢ض ٞهل في جدضًض جدىٍل الٟاجىعة و اُٖى لها نٟت الٗ٣ض بهغٍذ الىو مخىاؾُا في طل ٪اجها ج٣ىُتبىُ٨ت بامخُاػ ،وهي زانُت اؾاؾُت بل ُمالػمت لخدىٍل الٟاجىعة  ،وماصام ؤن جدىٍل الٟاجىعة ٖ٣ض ٞةهه ٌكترٍ جىاٞغ
ؤع٧ان الٗ٣ض املخضصة في ال٣ىاٖض الٗامت  ،ؤال وهي جىاٞغ اعاصحي ؤَغا ٝالٗ٣ض و زلىَا مً ؤي ٖاعى ًاصي بلى اإلاؿاؽ
بالٗ٣ض ومً زمت بُالهه ٦ ،ما ٌكترٍ مدل وؾبب مكغوٖان .
وبما ؤن اإلاكغٕ ٢ض نى ٠جدىٍل الٟاجىعة يمً الاؾىاص الخجاعٍت واصعظها في اإلاغؾىم الدكغَعي ع٢م  08-93ع٣ٞت ؾىضالى٣ل وؾىض الخؼن ٧ةياٞت لؤلؾىاص الخجاعٍت اإلاٗغوٞت والتي هي الؿٟخجت ،ؾىض ألمغ والكُٞ ،٪ةن الدؿائ ٫اإلاُغوح َل
خ٣ُ٣ت جدىٍل الٟاجىعة َى ؾىض ججاعي؟ ؤم ؤهه ٖ٣ض مشل ما نغح به اإلاكغٕ في اإلااصة  543م٨غع  ١ 14ث؟
بن الجىاب ٖلى َظا الؿااً ٫يبػي الخٗغى ؤوال للترظمت اإلاخسظة مً ٢بل اإلاكغٕ الجؼاثغي في اإلاىاص و الٗىاوًٍ
اإلاىٓمت لخ٣ىُت جدىٍل الٟاجىعة ٣ٞ ،ض اؾخٗمل في اللٛت الٗغبُت في ٖىىان الٟهل الشالض انُالح ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ،
بِىما الٗىىان باللٛت الٟغوؿُت ظاء ٧الخالي »ً « Du Factoringدبحن ظلُا زلى الٗىىان مً ٖباعة ٖ٣ض »  « Contratمما
ًا٦ض وظىص زُإ في الترظمت  ،و ال ًم ً٨اصعاظه في باب الؿهى ألن الدؿمُاث اإلاخسظة مً ٢بل الؿبا٢حن في َظٍ الخ٣ىُت
لم حؿخٗمل مهُلر ٖ٣ض وال ختى الضو ٫التي هٓمذ َظٍ الخ٣ىُت بٗض ْهغَا بؿىىاث ٖضة ٞ ،مهُلر ٖ٣ض جدىٍل
الٟاجىعة مً ابخضإ اإلاكغٕ الجؼاثغي  ،وفي طل ٪هدؿاء ٫إلاا لم ًضعط ٖ٣ض الٟاجىعة م٘ باقي الٗ٣ىص ٣ٗ٦ض الكغ٦ت او الٗ٣ىص
الخجاعٍت الازغي .
واإلاٗغو ٝفي الاؾىاص الخجاعٍت ؤجها مً ألاٖما ٫الخجاعٍت بدؿب الك٩ل وهي الىُ٣ت التي جدكابه ٞحها م٘ ج٣ىُت
جدىٍل الٟاجىعة ٧ىن ان َظٍ الازحرة ج٣ىُت بىُ٨ت ومً الٗملُاث اإلاهغُٞت التي ٌٗخبرَا اإلاكغٕ ؤًًا مً ألاٖما ٫الخجاعٍت
ل ً٨بدؿب اإلاىيىٕ. 8
بياٞت بلى طل ٪لى ؤؾلمىا بإن ج٣ىُت جدىٍل الٟاجىعة ؾىض ججاعي إلااطا اإلاكغٕ لم ٌكضص في جدضًض بُاهاتها الالؼامُت
مشل ما ٗٞل للؿٟخجت او الؿىض ألمغ في ال٣اهىن الخجاعي؟ بل جغ ٥الامغ للمغؾىم الخىُٟظي ع٢م  468-05الظي ظاء
مخًمىا لبُاهاث ج٣ىُت جدىٍل الٟاجىعة صون جإُ٦ض ٖلى مضي الؼامُتها ؤو صون حكضًض مشلما ٖهضهاٍ في الؿٟخجت ٦ ،ما ان
زانُت الخٓهحر ٚحر واعصة لخ٣ىُت جدىٍل الٟاجىعة ٖ٨ـ باقي الاؾىاص الخجاعٍت  ،وبن ٢لىا ؤن الخٗامل بالؿٟخجت ٖمل
ججاعي ب ٌٛالىٓغ ًٖ مدغعَاٞ ،هل َظا ؤًًا ًىُىي ٖلى جدىٍل الٟاجىعة  ،وبن ظؼمىا بظلٞ ٪ةهه ال ًجىػ للصخو
ٚحر الخاظغ ؤن ًخٗامل بخ٣ىُت جدىٍل الٟاجىعة ألن طل ٪ؾًُٟي ٖلى ٖمله َابٗا ججاعٍا  ،ومً زمت ال ج٣ضم الكغ٧اث
اإلاخسههت َظٍ الخضمت بال للخجاع ٞ ِ٣ٞما صون طل ٪ال ٌؿمذ له بُلب جدىٍل ٞىاجحرٍ ٖلى مضًىه ٖ ،الوة ٖلى طل٪
ٞةن الكغ٧اث اإلاخسههت ؤنال قغ٧اث ججاعٍت و بهٟت ؤص ١قغ٧اث ؤمىا( ٫قغ٧اث مؿاَمت  ،قغ٧اث طاث مؿاولُت
مدضوصة(. 9
بالىدُجت ومً زال ٫جٟدو ال٣اهىن الخجاعي ًدبحن ؤن ج٣ىُت جدىٍل الٟاجىعة ال جخٗل ٤ؤؾاؾا بالٗ٣ض  ِ٣ٞبل
ًمخض ألامغ لدكمل مجمىٖت مً الخضماث التي ج٣ضمها الكغ٦ت اإلاخسههت و اإلاخٗل٣ت بةصاعة الضًىن و حؿضًض الخ٣ى١
الخابٗت بالٟىاجحر  ،و حؿُحر الخؿاباث  ،وٖلُه ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن جدىٍل الٟاجىعة لِـ ٖ٣ضا ج٣لُضًا ٞهى ٖ٣ض طو َاب٘
زام ألهه في خ٣ُ٣ت ألامغ ج٣ىُت بىُ٨ت قبحهت بال٣غى  ،ول٩ىن ؤهه ًىبشٖ ٤ىه ظملت مً الٗ٣ىص ال٨الؾُُ٨ت (و٧الت  ،بُ٘
)...مما ًجٗله مً الٗ٣ىص اإلاغ٦بت طو َبُٗت زانت .
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اإلابدث الثاوي  :عالكت مبذؤ ظلىان الاسادة بخلىُت جدىٍل الـاجىسة
بن جىاو ٫مىيىٕ مبضؤ ؾلُان الاعاصة وٖال٢خه بخ٣ىُت جدىٍل الٟاجىعة ً٣خطخي بىا بضاًت يغوعة جدضًض مبضؤ
ؾلُان الاعاصة في الدكغَ٘ الجؼاثغي ،للخىنل بن ٧ان لهظا اإلابضؤ جإزحر ٖلى ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة  ،وَظا جبٗا للدؿلؿل
اإلاىالي:
اإلاىلب ألاوٌ  :مبذؤ ظلىان الاسادة في الدؽشَع الجضاثشي
بن إلابضؤ ؾلُان الاعاصة ؤؾاؽ في الدكغَ٘ الجؼاثغي و٦ظا اؾخصىاءاث لظل ٪ؾىداو ٫جبُجهم مً زال ٫الخدلُل
اإلاىالي :
الـشع ألاوٌ  :ؤظاط مبذؤ ظلىان الاسادة في الدؽشَع الجضاثشي
ل٣ض جىاو ٫اإلاكغٕ مبضؤ ؾلُان الاعاصة في اإلااصة  106مً  ١م ،التي ظاء ههها ٧الخالي  " :الٗ٣ض قغَٗت اإلاخٗا٢ضًً ،
ٞال ًجىػ هً٣ه  ،وال حٗضًله بال باجٟا ١الُغٞحن  ،ؤو لؤلؾباب التي ً٣غعَا ال٣اهىن " .
و٣ٞا لهظا الىو مبضثُا ال ًم ً٨حٗضًل بىىط الٗ٣ض مً ٢بل ؤي ٧ان ؾىاء الٛحر او مً ٢بل ؤخض ألاَغا ٝبهٟت
اهٟغاصًت صون اٖالم الُغ ٝالازغ ،ؤو ختى مً ٢بل ال٣اضخي ٚ،حر ؤن الىٓغ بخمًٗ في َظا الىو هجضٍ ًىو ٖلى ؤخىا٫
ؤمٞ ً٨حها ه ٌ٣ؤو حٗضًل الٗ٣ض وهي خالخحن مدضصجحن ج٨مً في اجٟا ١ألاَغا ٝؤو ؤؾباب ً٣غعَا ال٣اهىن .
الـشع الثاوي  :اظخثىاءاث مبذؤ ظلىان الاسادة في الدؽشَع الجضاثشي
عٚم جىظه اإلاكغٕ هدى الُاب٘ الخٗا٢ضي للٗال٢اث ال٣اهىهُت ومىذ ألاَغا ٝالخغٍت الالػمت إلبغام اجٟا٢همٞ ،ةن
اإلااصة  106مً  ١م جًمىذ في قُغَا الشاوي م٨ىت جضزل اإلاكغٕ لخٗضًل بٌٗ الٗ٣ىص وبٖاصة جىُٓمها ٧ ،لما جبحن ؤن
َىا ٥زلل في جىاػن الالتزاماث الٗ٣ضًت ،وبن ُ
اٖخبر طل ٪مؿاؾا مباقغا ب٣ضاؾت الٗ٣ض ٞةهه حهض ٝبلى خماًت الُغٝ
الًُٗ ٠في مسخل ٠الٗ٣ىص ٧ 10الٗامل في ٖ٣ض الٗمل  ،ؤو اإلاؿتهل ٪بطا ٧ان الٗ٣ض بطٖان ًخًمً قغوٍ حٗؿُٟت ،
ُٞمىذ الىو ال٣اهىوي لل٣اضخي م٨ىت الخضزل ًٖ َغٍ ٤حٗضًل َظٍ الكغوٍ ؤو بٖٟاء الُغ ٝالًُٗٞ ٠حها وَى الُغٝ
اإلاظًٖ و٣ٞا للماصة  ١ 110م ٖالوة ٖلى طل٢ ٪ض ج٩ىن اإلاىاػهت بحن اإلاهالر والخ٣ى ١والىاظباث ويمان الٗضالت
الاظخماعي صاٗٞا ًإزظ به اإلاكغٕ ٢هض الخضزل في مجغٍاث الٗ٣ض ٖلى هدى ًٟ٨ل هً٣ه ؤو حٗضًله .
وفي َظا الهضص ؾىإزظ همىطظحن لخىيُذ ٨ٞغة الاؾخصىاءاث الىاعصة ٖلى مبض ؤؾلُان الاعاصة و اإلاخمشل في جضزل
الدكغَ٘ في مجا ٫الٗ٣ىص التي جبرمها ألاٞغاص و ًخمشل َظًً الىمىطجي في الاًجاع اإلاضوي و الخجاعي :
ؤ-الاًجاساإلاذوي :
٧ان اإلاكغٕ في ٞتراث ؾاب٣ت ًىٓم الاًجاع اإلاضوي و ٤ٞؤؾـ مٛاًغة إلاا َى ٖلُه الان ٣ٞض ٧ان ًىو ٖلى مبضؤ ظض
َام وَى خ ٤الب٣اء في ألام٨ىت طاث الاؾخٗما ٫الؿ٨جي  ،وَظا في اإلااصة  509مً  ١م  ،مً ألامغ ع٢م  11 58-75اإلاخًمً
ال٣اهىن اإلاضوي  ،و٧ان َض ٝاإلاكغٕ آهظاَ ٥ى خماًت اإلاؿخإظغ الكاٚل للؿ ً٨باٖخباعٍ َغٞا يُٟٗا  ،والٖخباعاث
بوؿاهُت وا٢خهاصًت واظخماُٖت جمشلذ زهىنا في خماًت ألاؾغة والخس ٠ُٟمً خضة ؤػمت الؿ ً٨في ْل الىمى
الضًمٛغافي الظي ٧اهذ حكهضٍ الجؼاثغ ٚضاة الاؾخ٣ال. ٫
ٚحر ؤهه بخٛحر الؿُاؾت الدكغَُٗت للبالص هدى حصجُ٘ الاؾدشماع في اليكاٍ الٗ٣اعي وجماقُا م٘ م٣خًُاث
الخدىالث الا٢خهاصًت باالهخ٣ا ٫بلى ا٢خهاص الؿى ، ١جغاظ٘ اإلاكغٕ ًٖ جضزله في ٖ٣ض ؤلاًجاع جاع٧ا الخغٍت واإلاباصعة
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للمخٗا٢ضًً في بصعاط ما ًدىاؾب ومهالخهم في َظ الٗال٢ت الٗ٣ضًت  ،طل ٪ؤن خماًت اإلاكغٕ في مغخلت مُٗىت لكاٚل
ألام٨ىت ٧ان ٖاث٣ا ٦بحرا باليؿبت للماظغًٍ مما ؤصي بهمم بلى الٗؼو ًٖ ٝؤلاًجاع ،وبالخالي الخ٣لُو مً حجم اليكاَاث
الٗ٣اعٍت.
ٞخضزل اإلاكغٕ بم٣خطخى اإلاغؾىم الدكغَعي ع٢م  12 03-93و ؤلػى يمىُا ما ٌٗغ ٝبالخمضًض ال٣اهىوي لٗ٣ض ؤلاًجاع
بىهه في اإلااصة  20مً اإلاغؾىم اإلاظ٧ىع ٖلى ما ًلي ":
ال جُب ٤اإلاىاص  471و  472و  509و٦ظل ٪اإلاىاص مً  514بلى  537مً ألامغ  ....58-75واإلاخٗل٣ت بد ٤الب٣اء في
ألام٨ىت ٖلى ٖ٣ىص ؤلاًجاع طاث الاؾخٗما ٫الؿ٨جي اإلابرمت بٗض جاعٍش نضوع َظا اإلاغؾىم الدكغَعي ٦ ، " ...ما هو في اإلااصة
 22مً اإلاغؾىم الدكغَعي هٟؿه ٖلى ؤهه  " :بطا اه٣طخى ؤظل ٖ٣ض بًجاع مبرم ٢اهىهُا ًخٗحن ٖلى اإلاؿخإظغ ؤن ٌٛاصع ألام٨ىت
".
و٢ض ؤٖاص اإلاكغٕ الىٓغ في ؤلاًجاع بدىُٓم الٗال٢ت الٗ٣ضًت الغابُت بحن اإلااظغ واإلاؿخإظغ بمىظب ال٣اهىن ع٢م
ٞ 13 05-07إ٢غ لهما خ٣ى٢ا وٞغى ٖلحهما التزاماث وؤلػى نغاخت الخ ٤في الب٣اء بمىظب اإلااصة  08مىه التي ههذ ٖلى" :
جلػى اإلاىاص  470و  471و  472و 473و  474و  475و  504ومً  508بلى  537مً الامغ  58-57وجلػى ٦ظل ٪وجلػى ٦ظل٪
اإلااصة  20وال٣ٟغجان  2و  3مً اإلااصة  21واإلااصة  22مً اإلاغؾىم الدكغَعي ع٢م  ، ".... 03-93مً َظٍ الىهىم ًٓهغ
جضزل الدكغَ٘ في املجا ٫الٗ٣ضي ومً زمت اؾخصىاء إلابضؤ ؾلُان الاعاصة  ،ل ً٨الهض ٝمً َظا الخضزل َى اإلاىاػهت بحن
خ٣ى ١وواظباث ؤَغا ٝالٗال٢ت الٗ٣ضًت  ،ومداولت ج ٠ُُ٨ؤخ٩ام ٖ٣ض الاًجاع م٘ م٣خًُاث الا٢خهاص الىَجي و جىٞحر
ؤ٦بر ٢ضع مً الًماهاث في اإلاٗامالث بحن ألاٞغاص. 14
ب -الاًجاسالخجاسي :
ل٣ض ؤ٢غ اإلاكغٕ بضاًت في مجا ٫اإلاٗامالث الخجاعٍت وبالخدضًض الاًجاعاث طاث الاؾخٗما ٫الخجاعي بخمضًض ٖ٣ىص
ؤلاًجاع مً ؤظل ج٨غَـ خ ٤الخمؿ ٪بالخجضًض بمىظب اإلااصة  172وما بٗضَا مً ألامغ ع٢م  59-75اإلاخًمً ال٣اهىن
الخجاعي ٣ٞ ، 15ض ٧ان اإلاكغٕ حهض ٝآهظا ٥بلى اؾخ٣غاع اإلاٗامالث الخجاعٍت وصٖمها وخماًت خ ٤الخجضًض ،وجٟاصًا
لخٗؿ ٠اإلااظغ ٞةن اإلاكغٕ ّ
ُ٢ض ع ٌٞالخجضًض بالخٗىٌٍ الاؾخد٣اقي بما ًىاؾب الُ٣مت ؤلاًجاعٍت .
ٚحر ؤن اإلاكغٕ جغاظ٘ ًٖ ٨ٞغة الخُُ٣ض لٗؼو ٝاإلااظغًٍ ًٖ جإظحر املخالث الخجاعٍت وٞسر املجا ٫إلعاصة
اإلاخٗا٢ضًً ٞ ،إنبذ خ ٤الب٣اء في الٗحن اإلااظغة و الخىبُه باإلزالء و الخٗىٌٍ الاؾخد٣اقي مغجبُان بةعاصة اإلااظغ
واإلاؿخإظغ و٣ٞا للماصة  187م٨غع ٣ٞغة  2مً ال٣اهىن ع٢م  16 02-05اإلاٗض ٫و اإلاخمم لل٣اهىن الخجاعي التي ظاء ههها
٧الخالي َ ًُ ..." :لؼم اإلاؿخإظغ بمٛاصعة ألام٨ىت اإلاؿخإظغة باهتهاء ألاظل املخضص في الٗ٣ض صون خاظت بلى جىظُه جىبُه باإلزالء
وصون الخ ٤في الخهىٖ ٫لى حٗىٌٍ الاؾخد٣ا ١اإلاىهىم ٖلُه في َظا ال٣اهىن  ،ما لم ٌكترٍ ألاَغا ٝزال ٝطل. "٪
ًدبحن مً زال ٫ما ؾب ٤ؤن اإلاكغٕ ٢ض ًسال ٠مبضؤ ؾلُان الاعاصة ل ً٨طلً ٪خُلب جد ٤٣ؤؾباب ججٗل مً
الٗال٢ت الٗ٣ضًت جغَ٧ ٤اَل ؤخض الاَغاُٞ ٝاصي طل ٪بلى وظىص جٟاوث ٦بحر في مغ٦ؼ اإلاخٗا٢ضًً وَظا ما ٗٞله اإلاكغٕ مً
زال ٫الاًجاع الخجاعي الظي مغ بمغاخل ازظ اإلاكغٕ ٞحها بٗحن الاٖخباع حٛحر الٓغو ، ٝوخماًت الُغ ٝالًُٗ ٠في
الٗال٢ت الٗ٣ضًت .
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اإلاىلب الثاوي :عذم جإزحرمبذؤ ظلىان الاسادة على علذ جدىٍل الـاجىسة
بن ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ٖباعة ًٖ ج٣ىُت بىُ٨ت جضزل يمً ٖملُاث البىى ٥والتي ٌٗخبرَا اإلاكغٕ ٖمل ججاعي
بدؿب اإلاىيىٕ و٣ٞا للماصة  2مً  ١ث  ،وماصام ؤن ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ٌكمل ؤؾاؾا جدهُل الخ٣ى ١الخجاعٍت ًٖ
َغٍ ٤بخضار حُٛحر في ٖال٢ت ٖ٣ضًت ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ صًً ٧إنل ججاعي ًخمشل َظا الخٛحر في نٟت الضاثً الظي ًهبذ
قغ٦ت وؾُِ في مىاظهت اإلاضًً ،ومً زمت ًىبش ًٖ ٤جدىٍل الٟاجىعة ٖضة ٖ٣ىص (٢غى  )....ججٗل مً َظٍ الخ٣ىُت ٖ٣ض
ل ً٨لِـ ٩٦ل الٗ٣ىص واهما ٖ٣ض مغ٦ب طو َاب٘ زام .
وللىٓغ في مىيىٕ مضي جإزحر مبضؤ ؾلُان الاعاصة ٖلى ج٣ىُت جدىٍل الٟاجىعة ٖلى ؤؾاؽ ؤجها ٖ٣ض مغ٦ب طو َاب٘
زام ً ،يبػي البدض في الىهىم ال٣اهىهُت التي جىٓم َظٍ الخ٣ىُت مً زال ٫الخٗغى بلى بٌٗ الاق٩االث والشٛغاث
الىاعصة في ههىم ال٣اهىن الخجاعي وَظا في الى٣اٍ الخالُت :
 بضاًت ما ٌٗاب ٖلى اإلاكغٕ ؤهه ؤُٖى حؿمُت الٗ٣ض لهظٍ الخ٣ىُت وَى بظلً ٪سال ٠الدؿمُاث التي ويٗتهاالدكغَٗاث وختى ال٣ٟه اإلا٣اعنٞ ،الدكغَٗاث الٗغبُت جضاولذ ٖلى الٗمىم الدؿمُاث الخالُت ٣ٖ:ض قغاء و جدهُل
الخ٣ى ١الخجاعٍت  ،و٧الت الدؿىٍ ، ٤الٗ٣ض الضولي لخدهُل الضًىن الخجاعٍت  ، 17وبظل ٪هجض بق٩اال في ٞهم جدضًض
اإلاكغٕ الجؼاثغي إلاغ٦ؼ َظٍ الخ٣ىُت .
 ٦ما ًدبحن مً زال ٫اإلااصة  543م٨غع  ١ 14ث  ،ؤهه ٧ي ه٩ىن امام ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ًخُلب ألامغ وظىصَغٞان ؤؾاؾُان وَما الكغ٦ت اإلاخسههت(الىؾُِ ) والتي ٖاصة ج٩ىن ٖباعة ًٖ بى ٪والؼبىن اإلاضعى اإلاىخمي  ،م٘ الٗلم
ؤن اإلاكغٕ لم ٌكغ في حٗغٍٟه بلى َغ ٝؤؾاسخي وَى اإلاضًً ؤي مضًً اإلاىخمي  ،وَى َغ ٝمهم في الٗال٢اث الخٗا٢ضًت ؾىاء
جل ٪اإلاخٗل٣ت بٗ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ؤو الٗال٢ت اإلاضًىهُت التي جغبُه بالضاثً ،وَاإلاا ؤن صوعٍ مهم  ،هجض ؤن اإلاكغٕ ٢ض
ؤَمله في ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة  ،بل بال٩اص هجضٍ ٢ض ؤقاع بلُه في اإلااصة  543م٨غع ١ 15ث  ،وهي التي ج٣غ بٟ٨اًت الاٖالم
مً ظهت اإلاضًً بى٣ل الخ٣ى ١لهالر الكغ٦ت الىؾُِ صون خاظت بلى ب٢غاع ٢بىله ؤو عًٞهٞ ،اإلاهم ؤن ًخم ببالٚه ، ِ٣ٞ
وَظا ألامغ مسال ٠إلا٣خًُاث مؿاواث ؤَغا ٝالٗال٢ت الٗ٣ضًت.
 وختى و بن لم ً ً٨اإلاضًً َغٞا ؤنُال في ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ٞ ،لما ًخم ابالٚه َاإلاا ؤهه ال ًمل ٪الخٗبحر ًٖالخالت التي آ ٫بلحها ٖ٣ضٍ الظي ؤبغمه م٘ اإلاضًً  ،ولِـ م٘ الكغ٦ت الىؾُِ ٩ٞ ،ان مً اإلاٟغوى ؤن ًجٗل اإلاكغٕ اإلاضًً
َغٞا في الٗال٢ت الٗ٣ضًت ٧ي ه٩ىن ؤمام مؿاواة في خ٣ى٧ ١ل َغ ٝحهمه جدهُل الضًىن الخجاعٍت  ،ومً زمت ٌؿخسلو
ؤن الوظىص إلعاصة اإلاضًً في ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة  ،وَى بظل ٪صلُل ٖلى ٖضم ام٩ان جُبُ ٤مبضؤ ؾلُان الاعاصة في َظا
الٗ٣ضٖ ،لى ؤؾاؽ َظا اإلابضؤ ً٣ىم ٖلى ٨ٞغة اإلاؿاواث الٗ٣ضًت  ،بحن ٧ل مً له نلت بالٗ٣ض .
 بياٞت لظلٞ ٪ةن الؼبىن ال ً٣ضم ٖلى ابغام ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ب٩ل خغٍت ٟٞ ،ي الٗضًض مً الخاالث ً٩ىن ملؼما٦داظخه للؿُىلت مشال ٦ ،ما ٢ض جٟغى الكغ٧اث اإلاخسههت ٖمىلت ال جخ ٤ٟم٘ ٢ضعاجه ٞ ،ال ًجب ؤن هيسخى ؤن البى٪
بالغٚم مً ؤهه ال ًًاعب (مًاعبت) في اَاع ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة  ،بال ؤهه ال ًسؿغ٩ُٞ ،ىن صاثما َغٞا ٢ىٍا في الٗال٢ت
الٗ٣ضًت  ،و٧إن الٗ٣ض َىا ًخدى ٫بلى ٖ٣ض اطٖان في مىاظهت اإلاىخمي( الؼبىن )
 و ما ٌٗاب ٖلى اإلاكغٕ ُٞما ًسو ؤَغا٣ٖ ٝض جدىٍل الٟاجىعة ؤهه ؾمى ٌمدهل الخ٣ى ١بالىؾُِ ٞ ،الىؾَُِى جغظمت إلاهُلر ٣ُٞ ، intermédiaireهض بالىؾُِ في الانُالح ال٣اهىوي الصخو الظي ًخٗامل باؾم ولخؿاب
الٛحر  ،بِىما مدهل الخ٣ىً ١خٗامل باؾمه ولخؿابه الصخصخي ٞهى َغ ٝؤنُل في الٗ٣ض و لِـ وؾُِ ،وَظا ؤمغ
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ً
ًدضر زلال بن اٖخبرها ؤن إلابضؤ ؾلُان الاعاصة جإزحر ٖلى ج٣ىُت جدىٍل الٟاجىعة َاإلاا ؤن صوع الىؾُِ ً٨مً في ج٣غٍب
وظهاث الىٓغ ال ٚحر ٞ ،ال ٖال٢ت له بالٗ٣ض .
 ٦ما ؤن الكغ٦ت الىؾُِ لِؿذ مجبرة ٖلى ٢بىَ ٫لب ػبىجها لخدهُل الخ٣ى ١الخجاعٍت ٞالكغ٦ت الىؾُِ ؤنالبى ٪وهي جًٟل الخٗامل م٘ الؼباثً طوي اثخمان و مالءة  ًٖ ،الؼبىن اإلاٗؿغ الظي ٖاصة ال جشُٞ ٤ه .
 وختى وبن اٖخبرها جدىٍل الٟاجىعة ٖ٣ض مغ٦ب طو َاب٘ زام ٞةن ؤَغاٞه ال ً٩ىهىن ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة  ،وٍمُلَظا الٗ٣ض بلى ٖ٣ىص الاطٖان  ،مما ًجٗل ٖاصة ؤخض ؤَغاٞه في مغ٦ؼ يُٗ ٠هدُجت ٞغى بٌٗ الكغوٍ مً ٢بل
الكغ٦ت اإلاخسههت  ،والتي ٢ض جخدظ ق٩ل الكغوٍ الخٗؿُٟت .
 بالىدُجت ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ال ًسً٘ إلابضؤ ؾلُان الاعاصة ؾىاء ٢بل الابغام ؤو ٖىض الابغام خُض ً٩ىن الؼبىنٖاصة في يُٞ ٤هى بداظت لؿُىلت ًًُغ مً زاللها الى الخٗامل م٘ الكغ٦ت اإلاخسههت م٣ابل ٖمىلت ٢ض جٟى٢ ١ضعاجه
،بلى ظاهب ؤن الكغ٦ت الىؾُِ و بن ٧اهذ في مغ٦ؼ ٢ىة ٞهي جسخاع ػبىجها الظي لضًه اثخمان وٞحر  ،وحؿدبٗض الؼبىن
اإلاٗؿغ٦ ،ما ؤن اإلاضًً لِـ له ؾىي الغيىر لٗ٣ض جدىٍل الٟاجىعة وؾضاص ُ٢مت الضًً لِـ لضاثىه وبهما للكغ٦ت
الىؾُِ .
خـاجم ــت :
زخاما لهظٍ الضعاؾت التي جم الخٗغى ٞحها بلى ج٣ىُت جدىٍل الٟاجىعة ٣ٗ٦ض مً ٖ٣ىص ألاٖما ٫مداولحن حؿلُِ
الًىء ٖلى ٨ٞغة مضي جإزحر مبضؤ ؾلُان الاعاصة ٖلحها آزظًً في طل ٪اٖخباع اإلاكغٕ ؤجها ٖ٣ض وجهيُٟها يمً الاؾىاص
الخجاعٍت٦ ،ما جم الخٗغى لجملت مً الدؿائالث والتي جمدىعث في ا٢تراخاث هىظؼَا ٧الخالي :
 ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة حهض ٝبلى جدهُل اإلابال ٜاإلاالُت للمىخمي والتي هي في ق٩ل صًً بدىػة مضًىه بزغ ٖال٢تمضًىهُت ؾاب٣ت بحن الضاثً واإلاضًً  ،وفي طل ٪حؿاءلىا إلااطا اإلاكغٕ اؾخٗمل حؿمُت ٖ٣ض وزال ٠الٗضًض مً الضو ٫اإلاىٓم
لهظٍ الخ٣ىُت ٣ٞ.ض اؾخٗمل في اللٛت الٗغبُت في ٖىىان الٟهل الشالض انُالح ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة  ،بِىما الٗىىان
باللٛت الٟغوؿُت ظاء ٧الخالي »ٞ « Du Factoringىجض زلى الٗىىان مً ٖباعة ٖ٣ض »  « Contratمما ًا٦ض وظىص زُإ في
الترظمت  ،و ال ًم ً٨اصعاظه في باب الؿهى ألن الدؿمُاث اإلاخسظة مً ٢بل الؿبا٢حن في َظٍ الخ٣ىُت لم حؿخٗمل مهُلر
ٖ٣ض وال ختى الضو ٫التي هٓمذ َظٍ الخ٣ىُت بٗض ْهىعَا بؿىىاث ٖضة ٞ ،مهُلر ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة مً ابخضإ
اإلاكغٕ الجؼاثغي  ،وفي طل ٪هدؿاء ٫إلاا لم ًضعط ٖ٣ض الٟاجىعة م٘ باقي الٗ٣ىص ٣ٗ٦ض الكغ٦ت او الٗ٣ىص الخجاعٍت الازغي
ؤن الاؾىاص الخجاعٍت حٗض مً ألاٖما ٫الخجاعٍت بدؿب الك٩ل وهي الىُ٣ت التي جدكابه ٞحها م٘ ج٣ىُت جدىٍل الٟاجىعة ٧ىن
ان َظٍ الازحرة ج٣ىُت بىُ٨ت ومً الٗملُاث اإلاهغُٞت التي ٌٗخبرَا اإلاكغٕ ؤًًا مً ألاٖما ٫الخجاعٍت ل ً٨بدؿب اإلاىيىٕ.
بياٞت بلى طل ٪حؿاءلىا خى ٫بن ٧اهذ ج٣ىُت جدىٍل الٟاجىعة ؾىض ججاعي إلااطا اإلاكغٕ لم ٌكضص في جدضًض بُاهاتهاالالؼامُت في مشل ما ٗٞل للؿٟخجت او الؿىض ألمغ في ال٣اهىن الخجاعي؟ بل جغ ٥الامغ للمغؾىم الخىُٟظي ع٢م 468-05
الظي ظاء مخًمىا لبُاهاث صون جإُ٦ض ٖلى مضي الؼامُتها ؤو صون حكضًض مشلما ٖهضهاٍ في الؿٟخجت ٖ ،الوة ٖلى طل٪
زانُت الخٓهحر جىٟغص بها الاؾىاص الخجاعٍت صون ؾىض جدىٍل الٟاجىعة .
 ؤن ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ال ًسً٘ إلابضؤ ؾلُان الاعاصة ؾىاء ٢بل الابغام ؤو بٗض الابغام خُض ً٩ىن الؼبىن فييُٞ ٤هى بداظت لؿُىلت ًًُغ مً زاللها الى الخٗامل م٘ الكغ٦ت اإلاخسههت م٣ابل ٖمىلت ٢ض جٟى٢ ١ضعاجه  ،بلى
ظاهب طلٞ ٪ةن الكغ٦ت الىؾُِ و بن ٧اهذ في مغ٦ؼ ٢ىة ٞةجها جسخاع ػبىجها الظي لضًه اثخمان وٞحر  ،وحؿدبٗض الؼبىن
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اإلاٗؿغ ٦ ،ما ؤن اإلاضًً لِـ له ؾىي الغيىر لٗ٣ض جدىٍل الٟاجىعة وؾضاص ُ٢مت الضًً لِـ لضاثىه وبهما للكغ٦ت
الىؾُِ.وٖلُه ٖلى اإلاكغٕ جىيُذ ه٣اٍ لخٟاصي الٛمىى هىظؼَا ُٞما ًلي :
 ٧ان لؼاما ٖلى اإلاكغٕ ؤن ًلتزم بدؿمُت َظٍ الخ٣ىُت و٣ٞا إلاا حٗبر ٖىه ؤي و٣ٞا إلاضلىلها َاإلاا ؤجها تهض ٝلخدىٍلالخ٣ى ١ؤو جدهُل الضًىن الخجاعٍت ،مشلما ٗٞلذ ٖلى ألا٢ل الدكغَٗاث الٗغبُت .
ً
 ٧ان لؼاما ٖلى اإلاكغٕ ؤن ًخٟاصي بصعاط ج٣ىُت جدىٍل الٟاجىعة م٘ ألاؾىاص الخجاعٍت ٖلى ؤؾاؽ ؤجها ال حٗخبر ؾىضاً
ججاعٍا  ،وال جسً٘ ألخ٩امه  ،ومً زمت هخٟاصي الخلِ الظي ً٣ىصها بلى اٖخباع ؤن َظٍ الخ٣ىُت جسً٘ إلابضؤ ؾلُان الاعاصة
 ،ألن ج٣ىُت جدىٍل الٟاجىعة مً الاٖما ٫اإلاهغُٞت الهاصعة ًٖ اإلااؾؿاث البىُ٨ت الخاملت لهٟت قغ٧اث ؤمىا ،٫واإلاٗبر
ٖجها بدؿمُت الكغ٦ت املخىلت  ،ومً زمت جهغٞاتها ج٣خطخي الك٩لُت التي ال ً٣ىم ٖلحها مبضؤ ؾلُان الاعاصة .
هىامؾ :
 1ظغٍضة عؾمُت ٖضص  27ناصعة بخاعٍش  27ابغٍل ؾىت 1993
 2ظغٍضة عؾمُت ٖضص  64ناصعة بخاعٍش  29ا٦خىبغ ؾىت .1995
 3ظغٍضة عؾمُت ٖضص  80ناصعة بخاعٍش  11صٌؿمبر ؾىت .2005
4عاظ٘ اإلااصة  01مً اإلاغؾىم الخىُٟظي 311-95
 5عاظ٘ اإلااصة  13مً اإلاغؾىم الخىُٟظي 468-05

6

« affacturage : Opération ou technique de gestion financière par laquelle , dans le cadre d’une
convention, un organisme spécialisé gère « les comptes clients » d’entreprise en acquérant leurs créances
en assurant le recouvrement pour son propre compte , et en supportant les pertes éventuelles sur des
débiteurs insolvables , Ce service , qui permet aux entreprises qui y recourent d’améliorer et de réduire
يُشٕس فً انًٕلع االنكتشًَٔ االنكتشًَٔ leurs frais de gestion …… » www.legifrance.gouv.fr

ٖ 7ماعة ٖمىع "ألاوعا ١الخجاعٍت و ٤ٞال٣اهىن الخجاعي " صاع الخلضوهُت ،الجؼاثغ  ،2008ٍ،م .292
 8اإلااصة ٣ٞ 02غة  14مً  ١ث التي جىو ٌٗ ":ض ٖمال ججاعٍا بدؿب مىيىٖه ٧-،......-:ل ٖملُت مهغُٞت ؤو ٖملُت نغ"ٝ
 9عاظ٘ اإلااصة  02مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  331-95اإلاخٗل ٤بخإَُل الكغ٧اث التي جماعؽ جدىٍل الٟاجىعة
ٖ 10الٖ ١بض ال٣اصع "ؤؾاؽ ال٣ىة اإلالؼمت للٗ٣ض وخضوصَا " صعاؾت م٣اعهت ،مظ٦غة ماظؿخحر ٢،اهىن زام ٧ ،لُت الخ٣ى١
 ،ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض جلمؿان  2008/2007م .60
 11الامغ ع٢م  58 -75اإلااعر في  26ؾبخمبر  1975اإلاخًمً لل٣اهىن اإلاضوي اإلاٗض ٫واإلاخمم ،ط  .ع ، 78 .ٕ،اإلااعزت في 30
ؾبخمبر .1975
 12اإلاغؾىم الدكغَعي ع٢م  03-93اإلااعر في  01ماعؽ  ، 1993اإلاخٗل ٤باليكاٍ الٗ٣اعي ،ط ع ، 14 ٕ،اإلااعر في  03ماعؽ
،1993
 13ال٣اهىن ع٢م  05 -07اإلااعر في  13ماي ٌٗ 2007ض ٫وٍخمم ألامغ ع٢م  58-75اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي ط ع ع٢م 31
اإلااعزت في  13ماي ؾىت . 2007
ٖ 14الٖ ١بض ال٣اصع  ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .63 ،62
 15ألامغ ع٢م  59-75اإلااعر في  26ؾبخمبر ً ، 1975خًمً ال٣اهىن الخجاعي ،ط.ع ، 101 ٕ،اإلااعزت في  19ؾبخمبر . 1975
 16ال٣اهىن ع٢م  02-05اإلااعر في ٞ 06براًغ  2005اإلاٗض ٫واإلاخمم لؤلمغ ع٢م  59-57اإلاخًمً ال٣اهىن الخجاعي  ،ط  .ع ٕ ،
 ،11اإلااعزت في ٞ 09براًغ . 2005
 17مُالٍ ٖبض الخ، ُٟٔمغظ٘ ؾاب ، ٤م.30

288

مياهت مبذؤ ظلىان ؤلاسادة خالٌ مشخلت الخـاوك في علىد الخجاسة الذولُت
د .بلخاسر لُىذة ،ؤظخارة مدالشة .
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت  ،حامعت الخاج امدىذ اهلي  ،البىٍشة
ملذمت :
حٗخبر ؤلاعاصة مكتر٦ت للُغٞحن هي ؤؾاؽ ٧ل ٖ٣ض ،مهما ٧ان هىٖه ،ل٩ىجها جيصخئ وجُ٣م طل ٪الٗ٣ض ،باإلياٞت بلى جدضًض
آزاعٍ ،وَظا ما ٌٗغ ٝبـمبذؤ ظلىان ؤلاسادة.
ومً ؤبغػ َظٍ الٗ٣ىص٣ٖ ،ىص الخجاعة الضولُتَ ،ظٍ ألازحرة التي جدؿم بةلؼامُت الخٟاوى ٢بل ابغامها ،خُض وم٘
ّ
وجُىع الخجاعة الضولُت وْهىع اإلاىٓماث الخجاعة الضولُت ،و٦ظا جىىٕ الٗال٢اث الا٢خهاصًت
بغوػ مبضؤ الخٗاون الضولي
والخجاعٍت الضولُت ،هٓغا لخضازلها وجًاعب مهالر ؤَغاٞها ،هاَُ ًٖ ٪الخُىع الخ٨ىىلىجي الهاثل وؾُُغة هٓام ا٢خهاص
الؿى ١بهض ٝالىنى ٫بلى جد ٤ُ٣ما ٌؿمى بالٗىإلات الا٢خهاصًت والخجاعٍت ،هٓغا ل٩ل َظٍ الٗىامل وٚحرَا ؤنبذ ًٞ
الخٟاوى ًدٌ بإَمُت واَخمام بالٛحن ألهه بىجاخه ًىجر الٗ٣ض الخجاعي الضولي وبٟكله ًٟكل طل ٪الٗ٣ض.
ّ
ألن الخٟاوى ٌٗض مغخلت َامت مً زالله ًخم جدضًض ومىا٢كت الٗ٣ض الخجاعي الضولي وقغوَهٞ ،هى ٖباعة ًٖ
خىاع ملتزم بحن الُغٞحنً ،داو٧ ٫ل واخض مجهما ًٖ َغٍ٣ه الىنى ٫بلى اجٟا ١حهض ٝبلى وي٘ ٢ىاٖض والتزاماث مخباصلت
بحن الُغٞحن ٖلحهما الخُ٣ض مً زال ٫ابغام الٗ٣ض الخجاعي الضولي ،ختى ًخم ً٨الُغٞان مً الىنى ٫بلى اجٟا ١لخباص ٫ؤو
جد ٤ُ٣إلاهلخت مكتر٦ت م٘ وظىص ؤُ٦ض مهالر مخٗاعيت(.)1
بطا ٧ان الخٟاوى في ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت ً٣ىم ٖلى الخٗبحر ًٖ بعاصة ٧ل َغ ٝؤو ؤ٦ثر خى ٫مؿإلت مً مؿاثل
الخجاعة الضولُت مً زالٖ ٫غى وجباص ٫وج٣غٍب وظهاث الىٓغ م٘ اؾخسضام ؤؾالُب الا٢ىإ للخٟاّ ٖلى اإلاهالر
ال٣اثمت ل٩ل َغ ٝوالىنى ٫بلى اجٟاًٟ ١ي بمهالر الُغٞحن مٗاٞ ،هظا ٌٗجي وظىص إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة زالَ ٫ظٍ اإلاغخلت
اإلاهمت ٢بل ؤن ً٣بل الُغٞحن ٖلى ابغام الٗ٣ض الخجاعي الضولي .لهظا ؾى ٝهداو ٫مً زالَ ٫ظٍ اإلاضازلت ببغاػ م٩اهت مبضؤ
ؾلُان ؤلاعاصة زالَ ٫ظٍ اإلاغخلت الخمهُضًت لٗ٣ىص الخجاعة الضولُت ،مً زال ٫حؿلُِ الًىء ٖلى هُ٣خحن َامخحن:
ألاولى :جىيُذ ٨ٞغة مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة.
الشاهُت :ابغاػ صوع َظا اإلابضؤ في مغخلت الخٟاوى في ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت.
ؤوال :ما هى مبذؤ ظلىان ؤلاسادة؟ ختى هخم ً٨مً مٗغٞت ما َى َظا اإلابضؤ ،ال ّبض مً ج٨ُ٨ٟه بلى ّ
ٖضة ٖىانغ ،وؿخسلو
مً زاللها وهخىنل بلى مٗغٞت َظا اإلابضؤ ٖلى خ٣ُ٣خه.
ّ
وبهما ًخم اؾخيباَه  ِ٣ٞمً زال ٫الضوع
 .1حعشٍف مبذؤ ظلىان ؤلاسادة :ال ًىظض حٗغٍ٢ ٠اهىوي إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة،
الظي جاصًه ؤلاعاصة في الخٗا٢ض.
ّ
ٚحر ّ
ؤن بٌٗ ال٣ٟه ّ
ٖغ ٝاإلابضؤ ب٣ىله <<:بن ؤظاط العلذ هى ؤلاسادة اإلاؽترهت لىشؿُه ،هزه ألاخحرة هي التي
جيؽئه في راجه وهي التي ّ
جدذد آزاسه ،زم ًإحي اللاهىن بعذ رلً ،لُعمل على جدلُم الؼاًت التي كفذتها جلً ؤلاسادة
( )1نالر نافي زالو ،ؤلاٖالم الخجاعي واإلاٟاوياث الخجاعٍت الضولُت ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاثغ ،2001 ،م م.126 ،125 ،
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ٖغٞها البٌٗ آلازغ مً ال٣ٟه مً زالّ ٫
اإلاؽترهت>>( .)1في خحن ّ
ؤن << :ؤلاسادة هي ـاخبت العلىان ألاهبر في بوؽاء
ّ
العلىد دون
الخلُذ باألهىاع التي ًىٍمها اللاهىن ،هما جخمخع هزه ؤلاسادة بدشٍت الذخىٌ في الخعاكذ مً عذمه وفي
جدذًذ آزاسهزا الخعاكذ وحعذًله ؤو بنهاثه في ٌل اخترام كىاعذ الىٍام العام وآلاداب العامت>>(.)2
 .2ممحزاث مبذؤ ظلىان ؤلاسادة:
مً زال ٫الخٗاعٍ ٠الؿاب٣تً ،م٨ىىا اؾخسالم َظٍ اإلامحزاث ،التي جخمشل ُٞما ًلي:
ؤ .خشٍت الصخق في الخعاكذ :خُض ؤهه ال ًلؼم ؤخض اججاٍ ٚحرٍ بال بطا ؤعاص َى طل ٪بدغٍخه وازخُاعٍ ،بط ًم ً٨للٟغص
بوكاء ما ًغٍض مً ٖ٣ىص ّ
وٍدضص آزاعَا خؿب بعاصجه ّ
الخغة.
ب .عذم حعاسك خشٍت اإلاخعاكذ مع خشٍت الىشؾ آلاخش :خُض ّ
ؤن َظٍ الخغٍت وؿبُت ،وطل ٪ختى ًخد ٤٣الخىاػن م٘
خغٍت الُغ ٝاإلاخٗا٢ض آلازغ ،ونىال بلى جد ٤ُ٣اإلاهلخت الٗامت بمبضؤ ٖضم اإلاؿاؽ بدغٍاث آلازغًٍ وخ٣ى٢هم.
حـ .جمُِم دوس اللاهىن في الشكابت على خشٍت الـشد في الخعاكذ :خُض ال ًخضزل ال٣اهىن ؤو ختى الً٣اء في الخًُِ ٤مً
خغٍت اإلاخٗا٢ضًً والالتزام ،بد٨م اجبإ ٢ىاٖض الٗضالت والىٓام الٗام(َ ،)3اإلاا ؤن بعاصة الُغٞحن اججهذ بلى ّ
جدمل جل٪
الالتزاماثِٞ ،ؿهغ َظان ألازحران ٖ ِ٣ٞلى اخترام ٧ل َغ ٝلخغٍت الُغ ٝآلازغ وٖضم اإلاؿاؽ بدغٍاث آلازغًٍ.
 .3ألاظاط اللاهىوي والاكخفادي إلابذؤ ظلىان ؤلاسادة:
و٦غؾه ّ
ؤ .ألاظاط اللاهىوي إلابذؤ ظلىان ؤلاسادة :جبيذ مٗٓم الدكغَٗاث ال٣ضًمت و٦ظا الخضًشت َظا اإلابضؤ(ّ ،)4
وؤ٢غٍ
خؿب زهىنُت ٧ل صولت ،الؾُما ال٣اهىن اإلاهغي والٟغوسخي و٦ظا الجؼاثغي(.)5
ب .ألاظاط الاكخفادي إلابذؤ ظلىان ؤلاسادة :خُض ًغجبِ َظا اإلابضؤ بالخغٍت الا٢خهاصًت مً ظهت وب٨ٟغة اإلاىٟٗت
الاظخماُٖت مً ظهت ؤزغي.
ٞباليؿبت للخغٍت الا٢خهاصًت ٞهي ج٣ىم ٖلى مبضؤ دعه ٌعمل ،دعه ّ
ًمش ،والظي هجض له وظىص في مبضؤ ؾلُان
ؤلاعاصة والظي ٌؿمذ ألاٞغاص بالخٗا٢ض ٦ما ٌكائونٞ ،إي جضزل مً الضولت في اليكاٍ الا٢خهاصي بهضٞ ٝغى الخماًت
ووي٘ الُ٣ىص ؾُاصي بلى ايُغاب اليكاٍ الا٢خهاصي.
٩ٞل ما َى حٗا٢ضي ٞهى ٖاص ٫خؿب عؤي الُ٣ٟه .)6( Fouillée
 .4اإلابادت التي ًشجىضعليها مبذؤ ظلىان ؤلاسادة٣ً :ىم َظا اإلابضؤ ٖلى مجمىٖت مً الغ٧اثؼ وهي:
ؤ .مبذؤ الشلاثُت :وه٣هض به ان التراضخي وخضٍ ٧ا ٝإلبغام ؤي ٖ٣ض بحن الُغٞحن ،والظي ًيكإ بمجغص جىا ٤ٞاعاصجحهما ،بط
ًخم ابغام الٗ٣ض ملجغص جىا ٤ٞاعاصحي الاًجاب وال٣بى ٫صون ؤن ًُلب ألامغ اٞغا ٙطل ٪في ق٩ل عؾمي ؤو زام(.)1
( )1دمحم نبري الؿٗضي ،الىاضر في قغح ال٣اهىن اإلاضوي ،الٗ٣ض وؤلاعاصة اإلاىٟغصة ،4ٍ ،صاع الهضي ،الجؼاثغ ،2009 ،م .44
( )2دمحم خؿً مىهىع ،مهاصع الالتزام ،الٗ٣ض وؤلاعاصة اإلاىٟغصة ،الضاع الجامُٗت للُباٖت واليكغ ،الاؾ٨ىضعٍت ،2000 ،م .48
(ٞ )3خخي ٖبض الغخُم ٖبض هللا ،قغح الىٓغٍت الٗامت لاللتزام ،الجؼء ّ
ألاو ،٫مهاصع الالتزام ،3ٍ ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝالاؾ٨ىضعٍت ،2001 ،م
م.7 -6 ،
(ٖ )4بض اإلاىٗم ٞغط الهضة ،هٓغٍت الٗ٣ض في ٢ىاهحن البالص الٗغبُت ،صاع الجهًت الٗغبُت ،بحروث ،1974 ،م م.43 ،42 ،
ّ
( )5اإلااصة  106مً ألامغ ع٢م  58 -75اإلااعر في  20عمًان ٖام  1395اإلاىا 26 ٤ٞؾبخمبر ؾىت  ،1975اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي ،اإلاٗض٫
واإلاخمم.
.(6) FLOOR Jaques , LUCAUBERT Jean, Droit civil, les obligations, Dalloz, Paris, 2000, PP 78 , 79
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ول٣ض ّ
٦غؽ اإلاكغٕ الجؼاثغي بضوعٍ َظا اإلابضؤ مً زال ٫هو اإلااصة  59مً ال٣اهىن اإلاضوي خُض ًىو ٖلى ؤهه<<:
ًخم العلذ بمجشد ؤن ًدبادٌ الىشؿان الخعبحرعً اسادجيهما اإلاخىابلخحن دون ؤلاخالٌ بالىفىؿ اللاهىهُت>>.
ب .مبذؤ الخشٍت في جدذًذ مممىن العلذ :خُض ًد ٤ل٩ل مخٗا٢ض ؤن ًخٗا٢ض خؿب ما ًغٍض وبالكغوٍ التي ًغاَا
مىاؾبت له ،قغٍ ٖضم مسالٟخه للىٓام الٗام وآلاصاب الٗامتٞ ،إَغا ٝالخغٍت في الاجٟاٖ ١لى ما ًغٍاهه ًد ٤٣مهالخهما
في بَاع ال٣اهىن٧ ،االجٟاٖ ١لى ٞسخ الٗ٣ض بطا ما ؤزل ؤخضَما بالتزاماتهما الخٗا٢ضًت ،ؤو الاجٟاٖ ١لى الؼٍاصة في الًمان
ؤو الاه٣ام مىه ؤو بؾ٣اَه ،ؤو الاجٟاٖ ١لى حٗضًل ٢ىاٖض اإلاؿاولُت الٗ٣ضًت التي جترجب ًٖ ؤلازال ٫بالٗ٣ض(.)2
حـ .مبذؤ الخشٍت في جدذًذ آزاس العلذ :بطا ٧ان َغٞا الٗ٣ض ًخمخٗان بالخغٍت في جدضًض مًمىن الٗ٣ض وقغوَه٧ ،ىجهما
ًلتزمان ًظل ٪صون ٚحرَمٞ ،ةجهما ؤًًا ًخمخٗان بؿلُت جدضًض آزاع الٗ٣ض ،و٣ٞا ل٣اٖضة العلذ ؼشَعت اإلاخعاكذًً
و٢اٖضة وعبُت آزاسالعلذ.
ٞباليؿبت ل٣اٖضة العلذ ؼشَعت اإلاخعاكذًً ،خُض ًسً٘ الُغٞان لؿلُان الٗ٣ض في خضوص الىٓام الٗام
وآلاصاب الٗامتُٞ ،اإلاا التزم اإلاخٗا٢ض بمدٌ بةعاصجه ٞىظب ٖلُه جىُٟظ ما ؤلؼم بهٞ ،ال ًجىػ له هً٣ه ؤو حٗضًله ؤو
بجهاثه صون الخهىٖ ٫لى مىا٣ٞت الُغ ٝآلازغ.
ّؤما باليؿبت ل٣اٖضة ألازش اليعبي للعلذٞ ،مٗىاٍ ؤن الٗ٣ض اإلابرم بحن َغُٞه ال ًغجب آزاعا بال بلحهما ؤي ال ًمخض بلى
بىاء ٖلى ٢اٖضة ّ
الٛحر(ً ،)3
ؤن الٟغص ال ًُلؼم بال بةعاصجه ّ
الخغة.
زاهُا :مذي جىبُم كىاعذ مبذؤ ظلىان ؤلاسادة خالٌ مشخلت الخـاوك في علىد الخجاسة الذولُت
جاصي اإلاٟاوياث صوعا باعػا في ٖملُت ابغام ٖ٣ىص الخجاعة الضولُتٞ ،مً زاللها ًم ً٨للٗ٣ض ؤن ًىجر ؤو ؤن
ًٟكلٞ ،هي اإلااقغ ال٣اهىوي الظي ّ
ًدضص خ٣ى ١والتزاماث الُغٞحن.
حٗ٨ـ اإلاٟاوياث في ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت مضي خؿً الىُت ٖىض الُغٞحن وفي اجٟا ١الُغٞحن اإلاخٗا٢ضًً ؤو ما
ٌؿعى بةعاصتهما بسهىم ظؼثُاث الٗ٣ض الضولي الخجاعي٦ ،ما ًخىٖ ٠٢لحها هجاح ؤو ٞكل الٗ٣ض ،ألن مبضؤ خغٍت الخٗا٢ض
٢ض ًدب٘ مبضؤ خغٍت الخٟاوى(.)4
ٞالٗ٣ىص التي حؿب٣ها اإلاٟاوياث ال ًخىُ٢ ٠٢امها ٖلى بعاصة ومكِئت ؤخض اإلاخٗا٢ضًً بل ٖلى اعاصتهما مٗا ،وبن
ٗٞا ٫في ّ
بصاعة ٖملُت اإلاٟاوياث لها صوع ّ
الخض مً اإلاىاػٖاث في اإلاؿخ٣بل.
٦ما جبرػ ؤَمُت اإلاٟاوياث في جٟؿحر الٗ٣ض وجدضًض م٣انض ؤَغاٞه ٖىض ٚمىى ٖباعاث الٗ٣ضٞ ،ةطا مشال لم
ًجض ال٣اضخي جٟؿحرا صازل الٗ٣ض ًم٨ىه الغظىٕ بلى مغخلت اإلاٟاوياث٦ ،ما ًد ٤للمخٟاوى ابُا ٫الٗ٣ض لٗضم اخترام
اإلاخٗا٢ضًً لىاظب خؿً هُت اإلاٟغوى ٖلحهم اجباٖه زال ٫جل ٪اإلاغخلت.
( )1الٗغبي بلخاط ،الىٓغٍت الٗامت لاللتزام في ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي ،5ٍ ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاثغ ،2007 ،م .45
( )2زلُٟاحي ٖبض الغخمان ،مضي اٖخضاص ال٣اهىن الجؼاثغي بمبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في اوكاء الٗ٣ض وجىُٟظٍ ،مظ٦غة ماظؿخحرٞ ،غٕ ال٣اهىن
الخام ،ظامٗت الجؼاثغ ،1987 ،م م.40 -39 ،
(ً )3يصخئ مً الٛحر َىا :الخل ٠الٗام والخل ٠الخام ،ألجهما جابٗان لُغٞان اإلاخٗا٢ضان.
ٞالخل ٠الٗام َى :مً ًسل ٠الؿل ٠في طمخه اإلاالُتّ ،ؤما الخل ٠الخام ٞهى :مً ًخل٣ى ما ؾلٟه ملُ٨ت شخيء مٗحن بالظاث ؤو خ٣ا ُٖيُا ٖلى
َظا الصخيء.
( )4ؤؾامت دمحم زلُل ٖشمان ،جدضًض ٢اهىن الىاظب الخُبُ٧ ٤ل الجزإ في مىاػٖاث ٖ٣ىص الاؾدشماع ألاظىبي :ؤهٓغ،
http:/www.svdaneselaw.net/forum/newthread,php
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ٞمغخلت الخٟاوى هي ؤؾاؽ بىاء الٗ٣ض الخجاعي الضولي ُٞما بٗضٞ ،إي زلل ٞحها ًإصي بلى اجهُاع الٗ٣ضٞ ،هي
جغج٨ؼ ٖلى ٨ٞغة الخغة الخٗا٢ضًت التي ج٣ىم ٖلى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة٩ٞ ،ل مؿإلت في الٗ٣ض هي ٢ابلت للخٟاوى بحن
الُغٞحنٞ ،اإلاٟاوياث الجُضة هي زحر يمان لُ٣ام ؤي ٖ٣ض وال جشىع مىاػٖاث بهضص جىُٟظٍ.
٦ما ّ
ٌٗض الخٟاوى وؾُلت ٗٞالت إلٖاصة الخىاػن الٗ٣ضي في الٓغوٚ ٝحر اإلاىخٓغة التي جاصي بلى ازخال ٫ألاصاءاث
الا٢خهاصًت التي ههذ ٖلى الخٟاوى في خالت حُٛحر الٓغو.)1(ٝ
بطن هالخٔ ظلُا ؤن مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ًلٗب صوعا باعػا زال ٫مغخلت الخٟاوى ،وَظا ما ؾىداو ٫جبُاهه مً
ُ
زال ٫مجمىٖت مً الى٣اٍ هبرػَا ُٞما ًلي:
 -1في حعشٍف الخـاوك :بطا عظٗىا بلى حٗغٍ ٠الخٟاوى ،لٛت ؤو انُالخا ،لىظضها مضلى ٫مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ُٞه:
ُ
ؤ -في الخعشٍف اللؼىي للخـاوك٣ًُ :اٞ ٫ىى جٟىًٍا بلُه ألامغ ،نحرٍ بلُه وظٗله الخا٦م ُٞه.
واإلاٟاوياث هي ظاهبي ألازظ َ
والُٗي ،الخضًض باصله ال٣ى ،٫وفي اإلاا ٫قاع٦ه جشمحرٍ ،جباص ٫الغؤي مً طوي الكإن
ُٞه بُٛت الىنى ٫بلى حؿىٍت واجٟا.)2(١
ٞاإلاٟاويت لٛت هي اإلاؿاواة واإلاكاع٦ت ،وحٗجي باللٛت الٟغوؿُت  ،Négociationوالتي جدمل مٗىُحن :
ّ
ألاو :٫اإلاخاحشة  Commerceوهي ٖملُت الكغاء والبُ٘.
الشاوي :الخـاوك على العملُت التي جخًمً ؾلؿلت مً املخاصزاث وجباص ٫وظهاث الىٓغ ،وبظ ٫الٗضًض مً اإلاؿاعي مً
الُغٞحن بٛاًت الخىنل بلى اجٟا ١بكإن ن٣ٟت ّ
مُٗىت(.)3
٦ما ّ
ٌٗغ ٝالخٟاوى بإهه ٖملُت وي٘ الكغوٍ ؤو اإلاٗاًحر الخانت باالجٟا ١بحن َغٞحن ؤو ؤ٦ثر ،وٍم ً٨جد٣ُ٣ها
مً زال ٫الاظخماٖاث واإلاباخشاث واإلاضاوالث(.)4
ب -في الخعشٍف الاـىالحي :الخٟاوى ٖباعة ًٖ خىاع ملتزم بحن الُغٞحن ًداو٧ ٫ل َغَ ًٖ ٝغٍ٣ه
()5
الىنى ٫بلى اجٟاًُ ١بجى ٖلى مجمىٖت مً ال٣ىاٖض والالتزاماث والخ٣ى ،١قغٍ جىٞغ الغٚبت في الىنى ٫بلى َظا الاجٟا١
ٞ ،هى ٖملُت جخم بمىظبها وي٘ م٣ترخاث ّ
مدضصة وواضخت بهض ٝالخىنل بلى اجٟا ١لخباص ٫ؤو جد ٤ُ٣مهلخت مكتر٦ت م٘
وظىص مهالر مخٗاعيت٦ ،ما ًخٟاٖل مً زالله الُغٞان اللظان لضحهما اٖخ٣اص بىظىص مهالر مكتر٦ت ومخضازلت.
هالخٔ بطن وظلُا بغوػ ٨ٞغة مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في حٗغٍ ٠الخٟاوى في ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت ،خُض ًخ٤ٟ
الجمُ٘ ٖلى ؤهه ٖباعة ًٖ خىاع بحن اإلاخٗا٢ضًً ألظل البدض ًٖ بم٩اهُت بًجاص جىا ٤ٞؤلاعاصجحن ؤي اججاٍ الخ٣ى١
والالتزاماث التي جمشل مدل الٗ٣ض ،وبن لم ًَ ً٨ىا ٥بًجاب بالٗ٣ض ًم٢ ً٨بىله وبهما جىظض ٖغوى ٞدؿب وٖغوى
مًاصة.
( )1ؤخمض ٦غٍم ؾالمت٢ ،اهىن الٗ٣ض الضولي ،مٟاوياث الٗ٣ىص الضولُت ،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة ،م م.63 -62 ،
( )2مإزىط مً مغظ٘ :ؤخمض ٖلي نالر ،اإلاٟاوياث في الٗ٣ىص الخجاعٍت الضولُت ،صاع َىمت ،الجؼاثغ ،2012 ،م .46
( )3بً ؤخمض نلُدت ،اإلاؿاولُت اإلاضهُت في خالت  ُ٘٢اإلاٟاوياث ،مظ٦غة لىُل صعظت ماظؿخحر ،ظامٗت وع٢لت ،2006 ،م .10
( )4ظما ٫خىاف ،الخٟاوى في ألاػماث واإلاىا ٠٢الُاعثت ،صون صاع وبلض اليكغ ،2005 ،م .05
( )5نالر نافي زالو ،ؤلاٖالم الخجاعي واإلاٟاوياث الخجاعٍت الضولُت ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاثغ ،2001 ،م .125
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وبن ٧اهذ بعاصة الُغٞحن ٚحر زابخت ٖلى ٖ٨ـ مغخلت ابغام الٗ٣ضٚ ،حر ؤن نضوع ؤلاًجاب زالَ ٫ظٍ اإلاغخلت
ٌٗجي الىنى ٫بلى مغخلت الالتزام.
 -2في الىبُعت العلذًت للخـاوكً :خ ٤ٟؤٚلبُت ال٣ٟه ٖلى بيٟاء الهُٛت الٗ٣ضًت ٖلى الخٟاوىٞ ،دُشما ًىظض جٟاوى
ٖلى الٗ٣ض ؾِخم الاجٟا ١وابغام الٗ٣ض.
ٞمجغص جىا ٤ٞبعاصحي الُغٞحن ٖلى الضزى ٫في ٖملُت الخٟاوى ً٩ىهان ٢ض ٖ٣ضا ُٞما بُجهما ٖ٣ضا صون ؤن
ّ
ًهغخا بظل ٪ؤخُاها ،وَظا الٗ٣ض ًغج٨ؼ َبٗا ٖلى مبضؤ الٗ٣ض قغَٗت اإلاخٗا٢ضًً ومبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة و٦ظا مبضؤ خؿً
الىُت في الخٗا٢ض٦ ،ما ؤن َظا الٗ٣ض َى الظي ًد٨م الٗال٢ت بُجهما ؾىاء ؤزىاء الخٟاوى ؤو ٖىض ٞكله ،وَظا ما ًجٗل ما
ًيكإ مً مؿاولُت ًٖ الخٟاوى طاث َبُٗت ٖ٣ضًت.
ٞاجٟا ١الخٟاوى ًم ً٨حؿمُخه بٗ٣ض الخٟاوى الظي ًترجب ٖىه التزام الُغٞحن بما جم الاجٟاٖ ١لُه
زالَ ٫ظٍ اإلاغخلت بما ًد ٤٣اإلاهالر اإلاكتر٦ت ل٩لحهما.
 -3في الالتزام بدعً الىُت خالٌ الخـاوكٌٗ :خبر َظا الالتزام الٗىهغ ألاؾاسخي في ؾحر الٗملُت الخٟاويُت.
خُض ًترجب ٖلى اجٟا ١الخٟاوى وكىء التزام بالبضء في الخٟاوى ًٖ ٘٣لى ٖاج٣ه َغُٞه ،والظي ّ
ٌٗض التزاما
بخد ٤ُ٣هدُجخه ،واإلاخمشل في بلؼامُت الضزى ٫في ٖملُت الخٟاوى والكغوٕ ٞحها ومخابٗتها مً زال ٫اجبإ ظمُ٘ ؤلاظغاءاث
الالػمت لٟخذ َظٍ الٗملُت زال ٫اإلاضة اإلاخٖ ٤ٟلحها( ،)1خُض ًلتزم الُغٞان بمىا٢كت قغوٍ الٗ٣ض التي ججغي اإلاٟاويت
بكإجها بهض ٝالخىنل بلى الٗ٣ض الجهاجي.
ّؤما الاجٟاٖ ١لى الخٟاوى ٞحرجب التزاما ببظٖ ٫ىاًت ،ألهه ال ٌٗجي بالًغوعة الخىنل إلبغام الٗ٣ضّ .
وَٗض الالتزام
بدؿً الىُت مُلبا عثِؿُا لىجاح الخٟاوى ،وج٩اص ظمُ٘ الدكغَٗاث ؤجها ّ
٢ىيذ مبضؤ خؿً الىُت الظي ًد٨م ؾلى٥
ؤَغا ٝالٗ٣ض.
ٞااللتزام بالخٟاوى بدؿً الىُت ًجض مهضعٍ في اجٟا ١الخٟاوى ألهه التزام بعاصي ًٟغيه اجٟا ١الُغٞحن ٖلى
الخٟاوى ً
بىاء ٖلى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ،ولِـ التزاما ٢اهىهُا ًٟغيه ال٣اهىن.
٦ما ؤهه التزام جباصلي ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤الُغٞحن مٗا ،خُض ً٩ىن ٧ل مجهما صاثىا بهظا الالتزام ومضًىا في هٟـ
الى٢ذ(.)2
ٌكترٍ في الخٟاوى خؿً الىُت ؤن ً٩ىن ناص٢ا في ؤ٢ىاله ،مسلها في ٖملُت الخٟاوى ،وؤن ً٣ىم ؾلى٦ه ٖلى
الكغ ٝوالش٣ت والجزاَت ،ل ً٨ال ٌٗجي الالتزام بدؿً الىُت الالتزام بةبغام الٗ٣ض الجهاجي ،ألهه ًدى ٫صون جد ٤ُ٣مبضؤ خغٍت
الخٗا٢ض وبالخالي اإلاؿاؽ بمبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ،الؾُما في ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت التي ال حؿخُُ٘ ؤًت صولت ؤن جٟغى
ُ
الخٟاوى الجبري ٖلى صولت ؤزغي ،ألن اإلاٟاوى ًٓل ًخمخ٘ ب٩امل خغٍخه في الخٗا٢ض مً ٖضمه(ُٞ ،)3جىػ له ؤن ًيسخب
مً اإلاٟاوياث في ؤًت لخٓت قغٍ ؤن ًخم طل ٪في بَاع خؿً الىُت ،ألن الاجٟاٖ ١لى الخٟاوى َى مجغص اجٟا ١جمهُضي
حهضٞ ٝدؿب بلى ؤلاٖضاص والخدًحر إلبغام الٗ٣ض الجهاجي.
( )1عظب ٦غٍم ٖبض هللا ،الخٟاوى ٖلى الٗ٣ض ،صاع الجهًت الٗغبُت ،مهغ ،2005 ،م م.416 -413 ،
(ٖ )2بض الخلُم ٖبض اللُُ ٠الخىوي ،مبضؤ خؿً الىُت وؤزغٍ في الخهغٞاث في ال٣ٟه الاؾالمي وال٣اهىن اإلاهغي ،مهغ ،1997 ،م .86
( )3عظب ٦غٍم ٖبض هللا ،مغظ٘ ؾاب ،٤م م.22 -19 ،
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٦ما ؤن َظا الالتزام ال ًمى٘ اإلاخٟاوى مً اظغاء ما ٌؿمى بـاإلاـاولاث اإلاخىاصهت م٘ الٛحرَ ،اإلاا ج٣خًُه مبضؤ
خغٍت اإلاىاٞؿت ،خُض ظغث الٗاصة في ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت ؤن ًجغي اإلاخٟاوى ؤ٦ثر في مٟاويت واخضة م٘ ؤ٦ثر مً
شخو في هٟـ الى٢ذ ،ختى ًخم ً٨مً ازخُاع الصخو اإلاىاؾب.
 -4في الالتزام باإلعالم :مً ؤًغػ ٢ىاٖض مبضؤ خؿً الىُت زال ٫مغخلت الخٟاوى ؤن ً٣ىم ٧ل َغ ٝباإلًٞاء بلى الُغٝ
آلازغ بجمُ٘ ما لضًه مً بُاهاث ومٗلىماث جخٗل ٤بٗ٣ض الخٟاوى ،وطل ٪ختى ًدؿجى للُغ ٝآلازغ ؤن ًُ ّ
٣ضم ٖلى الخٗا٢ض
بةعاصجه ؾلُمت وواضخت.
ٞااللتزام باإلٖالم في الخٟاوى ٖلى الٗ٣ض صوع اًجابي ،الؾُما ؤن ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت جدىي ٖلى ظىاهب خؿً
هُت ٖىضما حؿخٛغَ ١ظٍ اإلاٟاوياث و٢خا َىٍال ،ألامغ الظي ٢ض ًُٟؿض مً الؿلٗت مدل الخٟاوى مشال.
ًجب بطن الالتزام باإلٖالم ؤؾاؾه في الالتزام الغثِسخي بالخٟاوى بدؿً الىُت ،وَى ما ًدضر مشال ٖىضما ًلتزم
اإلاخٟاوى بالخدظًغ ؤو بالخطخُت ؤو بالىهُدت(.)1
 -5في الالتزام بالخعاون :خُض ًلتزم ٧ل َغ ٝمخٟاوى ب٩ل ما ًٟ٨ل للىنى ٫بلى هدُجت مغيُت ،الؾُما في اخترام اإلاىاُٖض
ّ
املخضصة ٧لُاث الخٟاوى ،واإلاغوهت واللُىهت في مىا٢كت ظضو ٫ألاٖما ٫م٘ الامخىإ ًٖ الخٗلُ ٤في الغؤي مشال ،واخترام
الٗاصاث وألاٖغا ٝالخجاعٍت اإلاٗغوٞت في اإلاٗامالث الخجاعٍت الضولُت(.)2
 -6في الالتزام بمىاـلت الخـاوك :خُض ًخمخ٘ ٧ل مخٟاوى ب٩امل الخغٍت في الخٗا٢ض مً ٖضمه ،ؤًً ًد ٤له ؤن ًُ٘٣
اإلاٟاوياث في ؤي و٢ذ ًغٍض صون ؤن ٌٗجي طل ٪الاوسخاب مجها متى عؤي في طل ٪يغوعةٞ ،اإلاخٟاوى ًداو ٫صاثما بظ٫
الٗىاًت الالػمت لالؾخمغاع في الخٟاوى بهض ٝاهجاخه صون ؤن ًلتزم بخد ٤ُ٣هدُجت وهي بهجاح الخٟاوى.
خاجمت
هسلو بلى ال٣ى ٫بإن مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة له صوع ّ
ٗٞا ٫زال ٫مغخلت الخٟاوى في ٖ٣ىص الخجاعة الضولُتٖ ،لى
الغٚم مً ؤن َظٍ اإلاغخلت ٢ض جٟطخي بلى ٖضم ابغام الٗ٣ض.
ل ً٨جُبَُ ٤ظا اإلابضؤ الؾُما ج٨غَـ مبضؤ خؿً الىُت ُٞه ًاصي بلى جىُٓم َظٍ اإلاغخلت جىُٓما مخ٣ىا م٘ ػٍاصة
ٞغم هجاخها و٦ظا خماًت اإلاهالر اإلاكتر٦ت ألاَغا ٝاإلاخٟاويت في مىاظهت ظمُ٘ املخاَغ التي ٢ض جدُِ بهم زالَ ٫ظٍ
اإلاغخلت التي ج٩ىن الىدُجت اإلاىخٓغة مجها هي الاجٟاٖ ١لى ٖ٣ض الخٟاوىَ ،ظا ألازحر الظي ًيصخئ التزاما ٖ٣ضًا بالخٟاوى
ّ
والجضًت في الخٟاوى م٘ خماًت ألاَغا ٝمً مساَغ الخٟاوى.
ُٞىٞغ ٖىهغي ألامان
لظل ٪هىصخي بإن ًدغم اإلاٟاوى صاثما ٖلى ؤن ً٩ىن الٗ٣ض نغٍدا ومٟهال بااللتزاماث ال٣اهىهُت الىاظب
اخترامها ،وؤن ًغجبِ الخٟاوى بكغٍ الخٗا٢ض م٘ ججؿُض مبضؤ خؿً الىُت ٧ىهه الالتزام الغثِسخي ،باإلياٞت بلى
الالتزاماث ألازغي الؾُما الالتزام باإلٖالم.

( )1عظب ٦غٍم ٖبض هللا ،مغظ٘ هٟؿه ،م م.430 ،429 ،
( )2اإلاغظ٘ هٟؿه ،م م.447 ،446 ،
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"هىاق العمل بمبذؤ ظلىان الاسادة في علىد الـذًً"
د .اوباًت ملُىت  ،ؤظخارة مدالشة
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت  ،حامعت مىلىد معمشي ـ جحزي وصو
ملذمت:
جخٗضص ؤهىإ ٖ٣ىص ألاٖما ٫جبٗا لخٗضاص خاظاث اإلاكاعَ٘ الا٢خهاصًت ،بط ًخم اللجىء لبًٗها لخجهحز اإلاكغوٕ بما
ًدخاظه مً ٖخاص وججهحزاث ،ؤو إلًجاص الخمىٍل ال٩افي للمكغوٕ ،ؤو إلًجاص ج٣ىُاث الدؿُحر اإلاشلي للغ ٘ٞمً مؿخىي
اإلاكغوٕ وجىاٞؿِخه ،و٢ض ً٩ىن الٛغى مجها بىاء وحكُض اإلاكغوٕ في خض طاجه.
ٖىضما ج٩ىن مكاعَ٘ البىاء والدكُِض ضخمت ٞةن ٖ٣ض اإلا٣اولت البؿُِ ً٩ىن ٖاظؼا ٖلى جىٞحر الخإَحر ال٣اهىوي
ال٩ا ٝلها زانت وؤهه ٖاصة ما ً٩ىن ؤخض ؤَغاٞها قغ٧اث م٣اوالجُت ؤظىبُت ؤو مخٗضصة الجيؿُاث.
بٛغى جىخُض ؤلاَاع ال٣اهىوي لٗملُاث البىاء والدكُِض َظٍ وجدضًض التزاماث ؤَغا ٝالٗال٢اث الخٗا٢ضًت و٣ٞا
ألؾـ ٢اهىهُت ج٣ضم خلى ٫جىاُ٣ٞت ملخخل ٠مهالر ألاَغا٢ ،ٝام الاجداص الضولي للمهىضؾحن الاؾدكاعٍحن Federation
 Internationals des Ingénieurs Conseilsبهُاٚت هماطط لهظٍ الٗ٣ىص وضر ٞحها التزاماث اإلاخٗا٢ضًً ومؿاولُاتهم
ؤَلٖ ٤لحها حؿمُت ٖ٣ىص الُٟضً.)1("Les contrats FIDIC" ٪
اهدكغ اؾخسضام َظٍ الىماطط مً الٗ٣ىص بك٩ل ٦بحر في الٗالم لخإَحر ٖملُاث اإلا٣اوالجُت والبىاء( )2ب٩ىجها جدضص
ؤَغ حٗا٢ضًت قبه مخ٩املت ومؿب٣ت للخٗامل حٟٗي اإلا٣اولحن مً الخًىٕ لل٣ىاهحن الىَىُت زانت في الضو ٫الىامُت والتي
ٌٗخبروجها ٚحر مىا٦بت للخدضًاث اإلاهاخبت لخىُٟظ مكاعَ٘ ؤلاوكاء البىاء زانت ال٨بحرة مجها والتي جخُلب بم٩اهُاث ٦بحرة
وٞتراث ػمىُت َىٍلت وْهىع مساَغ ؤزىاء ؤلاهجاػ ٚحر مخىٗ٢ت.
اؾخُاٖذ ٖ٣ىص الُٟضً ٪بإهىاٖها املخخلٟت ؤن جىٞغ هماطط حٗا٢ضًت ٗٞالت ل٩ل ما جخُلبه ؤٖما ٫البىاء والدكُِض
لكمىلُت ههىنها الىمىطظُت وجدضًضَا للٗضًض مً ال٣ىاٖض ألاؾاؾُت وختى الخٟانُل الجؼثُت التي جد٨م َظٍ الٗ٣ىص،
ل ً٨مً صون ؤن ًجٗل مجها طل٣ٖ ٪ىص بطٖان ً٣خهغ ُٞه صوع الٗمُل ٖلى ٢بى ٫الٗ٣ض ظملت واخضة ؤو عًٞه صون الخ٤
في مىا٢كت قغوَه ،بل ٖلى الٗ٨ـ ٞةهه مً زهىنُاث ٖ٣ىص الُٟضًٞ ٪خذ ٞحها مجا ٫لؤلَغا ٝلخٗضًل بىىص الٗ٣ض
وجُىٍغٍ بما ًخالثم م٘ مهالخهم اإلاخىاً٢ت واإلاخٛحراث والٓغو ٝاإلادؿاعٖت(.)3
وٖلُه ؾىداو ٫مً زالَ ٫ظٍ اإلاضازلت بْهاع هُا ١الٗمل إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ٖ٣ىص الُٟضً ٪الىمىطظُت التي
اَخم املخخهىن بهُاٚت بىىصَا بك٩ل ص ٤ُ٢في ٖضة هماطط؟
وج٣خطخي ؤلاظابت ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت صعاؾت هُا ١ألازظ بةعاصة ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة ٖىض بوكاء ٖ٣ض الُٟضً٪
(اإلابدض ألاو )٫وٖىض جىُٟظ َظا الٗ٣ض والظي ًخمحز بسهىنُاث ال هجضَا في الٗ٣ىص ألازغي (اإلابدض الشاوي).
 - 1دمحم ببغاَُم ببضاح٣ٖ ،ىص اإلا٣اوالث الضولُت ،ألاؾـ ال٣اهىهُت والٟىُت لهُاٚت ٖ٣ىص اإلا٣اوالث الضولُت يمً مٗاًحر ٖ٣ىص الُٟضً٪
 ،FIDICصاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان ،2014 ،م .22
 - 2بط ٢امذ بٌٗ الضو ٫بٟخذ ج٩ىًٍ في مجاَ ٫ظٍ الٗ٣ىص مجها ٞغوؿا خُض ًىٞغ اإلاٗهض ( )FORHOMج٩ىًٍ إلاضة ؤؾبىٖحن للمهخمحن
واملخخهحن في مجا ٫البىاء والدكُِض لٟهم َظٍ الٗ٣ىص والخٗامل مٗها بك٩ل صخُذ ،وللخىيُذ ؤ٦ثر اَل٘ ٖلى اإلاى:٘٢
. www.forhom.com
ٖ - 3هام ؤخمض البهجي٣ٖ ،ىص الُٟضً FIDIC ٪وؤزغَا ٖلى التزاماث اإلا٣او ٫واإلاهىضؽ وعب الٗمل ،صاع الجامٗت الجضًضة ،ألاػاعٍُت،2008 ،
م .21
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اإلابدث ألاوٌ  -هىاق ألاخز بةسادة ألاوشاؾ اإلاخعاكذة عىذ بوؽاء علذ الـُذًً:
ٖ٣ىص الُٟضً٣ٖ ٪ىص همىطظُت ناٚها الاجداص الضولي للمهىضؾحن الاؾدكاعٍحن( )1مً ؤظل جىخُض مسخل ٠ألاخ٩ام
الٗامت والخانت لٗملُاث البىاء والدكُِض الضولُت وختى املخلُت ،بال ؤن َظا ال ٌٗجي ؤجها ٖ٣ىص بطٖان ًىظض ٞحها َغٝ
٢ىي ًملي ال٣ىاٖض وَغ ٝيًُٗ ٠غضخ لخل ٪ال٣ىاٖض وج٣خهغ بعاصجه في ألازظ ب٩ل الٗ٣ض ظملت واخضة ؤو عًٞه بل ٖلى
الٗ٨ـ ٣ٗٞىص الُٟضً٣ٖ ٪ىص عياثُت ًدؿاوي اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي للُغٞحن ُٞه وٍد ٤ل٩ل مجهما ٢بى ٫الٗ٣ض ؤو عًٞه ؤو
حٗضًل بٌٗ قغوَه بما ًد ٤٣مهلخخه٦ ،ما له ؤن ًإزظ ببٌٗ قغوٍ الٗ٣ض وجتر ٥بًٗها ألازغ بط ًب٣ى لئلعاصة صوع
في جدضًض وؾغٍان ألاخ٩ام والكغوٍ الىاعصة في َظٍ الٗ٣ىص في خضوص الىماطط اإلا٣ترخت(.)2
وختى هىضر هُا ١جضزل بعاصة ألاَغا ٝفي بوكاء َظٍ الٗ٣ىصً ،خٗحن بضاًت جدضًض مٟهىم ٖ٣ىص الُٟضً( ٪اإلاُلب
ألاو ،)٫زم بُان صوع بعاصتهما في جدضًض بىىص وقغوٍ َظا الٗ٣ض (اإلاُلب الشاوي).
اإلاىلب ألاوٌ – مـهىم علىد الـُذًً:
حٗخبر ٖ٣ىص الُٟضً ٪مً ٖ٣ىص ؤلاو كاء والبىاء الضولُت اؾخدضثها الاجداص مً ؤظل جىخُض ال٣ىاٖض التي جد٨م
ٖملُاث البىاء والدكُِض وحصجُ٘ الخٗاون بحن اإلاهىضؾحن الاؾدكاعٍحن مً مسخل ٠الضو ،٫ولظل ٪جبيذ ؤخ٩امها بٌٗ
الضو ٫وزانت الضو ٫ألاهجلىؾا٦ؿىهُت وشجٗذ الخٗامل بها ،بِىما ٧ان ب٢با ٫الضو ٫الٗغبُت والىامُت بك٩ل ٖام،
بك٩ل جضعٍجي ومددكم ،بط ؤزظث ببٌٗ ؤخ٩امها في ال٣ىاٖض الٗامت ٧ال٣اهىن الجؼاثغي الظي هٓم ٖ٣ض اإلا٣اولت في
ال٣اهىن اإلاضوي( ،)3وؤنضع ٢اهىن زام لخإَحر مهىت اإلاهىضؽ( ،)4ل ً٨مً صون ؤن ٌكحر ٞحهما بك٩ل نغٍذ لٗ٣ض
الُٟضً ،٪وؤزظ ًخٗامل بهظٍ الٗ٣ىص ،وزانت في الؿىىاث ألازحرة م٘ ٖضة قغ٧اث م٣اوالجُت صولُت وم٩اجب صعاؾاث
َىضؾُت ٖاإلاُت(.)5
الـشع ألاوٌ – ؤوشاؾ علذ الـُذًً:
ٌك٩ل ؤَغا ٝالٗال٢ت الٗ٣ضًت في ٖ٣ىص الُٟضً ٪مشلشا مخ٩ىن مً زالزت ؤشخام َم:
 - 1جإؾـ الاجداص في ؾىت  1913في بلجُ٩ا بمؿاَمت ٧ل مً الجمُٗت الٟغوؿُت للمهىضؾحن الاؾدكاعٍحن ،الجمُٗت الؿىَؿغٍت للمهىضؾحن
الاؾدكاعٍحن والجمُٗت البلجُُ٨ت للمهىضؾحن الاؾدكاعٍحن٢ ،ام الاجداص باٖخباعٍ ؤٖلى َُئت صولُت في مجا ٫البىاء والدكُِض بهُاٚت
البىىص الخٗا٢ضًت لٗ٣ىص الُٟضًٞ ،٪إنضع ٖضة ٦خب جدمل هماطط مسخلٟت لهظٍ الٗ٣ىص٦ ،ما ٢ام بخٗضًل َظٍ الىماطط ٖضة مغاث
ختى جخماشخى م٘ الخُىعاث والخٛحراث التي ٌكهضَا مجا ٫البىاء واإلا٣اوالجُت ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ،و٢ض اهًمذ لالجداص ما ً٣اعب 68
صولت ،اهٓغ:
ZHUANG Paquan, Les inégalités des conditions FIDIC et les applications dans le marche chinois, mémoire du master
Genie, université de Marne la vallée, Paris, p 6.
 - 2دمحم ببغاَُم ببضاح ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .20
 - 3ؤمغ ع٢م  58-75ماعر في  26ؾبخمبر ً ،1978خًمً ال٣اهىن اإلاضوي مٗض ٫ومخمم بمىظب ال٣اهىن ع٢م  10-05اإلااعر ً 20ىهُى ،2005
وبمىظب ال٣اهىن ع٢م  05-07اإلااعر في  13ماي .2007
 - 4مغؾىم حكغَعي ع٢م  07-94ماعر في  18ماي ً ،1994خٗل ٤بكغوٍ ؤلاهخاط اإلاٗماعي ومماعؾت مهىت اإلاهىضؽ اإلاٗماعي ،ط ع ٖضص ،32
لؿىت  ،1994مٗض ٫ومخمم ،بمىظب ال٣اهىن ع٢م  06-04اإلااعر في  14ؤوث  ،2004ط ع ٖضص  ،51ناصع في  15ؤوث .2004
 - 5مشا ٫طل :٪الٗ٣ض اإلابرم بحن قغ٦ت الخُىٍ الجىٍت الجؼاثغٍت والكغ٦ت ال٨ىضًت املجمىٖت  SMالضولُت للبىاء.
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 ناخب الٗمل :الصخو ؤو الجهت م٣ضمت اإلاىا٢هت واإلامى ٫اإلاالي للمكغوٕ٦ ،ما ٌٗخبر بمشابت َمؼة ونل ما بحناإلا٣او ٫اإلاهىضؽ٢ ،ض ً٩ىن شخو مً ؤشخام ال٣اهىن الٗام ؤو الخام .و٢ض ا٦خٟذ الكغوٍ الٗامت لٗ٣ض الُٟضً٪
ٖلى اٖخباعٍ "الصخو اإلاؿمى بهاخب الٗمل في ملخٖ ٤غى اإلاىا٢هت و٦ظا زلٟاثه ال٣اهىهُحن(.)1
 اإلا٣او :٫ا٦خٟذ الكغوٍ الٗامت للٗ٣ض ٖلى اٖخباعٍ الصخو اإلاؿمى في ٦خاب ٖغى اإلاىا٢هت اإلا٣او ٫والظيواٖ ٤ٞلُه ناخب الٗمل(٦ ،)2ما ٌكمل ؤًًا اإلا٣او ٫مً الباًَ ومؿخسضمي اإلا٣او ،٫لم ٌٗغ ٝال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي
اإلا٣او ٫وبهما ا٦خٟى بخٗغٍ٣ٖ ٠ض اإلا٣اولت وبخدضًض التزاماث اإلا٣اوَ ،٫ىا ٥مً ّ
ٖغ ٝاإلا٣اوٖ ٫لى ؤهه شخو ًخٗهض ل٣اء
ؤظغ الُ٣ام بٗمل ًخٗل ٤بالبىاء والدكُِض و٣ٞا للخهمُم الظي ويٗه اإلاهىضؽ وحٗلُماجه(.)3
 اإلاهىضؽٌٗ :خبر اإلاهىضؽ مدىع ظىَغي لخىُٟظ ٖ٣ض الُٟضً ٪و٢ض ّٖغٞخه الكغوٍ الٗامت للٗ٣ض ٖلى ؤهه
الصخو الظي ٌُٗىه ناخب الٗمل للُ٣ام إلاهام اإلاهىضؽ ألٚغاى َظا الٗ٣ض ،وٖلُه ٞهى منهي ٌٗهض بلُه وي٘ الخهمُم
والغؾىماث والىماطط إل٢امت البيُاث ونُاهتها وؤلاقغاٖ ٝلى خؿً بهجاػَا( ،)4و٢ض اٖخبرٍ ال٣اهىن الجؼاثغي شخو
مٗخمض ًخىلى جهىع بهجاػ البىاء ومخابٗخه(.)5
ومً زهىنُاث ٖ٣ىص الُٟضً ٪جمخ٘ اإلاهىضؽ بؿلُت في حؿىٍت اإلاىاػٖاث الىاقئت ًٖ جىُٟظ الٗ٣ض ،و٦ظا
بؿلُت بنضاع ؤوامغ الخٛحر في ؤٖما ٫البىاء إلاىاظهت الٓغو ٝاإلاخٛحرة التي جُغؤ ؤزىاء جىُٟظ الٗ٣ض(.)6
الـشع الثاوي  -ؤهىاع علىد الـُذًً:
مً ؤظل ٞخذ املجا ٫واؾٗا للمخٗا٢ضًً الزخُاع الىمىطط اإلاىاؾب لٗ٣ضَم ا٢ترح الاجداص الضولي للمهىضؾحن
الاؾدكاعٍحن ٖضة هماطط لٗ٣ىص الُٟضً .٪ؤَلٖ ٤لحها حؿمُت ٢ىؽ ٢ؼح الُٟضً ٪وجخمشل ؤؾاؾا في في(:)7
 الىخاب ألاخمشَ :ى ؤ٦ثر الٗ٣ىص اؾخسضاماً ،خًمً همىطط الكغوٍ الٗ٣ضًت إلا٣اوالث ؤٖما ٫الهىضؾت اإلاضهُتاإلاهممت مً ٢بل ناخب الٗمل ؤو اإلاهىضؽ ،وٍ٣خهغ ٞحها صوع اإلا٣اوٖ ٫لى جىُٟظ ؤٖما ٫البىاء و٣ٞا لخهمُماث اإلاهىضؽ
وجدذ بقغاٞه ،ول٣ض حٗغى َظا الىمىطط لٗضة حٗضًالث(.)8
 الىخاب ألاــشً :خًمً الكغوٍ الخٗا٢ضًت ألٖما ٫اإلا٣اوالجُت اإلاُ٩اهُُ٨ت وال٨هغباثُت اإلاهممت مً اإلا٣او،٫والظي ًخىلى ٞحها ٖملُت الخىعٍض والخىُٟظ و٣ٞا إلاخُلباث ناخب الٗمل ،حٗغى َظا الىمىطط بضوعٍ لٗضة حٗضًالث ٧ان
 - 1ؾمحر خامض ٖبض الٗؼٍؼ الجما" ،٫ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت اإلاؿخدضزت في ٖ٣ىص الُٟضً ،"٪الكغَٗت وال٣اهىن ،ظامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة،
ٖضص  ،52ؤ٦خىبغ  ،2012م .89
٣ً - 2هض باإلا٣او ٫مً الباًَ ( )Sous traitaneؤو اإلا٣او ٫الٟغعي٧ :ل شخو ًخم حُِٗىه مً اإلا٣او ٫لخىُٟظ ظؼء مً الٗمل ،وٍلتزم اإلا٣او٫
ألانلي ججاَه ب٩اٞت التزاماث ناخب الٗمل ،بِىما ًدب٣ى اإلا٣او ٫ألانلي ملتزما في مىاظهت ناخب الٗمل الخ٣ُ٣ي.
 - 3دمحم ببغاَُم ببضاح ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .69
 - 4اإلاغظ٘ هٟؿه.
 - 5مغؾىم حكغَعي ع٢م  ،07-94مغظ٘ ؾاب.٤
 - 6ؾمحر خامض ٖبض الٗؼٍؼ الجما ،٫مغظ٘ ؾاب ،٤م م .68 – 67
 - 7دمحم الؿٗىصي ؤخمض ج٣ي الضًً٣ٖ" ،ض الُٟضً ٪إلاكغوٖاث الخهمُم والبىاء والدكُٛل" ،مضازلت م٣ضمت زال ٫اإلااجمغ ال٩ىٍذ ألاو٫
لٗ٣ىص الُٟضً ،٪ال٩ىٍذ ،مً  1بلى  3ماي  ،2012م م .43 – 36
8
- ZHUANG Daquan, op.cit, p 9.
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آزغَا في  2008بهضوع ال٨خاب الظَبي الظي ٌٗض امخضاص له ،وحهض ٝبلى الخىؾُ٘ مً هُا ١التزاماث اإلا٣او ٫بلى ججهحز
اإلاكاعَ٘ الهىاُٖت بك٩ل ٦لي(.)1
 الىخاب البرجلاليَ :ى ٖ٣ض الخهمُم والدكضًض وحؿلُم اإلاٟخاح ًخىلى ُٞه اإلا٣او ٫ألاٖما ٫اإلاخ٩املت اإلاضهُتاإلاُ٩اهُُ٨ت وال٨هغباثُت حؿلُم اإلاٟخاح ،وصوع اإلاهىضؽ ُٞه قبه جدُ٨مي في مجلـ  ٌٞاإلاىاػٖاث(.)2
 الىخاب ألاخمشً :ىٞغ همىطط لٗ٣ىص البىاء وألاٖما ٫الهىضؾُت طاث الُ٣مت الهٛحرة وؿبُا والتي ًخم بهجاػَا فيمضة ٢هحرة٣ً ،خهغ ٞحها صوع اإلا٣اوٖ ٫لى الُ٣ام بإٖما ٫البىاء واإلاضهُت واإلاُ٩اهُُ٨ت وال٨هغباثُت ،و٣ٞا للخهمُم الظي
ٖغيه ٖلُه ناخب الٗمل(.)3
الـشع الثالث – جمُحزعلذ الـُذًً عً بعن العلىد اإلاؽابهت:
ٌٗخبر ٖ٣ض الُٟضً ٪مً ٖ٣ىص البىاء والدكُِض ،ولهظا ٌكبه في بٌٗ ؤخ٩امه بٌٗ الٗ٣ىص ألازغي في املجا،٫
ولً ً٨خمحز ٖجها في ؤخ٩ام ؤزغي ولهظا ؾىمحزٍ ًٖ ٧ل مً ٖ٣ض البىث ومً ٖ٣ىص ال٩ىوؿىعجُىم ،وًٖ ٖ٣ض اإلاكغوٕ
اإلاكتر.٥
ؤوال – عً علذ البىاء والدؽؼُل وهلل اإلالىُت٣ً BOT :ترب ٖ٣ض الُٟضً ٪مً َظا الٗ٣ض في ٧ىهه مً ٖ٣ىص
ؤلاوكاء والبىاء الطخمت ،ول٨ىه ًسخلٖ ٠ىه في ٧ىن ناخب اإلاكغوٕ في ٖ٣ض الُٟضًَ ٪ى مً ًخىلى جمىٍل اإلاكغوٕ
والظي ًىجؼٍ له وإلاهلخخه اإلا٣او ٫و٣ٞا لخهامُم اإلاهىضؽ ،ؤما ٖ٣ض البىث ٞهى ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الخمىٍل ٚحر اإلاباقغ
جلجإ بلُه الضولت هٓغا لعجؼَا اإلاالي ٖلى جىٞحر الخمىٍل ال٩افي إلهجاػ اإلاكغوٕ ،ولظل ٪جمىذ امخُاػ بهجاػ َظا اإلاكغوٕ
للمؿدشمغ الخام ،وٍ٣ىم َظا ألازحر بةهجاػ اإلاكغوٕ وحكُٛله وبصاعجه واؾخٛالله ججاعٍا لٗضة ؾىىاث ج٩ىن ٧اُٞت
الؾترصاص ج٩الُٟه وجد ٤ُ٣ألاعباح اإلاىاؾبت ،وفي جهاًت َظٍ اإلاضة جيخ٣ل ملُ٨ت اإلاكغوٕ بلى الضولت صون ؤي م٣ابل ؤو باإلا٣ابل
اإلاخٖ ٤ٟلُه(٦ ،)4ما جهلر ٖ٣ىص الُٟضً ٪للمكغوٖاث الٗامت والخانتُٞ ،ما ج٣خهغ ٖ٣ىص البىاء والدكُٛل وه٣ل
اإلالُ٨ت ٖلى اإلاكغوٖاث الٗامت إلوكاء اإلاكاعَ٘ الاؾتراجُجُت والبيُت ألاؾاؾُت واإلاغا ٤ٞالٗامت(.)5
زاهُا – جمحزه عً علذ الىىوعىسجُىمَ :ى هىٕ مً ؤهىإ ٖ٣ىص البىاء ًبرمه ناخب الٗمل م٘ مجمىٖت مً
اإلا٣اولحنً ،سخو ٧ل واخض مجهم بدكُِض مغخلت مً مغاخل بهجاػ اإلاكغوًٕ ،يكإ بحن َاالء اإلا٣اولحن هىٕ مً الخًامً في
بهجاػ ألاٖما ،٫صون ؤن ًاصي طل ٪بلى اجداصَم ٢اهىهُا وبوكاء شخو مٗىىي(.)6
ًخمحز َظا الٗ٣ض ًٖ ٖ٣ض الُٟضً ٪ؤؾاؾا في ؤَمُت الخهامُم وَغٍ٣ت بٖضاصَا ،خُض ال ًبرم ٖ٣ض الُٟضً ٪بال
ّ
بىظىص جهامُم ٧املت للمكغوٕ ج٣ضم للم٣او ٫بٛغى الخىُٟظ ،ؤما في ٖ٣ض ال٩ىوؿىعجُىم ٞةهه ج٣ضم الخهامُم جضعٍجُا
في بضاًت ٧ل مغخلت مً مغاخل ؤلاهجاػ(.)1
 - 1دمحم ببغاَُم ببضاح ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .25
 - 2اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .24
 - 3دمحم الؿٗىصي ؤخمض ج٣ي الضًً ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .38
 - 4ؾمحر خامض ٖبض الٗؼٍؼ الجما ،٫مغظ٘ ؾاب ،٤م .35
 - 5خهاًم ؾمحرة٣ٖ ،ىص البىث  BOTبَاع الؾخ٣با ٫الُ٣إ الخام في مكاعَ٘ البيُت الخدخُت ،مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في ال٣اهىن،
ظامٗت مىلىص مٗمغي ،2011 ،م م .10 – 09
 - 6مشا ٫طل ٪الٗ٣ض الظي وٗ٢خه قغ٦ت ؾىهاَغا ٥م٘ الكغ٦ت ؤلاًُالُت ؾىامبروخُتي والكغ٦ت الُاباهُت حكىصا ٧ىعب لؿِىاء مهى٘ للٛاػ
الُبُعي اإلاؿا ٫في مىُ٣ت ؤعػٍى ،ؤَل٘ ٖلى اإلاىwww.elaph.com :٘٢
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زالثا – جمحزه عً علذ اإلاؽشوع اإلاؽترن َ :Contrat Jont ventureى ٖ٣ض ًيكإ بم٣خًاٍ شخهُت ٢اهىهُت
هاظمت ًٖ اجداص ؤ٦ثر مً قغ٦ت م٣اوالجُت لٛغى بهجاػ مكغوٕ مٗحن ٦بىاء اإلاضن واملجمٗاث الؿ٨ىُت ،وٍ٩ىن َظا
الصخو اإلاٗىىي ٢اثمت بلى ٚاًت اهتهاء اإلاكغوٕ ،وباإلا٣ابل ًخدمل ألاًٖاء ُٞه ج٣اؾم ألاعباح والخؿاثغ ،ؤما في ٖ٣ض
الُٟضًّ ٪
ٞةن اإلا٣او ٫ؤو اإلا٣اولحن ؤشخام ٢اهىهُت مؿخ٣لت ًٖ بًٗها البٌٗ ،ول٩ل واخض مجهم التزاماجه املخضصة.
اإلاىلب الثاوي – هىاق جذخل بسادة ألاوشاؾ في ولع بىىد علذ الـُذًً:
ٌٗخبر الٗ٣ض الىدُجت الجهاثُت إلاا اججهذ بلُه بعاصة ألاَغاً ،ٝخمحز ٖ٣ىص الُٟضً ٪بىظىص هماطط مٗضة مؿب٣ا
جدخىي ٖلى بىىص وقغوٍ ٖضًضة جم اؾخيباَها مً ؤع٧ان الٗ٣ض والتزاماث ألاَغاُٞ ٝه ،وجى٣ؿم َظٍ الكغوٍ بلى قغوٍ
ٖامت جخمحز ب٩ىجها قاملت وٖاإلاُت وملؼمت جىُبٖ ٤لى ٧ل ؤهىإ الٗ٣ىص لظل ٪جضزل بعاصة ألاَغا ٝفي حٗضًلها ؤو الاؾخٛىاء
ٖجها (الٟغٕ ألاو ،)٫وقغوٍ زانت جغجبِ بسهىنُاث ٧ل مكغوٕ وباإلاىانٟاث التي ًغٍض ناخب الٗمل بصعاظهاٞ ،هي
بطن قغوٍ مؿخىخاة مً الكغوٍ الٗامت ول ً٨بٗض حٗضًلها بةعاصة الُغٞحن (الٟغٕ الشاوي).
الـشع ألاوٌ – في الؽشوه العامت لعلذ الـُذًً:
ؤعاص الاجداص الضولي للمهىضؾحن الاؾدكاعٍحن مً بٖضاصٍ لٗ٣ىص الُٟضً ٪جىٞحر هماطط حٗا٢ضًت مغهت جدخىي ظمُ٘
ألاخ٩ام الخٗا٢ضًت الًغوعٍت ،والتي ًم ً٨اؾخسضامها في ؤقٛا ٫البىاء والهىضؾت جدذ ْغو ٝوجغجِباث بصاعٍت مُٗىت.
ّ
وٖلُهٞ ،ةن ؤعاص ألاَغا ٝالخٗا٢ض في بَاع ٖ٣ىص الُٟضًٞ ،٪ةهه ًيبػي ؤن ٌؿخىفي َظا الٗ٣ض قغوَا ٖامت ٖضًضة( ،)2والتي
ؾىداو ٫ظمٗها في الى٣اٍ الخالُت:
 – 1نُاٚت الٗ٣ض بك٩ل ص ٤ُ٢واؾخٗماُٞ ٫ه ٖباعاث واضخت٧ :اهذ الٗ٣ىص في البضاًت جها ِ٣ٞ ٙباللٛت
ؤلاهجلحزًت ،ول ً٨م٘ جُىع ٖ٣ىص الُٟضً ٪ؾمذ بهُاٚتها بلٛاث ؤزغي ،ول ً٨جغظمتها صاثما بلى اللٛت ؤلاهجلحزًت ،وحٗخبر
لٛت الٗ٣ض هي هٟؿها اللٛت التي خغع بها ملخٖ ٤غى اإلاىا٢هت(.)3
 – 2جدضًض ؤَغا ٝالٗ٣ض بض٢تً :ل٣ب ؤَغا ٝالٗ٣ض بالٟغٍ ٤والظي ًخ٩ىن مً:
 اإلا٣او :٫والظي ًجب جدضًضٍ بك٩ل ص٦ ،٤ُ٢ما ًجب جدضًض ممشلُه ال٣اهىهُحن (اإلا٣اولحن الٟغُٖحن،اإلاؿخسضمحن.)...
 ناخب الٗملً :جب ؤن ًدضص بك٩ل ص ٤ُ٢في ٖ٣ىص الُٟضً ٪مً َى ناخب الٗمل ،ومً َم ممشلُهال٣اهىهُحن.
 اإلاهىضؽً :لٗب اإلاهىضؽ في ٖ٣ض الُٟضً ٪صوعا ظىَغٍاٞ ،مهامه ال جيخهي بةٖضاص املخُُاث والخهامُمالًغوعٍت إلهجاػ اإلاكغوٕ ،بل جمخض بلى ؤلاقغاٖ ٝلى جىُٟظ اإلاكغوٕ مً ٢بل اإلا٣او ٫ختى ج٩ىن مُاب٣ت لخل ٪الخهامُم،
لظلً ٪يبػي جدضًضٍ بض٢ت في الٗ٣ض وبن ٧ان له ممشلحن ُٞجب ؤًًا جدضًضَم.
 - 1ؾمحر خامض ٖبض الٗؼٍؼ الجما ،٫مغظ٘ ؾاب ،٤م .43
 - 2وػاعة ألاقٛا ٫الٗامت وؤلاؾ٩ان ألاعصهُت٣ٖ :ض م٣اولت الُٟضً ٪اإلاىظؼ ميكىع ٖلى اإلاى:٘٢
https://jorfan-lawyer.com
 - 3اهٓغ ٧ل مً :ؾمحر خامض ٖبض الٗؼٍؼ الجما ،٫مغظ٘ ؾاب ،٤م م .40 – 37
دمحم ببغاَُم ببضاح ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .47
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 – 3جدضًض التزاماث ٧ل َغً :ٝجب ؤن جدضص في الٗ٣ض الالتزاماث ألاؾاؾُت ل٩ل َغ ،ٝوطل ٪لخدضًض
اإلاؿاولُاث ،وٖلُهً ،جب ؤن جدضص بض٢ت:
 التزاماث ناخب الٗمل. التزاماث اإلا٣او ٫والتزاماث اإلا٣اولحن الٟغُٖحن. التزاماث اإلاهىضؽ والهالخُاث اإلاىىَت به ،الؾُما ما حٗل ٤مجها بؿلُاجه في حؿىٍت اإلاىاػٖاث ،و٦ظا بنضاع ؤوامغالخُٛحر.
 – 4املخُُاث والخهامُم :حٗض املخُُاث الهىضؾُت اللبىت التي ؾُ٣ىم ٖلحها اإلاكغوٕ والخُىة ألاولى لخد٣ُ٣ه
ٖلى ؤعى الىا ،٘٢وحكمل َظٍ املخُُاث ٧ل الخهمُماث الهىضؾُت للمكغوٕ ،و٢ض ج٣ضم جل ٪املخُُاث مً ٢بل
ناخب الٗمل٦ ،ما َى الكإن في همىطط ال٨خاب ألاخمغ ،و٢ض ًخم الاجٟاٖ ١لى ج٣ضًمها مً ٢بل اإلا٣او٦ ،٫ما َى الكإن
في الٗ٣ىص التي ًخم الاجٟاٖ ١لى ج٣ضًمها مً ٢بل اإلا٣او٦ ،٫ما َى الكإن في الٗ٣ىص التي جإزظ ق٩ل ال٨خاب ألانٟغ ،ول٩ل
مً الخالخحن ألاخ٩ام ال٣اهىهُت والٗ٣ضًت الخانت لها واإلاؿاولُاث اإلاترجبت ٖجها(.)1
٦ – 5خاب ٖغى اإلاىا٢هتٌٗ :ض َظا ال٨خاب بمشابت ؤلاًجاب اإلا٣ضم مً ٢بل اإلا٣او ٫والظي ًبحن ُٞه مىا٣ٞخه
والتزامه ال٣اهىوي بىىص الاجٟاُ٢ت الخانت باإلاكغوٕ ،وٍخٗحن ؤن ًخًمً َظا ال٨خاب ٧اٞت مؿدىضاث الُٗاء وملخ٣اتها،
و٦ظا الجضاو ٫التي جخًمً ٢ىاثم بُاهُت حكخمل ٖلى ؤهىإ و٦مُاث و٧لٟت ألاٖما ،٫واإلاىاص اإلاغاص اؾخسضامها في اإلاكغوٕ
والتي ًخٗحن ٖلى اإلا٣او ٫الخُ٣ض بها ٖىض ؤلاهجاػ(.)2
ّ
٦ – 6خاب ال٣بىٌ :٫ك٩ل َظا ال٨خاب اإلاىا٣ٞت الغؾمُت لهاخب الٗمل ٖلى الٗغى الظي ٢ضمه اإلا٣اوً ،٫جب ؤن
ًغص َظا ال٨خاب ٖلى هٟـ وزُ٣ت ٦خاب ٖغى اإلاىا٢هت(ٌٗ .)3ض ٖ٣ض الُٟضً ٪هاٞظا مً الىاخُت ال٣اهىهُت مً جاعٍش نضوع
َظا ال٣بى.٫
 – 7جدضًض اإلاىاُٖضً :لٗب الؼمً في ٖ٣ض الُٟضً ٪صوعا ؤؾاؾُا في جدضًض التزاماث ألاَغا ،ٝولظلً ٪خٗحن ؤن
ًدضص في الٗ٣ض:
 الٟترة الؼمىُت املخضصة إلهجاػ ألاقٛا.٫ جاعٍش بضاًت ألاقٛا ٫وَى هٟؿه جاعٍش جى ُ٘٢اجٟاُ٢ت الٗ٣ض ،ولظلً ٪خٗحن ٖلى اإلاهىضؽ ؤن ًغؾل بلى اإلا٣او٫ّ
بقٗاع بخاعٍش اإلاباقغة ٢بل  7ؤًام ٖلى ألا٢ل ما لم ًخ ٤ٟالُغٞان ٖلى ٚحر طل ٪في الكغوٍ الخانتٞ ،ةهه ًجب ؤن جباقغ
ألاٖما ٫زالً 42 ٫ىما التي جلي حؿلُم ٦خاب ال٣بى.)4(٫
 جاعٍش حؿلُم اإلاكغوَٕ ،ى الخاعٍش الظي ًٟترى ؤن جيخهي ُٞه ألاقٛا ٫ما لم ًخ ٤ٟالُغٞان مؿب٣ا ٖلى جمضًضمضة ؤلاهجاػ٦ .ما ًجب جدضًض ٚغامت الخإزحر بك٩ل ص.)5(٤ُ٢
 - 1دمحم ببغاَُم ببضاح ،مغظ٘ ؾاب ،٤م م .39 – 38
 - 2اإلاغظ٘ هٟؿه ،م م  36و.39
 - 3دمحم ببغاَُم ببضاح ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .37
 - 4اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .51
 - 5وػاعة ألاقٛا ٫الٗامت وؤلاؾ٩ان ،مغظ٘ ؾاب.٤
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 – 8جدضًض ُ٢مت الٗ٣ض والضٗٞاث :ؤي جدضًض الُ٣مت ؤلاظمالُت لؤلقٛا ٫باجٟا ١الُغٞحن٦ ،ما ًخٗحن ؤن ًدضص
بك٩ل صُ٢ ٤ُ٢مت الضٗٞاث وجاعٍش صٗٞها للم٣او ،٫و٦ظا جدضًض الٗملت التي ًخم بها الض.٘ٞ
 – 9جدضًض اإلاؿاولُاث واملخاَغ التي ًخدملها ٧ل َغ ٝفي الٗ٣ض ،وال ًجىػ بٖٟاء ؤي َغ ٝمً مؿاولُاجه.
 – 10جدضًض َغ ١حؿىٍت اإلاىاػٖاث الىاقئت بحن الُغٞحن ،الؾُما نالخُاث اإلاهىضؽ في حؿىٍت الجزاٖاث وَغ١
الدؿىٍت اإلاٗخمضة وبظغاءاتها.
الـشع الثاوي – الؽشوه الخاـت بالعلذ:
حٗخبر َظٍ الكغوٍ م٨ملت للكغوٍ الٗامت ،حٗخمض إلصزا ٫بياٞاث ؤو بلٛاءاث ؤو حٗضًالث ٖلى بىىص الكغوٍ
الٗامت باجٟا ١الُغٞحن ،وجخمشل َظٍ الكغوٍ ؤؾاؾا في(:)1
 – 1بٖضاص وج٣ضًم ٖغوى اإلاىا٢هاثً :خٗحن ٖلى ٧ل مً ًغٍض الاقترا ٥في اإلاىا٢هت ؤن ً٣ىم بؼٍاعة مى ٘٢الٗمل،
وؤن ًخدهل بىٟؿه وٖلى ه٣ٟاجه ٖلى ٧ل اإلاٗلىماث الًغوعٍت لخ٣ضًم الٗغوى و٧ل ألامىع ألازغي التي لها ٖال٢ت
باإلاىا٢هت.
 – 2جىيُذ الالخباؽ والٛمىى :بطا ٧ان َىا ٥الخباؽ ؤو ٚمىى في وزاث ٤الُٗاءٗٞ ،لى اإلاىا٢و ج٣ضًم َلب
زُي بلى لجىت الُٗاءاث مً ؤظل الخىيُذ وبػالت اللبـ.
 – 3يمان ألاصاءً :خٗحن ٖلى اإلا٣او ٫ؤن ً٣ضم يمان ألاصاء بلى ناخب الٗمل زالً 14 ٫ىما مً جاعٍش حؿلمه
ل٨خاب ال٣بى ٫بال بطا اجٖ ٤ٟلى ٚحر طل ٪وؤن ًغؾل وسخت مً َظا الًمان بلى اإلاهىضؽ.
ًجب ؤن ً٩ىن يمان ألاصاء ناصع مً صولت مىاٖ ٤ٞلحها مً ناخب الٗمل وؤن ً٣ضمه اإلا٣او ٫خؿب الىمىطط
املخضص في الكغوٍ الخانت لٗ٣ىص الُٟضً ٪وبطا ٧ان الًمان ٟ٦الت بىُ٨ت ٞةهه ًجب بنضاعٍ مً ٢بل بى ٪مدلي ؤو بى٪
ؤظىبي مغزو له.
 – 4الالتزام بةظغاءاث الؿالمتً :خٗحن ٖلى اإلا٣او ٫وناخب الٗمل الالتزام بإمىع الؿالمت الٗامت وألامىع اإلاخٗل٣ت
بها
ً – 5م ً٨لهاخب الٗمل اقتراٍ هٓام الجىصة في ألاقٛا ٫ولظلً ٪خٗحن في خُىه بًضاءٍ في ملخٖ ٤غى
اإلاىا٢هت ؤو في الكغوٍ الخانت.
 – 6حُٗحن اإلاؿخسضمحن والٗما ٫وطل ٪و٣ٞا لل٣ىاهحن املخلُت الخانت بالٗمل واؾخسضام الٗما ٫ألاظاهب.
اإلابدث الثاوي  -هىاق العمل بةسادة ألاوشاؾ عىذ جىـُز علذ الـُذًً:
بطا ٧ان اإلابضؤ في الٗ٣ىص بك٩ل ٖام ً٣خطخي ؤن ًخُ٣ض ألاَغا ٝبدىُٟظ الٗ٣ض و٣ٞا إلاا اججهذ بلُه بعاصتهما ٖىض
ّ
ببغامه (اإلاُلب ألاوٞ ،)٫ةهه مً زهىنُاث ٖ٣ض الُٟضً ٪مسالٟت َظا اإلابضؤ الٗام والخغوط ًٖ مبضؤ ؾلُان بعاصة
ألاَغاٖ ٝىض الخىُٟظ ،وطل ٪باٖخماص ؤوامغ حُٛحر البىاء التي ًهضعَا ؤخض ألاَغا ،ٝمما ًٟغى الخغوط ٖلى ما جم الاجٟا١
ٖلُه الؾخ٨ما ٫ألاقٛا ٫بالك٩ل الصخُذ (اإلاُلب الشاوي).
 - 1مضًغٍت ألانى ٫وؾلؿلت التزوٍض ألاعصهُت ،صٞتر ٖ٣ض اإلا٣اولت اإلاىخض للمكاعَ٘ ؤلاوكاثُت ،الكغوٍ الخانتَ ،بٗت زالشتٖ ،2010 ،لى
اإلاى. www.gantenders.gov.jo :٘٢
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اإلاىلب ألاوٌ – جىـُز العلذ وؿلا إلاا جم الاجـاق علُه:
ؾاًغث ٖ٣ىص الُٟضً ٪اإلابضؤ الٗام للخٗا٢ض والظي ً٣خطخي ؤن ًخم جىُٟظ الٗ٣ض و٣ٞا إلاا جم الاجٟاٖ ١لُه .ولظل٪
ًخٗحن ٖلى ٧ل َغ ٝفي ٖ٣ض الُٟضً ٪ؤن ًىٟظ التزاماجه و٣ٞا إلاا جم الاجٟاٖ ١لُه في بىىص الٗ٣ض وال ًجىػ بٖٟاثه مً
اإلاؿاولُاث الىاظمت ٖجها.
الـشع ألاوٌ – جىـُز اإلالاوٌ اللتزاماجه العلذًت:
ًٟغى جىُٟظ ٖ٣ض الُٟضًٖ ٪لى اإلا٣او ٫مجمىٖت مً الالتزاماث جخمشل ؤؾاؾا في:
 – 1جىـُز العلذ بدعً هُتٖ ٘٣ً :لى ٖاج ٤اإلا٣او ٫بهجاػ اإلاكغوٕ و٣ٞا إلاا جم الاجٟاٖ ١لُه وؤن ً٣ىم بظل٪
بدؿً هُت ولهظا ًخىظب ٖلُه:
 ؤن ًخىلى جىُٟظ الٗ٣ض بىٟؿه لظلٞ ٪غيذ الكغوٍ الٗامت جدضًض مؿب٣ا ُُٟ٦اث جىُٟظ الٗ٣ضٞ ،ةطا ٧اناإلا٣او ٫وعب الٗمل ٢ض اجٟا٢ا ؤن ًخم الخىُٟظ مً ٢بل اإلا٣اوّ ،٫
ٞةن طلً ٪مى٘ ٖلى َظا ألازحر الخٗا٢ض م٘ م٣اولحن مً
ّ
الباًَ ،وفي خا ٫الاجٟاٖ ١لى الاؾخٗاهت بم٣اولحن مً الباًَٞ ،ةهه ًجب الخُ٣ض باإلا٣اولحن مً الباًَ املخضصة ؤؾمائهم
في الٗ٣ض وم٣ضاع الٗمل اإلاؿىض لهم.
ّ
وفي خالت ٖضم وظىص اجٟا ١مؿبً ٤دضص ُُٟ٦اث الخىُٟظ ٞةهه ال ًجىػ للم٣او ٫الخٗا٢ض م٘ م٣اولي مً الباًَ بال
بٗض اإلاىا٣ٞت اإلاؿب٣ت للمهىضؽ ،وفي ٧ل ألاخىاً ٫ب٣ى اإلا٣او ٫مؿاوال ؤمام ناخب الٗمل ًٖ الٗمل اإلاىجؼ مً اإلا٣اولحن
مً الباًَ(.)1
 ؤن ًىجؼ ألاقٛا ٫و٣ٞا إلاا جم الاجٟاٖ ١لُهً :لتزم اإلا٣او ٫في ٖ٣ىص الُٟضً ٪خؿب قغوَها الٗامت بدىُٟظ الٗ٣ضو٣ٞا إلاا جم الاجٟاٖ ١لُه .ما لم ً ً٨الخىُٟظ مؿخدُال ،ألامغ الظي ًٟغى ٖلُه ؤن ٌكُض البىاء و٣ٞا للمىانٟاث اإلاخ٤ٟ
ٖلحها وؤن ٌؿخٗمل في طل ٪اإلاىاص مً الجىصة اإلاخٖ ٤ٟلحها ،وَى ما ًٟغى ٖلُه ؤن ً٣ضم للمهىضؽ ٧اٞت وزاث ٤اإلاُاب٣ت ٢بل
مباقغة جىُٟظ ؤي مغخلت مً مغاخل الخهمُم(.)2
 جىُٟظ حٗلُماث اإلاهىضؽ :مً ممحزاث ٖ٣ىص الُٟضً ٪جمخ٘ اإلاهىضؽ بؿلُت ؤلاقغا ٝواإلاخابٗت لٗمل اإلا٣او ،٫ولظاًخٗحن ٖلى َظا ألازحر الخُ٣ض ب٩ل الخٗلُماث التي ًهضعَا اإلاهىضؽ ما صامذ تهض ٝبلى بهجاػ ألاقٛا ٫و٣ٞا إلاا جم الاجٟا١
ٖلُه.
 بظٖ ٫ىاًت الغظل الخغٍو ٖىض بهجاػ ألاقٛاًٟ :٫غى َظا الالتزام ٖلى اإلا٣او ٫جىُٟظ التزاماجه الٗ٣ضًت بإ٢ل٢ضع مم ً٨مً الخ٩الُ ٠م٘ الخُ٣ض باإلاىانٟاث الىاعصة في الٗ٣ض ،والخًىٕ لل٣ىاهحن والخىُٓماث اإلاٗمى ٫بها ،و٦ظا
ا٦خخاب ٧ل الخإمُىاث الًغوعٍت لًمان ؾالمت ألاشخام والٗخاص ٖىض بهجاػٍ.
 – 2الالتزام بالدؿلُم وبزالء اإلاى :٘٢بٗض اهتهاء اإلا٣او ٫مً ألاقٛا ٫اإلاُلىبت مىه ًخٗحن ٖلُه ؤن ٌؿلم اإلاكغوٕ
ّ
لغب الٗمل بك٩ل ًمَ ً٨ظا ألازحر مً الاهخٟإ به بضون ٖىاث ،)3(٤وٍجب ؤن ًَ ٘٣ظا الدؿلُم في اإلاىاُٖض اإلاخٖ ٤ٟلحها في
ٖ - 1هام ؤخمض البهجي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م م .91 – 90
 - 2دمحم مدمىص خؼام الٛىُمي ،بدض في اؾتراجُجُاث ٖ٣ىص اإلا٣اوالث و ٌٞالجزاٖاث ،بدض م٣ضم لىُل قهاصة مهىضؽ مضوي ،ظامٗت ٖحن
قمـ ،2014 ،م .3
ٖ - 3هام ؤخمض البهجي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م م .166 – 165
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ّ
الٗ٣ض .وفي خالت الخسلٖ ٠ىض َظٍ اإلاىاُٖض ٞةهه ًجب الغظىٕ للكغوٍ الٗامت لٗ٣ض الُٟضً ،٪والتي ٢ضمذ خلىال
جسخل ٠بازخال ٝاإلادؿبب في الخإزحر(.)1
جٟغى بجمام ٖملُت الدؿلُم ٖلى اإلا٣او ٫بزالء اإلاى ٘٢ول٣ض وعصث في الكغوٍ الٗامت لٗ٣ض الُٟضًَ ٪غٍ٣ت
ؤلازالء التي ًخٗحن ٖلى اإلا٣او ٫الخُ٣ض بها ما لم ًخ ٤ٟالُغٞان في الٗ٣ض ٖلى زال ٝطل.٪
 – 3بنضاع قهاصة ؤلابغاء :بٗض ؤن ًخ٣اضخى اإلا٣او٧ ٫ل مؿخد٣اجه اإلاالُت ً ٘٣لؼاما ٖلُه ؤن ٌؿلم لهاخب الٗمل
ب٢غاع زُُا ًشبذ ُٞه اإلاؿخسلو الجهاجي بك٩ل الدؿىٍت ال٩املت والجهاثُت ل٩اٞت اإلابال ٜاإلاؿخد٣ت للم٣او ٫بمىظب
الٗ٣ض(.)2
الـشع الثاوي – جىـُز ـاخب العمل اللتزاماجه العلذًت:
ٖلى ٚغاع اإلا٣اوً ٫خٗحن ٖلى ناخب الٗمل جىُٟظ التزاماجه و٣ٞا إلاا جم الاجٟاٖ ١لُه في بىىص الٗ٣ض ،ولظلً ٪هبذ
لؼاما ٖلُه الُ٣ام ؤؾاؾا بما ًلي:
 الالتزام بةزالء اإلاى :٘٢بمجغص ما ًخ ٤ٟالُغٞان في الٗ٣ض ً ٘٣لؼاما ٖلى عب الٗمل بزالء اإلاى ٘٢بال٣ضع اإلاٗ٣ى٫ّ
لُخم ً٨اإلا٣او ٫مً مباقغة ؤٖماله في اإلاى .٘٢وفي خا ٫اؾخسضامه للمى ٘٢زالٞ ٫ترة قٛله مً اإلا٣اوٞ ٫ةهه ؾُلتزم
بخٗىٌٍ ًٖ ٧ل ألايغاع الىاظمت ًٖ َظا الاؾخسضام(٦ .)3ما ًلتزم بى٣ل اإلاٗضاث واإلاىاص الؼاثضة والىٟاًاث مً اإلاى.٘٢
 الالتزام بخدمل املخاَغ :باٖخباع ناخب الٗمل َى مال ٪اإلاكغوٕ مىظ البضاًت وألن اإلا٣او ٫مجغص مكُض لهظاّ
اإلاكغوٕ م٣ابل ؤظغ ًخ٣اياٍ ٖلى طل ،٪ولهظا ٞةهه في خا ٫ما حٗغى اإلاكغوٕ للمساَغ بؿبب الخغوب ؤو ؤٖما ٫الكٛب
ؤو الشىعاث الضازلُت ،ؤو ألي ؾبب آزغ ال ًض للم٣اوُٞ ٫ه جدمل عب الٗمل جبٗت طل ٪بمٟغصٍ(.)4
 الالتزام بالخإمحن وحٗىٌٍ ألايغاع :بياٞت بلى التزام اإلا٣او ٫با٦خخاب الخإمُىاث الًغوعٍت ؤ٢غث اإلااصة  2/21مًالكغوٍ الٗامت لٗ٣ض الُٟضً ٪ؤن َظٍ الخإمُىاث ج٨خدب باؾم اإلا٣او ٫وعب الٗمل مٗا ،وٍجب ؤن حُٛي َظٍ الخإمُىاث
ألايغاع التي ٢ض جدضر للم٣او ٫ولغب الٗمل ،ولظل ٘٣ً ٪لؼاما ٖلى َظا ألازحر ا٦خخاب َظٍ الخإمُىاث ويمان اؾخمغاعٍتها
َىاٞ ٫ترة ؾغٍان الٗ٣ض في خا ٫لم ً٣م بظل ٪اإلا٣او ،٫بياٞت بلى التزامه بخٗىٌٍ الٛحر ًٖ ٧ل زُإ ًغج٨ب مً الخابٗحن
له والٗاملحن جدذ مؿاولُخه(.)5
 الالتزام بدؿضًض مؿخد٣اث اإلا٣اوً :٫لتزم عب الٗمل بدؿضًض اإلابل ٜاإلاخٖ ٤ٟلُه ٦م٣ابل لؤلقٛا ٫التي ًىجؼَااإلا٣او ،٫بياٞت بلى ما ًُغؤ مً حٗضًالث ُٞه ،والتي مً قإجها ؤن حٛحر مً َظا اإلابل ٜبالؼٍاصة ،الؾُما ما حٗل ٤مجها بخ٩الُ٠
اإلاىاص وآلاالث والبًاج٘ التي ج٨بضَا اإلا٣او ٫واإلابال ٜاإلاؿخد٣ت الض ًٖ ٘ٞألايغاع التي حؿبب بها عب الٗمل ؤو ؤخض
جابُٗه( .)6ؤما ٖىضما ج٩ىن َظٍ الؼٍاصة هدُجت لؿىء ج٣ضًغ ُ٢مت الٗ٣ض مىظ البضاًت ؤو ألن الخهمُماث ٧اهذ ها٢هت،
ولظل ٪ؤصزلذ ٖلحها بٌٗ الخٗضًالث ،مما ؤصي بلى اعجٟإ ه٣ٟاث اإلاكغوٕ ،مشلما خضر في ما بحن قغ٦ت الخُىٍ الجىٍت
الجؼاثغٍت وقغ٦ت البىاء.
 - 1بكإن الكغوٍ الٗامت لٗ٣ض الُٟضً .٪اهٓغ ُٞما ًخٗل ٤بالخإزغ ًٖ الدؿلُم عاظ٘ :دمحم ببغاَُم ببضاح ،مغظ٘ ؾاب ،٤م م .127 – 125
 - 2اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .178
ٖ - 3هام ؤخمض البهجي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .332
 - 4اإلاغظ٘ هٟؿه ،م م .320 – 318
 - 5ؾمحر خامض ٖبض الٗؼٍؼ الجما ،٫مغظ٘ ؾاب ،٤م .130
ٖ - 6هام ؤخمض البهجي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .339
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ّ
ٞةهه في مشل الخاالث ًهٗب عنا ناخب ٖلى ٢بىَ ٫ظٍ الؼٍاصاث ولهظا زاع زال ٝبحن الُغٞحن وٖغى للخدُ٨م
مً ؤظل الٟهل ُٞه(:)1
 الالتزام بدؿلم اإلاكغوٕ :بٗض جإ٦ض عب الٗمل واإلاهىضؽ مً مُاب ٤الٗمل اإلاىجؼ لؤلٖما ٫اإلاخٖ ٤ٟلحها في الٗ٣ض،ًخٗحن ٖلى عب الٗمل اؾخالم اإلاكغوٕ وج٣بل الٗمل واإلاىا٣ٞت ٖلُه ،وَٗخبر عيا ناخب الٗمل ًٖ الٗمل في َظٍ اإلاغخلت
ؤؾاؾُا لخضور ٖملُت الدؿلم ،ألهه ًهٗب خضور الدؿلم ٢بل الخ٣بل في مجا٣ٖ ٫ىص الُٟضً.٪
اإلاىلب الثاوي – بـذاسؤوامشالخؼحر:
بطا ٧ان ألانل ؤن ًلتزم اإلا٣او ٫وناخب الٗمل بدىُٟظ التزاماتها خؿبما جم الاجٟاٖ ١لُهّ ،
ٞةن وايعي ٖ٣ىص
الُٟضً ،)2(٪ؾمدىا بالخغوط ًٖ مبضؤ ؾلُان بعاصة الُغٞحن في عؾم التزاماتهم الؾخ٨ما ٫ؤٖما ٫البىاء والدكُِض بُغٍ٣ت
صخُدت ومغيُت لجمُ٘ ألاَغا ،ٝولهظا ؤ٢غوا اللجىء بلى ؤوامغ الخٛحر التي ًخسظَا ؤؾاؾا اإلاهىضؽ (الٟغٕ ألاو٦ ،)٫ما
٢ض ًخسظَا ؤخض َغفي الٗ٣ضُٛٞ ،حر بةعاصجه اإلاىٟغصة مً التزاماث الُغ ٝآلازغ (الٟغٕ الشاوي).
الـشع ألاوٌ – بـذاسؤوامشالخؼحرمً كبل اإلاهىذط:
ٌٗض اإلاهىضؽ َغٞا مؿمى في ٖ٣ض الُٟضً ٪ولِـ َغٞا مىٗ٢ا ٖلُه ،وٍلٗب اإلاهىضؽ صوعا مدىعٍا في جىُٟظ الٗ٣ض
مً ٢بل ؤَغاٞه ألانلُحن ،بط ًخىلى بلى ظاهب ٖمله الخ٣جي اإلاخٗل ٤بةٖضاص الخهمُم مخابٗت ججؿُض َظا الخهمُم مً ٢بل
اإلا٣او .٫ولظلً ٪خمخ٘ بهالخُاث وؾلُاث واؾٗت في بُٖاء الخٗلُماث والخىظحهاث للم٣او ٫لًمان جىُٟظٍ اللتزاماجه(.)3
وَى ما ًمىده ؾلُت مخابٗت جىُٟظ اإلا٣او ٫لؤلقٛا ،٫ع ٌٞألاٖماٚ ٫حر اإلاُاب٣ت٢ ،بى ٫حُٗحن اإلا٣اولحن مً الباًَ،
و ٠٢ألاقٛا ٫املخالٟت واؾدُٗاب ٧ل مً ٌسخيء الخهغَ ،...ٝظا و٦ما ًخمخ٘ اإلاهىضؽ بهالخُاث زانت في ٖ٣ض الُٟضً٪
وهي بنضاع ؤوامغ حٛحر البىاء.
ٖ ّغٞذ ٖ٣ىص الُٟضًَ ٪ظٍ ألاوامغ ٖلى ؤجها ؤي حٛحر في ألاٖماً ٫خم بنضاع الخٗلُماث به واإلاىا٣ٞت ٖلُه ٦خٛحر،
ٖغٞه ؤخض اإلاالٟحن ٖلى ؤهه ؤمغ زُي ًهضعٍ اإلاهىضؽ للم٣او ٫بمباصعة مً اإلاهىضؽ هٟؿه ؤو ً
ُٞما ّ
بىاء ٖلى َلب مً
ناخب الٗمل ؤو با٢تراح مً اإلا٣او ٫بهض ٝبياٞت ؤو خظ ٝبٌٗ مدل الٗ٣ض ؤو حٗضًله مً خُض مضة ؤلاهجاػ ،الخ٩لٟت،
اإلاىاص اإلاؿخٗملت ...وطل ٪ؤزىاء جىُٟظ الٗ٣ض و٢بل نضوع قهاصة حؿلُم ألاٖما.)4(٫
جدضر َظٍ ألاوامغ ؤؾاؾا حٛحراث في التزاماث اإلا٣او ٫باإله٣ام مجها ؤو بالؼٍاصة٦ ،ما ًم ً٨ؤن حٛحر مً التزاماث
ناخب الٗمل ؤو في الُ٣ىص التي ًٟغيها للضزى ٫للمى ،٘٢ول ً٨ال ًجب ؤن جاصي َظٍ ألاوامغ بلى بٖٟاء ؤخض اإلاخٗا٢ضًً
مً التزاماجه الٗ٣ضًت(.)5
ًخسظ اإلاهىضؽ ؤوامغ الخٛحر ألخض ألاؾباب الخالُت(:)1
 - 1عاظ٘ بكإهه:
MECHTI Lyes, Une première séance de plaidoire debut aout, Litige AIR ALGERIE –SMI, publier dans EL Watan, le
20/07/2014.
ٖ - 2هام ؤخمض البهجي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .363
 - 3زل ٠نالر ٖبض الٟخاح الغَاًٟت ،ؤؾالُب حؿىٍت الخالٞاث الخٗا٢ضًت في ٖ٣ىص ُٞضً ٪الىمىطظُت ،عؾالت لىُل صعظت اإلااظؿخحر في
الهىضؾت ،ظامٗت ماجت ،2007 ،م .33
 - 4ؾمحر خامض ٖبض الٗؼٍؼ الجما ،٫مغظ٘ ؾاب ،٤م .47
 - 5زل ٠نالر ٖبض الٟخاح الغَاًٟت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م م .48 – 47
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 ؤوامغ الخٛحر إلاىاظهت ال٣ىة ال٣اَغة. ؤوامغ الخٛحر إلاىاظهت نٗىباث مالُت ٚحر مخىٟ٢ت لضي ناخب الٗمل. ؤوامغ الخٛحر بؿبب زُإ في الخهمُم ؾىاء وَ ٘٢ظا الخُإ مً اإلاهىضؽ ٖىض بٖضاصٍ للخهمُم ؤو اإلا٣اوٖ ٫ىضجهمُمه لبٌٗ ألاظغاء والخٟانُل(.)2
 ؤوامغ الخٛحر ججؿُضا لغٚباث ناخب الٗمل في بصزا ٫بٌٗ الخٗضًالث ٖلى اإلاكغوٕ ؤو بنالح ألزُاثه بؿبببنضاعٍ حٗلُماث مخىاً٢ت لى٣و زبرجه.
 ؤوامغ الخُٛحر ألؾباب جخٗل ٤بإٖما ٫الهىضؾت اإلاضهُت. ؤوامغ حٛحر ٞغنتها َى ٫مضة ٖ٣ض الُٟضً ٪وحٛحر الٓغو ٝالتي ٧اهذ جدُِ بالٗ٣ض و٢ذ ببغامه مجها ٖىض جىُٟظٍ.ّ
ؤًا ٧ان ؾبب بنضاع َظٍ ألاوامغ ٞةهه ًجب ؤن جخىٞغ ٞحها الكغوٍ الخالُت:
 الك٩لُت ؤي جهضع م٨خىبت وٍخم بزُاع اإلا٣او ٫بها. وظىص بىض في الٗ٣ض ًمىذ للمهىضؽ نالخُت بنضاع َظٍ ألاوامغ. ؤن ج٩ىن َظٍ ألاوامغ يغوعٍت وفي خضوص مٗ٣ىلت. ؤن جهضع ؤزىاء جىُٟظ ألاقٛا ٫و٢بل بجمامها.الـشع الثاوي – بـذاسؤوامشالخؼحرمً كبل وشفي العلذ:
بٗضما ٧ان خ ٤بنضاع ؤوامغ الخٛحر خ ٤م٣غع للمهىضؽ  ،ِ٣ٞوؤظاػث ٖ٣ىص الُٟضً ٪بٗض حٗضًلها في 1999
لهاخب الٗمل بنضاع َظٍ ألاوامغ٦ ،ما ؾمدذ خ ٤للم٣او ٫ا٢تراح بنضاع مشل َظٍ ألاوامغ.

()3

حؿمذ ؤوامغ الخٛحر لهاخب الٗمل مً حٗضًل ؤٖما ٫البىاء ؤزىاء الخىُٟظ بما ًخىاٖ ٤ٞلى جُىع ٢ضعاجه اإلاالُت
واخخُاظاجه ،وطل ٪بدظ ٝبٌٗ ألاٖما ٫قغٍ ٖضم بؾىاصَا إلا٣او ٫آزغ ،ؤو بياٞت بٌٗ ألاٖما ٫صون مٗاعيت مً
اإلا٣او ،٫وإلنضاع َظٍ ألاوامغ ًجب:
 ؤن ج٩ىن َظٍ الخٛحراث ٚحر ظىَغٍت وال حُٗض الىٓغ في مدل الٗ٣ض بك٩ل ظىَغي. الخهىٖ ٫لى الترازُو الالػمت إلهجاػ َظٍ الخٛحراث. هدمل ظمُ٘ اإلاهاعٍ ٠والى٣ٟاث ؤلاياُٞت بؿبب َظٍ الخٛحراث.َظا و٦ما ًجىػ للم٣او ٫ا٢تراح بضوعٍ ؤوامغ الخٛحر ،وطل ٪ؾىاء لؿغٖت بهجاػ الٗمل ،جس ٌُٟج٩لٟخه ...ل ً٨ال
ًخُ٣ض اإلا٣او ٫بهظٍ الخٛحراث وال ًىٟظَا بال بٗض ؤن ٌٗغيها ٖلى اإلاهىضؽ لُىاٖ ٤ٞلحها(.)4
خاجمت:
 - 1ؾمحر خامض ٖبض الٗؼٍؼ الجما ،٫مغظ٘ ؾاب ،٤م م .55 – 53
- ZHUANG Da Quan, op.cit, pp 14 – 15.
 - 3دمحم الؿٗىصي ؤخمض ج٣ي الضًً ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .38
 - 4ؾمحر خامض ٖبض الٗؼٍؼ الجما ،٫مغظ٘ ؾاب ،٤م .89
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2

حٗخبر ٖ٣ىص الُٟضً٣ٖ ٪ىص همىطظُت ويٗها الاجداص الضولي للمهىضؾحن الاؾدكاعٍحن ،خغم ٖىض بٖضاصَا ٖلى
اؾدُٗاب مسخل ٠ؤٖما ٫البىاء والدكُِض وجىٞحر بَاع حٗا٢ضي مؿبً ٤خًمً ٢ىاٖض مىخضة وٖاصلت جخالءم م٘ ؤلاعاصة
اإلاكتر٦ت لُغُٞه ،ولهظا ا٢ترح ٖضة هماطط للخٗا٢ض وٖمل ٖلى جُىٍغَا وٖهغهتها ختى جدىاؾب م٘ الخُىعاث الٗاإلاُت التي
ٌكهضَا مجا ٫البىاء والدكُِض.
ال حٗض ٖ٣ىص الُٟضً٣ٖ ٪ىص بطٖان ،بل ٖ٣ىص ًخ ٤ٟالُغٞان ٖىض ببغامها ٖلى نُاٚت بىىصَا ،في بَاع الىماطط
املخضصة بما ًدىاؾب م٘ بعاصتهما اإلاكتر٦ت وٍىٟظان َظا الٗ٣ض و٣ٞا إلاا جم الاجٟاٖ ١لُه وألوامغ الخُٛحر التي نضعث ٖىض
جىُٟظٍ.
حؿمذ َظٍ الٗ٣ىص للضولت وماؾؿاتها بةهجاػ وحكُِض مكاعَ٘ البيُت الخدخُت واإلايكأث الا٢خهاصًت الهامت و٣ٞا
ألؾالُب خضًشت باالؾخٗاهت بإ٦بر قغ٧اث البىاء واإلا٣اوالجُت الٗاإلاُت وؤَم م٩اجب الهىضؾت والضعاؾاث ،ول٣ض ؤبغمذ في
الجؼاثغ ٖضة ٖ٣ىص ُٞضً ٪ؤَمها ٖ٣ىص بىاء ٖضة ؾضوص وٖ٣ض بىاء اإلا٣غ الاظخماعي الجضًض لكغ٦ت الخُىٍ الجىٍت
الجؼاثغٍت...
عٚم طل ٪ما جؼاَ ٫ظٍ الٗ٣ىص جٟخ٣غ بلى جىُٓم حكغَعي في الجؼاثغٞ ،غٚم جىُٓم ٖ٣ض اإلا٣اولت في ال٣اهىن اإلاضوي
وظىص هو ٢اهىوي زام باإلاهىضؽ اإلاٗماعي ،بال ؤهىا وٗخبر َظٍ ال٣ىاٖض ٚحر ٧اُٞت وال جخالءم م٘ الُبُٗت اإلاغ٦بت
واإلاخُىعة لٗ٣ىص الُٟضً ٪الؾُما بطا ٧ان ؤخض ؤَغاٞها ؤظىبُا ؤو ًخمشل في بخضي الكغ٧اث الٗاإلاُت ؤو اإلاخٗضصة
الجيؿُاث.
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عذم الخىاصن العلذي في علىد ألاعماٌ و معالجخه في كاهىن اإلاىاؿعت
د .بً خملت ظامي  ،ؤظخار
ولُت الخلىق  ،حامعت الاخىة مىخىسي كعىىُىت.
ملذمت:
ل٣ض ؤصي الاهٟخاح الا٢خهاصي ٖلى اإلاىاٞؿت بلى بحؿإ مجا ٫الٗال٢اث الخٗا٢ضًت في الؿى ١الظي ٌك٩ل البِئت اإلاالثمت
للخغٍاث الا٢خهاصًت ،و َظا ما ؤصي بلى اػَاع مبضؤ ؾلُان الاعاصة و احؿإ مجا ٫الخغٍت الٗ٣ضًت في الؿى ١مما هخج ٖىه
احؿإ الٗال٢اث الخٗا٢ضًت بحن اإلاخضزلحن الؾُما بحن اإلاىخجحن و اإلاىػٖحنٓٞ ،هغث ٞئت ظضًضة مً الٗ٣ىص ٖلى ٚغاع
ٖ٣ىص الخىػَ٘ التي جىضعط يمً نىع ٖ٣ىص ألاٖما.٫
ٚحر ؤن َظٍ الٗال٢اث ب٣ضع ما ؤجها جسً٘ إلابضؤ ؾلُان الاعاصةٞ ،ةجها جمحزث بٗضم الخىاػن الٗ٣ضي بحن اإلاخٗا٢ضًً هدُجت
الخٟاوث الظي ًٓهغ بُجهما في اإلاغا٦ؼ الا٢خهاصًت في الؿى ١الؾُما بطا ٧ان ؤخض اإلاخٗا٢ضًً ًدخل ويُٗت َُمىت ؤو
ويُٗت اخخ٩اع مما ًيخج ٖىه جبُٗت اإلاخٗا٢ض آلازغ و حٗغيه للمماعؾاث الخٗؿُٟت التي جمـ بمغ٦ؼٍ ال٣اهىوي و ٦ظل٪
الا٢خهاصي في الؿى ١هاَُ ًٖ ٪اإلاؿاؽ بدغٍت اإلاىاٞؿت.
و لخماًت اإلاخٗا٢ض في َظا الاَاع باٖخباعٍ قغٍ٩ا ججاعٍا ؤو ختى مىاٞؿا ،جهضث حكغَٗاث اإلاىاٞؿت الخضًشت لهظٍ
ّ
ججلى في ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت باإلاماعؾاث اإلاُ ّ
ُ٣ضة
اإلاماعؾاث الخٗا٢ضًت الخٗؿُٟت ومجها اإلاكغٕ الجؼاثغي ،1و َظا ما
للمىاٞؿت.2
ُ
و ٖلُه ًُغح الدؿائ ًٖ ٫مضي مداولت حكغَٗاث اإلاىاٞؿت الخهضي لهظٍ للمماعؾاث الخٗا٢ضًت الخٗؿُٟت التي جسل
بخىاػن الٗال٢اث الخٗا٢ضًت في الؿى ،١و ماهي آلالُاث اإلاخاخت في ٢اهىن اإلاىاٞؿت الجؼاثغي في ْل وظىص ؤخ٩ام ال٣اهىن
اإلاضوي التي تهض ٝبلى اٖاصة الخىاػن الٗ٣ضي بحن اإلاخٗا٢ضًً في الٗ٣ض؟
لالظابت ٖلى َظٍ الدؿائالث ،ؾى ٝهخُغ ١لضعاؾت املخاوع الخالُت:
 اػصَاع مبضؤ ؾلُان الاعاصة في مجا ٫الٗال٢اث الخٗا٢ضًت الؿىُ٢ت مٓاَغ ٖضم الخىاػن الٗ٣ضي في الٗال٢اث الخٗا٢ضًت الؿىُ٢ت مٗالجت مٓاَغ ٖضم الخىاػن الٗ٣ضي في الٗال٢اث الخٗا٢ضًت الؿىُ٢تؤوال  :اصدهاسمبذؤ ظلىان الاسادة في مجاٌ العالكاث الخعاكذًت العىكُت
بالغٚم مً خضازت ٢ىاٖض ٢اهىن اإلاىاٞؿت لم حؿخ ًٛحكغَٗاث اإلاىاٞؿت الخضًشت ٖلى الٗ٣ض ٦مٟهىم ؤؾاسخي جغج٨ؼ ٖلُه
٢ىاٖض الؿى ١و جضوع خىله مسخل ٠اإلاماعؾاث و الخهغٞاث التي جبرم بحن اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن ،ؾىاء ٧اهىا مخىاٞؿحن
ؤو قغ٧اء ججاعٍحن.
ؤ -مبرساث اصدهاسمبذؤ ظلىان الاسادة في العالكاث العىكُت
 1ألامغ ع٢م  03-03اإلااعر في  19ظماصي ألاولى ٖام  1424اإلاىاً 19 ٤ٞىلُى  2003الظي ًخًمً ٢اهىن اإلاىاٞؿت اإلاٗض ٫و اإلاخمم بال٣اهىهحن
ع٢م  12-08وال٣اهىن .05-10
 2ؤهٓغ اإلاىاص مً  6بلى  14مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت.

307

ٌٗخبر ٢اهىن اإلاىاٞؿت املجا ٫الظي جلخ٣ي ُٞه الخغٍاث الا٢خهاصًت بالخغٍت الٗ٣ضًت التي ًُ ّ
٨غؾها ٢اهىن الٗ٣ىص و التي
حك٩ل ؤخض مباصثه في ْل ؾُُغة الجزٖت الٟغصًت لؿلُان الاعاصة ،خُض ججض الخغٍت الٗ٣ضًت مجاال واؾٗا في الؿى١
الظي ٌٗخبر املجا ٫الُبُعي للخغٍاث الا٢خهاصًت و زهىنا خغٍت اإلاىاٞؿت ،لظلً ٪غجبِ ٧ل مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت و
ال٣اهىن اإلاضوي بالخغٍت الٗ٣ضًت  la liberté contractuelleؾىاء ُٞما ًخٗل ٤بدغٍت الٟغص في الخٗا٢ض ؤو ٖضم الخٗا٢ض مً
ظهت ،و ٦ظل ٪خغٍخه في جدضًض مًمىن الٗ٣ض مً ظهت ؤزغي.
و هدُجت لظلْ ٪هغ جىا ٤ٞو ُمىاءمت بحن ٢اهىن اإلاىاٞؿت و ٢اهىن الٗ٣ض ،بدُض ٌٗخبر الٗ٣ض في َظا الاَاع ٧ألُت ٢اهىهُت
لخد ٤ُ٣الىٓام الا٢خهاصي الظي ًغج٨ؼ ٖلى اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت التي ًخًمجها ال٣اهىن الخام٧ :اإلالُ٨ت و الٗ٣ض ،مما
ؤصي الى ْهىع حٗاٌل بحن ال٣اهىن الا٢خهاصي و ال٣اهىن اإلاضوي ٖلى اٖخباع ؤن الؿىً ١مشل خلبت و مُضان لخجاطب
خ٣ى ١اإلالُ٨ت و اهخ٣الها ب٩ل خغٍت ًٖ َغٍ ٤الٗ٣ض ،لظل ٪اهدكغ مبضؤ الخغٍت الٗ٣ضًت و ؤنبذ مخٛلٛال في مجا٫
اإلاىاٞؿت .
ُ
و خؿب ال٣ٟهٌٗ ،خبر ٢اهىن الٗ٣ىص ألاصاة اإلاشلى للمباصالث في الؿى ١هدُجت للخمازل الظي ًٓهغ بحن خغٍت اإلاىاٞؿت و
الخغٍت الٗ٣ضًت ،لظل ٪اٖخبرث ال٣ٟحهت  P. Salinؤن الخضًض ًٖ مُضان اإلاىاٞؿت ٌٗجي الخضًض ًٖ مُضان الخغٍت
الٗ٣ضًت ٦ ،ما ؤن الخىُٓم الجُض و ّ
الٟٗا ٫للؿى ١ال ً٩ىن مم٨ىا بال بطا ٧ان ال٣اهىن ًدمي الاثخمان و الش٣ت مً زال٫
اخترام الٗ٣ىص اإلابرمتٞ .اؾخ٣اللُت الاعاصة و ال٣ىة اإلالؼمت للٗ٣ض ٌٗخبران صاثما ٖىانغ للؿحر الخؿً للؿى ،١طل ٪ؤن
جىُٓم الٗال٢اث الا٢خهاصًت ال بض ؤن جتر ٥خهغٍا لؤلٞغاص و لؿلُان الاعاصة و الخغٍت الٗ٣ضًت و اإلالُ٨ت الخانت ٞ ،هظٍ
هي ٚاًت مماعؾت و ابغام الٗال٢اث الا٢خهاصًت ،وَظا ما ًاصي بلى يبِ آلي ؤو طاحي للمىاٞؿت في الؿىَ ًٖ ١غٍ ٤خغٍت
الؿى ١و الخغٍت الٗ٣ضًت بالغٚم مً اهخ٣اص َظا الغؤي مً ٢بل ظاهب مً ال٣ٟه في ٧ىن ؤن جضزل ٢اهىن اإلاىاٞؿت ظاء
لخماًت مماعؾت الخغٍاث الٗ٣ضًت ،و َظا ما ؤصي الى وكىء هؼإ بحن اإلاباصت الخ٣لُضًت لل٣اهىن اإلاضوي و خخمُاث اإلاىاٞؿت
.1
و مهما ً٣ٞ ،ً٨ض ٖغ ٝالٗ٣ض جهىعا ظضًضا مً مىٓىع ٢اهىن اإلاىاٞؿت مً زال ٫مسخل ٠الخهغٞاث الخٗا٢ضًت التي
جهضي لها الؾُما في ْل خغٍت اإلاىاٞؿت التي حهض٢ ٝاهىن اإلاىاٞؿت بلى خماًتها .
لظلّ ٪
جًمً ٢اهىن اإلاىاٞؿت ٖلى ٚغاع حكغَٗاث اإلاىاٞؿت الخضًشت مٟهىم الٗ٣ض يمً ؤخ٩امه ؾىاء هو ٖلى طل٪
نغاخت ؤو في بَاع مٟهىم الاجٟــا ١و ٦ظل ٪الٗال٢اث الخجاعٍت.
ٗٞلى ؾبُل اإلاشا ٫هو ٢اهىن اإلاىاٞؿت ٖلى مٟهىم الٗال٢اث الخجاعٍت التي جضٖ ٫لى وظىص ٖال٢اث حٗا٢ضًت وكإث في
الؿى ١مشلما ههذ ٖلُه ال٣ٟغة  05مً اإلااصة  11مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت  ُ٘٢ ... " :العالكاث الخجاسٍت ملجغص ع ٌٞاإلاخٗامل
الخًىٕ لكغوٍ ججاعٍت ٚحر مبرعة  ."...و َظا ما ٌٗ٨ـ الانُالح الجضًض للٗ٣ض هدُجت جُىع الخُاة الا٢خهاصًت مما
ؤصي بلى ْهىع ؤهماٍ ظضًضة للخٗا٢ض في ْل جىىٕ الٗال٢اث الخجاعٍت ؾىاء بحن اإلاىخج و اإلاىػٕ ؤو ما بحن باقي اإلاخضزلحن في
الؿى ،١و بالخالي ؤنبذ الٗ٣ض ًدخل م٩اهت َامت يمً ٢اهىن اإلاىاٞؿت بالغٚم مً ججغصٍ مً مٟهىمه الانُل و انُالخه
مشلما َى مىهىم ٖلُه في ال٣اهىن اإلاضوي.
ؤو الاؾخئشاعٍت
و جُبُ٣ا لظل ،٪ههذ اإلااصة  10مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت ٖلى الٗ٣ض في اَاع خٓغ اإلاماعؾاث الاخخ٩اعٍت
مً زال ٫ما ًليٌٗ " :خبر ٖغ٢لت لخغٍت اإلاىاٞؿت ؤو الخض مجها ؤو الازال ٫بها و ًدٓغ ٧ل ٖمل ؤو علذ مهما ٧اهذ َبُٗخه و
مىيىٖه . "....
Patrice Rien. La Notion de Transparence dans le Droit de la Concurrence, éd, Le Harmattan, Paris ,2002. pp.87.91.
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و بهظا ًخطر احؿإ مٟهىم الٗ٣ض في الخُاة الا٢خهاصًت مما ص ٘ٞباإلاكغٕ بلى اؾخسضام مٟاَُم حٗ٨ـ الخُىع الظي
حٗغٞه الخُاة الا٢خهاصًت و الخهغٞاث التي جيكإ في الؿى ،١و َظا ما ّ
و
ٖبر ٖىه اإلاكغٕ بالٗال٢اث الخجاعٍت
الاجٟا٢اث التي جإزظ الُاب٘ الخٗا٢ضي َاإلاا ؤجها جبرم بحن ؤشخام َبُُٗت ؤو مٗىىٍت مؿخ٣لت جاصي الى بخضار آزاع
٢اهىهُت .بدُض ج٨دسخي َظٍ ألازحرة الُاب٘ الخٗا٢ضي متى ؤصث الى بخضار حُٛحر في الىيُٗت ال٣اهىهُت للمخٗا٢ضًً و طل٪
با٦دؿاب خ٣ى ١و جدمل التزاماث ظضًضة.1
ب -اسجباه اللىة الخعاكذًت باإلاشاهضالاكخفادًت للمخعاكذًً
ؤنبذ ال٣ٟه خضًشا حهخم باإلاغا٦ؼ الخٗا٢ضًت ألَغا ٝالٗ٣ض الؾُما باليؿبت للٗال٢اث الخٗا٢ضًت التي جٓهغ في الؿى ١و
َظا ما ص ٘ٞببٌٗ اإلاكغٖحن بلى وي٘ ؤخ٩ام زانت جإزظ بٗحن الاٖخباع ال٣ضعة الخٗا٢ضًت للمخٗا٢ض puissance
 contractuelleو مضي جإزحرَا ٖلى جىاػن الٗ٣ض.
ٞباليؿبت ل٣اهىن الٗ٣ىص ال ٌٗخض بىيُٗت اإلاخٗا٢ض و ٢ضعجه الخٗا٢ضًت ُٞما بطا ٧ان َغٞا ٢ىٍا ؤو َغٞا يُٟٗا ٞ ،األَغاٝ
مدؿاوٍت في الٗملُ ت الٗ٣ضًت ؾىاء ٧ان ؤخضَم في ويُٗت ٢ىة ؤو ؤهه في ويُٗت يٖٗ ٠لى اٖخباع ؤن مؿإلت الخغٍت
و الىيُٗاث الخٗا٢ضًت و
الٗ٣ضًت مؿإلت بضحهُت و مؿلم بها ،خُض ج٩ىن الٗال٢اث الخٗا٢ضًت مجغصة ًٖ الىا٘٢
2
٦ظلٖ ٪ال٢اث ال٣ىة ،لظل ٪ال ًازظ بٗحن الاٖخباع خالت ال٣ىة و خالت الًٖٗ ٠ىض جُبُ ٤اإلاباصت الخٗا٢ضًت  .طل ٪ؤن
٢ىاٖض ٢اهىن الٗ٣ىص جإزظ باإلاؿاوة الىٓغٍت بحن ؤَغا ٝالٗ٣ض صون ألازظ في الخؿبان اإلاغا٦ؼ و الىيُٗاث الا٢خهاصًت و
اإلاالُت للمخٗا٢ضًً ،في خحن جتر ٥مؿإلت جد ٤ُ٣الٗضالت الٗ٣ضًت لل٣اضخي في بَاع ٖ٣ىص الاطٖان . 3
و باإلا٣ابل ؤنبدذ الدكغَٗاث الخضًشت ٖلى ٚغاع ٢اهىن اإلاىاٞؿت جإزظ بىا ٘٢و خ٣ُ٣ت الٗال٢اث الخٗا٢ضًت التي جيكإ في
الؿى ١ؾىاء ٢بل ؤو ٖىض ؤو ؤزىاء جىُٟظ الٗ٣ض و َظا هدُجت لٓهىع جٟاوث بحن ؤَغا ٝالٗال٢ت الخٗا٢ضًت مً ظهت ،و ٖضم
ٗٞالُت ٢اهىن الٗ٣ض هدُجت لهظا الخٛحر مً ظهت ؤزغي .
ٞخىظه ال٣اهىن الُىم و جُىعٍ بالىٓغ لىيُٗت اإلاخٗا٢ض الظي ٢ض ًخٗغى للخٗؿ ٠جخم مٗالجخه في اَاع ال٣ىاٖض
الخانت التي جإزظ بٗحن الاٖخباع ويُٗاث و مغا٦ؼ ال٣ىة الخٗا٢ضًت في خحن ًب٣ى ال٣اهىن اإلاضوي ٣٦اهىن متزامً و مٗانغ
.
لهظٍ ألاخ٩ام.
و ٢ض اهخ٣ض ال٣ٟه ٢اهىن الٗ٣ىص في ٧ىن ؤهه ال ًازظ بالخ٣ُ٣ت الٗ٣ضًت و ال بمؿإلت خماًت الُغ ٝالًُٗ ٠في الٗ٣ض،
ّ
لُخم مٗالجت َظا الى٣و في بَاع ال٣ىاٖض الخانت ( ٢اهىن اإلاىاٞؿت ) التي جازظ بٗحن الاٖخباع ويُٗاث ؤو مغا٦ؼ ال٣ىة
التي ًخمخ٘ بها اإلاخٗا٢ض .و مغص ٖضم ؤزظ ٢اهىن الٗ٣ىص ب٣ىة اإلاخٗا٢ض و ٢ضعجه الخٗا٢ضًت و جضزله لخماًت الُغ ٝالًُٗ٠
حٗىص الٖخباعاث جخٗل ٤بالٗضالت الاظخماُٖت ،طل ٪ؤن َظا الخضزل ٢ض ًاصي بلى جسغٍب و اإلاؿاؽ بإمً الٗال٢اث
الخٗا٢ضًت الؾُما الٗال٢اث الا٢خهاصًتٞ ،الخُاصًت ٖامل ؤؾاسخي لخ٩ىًٍ الٗملُت الخٗا٢ضًت قغٍُت ٖضم حٗؿ٠
الُغ ٝال٣ىي بالىٓغ لىيُٗخه بهض ٝاهتزإ مؼاًا و ٞىاثض لهالخه. 4
ٖ 1لي ُٞاللي  ،الالتزاماث :الىٍشٍت العامت للعلذ  ،مىٞم لليكغ ،الجؼاثغ.2012 ،م 47.
Loiseau, La Puissance de du Contractant en Droit Commun des Contrats .A.J.C.A. décembre , 2015.p 496. 2 Géorgoire
3

اهٓغ اإلااصة  110مً ال٣اهىن اإلاضوي .
Georgoire Loiseau . op.cit p.496.
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لظل ٪ؤنبذ ٢اهىن اإلاىاٞؿت ًُملي ؤخ٩امه ٖلى الخهغٞاث الخٗا٢ضًت و مٗالجخه للمماعؾت الخٗؿُٟت م٘ املخآٞت ٖلى
الخغٍت الٗ٣ضًت .1
ٞدؿب ٢اهىن اإلاىاٞؿت جإحي ال٣ضعة ؤو ال٣ىة الخٗا٢ضًت مً ويُٗخحن:
 اإلا٩اهت الا٢خهاصًت للمخٗا٢ض في الؿى ١بالىٓغ للمخٗا٢ض آلازغ و ٦ظل ٪باقي اإلاخضزلحن في الؿىٞ ،١ةطا امخل٪خهت مٗخبرة في الؿىٞ ١ةن طلٌٗ ٪خبر ماقغا ٖلى َُمىخه و ٢ىجه في الؿى ١و َظا ما ٌك٩ل باليؿبت له مىُ٣ت
ؤمان .
 ؤما الىيُٗت الشاهُت ٞهي جخٗل ٤بالٗال٢اث الخٗا٢ضًت ٚحر اإلاخىاػهت ٖىضما ً٩ىن لُغ ٝال٣ضعة ٖلى ٞغىقغوَه الخجاعٍت ٖلى آلازغ بالغٚم مً ؤن ٢اهىن اإلاىاٞؿت ال ًخضزل في اإلاٟاوياث الخجاعٍت ٖلى اٖخباع ؤهه
حهض ٝالى خماًت الؿى. 2 ١
و مهما ً ،ً٨جب٣ى ألاخ٩ام الخانت التي ظاءث مً ؤظل ّ
الخ ٠ُ٨م٘ َظٍ الىيُٗاث ال ُجازغ ٖلى مجا ٫جُبُ٢ ٤اهىن
الٗ٣ىص. 3
زاهُا :مٍاهشعذم الخىاصن العلذي في العالكاث الخعاكذًت العىكُت
٢ض ًيكإ الٗ٣ض صخُدا ٚحر ؤهه ٢ض ٌك٩ل مماعؾت مُ٣ضة للمىاٞؿت ٖىضما ً٩ىن مهضعا للخٗؿ ٠هدُجت للىيُٗت
الا٢خهاصًت التي ًخمخ٘ بها ؤخض اإلاخٗا٢ضًً في الؿى. ١
ؤ -اإلاٍاهشاإلاخعللت باإلاماسظاث الخعاكذًت اإلالُذة للمىاؿعت
حٗخبر اإلاماعؾت اإلاُ٣ضة جهغ ٝحٗا٢ضي حٗؿٟي جهضع ًٖ مخٗامل بٛغى الايغاع بكغٍ٨ه اإلاخٗامل مٗه ٞهي جاصي الى
جٟجحر ٖال٢ت الش٣ت التي وكإث ًٖ الٗ٣ض بىاؾُت الخٗؿ ،٠لظلٞ ٪هي جىضعط في اَاع الٗال٢اث الا٢خهاصًت ٚحر
اإلاخىاػهت مً زاللها ًماعؽ ؤخضَم ؾلُخه و َُمىخه ٖلى آلازغ . 4
و بٗباعة ؤزغي ُح ّ
ٗبر اإلاماعؾت اإلاُ٣ضة في خالت ٖضم اهخٓام صازلي للٗال٢ت الخجاعٍت الخٗا٢ضًت اإلاىٓمت و التي حك٩ل حٗؿ٠
لخ ٤بالٗ٣ض اإلابرم بُجهما ،لظل ٪حٗخبر اإلاماعؾت اإلاُ٣ضة جهغ ٝحٗا٢ضي حٗؿٟي ًيخج ًٖ الاؾخٛال ٫اإلاٟغٍ المخُاػ ؤو خ٤
ؤو خالت واُٗ٢ت ،و الظي وظض بِئت مالثمت في بَاع ٢اهىن اإلاىاٞؿت ،لظل ٪ؤنبذ َظا ألازحر ٌٗغ ٝب٣اهىن الخٗؿun ٠
. droit de l’abus
1

Guillaume Mallen .L’appréhension des Pratiques Restrictives pour les Autorités Françaises et Européennes de la
Concurrence .éd. l’harmattan .Paris. 2014.p.24.
A.J.C.A. Décembre, Abus de Puissance Contractuelle et Pratique Anticoncurrentielle. ,2 Frédéric Puel, Virginie Rebeyrotte
2015.pp.499.500.
Georgoire Loiseau .op.cit.p.p.496.498.
Guillaume Mallen .op.cit.p.19.
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ٞاإلاماعؾت اإلاُُ٣ضة حٗخبر حٗؿُٟت ٖلى اٖخباع ؤجها ّ
ٚحرث و ؤؾاءث و قىَذ ال٣ضعة الخىاٞؿُت للمخٗامل الظي جٟاجئ بها و
الظي ٌٗخبر ٦مخٗامل مخٗا٢ض في مىاظهت ناخب الخهغ ٝالخٗا٢ضي ،لظلٌ ٪ك٩ل الٗ٣ض في َظا الاَاع ها٢ال ؤو خامال
للخٗؿ. le vecteur ٠
ٞجمُ٘ اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة لها َاب٘ اجٟاقي بدُض ٌٗخبر الٗ٣ض البِئت اإلاىاؾبت لٓهىع اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة ،لظلٖ ٪غٝ
الٗ٣ض ٞكال في الٗال٢اث الؿىُ٢ت ألهه ال ٌُ ّ
ٗبر في َظا الاَاع ًٖ مهالر مكتر٦ت بحن اإلاخٗاملحن اإلاهىُحن و َظا ما ًٓهغ في
ٖضم الخىاػن بحن اإلاخٗا٢ضًً ،ؤي ؤهه ٌٗخض بالخخمُت الا٢خهاصًت للمخٗا٢ض.
٦ما ؤن اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة جإزظ باإلاٟهىم الىاؾ٘ لالجٟا ١و التي ًم٨جها ؤن جٓهغ في ظمُ٘ مغاخل الخٗا٢ض ختى ٢بل الٗ٣ض و
و ٦ظلٖ ٪ىض اجهاثه في خالت
َظا ما ًٓهغ في خالت ع ٌٞالخٗا٢ض  ،1ؤو ٖىض جىُٟظ الٗ٣ض ٧الخمُحز في قغوٍ البُ٘ . 2
ال ُ٘٣الاهٟغاصي للٗال٢ت الخجاعٍت َ .3ظٍ الخاالث التي ً٣ىم بها اإلاخٗامل بهما جغظ٘ بلى ٢ضعجه الا٢خهاصًت .
و في َظا الاَاع حٗخبر اإلاماعؾت اإلاُ٣ضة ظؼءا مً جغُ٦بت الٗ٣ض ٞخهبذ ٖىهغ ؤؾاسخي في الٗ٣ض بٗضما جم بصعاظها بهٟت
مىٟغصة مً ٢بل ناخبها مما ٌك٩ل ايغاعا مباقغا باإلاخٗا٢ض ،ؤما بطا ٧ان الخٗؿ ٠مىٗؼ ٫و بؿُِ ُٞجب ألازظ في
الخؿبان الاَاع الخٗا٢ضي ألن الخٗؿ٢ ٠ض ًىدكغ بهٟت ؾلبُت في مجا ٫اإلاىاٞؿت ٦ما ٢ض ًخٗضي اإلاخٗا٢ض ُٞهبذ الٗ٣ض
في َظا الاَاع ؾالخا زُحرا في مىاظهت الؿى.4 ١
ُ
زالٞا لباقي اإلاماعؾاث املخٓىعة في ٢اهىن اإلاىاٞؿت جخمحز اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة بُابٗها اإلاىٟغص بالغٚم مً ْهىعَا في مجا٫
الٗ٣ض الؾُما في اَاع الٗال٢اث الخٗا٢ضًت الاُ٣ٞت .و في َظا الاَاع ًخم ج٣ضًغ ٖضم الخىاػن الٗ٣ضي ٖلى ؤؾاؽ وظىص
ام٩اهُت الخٟاوى و لِـ ٖلى ؤؾاؽ ٖال٢ت ال٣ىة بحن الُغٞحن لظلًٓ ٪هغ ٖضم الخىاػن في ٖ٣ىص الاطٖان.
و بالغٚم مً طلٞ ،٪ةن ٖضم اإلاؿاواة التي جيخج ًٖ ال٣ىة الا٢خهاصًت للمخٗا٢ض ؤو اإلاغ٦ؼ الا٢خهاصي للمخٗا٢ض ٢ض جازغ
ٖلى ٢ضعة الخٟاوى ،لظلٞ ٪ال ٌؿدبٗض ٖضم الخىاػن في َظا الاَاع ؤي في الٗ٣ىص التي ّ
جم الخٟاوى خىلها َاإلاا ؤن الٗال٢ت
ٚحر مخىاػهت٣ٞ .ض ًٓهغ ٖضم الخىاػن ختى في الاجٟا٢اث التي ّ
جم الخٟاوى خىلها ،لظلٌٗ ٪خبر الاظتهاص الً٣اجي بإن ؤي
ٖال٢ت ا٢خهاصًت ٚحر مخىاػهت حك٩ل صلُال ٖلى وظىص مماعؾت مُ٣ضة مما ٌؿخضعي صعاؾت الٛاًت مً جد ٤ُ٣الخىاػن الٗام
للٗ٣ض بُٗضا ًٖ ٖال٢ت ال٣ىة بحن الُغٞحن . 5
و في َظا الاَاع جخمحز ٖ٣ىص الاطٖان 6بالؿغٖت و الك٩لُت اإلاىخضة اؾخجابت للخُاة الا٢خهاصًت ٣ٗ٦ىص الخىػَ٘ مشال ٖلى
اٖخباع ؤجها جد ٤٣الاوسجام الخجاعي الؾُما بطا ٧اهذ جيخمي لكب٨ت جىػَ٘ خهغٍت ٩ُٞىن لجمُ٘ اإلاخٗاملحن هٟـ الكغوٍ
الخٗا٢ضًت.
 1اهٓغ ال٣ٟغة  2مً اإلااصة  11مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت التي ههذ ٖلى خٓغ ع ٌٞالبُ٘ بضون مبرع قغعي.
 2اهٓغ ال٣ٟغة  3مً اإلااصة  11مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت و ٦ظل ٪ال٣ٟغة  5مً اإلااصجحن  6و .7
 3اهٓغ ال٣ٟغة  5مً اإلااصة  11مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت.
4
Guillaume Mallen .op.cit.pp.19.22et 457.
5
Mary Claude Mitchell, Tiphaine de Lannoy, Abus de Puissance Contractuelle et Pratiques Commerciales Restrictives
.A.J.C.A. Décembre 2015.p.p.504.506.507
 6إلاؼٍض مً الخٟهُل خى٣ٖ ٫ض الاطٖان  ،اعظ٘ ٖ ،لي ُٞاللي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م  7و ما بٗضَا.
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لظل ٪ج٩ىن ٖ٣ىص الاطٖان ٞغنت إل٢دام اإلاماعؾت اإلاُ٣ضة يمً الٗ٣ض بُغٍ٣ت مىٟغصة مً زال ٫بصعاط قغوٍ ٖ٣ضًت
ُمىاُٞت للمىاٞؿت ٧ىن ؤن ٖ٣ىص الاطٖان حٗخبر ٧ةجٟا ١لم ًخم الخٟاوى ٖلُه ٩ُٞىن مًمىن الٗ٣ض مدضصا بهٟت ٧لُت ؤو
ظؼثُت ٢بل الخٗا٢ض . 1
٦ما ٌٗخبر الٗ٣ض الاَاع  le contrat cadreبَاع حٗا٢ضًا هاظٗا مً ؤظل اعج٩اب اإلاماعؾاث اإلاىاُٞت للمىاٞؿت و بصعاط
قغوٍ ٚحر ٢اهىهُت بهٟت نغٍدت ؤو يمىُت٦ ،ظل ٪الخا ٫باليؿبت للٗ٣ىص الىمىطظُت  contrats typeالتي حٗخبر هىٕ
ُ
مً ٖ٣ىص الاطٖان الؾُما في بَاع ٖ٣ىص الخىػَ٘ ٖلى اٖخباع ؤجها حٗض ُمؿب٣ا مً ٢بل اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ال٨بري في
ق٩ل همىطط جخًمً قغوَا ٖامت للٗ٣ض جضمج ٞحها قغوٍ ُمُ٣ضة .
ّ
و بظلً ٪خجلى جىخُض الاعاصة الٗ٣ضًت في بَاع َظٍ الٗ٣ىص ٖلى اٖخباع ؤجها تهض ٝبلى حؿهُل ببغام الٗ٣ىص بؿغٖت و الابخٗاص
ًٖ مىا٢كت قغوٍ الٗ٣ض بدُض ال ًمخل ٪اإلاخٗا٢ض آلازغ بال ؤن ًىًم بلحها ؤو ٖضم الاهًمام لظلُ ٪ؾ ّ
مُذ َظٍ الٟئت
مً الٗ٣ىص بٗ٣ىص الؿى ،contrats des marché ١و بالغٚم مً طل ٪جب٣ى ٖ٣ىص الاطٖان ٧اجٟا ١عٚم ؤهه مدضص بهٟت
مىٟغصة  .2في ْل عجؼ ٢ىاٖض ٢اهىن الٗ٣ض ًٖ مٗالجت مٓاَغ الخٗؿ ٠التي جٓهغ في الٗال٢اث الخٗا٢ضًت الؿىُ٢ت
جضزلذ ٢ىاٖض ٢اهىن اإلاىاٞؿت للخهضي لخاالث الخٗؿ ٠التي جيخج ًٖ خاالث الخبُٗت الا٢خهاصًتًٞ ،ال ًٖ
الىيُٗاث الا٢خهاصًت التي جيخج ٖجها خاالث ٖضم جىاػن ٖ٣ضي.
ب -عذم الخىاصن العلذي الىاجج عً ولعُت الخبعُت الاكخفادًت للمخعاكذ
جًمجها ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغيّ ،
زالٞا ألخ٩ام ٢اهىن الٗ٣ض التي ّ
جهضث بٌٗ الدكغَٗاث اإلا٣اعهت ٖلى ٚغاع ٢اهىن
الٗ٣ىص الٟغوسخي .3إلاؿإلت الخٗؿ ٠الىاجج ًٖ الخبُٗت الا٢خهاصًت بالغٚم مً جهضي حكغَٗاث اإلاىاٞؿت لهظٍ اإلآاَغ
الخٗؿُٟت في بَاع خٓغ اإلاماعؾاث اإلاىاُٞت للمىاٞؿت و اإلاُ٣ضة لها . 4
ٞإنبذ ٌٗخض باإل٦غاٍ الىاجج ًٖ الخٗؿ ٠في خالت الخبُٗت الى ظاهب ُٖىب الاعاصة ،بدُض ؤنبدذ َظٍ الخالت ٦هىعة
ُ
لئل٦غاٍ مشلما طَب بلُه الاظتهاص الً٣اجي الٟغوسخي الظي اٖخبر الا٦غاٍ الا٢خهاصي ٧ة٦غاٍ و لِـ ٛ٦بن بالغٚم مً وظىص
خالت الًٗ situation de faiblesse ٠في ظاهب اإلاخٗا٢ض آلازغ الظي ٌٗخبر في ويُٗت جبُٗت ٗٞ . 5ضم الخىاػن ًٓهغ ٖىض
الاؾخٛال ٫الخٗؿٟي إلاغ٦ؼ ال٣ىة و التي ً٣ابلها زًىٕ الُغ ٝآلازغ في ْل ٢ضؾُت ال٣ىة الالؼامُت للٗ٣ض و الخغٍت
الٗ٣ضًت ٖلى خؿاب ٖضم الخىاػن الٗ٣ضي الظي ٢ض ً٩ىن ُمبخػى ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة صون ؤن ٌُٗخبر ٦دالت مغيُت،
ٗٞىضثظ ال ًخم ُمٗا٢بت َظٍ الىيُٗت . 6
و لم ٌؿل ٪اإلاكغٕ الجؼاثغي َظا اإلاىخى يمً ؤخ٩ام ٢اهىن الٗ٣ض اإلاخٗل٣ت باإل٦غاٍ  ،7التي لم جً٘ ؤي آلُت لل٣اضخي
للخهضي لخاالث الا٦غاٍ الىاججت ًٖ الهُمىت الا٢خهاصًت الؾُما بم٩اهُت ببُا ٫الٗ٣ض زالٞا لل٣ىاٖض الجضًضة التي
1

Guillaume Mallen .op.cit.p.p.457.458.
ibid, pp. 460.463.
 3اعظ٘ في َظا الاَاع لىو اإلااصة 1143مً ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوسخي التي ؤقاعث بلى مٟهىم الا٦غاٍ الا٢خهاصي violence économique
يمً ال٣ىاٖض الٗامت للٗ٣ىص في بَاع حٗضًل ُٟٞ 16غي  2016بالغٚم مً ؤن اإلااصة لم جىو ٖلُه نغاخت.
 4اهٓغ اإلاىاص 11. 7 . 6 :مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت .
5
Muriel Chagny. Les Contrats d’Affaires à l’épreuve des nouvelles Règles sur l’Abus de l’état de Dépendance et le
Déséquilibre Significatif .A.J.C.A, Paris, 2016, pp.115.116.
6
Sarah Bros, Article 1169.Le Déséquilibre Significatif, Revue des Contrats n : 3 septembre 2015 .p .761.
7اهٓغ اإلاىاص 89 -88 :مً ال٣اهىن اإلاضوي
2
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ّ
جًمجها الخٗضًل ألازحر لل٣اهىن اإلاضوي الٟغوسخي يمً اإلااصة  1143التي ههذ ٖلىil y a également violence " : 1
lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui
un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage
."manifestement excessif.
و ٖلُه٣ٞ ،ض ؤنبذ الا٦غاٍ ًخٗل ٤بخٗؿ ٠اإلاخٗا٢ض الىاججت ًٖ خالت الًغوعة ؤو الخبُٗت التي ًخىاظض ٞحها اإلاخٗا٢ض آلازغ
الظي ٌؿخٛل ويُٗخه َظٍ مً ؤظل الخهىٖ ٫لى حٗهض مىه ،بدُض لىال َظٍ الىيُٗت إلاا جدهل ٖلُه و بالخالي ً٩ىن
٢اهىن الٗ٣ض زالٞا للمكغٕ الجؼاثغي ٢ض وي٘ ؤخ٩ام إلاٗالجت خالت الا٦غاٍ الا٢خهاصي الظي ًٓهغ في الٗ٣ض بالغٚم مً
الجض ٫الظي ْهغ خىَ ٫بُٗخه و ٦ظل ٪خى ٫ؤزغٍ في الٗ٣ض .
و ًغي البٌٗ بإن الا٦غاٍ الا٢خهاصي ال ٌٗخبر ؾببا إلٖاصة الىٓغ في الٗضالت الٗ٣ضًت للٗ٣ض َاإلاا ؤن اإلاخٗا٢ض آلازغ ٢بل
بكغوَه .و ٢ض ٢ضم الاظتهاص الً٣اجي الٟغوسخي حٗغٍٟا لئل٦غاٍ الا٢خهاصي في  03ؤٞغٍل ٖ 2002لى ؤهه اؾخٛال ٫حٗؿٟي
لىيُٗت جبُٗت ا٢خهاصًت حٗمل ٖلى ظلب مهلخت مً زال ٫بلخا ١ؤطي حهضص بهٟت مباقغة اإلاهالر اإلاكغوٖت
للصخو الظي قاب عياٍ ُٖب الا٦غاٍ . 2
ُ
و بالخالي ٣ٞض اٖخبر الً٣اء َظا الىىٕ مً الُٗب ٖلى ؤهه ا٦غاٍ و لِـ ٚبن بالغٚم مً الخ٣اعب الظي ًٓهغ بُجهما ،في خحن
ؤَلٖ ٤لُه البٌٗ حؿمُت الٛبن اإلاهى lésion qualifiée ٠الظي ًٓهغ هدُجت الاؾخٛال ٫الخٗؿٟي لخالت الًٗ ٠بما
ٌؿمذ للُغ ٝال٣ىي مً الخهىٖ ٫لى امخُاػ خهغي ٖلى خؿاب الُغ ٝآلازغ اإلاخًغع .3
بدُض ٌكترٍ لخىاٞغ َظٍ الخالت ؤن ً٩ىن الا٦غاٍ ٢ض نضع ًٖ اؾخٛال ٫خالت الخبُٗت الىاججت ًٖ ويُٗت الهُمىت و ؤن
ًدهل ٖلى ٞىاثض و مؼاًا ًجىحها لهالخه ٞالخٗؿ ٠في ويُٗت الخبُٗت ٌٗخبر ٖامال ؤؾاؾُا في ْهىع ُٖب الا٦غاٍ . 4
َظا ،و ٌٗخبر مٟهىم الا٦غاٍ الا٢خهاصي مٟهىما واؾٗا ًخًمً ظمُ٘ نىع خاالث الخبُٗت الا٢خهاصًت التي جخٗل٤
بالخىاػن اإلاالي للٗ٣ض ،و في َظا الاَاع ًٓهغ ؤزغٍ ٖ ِ٣ٞلى اإلاخٗا٢ض آلازغ صون الٛحر زالٞا ل٣اهىن اإلاىاٞؿت الظي جهضي
للخٗؿ ٠الىاجج ًٖ ويُٗاث الهُمىت  ، 5و ٦ظل ٪ويُٗاث الخبُٗت الا٢خهاصًت  ، 6التي جٓهغ في الٗال٢اث الخٗا٢ضًت بحن
اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن في الؿى ١ؾىاء ٧اهىا مىاٞؿحن ؤو قغ٧اء ججاعٍحن.
ؤما ًٖ ؤزغ الا٦غاٍ الا٢خهاصي ٖلى الٗ٣ض٣ٞ ،ض اٖخبر ال٣ٟه بإن مداولت بٌٗ الدكغَٗاث للخهضي لخالت الاؾخٛال٫
الىاججت ًٖ الا٦غاٍ ٢ض جمـ باألمً ال٣اهىوي في املجا ٫الٗ٣ضي بالغٚم مً ؤجها حؿعى بلى جد ٤ُ٣الخض ألاصوى مً الٗضالت
الٗ٣ضًت َاإلاا ؤن ٖضم الخىاػن الا٢خهاصي ًاصي بلى ٖضم الخىاػن الٗ٣ضي و الظي ٌُٗي لل٣اضخي ام٩اهُت مغاظٗت الٗ٣ض
٦ما َى الخا ٫في بٌٗ الدكغَٗاث الاوعوبُت ،بالغٚم مً وظىص الخلى ٫الخ٣لُضًت التي ًغظ٘ ٞحها الُغ ٝالًُٗ ٠بلى
َلب ببُا ٫الٗ٣ض زالٞا لباقي ُٖىب ؤلاعاصة التي جٓهغ ٞحها بم٩اهُت ؤلاب٣اء ٖلى الٗ٣ض .7
1

Art.1143, ordonnance n, 2016-131 , jo 11 févr.2016, Réforme du droit des obligation, Dalloz,2016.
Géorgoire loiseau .op. cit .pp.496.498.
3
Pascal Angel « Article 1142 : Violence économique « Revue des Contrats, n 03 septembre 2015, p747.
4
Georgoire loiseau .op. cit .p .498.
 5اهٓغ اإلااصة  7مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت
 6اهٓغ اإلااصة  11مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت
7
Pascal Angel .op .cit .p. 747.
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و ٖلُه ،و ب ٌٛالىٓغ ًٖ مٗالجت الا٦غاٍ الا٢خهاصي يمً ال٣ىاٖض الٗامت جب٣ى الخلى ٫التي ًُخ٣ضمها ٢اهىن الٗ٣ض
بُٗضة ًٖ جل ٪التي ّ
ًخًمجها ٢اهىن اإلاىاٞؿت الؾُما بطا ٧ان اإلاخٗا٢ض الًًُٗ ٠غٚب في الاب٣اء ٖلى الٗال٢ت الخٗا٢ضًت.
زالثا  :معالجت مٍاهشعذم الخىاصن العلذي في العالكاث الخعاكذًت العىكُت
ل٣ض ْلذ مؿإلت مٗالجت ٖضم الخىاػن الٗ٣ضي مدل اَخمام ال٣ٟه الؾُما م٘ الخُىع الظي ٖغٞخه الٗال٢اث الخٗا٢ضًت في
الخُاة الا٢خهاصًت و ما جبٗه مً ْهىع ؤخ٩ام زانت ؾىاء يمً ٢اهىن اإلاىاٞؿت ؤو ٢اهىن الاؾتهال ٥التي تهض ٝبلى
ّ
جًمىذ ؤخ٩اما
خماًت اإلاخٗا٢ض اإلاخًغع ظغاء َظٍ الىيُٗت في ْل ٢هىع ؤخ٩ام ٢اهىن الٗ٣ض بالغٚم مً ؤن َظٍ ألازحرة
تهض ٝبلى جد ٤ُ٣الٗضالت الٗ٣ضًت في بَاع ٖ٣ىص الاطٖان.
ؤ -خٍشاإلاماسظاث الخعاكذًت اإلالُذة للمىاؿعت
هدُجت إلآاَغ ٖضم اإلاؿاواة بحن اإلاخٗاملحن في الؿى ،١ؤ٢غ اإلاكغٕ في بَاع ٢اهىن اإلاىاٞؿت خٓغ اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة التي
جمـ بخىاػن الٗال٢اث الخجاعٍت ،خُض جإحي َظٍ ألاخ٩ام لًمان جىاػن الٗال٢اث بحن اإلاهىُحن مهما ٧ان ق٩لها.
و في َظا الاَاع جهبذ اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة ٦مماعؾاث حٗؿُٟت لخىضعط في بَاع هٓغٍت الخٗؿ ٠في اؾخٗما ٫الخٖ ٤لى
ُ
اٖخباع ؤجها حك٩ل حٗؿ ٠في اإلاغ٦ؼ الخٗا٢ضي للمخٗامل الا٢خهاصي في مىاظهت اإلاخٗا٢ض آلازغ.
لظل ٪تهضَ ٝظٍ ألاخ٩ام بلى خماًت اإلاخٗامل الًُٗ ٠و البدض ًٖ جىاػن الٗال٢اث الخٗا٢ضًت في ْل جمخ٘ اإلاخٗا٢ض
بمغ٦ؼ حٗا٢ضي ٢ىي في مىاظهت اإلاخٗاملحن مٗه بالغٚم مً ؤن ٖضم الخىاػن الجىَغي ًيخج في الٛالب ًٖ الكغٍ الخٗؿٟي
زالٞا لخالت امخال ٥اإلاغ٦ؼ الا٢خهاصًت الظي ٢ض ال ًُاصي بلى ٖضم الخىاػن.
و لم ٌٗالج ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي خالت ٖضم الخىاػن الٗ٣ضي الىاججت ًٖ ٖضم الخىاػن الا٢خهاصي و اؾخٛال ٫مغا٦ؼ
ال٣ىة الا٢خهاصًت جاع٧ا طل ٪لؤلخ٩ام الخانت التي ّ
جًمىتها ٢اهىن اإلاىاٞؿت اإلاخٗل٣ت بدٓغ الخٗؿ ٠في ويُٗت الهُمىت و
٦ظل ٪الخٗؿ ٠في ويُٗت الخبُٗت الا٢خهاصًت بطا ٧اهذ َظٍ الكغوٍ الخٗا٢ضًت جمـ بد٣ى ١و التزاماث اإلاخٗا٢ض و
ججٗلها ٚحر مخ٩اٞئت ،و َظا في ْل اؾدبٗاص جُبُ ٤الاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بالكغوٍ الخٗؿُٟت التي ههذ ٖلحها اإلااصة  30مً
ال٣اهىن  02-04اإلاٗض ٫و اإلاخٗل ٤باإلاماعؾاث الخجاعٍت في الٗال٢اث بحن اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًت و خهغَا  ِ٣ٞفي
الٗال٢اث الخٗا٢ضًت التي جيكإ بحن اإلاهىُحن و اإلاؿتهل٨حن ،زالٞا للمكغٕ الٟغوسخي الظي جضاع ٥اإلاؿإلت مىظ حٗضًل ٢اهىن
اإلاىاٞؿت لؿىت ُ 2008لُىؾ٘ مجا ٫جُبُ ٤الخٓغ ٖلى الكغوٍ الخٗؿُٟت لدكمل ٦ظل ٪الٗال٢اث بحن اإلاهىُحن . 1
ٞبهظا الىو ً٩ىن اإلاكغٕ الٟغوسخي زالٞا للمكغٕ الجؼاثغي ٢ض ّ
جم وي٘ خض للخجاوػ و الخٗضي ٖلى الخغٍت الٗ٣ضًت يمً
٢اهىن اإلاىاٞؿت في خالت وظىص جٟى ١ا٢خهاصي في الٗال٢اث بحن اإلاهىُحن.
و مىهٞ ،ةن مٗالجت مؿإلت ٖضم الخىاػن الجىَغي حكمل ٦ظل ٪الٗ٣ىص التي جم الخٟاوى ٞحها ب٩ل خغٍت مً زال ٫جم٨حن
ال٣اضخي مً ٞغى ع٢ابت ٖلى الٗ٣ض اإلابرم بحن الاٞغاص زالٞا لؤلخ٩ام الخانت التي ويٗذ ظؼاءاث لٗضم الخىاػن الجىَغي
مما ًُغح ٖضة اق٩االث جخٗل ٤بؿلُت ال٣اضخي في بلٛاء الكغوٍ الخٗؿُٟت.2
 1ل٣ض جم حٗضًل اإلااصة  °/6-442مً ٢اهىن الخجاعة الٟغوسخي بمىظب ال٣اهىن  04ؤوث  2008اإلاخٗل٣ت بدٓغ ٖضم الخىاػن الجىَغي ،اهٓغ:
- Pascal léhuédé Droit de la concurrence .éd .Bréal. Paris .2012. p. 159.
2
Pascal léhuédé. op.cit p. 761
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٦ما ال ًؼا٣ٖ ٫ض الاطٖان مدل ظض٣ٞ ٫هي و ٦ظل ٪حكغعي في ْل وظىص ؤخ٩ام زانت خاولذ مٗالجت مٓاَغ ٖضم
جًمً قغوَا حٗؿُٟت باإلاىاػاة م٘ ألاخ٩ام التي ّ
الخىاػن الٗ٣ضي التي ًٟغػَا ٖ٣ض الاطٖان ُٞما بطا ّ
جًمجها ٢اهىن الٗ٣ىص
.1
و زالٞا للمكغٕ الجؼاثغي ٣ٞض ّمحز اإلاكغٕ الٟغوسخي بحن الٗ٣ض الغياجي  le contrat de gré à gréالظي ًبرم ًٖ َغٍ٤
اإلاٟاوياث بحن ؤَغاٞه و بحن ٖ٣ض الاطٖان الظي جدضص قغوَه ألاؾاؾُت مً ٢بل ؤخض ؤَغاٞه ،و َظا ما ههذ ٖلُه
اإلااصة  1110اإلاٗضلت مً ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوسخي . 2
و مىهٞ ،ةن ٖضم الخىاػن الٗ٣ضي ٢ض ًٓهغ  ِ٣ٞفي الٗ٣ض الظي لم ًخم الخٟاوى خىله ؤي في ٖ٣ض الاطٖان ٖىضما ًخٗغى
اإلاخًغع لخٗؿ ٠مً الُغ ٝآلازغ ُٞدضر ٖضم جىاػن في الٗ٣ض هدُجت اؾخٛال ٫مغ٦ؼٍ ال٣ىي بهض ٝالخهىٖ ٫لى
امخُاػاث ؤو ٞغى التزاماث ٖلى اإلاخٗا٢ض آلازغ صون م٣ابل ا٢خهاصي ،لظلً ٪غي البٌٗ ؤهه مً الًغوعي خهغ ٖضم
الخىاػن الٗ٣ضي في الخٗؿ ٠الظي ًيخج ًٖ ٖ٣ىص الاطٖان . 3
و في َظا الاَاع هجض بإن اإلاكغٕ الجؼاثغي ٌٗخبر بإن الكغٍ الخٗؿٟي الظي ًخًمىه ٖ٣ض الاطٖان َى الظي ًاصي بلى ٖضم
الخىاػن الٗ٣ضي مشلما ههذ ٖلُه اإلااصة  110مً ال٣اهىن اإلاضوي .و زالٞا لظلّ ٪
وؾ٘ اإلاكغٕ الٟغوسخي مٟهىم ٖضم الخىاػن
الٗ٣ضي لحرجبِ بدالت ٖضم الخىاػن الجىَغي le déséquilibre significatifفي الخ٣ى ١و الالتزاماث بحن َغفي الٗ٣ض صون
الكغٍ الخٗؿٟي.
و َظا ما هو ٖلُه اإلاكغٕ الٟغوسخي في اإلااصة  1171مً ال٣اهىن اإلاضوي في بَاع حٗضًل ُٟٞ 16غي  ، 2016خُض ههذ ٖلى
:4
" dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre entre les droits et obligations des
parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principale du contrat ni sur l’adéquation
"du prix à la prestation.
و ٖلُهً ،م ً٨للمخٗا٢ض اإلاخًغع بلٛاء الكغوٍ التي حك٩ل ٖضم جىاػن ظىَغي في الٗ٣ض م٘ اؾخصىاء خالتي الٛبن و ٖضم
مالثمت الؿٗغ.5
ٚحر ؤن بصعاط َظا الىو يمً ال٣ىاٖض الٗامت ٢ض ًُغح مؿإلت جدضًض مجا ٫و هٓام و مٟهىم ٖضم الخىاػن الجىَغي.
طل ٪ؤن بصعاط مٟهىم ٖضم الخىاػن الجىَغي في ال٣اهىن اإلاضوي ًمىذ لل٣اضخي ؾلُت جىُ٣ذ و خظ ٝالكغوٍ التي جاصي
بلى َظٍ الىيُٗتٚ ،حر ؤن زًىٕ ؤٚلب الٗ٣ىص ل٣اهىن الاؾتهال ٥و ٦ظل٢ ٪اهىن اإلاىاٞؿت ًجٗل ؤخ٩ام ٢اهىن اإلاضوي
ٚحر ُمُٟضة في مٗالجت ٖضم الخىاػن الٗ٣ضي بال في الخاالث التي جسغط ًٖ ألاخ٩ام الخانت التي جغج٨ؼ ٖلى ٖىهغ الخبُٗت
يمً ٢اهىن اإلاىاٞؿت و خماًت اإلاؿتهل ٪يمً ٢اهىن الاؾتهال ،٥و بالخالي ٣ٞض ظاءث ؤخ٩ام ال٣اهىن اإلاضوي لؤلزظ
1

اهٓغ اإلاىاص  112 ، 110 ،70 :مً ال٣اهىن اإلاضوي
2
Romain Boffa : Article 1108 : le Contrat D’Adhésion. Revue des Contrats, n : 3 septembre, 2015, Paris, p.736.
3
Sarah Boss .op.cit. p. 761.
4
Art.1171, ordonnance n, 2016-131 , jo 11 févr.2016, Réforme du droit des obligation, Dalloz,2016.
5
Sarah Bros .op. cit .p 761.
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بدالت الًٗ la faiblesse ٠التي حٗخبر قغَا إلاغا٢بت ٖضم الخىاػن الجىَغي في ظمُ٘ الٗ٣ىص التي جسغط ًٖ ال٣ىاٖض
الخانت . 1
و في َظا الاَاع ججب الاقاعة بلى ؤن الغ٢ابت اإلاٟغويت ٖلى الكغوٍ الخٗؿُٟت في بَاع ال٣اهىن اإلاضوي تهض ٝبلى خماًت
الاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة ختى في ٖ٣ىص الاٖما ٫ؤي في الٗ٣ىص اإلابرمت بحن اإلاهىُحن في اَاع ٖ٣ىص الاطٖان زالٞا للكغوٍ التي ّ
جم
ويٗها و٣ٞا لخغٍت الخٟاوى ،بدُض ًم ً٨ؤن ٌؿخُٟض اإلاخٗا٢ض مً الجؼاءاث التي ؤ٢غَا ٢اهىن الٗ٣ىص بلى ظاهب
الجؼاءاث التي ّ
جخًمجها ال٣ىاٖض الخانت ،و بالخالي ًب٣ى ل٣اهىن الٗ٣ىص صوع في ٖال٢اث الاٖما ٫في ْل الخلى ٫التي
ّ
ًخًمجها ٢اهىن اإلاىاٞؿت.2
و ٖلُه٣ٞ ،ض ؤنبذ ٖ٣ض الاطٖان ًمشل مجاال إلاٗالجت ٖضم الخىاػن الٗ٣ضي يمً ٢اهىن الٗ٣ىص في الٗال٢اث الخٗا٢ضًت
التي جيكإ في الؿى ١خماًت للمخٗا٢ض الًُٗ ٠مً الكغوٍ الخٗؿُٟت في ْل ُٚاب هو ٖام ٌٗالج خالت ٖضم الخىاػن
الٗ٣ضي زاعط ٖ٣ىص الاطٖان يمً ٢اهىن الٗ٣ىص الجؼاثغي.
ب  -البىالن الجضجي هجضاء للمماسظاث الخعاكذًت ػحراإلاخىاصهت
ههذ اإلااصة  13مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت ٖلى البُالن ٦جؼاء للمماعؾاث التي جمـ باإلاىاٞؿت و بخىاػن الٗال٢اث الخٗا٢ضًت في
الؿى ،١خُض ههذ ٖلى  " :صون الازال ٫بإخ٩ام اإلااصجحن  9- 8مً َظا ألامغ ًُ ،بىل ٧ل بلؼام ؤو اجٟاُ٢ت ؤو قغٍ
حٗا٢ضي ًخٗل ٤بةخضي اإلاماعؾاث املخٓىعة "...
و بهظا ًخجلى اٖخماص ٢اهىن اإلاىاٞؿت ٖلى البُالن الظي ٌٗخبر ظؼاء مضوي ًُُبٖ ٤لى الخهغٞاث الخٗا٢ضًت التي جخسل٠
ؤخض ؤع٧اجها ؤو قغوَها .بمٗجى ؤن البُالن يمً ال٣ىاٖض الٗامت ٌٗخبر ٣ٗ٦اب للمخٗا٢ضًً و بن ٧اهذ ٧لمت الجؼاء ال حٗجي
خخما الغصٕ و الٗ٣اب اإلاؿلِ ٖلى الٟغص بل ً٣هض بها الىخاثج ال٣اهىهُت اإلاترجبت ٖلى الخهغٞاث التي جمذ مسالٟت لل٣اهىن
 .3بالغٚم مً ؤن ؾبب ا٢غاعٍ ٦جؼاء في مجا ٫اإلاىاٞؿت لِؿذ هي هٟـ ألاؾباب اإلااصًت للبُالن ٞ ،البُالن اإلا٣غع في بَاع
٢اهىن اإلاىاٞؿت ؾببه اإلاؿاؽ باإلاىاٞؿت و اإلاؿاؽ بخىاػن الٗال٢اث الخٗا٢ضًت و مبضؤ اإلاؿاواة و الكٟاُٞت في مجا٫
اإلاىاٞؿت .
و بطا ٧اهذ ال٣ىاٖض الٗامت التي جد٨م البُالن ج٣ؿم َظا ألازحر بلى بُالن وؿبي و بُالن مُل ٤اؾدىاصا إلاُٗاع اإلاهلخت
بدُض ً٩ىن البُالن اإلاُل ٤م٣غع لخماًت اإلاهلخت الٗامت في خحن البُالن اليؿبي م٣غع لخماًت اإلاهلخت الخانتٞ .4ةن
البُالن الظي ههذ ٖلُه اإلااصة  13مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت َى ُبُالن مُلٖ ٤لى اٖخباع ؤن البُالن اإلا٣غع في َظا الاَاع ؤي
في مجا ٫اإلاىاٞؿت َى ظؼاء للمؿاؽ بالىٓام الٗام الخىظُهي  .5طل ٪ؤن ال٣اٖضة التي ّ
جم زغ٢ها و مسالٟتها جخٗل٤
باإلاهلخت الٗامت و لِـ لُٗب في الٗ٣ض . 6
1

Rafael Amaro, le Déséquilibre Significatif en Droit Commun des Contrats ou les incertitudes d’une double filiation .Revue
C.C.C., Paris, 2014.pp.6-7.
2
Mariel Chaany .op.cit .p. 117.
ٖ 3لي ُٞاللي  .اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .317
 4إلاؼٍض مً الخٟهُل اهٓغ ٖ :لي ُٞاللي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م  318و ما بٗضَا
5
Pascal Lehuéde .op. cit. p .200.
6
Guillaume Mallen .op. cit .p.86.
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و في َظا الاَاع ً٣غع الُالن ب٣ىة ال٣اهىن بدُض ال ًمل ٪ال٣اضخي الؿلُت الخ٣ضًغٍت في ا٢غاعٍ ،و ًترجب ٖلى طل ٪ؤن بزاعة
البُالن ال جىدهغ في اإلاخًغع  ِ٣ٞبل و ًم ً٨لباقي ؤَغا ٝالٗ٣ض بزاعٍ .
و ًٞال ًٖ طلٞ ،٪ةهه ًم ً٨للىػٍغ اإلاٗجي باال٢خهاص بزاعجه ٖلى اٖخباع ؤن صٖىي البُالن جىضعط في بَاع خماًت الؿى١
 .1لظلٌٗ ٪خبر البُالن في مجا٢ ٫اهىن اإلاىاٞؿت ٦ىدُجت للخٓغ الظي ؤ٢غٍ اإلاكغٕ ٖلى اإلاماعؾاث الخٗؿُٟت الخٗا٢ضًت .
ُٞاإلاا ؤن الٗ٣ض ٌٗخبر مىَىا للٟٗل الخٗؿٟي ًب٣ى البُالن ُ٦غٍّ ٤
ٗٞا ٫لغصٕ الخهغٞاث الخٗؿُٟت الخٗا٢ضًت و آلُت
ُم٨ملت للمىٓىمت الٗ٣ابُت في ٢اهىن اإلاىاٞؿت بالغٚم مً ؤهه آلُت ج٣لُضًت في ال٣اهىن اإلاضوي. 2
و ٖلُهٞ ،ةن ا٢غاع ٢اهىن اإلاىاٞؿت للبُالن ٦جؼاء للمماعؾاث الخٗا٢ضًت اإلااؾت باإلاىاٞؿت ؾىاء حٗل ٤ألامغ باإلاماعؾاث
اإلاىاُٞت للمىاٞؿت ؤو اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة لهاٌٗ ،خبر مؿل٩ا ظضًضا و زغوظا ًٖ ال٣ىاٖض الٗامت في ٢اهىن الٗ٣ىص التي ج٣غع
بُالن الٗ٣ض لخسل ٠ؤخض ؤع٧اهه ؤو ٖضم مكغوُٖت مدل الٗ٣ض و ؾببه٧ ،إن ً٩ىن الٗ٣ض مسالٟا للىٓام الٗام مشال،
بدُض ًترجب ٖلى مسالٟت ؤخ٩ام الىٓام الٗام الا٢خهاصي الخىظُهي بُالن الٗ٣ض بُالها مُل٣ا . 3
مً بحن ؤَم زهىنُاث البُالن الظي ّ
جًمىه ٢اهىن اإلاىاٞؿت بم٩اهُت ب٢غاع البُالن الجؼجي للٗ٣ض ،و الظي ٌٗخبر
م٣هض اإلاكغٕ في ْل ال٣ىاٖض الجضًضة زالٞا لل٣ىاٖض الٗامت في ٢اهىن الٗ٣ىص التي ج٣غ بالبُالن ال٨لي للٗ٣ض.
ٞبالغظىٕ للماصة  13مً ٢اهىن اإلاىاٞؿت هجض بان اإلاكغٕ ٞخذ املجا ٫إل٢غاع ُبُالن الالتزام ؤو الكغٍ الخٗا٢ضي بلى ظاهب
بم٩اهُت ببُا ٫الٗ٣ض ٩٦ل.
و ٖلُه ،جٓهغ بم٩اهُت ببُا ٫الكغٍ ؤو الالتزام الظي ٌك٩ل مؿاؾا بدغٍت اإلاىاٞؿت و بزالال بخىاػن الٗال٢ت الخٗا٢ضًت
مما ًاصي بلى املخآٞت ٖلى الٗ٣ض زالٞا لل٣ىاٖض الٗامت التي ًاصي ببُا ٫الكغٍ ٞحها بلى ببُا ٫الاجٟا٩٦ ١ل.
و خؿب ال٣ٟهُت ً cathiardجب ٖلى ال٣اضخي ألازظ بٗحن الاٖخباع ٢غاع َغفي الٗ٣ض و عٚبتهما في بلٛاء الكغٍ اإلاىافي
للمىاٞؿت و ٦ظل ٪ؤَمُخه باليؿبت لهما ،و َظا ما ٌؿمذ لل٣اضخي بخ٣ضًغ مضي يغوعة الاب٣اء ٖلى الٗال٢ت الخٗا٢ضًت
باليؿبت للُغ ٝاإلاخًغع و ٦ظل ٪الُاب٘ الجىَغي و ٖضم ٢ابلُت ججؼثت الكغٍ باليؿبت للٗ٣ض ٩٦ل  .ؤما بطا ّ
ججلذ بعاصة
الُغٞحن الهغٍدت في الاب٣اء ٖلى الاجٟاٟٞ ، ١ي َظٍ الخالت ًم ً٨ال٣اضخي ب٢غاع البُالن الجؼجي الظي ٌؿمذ باملخآٞت
ٖلى الٗ٣ض. 4
لظل ٪اهخ٣ض ال٣ٟه البُالن ٦جؼاء في مجا ٫اإلاىاٞؿت في ٧ىهه بظغاء ُمٗغ٢ل لضًىامُُ٨ت ٢اهىن اإلاىاٞؿت و ُمازغ ٖلى خ٣ى١
اإلاخٗا٢ضًً في الخالت التي ًُالب ٞحها الٛحر بالبُالن مما ًاصي باإلاؿاؽ بالغوابِ الٗ٣ضًت ،و َظا ما ٌُك٩ل حٗضي مً
٢بل ٢اهىن اإلاىاٞؿت ٖلى آلُاث ال٣اهىن اإلاضوي و اهخهاع للمهلخت الٗامت ٖلى اإلاهلخت الخانت مما ًاصي بلى الكٗىع
بٗضم ألامً ال٣اهىوي في ٧ىن ؤن مخٗامل زاعجي ًٖ الاَاع الٗ٣ضي ًم٨ىه ب٩ل خغٍت اإلاؿاؽ ب٣اهىن اإلاخٗا٢ضًً.5
الخاجمت :
Pascal Lehuéde .op. cit .p. 86 et 178
Guillaume Mallen .op. cit .p.p 198.-199.

1
2

ٖ 3لي ُٞاللي ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .289
Guillaume Mallen op.cit. p. 202-203.
Ibid, pp ,247 et 260.
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4
5

بالغٚم مً ؤن ٢اهىن اإلاىاٞؿت ؤنبذ ٌُك٩ل البِئت اإلاالثمت الػصَاع مبضؤ ؾلُان الاعاصة في الٗال٢اث الخٗا٢ضًت التي جيكإ في
الؿى ١في اَاع ٖ٣ىص ألاٖما ٫هدُجت لخ٨غَـ خغٍت اإلاىاٞؿت ،بال ؤن طل ٪ؤصي بلى ْهىع نىع ظضًضة لٗضم الخىاػن
الٗال٢اث الخٗا٢ضًت و مجاال ظضًضا لخُُ٣ض ُمماعؾت الخغٍت الٗ٣ضًت في ٖ٣ىص الاٖما٫
و بالخالي جإزغث الٗال٢اث الخٗا٢ضًت التي جيكإ في الؿى ١بالىيُٗاث الا٢خهاصًت للمخٗا٢ضًً و ٦ظل ٪خالت اإلاىاٞؿت ،و
التي هخجذ ٖجها ٖضة اق٩االث ّ
ججلذ زهىنا في جدضًض مٟهىم الٗ٣ض مً ظهت ،و مسخل ٠مٓاَغ الخٗؿ ٠التي جيخج
ًٖ الىيُٗاث الخٗؿ ٠في الهُمىت و ٦ظل ٪خاالث الخبُٗت الا٢خهاصًت مً ظهت ؤزغي في ْل ٢هىع ٢ىاٖض ال٣اهىن
اإلاضوي في مٗالجتها.
و َظا ما ظٗل مً ٢ىاٖض ٢اهىن اإلاىاٞؿت باٖخباعَا ٢ىاٖض زانت حؿعى بلى جد ٤ُ٣الخىاػن الٗ٣ضي في الٗال٢اث
الخٗا٢ضًت التي جيكإ في الؿى ١اؾخجابت إلاخُلباث الؿى ١و البِئت الا٢خهاصًت التي جخُلب ألازظ بىا ٘٢الٗال٢اث
الخٗا٢ضًت و باإلاغا٦ؼ و الىيُٗاث الا٢خهاصًت للمخٗا٢ض.
و َظا ما ًُبرع جضزل اإلاكغٕ في جىُْٟه للبُالن الجؼجي ٦جؼاء إلاهلخت اإلاخٗا٢ض الًُٗ ٠في الٗ٣ض مً ظهت .و للخٟاّ
ٖلى الىٓام الٗام الا٢خهاصي الجضًض الظي حهض ٝبلى خماًت الؿى ١مً ظهت زاهُت.
و بالغٚم مً مداوالث اإلاكغٕ الجؼاثغي الخهضي لهظٍ اإلاماعؾاث الخٗؿُٟت في اَاع ؤخ٩ام ٢اهىن اإلاىاٞؿت ،جب٣ى َظٍ
ألازحرة ٢انغة في بٌٗ اإلاؿاثل التي ٌؿخلؼم ٖلى اإلاكغٕ الجؼاثغي جضاع٦ها ٖلى ٚغاع ا٢غاع خماًت اإلاخضزلحن في الؿى ١مً
الكغوٍ الخٗؿُٟت.
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حذوي الخـاوك الاجـاقي وألُت الظترحاع الخىاصن العلذي في علىد الدعُحر
ؤ.د .ـباًخي سبُعت  ،ؤظخار
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت  ،حامعت مىلىد معمشي ـ جحزي وصو
ملذمت:
سجلذ ؾىت  1988في الجؼاثغ جهاًت اخخ٩اع الضولت لليكاٍ الا٢خهاصي واإلاباصعة بجملت مً ؤلانالخاث الا٢خهاصًت
للخىظه هدى هٓام ا٢خهاص الؿى ١اوسجاما م٘ مكغوَُت اإلاىٓماث الضولُت ومخُلباث الٗىإلات الا٢خهاصًت ،و٢ض جُلب
َظا الىي٘ بًجاص ماؾؿاث ا٢خهاصًت ب٩ل الىخاثج التي ؤزغث ٖلى هٓامها ال٣اهىوي ومدُُها الا٢خهاصي ،و٧ان ل٩ل طل٪
ؤزغ ٖمُٖ ٤لى اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت لىٓغٍت الٗ٣ىص التي ٖضلذ وؤيُ ٠بلحها نى ٠مً ٖ٣ىص ألاٖما ٫ؤال وَى ٖ٣ض الدؿُحر
الظي خاو ٫مً زالله اإلاكغٕ التر٦حز ٖلى ٖىهغ اإلاغوهت في جبجي ؤخ٩امه لُ٩ىن ٢البا ٢اهىهُا ٌؿخلهم مباصعاث اإلااؾؿاث
الٗمىمُت الا٢خهاصًت في جىُٓم قاوجها وحؿُحر ممخل٩اتها لٛغى جُىٍغَا وع ٘ٞمغصوصًتها ومؿخىي ألاصاء لضحها الظي
ًاَلها ال٢خدام ألاؾىا ١الخاعظُت.
ؤصعط ٖ٣ض الدؿُحر في اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت الجؼاثغٍت بمىظب ال٣اهىن ع٢م  01-89اإلاخمم لؤلمغ  58-75اإلااعر في
 1975/09/26اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي ،1وطل ٪في بَاع الٟهل ألاو ٫م٨غع مً ال٨خاب الشاوي -الباب الخاؾ٘ اإلاٗىىن
بالٗ٣ىص الىاعصة ٖلى الٗمل.
ٖلى الغٚم مً ؤنالت واهخماء ٖ٣ض الدؿُحر بلى َاثٟت ٖ٣ىص ألاٖماّ ،٫
ٞان عٚبت اإلاكغٕ ٧اهذ واضخت في جغجِبه يمً
َاثٟت الٗ٣ىص الخانت جإُ٦ضا ٖلى مغوهخه وصًىامُُ٨خه في حؿُحر صٞت قاون ظمُ٘ الُ٣اٖاث الا٢خهاصًت ،بدُض ًمً٨
الٗمل به في ُ٢إ الهىاٖت والخىػَ٘ والٟىض٢ت زهىنا ّ
وؤن حكُٛل الٟىاص ١اإلاملى٦ت للماؾؿاث الٗمىمُت ؤو الكغ٧اث
املخخلُت الا٢خهاص بمىظب ٖ٣ض الدؿُحر مً ٢بل قب٩اث صولُت للٟىض٢ت ظضًغ بالغ ٘ٞمً مٗض ٫مغصوصًتها وجإُ٦ض
ؾمٗتها.
جهمً الٟهل اإلاخ٣ضم ط٦غٍ ٖكغة مىاص جىضر الالتزاماث ال٣اهىهُت لؤلَغا ٝباإلياٞت بلى ألاخ٩ام الخانت بى٠٢
ؾغٍان َظا الٗ٣ض ،وظملت ألاخ٩ام حٗ٨ـ عٚبت اإلاكغٕ في زل ٤مىار مً الش٣ت ٖىض حؿلُم ممخل٩اث اإلااؾؿاث الٗمىمُت
الا٢خهاصًت ؤو قغ٧اث الا٢خهاص املخخلِ بلى اإلاؿحر ،وبهظا الك٩ل ً٩ىن ٖ٣ض الدؿُحر في الجؼاثغ ظؼء مً الٗ٣ىص
الخانت لخًىٖه مً خُض اإلابضؤ ألخ٩ام ال٣اهىن اإلاضوي ،وفي طاث الى٢ذ َى مً ٖ٣ىص ألاٖماً ٫دخ٨م في زهىنه بلى
م٣خًُاث الخجاعة الخاعظُت ،وَى ما ًشبذ ٢ابلُخه للخُىع ؤ٦ثر في بَاع الٗال٢اث الضولُت وزانت في بَاع الخٗاون قما٫
–ظىىبّ ،
وؤن ج٨غَـ َظا الٗ٣ض ظاء ٖ٣ب ٞكل بٌٗ الٗ٣ىص التي جىُىي ٖلى ه٣ل الخ٨ىىلىظُا مشل ٖ٣ىص اإلاٟخاح في
الُض.
مً الىاخُت الٗملُت ،وبالىٓغ بلى الخهىنُاث التي جمحز ٖ٣ض الدؿُحرٞ ،1اهه ٌك٩ل مجاال زهبا للخٟاوى بحن َغُٞه
ؤي اإلااؾـ ( اإلااؾؿاث الٗمىمُت الا٢خهاصًت ؤو قغ٧اث الا٢خهاص املخخلِ) واإلاؿحر وطل ٪بد٨م الُاب٘ الٗمىمي
-1ج.ر عدد  06الصادر في 1889/02/08
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لؤلمال ٥التي ّ
جدى ٫بلُه ،م٘ التزامه بخُىٍغَا مغاُٖا ٧ل الٓغو ٝاملخُُت ،مما ًٟغى الاَخمام الٗمُ ٤بالخٟاوى
لضعاؾت مسخل ٠الٗىانغ ّ
اإلا٩ىهت للٗ٣ض و ألازغ اإلاترجب ٖجها مً خ٣ى ١والتزاماث( املخىع ألاو ،)٫وَاإلاا ٖ٣ىص الدؿُحر
جإزظ َابٗا صولُا وَؿخٛغ ١جىُٟظَا ػمىا َىٍال ٞاهه ً٩ىن مً باب ألاَمُت ؤن جخجه بعاصة ألاَغا ٝهدى الاجٟاٖ ١لى بىىص
الخٟاوى التي حؿمذ بمغاظٗت الٗ٣ض متى َغؤث ْغو ٝظىَغٍت و٧ان لها جإزحر ؾلبي ٖلى مجغي الٗ٣ض ؤو جىاػهه
الا٢خهاصي(املخىع الشاوي).
املخىس ألاوٌ -الخـاوك خىٌ العىاـشالجىهشٍت للعلذ:
جلتزم الكغ٦ت اإلاال٨ت واإلاؿحر في ٖ٣ض الدؿُحر باخترام ال٣اهىن ع٢م  01-89اإلاخٗل ٤بٗ٣ض الدؿُحر باٖخباعٍ ؤلاَاع الٗام
ّ
بال ّ
ؤن
الظي جدضصث ُٞه الٗىانغ الجىَغٍت التي حك٩ل مىيىٕ الخٟاوى َب٣ا إلاا جملُه اإلاباصت الٗامت (الىُ٣ت ألاولى)
الُاب٘ الضولي ًٟغى ؤلاخالت ٖلى بٌٗ اإلاباصت التي جيسجم م٘ مخُلباث الخجاعة الضولُت بسهىم يبِ َظٍ الٗىانغ
(الىُ٣ت الشاهُت)
الىُ٣ت ألاولى -الخٟاوى الاجٟاقي خى ٫الٗىانغ الجىَغٍت للٗ٣ض َب٣ا لل٣ىاٖض الٗامت:
ّ
بن مدل الالتزام في ٖ٣ض الدؿُحر َى الاؾخٛال٢ ٫بل اإلاؿحر الظي حؿلم له ٧ل ؤو ظؼء مً ملُ٨ت اإلااؾؿت الٗمىمُت
الا٢خهاصًت ،ؤي مجمىٖت ا٢خهاصًت جدخىي ٖلى ٖ٣اعاث ومى٣ىالث حٗجي باليؿبت للمؿحر الُ٣ام بخهغٞاث مخىىٖت
حؿاَم في جىُٟظ التزامه بخُىٍغ جل ٪املجمىٖت ونُاهتها م٘ مغاٖاة ٧ل الٓغو ٝالا٢خهاصًت والاظخماُٖت املخُُت بها.
ّ
بن الٗملُت ال٣اهىهُت التي حك٩ل ٢ىام ٖ٣ض الدؿُحر جخُلب مً اإلاؿحر الُ٣ام بإٖما ٫ماصًت مشل حؿُحر
اإلاؿخسضمحن وألاٖما ٫ال٣اهىهُت2اإلاخٗل٣ت بها باؾم ولخؿاب اإلاال ٪مشل جىُْ ٠الٗما ،٫و٧ل َظٍ ألاٖما ٫ؾىاء ٧اهذ
ماصًت ؤو ٢اهىهُت لها مدال واخضا وحؿاَم مٗا في جد ٤ُ٣الؿحر الخؿً للماؾؿت الٗمىمُت الا٢خهاصًتّ ،
ألن ٖ٣ض
الدؿُحر واخضٚ ،حر ٢ابل للخجؼثت ،وفي هٟـ الى٢ذ َى ٖ٣ض مغ٦ب ،والترُ٦ب ُٞه هاجج ًٖ الُاب٘ الشىاجي إلاهمت اإلاؿحر
وللبىىص التي ًدخىحها الٗ٣ض والتي جغجبِ في مًمىجها بٗ٣ىص ؤزغي٧ ،ل َظا ًٟغى مىذ اَخمام واؾ٘ للمٟاوياث لضعاؾت
مسخل ٠البىىص التي ّ
ج٩ىن الٗ٣ض والتي ًترجب ٖجها خ٣ى ١والتزاماث ًخدضص ٖلى ؤؾاؾها اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي ل٩ل َغ ٝفي الٗ٣ض.
الخٟاوى ٧إؾلىب للىٓام واإلاغا٦ؼ الٗاصلتْ ،هغ مىظ ؤن زل ٤ؤلاوؿان ٖلى وظه َظا ال٩ىن ،خُض الػمه في حؿىٍت
جهغٞاجه الُىمُت ،وال ًخى ٠٢الٗمل به ٖىض مجغص الالخ٣اء في مجلـ الٗ٣ض مً ؤظل ببغام الٗ٣ض ،بل ّ
ؤن مجا ٫الخٟاوى
واؾ٘ لضعظت ؤهه ًدؿ٘ إلاىا٢كت ؤًت ًُ٢ت مهما ٧اهذ َبُٗتها ،وألَمُخه في خؿم الخالٞاث وؤلاق٩االث بُغٍ٣ت وصًت
ؾلُمت وزابخت ّ
جدىلذ ألاهٓاع بلُه باٖخباعٍ ؤؾلىب لًبِ جٟهُالث الٗ٣ىص التي ًبرمها الكغ٧اث الخانت م٘ اإلااؾؿاث
الٗمىمُت الا٢خهاصًت ألٚغاى الدؿُحر والاؾخٛال.٫
-1ينفرد عقد التسيير بخصوصيات تميزه عن باقي العقود الواردة في القانون المدني وعمى وجو الخصوص العقود المنتمية
أىم خصوصياتو أنو يحقق نقل لمسمطات من الشركة المالكة إلى الشركة
إلى طائفة العقود الواردة عمى العمل ،ونذكر من ّ
المسيرة ،مع الفصل بين المسؤولية وسمطة التسيير واإلدارة.

2
أما العمل المادي فال يرتب أثار قانونية ،والفرق بينيما
العمل القانوني ىو العمل الذي يصدر بقصد ترتيب آثار قانونيةّ ،أن األول يمكن إلغائو بينما الثاني ال يقبل اإللغاء باعتباره واقعة .أنظر :دمحم صبري السعدي ،شرح القانون المدني
ّ
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لم ًخُغ ١ال٣اهىن اإلاضوي بلى حٗغٍ ٠الخٟاوى ٖلى الغٚم مً ؤَمُخه في ببغام الٗ٣ىص وخؿم ٧ل ؤلاق٩االث الٗال٣ت بها،
وباٖخباعَا ٖىهغا ظىَغٍا ًجؿض ؤؾاؾُاث مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة وخغٍت الخٗا٢ض ،ول٧ ً٨ان لل٣ٟه ههِب مٗخبر في
حٗغٍٟه.1
الٗ٣ض َى جىا ٤ٞبعاصجحن ٖلى بخضار ؤزغ ٢اهىوي مٗحنَ 2ى بمشابت التزام ًسخل ٠في نىعٍ بدؿب َبُٗت الٗ٣ض ،وفي ٖ٣ض
الدؿُحر ّ
ً ٠ُ٨الالتزام ُٞه ٖلى ؤهه التزام بٟٗل شخيء ،وجل ٪هي زانُت ٖ٣ىص ؤصاء الخضماث.
ٖ٣ض الدؿُحر – ٖلى ٚغاع ٧ل الٗ٣ىص -ؤؾاؾه ؤلاعاصة اإلاكتر٦ت لُغُٞه والتي ج٩ىن ؾببا ليكإة َظا الٗ٣ض وَى ما ًُل٤
ٖلُه بالغياثُت٦ ،ما ّ
ؤن َظٍ ؤلاعاصة لها الخغٍت في حُٗحن ألازاع اإلاترجبت ٖلى الٗ٣ض ،و٢ض ؤقاعث مٗٓم ال٣ىاهحن بلى ٧ل َظٍ
ألاؾاؾُاث التي حك٩ل ظىَغ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة 3الظي ًاؾـ ٖلُه مبضؤ الخٟاوى الاجٟاقي.
خغٍت الخٟاوى الاجٟاقي جيسجم ٦شحرا م٘ جُبُ٣اث ٖ٣ض الدؿُحر التي جخدضص باملجا ٫الا٢خهاصي الظي َى مدُِ مدكاب٪
ومخٛحر في ْغوٞه٦ ،ما جيسجم جل ٪الخغٍت م٘ َبُٗت ٖ٣ض الدؿُحر في ّ
ّ
خض طاجه ألهه ال ٌك٩ل ٢البا واخضا
في مُُٗاجه
ّ
ًُب٦ ٤ىمىطط ٖلى ٧ل اإلااؾؿاث الٗمىمُت الا٢خهاصًت وان ٧اهذ الكغوٍ الٗامت ُٞه مكتر٦ت ومدكابهتٞ ،ان ال٨شحر
ّ ّ
خلها ًسخل ٠مً ّ
مؿحر بلى آزغ ومً
مً اإلاؿاثل والً٣اًا ُٞه جدخاط بلى التر٦حز ٖلحها ومىا٢كتها بحن ؤَغا ٝالٗ٣ض ألن
ماؾؿت مال٨ت بلى ؤزغي.
َب٣ا للماصة  65مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي 4بطا ّ
جم خؿم اإلاؿاثل الجىَغٍت بحن اإلاخٗا٢ضًً ًىٗ٣ض الٗ٣ض صخُدا وٍغجب
ؤزغٍ ختى في ُٚاب الاجٟاٖ ١لى اإلاؿاثل الخٟهُلُتٖ ،5لى قغٍ ؤن جخجه ؤلاعاصة هدى جإظُل َظا الاجٟا ١بلى ػمً الخ ٤م٘
الامخىإ ًٖ جى ٠ُ٢ؤزغ الٗ٣ض بذجت ٖظم و٢ىٕ مشل َظا الاجٟا.6١
ً٣ىم الخٟاوى في ٖ٣ض الدؿُحر ٖلى مغاٖاة ألاخ٩ام الىاعصة في ال٣اهىن ع٢م  01-89الظي ّ
خضص ؤلاَاع الٗام لخماًت
وع٦ؼ ٖلى خ٣ى ١والتزاماث الُغٞحن ،وٖلُه ّ
اإلااؾؿت الٗمىمُت الا٢خهاصًتّ ،
ٞان الخٟاوى خىَ ٫ظٍ ألازحرة ً٩ىن خى٫
ُُٟ٦ت جىُٟظ الالتزاماث ب٩ل جٟانُلها باٖخباعَا الٗىانغ الجىَغٍت التي جخجه بلحها بعاصة ألاَغا ٝبك٩ل ظضي ،ومً ؤمشلت
1
أن التفاوض ىو نوع من الحوار وتبادل االقتراحات والدراسات بين أطراف العقد من أجل
ذىب أغمب الفقو إلى القول ّإبرام عقد في المستقبل .أنظر :أبو العال النمر ،مفاوضات عقود التجارة الدولية ،ط ،1دار النيضة العربية ،القاىرة،

 ،2002ص .5.وجانب من الفقو عرفو عمى أنو المناقشة المشتركة بين أطراف متقابمة بصدد عناصر عقد مستقبل ،وىذه
المناقشة المشتركة ىي التي ترتب بعض االلتزامات عمى عاتق األطراف المتنافسة .أنظر :دمحم إبراىيم الدسوقي ،الجوانب

القانونية إلدارة المفاوضات وابرام العقود ،ط 1مكتبة فيد الوطنية ،1995 ،ص.22.
 -2المادة  54من القانون المدني الجزائري.

-3أشارت إلى ىذا المبدأ في القانون الجزائري المادة  106من القانون المدني ،وفي القانون المصري المادة  147من

القانون المدني وفي القانون الفرنسي المادة  1134من القانون المدني.

-4تنص المادة  65عمى " :إذا اتفق الطرفان عمى جميع المسائل الجوىرية في العقد احتفظا بمسائل تفصيمية يتفقان عمييا

فيما بعد ولم يشترطا أن ال أثر لمعقد عند عدم االتفاق عمييا ،اعتبر العقد مبرما واذا ثار خالف عمى المسائل التي لم يتم

فان المحكمة تقضي فييا طبقا لطبيعة المعاممة وألحكام القانون والعرف والعدالة".
االتفاق عميياّ ،
-5معاشو عمار ،الضمانات في العقود االقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية (عقود المفتاح واإلنتاج في اليد) أطروحة
دكتوراه دولة في القانون الدولي والعالقات الدولية ،معيد العموم القانونية واإلدارية ،جامعة الجزائر ،1998 ،ص.286.

 -6أيت منصور كمال ،عقد التسيير ،دار بمقيس ،الجزائر ،2012 ،ص.98.
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الٗىانغ الجىَغٍت في ٖ٣ض الدؿُحر 1هظ٦غ ما ًلي :بىض الاؾخئشاع ،البىض اإلاخٗل ٤بٗضم اإلاىاٞؿت ،البىض اإلاخٗل ٤بمضة الٗ٣ض
مً خُض جدضًض اإلاضة ألاولُت وٖضص الخجضًضاث ومضة ٧ل ٞترة ،البىض اإلاخٗل ٤بخ٣ؿُم الخ٩الُ ٠وألاصاءاث ،البىض اإلاخٗل٤
بد ٤اإلاال ٪في الغ٢ابت والخٟخِل ،البىض اإلاخٗل ٤بإظغة الكغ٦ت ّ
اإلاؿحرة ،البىض اإلاخٗل ٤بالٟسخ ،البىض اإلاخٗل ٤بالٗالمت،
البىض اإلاخٗل ٤بالخإمُىاث...الخ.
الىُ٣ت الشاهُت -الخٟاوى الاجٟاقي خى ٫الٗىانغ الجىَغٍت للٗ٣ض َب٣ا إلاخُلباث الخجاعة الضولُت:
اخخاٍ اإلاكغٕ الجؼاثغي في ج٨غَؿه لىهىم ال٣اهىن ع٢م  01-89اإلاخٗل٣ت بٗ٣ض الدؿُحر ،بدُض ظٗل ؤخ٩امه مغهت
جيسجم م٘ اإلاخُلباث الضازلُت والًغو اث الا٢خهاصًت ٖلى اإلاؿخىي الضوليّ ،
ألن عٚبت اإلاكغٕ اججهذ مىظ البضاًت هدى
ع
حٗمُم الٗمل بمىظب ٖ٣ض الدؿُحر لُُٛي ؤٚلب الُ٣اٖاث الا٢خهاصًت لبٗض ٗٞالُتها وع ٘ٞمؿخىي ألاصاء لضحها.
ّ
بال ّ
ؤن الغٚبت في حٗمُم الٗمل بمىظب ٖ٣ض الدؿُحر ٖلى اإلاؿخىي الضازلي لم جدطخي بمٗض ٫م٣بى ٫لٗضم جىٞغ
اإلااؾؿاث والكغ٧اث الىَىُت الخانت ٖلى اإلاٗغٞت وؤلام٩اهُاث الخ٣ىُت التي جاَلها لخخىلى مهام الدؿُحر ألمىا٫
اإلااؾؿاث الٗمىمُت الا٢خهاصًت ،مما ص ٘ٞبالكغ٧اث اإلاال٨ت بلى ٖ٣ض ٖ٣ىص حؿُحر م٘ قغ٧اث ؤظىبُت جخمخ٘ بالكهغة ٖلى
اإلاؿخىي الٗالمي ،2وٖلُه ّ
ٞان وظىص الٗىهغ ألاظىبي يمً جغُ٦بت ؤَغا٣ٖ ٝض الدؿُحر ًًٟي ٖلُه الُاب٘ الضولي
وٍجٗله ٌؿخلهم ؤ٦ثر ؤخ٩امه مً ؤٖغا ٝو٢ىاٖض الخجاعة الضولُت.
٦ما ّ
ؤن وظىص الُغ ٝألاظىبي في ٖ٣ض الدؿُحر ًترظم نغاخت عٚبت اإلاكغٕ في ؤن ج٩ىن الكغ٦ت ا ّ
إلاؿحرة مخسههت في مجا٫
ّ
ا٢خهاصي ّ
مدضص ،جخمخ٘ ب٣ضع مٗخبر مً اإلاٗغٞت الٟىُت ،طاث قهغة صولُا ولضحها ٖالمت وقب٨ت جغوٍج ومٗغٞت باألؾىا،١
ولُٛاب َظٍ الكغوٍ في اإلااؾؿاث املخلُت ّ
ٞان طلٞ ٪خذ املجا ٫ؤمام الكغ٧اث ألاظىبُت لبرام ٖ٣ىص حؿُحر في الجؼاثغ.3
العااٌ اإلاىشوح :بطا ٧ان الخٟاوى في ٖ٣ض الدؿُحر مً الُاب٘ الىَجي ًىٗ٣ض جبٗا إلا٣خًُاث اإلااصة  65مً ال٣اهىن
اإلاضويٞ ،هل حؿغي هٟـ اإلا٣خًُاث ٖلى الخٟاوى في ٖ٣ض الدؿُحر طو الُاب٘ الضولي ،ؤم جخد٨م ُٞه مباصت مً مهضع
ؤوؾ٘؟
َب٣ا لىو اإلااصة  65مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي ّ
ٞان اجٟا ١اإلاخٗا٢ضًً ٖلى الٗىانغ الجىَغٍت للٗ٣ض هي صاللت ٖلى
اوٗ٣اص الٗ٣ض صخُدا بحن اإلاخٗا٢ضًً ،ومشل َظا الخ٨م ًيسجم ٦شحرا م٘ الٗ٣ىص التي ججم٘ مخٗاملحن وَىُحن ومً
مغ٦ؼًٍ مدؿاوٍحن ،وٖلُه ّ
ٞان بم٩اهُت جُبُ ٤خ٨م اإلااصة ٖلى ٖ٣ض الدؿُحر ً٣خهغ ٖ ِ٣ٞلى ألاخىا ٫التي ًجم٘ ٞحها َظا
ومؿحر ظؼاثغي مً قغ٦ت ظؼاثغٍت ّ
ّ
ألن اإلاهلخت الا٢خهاصًت هي واخضة باليؿبت للُغٞحن.
الٗ٣ض قغ٦ت مال٨ت
ّ
ومؿحر ؤظىبي ًمل ٪الكهغة
ول ً٨في ألاخىا ٫التي ً٨دسخي ٞحها ٖ٣ض الدؿُحر َابٗا صولُا ،بدُض ً٩ىن ؤَغاٞه قغ٦ت مال٨ت
واإلا٣ىماث الٟىُت والخ٨ىىلىظُت الٗالُتّ ،
ٞان ازخال ٫الخىاػن في اإلاغا٦ؼ ال٣اهىهُت بحن الُغٞحن ًًخى باعػا ،وفي هٓغها
-Contrats de gestion dans les pays en développement: analyse de leurs dispositions
fondamentales, Library undocuments @ unog.fr, p.5.
-2أيت منصور كمال ،مرجع سابق ،ص.87 .
1

3
وتم دمج فندق
تم إبرام عقود تسيير مع الشركة العالمية ACCORالمتخصصة في المجالّ ،
في مجال الفندقة ّ SOFITELلمشبكة العالمية لمشركة سنة  ،1992واستفاد الفندق من أنظمة الحجز العالمية التي تمتاز بيا والمسماة

 RESINTERوالتي تجمب زبائن من فئة رجال األعمال .أنظر :صالح الدين سيني ،السياحة :التسيير الدولي(مقال)،

مجمة ، L’ECONOMIEعدد  1994/16تصدر عن وكالة الصحافة الجزائرية.
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ٞا ّن هو اإلااصة  65ال ً٣ىي إلاىاظهت َظا الازخال ،٫ولهظا ّ
ٞان اإلاؿإلت جخُلب ٖىض جٟاوى الُغٞحن الخغوط ًٖ جُبُ٤
ال٣ىاٖض ال٨الؾُُ٨ت في ال٣اهىن اإلاضوي وألازظ بمغظُٗاث الخجاعة الضولُت مً مباصت وؤخ٩ام بضلُل ّ
ؤن ا٦ثر ٢غاعاث
الخدُ٨م الضولي ماؾؿت ٖلى ؤٖغا ٝو ٢ىاٖض الخجاعة الضولُت ،والخ٨م الضولي ًبدض ًٖ ال٣اهىن ألاوؿب وألا٦ثر مالءمت
ٖىض الٟهل في الجزإ اوسجاما م٘ مبضؤ الخُبُ ٤الجمعي للمباصت اإلاكتر٦ت في ال٣ىاهحن.
ومً ٢بُل ال٣ىاٖض واإلاباصت التي ؤٞغػتها مخُلباث الخجاعة الضولُت في مجا ٫الخٟاوى والتي هالذ الاؾخدؿان مً ٢بل
ؤٚلب الكغ٧اث اإلاؿدشمغة ٖلى اإلاؿخىي الضولي ألَمُتها في حؿىٍت اإلاغا٦ؼ ال٣اهىهُت املخخلٟت هظ٦غ ما ًلي:
 -1يغوعة الخٟاوى خى ٫اإلاؿاثل الشاهىٍت في الٗ٣ض زانت في مجا ٫ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ،بدُض ال ّ
ٌٗض الٗ٣ض مبرما
ّ
بال ٖىض جمام الخهىٖ ٫لى الترازُو الخانت باؾخٛال ٫بغاءة الازترإ واإلاٗاع ٝالٟىُت و٦ظا الترازُو
ؤلاصاعٍت لبضؤ الخىُٟظ.
 -2ؤلا٢غاع بكغوٍ مغهت لخاالث ال٣ىة ال٣اَغة وهي قغوٍ جسال ٠في مًمىجها مًمىن الكغوٍ الىاعصة في
ال٣ىاهحن الضازلُت التي ال حؿخىٖب في ٖمىمها الخاالث وألاويإ طاث الُاب٘ الا٢خهاصي والخ٨ىىلىجي في
الٗ٣ىص الضولُت.
 -3الؿماح بمغاظٗت بىىص الٗ٣ض الؾترظإ الخىاػن الٗ٣ضي املخخل ،وهي ٦ظل ٪هٓغٍت جسخل ٠في مًمىجها ًٖ
اإلاًمىن الظي وعصث ٖلُه في ال٣ىاهحن الضازلُت والتي حعجؼ ًٖ مٗالجت ما ًىجم مً حٛحر الٓغو ٝفي الٗ٣ىص
الضولُت ٞهي ج٨خٟي بةُٖاء ال٣اضخي – وَى لِـ َغ ٝفي الٗ٣ض -ؾلُت حٗضًل الٗ٣ض ،في خحن ؤهه في ٖ٣ض
الدؿُحر الضولي ّ
ٞان مؿإلت اإلاغاظٗت ّ
مسىلت لؤلَغا ٝوبطا ٞكلذ مؿاٖحهم وزاع الجزإ بحن الُغاٞ ،ٝدُجها
ٌٗغى ألامغ ٖلى الخدُ٨م.
املخىس الثاوي -جدلُل ّ
ؤهم بىىد الخـاوك إلاىاحهت ؤبشص ؤلاؼياالث الىاحمت عً جىـُز علذ الدعُحر:
جخٗضص بىىص الخٟاوى ٖلى خؿب َبُٗت الٗ٣ض ومدله ومهلخت ألاَغا ٝومخُلباتهم مً الٗ٣ض ،و٦ظا الٓغوٝ
الا٢خهاصًت املخُُت بدىُٟظ الٗ٣ض ،لظل ٪ه٨خٟي في َظا املخىع بضعاؾت وجدلُل ّ
ؤَم البىىص التي قإ جبىحها مً ٢بل
ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة ألَمُتها في مىاظهت ؤزُغ ؤلاق٩االث التي ًٟغػَا جىُٟظ ٖ٣ض الدؿُحر والتي ٢ض ج٩ىن ؾببا لئلٖالن ًٖ
اهً٣اثه ،ألاوً ٫خٗل ٤ببىض بٖاصة الخٟاوى الؾترظإ الخىاػن الٗ٣ضي (الىُ٣ت ألاولى) وبىض الخٟاوى لدؿىٍت الجزاٖاث
وصًا (الىُ٣ت الشاهُت).
الىُ٣ت ألاولى -بىض بٖاصة الخٟاوى الؾترظإ الخىاػن الٗ٣ضي:
جخمحز ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت ًٖ الٗ٣ىص الضازلُت بُىّ ٫
مضتها ،ومغظ٘ طل٩ً ٪ىن ّبما اجٟا ١ألاَغا ٝواججاٍ هُتهم
اإلاكتر٦ت هدى جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع في الخٗامل ٦ما في ٖ٣ض الامخُاػ وٖ٣ىص الخىعٍض ،ؤو ً٩ىن مغظٗه َبُٗت الٗ٣ض
وزهىنِخه التي جىُىي ٖلى ضخامت ألاٖما ٫اإلاُلىب الُ٣ام بها ٦ما في ٖ٣ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا وٖ٣ىص حكُِض البىاًاث
الجاَؼة والُغ ١الضولُت ،وٍضعط ٖ٣ض الدؿُحر يمً هٟـ َظٍ الٟئت مً الٗ٣ىصٌ ،ؿخٛغ ١جىُٟظٍ مضة ػمىُت مٗخبرة مً
ؤظل بهجاػ مدله الظي َى وُْٟت ا٢خهاصًت مىيىٖها ؤصاء ٖمل مً ٢بل ّ
اإلاؿحر لٛغى جدؿحن اإلاغصوصًت وجُٟٗلها ٖلى
مؿخىي اإلااؾؿت الٗمىمُت الا٢خهاصًت.
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جهيُ٣ٖ ٠ض الدؿُحر ٖلى اهه مً الٗ٣ىص الؼمىُت ًجٗله مً الىاخُت الٗملُت ٖغيت لبٌٗ الٓغو ٝوألاخضار الضازلُت
والضولُت التي ٢ض جازغ في ٢ضعة ألاَغاٖ ٝلى جىُٟظ التزاماتهم ،1وٚظا ٧اهذ الخٛحراث في الٓغو ٝاملخُُت بالٗ٣ض لها ؤزغَا
الىاضر ٖلى اإلاؿخىي الضازليّ ،
ٞان َظا ألازغ ًخٗاْم وٍؼصاص زُىعة ٖلى اإلاؿخىي الضولي بٟٗل اإلاالٌؿاث طاث الهلت
بالخجاعة الضولُت.
وبػاء ٢هىع الدكغَٗاث الىَىُت  -بما ٞحها الدكغَ٘ الجؼاثغي -في مٗالجت ؤلاق٩االث التي ًشحرَا جُبُ٣ٖ ٤ض الدؿُحر الظي
ً٣ىم في ؤؾاؾه ٖلى اؾخحراص الخ٨ىىلىظُا ومسخل ٠ؤلام٩اهاث الخ٣ىُت اإلاؿخدضزت في مجا ٫اؾخٛال ٫ألامال ٥في ؾبُل
الجهىى بالُ٣اٖاث الا٢خهاصًت وجُٟٗلها ،ؤوظض وا ٘٢الٗ٣ىص الضولُت ومخُلباث الخجاعة الضولُت خلىال اٖتر ٝمً زاللها
لؤلَغا ٝاإلاخٗا٢ضة بالخغٍت الىاؾٗت في جىُٓم ٖ٣ىصَم والخٟاوى خىُُٟ٦ ٫ت الخٛلب ٖلى الهٗىباث الؾترظإ الخىاػن
الٗ٣ضي ،2ؾىاء ّ
جم طل ٪بم٣خطخى الخٗضًل الخل٣اجي ،3ؤو باؾخٗما ٫بىض بٖاصة الخٟاوى بحن ألاَغا ،ٝوال ظضا ٫في ؤَمُت
َظا الكغٍ واحؿإ الٗمل به الظي ًخىٖ ٠٢لى قغٍ بصعاظه يمً البىىص الجىَغٍت للٗ٣ض.
حهض ٝبىض ؤو قغٍ بٖاصة الخٟاوى بحن ألاَغا ٝبلى حٗضًل بٌٗ بىىص الٗ٣ض لخجاوػ الهٗىباث وبٌٗ ؤؾباب اإلااصًت بلى
ازخال ٫الخىاػن الٗ٣ضي ،4وبالخالي ٌٗخبر َظا البىض مً ؤبغػ البىىص وؤ٦ثرَا ؤَمُت ٖلى الهُٗض الٗملي ًدؿ٘ هُا٢ه إلظغاء
مغاظٗت ٖامت وقاملت ٖلى زال ٝالخٗضًل الخل٣اجي.
-1باعتبار عقد التسيير ممزم لمجانبي ،فانو يرتب التزامات عمى عاتق األطراف نص عمييا القانون رقم  ،01-89عمى
المؤسسة المالكة (طبقا لممواد  2و 3فيي تمتزم بالمحافظة عمى األمالك المسيرة أثناء فترة االستغالل خالية من القيود ماعدا
المسير( طبقا لممواد  4و 5يمتزم بتسيير الوحدة االقتصادية
تمك التي تؤثر في السير الحسن) والتزامات عمى عاتق
ّ
باستعمال تقنيات التسيير مطابقة لممستوى المطموب) ،والواقع ىذا ىو جوىر عقد التسيير الذي ينفذ وفقا لمقتضيات حسن
النية (المادة  107من القانون المدني الجزائري) يمتزم فيو األطراف ليس فقط بما يمميو العقد بل وكذلك القانون والعرف

أن التطابق والتربط في االلتزامات بين الطرفين ينتج عنيا أثار تثبت لمقوة الممزمة
والعدالة كتوابع أساسية مكممة لمعقد ،كما ّ
لمعقد .أنظر :أحمد عبد الرزاق السنيوري ،شرح القانون المدني ،النظرية العامة لاللتزامات -نظرية العقد -منشورات بيروت
 -لبنان ص.167.

2
ن
ىم الشروط العامة التي تقتضييا األعراف
 ّيعد شرط استرجاع التواز في األداءات االقتصادية بين الطرفين من بين أ ّ
إن روح االتفاق تقتضي أن يحفظ دائما التوازن المالي ألداءات المتعاقدين ،لذا من المناسب
في التعامل الدولي ،ونصوّ " :

تخل بشكل كبير بيذا التوازن أن يتفاوض المتعاقدين إلعادة التوازن إلى أداءتيم" ،أنظر :جاد هللا
عند وقوع أحداث ىامة ّ
عبد الحفيظ عوض ،الشروط التجارية الدولية المعتمدة من قبل غرفة التجارة العالمية ،دار الثورة لمطباعة والنشر ،بنغازي،

 ،1996ص.85.

3
إن شرط التعديل التمقائي الذي فرضو العرف الدولي يخالف تماما مضمون المادة  106من القانون المدني الجزائري التي
ّنصت عمى إمكانية نقض وتعديل العقد ولكن عمى شرط أن يكون ىذا التعديل متفق عميو وليس تمقائيا.

-4فكرة االختالل في التوازن العقدي ليست غريبة عن النظم القانونية الوطنية ،السيما تمك التي يعترف قانونيا الداخمي أو
قضاؤىا بنظرية الظروف االستثنائية أو الطارئة ،ويعالج القانون المدني الجزائري النظرية في المادة  2/107ومقتضاىا أنو

إذا طرأت أثناء تنفيذ العقد حوادث استثنائية عامة لم يكن في مقدور المتعاقدين توقع حصوليا وحجم األضرار المترتبة

فان لمقاض أن
عنيا ،من ذلك أن أصبح تنفيذ التزامات أحد المتعاقدين أو كمييما مرىقا لممدين ،بحيث ييدده بخسارة فادحةّ ،
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ًم ً٨حٗغٍ ٠بىض بٖاصة الخٟاوى ٖلى ؤهه قغٍ ًضعظه ألاَغا ٝفي الٗ٣ض ًخ٣ٟىن ُٞه ٖلى بٖاصة الخٟاوى ُٞما بُجهم
ب٣هض حٗضًل ؤخ٩ام الٗ٣ض ٖىضما ج ٘٣ؤخضار مُٗىت مً قإجها ؤلازال ٫بخىاػن الٗ٣ض وبنابت ؤخض اإلاخٗا٢ضًً بًغع
ظؿُم.1
ومً زهىنُاث بىض بٖاصة الخٟاوى الؾترظإ الخىاػن الٗ٣ضي ؤهه قغٍ اجٟاقي ٌٗ٣ض لئلعاصة وخضَا الؿلُت في نُاٚخه
وبصعاظه ،بالخالي ٞهى ٌؿخمض ٢ىجه ؤلالؼامُت مً ؾلُان ؤلاعاصة ،2ولًمان الخُبُّ ٤
الجُض لهظا البىض ًٟغى الىاٖ ٘٢لى
ألاَغا ٝبصعاظه ٖلى جٟهُل ص ٤ُ٢ل٩ل الٗىانغ والكغوٍ اإلا٩ىهت لهّ ،
ولٗل ؤبغػَا ما ًلي:
 -1جدضًض الى٢اج٘ والٓغو ٝالتي جشحر الٗمل بهظا البىض ،بدُض ّ
ؤن و٢ىٖه ًاصي بلى ؤلاٖما ٫به وجُبُ٣ه ،ومما َى
ّ
ظضًغ للخظ٦حر به ّ
ؤن الٓغو ٝاملخلت بالخىاػن الٗ٣ضي هي ٦شحرة ومً َبُٗت مٗ٣ضة٢ ،ض ج٩ىن ا٢خهاصًت،
ؾُاؾُت ؤو مالُت ،3وبظلٞ ٪هي ٢ض جغظ٘ بلى حٛحراث في ألاؾىا ،١ج٩الُ ٠ؤلاهخاط ؤػ بغامج الخىمُت والخ٨ىىلىظُت
اإلاؿخىعصة ،وَؿغي ٖلى َظٍ الى٢اج٘ والٓغو ٝمً الكغوٍ ما ٌؿغي ٖلى ال٣ىة ال٣اَغة مً قغوٍ ٦ما هي
مىهىم ٖلحها في ال٣ىاٖض الٗامت.4
 -2جدضًض صعظت الازخال ٫في الخىاػن الٗ٣ضي لؿغٍان مٟٗى ٫بٖاصة الخٟاوى الؾخجإ الخىاػن الٗ٣ضي ،مبضثُا ال
ٌؿغي الٗمل بالبىض بمىاؾبت ٧ل الٓغو ٝالتي حٗترى جىُٟظ الٗ٣ض ،بل جُبُ٣ه ً٣خهغ ٖلى الٓغو ٝوألاخضار
الجىَغٍت التي ًهل جإزحرَا بلى ّ
خض ؤلازال ٫بالخىاػن الٗ٣ضي ،وَى ؤلازال ٫الظي ًيخج ٖىه يغع ًخه٠
بالخُىعة وٖضم ؤلاهها ٝلخض الُغٞحن ؤو ٧لحهماّ ،
وَٗض َظا الازخال ٫مغخلت جخىؾِ الاؾخدالت في الخىُٟظ
الىاججت ًٖ ال٣ىة ال٣اَغة ،ومجغص الخُٛحر البؿُِ الظي ال ًمى٘ جىُٟظ الٗ٣ض ؤو ًغَ٧ ٤اَل اإلاضًً به ،بدُض
ّ
ؤن املخاَغ اإلاترجبت ٖىه ال جخجاوػ مٗض ٫املخاَغ الٗاصًت واإلاإلىٞت ومشالها اعجٟإ ؤؾٗاع البترو ٫جدىلذ خالُا
ٖلى زُغ ٖاصي ال ًاصي في ؤي خا ٫مً ألاخىا ٫بلى ازخال ٫الخىاػن الا٢خهاصي للٗ٣ض.
الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك وبعد الموازنة بين مصمحة الطرفين ،ويقابل مضمون ىذه
ينقص االلتزام المرىق إلى ّ
المادة في القانون المدني المصري المادة .2/147

-1اتسع العمل بالتفاوض من أجل استرجاع التوازن العقدي في إطار عقود التجارة الدولية وىو ما يصطمح عميو ب ـ :

 HARDSHIPولم يصل الفقو الفرنسي إلى إيجاد المصطمح المقابل لو والذي يترجم معناه الحقيقي ،وبذلك تعددت

المصطمحات المستعممة نذكر منيا :الظرف الطارئ  CLAUSE IMPREVISIONشرط المراجعة
 REVISIONشرط اإلنصاف

CLAUSE DE

 CLAUSE D’EQUITEوشرط التحفظ  .CLAUSE DE SAUVEGARDEأنظر :أيت

منصور كمال ،مرجع سابق ،ص.101.

2

-ULL MANN (h)، Droit et pratiques des clauses de HARDSHIP dans le système juridique
Américain ;revue de droit ;1988 ;p.891.
-3سالمة فارس عرب ،وسائل معالجة اختالل توازن العالقات العقدية في قانون لمتجارة الدولية ،أطروحة الدكتوراه ،كمية
الحقوق –جامعة القاىرة ،1988 ،ص.105.

-4تتمثل شروط القوة القاىرة في- :أن تكون خارجة عن إرادة األطراف –غير متوقعة – غير ممكن دفعو.

325

 -3جدضًض مهحر الٗ٣ض ؤزىاء ٞترة الخٟاوى ،والظي ٢ض ً٩ىن وٟ٢ا للخىُٟظ ؤو الاؾخمغاع ُٞه ،1م٘ جدضًض مهحر
الٗ٣ض في خالت ٞكل اإلاٟاوياث.2
ّ
ًخٛح ّر مًمىن بىض الخٟاوى مً ٖ٣ض بلى آلزغ ٖلى خؿب جىظهاث ألاَغا ٝوهُتهم اإلاكتر٦ت وَبُٗت الٓغوٝ
اإلاغا٣ٞت إلبغام الٗ٣ض وجىُٟظٍّ ،
وؤن اإلاٟهىم الاجٟاقي للبىض ً٣ضم مؼاًا ٖضًضة للمخٗاملحن بمىظب الٗ٣ىص الضولُت ،ألهه
ًتر ٥لهم الخغٍت ال٩املت في نُاٚت الكغٍ وجدضًض ٧اٞت ٖىانغٍ ،ألامغ الظي ًس ٠ٟمً الجمىص الظي ًمً٨
مىاظهخه ُٞما لى ٧ان الكغٍ مىهىم ٖلُه يمً ال٣ىاهحن الىَىُت ؤو الاجٟاُ٢اث الضولُت.
الىُ٣ت الشاهُت :الاجٟاٖ ١لى بىض الخٟاوى لدؿىٍت الجزاٖاث وصًا
في ؤ٦ثر ألاويإ ًىٗ٣ض ٖ٣ض الدؿُحر بٗىهغ ؤظىبي بد٨م ماَالجه الٟىُت التي ً٣خًحها ال٣اهىن لصخت الٗ٣ض ،مما ًجٗل
َغُٞه غي مخ٩اٞئحن في اإلاغا٦ؼ ال٣اهىهُت (خ٣ى ١والتزاماث) وؤلام٩اهُاث الٟٗلُتَ ،ظا الخٟاوث في اإلاغا٦ؼ ال٣اهىهُت ؤيٟى
ٖلى ٖ٣ض الدؿُحر ٖ-لى ٚغاع الٗ٣ىص الضولُت -اؾخ٣اللُت جمُحزٍ ًٖ باقي الخهغٞاث ألازغي التي ً٩ىن مدلها ؤصاء زضماث
(اإلا٣اولت-الى٧الت...بلخ) وٍسً٘ مً زم بلى هٓام ٢اهىوي طاحي مؿخمض مً مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة.
ًجض اإلابضؤ اإلاخ٣ضم ٢ىجه ؤلالؼامُت ُٞما اؾخ٣غث ٖلُه ألاٖغا ٝالخجاعٍت الضولُت ؤهه بسهىم ال٣اهىن الىاظب الخُبُ٤
ُٞما ًخٗل ٤باآلزاع اإلاترجبت ًٖ جىُٟظ الٗ٣ض الضولي ؤو ٖضم جىُٟظٍ ،وجدضًض ال٣اهىن الىاظب و٦ظا الجهت املخخهت
بالٟهل في الجزاٖاث ومسخل ٠ؤلاق٩االث املخخملت والىاظمت ًٖ جىُٟظ الٗ٣ض٩ً ،ىن يغوعٍا بزًاٖها بلى ٢اهىن ؤلاعاصة
وَٗجي بظل٧ ٪ل ما جخٖ ٤ٟلُه ؤلاعاصة.
ٞسر املجا ٫لخُبُ٢ ٤اهىن ؤلاعاصة ٌٗجي ٞخذ املجا ٫للخٟاوى والاجٟا ١خى ٫بصعاط بىض الدؿىٍت الىصًت للخالٞاث الىاظمت
ًٖ جىُٟظ الٗ٣ض ،وبمىظب َظا الاجٟا ١جهبذ الدؿىٍت الىصًت ؤمغا بظباعٍا وال ٌؿىٕ ألخض مً الُغ٢حن الاخخجاط بٗضم
جُبُ٣ها.
الاجٟاٖ ١لى بىض الدؿىٍت الىصًت ٢ض ٌٗبر ٖىه نغاخت وٍدغع ٦بىض بك٩ل ًجٗل الدؿىٍت الىصًت حؿب ٤مغخلت ٖغى الجزإ
ٖلى الً٣اء ؤو الخدُ٨م الضولي ،و٢ض ٌؿخسلو البىض بُغٍ٣ت يمىُت ٧إن ًُٟض مًمىن البىض ٖلى ؤهه في خالت ٞكل
اإلاٟاوياث ٌٗغى الجزإ ٖلى الً٣اء.3
1
يخول بند إعادة التفاوض السترجاع التوازن لطرفي العقد ميمة التصدي لمظروف الطارئة المؤثرة عمى التوازن العقدي
 ّبأحد الحمول المذكورة في المتن ،وىذه الخاصية تختمف عن الميزة المستخمصة من نظرية الظروف الطارئة في القانون

المدني والتي تخول لمقاضي سمطة التدخل في المضمون العقدي لتعديمو أو فسخو ،وىذا ما ال يستوعبو عقد التسيير الذي
يعقد في غالب األحوال في الجزائر مع شركات أجنبية ال يتكافأ مركزىا التقني مع مركز الشركة المالكة.

 -2نظ ار لتوسع دائرة العمل ببند إعادة التفاوض السترجاع التوازن العقدي في مجال العقود الناقمة لمتكنولوجيا وعمى وجو
الخصوص عقد التسيير ،اىتمت غرفة التجارة الدولية بوضع الشرط في شكل نموذج لتسييل االستعانة بو من قبل األطراف

المتعاقدة ،وفي  1987أصدرت الغرفة الئحة لتنظيم تدخل الغير في حالة فشل األطراف في التفاوض .أنظر :دمحم أبو زيد،
المفاوضات في اإلطار التعاقدي (صورىا وأحكاميا) ،مجمة العموم القانونية واالقتصادية ،العدد األول ،2005/ص.145.
-3تتفق معظم االتفاقيات الدولية (اتفاقية الىاي لألعوام ،1977-1964-1955 :واتفاقية فيينا لسنة  1980واتفاقية
أن اتفاق إرادة األطراف صراحة عمى بعض اإلشكاالت الناجمة عن تنفيذ العقد
منظمة الدول األمريكية لسنة  )1994عمى ّ
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وفي ج٣ضًغ ؤَمُت بصعاط بىض الخٟاوى للدؿىٍت الىصًت للجزاٖاثٌٗ ،تر ٝبإَمُخه لؿببحن ؤؾاؾُحن :ألاوً ٫خٗل٤
بسهىنُت ٖ٣ض الدؿُحر الظي مدله ه٣ل الخ٨ىىلىظُا مً ؤظل الاؾخٛال ٫والدؿُحر وَى ٖ٣ض مغ٦ب ،جىُٟظٍ ًخُلب
بصزا ٫الٗضًض مً الٗ٣ىص طاث الُاب٘ الٟجي ،وبالخالي ٞةن ؤلاق٩االث التي ّ
جىجغ ٖىه جإزظ هي ألازغي َابٗا ٞىُا ال ٌؿُغ
ّ
بال ؤَغاٞهّ ،
وؤما الؿبب الشاوي ُٞخٗل ٤بةحجام ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة ًٖ زىى بظغاءاث الخ٣اضخي ؤمام
ٖلى حؿىٍتها
الً٣اء ؤو الخدُ٨م لخ٩لٟتها اإلاغجٟٗت وؤلاظغاءاث الُىٍلت واإلاٗ٣ضة.
خاجمت:
في ْل الٓغو ٝالا٢خهاصًت والاظخماُٖت التي ٌِٗكها الٗالم خالُا ٣ٞضث الهغاٖاث م٩اهتها في ٦ؿب الاؾدشماعاث
والاؾخئشاع بالخ٣ى ١وحؿىٍت الجزاٖاث بياٞت بلى هخاثجها الىزُمت اإلااصًت والىٟؿُت ،ل٩ل َظٍ ألاؾباب اججهذ ألاهٓاع
هدى الخٟاوى ٧إؾلىب ٞجي وج٣جي للخٗا٢ض وخؿم اإلاؿاثل الٗال٣ت به في ظمُ٘ املجاالث وؤ٦ثر ؤهىإ الٗ٣ىص.
وختى ً٩ىن الخٟاوى آلُت ٞاٖلت وهاجخت في جد ٤ُ٣الخىاػن الٗ٣ضي ٖلى مؿخىي ٖ٣ض الدؿُحر ّ
البض ؤن ًخم ٖلى وؿ٤
واوسجام ٧املحن ،وؤن ً٨دسخي َابٗا ٖملُا وواُٗ٢ا ،وؤن ًخم في بَاع الكٟاُٞت والجضًت ،بدُض ًخٗحن ٖلى ألاَغاٝ
اإلاخٗا٢ضة ؤن ٌٗغٞىن متى ً٣ضمىن ٖلى الخٟاوى ومتى ًذجمىن ٖىه ،ومتى ًم ً٨الاوسخاب ًٖ مجلـ الخٟاوى مً ٚحر
ؤن جلخ ٤به ؤيغاع ،ألن الخٟاوى باٖخباعٍ آلُت جشبُذ الخىاػن الٗ٣ضي ً٣ىم في ؤؾاؾه ٖلى ٖىانغ جىٞغَا ًشبذ ٗٞالُخه
وهي:
 التر٦حز الكضًض مً ؤظل بًجاص خلى ٫ظضًضة ومالثمت. اإلاغوهت في الخداوع وخؿً الاؾخمإ لؤلَغا ٝاإلاخٗا٢ضة. -الابخٗاص ًٖ الهغاٖاث.

ىو القاعدة ،وفي حالة تخمف اإلرادة الصريحة يبحث في اإلرادة الضمنية لألطراف المتعاقدة عمى ضوء الوقائع وظروف
ومالبسات العقد.
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علذ الاعخماد الاًجاسي الذولي :بحن كاهىن ؤلاسادة واللىاعذ اإلاىلىعُت
د .ععالي عبذ الىشٍم  ،ؤظخار مدالش
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت  ،حامعت عبذ الشخمان محرة بجاًت.
ملذمت
ٖغ ٝالاٖخماص الاًجاعي اهدكاع واؾٗا ٧ىؾُلت مً وؾاثل الخمىٍل ،مباقغة بٗض ْهىعٍ في الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨ت ٖلى ًض الؿُض بىر ظىهُىع ،ناخب مهى٘ اإلاىاص الٛظاثُت اإلاٗلبت ،وبضؤث الضو ٫بظل ٪في وي٘ ؤلاَاع ال٣اهىوي
لهظا الٗ٣ض ،وٖلى الغٚم مً الخباًً الظي إلاؿىاٍ بحن الىٓامحن الاهجلىؾ٨ؿىوي والالجُجي ،بال ؤن اإلاُل٘ ٖلى ظمُ٘
ال٣ىاهحن الىَىُت-صون اؾخصىاءً -جض ؤجها ّ
٦غؾذ هىٕ مً الازخال ٫بحن خ٣ى ١والتزاماث ؤَغاَ ٝظا الٗ٣ض ،ازخال ٫ص٘ٞ
ببٌٗ ال٣ٟهاء بلى ال٣ى ٫ؤن َىا ٥مٗاملت جًُٟلُت للماظغ الخمىٍلي ٖلى خؿاب اإلاؿخإظغ الخمىٍلي ،وَظا ما ًمً٨
حؿمُخه بتراظ٘ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي.
بن نٗىبت صعاؾت ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٣ٗ٦ض وَجي حٗىص ؤؾاؾا بلى حٗضص اإلاىايُ٘ التي جخًمجها الٗملُت،
خُض هجض ٖ٣ض البُ٘ وٖ٣ض الى٧الت وٖ٣ض ؤلاًجاع ،الىٖض بالبُ٘ مً ظاهب واخض وٖ٣ض ال٣غى ،لظل ٪جهبذ اإلاؿإلت ؤ٦ثر
حُٗ٣ضا خحن ه٩ىن ؤمام صعاؾت ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي الضولي ،خُض جدىاػٕ ٖضة ٢ىاهحن واظبت الخُبُٖ ٤لى ٖ٣ض واخض،
لظلْ ٪هغث الخاظت بلى وي٘ بَاع ٢اهىوي صولي لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي الضولي للمى٣ى 1،٫والظي ّ
ججؿض في اجٟاُ٢ت ؤوجاوا
خى٣ٖ ٫ض الاٖخماص الاًجاعي الضولي للمى٣ى ٫وَظا هٓغا لخإزحر الُبُٗت الخانت لهظا الٗ٣ض ٖلى جُبُ٢ ٤اهىن
ؤلاعاصة(اإلاُلب ألاو٦ ،)٫ما ؤن الاجٟاُ٢ت ٧ان الهض ٝألاؾاسخي مً ببغامها خؿب ما ظاء في صًباظتهاَ 2،ى جىخُض ال٣ىاٖض
اإلاىيىُٖت التي جد٨م َظا الٗ٣ض مً ظهت ،و بٖاصة الخىاػن بحن مهالر ؤَغا ٝالٗ٣ض مً ظهت زاهُت(اإلاُلب الشاوي).
اإلاىلب ألاوٌ  :جإزحرالىبُعت الخاـت لعلذ الاعخماد الاًجاسي على جىبُم كاهىن ؤلاسادة
ؾىداو ٫ؤلاظابت ٖلى َظا الدؿائ ٫مً زال ٫صعاؾت مؿإلخحن ظىَغٍخحن ،وَما ازخال ٝالدكغَٗاث الىَىُت في
ج٣ٖ ٠ُُ٨ض الاٖخماص الاًجاعي(الٟغٕ ألاو ،)٫زم بٗض طل ٪حٗضص الٗ٣ىص اإلا٩ىهت لٗملُت الاٖخماص الاًجاعي(الٟغٕ الشاوي).
الـشع ألاوٌ  :اخخالؾ الدؽشَعاث الىوىُت في جىُُف الاعخماد الاًجاسي
ؤوال -جشهحز بعن الدؽشَعاث على الىابع الاًجاسي لالعخماد الاًجاسي :طَبذ ٖضة حكغَٗاث وَىُت بلى حٛلُب الُاب٘
الاًجاعي لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٖلى ٚغاع ال٣اهىن الٟغوسخي،بط ًغي ٚالبُت ال٣ٟه الٟغوسخي و ّ
ًتزٖمهم ألاؾخاط EL
 3،MOKHTAR –BEYؤن ؤلاًجاع َى الىىاة ألاؾاؾُت لٗملُت الاٖخماص الاًجاعي ،وَؿدىضون في طل ٪بلى مى ٠٢الً٣اء
الٟغوسخي خى ٫اٖخباع ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٖ٣ض بًجاع م٣ترن بىٖض مىٟغص بالبُ٘ وٍخجلى طل ٪في ٢غاع مد٨مت la
 -1بن ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي الضولي الىاعص ٖلى ٖ٣اع ال ًشحر بق٩االث مٗ٣ضة ٧الٗ٣ض الىاعص ٖلى مى٣ى٧ ،٫ىن ألاوً ٫سً٘ ٖاصة ل٣اهىن
الضولت التي ًٞ ٘٣حها الٗ٣اعَ ،ظا ما ًٟؿغ اَخمام اجٟاُ٢ت ؤوجاوا باإلاى٣ىالث صون الٗ٣اعاث.
 -2ظاء في ال٣ٟغة ألاولى مً صًباظت اجٟاُ٢ت ؤوجاوا ؤن الضو ٫ؤَغا ٝالاجٟاُ٢ت حٗتر ٝبًغوعة بػالت بٌٗ الٗغاُ٢ل ال٣اهىهُت لٗ٣ض الاٖخماص
الاًجاعي الضولي للمى٣ى ،٫و بًغوعة زل ٤جىاػن بحن مهالر ؤَغاَ ٝظا الٗ٣ض.
 -3الظي ٢ام بهُاٚت هٓغٍخه خى ٫الُبُٗت الاًجاعٍت لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٖ٣ب نضوع ال٣اهىن الٟغوسخي الهاصع في  2ظىٍلُت ،1966
اإلاخٗل ٤باالٖخماص الاًجاعي.
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 rochelleالهاصع في  26ظىان  1،1964زم بٗض نضوع ٢اهىن ّ 1966
٦غؽ الً٣اء الٟغوسخي الُبُٗت الاًجاعٍت للٗ٣ض في
الٗضًض مً ال٣غاعاث اإلاخخالُت٦ 2،ما اهدكغ َظا ّ
الغؤي ؤًًا في ؤإلااهُا ؤًً ٌؿُُغ الُاب٘ الخمىٍلي لهظا الٗ٣ض ،بط ٌٗض
الاٖخماص الاًجاعي مً ٖ٣ىص ؤلاًجاع و٣ٞا لل٣اهىن اإلاضوي ألاإلااوي( ٖ٣ض بًجاع زام).
بن حٛلُب الُاب٘ الاًجاعي في الاٖخماص الاًجاعي ؾُاصي بلى جُبُ٢ ٤اهىن اإلاؿخُٟض مً الٗ٣ض وَى ٢اهىن
اإلاؿخإظغ الخمىٍليٞ ،اإلاؿخإظغ الخمىٍلي َى الظي ّ
ًدغ ٥الٗ٣ض و َظا ألازحر بهما ًبرم إلاهلخخه َىٞ ،هى الظي ًدضص
للماظغ الخمىٍلي مىانٟاث اإلاٗضاث اإلاُلىب الاهخٟإ بها ،وَى الظي ًمل ٪الخُاعاث الشالزت ٖىض اهً٣اء الٗ٣ض ،وٍسخاع
بدغٍت جامت ما ًىٟٗه.
زاهُا -جشهحز بعن الدؽشَعاث على الىابع الخمىٍلي لالعخماد الاًجاسي :طَبذ ٖضة حكغَٗاث بلى ون ٠الاٖخماص
الاًجاعي بإهه ٖملُت اثخمان(٢غى) ٧ال٣اهىن ألاإلااوي ،مما ص ٘ٞببٌٗ ال٣ٟهاء بلى مداولت ج٣ٖ ٠ُُ٨ض الاٖخماص الاًجاعي
بإهه ٖ٣ض ٢غى ًٟغ ٙفي ق٩ل جمىٍل ُٖجي ًغص ٖلى آالث ومٗضاث بهخاظُت  ،وٍتزٖم َظا الاججاٍ ألاؾخاط  ، calonالظي
3
ّ
ٌٗغ٣ٖ ٝض الاٖخماص الاًجاعي بإهه " :علذ كشك جمىده ؼشهت الاعخماد الاًجاسي بلى اإلاعخـُذ".
طَب ؤصخاب َظا الاججاٍ بلى ال٣ى ٫ؤن ٚاًت اإلااظغ الخمىٍلي مً الخهىٖ ٫لى اإلالُ٨ت ال٣اهىهُت لؤلنى٫
اإلااظغة هي جمىٍل اإلاؿخإظغ الخمىٍلي هٓحر ص ٘ٞمبل ٜؤلاًجاع ،بط لىال ُ٢ام اإلااظغ الخمىٍلي بالخمىٍل إلاا جم ً٨اإلاؿخإظغ
4
الخمىٍلي مً الخهىٖ ٫لى اإلالُ٨ت الا٢خهاصًت لؤلنى ٫اإلااظغة ولهظا ًجب جُبُ٢ ٤اهىن مدل ب٢امت اإلااظغ الخمىٍلي،
مما ًغجر جُبُ٢ ٤اهىن اإلااظغ الخمىٍلي ل٩ىهه ٢اهىن اإلالتزم بخ٣ضًم ألاصاء ألا٦ثر جمحزا في الٗ٣ض.
الـشع الثاوي  :حعذد العلىد اإلاىىهت لعملُت الاعخماد الاًجاسي الذولي
بن حك٩ل ٖملُت الاٖخماص الاًجاعي مً مجمىٖت مً الٗ٣ىص ؤصي بلى نٗىبت جدضًض ال٣اهىن واظب الخُبُ،٤
َل ًسً٘ ٧ل ٖ٣ض ل٣اهىن مؿخ٣ل(ججؼثت الٗ٣ض) ،ؤم جسً٘ ظمُ٘ الٗ٣ىص اإلاك٩لت للٗملُت بلى ٢اهىن واخض(وخضة
ال٣اهىن)،
ؤوال -ججضثت العلذ وبخماعه ألهثر مً كاهىن واخذً :ضٖم َظا الغؤي ال٣ٟهاء الظًً ًخمؿ٩ىن بًغوعة اخترام خغٍت
ؤَغا ٝالٗ٣ض ،لظلً ٪جب مىدهم الخغٍت في الخجؼثت اهإ عاصو طل 5،٪وٍضا ٘ٞؤصخاب َظا الغؤي ًٖ ٨ٞغتهم بما ج٣غعٍ
اجٟاُ٢ت عوما خى ٫ال٣اهىن واظب الخُبُٖ ٤لى الالتزاماث الخٗا٢ضًت لؿىت  ،1980والتي جمىذ ألَغا ٝالٗ٣ض بم٩اهُت
6
ججىِب ظؼء ؤو ؤظؼاء مدضصة مً الٗ٣ض ،وبزًاٖه ل٣ىاهحن مسخلٟت.
 -1جخمشل و٢اج٘ الًُ٣ت في ُ٢ام قغ٦ت  locafranceبخإظحر بٌٗ اإلاٗضاث ألخض ٖمالءَا ،والتي اقترتها بىاء ٖلى َلبه م٣ابل ؤ٢ؿاٍ صوعٍت
خضصَا الٗ٣ضٖ ،لى ؤن ًلتزم الٗمُل بةٖاصة َظٍ اإلاٗضاث بٗض اهتهاء مضة الٗ٣ض ما لم ًغٚب بخجضًض الٗ٣ض ،ؤو ؤن ًض ٘ٞالُ٣مت اإلاخبُ٣ت مً
زمجها بطا عٚب في جمل٨ها ،بال ؤن الٗمُل ؤٞلـ زال ٫ؾغٍان الٗ٣ض مما ص ٘ٞبإمحن الخٟلِؿت بلى الض ٘ٞبإن الٗ٣ض لِـ بًجاع بل َى بُ٘ بًجاعي،
هٓغا العجٟإ ألاظغة التي جؼٍض ًٖ الؿٗغ الؿىقي للمٗضاث .بال ؤن املخ٨مت ً٢ذ بإن الٗ٣ض َى بًجاع خ٣ُ٣ي ولِـ بُ٘ بًجاعي وٖلى َظا
ألاؾاؽ اؾترصث الكغ٦ت اإلاٗضاث مً جٟلِؿت الٗمُل.
 -2بن ال٣اهىن الٟغوسخي الهاصع في ً 2ىلُى ً 1966ا٦ض الُاب٘ اإلاغ٦ب لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي وَٗض ؤلاًجاع مغ٦ؼ ونَ ٠ظٍ الٗملُت.
 -3هجىي ببغاَُم البضالي٣ٖ ،ض ؤلاًجاع الخمىٍلي،صاع الجامٗت الجضًضة ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،2005،م .158
 -4ؤقغ ٝوٞا دمحم" ،ؤلاًجاع الخمىٍلي في ال٣اهىن الضولي الخام" ،املجلت اإلاهغٍت لل٣اهىن الضولي ،الٗضص الؿاصؽ والخمؿىن ،لؿىت، 2000
م .147
 -5خؿام الضًً ٞخخي هانُ ،٠الخإظحر الخمىٍلي الضولي للمى٣ى ،٫صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة ،2003 ،م .50
 -6وَظا ما وعص في اإلااصة ٣ٞ 3غة  1مً اجٟاُ٢ت عوما لؿىت .1980
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زاهُا -وخذة اللاهىن الزي ًدىم علذ الاعخماد الاًجاسي الذولي :بن بم٩اهُت ججؼثت الاٖخماص الاًجاعي الضولي وبزًإ
٧ل ظؼء مً الٗملُت بلى ٢اهىن ّ
مٗحنٌٗ ،ض ج٨غَـ إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ،لظل ٪ال ًم ً٨ال٣ى ٫ؤهه ال ًم ً٨الخجؼثت ،بال ؤن
الترابِ الىزُ ٤بحن الٗ٣ىص اإلاك٩لت لالٖخماص الاًجاعي ججٗل مً الخجؼثت جاصي بلى هخاثج ٢ض جدى ٫صون جد ٤ُ٣الٛاًت مً
ببغام ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي 1،لظلً ٪ضا ٘ٞؤٚلب ال٣ٟهاء ٖلى يغوعة جىخُض ال٣اهىن الظي ًد٨م ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي
الضولي ،ختى ًخد ٤٣الخىاؾ ٤في الىٓام ال٣اهىوي الظي ًد٨م الٗ٣ض ،وطل ٪لخد ٤ُ٣وخضة الىُْٟت التي ج٣ىم بها الٗال٢اث
اإلاترابُت صازل َظا الٗ٣ض مً ظهت ،و ٦ظا جد ٤ُ٣الخٟاٖل الًٗىي بحن ؤَغاَ ٝظا الٗ٣ض ،وبالخالي ٞان وخضة ال٣اهىن
2
ؾخاصي بلى ٖضم ؤلازال ٫باالوسجام والترابِ اإلاىظىص في مجمىٕ الٗملُت.
ختى هخإ٦ض مً الىخاثج الؿلبُت التي ٢ض جترجب مً ججؼثت الٗملُت وبزًاٖها أل٦ثر مً ٢اهىن واخض ،ال بإؽ ؤن
ّ
هخهىع اإلاشا ٫الخاليً :مىذ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي الضولي للمؿخإظغ الخمىٍلي الخ ٤في حؿلم ألانى ٫اإلااظغة و٣ٞا
للمىانٟاث التي خضصَا َى في ٖ٣ض البُ٘ اإلابرم بحن اإلااظغ الخمىٍلي و الباج٘٦ ،ما ًمىده الخ ٤في الخمؿ ٪بد٣ى ١اإلااظغ
ّ
الخمىٍلي ًٖ َغٍ ٤الغظىٕ ٖلى الباج٘ بمىظب الضٖىي اإلاباقغة ،وبطا خضر ؤن ّ
ظؼؤها الٗ٣ض ٣ٞض ً٩ىن ال٣اهىن الظي
ًد٨م ٖ٣ض البُ٘ ال ٌٗتر ٝبخل ٪الخ٣ى ١الشابخت للمؿخإظغ الخمىٍلي ،في خحن ٌٗتر ٝبخل ٪الخ٣ى ١ال٣اهىن الظي ًد٨م
3
الاٖخماص الاًجاعي.
اإلاىلب الثاوي  :اجـاكُت ؤوجاوا :ؤلاواساللاهىوي الذولي لعلذ الاعخماد الاًجاسي الذولي للمىلىٌ
بن بزًإ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي الضولي للمى٣ى ٫بلى ٢اهىن ؤلاعاصة (ال٣اهىن الظي ًسخاعٍ ؤَغا ٝالٗ٣ض)،
ًهُضم بٗضة نٗىباث حٗىص بلى ازخال ٝالدكغَٗاث الىَىُت في ج ٠ُُ٨الٗ٣ض ،والى يغوعة بزًإ َظا الٗ٣ض بلى ٢اهىن
واخض اختراما للهلت الىزُ٣ت التي ججم٘ الٗ٣ىص اإلاك٩لت للٗملُت 4،لظل ٪ظاءث اجٟاُ٢ت ؤوجاوا لخدَ ٤ُ٣ظٍ الٛاًت،
بةزًإ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي الضو ٫للمى٣ى ٫بلى ٢ىاٖض مىيىُٖت مىخضة (الٟغٕ ألاو ،)٫زم مغاٖاة مهالر ٧ل َغٝ
مً ألاَغا ٝلخد ٤ُ٣الخىاػن بُجها(الٟغٕ الشاوي)
الـشع ألاوٌ  :اجـاكُت ؤوجاوا :الخل لخىخُذ اللىاعذ اإلاىلىعُت التي جدىم علذ الاعخماد الاًجاسي الذولي للمىلىٌ
1

- BOST Emmanuelle, la location financière rn droit international privé, Thèse pour l’obtention de doctorat en droit,
Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, 2010, p 429.
 -2الؿُض ٖبض اإلاىٗم خا ٔٞالؿُض٣ٖ ،ض الخإظحر الخمىٍلي الضولي-صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت في ال٣اهىن الضولي الخام ، -صاع ال٨ٟغ الجامعي،
ؤلاؾ٨ىضعٍت.121 ،2010 ،
 -3ل٣ض ؤصي جُبُ٢ ٤ىاٖض ؤلاؾىاص بلى ٖضة نٗىباث ٖملُت ،بؿبب ازخال ٝيابِ ؤلاؾىاص مً صولت بلى ؤزغي مً ظهت ،وازخال ٝالدكغَٗاث
الىَىُت مً ظهت ؤزغي ،وَظا ما ّ
ٖبر ٖىه ألاؾخاط  MALAVREب٣ىله " :بن اخخالؾ اللىاهحن عمُم وواظع ،ولعىت جمشب هىهبىا العُاس...

ّ

ولً ًضوٌ هزا الاخخالؾ بال بىىس الفباح ،خُثما ًىىن ليل الىاط في ألاسك كاوبت هـغ اللاهىن ،".ؤهٓغ في َظٍ اإلاؿإلت :ؤقغ ٝقىقي
مؿُدت ،ال٣ىاٖض اإلااصًت الضولُت واه٨ماف الؿُاصة الدكغَُٗت الىَىُت ،عؾالت م٣ضمت لىُل صعظت ص٦خىعاٍ في الخ٣ى٧ ،١لُت الخ٣ى ،١ظامٗت
اإلاىهىعة ،مهغ ،2008-2007 ،م 215
 - 13الؿُض ٖبض اإلاىٗم خا ٔٞالؿُض ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .124 ،123
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ؤوال-خاحت علذ الاعخماد الاًجاسي الذولي الى كىاعذ مىلىعُت :ل٣ض بضؤث ال٣ىاٖض اإلاىيىُٖت في الاهدكاع مىظ ال٣غن
الخامـ ٖكغة ،زم جؼابضث في الاهدكاع في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ،خُىما ؤنبدذ اإلاٗامالث الا٢خهاصًت الضولُت حٗغٝ
جُىعا ؾغَٗا ،وصاثم لظلٞ ٪هي في خاظت بلى ألامً ال٣اهىوي ختى جؼٍض جُىعاٟٞ ،ي ال٣ضًم ٧اهذ َظٍ اإلاٗامالث جخمحز
بالبؿاَت بل ٧اهذ هاصعة ؤلابغام لظل٧ ٪اهذ ال٣ىاهحن الىَىُت جىاؾبها ،ؤما الٗ٣ىص الخضًشت -وٖلى عؤؾها ٖ٣ض الاٖخماص
الاًجاعي الضوليٞ -هي مٗ٣ضة لظلٞ ٪هي في خاظت بلى ٢ىاٖض ٢اهىهُت مخُىعة جلبي اخخُاظاتها وال حُٗ ٤ببغامهاً ،دخاط الى
1
٢ىاٖض ٢اهىهُت وظضث زهُها مً ؤظل خ٨م الٗال٢اث الخانت الضولُت وجخمشل في ال٣ىاٖض اإلاىيىُٖت( اإلااصًت).
زاهُا-اإلالفىد باللىاعذ اإلاىلىعُت الىاسدة في اجـاكُت ؤوجاواّ :
حٗغ ٝال٣ىاٖض اإلاىيىُٖت بإجها " :مجمىٖت ال٣ىاٖض طاث
ّ
ّ
اإلاًمىن الضولي ؤو الٗالمي اإلاىظىصة ؤنال ،ؤو اإلاٗضة ّ
زهُها لخُٗي خال مباقغا ًىهي الجزإ ؤو ًخٟاصاٍ ،في ٖال٢ت
2
ّ
زانت طاث َاب٘ صولي".
لظل ٪ظاءث ٢ىاٖض اجٟاُ٢ت ؤوجاوا ٢ىاٖض مىيىُٖت لٛغى جىخُض الخلى ٫في مؿإلت ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي الضولي
للمى٣ىالث ،ال ٌكترٍ لخُبُ ٤ؤخ٩امها ؾىي ؤن ً٩ىن ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٖ٣ضا صولُا ،وٍ٩ىن ٦ظل ٪بطا ٧ان م٣غ
وكاٍ اإلااظغ الخمىٍلي ًسخل ًٖ ٠م٣غ وكاٍ اإلاؿخإظغ الخمىٍلي ،ؤي ؤن ً٩ىن اإلااظغ الخمىٍلي ًماعؽ وكاَه في صولت
3
واإلاؿخإظغ الخمىٍلي ًماعؽ وكاَه في صولت ؤزغي ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ م٣غ وكاٍ الباج٘.
زالثا -حعشٍف علذ الاعخماد الاًجاسي الذولي في اجـاكُت ؤوجاواّ :
ٖغٞذ اجٟاُ٢ت ؤوجاوا ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ٦ما ًلي" :
حٗض ٖملُت الاٖخماص الاًجاعي اإلاكاع بلحها في ال٣ٟغة الؿاب٣تٖ ،ملُت جدخىي ٖلى الخهاثو الخالُت:
 -1اإلاؿخإظغ الخمىٍلي َى الظي ًسخاع ألاصواث واإلاىعص صون الخاظت بلى عؤي اإلااظغ.
 -2جمل ٪ألاصواث ًٟغى ٖلى اإلااظغ الخمىٍلي بمىظب ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي اإلابرم ؤو الظي ؾُبرم بحن اإلااظغ
واإلاؿخإظغ ،والظي ً٩ىن اإلاىعص ٖلى ٖلم به.
ٖ -3ىض اخدؿاب ألاظغة اإلاكترَت في ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعيً ،ازظ بٗحن الاٖخباع -بهٟت زانت -الاؾتهال٥
4
ال٨لي ؤو الجؼجي مً ُ٢مت ألاصواث.
الـشع الثاوي  :بعن الخلىٌ التي حاءث بها اجـاكُت ؤواجاوا إلعادة الخىاصن بحن مفالح ؤوشاؾ العلذ
ؾىداو ٫مً زالَ ٫ظا الٟغٕ التر٦حز ٖلى ؤَم الخلى ٫التي جبىتها اجٟاُ٢ت ؤوجاوا ختى ج٨غؽ جىاػها بحن مهالر
ؤَغا٣ٖ ٝض الاٖخماص الاًجاعي الضولي للمى٣ىالث.
ؤوال -الخلاظم العادٌ للمهام بحن اإلااحش الخمىٍلي واإلاعخإحش الخمىٍليٌٗ :خبر ٖ٣ض البُ٘ الظي ًبرمه اإلااظغ الخمىٍلي م٘
باج٘ ألانى ،٫املخغ ٥ألاؾاسخي لٗملُت الاٖخماص الاًجاعي ،وختى جخطر مهام ومؿاولُت ٧ل َغ٢ ٝامذ اجٟاُ٢ت ؤوجاوا
بخدضًض وُْٟت ٧ل َغ ٝفي ٖ٣ض البُ٘ ،وطل ٪بإن ظٗلذ اإلااظغ الخمىٍلي ً٣ىم  ِ٣ٞبىُْٟت الخمىٍل ،وال ًخضزل جماما
ٌ -1ؿخٗمل ال٣ٟهاء حؿمُت ال٣اهىن اإلااصي ؤو ال٣ىاٖض اإلااصًت بال ؤن البٌٗ ّ
ًًٟل حؿمُت ال٣اهىن اإلاىيىعي()Règles substantielles
٧األؾخاط ؤخمض ٖبض ال٨غٍم ؾالمت ،بط ًغي ؤهه مً ألاخؿً ؤن ه٣ى٢ ٫ىاٖض مىيىُٖت وٍ٣ابلها ٢ىاٖض بظغاثُت ،ؤما بطا ٢لىا ٢ىاٖض ماصًت
٣ُٞابلها ٢ىاٖض مٗىىٍت.
َ -2كام زالض ،الٗ٣ىص الضولُت وزًىٖها لل٣ىاٖض اإلاىيىُٖت ،صاع ال٨ٟغ الجامعي ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،2001 ،م .9
 -3هو اإلااصة الشالشت مً اجٟاُ٢ت ؤوجاوا خى٣ٖ ٫ض الاٖخماص الاًجاعي الضولي للمى٣ىالث.
 -4اإلااصة ألاولى ٣ٞغة  2مً اجٟاُ٢ت ؤوجاوا اإلاخٗل٣ت بٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي الضولي ،اإلابرمت ؾىت .1988
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ّ
ّ
ّ
في ازخُاع ألانى ٫وال ختى في ازخُاع الباج٘ ،عٚم ؤهه َى اإلاكتري وَى الظي ؾُض ٘ٞزمجها زم ًخمل٨ها ،و٧لما ؤبٗض هٟؿه مً
1
الازخُاع ع ٘ٞاإلاؿاولُت ٖلى هٟؿه في مؿإلت يمان ألانى ٫اإلااظغة.
ّ
ؤما اإلاؿخإظغ الخمىٍلي ٞاهه ٖلى الغٚم مً ٧ىهه لِـ َغٞا في ٖ٣ض البُ٘ بال ؤن اجٟاُ٢ت ؤوجاوا مىدخه الخغٍت في ازخُاع
ّ
الباج٘ وفي ازخُاع ألانى ،٫ل٩ىهه َى الظي ؾِؿخٗملها وبالخالي ٞهى ؤصعي بما ًدخاظه مً ألانى٦ ،٫ما ؾُ٣ىم َى بدؿلم
ألانى ٫اإلاكترًت مباقغ مً ٖىض الباج٘ ،ختى جغ ٘ٞاإلاؿاولُت جماما مً ٖاج ٤اإلااظغ الخمىٍلي ،وجٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلاؿخإظغ
2
الخمىٍلي.
زاهُا -مىذ ول مً اإلااحش الخمىٍلي واإلاعخإحش الخمىٍلي لمان لذ حععف ؤخذ ألاوشاؾ ججاه ألاخش :مىدذ
الاجٟاُ٢ت ل٩ل َغ ٝخماًت في مىاظه ألازغ:
-1خماًت اإلاعخإحش الخمىٍلي مً حععف اإلااحش الخمىٍلي :خغنذ اجٟاُ٢ت ؤوجاوا ٖلى ج٨غَـ خماًت ٖاصلت ومخ٩اٞئت
لُغفي ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ،بط بٗضما مىدذ للمؿخإظغ الخمىٍلي الخ ٤في الخضزل في ظمُ٘ الجىاهب الخ٣ىُت للٗ٣ض،
مىٗذ اإلااظغ الخمىٍلي مً الُ٣ام بخٗضًل ؤخض قغوٍ الٗ٣ض التي جٟاوى ٖلحها اإلاؿخإظغ الخمىٍلي بال بمىا٣ٞت َظا
3
ألازحر ،وفي خالت ٖضم مىا٣ٞخه ًترجب ًٖ طلٖ ٪ضم ؾغٍان َظا الاجٟا ١في خ٣ه.
 -2خماًت اإلااحش الخمىٍلي مً حععف اإلاعخإحش الخمىٍليٌٗ :خبر اإلااظغ الخمىٍلي اإلاكتري ال٣اهىوي لؤلنى ٫اإلااظغة
ّ
ومال٨ها وَى الظي ًض ٘ٞزمجها ،لظل٧ ٪ان ال بض مً خماًخه مً ّ
حٗؿ ٠اإلاؿخإظغ الخمىٍلي الظي ٢ض ًلجإ بلى َلب ٞسخ
ٖ٣ض البُ٘ ،مما ؾُاصي بالخبُٗت بلى اؾترصاص الباج٘ لؤلنىُٞ ٫ىٟسخ ٖ٣ض الاٖخماص الاًجاعي ؤًًا ،لظل ٪مىٗذ اجٟاُ٢ت
ؤوجاوا اإلاؿخإظغ الخمىٍلي في اإلااصة الٗاقغة ٣ٞغة  4، 2الُ٣ام بُلب ٞسخ ٖ٣ض البُ٘ ؤو َلب ببُاله بال بطا وا ٤ٞاإلااظغ
الخمىٍلي ٖلى طل.٪
زالثا -خماًت مفلخت اإلاعخإحش الخمىٍلي بمىده خم الشحىع مباؼشة على الباجع :بٗض ج٣اؾم اإلاهام بحن اإلااظغ الخمىٍلي
واإلاؿخإظغ الخمىٍلي ،بإن ً٣ىم ألاو ٫بالخمىٍل  ،ِ٣ٞوُ٢ام الشاوي بجمُ٘ الجىاهب الخ٣ىُت٧ ،ان ال بض مً مىذ اإلاؿخإظغ
الخمىٍلي يمان ؤزغي في ٖ٣ض البُ٘ مً ؤظل يمان ؾالمت وهىُٖت ألانى ٫التي جم قغاءَاٞ ،هى ال ًم٨ىه الغظىٕ ٖلى
اإلااظغ الخمىٍلي ل٩ىهه لم ً٣دم هٟؿه في ازخُاع الباج٘ وال في ازخُاع ألانى 5،٫لظل ٪مىدخه اجٟاُ٢ت ؤوجاوا خ ٤ع٘ٞ
الضٖىي اإلاباقغة ججاٍ الباج٘ ،ختى ًخم ً٨مً الخمؿ ٪بالضٞىٕ التي ٧ان بةم٩ان اإلااظغ الخمىٍلي(باٖخباعٍ اإلاكتري) ،ججاٍ
٢ -1اؾم ٖلي ؾُض ،الجىاهب ال٣اهىهُت لئلًجاع الخمىٍلي ،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة ،ص ؽ ن ،م .53
-2هٓغا لخضزل اإلاؿخإظغ الخمىٍلي في الازخُاع بض ًٖ ٫اإلااظغ الخمىٍلي عٚم ؤهه لِـ َغٞا في ٖ٣ض البُ٘ ونٟذ ألاؾخاطة BOSTEmmanuelle
بعاصة اإلااظغ الخمىٍلي ب٣ىلها:
»«Conditionnement Technique de la volonté du crédit bailleur
ّ -3
ههذ اإلااصة  11مً الاجٟاُ٢ت ٖلى:
" ال ًم ً٨بمىظب َظٍ الاجٟاُ٢ت اإلاؿاؽ بد٣ى ١اإلاؿخإظغ الخمىٍلي التي ا٦دؿبها بمىظب ٖ٣ض الخىعٍضَ ًٖ ،غٍ ٤حٗضًل ؤي مً قغوَه التي
جٟاوى ٖلحها اإلاؿخإظغ الخمىٍلي ،بال بطا واَ ٤ٞى ٖلى َظا الخٗضًل".
 -4ظاء في اإلااصة الٗاقغة ٣ٞغة  2ما ًلي:
" بن َظٍ اإلااصة ال جمىذ للمؿخإظغ الخمىٍلي الخ ٤في ٞسخ ؤو ببُا٣ٖ ٫ض الخىعٍض بضون مىا٣ٞت اإلااظغ الخمىٍلي".
ّ
 -5بؿام ؤخمض مؿلم خمضان ،التزام اإلااظغ بًمان الخٗغى والاؾخد٣ا ١في ٖ٣ض الخإظحر الخمىٍلي ،صاع ٢ىضًل لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان،
 ،2009م.223
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الباج٘ ،وهي الضٖىي التي جدٖ ٤٣ضة مؼاًا باٖخباعَا ؾخسخهغ ؤَغا ٝالجزإ وجهلر الًغع بؿغٖت ٢هىي٦ ،ما ؤجها
1
ؾخد ٤٣الخىاػن بحن مهالر ؤَغا ٝالٗ٣ض٦ ،ما ؾخدىَ ٫ظٍ الضٖىي صون جىاَا اإلااظغ الخمىٍلي م٘ الباج٘.
ولئلقاعة ٞان اإلاكغٕ الجؼاثغي لم ًمىذ اإلاؿخإظغ الخمىٍلي بم٩اهُت ع ٘ٞالضٖىي اإلاباقغة ،باٖخباع ؤن ؤمغ ع٢م  09-96لم
ٌكغ بلى طل.٪
سابعا -ولع الاجـاكُت خذود للؽشه الجضاجي :ل٣ض ؤقاعث اجٟاُ٢ت ؤوجاوا بلى مؿإلت في ٚاًت ألاَمُت  ،ؤزاعث ظضالا وؾٗا
في الدكغَٗاث الىَىُت ،وهي اإلابالٛت في الخٗىٌٍ الظي ًٟغى ٖلى اإلاؿخإظغ الخمىٍلي في خالت ٞسخ ٖ٣ض الاٖخماص
الاًجاعي ،بط ظاء في اجٟاُ٢ت ؤوجاوا ؤهه ال ًيب ٜؤن ًاصي الكغٍ الجؼاجي اإلاخٖ ٤ٟلُه في الٗ٣ض بلى الخهىٖ ٫لى حٗىٌٍ
2
مبالُٞ ٜه ،بط ًم ً٨الاجٟا ١في الٗ٣ض ٖلى قغٍ ظؼاجي ل ً٨بكغٍ ؤن ال ًاصي بلى حٗىٌٍ مٛالى ُٞه.
خاجمت:
ل٣ض ؤصي الاهدكاع اإلاتزاًض لٗ٣ض الاٖخماص الاًجاعي الضولي في ٧ل ؤهداء الٗالم وٖضم وظىص اجٟاُ٢ت صولُت في َظا
الكإن ،بلى جُبُ٢ ٤اهىن ؤلاعاصة ٖلى َظا الىىٕ مً الٗال٢اث وٖاصة ما ً٩ىن ال٣اهىن الظي جدضصٍ بعاصة ألاَغاَ ٝى ٢اهىن
اإلااظغ الخمىٍلي(الكغ٧اث الٗاإلاُت لالٖخماص الاًجاعي) ،مما ؤصي بلى مىذ اإلااظغ الخمىٍلي خماًت ٢هىي ٖلى خؿاب
مهالر اإلاؿخإظغ الخمىٍلي الظي ؤنبذ الُغ ٝالًُٗ ٠في الٗ٣ض ،لظل ٪ؤنبذ ال بض مً الخ٨ٟحر الجضي في جإَحر َظٍ
الىؾُلت للخمىٍل في بَاع صولي ،وَى ما ججؿض في اجٟاُ٢ت ؤوجاوا التي لم ج٣م بخىخُض ٢ىاٖض ؤلاؾىاص بل ظاءث بدلى٫
مىيىُٖت مىخضة(٢ىاٖض مىيىُٖت) ،جُب ٤مباقغة ٖلى الجزإ٢ ،ىاٖض مىيىُٖت ويٗذ زهُها لخإَحر ٖ٣ض
ّ
الٗ٣ىص٦ ،ما ؤزظث الاجٟاُ٢ت بٗحن الاٖخباع ظمُ٘
الاٖخماص الاًجاعي الضولي وجدىاؾب م٘ الٛاًت مً ببغام َظا الىىٕ مً
مهالر ؤَغا ٝالٗ٣ض ،لظل ٪خاولذ ؤن جمىذ ل٩ل َغ ٝالخماًت التي ًدخاظها في مىاظهت الُغ ٝألازغ.
مما خ ٤٣هىٕ مً الخىاػن بحن مهالر ٧ل مً اإلااظغ الخمىٍلي واإلاؿخإظغ الخمىٍلي ،جىاػن ال هجضٍ في ٧ل الدكغَٗاث
الىَىُت ،بل ؤن َظٍ ألازحرة ٦غؾذ ازخالال ٦بحرا بحن مهالر ألاَغا.ٝ

 -1ؤهٓغ بالخٟهُل َظٍ اإلاؿإلتٖ :ؿالي ٖبض ال٨غٍم" ،بٖٟاء اإلااظغ الخمىٍلي مً التزاماجه الٗ٣ضًت-صعاؾت ه٣ضًت لؤلمغ ع٢م ً ،09-96خٗل٤
باالٖخماص الاًجاعي" ،املجلت ألا٧اصًمُت للبدض ال٣اهىوي٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت بجاًتٖ ،ضص  2لؿىت .2016
 -2هو اإلااصة ٣ٞ 13غة  3ب مً اجٟاُ٢ت ؤوجاوا خى٣ٖ ٫ض الاٖخماص الاًجاعي الضولي للمى٣ىالث.
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بعادة الخـاوك في العلىد :آلُت لخجعُذ مبذؤ ظلىان ؤلاسادة.
د .هني عبذ اللىُف  ،ؤظخار مدالش
بيلُت الخلىق والعلىم العُاظُت حامعت د /مىالي الىاهشظعُذة.
ملذمت
بن مؿإلت حٛحر ْغو ٝجىُٟظ الٗ٣ىص مً اإلاؿاثل التي جسخل ٠في مٗالجتها الدكغَٗاث الخضًشت ،وطل ٪بما جىُٓما
لها ٧ال٣اهىن الجؼاثغي مً زال ٫هٓغٍت الٓغو ٝالُاعثت وألاإلااوي مً زال ٫هٓغٍت اجهُاع ألاؾاؽ الٗ٣ضي وؤلاهجلحزي مً
زال ٫هٓغٍت الٟكل الخٗا٢ضي ،ؤو عًٞا لخىُٓمها ٦ما في ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوسخي ٢بل آزغ حٗضًل له –ماٖضا َبٗا هٓغٍت
الٓغو ٝالُاعثت بسهىم الٗ٣ض ؤلاصاعي ،-جاع٧ا ألامغ للخغٍت الخٗا٢ضًت ،وطل ٪جبٗا لخٟؿحر زام إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة.
ٚحر ؤهه هٓغا للُ٣مت الا٢خهاصًت التي جخدلى بها ٖ٣ىص ألاٖما ،٫والتي لم جخٗض جخماشخى مٗها ألاَغ الخ٣لُضًت
(هٓغٍت الٓغو ٝالُاعثت ،الٟكل الخٗا٢ضي ،اجهُاع ألاؾاؽ الخٗا٢ضي) ،بسهىم مك٩لت حٛحر ْغو ٝجىُٟظ الٗ٣ض ،ص٘ٞ
بمبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة بلى جبىء بٗض ظضًض في خل َظٍ اإلاك٩لت مً زال٨ٞ ٫غة ّبٖاصة الخٟاوى.
وجبٗا لظلْ ٪هغث ؤصاة ٖ٣ضًت ظضًضة إلاىاظهت الازخال ٫الىاجج ًٖ حٛحر ْغو ٝجىُٟظ الٗ٣ض جخمشل في بٖاصة
الخٟاوى ،وطل ٪باالؾدىاص ٖلى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ،ؤًً جدبضي مً زالَ ٫ظٍ الخ٣ىُت الخٗا٢ضًت مىا٦بت الُ٣م الٗ٣ضًت
للُ٣م الا٢خهاصًت للٗ٣ض؛ خُض ؤبان ال٣ٟه ًٖ ٗٞالُتها م٣اعهت باألَغ الخ٣لُضًت آلاهٟت الظ٦غ مً زال ٫بٖما ٫ؤصواث
الخدلُل الا٢خهاصي للٗ٣ض.
٦ما ان ٗٞالُت ج٣ىُت بٖاصة الخٟاوى جغظمذ مً زال ٫اهخ٣اَ ٫ظٍ الخ٣ىُت مً مجالها الُبُعي اإلاخمشل في ٖ٣ىص
الخجاعة الضولُت بلى الٗ٣ىص الضازلُت ،مما ًضٗٞىا بلى الىٓغ مً ظضًض في الضوع الجضًض الظي جلٗبه الاعاصة في جد٤ُ٣
الخىاػن الٗ٣ضيَ .ظا ما ًضٗٞىا بلى بدض ماهي الًىابِ التي ج٣ىم ٖلحها ج٣ىُت بٖاصة الخٟاوى في الٗ٣ىص؟ وما خضوص
ؤلاعاصة في طل٪؟.
وإلاٗالجت َظٍ الاق٩الُت ؾِخم الخُغ ١بلى مدىعٍحن ؤؾاؾحن ألاو ٫مجهما ٌٗالج ؤلاَاع الىٓغي لهظٍ ال٨ٟغة واهخ٣الها مً
مجا ٫الٗ٣ىص الضولُت بلى الٗ٣ىص الضازلُت ،ؤما الشاوي ُٞدىاو ٫ؤخ٩ام َظٍ ال٨ٟغة.
اإلابدث ألاوٌ :دوس الاسادة مً خالٌ ؿىشة بعادة الخـاوك في خل مؽيلت حؼحرٌشوؾ جىـُز العلذ
بن الٗبرة مً الىاخُت الٗملُت والا٢خهاصًت في خُاة الٗ٣ىص جخهل بمغخلت جىُٟظ الٗ٣ض ،والتي ٢ض حٗتريها
بٌٗ اإلاكا٧ل والٗ٣باث ممشلت في خىاصر ٚحر مخىٗ٢ت ،وٍسخل ٠صوع الاعاصة اإلاخٗا٢ضًً مً زال ٫ج٣ىُت بٖاصة الخٟاوى
في ججاوػَا بازخال ٝألاهٓمت ال٣اهىهُت (مُلب ؤو٦ ،)٫ما ّ
ؤن بٖما٨ٞ ٫غة بٖاصة الخٟاوى ًغجبِ بمجمىٖت مً
الكغوٍ(مُلب زاوي) ،والتي مً قإجها ؤن حؿمذ للمخٗا٢ضًً بترجِب مغا٦ؼَم الٗ٣ضًت مً ظضًض.
اإلاىلب ألاوٌ :بعادة الخـاوك في علىد الخجاسة الذولُت واللىاهحن الىوىُت.
اهُال٢ا مً اإلابضؤ ال٣اهىوي اإلاكهىع ''الٗ٣ض ٢اهىن اإلاخٗا٢ضًً'' ؤو ما ٌٗبر ٖىه ؤًًا بالٗ٣ض قغَٗت اإلاخٗا٢ضًً،
ٞةن لئل اصة صوع مهم في جغجِب ألاخ٩ام الٗ٣ضًتٚ ،حر ّ
ؤن الامغ ًسخل ٠بسهىم مغخلت جىُٟظ الٗ٣ض ،وبهىعة ؤزو في
ع
بَاع ما ٌؿمى ''مك٩لت حٛحر ْغو ٝجىُٟظ الٗ٣ض'' ،خُض جسخل ٠ألاهٓمت ال٣اهىهُت في الاٖترا ٝلها بضوع في بَاع َظٍ
اإلاؿإلت مً ٖضمه ،ببخضاءا مً ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت (ٞغٕ ؤو ،)٫وونىال بلى ال٣ىاهحن الىَىُت (ٞغٕ زاوي).
الـشع ألاوٌ :ؿىشة بعادة الخـاوك في ٌل علىد الخجاسة الذولُت

334

حٗض ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت اإلاُضان ألانُل ل٨ٟغة بٖاصة الخٟاوى وطل ٪مً ؤظل ججاوػ ما ٌٗتري جىُٟظ الٗ٣ض
الضولي مً ٖ٣باث حَُٗ ٤ظا الخىُٟظ جىُٟظا خؿىا ،ول٣ض ْهغث ؤولى الضعاؾاث ال٣اهىهُت ال٩اقٟت ًٖ مضة احؿإ جُبُ٤
َظٍ ال٨ٟغة في بَاع َظٍ الٗ٣ىص ؾىت  1976مً زال ٫الٗمل الظي ٢ام به ٞغٍ ٤بدض جدذ عثاؾت ألاؾخاطMarcel 1
 ،Fontaineوالظي ؤبغػ مً زاللها ًٖ مُل اإلاخٗا٢ضًً بلى ب٢غاع قغوٍ ٖ٣ضًت جضعى  les clauses de Hardship2مً
قإجها ؤن حؿمذ للمخٗا٢ضًً في خالت َغوء خضر ًازغ ٖلى جىُٟظ ٖ٣ضَم بااللخ٣اء مجضصا مً ؤظل مىا٢كت مهحر
ُ
ٖ٣ضَم؛ بدُض حٗغَ ٝظٍ الكغوٍ ٖلى ؤجها '':قغوٍ ٖ٣ضًت تهض ٝبلى يبِ خالت ما بطا حٛحرث ْغو ٝجىُٟظ الٗ٣ض
بُغٍ٣ت ٚحر مخىٗ٢ت بهىعة ال صزل إلعاصة ألاَغاٞ ٝحها ،والتي ج٣ٟض الٗ٣ض جىاػهه''.3
وٍخطر مً زالَ ٫ظٍ الخ٣ىُت الٗ٣ضًت مضي ؤَمُت بعاصة اإلاخٗا٢ضًً في حؿُحر ؤمىعَم ومغا٦ؼَم الٗ٣ضًت،
وطل ٪بالىٓغ بلى ألاَمُت الا٢خهاصًت لٗ٣ىص الخجاعة الضولُت والتي ال جىا٦بها ألاَغ ال٣اهىهُت اإلاخبىاة مً ٢بل ال٣ىاهحن
الضازلُت ؤو الىَىُت ،طل ٪ؤهه ٖلى زال ٝالىٓغٍت الٗامت للٗ٣ض في ال٣ىاهحن الضازلُت والتي ججٗل مً مغخلت ببغام الٗ٣ض
ؤؾاؾا لىٓغٍت الٗ٣ضٞ ،4ةن ؤؾاؽ الٗ٣ىص الضولُت ًخمشل في مغخلت جىُٟظَا ،بالىٓغ بلى زهىنُت َظٍ الٗ٣ىص.
وجبٗا لظلٞ ٪ةن ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت جمخاػ بسهىنُت الؼمً ُٞه م٣اعهت بالٗ٣ىص الضازلُت ،خُض ًترادى جىُٟظَا في
الؼمً هدُجت بما الجٟا ١ألاَغا ٝبُٛت جد٢ ٤ُ٣ضع مً الاؾخ٣غاع في مٗامالتهم الا٢خهاصًت ،ؤو ؤن َبُٗت الٗ٣ض ج٣خطخي
طل ٪بالىٓغ بلى ضخامت ألاٖما ٫اإلاُلىب بهجاػَا ٦ما في ٖ٣ىص الُا٢ت والخهيُ٘ واإلايكأث ال٣اٖضًت ال٨بري.5
٦ما ًًا ٝبلى طل ٪ما جمخاػ به ؤًًا َظٍ الٗ٣ىص مً الُبُٗت اإلاٗ٣ضة ملخلها والتي حؿخضعي في ٖضًض مً ألاخُان
ؤن ًخم الاجٟاٖ ١لى ظمُ٘ ٖىانغَا ٖبر مغاخل ػمىُت مخالخ٣ت ،وطل ٪ما ًٟؿغ َىٞ ٫ترة اإلاٟاوياث التي حؿب٣ها.1
1

M. FONTAINE, « les clauses de hardship » aménagements conventionnels de l’imprévision
dans les contrats internationaux à long terme, D.P.C.I., Mars 1976, P. 42.
 .2ل٣ض اه٣ؿم ال٣ٟه الٟغوسخي و ال٣ٟه الٗغبي في جغظمت َظا اإلاهُلر مً اللٛت الاهجلحزًت بلى اللٛت الٟغوؿُت واللٛت الٗغبُت  ،بط جغظمذ
بكغٍ ٖضم الخى ،L’imprévision ٘٢وقغٍ الخماًت  ،clause de sauvegardeوقغٍ اإلاغاظٗت  ،clause de révisionقغٍ الٗضالت clause
 ،de l’équité2وؤمام َظا الازخال ٝفي الترظمت َّ
ٞةن ال٨شحر مً ال٣ٟه الٟغوسخي اخخ ٟٔباإلاهُلر ٦ما َى la clause de hardship
اهٓغ:
R.ALACHKAR, clause de hardship et clause d’amiable composition, paris 2, 2010, p.57
ؤما بسهىم ال٣ٟه الٗغبي ٣ٞض ُٖبر ًٖ َظا اإلاهُلر بمهُلر قغٍ اإلاك٣ت ؤو قغٍ الُىاعتٚ ،حر ؤن الترظمت الؿلُمت في اٖخ٣اصها َى ما
طَب بلُه الاؾخاط قغٍ ٠دمحم ٚىام ،واإلاخمشلت في قغٍ بٖاصة الخٟاوى ،وطل ٪بالىٓغ بلى ألازغ اإلاترجب ًٖ بٖماَ ٫ظٍ الكغوٍ واإلاخمشل في
بٖاصة الخٟاوى بكإن الٗ٣ض.
اهٓغ ٦ال مً :
مدمىص الُ٨الوي٣ٖ ،ىص الخجاعة الضولُت في مجا ٫ه٣ل الخ٨ىىلىظُا( ،بضون َبٗت)(،بضون صاع وكغ) ،1988 ،م ،418.قغٍ ٠دمحم ٚىام ،ؤزغ
حٛحر الٓغو ٝفي ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت ،صاع الجامٗت الجضًضة ،2007.ٍ ،مهغ
3
M. ALMEIDA PRADO, Le hardship dans le droit du commerce international, Bruylant,
2003. p.119
ٟ٨ً .4ي الىٓغ بلى الخىُٓم ال٣اهىوي للٗ٣ض لل٨ك ًٖ ٠طل ٪في ال٣ىاهحن الىَىُتٞ ،مشال ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي زهو الٗضًض مً
الىهىم ال٣اهىهُت اإلاىٓمت إلاغخلت ببغام الٗ٣ىص ،وطل ٪ابخضاءا مً اإلااصة  60بلى ٚاًت هو اإلااصة 98؛ بِىما لم ًُسهو إلاؿإلت حٛحر ْغوٝ
جىُٟظ الٗ٣ض ؾىي ٣ٞغة واخضة مً اإلااصة  ١ 107م ط واإلاخٗل٣ت بىٓغٍت الخىاصر الاؾخصىاثُت ؤو ما ٌؿمى بالٓغو ٝالُاعثت.
 .5اهٓغ ٦ال مً:
قغٍ ٠دمحم ٚىام ،مغظ٘ ؾاب،٤م1.
S. CHATILLON, le contrat international, Vubert, 3 Ed., Paris, 2007, p.197
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وبظلً ٪خطر ألاَمُت الا٢خهاصًت لٗ٣ىص الخجاعة الضولُت والتي جض ٘ٞؤَغاٞها بلى الٗمل ؾىٍت ٖلى بهجاح
الٗملُت الا٢خهاصًت مدل الٗ٣ض ،2وبظلً ٪خجلى ؤن الضوع الظي جلٗبه الاعاصة مً زال ٫بٖاصة الخٟاوى في خالت خضور
ؤي َاعت ٌُٗ ٤جىُٟظ َظٍ الٗ٣ىص ٧التزام ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلاخٗا٢ضًً ٞغيه اإلاىُ ٤الا٢خهاصيٞ ،هى ؤي اٖاصة الخٟاوى
ًمشل مماعؾت ا٢خهاصًت جدىلذ بلى ج٣ىُت ٢اهىهُت ،وما ًضٖم طل ٪ؤن مهُلر  Hardshipطو ألانل الاهجلحزي ٦ما ًغي
ألاؾخاط  ULLMANلِـ مهُلخا ٢اهىهُا وبهما َى ون ٠لخالت واُٗ٢ت جخمشل في الٗ٣بت التي جىاظه اله٣ٟت الا٢خهاصًت
اإلابرمت.3
وبىاء ٖلى طلً ٪خطر ؤن الالتزام بةٖاصة الخٟاوى ٌؿدىض ٖلى بعاصة الاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة ٧إؾاؽ ٢اهىوي له ،خُض
ؤن بٖماَ ٫ظا الالتزام ً٩ىن بىاء ٖلى قغوٍ ٖ٣ضًت حؿمى قغوٍ بٖاصة الخٟاوى ،والتي بىاءا ٖلى الضعاؾت التي ٢ام بها
ألاؾخاط  FONTAINEوالتي قملذ ؤ٦ثر مً  50قغَا ٣ٞض الخٔ ؤن بيُت َظٍ الكغو وبن ازخلٟذ بال ؤجها حكمل ْ
بَاعًٍ
ْ
ازىحن :ألاوٖ ٫باعة ًٖ الٟغيُت التي ًُغاص بها الخضر املخل بخىاػن الٗ٣ض في مغخلت جىُٟظ الٗ٣ض ،وٍلُه الجؼء ؤو ؤلاَاع
الشاوي الظي ًدىاو ٫ؤخ٩ام َظا الكغٍ والتي جُب ٤في خالت جد ٤٣الٟغيُت الىاعصة في ؤلاَاع ألاو.4٫
ٚحر ؤهه ججضع الاقاعة بلى ؤن ٖملُت بٖاصة الخٟاوى في ٖضة خاالث ؤزغي جخم بضون وظىص قغوٍ ٖ٣ضًت ج٣طخي
بظل ،٪خُض ججض ؤؾاؾها و ٤ٞال٣ٟه ٖلى ؤؾاؽ مبضؤ خؿً الىُت والظي بضوعٍ ٌٗىص بٖماله بلى الىُت الخؿىت
للمخٗا٢ضًً وبالخالي إلعاصة اإلاخٗا٢ضًً بُغٍٚ ٤حر مباقغ ،وَظا ما ً٢ذ به ٚغٞت الخجاعة الضولُت  CCIفي ٢غاعَا ع٢م
 6219الظي ٖىىهذ بخضي ٣ٞغاجه "الالتزام بالخٟاوى بدؿً هُت" َّؤهه" :بىظىص قبه جى ٠٢للض ٘ٞالخاعجي مً الضولت (ؤ)،
٧ان ٖلى (ب) البدض بدؿً هُت م٘ مضًيخه الٗمىمُت ًٖ الُغ ١والىؾاثل لدؿىٍت مٗى٢اث مضًىهِخه ،خُض ًجض َظا
الالتزام مهضعٍ في مهُلخاث الٗ٣ض ؤوال زم في اإلاباصت الٗامت ل٣اهىن الخجاعة الضولُت...التي جٟغى ٖلى اإلاخٗا٢ضًً في
َّ
ججاوػَا...بن ألاػمت البالٛت
خالت خضور مك٨الث حُٗ ٤جىُٟظ الٗ٣ض الخباخض والخٗاون ؤلاًجابي مً ؤظل بدض ؾبل
للضًىن الضولُت في بضاًت الشماهِىاث والتي ٖاهذ مجها الضو ٫الؿاثغة في َغٍ ٤الىمى ،صٗٞذ بضاثىحها مهما ٧اهذ َبُٗتهم
وَبُٗت صًىجهم وبىجاخاث مخٟاوجت بلى بظغاء ٖضة ٖملُاث بٖاصة جٟاوى وٖ٣ض ٖضة اجٟا٢اث لخمضًض آظا ٫صًىجهم".5
الـشع الثاوي :بعادة الخـاوك في ٌل العلىد الذاخلُت.
1

. M.FONTAINE et F. DELY, droit des contrats internationaux, Bruylant, 2 Ed., p.346
J-Q. DECUPER et W. PETER, renegociation of long term international agreements and
flexibility : consideration the ground of GHANA/ VALCOO case, RDAI, N° 7, 1995, p784
3
H. ULLMAN, droit et pratique des clauses de hardship dans le système juridique américain,
RDAI, N°, 1988, p.890
4
M.FONTAINE, Op.cit, p.7 et S.
5
« A/- L’obligation de négocier de bonne foi : «…En présence de la quasi-cession des
paiements extérieurs de l’état X, Y était tenue de rechercher de bonne foi, avec sa débitrices
publique, les voies et moyens d’un aménagement des échéances de créance cette obligation
résultait d’abord des termes du contrat et découle en outre des principes généraux du droit du
commerce international... qui imposant aux parties, lorsque l’exécution du contrat se heurte à
des graves difficultés de ce concerter et de coopérer activement pour rechercher les moyens
de les surmonter... La grave crise de l’endettement international, qui affecte, depuis le début
des années 80, un certain nombre de pays en voie de développement à engendrée chez leur
créanciers, quelles que soient leur qualité et nature de leur créance, un tel comportement, et à
donner lieu, avec des succès divers, à de nombreuses renégociations et à plusieurs accords de
rééchelonnement de leur dettes ».
. V. CCI., N° 6219, Clunet 1990, p. 1050.
2
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ججض ٨ٞغة بٖاصة الخٟاوى لضي صعاؾتها في بَاع الٗ٣ىص الضازلُت مىٟ٢حن ازىحن مً ٢بل ال٣ىاهحن الىَىُت ،حٗىص
باألؾاؽ بلى مىَ ٠٢ظٍ ال٣ىاهحن مً مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة بدض طاجه ٦ىاْم إلاؿإلت حٛحر ْغو ٝجىُٟظ الٗ٣ضً ،خمشل ألاو٫
في اإلاى ٠٢الؿاثض لضي ؤٚلب الدكغَٗاث الىَىُت الغا ٌٞلئن جلٗب الاعاصة صوعا في َظٍ اإلاؿإلت (ؤوال) ،والشاوي في وظىص
بضاًت لخإؾِـ صوع إلعاصة اإلاخٗا٢ضًً في بَاع َظٍ اإلاؿإلت (زاوي).
ؤوال -سؿن ؿىشة بعادة الخـاوك في العلىد في بواسالدؽشَعاث الىوىُت.
ل٣ض ابخضٖذ الدكغَٗاث الخضًشت الٗضًض مً الخلى ٫إلاىاظهت مك٩لت حٛحر ْغو ٝجىُٟظ الٗ٣ض بهىعة لم حؿمذ
مٗها ألن ً٩ىن بٖاصة الخٟاوى ظؼءا مً َظٍ الخلى ،٫وُٞما ًلي ؤَم الىٓغٍاث ال٣اهىهُت اإلاىٓمت إلاؿإلت حٛحر ْغوٝ
جىُٟظ الٗ٣ض:
مىكف اللاهىن الجضاثشي :ل٣ض ٞهل اإلاكغٕ الجؼاثغي مً زال ٫هو ال٣ٟغة  3مً اإلااصة  107مً ال٣اهىن
ؤ-
اإلاضوي في مؿإلت حٛحر ْغو ٝجىُٟظ الٗ٣ض جاع٧ا مؿإلت حٗضًل الٗ٣ض لل٣اضخي م٘ مغاٖاة مهلخت اإلاخٗا٢ضًً ،خُض ً٢ذ:
''ٚحر ؤهه بطا َغؤث خىاصر اؾخصىاثُت ٖامت لم ً ً٨في الىؾ٘ جىٗ٢ها وجغجب ٖلى خضوثها ؤن جىُٟظ الالتزام الخٗا٢ضي ،وبن
لم ًهبذ مؿخدُال ،ناع مغَ٣ا للمضًً بدُض حهضصٍ بسؿاعة ٞاصخت ظاػ لل٣اضخي وبٗض مغاٖاة مهلخت الُغٞحن ؤن ًغص
الالتزام اإلاغَ ٤بلى الخض اإلاٗ٣ى ،٫وٍ ٘٣باَال ٧ل اجٟاٖ ١لى زال ٝطل'٪
ًخطر مً زالَ ٫ظٍ اإلااصة ؤن ٖضم اٖترا ٝاإلاكغٕ الجؼاثغي إلعاصة اإلاخٗا٢ضًً بإي صوع للمخٗا٢ضًً في خل
مك٩لت حٛحر ْغو ٝجىُٟظ الٗ٣ض ،بل طَب بلى ؤ٦ثر مً طل ٪في ظٗل ال٣اٖضة الىاعصة في اإلااصة ؤٖالٍ مً الىٓام الٗام التي
ال ًجىػ مسالٟتها.
ٚحر اهه بالغٚم مً طل ٪طَب بٌٗ ال٣ٟه ممشال في الاؾخاط ٖلي بيكيب بلى ٖضم مسالٟت قغوٍ بٖاصة
الخٟاوى لىو اإلااصة  ١ 3/107م ط ٖلى اٖخباع ان اإلااصة ؤنال لم جإحي مسالٟت لىو اإلااصة  ١ 106م ط اإلاخًمىت إلابضؤ
الٗ٣ض قغَٗت اإلاخٗا٢ضًً ،خُض ًغي اهه ًجب الخس ٠ُٟمً آزاع ٨ٞغة الىٓام الٗام اإلاغجبُت بها اإلااصة  107في بَاع ما
ٌؿمى الىٓام الٗام املخ.l’ordre public modéré1 ٠ٟ
مىكف اللاهىن ألاإلااوي٨ً :غؽ ال٣اهىن اإلاضوي ألاإلااوي  B.G.Bمبضؤ ال٣ىة اإلالؼمت للٗ٣ض ٚحر ؤن الً٣اء
ب-
ألاإلااوي ٦غؽ هٓغٍت حؿمى اجهُاع ألاؾاؽ الٗ٣ضي والتي ًخم بمىظبها ٣٦اٖضة ٖامت حٗضًل الٗ٣ض و٧اؾخصىاء ٞسخه وبجهاء
الٗ٣ض٦ ،2ما اهه لِـ َىا ٥ما ًمى٘ في ال٣اهىن ألاإلااوي ٖلى اإلاخٗا٢ضًً مً بصعاط لكغوٍ بٖاصة الخٟاوى التي جدُذ لهم
حٗضًل ٖ٣ضَم.3
مىكف اللاهىن الاهجلحزي :ال ًخًمً ال٣اهىن ؤلاهجلحزي ما ٌٗالج به مك٩لت حٛحر ْغو ٝجىُٟظ الٗ٣ض
ث-
ٚحر ؤن الً٣اء ابخضٕ هٓغٍت ''الٟكل الخٗا٢ضي''  the frustrationوالتي مً زاللها ًخضزل الً٣اء بطا ما ؤصث خىاصر
1

. A. BENECHENEB, le droit algérien des contrats, Ed. AJED, 2011, p.250 et 251
P. ANCEL, la théorie du fondement contractuel et son intérêt pour le droit français, R.C,
2006/3, p.897 , R.SPARWASSER ,Rapports nationaux Allemagne, in « les modifications du
contrat au cours de son exécution en raison de circonstances nouvelles », sous la direction de
R.RODIERE et les réflexions comparatives de D.TALLON, Ed. A.Pedon, Paris, 1984, p. 124
3
R.SPARWASSER , Op.cit, p.131
2
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مُٗىت بلى حُٛحر ظىَغي في الالتزاماث ججٗل مً اإلاؿخدُل جىُٟظَاٞ ،هي بهظا اإلاٟهىم حكمل خاالث ؤ٦بر مً خالت ما
ٌٗغ ٝفي ال٣اهىن الٟغوسخي بال٣ىة ال٣اَغة.1
زاهُا -الخإظِغ لـىشة بعادة الخـاوك
جبضؤ بضاًت الخإؾِـ ل٨ٟغة بٖاصة الخٟاوى مً ال٣اهىن الٟغوسخي الظي ٖض ٫مً ٢ىاٖض ال٣اهىن اإلاضوي 2مً زال ٫هو
اإلااصة  1195التي ً٢ذ َّ
بإهه '' بطا ناع جىُٟظ الٗ٣ض ظض مغَ٣ا ألخض اإلاخٗا٢ضًً بؿبب حٛحر للٓغوٚ ٝحر مخىٖ ٘٢ىض ببغام
الٗ٣ض ،ولم ً٣بل َظا اإلاخٗا٢ض جدمل َظا الخُغُٞ ،م٨ىه َلب بٖاصة الخٟاوى مً اإلاخٗا٢ض آلازغ م٘ اؾخمغاعٍ في جىُٟظ
التزاماجه َُلت ٞترة ٖملُت بٖاصة الخٟاوى.
وفي خالت ع ٌٞؤو ٞكل ٖملُت بٖاصة الخٟاوى ٞلؤلَغا ٝوباجٟا ١مكترَ ٥لب جضزل ال٣اضخي لخٗضًل الٗ٣ض،
وفي خالت ٖضم الاجٟاٞ ١ل٩ل َغ ٝالخ ٤في اللجىء بلى ال٣اضخي لُلب بجهاء الٗ٣ض و ٤ٞألاظل والكغوٍ التي ًدضصَا''.
وٍإحي َظا الخٗضًل بٗض ان ٧ان ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوسخي زالُا مً ؤي هو ٢اهىوي ًىٓم مؿإلت حٛحر ْغو ٝجىُٟظ
الٗ٣ض وبن ٧ان الً٣اء الٟغوسخي في ٖضة ؤخ٩ام ٢بل نضوع َظا الخٗضًل ٢ض جبجى ٨ٞغة بٖاصة الخٟاوى ٦دل لهظٍ
اإلاؿإلت ،مبرػا صوع الاعاصة الٗ٣ضًت في َظا ؤلاَاع.3
وٍإحي َظا الخىظه الدكغَعي الٟغوسخي بىاء ٖلى هٓغة ظضًضة إلاك٩لت حُٛحر ْغو ٝجىُٟظ الٗ٣ض حؿدىض ٖلى ؤصواث
الخدلُل الا٢خهاصي لل٣اهىن ،بط ؤن اإلاكغٕ الٟغوسخي في مٟايلخه بحن الخلى ٫ال٣اهىهُت اإلاىظىصة ؾىاء في ال٣اهىن
الٟغوسخي ٩٦ل ٦ىٓغٍت الٓغو ٝالُاعثت في ال٣اهىن ؤلاصاعي ؤو في ال٣ىاهحن اإلا٣اعهت اإلاكاع بلحها ؾاب٣ا اٖخمض الخل ألا٦ثر
مغصوصًت ا٢خهاصًا ،بمٗجى ؤن الاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة هي ألا٢ضع م٣اعهت بال٣اضخي طي الخ٩ىًٍ ال٣اهىوي ٖلى ٞهم اإلاؿاثل
الا٢خهاصًت للٗ٣ض ،بياٞت بال اجهما الا٦ثر خغنا صون ٚحرَم ٖلى بهجاح الٗملُت الا٢خهاصًت التي ًخًمجها الٗ٣ض.4
اإلاىلب الثاوي :ؼشوه بعماٌ الالتزام بةعادة الخـاوك
جخٗل ٤قغوٍ بٖما ٫الالتزام بةٖاصة الخٟاوى ؤوال بالخضر املخل بالٗ٣ض في مغخلت جىُٟظٍ (ٞغٕ ؤو )٫ؤو ما ٌٗبر
ٖىه بدضر اp٫ـ٦ ، Hardshiما جخٗل ٤بإزغ َظا الخضر ٖلى جىاػن الٗ٣ض زاهُا(ٞغٕ زاوي).
الـشع الاوٌ :الؽشوه اإلاخعللت بالخذر املخل بالعلذ
جخٗل ٤الكغوٍ اإلاغجبُت بالخضر املخل الٗ٣ض بُبُٗخه (ؤوال) ،و٦ظا بمضي ٖضم جىٗ٢ه واؾخ٣الله ًٖ بعاصة
اإلاخٗا٢ضًً (زاهُا).
ؤوال :وبُعت الخذر املخل بالعلذ
1

R. WYNNE-GRIFFITHS, rapport national sur l’Angleterre, in ‘les modifications du contrat
au cours de son exécution en raison de circonstances nouvelles’, Op.cit, p. 143
2
Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime
général et de la preuve des obligations.
 3اهٓغ في َظٍ ألاخ٩ام الً٣اثُت ما ؤوعصٍ ألاؾخاط DENIS MAZEAUD
D. MAZEAUD, renégociation du contrat, RC, 2004/3, p. 642
 .4اهٓغ في َظا اإلاٗجي
L. THIBIERGE, le contrat face à l’imprévu, Economica, Paris
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،بال٣ض مؿخ٣ُٗظ الٟضًً بخدضًض الاخضار التي مً قإجها ؤن جازغ ٖلى جى٢اوى للمخٗاٟحؿمذ قغوٍ بٖاصة الخ
ضون ٖلى مساَغ٢خهغ اإلاخٗا٣ً ا بدُض٣ُ٢ او جدضًض ص،)ٗت ٖامت (ؤ٢ىن الازُاع اإلاخى٩ىن َظا الخدضًض بما ٖاما ؤي ج٩ٍو
.)مُٗىت (ب
 املخاوشالعامت-ؤ
طخي بإن٣ً  الٗام ؤي بٗباعاث ٖامت مشل الكغٍ الظي٠ُضون بالخىن٢ املخاَغ التي ًدىاولها اإلاخٗا٪وهي جل
ْ ً٨٘ ظمُ٘ املخاَغ التي مً اإلام٢ً جى٨ُظٍ في الؼمً ٖلى َّؤهه ال ًمٟض ًترادى جى٣ٖ ٫ في خاٝ ألاَغا٤ٟ"ًخ:
٘ في٣ؤن ج
ّ
ٕى٢ما َّؤهه في خالت و٦ ، بأزغٝا للٗضالت صون بيغاع َغ٣ٞؾىٍت و
ِ ت ٖلى الٗمل٣ٟ مخٝةن ألاَغاٞ ُظ لظاٟمغخلت الخى
ل ما َى٩ُام ب٣هاعي ظهضَم مً ؤظل ال٢ ٫ بظٝٗلى ألاَغاٞ ض٣ُٗظ َظا الٟضًً ؤزىاء جى٢مساَغ جًغ بإخض اإلاخٗا
.1"ه ؤو بػالخهُٟٟيغوعي لخجاوػ َظا الًغع ؤو جس
 املخاوشالخاـت-ب
ُّ طخى باهه في خالت خضور٢ ت مشل الكغٍ الظي٣ُ٢اوى بهىعة صٟوهي املخاَغ التي جدىاولها قغوٍ بٖاصة الخ
حراثٛح
ْ  والتي مً قإجها،ضي الٗالمي٣َامت في الىٓام الى
ض٣ٗمغظ٘ في ال٦ ت بحن الٗمالث اإلاٗخمضة٢ في الٗال٫ؤن جاصي بلى ازخال
َّ  م٘ ؤلاقاعة بلى،٥ مكتر١اٟىت في بَاع اج٨ً لبدض الخٗضًالث اإلام٨ذ مم٢غب و٢اء في ؤ٣ٖلى اإلاكتري والباج٘ الالخ
ٍؤن َظ
.2" آلازغ ظغاء َظا الىي٘ الجضًضٝ مً محزة في مىاظهت الُغٝاصة ؤخض ألاَغاٟاصي اؾخٟالخٗضًالث جغمي بلى ج
ًً عذم جىكع الخذر واظخلالله عً بسادة اإلاخعاكذ:الـشع الثاوي
ىاٖض الخجاعة الضولُت ٖلى٢ىاهحن الضازلُت و٣ ٖلحها ال٤ٟض مً اإلاؿاثل التي جخ٣ٗ٘ الخضر املخل بال٢ان ٖضم جى
ض ؤظاػث ؤن جىضعط ختى٢ 2003 اوى لؿىتٟت الخجاعة الضولُت في قغَها الىمىطجي إلٖاصة الخٞغٚ اهذ٧  وبن،خض ؾىاء
.3ضًً بها٢ض قغٍُت ٖضم ٖلم اإلاخٗا٣ٗ٘ ؤزىاء ببغام ال٣ألاخضار التي ج
1

« In entring in this long term agreement, the parties hereto agree that it is impracticable to
make provision for every conting ency wich may arise during the terme therof and the parties
hereby agree it to their intention that this agreement shall operate between then with fairness
and without subtancial and disproportionate prejudice to the to the interests of either, and that
if in the course of the performance of this agreement unfairness or substancial and
disproportionate prejudice to either party is expected or disclosed, then the parties will use
their best endeavors to agree upon such action as may be necessary to remove or modify such
unfairness or prejudice ».V. D. PHILIPPE ,« Pacta Sunt Servanda » et « Rebus sic
stantibus », in l’apport de la jurisprudence arbitrale, Séminaire le 7 et 8 Avril 1986,
Publication de la C. C. I., p. 253.
2
« Dans le cas de modifications importantes pouvant affecter le système monétaire
international, modifications notamment susceptibles d’entraîner des distorsions sérieuses dans
les relations entre les monnaies auxquelles il est références dans ce contrat, l’acheteur et le
vendeur conviennent de se rencontre le plus rapidement possible afin d’étudier les
modifications éventuelles à apporter d’un commun accord au présent contrat. Il reste entendue
que ces modifications auront pour but d’éviter que situations ainsi crée »
V. D. PHILLIPPE, Pacta …, Op.cit, p. 246.
3
Clause de force majeure, clause de hardship ICC 2003, publication CCI2003, p .17.

339

٦ما ؤقاعث الٗضًض مً قغوٍ بٖاصة الخٟاوى بلى َظٍ الخانُت ٧الكغٍ الظي ٢طخى بإههٌٗ'' :خبر ألاَغاَّ ٝ
بإهه
بالىٓغ بلى اإلاضة التي ٌؿخٛغ٢ها جىُٟظ َظا الٗ٣ض َّ
ٞةن ْغوٞا ٚحر مٗغوٞت ٖىض ببغام الٗ٣ض.1"...
باإلا٣ابل ٞةهه ٌكترٍ بياٞت بلى ٖضم جى ٘٢الخضر املخل بالٗ٣ض اؾخ٣الله ًٖ بعاصة ألاَغا ٝخُض ؤقاعث
الٗضًض مً قغوٍ بٖاصة الخٟاوى بلى طل٧ ٪الكغٍ الظي ٢طخى بإهه '':في خالت ُّ
حٛحر الٓغو ٝالا٢خهاصًت ؤو الؿُاؾُت ؤو
الخ٣ىُت ٚحر مخىٗ٢ت مً ٢بل ألاَغاٖ ٝىض ببغام الٗ٣ض ،وزاعظت ًٖ بَاع ع٢ابتهم،2"...
الـشع الثاوي :ؤزشحؼحرٌشوؾ جىـُز العلذ
ًمُل اإلاخٗا٢ضون في بٌٗ ألاخُان بلى التر٦حز ٖلى ما ًغجبه جد ٤٣الخضر املخل بالٗ٣ض مً ؤزغ ٖلى َظا ألازحر،
وطل ٪باإلقاعة بلى ازخال ٫جىاػن الٗ٣ض جاعة ؤو بلى نحروعة التزام اإلاضًً مغَ٣ا له٧ ،الكغٍ الظي ٢طخى بإهه '':في خالت
حٛحراث في الٓغو...ٝمما ًيخج ٖىه ازخال ٫ا٢خهاص اإلاكغوٕ ،3''...ؤو الكغٍ الظي ٢طخى بإهه...":وبطا َّؤصث َظٍ ُّ
الخٛحراث بلى
ٖبء ا٢خهاصي ظىَغي ومؿخمغ ألخض ؤو ٦ال اإلاخٗا٢ضًً ٖلى ألاَغا ٝالخداصر.4"...
اإلابدث الثاوي :ؤخيام بعادة الخـاوك في العلىد
بن صوع الاعاصة في حٗضًل الٗ٣ض مً زال ٫بٖاصة الخٟاوى ًخم و ٤ٞؤَغ واضخت في بَاع ما ٌؿمى ٖملُت بٖاصة
الخٟاوى (مُلب ؤو٦ ،)٫ما ؤهه ًىجم ًٖ َظٍ الٗملُت مجمىٖت مً آلازاع ؾىاء في خالت هجاخها او ٞكلها (مُلب زاوي).
اإلاُلب ألاو :٫ؾحر ٖملُت بٖاصة الخٟاوى
جخم ٖملُت بٖاصة الخٟاوى مً ٢بل اإلاخٗا٢ضًً 5مً زال ٫بزُاع اإلاخٗا٢ض اإلاخًغع مً حٛحر ْغو ٝالٗ٣ض
للمخٗا٢ض آلازغ (ٞغٕ ؤو ،)٫مً ؤظل الالخ٣اء ومىا٢كت مضي جىاٞغ خالت الـ hardshipاإلاىظب إلٖاصة الخٟاوى (ٞغٕ زاوي).
الـشع ألاوٌ :ؤلاخىاسبىكىع الخذر املخل بالعلذ
مً الُبُعي ؤن ًٖ ٘٣بء ؤلازُاع ٖلى اإلاخٗا٢ض اإلاخًغع واإلاخمشل في اإلاضًً اإلاخًغع (ؤوال)
٦ما ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلاخٗا٢ض آلازغ التزام بالغص ٖلى َظا ؤلازُاع(زاوي).
1

- «….les parties considèrent qu’en raison de la durée pendant laquelle le présent accord sera
»…en vigueur, des circonstances inconnues des parties au moment de signature
V. M. ALMEIDA PRADO, Le hardship dans le droit du commerce international, Bruylant,
2003, p. 132
2
- « Au cas de circonstances économiques politiques ou techniques imprévisible pour les
»… parties au moment de la conclusion du contrat et échappent à tout contrôle de leur part
V.Ibid, p 134.
3
« En cas de modification des conditions…ayant pour conséquence de bouleverser
»…l’économie du projet
V. M.ALMEIDA PRADO, le Hardship…Op.cit, p. 136.
4
« …and if these changes result in a substantial and sustained economic burden to one or both
of the parties, the parties will discuss.. » V. Ibid, p. 137
 .5ؾخ٣خهغ َظٍ الىع٢ت البدشُت ٖلى ٖملُت بٖاصة الخٟاوى التي جخم مً ٢بل اإلاخٗا٢ضًً ،بال ؤهه ًم ً٨لٗملُت بٖاصة الخٟاوى ؤن جخم جدذ
بقغاَ ٝغ ٝمً الٛحر قىاء ٧ان مد٨ما ؤو زبحرا ؤو مى٣ٞا ،وبن ٧ان َظا الٛحر ال ًسغط في ٖمله َظا ًٖ ؤلاَاع الظي جغؾمه بعاصة ؤَغاٝ
الٗ٣ض.
اهٓغ في َظا الىمِ مً ٖملُت بٖاصة الخٟاوى:
R. ALACHKAR, op.cit, p. 169
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ؤوال -التزام اإلاخعاكذ اإلاخمشس باإلخىاس
بالغٚم مً ؤَمُت َظا الالتزام الا اهه في ٦شحر مً ألاخُان ال حكحر قغوٍ بٖاصة الخٟاوى بلُه ومً ؤمشلت
الكغوٍ التي جًمىذ الاقاعة بلُه الكغٍ الظي ٢طخى'':في خالت ما بطا خضر ٌٗض جاعٍش ؾغٍان الٗ٣ض ،حٛحر في الدكغَٗاث
1
ؤو اللىاثذ...خُيئظ ًُسُغ اإلا٣او ٫الهُئت بهظا الدكغَ٘ ؤو الالثدت".
ومً اإلاٟترى ؤن ًخم ً٣ىم اإلاخٗا٢ض اإلاخًغع ٞىعا بةزُاع اإلاخٗا٢ض آلازغ وبال ٣ٞض خ٣ه في الخمؿ ٪بخٛحر ْغوٝ
جىُٟظ الٗ٣ض ،وَظا ما ً٢ذ به ٚغٞت الخجاعة الضولُت  cciع٢م  2478بؿ٣ىٍ خ ٤قغ٦ت عوماهُت في الخمؿ ٪بخٛحر
ْغو ٝجىُٟظ الٗ٣ض''ال٣ىة ال٣اَغة'' ،بٗض جىٟ٢ها ًٖ بمضاص قغ٦ت ٞغوؿُت بصخىاث مً البترو ،٫بٗض بلٛاء الؿلُاث
َّ
الغوماهُت لترازُو اؾخٛال ٫البترو ٫بذجت ّ
ؤن'' ٢غاع الؿلُاث الغوماهُت بخاعٍش  10ماي  1973لم ًبل ٜبلى الُغ ٝآلازغ
بال مغ٣ٞا بغؾالت بخاعٍش 29هىٞمحر َ ًٖ 1973غٍ ٤مد٨مت الخدُ٨م لـ  ،CCIولهظا لم ٌٗض للمضعى ٖلحها -الكغ٦ت الغماهُت-
الخ ٤في لخمؿ ٪بها – ؤي ال٣ىة ال٣اَغةُٞ ،-ما ًسو بالصخىاث اإلاخٗل٣ت بالشالسي الشاوي والشالض لؿىت .19732
زاهُا-التزام الذاثً بالشد على ؤلاخىاس
ٖلى الضاثً الغص ٖلى ازُاع اإلاضًً اإلاخًغع مً حٛحر ْغو ٝجىُٟظ الٗ٣ض وطل ٪جمهُض لٗ٣ض اظخمإ جمهُضي مً
اظل مىا٢كت َظٍ الىيُٗت الخٗا٢ضًت الجضًضة ،ولُغح الخلى ٫الالػمت والُٟ٨لت بخجاوػَا. 3
باإلا٣ابل ٣ٞض زاع الدؿائ ٫بكإن ؾ٩ىث َظا اإلاخٗا٢ض وٖضم عصٍ ٖلى الازُاع اإلاىظه له ،وَظا ما ص ٘ٞاملخ٨محن بلى
جٟؿحر َظا الهمذ بُغٍ٣ت ناعمت زهىنا بطا ما ا٢ترن بمالبؿاث مُٗىت.4
الـشع الثاوي :الخلاء اإلاخعاكذًً
ٌٗض ال٣اء اإلاخٗا٢ضًً الخُىة ألاولى التي حؿمذ للمخٗا٢ضًً بخٗضًل الٗ٣ض مً زال ٫بٖاصة الخٟاوى،
وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤مىا٢كت مضي جىاٞغ قغو بٖما ٫بٖاصة الخٟاوى (ؤوال) مً ٖضمه (زاهُا).
ؤوال -اجـاق ألاوشاؾ على جىاؿشؼشوه بعماٌ بعادة الخـاوك
في خالت بجٟا ١ألاَغاٖ ٝلى جىاٞغ قغوٍ بٖما ٫بٖاصة الخٟاوى ٞما ٖلحهم بال مباقغة ٖملُت الخٟاوى و٤ٞ
عوح مً الخٗاون وخؿً الجي مً ؤظل بهجاح َضٞهم الا٢خهاصي ،وَظا ما ؤقاعث بلُه الٗضًض مً قغوٍ بٖاصة
الخٟاوى٧ ،الكغٍ الظي ٢طخى باهه...'':بٗضالت وبىٟـ الغوح اإلاىيىُٖت والخًامً التي جمشل ؤؾاؽ الٗال٢اث ال٣اثمت
بحن ألاَغا.5''ٝ

 .1ؤقاع بلُه  :قغٍ ٠دمحم ٚىام ،مغظ٘ ؾاب ،٤م463.
2
Sentence CCI, N° 2478/1974, Rec.arb.sen., de la CCI, 1974-1986, p.233
3
. B. OPPETIT, L’adaptation des contrats internationaux aux changements de circonstances :
la chausse de hardship, J. D. I, 1974, N° 4, p.805
4
R. ALACHKAR, Op.cit, p.136
«…équitablement dans l’esprit d’objectivité et de loyauté qui est à la base des relations
»existantes entre les parties.
V. M. FONTAINE et F. DELY, Op.cit., p.514
5.
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زاهُا -عذم اجـاق ألاوشاؾ على جىاؿشؼشوه بعادة الخـاوك
بن اجٟا ١ألاَغاٖ ٝلى ٖضم جىاٞغ قغوٍ بٖاصة الخٟاوى مغصٍ الُغ ٝؤو اإلاخٗا٢ض اإلاؿخُٟض مً الىيُٗت
الجضًضة للٗ٣ض ،بدُض ٢ض ً٩ىن عًٞه مبرعا (ؤ) ؤو ٚحر مبرع (ب).
ؤ -في خالت الغ ٌٞاإلابرع
٢ض ً٩ىن ع ٌٞالضاثً مبرعا لٗضم جىاٞغ الكغوٍ اإلاىظبت إلٖاصة الخٟاوى٧ ،إن ً٩ىن الخضر الُاعت ٖلى جىُٟظ
الٗ٣ض ال ًغقى بلى ألاخضار اإلاخٖ ٤ٟلحها اإلاىظبت إلٖاصة الخٟاوى ،وفي خاٖ ٫ضم عى الُغ ٝاإلاخًغع ٖلى طل ٪بال اللجىء
بال الخدُ٨م وبزباث جداًل الضاثً للخىهل مً التزامه بةٖاصة الخٟاوى.1
ب -في خالت الشؿن ػحراإلابرس
ُ َ
٢ض ً٩ىن ع ٌٞاإلاخٗا٢ض املخُغ ٚحر مبرع ٖلى اؾاؽ اؾخٟاصجه مً ازخال ٫جىاػن الٗ٣ض الظي ًخدمله الُغٝ
اإلاخًغع ،وَٗخبر مشل َظا الؿلى ٥الخٗا٢ضي مىاُٞا ل٣ىاٖض الخٗامل اإلابيُت ٖلى خؿً الىُت والخٗاون ،مما ًجحز للمخٗا٢ض
اإلاخًغع اللجىء بلى الٛحر مً ؤظل مٗالجت َظا الٟغى.2
اإلاىلب الثاوي :آزاسعملُت بعادة الخـاوك
ًىجم ٖلى مباقغة ٖملُت بٖاصة الخٟاوى ٖضة آزاع ؾىاء ؤزىاء َظٍ الٗملُت (ٞغٕ ؤو ،)٫ؤو بٗضَا (ٞغٕ زاوي).
الـشع ألاوٌ :مفحرالعلذ ؤزىاء عملُت الخـاوك

ُ
ألانل ؤن مباقغة ٖملُت اٖاصة الخٟاوى ال جازغ ٖلى جىُٟظ الٗ٣ض ،بط ًب٣ى اإلاخٗا٢ضون ملتزمىن به ٦ما ؤبغم عٚم
ازخال ٫جىاػهه ،وَظا ما ً٢ذ به ٖضًض قغوٍ بٖاصة الخٟاوى٧ ،الكغٍ الظي ٢طخىً '':خم مخابٗت جىُٟظ الٗ٣ض ؤزىاء
ٖملُت الخٟاوى الغامُت بلى حٗضًل الٗ٣ضَ ،ب٣ا للىي٘ الظي ٧ان ؾاثضا ٢بل حٛحر الٓغو ٝؤو ٢بل جد ٤٣آزاع َظا
الخٛحر'' ،3وَظا ما ؤ٦ضجه ؤًًا ٚغٞت الخجاعة الضولُت في ٢غاعَا ع٢م 2478خُض ً٢ذ َّ
بإه ّ
ه":بن اإلالخ ٤ع٢م  03ال ٌُٗي
لؤلَغا ٝخ ٤آلي إلجهاء الٗ٣ض في خالت ٞكل اإلاٟاوياث؛ ٞةطا ٧ان للمضعى ٖلحها اللجىء بلى الخدُ٨م متى ٢ضعث ؤن عٌٞ
الُغ ٝآلازغ إلا٣ترخاتها ٧ان عًٞا ٚحر مبرع ،بال َّؤهه َاإلاا ّ
ؤن ال٣غاع الخدُ٨مي الظي ٌُُٗحها الخ ٤لم ًهضع بٗض ٞلِـ
4
َىا ٥في اإلالخ ٤ع٢م  03ما ٌؿمذ بالى ٠٢الاهٟغاصي للخىػَٗاث اإلاكاع بلحها في الٗ٣ض"
R. ALACHKAR, Op.cit, p.139
R. ALACHKAR, Op.cit, p.139
. P. ACCAOUI-LORFING, la renégociation des contrats internationaux, Thèse Doctorat,
Paris, 2008, p. 374
4«Or, L’annexe 3 ne donne pas aux parties un droit automatique à la résiliation du contrat en
cas d’échec des négociations. Il aurait été certes possible à la défenderesse de recourir à
l’arbitrage au cas où elle estimerait que le refus par l’autre partie d’accepter le nouveau prix
qu’elle lui proposait était injustifié. Mais aussi longtemps que la sentence arbitrable, qui lui
donnerait raison, n’était pas rendue, rien dans
l’annexe
3 ne l’autorisait à suspendre unilatéralement les livraisons prévues au contrat ».V. Sentence
CCI N° 2478/1974, précité, p. 234.
1
2
3
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ٚحر ؤهه جغص ٖلى الانل اؾخصىاءاث ؤًً ج٩ىن ًى ٠٢جىُٟظ الٗ٣ض وطل ٪بىاءا ٖلى بعاصة ألاَغا٧ ٝالكغٍ الظي
ً٣طخي'':ؾِخم و ٠٢جىُٟظ الٗ٣ض َُلت ٞترة بٖاصة الخٟاوى الهاصٞت بلى الخٗضًل'' ،1ؤو ان ًغبِ اإلاخٗا٢ضون ٖملُت اٖاصة
الخٟاوى بإظل ٢هحر مغاٖاة إلاهلخت الُغ ٝاإلاخًغع ٧الكغٍ الظي ٢طخى بإهه .5-13":'':في خالت الاجٟا ١ألاَغاٖ ٝلى
الالخ٣اء زال ٫مضة ً 90ىما مً جاعٍش اؾخالم ؤلازُاع مً ٢بل الُغ ٝآلازغ مً ؤظل الؿعي لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلاكاع بلحها
في البىض .2"2-13
وباإلا٣ابل ٣ٞض ؤزحرث خالت ؾ٩ىث اإلاخٗا٢ضًً ًٖ جىُٓم مغخلت بٖاصة الخٟاوى ،خُض ًغي ال٣ٟه بًغوعة
مخابٗت جىُٟظ الٗ٣ض مغاٖاة إلابضؤ ال٣ىة اإلالؼمت للٗ٣ض ،و٦ظا لًغوعة ؤن حٗبر بعاصة ألاَغا ٝبك٩ل نغٍذ بجمُ٘ ظىاهب
بٖاصة الخٟاوى3؛ ٚحر ؤن بٌٗ ال٣ٟه ًغي ؤن خالت ؾ٩ىث ألاَغاً ٝجب ؤن ًٟؿغ إلاهلخت الُغ ٝاإلاخًغع مً حٛحر
ْغو ٝجىُٟظ الٗ٣ض ،وبالخالي يغوعة و ٠٢جىُٟظٍ.4
وجبٗا لظل ٪جبرػ ؤَمُت ؤن حٗبر ألاَغا ٝبك٩ل ص ًٖ ٤ُ٢ظمُ٘ مغاخل الخٟاوى إلاا في طل ٪مً ؤَمُت في جالفي
مشل َظٍ الخاالث.
الـشع الثاوي :مفحرالعلذ بعذ اإلاـاولاث
ًمحز ال٣ٟه بحن هىٖحن مً آلازاع جل ٪اإلاخٗل٣ت بدالت هجاح ٖملُت بٖاصة الخٟاوى (ؤوال) ،وجل ٪اإلاخٗل٣ت بٟكل
َظٍ ألازحرة (زاهُا).
ؤوال -مفحرالعلذ في خالت هجاح اإلاـاولاث
ًترظم هجاح اإلاٟاوياث بخٗضًل الٗ٣ض املخخل جىاػهه بؿبب حٛحر ْغو ٝجىُٟظٍ ،وال ًُغح َبُٗت َظا الخٗضًل
بق٩اال باليؿبت لبٌٗ ال٣ٟه ،باٖخباع ؤن الهض ٝألاؾاسخي ٢ض جم جد٣ُ٣ه ؤال وَى املخآٞت ٖلى الٗ٣ض ،5بال ؤن البٌٗ
عؤي في َظا الخٗضًل ججضًضا للٗ٣ض بؾ٣اَا ٖلى ججضًض الالتزام ،وبن ٧ان َظا ألازحر ًٟترى اههغا ٝبعاصة ألاَغا ٝبلُه
نغاخت ،في خحن ؤن الخجضًض في بَاع بٖاصة الخٟاوى ٌٗىص الؿبب ُٞه بلى حٛحر ْغو ٝجىُٟظ الٗ٣ض.6
٦ما ؤهه ًجب ؤن جغص بعاصة ألاَغا ٝنغاخت بسهىم ألازغ الغظعي لهظا الخٗضًل ،وبال ؾغي بإزغ ٞىعي ،خُض
جمذ الاقاعة آهٟا بلى اإلابضؤ الظي ًد٨م الٗ٣ض اإلاخمشل في مخابٗت جىُٟظ الٗ٣ض بالغٚم مً مباقغة ٖملُت بٖاصة الخٟاوى.7
1

« L’exécution du contrat sera suspendue pendant le temps de la négociation en vue de
l’adaptation ».
V. J-M. MOUSSERON, Technique contractuelles, éd. Le Fêbre, Paris, 1988p. 614.
2
« 13-5. In the event that the parties agree to a consultation they shall within ninety 90 days
from the date of receipt of the notice by the other party, pursue the objectives set forth in
section 13-2 ».
خُض وعص َظا الكغٍ في ٖ٣ض بترولي بحن الباج٘ ممشال في  La société occidentale curde Salesواإلاكتري La société auxiliaire des
 ،pétrolesؤهٓغ:
B. OPPETIT, Op.cit, p. 814.
3
P. ACCAOUI-LORFING, Op.cit, p. 377
 4مً بُجهم الاؾخاط قغٍ ٠دمحم ٚىام ،اهٓغ:
قغٍ ٠دمحم ٚىام ،مغظ٘ ؾاب ،٤م343.
5
. M. ALMEIDA PRADO, le hardship … Op.cit, p. 150
6
R. ALACHKAR, Op.cit, p. 199
7
M. ALMEIDA PRADO, le hardship … Op.cit, p. 150
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زاهُا -مفحرالعلذ في خالت ؿؽل اإلاـاولاث
ًمحز ال٣ٟه بحن خالخحن مً خاالث ٞكل ٖملُت بٖاصة الخٟاوى ،والتي ًٓهغ ٦ظل ٪مً زاللهما ما إلعاصة اإلاخٗا٢ضًً مً
صوع في جغجِب مغا٦ؼَم الٗ٣ضًت ،جخمشل الخالت ألاولى في الخىُٓم اإلاؿب ٤لهظا الٟكل (ؤ) مً ٖضمه (ب).
ؤ -الخىُٓم اإلاؿب ٤لخالت ٞكل ٖملُت بٖاصة الخٟاوى
ل٣ض ؤقاعث الٗضًض مً قغوٍ بٖاصة الخٟاوى إلاشل َظا الٟغى بما بجهاء للٗ٣ض ،ؤو وٟ٢ا له إلاضة مخٖ ٤ٟلحها،
ومً ؤمشلت الكغوٍ اإلاخًمىت الجهاء الٗ٣ض هظ٦غ الكغٍ الظي ٢طخى بإهه ":بطا لم ًىجر ألاَغا ٝفي الىنى ٫بلى اجٟا١
زال ٫ؤظل مٗ٣ىَّ ٫
ٞةهه ًم ً٨ألي َغ ٝبجهاء الٗ٣ض ؤو ظؼء مىه ،واإلاخٗل ٤بال٨مُاث التي لم ًخم حؿلُمها مً الُلبُت،
وطل ٪مً ٚحر ص ٘ٞحٗىٌٍ" ،1ؤما ًٖ قغوٍ بٖاصة الخٟاوى اإلاخًمىت لى ٠٢جىُٟظ الٗ٣ض ٧إزغ لٟكل اإلاٟاوياث هظ٦غ
الكغٍ الظي ٢طخى َّؤهه":في خالتٞ...كل ألاَغا ٝفي الاجٟا ١زال ٫ؤظل مٗ٣ى ٫ال ًخٗضيً...ىما َّ
ٞةهه ًخم و ٠٢جىُٟظ
الٗ٣ض مضة ؤ٢هاَا...قهغا ،بُلب زُي مً ؤخض ألاَغا ،ٝوفي خالت ب٣اء آزاع الخضر ٚحر الٗاص ٫ؤو املخل بالٗ٣ض بلى ما
بٗض مضة الىَّ ٠٢
ٞةن ل٩ل َغ ٝالخ ٤في بجهاء َظا الٗ٣ضَ ًٖ ،غٍ ٤بٖظاع م٨خىب وبضون ص ٘ٞالخٗىٌٍ".2
خاجمت
ًٓهغ ظلُا مً زال ٫ما ج٣ضم ما إلعاصة الاَغا ٝمً صوع في ججاوػ الٗ٣باث التي حٗترى جىُٟظ ٖ٣ىصَم ،وطل٪
مً زال٨ٞ ٫غة بٖاصة الخٟاوى التي وبن بضؤ جُبُ٣ها ٦مماعؾت ٖ٣ضًت بال اجها ال ًؼا ٫حجم الخٗامل بها ًؼصاص ًىما بٗض
ًىم في قتى ؤهىإ الٗ٣ىص ،وطل ٪بالىٓغ بلى ٗٞالُتها الا٢خهاصًت والتي ٞغيذ لئلعاصة الٗ٣ضًت بٗضا ظضًضا في ال٣ىاهحن
الىَىُت التي ؾاصث ُٞه الخىظُه الخٗا٢ضي  le dirigisme contractuelمُ٣ضا لها؛ ولٗل ؤن بٖما ٫ؤصواث الخدلُل
الا٢خهاصي حؿمذ بخٟؿحر مشل َظا الضوع.
ٚحر ؤهه باإلا٣ابل ججضع الاقاعة بلى يغوعة ؤن حٗبر بعاصة اإلاخٗا٢ضًً ًٖ ٨ٞغة بٖاصة الخٟاوى بهىعة ص٣ُ٢ت مً
ؤظل يمان ٗٞالُت لها.
٦ما ًجب ؤن جخم ٨ٞغة بٖاصة الخٟاوى و ٤ٞعوح مً الخٗاون وخؿً الىُت والؿعي اإلاكتر ٥للخٟاّ ٖلى الٗ٣ض
في مىاظهت ما ًىاظه جىُٟظٍ مً خىاصر ،وبال ٦ىا ؤمام خالت حٗؿ ٠ؤخض ألاَغا ٝفي مىاظهت الُغ ٝآلازغ ،وبالخالي جشىع
مؿإلت الكغوٍ الخٗؿُٟت.

1

« Si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, chacune d’elle
pourra invoquer la résiliation du contrat ou de la partie non livrée de la commande, le tout
» sans indemnité
V. M. FONTAINE, Les clauses de hardship...Op.cit., p. 35
2
. « If…the parties shall fail to, agree within a reasonable time not to axceed…days, this
agreement shall be suspended for a maximum of...months on the written request of either
party. Should the cause of such unfairness or undue hardship temain unchanged after this
period of suspension, then either party shall be entitled to cuncel this agreement forwith on
written notice without liability for damages ».
V. M. FONTAINE, Les clauses de hardship…Op.cit, p. 36
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آزاسعلذ الترخُق بالىٍشإلسادة ألاوشاؾ
د .والي هادًت  ،ؤظخارة مدالشة
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت  ،حامعت مدىذ اهلي  ،البىٍشة.
ملذمت
ؤًٞذ الخدىالث الغاَىت في الىٓام الا٢خهاصي الٗالمي بلى بوٗاف مجا ٫الٗ٣ىص الخجاعٍت الضولُت ،بط لم حٗض
٢انغة ٖلى الٗ٣ىص الخ٣لُضًت ال٨الؾُُ٨ت التي جىهب ٖلى ٖملُت الكغاء والبُ٘ ،بل ؤنبدذ حكمل ؤوكُت ظضًضة
حكمل ٖملُت الاؾخحراص والخهضًغ.
جؼاًض الخٗامل بك٩ل مدؿاعٕ بهظا الىىٕ مً الٗ٣ىص الخجاعٍت الضولُت٣ٗ٦ ،ض الترزُو الخجاعي ،وٖ٣ض الدؿُحر
الخغ ...بلخ زانت م٘ اػصًاص الخاظت اإلالخت لى٣ل الخ٨ىىلىظُا ،والخبرة الٟىُت ،واإلاٗغٞت الٗلمُتٞ ،داظت الخجاعة الضولُت
لؼٍاصة حجم اإلاكغوٕ وجىؾُ٘ صاثغة اليكاٍ( )1ؤصي بلى ابخ٩اع ؤؾالُب وج٣ىُاث ظضًضةً ،خم مً زاللها ه٣ل اإلاٗغٞت الٟىُت
مً اإلااهذ خُض ًلتزم بى٣لها ب ٫اإلاغزو له ،خُض حٗض ظىَغة الٗ٣ض وهُ٣ت اعج٩اػ ؤؾاؾُت ُٞه.
ًلٗب ٖ٣ض الترزُو الخجاعي صوعا ؤؾاؾُا وٗٞاال في جد ٤ُ٣الىمى الا٢خهاصي ،بط ال٨شحر مً الضو ٫حٗخمض ٖلُه
ّ
بك٩ل ؤؾاسخي ،والاؾدشماعاث ُٞه باإلالُاعاث ،وعٚم ألاَمُت ال٣هىي للٗ٣ض بال ؤهه ًٟخ٣ض للخىُٓم ال٣اهىوي الخام به.
وللخٗغٖ ٝلى ؤخ٩امه وَبُٗخه ال٣اهىهُت ًخم الاؾدىاص بلى الاجٟاُ٢اث الضولُت اإلاخٗل٣ت به وحؿاء ٫في َظا الهضص
ًٖ آلازاع اإلاترجبت ًٖ بعاصة ألاَغا ٝفي ٖ٣ض الترزُو الخجاعي؟
لئلإلاام باإلاىيىٕ وؤلاظابت ًٖ ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت وظب بىا الخُغ:١
ؤوال :الُبُٗت ال٣اهىهُت لٗ٣ض الترزُو الخجاعي.
زاهُا :ؤزغ بعاصة ألاَغا ٝفي الٗ٣ض.
ؤوال :الىبُعت اللاهىهُت لعلذ الترخُق الخجاسي
ٌك٩ل ٖ٣ض الترزُو الخجاعي ْاَغة في ّ
خض طاجه في مجا ٫الخجاعة الضولُت وٖامال مازغا ٞحها ،وحٗغَ ٝظٍ
الٓاَغة ٖلى اجها هٓام حؿىٍ ٤البًاج٘ والخضماث والخ٨ىىلىظُا( )2وحٗغ ٝؤًًا ؤجها مجمىٖت مً خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت
والهىاُٖت اإلاغجبُت بالٗالمت الخجاعٍت ،والاؾم الخجاعي ،وؤلاقاعاث ،والخهامُم ،وخ٣ى ١البُ٘ واإلاٗغٞت الٟىُت ،وبغاءة
الازترإ ،الؾخٛاللها في بٖاصة بُ٘ البًاج٘ ؤو ج٣ضًم الخضماث للمؿتهل ٪ألازحر( ،)3وَٗغ ٝؤًًا بإهه اجٟاً ١مىذ
بم٣خًاٍ شخو َى اإلااهذ شخها آزغ َى اإلاؿخُٟض خ ٤اؾخسضام خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت الخانت به ،ومجها اؾمه
الخجاعي وٖالمخه الخجاعٍت( ،)4بمٗجى آزغ َى اجٟاَ ١غٞحن ٖلى بخضار ؤزغ ٢اهىوي ّ
مٗحن ًخمشل في التزام اإلااهذ بالترزُو
لصخو آزغ وَى اإلاغزو له ،باؾخسضام الٗالمت الخجاعٍت وظمُ٘ ؤلاقاعاث والغمىػ الخجاعٍت م٘ ه٣ل الخ٨ىىلىظُا له
(ٖ )1بض اإلاهضي ٧اْم هانغ ،هٓام ظباع َالب ،اإلاٗغٞت الٟىُت وآزاعَا في ٖ٣ض الٟغاوكحز ،مجلت ظامٗت بابل ،املجلض  ،2009 ،17م .275
( )2مدمىص ؾمحر الكغ٢اوي ،الىٓام ال٣اهىوي لٗ٣ض الترزُو الخجاعي والهىاعي الٟغاوكحز ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت ال٣اَغة ،2013 ،م
.12
( )3اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .13
(ً )4اؾغ ؾُض دمحم الخضًضي ،الىٓام ال٣اهىوي لٗ٣ض الامخُاػ الخجاعي ،عؾالت ص٦خىعاٍ في ال٣اهىن الخجاعي ،ظامٗت ال٣اَغة ،2007 ،م .19
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واإلاٗغٞت والخبرة الٟىُت في اإلا٣ابل ًلتزم الُغ ٝالشاوي بض ٘ٞؤ٢ؿاٍ مخٖ ٤ٟلحها في مضة مُٗىت ،م٘ الالتزام بالخىُٟظ الخغفي
للخٗلُماث اإلااهذ ،وخ ٟٔؤؾغاعٍ الخ٨ىىلىظُت ومٗغٞخه الٟىُت جدذ َاثلت الخماًت ال٣اهىهُت في خالت بزالله بااللتزام.
وَى ٖ٣ض ٚحر ها٢ل للملُ٨ت ،بط جب٣ى اإلالُ٨ت الهىاُٖت وال٨ٟغٍت في طمت اإلاغزو ،وٍ٣خهغ ؤزغ الترزُو ٖلى ؤن
ًمىذ اإلاغزو له خ٣ا شخهُا في الاؾخٗما ،٫لظلً ٪ظَب ال٣ٟه بلى اٖخباعٍ نىعة زانت مً ؤلاًجاع( ،)1وباٖخباع ؤهه
ّ
خ٣ا شخهُا ًمى٘ ٖلى اإلاغزو له الخىاػ ًٖ ٫الٗ٣ض ؤو اًجاعٍ مً الباًَ ،بال في خالت وعوص بىض في الٗ٣ضً ،بضو طل ٪في
َظٍ الخالت ًخم الاخخ٩ام بلى البىىص الٗ٣ض ،باٖخباعٍ قغَٗت اإلاخٗا٢ضًً.
ال ً٣خهغ ٖ٣ض الترزُو الخجاعي ٖلى مجغص اؾخٗما ٫الٗالمت الخجاعٍت ؤو الاؾم الخجاعي ،وبهما ًمخض
الاؾخٟاصة مً الخ٨ىىلىظُا اإلاؿخسضمت واإلاٗغٞت الٟىُت ،وبالخالي مً زالَ ٫ظا الٗ٣ض ًدُذ للمغزو له م٣ابل الغؾىم
التي ًضٗٞها إلاال ٪الٗالمت الخجاعٍت ،بياٞت لالؾخٟاصة مً قهغة الٗالمت الخجاعٍتٌ ،ؿخُٟض في هٟـ الى٢ذ باالَالٕ ٖلى
الخ٨ىىلىظُا اإلاؿخسضمت م٘ التزامه باالخخٟاّ بالؿغ اإلاُل٘ ٖلُهًٞ ،ال ًٖ جضعٍب وج٩ىًٍ اإلاىاعص البكغٍت للخهىٖ ٫لى
اإلاهاعاث الٟىُت والخبرة الٗلمُت ،واؾخسضام الخ٨ىىلىظُا بالك٩ل الصخُذ.
ّ
املخضصة اإلاضةً ،يخهي الترزُو باؾخسضام الٗالمت الخجاعٍت
ٖ٣ض الترزُو الخجاعيٌٗ ،ض ؤًًا مً الٗ٣ىص
ّ
بمجغص اهتهاء اإلاضة اإلاخٖ ٤ٟلحها في الٗ٣ض م٘ ال٣ابلُت للخجضًض ،ؤما بطا لم ًخم جدضًض مضة اهتهاء الٗ٣ضٟٞ ،ي َظٍ الخالت
ًم ً٨ألخض ألاَغاٞ ٝسخ الٗ٣ض بةعاصجه اإلاىٟغصة ،لٌ ً٨كترٍ بٖظاع الُغ ٝآلازغ٦ ،ما ٌكترٍ ؤن ً٩ىن ؾبب الٟسخ
ٌؿدىض بلى ؾبب مكغوٕ م٘ ايغاع الُغ ٝآلازغ ،وحٗىًٍه مالُا.
ّ
ٌٗض ٖ٣ض الترزُو الخجاعي مً الٗ٣ىص الخباصلُت اإلالؼمت للجاهبحن( )2بمجغص اوٗ٣اص الٗ٣ض ًيكإ التزاماث بحن
َغُٞه اإلااهذ ًلتزم بخم٨حن اإلاؿخُٟضًً مً الاهخٟإ بالٗالمت الخجاعٍت مشال ؤما الُغ ٝالشاوي ُٞلتزم بض ٘ٞالغؾىم
واملخآٞت ٖلى الؿغٍت وٖضم اإلاىاٞؿت زالّ ٫
مضة الٗ٣ض.
ًبضو واضخا مً زال ٫ما ؾب ٤بدؿب ما اججه بلُه ال٣ٟه ؤن ٖ٣ض الترزُو الخجاعي ٌٗخبر ق٨ال مً ؤق٩ا٫
ؤلاًجاع ،خُض ًغص مدل ؤلاًجاع ٖلى اإلاٗغٞت الٟىُت وه٣ل الخ٨ىىلىظُا ،وَظا الىىٕ مً الٗ٣ىص ٖغ ٝاهدكاعا واؾٗا في
الضو ٫ال٨بري في مغخلت ما بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت مخإزغة بالٗىامل والخُىعاث التي خهلذ بها وجىىٖذ قب٩اث
الاؾدشماع ٞحها.
جإزغ الاٖخماص ٖلُه في الضولت الٗغبُت بلى مغخلت الدؿُٗىاث ،خُض قإ اؾخسضامه في مىُ٣ت الخلُج الٗغبي
جدضًضا خُض حؿخُ٣ب ٧ل مً ال٩ىٍذ ،واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،وصولت ؤلاماعاث الىهِب ألا٦بر لهظا اليكاٍ
الا٢خهاصي(.)3
الاهدكاع الىاؾ٘ لٗ٣ض الترزُو الخجاعي ،هدُجت الخُىع الا٢خهاصي الهاثل الظي اؾخٟاص مً الخ٣ضم
الخ٨ىىلىجي ،وجُىع قب٨ت اإلاٗلىماجُت في ٖهغ ج٨ىىلىظُا الاجها ،٫مما ؤصي بلى اؾدشماع عئوؽ ؤمىا ٫ضخمت لخىؾُ٘
( ) 1خؿام الضًً الهٛحر ،جغزُو اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت وه٣ل الخ٨ىىلىظُا ،هضوة الىٍبى الىَىُت ًٖ اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت ،مىٓمت مً َغ ٝاإلاىٓمت
الٗاإلاُت للملُ٨ت ال٨ٟغة ،مؿ23 ،ِ٣و  24ماعؽ  ،2004م .87
( )2ؾامي َال ٫ؾُٗض ؤبى ٚىُم ،الىٓام ال٣اهىوي لترازُو ؤلامخُاػ في الٗالماث الخجاعٍت (صعاؾت م٣اعهت) ،عؾالت ماظؿخحر ظامٗت آ ٫البِذ،
ٖمان ،2010 ،م .15
( )3ؾامي َال ٫ؾُٗض ؤبى ٚىُم ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .16
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جىػَ٘ اإلاىخجاث ،وجىىَ٘ ج٣ضًم الخضماث خُض ج٩ىن اإلاىٟٗت مخباصلت بحن الُغُٞت ،بمجغص الخٗبحر ًٖ اعاصتهما وبٞغاٚها
بك٩ل عؾمي ًٖ َغٍ ٤الٗ٣ض اإلابرم بُجهما ،خُض ًغجب آزاع بحن الُغٞحن.
زاهُا :ؤزشبسادة ألاوشاؾ في العلذ
زهىنُت الؿغٖت والخُىع اإلاؿخمغ للمٗامالث الخجاعٍت ،مهضث الُغٍ ٤لٓهىع ٖ٣ىص ججاعٍت جبرم بحن عظا٫
ألاٖماّ ،٫
ٌٗبر مً زاللها ًٖ بعاصتها في جباص ٫الاهخٟإ الخجاعي ،ألامغ الظي صٗٞا الدكغَٗاث بلى جىُٓمها ويبِ ؤخ٩امها
لخخماشخى م٘ الخُىع اإلاؿخمغ ،وجدضًضا التزاماث ؤَغا ٝالٗ٣ض ،وٍد٨م ؤن ٖ٣ض الترزُو الخجاعي ًبرم بحن َغٞحن اإلااهذ
واإلاغزو له جدىاو ٫التزام ٧ل َغٖ ٝلى خضي.
ؤ .التزاماث اإلااهذ:
بمجغص اوٗ٣اص الٗ٣ض ًلتزم اإلااهذ م٣ابل اإلاغزو له الالتزام بى٣ل اإلاٗغٞت الٟىُت ،خُض حٗض مً الٗىانغ
الجىَغٍت لٗ٣ض الترزُو الخجاعي ،وٖلُه ٌؿخىظب ؤن ج٩ىن اإلاٗغٞت الٟىُت ٢ابلت للى٣ل ،ومدمُت ٢اهىها ،وال ً٨خٟي
بمجغص ه٣ل اإلاٗغٞت ًمخض الالتزام بلى الخ٩ىًٍ واإلاغا٢بت ،وج٣ضًم اإلاؿاٖضة الخ٣ىُت وُُٟ٦ت اؾخسضام اإلاٗغٞت الٟىُت ٖلى
الىظه الصخُذ ،وٍىضعط يمً اإلاؿاٖضة ٧ل ؤق٩ا ٫الضٖم إلهجاح اإلاكغوٕ الا٢خهاصي والضٖاًت له.
ًلتزم اإلااهذ بالخىاػ ٫للمغزو له ًٖ خ ٤اؾخٗما ٫الٗالمت الخجاعٍت ؤو الغؾىم والىماطط والاؾم الخجاعي ؤو
قٗاع اإلااهذ وٚحرَا خؿب ما ًدضصٍ الٗ٣ض( ،)1والتي ٌٗخمض ٖلحها َظا ألازحر في حؿىٍ ٤مىخجاجه وج٣ضًم زضماجه ،والتي
جىضعط يمً ملُ٨خه املخمُت ٢اهىها ،بدُض ج٩ىن ٢ض اؾخىٞذ بظغاءاث الدسجُل و٣ٞا إلاا ًخُلبه ال٣اهىن.
اإلاؿاٖضاث التي ً٣ضمها اإلااهذ بلى اإلاغزو له لِـ الهض ٝمجها  ِ٣ٞزضمت َظا ألازحر ،وبهما تهض ٝؤًًا بلى
املخآٞت ٖلى اؾمه وؾمٗت مىخجاجه ،وفي خالت جسل ٠اإلااهذ ًٖ الالتزاماث اإلاظ٧ىعةً ،د ٤للمخل٣ي ،اؾترصاص اإلابلٜ
اإلاضٞىٕ ،واإلاُالبت بالخٗىٌٍ خؿب حجم الًغع اإلاخٗغى له ،ومتى ٧ان َىا ٥يغع هخج ًٖ ٖضم الالتزام بدىُٟظ الٗ٣ض
مً ٢بل اإلااهذ.
بد٨م ؤن مدل الترزُو ًىضعط يمً ألامىا ٫اإلاٗىىٍت لها لُبُٗت زانت وَى ما ًٟؿغ لىا التزام اإلاغزو
بخم٨حن اإلاغزو له بُُٟ٨ت اؾخٗمالها والاهخٟإ بها ،بلى ظاهب الالتزام بالًمان.
وَى ٌٗض مً ؤَم الالتزاماث التي جٖ ٘٣لى اإلاغزو له بلى ظاهب التزامه بٗضم الخٗغى للمغزو له في اؾخٛال٫
مدل ٖ٣ض الترزُو اؾخٛالال َاصثا ،ال ٌٗ٨غٍ ؤي جهغ ٝناصع مً اإلاغزو مً قإهه ٖغ٢لت الاهخٟإ بمدل الترزُو.
ّ
ًا٦ض َظا الُغح م٣ىلت ألاؾخاط هىمبىٌ << :علذ الترخُق ال ٌؽشي اإلاشء اإلاعشؿت وبهما ٌؽشي الهذوء
والعىُىت >>(.)2
طل ٪ؤن ألازغ اإلاباقغ لٗ٣ض الترزُو َى بػالت طل ٪الٗاث ٤اإلاخمشل في الخ ٤الاؾخئشاعي إلاال ٪البراءة بدُض
ٌؿخُُ٘ اإلاغزو له اؾخٛال ٫الازترإ صون اٖتراى اإلاالٞ ،٪اهخ٣ا ٫اإلاٗغٞت الخ٨ىىلىظُا حٗض ؤزغ مً آزاع ٖ٣ض الترزُو.
ب .التزاماث اإلاشخق له:
( )1خؿام الضًً الهٛحر ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.95
( )2ولُض ٖىصة الهمكغي٣ٖ ،ىص ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ،الالتزاماث اإلاخباصلت والكغوٍ الخُُ٣ضًت – صعاؾت م٣اعهت ، -صاع الش٣اٞت ،2009 ،م .65
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م٣ا ٫التزام اإلااهذ اججاٍ اإلاغزو لهً ،ترجب ٖلى َظا ألازحر التزاماث اججاٍ اإلااهذٞ ،مً الُبُعي ؤن ًلتزم اإلاغزو
بالتزام مالي م٣ابل الاهخٟإ مً ه٣ل الخ٨ىىلىظُا ،واإلاٗغٞت الٟىُت ،والتي ًدبٗها الخ٩ىًٍ ،واإلاغا٢بت ،واإلاؿاٖضة الخ٣ىُت،
إلهجاح اإلاكغوٕ الا٢خهاصيٞ ،ةطا ٧ان ظىَغ ٖ٣ض الترزُو الخجاعي ه٣ل اإلاٗغٞت الٟىُتٞ ،ةن َاجه ألازحرة ج٣ىم بمبالٜ
مالُت وعؾىم ًضٗٞها اإلاغزو له بلى اإلااهذ َب٣ا لالجٟا ١اإلابرم في الٗ٣ض.
بد٨م ؤن ه٣ل اإلاٗغٞت الٟىُت اإلاملى٦ت للماهذ بلى اإلاغزو له ؾى ٝجدُذ لهظا ألازحر الاَالٕ ٖلى ؤؾغاعَا
والخٗغٖ ٝلى زهىنُاتها ،ختى وبن ٧ان بٌٗ اإلاال٨حن ًغًٞىن مىدها وًٍٟلىن الاخخٟاّ بها ألهٟؿهم  ،ِ٣ٞفي خالت
الخىاػ ًٖ ٫الاؾخٗماً ٫لتزم اإلاغزو له باالخخٟاّ والالتزام بالؿغٍت الخامت ،وٖضم اَالٕ اإلاىاٞؿحن جدضًضا ٖلى
زهىنُاتها
خُض ًدخاٍ ب٩ل الىؾاثل لًمان َظٍ الؿغٍت يض ٧ل مً قإهه اٞكائَا ،واًهالها للمىاٞؿحن جدضًضا ،وختى
ال ًخم الاٖخضاء ٖلحها بالؿغ٢ت والخ٣لُض( )1وفي ؾبُل طلً ٪مى٘ ٖلى الؼواع واإلاخٗاملحن الضزى ٫ؤو الخهضًغ في ؤماً٦
ججاعب الخُىٍغ واملخابغ ،ختى ال ًخم حؿغٍب اإلاٗلىماث واإلاٗاع ٝوالخ٣ىُاث اإلاؿخسضمت ،وفي خالت بٞكاء ؾغٍت
اإلاٗلىماثٌ ،ؿإ ٫اإلاغزو له ًٖ حٗىٌٍ الًغع الظي وكإ ًٖ ؤلاٞكاء ؾىاء في مغخلت اإلاٟاوياث ؤو بٗض ببغام الٗ٣ض.
خاجمت
ٌٗخبر ٖ٣ض الترزُو الخجاعي مً الٗ٣ىص الا٢خهاصًت الهامت اإلاؿاَمت بك٩ل ٗٞا ٫في جد ٤ُ٣الخىمُت الا٢خهاصًت ،بط
ًدُذ لهاخب مكغوٕ ججاعي ال ًمل ٪الخبرة الٟىُت في الاهخٟإ بسبراث وججاعب ؤزغي م٣ابل مبال ٜمالُت ًضٗٞها.
نُاٚت الٗ٣ض ،جخم جُبُ٣ا إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة بحن الُغٞحن وبالخالي مًمىهه ٌٗض حجت ٖلحها ،بالغٚم مً اَمُت
َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص الا٢خهاصًت في اهجاح اإلاكاعَ٘ الا٢خهاصًت وخاظت الضو ٫الىامُت بلُه ،بال ؤن امخال ٥الضو ٫ال٨بري
للخ٨ىىلىظُا اإلاخُىعة ؤصي بها بلى اخخ٩اعَا ،ووي٘ قغوٍ بط ٧ان الُغ ٝالًُٗ ٠وٖاصة ما ج٩ىن صو ٫هامُت في َظا
الىىٕ مً الٗ٣ىص ،مشل بلؼام الُغ ٝاإلاغزو له قغاء اإلاٗضاث و ُ٘٢الُٛاع مً ٖىضَا ختى لى ٧اهذ مخىٞغة في الؿى١
املخلُت ،وما َى ما ًم ً٨اإلاغزو مً الخهىٖ ٫لى ؤعباح بياُٞت ،وؤخ٩ام الؿُُغة ٖلى اإلاكغوٕ اإلاغزو له ،مشل َاجه
الكغوٍ ٞحها اجخا٦ ٝشحر لظا ًخٗحن ٖلى الضولت الخهضي إلاشل َاجه البىىص اإلاجخٟت في حكغَٗاتها لظ هىصخي بما ًلي:
 حؿلُِ الًىء مً َغ ٝاإلاكغٕ الجؼاثغي في جىُٓم ؤخ٩ام ٖ٣ض الترزُو الخجاعي ،وجدضًض هٓامه ال٣اهىوي بك٩لجٟهُلي.
 ٖلى الضو ٫الاؾخٗاهت بٗ٣ض الترزُو الخجاعي في اهجاػ مكاعَٗها الا٢خهاصًت ختى حؿخُٟض مً ه٣ل الخ٨ىىلىظُاوالاخخ٩ا ٥بالخجاعب الىاجخت في َظا املجا ،٫م٘ الاخخٟاّ بد٣ها في اجساط الخضابحر اإلاالثمت إلاى٘ اإلاماعؾاث الخٗؿُٟت في
اؾخسضام خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت و٣ٞا إلاا َى مىهىم ٖلُه في اجٟاُ٢ت جغبـ.

( )1عبد الميدي كاظم ناصر ،مرجع سابق ،ص .202
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البعذ اللاهىوي والاكخفادي لىٍام البىث
د .بىحلىي عضالذًً  ،ؤظخار مدالش
ولُت الخلىق  ،حامعت الجضاثش1
ملذمت :
ل٣ض لٗبذ الخُىعاث الا٢خهاصًت اإلاخالخ٣ت ٖلى اإلاؿخىي الضولي صوعا مهما في َظا الخىظه خُض ان ا٢خهاص اًت صولت
لم ٌٗض بمٗؼ ًٖ ٫الخإزحراث التي ٌٗغٞها الا٢خهاص الٗالمي وطل ٪في ْل الاججاٍ الىاؾ٘ الىُا ١هدى الخدغع الا٢خهاصي
وبػالت الُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلى الٗال٢اث الا٢خهاصًت الضولُت ،و ل٣ضجمشلذ الخل٣ت ألازحرة مً َظا الخُىع اإلاؿخمغ في لجىء
الخ٩ىماث الى ؤؾالُب جمىٍلُت ظضًضة إل٢امت مكاعَ٘ البيُت ألاؾاؾُت اقتر٦ذ ظمُٗها في الاٖخماص ٖلى الُ٣إ الخام
املخلي مىه وألاظىبي وبإق٩ا ٫مخٟاوجت ،صون تهمِل بلؼامُت جُٟٗل صوع الضولت لخد ٤ُ٣الخىمُت مً زال ٫خ٣ها في الغ٢ابت
ٖلى خؿً ؤصاء مكاعَٗها التي حٗض مً الاٖخباعاث التي حٗ٨ـ ؾُاصتها  ،لظا حؿعي – الضو -٫بلى وي٘ ألاهٓمت ال٣اهىهُت
والؿُاؾُت التي جم٨جها مً مىا٦بت اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت وؤَمها الٗىإلات والخصخهت خُض اججهذ ٧اٞت الضو٫
ا٢خهاصًت املخُِ بلى ا٢خهاص الؿى. ١
وفي بَاع َظا الخىظه ؤٖضث لجان ألامم اإلاخدضة الٗضًض مً الضعاؾاث و٢ضمذ الٗضًض مً اإلا٣ترخاث بهض ٝبًجاص آلُاث
ً
ظضًضة لخد ٤ُ٣الخىمُت الا٢خهاصًت للضو ٫املخخلٟت صون ؤن ً٩ىن طلٖ ٪بشا ٖلى محزاهُتها ٗٞملذ ٖلى حٛلُ ٠جل٪
آلالُاث بال٣ىاهحن وؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت وؤخاَتها بالًماهاث الالػمت ختى جًمً حصجُ٘ الاؾدشماع وخغ٦ت جضاو ٫واهخ٣ا٫
عئوؽ ألامىا ٫بحن صو ٫الٗام خُض هجخذ في وكغ الٗضًض مً الهىع وألاهٓمت ال٣اهىهُت التي جد ٤٣الٛاًت لُغٞحها  ،وبغػ
٦م جل ٪الهُ ٜما ٌٗغ" ٝبٗ٣ىص الكغا٦ت بحن الُ٣اٖحن الٗمىمي والخام "وهٓام
 B . O. Tوٖ٣ىص الُٟضً٦(1) FIDIC٪مهُلخاث ٖملُت بكغا٦ت الًغوعٍت بحن الُ٣اٖحن الٗام والخام
٢هض بٞؿاح املجا ٫ؤمام الاؾدشماع اإلاباقغ للمىٓماث واإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ٚحر الخ٩ىمُت والؿماح لها بالضزى٫
واإلاكاع٦ت بضوع عثِسخي في جد ٤ُ٣جل ٪الخىمُت مً زالُ٢ ٫اصة ػمام مكغوٖاث اليكاٍ الا٢خهاصي.
ٌعذ َظا الىٓام بخضي آلالُاث التي حؿمذ للُ٣إ الخام ببىاء وحكُٛل اإلاغا ٤ٞالٗامت الا٢خهاصًت صون ؤن جخدمل
الضولت ؤي ؤٖباء مالُت.
ً
وهٓغا ألن هٓام  B . O . Tؤنبذ ٌك٩ل ؤَمُت ٦بري ل٨شحر مً صو ٫الٗام واهدكغ بهىعة ٦بحرة زال ٫الٗ٣ىص ال٣لُلت
ً
اإلاايُت ٣ٞض و ٘٢ازخُاعها لضعاؾت ٧اٞت الجىاهب ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت لالؾدشماع اإلاباقغ و٣ٞا لىٓام لهظا الىٓام
َظا وال ًم ً٨اٖخباع هٓام البىث مبخ٨غا في مجمله بل جغظ٘ ظظوعٍ بلى ما ٌٗغ" ٝبٗ٣ىص الامخُاػ "التي ٧اهذ مىدكغة في
ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وبضاًت ال٣غن الٗكغًٍ خُض اؾخسضمذ ٞغوؿا باألزو َظٍ الٗ٣ىص في مكاعَ٘ الؿ ٪٨الخضًضًت
والتزوٍض بمُاٍ الكغب وٖغ ٝاؾخٗماالث ؤ٦ثر في مجا ٫الخىُ٣ب والبدض ًَ البترو ٫بالخهىنُت التي عؤًىاَا في الٟهل
ألاو ٫والخُىع الجىَغي في َظٍ الٗ٣ىص ٧ان في مىخه ٠الشماهِىاث خُض ٖغَ ٝظا الىٓام الخٗا٢ضي جُىعًٍ ظىَغًٍ ،
1هي ٣ٖ FIDICىص الاجداص الضولي للمهىضؾحن الاؾدكاعٍحن للخٗغٖ ٝلى الُٟضً ٪بكمل ا٦ثر اعظه ص :مكاٖل ٖبض الٗؼٍؼ الهاظغي :مجلت
الخ٣ى ١ظامٗت ال٩ىٍذ الٗضص الاو ٫الغ٢م  31لؿىت 2007
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ًخٗل ٤ألاو ٫في جى ُ٘٢اجٟاُ٢ت جىُٟظ ه' ٤ٟاإلااول " الغابِ بحن ٞغوؿا وبغٍُاهُا وطل ٪بحن الضولخحن مً ظهت وقغ٦ت Euro
Tunnelالخانت مً ظهت زاهُت ،والشاوي مخٗل ٤بضٖىة عثِـ وػعاء جغُ٦ا آهظا( ٥جىظذ اوػا Turgot Ozal ) ٫باؾخسضام
َظا ألاؾلىب الخٗا٢ضي الظي ًغظ٘ بلُه الًٟل في اؾخسضام الٗباعة اإلاٗغوٞت الُىم (1) BOTوهي جغظمت Build, :٫
Operate and Transfer .
ومما ٌؿمذ بال٣ى ٫بإًٞلُت اٖخماص َظا الىٓام في ٖ٣ىص جىلُض ال٨هغباء َى ما اظم٘ ٖلُه اإلاكغ٧ىن في اإلااجمغ الضولي
للمكغوٖاث بىٓام البىث اإلاىٗ٣ض بال٣اَغة ؾىت  2001مً حٗاْم اؾخسضامه في جد ٤ُ٣جىمُت مكغوٖاث البيُت الخدخُت
للضو ٫الىامُت  .وبصعا٧ا لظل ٪جم ٖ٣ض ملخ٣ى صولي بالجؼاثغ ؾىت خى :٫ؾُاؾاث الخمىٍل و ؤزغَا ٖلى الا٢خهاصًاث و
اإلااؾؿاث صعاؾت خالت الجؼاثغ و الضو ٫الىامُت زال ٫الٟترة  2004-1990والظي زلو الى هخاثج ٖضًضة ؤَمها :
 مىانلت التزام الضولت بخمىٍل الاؾدشماع الٗمىميَ ،ظا بًٟل ٢ضعاث الاصزاع اإلاترا٦م مىظ ؾىت  2000في بَاعمسُِ صٖم و بوٗاف الا٢خهاص الىَجي .و٤ٞ
 جدى ٫الا٢خهاص مً ا٢خهاص اؾخضاهت بلى ا٢خهاص جمىٍلي وَظا ًٖ َغٍ ٤ماؾؿاث جمىٍلُت جإزظ نٟت مخٗاملا٢خهاصي في َظا املجا٦ ٫ما ؾجري طل ٪في م٩ىهاث قغ٦ت اإلاكغوٕ اإلا٩لٟت باهجاػ اؾدشماعاث الُا٢اث اإلاخجضصة .
وبظلً ٪م٨ىىا َغح الاق٩الُت الخالُت :
ماهي الابٗاص ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت لىٓام البىث ؟
لالخاَت باإلاىيىٕ وٗغى املخىعًٍ الخالحن :
مبدض او : ٫البعذ اللاهىوي والاكخفادي لىٍام البىث
مبدض زاوي :
مبدث ؤوٌ :البعذ اللاهىوي والاكخفادي لىٍام البىث
ً
ً
ان ٖ٣ىص البىاء والدكُٛل وه٣ل اإلالُ٨ت لها َبُٗتها ال٣اهىهُت الخانت ٞهي ال جمشل ٖ٣ضا واخضا وبهما هي مجمىٖت مً
الخٗا٢ضاث التي جخٗضص ؤَغاٞها وجدكاب ٪مهالخها ألامغ الظي ًشحر ٦شحر مً الدؿائالث ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت خىَ ٫ظا
الىىٕ مً الٗ٣ىص وؤمام َظٍ الُبُٗت الخانت ؤنبذ ٖلى ؤلاصاعة ٖىض حٗا٢ضَا بىٓام  B.O.Tؤن جدضص الك٩ل ال٣اهىوي
للخٗا٢ض بما ًخىا ٤ٞم٘ َبُٗت اإلاكغوٕ الظي جغٚب في جىُٟظٍ بما ًد ٤٣ؤَضاٞها وٍد ٟٔخ٣ى٢ها وخ٣ى ١اإلاىخٟٗحن مً
َظا اإلاكغوٕ وؾى ٝهدىاو ٫في َظا اإلاُلب ُُٟ٦ت ببغامه والخ٣ى ١اإلاترجبت ٖىه وطل ٪في مُلبحن ٖلى الىدى الخالي :

1خمكى ٖضهان :الاؾدشماع في الخىمُت و ٤ٞهٓام البىث "املجلت الا٢خهاصًت مغػ الخىُ٨ت الاصاعٍت صمك ٤ؾىعٍا مخىٞغ ٖلى الغابِ
WWW.eqtissadiya.com
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مىلب ؤوٌ  :مـهىم هٍام البىث ومىكف اإلاؽشع الجضاثشي مىه
البىث ( (BOTلِـ انُالخا ٢اهىهُا وبهما ازخهاعا لشالر ٧لماث اهجلحزًت  Build, Operate and Transfer .التي حٗجي
)(1
البىاء –الدكُٛل –ه٣ل او جدىٍل اإلالُ٨ت وهي حك٩ل اإلاغاخل الشالر الخهغٍت لخىُٟظ الٗ٣ض
ول٣ض ظاء ج٣غٍغ لجىت ألامم اإلاخدضة لل٣اهىن الخجاعي الضولي ) - CNUDCI –(2ان مكاعَ٘ البىث هي ؤؾاؾا ق٩ل مً
ؤق٩ا ٫جمىٍل اإلاكاعَ٘ جمىذ بم٣خًاٍ خ٩ىمت ما مجمىٖت مً اإلاؿدشمغًٍ لى اخض الُ٨اهاث الخانت ٌكاع بلحها " الاجداص
اإلاالي للمكغوٕ " امخُاػ لهى ٙمكغوٕ مٗحن وحكُٛله وبصاعجه واؾخٛالله ججاعٍا لٗضص مً الؿىحن ج٩ىن ٧اُٞت الؾترصاص
ج٩الُ ٠البىاء الى ظاهب جد ٤ُ٣ؤعباح مىاؾبت مً الٗاثضاث اإلاخإجُت مً حكُٛل اإلاكغوٕ وفي جهاًت اإلاضة جيخ٣ل ملُ٨ت
اإلاكغوٕ بلى الخ٩ىمت صون ؤي ج٩لٟت ً٩ىن ٢ض جم الاجٟاٖ ١لحها مؿب٣ا
٦ما بٗغ٣ٖ ٝض البىث ٖلى اهه ٖ٣ض بحن َغٞحن اخضَما مال ٪إلاكغوٕ مٗحن في نىعة الضولت او بخضي َُئاتها وال٣اوي
مؿدشمغ مً الُ٣إ الخام مدلي او ؤظىبي ٖلى ان ب٣ىم اإلاال ٪بخ٣ضًم ألاعى الالػمت ال٩اثىت يمً اإلاكغوٕ بِىما ً٣ىم
اإلاؿدشمغ بةوكاء اإلاكغوٕ بخمىٍله الظاحي زً حكُٛله وبصاعجه ٞترة مدضصة باالجٟاٌ ١ؿخٛل ٞحها اإلاؿدشمغ اإلاكغوٕ
)(3
لِؿخُٗض ه٣ٟاث اهجاػٍ م٘ الاٖترا ٝله بإعباح مىاؾبت وفي جهاًت اإلاضة اإلاخٖ ٤ٟلحها بُٗض اإلاكغوٕ بلى مال٨ه ألانلي .
ؤما مهُلر البىوث ٞBOOTهى بىٟـ هٓام البىن BOTبال بةياٞت(  )Oزاهُت والتي ازخهاعا  Owen : ٫التي حٗجي الخمل٪
وٍ٣هض بظل ٪جمل ٪اإلاؿدشمغ للمكغوٕ الظي ؤوكئه ملُ٨ت ما٢خت ٖلى ٖ٨ـ الٗ٣ض بهُٛت البى ث  Botالظي ال بخًمً
ؤي نىعة مً نىع اإلالُ٨ت خُض جٓل اإلالُ٨ت زالهت للضولت ،لظا اججه ظاهب مً ال٣ٟه الى ٖضم الخٟغ٢ت بحن انُالحي
Botوٖ Bootلى ؤؾاؽ اهه وان ٧ان ؤ٦ثر جدضًضا في الضاللت ٖلى مال ٪اإلاكغوٕ خا ٫ؤلاوكاء والدكُٛل ٞان اإلالُ٨ت
اإلا٣هىصة خؿب َظا الاججاٍ لِؿذ باإلالُ٨ت ال٩املت التي حٗض ؤوؾ٘ الخ٣ى ١الُٗيُت هُا٢ا بهما اإلا٣هىص في َظا الهضص
َى الخُاػة املخضوصة بٛغى الاهخٟإ الؾترظإ مهاعٍ ٠ؤلاوكاء ٞالٟغ ١بُجهما لٟٓي لِـ ؤ٦ثر .وبالخالي ٞان بُٖاء َظٍ
الدؿمُت  Bootلِـ له ؤزغا مً الىاخُت ال٣اهىهُت الا في حصجُ٘ وجدٟحزا إلاؿدشمغ الخام في ٧ىهه ًمخل ٪اإلاكغوٕ وٍضٖم
َظا ال٣ى ٫بما ظاء به اإلاكغٕ الجؼاثغي في هو اإلااصة 808مً ال٣اهىن اإلاضوي التي ؤ٢غث بٗضم ُ٢ام الخُاػة ٖلى الٗمل
الظي ًإجُه الٛحر بطا ٧ان ٦جغص عزهت وَى ألامغ الظي ًىُبٖ ٤لى البىث وبالخالي ال ًىم ً٨جُبُ ٤الخُاػة ٖلى الٗ٣ض
باألزو اإلااصة  827التي ججٗل مً خاثؼ اإلاى٣ى ٫او الٗ٣اع الظي اؾخمغث خُاػجه  15ؾىت مً صون اهُ٣إ ٧ا له ًٞال ٖم
طلٞ ٪ان ؤمىا ٫الضولت ال ًم ً٨جمل٨ها بالخ٣اصم ٦ما ظاءث اإلااصة  689مً طاث ال٣اهىن
وؿخسلو ُٞما ؾب ٤ان ٖىانغ هٓام البىث ًم ً٨بًجاػَا ُٞما ًلي :
 اهه ٖ٣ض ًبرم بحن الضولت او بخضي الهُئاث الخابٗت لها وَغ ٝزام ٚالبا اظىبي ان الٛاًت مً َظا الٗ٣ض هي بوكاء مغٖ ٤ٞام إلقبإ خاظاث ٖامت 1وؿخٗمل ٖضة مهُلخاث للضاللت ٖلى البىث :امخُاػ البىث ،مكاعَ٘ البىث ،هٓام البىث ،اؾلىب الخٗا٢ض بالبىث و٧لها جىهغ ٝالى طاث
اإلاٗجى
 2جٟغٍغ لجىت الامم اإلاخدضة لل٣اهىن الخجاعي الضولي :الاٖما ٫اإلاٟبلت اإلاخٗل٣ت بمكاعَ٘ البىاء والدكُٛل وه٣ل اإلالُ٨ت الضوعة الخاؾٗت
والٗكغون هُىٍىع28 ٥ماي الى 14ظىان  1996م3مىٞغ ٖلى اإلاىhttp:://dacess-dds-ny .un.org /doc/UNDOC /GEN /V96: ٘٢
3اؾخٗماٖ ٫باعة "ه٣ل او جدىبل اإلالُ٨ت "ال حٗجي ان اإلالُ٨ت ٧اهذ ٢ض اهخٟلذ ؾلٟا مً الضولت الت ناخب اإلاكغوٕ واهما الظي اهخ٣ل الى
الُغ ٝالخام َى "الخُاػة ال٣اهىهُت " اهٓغ اخمض ماَغ دمحم الىٓلم ال٣اهىوي لٗ٣ىص الاوكاء والدكُٛل واٖاصة اإلاكغوٕ صاع الجهًت الٗغبُت
 2005م31
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 زبىث خ ٤الجهت اإلااهدت في ؤلاقغا ٝوالغ٢ابت َىا ٫مغخلت الدكُِض والدكُٛل ان ملُ٨ت اإلاغ ٤ٞجٓل زابخت للجهت اإلااهدت َىا ٫مضة الترزُو باالؾخٛال٫وٖلى َظا ألاؾاؽ ٌٗخبر مٟهىم البىث ٖلى اهه هٓام حٗا٢ضي ٌٗ٨ـ بالضعظت ألاولى جىا ٤ٞبعاصجحن او ؤ٦ثر إلخضار ازغ
٢اهىوي َىا ٫اإلاضة اإلاخٖ ٤ٟلحها ٦ ،ما (ٌٗ )1خبر هٓاما جمىٍلُا ٧ىهه آلُت مً آلُاث الخمىٍل الخضًشت التي ج٣ىم ٖلى ٨ٞغة
ظضًضة في مجا ٫الا٢خهاص وألاٖما ٫هي ٨ٞغة الخمىٍل الظاحي ( ) Project financeللمكاعَ٘ الا٢خهاصًت ويمان
الدؿضًض ٞحها َى الٗاثضاث املخ٣٣ت مً حكُٛل اإلاكغوٕ صون التر٦حز ٖلى ناخبه اط ًىٓغ اإلا٣غيىن بلى الخض٣ٞاث اإلاالُت
٦ Cash Flowمهضع لدؿضًض الضًىن اإلا٣ضمت لالهجاػ باإلياٞت الى مىظضاث اإلاكغوٕ في خالت عجؼ ناخبه ًٖ ؾضاص
الضًىن والٟىاثض اإلاؿخد٣ت ٖلحهم ٧املت في مىاُٖضَا املخضصة وَظا ٖلى ٖ٨ـ جمىٍل اإلاكاعَ٘ الخ٣لُضًت الظي ًخم ٖلى
ؤؾاؽ يماهاث بإنى ٫ماصًت او ُٖيُت
ول٣ض اؾخٗملذ الجؼاثغ َظٍ الهُٛت الخٗا٢ضًت في مجا ٫جدلُه مُاٍ البدغ ؤًً ؤزظث الكغ٦ت الٗامت الجؼاثغٍت للمُاٍ
( )2
ممؿاولُت جىُٟظ الؿُاؾت الىَىُت لخىمُت الُ٣إ بمىظب ال٣اهىن 12-05
ؤما في الُ٣إ مدل الضعاؾت ؾُما في بهخاط ال٨هغباء ٞان ؤو ٫اؾخٗما ٫لهظٍ الخ٣ىُت الخٗا٢ضًت َى الٗ٣ض اإلابرم بحن قغ٦ت
٦هغباء ؾ٨ُ٨ضة (٣ٖ)3ضا م٘ مجمىٖت  SNC Lavalinال٨ىضًت بُ٣مت 600ملُىن صوالع لخهمُم وبوكاء وحكُٛل مدُت
لخىلُض ال٨هغباء بمضة  12ؾىت م٘ بم٩اهُت ججضًض الٗ٣ض لىٟـ اإلاضة وَى ألاو ٫الظي ًيكا بهُٛت البىث و٣ٞا لل٣اهىن -02
.01
مىلب زاوي :مذي اسجباه مؽاسَع البيُت الخدُت للىاع الىاكت بىٍام البىث في الدؽشَع الجضاثشي :
ج٣ىم مكاعَ٘ البيُت الخدخُت ٖلى ؤؾاؽ ج٣ضًم الخضماث ٖلى ؤوؾ٘ هُا ١لهض ٝجد ٤ُ٣الخىمُت لظا ٞان الضولت ال ج٣ىم
بةؾىاصَا الى الُ٣إ الخام بال في هُا ١الٗ٣ىص التي جًمً خؿً ألاصاء وٖضالت الخىػَ٘ ومىاؾبت ألاؾٗاع ٞىظضث في
ٖ٣ىص البىث الخاظت اإلا٣ٟىصة في يمان الؿُُغة ٖلى َظٍ اإلاكاعَ٘ ؤلاؾتراجُجُت وج٣ضًم ؤًٞل الخضماث  ،لظا خُٓذ
مكاعَ٘ البيُت الخدخُت الَخمام لجىت ال٣اهىن الخجاعي الضولي التي عنضث لها صلُل حكغَعي ٖام  2001لخدبٗه بٗض طل٪
ألخ٩ام حكغَُٗه همىطظُت ٢هض جىٞحر ا٦بر مؿاٖضة للضو ٫ؾُما الىامُت مجها ،و٢ض ظاءث َظٍ ألاخ٩ام زمغة ظهىص
إلااؾؿاث مخٗاوهت م٘ اإلاىٓماث الضولُت املخخهت التي اؾخُاٖذ ان حٗضص اإلاكاعَ٘ التي ًم ً٨ان ٌكملها البىث ٦ىٓام
٢اهىوي مغ٦ب وظضًض ومجها ألاقٛا ٫الٗامت ُ٣ٞ،اٖاث الى٣ل الٗام ،اإلاغا ٤ٞاإلاخٗل٣ت بةهخاط وجىػَ٘ ال٨هغباء والٛاػ التي هي
()4
مىيىٕ صعاؾدىا
اما في اإلاٗالجت الجؼاثغٍت ال٣اهىهُت لخهيُ ٠اإلاكاعَ٘ التي ٢ض ٌكملها البىث ٞخجض ؤؾاؾها في هو اإلااصة  17مً الضؾخىع
التي جىو ٖلى ان "اإلالُ٨ت الٗامت هي مل ٪املجمىٖت الىَىُت وحكمل باًَ ألاعى ،واإلاىاظم  ،وال٣ال٘  ،واإلاىاعص الُبُُٗت
للُا٢ت ،والثرواث اإلاٗضهُت الُبُُٗت والخُت في مسخل ٠مىاَ ٤ألامال ٥الىَىُت البدغٍت واإلاُاٍ والٛاباث ٦،ما حكمل
الى٣ل بالؿ ٪٨الخضًضة والى٣ل البدغي والبرًض واإلاىانالث الؿلُ٨ت والالؾلُ٨ت وامال ٥ؤزغي مدضصة في ال٣اهىن "
 1اهٓغ الى هو اإلااصة  54مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي
2ال٣اهىن  12-05اإلااعر قي  04اوث  2005اإلاخٗل ٤باإلاُاٍ ط ع ط ط ع٢م 60:لؿىت 2005
 3قغ٦ت م٩ىهت بغؤؽ ما ٫مكتر ٥بحن قغ٦ت ؾىهُغا ٥وؾىهلٛاػ والى٧الت الجؼاثغٍت للُا٢ت
َ4ىا ٥مً ًهُ ٠لهظٍ الٗىانغ الخضماث طاث الاؾخد٣ا ١مشل الخٗلُم والصخت الي ًُلٖ ٤لحها مكاعَ٘ الغؤؽ ،ما ٫الاظخماعي
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ان اؾخٛال ٫اإلاهاصع الُا٢ىٍت اإلاخجضصة الؿاب ٤بُاجها في اإلاُلب ألاو ٫ال بض ان بخم مً زال ٫ب٢امت ميكئاث زانت
باؾخٛال ٫الُا٢اث البضًلت والتي جم جىُٓم ؤلاظغاءاث الخانت ببىائها بال٣غاع الىػاعي اإلاكتر ٥الهاصع بخاعٍش ُٟٞ6غي
()1
 2011اإلاخٗل ٤باإلظغاءاث اإلاُب٣ت في مجا ٫جدًحر عزهت بىاء ميكاث الُا٢ت ال٨هغباثُت وحؿلُمها
ٞمً زالَ ٫ظا ال٣غاع ًدبحن ان اإلايكاة الُا٢ىٍت ال٨هغباثُت و -او – الٛاػٍت هي ٧ل ميكاة إلهخاط ال٨هغباء مهما ٧ان
مهضعَا او باؾخسضام الُغٍ٣ت الخ٣ىُت ألظل الخهىٖ ٫لحها (َا٢ت قمؿُت َ،ا٢ت الغٍاح َ ،ا٢ت خغاعٍت َ،ا٢ت باَىُت
،او هىوٍت ).....اإلااصة الشاهُت مً ال٣غاع الىػاعي اإلاكتر.٥
وفي ظمُ٘ الخاالث ًخٗحن ٖلى اإلاىخج الجضًض ازخُاع اخض الىٓامحن :هٓام ٖام او ( )2هٓام زام
ٞةطا ٧ان الىٓام الٗام ًخمشل ؤي وكاٍ إلهخاط ال٨هغباء ٚحر الظي ًيكا ًٖ اؾخٛال ٫الُا٢ت اإلاخجضصة و ٚحر الظي
ًيكا ًٖ ؤلاهخاط اإلاكتر٦ ( ٥هغباء وخغاعة )
ٞان الىٓام الخام ٞهى جىظُه ٖاصي لدجم ؤصوى ( )3مً ال٨هغباء مىخجت مً َا٢اث مخجضص
()4

وَى الظي ٌٗىِىا بالبدض ًسً٘ لجملت مً الكغوٍ اإلاىيىُٖت والك٩لُت .

ؤما الكغوٍ اإلاىيىُٖت  :في ؾبُل جد ٤ُ٣الخهت اإلاؿُغة مً مؿاَمت الُا٢اث اإلاخجضصة في الخهُلت الُا٢ىٍت للبالص
ً ،م ً٨للجىت يبِ ال٨هغباء والٛاػ ان حؿخضعط َلب ٖغوى لبىاء واؾخٛال ٫ميكئاث ظضًضة ؤلاهخاط الُا٢ت ال٨هغباثُت
مً الُا٢اث الخًغاء بل اهه ًم٨جها  -في خالت الخهىٖ ٫لى َلباث ٚحر مجضًت – ان جٟغى ٖلى مىخجي ال٨هغباء يمً
الىٓام الٗام الؿاب ٤جد ٤ُ٣خهت مً الُا٢ت ال٨هغباثُت جيخج بلؼامُا مً مهاصع َا٢ىٍت مخجضصة او مً مىٓىمت
ؤلاهخاط اإلاكتر. ٥
وَ٨ظا ًدبحن مً زال ٫الكغوٍ اإلاىيىُٖت مضي اعجباٍ اإلاؿدشمغ في اهجاػ ميكئاث بهخاط الُا٢ت ال٨هغباثُت باالٖخماص
ٖلى الُا٢ت اإلاخجضصة ؤو باالٖخماص ٖلى ؤلاهخاط اإلاكتر٥
ل ً٨ما ٖال٢ت َظا الاعجباٍ بىٓام البىث ؟
ًبضو اعجباٍ مكاعَ٘ اهجاػ ميكئاث الُا٢ت اإلاخجضصة بالبىث مً زال ٫الى٣اٍ الخالُت :
ً -1دمل مهُلر الامخُاػ اإلاىهىم ٖلُه في ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بال٨هغباء والخىػَ٘ الٗمىمي للٛاػ باألهابِب  01-02ه٣ـ
اإلاٗجي للبىث ألاه ٠ط٦غٍ خُض ههذ اإلااصة الشاهُت ٖلى ان ....":الامخُاػ خ ٤جمىده الضولت إلاخٗامل ٌؿخٛل بمىظبه
قب٨ت وٍُىعَا ٞ،ى ١ب٢لُم مدضص وإلاضة مدضصة بهض ٝبُ٘ ال٨هغباء او الٛاػ اإلاىػٕ بىاؾُت ألاهابِب "
 1ال٣غاع لىػاعي اإلاكتر ٥الهاصع بخاعٍش ُٟٞ6غي  2011اإلاخٗل ٤باإلظغاءاث اإلاُب٣ت في مجا ٫جدًحر خهت بىاء ميكاث الُا٢ت ال٨هغباثُت
والٛاػٍت وحؿلُمها ط ع ط ط ع٢م  23:لؿىت 2011
ً 2د٨م َظا الىٓام اإلاغؾىم  429-06اإلااعر في  2006-11-26املخضص لضٞتر الكغوٍ اإلاخٗلً ٤د٣ى ١وواظباث مىخج ال٨هغباء ط ع ط ط ع٢م
 76:لؿىت 2006
 3جدضصٍ لجىت يُِ ال٨هغباء والٛاػ بهٟت صوعٍت ببرهامج ٖكغي ًدحن َل ؾيخحن (اإلااصة  8مً ال٣اهىن 01-02
 4باليؿبت للكغوٍ الك٩لُت  :الا٦خخاب في صٞتر الكغوٍ باإلياٞت الى الخهىٖ ٫لى عزهت الاؾخٛال ٫وججىبا للخ٨غاع ؾى ٝهٟهل َظا
الاعجباٍ في الىُ٣ت اإلاخٗل٣ت بمؿاع الخٗا٢ض
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وؤياٞذ اإلااصة الؿابٗت مً هٟـ ال٣اهىن " ًىجؼ اإلايكئاث الجضًضة إلهخاط ال٨هغباء وَؿخٛلها ٧ل شخو َبُعي او
مٗىىي زاي٘ لل٣اهىن الخام او الٗام خاثؼ ٖلى عزهت لالؾخٛال" ٫
اإلاالخٔ مً اإلااصجحن ان اإلاكغٕ ؤصعط ٧ل اإلاغاخل التي ًخًمجها هٓام البىث وهي  :الاهجاػ ،الاؾخٛال ٫زم بٖاصة
اإلاكغوٕ الى الضولت باٖخباع بهخاط وجىػَ٘ ال٨هغباء والٛاػ وكاَا للمى ٤ٞالٗام .
وجإُ٦ض طل ٪اهه وجُبُ٣ا للمىاص 77-73و 78مً َظا ال٣اهىن ظاء اإلاغؾىم الخىُٟظي  114-08املخضص لُُٟ٨اث مىذ
الامخُاػاث جىػَ٘ ال٨هغباء والٛاػ وسخبها وصٞتر الكغوٍ اإلاخٗل ٤بد٣ى ١ناخب الامخُاػ وواظباجه ( )1ؤًً مىذ
اإلاكغٕ مً زالله ناخب الامخُاػ بم٩اهُت بٖضاص الخجهحزاث واإلايكئاث املخههت للخىػَ٘ خؿب ما َى واعص
باألزو في اإلاىاص  1ٝ 23 ،1،9ٝ 3،8واإلااصة  36مً اإلالخ.٤
وَظا ما ٞهله اإلاكغٕ في مغخلت الخ٣ت باإلاغؾىم الخىُٟظي138-10املخضص ( )2لل٣ىاٖض الخ٣ىُت لخهمُم واؾخٛال٫
ونُاهت قب٩اث جىػَ٘ ال٨هغباء
جُبُ٣ا الخ٩ام اإلاىاص  24 – 07 – 01مً ال٣اهىن ً 01-02م ً٨اهجاػ واؾخٛال ٫اإلايكاة الجضًضة إلهخاط
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ال٨هغباء مً َغ٧ ٝل شخو َبُعي او مٗىىي زاي٘ لل٣اهىن الخام او الٗام خاثؼ ٖلى عزهت الاؾخٛال ٫وبهظا ً٩ىن
اإلاكغٕ ٢ض ٞخذ املجا ٫ؤمام اإلاخٗاملحن الٗمىمُحن والخىام لُخم بىاء وبوكاء واؾخٛال ٫ميكئاث ظضًضة إلهخاط ال٨هغباء
ب٩ل خغٍت لُسغط بظلَ ٪ظا الُ٣إ مً الاخخ٩اع الظي ٧اهذ جماعؾه الضولت بمىظب ال٣اهىن  07-85واإلاخٗل ٤بةهخاط
الُا٢ت ال٨هغباثُت وه٣لها وجىػَٗها الٗمىمي .
وبىاء ٖلُه ٞان الاؾدشماع في الُا٢اث اإلاخجضصة مخاح ل٩ل شخو َبُعي او مٗىىي زاي٘ لل٣اهىن الخام اة الٗام –
جدغٍغ الُ٣إ – ًخماشخى وعوح البىث ٧ىهه هٓام جمىٍلي –٦ما ؾجري قي قغح مؿالت البٗض الا٢خهاصي له ٌٗ -ض ؤخض
وؾاثل جمىٍل مكغوٖاث بوكاء اإلاغا ٤ٞالٗامت ًٖ َغٍ ٤الُ٣إ الخام صون ؤن جًُغ الضولت بلى اللجىء لال٢تراى.
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ان الاؾدشماع في اهجاػ ميكاة الُا٢اث اإلاخجضصة وفي ٧ل الخاالث ً٩ىن قغٍُت اخترام بظغاءًً ظىَغٍحن َما :
 الترزُو ؤو الخهغٍذ خؿب الخالت . -ازخُاع اخض الىٓامحن بحن الىٓام الٗام ؤو الىٓام الخام

وفي ٦ال الىٓامحن ا٢غ اإلاكغٕ بم٩اهُت ببغام ٖ٣ىص زىاثُت بحن اإلاىخجحن مً ظهت وبحن اإلاىػٖحن ،والى٦الء الخجاعٍحن ،والؼباثً
اإلااَلحن مً ظهت ؤزغي (ٞ.)3ان َظا الامغ ًضٖم ٨ٞغة ُ٢ام الاؾدشماع في َظا املجاٖ ٫لى ؤ٦ثر مً ٖ٣ض مما ٌؿاٖض ٖلى
جد ٤ُ٣ا٦بر
 1اإلاغؾىم الخىُٟظي  114-08املخضص لُُٟ٨اث مىذ الامخُاػاث جىػَ٘ ال٨هغباء والٛاػ وسخبها وصٞتر الكغوٍ اإلاخٗل ٤بد٣ى ١ناخب الامخُاػ
وواظباجه ط ع ط ط ع٢م  20لؿىت 2008
 2اإلاغؾىم الخىُٟظي138-10املخضص لل٣ىاٖض الخ٣ىُت لخهمُم واؾخٛال ٫ونُاهت قب٩اث جىػَ٘ ال٨هغباء ط ع ط ط ع٢م  33لؿىت 2010
 3اإلاىخج ٧ :ل شخو َبُعي او مٗىىي ًيخج ال٨هغباء ،اإلاىخج الزاحي ٧:ل شخو َبُعي او مٗىىي ًيخج ال٨هغباء لؿض خاظاجه الخانت ؤؾاؾا
،اإلاىصع ٧:ل شخو َبُعي او مٗىىي ً٣ىم بخىػَ٘ ال٨هغباء او الٛاػ بىاؾُت ال٣ىىاث م٘ بم٩اهُت بُٗهما ،الىهُل الخجاسي ٧:ل شخو
َبُعي او مٗىىي ٚحر مىخج او مىػٕ بكتري ال٨هغباء او الٛاػ بهض ٝبٖاصة بُٗها  ،الضبىن اإلااهل  :الؼبىن الظي ًخمخ٘ بد ٤ببغام ٖ٣ىص
الخمىًٍ بال٨هغباء او الٛاػ م٘ مىخج او مىػٕ او وُ٦ل ججاعي ًسخاعٍ ولهظا الٛغى له خ ٤اؾخسضام قب٨ت الى٣ل و/او الخىػَ٘ (حٗغٍٟاث مً
اإلااصة الشاهُت مً ال٣اهىن 01-02
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() 1

مغص وصًت ا٢خهاصًت مً ٖملُت اؾدشماعٍت واخضة  .وهي ٨ٞغة جيسجم والى خض ٦بحر م٘ ٢اهىن اله٣ٟاث الٗمىمُت
الظي ا٢غ اهه ًم ً٨ان جدك٩ل ٖ٣ىص البىث بىاءا ٖلى ماصجه الغابٗت اله٣ٟت " ٖ٣ىص م٨خىبت جبرم ٢هض اهجاػ ألاقٛا٫
وا٢خىاء اإلاىاص والخضماث والضعاؾاث لخؿاب اإلاهلخت اإلاخٗا٢ضة "
٦ما خضص الٗملُاث التي حكمل بىيىح اله٣ٟاث الٗمىمُت في هو اإلااصة  1 ٝ 13مً طاث ال٣اهىن ومً بُجها  :اهجاػ
ألاقٛا ٫وج٣ضًم الخضماث التي بطا ما اظخمٗذ بُض مخٗا٢ض واخض حك٩ل ن٣ٟت ٖمىمُت حكمل ٖلى الٗملُاث التي
ًخًمجها ٖ٣ض البىث –ؤلاوكاء – الدكُٛل – ه٣ل اإلالُ٨ت
٦ما ان اإلاكغٕ وبةنضاعٍ ألامغ ع٢م  04-08:املخضص ( )2لكغوٍ وُُٟ٦اث مىذ الامخُاػ ٖلى ألاعاضخي الخابٗت
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لؤلمال ٥الخانت للضولت واإلاىظهت الهجاػ مكاعَ٘ اؾدشماعٍت ً٩ىن ٢ض ٞخذ الباب للخٗا٢ض بهظا ألاؾلىب باٖخباع اإلاكاعَ٘
اإلايكاة جُبُ٣ا لهظا ال٣اهىن جغظ٘ للضولت ٖىض اهتهاء مضة الامخُاػ.
ولٗل ألاَم في بُان ُُٟ٦ت اعجباٍ مكاعَ٘ الُا٢اث اإلاخجضصة بىٓام البىث هي الًماهاث التي ًخمخ٘ بها
-5
اإلاؿدشمغ بٗض اهجاػٍ اإلايكاة ٞ،خ٨ملت لُ٣امه بةوكاء اإلايكاة واهخاظه مجها بىاءا ٖلى عزهت ً٩ىن له خ ٤الاؾخٟاصة مً
امخُاػ جىػَ٘ مىخجاجه الُا٢ىٍت ٦ما َى مبحن في الخالي :
باؾخ٣غاء ال٣اهىن  01-02والىهىم الخىُٓمُت له ًدبحن ان اإلاكغٕ في اٖخماصٍ َظا الىٓام الخٗا٢ضي ٢ض ٞهل بحن
مغخلخحن ؤؾاؾِخحن :
 مغخلت بوكاء ميكئاٍ جىلُض الُا٢ت وؤلاهخاط مجها مغجبُت بالخهىٖ ٫لى الغزهت مغخلت اؾخٛال  ٫اإلايكاة – بالخىػَ٘ مجها صون الى٣ل  -مغجبُت بالخهىٖ ٫لى الامخُاػؤ – عزهت بوكاء ميكئاٍ جىلُض الُا٢ت وؤلاهخاط مجها :
ال بض مً الخمُحز بحن الغزهت الىاظب الخهىٖ ٫لحها لبىاء ميكاة مدل اليكاٍ وبحن عزهت ؤلاهخاط ٞ .غزهت بوكاء
ميكاة جىلُض الُا٢ت ٞهي مىٓمت بم٣خطخى ؤخ٩ام ال٣غاع الىػاعي اإلاكتر ٥اإلااعر في  2011-02-06اإلاخٗل ٤باإلظغاءاث
اإلاُب٣ت ٖلى في مجا ٫جدًحر عزهت ميكاة الُا٢ت ال٨هغباثُت والٛاػٍت وحؿلُمها اط جىو اإلااصة الشالشت مىه ٖلى ُ٣ً":ض
٦ب ًىاء ؤو حُٛحر ميكاة للُا٢ت ال٨هغباثُت او الٛاػٍت بدُاػة عزهت بىاء و٣ٞا للدكغَ٘ والخىُٓم اإلاٗمى ٫بهما الؾُما
اإلااصة  52مً ال٣اهىن  29-90اإلاخٗل ٤بالتهُئت والخٗمحر واإلااصجان  33و  53مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  )3( 176-92والظي ًدضص
ُُٟ٦اث جدًحر قهاصة الخٗمحر وعزهت الخجؼثت وقهاصة الخ٣ؿُم وعزهت البىاء وقهاصة اإلاُاب٣ت وعزهت الهضم
والدؿلُم اإلاٗض ٫واإلاخمم "
وٖلى الٗمىم ٞان عزهت البىاء للميكاة ج٣ضم بىاءا ٖلى مؿدىضاث مدضصة مً اإلااصة  6بلى  11مً ال٣غاع الىػاعي اإلاكتر٥
مجها :
 مؿخسغط مً زغٍُت الىاخُت التي ًجب ان ً٩ىن بها مى ٘٢اإلايكاة1مغؾىم عثاسخي  236-10ماعر في 7ا٦خىبغ ً 2010خًمً جىُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت اإلاٗض ٫اإلاخمم ط ع ط ط ع٢م 58:اؾىت 2010
2ألامغ 08-04املخضص لكغوٍ وُُٟ٦اث مىذ الامخُاػ ٖلى ألاعاضخي الخابٗت لؤلمال ٥الخانت للضولت واإلاىظهت الهجاػ مكاعَ٘ اؾدشماعٍت ط ع ط
ط ع٢م 49:لؿىت  2008ولئلقاعة ٞان َظا ألامغ ؤلػى ألامغ ع٢م  11 - 06اإلااعر في  6قٗبان ٖام  1427ا Jواٚ 30 ٤ٞكذ ؾىت 2006
 3ل٣اهىن  29-90اإلاخٗل ٤بالتهُئت والخٗمحر ،اإلاغؾىم الخىُٟظي  176-92والظي ًدضص ُ٣ُ٦اث جدًحر قهاصة الخٗمحر وعزهت الخجؼثت وقهاصة
الخ٣ؿُم وعزهت البىاء وقهاصة اإلاُاب٣ت وعزهت الهضم والدؿلُم اإلاٗض ٫واإلاخمم
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 البُا٢ت الخ٣ىُت للميكاة ٖ٣ض اإلالُ٨ت او ه٣غع جسهُو الُٗ٣ت ألاعيُت صعاؾت الخإزحر ٖلى البِئت اإلااقغ واإلاىاٖ ٤ٞلحها مً ٢بل مهالر وػاعة البِئتؤما عزهت ؤلاهخاط ٞهي مىٓمت بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي  )1( 428-06املخضص إلظغاء مىذ عزو الاؾخٛال ٫إلايكاة بهخاط
ال٨هغباء اًً ًخم حؿلُم الغزهت بٗض الخإ٦ض مً جد ٤٣اإلا٣اًِـ الخالُت:
 ؾالمت وامً ميكاث ال٨هغباء واإلايكاث والخجهحزاث اإلاكتر٦ت-

الٟٗالُت الُا٢ىٍت

 َبُٗت مهاصع الُا٢ت ألاولُت ال٣ضعاث الٟىُت والا٢خهاصًت و٦ظا الخبرة اإلاهىُت لهاخب الُلب ونٟت جىُٓمهب -مغخلت الاؾخٛال ٫الُا٢ت الىاججت – الخىػَ٘ –

()2

هٓم اإلاكغٕ ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بخىػَ٘ الُا٢ت ال٨هغباثُت في الباب الؿاب٘ مً ال٣اهىن  01-02وٍىضعط الخىػَ٘ يمً وٗام
اإلاغ ٤ٞالٗام اإلاًمىم مً ُ٢ل الضولت وبظب ٪حؿمذ باؾخٛال ٫قب٩اث الخىػَ٘ مً زال ٫الخىاػٖ ٫جها بمىذ الامخُاػ
بمىظب مغؾىم جىُٟظي بىاءا ٖلى ا٢تراح مً وػٍغ الُا٢ت واإلاىاظم بٗض ازظ عؤي لجىت يبِ ال٨هغباء والٛاػ
والامخُاػ خ ٤جمىده الضولت إلاخٗامل ٌؿخٛل بمىظبه قب٨ت وٍُىعَا ٞى ١ب٢لُم مدضص وإلاضة ػمىُت مدضصة حهض ٝالبُ٘
لظا ٞخُبُ٣ا لىو اإلااصة  77مً ال٣اهىن نضع اإلاغؾىم الخىُٟظي  114-08املخضص لُُٟ٨اث مىذ امخُاػاث جىػَ٘ ال٨هغباء
()3
والٛاػ وسخبها وصٞتر الكغوٍ اإلاخٗل ٤بد٣ى ١ناخب الامخُاػ وواظباجه
والتي مً بُجها الالتزام بًمان عبِ ميكاث الُا٢اث اإلاخجضصة وجىنُلها بكب٨ت الخىػَ٘ َ ،ظا وجخمشل اإلاباصت ألاؾاؾُت
المخُاػ جىػَ٘ ال٨هغباء ُٞما ًلي :
 الخ ٤في ال٣بٌ اإلاباقغ لدؿضًضاث َظا اإلاغ ٤ٞلضي ػباثً اإلاغ ٤ٞاإلاخىاػٖ ٫ىه إلاا ً٣ىم ناخب الامخُاػ في هٟـالى٢ذ بىُْٟت الىُ٦ل الخجاعي
 واظب ناخب الامخُاػ في ؤصاء الخضمت للجمهىع والؼباثً بالُ٣ام بخُىٍغ اإلايكاث وبٖاصة ججضًضَا ونُاهتها واظب ناخب الامخُاػ في اخترام مباصت صًمىمت واؾخمغاعٍت الخضمت الٗمىمُت واظبه في بعظإ ؤمال ٥الامخُاػ بلى الضولت ٖىض اهتهاء اإلاضة 1اإلاغؾىم الخىُٟظي  428-06اإلااعر في  2006-11-26املخضص الظغاء مىذ عزو الاؾخٛال ٫إلايكاة اهخاط ال٨هغباء ط ع ط ط ع٢م  76:لؿىت
2006
 2اماا وكاٍ الى٣ل ٞهى مدخ٨غ َبُُٗا وٍىم حؿُحرٍ مً َغ ٝمؿحر وخُض ؤال وَى وؿحر قب٨ت ه٣ل ال٨هغباء بال اهه في بَاع اهٟخاح الؿى١
الىَىُت الُا٢ىٍت ٞان جىُٓم الُ٣إ ؤنبذ ًغج٨ؼ ٖلى " مبضؤ اؾخسضام الٛحر لكُ٩اث الى٣ل وقُ٩اث الخىػَ٘ ختى ًخم جمىًٍ الؼباثً
اإلااَلحن مباقغة مً مىخجي الُا٢ت ال٨هغباثُت و٧ل َظا جُبُ٣ا لىو اإلااصة  65مً ال٣اهىن  01-02اإلاٟهلت بظغاءاتها باإلاغؾىم الخىُٟظي -07
 293املخضص لُُٟ٨اث الخمىًٍ واؾخسضام الٛحر لكب٩اث ه٣ل وجىػَ٘ ال٨هغباء والٛاػ ماعر في  2007-09-26ط ع ط ط ع٢م  62 :لؿىت 2007
3اإلاغؾىم الخىُٟظي  114-08اإلااعر في  2008-4-9املخضص لُُٟ٨اث مىذ امخُاػاث جىػَ٘ ال٨هغباء والٛاػ وسخبها وصٞتر الكغوٍ اإلاخٗل٤
بد٣ى ١ناخب الامخُاػ وواظباجه ط ع ط ط ع٢م  20لؿىت 2008
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وٖلُه ٞان اهضماط ٧ل َظٍ الخل٣اث الهىاُٖت بوكاء و بهخاط (بغزهت )– جىػَ٘( بامخُاػ) م٘ بٖاصة ألامال ٥الُا٢ىٍت
الى الضولت ٖىض جهاًت الامخُاػ في الُا٢اث اإلاخجضصة ًا٦ض بما ال ًضٕ مجاال للكٖ ٪لى اعجباٍ الاؾدشماع في َظٍ الُا٢اث
بما ج٣خًُه ؤخ٩ام هٓام البىث
مىلب زالث  :ؤوشاؾ هٍام البىث وهُيلخه :
 -1اوشاؾ هٍام البىث
ؤ -الذولت اإلامُـت :
ً٣هض بالضولت اإلاخٗا٢ضة في مجا ٫البىث الضولت التي جضزل في عوابِ حٗا٢ضًت م٘ ؤشخام ال٣اهىن الخام  -ؤظىبُت
ٖاصة – مً اظل جىُٟظ اإلاكاعَ٘ الخىمىٍت
وبطا ٧ان جدضًض الضولت ٖلى اٖخباع ؤجها َغ ٝفي الٗ٣ىص اإلابرمت بُجها وبحن ألاشخام ألاظىبُت ال ًٟي عاًت نٗىبت جظ٦غ بطا
٢امذ بىٟؿها او ًٖ َغٍ ٤مً ًمشلها – عثِـ الجمهىعٍت ،عثِـ الىػعاء  ،اخضي الىػاعاث ) بةبغام َظٍ الٗ٣ىص بىنٟها
شخو مً ؤشخام ال٣اهىن الضولي الٗام ٞان الهٗىبت في الىا ٘٢جشىع اطا ما ٧ان اخض ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة لِؿذ الضولت
طاتها وبهما ظاػ جاب٘ لها وَٗمل لخؿابها ( في مشا ٫الهُئاث ؤلاصاعٍت اإلاؿخ٣لت
والىا ٘٢ل٣ض اججه ال٣ٟه في جدضًض اإلا٣هىص مً الضولت ُ٦غ ٝمخٗا٢ض في بَاع ٖ٣ىص الخىمُت الا٢خهاصًت الى اججاَحن
مخٗاعيحن
ؤولهما الاججاٍ الًُ ٤الظي ًىهغ٣ٖ ٝىص الضولت ٖلى الٗ٣ىص التي ًبرمها الضولت بىٟؿها  ِ٣ٞوالاججاٍ الشاوي اإلاىؾ٘
ًلخ٣ٖ ٤ىص الضولت جل ٪التي جبرمها الهُئاث الخابٗت لها وَى الغؤي الغاجر الظي ؤًضٍ ال٨شحر مً ال٣ٟهاء و٦غؾخه بٌٗ
( )1
ؤخ٩ام الخدُ٨م
مجها هو اإلااصة  1 ٝ 25مً اجٟاُ٢ت واقىًُ اإلايكاة للمغ٦ؼ الضولي بدل اإلاىاػٖاث اإلاخٗل٣ت باالؾدشماع الىاقئت بحن الضو٫
وعٖاًا ظى ٫ازغي " (ً )2سخو اإلاغ٦ؼ بالىٓغ في اإلاىاػٖاث ال٣اهىهُت ال٣اثمت بحن الضولت اإلاخٗا٢ضة او َُئت ٖامت او ظهاػ
جاب٘ للضولت ج٣ىم الضولت بخدضًضٍ ؤمام اإلاغ٦ؼ"....
٦ما ً٢ذ لجىت ألامم اإلاخدضة لل٣اهىن الخجاعي الضولي ً" CNUDCIيصخئ ٖضص مً ال٣ىاهحن َُئت خ٩ىمُت ظضًضة ًسى٫
لها الضزى ٫في اجٟاٌ ١كان مكغوٕ بُما جٟىى ٞىاهحن ؤزغي َظٍ الؿلُت لهُئاث ٖمىمُت مىظىصة مً ٢بل وو٣ٞا
لبٌٗ ال٣ىاهحن ً٣خطخي إلاىذ امخُاػ ما مىا٣ٞت َُئت ٖلُا ٧البرإلاان او مجلـ الىػعاء او ؾلُت بقغاُٞت "
الخ٣ُ٣ت ان الاججاٍ اإلاىؾ٘ لٗ٣ىص الضولت َى ألاولى بالخإًُض باٖخباعٍ ًدىاؾب م٘ الىُْٟت الجضًضة للضولت في ٖملُت
الخىمُت الا٢خهاصًت ٞ ،الهُئاث وألاظهؼة الٗامت للضولت وان ٧اهذ مؿخ٣لت مً الىاخُت الًٗىٍت ٞةجها حٗض مملى٦ت للضولت
وجسً٘ لغ٢ابتها وبقغاٞها وجمخٗها بالصخهُت ال٣اهىهُت ما َى الا وؾُلت لخىُٟظ ؾُاؾت الضولت في َظا املجا ٫ال٢خهاصي
وصلُل طل ٪اقتراٍ مىا٣ٞت الضولت ٖلى الٗ٣ىص التي جبرمها.
 1إلاؼٍض مً الخٟانُل في ٖغى الاججاَحن اعظ٘ الى ؤَغوخت ص٦خىعاٍ للباخض ا٢لىلي دمحم  :الىٓام ال٣اهىوي لٗ٣ىص الضولت في مجا ٫الاؾدشماع
الخجغبت الجؼاثغٍت م 153-143ظامٗت مىلىص مٗمغي جحزي وػو 2006
 2ناص٢ذ ٖلبها الجؼاثغ بمىظب اإلاغؾىم الغثاسخي  346-95اإلااعر في  1995-10-30اإلاخًمً اإلاهاص٢ت ٖلى اجٟاُ٢ت واقىًُ اإلايكاة
للمغ٦ؼ الضولي بدل اإلاىاػٖاث اإلاخٗل٣ت باالؾدشماع الىاقئت بحن الضو ٫وعٖاًا ظى ٫ازغي ط ع ط ط ع٢م 66لؿىت 1995
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ومً َظا اإلاىُلٌٗ ٤ض بوكاء لجىت يبِ ال٨هغباء والٛاػ  CREGمً اَم الخٛحراث التي َغؤث في ُ٢إ الُا٢ت واإلاىاظم في
بضاًت ألالُٟتٞ ،بمىظب اإلااصة  116مً ال٣اهىن  01-02ؤوكئذ َظٍ اللجىت التي لم جباقغ مهامها الا في بضاًت ؾىت 2005
جاعٍش جىهِب اللجىت اإلاضًغة
ان لجىت يبِ ال٨هغباء والٛاػ هي َُئت مؿخ٣لت جخمخ٘ بالصخهُت ال٣اهىهُت والاؾخ٣ال ٫اإلاالي وهي م٩لٟت بًمان اخترام
الخىُٓم الخ٣جي والا٢خهاصي والبُئي وخماًت اإلاؿتهل٨حن بلى ظاهب ُ٢امها باإلاهام الخالُت :
 حؿلُم الترزُهاث والامخُاػاث :اط جخىلى اللجىت بةظغاء الضعاؾت ألاولُت لُلباث عزو الاؾخٛال ٫الهجاػ اإلايكاثالجضًضة إلهخاط ال٨هغباء والى٣ل ٞ،خخإ٦ض مً مُاب٣تها واإلاٗاًحر املخضصة في اإلااصة  13الؿال ٠ط٦غَا ٦ما ج٣ىم باؾخضعاط
َلباث الٗغوى قي خالت ه٣و في الترزُهاث الهاصعة ًٖ مىخجي ال٨هغباء واجساط الخضابحر الًغوعٍت لخلبُت اخخُاظاث
الؿى ١الىَىُت .
 الُ٣ام بضعاؾاث جىٗ٢اث الُلب وبغمجت الاؾدشماعاث ولهظا الٛغى حٗض و جدُحن البرهامج البُاوي لالخخُاظاث مًوؾاثل بهخاط ال٨هغباء وٖغيه ٖلى الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالُا٢ت للمىا٣ٞت ٖلُه
 الُ٣ام بضعاؾاث جدلُلُت مخٗل٣ت بالٗ٣ىص اإلابرمت في ُ٢إ ال٨هغباء والٛاػ لٟاثضة الؿى ١الىَىُت حٗضاص م٩اٞئاث اإلاخٗاملحن والخٗغٍٟاث اط ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤اللجىت جدضًض ؤظغة مخٗاملي الُ٣إ و٦ظا جدضًض الخٗغٍٟاثاإلاُل٣ت ٖلى الؼباثً
 جىُٓم اؾخسضام الكب٩اث الن خ ٤الٛحر في اؾخسضام الكب٨ت مً الكغوٍ الجىَغٍت لخىاٞؿُت الؿى ١بياٞت الىصوعَا في الك ٤اإلاخٗل ٤بدماًت اإلاؿتهل ٪و٦ظا ؤلاظغاءاث اإلاخسظة بكان خماًت البِئت واإلاغا٢بت الخ٣ىُت و٧ل ما جٟل٤
بدماًت اإلاؿتهل٪
وم٘ اٖخباع الضولت الُغ ٝاإلاخٗا٢ض ألاؾاسخي في ٖ٣ىص البىث ٞان الىا ٘٢الٗملي ٢ض ازبذ لجىء الُ٣إ الخام
الى مشل َظٍ الٗ٣ىص وٍ٩ىن الٗ٣ض بجمُ٘ مكخمال جه زايٗا لل٣اهىن الخام
وٖاصة ما جىظض ٖضة اصواع جلٗبها الضولت اإلاًُٟت ٖىض ُ٢امها باهجاػ اإلاكاعَ٘ و٣ٞا لهظا الىٓام مجها :
 بٖضاص ؤلاَاع ال٣اهىوي الظي بٗمل اإلاكغوٕ في هُا٢ه " الدكغَٗاث اإلاٗىُت  ،ؤلاٖٟاءاث الًغوعٍت ،والدؿهُالثالجباثُت املخخلٟت ......الخ
 بٖضاص صعاؾت الجضوي لخىيُذ الجىاهب املخخلٟت للمكغوٕ وَغخه للمىا٢هت ببغام اجٟاُ٢ت الامخُاػ م٘ قغ٦ت اإلاكغوٕ م٘ جىيُذ ٧اٞت الخ٣ى ١والالتزاماث ملخخل ٠ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة حُٗحن ممشل للضولت – وػاعة مسخهت – بمخابٗت جىُٟظ بىىص الٗ٣ضب  -ؼشهت اإلاؽشوع :
هٓغا ل٨بر حجم اإلاكاعَ٘ التي ًخم الخٗا٢ض ٞحها بةٖما ٫هٓام البىث الغؤؽ ما ٫واإلاٗغٞت الٟىُت – ٞان ألامغ ًخُلب
اظخمإ ٖضة قغ٧اث جخ٣ضم بُٗاء واخض للخٗا٢ض ٖلى اإلاكغوٕ وٍُلٖ ٤لى َظا الاظخمإ "الاجداص اإلاالي للمكغوٕ " ؤو
"ال٩ىوؿىعجُىم »  Consortiumالظي ٌٗغٖ ٝلى اهه " ٖ٣ض مبرم بحن ماؾؿخحن ؤو ؤ٦ثر ٌٛغى
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الخهىٖ ٫لى ن٣ٟت جىُٟظ او جىعٍض او ج٣ضًم زضماث بهٟت مكتر٦ت او جًامىُت وٍخسظ ٖضة ؤق٩ا ٫خؿب
()1
َبُٗت مكاَه صون ان ًيكا ٖىه ُ٦اها طاجُا ًما ًاصي بلى جىػَ٘ املخاَغ الا٢خهاصًت للمكغوٕ ُٞما بُجهم "
وحٗمل قغ٦ت اإلاكغوٕ -اإلابضثُت ٖ -لى :
 ج٩ىًٍ اجداص مالي بحن اإلااؾؿحن للُ٣إ الخام ٢هض ج٣ضًم الٗغى اإلاُلىب ج٩ىًٍ قغ٦ت اإلاكغوٕ وجدهُل خهو عؤؽ اإلاا ٫مً ٧ل اإلااؾؿحن الُ٣ام بٗملُاث الا٢تراى وببغام الٗ٣ىص الخٟهُلُت ل٩ل ألاَغا ٝاإلاٗىُت التي هي :م٣اولى ألاٖما ٫الهىضؾُت والبىاء وٍجب ٖلى قغ٦ت اإلاكغوٕ بطا ؤعاصث الخهىٖ ٫لى ن٣ٟت الاهجاػ ،ازخباع اإلا٣او ٫الظي
ًخمخ٘ بالش٣ت والٟ٨اءة والخبرة الٗالُت بياٞت بلى اإلاالءة اإلاالُت
مىعصو اإلاٗضاث  :وٍخم جى٣ٖ ُ٘٢ىص الخىعٍض ؤزىاء جىُٟظ ألاٖما ٫الهىضؾُت وًٍٟل في اإلاكاعَ٘ اإلاىجؼة و٣ٞا للبىث الاٖخماص
ٖلى الخ٨ىىلىظُا الخضًشت والتي جم ججغٍبها ٢بل اؾخٗمالها الجهاجي ٢هض ص ٘ٞا٦بر ٢ضع مً املخاَغ املخخملت
قغ٦ت الدكُٛل والهُاهت  :ألهه ٚالبا ما بخم جى٣ٖ ُ٘٢ىص م٣اولت مً الباًَ مً اظل الدكُٛل والهُاهت الالػمت للمكغوٕ
وٍضزل َظا اإلا٣او ٫في مغخلت مب٨غة لخىُٟظ الخىنُالث زال ٫مغخلت الخهمُم
ماؾؿاث الخمىٍل ٌ :ؿاَم عٖاة اإلاكغوٕ بىهِب ٦بحر مً الخمىٍل بِىما ًإحي الجؼء اإلاخب٣ي مً الضولت وظؼء زالض مً
البىى ٥الخجاعٍت واإلااؾؿاث اإلاالُت ًٖ َغٍ ٤اجٟاُ٢اث الا٢تراى الشىاثُت او اإلاخٗضصة ألاَغاٝ
بال اهه مً الجاهب الٗملي واإلاالخٔ ان اٚلب الٗ٣ىص التي جبرمها الضولت م٘ الكغ٧اث ألاظىبُت بهُٛت ؤلاوكاء والدكُٛل
ج٩ىن بمؿاَمت الغؤؽ اإلاا ٫الىَجي بيؿبت مٗخبرة ألامغ الظي ٌٗخبر مً الخُبُ٣اث الخاَئت لٗ٣ىص البىث ٧ىجها جدىاٌ٢
م٘ الٟلؿٟت الخمىٍلُت لهظا الىٓام الخٗا٢ضي وٍجٗل بالخالي الٗ٣ىص اإلابرمت ؾلٟا ا٢غب بلى ٖ٣ىص الكغا٦ت بحن الُ٣إ
الٗام والُ٣إ الخام اإلاٗغوٞت ب PPP:
٦ما اهه ٚالبا ما حكترٍ الضولت اإلاًُٟت وظىص مؿدشمغ مدلي يمً ؤًٖاء ال٩ىوؿىعجُىم ً٩ىن مً الُ٣إ الٗام او
الخام للمؿاٖضة في جإَُل الا٢خهاص املخلي وَى ما اٖخمضٍ اإلاكغٕ الجؼاثغي في ٢اهىن الاؾدشماع  03-01اإلاٗض ٫اإلاخمم
بمىظب اإلااصة الغابٗت ال٣ٟغة 2
"...ال ًم ً٨اهجاػ الاؾدشماعاث ألاظىبُت بال في بَاع قغا٦ت جمشل ٞحها اإلاؿاَمت الىَىُت اإلاُ٣مت وؿبت ٖ % 51لى ألا٢ل مً
عؤؽ اإلاا ٫الاظخماعي  ،وٍ٣هض باإلاؿاَمت الىَىُت ظم٘ ٖضة قغ٧اء "
()2

وؤ٦ض اإلاكغٕ ٖلى َظا اإلابضؤ مً زال ٫هو اإلااصة  58ال٣ٟغة  3مً ٞاهىن اإلاالُت الخ٨مُلي 2009
َظا وًٍٟل اإلاكغٕ الجؼاثغي في اإلاكاعَ٘ الا٢خهاصًت ٖمىما التي ً٩ىم اخض ؤَغاٞها ججم٘ قغ٧اث ان ً٩ىن بك٩ل قغ٦ت
جًامً اججاٍ الضولت او بالكغا٦ت بظب ٪ظاءث اإلااصة  59ال٣ٟغة  2مً ٢اهىن اله٣ٟاث الٗمىمُت اهه " ًجب ان ًخضزل
اإلاخٗاملىن في بَاع ججم٘ اإلااؾؿاث في ق٩ل ججم٘ بالخًامً او بالكغا٦ت "
1ال٨مضعي ٖبض هللا دمحم َا: ٫الىٓام ال٣اهىوي لٗ٣ىص البىث م: 74صاع الجهًت الٗغبُت ال٣اَغة
2الامغ  01-09اإلااعر في ً 22ىلُى  2009اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت  2009ط ع ط ط ع٢م  44 :لؿىت 2009
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وؤيا ٝاإلاكغٕ ٢ـ ال٣ٟغة الغابٗت اهه " ً٩ىن الخجم٘ بالخًامً َىضما ًلتزم ٧ل ًٖى مً ؤًٖاء الخجم٘ بدىُٟظ
اله٣ٟت ٧املت ،وٍ٩ىن الخجم٘ بالكغا٦ت ٖىضما ًلتزم ٧ل ًٖى مً ؤًٖاء الخجم٘ بدىُٟظ الخضمت او الخضماث التي
ًم ً٨ان جمىذ له في بَاع اله٣ٟت "
وهسلو ال٣ى ٫في َظا الجاهب اهه إلاا ٧اهذ قغ٦ت اإلاكغوٕ حٗخمض ٖلى ٖضة ؤَغا ٝلخىُٟظ التزاماتها بةوكاء وحكُٛل
اإلاكغوٕ ٞ،هي بظل ٪جخىؾِ الهُ٩ل الخٗا٢ضي الالػم لخىُٟظ اإلاكغوٕ مً ظهت ،ومً ظهت ؤزغي جىػٕ املخاَغ اإلاغجبُت
باإلاكغوٕ ٖلى ٧ل ألاَغاٝ
و٦مشاٖ ٫لى قغ٦ت اإلاكغوٕ ٟٞي بَاع جىُٟظ مهامها ٢امذ الكغ٦ت الجؼاثغٍت للُا٢ت اإلاخجضصة  NEALباإلٖالن ًٖ
مىا٢هت وَىُت وصولُت ظىان  2005مً اظل بوكاء مدُت هجُىت ج٣ىم بخىلُض الُا٢ت ال٨هغباثُت بهُٛت مسخلُت (
َا٢ت قمؿُت وٚاػ َبُعي ) بداسخي الغمل وؤؾٟغث ؤلاظغاءاث ٖلى ازخُاع قغ٦ت اؾباهُت الهجاػ املخُت ؤًً ًخم جؼوٍض
املخُت بالٛاػ الالػم إلهخاط ال٨هغباء مً َغ ٝالكغ٦ت الٗمىمُت ؾىهلٛاػ م٘ يمان قغاء ٧امل الخهت اإلاىخجت مً َغٝ
قغ٦ت ؾىهُغا ٥وٖلى َظا ألاؾاؽ جم اوكاء قغ٦ت اإلاكغوٕ زايٗت لل٣اهىن الجؼاثغي وؿمى" ؾىالع باوع بال هذ واخض
"" SPP1)SOLAR POWER PLANT ONEوهي قغ٦ت مؿاَمت بحن الكغ٦ت الاؾباهُت الخاثؼة ٖلى اله٣ٟت " ابيُحر
ب%66والكغ٦ت الجؼاثغٍت للُا٢اث اإلاخجضصة  %20ومً اجداص بى٩ي مك٩ل مً البى ٪الخاعجي الجؼاثغي ال٣غى الكٗبي
الجؼاثغي والبى ٪الىَجي الجؼاثغي ب  %14وٍ٣ضع عؤؾما ٫قغ٦ت اإلاكغوٕ ب  80ملُىن صوالع
 -2هُيلت هٍام البىث :
ًخم الخىٖ ُ٘٢لى اجٟاُ٢ت اإلاكغوٕ بٗض مىا٣ٞت الخ٩ىمت ٖلى بعؾاء الُٗاء وج٩ىًٍ قغ٦ت اإلاكغوٕ التي حٗض هُ٣ت الاهُال١
– ؤ -وهٓغا لطخامت َظٍ اإلاكاعَ٘ ٞهي حؿخضعي الضزى ٫في قب٨ت حٗا٢ضًت واؾٗت حك٩ل الهُ٩ل ؤالجٟاقي اإلاىبشًٖ ٤
اجٟاُ٢ت اإلاكغوٕ  -ب
ؤ – اجٟاُ٢ت اإلاكغوٕ هُ٣ت اهُال ١مكغوٕ البىث :
حٗض اجٟاُ٢ت اإلاكغوٕ ؤو اجٟاُ٢ت الامخُاػ الىزُ٣ت الخٗا٢ضًت ألاؾاؾُت في مكاعَ٘ البىث ٞهي بظل ٪ؤلاَاع الخىُٓمي الظي
ًخم ُٞه جىاو٧ ٫اٞت الى٣اٍ الخانت باإلاكغوٕ مً و٢ذ اإلاٟاوياث ألاولُت بلى ٚاًت ه٣ل اإلاكغوٕ بغمخه بلى الجهت ماهدت
الامخُاػ ٦،ما حٗخبر اجٟاُ٢ت اإلاكغوٕ الىؾُلت ال٣اهىهُت التي جٟخذ املجا ٫للٗال٢ت اإلاباقغة التي جغبِ الؿلُت اإلاخٗا٢ضة
بكغ٦ت اإلاكغوٕ لظا مً الًغوعي ان ج٩ىن مؿىصة اجٟاُ٢ت اإلاكغوٕ ظاَؼة ٢بل َغح اإلاكغوٕ للخٗا٢ض
وبطا ٧اهذ مدخىٍاث ٧ل ٖ٣ض جسخل ٠مً مكغوٕ بلى آزغ جبٗا للٓغو ٝالا٢خهاصًت املخُُت ٞان الخهاثو والكغوٍ
الجىَغٍت ألي اجٟاُ٢ت مكغوٕ ال جسخل٦ ٠شحرا ًٖ بًٗها البٌٗ اط بخم مً زاللها الخد٨م والخيؿُ ٤ألامشل بحن ٧اٞت
ٖىانغ الخؼمت ؤلاظمالُت إلا٩ىهاث اإلاكغوٕ ،لظا هغي ان الاجٟاًً ١م مجمىٕ اإلاؿاثل ال٣اهىهُت املخضصة لىُا ١اإلاكغوٕ
والٛغى مىه وظمُ٘ الخٟانُل اإلاخٗل٣ت بالخىُٟظ ومؿالت جىػَ٘ املخاَغ بحن ألاَغا ٝوال٣اهىن الىاظب الخُبُ ٤وُُٟ٦ت
حؿىٍت اإلاىاػٖاث باإلياٞت بلى مسخل ٠الىهىم ال٣اهىهُت التي جدُم اؾخٗاهت َغفي الٗ٣ض ألَغا ٝزاعظُت إلجمام بٌٗ
اإلاهام اإلاا٢خت ؤو الضاثمت الخانت باإلاكغوٕ
وججٗل َظٍ الاٖخباعاث مً اجٟاُ٢ت اإلاكغوٕ ألاؾاؽ ال٣اهىوي ألي بيُان حٗا٢ضي وٖىهغ الخد٨م في بصاعة اإلاكغوٕ
والغ٢ابت اإلاخىانلت ٖلُه لًمان ٟ٦اءجه وجد ٤ُ٣ألاَضا ٝالا٢خهاصًت له بظبٞ ٪ان نُاٚتها بك٩ل ؾلُم ًدخاط بلى
زبراء مخسههحن في َظا املجا. ٫
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ب – ملخ٣اث اجٟاُ٢ت اإلاكغوٕ :
جخىلى الكغ٦ت الخانت لٗض الخىٖ ُ٘٢لى اجٟاُ٢ت اإلاكغوٕ ججمُ٘ مؿاَماث ألاًٖاء وال٣غوى الالػمت ونىال لئلٟ٢ا٫
اإلاالي ٢هض الضزى ٫في مغخلت الخىُٟظ ،وهٓغا للخُٗ٣ض الكضًض الظي ًمحز هٓام البىث ٞاهه مً الًغوعي الضزى ٫في
جغجِباث حٗا٢ضًت مخٗضصة جغجبِ في ظىَغَا باجٟاُ٢ت اإلاكغوٕ وجبرم جىُٟظا له وجخمشل في :
-1

ٖ٣ىص الخمىٍل :

جخمحز ٖ٣ىص البىث بإجها مً ٖ٣ىص الخمىٍل – مىا ؾجري في البٗض الا٢خهاصي لها – وهٓغا لطخامت ألامىا ٫التي جخُلبها
حكغَٗها ٞان قغ٦ت اإلاكغوٕ التي جىٞغ وؿبت جتراوح بحن  15و  % 30مً ج٩الُ ٠الاؾدشماع جلجا الى ببغام ٖ٣ىص جمىٍل
وطل ٪باالٖخماص ٖلى اإلاهاصع الخاعظُت التي جخمشل ؤؾاؾا في البىىٞ ٥هض الخهىٖ ٫لى الخمىٍل الباقي الالػم لخىُٟظ
()1
اإلاكغوٕ
ٖ٣ض اإلا٣اولت  :جٟض ٖ٣ىص اإلا٣اولت مً الغػ الٗ٣ىص التي جبرمها قغ٦ت اإلاكغوٕ مً اظل ب٢امت مكغوٕ البيُت
-2
الخدخُت في مكاعَ٘ الُا٢ت وبالتزام اإلا٣او ٫بمىظب َظا الٗ٣ض بخهمُم وجىُٟظ ألاٖما ٫اإلاخٗا٢ض ٖلحها مً حكُِض اإلاكغوٕ
وجدضًض ما ًلؼمه مً آلاالث واإلاٗضاث وجغُ٦بها ٦ما ًلتزم ٖلى ه٣ٟخه الخانت بخ٣ضًم الترجِباث والىؾاثل اإلا٣ترخت لخىُٟظ
()2
ألاٖما ٫ويماهاث طل. ٪
ٖ٣ىص الدكُٛل والهُاهت َ :ى الظي حٗهض بم٣خًاٍ قغ٦ت اإلاكغوٕ الى قغ٦ت مخسههت في الدكُٛل والهُاهت
-3
مؿاولُت حكُٛل اإلاكغوٕ ازىاء ٞترة مُٗىت مً الامخُاػ او زال٧ ٫ل اإلاضة وطا ٥و ٤ٞالبرهامج اإلاٗض في اجٟاُ٢ت اإلاكغوٕ
( )3
وبىاءا ٖلى ٞىاهحن الضولت اإلاًُٟت له
وبالُب٘ ٞاهه بى٣ل مؿاولُت الدكُٛل جيخ٣ل مؿاولُت املخاَغ بلى الكغ٦ت التي جخىلى الٗملُت وطل ٪في خضوص التزاماتها ،
وجخجلى ؤَمُت َظا الٗ٣ض ٧ىهه ًم ً٨الؿلُت اإلاخٗا٢ضة مً ؾض خاظُاث الجمهىع ٦ما ًًمً للضاثىحن الخض٣ٞاث اإلاالُت
()CASH FLOWاإلاُلىبت
ٖ٣ىص الخىعٍض َ:ى الٗ٣ض الظي جبرمه قغ٦ت اإلاكغوٕ مً اظل قغاء الُا٢ت الالػمت ٖلى اإلاضي الُىٍل مً الضولت
-4
()4
اإلاًُٟت لدكُٛل اإلاكغوٕ
وال بض ان ًىضر َظا الٗ٣ض جدمل الجهت الخ٩ىمُت الخ٩لٟت في خالت الؼٍاصة ٞمكاعَ٘ مدُاث جىلُض ال٨هغباء جدخاط بلى
َا٢ت ٦بحرة ؾىاء مً البترو ٫و الٟدم و ختى اإلاُاٍ لظلٞ ٪ان قغ٦ت اإلاكغوٕ جخ ٤ٟم٘ مىعص الى٢ىص ٖلى بلؼامُت ج٣ضًم
٦مُت مُٗىت زالٞ ٫ترة َىٍلت وؿبُا ختى جًمً اؾخ٣غاع الؿٗغ ،معي خالت ٖضم خهى ٫املخُت ٖلى ال٨مُت اإلاخ٤ٟ
 1وإلاا ٧اهذ البىى ٥جخدمل املخاَغ ٞاجها ال ج٣ضم ٖلى ؤلا٢غاى الا بٗض صعاؾت اإلاكغوٕ صعاؾت ٧اُٞت لًمان مهالخها مً خُض ؤنى٫
اإلاكغوٕ ،الخض٣ٞاث الى٣ضًت و٦ظا ابغاصاث اإلاكغوٕ ٖىضما بىو الٗ٣ض ٖلى قغاء الخضمت مً َغ ٝالخ٩ىمت ًىاءا ٖلى ٢اٖضة "اؾخلم او
اص " ٘ٞوفي َظٍ الخالت ألازحرة وؿبت املخاَغة ج٩ىن ا٢ل1
 2ججضع ؤلاقاعة الى ان الًماهاث جى٣ؿم الت يماهاث ٚحر مكغوَت ج٩ىن مؿخد٣ت الض ٘ٞبمجغص مُالبت قغ٦ت اإلاكغوٕ البى ٪صون اإلاُالبت
باإلاؿدىضاث التي جشبذ ؤلازال ٫بالٗ٣ض اما الًمان اإلاكغوٍ ُٟٞه ال ًض ٘ٞالبى ٪الًامً ُ٢مت الًمان لكغ٦ت اإلاكغوٕ الا اط ٢امذ بخ٣ضًم
ما ًشبذ ان َىال ٪بزال ٫بالٗ٣ض
 3ؾالم اخمض عقاص مدمىص ٣ٖ :ض ؤلاوكاء وؤلاصاعة والخدىٍل في مجا ٫الٗال٢اث الضولُت الخانت صاع الجهًت الٗغبُت  2004م162
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4

ٖلحها ٞان اإلاىعص ًلتزم بضُ٢ ٘ٞمتها وَى ما ٌٗغ ٝبمبضؤ ) (Bay Or Payبظلٞ ٪ان َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص ًدمي خ٣ى١
اإلاؿدشمغًٍ وقغ٦ت اإلاكغوٕ مً جدمل مساَغ الدكُِض التي ٢ض جخٗغى لها قغ٦ت اإلاكغوٕ ٖىض جإزغَا في الاهجاػ بؿبب
ٖضم جىاٞغ اإلاىاص الالػمت للمكغوٕ
ٖ٣ض قغاء الخضمت َ :ى طل ٪الاجٟا ١بحن قغ٦ت اإلاكغوٕ والجهت الخ٩ىمُت لكغاء الخضمت ؤًً جلتزم الجهت
-5
ؤلاصاعٍت لض ٘ٞمبال ٜمالُت صوعٍت زابخت لٟترة مدضصة ل٣اء الخضمت اإلاىخجت وَى ما ًم٨جها مً جىٞحر الخمىٍل الالػم لؿضاص
التزاماتها
وٚالبا ما جدخاط قغ٦ت اإلاكغوٕ الى الخهىٖ ٫لى ؾٗغ الخضمت بالٗملت ألاظىبُت ٖلى ألا٢ل في الخضوص التي
-6
()1
حؿمذ لها بض ٘ٞال٣غوى التي جدهلذ ٖلحها مً البىى ٥الاظىبُت
وًٞال ًٖ طلٞ ٪ةطا جم جدضًض ٦مُت ؤلاهخاط التي ًخٗحن ٖلى قغ٦ت اإلاكغوٕ جىٞحرَا ٞةطا لم ًهل الُلب بلى ال٨مُت
اإلاخٖ ٤ٟلحها ٞان الخ٩ىمت جلتزم بدؿضًض ُ٢مت ٧ل ال٨مُت اإلاخٖ ٤ٟلحها بىاءا ٖلى ٢اٖضة )  (Tak Or Payلظل ٪جًٟل
قغ٧اث الُ٣إ الخام َظا الىىٕ مً اإلاكاعَ٘ هٓغا الهسٟاى املخاَغ خُض ان ؤلاًغاص ً٩ىن ٖلى ؤؾاؽ حٗا٢ضي مدٌ
وَ٨ظا ًم ً٨للمؿخُٟضًً مً اإلاكغوٕ ان جغبُهم ٖال٢اث مباقغة بكغ٦ت اإلاكغوٕ اطا ٧اهذ اجٟاُ٢ت الترزُو حؿمذ
للكغ٦ت بالبُ٘ مباقغة للمؿخسضمحن وفي َظٍ الخالت ج٩ىن ؤلاًغاصاث ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ الؿى ١خُض جٓل قغ٦ت
اإلاكغوٕ مخدملت ٧ل املخاَغ التي هضعظها في ٖ٣ض زام ٦ما ًلي
ٖ٣ىص الخامحن :جدخاط اإلاكاعَ٘ الاؾدشماعٍت بىٓام البىث بلى ببغام ٖ٣ىص جامحن يض املخاَغ املخخلٟت الخجاعٍت
-7
الؿُاؾُت بل ختى الُبُُٗت لظلً ٪ىم اللجىء الى الكغ٧اث واإلااؾؿاث والى٧االث اإلاخسههت .
وفي َظا مهلخت لجمُ٘ ألاَغا ٝاإلاٗىُت مً قغ٦ت مكغوٕ  ،بىى، ٥مىعصي الُا٢ت ن اإلاكٛلحن للمكغوٕ ،والخ٩ىمت
اإلاًُٟت ،ختى ال بخم ج٨غاع الخامحن وَؿهل َهغ الخامحن في ظهت واخضة .
مبدث زاوي  :ألابعاد الاكخفادًت لعلىد البىاء والدؽؼُل وهلل اإلالىُت
ً
ل٣ض لجإث ٦شحر مً الضو ٫بلى ب٢امت مكغوٖاث البيُت الخدخُت و٣ٞا لىٓام  B.O.Tوٖلى ؤزغ هجاح َظا الىٓام ٣ٞض امخض
لِكمل الٗضًض مً اإلاكغوٖاث الا٢خهاصًت صازل الضولت ٞ،ىٓام ٌٗ B.O.Tض ؤخض وؾاثل جمىٍل مكغوٖاث بوكاء اإلاغا٤ٞ
الٗامت ًٖ َغٍ ٤الُ٣إ الخام صون ؤن جًُغ الضولت بلى اللجىء لال٢تراى ؤو ٞغى مؼٍض مً ألاٖباء ٖلى مىاَىحها ؤو
ً
جدمل الخؼٍىت الٗمىمُت مؼٍضا مً ألاٖباء ٦ما جم ً٨مكغوٖاث B.O.Tمً بًجاص ٞغم للٗمالت الىَىُت وجضعٍبهم
وجإَُلهم وه٣ل الخ٨ىىلىظُا بلى الضولت.
ً
ولم ً٣خهغ ألازظ بىٓام ٖB.O.Tلى الضو ٫الىامُت التي حٗاوي عجؼا في مىاعصَا اإلاالُت وبهما ؤزظث به ٦شحر مً الضو٫
ً
الهىاُٖت ال٨بري هٓغا إلاا ًد٣٣ه مً مغصوص ا٢خهاصي ٦بحر ًخمشل في ب٢امت اإلاغا ٤ٞالٗامت بغئوؽ ؤمىا ٫زانت مما ًغ٘ٞ
ًٖ ٧اَل الخ٩ىمت ٖبء جدىٍل مشل َظٍ اإلاكغوٖاث  ،وبالخالي جخم ً٨مً جىظُه مىاعصَا اإلاالُت بلى مكغوٖاث ؤزغي
ً
ؤ٦ثر ؤَمُت ول ً٨الُ٣إ الخام ًغ ٌٞالضزىٞ ٫حها ؤما ألجها ٢لُلت الٗاثض ؤو ؤن ٖاثضَا ًإحي بٗض ٞترة َىٍلت وؿبُا.
وؾى ٝهدىاو ٫في َظا الجاهب ألابٗاص الا٢خهاصًت لٗ٣ىص البىث في زالر ه٣اٍ ٖلى الىدى الخالي:
مىلب اوٌ :البىث هٍام جمىٍلي إلوؽاء اإلاؽشوعاث
1

ًمَ ً٨ظا الٗ٣ض لكغ٦ت اإلاكغوٕ مً الخسلو مً مساَغ وٛحر ؾٗغ الهغ ٝلخخدملها بظل ٪الؿلُت اإلاخٗا٢ضة
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ٌٗخبر جمىٍل بوكاء اإلاكغوٖاث بىٓام  B.O.Tمً ؤَم اإلاىيىٖاث التي جمشل ؤَمُت ٦بري باليؿبت لجهت ؤلاصاعة وقغ٦ت
ً
اإلاكغوٕ ؤو بصاعجه ٞهظا الٗ٣ض ٢ض ٌؿخمغ مضة َىٍلت مً الؼمً ٢ض جهل بلى حؿٗت وحؿٗحن ٖاما ٦ما ؤهه ًدخاط بلى مبالٜ
مالُت ضخمت لخمىٍل َظا اإلاكغوٕ خُض ًهٗب ٖلى ماؾؿت مالُت واخضة ؤن حُٛي َظا الخمىٍل مما ًض ٘ٞقغ٦ت
اإلاكغوٕ بلى جمىٍله مً زال ٫مجمىٖت مخىىٖت مً مهاصع الخمىٍل حٗخمض ٞحها ماؾؿاث الخمىٍل وظهاث الا٢تراى –
ٖىض صعاؾت ظضوي الخمىٍل ويمان ؾضاص مبل ٜال٣غى – ٖلى الٗىاثض الى٣ضًت اإلاخى ٘٢الخهىٖ ٫لحها ٦ىخاثج لدكُٛل
اإلاغ ٤ٞؤو اإلاكغوٕ بٗض بوكاثه
لهظا جدغم ماؾؿاث الخمىٍل ٖلى الخإ٦ض مً ظضوي اإلاكغوٕ مً الىاخُت الٟىُت اإلاالُت في ٧اٞت مغاخله لًمان جد٤ُ٣
ؤ٦بر ٖاثض ه٣ضي ممَ ً٨ىاٞ ٫ترة حكُٛله وبما ًمَ ً٨ظٍ اإلااؾؿاث مً الخهىٖ ٫لى ما ٢ضمخه مً ؤمىا.٫
ً
ًٞال ًٖ طلٞ ٪ةن ماؾؿاث الخمىٍل جماعؽ صوع ع٢ابي في ٧اٞت مغاخل بوكاء اإلاكغوٕ وحكُٛله ختى ًخم ؾضاص ال٣غى
وٞىاثضٍ بهض ٝالخ٣لُل مً املخاَغ التي جخدملها قغ٦ت اإلاكغوٕ وما ًترجب ٖلُه مً ٖضم ٢ضعتها ٖلى ؾضاص ال٣غى .
وج٣ضم اإلااؾؿاث اإلاالُت ال٣غوى بلى قغ٦ت اإلاكغوٕ م٘ التزام ألازحرة بخ٣ضًم جإمُىاث ُٖيُت ؤو شخهُت جًمً
للماؾؿاث اإلاالُت ٞغى ؾُُغتها ٖلى ؤنى ٫قغ٦ت اإلاكغوٕ الالػمت لدكُٛل اإلاغ ٤ٞبٟ٨اءة ٞىُت ومالُت ٦ما جًمً لها
مغجبت مخمحزة مً الضاثىحن في خالت بٞالؽ قغ٦ت اإلاكغوٕ وجهُٟتها.
ً
 1الىشق املخخلـت لخمىٍل اإلاؽشوع اإلالام وؿلا لىٍام B.O.T :
ً
ً
ل٣ض قهضث َغ ١جمىٍل اإلاكغوٖاث جُىعا ملخىْا زال ٫الٗ٣ىص ال٣لُلت اإلاايُت وٍغظ٘ طل ٪بلى جُىع ال٨ٟغ ال٣اهىوي
واإلاالي ٖلى اإلاؿخىي املخلي والضولي  ،وصٖم مىٓماث الخمىٍل الضولُت لهظا الخىظه وفي م٣ضمت َظٍ اإلاىٓماث البى ٪الضولي
وماؾؿاث الخمىٍلُت الضولُت  IFCومىٓمت الُىهُضو ٩ٞ UNIDOان الخىظه بلى ٞخذ ؤٞا ١ظضًضة في الخمىٍل اإلاهغفي .
وَغ ١جمىٍل اإلاكغوٕ ًإزظ بخضي نىعجحن :
ألاولي حؿمي جمىٍل اإلاكغوٕ صون خ ٤الغظىٕ ٖلى اإلاؿاَمحن  ،وٍ٣هض بظل ٪ؤن ماؾؿت الخمىٍل ًم ً٨ؤن جغظ٘ ٖلى
اإلاؿاَمحن في خضوص خهههم في قغ٦ت اإلاكغوٕ صون ؤن ًُا ٫طل ٪ؤمىالهم الخانت ؤي ؤن مؿئىلُت اإلاؿاَمحن ج٣خهغ
ٖ ِ٣ٞلى م٣ضاع ما ؾاَمىا به مً عئوؽ ؤمىا.٫
والهىعة الشاهُت حؿمي جمىٍل اإلاكغوٕ م٘ خ ٤الغظىٕ املخضوص ،وٍ٣هض بظل ٪ؤن ماؾؿت الخمىٍل ً٩ىن لها الخ ٤في
الخهىٖ ٫لى ما ا٢تريخه مً ؤنى ٫اإلاكغوٕ والٗاثضاث الى٣ضًت اإلاخىٗ٢ت ٦ما ً٩ىن لها الخ ٤في الغظىٕ ٖلى اإلاؿاَمحن
التي جُلب مجهم يماهاث مدضوصة لًمان ؾضاص مضًىهُاث الكغ٦ت  ،وٍ٩ىن عظىٕ قغ٦ت اإلاكغوٕ ٖلى اإلاؿاَمحن
مدضوصة بم٣ضاع ما ٢ضمىٍ مً يماهاث وصون ؤن ً٩ىن لكغ٦ت اإلاكغوٕ الغظىٕ ٖلى اإلاؿاَمحن في ؤمىالهم الخانت ،
ً
ولظل ٪ؾمي خ ٤الغظىٕ املخضوص  ،وٚالبا ما ج٩ىن َظٍ الًماهاث مدضوصة مً خُض الٟترة الؼمىُت لخحن بوكاء اإلاكغوٕ
وبضء حكُٛله الخجاعي ُٞى٣لب الخمىٍل بٗض طل ٪بلى جمىٍل صون خ ٤الغظىٕ.
ً
وٍٟهم مً طل ٪ؤن خ ٤الغظىٕ ً٩ىن مدضوصا مً ظاهبحن ألاو ٫م٣ضاع الًماهاث املخضوصة التي ٢ضمها اإلاؿاَمحن والجاهب
()1
الشاوي الٟترة الؼمىُت املخضوصة بمغخلت بوكاء اإلاكغوٕ وحكُِضٍ
وجإزظ َغ ١جمىٍل اإلاكغوٕ ؤق٩ا ٫مخٗضصة مجها ال٣غوى – زُاباث الًمان – الؿىضاث – الخإظحر الخمىٍلي  ،وؾىٝ
وكحر بلى ٧ل مجها بصخيء مً ؤلاًجاػ وبما ًخُلبه لخ٩ىن نىعة ًٖ جمىٍل مكغوٖاث B.O.T
1

وتهض ٝماؾؿت الخمىٍل مً طل ٪الخ٣لُل مً املخاَغ اإلاغجبُت باإلوكاء والدكُِض
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 - 1ال٣غوى  :حٗخبر ال٣غوى هي الىؾُلت الغثِؿُت لخمىٍل مكغوٖاث B.O.Tخُض جدهل قغ٦ت اإلاكغوٕ ٖلى ٢غوى
ً
مً ماؾؿاث الخمىٍل بمىظب ٖ٣ض ٢غى مبرم ُٞما بُجهم وٚالُا ما ً٣ضم ال٣غى ٖلى صٗٞاث مخخالُت م٘ عبِ ٧ل صٗٞه
بمغخلت مُٗىت مً مغاخل ليكاء اإلاكغوٕ ،ولًمان البىى ٥واإلااؾؿاث اإلاالُت الخهىٖ ٫لى ما ٢ضمخه مً ٢غوى وٞىاثض
ً
ٞةهه جُلب الًماهاث ال٩اُٞت لظل ٪ؾىاء يماهاث ُٖيُت ؤو شخهُت ًٞال ًٖ ج٣ضًغَا إلاضي ٟ٦اًت الٗىاثض الى٣ضًت
للمكغوٕ  ،و٢ض جغي ماؾؿت الخمىٍل الضزى٦ ٫مؿاَمت في قغ٦ت اإلاكغوٕ بدُض جمى ٫اإلاكغوٕ بيؿبت مُٗىت ًٖ َغٍ٤
()1
ال٣غوى وبيؿبت ؤزغي ًٖ َغٍ ٤ألاؾهم الٗاصًت.
 - 2زُاباث الًمان :حٗض زُاباث الًمان بخضي الىؾاثل الخمىٍلُت الهامت في ؤؾىا ١اإلاا ٫وحؿخسضم زُاباث
الًمان ٧ىؾُلت جمىٍلُت إلاكغوٖاث  B.O.Tفي مغخلت ج٣ضًم الُٗاءاث خُض ًُلب مً اإلاؿدشمغ بًضإ مبل ٜمٗحن مً
الى٣ىص في زؼٍىت الجهت ؤلاصاعٍت َالبت الخٗا٢ض وطل ٪لًمان ظضًخه في الضزى ٫في اإلاىا٢هت .وج٣ضم البىى ٥زُاباث
ً
الًمان بلى الٗمالء بٗض الخإ٦ض مً مغ٦ؼٍ اإلاالي و٢ضعٍ ٖلى ؾضاص ُ٢مت الخُاب  ،وٚالبا ما ًُلب البى ٪يماهاث ُٖيُت
ؤو شخهُت لخ٣ضًم َظا الخُاب .وٍىُبٖ ٤لى الخٗامل بسُاباث الًمان ٧اٞت ؤخ٩ام ال٣اهىن الخجاعي ال٩ىٍتي.
ً
ً
 3الاؾهم والؿىضاث ؤ–الاؾهم حٗض ألاؾهم ؤخض مهاصع جمىٍل مكغوٖاث ٞ B.O.Tىٓغا ألن اإلاكغوٖاث اإلا٣امت و٣ٞا
ً
لىٓام B.O.Tجإزظ ق٩ل قغ٦ت اإلاؿاَمت ٞةن ًد ٤لها ؤن جُغح ؤؾهما لال٦خخاب الٗام خُض ًخم الخهىٖ ٫لى عؤؽ اإلاا٫
ًٖ َغٍ ٤ماؾسخي اإلاكغوٕ ؤو ٚحرَم ممً ًضزلىن مؿاَمحن بدهت في قغ٦ت اإلاكغوٕ
ً
ّ
ّ
وٚالبا ما ً٣بل ماؾسخي اإلاكغوٕ وٚحرَم مً ؤصخاب ألاؾهم بال جض ٘ٞلهم ؤعباح اؾدشماعاتهم بال بٗض ؾضاص ال٣غوى التي
ً
جخدملها قغ٦ت اإلاكغوٕ وٚالبا ما ًخم الاؾدشماع باألؾهم بالخض ألاصوى الظي ًخم اؾدشماعٍ في اإلاكغوٕ بىٓام الـ .)2(B.O.T
الؿىضاث:
ً
حٗض الؿىضاث وؾُلت لال٢تراى جلجإ بلحها اإلاكغوٕ اإلا٣امت و٣ٞا لىٓام B.O.Tفي مغخلت الدكُٛل خُض ج٣ضم قغ٦ت
اإلاكغوٕ بُغح ؾىضاث ً٩ىن الٛغى مجها ؾضاص ال٣غوى خُض ج٣ضم قغ٦ت اإلاكغوٕ بُغح ؾىضاث ً٩ىن الٛغى مجها
ّ
ؾضاص ال٣غوى إلااؾؿاث الخمىٍل  ،والا٢تراى ًٖ َغٍ ٤الؿىضاث ال جلجإ بلحها اإلاكغوٕ بال بٗض اجمام اإلاكغوٕ وبضء
مغخلت الدكُٛل بط ؤهه ٢بل طل ٪ال جىظض يماهت ٖامت خ٣ُ٣ت للم٣تريحن..
ً
–الخإظحرالخمىٍليٌٗ :ض الخإظحر الخمىٍلي وؾُلت مً وؾاثل الخمىٍل الُٗجي التي جلجإ بلحها اإلاكغوٖاث اإلا٣امت و٣ٞا لىٓام
B.O.Tوالخإظحر الخمىٍلي َى ٖ٣ض ًخم بحن قغ٦ت اإلاكغوٕ وؤخض اإلااؾؿاث اإلاالُت التي جخٟ٨ل بكغاء ما جدخاظه قغ٦ت
ً
اإلاكغوٕ مً مٗضاث وآلاالث و٣ٞا للمىانٟاث التي جدضصَا الكغ٦ت ٖلى ؤن ج٣ىم اإلااؾؿت اإلاالُت بخإظحر َظٍ اإلاٗضاث ؤو
آلاالث بلى قغ٦ت اإلاكغوٕ م٣ابل بًجاع عمؼي ًًمً للماؾؿاث اإلاالُت حُُٛت ج٩لٟت ألانل وجدٖ ٤ُ٣اثض لها (. )3
ً
ً
٦ 1ما خضر ٗٞال في مكغوٕ ال٣ىا ٫ؤلاهجلحزي خُض ٢امذ ماؾؿت الخمىٍل بخ٣ضًم ال٣غوى ًٞال ًٖ اإلاؿاَمت في اإلاكغوٕ
ً
ّ
 2ومً اإلاٗغو ٝؤن ألاؾهم ٢ض ج٩ىن ( ٖاصًت ؤو ممخاػة ) بال ؤن اإلاكغوٖاث اإلا٣امت بىٓام B.O.Tجًٟل ألازظ باألؾهم الٗاصًت هٓغا ألن ألاؾهم
ً
اإلامخاػة جى٣ل ٧امل اإلاكغوٕ زانت في مغاخله  ،وم٘ طلً ٪هضع اإلاكغوٕ ؤؾهم طاث خ٣ى ١مسخلٟت ٣ٞض جغي الخ٩ىمت اإلاًُٟت ؤن اإلاهلخت
الٗامت ج٣خطخي ؤن ً٩ىن لها ؾهم طَبي ٌُٗي لها خ ٤الخهىٍذ والاٖتراى ٖلى ٢غاعاث قغ٦ت اإلاكغوٕ زال ٫مغخلت بوكاءٍ ومً ألامشلت
الكهحرة للمكاعَ٘ بىٓام الا٦خخاب باألؾهم ه ٤ٟزلُج ؾُضوي
3وٍالخٔ ؤن الخإظحر الخمىٍلي ًد ٤٣مؼاًا ٖضًضة باليؿبت لكغ٦ت اإلاكغوٕ خُض جدخ ٟٔبدغٍت ٦بحرة في الخد٨م والؿُُغة ٖلى اإلاكغوٕ
ّ
زال ٫مغاخل ؤلاوكاء والدكُٛل بٗ٨ـ ما لى ٧ان الخمىٍل ًٖ َغٍ ٤ال٣غوى  ،وبطا ٧ان للخإظحر الخمىٍلي َظٍ اإلاؼاًا بال ؤن قغ٦ت اإلاكغوٕ ال
ًم ً٨ؤن حٗخمض ٖلُه ٦مهضع وخُض للخمىٍل  ،وبهما ًم ً٨اللجىء بلُه لخمىٍل ظؼء مً اإلاكغوٕ الخام بالخهىٖ ٫لى آلاالث واإلاٗضاث ؤما
باقي اخخُاظاتها ٞإجها جدهل ٖلُه مً اإلاهاصع ألازغي التي ؾب ٤ط٦غَا
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ً
وزال ٫مضة ؤلاًجاع جٓل اإلاٗضاث وآلاالث مل ٪للماؾؿاث اإلاالُت وَظا ًد ٤٣لها يماهت بياُٞت  ،وٚالبا ما ًخم الاجٟا١
ٖلى ه٣ل جبٗت الهال ٥بلى ٖاج ٤قغ٦ت اإلاكغوٕ ٖلى ؤؾاؽ ؤن ألازحر ًدىػ َظٍ آلاالث واإلاٗضاث.
مىلب زاوي :البىث ًىلل الخىىىلىحُا وٍذسب العمالت الىوىُت
لٗل مً ؤَم مؼاًا هٓام البىاء والدكُٛل وه٣ل اإلالُ٨ت َى مكاع٦ت الُ٣إ الخام في اليكاٍ الا٢خهاصي للضولت ًٖ
َغٍ ٤الاؾدشماع اإلاباقغ في مكغوٖاث البيُت ألاؾاؾُت ،
وَظا الىٓام مً قإهه زلٞ ٤غم ٖمل ظضًضة  ،وجضعب الٗمالت الىَىُت ٖلى ؤخضر ؤؾالُب الخ٣ىُت والخ٨ىىلىظُا
الخضًشت  ،وه٣ل الخ٨ىىلىظُا بلى الضولت اإلاًُٟت خُض حكترٍ ألازحرة ٖلى قغ٦ت اإلاكغوٕ اؾخسضام ؤخضر وؾاثل
الخ٨ىىلىظُا بكغٍ نالخُتها ومالءمتها للمكغوٕ وللمىخج وؤن ج٩ىن مخىاؾبت والبِئت املخُُت باإلاكغوٕ  ،والتي جًمً بها
الخ٩ىمت اؾخمغاعٍت ؤصاء اإلاكغوٕ وج٣ضًمه للخضمت ٖلى ؤًٞل وظه َىاٞ ٫ترة جىُٟظ ٖ٣ىص البىث.
ً
٦ما ان قغ٦ت اإلاكغوٕ جد ٤٣ؤًًا م٩اؾب ٖضًضة مً اؾخسضام ؤًٞل وؤخضر وؾاثل الخ٨ىىلىظُا خُض ًتر ٘ٞمٗض٫
ً
الغبذ الا٢خهاصي لها زال ٫الٟترة الؼمىُت املخضصة لخىُٟظ الٗ٣ض ،والىٓام ال٣اهىوي للمكغوٖاث اإلا٣امت و٣ٞا لىٓام
ً B.O.Tمىذ ظهت ؤلاصاعة الخ ٤في صٖم وج٣ضًغ ٖملُت ه٣ل الخ٨ىىلىظُا زالٞ ٫ترة جىُٟظ الٗ٣ض ٟٞي اإلاغخلت الؿاب٣ت ٖلى
الخٗا٢ض جدغم الخ٩ىمت ٖلى جدضًض هىُٖت الخ٨ىىلىظُا اإلاؿخسضمت في اإلاكغوٕ ًٖ َغٍ ٤ؤٖضاص صعاؾت ظضوي تهض ٝبلى
جدضًض هىُٖت الخ٨ىىلىظُا اإلاُلىب اؾخسضامها في ٧ل مغخلت مً مغاخل جىُٟظ الٗ٣ض ( جهمُم – ججهحز – بىاء – حكُٛل
ً
– نُاهت ) وٚالبا ما ًىو ٖلى هىُٖت الخ٨ىىلىظُا اإلاُلىب اؾخسضامها في ٦غاؾت الكغوٍ ٖىض َغح اإلاىا٢هت.
ؤما في مغخلت جىُٟظ الٗ٣ض ٞةن هٓام ً B.O.Tمىذ ظهت ؤلاصاعة الخ ٤في حٗضًل الخ٨ىىلىظُا اإلاىعصة للمكغوٕ بما ًخالءم
()1
م٘ جُىع الخُاة ٖامت وػٍاصة بٖضاص اإلاؿخُٟضًً مً الخضمت زال ٫الٟترة اإلامخضة لخىُٟظ الٗ٣ض.
اما بكان جضعٍب الٗمالت الىَىُت باإلاكغوٕ  :جخمحز ٖ٣ىص البىث بإن الخ٩ىمت اإلاًُٟت ًم ً٨ؤن حكترٍ ٖلى قغ٦ت
اإلاكغوٕ يغوعة الاؾخٗاهت بالٗمالت الىَىُت وجضعٍبها في ٧اٞت مغاخل اإلاكغوٕ ( بوكاء – بصاعة – نُاهت ) ٖلى ؤن ً٩ىن
الخضعٍب بكُ٣ه الٗملي والىٓغي وٍ٩ىن للخ٩ىمت اإلاًُٟت في َظٍ الخالت خ ٤مغا٢بت ٖملُت جضعٍب الٗمالت الىَىُت ختى
جًمً ؤن الٗمالت الىَىُت ؾى ٝج٩ىن ٢اصعة ٖلى حكُٛل اإلاكغوٕ وبصاعجه ٖ٣ب اهتهاء ٞترة الٗ٣ض ًم ً٨للخ٩ىمت
اإلاًُٟت ؤن جلؼم قغ٦ت اإلاكغوٕ بخ٣ضًم ج٣غٍغ صوعي جىضر ٖضص الٗمالت الىَىُت التي جم الاؾخٗاهت بها في ٧ل مغخلت مً
مغاخل اإلاكغوٕ  ،وٖضص الٗمالت الىَىُت التي جم جضعٍبها وهىٕ الخ٨ىىلىظُا التي جضعبىا ٖلحها
والق ٪ؤن خغم الخ٩ىمت اإلاًُٟت ٖلى وظىص مشل َظٍ الكغوٍ ًًمً لها جد ٤ُ٣ؤ٦بر اؾخٟاصة مم ً٨مً ٖ٣ىص B.O.T
ً
وًٍمً لها ؤًًا بم٩اهُت حكُٛل اإلاكغوٕ بٗمالت وَىُت ٖ٣ب اهتهاء الٟترة الؼمىُت للٗ٣ض  ،والاٖخماص ٖلى الكغ٧اث
املخلُت لخىعٍض مخُلباث اإلاكغوٕ في ٧اٞت مغاخله.
هسلو مما ج٣ضم ؤن ٖ٣ىص B.O.Tحٗخبر هاٞظة مِؿغة لى٣ل الخ٨ىىلىظُا الخضًشت بلى الضو ٫اإلاًُٟت صون جدمل ؤي ؤٖباء
مالُت  ،وجيكُِ خغ٦ت الا٢خهاص الىَجي مً زال ٫بًجاص اإلاؼٍض مً ٞغم الٗمل  ،وجضعٍب الٗمالت الىَىُت ٖلى ؤخضر
وؾاثل الخ٨ىىلىظُا الخضًشت  ،وٍخدَ ٤٣ظا الهض ٝبهىعة واضخت بطا ما ٧اهذ قغ٦ت اإلاكغوٕ ؤظىبُت جمل ٪ال٣ضعاث
1ؤن اؾخسضام وؾاثل الخ٨ىىلىظُا الخضًشت مً قغ٦ت اإلاكغوٕ في ٖ٣ىص ًB.O.Tجب ؤن جداٍ بؿُاط مً الخماًت مً ٢بل َغفي الٗ٣ض ٞال
ًجىػ ألي مً الُغٞحن ٦ك ٠ؤًت مٗلىماث ٞىُت بلى َغ ٝآزغ  ،وٖلحهم جدضًض هُا ١الؿغٍت مً خُض املخل والؼمان وألاشخام اإلاهغح لهم
باإلَالٕ ٖلحها
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الٟىُت والخ٨ىىلىظُا ما ًم٨جها مً بوكاء اإلاغا ٤ٞألاؾاؾُت في الضولت اإلاًُٟت وٍجب ؤن ًغاعي ؤن ً٩ىن مؿخىي
الخ٨ىىلىظُا اإلاى٣ىلت ًدىاؾب م٘ َبُٗت اإلاكغوٕ واإلاؿخىي الا٢خهاصي والاظخماعي للبِئت اإلاى٣ى ٫بلحها
مىلب زالث :البىث الُت دعم الاكخفاد الىوني
حؿعي خ٩ىماث الضو ٫هدى بًجاع الخلى ٫التي حٗؼػ ٢ضعاتها اإلاالُت وجُىٍغ صوع الُ٣إ الخام في اإلاؿاَمت الٟٗلُت في
اليكاٍ الا٢خهاصي  ،ومً مٓاَغ طل ٪مكاع٦ت الُ٣إ الخام في ج٣ضًم زضماث البيُت ألاؾاؾُت و٢ض قهضث الٗ٣ىص
ال٣لُلت اإلاايُت اججاٍ خ٩ىماث الضو ٫املخخلٟت اإلاخ٣ضم مجها والىامي بلى صٖم مؿاَمت الاؾدشماع الخام الىَجي ؤو ألاظىبي
في ُ٢اٖاث الا٢خهاص املخخلٟت مً زال٣ٖ ٫ىص البىاء والدكُٛل وه٣ل اإلالُ٨ت B.O.Tو٢ض اهدكغ َظا الىٓام ٖلى ؤزغ ما
خ٣٣ه مً مؼاًا ٖضًضة ل٩ل مً خ٩ىمت الضو ٫اإلاًُٟت واإلاؿدشمغ.
وٍمشل الاؾدشماع بىٓام B.O.Tؤخض آلالُاث التي جم ً٨الضولت مً ص ٘ٞعجلت اليكاٍ الا٢خهاصي وؤلاؾغإ بمٗضالث
الخىمُت وبالجملت صٖم ا٢خهاصَا الىَجي ومً ؤٖم مٓاَغ طل ٪ما ًلي:
ً
ؤوال  :حؿخُُ٘ الضولت مً زال ٫هٓام  B.O.Tؤلاؾغإ بمٗضالث الخىمُت الا٢خهاصًت ًٖ َغٍ ٤بوكاء مغا ٤ٞا٢خهاصًت
ظضًضة جدخاط بلحها مً مدُاث ال٨هغباء ومُاٍ الكغب والهغ ٝالهخي والُغ ٝوال٨باعي واإلاُاعاث صون ؤن جخدمل
محزاهُت الضولت ؤٖباء مالُت ٞ ،خىظه عئوؽ ؤمىالها هدى اإلاكغوٖاث التي ًخٗظع ٖلى الُ٣إ الخام الاؾدشماع ٞحها ؤما ألجها
ً
جدخاط بلى ٦مُاث ٦بحرة مً عئوؽ ألامىا ٫ؤو هٓغا ألجها جدٖ ٤٣ىاثض ه٣ضًت بٗض ٞترة َىٍلت مً الؼمً جخجاوػ ٖمغ
ؤلاوؿان الٗاصي مشا ٫طل ٪اؾخٛال ٫الٛاباث
ً
زاهُا  :هٓام ً B.O.Tم ً٨مً الاؾخٟاصة مً زبراث الُ٣إ الخام في ؤلاصاعة والخمىٍل ٞالُ٣إ الخام ؤٟ٦إ مً الضولت
ً
في بصاعة مكغوٖاث اليكاٍ الا٢خهاصي ًٞال ٖما ً٣ضمه مً خىاٞؼ ل٩اٞت ٖىانغ ؤلاهخاط مما ًسل ٤ؾى ١مالُت وكُت
حصج٘ ٖلى الاصزاع  .ألامغ الظي ًًمً ع ٘ٞمٗضالث ألاصاء ؤلاهخاجي وٍغ ٘ٞمٗضالث الىمى الا٢خهاصي بهٟت ٖامت.
ً
زالشا  :هٓام ٌ B.O.Tؿمذ بى٣ل املخاَغ اإلاالُت ومساَغ الدكُٛل وؤلاصاعة مً الُ٣إ الٗام بلى الُ٣إ الخام الظي له
مً الخبرة ما ًجٗله ًخٟاصي َظٍ املخاَغ ؤو ً٣لل مجها
ً
ً
ً
عابٗا  :هٓام ٌ B.O.Tؿاَم في زل ٤ؾى٢ا بياُٞا لئلهخاط الىَجي و٦ظل ٪جىٞحر ٞغم ظضًضة لُ٣اٖاث اإلا٣اولت والهىضؾت
والاؾدكاعاث للخٗامل م٘ َظٍ اإلاكغوٖاث باإلياٞت بلى صوعٍ الهام لٗملُت ه٣ل الخ٨ىىلىظُا للضولت اإلاًُٟت ٦ما ؤوضخىا
مً ٢بل.
ُ
ً
زامؿا  :هٓام ً B.O.Tاصي بلى جىؾُ٘ هُا ١اإلاىاٞؿت مما ًدؿً ؤصاء الا٢خهاص الىَجي ٣ٞض ؤبدذ الخجاعب ؤن صزى٫
ً
الُ٣إ الخام مىاٞؿا للُ٣إ الٗام يمً يىابِ ومٗاًحر مدضصة ٢ض ؤصي بلى اعجٟإ ٟ٦اءة الُ٣اٖحن ؾىاء في مجا٫
ً
ً
بهخاط الؿل٘ ؤو الخضماث ؤو ختى في مجا ٫اإلاغاٞ ٤ٞاإلاىاٞؿت وجدغٍغ الؿى ١حٗخبر ؾببا عثِؿُا لالبخ٩اع وع ٘ٞظىصة الؿل٘
وز ٌٟؤزماجها ألامغ الظي ًد ٤٣الٟاثضة للمؿتهل ٪واملجخم٘ مً زال ٫ز ٌٟالخ٩الُ ٠وجغقُض اؾخسضام اإلاىاعص.
ً
ؾاصؾا  :هٓام ٌ B.O.Tؿاَم في جىٞحر الٗملت ألاظىبُت بطا ٧اهذ قغ٦ت اإلاكغوٕ ؤظىُت ؤو الجؼء ألا٦بر مً عؤؾمالها
ً
ً
ؤظىبُا ألامغ الظي ًدضر ؤزاعا بًجابُت مخمشلت في جىٞحر الى٣ض ألاظىبي الالػم لخ٩ىمت الضو ٫اإلاًُٟت  ،وعُ٢ ٘ٞمت الٗملت
ً
الىَىُت ؤو املخآٞت ٖلى ُ٢متها ٦ما ٌصج٘ ؾى ١اإلاا ٫مً زال ٫زل ٤ؤوعا ١مالُت ظضًضة ٛٞالبا ما جلجإ قغ٦ت اإلاكغوٕ
بلى مهاصع جمىٍلُت مخٗضصة ٢هض يمان مغوهت ا٦بر.
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حعذد العالكاث في علذ جدىٍل الـاجىسة و جإزحره على مبذؤ ظلىان ؤلاسادة
د .عاؼىس ؿاوُمت  ،ؤظخارة مدالشة "ؤ"
معهذ الخلىق والعلىم العُاظُت  ،اإلاشهضالجامعي جِباصة.
ملخق :
ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة اجٟا ١بحن الكغ٦ت الىؾُِ ( ٦ما ٌٗبر ٖجها اإلاكغٕ ) والتي ج٩ىن ٖباعة ًٖ ماؾؿت مالُت ؤو
ججاعٍت م٘ ٖمُلها اإلاىخمى الظي ٖاصة ما ً٩ىن ٖباعة ًٖ ماؾؿت ج٣ضم بمىظب َظا الٗ٣ض ٧اٞت ٞىاجحرَا وصًىجها الخجاعٍت
التي في طمذ مضًجها بلي الكغ٦ت الىؾُِ لخ٣ىم َظٍ ألازحرة با٢خىاء و ازخُاع الٟىاجحر التي جغي بم٩اهُت في جدهُلها ٞةطا
وا٣ٞذ الكغ٦ت الىؾُِ ٖلى ٧ل ؤو بٌٗ َظٍ الضًىن ج٣ىم بكغائها ل٣اء حعجُل ُ٢متها للمىخمي م٣ابل وؿبت مُٗىت في
ق٩ل ٖمىلت .
م٘ خ ٤الكغ٦ت الىؾُِ في الخلى ٫مدل اإلاىخمي في ظمُ٘ الخ٣ى ١والالتزاماث التي ٧اهذ م٣غعة له في واظهذ مضًىه
.والتزامها مً ظهت زاهُت بٗضم الغظىٕ ٖلُه في خالت امخىإ اإلاضًً ًٖ الىٞاء .
وبهظا الخٗغٍ ٠اإلاىظؼ لٗ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ًخطر لىا ؤن الٗ٣ض ًيخج زالر ٖال٢اث :
 ٖال٢ت ألاولى بحن اإلاىخمي (الضاثً) و مضًىه الٗال٢ت الشاهُت بحن الكغ٦ت الىؾُِ و اإلاىخمي الٗال٢ت الشالشت بحن الكغ٦ت الىؾُِ واإلاضًً و التي جيكإ بدلى ٫الكغ٦ت مدل الضاثًٞةطا ٧اهذ الٗال٢ت ألاولى والشاهُت ًد٨مها مبضؤ ؾلُاهت ؤلاعاصة بلى خض بُٗض ٞ ،هل ًصر طل ٪في الٗال٢ت الشالشت ؟
َظا ما ؾىداو ٫صعاؾخه مً زالَ ٫ظٍ الىع٢ت البدشُت
ملذمت :
تهض ٝالخجاعة بلى جباص ٫الؿل٘ و الخضماث بؿغٖت و ؾهىلت صون الخاظت إلاٗامالث مٗ٣ضةٞ .لخُىٍغ اإلاٗامالث
الخجاعٍت ًجب بًجاص وؾاثل و َغ ١جدىاؾب م٘ َبُٗت الخجاعة التي جخمحز باإلثخمان و الؿغٖت.
لظل ٪ؤوظض الخٗامل الخجاعي ٖ٣ىص ظضًضة التي جخىا ٤ٞم٘ َبُٗت اإلاٗامالث الخجاعٍت مجها ٖ٣ض الٟغوكحز و ٖ٣ض الؿمؿغة
و ٖ٣ض الى٧الت بالٗمىلت و ٖ٣ض جدىٍل ٞاجىعة ....وٚحرَا َ،ظٍ الٗ٣ىص التي لها زهىنُت جسخل ًٖ ٠ما وٗهضٍ في الٗ٣ىص
الخ٣لُضًت ٖامت ،إلاا لها مً بؾخصىاءاث ٞغيتها زهىنُت اإلاٗامالث الخجاعٍت.
و ٌٗض الخضًض ًٖ ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة مشا ٫خؿً لخهىنُت الٗ٣ىص الخجاعٍتٚ ًٖ ،حرَا مً الٗ٣ىص مً خُض َغٍ٣ت
ؤلابغام و الٗال٢ت بحن ؤَغا ٝالٗ٣ض وألازاع
و بالخهىم مً خُض مضي جإزحر مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ببغامه إلاا له مً زهىنُت.
ٞهى ٖ٣ض بحن قغ٦ت الىؾُِ و التي ج٩ىن ٖباعة ًٖ ماؾؿت مالُت م٘ ٖمُلها اإلاىخمي ج٣ضم بمىظب َظا الٗ٣ض ٧اٞت
الٟىاجحر و الضًىن الخجاعٍت التي في طمت مضًجها بلى الكغ٦ت الىؾُِ لخ٣ىم َظٍ ألازحرة بة٢خىاء و بزخُاع الٟىاجحر التي جغي
بم٩اهُت جدهُلها ٞةطا وا٣ٞذ الكغ٦ت الىؾُِ ٖلى ٧ل ؤو بٌٗ َظٍ الضًىن ج٣ىم بكغائها ل٣اء حعجُل ُ٢متها للمىخمي
م٣ابل وؿبت مُٗىت في ق٩ل ٖمىلت.
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م٘ خ ٤الكغ٦ت الىؾُِ في الخلى ٫م٩ان اإلاىخمي في ظمُ٘ الخ٣ى ١و ؤلالتزاماث التي ٧اهذ م٣غع له في مىاظهت مضهُت و و
بلؼامها مً ظهت زاهُت بٗضم الغظىٕ في خالت ٖضم ٢بى ٫اإلاضًً الىٞاء.
و بهظا ًخطر لىا ؤن َظا الٗ٣ض مىخج لشالزت ٖال٢اث :
 ٖال٢ت اإلاىخمي ( الضاثً ألانلي ) و مضًىه. ٖال٢ت الكغ٦ت الىؾُِ باإلاىخمي. ٖال٢ت الىؾُِ باإلاضًً و التي جيكإ بدلى ٫الكغ٦ت الىؾُِ مدل الضاثً ألانلي.ٞةطا ٧اهذ الٗال٢ت ألاولى و الشاهُت ًد٨مها مبضؤ ؾلُان ؤلاصاعة بلى خض بُٗضٞ ،هل ًصر طل ٪في الٗال٢ت الشالشت ؟
و مً َظا هُغح ؤلاق٩الُت الشالشت :
بلى ؤي مضي ًخإزغ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة بخٗضص الٗال٢اث في ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ؟
َل َظا الخٗضص ًداٖ ٔٞلى خغٍت الخٗا٢ض و مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ؟
و لئلظابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩الُت هداو ٫ؤن هبدض اإلاىيىٕ مً الجىاهب الخالُت :
اإلابدث ألاوٌ  :مٟهىم ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة
اإلاىلب ألاوٌ  :وكإة ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة.
اإلاىلب الثاوي  :حٗغٍٟه و زهاثهه.
اإلابدث الثاوي  :ؤٖما ٫مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة.
اإلاىلب ألاوٌ  :ججؿُض مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ٖال٢ت الىؾُِ باإلاىخمي.
اإلاىلب الثاوي  :جإزحر مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ٖال٢ت الىؾُِ باإلاضًً.
اإلابدث ألاوٌ  :مـهىم علذ جدىٍل الـاجىسة
بن صعاؾت الٗال٢اث الخٗا٢ضًت في ؤي ٖ٣ض ٌؿخىظب الى٢ىٖ ٝلى مٟهىم الٗ٣ض ،مً زال ٫حٗغٍٟه و جدضًض ٖىانغٍ و
َبُٗخه ال٣اهىهُت.
٦ما ٌؿخلؼم مىا في ال٨شحر مً الخاالث الى٢ىٖ ٝىض وكإجه زانت و هدً هخ٩لم ًٖ ٖ٣ض مً الٗ٣ىص الخجاعٍت و التي وكإ
ظغاء مٗامالث بؾخىظبذ وظىصَا.
و ٖلُه ؾى ٝهخُغ ١مً زالَ ٫ظا اإلابدض بلى وكاة ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة في اإلاُلب ألاو ٫و بلى حٗغٍٟه و زهاثهه في
اإلاُلب الشاوي.
اإلاىلب ألاوٌ  :وؽإة علذ جدىٍل الـاجىسة.
عٚم ؤن ْهىع ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة خضًشا مً خُض الك٩ل بال ؤهه ْهىعٍ ًغظ٘ بلى جاعٍش ٢ضًم ،بط هجضٍ في اإلاماعؾاث
الخجاعٍت ٖىض البابلُىن و هي ٨ٞغة مىدها اإلاخسههىن في حؿُحر الخ٣ى ١و ٦ظل ٪في جاعٍش الُٟيُُ٣حن الظًً ماعؾىَا في
مجا ٫الخجاعة البدغٍت (.)1
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و وكإة َظا الٗ٣ض في بهجلترا في ال٣غن  18زم بهدكغ في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ٖىضما ٧اهذ مؿخٗمغة بغٍُاهُت و ألانل
في وكإجه ًغظ٘ لظل ٪الباج٘ البرًُاوي الظي ٧ان ًخٗامل م٘ الؿى ١ألامغٍُ٨ت صون ؤن ٌٗغٞه و ٧ان الىُ٦ل في ؤمغٍ٩ا ًلٗب
صوع اإلاُ٣محن في بغٍُاهُا ًٖ َغٍ ٤ج٣ضًم مٗلىماث لٗمالثه في بغٍُاهُا خى ٫خاظاث الؿى ١و مضي ٌؿاع و ؤماهت
اإلاكترًً لخدهُل الشمً مجهم إلاهالر الباجٗحن٦ ،ما ج٣ضم الىُ٦ل لٗمالثه الباجٗحن صٗٞاث ٖلى الخؿاب مً مؿخد٣اث
اإلاكترًً.
باإلياٞت بلى ؤن الىُ٦ل ًًمً ؤخُاها لٗمالثه جىُٟظ اله٣ٟاث اإلابرمت بحن اإلاكتري ألامغٍ٩ي.
زم صزل ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة بٗضَا في ؤعوبا م٘ بضاًت الؿخِىاث م٘ بوكاء ؤو ٫ماؾؿت مهغُٞت مخسههت في هٓام
ٌؿمى Factor
و صزل ٞغوؿا في ق٩ل عؾمي ؾىت  1965خُض ؤوكإة ؤو ٫قغ٦ت لخدىٍل الٟاجىعة.
و ؾىت  1988جم جى ُ٘٢بجٟاُ٢ت ؤوجاو لخىخُض ٢ىاٖض الكغ٦ت في مجا ٫الخجاعة الضولُت.
ؤما في الجؼاثغ ٣ٞض بٖخمض في ال٣اهىن الجؼاثغي ؾىت  1993بمىظب ألامغ اإلاخمم و اإلا٨مل لل٣اهىن الخجاعي لؿىت )2(1973
في الٟهل الشالض مً الباب الشالض ؾىض الخؼن و الى٣ل و ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة .في اإلاىاص  543م٨غع  14بلى  543م٨غع .18
اإلاىلب الثاوي  :حعشٍف علذ جدىٍل الـاجىسة و خفاثفه.
و ٢ض ظاءث في َظا املجاٖ ٫ضة حٗغٍٟاث هظ٦غ مجها :
 ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة َى ٖ٣ض ج٣ىم بم٣خًاٍ ماؾؿت مسخههت "  " Factorبكغاء الخ٣ى ١اإلاملى٦ت مً مىعص َىالباج٘ ٖلى ػباثىه املخلُحن ؤو ألاظاهب و َى اإلاكتري وَظا م٣ابل الخضماث اإلاؿخٟاص مجها (. )1
 ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة َى مجمىٖت خلىٖ ٫امت لدؿُحر اإلاضًىحن ،خُض ًخم جدىٍل الٟىاجحر بلى ماؾؿت مخسههت Factorالتي ج٣ىم باإلصاعة ،اإلاغا٢بت ،جمىٍل ،حُُٛت زُغ ٖضم الدؿضًض (.)2
 ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة َى ج٣ىُت جمىٍل خ٣ى٢ ١هحرة اإلاضي ،خُض ج٣ىم ماؾؿت بالخسلي ٖلى ٧ل خ٣ى٢ها ( الٟىاجحر ) بلىقغ٦ت ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة و هي ٖاصة ٞغٕ بى٦ ٪بحر ج٣ىم َظٍ ألازحرة بخُُٛت الٟىاجحر ،مخابٗت اإلاضًىحن ،الخدهُل،
جإمحن اإلاخابٗت الً٣اثُت في خالت ٖضم الض.)3( ٘ٞ
 ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة َى ٖ٣ض جدل بم٣خًاٍ قغ٦ت مخسههت مدل ػبىجها ٖىضما حؿضص ٞىعا لهظا ألازحر اإلابل ٜالخاملٟاجىعة ألظل مدضص هاجج ًٖ ٖ٣ض ،و جخٟ٨ل بمخابٗت ٖضم الدؿضًض و طل ٪م٣ابل ؤظغ (.)4
 ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ٖلى ؤهه مجمىٖت الخضماث التي ج٣ضمها قغ٦ت مخسههت ألشخام ؤو اإلااؾؿاث الغاٚبت فيو َى ؤؾلىب جدهُل و يمان زُغ ٖضم الىٞاء و
بصاعة خ٣ى٢ها و الخهىٖ ٫لى بٖخماصاث ٢هحرة ألاظل (.) 5
الخمىٍل بىاؾُت جدىٍل الخ٣ى.)6( ١
 َى بلتزام الىاٖ ٘٢لى ٖاج ٤ؤخض اإلااؾؿاث اإلاخسههت بخعجُل ُ٢مت ٞىاجحر ٖمُلها ٖلى مضًىه م٣ابل بهخ٣ا ٫ملُ٨تَظٍ الخ٣ى ١لها و حٗهضَا بٗضم الغظىٕ بلى الٗمُل في خالت بزٟا٢ها في اؾدُٟاء َظٍ الخ٣ى ١و مؿاٖضجه بمجمىٖت
٦بحرة الخضماث ؤلاصاعٍت (.)7
 َى الٗ٣ض الظي بم٣خًاٍ ًخىلى ؤخض اإلاخسههحن و ٌؿمى املخهل جدهُل خ٣ى ١لخؿابه الخام ٧اهذ زابختللمخٗا٢ض مٗه و ٢ام بالىٞاء بُ٣متها و طل ٪م٣ابل بلتزام اإلاخٗا٢ض مٗه بضٖ ٘ٞمىلت مدضصة (.)8
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و هجض ؤن ٧ل الخٗاعٍ ٠الؿاب٣ت ٢ض ظاءث ٢انغة ال لدؿخٛغ٧ ١امل مضلىالث الٗ٣ض و ٖلُه وظب ٖلُىا الغظىٕ بلى
الخٗغٍ ٠الدكغَعي للٗ٣ض مً زال ٫ما ظاء في هو اإلااصة  543م٨غع ٣ٖ " ) 09 ( 14ض جدىٍل الٟاجىعة َى ٖ٣ض جدل
بم٣خًاٍ قغ٦ت مخسههت حؿمى " وؾُِ " مدل ػبىجها اإلاؿمى " اإلاىخمي " ٖىضما حؿضص ٞىعا لهظا ألازحر اإلابل ٜالخام
لٟاجىعة ألظل مدضص هاجج ًٖ ٖ٣ض و جخٟ٨ل بدبٗت ٖضم الدؿضًض و طل ٪م٣ابل ؤظغ ".
٦ما حٗغ ٝاإلااصة ٣ٞ 01غة  02مً بجٟاُ٢ت ؤوجاو (َ " )10ى مُشا ١مبرم بحن َغ ٝاإلامى ٫و َغ ٝآزغ ماؾؿت الكغاء ؤو
املخى ٫بلُه و الظي بم٣خًاٍ :
ؤً -م ً٨ؤو ًخٗحن ٖلى الٗمُل جدىٍل لخؿاب املخى ٫بلُه ،صًىن هاقئت ًٖ ٖ٣ىص بُ٘ لبًاج٘ مبرمت ،بحن الٗمُل
و ػباثىه ( اإلاضًىحن ) م٘ بؾخصىاء الضًىن الىاقئت ًٖ اإلاٗامالث طاث الُاب٘ الصخصخي ؤو الٗاثلي ؤو جل ٪التي ال
جخٗل ٤بخجاعجه.
بً -خٗحن ٖلى املخى ٫بلُه ،ؤن ًإزظ ٖلى ٖاج٣ه جد ٤ُ٣بزىحن مً ؤلالتزاماث الخالُت ٖلى ألا٢ل :
 جمىٍل الٗمُل ًٖ َغٍ ٤ؤلاٖخماص ؤو الض ٘ٞاإلاؿب ٤ملجمل صًىهه. ؤلامؿا ٥بدؿاباث الٗمُل و ٞىاجحرٍ. جدهُل الضًىن الخجاعٍت للٗمُل. خماًت الٗمُل مً بٞالؽ اإلاضًىحن ًٖ َغٍ ٤جدمل جبٗت َظا ؤلاٞالؽ.طً -خٗحن بزُاع اإلاضًىحن بةهخ٣ا ٫الخ ٤مً الٗمُل بلى املخى ٫بلُه
و مً زال ٫الخٗاعٍ ٠الدكغَُٗت ل٣ض جدىٍل الٟاجىعة و التي خاولذ ؤن جدضص اَغا ٝالٗال٢اث في الٗ٣ض و ٦ظا ؤلالتزاماث
اإلاخباصلت ٚحر ؤجها ؤَملذ الُبُٗت ال٣اهىهُت للٗ٣ض و التي ًم ً٨مً زاللها جدضًض مٟهىم ص ٤ُ٢للٗ٣ض.
ومً زال ٫الخٗغٍ ٠الدكغَعي لٗ٣ض جدىٍل الٟاجىعة  ،و٦ظا بالغظىٕ بلي حٗغٍ ٠اجٟاُ٢ت ؤوجاو لٗ٣ض جىٍل الٟاجىعة
ًم ً٨ؤن وؿخسلو ؤن ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة َى مً الٗ٣ىص الاثخماهُت  ،وٍخجلى طل ٪بىيىح بالٗىصة بلى ؤلالتزاماث التي
عجبها ٖلى ٖاج ٤الكغ٦ت الىؾُِ  ،وهي جمىٍل اإلاىخمي ًٖ َغٍٞ ٤خذ اٖخماص ؤو الض ٘ٞاإلاؿب ٤لضًىهه م٣ابل ٖمىلت ،
ًضٗٞها َظا ألازحر لخُُٛت مساَغ ٖضم الىٞاء .
اإلابدث الثاوي  :ؤعماٌ مبذؤ ظلىان ؤلاسادة في علذ جدىٍل الـاجىسة.
مً زالَ ٫ظا اإلابدض ؾىداو ٫الخُغ ١الي الٗال٢اث الشالزت التي جيكإ ًٖ ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة
مً زال ٫صعاؾت الٗال٢ت ألاولى بحن الىؾُِ و اإلاىخمي و مضي زًىٖها إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ,
٦ما هدى ٫صعاؾت الٗال٢ت الشاهُت بحن الىؾُِ واإلاضًً و مضي اٖما ٫مبضؤ ؾلُان الاعاصة في َظٍ الٗال٢ت .
اإلاىلب ألاوٌ  :ججعُذ مبذؤ ظلىان ؤلاسادة في عالكت الىظُي و اإلاىخمي.
ٌٗخبر ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ٖ٣ض مبرم بحن الىؾُِ و اإلاىخمي.
الىؾُِ ٩ً :ىن قغ٦ت مً مهامها جدىٍل الٟىاجحر و قغاء الخ٣ى ١اإلاالُت و ٢ض ظاء في هو اإلااصة  543م٨غع  18اهه جدضص
ًٖ َغٍ ٤جىُٓم قغوٍ مىذ جإَُل لكغ٧اث بالُ٣ام بٗملُت جدىٍل الٟاجىعة .
ؤما مً ظهت زاهُت اإلاىخمي :
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الىؾُِ ٖاصة ما ًسخاع ػباثىه بض٢ت و بٗض جدغٍاث واؾٗت ًٖ مالثمتهم و ؤماهتهم طل ٪ؤهه مًُغ بلى الىزى ١في نض٢هم
ٖىضما ً٣بل ؤن ٌعجل لهم ُ٢مت الٟىاجحر التي ًخدمل مساَغ ٖضم وٞائها.
ؤلُه ببغام الٗ٣ض :
ًٟترى وظىص الضاثً ألانلي ( اإلاىخمي ) املخخاط بلى ؾُىلت مالُت ٞخٟ٨ل اإلااؾؿت الىؾُِ بخمىٍله (َ ًٖ )1غٍ ٤قغاء
خ٣ى٢ه اإلاالُت املجؿضة في ٞىاجحر م٣ابل ٖمىلت .و َى بظل ٪ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الخمىٍل.
و ًخم طلَ ًٖ ٪غٍ ٤ؤلاجٟا ١اإلابرم بحن الُغٞحن ًسً٘ إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة و الخغٍت في الخٗا٢ض لهظا ٢ض جغ ٥اإلاكغٕ
خغٍت مُل٣ت للمىخمي و الىؾُِ بةصعاط بُاهاث الٗ٣ض باإلجٟاً ١خم مً زال ٫ما ظاء في هو اإلااصة  543م٨غع .17
ٞهى ٖ٣ض عياجي بحن الكغ٦ت الىؾُِ و اإلاىخمي ً٣ىم ٖلى هٟـ ألاع٧ان التي ج٣ىم ٖلحها ظمُ٘ الٗ٣ىص.
 الشلا  :و َى قغٍ ؤؾاسخي إلوٗ٣اص بطا جخجه ُٞه بعاصة اإلاخٗا٢ضًً إلبغام الٗ٣ض و الظي ً٩ىن ؤَال إلظغاء مشل َظاالخهغ.ٝ
و بن ٧اهذ بٌٗ الكغ٧اث الىؾُِ ج٣ىم بخدضًض ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة مؿب٣ا في همىطط زام ً٣ضم ل٩ل َالب بالخٗا٢ض
مٗها و ما ٖلى الٗمُل بال ال٣بى ٫ؤو الغ ٌٞو ان ٧اهذ ٖاصة و ٚالبا ما ً٣بل الخٗا٢ض مٗها هٓغا ٦داظخه اإلااؾت بلى ؾُىلت
مالُت ،لخجىب العجؼ اإلاالي و الى٣و الظي ًخٗغى له مغ٦ؼٍ اإلااليَ ،ظا ال ٌٗجي ؤن عيائٍ ٚحر مىظىص ،بل مىظىص و ًجب
ؤن ً٩ىن زا ٫مً الُٗىب.
 املخل ٌٗ :خبر املخل في ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة الخ ٤الشابذ الظي جخًمىه الٟىاجحر و َى مبل ٜمً اإلاا ٫الظي ًخٗهضالىؾُِ بإصاثه للمىخمي ،م٣ابل خلىله مدله في بؾخٟائها مً اإلاضًً و في اإلا٣ابل طل ٪له ٖمىلت م٘ يمان زُغ ٖضم
الىٞاء في خالت بٖؿاع اإلاضًً ؤو بٞالؾه و ً٣ٟض خ٣ه في الغظىٕ ٖلى اإلاضًً ألانلي(.)1
 العبب  :و َى الٛاًت و الهض ٝالظي ًض ٘ٞاإلاخٗا٢ضًً بلى الخٗا٢ض .و َى َىا بؾدشماع ؤمىا ٫لخد ٤ُ٣الغبذ باليؿبتللكغ٦ت الىؾَُِ ًٖ ،غٍ ٤خلى ٫الىؾُِ مدل اإلاىخمي في خ٣ى٢ه ٖلى اإلاضًً ،م٘ ؤصاء ُ٢متها معجال ؤو ٖىض
ؤلاؾخد٣ا ١م٘ يمان زُغ ٖضم الىٞاء و لصخت الؿبب و ظب ؤن ًخىٞغ ٖلى قغوٍ مجها ٖضم مسالٟخه للىٓام
الٗام و ألاصاب الٗامت.
و ما ًم ً٨بؾخسالنه في َظا الكإن ؤن ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة في الٗال٢ت بحن اإلاىخمي و الىؾُِ قإهه في طل ٪قإن ؤي
ٖ٣ض عياجي ًسً٘ إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة و ً٣ىم ٖلى خغٍت الخٗا٢ض ،ال ًسخل ٠في طلٚ ًٖ ٪حرٍ مً الٗ٣ىص.
ؤعظ٘ هو اإلااصة  543م٨غع  14بلى  543م٨غع 18
اإلاىلب الثاوي  :جإزشمبذؤ ظلىان ؤلاسادة في عالكت اإلاذًً بالىظُي.
ل٩ي جخدٖ ٤٣ملُت جدىٍل الٟاجىعة ،ال بض مً وظىص زالر ؤَغا ٝو َم الضاثً ألانلي الظي ًخدى ٫بلى اإلاىخمي و الىؾُِ
الظي ًدل مدل الضاثً ألانلي و اإلاضًً الظي ًخدى ٫مً مضًً للمىخمي بلى مضًً للىؾُِ.
َظا ال ٌٗجي ؤهىا ؤمام ٖال٢ت ٢اهىهُت جخ٩ىن مً زالزت ؤَغا ،ٝواهما جيكإ ًٖ ٖ٣ض واخض زالسي عوابِ  :بحن الىؾُِ و
اإلاىخمي و اإلاضًً ،بل ؤن َظا ؤلاَاع ال٣اهىوي الظي ٌكمل َظٍ الٗال٢ت الشالزُت ،حك٩ل مً بهضماط ٚحر مباقغ لٗ٣ضًً
مىٟهلحن.
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الٗ٣ض ألاوَ ٫ى ٖ٣ض البُ٘ ؤو ٖ٣ض الخىعٍض ،الظي ًغبِ الضاثً و اإلاضًً و الٗ٣ض الشاوي َى ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ،الظي
ًغبِ بحن الىؾُِ و بحن اإلاىخمي.
َظا ألازحر الظي ٌٗخبر في هٟـ الى٢ذ َغٞا في الٗ٣ض ألاو ،٫بِىما ٌٗخبر الىؾُِ ؤظىبي ًٖ الٗ٣ض ألاو ٫و ٌٗخبر اإلاضًً
ؤظىبي ًٖ الٗ٣ض الشاوي.
ٚحر ؤهه و بمىظب ؤلاجٟا ١في ؤلاَاع اإلابرم بحن اإلاىخمي و الىؾُِ جخد ٤٣الٗال٢ت الشالزُت ألاَغا ٝألهه بمىظب َظا
ؤلاجٟاً ١د ٤٣للىؾُِ الغظىٕ اإلاباقغ ٖلى اإلاضًً إلؾخٟاص ُ٢مت الضًىن الشاهُت في الٟىاجحر ،عٚم ؤن اإلاضًً ؤظىبي ًٖ
الٗ٣ض ؤلاثخماوي الغابِ بحن الىؾُِ و اإلاىخمي.
و ؤشخام الٗملُت ال٣اهىهُت الشالزُت ألاشخام في ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة٩ً ،ىهىن في مغا٦ؼ ٢اهىهُت زانت و مخباًىت و
ل٩ل َغ ٝخ٣ى ١و واظباث جسخل ًٖ ٠خ٣ى ١و واظباث ألاَغا ٝألازغي و َظا ٖلى ٖ٨ـ ٖ٣ىص مكابهت ؤزغي ،جخمحز
بخٗضص ألاَغا ٝبضوعَاٚ ،حر ؤن ما ًمحزَا ًٖ ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ؤن ؤلاجٟاٞ ١حها ًً٘ ظمُ٘ ألاَغا ٝفي مغا٦ؼ ٢اهىهُت
مخمازلت ٦ما في ٖ٣ض الكغ٦ت ؤو ًً٘ ٖلى ألا٢ل بزىحن مجها في هٟـ اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي في مىاظهت الشالض ٦ما في ٖ٣ض بُ٘ ما٫
مملىٖ ٥لى الكُىٕ إلزىحن.
ٟٞي ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ال جيكا الٗال٢ت الشىاثُت بحن الىؾُِ و اإلاضًً ًٖ جغاضخي ؤو ًٖ َغٍ ٤بجٟا ١و ال وظىص لٗ٣ض
مؿب ٤بُجهما.
و بهما جيكإ ٖلى مبضؤ الخلى ٫و لِـ مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة.
ًٟغيها خلى ٫الكغ٦ت الىؾُِ مدل الضاثً ألانل و ًخ٣غع له خ ٤بهخ٣ا ٫الخ ٤اإلاضًىهُت.
و ما ًمحز بهخ٣ا ٫الخٖ ٤لى الىظه اإلاظ٧ىعَ ،ى حكُ٨ل ٖال٢ت ٢اهىهُت ظضًضة ج٩ىن الكغ٦ت الىؾُِ بم٣خًاَا صاثىت
للمضًً بُ٣مت الخ ،٤صون ؤن ج٩ىن ملؼمت بإي بلتزام في مىاظهت ،طل ٪ؤن الىؾُِ لِـ َغٞا في الٗال٢ت ألانلُت التي
جغبِ في ألاؾاؽ اإلاىخمي ؤو الضاثً ألانلي باإلاضًً.
و لهظا ًم ً٨ؤن وؿخسلو في ألازحر ؤن حٗضص الٗال٢اث في ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ؤزغظىا مً اإلابضا الظي ًٟغى في ؤي
ٖال٢ت ٖ٣ضًت وظىص ٖلى ألا٢ل مؿاخت مُٗىت بمبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة.
َظا اإلاىُ ٤الظي ٌُٛب بَال ١في ٖال٢ت الىؾُِ باإلاضًً في َظا الٗ٣ض.
الخاجمت :
مً زال ٫صعاؾدىا لجىاهب ٖ٣ض جدىٍل الٟاجىعة ًم ً٨ؤن هسلو بلى ؤهه ق٩ل ظضًض مً ؤق٩ا ٫الخٗا٢ض و ٞغى ُ٢ىص
ٖلى خغٍت الخٗا٢ض و ؤلالتزام بدُض ًً٘ اإلاضًً ملتزما ؤمام ؤَغا ٝلم ج ً٨في ؤنل َغ ٝفي ٖال٢ت اإلاضًىهُت.
و ٢ض ٞغيذ الخاظت ؤلا٢خهاصًت و يغوعة حؿهُل اإلاٗامالث الخجاعٍت َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص و الك٩ل الجضًض في الخٗا٢ض
ًسخلٖ ٠لى ما ٧ان مال ٠في الٗ٣ىص ؾاب٣ا.
و ل ً٨ما ٌٗاب ٖلى اإلاكغٕ الجؼاثغي ؤهه لم ًخد٨م ٦ما ًجب في ألاخ٩ام الىاْمت لهظا الٗ٣ض ،مً خُض بٟٚا ٫ال٨شحر في
الجىاهب التي لم جىًم٣ٞ ،ض خضص ٢ىاٖض للٗ٣ض ،صون ؤن ًىٓم اإلاغاخل التي ًخم ٞحها ببغام الٗ٣ض.
ختى الىهىم اإلاىٓم لٗ٣ض جدىٍل الٟاجىعة و التي اهضعظذ يمً الؿىضاث الخجاعٍت و التي ال جلخ٣ي م٘ ٖ٣ض جدىٍل في
قحئ ٌٗض مً ألازُاء التي وٞ ٘٢حها اإلاكغٕ .
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٩ٞان ؤولي اصعاط الىهىم اإلاخٗل٣ت بٗ٣ض جدىٍل الٟاجىعة يمً الٗ٣ىص الخجاعٍت ولِـ الؿىضاث الخجاعٍت .
َظا ما َى بال صلُل ؤن اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت لم ج٨خمل في َظا الكإن .
الهىامؾ :
 -1لب٣حرا ث ٖبض ال٣اصع مدايغاث في ال٣اهىن الخجاعي الجؼاثغي الؿىضاث الخجاعٍت ،م 177ال٣اهىن الخجاعٍجرمحن
دمحم الٗاَ ٠الٗىضوع ،مٗاًحر ٦بت باػ ٫خى ٫الغ٢ابت اإلاهغُٞت الٟٗالت ،م٘ الخُبُٖ ٤لى الجهاػ اإلاهغفي
اإلاهغي ،ظامٗت ٖحن قمـ -مهغ.2005 ،
 -2ظغٍضة الخبر ألاعبٗاء  07ظىان .2006
Alexandre Cavas le factoring : ses incidences sur la rentabilité de l'exploitation mémoire pour le -3
D.E.S.S de finance et fiscalité université de paris .
Banque magarine n 660 juillet – aout 2004 -4
 -5زىعٍت جى ٤ُٞو٧الت جدهُل و يمان الخ٣ى ١الخجاعٍت ،عؾالت مً ٖحن قمـ  ،1987م .18
 -6هاصًت ُٞهل ،ألاوعا ١الخجاعٍت في ال٣اهىن الخجاعي ،صاع َىمت َبٗت  02ؾىت  ،1998م.145
َ -7كام ًٞلي٣ٖ ،ض قغاء الخ٣ى ١الخجاعٍت – صاع الجهًت الٗغبُت – ال٣اَغة  ،1997م .05
َ -8اوي صوٍضاع – ٖ٣ض جدهُل الضًىن الخجاعٍت – مجلت الخ٣ى ١للبدىر ال٣اهىهُت و ؤلا٢خهاصًت الٗضصان الاو٫
و الشاوي ،م .303
 -9اإلااصة  543م٨غع  14مً ال٣اهىن الخجاعي.
 -10بجٟاُ٢ت اوجاو لخىخُض ٢ىاٖض قغاء و جدهُل الخ٣ى 28 .... ١ماي  1988بمضًىت اوجاو ال٨ىضًت
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جىـُاث اؼؼاٌ اإلالخلى الىوني اإلاىظىم ب:
مبذؤ ظلىان الاسادة في علىد الاعماٌ بحن الخشٍت والخلُُذ
بخاعٍش الؿاب٘ مً قهغ هىٞمبر الٟحن وؾبٗت ٖكغ جم ٖ٣ض اظخمإ لجىت الخىنُاث ال٢تراح جىنُاث
اإلالخ٣ى الىَجي اإلاىؾىم ب ـ " مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ٖ٣ىص ألاٖما ٫بحن الخغٍت والخُُ٣ض "بدًىع ؤؾخاطة مً
ظامٗاث الىًَ التي جإحي ؤؾماء َم ٖلى هدى الخالي :
 ؤ.ص .اعػٍل ال٩اَىت ظامٗت  ،ظامٗت جحزي وػو . ص .عجالي بسالض ،ظامٗت جُاعث . ص .ػبحري بً ٢ىٍضع ،ظامٗت الاٚىاٍ. ص .قامي اخمض،ظامٗت جُاعث. ص .خؿاًً ؾامُت .ظامٗت بىمغصاؽ.ٖلى َظا ألاؾاؽ جم الاجٟاٖ ١لى الخىنُاث الخالُت :
 -1وي٘ مضوهت زانت بٗ٣ىص ألاٖماّ ٫
جدُىا ما َى ٢اثم مجها بمىظب حكغَٗاث وجضاع ٥الى٣اثو الىاعصة
خالُا في جىُٓم البٌٗ مجها.
 -2يغوعة بنضاع ههىم مخٗل٣ت بٗ٣ىص ألاٖما ٫بىو ٢اهىن مىخض ً٩ىن في ق٩ل " حكغَ٘ " جٟاصًا
للخطخم ال٣اهىوي بغ ٘ٞجضزل الؿلُت الخىُٟظًت في جىُٓم َظٍ الُاثٟت مً الٗ٣ىص م٘ ظم٘
الىهىم ال٣اهىهُت الخالُت اإلاخٗل٣ت بدىُٓم ٖ٣ىص ألاٖما ٫في هو ؤو ج٣ىحن واخض ًجم٘ ألاخ٩ام
اإلاكتر٦ت بمغاٖاة زهىنُت ٧ل ٖ٣ض ٖلى خضة.
 -3بٖاصة الىٓغ في الدؿمُت الخانت ببٌٗ الٗ٣ىص التي ال حٗبر ًٖ مضلىلها ال٣اهىوي وٍىُب ٤الىي٘ ٖلى
"ٖ٣ض الدؿُحر" با٢تراح حؿمُخه "ٖ٣ض اإلاىاظمىذ " ؤو " ٖ٣ض بصاعة ألاٖما " ٫ؤو ٖ٣ض الاثخمان الاًجاعي
 -4يغوعة الخس ٠ُٟمً خضة اؾخسضام الىٓام الٗام الخىظُهي في نُاٚت ال٣ىاهحن اإلاىٓمت لٗ٣ىص الاٖما.٫
 -5يغوعة وي٘ ههىم مٟهلت إلاغخلت ما ٢بل الخٗا٢ض في ٖ٣ىص ألاٖما ٫بًغوعة التر٦حز ٖلى اؾخ٣با٫
ا٦بر ٢ضع مم ً٨مً اإلاٗلىماث الٟىُت زضمت لال٢خهاص الىَجي .في َظا الكإن هىصخي بالخجغبت اإلا٣اعهت
في مؿإلت جىُٓم الالتزام باإلٖالم باٖخباعٍ الىؾُلت الُٟ٨لت بالخٟاّ ٖلى مغ٦ؼ اإلاخٗامل الا٢خهاصي
الىَجي الًُٗ.٠
 -6يغوعة بنضاع ؤخ٩ام وههىم ٢اهىهُت زانت بدىُٓم مغخلت الخٟاوى واإلاؿاولُت الىاظمت ٖجها .
 -7جس ٠ُٟالُاب٘ الك٨لي في ٖ٣ىص ألاٖما ٫بما ًيسجم وَبُٗت الٗ٣ض.
 -8هىصخي بيكغ مضازالث اإلالخ٣ى في مؿُغة ٢اهىهُت حٗمُما للٟاثضة  ،بٗض يبُها.
 -9هىصخي بترُ٢ت مىيىٕ اإلالخ٣ى بلى ملخ٣ى صولي بٛغى جباص ٫الخجاعب والخبراث للضو ٫الٗغبُت والٛغبُت .
عً لجىت الخىـُاث.
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