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 ة:ــــمقدم

لقددده م دددقه ملرقدددن رهةمادددد و ةىدددد ملأقددده ا ة مدددن لبددده ة نىدددد يهتدددد نقهةودددد ر ىة ددده نددد  ملو ةىددده       
ملددكه  مألادده ملنددهووو ا كلددد ل ددهاة ملددكه ىقدداه رددن ملأقدده  ددو فىهقودده ملىانىدددو  بددا مأليددةف  ددو ملقددهوا  

 ققاه   ىن ملنأهنال  ملنهلىد  و ملنجقنع اامء   ن ملناقاف ملنف و ةا ملهالو.

ا ىأقردددة ملأقددده ملاادددى د ملقهواوىدددد ملقدددو ى جدددأ للىبددده مألالددديهي نددد  ةجددد  قو دددىه ملأال ددده   ىنددده رىدددوبهو      
 ياللن ملفقاق ا ماللقزمنه . فىث ىفهها  ن 

ا لبدددكم ةتدددرد ملأقددده ىفقددد  نفددده  ملتدددهمةي  دددو ملققوىددده  ملفهىزددددو ا لقددده  ودددن ملنالدددة  ملجزم دددةه      
ا رهلقددهلو فدده  الردده ندد  هةماددد ملأقدده  ددو  رقو ددىه ةففهنددن ا جأ ددن ملنتددهة ملزددهوو لاللقددزمه رأدده ملقددهوا و

قدددو ىدددقه  ىبددده رودددهء ملأقددده ا كلدددد لفاوبددده ملنةف دددد ملجنىدددع نةمف دددن يهتدددد ملنةف دددد ملقدددو قادددرق لرةمندددن ا 
 قفاىون.

 ددد كم فددده   دددو نددده ن دددن ملأقددده ىدددقه رنجدددةه ملقأرىدددة  ددد  لةمهقدددى  نقمدددهرققى  ةه مال قدددةم  ملرددداةه      
ل قردددا  رهاىجدددهنو رنأودددن لردددةمه ملأقددده  دددو ندددهي اجىدددزيو لفددد   دددو ملام دددع  دددك  ملمةىقدددد ملرادددىمد  دددو 

مه ردددد نددد  ملأقددداه ملرادددىمد ا ملنألا دددد  دددو ملفىدددهي ملىانىددددو لال ةوبددده لددده ملقأه ددده ا م  فهوددد  ققوهادددن ندددع 
قأددده ققوهادددن ندددع ملأقددداه كم  ملقأقىددده ملرودددو ا ملندددهلو ا ملقدددهواوو ملقدددو م ةز ددده ملأتدددة ملفدددهىث  قددده الدددبه 
 تددددةوه ملفددددهلو ملأهىدددده ندددد  ملقمدددداةم  مال قتددددههىد ا ملقفوالاجىددددد ا ملقددددو ةزددددة  رالددددف  فرىددددة   ددددن 

بددددة  مه رددددد ندددد  ملأقدددداه ققتدددد  رهلقةفىددددن ا ملقأقىدددده ألوبدددده قددددةه   ددددن نالددددةا ه  روىدددده  ملأقددددهو   
 نال دددددو ققدددداه ربدددده  ددددههي الددددةفه  فرددددةف نقأددددههي ملجواددددىه  ا ن ى ددددد رهلقأقىددددهم  ملروىددددد ا ملنهلىددددد ا 

 ملقهواوىد.

ا لبددكم   وددن ندد  مىددة ملننفدد  لرددةمه نزدد   ددك  ملأقدداه  دد  مةىددق ملقرددهه  ملفىوددن ل ىجددهن ا ملقرددا       
ا ةتددددرد ندددد  مل ددددةاةه ة  قاددددرق لرةمنبدددده نةف ددددد ندددد  ملنرها دددده  ملقددددو قاددددق ةق  ددددو فزىددددة ندددد  
مألفىددده  ا قددده مددداىالو ىدددقه نددد  ياللبددده نوه الدددد ا قفهىددده الدددةام ملأقددده ا هةمادددد جدددهام  مال قتدددههىد ا 

  قرهاض.لنفت د ملوبه ىد ململروىد ا رهلقهلو ةترد ىو ة ل ىجهن ا ملقرا  رأوبنه 

زندددد نةف دددد ةالىدددد قادددرق لردددةمه ملأقددده ا قنبددده لدددن  دددو فزىدددة نددد  ملفدددهال  ةال ا  دددو ا  فدددكم  ددده       
 نةف د ملنرها ه .

 

يمددداةيو  نددد  ياللبددده ىدددقه  ةفزة دددهنةمف دددنو رددد  ا  ة دددها قأقردددة نةف دددد ملقردددهاض   دددن ملأقددده نددد        
ىددددد ا ما ددددهمه ا ملقف ددددىة ل أقدددده نفدددد  ملقرددددهاض ا كلددددد رددددهلا ا    ددددن جنىددددع جامورددددن ملروىددددد ا ملنهل

لىجدددهه ف دددا  نوهادددرد  نقورىدددك  ا ملأنددد    ددد ةزودددهءهواوىدددد ا قاددد ىم مل ددداء   دددن ملتدددأاره  ملنقا أدددد قمل
 ددده د للدددن كلدددد ىدددقه يدددال  نةف دددد ملقردددهاض ملقأدددة    دددن ملنقأه ددده م يدددة ا ملقأفددده نددد  ندددهف  للبدددهو 
لقزمنددده  ملمدددة ى  ا م        ا فرهءقدددن ملروىدددد فنددده ىدددقه يدددال   دددك  ملنةف دددد قفهىددده فقددداق ملنهلىدددد  هةقدددن 

ملقدددو اقوالدددل  ددد  ملأقددده ا ومدددهق ملناددد الىد ملنقةقردددد   دددن مايدددال  ربدددك  ماللقزمنددده  ا قفهىددده ملقدددهوا  
يىدددة كم مدددهرع هالدددو ا قفهىددده ااددده   قاددداىد ملنوهز ددده  لقمرىدددق   دددن ملأقدددهو لكم فددده   دددكم مألملامجدددن م

 . ه قوالأ رى  ملمة ى   و ملناققر ملقو 

 



      
 

      ةرأد جامون:ة نىد  كم ملرفث  و ة ققج نفىث      

: ىقنزددد   دددو ةودددن ةمددده ة نىدددد نا دددا  ملقردددهاض الادددىنه  دددو نجددده  ملقجدددهةي ملهالىددددو لال الجانبببأل ا و 
ةووددده الف وددده ة   ودددهد   دددد نددد   قبدددهء ملقدددهوا  ملنقدددهة  ملدددكى  قودددهالام  دددكم ملنا دددا و ةنددده ملرقدددن ملأةردددو 

ةمددده ة نىقبددده ا نددده قي ردددن نددد  ةا ددده  ا نددده قةقردددن نددد  رتدددرد  هندددد لددده ىقودددها  نةف دددد ملقردددهاض   دددن 
ملقزمنددده   هلن لرددده  مليهتدددد ردددهلأقاه ا ماللقزمنددده  قفدددهه قي دددا نوبدددهو لال رأدددض مألرفدددهث ملنقيتتدددد 
ملقددو لدده ق بددة لال  ددو نوقتدد  ملأقدده مأليىددة ندد  ملقددة  ملنه ددوو ندد  زدده ىنفدد  ملقددا  م  ة نىددد هةماددد 

مل ددداء   دددن نةف دددد ملنرها ددده  ا  مقفنددد   دددو قاددد ى هالىدددد دددو  قددداه ملقجدددهةي مل لنرها ددده منا دددا  
 ملنا الىد ملقو ىنف  ة  قوالأ  و  ك  ملنةف د.

: ىقأ دددددق ردددددأ  نةف دددددد ملنرها ددددده   دددددو نةف دددددد ا ه ىدددددد رهلوادددددرد لمة دددددو ملقردددددهاض الجانبببببأل ال ببببباني
 هلنرها دددده  قنددددود ألمةم بدددده  ةتددددد مالمددددال    ددددن الددددةام ملأقدددده ا ملقأفدددده ندددد  نددددهف قام ددددق  ددددك  

ندددع نتدددهلفبهو   نددده ة  ىقدددةةم لردددةمه ملأقددده ةا  دددهه لرةمندددن ا كلدددد قرههىددده اردددةمه  قددده  ددده ىفدددا   ملالدددةام
 نتهةم ل نوهز ه   و ملناققر .

ام ىدددد ا اددد ىند ه نفددد  ملقردددهاض ىتدددهة  ددد  لةمهي فدددةي اةا  دددهه لردددةمه ملأقددد رةمه رددد قدددةمة ملنقرها دددى  
هاض نجنا دددد نددد  ماللقزمنددده   دددهلنأةا  ةودددن  دددو نةف دددد ملقردددهاض ق قدددن   دددن  دددهقق ةمدددةم  ملقرددد

ف ددددد ملنرها دددده  جددددهء  لادددده ملددددوقي ة ن رددددها الها ماللقددددزمه         فددددهاللقزمه رهلقرددددهاض رفادددد  وىددددد
ملدددكه الدددهن و ةىدددد  ىدددان ماةمهيو  أ دددن ملدددةمه نددد  ة نىدددد  دددك  مأليىدددةي ا  دددةاةقبه لفنهىدددد ة ددده 

 ملفهال . ه قرها  هجزي    لاهمء  ك  ملفنهىد  و فزىة ن بملنقأه هى  لال ةو

: ىقنزدددد   ددددو ة نىددددد ملقرددددهاض  ددددو  تددددةوه ملفددددهىث ا يتاتدددده نددددع  بدددداة ملأقدددداه الجانببببأل ال البببب 
ا قفربددده ملنيدددهمة نددد  فددد  جبددددو  ملفرىدددةي كم   ىندددد نهلىدددد نبندددد ملقدددو قفقدددهن  دددو قورىدددك ه للدددن ادددوام  

ملادددىهةم  ا فنددده  دددا ملفددده   دددو ملأقددداه ملنقأ قدددد ر والدددهء ملنتدددهوع ةا رهاوقدددهن ملنالدددقةد ل مددده ةم  ا 
موددددهنهن ملالددددةفه   نزدددد   ددددك  ملأقدددداه ال ىنفدددد  لرةمنبدددده ر ىجددددهن ا  رددددا  لف ىدددده  ا لوندددده قفقددددهن للددددن 

 نرها ه  قارق لرةمنبه.

 دددو  قددداه ملقجدددهةي  لنرها ددده م: ا ىقأ دددق رهلدددهم ع ملدددكه فرزوددده   دددن هةمادددد نا دددا  الجانبببأل الرابببب 
قىددددد ا كلددددد ندددد  يددددال  قفهىدددده نأوددددن لا ددددا    ددددن فه ددددد جامورددددن ملقهواوىددددد ا ملقمرىر ددددةض م ملهالىددددد

ا نددددهف ندددده ىوالددددأ رىوبندددده ندددد   ملقرددددهاض ا ملقأددددة    ددددن مرىأددددد ملأال ددددد رددددى  ملمددددة ى  ملنقرها ددددى 
ملقزمندددده  ا وددددا  ا ومددددهق ملنادددد الىد ملقددددو ققةقددددن  دددد   مددددع ملنرها دددده  فىددددث ل  نالددددف   مددددع 

  ملنقدددهة  رهةمادددد ملنرها ددده   دددا ملدددكه ة مدددن ة نىدددد لنا دددا  ملقردددهاض ا لرددد  موقرددده   قبدددهء ملقدددهوا
 نةف د ملنرها ه .

ا  نرها دددده  وملقددددو قفددددهث ةزوددددهء نةف ددددد ملل   مددددع ملقرددددهاض ىأدددده ندددد  ةفزددددة ملنالددددهف  ملأن ىددددد      
ىقدد  ة نىددد  ددا نرددهة ملنادد الىد ىتددمهه نددع نرددهة  يددة ال ملام ددع ة  نوالددأ  ددكم ملنالددف  ىددأقو ندد  ة  نرددهة 

اددده  قفقىدددق ملأهملدددد  ددد   نردددهة ملفةىدددد ىقددداه   دددن فةىدددد ملقأه ددده  ددد كم فددده  نردددهة ملناددد الىد ىقددداه   دددن ة
ةاددده  فةىدددد ملقأه ددده ا  دددهه لجردددهة ملردددةه ة  ىدددهي   دددو  ال دددد قأه هىدددد ةا ىجردددة   دددن ملقىدددهه رهلقزمنددده  

ن ملدددو ه ىمىدددة ملقدددو ةةمه ددده ا نددد  وقددده    دددكم ملنردددهة  دددا مزه دددهة ا مادددققةمة ملنأدددهنال  ا  دددكم نددده ققق ددد
 مال قتههىد.

ملنردددهة ادددىوق   ودددن ة دددض ةه قدددهي   دددهواوو  دددو ملأال دددد ردددى  ةمدددةم   م دددق لبدددكملفددد  ما نددده  ملن      
ملقرددهاض رفىددث ىفددا  لفدد  نوبندده ملفددق  ددو  مددع ملنرها دده  ها  ة  ىقأددةض ألىددد نادد الىد ةىدده فدده  



      
 

مل دددةة ملدددكه ةتدددهن ملمدددة  م يدددة ا  دددكم ىقوددده ن ندددع نردددههح ملأهملدددد ا نددده ىقق دددىن نردددهة فاددد  ملوىدددد 
 .ود ا ملزقد رى  ملمة ى  ملنقرها ى ن   ةاةي نةم هي مألنه

بدده لفدد  قرقددن ا   ىددن فدده  ندد  مل ددةاةه قددهي  ملقددهوا  لقو ددىه نةف ددد ملقرددهاض ندد  جنىددع جامور      
ه  ددا مألادده  ملددكه ىروددن   ىددن  ددكم ملقددهي ا ا ندده  ددا وددا  ملنادد الىد ملنقةقرددد نالددف د  ه نددد قفندد   ىندد

انددده  دددو الدددةام  ىدددهه  دددك  ملناددد الىد ا  هىددددا ددد   مدددع ملنرها ددده   ددد   دددو ناددد الىد ققتدددىةىد ةه  ق
ا             نددددع ملأ دددده ة  ملنالددددة  ملجزم ددددةه فجدددد  ملقالددددةىأه  لدددده ىددددو ه نةف ددددد ملقرددددهاض ا زهة دددده 

ا ملق دددهء ا   ىدددن       ملناددد الىد ملوهالددد د  دددو  دددك  ملنةف دددد ا لونددده قدددةد  دددك  ملنادددألد الجقبدددهه ملرقدددن 
 ا  ا ملرقن ملنقهة   و  ك  ملناألد.اورفث يال   ك  ملهةماد  و اجبد و ة ملقهو

قاددقبه   ددك  ملهةماددد  ددو مألادده  رفددث ملنةف ددد ندده  ردد  ملأقهىددد ملقددو ىددقه  ىبدده ملقرددهاض   ددن ا       
ا قفهىددده الدددةام ملأقددده ملنةققدددن نددد        ملأقددده قنبىدددهم ارةمندددن ا  دددو ملنةف دددد ملقدددو ىدددقه  ىبددده نوه الدددد 

 ماىجهن ملره  رهلأقه.جهون ملمة ى  ا قوقبو  ك  ملنةف د رتهاة 

ا لددددكلد واددددقرأه ندددد  ومددددهق  هةماددددقوه ق ددددد ملنرها دددده  ملقددددو ىفددددا   دددده به نجددددةه ماددددقمال  فدددد       
مدددة  لاجبدددد ملو دددة ملأهندددد ل مدددة  م يدددة فدددا  لنفددده  ملقأه ددده ةا نجدددةه هةمادددد ملجدددهاف مال قتدددههىد 

ال قوالدددل ملقزمنددده   دددن ل أقددده ها  ة  ىفدددا  ملبددده  نوبددده لردددةمه ملأقددده فىدددث ةودددن نزددد   دددك  ملنرها ددده  
و  هلنرها دددده  نفدددد  هةماددددقوه نا ددددا به ةىبدددده رهالاددددقنةمة  ددددو ملقرددددهاض ةه ال قةقددددن  زددددهة  هواوىددددد 

لرقدددةي نددده  رددد  ملقأه ددده نددد  فىدددث م قرهة ددده ىقةقدددن لردددةمه ملأقددده ا دددو افددده ه ملقدددو قةقدددن  زدددهة  هواوىدددد 
   ىبه ملقزمنه .

ملقنبىهىددددد ملقددددو ققي دددد  اددددىة ملنرها دددده و   وودددده ملتدددداة ملنيق رددددد لالقره دددده   اددددوقوها ا لكم فودددده      
ا مالقرددهق   ددن   ة   ددكم مأليىددة ىددأقو هم ندده رأدده موقبددهء ملنرها دده   قرأه ندد  رىوبدده ملا دده رهلقأه دده لكوادد

ى بددددة ملنا دددداه لددددن جنىددددع ملنادددده   ملجا ةىددددد ل أقدددده رفىددددث ال ىرقددددن الوأقددددهه ملأقدددده ملوبدددده و ادددداف ة  
  ىبددده  هلا ددده يمددداي للدددن ملأقددده نرهالدددةيو فددده  ة  ملقردددهاض  دددا  ةمرقدددن  دددو ملقأه ددده  دددو ملندددهي ملنقردددق

 يماي للن ماىجهن.

ا كلدددد ردددهلةجا     ردددو ادددرى  مافهمدددد رهاالدددفهلىد م قندددهوه   دددن قأتدددى  ملنالدددف  نفددد  ملهةمادددد        
ا كلدددد رقف ىددد  ملنالدددف    دددن وفدددا       للدددن نا ددد  ملرقدددن ا ملق دددهءو فنددده م قندددهوه   دددن ملندددوب  ملقف ى دددو

نرباندددن ا ة نىقدددن ا قنىىدددز   ددد  مىدددة  نددد  ملنرددده ىه ملقةىردددد نودددن ا الدددةام والددداء ملناددد الىد  دددو ىردددةز 
 ا  زهة ه.        فهلد  مع ملنرها ه 

 دددو  قددداه ملقجدددهةي ملهالىدددد  نددد  ملنرها ددده  هفنددده ه نوددده هةمادددقوه ررىددده  نا ددد  ملقدددهوا  ملجزم دددة     
نددد   دددكم ملنالدددف  ا كلدددد ردددهلةجا  للدددن  نا دددا   دددك  ملهةمادددد ا فدددكم نأة دددد نا ددد  ملقدددهوا  ملنقدددهة 

نا دد  ملقددهوا  ملرةواددو ا مىددة  ندد  ملقدداموى  ملبهنددد فندده ةوودده لدد  و ردد   دد  نا دد  ملنالددة  مااددالنو 
ه للدددن رىهودددن ف نددده ه ددد  فهجدددد ملرفدددث للدددن كلدددد فنددده ة  لبدددك  ملنقهةودددد اجدددن  يدددة نددد  نا لونددده ادددوأ

نددددهه ملق ددددهء ةا  ى دددده  ملقففددددىه  ددددو مهلردددده ة  ملنرها دددده  ملقددددو قزددددهة ملنوهز دددده  رالددددأوبه ة لك مأل نىددددد
نرها ددده  كم  مدددهرع هالدددو  ىفدددا  نددد  ملنرىددده نأة دددد ملف دددا  ملنيق ردددد رالدددأ  ملقدددهوا  ملامجدددن ملقمرىدددق 

  و فهلد ا ا  وزم  رالأوبه.

ا م قندددهوه  دددو  دددك  ملهةمادددد   دددن مالادددقورهم ا كلدددد رأدددةض ملنالدددف  نفددد  ملهةمادددد زددده وأدددةض      
فدد  رالددأونو فىددث واددقي ي  ددكم ملفدد  ندد  ملقام دده ملأهنددد و ددةم لأددهه اجدداه ملف ددا  ملنيق رددد ملقددو مة

 وتاي يهتد رالأ  قو ىه نةف د ملنرها ه  ا ملنا الىد ملقو قةقن     مأبه.



      
 
فرددكوه كفددة رأددض ملتددأاره  ملقددو امجبقودده ةزوددهء لوجددهز  ددكم ملرفددث ا  ددكم لوددهل    ددن ندده  دده قةاوددن  - 

   ملتأاره   و ملقهلو: تاةم  و رفزوهو ا ىنف  ق يىي ة ه  ك

  دددد ملنةمجدددع ملنقيتتدددد  دددو نا دددا  هةمادددقوه ا  دددو فقىقدددد مألندددة ىةجدددع كلدددد للدددن ة  م قندددهه ملرقدددن  -
رنا ددا  ملقرددهاض فنةف ددد ننبددهي ارددةمه ملأقدده لدده ى بددة لال فددهىزه  ددكم ندد  جبدددو ا ندد  جبددد ةيددةف 

نوقتددد  ملأقددده مأليىدددة نددد  ملقدددة  الف وددده  دددهه م قندددهه ملرقدددن ملأةردددو رهلنا دددا  نفددد  ملهةمادددد لال  دددو 
 ملنه وو  هلن لره  ملقو قوهال  نةف د ملنرها ه  قأه   ن ةتهرع ملىه.

ا ملنقنزدددد   ددددو  موم قودددده  ددددو ميقىهةودددده ليمددددد ملرفددددث رقادددد ىم مل دددداء   ددددن نا ددددا  هةماددددقوه  لقددددها  
 و ا   ددددن  ددددكم مألادددده   اددددنوه ملرفددددث للددددن  تدددد ى  ةاهاددددىى ا دددده   ددددو  قدددداه ملقجددددهةي ملهالىدددددملنره

و قفهىدددده نه ىددددد ملنرها دددده   ددددو ملأقدددداه ملقجهةىددددد ملهالىددددد ىددددهي   ددددن  ملرتدددد  مألا  ملنقنزدددد   ددددو: 
ندددده ملنقتدددداه رقمددددع ملنرها دددده  ا تدددداة و فندددده قمة ودددده للددددن قأتددددى  ملمرىأددددد  نربدددداه ملقرددددهاضو ا

كلدددد رهادددقأةمض نا ددد  ملرقدددن املقدددهوا  ملنقدددهة  ملقهواوىدددد ل ناددد الىد ملوهالددد د  ددد   مدددع ملنرها ددده  ا 
. 

نهوىددددد ملوهالدددد د  دددد   مددددع ةندددده  ددددو ملرتدددد  ملزددددهوو ا ملنقنزدددد   ددددو: ملو ددددهه ملقددددهواوو ل نادددد الىد مل      
ا  زهة ددده ا   ىدددن  اددده ملرفدددث   دددن         قمة وددده  ىدددن للدددن الدددةام  ىدددهه  دددك  ملناددد الىد  ملنرها ددده  
 ملوفا ملقهلو:

 نه ىد ملنرها ه   و ملأقاه ملقجهةىد ملهالىدملرت  مألا : 

 زهوو: ملو هه ملقهواوو ل نا الىد ملنهوىد ملوهال د     مع ملنرها ه .ملرت  مل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 نه ىد ملنرها ه   و ملأقاه ملقجهةىد ملهالىد ملرت  مألا :

قأددده هةمادددد   فدددةي ملقردددهاض  دددو ملأقددده  فهىزدددد وادددرىه  بدددو لددده قفددد  نفددد  م قندددهه ملرقبدددهء لال  دددو       
ملأددددهله قمدددداةم  نقالفقددددد يتاتدددده  ددددو  دددد  ملزدددداةي ملتددددوه ىد رهمىددددد ملقددددة  ملنه ددددوو فىددددث الددددبه 

مألالددددن ا ملزهوىدددددو  هيقة دددد  ملاددددىهةي ا ملمدددده ةي ا مفقالددددر  نتددددههة جهىددددهي ل مه ددددد  ددددو ملرقددددةا  ا 
ملفبةردددهء ا ملريدددهةو فنددده قددده مادددقيهمه ملمه دددد ملكةىدددد  دددو نجددده  ملتدددوه ه  ا ملوقددد  ا مىة دددهو ا ندددع 

 ىد جهىددهي  دده ا أدد   ددو ملزدداةي ملتددوه ىد ملزهلزددد ا  ددو زدداةي  دد   زدداةي تددوه» وبهىددد ملقددة  ملأالددةى  
« و ملقفوالاجىه ا ملنأ انهقىد

1
. 

ا ال الددددد ة   ددددكم ملقمدددداة  ددددو نجدددده  ملتددددوه د ةفددددهث ق ىددددةم  جهىددددهي  ددددو ملنجقنددددع  ددددو فه ددددد       
جامورددددن مال قتددددههىد ا مالجقنه ىددددد املاىهاددددىد.  أتددددرد ندددد  مل ددددةاةه مل جدددداء للددددن ققوىددددد ملقرددددهاض 

رددددهة  ننبددددهم ارددددةمه ملأقدددده ا ى أددددن هاةم ا ه ىدددده رهلواددددرد لمة ىددددن اددددامء ةاددددرة  ملنرها دددده   دددد  ره ق
لردددةمه ملأقددده ةا  ددد   دددهه لرةمندددنو  هلنرها ددده  ملجىدددهي قفدددا  يىدددة  دددنه  لقىدددهه  قددده جىددده ال ىأقةىدددن 
وقدددي ةا منددداض ا ال قزددداة رالدددأون ةىدددد نوهز ددده   دددو ملنادددققر  فنددده ة   الددد  ملنرها ددده  رأددده ة  قردددى  

لوبدددهء » مدددة  فقىقدددد ملتدددأاره  ملقه ندددد يىدددة نددد  لردددةمه  قددده ةهح و لدددكم ىدددةف رأدددض ملرقدددن ة   لفددد 
«ملقرهاض يىة ن  لوبهء ملأقه

2
 و ةا رأرهةي ةيةف نرها ه   هال د يىة ن   قه  هال .

ا رندددده ة  نةف ددددد ملقرددددهاض نةف ددددد ندددده  ردددد   قهىدددددو  ددددأمةم  ملقرددددهاض ىففنبدددده نرددددهة فةىددددد        
 دددو ملقردددهاض ا مىدددة نقىدددهى  ردددأه ملقدددزمه  دددكم نددد  جبدددد ا نددد  جبدددد ةيدددةف مىدددهن  ملقأه ددده  بددده ةفدددةمةم

ملقالدددةىأه  ةا ملقددداموى  ملقدددو قدددو ه  دددك  ملنةف دددد ا  وددده ىمدددةض لالدددفهال فدددا  نه ىدددد ملنرها ددده  ا كلدددد 
لفدددا  نالددددف   مددددع ملنرها دددده  فزىددددة ملا ددددا   ددددو ملفىددددهي ملأن ىدددددو لددددكم زددددهة جدددده   قبددددو فرىددددة فددددا  

اددددد الىد ملنهوىدددددد ملوهالددددد د  ددددد   مدددددع ملنرها ددددده و  دددددةمه مقرددددده به فدددددا   ىدددددهه ملمرىأدددددد ملقهواوىدددددد ل ن
ملناددد الىد ملنهوىدددد  دددو فهلدددد  مدددع ملنرها ددده و لال ةوبددده ميق ردددام  دددو قفهىددده ودددا   دددك  ملناددد الىد  ددد  

  و ققتىةىد ةه  قهىدو ا لكم   ووه اوقمةق  و  كم ملرت  للن  نرفزى   نه:

 ملنرفث مألا : نرباه ملنرها ه .

 فث ملزهوو:  مع ملنرها ه .ملنر

 : نرباه ملنرها ه .المبح  ا و 

ل  ل نرها ددده  هاة  أددده   دددو  ن ىدددد لردددةمه ملأقددداه ملهالىدددد  بدددا ىفقادددو ة نىدددد نا دددا ىد فرىدددةي لفدددا  
ملنرها دددده  قاددددرق مهلردددده لرددددةمه نأ دددده ملأقدددداه ملهالىددددد ملبهنددددد نندددده ماددددقاجن   ىودددده هةماددددد مامددددهة 

 دددن ة نىدددد ملنرها ددده   دددو ة  وجدددهض ملأقددده ةا  الددد ن ةمجدددع  دددو مألتددد  ملقدددهواوو ملنرددده ىنو لبددده ا ققج
 للن  ك  ملنةف د ا  و نةف د ملقرهاض ا لكم اوقوها   و  كم ملنرفث:

 .قأةى  ملقرهاض ا قنىىز     ملنتم فه  ملقهواوىدملنم ن مألا : 

 ملنم ن ملزهوو: مله اي للن ملقرهاض.

 .  ملنتم فه  ملقهواوىدقأةى  ملقرهاض ا قنىىز    :المطلأل ا و 

                                         
1
  .02و ي 0222ةجن فةىه  ره ملال و ملقرهاض   ن ملأقهو) هةماد قأتى ىد قف ى ىد نقهةود(و همة ملوب د ملأةرىدو ملقه ةيو ةو ة: -

.80ي و 8991نفنه فاى   ره ملأه و ملقو ىه مالقره و ل نرها ه  ملأقهىدو همة ملوب د ملأةرىدو  ةو ة:-
2
  



      
 

لكم فدددده  نا ددددا  هةماددددقوه ىقفددددههو رنةف ددددد ملنرها دددده  ندددده  ردددد  ملأقهىددددد  ددددو ملأقدددداه ملقجهةىددددد        
ملهالىدددددو  ندددد  ملنأددددةا  ة   ددددك  ملنةف دددددو  ددددو رتددددرد  هنددددد نةف ددددد ما ددددهمهو ا ملقف ددددىة ل أقدددده 

 ملنةف د ملقو قارق لرةمه ملأقه ا قنبه لن. وملنةققنو  ب

لفهمزدددددد نا دددددا  ملنرها ددددده   دددددو ملأقددددداه ملقجهةىدددددد ملهالىدددددد و ا و دددددةم لأدددددهه اجددددداه  ا و دددددةم     
وتددداي  هواوىدددد يهتدددد و قدددو ه نةف دددد ملنرها ددده  و   ودددن ال ىاجددده  دددو ملرقدددن و قأةىددد  الدددهن  ندددهوع 

 ل نرها ه  و ا لف  قاجه  هي قأهةى  نقأههي ا نقوا د رقوا  نا ا  ملنرها ه .

 ددده و ىجدددهة روددده ة  وردددهة ةاالو ررىددده  ملنأودددن مل  ددداه ل نرها ددده و ا فقدددن وادددقمىع قأةىددد  ملنرها     
زددده وقددد    دددن نأوددده   دددو مالتدددمالض ملقدددهواووو الدددكلد اوقاددده  دددكم ملنم دددن للدددن  دددة ى و ةاال وأدددة  

 ملقرهاضو ازهوىه وفها  قنىىز     ملنتم فه  ملقهواوىد.

 : قأةى  ملقرهاض.ملرة  مألا 

جدددة  ملأدددههي   دددن ة  ىقيدددك ملقردددهاض رأدددهم اىهادددىه ره قردددهة  نتدددم فه نقدددهماال رفزدددةي  دددو ملاادددم      
ملاىهادددوو لفددد   دددكم ال ىنودددع نددد  ة  ملقردددهاض ىردددةض ورادددن  دددو جنىدددع ملنجدددهال . لك  ا  رددد  ملقمدددةق 

 لنأون ملقرهاض  و مالتمالض ملقهواوو ىاقفا  روه رىه  ملنأون مل  اه ل قرهاض.

ن ملنرها دددد  دددو مل  دددد ملأةرىدددد:  دددو ملنادددهامي ا ملنالدددهةفدو  ها دددن  دددو ةندددة  ةه جدددهةم و ل  نأوددد     
ا قرها ددددام ملفددددهىث ةيددددكام  ىددددن ا قرددددهاض ملقدددداه  ددددو مألنددددة ةه  ددددهاض  ىددددن رأ ددددبه رأددددضو ا  ددددو 
فددددهىث نأهاىددددد  دددده  لددددهمر  ردددد  فو  ددددد: ردددده  ددددرم  ندددده ةةفا  دددده : رنرها ددددد ملأ نددددهءو  دددده  ا ندددده 

و  لكم لقى   هلنهَ ةيك  نه  وه  ا ة مىقن نه  وهه.نرها د ملأ نهءا  ه : ف
1
 

( ا ىةمه بدددده  ددددو مل  ددددد ملرةواددددىد Négociationةندددده ةتدددد  ف نددددد ملقرددددهاض  ددددو مل  ددددد ملالقىوىددددد )       

( ا  دددو قق دددن  ا اددد د نددد  ملنفههزددده  ا قردددهه  اجبددده  ملو دددة ردددى  ملمدددة ى  (Négociationف ندددد 

ربددده  ملاتدددا  للدددن مقردددهق
2

ملقردددهاض   نددده  ه نددده ركمقدددن لدددن ةتدددالن ا  ام ددده  ا نوه جدددن و ا  ددده ةتدددرد 
ره قرددددهة  ندددد  ملأ دددداه مالجقنه ىددددد نددددةقرم نددددع مىددددة  ندددد  ملأ دددداه ماواددددهوىد ا  دددده تددددهة  رالددددأون  ددددهي 

ن لره .
3
 

ةندددده رهلواددددرد لنربدددداه ملقرددددهاض  ددددو مالتددددمالض ملقددددهواووو  زنددددد  ددددهي نفددددهاال  ندددد  جهوددددن ملرقددددن      
 ل رم قأةى  ملقرهاض.

ق ددددد ملنةف ددددد ملقنبىهىددددد ملقددددو ىددددقه  ىبدددده هةماددددد ا »: ىأددددة  ملقرددددهاض رأوددددن  carbonier هلأنىدددده      

نوه الددد الددةام ملأقدده ا  ددو  ددك  ملنةف ددد ال ىفددا  ملأقدده  دده قدده ردد  لددى   وددهد لىجددهن رهلأقدده قدده  رالددن ا 
«.لونه  وهد  فان  ةاض ا  ةاض ن ههي

4
 

 

                                         

ا نه ى ىبه. 20ملاهرقو ي ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ةو ة:  - -
1

 

LAROUSSE, 1986, P 534                                                              - ةو ة                             : 
2

 
3
ةرددددا الددددىيدو ةتددددا  ملقرددددهاضو همة . ا وددددههة 8991جىددددةمةه ل. وىددددة ورددددةن ةادددد  ملقرددددهاضو قةجنددددد فددددهزه  ردددده ملددددةفن و ملنفقرددددد مألفههىنىدددددو ملقدددده ةيو ةو ددددة:  - -

 .8991نجهالاه ل والة ا ملقازىعو مألةه و 

et B.MISSRAND la négociation, le guide de gestionnaire, ed, Chihab, Alger, 1995. 
et J.ROJOT, la gestion de la négociation, RTD.Com, 1998, p 447-462. 

.20رقو  ه ملال و ملنةجع ملاهرةجن فةىه   ةو ة:  -
4
 



      
 
قات  للن مقرهق.رأون لجةمء نفههزه  ن  ةج  مل   Cedrasا  ة ن   

1
 

م قردددددة ة  ملقردددددهاض ىق دددددن  م قةمفددددده  ا م قةمفددددده  ن دددددههيو  ىبددددده  LeTourneauةندددده مألادددددقهك     

ىفدددا  مالورقدددهض ا مالوادددفهن ا  قدددةم  قةقردددع ملبندددد اةيدددةف قرقدددة  ىبددده  لدددكم   ودددن م قردددة ة  ملقردددهاض 

.(Jeu par excellence) ىنز  مل أرد رهنقىهز
2 

ىادددرة  ددد  » ةردددو  قددده  دددة  ملدددهفقاة نفنددده مردددةم ىه هادددا و ملقردددهاض رأودددن ةنددده رهلوادددرد ل رقدددن ملأ     
«.ا ع نالند نفههي ل أقه ملكه ىةنو ملنقأه هم  للن قا ىأن

3
 

فددددامة ىجددددةه رددددى  نقأه ددددهى  » ةندددده ملددددهفقاة نفندددده   ددددو جدددداه  قدددده م قرددددة ة  ملنرها دددده   ددددو      
جددده  ملفقددداق ا ماللقزمنددده  ملقدددو قنزددد  مفقندددهلىى  نددد  ةجددد  ملرفدددث  ددد  لنفهوىدددد لىجدددهه قام دددق ماةمهم  ق

«.نف  ملأقه
4
 

ا ملنادددهانه  ا    قردددهه  مال قةمفددده  » فنددده  ة دددن ملدددهفقاة فادددهه ملدددهى  فهنددد  مال ددداموو رأودددن       
ملنفهقرددده  ا ملققدددهةىة ا ملهةماددده  ملروىدددد رددد  ا مالاقالدددهةم  ملقهواوىدددد ملقدددو ىقرههلبددده ةمدددةم  ملقردددهاض 

«.ة    مألالفه  ملقهواوىد ملقو قفقق نت فد مألمةم لىفا  ف  نوبنه   ن رىود ن  
5
 

ا ىنفددد  نددد  يدددال   دددك  ملنرددده ىه ة  وققدددةض قأةىرددده ل قردددهاض  بدددا اادددى د ى قجدددل للىبددده فددد  نددد        
ىةمدددن  دددو ملقأه ددده ا ىدددقه رهلققدددهء ردددى  اليتدددى  ةا ةفزدددة رمةىدددق نرهالدددة ةا مىدددة نرهالدددة ر دددةض قردددهه  

نالدددقةفد ربددده  ملقاتددد  للدددن قتددداة نالدددقةد فدددا   قددده مال قةمفددده  ا ملأدددةاض ا ردددك  ملناددده و مل
نأددددى  قنبىددددهمَ ارةمنددددن  ددددو ملناددددققر و لك ىنفدددد  ندددد  يددددال   ددددكم ملقأةىدددد  ة  ورددددةز ة دددده يتدددده ي 

 ملقرهاض:

 

ـددد  هلقردددهاض   دددن ملأقددده زوددده و ملجهودددن   دددن مأل ددد   بدددا ال ىقفقدددق لال رفدددهاث ودددا  نددد  مالقتددده        
ملقره ددد  ا ملقأدددها  املنالدددهةفدو  ددد كم فددده  نددد  ملننفددد   ردددى  اليتدددى  ةا ةفزدددةو  هلقردددهاض ىقددداه   دددن

ةه ة  ىقدداه الدديي ردد رةمه ملأقدده  دد   (contrat avec soi-même)قتدداة فددهاث قأه دده نددع ملددور 

مةىدددق قردددهه  ماىجدددهن ا ملقردددا  ندددع ورادددن وىهردددد  ددد  ملمدددة ى  ةا ةتدددىال  ددد  ورادددن ا وىهردددد  ددد  ةفددده 

ملمدددة ى 
6
 (négociation avec soi même) ور    ودددن ال ىنفددد  قتددداة فدددهاث قردددهاض ندددع ملددد 

 هلقردددددهاض ىقددددداه   دددددن ةاددددده  ملققةىدددددن ردددددى  اجبددددده  ملو دددددة ملنيق ردددددد ا ملقا ىدددددق ردددددى  ملنتدددددهلد 
 ملنقأهة د لألمةم .

ـددد ملقردددهاض   دددن ملأقددده قتدددة  لةمهه ال نجددده   ىدددن ل جردددهة ةا مافدددةم   هلقردددهاض ال ىفدددهث لال       
 و ملقرهاض ربه  لرةمه  قه نأى . وهنه ققجن لةمهي ملمة ى  للن ملهيا   

                                         

1
 - J.CEDRAS, l’obligation de négocier, RTD.Com, 1998, p 478-                                   : مو ة 

2
 - ph. Le TOURNEAU, la rupture des négociations, RTD.Com.1998, p 479.0-                :ةو ة 

3
 .02نفنه مرةم ىه هاا وو ملجامون ملقهواوىد  و لهمةي ملنرها ه  ا لرةمه ملأقاهو نفقرد ملن د  به ملاموىدو ملةىهضو ي  ةو ة:-

4
 .24و ي 8991منبهو قورىك ه(و نفقرد همة ملزقه دو  نه و 2نفنه   و جامهو ملأقاه ملهالىد ) نرها هقبهو لرةةو ة: -

5
 .91ي  ملقه ةيوو)ه. (0ملو ةىد ملأهند لاللقزمهو ) ملنتههة ماةمهىد لاللقزمه(و ملنج ه مألا و موفاهه ملهى  فهن  مأل امووو ةو ة: -
و ) نتدددههة ماللقدددزمه ـ ملقتدددة  ملقدددهواوو ملأقددده ا ماةمهي ملنوردددةهي (و ملمرأدددد مألالدددنو همة 8نفنددده تدددرةه ملادددأههو الدددةض ملقدددهوا  ملندددهوو ملجزم دددةهونةو ة: -8

 .840و ي 8990/8990ملبهفو  ى  ن ى دو



      
 

ـددد فنددده ة  ملقردددهاض ىدددقه رهقردددهق ملمدددة ى  ادددامء فددده   دددكم مالقردددهق تدددةىفه ةا  دددنوىهو نفقارددده ةا       
الدددراىهو  هلفقىقدددد ملقدددو ال لدددر   ىبددده ة  ملقردددهاض ال ىدددقه رهلتددده دو  بدددا ىيق ددد   ددد  مأل نددده  ملقدددو ققددداه 

ادددىهةقن ةفددده ملندددهةي لددده قفددد  رىودددن ا ردددى   جدددأي نزددده  كلدددد فدددامهث ملمةىدددق و فالددديي ملدددكه ىتدددهه ر
 ملنتهن ةىد  ال د ن   ر  ا ها  ة  قفا  اةمهقبنه ةه هي   ىنه فهث.

ـددد مليهتدددىد مأليدددةف ل قردددهاض ة  نةف دددد ملقردددهاض ىبدددىن    ىبددده نردددهة فةىدددد ملقأه دددهو  هلقردددهاض       
قدددهو ا لدددكم  ددد   ةتددد  ف ندددد   لنددده ة  ىف ددد  رهلوجدددهض ا ىردددةه ملأقددده ةا ة  ىوقبدددو رهلرالددد  ا  دددهه لردددةمه ملأ

 Neg(  ا  ددددو ققفددددا  ندددد  نقمأددددى و ملنقمددددع مألا   ددددا ) Négotitumeىرددددهاض   ددددو ملالقىوىددددد ةه )

( نأوددده  )ملةمفدددد( ةه ة  ملنقردددهاض ىفدددا    دددن مىدددة ةمفدددد فقدددن  Otitum( نأوددده  ) دددهه( ا نقمدددع )

ىتددد  للدددن مقردددهق
1

ودددهء نةف دددد ملقردددهاض  دددو و ا  دددكم نددده ىرادددة لجددداء ملنقرها دددى  للدددن ل دددةم  مقره بنددده ةز
 نفةة نفقان.

 

 

 

ـدددد ةندددده مليهتددددىد مألاهاددددىد ملقددددو قنىددددز ملقرددددهاض   ددددن ملأقددددهو ل  ملقرددددهاض ىأقرددددة نةف ددددد قنبدددده       

 la période )اردددددةمه ملأقدددددهو ا ىجددددداز ملقدددددا  ة  ملقردددددهاض ىنزددددد  ملنةف دددددد ملجوىوىدددددد ل أقددددده 
embryonnaire du contrat). 

اض ال ىقأ ددددق رجنىددددع ةوددددام  ملأقدددداهو  بوددددهد  قدددداه ال قاددددقاجن نةف ددددد ا ملجددددهىة رهلددددكفة ة  ملقردددده     
قردددهاض ادددهرقد ارةمنبدددهو فىدددث ىدددقه نددد  ياللبددده ملقال دددو ملفىودددو ردددى  ماىجدددهن ا ملقردددا و  بدددو   دددن فددده 

قأرىدددة ةفددده ملرقبدددهء نددد    دددد ملأقددداه ملقدددو قردددةه نددد  ةا  و دددةي
2

. ا ةالدددبة ه ق دددد ملأقددداه ملنقهمالدددد  دددو 
ملفىهي ملىانىد

3
 ةنز قبه فالةمء مليرز ةا ملجةىهي. ا ن  

فنددده ة   ودددهد  قددداه ال قادددند رمرىأقبددده رهلقردددهاضو ةه ة  ملقردددهاض رالدددأوبه نادددقرأه قنهنددده        
4

.أل  
قنهنددده

4
.أل  قفهىددده الدددةام ملأقددده  ىبددده يه دددع للدددن نم دددق لةمهي ةفددده ملمدددة ى   اال ىادددع ل نقأه ددده م يدددة 

«.رأقاه ماك ه »لال ماك ه  لرواه ملأقه ا  ه متم د ملرقن   ن قانىقبه 
5
 

ل   دددهه ملقردددهاض  دددو  دددك  ملأقددداه ىفنددد   دددو ملف دددة »  فادددن ةةه ملدددهفقاة نفنددده فادددى   رددده ملأددده  
ملدددكه ىرة دددن ةفددده ملنقأه دددهى    دددن م يدددةو كلدددد ملف دددة ملدددكه ىددد هه للدددن لك ددده  ملنقأه دددهو ا لدددكم  ددد   

                                         

-.12ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة: 
1

 
2
-J.M.MOUSSERON, la durée dans la formation du contrat,8-                                    :مو ة 

 Mélanges Jauffret, L.G.D.j paris, 1974, p509. 
3
 - F.TERRE, Ph. SIMLER et Y.LEQUETTE, Droit civil,0-                                                 :مو ة 

les obligations, 8
é
ed, Daloz, paris, 2002, p81. 

4
 - C.LARROUMET, droit civil, les obligations, le contrat,0-                                         :مو ة 

 t3, économia, 3
éme

 édit, paris, 1996, p44. 
5
 .009و ي 8940و همة ةفىهء ملقةمث ملأةروو رىةا و لروه  8ةو ة:  ره ملةزمق ملاوباةهو ملااىم  و الةض ملقهوا  ملنهووو نتههة ماللقزمهون -



      
 

ا لونددده  دددا فوقىجدددد نةم دددهي مله دددد ققق دددو ملقدددا  ردددأ  ماك ددده  لدددى  هم نددده الىددده الوأدددهمه ملنرها ددده  
«.لف ة ه

1
 

 

ا  ددده قمدددةق ملنالدددة  ملجزم دددةه  دددو ملقدددهوا  ملندددهوو للدددن  قددداه ماك ددده   دددو ملندددههي      
و ا  دددكم 212

 00/21/22ملنددد ةي  دددو  22/20نددد  ملقدددهوا  ة ددده  0/  ىقمدددهرق ندددع ملنربددداه ملدددامةه  دددو ودددي ملندددههي 
فددد  مقردددهق ةا مقره ىدددد »   ملأقددده رأودددن ملنقأ دددق رهلقام ددده ملنمرقدددد   دددن ملننهةاددده  ملقجهةىدددد ا ملقدددو قأدددة

ةا قأهىدددد يهندددد فدددةة نادددرقه نددد  ةفددده ةمدددةم  مالقردددهق ندددع لك ددده  ملمدددة     قبددده  للدددن رىدددع اددد أد 
 «.م ية رفىث ال ىنف  لبكم مأليىة لفهمث ق ىىة فقىقو  ىن

ه نوددن   ددن نوددع ة ددض ملقأه دد 84/0فندده ة   ددكم ملقددهوا  ك ددن للددن ةفزددة ندد  كلددد  قدده وتدد  ملنددههي     

قأقردددة فددد  اددد أد نأةا دددد   دددن و دددة ملجنبددداة نأةا دددد ل رىدددع ا ىنودددع ة دددض » لك قدددوي   دددن ةودددن 
رىدددع اددد أد ةا قأهىدددد يهندددد ردددها  نردددةة الدددة و لكم فهوددد   دددك  ملاددد أد نأةا دددد ل رىدددع ةا فهوددد  يهندددد 

 «.نقا ةي رن

ل ددده د للدددن  قددداه ماك ددده  ملقدددو ال ققرددد  ملقردددهاض رالدددأوبهو  بودددهد مه ردددد نددد  ملأقددداه ملوناكجىدددد        
ملقدددو قةقفدددز  دددو نجنا بددده   دددن رددد ةي امفدددهي نرهه ددده ة  ملالدددةام ملدددامةهي  دددو ملأقددده قتددده  ا قنىددد  

هانه للن نت فد ملمة  ملقاه ا نه   ن ملمة  مل أى  للن ملقرا .
3
 

 

ع ندددد  ة  ل قرددددهاض ة نىددددد فىددددث ة  مل ددددةا  مال قتددددههىد ا ندددده تددددهفربه ندددد  لفدددد   ددددكم ال ىنودددد     
نق ىدددةم  ا يتاتددده ا ة  ام دددع ملفددده   دددةض قدددهما   قددداه كم   ىندددد نهلىدددد فرىدددةي لددده قأددده قال نبددده 
ملمةىقددد ملفالاددىفىد  ددو ملقأه دده ا ملقدددو قددقه  دد  مةىددق ملقرددهه  ملفىودددو ل ىجددهن ا ملقرددا   قدده ةتدددرف  

ي   دددن نامجبدددد نقق دددىه  ملقجدددهةي ملهالىدددد ا ااددده   ملقاددداىق ملفهىزددددو ملقدددو  دددك  ملمةىقدددد مىدددة  دددههة
ققم دددن لردددةمه  قددداه كم   ىندددد م قتدددههىد فرىدددةي ا و دددةم أل نىدددد  دددك  ملأقددداه ىر ددد  ةمةم بددده ملدددهيا  
رالدددأوبه  دددو نرها ددده   دددههي نددده قادددق ةق ا قددده مددداىالو  بدددو  قددداه ىدددقه قفاىوبددده   دددن نةمفددد  نقره دددهي 

ن مقره دددده  قنبىهىددددد ل اتددددا  للددددن مقرددددهق وبدددده و ا لددددكم ةم ددددق   ىبدددده ملرقبددددهء ا ددددق اددددىة نةف ددددو ققي  دددد

 (les contrats à formation successive)ملرةوادددىا  نتدددم د ملأقددداه كم  ملقفددداى  ملنادددقنة 

4(les contrat à exécution successive) ىهاه رهلأقاه كم  ملقورىك ملناقنة 
 . 

ه وبه ىددده ا لددده ققجدددن للدددن ملقةم دددوو لدددكلد قددده أبه ملةمردددد  دددو فىدددث   ة  لةمهي مألمدددةم  لددده ققفددده     
مالمال    ن الةام ملأقه ا   هق قورىك  

5
. 

                                         

 08.1نفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة: -
2
 «.ىفت  ملقرا   و  قه ماك ه  رنجةه ملقا ىه لالةام نقةةي ى أبه ملناجن ا ال ىقر  ملنوه الد  ىبه» 12قوي ملنههي  ةو ة:-

3
قددددن ا لنزىدددده ندددد  ملقرهتددددى  ةو ددددة: ةفندددده  ردددده ملددددةفن  ملن فددددهو ونددددهكن ملأقدددداه ا اادددده   نامجبددددد ملالددددةام ملنجفرددددد  ىبددددهو) هةماددددد قف ى ىددددد نقهةوددددد  ددددو ملرةو ة: -

 .8990وج ا ةنةىفو نع ماالهةي للن ملا ع  و ملفاى (و نج د ملفقاق ملفاىقىدو ملاود ملاههاد  الةو ملأهه مألا  ا ملزهوو نهة  ا ىاوىاوملق هء مأل
4
- J.CEDRAS, op.cit., p 2658-                                                                                    :ةو ة 

5
 - J.M.MOUSSERON, op.cit., p 509 et s.0-                                                                :ةو ة 



      
 

 أزوددددهء ملقرددددهاض ىددددقه قفهىدددده أل دددده ا نأ دددده ملقزمندددده  ا فقدددداق مة ددددو ملأقدددده ملنةققددددن نزدددد :         
ملأقاردددده  ا قفهىدددده نا ددددا  ملأقددددهو ملنددددهي ملقددددو ىددددهي   ىبدددده فىددددز ملقورىكوملنادددد الىدوملقاي ملقدددده ةيو 

ملقهوا  ملنمرق  و فهلد اجاه وزم ...ملخ 
1
. 

 ددهلأقاه ملقددو قاددقاجن ملقرددهاض رالددأوبه  ددو  قدداه ىأقرددة  ىبدده  هندد  ملنددهي  وتددةم  أددهال ا ندد زةم      
  ددن قفدداى  ملأقددهو فىددث ىادده ه   ددن لوجهفبدده لندده ىددا ة  ندد   ةتددد ملددقنأ  ا ملقرفىددة لددهف مألمددةم  

 دددهمه اردددةمه  قددده ىدددقالءه ندددع نتدددهلفبهو  هلقردددهاض ى أدددن هاةم ا ه ىددده ملنقرها دددد فقدددن ىنفدددوبه نددد  ما
رهلوادددرد لنةف دددد لردددةمه ملأقددده لك ىفندددو مألمدددةم  نددد   ىدددان ملة ددده ألودددن ىقدددىد لبددده هةمادددد قرهتدددى  
ملأقدده ا ملدددقرم  للدددن  ىددان ملة دددهو لنددده ىدددا ة  ندد   دددةي مالمدددال    ددن ملنأ انددده  مل دددةاةىد لوالدددأي 

ماللقدددزمه ردددها اله ملددددكه ىأددده نددد  ة دددده ماللقزمنددده  ملوهالددد د. و نةف ددددد لةمهي اددد ىند ا كلدددد نددد  يددددال  
 ملنرها ه . 

 

 

ا  ه فة  ملنالة  ملجزم ةه ماللقزمه رها اله نه  ر   قهه تةمفد  و  هي  اموى .
2
 

فندددده ة  فادددد  لهمةي  ن ىددددد ملنرها دددده  لبدددده هاة  ددددو ملفدددده ندددد  ملنوهز دددده   ددددو ملناددددققر و فندددده       
ض  دددو قرادددىة ملأقددده ا ملا دددا    دددن نقهتددده مألمدددةم   وددده منددداض  ردددهةم  ققج دددن ة نىدددد ملقردددها

ةنددده لكم فددده   ودددهد نفددد  لقأاىددد  ملأقدددهو  ىجدددن ملرفدددث  ددد  » ق.ه.ن  888ملأقدددهو  فادددن ودددي ملندددههي 

ملوىددددد ملنالددددقةفد ل نقأه ددددهى  ها  ملا ددددا   ودددده ملنأوددددن ملفة ددددو لأللردددده و نددددع مالاددددقبهمءو  ددددو كلددددد 
  ىقدددام ة نددد  ةنهودددد ا زقدددد ردددى  ملنقأه دددهى و ا قددده ل أدددة  ملجدددهةه  دددو رمرىأدددد ملقأهنددد  ا رنددده ىور دددو ة

 «.ملنأهنال 

 هلقه ددو ى جددأ  ددو قراددىة  ل أقدده لأامندد  همي ىددد فهلأقدده وراددن ا  ددو فهلددد قي دد   ددكم مأليىددة ىنفوددن      
ملةجددددا  للددددن نةف ددددد ملنرها دددده و فىددددث قاجدددده مقره دددده  قنبىهىددددد ىرةنبدددده ملنقرها ددددا  ىفددددهها  ندددد  

م  ملقردددهاض ا ملوقدددهم ملنقردددهاض رالدددأوبه ا  دددكم نددده ك رددد  للىدددن مقره ىدددد  ىىوددده ملنقأ قدددد ردددهلرىع ياللبددده ة ددده

للدددن لنفهوىدددد مالادددقوهه للدددن ملنرهفزددده   1/0 دددو ملندددههي  8912ة ةىددد   88ملدددهالو ل ر ددده ع ملن ةيدددد  دددو 

 ودددده قفهىدددده نقهتدددده مألمددددةم 
3

و فندددده ة  ملنرها دددده  ققددددهي   ددددو لرمدددده  ملأقدددده جددددزمء لأددددهه مفقددددةمه 
 لنقأه هى  لامجن فا  ملوىد ملنرةاض   ىبه لقره ن يال   ك  ملنةف د.م

                                         

1
 - X.BIRBES, l’objet de la négociation RTD Com.8991, p 214 et s.0-                            :ةو ة 

ى ددددزه ملندددد ن  لددددن » نوددددن  84فىددددث وتدددد  ملنددددههي  04/28/94ملنقأ ددددق رهلقأنىودددده  ملندددد ةي  ددددو  94/21وددددي ملنالددددة    ددددن ماللقددددزمه رددددها اله  ددددو مألنددددة  ةو ددددة:-8

و ا فدددكم  دددهوا  فنهىدددد «رهلقتدددةىد  وددده مفققدددهن ملأقددده رجنىدددع ملرىهوددده  ا مل دددةا  ملنأةا دددد لهىدددن  دددن  مادددقنهةي قادددند ل نددد ن  رققدددهىة مأليمدددهة ملقدددو ىقفرددد  ربددده

ىقدددالن ملردددده ع اجاردددده ل دددداله ملزردددده   رأاددددأهة ا »  2.ىددددوي  ددددو ملنددددههي  00/21/22نهةادددده  ملقجهةىدددد ملن ةيددددد  ددددو ملنقأ ددددق رهلن 22/20ملنادددقب د رناجددددن ملقددددهوا  

 «.قأةىره  ملا ع ا مليهنه  ا الةام ملرىع 
3
و ةو دددة: ن فدددق 0222قددده ةيوفادددهه ملدددهى   رددده مل ودددو ملتددد ىةو قرادددىة مقره ىدددد مألنددده ملنقفدددهي رالدددأ   قددداه ملرىدددع ملدددهالو ل ر ددده عو همة ملوب دددد ملأةرىددددو مل ةو دددة:-

 ودددهنه ىقأ دددق مألندددة رقأىدددى   تددده ةفددده ملمدددة ى  ةا نددده ىربندددن الددديي » 1/0ملفقدددهن ملنق دددن  لوتددداي ندددامه مقره ىدددد  ىىوددده رالدددأ  ملرىدددع ملدددهالو ل ر ددده ع فىدددث قدددوي 

   رى  ملمة ى  ااف ماهةمد ىجن ة  ى يك  و مال قرهة جنىع مل ةا  ملنقت د رهلفهلد ال اىنه ملنرها ه  ملقو قفا   ه قن
 «.ا ملأههم  ملقو ماققة ملقأهن  رىوبنه ا مأل ةم  ا ةه قتة  الفق تههة  وبنه



      
 

ملنةف دددد ملقدددو ىدددقه  ىبددده ا دددع مألاددده  ملدددكه »ا   ىدددن ىنفددد  م قردددهة نةف دددد ملقردددهاض  دددو           
ىقدداه   ىددن روددهء ملأقدده  ىندده رأددهو ا ندد  قدده  ددأه ي دد   ىبدده  دده ىدد هه للددن موبىددهة ملأقددهو رىوندده ىدد هه ي ددا 

«ةارهن ملرمال  مل نه  للن  ىهه  قه ا ىه ال ىزىة نالفال   و ملقورىك   كم مألاه  ن 
1
. 

هاض نجدددهال  امادددأد ل قمرىدددق نوبددده  دددو نجددده  ملقدددهوا  ملدددهالو ملأدددهه فىدددث ى جدددأ ـد ل قردددـا  ددده ةترددد     
 ملاىهاو لف  ملوزم ه  هم نه للن ملقرهاض  و ملنجه  

م  ردددى  ملدددها  ملنأوىددددو فىدددث ىم دددق   دددن ردددهلمةق ملاددد نىد ا ىدددقه ملقردددهاض  دددههي  ددد  مةىدددق لقدددهء 
ا قأنىق ملأال ه  ملهالىد.   ننز و ق د ملها  رهلنرها ى و فنه ة  ل نرها ه  هاة  و قااىع

2
 

ا رقددددةمءي راددددىمد ل نأ اندددده  ملأهنددددد قاددددند لودددده رددددأ  وأددددة  ة  ملقرددددهاض ىرددددةض  ددددو رأددددض        
ةالدددد ل دددهيا  فأ دددا  دددو مالقفدددهه ملناددده   ندددزال اجدددان ملقردددهاض فدددا  ودددز  مألاددد فد ندددع ملمدددة  ملن

.(C.E.E)مألاةارو 
3
 

فندددده قفقدددد  ملنرها دددده   ددددو ملقجددددهةي ملهالىددددد هاةم  هندددده و ددددةم ل مرىأددددد ملهالىددددد ل أقدددداهو فىددددث       
قففنبدددددده نجنا ددددددد ندددددد  مأل ددددددةم  ا ملأددددددههم  ملهالىدددددددو ملقددددددو ةلددددددزه ملقجددددددهة ةوراددددددبه ربدددددده قاددددددنن 

(l’exmercatoria)   ا ققدددداه   ددددن   قروددددو فهندددد  لرفددددةي ملفةىددددد ملقأه هىددددد ا  ددددو ة  فدددد   نددددة  هردددد

4(tout y est négociable)ل قرهاض 
 . 

ا  ددددكم ندددده فةاددددقن نرددددههح  قدددداه ملقجددددهةي ملهالىددددد ملتددددههةي  دددد  ملنأبدددده ملددددهالو لقافىدددده ملقددددهوا       

ف دددد ملقردددهاض و فىدددث ق دددنو   ام ددده قدددو ه نة(uni droit principes) 8922مليدددهي رةانددده ادددود 

 و  هي نامه نوبه ا م قرة  ة  لف  مة  ملفةىد  و لجةمء ملقرهاض.
5
 

ا  ن ىدددده قرددددةز ة نىددددد ملقرددددهاض  ددددو نجدددده  ملقجددددهةي ملهالىددددد  ددددو نجنا ددددد ملأقدددداه ملنةفرددددد ملقددددو      
 بددددة  وقىجددددد ل قمدددداة مال قتددددههه ملأددددهلنو ا نقق ددددىه  ملادددداق  بددددك  ملأقدددداه قفقددددهن للددددن قرددددهاض 

 contrat de coopération inter)نبدده ا ندد  رىوبدده  قدداه ملقأددها  رددى  ملالددةفه  رالددأوبه  ردد  لرةم
entreprise)   ا  ددددو مقره ىدددده  ملققددددهةن ا ملقأددددها  رددددى  ملنالددددةا ه  ا  دددده به  ددددا قفاددددى   ه ددددهم

ملنالددددةا ه  ملنقأهاوددددد لقمدددداىة موقهجىقبدددده ا  ددددكم ملوددددا  ندددد  مالقره ىدددده  ىفقددددهن  ددددو قو ىنددددن ا قفهىدددده 
ن للن ملقرهاض ملكه ىارق لرةمه مالقرهق.فىرىد ملة هرد   ى

6
 

 

فنددده ة   ودددهد ودددا   يدددة نددد  ملأقددداه موقالدددة رالدددف  فرىدددة  دددو ملا ددد  ملدددةم   ا  دددو نددده ىادددنن رأقددداه     

و دددةم ل قمددداة ملقفوالددداجو ملبه ددد   (contrat de transferts de technique)وقددد  ملقفوالاجىددده 

للدددن مالادددقأهود رهلقفوالاجىددده ملدددها و  أقددداه وقددد    هلهو فىدددث الددده فهجدددد ملدددها  ملوهنىددددملدددكه ىأة دددن ملأددد
ملقفوالاجىددددده نا دددددا به  دددددا   ة  ىقأبددددده ملفددددده ز   دددددن ملقفوالاجىددددده روقددددد  جنىدددددع ملنأمىددددده  ملروىدددددد 

                                         

.88نفنه مرةم ىه هاا وو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة:-
1

 
2
-J.CEDRAS, op.cit. 268.8-                                                                                        :ةو ة 

3
 - IBIDEM. 0-                                                                                                         :ةو ة 

4
و ي 91ىددددا نفندددده  ردددده مل دددده ة فاددددى و ملجاموددددن ملقهواوىددددد ل نةف ددددد ملاددددهرقد   ددددن ملقأه ددددهو نج ددددد ملفقدددداق ملفاىقىدددددو جهنأددددد ملفاىدددد و ملأددددهه ملزددددهووو ىاوةو ة: -

101. 
5
-Ph .LE TOURNEAU, op. Cit, p 483.2-                                                                       :ةو ة 

6
 .811و ي 0222نفنه الا و اله ى و ملنالةا  ملنالقةد ملقأه هه مرىأقن ا ةففهنن  و ملقهوا  ملنتةه ا ملنقهة و )ه. (و ملقه ةيو ةو ة:-



      
 

ملنادددقيهند  دددو نوالدددةقن مليهتدددد للدددن ملنفقادددن  
1

ا نددد  ةنز قبددده  قددداه ملنأة دددد ملروىدددد ا  دددو نزددد   دددك  
ه ملدددهيا   دددو نرها ددده  ا ىقم دددن ملقردددهاض  وددده ة  ملأقددداه الرددده   دددن نتدددهة ملقفوالاجىددده ا نادددقاةه 

 ىفال  فه ز ملقفوالاجىه    رأض ةاةمة ه ل مة  م ية ا  كم ربه  قةمىرن  و ملقأه ه.

ةندده ملوددا  م يددة ندد  ملأقدداه ملددكه ىفقددهن  ردد  لرةمنددن للددن مل جدداء للددن ملقرددهاض رالددأون  ددو  قدداه        

قدددو قبددده  للدددن ل هندددد ملروىدددد مألاهادددىد ل هالدددد يهتدددد ا مل (contrat clés en mains)ملنرقدددهض رهلىددده 

ا  ددده م قنددده  ملجزم دددة  دددكم ملودددا  نددد  ملأقددداه رأددده مالادددققال  نددد  ةجددد  رودددهء  ه دددهي » ملهالدددد ملوهنىدددد 
« تددددوه ىد  اىددددد لقدددده ىه ماددددققاللبه ملاىهاددددو ا مال قتددددههه

2
و فىددددث  ددددههي ندددده قرددددةه  ددددك  ملأقدددداه نددددع 

هالىددددد ندددد  نيق دددد  ملالددددةفه  مألجورىددددد ملأهن ددددد  ددددو ا كلددددد رددددهل جاء للددددن م ددددن  ددددةاض » مألجهوددددن 
نيق دددد  ملقيتتدددده و ا  ودددده ىقاددددون ل مددددة  ملدددداموو ميقىددددهة ملنقأه دددده نأددددن ا و ددددةم أل نىددددد  ددددك  
ملمةىقددددد  ددددو ملقأه ددددهو  قجددددةه نرها دددده  رأدددده ميقىددددهة ملمددددة  مألجورددددو ا ملقرددددهاض نأددددن فددددا  فدددد  

«.ملنهلىد ا ملروىد ملوقهم مألاهاىد  و ملأقه ن  ةج  ملفتا    ن ة    ملالةام
3 

ا ملنأ انهقىدددد ة دددةز      فنددده ة  ملقمددداة ملادددةىع ملدددكه الدددبه  ملقدددة  ملفدددهىث  دددو نجددده  مالقتدددهال      
مقردددهق ىقال دددن  ىدددن ماىجدددهن ردددهلقرا  »    نددده ىادددنن رأقددداه ملقجدددهةي مالفقةاوىددددو ا ملقدددو قأدددة  رأوبددده 

 د نة ىددددد رر دددد  ملقره دددد  رددددى    دددن الددددرفد هالىددددد نرقافددددد لالقتدددده   دددد  رأدددده ا كلدددد رااددددى د ناددددنا
«ملناجدددن ا ملقهرددد 

4
و ا  ددده و نددد  رأدددض ملقالدددةىأه   دددو ملر دددهم  ملنققهندددد ةففهنددده لبدددك  ملمه ردددد نددد  

  هاةم ةاهادددىه  دددو نزددد   دددك  ملأقددداه  ددد  رأددده نوبددده  ةواددده ا ملجزم دددة فدددهىزه فىدددث ق أدددن ملنرها ددده
 ملأقاه

لددده ىأددده ىوفتدددة  قدددم  دددو ملفتدددا    دددن »  هلقردددهاض ى أدددن  دددهي ةهامة  دددو ملقجدددهةي ملهالىدددد  بدددا      
ملنددامه ملنوقجددد ةا ملرفددث  دد  ةاددامق لقتددةى  ملنوقجدده  ا لوندده  ددا ةااددع ا مالددن  فىددث ىنقدده لىالددن  
ملجامودددن ملنهلىدددد ا ملققوىدددد ا ملأ نىدددد ا نزددده  كلدددد ة  ملن اادددد  دددو فهلدددد فهجقبددده للدددن نتدددههة ملقناىددد  

ىدددددو ندددد  ةجدددد  ملفتددددا    ددددن مألنددددام    وبدددده قددددهي   ددددو نرها دددده  نددددع ملنتددددهة  ا ملرودددداد ملأهلن
ملالزنددددو لنددده ل دددةض قادددهىه ملقزمنددده  قادددقفق ملددده ع ةا ل دددةض نامجبدددد ملأن ىددده  مالادددقزنهةىد ملقدددو 

«.قواه ملقىهه ربه
5
 

ا ل دددده د للددددن ملددددهاة ملددددكه ى أرددددن ملقرددددهاض  ددددو ملنجدددده  ملددددهالوو   وددددن ى أددددن هاةمَ  يددددة ال ىقدددد        
اددددىنه  ددددو نجدددده   ددددهوا  ملأندددد  ا كلددددد ندددد  يددددال  ندددده ىاددددنن ة نىددددد  ددددو نجدددده  ملقددددهوا  ملددددهمي و ال 

ا ملقدددو قدددقه ردددى  ةن ملأنددد  ا ملوقهرددددو  (Les négociations collectives)رهلنرها ددده  ملجنه ىدددد 

لك قاددده ه ملنرها ددده  ملجنه ىدددد  دددو قفقىدددق ملأهملدددد مالجقنه ىددددو  بدددو قبددده  للدددن قفادددى  الدددةام ملأنددد  
ا فددددكم قادددداىد نوهز دددده  ملأندددد  ملجنه ىدددددو فندددده ققدددداه نزدددد  زىددددههي مألجددددةيو قيرددددىض ادددده ه  ملأندددد  

ملنرها ه  رهاة قفنى و لقهوا  ملأن   بو ن  م ه نتههة .
6
 

                                         
1
 ا نه ى ىبه. 4وي 8990وتىةي راجنأد اأههو  قاه وق  ملقفوالاجىه  و نجه  ملقرهه  ملهالوو هىام  ملنمرا ه  ملجهنأىدو ملجزم ةو  ةو ة:-

2
 ا نه ى ىبه. 01وي 8910نأهالا  نهةو ملو هه ملقهواوو لأقاه ملنرقهض رهلىه  و ملجزم ةو هىام  ملنمرا ه  ملجهنأىدو ملجزم ةوةو ة: -

.28نأهالا  نهة و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
3
 

  http : www.mohamoon.com/montadaتهرة نفنه  نهةو ملنرها د  و  قاه ملقجهةي مالفقةاوىدوةو ة: -2
5
  .98و ي 0228تهلد ــــ ي ـــ يهليو  و ما اله ملقجهةه ا ملنرها ه  ملقجهةىد ملهالىدو هىام  ملنمرا ه  ملجهنأىدو ملجزم ةو ةو ة: -

6
 .0222ةو ة  و  كم ملالأ  رهلقرتى :  ره ملرهام  ره ملنفا و ملو هه ملقهواوو ل نرها د ملجنه ىدو همة ملوب د ملأةرىدو ملقه ةيو  -



      
 

 24ا  ددده فدددة  ملنالدددة  فدددق ملقردددهاض ملجنددده و ا م قردددة  فدددق ةاهادددو ل أهنددد  نددد  يدددال  ملندددههي       
.8998ةى  ة  08ملنأه  ا ملنقنه ا ملنقأ ق رأال ه  ملأن  ملن ةي  و  92/88ن  ملقهوا  

1
 

فددددهلأقاه » ا  دددده ةتددددرف  ملنرها دددده  ملاددددند ملة ىاددددىد  ددددو ملأقدددداه ملنقأ قددددد رأتددددفهن ملالددددبةي      
«.ملقو ىرةنبه نقهنا ملرةمن  ملق رزىاوىدو ملننز ا  ا ملةىه ىا  كا ملناقاف ملأهلو

2
 

 

 

 

ملققوىودددده  ملنهوىددددد ا ةمدددده ة نىددددد ملقرددددهاض  ا ندددده ىقدددداه رددددن ندددد  ملقف ددددىة ا ما ددددهمه ل أقددددهو لال ة     
ملفهىزدددددو رندددده  ىبدددده ملققوددددى  ملنددددهوو ملجزم ددددةه لدددده ىددددو ه نةف ددددد ملقرددددهاض ا مفقرددددو رهال قنددددهه رنةف ددددد 
لردددةمه ملأقدددهو ا كلدددد و دددةم ل قتددداة ملقق ىدددهه ملدددكه فددده  اددده هم  دددو نجددده  ملأقددداهو فىدددث قاددداه  فدددةي 

. (conclusion instantanée)مارةمه ملراةه ل أقاه 
3
 

 ددكم ملقتدداة ىقوهاددن نددع مه رددد نأىوددد ندد  ملأقدداه ملىانىددد ملقددو قددقه رالددف  راددىمو لال ة  ا ل  فدده       
 ددددكم ملقتدددداة لدددده ىأدددده ىال دددده ملأقدددداه ملنةفرددددد ملقددددو ة ةز دددده ملأتددددة ملفددددهىثو أل  قفاىوبدددده ىددددقه   ددددن 

نةمفددد و ا و دددةم أل  ملقردددهاض ةتدددرد  دددةاةي م قتدددههىد ا  هواوىدددد ا فقدددن ورادددىد
4
 قددده فددده  نفددد    

ن ا ندددد  رددددى  ملرقبددددهء مألام دددد  ملددددكى  م قنددددام رهةماددددد نةف ددددد ملقرددددهاضو ملرقىددددن مأللنددددهوو  م قنددددهه ملرقدددد

(Rudolf Von Ihering)  ا ملرقىددددن ماىمددددهلو GABRIELLE FAGELLA) و فىددددث ادددده نه  ددددو )

ر دددداةي نربددددداه ملنادددد الىد نددددده  ردددد  قأه هىددددددو رنأوددددن ةودددددن ىجددددن   دددددن مألمددددةم  ملنقرها دددددد قفنددددد  
د  ددو فهلدددد لكم مةقفددن ةفددده ملمددة ى  يمدددأ ةفددهث  دددةةم ل مددة  م يدددةو ا ملنادد الىد  دددو  ددك  ملنةف ددد

 ددده قدددأزة  رأدددض ملققوىوددده  ملفهىزدددد ردددهلرقبى  فىدددث ق دددنو  وتاتددده يهتدددد رهلقردددهاض ا ملناددد الىد م 

 les parties dans»نودددن   دددن  8001 رددد  ملأقهىدددد نوبددده ملققودددى  ملندددهوو ماىمدددهلو لك قدددوي ملندددههي 
les pourparlers et dans la conclusion du contrat doivent se comporter 

conformément au bonne foi».5
 

 دددو ملندددههي  8911ا ملقدددهوا  ملندددهوو ملىامادددال و لأدددهه  891ا فدددكم ملقدددهوا  ملندددهوو ملىاودددهوو  دددو ملندددههي 

نون 02
6
. 

 

 

                                         

ا كلد رهلرهن ملاهه . 92/88 ه ة ةه ملنالة  رهره يهي رهلقرهاض ملجنه و  و  هوا  ةو ة: -
1
 

2
-Ph. LE TOURNEAU, op.cit., p 479.2-     :ةو ة                                                                    

3
 -J.M. MOUSSERON, op.cit., p 509.8-                                                                      :ةو ة 

Et L.BOYER, contrat et conventions, encyclopédie, D, CIV, n° 5, 98, p 18. 
4
و 8994نفنددده فادددهه نفنددداه لمردددوو ملناددد الىد ملنهوىدددد  دددو نةف دددد ملقردددهاضو ) هةمادددد نقهةودددد  دددو ملقدددهوا  ملنتدددةه ا ملرةوادددو(و همة ملفقدددهنو ملقددده ةيوةو ة: -

 .0ي
5
 .2نفنه نفنه ةرازىهو ملنرها ه   و مامهة ملقأه هه و همة ملوب د ملأةرىد و ملقه ةي ويةو ة: -

.44ملنةجع ملاهرقو ي  ةجن فةىه  ره ملال و ةو ة:-
6
 



      
 
 

ال قأقردددة فه ىدددد لا دددع قو دددىه »لال ةودددن ردددهلةجا  للدددن ملندددامه ملندددكفاةي  دددو ملقددداموى  ة دددال  وجددده ةوبددده     
فهنددد  ا الدددهن  لنةف دددد ملقردددهاض   دددن ملأقدددهو ألوبددده ققاددده ردددهلأناه  دددو مل رددد  ا ملقتددداة  دددو قو دددىه 

ىددددد ملأال ددددد رددددى  مألمددددةم  ملنقرها دددددو   ددددال   ددددن ةوبدددده لدددده قفددددهه رالددددف  تددددةىد ملمرىأددددد ملقهواو
«ل نادددد الىد ملنهوىددددد  ددددو نةف ددددد ملقرددددهاض

1
و  ا  ددددكم نندددده ادددده ه  ددددو ملجددددهم  ملرقبددددو رالددددأ  مرىأددددد 

 ملقرهاض ا قفهىه وا  ملنا الىد ملقه ند  و  ك  ملنةف د.

ا نندده الالددد  ىددن ة  ملقرددهاض ردده  ىي ددع لو ددهه  ددهواوو يددهي ىاددبة ملق ددهء   ددن قمرىقددنو   دده       
 دددو ملبدددامءو لك رنجدددةه هيدددا  ملمدددة ى   دددو ملقردددهاض و   وبنددده ال  ىأددده ملقردددهاض   دددن ملأقددده نجدددةه فددداله

و فىددددث ققفددددا  رىوبندددده  ال ددددد  هواوىددددد يهتددددد ا قوالددددل   ددددن  هققبندددده ملقزمندددده   ىتددددرفه  ندددد  مل ىددددة

نقرههلدددد قرة دددبه مرىأدددد نةف دددد ملقردددهاض ا نددد   دددك  ماللقزمنددده  و ماللقدددزمه رهلقردددهاض رفاددد  وىدددد ا 
ه   ىددددهه ملنادددد الىد ملنهوىدددددو ا رهلقددددهلو    دددد   نةف ددددد ملقرددددهاض ىقةقددددن   ددددن مايددددال  ربددددك  ماللقزمندددد

قجهاز  هم ةي ملامجره  ماواهوىد ملأهند ا ةترف  قففنبه ملقزمنه  يهتد.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 -L. ROZES, projet et accords de principe, RTD.Com, 1998, p 502 8ةو ة :                                   -8
2
          -Ph. LE TOURNEAU, op.cit.-, p 4810ةو ة :                                                                                     - 



      
 

 .قنىىز ملقرهاض    ملنتم فه  ملقهواوىدالفرع ال اني: 

رهلققه دددده ا ماىجدددددهن   دددده ى قددددر  نتددددم د ملقردددددهاض نددددع رأددددض ملنردددده ىه ملقةىردددددد نوددددن فهلا دددده     
ره قرهة ندددده ىنبددددهم  ارددددةمه ملأقدددده ا ةفىهودددده ىقددددهمي  نربدددداه ملقرددددهاض نددددع نةف ددددد لرددددةمه ملأقدددده نندددده 

 ىاقه و ملقنىىز رى  ملقرهاض ا  ك  ملنره ىه.

 ـ ملقنىىز رى  ملقرهاض ا نةف د لرةمه ملأقه:

 ددهي وقددهم ىنفدد  ندد  ياللبدده ة  وفددهه ةاجددن ماليددقال  رددى  ملقرددهاض ره قرددهة  نةف ددد ندده  ردد    وددهد    
  قهىد ا نةف د لرةمه ملأقه.

ل  نةف دددد ملقردددهاض قادددرق هم نددده نةف دددد لردددةمه ملأقددده و فىدددث ة  لةمهي ملمدددة ى  قفدددا  مىدددة رهقدددد  دددو 

 proposition et contre)نةف دددددد ملقردددددهاض  بدددددو نجدددددةه  دددددةاض ا  دددددةاض ن دددددههي 
proposition)   دددددن  فددددد  نةف دددددد لردددددةمه ملأقددددده فىدددددث قاجددددده لةمهي رهقدددددد ا  دددددو لىجدددددهن ا  ردددددا  

نقمهرقددده و فنددده ة  نةف دددد ملقردددهاض  دددههي نددده قادددق ةق ا قددده مددداىال ا  دددكم ريدددال  نةف دددد لردددةمه ملأقددده 
رددى  لال  ددو فهلددد لكم ندده م قددة  ماىجددهن رنىأددهه ل قرددا . لفدد  ماالددفهلىد ملقددو قمددةض ندده  ددا ملفدده ملرهتدد  

نةف ددددد ملقرددددهاض ا نةف ددددد لرددددةمه ملأقدددده. ا ملجددددامن راددددىم ا فالاددددىفو ا  ددددا موددددن ىددددقه مليددددةان ندددد  
نةف ددددد ملقرددددهاض  ودددده تددددهاة ماىجددددهن ىققددددة  رقرددددا  ةه رنأوددددن  يددددة ة  ملنرها دددده  قوقبددددو  وددددهنه 
قتددد  للدددن مقردددهق مألمدددةم  ملنقرها دددد   دددن جنىدددع ملأوهتدددة مألاهادددىد ل أقددده ملندددةمه لرةمندددن ا نزددده  

لك م قرددددةام ة  رةاقافددددا   (texaco)ندددده ةيددددك رددددن ملق ددددهي مألنةىفىددددا   ددددو ملق ددددىد ملنأةا ددددد كلددددد 

ىأردددة رمةىقدددد فه ىدددد   دددن مقردددهق مألمدددةم   (mémorandum of agreement)مالقردددهق ملنادددنن 

  ن جنىع ملناه   ملة ىاىد ل أقه ملنةمه لرةمنن.
1
 

 

اددده   ملجا ةىدددد ل أقددده ملندددةمه لرةمندددن قفدددا  لك  رهقردددهق مألمدددةم  ملنقرها دددد   دددن ر ددداةي جنىدددع ملن    
ملنرها ددده   دددده فققددد  ملبدددده  ملنةجدددا نوبددددهو ا  فدددكم  هاىجددددهن  دددا ملفدددده ملرهتددد  رددددى  ملقرددددهاض ا 

 لرةمه ملأقهو  رتهاة ماىجهن قفا  ماةمهي قيم  نةف د ملقةهه ا  هه ملفزه.

 ـ ملقنىىز رى  ملقرهاض ا ملا ه رهلقأه ه:

ملقردددهاض ىدددهيال   دددن  ملنةف دددد ملقدددو قادددرق لردددةمه ملأقددده ا فددد  نوبنددده ى أدددن  هلا ددده رهلقأه ددده ا      
 هاةمَ  و ملقنبىه ارةمه ملأقهو لال ة   وهد ميقال  رىوبنه.

 هلا دده رهلقأه ددده ره قرددهة  قنبىدددهم اردددةمه ملأقدده  بدددا فزىدددة ملا ددا   دددو ملفىدددهي ملأن ىددد ا ىنفددد  قأةىردددن      
لام ددده رقردددا  لردددةمه  قددده  دددو ملنادددققر  ندددع الددديي  يدددة  قددده رنقق ددده  ى قدددزه الددديي ىادددنن م» رأودددن 

«.ىانن ملنا اه لنو لكم نه ة بة  كم مأليىة لةمهقن  و ملقأه ه يال   قةي نأىود
2
 

 هلا ددده رهلقأه ددده  ددده ىفدددا  ن زنددده لجهودددن امفددده ةا لجدددهورى و ا  ددده و ندددن ملنالدددة  ملجزم دددةه  دددو      

مالقردددهق ملدددكه ىأددده لدددن فددد  ملنقأه دددهى  ةا » ن قدددوي   دددن موددد 18نددد  ق.ه.ن  هلندددههي  10ا  18ملندددههقى  

ةفددده نه رددد رةمه  قددده نأدددى   دددو ملنادددققر  ال ىفدددا  لدددن ةزدددة لال لكم  ىوددد  جنىدددع ملناددده   ملجا ةىدددد ل أقددده 

                                         

1
- A.LAUDE, Le Constat Judiciaire des pourparlers, RTD.Com, 1998, p 551 et s.8-         :ةو ة 

.800نفنه ترةه ملاأههو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
2

 



      
 

ق.ه.ن  دددو فهلدددد  10فنددده ىنفددد  فادددن ودددي ملندددههي « ملندددةمه لرةمندددن ا ملندددهي ملقدددو ىجدددن لرةمندددن  ىبددده

فهوددد  ملالدددةام ملالزندددد لقىدددهه ملأقددده نقدددا ةي ا يهتدددد وفدددا  ملام ددده ل نا ددداه لدددن ة  ىقه دددىن  دددو فددده  
نوبه ملالف   هه ملففه نقهه ملأقه.

1
 

لك  الرددده ة  ىقدددام ة  دددو ملا ددده رهلقأه ددده جنىدددع ملالدددةام ا ملناددده   ملجا ةىدددد ملقدددو ىجدددن ة  ققدددا ة       
 و ملأقه ملنةمه لرةمنن ل ه د للن كلد ىجن قفهىه ملنهي ملقو اىرةه  ىبه ملأقه.

2
 

رهلقأه ه ىأه  قه فهنال ال نجةه لىجهن ةا نرها د ا لفون  قه قنبىهه ال وبه و. هلا ه 
3
 

 هلا ددده رهلقأه ددده ىق دددن   وتدددة ملقةم دددو فدددا  لردددةمه ملأقدددهو  بدددا ىأردددة  ددد  لةمهي ملام ددده  دددو      
ملقأه ددده

4
ا  دددكم   دددن يدددال  ملنرها ددده  ملقدددو ال ق دددزه ةمةم بددده رددد رةمه ملأقددده فقدددن ا ل  فهوددد  نةف دددد  
 دددو الدددف  مقره ددده  قنبىهىددددو ألوبددده مهلرددده نددده قفدددا  مىدددة ن زندددد ا  ددده به   دددا  دددقد وقددده  ردددى   ملقردددهاض

 مألمةم  لرفث لنفهوىد ملقات  للن لرةمه  قه له قفهه نالنفن رأه.

 ـ ملقنىىز رى  ملقرهاض ا ماىجهن:

وقدددهم   ددد   مودددهةن ماىجدددهن  دددو ملنةف دددد نددده  رددد  ملأقهىددددو   ودددن ىيق ددد   ددد  ملنرها ددده   دددو  دددهي     
 جا ةىد.

ا  رددد  رىددده  ملردددةاق ردددى  ماىجدددهن ا ملقردددهاضو ىجدددن ة  وقا ددد   وددده نربددداه ماىجدددهن  جدددهد مادددقه     
ا فهزندددد ا نجدددةهي نددد  مل دددر  رنددده  ىدددن   لردددهمء لةمهي ةفههىدددد ملجهودددن نرىودددد » ىأدددة  ماىجدددهن رأودددن 

«.ملفرهىدو فىث لكم نه م قة  رقرا  نن  اجن للىن فه  فه ىه لقفاى  ملأقه
5
 

ىنفددددد  قأةىردددددن رأودددددن كلدددددد ملأدددددةض ملدددددكه ىتدددددهة نددددد   (pollicitation)ةا  (l’offre) هاىجدددددهن       

الددديي نأدددى  للدددن الددديي  يدددة ةا  دددهي ةالددديهيو فىدددث ىق دددن   دددكم ملأدددةض مرىأدددد ملأقددده ملندددةمه 
 لرةمنن ا جنىع ملأوهتة ملجا ةىد ل أقه ا ملقو الره ن  قام ة ه ارةمه ملأقه.

لةمهي جدددههي  دددو ملقأه دددهو ق دددزه تدددهفربه رددد رةمه ملأقددده رنجدددةه نام هقدددن ردددهلقرا  هاىجدددهن ىأردددة  ددد        
6
 .
ا  دددا ىاجدددن للدددن الددديي ةا  دددهي ةالددديهي ةا للدددن ملجنبددداة  بدددكم مأليىدددة ى دددزه تدددهفرن قنهنددده نزددد  

ماىجدددهن ملناجدددن »ماىجدددهن ملناجدددن للدددن الددديي نأدددى  ا  دددكم نددده   ددد  ردددن نففندددد ملدددوقض ملرةوادددىد 
اجددددن مقجدددده  ةا   هردددد  رددددور  الددددةام ماىجددددهن ملناجددددن للددددن الدددديي للددددن ملجنبدددداة ىددددةقرم رددددن ملن

«.نأى 
7
 

 

    

                                         
1
 .820-99و ي 8992و اود 8وملنج د ملق ه ىدو  هه842122و قف  ة ه:81/22/8992 ةمة ملنففند ملأ ىه ةو ة: -

2
- A.COHERIER, op.cit., p 42.0-                                                                               :0ةو ة 

3
 .001و ي 0222جهد ماقه و قفاى  ملأقهو قةجند نوتاة ملقه وو ملن ااد ملجهنأىد ل هةماه  ا ملوالة ا ملقازىعو لروه وةو ة: -

4
- C.PAULIN, promesse et préférence, RTD.Com, 1988.p 516.8-                                  :ةو ة 

.899جهد ماقه و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
5
 

ق.ه.ن. 21للن  49 ه و ه ملنالة  ملجزم ةه ناألد ماىجهن ا ملقرا   و قفاى  ملأقه  و ملنامه ن   ةو ة:-
6
 

7
- CASS 3

éme
 civ, 28 nov.1968, cité par ph LE TOURNEAU, op.cit., p 487.2-                   :ةو ة 



      
 
ا فقدددن وفدددا  رتدددهه لىجدددهن  دددو اادددأن ماادددـبهه  دددو قفددداى  ملأقددده ا  دددىه ناددد الىد نددد  تدددهة نودددن     

ىجدددن ة  ققدددام ة  ىدددن نجنا دددد نددد  ملتدددـره  ا  دددو ة  ىفدددا  نفدددههم ا جدددههم ا رهقددده ا ام دددفه ال لدددر  

ىددن ىددن ا ناجددن للددن ملنةادد  لل
1

ندد  مقره ىددد  ىىودده لألندده ملنقفددهي رالددأ   82/8و ا  ددكم ندده جددهء  ددو ملنددههي 

ىالدددف  م قدددةمض لردددةمه  قددده ناجدددن للدددن الددديي نأدددى  ةا   دددهي ةالددديهي لىجهردددهو » ملرىدددع ملدددهالو ل ر ددده ع 
«.لكم فه  نفههم رنه  ىن ملفرهىد ا لكم رى  لةمهي  ه  ن ة  ىةقرم رقرا 

2
 

ىنفودددن ملأدددها   ودددن  رددد  ة  ىقتددد  رأ ددده نددد  ناجدددن للىدددن ا فقدددن  هاىجدددهن مىدددة ن دددزه ل ناجدددن ا      
ل  مقتدد  رأ دده ندد  اجددن للىددن ال ىفددا  لددن ةزددة  ددهواوو ا ىنفدد  ل ناجددن ة  ىأدده   وددن مهلندده لدده ىققددة  
رقرددا و رنربدداه  يددة لكم م قددة  ماىجددهن رقرددا  ال ىنفدد  ل ناجددن ة  ىأدده   وددن ا وردد  ملفدده   ددو فهلددد 

ىأدددهه. ىجدددن   ىدددن ملرقدددهء   دددن لىجهردددن للدددن موق دددهء  دددكم مألجددد و ا  دددكم نددده لكم نددده ةلدددزه ملناجدددن ورادددن رن

 ن  ملقهوا  ملنهوو ملجزم ةه. 20وت    ىن ملنههي 

ا نددد  يدددال  قفهىددده نربددداه ماىجدددهن وادددقمىع ة  ونىدددز   ددد  ملقردددهاض ا نددد  مالنز دددد ملفالادددىفىد       
ندددع رىددده  زنوبددده ىأددده لىجهردددهو ةنددده ملقدددو قردددى  ملقرة دددد ردددى  ماىجدددهن ا ملنرها ددده   دددو فأدددةض ملر ددده ع 

 ىدددهه الددديي رددد  ال  ىوردددل ةودددن ىأدددةض نودددزال ل رىدددع ةا ماىجدددهة ها  ة  ىدددكفة ملدددزن  ةا مألجدددةي ىأقردددة 
 كم ن   رى  ملنرها ه .

3
 

 دددةمةم  8991جاى ىدددد  8ا  ددده تدددهة  دددو  دددكم ملالدددأ   ددد    مل ة دددد ملنهوىدددد ملزهلزدددد ررةواددده رقدددهةىخ       

ة  ر هىددددددد » جددددددهن ا ملدددددده اي للددددددن ملقرددددددهاض ا  فدددددداف ملق ددددددىد ىاددددددند ررىدددددده  ملرددددددةق رددددددى  ماى

(commune)  هندددد  رقاجىددددن لىجددددهن ل جنبدددداة ررىددددع  مأددددد ةةض نأىودددددو  ام ددددق ةفدددده اددددفه  ملر هىددددد 

  دددن  ددددكم ماىجدددهنو لال ة  ملر هىددددد قةمجأددد   دددد   دددكم ماىجددددهن ا فجقبددده ة   ددددكم ماىجدددهن نيتددددي 
مالادددق وه  رادددرن ة  ملر هىدددد ناجردددد ا م   ل ادددفه  ملجدددهه  قدددمو  دددك  ملفجدددد ة  ددد  نددد  مدددة  نج ددد 

لىجهربددده لددده ىق دددن  ةه الدددةم  دددو نددد  اجدددن للىدددن ماىجدددهن ا  دددو  دددكم ملتدددهه ةلدددزه ملنج ددد  ةودددن ىجدددن 
 واةـ  ن ن  ىتهة نون لىجهن اامء فه  ناجن للن ملجنب

ةا للدددن الددديي نأدددى  ة  ى قدددزه ملفدددكةو  هلناجدددن لدددى  لدددن ملفدددق ة  ىقةمجدددع  ددد  لىجهردددن ا  دددكم  فددد  
«. هي ملنأنا  ربه  و مله اي للن ملقرهاضملقه

4
 

ا نددد  جبدددد ةيدددةف  ددده ىفدددا  ةفىهوددده ماىجدددهن ادددرره الومدددالق ملنرها ددده  لقفددداى  ملأقددده لكم لددده        
 ىقر ن ن  اجن للىن ا تهفن ة  ن  ةض جهىه ا الةام جهىهي.

ةمه لرةمندددن لال ا ةفىهوددده ةيدددةف فقدددن ا ل  فددده  ملأدددةض ىقدددام ة   دددن مالةفددده  مألاهادددىد ل أقددده ملنددد     
م  اليتدددىد ملنقأه ددده قفدددا  نفددد  م قردددهةو  بوددده ال ىأددده  دددكم ملأدددةض لىجهرددده رددد  قرها ددده

5
لك   هاىجدددهن  

ملنققدددة  ردددقفر  لكم فددده  ىقأ دددق رأقددده  هرددد  ل قردددهاض   ودددن ىتدددرد نجدددةه ه ددداي للدددن ملقردددهاض ا  دددا  دددو 

                                         

.090جهد ماقه و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
1

 
2
 .  090ور  ملنةجعو ي  ةو ة:-

  ىفددهه  دددكم ملددزن  رتددداةي الفقددد فأقأدددهن مألمردددهء قفهىدده ماىجدددهن ىقأ ددق رمرىأدددد ملأقدداهو  قددده ىقدداه لىجدددهن فقدددن ا ل  لدده ىق دددن  قفهىدده ل دددزن   وددهنه قفدددا  ملأدددههي ة -
 ةا رأض ملافالء ملنبوىى .

.ا نه ى ىبه 022 ره ملةزمق ملاوباةهو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
3
 

4
-3

éme
chambre civ. Le 1

er
juillet 1998, cité par P.MOUSSERON, J.C.P,8-                        :ةو ة 

 1999, ed, juris classeur, n°4, p 4. 
5
 - L.BOYER, op.cit., p 14.0-                                                                                      :ةو ة 



      
 

فقىققدددن لىجدددهن  دددنوو رهلقردددهاض 
1

يتددده  دددهه ردددها ال  ة  ال» ا نددد  ملقمرىقددده  ملق ددده ىد   دددن كلددددو 
 دددو ملتدددف   ددد  فهجقدددن للدددن مادددق جهة الدددقدو  ق قدددن يمهرددده نددد  ةفددده ملندددالد ىأ ددد   ىدددن  ددد  مادددقأهمه  
لقدددأجىة الدددقد اتدددربه  دددو مليمدددهن ره ددددو ا فدددهه مألجدددةي ملنم ارددددو  قدددهه  دددكم ملالددديي رنمهلردددد ملنهلدددد 

ىجددهن ملددكه ق ددنون يمددهن رقورىددك  قدده ماىجددهةو ا م ققددههم نوددن رددأ   ددكم ملأقدده  دده ةرددةه رنجددةه  رالددن ل 
ملنهلددددو ا لفددد   دددكم مأليىدددة ة دددض ملقورىدددك نقنادددفه رقفر دددن مل دددنوو رهلنام قدددد   دددن الددديي ملنادددقأجةو 
ا فىوندددده ة ددددع مألنددددة ل ق ددددهء ة  دددد  نففنددددد ماددددق وه  لىددددا  ه دددداف ملناددددقأجة ره قرددددهة ة  يمددددهن 

ه   ملجا ةىدددد  دددو ملنهلدددد ال ىأدددها ة  ىفدددا  ه ددداي للدددن ملقردددهاضو فقدددن ا لدددا فددده  نق دددنوه جنىدددع ملناددد
ملأقدددهو ا كلدددد و دددةم أل   قددده ماىجدددهة نددد  ملأقددداه ملقه ندددد   دددن مال قردددهة ملاليتدددوو ا نددد  زددده  ددد   
ملنددد جة ال ى قدددزه رهلقأه ددده  ددداةم ندددع ملالددديي ملدددكه اىادددقجىن لأة دددنو ةىددده فهوددد  ةيال دددن ةا نالءقدددن 

و زددده ىقدددةة ردددكلد نددده ملنهلىدددد ةا فهلقدددن مالجقنه ىددددو ا لونددده نددد  فقدددن ة  ىقأدددة  جىدددهم   دددن  دددكم ملالددديي
«لكم فه  اىقأه ه ةا ال ىقأه ه نأن

2
. 

ا   ىن ىنف  ملقا  لكم فه  ماىجهن يماي ارةمه ملأقهو     ملقرهاض يماي للن ماىجهن.
3
 

 لن ملقرهاض ) ماىجهن رهلقرهاض(مله اي ل المطلأل ال اني: 

لاتددددا  للددددن تددددى د ةا لال نوه الددددد نالددددقةفد لأوهتددددة  قدددده نققددددةض ربدددده  م» ملقرددددهاض ندددده  ددددا       
«.قتاة نالقةد نقرا  ن  ملمة ى 

4
 

ا نددد  زندددد   ودددن ىفدددا  لفددد  مدددة  ملقهر ىدددد ة  ى ىدددة ر ةمهقدددن  دددو ندددهف فقا دددن ا ملقزمنهقدددنو ا          
 ددكم فقدددن ىنفددد  ملاتدددا  للدددن تدددى د نقرالدددد ندد  ملمدددة ى  فدددا  ملأقددده ملندددةمه لرةمندددنو ا ىدددقه ملقردددهاض 
رددددى  رددددى  مألمددددةم   دددد  مةىددددق ملدددده اي للددددن ملقرددددهاض ا  ددددو ه دددداي ىاجببدددده مفدددده ملمددددة ى  ل يددددة 

ردددهاض رالدددأ  لردددةمه  قددده نادددققر  رىوبندددهو ا مهلرددده ال قق دددن   دددك  ملددده اي ملالدددةام ملجا ةىدددد ل أقددده ل ق
ملندددةمه لرةمندددن ا ملبددده  نددد  كلدددد  دددا جددد  ودددرض نددد  اىادددقجىن لبدددك  ملددده ايو ل ا دددا    دددن ندددهف 
ماددقأهمه  ل قأه ددهو  دد كم اجدده لهىددن ةمرددد  ددو ملقأه ددهو  بودده ىددقه ملددهيا  نأددن  ددو نرها دده  فددا  الددةام 

فدددأ  ىم دددن نالدددةا  تدددوه و نددد  » ه ملنيق ردددد ا كلدددد ل قاتددد  للدددن مقردددهق نالدددقةد ا نزددده  كلدددد ملأقددد
لفدددهف ملالدددةفه  هةمادددد ملالدددةام ملقدددو ققرددد  رنقق ددده ه قزاىددده  رنأدددهم  الزندددد لوالدددهمنو  قققدددهه ملالدددةفد 

«.  ن ةزة كلد رنققةفه  ةفزة ا افه قت د ةاهاه ل قرهاض
5
 

ماىجددددهن »  اي للددددن ملقرددددهاض ةا ندددده لتـددددـم د   ىددددن ملرقددددن لك  ل  م ققددددهض ملنرها دددده  ىددددقه رهلدددده      
«رهلقردددهاض

6
و أل  ملدددهم و للدددن ملقردددهاض لونددده ىأدددةض  دددو ملفقىقدددد   دددن نددد  اجبددد  للىدددن ملددده اي ة  
ىهيدددـ  نأدددن  دددو ملقردددهاض فدددا   قددده نأدددى و فىدددث ى قدددزه رناجدددن  دددكم ملأدددةض ا رندددـفض لةمهقدددن ة  

 (offre)للددددن ملقرددددهاض قأدددده رنزهرددددد لىجددددهن  ىقرددددهاض نددددع ندددد   ردددد  رهلددددـقرهاض ا لددددكم  دددد   ملدددده اي

رهلقردددهاضو لكم نددده م قدددة  رقردددا  ننددد  اجدددن للىدددن موأقددده مقردددهق ملقردددهاض ا ققيدددك ملددده اي للدددن ملقردددهاض 
لفدددهف ملتددداةقى   بدددو لنددده ة  قفدددا  ه ددداي تدددةىفد للدددن ملقردددهاض ) ماىجدددهن ملتدددةىد رهلقردددهاض( ةا 

 اض(.قفا  ه اي  نوىد ل قرهاض ) ماىجهن مل نوو رهلقره

                                         

1
 -C.LARROUMET, op.cit, p 263.0-                                                                            :ةو ة 

ا نه ى ىبه. 094و ةالهة للىنو ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرقو ي 8901نهه  82نففند ماق وه  لىا و  -
2

 
3
 .12و ي 8990نفناه انىة ملالة هاهو ملأقاه ملقجهةىد ملهالىدو ) هةماد يهتد لأقه ملرىع ملهالو ل ر ه ع(و همة ملوب د ملأةرىدو ملقه ةيو ةو ة:-

.04اا وو ملنةجع ملاهرقو ي نفنه مرةم ىه ه ةو ة:-
4
 

.02نفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة: -
5
 

6
- C.LARROUMET, op.cit., p 248.0-                                                                           :ةو ة 



      
 

فنددده ة  ملددده اي للدددن ملقردددهاض رتددداةقىبه  ددده قققدددة  رقردددا  ا  دددا نددده ىادددنن رقردددا  ملقردددهاض ا        
  كم نه اوهةان رهلققهرع  ىنه ى و:

 ـ ةاال: ماىجهن ملتةىد رهلقرهاض

 ـ زهوىه: ماىجهن مل نوو رهلقرهاض

 ـ زهلزه:  را  ملقرهاض

 ملرة  مألا : ماىجهن ملتةىد رهلقرهاض:

ةا نددده ىادددنن رهلددده اي ملنققةودددد رأاددد  ملقردددهاضو ةفىهوددده ىقددداه ةفددده ملمدددة ى  رددده اي م يدددة للدددن       
ملقرددهاض رالددف  تدددةىدو فىددث ىفدددهه لددن مألادد  ملقدددو ىجددةه   ىبددده ملقرددهاضو ندد  فىدددث مامددهة ملأدددهه 

لفقاق ا ملقزمنه  ملمة ى   و ملأقه ملنةمه لرةمنن.
1
 

ردددهاض قوقالدددة  دددو نجددده  ملنأدددهنال  ملقجهةىدددد يهتدددد ا  دددكم ملودددا  نددد  ملددده اي ملتدددةىفد للدددن ملق     
  و نجه  ملنوه ته .

 appel)ا نددد  تددداة ملددده اي ملتدددةىفد للدددن ملقردددهاض نددده ىادددنن رهلقأه ددده  ددد  مةىدددق ملنوه تدددد       
d’offre)  ةا ملقأه دددده ملنرهالددددة(contrat gré à gré)         ا ىفددددا   ددددكم  ددددو نجدددده  ملتددددرقه و

جاى ىدددددد  02ملنأددددده  ا ملندددددقنه ملنددددد ةي  دددددو  042-20و ة ددددده فىدددددث ةودددددن رناجدددددن ملنةاددددداه ملة هاددددد

» نودددن ملنوه تدددد رأوبددده  08و ملدددكه ىق دددن  قو دددىه ملتدددرقه  ملأنانىدددد ا ملدددكه ىأدددة   دددو ملندددههي 0220

لجدددةمء ىادددقبه  ملفتدددا    دددن  دددةاض نددد   دددهي نقأبدددهى  نقوه ادددى  ندددع قيتدددىي ملتدددرقد ل أدددهةض 
 «.ملكه ىقهه ة     ةض

   

 

 

 

 

للددددن ملنوه تددددد  ددددو ملأقدددداه كم  ملقىنددددد مال قتددددههىدا ىددددقه مل جدددداء     
2
 ندددد  يددددال  ملقأةىدددد  ملاددددهرق  

ل نوه تددددد ل  ملالدددديي ةا تددددهفن ملنالددددةا  ملددددكه ىاددددأن للددددن ملقأه دددده  دددد  مةىددددق ملنوه تددددد  بددددا 
ىفدددةي نددد  جبدددد   دددن م  قدددقه ملنوه تدددد رأ ددد  قف ردددد ننفودددد ا نددد  جبدددد ةيدددةف ة  ىردددةه ملأقددده ندددع 

رهلقأه ددده  دددو ملنوه تدددد  ددد  مةىدددق ملددده اي للدددن ققدددهىه ملأدددةاضو ا  م  ددد  ملنقأه دددهى و اىدددقه ماىجدددهن

ندددد  ملنةادددداه ملة هاددددو ملاددددهل  ملددددكفة ة  ىوالددددة ما ددددال   دددد   20 ددددو  الوىدددددو فىددددث ق ددددزه ملنددددههي 

                                         

.01نفنه مرةم ىه هاا وو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة: -
1

 

ملقو قفهه ملأن ىه  ملقو قالن به ملترقد ملأنانىد. 20/042ن  ور  ملنةااه ة ه  88ملنههي ةو ة:  -
2
 



      
 

ملنوه تددددد لجرهةىدددده  ددددو ملوالددددةي ملةاددددنىد لتددددرقه  ملنقأهندددد  ملأنددددانو ا   ددددن مأل دددد   ددددو جةىددددهقى  
اموىقى .

1
 

 تددددد  نددددهو ملنوه تددددد ملنرقافددددد ا  ددددو لجددددةمء ىنفدددد  ندددد  ياللددددن أله ا  وددددهد وا دددده  ندددد  ملنوه     
نقةالدددد ة  ىقدددهه قأبدددهمو ا ملنوه تدددد ملنفدددهاهي ا  دددو لجدددةمء ال ىادددند  ىدددن رققدددهىه قأبددده لال ل نقةالدددفى  

2.ملكى  ققام ة  ىبه رأض ملالةام مليهتد ملقو قفهه ه ملنت فد ملنقأه هي نارقه
 

 دد  ملنوه تددد   وددن ىقدداه ر  ددهمه ن دد  فهندد   دد  ملنالددةا   ا  ردد   ىددهه تددهفن ملنالددةا  ردد  ال       

ا  (cahier des clauses générale)نفدد  ملنوه تدددد ا  دددكم نددده ىم دددق   ىدددن ه قدددة ملالدددةام ملأهندددد 

ملدددكه ىق دددن  نجنا دددد نددد  ملالدددةام ملأهندددد ا مليهتدددد ملقدددو ىأددده ه تدددهفن ملنالدددةا  ا ملقدددو ىةمدددن 
ا دددا  مليدددهنه  ملنم اردددد ا ملنامتدددره  ملققوىدددد  دددو ملقأه ددده   دددن ةاهادددبه نوبددده: ملاتددد  ملددده ىق لن

 ملالزندو ملالةام  كم  ملمهرع ملققوو ا مال قتهههو ا مل نهوه  ملنهلىدو فىرىد ملقاهىه...للخ.

 دددو نرها دددده   (le candidat) نددد  يدددال   دددك  ملالدددةام ىدددهي  تددددهفن ملأدددةض ا ملنقةالدددد      

ه ملنففنددددد ملنيقتددددد ةا ملقففددددىه  ددددو فهلددددد رددددهأليي  ىندددده ىقأ ددددق رددددهاجةمءم  ملقهواوىددددد نددددزال فقفهىدددد
اجدددداه وددددزم و ا فددددكم قفهىدددده ماللردددده  ملقهواوىددددد ره دددددو فندددده ىددددقه ملقرددددهاض فددددا  مال قةمفدددده  ملقجهةىددددد 

امال قتههىد ا ققهىه ملقفر ه  املقأ ىقه  ا  كم فقن ملقات  للن لرةمه ملأقه ملوبه و.
3 

ضو أل  ملددده اي للدددن ملنوه تدددد ال قالدددقن    دددن  هلنوه تدددد ربدددكم ملنأودددن  دددو نجدددةه ه ددداي للدددن ملقردددها    
 جنىع ملناه   ملجا ةىد ل أقه ملنةمه لرةمنن لك ىوقتبه   ن مأل    وتة ملزن .

ةندددده ملتدددداةي ملزهوىددددد  ددددو ماىجددددهن ملتددددةىد رهلقرددددهاض  ددددو ملقأه دددده ملنرهالددددة ةفىهودددده ى جددددأ تددددهفن 
 دده  ة ددن ملنالددة   ددو ملنددههي ملنالددةا  للددن  ملقأه دده نرهالددةي نددع الدديي نأددى  ا  ددو فددهال  نأىودددو ا 

نددد  ملنةاددداه ملة هادددو ملادددهل  ملدددكفة رهلقةم دددو ملرادددىم ا فدددهه ملفدددهال  ملقدددو قادددند رنزددد   دددكم  01

ملوددددا  ندددد  ملقأه دددده نوبدددده  وددددهنه ال ىددددوفه قورىددددك مليددددهنه و لال   ددددن ىدددده نقأهندددد  افىدددده ىفقدددد  ا ددددأىد 
نت فد ملنقأه هي...ملخ.مفقفهةىد ةا ىورةه رهنقالد ملمةىقد ملقفوالاجىد ملقو ميقهةقبه مل

4
 

ا ىددقه ماىجددهن رهلقرددهاض  ددو ملقأه دده ملنرهالددة رقاجىددن م قددةمض للددن الدديي نأددى  ل ددهيا  نأددن  ددو       
ملقردددهاض رالدددأ   قددده نأدددى  قنبىدددهم ارةمندددن

5
. ا قاجدددن  دددك  ملددده اي لنددده فقهردددد ا لنددده  ددد  مةىدددق ملرةىددده 

ملقأه ددده ملنرهالدددة ال قق دددن  ملأدددزه ملوبددده و  ملأدددههه ةا ملرةىددده مالفقةاودددو ما ملردددةق...ملخو  هلددده اي للدددن
   ن ملقأه ه ر  نجةه ةمرد  و ملهيا  ل قرهاض.

ا قنفددد  ة نىدددد ماىجدددهن ملتدددةىد رهلقردددهاض رنددده ىق دددنون نددد  ماددد  ملقردددهاض ملقدددو قتددد د نددد        
رأددده ادددوهم لقرادددىة ملأقدددهو فنددده ةوبددده  ددده قفدددا  هلدددىال   دددن  دددهه ادددالند ملة دددهء نددد   ىدددان مل  دددم ةا 

 ملقددددهلى
6

و مىددددة ة  قفهىدددده ةادددد  ملقرددددهاض ال ىأوددددو ة   ددددك  مالادددد  ن زنددددد لمة ددددو ملقرددددهاض نددددههمه 
ملقتدده نوبدده  ددا قو ددىه  ن ىددد ملقرددهاض ا قاددبى  نبنددد ملمددة ى   ددو ملقاتدد  للددن تددى د نقرالددد ل أقدده 

                                         

1
 )لنادددنن  ندددزال ملالدددةفه  ملقهرأدددد لقمددده  ملمه دددد ا ملنودددهجه ققددداه روالدددة ا ل دددال   ددد  ملنوه تددده   دددو والدددةي ملنوه تددده  ملقدددهرع لقمددده  ملمه دددد ا ملنودددهجه م ةو دددة: -

LE BAOSEM)  ةه( Bulletin Des Appels D’offres Du Secteur De L’énergie Et Des Mines) 
ملنقأ ق رقو ىه ملترقه  ملأنانىد.  042ـــ  20ن  ملنةااه ملة هاو ة ه  04ا  02 و  كم ملالأ  ةو ة: ملنههقى   -

2
 

3
 -X.BIRBES ; op.cit. p 474.2-                                                            :ةو ة                          

.042 -20ن  ملنةااه ملة هاو ة ه  01لنأة د فهال  مل جاء للن ملقأه ه ملنرهالة مةجع للن ملنههي  -
4

 
5
- J.CEDRAS, op.cit, p 270.0-                                                                                    :ةو ة 

.09ىه هاا وو ملنةجع ملاهرقو ي نفنه مرةم ةو ة: - 
6

 



      
 

 ملنققدددةض ا رهلقدددهلو  ددد   فددد  نددد  ملددده اي للدددن ملنوه تدددد ما للدددن ملقأه ددده ملنرهالدددة ال ىأدددهم  لىجهرددده رهلأقددده
الوبندددده ال ىالددددقنال    ددددن مال دددد    ددددن  وتددددة ملددددزن و ا لكم م قةودددد  ملدددده اي للددددن ملنوه تددددد ةا ملقأه دددده 

ا مالاددددقنةمة  ىددددن رفادددد  وىدددددو ها  ة  ى ددددزه  ملنرهالددددة رقرددددا   ى ددددزه ملناجددددن رهلددددهيا   ددددو ملقرددددهاض
 ر رةمه ملأقه ملوبه و.

 

 

 ملرة  ملزهوو: ماىجهن مل نوو رهلقرهاض:

ةي  دددو ه ددداي ةفددده ملمدددة ى  ل يدددة  دددو ملدددهيا   دددو نرها ددده  رالدددأ  لردددةمه  قددده ققنزددد   دددك  ملتدددا      
 دددو ملنادددققر  فدددا  نا دددا  نأدددى و ها  قفهىددده ملأوهتدددة ملة ىادددىد ل أقددده ملندددةمه لرةمندددنو  بدددو ه ددداي 
ال قة ددن ة  قفددا  لىجهردده رهلأقدده ردد   ددو نجددةه ه دداي  ددنوىد ل قرددهاض فددا   ددكم ملأقدده ا ققيددك ملدده اي 

 ةقى :مل نوىد ل قرهاض تا

 دددو ملأدددةض مىدددة ملنق دددن  ل أوهتدددة ملجا ةىدددد ل أقددده ا  دددك  ملتددداةي فزىدددةي  الصبببورة اىولببب      
ملا دددا   دددو ملفىدددهي ملأن ىدددد ا نزددده  كلدددد ة  ىقددداه الددديي رأدددةض اددد أد  دددو امجبدددد نفددد  ها  رىددده  
اددددأة هو  بددددكم ملأددددةض ىأدددده ه دددداي  ددددنوىد ل قرددددهاضو ا ندددد  منز قبدددده فددددكلد ملالدددديي ملددددكه ا  ى ددددع 

 بدددك  ملال قدددد ال قأددده لىجهرددده  (a vendre )ة د نوزلدددن ةا   دددن ملردددهن نفقدددان   ىبددده ل رىدددع ال قدددد  دددو الددد

 رهلرىع ألوبه ال قفهه ملنرىع ا ال زن  ملنرىع ا  نه  وتةم  ةاهاىه   و  قه ملرىع.

فندده ة  لةمهي ملنهلدددد ال ققجددن للدددن لرددةمه  قددده  ددو ملفددده  نددع ةا  الددديي ىاددقجىن لبدددكم ملأددةضو  بدددا   
 ىواه ملقرهاض نأن رالأ  ملزن  ا فىرىد ملا هء رن ا قفهىه ملالوء ملنرىع ا ن فقهقن...ملخ.

 بدددك  ملال قدددد  دددو ه ددداي  دددنوىد رهلقردددهاض ا قأقردددة  دددنوىد ال  ملنهلدددد لددده ىأردددة تدددةمفد رأودددن ىةىددده 
ملقرهاض ا مونه ىاقوق  كلد ن  يال  ملال قد.

1
 

ا ورددد  ملففددده ى يدددك ردددن رهلوادددرد ل  دددال  ملدددكه ىوالدددة  دددو ملتدددف  نزددد  ل دددال  الدددقد ل رىدددع ةا        
ماىجهة ها  كفة  وهتة ملأقه.

2
 

جددددام   01ا  ددددو  ددددكم ملتددددهه ةة  مل ة ددددد ملنهوىددددد ملزهلزددددد  ددددو نففنددددد ملددددوقض ملرةواددددىد رقددددهةىخ     

ىجددددهن  ددددو ماىجددددهة ىجددددن ة  ىددددكفة ملالددددوء ملندددد جةو ا  ىنددددد ردددده  ماىجددددهة ا ملقددددهةىخ ة  ما»  8910

«.ملننف  لرهء ملقنقع رن ا لال ىأقرة نجةه ه اي للن ملقرهاض ن  ةج  لرةمه  قه
3
 

ل ىجددددهن مل ددددنوو رهلقرددددهاض  ددددا ماىجددددهن ملنققددددة  رددددقفر  ا ىفددددا   ددددكم  الصببببورة ال انيببببةةندددده        
ا   ىبددده اليتدددىد ملنقأه ددده نفددد  م قردددهةو  هاىجدددهن ملنققدددة  ردددقفر  ىيدددا  يهتدددد  دددو ملأقددداه ملقدددو قفددد

ل ناجدددن فدددق ملنام قدددد ةا  دددهه ملنام قدددد   دددن لردددةمه  قددده ندددع الددديي نأدددى و  بوددده ىرقددده ماىجدددهن تدددرقن 
ف ىجهن رهلأقه ا ىترد نجةه ه اي للن ملقرهاض.

4
 

                                         

.880فاهه ملهى  فهن  مال امووو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة: -
1
 

.880ور  ملنةجعو ي  ةو ة: -
2
 

.092جهد ماقه و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة: -
3
 

.882لنزىه ن  ملقرتى  ةو ة: فاهه ملهى  فهن  مأل امووو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة: -
4
 



      
 

ةنددده رهلوادددرد لألزدددة ملقدددهواوو ل ددده اي مل دددنوىد رهلقردددهاض ال ىقةقدددن   دددن ملددده اي مل دددنوىد ل قردددهاض      
ملقزمنددده فقىقىددده   دددن ةفددده ملمدددة ى  لال لكم قردددى  ة  ماىجدددهن رهلقردددهاض مل دددنوو  ددده اتددد  للدددن   ددده نددد  

ىجهردددن ا اجدددن للىدددنو ا فقدددن ل  اتددد  ل    ددده نددد  اجدددن للىدددن ىنفددد  ل ناجدددن رهلقردددهاض ة  ىةجدددع  ددد  ل
 ددكم  ردد  ة  ىققددة  رقرددا و  بودده ققفددا  ملدده اي مل ددنوىد ل قرددهاض نقددن  ر بدده ملمددة  م يددة للددن مقرددهق 

  ددددن ملقرددددهاض ا  ددددا ندددده ىرددددةض ملقددددزمه رهاددددقنةمة ملقرددددهاض
1
ها  ة  ى ددددزه تددددهفرن ردددد رةمه ملأقدددده  

قه.ملوبه و ا  ه ىففه رهلقأاىض   ن ن  ه ه للن ملقرهاض ا  ا ىرى  ملوىد   ن  هه ملأ
2
 

 ملرة  ملزهلث:  را  ملقرهاض 

  فدددو ىوأقددده ملقردددهاض الرددده نددد  ة  ق قدددن ملددده اي للدددن ملقردددهاض  ردددا  نددد  مدددة  نددد  اجبددد  للىدددن       
ملدده ايو ا   ددن  ددكم لكم ندده اتدد  ماىجددهن رهلقرددهاض للددن   دده ندد  اجددن للىددن و  دد   لبددكم مأليىددة نم ددق 

يا   دددو نرها ددده  قنبىهىدددد ل قأه ددده ا رهلقدددهلو ملفةىدددد  دددو  ردددا  ملقردددهاض ةا ة  دددنو  ددد كم  ر دددن ىدددقه ملددده
 با ىأ    رالن  و ملنالهةفد  و ا ع قتاة نالقةد لتى د ملأقه ملنققةض.

3
 

   

 

ا ىأيدددددك  ردددددا  ملقردددددهاض تددددداةقى و   نددددده ة  ىفدددددا   ردددددا  نددددد  اجبددددد  للىدددددن ملددددده اي رهلقردددددهاض    
ملدددكه اجدددن للىدددن  تدددةمفدو ا لنددده ة  ىفدددا   ودددهد  ردددا   دددنوىه ل قردددهاضو ا كلدددد ردددأ  ىقددداه ملالددديي

ماىجددددهن رهلقرددددهاض رهقيددددهك نا دددد  ىورددددل رالددددف  مىددددة نرهالددددة  دددد   رالددددن ملقرددددهاضو ا ىقيددددك ملقرددددا  
 مل نوو ل قرهاض تاةم  هىهي  و ملفىهي ملأن ىد. 

ا لأدددد  ندددد  ةالددددبة ه ة  ىقدددداه ملالدددديي ملناجددددن للىددددن ماىجددددهن رهلقرددددهاض رهلرددددهء  ددددو ملقرددددهاض      
ة  ىأ دددد  تددددةمفد  رالددددن ملددددهيا   ددددو ملقرددددهاض ا نزهلددددن  نرهالددددةي نددددع ملددددهم و للددددن ملقرددددهاض ها 

ملالددديي ملدددكه ىدددك ن للدددن تدددهفن ملنودددز  ملدددكه   قددد    ىدددن ال قدددد )ملرىدددع( ا ىقوددده   نأدددن نرهالدددةي 
 فا  الةام ملأقه.

ةندددده رهلواددددرد لألزددددة ملقددددهواوو لقرددددا  ملقرددددهاضو  فقددددن ىوددددق  ملقرددددا   زددددة  ىجددددن ة  ىفددددا  نمهرقدددده       
ن   دددن  ردددا  ملقردددهاضو قأفىددده مة دددو ملقردددهاض ردددهء ملقالدددهاة ا ملقفدددهاة ل ىجدددهن رهلقردددهاض ا ىقةقددد

 لا ع قتاة نالقةد فا  ملأقه نف  ملقرهاض.

ا ىودددق   ددد  نادددألد ملدددهيا   دددو ملقردددهاض ملقدددزمه مة ىدددن رهلقردددهاض رفاددد  ملوىدددد     
4
ا نددده ىقردددة   ودددن  

 ن  ملقزمنه  فقن ملاتا  للن لرةمه  قه وبه و.

ا ةتدددرد ىقةقدددن     أ  ملقردددهاض قجدددهاز هم دددةي ملامجرددده  ماوادددهوىد ملأهندددد  ا فنددده ةةىوددده ادددهلره رددد     
  ون ملقزمنه  يهتدو   ون الره لوه ن  ملقا   فا  ة  ىد مة و ملقرهاض ا نف  ملقرهاض.

لك  ردددهلةجا  ل قام ددده ملأهندددد لاللقزمنددده و والفددد  ة  ملقردددهاض لدددى  نجدددةه  نددد  ندددههه رددد  ى دددزه      
قزمنددده  نددده  رددد  ملأقهىدددد ا ملقدددو نددد  ة نبددده ماللقدددزمه رهلقردددهاض رفاددد  ملوىدددد ا مة ىدددن رنجنا دددد نددد  مالل

                                         

.01نفنه مرةم ىه هاا وو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة: -
1
 

.01ور  ملنةجعو ي  ةو ة: -
2
 

.09ور  ملنةجعو ي  ةو ة: -
3
 

4
-J.CEDRAS, op.cit, p 271.8-                                                                                     :ةو ة 



      
 

رهلقدددهلو  ددد   ملقرددددهاض  دددا نددد  مال ندددده  ملدددهم ةي ردددى  ملورددددع ا مل دددةة أل   دددو  ن ىددددد ملقردددهاض فدددد  
مدددة  ىفدددها  ة  ىتددد  للدددن ا دددع الدددةام ل أقددده ملنةققدددن ققردددق ندددع نتدددهلفن ا   ىدددن   ودددن ىجدددن ة  

ملنقدددةةي ل قردددهاض فقدددن ىفدددا  قرها دددن تدددفىفه ا ىجدددن ملقأفددده نددد  ي دددا  ققدددام ة  دددو ملنردددهاض مأل  ىدددد
لةمهقن ن   ىان ماةمهي.

1
 

ل ددده د للدددن مأل  ىدددد ىجدددن ة  ال ىفدددا  ملالدددوء نفددد  ملقردددهاض يهةجددده  ددد  هم دددةي ملقأهنددد  رمرىأقدددن      
ا رددددأ  ىفددددا  ناددددقفىال ةا رففدددده ملقددددهوا  نف دددداة ملقأهندددد   ىددددنو ا ة  ال ىفددددا  نيهلردددده ل و ددددهه ملأددددهه 

م همن ملأهندو ا لال فه  ملقرهاض رهمال.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

ادددود فهن دددد ) ا  دددو ملاددد  ملقدددو ق  ددد  ملالددديي لنرهالدددةي فقا دددن ملنهوىدددد( ا ملندددامه  89لقدددو قدددوي   دددن ة  اددد  ملةالددده نددد  ق.ه م 22 دددو  دددكم ملالدددأ  ةو دددة: ملندددههي  -0

 .ق.ه.ن ملنقأ قد رأىان ماةمهيو مل  مو ملقهلى و مافةم و مل ر  92للن  18

 
2
ن  ق.ه.ن. 91و91ةو ة ملنههقى : -

2
 



      
 

 :  مع ملنرها ه .المبح  ال اني

ل  ملبددده  نددد  ملقردددهاض   دددن ملأقددده  دددا نفهالدددد ملققةىدددن ردددى  اجبددده  ملو دددة ملنيق ردددد لمة دددو      
 ملنرها دو ا لىجهه وا  ن  ملقامز  رى  نتهلد مألمةم  ملنقأهة د.

لددددكم   وددددن لندددده ة  قاددددرة ملنرها دددده   دددد  مقيددددهك ةمةم بدددده  ددددةمة وبدددده و ردددد رةمه ملأقدددده  ةا  هنددددنو ا     
  وه ك قفا  ملنرها ه   ه ات   للن وبهىد ملمةىقو ا قأقرة ركلد ةوبه  ه  ال  .

 دددو فقىقدددد مألندددة ل   الددد  ملقردددهاض ىأددده نددد  ملوبهىددده  ملنقا أدددد ل قردددهاض   دددن ملأقدددهو ا كلدددد ألودددن     
 ودددده ة  وقىجددددد ملنرها دددده  مفقنهلىددددد  قدددده قاددددرة ملنرها دددده   دددد  لرددددةمه ملأقدددده ا قأقرددددة رأوبدددده فندددده  

 نرها ه  وهجفد ا  ه قرال  ا ال ىرةه ملأقه.

 دددو ملام دددع ققأدددهه مالادددرهن ملقدددو قددد هه للدددن  الددد  ملقردددهاضو  قددده قتددد  ملنرها ددده  ملجهةىدددد ردددى      
ملمدددة ى  للدددن نةف دددد قتدددهن  ىبددده ردددهلجناه ملقدددهه

1
 ددد  ملنرها ددده   ددد  ملادددىة للدددن مالندددهه ا و لك ققا

ىةجدددع كلدددد للدددن ملالنردددهالي ا  دددهه مال قندددهه ملنقردددهه  نددد  ملمدددة ى  رهلأن ىدددد ملقرها دددىدو ا يهتدددد لكم 
قأفددده لبنددده ةودددن ال  ه دددهي نددد  مالادددقنةمة  دددو  دددك  ملنرها ددده و ا ىتدددرد نددده قاتدددال للىدددن نددد  وقددده    دددو 

 دددال ىنفددد  نأة دددد ل  فهوددد   دددك  ملنرها ددده   مدددو ملوادددىه  ا ىرقدددن نتدددىة  دددك  ملنرها ددده  نجبددداالو
 اقاقنة  و ملناققر  ةه الا.

ا مفىهوددده ةيدددةف  ددده ىةجدددع ادددرن  الددد  ملقردددهاض  دددا اتدددا  ملنرها ددده  للدددن مةىدددق نادددهاه     
2
و 
 دددهلنأةا  ة  ملنرها ددده  ققددداه ماهاددده   دددن ملققةىدددن ردددى  اجبددده  ملو دددة ملنققهر دددد ل اتدددا  للدددن فددد  

قىجدددد قتددد ن ممدددةم  ملقردددهاض  دددو ملدددةةه ا ة دددض فددد  مدددة  اادددم ىة دددو مة دددو ملقردددهاضو لفددد  و
ققدددهىه ةىدددد قودددهزال و ننددده ىجأددد  مادددقفهلد قاتددد  ملمدددة ى  للدددن مقردددهق ا رهلقدددهلو قتدددرد  دددك  ملنرها ددده  

 مىة نجهىد ننه ىرةض   ن مة ىبه ا ع فه لبه.

 دده   ددا  مددع ةندده ملاددرن مال دده ا ملالدده ع  ددو ملفىددهي ملأن ىددد ا ملددكه ىدد هه رددهاة  للددن  الدد  ملنرها     
 ملنرها ه .

     

لك  اددددوقمةق ةاال للددددن قفهىدددده ملنقتدددداه رقمددددع ملنرها دددده  ا زهوىدددده تدددداة  مددددع ملنرها دددده  ا زهلزدددده  
نا دددد  ملرقددددن  ددددو قأتددددى  ملمرىأددددد ملقهواوىددددد ا ةمرأدددده نا دددد  ملقددددهوا  ملنقددددهة   ددددو قأتددددى  ملمرىأددددد 

 ملقهواوىد ل نا الىد ملوهال د     مع ملنرها ه  .

 ملنقتاه رقمع ملنرها ه :ملنم ن مألا : 

 ددو ملام ددع ة   مددع ملقرددهاض  ددا ةفزددة مالاددرهن ملقددو قدد هه للددن  الدد  ملقرددهاض  ددو ملفىددهي ملأن ىددد      
 ا ملكه ىوجة  ون  هي نالفال   هواوىدو  ا  ىن  نه ملنقتاه رقمع ملنرها ه ا

ىدددد ادددامء قددده ل   مدددع ملنرها ددده   دددا  ىدددهه ةفددده مة دددو ملنرها دددد را دددع فددده ل نرها ددده  ملجهة     
كلدددد رأ ددده نددد  ملمدددة  م يدددة ةا ردددها    ندددن فدددأ  ىفدددا  ملقمدددع  جدددأي رنأودددن ة   مدددع  ملنرها ددده  ىدددقه 

                                         

.422ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرق وي ةو ة: -
1
 

.91فاهه ملهى  فهن  مأل امووو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة: -
2
 



      
 

رقدددةمة ةفدددههه ملجهودددن ىقدددةة  ىدددن ةفددده مة دددو ملنرها دددد لوبدددهء  ن ىدددد ملقردددهاضو ا  مدددع ملقردددهاض  ددده 
ىاله  أ  ناجن ل نا الىد لكم فه  ىنز  يمأ

1
 ا ةلفق  ةةم رهلمة  م ية. 

ألتددددد  ل  نةف دددددد ملنرها ددددده  قي دددددع لنردددددهة ملفةىدددددد ملقأه هىددددددو ملدددددكه ىرقدددددةض ادددددىة  دددددو م    
ملنرها ددده  ا دددق نددده قن ىدددن لةمهي مألمدددةم  ا كلدددد نددده ىيدددا  لبددده اددد مد  مدددع ملنرها ددده  نقدددن الددده ام 
كلدددد ا  دددكم نددده فةادددقن نردددههح  قددداه ملقجدددهةي ملهالىدددد ا كلدددد ردددهلوي   دددن ة  ملنرها ددده  ىففنبددده نردددهة 

2/152ملفةىدددد  دددو ملندددههي 
و ا  دددكم نددده   ددد  ردددن فدددكلد نففندددد ملدددوقض ملرةوادددىد مل ة دددد ملنهوىدددد ملزهلزدددد 

.24/28/8992رقهةىخ 
3
 

 أزودددهء ملقردددهاض ىقم دددع فددد  مدددة   دددو مادددقرقهء فةىقدددن  دددو  دددهه ملقأه ددده فقدددن مل ف دددد مأليىدددةيو       
لكم نددده فىدددث ىنفددد  أله مدددة   مدددع ملقردددهاض ا ردددها  ناددد الىد مهلنددده ة  لبدددكم ملقمدددع نددده ىردددةة  ندددزال 

ةةف ملنقردددهاض ة  الدددةام ملأقددده رهلتددداةي ملقدددو اتددد   للىبددده ال قفقدددق نتدددهلفن ا قأقردددة جددده ةي  دددو 
 فقن.

 

لفدد  ملادد م  ملنمددةاض ندده نددهف فةىددد مالمددةم   ددو  مددع ملقرددهاضا رأددض ملرقددن ىأيددك ل فدده ندد  فةىددد 

ا ملدددددكه ىردددددةض   دددددن  (le bon négociateur) مدددددع ملنرها ددددده  رنأىدددددهة ملنردددددهاض ملجىددددده 

ها دددى  امجدددن مقرددده  اددد اد ملنردددهاض ملجىددده مزودددهء ادددىة ملنرها ددده و لفددد   دددكم ملنأىدددهة ىرقدددن مىدددة ملنقر

.(La bonne foi)ام دو ا لكم     مهلرىد ملرقبهء ىنى ا  للن ماليك رنأىهة فا  ملوىد
4
 

فىدددث ة  لفاددد  ملوىدددد هاةم  هنددده  دددو ملنةف دددد نددده  رددد  ملأقهىدددد ا كلدددد ألوبددده ققدددهي   دددو قو دددىه ادددىة     
ملنرها ددددده  ا للدددددزمه ملنقرها دددددى  رهقرددددده  اددددد اد ملوزم دددددد ا مالادددددققهند  ا ملجهىدددددد ادددددامء قاتددددد  
 مالمدددةم  للدددن لردددةمه  قددده ةه ال.  نردددهة فاددد  ملوىدددد ىردددةض   دددن مة دددو ملنرها دددد ةودددن  دددو فهلدددد لكم نددده
 ددددةة ةفدددده نه  مأبدددده م  ى قددددزه رامجددددن ملقبى ددددد ملراددددىفالاجىد ل مددددة  م يددددة لنزدددد   ددددكم مل ددددة  

5
ا 
رهلقددهلو  ددد   فاددد  ملوىدددد ىاجدددن   دددن ملمدددة ى  نقهرأددد ملنرها ددده  ا قردددههه فددد  نددده نددد  الدددأون م  ىددد هه 
للددددن  الدددد  ملقرددددهاضو ا مالفقفددددهه للددددن ملأقالوىددددد ا ملجهىددددد ا  ددددهه لي دددده  اددددىة ملنرها دددده  للددددن 

 ال  ملنرها ى .مورأه

 ملنم ن ملزهوو: تاة  مع ملقرهاض:

 دددو ملام دددع  ودددهد تددداةقه  لقمدددع ملنرها ددده و   نددده ة  ققمدددع ملنرها ددده   رددد  تدددهاة ماىجدددهن ةا     
 رأه تهاة .

ا  رددد  مليددداض  دددو تددداةقو  مدددع ملنرها ددده و الرددده نددد  قفهىددده ن دددنا  ماىجدددهن  دددو نةف دددد      
لددن تددر د يهتددد.  رددو ملا ددع ملنددألا  ىفددا  ماىجددهن ندد   ملقرددهاضو أل  ماىجددهن  ددو  ددك  ملنةف ددد

تدددوع ةفددده ملمدددة ى و  ددد كم نددده ق دددن  ماىجدددهن جنىدددع ملأوهتدددة ملجا ةىدددد ل أقدددهو ىوأقددده ملأقددده رنجدددةه 

                                         
1
-PH. LE TOURNEAU, OP.CIT, P484                                                                      .8- :ةو ة 

2
-- IBID,P 483.0-                                                                     :ةو ة                                 

3
 - CASS 2EME CIV.5 JANVIER 1994, JURIS DATA N° 0000390-                                    :ةو ة 

CITES PAR B.BEIGNIER, OP.CIT, P 464. 
4
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5
 - IBID, P 484.0-                                                                                                     :ةو ة 



      
 

 رددا  ملمددة  م يددةو مىددة ةوددن  ددو ملأقدداه ملقددو قاددرقبه نرها دده  قجأدد  ماىجددهن ندد  تددوع ملمددة ى و 
ملقددددو جددددة  نوه الددددقبهو ا رهلقددددهلو  بددددا قتدددداة  بددددا ىأرددددة  دددد  قتدددداة نالددددقةد لفدددد  ملنا ددددا ه  
 هاىجددهن  ددو  ددك  ملفهلددد ىقجددةه ندد  تددرقن » نالددقةد لنالددةا  ملأقدده ملددكه ى ددزه ملمددة ى  وراددىبنه رددن 

«.لىترد نجةه ه اي للن ملقرهاض مىة ن زه ا ىةنو للن نوه الد  وهتة ملأقه ملنققةض
1
 

ا لدددددكم  هاىجدددددهن  دددددو ملنرها ددددده  ىم دددددق   ىدددددن اتددددد  ماىجدددددهن ملنالدددددقةد ألودددددن الىددددده ماةمهي     
 ددددا » ملنالددددقةفد لمة ددددو ملنرها ددددد ا لددددى  قأرىددددةم  دددد  ماةمهي ملرةهىددددد الفدددده نه    ا ىنفدددد  قأةىرددددن 

لىجدددهن ىقهندددن ةفددده مة دددو ملنرها دددد رأددده م  ىجدددةه قأهى دددن   ةا قفددداىة  نددد  يدددال  ملنرها ددده  لىقردددق 
« د و دددددة ملنقأه ددددده م يدددددةندددددع جبددددد

2
ةه م  ماىجدددددهن ملنالدددددقةد ىقفدددددا  رأددددده قردددددهه  مال قةمفددددده  ا 

  ودددن لدددى  نومقىددده رنوهادددرد ملفدددهىثو  ددد   دددك  » مال قةمفددده  ملن دددههي ردددى  مة دددو ملنرها ددددو ا رهلقدددهلو 
ملأقدداه اتددد  ةفددده ملمدددة ى  رأودددن ناجدددن ا م يدددة ره قردددهة   هرددد و  ددد كم فددده  ماىجدددهن فنددده اددد   كفدددة  

قةفهو  دددهلقرا  ىدددقه ردددهاة  نالدددقةفه ا نقردددههال ردددى  ملمدددة ى   بدددا  ردددا  نقردددهه  رىوبنددده اىجدددهن ىدددأقو نالددد
«.امةقن لةمهقبنه ملنالقةفد

3
 

 د ملقددددو ىقتدددد  ربدددده ماىجددددهن  ددددو نةف ددددد ملنرها دددده  اددددا  واددددقأةض ىلك  رأدددده قفهىدددده ملتدددد    
 ملرت  ملزهوو.تاةقو  مع ملنرها ه  ها  ملقمةق ل زهة ملقهواوىد ملقو اا  وقوهالبه  و 

 ملرة  مألا  : مع ملنرها ه   ر  تهاة ماىجهن:

 ردددد  ة  ىقاتدددد  مة دددده ملنرها ددددد للددددن تددددى د ماىجددددهن ملنالددددقةد ملددددكه ىاجبددددن ةفدددده ملمددددة ى        
ل يدددةو   وبنددده ىفاوددده   دددو ا دددع لددده ققفدددهه ةنهنبنددده رأددده فددد  ملالدددةام   ا ملناددده   ملجا ةىدددد ل أقدددهو ا 

 ددددو ملقأه دددده ردددد  نجددددةه لةمهي ةالىددددد نقددددةههي ا مىددددة ناددددققةي قاددددأن للددددن لدددده ققفددددا  لددددهىبنه لةمهي رهقددددد 
ملاتددا  للددن نالددةا  مقرددهقو ا  ددو  دد   دددهه اجدداه لىجددهن  دد   لةمهي مالمددةم  قي ددع لنرددهة ملفةىدددد 

 ملقأه هىد ا ىنف  لف  مة  ة  ىقمع ملقرهاض نقن ةةمه كلد.

 ددددد ةوراددددبه رندددده ىاددددنن رهالقره دددده  لفدددد  ةفىهودددده ا ةزوددددهء رددددهء ملقرددددهاض ىقىدددده مألمددددةم  ملنقرها       
ملقنبىهىد ا  و مقره ه  ىرةناوبه  ىنه رىوبه ا ى قزنا  رنقق ه ه رنقهرأد ملقرهاض ا لقنهنن.

4
 

 

 

 

 قفدددا   دددك  مالقره ددده  نتدددهةم اوالدددهء ملزقدددد لدددهف ملمدددة  م يدددة  دددو فقنىدددد نامتددد د ملنرها ددده  ا     
ل نرها دده   ددو  ددك  ملفهلددد اددرره  ددو  ددهه ملزقددد ىق دده   مالندد  رقددةن ملقأه ددهو  ىفددا  ملقمددع ملرجدده و 

ا ية دده لنرددهة فادد  ملوىددد ملنرددةاض مقره ددن ةزوددهء اددىة ملنرها دده و ا  ددكم ندده ك ددن للىددن  ددةمة  ةاددهه 

(Arrêtée De Versailles)  ددددو لمددددهة ملأال دددده  »و لك وددددي   ددددن ةوددددن 8994اددددرقنرة  08رقددددهةىخ 

نددده  رددد  ملأقدددهو فددد  مدددة    ىدددن امجدددن ملادددىة  ملنرةندددد  ددد  مةىدددق ةادددهلد ملوامىددده ةا نالدددةا  ملأقددده ةا

                                         

.89نفنه مرةم ىه هاا وو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة: -
1
 

.02لنزىه ن  ملقرتى  ةو ة : ور  ملنةجعو ي  -
2
 

.00 ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي نفنه فاى   -
3
 

 ىنه ىقأ ق رهالقره ىه  ملقنبىهىدو ةو ة: ي   ن   ك  ملنكفةي. -
4

 



      
 

ا دددق فاددد  ملوىدددد مقجددده  ملالدددةىد م يدددةو ا م  ىفدددا  لهىدددن ملةمردددد  دددو لجدددةمء نرها ددده  فادددود ةا ققدددهىه 
«.نرةةم  جههي     هه نقهرأقبه

1
 

ا فقدددن  دددو فهلدددد مىدددهن مقره ددده  قنبىهىدددد ردددى  مالمدددةم  ق دددزنبه رنقهرأدددد ملقردددهاض ىرقدددن هم نددده        
ا  لنردددهة فاددد  ملوىدددد ا نددده ىقةقدددن  ودددن نددد  امجدددن مالنهودددد ا ملوزم دددد ا مالادددققهند ا مألمدددةم  ىي دددأ

ملجهىدددد ا   ىدددن   ودددن  رددد  تدددهاة ماىجدددهن ىنفددد  لألمدددةم   مدددع ملنرها ددده  ا لفددد  ردددها  مل دددةة 
رنتددددهلد ملمددددة  م يددددة     ا م  ىفددددا   ددددكم ملقمددددع لددددن نرةةمقددددن ا لال م قرددددة تددددهفن ملقمددددع يددددةق 

رنقهرأدددد ملقردددهاض ا  دددا ملقدددزمه نقردددة   ددد  ماللقدددزمه مألاهادددو ا  دددا ماللقدددزمه  ماللقدددزمه ملنردددةاض   ىدددن
 رهلقرهاض رفا  وىد.

 دددد كم فهودددد  ملنةف ددددد ملاددددهرقد لتددددهاة ماىجددددهن قفددددقفه للددددن فدددده ندددده للددددن لةمهي مألمددددةم   ددددهألنة      
 ىيق   رأه تهاة ماىجهن ا موق هة ملقرهاض رالأون.

 ة ماىجهن:ملرة  ملزهوو : مع ملنرها ه  رأه تها

 ددده ىدددقنف  ملنقرها دددا  يدددال  ادددىة ملنرها ددده  نددد  ملقاتددد  للدددن تدددىهمد ملنالدددةا  ملنالدددقةدو       
 قىددداه ةفددده ملمدددة ى  رقاجىدددن  دددكم ملنالدددةا  للدددن ملمدددة  م يدددة  دددو تددداةي لىجدددهن ندددع لنفهوىدددد ل دددههي 

 ملقرهاض رالأون.

ة  دددو ملقةمجدددع  ودددناو ا  ددد   ردددو  دددك  ملنةف دددد  ددد  ملناجدددن ن دددزه رهارقدددهء   دددن لىجهردددن ةه  دددا فددد      
 ىنف  ملناجن للىن ماىجهن ة ض  كم ماىجهنا.

    

 هألتددد  لكم فددده  ملناجدددن تدددهة نودددن لىجهرددده ناجبددده للدددن ملمدددة  م يدددة ها  قأىدددى  نىأدددههم ل قردددا     
 بوه   ن فه قأرىة مألاقهك  ره ملةزمق ملاوباةه ىأه ماىجهن  ه ه مىة ن زه.

2
 

هارقددهء   ىددن ا لددن ة  ىأدده   وددن اددامء  ردد  ة  ىقتدد  رأ دده ندد  اجددن للىددن ا رنأوددن ةوددن ال ى ددزه تددهفرن ر

نددد  ق.ه.ن  22رأددده  مهلنددده ة   رددداال لددده ىتدددهة رأددده ننددد  اجدددن للىدددن ماىجدددهنو ا  دددكم نددده ةفهقدددن ملندددههي 

لكم تدددهة ماىجدددهن  دددو نج ددد  ملأقددده لالددديي فه دددة ها  قفهىددده ةجددد  ل قردددا و »ملقدددو قدددوي   دددن ةودددن 
ىجهرددن لكم لدده ىتددهة ملقرددا   دداةم ا فددكلد لكم تددهة ماىجددهن ندد  الدديي للددن   وددن ملناجددن ىقف دد  ندد  ل

 «. ية رمةىق ملبهق  ةا رأه مةىق ننهز 

 نددد  يدددال  ودددي ملندددههي ىربددده ة  ماىجدددهن مىدددة ملنقىددده رندددهي ىنفددد  ل ناجدددن ة  ىقف ددد  نودددن نددده لددده ى دددق 
د ملافدددهي ملزنوىدددد  ردددا   ددداةه  ا لفددد  ال ىاجددده نددده ىنودددع نددد  ة  ىرقدددن   دددن لىجهردددن ا ىقتددده رهلراةىددد

ملنوهارد ل ةه   ن ماىجهن رنه  و كلد ملا   ملالزه ل قرفىة  ىن  ر  ملةه .
3
 

لفددد  ةفىهوددده لكم  دددى  نىأدددهه ل قردددا  ى قدددزه ملناجدددن رهلرقدددهء   دددن لىجهردددن للدددن م  ىوق دددو ملنىأدددهه ا       

  دددن لىجهردددن للدددن  لكم  دددى  ةجددد  ل قردددا  ملقدددزه ملناجدددن رهلرقدددهء» ق.ه.ن  20 دددكم نددده اةه ردددوي ملندددههي 

                                         

1
- Arrêter de Versailles du 21 sept.1995, Juris-data n° 049781,8-                                :ةو ة 

 cité par B.Begnier, op.cit. 464. 

.082 ره ملةزمق ملاوباةهو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة: -
2

 

.802فاهه ملهى  فهن  مأل امووو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة: -
3
 



      
 

 فادددن ودددي « موق دددهء  دددكم مألجددد . ا  ددده ادددىقي ي مألجددد  نددد   دددةا  ملفددده  ةا نددد  مرىأدددد ملنأهن دددد
ملنددددههي ل  ماىجددددهن ىاددددقنه  اقددددن ملن زنددددد ندددد  ماةمهي ملنورددددةهي ا ىأقرددددة لىجهردددده ن زندددده

1
 هلناجددددن  دددده  

 قرفىددة ةا لقددهرىة ةنددة  ا ى قددزه تددةمفد  ددو لىجهرددن رهلرقددهء   ىددن نددهي نأىودددو لك ىنددود ل ناجددن لددن نب ددد ل
قفهىددده نا ردددن نددد  ماىجدددهنو ا مفىهوددده  ددده ىفدددا  قفهىددده ملنىأدددهه  دددنوه ىادددقرهه نددد  نجندددا  مل دددةا  
ملنفىمدددد ةا نددد  مرىأدددد ملنأهن دددد ةا نددد  مرىأقدددنو  ددد كم  دددةض نهلدددد  لدددد ة  ىرىأبددده قفددد  الدددةم ملقجةردددد 

هي ملالزندددد ل قجةردددد ا  وددده  نددد  ملنىاددداة ة  ىادددقرهه نددد  كلدددد ةودددن  تددده مالةقردددهم ر ىجهردددن مدددام  ملنددد
ملوزم   و قفهىه ملنىأهه ىقةد مألنة ل قه و.

2
 

    

 

ا  دده ىفددا  نتددهة للددزمه ملناجددن رهلرقددهء   ددن لىجهرددن نددهي نأىوددد  ددا وددي ملقددهوا  ا  ددكم ندده جددهء رددن    

 82 دددهوا  ل ددداله ملنادددقب فى  ا فندددهىقبه  دددو نجددده  رأدددض  ن ىددده  مال قنددده   دددو  ةواددده ملتدددههة رقدددهةىخ 
ة  قادددد ىه ماىجددددهن ى ددددزه ملنققددددةض رهلفردددده    ددددن »نوددددن  24/8فىددددث قددددوي ملنددددههي  8911 جددددهورو

«.ملالةام ملقو ىرىوبه يال  نب د هوىه ألةرأد  الةي ىانه ن  قهةىخ لتهمة 
3
 

 هاىجدددهن ملن دددزهو ال ىجددداز ل ناجدددن ة  ىأددده   ودددنو أل  ملقدددهوا   ددده ةلدددزه ملناجدددن رهلرقدددهء   دددن       
 هيو لف  ملا م  ملكه ىمةض نه نتىة ماىجهن  و فهلد ا هي ملناجنالىجهرن مى د ملنهي ملنفه

 20 دددال الدددد ة  ماىجدددهن ىادددقق   ددد  تدددهفرن رنجدددةه تدددهاة  ا ى ددد   ه نددده  ندددال رأففدددهه ملندددههي      
لكم ندده  ندد  تددهة نوددن ملقأرىددة  دد  ماةمهي ةا  قدده ة  ىقددن  ردد  ة  ىوددق  ملقأرىددة  زددة و  دد   »ندد  ق.ه.ن 

ن  ددكم مألزددة  ودده مقتدده  ملقأرىددة رأ دده ندد  اجددن للىددنو  ددكم ندده لدده ىقرددى  ملأفدد  ندد  كلددد ال ىنوددع ندد  قةقدد
 «.ملقأرىة ةا ن  مرىأد ملقأهن 

ال تدددأارد لكم لددده ىفددد  ملناجدددن ن دددزه رهلرقدددهء   دددن لىجهردددن ندددهي نأىوددددو  ددد كم لددده ى فقدددن  ردددا   ددداةه      
     ماىجهن ىاقم را هي ملناجن.

رهلرقدددهء   دددن لىجهردددن ندددهي نأىودددد تدددةمفد ةا  دددنوه  ىدددك ن رأدددض  ةنددده لكم فددده  ملناجدددن ن دددزه        
ملرقددددن للددددن ة  ملقزمنددددن رهلرقددددهء   ددددن لىجهرددددن ىوققدددد  للددددن ملاةزددددد

4
.  اةزددددد ملناجددددن نمددددهلرا  رددددور  
ماللقزمنددده  ملنفنالدددد   دددن نددداةزبه ا لفددد  ماالدددفهلىد  ددده ىفتددد  ة  ىفدددا   ددد الء ملاةزدددد مىدددة نم أدددى  

 فرددددهءي ملالزنددددد ل نوه الدددددو نندددده ىرددددقد ملنجدددده  ل نقرددددهاض م يددددة   ددددن جز ىدددده  ملنالددددةا  ا ىرققددددها  ل
الاددددق ال  وقمددددد  هنددددد  ددددو قاجىددددن لةمهي ملاةزددددد ا ىددددا أبه  ددددو ق ةىددددة ها  ة   ىقرموددددام للددددن كلددددد ةا 
ىقأندده للددن ل الددهء ملنأ اندده  ملاددةىد ملقددو ةهلددن ربدده ملندداةث  ودده قرها ددن نأددن ا ة  ملفدد  ملوددهجع لبددك  

لاةزددددد لنافدددد  ىقرددددهاض لره ددددهقبه فقددددن ىقجورددددام ملا ددددا   ددددو نزدددد   ددددك  ملرة ددددىد ىفندددد   ددددو قأىددددى  م
ملنالهف .

5
  قمع ملنرها ه  رأه تهاة ماىجهن ىقيك الف ى : 

        

                                         

.082 ره ملةزمق ملاوباةهو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة: -
1
 

.082ور  ملنةجعو ي  ةو ة: -
2
 

.080جهد ماقه و ملنةجع ملاهرق و ي ةو ة: -
3
 

.084ور  ملنةجعو ي  ةو ة: -
4
 

5-A.COHERIER, op.cit, p82 et s.0-                                                                                 :ةو ة 



      
 

ملالدددف  مألا و ا  دددا  دددها  ملناجدددن  ددد  لىجهردددن  دددهاال نجدددةهمو ةه ها  ة  ىققدددهه رأدددةض جهىدددهو ا 
ود  ةتدددد ل مدددة  م يدددة رهةمادددد ها  ة  ى قرددد  للدددن نددده  هندددن ملمدددة  م يدددة نددد   دددةاضو لك ال ىنددد

  كم ماىجهن لفو ىتهة  را .

ةنددده ملالدددف  ملزدددهووو  دددا ة دددض ملناجدددن لدددن ماىجدددهن ة  ددده نجدددةهم ا لددده ىقدددهه  دددكم مأليىددددة ةه      
م قددددةمض ةا الددددةام جهىددددهيو  بودددده ىفقالدددد  ة  ملناجددددن لددددن ىددددة ض مالاددددقنةمة  ددددو ملقرددددهاضو ا  ددددكم 
رأفددد  لكم نددده فددده  ة دددض ملناجدددن لدددن نققةوددده رددده قةمض ن دددهه ةا الدددةام جهىدددهيو  بدددكم ال ىأددده  مأددده 

أه لىجهرهل قرهاض ر  ى
1
 ا ىنف  ة  ىققة  رقرا  ةا ىفا  فأاه  ل قرهاض رالأون ن  جهىه. 

ا   ىددددن ىأقرددددة ملأددددها   دددد  ماىجددددهن  ددددو نةف ددددد ملقرددددهاض ةا ة  ددددن ة  دددده نجددددةهم  مأدددده       
ل قردددهاضو ألودددن رنجدددةه تدددهاة ماىجدددهن قي دددق زقدددد نالدددةا د لدددهف ملمدددة  ملنقهرددد  رنقهرأدددد ملقردددهاض ا 

 ف  يةق لبك  ماللقزمنه  قأهىه   ن نرهة فا  ملوىد.لقنهنن ا رهلقهلو ىأقرة 

 : نا   ملرقن   و قأتى  ملمرىأد ملقهواوىد ل نا الىد ملوهال د     مع ملنرها ه .المطلأل ال ال 

نودددك ةام ددد  ملقدددة  ملأالدددةى  ةتدددرد ملقردددهاض   دددن ملأقدددهو نفدددم ةو دددهة ملرقبدددهءو فىدددث ردددهة ملرقدددن      
الىد ملوهالددد د  ددد   مدددع ملنرها ددده  ا كلدددد و دددةم أل نىدددد نةف دددد ملنقدددهة  ىدددالو ة نىدددد لهةمادددد ملناددد 
 ملقرهاض ا قأزىة ه   ن ناققر  ملأقه.

لفدددد  ملالددددوء ملنالفدددد   ددددا ميددددقال  ملرقبددددهء  ددددو قأتددددى  ملمرىأددددد ملقهواوىددددد ل نادددد الىد ملنهوىددددد       
ىد ملوهالدددد د  دددد   مددددع ملنرها دددده و  نددددوبه ندددد  م قرة دددده نادددد الىد ققتددددىةىد ا نددددوبه م قرة دددده نادددد ال

 قهىدددد...ملخو ا  دددو  دددكم ملالدددأ   بدددة   دددهي و ةىددده   قبىددددو ا نوبددده نددد  كم  تدددىقبه ا قدددامقة ملالدددةمض 
  ددددن كفة دددده ا  دددده رتددددهه ملفددددهىث  دددد  ملمرىأىددددد ملقهواوىددددد ل نادددد الىد ملنهوىددددد ملوهالدددد د  ددددو  نةف ددددد 

 ملنرها ه .

ودددةف ندددهف ناددده نقبه ا لدددكم ادددوفها  ردددهاةوه ة  وقمدددةق أل ددده ملو ةىددده  ملقق ىهىدددد ملقدددو  ى ددد  ا       
 دددو قأتدددى  ملمرىأدددد ملقهواوىدددد ل ناددد الىد ملوهالددد د  ددد   مدددع ملنرها ددده  ا   ىدددن ادددىفقاه  دددكمملنم ن 

   ن زالزد  ةا   و:

 : و ةىد مليمأ  وه قفاى  ملأقه ) و ةىد لىةو (الفرع ا و 

 : و ةىه  ةيةف  و ملرقن مأللنهوو.الفرع ال اني

 قن ماىمهلو.: و ةىد  هجىال  و ملرالفرع ال ال 

 

 

 

 

 

                                         

«.ال ىأقرة ملقرا  ملكه ى ىة ماىجهن لال لىجهره جهىهم» نوق.ه.ن 22قوي ملنههي  -
1

 



      
 
 

 

 

 : و ةىد مليمأ  وه قفاى  ملأقه الفرع ا و 

قأقردددة و ةىدددد مليمدددأ  وددده قفددداى  ملأقددده      
1
نددد  ة ددده ملو ةىددده  ملقدددو ة دددة  راجددداه ملناددد الىد  دددو  

ملنةف دددد نددده  رددد  ملأقهىددددو ا  ددده فققددد   دددك  ملو ةىدددد نددد  ملالدددبةي ا مالوقالدددهة ننددده جأ بددده ققرددداة نفهودددد 
و ةىدددده  ملقددددهوا  ملنددددهوو ملنقددددهة  ا ىةجددددع ملر دددد   ددددو تددددىهمقبه للددددن ملرقىددددن  هنددددد ا نةنا ددددد رددددى  

.8122ا كلد  هه  (Rodalf.Von.Ihering)مأللنهوو ملنأةا  
2
 

ا وادددقأةض  ىنددده ى دددو ن دددنا  ملو ةىدددد ا  زهة ددده  دددو ملقددداموى  ملفهىزددددو زددده وقأدددةض أل ددده نددده       
 اجن للىبه ن  وقه ا نهف مقتهلبه رنةف د ملنرها ه .

 ال: ن نا  ملو ةىد:ةا

قةقفدددز  دددك  ملو ةىدددد ملقدددو جدددهء ربددده لىدددةو      
3
 دددو ة  فددد  الددديي ىقدددهه   دددن ملقأه ددده ا ىفدددا   دددا  

ملاددرن  ددو رمالوددنو رفىددث ىقددىه ن بددةم فهكردده لىمندد   للىددن ملنقأه دده م يددةو ى قددزه رقأدداىض  ددكم مأليىددة 
ملأقه ملرهم  وران.رنقق ن ملأقه ملرهم و ةه ة  ملنا الىد     كم مليمأ  قهىد رنقق ن 

4
 

ا مألاددرهن ملقدددو جأ ددد  لىدددةو  ى اددد  ملناددد الىد نددده  ردد  ملأقهىدددد   دددن ةاددده  مليمدددأ  وددده قفددداى         
ملأقدددهو  دددا ة  ملقدددهوا  ملةاندددهوو فددده   دددو ةلنهوىددده  دددا ملقدددهوا  ملنأندددا  ردددن  دددو  بددده  ا لددده ىفددد   دددكم 

ل دددهةي ملقدددو قاجدددن ملقأددداىض ملقدددهوا  ىاددد ه ردددأ  فددد  يمدددأ ىةقدددن ناددد الىد نهوىدددد رددد  فهوددد  مأل نددده  م

  دددده ىاددددقمع لىددددةو  ة  ىقددددةة ة  ملأقدددده ملرهمدددد  فام أددددد نههىددددد ىأقرددددة  (Aquilia)نرىددددهي رالددددةام  ددددهوا  

يمددأ ىاجددن ملقأدداىضو ا لفوددن وقددن  ددو وتدداي ملقددهوا  ملةانددهوو  أزددة   ددن رأددض ملوتدداي ملقددو 
 أقه كمقبه.قق و رةجا  ةفه ملنقأه هى   و ملأقه ملرهم    ن م ية رنقق ن ه اف مل

 

ل ددده د للدددن  دددك  ملوتددداي  قددده تدددهة ففددده نددد  نففندددد فالاوىددده رألنهوىددده  فددده   دددكم ملففددده            
ا قدددق يي  فددداف « مليمدددأ  وددده قفددداى  ملأقددده» ملادددرن ملنرهالدددة ملدددكه ه دددع لىدددةو  للدددن ا دددع و ةىقدددن 

ررة ىدددد ملددده اف ملقدددو تدددهة الدددأوبه كلدددد ملففددده  دددو: ة  قدددهجةم ةةاددد  للدددن ملنتدددة  ملدددكه ىقأهنددد  نأدددن 
ىددأنة   ىبدده رددأ  ىرىددع لفاددهرن ةاةم دده نهلىددد نأىوددد ا لفدد  ملرة ىددد ملقددو اتدد   للددن ملنتددة  زردد   ىبدده 

ةه ىرىددددعو  اددددقم  (Verkaufen)ةه ىالددددقةه رددددهال ندددد  ملرأدددد   (Kaufen)  ددددن اددددرى  مليمددددأ ملرأدددد  

هن  قددددهه ملنتددددة  رالددددةمء ملأددددهه ملنفددددهه ندددد  مألاةمق ملنهلىددددد لفادددد (Ver)اددددبام ندددد  ملرة ىددددد نقمددددع 

ملقددددهجة رددددهال ندددد  ة  ىرىددددعو ا فددددهث ا ة  موير دددد  ةاددددأهة  ددددك  مألاةمق ملنهلىدددددو  مهلددددن ملنتددددة  

                                         

1
 420ملةزمق ملاوباةهو ملنةجع ملاهرقو ي  ره « و ةىد مليمأ  وه قفاى  ملأقه» ةو ة  و  ك  ملقانىد:  -

 .122ا نفنه مل ه ة فاى و ملنةجع ملاهرقو ي 

 .02نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي « و ةىد ملنا الىد ملأقهىد  و نةف د ملقرهاض » ا مو ة  و قانىقبه:
2
- A.COHERIER, op.cit, p 60.0-                                   :ةو ة                                                

.02ةو ة قانىد: لىةو  ا لى  م ةو و نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي  -
3
 

.09نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي  -
4
 



      
 

ملزرددددا  ررددددهةق ملاددددأةو لفدددد  ملقددددهجة قناددددد رددددرمال  ملافهلددددد لأددددهه نمهرقددددد ماىجددددهن ل قرددددا و لال ة  
ملنففند له قأيك رهه ه ن ا      ه  رهلقأاىض.

1
 

ةمه ندددد  رمالوددددن ىوالددددل ملقزمندددده رددددهلقأاىض فأقدددده ال ا ماددددقي ي مىددددةو  ندددد  كلددددد ة  ملأقدددده رددددهل      
فام أددد نههىددد

2
لوددن نجددةه للققددهء مددة ى  اددأىه اةمء لرددةمه  قدده نأددى  » . فىددث ةادده نرددهة  هندده ىق ددو:

ىأوددو مقره بندده  ددنوه   ددن  قدده ةالددو ىقأبدده فدد  نوبندده رنقق دده  رددأال ىددأقو ندد  جهورددن ندده ىنفدد  ة  ىفددا  
تدددفىفهو نوقجددده  زدددهة  ملنقتددداهيو  ددد كم ةيردددق ملمة ددده  نددد  ها  ملقاتددد  للدددن لردددةمه ملأقددده ملنوالددداه 

رأددده  دددو ملاتدددا  للدددن ملأقددده ملنوالددداه ةا مق دددد رمدددال   دددكم ملأقددده لادددرن ىةجدددع للدددن ةفددده مة ىدددنو فددده  
« كم ملمة  نا اال    كلد ةنهه ملمة  م يةو ا فهو  نا الىقن  قهىد

3
. 

  د يهتد.ىلأال د ملاررىد تا نه ىنىز و ةىد مىةو  ةون ة رن   ن مليمأ ا مل ةة ا م 

ةنددده مليمدددأ  دددو و ةىدددد مىدددةو   ىقنزددد   دددو ل دددهمه ملنقأه ددده نددد  ةقدددن ادددرن ملدددرمال  نددد  جبقدددن   دددن       
ملقأه ددهو ا فدده  امجددن   ىددن ة  ىأ دده رندده ىفددا  ها   ددكم ملقأه دده ندد  ةاددرهن قاجددن رمددال  ملأقدده.   ددن 

رادددرن ملدددرمال   ىرقدددن ة   دددةةم ا دددعو ا ال ىادددقمىع ة  ىأ ددده  ةودددن فقدددن لدددا  دددةض ة   دددكم ملنقأه ددده فددده 
أه ددددده ةودددددن نددددد  ملأددددده  ة  ىقفن دددددن  دددددا ا  ددددده اجددددده ادددددرن ملدددددـرمال   دددددو جهوردددددنو ال ة  ىقفن دددددن ملنق

ةا ـافاددـ  ملوىدددد الددده ىفددد   دددو نا ددد  ىادددقمىع  ىدددن ة  ىفالددد   دددكم ملادددرنو  اجددداه ادددرن ملدددرمال  م ي

ىاجن ملقأاىض (culpa) و جهون ةفه ملنقأه هى   ا  و كمقن يمأ 
4
. 

لك   هألاددده  ملدددكه ققددداه   ىدددن و ةىدددد مليمدددأ  وددده قفددداى  ملأقددده  دددا ماللقدددزمه رهلىق دددد  وددده ملقأه ددده      
5(diligentia in contrahendo)  ا  ددددا ة  ىرددددك  ملنقأه دددده ملىق ددددد ملالزنددددد ل ددددنه  لرددددةمه  قدددده

هلرأددد  رددد  قالدددن  تدددفىدو  هلفنهىدددد ملقهواوىدددد نددد  يمدددأ ملنقأه ددده ال قققتدددة   دددن ملأال دددد ملأقهىدددد ملقه ندددد ر
 ةى ه ملأال ه  ملأقهىد ملوهال د ةه ملقو  و ماة مالوأقهه.

ا ىأقردددة فادددن و ةىدددد مىدددةو  ة  ملنقأه ددده ملناددد ا   ددد  ملدددرمال   ددده ةيددد  رأقددده مل دددنه  ملدددكه        
ملقدددزه رنقق ددده   دددكم ملنقأه ددده ة  ىفرددد  ل نقأه ددده م يدددة تدددفد ملقأه دددهو ا ة  ال ىقددداه نددد  جهوردددن ادددرن 

لأقدددهو ا ة دددهء ملنقأه ددده م يدددة ة  ىقأه ددده نأدددنو لونددده  دددا  ردددا   دددنوو لبدددكم ملقأبدددهو ىاجدددن رمدددال  م
  ىقه  قه مل نه  ر ىجهن ا  را   نوى .

لك  ة دده ندده ىنىددز و ةىددد مىددةو  ةوددن ىقةقددن   ددن ملأقدده ملرهمدد  ةزددة ةتدد ىه ال ره قرددهة  ام أددد نههىددد      
 ر    ن ةاه  ةون  قه.

مىددددةو  لاودددده يهتددددهو لك ة  ملقأدددداىض ال ىفددددا  فددددهنال فندددده  ددددو  ةندددده ملقأدددداىض  قدددده ة ددددرن   ىددددن     
 ملقأاىض    ملأقه ملتفىد.

ا  ددددو ة   (intérêt positif) ددددهلقأاىض  دددد  ملأقدددده ملتددددفىد ىفددددا   دددد  ملنتدددد فد ماىجهرىددددد        

ل نقأه ددده نتددد فد  دددو  ىدددهه ملأقدددهو ا نددد  زددده قورىدددك  ا لدددا ققددده   ملنقأه ددده م يدددة  ددد  ملقورىدددكو ىنفودددن 
لردددد رقأددداىض ىادددهاه نددده لفقدددن نددد  يادددهةي ا نددده  هقدددن نددد  فادددن فوقىجدددد لأدددهه ملقورىدددكو رنأودددن ملنمه

                                         

.02نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة: -
1
 

.424 ره ملةزمق ملاوباةهو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة: -
2
 

.81و ي 0228نتمرن نفنه ملجنه و ملاأو للن ملقأه ه  و ملقهوا  ملنقهة و نوالاةم  ملف رو ملفقا ىدو لروه و  ةو ة: -
3
 

.422 ره ملةزمق ملاوباةهو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة: -
4
 

5
 - ph. LE TOURNEAU,op.cit, p 481.0-                                                                       :ةو ة 



      
 

ملفتددددا    ددددن قأدددداىض ىأددددهه  ندددده فدددده  اىفتدددد    ىددددن لددددا قدددده قورىددددك ملأقدددده ا لددددكم قاددددنن ملنتدددد فد 
ماىجهرىد

1
 . ا ملقو ال قفا  ل نقأه ه لال لكم  هه ملأقه تفىفه. 

ملن دددةاة اددداف نتددد فد  دددو  دددهه لرةمندددن ا ىفدددا  لدددن ملفدددق ةنددده لكم ا دددع ملأقددده ردددهمال ىفدددا  ل نقأه ددده 
 دددو ملنمهلردددد رقأددداىض  نددده لفقدددن نددد   دددةة نددد  جدددةمء م ققدددهه  تدددفد ملأقددده ا  دددا ملفتدددا    دددن 
قأددداىض ىأىددده  للدددن ملفهلدددد ملقدددو فددده  اىتدددرد   ىبددده لدددا لددده ىاجددده ملأقددده نم قددده ا قادددنن رهلنتددد فد 

ملا رىد 
2(intérêt négative) . 

ردددى  ملردددةق ردددى  ملقأاى دددى :  دددا ة  اليتددده فجدددز مة دددد  دددو  ودددهق لىددداه نأدددى  ا ىدددأقو مىدددةو  رنزددد  ى ا
قي دددد   دددد  ملف دددداةو  دددد كم فدددده  ملأقدددده تددددفىفه فدددده  نادددد اال  دددد  قأدددداىض ملنتدددد فد ماىجهرىددددد ةه 
مل دددةة ملدددكه ةتدددهن ملرودددهق نددد   دددهه قورىدددك ملأقدددهو  ىددده ع ةجدددةي مل ة ددددو ةنددده لكم فددده  ملأقددده ردددهمال فدددأ  

هق لىددداه نأدددى   ددد  مةىدددق رة ىددددو زددده قي ددد   ددد  ملف ددداة و دددةم ىفدددا  الددديي فجدددز مة دددد  دددو  وددد
لا ددا  م ددم  دددو ملرة ىددد ملقدددو كفددة  ىانددده مىددة ملىدداه ملدددكه ىقتدده و ا فددده  تددهفن ملرودددهق  دده ة دددض 
قدددأجىة  دددك  مل ة دددد لزردددا   يدددة  دددو كم  ملىددداه م قندددههم نودددن   دددن تدددفد ملرة ىددددو  ددد   لتدددهفن ملرودددهق 

ى دده  دد  مل ددةة ملددكه ةتددهرن ندد  جددةمء قا نددن تددفد ملأقدده ة  ىمهلددن  ددكم ملزرددا  رددأجةي مل ة ددد قأا
لىأددداه ربدددكم ملقأددداىض للدددن ملفهلدددد ملقدددو فددده    ىبددده لدددا لددده ىاجددده  دددكم ملن بدددة ملفدددهكن نددد  ملقأه ددده ا 
ىقةقدددن  دددد   كلددددد ةوددددن ال ىةجددددع رقأدددداىض لال لكم ةزردددد  ة  مل ة ددددد  دددده م ربدددده  يددددةا   ددددة ض ملم ددددن 

ه  لكم فددده  ملأقددده تدددفىفه   ودددن ىةجدددع ردددأجةي مل ة دددد ال ققدددهه  ة  مل ة دددد نفجدددازي ا  دددكم  فددد  ملفددد
 يةا  ةه ال. مل ة د اامء م ن

3
 

ا دددههي نددده ىفدددا  ملقأددداىض  ددد  ملنتددد فد ماىجهرىدددد ا ى دددةن مىدددةو  ندددزال لدددكلد قدددهجة رددده   الدددةي   
تدددوههىق نددد  ) ملادددجه ة( ا فددده  ملأقددده تدددفىفه ا لفددد  ملنالدددقةه لددده ىوردددك و    رددده ع ة  ىم دددن قأاى ددده 

اىجهرىدددد ةه ملدددةرد ملدددكه ادددىجوىن نددد  ملتدددرقد ا مليادددهةي ملقدددو لفققدددن نددد   دددهه قورىدددك  ددد  ملنتددد فد م
 ملأقه فنه لا قفره ورقه   و مةاه  ملتوههىق ا ماقةهمه ه.

ةندده لكم فدده  ملأقدده رددهمالو رددأ  فدده  ملنالددقةه لدده ىم ددن لال تددوها ه امفددهم نددزال ا لفدد  ا ددع  ددو يمددأ    
ملنم دددان  دددا  الدددةي تدددوههىقو  ددد   ملقأددداىض ملدددكه ىم ردددن  ندددههه  دددو ملةادددهلد  جأددد  ملرددده ع ىأققددده ة 

ملردده ع ىفددا   دد  ملنتدد فد ملادد رىد فقددن ىأدداه ل فهلددد ملقددو فدده    ىبدده لددا لدده ىاجدده ن بددة  ددكم ملقأه ددهو 
 ىةجددددع رورقدددده  لةادددده  ملتددددوههىق ا ماددددقةهمه ه ها  ملنفاددددن ملددددكه فدددده  ىةرفددددن لددددا قندددد  ملتددددرقدو 

ن  ملقأاىض    ملنت فد ماىجهرىد. هلقأاىض    ملنت فد ملا رىد  وه ة   
4
 

ا  ددده ىفدددا  ملقأددداىض  ددد  ملنتددد فد ملاددد رىد نادددهاىه ل قأددداىض  ددد  ملنتددد فد ملاددد رىد ىومددداه   دددن     
  وتةى  ملياهةي ملقو لفق  رهلهم   ا ملفان ملكه  هقن.

ودددن  دد كم  ددةض ةودددن  ددةض   ددن ملقدددهجة تددرقد لرىددع ملتدددوههىق ملأالددةي رددهلزن  كمقدددن ا منقوددع  ودده ن      
ة  ملتدددرقد مألالدددن  ددده قنددد و  ردددو  دددك  ملفهلدددد ىةجدددع ةى ددده رهلنفادددن ملدددكه  هقدددن ندددع ملنتدددةا ه  ملقدددو 
ةورقبدددهو   دددن ة  ملقأددداىض  ددد  ملنتددد فد ملاددد رىد  ددده ىفدددا   دددو رأدددض ملردددةاض نوأدددهنهو  ردددو ملنزددده  
ه ملدددكه وفددد  رتدددهه  لكم  دددةض ة  ملقدددهجة قردددى  لدددن رمدددال  ملأقددده  رددد  ة  ىةاددد  ملتدددوههىق للدددن ملنالدددقة

                                         

.422 ره ملةزمق ملاوباةهو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة: -
1
 

2
-A.COHERIER, op.cit. p 64.8-                                                                                   :ةو ة 

.421 ره ملةزمق ملاوباةهو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة: -
3

 

.421 ره ملةزمق ملاوباةهو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة: -
4
 



      
 

ا  ردددد  ة  قأددددةض   ىددددن تددددرقد ةيددددةفو   وددددن ال ىققه ددددن قأدددداىض لكم لدددده ىرقددددن فاددددن ا لدددده ىقفردددده 
ياهةي.

1
 

ا  دددده قددددأزة  رأددددض ملقدددداموى  ملفهىزددددد رو ةىددددد مىددددةو  نوبدددده ملقددددهوا  مأللنددددهوو ملددددكه ةيددددك رو ةىددددد      

وو ةلنددهوو ندده 800مىددةو  ا لفدد  ال فو ةىددد  هندددو ا لوندده  ددو نددامم  نقرة دددو  قدده ةيددك ربدده  ددو ملنددههي 

 ملقو قوي    فهلد رمال  ملأقه لأهه جهىد ل ال  ماةمهيو ا فهلد مل  م  و وق  ل ال  ماةمهي.

ندددهوو ةلندددهوو  جدددهء  قدددوي   دددن فهلدددد رمدددال  ملأقددده اادددقفهلد ملنفددد و  ردددو  021ةنددده  دددو ملندددههي      

 نددده ةتدددهرن نددد    دددك  ملفهلدددد ى قدددزه ملنقأه ددده ملدددكه قادددرن  دددو رمدددال  ملأقددده ردددهلقأاىض ل مدددة  م يدددة
 دددةة نددد  جدددةمء م ققدددهه  تدددفد ملقأه ددده

2
. مىددددة ة  ملقدددهوا  مأللندددهوو لددده ىجأددد  ملناددد الىد  دددو  ددددك  

 800ملفددهال  نادد الىد  قهىددد ا قدده لددةةه مىددةو و  قدده جأدد  ملنادد الىد  ددو ملفددهال  ملددامةهي  ددو ملنددههي 

فقدددن ا ل  ناددد الىد نههىددددو فىدددث ة مدددن ل مدددة  ملن دددةاة  دددو  دددك  ملفدددهال  ملفدددق  دددو ملقأددداىض 
فددده  مل دددةة ةمجأددده لادددرن ةجوردددو ال ىددده ل مدددة  م يدددة  ىدددنو فنددده ةودددن جأددد  ملناددد الىد  دددو ملفهلدددد 

نادددد الىد ققتددددىةىدو ةه  ه نددددد   ددددن مليمددددأ ا مالددددقةم لقىددددهه ملنادددد الىد ة   021ملددددامةهي  ددددو ملنددددههي 

 هلنددده  هله ةا فددده  ىجدددن ة  ىفدددا ىفدددا  ملنددده ن   ىدددن نيم دددهو ةه ة  ىفدددا  ة دددهه   دددن ملقأه ددده ا  دددا  ددد
ا   ىددددددددددددن ملنفدددددددددددد .                                                                                قفهلد رهادددددددددددد

لال ةودددن لددده ىرودددو  دددك   021ا  800 ددد   ملقدددهوا  مأللندددهوو ا ل  فددده  ةيدددك رو ةىدددد مىدددةو   دددو ملندددههقى  

 قهىد.ملنا الىد   ن يمأ  قهه فنه  أ  مىةو  ر  جأ به نا الىد مىة 
3
 

ةنددده  دددو  ةواددده  ددد   و ةىدددد مليمدددأ  وددده قفددداى  ملأقددده لددده ققجدددهاز فدددهاه ملفدددامة مألفدددههىنو      
4
لال ة   

 ودددهد   دددد نددد  ملرقبدددهء ملرةوادددىى  ندددوبه ملرقىدددن 
5LABBE   ىنى دددا  للدددن مأليدددك رو ةىدددد مىدددةو  ا ىأقردددةا

ندددد   8499لنددددههي ة  ملنادددد الىد  دددد  رمددددال  ملأقدددده نادددد الىد  قهىدددددو ا ماددددقوهام  ددددو كلددددد للددددن وددددي م

ملقددهوا  ملنددهوو ملرةواددو ا ملنقأ قددد رددرمال  رىددع ن ددد مل ىددة ا ملقددو قق ددو رددأ  رىددع ن ددد مل ىددة رهمدد  ا 
ىقةقدددن   ىدددن جدددامز ملففددده ردددهلقأاىض لكم فددده  ملنالدددقةه ىجبددد  ة  ملالدددوء ملنرىدددع نن ددداد ل  ىدددةو ها  

ملرقبددهء ة  ملقددهوا  ملرةواددو  ة  قرددةق رددى  لكم فدده  ملردده ع فادد  ملوىددد ةا اددوء ملوىدددو فىددث ىقددا   دد الء
ةيددك رو ةىددد مىددةو  ندد  يددال   ددك  ملنددههيو لك ة  ماللقددزمه رددهلقأاىض  ددو  ددك  ملفهلددد لددى  نتددهة  يمددأ 
ملرددده ع أل   دددكم مأليىدددة ى قدددزه ردددهلقأاىض ا لدددا فددده  فاددد  ملوىددددو الونددده نتدددهة  فادددن ادددهلو  دددا  قددده 

 دددنه   دددنوو ى قدددزه رناجردددن ملنقأه دددهم  ر دددنه  تدددفد ملأقددده
6

ة ة  جنبدددةي ملرقبدددهء ملرةوادددىا  ال و مىددد
ال ىأيدددكا  رو ةىدددد مىدددةو  ا ىدددةا  ةودددن  دددو فهلدددد نددده لكم فددده  ملأقددده ردددهمالو ل  نددد  ةقدددن ادددرن ملدددرمال  

ن  جبقن ال ىفا  نا اال لال لكم ةزر  يمأ  و جهورن مرقه لقام ه ملنا الىد ملققتىةىد.
7 

ملقدددهوا  ملندددهوو ملرةوادددو ا لددده ىأيدددك ةنددده  ىنددده ىيدددي ملقدددهوا  ملندددهوو ملجزم دددةهو  ددد كم فدددكم فدددكا      
 رو ةىد مليمأ  وه قفاى  ملأقه.

                                         

.421ور  ملنةجعو ي  ةو ة: -
1
 

2
- A.BETTAIB, la sanction de la faute précontractuelle,0-                                            :ةو ة 

 Mémoire DEA en droit des affaires, non publié, Tunis, 1997,p 9. 
.081ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة: -

3
 

4
-ph. LE TOURNEAU, op.cit., p 482.8-                                                                       :ةو ة 

5
 -A.COHERIER, op.cit. p78 et s.0-                                                                             :ةو ة 

.429 ره ملةزمق ملاوباةهو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة: -
6

 

.429ور  ملنةجعو ي  ةو ة: -
7
 



      
 

ا  دددده ة ددددةه ملنالددددة  ملجزم ددددةه لو ةىددددد رمددددال  ملأقدددده نفهودددده يهتدددده فىددددث جنددددع  ىددددن ملوتدددداي       
ملة ىادددىد ملقدددو قةاددده ملقام ددده ملأهندددد  دددو رمدددال  ملأقددده قفددد   ودددام  لرمددده  ملأقددده ا رمالودددنو ا  رددد  

لقدددهوا  ملندددهوو ملجزم دددةه  دددو فهلدددد رمدددال  ملأقدددهو الرددده ة  وفدددهه نددده نأودددن نأة دددد ملجدددزمء ملدددكه ىةقردددن م
 رمال  ملأقها

كلددد ملجدددزمء ملددكه ىةقردددن ملقدددهوا    ددن قي ددد  ةفدد  نددد  ةةفددده  » ىنفدد  قأةىددد  رمددال  ملأقددده رأودددن      
«ملأقه ةا قي   الةم ن  الةام مالوأقهه ةا ملتفد

1
. 

       

ملاادددى د ملقدددو ربددده ىنفددد  قفقىدددق » رأودددن   BOULANGER et RIPERTةا فنددده  ة دددن مألادددقهكم   

«فنهىد ملقام ه ملقهواوىد 
2
. 

 نددد   دددكم ملقأةىددد  ى بدددة ة  ل دددرمال و هاةىددد و هاة جدددزةه ا ىقنزددد   دددو نودددع ملقتدددة  ملدددكه لددده     
قدددةم   ىدددن نقم رددده  ملقدددهوا  نددد  موقدددهن ةه ةزدددة  دددو ملنه دددو ةا  دددو ملنادددققر . ا هاة ا ددده و  ى بدددة  دددو 
ةفجدددهه مأل دددةمه  ددد  لردددةمه  قددده ىفدددا   ة دددد ل دددرمال   دددو نةف دددد الفقددددو ا لدددكم   ودددن ىقةقدددن   دددن 

   ملأقه م قرهة ة  ملأقه فأ  له ىف  .رمال

ملنأهلددددد ندددد  ق.ه.ن ا ملقددددو  820ا  دددده وددددي ملنالددددة  ملجزم ددددةه   ددددن  ددددكم مالزددددة  ددددو ملنددددههي         

ىأدددهه ملنقأه دددهم  للدددن ملفهلدددد ملقدددو فهوددده   ىبددده  رددد  ملأقددده  دددو فهلدددد رمدددال  ملأقددده ةا » قدددوي   دددن ةودددن 
و   ددددى  ملنقتدددداه ندددد   ددددك  ملنددددههي «نأددددهه  لرمهلددددنو  دددد   فدددده   ددددكم ناددددقفىال جددددهز ملففدددده رقأدددداىض

ملقأددداىض  ددد  ملنتددد فد ملاددد رىد ملنأةا دددد  دددو و ةىدددد مليمدددأ  وددده قفددداى  ملأقدددهو رددد  ة  ىدددةه فددد  نددد  
ملنقأه دددهى  نددده قاددد نن نددد  م يدددة نزددده  لكم فددده  ملأقددده رىأددده ملقدددزه ملرددده ع ردددةه ملدددزن  ا ملنالدددقةه ردددةه 

ملنرىدددع  ازنةمقدددن نددد  ىددداه ملنمهلردددد ملق ددده ىد 
3
ةه قأددداىضو ةه  ددد  نتددد فد لىجهرىدددد   ةا اددد رىدو  ها  

اددد رىدو لال لكم زرددد   ددددو جهودددن ملنادددد ا  يمدددأ ققتددددىةه ةا قأدددكة ملددددةه فبدددالد ملالددددوء ملنرىدددع نددددزالو 
  ىجاز فان وي ملنههي ملنكفاةي ة ال  ملففه رقأاىض نأهه .

تدددهلد لكم ةرمددد  ملرىدددع  دددو » نددد  ق.ه.ن ملقدددو قدددوي   دددن ةودددن  099ةنددده  ىنددده ىقأ دددق ردددوي ملندددههي      

ملنالدددددقةه رنقق دددددن ففددددده ا فددددده  ملنالدددددقةه ىجبددددد  ة  ملرددددده ع فددددده  ال ىن دددددد ملنرىدددددع   دددددن ة  ىمهلدددددن 
كلدددد أل  ملنالدددة   ددده م قردددة ة  رىدددع ملالددديي لالدددوء مىدددة « رقأددداىض ا لدددا فددده  ملرددده ع فاددد  ملوىدددد

 نن اد لن ىأقرة  و فه كمقن يمأ ققتىةه ىاجن ملقأاىض ا لا فه   كم ملاليي فا  ملوىد.

 

 

 

 

                                         

1
مة  اندددددد ل والدددددة ا ملقازىدددددع ا ملمره دددددد و نفنددددده ادددددأىه جأرددددداةو و دددددةم   دددددو تدددددفد ملأقددددده ا رمالودددددن  دددددو ملقدددددهوا  ملندددددهوو ا ملرقدددددن ماادددددالنوو ه ةو دددددة: -

 .01و ي 0220ملجزم ةو

.09ور  ملنةجعو ي  ةو ة: -
2
 

.029نفنه ترةه ملاأههو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة: -
3
 



      
 

لقددده قأة ددد  و ةىدددد مىدددةو  ) مليمدددأ  وددده قفددداى  ملأقددده( للدددن وقددده الدددهىهو فىدددث  نقبببد النةريبببة: انيبببا: 

1(une fiction juridique )م قرة ددده رأدددض ملوقدددهه ةوبددده ي قددد  نددده ىادددنن رهليىددده  ملقدددهواوو 
لقرةىدددة  

مأل ندددده  رهلنادددد الىد ملأقهىددددد ا كلددددد  دددد  مةىددددق ندددده ىاددددنن رهالقرددددهق مل ددددنووو ا  دددده قأة دددد   ددددك  

2(pure fiction )وقددده فدددهه لكم م قرة ددده ملرقبدددهء ملرةوادددىا  يىددده  نفدددض  ملرفددةي للدددن
ال ةزدددة ل فقىقدددد   

 ىدددنو لك ة   دددكم مالقردددهق مىدددة ناجددداه  دددو ملام دددعو ا لددده ىرفدددة ملنقأه دددهم   ىدددن نم قدددهو ا   دددن  دددةض ةودددن 
 ناجدددداه  بددددا ال ىأددددها ة  ىفددددا  مقره دددده زهواىدددده قهرأدددده ل أقدددده مألتدددد و و ا ندددد  قدددده  دددد   ل قددددةمض رقددددهء 

تفىفه ا وه كم ةمه رمال  ملأقه مألت و ال ىي ا ن  ملقوه ض
3
 . 

أل   دددكم مالقردددهق مل دددنوو ىقم دددن لاجددداه  قدددام ة ورددد  ملالدددةام ملالزندددد لاجددداه ملأقددده مألتددد وو      
يهتددد قام ددق ماةمهقددى و  نددزال لكم فدده  ملأقدده مألتدد و  دده قدده مرمهلددن ةا ققددةة رمالوددن لددوقي ة  ىددد ةفدده 

نوو لفاودددن مىدددة ملنقأه دددهى  ةا موأدددهمنبه   ددد  ىفدددا  نقرددداال ة  ى ددد   دددكم ملنقأه ددده ن قزنددده رهالقردددهق مل ددد
ن قدددزه رهلأقددده مألتددد و أل  وقدددي مأل  ىدددد ةا موأدددهمنبه ىددد زة  دددو مالقردددهق مل دددنوو نزددد  ملأقددده مألتددد وو ا 
وردد  ملفدده  لكم فدده  ملأقدده مألتدد و رددهمال لأددهه جهىددد ماةمهيو أل  ندد  فدده   ددهزال  ددو ماقرددهق ملتددةىد 

ىفا  ةفزة  زال  و ماقرهق مل نوو
4
. 

قبدددهء  دددو  ةواددده مأليدددك ربدددك  ملو ةىددددا لبدددكم ة دددض جنبددداة ملر     
5
ا م قردددةام ة   ام ددده ملناددد الىد  

ملققتدددىةىد  دددو افددده ه امجردددد ملقمرىدددقو لكم نددده م قدددة  ملأدددها   ددد  ملقأه ددده ةا تدددهفن رمدددال  ملأقددده 
يمددددأ م قة ددددن ةفدددده ملمددددة ى  ا ةلفددددق  ددددةةم رددددهلمة  م يددددةو كلددددد أل  ملنادددد الىد ملققتددددىةىد  ددددو 

هوىدو ا  ه ةيك ربكم ملةةه فكلد مألاقهك ملاوباةه.ملالةىأد ملأهند ل نا الىد ملن
6
 

ا  ددده ك دددن ملادددوباةه  دددو قأتدددى  رمدددال  رىدددع ن دددد مل ىدددة للدددن قأىىددده ملدددةةه ملدددكه ىدددةف ة   دددكم     
ملدددرمال  جدددهء وقىجدددد لدددوي يدددهي ا لأ دددد نأقالدددد ا  دددكم ريدددال  رأدددض ملرقبدددهء ملدددكى  ىةجأدددا  لرمددده  

اى  ملأقدددهو لك ىدددةف مألادددقهك ملادددوباةهو ةودددن لنددده  دددةة  قددده رىدددع ن دددد مل ىدددة للدددن و ةىدددد مليمدددأ  وددده قفددد
ملققودددى  ملرةوادددو رأردددهةي فهادددند ة  ملرىدددع ىوقددد  ملن فىددددو ا ىدددوي ملنالدددة    دددن ة  رىدددع ن دددد مل ىدددة  هرددد  
ل رمدددده و أل  رىددددع ن ددددد مل ىددددة نوه ىدددده لمرىأددددد  قدددده ملرىددددع ا لددددكلد جددددزم   ة  ىفددددا   ددددكم ملأقدددده  هردددد  

 دددو فدددا   قددده رىدددع ن دددد مل ىدددة  هرددد  ل رمددده   دددو نوه دددهي  دددكم ملأقددده ل رمددده  فنهىدددد ل نالدددقةهو  هلأ دددد 
لمرىأددد ملرىددع ندده ىجأدد  نوبدده اددرره ارمدده  ملأقددهو  اددرن مرمدده  ملأقدده ا قدده ل قام دده ملأهنددد لددى  لال وقددي 
مأل  ىددد ةا  ىددن ندد   ىددان ملة ددهو لددكلد فدده  الردده ندد  وددي يددهي ىوالددل رمددال  رىددع ن ددد مل ىددةو ا 

ةه ىدددةف ة  رمدددال  رىدددع ن دددد مل ىدددة رمدددال  يدددهي رأقددده ملرىدددع ال ىادددقنه نددد  لدددكم  ددد   مألادددقهك ملادددوبا
ملقام ه ملأهند ا ةوالأ  وي قالةىأو تةىد ا ماقوه  و مواله ن للن   د نأقالد.

7
 

 هلنادددد الىد ملأقهىددددد  ددددو نادددد الىد ماددددقزوه ىد ا ال ىنفدددد  ة  ققدددداه لال راجدددداه  قدددده تددددفىد رددددى        
  ردددهاللقزمه ملوهالدددل  ددد   دددكم ملأقددده ا نددد  زندددد ق ددد  ملرقدددةي ملن دددةاة ا ملناددد ا و  بدددو جدددزمء مايدددال

                                         

1
- J.GESTIN, traite de droit civil, la formation du contrat,8-                                         :ةو ة 

 3
eme

 éd, L.G.D.J, paris, 1993, p 250. 
2
 - ph. LE TOURNEAU, op.cit. , P 481.0-                                                                     :ةو ة 

3
 -A.COHERIER, op.cit. p66.0-                                                                                   :ةو ة 

.488 ره ملةزمق ملاوباةهو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة: -
4
 

5
 -- ph. LE TOURNEAU, op.cit. , P 482.4-                                                                    :ةو ة 

.480 ره ملةزمق ملاوباةهو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة: -
6
 

و همة مفىدددهء ملقدددةمث 2الدددةض ملقدددهوا  ملندددهووو ا ملأقددداه ملقدددو ققدددع   دددن ملن فىددددو ملرىدددع ا ملنقهى دددد(و ملنج ددده مألا و ن  رددده ملدددةزمق ملادددوباةهو ملاادددىم  دددوةو دددة:  -8

 .012ملأةرو رىةا و )ه. (و ي 



      
 

ملادددهرقد   دددن لردددةمه ملأقددده يهةجدددد  ددد  ومه بدددهو ةنددده ملأقددده ملرهمددد   دددال ىأدددها ة  ىفدددا  ام أدددد نههىدددد  ددده 
ىادددقفن   وهتدددة مليمدددأ ملققتدددىةه  ىاجدددن ملقأددداىض ا ىفدددا   دددو  دددك  ملفهلدددد ملأقددده ملرهمددد  ةودددق  ةزدددةم 

ال ره قرهة   قهم ة ىه ره قرهة  ام أد نههىد 
1
. 

يالتدددددد ملقدددددا  ل  و ةىدددددد مىدددددةو  ققأ دددددقو رنادددددألد ملقأددددداىض  ددددد  رمدددددال  ملأقددددده ةه ة  ىفدددددا        
ملمة دده   دده قرددههال ماىجددهن ا ملقرددا  وبه ىدده ا ىق ددد رأدده كلددد ة  ملأقدده رهمدد  ا كلددد لندده لأددهه نمهرقددد 

مه ملأقددده ا قردددهه  ماىجدددهن ا ماىجدددهن ل قردددا و ةا مادددقفهلد ملنفددد  ةا ألودددن مىدددة نالدددةا و ةنددده  رددد  لردددة
ملقردددا  ال ىنفددد  ألفددده ملنقرها دددى  ة  ىددده و ةودددن ق دددةة نددد  جدددةمء م ققدددهه  تدددفد ملأقددده ألودددن ال ىاجددده 
 قدده رأدده ا رهلقددهلو ىاددقفى  قأاددى  ملنادد الىد   ددن مقره ىددد  ددنوىد ملقددو ىقرددى   ىندده رأدده ةوبدده  دده لةمهي 

قدددو جدددهء ربددده مىدددةو  ال  ال دددد لبددده رنةف دددد ةمدددةم  ملقردددهاضو لك   و ةىدددد مليمدددأ  ددد  قفددداى  ملأقددده مل
ملقردددهاض   دددن ملأقددده ا ال ىنفددد  ماادددقوهه للىبددده لقأتدددى  ملمرىأدددد ملقهواوىدددد ل ناددد الىد ملوهالددد د  ددد   مدددع 

 ملنرها ه .

 و ةىه  ةيةف  و ملرقن مأللنهوو. الفرع ال اني:

يدددةف ملقدددو جدددهء  رالدددأ  ل ددده د للدددن و ةىدددد مىدددةو   هلرقدددن مأللندددهوو مودددو رهلأهىددده نددد  ملو ةىددده  مأل     
 لىجهه ةاه   ية ل نا الىد  ر  ملأقهىد ا كلد لقرههه ملأىان ملقو الهر  و ةىد مىةو .

 (  (risque contractuel أوى:نةرية تحم  التبعة

WINSHEID2تدددهفن  ددددك  ملو ةىدددد ملرقىددددن مأللندددهوو       
و ا ن ددددنا   دددك  ملو ةىددددد ة  فددد  الدددديي 

لنرددههةي ىقفندد  قرأددد والددهمن ملقأه ددههو  ىفددا  نادد اال  دد  مأل ددةمة ىقددهه   ددن ملقأه ددهو رهقيددهك  زنددهه م
ملوهجندددد  ودددنو ا ملقدددو ق فدددق ردددهلمة  م يدددة ةا فقدددن ردددهل ىة وقىجدددد  دددهه  ىدددهه ملأقددده ةا رمالودددن ر دددض 

 ملو ة    مألارهن ملقو ةه  للن رمال  ملأقه ةا  هه  ىهنن.

ن ا قوأقدددده نادددد الىد ملرددددههح رهلوالددددهم  ىجددددن ة  ىقفندددد  قرأددددد ملوالددددهم ملقأه ددددهه ملمددددة  ملرددددههح ردددد     
ملقأه ددهه رنجددةه فددهاث  ددةة نوددنو فقددن ا لددا لدده ىفدد  نيم دده ةا فقددن ا لددا فدده  فادد  ملوىددد ال ىأ دده 
رادددرن مل دددةةو لفددد  ىادددقمىع ة  ىددده ع ملناددد الىد  ددد  ورادددن ر زرددده  ة   دددكم مل دددةة وهالدددل  ددد  يمدددأ 

 رهاقفهلد ملنف .ملن ةاة فأ  ىزر  ة   كم مأليىة  ه ن ن  و ملقأه ه نع   نن 

ا  دددو ملفقىقدددد ة   دددك  ملو ةىدددد ال قيق ددد  فزىدددةم  ددد  و ةىدددد مىدددةو و  ف قددده ملو ةىقددده  ققرقددده   دددو         
ملوقىجدددد ا قيق رددده   دددو ةاددده  ملناددد الىد ا  دددنء مازرددده و  ددد كم فهوددد  و ةىدددد مىدددةو  ققدددىه ملناددد الىد 

 دددهو ا قجأددد  ملناددد الىد  قهىددددو  ددد    ددد  رمدددال  ملأقددده   دددن ةاددده  مايدددال  ردددهاللقزمه رهلىق دددد  وددده ملقأه
و ةىددد  ىوالددىه ققددىه نادد الىد ملرددههح رهلوالددهم ملقأه ددهه   ددن ةادده  قفندد  قرأددد  ددكم ملوالددهم ا لددكم   وبدده 

 قجأ  ملنا الىد نههىد ا لىا   قهىد.

  ددددال  دددد  ة   ددددنء ملزردددده  ىقددددع   ددددن ملن ددددةاة  ددددو و ةىددددد مىددددةو و ا كلددددد رددددأ  ىزردددد  ة         
نددددن رهلىق ددددد  ودددده ملقأه ددددهو ةندددده و ةىددددد  ىوالدددده  ىفرددددو ة  ىقدددداه ملن ددددةاة ر زردددده  ملنادددد ا  ةيدددد  رهلقزم

                                         

.480و ملنةجع ملاهرقو ي 8 ره ملةزمق ملاوباةهو الةض ملقهوا  ملنهووو ن ةو ة: -
1
 

ا نه ى ىبه. 000ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة: -
2
 



      
 

مل دددةة ملدددكه ةتدددهرن لفدددو ققددداه ناددد الىد ملردددههح  دددو ملوالدددهم ملقأه دددههو ا ىنفددد  لبدددكم مأليىدددة وردددو  دددك  
ملنا الىد ر  هند ملهلى    ن ل نه  ملن ةاة ةا   نن رنه  هق  ىهه ملأقه ةا ةهف للن رمالون.

1
 

ه جددددهء  و ةىددددد  ىوالددددىه رنىددددزقى و مألالددددن  ددددو اددددبالد مازردددده و  قدددده فر دددد  و ةىددددد قفندددد  ا  دددد       
ملقرأددددد ملأقهىددددد ل مددددة  ملن ددددةاة مةىقدددده اددددبال ل زردددده و فىددددث مفقردددد  لقىددددهه ملنادددد الىد ة  ىزردددد  
ملن ددةاة ا ددا   ددةة لددن ندد  جددةمء ملوالددهم ملقأه ددهه ملددكه رددههة للىددن ملنادد ا و ا  ددكم ةنددة اددب و لك 

ه ندده ىفدددا  نههىدده ىاددب  ل هنددد ملدددهلى    ىددنو ا  ددكم ةاددب  نددد  لزردده  مليمددأ ألوددن نادددألد ة  مل ددةة مهلردد
 وراىد مىة ن نااد ىتأن ل هند ملهلى    ىبه.

ةنددده ملنىدددزي ملزهوىدددد  دددو ماادددقجهرد لنقق دددىه  ملأهملددددو لك ة   دددك  ملرفدددةي قفرددد  ل ن دددةاة فنهىدددد       
لفتدددا    دددن قأددداىض  دددهه   دددو ملفدددهال  ملقدددو  هواوىدددد  أهلددددو ا كلدددد  ددد  مةىدددق ل مه دددن ملفدددق  دددو م

ىوقردددو  ىبددده مليمدددأو فىدددث ةوبددده ق دددزه تدددهفن ملالدددأ  فقدددن ل  لددده ىةقفدددن يمدددأو رقفنددد  قرأدددد والدددهمن 
 ملقأه هه ملكه ة ة رهل ىة ا لكلد ةيك  ملقالةىأه  ملفهىزد ربك  ملرفةي.

قأددداىض  ددد   مدددع ةنددده نددده ىأدددهن   دددن  دددك  ملو ةىددددو ة   دددك  ملو ةىدددد لددده قرتددد  ردددى  نالدددف د مل      
ملنرها ددده  ا نالدددف د ملقأددداىض  ددد  رمدددال  ملأقدددهو رددد   دددو ققودددها  ملرقدددةي  رددد  ملأقهىدددد ففددد  ال ىقجدددزةو 

 فنه ةوبه له قرى  مرىأد ملنا الىد نه  ر  ملأقهىد     و نا الىد ققتىةىد ةه  قهىدا

ملردددههح رهلوالدددهم ملقأه دددهه ىقفنددد  قرأقدددن هم نددده ا  ةنددده ملأىدددن م يدددة ةوبددده قوم دددق نددد   فدددةي ن مه ددده      
  ىدددن افددده  ققددداه ملناددد الىد ره قردددهة  ةودددن ملناجدددن لفددد   دددكم ال ىقردددق ندددع ملام دددع ملأن دددوو   دددى  ملردددههح 
رهلقردددهاض  دددا ملناجدددن رهل دددةاةيو لك ة  مألهامة  ددده قق ىدددة ا ىدددقه قرههلبددده ردددى  ملمدددة ى و  قددده ىتدددرد 

هىدددد ا ىتدددرد ملمدددة  ملدددكه ق قدددن ملأدددةض  دددا ملناجدددنو   دددال نددد  ققدددهه ردددهلأةض  دددا ملقهرددد   دددو ملوب
 دددد  كلددددد  دددده ىفددددا  ملرددددههح رهلقرددددهاض  ددددا مل ددددفىد ا كلددددد  وددددهنه ىقدددداه نق قددددو ملأددددةض رقمددددع 

ملنرها ه .
2
 

ا   ىددن  دد   مأليددك ررفددةي قفندد  ملقرأددد  ددو نجدده  ملقرددهاض اددقجأ  مأل ددةمه ىأز ددا    ددن ملددهيا   ددو  
ىدددهي مال قتدددههىدو  نددد  ىأ ددده ةودددن رنجدددةه نرههةقدددن رهلددده اي للدددن ملقردددهاضو ةمددده نهلدددن نددد   ام ددده  دددو ملف

ملقرددهاض اددقفن ن فدد  ملوقدده   مل ددهةي ملنقةقرددد  دد   الدد ن فقددن ا لددا لدده ىيمددل   دد  ىرفددة ىاندده  ددو ة  
ىقرددددهاضو لك ة   الدددد  ملنرها دددده   ددددا ةنددددة نفقندددد  هم ندددده فندددده ة   ددددك  ملرفددددةي قتددددمهه رنرددددهة فةىددددد 

ملنوه اد ملاه هي  و ر هم  فزىةي
3
. 

 زهوىه: و ةىد ملافهلد 

ا   SCHEWL دددددددك  ملو ةىدددددددد فادددددددهرقىبه ةتددددددد به ةلندددددددهووو ودددددددههف ربددددددده ملرقىبددددددده  مأللنهوىددددددده  

MORMMSEN4
. 

ا  فددداف  دددك  ملو ةىدددد ة  ملددده اي للدددن ملقردددهاض قق دددن  لنددد  قاجدددن للىدددن قدددافىال  دددنوىه رهقيدددهك       
ه  ا لدده ىرددةه ملأقددهو  دد   ملنافدد  فدد  مأل ندده  ملالزنددد ل اتددا  للددن لرددةمه ملأقددهو  دد كم  الدد   ملنرها دد

                                         

1
 -A.COHERIER, op.cit. p64.0-                                                                                   :ةو ة 
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 -A.COHERIER, op.cit. p94.8-                                                :ةو ة                                    

3
 -Ibid, p 78 et s.0-                                                                                                  :ةو ة 
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ى قددزه ا قدده ل قام دده ملأهنددد رددأ  ىددةه ل افىدد  فدد  ملنتددةا ه  ملقددو ةورقبدده  ددو اددرى  قورىددك ملافهلددد ا  ددكم 

 نهوو  ةواو. 8999ا  كم نه وت    ىن ملنههي 

 فادددن و ةىدددد الددداة  لدددا ة  اليتددده هيددد   دددو قردددهاض ندددع نقدددها  نددد  ةجددد  قورىدددك نالدددةا  نأدددى       
 ددددهمه ملقتددددنىنه  ا ملهةمادددده  ملالزندددددو ا رأدددده كلددددد نوأددددن ندددد  قورىددددك ملنالددددةا و  دددد   ا م ددددن نوددددن ل

ر نفدده  ملنقددها  ا قدده لو ةىددد ملافهلدددو ة  ىمهلددن  ددكم ملالدديي  دد  مةىددق ه دداف ملافهلددد رددةه ملورقدده  
 ملقو قفره ه  و ارى  ل همه  ك  ملقتنىنه  ا ملهةماه .

ىد  دددو نةف دددد ملنرها ددده  ناددد الىد  قهىدددد ققددداه ا  فدددكم  ددد    دددك  ملو ةىدددد قجأددد  نددد  ملناددد ال      
  ددن ةادده   قدده ملافهلددد مل ددنووو  بددو قأقرددة ملالدديي ملددكه ق قددن ملدده اي للددن ملقرددهاض رنزهرددد افىدد  
 دد  تددهفن  ددك  ملدده اي  ددو ملقىددهه رندده ى ددزه ارددةمه ملأقدده  دد كم  مددع  ددكم مأليىددة ملنرها دده و ةا  الدد   

تدددهرن نددد   دددةة نددد  جدددةمء قورىدددك ملافهلدددد  ددد  مةىدددق لادددرن  يدددةو   ودددن ى دددزه رقأددداىض ملافىددد   نددده ة
 ه اف قأاىض ا  و ه اف  قهىد ةاهابه  قه ملافهلد.

ا قنقددددهز  ددددك  ملو ةىددددد رأوبدددده ق ددددع فددددال اددددبال ل نادددد الىد  ددددو نةف ددددد ملنرها دددده  ا م قددددةمض      
اجددداه  قددده افهلدددد ردددى  ملمدددة ى و ا ل  ملنالدددة  ملرةوادددو  ددده قدددأزة ربدددك  ملو ةىدددد  دددو فهلدددد يهتدددد  دددو 
فهلددددد ملقرددددهاض نددددع نبودددده  ندددد  ةجدددد  قالددددىىه ملروددددهءو املقددددو ىقدددداه  ىبدددده ملنبودددده  رأندددد  قتددددنىنه  ا 
هةمادددده  روددددهء   ددددن م ددددن تددددهفن ملأندددد و  رددددو  ددددك  ملفهلددددد لكم  الدددد   ملنرها دددده و   وددددن ندددد  فددددق 
ملنبوددده  ة  ىمهلدددن تدددهفن ملأنددد  رأقأهردددنو ا ال ىنفددد  قرةىدددة كلدددد لال راجددداه افهلدددد ة مه ددده تدددهفن 

ه  ل قىهه رأن  ملهةماه  ملالزند.ملأن  ل نبو
1
 

 

لفدددد  و ةىددددد ملافهلددددد لدددده قادددد ه ندددد  ملوقددددهو فىددددث لدددده ىققردددد   فددددةي ملافهلددددد فأادددده   ددددو نةف ددددد      
ملنرها ددده و أل   دددك  ملرفدددةي ققأدددهةض قنهنددده ندددع  فدددةي ملقردددهاضو  ردددو ملافهلدددد ىقددداه ملافىددد  رهلأنددد  

نددددهوو  8912ق.ه.ن ا ملنددددههي  12هي رهاددده ا لفاددددهن ملنافدددد  ) مألتددددى ( ا  ددددكم نددده وتدددد    ىددددن ملندددده

 ةواددددوو ا ال ىأندددد  لفاددددهن وراددددنو ا فددددكلد ال ىاجدددده قأددددهةض رددددى  نتددددهلد ملمددددة ى و ا  ددددكم  فدددد  
ملفددده   دددو ملقردددهاض   دددن ملأقدددهو  فددد  نقردددهاض ىأنددد  ر ادددنن ا لفادددهرن مليدددهي ا ىأنددد    دددن فنهىدددد 

نددد  زددده ال ىنفددد  اتددد  نتدددهلفن مليهتددددو  هلنتدددهلد نقأهة دددد ا مأل دددهم  نقرهىودددد  دددو ملقردددهاضو ا 
ملأال د رى  ملنقرها ى  رأوبه افهلد

2
. 

 زهلزه: و ةىد ملر هلد 

3(Thon)ودددههف ربدددك  ملو ةىدددد ملرقىدددن مأللندددهوو      
ملدددكه ةاددد  ملناددد الىد نددده  رددد  ملأقهىدددد   دددن  فدددةي 

ملر دددهلدو  قددده م قردددة ة  ملالددديي ملدددكه اجبددد  للىدددن ملددده اي للدددن ملقردددهاض   دددالىه ىدددهىة الدددأوه لدددةن 
ا  دددا ملدددكه اجدددن للىدددن  دددك  ملددده اي( ا نددد  زددده ىادددقمىع ملةجدددا    دددن  دددكم مأليىدددة  وددده  الددد   ملأنددد  )

ملنرها دده و الاددقةهمه نددده ةورددق  ددد  مةىددق ه ددداف ملر ددهلدو كلدددد أل  ملورقدده  ملقدددو  ددهه ربددده  ددو ادددرى  
 لرةمه ملأقه فه   ه ةورقبه قفقىقه ل نت فد ملنالقةفد ل مة ى .

                                         

1
-A.COHERIER, op.cit. p80.0-                                                                                   :ةو ة 

2
 -A.COHERIER, op.cit. p81.8-                                                                                   :ةو ة 

3
 -Ibid, p 82.0-                          :ةو ة                                                                                



      
 

ققدددههم  ملقدددو اجبددد  للدددن ملو ةىددده  ملادددهرقد   ا كلدددد ر يةمجدددن ة  ىقجودددن مالو thonا  ددده فدددها       

 ملنا الىد  ر  ملأقهىد ن  هم ةي ملأقه ا م قرة ه نا الىد الرن  قهىد.

ل وقددده  قددده م قردددة ملرقبدددهء ةودددن نددد   thonلفددد  ةمددده كلدددد قأة ددد  و ةىدددد ملر دددهلد ل رقىدددن مأللندددهوو        

مىدددة ملنقردددا  مأليدددك ررفدددةي ملر دددهلد فأاددده  ل ناددد الىد  دددو نةف دددد ملقردددهاض   دددن ملأقددده ا كلدددد لأدددهي 
 ةارهن نوبه:

ـددد ل  ملر دددهلد قرقدددةض ة  ىفددددا  ةن ملأنددد  جددده ال رقدددهي  ملر ددددالوو مىدددة ة  ملنقردددهاض ىقدددداه       
 رنالهةفد نون ةفىهوه.رنه ى زه ارةمه  قه رأ ه ملنقرهاض م ية ا 

ـدد ل  ملر ددالو ىقددالن ملقىدددهه رالددأ   هجدد  لددةن ملأنددد و  ددو فددى  ة  ملنقرددهاض لدددى   ددو  ج ددد نددد      
 ةنة .

 842ـدددد ىجددددن لقىددددهه ملر ددددهلد ة  ىقجددددن  تدددده ملر ددددالو للددددن ملأندددد  لنتدددد فد ةن ملأندددد  ملنددددههي      

م اردددةمه ملأقددده ا مادددقأهمهم ق.ه.نو  دددو فدددى  ة  ملنقردددهاض فىونددده ىقددداه رهقيدددهك لجدددةمءم  نأىودددد قنبىددده
 لقورىك و لونه ىرأ  كلد رقته قفقىق نت فد يهتد لن.

ا يالتدددد ملقدددا  ة   دددك  ملو ةىدددد لىاددد  لبددده  ه دددهي فقىقىدددد  دددو ملفىدددهي ملأن ىدددد ألوبددده قفتدددة فدددق       
ملنقرددددهاض ملن ددددةاة  ددددو ملقأدددداىض   ددددن ماددددقةهمه ملنتددددةا ه  ملقددددو ةورقبدددده لنتدددد فد ملنقرددددهاض 

   ملقو ةورقبه لنت فقن  ا.م ية  فانو ها

 ملرة  ملزهلث: و ةىد  هجىال  و ملرقن ماىمهلو.

ىةجدددع ملر ددد   دددو تدددىهمد  دددك  ملو ةىدددد للدددن ملناقالدددهة ماىمدددهلو     
1Gabriel Faggela  ا كلدددد  دددو

هةمادددد  ىندددد قودددها   ىبددده رأندددق ملرقدددةي نددده  رددد  ملأقهىدددد نددد  ملوهفىدددد ملورادددىد ا مال قتدددههىد ا ملقهواوىدددد ا 
 لو اوقوها  ن نا  ملو ةىد )ةاال( ا وقه  ك  ملو ةىد )زهوىه(.رهلقه

 ةاال: ن نا  ملو ةىد:

 دددو و ةىقدددن   دددن زدددالث ة فدددهة ةاهادددىد ا  دددو رنزهردددد ملنأمىددده  ملقدددو ىوم دددق  FAGGELLAىادددقوه     

 نوبه لىرة     ن نتهم ىد و ةىقن.

ن ملقأه ددددهو ا  ددددو   ددددن فىددددث ىددددةف  ددددهجىال ة  ملمددددة ى  ىنددددةم  رددددزالث نةمفدددد   ددددو مةىقبندددده للدددد    
ملقددداملو نةف دددد ملنرها ددده  ملقنبىهىدددد  ا نةف دددد تدددىهمد ماىجدددهن ا نةف دددد قتدددهىة  ا ىدددةف ة  لبدددك  
ملنةمفددد  ملزالزدددد  ىندددد  هواوىدددد نأىودددد ا ةودددن لفددد  مدددة  ملفدددق ةا ملفةىدددد ملأدددها   ددد  ملقأه ددده  دددو  دددك  

 لأها  ا ملنا الىد.ملنةمف  نه همه ملأقه له ىوأقه نع ملقا ىق رى  نرهة ملفةىد  و م

ا ادددوقأةض لبدددك  ملنةمفددد و لودددةف  ىنقبددده ملقهواوىددددو ا نددده ىقةقدددن  وبددده نددد  م زدددهة ا كلدددد ا قددده      
 لةةه  هجىال.

  ملنةف د مألالن: نةف د ملنرها ه  ملقنبىهىد 

                                         
1
 .21و نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي «و ةىد ملنا الىد ملنا ا ىد  و نةف د ملقرهاض» ةو ة  و قانىقبه:  - 



      
 

قأددده نةف دددد ملنرها ددده و ةا  نةف دددد نددد  نةمفددد  ملقأه دددهو ىادددقبه  مألمدددةم   دددو  دددك  ملنةف دددد      
قردددهه  ماىجدددهن ا ملقردددا  ربددده  ملقاتددد  للدددن قرددده ه نالدددقةد فدددا  ملوقدددهم مألاهادددىد ل أقدددهو  قددده ملماى دددد 

ىردددةه مألمدددةم  مقره ددده  نقالفقدددد ربددده  ملفاددده ملقدددهةىجو لفددد  نةف دددد ىقجهازاوبدددهو لفددد  فادددن ةةه 
 دددهجىال  دددك  مالقره ددده  ملنقالفقدددد ال قة دددن للدددن نةقردددد ملأقدددهو  فددد  الدددوء نقا ددد    دددن مالقردددهق ملوبددده و 

نالدددةا  ملأقددده ففددد و ا  ددده الدددرن  دددهجىال  دددك  ملنةف دددد رنةف دددد اددد  ملقالدددةىعو فىدددث قدددقه ملنام قدددد   دددن ل
فدد  ندددههي نددد  ندددامه ملنالدددةا    دددن فدددهف زددده ىام ددق   دددن ملنالدددةا  ف دددن  دددو ملوبهىددددو   ا ندددع كلدددد  ددد   
 ددددك  ملنقهةوددددد مىددددة ه ىقددددد لك ة  ة  ددددهء ملرةلندددده  ال ىن فددددا  ملةجددددا   ىندددده ام قددددام   ىددددن ندددد   ردددد و 

يددددال  مألمددددةم  ملنقرها ددددد ملقددددو قن ددددد لنفهوىددددد ملأددددها    ا ل ددددهمة ندددده قاتدددد ام للىددددن ندددد  مقره دددده  ر
جز ىددددو  ىوق دددا   دددو ملتدددرهض نددده ةرةندددا   دددو ملنادددهء

1
 فادددن ةةه  دددهجىال ال الدددوء رددده  ا ال الدددوء  

نفهه  و نةف د ملنرها ه 
2
. 

 ملنةف د ملزهوىد: نةف د تىهمد ماىجهن 

رأددده م  ىوقبدددو ملمة ددده  نددد  ملنرها ددده  ىقددداه ةفددده نه را دددع تدددى د وبه ىدددد ل ىجدددهن ا قددده لنددده قددده      
ملقاتددد  للىدددن نددد  ف دددا  ةزودددهء ملقردددهاض فدددو ىدددقه قتدددهىة  للدددن ملمدددة  م يدددةو  قأقردددة  دددك  ملنةف دددد 
ةفزدددة ققدددهنه  دددو ملمةىدددق للدددن ملأقدددهو فىدددث ة  ملمدددة ى   ددده يةجددده نددد  هم دددةي جددد  ملودددرض ا ملف دددا  

 اامنو ا هيال  و نةف د تىهمد ماىجهن ملوبه و.مل

 ملنةف د ملزهلزد: نةف د قتهىة ماىجهن 

 ردددو  دددك  ملنةف دددد ىدددقه مقيدددهك ملقدددةمة ملفهاددده ا ملندددهةا  رقتدددهىة ماىجدددهن نددد  ةفددده ملمدددة ى  للدددن     
  رقردددا  م يدددة ا ردددكلد ىدددقه ما دددال  ةادددنىه  ددد  ماةمهي ملوبه ىدددد ا ملرهقدددد  دددو ملقأه دددهو  ددد كم نددده م قةوددد

 موأقه ملأقه.

 

ا  دده وددههف  ددهجىال رددةةه جهىدده ىأقرددة ندد  ة دده زنددهة و ةىقددنو فىددث م قرددة ة  ملنةمفدد  ملددزالث  ردد       
ملأقهىدددددو ا م  ميق ردددد   ددددو مليتدددده ي ا مأل ددددهم و لال ة  لفدددد  نةف ددددد ندددد  ملنةمفدددد   ىنددددد  هواوىددددد 

ملقردددهاضو ا ل  فهوددد  مىدددة ن زندددد  فقىقىددددو ا م قردددة ة  ماقره ددده  ملقدددو ىرةنبددده مألمدددةم  ةزودددهء نةف دددد
«نالةا ه   و ملبامء »  بو لىا  

3
 و فنه ىقةقن     ك  ملنةمف   زهةم  هواوىد.

ةنددده رهلوادددرد ل زدددهة ملقهواوىدددد ل نةمفددد  ملدددزالث  رددد  ملأقهىددددو  قددده م قردددة  دددهجىال ة  ملنةمفددد  ملدددزالث       
لىادد  نجددةه ا دده ع نههىدددو ا  ادده  ددهجىال  ددك   ردد  ملأقهىددد رنزهرددد ا دده ع  هواوىددد نوقجددد  زددهة  هواوىددد ا 

 م زهة للن وا ى :

ملوددددا  مألا و م زددددهة ملادددد رىد لكم م قرددددة  ددددهجىال ة  م زددددهة ملادددد رىد قي ددددع للددددن نرددددهة ادددد مه  ماةمهي و 
ملدددكه نددد  ياللدددن ىفدددقر  ملمة ددده  رفهنددد  فقبنددده  دددو ملأدددها   دددو ةه نةف دددد نددد  ملنةمفددد  ملدددزالث  رددد  

اىجدددهن ملوبددده و. ا ل  ميق رددد  ملنادددنىه  ملقدددو قم دددق   دددن ننهةادددد  دددكم  قهىددددو فقدددن رأددده تدددهاة م
 ملفقو  قه قانن  مع ةا موافهن ةا ةجا   و فهلد ملأها     ماىجهن.

                                         

.29نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة:  -
1
 

.022ىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرقو ي ةجن فة ةو ة: -
2
 

.29فنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة:ن -
3
 



      
 

 دددهاةمهي ملقأه هىدددد ق ددد  فدددةي ا لدددا قددده ما دددال   وبددده وبه ىددده ا ال قققىددده لال لكم م قةوددد  رقردددا و ا لدددا       
ملمددة  ملددكه ة  دد   دد  لةمهقددن ) ملناجددن( رأددهه ملأددها و لفدده   ك ددن ملقددهوا  للددن يددال  كلددد ا ةلددزه

كلد نفهرهي   ن فاهن م يةو ا  كم  ا  ى  ملقففه ا مااقرهمه ملقهواوو
1
. 

ةنددده ملودددا  ملزدددهووو م زدددهة ماىجهرىددددو  فادددن  دددهجىال لودددن رنجدددةه ملدددهيا   دددو نرها ددده  ربددده  لردددةمه 
 ددد  كلدددد  ىدددهه ملناددد الىد نددده  رددد  ملأقهىدددد رفىدددث   قددده نأدددى  ىوالدددأ  ودددن ام دددع ىفنىدددن ملقدددهوا  ا ققةقدددن

 قوأقه ملنا الىد  و ف  نةف د ن   ك  ملنةمف  رهةجه  نقرهاقد.

 

 

 

 

 

 هلنادددد الىد  ددددو نةف ددددد ملنرها دددده  ققدددداه  دددد  ماواددددفهن ملقأاددددرو ندددد  ملنرها دددده  ا  دددده رددددى       
الدددةام  ىدددهه  دددك  ملناددد الىد ا ةاهادددبه ا ومه بددده  ةنددده رهلوادددرد لالدددةام ملناددد الىد  بدددو ةةرأدددد   دددهجىال
 الةام:

ـدددد ملالددددةم مألا و ملة ددددهء ملتددددةىد ةا مل ددددنوو رهلددددهيا   ددددو ملقرددددهاض ا كلددددد ندددد  ةجدددد  ملقف ددددىة 
اردددةمه ملأقدددهو  ددد كم موادددفن ةفددده ملمدددة ى  نددد  ملنرها ددده  رمةىقدددد قأادددرىدو  هنددد  ناددد الىقنو ا  دددكم 

  ملفدددده   ددددو فهلددددد ة دددض ملددددهيا   ددددو ملقرددددهاضو أل  نددد  ىددددة ض ملددددهيا   ددددو نرها دددده  ال ريدددال
 ىنف  قفنى ن ةه  ةة.

ـددد ملالدددةم ملزدددهووو ة  ىفدددا  ماوادددفهن نددد  ملنرها ددده  ال ىادددقوه للدددن ةادددرهن نا دددا ىد قردددةة  وةه ة  
لنجددةه وددزاي مواددفهرن جددهء نيهلردده لقام دده ملأهملددد ا فادد  ملوىدددو  ددال ىجددن ة  ىواددفن ندد  ملنرها دده  

ةا ألادددرهن اليتدددىد  ا لال فددده  نقأادددره ا رهلقدددهلو ىفدددا  ناددد اال  ددد  قأددداىض ملمدددة  م يدددة  نددده 
 ةتهرن ن  ة ةمة.

ةنددده لكم فددده  ملنقردددهاض  ددده مادددقوه  دددو موادددفهرن للدددن ةادددرهن نا دددا ىد قردددةة  فاجددداه قأدددهةض ردددى       
ال ققددداه ناددد الىقنملنتدددهلد ما قتدددههىد لألمدددةم و  ددد   موادددفهرن ىفدددا  نردددةةم    ا نددد  زددده 

2
ا نزددده   

كلددد لددا ة  ةفدده ملمددة ى  مواددفن ندد  ملنرها دده  ملجهةىدددو لفاوددن ق قددن  ةا دده ةفزددة قنىىددزم ندد  ق ددد 
ملقدددو  ة دددبه   ىدددن ملمدددة  م يدددة ملدددكه ىقردددهاض نأدددن ا ة دددض  دددكم مأليىدددة ة  ىقدددهه لدددن ورددد  ملنزمىددده 

لدددن نددده ىردددةة  نددد  ملوهفىدددد  ملنأةا دددد نددد  مل ىدددة  ددد   موادددفهرن ىفدددا  مىدددة قأادددرو أل   دددكم مالوادددفهن
 ما قتههىد.

ـددد ملالدددةم ملزهلدددثو  فادددن  دددهجىال ىجدددن ة  قفدددا   ودددهد  ىندددد نهلىدددد ة دددهة ه ماوادددفهن نددد  ملقردددهاض. ا 
 دددده فتددددة  ددددهجىال ملقىنددددد ملنهلىددددد  ددددو ملهةمادددده  مالالىددددد ا مأل ندددده  ملقف ددددىةىد ملقددددو قندددد  راددددرن 

 ملنرها ه .

                                         

.042ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرقو ي   ةو ة: -
1
 

ا نه ى ىبه. 42نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة:  -
2
 



      
 
 

 

 

 

ردددى  مل دددةة ا ملة دددهء رهلقردددهاض  دددو ملفقىقدددد ل   دددهجىال ـددد ملالدددةم ملةمردددعو  دددا اجددداه  ال دددد ادددررىد 

 رنجددددةه  رددددا  ملددددهيا   ددددو  garantie légaleى ادددد  ملنادددد الىد   ددددن  فددددةي مل ددددنه  ملقددددهواوو 

ملقرددهاض ىوالددأ  ددنه   ددهواوو ى قددزه رنقق دده  فدد  مددة  رأددهه ماواددفهن ندد  ملنرها دده  رددها  نرددةة 
أهملدددد ا لدددكم  بدددا  دددنه   دددهواوو ا لدددى  نا دددا و ا  دددكم مل دددنه  ىردددةض   دددن ملنقردددهاض رناجدددن مل

مقره و
1
. 

ةنددده ريتددداي ومدددهق ملناددد الىدو  فدددهه  ىدددن  دددهجىال ملقأددداىض  ددد   دددك  ملناددد الىد ا ىقنزددد  كلدددد      
 دددو مل دددةة ملدددكه ى فدددق ردددهلمة  ملدددكه ا دددع  دددفىد ملأدددها  رأددده  ردددا  ملمدددة  ملنوادددفن ملدددهيا   دددو 

ه  ملقدددو قفرددده ه ملمدددة  ملن دددةاة ر ىدددد ملقردددهاض. ا ىققتدددة  دددكم ملقأددداىض   دددن ملقأددداىض  ددد  ملورقددد
 ملقف ىة ل أقه نز  ورقه  ملهةماه  ا ملقتنىنه  ا ورقه  ماوققه  ا ما هند...ملخ.

ا ىجدددن اجددداه  ال دددد ادددررىد نرهالدددةي ردددى  نددده ةورقدددن ملمدددة  ملن دددةاة ا نددده لفقدددن نددد   دددةةو ا      
 مة ملقهلىد:ركلد ماقزون  هجىال ن  ومهق ملنا الىد  و نةف د ملنرها ه  مأل ة

 ـ ملورقه  ملقو ققه  ر  ملهيا   و ملقرهاضو اوقمه  ملأال د ملاررىد رىوبه ا رى  ملة ه رهلقرهاض.

 ـهألةرهض ملقو فه  اىجوىبه ملنقرهاض ن  قورىك ملأقهو أل  كلد ىرقةض  ىهه ملأقه.

كه ألودددن فادددن  دددهجىال ة  ملمدددة  ملددد (occasion manquée )ـددد ملقأددداىض  ددد  قراىددد  ملرةتدددد 

 ة ددد    ىدددن  ةتدددد ةفزدددة قنىدددزم فددده  ر نفهودددن ملقنادددد ربددده ا ماوادددفهن نددد  ملنرها ددده  ها  ةىدددد 
ناددددد الىدو أل  موادددددفهرن قردددددةة  ملنتددددد فد ما قتدددددههىدو  دددددال ىادددددأ  ملمدددددة  ملنوادددددفن  ددددد  قراىددددد  

ملرةتد
2
. 

  ةندده  ددد  ملنادد الىد  دددو نةف ددد تدددىهمد ماىجددهنو  دددو  ددك  ملنةف دددد ىقفقددق ل مدددة ى   ددهة ةفردددة نددد    
ملمنأوىودددددو فىددددث ةوبندددده  دددده ة ددددىه رتددددى د ماىجددددهن ملوبدددده وو ا   ددددن  ددددكم مألادددده   دددده ىقي ددددن ةفدددده 
مألمددددةم   دددد  ملأددددةض ملددددكه  ددددةض   ىددددنو  دددد كم  دددده  ملمددددة  م يددددةو قفقددددق ل ن ددددةاة م ددددن 

 ملقأاىض لى   قم   ن ورقه  ملقرهاض ر  فقن   ن ملرةي مل ه أد.

و لكم تددددهة ماىجددددهن ملوبدددده و    ا اجددددن للددددن ةندددده ريتدددداي ملنادددد الىد رأدددده تددددهاة ماىجددددهن     
ملناجدددن للىدددن   ودددن ىوالدددأ  دددنه   دددهواوو ردددأ  ملناجدددن ال ىأددده   ددد  لىجهردددنو  ددد كم  ددده   ددد  لىجهردددن  دددا 
ن دددزه رناجدددن مل دددنه  ملقدددهواوو رقأددداىض ملمدددة  م يدددة   ا قيق ددد   وددده ملناددد الىد  ددد  ملندددةف قى  

ة  ىفددددا  قأاددددرىه ردددد  نجددددةه ملأددددها  ى ددددزه ملاددددهرققى و لك ال ىالددددقةم  ددددو ملأددددها   دددد   ددددك  ملنةف ددددد 
 تهفرن ملقأاىض ل مة  م ية    ورقه  ملقرهاض ا ملرةي مل ه أد.

                                         

.48ور  ملنةجعو ي  ةو ة: -
1
 

.40فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي  نفنه ةو ة: -
2
 



      
 

نندددده الالددددد  ىددددن ة  و ةىددددد  ددددهجىال  دددده ادددده ن  رالددددف   أدددده   ددددو قادددد ىم مل دددداء   ددددن نةف ددددد       
  دددن ملنرها ددده  فنددده  دددهن  لوددده نجنا دددد نددد  مأل فدددهة ملنقنىدددزي نوبددده ما قدددةم  ردددأ  نةف دددد ملقردددهاض 

ملأقددده لبددده  ىندددد  هواوىدددد ا لىاددد  نالدددةا ه  دددو ملبدددامء ا فدددكم ما دددةمة راجددداه ة ددده تدددةىد ةا  دددنوو 
ل ددهيا   ددو ملنرها دده و فندده م قرددة ةوددن رنجددةه هيددا  مألمددةم   ددو ملنرها دده  لدده ىأدداهم ندد  مل ىددة 

 فىث قوالأ رىوبنه  ال د  هواوىد يهتد.

نةف دددد ملقردددهاضو فىدددث ىقنزددد   دددكم ماللقدددزمه  دددو  فنددده ةا دددد  دددهجىال  فدددةي ماللقدددزمه رهل دددنه   دددو       
 ددددهه ماواددددفهن ندددد  ملنرها دددده  لال ألاددددرهن م قتددددههىد رفقددددد ا رددددكلد ققردددداق و ةىددددد  ددددهجىال   ددددن 

و ةىد مىةو  ملقو له قفهه ن نا  ماللقزمه رهلىق د.
1
 

ه فنددددده ة   دددددهجىال جأددددد  ملفةىدددددد ملقأه هىدددددد  دددددو مألتددددد  ا ملناددددد الىد  دددددو مالادددددقزوهء ا ال ققدددددا      
ناددد الىد ملنقردددهاض ملناددد ا   ددد   مدددع ملنرها ددده  لال لكم فددده  نقأادددره  دددو موادددفهرنو ةنددده لكم فددده  
 ودددهد ادددرن ىردددةة  دددكم ماوادددفهن فاجددداه ادددرن ل قتدددههه  دددال ققددداه ملناددد الىد ا  دددكم ىقردددق ندددع ملام دددع 

ملأن دددددو ا ىادددددقجىن لنقق دددددىه  ملفىدددددهي ما قتدددددههىد ملفهىزدددددد
2

و فنددددده  ىددددده ومدددددهق ملناددددد الىد رهل دددددةة 
 لنرهالة ملكه ىاجه رىون ا رى  ملقرهاض  ال د اررىد  أ ىد.م

 

 

 زهوىه: وقه ملو ةىد:

ةمدده مأل فددهة ملنقنىددزي ملقددو جددهء ربدده  ددهجىال  ددو و ةىقددن للددن ةوددن قأددةض ل وقدده ندد  مددة  ملرقددنو ا      
 ىنف  ق يىي ة ه مالوققههم  ملقو اجب  لو ةىد  هجىال  ىنه ى و:

قدددةي  رددد  ملأقهىدددد ال ىقردددق ندددع ملام دددع لك ة   دددك  ملنةمفددد  ال قاجددده  دددو فددد  ـددد ل  ملققادددىه ملزالزدددو ل ر    
ملأقددداهو  نةف دددد ملنرها ددده  مىدددة ناجددداهي  دددو  قددداه ماك ددده  أل   دددك  ملأقددداه مىدددة  هر دددد ل قردددهاضو 
فنددده ة  نةف دددد تدددىهمد ماىجدددهن مهلرددده نددده قدددهي   دددو نةف دددد ملقردددهاض ملقدددو قوقبدددو رتدددهاة ماىجدددهن 

ن ملو ددددة للددددن ملقرددددهاض ففدددد  ال ىقجددددزةو ا ال نرددددةة لقالددددهىه ملنادددد الىد  ددددو ملوبدددده وو ا رهلقددددهلو ىجدددد
نةف د تىهمد ماىجهنو ألون ال ىاجه  و  ك  ملنةف د ااف نالةا  لىجهن له ىأ    ون رأه.

3
 

ـدددد مأليددددك رنأىددددهة مىددددة ه ىددددق ل قرة ددددد رددددى  ماواددددفهن ملقأاددددرو ا ماواددددفهن مىددددة ملقأاددددرو ا  ددددا     
ا  دددا نددد  الدددأون ة  ىردددقد ردددهن ملدددقففه ةندددهه ملقه دددو نددد  ةجددد  ملرفدددث  ددد   نأىدددهة ملنتددد فد ما قتدددههىد

ملوىدددد ملفقىقىدددد لنددد   مدددع ملنرها ددده  لنأة دددد لكم نددده فددده  موادددفهرن نردددةةم ةا مىدددة نردددةةو رددد  ة   دددكم 
ملنأىدددهة  ددده ىوردددو ملناددد الىد ف ىدددد  دددو نةف ددددد ملنرها ددده و  نددد  ىةىددده ماوادددفهن ىادددقمىع ة  ىي ددددق 

فددأ  ىأددةض الددةامه نجفرددد ىأددة  ةوبدده لدد  ققردد  ةا ىددة ض فدد  ندده ىأددةض  لوراددن ملنرددةةم  ملفه ىدددو
  ىدددن رددده اف ةوبددده ال ققردددق ندددع نتددد فقن ما قتدددههىدو ا رهلقدددهلو ىتدددأن   دددن ملقه دددو ملقاتددد  للدددن 

ملارن ملفقىقو ل قمع
4
. 
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ـددد ماادددقوهه للدددن  فدددةي ا نىدددد لقأادددى  ملناددد الىد  دددو نةف دددد ملنرها ددده  ا  دددو  فدددةي مل دددنه       
ه ملمدددة ى  رأدددهه ماوادددفهن نددد  ملنرها ددده  ردددها  نردددةة نالدددةا و  بدددكم مل دددنه  نجدددةه ا ددده ملقدددو ق دددز

يدددهلو نددد  مألاددده  ملقدددهواوو ملاددد ىه
1

و  نددد  ملناددد ه ردددن ة  ماللقدددزمه ملقدددهواوو ال ىوالدددأ لال ردددوي يدددهي 
ىقدددةة  ملقدددهوا و ا لدددى   ودددهد ودددي  دددهواوو يدددهي ىوالدددل ملقزمنددده رهل دددنه   دددو نةف دددد ملنرها ددده  ا 

   ردددا   فدددةي مل دددنه  ملقدددهواوو فأاددده  ل ناددد الىد  دددو نةف دددد ملنرها ددده و ل ددده د للدددن   ىدددن ال ىنفددد
 ددددكم  دددد   ملقادددد ىه ررفددددةي مل ددددنه  ملقددددهواوو فأادددده  ل نادددد الىد  ددددو نةف ددددد ملنرها دددده  ال قي ددددا ندددد  
ملقودددده ضو  ددددةمه ة   ددددهجىال ىأقرددددة  ددددكم مل ددددنه   هواوىدددده ا لددددى  مقردددده و لال ةوددددـن ىالقددددـةم لاجددددـاه  

ى  رهلهيددددـا   ددددـو ملقرددددـهاض اددددـامء فدددـه  تةىددددـفه ةا  ددددنوىه ا راددددرن  ددددكم ملة ددددهء ة دددـهء ملمة ددددـ
ىوالددأ   ددن  هققبندده ملقددزمه فقىقددو رهلقرددهاض رفادد  ملوىددد و  بددكم ماقرددهق ىفرددو ركمقددن لقأاددى  ملنادد الىد 
 دددددد  ماواددددددفهن ندددددد  ملنرها دددددده  ا ال هم ددددددو ا قددددددةمض اجدددددداه  ددددددنه   ددددددهواوو لقأاددددددى   ددددددك  

ملنا الىد
2
. 

ودده ض رددى  مأل فددهة مألاهاددىد ل و ةىدددو  بددو ندد  وهفىددد قأقددة  رفددق فدد  مددة   ددو ملأددها  ا ـدد ملق     
لدددا رأددده تدددهاة ماىجدددهنو  دددو ملا ددد  ملدددكه ىجأددد   ىدددن ملناجدددن ناددد اال رنجدددةه  هالدددن  ددد  ماىجدددهن 
فقددن ا لددا لدده ىفدد  نقأادددره  ددو  ددكم ملأددها   دددكم ندد  جبدددو ا ندد  جبدددد ةيددةف قددة ض  ىددهه ملناددد الىد 

 دددو فدددى  ةوبددده قالدددقةم لقىدددهه ملناددد الىد ماوادددفهن ملقأادددرو نددد  ملنرها ددده و ا    دددن ةاددده  مليمدددأو
ىجدددن ة  ىفدددا   دددكم ماوادددفهن نردددةةم نا دددا ىه مألندددة ملدددكه قأقردددة  ملو ةىدددد رنزهردددد ليدددال  رقام ددده 

ملأهملد ا فا  ملوىد  و ملقأهن  ا  و كلد ةجا  للن  فةي مليمأ ملقو قوفة ه ملو ةىد
3
. 

ماوققدددههم  ملقدددو اجبددد  للدددن و ةىدددد  دددهجىالو لال ة   دددكم ال ىوردددو رأدددض مأل فدددهة لفددد  ةمددده  دددك        
ملنقنىدددزي ملقدددو جدددهء  ربددده  دددك  ملو ةىدددد ا ملقدددو ةزدددة    دددن نةف دددد ملنرها ددده و  ددده قرة  ة  ملدددهيا  
 دددو ملنرها ددده  ىدددقه رة دددهء ملمدددة ى  ملنقردددهه  ادددامء فددده  ة دددهءم تدددةىفه ةا  دددنوىه ا ربدددكم ملة دددهء 

وىدددد يهتددددو ا قوالدددأ   دددن  هققبنددده ملقزمنددده  فقىقىدددد ا لىاددد  نجدددةه امجرددده   هنددددو ققفدددا   ال دددد  هوا
ا م قردددهة ة  ماقره ددده  ملقنبىهىدددد ملقدددو ىرةنبددده مألمدددةم  ةزودددهء نةف دددد ملقردددهاض لىاددد  نالدددةا ه   دددو 

 ملبامء ر   و مقره ه  ققه قف   رهءي ملقهوا  ا قفا  ارره لقىهه ملنا الىد.

لىددددةو  ا  ددددهجىال ا مىة ندددده ندددد  ملو ةىدددده  وفددددا   دددده ادددد موه مل دددداء  لك  ا رهاددددقأةمض و ةىددددد      
  ددددن نا دددد  ملرقددددن ملقق ىدددددهه ندددد  ناددددألد قأتدددددى  ملمرىأددددد ملقهواوىددددد ل ناددددد الىد ملوهالدددد د  دددد   مدددددع 

 ملنرها ه .

ا لفددد  ىرقدددن ة  وأدددة  نددده  دددا نا ددد  ملقدددهوا  ملنقدددهة   دددو  دددك  ملنادددألد ا  دددكم نددده اوهةادددن  دددو     
 ملنم ن ملةمرع .

نا ددد  ملقدددهوا  ملنقدددهة   دددو قأتدددى  ملمرىأدددد ملقهواوىدددد ل ناددد الىد ملوهالددد د  ددد   مدددع الرابببب :  المطلبببأل
 ملنرها ه .
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 دددو مألتددد و ا قددده لنردددهة اددد مه  ماةمهي ا ل ندددهال لنردددهة فةىدددد ملقأه دددهو  ددد   ملقردددهاض ىي دددع لنردددهة      
فةىد ملأها .

1
 

أله نددد  ملمدددة ى  ة  ىوبدددو ملنرها دددد   دددال للدددزمه رهلردددهء  دددو ملقردددهاض اردددةمه  قددده ندددهو فنددده ىجددداز      
ا ىددة ض ملقأه دده ام ددأه رددكلد فدددهم ل نرها ددد ا لددا  ددو نةف ددد نققهندددد نوبددهو ف ندده مق ددد ة  ملالدددةام 

ملنمةافدددد ل قأه ددده لىاددد  نوهادددرد
2

و ا لفددد  ةفىهوددده ل  ملقردددهاض  دددو رأدددض ملردددةاض ىقم دددن نرها ددده  
ةي ملهالىددددو فىدددث فددده  لبدددك  مأليىدددةي ماى دددد ا نأقدددهي ا ققم دددن ورقددده  ا قفدددهلى  ره  دددد فأقددداه ملقجددده

ملدددهاة  دددو  بددداة ودددا  جهىددده نددد  مالقره ددده  ىم دددق   ىبددده ) مقردددهق ملقردددهاض( ةا )  قددداه ملقردددهاض( ا 
 ددو مقره دده  ى جددأ للىبدده ةمددةم  ملنرها ددد ا  ددههي ندده قفددا   ددو الددف  مقرددهق نفقددان قبدده  للددن ا ددع 

 قو ىه مقره و لأن ىد ملقرهاض.

لنقدددهة  ىرددددةق  دددو نةف دددد ملقردددهاض نددد  ةجدددد  ملاتدددا  اردددةمه ملأقددده رددددى  ا لدددكم  ددد   ملقدددهوا  م      
 فهلقى  ا ملقو اوقمةق لبنه  و ملرة ى  ملقهلىى :

 ملرة  مألا : ملنرها ه  مىة ملنتفارد رهقرهق ملقرهاض.

 ملرة  ملزهوو: ملنرها ه  ملنتفارد رهقرهق ملقرهاض.

 

 

 

 

 

 

 ملقرهاض. : ملنرها ه  مىة ملنتفارد رهقرهقالفرع ا و 

ا  ددددو ق ددددد ملنرها دددده  ملقددددو قددددقه رددددها  ة  ىفددددا   وددددهد مقرددددهق تددددةىد ىو نبدددده   ا  ددددو هيددددا       
مألمدددةم   دددو ملنرها ددده  ها  تدددىهمد لقره بنددده   دددن لجدددةمء ملقردددهاض  دددو اة دددد نفقارددددو ا ها  ة  

 ىتةفه ربكم ماقرهق.

يتاتددده  دددو  ددد  مىدددهن ا لدددكم   ودددن ىمدددةض  دددو  دددكم ملالدددف  نددد  ملنرها ددده   دددهي مالدددفهلىه  ا      
وددي  دددهواوو ىدددو ه ملأال دددد ردددى  ملمدددة ى و   دددال  ددد   دددهه اجددداه مقردددهق تدددةىد رهلقردددهاضو ا لدددكم ىزدددهة 
قادددده   فددددا  ملقىنددددد ملقهواوىددددد لنزدددد   ددددك  ملنرها دددده ا  ا ل  اجدددده  نادددد الىد  ددددو  ددددكم ملوددددا  ندددد  

 ملنرها ه و  نه مرىأد  ك  ملنا الىدا

 رهاقأةمض نا   ملقهوا  ملنقهة   ىنه ى و: ا اوفها  ماجهرد   ن  ك  مألا  د    
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 ةاال: نا   ملقاموى  ملةانهوىد ملجةنهوىد

 زهوىه: نا   ملقهوا  ملرةواو.

 زهلزه: نا   ملقهوا   و رأض ملها  ملأةرىد.

 ةاال: نا   ملقاموى  ملةانهوىد ملجةنهوىد:

هوو ا ماىمددددهلو رهلواددددرد فدددد  ندددد  ملقددددهواوى  مأللندددد (Romano-germantique)و يم بببب  القببببانو        

ىفنددد  ملمدددة  ملدددكه ال  (le code prussien )ل قدددهوا  مأللندددهووو  قددده فددده  ملقدددهوا  مأللندددهوو ملقدددهىه 

ى قدددزه رفاددد  ملوىدددد ةزودددهء ملقف دددىة ل أقددده ملناددد الىد ملأقهىدددد ا  دددكم ماللقدددزمه ة ىددده وق دددن  دددو ملنالدددةا  

 نون. 91ملقنبىهه ل قهوا  مأللنهوو  و ملنههي 

ا  021ا  819ا  800ه ودددي ملقدددهوا  ملندددهوو مأللندددهوو   دددن قمرىقددده   دددك  ملندددههي  دددو ملندددامه ا لقددد     

 فددداف  دددك  ملندددامه ةوبددده قا دددع  قاردددد  ددده فددد  نددد  ىدددأقو اددد اد ىقتددد  راددداء ملوىدددد  دددو ملنةف دددد  رددد  
ملأقهىد.

1
 

       

مأللندددهوو لىدددةو و ا  ل  ملرقدددن ا ملق دددهء  دددو ةلنهوىددده قدددأزةم رو ةىدددد مليمدددأ  وددده قفددداى  ملأقدددهو ل رقىدددن      
ةتددرد ندد  ملنقرددا  لددهىبنه ةوددن رنجددةه ملددهيا   ددو ملقرددهاض ندد  ةجدد  لرددةمه  قدده ندده قوالددأ رددى  مة ددو 
ملنرها ددددد  ال ددددد  هواوىددددد يهتدددددو ق ددددزه ةمةم بدددده رنةم ددددهي مألنهوددددد ا فادددد  ملوىددددد  ددددو ملقرددددهاضو ا 

 دددو ناددد الىد الدددرن  قهىدددد ىقةقدددن   دددن مايدددال  ربدددك  ماللقزمنددده   ىدددهه ملناددد الىد نددده  رددد  ملأقهىددددو ةا 
 قومرق   ىبه  ام ه ملنا الىد ملأقهىد.

ةنددده  ددد  نا ددد  ملقدددهوا  ماىمدددهلوو  قددده ردددهة  دددو لىمهلىددده رها قندددهه رنةف دددد ملنرها ددده و نودددك ةفزدددة        
ندد   ددة  نددع ملرقىددن ماىمددهلو  ددهجىالو فىددث قددأزة ملقددهوا  ملنددهوو ماىمددهلو ربددك  ملو ةىددد ا موأفدد  كلددد 

ى قدددزه ملمة ددده  رددد جةمء ملقردددهاض ا »   دددن ةودددن  8001و لك قدددوي ملندددههي 8001ا  8001 دددو ملندددههقى  

«لردددةمه ملأقددده رفاددد  وىدددد
2

و ا لدددكلد ىفدددا  ملقدددهوا  مأللندددهوو ا ماىمدددهلو نددد  ردددى  ملقالدددةىأه  ملنهوىدددد 
 ملفهىزد ملقو ق ن   هواوبه ملنهوو ملوي   ن ملنةف د نه  ر  ملأقهىد.

 زهوىه: نا   ملقهوا  ملرةواو:

ل   قبدددهء ملقدددة  ملقهادددع  الدددة ررةوادددهو لددده ىأقودددام رنةف دددد ملقردددهاض ا م قرةا ددده  هىندددد ملره دددهي نددد       
ملوهفىد ملقهواوىد.

3
 

ا  دددده م قنددددهام نرددددهة ملفةىددددد ملقأه هىددددد ا لدددده ىقردددد  ملرقبددددهء فددددى  كمد روالددددأي ملقزمندددده   هواوىددددد   ددددن     
  هقق ملنقرها ى   ر  لرةمه ملأقه.

ملقدددة  ملأالدددةى  ردددهة ملرقدددن ملرةوادددو ىبدددقه رهةمادددد ملنرها ددده  ملقنبىهىددددو فىدددث ا لفددد  ندددع رهمىدددد     
ةتدددرف   دددك  مأليىدددةي قالدددف  ملنالدددف  مألفزدددة مةفددده  دددو نجددده  ملناددد الىد نددده  رددد  ملأقهىدددد  فددده  ملرقىدددن 

                                         

1
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3
 .1وي  0224همة ملوب د ملأةرىد و ملقه ةي و  ةفنه ةرا ملا ه و ملنرها ه  ملهالىد وةو ة: -



      
 

labbe  ةا  نددددد  م قودددددن رنالدددددف  ملنرها ددددده  ملقنبىهىدددددد ا كلدددددد نددددد  يدددددال  قأ ىقهقدددددن   دددددن رأدددددض

ماجقبههم  ملق ه ىد.
1
 

لفدد  ماالدددفه  ملددكه مدددةض ورادددن  ددو  ةواددده  ددا  دددو فهلدددد فددا  ملنرها ددده  نجددةه نفههزددده  ردددى         
 مألمةم و ةه ة  ملنرها ه  له قتغ  و الف  نأى .

 

ملنالفددد  ة  ملقدددهوا  ملندددهوو ملرةوادددو لددده ىدددوي   دددن نةف دددد ملنرها ددده و أل  نردددهة فةىدددد ملقأه ددده       
ةواددو ددا ملنرددهة ملددكه ىففدده ملقددهوا  ملنددهوو ملر

2
و ا  ددكم ندده ىراددة  ددهه قمددةق ملقددهوا  ملنددهوو ملرةواددو 

 للن ملقرهاض.

لك  ا  ددددو  دددد  مىددددهن وددددي  ددددهواوو ىففدددده نةف ددددد ملقرددددهاض  ددددو ملققوددددى  ملنددددهوو ملرةواددددو  قدددده       
مجقبددده ملرقدددن ا ملق دددهء ملرةوادددىه    دددن نفهالدددد مةادددهء ه ددده ه ملناددد الىد نددده  رددد  ملأقهىدددد رنددده  دددو كلدددد 

 لنرها ه  ناقأىوى   و كلد رهلقام ه ملأهند  و ملنا الىد ملنهوىد.ملنا الىد     مع م

ا  ددده مقردددق جنبددداة ملرقبدددهء ملرةوادددىى       
3
ا ى ىددده ه  دددو كلدددد ملق دددهء 

4
للدددن ملقدددا  ردددأ  ملنرها ددده   

مىدددة ملنتدددفارد رهقردددهق ملقردددهاض نددده  دددو لال ة نددده  نههىددددو مىدددة ن زنددددو ألوبددده قي دددع لنردددهة ملفةىدددد 
ملقأه هىدددددو ا  ددددو فهلددددد لكم ندددده ا ددددع  ددددةة ألفدددده مة ددددو ملنرها ددددد يددددهةن لمددددهة مقره دددده  ملقرددددهاض 

 ةواددددو افدددده ه امجرددددد نددددهوو  8010ا  8010 قام دددده ملنادددد الىد ملققتددددىةىد ملددددامةهي  ددددو ملنددددههقى  

 ملقمرىق   ن ملنا الىد نه  ر  ملأقهىد     مع ملنرها ه .

ا  ددددده الدددددرن ملرقبدددددهء ملرةوادددددىا        
5
نةف دددددد ملنرها ددددده   ى ددددد  مىدددددهن مقردددددهق ملقردددددهاض رنةف دددددد  

و  هلقالددددهرن ام ددددد رىوبندددده أل  نةف ددددد مليمارددددد  ددددو نةف ددددد ننبددددهي ارددددةمه  (Fiançailles)مليمارددددد 

يمارددده  ال ىاجددده رىوبنددده ةه ملقدددزمه رددد رةمه  قددده ملقدددةم و ا فددد  امفددده نوبنددده ىجددداز لدددن  قددده ملدددزامنو  هلن
 ادددددخ مليماردددددد  دددددو ةه ا ددددد  الدددددهءو لفددددد  ها  ما دددددةمة ردددددهلمة  م يدددددة ا لال ققددددداه ملناددددد الىد 
» ملققتدددىةىد  دددو نامجبدددد ملمدددة  ملناددد ا   ددد  مل دددةة ا  ددده ادددهىة ملق دددهء ملرةوادددو  دددكم ملنا ددد    

هء  ددددو مليمارددددد ملددددكه ىاجدددده  قددددم رددددى  مألزامنو لفدددد  ىاجدددده امجددددن لك ة ددددض اجدددداه امجددددن ملا دددد
«.مااققهند فنه  ا ملفه   و ملنرها ه 

6
 

 

 زهلزه: نا   ملقهوا   و رأض ملها  ملأةرىد:

اددددوفها  ة  واددددقأةض نا دددد  ملقددددهوا   ددددو رأددددض ملددددها  ملأةرىددددد ندددد  نةف ددددد ملنرها دددده   ددددو       
   ن نا   ملنالة  ملجزم ةه.    مىهن لقرهق ملقرهاضو رهمىد اوا م مل اء

                                         

1
 -A.COHERIER, op.cit., p 08.0-                                                                                 :ةو ة 

2
 - A.COHERIER, op.cit., p 10.8-                                                          :ةو ة                       

3
 - C.LARROUMET, op.cit., p 218.0-                                                                          :ةو ة 

4
 - Cass com.23 Mai 1989.0-                                                                                    :ةو ة 

 .21هة للىنو نفنه نفنه ةرازىهو ملنةجع ملاهرقو ي ةال
5
 -Ph. LE TOURNEAU, op.cit., p 480.2-                                                                       :ةو ة 

6
 - Civ1

er
, 4 janv,1995, cité par B.BEGNIER, op.cit , p 465.4-                           :ةو ة              



      
 

ل  ملنالدددة  ملجزم دددةه لددده ىقمدددةق للدددن نةف دددد ملنرها ددده  ملقدددو قادددرق لردددةمه ملأقدددهو ا فدددكم  دددو      
كلددددد فددددكا ملنالددددة  ملرةواددددو ملددددكه ىقروددددن نرددددهة ادددد مه  ماةمهي نراددددفه ملنجدددده  اةمهي مألمددددةم  ا 

ملنرها ددده  ا نددده ىنفددد  ة  فدددةىقبه  دددو ملقأه دددهو ا لدددكم قجه ددد  ملنالدددة  ملرةوادددو ملدددوي   دددن نةف دددد 
ىودددق   وبددده نددد  ملقزمنددده  ا  دددكم نددده موأفددد    دددن ملقالدددةىع ملندددهوو ملجزم دددةه ملدددكه جدددهء  وتاتدددن 

 يهلىد ن  ملوي   ن نةف د ملنرها ه .

مىدددة ة  ملقمددداة ملدددكه قأة دددن ملجزم دددة نودددك ماادددققال و ةوالدددأ وا ددده جهىدددهم نددد  ملنأدددهنال  ملأقهىدددد       
رقد ا دددهمه هو ا يتاتددده ا ة  ملجزم دددة موىدددد رزةامقبددده ملمرىأىددددملقدددو قادددقاجن نةف دددد قردددهاض اددده

1
 

ننه جأ به ققاين اىهاد م قتههىد نالجأد ل اقزنهة مألجورو.
2 

فنددده ةوبددده  دددو م اودددد مأليىدددةي مورقفددد    دددن مألادددامق مليهةجىددددو فىدددث مرةنددد  مقره ىدددد ملالدددةمفد ندددع      
ماقفهه مألاةارو.

3
 

لأقددداه ققتددد  رهلقأقىددده ا ملقةفىدددن ا لددده قأددده قدددقه رنجدددةه ملقال دددو فىدددث ة   بددداة ودددا  جهىددده نددد  م      
أل  مأل دددهم  ملقدددو ىةمدددن » ملرددداةه ل ىجدددهن ا ملقردددا و رددد  ققم دددن نرها ددده  ادددهرقد   دددن مرةمنبددده 

. René Demogue  ن فه قأرىة ملرقىن ملرةواو « مألمةم   و قفقىقبه  هند ا  يند 
4
 

فدددن  دددكم ملقمددداة ملدددكه قأة دددن ملنأدددهنال  ما قتدددههىد ا جأددد  ملنالدددة  ملجزم دددةه ىفدددها  ة  ىام      
ملقجهةىددد ا ملددكه  ددةض  ددةاةي مل جدداء للددن ققوىدددد ملنرها دده  ل قنبىدده ارددةمه ملأقدداه ملنبندددو لددكم  قددده 

ا ملنقأ ددددق  0220 ىرددددةه  24ملندددد ةي  ددددو  20/28ندددد  ملقددددهوا  ة دددده  14/2وددددي نددددزال  ددددو ملنددددههي 

قفدددهه مألادددأهة ا ملأقددداه  ددد  مةىدددق » ملقودددام    دددن ةودددن ا قازىدددع مل دددهز رامادددمد         رهلفبةردددهء 
«.ملقرهاض ملفة رى  ملنقأهن ى  ا ملنأوىى 

5
 

لفددد  نددده ىنىدددز  دددكم ملدددوي ة  ماالدددهةي للدددن ملقردددهاض جدددهء   هندددد ا ىرقدددن ة  ملنالدددة  ملجزم دددةه       
 له ىو ه  ن ىد ملقرهاض ةا ملنةف د ملقو قارق لرةمه ملأقه.

ةاض فددددا  نا دددد  ملق ددددهء ندددد   ددددك  ملنرها دددده  ا يتاتدددده  ددددو  دددد  لفدددد  ىرقددددن ملقادددده   نمدددد     
مىدددهن مقردددهق ىدددو ه  دددك  ملنرها ددده و ا نا ردددن نددد  مايدددال  رهاللقزمنددده  ملوهقجدددد  ددد   دددك  ملنةف ددددا 
والفدد   ددو  ددكم ملتددهه مىددهن مالجقبددههم  ملق دده ىد ملنقأ قددد رنةف ددد ملقرددهاض ا رهلقددهلو فدده  الردده ندد  

اددد الىد ملنهوىددددد ا ال ادددىنه  ام ددده ملناددد الىد ملققتدددىةىد ملنوتدددداي ملةجدددا  للدددن ملقام ددده ملأهندددد ل ن

فدد   أدد  ةىدده فدده  ىةقفرددن ملالدديي » ندد  ق.ه.ن ملنأهلددد ا ملقددو قددوي   ددن موددن  802  ىبدده  ددو ملنددههي 

 «.ريم نو ا ىارن  ةةم ل  ىة ى زه ن  فه  ارره  و فهازن رهلقأاىض

                                         

1
- G.NICAUD, en 8922 L2ONU  rangeait l’Algérie parmis les pays riches, le figaro,8-      :20.03.2002ةو ة. 

2
ىق ددددن  ملقتددددهىق   ددددن مالقرددددهق رددددى  ففانددددد ملجنباةىددددد ملجزم ةىددددد ملهىنقةممىددددد ملالددددأرىد ا ففانددددد  24/20/0220ملندددد ةي  ددددو  20/41نةادددداه ة هاددددو ة دددده  -

نددد   دددكم مالقردددهق  20و فىدددث قدددوي ملندددههي 0228ىالىدددا ادددود  80ه  ملنقفدددهي مألنةىفىدددد فدددا  قونىدددد ملأال ددده  ملقجهةىدددد ا مالادددقزنهة ملنا دددع رامالدددوم  ه.   دددو ملاالىددد

وبه ة  قفدددا  نفددد  ققنزددد  ة دددهم   دددكم ملنج ددد   دددو لجدددةمء نالدددهاةم  فدددا  ملناددده   مليهتدددد رهلقجدددهةي ا مالادددقزنهة ملقدددو قبددده ملمدددة ى و ا قفهىددده مقره ددده  نددد  الدددأ» 
 «.نرها ه  ا قفهىه ملأةم ى  ملقو قأقةض ملقه قه  ملقجهةىد ا مالاقزنهةىد ا ملأن    ن لزملقبه

3
- Décret présidentiel n° 05-159 du 27 Avril 2005 portant 0-                                      :ةو ة 

ratification de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la République  algérienne démocratique 
et populaire d’une part et la communauté européenne et ses Etats membres d’autres parts, signé à Valence le 00 avril 

0220,ainsi que ses annexes 8 à 2, les n° s à 1 et l’acte final y afférents. 

.82ةرا ملا ه و ملنةجع ملاهرقو ي  هةفن ةو ة: -
4
 

.0220 ىرةه  2ملن ةيد  21ملنكفاة ة ال  نوالاة  و ملجةىهي ملةانىد ملأهه:  20/28ملقهوا  ة ه  -
5
 



      
 

لفةىددددو لال ة   دددك  ملفةىدددد نقىدددهي  دددو فدددهاه  فنددده ةةىوددده ةمددده ة  نةف دددد ملقردددهاض قي دددع لنردددهة م     
  هه ما ةمة رهل ىة.

  دددى  نددد  ملأددده  ةودددن رأددده ة  ىدددهي  ملمة ددده   دددو نرها ددددو ا قادددقنة  دددك  مأليىدددةي ندددهي ماى ددددو      
ىقفرددده ةفددده مة ىبددده ورقددده  نددد  ةجددد  ملقنبىددده اردددةمه ملأقدددهو زددده ىقددداه ملمدددة  م يدددة رقمأبددده رمةىقدددد 

 ندددد  ملأدددده  قمرىددددق ةففددددهه ملنادددد الىد ملققتددددىةىد ا للددددزمه ملمددددة  قأاددددرىد ا رددددها  نرددددةة نالددددةا و 
 ملنا ا  رهلقأاىض ل نق ةة  كم    نا   ملقهوا  ملجزم ةه.

ةنددده  ىنددده ىيدددي نا ددد  ملقدددهوا  ملندددهوو ملنتدددةهو   ودددن ف ىدددة  نددد  ملقددداموى و لددده ىق دددن  ردددهاة  ةه     
 ماجقبهه. وي ىو ه نةف د ملقرهاض   ن ملأقهو قهةفه ل رقن ا ملق هء نبند

رأددددض ملرقبددددهء ملنتددددةىى          
1
مقرقددددام   ددددن ة  ملقرددددهاض لددددى  لال  نددددال نههىدددده ا ال ىقةقددددن   ىددددن  

ةزدددة  دددهواووو  فددد  نقردددهاض فدددة  دددو  مدددع ملنرها دددد  دددو ملا ددد  ملدددكه ىةىددده ها  ة  ىقأدددةض ألىدددد 
 ناددددد الىدو ا كلدددددد مرقددددده لنردددددهة فةىدددددد ملقأه ددددده ا ملدددددكه ىفدددددق رناجردددددن أله مدددددـة  ة  ىأدددددـه   دددددـ 
ملنرها دددـدو ا ىة دددـض ملقأـه دددـه نقدددن ىةىددده ا ال ىيالدددن ةىدددد ناددد الىدو لال لكم م قدددة   دددكم ملأدددها  ريمدددأ 
ةلفدددق  دددةةم ردددهلمة  م يدددةو  فىو دددك ققددداه ملناددد الىد   دددن نددد   ددده  ا لفددد  ملناددد الىد  دددو  ددددك  
ىدددن ملفهلدددد لىاددد  ناددد الىد  قهىدددد رددد  ققتدددىةىد نروىدددد   دددن ملأدددها  ملنققدددة  ريمدددأو ا  دددكم نددده ك رددد  لل

نففنددددد ملددددوقض ملنتددددةىد 
2

ة  ملنرها ددددد لىادددد  لال  نددددال نههىدددده ال ىقةقددددن   ىبدددده » فىددددث م قرددددة  
ردددكمقبه ةزدددة  دددهواووو  فددد  نقردددهاض فدددة  دددو  مدددع ملنرها ددده   دددو ةه ا ددد  ىةىددده ها  ة  ىقأدددةض ألىدددد 
نادددد الىدو لال لكم ةزردددد  اجدددداه يمددددأ ققفقددددق نأددددن ملنادددد الىد ملققتددددىةىدو ا ىوددددق   وددددن  ددددةة ى فددددق 

م يدددةو ا  دددو  دددك  ملفهلدددد ىقدددع  دددنء لزرددده  كلدددد مليمدددأ ا  دددكم مل دددةة   دددن  دددهقق كلدددد ردددهلمة  
ملمدددة  ملن دددةاةو فنددده ال ىأقردددة ملأدددها   ددد  لقندددهه ملنرها دددد  دددا  وتدددة مليمدددأو رددد  ىجدددن ة  ىزرددد  
مليمدددأ نددد   وهتدددة ةيدددةف م قةوددد  ربدددكم ملأدددها  ا ىقدددام ة ربددده  وتدددة مليمدددأ ملدددالزه لقىدددهه ملناددد الىد 

 «.ملققتىةىد

فندده   ددد  نففندددد ملددوقض ملنتدددةىد  دددو ففددده  يددة     
3

و رأودددن ال ىجددداز أله ندد  ملمدددة ى   دددو نةف دددد 
ملقردددهاضو ة  ىقيدددك ةفددده نه لجدددةمء نددده نددد  الدددأون ة  ىا دددع ملمدددة  م يدددة  دددو  بددده يدددهمل ل  دددةا  ا 
ىفن دددن قفدددهلى  نددده فددده  ىقفن بددده لددداال  دددكم ماجدددةمء ا   ىدددن فن ددد  ملمدددة  مليدددهمل ملقأددداىض   دددن 

 ىد ملققتىةىد.ةاه  ملنا ال

لال ة  ملدددهفقاة ةجدددن فدددةىه  رددده ملدددال  جدددهء رنا ددد  نيدددهل  ل رقدددن ا ملق دددهء  دددو نتدددة فىدددث ىدددةف      
ةودددددن ال جدددددهاف ل قرة دددددد ردددددى  ملنرها ددددده  ملنتدددددفارد رهقردددددهق ملقردددددهاض ا مىدددددة ملنتدددددفارد رهقردددددهق 

ا ملنومددددق  ملقرددددهاضو أل   ددددك  ملقرة ددددد قرققددددة للددددن مألادددده  ملقددددهواوو ملادددد ىهو ا ىددددةف ةوددددن ندددد  ملأدددده 
قافىدددده ملمرىأددددد ملقهواوىددددد ل قرددددهاض ها  قنىىددددز رددددى  تدددداةي ا ةيددددةف ندددد  تدددداة ملقرددددهاضو ا كلددددد 
لقجودددن ملنالدددفال  ملقهواوىدددد ملقدددو  ددده قزددداة  دددو ملقمرىدددق ملأن دددو رادددرن  دددك  ملقرة ددددو ا لدددكم  قددده ةةادددن 

ردددهاض  دددو ملدددهفقاة ةجدددن فدددةىه  رددده ملدددال  ملمرىأدددد ملأقهىدددد ل قردددهاض   دددن ملأقددده ادددامء فددده   دددكم ملق

                                         

1
 .021ةو ة راجن يهي:  ره ملةزمق ملاوباةهو ملنةجع ملاهرقو ي -

 .820ا فاهه ملهى  فهن  مأل امووو ملنةجع ملاهرقو ي 
2
 .822وةالهة للىن ف  ن : فاهه ملهى  مأل امووو ملنةجع ملاهرقو ي 8921 ىرةه  9وقض نهوو نتةه -

 014و ا ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرقو ي 20ا نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي 
3
ملنالفدددد رنتدددة(و ةفزدددة قرهتدددى  فدددا   دددك  ملق دددىد ةو دددة: فادددهه و ةمدددةم   دددك  ملق دددىد  نددده:) ملبى دددد ملأهندددد ل رقدددةا  ا الدددةفد 8921ندددهة   01وقدددض ندددهوو  -

 ا نه ى ىبه. 822ملهى  فهن  مأل امووو ملنةجع ملاهرقوـ ي 

 .20ا نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي 



      
 

الدددف  مقردددهق ةا رهاودددنو ألودددن فادددن ةةىدددن ة   قددده ملقردددهاض ىوأقددده رنجدددةه قةم دددو ملمدددة ى  تدددةمفد ةه 
 دددنوه   دددن ملدددهيا   دددو ملقردددهاض ها  فهجدددد ا ةممدددن  دددو الدددف  نأدددى و ا ةودددن ى زنبنددده رهلقردددهاض  

   ن ملأقه ها  ة  ى زنبنه ر رةمنن .

ملقزمنددده  قرههلىدددد نأىودددد ا ىدددأقو   دددن ةةادددبه ا ىوالدددأ  ددد   دددكم ماقردددهق ملقنبىدددهه   دددن  دددهقق ملمدددة ى  
ماللقزمه رهلقرهاض.

1
 

ةنددده  ددد  نا ددد  ملقدددهوا  ملقاوادددو نددد  ملنرها ددده  مىدددة ملنتدددفارد ر قردددهق ملقردددهاض  ددد   نج دددد      

ةىددد  فهوددد  ملنأدددهنال  ملنهوىدددد  8921مالقزمنددده  ا ملأقددداه ملقاوادددىد ا ملقدددو هي ددد  فىدددز ملقورىدددك ادددود 

  ددن ملقام ددده ملن ددنود رق دددد ملنج ددد نردددههح ملفةىددد ملقأه هىددددو ملقددو ققوددده ن ققادده رهلرادددهمدو ا  دده م ددد  

 ددددو ققةىددددة  ملنقأ ددددق رنج ددددد  santilanaا لي دددده  ملنةف ددددد ندددده  ردددد  ملأقهىددددد للددددن ملقددددهوا و لك ةفدددده 

ماللقزمندددده  ا ملأقدددداه ملقاواددددىد   ددددن قروددددو نفددددةةه ملنج ددددد لنرددددهة ادددد مه  ماةمهي نرددددةةم  ددددكم مليىددددهة 
ى  ماادددالنو ملنرودددو   دددن فاددد  ملوىدددد جدددهء رففددده مل دددةاةي نرادددفه ملنجددده  للدددن ةرأددده ة  ملددده» رنقالدددد 

و  فددده  نددد  ملتدددأن قرأددده لدددكلد ل دددةمة  ام ددده «فددده اةمهي ماواددده  ا نقي تددده نددد  ملقالدددر  رهلالدددف ىه 
ملنج د روالأي للقزمنه  نأىود يال  ملقرهاض.

2
 

 ددد  نا ددد  ملق دددهء ملقاوادددو  قددده م قة ددد  نففندددد ملقأقىدددن ملقاوادددىد رنردددهة فاددد  ملوىدددد ةزودددهء  ةنددده     
قفاى  ملأقه.

3
 

ةنددده  ىنددده ىيدددي نا ددد  ملقدددهوا  مل رودددهووو لددده ىأدددة  ملنالدددة  مل رودددهوو ملنرها ددده  اجددد  نددده كفدددة      

 اددددد ا ةوددددن  ددددو  قدددداه ملقةم ددددو قجددددةه ملنوه» ندددد   ددددهوا  ملناجردددده  ا ملأقدددداه  810رناجددددن ملنددددههي 

ةوددددن » نوددددن  811و ا فددددكم ملقددددا  رناجددددن «ملناددددهاند  ددددو الددددةامبه ا قا ددددع ملفةىددددد رددددى  ملنقأه ددددهى 

«.لفو ىقفقق ملة ن  و ملأقاه ىاق زه ناهانه   ه قفا  ماى د ا نأقهي ملاجا 
4
 

نددد   800ا  ددد  ماجقبدددهه ملق ددده و  دددو لروددده  ىأدددهل  نادددألد ملنرها ددده  ردددهلةجا  للدددن ودددي ملندددههي      

ناجرددده  ا ملأقددداه مل رودددهووو ا ملقدددو قفدددهه نربددداه مليمدددأو ا نددد  ردددى  مألففدددهه ملق ددده ىد ملقدددو  دددهوا  مل
ةيددك  رددوي  ددك  ملنددههي  ددو نجدده  ملنادد الىد  ددو نةف ددد ملنرها دده و ندده ةةقددن نففنددد ماددق وه  جردد  

رأددددهه نادددد الىد مة ددددو ملأقدددده  ددددو فدددده  ة ددددة ةفدددده نه   ددددن ا دددد  » و  04/22/8921لرودددده  رقددددهةىخ 

«.قنبىهىد رالأ  رىع القد ل اف  ملنرها ه  مل
5
 

 

 ملرة  ملزهوو: ملنرها ه  ملنتفارد رهقرهق ملقرهاض.

ا  ددو ق ددد ملنرها دده  ملقددو قددقه روددهءم   ددن مقرددهق تددةىد ندد  ملمددة ى  رهلددهيا   ددو ملنرها دده        
ندددد  ةجدددد  لرددددةمه  قدددده نأددددى و ا ل ددددههي ندددده ىفددددا   ددددكم ماقرددددهق نفقاردددده ا ىق ددددن  قو ددددىه ملأال ددددد رددددى  

                                         

.082-011ريتاي  كم ملنا   ةو ة: ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرقو ي  -
1
 

.9ملاهرقو ي ةفنه ةرا ملا هو ملنةجع  ةو ة: -
2
 

.1و ةالهة للىن: نفنه نفنه ةرازىهو ملنةجع ملاهرقو ي8992جام   02نففند ملقأقىن ملقاواىدو  -
3
 

4
 .080و رىةا و ي 0222وأىه ن ر نو  هوا  مأل نه و هةماد  و ملقهوا  ملنقهة و نفقرد ملف رو ملفقا ىدوةو ة: -

.080وأىه ن ر نو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة: -
5
 



      
 

 ى  ةزودددهء ملقردددهاض ا  وددده  الددد نو ا  ددده مزهمه   دددك  ملتددداةي نددد  تددداة ملقردددهاض  دددو ملأتدددة ملمدددة
ملفهىثو يهتد  و ملقرهاض   ن ملأقاه ملبهند.

1
 

»   ددددن  ددددكم ملوددددا  ندددد  مقره دددده  ملقرددددهاض  ددددو ملفىددددهي ملأن ىددددد  ددددهي ناددددنىه  ةرةز دددده  ا ىم ددددق      
ا مل هىدددد نددد  لجددداء ةمدددةم  ملنرها دددد للدددن  دددكم ملودددا  ندددد  «  قددده ملقردددهاض» ا « مالقردددهق ملنرددده و

 ملنرها ه   ا ل نه  ماقنةمة  ن ىد ملقرهاض 

هه للدددن  ىدددهه ملناددد الىد ملأقهىددددوا ا للدددزمه مألمدددةم  ملنقرها ددددو فىدددث ة  مايدددال  ربدددك  ماقره ددده  ىددد 
 لكم اوقمةق للن نا   ملقهوا  ملنقهة  ن   ك  ماقره ه   و نه ى و:

 ةاال: نا   ملقهوا  ملرةواو.

 زهوىه: نا   ملقهوا  مالوج ا اهفااوو ) مألوج ا ةنةىفو(.

 زهلزه: نا   ملقهوا   و رأض ملها  ملأةرىد.

 ةاال: نا   ملقهوا  ملرةواو:

لدددا ة  ملرقبدددهء ملرةوادددىى  ةم قدددام  دددهي قادددنىه    دددن مقره ددده  ملقردددهاض  بودددهد نددد  ىم دددق   دددن ا      

جنىدددع ماقره ددده  ملقدددو قادددرق لردددةمه ملأقددده رنددده ىادددنن نددده  رددد  ملأقددده 
2(avant contrat)   و ا  ودددهد نددد

م قرة ه  قاه نقهند
3
 ها  ة  ق زه ةمةم به لرةمه ملأقه ملوبه و. 

واو ققر  رابالد اجاه ملقزمنه  نه  ر   قهىد كم  مرىأد  قهىد.لف  مهلرىد ملرقن ملرة      
4
 

فىدددث لددده ىقدددةهه ملرقبدددهء ملرةوادددىا   دددو ما قدددةم  رهقردددهق ملقردددهاضو  قددده ل قردددةا  مقره ددده فقىقىدددهو      
ىوالدددل   دددن  دددهقق ملمدددة ى  ملقزمنددده  فقىقىدددد ىقةقدددن   دددن مايدددال  ربددده  ىدددهه ملناددد الىد ملأقهىدددد

5
و ا 

  رهقردددهق ملنردددهةو ىأقردددة ميدددالال ردددهلقزمه قأه دددهه ىق دددو ردددهلزمه مة دددو ملنرها دددد نزددده  كلدددد ة  مايدددال
رهاقنةمة ملقرهاض رفا  وىدو ا   ىن  ىهه ملنا الىد ملأقهىد  و جهون ن  مي  ربكم ماللقزمه.

6
 

ةنددده رهلوادددرد لنا ددد  ملق دددهء ملرةوادددوو   ودددن مجقبددده  دددو قفىىددد  مالقره ددده   رددد  قأه هىدددد قنهالدددىه ندددع      
مألمدددةم  فىدددث لددده ىقدددةهه ملق دددهء ملرةوادددو  دددو م قردددهة ة   دددك  مالقره ددده  ملادددهرقد اردددةمه ملأقددده  لةمهي

 قومرق   ىبه ملنا الىد نه  ر  ملأقهىد 

كم  مرىأد  قهىد
7
فنه ة  نففند ملأه  ل قفهه مألاةارو م قرة  ة  رةاقافا  مقرهق ن زه 

8
. 

                                         

ةو ة  و  كم ملوا  ن  ملنرها ه : فاى   ره ملأه و ملقو ىه ماقره و ل نرها د ملأقهىدو ملنةجع ملاهرق. -
1

 
2
 - P.MOUSSERON, op.cit., p4.0-                                                                              :ةو ة 
3
 -L.BOYER, op.cit., p 19 et s.0-                                                                                 :ةو ة 

4
 - J.SCHMIT-SZALEWESKI, la force obligatoire à l’épreuve des avant2-                        :ةو ة 

 contrat, RTD.civ.2000, p 25. 
5
 - C.LARROUMET, op.cit. , p 662.8-  ة:                                                                         ةو 

6
 - J.CEDRAS, op.cit. p275.0-                                                                                    :ةو ة 

7
 - Cass.com 23 Mai 1989.0-                             :ةو ة                                                         

                         .                                        022ةالهة للىنو ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرقو ي 
8
-J.SCHMIT-SZALEWESKI,op.cit. p25.2-                                          :ةو ة                            



      
 

ا  دددده به  8941قق ددددن نأه ددددهي ةاندددده اددددود نددددع ملأ دددده ة  نففنددددد ملأدددده  مألاةارىددددد ةوالددددأ  رن      

 قفقىق ملقافىه  و قمرىق ملقهوا  رى  ملها  مألاةارىد.

 زهوىه : نا   ملقهوا  مألوج ا اهفااوو :

 Common)و ةندددددده نهىاددددددنن رهلر ددددددهم  (Anglo-Sexons)رهلواددددددرد ل قالددددددةىأه  مألوج ااهفادددددداوىد 
Law) ( نزدد  ندده ا جددهةه ملأندد  رددن   وبدده ال قأقندده   ددن  دداموى  تددههةي  دد  جبددهز قالددةىأو ) ملرةلندده

نزددد   ةواددده املجزم دددة امىة دددهو رددد  قأقنددده  اموىوبددده   دددن  دددةمةم  ملنفدددهفهو لك  (Civil Law) دددو ها  

قأقرددة  ددك  ملقدداموى   دداموى     دده ىد ققدداه   ددن و ددهه ملاددامرق ملق دده ىد ملناددنن 
1(du précédent) 

 اوج ىزه امألنةىفو.و ان  رى   ك  ملقاموى    ن ارى  ملنزه  ملقهوا  م

ل  فدددد  ندددد  ملقددددهوا  ماوج ىددددزه امألنةىفددددو ال ىرة دددده   ىدددداهم ةا للقزندددده    ددددن  ددددهقق مألمددددةم  

ملنقرها دددددو ردددد  ىيددددا  لبدددده نم ددددق ملفةىددددد  ددددو ملقرددددهاض 
2(Freedom of negotiation)  و

همة الدددكم  هلنرها دددد  دددو ملرفدددة ملاددده ه  دددو ملقدددهوا  مألنةىفدددو امألوج ىدددزه ققددداه   دددن مافقنددده  ا ملنيددد
 ىجن   ن ف  نقرهاض ة  ىقاين ملفىمد املفكة ا ا ىقرهاض.

ا فدددكم  ددد   ملقدددهوا  مألوج دددا اهفاددداوو ال ىردددةض للقزمنددده  هنددده رهلقردددهاض رفاددد  ملوىدددد الونددده ىأدددهل  فددد  
فهلدددد   دددن فدددهفو اىقدددهه ف ددداال  ة دددىد رهلوادددرد ل نالدددف د ملوهقجدددد  ددد  مايدددال  رهلأهملدددد  دددو نةف دددد 

 ملقرهاض.

أه  مألوج دددا اهفاددداوىد قي دددع نةف دددد  ملقردددهاض ادددامءم  دددو فهلدددد اجددداه لقردددهق ملقردددهاض لك  ملقالدددةى
ةا رهاودددنو لنم دددق فةىدددد مأل دددةمهو لال لكم ل قدددة  ملقردددهاض راجددداه فهلدددد مددد  ةا قدددهلى  ةا يىهودددد زقدددد 
ملمدددة  مأليدددة ةزودددهء ملقف دددىة ل أقدددهو  ىقةقدددن   دددن ملناددد ا    دددن ق دددد مأل أددده  لتدددالض مل دددةة مرقددده 

 نا الىد ملققتىةىد.لقام ه مل

مىدددة ةودددن  دددو مألماودددد مأليىدددةي ردددهة ملق دددهء مألوج دددا اهفاددداووو ال ادددىنه ملق دددهء مألنةىفدددو ردددها قةم  
ر قردددهق ملقردددهاض ملنفقدددانو ا دددو  دددكم ملتدددهه تدددهة ة ددده ففددده   ددده و  دددو ملاالىددده  ملنقفدددهي مألنةىفىدددد 

 دددىد ملنالدددباةي رق دددىد   دددو ملق 8914ودددا نرة  82و نددد  فىدددث  ىندددد ملقأددداىض ملنففددداه ردددن اكلدددد  دددو 

(Texco) 
3

 ن  م ه ملالةفه  ملرىقةالىد. (Texco)و اقأه الةفد 

لالددددةفد  (PENNZOIL) ددددو ةنةىفدددده ةوددددكمدو لك قددددهي    ددددك  مأليىددددةي  ددددو ل اددددهه تددددرقد الددددةمء الددددةفد 

(GETTY)    اكلدددددد رأددددده م  فددددده   ددددده فدددددةة ردددددى  الدددددةفقو(PENNZOIL)ا(GETTY)   رةقافدددددا

و لك لقره ددده  ىدددن   دددن جنىدددع ملناددده   ملجا ةىدددد رنددده  ىبددده ادددأة   (Memorandumagrement)لقردددهق

ا ودددده قددددهي   الددددةفد  (GETTY)الددددةمء ملاددددبه ملامفدددده الدددده ىرقددددن لال نام قددددد نج دددد  لهمةي الددددةفد 

(Texco) هة دددددد   دددددن الدددددةفد (GETTY)  نر دددددغ ةفردددددة نددددد  ملنر دددددغ ملنأدددددةاض نددددد  مدددددة  الدددددةفد

(PENNZOIL) و فىدددث هي ددد   دددك  مأليىدددةي  دددو نرها ددده  ندددع الدددةفد(GETTY)  ةادددرة   ددد  قا ىدددع

                                         

1
 -

 X.BIRBES, op.cit, p 4735
 ةو ة:                                                                                                -

2
 -

 A.BETTAIEB, op.cit, p 8
 ةو ة:                                                                                           -8

3-
 .12ةو ة : نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي Texco  رالأ  قرهتى   تىد  

 



      
 

ندددع الدددةم قفنددد   (GETTY)لالدددةفد   (Texco)يمدددهن وامىددده رىوبنددده ق دددن  ماقردددهق   دددن الدددةمء الدددةفد 

 ملنا الىد  و نامجبد مل ىة . (Texco)الةفد 

رة دددع ه ددداي   ددده ىد  ددده الدددةفد  8912جدددهورو  82 دددو  (PENNZOIL)  دددن لزدددة كلدددد  هنددد  الدددةفد  

(Texco) ةمء قددددهي به مىددددة ملنالددددةا   ددددو ل اددددهه ملتددددرقد ملقددددو انمهلرقبدددده رددددهلقأاىض اكلددددد ندددد  جدددد

ففندددددن م  S.Cassebا  دددددن  دددددكم مألاددددده  ةتدددددهة ملقه دددددو  (GETTY)جدددددة  رىوبددددده اردددددى  الدددددةفد 

1(PENNZOIL)رقأاىض الةفد  (Texco)لقهةىيو ر لزمه الةفد 
. 

 (PENNZOIL)اة ددده نددده جدددهء  دددو  دددكم ملففددده  دددا ل قدددةم  ملنففندددد ردددأ  ماقردددهق ملنردددةه ردددى  الدددةفقو 

 قدددده ن ددددزه رمة ىددددن ةمدددده ةوبدددده ل قرددددة    (Memorandumagrement)املناددددنن  (GETTY)ا

مايال  رن ىقةقن  ون ملنا الىد ملققتىةىد
2
  . 

 زهلزه : نا   ملقهوا   و رأض ملها  ملأةرىد :

ملنهوىدددد ملأةرىدددد و لددده قدددوي   دددن نةف دددد ملقردددهاض الددده قأمدددو ةىدددد ة نىدددد  فنددده ةةىوددده اددد ره ة  ملققوىوددده 
ل نةف دددد ملادددهرقد   دددن لردددةمه ملأقدددهو لفددد  ملاددد م  ملدددكه ىمدددةض  دددا  دددو فهلدددد اجددداه لقردددهق قردددهاض ردددى  

 مة و ملنرها دو  نه  ا نا   ملقاموى  ملأةرىد ن   كم ماقرهق ا

ملقددددهوا  ملنددددهوو لدددده ىقمددددةق للددددن  فددددةي لقرددددهق  رهلواددددرد  لنا دددد  ملنالددددة  ملجزم ددددةهو  ددددو مل دددده ة م  
ملقردددهاضو ا دددو ملفهلدددد ملقدددو ى دددزه  ىبددده مألمدددةم  ملنقرها دددد ةورادددبه ر قره ددده  قنبىهىددددو ققددداه  دددههي 
  ددددن نفدددداةى  ةاهاددددىى و مألا   ددددا للددددزمه مألمددددةم    ددددن نامتدددد د ملقرددددهاضو املزددددهوو  ددددا قو ددددىه 

 ملجهىد   ن نةف د ملقرهاض.  ن ىد ملقرهاض ا كم ن  مج  ملقات  للن لقرهق ال رهء

ندد  ق.ه.ن املقددو قددوي   ددن ةوددن  لكم لقرددق ملمة دده    ددن جنىددع  24لال موددن رددهلةجا  للددن وددي ملنددههي 

ملناددده   ملجا ةىدددد  دددو ملأقدددهوالفقر ه رناددده   قرتدددى ىد ىقرقددده    ىبددده  ىنددده رأدددهو الددده ىالدددقةمه ة  ال ةزدددة 
الكم  ددهه يددال    ددن ملنادده   ملقددو لدده ىقرددق   ىبددهو ل أقدده  ودده  ددهه ماقرددهق   ىبدده و ة قرددة ملأقدده نورةندده 

 ددد   ملنففندددد قق دددو  ىبددده مرقددده لمرىأدددد  ملنأهن دددد األففدددهه ملقدددهوا  و املأدددة  املأهملدددد  اىقهر بددده ملندددههي 

 ن  ملقهوا  ملنهوو ملنتةه. 94

يدددال  اىربددده نددد  ملندددههي  ة   دددهه ق دددن  ماقردددهق ل ناددده   ملقرتدددى ىد ال ىفدددا  ها  لوأقدددهه ملأقددده ا دددكم ر

ندددد  ملقددددهوا  ملنددددهوو مأللنددددهووو   وبدددده قأقرددددة ة  ماقرددددهق   ددددن رأددددض ملالددددةام ال ىفرددددو  842ملنددددههي 

اوأقددهه ملأقدددهو فقدددن الدددا فهوددد  ق دددد ملالدددةام  ددو ملالدددةام ملة ىادددىدو الدددا فهوددد  ق دددد ملالدددةام نفدددةةي 
رددهق   ددن فه ددد فقهرىددهو  فاددن ملقددهوا  ملنددهوو مأللنددهوو ق دد  نةف ددد نه ردد  ملقأه دده  ه نددد فقددن قنهندده ماق

ملناددده   ملهمي ىدددد ن دددناود ملأقددده
3

و ا دددكم ملدددةةه ةيددده ردددن رأدددض ملرقبدددهء ملنتدددةىى  ال قردددةام ة  ملندددههي 

ندددد  ملقددددهوا  ملنددددهوو ملجزم ددددةهو املقددددو  24ندددد  ملقددددهوا  ملنددددهوو ملنتددددةه ا ملقددددو ققهردددد  ملنددددههي  94

ىندده رأدده ىأقرددة   لقرددهق   ددن  ددةة  ردده  ماقرددهق   ددن مافقردده  رهلنادده   ملقرتددى ىد ىددقه ماقرددهق   ىبدده  

                                         
   ققهىه م ن البة  اةارة  (Pennzoil)االةفد  (Texco)ل   كم ملففه ةزهة نأةفد فهنىد ملامى  رى  الةفد  -1

 
 .(Pennzoil)و ننه ةهف  و مأليىة للن ملق هلد رى  ملالةفقى  و ىة اهمه ةةرأد نالىى  نف  ملهاالة مألنةىفو لالةفد (Texco)ل ال  الةفد 

2
 -

 A.LAUD, op.cit, p 551
 ةو ة:                                                                                            -0

ا نه ى ىبه. 802فاهه ملهى  فهن  مأل امووو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة: -
3
  



      
 

ملقردددهاض  ا  دددن ةةادددبه  مألادددقهك/ فادددهه ملدددهى  فهنددد  مأل دددامووو لك ل قردددة ة  ماقردددهق   دددن مافقرددده  
رناددده   قرتدددى ىد ىدددقه ماقردددهق   ىدددن  ىنددده رأددده و ى ققدددو  دددهقق ملمدددة ى  للقزمنددده رهلقردددهاض فدددا  ملناددده   

فدددا   دددك  ملناددده   ملنأ قدددد الال ل قردددة  ملن ج ددددو  دددال ىجددداز ألفددده ملمدددة ى  م  ىنقودددع  ددد  ملقردددهاض
نيال ربكم مالزمه ملأقهه

1
. 

اىأدده   ددكم مالقددزمه  ددا للقددزمه ررددك   وهىدددو  ددال ى قددزه ملمة دده  ر ددةاةي ملقاتدد  للددن لقرددهق فددا       
 ددك  ملنادده  و الوندده ى قزندده  ر ددةاةي ملددهيا   ددو نرها دده  ندد  ةجدد  ملنوه الددد املقاتدد  للددن لقرددهق 

فاود ملوىد نع نةم هي  ام ه
2
. 

نددددهوو نتددددةه  ا ددددو قددددهي   94 دددد كم  الدددد   ملنرها دددده و  ددددال نرددددة ندددد  ة ندددده  ةففددددهه ملنددددههي     

 ملنففند لقفهىه ق د ملناه   ملن ج د ا قه لمرىأد ملنأهن د األففهه ملقهوا  املأة  املأهملد.

وو ملجزم ددددةه ندددد  ملقددددهوا  ملندددده 24ا فددددكم   وودددده وفرددددك نا دددد  مألاددددقهك/ مأل دددداموو اوأقرددددة ة  ملنددددههي 

ق ددددنو   ددددو اددددىه به  فددددةي ماقرددددهق   ددددن ملقرددددهاضو ا ددددا ندددده ىأوددددو ة  ملنالددددة  ملجزم ددددةه ل قددددة   
  نوىه ر قرهق ملقرهاض.

ةنددده  ىنددده ىيدددي نا ددد  ملقدددهوا  ملنتدددةه نددد  لقردددهق ملقردددهاضو  بدددا فنا ددد  ملقدددهوا  ملجزم دددةه لددده    
 ىقمةق للن  فةي لقرهق ملقرهاض .

ةندده ملرقددن ملنتددةه ملفددهىث    
3
و لدده ىقددةهه  ددو ما قددةم  ر قرددهق ملقرددهاض  هادد ه رددأ  لقرددهق ملقرددهاض  

يهتدددد ملتدددةىدو ىوالدددل   دددن  دددهقق ملمدددة ى  للقزمنددده  قدددهىه رهلقردددهاض ىقأدددى  قمرىقدددن ا قددده لنددده ىاجردددن 

ندددد  ملقددددهوا  ملنددددهوو ملنتددددةه لكم ندددده ةيدددد  ةفدددده ملمددددة ى  رهلقزمنددددن  821/8فادددد  ملوىددددد مرقدددده ل نددددههي 

 نهوو نتةه. 084 ون ىفا  نا اال نا الىد  قهىد مرقه لوي ملنههي رهلقرهاض رفا  ملوىد  

ندددد  نج ددددد  02ا  00ةندددده رهلواددددرد ل نالددددة  ملقاواددددو  قدددده فددددة  ماقره دددده  ملوه تددددد  ددددو ملرتدددد ى       

مالقزمنددده  املأقددداه ملقاوادددوو  ودددهنه و ددده نادددألد ماقره ددده  ملوه تدددد ملقدددو ىرةنبددده مألمدددةم   ىنددده رىدددوبه 
م مألاهاددىد نا ددا  قرهفددث لأقدده قددهلوو اورددو  وبدده ملتددى د مالزمنىددد فقددن الددا اىجأ ددا  رأددض ملوقدده
ا ع قفةىة ه فقهرىه

4
. 

 

ةنددده  ددد  ةةه ملرقدددن ملقاوادددو  قددده ل قردددة مألادددقهك نفنددده ملدددزى  ةودددن ىقةقدددن   دددن  قددداه ملقردددهاض       
ملناددد الىد ملأقهىدددد 

5
ال ىقدددة رأ نىدددد  و ةنددده رهلوادددرد لنا ددد  ملق دددهء ملفددداىقو نددد   لقردددهق ملقردددهاض   ودددن  

لقره ددده  ملقردددهاض ا دددكم نددده ةفهقدددن نففندددد ملقنىىدددز ملفاىقىدددد رقالبددده   ملنةمفددد  ملادددهرقد   دددن ملقأه ددده ال 
قةقن  و مألت  ةزة  هواوىه 

6
  . 

                                         

.824ور  ملنةجعو ي  ةو ة: -
1
  

822 فاهه ملهى  فهن  مأل امووو ملنةجع ملاهرقو  ي  :ةو ة -
2
  

3- 
النزىه
 

 .21ن  ملقرهتى  ةو ة: نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي 
 .121 ى ىبهو انفنه  ره مل ه ة فاى و ملنةجع ملاهرق و ي انه 90انفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي 

 

21ةفنه ةرا ملا هو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة: -
4
  

1ةرازىهو ملنةجع ملاهرقو ي  نفنه نفنه ةو ة: -5
  

6
لىدددنو جنددده   دددهية ملوفددده و ملأقددداه ا ماقره ددده  ملننبدددهي ل قأه ددده ا ة نىدددد 1ةالدددهة ل 00/20/8910و رقدددهةىخ 840/10نففندددد ملقنىىدددز ملفاىقىددددو قجدددهةه ة ددده: ةو دددة: -

  .8و ي8992هه مألا و ملاود ملأالةا و نهة  ملقرة د رى  ملأقه ا مالقرهق  و ملنةف د ملاهرقد    ن ملأقه و نج د ملفقاق ملفاىقىدو ملأ



      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملو هه ملقهواوو ل نا الىد ملنهوىد ملوهال د     مع ملنرها ه  :ملرت  ملزهوو

 

موقنددددهء نةف ددددد ملقرددددهاض للددددن ملرقددددةي ملاددددهرقد ل قأه دددده ىجأدددد  ملنقرها ددددى  ىالددددأةا  رقفددددةة  ل          
نددد  فددد  ملقدددزمه ىقىددده ه  دددو قادددىىة ملنرها ددده و ا كلدددد قنهالدددىه ندددع نردددهة ملفةىدددد ملقأه هىدددد ملدددكه ىجأددد  

 ماةمهي ملرةهىد ارره لوالأي ف  ملقزمه.



      
 

لنرها ددده  مىدددة جدددههي قفدددا  ادددرره ا ددده د  لفددد  ما نددده  ملنم دددق لبدددك  ملفةىدددد  ددده ىردددقد ملردددهن        
ملا ددد  ا ملجبددده ا ملنددده  ا ها  وىدددد فقىقىدددد  دددو ملقأه دددهو فنددده  ددده قفدددا  ادددهفد لنرها دددد ال قرق دددو اددداف 
مله هىددددد ةا قراىدددد   ددددةي ملقأه دددده ةا ل قأددددة    ددددن فجدددده والددددهم مل ىددددة ا فالدددد  ةاددددةمة و فندددده ةوبدددده 

 قرهاض.ققأهةض نع فهجد مة و ملنرها د رهلالأاة رهألنه   و مل

ا فقدددن ال ىفدددا  نرددددهة ملفةىدددد ملددددكه ىففددده نةف ددددد ملقردددهاض نتددددهةم ل قأاددد و فدددده  الرددده ندددد         
قدددهي   ام ددده ملناددد الىد ملنهوىدددد ل قا ىدددق ردددى  نقم رددده  ملقردددهاض ملنقأهة دددد.  ره قردددهة ة  ملفةىدددد  دددو 

لمة  نم دددن ةاهادددو لفددد  نقردددهاضو لال ةودددن اجدددن ة  قفدددا   دددك  ملفةىدددد  دددو فدددهاه  دددهه ما دددةمة رددده
م يددددةو رفىددددث ىددددوأه ملمة دددده  رهلفةىددددد ا مألندددده   ددددو وردددد  ملا دددد و ا كلددددد ر ددددرم ادددد اد ةمددددةم  
ملقرددددهاض ا ققىدددده ه رنجنا ددددد ندددد  مل ددددامرمو ىقةقددددن   ددددن مايددددال  ربدددده  ىددددهه ملنادددد الىد ملنهوىدددددو لك 
ق أدددن  دددك  مأليىدددةي هاةم لىجهرىددده ا  أدددهال  دددو نةف دددد ملقردددهاض   دددن ملأقدددهو  قاددده ه رالدددف  فرىدددة  دددو 

فقىدددق مألنددد  ا ملمنأوىودددد لألمدددةم  ملنقرها ددددو فنددده قفرددد  قأاى ددده  دددههال  دددو فهلدددد ا دددا   دددةة ق
 وهق      مع ملنرها ه .

ا   ىدددن ادددوهة   دددو  دددكم ملرتددد  الدددةام  ىدددهه ملناددد الىد ملنهوىدددد ملوهالددد د  ددد   مدددع ملنرها ددده  ا       
  زهة ه  و ملنرفزى  ملقهلىى :

 نهوىد ملوهال د     مع ملنرها ه .: الةام  ىهه ملنا الىد ملالمبح  ا و 

 :  زهة ملنا الىد ملنهوىد ملوهال د     مع ملنرها ه .المبح  ال اني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الةام  ىهه ملنا الىد ملنهوىد ملوهال د     مع ملنرها ه . :المبح  ا و 



      
 

ردددن ملقدددهوا   ردددهةي  ددد  كلدددد ملجدددزمء ملدددكه ىةق»لقددده  دددة  ملرقىدددن رالوىدددا  ملناددد الىد ملنهوىدددد رأوبددده       
«   دددن مايدددال  ردددهلقزمه ادددهرق

1
 ددد كم فددده  نتدددهة  دددكم ماللقدددزمه  دددا ماةمهي  بدددو ناددد الىد  قهىدددد و ا 
 ددو ملقددو قوالددأ ندد  مايددال  رندده ملقددزه رددن ملنقأه ددهو ا لكم فدده  نتددهة  ملقددهوا   بددو نادد الىد ققتددىةىد 

ا  ددو ملقددو ققةقددن   ددن ندده ىفهزددن ملرددةه ندد   ددةة ل  ىددة ريم ددن
2

ف ددد ملنرها دده   ددو و ا رندده ة  نة
نةف دددد ادددهرقد   دددن لردددةمه ملأقدددهو  بدددو ردددكلد قأددده نجدددهال يتدددره ال قدددةم  ةمةم بددده ةيمدددهء نقأدددههي ق فدددق 
 دددةةم ردددهلمة  ملنقهرددد و ننددده ىفنددد  ملناددد ا   وبددده ملناددد الىد ملنهوىدددد ر دددض ملو دددة  ددد  مرىأدددد  دددك  

 ملنا الىد.

تدددداةقىبه ملأقهىددددد ا ملققتددددىةىد قددددام ة ا مرقدددده ل قام دددده ملأهنددددد ىجددددن لقىددددهه ملنادددد الىد ملنهوىددددد ر      
زددددالث الددددةام ا  ددددو: مليمددددأ ا مل ددددةة ا ملأال ددددد ملاددددررىدو ا لددددكم اىق ددددن   ددددكم ملنرفددددث ملنمهلددددن 

 ملقهلىد:

 ملنم ن مألا : مليمأ.

 ملنم ن ملزهوو: مل ةة.

 ملأال د ملاررىد. المطلأل ال ال :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملنم ن مألا  : مليمأ 

                                         

1
 -A.COHERIER, op.cit., p 145.8-                                                                                   :ةو ة 

و ي 0220و الدددةفد ملجدددال  ل مره ددددو ماادددفوهةىدو1 دددز ملدددهى  ملهىوهتددداةه ا  رددده ملفنىددده ملالدددامةروو ملناددد الىد ملنهوىدددد  دددو  ددداء ملرقدددن ا ملق دددهءو م  ةو دددة:-0

82. 



      
 

ة  ملنرها دددده   ددددو نةف ددددد ىددددقه  ىبدددده نوه الددددد ا هةماددددد نادددده   نيق رددددد رالددددأ  ملأقدددده ا  رندددده       
 الةامن ا ملقىهه رأ نه  قف ىةىد ا  فاي  وىد ا هةماه   هواوىد ا م قتههىد...ملخ.

 ن  ةج  ملاتا  للن ا ع تى د نالقةفد لنالةا  ملأقه ملنةمه لرةمنن  و ملناققر .      

هاض قي دددع لنردددهة ملفةىددددو لك ىنفددد   مأبددده  دددو ةه ا ددد  نددد  مدددة  ةفددده ا رنددده ة   نةف دددد ملقرددد      
ملنقرها دددى و لفددد  نددد  ملنأدددةا  ةى ددده ة  ماةمهي ملرةهىدددد ره قرهة ددده ةاددده  والدددأي ماللقدددزمه قرقددده  ىنقبددده 

 لكم له قةم  ملنرههح ملقهواوىد ملأهند ا له قفقةه  و والأقبه نرهة فا  ملوىد.

لددددكلد وجدددده ة  ملرقددددن ا ملق ددددهء مقرقدددده   ددددن ة  نةف ددددد ملقرددددهاض ندددد  الددددأوبه ة  قرددددةض   ددددن       
مألمدددةم  ملققىددده رهلقزمنددده  نأىودددد قبددده  للدددن فنهىدددد نتدددهلفبه ا ملنفه  دددد   دددن ملزقدددد ملوهالددد د رىدددوبه 

 يال  اىة ملنرهفزه   و فه  مالوفةم   وبه قأه يمأ ىقةقن  ون  ىهه ملنا الىد ملنهوىد.

ا  دددههي نددده ىادددنن مليمدددأ ملدددكه ىقدددع  دددو نةف دددد ملقردددهاض رهليمدددأ نددده  رددد  ملأقدددهه        
1(la faute 

précontractuelle) .ألون يمأ ىقع ةزوهء قفاى  ملأقه
2
 

 بودددهد وا ددده  نددد  مأليمدددهء ملقدددو ىنفددد  ة  قفدددهث ةزودددهء ادددىة نةف دددد ملنرها ددده و  دددهلوا  مألا        
ض ا ىنودددع لردددةمه ملأقدددهو ةنددده ملودددا  ملزدددهوو  بدددا   دددن ا  دددا نا دددا  رفزوددده ىقادددرن  دددو  الددد  ملقردددها

 فددد  مألا  ال ىأة ددد  ملقأه دددهو رددد  ىقادددرن  دددو ا ا دددن نددد  يدددال  ناددده نقن  دددو وجهفدددن ا ىددد هه للدددن 

. (mal formation du contrat )قفاى  يهمل ل أقه ةا نه ىانن 
3
 

مليمدددأ  دددو مةىقدددد  رأودددنCarbonnier ةنددده  ددد  قأةىددد  مليمدددأ نددده  رددد  ملأقدددههو  ىأة دددن ملأنىددده      

«.Faute dans la maniéré de contracter»ملقأه ه  
4
 

 

ا  نانددده ىأقردددة مليمدددأ  دددو نةف دددد ملقردددهاض  دددا  دددهه قورىدددك ملنقردددهاض لاللقدددزمه   دددن ملاجدددن         
ملنأقدددهه 

5
و لفددد  ماالدددفه   دددا  دددو لىجدددهه نأىدددهة ىأيدددك ردددن ل  قدددهمه رهليمدددأ لكم م قردددة ا دددع نأىدددهة نددد  

ا اد مألمةم  يال  نةف د ملقرهاض  ا مألنة مألفزة قأقىه.مة  ملق هي ل رم 
6
 

ا لقدده مقردددق ملرقدددن ا ملق دددهء   دددن ا دددع نأىدددهة ملةجددد  ملأدددههه      
7(le bon père de famille) 

ةه ة  مليمأ ىقنز   و مالوفةم     ا اد ملةج  ملأههه.
8
 

ةجددد  ملأدددههه ملدددكه ىاجددده  دددو ا رهلقدددهلو ىفدددا  اددد اد ملنقردددهاض يهم ددده لكم فددده  نوه ىددده لاددد اد مل     
ور  مل ةا  مليهةجىد ملقو ققه  ىبه ملنرها ه .

1
 

                                         

1
-voir : A.BETTAIEB, op.cit. p 3-8.8-                                                                       :ةو ة 

2
 -A.COHERIER, op.cit., p 145.0-                                                                               :ةو ة 

3
 -A.BETTAIEB, op.cit. p 76.0-                                                                                   :ةو ة 

4
 - Ibid, p 6.2-                                                                                                             :ةو ة  

.121نفنه  ره مل ه ة فاى و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
5

 
6
-A.COHERIER, op.cit., p 821.0-                                                   :ةو ة                              

قف ى ىددددد  ةا ندددده ىاددددنن رنأىددددهة ةن مألاددددةي ملةالددددىهو ةو ددددة رهلقرهتددددى  فددددا   ددددكم ملنأىددددهة:  ردددده ملففدددده  دددداهيو مليمددددأ  ددددو ومددددهق ملنادددد الىد ملققتددددىةىدو) هةماددددد -0

 ا نه ى ىبه. 84و ي 8992 ن ىد   ن  اء ملرقن  ا   هء ملوقض(و همة ملرفة ملجهنأوو ماافوهةىد 
8
 -A.COHERIER, op.cit., p 821.2-                                                                                :ةو ة 



      
 

 دددكم لكم فددده  ملندددهى  ردددهاللقزمه اليتددده  ههىدددهو منددده لكم فددده  اليتددده نبوىددده ةا فة ىددده  ىيق ددد  ملنأىدددهة      
لىترد نأىهة ملةج  ملنبوو ملنا ا   و ور   ةا  ملنهى .

2
 

ك  ملندددكفةي  دددو نجددده   مدددع ملقردددهاض ة  ملرقدددن ا ملق دددهء لفددد  فنددده ةةىوددده  دددو ملرتددد  مألا  نددد   ددد      
ملفهىث رهة ىنى  للن قةاىخ نأىهة فا  ملوىد لنأة د ملا اد مليهمل  و نةف د ملنرها ه .

3
 

رنزهردددددد ملونددددداكن ملقدددددهواوو ملدددددكه ىنزددددد  » ة  فاددددد  ملوىدددددد  دددددا  Gorpheفىدددددث م قردددددة مألادددددقهك       

ادددم نددد  ملاددد اد مالجقنددده و ملتدددفىد رهلوادددرد لوا ىدددد ملاادددى د ملقدددو قن دددو   دددن ملقه دددو ملودددا  ملنقا
«.مأل نه  ملقو ىرث  ىبه

4
 

       

 

 

 

ا  دددده اددددهىة ملق دددددهء ملرةواددددو  ددددكم ملدددددةةهو ا ة قرددددة ة  ادددد اد مألمدددددةم  يددددال  نةف دددددد            
 دددكم ملنردددهة نددد  مالادددققهند ا ملزقدددد ا مألنهودددد  ملقردددهاض ىجدددن ة  ىي دددع لنردددهة فاددد  ملوىدددد ا نددده ىقق دددىن

  و ملقأهن و ا ف  نيهلرد لبكم ملنرهة قالف  ا افه يهم ه ىقةقن  ون  ىهه ملنا الىد ملققتىةىد.

                                                                                                                                                       

 .802نفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
1

 
.129نفنه  ره مل ه ة فاى و ملنةجع ملاهرق ي  ةو ة:-

2
 

3
 -ph .LE TOURNEAU, op.cit. P 485.1-                                                                        :ةو ة 

 4 .821ةفنه ةرا ملا هو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة:-



      
 

 
 

ألنز دددد ملقدددو قددده    دددن  دددكم ملدددةةه  دددا لجدددةمء  دددهي نرها ددده  ندددع  دددهه ا نددد  م      
نددد  مألالددديهي  دددو ورددد  ملا ددد  رفىرىدددد قجأددد  فددد  نقردددهاض ىأققددده ةودددن ملافىددده ندددع 
ليردددهء ةنددددة ملنرها دددده  ملنامزىددددد  وددددنو نندددده ىالدددده ملزقددددد ملنالددددةا د لددددهف ملمددددة  
همه ملنقهرددد   دددو وجدددهض  دددك  ملنرها ددده و  ىقفنددد  نتدددهةى  ره  دددد لقادددىىة ا ما ددد

 ارةمه ملأقه.

 هليمدددأ  وددده ال ىقنزددد   دددو ملقىدددهه رأدددهي نرها ددده   دددو ورددد  ملا ددد و أل  فددد         
نقرددهاض فددة  ددو لجددةمء ندده الددهء نوبدده و ردد  مليمددأ ىقنزدد   ددو ليره بدده  دد  ملمددة  
ملنقهردددد  ا لىبهنددددن رقددددةن ملقأه دددده نأددددنو ا  ددددو  ددددكم ملتددددهه فندددد   قددددن ملق ددددهء  ددددو 

 ةوادددده
216
 دددده و ا ةجددددة  نرهفزدددده  نددددع مل ىددددة ها  ملالددددةفد ملقددددو ةمهلدددد  ملنرها 

نددددهوو  8010ل دددداله ملمددددة  ملنقهردددد  ملنادددد الىد ملققتددددىةىد   ددددن ةادددده  ملنددددههي 

 ةوادددوو ا  فددداف ملق دددىد ةودددن  هنددد  الدددةفد  دددو ملدددهيا   دددو نرها ددده  ندددع الدددةفد 
روددددهء ا ةاف دددد  للىبدددده رناجددددن ةاددددهلد وامىدددده نبنددددد هةماددددد قورىددددك ملنالددددةا  ا ققىددددىه 

ا لفوبدددده فهودددد   ددددو وردددد  ملا دددد  قجددددةه نرهفزدددده  نددددع     ملقف رددددد ملنهلىددددد اوجددددهز 
الدددةفد ةيدددةف نوه ادددد ا ف رقبددده ررودددهء ملأندددهةي ها  ة  قأ ددده الدددةفد ملرودددهء مألالدددنو ا 
م قرددددة  ملنففنددددد ة  ادددد اد ملالددددةفد تددددهفرد ملنالددددةا  يهم دددده ىقودددده ن نددددع نرددددهة 

 فا  ملوىد ا نه ىقق ىن ن  مالاققهند  ا ملالره ىد  و ملقأهن .

ىأقردددة فاددد  ملوىدددد رنددده ىق دددنون نددد  اددد افه  امجردددد ماقرددده  ملنةفدددز  ا  فدددكم      
ملدددكه قدددهاة فالدددن ماللقزمنددده  ملنرةا دددد   دددن ملنقردددهاض  دددو نةف دددد ملنرها ددده و 

 فىث ىأه مايال  رن ىالف  يمأ.

 

 

 

 

 

 

ا   ىدددن ادددوقمةق  دددو  دددكم ملنم دددن للدددن قف ىددد  نردددهة فاددد  ملوىدددد ا نددده  دددو ة ددده       
و فندددده وفددددها  ة  وأددددة  ملمرىأددددد ملقهواوىددددد ل يمددددأ  ددددو ماللقزمندددده  ملنقرة ددددد  وددددن

نةف ددددد ملقرددددهاض )  دددد   ددددا يمددددأ ققتددددىةه ةه  قددددهه( نددددع رىدددده  فددددهال   ىددددهه 
 ملنا الىد ملققتىةىد ا ملأقهىد ا كلد  و:

                                         

216
-C.A,Paris,04 Avril 1997,juris-data n° 0107, cité par B.BEIGNIER, op.cit., p 465.8-        :ةو ة 



      
 

 
 

 : مايال  رهاللقزمه رهلقرهاض رفا  وىد.الفرع ا و 

 ملقفىى  ملقهواوو ل يمأ. الفرع ال اني:

 مألا : مايال  رهاللقزمه رهلقرهاض رفا  وىد: ملرة 

و ددددةم ل ددددهاة ملرأدددده  ا ماىجددددهرو ملددددكه ىقدددداه رددددن نرددددهة فادددد  ملوىددددد  ددددو نةف ددددد     
 ملقرهاض ره قرهة  نرهة ىففه ا اد مألمةم .

ادددوفها  ة  واددد م مل ددداء   دددن ن دددنا   دددكم ملنردددهة ا قفهىددده مرىأقدددن ملقهواوىدددد     
  د  ون  ىنه ى و:ا نأة د ة ه ماللقزمنه  ملنقرة

 ةاال: ن نا  ملنرهة.  

 زهوىه: ملمرىأد ملقهواوىد لاللقزمه رهلقرهاض رفا  وىد.

 زهلزه :ة ه ماللقزمنه  ملنقرة د    نرهة فا  وىد.

 ةاال :ن نا  ملنرهة:

 رددد  ة  وقمدددةق للدددن ن دددنا  نردددهة فاددد  ملوىدددد ىاقفاددد  روددده ة  وقا ددد   وددده      

و  هلوىدددد ل دددد:  دددو ملقتددده ا (la bonne foi ) ملنأودددن مل  ددداه لف ندددد فاددد  ملوىدددد

 دددزه ملق دددن   دددن الدددوء نأدددى 
217

و ةنددده ملفاددد  ل دددد: نددد  فاددد  ملالدددوء قفادددىوهو ةه 
زىون ا جن ن.

218
 

ةنددده نأىدددهة ملفاددد  ا ملاددداءو  بنددده  ردددهةي  ددد  ةففدددهه مجقنه ىدددد قدددةقرم ردددهلقىه      
ملاه هي  و نجقنع نأى .

219
 

ا دددع قأةىددد  نفدددهه لنردددهة فاددد   ةنددده  ددد  ن دددنا   دددكم ملنردددهةو  ددد   نفهالدددد      
ملوىدددد  دددو ملقدددهوا  ملندددهوو لدددى  ةندددةم ادددبال ا كلدددد لقأدددهه ةهامة فاددد  ملوىدددد اقرهىوبددده 
 ددو ملقتددة ه  ملقهواوىددد  ددكم ندد  جبدددو اندد  جبددد ةيددةف ل  فادد  ملوىددد قي ددم  ىبدده 

مأليالق رهلقهوا .
220
 

قو لدددكم  ها قدددهمه رنردددهة فاددد  ملوىدددد  دددو ملقدددهوا و ىفرددد  قفدددةى   ام ددده مأليدددال     
وجددده ة  مهلرىدددد ملقالدددةىأه و  ددده  ووددد  فاددد  ملوىدددد فنردددهة  دددهه ىففددده اددد اد ةمدددةم  

ملأقه ىجن   ىبه نةم هقن  و قأهن به ا قتة هقبه.
221
 

                                         

ملف دددىه  رددده مل مىددد  ملقددداووو نردددهة فاددد  ملوىدددد ا  زدددة   دددو ملقتدددة ه و  دددو ملرقدددن ماادددالنو ا ملقدددهوا  ملندددهوو ملنتدددةهو   ردددهةو ة: -8

 .12و ي8991) هةماد نقهةود(و)ه. (و ملقه ةيو 

ا نه ى ىبه. 09ور  ملنةجع ي ةو ة:-
218
 

ا نه ى ىبه  12ور  ملنةجع ي ةو ة:-
219
 

.12ور  ملنةجع ي ةو ة:-
220
 

.40هى  ملت ىةو ملنةجع ملاهرقو ي فاهه ملةو ة: -
221
 



      
 

 
 

مىدددة ةودددن لددده ىا دددع قأةىددد  نافددده لرفدددةي فاددد  ملوىددددو ا  دددو  دددكم ملالدددأ  ردددةز     
 مقجه ه   و قأةى  نرهة فا  ملوىد.

 ملاليتو لنرهة فا  ملوىد: : ملنرباه ملكمقو ةااىتجاه ا و 

ىددددةف ةتددددفهن  ددددكم مالقجدددده  ة  ملقددددهوا  ىأقدددده رفادددد  ملوىددددد ره قرهة دددده فهلددددد        
وراددددىد ةا ك وىددددد ققنزدددد   ددددو ملجبدددد  رام أددددد ةا  ددددة  نددددهو ةا  ددددو كلددددد مال ققددددهه 

ملددددكه ىقالدددده  ددددو ك دددد  الدددديي  (Croyance Erronnée)مليددددهمل ةا ملن  ددددام 

نددده
222

  ملقدددهوا  ىجدددن ة  ىأقنددده   دددن نقهتددده . فىدددث ىدددةف ةوتدددهة  دددكم مالقجددده  ردددأ
مألمةم   و قأةى  فا  ملوىد.

223
 

ا ربددكم ملنربدداه  دد   فادد  ملوىددد ىأفدد  فهلددد وراددىد لالدديي م ققدده ةوددن ىاددىة          
ا ق ملقام ه ملقهواوىد رىونه ملفقىقد  ف  كلد.

224
 

ا ملنربدددداه ملددددكمقو لفادددد  ملوىددددد  ددددا ملنقتدددداه رفادددد  ملوىددددد  ددددو لمددددهة  ام دددده      
زي ا ماللقتددهق ا ملروددهء  دداق ن ددد مل ىددةو  فادد  ملوىددد  ددو  ددك  ملفددهال  ىقنقددع ملفىدده

رنةفز  هواوو ال ىقنقع رن اوء ملوىد.
225
 

 : ملنرباه ملنا ا و لنرهة فا  ملوىد:اىتجاه ال اني

ل  ةتدددفهن  دددكم ماقجددده  ىدددةا  ةودددن ال ىجدددن للتدددهق نربددداه فاددد  ملوىدددد روىدددد       
ه فاددد  ملوىدددد رنربددداه نا دددا ومألمدددةم  رددد  الرددده نددد  للفدددهق نربدددا

226
و ا لدددكم  ددد   
فاددد  ملوىدددد فادددن ملنربددداه ملنا دددا و ىةقدددهه زارددده ةيال ىددده يهلتددده ا ىقنزددد   دددو 
ق دددد مألففدددهه مالجقنه ىدددد ملقدددو قردددةض   دددن مألالددديهي لقره بددده ا ملقنادددد رهلوزم دددد 

ا مالاققهند  و ملقأهن .
227
 

زدددد  ة  ددددن ن» فىددددث ىددددةف ادددداله ة  فادددد  ملوىددددد رددددهلنرباه ملنا ددددا و  ددددا      
«.ىنفووه  وه مل ةاةي لفاللن نف  لةمهي مألمةم 

228
 

 فاددد  ملوىدددد ردددهلنرباه ملنا دددا و ىنفووددده نددد  ققدددهىة ملأال ددده  ملقهواوىدددد نددد           
زماىدددددد ةيال ىدددددد لقاددددد ىم ملجدددددزمء   دددددن ملقتدددددة ه  ملنيهلردددددد ل وزم دددددد ا ملزقدددددد ا 

                                         

. 12 ره ملف ىه  ره مل مى  ملقاووو ملنةجع ملاهرقو يةو ة:-
222
 

نددد  ملنج دددد ملنهوىدددد ملقاوادددىد(و قأةىدددن نفنددده  020فادددى  رددد  اددد ىندو فاددد  ملوىدددد  دددو قورىدددك ملأقددداه ) فادددن ةففدددهه ملرتددد  ةو ة: -0

 .02و ي 8990ر  اهلهو ملنمهرع ملنافهي نجنا د اةم و قاو و 

10 ره ملف ىه  ره مل مى  ملقاووو  ملنةجع ملاهرقو  ي ةو ة:-
224
 

ل  ملقدددهوا  ملندددهوو ملجزم دددةه  دددةق  دددو ملجدددزمء ردددى  فاددد  ملوىدددد ا ادددوء ملوىدددد  دددو نجددده  ملفىدددهزي لك ندددود منقىدددهزم  ل فددده ز فاددد   -4

ق.ه.نو ا فددددكم وددددي ملنددددههي  102و 104و102و 182ا  121ملوىددددد لدددده ىنوفبدددده ل فدددده ز ملاددددوء ملرىددددن ا  ددددو  ددددكم ملالددددأ  ةو ددددة ملنددددامه: 

ق.ه.نو ا  دددكم نددده ة ةقدددن  114ا  112ق.ه.ن ملنقأ قدددد رهاللقتدددهق . ا ورددد  ملففددده رهلوادددرد ل رودددهء  ددداق ن دددد مل ىدددة مو دددة ملندددامه:  198

 .  02و 00و ي 8992و اود 0و ملنج د ملق ه ىدو  هه 02/82/8911رقهةىخ  21821فكلد ملنففند ملأ ىه  و  ةمة ة ه: 

.09اى  ر  ا ىندو ملنةجع ملاهرقو ي فةو ة:-
226
 

.12 ره ملف ىه  ره مل مى  ملقاووو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
227
 

09فاى  ر  ا ىندو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة:-
228
 



      
 

 
 

م ملنربدددداهو مااددددققهند  ددددو ملنأددددهنال و ا   ىددددن ىتددددرد نرددددهة فادددد  ملوىددددد فاددددن  ددددك
ىأرددددة  دددد   ىنددددد يهةجىددددد ققأددددهف وراددددىد ملنقأه دددده ا ققنزدددد   ددددو مأل ددددةم  ملجددددهةه 
ملأنددددددد  ربددددددده ةا  ه دددددددهي ملاددددددد اد مالجقنه ىدددددددد ةا ملنومدددددددق ملنقردددددددع  دددددددو ملفىدددددددهي 

مالجقنه ىد.
229
 

ا ةادددده  ل مددددهء رأدددده ةيال ددددو لفادددد  ملوىددددد  ددددا ندددد  ةجدددد   ددددةض ماددددققةمة       
ن  وراىد.ملنأهنال  ا ملرأه    نالقد ملرفث     ام

230
 

ا لدددكم  ددد   ملالدددةىأد ماادددالنىد  ددده ةيدددك  رهلنأىدددهة ملنا دددا وو رفىدددث جأ ددد       
ملوىد لن ملقتة ه  ا  امنبه انه ملقأرىة لال هلى    ىبه ىقر  لزره  ملأف .

231
 

ا نرددددهة فادددد  ملوىددددد رنأودددده  ملنا ددددا و ملنققددددهه ره قرددددهة   ه ددددهي ل ادددد ادو  ددددا      
مألندددة رقرادددىة ملأقددده ةا قورىدددك ماللقزمنددده  ملوهالددد د ملدددكه ىرة دددن ملقدددهوا و ف نددده قأ دددق 

 ون ا ملنأقهه  و  ك  مألفام  ة  ىققةة  كم ملنرهة رناجن وي تةىد.
232
 

ندددد  يددددال  ملقأةىدددد  ملنا ددددا و ا ملاليتددددو لنرددددهة فادددد  ملوىدددددو   وددددن ال        
ىنفووددده ة  وأيدددك رقأةىددد  ها  م يدددة  دددو ققدددهىة فاددد  ملوىدددد ةا اددداء ه ردددهلةجا  للدددن 

نقأه دده ندد  يددال  م قرددهةم  وراددىد رفقددد ردد  الردده ة  ىقر دداة كلددد  ددو ادد اد ىددقه وىددد مل
ققددددهىة  رندددده قرة ددددن ملنأهن ددددد ا ةتددددا  ملالددددة   ددددو ملقأهندددد و  فادددد  ملوىددددد ىجددددن 
ققدددهىة  رأوتدددةى  نأددده ) ملأوتدددة ملورادددو ا ملنا دددا و( ا  نددده نقفدددهنال و فىدددث 

  ىقردددد  لزردددده  ىأقرددددة ملأوتددددة ملنا ددددا و هلددددىال   ددددن ملأوتددددة ملوراددددو لفوددددن هلىدددد
ملأف .

233
 

لفددد  ىزددداة ملقاددده    نددده لكم فهوددد  ملنةمفددد  ملادددهرقد   دددن ملقأه ددده قي دددع لنردددهة       
فاددد  ملوىددددا ا يتاتدددده ةودددن  ددددو  قدددةي ملقردددهاض ىاددددأن فددد  مددددة  للدددن قفقىددددق 
نتددددهلفن   ددددن فاددددهن ملمددددة  م يددددةو    جهرددددد   ددددن  ددددكم ملادددد م  الردددده ندددد  ة  

فاددد  ملوىدددد  ن دددنا  فادددـ  ملوىدددـد لدددن  وأدددة  نا ددد  ملالدددةىأد ماادددالنىد نددد  نردددهة
مددددهرع ننىددددز  ددددو ملالددددـةىأد مااـالنىددددـد ا نيق دددد   دددد  فددددـه د ملددددـالةم ع ملا ددددـأىدو 
 أددددـ ن ملددددةمه ندددد   ددددهه ماددددقأنه  ملرقددددن مااددددالنو لبددددكم ملنتددددم د لال ة  ن ددددنا  
فادددد  ملوىددددد ا هاة   ددددو ملنأددددهنال   ددددو ملالددددةىأد مااددددالنىد ةفزددددة  نقدددده ا ةااددددع 

                                         

229
- j.GESTIN,op.cit, p 203.0-                                                                                      :ةو ة 

12 ره ملف ىه  ره مل مى  ملقاووو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة:-
230

 

.99ور  ملنةجع و ي  ةو ة:-
231
 

232
ندددد  ملققوددددى  ملنددددهوو ملجزم ددددةهو ا  دددده  821/8ندددد  ملققوددددى  ملنددددهوو ملرةواددددوو ا ملنددددههي  8802/0ا  ددددكم  ددددا ملالددددأ   ددددو ملنددددههي  -

 دددددة  دددددةمة تدددددههة  ددددد  ملنففندددددد ملأ ىددددده نددددد ةي  دددددو فدددددة  نردددددهة فاددددد  ملوىدددددد نددددد  يدددددال  مالجقبدددددهه ملق ددددده و ل نففندددددد ملأ ىددددده ةو

 .880و ي 8990و اود 8و ملنج د ملق ه ىدو  هه 40228قف  ة ه:  84/88/8992

ندددد  ملققوددددى  ملقجددددهةه  020ندددد  ملققوددددى  ملنددددهوو ملقةفددددو ا ملنددددههي  80ندددد  ملققوددددى  ملنددددهوو ملنتددددةهو ا ملنددددههي  821/8ا فددددكم ملنددددههي 

 ملنافه ل االىه  ملنقفهي مألنةىفىد.

99  ره ملف ىه  ره مل مى  ملقاووو ملنةجع ملاهرقو يةو ة:-
233
 



      
 

 
 

ندددد ملقهواوىددددو  بدددا ىدددةقرم مةقرهمددده ازىقددده رقام ددده مأليدددالق ملقدددو ومه ددده نددد  فددد  مألو 
قأقرة جزء ال ىقجزة     ام ه ملقالةىع مااالنو.

234
 

ا لكم فهالودددده ة  و ددددقن  لنرددددهة فادددد  ملوىددددد  ددددو ملقتددددة ه  ةاهادددده  ددددو ملقددددة        
ملفددةىهو   وودده وجدده  ى دده ندد  م ىدده  ملقددو قرددة   ا قدده   ددو نجنا بدده   ددن ةادداي 

ل  م ىدددأنةفه ة  قددد هام »  دددكم ملنردددهة  دددو فقدددهن م  دددز ا جددد  ا نوبددده  الدددن قأدددهلن 
ادددداةي ملواددددهءو «   ة  قففنددددام رهلأدددده مألنهودددده  للددددن ة  بدددده ا لكم ففنددددقه رددددى  ملودددده

ىددده ةىبددده ملدددكى   نودددام ال قياودددام م ا ملةادددا  ا » ا ىقدددا  ادددرفهون  41م ىدددد ة ددده 

» ا ىقدددا  جددد  الدددأون  01اددداةي مألورددده و م ىدددد ة ددده « قياودددام ةندددهوقفه ا ةودددقه قأ ندددا 

 .1ااةي ملن نوا و م ىد ة ه « ا ملكى   ه ألنهوهقبه ا  به ه ةم ا 

لاددددود ملنمبددددةي  قدددده جددددهء  نةادددديد لنرددددهة فادددد  ملوىددددد  ددددو ملأهىدددده ندددد  ةندددده م     
مألفههىدددث ملوراىدددد

235
و ا  ددده ةيدددةن ملقةندددكه  رادددوه تدددفىد ة  ملوردددو تددد ن م   ىدددن 

«.ملقهجة ملتهاق مألنى  نع ملورىى  ا ملتهىقى  ا ملالبهمء» ا ا ه  ه  
236
 

ا  فدددكم ىق دددد لوددده نددد  هاللدددد ملوتددداي ملادددهرقد  ا  نددداه ةلره بددده ة  ملالدددهة         
ملففددىه  دده  ددةض   ددن مأل ددةمه الاددىنه نددوبه ملنقأه ددهى  ةا ملددكى   دده  ددو لمددهة لرددةمه 
ملأقددده ماللقدددزمه رنردددهة فاددد  ملوىدددد ا نددده ىقق دددىن نددد  ملتدددهق ا مألنهودددد ا ملوزم دددد  دددو 

ردددددها اله ا ماللقدددددزمه رهلوتدددددىفد ا ماللقدددددزمه ملقأهنددددد  ا ملقدددددو ققجاددددده  دددددو ماللقدددددزمه 
رهلنفه  ددددد   ددددن مألاددددةمة ا مىددددة كلددددد ندددد  ماللقزمندددده  ملقددددو ققرددددق نددددع فادددد  

 ملنأهن د.

ا ردددددكلد ىفدددددا  ل الدددددةىأد ماادددددالنىد مألالىدددددد  دددددو  دددددكم ملتدددددهه   دددددن ملقدددددهوا       
ملا دددأوو  قدددده ةةادددد  ملقزمنددده  مألمددددةم  ملنقرها ددددد نوددددك نددده ىزىدددده   ددددن ةةرأددددد 

 ن  ملزنه و مىة ةوبه له ق بة  و ملقهوا  ملا أو لال فهىزه. الة  ةوه 

ةنددده ملققوىوددده  ملا دددأىدو   وبددده فةاددد  نردددهة فاددد  ملوىدددد  دددو نجددده  قورىدددك ملأقددده       
 ددددو فددددى  ةوبدددده لدددده ق ددددع وتدددده ىرددددةض تددددةمفد فادددد  ملوىددددد  ددددو ملأال دددده  رددددى  
مألمدددددةم   دددددو نةف دددددد ملقردددددهاض ايتاتددددده ة  ملنةمفددددد  ملادددددهرقد اردددددةمه ملأقددددده 
ةتدددرف  ال ققددد  ة نىدددد  ددد  نةف دددد قورىدددك  ال ادددىنه  دددو  تدددةوه  دددكم ا ردددهأليي  دددو 

نجدددددددددددده   قدددددددددددداه وقدددددددددددد  ملقفوالاجىدددددددددددده ا  قدددددددددددداه ملقجددددددددددددهةي ملهالىددددددددددددد.
237
 

لال ة   وددهد   ددد وددههةي ندد  ملققوىودده  وتدد  تددةمفد   ددن نرددهة فادد  ملوىددد  ددو      

د رأدددض و فنددده ة   وددده8001نةف دددد ملقردددهاض فدددهلققوى  ملندددهوو ماىمدددهلو  دددو ملندددههي 

                                         

.92و ي ملاهرق ملنةجع ةو ة: ره ملف ىه  ره مل مى و-
234
 

 .842-802لنزىه ن  ملقرهتى  فا  نالةا ىد فا  ملوىد  و ملقتة ه   و ملاود ملنمبةي ةو ة: ور  ملنةجعو ي  -0
236
يمرددددد ندددد  فودددداز ملددددهةة ا جامنددددع ملف دددده(و همة  412  ىددددن ا ادددد ه ) نفندددده ي ىدددد  مليمىددددن و يمددددن ملةاددددا  تدددد ن م  ةو ددددة:-

 .898و ي 8990ملر ى دو ملقه ةيو 

.012 ره ملف ىه  ره مل مى  ملقاووو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة:-
237
 



      
 

 
 

ملقالددددةىأه  و نقددددن  ددددو  هواوبدددده ملنددددهوو ره قرددددهة  نرددددهة  هندددده
238

و فهلقددددهوا  ملنددددهوو 

ا ملققوددددددى  ملنددددددهوو ملىهرددددددهوو  2/0( ا ملبالوددددددهه ملنددددددههي 0/8ملااىاددددددةه ) ملنددددددههي 

8.239ملنههي
 

ا لدددكم  ددد   ملرقدددن ا ملق دددهء  دددو  ةوادددهو اددد نه ردددأ  فاددد  ملوىدددد ره قردددهة   دددهرم      
لنرددههح ملقددو قففدده ملنةف ددد ندده  ردد  ملأقهىدددةيال ددو ل ادد اد ىأقرددة ةفدده م

240
.ةندده  دد  
نا ددد  ملنالدددة  ملجزم دددةه ةمددده ةودددن لددده ىدددوي تدددةمفد   دددن نردددهة فاددد  ملوىدددد  دددو 

ق.ه.ن  12/0ملنةف دددد نددده  رددد  ملأقهىدددد لال ةودددن فدددة  كلدددد  دددنوه  دددو ودددي ملندددههي 

ىأقرددددة قهلىادددده ملاددددفا   نددددهم  دددد  ام أددددد ةا نالراددددد لكم زردددد  ة  » ملقددددو قددددوي 
فىدددث « ن نددده فددده  لىردددةه ملأقددده لدددا   ددده رق دددد ملام أدددد ةا  دددك  ملنالراددددملندددهل    ىددد

ل قرددة ملنالددة  ملاددفا  ملأنددهه  دد  ام أددد ندد زةي  ددو ملقأه دده قهلىادده ا   ىددن ىفدداز 
 لرمه  ملأقهو    ا ىنف  ملنمهلرد رهلقأاىض   ن ةاه  ملنا الىد ملققتىةىد.

لجزم دددةه قفدددهث  ددد  وجددده ة  ملنالدددة  م 12/0لفددد  ردددهلةجا  للدددن ودددي ملندددههي      

ملجددزمء  ددو فدده  نيهلرددد فادد  ملوىددد  ددو ملنةف ددد ندده  ردد   قهىددد ا ملددكه ىدد هه للددن 
لردددةمه  قددده نأىدددن لك م قردددة ة  ملأقددده  دددو  دددك  ملفهلدددد  هرددد  ل رمددده  ا ىنفددد  قأددداىض 

 ملنق ةة   ن ةاه  ملنا الىد ملققتىةىد.

لقرددهاض ملددكه  هلادد م  ملددكه ىمددةض وراددن  دد  ىاددةف نرددهة فادد  ملوىددد  ددو فدده  م    
 ىوقبو رهلأها  ا رهلقهلو ال ىرةه ملأقها

نددد  ملوهفىددددد ملنومقىددددد ال نفدددد  ل قرة ددددد رددددى  ملفددددهلقى   بندددده ىددددهيال   ددددو لمددددهة      
نةف دددد امفدددهي ا  دددو نةف دددد نددده  رددد  ملأقدددهو مىدددة ة  ملجدددزمء ىيق ددد  رفادددن نددده لكم 

 فهو  ملنرها ه   ه موقب  رهلقأه ه ةه ال.

ه  رهلقأه دددهو  ددد   ملجدددزمءم  ملأقهىدددد ىنفددد  ة  قمردددق ا ل   ددد كم موقبددد  ملنرها ددد     
 الددد   ملنرها ددده   دددال نفددد  لال ل ناددد الىد ملققتدددىةىد

241
و ا  دددو فدددهال  مادددقزوه ىد 

 ملنا الىد ملأقهىد.

 ردددو ملفدددهلقى  ىفدددا  ملققىدددىه نوتدددره   دددن اددد اد ادددهرق ل قأه ددده ا ةاددده  مأليدددك      
ملنرها ددده  ادددهفد ل قأهنددد   رنردددهة فاددد  ملوىدددد  دددو نةف دددد ملقردددهاض  دددا ة  قفدددا 
 رأنهود ا الة  ا وزم د ا لىا  اهفد لألفهكىن ا مليهم .

                                         

.800نفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة: -
238
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ىجدددن   دددن فددد  مدددة  ة  ىقتدددة  ا دددق لنددده ققق دددىن فاددد  »  نددد  نردددههح  قددداه ملقجدددهةي ملهالىدددد   دددن ةودددن 1/8فنددده قدددوي ملندددههي  -

 ملوىد 

 .22ةو ة  و  كم ملالأ : فاهه ملهى  ملت ىةو ملنةجع ملاهرقو ي « ا مألنهود  و ملقأهن   و ملقجهةي ملهالىد
240

 -B.BEIGNIER, op.cit. p 464.0-                                                                   :ةو ة               

 
.99فاهه ملهى  فهن  مأل امووو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة:-
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 تددداة مليمدددأ  دددو نةف دددد  دددو نةف دددد ملقردددهاض ا ملقدددو ادددوةم ه الفقددده قفدددا      
 وقىجد لنيهلرد نرهة فا  ملوىد.

 زهوىه:ملمرىأد ملقهواوىد لاللقزمه رهلقرهاض رفا  ملوىد:

ةزوددهء ملقرددهاض ةا  ودده لرددةمه ملأقدده ملقزمندده ا لددى  ىالددف  نرددهة فادد  ملوىددد اددامء      
امجردددده  هنددددهو  بددددا ملقددددزمه فقىقددددو لددددن هم دددد  ا نددددهى  ا نفدددد  ا اددددرن ىوالددددأ رنجددددةه 
هيدددا  ملمدددة ى   دددو نرها ددددو  دددو فدددى  ةودددن ىققىددده رهلامجدددن ملأدددههو  دددو ةه ا ددد  ا 
مقجددددده  ةه الدددددييو ا نتدددددهة فاددددد  ملوىدددددد  دددددا مقردددددهق ملقردددددهاض ا  دددددا ملقدددددزمه 

قرددددههلو
242

فدددد  مددددة   ددددو ملنرها ددددد فةىتدددده   ددددن نتددددهلد ملنقرددددهاض  و  ىفددددا 
 م ية ففةتن   ن نتهلفن ملاليتىد.

ةندده  دد  مرىأددد  ددكم ماللقددزمهو  قدده ىرددها ل ا  ددد مألالددن ةوددن ملقددزمه ررددك   وهىددد لفدد      
لكم قرفتدددوه جىدددهم  دددكم ماللقدددزمه وجددده ة  ملقردددهاض ىاجدددن   دددن ملنقردددهاض ة  ىفدددا  

لددا   دده ةفدده مة ددو ملنرها ددد ة  ملمددة  م يددة  فادد  ملوىددد ةزوددهء ملقرددهاضو رفىددث
لددد  ىفدددا  فاددد  ملوىدددد النقودددع فقنددده  ددد  ملدددهيا  نأدددن  دددو نرها ددده  ا ردددكلد ىفدددا  

ملقردددهاض رفاددد  ملوىدددد  دددا ملقدددزمه رقفقىدددق وقىجدددد
243

و ا ال ىجددداز ل نقردددهاض ة  ىددده ع 
ملناددد الىد  ددد  ورادددن ر زرددده  ةودددن ردددك  نددده  دددو اادددأن لىفدددا  فاددد  ملوىددددو أل  فاددد  

ال ىقجدددزةو لنددده ة  ىفدددا  ملالددديي فاددد  ملوىدددد ةا ادددوء ملوىدددد ا لدددكم ىجدددن  ملوىدددد فددد 
 دددهه ملي دددم ردددى  ماللقدددزمه رهلقردددهاض رفاددد  ملوىدددد ا رأدددض ماللقزمنددده  ملنقرة دددد  ودددن 
فدددهلقزمه رنامتددد د ملقردددهاض ملدددكه ىأددده ملقزمنددده رردددك   وهىددددو رنربددداه  يدددة ة  ماللقدددزمه 

نقرددددهاض ن زندددده ردددد رةمه ملأقدددده رهلقرددددهاض رفادددد  ملوىدددددو ال ىأوددددو ملرقددددد ة  ىفددددا  مل
ملوبه وو أل  كلد ن  الأون ملناه  رفةىد ملقأه ه.

244
 

 

 زهلزه : ة ه ماللقزمنه  ملنقرة د    نرهة فا  ملوىد:

ةةىودددده  ىندددده ققددددهه ة  ماللقددددزمه رهلقرددددهاض رفادددد  ملوىددددد  ددددا ملقددددزمه ة ىاددددو ىوالددددأ     
ندددد   رنجددددةه هيددددا  مددددة ى   ددددو نرها دددددوا ىقرددددة   دددد   ددددكم ماللقددددزمه نجنا ددددد

ماللقزمنددددده  ملقهواوىدددددد ملقدددددو نددددد  الدددددأوبه قو دددددىه ادددددىة  ن ىدددددد ملنرهفزددددده  ا للدددددزمه 
ملنقرها دددى  ر قرددده  اددد اد ملوزم دددد ادددامء ا دددع ملقاتددد  للدددن لردددةمه ملأقددده ةا لددده ىقدددع 
كلدددو ا  دددا ادد اد  ددده ىوددق  نرهالدددةي  دد  نردددهة فادد  ملوىدددد ةا ىو نددن مألمدددةم  فدددى  

  ةيدددةف  ددد  ملقدددزمه ىفةادددن ملقدددهوا  ى قزندددا  رنقهرأدددد ملقردددهاض ا  ددده ىوالدددأ  دددو ةفىددده
 ىقنز   و ماللقزمه رها اله نه  ر  ملقأه هه.

                                         

.289ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
242
 

.202ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة:-
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 - C.A, paris, 13 Mai 1988.2-                                                                                   :ةو ة 

 



      
 

 
 

 ـ ماللقزمه رهالاقنةمة  و ملقرهاض: 

ل  مالقرددددهق   ددددن ملقرددددهاض اددددامء فدددده  تددددةىفه ةا  ددددنوىهو ال ى ددددزه ملمددددة ى      
ردد رةمه ملأقدده ملوبدده و رهلرأدد  ردد  ى دد  فدد  نقرددهاض نقنقأدده رفهندد  فةىقددن  ددو ملقأه دده 

  هنن.ن  

مىدددة ة   دددك  ملفةىدددد ملنم قدددد  دددو ملقردددهاض ىنفددد  ة  قفدددا  نتدددهةم ل قأاددد و      

ة  ملفةىدددد ملاددده هي  دددو نةف دددد ملقردددهاض  دددو     MAZEAU ا لدددكلد م قردددة ملرقىدددن

.(Liberté  surveillée)فةىد نفةااد 
245
 

ا لدددكم   ودددن ىوالدددأ ملقدددزمه  دددهواوو   دددن  دددهقق مة دددو ملنرها دددد رهالادددقنةمة  دددو     
ض ا  دددا ملقددزمه ىردددةض   دددن ةمددةم  ملقردددهاض رددك  فددد  نددده  ددو اادددأبه نددد  ملقرددها

جبدددددده لنامتدددددد د ملقرددددددهاض ا  ددددددو فقىقددددددد مألنددددددة ة  ماللقددددددزمه رهالاددددددقنةمة  ددددددو 
ملقردددهاض

246
ا دددع اىجدددهه قدددامز  ردددى  م قردددهةى  نيق ردددى و  هال قردددهة مألا  ىقنزددد   

نزددد   دددو  دددو فنهىدددد ملمدددة  ملدددكه ازدددق رجهىدددد ملنرها ددده و ةنددده مال قردددهة ملزدددهوو  ىق
فنهىددددد ملمددددة  م يددددة ندددد  ة  ىجرددددة   ددددن  قدددده ال ىةىدددده و قفدددد  قبهىدددده ماللقددددزمه 

رهلقأاىض.
247
 

 

 

 

 

 

ةندددده  دددد  مرىأددددد ماللقددددزمه رهالاددددقنةمة  ددددو ملقرددددهاضو  بددددا نجددددةه ملقددددزمه ررددددك       
 وهىددددد

248
و  ا لددددى  ملقزمندددده رقفقىددددق وقىجدددددو فىددددث ى قددددزه ملنقرددددهاض  فاددددن ررددددك  

لقردددهاض ربددده  لوجهفدددن ها  ة  ى قدددزه رددد رةمه ملأقددده ملأوهىدددد ملالزندددد لالادددقنةمة  دددو م
ملوبددده و  أدددالو  بدددا ن دددزه ردددأ  ىامتددد  ملقردددهاض ندددع ملمدددة  م يدددة رفاددد  وىدددد  دددال 
ىقددداه رقمدددع ملنرها ددده   جدددأي ا ردددها  نردددةة نالدددةا  ةا ة  هيالدددن ملقردددهاض فددده  
مل دددةض نودددن ملفتدددا    دددن نأ انددده  ادددةىد. ا لدددكم  ددد   ماللقدددزمه رهالادددقنةمة  دددو 

ىردددددددةض   دددددددن ملنقرها دددددددى  ملقدددددددزمه  يدددددددة  دددددددا ماللقدددددددزمه رهلقأدددددددها   ملقردددددددهاض

(l’obligation de coopération)  ا ندددده ىقق ددددىن ندددد  ملجهىددددد ا ىرددددةض  ددددكم

                                         

245
 - M.D’AULTFOEUILE, et F.ZAUDER, contrats  informatiques :8-                                    :ةو دددة 

ruptures des pourparlers.  
246

 - J.CEDRAS, op.cit., p 272.0- ة:                                                                                   ةو 

.98نفنه لرةم ىه هاا وو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
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 -J.CEDRAS, op.cit., p 2798-                                                                                    :ةو ة 



      
 

 
 

ماللقدددزمه  دددو فددده  ملقردددهاض رالدددأ  رأدددض ملأقددداه ملقدددو ققم دددن ملقأدددها  ردددى  ةمةم بددده 
فأقاه ملأن  ا ماوقهن.

249
 

رقىددددن لال ة   وددددهد جهوددددن ندددد  ملرقددددن ا   ددددن ةةاددددن مل      
250Starck  ىددددةف ا كلددددد

رأددده هةمادددقن مألففدددهه  دددو  دددكم ملتدددههو ة  ماللقدددزمه رهالادددقنةمة  دددو ملقردددهاض ال ىوالدددأ 
رنجددددةه رددددهء فهلددددد ملقرددددهاض ةه رنأوددددن  يددددة لددددى  الزندددده ة  فدددد  نرها دددده  قرددددهة 
ىجدددن ة  ققا ددد  فقدددن قوقبدددو رهلوجدددهض ةا رهلرالددد  ا لال فددده   دددو كلدددد ملقدددزمه   دددن 

ىقددهه ادددرره لأدددهه ملقا ىدددعو ردد  ة  ماللقدددزمه رهالادددقنةمة  دددو  ملنرددهاض ة  ىا دددع ملأقددده ةا
ملقرددددهاض ال ىقدددداه لال لكم م قةودددد  فهلددددد ملنرها دددده  ر ددددةا  ندددد  الددددأوبه ة  قرأددددث 

  و ور  ملنرهاض ن  ملزقد ا مالفقنه  ملن فه رقةن لرةمه ملأقه ملوبه و.

قردددى  ة  زقدددد ا رنربددداه ملنيهلردددد ال ىقددداه ماللقدددزمه رهالادددقنةمة  دددو ملقردددهاض لكم لددده ى
نه  ه قاله   و ور  ملمة  ملنقرهاض رأ  ملأقه ملوبه و ةنة نفقق.

251
 

 

 

 

 

 

 

 

ا  نانددددده ىوجدددددة  ددددد   دددددهه لفقدددددةمه ماللقدددددزمه رهالادددددقنةمة  دددددو ملقردددددهاض  ىدددددهه     
ملناددد الىد ملنهوىدددد ا ملام دددع ة  ماللقدددزمه رنامتددد د ملقردددهاض ىدددزهمه الدددهي ف نددده ققدددهن  

رهلوجددددهضو فىددددث ىجددددن   ددددن ملنقرددددهاض ة   ملنرها دددده  ا ةاالددددف    ددددن ماوقبددددهء
ىاددددقنة  ددددو قرها ددددن ا ال ىأدددده   وددددن ا لال فدددده  نيم دددده ا رهلقددددهلو  ىددددهه ملنادددد الىد 

ملنهوىد.
252
 

                                         

249
 -F.TERRE, ph. SIMLER, Y.LEQUETTE, op.cit., p 348.0-                                                :ةو ة 

.90نفنه مرةم ىه هاا وو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
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.90نفنه مرةم ىه هاا وو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
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252
-J.CEDRAS, op.cit., p 270.8-                   :ةو ة                                                                  



      
 

 
 

فندددده ىنفدددد  م قرددددهة ماللقددددزمه رنامتدددد د ملقرددددهاضو ملقددددزمه وددددهجع  ددددو مىددددهن  قدددده     
ملقرددددهاضو فىددددث ىددددك ن  قددددن ملق ددددهء للددددن ملفنهىددددد ملقهواوىددددد ل أال دددده  ندددده  ردددد  

ه هىد قنهالىه نع ملوزم د ا فا  ملوىد.ملقأ
253
 

 ـ ماللقزمه رهال اله:

ىدد هه ملددهيا   ددو ملنرها دده   ددو ملرقددةي ملاددهرقد   ددن لرددةمه ملأقدده للددن  ىددهه فهلددد   
 ن  ملزقد ملنقرههلد رى  ملمة ى .

 هلرقدددن ا ملق دددهء ىةىددده  ة   ودددهد ملقدددزمه فقىقدددو ىقدددع   دددن  دددهقق ملنقردددهاض ردددأ      
  نددددده رفددددد  نددددده ىأة دددددن نددددد   دددددةا  ملأقددددده ا لال فددددده  ىفدددددىم ملمدددددة  م يدددددة 

نا اال
254

و ا  ا نه ىانن رهاللقزمه رها اله.
255
 

ا  ددده قوا ددد  م ةمء فدددا  ةاددده   دددكم ماللقدددزمه  ددد   دددا نددد   ام ددده مأليدددالق          
 ةا  ةض ن  مج  فنهىد ماةمهي ةا وهق     نرهة ملو ةي مالجقنه ىد للن ملأقه.

و ملأتدددة ملفدددهىث قاجددده للدددن جهودددن ماةمهي ملنأىردددد )  دددو ملفقىقدددد مألندددة ةودددن  ددد    
مل  دددمو مافدددةم و ملقدددهلى  ا مل دددر (و لةمهي مىدددة نقفه  دددد رادددرن ملجبددد  ةا  دددهه ملأ ددده 
ةا ملددوقي  ددو ملنأ اندده و ا ندد  زدده ىتددرد ملأقدده  ددو  ددك  ملفهلددد  قدده مىددة نقددامز  

 رارن ملقاي ملقو ىقنقع ربه ةفه ملمة ى  لقجه  م ية.

لفهجددددد للددددن ماللقددددزمه رددددها اله ملددددكه ى قددددن   ددددن  ددددهقق ةمددددةم  ا  دددده  بددددة  م
ملقرددددهاض ةا ملنقأه ددددهى و راددددرن قمدددداة ملقالددددةىأه  ملقددددو قفنددددو ملناددددقب دو ا كلددددد 
لأدددددهه نادددددهامي ملنأ انددددده   وددددده لردددددةمه ملأقددددده ردددددى  ملنفقدددددة ى  ا مىدددددة نفقدددددة ى  

(profanes)   ا كلددددد لفنددددهىقبهو  فدددده  الردددده ندددد  اجدددداه ملقددددزمه رددددها اله ندددده  ردددد

 قهه.
256
 

لك  ىأدددده ماللقددددزمه رددددها اله ااددددى د لفنهىددددد مه رددددد ندددد  ملنقأه ددددهى  مأل ددددأ  الددددأوه 
رارن وقي ملنأة د.

257
 

 دددهاللقزمه ردددها اله ىردددةض   دددن فددد  نقردددهاض ا نودددك لف دددد ردددهء ملنرها ددده و      
 بدددا ملقدددزمه قردددههلو

258
. ى دددزه فددد  نقردددهاض ة  ىقيدددك نا رددده لىجهرىددده مقجددده  ملنقردددهاض 

ه دددد ملرىهوددده  ا ملنأ انددده  ملنقأ قدددد رهلأقددده ملنأدددزه لرةمندددنم يدددة  ىم أدددن   دددن ف
259
و 
ال اددىنه  ددو  دد   ددهه ملقأددهه   ددو ملنأ اندده و ا  ددو  ددكم ملالددأ   وددهد  ددهي و ةىدده  

                                         

.10نفنه نفنه ةرا زىهو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
253

 

.12نفنه مرةم ىه هاا وو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة: -
254
 

ا نه ى ىبه. 041لنزىه ن  ملقرتى  ةو ة: وزىن نفنه ملتههق ملنبههو ملنةجع ملاهرقو ي  -
255
 

256
 -A.BETTAIB, op.cit., p 6.4-                                                                                     :ةو ة 

.81نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
257

 
258

-J.CEDRAS, op.cit., p 267, et B.BEGNIER, op.cit., p 463.0-                                          :ةو ة 

.11نفنه مرةم ىه هاا وو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
259
 



      
 

 
 

جدددهء  فدددا  قفهىددده  دددهه ملنادددهامي ردددى  ملمدددة ى و  أدددهه ملنادددهامي ال ققنزددد   قدددم  دددو 
 ددددهه ميقتددددهي ةفدددده ةمددددةم  ملقرددددهاض ها  م يددددةو ا لفدددد  ةفزددددة ندددد  كلددددد  ددددو 

 ددددهةي ةفدددده مألمددددةم    ددددن ملقأرىددددة را دددداض  دددد  فهجىهقددددن
260

و ا ىقجادددده  ددددكم  ددددو 
ملأقددداه كم  ملقأقىددده ملرودددو ا ملندددهلو فأقددداه  وقددد  ملقفوالاجىددده ةا ملأقددداه ملقدددو قفدددا  
رددددى  ملنفقددددة  ا مىددددة ملنفقددددة  نزدددده  فهلقرددددهاض فددددا  الددددةمء نأددددهم  ما دددداله 

م لددو نددع قددهجة راددىم
261
و ىجددن   ىددن ة  ىقدداه ا فقددن ىفددا  ملنقرددهاض فادد  ملوىددد 

 ر  اله ملنقرهاض م ية رالره ىد قهند.

ا  دددو  دددكم ملتدددهه ىجدددن ة  والدددىه رنا ددد  ملنالدددة  ملجزم دددةهو نقهةودددد ردددرأض        

ملقددددو اددددرق ا ة  ةالددددةوه للىبددددهو ةوددددن م قرددددة نجددددةه  12/2620ملقدددداموى و  رددددو ملنددددههي 

أقددهو  يددةن ملاددفا   نددهم  دد  ام أددد ندد زةي  ددو ملقأه دده قهلىاددهو ىدد هه للددن لرمدده  مل
ملنالدددة   وددده  ددد  ملقأةىددد  ملفالادددىفو ل قدددهلى  ملدددكه ىقنزددد   دددو مل جددداء للدددن مدددةق 
لفقىهلىدددد قالددده مل  دددم  دددو ك ددد  ملنقأه دددهو  ىيردددو  ودددن ملفقىقددددو لال ة  ملنالدددة  ةةف 
ة  نجددددةه ملاددددفا   نددددهم ىفرددددو ةفىهودددده لقىددددهه ملقددددهلى  ا ىفددددا  رددددكلد  دددده فددددة  

ملنددههي ا ةلددزه ملنقرددهاض رهلالددره ىد ا  ددهه  ماللقددزمه رددها اله ندده  ردد  ملأقددهه  ددو  ددك 
 ملفقنه  مى د نةف د ملنرها ه .

ق.ه.نو لك ةودددن ا  دددو  ددد   12/0ةندده  دددو  ةواددده ال ىاجدده نددده ىقهرددد  ودددي ملنددههي        

مىدددهن ملدددوي ملقدددهواووو فددده  ملرقدددن  دددو ملرهمىدددد ىقدددةهه فزىدددةم  دددو ما قدددةم  رفدددا  
ملوز ددد ملرةهىددد ملقددو قوددههه رددأ  فدد   ملفقندده  قهلىاددهو ا كلددد ألوددن فهودد  قاددىمة   ىددن

مة  ىهم ع    نتهلفن.
263
 

لفددد  ملق دددهء ملرةوادددو ملفدددهىث ةتدددرد ىقدددة راجددداه ملقدددزمه  دددهه رهلنتدددهةفد  ا        
ملالره ىد  و ملقرهاض ا  ه ةىه   و كلد ملرقن ملفهىث.

264
 

 ددددهاللقزمه رددددها اله ملقردددد  قأه ددددههو ىقدددداه ا ىوق ددددو  ددددو ملرقددددةي ملاددددهرقد ارددددةمه     
 لأقه.م

ةنددده  ددد  فدددهاه  دددكم ماللقدددزمهو  قددده فدددةي ملرقدددن ا ملق دددهء   دددن ا دددع فدددهاه لبدددكم 
 ماللقزمه ا  و:

ل  ماللقددزمه رددها اله  ددا ملقددزمه ررددك   وهىدددو لك ىددك ن ملددةةه ملددةمجد  ددو ملرقدددن       
ا ى ىدده  ملق ددهء  ددو كلددد ة  ماللقددزمه رددها اله  ددا نجددةه ملقددزمه ررددك   وهىددد ا لددى  

                                         

260
-B.BEGNIER, op.cit., p 464.2-                                                                                  :ةو ة 

261
 -Ibidem.4-                      :ةو ة                                                                                        

:ةفنددددهةرا ندددد  نج ددددد ماللقزمندددده  ا ملأقدددداه ملقاواددددىد ملقددددو ققفددددهث  دددد  ملفقندددده و  ةو ة 42ق.ه.ن ملرتدددد  12/0ىقهردددد  وددددي ملنددددههي  -2

 .802و ملنةجع ملاهرقو ي ملا ه

 .204نةجع ملاهرقو ي ةجن فةىه  ره ملال و مل-ةو ة:
263
 

264
-C.LARROUMET, op.cit, p 318 et s.8-                                                                       :ةو ة 



      
 

 
 

وقىجدددد ملقزمنددده رقفقىدددق
265

و ا كلدددد أل  ملندددهى  ى قدددزه  فادددن ة  ىر دددو للدددن ملدددهم   
رهلرىهوددده  ا ملنأ انددده  ملقدددو قددد هه  دددههي للدددن قنفىودددن نددد  مادددقيهمه ملالدددوء ملنقأه ددده 

  ىن مالاقيهمه ملتفىد.
266
 

ل  ماللقددددزمه رددددها اله ىققتددددة  قددددم   ددددن ملرىهودددده  ا ملنأ اندددده  ملقددددو ىاددددقفى      
وراددددنو رنأوددددن اجددددن   ددددن ملنقرددددهاض م يددددة   ددددن ملنقرددددهاض م يددددة ملأ دددده ربدددده ر

مالاقأاله روران    ملرىهوه  ا ملنأ انه  ملنقأ قد رهلأقه ملنةمه لرةمنن.
267 

ا لدددكم  ددد   ماللقدددزمه ردددها اله ىفدددا   دددو فهلدددد لكم فددده  ملمدددة  ملدددهم   ة ددد  نأة دددد     
ندد  ملنددهى و  دد كم فدده  ملددهم   نفقة دده ىقرددهاض نددع نددهى  ) ردده ع( مىددة نفقددة  فددا  

ع ادددىهةي  بوددده ال ى قدددزه ملرددده ع ة  ىردددى  ل نالدددقةه ملنفقدددة  لال نددده ادددأ   ودددن نددد  رىددد
نأ انه  قبنن   ن اجن مليتاي.

268
 

ا ندددد  ةنز ددددد ملأقدددداه ملقددددو ققدددداه   ددددن ملزقددددد رددددى  ةمةم بدددده ا   ددددن ملنأ اندددده       
ملنقرههلددددد رىددددوبه  قدددده ملالددددةفد ملنددددو ه  ددددو ملقددددهوا  ملنددددهوو ملجزم ددددةه  ددددو ملرتدددد  

ملأقدداه ملقددو قاددقاجن ملزقدددو ا ىأقندده ملنقرها ددا   ددو قفدداىوبه لبددكم ملزهلددث  بددا ندد  
ملأقدددده ف ىددددهو   ددددن ملنأ اندددده  ملقددددو ىر ددددو ربدددده مألمددددةم و ا فدددد  مددددة  ن ددددزه 
ردددهاهالء رهلنأ انددده  ملقددددو قيتدددن ا كلدددد نةم ددددهي لفاددد  ملوىدددد ا فقددددن ىوالدددأ  قدددده 

ملنقةقرددددد  ىجأدددد  ةمةم ددددن   ددددن هةمىددددد قهنددددد رجز ىهقددددن ا ةرأددددهه و ا ىجوددددربه ملادددد رىه 
 ددد  فقندددهوبه ل نأ انددده  مل دددةاةىد ارةمندددنو لك لدددى  نددد  نتددد فد ملدددكى  ىبددده ا  
للدددن قفددداى  الدددةفد نددده رىدددوبه ليردددهء نأ انددده   هندددد ققأ دددق ندددزال رمرىأدددد ملفتدددي 
فدددأ  ىيردددو ةفددده ملنقرها دددى  ةودددن ققدددهه رم دددن  دددةض نددد  ملروددددو لال ة  م ردددن ة دددض 

عو  بوددده ى دددع رقىدددد مألمدددةم   دددو ا لددده ىيردددة ه ردددكلد لال لى دددد لن دددهء ملا ددده ردددهلرى
ا ددأىد فةجدوددـ فندده ةوددن ة بددة ادداء ملوىددد  ددو نجةىدده  ملقرددهاضو ملددكه لوجددة  وددن 

ملا ع مليهمل ا ل مهء نأ انه  مىة تفىفد.
269
 

ا يالتدددد ملقدددا  ل  ماللقدددزمه ردددها اله نددده  رددد  ملقأه دددهه  دددا ملقدددزمه ملنقردددهاض       
بنددد رهلواددرد للىددن ا ملقددو ندد  الددأوبه رددأ  ىقددهه للددن ملنقرددهاض نأددن فدد  ملنأ اندده  ملن

ة  ق هه للن  را  ملقأه ه ملتههة    لةمهي فةي ا ىند ا ام ىد.
270
 

 ملرة  ملزهوو: ملقفىى  ملقهواوو ل يمأ:

ل  مليمدددأ  دددو نةف دددد ملقردددهاض ىقنزددد   دددو ليدددال  ملنقرها دددى  رهاللقزمنددده  ملقدددو     
ققىددده ه يدددال  ادددىة ملنرها ددده  وفدددا قفددداى  ملأقدددهو ا ال الدددد ة  ة ددده تددداةي ل يمدددأ 

                                         

265
 -Ibid, p 338.0-                                                                                                   :ةو ة     

.209ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة:-
266

 

.19نفنه مرةم ىه هاا وو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
267
 

. 19نفنه مرةم ىه هاا وو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
268
 

269-B.BEIGNIER, op.cit., p 464.8-                                                                                                   :ةو ة 

.149نفنه  ره مل ه ة فاى و ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة: -
270

 



      
 

 
 

 دددو  دددك  ملنةف دددد ا ةفزة ددده فدددهازه  دددو ملفىدددهي ملأن ىدددد  دددو  مدددع ملنرها ددده  ردددها  
 ه رهلقرهاض رفا  ملوىد.نرةة جهه لك ة  كلد ىأه ليالال ام فه رهاللقزم

 نردددهة فاددد  ملوىدددد ىبددده  للدددن قدددأنى   ن ىدددد ملنرها ددده  ا ملنقتددداه  وددده لدددى       
فنهىددد ملة دده ا لفدد  نوددع مليددهم  ا ملق دد ى  ملددكه  دده ىدد هه للددن  الدد  ملنرها ددده  

ا ى فددق ة دددةمةم ردددهلمة  م يدددة
271

.  رالددد  ملنرها دده   دددو  دددك  ملفهلدددد ىددد هه للدددن 
كم ىددد هه روددده للدددن مدددةض قاددده   فدددا  ملمرىأدددد ملقهواوىدددد  ىدددهه ملناددد الىد ملنهوىدددد ا  ددد

 ل يمأ ملنةقفن ةزوهء نةف د ملنرها ه      ا يمأ  قهه ةه ققتىةها

نددددد  ملردددددهىبو ة  ىي دددددع قفىىددددد  ملرأددددد  ملنالددددده لقمدددددع ملنرها ددددده  للدددددن و دددددهه 
ملنادددد الىد ملققتددددىةىدو أل  مليمددددأ ل  اجدددده  بددددا يمددددأ ندددده  ردددد   قددددهه ةه يددددهةن 

272(Extracontractuelle)ملأقه 
. 

لال ةودددن فنددده ادددرق ا ة  ةةىوددده  ودددهد قىدددهة  فدددةه ا   دددن ةةادددن ملرقىدددن مأللندددهوو        
 ) لىةو ( م قرة ة  ملنا الىد  و نةف د ملنرها ه  قأه نا الىد  قهىد.

لال ةودددن  نانددده ملرقدددن ملفدددهىث ىردددةق ردددى   مدددع ملنرها ددده  ملدددكه ىفدددا   دددو        
ىدددن و دددهه ملناددد الىد ملققتدددىةىد ا ردددى   مدددع مىدددهن مقردددهق ملقردددهاض ا ملدددكه ىمردددق   

ملنرها دده  ملددكه ىددقه راجدداه  قدداه ملقرددهاض 
273

ا ملددكه ىدد هه للددن  ىددهه ملناددد الىد 

ة  ىاددددنىبه رو ددددهه ماوفددددةم     le TOURNEAUملأقهىددددد ا ملقددددو ىف ددددا لألاددددقهك 

contractuelle)  (la défaillance   .274 ملأقهه      
 

 ةاال:مليمأ ملققتىةه:

ىقتددددده رهليمدددددأ ملققتدددددىةه راجدددددن  دددددهه مالوفدددددةم   ددددد  ملاددددد اد ملندددددألا        
ل الددديي ملأدددههه ملدددكه ىاجددده  دددو ورددد  مل دددةا  مليهةجىدددد ملنفىمدددد رهلنأقدددهه

275
و 
ا   ىددن  هل ددفىد ليمدددأ مةقفددن ةزوددهء ملنةف دددد ملقددو قادددرق لرددةمه ملأقدده لدددن ملفددق  دددو 

ملنمهلردددد ردددهلقأاىض   دددن ةاددده  ملناددد الىد ملققتدددىةىد
276

يق ددد  ملناددد الىد .  بوددده ق
 ملنقةقرد   ن مليمأ ملققتىةه رى  فهلقى :

  مع ملنرها ه   ر  تهاة ماىجهن: - ة

                                         

.804نفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
271
 

272
 - LE TOURNEAU, op.cit. , p 480.2-      :ةو ة                                                                     

273
 - P.COLOMBANI, la protection de l’idée à valeur économique4-                               :ةو ة 

 ( 1
ére

 partie –B) mémoire soutenu à la faculté de Lille . 
274

 - ph. LE TOURNEAU, op.cit., p 484.4-                                                                      :ةو ة 

 80.275 ره ملففه  اهيو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة:-
276

-ph. LE TOURNEAU, op.cit., p 483.0-                                                                       :ةو ة 

 



      
 

 
 

ندد  ملنومقددو ملقددا  ةوددن ندده لدده ىتددهة لىجددهن رهلقأه دده يددال  ملقرددهاضو  دد    مددع     
ملنرها دددده  ال ىوالددددل ةىددددد نادددد الىد ره قرددددهة ي ددددا   ددددك  ملنةف ددددد للددددن فةىددددد 

ملفةىدددد ملأقهىددددو قردددةض » د لردددهةى  ة  مألمدددةم و فىدددث   ددد  ملنففندددد ملقجهةىددد
فددق ة ددض ملقأه ددهو ا فددهاه  ددكم ملفددق  ددا  ددهه ملقأادد  ا ملددكه ىنفدد  ققددهىة   دد  

«مةىق  ام ه ملنا الىد ملققتىةىد
277
. 

لفددد   دددكم ال ىأودددو ة  فةىدددد مألمدددةم   دددو  مدددع ملنرها ددده  فةىدددد نم قدددد رددد       
ا وزم دددددد ا  دددددكم  ىقق دددددو   فاددددد  ملوىدددددد نددددد  ملمدددددة ى  لهمةي ملنرها ددددده  رأنهودددددد

ىرددددةض   ددددىبه امجردددده ادددد رىه ىقنزدددد   ددددو  ددددهه لقىدددده  ادددد اد مىددددة نالددددةا  ر نفدددده  
ملاليي ملكه موقبجن مالنقوه   ون ا  هه مقره ن.

278
 

 هلنقرددددهاض ملددددكه ىقمددددع ملنرها دددده  يهة دددده نرددددهة فادددد  ملوىددددد ندددده  ردددد   قددددهه      
نددده ة  ىفدددا   ددده قادددرن  دددو ا دددا  يمدددأ أل   دددكم ملنردددهة  دددا نأىدددهة قفهىددده مليمدددأو ف

 مدددع ملنرها ددده  ىقيدددك  دددهي تددداة قأددده  دددو نجن بددده نيهلردددد لنردددهة فاددد  ملوىدددد ا 
 قالف  ركلد يمأ ققتىةىه.

 

 

ا لدددكم  قددده مقردددق ملرقبدددهء   دددن ة   ودددهد نجنا دددد نددد  مل دددةا  ا ملا ددده ع ملقدددو      
 قالان  مع ملنرها ه   قجأ ن يمأ ا ن  ة نبه:

ىأدده يمدددأ  (sans motif légitime)ـدد  مددع ملنرها دده  رددها  نرددةة نالدددةا      
279

 هألتددد  فنددده   وددده ندددةمةم ا قفدددةمةم ة  لفددد  نقردددهاض نم دددق ملفةىدددد  دددو  مدددع 
ملنرها ددده  ا كلدددد ل ندددهال لنردددهة ملفةىدددد ملقأه هىدددد ملدددكه ىبدددىن    دددن ملرقدددةي نددده  رددد  

 ملأقهىد.

لفدددد   ددددكم ال ىأوددددو ة  لألمددددةم  ملنقرها ددددد ملفددددق  ددددو ملقأادددد   ددددو ماددددقأنه       
لوىد ىق و رأ  ىفا  ملقمع لنرةة جهه ا نأقا . لىد ملقمعو  فا  م

280
 

ا   ىدددن  ددد    مدددع ملنرها ددده  ال ىأددده يمدددأ لكم فددده   ودددهد نددده ىردددةة و ا  دددكم نددده     

نددددهة   04ك ددددن للىددددن ملق ددددهء ملرةواددددو  ددددو ملففدددده ملتددددههة رقددددهةىخ 
و 2818990

                                         

277
 -Com. Paris ,27 juin 1996, cité par B.BEIGNIER op.cit.,0-                                          :ةو ة 

 p 464«la liberté contractuelle implique de droit de ne pas contacter et la limite de ce droit est 
l’abus que l’on peut en faire lequel s’apprécié à la lumière des règles de responsabilité 

délictuelle» 

.804نفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
278
 

279
-J.CEDRAS, op.cit., p 279.8-                                                                                    :ةو ة 

و ا فادددهه ملدددهى  فهنددد  مأل دددامووو ملنةجدددع ملادددهرقو 90ةم ىه هادددا وو ملنةجدددع ملادددهرقو ي لنزىددده نددد  ملقرهتدددى  ةو دددة: نفنددده مرددد -0

 .801و ا وتىةي راجنأد اأههو ملنةجع ملاهرقو ي 822ي 
281

-TGL.Paris, 25 Mars 1992, juris- data n°046931, cité par B.BEGNIER, op.cit., p 464.0-  :ةو ة 



      
 

 
 

فىدددث   دددن رأدددهه ناددد الىد  ودددهي ق رزىاوىدددد  ددد   مدددع ملنرها ددده  ندددع تدددهفن فدددق 
   ملنففند ةون ال ىاجه ةه قتة  مىة وزىن لبك  ملقوهي.ملوالةو فىث ةة

ة ةىددد   21ا  ددو  دددكم ملالدددأ  تدددهة  دددةمة  دد  مل ة دددد ملقجهةىدددد ملرةوادددىد رقدددهةىخ      

8991282
فىدددث ةلقدددن   دددن  دددهقق ملنقردددهاض ملدددكه ىةىددده  مدددع ملنرها ددده  ة  ىجددده  

  دددن  دددكم ملقدددةمة مدددةض قاددده    CHAUVALادددرن الدددة و لفددد   دددو قأ ىدددق لألادددقهك 

ملنةف ددددد ملقددددو قتدددد  للىبدددده ملنرها دددده   ىأدددده  مأبدددده رددددها  نرددددةة نالددددةا   فددددا  
يمأ.

283
 

جدددهورو  08ا لدددكم  ددد   مل ة دددد ملقجهةىدددد ملرةوادددىد ا  دددو  ةمة ددده ملالفدددق رقدددهةىخ     

 دددده قي دددد   دددد   ددددةاةي  ددددةض لىجددددهه نرددددةة  CHAUVALا فاددددن قأ ىددددق  8999

رها ددده  الدددة و لقمدددع ملنرها ددده  ردددهأليي  دددو ملفدددهال  ملقدددو لددده قتددد   ىبددده ملن
للدددن نةف دددد نققهندددد ا لددده قفدددهه نالنفبددده رأدددهو فىدددث لددده ىفدددهه ةمةم بددده ملأوهتدددة 

مألاهاىد ل أقه ملنقرهاض رالأون.
284
 

 

 

 

لك   مدددع ملنرها ددده  ردددها  نردددةة الدددة و ىجأددد   دددكم ملقمدددع نفاوددده ليمدددأ ا       
ل دده د للددن  ددكم  وددهد  وهتددة ةيددةف قأيددك رأددى  مال قرددهة  ددو ققددهىة ة  ملقمددع يمددأ 

 نوبه:

ل  فادددد  ملوىددددد ا ندددده قق ددددنون ندددد  ةنهوددددد ققق ددددو  ددددهه هيددددا  ملنرها دددده  ةا ـدددد 
نامتددد قبه ها  اجددداه وىدددد جدددههي  دددو ملقأه ددده ا  دددهه لالددده د  نددده  فهكردددد  دددو وجدددهض 
ملنرها ددده   دددهلقمع ملرجددده و لنرها ددده  همنددد  ندددهي ماى دددد ا ةوالدددأ  لدددهف ملمدددة  

 la)هلزقددد ملنالددةا د ملنقهردد  زقددد رقددةن لرددةمه ملأقدده ىاددنىبه الددةمض ملقددهوا  ملنقددهة  ر
confiance légitime)  ةا نددده ىادددنن رهلزقدددد ملن  امدددد  ا  دددو ملقدددو ىفاوبددده ةفددده

ملنقرها دددى  لدددهف م يدددة  بدددو قالدددف  يمدددأس ققتدددىةىه ىةقدددن ملناددد الىد
285
ا قزرددد   
 ملزقد ملنالةا د ن  يال  قف ى  مل ةا  ا ملنالراه  ملقو قفىم رهلنرها ه .

 و ى أدددن هاةم ال ىنفددد  قجه  دددن  دددو ملقدددا   دددال الدددد ة  ا ددد   مدددع ملنرها ددده      

 l’avancement des )راجددداه يمدددأ  دددو كلدددد ملقمدددعو لك ة  ققدددهه ملنرها ددده  

                                         

282
 -Com.7 Avril 1998, cité par P. Mousseron, op.cit.p5.2-                                             :ةو ة 

283
 -P. Mousseron, op.cit.p5.4-                                                                                   :ةو ة 

284
 -Com.21 janv 1999 cité par P. Mousseron, op.cit.p5.2-                                            :ةو ة 

285
 - Cass.18 juin 2002, juris-data n° 9915488 cité8-                                                      :ةو ة 

 par M.D’HAULT FOEUIL et F.ZAUDER, op.cit, p0. 



      
 

 
 

pourparlers)   ا م قةمربددده نددد  قفقىدددق مهىقبددده ىرأدددث  دددو ورددد  ملمدددة  م يدددة زقدددد

نالدددةا د  دددو وجهفبددده ةا ة  ملأقددده  دددو مةىقدددن لالوأقدددههو  قمدددع ملنرها ددده   دددو  دددك  
ل زقددددد ملنقالددددهي لددددهف ملمددددة  م يددددة ا  ددددو  ددددكم ملتددددهه   دددد   ملفهلددددد ىأدددده يىهوددددد

 2899جدددام   82ملرةوادددىد  دددو ففنبددده ملتدددههة رقدددهةىخ  (RIOM)نففندددد مادددق وه  

لفدددد  نقرددددهاض نم ددددق ملفةىددددد  ددددو  مددددع ملنرها دددده و لال ة  ملقمددددع ىفددددا  »رددددأ  
يهم دده لكم قدده  ددو ا دد  قفددا   ىددن ملنرها دده   دده اتدد   للددن هةجددد نققهنددد ل  هىددد 

«ملمدددة  م يددة ىأققددده م ققددههم نالدددةا ه ة  ملأقدده  دددو اددرى ن للدددن مالوأقدددههقجأدد  
286
و 

اددددرقنرة  08ا وردددد  ملففدددده   دددد  رددددن نففنددددد ماددددق وه   ةاددددهه تددددههة رقددددهةىخ 

ادددوام  رالدددأ   قددده نبددده ىأددده  22 دددو م قردددهة ة   مدددع نرها ددده  همنددد  لندددهي  8994

 مأه نقأاره.
287
 

نرها دددده  مهلندددده اتدددد   لفدددد   ددددكم ال ىأوددددو ة  ملنقرددددهاض ال ىاددددقمىع  مددددع مل    
للددن نةف ددد نققهنددد  ا لوندده ملتددامن ةوددن ىن ددد  مأبدده فقددن ا لددا فدده  كلددد  ددو  يددة 

بدددددكم ملقمدددددع  ددددو كلدددددد ملا ددددد  للف دددددو لفددددد  الدددددةىمد ة  ىفددددا   ودددددهد نددددده ىرددددةة 
ملنقأية

288
. 

    

 ف نددددده ققدددددهن  ملنرها ددددده  ف نددددده م قةرددددد  نددددد  هم دددددةي مليمدددددأ ا ملناددددد الىد 
289
و 

 ددددو ققددددهىة مليمددددأ  ها ندددده  ملنم ددددق لنأىددددهة ملزقددددد  هلقه ددددو نمهلددددن رهقردددده  مله ددددد 
ملنالةا د ن  الأون ملناه  رنرهة ملفةىد ملقأه هىد.

290
 

 هلنقرددددهاض ملددددكه قاددددة   ددددو نددددود زققددددن ل مددددة  ملنقهردددد   ددددو فقنىددددد ملقأه دددده ا     
ةوردددددق نتدددددهةى  ره  دددددد  تددددده ما دددددهمه لقورىدددددك ملأقددددده ال ىأقردددددة  دددددفىد ليمدددددأ 

رقن قفدددقه   ىدددن  دددهه ندددود زققدددن رادددة د  دددو ملنقردددهاض م يدددة ا يهتدددد لكم فهوددد  تددد

 دددد كم فدددده   ددددكم مأليىددددة  (Professionnel)وجددددهض ملنرها دددده  فددددأ  ىفددددا  نفقة دددده 

ةنددده لكم فددده   دددا  (Profane) دددفىد ىتدددأن   ىدددن ملقدددا  رأودددن فددده  ةلأاردددد جه ددد  

ملنا ا     ملقمع  نا الىقن ققاه رابالد.
291
 

ةوددددن ال ىنفدددد  » فىددددث م قرددددة  ددددو  ددددكم مالقجدددده   Cohérierا  دددده ك ددددن مألاددددقهك     

ل نفقدددة  ة  ىوق دددة وجدددهض فددد  ملنرها ددده  ملقدددو ىجةىبددده و رددد    ىدددن ملقورددد  را دددا  
ملرالددد  نبنددده فددده  ادددررنو لدددكلد  ددد   ملنفقدددة  ال ىقفتددد    دددن قأاى ددده  ألوبددده نددد  

                                         

286
 -C.A RIOM, 10  juin 1992, cité par le ph. LE TOURNEAU, op.cit., p 485.0-                   :ةو ة 

287
 - C.A Versailles, 21 sept.1995, cité par le ph. LE TOURNEAU, op.cit., p 485.0-            :ةو ة 

.228ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
288

 

.809ه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي نفنةو ة: -
289
 

.842ةفنه ةرا ملا هو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة: -
290
 

291
 - ph. LE TOURNEAU, op.cit., p 485, et A.BETTAIEB, op.cit., p 21. 0-                            :ةو ة 



      
 

 
 

 Risque)ملنردددددددددةاض ة  قدددددددددهي   دددددددددن  ورقددددددددده  نيدددددددددهمة ملن اادددددددددد 
D’entreprise)»

292
. 

 la)نرها دددده  ىفندددد   ددددو مىهقددددن ادددداء ملوىددددد   ـدددد ةفىهودددده  دددده ىفددددا   مددددع مل      
mauvaise foi)  فهلقردددهاض رقتددده ملفتدددا    دددن نأ انددده  نددد  ملمدددة  م يدددة

رالأ  والهمن ةا ةاةمة قيي توه قن
293
. 

 هالجقبدددهه ملق دددده و ىددددهى  ملمددددة  ملنقرددددهاض ملددددكه ىقدددداه ر  الددددهء ملنأ اندددده         
ه فادد  ملوىددد  دددو ملنقفتدد    ىبدده ندد   ردد  ملمدددة  م يددة   ددن ةادده  مىدددهن  ام دد

ملأال ه  ملقجهةىد
294
. 

قةقددددن يمددددأ ققتددددىةىه  0/82فندددده ة  نرددددههح  قدددداه ملقجددددهةي ملهالىددددد  ددددو ملنددددههي     

  دددن نددد  ىادددقأن  نأ انددده  ادددةىد نوفددد  لدددن ةزودددهء ملقردددهاض ا ىدددهي   دددكم  دددن  
ملنوه اد مىة ملنالةا د.

295
 

 la rupture)فنددده ققجاددده اددداء ملوىدددد  دددو ملقمدددع ملنردددهجل ل نرها ددده          
brutale)  ا نزدددده  كلددددد ةوددددن ةفىهودددده ا ةزوددددهء ملقرددددهاض ىقدددداه ةفدددده ملمددددة ى  رهلقىددددهه

 رورقه  ل قف ىة ل أقه ا ىقرهجأ  و  ية لف د رقمأبه ن  ملمة  م ية.

 دددددو  ةمة ددددده  (Montpellier)ا  دددددو  دددددكم ملتدددددهه   ددددد  نففندددددد مادددددق وه        

ل  ننددددا  » ى ددددو:ملددددكه قددددق يي ا ه أددددن  ىندددده  8991هىاددددنرة  29ملتددددههة رقددددهةىخ 

نددد  ةجددد  لن دددهء  (Murray Head)نادددةض نوقار ىدددن قردددهاض ندددع نادددىة ملنمدددةن

 قدددده اوجددددهز  ددددةض جندددده ىةه  الددددة  نددددو ه ناددددةض نوقار ىددددن  ددددو رددددهء فن قددددن 
ر لتددددهق ملرمه دددده  ماالددددبهةىد ا رددددث ةادددده   لكم ىددددد ا لفدددد   دددد  مةىددددق ملرةىدددده 

ر ىقدددده  ملناجددددن زددددالث ةاددددهرىع  قددددم  ردددد  ملأددددةض قرهجددددأ رقددددةمة ننددددا  ملأددددةض 
ملأدددددةض ا   ىدددددن   ددددد  نففندددددد مادددددق وه  ناوقار ىدددددن ة   دددددةمة ملنندددددا  را ددددد  
ملأدددةض جدددهء نقدددأيةم ا  جه ىددده ردددهلو ة ل قدددهةىخ ملنفدددهه ل فرددد  ا   دددن  دددكم مألاددده  

«فن ددد  ملناددد الىد ملالدددرن ققتدددىةىد ل نندددا   ا كلدددد لأدددهه جهىقدددن  دددو ملقأه ددده 
296

ا 

                                         

292
 -A.COHERIER, op.cit., p 148.2-                             :ةو ة                                                   

293
 - O.ITEANI, la rupture abusive des pourparlers portant sur la technologie, 2001.4-    :ةو ة 

- CA Paris, 4 juin 1992, cité par le ph. LE TOURNEAU, op.cit., p 485. 
294

 -Cass.com. Avril 1997, cité par P. Colombani, op.cit., p2.2-                                      :ةو ة 

 «Manque aux règles de bonne foi dans les relations commerciales». 
295

 - ph. LE TOURNEAU, op.cit., p 486.1-                                                                      :ةو ة 
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- 1
er

 Ch.Montepllier, 9 Décembre 1998, cité par P.MOUSSERON, op.cit, p 5.8-           :ةو ة 

«Cette décision et tardive et brutale au regard de la date du concert et engage la responsabilité 
quasi délictuelle de Patrick Mazet du fait de sa légerté coupable à ne pas contacter» 



      
 

 
 

مددع ملنرها دده   ددو لرددال  ندد  رددى  ملفددهال  فددكلد ملقددو قدده    ددن ادداء ملوىددد   ددو  
ملالةىد رقمع نرها ه  همن  نهي ماى د رنجةه نفهلند  هقرىد

297
. 

ـددد ا  دددو فدددهال  ةيدددةف  ددده ققمدددع ملنرها ددده    دددن ادددرى  ملفىددده ردددهلمة  م يدددة ا 

فىدددث  (l’intention de nuire)ما دددةمة ردددن  ا  دددكم نددده ىادددنن روىدددد ما دددةمة 

يمددددأ ندددده  ردددد  قأه ددددهه  م قرددددة  قددددن ملق ددددهء  ددددو  ةوادددده ة  وىددددد ما ددددةمة قنزدددد 
ققتىةه.

298
 

ا نددد  تددداة ملقدددو قددده    دددن وىدددد ما دددةمة  دددو  مدددع ملقردددهاض  دددا ة  ىدددهي  ةفددده 
مة دددو ملنرها دددد ملقردددهاض نددد  ةجددد  ق دددىىع  ةتدددد  هندددد ل قأه ددده   دددن ملمدددة  

ملنقهر .
299
 

 

 

 

ا ملجدددهىة رهلدددكفة ة  ملناددد ا   ددد   مدددع ملنرها ددده  لدددى  رهل دددةاةي نددد  ةيدددك     
ا دددده  ا رددددهأليي لكم فدددده   ددددكم ملقددددةمة وقىجددددد ة أدددده  ا ملقددددةمة را ددددع فدددده ل نره
قتددددة ه  ملمددددة  م يددددة

300
و فىددددث ىقدددداه  ددددكم مأليىددددة رهاددددقرزمزم  مىددددة نأقالددددد 
فهلقناددددد رددددزن  نرددددهلغ  ىددددن لكم فدددده  ره أدددده ةا ز ىددددهم لكم فدددده  نالددددقةىهو فقددددن ىجأدددد  
ملنقردددهاض نأدددن ىنددد  ا ىقددداه رقمدددع ملنرها ددده   ىردددها ةودددن  دددا ملدددكه  مدددع ملقردددهاض 

ردددهاض مألا   دددا مل دددفىد ا ملام دددع ة   دددكم ملقتدددة  ىقوددده ن ندددع نددده ىقق دددىن ا ملنق
نرددددهة فادددد  ملوىددددد  ددددو ملقرددددهاض

301
و ا رهلقددددهلو ىقأددددى    ددددن فدددد  مددددة  ة  ىققددددهه 
رنققةفددددده  جدددددههي قفدددددا  ةه دددددن ل قردددددا  ةا مادددددقنةمة ملقردددددهاض ا لىاددددد  ن فدددددهي 

ملة ض.
302
 

قالدددد نددد   دددهنبه ا لقفهىددده نددده لكم فهوددد   دددك  ملالدددةام ملقدددو ىمةفبددده ملنردددهاض نأ   
ى جددددأ ملقه ددددو ةا ملنففدددده راجددددن  ددددهه للددددن لجددددةمء ملنقهةوددددد ملقق ىهىددددد رددددى  نادددد د 

ملنقرهاض ا نا د ملاليي ملأههه.
303
 

                                         

297
 -Cass 20Mars 1972.0-                                                                                           :ةو ة 

 .844ةالهة للىن وةفنه ةرا ملا هو ملنةجع ملاهرقو ي 
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 - Civ 1
er

,20 juin 1961,cité par L.BOYER, op.cit,p18.0-                                                :ةو ة 

 .11ةالهة للىنو نفنه نفنه ةرازرهو ملنةجع ملاهرقو ي 
299

-Ph. LE TOURNEAU, op.cit., p 486.2-                                                                       :ةو ة 
300

 - Ibidem.8-                   :ةو ة                                                                                         
301

 - Civ 2
éme

, 4 juin 1997, cité par ph. LE TOURNEAU, op.cit., p485.0-                            :ةو ة 
302

 - J.cedras, op.cit., p 279.0-                                                                                     :ةو ة 
303

 - Ibidem.2-                                                                                                           :ةو ة 



      
 

 
 

ـددد مىدددة ةودددن  دددو رأدددض ملفدددهال  لدددى  رهل دددةاةي قدددام ة اددداء ملوىدددد ةا وىدددد ما دددةمة 
ل قدددا  ردددأ   مدددع ملنرها ددده  ىأقردددة يمدددأ رددد  ىفردددو مل ر ددددو  أفىهوددده وجددده ة  قتدددة  

ن ملقمددع ىفندد   ددو مىهقددن ماددقيره ه رددهألناة  بددكم ملقتددة  ىفرددو افدده  لقىددهه تددهف
ملناددد الىد ا  دددو  دددكم ملنأودددن   دددن نج ددد  ملدددوقض ملرةوادددو ة دددض مأددد  ردددهلوقض 
لالدددةفد  هنددد  رقمدددع ملنرها ددده  رأددده ة  قردددى  لبددده ة  ا دددأبه ملندددهلو ال ىادددند لبددده 

ندددد   ردددد  رنامتدددد د ملنرها دددده  ا اددددرن ة ددددض ملمأدددد  ملددددكه ققددددهن  رددددن ملالددددةفد 
نج ددد  ملدددوقض ة   دددك  ملالدددةفد ر  نهلبددده لددده ققددده رهةمادددد نهلىدددد ألا ددده  ملاددداق  رددد  

ملالةا   و نرها ه  ا   ىن ففه   ىبه رقأاى ه .
304
 

مرأددده ا  دددو جنىدددع مألفدددام   ددد   لزرددده  مليمدددأ نفندددا    دددن ملنق دددةة نددد   أددد     

ق.ه.نو  000ملقمدددع ره قردددهة ة  لزرددده  ماللقدددزمه ىقدددع   دددن ملدددهم   مرقددده لدددوي ملندددههي 

  ددن ملددهم   لزردده  ماللقددزمه ا   ددن ملنددهى  لزردده  ملددقي ي » ا ملقددو قددوي   ددن ةوددن 
 «.نون

 

 

 

ةنددده  ددد  ةاددده  مليمدددأ ملققتدددىةه  دددو ملنةف دددد ملقدددو قادددرق لتدددهمة ماىجدددهنو  قددده    
م قرددة  قددن ملق ددهء  ددو  ةوادده ة  مليمددأ ملققتددىةه ىاددقوه للددن  فددةي لاددهءي ماددقأنه  

ملفدددق.
305
  ددده ىد لك ال ىاجددده ودددي  دددو ملقدددهوا  ملندددهوو ملرةوادددو ا  دددو و ةىدددد  قدددن  

ملفدددهىث ىدددوي   دددن ملقأاددد   دددو مادددقأنه  ملفدددق ا ىةجدددع كلدددد أل  ام دددأو ققودددى  
ودددهر ىا  فدددهوام نقدددأزةى  رنردددههح ملزددداةي ملرةوادددىد ا روز قبددده ملرةهىدددد ملقدددو ققددداه   دددن 
 ققدددهى  فقددداق ملردددةه  فددده  نددد  ملمرىأدددو ي دددا ملققودددى  ملندددهوو ملرةوادددو نددد  ملدددوي

  دددن  فدددةي لادددهءي مادددقأنه  ملفدددق
306

و ا  دددكم ريدددال  ملالدددأ  رهلوادددرد ل قدددهوا  ملندددهوو 

ىالدددف  مالادددقأنه  ملقأادددرو » نفدددةة   دددن ةودددن  802ملجزم دددةه لك ودددي  دددو ملندددههي 

ل فدددق يمدددأ الادددىنه  دددو ملفدددهال  م قىدددد: لكم ا دددع رقتددده ما دددةمة ردددهل ىةو لكم فددده  
ملوهالددددل ل  ىددددةو لكم فدددده   ىةنددددو ل فتددددا    ددددن  ه ددددهي   ى ددددد رهلواددددرد للددددن مل ددددةة

 «.مل ةض نون ملفتا    ن  ه هي مىة نالةا د 

فندددده ة  ملق ددددهء ملنتددددةه  ىدددده ماددددقأنه  ملفقدددداق رقفقىددددق نتدددد فد جهىددددد ا       
نالدددةا د لدددكاىبه رفىدددث ىأددده مادددقأنهال قأادددرىه نقدددن موقبددد  ملنتددد فد  دددو مادددقأنه  

لفدددددق ملفدددددق ةا فهوددددد  قه بدددددد ةا مىدددددة نالدددددةا دو ا ال ىفردددددو ة  ىقتددددده تدددددهفن م

                                         

304
 - A.BETTAIEB, op.cit., p 20.4-:ةو ة                                                                                  

305
 - T.G.I.paris,paris,25 Mars 1992, précité.8-                                                             :ةو ة 

.821 رهملففه  اهيو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
306

 



      
 

 
 

ما دددةمة ردددهل ىة رددد  ىجدددن فدددكلد ة  ىفدددا  مادددقأنهلن لفقدددن   دددن  دددكم ملوفدددا ننددده 
ىأقرة موفةم ه    ملا اد ملنألا  ل اليي ملأههه.

307
 

ا مل دددةض نددد  ة  ملق دددهء ملرةوادددو ىأقردددة ة  مليمدددأ ملدددكه ىقنزددد   دددو ملأدددها        
مة  ددد  ملنرها ددده   ةا  مأبددده ةا مالوادددفهن نوبددده رأودددن يمدددأ  ددده ه   دددن وىدددد ما دددة

ةا مليمددددأ ملددددكه ىتددددهفرن ادددداء ملوىددددد ا لددددى  نجددددةه مليمددددأ ملأددددههه ا كلددددد اىجددددهه 
قدددامز  ردددى   فدددةي ملفةىدددد ملقأه هىدددد ا  فدددةي ملقأهنددد    دددن ةاددده  نقق دددىه  فاددد  

ملوىد.
308
 

ا نددده ىجدددهة كفدددة  ة  ملق دددهء ملجزم دددةه لددده ىقأدددةض للدددن فهلدددد ملقمدددع ملقأادددرو      
ىةهو ا ةرنددده ىأددداه كلدددد للدددن ة  ل نرها ددده  لىقدددة   دددن  دددا به راجددداه يمدددأ ققتددد

ملنقرها دددى   دددههي نددده ىفادددنا  ملنالدددهف  ملنورزقدددد  ددد  ادددىة ملنرها ددده  ة ددده ىه ا 
ال ى قج ددددا  رددددكلد للددددن ملق ددددهءو لفدددد   ددددو فهلددددد  ددددةض نزدددد   ددددكم ملنالددددف  ةنددددهه 
ملنفددددهفه ملجزم ةىدددددو  دددد   مألادددد  ملقهواوىددددد نقددددام ةي ل  ددددةمة رهليمددددأ ملققتددددىةه 

 802ا  802 ددده  قأادددره ا كلدددد نددد  يدددال  ملندددههقى  ل نقردددهاض ملدددكه  مدددع ملنرها

 نفةة ق.ه.ن.

 

      

ةودددن ةمددده   le Tourneauا ريتددداي ورددد  ملنا دددا   قددده الفددد  مألادددقهك      

قزمىدددده فجدددده ملنرها دددده  ا قددددهمالبه يتاتدددده  ددددو  قدددداه ملقجددددهةي ملهالىددددد لال ةوددددن 
الفددد    دددد ملنوهز ددده  ملنقأ قدددد رهلنرها ددده  ادددامء ق دددد ملقدددو قأدددةض   دددن نفدددهفه 
ملدددددها  ةا  ى ددددده  ملقففدددددىه ا لدددددكم   ودددددن ي دددددي روقىجدددددد ة  هةمادددددد نا دددددا   مدددددع 

ملنرها ه  قرقن هةماد و ةىد ةفزة نوبه قمرىقىد.
309
 

  مع ملنرها ه  رأه تهاة ماىجهن:-ن

نددد  ملناددد ه ة  ملناجدددن ىادددقمىع ملأدددها   ددد  لىجهردددن ةا ملقأدددهى   ىدددن مهلنددده لددده     
ىتدد  للددن   دده ندد  اجددن للىددنو لك فقددن  ددو  ددك  مل ف ددد ىفددا  ماىجددهن  ددهىه مألزددة 
ةه ال ىتددد د أل  ىققدددة  ردددن  ردددا و رددد  ر نفددده  ملناجدددن ة  ىأددده   ددد  لىجهردددن فقدددن 

لدددن   ددده نددد  اجدددن للىدددن نددده همه لددده ىدددقه  رالدددن الدددةىمد ة  ىفدددا   دددكم رأددده اتدددالن ل
ماىجددددهن مىددددة ن ددددزه ا فقددددن ا ل  فدددده   ددددكم ماىجددددهن مىددددة ن ددددزه )مىددددة نققددددة  

                                         

.801ملهىوهتاةه ا  ره ملفنىه ملالامةروو ملنةجع ملاهرقو ي  ز ملهى   ةو ة:-
307
 

.890نفنه الا و اله ى و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
308
 

309
-ph. LE TOURNEAU,op.cit, p 485.8-                                                                         :ةو ة 



      
 

 
 

رنىأددهه(  ددد   فاددد  ملوىدددد ىرددةض   دددن ملناجدددن امجدددن ملرقددهء   ىدددن  قدددةي نددد  ملدددزن  
قفرو لفو ىقيك ملناجن لن  ةمة رالأون رأه الوء ن  ملهةماد ا  ملقرفىة.

310
 

لك ة  تدددهاة ماىجدددهن ىزىددده نددد  زقدددد ملمدددة  م يدددةو ملدددكه ىفدددق لدددن مال ققدددهه      
 ددو ة  ملناجدددن لددد  ىأددده   ددد  لىجهردددن  رددد  ن دددو ملرقدددةي ملزنوىدددد ملنأقالدددد ا يهتدددد 

ا ة  ماىجهن ىةقن فقه ل ناجن لن  و لوالهء ملأقه رقرالن لن.
311
 

اتددددد  رأودددددن  فنددددده ادددددرق ا ة  ةةىوددددده ة  ماىجدددددهن  دددددو نةف دددددد ملنرها ددددده و ى    
لىجدددهن نالدددقةد

312
و ا رهلقدددهلو  ددد   ملأدددها   دددد  ماىجدددهن ىددد هه فقنددده للدددن  دددداهي 
ملمدددة ى  للدددن مهالدددد ملنرها ددده  ا فدددأ  لىجهرددده لددده ىتدددهة ا ىقأدددى    دددن ملناجدددن 
ة  ىادددقنة  دددو ملقردددهاض ا قددده اللقزمندددن رهلقردددهاض رفاددد  ملوىدددد ندددع ملمدددة  م يدددة 

 فقن ىقه ملقات  للن لىجهن جهىه.

ة ملناجددددن  دددد  ملأددددها   دددد  لىجهرددددن ا ة ددددض ملنقهردددد  ةه  ددددةض ةندددده لكم ةتدددد    
 يدددة   ودددن ردددكلد ىفدددا   ددده  مدددع ملنرها ددده   دددو نةف دددد نققهندددد ا كلدددد أل  تدددهاة 
ماىجدددهن اددده ه  دددو ي دددق زقدددد نالدددةا د ل مدددة  ملنقهرددد  رقدددةن ملقأه ددده. ا ل  ل دددةمة 
ن ملناددد الىد ملققتدددىةىد  دددو ماىجدددهن مىدددة ملن دددزه يه دددأد الجقبدددهه ملقه دددو ملنمهلددد

 رهلرفث    اجاه قاة   و افن ماىجهن ن   هنن ا  و ناألد ه ىقد.

 

 

ةندددده لكم فدددده  ماىجددددهن نققددددة  رنىأددددهه ل قرددددا  تددددةىفه فدددده  ةا  ددددنوىهو  بدددد       
 ىاقمىع ملناجن ة  ىأه     لىجهرن  ر  موق هء مألج ا

ق.ه.نو ق ددددزه ملناجددددن رهلرقددددهء   ددددن لىجهرددددن للددددن ة  ىوق ددددو مألجدددد   20 هلنددددههي     

ملنفدددهه ا لكم فددده   دددكم مألجددد   دددنوو  ىادددقي ي نددد   دددةا  ملفددده  ةا نددد  مرىأدددد 
 ملنأهن د.

 ددددهاللقزمه ملناجددددن رهلرقددددهء   ددددن لىجهرددددن  ددددو ماىجددددهن ملنقىدددده رأجدددد   ددددا ملقددددزمه     
رقفقىددددق وقىجددددد

313
. ا لقدددده و دددده ملنالددددة  مرىأددددد ماىجددددهن ملنقىدددده رأجدددد و ا ةادددده  

ال ةوددددن لدددده ىددددوي   ددددن  ام دددده ققأ ددددق ماللقددددزمه رددددن  ددددا ماةمهي ملنورددددةهي ل ناجددددنو ل
رهلنادد الىد ملامجرددد  ددو تدداةي ملقةمجددع  دد  ماىجددهن ملددكه لدده ىققددة  رقرددا  رأددهو ا 
يهتدددد اة   ام ددده ملناددد الىد ملأقهىدددد ال ىنفددد  ة  قمردددق  دددو  دددك  ملفهلدددد أل  نددد  
الدددةام  ىهنبددده اجددداه  قددده قدددهه ردددى  مألمدددةم و ا ة  قةمجدددع ملناجدددن  ددد  وىقدددن  دددو 

                                         

310
 -ph. LE TOURNEAU,op.cit, p 486.0-                                                                        :ةو ة 

.809نفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
311

 

.04و ي ملنكفةي  و  كم ملالأ  ةو ة رهلقرتى : ملرت  مألا  ن   ك   -
312
 

.809نفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرق و ي  ةو ة:-
313
 



      
 

 
 

ملأقددهو ال ىجدداز نأددن لجرددهة    ددن لرددةمه مقرددهق موتددة   لةمهقددن  دد  ماللقددزمه رددهرةمه 
لقنهندددن أل  كلدددد ىقأدددهةض ندددع نردددهة ملفةىدددد ملقأه هىدددد ملقدددو قبدددىن    دددن ملنةف دددد نددده 

  ر   قهىد.

ةندده  ىندده ىيددي نق قددن ماىجددهن  بددا فددة  ددو ة  ددن لفدد   دده ىفددا  ة  ددن  ددكم      
لك ةودددن لدددا فهوددد  لهىدددن وىدددد  قأادددرىه ا ىادددقرهه كلدددد نددد  مل دددةا  ملنفىمدددد ردددهلة ضو

 نامت د ملقرهاض لققهه رالةام ا م قةمفه  جهىهي.

ا ىق دددددد ننددددده ادددددرق ة  تددددداة مليمدددددأ ملققتدددددىةه ا ملوهقجدددددد  ددددد  مايدددددال      
رددددهاللقزمه رهلقرددددهاض رفادددد  وىددددد قنزدددد  ملقزمندددده رهالنقودددده   دددد   ندددد  ىاجددددن   ددددن 

قىددده  ةه اددد اد مألمدددةم  قدددهيال اددد رىه  قدددم ا ال ىقم دددن ندددوبه اددداف مالنقوددده   ددد  ل
ىقوه ن نع فا  ملوىد فقه هي لا اد.

314
 

 

 

 

 

 

 

 

 زهوىه:مليمه ملأقهه:

الالددد  ددو ة  ملنفتدد د ملوبه ىددد ندد  قفددداى   ال ددد قأه هىددد اجددان قورىددك ه ا نددد      
زددده لكم ةيددد  ةفددده مة دددو  دددك  ملأال دددد رقورىدددك ماللقزمنددده  ملقدددو قزقددد  فه  دددن   ودددن ىفدددا  

 قه لقام ه ملنا الىد ملأقهىد.نا اال قجه  ملنقأه ه نأن ا كلد ا
315
 

ا لقىددددهه ملنادددد الىد ملأقهىددددد الردددده ندددد  قددددام ة زددددالث الددددةام  ددددو: اجدددداه  قدددده      
تدددفىد ىدددةرم رددددى  ملناددد ا  ا ملن ددددةاة ا ة  ىقدددع نددد  ملمددددة  ملناددد ا  ملددددكه 

ةيددد  رأفددده ملقزمنهقدددن ملوهالددد د  ددد   دددكم ملأقددده  دددةةم ل مدددة  م يدددة ملن دددةاة
316
و 

                                         

.92نفنه مرةم ىه هاا وو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
314
 

.89وي8998/8990 ىت  زفو  ره ملامفهو ملنا الىد  و لمهة مألاةي ملأقهىدو همة ملزقه د ملجهنأىدو ملقه ةيو -
315
 

.82 ز ملهى  ملهىوهتاةه ا  ره ملفنىه ملالامةروو ملنةجع ملاهرقو ي  -
316
 



      
 

 
 

ملأقددهه  ددا  ددهه قورىددك ملنددهى  اللقزمنددن ملأقددهه اددامء  أ ددن  ددكم ملوفددا ىأقرددة مليمددأ 
ف ىه ةا جز ىه ةا ملقأية  و ملقورىك ةا ملقورىك ملنأىن.

317
 

ا لدددكم  هلاددد م  ملدددكه ىمدددةض  دددو نا دددا  رفزوددده  دددكم  دددا  ددد  ليدددال  ملنقردددهاض      
رقورىدددك ماللقزمندددده  ملنقةقرددددد   دددن  هققددددن وقىجددددد لالقره ددده  ملقنبىهىددددد ملنرةنددددد يددددال  

 نرها ه  ىالف  يمأ  قهىه ى هه للن  ىهه ملنا الىد ملأقهىدانةف د مل

ل جهرددددد   ددددن  ددددكم ملادددد م  الردددده ة  وادددد م مل دددداء   ددددن مالقره دددده  ملقنبىهىددددد ملقددددو 
 ققي   نةف د ملنرها ه  زه وفها  ة  وفهه نهف  اقبه مالزمنىد.

 مالقره ه  ملقنبىهىد ملقو ققي   اىة ملنرها ه : -ة

نددده ىفقدددهن ملمة ددده   رددد  هيالبنددده  دددو  ال دددد قأه هىدددد للدددن  دددو ملام دددع ةودددن فزىدددةم 
ملقدددةاه

318
ا يتاتددده لكم فهوددد  مرىأدددد ملأقددده ملندددةمه لرةمندددن جددده نأقدددهي ) فأقددداه  

وقدددد  ملقفوالاجىدددده( أل  لرددددةمه ملأقدددده ملوبدددده و ىددددةقرم ر ددددةا   هواوىددددد ا م قتددددههىد ا 
أل    ن ىدددد الرددده نددد  قفققبددده ا  دددو  قددداه ققم دددن نةف دددد ماى دددد نددد  ملنرها ددده و ا

مألمددددةم   ددددو نزدددد   ددددكم ملوددددا  ندددد  ملنرها دددده  ىقفرددددها  ورقدددده  فرىددددةي لهةماددددد 
ملأدددةاض ا ملادددرة ا ملقأه ددده ندددع مليردددةمء

319
ا لدددكم   ودددن مهلرددده نددده ى جدددأ مألمدددةم   

للدددن  قددداه قنبددده اردددةمه ملأقددده ملوبددده و ا  دددو  دددكم ملالدددأ   دددههي نددده ققاددده ملأقددداه ملقدددو 
ه نرهالددةي رنةف ددد لرددةمه ملأقدده ملوبدده و ا قنبدده للددن ملقأه دده للددن مدده رقى  ققأ ددق ةاال ندد

قانن ملأقاه ملقنبىهىد ملنقأ قد ر رةمه ملأقه ملوبه و
320
                    . 

ا نددد  ة نبددده  قددده ملا ددده رهلقأه دددهو ةنددده  ددد  ملأقددداه ملفهىزدددد ملقدددو قنبددده اردددةمه ملأقددده 
ه ملوبدده و  بددو فأقدده ملقددةض ملننبدده لالددةمء  قددهةو ا  قدده ملفجددز   ددن  قددهة  ددا  قدد

ننبه لأقه ملرىع.
321
 

نددد  ة   دددك  ملأقددداه لىاددد   (Collart Détilleul)ا  دددو  دددكم مليتددداي ىدددةف      

نددددد   قددددداه ملقردددددهاض ا ال قق دددددن  قو ىنددددده ل نرها ددددده  ردددددهلنأون ملددددده ىق و دددددةم 
القتدددهلبه ملازىدددق رنةف دددد لردددةمه ملأقددده  ا ألوبددده فدددكلد ققدددام ة   دددن  وهتدددة ملأقددده 

مايدددال  ربددده ىةقدددن ملناددد الىد ملأقهىدددد الادددىنه ملأوهتدددة ملجا ةىدددد ا رهلقدددهلو
322

و ا 

 8990جدددام   04 دددكم نددده   ددد  ردددن نففندددد  ةادددهه  دددو  ةمة ددده ملتدددههة رقدددهةىخ 

                                         

.021 فاهه ملهى  فهن  مأل امووو ملنةجع ملاهرقو ي -
317
 

 ريتاي ةزة ملفهجد للن ملقةاه  و ملقأه ه   ن ققوىد لرةمه ملأقاه ا  اقبه ملن زند ةو ة رهلقرتى :  -2

لرددددةم ىه ملهاددددا و ةرددددا مل ىدددد و ملأقدددده مىددددة ملددددالزه و) هةماددددد نقهةوددددد نأنقددددد  ددددو ملالددددةىأد مااددددالنىد ا ملقدددداموى  ملا ددددأىد(و جهنأددددد  

 ا نه ى ىبه. 02و ي 8992ملفاى و

.820 هية ملوفه و ملنةجع ملاهرقو ي جنه   -
319
 

.92ا نفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي  824نفنه مرةم ىه هاا وو ملنةجع ملاهرقو ي  -
320
 

321
-J.L BERGEL, les contrats préliminaires de réservation8-                                           :ةو ة 

 dans les ventes d’immeubles a construire unité ou dualisme, J.C.P, 1974, I ,2669. 

.19نفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة:-
322

 



      
 

 
 

فىدددث م قردددة  ة  ملأقددداه ملقف دددىةىد قةقدددن  زدددهة  قهىدددد   دددن  دددهقق مة ىبددده
323

و ا 
 لكم   ووه واقرأه نز   ك  ملأقاه ن  ومهق هةماقوه.

ةنددده ملمه ردددد ملزهوىدددد  قالدددن  ملأقددداه ملقنبىهىدددد ملنقأ قدددد رنرها ددده  ملأقددده ملوبددده و     
ها  ة  قنقددده للدددن نةف ددددد لرةمندددن

324
و  ىأنددده مألمددددةم   دددو نزددد   ددددك  ملأقددداه للددددن 

 قو ىه ملنرها ه  ا قبى د ةوان مل ةا  ا ةفزة ه نال ند ارةمه ملأقه ملوبه و.

ا ددددده و ى جدددددأ ملنقرها دددددا  للدددددن ققوىدددددد لك  ا ل دددددنه  لمدددددهة  دددددهواوو ل نره       
ملقو دددىه ماقرددده و ل نرها ددده  ا كلدددد ل دددهاة ملدددكه ق أردددن  دددك  مأليىدددةي ففدددهه لنتدددهلد 

فددد  مألمدددةم  نددد  قأاددد  مألمدددةم  مأليدددةف  دددو لمدددهة نةف دددد ملنرها ددده 
325

. ا 
 قوقاه  ك  مالقره ه  رهاة ه للن  انى :

 د لاللقددددزمه رهالاددددقنةمة  ددددو ـدددد ةندددده ملقادددده مألا  ىقأ ددددق رهالقره دددده  ملقنبىهىددددد ملنوالدددد
ملقردددهاض ا ة ددده تددداة  دددك  مالقره ددده  ا ةفزة ددده الدددبةي ا الدددىا ه نددده ىادددنن رهقردددهق 

.(l’accord de principe)ملنرهة 
326
 

ا  دددو ملقادددنىد ملاددده هي  دددو ملرقدددن ا ملق دددهء لرىددده  ة   دددكم ماقردددهق ىدددو ه نددد  فىدددث 
ملنرهة موأقههم نفقنال لأقه نةققن.

327
 

 

مقردددهق قنبىدددهه ى دددزه ةمةم دددن رهلردددهء  دددو ملقردددهاض » ردددهة رأودددن ا ىأدددة  مقردددهق ملن     
ةا مالاددددددقنةمة رهلقرددددددهاض رفادددددد  وىددددددد رالددددددأ   قدددددده نأددددددى  ربدددددده  لرةمنددددددن  ددددددو 

«.ملناققر 
328
 

ملقزمنددده رددد رةمه ملأقددده  نددد  يدددال   دددكم ملقأةىددد  ىردددها لوددده ة  مقردددهق ملنردددهة ال ىوالدددنء    
ملوبددده و ا لونددده ىةقدددن ملقزمنددده رهلقردددهاض رفاددد  ملوىدددد ربددده  لردددةمه  قددده ةالدددن لددده 

ققفهه  وهتة  رأه ةا قا ة رأ به ا لف  رنه ال ىفرو الوأقهه .
329
 

ا  ددو ملفقىقددد ىةجددع  بدداة  فددةي مقرددهق ملنرددهة ربددكم ملنربدداه للددن ملففدده ملالددبىة       

ندددددهة   02ىدددددد لنففندددددد ملدددددوقض ملرةوادددددىد رقدددددهةىخ ملدددددكه ةتدددددهةقن ملدددددهم ةي ملأنهل

8941.
330
 

                                         

323
-Cour Versilles,25 Juin 1993,juris-data n° 044474,0-                                                 :ةو ة 

 cité par B.BEIGNIER,op.cit,p 467 

.824نفنه مرةم ىه هاا وو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
324

 

.98نفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي   -
325
 

326
( ا  ددده  بدددة   فدددةي مقردددهق ملنردددهة  دددو ملنجددده  ملهر انهادددو فنةف دددد morandum of undestandingا ىادددنن ردددهاوج ىزه ) -

 هالو ملأههو زه موقق   ملرفةي للن ملقهوا  مليهي.ن  ملنةمف  ملننبهي ارةمه ملنأه هم  ملهالىد  و نجه  ملقهوا  مل
327

-J.CEDRAS, op.cit, p 275.1-                                                                                     :ةو ة 
328

 -Voir : B.BEIGNIER, op.cit., p 466 et L.ROZES, op.cit,p 506.8-                                     :ةو ة 
329

 -C.LARROUMET, op.cit., p 265.0-                                                                            :ةو ة 



      
 

 
 

 ةاوددداا قدددق يي ملا ددده ع ملقدددو موقبددد  للدددن  دددكم ملففددده  دددو ة  ةفددده ملأدددهن ى  رالدددةفد 
لتددوه د ملادددىهةم  فددده   دده قدددةد ا ىرقدددن رهلالددةفد ةزودددهء مالفدددقال  مأللنددهووو زددده  دددهه 

لنفهوىدددد  قدددن مالادددققال  ى دددقن  ملأددداهي لأن دددنو  أ ههقدددن ملالدددةفد رأوبددده ادددا  قدددهة  
قالدد ى ن زهوىددد للددن ملأندد  رنجددةه  دداهي مالوقأدده  للددن تددوه د ملاددىهةم  مىددة ةوبدده لدده 

 قرأ .

ا   دددن لزدددة كلدددد ملقجدددأ ملأهنددد  ل ق دددهءو  ق ددد  نففندددد ملادددى  ردددأ  يمدددهن ملالدددةفد 
  دددن  ددددكم ملوفددددا ىق ددددن  ملقزمنددده وبه ىدددده  ددددو جهوربدددده ر  دددههي ملندددده و للددددن نوتددددن 

ففندددد ملدددوقض ملرةوادددىد ةل ددد  ففددده نففندددد ملادددى   ن دددنو مىدددة ة  ملدددهم ةي ملأنهلىدددد لن
 نقةةي رأ  يمهن ملالةفد ال ىالف  ااف مقره ه نره ىه.

  ددن  ددكم ملففدده قاتدد  للددن ةوددن ندد  ىقردد   Carbonnierا ندد  يددال  قأ ىددق ملأنىدده 

نرددددهة ملقالدددد ى  )  دددداهي ملأهندددد  للددددن نوتددددن  ن ددددن( ىجددددن   ىددددن ة  ى ددددع  رالددددن 
هم  ملالزندددد لدددكلدو ا لال فددده  مىدددة ن قزنددده نا دددع ملقورىدددك  ددد  مةىدددق لجدددةمء ملقفهىددد
نددد  ىةىددده ملنردددهة الرددده ة  ىفدددا   ددده ةةمه » رالدددوء ا نددد   وددده جدددهء  نقالقدددن ملالدددبىةي 

«.وقه جن ا لال فه  نقوتال نون
331
 

«qui veut la fin doit vouloir les conséquences, sinon il se 
délie du principe »332
 

 

 

ن فدددهي   دددن  دددكم ملففدددها  ددده قدددامقة  مألففدددهه ملق ددده ىد مل
333

و ا   ىدددن مادددققة ملرقدددن 
ا ملق دددهء  دددو  ةواددده   دددن ة  مقردددهق ملنردددهة ىوالدددل   دددن  دددهقق ملنقرها دددى  ملقزمنددده 
مقره ىدده و  رهالاددقنةمة  ددو ملنرها دده   ددكم ندد  جبدددو ا لهمةقبدده رفادد  وىددد ندد  جبددد 

ةيةف ربه  ملاتا  للن مقرهق رالأ  ملناه   ملقو له ققه نوه القبه رأه.
334
 

ا ال ةىدددن ة  ملقاددد ىه ردددأزة مالقردددهق ملنرددده و  دددو لوالدددهء للدددزمه مقرددده و رهلقردددهاض       
ىجأددد   دددكم ماقردددهق هميدددال  دددو ومدددهق ملقدددهوا   بدددا ىالدددف  لكم قتدددة ه  هواوىددده ىق دددن  

لةمهي فقىقىد.
335
 

                                                                                                                            

.028فا  قرهتى   ك  ملق ىد ألو ة: نفنه نتمرن ملجنه و ملنةجع ملاهرقو ي  -
330

 

.020ةجع ملاهرقو ي نتمرن نفنه ملجنه و ملن -
331
 

332
-J.CEDRAS, op.cit., p 279.4-                                                                                     :ةو ة 

.022-020ةو ة رهلقرتى  فا   فةي مقرهق ملنرهة  و ملق هء: نفنه نتمرن ملجنه و ملنةجع ملاهرقو ي  -
333

 
334

- C.LARROUMET, op.cit., p 265.0-                                                                            :ةو ة 

.880نفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة: -
335

 



      
 

 
 

 ددو  ددكم ملالددأ  ىجددن ة  ونىددز رددى  مقرددهق ملنرددهة رتددرقن مقرددهق ناددقق  ىقي دد  ملنةف ددد 
مقردددهق ملنردددهة ملدددكه ىدددأقو  دددو تددداةي قفرددد  ةا الدددةم ىق دددنون  ملادددهرقد   دددن ملقأه ددده ا

 قدده  يدددة ا ق دددد  ددو ملتددداةي ملنأقدددههي  دددو ملنجدده  ملتدددوه و ا ملقجدددهةهو ا ىقجاددده 
كلددد قفر دده   ددن مل ددةا  مال قتددههىد ملقددو قدده ملقأه دده   ددن ةاهاددبه  ىاددند رقأددهى  

الدددةام ملأقددده   دددن ةزدددة ق ىدددة مل دددةا  مال قتدددههىدو ا كلدددد ر  دددههي ملقردددهاض   دددن 
ملأقددده ا جأ دددن نال نددده ل  دددةا  ملجهىدددهي ا  دددا نددده ىادددنن رالدددةم مل دددةا  ملمهة دددد 

336(Clause Hardship)  بوددده ىأقردددة مقردددهق ملنردددهة ملقدددزمه  قدددهه رالدددأ  قورىدددك ملأقددده .

ا لى  لرةمنن.
337
 

 le pacte de)فنددددده ىيق ددددد  مقردددددهق ملنردددددهة  ددددد  ملا ددددده رهلقر دددددى       
préférence) زمنددددده رقاجىدددددن م قدددددةمض رددددد رةمه  قددددده  ددددد كم فددددده  فال نددددده ىوالدددددل ملق

نادددققر و مىدددة ة  مقردددهق ملنردددهة ىةقدددن ملقزمنددده وبه ىددده رهلقردددهاضو ةه ى قدددزه مألمدددةم  
 رهلقرهاض لنه  و ملفه  ةا  و نا ه نأقا .

ةندددده ملا دددده رهلقر ددددى  ال ىأددددها ة  ىفددددا  مقره دددده   ددددن مأل  دددد ىد  ددددو ملقرددددهاض      
ام دددده  ردددد  ةه الدددديي ندددد  مل ىددددة ىأمددددو ملناددددقرىه نوددددن نجددددةه ملفددددق ة  ىيقددددهة  مل
لىقرهاض نأن لكم نه  ةة ناققرال لرةمه  قه نأى .

338
 

ا   ىدددن ىادددقي ي ننددده ادددرق ة  مقردددهق ملنردددهة  دددا ملقدددزمه رهلقردددهاض اردددةمه ملأقددده      
ملوبددده و

339
و ا  دددكم نددده ك رددد  للىدددن نففندددد ملدددوقض ملقجهةىدددد ررةواددده فىدددث   ددد  

ملرىدددع لأدددهه مقردددهق مألمدددةم  روردددو اتددد  ملأقددده ملوبددده و   دددن مقردددهق نرددده و   دددن 
رالأ  ملزن  ا فىرىد ملا هء رن.

340
 

ا ندددد  رددددى  فددددكلد ماقره دددده  ةا ملأقدددداه ملقنبىهىددددد ملقددددو ىنفدددد  م قرهة دددده نوالدددد د     

ا  (Contrat Cadre)لاللقدددزمه رهالادددقنةمة  دددو ملقردددهاض نددده ىادددنن  قددده مامدددهة 

رهاادددقنةمة  دددو لدددا ةودددن نزددد   دددكم ملأقددده لدددن ا ىرقددده  مألالدددن  دددو للدددزمه ملنقرها دددى  
ملقرهاض ا ملزهوىد  و قو ىه ملنرها ه .

341
 

 دددو ملام دددع ة   قددداه مامدددهة الددده أد ملقدددهما   دددو نجددده  ملأال ددده  ملجنه ىدددد ل أنددد     
 ا  و ملنىهم  ملقجهةه.

                                         

.822ور  ملنةجع و ي  ةو ة:-
336
 

337
-J.CEDRAS, op.cit., p 283.4-                                                                                     :ةو ة 

338
 -C.LARROUMET, op.cit., p 263 et C.PAULIN, op.cit., 513.2-                                       :ةو ة 

339
 -L.ROZES, op.cit., p 508.1-                          :ةو ة                                                            

340
 -Cass.Com.9 Juin 1980.1-                                                                                      :ةو ة 

 .821ففه ةالهة للىن نفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي 
341

- L.BOYER, op.cit., p 19.8-                                                                                       :ةو ة 

 .821ا فا  نجه   قه مامهة ةو ة رهلقرتى : نتمرن نفنه ملجنه و ملنةجع ملاهرقو ي 



      
 

 
 

 أفىهوددده ىفدددا   ودددهد قأهنددد  نادددقنة ردددى  الدددةفد ةا ن اادددد ا ةفددده ملأندددالء فنددده     
نوقجدددده  ملالددددةفد  رددددو ملا ددددع  لددددا فدددده  ملأنىدددد  ىم ددددن رتددددرد هاةىددددد رأ دددده ندددد 

ملأدددههه ىجدددن   دددن ملأنىددد  ة  ىردددةه  قددده ندددع ملالدددةفد  ددد  فددد  تدددرقد   دددن فدددهف ا 
 ددههي نددده قفدددا   دددك  ملالدددةام فزىدددةي ا نقفدددةةي رفىدددث ىققتدددة ماليدددقال  ردددى   قددده ا 
 يدددة   دددن ملفنىدددد ا مألادددأهةو ةنددده ملالدددةام ملنقأ قدددد رمةىقدددد ملقاددد ىه ا مل دددنهوه  ا 

ملددددداز  ا ملنفهادددددرد ا ملناددددد الىد ملأقهىدددددد ا مىة ددددده  مةىقدددددد ه دددددع ملدددددزن  ا فىرىدددددد
نافدددهي  دددو جنىدددع ملأقددداه

342
و ا لدددكم   ودددن ق جدددأ ملالدددةفه  ملفردددةف للدددن لردددةمه  قددده 
قنبىددهه ندددع ملأنىددد  ىادددنن  قددده مامدددهةو ىقرددق  ىدددن   دددن فه دددد ملالدددةام ملنافدددهي  دددو 

جنىددددع ملأقددددداه ملنادددددققر د ملقدددددو ادددددىهي   ىبددددده ملمة ددددده  نادددددققرال
343
ا  دددددو  قددددداه  

 ةا  قاه ملقورىك. ملقمرىق

ا ىقنىددز  قدده مامددهة ربددكم ملنأوددن  دد  ملأقدداه ملالفقددد ملقددو ىنبدده لبدده  بددا ىيق دد    
 ددد  ملأقددداه ملقورىكىدددد ملالفقددددو  بدددا  قددده امفددده ققرأدددن  قددداه قورىكىدددد نادددقق د ىقم دددن 

لرةمنبه قةم ىه جهىهم رى  ملمة ى   و ف  نةي.
344
 

د ردددأ   قددده مامدددهة نددده  دددا لال ا   ىدددن  قددده ة دددة  نففندددد ملدددوقض ملرةوادددىد تدددةمف   
قنبىدددهم لرىدددا  ةا يدددهنه  نادددققر ىد لددده قفدددهه رأددده فنىهقبددده ةا ةادددأهة ه ةا لنفهوىددده  

قاةىه ه.
345
 

 

 

 

ا ردددهلةمه نددد  مالادددققال  نددد  فىدددث ملقفددداى  ردددى   قددده مامدددهة ا ملأقددداه ملقورىكىدددد    
ملالفقدددد  ددد   فددد  كلدددد ىالدددف  نجنا دددد  قهىدددد ىةرمبددده  ددده  م قتدددههه امفددده

346
و 

ةودددن مدددةض ماالدددفه  فدددا  ملمرىأدددد ملقهواوىدددد لأقددده مامدددهة ا  دددو نأة دددد نددده لكم مىدددة 
فدده   ددكم ملأقدده وا دده ندد   قدداه ملقاةىدده ةا  قدداه رىددع ةا  قدداه ققددهىه يددهنه  ةا  ددو 

 نجةه  قاه ق ع لمهةم ن زنه ل قرهاض  وه لرةمه ملأقاه ملقورىكىد.

 ددد   دددو ملرهمىدددد ا  ددده  ة ددد   دددك  ملأقددداه   دددن نففندددد ملدددوقض ملرةوادددىد  ق     
ة   دددك  ملأقددداه لىاددد   قددداه رىدددع ردددهلنأون ملددده ىقو ا لفددد   دددكم ال ىنودددع نددد  ةوبددده قوردددك 

                                         

.829نفنه مرةم ىه هاا وو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
342
 

 829نةجع ملاهرقو ي نفنه مرةم ىه هاا وو مل-ةو ة:
343
 

.829ور  ملنةجعوي  ةو ة:-
344
 

345
-Cass.Com.15 Octobre 1968.4-                                                                                :ةو ة 

 .829ةالهة للىنو نفنه مرةم ىه هاا وو ملنةجع ملاهرقو ي 
 

.212و ي ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرق ةو ة:-
346

 



      
 

 
 

 ىندده رأدده  دد  مةىددق ا ادد د ندد  ملأقدداه ملقورىكىددد نندده ىقم ددن قفهىدده ملددزن  ةا ماقرددهق 
  ن ةا  قفهىه   و  قه مامهة ا لال فه  رهمال.

347
 

زددده  دددهل  ملنففندددد  ددد  ةاددده   دددكم ملفددد  ا  دددا ملدددرمال  ا   ددد  ردددأ  ملقه دددهي     
ملأهندددد  دددو نفددد  ملأقددده ة  ىفدددا  نأىوددده ةا  دددهرال ل قأىدددى  ا نددد  زددده ىرمددد  ةه  قددده لددده 
ىفددددهه ملددددزن  ا ملفنىدددده  اددددامء فدددده  رىأدددده نرهالددددةم ةا رىأدددده قورىددددكىه لأقدددده ندددد   قدددداه 

مامهة ملأهه.
348
 

فرىدددةم  دددو ملرقدددن ملرةوادددو فىدددث  رددد  ملدددرأض  دددكم  لفددد  ةزدددهة  دددكم ملففددده جدددهال     
مألاددده    دددن م قردددهة ةودددن ى فددده   دددن فنهىدددد ملقدددهوا  ل نقأه ددده ملدددكه ىي دددع لدددقففه 
ملنوددق   ددو قفهىدده مألاددأهةو رىوندده ىددةف ملددرأض م يددة ة   ددك  ملأقدداه لىادد  رىأدده ردد  

 و وا  ن   قاه قو ىه ملنرها ه .
349
 

      

 

 

 

 

 

 

 

اه مامدددهة ال قأددده  قددداهم ردددهلنأون ملقدددهه  بدددو ال قردددةض ا ام دددع مألندددة ة   قددد      
ملقزمنددده نفدددههم   دددن  دددهقق ةفددده نددد  ملمدددة ى  ردددأ  ىرىدددع ةا ىددداةه للدددن م يدددة الدددى ه 
نأىودده ا رددزن  نأددى  ا لفدد  ىنفدد  ملقددا  ةوبدده  قدداه قنبدده لأقدداه ةيددةف ا ندد  زدده  دد   

ه  قدداه  قدده مامددهة ى ددزه فدد  ندد  ملمددة ى  ر قردده  ندده اةه  ىددن ندد  الددةام  ودده لرددةم
جهىدددهي نادددققر ىد ا لفودددن  دددو ورددد  ملا ددد  ال ى دددزه ةفددده نه رقا ىدددع  دددك  ملأقددداه. لك  

  كم  ىنه ىقأ ق رهلأقاه ملقنبىهىد ملنوال د لاللقزمه رهالاقنةمة  و ملقرهاض.

                                         

347
-Cass.Com.27 Avril 1971.0-                                                                                     :ةو ة 

 .882ةالهة للىن نفنه مرةم ىه هاا وو ملنةجع ملاهرقو ي 
348

-Cass.Com.11Oct 1978.0-                                                                                       :ةو ة 

 .882ةالهة للىن نفنه مرةم ىه هاا وو ملنةجع ملاهرقو ي 

882 نفنه لرةم ىه هاا وو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة:-
349
 



      
 

 
 

ـددد ةنددده  ددد  ملقاددده ملزدددهوو ا ملنقأ دددق رهالقره ددده  ملقنبىهىدددد ملنو ندددد لنةمفددد  ملقردددهاضو 
لىبددده مألمدددةم  لقفقىدددق ملنزىددده نددد  مألنددده  ا مالادددققةمة  بدددو مقره ددده  قنبىهىدددد ى جدددأ ل

ا كلدددد نددد  يدددال  قو دددىه يمدددام  ملقردددهاض كمقبددده ا كلدددد رتدددىهمد ا قفهىددده ملناددده   
ملقدددو مقرقدددام رالدددأوبه  دددو فددد  نةف دددد نددد  نةمفددد  ملقردددهاض ا ل ةممبددده  ىنددده ىادددنن 

 .(les contrats partiels )رهالقره ه  ةا ملأقاه ملجز ىد 

مقردددهق ىدددقه لرةمندددن ةزودددهء ملنرها ددده  ىفدددهه »   ملأقددده ملجز دددو رأودددن ا ىنفددد  قأةىددد    
«.مألمةم  رنقق ه  ناه   ملقرهاض ملقو قنفوام ن  ماقرهق رالأوبه

350
 

لك   هلبدددده  نددددد  لردددددةمه ملأقددددداه ملجز ىدددددد  دددددا لقفهىددددده ملوقدددددهم ملقدددددو قاتددددد   ىبددددده 
م ندددد  ملنقرها ددددا  للددددن مقرددددهق رالددددأوبه فقددددن ىقجورددددام ملأدددداهي للىبدددده نجددددههمو  ىفددددهها

 ياللبه ملنةمف  ملالفقد ل أقه.

ا لدددكم وجددده قأتدددى   فدددةي ملأقددده ملجز دددو قأددداه للدددن و ةىدددد ماقردددهق ملنةف دددو ملقدددو    
والددددأ   ددددو ملرقددددن مأللنددددهووو زدددده الدددده  م قوه بدددده  ددددو ها   هىددددهي نجددددهاةيو لك ىددددةف 
ةوتدددهة  دددك  ملو ةىدددد ة  ملنربددداه ملقق ىدددهه ألاددد ان لردددةمه ملأقددده نددد  لىجدددهن ىأقردددن 

رق لدده ىأدده نال ندده ل أهىدده ندد  ملأقدداه ملفهىزددد الاددىنه ملهالىددد ملقددو ققق دددو  رددا  نمدده
نرها ددده  رالدددأوبهو لدددكم ىدددةف  ددد الء ة   ن ىدددد قفددداى  ملأقددده قق دددن  نةمفددد  نققهرأدددد 
فددد  نةف دددد قأقربددده نةف دددد ةيدددةف ا ققق دددو نام قدددد نادددقق د ا ىنفددد  ة  قفدددا  نفدددال 

القرهق.
351
 

352(punctation)ماقرددددهق ملنةف ددددو ا لددددكم مهلردددده ندددده ىاددددقأن  ملرقددددن نتددددم د      
 

ل هاللدددد   دددن ملأقددده ملجز دددوو لك  ماقردددهق ملنةف دددو ى قدددن   دددن  دددهقق مألمدددةم  مقره ددده 
نةف ىه ن زنه لبه.

353
 

     

ا مهلرددددده نددددده ىالدددددقةم ملمة ددددده  ة  ماقردددددهق ملنةف دددددو ملدددددكه قاتدددددال للىدددددن ةزودددددهء   
ه ملأقددده   دددن ملقاتددد  ملقردددهاض ال ىفردددو ركمقدددن الوأقدددهه ملأقددده ملوبددده وو رددد  ىأ قددده موأقددده

للن مقرهق رالأ  ملناه   ملن ج د ملره ىد  ىه ملنوه الد.
354
 

ا   ىدددن ىجدددن ة  ونىدددز ردددى  تددداةقى  مألالدددن فدددا  ملأقددده ملجز دددو جدددزءم نددد        
 قددده امفددده

355
فأقددده ملرىدددع ةا ماىجدددهةو  ددد كم قاتددد  مألمدددةم  للدددن مقردددهق نةف دددو  

ردددددق اددددداف ملناددددده   فددددا  جنىدددددع ملناددددده   ملجا ةىددددد اردددددةمه  قددددده نأدددددى  ا لدددده ى

                                         

350
-L.BOYER, op.cit., p 19.8-                                                                                       :ةو ة 

ا نه ى ىبه. 820 و  كم ملالأ  ةو ة: نفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي  -
351

 
352

- L.ROZES,op.cit,p 507.0-                                                      :ةو ة                                   

.820نفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:- 
353

 

.814جنه   هية ملوفه و ملنةجع ملاهرقو   ةو ة:-
354
 

.840نفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي -ةو ة:
355
 



      
 

 
 

ملقرتددى ىد ا نددع كلددد ىأ قدده لرددةمه ملأقدده   ددن ملقاتدد  للددن مقرددهق رالددأ   ددك  ملنادده   
ملزهواىدددد  رددددو  ددددك  ملنةف دددد ىفددددا  ملأقدددده ملجز دددو مىددددة وه ددددك فهقردددهق وبدددده و ا لوندددده 

ىفددددا  نأ قدددده   ددددن الددددةم ام دددد   ددددا ملنادددده   ملن ج ددددد
356

و ا ندددد  مأللردددده  ملقددددو 
ة  ملأقددده ملجز دددو مىدددة وه دددك ال ادددىنه  دددو ملأقددداه ىادددقأن به ملنقرها دددى  لقدددهلى    دددن 

357    (Subject to contract)ملهالىد  رهةي 
. 

ةندده ملتدداةي ملزهوىددد  ددو فددا  ملأقدده ملجز ددو جددزءم ندد  نجنددا   قددهه     
358

و  دد كم 
فددده  ملمة ددده  ىقرها ددده  فدددا  نجنا دددد  قددداه ادددامء فهوددد  كم  مرىأدددد امفدددهي ةا 

قردددهق ملنةف دددو للدددن لردددةمه ةفددده  ددددك  نددد  مرىأدددد نيق ردددد ا قاتدددال  ددد  مةىدددق ما
ملأقددداه لال ةوبنددده مقرقددده   دددن قأ ىدددق وردددهك ملأقددده   دددن لردددةمه ملأقددداه مأليدددةفو  ردددو ف قددده 
ملتدددداةقى  ىوددددق   دددد  مالقرددددهق ملنةف ددددو ماللقددددزمه رنامتدددد د ملقرددددهاض  ددددو ملنادددده   
ملن ج ددددد ا لكم لدددده ىقاتدددد  ملمددددة ى  للددددن مقرددددهق  رددددو  ددددك  ملفهلددددد ىأقرددددة ماقرددددهق 

المىه ن  وران.ملنةف و 
359
 

لفدددد  ماالددددفهلىد قفندددد   ددددو فهلددددد اددددفا  ملمددددة ى  فددددا  ناددددألد قفهىدددده ملقىنددددد      
ملقهواوىدددد لالقردددهق ملنةف دددو ةا ملجز دددوو  بددد  ىأقردددة  دددكم ماقردددهق فه ىدددهس الوأقدددهه ملأقددده 

 ملوبه و ةه الا

 دددو ملام دددع ة  ملقدددهوا  ملندددهوو ملجزم دددةه لددده ىأدددهل   دددك  ماالدددفهلىد  دددن  ملندددههي      

ق.ه.ن ا فددددكم فددددكا ملقددددهوا  ملرةواددددو ملددددكه اددددف  فىدددده   ددددك  ملنالددددف د لك لدددده  24

ىق دددن  وتددده يهتددده  دددو  دددكم ملالدددأ    دددن مدددةمة رأدددض ملقددداموى  مأليدددةف نوبددده فنددده 

نوددددن  842 ددددو ملنددددههي  (BGB)كفةودددده  ددددو ملرتدددد  مألا  ملقددددهوا  ملنددددهوو مأللنددددهوو 

أقدددهه ملأقددده ملدددكه ودددي تدددةمفد   دددن ة  ماقردددهق   دددن رأدددض ملالدددةام ال ىفردددو الو
فقدددن لدددا فهوددد  ق دددد ملالدددةام  دددو ملالدددةام ملة ىادددىد ا قددده تدددىهمقبه فقهرددددو مهلنددده 
ةودددن  ددده زرددد  ة  ن دددنا  ملأقددده ا قددده لنددده ة  ودددن ةفددده مألمدددةم  ىالدددن  ةنددداةم ةيدددةف 
مىدددة ق دددد ملقدددو قددده ماقردددهق رتدددهه ه  ق ددد  نةف دددد نددده  رددد  ملقأه ددده  ه ندددد فقدددن قندددهه 

 ن نا  ملأقه.ماقرهق   ن فه د ملناه   ملهمي د  و 

مىدددة ة  ملق دددهء ملرةوادددو اددد م مل ددداء   دددن  دددك  ملنالدددف د ا موقبدددن للدددن ملقدددا  ة    
مالقردددهق   دددن ملناددده   ملجا ةىدددد ىأقردددة فه ىددده الوأقدددهه ملأقددده فقدددن ا لدددا فهوددد   ودددهد 
ناددده   زهواىدددد نأ قدددد مهلنددده لددده ىقردددق ملمة ددده    دددن يدددال  كلددددو ا  دددكم نددده ةفهقدددن 

ملرىدددع ىدددقه » ملدددكه   دددن ردددأ   8911جدددهورو  82مة رأدددض مألففدددهه ملق ددده ىد نوبددده  دددة

رددى  مألمددةم  رنجدددةه ماقرددهق   ددن ملالدددوء ملنرىددع ا ملددزن  ا  دددو فهلددد  ددهه ماقردددهق 

                                         

.820ور  ملنةجعو ي  ةو ة:-
356
 

357
- A.LAUDE, op.cit., p 556.2-           :ةو ة                                                                          

.841نفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي -ةو ة: -
358

 
359

-J.CEDRAS,op.cit, p 280.2-                                                                                      :ةو ة 



      
 

 
 

ملوبددده و   دددن ملأوهتدددة ملالفقدددد ملنقأ قدددد ردددهلرىع ىأقردددة  قددده ملرىدددع  ددده موردددةهو لال لكم 
 «.تى ىدمقرق مألمةم    ن قأيىة قفاى  ملأقه فقن ماقرهق   ن ملناه   ملقر

 lettre )ا ىأقردددددة نددددد  ملأقددددداه ملجز ىدددددد نددددده ىأدددددة  ريمدددددهن ملوامىددددده       
d’intention)  فىدددددث ىدددددها   ىدددددن مألمدددددةم  نددددده قددددده ملقاتددددد  للىدددددن نددددد  يدددددال

نرها دددهقبهو ا  دددا ىيق ددد   ددد  يمدددهن ملوامىددده ملنتدددة و ملدددكه قاجبدددن ملالدددةفد مأله 
مأله ر دددنه  ملردددة  للددن ملرودددد ملدددكه ىقأهنددد  ندددع ملالدددةفد ملرددة  ا  ىدددن ق قدددزه ملالدددةفد 

  و لمهة  ن ىد نفههي ا نفاارد لرقةي زنوىد نأىود.

ا لكم فددددده  لرددددد  ملوامىددددده ىزىدددددة ألا  ا  دددددد الدددددفاد فدددددا  ملقىندددددد ملأقهىدددددد لبدددددك      
مليمهردددده  ا نددددهف  اقبدددده مالزمنىدددددو مىددددة ة  ملأرددددةي رهلن ددددنا  ملددددكه قفقاىددددن ا 

و ةا ملففددده رققدددهىة نددده لدددى  رهألاتددده  ملقدددو ىم قبددده   ىبددده مألمدددةم و ا ىقددداه ملقه ددد
لكم فه  يمهن ملوامىه ىق ن  مقره ه ةه ال.

360
 

ملرةاقافدددا  » ا  ددده ىقدددةجه ملنقرها دددا  مقره دددهقبه ملجز ىدددد  دددو الدددف  نددده ىادددنن     

« Protocol d’accord»ةا « ماقرددددده و
361

و ا ميق رددددد  م ةمء فدددددا  ن دددددنا  

ى   بدددا ىفنددد   قددده فقىقدددو ن دددزه ل جدددهور» ملرةاقافدددا  ماقرددده و  بودددهد نددد  م قردددة  
 ددددو مىهقددددن ملالددددةام مألاهاددددىد ل أقدددده ملة ىاددددو ا ل  م ققددددة لددددرأض ملقرهتددددى  ملقددددو 

«.قةقرم رفىرىد قورىك 
362
 

«مقردددهق   دددن ملقردددهاض رالدددأ   قددده» ا  ودددهد نددد   ة دددن رأودددن 
363

و ا   ىدددن  دددهلقأةى  
ا ملددددكه ىأقرددددة ة   ددددكم مأليىددددة نجددددةه قتددددة  اددددهرق  ملزددددهوو ل رةاقافددددا  ماقردددده و

  دددن ملأقددده  دددا ةةه نومقدددو ىقنهالدددن ندددع لةمهي مألمدددةم  ملقدددو ال ققرددد  راجددداه  قددده 
  و نةف د ملقرهاض.

 

ةنددده ملتددداةي ملزهوىدددد نددد  مالقره ددده  ملقنبىهىدددد ا ملقدددو ىأقنددده مألمدددةم  نددد  ياللبددده     

 les)مالقره ددده  ملا قىدددد  للدددن قو دددىه نةف دددد ملقردددهاض ا  دددو نددده ىادددنن ردددهلأقاه ةا
contrats temporaires)  ا ى جدددأ للدددن  دددكم ملودددا  نددد  ملأقددداه  دددو فهلدددد ملقردددهاض

  دددن ملأقددداه ملنبندددد فأقددداه وقددد  ملقفوالاجىددده ا ادددنى  رهلا قىدددد ألوبددده نفدددههي ررقدددةي 
لجدددددةمء نةف دددددد ملنرها ددددده  ا ملبددددده  نوبددددده لوالدددددهء ملقزمنددددده  ققدددددع   دددددن  دددددهقق 

ه مألمدددةم  يدددال  نةف دددد ملنرها ددد
364

و ا ودددكفة نوبددده ماقردددهق ملدددكه ىوالدددل ملقزمنددده 

                                         

360
 -J.CEDRAS, op.cit., p 277.8-                                                                                   :ةو ة 

.818جنه   هية ملوفه و ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة: -
361

 

.810نفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
362
 

.810ور  ملنةجعو ي  ةو ة:-
363
 

.800راجنأد اأههو ملنةجع ملاهرقو ي  وتىةيةو ة: -
364
 



      
 

 
 

رفقنددده  ملادددة ا  دددهه مادددقيهمه ملنأ انددده  ملقدددو فالددد   وبددده يدددال  ملنرهفزددده 
365
و 

ملدددكه نددد  ياللدددن ىنودددع  ددد  مة دددو   (Accord d’exclusivité)ةا ماقردددهق ملقتدددة 

ملنرها د لجةمء نرها ه  نامزىد نع مة  نوه   يال  نهي نفههي.
366
 

 مالزمنىد لالقره ىه  ملقنبىهىد:نهف ملقاي -ن

 دددو ملام دددع ل  ملاددد م  ملدددكه ىزىدددة ملجددده   فدددا  ملقىندددد ملقهواوىدددد لالقره ددده  ملقنبىهىدددد 
ملنقأ قددددد رنةف ددددد ملنرها دددده   ددددكم ندددد  جبددددد ا ندددد  جبددددد ةيددددةف  دددد  قأقرددددة  ددددك   

 ماقره ه  رنزهرد  قاها 

 ا نه  ا ملجزمء ملنقةقن  و فهلد مايال  ربها

د ىتدددددأن ملقدددددا  اجددددداه ملقدددددزمه  قدددددهه  دددددو نةف دددددد ملنرها ددددده   دددددو ملفقىقددددد    
ره قرهة ددده نةف دددد قادددرق لردددةمه ملأقدددهو فقدددن ة  رأدددض ملرقبدددهء ةوفدددةام اجددداه  ال دددد 
قأه هىددددد  ددددو  ددددك  ملنةف ددددد ا م قرددددةام ة  ملنقرددددهاض ال ىنفدددد  م قرددددهة  مة دددده  ددددو 

ردددن ملأال دددد ملأقهىدددد ننددده ىفدددا  ها  نمهلرقدددن ردددهلقأاىض  ددد  مأل دددةمة ملقدددو لفقددد  
ن  جةمء  ن ىد ملقرهاض ا كلد رنقق ن ه اف ملنا الىد ملأقهىد.

367
 

مىددة ةودددن ال ةفدده ىوفدددة ة نىددد  دددك  ماقره دده  ا هاة ددده  ددو قةقىدددن ملقزمندده    دددن     
 دددهقق ملنقرها دددى  ا ملققىىددده نددد  ملفةىدددد ملنم قدددد  دددو نةف دددد ملنرها ددده و  رهلوادددرد 

ه رهالادددقنةمة  دددو ملقردددهاض  قددده لالقردددهق ملنردددهة راتدددرن مقردددهق قنبىدددهه نوالدددل لاللقدددزم
ماققة ملرقن ا ملق هء   ن ة نىقن اامء   ن ملناقاف ملهالو ةا ملهمي و.

368
 

ا رنددده ة  مقردددهق ملنردددهة فنددده ةةىوددده ال ى دددزه مألمدددةم  رددد رةمه ملأقددده ملوبددده و ا لونددده     
 ى زنبه  رهلقرهاض رفا  وىد.

 

لنقرها دددى  رهالادددقنةمة  دددو    ا  دددد مألالدددن ىردددها لوددده ةودددن ىةقدددن ملقزمنددده   دددن  دددهقق م
ملقردددهاض رفاددد  وىدددد مىدددة ة  نةم دددهي مله دددد ققق دددو ملقدددا  ة   دددكم ماللقدددزمه ىقدددأل  

 ن  القى :

ملالدددق مألا   دددا ردددهء ملقردددهاض ا  دددا ملقدددزمه رقفقىدددق وقىجدددد رفىدددث ىأددده ملنقردددهاض 
نيم ددده لك  دددا منقودددع  ددد  ملدددهيا   دددو نرها ددده  ها  ملفهجدددد للدددن لزرددده  ل نهلدددن ةا 

ااء وىقن.
369
 

                                         

365
-F.TERRE, Ph. SIMLER et Y.LEQUETTE, op.cit,p 185.0-                                               :ةو ة 

366
 - Ibidem.0-                                                                                                :ةو ة            

.842 ىت  زفو  ره ملامفهو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
367
 

.821جنه   هية ملوفه و ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة: -
368
 

ا نه ى ىبه. 821نفنه مرةم ىه هاا وو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
369
 



      
 

 
 

ا   ىددددن  دددد   ة ددددض ملددددهيا   ددددو ملنرها دددده  ةا ملنالددددهةفد  ىبدددده لددددى  يمددددأ      
ققتددددىةىه لفوددددن ىالددددف  ليددددالال رددددهلقزمه  قددددهه رهلقرددددهاض 

370
ا وردددد  ملففدددده رهلواددددرد 
ل دددددة ض ملنادددددقنة لالدددددقن مال قةمفددددده  ملنمةافدددددد ل قأه ددددده ها  ملققدددددهه ره قةمفددددده  

ن ههي ةا ققهىه نققةفه  مىة جههي.
371
 

هم لكم فدددددده  نوهاددددددره نددددددع نا ددددددا  ملأقدددددده ا ة نىقددددددن ا ىفددددددا  ما قددددددةمض جدددددده     
مال قتدددددههىد ا قددددده ل  دددددةا  ملنفىمدددددد ا ملأدددددههم  ا مأل دددددةم  ملاددددده هي  دددددو فددددد  

نبود.
372
 

ةنددده ملالدددق ملزدددهوو  دددا مالادددقنةمة  دددو ملقردددهاض رفاددد  وىدددد ا  دددا ملقدددزمه رردددك   وهىدددد 
نقردددهه    دددن  دددهقق ملمدددة ى  ا ىق دددو نددد  ةمدددةم  ملنرها دددد مقيدددهك نا ددد  لىجدددهرو 

  لهمةي ملنرها ه  ارةمه ملأقه ملوبه و.ىاب
373
 

ا لكم فددددده  ماللقدددددزمه رهاادددددقنةمة  دددددو ملقردددددهاض فقه دددددهي  هنددددددو ملقزمنددددده رردددددك       
 وهىدددد مىدددة ةودددن  ددده ىتدددرد  دددو رأدددض ملردددةاض ملقزمنددده رقفقىدددق وقىجدددد ا كلدددد قرأددده 
لمرىأدددد ملأنددد  ملدددكه ىفدددا  ن زنددده رهلقىدددهه ردددن ةا مانقوددده   ودددن رنقق دددن ماقردددهق ةا 

لأدددههم  ملقجهةىددددم
374

و ا نزددده  كلدددد ملقدددزمه ملنردددهاض رقفهىددده نا ردددن قجددده  نادددألد نددده 
 دددو ملنرها ددده   رددد   دددام  مألجددد  ملنأدددى 

375
و فنددده ىق دددن  ماقردددهق ملنرددده و امجرددده 
لىجهرىددده ىقق دددو   دددن مألمدددةم  ماللقدددزمه رهلجهىدددد  دددو ملقردددهاض ل اتدددا  للدددن لردددةمه 

ةمء هةمادددده  نيق رددددد قدددده ع ملأقدددده ملوبدددده وو ا كلددددد رققددددهىه نققةفدددده  جددددههي ا لجدددد
ملنرها ه  للن مألنهه ا  هه ملةفا  للن نام   ا رىد.

376
 

 

ا   ىدددن  دددد   اجددداه مقرددددهق ملنرددددهة ىادددب    ددددن ملقه ددددو ل دددرهء اتدددد  مليمددددأ      
  ددددن  مددددع ملنرها دددده 

377
و ا نأوددددن كلددددد ة  مقرددددهق ملنرددددهة ىددددا ة ةاهادددده  قددددهىه 

الىد ملأقهىد.ل نا الىد     مع ملنرها ه  ننه ى هه للن  ىهه ملنا 
378
 

ا ىرقدددددةض لقمرىدددددق ملجدددددزمء ملأقدددددهه ليدددددال  ملندددددهى  رقورىدددددك ملقزمندددددن ا ىقفدددددهه     
مايدددال  ربدددكم ماللقدددزمه رنقهةودددد ملاددد اد ملرأ دددو ل نردددهاض ردددكلد ملدددكه ىرة دددن   ىدددن 

ن نا  ملقزمنن ا قه لنأىهة ملاليي ملأههه.
379
 

                                         

370
 - J.SHCMIDT-SZALEWSKL, op.cit,p 32.0-                                        :ةو ة                           

. 818جنه   هية ملوفه و ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة:-
371
 

372
 - J.CEDRAS, op.cit., p 279.2-                                                                                   :ةو ة 

.808نفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
373

 
374

 - J.CEDRAS, op.cit., p 280.2-                                                                                   :ةو ة 
375

 - Ibidem.1-                                                                                                           :ةو ة 

.812 هية ملوفه و ملنةجع ملاهرقو ي  جنه  ةو ة:-
376

 
377

- C.LARROUMET, op.cit., p 265.8-                                                                           :ةو ة 
378

 - J.CEDRAS, op.cit., p 282.0-                                                                               :ةو ة 

 



      
 

 
 

ةف دددد ملقردددهاض  بدددو ةنددده  ددد  ملقددداي مالزمنىدددد لالقره ددده  ملقنبىهىدددد ملنو ندددد لن     
قيق دددد  ندددد  مقرددددهق  يددددة فاددددن مرىأددددد ماللقددددزمه ملددددكه قق ددددنون  ددددك  مالقره ىدددده و 
 هالقردددهق ملجز دددو ةا ملنةف دددو فنددده ققدددهه ادددهلره ةودددن نددد  ياللدددن ىأنددد  مألمدددةم    دددن 
قددددهاى  ندددده قدددده ماقرددددهق رالددددأون فره دددده   ددددن نتددددهلفبهو ا لفددددو ىوقق ددددام للددددن ملوقددددهم 

به لفدد   ددكم ندد  ها  ة  ىأوددو كلددد  ىددهه ةىددد  ال ددد ملنقرقىددد  ددو ملأقدده ل قرددهاض رالددأو
 قأه هىد.

لفددد   دددكم ال ىأودددو ةودددن لكم مفقادددر   دددك  مالقره ددده  ملمرىأىدددد ملأقهىدددد ره قرهة ددده       
جدددزءم نددد  ملأقددده ملوبددده و ا لددده ىقاتددد  مألمدددةم  للدددن لردددةمه ملأقددده ملوبددده و ة  قرقددده 

  ك  ماقره ه  ف   ىند  هواوىد.

ملرقدددن للدددن ة   دددك  ماقره ددده  قالددده ملقزمنددده  نددد  مرىأدددد  ا  دددو  دددكم مليتددداي ىقجدددن
يهتد الرن  قهىد.

380
 

ةه ىنفدد  ناددهءلد ندد  ىية بدده  دد  مأل ددةمة ملقددو ققالدده  دد  كلددد ا لفدد  ال ى ددزه    
ةه مة  ر رةمه ملأقه ملوبه و رأه زن .

381
 

ةنددده  ددد  ملقىندددد ملقهواوىدددد لةاددده   ةا يمهرددده  ملوامىددده  قددده ميق رددد  م ةمء فدددا      
قبه  ب   و نجةه ملقزمه ةهرو ةه  و ملقزمه نهوو ىقىه تهفرنا.مرىأ

382
 

م قرة ددده ملقزمنددده  ةهرىدددد ةنددده ملدددرأض م يدددة  Fontane دددرأض ملرقدددن ا   دددن ةةادددن 

م قرة ه ملقزمنه نهوىه رقفقىق وقىجد. NAJJARنوبه 
383
 

 

ةنددده ملدددرأض م يدددة  ىدددةف ة  ةاددده   ملوامىددده قنزددد  ققوىدددد قرها دددىد نددد  مرىأدددد      
ا  دددو ملفقىقدددد  دددو  ردددهةي  ددد   النددده  ةا لالدددهةم  ىدددقه نددد  ياللبددده قفهىددده يهتددددو 

ملنةمفددد  ملقدددو قددده قجهاز ددده نددد  ملنرها ددده   دددال ىنفددد  ملةجدددا   وبددده ها  ة  ىزىدددة 
كلددددد نادددد الىد ملمددددة  ملددددكه ىةمددددن  ددددو ملةجددددا و  بددددو ااددددى د لقدددده ىه اددددىة 

أددده اادددى د ملنرها ددده  اجدددهىقبه ا ورددد  ملففددده رهلوادددرد ل رةاقافدددا  ماقرددده و ملدددكه ى
ل قأفىددده   دددن جهىدددد ملقردددهاض ا اردددةمز ملوىدددد ملفقىقىدددد لألمدددةم   دددو ملاتدددا  للدددن 

 ملأقه ملوبه و.

 فدددد  ندددد  ةادددده   ملوامىدددده ا ملرةاقافدددداال  مالقره ىددددد ا ره قرهة ندددده ىق ددددنوه        
قدددهاى  نددده قددده نددد  نةمفددد  ملنرها ددده و قادددب  نبندددد مألمدددةم   دددو لزرددده  ملجبددده 

                                                                                                                            

808نفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
379

 

. 814جنه   هية ملوفه و ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة:-
380
 

.814ور  ملنةجعو ي  ةو ة:-
381
 

. 22ةفنه ةرا ملا هو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة:-
382
 

.22ور  ملنةجعو ي  ةو ة:-
383
 



      
 

 
 

ةمفددد  ا ملورقددده  ملقدددو قفرددده ه مألمدددةم  ا قفدددا  ردددكلد ملدددكه قددده ركلدددن  دددو ق دددد ملن
اددددوهم ازردددده  نادددد الىد ملمددددة  م يددددة ملددددكه قي ددددن  دددد  ملقرددددهاض رددددها  نرددددةة 

نأقا .
384
 

ةنددده ماقره ددده  ملن  قدددد  بدددو قوالدددل ملقزمنددده  نقوا دددد قرأددده لقودددا  ن دددناوبه     
385
 

ملن  ددد  ىةقدددن ملقزمنددده  نفدددههي رنةم دددهي ملوزم دددد فدددهلقزمه رأدددهه  و  هلأقددده ةا ماقردددهق
لجدددةمء نرها ددده  نوه ادددد ندددع مل ىدددة ا  دددا ملقدددزمه رهالنقوددده   ددد  ملقىدددهه رأنددد  ا ىأددده 
ملقزمندده رقفقىددق وقىجدددو   دداال اجدداه نزدد   ددكم ماقرددهق ملن  دد   دد    ام دده فادد  ملوىددد 

لكم فددده  ملمدددة  م يدددة ال قنودددع ملنقردددهاض نددد  لجدددةمء نرها ددده  نامزىدددد ندددع مل ىدددة 
 هلنهس.

386
 

ا  ناندددده  دددد    ددددهه قورىددددك ماللقزمندددده  ملنقةقرددددد   ددددن ملأقدددداه ملن  قددددد ىالددددف         
يمددددأ  ددددو كنددددد ملمددددة  ملنيدددد  رددددهاللقزمه ا ىأقرددددة  ددددكم مليمددددأ  قددددهىه ا ملنقرددددهاض 
ملددددهم   ربددددكم ماللقددددزمه نأرددددن ندددد  لزردددده  مليمددددأ ألوددددن نرقددددةض رنجددددةه  ددددهه قفقددددق 

 .ملوقىجد ملنقأبه ربه

 نددد  يدددال  قف ى وددده للدددن ندددهف ملقددداي مالزمنىدددد ملقدددو ققنقدددع ربددده ماقره ددده  ملنرةندددد      
يددال  نةف ددد ملقرددهاض اجددهوه ة   وددهد تددأارد  ددو قفهىدده مرىأددد  ددك  ملأقدداه فقددن 

 Avant)   م قردددة ة   دددك  ماقره ددده  ره قرهة ددده  قددداه ةالىدددد»MOUSSEROة  
contrats)  دددو رنزهردددد ةفجدددهة ا ةفىددده  مادددنو  ن قدددهي   دددن ةةض نأدددهي ل رودددهء  دددال 

ىنفوبددده ة  قفدددا    دددن ق دددد ملفهلدددد نودددزال ةالىددده. ا ةووددده وفدددا  رتدددهه نةف دددد نددده  رددد  
ملأقددده ا لادددوه ندددع  قددداه ا كلدددد نبنددده ر  ددد  هةجدددد ملقالدددهرن ندددع ملأقددداه  ددد   مقره ددده  

«.ملقرهاض قرقن نقي رد  وبه
387
 

 

 قدددةم  ردددأ  قأتدددى  ملقدددزمه مألمدددةم   دددو نةف دددد ملقردددهاض ا   ىدددن الرددده نددد  مال    
لددددى  رددددهألنة ملاددددب و فىددددث ةةىودددده ميددددقال  ملرقددددن رالددددأ   ددددك  ملناددددألد لال ة  قأفىدددده 

 اجاه ماللقزمه  ا  ه  جنه و ا  هه.

ا ق ددددد  ة دددددةن ملو ةىددددده  للدددددن ملتدددددامن ق دددددد ملقدددددو قودددددههه رقأفىددددده ملقزمنددددده      
 قددهه ةه ندد  يددال  ملقددزمه ندد  مرىأددد مألمددةم   ددو  ددك  ملنةف ددد   ددن ةادده  الددرن 

 نهوىد ىةقرم رهلنرها ه  ملأقهىد ا ىةقن  زهة ملنا الىد ملققتىةىد  وه ية ن.

                                         

.812جنه   هية ملوفه و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
384
 

.291ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
385
 

.829نفنه فاى   ره ملأه و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
386
 

.18نه ةرا ملا هو ملنةجع ملاهرقو ي ةف ةو ة:-
387
 



      
 

 
 

ا يالتددددد ملقددددا  ة  ماقره دددده  ملقنبىهىددددد ملقددددو قي دددد  اددددىة ملنرها دددده  اددددامء      
ل قنبىددده ةا لقو دددىه ملنرها ددده  قأددده نجدددةه نةف دددد نددد  نةمفددد  ملقردددهاض ةىددد  ماةمهي 

 د قفا   و مةىقبه للن ملقأه ه.ملقأه هى

 ملنم ن ملزهوو: مل ةة 

ل  زردددا  مليمدددأ  دددو جهودددن ملنردددهاض ال ىفردددو لقىدددهه ملناددد الىد رددد  الرددده نددد       
اجدداه  دددةة ودددهق  نرهالددةي  ددد  كلدددد مليمددأ ا قةرمبنددده  ال دددد اددررىدو  هل دددةة  دددا 

 ددد كم  ملدددةف  ملزدددهوو نددد  ةةفددده  ملناددد الىد ملنهوىدددد ادددامء فهوددد  ققتدددىةىد ةا  قهىددددو

موقرددددن مل ددددةة  ددددال نادددد الىد ا ال قأدددداىض
388

ندددد   802و ا  ددددكم ندددده ةفهقددددن ملنددددههي 

ق.ه.نو فىددددث مالددددقةم ملنالددددة  ملجزم ددددةه رتددددرد  همأددددد  ددددةاةي قددددام ة مل ددددةة 
لقىهه ملنا الىد ملققتىةىد.

389
 

 ا لكم اوقمةق  و  كم ملنم ن للن :

 ملرة  مألا : ةوام  مل ةة.

 ة ه  و مل ةة.ملرة  ملزهوو : ملالةام ملقو ىجن قام 

 ملرة  مألا : ةوام  مل ةة:

 ددده ىفدددا  مل دددةة نههىددده ىتدددىن ملن دددةاة  دددو جادددنن ةا نهلدددن ا  دددا مل هلدددن       
ملا دددا 

390
و ا  ددده ىفدددا  ةهرىددده ىتدددىن ملن دددةاة  دددو  همرقدددن ةا الدددأاة  ةا فةمنقدددن 

كلدددد مألكف ملدددكه ىتدددىن ملالددديي » ةا الدددة ن ا   ىدددن ىنفددد  قأةىددد  مل دددةة رأودددن 
«ق ن  فقا ن ةا نت فد نالةا د لنن  جةمء ملناه  رف

391
. 

     

 هل ددددةة ملنددددههه  ددددو ملنرها دددده   ددددا كلددددد مألكف ملددددكه ىتددددىن ملالدددديي ا      
ىقنزددددد   دددددو مليادددددهةي ملنهلىدددددد ملقدددددو ققةقدددددن   دددددن ملناددددده  رنتددددد فد نالدددددةا د 

ا  دددو فادددن ملقدددهوا  ملندددهوو ملجزم دددةه  دددو   (intérêt légitime)ل نق دددةة 

ملو دددهه ا م همن ملأهندددد ملنوتددداي   ىبددده  دددو ق دددد ملنتددد فد ملقدددو ال ققأدددهةض ندددع 

 ق.ه.ن. 91ا  92ملنههقى  

ا   ىددن  دد   مل ددةة ملنددههه  ددو ملنرها دده  ىقنزدد   ددو ق ددد ملياددهةي ملقددو ق فددق     
رهلنقرددددهاض ملن ددددةاة ندددد  ورقدددده  مالوققدددده  ةا ما ددددهمه ل قرددددهاض ندددد  هةمادددده  ا 

                                         

ر فددددهن ملأةرددددوو ملو ةىددددد ملأهنددددد لاللقددددزمه  ددددو ملقددددهوا  ملنددددهوو ملجزم ددددةهو  ملام أددددد ملقهواوىددددد ) ملرأدددد  مىددددة ملنالددددةا  ـددددـ  ةو ددددة:-8

 .820و ي 0228و هىام  ملنمرا ه  ملجهنأىدو ملجزم ةو0مازةمء رال ارن ا ملقهوا (و ن

.82وي8992و 0لق ه ىدو ملأههو ملنج د م42209و قف  ة ه: 8919وا نرة  84 ةمة ملنففند ملأ ىهو ةو ة: -
389
 

.820 ز ملهى  ملهىوهتاةه ا  ره ملفنىه ملالامةروو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة: -
390
 

.820ر فهن ملأةروو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
391
 



      
 

 
 

قفرددده  ا دددهمه نفددده  ماقالدددهةم   هواوىدددد ا  ن ىددده  فادددهرىدو ا  ددده ىدددهي   ىبددده نددده ى
ملقردددهاضو فنددده  ددده ىقنزددد  مل دددةة  دددو ملا ددد  ملدددكه ة ددده ن  دددو ملنرها ددده  ردددها  

جهاف.
392
 

 ددددا مل ددددةة ملددددكه ى فددددق ملالدددديي  ددددو مىددددة فقا ددددن » ةندددده مل ددددةة مألهرددددو:     
«.ملنهلىد  با ىتىن ملاليي  و فةمنقن ةا الأاة  ةا الة ن ةا  و  همرقن

393
 

ألهردددو لك م قردددة مل دددةة مألهردددو فددد  نددده ا  دده قاادددع ملق دددهء  دددو نربددداه مل دددةة م    
ىتىن ملاليي ن  ةكف ن  جةمء ملان ا ملقك  ا لىكمء ملانأد.

394
 

لفددد  ماالدددفه  ملدددكه فددده   ه نددده  دددا فدددا  فدددا  مل دددةة مألهردددو ناجرددده ل قأددداىض ةه 
 الا

ا لددددكم زددددهة جددددهم   ددددو  ةوادددده فددددا   ددددك  ملناددددألد ا   ددددن ةزددددة  مقرددددق ملرقددددن ا      
و ىاجن ملقأاىض.ملق هء   ن ة  مل ةة مألهر

395
 

ا ملقدددهوا  ملندددهوو  000ا  ددده ة دددة  فددد  نددد  ملقدددهوا  ملندددهوو ملنتدددةه  دددو ملندددههي      

000396ملادددداةه  ددددو ملنددددههي 
و ا  ددددكم ندددده قهمةفددددن ملنالددددة  ملجزم ددددةه  ددددو ملقأددددهى  

ىالددددن  ملقأدددداىض  دددد  » نفددددةة  810مأليىددددة ل قددددهوا  ملنددددهوو لك وددددي  ددددو ملنددددههي 

 «.لالة  ةا ملانأدمل ةة ملنأواه ف  ناه  رهلفةىد ةا م

 

 

 

ةنددددده  ددددد  مل دددددةة مألهردددددو ملدددددكه ىنفددددد  ة  ىتدددددىن ملنقردددددهاض  دددددو نةف دددددد     
ملنرها ددده   ىقنزددد   دددو فددد  نددده ىنددد  ملنقردددهاض  دددو ادددنأقن ا نفهوقدددن فدددأ  ىددد هه 
 مددددع ملنرها دددده  للددددن مااددددهءي للددددن ملاددددنأد ملقجهةىددددد ل نقرددددهاض ملن ددددةاة ةا 

أ دددق رتدددوع ملنرىدددع ةا ىجودددو ىادددقالو ملنقردددهاض ملناددد ا   ددد  ملقمدددع   دددن ةادددةم قق
نورأدددددد نأواىدددددد نددددد  ة فدددددهة نرها دددددن

397
و ا ادددددامء فددددده  مل دددددةة ملدددددكه ةتدددددهن 

                                         

.188نفنه  ره مل ه ة فاى و ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة: -
392
 

.821ر فهن ملأةروو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
393
 

.829جع و ي ور  ملنة -ةو ة:
394
 

نفنددداه جدددال  فندددزيو ملأنددد  مىدددة ملنالدددةا  ره قردددهة  نتدددهةم لاللقدددزمهو) ملقام ددده ملأهندددد ا مليهتددددو هةمادددد نقهةودددد ردددى   ةو دددة:-2

و 8914ملقددددهوا  ملنددددهوو ملادددداةه ا ملقددددهوا  ملنددددهوو ملجزم ددددةه ا ملقددددهوا  ملنددددهوو ملرةواددددو(و هىددددام  ملنمرا دددده  ملجهنأىدددددو ملجزم ددددةو 

 .829ي 

.829ناه جال  فنزيو ملنةجع ملاهرقو ي نف ةو ة:-
396

 

.822ةفنه ةرا ملا هو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة:-
397
 



      
 

 
 

ملنقرددددهاض ملن ددددةاة ةهرىدددده ةا نههىدددده  دددد    ددددنء لزرهقددددن ىقددددع   ىددددن ألوددددن ملددددهم   
رهاللقزمه ا ىزر  مل ةة رفه د ملمةق

398
 ا كلد أل  مل ةة ام أد نههىد. 

ىقدددهة »ملنأهلدددد نددد  ق.ه.ن  808ي ا ىقدددهة ملقه دددو ملقأددداىض مرقددده لدددوي ملندددهه     

ملقه دددو ندددهف ملقأددداىض  ددد  مل دددةة ملدددكه لفدددق ملنتدددهن مرقددده ألففدددهه ملندددههقى  

نفدددةة ندددع نةم دددهي مل دددةا  ملنالراددددو  ددد   لددده ىقىادددة لدددن ا ددد  ملففددده  810ا  810

ة  ىقددددهة نددددهف ملقأدددداىض رتددددرد وبه ىدددددو   ددددن ة  ىفددددقر  ل ن ددددةاة رددددهلفق  ددددو ة  
 «.ن  جهىه  و ملققهىة ىمهلن يال  نهي نأىود رهلو ة 

ةنددده لكم فهوددد   ودددهد مقره ددده  قنبىهىدددد مرةنبددده ملنقرها دددى  رالدددأ  مالادددقنةمة  دددو       
ملقرددددهاض ةا قو ىنددددنو  بددددو قاددددب  نبنددددد مألمددددةم  ا ملقه ددددو  ددددو لزردددده  ا ددددا  

 مل ةة.

 ملرة  ملزهوو : ملالةام ملقو ىجن قام ة ه  و مل ةة:

 رهل ةة ىجن ة  ققام ة  ىن نجنا د ن  ملالةام ا  و: لال قهمه     

ـددد ىجدددن ة  ىفدددا  مل دددةة نفققددده لقىدددهه ملناددد الىد ا مل دددةة ملنفقدددق  دددا مل دددةة 
ملدددكه ىجدددن ة  ىفدددا   ددده ا دددع  أدددال ةا ادددىقع فقنددده

399
 هل دددةة ملنفقدددق ملا دددا   دددو  
ملناققر   و ففه مل ةة ملنفقق اجن ملقأاىض  ون.

400
 

ق ملا دددا   دددو ق دددد ملورقددده  ملقدددو قفن بددده ملن دددةاة ا نددد  ةنز دددد مل دددةة ملنفقددد     
 أدددال نوبددده ورقددده  ما هندددد ا مالوققددده  رادددرن ملنرها ددده  ا ةجددداة رىدددا  مليردددةي ملقدددو 

ماقأه  ربه لبكم مل ةض.
401
 

   

 

 

ةندددده  دددد  مل ددددةة ملنقنزدددد   ددددو ندددده  دددده  ملنقرددددهاض ملن ددددةاة ندددد  فاددددن  ندددد     
لأقهىددد لك ة  ملقددا  رددن ىأوددو ملتددأن ققر ددن  ددو فدد  ملفددهال   ددو ملنادد الىد ندده  ردد  م

 ددو ملا دد  وراددن ةوودده وةقددن ةزددةم   ددن  قدده لدده ىرددةه رأددهو لكم ملفاددن ملنددةمه قأاى ددن 
 ددددا ندددده فدددده  ىأندددد  ملن ددددةاة قفقىقددددن ندددد  اةمء لرددددةمه ملأقددددهو ةندددده ا ةوددددن ال ىاجدددده 
فدددهىث  ددد   قددده  دددو ملنةف دددد ملادددهرقد   دددن ملقأه ددده رددد  ىوتدددن ملفددداله  ددد  يمدددأ 

                                         

و ملنج دددد ملق ددده ىدو 29812و قفددد  ة ددده: 8911جدددام   81ا  دددكم نددده   ددد  ردددن ملنففندددد ملأ ىددده  دددو  ةمة ددده ملتدددههة رقدددهةىخ  ةو دددة:-0

 .01و ي 8992و 0 هه 

.141  ره ملةزمق ملاوباةهو ملنةجع ملاهرقو يةو ة: -
399
 

.828ر فهن ملأةروو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
400
 

401- J.CEDRAS, op.cit., p 282.4-                                                                                                      :ةو ة 



      
 

 
 

ه  ةا قا ربددده  رددد  ة  قددد هه للدددن لردددةمه  قدددهو   ودددن نددد  قةقدددن   ىدددن  مدددع ملنرها ددد
ملنقردددا   دددو  دددك  ملفهلدددد  دددا قأددداىض ملن دددةاة نددد  قا ددد  ملنرها ددده  ةا  الددد به 
 ندددده لفقددددن ندددد  ياددددهةي راددددرن  ددددكم ملرالدددد  ةا كلددددد ملقا دددد . ةندددده  دددد  ملوقدددده   ةا 
ملنفهادددن ملقدددو فددده  ىوق دددة قفقىقبددده رأددده لردددةمه ملأقددده   دددى   ودددهد نجددده  لقأاى دددبه 

402
 ىيق      قأاىض قراى  ملرةتد ملكه ىأاض  ون. ا  ا

ـددد فنددده ىجدددن ة  ىفدددا  مل دددةة نرهالدددةم ا كلدددد ردددأ  ىفدددا  وقىجدددد مرىأىدددد ايدددال  
ملنقردددهاض رهلقزمندددن ا  دددا ىأقردددة فدددكلد لكم لددده ىفددد   دددو مادددقمه د ملندددهى  ملنقردددهاض 

ق.ه.نو ةنددده مل دددةة  810ةا ىقا ددده  رردددك  جبددده نأقدددا  ا  دددكم نددده وتددد    ىدددن ملندددههي 

ملنرهالدددة  دددال ى قدددزه ملندددهى  ملنقردددهاض ردددهلقأاىض  ودددن ا كلدددد الوقردددهء ملأال دددد  مىدددة
ملاددررىد رىوددن ا ردددى  يمددأ  ددكم مأليىدددة ا نزدده  كلدددد فددأ  ىقةقددن   دددن  الدد  ملقردددهاض 
ا دددىه  ملتدددرقد نددد  ملقدددهجة ملنقردددهاض ة  قاددداء فهلقدددن ا ىأجدددز  ددد  ادددهمه هىاودددنو 

مىدددة نرهالدددةي ال ىأددداض   ىالدددبة ل الادددن ا قتدددرن ةناملدددن   ددده ىهو  بدددك  مأل دددةمة
 وبددده ألوددددن فدددده  ىادددقمىع ة  ىقرههم دددده ررددددك  جبددده نأقددددا  فددددأ  ىفدددها  ملرفددددث  دددد  

ترقد ةيةف.
403
 

ـددد ةنددده  ددد  الدددةم ة  ىفدددا  مل دددةة نقا أددده ةا مىدددة نقا أددده  بدددا ىيق ددد  فادددن ودددا  
ملنادددد الىدو  دددد كم فهودددد  ملنادددد الىد  قهىددددد  ىجددددن ة  ىفددددا  مل ددددةة نقا أدددده فاددددن 

 ددددا كلددددد مل ددددةة ملددددكه ىنفدددد  قا أددددن ا دددد  لرددددةمه ق.ه.ن ا  810/0وددددي ملنددددههي 

ماقره دددده  ملقنبىهىددددد ملنقأ قددددد رنةف ددددد ملنرها دددده  ندددده  ددددهم فددددهلقو مل دددد  ا مليمددددأ 
 ملجاىه.

ةنددده لكم فددده  ملنقردددهاض ملناددد ا  ناددد الىد ققتدددىةىد  بوددده ى قدددزه رقأددداىض مل دددةة 
ه ملنرهالدددة ف دددن ادددامء فددده   دددكم مل دددةة نقا أددده ةا مىدددة نقا أددده ا كلدددد مرقددده لقام ددد

ملنا الىد ملققتىةىد.
404
 

 

ا   ددددال  دددد  كلددددد  دددد   ملنقرددددهاض ال ىاددددقمىع  ددددو مقرددددهق ملقرددددهاض مالددددقةمم      
ل رددددهء  ندددد  نادددد الىقن ملققتددددىةىد ملقددددو ىنفدددد  ة  ققدددداه رنوهاددددرد  مددددع ملنرها دددده  

ق.ه.ن ا  811/2 بدددكم ملالدددةم ىقدددع ردددهمال ا ال ىأقددده ردددن ا كلدددد مرقددده لدددوي ملنددددههي 

ةم ىق دددو رها ردددهء نددد  ملناددد الىد ملوهجندددد  ددد  ىرمددد  فددد  الددد» ملقدددو قق دددو رأودددن 

                                         

402
 -Ibidem.8-                                                                                                            :ةو ة 

.280ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
403
 

404
ملدددهفقاة نفنددداه جدددال  فندددزي ة  ملقأددداىض  ددد  مل دددةة ملنقا دددع ا مىدددة ملنقا دددع ال ىقأ دددق رودددا  ملناددد الىد  قهىدددد  ىدددةهةو ة: -

ةا ققتدددىةىد رددد  ملأردددةي  دددو ملققدددهء ملدددهم   ا ملندددهى  ةا  دددهه ملققه بنددده ادددهرقهو ا   دددن  دددكم ملوفدددا لكم مادددقموه  دددكم ملدددةةه   دددن نةف دددد 
الىقن ققتددددىةىد ةا  قهىددددد ىاددددأ   دددد  مل ددددةة ملنقا ددددع  قددددم أل  ملنقرها ددددى  ملنرها دددده   هلنقرددددهاض ملنادددد ا  اددددامء فهودددد  نادددد 

 .02قةرمبنه  ال د اهرقد  و  كم ملةةه ةو ة: نفناه جال  فنزيو ملنةجع ملاهرق ي 



      
 

 
 

ا ملادددرن  دددو كلدددد ة  ملناددد الىد ملققتدددىةىد قأقردددة نددد  ملو دددهه « ملأنددد  ماجةمندددو
 ملأههو  ىرم  ف  مقرهق ىيهل  ةففهنبه.

ـددد ا ل ددده د للدددن كلدددد ىالدددقةم ة  ال ىفدددا  مل دددةة  ددده قددده قأاى دددن نددد   رددد  ا       
  ملن ددددةاة   ددددن ةفزددددة ندددد  لددددا ندددد  مىددددة مةىددددق ملنددددهى  لك ال ىجدددداز ة  ىفتدددد

قأددددداىض اتدددددالض مل دددددةة
405

و ا لبدددددكم  ددددد   ملنفدددددهفه ملرةوادددددىد ال قق دددددو مهلرددددده 
رددهلقأاىض  ددد  ملورقددده  ملأههىدددد ملقدددو ىردددكلبه ملنبوددو  دددو ادددرى  ملقردددهاض ندددع ملأندددالء 
رالدددأ  نبوقدددن ا كلدددد أل  ملنبودددو ىردددةض   ىدددن مدددهرع والدددهمن قدددهاى  ق دددد ملنتدددهةى  

 le compte relatif aux )ن ااددددد نادددرقه رهلاددددج  مليددددهي رفاددددهره  مل
charge de l’entreprise)406
-d’Aix-en)ا قمرىقددددده لدددددكلد   ددددد  نففندددددد  

Provence) « ردددددأ  مألالددددد ه  ملنقأ قدددددد رهةمادددددد ملأقددددده ا ملقدددددو ققددددداه ربددددده الدددددةفد

لالدددبهةىدو ىجدددن ة  قرقدددن   دددن  دددهقق ملالدددةفد ماالدددبهةىد ا   ىدددن  ددد    ىندددد ملفالددد  
لنتددددهةى  ملأهنددددد ا ملقددددو قفددددا  نجهوىددددد ا ملهةمادددده  ملنفقن ددددد ىددددهيال   ددددن  م

.»
407
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملأال د ملاررىد. ملنم ن ملزهلث:

ىجددددن لقىددددهه نادددد الىد ملنقرددددهاض ملنهوىددددد اددددامء فهودددد   قهىددددد ةا ققتددددىةىد ة      
ققدددام ة  ال دددد ملادددررىد ردددى  مليمدددأ ملدددكه ةةقفردددن ا مل دددةة ملدددكه ةتدددهن ملنقردددهاض 

 م ية.

                                         

.822ر فهن ملأةروو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
405
 

.841ةفنه ةرا ملا هو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة: -
406
 

407
 - Cour d’Aix-en-provence,16 Sept.1993,juris-data n° 0456510-                                 :ةو ة 

 cité par B.BEGNIER,op.cit,p 469.«Les travaux effectués à la charge de l’entreprise publicitaire 
conformément à l’usage selon lequel le coup de devis et études préalable entrent dans les frais 

généraux et sont délivrés gracieusement». 



      
 

 
 

ا  802ملزهلددددث ل نادددد الىد ا  دددده وتدددد  ملنددددامه  هلأال ددددد ملاددددررىد  ددددو ملددددةف        

ق.ه.ن    ددددن  ددددةاةي قددددام ة ةفدددد  ملاددددررىد رددددى  مل ددددةة ا مليمددددأ  802ا  804

 لقىهه ملنا الىد ملققتىةىد.

 812ةندددده  دددد   ال ددددد ملاددددررىد  ددددو ملنادددد الىد ملأقهىددددد  قدددده وتدددد    ىبدددده ملنددددههي    

ىودددده ففدددده   ىددددن لكم ماددددقفه    ددددن ملنددددهى  ة  ىورددددك ماللقددددزمه  » ق.ه.ن    ددددن ةوددددن 
رقأددداىض  مل دددةة ملودددهجه  ددد   دددهه قورىدددك ملقزمندددنو نددده لددده ىزرددد  ة  مادددقفهلد ملقورىدددك 
والدددأ   ددد  ادددرن ال ىددده لدددن  ىدددنو ا ىفدددا  ملففددده فدددكلد لكم قدددأية ملندددهى   دددو قورىدددك 

 «.ملقزمنن

ا ىادددقوق  نددد  ودددي ملندددههي ةودددن ىجدددن ة  ىفدددا  يمدددأ ملندددهى   دددا ملادددرن ملنرهالدددة     
لقردددهاض ملنق دددةة ة  ىزرددد   ال دددد ملادددررىد ردددى  مليمدددأ       دددو فدددهاث مل دددةة ا   دددن م

ا مل دددةةو فنددده ىجدددن   ىدددن ة  ىزرددد  ة   دددكم مليمدددأ  دددا ملادددرن ملنرهالدددة  دددو ا دددا  
مل ةة.

408
 

ا  ددددو فدددد  مألفددددام  ىقددددع   ددددن  ددددهقق ملنددددهى  ملنقرددددهاض  ددددنء ورددددو ملأال ددددد      

هن وردددو ق.ه.ن   دددن ةادددر 801ملادددررىد لكم مه دددن  دددهه  ىهنبدددهو ا  ددده وتددد  ملندددههي 

لكم ةزرددد  ملالددديي ة  مل دددةة  ددده والدددأ  ددد  ادددرن ال ىددده لدددن »ملأال دددد ملادددررىد رقالبددده 
 ىدددن ففدددههث نردددهجل ة ةا  ددداي  ددده ةيو ةا يمدددأ تدددهة نددد  ملن دددةاة ةا يمدددأ نددد  
مل ىدددة و فددده  مىدددة ن دددزه رقأددداىض  دددكم مل دددةةو نددده لددده ىاجددده ودددي  دددهواوو ةا مقردددهق 

 «.ىيهل  كلد

لك  لقددده ةةىوددده نددد  يدددال  ملو دددهه ملقدددهواوو ل ناددد الىد ملنهوىدددد ملوهالددد د  ددد   مدددع     
ملنرها دددده  ة دددده الددددةام  ىددددهه  ددددك  ملنادددد الىدو رفىددددث رددددها  قام ة دددده ال ىنفدددد  ة  
ققددداه ملناددد الىد  ددد   مدددع ملقردددهاضو فنددده فهالوددده نأة دددد ملفدددهال  ملقدددو قفدددا   ىبددده 

بددددده ققتدددددىةىدو ا ىرقدددددن لوددددده ة   دددددك  ملناددددد الىد  قهىدددددد ا ملفدددددهال  ملقدددددو قفدددددا   ى
 واقأةض  زهة  ك  ملنا الىد ا  كم نه اوهةان  و ملنرفث ملالفق.

 

 

 :  زهة ملنا الىد ملنهوىد ملوهال د     مع ملنرها ه .ملنرفث ملزهوو

ل  ندددده ى ردددد  مالوقردددده  ة  ملنادددد الىد ملوهالدددد د  دددد   مددددع ملنرها دددده  لبدددده ةزددددةم      
 ىنىزموبه    مىة ه.

                                         

.818 فهن ملأةروو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة:ر -
408

 



      
 

 
 

   ددددو ة   مددددع ملنرها ددده   ددددو مألفددددام  ملقددددو ىأددده  ىبدددده  ددددكم ملقمددددع مألا  ىقنزددد   
يمدددأ ىقادددرن  دددو  دددةة ل مدددة  ملنقهرددد و  ىفدددق لبدددكم مأليىدددة ة  ىمهلدددن ردددهلقأاىض 

 اتالض مل ةة.

لفددد  نددده  دددا ملقأددداىض ملدددكه ىنفددد  ة  ىادددقرىه نودددن ملنقردددهاض مل دددفىد  ددد   دددا     
 ملقأاىض ملأىوو ةه ملقأاىض رنقهر .

ىقنزددد   دددو ة  ملقردددهاض مهلرددده نددده ىوتدددن   دددن ملأقددداه ملنبندددد نوبددده ةنددده ملزدددهوو      
 قدداه وقدد  ملقفوالاجىدده و ا  ددههي ندده ىفددا  ةمددةم   ددك  ملأقدداه ندد  جواددىه  نيق رددد 
ةا ة  ىجدددةه ملقردددهاض  دددو ر ددده ةجوردددوو  بوددده قزدددهة نالدددف د قفهىددده ملقدددهوا  ملامجدددن 

 ددكم ملنرفددث  ملقمرىددق  ددو فهلددد ا ددا  وددزم  رددى  ةمددةم  ملقرددهاضو ا لددكم اىق ددن 
 ملنمهلن ملقهلىد:

 ملنم ن مألا : ملقورىك ملأىوو.

 ملنم ن ملزهوو: ملقورىك رنقهر  ةا    مةىق ملقأاىض

ملنم دددن ملزهلدددث: قودددهز  ملقددداموى  ملقدددو قففددده ملناددد الىد ملنهوىدددد ملوهالددد د  ددد   مدددع 
 ملنرها ه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (La Réparation en nature)ملقورىك ملأىوو  ملنم ن مألا :



      
 

 
 

لكم  دددهه ماللقدددزمهو   دددن ةزدددة امفددده  دددا اجدددان قورىدددك  ا لدددا جردددةم   دددن ملندددهى 
409
 ددد كم  

فدده  نددد  ملننفدد  قتددداة اجدداه ملقورىدددك ملأىوددو ملجردددةه  ددو نجددده  ملأقددهو  بددد  ىنفددد  
 اجاه نز   كم ملقتاة  و نجه  ملقرهاض ا   ىن اوقمةق للن :

 ـ ملرة  مألا : قأةى  ملقورىك ملأىوو.

   ملرقن ن  ملقورىك ملأىوو  و نجه  ملقرهاض.ـ ملرة  ملزهوو: نا 

 ملرة  مألا : قأةى  ملقورىك ملأىوو:

ىقتدده رهلقورىددك ملأىوددو  ددا قورىددك  ددى  ندده للقددزه رددن ملنددهى      
410

ا  ددا ملددونم ملنزددهلو 
اتدددالض مل دددةة

411
و لك ىددد هه للدددن لتدددالض مل دددةة لتدددالفه قهنددده ا ل دددههي ملفهلدددد  

للن نه فهو    ىن.
412
 

ق  دددو نمهلردددد ملندددهى  ردددهلقأاىض ملأىودددو ا لجردددهة ملندددهى    ىدددن ا  ددده    دددهم   ملفددد    

نددددددهوو  020ا ىقهر بدددددده ملنددددددههي  822وددددددي   ىددددددن ملقددددددهوا  ملنددددددهوو  ددددددو ملنددددددههي 

نتةه.
413
 

ا  دددو فددده  نددده لكم فددده  قورىدددك ماللقدددزمه  ىوددده مىدددة ننفددد  ةا مىدددة نال ددده لال لكم  دددهه     
رددن ملنددهى  وراددن ىجدداز ل ددهم   ة  ىفتدد    ددن ففدده ردد لزمه ملنددهى  ربددكم ملقورىددك ردده ع 

 ق.ه.ن. 812مةمند لجرهةىد ل  منقوع    كلد فان وي ملنههي 

زمه رأنددد و ا لددده ىقددده ملندددهى  رقورىدددك ا لكم فددده  ماللقدددزمه ملندددةمه قورىدددك   ىوددده  دددا ملقددد    
ملقزمندددن ىجددداز ل دددهم   ة  ىم دددن قةيىتددده نددد  ملقه دددو  دددو قورىدددك ماللقدددزمه   دددن ورقدددد 

ق.ه.ن ا ىقهر بددده  812ملندددهى  لكم فددده   دددكم ملقورىدددك ننفوددده ا  دددكم نددده   ددد  ردددن ملندددههي 

نهوو  ةواو. 8822ملنههي 
414
 

 

 

 

قددددةة ةوددددن ال ىجدددداز ل ددددهم   ة  ا رندددده ة  ماللقددددزمه ملأىوددددو  ددددا مألتدددد و  ندددد  ملن     
ىمهلددددن ملقورىددددك رنقهردددد  لكم فدددده  ملنددددهى  ناددددقأهم ل قورىددددك ملأىوددددو و ةا لدددده ىفدددد  ملقورىددددك 

                                         

.10نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
409
 

.022و ي 0222نتمرن ملجنه و ةففهه ماللقزمهو ملرقد ل مره د ا ملوالةو ماافوهةىدو  ةو ة:-
410
 

411
-ph. LE TOURNEAU, op.cit,p 488.0-                                                                         :ةو ة 

.840نفناه جال  فنزيو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
412

 
413
  ددددو   ددددو ادددد ىنه و هةمادددده   ددددو ملنادددد الىد ملنهوىددددد  ددددو ملقددددهوا  ملنددددهوو ملجزم ددددةهو ) ملنادددد الىد  دددد   أدددد  مل ىددددة ـــددددـ  ةو دددة:-

 .020و ي 8919وهىام  ملنمرا ه  ملجهنأىدو ملجزم ةو 0الىد     أ  مألالىهءو ملقأاىض(و م ملنا 
414

-J.SCHMIDT-SZALEWSKL, op.cit,p 28.2-                                                                   :ةو ة 



      
 

 
 

ملأىودددو نة قددده ل ندددهى  و  بوددده ىجددداز ل قه دددو ة  ىق دددو رهلقورىدددك ملأىودددو ا ىتدددة  
ملو دددة  دددد  م دددن ملددددهم   ا ال ىأقردددة كلددددد نودددن ففندددده ر ىدددة ندددده م دددن مليتدددداه ةا 

رأفزة ننه م ن.
415
 

ا نددده ىأوىوددده  دددو  دددكم ملتدددهه  دددا هةمادددد ملفهلدددد ملقدددو لددده ىقددده  ىبددده ةفددده ةمدددةم      
ملقردددهاض رقورىدددك ملقزمندددن ميقىهةىدددهو ردددأ  ة دددض ملدددهيا   دددو ملقردددهاض ةا مالادددقنةمة 
 ىددددنو ةمدددده م ددددكمة و  بدددد  ىجدددداز ل نقرددددهاض م يددددة مرقدددده ل قام دددده ملأهنددددد ملنقأ قددددد 

لففدده ر جردددهة ملنقرددهاض ملنددهى  رهلدددهيا  رهلقورىددك ملأىوددو ة  ى جددأ للدددن ملق ددهء مهلردده م
نأدددن  ددددو ملقرددددهاض ةا مالاددددقنةمة  ىددددنا رنأوددددن  يددددة  دددد  ىجدددداز لجرددددهة ملنقرددددهاض 

   ن قورىك ملقزمنن رهلقرهاض  ىوها ا  كم نه اوقمةق لن  ىنه ى و:

 ملرة  ملزهوو : نا   ملرقن ن  ملقورىك ملأىوو  و نجه  ملنرها ه :

لددده ىقدددةهه ملرقدددن  دددو نجنا دددن    
416
 دددو مادددقرأهه ملقورىدددك ملأىودددو ملجردددةه نددد  نجددده   

ملقردددددهاض ا  ددددده ك دددددن ملرقبدددددهء للدددددن ةرأددددده نددددد  كلدددددد ا ةةام  دددددهه جدددددامز لجردددددهة 
ملنقرددددهاض   ددددن قورىددددك ملقزمنددددن رهلقرددددهاض  ىودددده فقددددن ا لددددا لدددده ىفدددد   ددددكم ملقورىددددك 

 ناقفىال ا ال نة قه ا كلد لألارهن ملقهلىد:

ملقردددهاض  ا لدددى   ملقأه ددده  لدددكلد   دددى  ل  نفددد  ماللقدددزمه ملدددكه لددده ىوردددك  دددا         
ندد  ملنقرددا  ملقدددا  ر وأقددهه ملأقدده أل  ملنقردددهاض ىددة ض قنهندده ملدددهيا   ددو ملقردددهاض 
ا مالاددقنةمة  ىددنو  دد كم ةجرددة   ددن كلددد فدده   ددكم ماجرددهة نادده  رفةىقددن ملاليتددىد 
ا لدددى  نددد  ملنأقدددا  ة  قأدددى  ملنففندددد نددد  ىنزددد  ملندددهى   دددو  ن ىدددد ملقردددهاض ا لدددا 

نةف دددددد ملقدددددو قا رددددد   وددددده ه ملنرها ددددده  نقرالدددددد ا ىنفددددد  نأبددددده لردددددةمه فهوددددد  مل
ملأقه.

417
 

ا  دددده ةفدددده  نففنددددد رةافادددد  ملقجهةىددددد 
418

  ددددن ماددددقفهلد  ملقورىددددك ملأىوددددو ا ددددال  

ا ةفدده  ة  ندده  دده   ددا  ةتددد ل قأه دده ا لددى   (Accord de principe)نرددههح 

 ملأقه وران.

 

 

419(négociation forcée)ل  ماجرددددهة   ددددن ملقرددددهاض     
و ىفددددا  مىددددة نجدددده  

 ددددو نجدددده  ملقرددددهاض وا كلددددد أل  ملقرددددهاض رمرىأقددددن ىفقددددهن للددددن ملقأددددها  ملفقىقددددو 

                                         

.024  و   و ا ىنه و ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة: -
415

 
416
- ph. LE TOURNEAU, op.cit,p 4890-                                                                        :ةو ة 

417
 -J.SCHMIDT-SZALEWSKL, op.cit,p 32.0-                                                                  :ةو ة 

418
 - Trib.Com Bruxelles, 13

e
 ch,24 Juin 1985.2-:ةو ة                                                             

 .14ةالهة للىنو نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي 



      
 

 
 

رددددى  ملمددددة ى و ا ال ىقتدددداة ةه قأددددها  ندددد  الدددديي ةفددددة    ددددن ملقرددددهاض ردددد  ل  
ماجرهة   ن ملقرهاض ىق و   ن  ةي لرةمه ملأقه ملنةققن.

420
 

هة   دددن ملقردددهاض لال ة  زندددد ا ةمددده ودددهةي ملقمرىقددده  ملق ددده ىد  دددو الدددأ  ماجرددد     

هىاددددنرة  01ففندددده تددددههةم ندددد  نففنددددد ماددددق وه  رددددهةى   ددددو 
و   ددددو 4218912

رهاجرددددهة   ددددن ملقرددددهاض ا  دددده ماددددقوه للىددددن رأددددض ملرقددددن ل قددددا  ر نفهوىددددد لجرددددهة 
ملنقردددهاض   دددن قورىدددك ملقزمندددن رهلقردددهاض  ىوددده لكم نددده  دددهة ملقه دددو كلدددد ا ققأ دددق 

ا  (EDF)  زىدددد  ملنددددهزا  رددددى  الددددةفقو ا دددده ع  ددددكم ملففدددده رأقدددده قاةىدددده فنىددددد ندددد

(Shell)   ا  ددده فددده  ملأقددده ىق دددن  رودددهم ى دددزه ملمدددة ى  ر  دددههي ملقردددهاض فدددا  ملدددزن

 دددو فهلدددد مةقرددده  ا مويردددهض مألادددأهة ا  قدددن مةقرددده  ةادددأهة ملرقدددةا  فددده  الرددده ة  
ىقردددهاض ملمة ددده  فدددا  قأدددهى  ملدددزن  ا  دددكم نددده فدددهث  أدددالو لفددد  ملقردددهاض ردددهء 

ندددة للدددن نففندددد مادددق وه  ردددهةى  فىدددث   ددد   دددك  مأليىدددةي  رددد  رهلرالددد  ا ة دددع مأل
ة  قرتددد   دددو ملنا دددا  رددد لزمه ملمدددة ى  رهلقردددهاض فنفهالدددد ل قاتددد  للدددن مقردددهق 
  دددددن ة  ىفدددددا  ل نففندددددد  دددددو فهلدددددد  الددددد  ملنرها ددددده  ة  قق دددددو   دددددن  ددددداء 

 ملنرها ه  ا ملف ا  ملنققةفدو لنه ر رمه  ملأقه ةا قأهى ن رنأة قبه.

 دددع ةودددن ال ىنفددد  ملقأاىددد    دددن  دددكم ملففددده ل قدددا  رجدددامز ماجردددهة   دددن ا ملام      
 ملقرهاضو أل  ملقرهاض ملجرةه ال مه   ن  ةام ن لك ةون  ههي ال ىف   رهلوجهض.

لفدددد  ةفىهودددده ىددددو ه ملنقرها ددددا  رأددددض ماللقزمندددده  مليهتددددد  ددددو الددددف   قدددداه       
مه رهلقتددددة ا  ددددو ف بدددده ن  قددددد فددددهاللقزمه رهلاددددةىد ا ماللقددددزمه رهالاددددققهند ا ماللقددددز

ملقزمنددده  رقفقىدددق وقىجدددد ا ىنفددد   دددو فهلدددد  دددهه قورىدددك ه ة  ى جدددأ ملدددهم   للدددن ملقورىدددك 
رهلقاي.

422
 

 

 

 

 

ا لكم فددده  ال ىجدددداز ل قه دددو ة  ىجرددددة ملنقردددهاض   ددددن ملدددهيا   ددددو ملقرددددهاض      
ةا مااددقنةمة  ىددن  ددال ىجدداز ندد  رددهن ةالددن ة  ىجرددة    ددن ملقأه ددهو ةه ال ىجدداز لددن 

                                                                                                                            

419
- J.SCHMIDT-SZALEWSKL, op.cit,p 32.8-                                                                   :ةو ة 

 

.14نةجع ملاهرقو ي نفنه فاهه نفناه لمروومل ةو ة:-
420

 
421

- C.A Paris,28 Déc.1976, cité par J.SCHMIDT-SZALEWSKL, op.cit,p 32.0-                     :ةو ة 
422

 - J.SCHMIDT-SZALEWSKL, op.cit,p 32.2-                                                                 :ةو ة 



      
 

 
 

فدددد  نفدددد  لةمهي ملنقرددددهاض ملددددةم ض  ددددو مااددددقنةمة  ددددو ملقرددددهاض ا ىق ددددو ة  ى
ره قرهة ملأقه  ه نه   ن ارى  ملقأاىض ملأىوو

423
 و ا كلد لألارهن ملقهلىد:

ل  مليمدددأ ملدددكه ىادددأ   ودددن ملنقردددهاض ىقنزددد   فادددن  دددو ة  دددن ماادددقنةمة  دددو      
ردددهق ملقردددهاض ملقرددهاض ردددها  نرددةة نالدددةا  ا لدددى  ة ددض لردددةمه ملأقددده ملوبدده وو  هق

فنددده   وددده ى دددزه ملنقرها دددى  رهلقردددهاض رفاددد  وىدددد ا ال ى زنبنددده رددد رةمه ملأقددده ملوبددده و 
ا نددد  زددده لكم ة دددهه ملقه دددو ملأقددده ةمددده لةمهي مألمدددةم    ودددن ىفدددا  ردددكلد  ددده ةلدددزه 

ملنقردددهاض ردددأفزة ننددده م دددن
424
فىدددث ة  ملقه دددو ال ىن دددد ة  ىقدددهي  لقفن دددد ملأقددده  
ودددهنه ىقاتددد  ملمة ددده  رهلرأددد  للدددن مقردددهق   دددن جنىأددده ورادددن ا ملففددده رهوأقدددهه و لال  

لناددده   ملجا ةىدددد  دددو ملأقددده ها  ة  ىأ قددده قندددهه ملأقددده   دددن مالقردددهق   دددن ملناددده   
 مأليةف ملزهواىد.

ةندده لكم لدده ىقرددق ملمة دده    ددن فدد  ملنادده   ملجا ةىددد  ددو ملأقدده ةا مقرقدده   ىبدده       
 ىنددده رأددده ا مالدددقةم ة  ملأقددده ال ىدددقه  وددده ا مفقره ددده رهلناددده   ملزهواىدددد لالقردددهق   ىبددده 

مىددددة ن ددددزه « نالددددةا   قدددده »  ددددهه مالقرددددهق   ىبدددده  ىأقرددددة  ددددكم مالقرددددهق نجددددةه 
ل مددددة ى  ا ال ىجدددداز ل قه ددددو ة  ىفالددددن للددددن  قدددده وبدددده و ا ىرة ددددن   ددددن ةفدددده 

ملمة ى .
425
 

ا يالتددد ملقددا  ة  ملقورىدددك ملأىوددو نادددقرأه قنهندده  دددو فدد  مألفدددام  ملقددو ىفدددا         
مألمدددةم   دددو نةف دددد ملقردددهاض ا لفددد  ىزددداة ملاددد م   ددد  لنفهوىدددد مل جددداء للدددن   ىبددده

ةادد ان ملقورىددك رنقهردد  ةا  دد  مةىددق ملقأدداىض لجرددة ندده لفددق ملنقرددهاض ملددهم   ندد  
 ة ةمة ا وجه ماجهرد   ن  كم ملا م   و ملنم ن ملقهلو:

 

 

 

 

 

 : ملقورىك رنقهر  ةا    مةىق ملقأاىض ملنم ن ملزهوو

ةوددددن ال جددددهاف ندددد  ملقورىددددك ملأىوددددو  ددددو نجدددده  ملقرددددهاض  بودددده الردددده ندددد   ةةىودددده     
 مالاقأه د    ملقورىك ملأىوو رهلقأاىض ةا ملقورىك رنقهر .

                                         

423
 -J.CEDRAS, op.cit., p 281.8-                                                                                   :ةو ة 

 

.12نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
424
 

.12ةو ة  و  كم ملنأون: نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي  -
425
 



      
 

 
 

 هلقورىدددك رنقهرددد   دددا م  ىدددهي  ملناددد ا   دددو كندددد ملن دددةاة  ىندددد نأههلدددد لق دددد       
ملقو فةه نوبه  با ال ىةنو للن نفا مل ةة ر  ىةنو للن جرة .

426
 

نددده ىفدددا  ملقأددداىض رنقهرددد  وقدددهه ا  دددا مألتددد  ملدددكه وتددد    ىدددن ملندددههي ا مهلرددده 

 ق.ه.ن ا   ىن ىفقاه  كم ملنم ن   ن: 800/0

ملرددددددة  مألا : ملقأدددددداىض فجددددددزمء   ددددددن ليددددددال  ملنقرددددددهاض اللقزمنددددددن رنامتدددددد د 
 ملقرهاض.

 ملرة  ملزهوو: مأل ةمة ملقو ىأاض  وبه  و نةف د ملقرهاض.

  دددددن ليدددددال  ملنقردددددهاض اللقزمندددددن رنامتددددد د ملردددددة  مألا :  ملقأددددداىض فجدددددزمء 
 ملقرهاض.

ىقةقدددن   دددن  دددهه قورىدددك ملنقردددهاض اللقزمندددن ملوهالدددل يدددال  ملقردددهاض ا ملنقنزددد       
 دددو ماادددقنةمة  دددو ملقردددهاض  دددو والددداء فدددق ملنقردددهاض م يدددة  دددو ملفتدددا    دددن 

قأددداىض وقدددهه  دددهه  االدددهن  
427

 ددد  فددد  نددده ةتدددهرن نددد   دددةة نددد  جدددةمء  دددهه 
ملقورىدددك نددده همه  ددده قأدددكة لجردددهة ملنقردددهاض ملندددهى    دددن قورىدددك ملقزمندددن  ىوددده فادددن 

 ق.ه.ن ا  نانه ىقهة ملقأاىض رمةىققى : 812وي ملنههي 

 ققهىة ملقأاىض ن   ر  ملقه و : -ةاال 

ىمد ةال مرقدددده ل قام دددده ملأهنددددد  دددد   ملقه ددددو ىقددددالن نبنددددد ققددددهىة ملقأدددداىض الددددة    

ق.ه.ن(  فاددددن  810ىفددددا   ددددكم ملقأدددداىض نقددددهةم  ددددو مقرددددهق ملقرددددهاض ) ملنددددههي 

ودددي  دددك  ملندددههي   دددن ملقه دددو ققدددهىة ملقأددداىض ملدددكه ىالدددن  نددده لفدددق ملدددهم   نددد  
يادددهةي ا نددده  هقدددن نددد  فادددنو فنددده ىجددداز لدددن ة  ىقدددهة ملقأددداىض مألهردددوو ملدددكه ةلددده 

ةاة للدددن ملا دددع ملدددكه رهلنقردددهاض ملن دددةاة ا ملبددده   دددا ل دددههي ملنقردددهاض ملن ددد
فددده    ىدددن  رددد  ملدددهيا   دددو ملقردددهاض ا   دددن ورقدددد ملنقردددهاض ملناددد ا  مىدددة ةودددن 
ىجدددن   دددن ملقه دددو  وددده ققدددهىة  ل قأددداىض ة  ىققتدددة  دددكم مأليىدددة   دددن مل دددةة 
ملددكه ىجدداز جرددة   فاددن ا  ددا فندده ةةىودده مل ددةة ملنرهالددة ملددكه ىأدده وقىجددد مرىأىددد 

  ملقأددداىض  ددد  مل دددةة ملفددده  ا ملنفقدددق لأدددهه ملا دددهء ردددهاللقزمهو ا ىجدددن ة  ىفدددا
ملا ددددا   ددددو ملناددددققر  ا ىأقرددددة ققددددهىة ملقأدددداىض ندددد  ملنادددده   ملنا ددددا ىد ملقددددو 

ىرت   ىبه   هي ملنا ا  ها  نأقن   ىبه.
428 

 ققهىة ملقأاىض ن   ر  مألمةم :-زهوىه

                                         

.840نفناه جال  فنزيو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
426
 

427
 -ph. LE TOURNEAU, op.cit., p 489.0-                                                                       :ةو ة 

.82و ي 8990و 0و ملنج د ملق ه ىدو ملأهه 41280و ة ه 8919 ىرةه  1ملنففند ملأ ىهو   هو  -
428

 



      
 

 
 

ةفىهودددده  دددده ى جددددأ ملمددددة ى  روراددددىبنه لققددددهىة ملقأدددداىض ا ملددددكه ىأددددة  رهلالددددةم     

ق.ه.نو ا   ىددددن   وددددن يددددال  نةف ددددد  810لنوتدددداي   ىددددن  ددددو ملنددددههي ملجزم ددددو م

ملنرها ددده   ددده ىقردددق ةمدددةم  ملقردددهاض   دددن قازىدددع ورقددده  ملقردددهاض رىوبنددده ا كلدددد 
ل فى الدددد ها  والددداء ودددزم  رالدددأوبه  دددو ملنادددققر  ا ققنزددد   دددو جنىدددع ملورقددده  ملقدددو 

لددد  ددو الددف  ىقفردده ه ملنقرها ددى   ددو اددرى  ملقرددهاض  دد  ملأقدده ا  ددههي ندده ىفددا  ك

429(Clause relative au coup)الدددةم ىادددنن 
و لفددد   دددكم ملالدددةم ال ىأقددده ردددن  

لكم فهودددددد  وىددددددد مألمددددددةم  قدددددده    ددددددن ة   ددددددكم ماقرددددددهق ال ىومرددددددق لال لكم  الدددددد   
ملنرها ه  رها  يمأ ن  ةفه نه.

430
 

 ملرة  ملزهوو :  مأل ةمة ملقو ىأاض  وبه  و نةف د ملقرهاض:

  ملنمهلردددد ردددهلقأاىض  وبددده  دددو نةف دددد ملقردددهاض  دددو ملام دددع ة  مأل دددةمة ملقدددو ىنفددد
ال قهي  قف  فتة

431
 ا اوققتة  ىنه ى و   ن رىه  ة نبه: 

 ورقه  ملقرهاض: -ةاال

ا  ددو ملورقدده  ملقددو ىقفردده ه ملنقرددهاض  ددو اددرى  ملقرددهاض ا ما ددهمه ل أقدده نزدد      
قوقددد    ورقددده  ملهةماددده  ا ملةادددانه  ا مليدددةم م ا ققدددهةىة مليردددةي ا فدددكلد ورقددده  مل

ا ةقأدددهن مألالددديهي ملدددكى  مادددقأى  ربددده  دددو ملقردددهاض ا مىة ددده نددد  مألنددداة ملقدددو 
ققق دددددىبه  ن ىدددددد ملنرها ددددده   بدددددك  ملورقددددده  رنزهردددددد يادددددهةي فقىقىدددددد ل نقردددددهاض 
ملن دددددددةاة ا نددددددد  قددددددده ىجدددددددن ة  ىقفن بددددددده ملنقردددددددهاض ملناددددددد ا   ددددددد   مدددددددع 

ملنرها ه .
432
 

قردددهاض ةا رادددررن ا نددد  زددده مىدددة ةودددن ىجدددن ة  قفدددا   دددك  ملورقددده  قنددد  رنوهادددرد مل   
ال نجددده  الادددقةهمه نددده ةورقدددن ملنقردددهاض  رددد  ردددهء ملقردددهاض ا ال نددده ةورقدددن رأددده   ندددن 
رهواددفهن ملنقرددهاض م يدددةو فندده ال ىجددن ة  ىفدددا  ملنقرددهاض  دده قفرددده  ددك  ملورقددده  

رارن يرقن ةا اكمجقن ةا  هه مفقةمز .
433
 

ملنبودددو  دددو ادددرى  جدددكن  ا   دددال  ددد  كلدددد  ددد   ملورقددده  ملأههىدددد ملقدددو ىردددكلبه     
ملأندددددالء  ا ملقردددددهاض نأبددددده ال قفدددددا  نفدددددال ل قأددددداىض فىدددددث ىدددددك ن ملرقدددددن 

434
ا 

ملق ددددهء
435
للددددن ة  ملنبوددددو افدددده  ملددددكه ىقفندددد  نزدددد   ددددك  ملورقدددده  ا كلددددد لفاوبدددده  

ق دددده  للددددن ملنتددددهةى  ملأهنددددد لنوالددددأقنو ةندددده لكم ةزردددد  ندددده ةورقددددن ملنبوددددو راددددرن 

                                         

429
 -F.TERRE, ph. SIMLER, y.LEQUETTE,op.cit, p 185.0-                                                  :ةو ة 

430
-Ibidem0-                                                                                                             :ةو ة 

.19نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
431

 
432

- Com.20 Mars 1972, cité par ph. LE TOURNEAU, op.cit., p 489.4-                             :ةو ة 

فىدددث قنزددد  مل دددةة  دددو  دددكم ملففددده  دددو ورقددده  ملادددرة ا ما هندددد ملقدددو قفن قبددده ملالدددةفد ملةممردددد  دددو ملالدددةمء  دددو ادددرى  نددد   دددهى  م لدددد 
 نف  ملقرهاض  و ملاالىه  ملنقفهي مألنةىفىد.

.90لمروو ملنةجع ملاهرقو ي نفنه فاهه نفناه  ةو ة:-
433

 
434

-A.COHERIER, op.cit., p 148 et s.8-                                                                          :ةو ة 
435

 - cour, d’Aix-en- provance, 16 septembre 1993 précite.0-                                        :ةو ة 



      
 

 
 

لأههىدددد فنددده لدددا فددده   ددده  دددة  رأدددض ملقردددهاض ندددع  نى دددن ىقجدددهاز فدددهاه ملورقددده  م
 نهلدددددن نقهرددددد  ةجدددددة يدددددهي   ةا مادددددقأه  ريردددددةمء نددددد  مل ىدددددة ا دددددهمه ملأمدددددهء ا 
ملةاددددانه  و  دددد   ملأهملددددد ققق دددددو فىو ددددك ر ددددةاةي قأددددداىض ملنبوددددو  دددد   دددددك  

ملورقه  مليهتد.
436
 

  ىه  ملا  : -زهوىه

ن ىأددده  دددىه  ملا ددد  نددد  مأل دددةمة ملنقا أدددد  دددههي  دددو ملنرها ددده  ا لدددكم ىجددد    
ملقأددداىض  وبددده نقدددن  دددهه ملدددهلى    ىبددده

437
ا ىقنزددد  ملا ددد  مل ددده ع  دددو ملاددده ه  ةا  

ملالباة ةا ملاوى  ملقو قفا   ه ماق ة قبه ملنوه اله  ةا ملهةماه .
438
 

ا ىجدددهة ملقواىدددن رففددده  ةوادددو الدددبىة  دددو  دددكم ملنقدددهه ةردددةز نا دددا  ملقأددداىض    
نزددد   دددو مدددةض  ددد   دددىه  ملا ددد و  قددده ة  ددد  زاجددده  ةمرقبنددده  دددو  ردددا  لىجدددهن ق

 قدددهة ل رىدددعو زددده م رددده قنهىددده ندددهي ملقردددا  فقدددن ىقادددون لبنددده قدددهرىة ملقناىددد  ملدددالزه 
ل الدددةمء ا رأددده زالزدددد ةالدددبة ة تدددفه  ددد  لةمهي   همأدددد  دددو  دددهه ملالدددةمء ا   دددن ةزدددة 
كلددد قناددد ناجددن ماىجددهن رددأ  ملددة ض جددهء نقددأيةم ا م ددن قأدداىض  دد    ددىه  

  نم رددددن لأددددهه ا ددددا   ددددةة ملرةتددددد  ا ة ددددض ملاددددهمهو  ددددة ض   ددددهء ملنا ددددا
ىرددددةة للددددزمه ملددددزاجى  رجرددددة  ا لفدددد  نففنددددد ملددددوقض ةردددد  لال ة  ق فدددده ة  نوددددهم 
ملففدددده رددددهلقأاىض  ددددا نأة ددددد ندددده لكم فدددده  ملناجددددن ملقددددزه ر ىجهرددددن رهلرأدددد  ا لدددده 

ىقتة   و ملأقهة ما   ك  ملنهي ن   هنن.
439 

 قراى  ملرةتد:-زهلزه

أددداض  ودددن لفاودددن  دددةة مىدددة نفقدددق نددد  ملنأدددةا  ة  مل دددةة مالفقندددهلو ال ى     
ملا دددا   دددو ملفددده  ةا ملنادددققر و لفددد  ةال ىنفددد  م قردددهة نجدددةه ملفةنددده  نددد  ملقمددداة 
ملنأقدددهه لألنددداة ا ملدددكه فددده  ىفقنددد  نأدددن ملفادددن  دددا  دددو فددده كمقدددن  دددةةم نفققددده 

نهزال ىقنز   و ملفةنه  ن   ةتد ملفان.
440
 

  نددد  ملفادددن مفقنهلىددده ال ا لدددكم ة دددة ملق دددهء  دددو نجن دددن رأودددن لكم فددده  ملفةنددده      
ىفردددو ةاهاددده ل قأددداىضو  ددد   ملفةنددده  نددد   ةتدددد قفقىدددق  دددكم ملفادددن قنزددد   دددةةم 

نفققدددده امجددددن ملقأدددداىض
441
ا  فددددكم ىنفدددد  قأةىدددد  قراىدددد  ملرةتددددد رأوبددددهو كلددددد  

 ملفةنه  ن   ةتد جههي ا فقىقىد لقفقىق فان مفقنهلو.

                                         

 90.436نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
.90ور  ملنةجعو ي  ةو ة:-

437
 

438
 - ph. LE TOURNEAU, op.cit., p 489.4-                                                                      :ةو ة 

439
 - Cass.19 ganv.1977.2-                                           :ةو ة                                                 

 ا نه ى ىبه. 90ةالهة للىن نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي 
440
مرددددةم ىه ملهاددددا و ةرددددا مل ىدددد و قأدددداىض قراىدددد  ملرةتدددددو ملقادددده مألا و نج ددددد ملفقدددداق ملفاىقىدددددو ملاددددود ملأهالددددةيو ملأددددهه  ةو ددددة:-

 .10و ي 8912ملزهووو جاى ىد 

. 10مرةم ىه ملهاا و ةرا مل ى و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
441
 



      
 

 
 

 ددددةة   ا  دددده ةيددددك ملق ددددهء ملنتددددةه رقأدددداىض قراىدددد  ملرةتدددددو ا  ددددو كلددددد   
نففندددد ملدددوقض ملنتدددةىد ةودددن لكم فهوددد  ملرةتدددد ةندددةم نفدددقنال ةا نجدددةه ةنددد   ددد   

قراىقبه ةنة نفقق.
442
 

ا ىأقردددة قراىددد  ملرةتدددد نددد  مأل دددةمة ملنقا أدددد  دددو نةف دددد ملقردددهاضو فىدددث      
ىددد هه  الددد  ملنرها ددده   دددههي للدددن فةنددده  ملنقردددهاض ملنأدددها   ودددن نددد   ةتدددد 

و ا ىقنزددد   دددكم  دددو ملفةنددده  نددد  لردددةمه ملأقددده فقىقىدددد ا جدددههي  لقفقىدددق فادددن مفقندددهل
 ملنقرهاض   ىن ةا  و لرةمه  قه رهى  نع مل ىة.

فنددده ة   مدددع ملقردددهاض ىددد هه للدددن  قدددهم  فددد  ةنددد   دددو لردددةمه ملأقددده ملنقردددهاض     
  ىدددن لفددد  زندددد قاددده    دددهه الرددده ا ة  ىزددداة ا  دددا ندددهف م قردددهة  دددام   ةتدددد لردددةمه 

 ملأقه ملنقرهاض   ىن  ةةم ىقأى  ملقأاىض  ونا.

امجبدد   دددك  ملناددألد  دددو رددههح مألندددة نا رددده نقالددههم نددد  جهوددن ملق دددهءو  بودددهد      
ةففدددهه نيق ردددد جدددهء  ةم  دددد لرفدددةي ملقأددداىض  ددد  قراىددد  ملرةتدددد ا ودددكفة نوبددده 

ملرةوادددىد فىدددث  (Rennes)  دددن ادددرى  ملنزددده  نددده جدددهء  دددو ففددده نففندددد مادددق وه  

ىجدددن ةال ىدددهي   دددو فادددهن نقدددهمة ملقأددداىض ملنزمىددده ملقدددو فدددةه نوبددده »   ددد  رأودددن 
ة كلدددد ىددد هه ملنقردددهاض ملن دددةاة رادددرن  دددهه لردددةمه ملأقددده نأدددنو أل  ملأنددد  ر ىددد

«.رمةىق مىة نرهالة للن قةقىن  زهة ملأقه رهلةمه ن   هه موأقهه 
443
 

 

 

 

ا ملام دددددع ة   دددددكم مالقجددددده  ال ىنفددددد  مأليدددددك ردددددن   دددددن لمال دددددن ألودددددن ل  فددددده         
تدددفىفه ةودددن ال ىجددداز  وددده  مدددع ملنرها ددده  ملقأددداىض  ددد  مألةردددهض ملقدددو فهوددد  

لفددا  لرددةمه ملأقدده ةنددةم مفقنهلىدده ا اددققفقق ندد  ملأقدده ملنقرددهاض   ىددن لددا قدده لرةمنددنو 
مىدددة نفقدددق ملا دددا  لال ة  ملفةنددده  نددد   ةتدددد لردددةمه  دددكم ملأقددده ا ملفتدددا    دددن 

 ةةرهفن  ا  ةة نفقق ا فه  ا ن  زه ىجن ملقأاىض  ون.

 رنجددددةه ملددددهيا   ددددو ملقرددددهاض ىأمددددو لفددددال ملمددددة ى   ةتددددد لرددددةمه ملأقدددده        
ف نددده ةتدددرف   دددك  ملرةتدددد فقىقىدددد ا ملنقردددهاض   ىدددن ا ف نددده ققدددهن  ملنرها ددده و 

                                         

442
مرددددةم ىه ملهاددددا و ةرددددا مل ىدددد و قأدددداىض قراىدددد  ملرةتدددددو ملقادددده ملزددددهووو نج ددددد ملفقدددداق ملفاىقىدددددو ملاددددود ملأهالددددةيو ملأددددهه ةو ة:-

 ا نه ى ىبه.  848و ي 8912ملزهلثو ارقنرة 
443

- C.A.RENNES, 8 Juillet 1929.0-                 :ةو ة                                                               

 .202ةالهة للىن ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرقو ي 



      
 

 
 

جدددههيو  ددد كم  دددهه ةفددده ملمدددة ى  رقمدددع ملنرها ددده  ردددها  نردددةة نالدددةا    ودددن ىفدددا  
ركلد  ه  ا    ن ملمة  م ية  ةتد فقىقىد  و لرةمه ملأقه.
 444

 

ا لدددكم ة دددة ملق دددهء ملرةوادددو   دددن اجدددان قأددداىض ملنقردددهاض ملنق دددةة نددد        
رددةمه ملأقددده ملنقرددهاض   ىدددن الدددةىمد  ة   مددع ملنرها ددده   دد  فةنهودددن ندد   ةتدددد ل

قفدددا   دددك  ملرةتدددد فقىقدددد ا جدددههيو ةه ىجدددن ة  ىفدددا  ةنددد  ملنقردددهاض  دددو لردددةمه 
ملأقدده ناددقوهم للددن ةاددرهن نأقالددد نزدد  ققددهه ملنرها دده  ا ملددكه ىرأددث ملمنأوىوددد  ددو 

  ن ملنقرهاض م ية رقةن لرةمه ملأقه.
445
 

د لردددةمه  قددده ردددهى  ندددع مل ىدددة فنددده  ددده ىددد هه  مدددع ملقردددهاض للدددن قراىددد   ةتددد     
 ىفددددق ل نقرددددهاض ملنق ددددةة ة  ىم ددددن ملقأدددداىض  دددد  قراىدددد  ملرةتددددد   ىددددن  ددددو 

لرددةمه  قدده  يددة نددع مل ىددة نفدد  ملأقدده ملددكه لدده ىفتدد    ىددن
446

و ا كلددد لكم ندده زردد  
ةوددن قي ددن  دد   ددك  ملرةتددد رفادد  وىددد م قنددههم نوددن   ددن مألندد  ملفددهكن ملددكه ي قددن 

ىو دددة للدددن ملتدددرقد نا دددا ه ملقردددهاض فنددده لدددا ملمدددة  م يدددة  دددو ورادددن ا جأ دددن 
فهو  ن ناود ملنوه 

447
. 

ةنددده  ددد  ندددهف ققدددهىة ملقأددداىضو  فنددده  دددا نأ ددداه ة  ملقه دددهي ملأهندددد  دددو ققدددهىة      
ملقأددددداىض  دددددو نأههلقدددددن ا جردددددة  ل  دددددةةو فددددد  مل دددددةة ملنفقدددددق ملدددددكه ةتدددددهن 
ه ملن دددةاة رفىدددث ىقادددهاف ملقأددداىض ندددع مل دددةة  دددال ىزىددده  ودددن ا ال ىقددد  ا  دددكم نددد

ىأرة  ون رنرهة ملقأاىض ملفهن .
448
 

 

 

مىدددددة ة  قمرىدددددق نردددددهة ملقأددددداىض ملفهنددددد    دددددن  دددددام  ملرةتدددددد قأقة دددددن         
تددأارد فرىددةي ققنزدد   ددو ة  مل ددةة  ددو  ددك  ملفهلددد ىقأددكة فاددهرن ا قفهىدده  قفهىددهم 
ام أىدده  فقىقىددهو ردد  ىأقندده ققددهىة    ددن ملفدده  ا ملقينددى   بددا ال ىالددن  فدد  مل ددةة 

لنقهرددد  ل فادددن مالفقندددهلو ملدددكه فددده  ىأن دددن ملن دددةاة ا لونددده ىنزددد  وادددرد مالفقندددهلو م
 قدددم نددد   دددكم مل دددةة

449
و فىدددث ىالدددقةم ةال ىتددد  ملقأددداىض  ددد  قراىددد  ملرةتدددد 
للددن فدده  ىنددد مألةرددهض ملنقا أددد ندد  ملأقدده لددا قدده لرةمنددن و ا كلددد أل  مل ددةة ىقنزدد  

أددداىض قزىددده ةا  دددو نجدددةه قراىددد  ملرةتدددد ا لدددى   دددو  دددهه ما دددههي نوبددده ا وادددرد ملق

                                         

444
- Cass.Com 6 Juin 1990, cité par, Ph. LE TOURNEAU, op.cit., p 490.8-                         :ةو ة 

     Cass.Com 2 Nov.1993, cité par, Ph. LE TOURNEAU, op.cit., p 490. 
 

445
 - C.A RIOM, 10 juin, 1992, précité.0-                                                                      :ةو ة 

.042نتمرن نفنه ملجنه و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
446

 

.94نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
447
 

.842مرةم ىه ملهاا و ةرا مل ى و ملقاه ملزهووو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
448
 

042نتمرن نفنه ملجنه و ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة:-
449
 



      
 

 
 

قدددددوقي ةا قوأدددددهه رفادددددن مألفدددددام   قدددددوقي لكم زرددددد  ة  ملرةتدددددد ملرهى دددددد ادددددب د ا 
نقهفدددددد ها   قرددددده و

450
ا قزىددددده ل  فهوددددد  ملرةتدددددد ملرهى دددددد )نوأهندددددد( ةا تدددددأرد  

ملنودددده 
451
ا قوأددددهه لكم زردددد  ة   ةتددددد لرددددةمه  قدددده رددددهى  نددددع مل ىددددة فهودددد  نوأهنددددد  

مى د نةف د ملنرها ه .
452
 

ةيدددةف ةرةنددد  ندددع مل ىدددة مادددقوههم للدددن نالدددةا  ملأقددده نفددد   دددهه قورىدددك  قددداه -ةمرأددده
 ملقرهاض:

 دددده ىقدددداه ملنقرددددهاض ةزوددددهء اددددىة ملنرها دددده  ردددد رةمه  قدددداه نأىوددددد نددددع مل ىددددة      
قام دددد ا قنبىدددهم ل أقددده ملنةققدددن ملدددكه ىجدددةه ملقردددهاض   ىدددن ا نددده ىددده ع ملنقردددهاض 

أقدددده نفدددد  للددددن كلددددد  ددددا مألندددد  ملددددكه ىورأددددث  ددددو همي ددددن ا ىجأ ددددن ىأققدددده  ددددو ة  مل
ملقرددددهاض ةتددددرد  ةىددددن ملنودددده و ا ندددد  جهوددددن  يددددة  دددده ىجدددده ملنقرددددهاض  ددددو  ددددك  

ملمةىقدددد نددده ىأمدددو ماومرددده  ل نقردددهاض م يدددة رجهىقدددن  دددو ملقأه ددده
453
ا  وددده ىزددداة  

ملقادددده    دددد  ىاددددقمىع  ددددكم ملنقرددددهاض ة  ىةجددددع   ددددن ملنقرددددهاض ملنادددد ا   دددد  
ندد   قدداه نددع مل ىددة مل ددةة رندده ىاددقفق   ىددن ندد  قأاى دده  لأددهه قورىددك ندده ةرةنددن 

 ل جهرد   ن  كم ملا م  ىجن ملقرة د رى   ة ى :

ملردددةض مألا : ة  ىفدددا  ملنقردددهاض م يدددة ملناددد ا   ددد   الددد  ملنرها ددده   هلنددده 
ربددك  ملأقدداه ا لدده ىأقددةض   ىبددهو ةا ةوددن  ددا ملددكه فددث ملنقرددهاض ملن ددةاة   ددن 

قددهه  رددو  ددك  ملفهلددد لرةمنبدده نمن ودده لىدده  رددأ  ملأقدده ملنقرددهاض   ىددن   ددن االددد ماوأ
قق ددددو ملأهملددددد رددددأ  ىفددددا   ددددكم ملنقرددددهاض ملنادددد ا  ن قزندددده ردددده ع ملقأاى دددده  

ملناقفقد   ن ملنقرهاض ملن ةاة قجه  مل ىة.
454
 

 

 

ملرددددةض ملزددددهوو: ة  ىفددددا  ملنقرددددهاض م يددددة ملنادددد ا   دددد   مددددع ملنرها دددده     
 ددك  ملفهلددد  مىددة  ددهله ربددك  ملأقدداه ةا فدده   هلندده ربدده ا م قددةض   ددن مرةمنبددهو  رددو

ا مرقددددده لقام ددددده ملأهملدددددد ةى دددددهو  ددددد    دددددكم ملنقردددددهاض ال ىفدددددا  ناددددد اال  ددددد  
ملقأاى ددده  ملقدددو قادددقفق   دددن ملنقردددهاض ملن دددةاة مقجددده  مل ىدددة رادددرن  دددهه قورىدددك 
 دددك  ملأقددداه ا   دددد كلدددد ة  ملنقردددهاض ملن دددةاة  دددا ملدددكه قادددة  رة اوقدددن ا  دددهه 

مفقةمز   و لرةمه ملأقاه  ر  مألام .
455
 

                                         

 94نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة:-
450
 

.94ور  ملنةجعو ي  ةو ة:-
451
 

200ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة: -
452
 

.92فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي  نفنه ةو ة:-
453
 

.91ور  ملنةجعو ي  ةو ة:-
454
 

.202ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرقو ي ةو ة: -
455
 



      
 

 
 

ن ةىددددد فدددده   دددد   ملنقرددددهاض ملفددددةىي ال ىجددددن ة  ىا ددددع ةىددددد  قدددداه نبندددده   دددد     
فهوددد  هةجدددد ققددددهه ملنرها ددده و لال رأدددده موأقدددهه ملأقدددده نفددد  ملقرددددهاض ا لكم ةةمه ة  
ىزرددد  جهىقدددن  دددو ملقردددهاض ةا فةتدددن   ددددن ما دددهمه ملجىددده لأمه دددن ةا لىجهردددن رندددده 

ن   ددك  ملأقدداه الددةمه ىفردد  قورىددك ملأقدده ملنةققددن   ددن ةقدده اجددن  ندده   ىددن لال ة  ى دد
ام ردددده ةا  هادددديه ىدددددةرم نتددددىة ه رنتدددددىة ملأقدددده نفددددد  ملقرددددهاض

456
. ةا ة  ىردددددةه 
ازىقدددد قدددأنى  نددد  يمدددة نفقنددد  ال ىقا ددد  ا ا دددن   دددن نفدددض لةمهقدددن فنددد ن  لدددن ا 
 دددا يمدددة  دددهه لردددةمه ملأقددده ملنةققدددن ةا ىجأددد  نددد  قأه ددده نأدددن رهلرأددد  نادددقرىه نددد  

ازىقد ملقأنى .
457
 

 ملقجهةىد:ملناه  رهلانأد  -يهناه

ىقنزدددد  كلددددد  ددددو مل ددددةة ملنددددههه ا ملنأودددداه ملددددكه ىدددد هه رهلنادددده  راددددنأد       
ملنقردددهاض ) ملقدددهجة(  دددفىد ملقمدددع مليدددهمل ل نرها ددده  ا ملدددكه نددد  الدددأون ة  ىوددده  
ندد  اددنأقن ملقجهةىددد رددى  ة ةوه دددن  ددو ملااددم ملنبوددو ملقدددهرع لددنو لك ة  كلددد مهلردده نددده 

 قدده ىالددىع رددى  ملودده  ة   مددع ملقرددهاض نددع ىزىددة فالددن ملالددفاد ا ىأة ددن لأل هاىدد  
 دددكم ملقدددهجة  دددو  دددك  مل دددةا  مل هن دددد الرددده ا ة  ىفدددا  اةمء  ةادددرهن يرىدددد ققأ دددق 
راددداء نةفدددز ملندددهلو ةا ملقدددهواوو ةا   دددد يرةقدددن  دددو نجددده  ملنرها ددده  ننددده ىجأ دددن 

 ةىاددددد اددددب د  ددددو ىدددده ملنقرددددهاض م يددددة
458

و ا فددددكم ىدددد زة ها  الددددد   ددددن اددددنأد 
ه دددة ا ملنادددققر  ا ى بدددة رن بدددة ملادددهكن ملدددكه ىادددب  يهم دددن ملقدددهجة  دددو اددداق ملف

ا ملقال ددددن رددددن  ددددا  ددددةة ىاددددقفق ملجرددددة ا  ددددكم ندددده   دددد  رددددن نففنددددد ملددددوقض 
ملنتددةىد فىدددث   ددد  رجردددة ندده لفدددق  دددفىد ملقردددهاض ندد   دددةة ةهردددو ىقنزددد   دددو 
ل بدددهة  رن بدددة نددد  ىادددب  مويهم دددن ا نددد  ال ىازدددق ردددنو  قددده م قردددة  ملنففندددد رفدددق 

ن  انأقن ا م قرهة   و ملااق. ة  كلد نه ىوه 
459
 

   

ا ىأقردددة فدددكلد نددد   رىددد  ملناددده  رهلادددنأد ملقجهةىدددد ملقالدددبىة ردددهلمة  ملنقهرددد )     
ملقدددهجة( ا ماادددهءي للدددن ادددنأقن ةا ة  ىرالدددو رأادددةمة ققأ دددق رنبوقدددن للدددن ملنوه ادددى  ةا 

 ملفة هء.

د  ددد   مدددع : قودددهز  ملقددداموى  ملقدددو قففددده ملناددد الىد ملنهوىدددد ملوهالددد ملنم دددن ملزهلدددث

 ملنرها ه .

نددد  ردددى  ملنأ دددال  ملقدددو قزددداة  دددو نأدددةض ملفدددهىث  ددد  ملناددد الىد ملنهوىدددد      
ملوهالددد د  ددد   مدددع ملنرها ددده   دددو نأ ددد د قفهىددده ملقدددهوا  ملامجدددن ملقمرىدددق   دددن 

                                         

.91نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:- -
456

 

.91ور  ملنةجعو ي  ةو ة:-
457
 

.021ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
458
 

.99و ةالهة للىنو نفنه فاهه نفناه لمروو ملنةجع ملاهرقو ي 8922جهورو  01نهوو نتةه  و  وقضةو ة: -
459
 



      
 

 
 

 دددك  ملناددد الىد لكم فددده  ملودددزم  كم مدددهرع هالدددوو ةه ة  ىفدددا  ةفددده ةمدددةم  ملقردددهاض 
 دددو ر ددده ةجوردددوو ا ىفدددهث كلدددد  دددههي  ودددهنه اليتددده ةجورىددده ةا ة  ملقردددهاض جدددةف 

ىفددا  ملقرددهاض رالددأ   قدده هالددو ا ىقتدده ربددكم مأليىددة كلددد ملأقدده ملددكه ىالددن    ددن 
 وتدددة ةجوردددو

460
فدددأ  ىقردددهاض ةنةىفدددو ندددع  ةوادددو فدددا   قددده نبددده نقأ دددق » و 

  ددددن نددددق  مدددده ةي قهرأددددد ل يمددددام ملجاىددددد  (Houston)رقالددددىىه نقفدددد  جهىدددده رددددـ 

« اةي ملرةىمهوىد نقجبى  وفا او ه
461
. 

 ددو  دددك  ملفهلدددد ىمدددةض قادده   فدددا  ملقدددهوا  ملامجدددن ملقمرىددق  وددده ا دددا  ودددزم       
وهالدددل  ددد   مدددع ملقردددهاضو  ددد  ىمردددق ملقدددهوا  ملرةوادددو ةا مألنةىفدددو ةا  دددهوا  ر ددده 

ملمه ةيا.
462
 

 بوددده قزدددهة  دددهي نالدددهف  رهلوادددرد ل قدددهوا  ملامجدددن ملقمرىدددق   دددن ملناددد الىد ملوهقجدددد     
كلدددد و دددةم ايدددقال  ملف دددا  ملنقرأدددد  دددو ملقدددهوا  ملنقدددهة    ددد   مدددع ملنرها ددده  ا

رالددددأ  ملنادددد الىد ملنهوىددددد  ددددو نةف ددددد ملنرها دددده و ال اددددىنه  وددددهنه ال ققر دددداة  ددددك  
ملنرها ددده   دددو الدددف  نأدددى و  هلقدددهوا  ملرةوادددو ا ملنتدددةه ىأقردددةم  ة  ملناددد الىد 

ىأقرددددة   ددددو  ددددك  ملفهلددددد نادددد الىد ققتددددىةىد ا  ددددكم ريددددال  ملقددددهوا  مأللنددددهوو ملددددكه
ملناددد الىد  دددو  دددك  ملفهلدددد  دددو ناددد الىد الدددرن  قهىدددد ا نددد  زددده ىمردددق   ىبددده  ام ددده 
ملناددد الىد ملأقهىددددو ةنددده ملقدددهوا  مألوج دددا ةنةىفدددو   ودددن ىقدددةهه فزىدددة  دددو مال قدددةم  
رهقردددهق ملقردددهاض  دددكم نددد  جبدددد ةيدددةف ة  ملودددزم  ملدددهالو ىققىددده رهلنأه دددهم  ملهالىدددد 

و لفدددد  نا ددددا  هةماددددقوه ال قمرىددددق 8912 ع فنأه ددددهي  ىىودددده ل رىددددع ملددددهالو ل ر دددده

  ىددددن  ددددك  ملنأه ددددهي ألوودددده لاددددوه رتددددهه رىددددع ا ال ر دددده ع
463

و فندددده ةوددددن ندددد  رددددى  
 ملنتههة ملقو قمرق   ن ملوزم  ملهالو ملنرههح ملأهند لقهوا  ملقجهةي ملهالو.

 دددو ملمرىأددد ملقهواوىدددد ل نادد الىد ملنهوىدددد ملوهالدد د  ددد   مدددع  ا ةنددهه  دددكم مايددقال     
ملنرها ددده  ا  دددهه ل قندددهه ملرقدددن ربدددك  ملنادددألدو  ودددههةم نددده ىقمة دددا  للىبدددهو مفقردددهءم 

 نوبه رقمرىق ملقام ه ملأهند  و قوهز  ملقاموى .

  ووددده ادددوفها  ملقمدددةق للدددن ملفددد  ردددهلةجا  للدددن ملقدددهوا  ملندددهوو ملجزم دددةه ها      
 ددو ملقرهتددى  فىددث ال ىاددع ملنقددهه للددن كلدددو  دد كم ندده  ددةض   ددن ملقه ددو مليدداض 

ملجزم دددةه ودددزم  رالدددأ  ملنادددد الىد ملنهوىدددد ملوهقجدددد  دددد   مدددع ملنرها ددده و ا فدددده  
 دددكم ملودددزم  كم مدددهرع هالدددو   ودددن ىقأدددى    ىدددنو ةاال ملرفدددث  ددد   ه دددهي ماادددوهه ملقدددو 

ا  ملامجن ملقمرىق.ىوهةن قفقبه ملوزم  ا ملقو ىقه    مةىقبه قفهىه ملقهو
464
 

                                         

و همة  اندددددد ل مره دددددد ا ملوالدددددة ا ملقازىدددددعو 8م دددددةمن ر قهادددددهو ملقدددددهوا  ملدددددهالو مليدددددهي ملجزم دددددةهو) قودددددهز  ملقددددداموى (و ن ةو دددددة:-8

 .020و ي 0224ملجزم ةو 
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 -P.Y GAUTIER, les aspects internationaux de la négociation, RTD.Com.1998, p 493.0- :ةو ة 
462

 - Ibidem.0-                                                                                                           :ةو ة 
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 - P.Y GAUTIER, op.cit., p 493.2-                                       :ةو ة                                        

 
 



      
 

 
 

ا ىقا ددددد  قفهىددددده  ه دددددهي ماادددددوهه ملنيقتدددددد   دددددن قفىىددددد  ملقه دددددو ل أال دددددد        
ملنقوددددهز    ىبدددده ا كلددددد رةه دددده للددددن مه رددددد نأىوددددد ىيتددددبه ملقددددهوا  رقه ددددهي لاددددوهه 
نفددددههي ا ىددددقه قفىىدددد  ملأال ددددد نا ددددا  ملوددددزم  مرقدددده لقددددهوا  ملقه ددددو ةه مرقدددده 

ىفدددا  »نددد  ملقددهوا  ملندددهوو ملجزم ددةه  9لنددههي ل قددهوا  ملجزم ددةه ا  دددو كلددد ققدددا  م

ملقدددهوا  ملجزم دددةه  دددا ملنةجدددع  دددو قفىىددد  ملأال ددده  ملنم دددان قفهىددده وا بددده  وددده 
«.قوهز  ملقاموى  لنأة د ملقهوا  ملامجن قمرىقن

465
 

ا رنددده ة  فه دددد ملدددو ه ملقهواوىدددد ملنأهتدددةي قردددةق ردددى  ملأقددده ا ملرأددد  مل دددهة ا       
جددددزمء مايددددال  رهلأقدددده ا ملنادددد الىد ملققتددددىةىد جددددزمء قجأدددد  ملنادددد الىد ملأقهىددددد 

ملرأددد  مل دددهةو   ودددن ىتدددرد نددد  مأل نىدددد قفهىددده نددده لكم فددده  ملقردددهاض نفددد  ملودددزم  
 ىهاة  و لمهة  قهه ةه الا

ا ألودددن ا فنددده ادددرق ا ل  كفةوددده  دددو ملرتددد  مألا  ل  ملرقدددن ا ملق دددهء ىنىدددز ردددى       
ملناددددد الىد ملأقهىدددددد ا مىدددددة  ملقردددددهاض ملنتدددددفان رهقردددددهق ا ملدددددكه ىقةقدددددن  ودددددن
 نتفان رهقرهق ا ملكه ىقةقن  ون ملنا الىد ملققتىةىد.

ا لددكم ىجددن   ددن ملقه ددو ملقأفدده ندد  اجدداه ةا  ددهه اجدداه مقرددهق ملقرددهاض رددى        
ملمددددة ى  ا كلددددد فقددددن ىقاددددون لددددن قفىىدددد  ملأال ددددد ملقه نددددد رىوبندددده ا اتددددربه رأوبدددده 

  ن   كم ملنم ن نه ى و: ال د قأه هىد ةا مىة قأه هىد ا لكم اىق

 ــ ملرة  مألا :  و فهلد اجاه مقرهق ملقرهاض.

 ــ ملرة  ملزهوو:  و فهلد مىهن مقرهق ملقرهاض.

 ملرة  مألا :  و فهلد اجاه مقرهق ملقرهاض:

 دددد كم  ددددهه ملددددهلى    ددددن اجدددداه مقرددددهق   ددددن ملقرددددهاض رددددى  ملمددددة ى  فهودددد  نبنددددد    
ملقه ددو اددب دو لك ةوددن ىأقرددة ملأال ددد رددى  ملمددة ى   ددو  ددك  ملفهلددد قأه هىددد ا ندد  زدده 
ىمرددددق   ددددن ملوددددزم   ه ددددهي مااددددوهه مليهتددددد رهاللقزمندددده  ملقأه هىددددد ا  دددده ق ددددنو  

ىادددةه   دددن ماللقزمنددده  ملقأه هىدددد »ن ملنأهلدددد نددد  ملقدددهوا  ملندددهوو   دددن ةوددد 81ملندددههي 

ملقدددهوا  ملنيقدددهة نددد  ملنقأه دددهى  لكم فهوددد  لدددن تددد د فقىقىدددد رهلنقأه دددهى  ةا ملأقدددهو ا 
 «. و فهلد  هه لنفه  كلد ىمرق  هوا  ملنام  ملنالقةد ةا ملجواىد ملنالقةفد 

ا ىاددددقرهه ندددد   ددددكم ملددددوي ة  ملوددددزم  كا ملمددددهرع ملددددهالو ملوهالددددل  دددد  مايددددال       
هق ملقردددهاض ىي دددع فقه دددهي  هندددد للدددن ملقدددهوا  ملدددكه ميقهةقدددن لةمهي ملنقأه دددهى  رهقرددد
466(la loi de l’autonomie)  ةه ر نفددده  ملمدددة ى  ملنقرها دددى  ة  ىفدددههم  دددو

                                                                                                                            

لنزىددده نددد  ملقرهتدددى  ةو دددة: وههىدددد  ا دددى و قمرىدددق ملقدددهوا  مألجوردددو ةندددهه ملق دددهء ملجزم دددةهو همة  اندددد ل مره دددد ا ملوالدددة  ةو دددة: -8

 .81-9و ي 0222ا ملقازىع ملجزم ةو 
و هىدددددددام  ملنمرا ددددددده  ملجهنأىددددددددو رددددددد  0  دددددددو   دددددددو اددددددد ىنه و ندددددددكفةم   دددددددو ملقدددددددهوا  ملدددددددهالو مليدددددددهي ملجزم دددددددةهو مةو ة: -

 22و ي8998 فوا و
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. 822  و   و ا ىنه و ملنةجع ملاهرقو  ي ةو ة:-
466
 



      
 

 
 

مقره بندددده   ددددن ملقرددددهاض ا رالددددف  تددددةىد ملقددددهوا  ملامجددددن ملقمرىددددق ملددددكه ىففدددده 
رالددد  ةا ملوجدددهضملأال دددد رىوبنددده ةزودددهء ملقردددهاض ا ادددامء ف  ددد  ملنرها ددده  رهل

467
و ا 
فىو دددك ىتدددىة  دددكم ملقدددهوا   دددا ملامجدددن ملقمرىدددق الدددةىمد ة  ال ىفدددا  نيهلرددده ل و دددهه 

ندددد  ملقددددهوا  ملنددددهوو لفدددد  ماالددددفه   02ملأددددهه  ددددو ملجزم ددددة فاددددن وددددي ملنددددههي 

ملنمددددةاض  ددددا  دددد  ىنفدددد  ألمددددةم  ملأقدددده قجز قددددن رفىددددث ىي ددددع فدددد  جددددزء نوددددن 
 لقهوا  نأى .

نددد  ملقدددهوا  ملندددهوو م قردددة  ةودددن ال  دددةق ردددى  جدددزء  81 دددو ملفقىقدددد ل  ملندددههي        

ا  يددددة  ددددو ملأقدددده اددددها  ماللقزمندددده  ملقأه هىددددد ا رددددكلد م قددددهف ملنالددددة  ملجزم ددددةه 

 هوا  نهوو نتةه. 89رو ىة  ملنتةه  و ملنههي 
468
 

مىددددة ة  ندددد  ملرقددددن ملنتددددةه ندددد  م قرددددة ة  ماللقزمندددده  ملقأه هىددددد ملنوتدددداي      

م  زدددهة ملأقددده ها  قفاىودددنو ننددده ىرىددده ة  ملنالدددة  لددده قنزددد   قددد 89  ىبددده  دددو ملندددههي 

ىفدددةي   دددن افدددهي ملقدددهوا  ملدددكه ىففددده ملأقددده مألندددة ملدددكه ىنفددد  ملقدددا  نأدددن ة  
ملأقه ىنف  م  ىي ع ألفزة ن   هوا .

469
 

لفدددد  ملددددةةه مل هلددددن  ددددو نتددددة يددددهل   ددددكم ملددددةةه   ردددد  ماللقزمندددده  ملقأه هىددددد      
 ددددق رهلةمرمددددد ملقأه هىددددد ندددد  فىددددث ىالددددن  فاددددن مأل ندددده  ملقف ددددىةىد فدددد  ندددده ىقأ

قفاىوبددده ا  زهة ددده ةه ملأقددده  دددو نجنا دددن  ىنددده ىرىددده  دددهه ةمردددد ملنالدددة   دددو قجز دددد 
ملأقه.

470
 

ةندددده  ددددو فهلددددد مىددددهن مقرددددهق   ددددن ملقددددهوا  ملامجددددن ملقمرىددددق  دددد   ملنالددددة        
ملجزم ددددةه ةقددددن ر ددددهرمو ماددددوهه ا  ندددده   ددددن ملقدددداملوو  ددددهوا  ملنددددام  ملنالددددقةد 

لجوادددىد ملنالدددقةفد نددد  جبددددو ا نددد  جبدددد ةيدددةف نفددد  لردددةمه لقردددهق ل نقأه دددهى  ةا م
 ملقرهاض رفىث ىي ع لقهوا  ملهالد ملقو ىقه  ىبه لرةمنن.

 ملرة  ملزهوو:  و فهلد مىهن مقرهق ملقرهاض:

لكم لدده ىقدده ملددهلى    ددن اجدداه مقرددهق ملقرددهاض رددى  ملمددة ى   فىو ددك قفددا  نبنددد       
قأقردددة ملنرها ددده   دددو  دددك  ملفهلدددد نجدددةه  نددد  ملقه دددو جددده الددده دو   ودددن مهلرددده نددده 

ندددههه ا  دددكم نددده ةفددده  ملق دددهء ملرةوادددوو ا   ىدددن  ددد كم مدددةض نزددد   دددكم ملودددزم    دددن 
ملقه دددو ملجزم دددةه   ىدددن ة  ىقددداه ةاال رقفىىددد  ملأال دددد ردددى  ملمدددة ى  مرقددده ألففدددهه 

ىادددةف   دددن ماللقزمنددده  مىدددة ملقأه هىدددد »نددد  ق.ه ملقدددو قدددوي   دددن ةودددن  02ملندددههي 

ملر دده ملددكه ا ددع  ىددن ملرأدد  ملنوالددل لاللقددزمهو مىددة ةوددن  ىندده ىقأ ددق رهاللقزمندده    ددهوا 
ملوهالدد د  ددد  ملرأددد  مل دددهة ال قادددةه ةففدددهه ملرقدددةي ملادددهرقد   دددن ملا ددده ع ملقدددو قفدددهث 
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.021م ةمن ر قهاهو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
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.021ور  ملنةجع ملاهرق و ي  ةو ة:-
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. 021  ملنةجع ملاهرق و ي ةو ة:ور-
470
 



      
 

 
 

رهليددددهةن ا قفددددا  نالددددةا د  ددددو ملجزم ددددة ةا فهودددد  قأدددده مىددددة نالددددةا د  ددددو ملر دددده 
  ىددددن وددددزم  كم مددددهرع هالددددو و  دددد كم م قرددددة ملقه ددددو ملنمددددةاض «ملددددكه ا أدددد   ىددددن 

نقأ دددق رهلنرها ددده  مىدددة ملنتدددفارد رهقردددهق ملقردددهاض رأوبددده نجدددةه  نددد  ندددههه   ودددن 

ق.ه.نو ملقدددهوا  ملامجدددن ملقمرىدددق  دددا  دددهوا  ملر ددده ملدددكه ا دددع  02فادددن ودددي ملندددههي 

 ىددددن ملرأدددد  مل ددددهة ملوهالددددل  دددد   مددددع ملنرها دددده  
471(lexlocidélicti)   دددد كم فدددده 

ال  دددال تدددأارد أل  ملقه دددو ملجزم دددةه ادددىمرق   دددن  دددكم ملرأددد  ا دددع  دددو  ةواددده ندددز
ملودددزم   ام ددده ملناددد الىد ملققتدددىةىد ملناجددداهي  دددو ملقدددهوا  ملرةوادددو لفددد  ماالدددفهلىد 
لكم ا دددع ملرأددد  مل دددهة  دددو ةلنهوىددده ا نددد  زددده ةتدددرد ملقدددهوا  مأللندددهوو  دددا ملامجدددن 

قدددهوا  ملقمرىدددق   دددن ملودددزم   أوه دددك ىجددده ملقه دددو ملجزم دددةه ورادددن  دددو ندددأزق لك ة  مل
مأللندددددهوو ىأقردددددة  دددددكم ملودددددا  نددددد  ملنرها ددددده  الدددددرن  قهىدددددد ا   ىدددددن ىمردددددق  زدددددهة 

ملنا الىد ملأقهىد.
472
 

ا ىرقدددن ملاددد م  ملنمدددةاض  ددد  قمردددق ةففدددهه ملناددد الىد ملققتدددىةىد  دددو ملقدددهوا       
مأللندددهوو ال  ملقه دددو ل قردددة ملقردددهاض  دددا  أددد   دددهة مألندددة ملدددكه ىجأددد  ملقدددهوا  

ىددددق   ددددن ملوددددزم  فاوددددن نفدددده  ا ددددا  ملرأدددد  مل ددددهة ةه مأللنددددهوو  ددددا ملامجددددن ملقمر
قمرددددق ةففددددهه ملنادددد الىد ملأقهىددددد ره قرددددهة ة  ملقددددهوا  مأللنددددهوو ىةقددددن  دددد  ملرأدددد  

 مل هة ملوهالل     مع ملنرها ه  ملنا الىد الرن  قهىد.

ق.ه.ن ىردددها لوددده ة  ملقفىىددد  ملدددكه ىي دددع لقدددهوا  ملقه دددو  9 نددد  يدددال  ملندددههي     

ةا ملقفىىددد  ملدددكه ىددد هه للدددن ا دددع ملنادددألد نفددد  ودددزم   دددن   دددا ملقفىىددد  مألالدددو 
مه رددد  هواوىددد قيددقي رففنبدده  ه ددهي لاددوهه نأىودددو لفدد  ملادد م  ملددكه ىمددةض ندده  ددو 

 فهاه ملقه و  و ملقفىى ا

 ردددو  دددكم ملنجددده  ىردددةق ملرقىدددن ردددهةق  ردددى  ملقفىىددد  مألالدددو ا ملقفىىددد  ملالفدددق ةا     
 ه دددهي ماادددوهه ملقدددو قودددهةن قفقبددده ملنادددألد ملزدددهواه  دددهألا و مة دددن مال قدددهمء للدددن 

ملقهواوىدددد ملنمةافدددد لنأة دددد ملقدددهوا  ملنيدددقي رففنبدددهو ا ملزدددهوو  دددا ملدددكه ىقم ردددن 
ملقدددهوا  ملدددكه  ىوقدددن  ه دددهي مالادددقوهه رأددده مال قدددهمء للىبدددهو  دددهلقفىى  مألالدددو  دددا ملدددكه 

 ه دددهي ىي دددع لقدددهوا  ملقه دددوو ةنددده ملزدددهوو  ىي دددع لقدددهوا  ملر ددده ملدددكه ةالدددهة  للىدددن 
مااوهه.

473
 

ا مألاددده  ملدددكه جدددهء ردددن ردددهةق  ل قدددا  ردددأ  ملقفىىددد  ملالفدددق ىي دددع ل قدددهوا       
ملدددكه ةالدددهة  للىدددن  ه دددهي ماادددوههو ألودددن ال  ال دددد لدددن رهاليقتدددهي ملقالدددةىأو ا ال 
ةزدددة لدددن   ىدددن  ي دددا ن ل قدددهوا  مألجوردددو ال ناددده   ىدددن رهلادددىههي ملقالدددةىأىد ل هالدددد ا 

ث. كم نه ة ة  ملرقن ملفهى
474 

                                         

.11  و   و ا ىنه و ملنةجع ملاهرقو  ي ةو ة: -
471
 

.22ةجن فةىه  ره ملال و ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
472
 

.10ة ةمن ر قهاهو ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
473

 

.12ور  ملنةجع ملاهرقو ي  ةو ة:-
474
 



      
 

 
 

ا   ىددددن  دددد   ملقفىىدددد  مألالددددو  ددددو ملنادددد الىد ملوهالدددد د  دددد   مددددع ملنرها دددده      
يهتددد  ددو فهلددد م قرهة دده  أدد   ددهة قي ددع ل قفىىدد   ددهوا  ملقه ددوو ةندده ملقفىىدد  

 ملالفق  ىي ع ل قهوا  ملكه ةالهة  للىن  ه هي مااوهه.

ال ىومردددق  ا   دددن ةىدددد فددده   دددهوا  ملر ددده مألجوردددو ملدددكه ا دددع  ىدددن ملرأددد  مل دددهة     

ق.ه.نو لكم فددددده   دددددكم ملرأددددد  ىأقردددددة  02نددددد  ملندددددههي  0  دددددن ملودددددزم  ا قددددده ل رقدددددةي 

 نالةا ه  و  كم ملر ه مألجورو.

وي دددي نددد  فددد   دددكم للدددن ة  ميدددقال  ملرقدددن ا ملق دددهء  دددو قأتدددى  ملناددد الىد     
ملوهالدددد د  دددد   مددددع ملنرها دددده  ا مىددددهن ملوتدددداي ملقالددددةىأىد ملقددددو قددددو ه نةف ددددد 

ة  ىي ددددق تددددأاره  فزىددددةي  ددددو ملفىددددهي ملأن ىددددد ا  ددددو نجدددده  ملقرددددهاض ندددد  الددددأون 
ملقدددهوا  ملامجدددن ملقمرىدددق   دددن ملنوهز ددده  كم  ملمدددهرع ملدددهالو ا  دددكم نددده ى فددده   دددن 
 دددةاةي ة  ىبدددقه ملنالدددة ى  رنةف دددد ملقردددهاض ره قرهة ددده نةف دددد قادددرق لردددةمه ملأقددده 

مالزه دددهة  ا ىجدددن قافىددده ملف دددا  ملقهواوىدددد رالدددأوبه ا  دددكم فقدددن ىقفقدددق مالادددققةمة ا
 رهأليي  و ملنأهنال  ملقجهةىد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 
 

 مليهقند:

يعتبر التفاوض حول تكوين العقد من المسائل الثرية التي يروق درسيا لتعمقو بالمرحمة ما قبل العقدية 
و اعتباره في نفس الوقت حجر األساس في تكوين العقد، و قد ظيرت الحاجة إلى أىمية التفاوض من 

ظيور نوع جديد من العقود التي تتصف بالتركيب و التعقيد الفني نتيجة التطور الذي شيده خالل 
العصر الحديث ال سيما في مجال التجارة الدولية ففرض ضرورة المجوء إلى التفاوض حول ىذه العقود 

 تمييدا إلبراميا، فمن خالل مرحمة التفاوض يتم وضع تصور مشترك لمعقد المراد إبرامو.

وسيمة يمجأ إلييا كل من يرغب في التعاقد و يتم بالتقاء بين ” يو فقد عرفنا التفاوض بأنو:و عم
شخصين أو أكثر بطريق مباشر أو غير مباشر بغرض تبادل االقتراحات و العروض و بذل المساعي 

ن كما استخمصنا م”المشتركة بيدف التوصل إلى اتفاق بشأن عقد معين تمييدا إلبرامو في المستقبل 
ىذا التعريف أن التفاوض ىو المرحمة التمييدية أو األولية إلبرام العقد و ىو ذو نتيجة احتمالية فقد 

 يسفر عن ابرام العقد أو عدم ابرامو كما أنو من التصرفات اإلرادية فيو ال يتم بمحض الصدفة.

يوجييا أحد  كما توصمنا إلى أن التفاوض ىو خطوة إلى اإليجاب و عادة ما يتم عن طريق دعوة
الطرفين لآلخر لمدخول في التفاوض أو ما يسمييا الفقو اإليجاب بالتفاوض فإذا تم قبول ىذا اإليجاب 
ممن وجو إليو قام اتفاق التفاوض الذي ينشئ عمى عاتق الطرفين التزامات متبادلة عمى رأسيا االلتزام 

 برام العقد النيائي.بالتفاوض بحسن نية و االستمرار في التفاوض دون أن يمزميم بإ

كما خمصنا بنتيجة ىامة و ىي أن مرحمة التفاوض يييمن عمييا مبدأ حرية التعاقد و عميو يمكن 
، فقطع التفاوض ال يعتبر خطأ إال إذا اقترن بعناصر الطرفي التفاوض العدول عنو في أي وقت أراد

 أخرى توجب قيام المسؤولية المدنية.

و من خالل تطرقنا لتأصيل الطبيعة القانونية لممسؤولية المدنية الناشئة عن قطع المفاوضات خمصنا 
إلى أن نظرية ايرنج الخطأ عن تكوين العقد أنيا ال تتعمق البتة بالمسؤولية في مرحمة المفاوضات و 

ن جانب أحد إنما تتعمق ببطالن العقد الذي ابرم بالفعل ثم اتضح بعد ذلك بطالنو لسبب آت م
 المتعاقدين.

أما النتيجة األخرى التي توصمنا إلييا القانون المقارن عادة ما يفرق بين التفاوض غير المصحوب 
 باتفاق و التفاوض المصحوب باتفاق لتحديد نوع المسؤولية و ترتيب آثارىا.



      
 

 
 

ن من الغير و أما النتيجة األخيرة التي خمصنا إلييا  أنو بمجرد دخول طرفين في مفاوضة يصبحا
يخرجان من دائرة الواجبات العامة و يترتب عمى دخوليما في التفاوض مجموعة من االلتزامات 

 الخاصة.

أما بخصوص الفصل الثاني فقد تناولنا شروط المسؤولية المدنية الناشئة عن قطع المفاوضات و لعل 
اصة في موضوع دراستنا من أىم شروط قيام ىذه المسؤولية ىو عنصر الخطأ الذي لو خصوصية، خ

و يقوم عنصر الخطأ عند اإلخالل بااللتزامات التي ترتبيا مرحمة المفاوضات عمى عاتق أطراف 
التفاوض و أىميا االلتزام الرئيسي و المتمثل في التفاوض بحسن نية و ما يتفرع عنو من التزامات 

صنا أن الخطأ قد يكون في حاالت خطأ كااللتزام باالستمرار في التفاوض و االلتزام باإلعالم ثم استخم
تقصيريا و لو صورتان و عموما اشترط القضاء الفرنسي حتى يمكن اعتبار أن قطع التفاوض يمثل 
خطأ تقصيريا أن يكون العدول عن المفاوضة أو قطعيا أو االنسحاب  منيا بأنو خطأ قائم عمى سوء 

يجاد توازن بين فكرة الحرية التعاقدية و فكرة النية أو نية اإلضرار و ليس مجرد خطأ عادي و ذلك إل
التعامل عمى أساس مقتضيات  حسن النية، كما الحظنا أنو قد يكون الخطأ عقديا في حالة وجود 
االتفاقات التمييدية المنشئة لاللتزام في التفاوض أو المنظمة لمرحمة المفاوضات و قد توصمنا في ىذا 

لتفاوض تقوم التزامات األطراف عمى أساس شبو عقدي أي من الشأن أنو في حالة وجود اتفاقات ا
خالل التزام من طبيعة مدنية يرتبط بالمفاوضات العقدية و يرتب آثار المسؤولية التقصيرية عند خرقو 
و عموما تعد ىذه االتفاقات مجرد مرحمة من مراحل التفاوض أين اإلرادة التعاقدية تكون في طريقيا 

 لمتكوين.

ر المسؤولية المدنية الناشئة عن قطع المفاوضات فإننا خمصنا بنتيجة ىامة ىي أن التنفيذ أما عن آثا
العيني الجبري مستبعد تماما من مجال التفاوض فال يجوز إجبار المتفاوض المدين عمى تنفيذ إلتزامو 

جبار مساسا بالتفاوض عينا، حتى و لو لم يكن ىذا التنفيذ مرىقًا أو مستحياًل نظرا لما في ىذا اإل
بحرية المتفاوض الشخصية و لعدم جدوى التفاوض حينئذ و إنما تقتصر مسؤولية ىذا المتفاوض عمى 

 تعويض المتفاوض المتضرر تعويضُا نقديًا.

و النتيجة األخرى التي خمصنا إلييا ىي أن األضرار التي يعوض عنيا في مرحمة التفاوض ىي: 
السمعة التجارية، تفويت الفرصة عدم تنفيذ العقود التي نفقات التفاوض، ضياع الوقت، المساس ب



      
 

 
 

أبرمت مع الغير استنادا إلى مشروع العقد المتفاوض عميو دون أن يشمل التعويض األضرار الناتجة 
 عن عدم تنفيذ العقد المتفاوض عميو.

عن قطع  و قد انتيينا أخيرا إلى تحديد القانون الواجب التطبيق عمى المسؤولية المدنية الناشئة
المفاوضات خاصة في الحالة التي تكون فييا المفاوضات غير مصحوبة باتفاق التفاوض إذ أن ىذا 

 النوع من المفاوضات ليس لو حكم واحد في جميع الدول.

أما النتيجة العامة التي خمصنا إلييا من خالل دراسة موضوع المفاوضات في عقود التجارة الدولية ، 
يعات تنظم مرحمة المفاوضات باعتبارىا مرحمة مميدة إلبرام العقد، الحظنا أنو و في ظل غياب تشر 

أن الفقو و القضاء قاما بتحديد إطار المسؤولية في مرحمة المفاوضات و ذلك عن طريق تحديد نطاق 
 ىذه المسؤولية و شروط قياميا في حالة قطع المفاوضات و أثارىا.

المسؤولية التقصيرية عن قطع المفاوضات توفر نوعا من و ما يمفت انتباىنا ىو أنو رغم أن فكرة 
االنضباط أثناء مرحمة التفاوض فال تصبح ىذه األخيرة مجاال لمتعسف و العبث إال أنيا ال توفر 
ضمانا كافيا لممتفاوضين فيي ترتب التزامات سمبية بخالف االلتزام العقدي الذي يرتب التزامات 

 اوضات إلى األمام مما يزيد من فرص نجاح المفاوضات.إيجابية من شأنيا دفع عجمة المف

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 
 

و عميو نقترح ما يمي:   

ـ المبادرة إلى قطع المفاوضات دون تأخر متى تبين أن الشروط المطروحة في التعاقد غير مناسبة 
تبعا فكمما تأخر القطع كمما اقترب من دائرة الخطأ و المسؤولية، ذلك أن متطمبات حسن النية تزيد 

 لتزايد الثقة المشروعة لدى األطراف في قرب إبرام العقد.

ـ يجب عمى أطراف التفاوض و لتفادي مشكل قطع التفاوض أن يحرصوا منذ البداية عمى إبرام اتفاق 
تمييدي إما إلنشاء التزام باالستمرار في التفاوض أو تنظيم المفاوضات و خاصة في المفاوضات التي 

يامة و أن يتم ذلك في ورقة مكتوبة و يحددوا ضمن ىذا االتفاق التزامات قانونية تتم بشأن العقود ال
محددة كااللتزام بعدم إفشاء المعمومات و ىذا من شأنو أن يؤدي إلى تجسيد فكرة حسن النية في 

التفاوض و صياغتيا في قوالب قانونية أكثر وضوحا و تحديدًا و بيان الواجبات التي تفرضيا عمى 
ألطراف.عاتق ا  

ـ يجب أن يبين اتفاق التفاوض طريقة و تفاصيل تنفيذه، كما ينبغي تنظيم نفقات التفاوض و أسموب 
توزيعيا عندما يفشل التفاوض و ىذا حرصا عمى زيادة فرص نجاح المفاوضات فكمما كان االتفاق 

وضوحا. عمى التفاوض محددا و مفصال كمما كان االلتزام بالتفاوض الناشئ عنو أكثر قوة و  

ـ إذا كان التفاوض ذا طابع دولي وجب أن يحدد في اتفاق التفاوض القانون الواجب التطبيق عمى 
 المنازعات التي قد تثور بشأنو نظرا ألن الحمول المتبعة بخصوصو ليست واحدة في جميع الدول.

فاق بشأنيا و ـ يجب عمى الطرفين أن يقوما أثناء التفاوض بصياغة المسائل التي توصال إلى االت
إفراغيا في اتفاقات جزئية قبل مواصمة التفاوض بشأن مسائل أخرى فاالتفاق الجزئي يعني انتياء 

التفاوض بالنسبة لممسائل التي تم إفراغيا فيو مما يحول دون معاودة التفاوض بشأنيا مرة أخرى و ىذا 
ضين باالستمرار في التفاوض حول ما يؤدي إلى تأمين المفاوضات و دفعيا إلى األمام و يمزم المتفاو 

 باقي النقاط.

ـ في حالة ما إذا توصل طرفا التفاوض إلى اتفاق جزئي حول جميع المسائل الجوىرية في العقد و 
بقيت المسائل التفصيمية دون اتفاق وجب عمييما أن يحددا مدى سمطة القاضي في تكميل ىذا االتفاق 

ا بو فإذا رغبا في عدم انعقاد العقد إال بعد االتفاق عمى باقي حتى يتفاديا انعقاد العقد قبل أن يرضي



      
 

 
 

المسائل تعين عمييما أن يضمنا ىذا االتفاق بندا يقضي صراحة بتعميق تمام ىذا االتفاق حتى التوصل 
 إلى اتفاق بشأن المسائل المتبقية.

نى المقصود و كما ينبغي في ىذا الخصوص استعمال عبارات واضحة و ذات داللة قاطعة عمى المع
 يستحسن االستعانة في ىذا الشأن بخبراء متخصصين في القانون.

ـ يجب عمى كل متفاوض أن يكون مستعدا الحتمال قطع المفاوضات من قبل المتفاوض اآلخر، إذ 
من المسمم بو أن لكل طرف مطمق الحرية في العدول عن المفاوضة و لو في آخر لحظة ما دام أن 

ره، و ليذا يتعين عمى أطراف المفاوضة عدم التسرع في اتخاذ أية إجراءات كإبرام ليذا العدول ما يبر 
 عقود مع الغير أثناء التفاوض استعداد لتنفيذ العقد النيائي.

ـ نتمنى ان يولي الفقو لموضوع المسؤولية في حالة قطع المفاوضات االىتمام الذي يستحقو و أن 
العقد و خصوصا و أن التفاوض أصبح ضرورة اقتصادية يخصص لو مساحة كافية عند دراسة نظرية 

و اجتماعية و حتى نفسية و أن يتخمى عن ذلك االعتقاد التقميدي بأن التفاوض ىو مجرد عمل مادي 
غير ممزم و ىو ما من شأنو أن ينفر األشخاص من التفاوض خوفا من ضياع حقيم و وقتيم و ماليم 

 في مفاوضات ال أمن فييا.

ييتم المشرعين بمرحمة التفاوض باعتبارىا مرحمة تسبق إبرام العقد السيما منيا العقود ـ ضرورة أن 
الميمة )ذات التعقيد الفني و المالي و القانوني...الخ( ، كما نقترح أن توجد الحمول القانونية بشأن 

ا لتحقيق تنظيم مرحمة التفاوض و ذلك ألنيا غالبا ما تنصب عمى العقود ذات الطابع الدولي، و ىذ
 االستقرار و االزدىار باألخص في مجال التجارة الدولية.
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 قائمة المصادر و المراجع : 

 أوال :المصادر

 القوانين : 

المتعمق بعالقات العمل ) الجريدة الرسمية العدد  8992أفريل  08المؤرخ في  88-92القانون رقم : 
81/8992.) 

، المتعمق بالكيرباء و توزيع الغاز بواسطة  0220فبراير سنة 4المؤرخ في  28-20القانون رقم : 
 (. 21/0220القنوات ) الجريدة الرسمية العدد 

، الذي يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات  0222يونيو  00المؤرخ في  20-22القانون رقم : 
 ( . 28/0222التجارية ) الجريدة الرسمية العدد 

 األوامر : 

يتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم  8914سبتمبر  02المؤرخ في  14/41األمر رقم : 
 (. 41/8914) الجريدة الرسمية العدد 

المتعمق بالتأمينات ) الجريدة الرسمية العدد  8994جانفي  04المؤرخ في  94/21األمر رقم :  
 (.س 80/8994

 المراسيم : 

يتضمن التصديق عمى االتفاق بين  0220فبراير 4المؤرخ في  41-20رسوم الرئاسي رقم : س الم
حكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الواليالت المتحدة األمريكية حول تنمية العالقات 

 ( .82/0220)الجريدة الرسمية العدد  0228يوليو  80التجارية االستثمار الموقع بواشنطن في 

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية  0220يوليو  02المؤرخ في  042-20المرسوم الرئاسي رقم : 
 (.40/0220المعدل و المتمم ) الجريدة الرسمية العدد 

Décret présidentiel n°05-849 du 01 avril 0224 portant ratification de l’ccord 
euroméditerranéen établissant une association antre la république 

algérienne démocratique et populaire d’une part et la communauté 



      
 

 
 

européenne et ses états membres d’autre part ,signé a valence le 00 avril 
0220, ainsi que ses annaxes 8a2 , les protocoles n°s 8 a 1 et l’acte final 

afférents ( journal officiel n ° 31/2005).  

 ثانيا : المراجع

 أ / المراجع بالمغة العربية :

ابراىيم الدسوقي أبو الميل ، العقد غير الالزم ، ) دراسة مقارنة معمقة في الشريعة اإلسالمية و القوانين 
 . 8992الوضعية (  ، جامعة الكويت ، 

، دار ىومة ، الجزائر ،  8زع القوانين ( ، ج أعراب بمقاسم ، القانون الدولي الخاص الجزائري ، ) تنا
0224 . 

 . 0224أحمد أبو الوفا ، المفاوضات الدولية ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 

، الواقعة القانونية  ) الفعل  0بمحاج العربي ، النظرية العامة لإللتزام في القانون المدني الجزائري ، ج 
.جاك  0228و القانون ( ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، اإلثراء بال سبب  –غير المشروع 

غستان ، المطول في القانون المدني ، تكوين العقد ، ترجمة منصور القاضي ، المؤسسة الجامعية 
 . 0222لمدراسات و النشر و التوزيع ، لبنان ، 

 .8991األكاديمية ، القاىرة ، جيرارد إ .نيرنبج، أسس التفاوض ، ترجمة حازم عبد الرحمن ، المكتبة 

،  0، ) المصادر اإلرادية لإللتزام ( ، ط  8حسام الدين كامل األىواني ، النظرية العامة لإللتزام ، ج 
 . 0222) د . ن ( ، القاىرة ن 

حسام الدين الغني الصغير ، تفسير اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي لمبضائع ، دار 
 . 0228ربية ، القاىرة ، النيضة الع

من المجمة المدنية  020حسين بن سميمة ، حسن النية في تنفيذ العقود ، ) حسب أحكام الفصل 
 . 8990التونسية ( ، تعريب محمد بن سالم ، المطابع الموحدة ، تونس ، 

نيضة العربية رجب كريم عبد الاله ، التفاوض عمى العقد ، ) دراسة تأصيمية تحميمية مقارنة ( ، دار ال
 .  0228، القاىرة ، 

صالح خالص ، في اإلعالم التجاري و المفاوضات التجارية الدولية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 
 .  0228الجزائر ، 



      
 

 
 

مصادر اإللتزام  –عبد الرزاق السنيوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، نظرية اإللتزام بوجو عام 
 . 8940اث العربي ، بيروت ، ، دار إحياء التر  8، ج 

عبد الرزاق السنيوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ) العقود التي تقع عمى الممكية ، البيع و 
 ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان ، ) د .ت ( . 2المقايضة ( ، ج 

، ) المسؤولية عن فعل عمي عمي سميمان ، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري 
، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  0التعويض ( ، ط  –المسؤولية عن فعل األشياء  –الغير 

 . 8919الجزائر ، 

، ديوان المطبوعات الجامعية  0عمي عمي سميمان ، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري ، ط 
 . 8998، الجزائر ، 

الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية ، ) دراسة تحميمية عممية عمى ضوء الفقو و عبد الحكم فودة ، 
 .8992قضاء النقض ( ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، 

،  1عز الدين اليناصوري و عبد الحميد الشورابي ، المسؤولية المدنية في ضوء الفقو و القضاء ، ، ط 
 . 0220شركة الجالل لمطباعة ، اإلسكندرية ، 

عبد الحميم عبد المطيف القوني ، مبدأ حسن النية و أثره في التصرفات ، في الفقو اإلسالمي و القانون 
 .8991المدني المصري و الفرنسي ، ) دراسة مقارنة ( ، القاىرة ، 

فيصل زكي عبد الواحد ، المسؤولية في إطار األسرة العقدية ، دار الثقافة الجامعية ، القاىرة ، 
8990 . 

، ) مصادر االلتزام ، التصرف القانوني  8محمد صبري السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري ، ج 
 . 8990، العقد و اإلرادة المنفردة ( ، الطبعة األولى ، دار اليدى ، عين المميمة ، 

، دار  محمد سعيد جعفور ، نظرات في صحة العقد و بطالنو في القانون المدني و الفقو اإلسالمي  
 . 0220ىومو لمطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 

 .8994محمد محمد أبوزيد ، المفاوضات في االطار التعاقدي ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 

محمود جالل حمزة ، العمل الغير المشروع باعتباره مصدرا لاللتزام ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 
 . 8914الجزائر ، 



      
 

 
 

 .0222ى الجمال ، أحكام االلتزام ، الفتح لمطباعة و النشر ، اإلسكندرية ن مصطف

معاشو عمار ، النظام القانوني لعقود المفتاح باليد في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 
 .8919الجزائر، 

خطبة من كنوز الدرر و جوامع الكمم ( ، دار  412خطب الرسول )ص( ، ) محمد خميل الخطيب ،
 .8990الفضيمة ، القاىرة ، 

محمود سمير الشرقاوي ، العقود التجارية ، ) دراسة خاصة لعقد البيع الدولي لمبضائع ( ، دار النيضة 
 .8990العربية ، القاىرة ، 

بيعتو ، أحكامو ، في القانون المصري المقارن ، محمد شوقي شاىين ، المشروع المشترك التعاقدي ، ط
 . 0222) د . ن ( ، القاىرة ، 

محمد عمي جواد ، العقود الدولية ، مفاوضاتيا ، إبراميا ، تنفيذىا ، مكتبة دار الثقافة لمنشر و التزيع ، 
 .8991عمان ، 

تبة الممك فيد الوطنية مصطفى محمد الجمال ، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن ، منشورات مك
 . 8994، الرياض ن 

محمد حسام محمود لطفي ، المسؤولي المدنية في مرحمة التفاوض ، ) دراسة في القانونين المصري و 
 . 8994الفرنسي ( ، النسر الذىبي لمطباعة ، القاىرة ، 

ة ، القاىرة ، محمد حسين عبد العال ، التنظيم التفاقي لممفاوضات العقدية ، دار النيضة العربي
8991 . 

نادية فوضيل ، تطبيق القانون األجنبي أمام القضاء الوطني ، دار ىومو لمطباعة و النشر و التوزيع ، 
 . 0222الجزائر ، 

 .8991نادر أبو شيخة ، أصول التفاوض ، دار مجدالوي لمنشر و التوزيع ، عمان ، 

، مكتبة الحمبي الحقوقية ، لبنان ، ° لمقارن نعيم  مغبغب ، قانون األعمال ، ) دراسة في القانون ا
0222 . 

نزيو محمد الصادق الميدي ، االلتزام قبل التعاقدي باإلدالء بالبيانات المتعمقة بالعقد و تطبيقاتو عمى 
 . 8992بعض أنواع العقود ، ) دراسة فقخية قضائية مقارنة ( ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 



      
 

 
 

عقود نقل التكنولوجيات في المجال التبادلي الدولي ، ديوان المطبوعات  نصيرة بوجمعة سعدي ،
 . 8990الجامعية ، الجزائر ، 

 المقاالت : 

أحمد عبد الرحمن الممحم ، نماذج العقود و وسائل مواجية الشروط المجحفة فييا ن ) دراسة تحميمية 
ضع في الكويت ( ، مجمة الحقوق مقارنة في الفقو و القضاء األنجمو أمريكي مع اإلشارة إلى الو 

 .028، جامعة الكويت ، ص  8990،  0، عدد  82الكويتية ، السنة 

إبرلييم الدسوقي أبو الميل ، تعويض تفويت الفرصة ، القسم األول ، مجمة مجمة الحقوق الكويتية ، 
 . 18، ص  0، العدد  0282السنة 

،  0282م الثاني ، مجمة الحقوق الكويتية ، السنة إبراىيم الدسوقي ابو الميل ، تعويض الفرصة ، القس
 . س 824، ص  0العدد 

جمال فاخر النكاس ، العقود المميدة لمتعاقد و أىمية التفرقة بين العقد و االتفاق في المرحمة السابقة 
 .  800، ص  8992عمى العقد ، مجمة الحقوق الكويتية ، السنة 

نونية في المرحمة السابقة عمى التعاقد ، مجمة الحقوق الكويتية محمد عبد الظاىر حسين ، الجوانب القا
 . 101، ص  0، العدد  8991السنة 

 المقاالت : 

 . 0220صابر محمد عمار ، المفاوضة في عقود التجارة اإللكترونية ، 

http// :www.mohamoon.com 

D.GOBERT,le principe de la bonne foi dans la formation du contrat, 
htt// :www.droit.fundp.ac.Texetes/contrat dit 96 .PDF. 

 مواقع األنترنت :

p.colombani ,la protection de l’idéé a valeur économique ( 8erpartie B), 
mémoire soutenu a la faculté de lille ll ,publie le 24 novembre 2003, 

http// :www.avocats.publishing.com 

 ثانيا : المراجع بالغة الفرنسية : 



      
 

 
 

-C.LARROUMET, Droit civil, t3, les obligations, 3ed, Economica, 
Paris, 1996. 

-B.MISSENARD, La négociation, le guide du gestionnaire, ed, Chihab, Alger, 
1995. 

-F.TERRE, Ph. SIMLER, Y.SIMLER, Y.LEQUETTE, Droit civil, les obligations, 

8e  ed, Dalloz, Paris, 2002. 

-J.GHESTIN, Traite de droit civil, la formation du contrat, 3e ed, L.G.D.J, Paris. 
1993. 

-P.GUIHO, G.PEYARD, Droit civil, 4.les obligations, t1, les sources, 3e ed, 
l’hermes, Lyon,8998. 

       B- Les thèses :  :الرسائل                                                               

-A.COHERIER, Des obligations naissant des pourparlers préalables a la 
formation des contrats, thèses pour le doctorat en droit, imprimerie les 

presses modernes, université de paris, 1939. 

-A.BETTAIEB, La sanction de la faute pré contractuelle, mémoire DEA en droit 
des affaires université de droit d’économique et gestion Tunis lll, non publié, 

Tunis, 1996/1997. 

       C- Les articles : : المقاالت                                                                  

-A.LAUDE, Le constat judiciaire des pourparlers, RTD. com.1998, p551. 

-B.BEIGNIER, La conduite des négociations, RTD.com.1998, p463. 

-CPAULIN, Promesse et préférence, RTD.com.1998, p511. 

-J-L.BERGEL, Contrat préliminaire de réservation dans les ventes 
d’immeubles à construire unité ou dualisme?, JCP, 8912, I, 0229. 

-J.M. MOUSSERON, La durée dans la formation des contrats, in Melanges 
Jauffret, L.G.D.J, Paris, 1974, p509. 

-J.CEDRAS, L’obligation de négocier, RTD.com.8914, p024. 

-J.ROJOT, La gestion de la négociation, RTD.com.1998, p447. 

-J.SCHMIDT-SZALEWSKI, La force obligatoire a l’épreuve des avant contrat, 
RTD.civ.2000. p25. 



      
 

 
 

-L.BOYER, Contrats et Conventions, Encyclopédie, civil, Dolloz, n° 5, 1998, 
p13. 

-L.ROZES, Projets et Accords de principe, RTD.com.1998, p501. 

-P.MOUSSERON, L’avant contrat, J.C.P.8999, ed, juris-classeur, n° 04, p2. 

-Ph.. LE TOURNEAU, La rupture des négociations, RTD.com.1998, p479. 

-P.Y.GAUTIER, Les aspects internationaux de la négociation, RTD.com.1998, 
p493. 

-X.BIRBES, L’objet de négociation, RTD.com.8991, p218. 

G.NICAUD, En 8922, L’ONU rangeait l’Algérie parmi les pays riches, le Figaro, 
20/03/2002. 
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