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و اإلثبات أي ضرورة ،لفكرة  إف اجملتمع اؼبثارل يأىب فيو ضمَت كل فرد أف ينكر حقوؽ األخرين ، لذا ال تبػػػػػػػػدو        
لكن مثل ىذا اجملتمع ال وجود لو ُب الواقع ، فعندما تتعارض اؼبصاحل بُت األفراد وقد تفضل النفس البشرية إنكار حقوؽ 
األخرين دبا هبعل صاحب اغبق ؾبربا على إثبات ما يدعيو بالطرؽ اعبائزة أماـ السلطة اليت أناط هبا اجملتمع ضباية اغبقوؽ 

 القضائية .وىي السلطة 
و عالقة اإلثبات باألعماؿ التجارية عالقة وطيدة خاصة ُب ظل التطور الرىيب الذي تشهده اجملتمعات،              

فبالرغم من أف التجارة ُب األساس قائمة على اعتبار أف العرؼ والعادات االتفاقية تلعب دورًا ىاًما ُب اؼبعامالت ما بُت 
نو ُب ظل ىذه التغَتات  قد تنشب خالفات ُب ىذه اؼبعامالت ذبعل من كل طرؼ يسعى التجار منذ القدـ ، إاّل أ

 الكتساب حقا لنفسو أو ينكر حًقا لغَته ما ينتج عنو ادعاء البد أف يكوف مصحوبًا بأدلة لتثبت صحتو .       
ػما : السرعػػػػػػػػػػػػػػػػة من جهة ، واالئتماف و الثقػػػػة فػػػػػاألعمػػػػاؿ التجاريػػػة تقـو أساًسا على عاملُت أساسيُت وىػػػ             

من جهة أخرى ، وتنعقد دبجرد تبادؿ الطرفُت اإلهباب و القبوؿ بعيدة عن الشكلية اؼبتشبعة اليت تتطلبها األعمػػػػاؿ 
 األخػػػػػػرى .
ربقيق األربػػػػػػػػػػاح ، فهو مياؿ بطبػػػػػػػػعو إذل القياـ  فػػػػػػالتػاجر باعتباره يقـو بنشاط ذبػاري خاص يهدؼ من ورائو             

بأكرب عدد فبكن من العمليات التجارية و بأقصى سرعة فبكنة حىت يتسٌت لو إعادة إستثمار ىذه األرباح ُب أحسن 
 الظػػػروؼ .
تتطلب شروط موضوعية عامة وخاصة و بالتارل فهي زبتػػػػػلف عن األعماؿ اؼبدنية اليت تتصف بالبطئ و اليت              

ربمي مصاحل وحقوؽ األطراؼ ،باإلضافة إذل الشروط الشكلية اليت يتطلبػػػها القػػػػانوف من أجل إنعقاد التصرؼ 
 القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانونػػػػػػػػػػػػػػي .
نص عليها القانوف اؼبدين ، إف مقومات النشاط التجاري تفرض قواعد خاصة زبتلف عن القواعد اليت ي               

ومن ىذه القواعد :حرية اإلثبات ُب اؼبواد التجارية ،حيث ُب األصل هبوز إثبات األعماؿ التجارية بكافة طرؽ اإلثبات 
دبا ُب ذلك شهادة الشهود و القرائن والدفاتر التجارية و الفواتَت ، و اؼبراسالت أو أية وسيلة أخرى إذا رأت احملكمة 

من التقنُت التجاري اعبزائري ، مهما كانت قيمة التصرؼ القانوين التجػػػػػػػاري ، وذلك  30ا طبقا لنص اؼبادة وجوب قبوؽب
( أو دج 100.000ػػػػػػػػف دينار )عكػػس القاعػػػػػػػػػػػػػػػػدة العامػػػػػػػػة لإلثبات ُب األمػػػػور اؼبدنية اليت تزيد قيمتػػػػػػػػػػػػها عن مئػػػػػػػػػػػػة أل

عن ىذا األصل ألـز  غَت ؿبددة القيمة اليت تتطلب إثبات ىذه التصرفات القانوين عن طريق الدليل الكتايب .  و إستثناء
القانوف إثبات بعض التصرفات التجارية مهما كانت قيمتها بالكتابة نظرا ؼبا يستغرقو إبرامها أو تنفيذىا وقتا طويال يكوف 

 ت لتحرير السند الكتايب مثل عقد الشركة.فيو للمتعاقدين متسع من الوق
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يقـو و اإلثبات ُب اؼبواد التجارية  مثلو مثل اؼبواد األخرى اؼبدنية أو اإلجتماعية ، أو األحواؿ الشخصية ..اخل          
على قواعد عامة سبكن اػبصـو من فبارسة اغبق ُب اإلثبات وفقا للقواعد اليت حددىا القانوف ، دبوجبها وبق للمدعي 

من جهة ، و للمدعى عليو اغبق ُب الرد و النفي أي إقامة الدليل على  عكس  ما  تقدًن مالو من أدلة إلثبات ما يدعيو
يدعيو اؼبدعي من جهة أخرى ، وعلى القاضي سبكُت اػبصـو من فبارسة ىذا اغبق على أحسن وجو وفق ما يسمح بو 

 القانوف على أال يبس ذلك دببدأ اغبياد .
 اإلثبات إذل قسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن :م قػػػػػػػػػػػػػػػواعد و تنقسػ              
ة القػػػػػػػػػػػػواعد الشكليػػػػػػػػػػػػػػة : وىي عبارة عن ؾبموعة من اإلجراءات اؼبتبعة أماـ القضاء ُب تقدًن طرؽ اإلثبات اؼبختلف -1

 اليت رظبها القانوف .
قواعد اليت ربدد أدلة اإلثبات اؼبختلفة وطرؽ و كيفية إثبات اغبقوؽ القػػػػػػػػػػػػػػواعد اؼبوضوعيػػػػػػػة : تتمثل ُب ؾبموعة ال -2

ثبات ، اؼبتنازع عليها ، واغباالت اليت هبػػػػػػػوز فيها التمسك بكل دليل ، وقيػػػػػمتو ُب اإلثبات ، وشروط قبولػػػػػػػػػػػػو ، وؿبل اإل
 دور القاضي ُب تقدير ىذه األدلة .وعلى من يقع عبء اإلثبات ، باإلضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافة إذل 

و بالتارل فإف لقواعد اإلثبات سواء كانت موضوعية أو شكلية أنبية كربى غبماية اغبق ، إذ بدوهنا  يتجرد               
اغبق من كل قيمتو و يًتتب على ذلك عدـ قبوؿ الدعوى ، فالدليل ىو قواـ ثبوتو ، و من ىنا يتعُت أف تلقى قواعد 

عناية خاصة إذ أهنا الوسيلة اليت سبكن صاحب اغبق من إقامة الدليل على قياـ ىذا اغبق و تقديبو للقضاء  اإلثبات
ليمكنو منو ،وعليو فتنظيم اإلثبات من شأنو أف وبسم اؼبنازعات بن اؼبتخاصمُت ويعمل على توفَت أسباب اإلستقرار ُب 

 اجملتمع .
نبية اإلثبات بقولو : " أف اإلثبات ىو فدية اغبق" ويقوؿ األستاذ بالنيوؿ: " و يعرب األستاذ : أىونج عن أ             

 أف الدليل وبيي ويعزز اغبق " .
و ىدفنا من ىذا البحث ىو دراسة القواعد اليت ينبٍت عليها اإلثبات ُب اؼبواد التجارية اليت تعد عصب              

عامالت التجارية تقـو على أساس السرعة و اإلئتماف ، فبا قد يؤدي اجملتمع و معيار تطوره اإلقتصادي خاصة و أف اؼب
 إذل نشوء نزاع بُت اؼبتعاملُت فيعمل كل طرؼ على إثبات حقو بالطرؽ القانونية .

العامة لإلثبات و اليت تسري على كافة األعماؿ  لػػػػهذا حاولت من خالؿ ىذا البحث التطرؽ إذل  القواعد            
مهما كانت طبيعتها ذبارية أو مدنية ....اخل من جهة ، و إذل القواعد اػباصة اليت يبتاز هبا اإلثبات ُب اؼبواد التجارية 

 دوف سواىا من جهة أخرى .
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و قػػػػػػػػػػػػد واجهتنا بعض الصعوبات تكمن ُب أف اؼبوضوع واسع ومتشعب و حاولنا قدر اإلمكاف اإلؼباـ بكافة              
القواعد اؼبتعلقة دبوضوع اإلثبات بصفة عامة من جهة ، و القواعد اؼبتعلقة باإلثبات ُب اؼبواد التجارية بصفة خاصة من 

 جهة أخرى .
و ؽبذا فإف ىذه الدراسة يبكن أف يستفيد منها الطلبة اعبامعيُت و بصفة خاصة طلبة معاىد اغبقوؽ و               

العلـو التجارية باإلضافة إذل رجاؿ القانوف من قضاة و ؿبامُت ،حيث يبكنهم اإلستفادة من ىذا البحث ُب حياهتم 
ت القانونية و أكثرىا تطبيقا من الناحية العملية فاحملاكم ال تنقطع عن العملية ألف نظرية اإلثبات تعترب من أىم النظريا

تطبيقها كل يـو فيما يعرض عليها من قضايا خاصة و أننا ركزنا موضوع حبثنا على اإلثبات ُب اؼبواد التجارية الذي يبتاز 
 خبصوصيات سبيزه عن غَته .

رية أنبية كربى ُب ضباية اغبقوؽ من جهة و حسم اؼبنازعات بُت و بالتارل فإف لإلثبات ُب اؼبواد التجا              
 اؼبتخاصمُت من جهة أخرى ، فبايؤدي إذل استقرار اؼبعامالت التجارية اليت تقـو على عاملي السعة و اإلئتماف.

يات اليت يبتاز وما ىي اػبصوص ؟ و السؤاؿ الذي يطرح نفسو األف : ما ىي القواعد العامة اليت يقـو عليها نظاـ اإلثبات
و ما ىي الطرؽ و الوسائل اليت يتم اإلثبات هبا ُب اؼبواد التجارية ؟ وما ىو الدور الذي  ؟هبا اإلثبات ُب اؼبواد التجارية 

  ؟تلعبو نظرية اإلثبات ُب حسم اؼبنازعات التجارية 
مة و اػباصة اليت يقـو عليها اإلثبات و لإلجابة عن ىذه األسئلة تقتضي دراستنا بصفة مفصلة للقواعد العا             

ُب اؼبواد التجارية و اؼببادئ اػباصة هبا واليت سبيزىا عن غَتىا ، باإلضافة إذل ؿباولة اإلؼباـ بأكرب قدر فبكن من مواضيع 
 األعماؿ التجارية اليت تتصف باالتساع و التشعب .

على إستخداـ منهجُت ، اؼبنهج الوصفي ، ومنهج ربليل  و لإلحاطة اعبيدة باؼبوضوع وجدت نفسي ؾبربا               
اؼبضموف ، ذلك ألف طبيعة البحث تتطلب الوصف الدقيق و التحليل معا ، ؽبذا قمنا باستعماؿ طرؽ التحليل و التفسَت 

الوصوؿ إذل بشكل قانوين و ذلك بتحديد القواعد العامة و اػباصة لإلثبات ُب اؼبواد التجارية و ربديد نطاقها ، وأخَتا 
إستنتاجات  لالجابة عما تقدـ من تساؤالت ، كما قمنا بإعطاء رأينا اؼبتواضع ُب بعض النقاط اليت رأينا أهنا ربتاج إذل 

 تعديل أو تنقيح .
و قد تطرقنا ُب حبثنا ىذا إذل عدد من النصوص القانونية اؼبتعلقة دبوضوع اإلثبات و اؼبواد التجارية إذل                

نب اؼبراجع العلمية حىت تتسم دراستنا باعبدية و العمق و الفهم الصحيح ، وال يفوتنا أف نذكر ُب ىذا اجملاؿ أننا رأينا جا
من اؼبفيد اإلستعانة بقرارات احملكمة العليا اؼبتعلقة دبوضوع اإلثبات ُب اؼبواد التجارية حىت تكوف دراستنا ترتكز على 

 اعبانب العملي .
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وُب ضوء ما تقدـ قمنا بتقسيم ىذه الدراسة إذل فصلُت رئيسيُت درسنا ُب األوؿ منها القواعد العامة لإلثبات             
 وُب ثانيهما القواعد اػباصة باإلثبات ُب اؼبواد التجارية . ،

يتفرع الفصل األوؿ إذل طبسة مباحث نتعرض فيها إذل دراسة القواعد العامة اليت يقـو عليها اإلثبات بصفة             
ألمور اؼبدنية و التجارية ، عامة و اإلثبات ُب اؼبواد التجارية بصفة خاصة أي القواعد العامة اليت تسري على اإلثبات ُب ا

 و اإلجتماعية و األحواؿ الشخصية .............اخل .
خصصنػػػػػػػػا اؼببحث األوؿ ؼبفهـو اإلثبات فقدمنا التعريفات اللغوية و اإلصطالحية  لإلثبات و شرحنا أنبيتو              

 و مذاىبو باإلضافة إذل الطبيعة القانونية لقواعد اإلثبات .
كػػػػػما درسنا ُب مبحث ثاف اؼببادئ العامة لإلثبات ، فتناولنا فيو مبدأ حياد القاضي ، ومبدأ حق اػبصـو ُب               

اإلثبات ، باإلضافة إذل التطرؽ أنو ُب األصل للشخص أف يصطنع دليال بنفسو ، كما ال هبوز إجبار الشخص على 
 ا .تقدًن دليل ضد نفسو و اإلستثناءات الواردة عنهم

وليس اغبق  كػػػما تعرضنا ُب مبحث ثالث إذل ؿبل اإلثبات فتطرقنا إذل أف اإلثبات ينصب على مصدر اغبق               
بذاتو باإلضافة إذل تطرقنا إذل إثبات  القانوف األجنيب و العرؼ و العادة اإلتفاقية ٍب بعد ذلك عدنا الشروط الواجب 

 توافرىا ُب ؿبل اإلثبات .
وتناولنا بالدراسة ُب اؼببحث الرابع موضوع عبء اإلثبات حيث قمنا بتحديد على من يقع  عليو عبء               

اإلثبات وكيف يتم توزيعو بُت اػبصـو ؟ ، باإلضافة إذل ذلك تطرقنا إذل اغباالت اليت يعفى منها اػبصم من عبء 
 من النظاـ العاـ و بالتارل هبوز للخصـو ـبالفتها. اإلثبات ، و استخلصنا ُب اػبتاـ كوف قواعد عبء اإلثبات ليست

أمػػػػػّا ُب اؼببحث اػبامس فقد درسنا الطرؽ القانونية اليت يتم هبا اإلثبات و نظرا لتعدد ىذه الطرؽ إرتأينا أف               
خرى غَت عادية مع نقسمها من حيث قوهتا و مدى اعتماد القاضي عليها للفصل ُب النزاع إذل طرؽ إثبات عادية و أ

مراعات الًتتيب الذي أدرجو اؼبشرع ُب القانوف اؼبدين ، وتتمثل ُب الكتابة ، شهادة الشهود ، القرائن ، اإلقرار ، و 
اليمُت ، حيث قمنػػػػػا بدراسة كل طريقة على حدى و قوهتا ُب اإلثبػػػػػػػػػػػػػػات ،و أضفنا اؼبعاينة و اػبربة كوسائل أخرى من 

إلثبات ،حيث دل ينص عليها اؼبشرع ُب التقنُت اؼبدين بل أدرجها ضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية و اإلدارية وسائل ا
 التصافها بالطابع اإلجرائي.

و قػػػد فضلنا أف لبصص الفصل الثػػػػاين من ىذه الدراسة للتطرؽ إذل القواعد اػباصة اليت يبتاز هبا اإلثبات ُب              
 ارية و األنبية اليت تلعبها ُب تطور النشاط اإلقتصادي .      اؼبواد التج

ؽبػػػذا حددنا ُب مبحث أوؿ من ىذا الفصل الثاين اؼببادئ اػباصة باإلثبات ُب اؼبواد التجارية حيث ُب              
 ى عاملي السرعة و األصل اإلثبات ُب اؼبواد التجارية حر يتم بكافة طرؽ اإلثبات لكوف األعماؿ التجارية تقـو عل

 



 

                                                                           م              ق                     دم                                  ة  

 

اإلئتماف فبا يؤدي إذل جواز إجبار الشخص على تقدًن دليل ضد نفسو و أيضا حق الشخص أف يتمسك             
 بدليل صدر منو وذلك من خالؿ دفاتره التجارية .   

العقود إف موضػػػػػػػػػػوع األعمػػػػػاؿ التجارية موضوع واسع و متشعب إرتأينا اف لبصص اؼببحث الثاين لدراسة             
التجارية وكيفية إثباهتا فنجد من العقود التجارية اليت تتطلب الكتابة لإلنعقاد و اإلثبات معا كعقد الشركة وعقد التسيَت 
اغبر ، وىناؾ بعض العقود التجارية تتمتع بكفاية ذاتية ُب اإلثبات من خالؿ البيانات الواردة فيها و أخذنا كنموذج عن 

ضائع و األشخاص ، باإلضافة إذل ذلك قبد أف أغلب العقود التجارية ىي عقود رضائية ال ذلك عقد النقل الربي للب
 ػػػػػد البيػػػػػػػػػػع .تتطلب الشكليػػػػػػة لإلنعقاد و بالتارل يبكن إثباهتا بكافػػػػػػػة طرؽ اإلثبات و أخػػػػػػػػػػذنا كنػػػػػػػموذج عن ذلك عقػػػػػػػ

ؼبشرع اعبزائري ألـز على التجار مسك الدفاتر التجارية يقيدوف فيها صبيع عملياهتم التجارية ، كػػػػػػما أف ا             
لذلك خصصنا اؼببحث الثالث إذل دراسة الدفاتر التجارية و مدى حجيتها ُب اإلثبات سواء كاف ذلك ؼبصلحة التاجػػػػػػػػػػػر 

 ، أو ضده .
ارية تتم بأجل عمال دببدأ اإلئتماف التجاري خصصنا اؼببحث الرابع و نظرا لكوف أغلب العمليات التج            

 لدراسة األسناد التجارية اليت نظمها القانوف  التجاري و مدى حجيتها ُب اإلثبات .
و بالتارل فإف توقف التاجر عن دفع ديونو التجارية  عند حلوؿ أجل إستحقاقها قد يؤدي إذل إفالس التاجر             

اولنا بالدراسة ُب مبحث خامس قواعد اإلثبات لنظاـ اإلفالس وذلك بالتطرؽ إذل ماىية نظاـ اإلفالس ، وإثبات ؽبذا تن
صفة التاجر ، و إثبات أيضا توقفو عن دفع ديونو التجارية ، وأيضا حسن وسوء نية التاجر الذي توقف عن دفع ديونو 

 التجارية و األثار اؼبًتتبة عن ذلك .
أضفنػػا مبحثًػػا سادسا ىبص بالدراسة اإلثبات ُب التجارة اإللكًتونية حيث قمنا بتعريف التجارة اإللكًتونية و             

 ة لذلػػك.و ذكر خصائصها و مزاياىا و مقوماهتا، ٍب تعرضنا لعقبة اإلثبػػػػػػػػات ُب التجارة اإللكًتونية، واغبلوؿ اؼبقػػػػػػػػػػػًتحػػػػػػػ
ي ىذه الدراسػػػػػػػػػػػػة خباسبػػػػػػػػػػػػػػػػػة حاولنا  فيها إستخالص بعض اؼبالحظػػػػػػػػػػػػػات اليت نرى أهنا أساسية  و تنته            

 كختامػػػػًا ؼبوضوعنا .
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يقـو اإلثبات أساسا على قواعد عامة ربدد موضوع اإلثبات و أنبيتو وطرؽ ووسائل إثبات اغبقوؽ اؼبتنازع             

دليل ُب اإلثبات لقبولو وعلى من يقع عبء إثباتو باإلضافة إذل اإلجراءات اؼبتبعة أماـ القضاء ُب تقدًن عليها وقيمة كل 
             تو العملية .الدليل و بالتارل فإف لقواعد اإلثبات أنبية كربى غبماية اغبق إذ بدوهنا يتجرد اغبق من كل قيم

وفقا للقواعد و الطرؽ اليت حددىا القانوف ، وعلى القاضي سبكُت  فاإلثبات إذا حق للخصـو يبارسونو             
  .اػبصـو من فبارسة ىذا اغبق على أحسن وجو وفقا ؼبا يسمح بو القانوف دوف اؼبساس دببدأ اغبياد

              
   :تتمثل فيما يليولدراسة القواعد العامة لإلثبات إرتأينا تقسيم ىذا الفصل إذل طبسة مباحث رئيسية               

 
 .هػػػػػػػػػػػػػػـو اإلثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػاؼبػػػػػػػػػػػبحػػػػػث األوؿ : م - 
  .اتػػػػػػػػػػػػػػة لإلثبػػػػػػاؼببادئ العام اؼببحػػػػػث الثػػػػػػػػػػاين :  -
 .ات ػػػػػػػػػػبػػػػػػػعبء اإلثؿبػػػػػػػػػػػػػػػل  :  حػػػػػػث الثالػػػػػػثباؼب -
 .تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبء اإلثػػػػػػػػػػػع : عػػػػػػػاؼببحػػػػػث الرابػػػػػػػػ -
  .اؼبدنية اؼبوادبات ُب ػػػ:طرؽ اإلثػحث اػبامساؼببػػػػػػػ -
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 : هــــــــــــوم اإلثــــــــــــباتـــــــــالمبـــــــــــــــحث األول : مـــــــــف                

             
ػة اإلثبػات من أىم النظريات القانونية و أكثرىا تطبيقا من الناحية العملية حيث يبدو لنا ذلك يتػػػعد نظر              

جليا كل يـو أماـ احملاكم ُب كافة اؼبنازعات ، حيث وباوؿ كل خصم إثبات حقو و تأكيده ، فإذا دل يتمكن صاحبو من 
 .كل قيمة عملية فوجود اغبق دوف توافر الدليل عليو ذبعلو والعدـ سواء   إقامة الدليل على مصدره يتجرد اغبق من

              
 دور الذي يلعبو من أجل الوصوؿ إذل اغبقيقة .و الن أنبية اإلثبات ما تكػػػػػو من ىن             
            
 ة ؟ ػػػػػػػػػػػػا ىي طبيعتو القانونيػػػػػػػػػػػػػػػػػو السؤاؿ الذي يطرح : ما ىو اإلثبات ؟ وم               

 
 لإلجابة على ذلك سنتطرؽ إذل النقاط التاليػػػػػػػػػػػػػػػػػة :

 يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأوال     :     تعريػػػػػػػػػػػػػػػػػف اإلثبات و أنب  
 . ثبات وطبيعتو القانونيػػػػػػػػػةثػػػػانػػػيػػػػا  :     مػػػػػػػػػػػذاىب اإل  
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  المطلب األول : تعريف اإلثبات و   ميت  
ناوؿ ُب ىذا اؼبطلب تعريف اإلثبات القضائي لغة و اصطالحا ، و مدى أنبيتو باؼبقارنة مع ؾباالت سنت         

 اإلثبات األخرى : 
         انفــــشع األول 6 حؼشيـــــف اإلثباث       

   قػػػػػػػػػػػػػػػػػػأما اغب، حوػػػػػػأي حققو وصح: أي أقره ، واألمر: و من أثبت الشئػػػػػػػػػػػػى: وي لإلثباتــــف اللغـالتعري: أوال

 .1أقاـ حجتو  فأثبت  دبعٌت أقامها ووضعها : و اؼبقصود أي
وا ن  م  أ   ين  ذ  ل  ل  يثبت اهلل اً « زػػػػػػػػػػػػػػػو العزيػػػػػػػػػػػػػػػػػولو تعاذل ُب كتابػػػوؿ الصحيح كقػػػػػػػػػػو يقػػػاؿ أيضا القوؿ الثابت أي الق  -       

        .    2. أي القوؿ الصحيح   » ت  اب  الثً  ول  قً ال  ب  
ف اإلثبات ىو البينة اليت تأكد اغبق ، ويقصد هبا الدليل أو اغبجة سواء كاف ذلك بشهادة أا ػػيقػػاؿ أيض و  -       

 أي فتثبتوا .       » او ن  بيـ  ت  فـ   أبن  ب   قٌ اس  ف   م  ــــ  كءً اجـ   ن  إ   « : وػػػالشهػػود أو القرائن فيقػػػوؿ عز وجل ُب كتاب
   4رع اعبزائري و من خػػػػػػػػػالؿ التقنُت اؼبدين قصػػػػػػر لفظة البينة على شهادة الشهود و فقط.ػػأمػػػػا اؼبش       

اليت وبددىا و ينظمها  قامة الدليل أماـ القضاء بطريقة من طرؽ اإلقناعإ:"  فهو:  اطـــــالحـــــــأمــــا اص: يــاـــــثـــــان
    5 القانوف على صحة واقعة متنازع فيها ، بقصد الوصوؿ اذل النتائج القانونية اؼبًتتبة على صحة الواقعة اؼبذكورة "

أو واقعة  و يالحػػظ على ىذا التعريػف أف الواقعة كمحل اإلثبات إما أف تكػػػػوف تصرفا قانونيا كعقد مثال ،  -      
كعمل غَت مشروع أو إثراء بال سبب أو غَت ذلك ، و يالحظ كذلك أف إثبات الواقعة اؼبشار إليها يؤدي اذل   ماديػػػػػة

ضرورة اإلعًتاؼ باغبق الناشئ عنها ، وبذلك فإف اإلثبات ال يرد على اغبق ذاتو ولكنو يرد على مصدر اغبق سواء كاف 
 ىذا اؼبصدر تصرفا قانونيا ، أو عمال ماديا .

 .6 ة من اإلثبات و ىو النتيجة اليت يؤدي إليها اإلثبات مصدر اغبقػػػػػػػػػػػػا اإلعًتاؼ باغبق فهو الغايػػػػػأم  -        
و من ناحية أخرى فإف عدـ القدرة على إثبات مصدر اغبق ، يؤدي اذل عدـ إمكاف اإلعًتاؼ بو أماـ القضاء            

    وُب ىذا أكرب دليل على أنبية اإلثبات . ولو كاف موجودا ُب اغبقيقة و الواقع ،
 

                                                           

. 1997ؾبمع اللغة العربية " اؼبعجم الوجيز" ،  أنظر الدكتور  :ابراىيم مدثور - 1 
. 27سورة ابػػراىيػػم ، األيػػػػة :  - 2  

  .06سورة اغبجػػػرات : األيػػػػة :  - 
من القانوف اؼبدين اعبزائري 01فقرة  330، و اؼبادة   03فقرة  1مكرر  326إرجع للمواد  - 4  
5- : 03،ص  1997عبد السيد تناغوا " النظرية العامة ُب اإلثبات " ، دار اؼبطبوعات اعبامعية ، اإلسكندرية ،  ظبَت أنظر الدكتور. 
6-  " 04ص  –اؼبرجع السابق  –أنظر الدكتور : ظبَت عبد السيد تناغوا  " النظرية العامة ُب اإلثبات. 
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                6   انفــــــشع انثــاَي 6 أهًيــــــــت اإلثبــــــاث 
أنبية اإلثبات القضائي و الذي ىو ؿبل دراستنا ُب إختالفو عن بقية مواضيع اإلثبات ُب شىت  تكمنو                

                                    .ة ػػػػؾباالهتا األخرى سواء كانت علمية أو تارىبية أو غَت ذلك من حيث الغاية و األىداؼ و القيمة العملي
الناحية العملية يعد األكثر تطبيقا و فبارسة كما ىو واضح و جلي كل يـو أماـ  فاإلثبات القضائي من               

احملاكم القضائية و ُب كافة اؼبنازعات اؼبعروضة عليها ، حيث يعتمد عليها القاضي ُب سبوين قناعتو ؼبا ىو مطروح عليو 
نة حقوقهم اؼبًتتبة على تلك الوقائع و من تصرفات قانونية أو وقائع مادية ، وكذلك األمر بالنسبة لألفراد و ُب صيا

 التصرفات .
فاإلثبات عنصر ىاـ لدعم اغبق و تأكيده ، فإذا دل يتمكن صاحبو من إقامة الدليل على مصدره يتجرد                

  .    1 ىذا اغبق من كل قيمة عملية ف فيصبح ىو و العدـ سواء
ارتباطا وثيقا بالقاعدة اليت تقضي بأف اإلنساف ال يستطيع أف يقتضي حقو بنفسو أنبية اإلثبات ترتبط و                

فالبد من الإللتجاء اذل القضاء ، وعندىا عليو اف يقنع القاضي بوجود حقو الذي ينازعو فيو الغَت ، وبالتارل يتعُت عليو 
فقد حقو و خسر دعواه ،فاإلثبات ضروري إقامة الدليل على ذلك فإذا أثبت ما يدعيو ربح دعواه أما إذا عجز عن ذلك 

 . ُب حل اؼبنازعات بُت اؼبتخاصمُت و بذلك تكمن الغاية منو لتوفَت أسباب االستقرار ُب اجملتمع
 

 المطلب الث اني : مذا ب اإلثبات و  بيعت  الق انونية :
الفقهية اليت تعٌت باإلثبات ٍب نتطرؽ إذل الطبيعة القانونية اليت تنظم سنتناوؿ ُب ىذا اؼبطلب ـبتلف اؼبذاىب          

 قواعد اإلثبات فيما يلي : 
            انفــــــشع األول 6 يزاهــب اإلثبــــاث        

ها اػبصـو إختلفت األنظمة القانونية لإلثبات ُب كيفية ربديد أحكامو و إجراءاتو و الطرؽ اليت يلجأ إلي -              
ىذا من جهة ، ومن جهة أخرى كيفية تعامل القاضي مع ما يطرح عليو من قضايا ليل على الواقعة اؼبراد إثباهتا إلقامة  الد

ُب  أو تفرض عليو قيودحىت تتفق معها اغبقيقة القضائية ، حيث قد تعطى لو اغبرية اؼبطلقة ُب تقدير اغبقيقة بكل الطرؽ 
   هبا ، حيث ربدد لو طرؽ اإلثبات وقيمة كل طريق كي ال يًتؾ لو اجملاؿ للتعسف و سوء التقدير.تقدير األدلة اليت يأخذ 

                                                           
1 - اؼبواد اؼبدنية و التجارية " ُب ضوء أحدث األراء و أحكاـ النقض ، دار اؼبطبوعاأنظر اؼبستشار : مصطفى مهدي ىرجة " قانوف اإلثبات ُب 
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توازف بُت إعتبار ربقيق العدالة و اغبقيقة القضائية و اعتبار استقرار و مذاىب فظهرت ثالثة أنظمة أ -               

 اؼبعامالت ُب اجملتمع كالتارل :
 اؼبطلق أو اغبر . اؼبػػػذىب األوؿ الذي يعػػطي للقاضي اغبريػػػػػػػػػػػػػػػػػة الواسعة ُب تقدير األدلة و قبوؽبا ويعرؼ باؼبذىب

 و تقدير قيمتها و ُب قبػػػػػوؿ األدلػػػػػػػػػػة الثاين الذي يقيد من سلطػػػػػػػػػػػػػػة القاضي حيث حدد لو طرؽ معينة  اؼبػػػذىب
 يعرؼ باؼبذىب اغبر أو القانوين 

 ػػػػػػاـ النػػػػظػػػػػرؼ ىذا ػػػد و يعػػػػا وسطا بُت اإلطالؽ و التقييػػػػػػػػػػػػػذىب الثالث الذي يسلك طريقػػػػػػػػػاؼب 
 باؼبذىب اؼبختلط .

         Systeme libre  :أوال 6 يزهب اإلثباث انًطهك او انحش 

يقـو ىذا اؼبذىب على عدـ تقييد القاضي بطرؽ معينة أو ؿبددة لإلثبات حيث يتمتع بسلطة واسعة ُب                  
تقدير و قبوؿ األدلة اؼبعروضة عليو من طرؼ اػبصـو و كذلك تًتؾ لو حرية ُب تكوين إعتقاده و سبحيص بعض 

 سَت الدعوى دور اهبايب فيتطابق حكمو اإلدعاءات و ما قدـ من أدلة للوصوؿ اذل اغبقيقة و بالتارل يكوف للقاضي ُب
 .  1مع حقيقة الواقعة اؼبتنازع فيها 

أف النظاـ اؼبطلق أو اغبر يقرب كثَتا ما بُت اغبقيقة القضائية و اغبقيقة الواقعية ؼبصلحة العدالة و يتضح  -               
 ،حيث يرمي اذل تغليب جانب العدالة على جانب استقرار اؼبعامالت.  

لقد ساد ىذا النظاـ ُب الشرائع القديبة و نادى بو بعض فقهاء الفقو االسالمي منهم ابن القيم اعبوزية  -               
وكذلك  أي طريق كاف فثم شرع اهلل ...." فاذا ظهرت أمارات العدؿ و أسفر وجهو ب تأييد ىذا الرأي :" الذي قاؿ ُب

السويسري و اإلقبليزي و األمريكي ( و بالذات  متأثرة بو كالنظاـ )األؼباين،ونية  ال تزاؿ الشرائع اعبرمانية و األقبلوسكس
  .2 ُب اؼبسائل اعبنائية  و الكثَت من اؼبسائل التجارية

لكن  يأخذ على ىذا اؼبذىب أف إطالؽ حرية القاضي ُب اؼبوازنة بُت األدلة ُب غياب تنظيم تشريعي   -             
تفشي الضماد ألف إختالؼ تقدير القضاة من شأنو أف يسلب  ىبل باستقرار التعامل بالنظر و لنطاقها وحجيتها،

 .3 اؼبتقاضي لإلطمئناف اذل حجية األدلة اليت بُت يديػو
 

                                                           
1 -  15، ص  1981أنظر الدكتور : سليماف مرقس " أصوؿ اإلثبات و إجراءاتو ُب اؼبواد اؼبدنية " ، اعبزء األوؿ  ، عادل الكتب . 
2 -2001كندرية  : نبيل سعد إبراىيم و نباـ ؿبمد ؿبمود زىراف " أصوؿ اإلثبات ُب  اؼبواد اؼبدنية و التجارية " الدار اعبامعية اعبديدة للنشر ، اإلس أنظر الدكتور 
 .64ص 
3 -  65ص  –اؼبرجع السابق  –أنظر الدكتور : نبيل سعد إبراىيم و للدكتور : نباـ ؿبمد ؿبمود زىراف. 
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باإلضافة اذل ذلك أنتقد ىذا اؼبذىب على أساس أنو يفًتض ُب القضاة النزاىة و العدالة و العلم ، مع أف -           

 .1 القضاة ىم بشر غَت معصومُت من اػبطأ فقد يغلب عليو اؽبوى فيتعسف ُب استعماؿ حقو
 لوال قضاة السوء لقلن أن للحاكم أن يحكم بعلمو". و ُب ذلك ورد عن اإلماـ الشافعي:"         
 

      : Système légaleثـــــاَيا 6 يـــــزهب اإلثباث انًميذ او انماَىَي 
ػػا ىذا النظاـ فيحدد طرؽ اإلثبات اعبائز قبوؽبا أماـ القضاء ، كالكتابة او البينة أو القرائن .....اخل ، ػػػػػػػأمػ            

ووبدد قيمة كل طريقة من ىذه الطرؽ دبا ُب ذلك تدرج ىذه الطرؽ ُب القيمة ف ووبدد قيمة كل طريقة من ىذه الطرؽ 
اـ ال هبوز للخصـو كما ال هبوز للقاضي أف يسمح للخصـو دبا ُب ذلك تدرج ىذه الطرؽ ُب القيمة ، وُب ىذا النظ

باستخداـ طريقة أخرى لإلثبات غَت الطريقة اليت حددىا القانوف أو على خالؼ ما تؤدي اليو الطريقة اليت حددىا 
 .2القانوف 

ُب حكمو دبا قدمو  فموقف القاضي ُب ظل ىذا النظاـ موقفا سلبيا فليس لو أف يستجمع األدلة بل مقيد -            
 اػبصـو من أدلة وفق اغبدود اليت رظبها القانوف .

فميزة ىذا النظاـ أنو يوفر االستقرار ُب اؼبعامالت ، و يبعث الثقة و الطمأنينة ُب نفوس اؼبتقاضُت ، كما  -            
 يبنع القاضي من التعسف ُب استعماؿ السلطة فبا يؤدي اذل حسن سَت العدالة .

و قد أخذ هبذا اؼبذىب أغلب الفقو اإلسالمي عموما ف فمثال ُب إشًتاط إثبات عقد الزواج البد من  -            
البينة أي شهادة شاىدين ، أو إثبات جريبة الزنا البد من توافر أربعة شهود ، كما سبنع شهادة اؼبرأة ُب بعض اغباالت 

 هبا . فاذا توفر نصاب الشهادة أصبح القاضي ملـز األخذ
لكن يؤخذ على ىذا اؼبذىب أنو ال يًتؾ للقاضي أي سلطة تقديرية ُب حل اؼبنازعات بل هبعل لو وظيفة  -            

حىت ولو  وف ألية ال ؾباؿ فيها لإلجتهاد ، فال يبكن لو اقامة الدليل على الواقعة اؼبراد إثباهتا إال بالطريقة اليت رظبها القان
 .3واقع ـبالف سباما للحقيقة القضائية ، ىذا ما يعترب انتهاكا ؼببادئ العدالة كاف لديو اعتقاد بأف ال

قة القضائية العيب األساسي ؽبذا النظاـ أف األخذ بو على إطالقو قد يؤدي اذل مفارقة واضحة بُت اغبقيػػػػػػػػػػػف             
 و اغبقيقة الواقعية 

                                                           
1 - 13، ص  1989دكتور : ؿبمد وبي مطر " مسائل اإلثبات ُب القضايا اؼبدنية و التجارية " ، الدار اعبامعية ، أنظر ال . 
2 -  08ص  –اؼبرجع السابق  –أنظر الدكتور : ظبَت عبد السيد تناغوا. 
3 - : 12، ص 1981توفيق حسُت فرج " قواعد اإلثبات ُب اؼبواد اؼبدنية و التجارية " ، الدار اعبامعية ،  أنظر الدكتور. 
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فيالحظ البعض أف نظاـ اإلثبات اؼبقيد ىو نوع من الشكلية ُب القانوف ، بينما ينسجم نظاـ اإلثبات اغبر مع -      

 .1مبدأ الرضائية 
 

  :    Système mixte ثـــــــانثــــــا 6 انًزهــــب انًخخهظ

ُب كل من نظاـ اإلثبات اغبر و نظاـ اإلثبات اؼبقيد ، فقد يكوف من   للعيوب و اؼبزايا الواضح ظرا ػػػػػػػػفن             
يتحاشى ما فيهما من عيوب وىذا ىو األفضل التوفيق بُت النظامُت ُب نظاـ ثالث ، يأخذ ما ُب النظامُت من مزايا و 

 .2 نظاـ اإلثبات اؼبختلط
فللقاضي اغبرية ُب تقدير األدلة ُب بعض اؼبسائل و توجيو اػبصـو ، وُب استكماؿ األدلة الناقصة من جهة              

بطرؽ قانونية ؿبددة  التقييديلزمػػػػػػػو ، و من جهة أخرى يفرض بعض القيود على القاضي ُب إثبات بعض اؼبسائل حيث 
بالتارل فإف موقف ت اغبق الذي يدعيو بأي دليل أخر، و ُب اإلثبات ، كما وبتم توفر أدلة معينة فال هبوز للخصم إثبا

 رى ػػػاإلهبابية تارة و السلبية تارة أخ بُتالقاضي ُب ظل ىذا النظاـ موقف وسط 
اإليطارل و بعض التشريعات العربية  الالتينية كالقانوف الفرنسي و ات و قد أخذ هبذا اؼبذىب أغلب التشريع -         

 كالقانوف اؼبصري و اللبناين .
ػا أخػػػػػذ اؼبشرع اعبزائري هبذا اؼبذىب مقتديا ُب ذلك بالتشريعات الالتينػػية ، ففيما يتعلق بالعقود و ػػػػػػػػػػكم -        

اإلثبات مع األخذ ػػػػػػػػػػػػة ُب أما بالنسبة للقانوف التجاري فإف األصل ىو اغبريالتصرفات اؼبدنية اخذ بنظاـ اإلثبات اؼبقيد ،
 أيضا ببعض طرؽ اإلثبات احملددة ، وُب نطاؽ القانوف اعبنائي فإف النظاـ السائد ىو نظاـ اإلثبات اغبر .

و يعد ىذا اؼبذىب بإصباع الشراح ىو أفضل ىذه اؼبذاىب دبا فيو من ضماف غبقوؽ الناس و إستقرار ُب         
 اؼبعامالت و بعث الثقة ُب نفوس اؼبتقاضُت .

   
         ث    انمــــاَىَيت نإلثـــــــــــبا انطبيـؼت 6  انفــــشع انثـاَي  
 قواعد اإلثبات ُب أي منظومة قانونية قبدىا تنقسم اذل قسمُت :  إف  -   

 * قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواعد إثبات شكلية أو إجرائية .               
 * قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواعد إثبات موضػػػػػػػػػػػػػػػػػوعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .     
 

                                                           
1 -  29أنظر الدكتور : عبد الرزاؽ السنهوري " الوسيط " ، اعبزء الثاين  ، ص. 
2 -  08أنظر الدكتور : ظبَت عبد السيد تناغوا ، ص. 
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 أوال 6 لـــــــىاػذ اإلثباث انشكهيت أو اإلجشائيت 6

ي عبارة عن ؾبموعة من اإلجراءات اؼبتبعة أماـ القضاء ُب تقدًن طرؽ اإلثبات اؼبختلفة اليت رظبها القانوف ، ى           
حيث أف ىذه اإلجراءات زبتلف بإختالؼ طريقة اإلثبات ، فيتم تنظيم ىذه القواعد ُب مواد قانونية و يتضمنها تقنُت 

اذل  125ائري ُب قانوف اإلجراءات اؼبدنية و اإلدارية و ذلك من اؼبادة معُت فمثال إجراءات اػبربة اليت نظمها اؼبشرع اعبز 
 .1 145غاية اؼبادة 
كما قاؿ الدكتور السنهوري أف إجراءات اإلثبات ىي اليت تعُت باألوضاع اليت تلـز القاضي مراعاهتا عند                

 .2سلوؾ سبل اإلثبات اؼبختلفة ، من تقدًن الدليل أو اإلستدالؿ بو أو اغبصوؿ عليو ، و من ذبريح الدليل وىدمو 

 : ــتيثـــــاَيـــا 6 لـــــــىاػذ اإلثباث انًىضـىػــــ
و تتمثل ُب ؾبموعة القواعد اليت ربدد أدلة اإلثبات اؼبختلفة ، وطرؽ وكيفية إثبات اغبقوؽ اؼبتنازع عليها ،              

 واغباالت اليت هبوز فيها التمسك بكل دليل وقيمتو ُب اإلثبات 
افة اذل القاضي ُب تقدير ىذه و شروط قبولو و ؿبل اإلثبات و على من يقع عليو عبئ اإلثبات ، باإلض            

األدلة و مثاؿ ذلك : أف عقود نقل اؼبلكية العقارية أو احملالت التجارية أو الصناعية و كذلك عقد تأسيس الشركات 
 التجارية ، يشًتط إخضاعها اذل الرظبية و بالتارل يكوف اإلثبات بالكتابة .

.                                       3من القانوف اؼبدين 324التوثيق كذلك ، وذلك طبقا للمادة ولػػم يكتفي اؼبػػػشرع بالكتابة بل أوجب             
ولقد إختلفت التشريعات ُب ربديد اؼبكاف الذي يضم ىذه القواعد ، حيث إنقسمت ىذه التشريعات إذل ثالثة إذباىات 

 وىي : 

اؼبوضوعية و اإلجرائية و يضعهما صبيعا ُب قانوف اؼبرافعات أو الذي هبمع قواعد اإلثبات :  اإلتـــــــجاه األول 
)اإلجراءات( و حجتهم ُب ذلك أف ىذه القواعد متعلقة باؼبنازعات اؼبعروضة أماـ القضاء و غرؼ التحكيم و تتصل 

بالتارل مىت أقاـ بدور القاضي ُب النظر ُب الدعاوى و كونو ملـز باغبكم ُب الدعوى و ىذا اإللتزاـ يستمد من القانوف و 
 اػبصـو دعواىم أماـ القضاء فمن واجب القاضي السَت ُب الدعوى وفق إجراءات التقاضي .

 
 

       
                                                           

1 -  اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية و اإلدارية  25/02/2008اؼبؤرخ ُب  09-08أنظر القانوف رقم 
2 -  ، 11، ص  2007أنظر الدكتور : اضبد أبو الوفا " التعليق على نصوص قانوف اإلثبات " ، دار اؼبطبوعات اعبامعية . 
3 -  : اؼبؤرخ ُب  07/05: اؼبتضمن القانوف اؼبدين ، اؼبعدؿ و اؼبتمم بالقانوف رقم  1975سبتمرب 26اؼبؤرخ ُب :  58-75األمر رقم أنظر: 

13-05-2007. 
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 .1 التشريعات اعبرمانية كما فعل القانوف األؼباين و القانوف  السويسري و أيضا القانوف اللبناينلقد أخذ هبذا اإلذباه و 
نو يغلب الناحية الشكلية لإلثبات على الناحية اؼبوضوعية و ىذا التغليب و لكن يعاب على ىذا اإلذباه أ              

 .2 ال مربر لو
 
القواعد اؼبوضوعية لإلثبات ضمن القانوف اؼبدين و القواعد الشكلية ضمن قانوف  الذي وضع اإلتـــــــــجاه الثاني : 

اؼبرافعات و حجتهم ُب ذلك أهنا تستجييب اؼبتطلبات العملية و أف قواعد اإلثبات اؼبنصوص عليها ُب القانوف اؼبدين 
ضافة أف الناس ألفوا البحث عن يبكن تطبيقها على صبيع أنواع العقود و اإللتزامات مهما كاف نوعها و مصدرىا باإل

 قواعد اإلثبات ُب النظرية العامة لإللتزامات من التقنُت اؼبدين .
 3 و لقد أخذت هبذا اإلذباه أغلب التشريعات الالتينية و منها القانوف الفرنسي -          

ت ُب الباب السادس من الكتاب الثاين كما أخذ اؼبشرع اعبزائري هبذا اإلذباه ، حيث نظم قواعد األغثبا  -             
إذل  323من القانوف اؼبدين و اػباص باإللتزامات و العقود وذلك ربت عنواف إثبات اإللتزاـ ، وخصص لو اؼبواد من 

 ، بينما نظم القواعد اإلجرائية ُب قانوف اإلجراءات اؼبدنية . 350
اعد اإلثبات بُت قانوف اؼبرافعات و القانوف اؼبدين وقوانُت على ىذا اإلذباه أنو شتت قو و لكن يعاب  -              

أخرى كالقانوف التجاري أو األحواؿ الشخصية ، أو قانوف العمل....اخل ، فبا يصعب على اؼبتخاصمُت معرفة قواعد 
ي من قواعد اإلثبات اإلجرائية و اؼبوضوعية معرفة تامة و كذلك صعوبة إقامة تفرقة بُت ما ىو إجرائي و ما ىو موضوع

 .4اإلثبات ، فضال عن صعوبة إختيار اؼبوضع اؼبناسب للقواعد اؼبوضوعية ُب التقنُت اؼبدين 
كما يالحظ كذلك أف اؼبشرع اعبزائري خص قواعد الغثبات اؼبوضوعية ُب الباب السادس من الكتاب الثاين                

من التقنُت اؼبدين و اؼبتعلق باإللتزامات و العقود ُب حُت اف أحكامها تسري على صبيع اغبقوؽ سواء كانت حقوؽ 
ة ُب الكتاب الثالث و الرابع على التوارل و كاف من األجدر وضع شخصية و حقوؽ عينية أصلية كانت أو تبعية اؼبنظم

 ىذه القواعد ُب كتاب خاص هبا .
 
 

                                                           
1 -  09ص  –اؼبرجع السابق  –أنظر الدكتور : أضبد أبو الوفا. 
2 - 544ص  –اؼبرجع السابق  –أنظر الدكتور : عبد الرزاؽ السنهوري. 
3-بينمػا نظػم قواعػػد اإلثبػات الشػكلية ُب قػانوف اؼبرافعػػات ُب  1369اذل  1315اؼبوضػوعيو ُب القػانوف اؼبػػدين " ُب اؼبػواد نظػم القػانوف الفرنسػي " قواعػػد اإلثبػات أ ،

 . 322اذل  132اؼبواد 
4 -  09ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : أضبد أبو الوفا. 
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: الذي هبمع قواعد اإلثبات اؼبوضوعية و اإلجرائية ُب قانوف مستقل يسمى بقانوف اإلثبات  أما اإلتجــــــــاه الثــــــــــــالث
و حجتهم ُب ذلك أنو ييسر على صاحب اغبق ُب التعرؼ على الدليل الذي يثبت بو حقو و الطريقة اليت ينتهجها ُب 

بُت قانوف اؼبرافعات و القانوف اؼبدين ، ذلك أماـ القضاء و بالتارل ذبنب الصعوبات الناذبة عن تشتت قواعد اإلثبات 
 .1والقانوف التجاري و األحواؿ الشخصية  و ُب ذلك إضاعة للفرص بالنسبة للمتخاصمُت ُب إثبات حقوقهم 

و لقػػد أخذت هبذا اإلذباه أغلب التشريعات األقبلوساكسونية كالقانوف اإلقبليزي و القانوف األمريكي الذي  -        
 قواعد اإلثبات اعبنائية كما أخذت هبذا اإلذباه بعض تشريعات البلداف العربية كالقانوف السوري و القانوف صبع فيو حىت
 اؼبصري .
و لكن رغم ذلك دل يسلم ىذا اإلذباه من النقد و حجتهم ُب ذلك أف صبع ىذه القواعد ُب قانوف خاص  -         

كل من التقنُت اؼبدين و تقنُت اؼبرافعات ألنو يقتطع منهما جزء ىاـ و   باإلثبات يعد إضاعة ؼبزايا الشمولية الواجبة ُب
 .2أساسي ال يبكن اإلستغناء عنو 

و من جهة أخرى  فإف مزايا ىذا القانوف عديدة فبا هبعلو أفضل من اإلذباىُت السابقُت كونو يسهل للخصـو   -        
على اؼبشرع اعبزائري أف يأخذ هبذا اإلذباه ، وذلك جبمع قواعد  ، لذلك كاف من األجدر3إقامة الدليل إلثبات حقهم 

اإلثبات اؼبوضوعية و اإلجرائية اؼبشتتة ُب قانوف اإلجراءات اؼبدنية و القانوف اؼبدين و التجاري و غَتىا من القوانُت ُب 
 تقنُت خاص باإلثبات .

 نظام العام :* عالقـــــــــــــــــــــــــــــة اإلثبـــــــات بال     
فبالرغم من إختالؼ اإلذباىات السالفة الذكر ُب تصنيفها لقواعد اإلثبات سواء كانت موضوعية منها أو   -         

 شكلية فإف اإلشكاؿ يثار حوؿ تعلق قواعد اإلثبات بالنظاـ العاـ ؟
ارىا من النظاـ العاـ كوهنا متصلة بنظاـ فبالنسبة للقواعد اإلجرائية أو الشكلية فقد إتفق الفقو على اعتب  -           

 التقاضي،حيث ال هبوز للقاضي أو األطراؼ ـبالفتها وبإمكاهنم إثارهتا ُب أي مرحلة من مراحل الدعوى 
، و بالتارل ففي حالة تعديلو أو إلغائو  و يسري على ىذه القواعد قانوف اإلجراءات اؼبدنية الساري اؼبفعوؿ                      

 فإف القانوف الواجب التطبيق ىو القانوف اعبديد إلتصالو بنظاـ التقاضي و تعلقو بالنظاـ العاـ كإجراءات 
 
 

                                                           
1 - ، 12، ص  1976دار اؼبعارؼ العريب ، الطبعة السابعة ،  أنظر الدكتور : أضبد نشأت " رسالة اإلثبات " ، اعبزء األوؿ . 
2 -  12ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : أضبد أبو الوفا . 
3 - 18ص  –اؼبرجع السابق  –أنظر الدكتور : ؿبمد وبي مطر. 
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التحقيق و تعيُت مواعيده و اإلختصاص النوعي للمحاكم و إجراءات اؼبعاينة و ندب اػبرباء و إجراءات الطعن           
 .1 بالتزوير .............اخل 

أمػػػػػػػػػػا بالنسبة للقواعد اؼبوضوعية فلقد إختلف الفقو ُب ربديد طبيعتها فذىب بعض الفقهاء إذل اعتبارىا من           
النظاـ العاـ مستندين ُب ذلك كوف ىذه القواعد وثيقة الصلة باغبق فال يبكن التنازؿ عنها أو تعديلها ألف ذلك يعد 

 مساسا هبذا اغبق .
ػػػػػػا الرأي الراجح عند الفقهاء يرى أف قواعد اإلثبات اؼبوضوعية ليست من النظاـ العاـ كوهنا مقررة ؼبصلحة أمػػ          

، فيمكن التنازؿ عنها بصفة صروبة أو ضمنية و مثاال على ذلك حضور اػبصم بداية التحقيق ظباعو 2اػبصـو فقط 
وبق لو التمسك فيما بعد بوجوب اإلثبات بالكتابة ، و ذلك ألف  لشهادة الشهود ، فإف حضوره يعد قبوال ، وبالتارل فال

موقفو اؼبقدـ يعد قبوال ضمنيا ؼببدأ اإلثبات بالبينة ، اما القانوف الساري على قواعد اإلثبات اؼبوضوعية فهو القانوف الذي  
د ربصيل الدليل هبيز اإلثبات كاف معموال بو ُب الوقت الذي حصل فيو الدليل فمثال : إذا كاف القانوف اؼبعموؿ بو عن

بشهادة الشهود و القرائن ٍب بعد ذلك صدر قانوف يوجب اإلثبات بالكتابة فإف القانوف الواجب التطبيق ىو القانوف 
 السابق .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1- : 32ص  1984أنور سلطاف " قواعد اإلثبات ُب اؼبواد اؼبدنية و التجارية " ، الدار اعبامعية ،  أنظر الدكتور. 
2- لألشػػػغاؿ الًتبويػػػة  أنظػػػر الػػػدكتور : الغػػػوثي بػػػن ملحػػػة " قواعػػػد و طػػػرؽ اإلثبػػػات و مباشػػػرهتا ُب النظػػػاـ القػػػانوين اعبزائػػػري " ، الطبعػػػة األوذل ، الػػػديواف الػػػوطٍت

 .24ص  2001
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 : المبـــــــحث الثـــــــاني : المبادئ العامة لإلثـــــــبات              

        
إف اؼبشػػػػػػػػرع اعبزائري عندمػػػػػا وضع قواعد اإلثبات وقاـ بتنظيمها ُب التقنُت اؼبدين ٍب فصل اإلجراءات  -          

اليت تنظم العمل هبا ُب القوانُت األخرى ، قاـ باإلستناد إذل مبادئ عامة و اليت تقـو أساسا على ضباية حق اػبصـو ُب 
كينهم من الدفاع عن حقوقهم على أساس مبدأ اجملاهبة بالدليل ، وعلى اللجوء اذل القضاء و إثبات ادعاءاهتم و سب

القاضي إزباذ اإلجراءات الالزمة طبقا ؼبا يسمح بو القانوف و ذلػػػػػػػػك بتمكُت  اػبصـو من فبارسة حقوقهم على أحسن 
ثبات ؟ و ما ىي الضمانات فما ىي المبادئ التي يقوم عليها اإلوجو لضماف الوصوؿ اذل اغبقيقة و ربقيق العدالة ، 

 المقدمة لممارسة ذلك الحق ؟ .
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        La neutralite du juge  :المطلب األول : مبد  حياد الق ا ي  
إف دور القاضي ُب اإلثبات يقـو ُب األصل على حياده بُت اؼبتنازعُت ، ولكن ىذا اغبياد ال يعٍت سلبيتو ُب              

 الدعوى ، بل أف لو دورا إهبابيا فيها 
ارة أخرى بإختالؼ اؼبذاىب حيث ىبتلف دور القاضي ُب إزباذ موافقو بُت اإلهبابية تارة و السلبية  ت-        

 القانونية اليت تتباين ُب مدى تقدير السلطة اؼبمنوحة للقاضي ُب فبارسة مهامو .
ففي اؼبذىب اغبر أو اؼبطلق يأخذ موقفا إهبابيا ، حيث يتوذل توجيو سَت الدعوى و تقدير و قبوؿ األدلة  -        

 دلة و بالتارل يتمتع حبرية اؼببادرة و التوجيو .اؼبعروضة عليو من طرؼ اػبصـو و استكماؿ ما نقص من أ
وُب اؼبذىب اؼبقيد أو القانوين فإنو يأخذ موقفا سلبيا ُب الدعوى ، حيث يقتصر دوره ُب تلقي أدلة اإلثبات   -    

 طبقا للقيم اليت حددىا القانوف . كما يقدمها لو اػبصـو ، دوف أي تدخل من جانبو ، ٍب يتوذل تقدير ىذه األدلة
أما ُب اؼبذىب اؼبختلط فإنو يتخذ موقفا وسطا بُت اإلهبابية و السلبية ، فاألصل أف القاضي مقيد بالطرؽ  -            

بتعيُت خبَت فٍت  القانونية اليت حددىا القانوف ، لكن أباح لو القانوف شئ من اغبرية ُب تسيَت الدعوى ، كأف يأمر مثال
، أو إجراء ربقيق حوؿ النزاع ، أو يأمر باإلنتقاؿ للمعاينة ، كما بإمكانو توجيو اليمُت للقياـ دبهاـ منوطة لو ُب اغبكم 

   .1اؼبتممة إذل أحد اػبصـو من تلقاء نفسو ، وىو ما أخذ بو اؼبشرع اعبزائري 
، بل يفصل ُب يز ألحد اػبصـو ػاؼبعروض عليو ، فهو ال يتح ػزاعمن الطبيعي أف يقف القاضي موقفا ؿبايدا ُب النف-    

الطلبات اليت يقدمها أطراؼ الدعوى على ضوء األدلة اليت يتقدموف هبا إلثبات ىذه الطلبات و اغبقوؽ اؼبتنازع عليها ، 
ويتمثل  يستندوف إليها لتأييد إدعاءاهتم ،لدفوع و إثبات الوقائع و التصرفات اليت صـو ىم الذين يقدموف الطلبات و فاػب

 .2ف دلة اليت يتقدـ هبا اػبصـو ٍب يفصل ُب طلباهتم حبسب قيمة ىذه األدلة طبقا للقانو دور القاضي ُب تلقي األ
و يًتتب على ذلك أف القاضي ال وبكم ُب النزاع إال بناء على األدلة اؼبقدمة ُب الدعوى ، و ليس لو أف   -            

أف يبٍت حكمو على واقعة دل تقدـ ُب الدعوى طبقا و ليس لو دوف طرحو على اػبصـو ، ،يستند إذل دليل ربراه بنفسو 
لإلجراءات اؼبقررة ُب القانوف ، و يلتـز القاضي بتسبيب حكمو ، أي بياف كيفية وصولو إذل قضائو من خالؿ عرض 

 الوقائع اليت إستند إليها و األدلة اؼبستمدة منها .
 
 

                                                           
1 -  من التقنُت اؼبدين اعبزائري . 348أنظر اؼبادة 
2 -    13ص 2002أنظر الدكتور : ؿبمد حسُت منصور ، قانوف اإلثبات " مبادئ اإلثبات و طرقو " دار اعبامعية اعبديدة ، اإلسكندرية. 
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و ال هبوز للقاضي أف وبكم بناءا على معلوماتو الشخصية ، أي تلك اليت تصل إذل علمو بصدد وقائع   -             
الدعوى و مدى صحتها و قبوؽبا ، من غَت الطريق اؼبقرر و اؼبرسـو لنظر القضايا ، كما لو كاف قد شاىد واقعة رفعت 

ذلك يؤثر على تقديره للوقائع ألنو يكوف دبثابة شاىد و ليس قاض  بشأهنا أمامو دعوى تعويض ، فإذا قضى بعلمو فإف
1. 

أضف إذل ذلك أف علمو ىنا سيكوف دبثابة دليال ُب القضية فبا هبعل من القاضي حكما و خصما ُب   -             
على القاضي أف نفس الوقت ، وىذا ما ىبالف مبدأ حق اػبصـو ُب مناقشة األدلة اليت تقدـ ُب الدعوى لذلك هبب 

 .2يتنحى ُب النظر ُب قضية لو فيها معلومات شخصية علم هبا خارج ؾبلس القضاء أو قائمة احملاكمة 
لكن و دبفهـو اؼبخالفة ال يعترب من قبيل اؼبعلومات الشخصية تلك اليت وبكم هبا القاضي من خربتو ُب           

             الشؤوف العامة و اليت من اؼبفروض علم الكافة هبا و بالتارل فال شبهة تعًتي ىذا اغبكم .             
ؼبساواة بُت اػبصـو ُب اؼبعاملة و منحهم صبيعا فرصا متكافئة على كما يفرض مبدأ اغبياد على القاضي ا           

، وبالتارل يبتنع القاضي من تنبيو أحد اػبصـو إذل ما يعًتي دفاعو من تصور أو نقص أو يرشده إذل 3وجو اػبصوص 
 دليل إثبات .

ال وبكم دبا دل يطلبو اػبصـو حيث كما ال هبوز لو كذلك أف هبمع أدلة ألحد اػبصـو أو يساىم ُب صبعها ، وعليو أ     
 يلتـز ُب حكمو بطلبات اػبصـو و إال اعترب ذلك إخالال دببدأ حياد القاضي الذي يعد من النظاـ العاـ .

لكن حياد القاضي دل يعد يعٍت السلبية اؼبطلقة ، حيث وبق لو توجيو اػبصـو ُب إستكماؿ األدلة الناقصة و              
ق ، أو ندب خبَت إلستيضاح ما أهبم من وقائع الدعوى ،حيث يكمن دوره اإلهبايب ُب تسيَت الدعوى األمر بإجراء ربقي

 فعليو من تلقاء نفسو اغبكم بإحالة الدعوى إذل احملكػػػمة اؼبختصػػػػػػػػػػػػػػػة . و ُب تصحيح شكلها ،
وقائع الصحيحة ُب الدعوى ، و أف وبكم بإزباذ و يعترب حرا ُب تقدير أدلة اػبصـو ، و يلتـز بإستخالص ال              

ما يراه مناسبا من إجراءات الغثبات ُب حدود اؼبقبوؿ منها قانونا ، ولو أف يستجوب اػبصـو و أف يوجو اليمُت اؼبتممة 
  من تلقاء نفسو وظباع من يرى ظباعو من شهود ......

تعلق و بوقائع الدعوى و ال ىبضع فيها حكمو لرقابة ؿبكمة ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة فيما ي              
 النقض ، فلو اف يعتمد قرينة دوف األخرى أو يفضل قوؿ شاىد على أخر أو رأي خبَت على أخر ، بشرط أف 

                                                           
1 -  14ص  –اؼبرجع السابق  –أنظر الدكتور : ؿبمد حسُت منصور. 
2 -  أنظر الستشار : مصطفى ؾبدي ىرجة " قانوف اإلثبات ُب اؼبواد اؼبدنية و التجارية " ، اعبزء األوؿ ، دار الثقافة للطباعة و النشر 

 . 11ص  1986
3 -  16ص  1996أنظر الدكتور : عادؿ حسُت علي " اإلثبات ُب اؼبواد اؼبدنية " ، مكتبة زىراء الشرؽ. 
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وبًـت قواعد اإلثبات اؼبوضوعية و اإلجرائية فيسلك طرؽ اإلثبات اؼبقبولة قانونا و يتخذ اإلجراءات ُب مواجهة           
 .1اػبصـو  
و أخَتا فإف القاضي عند اغبكم ُب الدعوى لو أف يضفي عليها الوصف الصحيح اؼبطابق للقانوف ، دوف التقيد           

بالوصف الذي يضفيو اػبصـو عليو ، وعلى القاضي أف يرسي القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على ما أستخلص من 
 ها خاضعا لرقابة ؿبكمة النقض. وقائع الدعوى و تلك مسألة قانونية يكوف حكمو في

و فبا تقدـ يبكن القوؿ أف مبدأ حياد القاضي يعد ركنا أساسيا ُب اإلثبات لكونو يضمن حسن سَت العدالة و -      
يعمل على ضباية حقوؽ اػبصـو ُب اإلثبات فبا يتطلب من القضاء األخذ بو حىت و لو دل يرد نص يوجب على القاضي 

 نظاـ العاـ .األخذ بو لتعلقو بال
 

       : المط لب ال ث اني : م  بد  الح       ق في اإلث       بات
إف لكل خصم اغبق ُب إثبات ما يدعيو أماـ القضاء بالطرؽ اليت يبينها القانوف ، فاؼبدعي من حقو أف يقدـ            

اغبق ُب الرد و النفي ، أي إقامة الدليل على صبيع ما عنده من أدلة يسمح هبا القانوف إلثبات ما يدعيو ، وللمدعى عليو 
ما يدعيو اؼبدعي ، و على القاضي أف يبكنهما من ذلك و إال كاف ـبال حبق اػبصـو ُب اإلثبات و على كبو هبعل اغبكم 

 مشوبا بالقصور الذي يؤدي اذل نقضو . 
 و بالتارل يقـو حق اػبصـو ُب اإلثبات أساسا على :       

إجراءات اإلثبات ُب حيث ينبغي إلعماؿ حق اإلثبات و حق النفي ال بد من إزباذ :بالدليل مبدأ المجابهة *
 2و ىذا ما يعرب عنو دببدأ اجملاهبة بالدليل تنفيذ األدلة اؼبقدمة ُب الدعوى،مواجهة اػبصـو ، وسبكينهم من مناقشة و 

خر اغبق ُب نقضو و نفيو ، فمقابل حق اؼبدعي ُب فكل دليل يتقدـ بو اؼبدعي إلثبات دعواه يكوف للخصم األ          
إثبات ما يدعيو يقـو حق اؼبدعى عليو ُب تفنيد ىذا الدليل و إثبات عكسو ، لذلك فإف كل ما يعرض من أدلة ُب 
الدعوى ينبغي أف يعرض على اػبصم األخر ؼبناقشتو و تفنيده ، إذ هبب أف يعلم اػبصم بكل دليل يقدـ ضده ليتسٌت لو 

 د عليو ، و يتقيد مبدأ اغبق ُب اإلثبات بالقيود التالية : الر 

                                                           
1 - 16ص  -اؼبرجع السابق –ؿبمد حسُت منصور  نظر الدكتور :أ. 
2 -  36ص  –اؼبرجع السابق  –أنظر الدكتور : ؿبمد وبي مطر. 
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أنو ال هبوز للخصم إثبات ما يدعيو إال بالطرؽ القانونية للغثبات فال هبوز اإلثبات بالبينة ما ال هبوز إثباتو إال  - 1   
 .1بالكتابة مثاؿ ذلك : أف إثبات ملكية احملالت التجارية ال يكوف إال بعقد رظبي 

أي متصلة باغبق اؼبطالب بو أف يثبت مثال اؼبؤجر  يشًتط ُب الواقعة اؼبراد إثباهتا أف تكوف متعلقة بالدعوى ، - 2
 عقد اإلهبار لكي يطالب باألجرة .

و يشًتط كذلك ُب الواقعة اؼبراد إثباهتا أف تكوف منتجة ُب الدعوى تؤدي إذل تكوين قناعة لدى القاضي           
 تساعده على إهباد حل هنائي للنزاع .

 تقدير قيمة األادلة اؼبقدمة من طرؼ اػبصـو فلو اغبرية ُب ظباع الشهود أـ ال أف القاضي يتمتع حبرية واسعة ُب – 3    
 .2، كما أنو غَت ملـز باألخذ برأي اػببَت 

 نفســــــــــــــــــــــــــو ؟فهــــــــــــــل ممكن أن يصطنع الشخص دليال ل
، فالقاضي ال يبكنو أف يقضي لشخص بناء على ؾبرد اؼبقرر أنو ال هبوز للشخص أف يصطنع دليال لنفسو من            

و أقواؿ أو إدعاءات أو أوراؽ أو مذكرات صادرة منو ف ألف الورقة اؼبعدة لإلثبات هبب أف تكوف صادرة من اػبصم 
 خبطو و إمضائو حىت تكوف دليال ضده ، وإستنادا لقولو صلى اهلل عليو وسلم :

 ".دماء رجال و أموالهم لو يعطى الناس بدعواىم إلدعى أناس  " 
إال أف ىذا اؼببدأ يرد عليو إستثاء ُب اؼبسائل التجارية ، حيث هبوز للتاجر أف يستند اذل البيانات اليت دوهنا ُب            

دفاتره التجارية إلثبات معامالتو مع غَته من التجار ، ولكن بشرط اف تكوف ىذه الدفاتر منتظمة و ال يشوهبا أي عيب 
 من القانوف التجاري : 13صداقيتها ، كما جاء ُب نص اؼبادة يفقد م
 " هبوز للقاضي قبوؿ الدفاتر التجارية اؼبنتظمة كغثبات بُت التجار بالنسبة لألعماؿ التجارية "       

هبوز للقاضي أف يكملو بتوجيو اليمُت  إذ تعتبر دليال ليس كافياللقاضي السلطة التقديرية ُب اإلقتناع هبا             
 .3اؼبتممة ألي من الطرفُت و ذلك فيما هبوز إثباتو بالبينة 

    ؟:و ىل يجوز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسو 
يبلكو بتقدًن سند  ال هبوز ، ألنػػػػو من حق كل خصم أف وبتففظ بأوراقػػو اػباصة ، وليس ػبصمو أف يلزمػػػػػو ي األصل  ػف

 و ال يريد تقديبو ُب الدعوى إلستعمالو ضده و ذلك حفاظا غبقوؽ األشخاص و ضباية ألسرارىم اػباصة .

                                                           
1 -  من القانوف التجاري . 79أنظر اؼبادة 
2 -  ، 52ص  1988الطبعة الثانية أنظر األستاذ : وبي بكوش " أدلة اإلثبات ُب القانوف اؼبدين و اعبزائي و اإلسالمي " اؼبؤسسة الوطنية للكتاب. 
3 -   من القانوف اؼبدين. 330أنظر نص اؼبادة 
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لكن األخذ هبذا اؼببدأ على إطالقو قد يؤدي ُب كثَت من اغباالت إذل إىدار حقوؽ و ذلك لعدـ سبكن -         

أصحاهبا لتقدًن األدلة لغثبات إدعاءاهتم ف لذلك أجاز القانوف و بصفة إستثنائية إلزاـ اػبصم على تقدًن احملرر الذي 
 ، و يبكن ذلك ُب ثالث حاالت : 1يطالب بو خصمو 

 
من القانوف التجاري  16إذا كاف القانوف هبيز مطالبة اػبصم بتقدًن الوثائق حيث حسب نص اؼبادة :  الحــــالـــة األولى

اليت ذبيز للقاضي أف يأمر سواء بطلب من احد اػبصـو  او من تلقاء نفسو بتقدًن الدفاتر التجارية اثناء قباـ النزاع من 
و قد حصر اؼبشرع اغباالت اليت يبكن إلزاـ اػبصم فيها  ائج فيما يتعلق بالنزاع ،أجل اإلطالع عليها و إستخالص النت

 على تقدًن الدفاتر التجارية من أجل اإلطالع إال ُب قػػػػػػػػػػػػػػضايا 
 من القانوف التجاري . 15و " قسمة الشركة " و "حاالت اإلفالس " طبقا للمادة   " اإلرث"

سبب لكوف ىذه الدفاتر تعترب ملكا مشًتكا عبميع أطراؼ الدعوى فبا ينتفي معو الضرر و الغرض من ىذا اغبصر م     
 .2من كشف األسرار الواردة فيها 

 
 :  تتعلق باحملرر اؼبشًتؾ بُت اػبصـو ، فإذا حرر ؼبصلحتهما أو يثبت إلتزاماهتما أو حقوقهما اؼبتبادلة الحــــــالة الثــانيـــــة 

3  مثاؿ ذلك : احملررات اؼبتعلقة بأعماؿ الشركة بُت اػبصـو فهذه احملررات تعترب مشًتكة بُت اػبصـو ؼبا ربتويو من أدلة
تثبت حقوقهم و اإللتزامات اؼبتبادلة بينهما ، و بالتارل وبق ألحد أطراؼ الدعوى أف يتقدـ بطلب إذل احملكمة بإلزاـ 

 من أجل اإلطالع عليها من طرؼ احملكمة أو ندب خبَت ـبتص لإلطالع عليها  خصمو على تقدًن ىذه الوثائق اؼبشًتكة
 

إستند اػبصم إذل وثيقة أو ؿبرر ُب أي مرحلة من مراحل الدعوى لدعم إثبات ما يدعيو ،جاز إذا  الحـــــالة الثـــــــــــــالثة :
.  و ذلك حسب نص اؼبادة 4يفيده ُب دعواهللخصم األخر أف يطلب اإلطالع على ىذا اؼبستند إذا كاف ىذا األخَت 

من قانوف اإلجراءات اؼبدنية و اإلدارية اليت تنص : " أف األوراؽ أو السندات أو الوثائق اليت يقدمها كل طرؼ دعما  12
 إلدعاءاتو هبب أف تبلغ للخصم " .

 

                                                           
1 -  52ص  -اؼبرجع السابق –أنظر األستاذ : وبي بكوش. 
2 -  ال هبوز األمر بتقدًن الدفاتر و قوائم اعبرد إذل القضاء إال ُب قضايا اإلرث و قسمة الشركة و حالة اإلفالس  من القانوف التجاري : 15تنص اؼبادة " 
3 -  47ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : ؿبمد وبي مطر. 
4 -  48ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : ؿبمد وبي مطر. 
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فهذه ىي اغباالت اليت حصرىا اؼبشرع و اليت تلـز اػبصم على تقدًن الوثائق اليت حبوزتو لإلطالع عليها و   *            

 إستخالص ما يلـز منها .
أما ُب حالة ما إذا نكل اػبصم على تقدًن ىذه الوثائق للخصم األخر من أجل اإلطالع عليها يبكن             

 .1للقاضي أف يستبعدىا و ال يعتمدىا كدليل إثبات 
لو بعد  أجاز اؼبشرع الطعن ُب األحكاـ و القرارات القضائية بطريق إلتماس إعادة النظر فيها إذا تبُتكما *              

 02فقرة  392صدور اغبكم أف خصمو كانت حبوزتو وثائق قاطعة ُب الدعوى رفض تسليمها و ذلك طبقا لنص اؼبادة 
من قانوف اإلجراءات اؼبدنية و اإلدارية : " إذا إكتشفت بعد صدور اغبكم أو القرار أو األمر اغبائز لقوة الشئ اؼبقضي 

 مدا لدى أحد اػبصـو ، يبكن تقدًن إلتماس إعادة النظر .بو أوراؽ حاظبة ُب الدعوى كانت ؿبتجزة ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 -  منهػا : " يبكػن للقاضػي أف يسػتبعد مػػن اؼبناقشػة كػل وثيقػة دل يػتم إبالغهػا خػػالؿ  03اإلجػراءات اؼبدنيػة و اإلداريػػة فقػرة مػن قػانوف  23إرجػع لػػنص اؼبػادة

 األجاؿ و بالكيفية اليت حددىا .
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          Objet de la preuveالمبحث الثالث :محــل اإلثبات :     
      

إ ذا كاف اإلثبات ىو إقامة الدليل أماـ القضاء بالطرؽ و اإلجراءات احملددة قانونا ، على وجود أو صحة  -        
واقعة قانونية متنازع فيها ، فإنو من اعبلي أف ؿبل اإلثبات ينصب بصفة أساسية على تلك الواقعة القانونية كوف األثر 

 .الذي يرتبو القانوف على وجودىا أو صحتها 
           
ولذلك فإف مهمة اػبصم تقتصر عل إقامة الدليل على وجود أو صحة الواقعة ، أما األثر القانوين اؼبًتتب  -           

عليها فال يكوف كأصل عاـ ؿبال لإلثبات ، وال شأف للخصم بو و إمبا شأف احملكمة ، فهي اليت تطبق القانوف على تلك 
 الواقعة .
        
 ما ىو ؿبل اإلثبات ؟ و ما ىي شروطو ؟ وعليػػو السؤاؿ الذي يطرح :           

 
 و لإلجابة على ذلك إرتأينا التطرؽ إذل النقاط التالية :

 
 : الواقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعة القانونية كمحل لإلثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات .أوال 
 الشروط الواجب توافرىا ُب ؿبل اإلثبػػػػػػػػػػات . : ثـانيا
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   المطل    ب األول : الواقعة الق انونية كمحل لإلثبات: 
   

أف ؿبل اإلثبات ينصب أساسا على الواقعة القانونية ، أي مصدر اغبق اؼبدعى بو ، وليس اغبق ذاتو  اػنرأي              
الواسع ىي كل حدث أو أمر يقع بصفة طبيعية أو باؼبعٌت  Fait juridique  وعليو فإف اؼبقصود بالواقعة القانونية 

 أو تعديل أو إنقضاء غبق قائم. إختيارية ، يرتب عليو القانوف أثرا ، إما إنشاء حق جديد 
 وينػػػػوف تصرفا قانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقد تك وأ  Fait materiélيػػػػػػة كوف واقعة مادػػػػػػػػػػػػة قد تػػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػفالواقع         * 

Acte   juridique  . 
تكوف واقعة طبيعية كالوالدة أو الوفاة أو الزلزاؿ او الفيضاف الذي يشكل قوة قاىرة قد  : ةـــــــــــــــــــــــفالواقعة المادي  -    

  ، وقد تكوف بفعل الغنساف كإرتكاب عمل غَت مشروع .
: فهو إذباه اإلرادة إلحداث اثر قانوين معُت ، ىذا التصرؼ قد يكوف من جانبُت ،   أما التصرف القانوني -    

 .1كالعقود ، أو من جانب واحد كاإلقرار و الوصية 
و إثبات الوقائع اؼباديةيتم جبميع طرؽ اإلثبات و ىذا ما تقتضيو الضرورة العملية إذ أف طبيعة ىذه الوقائع تقبل           

ُت من األدلة و إال إستحاؿ إثباهتا ُب أغلب اغباالت ، فال يعقل مثال أف يطالب الشخص بدليل كتايب إستلزاـ نوع مع
 .2إلثبات الفعل الضار ) كاعبريبة مثال( عندما يطالب حبقو ُب التعويض عن الضرر الذي أصابو من جراء ىذا الفعل 

بالكتابة ، فيتعُت بالنسبة لو هتيئة الدليل مقدما ، وال هبوز أما التصرؼ القانوين فإف األصل فيو ىو اإلثبات -          
 فيو اإلثبات بالشهود أو القرائن إال إستثناء بوجود نص يقضي بغَت ذلك بالنسبة للتصرفات اليت تزيد قيمتها عن مئة ألف

 . 3التعديل اعبديد للقانوف اؼبدين حسبدج    100.000
إذل أف طبيعة ىذه التصرفات باعتبارىا عمال من أعماؿ اإلرادة فإنو يتم إعدادىا عن تدبر لذلك   ذلكو يرجع            

 .       الكتابة في إثباتها كقاعدة عامةكاف من الطبيعي أف تستلـز 
يث أف فإهنا تستبعد من كوهنا ؿبال لإلثبات ، ألنو يفًتض علم القاضي هبا ، ح دة القانونيةللقاعو بالنسة  -        

 اوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػا وبػػػػػػػػػػػػػػػإمب وػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التطبيػػػػػق ، القاعدة موجودة فال و ال ينازع فيها أحد ، وال يكلف اػبصم بإثباهتا لكوهنا واجب
 
 

                                                           
1

 .48، اإلسكندرية ص  2000نبيل سعد إبراىيم " اإلثبات ُب اؼبواد اؼبدنية و التجارية " ، منشأة اؼبعارؼ ،  أنظر الدكتور : - 
2 -  30ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : عادؿ حسن علي . 
3 -  2005يونيو  20اؼبؤرخ ُب :  05/10قانوف مدين اؼبعدلة دبوجب القانوف رقم  333إرجع لنص اؼبادة . 
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اؼبتقاضي دائما بواسطة ؿباميو إنارة القاضي بتقدًن تفسَت للنصوص القانونية وفقا ألراء الفقهاء و              

 .1اإلجتهادات القضائية 
خاصة فيما يتعلق بإثبات العرؼ و العادات  إستثناءاتىذه ىي القاعدة العامة ، إال أنو ترد عليها  -           

 اإلتفاقية و كذلك بالنسبة للقانوف األجنيب و ذلك من حيث الوجود و اؼبضموف .
 

 : La coutume أوال : العــــــــــرف 
إضطراد الناس على متابعة سلوؾ معُت و إستقرار اإليباف ُب نفوسهم بإلزامية ىذا السلوؾ ، و القاعدة  ىو             

العرفية قاعدة قانونية جعلها اؼبشرع مصدرا من مصادر القانوف يلي التشريع ، والدور الذي يلعبو العرؼ يتفاوت بتفاوت 
ل اؼبخاطبُت بو و من قبل القضاة من باب أوذل ، فالقاضي فروع القانوف ، ولذلك فاألصل أف العلم بو مفًتض من قب

 يقضي فيو بعلمو و ال يطلب من اػبصـو إثباتو ، وىبضع ُب قضائو لرقابة ؿبكمة النقض.
ىذا كلو ال صعوبة فيو إذا كاف العرؼ عاما ، لكن إذا كاف العرؼ مهنيا أو ؿبليا فإف اػبصـو يعمدوف عادة -        

ُب التثبت من وجود العرؼ و ربديد مضمونو ، ويكوف أمر التثبت من قياـ العرؼ            مًتوكا  على معاونة القاضي
لتقدير القاضي غَت خاضع فيو لرقابة ؿبكمة النقض ، و ذلك بعكس تفسَت العرؼ و تطبيقو بعد ثبوت قيامو ىبضع فيو 

 .2لرقابة ؿبكمة النقض 
 

 :  L’usage conventionnel ثــــــــــــــــــــــانيا : العــــــــــــــــــــادةاإلتفاقيــــــــــــــــة 
إذا كانت القاعدة ناشئة عن عادة إتفاقية دل تبلغ بعد مبلغ العرؼ ، وال تستمد قوهتا إال من إذباه إرادة اؼبتعاقدين     

إثباهتا يقع على عاتق اػبصم الذي يتمسك هبا ، وال  هبوز للقاضي أف يقضي ُب إليها صراحة أو ضمنا ، و من ٍب فإف 
 .3شأهنا بعلمو الشخصي ، ويكوف لو ُب التحقق من ثبوهتا سلطة مطلقة ال ىبضع فيها لرقابة ؿبكمة النقض 

و على ذلك فالقاضي يطبق العادة اإلتفاقية بإعتبارىا مسألة موضوعية ثابتة إذا ما سلم اػبصم بػػها ، أما إذا            
 نازع اػبصم فيها كاف على من يتمسك هبا أف يثبتها كأية واقعة مادية هبوز إثباهتا بكافة الطرؽ ، وؿبػػػػػػػػػػػػػػػػل اإلثبات 

 

                                                           
1 -   ، أنظر الدكتورة : ؿبمدي فريدة زواوي " اؼبدخل للعلـو القانونية " نظرية اغبقles editions internationales  1997  6ة 16ص . 
2 -  52ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : نبيل إبراىيم سعد. 
3 -  51الثاين ، ص أنظر الدكتور : عبد الرزاؽ أضبد السنهوري " الوسيط" ، اعبزء. 
 

 



        الق  واعد العام  ة لإلثب   ات                                                                       ال ص   ل األول      
 

ىنا ليس ىو تراضي الطرفُت على وجوب األخذ هبا ، فهذا مستمد من جرياف الناس عليها ، و لكن ؿبل               
اإلثبات ىو   وجود ىذه العادة ، أي قيامها اؼبادي و مضموهنا ف وعلى القاضي أف يبُت دليلو على قيامها و اؼبصدر 

 ـ ُب وجود ىذه العادة .الذي إستقى منو ذلك ، و خاصة إذا نازع أحد اػبصو 
 Loi etrangere : ثــــــــــــــــــــالثــــــا : القـــــــــــــــــــانون األجنبــــــــي

قد يكوف القانوف الواجب التطبيق على موضوع النزاع قانونا أجنبيا ، وذلك دبقتضى قواعد اإلسناد ، وعادة           
 البلد اؼبنظور فيو الدعوى . ما يكوف ىذا القانوف غَت معروؼ ُب

فالتصرفات اليت تتم بُت أشخاص من جنسية واحدة و ُب إقليم واحد تكوف العالقة وطنية حبثة ُب كل -             
 .1عناصرىا وىي : األشخاص و اؼبوضوع و اؼبكاف الذي قامت فيو العالقة 

أمػػػػػا إذا كاف أحد العناصر السالفة الذكر أجنبيا كأف يكوف أحد األشخاص أجنبيا أو أف ؿبل العقد كاف  -          
النزاع ؟ ىل  ما ىي المحكمة المختصة فيموجودا ُب اػبارج ، فبا يستلـز تدخل قواعد القانوف الدورل اػباص لتبُت 

و  القانون الوطني أم األجنبي ؟،  ما ىو القانون الواجب التطبيق والوطنية أو المحكمة األجنبية ؟ ىي المحكمة
بالتارل فال ىبتلف إذا كانت القاعدة القانونية الواجػػػػػػػػػػػبة التطبيق قاعدة قانوف أجنيب تقتضي قواعد اإلسناد بتطبيقها ، 

 قواعد القانوف األجنيب . حيث أف القانوف األجنيب يأخذ حكم القانوف الوطٍت ، ويصبح القاضي ملـز بتطبيق
من القانوف اؼبدين  11كما ربدد قواعد اإلسناد مىت يكوف القانوف األجنيب ـبتصا و مثاؿ ذلك نص اؼبادة -             

 اعبزائري أف كل من الزوجُت يطبق عليو قانونو الوطٍت فيما يتعلق بالشروط اػباصة بصحة الزواج. 
غبقوؽ العينية العقارية أو اغبيازة ، أو حقوؽ اؼبلكية فيسَت عليها قانوف موقع العقار ، أما أما فيما يتعلق با -            

اليت يوجد فيها ىذا اؼبنقوؿ و قت ربقق السبب الذي ترتب عليو الكسب و  فيسري عليو قانون الجهةبالنسبة للمنقوؿ 
اعػػػػػػػػد اإلسناد اػباصة بنػػػػػظاـ األشخاص فهي تسند إذل من التقنُت اؼبدين ، و بالتارل فإف قو  17ذلك طػػػػػػػػبقا للمادة 

 اؼبعيار الشخصي ، فكل طرؼ يطبق عليو قانوف وطنو ، أما القواعد اػباصة باألحػػواؿ العينػػػػة
بينما القواعد اػباصة بالوقائع و التصرفات القانونية فهي تسند إذل  ) أي نظاـ األمواؿ( فهي تسند إذل قانوف موقع اؼباؿ ،

       .2القانوف احمللي 
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و بالتارل فإنو يتعُت على اػبصم الذي يستند ُب دعواه إذل الرجوع للقانوف األجنيب أف يثبت ذلك القانوف  -         

الذي وبمي حقوقو ، ألنو من اؼبستحيل على القاضي أف يقف على ؿبتوى كل القوانُت األجنبية اليت ربيل إليها قواعد 
 القانوف الدورل اػباص .

القاضي ىنا فعاؿ حيث يبكنو أف ىبرج عن حياده ليبحث عن وجود القانوف األجنيب باإلتصاؿ مع و دور  -          
اؼبصاحل اؼبعنية ، كما لو أف يقدر قوة الدليل الذي يًتتب على الوثائق اؼبعروضة عليو على وجو اإلثبات حسبما يراه ىو ، 

فالقاضي يتمتع حبرية كاملة ُب حالة إثبات القانوف وليس دبا تقتضيو أحكاـ القانوف اػباصة دبختلف طرؽ اإلثبات ، 
 .1األجنيب خبالؼ تصرفو عند فحص اإلثبات ُب غَت القانوف األجنيب ، وُب تقديره لطرؽ اإلثبات ُب األمور األخرى 

 

 6 لمط لب الث اني : الشروط الواجب توافر ا في محل اإلثباتا

نا أف ؿبل اإلثبات ينصب على الواقعة القانونية ، لكن ليس كل الوقائع القانونية تصلح لقد سبق و أف رأي          
 ألف تكوف ؿبال لإلثبات ، و يرجع ذلك إذل أف اإلثبات يتم ُب ساحة القضاء و ىذا يتطلب أف يتوافر 

رعة الفصل ُب اؼبنازعات ، فما ُب الواقعة اؼبراد إثاهتا شروط ؿبددة سبنع من تكدس القضايا و تساعد على س             
 ىي ىذه الشروط ؟ .

 فسنتناوؿ ُب مبحثنا ىذا طبسة شروط أساسية وىي :           
 أف تكوف الواقعة اؼبراد إثباهتا ؿبددة . - 1
 أف تكوف الواقعة اؼبراد إثباهتا متعلقة بالدعوى . - 2
 أف تكوف الواقعة اؼبراد إثباهتا منتجة فيها . - 3
 وف الواقعة اؼبراد إثباهتا جائزة اإلثبات قانونا .أف تك - 4
 أف تكوف الواقعة اؼبراد إثباهتا متنازعا فيها . -5
 

 و نبدأ بتفصيل ىذه الشروط اػبمسة فيما يلي :  -      
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 : Déterminéأوال : أن تكون الواقعة المراد إثباتها محددة  

أف تكوف الواقعة اؼبراد إثباهتا ؿبددة ربديدا كافيا حىت يبكن التحقق من أف الدليل الذي سيقدـ أو فال بد                 
ذلك : إذا كاف ؿبل اإلثبات عقد ملكية لعقار ، فيجب أف وبدد ىذا العقد يطرح لإلثبات يتعلق هبا ال بغَتىا و مثاؿ 

موقع العقار ، مساحتو ، أوصافو ، وحدوده و أصل اؼبلكية و ربديد شبن البيع ....اخل ، كما أف الواقعة القانونية ؿبل 
الوفاء بإلتزاـ معُت ف وكلتا األغثبات قد تكوف واقعة إهبابية ، كتعهد شخص بالقياـ بعمل معُت أو عدـ التقصَت ُب 

 . 1الواقعتُت سواء كانت إهبابية أو سلبية يبكن قبوؽبا لإلثبات ما دامت ىذه الواقعة اؼبراد إثباهتا ؿبددة ربيدا كافيا

 : Pertinent ثـــانيا : أن تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالدعوى  
باغبق اؼبطالب بو و متعلقة بو ، حيث إذا إنصب اإلثبات على الواقعة اليت أف تكوف متصلة و يعٍت ذلك                

 تكوف مصدر اغبق فال شك أف تكوف متعلقة باغبق اؼبطالب ، مثاؿ ذلك ، إثبات اإلهبار للمطالبة باألجرة .
خرى بديلة عنها و كما قد يتعذر على اػبصم إثبات الواقعة األصلية ، فيضطر إذل البحث عن واقعة أ-                

اليت يتيسر فيها اإلثبات ، ففي ىذه اغبالة ، البد من إثبات الواقعة البديلة و اليت تكوف قريبة من الواقعة األصلية أو 
متصلة هبا إتصاال وثيقا هبعل الواقعة اؼبراد إثباهتا متعلقة باغبق اؼبطالب بو و ىذا ما يعرؼ باإلثبات غَت اؼبباشر الذي 

رة ربويل دليل من الواقعة األصلية إذا تعذر إثباهتا إذل واقعة بديلة الذي من شأنو أف هبعل إثبات الواقعة يقـو على فك
األصلية قريب اإلحتماؿ ، مثاؿ ذلك ، أف يقدـ اؼبستأجر ـبالصات األجرة عن اؼبدد السابقة على اؼبدة اليت يطالب هبا 

ة بإنتظاـ دوف إخاللو بإلتزاماتو ف وبالتارل فهذه الواقعة متصلة بالواقعة اؼبؤجر يهدؼ من ورائها إذل إثبات أنو يدفع األجر 
 .2األصلية و ىي الوفاء باألجرة عن اؼبدد اؼبطالب هبا  

 :Concluantثـــالثا  : أن تكون الواقعة المراد إثباتها منتجة في الدعوى  
عليها إقتناع القاضي و تساعده على اغبكم ُب الدعوى و حل اؼبنتجة ُب الدعوى ىي اليت يبٍت فالواقعة                  

 النزاع حال هنائيا ، وبالتارل كل واقعة منتجة ُب اإلثبات تكوف حتما متعلقة بالدعوى .
و غالبا ما وبصل اػبلط بُت الواقعة اؼبتعلقة باغبق اؼبطالب بو ، وىي الواقعة األصلية و الصفة اؼبنتجة ُب -                

ثبات ، فكل واقعة متعلقة بالدعوى و بالتارل باغبق اؼبطالب بو ال تكوف حتما منتجة ُب اإلثبات و لكن كل واقعة اإل
 منتجة ُب اإلثبات تكوف حتما متعلقة بالدعوى .
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و مثاؿ ذلك قد يرفع شخص دعوى حبق اؼبلكية لعقار ، و إلثبات ذلك يتقدـ بواقعة التقادـ الطويل و                

من  827اؼبكسب كطريق إلكتساب حق اؼبلكية ، حبيث يدعي أنو حاز العقار ؼبدة طبسة عشر سنة إستنادا إذل اؼبادة 
و ىي واقعة أصلية متعلقة بالدعوى ، و أما إذا إدعى أنو حائز للعُت القانوف اؼبدين ، فهذه الواقعة منتجة ُب اإلثبات 

 فقط فهذه واقعة متعلقة بالدعوى و لكنها غَت منتجة ُب اإلثبات .
فقد تكوف الواقعة متعلقة بالدعوى بدوف أف تكوف منتجة ُب اإلثبات عندما توجد ُب الدعوى و قائع 

 .1أخرى تعاكسها فتغَت من إقتناع القاضي 
 

     :  Admissibleرابعا :أن تكون الواقعة المرد إثباتها جائزة اإلثبات قانونا 
فالقوؿ بأف اإلدعاء ىو جائز اإلثبات قانونا ، وبمل على أنو مقبوؿ ، وىذا يتفق مع قبوؿ إثباتو من  

 الناحية الشكلية .
لكن جواز اإلثبات قانونا يأخذ على معٌت غَت اؼبعٌت الذي يتعلق بالشكل ، و مفهومو أدؽ و ذو  -               

 صبغة فنية بالنسبة لتكييفو ، ومعٌت ىذا أف القانوف ال يعًتض و ال يبنع من إقامة دليل معُت على وجود واقعة معينة .
اإلثبات قانونا ُب حالة ما يسقط القانوف حق اػبصم ُب إقامة الدليل على و تكوف الواقعة غَت جائزة  -               

 وجود الواقعة و ذلك ألسباب واضحة :
و منها السبب الذي يرجع إذل الصياغة الفنية ، كما ىو اغباؿ ُب الوقائع اليت تصطدـ مع قرينة قاطعة                 

 ا سلم لو طوعا الدائن السند األصلي للدين الذي يتمثل ُب العقد العػػػػػػػػػػػرُبقررىا القانوف ، ومثالو : تربئة ذمة اؼبدين إذ
 من القانوف اؼبدين (. 305) اؼبادة  

و كذلك ال هبيز القانوف إثبات الوقائع إذا كانت تصطدـ بالنظاـ العاـ و األداب العامة مثالو : ربرًن دين -              
 رات و كل ما يتعلق باحملافظة على " سر اؼبهنة ". اؼبقامرة و الربا و بيع اؼبخذ

و ُب بعض األحياف قد تكوف وقائع و إدعاءات غَت قابلة لإلثبات حبسب طبيعتها و يعًتض ظباعها                
القاضي إلستحالة إثباهتا أصال و مثالو : كمن يدعي أنو إبن لشخص أصغر منو أو يعادلو سنا ، فمثل ىذه اإلدعاءات 

 .2عترب من قبيل إهناؾ و تعطيل السَت اغبسن للعدالة ت
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 :Contesteخـــــامسا : أن تكون الواقعة المراد إثباتها متنازعا فيها 
             
الشرط بديهي و فقهي ألف طبيعة اإلثبات القضائي تقتضيو ف فاإلثبات ال يكوف إال أماـ فهذا                    

 القضاء ، و ال يرفع إذل القضاء إال الوقائع اؼبتنازع حوؽبا بُت اػبصـو .
ذل رفعها إذل القضاء و بالتارل ال تكوف ىناؾ فإذا دل تكن الواقعة ؿبل النزاع فليس ىناؾ ما يدعو إ                   

حاجة إلثباهتا ، فإف رفعت الواقعة غلى القضاء و سلم هبا اؼبدعى عليو و أقر هبا فلم تعد ؿبال لإلثبات و ال تكوف 
للمحكمة أف تناقش ثبوهتا من عدمو ، ولكن يشًتط ُب اإلعًتاؼ أف يكوف قاطعا و صروبا و شامال  و غَت ـبالف 

 .1العاـ  للنظاـ
كما أف الواقعة ال تكوف ؿبال لإلثبات إذا دل يكن فبكنا النزاع حوؽبا ، فإف كانت ثابتة حبكم حائز                     

 غبجيتو القضائية أو وبلف اليمُت اغباظبة أو النكوؿ عنها فال يبكن أف تكوف ؿبال لإلثبات .
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 - 21ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور أضبد  أبو الوفا . 
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 اإلثــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــات : ــــــــع : عـــــــــــــــــبءالمبحـــــــــــــــــــث الرابــــــــــ             
 

و اإلثبات ال يكوف واجبا  اد القاضي فإف اإلثبات واجب على اػبصـو كما ىو حق ؽبم ،طبقا ؼببدأ حيػػػػ              
على كل من اػبصمُت ُب نفس الوقت ، و إال أللقى كل خصم ىذا الواجب على عاتق خصمو و ؼبا أمكن الفصل ُب 

 أي نزاع .
            
و لذلك فإف الذي هبب عليو إثبات واقعة معينة ىو أحد اػبصمُت دوف اػبصم األخر ، ويبقى على اػبصم              

ع عليو ىذا الواجب أف يقـو بإثبات الواقعة اؼبطلوب إثباهتا ، و إال حكم القاضي ؼبصلحة خصمو الذي ال الذي يق
يطلب منو إثبات أي شئ بصدد ىذه الواقعة قبل أف يقـو اػبصم األوؿ بواجبو ُب اإلثبات ، ويًتتب على ذلك أف  

 ب اإلثبات ُب القياـ هبذا الواجب .مصَت اغبكم ُب الدعوى يتوقف على قباح اػبصم الذي يقع عليو واج
            

" أي يصبح مهمة صعبة بالنسبة ؼبن يتحملو ،  " عبئ اإلثباتو عندما يصَت اإلثبات واجبا يطلق عليو               
 ويقـو عبئ اإلثبات على قواعد عامة تعمل على ربديد الطرؼ اؼبكلف بعبئ اإلثبات سواء كاف مدعيا أو مدعى عليو  

و بالتارل يوزع عبئ اإلثبات عمال بُت اػبصمُت ُب الدعوى حيث ينتقل من على عاتق أحد الطرفُت إذل              
 عاتق الطرؼ األخر ، حىت يعجز أحدنبا على إقامة الدليل على ما يدعيو فيخسر دعواه و وبكم لألخر .

 ئ اإلثبات ، و بالتارل يقع عبء اإلثبات على خصمو غيػر أنو و ُب حاالت معينة يعفى أحد اػبصـو من عب            
 ما ىي القواعد التي تحكم و تنظم عبء اإلثبات ؟السؤاؿ الذي يطرح ىنا :  -*

 و لإلجابة عن ىذا السؤاؿ سنتطرؽ إذل النقاط التالية :               
 

 . : التكـــــــــــــــــــــليف بعبء اإلثـــــــــــــــــــــــــبات و أىميــــــــــــــــــــــــــــتو أوال
 .بات و اإلعفــــــــــــــــــــاء منـــــــــــــــــــــو ـــــــــــــ: تـــــــــــــبادل عبء اإلثثانيا 
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 المط   لب األول : الت ليف  عب  اإلثبات و   ميت      :
    
بالربىاف و اغبجة ، وباؼبقابل يقـو اؼبدعى اإلثبات أصال يقـو على إقامة اؼبدعي الدليل على ما يدعيو إف             

 عليو بدحض ىذا اإلدعاء بتقدًن الدليل العكسي .
من  323فالقاعدة العامة ُب اإلثبات أف البينة على من إدعى و اليمُت على من أنكر ، وجاء نص اؼبادة             

  »لتزاـ و على اؼبدين إثبات التخلص منو الدائن إثبات اإل« التقنُت اؼبدين واضح ُب ىذا الشأف ، حيث تنص :على
 حيث الذي يكلف بعبء اإلثبات ىو اؼبدعي بذلك .

واؼبقصود باؼبدعي ىنا ىو الطرؼ الذي يدعي أمرا ما أي اؼبدعي بالواقعة اؼبراد إثباهتا سواء كاف اؼبدعي ُب             
وسواء كاف ما يدعيو ىو طلب أصلي أو عارض أو الدعوى أو اؼبدعى عليو أو حىت اؼبتدخل أو اؼبدخل ُب اػبصاـ ف 
 دفع موضوعي أو دفع شكلي أو دفع من الدفوع بعدـ قبوؿ الدعوى .

 .1فػػػػالقاعدة ُب ىذا الشأف أف على الدائن إثبات اإللتزاـ و على اؼبدين إثبات التخلص منو            
و مثاؿ ذلك أف يدعي اؼبدعي أنو دائن للمدعى عليو دببلغ من اؼباؿ فإف عبء إثبات الدين يقع على عاتق اؼبدعي ُب   

الدعوى أي الدائن بأف يقدـ عقد الدين ، وباؼبقابل فإف عبء التخلص من الدين يقع على عاتق اؼبدعى عليو أي اؼبدين 
 لوفاء دبوجب سند إبراء الذمة فيصبح مدعيا هبذا اإلدعاء .و ذلك بأف يدعي أنو زبلص من الدين عن طريق ا

و تفريعا عن ذلك ىناؾ حاالت كثَتة يعترب فيها القانوف وضعا معينا ىو األصل فمن سبسك بو ال يكلف بأي            
وبد منها  إثبات ، ويدعي خالفو يقع عليو عبء اإلثبات ، فاألصل أف كل شخص أىال للتعاقد مادل تسلب أىليتو ، أو

 حبكم القانوف ، و األصل كذلك سالمة العقد من العيوب فمن يدعي خالؼ ذلك عليو إثباتو  .
و ُب اإلجراءات األصل فيها أهنا روعيت من طرؼ من يباشر اػبصومة ، وعلى من يدعي عدـ صحتها إثبات            

و سوء النية ىو الذي وبتاج إذل دليل و على من ذلك ، و األصل ىو توافر حسن النية ألف حسن النية مفًتض قانونا 
 يدعي خالؼ ذلك إثبات ما يدعيو .

و باإلضافة إذل الوضع الثابت أصال أو عرضا أو ظاىرا ، توجد أوضاع أخرى يفًتض القانوف وجودىا وذلك           
 عن طريق القرائن القانونية اليت تعترب وسيلة يلجأ إليها اؼبشرع ُب حاالت يصعب فيها على اؼبدعي إقامة الدليل
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على ما يدعيو ، حيث يفًتض ثبوت واقعة معينة دبجرد ثبوت واقعة أخرى ، فيعفى اؼبدعي من إقامة الدليل            

 .1على الواقعة اليت يدعيها 
         . قاطعة أم بسيطةلكن ىنا البد من التفرقة بُت ما إذا كانت القرينة القانونية -     

  تقبل إثبات العكس كقوة األمر اؼبقضي بو فهذا اغبكم يعترب قرينة قاطعة على صحة ما قضي بو:األولى *ففي الحالـة
كوف القرينة القانونية بسيطة ، فيجوز إثبات عكسها بكافة الطرؽ اإلثبات و مثالو ما نصت *أما في الحالة الثانية :

من التقنُت اؼبدين على أف الوفاء باألقساط الالحقة من اإلهبار يعد قرينة بسيطة على الوفاء باألقساط  499عليو اؼبادة 
ف اؼبستأجر معفى من إثبات الوفاء باألقساط بو من طرؼ اؼبؤجر ، فحسب ىذه القرينة فإ السابقة للقسط اؼبطالب 

 الوفاء لألقساط السابقة . السابقة للقسط اؼبطالب بو ألف األصل فرضا ىو 
غَت أف ىذه القرينة ليست قاطعة ف فبإمكاف اؼبؤجر إثبات عدـ وفاء اؼبستأجر بدفع األقساط السابقة بإقامة      

 و ثابت فرضا .الدليل على ذلك ، فيصبح ُب موضع ـبالف كما ى

و عليو فإف لتحديد من يقع عليو عبء اإلثبات من اػبصـو أنبية كربى من الناحية العملية ، ألنو يلقي على ىذا     
اػبصم عبءا ثقيال هبعلو ُب مركز دوف مركز خصمو ، فالقاضي ال يستطيع أف يقر بأحقية الشخص ُب إدعائو إال بعدما 

 إقتناعو ، و لذلك كاف معرفة مع يقع عليو عبء اإلثبات أنبية بالغة ُب ربديد من لو يقـو بتقدًن الدليل الذي يوصل إذل
 .2أحقية ُب كسب النزاع ، فالذي يعجز عن تقدًن الدليل اؼبكلف بو خسر دعواه 

و من خالؿ ما تقدـ يبكن القوؿ : أف عبء اإلثبات يقع على عاتق اؼبدعي بالدفع سواء كاف اؼبدعي ُب     
الدعوى أو اؼبدعى عليو ف كما أف اؼبكلف باإلثبات ىو كل من يدعي خالؼ الوضع الثابت أصال أو عرضا أو ظاىرا 

 أو فرضا .

 6 ن المط   لب الثان  ي :تبادل عبئ اإلثبات و اإلع  ا  م

إف عبء اإلثبات قد ينتقل من على عاتق أحد الطرفُت إذل عاتق الطرؼ األخر ، فإذا ما إدعى شخص أف          
 لو دينا ُب ذمة شخص أخر وجب عليو إثباتو فإذا ما أثبتو و إدعى اؼبدين الوفاء وجب عليو إثبات الوفاء .
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و قد ينتقل عبء األغثبات بُت طرُب الدعوى أكثر من مرة ، حيث يتبادؿ اػبصماف ذلك حىت يعجز          
 .1أحدنبا على إقامة الدليل على ما يدعيو ، فيفسر دعواه و وبكم لألخر 

و ال يبكن القوؿ أف عبء اإلثبات يثقل كاىل أحد اػبصمُت دوف اػبصم األخر ، حيث ال يشًتط فيمن          
وبكم لصاغبو ُب الدعوى أف يكوف قد قدـ دليال قاطعا على صدؽ دعواه ، ألف ىذا ليس باألمر اؼبستطاع دوما ، بل 

عبء اإلثبات بُت طرُب الدعوى و يكوف ىذا التوزيع إما  يكفي منو أف يقدـ من األدلة ما يفيد رجحاف إدعائو ف ويوزع
 حبكم الواقع و ذلك دبقتضى القرائن القضائية ، أو حبكم القانوف و ذلك دبقتضى القرائن القانونية . 

،تبعا ؼبا  2حيث يقـو القاضي بنقل عبء اإلثبات من خصم ألخر : توزيع عبء اإلثبات بحــــــــكم الواقـــــــــــع -1
يستخلص كل منهما من قرائن يكوف من شأهنا أف تنقل عبء اإلثبات على خصمو و مثاؿ على ذلك : الوفاء بقسط 
متأخر من األجرة يعد قرينة على الوفاء باألقساط السابقة لكنها قابلة إلثبات العكس ، فينقل القاضي عبء اإلثبات 

 أو نفيها بالدليل العكسي .على عاتق اؼبؤجر لرفض ىذه القرينة القضائية 

فالظاىر من ذلك أف اإلثبات بالقرائن القضائية ىو عبارة عن إثبات غَت مباشر ، حيث ينصب على واقعة            
متصلة دبوضوع النزاع اؼبعروض أماـ القضاء فيؤدي ثبوهتا إذل ترجيح ثبوت الواقعة اؼبتنازع عليو ، و للقاضي السلطة 

ىذه القرائن ، ومن خالؿ ىذه القرائن يقـو القاضي بنقل عبء اإلثبات بُت طرُب الدعوى و  الواسعة ُب إستخالص
 يتعُت عليو أف وبًـت القيمة اليت يعطيها القانوف ألدلة اإلثبات، فال يبكن أف يأخذ بالدليل األدىن على الدليل األعلى.

االت بتوزيع عبء اإلثبات بُت اػبصمُت وذلك :يتكفل القانوف ُب بعض اغب توزيع عبء اإلثبات  بحكم القانون -2
دبقتضى القرائن القانونية ، مثاؿ ذلك :مسؤولية حارس اغبيواف عن الضرر الناشئ و عن اغبيواف سواء كاف ُب حيازتو أو 

إذا ثبت أف حارس اغبيواف و لو دل يكن مالكا لو « من القانوف اؼبدين على أنو : 139تسرب منو ، فحسب نص اؼبادة 
 .  » و مسؤوؿ عما وبدثو اغبيواف من ضررفه
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فهػػػػػنا يقيم القانوف قرينة على مسؤولية حارس اغبيواف ما دل يثبت أف وقوع اغبادث كاف بسبب أجنيب البد لو             
 1فيو ، حيث ينتقل ذلك العبء ُب اإلثبات إذل خصمو فيكوف عليو أف يثبت اف اغبادث دل يكن بسبب أجنيب 

و من خالؿ ذلك يتضح أف القانوف يتكفل بتوزيع عبء اإلثبات بُت اػبصمُت دبقتضى القرائن القانونية ،             
فال يطلب منهم اؼبستحيل بل يكتفي فبن يتحمل عبء اإلثبات بأف يقنع دبا لديو من أدلة ، غَت أف ىذه القرائن قابلة 

 مُت أو بالشهود .إلثبات العكس ، فيمكن دحضها باإلقرار أو بالي
و من خالؿ ما تقدـ يبكن القوؿ أف عبء اإلثبات يوزع عمال ما بُت اػبصمُت فينتقل من على عاتق أحد             

الطرفُت إذل الطرؼ األخر ، حىت يعجز أحدنبا على إقامة الدليل على ما يدعيو فيخسر دعواه و وبكم لألخر ، ويوزع 
دعوى إما حبكم الواقع وذلك دبقتضى القرائن القضائية أو حبكم القانوف وذلك القاضي عبء اإلثبات بُت طرُب ال

 دبقتضى القرائن القانونية .
:إف األصل ُب عبء اإلثبات أنو يوزع بُت اػبصـو ، حيث يقع على عاتق اؼبدعي  اإلعـــــــــــــــفاء من اإلثـــــــــــــــــــــــبات- 3 

عليو أف يدحض ىذا اإلدعاء بادلة  تنفي وجوده ، إال أنو ُب حاالت معينة يعفى أحد إثبات إدعائو و على اؼبدعى 
 اػبصـو من عبء اإلثبات و بالتارل يقع ىذا العبء على خصمو .

فقد يعفى اؼبدعي من اإلثبات و ذلك بإعتبار الواقعة اليت يدعيها ثابتة إذا إستند ُب إثباهتا إذل ورقة ُب حيازة              
، فيلـز عندئذ اػبصم بتقدًن اؼبستندات اليت حبوزتو فال 2خصمو ورفض اػبصم تقديبها ، ويشًتط أف تكوف اغبيازة ثابتة 

 وبوز إلزاـ الشخص بتقدًن دليل ضد نفسو و بالتارل يعفى اؼبدعي من عبء وبق لو التمسك بالقاعدة اليت تقضي بأنو ال
 اإلثبات .

و قد وبصل اؼبدعي على دليل من اؼبدعى عليو و ذلك إما عن طريق إستجواب اؼبدعى عليو و قد يؤدي ذلك إذل    
 عترب دبثابة إقرارا منو باغبق اؼبدعى بو.إقراره ، و إما أف يوجو إليو اليمُت اغباظبة و قد ينكل اؼبدعى عليو عن تأديتها في

، حيث يفًتض القانوف وقوع خطأ من اؼبدعى 3كما يعفى أيضا اؼبدعي من عبء اإلثبات بواسطة القانوف              
 عليو ، فيعفى اؼبدعي من عبء إثبات اػبطأ ، أما اؼبدعى عليو فيقع عليو عبء إثبات التخلص منو و ذلػػػػػػك

                                                           
1 -  مػن  02قانوف مدين تنص : تعترب قرينة لصػاحل الضػحية الػذي ليسػت عليػو إال أف يثبػت أنػو أصػيب بأضػرار مػن الشػئ ، وعمػال بػالفقرة  138" حيث أف اؼبادة

الػذي هبلػب ؿبضػر التحقيػق إذا رأى أنػو وبقػق نفس اؼبادة لو أف يثبت أف السػبب يرجػع إذل عمػل الضػحية ، أو عمػل الغػَت أو حالػة طارئػة أو قػوة قػاىرة ، ومػن ٍب فهػو 
عػن احملكمػػة  17/05/1989الصػادر بتػػاري  :  53009عنػو اؼبسػؤولية أو يعفيػػو منهػا وال تكلػػف الضػحية أو ذوي حقوقهػا جبلػػب ملػف التحقيػػق ، أنظػر القػرار رقػػم 

 . 23، ص  1991لسنة  02العليا ، اؼبنشور باجمللة القضائية ، العدد 
2 - 83اعبزء األوؿ ، ص  -اؼبرجع السابق –تور : أضبد نشأت أنظر الدك. 
3 -  45ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : عادؿ حسن علي . 
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يكوف اؼبتبوع مسؤوال  «من القانوف اؼبدين:  136ينفي وقوع اػبطأ منو  و مثاؿ ذلك ما نصت عليو اؼبادة             
 . »بعو بعملو غَت اؼبشروع مىت كاف واقعا منو ُب حالة تأدية وظيفتو أو بسببها عن الضرر الذي وبدثو تا

وبالتارل فاؼبدعى عليو اؼبتبوع مسؤوال و لو دل يكن حرا ُب إختيار تابعو مىت كانت لو عليو سلطة فعلية ُب             
ة العمل ، فيعفى اؼبدعي اؼبضرور من إثبات رقابتو و ُب توجيهو أثناء العمل ، بسبب العمل  ، ومن أجل العمل و دبناسب

 وقوع اػبطأ ، أما اؼبدعى عليو فعليو أف ينفي وقوع اػبطأ منو بإثبات أف اغبادث كاف بسبب أجنيب ال يد لو فيو 
من القانوف اؼبدين : " أف مالك البناء مسؤوؿ عما وبدثو إهنداـ  02فقرة  140أيضا ما نصت عليو اؼبادة             

البناء من ضرر و لو كاف إىداما جزئيا ، ما دل يثبت أف اغبادث ال يرجع سببو إذل إنباؿ ُب الصيانة أو قدـ ُب البناء أو 
ضرر من جراء إهنيار البناء يعفى من إثبات وقوع خطأ ، أي أف من حصل لو  عيبا فيو " أي أف اغبادث ال يرجع إذل

ضرر من جراء إهنيار البناء يعفى من إثبات وقوع خطأ ، ألف اػبطأ مفًتض قانونا بل على مالك البناء أف يثبت أف 
 في الصيانة أو قدم البناء أو عيب فيو .اغبادث ال يرجع سببو إذل إنباؿ 

عفي إقرار اػبصم خصمو من إثبات الواقعة اليت أقر هبا ، فالقانوف يكلف اؼبدعي إقامة الدليل على دعواه كما ي            
إال إذا سلم لو خصمو هبا أو بعضها فإنو يعفيو من إقامة الدليل على ما إعًتؼ بو خصمو ، ومثاؿ ذلك إذا إعًتؼ 

يدعي أنو سبلكو بالتقادـ ، فهذا إقرار يعفي اؼبدعي من اؼبدعى عليو أف العقار موضوع النزاع ملك وارث اؼبدعي لكنو 
 إثبات أف ىذا العقار سبلكو عن طريق اإلرث .

و من خالؿ ما تقدـ يستخلص أنو يعفى اؼبتقاضي ُب بعض اغباالت من عبء اإلثبات إلعتبارات معينة كاإلعفاء   
و خل دبوجبها ال يكلف اػبصم بإثبات ما يدعيو فينتقل عبء اإلثبات على عاتق خصمو دبوجب القانوف أو اإلقرار ...ا

 :  قــــــــــــــواعد اإلثبات ليست من النظام العام
قواعد اإلثبات ليست من النظاـ العاـ وذلك راجع لكوهنا وضعت غبماية حقوؽ اػبصـو فقط ، حيث هبوز  إف          

ة القواعد اػباصة بعبء اإلثبات فيمكن للخصم الذي دل يكن مكلفا ُب األصل بتحمل للخصـو اإلتفاؽ على ـبالف
عبء إثبات الواقعة اؼبراد إثباهتا أف يتطوع إلثباهتا دوف معارضة خصمو لذلك ، لكن إذا إتفق اػبصماف صراحة على 

ي بعد ذلك أنو دل يكن مكلفا نقل عبء اإلثبات للطرؼ غَت اؼبكلف بو و استجابت احملكمة للطلب ، فليس لو أف ينف
قانونا باإلثبات ، وعلى القاضي أف يستجيب ؼبثل ىذا اإلتفاؽ و ُب حالة قيامو برفض ىذا التطوع حبجة أف اػبصم غَت 

 1فيكون حكمو مشوبا بالقصور و يستوجب نقضو مكلف بإثبات تلك الواقعة ، 

                                                           
1 -  88اعبزء األوؿ ، ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : أضبد نشأت. 
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 : المبحـــــث الخامس : طـــــرق اإلثبات في المواد المدنيــــــــــة             

          
لقد تعددت طرؽ ووسائل اإلثبات و إختلفت بذلك التقسيمات اليت تنظم قواعد و إجراءات اإلثبات من عدة           

 نواحي فمنهم :
 غير عادية أوو أخرى  عادية أو أصليةإذل أدلة  دور القاضي في اإلثباتمن يقسم طرؽ اإلثبات من حيث -         
، حيث األوذل تتضمن : الكتابة ، البينة ، القرائن ، ألهنا تعترب وسائل يتحقق فيها معٌت الدليل بإعتباره وسيلة  إحتياطية

 إلقناع القاضي .
و الثانية تتضمن : اإلقرار ، و اليمُت و اليت ال تعد من وسائل اإلثبات األصلية ألهنا تكاد أف تعترب صورا للفصل        

 فيو . ُب النزاع قبل اغبكم
، فاألوذل : ىي تلك اليت تقبل  أدلة مطلقة و أدلة مقيدةإذل :  حيث قوتها في اإلثباتو ىناؾ من يقسمها من        

 اإلثبات صبيع الوقائع سواء كانت تصرفات قانونية أو وقائع مادية وىي : الكتابة و اإلقرار و اليمُت .
البينة و القرائن فتقبل إلثبات الوقائع اؼبادية دائما و ال تقبل إلثبات  " : و ىي األدلة المقيدةأما الثػػػانية "       

 التصرفات القانونية ُب صبيع األحواؿ .
، وىي الكتابة و اإلقرار و اليمُت و  أدلة ملزمة للقاضي: فتنقسم إذل  حيث حجيتهاو ىناؾ من يقسمها من        

 ىي شهادة الشهود و القرائن القضائية .و  أدلة غير ملزمة للقاضيالقرائن القانونية ، و 
و لدراستنا ؽبذا البحث إرتأينا أف نتطرؽ إذل طرؽ اإلثبات الواردة ُب القانوف اؼبدين حسب ترتيبها مع ربديد قوة كل       

 طريقة ُب اإلثبات ، ومىت يبكن إستعماؿ كل منها ، ويكوف ذلك حسب الًتتيب التارل :
 الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة. -1               
 البينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أو شهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة الشهود . - 2               
 ػػػػػػرائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن .القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -3               
 اإلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار . -4               
 ػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن .اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػ -5               
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  : المطل            ب األول : ال          تا         ة
    

بعض التصرفات القانونية ، تستلـز الكتابة كشرط أساسي إلنعقادىا  أي بإعتبار الكتابة ركنا شكليا إف                  
من أركاهنا ، كما ىو اغباؿ ُب عقد اؽببة أو عقد الرىن الرظبي ، أّما الكتابة كوسيلة لإلثبات فهي الدليل األصلي بالنسبة 

ي الوقائع اليت تسمح طبيعتها بتهيئة دليل إثباهتا مقدما أي منذ لتلك التصرفات القانونية ، نظرا ألف ىذه التصرفات ى
 .1نشوئها 
حيث تعد الكتابة أىم و أقوى طرؽ اإلثبات ؼبا سبتاز بو من قوة مطلقة ، تصلح إلثبات صبيع الوقائع -            

فبا يعود عليهم بفائدة عملية  سواء كانت تصرفات قانونية أو وقائع مادية ، فبموجبها  يستطيع اػبصـو إثبات حقوقهم
لكوهنا توفر ؽبم ضمانات ذات أنبية بالغة ، حيث تعد الوسيلة األقبح غبماية حقوؽ األطراؼ كوهنا أقل تعرض لتأثَت 
عامل الزمن ف ولضعف ذاكرة اإلنساف عكس وسائل اإلثبات األخرى كشهادة الشهود و اليمُت و بالتارل تكوف الكتابة 

 .2كن الطعن فيو إال عن طريق التزوير أو اإلنكار ، أو اعبهالة دليال كامال ال يب
و كانت الكتابة ُب العصور القديبة و الوسطى ربتل درجة أدىن ُب اإلثبات أو منعدمة سباما  حيث كانت البينة ىي    

 كالغش و الكذب .أظبى طرؽ اإلثبات و يلجأ إليها اػبصـو إلثبات حقوقهم رغم ؿبدوديتها و تأثرىا بعوامل أخرى  
ٍب عرفت الكتابة تطورا ُب العهد اإلسالمي  حيث صارت وسيلة لإلثبات خاصة ُب اؼبعامالت فيما بُت                

ُتُبوُه  َوْلَيْكُتْب يَأَيػَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوْا ِإَذا َتَدايَػْنُتْم ِبَدْيٍن ِإذَل أَجٍل مَُّسمَّى فَْأكْ } اؼبسلمُت ، وجاء قولو تعاذل ُب كتابو العزيز :
َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدِؿ َواَل يْأَب َكاِتٌب َأْف َيْكُتَب َكَما َعلََّمُو اهلُل فَػْلَيْكُتْب َو ْلُيْمِلْل اّلِذي َعلَ  ْيِو َاغْبقُّ َو ْلَيتَِّق اهلُل َربَُّو , َواَل بَػيػْ

قُّ َسِفِيًها أَْو َضِعيًفا َأْو اَل َيْسَتِطيُع َأْف يبُِلَّ ُىَو فَػْلُيْمِلْل َولِيُُّو ,بِاَْلَعْدِؿ , َوَاْسَتْشِهُدواْ يَػْبَخْس ِمْنُو َشْيئاً فَِإْف َكاَف اَلَّذي َعَلْيَو َاغبَْ 
َر ِإْحَدانُبَا  ِء َأفْ َشِهيَدْيِن ِمْن رَِّجاِلُكْم فَِإْف دلَّْ َيُكونَا َرُجَلُْتِ فَػَرُجٌل َو اَْمرَأَتَاِف فبَّْن تَػْرَضْوَف ِمَن اَلشَُّهَداَ  َتِضلَّ إْحَدانُبَا فَػُتذَكِّ
َجِلِو َذِلُكْم أَْقَسُط ِعْنَد اهلِل َو أَقْػَوـُ اأَْلُْخَرَى َواَل يَْأَب الشَُّهَداَُء ِإَذا َما ُدُعوْا َواَل َتْسَئُمَوْا َأْف َتْكُتُبوُه َصِغَتًا أَْو َكِبَتًا ِإذَلَ أَ 

َنُكْم فَػَلْيَس َعَلْيُكُم ُجَناٌح أالَّ َتْكُتُبوَىا لِْلشََّهاَدِة َوأَْدىَنَ َأالَّ  َو َأْشِهُدَوْا ِإَذا تَػْرتَابُػَوْا إالَّ َأْف َتُكوَف ذِباَرًة َحاِضرًَةُ ُتِديُرونَػَها بَػيػْ
 282اهلَل َو يُػَعلُِّمُكُم َاهلُل َو َاهلُل ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم  تَػَبايَػْنُتْم َواَل ُيَضاَرَّ َكاِتٌب َواَل َشِهيٌد َوِإْف تَػْفَعُلوْا فَِإنَُّو ُفٌسوٌؽ ِبُكْم َو اَتػَُّقواْ 

 ْلِذي اَْؤسبَُِن أََمانَػَتُو ، َوْلَيتَِّق اَلّلَو َربَُّو ،َواَل َوإْف ُكْنُتْم َعَلَى َسَفٍر ودلَْ ذبَُِدوْا َكاتًِبا َفرَِىاٌف مَّْقُبوَضٌة فَِإْف أَِمَن بَػْعُضُكْم بَػْعًضا فَػْليُػَؤدِّ اَ 
 . 283}َتْكُتُمواْ اَلشََّهاَدَة َوَمْن َيْكُتُمَها فَِإنَُّو , َءاٍِبٌ قَػْلٌبٌو , َواَللَُّو دبَا تَػْعَمُلوَف َعِليمٌ 

                                                           
1 -  51ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : عادؿ حسن علي. 
2 -  121ص  -اؼبرجع السابق –الدكتور : ؿبمد وبي مطر أنظر. 
 - : 283،  282سورة البقرة ااَليات. 
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وُب العصر اغبديث و مع التطور التكنولوجي الذي عرفو اجملتمع األورويب من إخًتاع اَلة الطباعة و إنتشار -          
التعليم ، عرفت الكتابة منحى َاخر ُب اإلثبات حيث أصبحت الوسيلة األصلح إلثبات اغبقوؽ بُت األطراؼ فصاروا 

 يلجؤوف إليها ُب كل تصرفاهتم و تعامالهتم .
وتصلح الكتابة إلثبات صبيع الوقائع القانونية ، سواء كانت تصرفات قانونية ؿبددة القيمة أو غَت ؿبددة -          

القيمة ف وبصفة أقل الوقائع اؼبادية اليت تبنت جبميع طرؽ اإلثبات ، حيث يبكن إثبات بعض الوقائع اؼبادية عن طريق 
 ة ُب اإلثبات بإختالؼ اؼبواد اؼبراد إثباهتا .الكتابة كخيانة األمانة ، وزبتلف قوة الكتاب

ففي اؼبواد اؼبدنية تعد الكتابة أظبى و أقوى طرؽ اإلثبات حيث تثبت صبيع التصرفات القانونية اليت تزيد             
ل دج ، أو غَت ؿبدودة القيمة بالكتابة كما سلف و ذكرنا ، وال يبكن الطعن ُب الدلي100.000قيمتها عن مئة ألف 

 الكتايب إالّ عن طريق التزوير أو اإلنكار أو اعبهالة .
أّما ُب اؼبواد التجارية و نظرًا ؼبا سبتاز بو من مزايا ، الثقة و السرعة ُب التعامل ، يتم اإلثبات بكافة طرؽ             

ارية مهما كانت قيمتها عن اإلثبات مهما كانت قيمة اؼبعاملة ، إاّل أف اؼبشرع ألـز ُب بعض اغباالت إثبات تصرفات ذب
 طريق بالكتابة كإثبات وجود شركات ذبارية .

، نظرا لكوف اؼبواد اعبزائية تتعلق بوقائع مادية  1أّما ُب اؼبواد اعبزائية فإف اإلثبات يتم جبميع طرؽ اإلثبات            
إلثبات دبا ُب ذلك الكتابة ، إاّل أف بعض حبثة كالقتل و السرؽ ، لذلك ترؾ اؼبشرع ؾباؿ إثباهتا مفتوحا بكافة طرؽ ا

 األعماؿ اجملرمة يتطلب فيها الكتابة مثل : التهديد )إرساؿ رسالة هتديد(.
 و الكتابة كأداة لإلثبات حّررت غبماية مصلحة أطراؼ العقد، وتنقسم احملّررات اليت تصلح أف تكوف دليال كتابيا إذل:

 * مػػػػػػػػػػػػحػػػػػّررات رظبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة             
 * مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحّررات عػػػػػػػػػػػػػػػػرفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة            

 : فكل من ىذه احملّررات ؽبا صفات و فبيزات سنتناوؽبا بالدراسة ُب فرعُت منفصليػػػن      

 
  Acte authentiqueالفــــــــــرع األول : المحــــــــّررات الرسمـــــــــــــــــية  

العقد الرظبي عقد يثبت فيو موظف أو ضابط « من التقنُت اؼبدين على أف : 324تنص اؼبادة : أوال : تـــــــــــــــــعريفها
من ذوو الشأف ، ذلك طبقا لألشكاؿ القانونية وُب حدود عمومي أو شخص مكلف خبدمة عامة ، ما ًب لديو أو تلقاه 

 سلطتو و إختصاصو .

                                                           
1 -  من قانوف اإلجراءات اعبزائية . 212أنظر اؼبادة 
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عبارة عن أوراؽ يقـو بتحريرىا موظف عاـ " كاؼبدير مثال و من خالؿ نص ىذه اؼبادة يتضح لنا أف احملّررات الرظبية ىي 
أو ضابط عمومي كاؼبوثق أو شخص مكلف ػبدمة عامة كاػببَت "، يكوف ـبتص بتحريرىا من حيث نوعها و من حيث 

 مكاف ربريرىا وذلك وفقا للقواعد اؼبقررة قانونا يثبت فيها ما تلقاه من ذوي الشأف أو ما ًب على يديو .
 من التقنُت التجاري أف :  01فقرة  30كما نصت اؼبادة             
 "يثبت كل عقد ذباري :          

 سندات رظبية ................" .-1 
و بالتارل تصلح احملّررات الرظبية إلثبات كافة اؼبعامالت سواء كانت مدنية أو ذبارية أو أحواؿ شخصية أو            

ئية ؼبا سبتاز بو من قوة ُب اإلثبات لكوهنا ربمي مصلحة اػبصـو ومعدة مقدما إلثبات تصرفاهتم عمالية أو حىت اؼبواد اعبزا
 .1القانونية و ال يبكن الطعن فيها إاّل عن طريق التزوير 

 
: من التعريف اؼبتقدـ يبُت أنو يلـز أو يشًتط ظبية توافر ثالثة أركاف لتكوف الورقة  ثــــــانيــــــا : شروط المحرر الرسمــــــــــــــــي

 رظبية وىي :
 أن تحرر بمعرفة موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة : /1           

بو  و اؼبوظف العاـ أو الشخص اؼبكلف خبدمة عامة ، ىو كل شخص  ضبَّلتو اغبكومة بعض أو جزء من مسؤوليتها ليقـو
كبو شعبها سواء كاف ذلك بأجر أو بدوف أجر و األوراؽ اليت وبررىا اؼبوظف العاـ أو الشخص اؼبكلف خبدمة عمومية 
تعترب رظبية حىت ولو نقل أو عزؿ ىذا الشخص ما دل ىبطر بذلك ، و األمر ليس قاصر على موظفي السلطة العامة أو 

موظفوىا أو مستخدموىا موظفُت عموميُت ، كموظفي اعبامعات و  اغباكمة بل كل ىيئة أو جهة تابعة للحكومة يعترب
 اؼبكتبات العامة و الربيد و اؼبواصالت و أيضا كل مستخدـ عاـ لو كاف خارج عن اؽبيئة أو مستخدما باليومية .

خدمة عمومية اؼبكلف باػبدمة العامة فهو ُب األصل ال يأخذ حكم اؼبوظف ، إاّل إذا كاف مكلفا بتأدية أما            
من قبل ىيئة معًتؼ هبا من اغبكومة فإنو يتخذ حكم اؼبوظف أو اؼبستخدـ العاـ و من ٍب تعترب أوراؽ رظبية ، كاػببَت 

 احمللف اؼبعُت من طرؼ احملكمة .
 
 

         
 

                                                           
1 -: 1979أنظر, P167 Droi civil. 4 . les obligatons , Press universitaire de France    jean Carbonni 
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و خالصة ما تقدـ أف موظفي اغبكومة باإلصباع تعترب أوراقهم رظبية فيما ىو من إختصاصهم ، بل إذا فرض            

و كاف اؼبوظف اؼبعُت من قبل اغبكومة غَت مستوؼ لشروط تقلد وضعيتو فإف ما يصدر منو من ؿبررات تعترب رظبية ألنو 
 .1 يستمد حق التحرير من قرار تعيينوال 

 / أن يكون الموظف مختصا بتحريرىا من حيث نوعها و من حيث مكان وزمان تحريرىا 2
 

أي أف ىذا اإلختصاص هبب أف يتوافر أوال بالنسبة لنوع احملرر فضابط اغبالة اؼبدنية وبرر عقود الزواج ، واؼبوثقوف وبرروف 
 من ٍب ال يستطيع ضابط أف يوثق احملرر أو طبيب أف يعقد العقود . سائر العقود الرظبية األخرى و

هبب كذلك أف يتوافر اإلختصاص من حيث اؼبكاف ، فال يصح للموثق أف وبرر عقدا أو يصادؽ عليو ُب جهة           
ؤديو اؼبوظف أخرى غَت اعبهة اليت يعمل فيها ىو رظبيا و اليت يتحدد نطاؽ عملو الوظيفي هبا ، ذلك أف كل عمل ي
 العمومي خارج دائرة إختصاصو ال يعترب رظبيا فيصبح حكم اؼبوظف العمومي ىنا حكم الشخص العادي .

من حيث اإلختصاص الزماين فللموظف العاـ أو الشخص اؼبكلف بكتابة ؿبرر والية زمانية البد أف و كذلك          
واليتو يعد احملرر باطال ألنو ال والية ؼبن إنقضت واليتو بالعزؿ أو يلتـز فيها بتحرير و توثيق احملررات ، لكن إذا إنقضت 

 النقل أو الوقف أو عدـ صالحية التوقيع .
 : / أن يكون التحرير حسب القواعد المقررة قانونا3         

 
، فاحملررات الرظبية  رظبي أثناء ربريره لشروط و قواعد تنص عليها القوانُت و الّلوائح اػباصة بتلك اؼبصلحةضع كل ؿبرر ىب

اليت وبررىا اؼبوثق وفقا لقانوف التوثيق يشًتط أف تكوف مكتوبة بالّلغة العربية و تشمل البيانات الاّلزمة كإسم و لقب 
 اؼبوثق وعنواف مكتب و ربديد ىوية األطراؼ و الشهود .

 .2و الشهود و اؼبوثق على احملرر  و ربديد موضوع العقد وذكر تاري  ربريره باإلضافة إذل توقيع األطراؼ        
و يشًتط كذلك أف يكوف ىذا احملرر مسجل و مشهر و إاّل أعترب باطال ، وبالتارل إذا إختل شرط من الشروط        

الواجب توافرىا لصحة احملرر الرظبي فإنو ال يكتسب ىذه الصفة و يكوف باطال بصفتو ؿبرر رظبي ، و إمبا تكوف لو قيمة 
 لعرُب بشرط أف يكوف ؿبتويا على توقيع صبيع األطراؼ ذوي الشأف .احملرر ا

 

                                                           
1 -  90األستاذ : محمد أحمد عابدين " قوة الورقة الرسمية و العرفية في اإلثبات " منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، ص أنظر 
2 -  من القانوف اؼبتضمن تنظيم التوثيق . 18و ما يليها ، وأنظر نص اؼبادة  59ص  -اؼبرجع السابق–أنظر الدكتور : عادؿ حسن علي 
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 ما قيمة الورقة الرسمية الباطلة ؟     
الثالثة السالفة الذكر و الاّلزمة لوجود احملرر الرظبي يؤدي حتما إذل بطالف احملرر  إف زبلف شرط من الشروط         

امة أو من الرظبي ، وبالتارل فإف صدور الورقة الرظبية من غَت موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف خبدمة ع
 موظف عاـ غَت ـبتص من حيث الزماف و اؼبكاف .

ف او دل تراعى ُب احملرر األوضاع و اإلجراءات اؼبقررة ُب القانوف كعدـ ذكر إسم أو يكوف فقد صالحية التوقيع         
 اؼبوثق أو أطراؼ العقد و الشهود و توقيعاهتم يؤدي زبلفها إذل فقداف احملرر صفتو الرظبية .

رر ورقة عرفية مىت إاّل أف فقداف احملرر صفتو الرظبية ال هبرده من كل قيمتو ُب اإلثبات ف حيث يعترب ىذا احمل       
و 1إستوَب شروط الورقة العرفية أي مىت كاف ذوي الشأف قد وقعوىا بإمضاءاهتم أو بأختامهم أو بصمات أصابعهم 

 . 02مكرر  326ذلك طبقا للمادة 
كما أف بعض العقود أو التصرفات القانونية تشًتط الرظبية إلنعقادىا و بالتارل فإف زبلفها يؤدي إذل بطالف             

 .3أو الرىن مثال  2احملرر و ذبرده من كل قيمة قانونية ، كعقد اؽببة 
 :  ثـــــــــــــــالثا : حجيــــة المحررات الرسميــــــــــــــــة في اإلثبات

احملررات الرظبية أقوى و أىم طرؽ اإلثبات ؼبا ربتويو من ضباية قانونية غبقوؽ األطراؼ فبا هبعلها حجة و تعد           
على الكافة ، أي حجة على طرُب العقد من جهة و حجة على الغَت من جهة أخرى باإلضافة إذل حجية صور احملررات 

 الرظبية .
 ات الرسمية بالنسبة للطرفين :حجيـــــة المحرر -1          

اؼبدونة ُب العقد الرظبي حجة قاطعة على حصوؿ التعاقد الثابت فيو فال يستطيع أحد الطرفُت أف ينكر تعترب البيانات  
 شئ فبا ورد ُب العقد من بيانات قاـ اؼبوثق بتدوينها 

و يبقى األصل أف احملرر أو العقد الرظبي صحيح خاؿ من أي عيب إذل أف يقيم أحد طرُب العقد الدليل           
العكسي بوجود قصور ُب ذلك العقد الرظبي مثال : كإثبات وجود عارض من عوارض األىلية ُب شخص اؼبتعاقد ما 

 يؤدي إذل إبطاؿ العقد .
 
 

                                                           
1 - : 63ص  -اؼبرجع السابق –ؿبمد حسن منصور  أنظر الدكتور. 
2 -  من قلنوف األسرة . 206راجع اؼبادة 
3 -  من القانوف اؼبدين بالنسبة للرىن الرظبي ُب اؼبواد اؼبدنية . 883راجع نص اؼبادة 
 -  222اعبزء األوؿ ، ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : أضبد نشأت. 
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أو قد يدعي أحد األطراؼ أف احملرر الرظبي اؼبعد لإلثبات مزور ، حيث يقـو باإلجراءات القانونية و ذلك            
بتقدًن شكوى يبُت فيها موضع التزوير ، ٍب توضع لدى كتابة الضبط لدى وكيل اعبمهورية و الذي وبيل اؼبلف إذل قاضي 

اؼبوثق و الشهود و يبكن أف يستعُت خببَت ؼبضاىاة اػبطوط ، وإذا تبُت من التحقيق للقياـ بالتحقيق و ظباع األطراؼ و 
ؾبريات التحقيق أف التزوير ثابت ُب احملرر ، وبيل قاضي التحقيق اؼبلف على السيد وكيل اعبمهورية و الذي بدوره وبيل 

 . 1اؼبلف للمحكمة للفصل ُب ىذا اإلدعاء
 : حجية المحررات الرسمية بالنسبة للغير-2

يعترب كذلك احملرر الرظبي حجة على الكافة ، حيث ال تقتصر حجيتو على األطراؼ فقط بل تتعدى إذل الغَت ، و 
اؼبقصود بالغَت ىنا من دل يكن طرفا ُب العقد أثناء إنعقاده لكن تلحقو األثار اؼبًتتبة عن ذلك العقد كالوارث مثال ، فال 

من بيانات غبقتها الصفة الرظبية إاّل عن طريق الطعن بالتزوير ، أو القياـ بإثبات يستطيع الغَت أف ينكر ما ورد ُب احملرر 
 .2العكس و ذلك بإقامة الدليل العكسي كما سلف ذكره ، ووبق للغَت إثبات ذلك جبميع طرؽ اإلثبات 

 حجية صور المحررات الرسمية : -3          
األطراؼ و الشهود و توقيع اؼبوثق و اليت ربفظ ُب مكاتب التوثيق بعد إف أصل احملررات الرظبية ىي اليت ربمل توقيعات 

القياـ بغجراءات التسجيل لدى مكاتب التسجيل و الطابع ، و يعطي اؼبوثق لذوي الشأف صورة تنقل عن األصل ال 
 ربمل توقيعات إالّ توقيع وختم اؼبوثق .

تويو من بيانات مدونة فيو و تنقسم حجية الصور إذل و لألصل حجية أقوى و أىم من حجية الصولر ، ؼبا رب       
 حالتُت : حالة إذا كاف أصل احملرر الرظبي موجودا ، وحالة إذا كاف األصل غَت موجود .

 
 الحــــالة األولى : حجية صورة المحرر الرسمي إذا كان األصل موجودا :

إذا كاف أصل الورقة الرظبية موجودا فإف صورهتا الرظبية خطية كانت أو « من القانوف اؼبدين :   325تنص اؼبادة         
 فوتوغرافية تكوف حجة بالقدر الذي تكوف فيو مطابقة لألصل.  

وتعترب الصورة مطابقة لألصل ما دل ينازع ُب ذلك أحد الطرفُت فإف وقع تنازع ففي ىذه اغبالة تراجع الصورة على         
 . »األصل 

 

                                                           
1 -  2000اؼبنشػور ُب اجمللػة القضػائية العػدد األوؿ لسػنة  23/02/2000بتػاري  :  234567الصادر عن احملكمة العليا ، الغرفة اؼبدنية ، ملف رقم أنظر القرار 
 و ما يليها . 92ص 
2 -  ، و ما يليها . 581ص  1999أنظر الدكتور : عباس العبودي " شرح أحكاـ قانوف اإلثبات " دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الطبعة الثانية 
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فمن خالؿ ىذه اؼبادة ، إذا كاف أصل احملرر الرظبي موجوًدا فإف صرتو الرظبية اؼبأخوذة من ااَلصل تكوف ؽبا            
 حجية ُب اإلثبات بشرط أف تكوف مطابقة لألصل .

ى توقيعات أّما إذا نازع أحد الطرفُت ُب ىذه اؼبطابقة ، وبق للمحكمة أف تأمر بإحضار األصل الذي وبتوي عل          
 . 1ااَلطراؼ و الشهود و اؼبوثق 

 الحـــــالة الثانيــــــــــــــة :حجية صورة المحرر الرسمي إذا كان اال صل غير موجود : 
          يوجد أصل احملرر الرظبي كاف ضاع أو ىلك، فإف اؼبشرع يفرؽ بُت ثالثة أنواع من صور احملررات الرظبيػػػػػػةفإذا دل        
ىي الصور اليت ًب نقلها مباشرة عن أصل احملرر الرظبي بواسطة موظف عاـ ـبتص :  الصورة الرسمية األصلية-1     

 . 2تكوف ؽبا حجية األصل بشرط أف يكوف مظهرىا اػبارجي ال يسمح بالشك ُب مطابقتها لألصل
:ىي الصورة ليست اؼبأخوذة من األصل بل مأخوذة من الصور  الصورة الرسمية المأخوذة عن الصور األصلية-2    

األصلية الرظبية ، فلها نفس حجية الصورة الرظبية األصلية بشرط بقاء الصورة الرظبية األصلية ، وأف تكوف قد صدرت من 
لية اليت موظف عاـ ـبتص ، حيث هبوز للطرفُت أو القاضي طلب إحضار الصورة األوذل ؼبراجعتها على الصورة األص

 أخذت منها .
أّما الصورة الرظبية للصور اؼبأخوذة من الصور األصلية : فال تكوف ؽبا أي حجية ُب اإلثبات و ال يعتد هبا إاّل -3    

 على سبيل اإلستئناس .
 *ىل يعتبر المحرر الرسمي من النظام العام ؟ 

فإننا نرى أهنا مرتبطة رفات القانونية و ما ربميو من حقوؽ نظرا ؼبا سبتاز بو احملررات الرظبية من قوة ُب غثبات التص     
دبفهـو النظاـ العاـ إرتباطا وثيقا ، فال هبوز اإلتفاؽ على إثبات عدـ صحة البيانات اؼبدونة فيها بطرؽ اإلثبات األخرى 

 .لكوهنا مرتبطة  حبقوؽ االَفراد و ربمي حقوؽ األسرة ، كما ربمي أيضا حقوؽ اجملتمع و الدولة 
 

 :L’acte sous seing privé الفــــــــــــــــرع الثـــــــــاني : المحررات العرفية      

العقد غَت رظبي بسبب عدـ كفاءة أو أىلية الضابط العمومي أو  يعترب« : 02مكرر  326تنص اؼبادة  :ـعريفــــها ــــــــــــتـ
 . »إنعداـ الشكل كمحرر عرُب إذا كاف موقعا من قبل األطراؼ 

 
                                                           

1 -  و ما يليها . 152ص –اؼبرجع السابق  –أنظر الدكتور : ؿبمد وبي مطر 
2 -  و ما يليها . 68ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : ؿبمد حسُت منصور 
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ومن خالؿ ىذا النص يبكن القوؿ : أف احملرر العرُب ىو كل عقد غَت رظبي دل يتدخل ُب ربريره موظف عاـ  -          
حبكم وظيفتو ، او وبرره موظف بصفتو الشخصية كشخص عادي يُطلب منو ربرير العقد ، وال يشًتط شكل معُّت ُب 

 .1ع ذوي الشأف إعداده بل يشًتط لصحة ربرير العقد العرُب ىو " الكتابة " مع توقي
فإذا كاف العقد تبادليا كالبيع أو اإلهبار أو الشركة وجب أف يوقعو أطراؼ العقد ، أّما إذا كاف تصرفا فرديا   -          

كاإلقرار بالدين يكفي توقيع الطرؼ اؼبلتـز بالدين ، باإلضافة إذل ذلك ، إف بعض احملررات العرفية تكوف ؽبا قيمة ُب 
 جارية و التأشَت على السند دبا يستفاد من براءة اؼبدين . اإلثبات بدوف توقيع كالدفاتر الت

وتنقسم احملررات العرفية إذل نوعاف : منها ؿبرر عرُب معد لإلثبات أصال حيث يعترب دليال كامال و مهيأ  -          
 لإلثبات ، وىناؾ من احملررات غَت معدة لإلثبات كالربقيات و الرسائل ودفاتر التجار .

 
 محررات العرفية المعدة لإلثبات :ال/ أوال 
: ال يشًتط ُب احملررات العرفية اؼبعدة لإلثبات إاّل شرط وحيد وىو أف تكوف مكتوبة و موقعة من  شــــــروطـــــــها -1    

وبالتارل ال يشًتط لصحتها أف تكوف ؿبررة وفق شكل معُّت أو ؿبررة من  2طرؼ ذوي الشأف حىت تكوف حجة عليهم 
 طرؼ موظف عاـ كالعقد الرظبي وىي ربرر حسب العرؼ لذا ظبيت باحملررات العرفية .

كما ال يشًتط ُب احملرر العرُب أف يكوف مؤرخ إال ُب حاالت معينة ، كسند القرض العادي ، لكن من            
 وف احملررات العرفية ثابتة التاري  حىت تكوف حجة على الغَت .اؼبستحسن أف تك

و ال يشًتط أف يكوف احملرر العرُب مكتوب باليد أو باالَلة الكاتبة أو بالطباعة أو بأي طريقة أخرى أو مكتوب        
عها الشخص اؼبنسوبة إليو ،حيث يشًتط فقط ُب كل ذلك أف تكوف احملررات العرفية قد وق3باللُّغة الوطنية أو األجنبية 

 فهذا ىو الشرط اعبوىري ُب احملررات العرفية اؼبعدة لإلثبات ، فالتوقيع ىو الذي يعطي احملرر حجيتو ُب اإلثبات .
أّمػػػػػػا إذا سلم اؼبدين ورقة على بياض ربتوي فقط على توقيعو إذل دائنو ليدوف فيها ما يتم اإلتفاؽ عليو بينهما ،           
ما يكتب ما أُتفق عليو ُب البياض الذي فوؽ التوقيع تصبح قيمتها كأي ورقة عرفية أخرى كتبت ٍب وقعت و ؽبا فعند

  4   حجية الورقة العرفية اؼبعدة لإلثبات.

 

                                                           
1 -  : أنظرjean Carbonnier , op cit , p 163  
2 -  192اعبزء األوؿ ، ص  -اؼبرجع السابق–أنظر الدكتور : سليماف مرقس. 
3 -  ، 214، ص  1996أنظر الدكتور : ؿبمد وحيد الدين سوار " النظرية العامة لإللتزاـ" اعبزء األوؿ ، مصادر اإللتزاـ ، منشورات جامعة دمشق. 
4 -  83ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : ؿبمد حسُت منصور. 
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أّما إذا دوف الدائن بيانات ـبالفة للبيانات اؼبتفق عليها فبإمكاف اؼبدين إثبات ذلك وفقا للقواعد العامة              

القرائن إاّل إذا  لإلثبات ، أي إثبات ما ىبالف ما كتب ُب الورقة بالكتابة ، حيث ال يبكن اإلثبات بشهادة الشهود ، أو 
 كاف ىناؾ مبدأ ثبوت بالكتابة .

فإذا سبكن اؼبدين من إثبات ذلك أُعترب الدائن مرتكبا عبريبة خيانة األمانة و بإمكاف الغَت حسن النية الذي             
ن الذي ليس لو إاّل تعاقد مع الدائن خائن األمانة بناء على ما كتب فيها من بيانات مزورة التمسك حبجية الورقة إذل اؼبدي

 .1الرجوع على الدائن الذي خاف األمانة 
و ما يالحظ ُب التعامالت التجارية ُب اعبزائر ، أف التجار دبا فيها الشركات التجارية اػباصة و الشركات             

الوطنية يتعاملوف بالشيك على بياض وبتوي فقط على إمضاء الساحب ، مع العلم أنو ؾبـر قانونا لكوف الشيك يعد أداة 
نات إلزامية كالتوقيع و مبلغ الشيك و إسم اؼبستفيد ، فإذا زبلفت إحدى وفاء و ليس أداة إئتماف ، وبتوي على بيا

 البيانات اإللزامية يعد الشيك باطاًل.
 *جزاء اإلخالل بمبدأ التوقيع على المحرر العرفي : 

كانت   يشًتط ُب احملررات العرفية أف تكوف موقع عليها من الشخص اؼبنسوبة إليو و إاّل كانت باطلة ، فإذا           
الورقة العرفية منشأة  كانتأّما إذا الورقة ربتوي على إتفاؽ ملـز للجانبُت يشًتط توقيع الطرفُت و إال كانت الورقة باطلة ، 

لإللتزاـ من جانب واحد ، كاإلقرار بالدين يكفي أف يشتمل على توقيع اؼبدين اؼبقر دوف الدائن ، فإذا زبلف توقيع اؼبقر 
 .2الورقة لقيمتها  يؤدي حتًما إذل فقداف

كذلك إذا كاف اؼبدين ىو من كتب اإلقرار خبط يو دوف إكراه ودوف توقيع ، فالكتابة خبط اليد تؤكد كدليل             
 إثبات ضد من حررىا .

 :حجيـــة المحررات العرفية في اإلثبات  -2     
 حجية ُب اإلثبات و ذلك بالنظر ؽبا من ثالث نواحي: * للمحررات العرفية        

 حجيػػػػة احملرر العرُب بصدوره فبن وقعػػػػػػػػػػػػو . -
 حجية بصدؽ البيانات اؼبدونة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو. -
 .لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوحجيػة بالنسبة للتاري  اؼبدوف  -
 
 

                                                           
1 -  592ص  –اؼبرجع السابق  –أنظر الدكتور : عبد الرزاؽ السنهوري. 
2 -  و ما يليها . 134ص -اؼبرجع السابق –أنظر األستاذ وبي بكوش 
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 : 327تنص اؼبادة  ثػػػػػػػػ: حيأ / حجيـــــة المحرر العرفي بصدوره ممن وقعو 

يعترب العقد العرُب صادًرا فبن وقعو ما دل ينكر صراحة ما ىو منسوب إليو من خطأ و إمضاٍء أّما ورثتو أو خلفو فال    « 
  »يطلب منهم اإلنكار و يكفي أف وبلفوا يبيًنا بأهنم ال يعلموف أف اػبط أو اإلمضاء ىو ؼبن تلقوا منو  ىذا اغبق 

صاحب التوقيع بصدور الورقة منو كاف للعقد العرُب قوة ُب اإلثبات  فطبًقا لنص ىذه اؼبادة فإف إعًتاؼ         
بالنسبة للطرفُت و حجية احملرر العرُب تتوقف على عدـ إنكار موقعو ؼبا ىو منسوب إليو ، ألف إنكاره يؤدي إذل فقداف 

بات صدورىا من صاحب احملرر غبجيتو مؤقتا ، ويشًتط أف يكوف اإلنكار صروبا ، ويصبح على احملتج بالورقة عبء إث
 التوقيع كأف يطلب إحالة الورقة على التحقيق .

، فهؤالء ال يطلب منهم أّما إذا سبسك احملتج بالورقة العرفية ، بعد وفاة صاحب التوقيع على ورثتو أو خلفو -          
ؽبم بأف اػبط و اإلمضاء ىو ؼبورثهم إنكارًا صروًبا إلسقاط حجية الورقة العرفية ، بل يكفي أف وبلفوا يبيًنا بأنو ال علم 

 لكوهنم ال يعلموف شيئا عن الورقة العرفية .
 

  ب/ حجية البيانات المدونة في المحرر العرفي :
العرُب حجية كاملة ُب اإلثبات ما دل ينكر أحد الطرفُت صدور احملرر عنو و بالتارل تعترب  يكوف للمحرر           

البيانات اؼبدونة فيو صحيحة إذل أف يثبت العكس بطرؽ اإلثبات العادية ، كأف يدعي أف البيانات الواردة بو تعرضت 
 ا بالتزوير .لتزوير أو ربريف عن طريق اإلضافة أو اغبذؼ فبا يتعُت عليو الطعن فيه

 كمػػػػػػػػػػػػػػا يبكن لصاحب التوقيع أف يثبت ُب مواجػػػػػػػػهة األطراؼ اأُلخرى أف العقد اؼبرـب بينهم عقػػػػػػد صػػػػػػػػػػوري       
 ) كعدـ دفع  شبن البيع مثال (  فيقع عليو عبء إثبات ذلك طبقا للقواعد العامة لإلثبات . 

  احملرر العرُب حجة على الغَت إال إذا طعن ُب البيانات اؼبدونة هبا بالتزوير أو بصورية العقد      كما تعد البيانات اؼبدونة ُب
 
 ج/ حجية المحرر العرفي بالنسبة للتاريخ المدون لو :         

ؼبتعلق بتاري  للمحرر العرُب حجية ُب مواجهة الطرفُت ؼبا وبتويو من بيانات مدونة فيو ، ؼبا ُب ذلك البياف ا          
 احملرر الكتابة  حىت يثبت صاحب التوقيع أنو غَت صحيح و ال يثبت ذلك إاّل بالكتابة .

أّما بالنسة للغَت فال يعترب احملرر العرُب حجة عليو ُب تارىبو إاّل منذ أف يكوف لو تاري  ثابت ، ويكوف تاري        
 إبتداًء من : 328احملرر الثابت حسب نص اؼبادة 

 ـ تسجيلو لدى مصلحة تسجيل العقود مقابل دفع الرسم اؼبقرر قانونا .يو  -
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من يـو ثبوت مضمونو ُب عقد أخر حرره موظف عاـ و يقصد بذلك من يـو ذكر مضموف عقد غَت ثابت التاري   - 

 ُب عقد حرره موظف عاـ يكوف تارىبو ثابت .
 من يـو التأشَت على الورقة العرفية من طرؼ ضابط عاـ ـبتص . - 
 1من يـو وفاة أحد الذين ؽبم على العقد خط و إمضاء . - 

أّما فيما ىبص صدور احملررات العرفية فال حجية ؽبا ُب اإلثبات و ذلك راجع لكوف احملررات العرفية تستمد            
قوهتا من توقيعات اؼبتعاقدين ، لذلك فال قيمة ؽبذه الصور كدليل كتايب ، باإلضافة إذل ذلك فإف اؼبشرع اعبزائري دل 

 ثبات فبا يعٍت إستبعادىا ُب اإلثبات .يتطرؽ إذل صور احملررات العرفية ُب اإل
 

 ثـــــانيا / المحررات العرفية غير المعدة لإلثبات :
توجد بعض احملررات العرفية و لو دل تعد أصال لإلثبات إاّل أف القانوف يعطيها قوة ُب اإلثبات وفقا لشروط           

 لتقنُت اؼبدين ُب أربعة أنواع :خاصة و ال يشًتط أف تكوف اؼبوقع عليها ، وحددىا اؼبشرع ُب ا
 الرسػػػػائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل و الربقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات .-1
 الدفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتر التجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة.-2
 الدفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتر و األوراؽ اؼبنزليػػػة.-3
 سند الدين دبا يفيد براءة ذمة اؼبدين . التأشَت على-4

 و سنػػػػػػػػػػػػػأٌب بتفصيلها كالتارل :
 : الرســــــــــــــــــائل و البرقـــــــــــــــــــــــيات -1   

 تكوف للرسائل اؼبوقع عليها قيمة األوراؽ العرفية من حيث اإلثبات . « من القانوف اؼبدين : 329تنص اؼبادة 
ف للربقيات ىذه القيمة أيضا إذا كاف أصلها اؼبودع ُب مكتب التصدير موقع عليو من مرسلها ، وتعترب الربقية وتكو     

  » .مطابقة ألصلها حىت يقـو الدليل على عكس ذلك .......
نظرا ؼبا سبتاز بو من  2فبمقتضى ىذه اؼبادة أعطى اؼبشرع اعبزائري للرسائل اؼبوقع عليها حجية احملرر العرُب ُب اإلثبات 

 أنبية ُب اؼبواد اؼبدنية و التجارية ، فتكوف حجة على من أرسلها بصحة ما دوف فيها إذل أف تثبت العكس 

 
                                                           

1 -   1994السػنة   02، غرفة إدارية ، اجمللػة القضػائية ، العػدد  25/07/1993الصادر بتاري   99699ىذا ما يراه كذلك إجتهاد احملكمة العليا ، قرار رقم  ،
 .212ص 
2 -  56ص  –اؼبرجع السابق  –أنظر الدكتور : الغوثي بن ملحة. 
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بطرؽ اإلثبات احملددة قانونا ، أّما إذا كانت الرسائل غَت موقعة فال حجية ؽبا ، إاّل باعتبارىا مبدأ ثبوت بالكتابة      
 بشرط أف تكوف ؿبررة من طرؼ اؼبرسل ، كما وبق للمرسل إليو أف وبتج هبا على مرسلها بالطرؽ اؼبقررة قانونًا .

سائل ؽبا قيمة احملرر العرُب ُب اإلثبات بشرط أف يكوف اصلها اؼبوقع عليو ؿبتفظ بو كما إعترب اؼبشرع الربقيات كالر         
 دبكتب التصدير .

 الدفــــــــــــــــــــــاتر التجـــــــــــــــــــــــارية : -2     

اؼبراسالت ، فإذا رقمت ووقعت القانوف التجاري التجار دبسك دفاتر معينة ، وىي دفًت اليومية ، ودفًت اعبرد ، ودفًت يلـز 
من طرؼ احملكمة تصبح ملزمة لصاحبها ، أّما الدفاتر التجارية األخرى فتأخذ كمبدأ إثبات بالكتابة ، حيث يقيدوف 

 فيها أعماؽبم التجارية فتكوف ؽبا حجية ُب اإلثبات .

أنو ال هبوز للشخص أف ينشئ  فقد تكوف حجية الدفاتر التجارية ؼبصلحة التاجر و ذلك خروجا على األصل       
 دليال لنفسو بنفسو بشرط أف تكوف منتظمة و يكوف النزاع بُت تاجرين و متعلقة بعمل ذباري .

كما قد تكوف ىذه الدفاتر حجة للتاجر على غَت التاجر وذلك فيما يورده لعمالئو غَت التجار ، و أف يكوف ؿبل         
د ، لكنها ال تعترب دليال كامال لذلك يتعُت على القاضي أف يكمل داللتها بتوجيو النزاع فيما هبوز إثباتو بشهادة الشهو 

 .1اليمُت اؼبتممة 

وقد تكوف دفاتر التاجر حجة علىيو ألف التاجر قاـ بتدوينها بنفسو ، ويعد ذلك دبثابة إقرار صادر منو إذا سبسك        
اإلقرار بالنسبة لعدـ جواز ذبزئة الدفًت عند إستخالص الدليل  اػبصم دبا ورد فيها من بيانات ، لذلك طبق عليها حكم

2. 

 الدفــــــــــــــــاتر و األوراق المنزليــــــــــــــــــــــــة :-3      

يقصد هبا ما يدونو الشخص ُب مذكراتو خاصة فيما يتعلق بشؤونو اؼبنزلية حيث يدوف فيها كل العمليات اػباصة بو يوميا 
فيذكر فيها مدخوالتو و مصاريفو و مشًتياتو يتُت .....اخل و ال يتطلب فيها شكل معُت أو مراعاة أوضاع معينة ، كما ، 

ال يلـز القانوف بإمساكها ، و األصل أف الدفاتر و األوراؽ اؼبنزلية ال تعد حجة على صاحبها ُب اإلثبات إاّل ُب حالتُت 
 إستثنائيتُت :

 
                                                           

1 -  من القانوف اؼبدين . 330أنظر نص اؼبادة 
2 - Alfred jauffret et jacques Mestre : droit commercial    22eme édition , LGDJ Delta ,  p135               
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 : إذا ذكر صاحب ىذه الدفاتر أنو إستوَب ديًنا و يعد ذلك دبثابة إقرار منو  الحالة األولى *
 .1إذا ذكر صاحب ىذه األوراؽ أنو قصد هبا أف تقـو مقاـ السند ؼبن أثبتت حق ؼبصحتو  : الحالة الثانية *

 إاّل أف حجية الدفاتر و األوراؽ اؼبنزلية قابلة إلثبات العكس بكافة طرؽ اإلثات دبا ُب ذلك البينة و القرائن           
 التأشير على سند الدين بما فيو براءة ذمة المدين :-4

كما قد يكوف السند ، السند اؼبشر عليو برباءة ذمة اؼبدين ُب حيازة الدائن و بالتارل تكوف حجة على الدائنقد يكوف 
 .2اؼبؤشر عليو برباءة ذمة اؼبدين ُب حيازة اؼبدين و بالتارل ال يكوف التأشَت حجة على الدائن إاّل إذا كاف خبط يده 

 إاّل أنو ُب كلتا اغبالتُت تكوف حجيتو قابلة إلثبات العكس .           
 

 :   Temoinsالمط     لب الث    اني : البين     ة  و شهادة الشهود
 

 : * أوال / تــــــــــــــــــــــــعريفـــــــــــــها و أنواعــــــــــــــها
الواسع ىي كل ما يبُت اغبق و يظهره ، وىي الدليل أيِّا كاف كتابة ، قرائن ، شهادة بالبينة باؼبعٌت اؼبقصود             

 الشهود ....فالبينة على من إدعى و اليميُت على من أنكر .
أمَّا البينة باؼبعٌت اػباص فهي شهادة الشهود دوف غَتىا من األدلة ، فقد كانت الشهادة ُب اؼباضي ىي البينة             

و لكن مع التقدـ 3، وكانت البينات األخرى من الندرة دبكاف ، فإنصرؼ لفظ البينة إذل الشهادة دوف غَتىا  الغالبة
التكنولوجي تدنت قيمتها ُب اإلثبات و أصبحت الكتابة أقوى و أىم طرؽ اإلثبات ، ومع ذلك ما زالت الشهادة ربتل 

 رية و اعبزائية و اؼبدنية .مكانة ىامة ُب إثبات بعض األمور خاصة ُب اؼبواد التجا
و اؼبقصود بشهادة الشهود ، قياـ شخص من غَت أطراؼ اػبصومة بإبداء أو بتصريح عن حدوث واقعة ما ،             

 ال عالقة لو هبا أماـ القضاء و يًتتب عليها حق لغَته .
حيث يقـو الشاىد بإخبار عن ما وقع ربت بصره أو ظبعو كأف يشهد  مباشرةوشهادة الشهود إّما أف تكوف -          

 عن جريبة قتل كاف حاضرا عند وقوعها ، أو يشهد عن تعاقد كاف حاضرا ُب ؾبلس العقد .
 وؽبا ثالث صور :  غير مباشرةو إّما أف تكوف شهادة الشهود           

                                                           
1 -  من القانوف اؼبدين . 331راجع نص اؼبادة 
2 -  من القانوف اؼبدين . 332راجع نص اؼبادة 
3 -  ، 08،ص  2006أنظر الدكتور : عبد اغبكم فودة " الشهادة ُب اؼبواد اؼبدنية و التجارية و الشرعية " دار الفكر و القانوف. 
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 فقد تكوف الشهادة ظباعية وفيها يشهد الشاىد دبا ظبع رواية عن غَته فهي إذف شهادة على شهادة -1   
يتسامعو الناس وقد تكوف الشهادة بالتسامح و من خالؽبا يشهد الشاىد دبا ىو شائع بُت الناس أي يشهد دبا -2       

 عن الواقعة و ما شاع بينهم ُب شأهنا و بالتارل فهي غَت قابلة للتحري و ال يتحمل الشاىد أي مسؤولية عما يشهد بو .
كما تكوف الشهادة بالشهرة العامة وىي ليست شهادة باؼبعٌت الصحيح وىي عبارة  عن ورقة مكتوبة ؿبررة من -3       

ائع عن طريق الشهرة العامة  ومثاؿ ع معينة ، ويشهد هبا شهود معينوف يعرفوف ىذه الوقطرؼ موظف عاـ تدوف فيها وقائ
 1.  عقد لفيف الزواج وىو عبارة عن تصريح من شهود عن معرفتهم عن وقوع الزواج بُت زوجُت متوفيافذلك:

و اإلثبات بشهادة الشهود ىبضع للسلطة التقديرية للقاضي ، حيث يقـو القاضي بتقدير أقواؿ الشهود و         
إستخالص الواقع منها و ال ىبضع ُب ذلك إذل رقابة احملكمة العليا ، باإلضافة إذل ذلك يبكن للقاضي ترجيح شهادة 

، كأف يكوف راشًدا و عاقاًل ، وليس ؿبل شبهة 2يب الًتجيح شاىد على أخر عند إطمئنانو بشهادتو وىوغَت ملـز بتسب
 و ال سوابق.

إاّل أف شهادة الشهود ؽبا عيوب كثَتة فقد يشهد اإلنساف زورًا  ؿباباًة أو مرتشًيا أو جملرد كراىيتو بينو و بُت من          
اجر الشاىد فيصعب إثبات الواقعة يشهد ضده ، كما قد يشهد بغَت حق بسبب خطأ أو نسياف ف كما قد يبوت أو يه

 .3اؼبراد إثباهتا 

 : انيـــــــــــا / الحاالت التي ال يجوز فيها اإلثبات بشهادة الشهودـــــ*ث

ُب غَت اؼبواد التجارية إذا كاف التصرؼ القانوين تزيد قيمتو  « من القانوف اؼبدين : 01فقرة  333تنص اؼبادة      
دج (أو كاف غَت ؿبدد القيمة ، فال هبوز اإلثبات بالشهود ُب وجوده أو إنقضائو ما دل  100.000على مئة دينار ) 

 . ». يوجد نص يقضي بغَت ذلك .....
 حالتُت :يتبُت من ىذه اؼبادة أنو ال هبوز اإلثبات بشهادة الشهود ُب    

 دج( أو غَت ؿبدد القيمة كقاعدة عامة  100.000: إذا كانت قيمة التصرؼ القانوين تزيد عن مئة دينار )األولى 
 عدـ جواز إثبات ما ىبالف أو هباوز الكتابة إاّل بالكتابة . :الثانيــة 

  

                                                           
1 -  و ما يليها . 631ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : عبد الرزاؽ السنهوري 
2 -  212ص  –اؼبرجع السابق  –أنظر الدكتور : ؿبمد وبي مطر. 
3 -  و ما يليها . 532اعبزء األوؿ ، ص  –اؼبرجع السابق  –أنظر الدكتور : أضبد نشأت 
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: عدـ جواز اإلثبات بالشهادة ُب التصرفات القانونية اليت تزيد قيمتها عن مئة ألف * ففي الحالة األولى     
ثر قنوين دج ( أو غَت ؿبددة القيمة ، فيقصد بالتصرفات القانونية ىي كل تعبَت عن اإلرادة الذي يرتب أ 100.000)

معُت ، فقد يكوف تبادليا مثال : كالبيع أو صادر عن إرادة منفردة كالوعد باعبائزة ، ويشًتط أف يكوف التعبَت عن اإلرادة 
صروًبا ولقد حدد اؼبشرع قمة التصرؼ الذي دبوجبو ال هبوز إثبات التصرؼ القانوين بشهادة الشهود فحدده بقمة مئة 

يكوف التصرؼ القانوين غَت ؿبدد القيمة فيستوجب القانوف إثباتو بالكتابة ، والعربة دج( فأكثر ، أو  100.000ألف )
من ربديد قيمة اإللتزاـ وؽ صدور التصرؼ ، فإذا زادت قيمتو وقت صدوره عن مئة ألف دينار )مئة ألف دينار جزائري( 

اغبد وقت صدور التصرؼ جاز إثباتو  أصبح من الواجب إثباتو بالكتابة ، أّما إذا كانت قيمة التصرؼ ال ذباوز ىذا
 .1بشهادة الشهود حىت ولو زادت قيمتو وقت رفع الدعوى 

كافة طرؽ ويقتصر نطاؽ تطبيق ىذه القاعدة على التصرفات القانونية دوف الوقائع اؼبادية اليت هبوز إثباهتا ب            
باإلضافة إذل ذلك يقتصر على التصرفات القانونية اؼبدنية دوف التجارية اليت تثبت بكافة طرؽ  اإلثبات كشهادة الشهود ،

 اإلثبات .
        

 : عدـ جواز إثبات ما ىبالف أو هباوز الكتابة إاّل بالكتابة : ةــــــة الثانيــــــــأّما الحال*     
دج( أو تكوف غَت ؿبددة القيمة يتم  100.000فإف التصرفات القانونية اليت تزيد قيمتها عن مئة ألف )            

 إثباهتا بالكتابة فقط .
 أّما الشروط اليت يبكن حصرىا لتطبيق ىذه القاعدة :            

 إذل الغَت . أف يكوف اإلثبات مقصورًا على العالقة فيما بُت اؼبتعاقدين فال يتعدى-1
 أف تكوف ىناؾ كتابة أعدت لإلثبات ) سواء كاف ؿبررًا رظبيا أو عرفيا ( .-2
 أف يراد إثبات ما ىبالف ىذه الكتابة أو هباوزىا .-3
 .2ااّل يكوف ىناؾ إحتياؿ على القانوف -4
 
 

                                                           
1 -  و ما يليها . 209ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : وبي خبوش 
2 - ؼ  )اإلسكندرية ( ص الدكتور : عبد اغبميد الشواريب " اإلثبات بشهادة الشهود ُب اؼبواد اؼبدنية و التجارية و اعبنائية و األحواؿ الشخصة " منشأة اؼبعار أنظر
249. 
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 : إستثناءات عن القاعدة العامة-   

ال هبوز اإلثبات بالشهود ولو دل تزد القيمة على مئة ألف « من القانوف اؼبدين : 334جاء ُب نص اؼبادة            
 دج( . 100.000)

 فيما ىبالف أو هباوز ما إشتمل عليو مضموف عقد رظبي. -       
 إذا كاف اؼبطلوب ىو الباقي ، أو ىو جزء من حق ال هبوز إثباتو إاّل بالكتابة .-       
دج( ، ٍب عدؿ عن طلبو إذل  100.000إذا طلب أحد اػبصـو ُب الدعوى دبا تزيد قمتو على مئة ألف ) -           

  »ماال يزيد على ىذه القيمة 
 

   ا / الحاالت التي يجوز فيها اإلثبات بشهادة الشهود :ـــــ*ثــــــالث
 :تتمثل اغباالت اليت هبوز فيها اإلثبات بشهادة الشهود ُب             

: ىي كل حدث مادي يرتب عليو القانوف أثر معُت ، و قد تكوف بفعل الطبيعة أين ال تكوف  الوقائـــــــع المـــــادية-1
 غبريق و الزالزؿ فتكوف سبًبا ُب إكتساب اغبقوؽ و إنقضائها .لإلنساف دخل ُب حدوثها كا

كما قد تكوف أعماال مادية من فعل اإلنساف ترتب اَثاًرا قانونية فتكوف مصدر غبقوؽ عينية أو شخصية              
 كالفعل الضار .

ليت قبدىا خاصة ُب اؼبواد التجارية و و تثبت الوقائع اؼبادية بكافة طرؽ اإلثبات دبا ُب ذلك شهادة الشهود و ا           
 اعبزائية .

: تقـو األعماؿ التجارية أساًسا على عاملي الثقة و اإلئتماف لذلك أجاز القانوف إثبات ىذه  التصرفات التجارية-2
 . 2التصرفات بكافة طرؽ اإلثبات دبا ُب ذلك شهادة الشهود و مهما كانت قيمة التصرؼ القانوين التجاري 

 إاّل أف اؼبشرع  ألـز بإثبات بعض التصرفات التجارية بالكتابة كما ىو الشأف مثال بالنسبة لعقد الشركة التجارية        
 
 
 

                                                           
 -  هبوز اإلثبات بالشهود فيما ىبػالف أو هبػاوز مػا ، حيث ُب قضية كاف من اؼبقرر قانونا انو ال  27/12/1989بتاري   63320أنظر : قرار احملكمة العليا رقم

و ًب إثبػات عكػس مػا تضػمنو إشتمل عليو مضموف العقد الرظبي ، و من ٍب فإف القضاء دبا ىبالف ىذا اؼببدأ يعد خرقا للقانوف ، وؼبػا كػاف مػن الثابػت ُب قضػة اغبػاؿ أنػ
 القانوف ، ومىت كاف ذلك إستوجب نقض القرار اؼبطعوف فيو .العقد الرظبي دبجرد إشهاد ، فإف قضاة اؼبوضوع بقضائهم كذلك خرقوا 

2 - و ما يليها . 137ص  -اؼبرجع السابق–أنظر الدكتور : ؿبمد حسُت منصور 
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من  01فقرة  333دج( : وفقا لنص اؼبادة  100.000دنية اليت تقل قيمتها عن مئة ألف )التصرفات اؼب -3        
دج( يبكن إثباهتا بشهادة الشهود  ما  100.000القانوف اؼبدين فإف كل التصرفات القانونية اليت تقل عن مئة ألف )
 قانوف مدين . 334عدا ما إستثناه اؼبشرع بنص خاص عما سلف ذكره ُب نص اؼبادة 

أّما اغباالت اإلستثنائية اليت نص عليها القانوف و اليت ذبيز اإلثبات بشهادة الشهود كخرؽ للقاعدة القانونية و          
 تتمثل فيما يلي :

 
 أوال / مبدأ ثبوت بالكتابــــــــــة :

هبوز اإلثبات بالشهود فيما كاف هبب إثباتو بالكتابة إذا وجد  «من القانوف اؼبدين على أنو : 335اؼبادة تنص           
 مبدأ ثبوت بالكتابة .

وكل كتابة تصدر من اػبصم و يكوف من شأهنا أف ذبعل وجود التصرؼ اؼبدعى بو قريب اإلحتماؿ تعترب مبدأ          
 . »ثبوت بالكتابة 

 باعتبارىا مبدأ ثبوت بالكتابة .فمن خالؿ نص ىذه اؼبادة هبب توفر ثالثة أركاف ُب الورقة 
: حيث دل يشًتط القانوف نوعا خاصا من الكتابة بل أية كتابة يصح أف  الركـــــــــــــــــن األول أن تكون ىناك كتابة       

و  تعترب مبدأ لثبوت الكتابة ، فقد تكوف ىذه الكتابة سنًدا أو مذكرة شخصية أو ؾبرد عالمة ترمز لإلسم ف أو غَت ذلك
 .1يشًتط أف تكوف ىذه الكتابة متعلقة بالواقعة اؼبراد إثباهتا 

:و يشًتط أف تكوف الكتابة صادرة ن الثــاني أن تكون الكتابة صادرة من الخصم أو ممن يمثلو قانونا ــــــــــــــــالركـ      
تكوف ىذه الورقة  موقع عليها منو ، أو من اػبصم اؼبطلوب اإلثبات ضده أو فبن ينوب عنو كالوكيل عنو مثاًل ، وقد 

 تكوف رظبية تغٍت رظبيتها عن توقيعو .
حيث هبب أف يكوف اغبق اؼبراد إثباتو قريب  :الركـــــــــن الثالث أن يكون األمر المراد إثباتو قريب اإلحتمال      

اإلحتماؿ بالورقة حىت يبكن إعتبارىا مبدأ ثبوت بالكتابة مثال ورقة شطب الرىن تكاد أف تكوف دليال كامال على دفع 
كتابة  الراىن مبلغ الرىن فالدائن اؼبرهتن ال يشطب رىنو إال إذا تسلم دينو الذي جعلت العُت اؼبرىونة تأمينا لو وبوت بال

إيصاؿ بأخر قسط من الدين لو داللة قوية على الوفاء باألقساط السابقة فيصبح إعتبار اإليصاؿ مبدأ ثبوت بالكتابة 
 بالنسبة لتلك األقساط .

 

                                                           
1 -  و ما يليها . 662، اعبزء األوؿ ، ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : أضبد نشأت 
 
 



      الق  واعد العام  ة لإلثب   ات                                                       ال ص   ل األول                

 

و تقدًن ما إذا كانت الورقة من شأهنا أف ذبعل األمر اؼبدعى بو قريب اإلحتماؿ ىو من مسائل الواقع ال زبضع           
 .1لرقابة احملكمة العليا 

 
 : ثــــــانــــــيا / وجود مانع يحول دون الحصول على دليل كتابي

 هبوز اإلثبا بالشهود أيضا فيما كاف هبب إثباتو بالكتابة.«  : من القانوف اؼبدين 01فقرة  336تنص اؼبادة          
  » إذا وجد مانع مادي أو أديب وبوؿ دوف اغبصوؿ على دليل كتايب ...  -

فمن خالؿ ىذه اؼبادة أنو إذا منع الدائن مانع من اغبصوؿ على دليل كتايب ُب كل ما هبب إثباتو بالكتابة           
 شهود و إاّل ضاع حقو ، و اؼبانع قد يكوف ماديا وقد يكوف أدبيا .وجب أف يسمح لو اإلثبات بال

:ىو األمر الذي يبنع بطبيعتو من اغبصوؿ على مستند كتايب وؽ حصوؿ سبب اإللتزاـ كاإلكراه  فالمــــــانع المادي -
ا من اؼباؿ من عند اؼبرؤوس اؼبادي ، بالسالح مثال ، أو اإلكراه اؼبعنوي بُت الرئيس و اؼبرؤوس عندما يستلف الرئيس مبلغ

فال يستطيع أف يطلب منو وصل ، فمثل ىذا اؼبانع يبنع الشخص من إعداد الكتابة إلثبات التصرفات القانونية اليت يقـو 
 هبا ، وتقدير قياـ اؼبانع اؼبادي من اغبصوؿ على دليل كتايب أمر يرجع لقاضي اؼبوضوع ال رقابة عليو من احملكمة العليا .

:فيقصد بو أف يكوف سبب عدـ اغبصوؿ على الدليل الكتايب ظروؼ نفسية خاصة بعالقات  المانـــــــــــع األدبيأّما  -
كصلة القرىب مثال النسب و اؼبصاىرة ، والعالقة بُت األصوؿ و الفروع و بُت 2اػبصـو وقت إبراـ التصرؼ القانوين 

كتايب فال يطلب األب مثال من إبنو عند إقراضو مبلغا من اؼباؿ أف األزواج ، سبنع على الشخص من اغبصوؿ على دليل  
 يعطيو سند إقرار بدين .

ذبيز اإلثبات بالبينة )الشهادة( إذا وجد مانع مادي أو أديب وعالقة  « من القانوف اؼبدين: 336علما أف اؼبادة       
 . » من القانوف اؼبدين ..... 333األبوة و البنوة سبثل مانعا أو سبًبا إلبعاد تطبيق نص اؼبادة 

 
 
 
 

                                                           
1 - 225، ص  -اؼبرجع السابق–أنظر الدكتور : عادؿ حسن علي . 
2 - و ما يليها . 263ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور :عباس العبودي 
 - 1991، السنة  03، احملكمة العليا ، الغرفة التجارية و البحرية ، اجمللة القضائية ، عدد  05/07/1990بتاري   62268أنظر قرار رقم  
 و ما يليها  106ص  
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 ثــــــــــالثـــــــــــا/ فقدان السند الكتابي بسبب أجنبي ال يد للدائن فيو :
هبوز اإلثبات بالشهود أيضا فيما كاف هبب إثباتو  «من القانوف اؼبدين على أنو :  02فقرة  336تنص اؼبادة        

 بالكتابة :
إذا فقد الدائن سنده الكتايب بسبب أجنيب ال يد لصاحبو فيو كالسرقة ، أو اغبريق أو الغريق ، كاف ذلك عذًرا يسمح -

 الشهود ولذلك هبب إثبات أمرين : باإلثبات بغَت الكتابة و اإلثبات بشهادة
سبق وجود سند كتايب : فيجب على اؼبتمسك بالسند أف يثبت سبق وجوده و ما إحتواه و أنو كاف مستوفًيا -أ      

 للشروط القانونية الشكلية و اؼبوضوعية و أنو كاف عرفيا .
الشخص سبق وجود السند بل عليو أف يثبت فقداف السند لسبب أجنيب ال يد للدائن فيو :ال يكفي أف يثبت -ب     

 . 1أنو فقده بسبب أجنيب خارج عن إرادتو ال وبملو اؼبسؤولية ُب ذلك بسبب ضياع أو سرقة أو غَت ذلك
 

 :les présomptions المط لب الثال      : ال       ق          رائ      ن  
إستنباط واقعة غَت ثابتة من واقعة ثابتة ، أي أنو يتم اإلستناد غلى أمرمعلـو للداللة القرائن ىي :ها ــــــــــــتعــــــــــريف        

 على أمر ؾبهوؿ ، على أساس أف اؼبألوؼ ىو إرتباط االمرين وجوًدا أو عدًما .
ى واقعة و القرينة وسيلة إثبات غَت مباشرة ، حيث ال يقع اإلثبات فيها على الواقعة ذاهتا مصدر اغبق ، بل عل        

 أخرى يؤدي ثبوهتا إذل إستنتاج ثبوت الواقعة اؼبراد إثباهتا .
  2فاػبصم ال يثبت الواقعة ذاهتا مصدر اغبق اؼبطالب بو ، وإمبا يثبت واقعة أخرى ليستخلص منها الواقعة اؼبراد إثباهتا

و القرائن على العمـو )ما عدا القرائن القانونية القاطعة( يعاب عليها أهنا تقـو على إستنتاجات أو فرضيات و         
يبكن أف ىبطئ اإلنساف ُب إستنتاجاتو و فرضياتو لذلك حصر اؼبشرع ؾباؿ تطبيقها وجعل اإلثبات بالقرائن عند وجود 

 الشهود .نص صريح على ذلك فيما هبوز إثباتو بشهادة 
 و تنقسم القرائن إذل نوعُت : قرائن قانونية وقرائن قضائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .        

 *فالقرائػػػن القانونية ىي اليت يستنبطها اؼبشرع من واقع الغالب ُب اغبياة و يتوذل صياغتها ُب قاعدة عامة .
دعوى وظروفها لذلك ظبيت قرائن قضائية ألهنا من *أّما القرائن القضائية ىي اليت يستنتجها القاضي من موضوع ال

 إستنباط القاضي .

                                                           
1 -  و ما يليها . 701، اعبزء األوؿ ، ص  -اؼبرجع السابق–أنظر الدكتور : أضبد نشأت 
2 -  )156، ص  2006أنظر الدكتور : ؿبمد حسُت منصور " اإلثبات التقليدي و اإللكًتوين " دار الفكر اعبامعي )اإلسكندرية. 
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 :Légales    les présomptionsأوال / القرائن القانونية : 

القرينة القانونية تغٍت من تقررت ؼبصلحتو عن أية طريقة  «من القانوف اؼبدين على أف :  337اؼبادة  تنص           
 . »أخرى من طرؽ اإلثبات ف على أنو هبوز نقض ىذه القرينة بالدليل العكسي ، ما دل يوجد نص يقضي بغَت ذلك 

إستنباط أمر ؾبهوؿ من أمر معلـو على أساس إرتباط  فالقرينة القانونية ىي من عمل اؼبشرع حيث دبوجبها يتم           
 األمرين مًعا وجوًدا و عدًما .

و القرينة القانونية إّما أف ترد على واقعة حقيقية ، كالتأشَت على سند الدين دبا يفيد براءة ذمة اؼبدين ، وإّما أف            
مفًتًضا قانونًا ، قاـ بو التابع فإف مسؤولية اؼبتبوع تتحقق يفًتضها الشارع ؼبصلحة خاصة أو عامة ، مثال إذا كاف اػبطأ 
 .1نتيجة اػبطأ اؼبفًتض و نتيجة مسؤولية اؼبتبوع عن أعماؿ تابعو 

و قد تكوف القرينة مرجعة لألمر اؼبراد إثباتو كحجية الشئ اؼبقضي فيو ، وقد ال تكوف مرجعة كإفًتاض علم            
 .2كوف ؿبتملة كإفًتاض الوصية إذا كاف التصرؼ أثناء مرض اؼبوت الناس بالقانوف ، كما قد ت

و القرائن القانونية ليست دليال لإلثبات ، بل ىي تعفي اػبصم الذي تقـو ؼبصلحتو من عبء اإلثبات ،             
 حيث يتكفل القانوف بإعتبار الواقعة اؼبراد إثباهتا ثابتة ، و ذلك بقياـ قرينة .

أف األضرار اليت تسببها األالت اؼبيكانيكية مسؤوؿ عنها كل من لو عليها قدرة اإلستعماؿ و التسيَت و .....حيث «-
 .3» من القانوف اؼبدين (...... 138الرقابة حىت ولو دل يكن مالًكا ؽبا ) اؼبادة 

انوف و حفاظًا على اغبقوؽ ،  وكاف اؼبشرع يهدؼ من وراء سنو للقرائن القانونية ىو منع التحايل على الق             
 كحماية حقوؽ الورثة أو التخفيف من عبء اإلثبات أو تعبَت عن براءة ذمة اؼبدين ، وغَتىا من األىداؼ .

 * وتنقسم القرائن القانونية بدورىا إذل نوعُت : القرائن القاطعة و القرائن البسيطة .     
  Présomptions absolues  : القرائن القانونية القاطعة-1            

القرائن اليت ال تقبل إثبات ما ىبالفها ،  حيث أقامها اؼبشرع إلعتبارات ىامة تقتضي النص على ىذه القرائن فتبقى ىي 
 قائمة ُب صبيع األحواؿ ، فينص عندئذ بعدـ جواز إثبات عكسها .

 
 

                                                           
1 -  138ص  1990لإللتزاـ"مصادر اإللتزاـ ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ف أنظر الدكتور : علي علي سليماف " النظرية العامة . 
2 -  من قانوف األسرة : " اؽببة ُب مرض اؼبوت و األمراض و اغباالت اؼبخيفة ، تعترب وصية "  204تنص اؼبادة 
3-  و ما يليها . 07اإلجتهاد القضائي ديواف اؼبطبوعات اعبامعية  ص اجمللس األعلى ، الغرفة اؼبدنية ، ؾبلة  08/12/1982بتاري   28316أنظر قرار رقم 
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وقد يكوف الغرض من القرائن القانونية القاطعة إبطاؿ عقد ؼبخالفتو أحكاـ القانوف ف مثاؿ ذلك ، عندما يوقع           
اؼبسحوب عليو على السفتجة بالقبوؿ فإف توقيعو يعد قرينة قاطعة ُب مواجهة اغبامل ، أي أف لديو مقابل وفاء ، ولكن 

 الساحب الذي دل يوصل مقابل الوفاء إذل اؼبسحوب عليو. نفس التوقيع ىو قرينة بسيطة ُب مواجهة 
أيضا كتصرفات اؼبفلس اليت نص عليها القانوف التجاري ، حيث إعترب كل التصرفات اليت قاـ هبا التاجر اؼبدين           

ما عن توقفو يو  15يوما باطلة ، فالتاجر الذي دل ىبرب القاضي خالؿ  15الذي توقف عن دفع ديونو التجارية ُب ظرؼ 
 .1عن دفع ديونو التجارية ، فإف عدـ إخبار القاضي يعترب قرينة قاطعة إلعتباره مفلسا 

كما قد يكوف الغرض من ىذه القرائن منع ظباع الدعوى لسبق الفصل فيها كقرينة قوة الشئ اؼبقضي بو            
األحكاـ اليت حازت قوة الشئ اؼبقضي بو  «على أف :من القانوف اؼبدين الفقرة األوذل  338اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة 

تكوف حجة دبا فصلت فيو من اغبقوؽ، وال هبوز قبوؿ أي دليل ينقض ىذه القرينة و لكن ال تكوف لتلك األحكاـ ىذه 
 » اغبجية  إاّل ُب نزاع قاـ بُت اػبصـو أنفسهم دوف أف تتغَت صفاهتم و تتعلق حبقوؽ ؽبا نفس احملل و السبب .

.......و تربز عناصر حجية الشئ اؼبقضي فيو من وحدة األطراؼ و اؼبوضوع و السبب بُت الدعوى السابق  «-   
 .2» الفصل فيها ....و الدعوى اغبالية .........

.......حيث أف اغبجية ال تقـو إاّل إذا قاـ نزاع بُت اػبصـو أنفسهم دوف أف تتغَت صفاهتم و تتعلق حبقوؽ ؽبا  «-  
   » فس احملل و السبب و نفس اغبكم تكوف لو القوة التنفيذية و تسري ىذه القوة على اػبلف العاـ و اػباص...ن

و يقصد بقوة الشئ اؼبقضي بو كل حكم أصبح هنائي غَت قابل للطعن فيو سواء بالطرؽ العادية من معارضة و        
حيث يصبح ما قضى بو اغبكم حقا مكتسًبا ؼبن قضى  النظر ،إستئناؼ أو بالطرؽ غَت العادية بالنقض و إلتماس إعادة 

ريق القضاء أو القانوف ، وبالتارل تصبح قرينة قانونية لو ال يبكن إحداث أي إخالؿ بو ال عن طريق اػبصم وال عن ط
 .4قاطعة ال تقبل إثبات العكس 

 
        

 
 

                                                           
1 -  من القانوف التجاري . 215راجع نص اؼبادة 
2 -  و ما يليها  35،ص 1990، اجمللس األعلى ، الغرفة اؼبدنية ، اجمللة القضائية ، العدد الثاين سنة  15/11/1989بتاري   54168أنظر القرار 
 - و ما يليها  97ص  ،1999العدد األوؿ سنة  ،الغرفة اإلدارية ،اجمللة القضائية ،احملكمة العليا 03/02/1999بتاري   174416القرا رقم أنظر 
4-  اػبػارج عػن اػبصػومة ، مػا  إف اغبكم النهائي اغبائز غبجية الشئ اؼبقضي بو يعد قرينة قاطعة بُت أطػراؼ اػبصػومة ، غػَت أنػو ال يعػد قرينػة قاطعػة ُب مواجهػة الغػَت

 عدا حكم شهر اإلفالس الذي يعد قرينة قاطعة على اعبميع .
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 و يشًتط ُب اغبكم النهائي حىت يبكن التمسك بو كقرينة قوة الشئ اؼبقضي بو ثالثة شروط وىي :        
 .1وجػػػػػػػػػػػػػػػػود حكم قضائي -1
 أف يكوف اغبكم صادر عن ؿبكمة ـبتصة أي ؽبا والية اغبكم .-2
 أف يكوف اغبكم هنائيا قطعًيا .-3
 من القانوف اؼبدين( 136وقد تكوف ىذه القرائن القانونية غَت ذلك كقرينة مسؤولية اؼبتبوع عن خطأ تابعو  ) اؼبادة   

 من القانوف اؼبدين( 139من القانوف اؼبدين ( ومسؤولية حارس اغبيواف )اؼبادة  138ومسؤولية حارس األشياء )اؼبادة 
تكوف للمصلحة اػباصة أو للمصلحة العامة ، فإذا كانت للمصلحة اػباصة  و القرائن القانونية القاطعة قد         

إثبات عكسها عن طريق اإلقرار أو بتوجيو اليمُت اغباظبة ، أّما إذا كانت للمصلحة العامة ، فال هبوز إثبات ما ىبالفها 
 .2مطلًقا ال باإلقرار و ال باليمُت اغباظبة حفاظًا على النظاـ العاـ 

:ىي قرائن تعفي من تقررت ؼبصلحتو من Présomptions simples قـــــــرائن القانونية البسيطـــــة ال-2     
اإلثبات شأهنا ُب ذلك شأف القرائن القانونية القاطعة و بالتارل ، ينتقل عبء إثبات إذل خصمو إال أنو هبوز إثبات 

وف اؼبدين : "كل إلتزاـ مفًتض أف لو سببا مشروعا من القان 01فقرة  98عكسها مثاؿ على ذلك ما نصت عليو اؼبادة 
، ما دل يقل الدليل علىى غَت ذلك "  ، فمن خالؿ نص ىذه اؼبادة يفًتض أف العقد لو سبًبا مشروعا يعفى الدائن من 

، أو  إثباتو ، إال أنو هبوز للمدين إثبات العكس أي يثبت أف للعقد سبًبا غَت مشروع ، مثل عقد دين قمار ، عقد سفاح
 بيع ـبذرات .

و األصل أف القرائن القانونية البسيطة هبوز إثبات عكسها بكافة طرؽ اإلثبات دبا ُب ذلك شهادة الشهود و         
 .3القرائن القضائية 

 بػػػػػػػػػما ُب ذلك القرائن القانونية البسيطة اليت إستخدمت ُب إثبات تصرؼ قانوين تزيد قيمتو عن مئة ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف          
دج( و كاف سببها غَت مشروع كالقمار أو اؼبخذرات جاز إثباهتا عكسها بشهادة الشهود أو القرائن  100.000) 

 القضائية ودليل اغباؿ .
و أحكاـ ؿبكمة اؼبوضوع ُب القرائن القانونية البسيطة زبضع لرقابة احملكمة العليا اؼبكلفة دبراقبة تطبيق القانوف         

تطبيقا صحيًحا فإذا دل تأخذ ؿبكمة اؼبوضوع بقرينة قانونية بسيطة دل يثبت عكسها أو أخذت هبا مع ثبوت ما ىبالفها  
 كاف اغبكم معرضا للنقض .

 
                                                           

1 -  و ما يليها . 728ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : عبد الرزاؽ السنهوري 
2 -  و ما يليها . 279ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : عباس العبودي 
3 -  402ص  -اؼبرجع السابق–أنظر الدكتور : أضبد نشأت. 
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 :    Présomptions judiciaresثـــــانيا / القرائن القضــــــــــائية :
         

يقصد بالقرائن القضائية ىي إستنتاج القاضي ألمور ؾبهولة من امور معلومة بإجتهاده وذكائو من موضوع           
الشهود و بالتارل ال هبوز اإلثبات الدعوى وظروفها وال يؤخذ هبا إاّل ُب اغباالت اليت هبيز فيها القانوف اإلثبات بشهادة 

دج( أو غَت احملددة القيمة ، وال  100.000تزيد قيمتها عن مئة ألف )  بالقرائن القضائية ُب التصرفات القانونية اليت
 ُب إثبات ما ىبالف الثابت بالكتابة أو ما هباوزىا .

و ذلك لكوهنا أدلة غَت مباشرة تقـو على إستنتاجات و كثَتا ما ىبطئ اإلنساف ُب إستنتاجاتو لذلك تعد           
 القرائن القضائية أضعف األدلة :

 و مثاؿ على ذلك دفع لقسط متأخر من دين ، يصح إعتباره قرينة على دفع األقساط اليت سبقتو .          
و يشًتط لوجود القرينة القضائية توفر أمرين : األوؿ قياـ واقعة ثابتة ُب الدعوة و الثاين إستنباط الواقعة اؼبراد           

 .1إثباهتا من ىذه الواقعة الثابتة 
و للقاضي سلطة واسعة ُب إستنتاج القرائن القضائية فلم يقيده بأي قيد أو شرط فكل ما يقتنع بو القاضي           

 وخاصة ُب األمور اعبزائية حيث يتطلب اؼبشرع إقتناع القاضي .2وبكم دبقتضاه 
سواء دبا ىو أقوى منها من باب أوذل كالكتابة 3و كل قرينة قضائية قابلة إلثبات العكس جبميع طرؽ اإلثبات           

 أو بشهادة الشهود أو حىت قرينة مستنبطة من ورقة مكتوبة .
و تقدير ىذه القرائن أمر يستقل بو قاضي اؼبوضوع حيث ال ىبضع ُب تقديره إذل رقابة احملكمة العليا مىت كاف            

ىذه القرائن من أي مصدر يراه مناسًبا ، من أوراؽ الدعوى أو من إستخالصو قائًما على أسباب كافية فلو أف يستنتج 
 .4أقواؿ الشهود أو من تقرير اػببَت 

 

 : L’aveuالمطل    ب الرا         : اإلق     رار  
اإلقرار ىو إعًتاؼ اػبصم اماـ القضاء بواقعة  «من القانوف اؼبدين على أف :  341تنص اؼبادة  :و ــــــــــــتـــعريف      

 . » قانونية مدعى هبا عليو وذلك أثناء السَت ُب الدعوى اؼبتعلقة هبا الواقعة
 

                                                           
1 -  و ما يليها . 244ص  -اؼبرجع السابق–أنظر الدكتور : عادؿ حسن علي 
2 -  "126ص  -اؼبرجع السابق–أنظر الدكتور: توفيق حسن فرج " قواعد اإلثبات ُب اؼبواد اؼبدنية و التجارية. 
3 - 97، ص 1986" أصوؿ اإلثبات و إجراءاتو ُب اؼبواد اؼبدنية " اعبزء الثاين ، الطبعة الرابعة ،  أنظر الدكتور : سليماف مرقس. 
4 -  164ص  -اؼبرجع السابق–أنظر الدكتور : ؿبمد حسُت منصور. 
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إذا ىو إعًتاؼ خصم ػبصمو باغبق الذي يدعيو ويقصد بو إلزاـ نفسو دبقتضاه و يعلم أنو سيتخذ فاإلقرار          
حجة عليو و أف خصمو يعفى من تقدًن أي دليل ، وبالتارل يعد اإلقرار سيد األدلة ألنو يعترب حجة قاطعة على صاحبو 

 دبا أقر بو .
لذلك يشًتط فيو شروط التصرؼ القانوين و منها إذباه إرادة اؼبقر إذل إحداث  1و يتم اإلقرار بإرادة منفردة           

 أثر قانوين .
كما يشًتط أف يكوف اؼبقر أىال للتصرؼ حيث تكوف غرادتو خالية من أي عيب من عيوب الرضا كاإلكراه أو            

و فال يشًتط فيو أىلية ما حيث هبوز اإلقرار ألي التدليس ف وإاّل إعترب إقراره باطال وبق لو الرجوع فيو ، أّما اؼبقر ل
 شخص حىت للقاصر أو اجملنوف ألنو عمل فردي من جانب واحد ال وبتاج إذل قبوؿ و إمبا وبق لو عدـ قبولو فقط .

كما يعد اإلقرار إخبار عن حق سابق وليس منشئ لو لذلك يعد حجة على اؼبقر ال يستلـز تسجيلو ، لكن ال            
 حجة على الغَت إال من تاري  تثبيتو و تسجيلو . يكوف

 ويشًتط أيضا ُب اإلقرار أف يكوف صروًبا حىت يكوف حجة على اؼبقر .         
وينقسم اإلقرار إذل نوعُت : إّما أف يكوف أماـ القضاء أثناء سَت الدعوى اليت تتعلق دبوضوع اإلقرار ، ويعرؼ          

   در خارج ؾبلس القضاء أو ُب دعوى ال تتعلق دبوضوع اإلقرار يسمى باإلقرار غَت القضائيباإلقرار القضائي و إّما يص
 : L’aveuia judiciaire   أوال/ اإلقرار القضائي

 :  تعـــــريفــــــــــــــــــــــــو-1
يقصد باإلقرار القضائي إعًتاؼ اػبصم باغبق اؼبدعى بو أماـ احملكمة أثناء سَت الدعوى اؼبتعلقة هبذا اغبق فيلـز          

نفسو بو ويصبح حجة عليو ويعفى خصمو من تقدًن أي دليل ، وىو يكوف إّما شفويًا يبديو اػبصم أماـ القاضي عند 
 ورقة يعلنها ػبصمو . إستجوابو ، وإّما يكوف كتابة مدوف ُب أية

 
 : شروطـــــــــــــــــــــــــــــــو -2
 يشًتط ُب اإلقرار القضائي أف يتوفر على ركنُت أساسياف :    

: أي يصدر من  اػبصم أماـ اعبهة القضائية اؼبختصة نوعًيا ألف اإلختصاص  أن يكون اإلقرار أمام المحكمة-أ
 لذلػػػػػػػػػػػػػػػك  النوعي يعد من النظاـ العاـ يبكن إثارتو ُب أي مرحلة من مراحل الدعوى وـبالفتو يؤدي إذل بطالف الدعوى

 انت مدنية أو ذبارية أو جزائية .يشًتط أف يكوف ىذا اإلقرار أماـ احملكمة اؼبختصة حسب نوع الدعوى سواء ك
 

                                                           
1 -  و ما يليها . 304، ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : أضبد أبو الوفا 
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وأثناء سَت  من القانوف اؼبدين اليت تقضي أف يكوف اإلقرار أماـ القضاة ، 341أف : " .....أحكاـ اؼبادة            
 .1الدعوى ....." 

كما ال يؤخذ باإلقرار الذي يتم أماـ النيابة العامة أو اعبهة اإلدارية ألف ىذه اعبهات ليست ؽبا سلطة الفصل             
 ُب اؼبنازعات . 

من إختصاص أما اإلختصاص اؼبكاين ال يعد من النظاـ العاـ فاإلقرار يعد قضائيا حىت ولو كانت الدعوى            
 ؿبكمة أخرى من حيث اؼبكاف .

: فإذل جانب أف يكوف اإلقرار صادر أماـ القضاء يستلـز  أن يكون اإلقرار أثناء سير الدعوى المتعلقة بموضوعو-ب
أف يكوف خالؿ إجراءات الدعوى اؼبتعلقة بالواقعة اؼبقر هبا ويكوف ىذا اإلقرار إما شفاىة يبديو اػبصم ُب اعبلسة أو إثر 

تجوابو ، وإما يكوف كتابة ُب مذكرة يعلنها ػبصمو ويعد ىذا اإلقرار قضائيا ُب دعوى أخرى بُت اػبصـو أنفسهم حىت إس
ولو دل يتغَت موضوع النزاع ، وإذا ما أخذت بو ؿبكمة اؼبوضوع أُعترب  اغبكم معيًبا قابال للنقض إذ ال يصح ؽبا أف تعترب 

  إذا حصل ُب نفس الدعوى .اإلقرار إقرارا قضائيا ملزما للمقر إال
و إذا ما أخذت ؿبكمة اؼبوضوع باإلقرار صادر بنفس الدعوى ومستوفًيا لكل شروطو فيعد إقرارا قضائيا ملزما          

 .2ؼبن صدر عنو ، وتعد مسألة موضوعية مًتوكة لتقدير قاضي اؼبوضوع ال ىبضع لرقابة احملكمة العليا 
   
ر القضائي مىت كاف مستوفيا شروطو حجة قاطعة على اؼبقر فال هبوز لو يعترب اإلقرااإلقرار القضــــــــــــائي :حجيـــــــة -3    

الرجوع فيو أو تعديلو وهبب على القاضي األخذ بو فال يبكنو إجراء أي ربقيق ُب موضوعو بعد حصولو فحجتو القاطعة 
 ال هبوز إثبات عكسها .

من القانوف اؼبدين ىو حجة صادقة على من  342اؼ القضائي حسبما نصت عليو اؼبادة ".....حيث أف اإلعًت      
 3إعًتؼ بو ...وفعال ىو حجة تامة صادقة ولو ضد الطرؽ األخرى اؼبتخذة إلثبات اغبجة ...." 

ن إثبات الواقعة كما ترجع اغبجية القاطعة إذل أف اإلقرار إعفاء من اإلثبات حيث أف إقرار اؼبقر يعفي خصمو م         
 اؼبراد إثباهتا فتصبح ثابتة .

 
 

                                                           
1 - وما يليها  38ص  1990، اجمللس األعلى ، الغرفة اؼبدنية، اجمللة القضائية، العدد الثاين لسنة 07/12/1988: بتاري  49562أنظر قرار رقم 
2 - " 166، ص  -اؼبرجع السابق–أنظر الدكتور : توفيق حسُت فرج " قواعد اإلثبات ُب اؼبواد اؼبدنية و التجارية. 
3

 و ما يليها . 130،ص1990، اجمللس األعلىى،الغرفة اإلجتماعية ، اجمللة القضائية، العدد الرابع ، السنة 1987/ 17/06بتاري  : 40402قرار رقم أنظر  -
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ومهما كاف نوع الدعوى مدنية أو ذبارية  و تكوف لإلقرار حجية ُب صبيع األحواؿ مهما كانت قيمة التصرؼ ،         
 أو جزائية أو إدارية .

ورغم أف اإلقرار حجة قاطعة فهذا ال يبنع اؼبقر من أف يثبت أنو صدر ربت إكراه أو غلط أو بسبب غش ، أما           
 ه .إذا كاف غرض اؼبقر العدوؿ عن إقراره حبجة أنو كاف هبهل نتيجتو فال يقبل منو العدوؿ عن إقرار 

ألف أثره يقتصر على اؼبقر وخلفو العاـ بصفتهم ورثتو فإقرار أحد  1ويعد أيضا اإلقرار حجة قاصرة على اؼبقر           
الورثة الشريك على الشيوع بأنو مدين لشخص ما أف الشركة ىي الضامنة ففي ىذه اغبالة فإف حصة الوارث على الشيوع 

 ىي اليت تكوف ضامن الدين وال تنتقل إذل حصص باقي الورثة .
: ىل اإلقرار قابل للتجزئة ؟ ُب األصل أف اإلقرار غَت قابل للتجزئة على صاحبو  ولكن السؤاؿ الذي يطرح            

أما إذا  2وعلى صاحبو أف يأخذ بو كلو أو يًتكو كلو فال هبوز أف يأخذ منو ما يفيده ويًتؾ منو ما ىو ُب غَت صاغبو  
قعة األصلية حيث يبكن الفصل بُت الواقعتُت و كانت الوقائع متعددة ، وكانت الواقعة اؼبرتبطة ال تستلـز حتًما وجود الوا

بالتارل يبكن ذبزئة ىذا اإلقرار مثاؿ على ذلك : إذا أقر اؼبدين بالقرض دبوجب إقرار بدين مع إدعائو بوقوع مقاصة فيو ، 
لو ديًنا ُب ذمة ففي ىذه اغبالة هبزأ اإلقرار على اؼبدين ، فبصبح القرض ثابًتا باإلقرار ، ويقع على اؼبدين عبء إثبات أف 

 الدائن كاف سبًبا ُب وقوع اؼبقاصة .
حيث أف : " ...ال يتجزأ اإلقرار على صاحبو إاّل إذا قاـ على وقائع متعددة وكاف وجود واقعة منها  ال تستلـز           

 .3حتما وجود الواقعة األخرى ....."
ا من إثبات عدـ صحة الواقعة اؼبرتبطة بالواقعة األصلية اؼبعًتؼ وقاعدة عدـ ذبزئة اإلقرار ال سبنع اؼبقر لو مطلق          

 هبا وذلك بطرؽ اإلثبات األخرى كشهادة الشهود و القرائن .
 
 اإلقرار القضائي ثالثة صور :  :يأخذصـــــــــور اإلقرار القضائي  -4

اػبصم من حق أو ملحقاتو : ىو إعًتاؼ اؼبقر بكل ما يدعيو Aveu pur et simple اإلقرار البسيط / أ   
مثاؿ على ذلك أف يدعي شخص أف لو دين بفائدة على شخص أخر فأقر لو بالقرض و بالفائدة فيكوف ىذا اإلقرار غَت 

 قابل للتجزئة ألنو يتكوف من واقعة واحدة أقر هبا اؼبدين دل يعدؿ فيها شيئا ودل هبزئها .
 
 

                                                           
1 -  و ما يليها . 286ص  -اؼبرجع السابق –أنظرالدكتور : ؿبمد وبي مطر 
2 -  يليها .وما  206ص  -اؼبرجع السابق–أنظر الدكتور : عباس العبودي 
3 -  وما يليها  134، احملكمة العليا ،الغرفة التجارية و البحرية ، اجمللة القضائية، العدد الثاين،ص 09/05/2000بتاري   215174أنظر قرار رقم 
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إذل جانب اإلقرار بالواقعة اؼبدعى هبا وجود واقعة يتضمن   :Aveu qualifié ب/ اإلقرار الموصوف        
أخرى مرتبطة هبا نشأت وقت نشوء الواقعة األصلية و اليت من شأهنا أف تؤثر ُب نتيجتها كأف يتمسك الدائن باؼبديونية 

 .1فأقر هبا اؼبدين مقًتنة بشرط أو بأجل ، وبالتارل فهو غَت قابل للتجزئة 
  

ىو  اإلقرار بالواقعة األأصلية مصحوبة بواقعة أخرى  :Aveu complexe / اإلقرار المركـــــــــــــــب ج  
منفصلة عنها ربدث بعد حصوؽبا و ىذه الواقعة  األخرى إما أف تكوف مرتبطة بالواقعة األصلية حيث تؤثر على كياهنا 

فهنا اإلقرار اؼبركب ال يتجزأ ، أما إذا كانت الواقعة األخرى اؼبقر هبا ووجودىا القانوين كاإلقرار باؼبديونية مع وفاء الدين ف 
ؽبا كياهنا اؼبستقل حبيث من اؼبتصور أف تقـو بغَت الواقعة األصلية ىنا هبوز ذبزئة اإلقرار على اؼبقر كاإلقرار باؼبديونية مع 

اؼبدين عبء إثبات دينو ُب ذمة دائنو الذي   التمسك بسقوطها باؼبقاصة ، حيث يتم إثبات اؼبديونية باإلقرار ويقع على
 .2كاف سبًبا ُب وقوع اؼبقاصة 

يقصد باإلقرار الغَت قضائي ىو كل إقرار يصدر خارج ؾبلس قضاء أو وبصل ُب ؾبلس قضاء لكنو يفقد :  تعـــــــريفـــــــو-1
وقد يكوف  3قد حصل ُب دعوى أخرىشرطًا من الشروط الواجب توافرىا ُب اإلقرار القضائي كاإلقرار الذي يكوف 

 شفويا كأف يكوف مسجال على شريط ف أو بالكتابة ُب مذكرة و يتخذ اإلقرار غَت القضائي صورًا متعددة منها 
 اإلقرار الصادر أماـ النيابة العامة . -      
 اإلقرار الصادر اماـ جهة إدارية . -      
 اإلقرار الصادر أماـ اػببَت ُب الدعوة ًب تعيينو من طرؼ احملكمة . -      
 اإلقرار الصادر ُب دعوى أخرى ال تتعلق دبوضوعو . -      
 اإلقرار الصادر من اػبصم ُب خطاب موجو إذل خصمو ...اخل .  -      
يقي وقع دبناسبة ربرير وثيقة طالؽ ، حسب ما  ....اإلقرار الذي وبتج بو الطاعن ....ىو إقرار توث« حيث أف :       

 .4 »كاف معموال بو يـو ربريرىا ، وال يعد إقرارًا أو إعًتافًا قضائًيا .... 
 
 

                                                           
1 -  213ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : ؿبمد حسُت منصور . 
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:لإلقرار الغَت قضائي حجية قاصرة على اؼبقر حيث يبلك إثبات عكسو بكافة طرؽ  حجية اإلقرار الغير قضائي-2

 اإلثبات األخرى .
و أمر تقديره مًتوؾ لقاضي اؼبوضوع ، أف يأخذ بو أو ال يأخذ بو وكقاعدة عامة يبكن للقاضي األخذ بو خاصة          

و وجو اغبكم ُب الدعوى ، كما أف اإلقرار الذي يتم أماـ ؾبلس القضاء وال يعد قضائيا إذا تضمن دفًعا جوىريًا قد يتغَت ب
لعدـ تعلقو دبوضوعها أو لكونو غَت منتج فيها تكوف لو ُب اإلثبات قوة اإلقرار القضائي حيث يبكن إعتباره كدليل 

واقع خارج إجراءات اػبصومة القائمة مثل مكتوب ، أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو ؾبرد قرينة ، حيث أف : " ....اإلقرار ال
اإلقرار الذي يقع من اػبصم أثناء مرافعة سابقة ولو كانت قائمة أماـ احملكمة نفسها فإنو يعترب إقرار غَت قضائي بالنسبة 

و وبق للقاضي أيضا اف ال   1للقضية اؼبطروحة ، ألف اإلقرار القضائي مقصورة حجيتو على الدعوى اليت صدر فيها .."
يأخذ بو إذا إعتربه ؾبرد دفع ال قيمة لو ، كما يبكن للقاضي أف يقبل عدوؿ اؼبقر على إقراره خاصة إذا كاف اإلقرار 

 مشوب بعيب من عيوب الرضا كاإلكراه )اؼبادي و اؼبعنوي( أو التدليس .
وؼ اليت صدر فيها و األغراض اليت حصل من أجلها و و القاضي ُب تقديره لإلقرار هبب عليو أف يراعي الظر         

 .2هبوز لو أف هبزئة كأف يأخذ ببعضو دوف البعض األخر و ال ىبضع ُب تقديره لرقابة احملكمة العليا 
 

 :Le serment المط  لب الخامس : اليمي ن  
مع الشعور هبيبة احمللوؼ بو و ،اليمُت ىي إستشهاد اهلل عز وجل على صدؽ ما يقوؿ أو على إقباز ما يعد بو          

قضائية و غَت :اػبوؼ من عقاب اهلل ، وتعد اليمُت عمال دينًيا تؤدى وفًقا لألوضاع اؼبقررة دينًيا و تنقسم إذل نوعُت 
 .قضائية 

:ىي اليت ربلف ُب ؾبلس القضاء و تنقسم بدورىا إذل نوعاف : اليمُت   Serment judiciaire فاليمُت القضائية-
اغباظبة ىي اليت يوجهها اػبصم إذل خصمو عند عجزه عن إثبات حقو أّما اليمُت اؼبتممة ىي اليت يوجهها القاضي ألحد 

 اػبصمُت لتتميم األدلة اؼبقدمة إليو .
: ىي اليت ربلف خارج ؾبلس القضاء بإتفاؽ الطرفُت وفقا Serment Extra judiciareأّما اليمُت الغَت قضائية -

 للقواعد العامة فإذا كاف موضوع اغبلف ال يتجاوز حد البينة جاز اإلتفاؽ على إثبات اغبلف بشهادة الشهود و 
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القرائن و إذا ذباوز حد البينة وجب إثباتو بالكتابة ، أّما حلف اليمُت على واقعة مادية جاز إثباتو بكافة طرؽ          
 .  1اإلثبات
 . 350إذل  343ولقد إقتصر اؼبشرع على تنظيم اليمُت القضائية فقد تطرؽ إليها ُب التقنُت اؼبدين ُب اؼبواد         

 :serment décisoireأوال / اليمين الحاسمة  
جو من القانوف اؼبدين على أف : " هبوز لكل من اػبصمُت أف يو  01فقرة  343: تنص اؼبادة  فــهاــــعريـــــت-1     

 اليمُت اغباظبة إذل اػبصم األخر على أنو هبوز للقاضي منع توجيو ىذه اليمُت إذا كاف اػبصم متعسًفا ُب ذلك " .
فاليمُت اغباظبة ىي اليمُت اليت يوجهها اػبصم إذل خصمو عند عجزه إثبات حقو حىت وبسم النزاع ، ويطلق          

حسم أو إهناء النزاع فإذا حلف اػبصم الذي وجهت إليو اليمُت حكم لو  عليها إسم اغباظبة أو القاطعة ألف الغرض منها
أّما إذا نكل عنها حكم عليو ، واؽبدؼ من توجيو اليمُت اغباظبة إذل اػبصم ىو إمكانية اغبصوؿ على الدليل الذي 

 يفتقده ، كما وبق للخصم الذي وجهت إليو اليمُت اغباظبة أف يردىا على طالبها .
أف توجيو اليمُت اغباظبة يكمن ُب أي نوع من أنواع النزاع ف ويعترب كعقد قضائي بُت اؼبتخاصمُت هبعل حيث «.…    

 . » حًدا هنائًيا و بصفة قاطعة للخصم ...
من اػبصم الذي يوجو اليمُت إذل خصمو فيقع 3و توجيو اليمُت اغباظبة بعد تصرؼ قانوين يتم بإرادة منفردة           
اإلثبات فلو أف وبلف اليمُت ويكسب دعواه ف ويعد حلف اليمُت واقعة مادية يًتتب عليها أثر قانوين ف كما  عليو عبء

يبلك اغبق ُب رد اليمُت إذل خصمو فينتقل من جديد عبء اإلثبات إذل اػبصم الذي يوجو اليمُت ، أما إذا نكل عنها 
 ثبات .يعد ذلك دبثابة إقرار منو يعفي دبوجبو خصمو من عبء اإل

و تتفق اليمُت اغباظبة مع اإلقرار ُب كوهنما يعترباف تصرفًا قانونيا يتم بإرادة منفردة يؤدي إذل إعفاء اػبصم من           
 عبء اإلثبات .

و بالتارل فاليمُت اغباظبة عبارة عن نظاـ قانوين خاص وضعو اؼبشرع إلسعاؼ اػبصم الذي يعجز عن إثبات ما           
 وبتكم إحتكاًما إجباريًا إذل ضمَت خصمو و ذمتو . يدعيو وبو

 : شروط توجيو اليمين الحاسمة-2     
 4µتوجو اليمُت اغباظبة من اػبصم إذل خصمو حيث ال يبكن توجيهها من القاضي لكوهنا خاصة باػبصـو فقط     
 

                                                           
1 -  301ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : ؿبمد وبي مطر. 
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من القانوف اؼبدين خاصة و أف اليمُت اغباظبة ملكا للخصم وليس للقاضي تغيَت  347و  343".....نص اؼبادتُت     

 .1صيغتها تغيَتا يؤثر على مدلوؽبا و معناىا ...."
و اؼبقصود باػبصم الذي يوجو اليمُت اغباظبة ىو كل خصم مكلف بإثبات واقعة قانونية سواء كاف مدعًيا يريد         

إثبات ما يدعيو أو كاف مدعى عليو يريد إثبات دفعو ف غَت أنو عجز ُب إثبات ما يدعيو فلجأ إذل اليمُت اغباظبة ،  
 نكوؿ عنها .كسبيل غبسم النزاع سواء حبلفها أو ردىا أو ال

أّما إذا تعدد اػبصـو ُب الدعوى توجو اليمُت ؼبن تؤثر فيو سواء كانت لو أو عليو كأف يتعدد اؼبدينوف           
اؼبتضامنوف ُب الدعوى توجو اليمُت إليهم صبيًعا ، وإذا نكل أحدىم فال تأثَت على باقي اؼبدينُت و من نكل فإمبا ينكل 

 على نفسو فقط .
وط توجيو اليمُت اغباظبة تتصل دبن توجو إليو من جهة أخرى وتتمثل ىذه الشروط على السواء فيما يلي: وبالتارل فشر 

أف يكوف طرفًا ُب اػبصومة سواء كاف مدعًيا ، أو مدعى عليو أو مدخال فيها بناًءا على طلب أحد اػبصـو أو كاف  /1
 متدخال فيها .

ى اليت يطلب فيها توجيو اليمُت ألف الصفة من القانوف إذا زالت يشًتط فيهما أف يكونا صاحبا صفة ُب الدعو  /2
 الصفة منع عليو توجيهها أو ردىا .

كما يشًتط توافر أىلية التصرؼ ُب اغبق الذي توجو اليمُت اغباظبة بشأنو وذلك أف يكونا قد بلغا سن الرشد وغَت /3
وكيل توجيو اليمُت إال إذا صدرت لو وكالة خاصة ؿبجوز عليهما وقت حلف اليمُت ويًتتب على ذلك أنو ال يبكن لل

بذلك ، كما هبوز للورل أو الوصي أو القيم توجيهها إذا كاف لو حق التصرؼ فيما يستحلف عليو اػبصم ، أّما بالنسبة 
ؼبن توجو إليو اليمُت اغباظبة فإنو ال يكفي أف تكوف لديو أىلية التصرؼ وقت حلف اليمُت بل هبب أف يكوف ىو 

طالب باغبق اؼبدعى بو و بالتارل ال يبكن توجيو اليمُت للوصي أو القيم أو الورل أو الوكيل حىت ولو كاف لديو تفويًضا اؼب
 أو إذنًا خاًصا بذلك حفاظًا وضباية للحقوؽ القصر أو اؼبوكل .

 . 2أف تكوف اإلرادة صحيحة غَت مشوبة بعيب من عيوب الرضا من غلط أو تدليس أو إكراه   /4
ونرى أنو هبب أف يكوف الشخص الذي وجهت إليو اليمُت اغباظبة مسلما أو كتابيا )يهوديًا أو مسيحًيا (ألنو ال  /5

يقسم اليمُت إاّل الذي يؤمن باهلل ، أّما إذا كاف الشخص غَت كتايب فال توجو إليو اليمُت الدينية ، بل يطلب منو القسم 
 بشرفو و دبعتقده .
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/ و أيضا نرى أاّل تقبل توجيو اليمُت اغباظبة إذل شخص ثبت ُب حقو اليمُت الكاذبة أو شهادة الزور ، و أف ال يكوف 6

ولة ، كأف يكوف قد حكم عليو ُب جريبة إصدار شيك بدوف رصيد ، أو باإلفالس أو قد حكم عليو حبكم شائن بالرج
 حكم عليو ُب جناية ودل يرد إعتباره .

فمىت توفرت شروط اليمُت اغباظبة أصبح القاضي ملزًما بقبوؿ طلب توجيهها إاّل إذا تبُت لو أف طالبها متعسف           
تحليف عليها ال تتعلق بالدعوى ، أو غَت منتجة فيها ، أو غَت جائز قبوؿ إتباعها ُب طلبو ، كأف تكوف الواقعة اؼبراد ال

باليمُت اغباظبة كالتمسك دبخالفة الثابت ُب حكم قضائي هنائي ، وللقاضي السلطة التقديرية ُب إستخالص ذلك دوف 
 رقابة احملكمة العليا .

عسًفا ُب ذلك ، حيث أف اجمللس القضائي ؼبا رفض توجيو "...أنو هبوز للقاضي منع توجيو اليمُت إذا كاف اػبصم مت
 .1اليمُت إذل الزوجة فيما ىبص مؤخر الصداؽ و األمتعة الباقية ُب بيت الزوجية بإعتبار أف الزوج دل ينكر ذلك .."

 
 موضوع اليمين الحاسمة و إجراءاتها : -3

موضوع اليمُت اغباظبة على مسألة واقعة متنازع عليها من قبل اػبصـو مهما بلغت قيمتها ، فيمكن ينصب             
أف يتعلق موضوع اليمُت جبميع أنواع اؼبنازعات سواء كاف النزاع متعلق حبقوؽ شخصية أو عينية ، مدنًيا أو ذباريًا ، غَت 

العمومية أثناء اؼبرافعة اعبزائية و أيضا ُب قضايا األمور أنو ال هبوز توجيو اليمُت اغباظبة على وقائع سبس الدعوى 
 .2اؼبستعجلة 
و بالتارل فموضوعها ال يتعلق دبسألة قانونية فال يصح مثال توجيو اليمُت اغباظبة على حكم القانوف ُب الواقعة             

 ؿبل النزاع ألف ذلك من إختصاص قاضي اؼبوضوع .
و هبب أف تكوف اليمُت متعلقة دبوضوع الدعوى و أف تكوف منتجة فيها ، وأف يكوف من اعبائز قبوؽبا كطريقة            

 .3من طرؽ اإلثبات و كوسيلة غبسم النزاع ُب الدعوى 
تابة تعد شرطًا و ال يبكن توجيو اليمُت اغباظبة إلثبات تصرؼ يشًتط القانوف فيو الشكلية كالكتابة ألف الك           

 من شروط اإلنعقاد وليس كأداة لإلثبات فقط .
 كما ال تقبل اليمُت لنقض قرينة قانونية مبنية على إعتبارات ترجع إذل النظاـ العاـ مثل قرينة حجية األحكاـ                   
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كما ال هبوز توجيو اليمُت اغباظبة على واقعة ـبالفة للنظاـ العاـ أو األخالؽ العامة فال هبوز توجيهها إلثبات دين          
 من القانوف اؼبدين على أنو: 344قمار أو إتفاؽ خاص ببيت الدعارة ، أو الربا الفاحش وقد نصت اؼبادة 

 .  »ال هبوز توجيو اليمُت اغباظبة ُب واقعة ـبالفة للنظاـ العاـ  «      
 .1"...أف اليمُت اغباظبة ال هبوز توجيهها إذا كانت تتعلق بواقعة ـبالفة للنظاـ العاـ ...."      

و هبب أيضا أف تكوف الواقعة متعلقة بشخص من توجو إليو اليمُت فال هبوز ربليف اػبصم عن واقعة ال تتصل         
 بشخصو .
و يبكن توجيو اليمُت اغباظبة ُب أية مرحلة كانت عليها الدعوى سواء كانت ُب الدرجة األوذل أو ُب الدرجة         

وبكم هنائًيا ُب موضوعها وال يصح توجيهها أماـ احملكمة العليا ، غَت أنو إذا  الثانية وسواء قبل كل دفع أو بعده حىت
طلب توجيو اليمُت أثناء سَت الدعوى لكن القاضي رفض ذلك دوف وجو حق جاز ؼبن طلب توجيو اليمُت أف يطعن ُب 

 اغبكم بطريق النقض لتمكينو من توجيو اليمُت .
اليمُت اغباظبة على سبيل اإلحتياط خاصة و أهنا السبيل األخَت إلثبات ما يدعيو كما ال يبنع القانوف من توجيو          

اػبصم عند عجزه إثبات دعواه فال يبكن من باب العدالة حرماف اػبصم من تقديبها على سبيل اإلحتياط و إعتبارىا 
 .2حاظبة ماداـ اػبصم يوجهها على أهنا كذلك 

 ػػػػػػػػػػػل يبكن العدوؿ عن توجيو اليمُت ؟.و السؤاؿ الذي يطرح : ىػػػ         
 من القانوف اؼبدين يتضح أنو هبب التفرقة بُت حالتُت : 345من خالؿ نص اؼبادة          

ففي حالة قبوؿ من وجهت إليو اليمُت ال يبكن ؼبن وجهها أف يعدؿ عن توجيهها و كذلك األمر بالنسبة ؼبن          
و و يرجع ذلك لوقوع إتفاؽ هنائي بينهما على حلفها أو ردىا ألف النزاع ُب ىذه اغبالة ينتقل ردىا ال يبكنو العدوؿ  عن

 من نطاؽ القانوف إذل نطاؽ العدالة .
و يًتتب على ذلك عدـ قبوؿ القاضي العدوؿ يوجو اليمُت إذل اػبصم و هبب على ىذا اػبصم إّما أف وبلف          

 .أو يرد اليمُت على خصمو أو ينكل 
أّما ُب حالة سابقة لقبوؿ اليمُت بإمكاف اػبصم اؼبوجو ؽبا العدوؿ عن توجيهها طاؼبا دل يقبل من وجهت إليو           

وال ىبضع ذلك إذل شكل معُت فقد يكوف العدوؿ إّما صروًبا أماـ احملكمة دبوجب مذكرة أو ضمنًيا كما لو إستأنف 
 .3موجهها 

 
                                                           

1 - : ومايليها 14ص 1991، اجمللس األعلى ، الغرفة اؼبدنية ، اجمللة القضائية ،العدد األوؿ لسنة  05/04/1989بتاري   52042أنظر قرار رقم 
2 -  وما يليها . 693ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : عبد الرزاؽ أضبد السنهوري 
3 -  وما يليها . 91اعبزء الثاين ، ص  –اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : أضبد نشأت 
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أّما عن إجراءات حلف اليمُت اغباظبة فإنو مىت قبل طلب حلف اليمُت و إصدار احملكمة حكمها بتوجيهها            
يصبح من الاّلـز على اػبصم اؼبوجو إليو حلفها فيحكم لو و يربح دعواه ، أّما إذا نكل عنها إعترب دبثابة إقرار منو دبا 

كوف تأديتها وفقا للصيغة اليت أقرهتا احملكمة ُب اعبلسة أماـ القاضي و يدعيو خصمو فيحكم عليو و ىبسر دعواه و ت
ذلك بذكر عبارة " اقسم باهلل العظيم " و قد إتفق أغلب الفقهاء  اؼبسلمُت على أف اليمُت ال تصح إاّل بإسم اهلل عز 

 وجل دوف سواه .
باليمُت قد حضر شخصًيا وًب إعالمو قرار القضاة ".....أف القضاة دل يثبتوا ُب قرارىم ما إذا كاف اؼبكلف           

حسم النزاع باليمُت وبصيغتها ودعوتو لتأديتها باؼبكاف و التاري  اؼبعينُت ، باإلضافة إذل عدـ ربديد الواقعة اؼبراد التحليف 
ؿ اػبصم غَت مؤسس و عليها وإنعداـ الوصف القانوين لليمُت إذ ما داـ القضاة دل يثبتوا بتلك اإلجراءات فإف قوؽبم بنكو 

 .1غَت معلل ....." 
 
 :أثـــــار توجيـــــــــــــــو اليمين الحاسمـــة  -4

 و اليمُت اغباظبة إذل اػبصم أثار : فإّما أف وبلفها ف أو يردىا أو ينكل عنها :يًتتب عن توجي        
 حلف اليميـــــن :-أ

و دبوجبو ال يبكن ؼبن وجو اليمُت أف ىباصم 2إذا حلف من وجهت إليو اليمُت ربح دعواه وحسم النزاع هنائًيا         
 اغبالف مرة أخرى .

و بعد حلف اليمُت ال يبكن للخصم موجو اليمُت أف يثبت كذب اليمُت بدعوى مدنية أماـ احملكمة وال أف يطعن ُب   
 مُت ألنو يعترب متنازال عن حقوقو إذا حلفها خصمو سواء كاف صادقًا أو كاذبًا .اغبكم الصادر على حلف الي

إاّل أنو بإمكانو تقدًن بالًغا للنيابة العامة فتقـو ىي بتحريك الدعوى العمومية وال يبكنو التدخل ُب ىذه الدعوى        
 بصفتو طرؼ مدين .

موجو اليمُت الذي أصابو ضرر من جرائها طلب التعويض ،   و إذا ثبت كذب اليمُت حبكم جنائي جاز للخصم        
 .3كما لو أيًضا أف يطعن ُب اغبكم الصادر بناءا على حلفها إذا توافر سبب من أسباب إلتماس إعادة النظر 

 
 

                                                           
1 -  وما يليها  49ص  1989، اجمللس األعلى ، الغرفة اؼبدنية ، اجمللة القضائية العدد الثاين لسنة  17/12/1986بتاري   38693أنظر قرار رقم 
2 -  205ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : أنور سلطاف. 
3 - : 319ص  –اؼبرجع السابق  –ؿبمد وبي مطر  أنظر الدكتور. 
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 يـــــــــــن : ــــــــــــمـــــــــــرد الي-ب

هبوز ؼبن وجهت إليو اليمُت أف يردىا إذل خصمو فيضع خصمو ُب اؼبركز الذي وضعو فيو بداًل من أف وبلف أو         
وترفض دعواه و 1ينكل عنها يبكنو ردىا على من وجهها لو فيصبح ىذا األخَت ؾبربًا على تأديتها و إاّل إعترب ناكاًل 

اليمُت من حيث األىلية و العدوؿ عنها وحلفها ، ويشًتط أيًضا عبواز رد تنطبق نفس شروط توجيو اليمُت على رد 
 اليمُت أف تكوف الواقعة موضوع اليمُت اغباظبة مشًتكة بُت الطرفُت و إاّل ال يبكن ردىا .

 النكول عن اليميــــن : -جـــــــ
احملكمة أجال لتأديتها و دل يردىا و أيًضا  إذا رفض اػبصم الذي وجهت إليو اليمُت اغباظبة أف وبلفها بعد أف منحتو     

من ردت إليو اليمُت رفض أف وبلفها فيعد كالنبا ناكاًل عنها ويعد ذلك دبثابة إقرار صادر من الناكل ويثبت بذلك عليو 
 اغبق موضوع النزاع فيخسر دعواه و وبسم هنائيا للطرؼ األخر ويكوف ذلك حجة عليو وعلى ورثتو .

 2نو نكلها دوف أف يردىا على خصمو فبا هبب على القضاة أف وبكموا لصاحل خصمو ...." حيث : "....أ    
 

 : Serment suppletifثــــــــــــــــانيا : اليميــــــــــــــن المتممة 
قناعتو و توكيًدا لألدلة اليت ىي اليمُت اليت يوجهها القاضي من تلقاء نفسو ألحد اػبصمُت ليتم هبا :هـــا ـــــــــــتعريـــــف-1   

للقاضي أف يوجو اليميُت تلقائًيا إذل أي من « من القانوف اؼبدين على أنو : 01الفقرة  348قدمها اػبصم و تنص اؼبادة 
 . »اػبصمُت ليبٍت على ذلك حكمو ُب موضوع الدعوى أو ُب ما وبكم بو 

 اغباظبة من حيث :و بالتارل زبتلف إختالفًا جوىريًا عن اليمُت       
أف اليمُت اؼبتممة ىي واقعة مادية يلجأ إليها اػبصم إلستكماؿ أدلة الدعوى ، بينما اليمُت اغباظبة تعد تصرؼ  /1

 قانوين بإرادة منفردة .
 أهنا توجو من القاضي و ال يصح توجيهها من اػبصم بينما اليمُت اغباظبة توجو من اػبصم إذل خصمو . /2
م الذي يريد القاضي ربليفو أف يردىا على خصمو بينما ُب اليمُت اغباظبة هبوز للخصم الذي وجهت ال يبكن للخص /3

 إليو اليمُت أف يردىا على خصمو .
 
 
 

                                                           
1 -   " 179ص  -اؼبرجع السابق-أنظر الدكتور : توفيق حسنُت فرج " قواعد اإلثبات ُب األمور اؼبدنية و النجارية. 
2 - 19ص  1991، اجمللس األعلى ، الغرفة اؼبدنية ، اجمللة القضائية ، العدد األوؿ لسنة  28/06/1989بتاري   50281:  أنظر قرار  رقم. 
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ال هبوز توجيهها إذا كانت الدعوى خالية من أي دليل بل هبب أف تكوف ىناؾ أدلة ُب الدعوى تكاد تكفي   /4   

للحكم و لكنها ليست قاطعة ال يقتنع هبا القاضي إاّل إذا حلف احد اػبصمُت ، بينما اليمُت اغبايبة يتم توجيهها عند 
 . 1إنعداـ الدليل 

تممة دلياًل تكميلًيا ألهنا تتم أدلة الدعوى اليت يوجهها القاضي ألحد اػبصمُت حسب و بالتارل تعد اليمُت اؼب       
تقديره لظروؼ الدعوى و أدلتها ، وىو غَت ملـز بتسببيب إختياره للخصم الذي يوجو إليو اليمُت اؼبتممة سواء كاف 

 مدعًيا أو مدعى عليو يًتتب عليها الفصل ُب النزاع .
".....حيث للقاضي أف يوجو اليمُت اؼبتممة تلقائًيا إذل أي من اػبصمُت ليبٍت على ذلك حكمو ُب موضوع الدعوى    

 .2بشرط أف ال تكوف الدعوى خالية من أي دليل ....." 
فية إلثبات إاّل أف بعض الفقهاء يروف أنو ال جدوى من اليمُت اؼبتممة ألف القاضي مىت توفرت لديو األدلة الكا       

 اغبق ال وبتاج إذل اليمُت ليدخل اإلطمئناف إذل نفسو فكل من يعجز عن إثبات حقو ىبسر دعواه .
و لكن يعاب على ىذا الرأي أنو اغفل أف اليمُت اؼبتممة تعد من طرؽ اإلثبات اإلضطرارية اليت يلجأ إليها        

 .3تضيو العدالة القاضي وفًقا للضمانات اليت يقرىا القانوف وىي نظاـ تق
 توجيـــــــــــــــــو اليمين المتممـــــــــــــــــة :-2
القاضي اليمُت اؼبتممة من تلقاء نفسو دوف طلب من اػبصـو فلو السلطة التقديرية ُب تقدير ظروؼ الدعوى يوجو        

بُت األخذ بو أو إنبالو جاز لو اللجوء إذل و مالبساهتا ، وتقييم أدلتها فإذا إتضح لو أف إدعاء اػبصم قريب اإلحتماؿ 
 اليمُت اؼبتممة لَتيح ذمتو و يلقي جبزء من مسؤوليتو على عاتق اػبصم .

"....حيث أنو إذا كاف القاضي قد أثبت ُب حكمو ما شاىده وكاف من ضمن ما شاىده فاتورتُت موجودتُت    
كية اؼبستأنفة عبميع اؼبصوغ اؼبتنازع عليها ، فال أقل من بالصندوؽ ...وىي و إف كانت ال تشكل دليل كامل إلثبات مل

 .4أف تشكل قرينة لصاغبها يبكن تعزيزىا بوسيلة إثبات أخرى كاليمُت اؼبتممة ...."
 و يشًتط ُب توجيو اليمُت اؼبتممة شرطاف أساسياف نبا :        

ى القاضي أف وبكم لو حبقو دوف اللجوء إليها كاف : حبيث ال يبكن توجيهها و عل أال يكون في الدعوى دلياًل كامالً -أ
 يتضمن الدليل على سند رظبي ذا حجية مطلقة .

 
                                                           

1 -  161اعبزء الثاين ، ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : أضبد نشأت. 
2 -  ومايليها  13ص  1989، اجمللة القضائية ،العدد الرابع لسنة  ، اجمللس األعلى ، الغرفة اؼبدنية 09/01/1985بتاري   32676أنظر قرار رقم 
3 -  وما يليها . 162، اعبزء الثاين ، ص  -اؼبرجع السابق  –أنظر الدكتور : أضبد نشأت 
4 -  ومايليها  29ص  1989، اجمللس األعلى، الغرفة اؼبدنية ، اجمللة القضائية ، العدد األوؿ لسنة  19/05/1982بتاري   22117أنظر قرار رقم 
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   :أاّل تكون الدعوى خالية من أي دليل -ب  

           
فال ؾباؿ لتوجيو اليمُت اؼبتممة إذا دل يكن ىناؾ دليل فهي وجدت أصال من أجل إكماؿ الدليل الناقص              

الذي قد يكوف بينة أو قرائن حيث يستكمل إثباهتا باليمُت اؼبتممة كما قد يكوف الدليل الناقص مبدأ ثبوت بالكتابة 
 .1تممة فيجوز أيًضا أف يستكمل باليمُت اؼب

و يوجو القاضي اليمُت اؼبتممة ألحد اػبصمُت سواء كاف مدعًيا أوو مدعى عليو ُب الدعوى مراعًيا ُب ذلك             
قوة أدلة كل واحد منهما فبختار من كانت أدلتو أقوى ويوجو لو اليمُت اؼبتممة إلستكماؿ األدلة الناقصة ، وال هبوز 

اؼبتممة أف يردىا على خصمو كما ىو اغباؿ بالنسبة لليمُت اغباظبة فإما أف وبلفها أو للخصم الذي وجهت إليو اليمُت 
 ينكل عنها .
و ال هبوز التوكيل ُب أدائها فيجب أف تؤدى فعلصا من قبل اػبصم اؼبكلف من طرؼ القاضي بتأديتها و إاّل             

إعترب ناكال ، ويشًتط ُب الواقعة ؿبل اليمُت اؼبتممة أف تكوف متعلقة بالدعوى و منتجة فيها و أف تكوف جائزة القبوؿ ، 
   وغَت ـبالفة للنظاـ العاـ و األداب .

و يتم توجيهها ُب أية مرحلة من مراحل الدعوى سواء على مستوى احملكمة أو إستئناؼ وحىت قفل باب             
اؼبرافعة و إطالع القاضي على ملف الدعوى تبُت لو أف األدلة اؼبقدمة ناقصة ربتاج إذل توجيو اليمُت اؼبتممة ألحد 

 اػبصمُت .
 أي وقت حىت ولو قبل اػبصم أف وبلف إذا تبُت لو أنو ال حاجة لو هبا و وبق للقاضي الرجوع ُب توجيهها ُب 

من القانوف  350و قد أوجد اؼبشرع نوًعا خاًصا من اليمُت اؼبتممة وىي يبُت التقوًن اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة            
اؼبدين يوجهها القاضي من تلقاء نفسو إذا غستحاؿ عليو تقدير قيمة اؼبدعى بو بطريقة أخرى كأف هتلك وديعة مسافر 

طريق حيث يتم تقديرىا من قبل اؼبودع ويوجو إليو القاضي يبُت التقوًن ، خبطأ اؼبودع فيستحاؿ تقدير قيمتها بأي 
 2.وللقاضي سلطة تقدير أو ربديد اؼببلغ الذي وبلف عليو اؼبودع 

 
 
 
  

                                                           
1 -  و ما يليها . 93ص  –اؼبرجع السابق  –أنظر الدكتور : الغوثي بن ملحة 
2 -  وما يليها . 316ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : عباس العبودي 
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 : أثـــــــــــــــار اليمين المتممة -3

 يًتتب على توجيو اليمُت اؼبتممة ما يلي :             
 للقاضي سلطة تقدير نتائج اليمُت اؼبتممة من خالؿ األدلة اؼبقدمة من اػبصـو فهي ال ربسم النزاع .-1
 باليمُت اؼبتممة .ال تتقيد ؿبكمة اإلستئناؼ دبا حكمت بو ؿبكمة الدرجة األوذل دبا يتعلق -2
 ال هبوز للخصم الذي وجهت إليو اليمُت اؼبتممة أف يردىا .-3
 ال هبوز أف يثبت كذب اليمُت فلو أف يطلب التعويض كطرؼ مدين ُب دعوى جزائية .-4
 وبق للقاضي الرجوع ُب توجيهها ُب أي وقت تبُت لو أنو ال حاجة لو هبا .-5
 ديتها .يبكن للقاضي أف ال يأخذ هبا بعد تأ-6
 1ُب حالة رفض من  وجهت إليو اليمُت اؼبتممة على حلفها فالقاضي غَت ملـز حبكم عليو -7

        :: اإلث       بات  المعاينة و الخب        رة     ر  الثال ال
اؼبتعلػق بإثبػات اإللتػزاـ اؼبشرع اعبزائري عندما أدرج وسائل اإلثبات ضػمن التقنػُت اؼبػدين وذلػك ُب البػاب السػادس إف          

، دل يتطػػػرؽ إذل مفهػػػـو اؼبعاينػػػة و اػبػػػربة كوسػػػيلة مػػػن وسػػػائل اإلثبػػػات الػػػيت يسػػػتند إليهػػػا اػبصػػػـو لتَتيػػػر إدعػػػاءاهتم ضػػػمن ىػػػذا 
التقنُت و إمبا تعمد و تنظيمها ضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية و اإلداريػة إلتصػافها بالطػابع اإلجرائػي حيػث هتػدؼ إذل تكػوين 

القاضػػي حػػوؿ موضػػوع الػػدعوى اؼبعػػروض عليػػو قبػػل الفصػػل فيػػو هنائيػػا ، وىػػذا مػػا يػػدخل فيمػػا يسػػمى بػػإجراءات سػػَت قناعػػة 
 الدعوى أي التحقيق قبل الفصل ُب النزاع .

و قػػػػد نظػػم اؼبشػػرع اؼبعاينػػة و اػبػػربة ُب القسػػم الثػػامن مػػن البػػاب الرابػػع اؼبتعلػػق بوسػػائل اإلثبػػات مػػن اعبانػػب اإلجرائػػي          
ُب الكتػػاب  2008فربايػػر سػػنة 25اؼبػػؤرخ ُب  08/09من قػػانوف اإلجػػراءات اؼبدنيػػة و اإلداريػػة اؼبنصػػوص عليػػو ربػػت رقػػم ضػػ

 األوؿ منو و اؼبتعلق باألحكاـ اؼبشًتكة عبميع اعبهات القضائية .

 المـــــــعاينـــــــــــــــــــــــــــــــة : :أوال
 سنتطرؽ ُب ىذا الفرع إذل مفػػػػهـو اؼبعاينة و أنبيتػػػػػػػها ٍب إجراءاهتا و حجيتػػػػػػها ُب اإلثػػػػػػػػػػػػػػػػبات .          

 : :مفــــــــــــــــهوم المعاينـــــــــــــة -1
 : من عاين الشئ أي رأه بعينو وشػػػػػػاىده عيانػػػػػػػػػػػػًا. ةــــــــــــة لـــــــغـــالمعاين -أ  

: ىػػػػػي أف يشػػػػاىد القاضػػػػي بنفسػػػػو أو بواسػػػػػطة نائبػػػػو أو اػببػػػػَت اؼبعتمػػػػػد ؿبػػػػل النػػػػزاع بػػػػػُت  إصــــطالحا و فقهــــا -ب
 .1اؼبتخاصمُت ؼبعرفة حقيقة ما هبري فيو مباشرة 

                                                           
1 -  وما يليها  174، اعبزء الثاين ، ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : أضبد نشأت 
1 -  ، 590.ص 2007أ نظر الدكتور : ؿبمد الزحيلي " وسائل اإلثبات ُب الشريعة اإلسالمية ، اعبزء الثاين ، مكتبة دار البياف ، دمشق. 
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ىي إنتقاؿ احملكمة ؼبعاينة الشئ اؼبتنازع عليو ، وإنتقاؿ احملكمة للمعاينة قػد يكػوف مػن تلقػاء  :أمــــّا المعاينة قانونـا -ج       
 إذا رأت احملكمة أف إجراء اؼبعاينة ؾبديا ُب الدعوى،ىذا 2نفسها،وقد يكوف بناء على طلب أحد اػبصـو 

 : : أىــــــــــــــــميتــــــــــــــــــــــــها -2
اؼبعاينػػة ىػػي إحػػدى إجػػراءات سػػَت الػػدعوى ُب احملكمػػة ، و اؼبعاينػػة يقػػـو هبػػا القاضػػي بصػػفتو قاضػػيا فكأنػػو نقػػل ؿبػػل           

القضاء من احملكمة إذل مكاف اؼبدعى بو ، وجعلو ؾبلسا للقضاء فيعترب القاضي ُب عمل رظبػي يبػارس وظيفتػو ُب الكشػف عػن 
منهمػػا وجهػة نظػػره ، و بػذلك يسػػتطيع القاضػػي تكػوين قناعتػػو ، و يظهػر أمامػػو اغبػػق اؼبػدعى بػػو حبضػور الطػػرفُت ، ليشػرح كػػل 
 . 1جليا واضحا ووبكم بناء على ىذه اؼبعاينة

فاؼبعاينة إذف دليل قوي ُب الػدعوى ، ألف القاضػي حبضػور اػبصػـو قػد علػم دبعاينتػو اؼبباشػرة حملػل النػزاع ، و بالتػارل ال          
 مُت ، وال يستطيعا دفع قرار القاضي أو مشوبتو بشبهة أو الطعن فيو بالتزوير .يًتدد شئ ُب نفس اػبص

و قػػػد تكػػوف اؼبعاينػة ُب ؾبلػػس القضػاء بػػأف يعػاين القاضػػي الشػهود ، أو اؼبػػدعى بػو ويقػػـو بفحصػهم إف اسػػتلـز األمػػر، و       
 دبا ثبت عنده بعد اؼبعاينة  من شبة يبٍت حكمو على ذلك وال يسمى ىذا حكما بعلمو، بل حكم دبا عاينو أو

، ويبػٍت حكمػو علػى أسػاس ىػذا التقريػر و يسػتوي كػذلك أف يكػوف اؼبػدعى 2و يكتػب تقريػرا عمػا شػاىده أو علمػو          
بػػو عقػػارا أو منقػػوال ، ففػػي األوؿ ينتقػػل القاضػػي إذل ؿبػػل ىػػذا العقػػار اؼبتنػػازع فيػػو ، وإف كػػاف منقػػوال ننظػػر إف كػػاف فبػػا يتعػػرض 

ال يتلػػف فيجػػوز إحضػػاره إذل ؾبلػػس للتلػػف ُب نقلػػو أـ ال ؟ فػػإف كػػاف يتلػػف بنقلػػو يػػذىب القاضػػي ؼبعاينتػػو ُب ؿبلػػو و إف كػػاف 
 القضاء وكل ذلك حرصا منو على ضباية أمواؿ الناس من التلف 

 : : إجــــــــــــراءاتها و شروطــــــــــــــــــــها -3
 سػت كػل قضػية تسػتحق اؼبعاينػة ، فػإذا رأى القاضػي بػأف اؼبعاينػة أمػر ضػروري لػيس مباشػرة ىبػرج إذلمن اؼبعلـو أنو لي          

 ؿبل النزاع و يعاينو بل يسبق ذلك إجراءات تنظيمية سأحاوؿ دراستها فيما يأٌب :
من قانوف اإلجراءات اؼبدنيػة علػى أنػو : " هبػوز للقاضػي مػن تلقػاء نفسػو أو بطلػب مػن اػبصػـو ،  146نصت اؼبادة          

 يراىػػػا ضػػػرورية مػػػع اإلنتقػػػاؿ إذل عػػػُت اؼبكػػػاف إذا القيػػػاـ بػػػإجراء معاينػػػات أو تقييمػػػات أو تقػػػديرات أو إعػػػادة سبثيػػػل الوقػػػائع الػػػيت
 إقتضى األمر ذلك .

 وبدد القاضي خالؿ اعبلسة مكاف ويـو و ساعة اإلنتقاؿ ، ويدعو اػبصـو إذل حضور العمليات " .     
 إذف تكوف اؼبعاينػػػػػػػػػػػػػػة ُب اغبػػػػػػػػػػػػػػػػاالت األتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة :         

أف يتقدـ أحد أطراؼ اػبصومة إذل احملكمة بطلػب إجػراء اؼبعاينػة فينظػر القاضػي ُب ىػذا الطلػب فػإف كػاف يسػتحق اؼبعاينػة -1
 حرر ؿبضرًا بذلك بناء على ىذا الطلب .

                                                           
2 -  214ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : أنور سلطاف. 
1 -  590ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : ؿبمد الزحيلي. 
2 -  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية و اإلدارية 149أنظر نص اؼبادة. 
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 قد يقرر القاضي من تلقاء نفسو القياـ بإجراء معاينة إذا رأى ذلك ضروريا ُب الدعوى .-2
 وبدد القاضي مكاف و يـو و ساعة اإلنتقاؿ ، و أف ىبرب اػبصـو بذلك .-3
رفػػع دفػػع دعػػوى  قػػد تػػتم اؼبعاينػػة مػػن احملكمػػة بكامػػل ىيئتهػػا ، و للمحكمػػة أف تنػػدب أحػػد قضػػاهتا للقيػػاـ بػػذلك ، و ذبػػوز-4

أصػػػلية مسػػػتعجلة بطلػػػب اإلنتقػػػاؿ للمعاينػػػة ، ال سػػػيما إذا كػػػاف اؼبقصػػػود مػػػن الػػػدعوى منػػػع ضػػػرر ؿبقػػػق قػػػد يتعػػػذر تالفيػػػو ُب 
 اؼبستقبل كإثبات واقعة وبتمل ضياع معاؼبها إذا تركت .

غلػق الطػرؼ األخػر للممػر ، اؼبعاينة تتم ُب مكاف النزاع و تنصب على الوقائع اؼبثارة من طرؼ اػبصـو فقد يػدعى طػرؼ ب-5
و إعاقة اؼبرور و يقدـ ؿبضرا على ذلك فيدفع اػبصم بعدـ مصداقية ىذا احملضر ، لذلك يرى القاضي وجوبًػا إنتػػػقالو للمعاينػة 

 بقصد التأكد من الواقعة .
 قد يسمع القاضي شهودا يكوف لشهادهتم أثر ، وقد ربتاج اؼبعاينة إذل معلومات .-6
مػػن  ُب األخيػػػػػر وبػػرر القاضػػي ؿبضػػرا باؼبعاينػػة الػػيت أجراىػػا ، ويوقػػع عليػػو الكاتػػب ، و يػػودع كتابػػة الضػػبط ، ويبّكػػن اػبصػػـو-7

 نسخة من أجل التعقيب دبػػػػػػػػػػػػػذكرة .
 ::حجيـــــــــــتها في اإلثــــــــــــبات -4

عليهػػػا القػػػانوف و علػػػى عمليػػػة إجرائهػػػا ، حيػػػث يػػػتم تقػػػدًن طلػػػب إجػػػراء يػػػنص إثبػػػات مباشػػػرة  رب اؼبعاينػػػة وسػػػيلةػػػػػػػػػػتعت          
اؼبعاينة على احملكمة أو تأمر بو احملكمة مػن تلقػاء نفسػها ، وبعػد قبػوؿ ىػذا الطلػب )أي يبكػن أف يػرفض حسػب طبيعػة النػزاع 

تػب احملكمػة يبػُت فيػو صبيػع اؼبعروض على احملكمة ( تتم اؼبعاينة كما سبق ووضحنا سابقا ، ٍب وبرر ؿبضػر بػذلك مػن طػرؼ كا
األعمػػاؿ اؼبتعلقػػة باؼبعاينػػة )مػػن قبػػوؿ الطلػػب و اؼبشػػاىدة و األقػػواؿ و التػػواري  ....( ، حيػػث يبكػػن للمحكمػػة أف تسػػتند إليػػو  
كػػدليل جػػدي ُب النػػزاع و يسػػتوجب عليهػػا قػػوؿ كلمتهػػا فيػػو و إاّل كػػاف حكمهػػا يشػػوبو القصػػور ، و مػػن ىنػػا يكتسػػب الػػدليل 

 .1اينة حجية قانونية ُب مواجهة اػبصـو و اؽبيئات القضائية بكافػػػػػػػػػػػػػػػػة أنػػػػػػػػػػػػػػػػواعها الناتج عن اؼبع
و أخػػػػػػػػػػػػػػػَتا فػػإف اؼبفهػػـو مػػن أنبيػػة الػػدليل النػػاتج عػػن اؼبعاينػػة يكتسػػب بعػػد قػػرار احملكمػػة إجػػراء ىػػذه اؼبعاينػػة و تػػرى أنػػو          

، وىو حق مقرر للمحكمػة بشػأف لزومػو مػن عدمػو ، فقبػوؿ الطلػب و إجرائػو بكافػة الشػروط القانونيػة من الضروري القياـ هبا 
 .2، هبعل الدليل اؼبكتسب عن اؼبعاينة و اغبكم الصادرعنو وبوز حجية مقررة بشكل قانوين سليم 

     
 
 

                                                           
1 -  و ما يليها . 78أنظر الدكتور : مراد ؿبمود الشنيكات ، مرجع سابق ، ص 
 2- 80اؼبرجع ، ص  نفس. 
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 : الخــــــــــــــــــــبرة : ثانيا
 سنتػػػػػػػػػػطرؽ ُب ىذا الفرع ؼبفهـو اػبربة و أنبيتها ٍب قواعدىػػػػػػا اإلجرائية و مدى حجيتها ُب اإلثبات .        

 : مفــــــــهوم الخبــــــــــــــــرة: -1
 اػبربة من اػبرب وىي العلم بالشيئ ، و اػببَت الذي ىبرب الشئ بعلمػػػػػػػػػػػػػػػو . :لــــــغة          
ىػي إجػراء يعهػد بػو القاضػي إذل شػخص ـبػتص ينعػت بػاػببَت دبهمػة  1فاػبػػػػػػػػػربة :أّما في إصطالح الفقو و القانون         

ؿبػػػدودة تتعلػػػق بواقعػػػة أو وقػػػػائع ماديػػػة يسػػػتلـز حبثهػػػا أو تقػػػػديرىا أو علػػػى العمػػػـو أبػػػدأ الػػػػرأي فيهػػػا علًمػػػا أو فنػػػا ال يتػػػػوافر ُب 
 .2الشخص العادي ، ليقدـ بو بيانا أو رأيًا فنيا ال يستطيع القاضي الوصوؿ إليو وحده 

اؼبػػػػػحكمة ىنػػا ال هبػػوز ؽبػػا أف تقضػػي ُب اؼبسػػائل الفنيػػة بعلمهػػا ، بػػل عليهػػا الرجػػوع إذل اىػػل اػبػػربة و التخصػػص ُب ػػػفػػ        
ذلػػػػك ، ألف القاضػػػػي ال يبكنػػػػو أف يلػػػػم جبميػػػػع أمػػػػور اغبيػػػػاة اؼبتغػػػػَتة ، لػػػػذلك يسػػػػتعُت دبػػػػن ؽبػػػػم خػػػػربة ُب اؼبيػػػػداف وكػػػػل حسػػػػب 

 إختصاصو .
 بــــــــــــرة:أىميـــــــــة الخ: -2

نػػػػػعلم أنػػو لػػيس للقاضػػي اختصػػاص مػػن طػػراز تقػػٍت ليكشػػف عػػن معػػٌت الوقػػائع ُب صبيػػع اؼبػػواد ، فالقػػدرة اؼبطلوبػػة مػػن          
القاضي ىي قدرة قانونية و ليست تقنية ، و عندئذ يبكن لو تكليف األشخاص اؼبختصُت هبمة القياـ باؼبعاينػات الػيت تتطلػب 

 معارؼ خػػػػاصة .
خارجػة عػن إختصػاص القضػاة ، فيلجػؤوف  و تػػػػػػػظهرأنبية اػبػربة ُب األمػور الفنيػة الػيت ربتػاج إذل خػربة و علػم و ذبربػة          

 إذل اػبرباء لإلستعانة خبربهتم ُب بياف حقيقة األمر اؼبتنازع فيو .
ل ُب صبيػػع فروعػػو يؤكػػد اغباجػػة إذل اػبػػربة و و إف تقػػدـ العلػػـو و تفػػرّع األحبػػاث ، وزيػػادة التخصػػص ، وتقسػػيم العمػػ          

 فائدهتا و أنبيتها ف فإف القضاة بأشد اغباجة إذل أىل اػبربة و اإلختصاص ُب صبيع األمور اليوميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .
اعبزائػػري ؼبراجعػػة و أنبيػػػػػػػػػػػػػة اػبػػربة القضػػائية ُب مػػادة اؼبػػدين أصػػبحت أكثػػر مػػن ذي قبػػل تفػػرض نفسػػها علػػى اؼبشػػرع           

 . 3اؼبواد القانونية اػباصة هبا 
و اػببػػَت يبػػُّت حقيقػػة الشػػئ بعػػد التجػػارب و األحبػػاث العلميػػة الػػيت اسػػتغرقت سػػنوات كثػػَتة ُب حياتػػو ، حبيػػث يػػزوؿ            

     صي لػػػػػػػػػػػو ، معو العامل الشخصي تقريبا ، وبذلك يكوف رأي اػببَت ىو اػبربة ذاهتا ، وال ينظر إذل التكوين الشخ
 

                                                           
1 - . اػبربة الواردة ُب ىذا اؼبقاـ ىي اػبربة القضائية اليت زبتلف عن اػبربتُت اإلستشارية و اإلتفاقية 
 2-  231أنظر الدكتور : عباس العبودي ، "شرح قانوف البيانات اعبديد "، ص. 
 3- 145إذل  125اؼبواد من  تعرض اؼبشرع اعبزائري للخربة ُب قانوف اإلجراءات اؼبدنية ُب. 
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و خاصػػة إذا كانػػػت اػبػػربة معتمػػػدة علػػى األالت العلميػػػة ، و الطػػػرؽ اؼباديػػة ، و القػػػوانُت الثابتػػة و الظػػػواىر اؼبسػػػلمة ،         

 . 1ويقدـ رأيو بناء على النظر و اإلستدالؿ 
لػم النظػري اؼبختلػف و اػبربة القضائية علم يتطور بتطور الشعوب و األمم على إختالؼ مشارهبا فاػبربة مزيج مػن الع         

 ، والعلم القانوين احملض .
 :    القــــــــــــواعد اإلجرائية للخبـــــــــــــــرة: -3

 نتعرؼ على اػببَت الذي يقـو دبهمة اػبربة ، وىي مهمة اػببَت ، وما يشًتط ُب تقديره ......         
فاػببيػػػػػػػػػر ىػػو الشػػخص لػػو درايػػة خاصػػة دبسػػألة مػػن اؼبسػػائل فيلجػػأ إذل اػبػػربة كلمػػا قامػػت ُب الػػدعوى مسػػألة يتطلػػب          

 حلها دبعلومات خاصة .
ح أمامػػو متوقفػػا هبيػػػػز القانػػػػػػػوف للقاضػػػػػػػػػػي اإلسػػتعانة بػػاػبرباء كلماكػػاف الفصػػل ُب النػػزاع اؼبطػػرو :   دب الخبـــــراءــــــــــن-أ         

مػػػة علػػػى معرفػػػػػػػػػػػػػة معلومػػػات فنيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، يقصػػػر عنهػػػا علػػػم القاضػػػي....و القاعػػػدة أف اإلسػػػتعانة بػػػاػبرباء أمػػػر مػػػًتوؾ لتقػػػدير ؿبك
 .2اؼبوضوع 
رار قضػائي قبػل الفصػل لتعيُت اػبػرباء فتتػوذل تعيػنهم الغرفػة اإلداريػة بػاجمللس القضػائي ، أو ؾبلػس الدولػة بقػو بالنسبة           

ُب اؼبوضوع ، ويعُت خبَت واحد أو عدة خرباء للقياـ دبهمة معينة ، ووبدد القرار للخبَت أو اػبػرباء مهلػة لػو ، فيتعػُت فيهػا عليػو 
مػػػن قػػػانوف اإلجػػػراءات  138و  137و  136إيػػػداع تقريػػػره الكتػػػايب أو اإلدالء بتقريػػػره الشػػػفوي وىػػػذا مػػػا نصػػػت عليػػػو اؼبػػػواد 

 اؼبدنية .
و هبب على اػببَت إذا كاف غَت مقيد جبػدوؿ اػبػرباء أف وبلػف اليمػُت أمػاـ السػلطة الػيت وبػددىا القػرار اؼبعػُت لػو مػا دل          

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية . 131يعف من اليمُت بإتفاؽ اػبصـو وىذا بنص اؼبادة 
:  دبجػرد إشػعار اػببػَت باؼبهمػة اؼبوكلػة إليػو ، هبػب عليػو أف يبػادر و ُب أقػرب األجػاؿ بإخبػار  مهمــــة الخــــــبيــــــــــــــر-ب        

القاضػي بقبولػػو اؼبهمػػة ، أو إشػػعاره بتقػػدًن إعفائػػو مػػن اؼبهمػػة أمػا إذا وقػػع رده مػػن أحػػد اػبصػػـو فإنػػو ال يبكنػػو مباشػػرة عمليػػات 
 3اػبربة .
، فإنػو ىبطػر اػبصػـو باأليػاـ و السػاعات الػيت سػيقـو فيهػا بػإجراء أعمػاؿ اػبػربة ، عد إخبار القاضي بقبوؿ اؼبهمػة و ب         

 وُب غَت حاالت اإلستعجاؿ يرسل ىذا اإلخطار إذل اػبصـو قبل اليـو احملدد خبمس أياـ على األقل برسالػػػػػػػػػػػػػػة 
 

                                                           
1 -  "599،ص  2، ج -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : ؿبمد الزحيلي " وسائل اإلثات ُب الشريعة اإلسالمية . 
 2-  " 218،ص  -مرجع سابق –أنظر الدكتور : أنور سلطاف " قواعد اإلثبات. 

3 -  اإلدارية .من قانوف اإلجراءات اؼبدنية و  133أنظر : نص اؼبادة 
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 مضمنة مع طلب إشعار بالوصوؿ .
و هبب على اػببَت أف يطلع باحملكمة وعلى الوثائق اؼبوجودة بو أو يطلبها من اػبصـو إلحضارىا إليو وربدد رزنامة          

 عمليات اػبربة .
بَت تنحصر ُب نقطة أو مسألة فنية ، و إذا تعدد اػبرباء ، وجب عليهم تقدًن نتائج و بشكل عاـ فإف مهمة اػب          

 عملهم ُب تقرير مشًتؾ .
و ال هبوز أف يتضمن اغبكم بندب خبَت توكيل مهاـ للخبَت تكوف من صالحيات القاضي كسماع الشهود أو           

 إجراء صلح بُت األطراؼ .
 ربة تنحصر فيما يلي : و إصباال إجراءات اػب          
 بػػػػػػػػػػػعد تسلػػػػػػػػػػػػمو القبوؿ باؼبهمػػػػػػػػػػػػة فإنػػػػػػػػػػػػػػػػػو يلزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو :          

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية اليت جاء فيها : 135إستدعاء اػببَت باػبصـو و ىذا بنص اؼبادة -1
 "هبب على اػببَت إخطار اػبصـو بيـو و ساعة و مكاف إجرائها عن طريق ؿبضر قضائي" .         

اإلطالع على ملف و أوراؽ الدعوة باحملكمة اليت أصدرت اغبكم القاضي باػبربة و يبكن لو أف يطلب من اػبصـو  -2
من قانوف اإلجراءات اؼبدنية واليت جاء فيها:"  137إحضار وثائقهم اليت يبكنهم اإلحتجاج هبا ُب النزاع ، ىذا بنص اؼبادة 

 هبوز للخبَت أف يطلب من اػبصـو تقدًن اؼبستندات اليت يراىا ضرورية إلقباز مهمتو دوف تأخَت" 
هبب أف يدّوف مالحظات و أقواؿ اػبصـو كل على ِحّدة بداية باؼبدعى ٍب اؼبدعى عليو فاألطراؼ األخرى ، ىذا بنص  -3

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية واليت جاء فيها:"يسجل اػببَت ُب تقريره على اػبصوص : 1ؼ 138اؼبادة 
 أقػػػػػػػػػػػػػػواؿ و مالحظػػػػػػػػػػػػات اػبصـو و مستنداتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهم ".-1          

 التقنية اؼبكلف باإلجابة عنها على اػببَت أف يباشر مهمتو ُب اغبدود اليت رظبها لو القاضي وأف هبيب عن األسئلة  -4
 أف يسمع اػببَت الشهود الذين يقدمهم اػبصـو إذا أذنت لو احملكمة بذلك ودوف حلف اليمُت . -5
عليو أف يتمتع باغبرية التامة ُب إقباز مهمتو وذلك ُب حدود اؼبهمة اؼبوكلة إليو و اؼبعُت من أجلها ربت رقابة القاضي  -6

 الذي عينو.
 هبب عليو أف يقـو بنفسو باألحباث و التحقيقات اليت يرى أهنا ضرورية إلقباز اؼبهمة .-7
 إذا كاف مكلف بإجراء معاينة وجب أف ينتقل بنفسو و شخصيا إذل اؼبكاف اؼبعُت ُب اغبكم القضائي . -8
 ائية اؼبعينة لو ، وىو مػاأف يقدـ تقريرا شامال على أعماؿ اػبربة و الذي يقدمو أماـ كتابة ضبط احملكمة القض -9

 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ، واليت جاء فيها :" يسجل اػببَت ُب تقريره على اػبصوص : 138نصت عليو اؼبادة 
 
 



      الق  واعد العام  ة لإلثب   ات                                                          ال ص   ل األول              
    

 أقواؿ و مالحظػػػػػػػػػػات اػبصػػػػػػػػـو و مستنداتػػػػػػػػػػػػػهم .-1        
 عػػػػػػػػػػرض ربليلي عما قػػػػػػػاـ بو و عاينػػػػػػػػػػػػػػو ُب حدود اؼبهمة اؼبسنػػػػػػػػدة إليػػػػػػػػػػػػػػػػو . -2        
 اػبػػػػػػػػػػػػػػػربة " .نػػػػػػػػػػػػػتائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج  -3        

 : مــــــــدى حجيــــــــــــة الخبرة في اإلثــــــــــــــــبات: -4
إذا استوَب تقرير اػبربة اإلجراءات القانونية ، وكانت احملكمة اليت إعتمدت ىذا التقرير ىي اليت قررت إنتدابو ،             

مواجهة سائر اػبصـو ُب الدعوى بوصفو دليال من أدلة اإلثبات و تكوف لو فإف تقرير اػببَت ىذا يصح أف يكوف للحكم ُب 
 1قوة السند الرظبي ، فال هبوز إنكاره إال عن طريق الطعن بالتزوير .

و بالرغم من أف تقرير اػبربة يعد دليال من أدلة اإلثبات غَت أنو ليس بالدليل اغباسم ُب الدعوى و إمبا ىبضع              
لسلطة احملكمة و اليت ال تتقيد بالرأي الذي إنتهى إليو اػببَت ُب تقريره ، فلها أف تأخذ بو أو جبزء منو ، وؽبا أف تقضي دبا 

 .2ىبالفو 
فػػػػػػػػإذا أخذت احملكمػػػػػػػػػػة بكل ما جاء ُب تقرير اػببَت من رأي و تسبيب صبلة و تفصيال ، ليس ؽبا أف تلتـز              

طعن ػػػػػػػة ، " كالبتسبيب أو تعدليل قػػػػػػػػػػرارىا الذي إقتنعت بو إاّل إذا ما وجهت طعوف جدية سبػػػػػػس بأصػػػػػػػػػل الوثيقػػػػػػػة الرظبيػػػػ
بالتزوير أو اإلنكار " عندىا يتاح اجملاؿ ُب إعادة النظر ُب منطوؽ اغبكم لتعارضو مع اغبقائق اعبديدة اليت ًب كشفها و ذلك 

 بالطرؽ القانونية اؼبعروفة .
، فيتوجب  أمػػػػػّا ُب حالة ما إذا تغاضت احملكمة عما جاء ُب تقرير اػبربة و رفضت ما جاء فيو صبلة و تفصيال             

عليها أف تبُت ُب حكمها األسباب اليت دفعتها لعدـ األخذ برأي اػببَت ، وال تكوف بذلك قد ىضمت حقوؽ اػبصـو ، بل 
القانوف من خوؿ ؽبا السلطة اؼبطلقة ُب تقدير إعتمادىا على ما جاء ُب تقرير اػبربة من عدمو ، وُب حالة ما إذا إعتمدت 

انًبا جبميع ما ورد فيو ألف ذلك وبـر اػبصم من اإلستفادة من ىذه البينة القانونية ، فسلطة التقرير ال يبكنها أف تضعو ج
القاضي تقديرية و ليست ربكمية ، حيث يبُت إستنتاجاتو الفعلية اؼبنطقية اليت منحتو من األخذ بتقرير اػبربة وال تًتؾ األمور 

 ألىوائو هبذا الشأف .
اغبق ُب ذبزئة تقرير اػبربة حيث تأخذ ببعض ما جاء فيو مىت إقتنعت بو دوف بعضو األخر ،  و للمحكمػػػػػػة كذلك          

 حيث ىي ال تقضي إاّل دبا تطمئن إليو ، وُب ىذه اغبالة يتعُت على احملػػػػػػػػػػػػػػػػػكمة أف تبُت األسباب اليت منعتهػا  
 
 

                                                           
1 -  " 232ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : مراد ؿبمود الشنيكات " اإلثبات باؼبعاينة و اػبربة ُب القانوف اؼبدين. 
2 -  234نفس اؼبرجع ص. 
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 من األخذ بكل ما جاء ُب تقرير اػببَت دبا يضمن احملافظة على حقوؽ اػبصـو .
فتعامل احملكمة مع تقرير اػبربة ىو من صالحياهتا ، فقد تأخذ بالنتيجة اليت إنتهى إليها اػببَت دوف األسباب          

اليت بنيت عليها ىذه النتيجة لكوهنا ترى تعلياًل أخر ؽبذه النتيجة أو يبكنها أف تقـو بدعوة اػببَت للمناقشة حوؿ مضموف 
ية إجراء ىذه اؼبناقشة ، وؽبا كذلك أف تعيد التقرير إذل اػببَت ليستدرؾ ما ما توصل إليو و ؽبا أف تقدر جدوى و أنب

تعًتيو خربتو من نقص و يزيل عنها الغموض و اللبس ، كما يبكنها كذلك أف تأمر بإعادة إجراء خربة جديدة لكوف 
دبا ال هبـز بو اػببَت لكوهنا خبَتة  اػبربة اؼبعروضة أمامها دل تستوؼ الغرض اؼبطلوب منها ، وُب األخَت سبلك احملكمة اعبـز

 .1اػبرباء 
 
واستنتاًجا ؼبا تقدـ ُب ىذا الفصل قبد أف اؼبشرع اعبزائري عندما تناوؿ النظرية العامة لإلثبات  خالصة -          

كمرجع خص بذلك النص على الطرؽ والوسائل اػباصة باإلثبات ُب القانوف اؼبدين   ونظمها ُب التشريعات الوطنية ،
أساسي لإلثبات فيما يتعلق بالقواعد اؼبوضوعية بصفة عامة ، ٍب نظم القواعد الشكليىة واإلجرائية ُب القوانُت األخرى  

كقانوف اإلجراءات اؼبدنية واإلدارية  ، ما نستنتج منو أف نظاـ اإلثبات ُب اعبزائر جاء مشتًتا بُت عدة قوانُت ، ما يستتبع 
اصمُت صعوبة اإلؼباـ دبحتواه  ، عندما يلجؤوف إلثبات ما يدعونو من حقوؽ والدفاع عن األدلة معو كآثار بالنسبة للمتخ

 اليت حبوزهتم ، فقد تضيع حقوؽ جراء ىذه العراقيل والصعوبات اليت تواجو اؼبتقاضُت .
 فهل آف اآلواف إلقًتاح مشروع قانوف موحد لإلثبات ُب اعبزائر ؟            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 -  245، ص   -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : مراد ؿبمود الشنيكات. 
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إف األعماؿ التجارية ؾباؽبا واسع و متشعب تتطلب قواعد خاصة زبتلف عن القواعد اليت نص عليها                
القانوف اؼبدين من بينها ، مبدأ حرية اإلثبات ُب األمور التجارية حيث هبوز ُب األصل إثبات األعماؿ التجارية بكافة 

ائن ، والدفاتر التجارية ، والفواتَت و اؼبرسالت ، أو أية وسيلة أخرى إذا طرؽ اإلثبات دبا ُب ذلك شهادة الشهود ، والقر 
 من القانوف التجاري . 30رأت احملكمة وجوب قبوؽبا طبًقا لنص اؼبادة 

وحرية اإلثبات ُب اؼبواد التجارية سبكن التاجر من التمسك بدليل صدره منو إلثبات ما يدعيو من جهة ، كما ذبربه على  
 ت يديو من ؿبررات منتجة ُب الدعوى ُب حاالت معينة تقتضيها اؼبتطلبات التجارية من جهة أخرى. تقدًن ما رب
غَت أف القانوف أورد إستثناء عن ىذا األصل  ألـز دبوجبو إثبات بعض الًتفات التجارية بالكتابة نظرًا ؼبا              

اقدين متسع من الوقت لتحرير السند الكتايب كعقد الشركة وعقد يستغرقو إبرامها أو تنفيذىا وقًتا طويال يكوف فيو للمتع
 التسيَت اغبر مثال .

و باإلضافة إذل ذلك قبد بعض التصرفات التجارية ؽبا كفاية ذاتية ُب اإلثبات من خالؿ البيانات الواردة               
 فيها ال ربتاج إذل طرؽ أخرى من أجل إثباهتا .

ما تقدـ فإف ؾباؿ اإلثبات ُب اؼبواد التجارية واسع ومتشعب لذلك حاولنا قدر إمكاف اإلؼباـ و من خالؿ              
 بالعناصر الرئيسية ، وذلك من خالؿ التطرؽ إذل النقاط األتية :

 المبحث األول : المبادئ الخاصــــة باإلثبات في المواد التجارية .
 في العقود التجاريــــــــــــــــة . المبحث الثاني : قـــــــــــــــــواعد اإلثبات

 المبحث الثالث : حجيـــــــــــة الدفاتــــــــــــر التجارية في اإلثبــــــات .
 المبحث الرابع : حجيـــــــــــة األسنـــــــــــاد التجاريــــــــــة في اإلثبات .

 ـــــالس .ـــــــــــام اإلفـــــــــــــــــــــظبـــــــــــات نـــــــــــــــــــــالمبحث الخامس : إث
   . المبحث السادس : اإلثبـــــــــــــــات في التجارة اإللكترونـيــــــــــــــــــــة
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 المبحـــــــــــــــث األول : المبادئ الخاصـــــــة باإلثبات في المواد التجاريــــــــــة : 

              
اإلئتماف األعماؿ التجارية عن غَتىا من  األعماؿ األخرى بالسرعة ُب اؼبعامالت من جهة و الثقة و سبتاز              

 من جهة أخرى .
فهي ربتاج إذل وسائل مرنة تعمل على دفع وتطوير النشاط التجاري تكوف بعيدة كل البعد عن الشروط              

 الشكلية اؼبتشعبة اليت سبتاز هبا األعماؿ اؼبدنية .
 مرتبطة بطبيعتو .و بالتارل فإف اإلثبات ُب اؼبواد التجارية يقـو أساسا على مبادئ خاصة بو           
 و السؤاؿ الذي يطرح : مػػػػػػاىي اؼببادئ اػباصة باإلثبات ُب اؼبواد التجارية ؟ .          

 و لإلجابة عن ىذا السؤاؿ سنتطرؽ إذل :
          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ : مػػػػػػػػػػػبدأ اإلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات بكافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطػػػػ أوال           
 : مبدأ حق الشخص للتمسك بدليل صدر منو . ثانــــــيا           
 : مبدأ إلزاـ اػبصم على تقدًن دليال صدر منو .ثالــــثا           
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 6 المط    لب األول : مب    د  اإلثب     ات   افة الطرق

          
مهما كانت طبيعة وقيمة ىذه األعماؿ سواء  1أصال إف اإلثبات ُب اؼبواد التجارية يكوف بكافة الطرؽ               

ويرجع ذلك إذل ما تقتضيو طبيعة األعماؿ التجارية من السرعة ُب اؼبعامالت من كانت أعماؿ مادية أو تصرفات قانونية 
 جهة و الثقة و اإلئتماف الذي تقـو عليو من جهة أخرى .

فاألعماؿ التجارية قوامها السرعة على عكس األعماؿ اؼبدنية اليت تتميز بالبطء قالتاجر يقـو بنشاط خاص              
و بالتارل يكوف مياال بطبعو بأف يقـو بأكرب عدد فبكن من العمليات التجارية و بأقصى سرعة  هبٍت من ورائو األرباح

فبكنة ليتسٌت لو إستثمار رؤوس أموالو هبدؼ جٍت الربح بأفضل الظروؼ كما أهنا ترد على اؼبنقوالت معرضة لتقنيات 
 . 2األسعار أو قابلة للتلف 

كما تقـو األعماؿ التجارية على اإلئتماف و الثقة كذلك ذلك أف أغلب العمليات التجارية تتم بأجل ،               
فتاجر اعبملة يبيع لتاجر التجزئة بأجل ، و البنك يُقرض اؼبشًتي ألجل ، ومن خالؿ ذلك يرتبط التاجر بروابط متتابعة 

حبيث إذا أخل اؼبدين هبذه الثقة وزبلف عن الوفاء بدينو عند حلوؿ أجلو أدى قوامها اإلئتماف و الثقة اؼبتبادلة بينهما 
 ذلك إذل اإلضطراب ُب اؼبعامالت فبا قد يؤدي إذل عجز األخرين عن أداء ديوهنم .

لذلك عمد القانوف التجاري إذل دعم اإلئتماف عن طريق الزيادة ُب الضمانات ربمي الدائن التجاري من             
ياؿ أو التهرب من تنفيذ اإللتزامات التجارية ، حيث نظم اإلفالس و ألـز على التجار مسك الدفاتر التجارية و اإلحت

 .  3القيد ُب السجل التجاري 
و بالتارل فمن اؼبعلـو ُب عادل التجارة أف رأس اؼباؿ ينتج أرباحا كلما ربرؾ بسرعة وقاـ على الثقة و اإلئتماف            
و اإلئتماف من صلب النشاط التجاري وىي ال تتماشى مع اإلجراءات التشكلية اؼبتشعبة ، ففرضت قواعد فالسرعة 

فهو يتم بكافة طرؽ اإلثبات فيجوز إثبات العقود 4خاصة هبا و من ىذه القواعد حرية اإلثبات ُب اؼبواد التجارية 
 و  5ود و القرائن و الدفاتر التجاريةالتجارية وغَتىا من التصرفات القانونية التجارية بشهادة الشه

 
                                                           

1 -  أنظرYves Reinhard , «  Droit Commercial » , Edition Litec , cinquiéme édition 1998.p131          
2 -  ، 10ص  1994أنظر الدكتور : مصطفى كماؿ طو " أصوؿ القانوف التجاري " الدار اعبامعية. 
3 -  "و ما يليها . 11ص  -اؼبرجع السابق–أنظر الدكتور : مصطفى كماؿ طو " أصوؿ القانوف التجاري 
4 -  ، وما يليها  55ص  1987أنظر الدكتور : علي البارودي ، والدكتور: ؿبمد فريد العلزيٍت " القانوف التجاري" ، دار اؼبطبوعات اعبامعية-  
5 -  أنظرYves Reinhard , op-cit p 130                                                                         
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دج( أو كانت غَت  100.000اؼبرسالت و بكافة طرؽ اإلثبات حىت ولو زادت قيمتها على مئة ألف )             
ؿبددة القيمة كما أف حرية اإلثبات ُب اؼبواد التجارية تسمح بإبراـ العمليات التجارية شفاىة أو عن طريق الفاكس أو 

 التلكس أو الربقيات أو حىت اؽباتف .
و بالتارل فهي زبتلف عن األعماؿ اؼبدنية اليت تتصف بالبطء و اليت تتطلب شروط موضوعية عامة وخاصة              

ربمي مصاحل وحقوؽ األطراؼ باإلضافة إذل شروط شكلية يتطلبها القانوف إلنعقاد العقد من جهة وكأداة لإلثبات من 
ؼبواد اؼبدنية سواء كانت عقودا أو تصرفات قانونية و اليت جهة أخرى بالطرؽ احملددة قانونا فالقاعدة العامة لإلثبات ُب ا

دج( أو تكوف غَت ؿبددة القيمة وجب إثباهتا بالدليل الكتايب سواء كانت  100.000تزيد قيمتها عن مئة ألف )
ا القانوف ؿبررات رظبية أو ؿبررات عرفية باإلضافة إذل طرؽ أخرى كالبينة و القرائن و اإلقرار و اليمُت و اليت نص عليه

 اؼبدين .
 من القانوف التجاري على أف " يثبت كل عقد ذباري : 30و تنص اؼبادة         

 بسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات رظبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة . -1
 بسنػػػػػػػػػػػػػػػػدات عرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية . -2
 مقبولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة. فػػػػػػػػػػػػػػػػاتورة -3
 بػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرسػػػػػػػػػػػػػػػػائػػػػػػػػػػػػػػػػػػل . -4
 بدفاتر الطرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت .   -5
 باإلثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات بالبينة أو أية وسيلة أخرى إذا رأت احملكمة وجوب قبوؽبا "- -6

فمن خالؿ نص ىذه اؼبادة فإف األعماؿ التجارية سواء كانت أعماؿ مادية أو تصرفات قانونية أو ؿبددة            
القيمة أو غَت ؿبددة القيمة هبوز إثباهتا بكافة طرؽ اإلثبات القانونية اؼبذكورة أعاله حيث هبوز اإلثبات بشهادة الشهود 

 ف اؼبتعاقداف تاجرين بصدد أعمػػػػػػػػػػػػػاؿ ذبارية إتبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مهما كانت قيمة التصرؼ القانوين التجاري فمىت كا
ُب  إثباهتا وسائل اإلثبات التجارية كما أنو إذا حررت كتابة ُب مسألة ذبارية هبوز إثبات عكس ما جاء فيها            

الكتابة كأداة إثبات فال يبكن إثبات عكس مضموف  ، إال إذا إشًتط القانوف التجاري بشهادة الشهود و القرائن 
 الدليل الكتايب إال بالكتابة .

أّمػػػػػا إذا كاف التصرؼ مدنيا بُت تاجرين ، أو ذباريا بُت غَت تاجرين فال يبكن إثباتو بشهادة الشهود أو             
 الكتابة .القرائن بل هبب إتباع القواعد اػباصة باإلثبات ُب اؼبواد اؼبدنية أي 
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أّمػػػػػا إذا كاف التصرؼ ذباريا بالنسبة ألحد الطرفُت و مدنيا بالنسبة للطرؼ األخر فبالنسبة للتاجر هبب عليو              
إتباع القواعد اػباصة باإلثبات ُب اؼبواد اؼبدنية أي الكتابة ُب إثبات دعواه ضد غَت التاجر أما الطرؼ غَت التاجر فيجوز 

، كما يبكن اإلعتماد على الدفاتر 1 جر بشهادة الشهود مهما كانت قيمة التصرؼ القانوينلو إثبات دعواه ضد التا
التجارية كوسيلة لإلثبات ، حيث يلـز القانوف التجاري التجار دبسك دفاتر معينة يقيدوف فيها ما يتعلق بأعماؽبم 

 اإلثبات .التجارية دبا يبُت مركزىم اؼبارل وؽبذه الدفاتر التجارية حجية ُب 
فقػػػػػػػد تكوف ىذه الدفاتر حجة على ىؤالء التجار سواء كانت منتظمة أو غَت منتظمة فهي تعترب دبثابة إقرارا                

 .2خطيا صادرا عن التاجر حيث يبكن ػبصمو اف يستخلص منها دليال لنفسو 
ذلك خروجا على القاعدة اليت تقضي بأنو ال هبوز كما قد تكوف دفاتر التاجر حجة لو ضد الغَت و                

 للشخص أف ينشئ دليال لنفسو بنفسو .
كما أجاز اؼبشرع اإلثبات ُب اؼبواد التجارية بواسطة الرسائل وفواتَت مقبولة فتكوف حجة على ؿبررىا أو                  

 لإلثبات وجعل ؽبا حجية الورقة العرفية .مرسلها بصحة اؼبدوف فيها إذل أف يثبت العكس بالطرؽ اؼبقررة قانونا 
و باإلضافة إذل ذلك جعل اؼبشرع ؾباؿ اإلثبات مفتوًحا فأجاز اإلثبات بأية وسيلة أخرى رأهتا احملكمة                 

 مقبولة كاإلقرار و اليمُت .
ما كانت قيمتها بالكتابة نظرا ؼبا و إستثناءا عن األصل ألـز القانوف إثبات بعض التصرفات التجارية مه                

يستغرقو إبرامها أو تنفيذىا وقتا طويال فيكوف للمتعاقدين متسع من الوقت لتحرير احملرر الكتايب ويكوف كذلك ُب 
 اغبالتُت األتيتُت :

ػػػػػػػػػػقود الشركات إذا إشًتط القانوف الكتابة ُب إثبات العمل التجػػاري كما ىو الشأف مثال بالنسبة للعػػػػػ-            
 ، عقد التسيَت اغبر    .  4،  عقود البيع و الوعد بالبيع التجارية  3التجاريػػة 

كما هبوز أيضا اإلتفاؽ على أف يكوف اإلثبات ُب اؼبواد التجارية  بالكتابة سواء كانت ؿبررات رظبية أو ؿبررات عرفية -2
لق بالنظاـ العاـ و بالتارل يبنع عندئذ اإلثبات بالطرؽ القانونية األخرى  أو بسند ذباري ، ألف قواعد اإلثبات ال تتع

 .5كشهادة الشهود و القرائن 
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و من خالؿ ما تقدـ يبكن القوؿ أف اإلثبات ُب اؼبواد التجارية بالكتابة  سواء كاف عمال ماديا أو تصرفا            
قانونيا وسواء كاف ؿبدد القيمة أو غَت ؿبدد القيمة ، وذلك نظرا ؼبا سبتاز بو  اؼبعامالت  التجارية فبن سرعة وعامل الثقة 

ؼبدنية اليت تتطلب ُب غالب األحياف الشكلية كالكتابة إلنعقادىا من جهة وكأداة و اإلئئتماف وذلك خالفا للمواد ا
لإلثبات من جهة أخرى ، و من خالؿ ذلك فإف اؼبشرع أجاز إثبات اؼبعامالت التجارية بشهادة الشهود و القرائن و 

ة مقبولة كأداة لإلثبات ، و إستثناء على الدفاتر التجارية و الفواتَت اؼبقبولة و بالرسائل أو أية وسيلة أخرى تراىا احملكم
 ذلك أجاز اؼبشرع إثبات بعض التصرفات التجارية بالكتابة وفقا إلجراءات قانونية معينة .    

 

 6 المط لب الث اني : مبد  حق الشخص  ن يتمسك  دليل  در من 

          

بطرؽ اإلثبات احملددة قانونا حبيث ال يستطيع الشخص  ؼبا ىو معموؿ بو ُب اؼبواد اؼبدنية أف اإلثبات يتمخالفا         
أف يتمسك أو يصطنع دليال لنفسو من أجل إثبات دعواه فإف اإلثبات ُب اؼبواد التجارية يتم بكافة اإلثبات ، سواء 

ري كالدفاتر اؼبنصوص عليها ُب القانوف اؼبدين من كتابة وشهادة الشهود و قرائن و اإلقرار و اليمُت أو ُب القانوف التجا
التجارية و الفاتورة اؼبقبولة و بالرسائل ، أو بأية وسيلة أخرى رأت احملكمة وجوب قبوؽبا مهما كانت طبيعة النزاع سواء  

 كاف التصرؼ قانوين أو واقعة مادية و أيضا مهما كانت قيمة التصرؼ موضوع النزاع .
يتمسك أو يصطنع دليال لنفسو من أجل إثبات دعواه أماـ  لذلك أجاز اؼبشرع للتاجر ُب اؼبواد التجارية أف         

القضاء حيث ربتوي ىذه الوثائق الصادرة منو على أدلة تثبت حقو ُب مواجهة الغَت و كثَتا ما تأخذ احملاكم هبذه األدلة 
 خاصة إذا كانت منتظمة وغَت مشوبة بأي عيب و من أىم ىذه األدلة قبد :

:ألـز اؼبشرع على التاجر مسك الدفاتر التجارية يقيد فيها صبيع العمليات اؼبتعلقة بنشاطو  ــــــــــــــــــةالدفـــــاتر التجاريـــــ-1
التجاري )من بيع و شراء ف ورىن ، وديوف واؼبصاريف اؼبختلفة .....اخل( حىت يتسٌت لو معرفة مركزه اؼبارل دباَلُو من 

من جهة ، أو أف يتمسك هبا كأداة إثبات صحة ما يدعيو ضد الغَت من  1وحقوؽ و ما عليو من ديوف متعلقة بتجػػػػػارت
 جهة أخرى و يشًتط لذلك :

أف تكوف دفاتره التجارية منتظمة يقيد فيها كل عملياتو التجارية يوما بيـو حسب تاري  وقوعها خالية من أي -أ       
 بعض صفحاتو .حشو أو شطب أو ترؾ للفراغات أو نقل على اؽبامش أو سبزيق 

 
 

                                                           
1 -  من القانوف التجاري وما يليها . 09أنظر : نص اؼبادة 
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حىت تكوف ؽبذه الدفاتر قوة ُب اإلثبات ؼبصلحة التاجر إذباه الغَت يشًتط أف يتمسك التاجر بدليل صدر -ب         
     التجارية .منو مقيد ُب دفاتره 

 أف يكوف الدليل الذي يتمسك بو التاجر و اؼبقيد بدفاتره التجارية متعلق دبوضوع النزاع . -جـــ          
 .1أف يكوف اػبصم اؼبدعى ضده بالدفاتر التجارية تاجرا : أي أف يكوف النزاع بُت تاجرين  -د          

و بتوفر ىذه الشروط أجاز اؼبشرع للتاجر إثبات ما يدعيو بالبيانات اؼبقدمة بدفاتره التجارية اإللزامية اؼبنتظمة           
حيث تكوف ؽبا حجية ُب اإلثبات ، فيجوز للقاضي أف يعتد هبا كدليل كامل ؼبصلحة التاجر على خصمو ، كما يبكن 

الذي وبتج عليو بالدفاتر دليال جديا مقنعا على عكس ماجاء ُب ىذه  أيضا أف ال يأخذ هبا خاصة إذا قدـ اػبصم
الدفاتر إرتفعت عن ىذه الدفاتر حجيتها ُب اإلثبات حبيث يبكن للخصم إثبات ذلك بكافة طرؽ اإلثبات دبا ُب ذلك 

 .2شهادة الشهود و القرائن 
أمػػػػػػػػّا بالنسبة للدفاتر التجارية اإلختيارية أو الدفاتر غَت اؼبنتظمة فاألصل أف ال يؤخذ هبا كدليل لإلثبات إال أنو           

 .3هبوز للقاضي اإلستعانة هبا إلستنباط  القرائن اليت تعزز وتتمم أدلة اإلثبات األخرى اؼبتعلقة بالدعوى 
: الفاتورة ىي عبارة عن سند مكتوب يصدر من البائع وبتوي على بيانات تثبت قيمة و   ةــــــتورة المقبولالفـــــــــــــــــــــا-2

كمية ونوعية البضاعة اؼبباعة يسلمها البائع إذل اؼبشًتي مع إحتفاظو بنسخة منها لديها ويقيدىا ُب دفاتره التجارية ، 
من القانوف التجاري إثبات اؼبعامالت التجارية بالفاتورة اؼبقبولة و  03فقرة  30ولقد أجاز اؼبشرع اعبزائري ُب نص اؼبادة 

بالتارل هبوز للتاجر التمسك هبا كدليل صادر منو ُب مواجهة خصمو أماـ القضاء ، حبيث تعد حجة على اػبصم حىت 
 يدحضها بالدليل العكسي جبميع طرؽ اإلثبات دبا ُب ذلك البينة و القرائن .

ُب الفاتورة أف تكوف مقبولة أي سليمة ال يشوهبا أي عيب كعدـ ربديد قيمة البضاعة أو كميتها أو  و يشًتط          
 نوعها أو فيها ؿبو أو حشو أو تعديل بعض البيانات و ذلك تفاديا لوقوع غش أو إحتياؿ أو تزوير ُب البيانات .

ا كدليل إثبات ؼبصلحة التاجر ُب مواجهة خصمو إذل و مىت كانت ىذه الفاتورة مقبولة هبوز للقاضي أف يعتد هب          
 أف يثبت العكس .

 يثبت كل عقد ذباري :    «من القانوف التجاري على أنو : 04فقرة  30: تنص اؼبادة  ةــــــالمرســــــالت التجاريـــ-3
 . »الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائل -4                                            
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قبل التاجر اؼبرسل إذل اؼبرسل إليو كأداة إثبات ُب اؼبواد  من خالؿ نص ىذه اؼبادة تعد الرسائل اؼبوجهة من           
التجارية ، و باإلضافة إذل كوهنا حجة على مرسلها بصحة ما ورد فيها من بيانات حيث هبوز للتاجر مرسل الرسالة أف 

أو غَت تاجرا سواء كاف تاجرا   1يتمسك هبا كدليل صدر منو إلثبات ما يدعيو من حق ُب مواجهة خصمو اؼبرسل إليو 
 ، و يكوف ذلك إذا توفرت الشروط األتية :

 أف تكوف صادرة و ؿبررة من طرؼ اؼبرسل .-1
 أف تكوف موقع عليها من قبل اؼبرسل -2
 أف تكوف متعلقة دبوضوع النزاع .-3
 أف تكوف ثػػػػػػػػػػػػػػػػػابتة التاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .-4

التجارية تتطلب من التاجر القياـ دبراسلة اؼبتعاملُت معو كلما إقتضت الظروؼ ذلك كأف  فطبيعة األعماؿ             
يرسل تاجر اعبملة رسالة إذل تاجر التجزئة ىبربه أف بضاعتو جاىزة وعليو أف يستلمها ويضعها ُب ـبازف التربيد لككوهنا 

أف يتمسك هبا كأداة إثبات صادرة منو ُب مواجهة  سريعة التلف فبإستالـ اؼبرسل إليو ؽبذه الرسالة جاز للتاجر اؼبرسل
خصمو ، و بالتارل فكل رسالة مضمنة و الثابت وصوؽبا بإشعار باإلستالـ من الربيد أو بسند إيصاؿ من اؼبرسل إليو 

جاز للمرسل إثبات مضموهنا بإبراز  2موضوعة بشكل بطاقة مكشوفة أو كاف العنواف مكتوبا على ظهر الرسالة ذاهتا 
 النسخة احملفوظة لديو و تعد النسخة صحيحة إذا رفض اؼبرسل إليو إبراز الرسالة اليت إستلمها .

و من خالؿ ما تقدـ : هبوز للتاجر أف يتمسك بدليل صادر منو ُب مواجهة خصمو بواسطة دفاتره التجارية              
خالفا للقاعدة العامة اليت تقضي أنو ال هبوز للشخص أو فواتَت مقبولة أو الرسائل تكوف متعلقة بنشاطو التجاري وذلك 

 أف ينشأ دليال لنفسو ُب اؼبواد اؼبدنية .
 

 : المط   لب الثال    : مبد  إل ا  الخص  عل  تقدي  دلي   د ن س      

         
اؼبواد التجارية ألحد طرُب اػبصومة أو للقاضي من تلقاء نفسو أف هبرب اػبصم اؼبشرع اعبزائري ُب   أجاز            

 األخر على تقدًن ما ربت يديو من ؿبررات منتجة ُب الدعوى ُب حاالت معينة تقتضيها اؼبتطلبات التجارية من جهة 
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وعمال بالقاعدة اػباصة باؼبواد التجارية اليت تقتضي أف اإلثبات يتم جبميع طرؽ اإلثبات خالفا للقاعدة العامة           
 ُب اؼبواد اؼبدنية اٌب تقتضي ُب األصل أنو هبوز إجبار الشخص على تقدًن دليال ضد نفسو .

لتارل فطبيعة األعماؿ التجارية اليت تقـو على السرعة و الثقة تسمح للتاجر بإبراـ عقود ذبارية شفاىة أو و با           
عن طريق الفاكس أو التلكس أو حىت اؽباتف بعيدة عن  التشكيلة اؼبتشبعة ، و باإلضافة إذل ذلك يلزمو القانوف على 

تعلقة بتجارتو ، وُب حالة نشوب نزاع هبوز ألطراؼ اػبصومة إثبات مسك دفاتر ذبارية إلزامية يقيد فيها صبيع العمليات اؼب
ما يدعونو من حقةؽ بكافة طرؽ اإلثبات و باؼبستندات اليت تكوف حبوزهتم ، أما إذا كانت اؼبستندات حبوزة أحد طرُب 

 دفوعو .اػبصومة من الالـز عليو تقديبها ػبصمو و للمحكمة من أجل اإلطالع عليها حىت يتسٌت لو تقدًن 
ال هبوز األمر بتقدًن الدفاتر و قوائم اعبرد إذل القضاء إال « من القانوف التجاري على أنو : 15كما تنص اؼبادة            

، فمن خالؿ نص ىذه اؼبادة حدد اؼبشرع اغباالت على سبيل   »ُب قضايا اإلرث وقسمة الشركات و ُب حالة اإلفالس 
وزتو الدفاتر التجارية أف يقدمها إذل احملكمة من أجل اإلطالع عليها إطالعا كليا ُب اغبصر ألـز فيها اػبصم الذي حب

القضايا اؼبتعلقة باإلرث و قسمة الشركات و حالة اإلفالس ، وقد راع اؼبشرع ُب تقريرىا أف الدفاتر ُب ىذه اغباالت تعترب 
سرار الواردة فيها ، كما دل تعد شبة فائدة من ملكا مشًتكا عبميع أطراؼ الدعوى ، فبا ينتفي معو الضرر من كشف األ

 . 1اإلحتفاظ بأسرار عمليات التاجر كما ىو اغباؿ ُب اإلفالس 
كما ألـز اؼبشرع ُب اغباالت األخرى على التاجر تقدًن دفاتره التجارية إذل احملكمة من أجل اإلطالع عليها            

ولكن إطالعا جزئيا فقط حيث يقتصر على الصفحة أو الصفحات اؼبدعى هبا من الدفاتر التجارية اليت وردت فيها 
من  16إلطالع عليو للمحكمة وحدىا دوف اػبصـو وفقا للمادة البيانات اؼبتعلقة بالنزاع موضوع الدعوى ويكوف ا

 2القانوف التجاري .
باإلضافة إذل ذلك أجاز اؼبشرع ألحد أطراؼ اػبصومة على إجبار خصمو على تقدًن ما حبوزتو من وثائق متعلقة         

اؼبستندات تثبت حقوؽ مشًتكة بالدعوى إذا كانت ىذه اؼبستندات مشًتكة بُت اػبصـو و خاصة بنشاط ذباري فهذه 
 بينهما ويشًتط فيها :

 أف تكوف متعلقة حبقوؽ مشًتكة بُت اػبصـو .-1
 أف تكوف متعلقة بنشاط ذباري .-2
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2 -  ص ما من القانوف التجاري على أنو : " هبوز للقاضي أف يأمر ولو من تلقاء نفسو بتقدًن الدفاتر التجارية أثناء قياـ نزاع وذلك بفرض إستخال 16تنص اؼبادة

 تعلق منها بالنزاع " 
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 بالنزاع .أف تكوف متعلقة -3
 أف تكوف حبوزة أحد طرُب اػبصومة دوف األخر .-4

و مػػػػػػػػػػػػن خالؿ ذلك يصبح من الالـز على اػبصم الذي حبوزتو ىذه اؼبستندات أف يقدمها إؿ احملكمة من              
أجل اإلطالع عليها حىت يتسٌت لو معرفة حقوقو وتقدًن دفوعو للمطالبة دبا لديو من حقوؽ ومثاؿ على ذلك مستندات 

اتَت و أسناد ...........اخل ، فهذه الوثائق تثبت حقوؽ مشًتكة بُت اػبصـو متعلقة بعقد شركة من دفاتر ذبارية ، وفو 
فإذا تعسف أحد أطراؼ الدعوى و إنفراد حبقوؽ الشركة دوف السماح لشريكو من اإلستفادة بدوره حبقوقو ُب الشركة و 

اؿ فبا يؤدي حتما إذل حل منعو من اإلطالع على وثائق الشركة و بالتارل فالغرض الذي أنشأت من أجلو الشركة قد ز 
وثائق الشركة و بالتارل فالغرض الذي أنشأت من أجلو الشركة قد زاؿ فبا يؤدي حتما إذل حل الشركة و تصفية أمواؽبا 
سواء كانت منقولة أو عقارية كالعتاد و األالت و السلع و البضائع و األوراؽ اؼبالية ف واحملل التجاري ، فيصبح من 

الذي حبوزتو وثائق الشركة تقديبها إذل احملكمة أو خبَت تنتد بو احملكمة للقياـ جبرد فبتلكات الشركة الالـز على الشخص 
 و إعداد قسمة ؼبمتلكات الشركة .

و مػػػػػػػػػػػن خالؿ ما تقدـ  يستخلص أنو خالفا للقاعدة العامة ُب القانوف اؼبدين اليت تقتضي أنو ال هبرب             
 ما حبوزتو من ؿبررات فإف اإلثبات ُب اؼبواد التجارية هُبيز إجبار الشخص على تقدًن دليال ضد الشخص على تقدًن

نفسو نظرا ؼبا تقتضيو اؼبتطلبات التجارية اليت تقـو على أساس السرعة و الثقة حيث هبوز للمحكمة إلزاـ التاجر على 
جزئيا ، و أيضا احملررات اؼبشًتكة بُت اػبصـو أو احملررات  تقدًن الدفاتر التجارية من أجل اإلطالع عليها إطالعا كليا أو

 اليت أشار إليها اػبصم ُب دعواه تقتضي تقديبها إذل احملكمة من أجل اإلطػػػػػػػالع عليها حىت تسمح لو من تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًن
 دفوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو .
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 : ات في العقــــــــــــــود التجاريـــــــــــــــــةـــــــواعد اإلثبــــــــــــــالمبــــــــــــــــــــحث الثاني : قـــــــ      

 
من العقود الرضائية اليت تنعقد دبجرد تطابق إرادة الطرفُت باإلهباب و القبوؿ حيث العقود التجارية تعترب                

زبضع للقواعد العامة اليت نص عليها القانوف اؼبدين باإلضافة إؿ القواعد اؼبوضوعية اػباصة اليت تنطبق على العقود 
 التجارية من حيث إنعقادىا ، وتنفيذىا ، و إثباهتا .

ػػػػػػػافة إذل ذلك قبد أف أغلب العقود التجارية ال تتطلب الشكلية لإلنعقاد و ذلك راجع لكوف باإلض               
األعماؿ التجارية تقـو أساسا على عاملُت ونبا السرعة ُب التعامل و الثقة و اإلئتماف التجاري ، غَت أف اؼبشرع ألـز 

و تنفيذىا وقتا طويال من جػػػػػػػػػػػػػػهة و مػػػػػا للكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابة من  إثبات بعض العقود التجارية بالكتابة نظر ؼبا يستغرؽ إبرامها
 ػػػػػػػارىا من جهػػػػػػػػػػػػػػػػػة أخرى .أنبية خػػػػػػػػػػػػػػاصة غبسم النزاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات احملتملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حوؿ طبيعتها أو أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كػػػػػػػػػػػػػما قبد بعض العقود التجارية ؽبا كفاية ذاتية من خالؿ البيانات الواردة ُب العقد فتكوف ىذه البيانات                 
 دبثابة دليل كامل ينشأ اغبق و وبميػػػػػػػػػػػػػػػػو .

 ود التجارية ؟ و مػػػػػػػػػاىي طرؽ إثبػػػػػػػػػػػػػػػػاهتا ؟ و السػػػػػػػػػػػػػػؤاؿ الذي يطرح مػػػػػػػػػػػػػػػا ىو مفهـو العق              
 لإلجػػػػػػػػػػػػػػػابة على ذلك سنتطرؽ على النقػػػػػػػػػػػػػػػػاط التاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة :

 
 ػػػػػػػػاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .:  مػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػهـو العػػػػػػػػػػػػػػػقود التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجػػػػػػػػػػأوال 
 : إثػػػػػػػػػػػػػػػػػبات العقود التجاريػػػػػػػػػػػػػػة بالكػػػػػػػػتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .ثانيا 
 :  عػػػػػػػػػػػػػػػػػقود ذبارية ؽبا كفاية ذاتية ُب اإلثبات . ثالثا
 : إثبات العقود التجارية بكافة طرؽ اإلثبات .     رابعا
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 : المط      لب األول :م   هو  العقود التجارية

اعبزائري و خصائصها اليت سبيزىا لدراسة ىذا اؼبذىب سنتناوؿ ماىي العقود التجارية كما تطرؽ ؽبا اؼبشرع             
 عن بقية العقود األخرى ، ٍب القواعد اػباصة اليت تنظمها من حيث إنشائها و تنفيذىا و إثباهتا وذلك كالتارل :

 : الفــــرع األول : ماىيــــــــــة العقود التجارية  

األصل ُب العقود أهنا مدنية إال أهنا تكتسب الصفة التجارية إذا كاف ؿبلها القياـ بعمل ذباري بطبيعتو أو             
ماىيتو ، أو كما أظباه اؼبشرع اعبزائري عمال ذباريا حبسب اؼبوضوع كالشراء ألجل البيع فإذا إشًتى تاجر التجزئة من 

على فروؽ األسعار من أجل ربقيق الربح فالشراء من أجل إعادة البيع  عها أي مضاربةتاجر اعبملة بضاعة بقصد إعادة بي
، وكػػػػػػػػػػػذلك يعترب عقد البيع ذباريػػػػػػػػػػػا ، أما إذا إشًتى تاجر اعبملة احملصوؿ من اؼبزارع إلعادة بيعو 1يعد عمال ذباريا 

 عبملة و عمال مدنيا بالنسبة للمزارع .ربقيػػػػػػػػػػػػقا للربح فإف العمل يعد ذباريا بالنسبة لتاجر ا

فػػػػػػػػػػالعقد التجاري سواء كاف منفردا أو ُب شكل مقاولة يستوجب من الشخص تكرار العمل على وجو              
، ويقـو ذلك اؼبفهـو على صفة الشخص الذي أبرمو ، فإذا كاف ىذا الشخص تاجرا أو أبـر العقد لشؤوف 2اإلحًتاؼ 
ى أف العمل، كل 3صبح العقد ذباريا و لو كانت ُب األصل مدنيا وذلك عمال بنظرية األعماؿ التجارية بالتبعية ذبارية ي

أف العمل الذي  ما قاـ بو التاجر ربقيقػػػػػػػػػػػػا ؼبهنتػػػػػػػػػػػػػػو التجارية و إف كاف العمل مدنيا بطبيعتو قد قاـ قرينػػػػػػػػة بسيطة على
التاجر يتعلق دبهنتو التجارية أو دبتجره ، إذل أف يرد الدليل على خالؼ ذلك ، وىكذا فالصفة التجارية للعقد يقـو بو 

تستند إذل مفهـو العمل التجاري بالطبيعة أو بالتبعية ، إذ يكوف ىو اؼبعيار الفاصل بُت العقد اؼبدين و العقػػػػػػػػػػػػػد 
 التجػػػػػػػػػػػػػاري .
قد إنتقد بعض الفقهاء ىذا اؼبعيار ألنو ال يقـو على أساس من طبيعة العقد ذاتو فهو يعترب العقد مدنيا أو و             

ذباريا بالنظر إذل طبيعة العمل الذي يقـو بو الشخص أو بالرجوع إذل صفة اؼبتعاقد تاجرا كاف أو غَت تاجر و ىكذا 
 ُب حُت أف طبيعة العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد      4بلنسبة للمتعاقد غَت التاجر يكوف العقد ذباريا بالنسبة للمتعاقد التاجر و مدنيا 
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واحدة دل تتغَت األمر الذي يفسر لنا إنطباؽ ذات القواعد القػػػػػػػػػػػػػػػػانونية على العقد مدنيا كاف أو ذباريػػػػػػػػا             
فأحكاـ البيع مثال الواردة ُب التقنُت اؼبدين ربكم البيع اؼبدين كما ربكم البيع التجاري إال أف ذلك ال يبنع ُب رأينا من 

ما ذبارية بالنسبة ألحد طرفيها على األقل و زبضع ألحكاـ القانوف التجاري و إلختصاص القضاء وجود عقود تعترب دائ
لعقود التجاري ألهنا من األعمػػػػػػػػػػػػػػاؿ التجارية بطبيعتها كعقد الوكالػػػػػػػػػػػة بالعمولة و عقد السمسرة و عقد النقل ، وكافة ا

شكل خاص ، فهي عقود ربكمهاٌب  قواعد خاصة هبا وردت ُب القانوف اليت نظمها اؼبشرع ُب القانوف التجاري ب
التجاري أو العرؼ التجاري و اليت غالبا ما تكوف دبثابة إستثناءات واردة عن القواعد العامة اؼبدنية فهي زبضع مبدئيا 

 أو العرؼ التجاري . لقواعد القانوف اؼبدين ُب كل ما دل يرد بشأنو نص خػػػػػػػػػػػػػػػػاص ُب القانوف التجاري
و كقػػػػػػػػػػػػػػػاعدة عامة إف العقود التجارية تتم دبجرد إتفاؽ الطرفُت دوف حاجة إذل أشكاؿ أو إجراءات خاصة             

 إال إذا ورد النص صراحة على خالؼ ذلك    
      

       ـــــــارية : الفــــــــــــرع الثاني :خـــــــــــــــصائص العقود التجــــــ       
           

 تتميز العقود التجارية خبصائص عامة تتمثل فيما يلي :                
 أف العقود التجارية عقود رضائية تنعقد دبجرد تبادؿ الطرفُت التعبَت عن إرادهتما متطابقتُت باإلهباب و القبوؿ .-1 
شكل معُت حيث يبكن إبراـ العقود شفاىة أو عن طريق الفاكس أو ُب األصل ال يشًتط إلنعقاد العقود التجارية -2 

التلكس أو اؽباتف ألف من طبيعة العقود التجارية السػػػػػػػػػػػرعة ُب التعامل ، والعمل التجاري ينفر من الشكلية اليت تتطلب 
 قد الشركة .زمنا طويال ، إال أف اؼبشرع إشًتط إلنعقاد بعض العقود التجارية الكتابة الرظبية كع

 1أف العقود التجارية ىي عقود معوضة يتلقى فيها كل واحد من اؼبتعاقدين مقابال و عوضا ؼبا يعطيو.-3
األصل أف العقود التجارية ترد عن اؼبنقوالت ألهنا تعد أشياء مقدرة كما و نوعا إال أف اؼبشرع إعترب شراء العقارات -4

من أجل إعادة بيعها و كل العقود اليت تتعلق باحملالت التجارية عمال ذباريا حبسب اؼبوضوع أو حبسب طبيعتو و بالتارل 
 .2لعقار على سواء فالعقود التجارية ترد على اؼبنقوؿ و ا
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 : الفـــــــــــــرع الثالث : القواعد الخاصة بالعقود التجارية           
  التجارية و سبيزىا عن العقود اؼبدنية و ىي قػػػػػػواعد ىنػػػػػػػػػػػػػاؾ قواعد خاصة تنطبق على العقود

سبليها ضرورة التجارة اليت تقتضي السرعة ُب إبراـ العقود و تنفيذ اإللتزامات الناشئة عنها دعما لإلئتماف التجاري و 
لتػػػػػػػػزامات و منها ما تنشيط التجارة ، وىذه القواعد اػباصة قبد منها ما يتعلق بإنشاء العقد و منها ما يتعلق بتنفيذ اإل

 يتػػػػػػػػػػػػػػػػعلق باإلثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات .
 فيما يلي : تتمثل قواعد إنشاء العقد:  / القـــــــــــــــواعد الخاصة بإنشاء العقـــــــــــــــد1

ُب ؾبلس العقد احملدد مكانا و زمانا األصل ُب العقود التجارية ىػػػػػي عقود   : الرضائية فــــــــــي العقــــــــــــود-أ              
، إال أف اؼبشرع يستوجب  1رضائية أي أهنا تتم دبجرد إقًتاف اإلهباب بالقبوؿ و تطابقهما عمال دبػػػػػػػػػبدأ سلػػػطاف اإلرادة 

عقد رظبي كما ىو ُب عقد الشركة أو ُب عقد بيع  أحيانا و بالرغم من ذلك أف يكوف العقد التجاري مكتوبا ثابتا ُب
السفينة ، ومن الشكليات ما أوجبو القانوف لإلحتجاج على الغَت فالبد من قيدىا ُب السػػػػػػػػػػجل التجاري لتتمتع 

 ال ينشأ حقوؽ إال إذا كاف مكتوبا و بالشخصيػػػػػػػػػػػػتة اؼبعنوية ، ومنها ما إشًتطػػػػػػػػػػػػػػو اؼبشرع لنشوء اإللتزاـ ، فاإللتزاـ اؼبصرُب
احتوت الكتابة على بيانات إلزامية وردت ُب نص قانوين كمػػػػػػػػػػػا ىو اغباؿ بالنسبة للسفتجة و السند ألمر و الشيك ، 

رية و التأمُت خػػػػػػػػػػػػػاصة وغالػػػػػػبا ما ترـب العقود التجاريػػػػػػػػػػػػة ُب شكل عقود عامة مبوذجية كما ىو اغباؿ ُب عقود النقل التجا
2 . 

و دبا أف العقد يتم ُب ىذه اغبالة عن طريق اإللتزاـ بالشروط اؼبوضوعية العامة مػػػػػػػػػػن قبل شركة التأمُت أو                 
النقل و ما على العميل إال اإللتزاـ هبا ، وقد تدخل اؼبشرع التجاري غبماية أطراؼ العقد من الشروط التعسفية ُب العقد 

  و ضباية التجارة نفسها من الكساد . 
كثَتا ما يتم العقد التجاري باؼبراسلة و القاعدة أنو إذا حدد ميعاد  للقبوؿ  : التــــــــــعاقــــــد بالمراسلــــــة-ب             

إلتـز اؼبوجب بالبقاء على إهباب إذل أف ينقضي األجل احملدد ، ويستخلص األجػػػػػػػػل من ظروؼ أو طبيعة اؼبعاملة 
اعدة ىي اليت نص عليها القانوف اؼبدين اغبجزائري و استقر عليها التعامل التجاري و طبيعة التعامل التجارية فهذه الق

التجاري تستوجب كذلك أف موت من صدر منو القبوؿ أو فقداف أىليتو ال وبوؿ دوف إنعقاد العقد و أف قياـ العقد 
 التجاري ليس مرىونا حبياة صاحبو .
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 67أما بالنسبة إذل ربديد مكاف وزماف إنعقاد العقد فإف اؼبشرع اعبزائري حسػػػػػػػػػػػػم ىذا اؼبوضوع بنص اؼبادة              

التعاقد بُت الغائبُت ًب ُب اؼبكاف و الزماف اللذين يعلم فيهما اؼبوجب بالقبوؿ ما دل : " يعترب من القانوف اؼبدين اليت تنص 
 يوجد إتفاؽ أو نص قانوين يقضي خبالؼ ذلك .

 و يفًتض أف اؼبوجب قد  علم بالقبوؿ ُب اؼبكاف و ُب الزماف اللذين وصل إليو فيهما القبوؿ " .             
ط علم اؼبوجب بالقبوؿ إلنعقاد العقد لكنو هبعل وصوؿ القبوؿ قرينة على العلم بو ، إال أهنا فػػػػػػػاؼبشرع يشًت             

 .1قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس 
وىذه القاعػػػػػػػػػػدة اليت أخذ هبا اؼبشرع اعبزائري ال تكاد ذبد أنبيتها العملية إاّل ُب إنعقاد العقود التجارية              
اف إسباـ العقد يفيد من حيث القانوف الواجب التطبيق أي قانوف اؼبوجب و من حيث اإلختصاص القضائي  فتحديد مك

كقاعدة عامة ، حيث أف احملكمة تراعي ُب تفسَت بػػػػػػػنوده العرؼ و العادات التجارية السارية ُب مكاف إنعقاد العقد 
ف و من بلد إذل بلد و من سوؽ ألخر ، أما بالنسبة حيث أف العرؼ و العادات التجارية زبتلف من مكاف إذل مكا

لتحػػػػػػػػػػػػػديد احملكمة اؼبختصة بالنظر ُب النزاع ُب اؼبسائل التجارية ُب األصل فإف اإلختصاص يكوف حملكمة اؼبدعى عليو أو 
فاء ، أما ُب اؼبسائل اؼبدنية للمحكمة اليت ُب دائرهتا ًب اإلتفاؽ على تسليم البضاعة أو احملكمة اليت ُب دائرهتا هبب الو 

 فإف احملكمة اؼبختصة عادة ىي احملكمة اليت تقع ُب مقر اؼبدعى عليو .
: يلجأ اؼبتعاقداف ُب بعض األحياف إذل وسطاء إلسباـ العقد فقد يكوف للوسيط  العقــــــــــــــود بالوساطة -جــــــــ             

تعاقدين ببعضهما فقط حىت يتم اإلتفاؽ بينهمػػػػػػػػػػا فهو ال يبثل عميلو و ال صفة السمسار تنحصر مهمتو ُب تعريف اؼب
 .2يشًتؾ ُب إبراـ العقد وال يظهر إظبػػػػػػػػػػػػػػػو ُب العقد و يكوف ذلك مقابل أجر 

كاف التعاقد ًب بوساطة وكيل بالعمولة فإف الوكيل يقـو بإبراـ العقػػػػػػػػػػػود التجارية باظبو و غبساب موكلو   أما إذا            
حيث يذكر غسمو ُب العقد إما بشكل مباشر أو بشكل غَت مباشر ، كما يلتـز بتنفيذ العقد و يًتتب عليو ما يًتتب 

اقدية فيصبح الوكيل بالعمولة دائنا أو مدنيا بشخصو مع الّلذين على العقد من إلتزامات فاؼبسؤولية ىي مسؤولية تع
يتعامل معهم ، وىذا مقابل حصولو على العمولة اؼبتفق عليها مع الوكيل  أما فيما ىبص السلطة اؼبعطاة للوكيل بالعمولة 

 من قبل وكيلو تتمثل ُب :
إذل الرجوع إليو اعترب العقد حاصال منذ تاري  قبوؿ إذا كاف لو اغبق ُب التعاقد باسم موكلو دوف حاجة -             

 الوكيل و ُب اؼبكاف الذي وقع فيو القبوؿ .
 

                                                           
1 -  " و ما يليها . 34ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : علي علي سليماف " النظرية العامة لإللتزاـ 
2 - 1959ة ، أنظر الدكتور : رزؽ اهلل انطاكي ، والدكتور هنادي السباعي " الوجيز ُب اغبقوؽ التجارية الربية " مطبعة جامعة دمشق ، الطبعة الرابع  
 .و ما يليها  362ص    
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أّما إذا كاف قبوؿ الوسيط على شرط قبوؿ اؼبوكل النهائي فإف العقد يعترب حاصال من حيث التاري  و اؼبكاف -         
 من يـو قبل اؼبوكل.

: إف القبوؿ قد يكوف صروبا أو ضمنبيا و األصل أف السكوت ال يعد قبوال و ذلك  التعــــــــــبير عن اإلرادة -د          
" ال ينسب لساكت قوؿ " ومع ذلك يبكن إعتبار السكوت ُب اؼبعامالت التجارية دبثابة قبوؿ إذا وجد  تطبيقا لقاعدة

بُت اؼبتعاقدين عالقات سابقة تسمح هبذا اإلستنتاج أو إذا كاف القبوؿ معلقا على فًتة زمنية ؿبددة فإف عدـ اعبواب 
من القانوف اؼبدين بقوؽبا: " إذا كانت طبيعة اؼبعاملة  68ذلك اؼبادة ، قد نصت على 1خالؿ ىذه الفًتة يعد جوابػػػػػػػػػػػػػػا 

، أو العرؼ التجاري او غَت ذلك من الظروؼ تدؿ على أف اؼبوجب دل يكن لينتظر تصروبا بالقػػػػػػػػػػبوؿ فإف العقد يعترب قد 
 ًب إذا دل يرفض اإلهباب ُب وقت مناسب .

و يعترب السكوت ُب الرد قبوال ، إذا إتصل اإلهباب بتعامل سابق بُت اؼبتعاقدين أو إذا كاف اإلهباب ؼبصلحة           
 من وجو إليو " .
و ىذا تطبيقا لقاعدة السكوت ُب موضع البياف بياف فاألصل إف القبوؿ  ينعقد ُب ؾبلس العقد إذا كاف                

ؾبلس العقد ، أّمػػػػػػػػػػػػا إذا حصل اإلهباب باؼبراسلػػػػػػػػػػة فاإلشكاؿ يثار حوؿ مىت يعترب العقد منعقدا اؼبتعاقدين حاضرين ُب 
 ىل يكوف منذ إرساؿ القابل جوابو ، أو مػػػػػػػػػػػػػن تاري  وصوؿ الرسالة إذل اؼبوجب و إطالعو عليها .

د دبجرد أف يعلن القابل فيها قبولو و يعترب ؿبل إقامة القابل ؿبال إلنعقاد : ينعقد العق نظريـــــــــــة اإلعالن عن اإلرادة-1
العقد و بالتارل فالقانوف الواجب التطبيق ىو قانوف القابل ، واحملكمة اؼبختصة بالنظرية النزاع ىي ؿبكمة ؿبل إقامػػػػػػػػػػػػػػة 

 القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابل .
: يعترب القبوؿ ملزما للقابل من تاري  وصوؿ الرسالة إذل اؼبوجب و إطالعو عليها و ول نـظريــــة علم الموجب بالقبــ-2

 هبوز للقابل أف يرجع على قبولو قبل وصوؿ الرسالة إذل اؼبوجب .
 .2و لقد أخذ الفقو بنظرية علم اؼبوجب بالقبوؿ لتعيُت تاري  نشوء العقد ومكانو               

 : أّما فيما يتعلق بتنفيذ اإللتزامات الناشئة عن العقود التجارية : القواعـــــــــــــــد الخاصــــــــــــــة بتنفيذ العقد/ 2
: فإف تأجيل الوفاء باإللتزاـ أمر معتاد عليو ُب العقود التجارية و ذلك ألف  أوال : فيما يتعلق بتأجيل               

 ف ، أما القاعدة ُب العقود اؼبدنية فتتمثل ُب أف األجر مقرر ؼبصلحة اؼبدين ، بينما ُب العقود التجارة تنشط باإلئتما
 
 

                                                           
1 -  و ما يليها . 66ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : ؿبمد وحيد الدين سوار 
2 -  و ما يليها . 361ص  –اؼبرجع السابق  –أنظر الدكتور : رزؽ اهلل انطاكي و الدكتور : هناد السباعي 
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التجارية فهو مقرر أيضا ؼبصلحة الدائن كما ىو اغباؿ عليو مثال بالنسبة ألجل استحقاؽ السفتجة فهو مقرر             
 ؼبصلحة كل من الساحب و اؼبسحوب عليو و اغبامل .

ى اؼبدين : إذا حل أجل الدين فإنو هبوز للقاضي اؼبدين أف ينفذ عل ثـانيا : فيما يتعلق بالمهل القضائية           
اؼبعسر بتنفيذ إلتزامو بأف يبهلو أجل معقوؿ على شرط أف ال يزيد األجل على مدة عاـ واحد ، وىذا األمر غَت جائز ُب 
العقود التجارية كأصل عاـ ، ألف التجارة ُب حاجة إذل تنفيذ اإللتزامات ُب اؼبواعيد احملددة و لذلك ال وبق للقاضي أف 

اري ػ فاألص بالنسبة لتنفيذ اإللتزامات العرفية ال هبوز للقضاة إعطاء مهل للوفاء بقيمة الورقة يبهل اؼبدين باإللتزاـ التج
اؼبعروضة أمامو ، فال هبوز ذلك إال ُب حالة الظروؼ القاىرة يتدخل فيها اؼبشرع أو السلطة التنفيذية فيمنح اؼبدين بأسناد 

طبيعية كالزلزاؿ و الفيضانات أو بسبب اغبروب أو اإلضطرابات ذبارية أجال قانونيا لتنفيذ إلتزامو بسبب الكوارث ال
 .1اإلجتماعية 

عمال بالقانوف اؼبدين اإلستغناء عن اإلعذار الرظبي إاّل إذا ما وجد  ال هبوز  : ا : اإلعـــــــــــــذارـــــــــــثـــالث              
ُب العقود التجارية فال يشًتط اإلعذار الرظبي بل يكفي أف وبصل إستثناء على خالؼ ذلك فيما بُت الدائن و اؼبدين أما 

ىذا بورقة عادية غَت رظبية كخطاب موصى عليو أو خطاب عادي أو برقية يرسلها الدائن إذل اؼبدين ، أو عن طريق 
 إحتجاج عدـ الوفاء الصادر عن كتابة ضبط احملكمة دبقتضى العرؼ التجاري .

: إذا توقف التاجر عن دفع ديونو التجارية يعترب ُب حالة إفالس و هبوز للدائن أف  ــــــعا : اإلفـــــــــــالسرابــــــــ              
يطلب شهر إفالسو و يستتبع ذلك بغل يد اؼبدين عن إدارة أموالو و التصرؼ فيها أي إقصائو من اغبياة التجارية و 

أف يكوف حريصا على الوفاء بديونو التجارية ُب مواعيد إستحقاقها سقوط بعض حقوقو اؼبدنية و السياسية فبا يدفعو ب
 .2دوف أي تأخَت 

أو  األصل أف التضامن ال يفًتض ُب العقود اؼبدنية و إمبا يكوف بناءا على إتفاؽ خــــامسا : التضامــــــــن :              
، ُب  3نص ُب القانوف ، أما ُب العقود التجارية فإف العرؼ التجاري إستقر منذ القدـ على إفًتاض التضامن السليب

حالة تعدد اؼبلتزمُت بالدين التجاري دوف حاجة للنص على ذلك ُب العقد أو ُب القانوف توثيقا لإلئتماف التجاري و 
 على تنشيطا للحياة التجارية و دعما لتطور إقتصاد البلد ، حبيث وبرص اؼبشرع أحيانا ُب بعض اؼبواد التجاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 
 

                                                           
1 -  أنظر : Michel de Juglart et Benjamin ippolito , Droit commercial , Edition Montchrestien  

      Sixiéme  édition 1970, p 90. 
2 -  من القانوف التجاري . 215أنظر : نص اؼبادة 
3 -                                         : أنظر          , op – cit .p 88    Michel de Juglart et Benjamin ippolito 
 
 



      الخا ة  اإلثبات في المواد التجارية    الق  واعد                                               الثاني  ال ص   ل  
 

النص على التضامن كما ىو الشأف لكافة الشركاء ُب شركة التضامن إذ أهنم يسألوف عن ديوف الشركة على           
 ـ .وجو التضامن ، وقاعدة التضامن ىذه من النظاـ العا

: القاعدة تتمثل ُب أف النفاذ اؼبعجل واجب بقوة القانوف ُب األحكاـ الصادرة ُب  ســــادسا : النفاذ المعجل          
اؼبواد التجارية سواء كانت ىذه األحكاـ قابلة للمعارضة أو اإلستئناؼ ، وسواء أمهر القاضي حكمو بصيغة النفاذ 

ذ إلتزامو و لكن وبق للمدين الذي يتم اؼبعجل أو دل يبهره ، و ذلك ؼبنع التاجر اؼبدين من التهرب أو اؼبماطلة ُب تنفي
 التنفيذ عليو أف يطلب كفيال ُب حالة إلغاء اغبكم أماـ الدرجة القضائية األعلى .

أّمػػػػػا ُب اؼبواد اؼبدنيػػػػػػػػػػػػة فاألحكاـ ال تكوف قابلة للنفاذ اؼبعجل إال ُب حاالت إستثنائية قليلة فهي ال تنفذ            
 د أف ربوز قوة الشئ اؼبقضي بو .كأصل عاـ إال بع

: األصػػػػػػػػػػل أف اإللتزاـ بالتقادـ ُب اؼبواد اؼبدنية وبصورة عامة ىو تقادـ طويل األجل أي  ســابـــــــعا : التقـــــــــــــــادم           
ىبتلف باختالؼ العقود سنة ، إال أف اإللتزامات الناشئة عن العقود التجارية زبضع لتقادـ قصَت األجل  15دبضي 

من القانوف التجاري( ، و  74( سنوات كدعاوى عقود نقل األشخاص )اؼبادة 03فهناؾ إلتزامات ذبارية تتقادـ بثالث )
من القانوف التجاري ( ، أو بسنة واحدة كالدعاوى اؼبتعلػػػػػقة  461كذلك الدعاوى الناشئة عن السفتجة )اؼبادة 

 من القانوف التجاري( أو بستػػػػػػػػػػػػػػػػة أشهر كالدعػػػػػػػػػػػػػػػاوى اؼبتعلقة بالشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  61ياء ) اؼبادة بعقػػػػػػػػػػػػود نقل األش
 من القانوف التجاري( . 527)اؼبادة 
 ن الزمن وقد إىتم اؼبشرع بتنظيم تقادـ قصَت األجل لكي ال يهمل الدائن ُب إستيفاء حقو خالؿ مدة طويلة م        

 / إثــــــــــــــــــبات العــــــــــــــقود التجاريـــــــــــــــة :3
تتميز العقود التجارية عن العقود اؼبدنية بقواعد إثبات خاصة ففي حُت يفرض اؼبشرع قيودا على إثبات             

دج( أو يكوف غَت ؿبدد  100.000ة ألف )العقود اؼبدنية كاشًتاط الكتابة ُب إثبات العقد الذي تزيد قيمتو عن مئ
القيمة و يقرر عدـ جواز إثبات عكس اؼبكتوب إال بالكتابة و عدـ اإلحتجاج باحملررات على غَت اؼبتعاقدين إال إذا  
كانت ثابتة التاري  ثبوتا رظبيا ، نرى القاعدة ُب اؼبسائل التجارية تتمثل ُب إعماؿ مبدأ حرية اإلثبات حبيث يبكن إقامة 

، دبا ُب ذلك البينة و القرائن و ذلك ربقيقا ؼبا تقتضيو التجارة من السرعة ُب التعامل ، 1الدليل بكافة وسائل اإلثبات 
 فاألصل أف اإلثبات جائز ُب العقود التجارية مهما كانت قيمتها بشهادة الشهود و القرائن و كافة وسائل 

 
 
 

                                                           
1 - أنظر :   George Ripert et Réne roblot .op-cit .p216.                                                                        
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اإلثبات األخرى ، ويقـو اإلقرار و اليمُت مقاـ الدليل الكتايب ، وهبوز أيضا إثبات ما ىبالف أو ما هبوز ما             
ررات العرفية اؼبتضمنة لعقود ذبارية لقواعد اشتمل عليو عقد ذباري مكتوب بشهادة الشهود و القرائن و ال زبضع احمل

ثبوت التاري  حبيث يبكن إثبات تارىبها ُب مواجهة الغَت بكافة وسائل اإلثبات ، إال أنو ما ذبدر اإلشارة إليو بالرغم من 
مكتوبا ذلك بأف مبدأ حرية إثبات العقود التجارية ليس مطلقا فقد خرج عنو اؼبشرع أحيانا فاشًتاط أف يكوف الدليل 

1  كػػػػػػػػػػػػما ىو اغباؿ بالنسبة ؼبعظم العقود البحرية كعقد إستخداـ اؼبالحُت ، وعقد النقل أو عقد التأمُت البحري و
، كما إشًتط اؼبشرع اعبزائري الكتابة الرظبية لقياـ عقد الشركة ذاتو ، 2كذلك اغباؿ بالنسبة لبيع ورىن احملل التجاري 

 بالنسبة لقياـ عقد بيع السفينة و رىنها .وكذلك ىو اغبكم 
ففي العقد اؼبرـب بُت تاجر اعبملة و اؼبزارع مثال ، إذا ما ادعى التاجر أف اؼبزارع دل يسلمو ؿبصوؿ أرضو الذي              

ة و عن طريق إشًتاه منو بالرغم من دفع شبن اؼببيع كاف لزاما على التاجر أف يقيم الدليل على إدعائو أماـ ؿبكمة مدني
دج( أو كانت غَت مقدرة القيمة و كذلك اغباؿ  100.000اإلثبات بالكتابة إذا زادت قيمة احملصوؿ عن مئة ألف )

بالنسبة لبيع التاجر السلع للمستهلك و بالنسبة لعقد النقل اؼبرـب بُت شركة النقل و اؼبسافريٌت ، وعقد العمل بُت التاجر 
 ة و عمالئو من غَت التجار .و مستخدميو ، والعقود اؼبصرفي

ذلك أف األمر يتعلق بإبراـ عقود ـبتلطة ذبارية بالنسبة ألحد طرفيها و مدنية بالنسب للطرؼ األخر إال أف             
 3 القضاء كثَتا ما يبكن بالرغم من ذلك التاجر من إقامة الدليل على خصمو غَت التاجر بكافة طرؽ اإلثبات 

نزاع إذا ما وجد بينهما تعامل سابق أو شبة اعتبارات مادية أو أدبية سبنع التاجر من طلب الدليل مهما كانت قيمة ال
ت الكتايب مػػػػػػػػػػػػن العميل و هبب علينا أف نعلم أف ىناؾ أدلة إثبات خاصة ُب اؼبسائل التجػػػػػػػارية كرسائل الربيد أو الربقيا

ة و تشكل خاصة الدفاتر التجارية وسيلة ىامة من وسائل إثبات العقود التجارية و اؼبتب دلة و الفواتَت و الدفاتر التجاري
اإللتزامات ما بُت التجار فهي بدوف شك أىم وسائػػػػػػػػػػل اإلثبات بُت التجار و لذلك ألـز اؼبشرع اعبزائري التاجر دبسك 

 عبرد ، ودفًت اؼبراسالت ، كما الدفاتر التجارية اإللزامية و اليت تتمثل ُب دفًت اليومية ، ودفًت ا
 
 
 

                                                           
1 -  : أنظرMichel de Juglart et Benjamin ippolito , op – cit p 89.                                                   
2 - ي هبب ربت طائلة البطالف ربرير العقود اليت تتضمن نقل ملكيػة عقػار أو حيث أف : ".........زيادة على العقود اليت يأمر القانوف إخضاعها إذل الشكل الرظب
رط ضػػروري قػػوؽ عقاريػػة أو ؿبػػالت ذباريػػة أو صػػناعية وكػػل عنصػػر مػػن عناصػػرىا ......ُب شػػكل رظبػػي .....حيػػث أف الشػػكل الرظبػػي ُب عقػػد بيػػع قاعػػدة ذباريػػة شػػح

كمة العليا ، الغرؼ احمل 18/2/97بتاري   156 136لصحتو و إف ربرير عقد البيع ُب شكل أخر ـبالف القانوف ويؤدي إذل بطالف ذلك العقد ..." أنظر قرار رقم 
 وما يليها . 10، ص  1997لسنة  –اجملتمعة ، اجمللة القضائية ، العدد األوؿ 

3 -  : أنظرGeorge Ripert et réne Roblot : Tome l.op-cit p 219                                                     
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 1سنوات  10ألـز التاجر باإلحتفاظ بالدفاتر و الرسائل اؼبسلمة و بنس  من الرسائل اؼبصدرة للعمالء ؼبدة         
 و فيما يتعلق بإثبات العقود التجارية ، البد أف نتناوؽبا بشئ من التفصيل و ذلك ُب مطلب مستقل كالتارل :   

 

 : المط    لب الث   اني : إث       بات العقود التجاري     ة

 العقود التجارية من حيث وسائل إثباهتا إذل ثالثة أنواع كالتارل : مكن تقسيم ػػي          
 ذبارية تستلـز إثباهتا بالكتابة : كعقد الشركة وعقد التسيَت اغبر. عقود-1
 عقود ذبارية ؽبا كفاية ذاتية ُب اإلثبات : كعقود النقل دبختلف أنواعها .-2
 وعقود ذبارية تقبل اإلثبات بكافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ .-3

 : عقود التجاريــــــــــــة بالكتابةالــــــــفرع األول : إثــــبات ال   
ؼبا ىو معموؿ بو ُب األمور التجارية أف اإلثبات يتم بكافة وسائل اإلثبات ، ألـز اؼبشرع اعبزائري إثبات  خالفا         

للمتعاقدين و الرظبية ، نظرا ؼبا تستغرؽ إبرامها و تنفيذىا وقتا طويال حيث يكوف فيو  2بعض العقود التجارية بالكتابة 
متسع من الوقت من أجل ربرير العقد من جهة و ما للكتابة من أنبية خاصة غبسم النزاعات احملتملة حوؿ طبيعتو أو 

 أثاره من جهة أخرى .
و قبد العديد من العقود التجارية ألـز فيها اؼبشرع الكتابة الرظبية كشرط أساسي إلنعقادىا و من أمثلة ىذه           
قد الشركة و عقد التسيَت اغبر للمحل التجاري ، العقود اؼبتعلقة بالقاعدة التجارية ، وعقد البيع أو إهبار العقود : ع

، أو تشغيل أالت أو أجهزة أو لتقوًن خدمات .... إذل غَت ذلك من العقود اليت 3السفن ، وعقد نقل التكنولوجيا 
 تستلـز شرط الكتابة إلنعقادىا .

عدد العقود التجارية اليت تتطلب الكتابة الرظبية  لإلنعقاد و اإلثبات إرتأينا أخذ مبوذجُت من العقود و نظرا لت          
 التجارية لدراستها من حيث اإلثبات : ونبا عقد الشركة و عقد التسيَت اغبر .

العقد ُب القانوف اؼبدين ُب اؼبواد كبقية العقود اؼبسماة حيث نظم اؼبشرع ىذا الشركة عقد   : أوال : عـــــــــــــــقد الشركة
 من القانوف اؼبدين . 449إذل  416

 
                                                           

1 -  من القانوف التجاري . 12أنظر : اؼبادة 
2 -  : أنظرYves Rein –Hard , op- cit p 134.                                                                                      
3 -  ، ومايليها 09، ص 2000أنظر الدكتور : منَت ؿبمد اعبنبيهي و الدكتور فبدوح ؿبمد اعبنبيهي ، العقود التجارية ، دار الفكر اعبامعي ، اإلسكندرية 
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 ا وؿبل و سبب .فال بد أف يتوفر ُب عقد الشركة األركاف اؼبوضوعية العامة : من رضو بالتارل              
 وهبب أف يصدر الرضا عن ذي أىلية ، وأال يكوف مشوبا بأحد عػػيوب الرضا من إكراه و تدليس وغش وغلط .

 فػػػػػػػػػػػإذا توافرت ُب ىذا العقد أركانو الثالثة يكوف العقد صحيًحا .             
من القانوف اؼبدين على أف : " الشركة عقد دبقتضاه يلتـز شخصاف طبيعياف أو  416و قد نصت اؼبادة              

إعتبارياف أو أكثر على اؼبسانبة ُب نشاط مشًتؾ بتقدًن حصة من عمل أو ماؿ أو نقد ، هبدؼ إقتساـ الربح الذي قد 
 عة مشًتكة .ينتج أو ربقيق إقتصاد أو بلوغ ىدؼ اقتصادي ذي منف

 يتحملوف اػبسائر اليت قد تنجر عن ذلك " .
من القانوف اؼبدين أنو : " هبب أف يكوف عقد الشركة مكتوبا وإال كاف باطال ،  418كمػػػػا نصت اؼبادة               

 وكذلك يكوف باطال كل ما يدخل على العقد من تعديالت إذا دل يكن لو نفس الشكل الذي يكتسبو ذلك العقد.
غػػػػػػػَت أنو ال هبوز أف وبتج الشركاء هبذا البطالف قبل الغَت و ال يكوف لو أثر فيما بينهم إال من اليـو الذي               

 يقـو فيها أحدىم بطلب البطالف ".
ػػػػة من العقود من القانوف اؼبدين لوجدنا أف عقد الشركػػػػػػػػ 418و  416و إذا أردنا ربليل نصوص اؼبادتُت               

اؼبسماة و لكن اؼبشرع خصو بأركاف خاصة سبيزه عن غَته من العقود التجارية مثل ركن تعدد الشركاء ، وتقدًن اغبصص و 
 اقتساـ األرباح و اػبسائر ، إال أف اؼبشرع قد أغفل ركنا ىاما وىو نية اإلشًتاؾ .

اؼبوضوعية عامة و األركاف اؼبوضوعية اػباصة لعقد الشركة بل تعدى  كػػػػػػػػػػما أف اؼبشرع دل يكتفي باألركاف              
ذلك إذل األركاف الشكلية حيث أخضع الشركات التجارية و اؼبدنية إذل وجوب التقيد باألركاف الشكلية وىي : الكتابة ، 

 و اإلشهار . التوثيق ، اإليداع ُب قلم احملكمة ، و القيد ُب السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية
إذل  544و قد تدخل اؼبشرع بالنسبة للشركات التجارية ُب األحكاـ العامة ؽبذه الشركات ُب اؼبواد من              

من القانوف التجاري على أنو : " تثبت الشركة بعقد رظبي و إال   545من القانوف التجاري حيث نصت اؼبادة  550
 بُت الشركات فيما يتجاوز أو ىبالف ضد مضموف عقد الشركة .كانت باطلة ، ال يقبل أي دليل إثبات 

 يػػػػػػػػػػػػػجوز أف يقبل من الغَت إثبات وجود الشركة جبميع الوسائل عند اإلقتضاء "              
توفر و بالتارل فجميع الشركات التجارية يتم إثباهتا بعقد مكتوب ، وال تكفي الكتابة وحدىا بل البد من              

الرظبية أي توثيق العقد بشكل رظبي لدى موثق معتمد يوقعو صبيع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكالئهم ينوبوف عنهم 
 دبوجب وكالة وىو ما أخذ بو قضاء احملكمة العليا ُب قراره الصادر عن الغرفة التجارية و البحرية على أف الشركة 
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من القانوف التجاري و ذلك ربت طائلة البطالف إذ ال  545"....يثبت قيامها بعقد رظبي طبقا لنص اؼبادة           
يكفي إلثبات الشركة التجارية وجود وثائق بُت الطرفُت ألف القانوف صريح بإشًتاطػػػػػػػػػػػػػػػػو شكلية ُب عقد الشركة ربت 

 .1طائلة البطالف ........"
و تستثٌت من ذلك شركات احملاصة اليت هبوز إثباهتا بكافة طرؽ اإلثبػػػػػػػػػػػػػات اؼبقبولة ُب األمور طبقا لنص اؼبادتُت           
 من القانوف التجاري . 02مكرر  795من القانوف التجاري و اؼبادة  30

بات اغبقوؽ فهي كذلك الزمة عند إدخاؿ التعديالت و لػػػػػػػػػػما كانت الكتابة الزمة و ضرورية إلنشاء العقد و إث          
عليها ُب أثناء وجود الشركة كزيادة رأظباؿ الشركة أو زبفيضو أو استهالكو ، أ, تغَت اؼبقر اإلجتماعي للشركة أو تغَت 

 اؼبدير النظامي للشركة ...اخل .
 .32لتنازؿ عن اغبصص ال بعقد رظبي" ..من القانوف التجاري :" ال يبكن إثبات ا 572حيػػػػػث " ..طبقا للمادة   

هبب أف تودع العقود التأسيسية و العقود اؼبعدلة للشركات « من القانوف التجاري على أف : 548و تنص اؼبادة          
التجارية لدى اؼبركز الوطٍت للسجل التجاري و تنشر األوضاع اػباصة بكل شكل من أشكاؿ الشركات و إال كانت 

 . »باطلة 
ال تتمتع الشركة بالشػػػػػػػػػػخصية اؼبعنوية إال من تاري  قيدىا ُب  « من القانوف التجاري على أف  : 549و تنص اؼبادة   

السجل التجاري و قبل إسباـ ىذا اإلجػػػػػػػػراء يكوف األشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة و غبساهبا متضامنُت من غَت 
 ركة بعد تأسيسها بصفة قانونية أف تأخذ على عاتقها التعهدات اؼبتخذة .ربديد أمواؽبم إال إذا قبلت الش

 . »فتعترب التعهدات دبثابة تعهدات الشركة منذ تأسيػػػػػػػػػػػػػػػػػسها         
، فمن جهة تعد الشركة عقد تبادرل يتكوف دبجرد تبادؿ األطراؼ اإلهباب و 3إذا إف الشركة عقد و نظاـ قانوين         

القبوؿ و الذي هبب أف يًتجم كتابة بشرط عدـ ـبالفتو للنظاـ العاـ ،ومن جهة  أخرى تعد الشركة نظاما قانونيا حيث 
أف اؼبشرع تعرض لألركاف اؼبوضوعية العامة و اػباصة و الشكلية لكل الشركات ، أما من حيث تعرض لألركاف اؼبوضوعية 

نظمها ُب القانوف التجاري ُب كل شركة على حدى من حيث تقدًن  اػباصة بكل شركة ذبارية فإف اؼبشرع اعبزائري
 اغبصص ، و تعدد الشركاء ، و إقتساـ األرباح و اػبسائر و إدارة كل شركة من الشركات .

   
 
 

                                                           
1 -  141ص 1999خاص ، ، احملكمة العليا ، الغرفة التجارية و البحرية ، اجمللة القضائية ، عدد  26/03/1996بتاري   142806أنظر: قرار رقم . 
2 -  114ص 1993، احملكمة العليا ، الغرفة التجارية و البحرية ،اجمللة القضائية ، العدد الثاين لسنة  07/06/1992بتاري   90792أنظر :قرار رقم 
3 -  ، 18ص  -اؼبرجع السابق -أنظر الدكتور : إلياس ناصيف " الكامل ُب قانوف التجارة " ، اعبزء الثاين. 
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و عنػػػػػػػػػػدما يثور أي نزاع بُت الشركاء أنفسهم ، أو بُت الغَت و الشركاء أو بُت الشركة و الغَت أو بُت الشركاء و            
الغَت ، فهنا تربز أنبية اإلثبات بالنسبة لعقد الشركة من حيث تأسيسها ، و نشأهتا ، و نشاطها ، و انقضائها ، و 

 تصفيتها .
 مور ربتاج إذل إثبات و األمثلة على ذلك كثَتة فاإلدعاء بوجود الشركة مثال :كل ىذه األ            
هبوز للشركاء أف يثبتوا الشركة الفعلية فيما بينهم عندما يكوف عقد الشركة مكتوبا عرفيا وال يستطيع أحد الشركاء أف -1

اؼبشرع إعترب أف الشركاء اؼبؤسسُت  يتنصل من مسؤولياتو التضامنية عند تأسيس أي شركة من الشركات التجارية ألف
مسؤولوف ُب فًتة التأسيس مسؤولية شخصية و تضامنية و مطلقة و ُب أمواؽبم اػباصة عن كل العقود اليت أبرموىا باسم 

 الشركة و غبساهبا ُب فًتة الػتأسيس .
ػػػػػػػػػػاف اؼبوضوعية العامة أو اػباصة و عندما يطلب أحد الشركاء بطالف عقد الشركة نتيجة اإلخالؿ بأحد األركػ            

أو الشكلية فإف احملكمة تستجيب لطلبو و لكن ىذا البطالف ال ينتج أثره إال من تاري  رفع الدعوى و ال يبكن أف ينجر 
 إذل اؼباضي .
رظبية إلنعقاد عقد من القانوف اؼبدين اليت تشًتط الكتابة ال 418حيث أف ".....الفقرة األوذل من نص اؼبادة            

من اؼبادة اؼبذكورة تنص على بطالف الشركة بفقداف الكتابة ال ينتج أثره بُت اؼبتعاقدين إال من  02الشركة ، ولكن الفقرة 
 . 1اليـو الذي يقـو فيو أحدىم بطلب البطالف ...."

، أي قبل إسباـ اإلجراءات الشكلية أنبها  2كما يبكن للغَت أف يتمسك بوجود الشركة الفعلية بكافة طرؽ اإلثبات  -2
الرظبية و القيد ُب السجل التجاري ، ولكنو وبضر على الشركػػػػػػػػػػػة أف ترفع دعوى باظبها أو غبساهبا قبل قيدىا ُب 

 السجػػػػػػػػػػل التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاري .
عقدا رضائيا فقط و إمبا ىو عقد شكلي وىذا خروج  و إف ما يهمنا ُب ىذا اؼبوضوع أف عقد الشركة دل يبقى         

عن القاعدة العامة ُب اؼبواد التجارية ألف العقود التجارية ىي عقود رضائية دبجملها لكن اؼبشرع ألـز الشركاء بشكلية 
 العقد ، و ذلك لعدة أسباب منها :

لشركاء قد ينسوف الشروط اليت وضعوىا ُب أف الشركات التجارية تأسس على أساس مدة زمنية طويلة و أف ا-1         
 .3عقد الشركة فأوجب عليهم الكتابة و التوثيق ألهنا ربفظ للشركاء حقوقهم و للخلف العاـ و اػباص 
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الشركة ال يهم الشركاء فقط بل يهم الغَت ، و يهم الدولة فأوجب اؼبشرع على الشركاء توثيق ىذا إف عقد -2         
العقد رظبيا أماـ موثق معتمد و كل من لو مصلحة يستطػػػػػػػػػػػػػػيع أف يطلب على نفقتػػػػػػػػػػػػو نسخة من عقد التأسيس للشركة 

 من لدف اؼبوثق و ُب أي وقت كاف .
الشركات التجارية تلعب دورا كبَتا ُب تشغيل اليد العاملة و يصبح للعماؿ حقوؽ ُب ىذه الشركات و  أف-3        

 حفاظا على حقوؽ العماؿ أوجب اؼبشرع تثبيت عقد الشركػػػػػػػػػػػػة بشكل رظبي وقيد الشركة ُب السجل التجاري .
 تلجأ إذل اإلدخار العاـ .احملافظة على حقوؽ الشركاء ُب شركات اؼبسانبة اليت -4       
تلعب الشركات التجارية ُب يومنا ىذا دورا أساسيا ُب بناء اإلقتصاد الوطٍت و كلما حققت الشركات التجارية -5       

رواجا و أرباح كلما ازدىر اإلقتصاد الوطٍت فالدولة يهمها معرفة الشركات التجارية و ال يبكن معرفة ذلك إال عن طريق 
 عقػػػػػػػػػػػػػدىا التأسيػػػػػػػػػػػػػػسي .اإلطالع على 

سبويل خزينة الدولة عن طريق الضرائب : زبضع الشركات التجارية إذل الضرائب الغَت اؼبباشرة لذلك قبد الدولة -6       
 اؼبباشرة عندما تضع ميزانيتها السنوية تكوف على علم مسبػػػػػػػػػػػػق دبا ستجنيو أو يدخل خزينة الدولة من الضرائب 

أمػػػػػّا الضرائب غَت اؼبباشرة و اليت ىي األىم ُب ميزانية الدولة فإف الدولة ربدد حدود ىذه الضرائب معتمدة              
فالشركات  على مبدأ اإلحصاء و على عدد الشػػػػػػػػػػػػركات اؼبنتجة أو شركات اػبدمات اؼبتواجدة فوؽ تراهبا الوطٍت ،

 التجارية هتم الدولة لسببُت .
 : اقػػػػػػػػػػػػػػػتصادي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ . األول
 : سبويػػػػػػػػػػػػػػػل خزينة الدولة .     الثانــي

تعتمد الدولة اغبديثة ُب أيامنا ىذه على مبدأ اإلحصاء و اؼبراقبة و خاصة ُب ؾبػػاؿ األمن الغذائي و األمن -7      
الصحي فكل السلع اليت قد وبتاجها اجملتمع إلشباع حاجياتو األساسية البد أف سبر على قيود وزارة التجارة سواء من 
حيث اإلنتاج احمللي أو اإلستَتاد ومعرفة الدولة بقنوات توزيع و زبزين ىذه السلع سواء كاف ذلك ُب حالة اغبرب أو حالة 

 على كل صغَتة و كبَتة من نشاط الشركات التجارية .السلم ، و ؼبعرفة ذلك البد من اإلطالع 
شرع اعبزائري إعترب أف القيد ُب السجل التجاري لو حجية قاطعة بأف الشخص الذي قيد نفسو ػػػػػػػػػحىت أف اؼب             

، كما أف اؼبشرع اعترب مدراء الشركات التجارية و أعضاء ؾبلس اإلدارة ذبار أي 1ُب السجل التجاري على أنو تاجر 
 أضفى عليهم صفة التاجر و بذلك يسؤلوف بأمواؽبم اػباصة مسؤولية شخصية  و تضامنػػػػػػػػػػػية و مطلػػػػػػػػػػػػقة أي 
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مسؤولية الشريك اؼبتضامن عن ديوف الشركة و ليس ُب مواجهة دائٍت الشركة فقط و إمبا ُب مواجهة اإلدارة             
 .1العامة أيضا أي إدارة الضرائب و إدارة اعبمارؾ 

 : الحــــــــــــــــــــرثـــــانيا :عقـــــــــــــد التسيـــــــــــــــــر 
 إف عقد التسيَت اغبر إّمػػػػا أف يكوف عقد ينصب على اؼبتجر بأكملو أو على جزء أو عنصر من العناصر اؼبكونة لو     

و يعد عقد التسيَت اغبر من العقود الرضائية حيث يتبادؿ فيو طرُب العقد اإلهباب و القبوؿ و نبا مؤجر             
الك القاعدة التجارية و هبوز أف يكػػػػػػػػػػػػػوف مالكا للجدراف و القاعدة التجارية معا ، من جهة و مستأجر اؼبتجر أي م

 التسيَت اغبر من جهػػػػػػػػػػػػػة أخرى .
عقد و عقػػػػػػد التسيَت اغبر ال ينقل ملكية القاعدة التجارية و ال ملكية اعبدراف من مؤجر إذل اؼبستأجر بل ىو           

ينصب على اإلستمرار ُب نشاط ذباري لقاعدة ذبارية معينة أي تأجَت اؼبنفعة فقط حيث يبقى اؼبؤجر مالكا للقاعدة 
 التجارية و ألدوات العمل .

و باؼبقابل يقـو اؼبستأجر بدفع مبلغ معُت لقاء أجر شهري و ىو بذلك يضارب على الفروؽ بُت اؼببلغ الذي            
 بُت اؼببلغ الذي يتحصل عليو كربػػػػػػػػػػػػػػػح للنشاط التجاري ،و بالتارل فهو عمل ذباري لسببُت: يدفعو للمؤجر و

 : أف اؼبستأجر يقـو بعمل ذباري . األول
 أف اؼبستأجر يضارب على فروؽ األسعار بُت اؼببلغ الذي يدفع للمؤجر و بُت ما وبصل عليو من أرباح . الثاني :

و مؤجر احملل التجاري يؤجر اعبدراف و يؤجر ظبعتو التجارية و إظبػػػػػػػػػػػػو التجاري و عالمتو التجارية باإلضافة            
 إذل عتاد و أدوات العمل كاملة .

و ينجم من عقد التسيَت اغبر أف مؤجر احملل يبقى تاجرا و مكتسبا صفة التاجر ُب نظر القانوف ، كما            
 إذا كاف عملو ذباريا حبسب اؼبوضوع و حبسب الشكل .2يكتسب أيضا اؼبستأجر صفة التاجر 

أما إذا كاف عملو مهنيا و بالرغم من القيد ُب السجل التجاري يكتسب صفة التاجر شكال استنادا ألحكاـ             
 من قانوف السجل التجاري . 18و اؼبادة  02فقرة  03اؼبادة 

اشًتط اؼبشرع أف يكوف عقد التسيَت اغبر مكتوبا و رظبيا ؿبرر من طرؼ اؼبوثق ، وبالتارل تعد الكتابة شرطا و           
 .3أساسيا إلنعقاد عقد التسيَت اغبر حيث يؤدي زبلفو إذل بطالف العقد 
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القانوف يشًتط أف عقد التسيَت اغبر يرـب على الشكل الرظبي و أنو ينشر ...طبقا للمادة  حيث أف"..........              
 1من القانوف التجاري ....."  03فقرة  203

كما تعد الكػػػػتابة و الرظبية كأداة إثبات عقد التسيَت اغبر دوف سواىا من طرؽ اإلثبات األخرى حيث أف               
 اؼبشرع خرج عن القاعدة العامة لإلثبات ُب اؼبواد التجارية اليت تقتضي أف اإلثبات يتم بكافة الطرؽ .

 رع نشر و إشهار عقد التسيَت اغبر و ذلك :و إذل جانب الكتابة و الرظبية اشًتط اؼبش          
( التابعة للمركز الوطٍت للسجل BOAL)2ينشر ملخص للعقد ُب النشرة الرظبية لإلعالنات القانونية               

التجاري حيث وبتوي ىذا اؼبلخص على اسم و لقب طرُب العقد )اؼبؤجر و اؼبستأجر( ، طبيعة النشاط التجاري ، مدة 
 ، مقابل اإلهبار ، و رقم تاري  التسجيل ُب السجل التجاري . اإلهبار

كػػػػػػػػػػػما يتم أيضا نشر نفس اؼبلخص ُب جريدة يومية وطنية مػػػػػػعتادة على نشػػػػػر اإلعالنات القانونية وذلك                
 للتعريف و اإلشهار بعقد التسيَت اغبػػػػػػػػػػػػػػػػر .

من القانوف التجاري أنو ينتهي التأجَت اغبر بنشره على شكل مستخرج أو  203حيػث  أف اؼبادة  "....              
      إعالـ ُب النشرة الرظبية لإلعالنات القانونية و فضال عن ذلك جبريدة ـبتصة باإلعالنات القانونية ...." 

ة التاجػػػػػػػػػػر اليت دبوجبها يبكنو مباشرة نشاطو القيػػػػػػد ُب السجل التجاري احمللي حىت يكتسب اؼبستأجر صف     
 .4التجاري 

و ىبتلف عقد التسيَت اغبر عن عقد تأجَت احملل التجاري بأف اؼبستأجر ُب التسيَت اغبر ال يستطيع أف      
يطلب التعويض اإلستحقاقي و ال تنبيو باإلخالء و إمبا دبجرد إنتهاء مدة التأجَت احملدد ُب العقد فما على اؼبستأجر إال 

 دية بُت الطرفُت .تسليم اؼبؤجر اؼبفاتيح و إهناء العالقة التعاق
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و ىذا ما أخذه قضاء احملكمة العليا حيث يعترب أف : " ....إذ أف التنبيو باإلخالء اؼبؤسس على اؼبادتُت       
و ما  172من القانوف التجاري ال يكوف ضروريا إال ُب حالة وجود عقد إهبار مرـب وفق مقتضيات اؼبادة  176و  173

 " .1يليها من نفس القانوف 
و هبب أف نفرؽ بُت عقد التسيَت اغبر و عقد تأجَت من الباطن ، إذ منع اؼبشرع التأجَت من الباطن       

من القانوف التجاري ، كي ال يستغل مستأجر احملل وضعيتو و يستفيد من مبالغ  188للمحالت التجارية ُب اؼبادة 
ر )أي اؼبضاربة على عقد اإلهبار دوف جهد( ألف ىذا طائلة سبثل أضعاؼ األضعاؼ ما يقبضو مالك اعبدراف بدؿ اإلهبا

 العمل ىبلق حالة اإلثراء بال سبب و يساعد ُب وقوع التضخم أي اغبصوؿ على أمواؿ دوف أي ؾبهود كاف .
من القانوف التجاري اليت تشًتط علم اؼبؤجر اؼبالك و موافقتو على اإلهبار  188حيث "......أف اؼبادة      
 .2"من الباطن ....
إف مالك القاعدة التجارية يبكنو أف يقدـ طلبا للسجل التجاري يعلن ُب أنو قاـ بتأجَت قاعدتو التجارية      

عن طريق التسيَت اغبر أو توضع مالحظة على سجلػػػػػػػػػػو التجاري اؼبركزي و احمللي بأنو أجر ؿبلو تأجَت التسيَت اغبر ؼبدة 
 كذا مع ذكر إسم الشخص اؼبستأجر إهبارا كليا أو جزئيا .  معينة تبدأ بتاري  كذا و تنتهي بتاري 

كما ال هبوز ؼبستأجر القاعدة التجارية على أساس التسيَت اغبر إجراء أي تبديل أو تغيَت ُب نشاط احملل و ال      
توبة ؼبالك القاعدة ُب إسم احملل أو ُب عتاد احملل و ال بأحداث أي أمر كاف باحملل التجاري إال باؼبوافقة الصروبة و اؼبك

التجارية ألف عقد التسيَت اغبر ال ينشأ للمستأجر أية حقوؽ عيننية ُب احملل التجاري ، ال حقوؽ عينية أصلية و ال 
 حقوؽ عينية بالتخصيص .

كما يبتنع على اؼبستأجر عند إنتهاء العقد إخراج أي عتاد من احملل التجاري الذي كاف يسَته ألف ذلك      
ػػػّا أف يكوف عتاد بالتخصيص للمحل أو عتادا استبدلو اؼبستأجر عوضا عن العتاد الذي استهلكو اؼبستأجر أثناء العتاد إمػ

 النشاط التجاري ألف كل عتاد ىبضع لقاعدة اإلستهالؾ اعبزئي السنوي لرأظباؿ احملل التجاري و موجوداتو .
ر صفتو كمستأجر للمحل و كمسَت لو طبقا و هبب أيضا على اؼبستأجر اؼبسَت للمحل التجاري أف يذك    

من القانوف التجاري ، وهبذه الصفة فإف موجودات احملل ال يبكن أف تكوف ؿبل ضماف للديوف اليت تًتتب  204للمادة 
 ُب ذمة اؼبستأجر اؼبسَت و لكي يكوف اؼبتعاملُت معو على بينة من أمرىم .
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و عادة فعلى مستأجر احملل التجاري اؼبسَت أف يسدد كافة الديوف و الفواتَت و إيصاالت الكهرباء و اؼباء و     
وينشر إهناء عقد التسيَت اغبر قبل مدة من انتهاء العقد  اؽباتف و اؼبخالصة مع إدارة الضرائب قبل تسليمو مفاتيح احملل ،

 حىت يكوف الغَت على علم بذلك .
 كما ال هبوز ؼبالك اعبدراف الذي دل يبارس أية ذبارة أف يرـب عقد التسيَت اغبر حىت ولو قاـ بتجهيز احملل .    
مارس التجارة ُب ذلك احملل ؼبدة ال  و اشًتط اؼبشرع أف يكوف مؤجر احملل التجاري تأجَت التسيَت اغبر قد    

 .1( سنوات 05تقل عن طبسة )
( سنوات دبوجب أمر صادر عن رئيس احملكمة و ىذه العملية تشبو 05غػػػػػػػػػػَت أنو يبكن زبفيض مدة طبس )    

 من القانوف التجاري . 05عملية الًتشيد بالنسبة للقاصر اليت نص عليها اؼبشرع ُب اؼبادة 
ب أف يكوف أمر رئيس احملكمة مسببا و معتمدا فعليا على وجود احملل التجاري و فبارسة النشاط ُب و هب    

 .2(02ذلك اؼبتجر على أال تقل تلك اؼبهلة عن سنتُت )
و مع ذلك قبد أشخاص القانوف العاـ من الدولة و الوالية و البلدية تقـو بتأجَت ؿبالت ذبارية على أساس     

من القانوف التجاري أي دل يسبق ؽبا أف قامت  205التسَت اغبر ، و تضع شروط األسد ـبالفة بذلك أحكاـ اؼبادة 
، فاؼبشرع دل يتطلب شكال معينا  3ارة بشكل دكاف أو ـبزفدبمارسة التجارة ألنو ال يكفي أف يكوف احملل ـبصصا للتج

للبناء ليكوف ـبصصا لتجارة فيمكن أف يكوف اؼبتجر بشكل طابق ُب مبٌت و لكنو ـبصص لنشاط ذباري كبيع األلبسة 
 مثال أو غَتىا .
و النظاـ اإلشًتاكي  من القانوف التجاري قد أملتها الظروؼ التارىبية اليت مرت هبا اعبزائر 207إف اؼبادة    

الذي كاف مطبق أنذاؾ حيث أف اعبزائر ورثت كثَتا من احملالت التجارية عن اؼبستعمر الفرنسي اليت كاف يبارس فيها 
اؼبعمروف أنشطتهم التجارية و مع العلم بأف الدولة و الوالية و البلدية ال تؤجر احملل بعتاده و معداتو ، و إمبا تؤجر 

  يبكن أف نكيف العقد بأنو عقد التسيَت اغبر و ذلك لسببُت :اعبدراف فقط لذلك ال
 

 

                                                           
1 -  من القانوف التجاري. 205أنظر : نص اؼبادة 
2 -  : أنظرAlfred Jauffret et Jacques mestre , op –cit .p 369                                                               
3 -  على كل من : 205على أف : " ال تسري اؼبادة  207تنص اؼبادة 

 الدولة  -1
 الواليات و البلديات و اؼبؤسسات اإلشًتاكية  -2
 اؼبؤسسات اؼبالية .....اخل"  -3
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 : خلو احملل التجاري من العتاد و العدة ؼبمارسة النشاط التجاري األول
أف عنصر الزمن عنصر ىاـ و حاسم ُب ىذا اؼبوضوع حيث أف اؼبتجر عندما يغلق ؼبدة تفوؽ عن شهرين  فهو  :الثاني 

 يفقد قاعدتو التجارية ألنو يفقد زبائنو حيث أف الزبػػائن أىم عنصر من العناصر اؼبعنوية اليت تكوف احملل التجاري
و سبب  1لديوف اؼبتعلقة بذمة اؼبستأجر تصبح حالة األداء و عندما تنتهي مدة عقد اإلهبار فإف كافة ا             

ذلك أف موجودات احملل تبقى ضامنة للديوف اؼبًتتبة ُب ذمة مالك القاعدة التجارية و ال تضمن ديوف اؼبستأجر ، لذلك 
حالة األجل إذا  من القانوف التجاري ، يسمح أف تصبح الديوف اؼبتعلقة بذمة مؤجر احملل 208وجدنا اؼبشرع ُب اؼبادة 

 إرتئ القاضي أف عقد إهبار التسيَت اغبر سيكوف سببا ُب عدـ الوفاء و ُب عدـ النفاذ .
و لذلك يبكن ؼبالك القاعدة التجارية الذي أجر ؿبلو تأجَت التسيَت اغبر أف يقدـ كفيال مليئا و يطلب من              

 القاضي إبقاء الديوف على أجاؽبا .
ينتهي عقد التسيَت اغبر بنفس اإلجراءات اليت ًب هبا النشر حيث : " ....أف إهبار تسيَت اغبر ألصل و              

ذباري يبكن للمؤجر أف ينهيو بإرساؿ رسالة مضمنة الوصوؿ للمسَت و ليس من الواجب عليو أف يسدد أي تعويض عن 
 . 2اإلخالء ...." 
 الرضائية بل البد من الشكلية حيث يشًتط أف يكوف العقد مكتوبا و  إف عقد التسَت اغبر ال تكفي فيو            

رظبيا من طرؼ اؼبوثق و بالتارل فالكتابة شرط أساسي إلنعقاد العقد من جهة و أداة إلثبات دوف سواىا من طرؽ 
أو القاعدة  اإلثبات األخرى ، شأهنا ُب ذلك شأف أي عقد لتأجَت احملل التجاري سواء تعلق األمر بتأجَت اعبدراف

، كما ألـز اؼبشرع طرُب عقد التسيَت اغبر القيد ُب السجل التجاري 3التجارية و يؤدي زبلف الكتابة إذل بطالف العقد 
سواء تعلق األمر باؼبؤجر و بالتارل يتم ُب سجلو التجاري تسجيل أنو أجر قاعدتو التجارية مع احتفاظو بصفة التاجر ، 

من فبارسة نشاطو  أو تعلق األمر باؼبستأجر الذي يكتسب صفة التاجر دبجرد القيد ُب السجل التجاري حيث يتمكن
 .4التجاري 

 
         

 
                                                           

1 - : أنظر, Droit commercial , op – cit , p447.                       Michel de Juglart et Benjamin ippolito 
2 -  1989اجمللس األعلى ،الغرفة التجارية و البحرية ، اجمللة القضائية ، العدد الثاين لسنة  ، 25/10/1989بتاري   39953أنظر:قرار رقم  
 و ما يليها . 135ص 
3 - : 143ص  -اؼبرجع السابق –إلياس ناصيف " الكامل ُب قانوف التجارة " ، اعبزء األوؿ  أنظر الدكتور. 
4 -  "و ما يليها . 250ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : مصطفى كماؿ طو " أصوؿ القانوف التجاري 
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 و بالتارل فإف الكتابة الرظبية و القيد ُب السجل التجاري عامالف أساسياف ُب إثبات عقد التسيَت اغبر .             
و بذلك نكوف قد تعرضنا إذل نوعُت من العقود التجارية اليت تطلب فيها اؼبشرع الشكلية ال لإلثبات فقط و              

 إمبا لإلنعقاد أيضا .
       

 الفــــــــــــرع الثاني :عقــــــــــــود تجارية لها كفاية ذاتية في اإلثبات :   
إثبات العقود التجارية من عقد إذل أخر ف فمن العقود ما يتم بالكتابة )الرظبية أو العرفية( فقط دوف ىبتلف               

سواىا من طرؽ اإلثبات األخرى ، نظرا ؼبا يتضمنو العقد التجاري من تفصيالت ذبعل األطراؼ يفكروف مليا قبل اإلقداـ 
فبا يؤدي إذل إستبعاد طرؽ اإلثبات األخرى كشهادة الشهود يستغرؽ وقتا طويال ،  على التعاقد باإلضافة إذل تنفيذه 

مثال ، و ذلك حفاظا على حقوؽ األطراؼ و الغَت ، ويعد ذلك خروجا عن القاعدة العامة ُب اإلثبات ُب اؼبواد التجارية 
 اليت تقضي اإلثبات بكافة طرؽ اإلثبات .

ثبات ، حيث ؽبا كفاية ذاتية ُب اإلثبات وذلك من خالؿ كما سبتاز بعض العقود التجارية خباصية ُب اإل              
 البيانات الواردة ُب العقد .

و اؼبقصود بالكتابة الذاتية ُب اإلثبات ، أف الطرؼ الذي يقع عليو عبء اإلثبات أو الشخص الذي يتطوع               
ـو بإثبات حقو من خالؿ البيانات الواردة ُب إلثبات الواقعة ؿبل اإلثبات رغم أف القانوف يعفيو من عبء إثباهتا ، يق

العقد فتكوف ىذه البيانات دبثابة دليل كامل ينشأ اغبق و وبميو دوف حاجة إذل الرجوع إذل طرؽ اإلثبات األخرى اليت 
ية وسيلة أقرىا القانوف سواء تعلق األمر بالكتابة الرظبية أو العرفية أو شهادة الشهود أو القرائن أو دفاتر التجار أو بأ

     أخرى .
و خَت مثاؿ على ذلك : قبده ُب عقد النقل ، لذلك إرتأينا دراسة عقد النقل بأنواعو ،بري ، حبري ،               

 وجوي ، وكيفية إثباتو من خالؿ البيانات الواردة فيو .
ىو عقد يلتـز دبوجبو شخص بأف يقـو بنقل أشخاص أو بضائع من مكاف إذل أخر بواسطة  :تعريف عقد النقل -1

 .1وسائل النقل مقابل حصولو على أجرة  ىإحد
 

    
 

                                                           
1 -  : أنظر, p 137.                                                               Alfred Jauffret et Jacques mestre , op –cit 
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نقل األشخاص ، أو الشاحن إذا و بالتارل فعقد النقل يرـب بُت شخصُت نبا : الناقل من جهة و الراكب ُب             

تعلق األمر بنقل البضائع من جهة أخرى ، اليت قد تكوف مرسلة لنفس اؼبرسل أي يكوف اؼبرسل ىو نفسو اؼبرسل إليو ،  
 .  1ليو كما قد تكوف البضاعة مرسلة إذل شخص أخر و يسمى باؼبرسل إ

 : خصــــــــائص عقد النقل-2
يػػػػعد عقد النقػػػػػػػػل من العقود الرضائية حيث يرـب العقد ُب ؾبلس العقد دبجرد تبادؿ الطرفُت اإلهباب و -1           

القبوؿ دوف اغباجة إذل القياـ بأي إجراء الحق ، فغالبا يعد عقد النقل عقد تكوف فيو التسعَتة ؿبددة مسبقا و اليت 
، ومثاؿ ذلك توجد 2ف مناقشة شروط العقد اليت يضعها الناقل يقتصر فيها القبوؿ من طرؼ الراكب أو اؼبرسل دو 

إتفاقيات دولية تتعلق بنقل األشخاص و السلع عرب عػػػػػػػدة أقػػػػػػػطار بواسطة السكك اغبديدية و تعرؼ بإتفاقيات النقل و 
 الًتانزيت .

الناقل بنقل الركاب و البضائع من مكاف إذل كما يعد عقد النقل من العقود اؼبلزمة للجانبُت حيث يلتـز -2         
مكاف أخر و ُب اؼبيعاد اؼبتفق عليو ، مقابل حصولو من الشاحن أو الراكب على أجرة النقل ، وبالتارل فكل واحد من 

يطالب  الطرفُت ملـز بالقياـ بإلتزاماتو التعاقدية و إذا أخل أحد الطرفُت بالتزاماتو إذباه األخر ، جاز للطرؼ اؼبتضرر أف
 بفس  العقد و بالتعويض من جراء ما أصابو من ضرر .

يعد عقد النقل من عقود اؼبعاوضة اليت تشًتط دفع األجرة من الشاحن أو اؼبسافر للناقل أو لوكيلو بالعمولة -3        
ال ؾبانيا و بالتارل ال ألف عقد النقل ال يقـو إال إذا كاف النقل مقابل أجرة ف إما إذا ًب النقل بدوف أي مقابل يكوف نق

 . 3ىبضع مبدئيا ألحكاـ عقد النقل بل نطبق عليو أحكاـ اؼبسؤولية التقصَتية اؼببنية على اػبطأ 
من القانوف التجاري و  08فقرة  02كما يعترب عقد النقل عمال ذباريا حبسب اؼبوضوع طبقا لنص اؼبادة -4        

 موضوعو كل مقاولة إلستغالؿ النقل أو اإلنتقاؿ".اليت تنص أف  : "يعد عمال ذباريا حبسب 
و ليس شرطا أف يكوف عقد النقل عمال ذباريا إذا ورد على  4حيث يعترب ىذا العقد عمال ذباريا بالنسبة للناقل         

العاملة أحيانا  سبيل اؼبقاولة ، بل يبكن إعتبار النقل عمال ذباريا و لو كاف منفردا ألف الناقل يضارب على األلة و اليد
 مثاؿ على ذلك : طاكسي ، سيارة النقل اػباصة .

 
 

                                                           
1 -  " 330ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : مصطفى كماؿ طو " الوجيز ُب القانوف التجاري. 
2 -  "332ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : مصطفى كماؿ طو " الوجيز ُب القانوف التجاري . 
3 - ، 487ص  -اؼبرجع السابق-أنظر الدكتور : إلياس ناصيف " الكامل ُب قانوف التجارة " ، اعبزء األوؿ. 
4 - "973ص-اؼبرجع السابق–أنظر الدكتور : رزؽ اهلل انطاكي و الدكتور هناد السباعي "الوجيز ُب اغبقوؽ التجارية الربية. 
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 أما بالنسبة للمسافر أو الشاحن فهناؾ حالتُت : و بالتارل فإف عقد النقل عقد ذباري بالنسبة للناقل دائما ،         

:إذا كاف اؼبسافر أو الشاحن قاـ بسفره من أجل ذبارتو أو دبناسبة ذبارتو ، أو بسبب ذبارتو فيعد العقد  الحــــــالة األولى
 ذباريا بالنسبة للطرفُت . 

إذا كاف اؼبسافر أو الشاحن غَت تاجر فيعد العقد عقدا ـبتلطا فهو ذباري بالنسبة للناقل ومدين بالنسبة  :الحـــــالة الثانية 
، وىذه اؼبسألة تثار عند اإلختصاص القضائي و لكن الفقو و القضاء قد أخذ بقاعدة مفادىا   1للمسافرين و الشاحن

ترفع الدعوى أماـ احملكمة التجارية ، أما إذا كاف اؼبدعى عليو غَت أف العربة باؼبدعى عليو ، فإذا كاف اؼبدعى عليو تاجرا 
 تاجر فًتفع الدعوى أماـ احملكمة اؼبدنية و ذلك ربقيقا ؼببدأ تساوي اػبصـو ُب اإلثبات .

 
   Objet du Contrat de Transport :موضوع عقد النقل :  -3

يػػػػػػػػػػػرد عقد النقل إما على نقل األشخاص أو نقل البضائع أو السلع ، ويتم ذلك إما عن طريق الرب بواسطة          
 السيارات أو الشاحنات أو بالسكك اغبديدية ، أو جوا بواسطة الطائرات ، أو حبرا بواسطة السفن أو البواخر .

التطرؽ لدراسة عينة من ىذه العقود أذل وىي عقد النقل الربي للسلع و و لدراسة موضوع عقد النقل إرتأينا          
الركاب و تسليط الضوء على جانب إثبات مثل ىذه العقود ، دوف اػبوض ُب دراسة بقية أنواع عقود النقل األخرى 

ا الذي يعٌت باإلثبات )جوية أو حبرية( لعدـ اإلطالة أكثر لتشاهبها من حيث اؼبوضوع و كذا بالنظر لطبيعة موضوع دراستن
 أكػػػػػػػػػػػثر.
 Contrat de transport Terrestre :  : أوال : مفـــــهوم عقد النقل البري        
ينصب عقد النقل الربي على نقل الركاب أو البضاعة من مكاف إذل مكاف أخر بواسطة السيارات أو الشاحنات         

 .2يسمى الناقل مقابل حصولو على أجرة النقل  أو عن طريق السكك اغبديدية من طرؼ شخص
و بالتارل يعد عقد النقل الربي عمال ذباريا حبسب اؼبوضوع نظمو اؼبشرع اعبزائري ُب الفصل الرابع من الباب          

 من القانوف التجاري . 77إذل  36الرابع من خالؿ الكتابة األوذل للقانوف التجاري و من خالؿ اؼبواد 
من  61إذل  39حيث تعرض اؼبشرع اعبزائري إذل عقد نقل األشياء ، وعقد العمولة لنقل األشياء ُب اؼبواد من          

من  77إذل  62القانوف التجاري ، كما تعرض إذل عقد نقل األشخاص وعقد العمولة لنقل األشخاص ُب اؼبواد من 
 القانوف التجاري .

 

                                                           
1 -  "333ص  -اؼبرجع السابق –أنظر مصطفى كماؿ طو "الوجيز ُب القانوف التجاري. 
2 - : أنظر, Droit Commercial , Dalloz 8em Edition , p 193.            René Rodiere et Bruno Oitppt 
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و تسري أحكاـ عقد النقل الربي الواردة ُب القانوف التجاري على عقد النقل الداخلي أي داخل حدود الًتاب            

لية و اؼبتعلقة بالًتانزيت و العبور الوطٍت ، بينما يسري على عقد النقل الربي خارج حدود الًتاب الوطٍت إذل إتفاقيات دو 
 .1و اتفاقيات اعبمركية 

 : Contrat de transport terreste de Marhandises ثانيا : عقد النقل البري للبضائع          
 : أ/ مفهــــــــــوم عقد النقل البري للبضائع

عقد النقل الربي للبضائع دبجرد تبادؿ الناقل و الشاحن اإلهباب و القبوؿ بشرط أف يكوف رضا الطرفُت ينعقد            
 خارل من عيوب اإلرادة كالغلط أو اإلكراه أو التدليس و إال كاف قابل لإلبطاؿ .

كما يشًتط أف يكوف ؿبل العقد متعلق بنقل منقوالت مادية من بضائع و سلع و عتاد أو حيوانات ، أّما إذا           
 تضمن العقد نقل بضائع فبنوعة أو ؿبرمة كنقل اؼبخذرات مثال يعد العقد باطال بطالنا مطلقا ؼبساسو بالنظاـ العاـ .

اسطة الشاحنات العادية أو شاحنات التربيد أو عن طريق و يتم نقل البضائع من مكاف إذل مكاف أخر بو  
 السكك اغبديدية .

أو عن طريق العرؼ التجاري و تراعي ذلك ظروؼ النقل و مسافتو  2و ربدد أجرة النقل باتفاؽ الطرفُت 
 ووسائل النقل اؼبستعملة ، غَت أنو هبب التفرقة بُت حالتُت لتحديد كلفة النقل أو شبن التذكرة :

 إذا كاف النقل منتظم فتكوف التعرفة ؿبددة سلفا و تطبق على الشاحن و يتم ربديدىا من قبل  الــــــــة األولىالح:
الناقل كالنقل عن طريق السكك اغبديدية و اػبط اؼبنتظم ىو الذي يُعرؼ ساعة إنطالؽ الناقلة و ساعة وصوؽبا وخط 

 سَتىا .
  منتظم فهنا نطبق قاعدة العقد شريعة اؼبتعاقدين ، فالتعرفة ، وساعة  :إذا كاف النقل غَتالحالـــــــة الثانية

 اإلنطالؽ ، وساعة الوصوؿ وخط سَتىا يتفق عليها الناقل مع الشحن .
 اءػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل األشػػػػػػػػقػػػػػػػػة ُب نػػػػػػػػػػػػػػػن و الوكيل بالعمولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بُت الشاحػػػػػػػػػػػػػػػػػد نقل البضائػػػػػػػػػػػػػقػػػػػرـب عػد يػػػػػػػػػػػػػػا قػػمػػػػػػػػػػػك         

le Commissionnaire de transport de choses) عقد النقل باظبو وغبساب  اـاىو عبارة عن وسيط إبر ( و
 .3تذكرة أو من أجرة الشحن شخص أخر ىو الناقل مقابل حصولو نسبة من شبن ال

 
       

                                                           
1 -  ، وما يليها. 22ص  1999أنظر الدكتور : صبحي عرب " ؿباضرات ُب القانوف التجاري" )األسناد التجارية(، مطبعة الكاىنة 
2 -  " و ما يليها. 534ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : مصطفى كماؿ طو "الوجيز ُب القانوف التجاري 
3 -  و ما يليها . 489ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : إلياس ناصيف " الكامل ُب قانوف التجارة " اعبزء األوؿ 
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حيث و يرتب عقد النقل إلتزامات على عاتق طرُب عقد النقل ، الناقل من جهة و الشاحن من جهة أخرى            

 بػ : يلتزم الناقل
بتسلم البضاعة و شحنها ووضعها ُب اؼبكاف اؼبخصص ؽبا ُب وسيلة النقل مع ترتيبها ورصها حفاظا على سالمتها  /1

أثناء النقل حىت ال تتعرض البضاعة للتلف ، كما يقـو الناقل بفحص البضاعة و ذلك بالتحقق من نوعها ، كميتها ، 
سند نقل البضاعة للشاحن و هبب أف نشَت أنو ُب حالة تعرض البضاعة ، وبعد ذلك يسلم 1حالتها ، وسالمة تغليفها 

 اؼبنقولة للتلف أو النقصاف أو الكسر ، فهنا يبكن أف يتحمل اؼبسؤولية :
 إما الشركة اليت قامت بتغليف البضاعة .-أ      

نفسها ، والشاحن ىو الذي شركة التأمُت ألف ىناؾ تأمُت على وسيلة النقل و ىناؾ تأمُت على البضاعة -ب         
 يقـو بالتأمُت على البضاعة أو يكلف الناقل بالتأمُت عليها ُب إحدى شركات التأمُت .

 و تأتى بعد ذلك مسؤولية الناقل . -ج         
أجل / نقػػػػػػػػل البضاعة من مكاف إذل أخر خالؿ اؼبدة اؼبتفق عليها و إذا دل وبصل إتفاؽ على اؼبدة ، فإنو يرجع من 2

ربديدىا إذل العرؼ ، وكل تأخَت ال مربر لو ُيسأؿ عنو الناقل ، و يلـز بدفع تعويض عن الضرر الذي غبق بالشاحن من 
 جراء تأخر وصوؿ البضاعة ُب األجل احملدد .

  احملافظة على البضاعة ، فعلى الناقل أف يبذؿ كل ما ُب وسعو للمحافظة على البضاعة أثناء الطريق أي من تاري /3
 .2إستالمها حىت إيصاؽبا إذل اؼبرسل إليو ووضعها ربت تصرفو ، و يسأؿ عنها مسؤولية الرجل العادي 

ويتم التسليم بعد التأكد  تسليم البضاعة إذل اؼبرسل إليو ُب اؼبكاف اؼبتفق عليو ُب العقد بعد تفريغها من عربة النقل ،/ 4
 من ىوية اؼبرسل إليو ، بعد أف يوقع اؼبرسل إليو فاتورة وصوؿ البضاعة .

كما وبق للمرسل إليو أف يفحص البضاعة قبل أف يستلمها للتحقق من مطابقتها للبيانات الواردة ُب الفاتورة             
 اليت يوقع عليها أو ُب وثيقة النقل .

  3و يعطي اؼبرسل إليو إيصاال إذل الناقل بتسلمو البضاعة و ذلك بالتوقيع على سند النقل الذي يربئ ذمة الناقل     
 أّمػػػػػػػػػػػا الشاحن أو اؼبرسل فيلتـز بػػػػػػػػػػ:          

 
 

                                                           
1 - : أنظر Alfred Jauffret et Jacques mestre , op –cit p 540 .                                                               
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تسليم البضاعة إذل الناقل وفق الشروط و البيانات الواردة ُب عقد النقل سواء من جهة نوعها ، أو وزهنا ، أو  /1

حجمها أو طريقة تغليفها ، ووبق للناقل التأكد من ذلك ، وإذا تبُت لو عدـ مطابقتها للبيانات الواردة ُب سند النقل 
 وبق أف يرفض سند الشحن .

 1 الناقل و اليت ًب ربديدىا باإلتفاؽ بُت الطرفُت أو دبقتضى تعرفة رظبية أو دبقتضى العرؼ دفع أجرة النقل إذل/ 2
أمػػػػػػػػّا من حيث مسؤولية الناقل عن عدـ تنفيذه شروط عقد النقل وىي نقل البضاعة و تسليمها إذل اؼبرسل إليو         

ىالؾ البضاعة أو تلفها كليا أو جزئيا ، أو إصابة البضاعة بضرر  سليمة ُب اؼبيعاد اؼبتفق عليو ، وبالتارل فهو مسؤوؿ عن
ينقص من قيمتها هبعلها غَت صاغبة اإلستعماؿ ، أو عدـ وصوؿ البضاعة ُب اؼبوعد احملدد ُب العقد ، أو ُب الوقت الذي 

 يقضي بو العرؼ .
تلزمو بالتعويض عن الضرر الذي أصاب و بالتارل فمسؤولية الناقل ىي مسؤولية تعاقدية مصدرىا عقد النقل         

 . 2اؼبرسل و اؼبرسل إليو
إال أف القانوف أعفى الناقل من اؼبسؤولية إذا ثبت أف اؽبالؾ أو التلف أو التأخَت كاف نتيجة سبب أجنيب ال يد لو         

 فيو كالقوة القاىرة مثال بسبب الفيضانات أو بسبب اغبروب ....اخل.
كما يُعفي الناقل من اؼبسؤولية إذا ثبت أف ىالؾ أو تلف البضاعة ناشئ عن طبيعتها أو كاف نتيجة عن خطأ          

 .3اؼبرسل أو بسبب عيب فيها أو ُب طريقة تغليفها مثال 
 : ب/ إثـــــــــــــبات عقد النقل البري للبضائع 

ُب اؼبواد التجارية هبوز إثبات عقد النقل بكافة طرؽ اإلثبات ، أما إذا كاف أحدنبا غَت عمال دببدأ حرية اإلثبات         
 .4تاجر يعترب بالنسبة إليو عقدا مدنيا و يتم إثباتو بالطرؽ العادية أي بالكتابة 

تو بالكتابة من خالؿ إال أف عقد النقل يبتاز خباصية ُب اإلثبات بكونو لو كفاية ذاتية ُب اإلثبات حيث يتم إثبا        
 البيانات الواردة ُب العقد وذلك بواسطة :

إذا ًب النقل بواسطة الشاحنات أو  : Lettre de voiture وثيقة نقل بالشاحنات أو السيارات-1        
 بالنسبة لوثيقة النقل الذي يتم بالسكك اغبديدية وىي عبارة عن  Lettre de Wagonالسيارات ، وتسمى 
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صك خطي موجو من اؼبرسل إذل اؼبرسل إليو مع الفاتورة يتضمن بيانات و أوصاؼ البضاعة اؼبنقولة و شروط           
 نوعية وحجم ووزف البضاعة ، أجرة النقل .....اخل(  العقد )تاري  ميعاد بدأ النقل ،

و الثانية يوقع عليها  و ربرر وثيقة النقل عادة على نسختُت إحدانبا يوقع عليها الناقل تبقى مع اؼبرسل ،           
 اؼبرسل أو الشاحن و يسلمها إذل الناقل الذي يستلم البضاعة مع الفاتورة و يلتـز بإيصاؿ البضاعة إذل اؼبرسل إليو .

و عندما تصل البضاعة إذل اؼبرسل إليو يوقع على إستالمو البضاعة كاملة ويعيد تلك الفاتورة للناقل الذي            
 .1الشاحن و يطالبو بدفع أجرة النقل  يعيدىا بدوره إذل

و بالتارل فوثيقة النقل ىي أداة إثبات عقد النقل و شروطو وذلك من خالؿ البيانات الواردة فيها من جهة ،             
 وسبثل البضاعة اؼبنقولة من جهة أخرى حيث يبكن للمرسل إليو التصرؼ فيها عن طريق البيع أو الرىن .

ىو عبارة عن وثيقة خطية يسلمها الناقل إذل الشاحن بعد أف يوقعو يتضمن  Récepisse:  ـــــــــــصالاإليـــ-2     
على ملخص شروط عقد النقل و بصورة خاصة على : عنواف اؼبرسل إليو ، مكاف و تاري  تسليم البضاعة ، أوصاؼ 

 ...اخل .البضاعة ، نوعها ، حجمها ، وزهنا ، كيفية تغليفها ، و أجرة النقل .
 و يقـو الشاحن بإرسالو إذل اؼبرسل إليو .            
 . 2حيث يثبت اإليصاؿ تسليم الناقل للبضاعة            
 و يقتطع الناقل ىذا اإليصاؿ من دفًت اإليصاالت الذي وبتوي على قسمُت :            

والقسم األخر وىو األصل وبتفظ بو الناقل ليعود بو على الشاحن و يثبت  قسم يسلمو الناقل إذل الشاحن بعد توقيعو ،
 لو وصوؿ البضاعة .

 .3و بالتارل تعد ىاتُت الوثيقتُت : تذكرة النقل و اإليصاؿ كأداة إثبات عقد النقل و شروطو            
ل إليو من خالؿ البيانات الواردة ُب ىاتُت حيث يتم إثبات حقوؽ و إلتزامات كل من الناقل ، واؼبرسل و اؼبرس           

 الوثيقتُت ، حيث يبكن إثبات :
 تسلػػػػػػػػػػػم الناقل للبضاعة اؼبوصوفػػػػػػػػػػػػػػة فيها .-
 تػػػػػػػػػػػػػػػػاري  بدأ النقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل .-
 حجمها ، نوعها ، وكيفية تغليفها (. أوصػػػػػػػػػػػػػػاؼ البضاعػػػػػػػػػػػة )وزهنا ،-
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 مسؤولية الناقل عن تلف أو ىالؾ أو تأخر وصوؿ البضاعة ...اخل إذل غاية إثبات العكس أي إثبات القوة القاىرة .   -

و من خالؿ ما تقدـ يبكن القوؿ : أنو ُب األصل يتم إثبات عقد النقل الربي للبضائع بكافة طرؽ اإلثبات          
ت ُب اؼبواد التجارية ، وإذا كاف العقد بالنسبة للمرسل مدنيا فال هبوز لو كسائر العقود التجارية عمال دببدأ حرية اإلثبا

 اإلثبات إال بالطرؽ اؼبدنية أي الكتابة .
كما يبتاز عقد النقل خباصية ُب اإلثبات بواسطة وثيقة النقل و اإليصاؿ أي أف لو كفاية ذاتية ُب اإلثبات من خالؿ  

 . البيانات الواردة ُب ىاتُت الوثيقتُت فهذه البيانات تكفي اإلثبات حقوؽ  و إلتزامات الناقل و الشاحن على سواء 
          
 Contrat de transport terrestre des personnes: قل البري للركابثـــــــــــالثا :عقد الن      

 : مفـــــــــــــهوم عقد النقل البري للركاب-أ
يعترب عقد النقل الربي للركاب من العقود الرضائية كغَته من العقود التجارية حيث ينعقد دبجرد تبادؿ الطرفُت          

 .1اإلهباب و القبوؿ 
و ما يبيز ىذا العقد أيضا أف وزارة النقل أو اعبهة الوصية تتدخل لوضع تعرفة الركوب و شبن التذكرة ىذا بالنسبة       

للنقل اؼبنتظم أي أف التعرفة ؿبددة ، نقطة اإلنطالؽ ؿبددة نقطة الوصوؿ ؿبددة ، وخط السَت ؿبدد ، أما إذا كاف النقل 
لوصية ، و إمبا يكوف العقد شريعة اؼبتعاقدين ، وما يبيز النقل اؼبنتظم عن النقل الغَت غَت منتظم فال ىبضع لتعرفة اعبهة ا

 منتظم ىو التعرفة ، وساعة اإلنطالؽ ، وساعة الوصوؿ وحىت خط السَت وىذا يكوف بالًتاضي بُت الطرفُت 
يدية فإذا ًب النقل بواسطة يتم نقل الركاب بواسطة إما السيارات أو اغبافالت أو بواسطة السكك اغبد و         

اغبافالت ينعقد العقد دبجرد دخوؿ الراكب إذل وسيلة النقل دوف أف يتوقف ذلك على دفع الراكب لثمن التذكرة 
 وحصولو على تذكرة النقل .

كرة و وبصل أّمػػػػػػػػا إذا ًب النقل بواسطة السكك اغبديدية فال ينعقد العقد إال بعد أف يدفع الراكب لثمن التذ          
 .2على تذكرة النقل ويتم النقل ذلك قل دخولو غلى عربة النقل 

فالتذكرة ىي عبارة عن صك خطي يسلمو الناقل باسم الشركة الناقلة إذل اؼبسافر عند قبض أجرة النقل ، وتكوف          
ا كانت التذكرة بشكل إشًتاؾ فال يبكنو ىذه التذكرة عادة ؿبررة للحامل الذي يبكنو التنازؿ عنها قبل بدأ السفر ، أما إذ

 التنازؿ عنها .
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 ػة لنقػػػػػػػػػػػػػػػل األشػػػػػػػػػػػػػػػخاص قد يبػػػػػػػػـر عقد النقػػػػػػػػػػػل الربي للمسافريػػػػػػػػػػػػػػػػن بواسطػػػػػػػػػة وكيػػػػػػػػػػػػػػػل بالعمولػػػػػػػػػػػػػ كمػػػػػػػػػػػا            
(le commissionnaire de transport des perssonesدبوجبو يتعاقد الوكيل بالعمولة مع اؼب) سافرين

 .1بإظبو اػباص و غبساب الناقل مقابل حصولو على عمولة مثل "وكاالت السفر" 
و يلتـز الناقل بإيصاؿ اؼبسافر إذل اؼبكاف اؼبتفق عليو ُب العقد مع توفَت شروط الراحة وضماف سالمة اؼبسافر             

           ،مع إلتزامو بنقل األمتعة اليت وبملها الراكب معو أثناء السفر .
"....حيث من جهة أخرى أف اؼبسؤولية اليت زبص الشركة الوطنية بالسكك اغبديدية ىي مسؤولية تعاقدية            

 ناذبة عن عقد نقل اؼبسافرين .
 حيث أف عقد نقل اؼبسافرين يتضمن إذل جانب اإللتزامات الرئيسية الرامية إذل تنفيذ مافة ؿبددة ودفع الثمن ،           

 . 2إلتزاـ ؿبدد بوصوؿ اؼبسافر إذل احملل الذي يقصده ...."
كما يلتـز الراكب بدفع شبن أجرة النقل و تقيده بالتعليمات اليت وضعها الناقل من أجل راحة وسالمة             

 اؼبسافرين ، باإلضافة إذل إحتفاظو بتذكرة النقل .
و إذا أخل الناقل بالتزاماتو التعاقدية يكوف مسؤوؿ عن الضرر الذي أصاب اؼبسافرين أو ورثتو ُب حالة وفاة             

 .3اؼبسافر 
"......حيث لكي يعفى الناقل أو حارس للشئ من مسؤولية اغبادث هبب عليو أف يثبت أف ذلك الضرر            

استطاعتو تفاديو ، لكن حيث أف رجوع بعض اؼبسافرين إذل عربات القطار بعد حدث بسبب دل يكن يتوقعو و ليس ُب 
النزوؿ منها أمر متوقع ، ويبكن تفاديو عن طريق اإلعتناء الكامل من طرؼ حارس احملطة الذي عليو أال يعطي إشارة 

 . 4إنطالؽ القطار إال بعد التأكد من نزوؿ كل اؼبسافرين وغلق أبواب القطار ........"
 :إثـــــــــــبات عقد النقل البري للركاب  -ب

األصل أنو يتم إثبات عقد نقل الركاب بكافة طرؽ اإلثبات لكونو يعد عقدا ذباريا بالنسبة للناقل ، أما بالنسبة            
ذبارتو يكوف العقد بالنسبة إليو ذباريا و يتم إثباتو إذل الراكب فبختلف األمر إذا ماكاف اؼبسافر تاجرا و سافر من أجل 

 .5بكافة الوسائل أما إذا كاف اؼبسافر مدنيا فيتم إثباتو بطرؽ اإلثبات اليت نص عليها القانوف اؼبدين 
 

                                                           
1 -  أنظر :     Alfred Jauffret et Jacques mestre , op- cit p 547                                                                
2 -  وما يليها  74ص  1995احملكمة العليا ،الغرفة اؼبدنية ، اجمللة القضائية،العدد الثاين لسنة  02/12/1992بتاري   94034أنظر : أنظر القرار رقم 
3 -  : أنظرRoné rodiere –Droit Commercial –Op-Cit p 214 .                                                     
4 -  وما يليها.18ص  -اؼبرجع السابق –اجمللس األعلى ، الغرفة اؼبدنية ، ؾبلة اإلجتهاد القضائي  30/03/1983بتاري   27429أنظر : قرار رقم 
5 -                                                       : 546    أنظر.   p  Alfred Jauffret et Jacques mestre , op- cit 
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 و ُب الواقع يتم إثبات عقد نقل الركاب بواسطة :         
/ تذكرة السفر اليت يسلمها الناقل إذل الراكب مقابل دفعو أجرة النقل وتكوف عادة التذكرة غباملها أو باسم الراكب 1

 ربتوي على بيانات وشروط عقد النقل .
فيو عدد األمتعة و طبيعتها ، وىبضع ىذا اإلتصاؿ / إيصاؿ عن األمتعة اؼبسجلة يسلمو الناقل إذل الراكب يبُت 2

ألحكاـ عقد نقل البضائع ، وُب حالة ىالؾ أو ضياع األمتعة اؼبسجلة يكوف الناقل مسؤوؿ مسؤولية تعاقدية يلـز 
 . 1دبوجبها بالتعويض

و إذا كانت اغبقائب ربتوي على ؾبوىرات أو ألبسة شبينة ، فيجب على الراكب أف يعلن عن ذلك حىت يتأكد          
الناقل من تلك اؼبنقوالت و يتحمل اؼبسؤولية ُب حالة ضياعها فالناقل ال يتحمل مسؤولية ضياع أشياء شبينة إذا دل يعلن 

 عنها الراكب .
لنسبة لألمتعة اليدوية اليت تبقى ُب حيازة اؼبسافر أثناء النقل فهي ال تسجل و ال تسلم إذل الناقل و ال أمػػػػػػػػػػػػا با         

 يًتتب على الناقل أية مسؤولية تعاقدية بشأهنا إال على أساس اؼبسؤولية التقصَتية وذلك بإثبات خطأ الناقل .
 من خالؿ البيانات الواردة فيها حيث ربتوي على :2فإثبات عقد النقل الركاب يتم بواسطة تذكرة النقل     
 إسػػػػػم الناقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل . -
 ثػػػػػػػػمن التذكػػػػػػػػػًتة . -
 تاري  النقل ، ساعة اإلنطالؽ، وساعة الوصوؿ . -
 إسم الراكب إذا كانت التذكرة إظبية . -
 ربديد مكاف إنطالؽ ووصوؿ وسيلة النقل . -

 ت ربدد إلتزامات كل من الناقل و اؼبسافر ف باإلضافة إذل مسؤولية الناقل إذا أخلى بالتزاماتو التعاقدية.فهذه البيانا
 أمػػػػػػػػػػػػا البيانات الواردة ُب إيصاؿ اػباص باألمتعة اؼبسجلة  :       

 تثبت إستالـ الناقل لألمتعة اؼبسجلة فيها . -
 أو تلفها .تثبت مسؤولية الناقل ُب حالة ضياعها  -
 
    

         

                                                           
1 -  496ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : إلياس ناصيف " الكامل ُب قانوف التجارة " اعبزء األوؿ. 
2 -  وما يليها . 310، ص1994الفتالوي " العقود التجارية اعبزائرية " ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، الطبعة الثانية ، أنظر الدكتور : ظبَت صبيل حسُت 
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و بالتارل يبتاز عقد النقل الربي للركاب بكفاية ذاتية ُب اإلثبات من خالؿ البيانات الواردة ُب تذكرة النقل و         
إيصاؿ األمتعة حيث يتم اإلثبات من خالؿ ىذه البيانات اؼبكتوبة فيها دوف الرجوع إذل طرؽ اإلثبات األخرى سواء 

 ور التجارية أو عن طريق الكتابة .تعلق األمر باإلثبات بكافة الطرؽ ُب األم
    

 الفـــــــرع الثالث : إثبـــــــات العقود التجارية بكافة طرق اإلثبات :  
العقود التجارية من العقود الرضائية اليت تنعقد دبجرد تطابق إرادة الطرفُت باإلهباب و القبوؿ حيث زبضع  تعترب         

للقواعد العامة اليت نص عليها القانوف اؼبدين ، باإلضافة إذل القواعد اؼبوضوعية اػباصة اليت تنطبق على العقود التجارية 
و بالتارل فأغلب العقود التجارية ال تشًتط الشكلية إلنعقادىا فبا جعل من حيث إنعقادىا ، وتنفيذىا ، و إثباهتا ، 

إثباهتا يتم بكافة طرؽ اإلثبات وذلك راجع لكوف التجارة تقـو على عاملُت أساسيُت : ونبا السرعة ُب التعامل ، وعامل 
ركاف موضوعية عامة و خاصة الثقة و اإلئتماف التجاري ، وذلك خالفا للعقود اؼبدنية اليت تتصف بالبطء و تتطلب أ

 ربمي حقوؽ األطراؼ و شروط شكلية إلنعقاد العقد و إثباتو .
و إثبات العقود التجارية يتم أصال بكافة طرؽ اإلثبات دبا ُب ذلك شهادة الشهود ، والقرائن ، ودفاتر التجار ،          
 .من القانوف التجاري  30....اخل وذلك طبقا للمادة  1و الفواتَت 
 و لدراسة ذلك سنأخذ عقد البيع كنموذج لدراسة إثبات العقود التجارية بكافة الطرؽ :         

 عقػػػػػد البيع : ىو عقد يلتـز دبوجبو البائع أف ينقل للمشًتي ملكية شئ او حقا ماليا مقابل حصولو على شبن نقدي .
: من 2و ىبضع عقد البيع التجاري من حيث " تكوينو" إذل القواعد العامة اؼبنصوص عليها ُب القانوف اؼبدين         

 رضا ، و أىلية ، وؿبل ، وسبب .
ب اػبفية أمػػػػػػػا من حيث " أثػػػػػػػػػػاره" : فيلتـز البائع بتسليم اؼببيع إذل اؼبشًتي بوضعو ربت تصرفو مع ضماف العيو          

 ، وباؼبقابل يلتـز اؼبشًتي بدفع الثمن اؼبتفق عليو سواء كاف ذلك معجال أو مؤجال .
من القانوف اؼبدين تنص على أف البائع ملـز بالضماف عندما يتعلق األمر بعيب خفي  379"....أف اؼبادة  حيث         

 .3تعذر على اؼبشًتي نفسو إكتشافو أو عندما يكوف الشئ اؼببيع مشوبا بعيوب ال تنقص من قيمتو...."
 
 

                                                           
1 -  " 263ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : مصطفى كماؿ طو " الوجيز ُب القانوف التجاري . 
2 -  : أنظرAlherd Jauffret et Jacques mestre –op –cit p 426.                                                                 
3 - وما يليها . 90ص 2000العدد الثاين لسنة -اجمللة القضائية–، احملكمة العليا ، الغرفة اؼبدنية  21/07/1999بتاري   202940أنظر : قرار رقم 
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 .1و قد يرد عقد البيع التجاري على اؼبنقوؿ كما قد يرد على العقار على سواء              
 و للبيوع التجارية أنواع عديدة منها :    
 البيع مع إشًتاط حق إسًتداد شبن البيع ، و إعادة البيع . -1   
 البيع اعبزاُب يكوف فيو بيع  ؾبمل األشياء مقابل شبن واحد . -2   
 البيػػػػػػػػػػػػػػػػع باؼبػػػػػػػػػػػػػػذاؽ . -3   
 البيػػػػػػػػع بشرط التجربػػػػػػػػػػػػػة . -4   
 البيػػػػػػػػػػػػػػع بالتقسيػػػػػػػػػػػػػػط . -5   
 .2بالعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع -6   

و مصدر السلعة موضوع عقد البيع يكوف إما من عند اؼبصنع أو اؼبستورد ؽبا من اػبارج و اليت تباع إذل                
 نهائي.تاجر اعبملة الذي بدوره سيبيعها لتجار نصف اعبملة و لتاجر التجزئة حىت تصل إذل اؼبستهلك أو اؼبستعمل ال

 فهنا هبب التفرقة ُب العالقة بُت التجار من جهة ، والعالقة بُت تاجر التجزئة و اؼبستهلك اؼبدين من جهة أخرى      
فعقود البيع اليت تتم بُت التجار زبضع ؼببدأ حرية اإلثبات حيث هبوز إثباهتا مهما كانت قيمتها بكافة                

 طرؽ اإلثبات دبا ُب ذلك :
دفاتر التجار اليت يقيد فيها التاجر كل عملياتو التجارية فتكوف دبثابة حجة ؼبصلحة التاجر ضد خصمو                

 التاجر أو العكس .
كما يبكن إثبات عقود البيع التجارية بُت التجار بواسطة الفواتَت اؼبقبولة حيث تتم معامالت البيع و الشراء       

 بُت التجار بواسطة فاتورة فتكوف أداة إثبات من خالؿ البيانات الواردة فيها .
القانونية ، و اؼبراسالت ، و اإلقرار كما يتم إثبات عقد البيع بأية وسيلة اخرى كشهادة الشهود ، و القرائن القضائية و    

 من القانوف التجاري . 30، واليمُت ، أو أية وسيلة رأت احملكمة وجوب قبوؽبا وذلك طبقا لنص اؼبادة 
إال أف اؼبشرع ألـز الشكلية ُب بعض عقود البيع سواء من أجل إنعقاد العقد أو من حيث إثباتو و مثاؿ على     

ة ذبارية يعد عمال ذباريا و يشًتط إلنعقاده الكتابة الرظبية حيث يتم ربريره من طرؼ اؼبوثق ، ذلك بيع أو وعد ببيع قاعد
 من القانوف التجاري . 79وذلك طبقا للمادة 

 
 

                                                           
1 -  من القانوف التجاري . 02أنظر : نص اؼبادة 
2 -  ، و ما يليها . 447ص  -اؼبرجع السابق -أنظر الدكتور : إلياس ناصيف " الكامل ُب قانوف التجارة " اعبزء األوؿ 
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من  79حيث "....علما أف موضوع بيع القاعدة التجارية أو الوعد ببيعها ىبضع ألحكاـ اؼبادة                   

 ".1القانوف التجاري اليت تشًتط إثباتو بعقد رظبي ربت طائلة البطالف ...
جزئػػػػػػػػػػػػػػة و اؼبستهلك اؼبػػػػػػػػػدين فتكوف أمػػػػػػػػػاـ عقد ـبتلط أمػػػػػػػػػػػػا إذا تعلػػػػػػػػػػق األمر بعقد البيع بُت تاجر الت                  

 ال حيث يكػػػػػػػػػػػػػوف العقد التجاري بالنسبة لتاجػػػػػػػػػػػػر التجزئة ومدين بالنسبة للمستهلك ، فهو يعد من العقود الرضائية اليت
ػػػػػػػػػرد تبادؿ الطرفُت اإلهباب و القبوؿ و يتم التعبَت عػػػػػػػػػػػن اإلهباب إما تتطلب الشكلية لإلنعقػػػػػػػػػػػػػاد ، ويتم ذلك دبج

 شفاىة أو باإلشارة .
حيػػػػػػػة الوزف ، صالويػػػػػػػػػدور النػػػػػػػػػػزاع اؼبتعلػػػػػػػػػق بعقد البيع بالتجزئة ُب الغبػػػػػػػػػػػػػن ُب الثػػػػػػػػػػمن ، النػػػوعية ،                   

 اإلستعماؿ ، أو اعبودة .
 و اإلشكاؿ الذي يثار : كيف يتم إثبػػػػػػػػػػػػػات عقد البيع بالتجزئػػػػػػػػػػػػػػة ؟                 
اغباؿ الذي يعتمد اؼبنطق   يتم إثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػات عقد البيع بالتجزئػػػػػػػػػػػػة بكافة طرؽ اإلثبػػػػػػػػػػػػػػات و منها دليل                 

أسلوبا للوصوؿ إذل اغبقيقة ، فاؼبستهلك عند إدعائو أنو اشًتى أغراض إلحتياجاتو اليومية من عند تاجر التجزئة فالف ، 
يكفي أف يكوف كدليل إثبات ، ألنو ؼباذا إدعى أنو إشًتاىا من التاجر فالف ودل يدعي أنو إشًتاىا من تاجر أخر ، أو 

أو اغبجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أو تعرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػها للتلف ، ػػػوف إدعائػػػػػػػػػػػػػو منصب على أف النوعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رديئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، أو نقػػػػػػػػػػػص ُب الوزف يكػػػػػػػػػ
 دوف إدعائو أسػػباب أخرى.

ما تػػػػػػػػػػػػػػػػقدـ : يستػػػػػػػػػػػػػػػخلص أف أغلب العقػػػػػػػػػػػػػود التجارية ىي عقود رضائيػػػػػػػػػػػػػػػػتة تنعقد و مػػػػػػػػػػػػػػػن خالؿ                  
اد فبػػػػػػػػػػػػا هبػػػػػعل إثػػػػػػػػػػػػباهتا يتػػػػػػػػػػػم ػػػػػػعقدبجرد تبػػػػػػػػػادؿ الطرفُت اإليػػػػػػػػػػػػػػػػجاب و القبوؿ دوف حػػػػػػػػػػػػػػاجة إذل الشكليػػػػػػػػػػػػػتة لإلنػػػػػػػػػػ

 بػػػػػػػػػػػػػكافػػػػػػػػػػػػػػػػة طرؽ اإلثبػػػػػػػػػػػػػات .       
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 - وما يليها  145ص  1991الغرفة التجارية و البحرية ،اجمللة القضائية،العدد الرابع لسنة اجمللس األعلى ، 30/04/1989بتاري   53630أنظر:قرار 
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  المـــــــــــبحث الثالـــــــث : حجيـــــــــة الدفــاتر التجاريـــــــــــــــــة في اإلثبـــــــــــــــات        

      
ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػـز اؼبشرع اعبزائري التجار ببعض اإللتزامات التجارية منها : القيد ُب السجل التجاري ، ومسك               

يسجلوف فيها كل العمليات التجارية اليت يقوموف هبا و يتعرفوف من خالؽبا عن مراكزىم اؼبالية بعد إجراء الدفاتر التجارية 
 عمليات األصوؿ و اػبصـو و بالتارل تعد كأداة يتثبتوف هبا صبيع العمليات التجارية اليت يباشروهنا .

فقد تكوف ؽبا حجية ُب اإلثبات ؼبصلحة التاجر من خالؿ و للدفاتػػػػػػػػػػػػػػػػر التجارية مفعوؿ ذو حدين ،             
لتاجر وىػػػػػػػػػػػػذا خالفا للقواعد البيػػػػػػػػػػػػػانات اليت سجلػػػػػػػػػػػها يـو بيـو و بانتظػػػػػػػػػػػػػػاـ ، كما قد تػػػػػػػػػػػػػػػكوف ؽبا قوة ثبوتية ضد ا

 العامة ُب اإلثبات .
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات ؟ ػػػػػهذا ما هبعلنا نتساءؿ عػػػػػػػػػػػػػن ماىيػػػػػػػػػػػػػػة الدفػػػػػػػػػػػػاتر التجارية ؟ ومػػػػػػػػػػػػاىي حجيتها ُب اإلثو لػػػػػػػػ            
 ػػػػػػػػػػػػػػػة :و لإلجػػػػػػػػػػػػػػابة عن ىػػػػػػػػػػػذه التساؤالت سنتطرؽ إذل النقػػػػػػػػػػػػاط األتيػػػػ            

 : مػػػػػػػػػػػػفهـو الدفػػػػػػػػػػػػػػاتر التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاريػػػػػػػػػػػػػػة و نذكػػػػػػػػػػػػػػر فيو : أوال
      

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوائػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا .-1        
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواعػػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػا.-2        

 
 :حجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الدفاتر التجارية ُب اإلثبػػػػػػػػػػػػػػػػات و نذكر فيو :ثــــــانيا 
     

 ؼبػػػػػػػػػػػػػصلحػػػػػة التاجر .-1       
 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد التاجػػػػػػػػػػػػػر .-2       
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػقدًن الدفاتر التجاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إذل القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء .-3       
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 م            هو  الدف        اتر التجاري            ة : المط       لب األول :
 ألػـز اؼبشرع اعبزائري التجار ببعض اإللتزامات التجارية و منها :          

 القيػػػػػػػػػػػػػد ُب السػػػػػػػػػػػػػػػػػجل التجاري . (1
 مسػػػػػػػػػػػك الدفاتر التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاريػػػػػػػػػػػػػػػة . (2

فػػػػػػػػػػػػػػػػتح حساب مصرُب واحد.....اخل من اإللتزامات اليت يتوجب على التجار اإللتػػػػػػػػػػػػزامات هبا سواء كانوا  (3
 أشخاص طبيعيُت أو أشخاص معنوييػػػػػػػػػػػػػػن .

ليات التجارية اليت و بالتارل فقد ألـز القانوف التجاري على التجار مسك دفاتر معينة يسجلوف فيها كل العم          
يقوموف هبا و يتعرفوف من خالؽبا عن مراكزىم اؼبالية بعد إجراء عمليات األصوؿ و اػبصـو ، حيث تعد كأداة يثبتوف هبا 

 .1صبيع العمليات التجارية اليت يبػػػػػػػػػػػاشروهنا  
ف التجاري ُب الباب الثاين من الكتاب األوؿ اػباص و قد نػػػػػػػػػػػظم اؼبشرع اعبزائري الدفاتر التجارية ُب القانو           

بالتجارةعموما ، حيث ألـز كل شخص لو صفة التاجر أف يبسك الدفاتر التجارية دوف سبييز سواء كاف شخصا طبيعيا 
ي أي التجار األفراد ، أو شخصا معنويا كالشركات التجارية أو اؼبقاوالت ، أو مكاتب أعماؿ ف سواء كاف التاجر جزائر 

 أو أجنيب يباشر نشاط ذباري ُب اعبزائر .
أمػػػػػػػػػػا غَت التاجر فال يلـز دبسك الدفاتر التجارية حىت ولو قاـ بعمل ذباري منفرد دوف تكراره ، ونفس الشئ          

ا إذا مسك ينطبق على الشركات اؼبدنية فهي غَت ملزمة أيضا دبسك الدفاتر التجارية حىت ولو قامت بأعماؿ ذبارية ، أم
بعض الدفاتر لينظم حياتو التجارية فهذه الدفاتر ليست ؽبا حجية كالدفاتر التجارية و إمبا يفيد صاحبو ُب حالة 

            2اإلعسػػػػػػػػػػػار فقط .
كػػػػػػػػما أف القانوف يلـز الشركات التجارية دبسك الدفاتر التجارية ، غَت أف اإلشكاؿ يثار بالنسبة لشركات           

التضامن و شركات التوصية البسيطة حيث أف كل من الشركة كشخص معنوي ىي اؼبلزمة دبسك الدفاتر التجارية اػباصة 
أهنم يكتسبوف صفة التاجر إال أهنم غَت ملزموف دبسك الدفاتر التجارية و  هبا ، أما الشركاء األعضاء ُب الشركة و لو

اإلكتفاء بدفاتر الشركة اليت ؽبم حق اإلطالع عليها بشكل دائم ألف إلزامو دبسك الدفاتر التجارية يعد ؾبرد تكرار لقيود 
 .3دفاتر الشركة
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أما إذا كاف للشريك اؼبتضامن نشاط ذبػػػػػػػػػػػاري أخر خارج الشركة فال بد لػػػػػػػو من مسك الدفاتر التجارية                
 اػباصة بذلك النشػػػػػػػػػػػػػاط.

 : و للدفاتػػػػػػػػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػػػجارية فوائد عديدة منها : ــــــــــــــــاتر التجاريـــــــــــــــــــــةفــــــــــــــــــوائد الدفـ -أوال           
 أف مسػػػػػػػك الدفاتر التجاريػػػػػػػػػػػػػة يبكن التاجر من معرفة مركزه اؼبارل حيث تبُت لو من حقػػػػػػػػػػػػػوؽ لدى الغَت و ما (1

 ديوف .عليو من 
أف إدارة الضرائب تستطيع ربديد الضريبة من خالؿ إطمئناهنا ؽبذه الدفاتر و البيانات اؼبدونة هبا فهي ربمي  (2

التاجر من الضريبة اعبزافية فإذا حقق أرباح توجب عليو دفع الضرائب ، أما إذا مٍت خبسائر فال تستطيع مطالبتو 
 .1تكوف ىذه الدفاتر منتظمة بالضرائب بشرط أف يبسك الدفاتر التجارية و أف 

للدفػػػػػػػػػػػاتر التجارية دورا ُب اإلثبات حيث زبوؿ للتاجر اإلحتجاج بدفاتره على غَته من التجار إذا استوفت ىذه  (3
الدفاتر الشروط اليت نص عليها القانوف لتنظيمها فالتاجر عندما يبسك الدفاتر التجارية و تكوف منتظمة تكوف دليل على 

تو ، حيث إذا كاف حسن النية مفًتض قانونا ُب اؼبواد اؼبدنية فإنو ليس كذلك ُب اؼبواد حيث أنو ُب اؼبواد اؼبدنية حسن ني
حسن النية مفًتض وسوء النية ىو الذي وبتاج إذل إثبات بينما ُب اؼبواد التجارية فإنو ال يفًتض ال حسن النية وال سوء 

 النية فالكل وبتاج إذل إثبات .
توقف التاجر عن دفع ديونو التجارية ، فإف اؼبشرع ألزمو بتقدًن طلب إذل قاضي اؼبواد التجارية يطلب فيو عندما ي (4

شهر إفالسو فإذا ما ثبت للقاضي فيما بعد حسن نية التاجر اؼبفلس ، فإنو يصار إذل توقيع الصلح القضائي الواقي من 
إلفالس بالتقصَت و اإلفالس بالتدليس ، و تلـز دائنيو بالتضامن اإلفالس البسيط ، فالدفاتر التجارية ربمي التاجر من ا

 .2معو بتوقيع الصلح الواقي ورد اإلعتبار لو حىت بعد شهر إفالسو 
ُب الباب الثاين من الكتاب األوؿ -كما ذكرنا سابقا–و تعػػػػػػػػػػػرض القانوف التجاري اعبزائري للدفاتر التجارية              

، اليت عددت الدفاتر التجارية اإللزامية اليت هبب على التاجر مسكها و دل يتطرؽ إذل الدفاتر  18إذل اؼبادة  09ُب اؼبواد 
ػػػػػػػػػػػها ُب اإلختيارية وحددت اإلجراءات الاّلزمة لتنظيم ىذه الدفاتػػػػػػػػػػػر و اؼبدة اليت هبب اإلحتفاظ هبا ، وحػػػػػػػػػػجيتػػػػػػػػػػػػ

 .3ػػػػػػػػػػػػػػػػػات اإلثبػػػػ
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 حدد اؼبشرع الدفاتر اليت يفرض على التاجر مسكها وىي ثالثة دفاتر: : أنـــــــواع الدفـــــــــــــــــاتر التجـــــــــــــارية-2      
 دفػػػػػػػػػػػػػػػػًت اؼبراسالت . -3دفػػػػػػػػػػػًت اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد .-2دفػػػػػػػػػػًت اليومية . -1           
 .1ػػػػػة وحاجػػػػة أعمػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػوو ترؾ لو حريػػػػػػػػة إضافة دفاتر أخرى مناسبة تقتضيها طبيعػػػػػ           

 : الدفــــــــــاتر التجاريــــــــة اإللزاميــــــــة-أ
من القانوف التجاري اعبزائري تتمثل الدفاتر التجارية اإللزامية ُب ثالثة  12 ، 10، 09طبقػػػػػػػػػػا لنص اؼبواد            
 ( دفاتػػػػػػػػػػػػػر وىي : دفًت اليومية ، ودفًت اعبرد ، ودفًت اؼبراسالت .03)

  Livre Journalدفــــــــــــتر اليوميــــــــــــة :-1       
على أف : " كل شخص طبيعي أو معنوي لو صفة التاجر ملـز دبسك  من التقنُت التجاري 09تنص اؼبادة            

دفًت اليومية يقيد فيو يوما بيـو عمليات اؼبقاولة أو أف يراجع على األقل نتائج ىذه العمليات شهريا بشرط أف وبتفظ ُب 
 ىذه اغبالة بكافة الوثائق اليت يبكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا ".

اليومية يعد أىم الدفاتر التجارية حيث يسجل فيو التاجر صبيع العمليات اليت يقـو هبا يـو بيـو متعلقة فدفًت            
بنشاطو التجاري من إيرادات أو مصروفات أو شراء أو بيع و غَتىا من العمليات التجاري ، وإذا تعذر على التاجر قيد 

شرع للتاجر أف يسجل ىذه العمليات شهريا بشرط أف وبتفظ صبيع العمليات ُب دفًت اليومية لكثرة األعماؿ أجاز اؼب
 .2بكافة الوثائق اليت سبكن من مراقبة صحة األعماؿ اليومية 

  Livre D’inventaireدفـــــــــــتر الجـــــــــــــرد :-2       
هبري سنويا جردا لعناصر أصوؿ و خصـو من القانوف التجاري على أنو :" هبب أيضا أف  10تنص الػػػػػػػػػػػػػػمادة           

اؼبيزانيػػػػػػػػػػػػػػة  مقاولتػػػػػػػػػػػػػػػػو و أف تقفل كافػػػػػػػػػػػػة حساباتو بقصد إعداد اؼبيزانية وحساب النتائػػػػػػػػػػػػػج و تنس  بعد ذلك ىذه
 وحسػػػػػػػػػػػاب النتائج ُب دفػػػػػػػػػػػػػػًت الػػػػػػػػػػػجرد ".

 من خالؿ ىذا النص على التاجر أف يبسك دفًت اعبرد يسجل فيو نوعُت من البيانات :          
 
 تتعلق بقياـ التاجر جبرد كافة اؼبوجودات ُب ؿبلو التجاري سواء كانت لو أو للغَت ، أمواؿ : النـــــــــــــوع األول

 منقولة أو ثابتة اؼبادية ، وغَت اؼبادية ، وما للتاجر من بضائع موجودة لديو مع ذلك صبيع اغبقوؽ و األمواؿ  اؼبًتتبة 
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2 -    : أنظرP 130.                                                               Alfred Jauffret et Jacques mestre , op- cit 
 
 



      الخا ة  اإلثبات في المواد التجارية     واعدالق                                      الثاني  ال ص   ل  
 

النشاط التجاري ،و ما عليو من ديوف مدين هبا للغَت ، وىذه العملية يطلق عليها باعبرد السنوي ، ووبدد             
، فمثال إذا بدأت شركة نشاطها التجاري ُب  1التاجر بداية السنة اؼبالية و هنايتها عند بدئو ُب مزاولة نشاطو التجاري

شهر أفريل فبعد سنة تقـو بعملية اعبرد ، وغالبا ما وبدد التاجر سنتو اؼبالية بالسنة اؼبيالدية تبدأ ُب أوؿ جانفي و تنتهي 
يذكر ُب  ُب أخر ديسمرب ، وىذا ما ىو معموؿ بو ُب اعبزائر من حيث الفعل و الواقع بالنسبة للضرائب و هبب أيضا أف

دفًت اعبرد بالتفصيل البضاعة اؼبوجودة لدى التاجر من حيث عددىا ، وكميتها وقيمتها مستعينا ُب إثات ذلك بالدفًت و 
القوائم اؼبستقلة فيقـو بنقل ؿبتويات ىذه الدفاتر و القوائم إذل دفًت اعبرد مع إحتفاظو هبا لكوهنا تعترب جزء متمما لدفًت 

 .2اعد اليت نص عليها القانوف بشأف انتظاـ الدفاتر التجارية اعبرد مع إخضاعها للقو 
 
 : و يتعلق بإعداد التاجر صورة من اؼبيزانية ُب كل سنة بوقف صبيع اغبسابات ووضع اؼبوازنة النــــــــــــــوع الثــــــــــــاني

 األصوؿ و اػبصـو ؼبعرفة ما حقق من أرباح بُت مالو من حقوؽ و ما عليو من إلتزامات ؼبعرفة مركزه اؼبارل ، ٍب يوازف بُت
أو ما غبقو من خسارة ألف التجارة فيها ربح و خسارة وليس دائما وبقق التاجر أرباحا و دل يلـز القانوف التاجر إتباع 

لشركة قواعد خاصة ُب إعداد ميزانيتو السنوية خالفا ؼبا عليو اغباؿ بالنسبة لشركات اؼبسانبة اليت يلـز فيها اؼبشرع ا
بوجوب ما يسمى ؿبافظ اغبسابات إذل جانب ؿباسب الشركة حيث هبب أف تتطابق قوائم احملاسبُت مع تقرير ؿبافػػػػػػػػػػػػػػػػظ 

 اغبسابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات . 
  وعػػػػػػػػادة يتكوف جدوؿ اؼبيزانية من جانب ألصوؿ على األمواؿ اؼبنقولة و الثابتة اؼبملوكة للتاجر ومالو من حقوؽ

ديوف و يدخل رأس اؼباؿ ضمن عناصر اػبصـو على إعتبار أف اؼبتجر على الغَت ، بينما تشمل اػبصـو كل ما عليو من 
رأظباؿ الشركة ىو دين عليها و يدخل ُب حسابات اػبصـو و أف الدائنُت ، فمثال : 3مدين لصاحبو بقيمة رأس اؼباؿ 

ىم الشركاء وكل شريك ُب أي شركة كانت )ما عدا شركة التضامن و الشريك بالعمل فقط( يعترب ُب مركز الدائن للشركة 
 لكنو دائن من نوع خاص حيث ال وبق أف يتقاضى ديونو إال بعد إقفاؿ و تصفية الشركة .

من أىم   دفًت اؼبراسالت يعترب  :  Livre des Correpondanceدفــــــــــتر المراسالت :-3          
 الدفاتر التجارية تدوف فيو صور الرسائل و الربقيات اؼبرسلة من التاجر و اليت يتلقاىا من اؼبتعاملُت معو حسب تاري  
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،   Lettre de Voiture، تذاكر النقل  Factureها أو صدورىا ، وتشتمل اؼبراسالت على فواتَت ػػػػػػػوصول       
 .1، وغَتىا    Connaissementو سندات الشحن 

و بالرغم من أف اؼبشرع دل ينص صراحة على اعتبار دفًت اؼبراسالت من الدفاتر اإللزامية إال أنو من خالؿ نص        
من القانوف التجاري و من خالؿ الواقع نرى أف دفًت اؼبراسالت يعد دفًتا إلزاميا للتاجر يقيد فيو صبيع  12اؼبادة 

اري  كذا ، باإلضافة إذل إحتفاظو جبميع اؼبراسالت مع الدفًت ، ويفيد اؼبراسالت كأف يسجل فيو أنو أصدر فاتورة بت
 .حفظ رسائل التاجر ُب إثبػػػػػػػػػػػػػػػػات العقود التجاريػػػػػػػػػػػػػػػػػة اليت تتم باؼبراسلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 
  Livres Facultatifsالدفــــــــــــــاتر التجارية اإلخـــــــــــــتيارية : -ب
ن الناحية العملية وبتاج التاجر ألف يبسك باإلضافة إذل الدفاتر اإللزامية دفًت أخرى إختيارية من أجل ضبط و ػػػػػػػػػػم       

 تنظيم القيود اؼبتعلقة بعملو التجاري وذلك حسب ما تتطلبو حاجات أعمالو أنبها :
    
لو أف دوهنا ُب ينقل إليو التاجر القيود اليت سبق : Le Grand Livre تاذ الدفتر الكبير أو الدفتر األس-1     

دفًت اليومية مع ترتيبها حسب نوعها حبيث يكوف لكل نوع من أنواع البضاعة حساب مستقل ، أو ترتيبها حبسب أظباء 
الزبائن يفتح لكل زبوف حساب خاص بو ويشبو دفًت األستاذ دفًت اليومية إذل حد كبَت و بالتارل فهو يعد أىػػم الدفاتر 

 إلزامي ُب بريطانيا وىو أيضا دفًت إلزامي ُب اعبزائر بالنسبة ؼبصلحة الضرائب ف و إننا نرى ، كما يعد دفًت3اإلختيارية 
أنو من الضروري على اؼبشرع اعبزائري أف يعده من الدفاتر اإللزامية ُب القانوف التجاري وليس ُب قانوف اؼبالية أو قانوف 

 الضرائب .
إذل اؼبصارؼ ، وىو الدفًت الذي تدوف بالنسبة  : وىو دفًت إلزامي sse Livre de caiدفتــــــــــــر الصندوق -2    

فيو صبيع اؼببالغ اؼبالية اليت تدخل إذل الصندوؽ وزبرج منو ويبُت الرصيد ُب أخر كل يـو ، وبواسطتو يستطيع التاجر أف 
من الدفاتر عندما تكوف لديها يتحقق من مقدار النقود اؼبوجود لديو ، كما تستعمل بعض الشركات الكربى ىذا النوع 

 حركة نقدية كبَتة دوف اللجوء إذل اؼبصارؼ عند كل عملية .
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وىو الدفًت الذي يستعملو التاجػػػػػػػػػػر ساعة بساعة  : Livre brouillardدفتر الخرطوش أو المسودة -3       
ُب متجره يسجل فيو العمليات التجارية فور حصوؽبا على سبيل التذكَت و تنقل بعد ذلك بالتػػػػػػػػػػفصيل إذل دفًت اليومية ُب 

 .1هناية اليـو 
التجار تسجل فيو كل البضائع  الدفًت ىاـ جدا ؼبخازفىذا :   Livre de Magasinدفـتر المخزن  -4       

اليت تدخل إذل اؼبخزف أو زبرج منو ، ويطلق عليو أيضا دفًت اؼبشًتيات و اؼببيعات ، ويستند على ىذا الدفًت ُب 
 موجودات الشركة و تسجل فيو البضائع عدا ونوعا وحجما وَكًما  و مصدر كل بضاعة .

 .يبسكو غالبا ذبار اعبملة تدوف فيو البضاعة اؼبباعة:  Livre des ventsر البيوع  ــــــدفت -5       
و منها خاصة سند السفتجة ، وسند الشيك ، وسند األمر ، سند اؼبؤمن ، وسند : دفتـــر األسناد التجارية -6       

الواجب  اري  إنشاء ىذه األسناد ، ومبلغها وتاري  استحقاقها الواجب فيو ربصيلها من الغَت أوالشحن ، وتدوف فيو تو 
دفعها إذل الغَت ، ووبتاج التاجر إذل ىذا الدفًت ُب تاري  اإلستحقاؽ لكي يأخذ حذره قبل أف يطرؽ بابو حامل السند و 

 . 2يفاجئو دبطلبو أو احتجاجو
تعمل ىذا الدفًت ذبار نصف اعبملة و التجزئة حيث يس: Livre des factures دفتــــــــر الفواتير  -7       

يسجلوف ُب ىذا الدفًت ورود البضاعة إذل ؿبالهتم التجارية يوما بيـو و يعطوف لكل فاتورة رقما وتاري  وصوؿ ومدى 
 مطابقة السلعة الواردة مع الفاتورة من عدمها .

الدفًت ُب اؼبخازف العمومية و اؼبطارات و اعبمارؾ ، حيث  : و يستعمل ىذا ر إيصاالت التخزيـــــــنـــــــتفد -8       
يكوف ىذا الدفًت مرقما وكل ورقة فيو تقسم إذل قسمُت متطابقُت ويذكر فيو عادة اإلسم و اللقب ، ونوع البضاعة ووزهنا 

خازف وحجمها وإسم مودعها وؼبصلحة من أودعت اخل.....، وعندما تقطع ىذه الورقة تسمى وصل اإليداع ُب اؼب
 العمومية ووصل اإليداع إّما يكوف إظبيا أو للحامل أو ألمر ، حيث يبكن أف تنتقل البضاعة دبجرد التظهَت .

: يسجل ُب ىذا الدفًت حضور العماؿ وغياباهتم اليومية و تستعمل كل ورقة  نـــــر العمال أو الموظفيــــدفــت -9      
 احملاكم اإلجتماعية . منو لشهر كامل ولو حجية ُب اإلثبات أماـ

: يفًتض ُب الشركات التجارية إال تًتؾ مبالغ مبيعاهتا ُب صندوقها ، و إمبا  دفتـــــر المحاسبة المصرفي -10      
هبب أف تودعها ُب حساهبا اؼبصرُب أوؿ بأوؿ ويقـو دبسك ىذا الدفًت موظف ُب احملاسبة حيث يقـو بضبط حسابات 

  إداعو وما ًب سحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو .الشركة ُب اؼبصرؼ أي ما ًب
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 و بذلك يتعرؼ التاجر على مركزه اؼبارل من خالؿ دفاتره التجارية .         
 بشركات اؼبالحة اعبوية ودفاتر بشركات اؼبالحة البحرية و الربية لسنا حباجة إذل تعدادىا  و ىناؾ دفاتر خاصة         

  كيفية تنظيم الدفــــــــــــــاتر التــــــــــــجارية و حفــــــــــــــظـــــــــــها ؟و السؤاؿ الذي يطرح عادة عن :  *
اإللزامية منها بشكل يضبػػػػػػػػط صحة و ما يراه فيها من بيانات و  أوجب اؼبشرع تنظيم الدفاتر التجارية خاصة         

 .1يتجنب الغش و التالعب فيها و ذلك نظرا ؼباؽبا من أنبيػػػػػػػػػػػػػة ُب اإلثبػػػػػػػات أماـ القضاء و إدارة الضرائب 
بساعة و يوما بيـو دوف ترؾ بياض أو لػػػذلك أوجب اؼبشرع قيد العمليات التجارية حبسب تاري  وقوعها ساعة          

فراغ أو نقل إذل اؽبامش أو ربشية بُت السطور أو ؿبو أو شطب حىت ال تتاح للتاجر الفرصة لتغيَت أو تعديل أو ؿبو 
من القانوف التجاري و إذا وقع  11بعض البيانات الواردة ُب الدفًت حسبما سبليو عليو مصحتو ، وذلك طبقا لنص اؼبادة 

ػػػػػػػن التاجر ُب كتابة أحد البيانات اؼبذكورة فال هبوز لو شطبها و كشطها أو تصحيحها بُت السطور أو على خطأ مػػ
 اؽبامش و إمبا يصحح اػبطأ كتابة عند كشفو مع ذكر تاري  التصحيح .

ضي احملكمة اإلبتدائية حىت ال كػػػػػػػػػػما أوجب ترقيم صفحات الدفاتر اإللزامية قبل إستعماؽبا و أف توقع من قبل قا          
 .2يتسٌت للتاجر إستبداؿ أو سبزيق أو إتالؼ بعض الصفحات 

و يتم قيد العمليات التجارية ُب الدفاتر إما من قبل التاجر نفسو أو من قبل أحد مستخدميو الذي يعمل ربت          
 مراقبتو و إشرافو و توجيهو أو ؿباسب .

و ال يشًتط أف يتم القيد باللغة الوطنية حيث هبوز أف يتم ذلك باللغة الفرنسية و إين أرى على إلزامية تنظيم          
الدفاتر التجارية باستعماؿ اللغة الوطنية ، يستثٌت من ذلك فقط التجار اؼبسنُت اللذين ألفوا و تعودوا القيد باللغة 

 عدة الفقهية .الفرنسية ألف العادة ؿبكمة حسب القا
أمػػػػّا بالنسبة للدفاتر اإلختيػػػػػػػػػػػػارية ال يلـز القانوف ترقيمها أو ختمها ُب احملكمة و أف ال يتم فيها ؿبو أو شطب ،          

التجارية اليت ، وكبن نػػػػػػػػػػػػرى بأف التاجر حر ُب تقدًن كافة الدفاتر 3ولكن من اؼبستحسن تنظيمها مثل الدفاتر اإللزامية 
 يستعملها ُب ذبارتو على احملكمة من أجل ترقيمها وختمها خباًب احملكمة .

كػػػػػػما أوجب اؼبشرع على التاجر اإلحتفاظ بالدفاتر التجارية و اؼبستندات و الوثائق اؼبتعلقة هبا مدة عشر سنوات          
 كن لو أف يعدـ دفاتره و مستنداتو التجارية ، من القانوف التجاري ، وبعد إنقضائها يب 12طبقا لنص اؼبادة 

 
 

                                                           
1 - : 239ص  -اؼبرجع السابق -علي حسن يونس ، القانوف التجاري ،  أنظر الدكتور. 
2 -  " و ما يليها . 145ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : مصطفى كماؿ طو " أصوؿ القانوف التجاري 
 3-  ، 241ص  -اؼبرجع السابق -أنظر الدكتور : علي حسن يونس ، القانوف التجاري. 
 

 



      الخا ة  اإلثبات في المواد التجارية    الق  واعد                                     الثاني  ال ص   ل  
    

ومع ذلك ال مانع أف وبتفظ هبا مدة أطوؿ من عشر سنوات حىت تكوف كأداة إلثبات اغبقوؽ الواردة فيها           
 .1سنوات أو الصفقات اليت تأٌب بشكل دوري  10خاصة ُب عقود التوريد اليت تزيد عن 

أمػػػػػّا اعبزاءات اؼبًتتبة عن عدـ مسك الدفاتر التجارية أو عدـ تنظيمػػػػػػػػػػػها اليت نص عليها القانوف تعرض التاجر           
 لتوقيع جزاءات معينة بعضها ذو طبيعة مدنية و بعضها ذو عقوبة جزائية .

 عن كل ضرر يًتتب عن عدـ مسك الدفاتر التجارية أو بػػػػػػػػػػالنسبة للسؤولية اؼبدنية : يعد التاجر مسؤوال          
 .2مسكها بطريقة غَت منتظمة سواء كاف ذلك عن قصد أو عن إنباؿ طبقا للقواعد العامة للقانوف 

 وباإلضػػافة إذل ذلك ال وبق لو اإلستفادة من الصلح الواقي من اإلفالس إذ دل يراعي فيها األوضاع اؼبقررة قانونا         
 .3كػػػػػػػػػػػما ال يعتد هبا ُب اإلثػػػػػػػػػػػػػػػػبات ؼبصلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجػػػػػػػػر            

قة غَت منتظمة أمػػػػػػػّا بالنسبة للمسؤولية اعبزائية :ال عقوبة على عدـ مسك الدفاتر التػػػػػػػػػػػػػػجارية أو مسػػػػػػػػػػػػػػكها بطري         
إال ُب حاالت اإلفالس ، فإذا تبُت أف التاجر اؼبفلس دل يبسػػػػػػػػػػػػػػػػك الدفاتر التجارية اإللزامية أو كانت غَت منتظمة و دل 

من القانوف التجاري  371و  370، طبقا لنص اؼبادتُت 4يكن مع ذلك شبة غش يعترب التاجر مفلسػػػػػػػػػػا بالتقصَت 
 من قانوف العقوبات . 02فقرة  383ها باغببس من شهرين إذل سنتُت طبقا لنص اؼبادة يعاقب علي
أمػػػػػػّا إذا أفلس التاجر وتبُت أنو أخفى حساباتو أو بدد أو إختلس كل أو بعض أصػػػػػػػػػػػولو ، فإنو يعترب مفلسا          
التجاري ويعاقب عليو باغببس من سنة إذل طبس سنوات من القانوف  375و  374، طبقا لنص اؼبادتُت 5بالتدليس 

 من قانوف العقوبات . 03فقرة  383طبقا لنص اؼبادة 

 
 
 
 

                                                           
1 -  اجمللػػس األعلػػى ، الغرفػػة  08/05/1988بتػػاري   46728الػػدفاتر اليوميػػة و اؼبسػػتندات التجاريػػة ؼبػػدة عشػػر سػػنوات ..." أنظػػر قػػرار رقػػم حيػػث " ...ربػػتفظ

 و ما يليها . 85ص  1992التجارية و البحرية ، اجمللة القضائية ، العدد الثاين ، لسنة 
 2-  " وما يليها . 131ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : ؿبمد فريد العريٍت ، والدكتور : ىاين دويدار " مبادئ القانوف التجاري و البحري 

3 -  رأينػا الػدفاتر التجاريػػة ىػي ضبايػػة الواقػػع ُب اعبزائػر أف أغلػب التجػػار ال يبسػكوف الػدفاتر التجاريػػة أصػال و يقبلػػوف بالضػريبة اعبزافيػة الػػيت قػد تػؤديهم أحيانػػا ، وُب
وعهػا ، هبػب أف يثبػت للتاجر و ليست سػيفا مسػلطا عليػو ألف التػاجر الػذي ال وبقػق أربػاح أو تتعػرض ذبارتػو للخسػارة فػال تًتتػب عليػو أيػة ضػريبة كانػت ومهمػا كػاف ن

 ذلك عن طريق دفاتره التجارية اؼبنتظمة .
 4-  أنظر :Michel de JUG Lart Benjamin ippollito , op –cit p 211.                                                    
 5-  : أنظرMichel de JUG Lart Benjamin ippollito , op –cit p 211.                                                   
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 : المطلب الثاني : حجية الدف اتر التجارية في اإلثبات
الدفاتر التجارية اإللزامية اؼبنتظمة ذات قوة ُب اإلثبات نظرا ؼبا ربتويو من بيانات قيدىا التاجر متعلقة بتجارتو تعترب    

تكوف ذات حجية ُب اإلثبات ؼبصلحة التاجر و ذلك خالفا للقاعدة العامة لإلثبات ُب اؼبواد اؼبدنية اليت تقتضي أنو ال 
لنفسو، واغبكمة من ذلك أف اؼبشرع ألـز التاجر دبسك الدفاتر التجارية اليت تستوجبها  هبوز للشخص أف يصطنع دليال

حاجتو التجارية ليقيد فيها كافة البيانات اؼبتعلقة بنشاطو التجاري وفرض عليها اتباع شروط معينة إلنتظاـ ىذه الدفاتر 
 . 1ات ما يدعيو على الغَتحىت يبكن الركوف إذل صحة ما جاء هبا و يبكن اإلعتماد عليها ُب إثب

 أوال : حجيـــــــــة الدفاتر التجارية في اإلثبات لمصلحة التاجر :   
 تكوف دفاتر التاجر حجة كاملة ؼبصلحتو هبب أف تتوفر الشرو األتية :و لكي     
أف يكوف اػبصم الذي وبتج عليو بالدفاتر التجارية تاجر و بالتارل تكوف الدعوى بُت تاجرين متعلقة بنزاع ذو طابع -1

ذباري و نبا ملزماف دبسك دفًت ذبارية فيستطيع كل واحد منهما إبراز دفاتره أماـ القاضي ليقرر من خالؿ البيانات 
يال كامال ُب اإلثبات حيث يقـو القاضي بتفحصها عن طريق اؼبضاىاة أو اؼبدونة فيها أي من القيود يبكن اعتبارىا دل
، و بالتارل جاز للقاضي حبسب ظروؼ القضية أف يراجع القيود الواردة 2اؼبقارنة بُت الدفًتين إلستخالص اغبقيقة منها 

اؼبنتظمة على الدفاتر غَت اؼبنتظمة ُب دفًت أحد الطرفُت على البيانات اؼبدونة ُب دفر الطرؼ األخر ، و أف يرجح الدفاتر 
أو باألخذ بالدفاتر اإللزامية على الدفاتر اإلختيارية ، أو يأخذ بدفًت أحد الطرفُت إذا كاف التاجر األخر ال يبسك الدفاتر 

دًن دليل التجارية اإللزامية كما قد يرفض األخذ بدفاتر اػبصمُت إلنتفاء األدلة اؼبرجحة ألحدنبا فبا يلـز على اؼبدعي تق
 أخر يثبت بو دعواه .

أف يكوف النزاع متعلق بنشاط ذباري بالنسبة للطرفُت جاز للمدعي إثبات ما يدعيو من حق بواسطة دفاتره التجارية  -2
كأف يقـو التاجر بشراء بضاعة من أجل إعادة بيعها فهذا العمل يعد ذباريا حبسب موضوعو لذلك جاز إثباتو بكافة 

، أمػػػػػػّا إذا كاف النزاع متعلقا بعمل مدين كأف يشًتي التاجر موادا 3لدفاتر التجارية اؼبنتظمة الطرؽ دبا ُب ذلك ا
 إستهالكية غباجات عائلتو فال يؤخذ بالدفاتر التجارية و ال يبكن اإلحتجاج عليو بالدفاتر التجارية ، و 
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يػػػػػػػػػػرجػػػػع ذلك لكوف التاجر ال يقيد نفقاتو الشخصية ُب دفاتره التجارية ، و بالتارل يتعذر اؼبقارنة بُت دفاتر           
 التاجرين للوصوؿ إذل إثبات اغبق اؼبدعى بو .

مستوفية للشروط القانونية حيث تقيػػػػػػػػػػػػد فيها صبيع العمليات التجارية بانتظاـ و أف تكوف الدفاتر التجارية منتظمة و -3
تسلسل حسب تاري  وقوعها دوف ترؾ بياض أو فراغ أو نقل إذل اؽبامش ، ذبنبا لوقوع إحتياؿ أو غش من قبل التاجر  

تكوف ؽبا حجية ُب اإلثبات ؼبصلحة كمحو أو تعديل بعض البيانات الواردة ُب الدفًت أو سبزيق بعض صفحاتو حىت 
التاجر ضد خصمو، أّمػػػػػػا إذا كانت الدفاتر التجارية غَت منتظمة فال يؤخذ هبا مبدئيا كدلػػػػػػػػػػػيل اإلثبات ، غَت أنو عمال 

اإلختيارية إلستنباط دببدأ اإلثبات بكافة الطرؽ ُب اؼبواد التجارية هبوز للقاضي اإلستعانة بالدفاتر غَت اؼبنتظمة أو الدفاتر 
 . 1القرائن اليت تعزز و تتمم أدلة اإلثبات األخرى الواردة ُب الدعوى

و نػػػػػػػػػػػػػجد من العقود اليت يربمها التاجر ولو كانت مدنية بطبيعتها و لكن التاجر أبرمها من أجل ذبارتو و ُب            
سبيل ذبارتو ، أو دبناسبة ذبارتو ، فهذه العقود تنقلب إذل عقود ذبارية بالتبعية وقد توسع اإلجتهاد القضائي التجاري كثَتا 

أمثلة على ذلك : لو أف التاجر إستأجر مسكنا لكي يناـ فيو عمالو ، فإف عقد اإلهبار ىو عقد مدين ُب ىذه النظرية و 
 و لكنو ينقلب إذل عقد ذباري بالتبعية بالنسبة للتاجر .

اوضات أو كػػػػذلػػػػػػػػػػك األمر لو أف التاجر تقدـ بدعوة بعض التجار لتناوؿ وجبة طعاـ ُب أحد اؼبطاعم أثناء اؼبف           
توقيع اتفاقية تتعلق بتجارتو ، فإف وجبة الغذاء عمل مدين و مصاريفها مصاريف مدنية لكنها تنقلب إذل عمل ذباري 

 بالتبعية .
 من القانوف التجاري اليت تنص : " يعد عمال ذباريا بالتبعية : 04و ىػػػػػػػػػػػػػػػػذا ما أخذت بو اؼبادة            

 ػػػماؿ اليت يقـو هبا التاجر و اؼبتعلقة دبمارسة ذبارتو أو حػػػػػػػػػػػػػػػػاجات متجره .األعػػػػػػػػػػػػػػ -
 اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتزامات بُت التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجار ". -

 ذباريا حبسب شكلو :من القانوف التجاري الفقرة الرابعة على أنو : " يعد عمال  03كػػػػػػػػػػػػػػػما نصت اؼبادة             
 مليػػػػػات اؼبتعلقػػػػػػػػػػػة باحملالت التجارية ......" .العػػػػػػػػػػػ -

 من نفس اؼبادة على أف :  05و أيػػػػضا نصت الفقرة         
 "كل عقد ذباري يتعلق بالتجارة البحرية و اعبوية " .     

فػػػػػػهذه العقود عندما يسجل التاجر اؼبصروفات ُب دفاتره التجارية من مأكل و مشرب ومبيت و حىت اؽبدايا فإهنا         
 تعترب أعماؿ ذبارية بالتبعية و هبوز إثباهتا بكافة طرؽ اإلثبات و من أنبها الدفاتر التجارية .
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أمػػػػػػػػػػا إذا كاف اػبصم غَت تاجر فال تصلح الدفاتر التجارية اف تكوف كأداة لإلثبات ؼبصلحتو ضد خصمو ،              
كمالو بتوجيو اليمُت اؼبتممة إذل إال أنو يبكن للقاضي أف يعتمد على الدفاتر التجارية كقرينة أو دليل غَت كامل يبكن است

 الفقرة األوذل من القانوف اؼبدين إذا توفر الشرطُت األتيُت : 330، فيها هبوز إثباتو بالبينة طبقا للمادة 1أحد الطرفُت 
 أف يكوف النزاع متعلق بتوريد قاـ بو التاجر لغَت التاجر كسلع أو بضائع مستعملة ألغراض شخصية أو منزلية.-1
دج( ، أو قياـ مانع  100.000يكوف ؿبل النزاع فبا هبوز إثباتو بشهادة الشهود كأف تقل قيمتو عن مئة ألف )أف -2

 مادي أو أديب دوف اغبصوؿ على سند كتايب .
و بالتارل فالسلطة التقديرية مًتوكة لتقَت قاضي اؼبوضوع فلو أف يأخذ هبا كدليل لإلثبات ُب الدعوى أو يرفضها           
مقتضيات الدعوى ، و إذا قبل القاضي الدفاتر غَت اؼبنتظمة أو اإلختيارية ُب اإلثبات فإهنا تعد دليال ناقصا  حسب

يستلـز تكملتو بتوجيو اليمُت اؼبتممة إذل أحد الطرفُت حيث لو اغبرية ُب تعُت من توجو إليو اليمُت مراعيا ُب ذلك 
 .2األجدر بالثقة حفاظا على مبادئ العدالة 

 ثـــــــــــــانيا : حجية الدفاتر التجارية في اإلثبات ضد التاجر         
 ىناؾ قاعدتاف كما قد ربدثنا عنهما سلفا وال ضرر من إعادهتما :         

 القػػػػػػػػػػاعدة األوذل : أنو ال هبوز ألي شخص أف ينشئ دليال لنفسو و بنفسو وىذه القاعدة تطبق ُب اؼبواد اؼبدنية .
ػػػػػػػػاعدة الثانية : أنو ال هبرب الشخص أف يقدـ دليال ضد نفسو وىذه القاعدة تطبق ُب اؼبواد اؼبدنية و اعبزائية ، غَت أهنا الق

 ال تطبق ُب اؼبواد التجارية .
تاج و ىناؾ قاعدة أخرى ال بأس من ذكرىا ُب اؼبواد اؼبدنية أف حسن النية مفًتض قانونا وسوء النية ىو الذي وب        

 إذل إثبات ، أما ُب اؼبواد التجارية فإف حسن النية أو سوء النية دليلهما الوحيد ىو الدفاتر التجارية .
فالتاجر يبكن أف يثبت حسن نيتو عن طريق دفاتره التجارية اؼبنتظمة أما إذا كاف ال يبسك الدفاتر التجارية أو        

 أمسك دفاتر ذبارية غَت منتظمة فيفًتض فيو ُب ىذه اغبالة سوء النية إذل أف يثبت عكسها .
 
 
    

                                                           
1 -  66ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : إلياس ناصيف " الكامل ُب قانوف التجارة " اعبزء األوؿ. 
 2-  البنػوؾ تقػدًن قػروض لإلسػتهالؾ و أمػا األف ُب ظػل انفتػاح التجػارة ، فإنػو مػن اؼبتصػور أف تكثػر مالحظة : كانت اعبزائر تقدـ قروض اإلستثمار وكاف يبنػع علػى

دفاترىم التجاريػة لتسػجيل   القروض اإلستهالكة لتلبية حاجيات اؼبواطنُت ، وبدورىا تكثر عقود البيع على أساس السداد باألقساط ، ومن الطبيعي أف يلجأ التجار إذل
ىا مػػن زبػػائنهم و بػػذلك تكػػوف الػػدفاتر التجاريػػة حجػػة بيػػد التػػاجر ضػػد الشػػخص اؼبػػدين الػػذي اشػػًتى السػػلعة بالتقسػػيط ُب حالػػة توقفػػو عػػن دفػػع كػػل اؼببػػالغ الػػيت قبضػػو 

 األقساط .
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و للدفاتر التجارية مفعوؿ ذو حدين ، فقد تكوف ؽبا حجية ُب اإلثبات ؼبصلحة التاجر من خالؿ البيانات اليت           
سجلها يوما بيـو و بانتظاـ ، كما قد تكوف ؽبا قوة ثبوتية ضد التاجر ، وىذا خالفا للقواعد العامة ُب اإلثبات لكوهنا 

، و اؼبقصود بالغَت ىو الشخص الذي يربطو  1ي تكوف أداة إثبات ؼبصلحة الغَت تعد إقرارا خطيا صادرا عن التاجر ، أ
بتاجر عمل أو نشاط ذباري كالبيع و الشراء ُب السلع و البضائع وقد يكوف اؼبتعامل مع التاجر من التجار وغَت التاجر ،  

مدعى عليو ُب الدعوى يدعي أف لو حقا  كما قد يكوف زبونا للتاجر ، أو تاجر صبلة أو ذبزئة ، كما قد يكوف مدعيا أو
مستندا ُب إثباتو إذل دفاتر خصمو التاجر ، وذلك خروجا عن القاعدة العامة أنو ال هبرب الشخص على تقدًن دليل ضد 

من القانوف اؼبدين أنو :" وتكوف  02فقرة  330نفسو حيث أف اؼبشرع خرج عن ىذا األصل بالنسبة للتاجر فتنص اؼبادة 
 تاجر حجة على ىؤالء التجار ....". دفاتر ال

و الغرض من ذلك أف إلزاـ التاجر بإمساؾ الدفاتر التجارية دل يتقرر لرعاية مصلحة التاجر فقط لكنو يهدؼ           
من جهة أخرى تنظيم مهنة التجارة اليت تقتضي استمرار وقوع التعامل بُت التاجر مع الغَت ، حبيث يكوف من الطبيعي أال 

ر اإلستفادة من الدفاتر على التاجر الذي يبسكها بل يكوف لكل ذي مصلحة أف يستند عليها سواء كانت إلزامية يقتص
أو غَت إلزامية بشرط أف تكوف منتظمة وُب ىذه اغبالة كما أسلفنا ؽبا حجية ُب اإلثبات ما دل يثبت عكس ما ورد فيها ،  

من أجل إسقاط حجيتها ُب اإلثبات وفقا للقاعدة العامة أنو ال هبوز  كما ال هبوز للتاجر اإلحتجاج بعدـ إنتظاـ دفاتره
 .2ألي شخص اف يستفيد من خطئو 

و أما إذا كانت غَت منتظمة فيؤخذ هبا كمبدأ اإلثبات بالكتابة خاصة إذا كانت ضد التاجر لكوهنا تعد إقرارا            
من التاجر دبا ورد فيها من بيانات ودبا اف البيانات الواردة ُب الدفاتر التجارية تعد دبثابة إقرار كتايب صادر من التاجر فإف 

، ليأخذ منها ما ينفعو و يًتؾ ما يضره حيث 3تقضي أنو ال هبوز للخصم ذبزئة ىذه البيانات القواعد اػباصة باإلقرار 
من القانوف اؼبدين على أنو : "...ولكن إذا كانت ىذه الدفاتر منتظمة فال هبوز ؼبن يريد  02فقرة  330تنص اؼبادة 

لدعواه ."و بالتارل فإما يؤخذ هبا كاملة و إما  استخالص دليل لنفسو أف هبزئ ما ورد فيها و استبعاد منو ما ىو مناقض
صرؼ النظر عنها كأداة لإلثبات كأف يقر التاجر ُب دفًته بدين لشخص أخر عليو ٍب ذكر ُب إحدى صفحات الدفًت أنو 

 .4ًب دفع الدين فإف ىذا اإلقرار ال يبكن ذبزأتو 
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غػػػػػػػػػػػَت أف ىذه القاعدة تنطبق على الدفاتر التجارية اإللزامية منهاو اإلختيارية بشرط أف تكوف منتظمة واليت            
ال تقبل إثبات العكس حيث للقاضي تعد البيانات اؼبقيدة فيها دبثابة إقرار ، إال أف ىذا اإلقرار ال يعد حجة قاطعة 

السلطة ُب تقدير مدى قوة اإلثبات للدفاتر التجارية ، فيستطيع أف يأخذىا كدليل كامل ضد التاجر ، كما قد ال يأخذ 
هبا إذا ارتئ لو أف القيود اؼبدونة فيها غَت منتظمة أو فيها تناقض وعندئذ فالقاضي ملـز بتعليل حكمو مبينا األسباب اليت 

 .1تو إذل عدـ األخذ هبا دفع
كما هبوز للقاضي ذبزئة اإلقرار اؼبستفاد من بيانات الدفًت حبث يستطيع اإلعتداد ببعض ىذه البيانات دوف             

البعض األخر مىت إطمأف إذل صدؽ ما يستخلصو ويكوف ذلك ُب الدفاتر غَت اؼبنتظمة كأف يأخذ القاضي بالقيد الذي 
، ومن خالؿ ما تقدـ يبكن القوؿ أف للدفاتر التجارية 2وفاء بو يدؿ على حصوؿ القرض و يستبعد البياف اػباص بال

 اؼبنتظمة قوة ثبوتية ضد البيانات اؼبدونة فيها حيث يبكن للغَت أف يستخلص منها الدليل إلثبات دعواه 
نو ما كاف فهي تعد دبثابة غقرار كتايب صادر من التاجر ال يبكن للخصم ذبزئتو فيأخذ ما ينفعو و يستبعد م           

 مناقضا لدعواه ، إال أهنا ال تعد حجة قاطعة عليو بل للقاضي سلطة تقدير مدى حجيتها ُب اإلثبات ضد التاجر .
 : ثـــــــــــــــالثا : تقديم الدفاتر التجارية إلى القضاء       
وط القانونية يقيد فيها كل عملياتو ألـز القانوف التجاري على التاجر دبسك دفاتر ذبارية تكوف مستوفية للشر            

التجارية بانتظاـ فتكوف ؽبا قوة ثبوتية ؼبصلحة التاجر وضد التاجر ، اما إذا كانت غَت منتظمة فتكوف ؽبا حجية ضد 
التاجر و بالتارل فهذه الدفاتر تستلزمها طبيعة ذبارتو يهتدي هبا ُب تقدير و بياف مركزه اؼبارل ببياف مالو من حقوؽ وما 

ليو من التزامات متعلقة بتجارتو فتصبح بذلك من وثائقو الشخصية اليت ال هبوز ألي شخص أف هبرب التاجر على ع
 تقديبها كدليل ضده طبقا للقاعدة العامة اليت تقتضي انو ال هبرب الشخص على تقدًن دليال ضد نفسو .

سر اؼبهنة ، فالتاجر ردبا يكوف على شفة من اإلفالس  و التجارة قوامها الثقة ، و الصفقات التجارية تبٌت على           
و لكن بصفقة واحدة ينقد نفسو ويعيد مركزه اؼبارل إذل طبيعتو لذلك قبد اؼبشرع أصال يبنع على القاضي و على رجاؿ 

هنية اإلدارة مهما كانت صفتهم اإلطالع على دفاتر التاجر إطالعا كليا و ىذا من أجل اغبفاظ على أسرار التاجر اؼب
 وعلى أسرار األشخاص الذين يتعامل معهم التاجر ألف دفاتر التاجر ال هتم التاجر و إمبا هتم اؼبراكز 
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معهم ، وسر مهنة التاجر يكمن ُب دفاتره التجارية فال وبق ألي ومهما  اؼبالية لألشخاص الذين يتعامل              
 كانت صفتو أف يطلع على دفاتر التاجر إطالعا كليا .

إال أف اؼبشرع وضع استثناءا ؽبذه القاعدة ، حيث أجاز للقاضي إلزاـ التاجر بتقدًن دفاتره من أجل اإلطالع              
عليها ولكنو حددىا ُب حاالت ؿبددة على سبيل اغبصر ، سواء كاف ذلك من طرؼ القاضي من تلقاء نفسو أو بناءا 

 .1ىذا الطلب أو رفضو استنادا إذل ظروؼ القضية على طلب من خصم التاجر حيث لو السلطة ُب اإلستجابة إذل 
أما إذا امتنع التاجر عن تقدًن دفاتره التجارية من أجل اإلطالع عليها بناءا على أمر من القاضي ُب الدعاوى             

القرينة  التجارية جاز لو أف يعترب ذلك دبثابة قرينة ضده على صحة ما يدعيو خصمو ، فيقـو القاضي باستكماؿ ىذه
 بتوجيو اليمُت اؼبتممة إذل اػبصم 

 و تقػػػػػػػدًن الدفاتر التجارية إذل القضاء من أجل اإلطالع عليها يتم بإحدى الطريقتُت :        

فإمػػػا أف يكوف اإلطالع كليا دبوجبو يتم اإلطالع على كافة الدفاتر التجارية حيث يطلب القاضي من التاجر            
تقدًن دفاتره التجارية و اإلطالع على صبيع البيانات اؼبقيدة بالدفًت و إما أف يكوف اإلطالع جزئي يتم فيو اإلطالع فقط 

لبيانات اؼبتعلقة بالنزاع وحدىا دوف غَتىا ، ولكن دوف اؼبساس بأسرار التاجر على بعض الصفحات اليت ربتوي على ا
 .3اؼبهنية و الشخصية 

: يتم اإلطالع الكلي على الدفاتر التجارية بتسليمها إذل القضاء من أجل اإلطالع  أوال : اإلطـــــــالع الكلي           
على صبيع ما ربتويو من بيانات ، ونظرا لتفشي أسرار التاجر إذل منافسيو من خالؿ ىذا اإلطالع الكلي فقد حصر 

رية ُب ثالثة حاالت خاصة ال سبس اؼبشرع اعبزائري اغباالت اليت أجاز فيها للقاضي اإلطالع الكلي على الدفاتر التجا
 وتتمثل ىذه اغباالت فيما يلي:  4باألسرار اػباصة للتاجر حيث دل يبقى ما يستدعي اإلخفاء و التسًت على التاجر 

تتمثل ىذه اغبالة إذا توَب التاجر و ترؾ دفاتره التجارية حبوزة أحد الورثة حيث جاز لكل وارث أف : ايا اإلرثقض-1
 يطلب اإلطالع الشامل على دفاتر اؼبورث حىت يتمكن من معرفة نصيبو من الًتكة و هبب أيضا التمييز بُت اغبالتُت 
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: حالة وفاة التاجر و توقف النشاط التجاري ُب متجره ففي ىذه اغبالة البد من تصفية أعماؿ  *الحــــالة األولى     
التاجر و البد أف يكوف ذلك بناءا على اتفاؽ صبيع الورثة أو بناءا على طلب أحد الورثة للخروج من حالة الشيوع أي 

لى دفاتر التاجر حىت يستطيع حصر تركتو و يطلب الوارث أخذ حقوقو من اؼبتجر ، فهناؾ البد من اإلطالع الكلي ع
 .1ربديد مناب كل واحد من الورثة 

وفاة التاجر و لكن إتفاؽ الورثة على إستمرارية النشاط التجاري ُب متجر التاجر اؼبتوَب ، ففي  :*الحـــالة الثانية     
ىذه اغبالة ال يكوف اإلطالع كليا بل يكوف إطالعا جزئيا إذا كانت ىناؾ خصومة ألف وفاة التاجر تسقط أجاؿ الديوف 

 اليت عليو وال تسقط أجاؿ الديوف اليت لو .
:نقصد بالتصفية ىو أف الشركة بعد إنقضائها قانونا أو إتفاقا أو قضائيا ، سبر  ة موجوداتهاتصفية الشركة وقسم-2

فيقـو اؼبصفي حبصر موجودات الشركة وربديد ماؽبا من حقوؽ وما عليها من إلتزامات ، وهبب أف  دبرحلة التصفية 
ص إذ ال هبوز ؽبم اؼبطالبة بديوهنم إال بعد نالحظ بأف الشركاء ُب الشركة ىم دائنوف للشركة ولكنهم دائنوف من نوع خا

إنقضاء الشركة ، فالشركاء يعتربوف من كتلة الدائنُت إذ وبق ؽبم أف يسًتدوا حصصهم اؼبالية اإلظبية وىذا ما يسمى 
 بتصفية الشركة أي دفع ما عليها من ديوف لدائن دبا فيهم الشركاء .

ات فيقـو اؼبصفي ببيع ىذه اؼبوجودات و تقسم على الشركاء كل حسب و بعد التصفية تتبق ُب الشركة موجود          
حصتو ُب رأظباؿ الشركة أي وفقا للقواعد اؼبنصوص عليها ُب عقد الشركة ، لذلك أجاز اؼبشرع لكل واحد من الشركاء 

عرفة مقدار أف يطلب اإلطالع على دفاتر الشركة ُب حالة القسمة حىت يتمكن من مراجعتها و بالتارل يتسٌت لو م
، ويقتصر حق اإلطالع على دفاتر الشركة على شركة التضامن و شركة  2النصيب الذي يصيبو من قسمة اؼبوجودات

ذات اؼبسؤولية احملدودة وشركة التوصة البسيطة بينما ُب شركات اؼبسانبة وشركة التوصية باألسهم فال وبق للشريك 
 .3اؼبساىم اإلطالع على دفاتر الشركة 

و لكن ىناؾ مندوبا للحسابات ىو الذي وبق لو اإلطالع على كل نشاطات الشركة دبا فيها دفاترىا التجارية           
 ، و يسأؿ أماـ اعبمعية العامة للشركاء مسؤولية تعاقدية و مسؤولية تقصَتية ، ومسؤولية جزائية .
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و خالصة القوؿ أنو ُب شركات األشخاص وبق لكل شريك اإلطالع على دفاتر الشركة ُب اؼبقر               
 اإلجتماعي للشركة ، بينما شركات األمواؿ فإف مندوب اغبسابات ىو الذي لو حق اإلطالع على دفاتر الشركة بالنيابة

 على الشركاء .
: اإلفالس ىو حالة التاجر الذي توقف عن أداء ديونو التجارية ُب تاري  استحقاقها و عندما  حــــــــــــالة اإلفـــــــــــالس-3

 يصدر حكم اإلفالس يتم شهره .
وقبػػػػػػػػػػػل صدور ىذا اغبكم يكوف القاضي قد طلب من التاجر اؼبفلس تسليم كل دفاتره التجارية إذل احملكمة             

من أجل اإلطالع عليها إطالعا كليا و ؼبعرفة األشخاص الدائنُت للتاجر ونوعية دين كل واحد منهم ففي ىذه اغبالة يتم 
 الذي ًب شهر إفالسو .اإلطالع الكلي على دفاتر التاجر 

و أوؿ أثر من أثار شهر حكم اإلفالس ىو غل يد التاجر عن إدارة أموالو و التصرؼ فيها حيث تنتقل ىذه             
اإلدارة إذل مصفي التفليسة أو وكيل التفليسة الذي وبل ؿبلو مباشرة حيث يتم تعينو من قبل القاضي ُب حكم شهر 

اإلطالع على دفاتر التاجر اؼبفلس لتحديد أصولو و خصومو وتقدًن تقرير إذل ؿبكمة التفلسة 1اإلفالس و الذي وبق لو 
 ، كما وبق لدائٍت اؼبفلس اإلطالع على ىذه الدفاتر بعد شهر إفالس التاجر .

ة أو خبَت معُت من قبل : يتم اإلطالع اعبزئي على الدفاتر التجارية من قبل احملكم ثــــانيا : اإلطـــــــــالع الجزئي          
احملكمة و يقتصر إطالعو على بعض الصفحات اؼبتعلقة بالنزاع و اليت حددىا اػبصم دوف سواىا من الصفحات من 

، وبالتارل فال هبوز إذا السماح ػبصم التاجر أف يطلع على دفاتر التاجر حبجة 2أجل إستخراج البيانات اؼبتعلقة بالنزاع 
الع اعبزئي ، كما ال هبوز للخبَت بتحري ُب ىذه الدفاتر ُب أمور ال عالقة ؽبا دبوضوع النزاع ، و أف احملكمة أجازت اإلط

 بالتارل فإف اإلطالع اعبزئي ال يؤدي إذل كشف أسرار التاجر اؼبهنية و تفشيها إذل منافسيو .
اإلطالع اعبزئي عليها أف يكوف النزاع بُت كػػػػػما ال يشًتط ُب إلزاـ التاجر بتقدًن الدفاتر التجارية من أجل              

تاجرين و متعلق بأعماؿ ذبارية فقط بل هبوز للمحكمة أف تلـز التاجر بتقدًن دفاتره من أجل اإلطالع اعبزئي عليها 
 سواء كاف خصمو تاجر ا أو غَت تاجر ، وسواء كاف النزاع متعلقا بعمل ذباري أو بعمل مدين .

لدفاتر اليت تقرر اإلطالع عليها موجودة خارج دائرة نطاؽ احملكمة اؼبختصة فعلى احملكمة أف و إذا كانت ا             
 تنيب قاضي ُب اؼبكاف الذي توجد فيو الدفاتر التجارية لتنفيذ قرار احملكمة القاضي باإلطالع اعبزئي على ىذه 

 
 

                                                           
1 -  204ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : ىاين دويدار. 
2 - : أنظر Michel de juglart et Ben Jamin Ippolito Droit Commercial –Op –cit p 213.                                 
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وذلك طبقا لنص اؼبادة  1الدفاتػػػػػػػػػػػػر و ربرير ؿبضر دبحتواىا و إرسالو إذل احملكمة اؼبختصة بالدعوى                  

 من القانوف التجاري . 17
و بعد إطالع احملكمة اعبزئي على الدفاتر التجارية ، فلها خياراف بُت أف تأخذ دبضموف دفاتر التاجر                   

أو أف يرفضها ، إما اػبصم فهو ملـز دبضموف الدفاتر إذا كاف ىو من طلب إطالع  احملكمة عليها ، أمػػػػػػػػػػا إذا كاف 
 للخصم أف يقدـ الدليل العكسي على ذلك .اإلطالع بناءا ذل طلب التاجر وبق 

ػػػػػػػة إذل و من خػػػػػػػػػػػػػػالؿ ما تقدـ : يستخلػػػػػػػػػػػػػص أف اؼبشرع اعبزائري ألـز على التاجر تقديػػػػػػػػػػػػػػػم دفاتره التجاريػ          
 جزئيا ، ولكن دوف اؼبساس بأسرار التاجر اؼبهنية  القضاء من أجل اإلطالع عليها سواء كاف إطالعا كليػػػػػػػػػػػػا أو إطالعا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 -  " وما يليها . 117ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : رزؽ اهلل انطاكي ، والدكتور : هناد السباعي " الوجيز ُب اغبقوؽ التجارية الربية 
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 المبـــــــــحث الرابع : حجيــــــــــــــــة األسنــــــــــــاد التجاريــــــة في اإلثبــــــــــــات               
 

التجار تػػػػػػػػػػػػقـو األعماؿ التجارية أساسػػػػػػػا عل عاملي السرعة و اإلئتماف التجاري حػػػػػػػػػػػػيث يرـب دبوجبػػػػػػػػػػػػػػها          
 .ػات التجاريػػػػػػػػػػػػػػػػة على أساس منح أجػػػػػػػػػػػػل لتسديد قيمتهػػػػػػػػػػػػػػا مقابل تػػػػػػػػػػػػحرير سند ذباري بذلك الصفقػػػػ
لوؿ تاري  و بالتارل تعد األسػػػػػػػػػػػػػػػناد التجارية أداة وفػػػػػػػػػػػاء ألهنا سبثل دينا نقديػػػػػػػػػػػػػا مستحق األداء عند ح         

وىي   اإلستحقاؽ من جهػػػػػػػػػػػػػة ، كما تعد أداة ائتماف ألهنا يبكن من تداوؿ البضاعة بدوف اغباجػػػػػػػػػػػػػػة إذل دفع قيمتها نقدا
 قابلة للتداوؿ بالطرؽ التجارية .

ػػة من خالؿ ما يتضمنو السند التجاري من صبيع البيانات الواجب و لألسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد التػػػػػػػػػػػػػجارية كفاية ذاتيػػػػػػػػػػػػ         
تاريػػػػػػػػػػػػػػػ  إنشػػػػػػػػػػاء السند وتاري  توفرىػػػػػػػػػػػػػا فيو كتحديػػػػػػػػػػػػػد الدائػػػػػػػػػػػػن و اؼبديػػػػػػػػػػػػػػن و مقدار الدين ، مػػػػػػػػػػػػػػػػكاف و 

 ػػػو يكوف للسند كفاية ذاتيػػػػػػػػػػػػػػة ال وبتاج الرجوع إذل غَته من العقػػػػػػػػػػػػػود اليت أدت إذل إبرامػػػػػػػػػػػػػو .إستحقاقػػػػػػػػػػػػػػ
  ؟ و السػػػػػػػػػػػػػػػؤاؿ الذي يطرح : ماىيػػػػػػػػػػػػػة األسنػػػػػػػػػػػػػػػاد التجارية ؟ ومػػػػػػػػػػػا ىي حجيتها ُب اإلثبات 

 لإلجػػػػػػػػػػػػػػػػػابة على ىذا السؤاؿ سنتػػػػػػػػػػػػػػػػػطرؽ إذل النقاط التػػػػػػػػػػػػػػػالية :
 

 مفػػػػػػػػػػػػػػهـو األسػػػػػػػػػػناد التػػػػػػػػػػػػػػػجاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وفيػػػػػػػػػػػػػها : أوال :
 تػػػػػػػػػػػػػػػعريفػػػػػػػػػػػػػها وخصائصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها .-1
 وظػػػػػػػػػػػػػػػػػائفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها .-2
 القواعد اػباصة اؼبتعلقة هبا .-3
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها .-4
 رية اليت لػػػها كفاية ذاتيػػػػػػػػػػػػة ُب اإلثػػػػػػػػػػػػػػػػػبات .: األسػػػػػػػػػػناد التجاـانيا ـــثــ

 األسنػػػػػػػػػػػػػاد التجارية اليت ؽبا كفاية ذاتيػػػػػػػػػػػػػػة مطلقػػػػػػػػػػػػة .-1               
 ػػػػػػػػػبية .األسنػػػػػػػاد التجاريػػػػػػػة اليت ؽبا كفاية ذاتيػػػػػػػػة نسػػػػػ-2               
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 : المط              لب األول : م             هو  األسن           اد التجاري                ة

 : التجاريــــــــــــــــــــة : تــــــــــعريف وخصائص األسنادأوال

دل يعطي اؼبشرع اعبزائري تعريفا واضحا لألسناد التجارية شأنو ُب ذلك شأف التشريعات األخرى كالقانوف           
الفرنسي و اؼبصري و السوري حيث إقتصر ذلك على تعريفات الفقهاء لألسناد التجارية و اليت إنصبت ُب ؾبملها على 

ل حقا نقديا غباملها و تستحق الدفع دبجرد اإلطالع أو بعد أجل قصَت أهنا :" صكوؾ قابلة للتداوؿ بالطرؽ التجارية سبث
 ويكوف قد جرى العرؼ على قبوؽبا كأداة وفاء ". 

 و من خالؿ ىذا التعريف يبكن إستخالص خصائص األسناد التجارية وىي :          
طريق التسليم إذا كانت للحامل ، فهي أهنا قابلة للتداوؿ بالطرؽ التجارية عن طريق التطهَت إذا كانت ألمر ، أو ب-1

 تنتقل بسرعة من يد إذل أخرى و بالتارل فهي ربل ؿبل النقود ُب التعامل .
 أهنا سبثل حقا نقديا معُت اؼبقدار و ال يصح أف يكوف موضوعها غَت النقود. -2
الدفع دفعة واحدة و إال فقدت أهنا مستحقة الدفع دبجرد اإلطالع عليها أو بعد أجل قصَت ألهنا سبثل دينا مستحق  -3

 صفتها كأسناد ذبارية ، ويستطيع حاملها أف وبصل على قيمتها فورا عن طريق خصمها لدى البنوؾ .
 .1أف هبري العرؼ على قبوؽبا كأداة وفاء تقـو مقاـ النقود ُب اؼبعامالت  -4
 مشددا .أهنا سبثل عقػػػػػػػػػػػد صرؼ مسحوب يتضمن إلتزاما صرفيػػػػػػػػا  -5
اؼبنظمة للسفتجة و سند األمر و  1930نظم ىذه األسنػػػػػػػػػػػػػػاد قانوف الصرؼ اؼبوحد اؼبنبثق عن إتفاقية جنيف عاـ -6

 .2اؼبنظمة للشيك  1931إتفاقية جنيف عاـ 
 : فيما يليتتمثل وظائػػػػػػػف األسناد التجارية :  ثـــانيـــا : وظــــــائف األسنــــــــــــاد التجارية

ألهنا ربرر ُب الغالب ألجل :Instrument de crédit   األسناد التجارية كأداة إئتمان تجاري-1      
يلزمو من بضاعة دوف أف قصَت ، وسبكن من تداوؿ البضاعة دوف اغباجة إذل دفع قيمتها نقدا ، فاؼبشًتي يقـو بشراء ما 

بائع فيقـو بتصريف بضاعتو بسهولة عندما يبنح اؼبشًتي مهلة للوفاء ، يكوف مضطر إذل دفع قيمتها عند الشراء ، أما ال
ويتم ربرير سند بذلك ، فهي من جهة تفيد اؼبشًتي عند منحو تسهيالت ُب دفع القيمة ، فػػػػػػهػػػػػػػػػػي أيضا تفيد البائع من 

 ي وبػػػػػػػػػػرره اؼبشتػػػػػػريجهة أخرى فباإلضافة إذل كوهنا سبكن البائع من تصريف بضاعتو ، فإف السند الذ
 

                                                           
1 -  وما يليها . 635ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : علي البارودي و الدكتور : ؿبمد فريد العريٍت ، القانوف التجاري 
 2-  ، وما يليها . 14ص  1998أنظر الدكتورة : نادية فضيل " األوراؽ التجارية ُب القانوف التجاري " دار ىومة 
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 .1ألمػػػػػػػػر البائع قابل للتداوؿ بالطرؽ التجارية لدى مصارؼ إذا كاف البائع حباجة إذل سيولة نقدية 
  : لكوهنا سبثل دينا نقديا مستحق  Instrument de paiementاألسناد التجارية كأداة وفاء -2      

 األداء عند حلوؿ تاري  اإلستحقاؽ و بإمكاف اغبامل خصمو لدى أحد اؼبصارؼ قبل تاري  اإلستحقاؽ .
 مكاف أخر ، دوف ربريك : فهي تساعد على نقل النقود من مكاف إذل األسناد التجارية أداة لنقل النقود-3      

 .2النقود ماديا و ذلك تفاديا ؼبخاطر سرقتها ، وصعوبة نقلها ، و اجتناب مصاعب ربويلها إذل نقود أجنبية 
 : وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي : ثـــــــالثا :القــــــــواعد الخاصة المتعلقة باألسناد التجارية

يكوف السند التجاري مكتوب وبتوي على بيانات إلزامي نص عليها القانوف ، يشًتط أف شـــــكل السنــــــد : -1      
وزبتلف البيانات اإللزامية لألسناد بإختالؼ أنواعها ، ويؤدي زبلف ىذه البيانات إذل بطالف السند التجاري و يعترب 

 عندئذ سند عادي .
نو السند من صبيع البيانات الواجب توفرىا فيو كتحديد من خػػػػػػػػػػالؿ ما يتضملألسناد التجارية كفاية ذاتية : -2     

الدائن ، واؼبدين و مقدار الدين ، ومكاف وتاري  إنشاء السند وتاري  إستحقاقو و عند توفر ىذه الشروط يكوف للسند  
 . 3كفاية ذاتية ال وبتاج الرجوع إذل غَته من العقود اليت أدت إذل إبرامو

ف ه وينتج عنو أنو ال وبق للمدين أذبعل التزاـ أي من اؼبوقعُت مستقال عن إلتزاـ غَت مبدأ إستقالل التواقيع : -3    
يتمسك اذباه اغبامل حسن النية بالدفوع الناشئة عن العالقة األصلية السابقة إلنشاء السند وىذا ما يعرؼ دببدأ عدـ 

 جواز اإلحتجاج بالدفوع .
تضامن صبيع موقعي السند :بالوفاء بقيمة السند وذلك ضمانا للحامل حسن النية وذلك بشرط تنظيم احتجاج -4    

 ، وإال سقط حقو ُب الرجوع على الضامنُت .
 أنواع األسناد التجارية في القانون الجزائري : رابــــــعا :
و  1975سبتمرب 26اؼبؤرخ ُب  59-75جارية من خالؿ األمر رقم ػػػػػػػػػػػػم اؼبشرع اعبزائري األسناد التػػػػػػػػظن          

السفتجة ، السند رىا ُب ثالثة أنواع ىي :ػػػػػػػػػػحيث حص 543إذل  389اؼبتضمن القانوف التجاري ، وذلك ُب اؼبواد من 
 ألمر ، الشيك .

 
 

                                                           
1 -  و األستاذ : وائل أنور بندؽ " األوراؽ التجارية ووسائل الدفع اإللكًتونية اغبديثة " ، دار الفكر اعبامعي ، اإلسكندرية ، أنظر الدكتور : مصطفى كماؿ طو

 .20، ص  2007
2 -  "وما يليها .  12ص  -اؼبرجع السابق–أنظر الدكتور : مصطفى كماؿ طو " الوجيز ُب القانوف التجاري 
 3- 289ص  -اؼبرجع السابق –صيف " الكامل ُب قانوف التجارة " ، اعبزء األوؿ أنظر الدكتور : إلياس نا. 
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 من القانوف التجػػػػػػػػػػػػػػػػػاري . 464إذل  389فنػػػػػػػػػػػظم السفتجة ُب اؼبواد  -
 من القانوف التجاري . 471إذل  465ونػػػػػػػػظم السند ألمر ُب اؼبواد  -
 .من القانوف التجاري  543إذل  472كمػػػػػػا نظم الشيك ُب اؼبواد  -

 25اؼبؤرخ ُب  08-93ثػػػػػػػػػم أضاؼ اؼبشرع اعبزائري ثالثة أسناد ذبارية جديدة ، من خالؿ اؼبرسـو التشريعي رقم       
 ، وىي : سند اػبزف ، وسند النقل ، وعقد ربويل الفاتورة . 1993أفريل 
 . 7ري مكرر ذبا 543ذباري مكرر إذل  543و قػػػػػػػػػػػػػػػػػد نظم سند اػبزف ُب اؼبواد   
 .13ذباري مكرر  543إذل  08ذباري مكرر  543كمػػػػػػػػػػػػا نظم سند النقل ُب اؼبواد    
 .18ذباري مكرر  543إذل  14ذباري مكرر  543و نػػػػػػػػظم سند عقد ربويل الفاتورة ُب اؼبواد   

ؿبافظا على نفس التقسيم  2005فرباير  06 اؼبؤرخ ُب 02-05وجػػػػػػػػػػاء نص القانوف اعبديد اؼبعدؿ و اؼبتمم ربت رقم 
 و التنظيم الذي إعتمده اؼبشرع ُب السابق ، وفيما يلي تفصيل ذلك :

 :  Lettre de change لسفتــــــــــــــــجةا (1
 Tireur بػػػػػػي صك ؿبرر وفقا لشروط شكلية نص عليها القانوف ، يتضمن أمرا من شخص يقاؿ لو الساحى       

أو             Bénéficiaireبأف يدفع إذل شخص ثالث ىو اؼبستفيد  Tireإذل شخص أخر يسمى اؼبسحوب عليو  
 1أو ألمره ، مبلغا من النقود لدى اإلطالع أو ُب تاري  معُت   Porteurاغبامل 

وقػػػػػد إعتربىا اؼبشرع اعبزائري عمال ذباريا بطبيعتو إذا تتوفر فيها البيانات الشكلية اإللزامية و اليت حددهتا اؼبادة         
 من القانوف التجاري وىي : 390

 ذكر كلمة السفتجة ُب نص السند .-1  
 غ معيػػػػػػػػػػػػػن .ػػػػلػػػػػػػػػع مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػرط بدف -2  
 اسػػػػػػػػػػػتم اؼبسحوب عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو . -3  
 تػػػػػػػػػػػػاري  اإلستػػػػػػػػػػػػػػػػػػحقػػػػػػػػػػػػػػاؽ . -4  
 اؼبكػػػػػػػاف الذي هبرى فيو الدفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع . -5  
 اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػتفػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػد .اسػػػػػػػػػػػػػػػػػم  -6  

 تػػػػػػػػػػػػاري  إنشاء السفتجػػػػػػة ومكانػػػػػػػػػػػػػػػو. -7
 
 

                                                           
1 -  " 333ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : ؿبمد فريد العريٍت ، والدكتور : ىاين دويدار " مبادئ القانوف التجاري و البحري. 
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 السػػػػػػػػػػػػػػاحػػػػػػػػػػػػػػػب .تػػػػػػػػػػػػػػوقيع -8
و بالتارل يشًتط ُب السفتجة أف تكوف مكتوبة بشكل رظبي أو عرُب يدوف فيها البيانات اإللزامية السالفة الذكر           

باإلضافة إذل بيانات أخرى إختيارية درج العرؼ على إستعماؽبا ال أثر ؽبا ُب صحة السند كشرط عدـ الضماف ، أو 
 .1ط الدفع ُب مكاف ـبتار شر 

و األصل أف السفتجة اليت دل يذكر فيها أحد البيانات اإللزامية تكوف باطلة خاصة إذا تعلق األمر بالنظاـ العاـ           
، وبالتارل إذا أغفل ُب السفجة ذكر تاري  إنشائها أو توقيع الساحب أو ربديد اؼببلغ الواجب دفعو ، يؤدي إذل إنعداـ  

 .  2ثر قانوين للسفتجة و تعترب أنذاؾ سندا عاديا كل أ
 إال أنو ترد على ىذا األصل بعض اإلستثػػػػػػػػػػػػػػػتناءات منػػػػػػػػػػػػػػها :         

 حػالة إغػفاؿ تاري  اإلستحقاؽ ال يؤدي إذل بطالف السفتجة و إمبا تعد السفتجة مستحقة الدفع لدى اإلطالع  ُب -
 ُب حالة إغفاؿ ذكر مكاف إنشاء السفتجة فإف اؼبكاف اؼببُت جبانب اسم الساحب يعترب ىو مكاف إنشاء السفتجة  -
 ُب حالة إغفاؿ ذكر مكاف الدفع فإف اؼبكاف اؼببُت جبانب اسم اؼبسحوب عليو يعد مكانا للدفع. -

 ، يػػػػػػػػػػػجوز تداوؽبا عن طريق التظهَت سواء أكاف :و السفتػػػػػػػػػػػجة بوصفها صكا يثبت حقا دببلغ من النقود        
يدوف بالكتابة على ظهر :  Endossement translatif de la propriété  تظهير ناقــــــــــــل للملكيــــــة-1

يع اؼبظهر ، السفتجة بقصد نقل ملكية اغبق الثابت فيها من اؼبظهر إذل اؼبظهر إليو ، ويشًتط أف يشتمل التظهَت على توق
 ويكوف التظهَت إما إظبيا أو على بياض أو للحامل .

يتم ىذا التظهَت إذا اشتمل :  Endossement translatif de la procuration  ــــيليــــــــالتظهير التوكــ -2
السفتجة عند اإلستحقاؽ ، على عبارة تفيد توكيل اؼبظهر للمظهر لو ، للقياـ باإلجراءات القانونية من أجل ربصيل قيمة 

من القانوف التجاري :" إذا كاف التظهَت ؿبتويا على عبارة " القيمة للتحصيل" أو  01فقرة  401تطبيقا ألحكاـ اؼبادة 
 للقبض أو بالوكالة " أو غَت ذلك من العبارات اليت تفيد ؾبرد التوكيل .....".

يتم بذكر عبارة :  Endossement de garantie au pignoratif التظهير على سبيل الرىن أو التأمين-3
تفيد حصولو على سبيل الرىن أو التأمُت حيث يهدؼ إذل رىن اغبق الثابت ُب السفتجة ضمانا لدين للمظهر إليو على 

 : من القانوف التجاري و اليت تنص 04فقرة  401، وذلك وفقا للمادة 13اؼبظهر 
 

                                                           
1 - : وما يليها . 42ص  1978علي حسن يونس " األوراؽ التجارية " ، دار الفكر العريب ،  أنظر الدكتور 
2 - .                   : 505أنظر  Michel de juglart et Ben Jamin Ippolito Droit Commercial –Op –cit p   
 3-  وما يليها و الدكتور : علػي حسػن يػونس 65ص   -اؼبرجع السابق -التجارية ، أنظر الدكتور : صبحي عرب " ؿباضرات ُب القانوف التجاري " ، األسناد—

 وما يليها . 154ص  -اؼبرجع السابق
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 " إذا كاف التظهَت وبتوي على عبارة القيمة موضوعة ضمانا أو القيمة موضوعة رىنا ....." . 

 و ىػػػػػػػػناؾ وسائل تضمن وفػػػػػػاء السفتجة عند اإلستحقاؽ وىي :       
وىو اؼباؿ الذي يكوف ُب ذمة اؼبسحوب عليو للساحب مستحق األداء :  la provision اءـــــــالوف مقـــــــابل-1      

 ُب ميعاد اإلستحقاؽ يكوف على األقل مساويا لقيمة السفتجة .
: وىو تعهد اؼبسحوب عليو بأداء قيمة السفتجة ُب ميعاد اإلستحقاؽ   l’acceptation قبول السفتجة-2      

 .1حيث يتم القبوؿ كتابة كأف يكتب اؼبسحوب عليو " مقبوؿ" مع توقيعو 
الدين الثابت ُب السفتجة بواسطة شخص يسمى ىو كفالة :  La Solidarté الضــمان اإلحتياطي-3      

 السفتجة أو ورقة متصلة هبا بكلمات تدؿ على ذلك يليها توقيعو .بالضامن اإلحتياطي يعرب عنو على 
على الوفاء بقيمة السفتجة عند حلوؿ أجل :  La Solidarité التضامن بين الموقعين على السفتجة-4      

 . 2اإلستحقاؽ على وجو التضامن وىم صاحب السفتجة ، وقابلها ، ومظهرىا و الضامن اإلحتياطي
 :و تتداوؿ السفتجػػػػػػػػػػة إذل أف وبل ميعاد اإلستحقاؽ ، فيلتـز اغبامل بتقديبها للوفاء إما        

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى اإلطػػػػػػػػػػػػػػػػالع .-
 أو ألجػػػػػػػػػػػػػػػػػػل معيػػػػػػػػػػػن لدى اإلطػػػػػػػػػػػػػػػالع .-
 معيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  .أو ألجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل -
 أو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحدد .-

و إذا إمتنع اؼبسحوب عليو عن الوفاء بقيمة السفتجة عند اإلستحقاؽ فيحق للحامل ُب ىذه اغبالة حق الرجوع         
 عوا على السفتجة سواء كاف مظهرىا ، أو الساحب ، أو الضامن اإلحتياطي.على صبيع األشخاص الذين وق

".....فمن اؼبقرر قانونا أف صاحب السفتجة وقابلها و مظهرىا ، وضامنها ملزموف صبيعا غباملها على وجو التضامن 
 .3ويكوف ؽبذا األخَت حق الرجوع عليهم منفردين أو ؾبتمعُت ...." 

 ( :  Le billet a ordre)السند اإلذني  الســـــــــــند ألمر (2
 ةػػػػػػػػم يعطي اؼبشرع تعريفا للسند ألمر ، ولكن يستخلص تعريفو من خالؿ ما وبتويو السند من بيانات إلزاميػػػػل         

 
 

                                                           
1 -  " وما يليها . 347ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : ؿبمد فريد العريٍت و الدكتور : ىاين دويدار " مبادئ القانوف التجاري و البحري 
 2-  " وما ييها . 520ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : رزؽ اهلل انطاكي ، والدكتور : هناد السباعي " الوجيز ُب اغبقوؽ التجارية الربية 
 3-  191، ص  1995 العػدد األوؿ لسػػنة–اجمللػة القضػػائية  –احملكمػػة العليػا " الغرفػػة التجاريػة و البحريػػة "  16/05/1994بتػاري   122835أنظػر: قػرار رقػػم 

 وما يليها .
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بأف يدفع مبلغا   Souscripteurحيث يبكن تعريفو : " أنو صك مكتوب يتعهد بو شخص يدعى باحملرر           
 .1أو ألمره "   Bénéficiaireمعينا من النقود ُب موعد ومكاف معينُت ألمر شخص أخر يدعى اؼبستفيد 

من القانوف التجاري ال زبتلف عن  465و وبتوي السند ألمر على بعض البيانات اإللزامية حددهتا اؼبادة           
 البيانات اإللزامية الواجب توفرىا ُب السفتجة وىي :

 شػػػػػػػػػػػػػػػػرط األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر . -1
 مبلػػػػػػػػػػػػػػغ معُت .الوعد بال قيػػػػػػػػػػػػػػػد وال شرط بأداء -2
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  اإلستػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحقاؽ .-3
 تعييػػػػػػػػػػػن اؼبكاف الذي هبب أف يتم فيو الدفع .-4
 اسم الشخص الذي هبب أف يتم الدفع لو .-5
 تعييػػػػػػػػن مكاف وتاري  ربريػػػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػػػػػند .-6
 تػػػػػػػػػػػػػػػوقيع الشخص مصدر السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػند .   -7

و تسري األحكاـ اؼبتعلقة بالسفتجة على السند ألمر سواء تعلق األمر بالتظهَت ، أو اإلستحقاؽ ، أو الوفاء ،           
 أو الرجوع لعدـ الوفاء .....اخل ، وبالتارل ال داعي إلعادة ذكرىا .

 تلف سند األمر عن السفتجة ُب عدة أمور منها :و ىب           
أشػػػػػػػػخاص الصػػػػػػػػػػػك : قبد ُب السفتجة ثالثة أشخاص وىم الساحب ، و اؼبسحوب عليو ، و اؼبستفيد ،  /  1         

 أما ُب السند ألمر شخصاف ونبا الساحب و اؼبستفيد فقط .
 ند ألمػػػػػػػػػػػػػػػػر ؼبقابل الوفاء .ال مػػػػػػػػػػػػػػػجاؿ ُب الس /  2         
 / وال مػػػػػػػػػػػجاؿ ُب سند ألمر للقػػػػػػػػػػػػػػػبوؿ .  3         

 : Le chequeالشـــــــــــــــيك  (3
و الذي Tireاؼبسحوب عليو  -إذل شخص أخر Tireurصك يتضمن أمرا موجها من الساحب  ىػػػػػػو           

 .2يكوف ُب الغالب مصرفا للدفع مبلغا من اؼباؿ لدى اإلطالع ، إما ألمره أو ألمر شخص أخر معُت ُب الصك 
 من القانوف التجاري وىي : 472و وبتوي الشيك على البيانات الواردة ُب اؼبادة           

 
 

                                                           
1 - : 581أنظر .                     Michel de juglart et Ben Jamin Ippolito Droit Commercial –Op –cit p 
 2- : أنظرp 603.                                                                  Alfred Jauffret et Jacques mestre , op- cit 
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 ذكػػػػػػػػػػػػػػػر كلػػػػػػػػػػػػػػػمة شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك . - 1       

 أمػػػػػػػػػػػػػر غَت معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معُت من النقود . - 2   
 اسػػػػػػػػػػػػػم اؼبسحوب عليو ) البنك( . - 3       
 اؼبكاف الذي يػػػػػػػػػػػػػػػجب فيو الدفع . - 4       
 بياف تاري  إنشػػػػػػػػػػػػاء الشيك ومكانو . - 5       
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػوقيع الساحػػػػػػػػػػػػػػػػػب .- 6       
 : د األشػػػػػػػػكاؿ التاليةػػػػػػػػػػو يأخػػػػػػػػػػػػػذ الشيك أح        

 : كػػػػػػػػػػػػػأف يقاؿ " إدفعوا ألمػػػػػػػػػػػػػػػر فالف " . رـــــــــــــــالشـــــــــيك ألم -أ
 اؼبتضمن عبارة ليس ألمر وال يكوف قابل للتظهَت .: الشـــــــــيك اإلسمي-ب
 1ال يذكر فيو اسم اؼبستفيد حيث يذكر فيو عبارة غباملو  الشـــــــيك للحامل :-جـــ

 تداوؿ الشيك عن طريق التظهَت سواء كاف تظهَتا ناقل للملكية أو تظهَتا توكيليا .و هبػػػػػػػػػوز        
 .2و يعػػػػػػػػترب الشيك قابال للوفاء لدى اإلطالع وكل شرط ـبالف يعد الغػػػػػػػػػػيا        

اؼبسحوب عليو اؼبصادقة كػػػػػػػما أف " ....كل شيك لو مقابل وفاء مطابق وموجود ربت تصرؼ الساحب يلـز         
 .   3عليو ......"

،  25/04/1993اؼبؤرخ ُب  08-93أمػػّا األسناد التجارية اليت نظمها اؼبشرع اعبزائري دبوجب اؼبرسـو التشريعي رقم 
 ..Factoring وعقد ربويل الفاتورة،   Le Titre transportوسند النقل  Warrant ,وىي سند اػبزف

       تشبػػػػػػػػو األسناد التجارية حيث أهنا :وىي على حد بعيد    
 سبثل البضػػػػػػػػػػاعة كسند النقل فقط .-
 قػػػػػػػػػػػػػابلة للتداوؿ .-
 سبثل حقا عينيا الحقا شخصيا كسند النقل فقط .-

 غيػػػر أف ىذه األسناد التجارية : *  
 ال ربل ؿبل النقود ُب التعامل .-
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 ال ربػػػػػػػػػػل ؿبل النقود ُب التعامل .-    
 ال سبثل حػػػػقا شخصيا مقوما بالنقود .-    
 أف العرؼ التجاري دل يأخذ هبا كأسناد ذبارية .-    
 1كػػػػػػما أف إتفاقية جنيف لقانوف الصرؼ اؼبوحد دل تعتربىا من األسػػػػػػناد التجارية      
 :Warrantســــــــــــند الخزن  -1

 عن استمارة ضماف ملحقة بوصل البضائع اؼبودعة باؼبخازف العامة .و ىو عبارة              
و ىذا  Soucheو ىذه اإلستمارة عبارة عن إيصاؿ يصدر عن اؼبخازف العامة يقتطع من دفًت يسمى              

 اإليصاؿ يتكوف من جزئُت :
 اؼبرقم حسب الصفحات .  Soucheاعبزء األوؿ يبقى ُب دقًت  -
 اعبزء الثاين يسلم ؼبودع السلع ُب اؼبخازف العموميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة . -

 و ىػػػػػػػػذا اإليصاؿ يبثل بضاعة وقابل للتداوؿ عن طريق التظهَت.         
 .2و ىو وبتوي على بيانات خاصة بالبضاعة ) وزهنا ، حجمها ..اخل( ، باإلضافة إذل ىوية اؼبودع          

العمومية و بالتارل تعد ضمانا و سػند اػبزف يسمح للمودع باإلقًتاض على قيمة البضاعة اؼبودعة ُب اؼبخازف             
 لدين يسدد ُب أجل قصَت .

و بالتارل يبتاز سند اػبزف بنفس خصائص األسناد التجارية )من سفتجة وسند ألمر و الشيك ( ألنو يبثل              
 يقر بو كسند نقودا ، وىو سند قابل للتداوؿ عن طريق التظهَت ووبل ؿبل النقود ُب التعامل ، غَت أف العرؼ التجاري دل

 . 3ذباري ، وال اتفاقية جنيف لقانوف الصرؼ اؼبوحد اليت دل تعترب ىذه الوثيقة من األسناد التجارية
 le contrat d’affacturage ou factoring :عقـــد تحويل الفاتورة تحت التحصيل -2

ىػػػػػػػػو عقد ربل دبقتضاه شركة تسمى الوسيط ؿبل الدائن بعد أف وبوؿ الدائن حقو اؼبتمثل ُب الفاتورة مقابل             
 . 4مبلغ الفاتورة 
فػهو يشبو إذل حد كبَت عملية اػبصم ُب األسناد التجارية عندما يكوف اغبامل حباجة إذل سيولة نقدية حيث             
  السند لدى اؼبصرؼ .يقـو بتظهَت
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 و يعػػػػػد عقد تػػػػػػػػػػحويل الفاتورة :            
 ورقػػػػػػػػػػػػة ذبارية سبثل مبلغا من النقػػػػػػػػػػػػود . -
 لػػػػػػػػػػػػها تاري  استحػػػػػػػػػػػػقاؽ معُت . -
 عبػارة عن إلتزاـ بأداء بُت تاجريػػػػػػػػػػػػػن . -
  1كػػػػػػػػما يذكر فيها مكاف الوفاء  -

 لػػػػػػػػػػػػػذلك اعتربىا اؼبشرع اعبزائري من األسناد التجارية بعد توقيعها رغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم :          
 أف العرؼ التجاري دل يػػػػػػػػػػػػػػقر هبا كسنػػػػػػػػػػػػد ذباري . / 1      
 / ودل تعتربىا إتفاقية جنيف لقانوف الصرؼ اؼبوحد من األسناد التجارية . 2      
 / ال تػػػػػػػػػػػػػحل ؿبل النقود ُب التعامػػػػػػػػػػػػػػػػػل . 3      
 ن طريق التظهَت وىي أىم خاصية ُب األسناد التجارية .غػػَت قابلة للتداوؿ ع / 4      
 .2تػػػػػػػػػػػػػػػعد سػػػػػػػػػػػند إظبي فقط  / 5      

 :Le Titre de Transport ســـــــــــند النقل -3

التجاري حيث اؼبعدؿ و اؼبتمم للقانوف  08-93اؼبشرع اعبزائري سند النقل من خالؿ اؼبرسـو التشريعي رقم نػػػػػظم       
 اعتربه من األسناد التجارية إذل جانب السفتجة و السند ألمر و الشيك .

من القانوف التجاري مطلقا حيث ذكر سند النقل فقط دوف ربديد نوع  08مكرر  543و قػػػػػد جاء نص اؼبادة       
 السند ، وبالتارل فهو يشمل :

 سػػػػػػػػػػند النقل البحري . -
 النقل اعبوي . سنػػػػػػػػػػد -
 سػػػػنػػػػػػػػػد النقل الربي . -

و تطبق عليو أحكاـ األسناد التجارية من حيث البيانات اإللزامية الواجب توفرىا ُب السند وخصائصو ، وأحكامو ،      
 وتداولو .

اإللتزاـ بتسليم و يتمثل سند النقل إما ُب وثيقة الشحن أو سند الشحن الذي يبثل ملكية البضاعة من جهة ، و      
 البضاعة اؼبعينة ُب السند .
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 و من خصائص سند النقػػػػػػػػل :        
 .1ألمر أف اؼبشرع اعبزائري يعترب سند النقل سندا ذباريا إذا كاف للحامل أو -
 يبػػػػػػػػػػثل سند النقل بضػػػػػػػػػػػػػػػاعة . -
 سنػػػػػػػػد النقل ال يبثل نقػػػػػػػػودا . -
 يبثػػػل حقا عينيا ال حق شخصػػػػيا . -

أف اؼبشرع اعبزائري اعترب بصفة منفردة سند النقل سندا ذباريا داخل إقليم اعبزائر و بالتارل ليست لو الصفة                          
 الدولية ،كما أف قانوف الصرؼ اؼبوحد و اتفاقية جنيف دل تتعرض لسند الشحن ودل تعتربه سندا ذباريا .

 .2خذ بو كسند ذباري كما أف العرؼ التجاري دل يأ         
و ىبتلف سند النقل الربي عن سند الشحن البحري وىبتلف أيضا عن سند النقل اعبوي حيث وبكم كل سند         

 تنظيم و اتفاقيات ومعاىدات دولية ، يلتـز هبا اؼبشرع اعبزائري .
ؼ العقد ، و التزامات كل منهم و وبػػػتوي كل سند من ىذه األسناد على بيانات خاصة تتعلق هبوية أطرا        

 باإلضافة إذل بيانات عن حالة البضاعة )وزهنا ، حجمها ، عددىا حالة تغليفها ....اخل( .
   

 : الم   طلب الثاني: األسناد التجارية التي لها ك  اية ذاتية مطلقة في اإلثبات
  1975سبتمرب  26اؼبؤرخ ُب  59-75األمر رقم تاز األسناد التجارية اليت نظمها اؼبشرع اعبزائري من خالؿ سبػػ      

اؼبتضمن القانوف التجاري بأف ؽبا كفاية ذاتية ُب اإلثبات من خالؿ البيانات الواردة فيها دوف اغباجة للرجوع إذل طرؽ 
  .الشيك -3 ،السند ألمر -2السفتجة ، -1:  يوقد حصرىا اؼبشرع أنذاؾ ُب ثالثة أنواع وى اإلثبات األخرى

 ثـــــــــــــبات السفتجة : إ (1
من القانوف التجاري السالفة  390يتػػػم إثبات السفتجة من خالؿ البيانات الواردة فيها و اليت نصت عليها اؼبادة        
 الذكر .

 فهذه البيانات تثبت :  
 أف السند احملرر ىو سفتجة و ال يبكن إثباهتا إال بسند خطي .-
 ات األطراؼ .تثػػػػػػػػػػػػبت إلتزام-
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 تثبت قيمة اؼببلغ اؼبارل موضوع السفتجة .-
 تثبت تاري  استحقاؽ السفتجة .-
 تثبت من ىو اؼبلتـز بالوفاء .-
 تثبت تاري  و مكاف إنشاء السفتجة .-
 تثبت تداوؿ السفتجة عن طريق التظهَت .-

فبا هبعل السفتجة من خالؿ بياناهتا ؽبا كفاية ذاتية و مطلقة ُب اإلثبات ال ربتاج إذل طرؽ أخرى من أجل إثباهتا         
ثل حقا خاصة إذا علمنا أف العرؼ و قانوف الصرؼ اؼبوحد يعتربوهنا من األسناد التجارية لكوهنا أداة إئتماف ووفاء ػ سب

 نقديا و قابلة للتداوؿ بالطرؽ التجارية .
 إثـــــــــــبات السند ألمر : (2

السند ألمر من األسناد التجارية اليت ربل ؿبل النقود وقابلة للتداوؿ عن طريق التظهَت ، حيث وبتوي يعترب           
 من القانوف التجاري السالفة الذكر . 465على بيانات خاصة سبيزه عن غَته من األسناد و اليت نصت عليها اؼبادة 

 فػػػػػػػهذه البيانات سبكن من إثػػػػػػػػػػػػػبات :     
 بأف الصك اؼبكتوب ىو سند ألمر .-
 يبػػػػػػػثل وعد بدفع مبلغ معيػػػػػػػػػػػػػػػػػن .-
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػكاف معيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن .-
 لصػػػػػػػػاحل شخص معُت يسمػػػػػػى اؼبستفيد .-
 فػػػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػػاري  معيػػػػػػػػػػػػػػػن .-

 كػما يدؿ التوقيع على الشخص اؼبلـز بالدفع سواء تعلق األمر دبحرر السند أو اؼبظهر ، أو الضامن اإلحتياطي          
مر يبتاز بكونو لو كفاية ذاتية و مطلقة ُب اإلثبات دوف اغباجة إذل اللجوء إذل فػػػػػػهذه البيانات ذبعل السند أل         

 طرؽ اإلثبات األخرى اليت غالبا ما يصعب اغبصوؿ عليها .
 : إثـــــــــــــــبات الشـــــــيك  (3

جارية األخرى ، نظرا لكونو يػػػػػعد الشيك من األسناد التجارية األكثر تداوال عن طريق التظهَت ، أو بالطرؽ الت          
من القانوف التجاري  472أداة ربل ؿبل النقود ُب التعامل ، ووبتوي الشيك على بيانات إلزامية نصت عليها اؼبادة 

 السالفة الذكر .
 فػػػػػػػػػػػػهذه البيػػػػػػػػػػػػانات تكفي إلثػػػػػػػػػػػػػػبات :
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 أف السند احملػػػػػػػػػػػرر ىو الشػػػػػػػػػػػيك . -  
 مػػػػػػػػػػن ىو اؼبلـز بالدفع ؟ أي الساحػػػػػػػػػػػػب . -  
 ػػػػػػػػر.مػػػػػػػػػن ىو اؼبستفيػػػػػػػػػػػػد ؟ سواء ألمره أو لصاحل شخص أخػػػػػػ -  
 مػػػػػػػن ىو اؼبسحوب عليو  ويػػػػػػػػػػػػػػكوف عادة البنػػػػػػػػػػػػػػػك . -  
 مػػػػػػػػػػػػػػا ىي قيمة مبلغ الشػػػػػػػػػػػػػػػػيك ؟. -  
 فػػػػػػػػػػػػػي أي مكاف هبب فيػػػػػػػػػػػػػػػػو الدفػػػػػػػػػػػػػػػع؟. -  
  تاريػػػػ  و مكػػػػػػػػػػػػػاف إنشػػػػػػػػػػػػاء الشيػػػػػػػػػػػػك .باإلضػػػػػػػػػػػػػػػػػافة إذل -  
أف الشيك واجب الوفاء لدى اإلطالع ، حيث "....إذا قدـ الشيك للوفاء قبل اليـو اؼبعُت فيو كتاري  إصداره ،  -  

ًن اإلحتجاج ال يسقط حق يكوف واجب الوفاء ُب يـو تقديبو و إف عدـ استفتاء الدين ُب تاري  إصدار الشيك و تقد
 1اغبامل ُب استفتاء دينو الذي يبقى قائما بكل مالو من ضمانات إذل أف يتم وفاء قيمة الشيك ..."

فبا هبعلو يبتاز بكفاية ذاتية ومطلقة ُب اإلثبات فبا يؤدي إذل إستبعاد طرؽ اإلثبات األخرى اليت تتطلب وقتا         
 طويال و اليت تتناَب مع متطلبات التجارة اليت تقـو على عاملي السرعة و الثقة .

 ا كفايػػػػػػػة ذاتية و مطلقة ُب اإلثبات فهي:و بػػػػما أف ىذه األسناد التجارية من شيك و سفتجة وسند ألمر فيه       
 / ال ربتاج غبكم قضائي من أجل تنفيذ اإللتزاـ الصرُب الواردة فيهػػػػػػػػػػػػػا . 1     
/ أف ىذه األسناد ؾبردة عن أسباهبا ولذلك يرى فقهاء القانوف التجاري أف التظهَت يطهر الدفوع ، فلو كاف  2     

مشروع ، ٍب وقع تظهيػػر ىذا السند ، فإف التظهَت يبنع الساحب من تقدًن دفع مفاده أف سبب  سبب إنشاء السند غَت
 السند غَت مشروع و يطالب بإبطاؿ اإللتزاـ و لذلك يقاؿ بأف األسناد التجارية ؾبردة عن أسباهبا .

و يدفع قيمتو ُب مصرؼ ُب الياباف / إف السمة العامة ؽبذه األسناد بأهنا دولية  فإنو يبكن سحب الشيك بفرنسا  3     
، أو تسحب السفتجة ُب إسبانيا و يكوف اؼبسحوب عليو ُب أؼبانيا و اؼبستفيد مثال ُب السعودية و اغبامل األخَت ُب 

 اعبزائر .
/ كل شرط يرد ُب ىذه األسناد و يكوف سببا ُب نشوء نزاع بُت أطراؼ السند أو يكوف سبب ُب تأخَت الوفاء  4     
 مة السند فتكوف ىذه الشروط باطلة أحيانا أو يكوف السند كلو باطل .بقي
 
 

                                                           
1 -  1991اجمللس األعلى ، الغرفة التجارية و البحرية  ، اجمللة القضئية ، العدد الثاين لسنة  22/04/1990بتاري   66941أنظر قرار رقم  
 وما يليها . 105ص 
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كانت نوعها ، كما يبتنع / ُب األسناد التجارية الثالثة من سفتجة و شيك و سند ألمر يبتنع عن احملاكم مهما   5   

على اإلدارة إعطاء مهل للوفاء دبوجب ىذه األسناد ، فال وبق للقاضي مثال إعطاء مهل للمدين للوفاء بدين ثابت ُب 
 سند ذباري .

 

 المط     لب الثال  : األسناد التجارية التي لها ك  اية ذاتية نسبية في اإلثبات :
اؼبعدؿ و  25/04/1993اؼبؤرخ ُب  08-93اؼبشرع اعبزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري من خالؿ اؼبرسـو التشريعي رقم  اؼػػػػػػػػػػػػػػػػأض         

و اؼبتضمن القانوف التجاري ، أسنادا ذبارية جديدة دل يعرفها  1975سبتمرب  26اؼبؤرخ ُب  59-75اؼبتمم لألمر رقم 
سنػػػػػػػػػػد النقل ، -1، و السند ألمر ، و الشيك ىذه األسناد ُب : التشريع اعبزائري من قبل ، إذل جانب كل من السفتجة

 عقػػػػػػد ربويل الفاتورة ربت التحصيػػػػػػػػػػػل . -3سنػػػػػػػػػػد اػبزف ،  -2
 و مػػػػػػػػػػػػػػػن خصائص ىذه األسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد :          

 فقط الذي يبثل بضاعة و ال يبثل نقودا و يبثل حقا عينيا ال حقا شخصيا(. أنػػػػػػػػػػػػػػػها سبثل بضاعة )كسند النقل-
 لػػػػػػػػػػػػها أجل قصػػػػػػػػػػػػػَت للوفاء .-
 قػػػػػػػػػػػػػابلة للتداوؿ عن طريق التظهيػػػػػػػػػػػػػػػػر )ما عدا عقد ربويل الفاتورة( .-

 ػػػػػػػػعاب عليػػػػػػػػػػػػػػػها أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػها :و لػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػن يػػػػػػػ          
 ال ربػػػػػػػػػػػػل ؿبل النقود ُب التػػػػػػػػػػػعامل )ماعدا سنػػػػػػػػػػػػػد اػبزف( .-
 ال سبثػػػػػػػػػػػػػػل مبلغا من النقػػػػػػػػػػػػود )ما عدا سند اؼبؤمن وعقد ربويل الفاتورة( .-
 ؼ هبا كسنػػػػػػػػد من األسنػػػػػػػػػػػاد التجاريػػػػػػػػػػػػػػػة .لػػػػػػم يأخذ العر -

 و لػػػػػػػػم تعتربىا إتفاقية جنيف لقانوف الصرؼ اؼبوحد من األسناد التجارية .          
 ة .باإلضػػػػػػػػػػافة إذل أف أغلب تشريػػػػػػػػػػػعات الدوؿ دل تعتربىا من األسنػػػػػػػػاد التجاري          
و ىبضػػػػػػػػػػػػع تنظيم كل سند من ىذه األسناد إذل قواعد و أحكاـ و اتفاقيات و معاىدات دولية خاصة بو سبيزه           

 عن غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػره من األسػػػػػػػػػػػػػػػػػناد .
يست ؽبا الصفة الدولية فبا يؤدي إذل إستبعادىا  و يقػػػػػػػػػػػػتصر تداوؿ ىذه األسناد ُب داخل إقليم اعبزائر و بالتارل ل         

 كأسناد ذبارية .
و وبتوي كل سند من ىذه األسناد على بيانات خاصة بو ، تضفي عليو الصفة التجارية من جهة ، وسبيزه عن         

 غَته من األسناد من جهة أخرى .
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و تتعلق ىذه البيانات ُب : ىوية األطراؼ ، طبيعة السند ، ربديد البضاعة ربديدا كافيا من حيث : وزهنا ،         
 حجمها ، عددىا ، وحالة تغليفها و منشائها ....اخل .

و يتم إثبات كل سند من ىذه األسناد من خالؿ البيانات الواردة فيو فتجعلو يبتاز بكفاية ذاتية ُب اإلثبات دوف         
 اغباجة إذل الرجوع إذل طرؽ اإلثبات األخرى .

 إال أف ىذه الكفاية الذاتية ُب اإلثبات تبقى نسبية لكوف :       
 ال سبثل نقودا .ىذه األسناد ُب أغلبػػػػػػػػػػػػػػها  -
 و ال ربل  ؿبل النقػػػػػػػػػػود ُب التعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل . -
 باإلضافة إذل أف العرؼ التجاري وقانوف الصرؼ اؼبوحد دل يعتربوا ىذه الوثائق من األسناد التجاريػػػػػػػػػػػة . -

ألسناد التجارية كونو يبثل نقودا وىو قابل للتداوؿ فسػػػػػػند اػبزف رغم أنو يتصف بنفس اػبصائص اليت سبتاز هبا ا -1     
عن طريق التظهَت باإلضافة إذل إمكانية إثباتو من خالؿ البيانات الواردة فيو و بالتارل لو كفاية ذاتية ُب اإلثبات إال أف 

 من األسناد التجارية . ىذه الكفاية الذاتية ُب اإلثبات نعد نسبية لكوف العرؼ التجاري وقانوف الصرؼ اؼبوحد دل يعتربانو
كػػػػػػػما أف سند اػبزف مرتبط بزمن قصَت جدا وىو بذاتو مرتبط بسلعة متواجدة ُب اؼبخازف العمومية ، وقد تكوف          

 ؿبل نزاع بُت اؼبودع و اؼبودع لديو ، من حيث نوعية ، كمية ، وتلف البضاعة فبا ىبلق نزاع أماـ احملاكم .
 نطالب بالتعويض عن الضرر الناتج عن عدـ الوفاء هبذه األسناد وىذا الضرر لو مصدراف .كػما يبكن أف         

 مصدر زمٍت يتمثػػػػل ُب الفوائد التأخَتيػػػػػػػػػػػػػػػػػة . / أ 
ت ذلك مصػػػػػػػػػػدر تفويت الفرص و يتمثل ُب الفوائد التكميلية و اليت ربتاج كلها إذل دليل بيد من يدعيها ويتم إثبا / ب

 بكافة طرؽ اإلثبات .
أما سند النقل فهو أيضا لو كفاية ذاتية ُب اإلثبات من خالؿ البيانات الواردة فيو إال أف ىذه الكفاية ُب -2      

اإلثبات تعد أيضا نسبية كونو يبثل بضاعة وال يبثل نقودا و ال وبل ؿبل النقود ُب التعامل كما أنو يبثل حقا عينيا  ال حقا 
 باإلضافة إذل أف العرؼ التجاري دل يأخذ بو كسند ذباري .شخصيا 

وقد يقع نزاع بُت الناقل و الشاحن أو بُت البائع و اؼبشًتي حوؿ البضاعة من حيث تطابقها مع اؼبواصفات الدولية،و 
ذه األمور أماـ من حيث الوزف أو اغبجم أو طريقة التغليف ، أو تعرضها للتلف أو التأخَت ُب التسليم ....اخل ،فتعرض ى
 القضاء ، فبا هبعلها سببا ُب تأخَت تنفيذ ما ورد ُب ىذه األسناد ،ويتم عندئذ اإلثبات بكافة طرؽ اإلثبات .
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أما عقد ربويل الفاتورة فهو أيضا لو كفاية ذاتية ُب اإلثبات من خالؿ البيانات الواردة فيو ، غَت أف ىذه الكفاية - 3  

ذاتية ُب اإلثبات تعد نسبية ما داـ قد فقد أىم خاصية من خصائص األسناد التجارية وىي قابليتها للتداوؿ باإلضافة إذل  
ؼبوحد اؼبنبثق عن إتفاقية جنيف دل يعتربانو من األسناد التجارية ، وبالتارل فال يبكن كوف العرؼ التجاري وقانوف الصرؼ ا

 اعتباره سندا ذباريا إال داخل القطر اعبزائري فقط .
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 ــــــــــــــالس المبــــــــــــــــحث الخــــــــــــامس : إثـــــــــــــــــــــبـــــــــــــات نــــــــــــــــــــظام اإلفــــــــــــ       
 
اإلئتماف بُت التػػػػػػػػػػػػجار ، فتاجر اعبملػػػػػػػػة يبيع السلعػػػػػػػػػة األعمػػػػػػػػػػػػػاؿ التجػػػػػػػػػػػارية على أسػػػػػػاس الثقة و تػػػػػػػػػػػقـو           

ستػػػػػػػػػػطيع تاجر اعبملػػػػػػػػة من إذل تػػػػػػػػػػػػػػػاجر التجزئة مع منػػػػػػػػػػػحو أجل للوفػػػػػػػػػػػػػاء ، فبا يعود بالفائدة على الطرفػػػػػػػػػػػػػُت حيث ي
ػػػػة عند منحو ػػػػػػو بسهولػػػػػػػػػػػػة عند منحػػػػػػػػػػػو تاجر التجزئة مهلػػػػػػػػة للوفاء من جهػػػػػػػػػػػػة ، وتفيد تاجر التجزئػػػػػػػتصريف بضاعتػػػػػ

 تسهيالت ُب دفػػػػػػػػػػع قيمة البضاعػػػػػػػػػػػة من جهػػػػػػػػػة أخرى ، ويتم ربرير سنذ لذلػػك .
 ػػػند حػػػػػػلوؿ أجػػػػػل اإلستحقاؽ يصبح تػػػػػػػػاجر التجزئ ملـز بدفػػػػػػػػػػػع قيمػػػػػػػػػػػػة السند و إال اعترب قد توقػفوعػػػػ              

 عن الوفاء بديونػػػػػػػػػػػػو التجارية ، فبا يؤدي إذل شػػػػػػػػػػػهر إفالسػػػػػػػػػػػو .
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ؟ .نتساءؿ : مػػػػػػػػػػػػػاىو نػػػػػػػػػػػػػظاـ اإلفػػػػػػػػػػػػػػػالس ؟ و كيػػػػػػػف يتػػػػػػػػػػػػػػػػم إثبػػػػػػػػػػػػػػػاتػػمػػػػما هبعلػػػػػػػػػػػػػنا               

 لإلجػػػػػػػػػػػػػػػابة عن ىذا السؤاؿ سنتطرؽ إذل النقػػػػػػػػػػػػػػػػػاط األتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة :
 

 ، واغبػػػػػػػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػػػػػو .....: مػػػػػػػػػػػػػػفهػػػػػػػػػػػػـو نػػػػػػػػػػػػػػظاـ اإلفػػػػػػػػػػػػػػػػالس وفيو تػػػػػػػعرفو ، و الشروط الالزمػػػػػة لشهره  أوال
 

 : اإلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات ُب مػػػػػػػػػػػػػواد اإلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس . ثــــــــــانيا
 إثػػػػػػػػػػػػػػبات صفػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر . -1          
 إثػػػػػػػػػبات التوقف عػػػػػػػػن الدفػػػػػػػػػػع .-2          
 ػػػبات حسػػػػػػػػن وسوء النػػػػػػيػػػػػػػػػػػة .إثػػػػػػ-3          
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 : المطلب األول : م            هو  ن         ا  اإلف  س
 Failliteتــــــعريف اإلفـــــــالس  :أوال       

 اإلفالس ىو عبارة عن حالة التاجر الذي توقف عن وفاء ديونو التجارية ُب تاري  استحقاقها .          
تستعمل ُب التشريع الفرنسي للداللة على اإلفالس وىي مشتقة من الكلمة الالتينية  Failliteلمة و ك          
Fallere   لى حالة اؼبدين الذي خاف ثقة دائنيو بو فلم يقم بدفع ما ُب ذمتو اذباىهم عو اليت تدؿ1. 
اؼبتضمن القانوف  26/09/1975أمػػػػػػػّا اؼبشرع اعبزائري فقد نظم اإلفالس من خالؿ األمر الصادر بتاري            

التجاري حيث خصص لو الكتاب الثالث ربت عنواف :" ُب اإلفالس و التسوية القضائية ورد اإلعتبار و التفليس و ما 
من القانوف التجاري وىذا ما سباشى معو التعديل األخَت للقانوف  388إذل  215عداه من جرائم اإلفالس" ، من اؼبادة 

 من القانوف التجاري على أف:     215، وتنص اؼبادة  06/02/2005اؼبؤرخ ُب  02-05التجاري ربت رقم 
"يتعُت على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانوف اػباص ولو دل يكن تاجرا ، إذا توقف عن الدفع أف         

 درل بإقرار ُب مدى طبسة عشر يوما قصد إفتتاح إجراءات التسوية القضائية أو اإلفالس " . ي
و يػػػػػػػػػعاب على ىذه اؼبادة أف اإلفالس يشمل صبيع اؼبدينُت سواء كانوا ذبارا أو غَت ذبار ، مع العلم أنو متعلق          

دعي تعديل نص اؼبادة جبعلها تقتصر نظاـ اإلفالس و التسوية باألعماؿ التجارية و التجار و أيضا بدين ذباري فبا يست
القضائية على التجار فقط دوف سواىم ، أما غَت التجار فيخضعوف لنظاـ اإلعسار الذي نظمو وذكره اؼبشرع اعبزائري ُب 

 .2 من القانوف اؼبدين وما يليها 276قانوف مدين واؼبادة  235القانوف اؼبدين من خالؿ مثال نص اؼبادة 
 و يػػػختلف نظاـ اإلفالس عن نظاـ اإلعسار من عدة جوانب أىػػػػػػػػػػػػمها :          

أف التاجر يشهر إفالسو دبجرد توقفو عن دفع ديونو التجارية حىت ولو كانت أموالو تكفي لوفاء ديونو ، أما   (1
 وفاء ديونو اؼبستحقة الدفع .اؼبدين غَت التاجر فال هبوز شهر إعساره إال إذا كانت أموالو ال تكفي ل

هبب على احملكمة التجارية شهر إفالس التاجر الذي توقف عن دفع ديونو التجارية حىت ولو كاف توقفو نتيجة   (2
قوة قاىرة أو ظروؼ طارئة أثرت على حالتو اؼبالية ، بينما هبب على احملكمة اؼبدنية أف تأخذ بعُت اإلعتبار كل الظروؼ 

 حاطت بو سواء كانت عامة أو خاصة قبل أف تقرر شهر إعساره .اليت أ اؼبتعلقة باؼبدين و
ال هبوز للقاضي التجاري منح أجاؿ للوفاء بالديوف التجارية بينما هبوز للقاضي اؼبدين منح مهل للوفاء ُب حالة   (3

 من القانوف اؼبدين( . 281شهر اإلعسار )اؼبادة 
4)  
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هبب على اؼبدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونو التجارية على إخبار احملكمة حبالتو اؼبالية اؼبرتكبة خالؿ   (5

 هبرب على ذلك .( يـو ربت طائلة العقوبة ، أما اؼبدين غَت التاجر فال 15طبسة عشر )
يقضي حكم شهر اإلفالس بغل يد اؼبدين التاجر عن التصرؼ و إدارة أموالو ، أما اؼبدين غَت التاجر فيجوز لو   (6

 .1التصرؼ ُب أموالو رغم اغبكم بشهر إعساره 
ر إفالس التاجر ال يػػػػػػػؤثػػػػػر حكػػػػػػػػػػػم شهػػػػػػػػر اإلعسػػار ُب حقوؽ اؼبدين السياسية و اؼبدنيػػػػػػػػػػة ، بينما حكم شهػػػػػػػػػػ  (7

 . 2يبس هبذه اغبقوؽ 
ؼبدين غَت وبق للمدين التاجر أف يستفيد من الصلح الواقي من اإلفالس الذي تقرره أغلبية كتلة دائنيو ، أما ا  (8

 التاجر ُب حالة إعساره فال وبق لو أف يستفيد من ىذا الصلح .
وبق للمحكمة حبجز حرية التاجر اؼبفلس باغبكم عليو باغببس ، أما اؼبدين غَت التاجر فال وبق للقاضي اؼبدين   (9

 اغبكم عليو باغببس عند شهر إعساره .
التاجر ، بينما ال وبوؿ شهر اإلعسار دوف إزباذ  أف شهر إفالس التاجر يوقف صبيع اإلجراءات الفردية ضد  (10

 3الدائنُت إجراءات فردية ضد اؼبدين الذي شهر إعساره 
 تتمػػػػػػػػػػػثل ُب :: الشــــــروط الاّلزمــــــــــــــــــــــة لشهر اإلفـــــــــــــــالسثــــــــــــانيا : 

  : Qualité de commerçant صـــــــــــفة التاجــــــــــــر-1
نظاـ اإلفالس على التجار وحدىم حيث يشًتط فيمن يشهر إفالسو أف يكوف تاجرا سواء كاف التاجر طبػق ػػػػي

 فردا أي شخص طبيعي أو شخص معنوي أي الشركات التجارية .
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػػػػو اؼبقصػػػػػػػػػػػػػػػود بالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجػػػػػػػػػػػر ؟  و بالػػػػػػػػػػػتارل :  

يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عمال «  تػػػػػػػػنص اؼبادة األوذل من القانوف التجاري على أنو :
 .  » ؼ ذلكذباريا و يتخذه مهنة معتادة لو ف ما دل يقضي القانوف خبال

فػػػػػػالتػػػػػاجر إذا ىو كل من يتعاطى أعماال ذبارية و يتخذىا حرفة لو سواء كانت عمال ذباريا حبسب موضوعو ، 
 .4أو حبسب شكلو أو بالتبعية وسواء كاف شخصا طبيعيا أو معنويا 
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 : يشًتط ُب الشخص الطبيعي إلكتساب صفة التاجر ما يلي:  ردــــــاجر الفـــــصــــــفة الت ( أ
ة نشاطو التجاري بصورة مستمرة و دائمة أي إزباذ من التجارة حرفة أو مهنة لو ، وليس من الضروري ػػػػػػػػػػػػػزاولػػػم -1

إلكتساب صفة التاجر : أف يزاوؿ الشخص ذبارتو بصورة علنية ، فقد وبًتؼ الشخص التجارة مستًتا وراء شخص أخر 
اإلفالس األسباب اليت يستند عليها إلعتبار  ، مع ذلك يظل مكتسبا لصفة التجار ، وهبب أف يبُت اغبكم الصادر بشهر

اؼبدين تاجرا ،و باإلضافة إذل ذلك فإف عدـ القيد ُب السجل التجاري  ال يبنع من شهر إفالس اؼبدين ما داـ الشخص 
 .1وبًتؼ التجارة ُب الواقع 

التجارة تقـو على اؼبضاربة على رأس اؼباؿ ، وعلى التاجر أف  أف يبارس التجارة باظبو و غبسابو اػباص:  ألف -2
 يتحمل ـباطر مزاولة التجارة و مسؤوليتها .

سنة كاملة متمتعا بقواه العقلية سواء كاف ذكرا أو  19األىلية التجػػػػػػػارية : يتمتع هبا كل شخص بلغ سن الرشد أي  -3
لتاجر كل شخص فقد أىليتو سواء كاف معتوىا أو ؾبنونا ، أو الصغَت أنثى ودل وبجر عليو ، وبالتارل ال يكتسب صفة ا

الغَت اؼبميز ، أو ناقص األىلية سواء كاف قاصرا ، أو سفيها أو ذي غفلة ، باإلضافة إذل الشخص الذي صدر ُب حقو 
نشاط ذباري بسبب حكم قضائي ُب جريبة شائنة بالنسبة للتاجر ، و أيضا األشخاص الذين يبنع عليهم القانوف فبارسة 

 .2الوظيفة اليت يبارسها كالقاضي و احملامي و العسكري ، والطبيب ، و اإلداري ...اخل 
: تكتسػب الشركات التجارية اليت يكوف موضوعها ذباري مهما كاف  صـــفة الشركات التجاريـــــة  ( ب

بالتارل زبضع ألحكاـ اإلفالس ،  شكلها أي سواء كانت من شركات األشخاص أو من شركات األمواؿ صفة التاجر و
ما عدى شركات احملاصة ، بشرط أف تكوف ىذه الشركات متمتعة بالشخصية اؼبعنوية و يقتصر ىذا اإلفالس على الشركة  
كشخص معنوي دوف الشركاء لعدـ إكتساهبم صفة التاجر ما عدى شركة التضامن و شركة التوصية البسيطة أو باألسهم 

 دي إذل إفالس الشريك اؼبتضامن ألنو يعد تاجرا و يسأؿ شخصيا عن ديوف الشركة .فإف إفالس الشركة يؤ 
و يػػػػػجوز أيضا شهر إفالس الشركات الفعلية إذا قامت بأعماؿ ذبارية و توقفت عن دفع ديوهنا التجارية ، كما         

 .3لتاري  حلها  هبوز أيضا شهر إفالس الشركات أثناء تصفيتها إذا كاف التوقف عن الدفع سابقا
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 : Cessation des paiements التـــــــــــــوقف عــــــــــــن دفع الديون التجارية -2
إمتناعو عن دفع ديونو التجارية ُب مواعيد استحقاقها و يتحقق ذلك  التوقػف عن الدفع ىو عجز التاجر ، أو           

 بتوفر الشروط التالية :
أف يكوف الدين ذباريا ألف نظاـ اإلفالس ال يطبق إال على التجار بالنسبة للتصرفات و العقود اليت يربموهنا ُب    أ(       

بطبيعتها أو بالتبعية ، أمػػػػّا إذا كاف التوقف عن الدفع ية ؾباؿ ذبارهتم و تكوف ىذه الديوف ناذبة عن األعماؿ التجار 
 متعلق بديوف مدنية فال يطبق عليو نظاـ اإلفالس.

 أف يكوف الدين أكيدا أي يكوف ؿبققا وخاليا من أي نزاع سواء بالنسبة لوجوده أو لطريقة دفػػػػػػػػػػػػػػعو .   ب(     
 با سواء كاف رظبيا أو عرفيا يكوف فيو مبلغ الدين ؿبددا ربديدا كافيا .أف يكوف الدين ؿبررا أي مكتو     ج(     
 أف يكوف الدين مستحق األداء أي يكوف قابال للتنفيذ حاال .    د(      
التوقػػػػػػف الفعلي عن الدفع حيث يكفي أف وبصل توقف واحد عن الدفع لكي يتحقق شرط التوقف عن    ه(      

 .1إلفالس الدفع فبا يؤدي إذل ا
و بتػػػػػػػوفَت شرطي صفة التاجر ، وتوقفو عن دفع ديونو التجارية ، هبوز شهر إفالسو سواء كاف شخصا              

 . طبيعيا أو شخصا معنويا
وذلك حىت ال وبـر الدائنوف من إجراءات التصفية اعبماعية و  2شهر إفالس التاجر اؼبتوَب كػػػػػػما هبوز             

 بالتارل اغبصوؿ على حقوقهم إذا توفرت الشروط التالية :
 أف يكوف قد توقف عن الدفع أثناء حياتو و توَب وىو ال يزاؿ متوقفا عن الدفع .      أ(   
 أف يكوف طلب شهر إفالسو خالؿ السنة التالية لوفاتو .     ب(  

 و يػػػػػػػػػػػجوز أيضا طلب شهر إفالس التاجر الذي إعتزؿ التجارة إذا توفرت الشروط التالية :          
 أف يكوف التاجر ُب حالة توقف عن الدفع قبل إعتزالو التجارة .    أ(   
 .3أف يقدـ طلب إعالف اإلفالس خالؿ سنة من تاري  إعتزاؿ التجارة     ب(  
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  : حــــــــــكم شهر اإلفـــــــــــــــــالس :ثـــــــــــالثـــــــــــــا   

 المـــــحــــــكمة المختصة إلعالن اإلفـــــــالس :  (1
                  يػػػجب أف تكػػػػػػوف احملكمة اؼبختصة بشهر اإلفالس ـبتصة اختصاصا نوعيا و ؿبليا فمػػػػػػن حيث            

:  تكوف احملكمة التجارية ىي اؼبختصة بالنظر ُب دعاوى شهر اإلفالس ُب البالد اليت يـــــــــــــوعـــــــصاص النــــــــتــــــــــاإلخ
القضاء التجاري مستقبل، غَت أف اؼبشرع اعبزائري أناط الفرع التجاري على مستوى احملكمة اإلبتدائية يكوف فيها 

إختصاص حكم شهر إفالس التاجر ، وُب حالة عدـ وجود الفرع التجاري على مستوى احملكمة اإلبتدائية يؤوؿ 
 اإلختصاص للفرع اؼبدين .

ـ على اؼبشرع اعبزائري أحداث ؿباكم ذبارية منفصلة ، زبتص بالنظر ُب الدعاوى و إنػػػنا نرى أنو أصبح من الاّلز           
 التجارية و من بينها اغبكم بشهر اإلفالس .

و قػػػػػػد ذىب اإلجتهاد القضائي ُب فرنسا أنو وبق للمحاكم اؼبدنية و اعبزائية التثبت من توقف التاجر عن            
، دوف انتظار صدور حكم بشهر اإلفالس عن احملكمة اؼبختصة ، كاغبكم على التاجر الدفع عندما يعرض النزاع عليها 

من القانوف التجاري إال أف ذلك ال يعٍت  02فقرة  225بعقوبة فرضها القانوف على اؼبفلس بالتقصَت طبقا لنص اؼبادة 
 .1شهر إفالسػػػػػػػػػػػػػػػػو 

ة اؼبختصة ىي احملكمة اليت يقع ُب دائرة اختصاصها مكاف افتتاح : فإف احملكم أّمـا فيما يخص اإلختصاص المحلي
 اإلفالس او التسوية القضائية .

للشركات التجارية فإف احملكمة اؼبختصة بالنظر ُب دعوى اإلفالس ىي احملكمة اإلبتدائية اليت يوجد أمػػػػػػػّا بالنسبة          
 من قانوف اإلجراءات اؼبدنية . 03فقرة  40اؼبادة ُب منطقتها اؼبركز الرئيسي للشركة طبقا لنص 

 : كيفيــــــــــــة صدور حكم بشهر اإلفالس : رابــــــــــــــعا 
 يصػػػػػػػدر اغبكم بشهر اإلفػػػػػػػػالس :         
ؿ طبسة عشر إما بناءا على طلب اؼبدين يصرح دبوجبو إذل احملكمة أنو توقف عن دفع ديونو التجارية ُب خال-        

 من القانوف التجاري . 215( يوما طبقا لنص اؼبادة 15)
أو بناءا على طلب الدائنُت : حيث يتم ذلك بدعوى تقدـ إذل احملكمة اؼبختصة اليت تنظر ُب الطلب ُب أقرب -       

 األجاؿ بعد إستدعاء اؼبدين للحضور إذل اعبلسة العلنية .
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كما وبق للمحكمة أف تشهر إفالس التاجر من تلقاء نفسها دوف حاجة إذل طلب من التاجر اؼبدين نفسو ، أو   -     
 .1من دائنو 
ينحصر أثره على األشخاص أو األطراؼ اؼباثلُت ُب الدعوى ،  و يسري حكم شهر اإلفالس على كافة الناس وال       

 بل يبتد أثره إذل صبيع دائنيو سواء كانوا طرفا ُب اغبكم أـ دل يكونوا .
 و يتػػػػػػػػػػػضمن ىذا اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػكم عػػػػلى :        

ألكثر من شبانية عشر شهرا سابقا لصدور اغبكم طبقا تػػػػػػػعيُت تاري  التوقف عن الدفع و الذي ال يبكن إرجاعو      (1 
الفقرة األخَتة من القانوف التجاري حيث يصبح دبوجبو تاري  التوقف عن الدفع ثابتا و ؿبددا تثبت بو  247لنص اؼبادة 

 الديوف ُب التفليسة .
 .2ػس تػػػػػعيُت وكيل تفليسػػػػػػة تعهد إليو مهمة إدارة أمواؿ اؼبفلػػػػػػػػػ     ( 2
 تعيُت القاضي اؼبنتدب الذي يشرؼ على إجراءات التفليسة و على أعماؿ وكيل التفليسة .      (3
 .3إزباذ التدابَت اإلحتياطية الالزمة من أجل ضباية حقوؽ الدائنُت       (4

 و هبب شهر ىذا اغبكم إلطالع الناس عليو عن طريق :         
 احمللي و اؼبركزي .تسجيلػػػو ُب السجل التجاري -
 التابعة للمركز الوطٍت للسجل التجاري .  ) BOAL (نشػػػػػػػػػػػػره ُب النشرة الوطنية لإلعالنات القانونية -
 نشره ُب جريدة وطنيػػػػػػػػػػػة و يوميػػػػػػػػػػػػػػة .-
 إعالنػػػػػػػػػػػػػػػػػو عن طريق إلصاؽ ُب حائط احملكمة ؼبدة ثالثة أشهر .-
 ػػػػػػػػره ُب األماكن اليت يكوف فيها للمدين مؤسسات ذبارية .نشػ-

 و أخَتا توجيػػػػػػػػو ملخص للحكم إذل السيد وكيل اعبمهوريػػػػػػػػػػة .           
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م الصػػػادر بالتسػػػوية القضػػػائية أو اإلفػػػالس الوكيػػػل اؼبتصػػػرؼ منػػػو علػػػى أف : " يعػػػُت اغبكػػػ 04يتعلػػػق بالوكيػػػل اؼبتصػػػرؼ القضػػػائي حيػػػث تػػػنص اؼبػػػادة  09/07/1996
 أدناه " . 09القضائي ، من بُت األشخاص اؼبسجلُت ُب القائمة اليت تعدىا اللجنة الوطنية اؼبذكورة ُب اؼبادة 

يعيػة بػُت التجػار وؽبػػم ونػرى أنػو كػاف مػن األجػدر أف تعمػد ىػػذه اؼبهمػة إذل التجػار الػذين يبارسػوف نفػس النشػػاط التجػاري يعينػوف مػن قبػل غرفػة التجػػارة وؽبػم ظبعػة طب  
اليت تتمتع بسمعة ذبارية طيبة من أجػل إدارة أمػواؿ  دراية باألمور التجارية ، أما بالنسبة للشركات التجارية اؼبفلسة فتعهد مهمة وكيل التفليسة إذل أحد مدراء الشركات

 الشركة اؼبفلسة .
 3-  " 630ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : رزؽ اهلل انطاكي ، و الدكتور : هناد السباعي " الوجيز ُب اغبقوؽ التجارية الربية. 
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و يػػػػػػػػكوف حكم شهر اإلفالس مشموال بصيغة النفاذ اؼبعجل رغم اؼبعارضة أو اإلستئناؼ باستثناء اغبكم           
 1من القانوف التجاري . 227القضائي باؼبصادقة على الصلح وذلك طبقا لنص اؼبادة 

 و لػػػػػػكن رغم ذلك يبكن الطعن ُب حكم شهر اإلفالس عن طريق :          
 اإلستئناؼ خالؿ عشرة أياـ اعتبارا من يـو التبليغ و يكوف اغبكم اؼبستأنف واجب التنفيذ على مسودتو .      (1
 إعتػػػػػػراض الغَت اػبارج عػػػػػػػػػػػػػػػن اػبصومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .      (2
 الطػػػػػػػػػػػػػػعن بالنقض لدى اؼبػػػػػػػػػػػػػػػحكمة العليػػػػػػػػػػػػػا .       (3
الطػػػػػػػػػػػػػعن بتاري  التوقف عن الدفع سواء من طرؼ اؼبفلس نفسو ، أو الدائنوف أو من طرؼ كل ذي         (4

ذلك دبوجب اغبكم الذي صدر بناءا مصلحة دبوجبو هبوز للمحكمة أف تراجع وقت التوقف عن الدفع إذل تاري  أسبق و 
 .2على تقرير القاضي اؼبنتدب أو من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب كل ذي مصلحة 

 : أثــــــــــــــار اإلفــــــــــــالس :خــــــــامسا 
القاضي بشهر اإلفالس أثارا عديدة بالنسبة للمدين سواء من حيث  اؼباضي أو من حيث  اغبكم  جػػػػػػػػػػػينت           

 من جهة ، أو بالنسبة للدائنُت من جهػػػػػػػػة أخرى . اؼبستقبل
 أثــــــــــار اإلفالس بالنسبة للمدين وىي: (1

أثار اإلفالس ُب اؼباضي : إف شهر إفالس التاجر يؤدي حتما إذل إبطاؿ بعض التصرفات اليت اجرىا من        ( أ
 تاري  توقفو عن الدفع حىت صدور اغبكم بشهر إفالسو ، وتنقسم ىذه التصرفات إذل قسمُت :

 لتجاري على سبيل اغبصر وىي :من القانوف ا 247تصػػرفات باطلة بقوة القانوف و اليت أوردهتا اؼبادة -1         
 التبػػػػػػػػػػػػرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات .-
 وفػػػػػػػػاء الديػػػػػػػػػػػػػػوف األجلػػػػػػػػػػػػػػػة قبل إستحقػػػػػػػػػػػػػاقها .-
 وفػػػػػػػاء الديوف اؼبستحقة بغَت الشئ اؼبتفق عليو .-
 من أجل دين سابق . إنشاء تأمُت عقاري أو رىن منقوؿ أو غَت منقوؿ-

التصرفات القابلة للبطالف :أعطى اؼبشرع للقضاء اعتبار بعض التصرفات باطلة إذا ثبت علم الشخص  -2         
 الذي تعامل معو اؼبدين اؼبفلس بتوقيفو عن الدفع ، ودل يذكر اؼبشرع ىذه التصرفات على سبيل اغبصر و إمبا ذكر منها 
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من القانوف التجاري ببطالف تسجيل الرىوف وحقوؽ اإلمتياز اليت  251على سبيل اؼبثاؿ ما نصت عليو اؼبادة           
 سجلت بعد صدور اغبكم . 

 بل : وتتمثل ُب :أثػػػػػػػػػػػػػار اإلفالس ُب اؼبستق  ( ب
 من القانوف التجاري ( . 244غػػػل يد اؼبفلس عن إدارة أموالو و التصرؼ فيها ) اؼبادة  -1
 من القانوف التجاري (  245وقف اؼبالحقػػػػػػػػػػات الشخصية ضد اؼبفلس ) اؼبادة -2
 (  من القانوف التجاري 246 ) اؼبادة سقوط أجاؿ الديوف اؼبًتتبة ُب ذمة اؼبفس-3
 وقػػػػػػػػػػػػف سريػػػػػػػػاف الفوائد .-4
 (  من القانوف التجاري 254 تسجيل الرىن العقاري تأمينا لكتلة الدائنُت ) اؼبادة-5
 ( من القانوف التجاري 149 سقوط بعض اغبقوؽ اؼبدنية و السياسية عن اؼبفلس )اؼبادة-6
 و نػػػػػػػػػػػػػجد منػػػػػػػػػػػها : :أثـــــــــــار اإلفالس بالنسبـــــــة للدائنيــن  (2
وبق لكل شخص يبلك حقا موجودا ُب حيازة اؼبفلس إسًتداده عن طريق طلبو سواء تعلق األمر باألمواؿ أو      ( أ

 البضائع اؼبودعة لدى اؼبفلس أو أسناد ذبارية .
 حق البائع ُب اسًتداد البضاعة اؼبباعة اليت دل تصل إذل اؼبشًتي اؼبفلس . ( ب
 .1حق مؤجر العقار حبس صبيع اؼبنقوالت القابلة للحجز اؼبوجودة ُب العُت اؼبؤجرة ضمانا غبقوقو     ج(

و تػػػػػػػناط مهمة إدارة و تصفية أمواؿ اؼبفلس إذل وكيل التفليسة أو وكالء التفليسة يعملوف ربت إشراؼ و رقابة         
 من القانوف التجاري . 235القاضي اؼبنتدب وذلك وفقا لنص اؼبادة 

 و تعػػػػػمل إدارة التفليسة بالتحقق من موجودات اؼبفلس وذلك :         
 اـ بالشمػػػػػػػػػػػػػع .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػوضع األخػػػػػػػت -        
 قػػػػػػػػياـ بعمليػػػػػػػة اعبرد للموجودات .   -        
 تدقػػػػػػػػػػػيق دفػػػػػػػػػػػاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اؼبفػػػػػػػػػػػػػػػلس . -        
 ػػػػل الديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف .تػػػػػػػػػػػػػحصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -        
 اإلستػػػػػػػػػػػػػمرار ُب ذبارة اؼبفلػػػػػػػػػػػػػس . -        
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و تنتهي التفليسة إما بالصلح يعقد بُت اؼبفلس ودائنو سواء كاف صلحا وديا أو قضائيا ، ويكوف ىذا الصلح قبل         
صدور اغبكم باإلفالس ، أو يكوف بعد شهر اإلفالس ، و إما إعالف حالة اإلرباد بُت الدائنُت  وذلك بتصفية موجودات 

  ، و إما إقفاؿ التفليسة لعدـ كفاية اؼبوجودات .اؼبفلس و توزيع حاصل التصفية على الدائنُت
و اإلفالس إما أف يكوف إفالسا بسيطا ىو حالة التاجر الذي توقف عن دفع ديونو التجارية نتيجة ظروؼ ال يد         

يثبت بذلك لو فيها أثرت على اؼبركز اؼبارل حيث يقـو التاجر اؼبفلس بإخبار القاضي عن توقفو عن دفع ديونو التجارية و 
حسن نيتو مدعما ذلك من خالؿ دفاتره التجارية اإللزامية وغَت اإللزامية اؼبنتظمة فبا يفيده لإلستفادة من الصلح الواقي 

 من اإلفالس أو الصلح القضائي .
قصد اإلضرار بدائنو ، ولقد  أمػػػػػػػػػػػػػػػا اإلفالس بالتدليس فهو حالة التاجر الذي توقف عن دفع ديونو التجاريػػػػػػػػػػػػة        

من قانوف  02فقرة  383اعتربه اؼبشرع اعبزائري جرما يعاقب عليو باغببس من سنة إذل طبس سنوات طبقا لنص اؼبادة 
 العقوبات .

 

 : المط            لب الث اني : اإلث              بات في م          واد اإلف  س
 : إثـــــــــــــبات صــــــــــــفة التـــــــــــاجر : أوال     

على أنو : " يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عمال  تػػػػػػػػػػنص اؼبادة األوذل من القانوف التجاري         
 ذباريا و يتخذه مهنة معتادة لو ، ما دل يقضي خبالؼ ذلك " .

 شاط ذباري على سبيل التكرار و يتخذه حرفة لو .و بالتارل فالتاجر ىو من يبارس ن 
 و يلتـز التاجر ببعض اإللتػػػػػػػزامات التجارية منها :

 القػػػػػػػػػػيد ُب السجل التجاري .-
 مسػػػك الدفاتر التجارية ....اخل .-
ي كوف أغلب العمليات التجارية و دبػػػػا أف التجارة تقـو على أساس عاملُت أساسيُت ونبا الثقة و اإلئتماف التجار         

شرع نظاـ اإلفالس الذي يؤدي بالتاجر الذي توقف عن دفع ديونو التجارية ػبُت التاجر تتم بأجل و غبماية ذلك أوجد اؼب
عند حلوؿ تاري  استحقاقها إذل شهر إفالسو ، و بالتارل يقتصر تطبيق نظاـ اإلفالس على التجار دوف غَتىم ، والتجار 

ادة األوذل من القانوف التجاري ىم إما األفراد كأشخاص طبيعيُت الذين تكوف مهنتهم القياـ بأعماؿ حسب نص اؼب
 ذبارية ، و إما الشركات كأشخاص معنويُت اليت يكوف موضوعها ذباري .

 و إلثػػػػػػػػػػػػػبات صفة التاجر علينا التطرؽ إذل :        
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  عػػػلى من يقػػػػػػع عبء إثػػػػػػػػػػػػبات صفػػػػػػػػػػػة التاجر ؟ 
  و مػػػػػػػػػػػػػا ىي طرؽ إثبػػػػػػػػػػػػػات صفػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػاجر؟ 

إف عبء إثبات صفة التاجر يقع على من يدعي وجود ىذه الصفة أي على من يطلب إعالف اإلفالس وذلك            
 تطبيقا للقاعدة العامة ُب اإلثبات " البينة على من إدعى "  .

فقد يكوف إثبات ذلك إما من طرؼ التاجر اؼبفلس الذي توقف عن دفع ديونو التجارية حيث يتقدـ بطلب            
 احملكمة يطلب شهر إفالسو .إذل 

و إما يكوف ذلك من طرؼ دائنُت التاجر اؼبفلس حيث يقع عليهم إثبات صفة التاجر من أجل تطبيق عليو           
 أحكاـ اإلفالس .

كػػػػػػػػػػما يبكن للمحكمة أف تثبت الصفة التجارية من تلقاء نفسها و بالتارل تعلن شهر إفالس التاجر الذي            
 توقف عن دفع ديونو التجارية و ذلك لتعلق نظاـ اإلفالس و إجراءاتو بالنظاـ العاـ .

 .1و يتم إثبات صفة التاجر بكافة طرؽ اإلثبات دبا ُب ذلك شهادة الشهود و القرائن           
كػػػػػػػػػػػػما يبكن إثبات صفة التاجر من خالؿ التسجيل ُب السجل التجاري حيث اعتربه اؼبشرع اعبزائري من            

اؼبؤرخ ُب  90/22من القانوف رقم  18و  02(  فقرة 03من القانوف التجاري و اؼبادتُت الثالثة ) 21خالؿ اؼبادة 
ل التجاري أنو قرينة قاطعة إلكتساب صفة التاجر و ىذا يتناقض مع  اؼبعدؿ و اؼبتمم و اؼبتعلق بالسج 18/08/1990

نص اؼبادة األوذل من القانوف التجاري اليت تقتضي أنو يكتسب صفة التاجر كل شخص يتعاطى األعماؿ التجارية و 
 يتخذىا مهنة لو .

جل ُب السجل التجاري و يبارس حيث "....يعد تاجرا و ىبضع للقانوف التجاري من يبلك ؿبال ذباريا و مس          
 .2أعمالو التجارية على سبيل اإلعتياد ....." 

و إننػػػػا نرى أف القيد ُب السجل التجاري يعد قرينة بسيطة إلكتساب صفة التاجر قابلة إلثبات العكس حيث            
رار و يتخذه حرفة لو ، سواء ًب أف إكتساب صفة التاجر يكوف عن طريق فبارسة الشخص لنشاط ذباري على سبيل التك

قيده ُب السجل التجاري أو دل يتم ألف عدـ القيد ُب السجل التجاري ال يشكل إثباتا كافيا لنفي الصفة التجارية اليت 
 تربط اؼبمارسة الفعلية لألعماؿ التجارية و ليس التسجيل ُب السجل التجاري الذي ال يشكل أكثر مػػػػػػػن 
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قػػػػػػرينػػػػة بسيطة على إعتبار الشخص أو عدـ إعتباره تاجرا حيث يبكن للقاضي أف يستند إليها إلثبات صفة          
التاجر ، كما يبكن أف يستبعدىا لوجود عناصر أخرى كافية إلثبات الصحة التجارية ، ويتمتع القاضي بالسلطة التقديرية 

 ثابتة لديو .لتقدير صفة التاجر من خالؿ الوقائع ال
أمػػػػا الشركات التجارية اليت يكوف نشاطها ذباريا تكتسب ىي أيضا صفة التاجر ويتم إثبات ذلك بكافة طرؽ          

اإلثبات دبا ُب ذلك شهادة الشهود و القرائن و الكتابة الرظبية اليت تعد شرطا أساسيا إلنعقادىا ، وأداة إثبات لعقد 
الشركة التجارية ُب السجل التجاري حيث تكتسب دبوجبو الشخصية اؼبعنوية ولكن يبقى  الشركة ، باإلضافة إذل قيد

 دائما أف معيار اكتساب صفة التاجر ىو تعاطي أعماؿ ذبارية و ازباذىا كحرفة .
ع كػػػػما يكتسب الشركاء ُب شركات التضامن و شركات التوصية و شركة احملاصة صفة التاجر ، كما أضفى اؼبشر          

 من قانوف السجل التجاري على كل من : 31اعبزائري أيضا ىذه الصفة من خالؿ اؼبادة 
 مػػػػػػػػػػػػػػدراء الشركػػػػػػػػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػػػػػػػجاريػػػػػػػػػػػػػػػػػة . -
 أعضػػػػػػػػػػػاء ؾبلس اإلدارة لشركات اؼبساىػػػػػػػػػػػػػػمة . -
 .1ػػػػػػجلس اؼبراقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عضػػػػػػػػػػػػو مػػ -

و بالتارل فإف معيار اكتساب صفة التاجر ىو فبارسة األعماؿ التجارية على سبيل التكرار و ازباذىا مهنة أو حرفة        
لو ، ويتم إثبات صفة التاجر بكافة طرؽ اإلثبات ، ويؤدي اكتساب صفة التاجر اػبضوع إذل قواعد القانوف التجاري ، 

  و بالتارل اػبضوع ألحكاـ نظاـ اإلفالس .
  : : إثـــــــــــــبات التوقف عن الدفـــــــــــــــع ثـــــــــــانيا
ويقع عبء إثبات ،التاجر إذل إفالس حتماإستحقاقها يؤدي  عن وفاء ديونو التجارية ُب أجاؿ إف توقف التاجر      

  .ر إفالس التاجر اؼبدينتوقف التاجر عن الدفع إما على الدائن عندما يقدـ طلب إذل احملكمة يتضمن اغبكم بشه
وىذا  يبكن للتاجر اؼبفلس أف يتقدـ بإقرار كتايب إذل احملكمة يدرل فيو عن توقفو عن دفع ديونو التجارية ،كمػػا        

اإلقرار يكوف دبثابة إثبات غبسن نية التاجر خاصة إذا كاف التاجر اؼبفلس يبسك دفاتر ذبارية منتظمة يقيد فيها صبيع 
 العمليات التجارية .

وباإلضافة إذل ذلك و نظرا لتعلق نظاـ اإلفالس بالنظاـ العاـ هبوز للمحكمة أف تثبت توقف التاجر عن توقفو عن        
  لتجارية من تلقاء نفسها بالتارل اغبكم بشهر إفالس التاجر فبا يؤدي إذل غل يد التاجر عن إدارةدفع ديونو ا
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 .أمػػػػػػػػػػوالو و التصرؼ فيػػػػػػػػػػػػػػػها          
و يتػػػػػػػػم إثبات توقف التاجر عن دفع ديونو التجارية بكافة طرؽ اإلثبات اليت تفيد امتناع اؼبدين عن الدفع و          

دبا ُب ذلك شهادة الشهود ، أو الدفاتر التجارية كأف يفيد التاجر أنو إشًتى بضاعة  1عجزه عن الوفاء بديونو التجارية 
يد شبنها خالؿ أسبوع ، وبالتارل فإف عدـ دفع التاجر لثمن البضاعة عند حلوؿ تاري  عن تاجر اعبملة و سيتم تسد

 اإلستحقاؽ فإف ذلك يعد دبثابة دليال عن توقف التاجر عن دفع ديونو التجارية إذل غاية إثبات العكس .
ة سواء تعلق األمر بالسفتجة أو كػػػما يبكن إثبات توقف التاجر عن دفع ديونو التجارية عن طريق األسناد التجاري         

شيك أو سند ألمر ، فإف عدـ وفاء التاجر اؼبدين بقيمة السند لدى اإلطالع أو عند حلوؿ أجل اإلستحقاؽ يعد ذلك 
 دليال كافيا عن توقف التاجر عن دفع ديونو التجارية فبا يؤدي إذل شهر إفالسو .

 ػػػػػػاجر عن الوفاء بديونو التجػػػػػػػػػػػػػػػارية هبب :و إلثػػػػػػػػػػػػػػبات توقف التػػػػػػػػػ        
 إثػػػػػػػػػػػػػػػػػبات أف الديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ذباري .    (1
 إثػػػػػػػػػػبات قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة الديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن .    (2
 .2إثػػػػػػػػػػػػػػػػبات الدين بواسطة مػحرر     (3

و يعُت تاري  التوقف عن الدفع ُب اغبكم القاضي بشهر اإلفالس و تأخذ احملكمة بعُت اإلعتبار إلثبات و          
تعيُت ىذا التاري  الوقائع اؼباثلة أمامها ُب الدعوى و اليت يستدؿ منها على توقف التاجر عن الدفع و إبراز ىذه الوقائع 

 جر قد تبلغها بناءا على طلب دائنيو .ىي احتجاجات عدـ الوفاء اليت يكوف التا
و إف ربديد تاري  التوقف عن الدفع ُب حكم شهر اإلفالس يعترب ربديدا مؤقتا حيث يبكن لوكيل التفليسة أو           

 الدائنُت إذل إثبات تاري  التوقف عن الدفع ، وبالتارل طلب إرجاع ىذا التاري  إذل تاري  سابق اغبكم .
د أمر تقدير حالة التوقف عن الدفع إذل قاضي اؼبوضوع غَت أنو وبق للمحكمة العليا أف تدقق فيما إذا  و يعو           

كانت الوقائع اليت استند إليها قاضي اؼبوضوع تشكل قانونا حالة التوقف عن الدفع ، وال تثبت حالة التوقف عن الدفع 
تلف عليو فإذا رفض التاجر دفع دين مستحق األداء بسبب إال إذا كاف الدين الذي دل يدفع ُب ميعاد استحقاقو غَت ـب

 خالؼ جدي على الدين بينو و بُت الدائن ، فال يعترب ىذا الرفض توقفا عن الدفع .
 و يفيػػػػػػػػػػػػد إثبات توقف التاجر عن دفع ديونو التجارية ُب ناحيتُت :        
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 : نػػػػػػػػػػػػػػػػاحية شػػػػػػػػػػػػػػػهر اإلفػػػػػػػػػػػػػػػالس . األولى 
 : نػػػػػػػػػاحية تعيُت بدأ فًتة الريبػػػػػة  الثـــانية1. 

و قػػػػػػػػد أجاز اؼبشرع اعبزائري شهر إفالس التاجر اؼبتوَب بشرط إثبات أف توقفو عن الدفع كاف قبل وفاتو وىذا            
، ويكوف طلب شهر إفالس التاجر اؼبتوَب ُب ميعاد سنة ربسب  Faillite sans failleما يعرؼ بتفليسة دوف مفلس 

 تجاري .من القانوف ال 219من تاري  وفاتو طبقا لنص اؼبادة 
كػػػػػػػما هبوز أيضا شهر إفالس التاجر حىت بعد إعتزالو التجارة بشرط إثبات أف تاري  التوقف عن الدفع كاف             

سابق لتاري  إعتزالو عن فبارسة التجارة وذلك خالؿ سنة من شطب اؼبدين لسجلو التجاري ، وىذا ما أخذ بو اإلجتهاد 
 من القانوف التجاري . 220ي من خالؿ نص اؼبادة القضائي الفرنسي و أقره اؼبشرع اعبزائر 

 : : إثـــــــــــــــبات حســـــــــن وسوء النيـــــــــــــة ثـــــــــــالثا
األصل ُب اؼبواد اؼبدنية أف حسن النية مفًتض و سوء النية ىو الذي وبتاج إذل إثبات ف بينما ُب اؼبواد             

ية و سوء النية وبتاج إذل إثبات وذلك راجع إذل كوف األعماؿ التجارية تقـو على اساس التجارية فكل من حسن الن
السرعة ُب اؼبعامالت و الثقة و اإلئتماف بُت التجار ، فتاجر اعبملة يبيع سلعة إذل تاجر التجزئة مع منحو  أجل للوفاء ، 

بضاعتو بسهولة عندما يبنح تاجر التجزئة مهلة فبا يعود بالفائدة على الطرفُت حيث يستطيع تاجر اعبملة من تصريف 
ويتم ربرير ،للوفاء من جهة ، فهي أيضا تفيد تاجر التجزئة عند منحو تسهيالت ُب دفع قيمة البضاعة من جهة أخرى

 كالسفتجة مثال و اليت تعد أداة وفاء و إئتماف ذباري تدفع قيمتها عند حلوؿ األجل .، سند بذلك
ػػػػػػند حلوؿ أجل اإلستحقاؽ يصبح تاجر التجزئة ملـز بدفع قيمة السند و إال إعترب قد توقف عن و عػػػػػ             

 من القانوف التجاري . 215الوفاء بديونو التجارية فبا يؤدي إذل شهر إفالسو طبقا لنص اؼبادة 
حسن النية و الذي توقف عن دفع ديونو غػػػػػػػػػػَت أنو يصعب عادة التمييز بُت ما إذا كاف التاجر اؼبلفس              

 التجارية نتيجة عوامل و ظروؼ خارجة عن إرادتو .
 أو يكػػػػػػػػػػػػوف التاجر اؼبفلس سيئ النيػػػػػػػػػػػػػػػػػة قصد اإلضػػػػػػػػػػػػػػرار بدائنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو.             

 و سوء نية التاجر اؼبفلس ؟ وما ىي األثار اؼبًتتبة عن ذلك ؟ .فبا هبعلنا نتساءؿ : كيف يتم إثبات حسن نية 
: يعٍت أف يلتـز التاجر عند فبارستو األعماؿ التجارية باألمانة ، ويتبع األصوؿ التجارية و يسلك  فحسن النية            

 2.مسلك اإلستقامة و النزاىة 
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غػػػػػػػَت أنو و لظروؼ خارجة عن إرادتو دل يكن بوسعو توقعها أو ذبنبها أدت إذل إضطراب أعمالو و تزعزع مركزه         
اؼبارل وذلك رغم ؿباولتو تدارؾ األمور ، وحسن إرادتو وعدـ مبالغتو ُب مصاريفو ، فبا أدى إذل توقفو عن دفع ديونو 

 التجارية و بالتارل شهر إفالسو .
ويتم إثبات حسن نية التاجر اؼبفلس بكافة طرؽ اإلثبات،خاصة عن طريق دفاتره التجارية سواء كانت إلزامية أو         

إختيارية بشرط أف تكوف منتظمة و مستوفيو عبميع الشروط القانونية حيث يكوف التاجر قد قيد فيها صبيع عملياتو 
ترؾ بياض أو فراغ أو نقل إذل اؽبامش أو ؿبو أو تعديل بعض التجارية بانتظاـ و تسلسل حسب تواري  وقوعها دوف 

البيانات ُب الدفًت أو سبزيق بعض صفحاتو و بالتارل فالدفاتر التجارية اؼبنتظمة تعد قرينة على حسن نية التاجر اؼبفلس 
 ة .حىت إثبات العكس، وأف توقفو عن دفع ديونو التجارية كاف لسوء حظو نتيجة إضطراب أعمالو التجاري

و من خالؿ ذلك وبق للتاجر اؼبفلس حسن النية أف يتقدـ إذل احملكمة اليت يقع فيها ؿبلو الرئيسي بطلب          
 الصلح الواقي من اإلفالس ، حيث يرفق ىذا الطلب بالوثائق التالية :

 نسػػػػػػػػخة من مستخرج القيد ُب السجل التجاري .    (1
 كانت إلزامية أو إختيايػػػػػػػػػػػػػػة .  الدفاتر التجارية اؼبنتظمة سواء    (2
 بياف عن أظباء صبيع الدائنُت وعنواهنم مع ذكر مبلغ دين كل واحد منهم .    (3
 إذا كاف طالب الصلح شركة ذبارية ، فالبد من تقدًن نسخة من قانوهنا األساسي .    (4
على التاجر اؼبدين تقدًن بياف مفصل عن أعمالو التجارية و األسباب اليت دفعتو إذل تقدًن الطلب مع ذكر      (5

اإلقًتاحات اليت ينوي عرضها على دائنيو  مع الضمانات العينية و الشخصية اليت يقدمها لدائنية سواء كانت كفاالت ، 
 .1لتزامات اؼبدين أو رىوف أو تأمينات اليت من شأهنا أف تكوف ضماف إل

 287فػػػػػػػػيقـو القاضي اؼبنتدب بإستدعاء صبيع الدائنُت اؼبقبولة دينهم للمداولة ُب أمر الصلح طبقا لنص اؼبادة           
من القانوف  314من القانوف التجاري ، خالؿ الثالثة أياـ اليت تلي إغالؽ كشف جدوؿ الديوف طبقا لنص اؼبادة 

من  317ي قرار احملكمة القاضي بقبوؿ الدائنُت ُب اؼبناقشات وفقا لنص اؼبادة التجاري ، أو خالؿ ثالثة أياـ اليت تل
القانوف التجاري ، ويتم ذلك عن طريق إعالف ينشر ُب الصحف أو اإلستدعاء الشخصي لكل دائن عن طريق كتابة 

 الضبط حيث وبدد ىذا اإلستدعاء تاري  و مكاف إنعقاد اعبلسة .
ت إشراؼ القاضي اؼبنتدب حيث يقـو وكيل التفليسة بسرد ما ورد بشأف الصلح و و تنعقد اعبلسة رب          

 مقًتحات اؼبدين حوؿ ذلك ، ويتػػػػػػػم بعد ذلك التصويت على الصلح حيث يشًتط إلنعقاد الصلح موافقة األغلبيػػػػػػػػػػػػػػة 
 

                                                           
1 -  " وما يليها . 791ص  -اؼبرجع السابق –أنظر الدكتور : رزؽ اهلل انطاكي ، و الدكتور : هناد السباعي " الوجيز ُب اغبقوؽ التجارية الربية 
 
 



      ا ة  اإلثبات في المواد التجارية  الخ  الق  واعد                                      الثاني  ال ص   ل  
   

 العددية للدائنُت اؼبقبولة ديوهنم الذين إشًتكوا ُب التصويت و أف سبثل ىذه األغلبية الثلثُت جملموع الديوف .          
إما منح أجاؿ للمفلس من أجل دفع ديونو التجارية و إما تنازؿ الدائنُت عن جزء من  و يتضمن عقد الصلح ،

 الدين وقبض الباقي من الدين خالؿ مدة .
و بػػعد التصويت على الصلح يعرض على ؿبكمة التفليسة من أجل التصديق عليو ويصبح ساري اؼبفعوؿ ، 

نشر ملخصها ُب النشرة الرظبية لإلعالنات القانونية وتسجيل أحكاـ التصديق على الصلح ُب السجل التجاري و 
(BoaL)  مع إعالهنا بقاعة جلسات احملكمة ؼبدة ثالثة أشهر ،1 أما إذا رفضت احملكمة تصديق الصلح إعتربت ،

 التفليسة حبالة إرباد .
: فيعٍت توقف التاجر اؼبدين عن دفع ديونو التجارية عند حلوؿ أجاؿ إستحقاقها قصد اإلضرار  أمـــــا سوء النية

بالدائنُت أو نتيجة تقصَته و يكوف ذلك بقيامو ببعض األعماؿ و التصرفات تكوف منافية ألصوؿ التجارة اليت تقـو على 
الس ، أو إيفاء أحد الدائنُت قصد اإلضرار جبماعة أساس الثقة و اإلئتماف التجاري فقد يكوف قد حكم عليو سابقا باإلف

الدائنُت ، أو حكم عليو بالسرقة ، أو التزوير أو أخفى حساباتو أو إختلس أو بدد كل أو بعض أصولو ....اخل فبا يؤدي 
 إذل شهر إفالسو و بالتارل ترفض احملكمة طلب الصلح الواقي من اإلفالس .

لس بكافة طرؽ اإلثبات دبا ُب ذلك دفاتره التجارية خاصة إذا كانت ىذه و يتم إثبات سوء نية التاجر اؼبف 
 دفاتر غَت منتظمة أو دل يبسك التاجر أصال الدفاتر التجارية .

و يكوف شهر إفالس التاجر سيئ النية الذي توقف عن دفع ديونو التجارية قصد اإلضرار بدائنيو أو نتيجة  
 ا بالتدليس .إنبالو إما إفالسا بالتقصَت أو إفالس

و يكوف اإلفالس بالتقصَت عند تقصَت و إنباؿ التاجر ُب إدارة أعمالو التجارية فبا ينجم عنو ىدر غبقوؽ 
 الدائنُت ، وقد فرؽ اؼبشرع بُت نوعُت من اإلفالس بالتقصَت :

إنزاؿ العقوبة  فإما أف يكوف اإلفالس بالتقصَت وجويب تلتـز دبوجبو احملكمة ، ُب حالة ثبوتو بإشهار إفالسو و
من القانوف التجاري اليت حددت حاالتو و اليت تنص : " يعد مرتكبا لتفليس  370باؼبفلس وىو ما نصت عليو اؼبادة 

 بالتقصَت كل تاجر ُب حالة توقف عن الدفع يوجد ُب إحدى اغباالت األتية :
 إذا ثبت أف مصاريفو الشخصية أو مصاريف ذبارتو مفرطة .     (1
 ات نصيبية ؿبضة أو عمليات ونبية لك مبالغ جسيمة ُب عمليإذا إسته     (2
 

     
                                                           

1 - : من القانوف التجاري . 228نص اؼبادة  أنظر 
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إذا كاف قد قاـ دبشًتيات إلعادة البيع بأقل من سعر السوؽ بقصد تأخَت إثبات توقفو عن الدفع أو إستعمل     (3

 بنفس القصد وسائل مؤدية لإلفالس ليحصل على أمواؿ .
 إذا قاـ التوقف عن الدفع بإيفاء أحد الدائنُت إضرار جبماعة الدائنُت .   (4
 ت التفليستاف بسبب عدـ كفاية األصوؿ .إذا كاف قد أشهر إفالسو مرتُت و أقفل   (5
 إذا دل يكن قد أمسك حسابات مطابقة لعرؼ اؼبهنة نظرا ألنبية ذبارتو .   (6
 إذا كاف قد مارس مهنتو ـبالفا ػبطر منصوص عليو ُب القانوف ".   (7

ـ ال وىو ما نصت أو قد يكوف اإلفالس بالتقصَت إختياري دبوجبو يكوف للقاضي السلطة التقديرية باغبكم بو أ       
من القانوف التجاري على أف : " هبوز أف يعترب مرتكبا للتفليس بالتقصَت كل تاجر ُب  حالة توقف عن  371عليو اؼبادة 

 الدفع يوجد ُب إحدى اغباالت األتية :
إذا كاف قد عقد غبساب الغَت تعهدات ثبت أهنا بالغة الضخامة بالنسب لوضعو عند التعاقد بغَت أف      (1

 يتقاضى مقابلها شيئا .
 إذا كاف قد حكم بإفالسو دوف أف يكوف قد أوَب بإلتزاماتو عن صلح سابق .     (2
لدفع ُب مهلة طبسة عشر يوما إذا كاف دل يقم بالتصريح لدى كاتب ضبط احملكمة عن حالة التوقف عن ا     (3

 دوف مانع مشروع .
 إذا كاف دل وبضر بشخصو لدى وكيل التفليسة ُب األحواؿ و اؼبواعيد احملددة ، دوف مانع مشػػػػػػػػػػروع .     (4
 إذا كانت حساباتو ناقصة أو غَت فبسوكة بإنتظاـ .     (5

امن بدوف ربديد عن ديوف الشركة هبوز أف يعترب بالنسبة للشركات اليت تشتمل على شركاء مسؤولُت بالتض        
اؼبمثلوف القانونيوف مرتكبُت للتفليس بالتقصَت إذا بغَت عذر شرعي دل يقوموا بالتصريح لدى كتابة ضبط احملكمة اؼبختصة 
خالؿ اػبمسة عشر يوما عن حالة توقف عن الدفع دوف مانع مشروع أو دل يتضمن ىذا التصريح قائمة بالشركاء 

 تضامنُت مع بياف أظبائهم و موطنهم " .اؼب
و قػػػػػػػد إعترب اؼبشرع اعبزائري اإلفالس بالتقصَت جنحة يعاقب عليها باغببس من شهرين  إذل سنتُت طبقا لنص          
 .01فقرة  383اؼبادة 

رار بدائنيو سواء بإنقاص أمػػػػػا اإلفالس بالتدليس فهو حالة توقف التاجر عن دفع ديونو التجارية قصد اإلض         
من القانوف  374أصولو بغَت حق أو زيادة خصومو أو أخفى دفاتره التجارية ....اخل ، وذلك ما نصت عليو اؼبادة 

 التجاري على أف : " يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر ُب حالة توقف عن الدفع يكوف قد أخفى حساباتػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
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أو بدد أو إختلس كل أو بعض أصولو أو يكوف بطريق التدليس قد اقر دبديونيتو دببالغ ليست ُب ذمتو سواء كاف          
 يزانيتو ".ىذا ُب ؿبرراتو بأوراؽ رظبية أو تعهدات عرفية أو ُب م

و اإلفالس بالتدليس إعتربه اؼبشرع اعبزائري جنحة يعاقب عليها باغببس من سنة إذل طبس سنوات مع إمكانية           
من  03و  02فقرة  383حرماف التاجر اؼبفلس لنفس اؼبدة من حقوقو اؼبدنيو و السياسية وذلك طبقا لنص اؼبادة 

 قانوف العقوبات .
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 المبــــــحث السادس : اإلثـــــــــــبـــــــات في التـــــــــــجارة اإللــــــكتـــــرونيــــــــــة      
 

تشػػػػػػهد اغبقبة األخَتة من الزمن تطورا علميا و تقنيا منقطع النظَت ُب شىت مناحي اغبياة ، ومن بُت ما يشهده            
العادل من مستحدثات تكنولوجية ما يعرؼ باغباسب األرل ، والذي دخل أغلب ؾباالت اغبياة بال إستثناء ، فال يكاد 

 يتوذل الدور األساسي و الفعاؿ ُب تسيَت حركة العمل داخل ىذه اعبهػػػػػػػػػػػة أو ىبلو بيت أو جهة حكومية من حاسب أرل
 تلػػػػػػك .

            
و قػػػػػد أدى ظهور اغباسب األرل و انتشاره و ما تبعو من ظهور األنًتنت إذل قياـ ما يعرؼ بثورة اؼبعلومات و            

 تعتمد إعتمادا كليا على اؼبعلومات أو ما يعرؼ دبجتمع اؼبعلومات . دخوؿ العادل إذل حقبة جديدة من اغبضارة
            
و إزاء ىػػػػػػذا التطور اؽبائل و السريع ، كاف من الضروري الوقوؼ على كيفية إثبات التصرفات القانونية و           

ماتية ، دوف إستخداـ األوراؽ التقليدية ، ومعرفة اؼبعامالت التجارية اليت تتم عرب اغباسب األرل و اؼبرتبط بالشبكة اؼبعلو 
مدى حجية ـبرجات ىذه الوسائل ُب اإلثبات ، ال سيما ُب ظل القواعد القانونية اغبالية لإلثبات ف وكذلك مدى 

لنصوص اغبالية لإلثبات ؽبػػػػػػػػػػػػػػػذه تكيف ىذه الوسائػػػػػػػػػػػل مع النصوص اغباليػػػػػػػػػػػػػػة ، أو بعبػػػػػػػػػػػارة أخػػػػػػػرى مدى إستيعاب ا
 اؼبػػػػػػػػػػػػخرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات .
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 : اإلل            تروني                    ةم             هو  التجارة  :  المط  لب األول
    

إف مػػػػما ال شك فيو أف التقدـ التكنولوجي أظهر لنا العديد من التوابع ، وكاف من أىم ىذه التوابع ىي              
رب متخلفا عن ركب التجارة اإللكًتونية ، فقد بدأت التجارة اإللكًتونية تغزو العادل بأصبعو حىت أصبح من ال يبارسها يعت

اغبضارة ، و فبا أدى إذل زيادة أعداد اؼبمارسُت ؽبذه التجارة مزاياىا الكثَتة و ما ربققو من فوائد قد ال تتحقق عن 
 طريػػػػػػػػػػػػػػق التجػػػػػػػػػػػػػارة التقلديػػػػػػػػػػػػػة .

 : ةـــــــــاإللكتـــــــــــــرونيتـــــــعريف التــــــجارة : أوال              
تعريفها بأهنا تبادؿ للسلع و اػبدمات عن طريق وسيط إلكًتوين ، وتتم بواسطة بعث رسائل بيانية يبكننا              

 .مصحوبة بتوقيع إلكًتوين لصاحب ىذه الرسالة ؼبن يتم التعاقد معو 
ل عقد تصدر فيو إرادة أحد الطرفُت أو كليهما أو يتم التفاوض أو تبادؿ و مفػػػهـو العقد اإللكًتوين ىو ك             

 وثائق كليا او جزئيا عرب وسيط إلكًتوين .
و تعرؼ ىذه الوثائق أو احملررات اإللكًتونية بأهنا كل رموز أو إشارات أو كتابات أو أصوات أو صور أو              

 .2و إستقباؽبا أو زبزينها من خالؿ وسيط إلكًتوين معلومات أيا كانت طبيعتها ، يتم إرساؽبا أ
فػػػعقود التجارة اإللكًتونية تنعقد بُت أشخاص ال يرى كل منهم األخر ، وقد وبملوف جنسيات ـبتلفة ،              

وليس ؽبم ُب الغالب سابق معرفة ، كما أهنا تنعقد ُب اغباؿ بعيدا عن الشكل التقليدي الذي تتخذه العقود العادية من  
 ذل غَتىا من الشكليات اؼبتعارفة .كتابة ورقية ومواعيد و أجاؿ للتعاقد ...إ

فالكتابة اإللكًتونية تتمثل ُب نص مكتوب إلكًتونيا و صورا ورسومات مصاحبة لو على شاشة اغباسب              
األرل وكذلك توجد معطيات مرتبطة هبذا النص وـبزنة ُب ذاكرة اغباسوب الرقمية ، وكل ىذا متصل جبهاز الطباعة اؼبرتبط 

 سوب الذي يبكن من خاللو نقل النص اؼبكتوب إلكًتونيا إذل الكتابة الورقية .جبهاز اغبا
فاؼبتعامل أو اؼبشًتي يدخل ىذا السوؽ من خالؿ زيارتو ؼبختلف اؼبواقع اػباصة بالشركات و التجارة عرب              

 ذلك دبجرد ضغط خفيف على زر شبكة األنًتنت ، فقد يعجب دبنتوج معُت فيقرر التعاقد مع الشركة اؼبعلنة و يتم 
(CLICK اؼبوجود ُب الفأرة التابعة عبهاز الكمبيوتر على اػبانة اؼبخصصة لقبوؿ العقد ، وبذلك يكوف اؼبتعامل ىنا )

 قد قبل الشراء بناء على البيانات و األوصاؼ اليت حددهتا الشركة البائعة .
 
 

                                                           
 -  ، 24، ص  2004أنظر األستاذ : أضبد اؼبهري " اإلثبات ُب التجارة اإللكًتونية " ، دار الكتب القانونية ، مصر. 

 
2-  25ص  -اؼبرجع السابق –أنظر األستاذ : أضبد اؼبهري. 
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 و يبكن تػػػػػػػػػػحديد مراحل التجارة اإللكًتونية على النػػػػػػػػػػػحو التارل :           
أو اػبدمة العرض )إعطاء وعد( ، وىنا يقـو اؼبنتج أو البائع ُب ىذه اغبالة بعرض سلعتو ة ػػػػمرحل :*المرحلــــة األولى  

 اليت يستطيع إنتاجها و تسويقها حسب طلب اؼبشًتين و الطلب عموما ُب السوؽ الداخلي و السوؽ اػبارجي .
توصل الطرفاف إذل إتفاؽ يكوف فيو قد إلتقى العرض )اإلهباب( بالقبوؿ مرحلػػػػػة القبوؿ ، وذلك إذا  :*المرحلة الثــانيـــــة  

 قراره بالشراء إلكًتونيا .و إنعقد العقد و يصدر اؼبشًتي 
، مثل قياـ البائع أو اؼبنتج  1مرحلة التنفيذ أي الوفاء بالوعد و تشمل بعض اإللتزامات اؼبتقابلة   :*المرحلة الثالثـــــــة 

بإعداد السلعة حىت تكوف صاغبة للتسليم ُب الداخل أو ُب اػبارج ، ويتم تنفيذ األمر بالدفع من قبل اؼبشًتي أو البنك 
 الذي يتعامل معو و يتم التسليم الفعلي للسلعة .

 : اإللــــــــــــــكترونيــــــــــــــــــــــةخصــــــــــــائص التجارة  :ثـــــــــانيا      
إف التعامالت بُت اؼبشاركُت ُب ىذه التجارة على إختالؼ أنواعها تتم بوسائل إلكًتونية بدءا من مرحلة -1        

 العرض و انتهاءا بالتسليم .
وىذا دوف إنكار دور الدولة األساسي التجارة تعتمد على النشاط اػباص إعتمادا يكاد يكوف كليا  إف ىذه -2        

 ُب توفَت بعض اؼبقومات األساسية .
ىذه التجارة تسيطر عليها اإلقتصاديات اؼبتقدمة خاصة الواليات اؼبتحدة و الدوؿ األوروبية ألف ىذه الدوؿ  -3        

ي و مرف و متطور عالوة على تتوافر لديها اؼبقومات األساسية العلمية و التكنولوجية كما يتوافر لديها إقتصاد قو 
السياسات التشريعية اؼبالئمة و يضاؼ لذلك اؼبوارد البشرية القادرة على إستعماؿ تكنولوجيا اؼبعلومات و التطوير و 

 اإلبتكار اؼبستمر ُب ألياهتا و أدواهتا اؼبختلفة .
قت مستويات الدخوؿ ارتفاعا أكثر و مبوا و ازدىارا و حق كلما حقق اإلقتصاد تنمو و تزدىر ىذه التجارة -4        

    . ربقق التجارة اإللكًتونية دفعا لإلنتاج من خالؿ التسويق كما ربقق اؼبنافسة على اؼبستوى الدورل
تتسم ىذه التجارة بالتطور السريع إلرتباطو بالتطور ُب نظاـ اغباسبات بدءا من اغباسبات الكبَتة إذل  -5        

 ما يعرؼ باألنًتنت احملموؿ .اغباسبات الشخصية إذل 
 إف السلع و اػبدمات تتفاوت أنبيتها النسبية ُب التجارة اإللكًتونية حسب درجة تفضيالت اؼبستهلكُت -6        
 أثبتت الدراسات و اإلحصائيات حوؿ إستخداـ األنًتنت ُب التجارة اإللكًتونية ُب الدوؿ اؼبتقدمة أف  -7        
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 45-34و من %  32سنة بنسبة  30-25أكثر الفئات العمرية استخداما ىم الذين تًتاوح أعمارىم بُت         
أثبتت اإلحصائيات أف متوسط أعمار  1999، أما بالنسبة للدوؿ العربية ففي دراسة أجريت عاـ  % 24سنة بنسبة 

 1سنة وىذا اؼبتوسط يتجو كبو اإلرتفاع مع مرور الوقت  29,9مستخدمي األنًتنت ُب البلداف العربية يبلغ  
 : ـــــرونيةمــــــــــــــزايا التجارة اإللكتــــــــــــ:  ثـــــــــــالثا     

التجارة اإللكًتونية ىي اليت أدت إذل عزوؼ البائعُت و اؼبشًتين عن أسواؽ التجارة التقليدية و ا ػػػػػػػػػػػػػزايػػػػػػػػػإف م         
 دخوؽبم ُب سوؽ التجارة اإللكًتونية و ىو سوؽ يتميز بالسرعة و البساطة .

 اإللكترونيـــــــــــــــة :و من مميزات التجارة          
توافر كافة اؼبعلومات بفضل انتشار األنًتنت ُب كل الدوؿ بدءا من الدوؿ الصناعية مرورا بالدوؿ ة ػػػػػػػػػػػسهول-1         

 الناشئة إذل الدوؿ النامية و ىذه اؼبعلومات تعد األساس ُب التجارة اإللكًتونية كوسيلة للتبادؿ السلعي الدورل 
سهولة اإلتصاؿ إذ يكفي وجود كمبيوتر و خط ىاتفي و بذلك فإف إنتشار التجارة اإللكًتونية يرتبط غبد   -2         

 كبَت بإنتشار األنًتنت .
زبفيض تكلفة التبادؿ التجاري إذ يتم اإلتصاؿ عرب شبكة اإلتصاالت و ال لزـو لتواجد األشخاص الذي  -3         

 يعد أمرا مكلفا للغاية .
 إلغاء اغبواجز أماـ التجارة الدولية و اليت كانت موجودة مع التجارة التقليدية . -4         

بفضل التجارة اإللكًتونية تتمكن الشركات من إهباد مصادر دخل جديدة ؽبا وتدؿ اإلحصائيات على أف  -5         
يض أو ربسُت اػبدمة أو زيادة الدخل و أىداؼ الشركات من إهباد موقع ؽبا على األنًتنت إما أف يكوف بغرض زبف

من إصبارل الصفقات التجارية وىذا ما يؤكد فائدة  %35التسويق ، وقد بلغت التجارة اإللكًتونية ُب أمريكا نسبة 
 .2التجارة اإللكًتونية ُب سرعة إقباز التعامل التجاري وخفض التكاليف 

 تعمل التجارة اإللكًتونية على رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية و ذلك :-6       
 حيث تعمل على تالقي عدد كبَت جدا من اؼبوردين و اؼبشًتين .-
 زبلق سوقا واسعة ما يؤدي إذل خلق منافسة كبَتة وحافز لتحسُت و تطوير اؼبنتوج .-
يبكنو اغبصوؿ على اؼبدخالت باؼبواصفات التيَتيدىا وُب بفضل األلية السريعة ُب التجارة اإللكًتونية أصبح اؼبنتج -

 الوقت الذي يريده .

                                                           
1 -  ، 2003،  1637العػدد أنظر السيد : أضبد عبد اػبػالق مقالػو بعنػواف " التجػارة اإللكًتونيػة : أنواعهػا و تطورىػا و خصائصػها " ، ؾبلػة األىػراـ اإلقتصػادية  ،
 .180ص 

2-   173،ص 2002، 1636أنظر الدكتور : لويس حبيقة ، مقالو بعنواف " التجارة اإللكًتونية اؼبيزات و التحديات " ،ؾبلة األىراـ اإلقتصادية ، العدد. 
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 اؼبطلوبة ..إمكانيػػػػة اإلنتاج حسب الطلب ما يؤدي إذل تفادي مشكلة تراكم ـبزوف السلع غَت -
 إمكػػػػػػػانية ربط اؼبشروعات الصغَتة باؼبشروعات الكبَتة اليت تعمل ُب نفس اجملاؿ ما يعرؼ بالتعاقد من الباطن .-
 ربقػػػػػػػػػػػيق وفرة من خالؿ عدـ إقامػػػػػػػػػػػػػػػػة العديد من الفروع للمشروع األصلي رغػػػػػػػػػػػم إتساع نطاقو .-

 1 مقــــــــــــــومات التجارة اإللكترونيــــــــــــــــــــــة:  ــــــــعارابـــــــ      
اإللكًتونية و يدعمها صناعة اغباسب و كذلك اؼبدخالت اؼبادية  يساند التجارة : هبب أفالبنــــــــــية األســـــــاسيــــــــــة -1

العديدة و كذلك بعض الصناعات ذات الصلة مثل شبكة التليفونات و اليت ربتاج بدورىا إذل العديد من الصناعات 
لك اؼبغذية لكي تغطي أكرب عدد من اؼبشًتكُت مع مالحظة زبفيض التكلفة بالنسبة للمستخدمُت وهبب أف يسبق ذ

وجود إقتصاد متطور نسبيا و متنوع و مرف ليكوف قادر على تلبية الطلب الفعاؿ سواء على اؼبستوى الدورل أو اؼبستوى 
     احمللي .

بكل ما سبق و يتكامل معو ضرورة وجود قاعدة معلومات وطنية ذات مكوف ؿبلي و تربط بُت ـبتلف و يرتبػػػط         
 األقاليم التابعة للدولة .

نظرا لطبيعة التجارة اإللكًتونية فإنو من الضروري أف تكوف كل حلقات التعامل التجاري  : الثقــــــــــة و األمـــــــــــــــــــان-2
 شركات التأمُت .-البنوؾ -اؼبشًتي–مؤمنة وىذه اغبلقات تتمثل ُب البائع 

لػػػػػػػزرع الثقة و األماف وجود تنظيم قانوين مالئم و مناسب لوضع القواعد اؼبنظمة :هبػػػػػػػػب وني ـــــــــــــالتنظيــــــــم القان-3
ؼبختلف جوانب التجارة اإللكًتونية ، لذلك فاألمػػػػػػػػػر يتطلب إجراء تعديالت عديدة على التشريعات اؼبدنية و التجارية و 

 اإلقتصاديػػػػػػػػػػػػػػػة القائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .
:فمن اؼبتفق عليو أف القطاع اػباص يلعب الدور الفعاؿ و الرئيسي ُب مبو التجارة  سياسات اإلقتصادية المالئمةال-4

اإللكًتنية فبا يتطلب تدعيم ىذا القطاع و من صور ىذا التدعيم اإلمتناع عن فرض ضرائب على الرسائل اإللكًتونية و  
اعدة على خفض التكلفة و زيادة القيمة اؼبضافة و ربرير اػبدمات ُب كذلك هتيئة البنية األساسية ؽبذه التجارة و اؼبس

 ؾباؿ اإلتصاالت .
:تتطلب التجارة اإللكًتونية مبطا ـبتلفا من التفكَت و استيعاب اؼبضموف اعبديد  عليــــــــــم و التدريــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــالت-5

الًتكيز على التعليم للتعريف بالتجارة اإللكًتونية و مضموهنا و أساليبها و أنبيتها و  للعالقة بُت اؼبتعاملُت فبا يستلـز 
 كيفية التعامل معها .

 فإنو يلعب دورا ىاما من ناحية اؼبمارسة ووضع األصوؿ و اؼببادئ العامة األساسية موضع التطبيق .ا التدريب ػػػػػػأم
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    عق      بة اإلثبات في التجارة اإلل تروني         ة : المط     لب الث             اني
 
 أىم ىذه العقبات ىي: عقبة اإلثبات .رأينا أف التجارة اإللكًتونية يعًتضها الكثَت من العقبات إال أف من :  أوال    

فػػػػاؼبػػػػشًتي يدخل سوؽ التجارة اإللكًتونية من خالؿ زيارتو ؼبواقع الشركات و التجار اؼبختلفة ليتعرؼ على ما            
تقدمو ىذه الشركات و ىؤالء التجار من سلع و بضائع و خدمات و عند إعجاب اؼبشًتي بسلعة ما فإنو يقبل على 

راء بناء على البيانات و األوصاؼ اليت تذكرىا الشركة البائعة وقد تكوف ىذه األوصاؼ و البيانات مضللة وخادعة ُب  الش
كثَت من األحياف فهنا كيف يتم إثبات ىذا التعامل األمر الذي يتعُت معو إزباذ اإلجراءات اؼبناسبة غبماية اؼبشًتي 

ستخداـ البطاقة اإلئئتمانية فعند عدـ تنفيذ الشركات أو التجار إللتزامهم خاصة و أنو يقـو بدفع شبن البضاعة مقدما با
 فإف اغبل ُب ظل القانوف اؼبدين ىو الفس  .

من القانوف اؼبدين اعبزائري على أف ) إذا فس  العقد أعيد اؼبتعاقداف إذل اغبالة اليت كانا  122فتنص اؼبادة            
 جاز اغبكم بالتعويض( . عليها قبل العقد فإذا استحاؿ ذلك

فكيف نقـو بإعادة اغباؿ إذل ما كاف عليو قبل التعاقد حىت يستطيع الطرؼ الذي وقع ُب براثن عصابة            
للنصب عرب شبكة األنًتنت استعادة حقو األمر الذي يؤدي بنا إذل اؼبناداة بضرورة اإلسراع بإصدار قانوف موحد للتجارة 

 اعبديد من التجارة .اإللكًتونية ُب اعبزائر يتوافق مع ىذا النوع 
 : ىي و طـــــــــرق اإلثبات المعروفــــــــــــــــة          

 احملػػػػػػػػػػػػررات الرسػػػػػػػػػػػػػػميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .-1
 احملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارات العػػػػػػػػػػػػػػػػرفيػػػػػػػػػػػػػة .-2
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهود .شػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػادة الشػػ-3
 القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن .-4
 اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن .-5
 اإلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار .-6
 اؼبػػػػػػػػػػػػػعاينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و اػببػػػػػػػػرة .-7

القرائن لعدـ فتحػػػػػت أي طريقة من ىذه الطرؽ يندرج إثبات التعامل السابق بادئ ذي بدء نقـو باستبعاد           
إنطباقها ُب ىذه اغبالة فالقرينة ىي ما يستخلصو القاضي أو اؼبشرع من أمر معلـو للداللة على أمر ؾبهوؿ فالقرينة تقـو 

 على استنتاج وقائع من وقائع أخرى وقد يقـو هبذا القاضي )القرائن القضائية( وقد يقـو هبذا اإلجراء اؼبشرع 
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 نفسػػػػػػػو )قػػػػرائن قانونية ( .
و يدخل ُب نفس السياؽ الغستدالؿ باؼبعاينة و اػبربة اليت ال يبكن األمر بإجرائها ُب ظل عدـ توافر الشروط            

القانونية الاّلزمة لذلك و اليت تعترب من النظاـ العاـ ، ونقـو بإستبعاد اإلقرار أيضا إذ لو حدث أف أقر أو إعًتؼ 
إذل حسم النزاع و إعفاء اػبصم من إقامة الدليل على ما كاف القانوف  الشخص دبا يدعيو خصمو األخر ألدى ذلك

 يوجب عليو إثػػػػػػػػػػػػػػػباتو .
أمػػا اليمُت كوسيلة لإلثبات فهو إحتكاـ لضمَت اػبصم و يعرؼ بأنو )إشهاد اغبالف الّلو تعاذل على صدؽ ما           

ذه الوسيلة تقـو على ربكيم ضمَت اػبصم فال ؾباؿ لبحثها و إمبا هبوز و دبا أف ى1يقولو تأكيدا و تعزيزا ؽبذا القوؿ( 
 اإلثبات هبا ُب نظاـ التجارة اإللكًتونية ذباوزا و ذلك عند عدـ وجود طريقا أخر من طرؽ اإلثبات اؼبعدة سلفا 

مة ما ًب علي يديو أو نبدأ أوال باحملررات الرظبية فهي )اليت يثبت فيها موظف عاـ أو شخص مكلف خبدمة عا          
ما تلقاه من ذوي الشأف طبقا لألوضاع القانونية وُب حدود سلطتو و إختصاصو (، ومن ٍب فإذا دل يتوافر أي شرط من 
الشروط اليت فرضها القانوف إلعتبار احملرر رظبيا يفقد احملرر صفتو الرظبية و ال يكوف لو إال قيمة احملرر العرُب مىت وقع من 

 لذا نقـو بإستبعاد احملررات الرظبية لصعوبة تطبيقها ُب ؾباؿ التجارة اإللكًتونية . ذوي الشأف ،
و ىنا تظهر الضرورة للتمييز بُت الرظبية و التصديق على التوقيع فهذا األخَت ىو إجراء يلجأ إليو ذوو الشأف            

إنكار من تنسب إليهم ىذه األوراؽ توقيعهم عليها ُب األوراؽ العرفية و ُب الغالب يكوف ذلك إحتياطيا منهم إلحتماؿ 
فيتقدـ ذوو الشأف بالورقة إذل مكتب التوثيق ليقـو اؼبوثق بإعتماد توقيعاهتم عليها و يقتصر دور اؼبوثق على ذلك فإذا ما 

لطعن ُب ًب ىذا اإلجراء دل يعد بإمكاف من تنسب إليو ىذه الورقة ُب سبيل دفع حجتها ُب مواجهتو إال أف يقـو با
 التوقيع اؼبوثق عن طريق الطعن بالتزوير .

 و ىػػػػػػػػػػػنا يثور التساؤؿ حوؿ جدية ىذه الطريقة من طرؽ اإلثبات ُب التجارة اإللكًتونية .             
شاء موقع إف ىذه الطريقة وىي احملررات اؼبوثقة يبكن أف تؤٌب شبارىا كطريقة فعالة لإلثبات و ىي أف يتم إن             

مع إمداد ىذا اؼبوقع بأظباء  2على األنًتنت و يقـو ىذا اؼبوقع بوظيفة اؼبوقع الذي يقـو بالتصديق على التوقيعات 
الشركات أو التجار اؼبوثوؽ فيهم وذلك ُب نطاؽ جغراُب معُت فعندئذ يقـو اؼبوثق بدور مزدوج األوؿ وىو التأكد من أف 
التاجر أو الشركة الذي يتم التعامل معها من الشركات أو التجار اؼبوثوؽ فيهم ، و الثاين أف يقـو ىذا اؼبوثق بالتصديق 

وقيعات وُب حالة عدـ وجود إسم للتاجر أو للشركة مدرج ُب كشف الثقات يقـو اؼبصدؽ بإبالغ الطرؼ األخر على الت
 تق القابل ؽبذا العقد مػػػػػػػع حىت يعفى نفسو من اؼبسؤولية وُب ىذه اغبالة تقع اؼبسؤولية على عا

                                                           
1 -  " 153بند  180ص  1998الطبعة الثانية  –أنظر األستاذ: ؿبمد شكري سرور " موجز أصوؿ اإلثبات ُب اؼبواد اؼبدنية و التجارية. 
2 -  ، 16، ص  2006أنظر الدكتور : سعيد السيد قنديل " التوقيع اإللكًتوين : ماىيتو ،صوره ، حجيتو ُب اإلثبات " ، دار اعبامعة اعبديدة. 
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علمو بأف التاجر أو الشركة اؼبتعامل معها غَت مدرج ُب كشف الثقات و يبكن القياـ بشهر احملررات أيضا عن            
طريق موقع يكوف وظيفتو سبكُت كل من يريد اإلحاطة علما دبضموف بعض احملررات من اإلطالع عليها وىو احملررات 

قوؽ ال يكتسب قانونا إال على العقارات و بالتارل ال يبكن اإلحتجاج بو اؼبثبتة غبقوؽ عينية عقارية فهذا النوع من اغب
 على الغَت إال بعد شهر احملررات اليت تتضمنو وذلك ضباية لكل من يريد التعامل ُب شأف ىذه العقارات 

ال يشًتط أي شرط أما احملررات العرفية فهي الكتابة اليت يوقعها شخص قصدا إذل أعداد دليل على واقعة و              
شكلي ُب ىذه الكتابة أما أىم ما يبيز احملرر العرُب فهو التوقيع و يشًتط أف يكوف التوقيع قد ًب على أصل احملرر أو على 

 الصورة الكربونية أو الضوئية للمحرر .
وقيعات ما حكم ىذا احملرر أو و ىػػػػػػػػنا يظهر لنا أنو ُب التجارة اإللكًتونية ُب حالة عدـ التصديق على الت            

 العقد اإللكًتوين ؟ .
يتبُت لنا بتدقيق النظر أف ىذا احملرر أو العقد اإللكًتوين يعترب ُب حقيقة األمر ما ىو إال ؿبرر عرُب فبا يتحتم             

 معو ضرورة إسباغ اغبماية اؼبقررة للمحررات العرفية على ىذا احملرر اإللكًتوين .
 أمػػػػػػػػا شهادة الشهود فهي ) إخبار الشخص ُب ؾبلس القضاء بواقعة حدثت من غَته ترتب حقا لغَته(.            
و شػػػػػػػهادة الشهود يبكن تطبيقها ُب إثبات التصرفات القانونية و ذلك ُب التجارة اإللكًتونية لكن ُب ىذه             

قد حدد ؽبا القانوف نصاب معُت تقـو فيو ىذه الشهادة مقاـ الدليل اغبالة نكوف مقيدين من ناحية أف شهادة الشهود 
الرئيسي فيجب أف تكوف ىذه الشهادة ُب نطاؽ ىذا النصاب ُب التجارة اإللكًتونية و لكن عمال قبد أف ىذه الطريقة 

الشهود حبسب األصل غَت مستخدمة نظرا أف غالبا ما وبدد اؼبشرع أف تكوف قيمة اؼبعامالت اليت هبوز إثباهتا بشهادة 
 قليلػػػػػػػػػػػػػػة القيػػػػػػػػػػػػػػػػػمة .

   
 : ثــــــــــــــــانيا : الحلول القانونية في ظل القوانين السائدة  

يستلـز الفقو و القضاء اؼبعاصراف شروط ُب التجارة اإللكًتونية حىت يعتد هبا مثل الثقة وعدـ اإلنكار و             
السالمة و ضباية اػبصوصية و إمكانية نسبة اؼبستند إذل موقعو و ىذه األمور يوجد ؽبا حلوؿ ُب التشريعات السارية ُب 

 مصر على النحو التارل :
ؼبدين اعبزائري يقرر أف العقد شريعة اؼبتعاقدين و من ٍب فإف عقود التجارة اإللكًتونية يبكن إف القانوف ا-1            

التفاوض عليها و إبرامها و تنفيذىا ُب اعبزائر ُب ظل التشريعات السارية هنوضا على اؼببادئ التعاقدية اليت يتفق عليها 
 عية باإلضافة إذل الشروط و األركاف اليت استلزمػػػػػػػػػػػػػػػهاأطراؼ التعاقد ومثل ىذا العقد هبب أف يشمل النواحي اؼبوضو 
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القانوف فيعترب العقد اإللكًتوين صحيحا و قائما طبقا إلرادة اؼبتعاقدين و ُب ظل النصوص التعاقدية اإلتفاقية ما دل    

 يتعارض مع النصوص التشريعية األمرة اؼبوجودة ُب القانوف اعبزائري و كذلك ما دل يتعارض مع النظاـ العاـ و األداب 
ئري هبوز أف يكوف العقد مكتوب أو غَت مكتوب كما أف القانوف اعبزائري ينظم طبقا للقانوف اعبزا -2             

مسألة التعاقد بُت غائبُت أو اجمللس اغبكمي للعقد علما بأف القانوف اعبزائري يؤيد مبدأ حرية التعاقد دبا يؤكد قانونية 
 التعاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اإللكًتوين .

ؾبػػػػػػػػػػػػػػاؿ اإلثبات فإف مبدأ حرية اإلثبات ىو اؼببدأ السائد ُب القانوف اعبزائي و هبوز اإلثبات ُب  وفػػػػػػػػػػػي -3            
اؼبسائل التجارية بأية طريقة من طرؽ اإلثبات ، وإذا كاف مبدأ حرية اإلثبات ُب اؼبسائل التجارية ىو األصل و األساس 

ؽ على ما ىبالف النصوص الواردة ُب قانوف اإلثبات و اليت تقيد و ربد بعض فإنو ُب اؼبسائل اؼبدنية هبوز قانونا اإلتفا
وسائل اإلثبات اؼبتصلة بالنظاـ العاـ و من ٍب هبوز اإلتفاؽ على ـبالفتها و من ٍب هبوز اإلتفاؽ ُب عقود التجارة 

صوص القانونيػػػػػػػػػػػػػة غَت األمرة ُب قػػػػػػػػػػػػػػانوف اإللكًتونية بُت اؼبستهلك و التػػػػػػػػػػػػػػػػاجر على اإلستثناء من كل أو بعض الن
 اإلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات .

طبقا لقانوف التجارة اعبزائري فإف نصوص التعاقد ىي اليت ربكم العالقة بُت األطراؼ و تنطبق نصوص  -4             
نصوص القانوف التجاري مكملة و إذا دل توجد نصوص القانوف ُب حالة عدـ وجود النصوص التعاقدية على اعتبار أف 

 تشريعية فإف األعراؼ و العادات التجارية ىي اليت تنطبق ما دل ىبالف ذلك النظاـ العاـ و األداب .
 طبقا للقانوف اؼبدين اعبزائري هبوز ألطراؼ التعاقد ُب التجارة اإللكًتونية أف ىبتاروا قانونا أجنبيا غبكم -5             

 العالقة التعاقدية ما دل ىبالف ذلك القانوف األجنيب النظاـ العاـ و األداب .
هبػػػوز ألطراؼ التعاقد أف ىبتاروا القضاء اعبزائري غبل اؼبنازعات اليت قد تنشأ فيما بينهم ُب التعامل -6             

حكاـ احملاكم األجنبية ُب اعبزائر ما دل زبالف النظاـ اإللكًتوين أو ىبتاروا قضاءا أجنبيا و طبقا للقوانُت اعبزائرية تنفذ أ
 العػػػػػػػػػػػػػاـ و األداب .

هبوز ألطراؼ التعاقد ُب العقود اإللكًتونية أف ىبتاروا حال للمنازعات أسلوب حل اؼبنازعات بطريق -7             
على إبراـ العقد ، وىذا ما نظمو اؼبشرع التحكيم على أف يكونا شرط التحكيم ُب العقد أو ُب مشارطة ربكيم تالية 
 .1061إذل غاية  1006اعبزائري و نص عليو ُب قانوف اإلجراءات اؼبدنية و اإلدارية وذلك ُب اؼبواد من 
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تعد نظرية اإلثبات من أىم النظريات القانونية و أكثرىا تطبيقا من الناحية العملية لكوف احملاكم ال تنقطع عن           

تطبيقها كل يـو فيما يعرض عليها من قضايا فهي تعمل على حسم اؼبنازعات بُت اؼبتخاصمُت مهما كانت طبيعة النزاع 
 ر اجملتمع و تطويره .بالطرؽ القانونية فبا يؤدي إذل استقرا

و دبا أف اؼبعامالت التجارية تقـو على أساس عاملي السرعة و اإلئتماف فهي تنعقد دبجرد تبادؿ الطرفُت           
اإلهباب و القبوؿ بعيدة عن الشكلية اؼبتشعبة اليت تتصف هبا األعماؿ اؼبدنية اليت تتطلب وقتا طويال من أجل إنعقادىا ، 

التجارية تتطلب قواعد خاصة هبا منها : حرية اإلثبات ُب اؼبواد التجارية حيث هبوز إثبات التصرفات  فبا هبعل األعماؿ
التجارية مهما كانت طبيعتها و مهما كانت قيمتها بكافة طرؽ اإلثبات دبا ُب ذلك شهادة الشهود و القرائن و الدفاتر 

من القانوف التجاري ، واستثناء على ذلك ألـز اؼبشرع  30اؼبادة  التجارية و الفواتَت و اؼبراسالت ....اخل استنادا إذل نص
إثبات بعض التصرفات التجارية بالكتابة مهما كانت قيمتها نظرا ؼبا يستغرقو إبرامها أو تنفيذىا وقتا طويال يكوف فيو 

 للمتعاقدين متسع من الوقت لتحرير السند الكتايب .
ؿ دراستنا ؽبذا اؼبوضوع ، أف اإلثبات ُب اؼبواد التجارية بصفة خاصة ،وُب و الشيء الذي الحظناه من خال          

اؼبواد األخرى بصفة عامة ، يقـو أساسا على قواعد تعمل على ربديد موضوع اإلثبات و أنبيتو و طرؽ ووسائل إثبات 
على من يقع عبء اإلثبات و اغبقوؽ اؼبتنازع عليها و قيمة كل دليل ُب اإلثبات و شروط قبولو ، باإلضافة إذل ربديد 

اإلجراءات اؼبتبعة أماـ القضاء ُب تقدًن الدليل ، فبا يعطي لقواعد اإلثبات أنبية كربى غبماية اغبق إذ بدوهنا يتجرد اغبق 
 من كل قيمتو العملية فوجود اغبق دوف توفر الدليل عليو ذبعلو و العدـ سواء .

رسونو وفقا للقواعد اليت حددىا القانوف دبوجبها وبق للمدعي تقدًن مالو من فػػػاإلثبات إذا ىو حق للخصـو يبا          
أدلة إلثبات ما يدعيو من جهة ، وللمدعى عليو اغبق ُب الرد و النفي وذلك بإقامة الدليل العكسي على ما يدعيو 

بالدليل" فعلى اػبصم أف يقـو اؼبدعي من جهة أخرى ، وبالتارل يقـو حق اػبصـو ُب اإلثبات أساسا على مبدأ " اجملاهبة 
بتقدًن صبيع ما عنده من أدلة بالوسائل اليت أقرىا القانوف فلو اغبق باإلستشهاد بالشهود ، و اإلثبات بالقرائن ، و الكتابة 
ية الرظبية منها و العرفية ،و الدفاتر التجارية ، و الفواتَت ، والرسائل ، أو استجواب اػبصم أو توجيو لو اليمُت ، أو أ

 وسيلة أخرى رأت احملكمة وجوب قبوؽبا كأداة إثبات .
وعلى القاضي سبكُت اػبصـو من فبارسة ىذا اغبق على أحسن وجو وفق ما يسمح بو القانوف دوف اؼبساس           

للخصـو  دببدأ اغبياد وإاّل اعترب حكمو مشوبا بالقصور فبا يتوجب نقضو ، ويعٍت حياد القاضي أف يزف اؼبصاحل القانونية
بالعدؿ و يعمل على ضباية عنصر اغبياد الذي هبب أف يتحلى بو وذلك بعدـ اإلخالؿ حبقوؽ اػبصـو ُب الدفاع، 

 واؼبساواة بينهم ُب اؼبعاملة ومنحهم صبيًعا فرًصا متكافئة ،باإلضافة إذل ذلك يبنع على القاضي أف يقضػػػػػػػػػػػػػػػي
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بعلمػػو الشخصي على وقائع الدعوى ألف علم القاضي ىنا يكوف دليال ُب القضية و ىذا ما ىبالف مبدأ حق          

 اػبصـو ُب مناقشة األدلة اليت تقدـ ُب الدعوى .
ف متباينة بُت اإلهبابية تارة والسلبية تارة أخرى ، ففي اؼبواد و يتخذ موقف القاضي إزاء أدلة اإلثبات مواق         

التجارية فقد اتبع مذىب اإلثبات اغبر أو اؼبطلق إذل حد كبَت و ذلك ؼبا تقتضيو اؼبعامالت التجارية من سرعة ُب التعامل 
ادة الشهود و القرائن ودفاتر و من ثقة و إئتماف بُت التجار و بالتارل يتم اإلثبات بكافة طرؽ اإلثبات دبا ُب ذلك شه

التجار ، والفواتَت ...اخل ، وللقاضي السلطة الواسعة ُب تقدير وقبوؿ األدلة اؼبعروضة عليو من طرؼ اػبصـو و التحري 
ُب الواقع ؿبل النزاع ونفس الشيء يسلكو اإلثبات ُب اؼبواد اعبزائية حيث يتم اإلثبات بكافة الطرؽ ألنو يقـو أساسا على 

 إقتناع القاضي .مبدأ 
أمػػػػّػا ُب اؼبواد اؼبدنية فقد أتبع اؼبذىب اؼبقيد الذي وبدد طرؽ اإلثبات اليت يلتـز هبا القاضي ُب تقدير األدلة          

 اؼبعروضة عليو من طرؼ اػبصـو و ربديد قيمتها القانونية .
قانوف اؼبرافعات و القوانُت األخرى كالقانوف اؼبدين و  و فبا ذبدر اإلشارة إليو فإف قواعد اإلثبات أتت متشتتة بُت         

التجاري ...اخل ، حيث نظم اؼبشرع اعبزائري قواعد اإلثبات الشكلية أو اإلجرائية ُب قانوف اإلجراءات اؼبدنية أما القواعد 
تخاصمُت معرفة قواعد اؼبوضوعية فقد أتت مشتتة ُب عدة قوانُت كالقانوف اؼبدين و التجاري ..اخل ، فبا يصعب على اؼب

اإلثبات الشكلية و اؼبوضوعية ، فقد آف األواف ُب اقًتاح قانوف خاص باإلثبات مستقل بذاتو ،حىت ييسر على صاحب 
اغبق من التعرؼ على الدليل الذي يثبت بو حقو و الطريقة اليت ينتهجها ُب ذلك أماـ القضاء ، كما سبق و انتهجت 

 نها مصر .ىذا اؼبسلك بعض الدوؿ و من بي
من جهة أخرى بينا أف اإلثبات ينصب على مصدر اغبق وليس على اغبق اؼبدعى بو سواء كاف ىذا اغبق          

شخصيا أو عينيا و يظهر ذلك جليا ُب اؼبواد التجارية اليت أصبح يسيطر عليها طابع العوؼبة و اتساع ؾباؿ التجارة الدولية 
جنيب من طرؼ القضاء الوطٍت ألف قواعد اإلسناد تقتضي أف يأخذ القانوف األجنيب ، فبا يطرح مشكلة تطبيق القانوف األ

حكم القانوف الوطٍت و يصبح القاضي ملـز بتطبيق قواعد القانوف األجنيب ، غَت أف اإلشكاؿ يثار  حوؿ ربديد 
هبب على القاضي أف يعترب  اإلعتبارات ُب تطبيق ىذا القانوف : ىل تطبيق القانوف األجنيب يعد مسألة قانوف دبوجبها

أحكامو جزء من قانونو الوطٍت ، فعليو أف يبحث من تلقاء نفسو عن أحكامو الواجبة التطبيق ُب القضية اؼبعروضة أمامو 
، أـ يعد مسألة واقع يًتؾ إثباتو للخصم الذي يتمسك بتطبيقو ، و استنتجنا ُب األخَت أف الرأي الراجح أف تطبيق 

و مسألة واقع وليس مسألة قانوف ألنو من الصعب على القاضي الوطنػػػػػػػػي اإلؼبػػػػػػػػػاـ بالقوانُت األجنبية  القانوف األجنيب ى
كمػػػػػػػػػػػػا يعلم بقانوف بلده ، باإلضافة  إذل وجود عوامل أخرى تعيق ذلك كعامل اللغة ، و الًتصبة ومراقبة عمل اؼبًتجم 

 ـو أنفسهم إثبات القانوف األجنيب....اخل ، لذلك يتعُت أف يًتؾ للخص
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وللعرؼ أيضا دور ىاـ ُب اؼبواد التجارية حيث يعترب قاعدة درج عليها التجار فًتة طويلة من الزمن ولدت             
لديهم االعتقاد بإلزاميتها وضرورة احًتامها ولقد ظل القانوف التجاري فًتة طويلة من الزمن قانونا عرفيا ؿبصنا وحىت بعد 

لعجز القانوف على متابعة حاجيات التجارة اؼبتجددة وتطورىا واليت ال تزاؿ كثَت من  تقنينو مازاؿ لو دور ىاـ وذلك راجع
النظم التجارية كالبيوع البحرية تنظمها األعراؼ التجارية، وأف تطبيق العرؼ يعد مسألة قانوف دبوجبو يكوف القاضي ملـز 

واقع حيث يكلف اػبصـو بإثباتو . ومن خالؿ ذلك  بتطبيق القاعدة العرفية، أما من الناحية العملية فيعترب العرؼ مسألة
نرى أنو من األجدر على اؼبشرع اعبزائري إنشاء ؿباكم ذبارية مستقلة ،زبتص بالنظر ُب القضايا التجارية،يعُت ُب 
تشكيلتها إذل جانب القاضي اؼبختص عضوين من التجار فبن ؽبم ظبعة طيبة ُب السوؽ ينتخبوف من غرفة التجػػارة 

 ؽبم دراية واسعة بالعػػرؼ والعادات والقواعد التجارية فيكوف رأيهم استشاريا بالنسبػػة للقاضي.  وتكوف
و بينا ُب اؼببحث الرابع من الفصل األوؿ أف عبء اإلثبات يوزع عمال بُت اػبصمُت ُب الدعوى حيث ينتقل           

فإذا أقاـ اؼبدعي دليال على رجحاف إدعائو أصبح من  من على عاتق الطرؼ اؼبدعى إذل عاتق الطرؼ األخر اؼبدعى عليو
واجب اؼبدعى عليو تنفيذ و دحض ذلك اإلدعاء بتقدًن الدليل العكسي و بالتارل يتبادؿ الطرفاف عبء اإلثبات حىت 

 يعجز أحدنبا فيخسر دعواه .
جبها إثبات اغبق اؼبتنازع عليو ، واعترب و قد عمد القانوف اؼبدين على ربديد الطرؽ القانونية العامة اليت يتم دبو          

الكتابة بصفة عامة و الكتابة الرظبية بصفة خاصة أىم و أقوى طرؽ اإلثبات ؼبا سبتاز بو من قوة مطلقة حيث تصلح 
دج( أو غَت ؿبددة القيمة طبقا لنص  100.000إلثبات صبيع التصرفات اليت تزيد قيمتها عن مئة ألف دينار جزائري )

 من القانوف اؼبدين ، وبالتارل تكوف الكتابة دليال كامال ال يبكن الطعن فيو إال عن طريق التزوير . 333اؼبادة 
كما تعد الكتابػػػػػػػػػػػػػػة الرظبيػػػػػػػػػػػػػػػة أيضا من أىم طرؽ اإلثبات ُب اؼبواد التجارية حيث أصبحت مع مرور الزمن            

تعد شرطا أساسيا النعقاد التصرؼ القانوين ،ومن جهة أخرى تعد كأداة إثبات ربتل مكانة كبَتة ، فهي من جهة 
التصرؼ التجاري مهما كانت قيمتو ،إذل جانب ذلك اشًتط اؼبشرع القيد لدى السجل التجاري من أجل اكتساب 

 صفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر. 
فإف لطرؽ اإلثبات األخرى كشهادة الشهود و القرائن و اإلقرار و اليمُت و اؼبعاينة و و باإلضافة إذل الكتابة           

اػبربة أنبية كبَتة ُب اؼبواد التجارية و ذلك راجع لكوف اإلثبات ُب اؼبواد التجارية يتم بكافة طرؽ اإلثبات فهي تصلح 
تصرفات التجارية بطرؽ أخرى نصت عليها  إلثبات صبيع التصرفات التجارية مهما كانت قيمتها كما يبكن إثبات ال

من القانوف التجاري كالدفاتر التجارية ، والفواتَت اؼبقبولة و الرسائل أو أية وسيلة أخرى رأت احملكمة وجوب  30اؼبػػػػػػػػػادة 
 قبوؽبػػػػػا .
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و من خالؿ ذلك يبكن القوؿ أف ؾباؿ اإلثبات ُب اؼبواد التجارية عرؼ تطورا كبَتا أملتو تطور التجارة الدولية و         
التطور التكنولوجي حيث أصبحت ترـب العقود التجارية عن طريق اؽباتف و الفاكس و التلكس و الربيػػػػػػد اإللكًتوين ، 

لكًتونية اليت اذبهت إليها العديد من األنظمة الدولية بتنظيمها و انتهاجها كنوع جديد حيث ظهر ما يسمى بالتجارة اإل
 من التجارة ؽبا إعتماد و نظاـ خاص  فبا هبعل إثباهتا يتم بكافة طرؽ اإلثػػػػػػػػػػػػبات .

ؼبا ربتويو من بيانات قيدىا التاجر و تػػػػػعد الدفاتر التجارية من أىم و أقوى طرؽ اإلثبات ُب اؼبواد التجارية نظرا         
ُب دفاتره التجارية متعلقة بتجارتو ، لذلك فإف للدفاتر التجارية مفعوؿ ذو حدين ، فقد تكوف ؽبا حجية ُب اإلثبات 
ؼبصلحة التاجر ضد خصمو من خالؿ البيانات اؼبدونة هبا بشرط أف تكوف منتظمة و ذلك خالفا للقاعدة العامة 

اؼبدنية اليت تقتضي أنو ال هبوز للشخص أف ينشئ دليال لنفسو و بنفسو ، كما قد تكوف ؽبذه الدفاتر  لإلثبات ُب اؼبواد
قوة ثبوتية ضد التاجر و يتعُت عليو تقديبها إذل احملكمة إذا تقدـ خصمو بطلب ذلك من أجل اإلطالع عليها و 

ُب اؼبواد اؼبدنية اليت تقتضي أنو ال هبوز إجبار استخالص الدليل منها و ىذا أيضا خالفا للقاعدة العامة ُب اإلثبات 
 الشخص على تقدًن دليل ضد نفسو .

و لكن رغم قباعة وقوة الدفاتر التجارية ُب اإلثبات إال أف الواقع ُب اعبزائر يبُت أف أغلب التجار ال يبسكوف         
ا ، وُب رأينا فإف الدفاتر التجارية تعد ضباية للتاجر الدفاتر التجارية أصال و يقبلوف بالضريبة اعبزافية اليت تؤذيهم أحيان

وليس سيفا مسلطا عليو ألف التاجر الذي ال وبقق أرباح أو تعرضت ذبارتو للخسارة ، فال تًتتب عليو أية ضريبة كانت 
 ومهما كاف نوعها ، لكن هبب أف يثبت ذلك عن طريق دفاتره التجارية اؼبنتظمة .

أف بعض العقود التجارية ؽبا كفاية ذاتية ُب اإلثبات و ذلك من خالؿ البيانات اؼبدونة فيها و بالتارل كػػػػػما بينا            
فهي ال ربتاج إذل طرؽ إثبات أخرى وخَت مثاؿ  على ذلك قبده ُب عقد النقل الربي لألشخاص و البضائع ، حيث 

الشحن على بيانات خاصة هبوية اؼبسافر و البضاعة ربتوي كل من تذكرة النقل و اإليصاؿ عن األمتعة ، ووثيقة أو سند 
و األمتعة ، فهذه البيانات تثبت عقد النقل و التزامات طرُب العقد ، واؼبسؤولية اؼبًتتبة عن ىذا العقد و بالتارل فهذه 

 البيانات ؽبا كفاية ذاتية ُب اإلثبات .
جل، دبوجبها يبيع تاجر اعبملة السلعة إذل تاجر التجزئة مع واؼبعموؿ بو ُب اؼبواد التجارية أف اؼبعامالت تتم بأ         

منحو أجل للوفاء فبا يعود بالفائدة على الطرفُت حيث يستطيع تاجر اعبملة من تصريف بضاعتو بسهولة عند منحو 
ى تاجر التجزئة مهلة للوفاء من جهة و تفيد تاجر التجزئة عند منحو تسهيالت ُب دفع قيمة البضاعة من جهة أخر 
 ،ويتم ربرير سند بذلك ،وبالتارل لألسناد التجارية حجية ُب اإلثبات فهي تتمتع بكفاية ذاتية ُب اإلثبات من خالؿ 

 البيانات اواردة فيها إالّ أننا هبب توضيح ما يلي :
 تتمثلو اليت  26/09/1975اؼبؤرخ ُب  59-75أف األسناد التجارية اليت نظمها اؼبشرع من خالؿ األمر رقم  -1
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ُب السفتجة ، سند ألمر ،و الشيك تتمتع بكفاية ذاتية و مطلقة ُب اإلثبات لكوهنا سبثل نقودا وقابلة للتداوؿ         
اؼبنظمة للسفتجة و سند  1930ق عن اتفاقية جنيف عاـ بالطرؽ التجارية باإلضافة إذل أف قانوف الصرؼ اؼبوحد اؼبنبث

 اؼبنظمة للشيك يعتربىم من األسناد التجارية . 1931ألمر ، و اتفاقية جنيف عاـ 
،  25/04/1993اؼبؤرخ ُب  08-93إف األسناد اليت نظمها اؼبشرع اعبزائري من خالؿ اؼبرسـو التشريعي رقم  -2

ربويل الفاتورة ؽبا كفاية ذاتية ُب اإلثبات من خالؿ البيانات الواردة فيها غَت أف  وىي : سند اػبزف ، وسند النقل وعقد
ىذه الكفاية ُب اإلثبات تعد نسبية كوهنا سبثل بضاعة ، وال ربل ؿبل النقود ُب التعامل ، ودل يأخذ العرؼ هبا كسند من 

األسناد التجارية ، ويقتصر تداوؿ ىذه األسناد ُب األسناد التجارية ودل تعتربىا اتفاقية جنيف لقانوف الصرؼ اؼبوحد من 
داخل إقليم اعبزائر و بالتارل ليست ؽبا الصفة الدولية ، فبا يتوجب على اؼبشرع اعبزائري  إعادة النظر ُب اؼبرسـو التشريعي 

 ، و استبعاد ىذه األوراؽ اؼبالية كأسناد ذبارية . 25/04/1993رقم 
إليو أنو عند حلوؿ أجل اإلستحقاؽ يصبح التاجر اؼبدين ملـز بدفع قيمة السند وإال اعترب قد وفبػػػا هبدر اإلشارة         

توقف عن دفع ديونو التجارية فبا يؤدي إذل شهر إفالسو، وبالتارل فهو إجراء قضائي من أولو إذل أخره يتم ربت إشراؼ 
ية من جهة ، وضباية حقوؽ الدائنُت من جهة القاضي، الغرض منو إثبات توقف التاجر اؼبفلس عن دفع ديونو التجار 

 أخػرى .
من القانوف التجاري اليت تعترب أف اإلفالس يشمل صبيع اؼبدينُت سواء كانوا  215و لكن يعاب على نص اؼبادة          

ل نص ىذه ذبارا أو غَت ذبار ، مع العلم أنو متعلق باألعماؿ التجارية و التجار و أيضا بدين ذباري فبا يستدعي تعدي
اؼبادة وجعلها تقتصر نظاـ اإلفالس و التسوية القضائية على التجار فقط دوف سواىم ، أما غَت التجار فهم ىبضعوف 

 و ما يليها . 276و  235لنظاـ اإلعسار اؼبنصوص عليو ُب القانوف اؼبدين من خالؿ اؼبواد 
زائري إحداث ؿباكم ذبارية منفصلة على مستوى كامل الًتاب وبيِّنػػػػػا أيضا أنو أصبح من الالـز على اؼبشرع اعب        

الوطٍت زبتص بالنظر ُب الدعاوى التجارية و من بينها قضايا اإلفالس و التسوية القضائية تكوف أحكامها مشمولة بصيغة 
 النفاذ اؼبعجل خاصة و أف اعبزائر انتهجت نظاـ اإلقتصاد اغبر الذي يتطلب السرعة ُب حل اؼبنازعات .

ومػػػػّما ال شك فيو ، أف اعبزائر بلد سائر ُب طريق النمو و مقبل على ربديات كبَتة تأٌب ُب مقدمتها ما يعرؼ         
بػػػػػػػ"العوؼبة" أو اإلنفتاح على اػبارج ، فلقد أصبحت التكنولوجيا ووسائل اؼبعامالت اغبضارية اغبديثة تسهر على توفَت 

 ، وتسهل مبط عيشو ُب معامالتو اليومية. أحسن خدمة للفرد داخل اجملتمع 
وللتجارة اإللكًتونية مكانة ُب ىذا التطور ، فلقد أصبحت رائجة ُب بلدنا و بكثرة خاصة ُب السنوات األخَتة ،         

فبا يستوجب على اؼبشرع اعبزائري أف يلتفت و ىبص ىذا اعبانب باىتماـ بليغ دبا يتماشى مع القوانُت الوطنية السائدة ، 
 ئري و توعيتو ، والنهوض باإلقتصاد و التطور .و الغرض منو ىو ضباية اؼبواطن اعبزا
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تنصب دراستنا ؽبذا البحث حوؿ موضوع اإلثبات بصفة عامة ، وعالقتو باألمور التجػػػارية بصفة خاصػػة ، حيث         

يثار التساؤؿ حوؿ ماىية طرؽ ووسائل اإلثبات اليت اعتمدىا اؼبشرع ُب النظاـ القانوين اعبزائري ؟وباألخص ُب التقنُت 
 الذي تلعبو نظرية اإلثبات ُب حسم اؼبنازعات التجارية ؟  اؼبدين والتجاري؟ وماىي خصوصياهتا والدور

ولإلجابة على ىذه التساؤالت ارتأينا أف نقسم دراستنا إذل فصلُت ، فقمنا بالتناوؿ ُب الفصل األوؿ األساسيات          
مبدأ حيػػػػػػػػاد القػػػػػػػػػػػاضي ، ومبدأ حق اليت تقـو عليها نظرية اإلثبات ، حيث تشتمل على مبػػػػػػػػػػػػادئ أساسيػػػػػػػػػػػة : منها 

اػبصـو ُب اإلثبات . ٍب تعرضنا حملتوى اإلثبات وعلى ماذا ينصب ؿبلو ، فوجدنا أنو ينصب على مصدر اغبق وليس 
 اغبق بذاتو والبد من توافر شروط معينة تتعلق بالواقعة اؼبراد إثباهتا حىت يتسٌت لنا االعتماد على ىذه النظرية .

وعبء اإلثبات يتحملو اػبصـو وذلك اعتماًدا على قاعدة من يدعي حًقا لنفسو عليو أف يثبتو ، كما ترد على           
ىذه القاعدة استثناءات ، فقد يعفى أحد اػبصـو من ربمل ىذا العبء وذلك ُب حاالت معينة فمثال : إذا ثبتت 

بتقدًن دليال ضد نفسو كاف حبوزتو وفبتنعا عن تقديبو ، فيعفى بذلك الواقعة ُب حق اؼبدعى عليو ، جاز للمدعي أف يلزمو 
 اؼبدعي من ربمل عبء اإلثبات .

وبالتارل تتعد طرؽ اإلثبات وزبتلف باختالؼ قوهتا ومدى اعتماد القاضي عليها ُب فض النزاعات اؼبطروحة           
قنُت اؼبدين واليت تتمثل ُب الكتػػػػػابة ، وشهادة الشهود ، أمامو ، فقد درسنا شىت ىذه الطرؽ كما نص عليها اؼبشرع ُب الت

والقرائن ، واإلقرار ، واليمُت . باإلضافة للمعاينة واػبربة كوسائل أخرى من وسائل اإلثبات أدرجها اؼبشرع ضمن قانوف 
 اإلجراءات اؼبدنية واإلدارية التصافها بالطابع اإلجرائي .

فكاف ؿبتوى الفصل األوؿ ينصب حوؿ دراسة القواعد العامة لإلثبات ومدى ارتباطها بفحوى موضوعنا             
اؼبتعلق بدراسة وسائل اإلثبات ُب اؼبواد التجارية ، وؾبمل ما استنتجناه من ىذا الفصل أف نظاـ اإلثبات ُب اعبزائر جاء 

معو كآثار صعوبة اإلؼباـ دبحتوى ىذا التنظيم عندما يلجأ اؼبتخاصم إلثبات ما مشتًتا ومتفرقًا بُت عدة تقنينات ما يستتبع 
 يدعيو من حقوؽ ، وعليو فقد آف األواف القًتاح مشروع قانوف موحد ينظم نظرية اإلثبات ُب اعبزائر .

واد التجارية واألنبية اليت أما الفصل الثاين فقد خصصناه لدراسة القواعد اػباصة اليت يبتاز هبا اإلثبات ُب اؼب            
 تلعبها ُب تطور النشاط االقتصادي .

ففي البداية  قمنا بتحديد اؼببادئ اػباصة باإلثبات ُب اؼبواد التجارية ،  وتوصلنا إذل أف األصل ُب ذلك اغبرية             
تمادىا على عاملي السرعة واإلثبات بكافة الطرؽ وذلك التساـ األعماؿ التجارية خبصائص سبيزىا عن غَتىا كاع

 واالئتماف .
ٍب درسنا بعض العقود التجارية وعالقتها باإلثبات ، فمن العقود من تتطلب الكتابة لإلثبات كعقد الشركة ،             

فة ومنها من ؽبا كفاية ذاتية ُب اإلثبات كعقد النقل الربي للبضائع واألشخاص ، وأغلب العقود التجارية يتم إثباهتا بكا
 الطرؽ التصافها بالطابع الرضائي والشكلية البسيطة ُب االنعقاد .

 
 
 
 



 مل             خصل          ا
 

وتناولنا كذلك موضوع الدفاتر التجارية وعالقتها بالتاجر فهو ملـز دبسكها لكي يقيد فيها صبيع عملياتو             
تو كما قد تكوف ضده ، فبالنسبة ؽبذه الدفاتر فبالرغم من أهنا من التجارية ، أما حجيتها ُب اإلثبات فقد تكوف ؼبصلح

أىم وأقوى طرؽ اإلثبات ُب اؼبواد التجارية ، إال أف الواقع ُب اعبزائر يبُت أف أغلب التجار ال يبسكوف دفاتر ذبارية أصاًل 
 م من أهنا ُب األصل تعد ضبايػػػػػػػػة للتاجػػػػػػػػػػػػػػر .و يقبلوف بالضريبة اعبزافيػػػػػػػػة اليت تفرض عليهم واليت تؤذيهم أحيانًا بالرغ

ومادامت األعماؿ التجارية ترتكز على عامل االئتماف فهي تتم بأجل ، ىذا ما جعلنا نتناوؿ موضوع               
تنتج ضعف بعض األسناد التجارية كما نظمها اؼبشرع ُب التقنُت التجاري ومدى حجيتها ُب اإلثبات ،ىذا ما جعلنا نس

األسناد التجارية كسند اػبزف وسند النقل و عقد ربويل الفاتورة ، فبالرغم من أف العرؼ دل يأخذ هبا كأسناد ذبارية وال 
حىت قانوف الصرؼ اؼبوحد اؼبنبثق من اتفاقية جنيف ، إال أف اؼبشرع يدرجها ضمن تِعداد األسناد التجارية اؼبنظمة ُب 

 القانوف اعبزائري .
وعليو يسوقنا ىذا اؼبوضوع إذل موضوع آخر يتعلق بالتاجر اؼبعسر الذي يتوقف عن دفع ديونو عند حلوؿ                 

أجل استحقاقها فيعلن إفالسو ، ما جعلنا نسلط الضوء على اإلثبات ُب نظاـ اإلفالس ، وما الحظناه ىنا أف اؼبشرع 
ُت سواء كانوا ذبارًا أو غَت ذبار مع العلم أف نظاـ اإلفالس يعٌت اعبزائري عندما اعترب اإلفالس يشمل صبيع الدائن

باألعماؿ التجارية والتجار وأيًضا بالديوف التجارية ، فعلى اؼبشرع أف يعدؿ ؿبتوى ىذا التنظيم جبعل غَت التجار ىبضعوف 
 لنظاـ اإلعسار وفقط ، اؼبنصوص عليو ُب القانوف اؼبدين .        

ستكملنا ىذه الدراسة بااللتفات إذل التطور ُب اجملاؿ التجاري الذي تشهده ؾبتمعاتنا بتناوؿ موضوع وا                
اإلثبات اػباص بالتجارة اإللكًتونية ، فبعدما قمنا بتعريفها وذكر خصائصها ومزاياىا ومقوماهتا تعرضنا لعقبة اإلثبات ُب 

ؿ يقلق العديد فبن يريدوف الدخوؿ ُب ىذا اجملاؿ لضعف الضمانات التجارة اإللكًتونية كوهنا اؽباجس الوحيد الذي الزا
 فيما ىبص ذلك ، مع إعطاء بعض اغبلوؿ اؼبقًتحة ُب ظل القوانُت السائدة .

وأهنينا حبثنا ىذا خباسبة استخلصنا فيها بعض النتائج اليت توصلنا إليها فبا سبق مع إعطاء بعض اؼبقًتحات                 
 ثمرة لفهمنا ىذا اؼبوضوع .اؼبتواضعة ك
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Le résumé : Nous focalisons notre présente recherche sur le thème de la preuve  

en général, et sa relation avec les questions commerciales, en particulier, l’hypothèse 

que nous abordons tourne autour des moyens de preuve adoptées par le législateur 

dans le système juridique algérien ? Plus particulièrement, en matière civile et 

commerciale ? Quelles sont les caractéristiques et le rôle joué par la théorie de la 

preuve dans le règlement des différends commerciaux? 

         Pour répondre à ces questions, nous avons décidé de diviser notre étude en deux 

parties, de manière à consacrer au premier chapitre les fondements de la théorie de 

preuve, qui comprennent les principes fondamentaux : le principe de neutralité, y 

compris la neutralité du juge, et le principe du droit des justiciables à la preuve . 

Ensuite, nous avons mis en évidence, et constaté qu'elle était axée sur la source de la 

vérité. Cette dernière n’a pas la disponibilité de certaines conditions relatives à 

l'incident d'être reconnu de telle sorte que nous pourrions éventuellement l’adopter. 

        Cette tache (de preuve)  qui est du ressort des adversaires, en se basant sur le 

droit d’être défendu. Il y a toutefois des exceptions  dans cette règle, par exemple : s'il 

est reconnu coupable, le demandeur peut lui imposer d’apporter des preuves contre 

lui n’ayant pas voulu la présenter. Le demandeur est donc dispensé de l’apporter. 

        Ainsi varient les méthodes de preuve en fonction de leurs force et de l'étendue 

d’être adopté par le juge dans la résolution des différends confrontés à lui, il a 

néanmoins étudié plusieurs de ces méthodes comme l’a stipulé le législateur dans le 

Code civil, qui est écrit, et les dépositions des témoins, la preuve, la reconnaissance 

ainsi que le droit. En plus de l’expertise en tant que moyen de preuve permis par le 

législateur dans le Code de procédure civile et l'exhaustivité de la nature de procédure 

administrative . 

            Le premier chapitre traité donc les principes généraux de preuve et leurs 

relations avec notre thème concernant l’étude des moyens au code commercial. De 

qu’on a pu constater est que le système de preuve en Algérie est désordonné entre 

maintes techniques ce qui fait sa difficulté lorsqu’on voudra l’appliquer. Il est venu 

donc le temps de proposer un nouveau projet unifié qui réglemente ka théorie de la 

preuve en Algérie Quant au second chapitre, on l’a consacré à l’étude des 

caractéristiques de preuve dans les articles relatifs au commerce et de leur importance 

économique. 

           Nous avons ensuite analysé quelques contrats commerciaux et leur relation 

avec la preuve. Y’en a ceux qui le nécessitent comme le contrat de la société, et y’en 

a d’autres qui possède l’auto satisfaction de preuve tel que le transport terrestre des 

marchandises et des personnes. Ainsi, la majorité des contrats commerciaux seront 

prouvés avec tous les moyens car ils ont l’aspect de l’accord et la simplicité en la 

forme.  
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         De plus, Nous avons abordé les registres de commerces et leur relation avec le 

commerçant. Il  est tenu de la conserver et de transcrire toutes ses transactions 

commerciales. Quant à leur relation avec notre thème, cela peut être une arme à 

double tranchant. Notant qu’il s’agit de l’un des moyens les plus fiables pour la 

preuve au code du commerce, néanmoins cela reste loin, car rares sont les algériens 

qui acceptent de faire ce registre de commerce et acceptent en contre partie les taxes 

et impôts qui peuvent les nuire, or que cela devrait les protéger. 

         Et tant que les transactions commerciales s’appuient sur le facteur de la 

confiance, elle se fait à longue durée. C’est ce qui nous a poussés à aborder le thème 

des titres commerciaux comme l’a dressé le législateur. On déduit ainsi que la 

faiblesse des titres commerciaux comme le titre d’approvisionnement et le titre du 

transport…etc. malgré les idées communes, on ne l’a pas pris en considération même 

la loi de change issue de l’accord de Genève.  

         Ceci dit, nous enchainons un autre sujet qui concerne le commerçant déclarant 

faillite tant qu’il ne paye pas ses dettes. On s’est donc focalisé sur lui, et on a constaté 

que le législateur a généralisé le concept de faillite pour tout le monde, commerçant 

ou non. Le législateur devra modifier cette réglementation.        

  Nous avons conclus notre étude par le développement dans le domaine commercial 

et entre autre le E-Commerce, étant le seul obstacle qui reste afin qu’on puisse 

s’aligner avec le monde. Cependant, il reste quelques failles dans ce domaine. Mais 

nous proposons toutefois des solutions de ce problème.  

Nous concluons ainsi notre humble recherche par une conclusion, où nous proposons 

quelques propositions afin de mieux comprendre ce phénomène. 
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          We focus our present research on the topic of the proof, and its relationship to 

the commercial questions, in particular, the assumption that we approach turn around 

the evidence adopted by the legislator in the Algerian legal system? More 

particularly, in civil and commercial matters? Which are the characteristics and the 

part played by the theory of the proof in settlement of disputes commercial? 

        To answer these questions, we decided to divide our study into two parts, so as 

to devote to the first chapter the bases of the theory of proof, which understand the 

basic principles: the principle of neutrality, including the neutrality of the judge, and 

the principle of the right of justifiable to the proof. Then, we highlighted, and noted 

that it was centered on the source of the truth. The latter does not have the availability 

of certain conditions relating to the incident to be recognized so that we could 

possibly adopt it.  

        This spot (of proof) which is spring of the adversaries, while basing itself on the 

right to be defended. There are however exceptions in this rule, for example: if he is 

recognized guilty, the applicant can force to him to bring evidence against him not 

having wanted to present it. The applicant is thus exempted to bring it. 

        Thus vary the methods of proof according to their force and of the extent to be 

adopted by the judge in the resolution of the disagreements confronted with him, he 

nevertheless studied several of these methods like stipulated it the legislator in the 

Civil code, who is written, and the depositions of the witnesses, the proof, the 

recognition as well as the right. Besides expert testimony as a means of proof 

permitted by the legislator in the Code of civil procedure and the exhaustiveness of 

the nature of administrative procedure. 

       The first chapter thus treated the general principles of proof and their 

relationships to our topic concerning the study of the means with the commercial 

code. Of one could note is that the system of proof in Algeria is disordered between 

many techniques what makes its difficulty when one wants to apply it. It thus came 

time to propose a new unified project which regulates ka theory of the proof in 

Algeria , As for the second chapter; it was devoted under investigation characteristics 

of proof in the articles relating to the trade and of their economic importance.  
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       We then analyzed some commercial contracts and their relationship to the proof. 

It has of them those which require it like the deed of the partnership, and y' has of 

them others which has the car satisfaction of proof such as land transport of  the 

goods and the people. Thus, the majority of the commercial contracts will be proven 

with all the means because they have the aspect of the agreement and simplicity in 

the form.  

      Moreover, We approached the registers of trade and their relation with the 

tradesman. It is held to preserve it and transcribe all its commercial transactions. As 

for their relationship to our topic, that can be a double-edged weapon. Noting that it is 

the one of the most reliable means for the proof with the code of the trade, 

nevertheless that remains far, because rare are Algerian which agree to make this 

register of trade and accept in against part the taxes and taxes which can harm them, 

but that should protect them.  

      And as long as the commercial transactions are based on the factor of confidence, 

it is done at long life. It is what pushed us to approach the topic of the commercial 

titles like drew up it the legislator. One deduces thus that the weakness from the 

commercial titles as the title of supply and the bill of lading of… etc in spite of the 

common ideas, one did not take it into account even the law of exchange resulting 

from the agreement of Geneva.  

      This said, we connect another subject which concerns the tradesman declaring 

bankruptcy as long as it does not pay his debts. One thus focused oneself on him, and 

one noted that the legislator generalized the concept of bankruptcy for everyone, 

trading or not. The legislator will have to modify this regulation.  

       We concluded our study by the development in the field commercial and 

amongst other things the E-commerce one, being the only obstacle which remains so 

that one can align oneself with the world. However, there remain some faults in this 

field. But we suggest however solutions of this problem.  

We thus conclude our humble research by a conclusion, where we propose some 

proposals in order to better understand this phenomenon. 
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 .1991ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، الطبعة الثالثة ،   ، مذكرات ُب القانوف الدورل اػباص اعبزائري " "  -          
 .1990 ، ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف اؼبطبوعات اعبامعيػػػػػدي زاـ ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػمصادر اإللت،  " زاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لإللتػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػ" النظري  -           

   الغوثي بن ملحة " قواعد و طرؽ اإلثبات و مباشرهتا ُب النظاـ القانوين اعبزائري " ، الطبعة األوذل ، الديواف  -27
   .2001الوطٍت لألشغاؿ الًتبوية         

 " قوة الورقة الرظبية و العرفية ُب اإلثبات " ، منشأة اؼبعارؼ ، اإلسكندرية ، دوف سػػػػػنة . ، ؿبمد أضبد عابدين  -28

   2007، اعبزء الثاين ، مكتبة دار البياف ، دمشق ،  "" وسائل اإلثبات ُب الشريعة اإلسالمية، ؿبمد الزحيلي  -29
 . 2006 ، اإلسكندرية، دار الفكر اعبامعي ، " اإلثبات التقليدي و اإللكًتوين "  ،  ؿبمد حسُت منصور -30
 1973دار التعاوف للطبع و النشر ،  -اإلفالس –ؿبمد سامي مذكور و علي حسن يونس  -31
   1998الطبعة الثانية  –ؿبمد شكري سرور " موجز أصوؿ اإلثبات ُب اؼبواد اؼبدنية و التجارية "  -32
   ،دار اعبامعية اعبديدة للنشر، " مبادئ القانوف التجاري و البحري" ، الدكتور ىاين دويدار مد فريد العريٍت و ؿب -33
        2000. 
   .2003"شرح قانوف التجارة اعبديد" ، اجمللة القضائية ، دار ؿبمود للنشر و التوزيع ،  ؿبمد عزمي البكري ،  -34
 مصطفى كماؿ طو : -35
 
 . 1994ة ، ػػػػػػػػػػػػػػػ" أصوؿ القانوف التجاري " الدار اعبامعي   -



 . 1973أة اؼبعارؼ ػػػػ" الوجيز ُب القانوف التجاري " منش   -
 .  2006" أصوؿ القانوف التجاري ، األوراؽ التجارية و اإلفالس " منشورات اغبليب اغبقوقية ،    -
 . 2005ة ، ػػػػػػػػػػػػػػػريب ، اإلسكندريػػػػػػػػػػػػة " ، دار الفكر العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ" العقود التجاري   -

مصػػػطفى كمػػػاؿ طػػػو و األسػػػتاذ : وائػػػل أنػػػور بنػػػدؽ " األوراؽ التجاريػػػة ووسػػػائل الػػػدفع اإللكًتونيػػػة اغبديثػػػة " ، دار  -36
 .2007الفكر اعبامعي ، اإلسكندرية ، 

 :مصطفى ؾبدي ىرجة  -37
 1986اعبزء األوؿ ، دار الثقافة للطباعة و النشر  " قانوف اإلثبات ُب اؼبواد اؼبدنية و التجارية " ،    -          
ُب ضػػوء أحػػدث األراء و أحكػػاـ الػػنقض ، دار اؼبطبوعػػات ، " قػػانوف اإلثبػػات ُب اؼبػػواد اؼبدنيػػة و التجاريػػة "    -          

 .1994 ،اعبامعية ، اإلسكندرية 
 ارية ، دار الفكر اعبامعي ، اإلسكندرية ، الدكتور فبدوح ؿبمد اعبنبيهي ، العقود التج منَت ؿبمد اعبنبيهي و -38

      2000. 
 اعبزء األوؿ ، مصادر اإللتزاـ ، منشورات جامعة دمشق ، ، " النظرية العامة لإللتزاـ"  ، ؿبمد وحيد الدين سوار -39

      1996. 
التجاريػة " الػدار اعبامعيػة اعبديػدة اؼبواد اؼبدنية و ؿبمود زىراف، " أصوؿ اإلثبات ُب  نبيل سعد إبراىيم و نباـ ؿبمد -40

 . 2001للنشر ، اإلسكندرية ، 
 . 2000 ، " اإلثبات ُب اؼبواد اؼبدنية و التجارية " ، منشأة اؼبعارؼ ، اإلسكندرية ، نبيل سعد إبراىيم -41
 . 1998دار ىومة ،  ،" األوراؽ التجارية ُب القانوف التجاري " ، نادية فضيل -42
 .2001" التنظيم القانوين للتجارة " ، دار اعبامعة اعبديدة للنشر ، ،ىاين دويدار  -43
 ،اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ، الطبعة الثانية ،" أدلة اإلثبات ُب القانوف اؼبدين و اعبزائي و اإلسالمي " ،وبي بكوش -44
      1988.    

 ــــاالث :مـــــــانم (1

 

 أضبد عبد اػبالق مقالو بعنواف : -01
 .   2003،لسنة  1637اـ اإلقتصادية ، العدد ، ؾبلة األىر : أنواعها و تطورىا وخصائصها " التجارة اإللكًتونية" -
 .2002 لسنة ، 1636 دد ػػػػػػػػػػػالع، ادي تصػػػػػػػػػػػػػراـ اإلقىػػػػػػػة األػػػػػػلػػػػػػػػػػػؾب، ماىية التجارة اإللكًتونية و مقوماهتا " " -

ؾبلة األىراـ اإلقتصادية ، العدد  التحديات " ،" التجارة اإللكًتونية اؼبيزات و ، حبيقة ، مقالو بعنواف لويس  -02
 2002لسنة  1636

 



أحكػػػػاـ اإلثبػػػػات واجبػػػػػة التطبيػػػػق علػػػػى األعمػػػػاؿ اؼبختلطػػػػػة ُب : يعقػػػػوب يوسػػػػف صػػػػرخوه ، مقػػػػاؿ ربػػػػػت عنػػػػواف  - 03
، تصػدر عػن ؾبلػس النشػر العلمػي جبامعػة  1991لسػنة  4،  3،  2العػدد  –وف الكوييت ، حبث ُب ؾبلة اغبقػوؽ ػػػػػػػػػػػػػػػالقان

  .الكويت
ة ،  " اإلثبػات التجػاري ُب القػانوف العراقػي " ، ؾبلػة إربػاد اعبامعػات العربيػ ، طالب حسن موسى ، مقػاؿ ، بعنػواف  -04

 . 1996لسنة العدد الثالث ،  كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة ،
 

 :و األوامـــشانمـــــــــىاويــــــــه (3

 

-07بالقػػانوف رقػػم تضػػمن القػػانوف اؼبػػدين ، اؼبعػػدؿ و اؼبػػتمم اؼب 1975سػػبتمرب 26:اؼبػػؤرخ ُب 58-75األمػػر رقػػم  -01
05 

 . 13/05/2007اؼبؤرخ ُب :        
اؼبعدؿ واؼبتمم  ، اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية 1966يونيو  08، اؼبؤرخ ُب :  154-66األمر رقم  -02

  بالقانوف
             . 25/02/2008اؼبؤرخ ُب :  09-08رقم        

 02-05اؼبتمم بالقانوف رقم دؿ و اؼبعاؼبتضمن القانوف التجاري، 1975 سبتمرب 26:اؼبؤرخ ُب 59-75األمر رقم  -03
 . 06/02/2005اؼبؤرخ ُب :        

          02-05اؼبتضمن قانوف األسرة ، اؼبعدؿ واؼبتمم باألمر رقم  1984يونيو  09اؼبؤرخ ُب :  11-84القانوف رقم -04
 . 2005/ فرباير /27اؼبؤرخ ُب :   

   14-11اؼبتضمن قانوف العقوبات، اؼبعدؿ واؼبتمم بالقانوف رقم  1966يونيو  08: اؼبؤرخ ُب 156-66األمر رقم -05
 . 2011/ 12/08اؼبؤرخ ُب :        

 اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اعبزائية ، اؼبعدؿ واؼبتمم بالقانوف 1966يونيو  08اؼبؤرخ ُب:  155-66األمر رقم  -06
   20/12/2006اؼبؤرخ ُب  06-22رقم        

 اؼبتعلق بالسجل التجاري ، اؼبعدؿ و اؼبتمم . 1990أوت  18:اؼبؤرخ ُب 22-90قانوف رقم ال -70
 اؼبتضمن تنظيم التوثيق .  1988يوليو  12اؼبؤرخ ُب :  27-88رقم  القانوف -70
 اؼبتعلق بالوكيل اؼبتصرؼ القضائي . 1996يوليو  09اؼبؤرخ ُب :  23-96األمر رقم  -70

 

 :المجـــــــــــالت  (4
 

 .1987ؾبلة اإلجتهاد القضائي -01
 اجملػػػػػػلة القضائيػػػػػػػػػػػػة  لسنة:-02

 .4، 2،  1، عدد:  1989 -      



 .4،  3،  2، عدد:  1990 -      
 .4،  3،  2،  1، عدد:  1991-      
 .4،  2،  1، عدد :  1992 -      
 .3،  2، عدد :  1994 -      
 .2، 1، عدد :  1995 -      

 . 2، عدد :  1996 -      
 . 1، عدد :  1997 -      
 ، عدد خاص . 1999 -      
 .2،  1، عدد :  2000 -      
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LGDJ- Delta ,1996. 
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l,L.G.D.j , Delta .16 e  édition , 1996 . 

    3- jean Carbonnier : Droit Civil, 4 , les obligations , Presses universitaires 
de France ,1979. 
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volume , édition montchrestion , sixieme édition , 1970. 
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6- René Rodiere : Droit Maritime , Dalloz , Septiéme édition , 1977. 
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 اثــــــىيـــتـــحـــمـــان فهشس                               

 

 انصفحت ىانـــــىـؼـان

 02 تـذمـمـم

 08 : انمــــــىاػذ انؼامت نإلثباثم األولـانفص

 95 ـــاثمفـــــــهىو اإلثـــــــب  انمبحث األول:

 95 تؼشيف اإلثباث و أهميته. انمطهب األول:

 95          حؼشيـــــف اإلثباث 6 انفشع األول

 11 6 أهًيــت اإلثباث  انثاويانفشع 

 11 مزاهب اإلثباث وطبيؼته انماوىويت6 ثاويانمطهب ان

 11 يزاهب اإلثباث 6 انفشع األول

 11 ( يزهب اإلثباث انًطهك أو انحش 1

 11 يزهب اإلثباث انًميذ أو انماَىَي  1

 11 ( انًزهب انًخخهظ 1

 11 انطبيؼت انماَىَيت نإلثباث 6 انفشع انثاوي

 11 ( لىاػذ اإلثباث انشكهيت أواإلجشائيت 1

 11 لىاػذ اإلثباث انًىضىػيت  (1

  ػاللت اإلثباث بانُظاو انؼاو  -

 15 انمبحث انثاوي : انمبادي انؼامت نإلثباث

 11  مبذأ حياد انماضي6 انمطهب األول

 11  مبذأ انحك في اإلثباث6  انمطهب انثاوي

 11 نُفسه هم يًكٍ أٌ يصطُغ انشخص دنيالا  -

 11 ىل يجوز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسو -

 11  انمبحث انثانث : محم اإلثباث

 11  انىالؼت انماوىويت كمحم اإلثباث6  انمطهب األول

 12 انؼشف   (1

 12 انؼادة اإلحفاليت  (1

 13 انماَىٌ األجُبي  (1

 14  انششوط انىاجب تىافشها في محم اإلثباث6 انمطهب انثاوي

 15 حكىٌ انىالؼت انًشاد إثباحها يحذدة  أٌ (1

 15 أٌ حكىٌ انىالؼت انًشاد إثباحها يخؼهمت بانذػىي  (1

 19 أٌ حكىٌ انىالؼت انًشاد إثباحها يُخجت في انذػىي (1

 19 أٌ حكىٌ انىالؼت انًشاد إثباحها جائضة اإلثباث لاَىَا (1

 11 أٌ حكىٌ انىالؼت انًشاد إثباحها يخُاصػا فيها . (1

 11 انشابغ : ػبئ اإلثباثانمبحث 

 11  انتكهيف بؼبء اإلثباث وأهميته6  انمطهب األول

 11 انماػذة انؼايت في انخكهيف بؼبء اإلثباث  -

 11 أهًيت ححذيذ يٍ يمغ ػهيه ػبء اإلثباث  -

 11 تبادل ػبء اإلثباث و اإلػفاء مىه انمطهب انثاوي : 

 11 حىصيغ ػبء اإلثباث بحكى انىالغ  (1

 11 اإلثباث بحكى انماَىٌ حىصيغ ػبء (1

 اإلػفاء يٍ اإلثباث  (1
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 37 لىاػذ ػبء اإلثباث نيسج يٍ انُظاو انؼاو  -

 14 انمبحث انخامس:طشق اإلثباث في انمىاد انمذويت 

 14  وسائم اإلثباث انؼاديت6  انمطهب األول

 15 انكتابت 6  انفشع األول

 19 أوال 6 انًحشساث انشسًيت 

 19 حؼشيفها  (1

 11 ششوط انًحشس انشسًي  (1

 11 حجيت انًحشساث في اإلثباث  (1

 11 ثاَيا 6 انًحشساث انؼشفيت 

 11 حؼشيفها (1

 13 حجيت انًحشساث انؼشفيت في اإلثباث  (1

 11  انبيىت أو شهادة انشهىد6  انفشع انثاوي

 11 أوال 6 حؼشيفها و أَىاػها 

 11 انحاالث انخي ال يجىص فيها اإلثباث بشهادة انشهىد ثاَيا 6

 11 ثانثا 6 انحاالث انخي يجىص فيها اإلثباث بشهادة انشهىد 

 13 انمشائه6  انفشع انثانث

 13 حؼشيفها -

 14 أوال 6 انمشائٍ انماَىَيت 

 14 انمشائٍ انماَىَيت انماطؼت  (1

 29 انمشائٍ انماَىَيت انبسيطت (2

 21 انمضائيت ثاَيا 6 انمشائٍ

 21  وسائم اإلثباث غيش انؼاديت6  انمطهب انثاوي

 21 اإللشاس 6  انفشع األول

 21 حؼشيفه  -

 21 أوال 6 اإللشاس انمضائي 

 21 ثاَيا 6 اإللشاس غيش انمضائي

 22  انيميه : انفشع انثاوي

 23 6 انيًيٍ انحاسًت أوال 

 31 ثاَيا 6 انيًيٍ انًخًًت 

 31  اإلثباث بانمؼايىت و انخبشة 6 انثانثانفشع 

 31 أوال 6 انًؼايُت 

 34 ثاَيا 6 انخبشة 

 191 انفصم انثاوي : انمىاػذ انخاصت باإلثباث في انمىاد انتجاسيت                   

 41 انمبحث األول :  انمبادئ انخاصت باإلثباث في انمىاد انتجاسيت

 41  انطشقيبذأ اإلثباث بكافت انمطهب األول : 

 111  يبذأ حك انشخص أٌ يخًسك بذنيم صذس يُهانمطهب انثاوي : 

 51 6 يبذأ إنضاو انخصى ػهً حمذيى دنيم ضذ َفسه  انثانثانمطهب 

 51 انمبحث انثاوي : لىاػذ اإلثباث في انؼمىد انتجاسيت

 51 6 يفهىو انؼمىد انخجاسيت  انمطهب األول

 51 ياهيت انؼمىد انخجاسيت 6 انفشع األول

 51 خصائص انؼمىد انخجاسيت6 ثاويانفشع ان

 51 6 انمىاػذ انخاصت بانؼمىد انخجاسيت انفشع انثانث

 191 ثباث انؼمىد انتجاسيت 6 إ انمطهب انثاوي

 191 6 إثباث انؼمىد انخجاسيت بانكخابت  انفشع األول

 111 ػمىد حجاسيت نها كفايت راحيت في اإلثباث  6 انفشع انثاوي

 

 



 111 6 إثباث انؼمىد انخجاسيت بكافت طشق اإلثباث انفشع انثانث

 111 :حجيت انذفاتش انتجاسيت في اإلثباث نثانمبحث انثا

 

 111 مفهىو انذفاتش انتجاسيت في اإلثباث6  األولانمطهب 

 111 أوال 6 فىائذ انذفاحش انخجاسيت 

 112 ثاَيا 6أَىاع انذفاحش .

 111  حجيت انذفاتش انتجاسيت في اإلثباث6  انمطهب انثاوي

 111  حجيت انذفاحش انخجاسيت في اإلثباث نًصهحت انخاجش:  أوال

 111 ثاَيا 6 حجيت انذفاحش انخجاسيت في اإلثباث ضذ انخاجش 

 113 ثانثا 6حمذيى انذفاحش انخجاسيت إنً انمضاء  

 111 انشابغ : حجيت األسىاد انتجاسيت في اإلثباثانمبحث 

 111  مفهىو األسىاد انتجاسيت6  انمطهب األول

 111  األسىاد انتجاسيت انتي نها كفايت راتيت مطهمت في اإلثباث6  انمطهب انثاوي

 111 إثباث انسفخجت  (1

 111 انسُذ أليش  (2

 111 انشيك  (1

 111  نها كفايت راتيت وسبيت في اإلثباثاألسىاد انتجاسيت انتي 6  انمطهب انثانث

 111 سُذ انخضٌ  (1

 111 سُذ انُمم  (1

 111 ػمذ ححىيم انفاحىسة (1

 112 اث وظاو اإلفالســــــــــانمبحث انخامس : إثب

 112  مفهىو وظاو اإلفالسانًطهب األول 6 

 112 أوال 6 حؼشيف اإلفالط 

 114 ثاَيا 6 انششوط انالصيت نشهش اإلفالط 

 129 ثانثا 6 حكى شهش اإلفالط 

 121 سابؼا 6 كيفيت صذوس حكى بشهش اإلفالط 

 121 خايسا 6 أثاس اإلفالط 

 121 اإلثباث في مىاد اإلفالسانًطهب انثاَي 6 

 121 أوال 6 إثباث صفت انخاجش 

 122 ثاَيا 6 إثباث انخىلف ػٍ انذفغ 

 124 ثانثا 6 إثباث حسٍ وسىء انُيت 

 131 انسادس : اإلثباث في انتجاسة اإلنكتشوويتانمبحث 

 131  مفهىو انتجاسة اإلنكتشوويت6  انمطهب األول

 131 أوال 6 حؼشيف انخجاسة اإلنكخشوَيت

 131 ثاَيا 6 خصائص انخجاسة اإلنكخشوَيت

 131 ثانثا 6 يضايا انخجاسة اإلنكخشوَيت 

 132 سابؼا6 يمىياث انخجاسة اإلنكخشوَيت

 133 ػمبت اإلثباث في انتجاسة اإلنكتشوويت6  انثاويانمطهب 

 133     أوال 6 يفهىو ػمبت اإلثباث في انخجاسة اإلنكخشوَيت

 149     ثاَيا 6 انحهىل انًمخشحت في ظم انمىاَيٍ انسائذة

 183 انـخاتـمت

 189 لائمت انـمشاجغ

 195 فهشس انمحتىياث
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