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 :مقدمــة
تسعى معظم الدول إىل إرساء وجتسيد دعائم اقتصاد السوق هادفة إىل رفع القدرات 

اليت حتتلها املؤسسات  اإلسرتاتيجيةاملكانة  كما أن،   التنافسية للمؤسسات وحتسني مستوى أدائها
خلق  البحث والتفكري يف إىلتدفعها  تنمية االقتصاد الوطين،يف لدور الذي تلعبه وااالقتصادية 
 أهم مشكلة تعاينحتصيل حقوقها التجارية صعوبة   أن إال .التقنيات لرتقيتهاخمتلف واستعمال 

 .سيما منها الصغرية واملتوسطة منها املؤسسات االقتصادية 

سبيل ذلك حترر  أن يكون الوفاء آجال وهي يف امالت التجارية تفرض على املؤسسةفاملع
أجل االستحقاق يف ق املؤسسة يف املشرتي بأن يقوم بالوفاء ألجل، وهنا قد تثشرتيها فواتري مل

 تكون يف أمس احلاجة إىل األموال للوفاء ، يف الوقت الذياألجلفيتعني عليها انتظار حلول 
 .الغري أو لتحقيق استثمارات جديدة اجتاهبالتزاماهتا 

، دون أجل  أن ختتار  بني أن تشرتط على املدين الوفاء الفوريفحينئذ على املؤسسة 
هي ركود السلع يف السوق،وإما أن تنتظر آجال االستحقاق وهنا قد وعادة ما تكون العاقبة 
باخلسارة على املؤسسة األمر الذي جيعلها تبحث عن مصادر متويل  تتعرض ألزمة مالية ترجع

ضخم  ،وتظهر خطورة تلك املشكلة أكثر يف حالة تعامل املؤسسة مع عدداإلنتاجيةإلعادة دورهتا 
 ر بوقوع خماطر ضياعينذ قدالدويل، مما  والداخلي أعلى الصعيد  عمالء وعلى نطاق جغرايفمن ال

 .ترتبت بذمة املدينني العمالء  مع ارتفاع تكلفة حتصيلها اليتقسم من الديون التجارية 

لتمويل مما يسمح لاملعطيات تطرح أمام املؤسسة االقتصادية  وسائل متنوعة  ههلذ وتبعا
 واألهدافوبالتايل اختاذ القرار الذي يتناسب  ،ا باملفاضلة  بني البدائل التمويلية املتاحةهل

اخلاصة غالبا ما يكون غري كايف لتغطية  خمتلف  أواالعتماد على املصادر الذاتية  أناملسطرة،ذلك 
 .ا احتياجاهت
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ع املايل للمشرتين قبل املؤسسة االقتصادية دراسة الوض على الرغم من انه يقع على عاتق      
ما جينبها خطر ختلفهم عن الوفاء يف أجل  الكافيةالضمانات  همالتعامل معهم وأن تأخذ من

، كما  غالب  الوسائل واألدوات اليت متكنها من حتقيق ذلكالإال أهنا ال متلك يف ، االستحقاق 
سواء تعلق ، متوقعة أهنا ليست مبنأى عن املدين حسن النية الذي يتعرض لصعوبات مالية غري

حتصيل حقوقها التجارية  يف تاملؤسسااوف وقلق هذه خما يثري مم ،إفالسهم أو إعسارهم ب األمر
 .مدينيها  لدى

الالزم للمؤسسة يقتضي منها أن  التمويلحتصيل احلقوق التجارية واحلصول على  أنكما        
الذي يرهق ميزانيتها بأعباء مالية  األمرإدارية ومالية للقيام هبذا النشاط  إمكانياتتتوافر على 

خيار التمويل اخلارجي عن طريق القروض البنكية املصدر  إىلاللجوء  األخريإضافية،ليبقى يف 
جتد صعوبة يف احلصول على  األخريةلتمويل هذه املؤسسات،غري أن هذه  األساسياخلارجي 

ا ودحدودية الضمانات اليت تقدمها للبنو  ماهل رأسيف  تتميز به من اخنفاض االتمويل الالزم نظرا مل
صعبت مهمة البنو  يف تقييم وتقدير املخاطر النامجة عن نشاطات املؤسسات  املميزاتهذه 

 .الصغرية واملتوسطة

عقد القرض،عقد خصم ،عقد الوكالة املصرفية)وإزاء فشل القوالب العقدية التقليدية 
عملية  إىلنت حاجة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف عالج املشكلة،كا....( األوراق التجارية
ويف سبيل جتاوز هذه املشكلة مت استحداث طرق جديدة ، السابقة الصعوباتقانونية تواجه هبا 

تعىن بإدارة  نية حديثة نسبياعقد حتويل الفاتورة كآلية قانو : لتمويل هذه املؤسسات كان من أمهها
كوسيلة تضمن فيها استيفاء حقها من املشرتين سواء فرضتها حاجة هذه املؤسسات  .املديونيات

 .على املستوى الداخلي أو الدويل،وكبديل متويلي مستحدث لنظام التمويل التقليدي 

 إىلعلى الرغم من أن عقد حتويل الفاتورة حديث من حيث الشكل،إال أن ظهوره يرجع      
الذين مارسوه يف جمال  والفينيقينييني عند البابلالتاريخ القدمي فنجده يف املمارسات التجارية 
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نتيجة جلوء املصدرين الربيطانيني إىل بيع وتصريف  81التجارة البحرية، مث ظهر يف إجنلرتا يف القرن 
املنتشرة يف املستعمرات االجنليزية يف كافة أحناء العامل،حيث كانوا يعمدون  األسواقمنتجاهتم يف 

باملعلومات الضرورية اخلاصة  إحاطتهم تلك املستعمرات من أجل االستعانة باملراكز التجارية يف إىل
 .وبسمعة املوردين،وكذا حتصيل مثن بضائعهم لقاء احلصول على عمولة ومبراكز باألسواق

املصرفية  اإلعتماداتهذا ما شجع بدوره بعض البنو  اليت كانت ترفض يف البداية منح        
للمنتجني إىل اقتحام هذا السوق اجلديد،كما تسابقت  وفا من الكساد والركود االقتصاديخت

فتح فروع متخصصة يف حتصيل وضمان احلقوق التجارية للمصدرين كبديل  إىلاملؤسسات املالية 
 First »  ومنها جند األمريكيةاملصرفية،وأول هذه الفروع عرفتها البنو   اإلعتماداتعن 

National Bank Of Boston »  القرن  أواسطيف  أوروبا إىللك هذا العقد بعد ذ نتقلا، مث
ونظرا حلداثة العقد يف ،.ويل الفاتورةالعشرين ليتم إنشاء مؤسسات مالية متخصصة يف عقد حت

الذي استدعى التوقيع على  األمرشكله احلايل،فقد عرف عند ظهوره بعض العثرات يف تطبيقه 
 األخريةهذه  اسمباتفاقية حتمل  انتهتية مبدينة أوتاوا الكند 81/50/8811اتفاقية دولية بتاريخ 

 ع دويل موحد لعقد حتويل الفاتورةنص بغرض خلق تشري 82تتكون من 

أما يف اجلزائر، فقد أدخل املشرع اجلزائري القواعد القانونية لتنظيم العقد حديثا مبوجب       
املعدل واملتمم للقانون التجاري،وهذا  8882افريل 80املؤرخ يف  51-82املرسوم التشريعي رقم 
نظام اقتصاد  إىليف اجملال االقتصادي من منط التسيري االشرتاكي تغيريا  بعد أن عرفت اجلزائر

 .السوق

 :وضوعـة المـأهمي -

وحتصيل احلقوق  األدوات املالية لتمويل ثكأحد  عقد حتويل الفاتورة تأيت أمهية دراسة 
 :بالنظر إىل التجارية
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واليت تشمل السيولة الفورية حبيث يسمح هذا العقد بتحويل  عقداليت يقدمها  اخلدمات -8
 .ية دمن مبيعات آجلة إىل مبيعات نق املؤسسات مبيعات

من خالل حتصيل حقوقها التجارية، حيث  ةواملتوسطتوفري محاية للمشروعات الصغرية  -8
 .يساعد هذا العقد على سداد القيمة املغطاة عن كل مشرتي

بشأن عدم حتملها  وطمأنتهاعلى النمو والتوسع  حتويل الفاتورة املؤسسات دعق يساعد  -2
عن املشرتين مع تقييم أوضاعهم املالية والتجارية وبالتايل  االستعالموذلك عن طريق ، اخلسائر 

 .تكون املؤسسة على دراية بأحوال السوق

 :وعـأسباب اختيار الموض -

 :املوضوع إىلأسباب اختيار  ترجع 
ة حتصيل الديون التجارية تعترب من أهم وأخطر املسائل اليت تعرتض التجار واملؤسسات مسأل -8

 .الديون من خطر عدم قدرهتا على استيفاء هذه،لذلك تتخوف هذه األخرية  اإلقتصادية

على املؤسسات الصغرية واملتوسطة إستغراق مجيع مراحل العملية اإلقتصادية  يصعب  -8
لذلك نرى ضرورة ...والتحصيل والتسيري والتمويل والضمان باإلنتاجلوحدها،فال ميكنها التكفل 

لتكتفي هذه املؤسسات بعملية النمو والتوسع،أما باقي العمليات  يل الفاتورةتدخل عقد حتو 
لشركات لفتعود ... األخرى واملتعلقة بدراسة السوق ومدى يسار املتعاملني املشرتين والتمويل

 .تورةاملتخصصة يف عقد حتويل الفا

ث عن القواعد اخلاصة اليت عقد حتويل الفاتورة يشكل حزمة خدمات متعددة، فإن البح -2
الذي يرتكز عليه انتقال وتداول احلقوق التجارية  األساستشكل حجر  ه القانوين ،نظامحتكم 

 .هبدف بيان الدور الذي يلعبه يف ظل التحوالت اإلقتصادية

 ة ـالدراس دافـأه -

 :املوضوع يف دراسة  أهدافتتمثل  



 ةــــــــــــــــــمقدم
 

 ه
 

 األوراقعبارة عن مزيج بني عدة عقود كعقد الكفالة و عقد خصم عقد حتويل الفاتورة      
اليت ينفرد هبا ،فهو عقد مركب  خصوصيتهله مساته و  أن إالالتجارية و عقود الضمان التقليدية 

 .يشمل جمموعة من العقود املدنية و التجارية 
 مميزاته وطبيعتهو  همفهومظام القانوين لعقد حتويل الفاتورة من بيان الن إىلهتدف الدراسة      
ثلى للتعامل يف سبيل اخلروج بصيغة م  اإلجرائيةللجوانب  إضافة إىل التطرق ،شروطه القانونيةو

 .نفعا أكثرغاية  لتحقيقعن الكثري من تلك العقود و تكفي التجاري تغين 

 :ة ـاإلشكالي -

ن الربامج التنموية للنهوض بقطاع ينها اجلزائر العديد ماعتمدت الكثري من الدول ومن ب
املعلومات،  م، نظانالتأهيل، التكوي:مستويات املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك على عدة

و حتصيل الديون  ن مشكلة التمويلفإ ونظرا خلصوصية هذا القطاع . ..القدرة على املنافسة
 .املؤسسات لصعوبات اليت تواجهها جمموعة احتتل مركز الصدارة ضمن  التجارية

العقد دحل الدراسة قد خيتلط و يتداخل مع طرق انتقال احلقوق كحوالة احلق و عقد اإلنابة        
و عقد جتديد لاللتزام يف بعض عناصر النظام القانوين، و لذلك فان هذا التداخل يثري بالضرورة 

 .تساؤالت مهمة 

  :تكمن يف التساؤل التايل ن اإلشكالية فإوانطالقا من املعطيات السابقة 

ما مدى فعالية عقد تحويل الفاتورة كتقنية تمويلية حديثة في عالج مشاكل 
 ؟ ستحداثه لهذا العقدإوهل وفق المشرع الجزائري ب تحصيل الحقوق التجارية؟

 :ةـج المتبع في الدراسـالمنه -
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مجع من خالل  الوصفيج عتمدنا على املنهفقد إ املطروحة اإلشكاليةلإلجابة على 
توضيح ومتييز العالقة بينه وبني ما يشاهبه من  املعلومات املتعلقة بعقد حتويل الفاتورة و تنظيمها و

 شكل علمي منظم استنتاجات ب إىلللوصول  التحليل و التصنيف عتماد على، باإلالعقود األخرى 

 التشريعات ما توصلت إليه على اإلستنادبيف التشريعات  املقارنباملنهج  ستأنسناإكما 
مقارنتها بالتشريع الوطين ومعرفة أوجه  ، والتشريع الفرنسي بشكل خاص  بشكل عام و

 .القصور االختالف و الشبه و 

 :بحثـعوبات الـص -

قلة النصوص القانونية اليت وضعها املشرع اجلزائري  إىلترجع صعوبات البحث بالنظر 
، ،وكذا عدم وجود اجتهادات وأحكام قضائية ل الفاتورة حتوي عقد أحكام واليت تعاجل تنظيم

باإلضافة إىل وجود نقاط تقنية متعددة خاصة يف املسائل املالية واحملاسبية وهي تتوزع بني عدة 
 .قانونية واقتصادية  اختصاصات خمتلفة

 

 

 :ة ـــــالخط -

وفق منهجية ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة املتوخاة من البحث األهداف  قلتحقي
 :إىل فصلني مع طبيعة املوضوع قسمنا البحث تتالءم

 :مبحثني إىلالفاتورة قسمناه  حتويلتناولنا يف الفصل األول النظام القانوين لعقد 

 مفهوم العقد، مميزاته وطبيعته القانونية :يتناول األولاملبحث  -



 ةــــــــــــــــــمقدم
 

 ز
 

 ل الفاتورةالشروط القانونية لعــقد حتويخصصناه لدراسة أما املبحث الثاين  -

 إىلقسمناه بدوره  والذي أثـــــار عقد حتويل الفاتورة: أما الفصل الثاين فجاء حتت عنوان
 :مبحثني

 .إجراءات حتويل احلقوق التجارية :األوليتناول املبحث  -

             و خماطر إسرتداده اإلئتمان منح متطلباتفيحمل عنوان أما املبحث الثاين  -

  ت إليه الدراسة من نتائج و اقرتاحاتخبامتة ضمنتها ما توصلو أهنيت موضوع البحث 
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 الفاتورة تحويل لعقد القانوني النظام :ل األولالفص
تتميز األسواق بكثرة السلع واخلدمات املتنوعة واملختلفة اليت يعرضها خمتلف األعوان  

تتنافس فيما بينها لتحقيق ، كبرية ومتوسطة وصغرية احلجم   اقتصاديةمن مؤسسات االقتصاديني 
بقصد اختاذ القرارات ، والتخطيط  لة تتطلب التفكريوإرضاء الزبائن،لكن حتقيق ذلك مسأ ،األرباح

 اقتصادياحلامسة واملتعلقة بالتوجه إىل السوق انطالقا من قاعدة أساسية يسري عليها كل متعامل 
 .تعتمد على طبيعة العقد الذي خيتاره وهي جناح عملياته التجارية اليت

لتعامل لتحقيق مستلزمات عقد حتويل الفاتورة كنمط جديد من صور ادور من هنا يأيت 
 ؤسساتخاصة وأن الغاية اليت كانت وراء إنشائه هو حاجة هذه امل،اإلقتصادية  ؤسساتمتويل امل

 .إىل السيولة النقدية الالزمة لتسيري نشاطاهتا  أو توسيعها

يشكل حجر األساس يف حتديد  ،دراسة اجلوانب القانونية لعقد حتويل الفاتورةن فإ من مثو 
لوقوف للبحث عن الطبيعة القانونية للعقد وما يتضمنه من أحكام ا األساسية وكذا يزاتهممو مفهومه 

 .ختتلف عن األحكام العامة اخلاصة بالعقود التقليدية

ومن أجل أن نعطي هلذا الفصل أبعاده الالزمة واليت متكننا من اإلحاطة بكل جوانبه 
 :الفصل إىل مبحثني نتناول يف نقسم هذا، القانونية واليت تتالءم مع طبيعة العقد 

 .مفهوم عقد حتويل الفاتورة، مميزاته وطبيعته القانونية:المبحث األول

 .عقد حتويل الفاتورةالشروط القانونية ل: المبحث الثاني
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 .مفهوم عقد تحويل الفاتورة، مميزاته وطبيعته القانونية :المبحث األول

السعي للحصول  ،الصغرية و املتوسطةمنها  سيمااهتمامات املؤسسات االقتصادية  من 
على التمويل الالزم لنمو و ازدياد حجم نشاطها التجاري ،و على السيولة النقدية الالزمة لزيادة 

يف حالة عجز الواقع التجاري و املايل عن  تثارنسبة أرباحها ،إال أن الصعوبة يف هذا الصدد ،
ن حتصيل احلقوق التجارية املستحقة للمشروعات وضماتوفري القدر الكايف من وسائل التمويل 

و عدم توفر اإلمكانيات  و على هذا فقد كانت مشكلة التمويل ،التجارية يف مواجهة عمالئها
خصبا لظهور بعض الوسائل العقدية غري التقليدية اليت تساهم يف حل هذه املشكلة و  جماالاملادية 

 .املتمثلة يف عقد حتويل الفاتورة

 فهو له ، حول مفهوم موحد اإلتفاق مبكانفإنه من الصعب  ونظرا حلداثة العقد غري أنه 
ببعض اخلصائص مما جيعله ينفر بطبيعته من الدخول حتت األشكال التقليدية للعقود املدنية يتميز 

ومن جهة أخرى فإن حتديد الطبيعة  ،هذا من جهةهبدف حتقيق أهداف إقتصادية معينةوالتجارية 
ه يعترب ضرورة جوهرية لرتسيخ املفهوم القانوين له وعدم خلطه بغريه من العقود املشاهبة القانونية ل

 .وذلك من خالل معرفة األساس القانوين الذي يستند إليه

 :تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني على النحو التايل  ارتأيناوتفصيال ملا سبق  

 .ألساسيةمفهوم عقد حتويل الفاتورة ومميزاته ا :األولالمطلب 

 لعقد حتويل الفاتورة الطبيعة القانونية :نيالثاالمطلب 
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 .مفهوم عقد تحويل الفاتورة ومميزاته األساسية :األولالمطلب 

قبل بيان اجلوانب القانونية لعقد حتويل الفاتورة، فإنه البد من التعرض أوال لتعريف هذا 
ساسية أو اخلصائص اليت ينفرد هبا،وأخريا العقد وبيان خمتلف صوره، مث البحث عن املميزات األ

 :سنقف عند متييز عقد حتويل الفاتورة عن غريه من العقود املشاهبة وفق الرتتيب التايل

 .نواعهأتعريف عقد حتويل الفاتورة و : الفرع األول

 خصائص عقد حتويل الفاتورة: الفرع الثاني

 .العقود املشاهبةمتييز عقد حتويل الفاتورة عن غريه من : الفرع الثالث

 

 .نواعهوأتعريف عقد تحويل الفاتورة : الفرع األول 

تبعا  صوره، تعددتبالدراسة، كما  عقد حتويل الفاتورة تناولت اليتتعددت التعاريف  
 :نقسم هذا الفرع على النحو التايلسلذلك 

 .تعريف عقد حتويل الفاتورة: أوال
 .أنواع عقد حتويل الفاتورة: ثانيا

 .يف عقد تحويل الفاتورةتعر :أوال

 ت تعريفا لعقد حتويل الفاتورة يفبالرغم من أن العديد من التشريعات التجارية احلديثة أورد

واملتعاملني  جتاه بعض الفقهاءإلنصوصها القانونية وبصورة صرحية،إال أن ذلك جاء الحقا 
 هغري أن،  مع أمهيته ريف للعقد بشكل يتالءمالذين حاولوا بشكل مستمر إعطاء تع االقتصاديني

وترمجته من اللغة  للعقدالبد من التعرض إىل املعىن اللغوي فإنه ، اريفالتع هذهقبل التعرض إىل و 
 :على النحو التايل العربيةاألصلية إىل اللغة 
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 : اتورةفالتعريف اللغوي لعقد تحويل ال -1

أو  1الديون التجارية صاستخال عقد،أو كما عرب عنه املشرع اجلزائري   عقد حتويل الفاتورة
جند له تسمية  ،غري أننا ال« Factoring»هو ترمجة للمصطلح اإلجنليزي ، 2 نغالفاكتور عقد 

 لفرنسيون ذات التسمية اإلجنليزيةا نالفقهاء والباحثو  بعض مقابلة يف اللغة الفرنسية،لذا يستعمل
ريف باملصطلحات ورد يف الئحة التع مبا عمال «Contrat d’affacturage»أو تسمية 

92/11/1291اإلقتصادية واملالية الفرنسية بتاريخ 
3 

 Factoringةباللغة االجنليزي ومبا أن كلمة فاكتورنغ ترد حبروف عربية مطابقة لنطق الكلمة

فإنه للتعرف على معناها يلزم الرجوع إىل أصل الكلمة وإطالقها يف لغتها األصلية حىت نتمكن من 
 .مناسبة للعقد بشكل حيدد حقيقتهاخلروج برتمجة عربية 

 ةمؤسس خصم،، وكيل ،عامل ،عنصر)ترتجم إىل  فإهنا "Factor"فبالرجوع إىل أصل كلمة
ومنها جاءت كلمة فاكتورنغ مبعىن شراء حسابات القبض ، ...(.التجارتشرتي أو ختصم ديون 

 .4خبصم أو خصم الديون أو شراء حسابات العمالء

تدور حول شراء مؤسسة فواتري أو حسابات أو  افإهن اللغويةلنظر إىل هذه املعاين فبا
ملعىن يظهر ا وبذلك ، 5تتيح قبض مبلغ دين على شخص آخرمؤسسة مستندات من شخص أو 

ذلك أن الشركة ال تشرتي املستندات أو الفواتري أو " بيع دين أو شراء" يف أنهللعقد  اللغوي 
 .ديون مستحقة يف ذمة مشرتي البضاعةاحلسابات ذاهتا وإمنا تشرتي ما تتضمنه من 

 
                                                           

املتعلق بشركات استخالص الديون 1110 أوت 17املؤرخ يف  10-10كما عرب عنه املشرع التونسي مبوجب القانون رقم  1  
املؤسسات املاليةاملتعلق بنظام  0191-10-10املؤرخ يف 01501رسوم رقم كما عرب عنه املشرع اللبناين مبوجب امل    2  
، املؤسسة احلديثة للكتاب ، طرابلس، لبنان، -عقد شراء الديون التجارية- Contrat Factoringغ  يعقد الفاكتورن: عبد العزيز شايفنادر  3

 .17،ص 1115
ف : فحر  –( ن-د-د)، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية،قاموس املصطلحات مصارف املال واالستثمار: حتسني فاروق الناجي   4
 .0، ص 0117،

ني الواقع و املنظور اإلسالمي جملة  مركز صاحل كامل لإلقتصاد اإلسالمي، جامعة بإدارة وبيع الديون التجارية " الفاكتورنغ:" حممد عبد احلليم  5
 .4، ص 1111، 11األزهر، القاهرة، العدد 
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  :التعريف الفقهي لعقد تحويل الفاتورة  -2

تعددت التعاريف اليت وضعها بعض الفقهاء الذين تناولوا دراسة العقد واليت يتبني منها 
 يهلفقبعض الفقهاء الفرنسيني كا فيصفه،لعقدلرغم تقارهبا عدم توصلها إىل وضع تعريف موحد 

"Schmithnaff Clive"  مع تاجر تصدير على  باالتفاققيام بيت للوكالة "هوالعقد بأن جوهر
إعفائه من املتاعب املالية لنشاط التصدير خاصة حتصيل الثمن من املشرتين حبيث يتفرغ التاجر 

حبيث ايل ي منشاط جتار :"فقد عرفه بأنه  Sussefeld  أما األستاذ، 1"لإلدارة احلقيقية ملنشأته
  2"من املنتجني للسلع اإلستهالكية حقوقهم على زبائنهم التجار بالشراء فورا اساتقوم الشركة أس

 تعرض جلوانبتعطي فكرة للعقد دون أن تحيث ،جدا  ةبسيط اأهن اريفالتعه املالحظ على هذف
 .عديدة له

عملية يتنازل فيها شخص عن قروضه "بأنه  "Yves Reinhard " الفرنسي الفقيهويعرفه 
ال ميكن  أنهغري ، 3"مقابل أجر بتحصيلها و ضمان و فائها يف حالة إفالس املدين ملؤسسة تتكفل

اعتماد هذا التعريف ألنه يقصر نشاط املؤسسة على حتصيل الديون التجارية بينما  نشاطها ميتد 
التعريف جيعل ن هذا أخرى فإتقدمها املؤسسة ،هذا من جهة و من جهة  أخرىخدمات  إىل

املدين فقط بينما تلتزم املؤسسة بوفاء قيمة الديون  إفالسيف حالة  يكون فاءالو ضمان املؤسسة ب
 .قبل مواعيد استحقاقها و قبل تصور إفالس املدين أصال 

عقد "انه  إىلحتويل الفاتورة  لعقدتعريفه  يف  "Jean Guyénot "الفرنسي الفقيهويذهب 
تاجر بتسديد  أمامة متخصصة يتكفل بواسطته شخص ميارس هذا العمل بصورة مهنية و بصيغ

ويعاب على التعريف انه عرب عن التزام 4، "فائدة أوقوائمه اليت ضمن سدادها مقابل عمولة 

                                                           
 .154، ص1101، اجلزائر،الوجيز يف شرح األوراق التجارية، دار هومة: حممد الطاهر بلعيساوي  1

2 « C’est une activité à la fois commerciale et financière qui consiste essentiellement pour le 
factor à acheter ferme aux producteurs de  bien de consommation leurs créances sur leurs 
clients commerçant, Louis Edmond Sussefeld : le Factoring, P.U.F, 1968, P 07.  
3 Reinhard Yves : Jurisprudence générale, Dalloz tome, paris, 1987, p 258. 

.14،ص 1100 ، ،العراق بغداد ، دار نيبورللطباعة و النشر و التوزيع عقد خصم الديون دون حق الرجوع ، :عمار حبيب جهلول   4  
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مؤسسة خصم الديون بأنه عقد كفالة ،كما يؤخذ عليه اعتماده ملصطلح تاجر األمر الذي يثري 
 .دينكان هذا العقد يربم مع التاجر الدائن أم التاجر امل  إذااخللط فيما 

قيام ":يني فيعتربون أن جوهر عقد حتويل الفاتورة هونأما مجهور الفقهاء األجنلوساكسو          
مع تاجر على إعفائه من املتاعب املالية لنشاط التصدير،وخباصة  باالتفاقمؤسسة متخصصة 

حقه  حتصيل الثمن من املشرتي يف الدول األخرى،حبيث يتخلى التاجر أو املؤسسة اإلقتصادية عن
تحصيل الديون التجارية مقابل فائدة أو عمولة أو حسم جزء من الثمن يتم اإلتفاق عليه بني ل

 إىلينظر  ألنهاعتماده كتعريف جامع غري ممكن  أن إالدقة  أكثرويبدو هذا التعريف ،1"الطرفني
 . على الصعيد الداخلي إليهالعقد  كوسيلة لتسهيل و حتويل الصادرات دون النظر 

تفاق تلتزم مبوجبه إ." تعريفا مفاده أن قوام العقد هو  "اخلويلدي" األستاذ طرحيكما 
هذه  إحالةالديون حمملة على عمالء التاجر مقابل صم الديون على سداد جمموعة من مؤسسة خ

 2"الفوائض و العموالتمع خالص  إليهاالديون 

،فانه ال و حوالتها للمؤسسة بدا مقبوال بالنسبة لسداد الديون  إنهذا  التعريف و  أن إال
 إضافةفهذا التعريف ال يبتعد عن عقد خصم السندات التجارية، لعقد ،ايتناسب مع مقتضيات 
لة عدم الرجوع على البائع التاجر يف حالة عدم قدرة مؤسسة اخلصم على إىل انه ال يتناول مسأ

 . حتصيل قيمة هذه الديون من املدين

أن " وقوامه  "وكالة تسويق"مصطلح ال الدين عوض علي مج األستاذبينما يستعمل 
إذا مل  ،والوكيل يدفع للعميل قيمة الفاتورة اليت متثل حقه لدى املشرتي وحيل حمله يف هذا احلق

كمبدأ عام   يتحملفهو الذي  لالعمي علىيدفع املشرتي للوكيل مل يكن هلذا األخري أي رجوع 
 .3"هذا اخلطر

                                                           
 .19السابق، ص  املرجع:   نادر عبد العزيز شايف    1
11ص ، 1جملة الدراسات املالية و املصرفية ،اجمللد اخلامس ،العدد  خصم الديون ،: عبد الستار اخلويلدي   2  
    .941، ص 0110 مصر، القاهرة، العربية،الوجهة القانونية، دار النهضة  البنوك منعمليات  :عوضعلي مجال الدين   3
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ويظهر  ،ال يؤدي املعىن احلقيقي ملفهوم العقدنه تعريف ظ على هذا التعريف أاملالح
،ذلك أن الوكيل نفسها،فعقد الوكالة خيتلف يف جوهره عن عقد حتويل الفاتورة التسميةالقصور يف 

هو جمرد وسيط أو ممثل أو نائب للموكل يتعامل باسم هذا األخري وحلساب مصلحته،أما أساس 
أن ،باإلضافة إىل الشركة املتخصصة ة احلقوق التجارية إىلملكي انتقالعقد حتويل الفاتورة فهو 

 .يف قوام عقد حتويل الفاتورة امصطلح التسويق الذي جاء به هذا التعريف ال جند له مكان

عجزت عن إعطاء تعريف دقيق للعقد إذ مل توفق يف ضم مجيع  فكل هذه التعريفات اإذ
ومفاهيم مبهمة وال  ت تقريبا تعريفات ناقصة،فكلها جاءالفاكتور اخلدمات اليت تقدمها الشركة

 .العقد تستغرق كامل مدلوالت

 الفقهية جند إحدى املؤسسات املتخصصة يف عقد حتويل الفاتورة التعريفاتانتقلنا من وإذا 
فرنسية رائدة يف جمال شراء وحتصيل احلقوق التجارية  وهي مؤسسة، "Finagios"وهي مؤسسة

تفاقية تلتزم مبوجبها مؤسسة متخصصة بتسيري حسابات املؤسسات ا":تعرف هذا العقد على أنه
قي وضمان ديوهنا مع حتمل اخلسائر احملتملة يف حالة رفض املدينني عن طريق تل اإلقتصادية

وختفيض مصاريف ،ميزانيتها كن املؤسسات اإلقتصادية من حتسنيعن الوفاء ، وهذا ما مت املعسرين
 ."التسيري

يعمل "بأن عقد حتويل الفاتورة 1291أكتوبر  91يف تعليمة مؤرخة يف  وقد اعترب بنك فرنسا
بتحصيلها، ويضمن النهاية  الذي يتكفل لتجارية من صاحبها إىل الفاكتورعلى نقل احلقوق ا

جزء من ويستطيع الفاكتور تسوية كل أو  ،التخلف املؤقت أو الدائم للمدين حىت يف حالة احلسنة
 :أما الغرفة الوطنية للمستشارين املاليني الفرنسيني فقد عرفته على أنه ،1"مبالغ احلقوق املنقولة

                                                           
1 « L’affacturage : consiste un  transfert de créances commerciales de leur titulaire  a un factor 
qui se charge  d’en operateur  le recouvrement et qui  se charge  d’en opérer  le 
recouvrement  et qui  en  garantit la bon fin , même en cas de défaillance momentanée ou 
permanant du débuter, le factor peut régler  par anticipation tout  on partie du  montant  des 
créance transfert »Pierre Marazzato : "l’affacturage international et la convention d’Ottawa", 
mémoire de (DESS), Université de  Rêne Descartes, faculté de droit, 1998, P 09. 
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ويضمن النهاية احلسنة ،نقل احلقوق التجارية من صاحبها إىل الفاكتور الذي يتكفل بالتحصيل "
 .1"حىت يف حالة إفالس املدين مقابل حصول الفاكتور على عمولة

لية جتارية تبيع أداة ما":على أنه دية فقد عرفت العقاملصر  Egypt. factorكة أما شر 
يف مقابل  (صماملخ)إىل طرف ثالث ( على سبيل املثال الفواتري)أوراق القبض  مبوجبها الشركات
فإن هذا العقد هو  ة أخرىعمليات جتارية مستمرة، وبعبار  واليت يتم هبا حتويل مبالغ نقدية فورية

فضال غن  مع حتسني السيولة التدفق النقديمتويل قصري األجل لزيادة دورة  للحصول على وسيلة
 ".حتقيق الرحبية

ها أقرب إىل اجلوانب واإلشهاري، إال أننا جند ورغم طابعها التجاري ذه التعريفاتفه
 .األخرى ويل الفاتورة، وأقرب يف حقيقتها من بعض التعاريف الفقهيةأو العملية لعقد حت التطبيقية

 : لفاتورةالتعريف القانوني لعقد تحويل ا -3
 

يعد هذا العقد  مانية املصرفية، ففي فرنسائتضمن العمليات اإل يندرج عقد حتويل الفاتورة
يعد عملية  تقوم به مؤسسات متخصصة، كما أنهوالتجارية  تقنية حديثة من اخلدمات املالية

من أجل خصم  التجارية تخصم السندامال نظام جديدة أوجدها ذوي اخلربة املصرفية إلك
 .املصرفية خبدمة متكاملة أوال، ومبا حيقق قيام املؤسساتندات الس

ن واضعي قانو  ويف البداية مل يكن جناح عقد حتويل الفاتورة باملستوى الذي كان يتوقعه
،إال أن القانون الصادر يف 92/92/1299يف  الصادر املؤسسات ائتمان إصالح

 بنشاط املتعلق 9999 ديسمرب 19 يف املؤرخ 1991-9999رقماملعدل بالقانون 19/91/1221
 .2وفعلي للعقد أدى إىل ترسيخ قانوين بتهارقا و االئتمانية املؤسسات

                                                           
 .071، ص 1101القانون التجاري اجلزائري ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،: بد القادر البقريات ع  1

2 Juan Clauds Grosliere : Escompte, Répertoire de droit, commerciales, Dalloz, 1988, N°10, 
P2. 
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ات اإلقتصادية املتعلقة بتعريف املصطلح املشرع الفرنسي العقد يف الالئحةوقد عرف 
ات حلساب ضاه تتحقق عملية اإلدارة املاليةالعقد الذي مبقت" :بأنه 92/11/1291بتاريخ واملالية

، عن طريق متلك هذه احلقوق، وحتصيلها حلساب احملصل اخلاص، كما يتحمل عمالء املشروعات
إذا كان هذا التعامل مع  عمالء معسرين،كما يسمح العقد بتقليل النفقات اخلسائر احملتملة 

 .1"اإلدارية  لقاء إعطاء احملصل عمولة

مبوجب نص  "قد التخصيمع":مصطلح آخر وهو استعملاملشرع املصري يف حني جند أن 
 92املؤرخ يف  (199-99)املعدل بالقرار رقم ( 1449-91)املادة األوىل من قرار جملس الوزراء رقم 

املتضمن شروط وضوابط ممارسة نشاط التخصيم، وقد أعطى املشرع املصري تعريف  9999يناير 
 (املدين) املشرتي احملتملجمموعة اخلدمات املتكاملة اليت تشمل اإلستعالم عن " :على أنهللعقد 

يف  اآلجلة وحتصيل األرصدة املستحقةوكذا إدارة احلسابات ،وتقومي أوضاعه املالية والتجارية 
موعدها أو تعجيل سدادها وفق ما يتم اإلتفاق عليه، وهو عبارة عن عقد بني شركة التخصيم 

دون حق الرجوع عليه عادة يف والبائع تشرتي مبوجبه الشركة احلقوق النقدية قصرية األجل للبائع 
 .2"مقدرته على السداد محالة إفالس املدين وعد

مبوجب القانون  "عقد استخالص الديون" أما املشرع التونسي فعرب عنه باستعمال عبارة
 9991 أوت 99املؤرخ يف  (01-91) املعدل بالقانون رقم 1222فيفري  99املؤرخ يف ( 94-22)رقم 

غري أنه ، 3يون وشروط ممارستها وميدان نشاطهادصة بشركات استخالص الاملتعلق باألحكام اخلا
منه على أن غرض هذه الشركات هو شراء الديون  91مل يضع تعريفا للعقد،واكتفى يف نص املادة 

 .التجارية حلساهبا اخلاص وكذا استخالص الديون حلساب الغري

 :ريموقف المشـرع الجزائـ.-4

قواعد القانونية لتنظيم عقد حتويل الفاتورة ضمن الفصل الثالث من تناول املشرع اجلزائري ال
أحكام هذا  ومن أجل دراسة،" السندات التجارية"الكتاب الرابع من القانون التجاري حتت عنوان 

                                                           
 .15املرجع السابق، ص : نادر عبد العزيز شايف 1
 .4، ص   111، العدد 1111 سبتمرب 9رية، املؤرخة يفجريدة الوقائع املص  2
  www.impots.finances.gov.Tn:دفرت شروط ممارسة الشركات استخالص الديون التونسي منشور على املوقع اإللكرتوين 3 



 .الفاتورة تحويل لعقد القانوني النظام: األول الفصل

 

11 
 

وبيان خصائصها لنرى فيما إذا كانت طبيعة ،حتديد السندات التجارية أوال ،فإنه البد من العقد 
 .ةـــــــصوص املنظمة للسندات التجاريتنصرف إىل الن العقد

 :تحديد السندات التجارية -4-1

تنظيما مراعيا  أحكامها بتنظيماكتفى  إمنامل يعرف املشرع اجلزائري السندات التجارية و 
ولقد تعددت تعاريف الفقهاء للسندات  ،خلدمتهاالغايات اليت وضعت هذه السندات  هفي

فمنهم من اعتمد يف تعريفه هلا على ،يت ينظر منها كل فقيه التجارية و ذلك طبقا للزاوية ال
و هي القيام مقام النقود يف املعامالت  التجارية،  أالالسندات  هتؤديها هذاليت  األساسيةالوظيفة 

عليها يف  تصب فيه البيانات املنصوص أنومنهم من اعتمد يف تعريفه هلا على الشكل الذي جيب 
 :جنديف ومن هذه التعار ،1القانون

 السندات التجارية عرف لذي ا" Ribord Ronnie Gorge"الفرنسي الفقيهتعريف  
فقا ألوضاع قانونية حمددة،تتضمن التزاما بدفع مبلغ معني من النقود يف وقت و سند مكتوب :"بأهنا
عرف قابل للتعيني، وتنتقل احلقوق الثابتة فيها بطريقة التظهري أو املناولة ، ويقبلها ال أو  معني

 . 2"التجاري كأداة لتسوية الديون بسبب سهولة حتويلها إىل نقود

السندات التجارية عبارة عن صك مكتوب وفق شكل "الفقهاء  ألحد آخرويف تعريف 
يف  أوجملرد االطالع  األداءيتضمن التزاما بدفع مبلغ معني من النقود ويستحق ،حدده القانون 

 3"للوفاء يقوم مقام النقود أداةكالتجارية و يقبله العرف  قابل للتداول بالطرق  هوو  ،جل قصريأ

وثائق شكلية حمررة بصيغ معينة لتثبيت دين حمدد مببلغ معني من "بأهنا و هناك من عرفها
شخص ثالث  إىل ألدائه أخرشخص  يأمر أوجل قصري عادة يتعهد فيها املوقع أالنقود ذي 

                                                           
 9،ص 1101ة،اجلزائر ،ـا ،قسنطينأحكام السندات التجارية و طرق تداوهلا يف القانون التجاري  اجلزائري ،دار نومييدي : صاحليالواسعة زرارة 1

.17عبد القادر البقريات ،املرجع السابق ،ص  2  
.19،ص1111، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان ، -األوراق التجارية وعمليات البنوك–شرح القانون التجاري  :عزيز العكيلي .  3  
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تكون قابلة للتداول ، و السندات ملها ، وهذه حا أو إىل األخريبه هذا  يأمرمن  أواىلمسمى 
 .1"املناولة أوالغري بالتظهري  إىلاحلق الثابت فيها ينتقل بالتايل 

وعلى الرغم من اختالف هذه التعاريف إال أن أغلبها يدور حول خصائص معينة البد  
  لنصوص القانونيةإىل اآلراء الفقهية و كذا بعض امن  توافرها يف السندات التجارية ،و بالرجوع 

 :أهناالواردة يف القانون التجاري اجلزائري و املنظمة للسندات التجارية ميكن تعريفها على 

 يأمر أوو بيانات حمددة يف القانون ،يتعهد مبقتضاها املدين  أشكالسندات مكتوبة وفق "
 أومعني  ألجل وأاملستفيد وذلك لدى االطالع  ألمر أومدينه بدفع مبلغ معني من النقود لصاحل 

 أخر إىلقابل للتعيني ،كما ميكن نقل احلق الثابت هبا من شخص  وأقابل للتعيني يف مكان معني 
حمرر مكتوب وفقا ألوضاع شكلية حيددها  إذا فالسند التجاري ،2"و ذلك عن طريق التظهري

وميثل حقا ، l’endossement قابل للتداول بالطرق التجارية ونعين هبا التسليم والتظهري القانون،
 .نيأو يف ميعاد معني أو قابل للتعي موضوعه مبلغ من النقود يستحق الوفاء مبجرد اإلطالع

أن  اعتبار ىووفاء، عل ائتمانالوظيفة األساسية للسندات التجارية هي كوهنا أداة كما أن 
 .التجارية لألجل يف املعامالت التجارية أمهية بالغة كما يعترب من دعائم تسهيل املعامالت

وقد نظم املشرع اجلزائري النصوص املنظمة للسندات التجارية ضمن الكتاب الرابع من 
املعدل و املتمم  1292 سبتمرب 99املؤرخ يف  22-92القانون التجاري الصادر مبوجب األمر رقم 

 املواد من فخصص الباب األول للسفتجة، 9992فيفري  99املؤرخ يف  99-92مبوجب القانون رقم
لتنظيم األحكام  هالثاين فخصص بأما البا(491-492)املواد من  والسند ألمر (122-499)

 .(241-499) املواد من املتعلقة بالشيك

تلك السندات التقليدية اليت انتشر ،جتارية تاعتبار سنداقتصر املشرع اجلزائري على ومل ي
بل أضاف ،ي أو اخلارجيويف معامالت التجار سواء على الصعيد الداخل صيتها يف السوق

                                                           

.11،ص1110املصرفية ،دار الثقافة للنشر و التوزيع،عمان، ألوراق التجارية  وفقا التفاقية جنيف و العملياتا :أكرم يامالكي  1  
.01-00ص املرجع السابق ،:الواسعة زرارة صاحلي 2  
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1221 أفريل 92املؤرخ يف  92-21سندات أخرى وهذا مبوجب املرسوم التشريعي رقم 
و  املعدل 1

9992فرباير  9املؤرخ يف  99-92 القانون رقم املتمم مبوجب
 ،لقانون التجاري اجلزائرياملتضمن ا 2

النقل من املواد وسند  (9مكرر  241-1مكرر 241)من املواد بسند اخلزن األمر  ويتعلق
 3(12مكرر 241 -14مكرر  241) ،وعقد حتويل الفاتورة من املواد( 11مكرر  249-2مكرر241)

أو   يليهاوما 396  أهنا قابلة للتظهري كلها سواء السفتجة طبقا للمادةالسندات وما مييز هذه 
و سند اخلزن طبقا ،ايليهوما 485 الشيك طبقا للمادة  و، أوما يليها 396السند ألمر طبقا للمادة 

 .و ما يليها 8مكرر 543و كذا سند النقل طبقا للمادة ،2 مكرر  543للمادة 

المشرع الجزائري عقد أدرج لماذا  :ويبقى تساؤل مهم جدا ينبغي اإلجابة عليه وهو
فهل " Les Effets De Commerce"بالسندات التجاريةتحويل الفاتورة في الفصل المتعلق 

صة بالسندات الخا لألحكاموبالتالي يخضع في تنظيمه  ،اتجاري اسند هذا العقد يعتبر
هلذا  ؟ وهو سؤال نفضل الرتيث يف اإلجابة عليه إىل غاية دراسة تعريف املشرع اجلزائريالتجارية

 ؟.التجارية أم الالسندات العقد ومعرفة إذا ما كانت أحكامه تنطبق مع أحكام 

 : من السندات التجاريةالنص على عقد تحويل الفاتورة ض 4-2

من القانون التجاري  14مكرر  241عرف املشرع اجلزائري عقد حتويل الفاتورة يف املادة        
عندما  "املنتمي"حمل زبوهنا املسمى  "وسيط"عقد حتل مبقتضاه شركة متخصصة تسمى " :على أنه

عدم التسديد  بتبعةد، وتتكفل تسدد فورا هلذا األخري املبلغ التام لفاتورة ألجل حمدد ناتج عن عق
 .4"وذلك مقابل أجر

 الوسيط بالتسديد لصاحلالشركة لتزم تيتبني من خالل هذا التعريف أنه بواسطة العقد 
املنتمي حلقوق ثابتة بفواتري ميلكها هذا األخري على مدينيه، وهذا عن طريق حتويل هذه  عميلها

                                                           

  1 .1،ص  0111-14-17املؤرخة يف  .17 : ج ر عدد 
.10،ص 1115-11-11املؤرخة يف   00 :ر عددج  2  

07املرجع السابق، ص : حممد الطاهر بلعيساوي  3  
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،إذا فاملشرع اجلزائري جلأ إىل تقنية  1ابل أجراحلقوق من ذمة املنتمي إىل ذمة الوسيط وذلك مق
 .العقد لتأطري إرادة األطراف وكمصدر للتعبري عنه

عقد حتويل الفاتورة من  هعما يتضمنال يعرب هذا التعريف أن  ما يالحظ هو أنغري        
 :املنتمني وأوجه ذلك االوسيط لعمالئه تقدمها الشركة خدمات

 : سميةالخطأ في ترجمة الت - 1.9.4

 ترمجة السالفة الذكر،نالحظ أن املشرع اجلزائري مل يتحر الدقة يف بالرجوع إىل نص املادة       
تسمية العقد، حبيث نلمس تناقض بني تسمية العقد باللغة العربية وباللغة الفرنسية، فاملواد من 

يل عقد تحو "من القانون التجاري وردت حتت عنوان  12مكرر  241 – 14ر  مكر 241
  affacturgeعنوانباللغة العربية، يف حني أهنا وردت يف الرتمجة باللغة الفرنسية حتت " الفاتورة

تفاقي للعقد رغم استعماله أكد على الطابع اإل اجلزائري ن املشرعفإومن خالل املقارنة بني النصني 
ألن شرع غري صائبة هذا املصطلح معيب فالتسمية اليت منحها املإال أن ، ملصطلح حتويل الفاتورة

ثبتة للحقوق التجارية بني املنتمي و م اليقتصر على جمرد حتويل فاتورة عقد حتويل الفاتورة قوام
عىن بإدارة دمات تاخل جمموعة من  ليشمل ميتد  دثر العقبل إن أالشركة الوسيط ،  إىلمدينه 

عدم مع حقيقته القانونية و  عدم تطابق تسمية العقد نفسههو الحظ املديونيات، وبالتايل فإن ماي
الوسيط للحقوق الثابتة  الشركة راق التسمية لكامل مدلوالت العقد، فإىل جانب تسديداستغ

لتزم كذلك بتسيري احلسابات وذلك بتحصيل حقوق املنتمني وضمان حسن هنايتها حىت تبالفواتري 
مبوجب ".تبعة عدم التسديد تحمله"بعبارةيف حالة إعسار املدين وهو ما عرب عنه املشرع اجلزائري 

 .ق ت ج 14مكرر  241املادة 

 جاري خيتلفتفعقد حتويل الفاتورة ليس فقط وسيلة للتمويل وإمنا كذلك تقنية للتسيري ال
ومسك احلسابات  التجارية وحتصيل احلقوقفيها امتداد خدمات التسيري هذه من تقدمي املعلومات 

                                                           
1  Fadhila- Slami Sahri : " le Factoring : technique de recouvrement des créances d’après le 
décret  législatif 93/08 de 25/04/1993 " (R.A.S.J.E.P) N°2, 1995, P 121. 
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خلدمات متنوعة  إىل اعتبار العقد مبثابة إجيار الفقهاءمن  ما دفع البعض ووه،1من منتمي إىل آخر
لذلك يسمى عادة هذا العقد باإلتفاق  ،أو تنظيم سلسلة من العمليات ءمعد الحتواأي أنه 
 .2(Contrat Cadre)اإلطار 

 :عدم تحري الدقة في اختيار المصطلحات 4-2-2

جند أن املشرع جعل من مصطلح  من القانون التجاري 14 مكرر 241بالرجوع إىل املادة        
هلذه التسميات وغرابتها استعماله ونتساءل عن ،"منتمي" والدائن" وسيط( "Factor)الفاكتور  

سم وحلساب الغري، بينما بإتعامل يليس وسيطا ذلك أن الوسيط  Factorفمحصل احلقوق أو 
وليس جمرد  ل يف العقدمسه وحلسابه اخلاص وبالتايل فهو طرف أصيإب Factorالفاكتور  يتعامل 

 عنه أنهيقال  أقل ماباملنتمي فهذا اللفظ  اجلزائري ملاذا مساه املشرعفال نتفهم وسيط، أما الدائن 
 .Adhérentيف اللغة الفرنسية أي برتمجة صحيحة  احتفاظ املشرع مغريب، رغ

 : و البلجيكي التأثر بالقانون الفرنسي 4-2-3

ري لعقد حتويل الفاتورة يف الفصل الثالث من القانون التجاري حتت إن تناول املشرع اجلزائ        
يدع جماال للشك يف أنه اعترب عقد حتويل الفاتورة من السندات  ، ال"السندات التجارية"عنوان 
مقدم اخلدمات  أو ح للمؤسسةيف حني يتعلق األمر بعملية شراء للحقوق التجارية تسم،التجارية

فعالقة ثالثية كهذه ال متكن أن تعترب ها على مدينيه لشركة متخصصة،بتحويل حقوقه اليت ميلك
كسند  هلذه العملية كأساس  "la facture"باملقابل ميكن اعتبار الفاتورة سندا جتاريا، وإمنا 

 la facture »ملفهوم الفاتورة القابلة لإلحتجاج  بتجسيدهجتاري،كما فعل املشرع الفرنسي 

protestable »
ليت تظهر هبا الفاتورة على أهنا هي السند التجاري وليس عملية حتويل بالصفة ا .3

                                                           

.15املرجع السابق، ص :نادر عبد العزيز شايف 1  
 

2  « L’affacturage donne lieu quasi, systématiquement à la rédaction d’une convention  cadre 
qui précise les droits et l’obligation des  parties » Dominique Legeais : « Affacturage », J.C, 
(Banque et crédit), FAS 361, N° 5, 2002, P2. 
3  Rachid Zouaimia : «  Remarque critique sur la  technique du factoring en droit algérien », 
R.A.S.J.E.P, Alger, N°1, 2007, P114. 
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-92املؤرخ يف ( 212-99)نص على الفاتورة القابلة لإلحتجاج مبوجب األمر رقم الوقد مت الفاتورة،
القروض  إصالحاملتضمن 1221-92-99املؤرخ يف  99-21املعدل مبوجب القانون رقم  19-1299

قرض " اعترب املشرع الفرنسي أن هذه الفاتورة وسيلة قانونية لتجسيدحيث املمنوحة للمؤسسات 
 .Crédit Mobilier Créances Commerciales( CMCC" )تداول احلقوق التجارية 

وقد كان هدف واضعي هذا القانون تعويض السفتجة بفاتورة متلك نفس القوة يف 
لمدين الذي يرفض الوفاء وتثري ما اإلثبات،ومن أهم خصائص هذه الفاتورة أنه متكن تقدميها ل
تتضمن إلزاميا اإلشارة إىل طريقة  ايسمى باإلحتجاج أي اإلثبات الرمسي هلذا الرفض،كما أهن

التحفظات ضمن شروط حددها  الوفاء وتارخيه ويف حالة ختلف هذه البيانات يكون للمدين إبداء
 القابلة لالحتجاج ةإىل اعتبار الفاتور قهيا يف فرنسا انتهى جدال فهذا النظام وقد أثار 1القانون،

ويعود  ،على شرط األمر احتوائهاورغم عدم ،رغم عدم قابليتها للتداول بالتظهري ،سند جتاريا 
 .2ذلك إىل أن مفهوم السند التجاري ليس فئة قانونية حمددة حسب القانون الفرنسي

 ائري يف عقد حتويل الفاتورةاجلز  إذا كنا نبحث عن اآللية القانونية اليت اعتمدها املشرعو 

السندات  فئة فرنسي تصنيف الفاتورة القابلة لإلحتجاج ضمنالمن املشرع  أخذقد نه أجند 
ستحداث تعديالت على إلذلك يرى البعض  ،التجارية رغم عدم قابليتها للتداول بالطرق التجارية

ذلك إما بالنص صراحة على و  ،األستاذ رشيد زوامييةذلك قرتح إ كما،اجلزائري القانون التجاري
حتت الفصل الثالث من الباب " la Facture Protestable " الفاتورة القابلة لإلحتجاج

انتقال يف "يف فرع حتت الفصل الثالث بعنوان وإدراج األحكام اخلاصة بعقد حتويل الفاتورة،الرابع
ب احلقوق التجارية أين يتم تنظيم خمتلف العالقات بني أصحا "الفاتورة القابلة لإلحتجاج

وإما أن تنظم الفاتورة القابلة لإلحتجاج يف القانون التجاري يف الباب املتعلق  واملستفيدين،

                                                           
1 Pierre Jude : Technique  et pratique du factoring, Clet  Editions Banque, Paris, 1984,        
P 157-158 
2  Michel Jantin : droit commercial, Patty, Dalloz, 2003, P 131. 
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التجارية وينظم عقد حتويل الفاتورة يف قانون خاص على غرار عقد اإلعتماد اإلجياري  السنداتب
(leasing)1 

مد على فكرة تظهري الفاتورة البلجيكي الذي يعت جند املشرع ،وزيادة على هذا االجتاه
(l’endossement des factures)2 1224-99-99املؤرخ يف  29-24املنظم مبوجب القانون رقم 

التسمية والتصنيف ضمن السندات  اجلزائري والذي اقتبس منه املشرع،املتعلق بتظهري الفاتورة
 .فاتورة فقط بارة عن عقد وليس جمردع ف بارز وهو أن عقد حتويلمع اختالالتجارية،

  التجارية قوقاحلالحظ أن املشرع اجلزائري قد مزج بني نظامني خمتلفني لتحصيل وهنا ي
املعروف يف القانون  la Facture Protestable لإلحتجاج القابلةبني نظام الفاتورة فمزج 
يف القانون  املعروفl’endossement des factures  نظام تظهري الفاتورةبني و  ،الفرنسي

 .من جهة أخرى Factoringوبني عقد حتويل الفاتورة ،لبلجيكي هذا من جهة ا

 يف رجاملا هو دخمالف متاما  لى املشرع اجلزائري أنه تبىن اجتاهن ما يؤخذ عفإضف إىل ذلك        
قبول  نصنف هذا العقد ضمن السندات التجارية،فإذا كان من املمك عندما التشريع املقارن

 دالفاتورة كسنعقد حتويل قبول من الصعب  هجتارية، فإنكسندات .مر والشيكالسند أل–السفتجة
 .ألنه ال ميكن تداوله بالطرق التجارية املألوفة يف السندات التجاريةجتاري 

مل يتحر الدقة يف تنظيم هذا العقد فمن املتعارف عليه أن عقد  وبذلك فإن املشرع اجلزائري        
التجارية جاء نتيجة السندات وبالتايل فإن النص عليه ضمن فئة ، سند جتاريالفاكتورنغ ليس 

ذو طابع  ائتماين، مث إن عقد حتويل الفاتورة عقد 3البلجيكي القانونالتأثر بالقانون الفرنسي أو 
الوسيط إال أن طبيعة اإلنتقال هذه الشركة تنتقل لصاحل  التجاري لو أن ملكية احلق فحىت،خاص 

 ومن جهة أخرى فإن هناك مبدأ،التجارية هذا من جهة السندات ق يف ختتلف عن إنتقال احل

                                                           
1 R- Zouaimia, Op. Cit, P 115. 
2«  Toute créances nées d’activité professionnelle, commerciales ou civiles, et qu’il est d’usage 
de constater par une facture peut être cédée par endossement de cette facture » loi de 
l’endossement des factures, n : 94-56  du 06-07-1994 publie le 15-07-1994. 

جامعة ، "دور عقود األعمال يف تطوير اإلقتصاد اجلزائري" ، ملتقى وطين حول "عقد حتويل الفاتورة  واملؤسسات اإلقتصادية:" لكاهنة أرزيلا  3
 . 11،ص1101عبد الرمحن مرية، جباية، ماي 
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على املنتمي يف حالة الشركة الوسيط رئيسي حيكم هذا العقد وهو عدم إمكانية أو قابلية رجوع 
عدم قيامه بالوفاء لصاحل الشركة الوسيط عند  ،أي من طرف املدينحتصيل احلقوق التجارية عدم 

، بينما حق الرجوع على الساحب يعترب من احلقوق الرئيسية اليت نحلول أجل استحقاق الديو 
 .1حتكم التجارية

املتعلق  يف الفصل ذا العقدهل املشرع اجلزائري سبب إدراج ولذلك يطرح التساؤل عن
، فاألحكام اليت تنظم هذه األخرية ختتلف متاما عن طبيعة عقد حتويل  بالسندات التجارية

عقد  وينظمه مبوجب العمليات املصرفيةملشرع أن يعترب هذا العقد عملية من جليا با ن، فكاالفاتورة
 .بهخاص 

الذي جاء به املشرع اجلزائري يف اليت أدرجناها ومنها التعريف  التعريفاتكما أن عجز 
هذا األخري كونه عقد مركب يشمل  تعقيد إىليرجع  إمنا،ستيعاب وحصر كامل جوانب العقد إ

باإلضافة إىل ،Contrat Cadre"2"من ما يعرف يف الفقه باإلتفاق اإلطارجمموعة من العقود ض
بل إن جذوره يف القانون املدين  أحكام العقد ليست يف باب واحد من أبواب القانون،ذلك فإن 

وأغصانه وتطبيقاته يف القانون التجاري والبنكي، وبصفة عامة يف قانون األعمال، وهذا يشكل 
 .ل مدلوالت عقد حتويل الفاتورةيف اإلحاطة بكامصعوبة 

 أهنا إالبني هذه التعريفات ، بالتفاصيلبعض الفوارق املتعلقة من وجود رغم على الو إذا         
بنقل ملكية احلقوق الثابتة فيها  و حتصيل قيمتها تظهر لنا جبالء ارتباط الوفاء بقيمة الفواتري

 جوهرها نقال هلذه احلقوق مبقابل ، و هو ما ن العملية متثل يفيعين  بأملصلحة جهة الشراء مما 
 على وباالعتماد ،إذا 3"التجاريةبعقد شراء احلقوق "تسمية العقد  إىلالراجح يف الفقه  بالرأيدفع 

وكذا النصوص  ،وتعريف املتعاملني اإلقتصادينياآلراء الفقهية السابقةب ما تقدم سواء تعلق األمر
عقد حتويل تعريف  ميكن  ،عليه املشرع اجلزائرينص قارنة أو مابالتشريعات امل اخلاصةالقانونية 

 : بأنه عبارة عن الفاتورة

                                                           
 .ق ت ج 411 أنظر املادة  1
 .17املرجع السابق، ص  :نادر عبد العزيز شايف  2

.11، ص1101عقد شراء فواتري الديون التجارية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر،  :ازقذكري عبد الر  حممـد 3  
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عبارة عن مؤسسة مالية أو بنك ( املشرع اجلزائري اعرب عنهكما )وسيط  الشركة إتفاق بني"       
و كون عبارة عن مؤسسة صغرية أيعادة ما ( املنتمي) دمة مع عميلهاخلجتاري تتوافر لديه هذه ا

تقدم مبوجبه هذه األخرية كافة فواتريها وديوهنا التجارية املرتتبة هلا بذمة مدينيها احلجم ، متوسطة
ختيار الفواتري اليت ترى إمكانية يف حتصيلها، فإذا وافقت إاء و قنتبإويف املقابل تقوم الشركة الوسيط 

قيمتها للمنتمي قبل الشركة الوسيط على كل أو بعض هذه الديون تقوم بشرائها لقاء تعجيل 
نسبة معينة يف شكل عمولة مع حقها أي تاريخ استحقاقها أو حسب اإلتفاق بني الطرفني مقابل 

أو –إفالس-يف حالة ختلفالرجوع عليه  موالتزامها بعدكة الوسيط يف احللول حمل املنتمي الشر 
 1"املدينني إعسار

 واع عقد تحويل الفاتورةــأن:ا ــــثاني

عصب حياهتا الرئيسي،  دي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة احلجمـالنق يعترب التدفق
فأغلب هذه املؤسسات سواء العاملة يف األسواق احمللية أو الدولية هلا مستحقات ومبيعات آجلة 

، فاحلسابات املتأخرة وغري املنتظمة زادت معه خماطر حتصيل ديوهنا ايف السوق وكلما زاد نشاطه
عقد حتويل الفاتورة يشكل املؤسسات وأحد أسباب إفالسها،لذا  هذه وهي من أهم معوقات من

أمهية كبرية إقتضتها الظروف الناشئة عن التعامالت يف األسواق خاصة إذا أخذنا بعني اإلعتبار أن 
ثل تقنية داخلية ودولية لتمويل التجارة، وللمؤسسة اإلقتصادية أن حتصل على كل ميهذا العقد 

ن اآلخر حسب واحد مع الشركة الوسيط أو أن حتصل على جزء منه دو  دعقأنواع العقد يف 
 اإلتفاق

أن عقد حتويل الفاتورة خيتلف حبسب الوظيفة اليت يؤديها من جهة وحبسب  ولذلك جند 
جمال النشاط من جهة أخرى لذلك سنحاول التطرق إىل هذه األنواع بشكل موجز ألن اهتمامنا 

دون حق الرجوع على  الداخليهو عقد حتويل الفاتورة نوع حمدد من العقد حول سينصب 
 على اعتبار أنه النموذج املتاح حاليا يف اجلزائر املؤسسة

 :عقد تحويل الفاتورة من حيث الوظيفة -1

                                                           
 .111، ص 1110األوراق التجارية وفق القانون التجاري اجلزائري ،دار اخللدونية،اجلزائر : مار عمورةــع  1
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الوسيط دائما أن الشركة  على  ال يعترب التمويل أهم ميزة لعقد حتويل الفاتورة، ولكن 
م عقد حتويل الفاتورة من حيث األجل، وينقسل حلو على األقل خطر عدم الدفع عند حمل تت

 : إىلالوظيفة 

 :عقد تحويل الفاتورة الكالسيكي -1.1

من  املثبتة يف الفواتري التجارية قالوسيط قيمة احلقو  الشركة شرتيت يف هذا النوع من العقد
هذه قيمة  نتمياملنح مب و تقوم،يف الوقت الذي نشأت فيه هذه احلقوق أو بعدها بقليل املنتمي
ن الشركة أي أ،االستحقاقاملدين عند حلول أجل  أو عدم تسديد إعسارضمن تو  ،احلقوق
 .1،الضمان و التسيري التحصيلالتمويل، :تقوم بكامل وظيفتها   هنا الوسيط

   :عقد تحويل الفاتورة ألجل -2.1

فهي تسبيق  بأي تقوم الالوسيط الشركة أما فيما يتعلق بعقد حتويل الفاتورة ألجل فإن 
فهي ال تستحق فائدة وإمنا ،جلها أ من حلوهلاقليل  قوم بدفع قيمة احلقوق التجارية بعد وقتت

سوى ضمان إعسار املدين وتسيري احلقوق دون املنتمي ،فأحيانا ال يطلب جمرد عمولة
ئف ن أحد وظافإعىن آخر مباحملدد للفاتورة، احلق يف منح اإلئتمان يف األجل التمويل،فيكون له

عند أو بعد للمنتمي اإلئتمان عندما متنح الوسيط الشركة ف2التمويل، خدمة يتزول وه العقد
 .دجوهر العق لتمويل يشكلفإن استحقاق احلقوق التجارية إجل أحلول 

 

  يالمنتم علىعقد تحويل الفاتورة مع حق الرجوع  -3.1

 عده على تلبية طلباتهتسا بشروطاملنتمي يتيح هذا النوع من العقود للشركة الوسيط خدمة 
 هو من العقد مييز هذا النوع ما مع حتسني سيولته النقدية ومتابعة التحصيل مع املدينني،غري أن

التجارية من قها يف إسرتداد احلقوق يف حالة إخفا يف الرجوع على املنتميالوسيط  الشركة حق
                                                           

01ص ،1111ر ، ،ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائ عقد حتويل الفاتورة: بشري حممودي   1  
2 Hichem Chahine : « Factoring » ,02-09-2012, www.egyptfactors.com 



 .الفاتورة تحويل لعقد القانوني النظام: األول الفصل

 

21 
 

 –التمويل " ة جزئية تتضمنم خدمديق إذا فهذا النوع 1،االستحقاقاملدينني عند حلول أجل 
 .، دون ضمان اإلعسار"اخلدمات امللحقة -إخطار املدين

 :حيث المجال نم الفاتورةعقد تحويل  2 -

حتويل  دالداخلي، وعقعقد حتويل الفاتورة  :ينقسم عقد حتويل الفاتورة من حيث اجملال إىل       
 الفاتورة الدويل

 :عقد تحويل الفاتورة الداخلي-1.2

واملدين والشركة الوسيط املنتمي كون يبصدد عقد حتويل الفاتورة الداخلي عندما نكون 
إشكال السيما القانون  يين يف بلد واحد وهذا هو العقد يف شكله املبسط ألنه ال يطرح أر مستق

يتم التنازل عن الفاتورة إىل الشركة الوسيط احمللية اليت تقوم ،و الواجب التطبيق واملنظم للصرف
من قيمة  %29  -29قيمة الفواتري يف إطار احلدود املقررة للمشرتي ويتم التمويل منبشراء 

يوم واليت تتوقع  199يوم إىل  19الفواتري على الفور أو حسب اإلتفاق، واليت ترتاوح مدهتا مابني 
 .2الشركة الوسيط حتصيلها خالل السنة املالية

تسوية خلاصة بالتحصيل املالئمة أين تتم يف املقابل تقوم هذه الشركة باختاذ اإلجراءات ا
بإدارة املديونيات مبا  تعىنالفواتري يف تاريخ استحقاقها،وبذلك فإن هذا العقد ميثل حزمة خدمات 

يف ذلك مسك الدفاتر والتحصيل اخلاص باألرصدة املستحقة يف موعدها أو تعجيل سدادها مما 
التجارية،خاصة احمللي تلبية حلاجيات احلياة  وقالطلب يف السوزيادة ، تنشيط املبيعاتيؤدي إىل

وأن الشركة الوسيط تقدم عديد الوسائل القانونية وفنون املفاوضات املتطورة اليت تشجع املدين 
وبالتايل تزداد احلاجة إىل خدمات وقائية كتقييم اجلدارة اإلئتمانية هبدف ، 3على تسديد إلتزاماته
 للقيام مبمارسة دورهفرغ يتوبالتايل  على تعجيل حقوقهد ستقرار مايل يساعإاملسامهة يف خلق 

 .اإلقتصادي بفاعلية أكثر

                                                           
1 George Michel : «contrat d’affacturage »  ,06-10-2012, www.e-affacturage.fr 

.001، ص 1110متويل املنشآت االقتصادية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة ،اجلزائر، ،: أمحد بوراس  2  
.45املرجع السابق، ص :نادر عبد العزيز شايف  3   
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 :عقد تحويل الفاتورة الدولي -2.2

وال تتوفر أجنيب م بني مؤسسة حملية قامت بتصدير بضاعة لتاجر و هو العقد الذي يت
كما ال ميكنها   احلقوق، استحقاق لانتظار أجلديها السيولة النقدية و ال متكنها قدراهتا املالية من 

لشركة الوسيط احمللية ميلها املدين ،فتلجأ إىل ااحلالة االئتمانية لع علىالتعرف على أحوال السوق و 
عقد حتويل الفاتورة،وبناءا على املعلومات اليت تقدمها هذه الشركة تقوم هذه  إبرامعن طريق 

ه أو بيع قيمة الفواتري للشركة الوسيط احمللية البضاعة لبسداد قيمة األخرية مبطالبة املستورد األجنيب 
ساعدهتا على شركة وسيط أجنبية يف بلد التاجر األجنيب املستورد مل عمعن طريق جلوئها إىل التعاقد 

و يف املقابل تقوم الشركة الوسيط األجنبية بدراسة مدى مالءة ،حتصيل قيمة الديون التجارية 
وىل حتصيل قيمة ستورد يف بلدها و كذا جدارته االئتمانية، وتتوحدود اإلئتمان التجاري للعميل امل

كما أهنا تضمن أو تكفل سداد الدين يف ،وحتوهلا إىل الشركة الوسيط احمللية  الديون يف مواعيدها
وذلك مقابل نسبة من ما حتصل عليه شركة الوسيط احمللية 1حالة إعسار أو عدم سداد املدين 

ألجنيب إذا هو من العناصر الرئيسية اليت شكلت مضمون العقد يف بداية ، فالعنصر ا .املتفق عليها
نشأته، غري أن تطور وانتشار العقد شجع يف مرحلة الحقة املنتجني على التفكري يف اإلستفادة من 

، 2العقد،وهذا بدل اإلكتفاء باإلنتاج فقط وتوكيل باقي مراحل العملية اإلقتصادية للشركة الوسيط
 .ذي جعل هذا العقد يأخذ شكل العقد الدويلوهو األمر ال

وعلى صعيد التعاون الدويل ،ويف خضم عامل تزداد فيه حدة املنافسة بني األعمال التجارية
يف أمسرتدام هذه املنظمة اليت بدأت نشاطها يف 1292فقد مت إنشاء منظمة الفاكتورنغ الدولية عام 

عامل تعمل على لضم آالف الشركات حول اصورة جتمع يتكون من مخس شركات، أما اآلن فهي ت
على اتفاقية  1222عام  مت التوقيع شركات يف السوق، ومن جهة أخرىتقرير التواصل بني كافة ال

دولية لتوحيد القواعد القانونية والتنظيمية لعقد حتويل الفاتورة على املستوى الدويل وهي اتفاقية 

                                                           

19املرجع السابق، ص  :حممد عبد احلليم عمر 1  
.19،ص 05،1100،جملة املنصورة،كلية احلقوق ،جامعة املوصل،العراق،عدد"العقد الدويل لتحصيل احلقوق احملالة:" زينة حازم اجلبوري  2  
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هدفها الرئيسي توحيد أحكام العقد على الصعيد  .1،اخلاصة بالفاكتورينغ الدويل Ottawa أوتاوا
 .الدويل حتقيقا ملصاحل األطراف املتدخلة يف هذا النشاط

بتوافر عنصر ن القضاء احلديث مل يكتف خبصوص بعقود التجارة الدولية فإ فيما يتعلقو 
خلارجية بأن أجنيب أو أكثر، وإمنا يتطلب األمر بشأن هذه العقود أيضا أن تتعلق مبصاحل التجارة ا

قتصاد الوطين ملا تؤدي إليه من انتقال األموال أو اخلدمات عرب احلدود،ومن التتعدى آثارها إطار ا
هنا ال يكف أن يكون أحد أطراف العقد أجنبيا حىت نقوم بإصباغ الطابع الدويل على العقد بل 

أما اتفاقية ،2د نفسهايتعني أن يتعلق مبصاحل التجارة الدولية وهو معيار خيتلف باختالف العقو 
أوتاوا فهي حتقق الطابع الدويل لعقد حتويل الفاتورة بالنظر إىل طبيعة الديون أو احلقوق احملالة حمل 

 .املعاملة

يف مواجهة املؤسسة  اإلتفاقية إلتزامات الشركة الفاكتورحددت املادة األوىل من وقد         
 :اإللتزامات التاليةلضمان حتقيق إثنني على األقل من االقتصادية 

 .عن طريق اإلعتماد أو الدفع املسبق ؤسسةمتويل امل -
 .عن طريق حتمل تبعة هذا اإلفالس من إفالس املدين ملؤسسةامحاية  -
 مساك حسابات وفواتري املؤسسة إ -

 3.الديون التجارية حتصيل -
                                                           

وقد اشرتطت يف املادة الرابعة منها على أن تكون االتفاقية نافذة يف اليوم األول من   10/15/0115دخلت إتفاقية أوتاوا حيز التنفيذ يف   1
 .الشهر الذي يأيت بعد مرور ستة أشهر من تاريخ مصادقة ثالث دولة عليها، وهي  دولة نيجرييا بعد مصادقة كل من ايطاليا وفرنسا

 .071، ص (ن.ت.د)املعارف، اإلسكندرية مصر، عقود التجارة الدولية، منشأة :  هشام علي صادق  2

3Article 1 du Convention d'UNIDROIT sur l'affacturage international: 

 1. - La présente Convention régit les contrats d’affacturage et les transferts de créances 
décrits dans le présent Chapitre. 

2. - Au sens de la présente Convention, on entend par "contrat d’affacturage" un contrat 
conclu entre une partie (le fournisseur) et une autre partie (l’entreprise d’affacturage, ci-après 
dénommée le cessionnaire) en vertu duquel: 
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 سيط بأن قصرتالشركة الو  ركزت على إلتزامات االتفاقيةمن خالل نص املادة نالحظ أن 
بضمان حتقيق إثنني على األقل من اإللتزامات املذكورة أعاله،إال أن األخذ الشركة الوسيط إلتزام 

ات مبا جاءت به جيعلنا نتساءل حول صحة العقد وضماناته إذا ختلت الشركة عن بعض اإللتزام
، و يتعلق األمر كمهاليت تشكل حمور العقد وسبب وجوده واليت تراعي املبادئ القانونية اليت حت،

خاصة مببدأ عدم الرجوع على املنتمي يف حالة عدم حتصيل الشركة الوسيط لقيمة احلقوق التجارية 
 .إستحقاقها لمن املدين عند حلول أج

 خصائص عقد تحويل الفاتورة: الفرع الثاني

ة و فهو عقد مسمى و عقد ذو تقنية داخلي جبملة من اخلصائص ميتاز عقد حتويل الفاتورة
 يف هذا الفرع إال أننا سنركز ،قائم على االعتبار الشخصي عقدو  ،نه عقد إذعانأخارجية كما 

ت تظهر لنا من خالل املميزات األساسية اليت أداليت و متيزه على جمموعة فقط من اخلصائص اليت 
  :ومن أمههاإىل إبتكاره 

 

                                                                                                                                                                                

a) le fournisseur peut ou doit céder au cessionnaire des créances nées de contrats de vente de 
marchandises conclus entre le fournisseur et ses clients (débiteurs), à l’exclusion de ceux qui 
portent sur des marchandises achetées à titre principal pour leur usage personnel, familial ou 
domestique. 

b) le cessionnaire doit prendre en charge au moins deux des fonctions suivantes: 

- le financement du fournisseur, notamment le prêt ou le paiement anticipé 

- la tenue des comptes relatifs aux créances. 

- l’encaissement de créances. 

- la protection contre la défaillance des débiteurs. 
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 :الصفة التجارية لعقد تحويل الفاتورة: أوال

 للشركة يقدم املنتميالتنازل أوبيع الديون التجارية ،فد حتويل الفاتورة على عملية يقوم عق      
الشركة  فتختار ،املدينني واملثبتة يف فواتري  لتجارية غري املستحقة على عمالئها كافة ديونه الوسيط

ية فالغا ، 1نتميمن قيمتها حلساب امل فتعجل استيفائهاالوسيط الديون اليت ترى إمكانية يف 
 ىالتجار عل هو تسهيل حصول الدائننيعقد حتويل الفاتورة  االذي وجد من أجله ةاألساسي
يلهم صحت تاستحقاق ديوهنم،أو عند ارتفاع تكلفة أو نفقاحلول أجال النقدية عند عدم السيولة 
 نلديا هو، والدين التجاري دين جتاري عقد حتويل الفاتورة هوفالدين إذا حمل  الديون،لتلك 

جندها حتدد  من القانون التجاري اجلزائري  99/11ة املاد إىلبالرجوع و 2عمل جتاريالناشئ عن ال
يعد عمال جتاريا حبسب موضوعه "  أنه تنص على اليتالتجارية حبسب املوضوع،و  األعماللنا 
 ...."كل عملية مصرفية......... :..

و املؤسسات  صرفية اليت تقوم هبا البنوكل املحتويل الفاتورة يعد من األعما عقدأن  عتباروبإ      
يف العقد، فهو ر بالنسبة لطاألعمال التجارية حبسب املوضوع  قبيلمن   يعدفإن هذا العقد  ، املالية

شركة باعتبارها تاجرة وبالنسبة للوسيط باعتبارها  رية بالنسبة ملؤسسة املنتميمن األعمال التجا
ضع هذا العقد لقواعد اإلثبات احلر اليت تراعي أصول اإلثبات وبالتايل خي، مشرتية للديون التجارية

من القانون التجاري اجلزائري اليت كرست مبدأ  (19/9)وفقا لنص املادة 3يف املواد التجارية 
سندات عرفية ب.9سندات رمسية ب. 1: يثبت كل عقد جتاري" اإلثبات احلر يف املسائل التجارية 

وسيلة أخرى إذا رأت  ةأيبباإلثبات بالبينة أو .9 دفاتر الطرفنيب.2الرسائل ب.4فاتورة مقبولة .1
 للقاضي السلطة املطلقة يف تقدير وسائل اإلثبات املعروضة عليه وتكون،" ااحملكمة وجوب قبوهل

 .الثبوتية  وتقدير قيمتها

على جمموعة  يتوافر أنفإنه البد ، عقد حتويل الفاتورة مثله مثل مجيع العقود التجاريةوآلن         
خاصة إذا  4رضامهاان عن عرب املتعاقد مىت حتدد التزامات أطرافهو ،تبني مضمونه من البيانات اليت

                                                           
 .041املرجع السابق، ص  :نادر عبد العزيز شايف  1
 . 100ص 1117الواضح يف شرح القانون املدين اجلزائري،  دار اهلدى، عني مليلة ،اجلزائر،:حممد صربي السعدي - 2
114املرجع السابق ،ص:عمار عمورة   3  
 .191املرجع السابق ،ص:حممد الطاهر بلعيساوي   4
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، فالشركة الوسيط تفضل  يف هذا العقد أخذنا بعني اإلعتبار الدور الذي يلعبه اإلعتبار الشخصي
يل اجليد، وباملقابل اكز املتمتع باملصداقية واألمانة والسمعة واملر املنتمي  الذي يأن تتعامل مع 
اليت تتمتع باملركز املايل والقدرة على تقدمي أفضل  الوسيط عاقد مع الشركةيتأن يفضل املنتمي 

نوعية ممكنة من اخلدمات واملعلومات،ويتعدى اإلعتبار الشخصي طريف العقد ليتناول املدين 
تنظر إىل مسعة  طالوسي شركةالن بالديون موضوع العقد والذي يلعب دورا أساسيا يف العقد ذلك أ

فعقد حتويل ،1ذلك املدين ومؤهالته وقدراته الفنية واملالية ومدى قدرته على الوفاء بااللتزامات
 .التعاون و الثقة املتبادلة بني األطراف أعقد يقوم على مبدإذا  ةالفاتور 

أن يتضمنها العقد على خالف  ومبا أن املشرع اجلزائري مل حيدد البيانات اإللزامية اليت جيب       
فهذا يعين أنه قد تركها إلرادة األطراف ، (السفتجة،السند ألمر،الشيك)التجارية السندات باقي 

 241يه املادة لت عنصو هو ما ،للنظام العام و اآلداب شرط أن ال تكون خمالفة  باملتعاقدة 
ل حرية ،وعن طريق االتفاق ينظم الوسيط و املنتمي بك"ق ت ج بنصها على أنه  نم 19مكرر 

 . "التنازل لحلوا صالكيفيات العملية لتحويالت الدفعات املطابقة 

سند من السندات الدين موضوع العقد واردا يف كان   إذاو قد يثار التساؤل حول ما  
لوسيط  للشركة ا بتظهريها قام  من املدين على سفتجة يكون املنتمي قد حصلن ،كأالتجارية 
  الذي يطبق على  ويف هذه احلالة جيري تعارض بني أحكام قانون الصرف ،ال للملكيةتظهريا ناق
ساحب  كل من   يكون التجارية وبني أحكام عقد حتويل الفاتورة، ففي قانون الصرفالسندات 
حسب  ضامنها االحتياطي ملزمون مجيعا حلاملها على وجه التضامنقابلها ومظهرها و و السفتجة 

 أما يف عقد حتويل الفاتورة فإن القاعدة األساسية هي، من ق ت ج 419دة ما نصت عليه املا

نتساءل  نا، وهق ت ج 14مكرر 241نص املادة بحس التسديدحتمل الوسيط ملخاطر عدم 
 .عن القواعد  الواجبة التطبيق يف هذه احلالة؟

ى وقد عرضت هذه املسألة على  القضاء الفرنسي، وتتلخص وقائع القضية يف أن إحد
ة مبوجب عقد حتويل على مدين املؤسس مسحوبةالشركات الوسيطة كانت حاملة لسفتجة 

                                                           
ملتقى وطين حول سبل تعزيز مركز الدائن، كلية احلقوق، جامعة سعيدة، " عقد حتويل الفاتورة كشكل جديد للضمانات:" عبد العزيز خنفوسي  1

 .9، ص 1100أفريل  09-07
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، ستحقاقهإعند حلول أجل  بقيمة الدين( املؤسسة)املدين أوىف للدائن األصليالفاتورة، لكن 
سفتجة للدائن ب الاملرتتب بذمته مبوجأنه أوىف الدين الوفاء للوسيط حبجة عن متنع املدين إوعندما 

 ،بصفتها حاملة للسفتجةلوسيط حق الرجوع عليها الشركة ا تستعملإلي أي املؤسسة،األص
الشركة الوسيط من الرجوع  متنع أن أحكام عقد حتويل الفاتورة إىلمستندة عرتضت هذه األخرية أف

 .متنع املدين عن الوفاءعليها إذا إ

سك  مت جبواز ذهبت إليه حمكمة الدرجة األوىل وقد أيدت حمكمة استئناف باريس ما
بالرجوع إىل املؤسسة، مما يعين أن أحكام عقد حتويل الفاتورة ال تطبق  املة للسفتجةحالوسيط ك

 .1إذا تعارضت مع أحكام قانون الصرف

الفاتورة أن يكون موضوع إستثىن من جمال عقد حتويل اجلزائري فقد  عللمشر بالنسبة أما 
ومن مث فإنه ،فقط التجارية العقد يف الفواتري طانش وحصر، السفتجةكسحب   جتارية تسندا الدين

مكرر  241ما أكدته املادة ،وهو واألحكام املنظمة للعقد إشكال بني قانون الصرف ايثار هن ال
 ...."عندما تسدد فورا هلذا األخري املبلغ التام لفاتورة ألجل حمدد"....بنصها  14

 

 :الصفة اإلئتمانية لعقد تحويل الفاتورة : ثانيا

من الظواهر امللفتة لإلنتباه يف العصر احلديث التداخل الشديد بني االقتصاد والقانون  
وهذا التداخل أدى إىل بروز قواعد عملية مهمة، ففهم الظواهر االقتصادية من حيث مسبباهتا 
وأثارها له تأثري واضح على القانون،وذلك من حيث ترشيد الوسائل القانونية واستخدامها 

اجلانب  مم األمثل،كما أن فهم األنظمة القانونية يف بعض األحيان يفرض فهاالستخدا
، ومادام اإلئتمان يشكل الركيزة األساسية لعقد حتويل الفاتورة كما 2حمل الدراسة عقداإلقتصادي لل

                                                           
1 Jacque Ferronnière, Emmanuel de Chillaz, Les Opérations de banque , Jean Pierre Paty 
,Dalloz, 1980 , p604. 

  
05،ص 1100، ، اجلزائر لكية كوسيلة لدعم اإلئتمان، دار هومةــامل :محزة شرابن  2  

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jacques+Ferronni%C3%A8re%22
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Emmanuel+de+Chillaz%22
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean+Pierre+Paty%22
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بط من بيان هذا الرتا ديشكل نقطة التقاء بني القانون واالقتصاد فإن األمر يقتضي الوقوف عن
  ة تعريف اإلئتمانخالل دراس

 :من الناحية اإلقتصاديةتعريف االئتمان -1

هناك عدة تعاريف سيقت يف هذا اجملال فلكل اقتصادي تعريفه الذي يقرتحه فمن  
وضع رأس مال أجنيب حتت "الذي يعرف اإلئتمان على أنه  (Leroy Beaulieu) االقتصاديني

هذا التعريف يعاب عليه " نفسه أو ما يعادله تصرف الغري، مقابل تعهد هذا األخري برد رأس املال
جند الفقيه  اكم،العبارة هبذه  املقصودما أنه استعمل عبارة رأس مال أجنيب وال نعلم 

(L.Baudin)  وهناك من أعطى ، "أنه مقايضة مال حاضر مبال مستقبل"على  االئتمانيصف
ية أو بيع النقود ألجل قصري، أو هو عملية خلق القوة الشرائ" :معىن واسع فعرفه على أنه لالئتمان

 .1"حتويل قوة راهنة إىل وعد مؤجل بالسداد ينطوي على الثقة يف مقدرة العميل على الوفاء بإلتزامه

هما تعددت التعاريف واختلفت فإن أي عملية إئتمانية البد أن جيتمع فيها عنصران مو     
تفاوت يف الوقت بني تصرفني أحدمها حال  ضرورة وجود إىلالوقت والثقة، باإلضافة :أساسيان مها

اإلئتمان، والثاين مؤجل وهو تصرف املدين املمنوح له اإلئتمان  حوهو تصرف الدائن وهو مان
 .2وينبغي أن يرتكز على ثقة قوية

 :اإلئتمان من الناحية القانونيةتعريف -2

يف القانون املدين أو باعتبار أن اإلئتمان يف القانون موزع بني عدة أنظمة قانونية، سواء 
تعريف جامع له هذا من جهة ومن جهة وضع فإن ذلك أدى إىل صعوبة ... القانون التجاري 

أخرى فإن املشرع اجلزائري ال يوظف مباشرة مصطلح اإلئتمان، وإمنا يستعمل كلمة قرض مع 
ينا تعريف الذي يفرض عل األمراالئتمان،  إنشاءالعلم أن كلمة قرض كعقد هو وسيلة من وسائل 

الناحية القانونية ومن مث اإلستئناس ببعض التعاريف الفقهية اليت سيقت يف هذا  اإلئتمان من
 .تعريف وظيفي هلذا النظام إىلاجملال، ومنه الوصول 

                                                           
 .09ص :نفسهاملرجع    1
 14،ص  0110،مصر ، حنو قانون خاص باالئتمان، منشاة املعارف اإلسكندرية:  نبيل إبراهيم سعد.   2
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9991أوت  99املؤرخ يف  11-91األمرمن  92 ةاملاد إىلفبالرجوع 
املعدل و املتمم  1

 فإننا جند أن املشرع  املتعلق بالنقد و القرض2 9919أوت  99املؤرخ يف  94-91باألمر رقم 
اليت تقابل باللغة  créditاستعمل مصطلح قرض وليس ائتمان ترمجة للكلمة الفرنسية اجلزائري 

قرض عبارة املعىن الذي يقصد به املشرع من  و....اعتماد.انائتم.قرض:العربية عدة مصطلحات
اليت تنص على أن  429 القانون املدين يف املادة املنصوص عليه يفاالستهالكي ليس عقد القرض 

ملكية مبلغ من النقود أو أي  أن ينقل إىل املقرتض عقد يلتزم فيه املقرض" :االستهالكي القرض
عالقة ف" املقرتض عند هناية القرض نظريه يف النوع والقدر والصفة إليهشيء مثلي آخر على أن يرد 

فقط على منح نقود أو شيء مثلي مقابل رده يف تاريخ معني،  ئتمانية وفقا هلذا التعريف تقتصرا
، و إمنا اعترب املشرع اجلزائري أن القرض حسب نص 3فهذا النوع يعد من أبسط صور اإلئتمان

كل عمل لقاء عوض يضع مبوجبه " من قانون النقد و القرض 11-91من األمر .92املادة 
، أو يأخذ مبوجبه  لصاحل شخص آخر شخص آخرد بوضع أمواله حتت تصرف شخص ما أو يع

وهنا نالحظ أن املشرع عرف القرض بأنه عمل على خالف املادة ،...."إلتزاما بالتوقيع كالضمان
عن العقد ألن هذا األخري هو عبارة  خيتلف العملفاليت تعرف القرض بأنه عقد  ج.م.ق 249

ومن جهة أخرى ،ضمنها عقد ماعن اتفاق يف حني أن العمل هو صورة من اإللتزامات اليت قد يت
الذي قد يكون ماال على ما يعطيه املقرض للمقرتض و  92املشرع اجلزائري ركز يف نص املادة فإن 

صورا للقرض و مل  أورداملشرع أن  لكننا نرىكما قد يكون التزاما بالتوقيع ،،وعد بوضع مال  أو
 .يقم بتعريفه 

 :ئتمان من الناحية الفقهيةإلتعريف ا_ 3

 إبراهيمبتعريف األستاذ نبيل سنكتفي إلئتمان، غري أننا د وردت عدة تعريفات فقهية للق 
اإلئتمان هو الثقة اليت ":هذا السياق يقول أن،و يف سعد الذي وضع تعريفا وظيفيا لإلئتمان

سواء حاال أو بعد وقت حمدد أداء معني  يرتضي أحد طريف العقد إعطاء املتعاقد اآلخر قتضاهامب
آخر ملساعدته أو السماح له بتحقيق نفع معني خالل  ل رؤوس أموال نقدية أو شكلعلى شك

                                                           

.1111-10-17املؤرخة يف  51ر عدد .ج 1  
1101-11-10املؤرخة يف  51ر عدد.ج  2  
 .00املرجع السابق، ص  :محزة شرابن.   3
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قابل ملمدة معينة، وتزداد هذه الثقة وتتعزز كلما اقرتنت بضمان خاص يضمن اسرتداد هذا األداء وا
 .1"املالئم ملنحه

 هذا التعريف يكشف عن جوهر اإلئتمان وهي الثقة وهي أنه يبني ارتباط و املالحظ أن
اإلئتمان بالعقد، كما يظهر لنا موضوع اإلئتمان والغرض منه، كما يربز األجل باعتباره عنصرا 

 اإلنتاجوعليه وتفصيال ملا سبق فإن اإلئتمان يعد وسيلة هامة لتمويل مشاريع ،مهما يف اإلئتمان
ن أجال سواء برؤوس األموال الالزمة أو البضائع أو اخلدمات، ويتم هذا التمويل مع منح املدي

للوفاء وال مينح الدائن مثل هذا اإلئتمان إال للمدين املوثوق به وهذه الثقة تنبع من خالل شخص 
املدين ومعامالته أو ما يقدمه للدائن من أموال وضمانات تكفل الوفاء حبقه عند حلول أجل 

حيقق مصلحة  فعناصر االئتمان إذا تتعلق مبنج الدائن ملدينه أجاال للوفاء باعتباره،2ستحقاقهإ
 .مشرتكة جلميع أطراف املعاملة التجارية

أما يف عقد حتويل الفاتورة وإذا كان اهلدف من وجوده هو عالج مشكلة حتصيل احلقوق 
فإن دراسة " عناصر اإلتفاق"التجارية من خالل جمموعة متكاملة من العقود تشكل ما يسمى بـ 

على حدى دون ربطه بالفكرة احملورية اليت هذا العقد تصبح غري جمدية إذا تعرضنا لكل عنصر 
 ".اإلئتمان" وهي فكرة  فلكهاتدور أحكام العقد يف 

ن هذا الضمان يتمثل إبضمان حقوقها قبل مدينيها، ف ةللمؤسسفإذا كان منح االئتمان 
غري أن هذا النقل للحقوق التجارية ال يؤدي  ،الشركة الوسيط إىله احلقوق ذيف نقل ملكية ه

،بل يهدف 3على أولوية التقدم والتتبعئم ضمان باملعىن التقليدي يف قانون التأمينات والقاوظيفة ال
 .أساسا إىل إلغاء وتقليل املخاطر اليت تتعرض هلا الشركة الوسيط يف اسرتداد االئتمان

فإن ، دواالسرتدااملنح مها : أساسيتنيعقد ائتماين يرتكز على ركيزتني  أيهذا وإذا كان 
والشركة الوسيط بني املنتمي  تفاقإذلك أن منح االئتمان يتم ب لف يف عقد حتويل الفاتورةخمت اآلمر

 إمتاممعجال و مبجرد  إما على مديين املؤسسةالتجارية  بتعجيل قيمة احلقوق  األخريةتقوم فيه هذه 

                                                           
 .15مرجع سابق،ص   :سعد إبراهيمنبيل .   1
 .101، ص 0110مصر،  اإلسكندرية ،، اجلديدة للنشردار اجلامعة  لالئتمان،النظرية العامة : حممد حسني منصور  2
 .015املرجع السابق، ص  :عزيز شايفنادر عبد ال  3
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ن و يتم ذلك ع،التجارية  احلقوقستحقاق إجل أيتم منح االئتمان عند حلول  ،أو أناالتفاق 
يف اجلانب الدائن من احلساب اجلاري الذي تفتحه الشركة الوسيط بإسم  القيمةهذه  إيداعطريق 
 .يف حالة ختلف املدين عن الوفاء  بعدم الرجوع عليه مع التزامها، 1املنتمي

ال يتم من  االئتمان نالحظ أن اسرتداد،عنصر االسرتداد  إىلانتقلنا من عنصر املنح  وإذا
وهي اخلاصية  مدينهبل من طرف ، ةاالئتمانياالئتمان كما هو حاصل يف العقود  املنتمي متلقي

  .األساسية اليت ينفرد هبا عقد حتويل الفاتورة على غرار العقود االئتمانية

وغين عن البيان أن فكرة اإلئتمان فكرة مرنة بطبيعتها ميكنها أن تتشكل وفقا ملعطيات 
 من هنا كانت حاجة االئتمان اجلديد الذي متنحه الشركةاملشكلة اليت يناط هبا مواجهتها، و 

هذه العناصر املتعددة إما لتكوين العملية االئتمانية ذاهتا وفق معطيات املشكلة اليت  إىلالوسيط 
أو لتدعيم دورها املنشود حفاظا على حقوق مانح االئتمان، حبيث تظهر كافة العناصر ،تواجهها

واملستقل مبا له من  األصيليل الفاتورة وجهه االئتماين عقد حتو لويظهر ، 2يف قالب خاص
  .خصائص منفردة ال نألفها يف عقد ائتماين آخر

وإذا كانت فكرة التأمينات تقتضي الرجوع تمي،ناملمنوح للمغري أنه ويف مقابل اإلئتمان 
 هذه األخري حقة، فإن الرجوع علىعلى املدين أوال مث الرجوع على التأمينات املقدمة يف مرحلة ال

يتهدده خطر مزامحة الدائنني أصحاب الرهون واإلمتيازات األخرى ما جيعل عملية اإلسرتداد 
مهددة باملخاطر، هلذا فإن الشركة الوسيط تلجأ عادة حلماية نفسها من خطر عدم الوفاء إىل عقد 

ر تلجأ إىل ففي فرنسا مثال جند أن معظم شركات الفاكتو ، Assurance créditتأمني اإلئتمان 
  3متخصصة  اتلدى مؤسسكتتاب تأمني ضد خطر عدم التسديد ا 

 .عقد تحويل الفاتورة تقنية للتمويل قصيرة األجل: ثالثا

                                                           

49، ص املرجع السابق :حممد عبد الرازق ذكري 1  
 159،ص0117عقد شراء احلقوق التجارية ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، مصر ، : هشام فضلي    2
 

3 P. Jude, op-cit, P162 
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مستلزماهتا  اإلقتصادية لتوفري ؤسسةيعترب التمويل النواة األساسية الذي تعتمد عليه امل
اإلقتصادية بصفة عامة واملؤسسات املؤسسات  تكان  فإذا،1اإلنتاجية وتسديد مستحقاهتا ونفقاهتا

 ،الصغرية واملتوسطة بصفة خاصة يف الدول املتقدمة قد جتاوزت الكثري من الصعوبات التمويلية
كنها من التحكم يف ميوذلك بفضل ابتكار واستخدام تقنيات حديثة على مستوى البنوك مبا 

يالهتا يف اجلزائر الزالت تواجه خدمة هذا القطاع، فإن مث إىلاملخاطر والتكاليف ومن مث التوجه 
تعيق تطورها بدءا من مرحلة اإلنشاء  أصبحتمشكلة التمويل اليت  أبرزهاالكثري من الصعوبات 

أن منح القروض املصرفية تتطلب فضال عن دراسة اجلدوى توفر  إىلالتوسع، وهذا بالنظر  إىل
ن اإلستعانة مبصدر متويلي هذا من جهة ومن جهة أخرى فإ ،2الضمانات الكافية ملنح القروض

 ؤسسةالثابتة، كما أن عدم كفاءة اإلدارة املالية للم واألعباءواحد من شأنه أن خيلق نوع من التبعية 
بعني االعتبار أن أهم قاعدة  أخذنا إذاخاصة  ،3مالية للمؤسسة أزماتقد تتسبب يف  اذاهت

 pas de commerce sans crédits " ال جتارة بدون قرض"وق هي قاعدة معمول هبا يف الس
 األمرهذه القروض سواء تعلق  إىل اإلنتاجيةقيام بعملياهتا فاملؤسسات اإلقتصادية حتتاج لل

واليت تتطلب املزيد  العقود املتوسطة أو البعيدة األمدبالصفقات الكربى كعقود األشغال الكربى أو 
 .صول على تلك األموالللحالبحث عن سبل  من مثو  اإلنفاقمن 

 ،من هنا يأيت دور عقد حتويل الفاتورة كأسلوب جديد من أساليب التمويل احلديثة
وكعملية قرض من النوع احلديث الضامن للتسديد، والذي يسمح بتحويل احلقوق التجارية 

 .تدفقات مالية داخلة وتلقائية ودائمة تتناسب مع حجم مبيعاهتا إىلالقصرية األجل 

، فإنه يندرج ضمن العمليات املنتميتاجها ملبالغ املالية اليت حيهو تقدمي ا ن هدف العقدوآل  
واملادة ( 211/2)املواد إدراج املصرفية اليت متارسها البنوك واملؤسسات املالية وهو ما تؤكده املادة 

املتعلق بنشاط  9999ديسمرب  19املؤرخ يف  1991-9999من القانون رقم (211/2)
 (149-21-1) مري شريف رقهوكذا املادة التاسعة من ظ، الفرنسي ااملؤسسات االئتمانية و رقابته

ترب املشرع كما اع،املغريباملتعلق بنشاط مؤسسة اإلئتمان ومراقبتها  1221 99-99يف  املؤرخ 
                                                           

 .14املرجع السابق، ص :أمحد بوراس  1
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املتعلق بشركات  94-22: من القانون  رقم 94التونسي مبوجب  الفقرة الثانية من املادة 
عمليات اإلجيار التمويلي و كذا عمليات :عمليات القرض  تعترب" استخالص الديون على انه 

فهذه املواد والنصوص القانونية  تؤكد مجيعها على أن عقد حتويل الفاتورة هو ،" حتويل الفواتري 
 .تقنية للتمويل قصرية األجل

  اليت ال تزيد فرتة استعماهلا عن سنة واحدة األموالتلك :"ويقصد بالتمويل قصري األجل        
وشراء املدخالت الالزمة إلمتام العملية دية اليت ختصص لدفع أجور العمال كاملبالغ النق

 1"اإلنتاجية

يف  ق ت ج 14مكرر  241املادة  إىل فإنه و بالرجوعاملشرع اجلزائري بالنسبة ملوقف  أما
هذه املادة  يففاملالحظ ...." ألجلاملبلغ التام لفاتورة  األخريهلذا  فوراعندما تسدد "... :نصها

 أن أي طريقة دفع مبلغ الفاتورة املقصود هبا هوو  " فورا"استعمل عبارة  اجلزائرياملشرع  أن
ن يتضمن بأشرط من شروط صحة العقد  فهو متزامن له والعقد، يتم فورا مبجرد إبرام التمويل

 الوسيط الشركة نأالفرنسية فإهنا تنص على  ة،أما إذا أخذنا ترمجة املادة باللغالنص هذه الفكرة
عين يباللغة الفرنسية  "Ferme "ومصطلح  ،"En Payant Ferme"حمل املنتمي ملا يدفع  حتل

تعين  األوىل:عبارتني أمامفهنا نكون ،حالة عدم قيام املدين بالتسديدعدم الرجوع على املنتمي يف 
و  ة عدم التسديدعتعين التكفل بتب Fermeالثانيةو  فوريطريقة الدفع الذي ال يكون ألجل بل 

 فأيهما أصح؟ العبارتان خمتلفتان 

باللغة النص فإن  يف هذا اللبس بني املصطلحات اجلزائري وبغض النظر عن وقوع املشرع
فهذا ال يغري من األمر شيئا على أساس أن الفواتري اليت تلتزم ومن مث  ، األصليالعربية هو النص 

 14مكرر  241وهو ما أكدته املادة  جل محددألالشركة الوسيط بدفع قيمتها هي فواتري 
وسيلة دفع كما هو معروف يف ال و سند جتاري فإن عقد حتويل الفاتورة ليس  ومن مث ،ج.ت.ق

 .للتمويل قصرية األجل آليةهو  وإمنا ةالتجاري السندات

                                                           
 .17، ص السابقرقية حساين، املرجع  -رابح خويف  1
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منوحة للمؤسسات ملازدهارا يف قطاع القروض ا وقد عرف القرض القصري األجل
كن التمييز بني نوعني من القروض مي، و 1يل شراء التجهيزات أو تقدمي اخلدماتاالقتصادية لتمو 

 :قصرية املدى

 .القروض املتضمنة حتويل حق أو دين جتاري وهو موضوع عقد حتويل الفاتورة: األول -
التسبيقات واالعتمادات وهي قروض على بياض غري مرتبطة بعملية جتارية : الثاني -

 .لمقرتض على الغري حمددة وال حبقوق مملوكة ل

من جهة أخرى فإن القول بأن عقد حتويل الفاتورة هو شراء للحقوق التجارية من قبل 
قوم تالوسيط ال الشركة الوسيط ليس بالتعبري الدقيق، ألن ذلك من شأنه تشويه صورة العملية، ف

اخلطر الذي  قابل ذلك عمولة تغطيمتلقى يف وتقدم قرضا قصري األجل، تبعملية املضاربة، إمنا 
ويل الفاتورة يلعب حتن عقد بأ ميكن القول  وعلى كل ،2للمنتمي تتحمله واخلدمات اليت تقدمهاس

احلاجات  إلشباعقانونية  آليةدورا كبريا يف ختطي جزء كبري ومهم من عقبات التمويل، ألنه يشكل 
 .للمؤسسات وسيولة نقدية فورية املادية والتقنية

 
 عقد تحويل الفاتورة عن غيره من العقود المشابهةتمييز : رع الثالثـالف

 
يشكل عقد حتويل الفاتورة أحد وسائل التمويل احلديثة واليت سامهت يف حل جزء مهم 

ستعمال القواعد القانونية التقليدية بعد تطويرها لتتالءم مع متطلبات إمن مشكلة التمويل، عرب 
–القواعد القانونية التقليدية مثل قواعد البيعالعقد، فهو من العقود املركبة اليت تتضمن بعض 

لكن هذا ال يعين وضع هذا العقد حتت طائلة العقود التقليدية أو املسماة ......الكفالة ،القرض
عقد حتويل الفاتورة عن متييز بدراسة  يف هذا الفرعتبعا لذلك سنقوم ، اجلزائري واليت نظمها املشرع

 :الل عرض القواعد املشرتكة واملختلفة على النحو التايلغريه من العقود املشاهبة له من خ
 

                                                           
1 Bremond  Marie Laure : droit du crédit, éd économico. Paris, 2 éd, 1993, p23. 
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 التجاريةالسندات عقد خصم عن تحويل الفاتورة  دتمييز عق : أوال
 

التجارية كوهنا أداة ائتمان يف نطاق املعامالت للسندات من الوظائف األساسية واملميزة 
ثمنها يف احلال فيقوم البائع التجارية، فقد يتحصل املشرتي على بضاعة وال يتمكن من الوفاء ب

مبعىن أن املشرتي يتحصل بتحرير ،بتحرير سند يلتزم املشرتي بالوفاء به عند حلول أجل استحقاقه 
ثل األجل يف املعامالت التجارية أمهية بالغة، ميالسفتجة مثال على أجل من دائنه للوفاء بدينه و 

التجارية املتضمنة أجال للوفاء من السندات  فالعامل التجاري يقوم على السرعة واإلئتمان، وتعترب
أن حيصل على قيمة  يالسند التجار كما أنه بإمكان حامل ،دعائم تسهيل املعامالت التجارية

 .l’escompte 1البنك من أجل خصمه إىل حلول أجل استحقاقه بتقدميه قبلالسند 
 

نقدية،فيبحث حامل السيولة ال إىلجة احلاجة يالتجارية نتالسندات وتظهر أمهية خصم 
نقود سائلة، فيتدخل البنك لتحقيق هذا اهلدف، ويقدم  إىل لتحويلهالسند التجاري عن وسيلة 

، ويصبح البنك صاحب احلق الثابت يف 2قبل حلول أجله أييف احلال،  ذلك السند قيمتهحلامل 
 .ته عند حلول أجلهوجيوز له مطالبة املدين بقيم السند التجاري

 مهمة للبنك من أهدافالتجارية حيقق السندات من جهة أخرى فإن خصم هذا من جهة و  
ومن مث احلصول على ،فائدة ومصاريف التحصيل والعمولة تأيت يف صورة   أرباححتقيق  خالل

 ستحقاقإ آجالآجال ثابتة خاصة مع توفر عنصر قلة املخاطر تبعا لقصر نقدية يف  لخيمدا
سيولة نقدية قبل  إىللديه احلاجة  أثارإذا  خصمه عادةإ،كما يستطيع البنك 3التجاري دالسن

 .تاريخ استحقاقه
التجارية من ناحية السندات وبذلك يظهر التشابه بني عقد حتويل الفاتورة وعملية خصم 

التجارية قبل تاريخ استحقاقها، فتؤمن السندات تعجيل حقوق الدائن على مدينيه الثابتة يف 

                                                           
 .00املرجع السابق، ص :حممد الطاهر بلعيساوي  1
19املرجع السابق ،ص :عبد القادر البقريات   2  
 .004املرجع السابق، ص :نادر عبد العزيز شايف  3
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كما يتشاهبان من ناحية جتنيب ،1فاء قيمة ديونه قبل تاريخ استحقاقهااستي إمكانيةللدائن األصلي 
 السندات العمالء الصعوبات املالية واإلدارية املتعلقة بتحصيل قيمة هذه

 
التجارية دون السندات ولكن يعيب اخلصم أن له نطاقه اخلاص واملتعلق باحلقوق الثابتة يف 

مكرر  241املادة قد حتويل الفاتورة  فهو حمصور مبوجب موضوع ع ،أما 2احلقوق الثابتة يف الفواتري
 .يف احلقوق املثبتة يف فواتري  ق ت ج 14

 
لتجارية من ناحية حق الرجوع السندات اعن عقد خصم هذا وخيتلف عقد حتويل الفاتورة 

يف حالة عدم ي التجار  السندفالدائن يف عقد اخلصم يبقى ضامنا للوفاء بقيمة ،على الدائن 
من ذلك فيتخلص املنتمي  ، أما يف عقد حتويل الفاتورة3املدين لقيمتها بتاريخ االستحقاق تسديد

كما أن عقد عند عدم استيفاء الديون من املدين،  حيق للشركة الوسيط الرجوع عليهالضمان وال
و  4التجاريةالسندات ألفها يف عقد خصم نيتضمن بعض اخلدمات اإلدارية ال  حتويل الفاتورة

 .دمات التسيري أيضا خبتسمى 
 
حد بعيد من حيث هدفه مع عقد خصم  إىلعقد حتويل الفاتورة يتشابه  مما تقدم فإن و
استيفاء قيمة ديونه قبل موعد  إمكانيةالتجارية لدى البنوك، إذ يؤمن للدائن األصلي السندات 

صرفية، ولكن الفارق استحقاقها، لذلك ميكن القول أن عقد حتويل الفاتورة يعترب من العمليات امل
بينه وبني خصم السندات التجارية يكمن وكما سلف بيانه يف أن البنك عند قيامه بعملية اخلصم 
ملصلحة زبونه ال يتحمل مطلقا مسؤولية عدم التسديد بينما تتحمل الشركة الوسيط خماطر عدم 

ات املتجددة قاصرا على تلبية احلاج خصم السندات التجاريةوبذلك يبقى نظام ، التسديد
يواجه صورة واحدة من املشكلة املتعلقة بتحصيل  ألنهيف احلصول على االئتمان الالزم  للمنتمي

                                                           
 .009ص  :فسه ناملرجع .1
 .1املرجع السابق، ص:هشام فضلي 2

.من القانون التجاري اجلزائري 411انظر املادة  3  
4D .  Legeais, op-cit, p03.  .  
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احلقوق التجارية و ذلك لنطاقه احملدود املتعلق باحلقوق املمثلة يف السندات التجارية دون احلقوق 
 .الثابتة يف الفواتري

 
 فالةعقد الكعن عقد تحويل الفاتورة تمييز  : ثانيا

 
الكفالة عقد يكفل :"معتربا أن ق م ج 944املادة  بالكفالة مبوج املشرع اجلزائري عرف

 " إذا مل يف به املدين نفسه  مااللتزاهبذا  يفيمبقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن 
يف العقد  ، أما املدين فليس طرفانوالدائضح من نص املادة أن طريف عقد الكفالة مها الكفيل تيو 

 ال تتصور بغري أهنامع  1ق م ج 949فيصح أن تتم دون علمه ورغم إرادته وهو ما أكدته املادة 
 أنتظهر أمهية عقد الكفالة يف أهنا ضمانة للدائن دون و ،لتزام الذي يقع على هذا املديناإلوجود 

 .ري واملصريف واالئتمان التجا اإلقراضحركة  مع تطور هايرهق كاهل املدين،وقد ازداد رواج
غري أن الكفالة تتحدد بدرجة يسار الكفيل ومركزه و لذا جند أن الكفيل امليسور كالبنك        

لذلك أصبحت للكفالة أمهية  ،2مثال يضمن الوفاء بدين الدائن ضمانا أكثر من أي تأمني آخر
 .يةلالبنوك يف نطاق املعامالت املا نتشار كفالةإلبالغة يف العصر احلديث نظرا 

عقد مبقتضاه يكفل البنك تنفيذ التزام "والكفالة املصرفية كالكفالة بوجه عام عبارة عن        
،ويكون للبنك بعد 3"مل يف به املدين نفسهلزبون بأن يفي هبذا االلتزام إذامعني يقع على عاتق ا

دود ما أوفاه  حيفوفائه للمستفيد حق احللول حمل الدائن يف مجيع ماله من حقوق اجتاه املدين 
 :ويتمتع خبصائص هذا العقد وما يلحقه من توابع ويرتتب عليها النتائج التالية

 .أن الدائن ال يرجع على الكفيل إال بعد رجوعه على املدين -

 .يتحدد التزام الكفيل يف مقداره وشروطه بالتزام املدين -

 .جه الدفوع اليت للمدين يف مواجهة الدائنو يتمسك الكفيل جبميع أ -

                                                           
املعدل  10سبتمرب، ج ر عدد  19املؤرخ يف  50-75من القانون رقم " جتوز كفالة املدين بغري علمه، وجتوز أيضا رغم معارضته" 647املادة  1

،  1117ماي 11 املؤرخة يف 10ج ر عدد القانون املدين اجلزائري، املتضمن  1117ماي  01املؤرخ يف  15-17وجب القانون رقم واملتمم مب
 1ص 

 .05، ص 0110دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، ( التأمينات العينية والشخصية) شرح القانون املدين اجلزائري : حممد صربي السعدي  2
.  711ن، ص-ت-منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت،لبنان، دالتجاري، القانون  :حممد السيد الفقي 3  
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اخلاصية الشخصية  إبرازعقد الكفالة وعقد حتويل الفاتورة من خالل التشابه بني لنا  يظهرو 
الوسيط الضامن متطابق من حيث الشركة لكال العقدين، فالوضع القانوين لكل من الكفيل و 

كما أن أركاهنما تبدو متحدة إىل حد بعيد ،فعقد ، وجود دائن ومدين مكفول وكفيل وهو الوسيط
 :يتكون من عنصرينالكفالة 

اإللتزام األصلي مكفول وبدون هذا اإللتزام ال تقوم الكفالة ألن التزام الكفيل هو التزام : 1
 .تابع لاللتزام األصلي املكفول

       اإلتفاق بني الكفيل والدائن بكفالة التزام املدين األصلي هو عقد كفالة ذاهتا : 2
لتزام أصلي مكفول وهو إد حتويل الفاتورة حيث يوجد تفاق الضمان اخلاص بعقإواحلال كذلك يف 

والتزام تابع وهو ، "عقد بيع أو تقدمي خدمات"التزام املدين بالوفاء لدائنه يف العالقة األساسية 
ل تبعة عدم مزام بعدم الرجوع وحتتالتزام الوسيط بضمان قيام املدين بالوفاء بدينه أي اإلل

 .1التسديد

عة اخلطر ومصادره تبدو متحدة يف العقدين من ناحية اخلطر وفوق هذا وذاك فإن طبي
ومن ناحية املصادر املقبولة لتغطية هذا اخلطر ، املضمون أو املكفول وهو عدم وفاء املدين بدينه

رتكاز ختلف املدين عن الوفاء على سلوك معيب ينطوي على غش أو خطأ من إنتفاء و إوهي 
 ..الدائن

وىل أن عقد الكفالة استطاع أن يفسر بعض جوانب عقد حتويل من الوهلة األ لنا وقد يبدو
سرتداد حقوقه إللدائن يف مواجهة خماطر  نيعترب كضماكالمها  يتفقان يف أن وأهنماخاصة  الفاتورة

 وتأمني على حقه قبل مدينه مما يزيد ثقة الدائن يف احلصول على حقه وبذلك يتحقق الضمان
 :مايلي  جوانب أخرى لعقد حتويل الفاتورة ألسباب نوردها يفلكن هذا التشابه عجز عن تفسري 

 :من حيث طبيعة العقدين -1

ع امللزمة جلانب واحد فهي ال تضع على عاتق الدائن أي يعترب عقد الكفالة من بني عقود الترب 
كنه أن يطلب مكافأة من املدين نظري صل الكفيل على مقابل من الدائن ،وميوال حي ،التزامات

                                                           

.005املرجع السابق، ص  :هشام فضلي  1  
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 الوسيط الشركة تحصل فيهتليت أداها له، أما عقد حتويل الفاتورة فهو عقد ملزم للجانبني اخلدمة ا
 .على مقابل نظري احلماية اليت يوفرها للمنتمي

 : في العقدين زامتاإللحيث من  -2

لتزام األصلي الواقع على املدين املكفول، فالكفالة غري لتزاما تابعا لإلإالكفيل  زامتإليعد 
ن قيام دينني، دين أصلي على عاتق املدين، ودين تابع على عاتق الكفيل ونتيجة متصورة دو 

       أن  ستطاعتهإبفالكفيل أشد من التزام املدين األصلي  التزاملتزام تابع ال ميكن أن يكون إلكونه 
 أما الشركة الوسيط،يدفع بالتجديد وأن يتمسك بدفوع املدين اجتاه الدائن للتخلص من التزامه 

،فالشركة الوسيط تلتزم يف مواجهة 1يف مواجهة املنتمي وليس بصفة تابعة أصليةفهي تلتزم بصفة 
ذلك مبنحها االئتمان أي تسبيق مايل  التجارية ،و قاملنتمي حىت قبل حلول أجل إستحقاق احلقو 

 .يأيت يف صورة متويل قصري اآلجل

 :مصادر اإللتزام بالضمانحيث من -3  

يتحقق  أنمن عقد وال ميكن  إالتفاقيا ال ميكن أن يتولد إئما تأمينا تعترب الكفالة دا
ينصرف  وإمنا ،ن يكون كفيالأشخص ب بإلزامالكفيل وال يوجد نص قانوين يقضي  إرادةخارج 
رجوع الدائن على  إنمث  ،املدين الذي يقع عليه يف بعض احلاالت أن يقدم كفيال إىلااللتزام 

 أساسان الكفالة تقوم آلاملدين بالتزامه الوارد يف العقد األصلي  لإخالالكفيل مشروط بإثبات 
لتزام الوسيط فإعلى خالف ذلك يف عقد حتويل الفاتورة  واألمرعلى فكرة الضمان الشخصي، 

واقعة خارجية ذلك أن التزامه املستمد من نص قانوين واضح وهو  أي إثباتفوري وال يتوقف على 
فهي تلتزم ملصلحة ،2دم الرجوع على املنتمي يف حالة عدم وفاء املدينحتمله تبعة عدم التسديد وع

 .الدائن ويف مواجهته وبصفة أصلية

 

 .عقد تأمين القرض عند التصدير نالفاتورة ع تحويلتمييز عقد : ثالثا

                                                           
 .91،ص (ن.ت.د)،مصر  ،منشأة املعارف، اإلسكندرية العقود وعمليات البنوك التجارية: علي البارودي  1
 .009املرجع السابق،ص  :هشام فضلي  2
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قانونية حديثة نسبيا فرضتها  ليةآو تقنية جديدة  1يعترب عقد تأمني القرض عند التصدير
حيث يوفر هذا العقد تضمن للمصدر استيفاء حقه بالكامل،وسيلة  إىلارجية حاجة التجارة اخل

واليت يتعرض هلا عندما يتعاقد ،املرتبطة بالتجارة اخلارجية  األخطاراملناسب ضد  نالضما للمصدر
إمنا يقوم و  التسليمعلى بيع بضاعته ألجل، فاملصدر يف هذه احلالة ال يقبض الثمن فورا عند 

عتقاده أنه سيقوم بتنفيذ التزاماته بتسديد مثن البضاعة إاملشرتي املستورد على  إىلة بإرسال البضاع
ستالم إمتناعه عن إعن تنفيذ التزاماته ب األجنيبإذا امتنع املستورد  أماعند حلول أجل استحقاقها، 

قوة ، إعساره، أويف حالة وجود إفالسهتسديد مثن البضاعة بسبب  دعن أو إليهالبضاعة املرسلة 
ففي هذه احلاالت يكمن اخلطر الذي يتعرض له املصدر، ... سياسية مثال أخطارأو .... قاهرة

 إنشاء إىل .الذي دفع العديد من الدول األمر2ضمان ضرورة ملحة ال إىلاحلاجة  أصبحتلذلك 
ضمان تتالءم مع مقتضيات التجارة اخلارجية عن طريق تدخل شركات خاصة بتأمني  آلية

 .الصادرات

يشمل مجيع تعريف لعقد تأمني القرض عند التصدير  إعطاءمن الفقهاء وقد حاول العديد 
حول طبيعته واختالف النظريات اليت حتكمه، والتقنيات املستعملة من جوانبها، لكن االختالف 

كل ذلك انعكس ... التطور الذي شهده إىل باإلضافةطرف شركات تأمني القرض عن التصدير 
 .ليت وضعها الفقهاءعلى التعاريف ا

مينحها البنك  أنالعقد الذي يؤمن القروض اليت ميكن :" بأنه  M.Leyrusفيعرفه الفقيه 
لكن هذا التعريف تعريف ،"جل عمليات تنفذ يف القطر الوطينلصناعي، تاجر، أو مزارع من أ

ليت تتدخل ات وكذا مل يبني احلاال ،مني القرضأقاصر فلم يتناول أطراف العقد كما مل حيدد جمال ت
 .مني القرض عند التصدير لفائدة املصدرأفيها شركات ت

                                                           
ر .املتعلق بتامني القرض عند التصدير، ج 0119يناير  01املؤرخ يف  19-19هبا املشرع اجلزائري مبوجب األمر رقم  أخذ وهي التسمية اليت  1

 .09ص ،11عدد ، 0119يناير  04املؤرخة يف 
  2 .07ن،ص.ت.نظام تأمني الصادرات املصرفية ،دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر، د: مخيس القزاح
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محاية بائع  إىل أساسامني القرض أيهدف ت:" فقد عرفه على أنه Jean Bigotأما الفقيه 
هذا التعريف  1،"البضائع أو مقدم اخلدمة ضد خطر عدم تسديد القرض الذي ميلكه ضد الزبائن

 .عاماللعقد تعريفه كان   وإمنال العقد قاصر فلم حيصر جمال استعما أيضا

أداة :"عقد تأمني القرض عند التصدير بأنهيعرف  Jean Bastianيف حني جند أن الفقيه   
قد تكون هيئة حكومية أو )الضمان  أومني أتأمينية تسمح للدائنني يف مقابل دفع أقساط هليئة الت

على ف ،2"العاديني األشخاصاجتة عن من تغطية خماطر عد تسديد الديون الن( خاصة أو خمتلطة
أنه مل يلم جبميع اخلدمات  إالجمموعة مكونات التأمني العادي  إىلهذا التعريف  إشارةالرغم من 

 .يقدمهااليت 

يناير 19 املؤرخ يف 99-29األمرمن  األوىلشرع اجلزائري فقد نص يف املادة للم بالنسبة أما

يضمن تأمني القرض عند التصدير وفق الشروط :" بأنه املتعلق بتأمني القرض عند التصدير 1229
 األخطاراملرتبط بعمليات التصدير من  املستحقاتاملنصوص عليها ويف عقد التأمني، حتصيل 

 ".الكوارث وأخطارالسياسية وأخطار عدم التحويل  واألخطارالتجارية 

ض عند التصدير توضيح اهلدف من عقد تأمني القر  أرادوهنا يبدو أن املشرع اجلزائري 
كما حدد جمال التأمني وهو العمليات ،الديون  أودون وضع تعريف له وهو حتصيل املستحقات 

املشرع مل يذكر  أن إال ،داليت يتضمنها العق األخطاراخلاصة بالتجارة اخلارجية كما حدد نوعية 
وهو  الضمانبل يف كما مل يذكر املقا  األجنيبأطراف العقد وهم الدائن املصدر واملدين املشرتي 

 .القسط الذي يدفعه الدائن لشركة التأمني 

تأمني القرض عند "ما يؤخذ على التسمية اليت أطلقها املشرع اجلزائري على هذا العقد و 
بدل عبارة   تأمني القرض كلمةستعماله لإهو  "Assurance Crédit a l’exportation "التصدير

                                                           

.010،ص  السابقاملرجع :مخيس القزاح    1  
2  Jean Bastian : l’assurance crédit dans le monde contemporain, Jupiter Mavaire, Paris, 1978, 
p09 
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هذا " إئتمان"هو واملصطلح الصحيح، Créditالفرنسيةقرض تعبريا عن الكلمة باللغة ائتمان 
تأمني "حيث تعرب عن هذا العقد مبصطلح،غلب دول املشرق العريب أالذي تستعمله  األخري

فعلى الرغم من أن املشرع اجلزائري تبىن هذا ،1."مني الصادراتأت"أو " عند التصديراإلئتمان 
لتسمية اليت أخذ هبا كانت تطلق على العقد يف النظام متأخرا بعدما عرف تطورا كبريا،إال أن ا

 .بداية ظهوره وقبل أن يتطور يف شكله احلايل

والذي حيمي املصدر  تقريب عقد حتويل الفاتورة من عقد تأمني القرض عند التصدير وقد يالحظ
خاصة أن عقد حتويل ذا خطر عجز املدين عن الوفاء ،من خماطر عدم اسرتداد املستحقات وك

ال مينع من  التشابه بني العقدين أنعلى ، ة ميثل تقنية وداخلية وخارجية لتمويل الدائننيالفاتور 
 :وجود فروق جوهرية تكمن يف

 

 :من حيث طبيعة الخطر في العقدين-1

أما ،حقيقيا ومثبتا  اإلعساراملدين وبشرط أن يكون  إعسار خماطر إالال يغطي املؤمن  
املدين بل وكذلك ختلفه عن الوفاء  إعسارنفيذ الناتج عن الشركة الوسيط فال تغطي فقط عدم ت

خلطر نظرا لقيامها بالوفاء قبل أجل اال تعتمد على حصول ،أي أهنا مهما كان السبب 
على عكس شركات تأمني الصادرات اليت تشرتط وقوع خطر معني يهدد استعادة ،االستحقاق 

 .احلقوق التجارية

 :من حيث مصادر الخطر- 2

                                                           

.10،ص1119معة قسنطينة ،اجلزائر،كلية احلقوق ،جا  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ، "تأمني القرض عند التصدير :"قموحمولود   1  
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ر يقد تأمني القرض عند التصدعأما التجارية، األخطارقد حتويل الفاتورة ليغطي يتدخل ع 
 وأخطارتدخل ليشمل أخطار قد تكون جتارية سياسية وأخرى تتعلق بعدم التحويل يفهو 

              .1الكوارث

  :من حيث شرط العقد -1
فها يف عقد تأمني ال نأليتضمن شروطا  ن عقد حتويل الفاتورة إما سبق ف إىل باإلضافة

وشرط اجلماعية  clause d’exclusivitéالقرض عند التصدير ومن ذلك جند شرط القصر 
clause de globalité، عدم الرجوع على املصدر يف بلتزام الشركة الوسيط أهم شرط يكمن يف إو

 .يف اسرتداد مبلغ احلقوق التجارية عند حلول أجل استحقاقها من املدينني إخفاقهاحالة 
 
 
 تحويل الفاتورة دالقانونية لعق الطبيعة: لمطلب الثانيا
حدثة يف عالج عتباره من العقود اإلئتمانيه املستإستدعت طبيعة عقد حتويل الفاتورة  بإ

حتديد التكييف أو الوصف القانوين جملموع الظروف اليت حتيط التجارية  مشاكل حتصيل الديون
م خلطه بغريه من وين من خالل تركيز قواعده القانونية وعدبالعقد وذلك بغية ترسيخ مفهومه القان

وقد جرت عدة حماوالت لتحديد الطبيعة القانونية للعقد خاصة مع تشاهبه مع العقود املشاهبة،
ا أدى إىل بروز عدة نظريات خمتلفة حماولة تكييف هذا العقد ضمن ،ممبعض العقود املسماة

ة القانونية املتداولة يف حتديد الطبيع تالنظريا يفيما يلحث وسوف نبالقانونية التقليدية،املفاهيم 
 :على النحو التايل للعقد

 .النظريات املتداولة يف حتديد الطبيعة القانونية لعقد حتويل الفاتورة: الفرع األول

 .قانوين لعقد حتويل الفاتورة احللول اإلتفاقي كأساس :الفرع الثاني

 .تحويل الفاتورة القانونية لعقدة في تحديد الطبيعة النظريات المتداول: الفرع األول

                                                           
 .011املرجع السابق، ص  :ل الدين عوضعلي مجا  1
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واآللية القانونية  القانوين له اإلطاريف بداية نشأة عقد حتويل الفاتورة اختلف الفقهاء حول 
الوسيط هو امليزة  إىلمن املنتمي  ةتجاريلا وقمن خالهلا خاصة وأن حتويل احلقهبا  اليت يتأسس

األساس القانوين الذي يتم به هذا التحويل والذي  لتساؤل حولله، األمر الذي يثري ا األساسية
عن الوسيلة القانونية املناسبة، وتردد الرأي بني عدة  وقد جرى البحث، جوةر يتالءم واألهداف امل

 .حوالة احلق تطبيق قواعد جتديد االلتزام،: نذكر منهااجتاهات 

 :اإللتزام اعتبار عقد تحويل الفاتورة تطبيق لقواعد تجديد: أوال

،حبيث يرتتب عليه انقضاء االلتزام القدمي و التجديد هو استبدال دين جديد بدين قدمي 
     فالتجديد  إذا ، 1التزام جديد خمتلف عن القدمي إما يف حمله وإما يف احد أطراف االلتزام نشوء
ادر االلتزام و هو يف نفس الوقت مصدر من مص،فهو سبب النقضاء االلتزام  عملية مركبة نيتضم

 .حيث يرتتب على انقضاء الدين القدمي نشوء دين جديد 

صور  إلحدىاعتبار عقد حتويل الفاتورة هو تطبيق  إىلالذي دفع بعض الفقهاء  األمر
 .الوسيط الشركة إىلاملنتمي وذلك بتغيري شخص الدائن فتنتقل ملكية الدين من  االلتزام،جتديد 

تحويل  لعقد القانوني اإلطارلتزام بتغيير الدائن هو أن نعتبر أن تجديد اإل مكنفهل ي
لإلجابة على هذه التساؤالت  ،وهل تتوافق شروط وآثار التجديد مع طبيعة العقد؟" الفاتورة؟

 .لزاما علينا أن نتعرف على شروط انعقاد التجديد وآثاره

       :دد اإللتزامجيت":أنهق م ج على انه  929تنص املادة 

بتغيري الدين إذا اتفق الطرفان على استبدال االلتزام األصلي بالتزام جديد خيتلف عنه يف -
 . حمله أو يف مصدره

إذا اتفق الدائن و الغري على أن يكون هذا األخري مدينا مكان املدين  نبتغيري املدي-
على رضا  األصلي ،على أن تربا ذمة املدين األصلي دون حاجة لرضائه ،آو إذا حصل املدين

 . الدائن بشخص أجنيب قبل أن يكون هو املدين اجلديد
                                                           

، (ن.ت.د)املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات يف القانون املدين املصري، دار إحياء الرتاث العريب،بريوت، : عبد الرزاق أمحد السنهوري  1
 515ص
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بتغيري الدائن إذا اتفق الدائن و املدين و الغري على أن يكون هذا األخري هو الدائن -
  ."اجلديد

و ذلك بتغيري بالرجوع إىل الفقرة األخرية من املادة السالفة نالحظ أنه متكن جتديد االلتزام 
من هنا يتبني أن التجديد يقع ،.Novation Par Changement de Créancierالدائن شخص 

بتغيري الدائن وذلك عن طريق االتفاق بني الدائن و املدين و الغري،على أن يكون هذا األخري هو 
الدائن اجلديد الذي سيحل حمل الدائن القدمي باحلق اجلديد الذي حل حمل احلق القدمي الذي 

 ..1..انقضى بتأميناته ودفوعه 

معامل هذا العقد اجلديد بصورة واضحة ومعربة عن توجه نية  ومن مث فإنه جيب أن تظهر
مبا  ذاته وال يقدر التجديد املطلق بل يستخلص وجوده من العقد،عقد جديد  إنشاء إىل أطرافه

يتضمنه من تعابري،كما ال ميكن استنتاج التجديد من موقف غري صحيح أو جامد من أحد 
جتديد  أوستبدال إ ،ضف إىل ذلك فإنمن ق م ج922/12أكدته املادة  ماوهو ،أطراف العقد

و  إخطارهااللتزام بإحالل دائن جديد يشرتط موافقة املدين باعتباره طرف يف العقد وليس جمرد 
ينقضي معه ما يلحق به من توابع وتأمينات فال تنتقل التأمينات أن االلتزام القدمي   ،كماإعالمه

غري ذلك  إىلانصرفت نية املتعاقدين  إذابنص يف القانون أو  إاليذ االلتزام األصلي اليت تكفل تنف
باالتفاق بني  إالالعينية ال تنتقل من الدين القدمي  فالتأمينات، ق م ج 921وهو ما أكدته املادة 

 مع التجديد، أما التأمينات إذا مت االنتقال  إالأطراف العقد وال تكون نافذة يف حق الغري 
  3.الشخصية من كفالة وتضامن فال بد فيها من رضا الكفالء واملدينون املتضامنون

ستبعاد التجديد بتغيري الدائن كألية قانونية أسباب إ ومن خالل ما تقدم نستخلص 
أن هذا العقد  كذل،نتقال احلقوق التجارية الثابتة يف الفاتورة من املنتمي إىل الشركة الوسيط إل

 .اذه  تتعارض مع طبيعة عقد حتويل الفاتورةيتطلب شروط لنف

                                                           

119،ص0111،اجلزائر ، طبوعات اجلامعيةديوان امل ،-أحكام االلتزام–الوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائري : محد حسن قدادةأخليل  1  
 ....".استخالصها بوضوح من الظروف صراحة أوال يفرتض التجديد بل جيب االتفاق عليه " ق م ج على انه  101/0تنص املادة 2

.ق م ج  111انظر املادة 3  
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املدين يعترب  أنكما   يفرتض ضرورة قبول املدين بالدائن اجلديد بتغيري الدائن التجديدف
احلقوق  لبانتقا ملدينايف عقد حتويل الفاتورة فيكفي فيه إخطار  ا، أمطرف يف عقد التجديد

انون ق 12مكرر  241وهو ما نصت عليه املادة ،1التجارية املثبتة يف الفواتري إىل الشركة الوسيط
يعد عقد حتويل الفاتورة  وإمنااملدين فال يعترب طرف يف عقد حتويل الفاتورة  أما، جتاري جزائري

 .عقد ثنائي بني الوسيط و املنتمي يف عالقة ثالثية تشمل حتويل الفاتورة  مع املدين كإجراء

الوسيط ألنه مينع انتقال التأمينات اليت   كةالشر  ن تبين فكرة التجديد تضر مبصاحلأ كما
 كانت تكفل تنفيذ الدين األصلي مامل يرد نص صريح بنقل التأمينات،أما يف عقد حتويل الفاتورة 

الشركة  إىلفيرتتب على حتويل الديون التجارية نقل كل الضمانات اليت كانت تضمن تنفيذ العقد 
يرتتب على حتويل الديون التجارية، ":ق ت 19مكرر  241وهو ما نصت عليه املادة الوسيط 

  ."نقل كالضمانات اليت كانت تضمن تنفيذ االلتزامات لفائدة الوسيط

من جهة أخرى فإن عقد حتويل الفاتورة ال يؤدي إىل إنشاء دين أو التزام جديد إذ تنقل 
لتزام إلفا ،اللتزاملتجديد ا ط الذي اشرتى الدين التجاري خالفملكية الدين من املنتمي إىل الوسي

حمله التزام جديد، ذلك أن التجديد هو سبب من أسباب انقضاء االلتزام ويف نفس  ينقضي وينشأ
حتويل  قانوين لعقدستبعد عقد جتديد االلتزام كإطار يومن مث  .2الوقت عقد منشئ اللتزام،

 .الفاتورة

 اعتبار عقد تحويل الفاتورة تطبيق لقواعد حوالة الحق: ثانيا

كان يأخذ شكل   األجنلوساكسوينفرنسا من موطنه  إىلد دخول عقد حتويل الفاتورة عن
وهي عبارة عن عقد بني الدائن األصلي والدائن اجلديد ،Cession De Créanceحوالة حق 

الدائن األصلي وهو احمليل :بني ثالث أطراف افتكون إذ الذي حيل حمله بعلة انتقال احلق باحلوالة
Cédant  وهو احملال له األصلياجلديد الذي حل حمل الدائن والدائن  Cessionnaire  واملدين

  Cédé. 3للدائن اجلديد  وهو احملال عليه مدينا  وأصبحالذي كان مدينا للدائن األصلي 

                                                           
 .194،ص  ملرجع السابقا: حممد الطاهر بلعيساوي   1
 .110،ص  السابقاملرجع : نادر عبد العزيز شايف  2
 .510ص  املرجع السابق،:عبد الرزاق أمحد السنهوري 3
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النظم  تأسيسإن هذه األغراض تتوفر يف عقد حتويل الفاتورة هذا ما يفسر 
فعقد حتويل الفاتورة ، 1ذا العقد على أساس حوالة احلقهل( أ و بريطانيا.م.الو) األجنلوساكسونية

حيث يضمن احمليل للمحال له وجود احلق، لكنه ال يضمن له يسار  بعوضيتفق مع حوالة احلق 
فوائد،ويستطيع  أو أقساطستحق من إ قد وما يكوناحملال له مع احلق ضماناته  إىل املدين، وتنتقل

 .فوع اليت كان له أن يتمسك هبا قبل احمليليتمسك قبل احملال له بالد أناملدين 

عتماد حوالة احلق كإطار قانوين لعقد حتويل الفاتورة حسب هذا  االجتاه إولكن يبدو أن 
املدين  ءشرتاط موافقة أورضاإدون ( احلق التجاري)جواز انتقال االلتزام  إىليرجع بشكل عام  إمنا

س عقد حتويل الفاتورة يف تلك الدول على نظرية مسح بتأسياألمر الذي  2،به إلعالمهوال ضرورة 
 .حوالة احلق

ماهو سائد يف معظم اخلاصة بعقد حتويل الفاتورة الدويل  Ottawaوقد سايرت اتفاقية 
فنصت املادة   اخلامسة منها على ،حوالة احلق كإطار قانوين  للعقد  إىلبلدان العامل من اللجوء 

للحقوق احلالية واملستقبلية حىت مع غياب تعيينها تعيينا ذاتيا  األطرافصحة احلوالة اليت تتم بني 
منها  على أن  92يف حني نصت املادة ،العقد أو عند ميالدها إبراممادامت قابلة للتحديد عند 

 .3احلوالة ال تنفذ يف مواجهة املدين إال إذا مت إخطاره هبا

من أجل سريان انتقال  ألنهخمتلف  أما يف القانون الفرنسي والقوانني املستقاة منه، فاألمر
وهو  املدين أو قبوله باحلوالة  إبالغاحلق التجاري فإنه البد من القيام بإجراءات شكلية تتمثل يف 

على انه ال تكون احلوالة نافذة قبل املدين أو قبل الغري من ق م ف  1929ما نصت عليه املادة 

                                                           
" دور عقود األعمال يف تطوير االقتصاد   اجلزائري: ، ملتقى وطين حول "اثر عقد حتويل الفاتورة على االختصاص التحكيمي" :كرمي،تعويلت   1

 .19،املرجع السابق، ص
 .41 ، صاملرجع السابق:هشام فضلي  2
 

3  Fréderic  Leplat : « la transmission conventionnelle  des créances », thèse doctorat,  
université paris x nanterre U F R des sciences juridique, administratives et politique, sou- 
tenue 26 septembre 2001, p 270.271. 
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هذا ن يستلزم أن يكون الغري بقبول  املدي قبلها أن نفاذ كما،اإال إذا قبلها املدين أو أعلم هب
 .1القبول ثابت التاريخ

ق م ( 929-912)شرع اجلزائري فقد تناول أحكام حوالة احلق من املواد بالنسبة للم أما        
منع  إذا إال آخرشخص  إىلجيوز للدائن أن حيول حقه :" منه على أنه 912وقد نصت املادة  ،ج

، "رضا املدين إىلاملتعاقدين أو طبيعة اإللتزام،وتتم احلوالة دون حاجة اتفاق  ذلك نص القانون أو
ذلك ال يشرتط يف  املدين فليس طرفا وعلى أمامها الدائن احمليل والغري احملال له، اإذفطرفا احلوالة 

أن تتوفر نعقاد حوالة احلق إ يستلزمنعقاد العقد،و إلالدائن القدمي والدائن اجلديد  احلوالة سوى رضاء
تفاق بني احمليل واحملال إنعقدت بإاحلوالة اليت  نأعلى ،العامة وهي الرتاضي،احملل،السبب األركانهبا 

ومن مث فإنه ال تنتقل ملكية احلق احملال به من  ،يف حق هذين املتعاقدين إالله ال تكون سارية 
وبالنسبة للغري فإنه البد ( املدين)بالنسبة للمحال عليه  أمايف مواجهتهما، إالاحملال له  إىلاحمليل 

ال حيتج باحلوالة  قبل :"على أنه اليت نصت ق م ج 941 ةاملاد عليهانصت  أخرى إجراءاتمن 
املدين أو قبل الغري إال إذا رضي هبا املدين أو أخرب هبا بعقد  غري قضائي، غري أن قبول املدين ال 

دة أن اإلجراء افيتضح من نص امل" ول ثابت التاريخجيعلها  نافذة قبل الغري إال إذا  كان هذا القب
إعالنه هبا أو قبوله هلا، وال يشرتط  شكل  والذي يتم به نفاذ احلوالة يف مواجهة املدين أو الغري ه

قبول مكتوب على ذات  احملرر املثبت للحوالة أو الن يكون هذا أفيجوز ، 2خاص يف قبول املدين
 .يف حمرر مستقل

يتضح لنا أن املشرع اجلزائري  قد فرق ( ق م ج 929- 912)ملواد من  ا لرجوع إىلوبا
ومن ،بني  الشروط الالزمة  لنفاذها يف مواجهة املدين والغري  و نعقاد احلوالةإلبني الشروط الالزمة 

اليت استبعاد املشرع اجلزائري حلوالة احلق كإطار قانوين لعقد لتحويل الفاتورة و  أسباب هنا نلمس
 :ترجع إىل

 :المدين إعالنمن حيث وجوب : 1
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نتقال احلقوق التجارية إاملدين ب إبالغق ت ج على  وجوب  12مكرر 241نصت املادة         
الشركة الوسيط مبقتضى عقد حتويل الفاتورة، و نفس احلكم جنده فيما يتعلق بتبليغ  إىلمن املنتمي 

ميز بينهما  املشرع اجلزائري غري أنم ج ، من ق 941املدين حبوالة احلق و هو ما نصت عليه املادة
، فبينما يكون تبليغ احلوالة للمدين عن طريق عقد غري اإلعالماليت يتم هبا هذا  القانونية يف الوسيلة

يف عقد حتويل الفاتورة عن طريق رسالة موصى  األخطارق م ج،يكون  941قضائي حسب م
لذي يتميز به هذا العقد لكي يتماشى مع وهو ما يؤكد التسيري ا ،صل باالستالمو عليها مع 

 .مقتضيات التجارة

السبب الرئيسي لإلعفاء من إبالغ املدين بعقد حتويل الفاتورة إلعالمه بانتقال كما أن       
أو قبول املدين هبذا االنتقال  للحقوق يعود إىل ما  طإىل الوسي يالدين أو احلق اجتاري من املنتم

تماشى مع طبيعة العقد الذي يقوم على ال ت اوقت وتعقيدات إلمتامه تتطلبه تلك اإلجراءات من
بشكل  التجارية نتقال الديونإالسرعة اليت تستوجب التخلص من العقبات اليت تعرتض عملية 

 .1عام

 

 

 : العقدينمن حيث الغرض من : 2

مواجهة  ئتمان وهو وسيلة من وسائلإعقد حتويل الفاتورة كما جاء توضيحه سابقا ، هو  عقد 
الصغرية واملتوسطة من األعباء اإلدارية السيما  مشكلة حتصيل احلقوق التجارية بإعفاء املؤسسات 

الشركة ستفاء حقوقها من مدينيها، وبالتايل فهذا العقد يغيب عنه عنصر املضاربة، فإلواملالية  
القيمة االمسية للحق، بل  بني مثن احلوالة وبني الفارقاملضاربة  أو االستفادة من  ال تقصدالوسيط  

ما حتصله الشركة الوسيط من فوائد وعموالت فهو مقابل ملا  أما،احلصول على ضمان ائتمان
تقدمه من خدمات لعميلها املنتمي وليست نتيجة للمضاربة عكس احلوالة اليت تفرتض يف الغالب 

أجله بعد وإما ألن  ن احلق مؤجل ومل حيلآل إمامن قيمته  بأقلوجود شخص يتقدم لشراء احلق 

                                                           
 .101-101املرجع السابق، ص  :نادر عبد العزيز شايف 1
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ولذلك  يغلب أن يكون احملال إليه مضاربا أو مستثمرا ،1تعرتضه عقبات وصعوباتإستيفاءه 
 .أقل من قيمته  مث يرجع على املدين بقيمة احلق كامالمببلغ يشرتي احلق 

أن هذه  ق يتضححلبعد مقارنة عقد حتويل الفاتورة بعقد جتديد الدين وعقد حوالة ا      
أي تكييف بكل جوانبه، وإن   إملاممل تستطع أن تنظم كافة جوانب العقد نظرا لعدم ات االجتاه

يف بعض النواحي فهو خيتلف  كان عقد حتويل الفاتورة يتفق مع بعض العقود املسماة التقليدية
فتلك احملاوالت   .يف غريه من العقود دهاال جن ائصصخبيف نواحي أخرى  بسبب انفراده معها 

 .إما من جانب معني للعقد وإما من مرحلة معينة من مراحله كانت تنطلق

اعتبار عقد حتويل الفاتورة نظام قانوين مركب وبالتايل  إىلبأغلبية الفقهاء  هذاا ذوقد ح
 ،فهو يقوم على أداء جمموعة متكاملة من اخلدمات جتمعها اتفاقية واحدة بني الوسيط واملؤسسة

ن النهاية اعقد مركب من نوع خاص هدفه ضم:"بأنه Gavalda الفرنسي هو ما عرب عنه الفقيهو 
 .2"عنصر من اتفاقية اإلئتمان إالاحلسنة وتقدمي خدمات خمتلفة وما نقل احلقوق 

والعقود املركبة هي عقد أو اتفاقية جتتمع فيها عناصر مستمدة من أكثر من عقد من 
قق معها مقصود الطرفني من االتفاقية العقود املسماة مع الرتابط بني تلك العناصر بطريقة ال يتح

عقد "عن الرتكيب يف صورة " عقد مجمع"بوجودها مجيعا، وخيتلف التجميع يف صورة  إالاملذكورة 
انتفاء املقصود  إىلإال أدى ذلك و ل أي عنصر من عناصره صال ميكن ف األخريهذا يف أن "مركب

عقد  إىلدون البعض، وبالنظر  عناصره منه، بينما يف العقد اجملمع فإنه ميكن احلصول على بعض
جند أنه لو تضمن الوظيفة األساسية وهي التمويل الذي تقدمه الشركة  الوسيط ،3حتويل الفاتورة

إىل ذلك فالشركة الوسيط تقوم باإلستعالم عن كل من  ،ضفنه يكون عقد مركب إف،للمؤسسة
اء ما دفعته، أما بدون التمويل وبقاء واملدين لضمان حقها  وملتابعة حتصيل الدين الستيفاملنتمي 

بعض اخلدمات بصورة  فقد يطلب املنتمي اخلدمات األخرى فإنه ميكن القول بأنه عقد جممع
 .منفردة فيكون عقد جممع

                                                           
 .111،ص (ن.ت.د)أحكام االلتزام ،دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،: عبد املنعم البدراوي  1
 .119املرجع السابق، ص  :عمار عمورة   2
 .01-01رجع السابق، ص امل: حممد عبد احلليم عمر   3
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ب عقد جتديد احلق بتغيري  فرع بشأن العيوب اليت تشو الولألسباب اليت عرضناها يف هذا 
       مالئمة لطبيعة  العمليات اإلئتمانية حىت وإن كان عقد وحوالة احلق واليت جتعلها  غري  الدائن

  إضفاءا من سهذه احلوالة، وجريا على ما هو دارج  يف فرن أحضانحتويل الفاتورة قد نشأ يف 
م مع قواعد النظام على العقود األجنلوساكسونية لتتالء Francisationالطابع الفرنسي

ة تطور متثل يف جتديد اإلطار القانوين للعقد،ويتجسد هذا  عقد حتويل الفاتور  قفلقد حلالالتيين،
 :التجديد يف أمرين

عند تطبيق هذا العقد بواسطة املؤسسات اإلئتمانية يف منتصف الستينات ويف غياب : 1     
 .له حرصت هذه املؤسسات على اللجوء إىل احللول اإلتفاقي كإطار قانوين للعقد ،تنظيم تشريعي

حرص املشرع  Bancarisationبالصبغة  املصرفية   الفرنسيبغ القانون  املدينص إطاريف  :2   
قانونية  بالبحث عن أسس ئتمانيةالانشغال املؤسسات رنسي على  ابتكار حوالة حتد من  إالف

 1221يناير 99املؤرخ يف  42-21رقم  تتسم بالبساطة والفعالية،فأصدر املشرع الفرنسي قانون
 .كإطار قانوين لتحويل عقد الفاتورة  1املنظم حلوالة دايلي

من شكليات حوالة احلق املدنية خفيف دايلي ليس فقط على التحوالة وتقوم فلسفة 
ذلك على كباعتبار نقل احلق هو تاريخ حترير الفاتورة وليس تاريخ نفاذها  يف مواجهة  الغري،بل و 

 إخطاراحلق طاملا امتنعت عن افرتاض وجود وكالة ضمنية من مؤسسة اإلئتمان لعميلها،بتحصيل 
 .املدين باحلوالة

فإهنا  ،ت يف بعض احلاالتاغري أن هذه الوكالة الضمنية للتحصيل على ماهلا من مميز 
 إىل، وتثري العديد من املشكالت القانونية املؤدية  تتعارض مع قواعد عقد حتويل الفاتورة من ناحية
بتشريع   طى، على الرغم من أن املشرع الفرنسي ختعاظم خماطر اسرتداد اإلئتمان من ناحية أخرى

ستحداثه هذه احلوالة  اليت تقع يف مركز وسط بني أحكام  القانون إخطوة كبرية ب 1221يناير  99
فهي تساعد على تسهيل عمليات منح اإلئتمان للمؤسسات 2،املدين وأحكام قانون الصرف

                                                           

 .عضو اجلمعية الوطنية الفرنسية ومقرتح القانون املنشئ هلا  Daillyمسيت هبذا االسم نسبة إىل النائب   1 
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اإلجراءات املتطلبة للمنح،ومبا حتتويه من واألطراف ملا تتضمنه من بساطة واختصار يف الوقت و 
 .ضمانات ملؤسسة اإلئتمان  حفاظا على حقوقها يف اإلسرتداد

 لعقد تحويل الفاتورة  يكإطار قانون  اإلتفاقيالحلول :رع الثاني الف

أمام عجز النظريات السابقة واختالفها مع القواعد واملبادئ األساسية اليت  يقوم عليها 
البد من حتديد إنه عقد حتويل الفاتورة طبيعة خاصة ف ا باالجتاه احلديث يف إعطاءمع تسليمنالعقد،

ظهرت نظرية راجحة يف فرنسا تعترب أن العقد هو تطبيق لنظرية  تبعا لذلكة هذه الطبيعة،ماهي
احللول اإلتفاقي وهو ما يدفعنا إىل حبث هذه النظرية  وحبث موقف املشرع اجلزائري على النحو 

 .التايل

 .اإلتفاقيمضمون نظام احللول :  أوال

 .مع طبيعة  العقداإلتفاقي مدى توافق نظام احللول :  ثانيا

 . اإلتفاقي مضمون نظام الحلول: أوال 

اتفاق يقوم بني الدائن املويف له و الشخص الذي :"على أنه Subrogationيعرف احللول 
يؤدي ذلك  أن املدين دون الكامل من غريمبقتضاه يستويف الدائن حقه ب -املويف–عن املدين  أوىف

الدائن املوىف له يف حقه و ضماناته و دفوعه يف  لمن الدين مع حلول الغري حمإىل براءة ذمة املدين 
 .1مواجهة املدين

بناء  Subrogation conventionnelle حسب املشرع الفرنسي إتفاقيا احللولويكون 
دين على أن حيل املويف حمل الدائن يف حقوقه  يف مواجهة على اتفاق مع املويف حىت دون موافقة امل

نظمت ، ففرنسا 2الذي تبناه املشرع الفرنسي كإطار قانوين لعقد حتويل الفاتورةاملوقف وهو ،املدين
العقد بطريقة مغايرة لتلك املطبقة  يف الدول األجنلوساكسونية حبيث مل ختصص له نص قانوين بل 

 .اإلتفاقي املنصوص عليها يف القانون املدينطبقت عليه أحكام احللول 
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إذا قام بالوفاء شخص " ق م ج  991املادةمن  الثانية الفقرةقانونيا حسب  احللولويكون  
 :غري املدين،حل املويف حمل الدائن الذي استوىف حقه يف األحوال اآلتية

 ".إذا كان نص خاص يقرر للمويف حق احللول -

 زالقانون، فيجو أن احللول يف هذه الصورة يقع بقوة  نص املادة نالحظ خاللمن و 
للمويف أن حيل قانونا حمل املدين للوفاء باحلق للدائن األصلي مىت وجد نص قانوين جييز هذا 

 .احللول

يتفق :" ق م ج جند أهنا تنص على أنه  999نص املادة  إىللرجوع وباومن جهة أخرى 
ل حمله، ولو مل يقبل  املدين حيهذا الغري على أن  الدائن الذي استوىف حقه من غري املدين مع

فهنا نرى بأن احللول  يتم مبجرد  " ذلك، وال يصح أن يتأخر هذا االتفاق  عن وقت الوفاء
املادة تضع  ،فهذهاحلصول على موافقة املدين إىلاالتفاق بني الدائن والغري املويف  وال حاجة 

  :شرطني لالتفاق على احللول و مها

 :تفاق بين الدائن األصلي والدائن الجديد اإل.1

إذا أوىف الغري  الدين دون اإلتفاق مع الدائن على احللول حمله فيما أوفاه،فإنه ال يستطيع      
ن وجه الدقة يف هذه إالوفاء،ومن مث فبأن حيل حمله بعد ذلك ألن الدين يكون قد انقضى 

مل يقم  ائن اجلديد باعتبار أن هناك وفاء باحلقالعملية أن يتم اإلتفاق بني الدائن األصلي والد
من استوفاه وهو الدائن  إىلبه املدين،فمن حيث أن هناك وفاء للحق فإنه ينقضي احلق النسبة 

ن املدين مل يقم بالوفاء يبقى احلق يف ذمته ولكن لدائن آخر حل حمل الدائن آلو  ،اجلديد
ب موافقة املدين ومن مث فإنه يكفي إخطاره ذلك فإن احللول ال يستوج إىل باإلضافة 1األصلي

 .دفقط والذي  يستوي عنده أن يقوم بالوفاء إما  للدائن األصلي أو اجلدي

 : تزامن الحلول مع الوفاء -2

ق م ج على أنه ال يصح أن يتأخر االتفاق عن وقت الوفاء،معىن  999أوجبت املادة 
وفاء بالدين من الغري، وال يصح أن ذلك أن االتفاق على احللول جيب أن يكون مصاحب لل
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شرتاط أن يتم االتفاق على احللول وقت الوفاء وليس بعده إيسبقه،و أن يكون الحقا كما ال جيوز 
حتجاج به يف مواجهة الغري الذي تكون له مصلحة يستوجب أن يكون االتفاق ثابت التاريخ لال

 .يف معرفة  تاريخ االتفاق بدقة

ن احللول  السابق أ إىليز احللول السابق على الوفاء،ويذهب بيد أن القضاء الفرنسي جي
من وقت  إالواقعا يف تاريخ سابق على الوفاء،  مادام مل ينتج نه هو وعد باحللول  وال عربة بكو 

ومن مث فالذي  1الوفاء، فيتفق  املويف والدائن مقدما على احللول مث  يدفع املويف الدين  بعد ذلك
 .بالدين  أوال مث يليه االتفاق على احللولال جيوز هو الوفاء 

الشركة الوسيط حمل الوسيط مبوجب  حلولصرحية مبوجب نصوص  اجلزائرياملشرع  رأق وقد
 واملتمم للقانون التجارياملعدل  92-21رقم  املرسوم التشريعيمن  14مكرر  241املادة 

فالشركة  "......تخصصةمشركة  مبقتضاه تحل عقد "الفاتورة هون عقد حتويل أ بنصها على
 جوعر قيمة حقوقه التجارية على مدينيه مث حتل حمله يف ال للمنتميتويف  نكنها أميالوسيط 
 اعلى مدينيه ايف حقوقه  املؤسسةولكن هل  تتفق الشروط املتطلبة  حللول الوسيط  حمل عليهم،

سة  مدى توافق احللول لإلجابة على هذا التساؤل  البد من درا،مع طبيعة العمليات اإلئتمانية؟
 .مع طبيعة العقد

 :مع  طبيعة عقد تحويل الفاتورةاإلتفاقي مدى توافق الحلول : ثانيا 

الفاتورة هو عقد إئتمان يغيب عنه عنصر املضاربة أو االستفادة من  إذا كان عقد حتويل
ذي أوفته  بقيمة احلق ال إالالفارق،إذ ال جيوز يف ظله للشركة الوسيط أن ترجع على املدين 

،فاإلستيعاب احلقيقي والواضح ملفهوم وطبيعة هذا العقد بأنه  عقد ائتمان يستلزم توافر للمؤسسة
 .املنح واإلسرتداد :عنصرين أساسيني مها

هو ما دفعته  يف صورة من املدين الشركة الوسيط  يف النهاية أو ما حتصله ما تسرتده  إن
ن ما حتصله الشركة من فوائد  وعموالت هو أاعتبار مع احللول بوهو معىن يتفق نتمي للمقرض 

 يقصدالوسيط الالشركة  إىلهذا احلق حيول عندما   نتميمث إن امل،ل  ملا تقدمه من خدماتبمقا
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وبتعبري آخر  ضمان اإلسرتداد،هذا أمن عناصر اإلئتمان وهو االسرتداد الثاين  العنصرسوى حتقيق 
ذلك ،1ماناتضيقدم املنتمي ق الثابت  قي الفاتورة بدل أن  نقل ملكية  احلجيد معناه يف األخري 

 . من جمرد رهن احلق ضمان أن امللكية  أو ملكية احلق الثابت يف الفاتورة هي أقوى

من العملية هو شراء احلق الثابت يف الفاتورة لكان للشركة الوسيط أن  فلو كان الغرض
،ففي هذه 2التجارية السنداتلية خصم عليه العمل يف عم جرىكما  بعمولة التحصيل تطالب

شكل فائدة حتسب  مقابل نسبة يفالسندات التجارية مة الثابتة يف يالق بشراءاحلالة يقوم البنك  
ستحقاق وذلك فضال عن العمولة  إذا كانت حىت تاريخ اإلعلى أساس املدة من تاريخ اخلصم 

 . 3مشروطة

املعدل  92-21املرسوم التشريعي  رقم  من 19مكرر  241نص املادة   إىلرجوع لهذا وبا
يرتتب عن حتويل الديون التجارية نقل كل الضمانات ":بنصها على أنهواملتمم للقانون التجاري 

ول  للوسيط احللول حمل خت ا، فاملؤسسة إذ"اليت كانت تضمن تنفيذ االلتزامات  لفائدة الوسيط
 هذه كانت تضمن نقل  لضمانات اليتاملدين يف مجيع احلقوق كما يرتتب على ذلك نقل كل ا

ميع الدفوع  اليت  جلة،هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الشركة الوسيط  تتعرض ياحلقوق التجار 
 اقوم به الوسيط عند تلقيهتمث إن الوفاء الذي ،كان للمدين  أن يدفع هبا  يف مواجهة  املنتمي

هو ما  األثرم بني الطرفني، وهذا رب ي يالوفاء مع احللول وهو أثر لالتفاق الذ معىنالفاتورة هو 
من حل حمل الدائن  قانونا أو اتفاقا كان له :"على أنه  اليت تنص ق م ج 994ي به املادة  ضتق

ا هلذا احلق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من مبحقه 
 إىلينتقل إذا  فاحلق " من حل حمل الدائندفوع  ويكون هذا احللول بالقدر الذي أداه من ماله  

 .و ما يرد عليه من دفوع تأميناتوما يلحقه من توابع و  من مت  احللول له  مباله من خصائص

أن يكتب االتفاق على احللول يف املخالصة ذاهتا اليت يعطيها  قد أوجب املشرع الفرنسيو 
التاريخ حىت تكون حجة ون املخالصة ثابتة  وجيب أن تك ،دليال على أنه وىف بالدين  املويفالدائن 
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 quittance subrogativeهذه املخالصة باحللول يف مواجهة الغري وتسمى حينئذ 
حرتام إل،و  1

احلساب : على وسيلتني مها تتوافر الشركة الوسيط فإن بني الطرفني يف عقد حتويل الفاتورة فاقتاإل
لشركة الوسيط يضع ولة لل املصاحب للفواتري  احملن اإلرساإذ عن طريق بيا ،اجلاري ووصل احللول

ط وصل يتلقى الوستوعندما " وللمقبول للح"ع عبارة ضعلى كل فاتورة مع و  توقيعه املنتمي
 .2احللول تضع يف احلساب اجلاري املبلغ الكلي للفواتري املوجودة يف الوصل

ألجل حتويل الديون التجارية  اجلزائري فالفاتورة  تعترب كافية يف حد ذاهتا وبالنسبة للمشرع
يكون حسب املبلغ  كما أن متويل املنتمي،خمالصة خاصة باحللول الفاتورة إرفاق إىلوال حتتاج 

وهبذا يكون املشرع ،14مكرر  241املادة  إليهارت شللفاتورة املستحقة الدفع وهو ما أ اإلمجايل
   يف هذه احلالة فإن قواعد القانون ،لديونكإجراء لتحويل ااإلتفاقي  احللول  ختار نظامإاجلزائري قد 

أساس عقد حتويل الفاتورة  إذ ال ميكن تصور نظام   اإلتفاقي ويعترب احللول ،3املدين هي اليت تطبق
 لتحويل الفواتري إال بوجود نظام احللول
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. الفاتورةقد تحويل ــلعالشروط القانونية  :المبحث الثاني   

إجياد أحسن الطرق املناسبة  إىل يسعى املنتمي واملنافسة القويةالسوق املتميزة بالتزاحم  يف
هلا، لذا  احلسنةبضمان النهاية  ة املتعلقة بتسويق خمتلف منتجاته وخدماتهالتجاري عملياته إلجناح

  طبيعة الشركات اليت تتدخل لفائدته مع بيان،نتمي الفاتورة بامل حتويلعقد عالقة  إبرازالبد من 
 :شروط صحة  العقد على النحو التايلكيفية يف املطلب الثاين فسنتناول  كمطلب أول،أما 

 .أطراف عقد حتويل الفاتورة :األولالمطلب        

 .شروط صحة عقد حتويل الفاتورة:انيـــالمطلب الث      

 

 ورةأطراف عقد تحويل الفات :األوللب ـالمط

أو  le factorلوسيط يستوجب عقد حتويل الفاتورة تدخل طرفيه مها الشركة ا 
Affactureur و املنتميAdhérant ، أما املدينAcheteur أو Affactureur   للدائن بالديون

ربط املدين بالعالقة فعلى الرغم من  ،اليت ستصبح موضوعا للعقد  فال يعترب طرفا يف العقد
حدة ثالثية األطراف  هذا ال يعين وجود عالقة قانونية وا إال أن، بني الوسيط و املنتمي األساسية

بل إن العملية تنقسم إىل عالقات خمتلفة ثنائية األطراف فهو عقد ثنائي شأ عن عقد واحد تن
عملية حتويل الفاتورة ثالثية األطراف وبالتايل سنركز  على  يف نتمياملاألطراف وطرفاه الوسيط و 

 :طريف العقد على النحو التايل 

 مي ــنتــــامل:األولرع ـالف

 يطــــلشركة الوسا: رع الثانيـالف
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 ميـتــالمن: رع األول ـــالف
حتتاج املؤسسات االقتصادية مهما كان وضعها يف السوق إىل اهتمام كبري من قبل الدولة  

والذي يعود بالفائدة الكربى ،عمليات اإلنتاج  والتوزيع  فها الفرصة  للقيام مبختلحهبدف من
ويف ظل السوق سواء الداخلية أو اخلارجية جتد املؤسسة  مبعىن آخر ،على االقتصاد الوطين

اإلقتصادية نفسها حباجة إىل مساعدة للتعرف ومواجهة معطيات السوق السيما فيما يتعلق  
فإن ،،فإذا كانت الشركة الوسيط تلعب دورا أساسيا يف عقد حتويل الفاتورة1بالتمويل والضمان

هذا العقد ألهنا تطلق الشرارة األوىل  بتقرير حاجتها  املؤسسة اإلقتصادية هي الطرف األساسي يف
إما لعدم حلول اجل استحقاقها وإما لتخفيف النفقات املرتتبة على  ،2إىل بيع ديوهنا التجارية

 .استيفائها

هذا ومل يضع املشرع اجلزائري شروطا خاصة باملنتمي إذا كان شخصا طبيعيا أو معنويا   
دا معينة للقيام بالوظيفة ومن مث جيوز لكل األشخاص الطبيعيني  أو كما أنه مل يضع شروطا أو قيو 

حيث  ،معنويني اختاذ صفة املنتمي مما يقتضي تطبيق القواعد العامة اليت حتكم العقود بشكل عام
 ،3القانونية أن يبيع ديونه التجارية وفقا ملبدأ احلرية التعاقدية األهليةجيوز لكل شخص تتوافر لديه 

ة النظام العام  واآلداب العامة واألحكام القانونية  اليت هلا صفة اإللزامية،ما مل يوجد شرط مراعا
نص قانوين مينع بعض األشخاص من بيع ديوهنم أو حقوقهم بشكل عام أو يضع قيودا  أو 

 .شروطا لتلك العملية

 تشريع الالعمل به يف كما هو جاري   مع التشريعات املقارنة ملوازنةاومن باب  إال أنه
توسطة احلجم ة صغرية ومؤسسم عبارة عناملنتمي يكون عادة  فإن،الفرنسي ،املصري والتونسي 

ألن هذا النوع من العقود يتالءم مع األعمال املتوسطة احلجم ويليب احتياجاهتا،خاصة انه أصبح 
االقتصادي  املؤسسات دور مهم يف حتقيق التنمية االقتصادية وحتقيق االستقرار هلذه
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وألن االحتياجات املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تعترب من أساسيات ،1الجتماعيوا
فإنه عادة ما تكون مرتفعة بالنظر إىل أمواهلا ،2وضروريات إنشاء وتشغيل وتوسيع املؤسسات

ال يكون أمام هذه املؤسسات إال  فإنهعتمد عليها واليت تكون غري كافية ،اخلاصة والذاتية اليت ت
 ول على القروض املصرفية بسبب مامن البنوك أين تواجه مشكلة احلص االقرتاضاللجوء إىل خيار 

ونقص  أرباحهامبحدودية  اتنطوي عليه طبيعة تلك املؤسسات من خماطر كتلك املتعلقة أساس
 .من طرف البنوك املطلوبةالضمانات 

وق التجارية أحد ومبا أن فلسفة عقد حتويل الفاتورة تقضي بعالج مشكلة حتصيل احلق 
ن أهم ما يثري خماوف أعوامل تعثر املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتعرضها خلطر التصفية خاصة 

 إفالسهمهذه املؤسسات هو ختلف املدينني عن الوفاء يف آجال االستحقاق بسبب إعسارهم أو 
ت إىل عملية ويف سبيل جتاوز هذه املشكلة كانت حاجة املؤسسا3،.... بغري وجه حق ختلفهم أو 

قانونية تسهم يف توفري السيولة النقدية لتسيري أعماهلا التجارية لضمان استمرارها،فتلجأ بذلك إىل 
الشركة الوسيط للحصول على املساعدات والتسهيالت الالزمة، واليت مل تتمكن من احلصول 

 .عليها من البنوك نظرا ملا تفرضه  هذه األخرية من قيود وتعقيدات

 

     .طـــلشركة الوسيا: انيثـــلفرع الا

الوسيط دورا هاما يف عقد حتويل الفاتورة، إذ تعترب الطرف املمول يف هذه  ةتلعب الشرك
و االقتصادي على حد السواء كونه  خطورة على النظامني املصريفيشكل  نشاطهاأن  كماالعملية،

،تبعا 4 مؤهلة هلذا الغرض ميثل نشاط متويل،حتصيل،تسيري و ضمان إن مل ميارس من طرف شركات
                     لذلك سنتعرض بداية لطبيعة هذه الشركات يف التشريع املقارن مث يف التشريع اجلزائري

                                                           
،امللتقى الوطين حول دور عقود األعمال يف تطوير "أسباب  قصور عقود األعمال يف متويلها للمشاريع االقتصادية يف اجلزائر:" إميان زكري  1

 .19االقتصاد الوطين،املرجع السابق،ص
11املرجع السابق ص: بريشسعيد   2  

.111ص السابق  املرجع :عمار حبيب جهلول  3  
 .001ملرجع السابق،ص ا:أمحد بوراس،    4
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 : في التشريع المقارن: أوال 

مؤسسة مالية متخصصة يف القانونية املقارنة شكل  األنظمةيف معظم تتخذ الشركة الوسيط 
 .1ك التجارية اليت تتوافر على هذه اخلدمةهذا اجملال أو إحدى البنو 

 على الشركات اليتالفاتورة  لعقد حتويففي فرنسا قصر املشرع الفرنسي مزاولة نشاط  
ديسمرب  19املؤرخ يف  1991-9999للقانون الفرنسي رقم ةاخلاضعتعتمد على نظام املصارف 

 من هذا القانوناألوىل املادة وقد حددت ،املتعلق بنشاط املؤسسات االئتمانية و رقابتها 9999
املعنوية اليت تزاول العمليات املصرفية على وجه  األشخاص":املقصود مبؤسسات االئتمان على أهنا

االحرتاف و تتمثل العمليات املصرفية يف تلقي الودائع من اجلمهور و خمتلف العمليات االئتمانية 
 2"ارة أمواهلمالوفاء بديوهنم أو سبل إدفضال عن منح العمالء سبل 

 إال ،وعلى الرغم من أن املشرع الفرنسي مل يقم بوضع قانون خاص بعقد حتويل الفاتورة 
البنوك و  بإنشاءالشروط اخلاصة  إىلوسريها   إنشائهاختضع يف  الوسيطالشركة  أن أنه اعترب

طها ،ويشرتط ملزاولة نشاملذكور أعالها 1991-9999مبوجب القانون رقم  املؤسسات املالية
  3حصوهلا على اعتماد اجمللس الوطين لالئتمان كما  خيضع  نشاطها لرقابة اللجنة املصرفية

وآثاره  أمهية ممارسة هذا النشاط أدرك أن املشرع الفرنسي لنا يتضح وبذلك
 كان  قد،و االقتصادية،فأشرتط أن تكون الشركة الوسيط مؤسسة مالية ختضع لألنظمة املصرفية

                                                           

. 000،صنفسهاملرجع   1  
2 Article 1 : du Ordonnance n 2000-1223 2000-12-14, JORF du 16 décembre 2000 en 
vigueur le 1er janvier 2001 relative a  l’activité et au contrôle des établissements de crédit 
« Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession 
habituelle des opérations de banque. 
Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de 
crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement. » 
3«  Les sociétés d'affacturage, comme les banques, sont des établissements de crédit régis par la 
loi bancaire du 24 janvier 1984. A ce titre, elles doivent être agréées par le Comité des 
Etablissements de Crédit et sont soumises au contrôle de la Commission Bancaire. Elles 
doivent respecter la réglementation bancaire qui leur impose notamment des ratios de 
couverture et de division des risques. »Voir Alexandre Michaud : L'affacturage, Les Cahiers 
de l'Observatoire n°168, Janvier 2001, p 1. 
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 أن محاية املشاريع اليت تتعامل معها وكذا محاية اإلقتصاد ككل خاصةمن وراء ذلك  ههدف
 .األرباحوالقيام بالعمليات اإلئتمانية لتحقيق  أمواهلااملؤسسات املالية تبتغي استثمار 

شركة وسيط  أول   Maroc Factoringفاكتورنغأما بالنسبة للدول العربية ،فتعترب ماروك 
اعترب أن   حبيث، ولقد تأثر املشرع املغريب باملشرع الفرنسي  طن العريبو الو  إفريقيايف  إنشاؤهايتم 

املشرع  إليهذهب  مثل ماالعقد كعقد مسمى  اعقد حتويل الفاتورة نشاط بنكي لذلك مل يدرج هذ
املتعلق بنشاط 1221 جويلية 99 املؤرخ يف 149-21-1يف القانون رقم  إدراجهبل مت  اجلزائري

يف ن املؤسسات املصرفية هي اليت متارس إراقبتها ، ومبوجب هذا القانون فمؤسسات االئتمان و م
بعد اعتمادها من طرف وزير املالية بناءا على رأي  باملطابقة ،1عملية نشاطها البنكي هذه ال إطار
ص لعقد ومل خيص من ذات الظهري، 91حسب ما نصت عليه املادة  مؤسسات القرضجلنة  من

 قبيل من تعترب" أنه علىاليت تنص هي املادة التاسعة  إال مادة واحدة، غربحتويل الفاتورة يف امل
 بتحصيل االئتمان مؤسسات إحدى تلتزم اتفاقية كلباملعىن املراد يف ظهرينا هذا   الفاتورات شراء

 تشرتي أن إما ذلك و ،احلال اقتضى إن تداوهلا بتسيري و لعمالئها املستحقة التجارية الديون
ن فكرة  احللول تستند يف املغرب أمما يعين  ، "حتصيلها يف الدائن توكل أن إما و كورةاملذ  الديون

 .على وضع الشركة اتفاقية منوذجية كما هو معمول به يف فرنسا

ورنغ تالشركة اللبنانية للفاك"وهي 9999 سنةأول شركة فاكتورنغ  تأسيسمت يف لبنان و    
من قانون 129سات املالية املنصوص عليه يف املادةوهي خاضعة لنظام املؤس" ش م ل سوليفاك 

  91/92/1291.2يف  املؤرخ11211النقد والتسليف املنفذ باملرسوم رقم 

 :العقد بإستعمال آليات قانونية خاصة هي القانون رقمنظمت بالنسبة لتونس فقد أما  
 أوت  99املؤرخ يف ( 9991.21) واملعدل بالقانون رقم 99/99/1222املؤرخ يف  22-94

 جمال الفاكتورنغ املتعلق بشركات استخالص الديون، وهي شركات جتارية متخصصة يف 9991

                                                           
1 R. Zouaimia ,op-cit,p, 119. 

املعدل بالقرار رقم  01/10/1111بتاريخ  7517مت نشر اسم شركة ش م ل سوليفاك اللبنانية  مبوجب القرار الصادر عن بنك لبنان رقم    
00السابق،ص، انظر نادر عبد العزيز شايف، املرجع 01/10/1115املؤرخ يف  0149   2  
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وقد مت إنشاء العديد من الشركات التونسية و من  1بعد الرتخيص هلا بذلك من قبل وزير املالية
   Union factoringو شركة   Tunisie   Factoringبينها

أول شركة مصرية مت ترخيصها متخصصة يف    Egypte Factorأما يف مصر فتعترب شركة 
مت إنشاؤها يف ،( وهي التسمية اليت تبناها املشرع املصري) « Factoring »خدمات التخصيم 

 29كشركة مسامهة ذات رأس مال مبدئي قدره  91142حتت رقم قيد  ،9999نوفمرب  14
 مصرفية غري مالية خدمة هو صيم عترب املشرع املصري أن نشاط التخإ، وقد مليون دوالر أمريكي

مع   واخلدمات السلع بائعي من واآلجلة احلالية املالية احلقوق بشراء التخصيم شركةتقوم يف إطاره 
  2 بذلك املرتبطة اخلدمات تقدمي

 199-99املعدل بالقرار رقم  1449-91 رقم قرار جملس الوزراء املصري  إشرتط و قد 
تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون ضمانات و  ضمناملت 9999يناير-92املؤرخ يف 

يف إطار الضوابط واملعايري  هاملباشرة نشاط التخصيم أن تباشر الشركة نشاط ،حوافز االستثمار 
ل اليت يضعها جملس إدارة الشركة وفقا للمعايري املتعارف عليها ويف حدود القوانني واللوائح واملعمو 

العمليات وطبيعة النشاط   لتفاصي فيهاالشركة الدفاتر اليت تثبت ،وأن متسك هبا وختطر هبا اهليئة
كما يتوجب عليها ،املستحقة األرصدةحمل العقد وقيمتها وأجل االئتمان وطريقة وسند سداد 

احلصول فور تأسيسها على عضوية إحدى اجملموعات الدولية لشركات التخصيم اليت تنظم ممارسة 
يتعني على الشركة اختاذ  موعة شركات التخصيم الدولية  ،كمامجك نشاط التخصيم الدويل

اخلارجية  اليت ال تتوافر  فيها خدمات  األسواقالتدابري املناسبة  من أجل ممارسة نشاطها يف 
 .3التخصيم الدويل

 :في التشريع الجزائري: ثانيا 

جند أن املشرع املعدل للقانون التجاري  92-21املرسوم التشريعي رقم  إىلبالرجوع 
فإنه مل يبني اجلهة املخولة قانونا  التجارية لسنداتاأدرج عقد حتويل الفاتورة ضمن  عندما اجلزائري

                                                           
 .95عدد  التونسيةريدة اجل  1
بشأن تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون  1117يناير   15املؤرخ يف  091-17 من قرار رئيس جملس الوزراء رقم 10انظر املادة  2

 .15،جريدة الوقائع املصرية عدد ز اإلستثمار ضمانات وحواف
.نفسه املرجع 15 انظر املادة  3  
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حتدد :"ق ت ج على أنه 12مكرر  241املادة بل اكتفى يف نص ،عتماد ومراقبة هذه الشركة إل
ما أدى فيما بعد باملشرع هذا ،"شروط تأهيل الشركات اليت متارس حتويل الفاتورة عن طريق التنظيم

املتعلق بشروط تأهيل الشركات اليت متارس  111-22املرسوم التنفيذي رقم  إصدار إىلاجلزائري 
د أن ممارسة هذه الشركات لنشاطها مرتبط بضرورة أن تنشأ يف قالب جنا ن، وه1حتويل الفواتري

 .مارسة النشاط و الضوابط اخلاصة مب قانوين معني وأن تستجيب جملموعة من الشروط 

 :الشروط الخاصة بممارسة النشاط  -1

كذا احلصول على القانوين اليت تتخذه للشركة الوسيط و  لوتتعلق هذه الشروط بالشك 
 .التأهيل الالزم ملمارسة النشاط

 :الشكل القانوني الخاص بالشركة الوسيط 1-1

هذا املرسوم حيدد :"...على أنه 111-22من املرسوم التنفيذي رقم  91تنص املادة 
 " حمولة فواتريالفاتورة و اليت تدعى  الشروط املطلوبة توفرها يف الشركة املتخصصة يف عمليات حتويل

 
بني  لعقد حتويل الفاتورة جود تشتت يف النظام القانوينو  من خالل نص املادة نالحظ

بني النصني  ومن نتائجه التناقض املالحظ ،111-22القانون التجاري واملرسوم التنفيذي رقم 
املرسوم التشريعي رقم في ، ف املصطلحاتالدقة يف استعمال مرة أخرى اجلزائري مل يتحر  عفاملشر 
 الطرف املمول ومصطلح حمددة لتعيني املشرع ل و املتمم للقانون التجاري استعمل داملع 21-92
شرع اجلزائري امل أنجند  111-22لكن بعد صدور املرسوم التنفيذي رقم  "الشركة الوسيط"هو 

غامضة تبدو فهذه العبارة  "محولة فواتير" عبارة وهيالطرف املمول لتعيني أخرى استعمل عبارة 
تقوم بتحويل الفواتري بل هي من  هنا الألفالشركة الوسيط ليست حمولة فواتري  ، و غري صحيحة

يراعي  أنرع اجلزائري ،فكان على املش الفاتورةعن طريق عقد حتويل  ةحتول إليها الفواتري التجاري
طبيعة العقد  اتمعطيمع  تتماشىخيتار مصطلحات  أن و مسالة االحتفاظ بنفس املصطلحات

 .ال يقع يف هذا اللبس و الغموض حىت

                                                           

املؤرخة يف   94املتعلق بشروط تأهيل الشركات اليت متارس حتويل الفواتري،ج ر  0115أكتوبر  11املؤرخ يف  110-15:املرسوم التنفيذي رقم  1 
 .01ص ،0115اكتوبر  01
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 ةأن تتخذ الشرك 111-22رقم  نفيذيالتلشكل الشركة فقد اوجب املرسوم  ةأما بالنسب
 :حد الشكلنيأرسوم من هذا امل 91حمولة الفواتري كما مساها يف املادة 

 سامهة أو مشركة -

 .شركة ذات مسؤولية حمدودة ،املؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات املسؤولية احملدودة-

 .وهي ختضع للتشريع والتنظيم املطبقني على الشركات التجارية

فشركة املسامهة هي الشركة اليت ينقسم رأمساهلا إىل أسهم وتتكون من شركاء ال يتحملون 
 991بقدر حصتهم وال يقل عدد الشركاء عن إالئر اخلسا

،املؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات املسؤولية أما الشركة ذات املسؤولية احملدودة
فهي تلك الشركة اليت تؤسس يف صورة شخص واحد أو عدة أشخاص ال يتحملون  احملدودة

 .2اخلسائر إال يف حدود ما قدموا من حصص

جند أن الشركة الوسيط ختضع يف إنشائها وسريها إىل األحكام وباستقراء نص املادة  إذا
وختضع هبذا للقيد  اجلزائري، والقانون املدين التجاريجارية الواردة يف القانون اخلاصة بالشركات الت

 99ما نصت عليه املادة ،وهو يف السجل التجاري مع كل ما يرتتب على ذلك من آثار قانونية
تعترب حمولة الفواتري اليت تقوم يف إطار مهنتها "بنصها على أنه  111-22 من املرسوم التنفيذي رقم

من القانون التجاري شركة جتارية  14مكرر 241العادية بعملية حتويل الفواتري حسب مفهوم املادة 
  "تؤسس يف شكل شركة مسامهة و شركة ذات مسؤولية حمدودة

                                  : لممارسة النشاط الحصول على التأهيل الالزم 1-9

 الوسيط و احملدد يف نوعني منالشكل القانون اخلاص بالشركة  إىل  باإلضافة       
 أن ال ميكن"على انه من ذات املرسوم التنفيذي 91ما مت بيانه ،نصت املادة  حسبالشركات 

 أنوهنا نالحظ  "باملالية  من الوزير املكلف التأهيلبعد حصوهلا على  إالمتارس الشركة نشاطها 
وذلك بعد ، للشركة الوسيط التأهيلاملشرع اجلزائري قد منح الوزير املكلف باملالية اختصاص منح 

                                                           
 .ق ت ج 011رمكر  705إىل  511انظر املواد من   1
 املرجع نفسه 510إىل  594 من انظر املواد   2
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طلب كتايب لذات الغرض مع بيان الوثائق اليت تثبت إمكانية تأهيلها و تتمثل هذه الوثائق تقدميها 
   :التنفيذي يف ذات من  92حسب ما نصت عليه املادة 

 للشركة األساسيلقانون ا -

تحقق ختصص لقابلة ل أوحصيلة االفتتاح تستخلص منها أصول صافية فعلية متوفرة  -
 لعمليات حتويل الفاتورة

  وصل التسجيل يف السجل التجاري -

للشركة الوسيط ، وينشر  التأهيلاملكلف باملالية مينح  الوزيرن إهذه الشروط ف ستفاءإبو  
 .من ذات املرسوم التنفيذي  92ما نصت عليه املادة  حسب،لرمسية يف اجلريدة ا التأهيلقرار 

 :ممارسة النشاط ضوابط -2

نه يقع على عاتق الشركة الوسيط إف التأهيلو منح  باإلنشاءيف مقابل الشروط اخلاصة  
من املرسوم التنفيذي رقم  99املادة  حددهتامجلة من االلتزامات و الضوابط البد من مراعاهتا 

 :وتتمثل يف  22-111

الصافية  األصولمن  األدىنحتافظ دائما على احلد  أنعلى الشركة الوسيط املؤهلة  -1
 من هذا املرسوم و املخصصة لعمليات حتويل الفواتري 92الفعلية املذكورة يف نص املادة 

الوزارة املكلفة باملالية كل سنة  إىلاخلتامية  احلصيلة بإرسالتلتزم الشركة املؤهلة  -9
أن الشركة الوسيط متلك  بإثباتمصحوبة باملعلومات التفصيلية عن الوضعية املالية اليت تسمح 

 .الصافية الفعلية املطلوبة األصولمن  األدىناحلد 

 الذين يعينهم الوزير املكلف باملالية باالطالع  األعوانن متكن أتلتزم الشركة الوسيط ب -1
و اليت يكون تبليغها  ى كل الوثائق اليت هلا صلة هبذه العقودعلى العقود املربمة مع املنخرطني و عل

 .ضروريا للقيام مبهمتهم

من ذات املرسوم التنفيذي على  92التأهيل فقد نصت املادة  سحبفيما يتعلق بقرار  أما
أن الشركة الوسيط ختضع لرقابة وزير املالية الذي يسحب بقرار جزئي أو كلي تأهيل أي شركة 

 السحب يف اجلريدة الرمسيةروط احملددة يف هذا املرسوم ، وينشر قرار تفقد أحد الش
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إذا و يف مقابل الشروط اخلاصة مبنح التأهيل و كذا خصوصية الرقابة املفروضة على هذا       
هل يتوجب على  الشركة الوسيط أو محولة :الذي نطرحهالسؤال ن فإالنوع من الشركات 

 ؟الفاتورة نشاطا رئيسيا  الفواتير أن تتخذ من عقد تحويل

الشركة الوسيط  أن،فاملشرع اجلزائري اعترب  األمهيةهذا السؤال على قدر كبري من  إجابة إن    
من  99نص يف املادة  حنييف " شركة متخصصة" ق ت ج 14مكرر 241حسب نص املادة 

بعملية حتويل " العادية مهنتها" إطارولة الفواتري تقوم يف حمأن  على 111-22املرسوم التنفيذي رقم 
أن هذه العبارات و إن كانت غري الفواتري أي أهنا متارس نشاطها بصفة معتادة و منتظمة ، 

كان من الواجب على الشركة الوسيط أن متارس ما إذا  تتضمن عنصر االعتياد إال أهنا ال توضح 
مصرفية واحدة هي نشاطها بصفة  رئيسية ،مبعىن آخر أن يقتصر نشاط هذه الشركة على عملية 

اليت ترغب يف  املصرية كما هو جاري العمل به يف التشريع املصري فالبنوك...عقد حتويل الفاتورة
ضور عليها تقدمي هذه حم أهناوهي   تواجه بعقبة قانونية الفاتورةتقدمي خدمات عقد حتويل 

دمات عقد شركات مستقلة متخصصة يف خ إنشاءخالل فروعها بل يتعني عليها  اخلدمات من
 لسنة 261 مالوزراء رق جملس رئيسقرار  من 99 ما جاء يف املادة حسبحتويل الفاتورة فقط 

 املتضمن شروط وضوابط ممارسة نشاط التخصيم 1002

وأمام غياب نص قانوين يف التشريع اجلزائري مينع البنوك من ممارسة نشاط عقد حتويل        
 22-00سواء يف القانون التجاري أو يف األمر رقم  ،ة األجلتقنية للتمويل قصري الفاتورة باعتباره 

املتعلق  1020أوت  16املؤرخ يف  00-20املعدل واملتمم باألمر رقم 1000أوت  16املؤرخ يف 
جيوز للبنوك القيام هبذا النشاط و ذلك بفتح فروع تتوفر على هذه  و بالتايل، 1بالنقد و القرض

من اجلمهور  األموالاملتمثلة يف تلقي  ةجبميع العمليات املصرفي البنوك تقوم أن رباعتبااخلدمة،
،إال أن ذلك قد  2هذه الوسائل إدارةضع وسائل الدفع حتت تصرف الزبائن و وو  وعمليات القرض

القانون البنكي و التساؤل يف  إىلمن القانون التجاري  اإلحالةالتفكري يف مسالة  إىليستدعينا 
  الشركة الوسيط بإنشاءتعلقة املعطيات امل مدى أحقية

                                                           

00،ص 1101-11-10خة يف ، املؤر  51ج ر  عدد    1  
.املتعلق بالنقد و القرض 14-01 :من األمر رقم 99املادة  انظر . 2  
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أم هو خلط أم هو طابع خصوصي فقط ؟ فهل هو موقف متعمد من المشرع الجزائري
 .؟تتميز به هذه الشركات

،فالشركة الوسيط هي خاصة وأن األمر مغاير متاما ملا هو معمول به يف التشريعات املقارنة       
منح تنظيم نشاط مايل و  انه مت رة املالية مبعىنشركة جتارية لكنها موضوعة حتت وصاية و رقابة وزا

و هذا األمر خمالف متاما لتأسيس البنوك و املؤسسات املالية اليت ختضع ،مصريف للجهاز التنفيذي 
من املرسوم  01، فعلى خالف ما هو وارد يف املادة 1يف سريها و إنشائها لقانون النقد و القرض

الشركات اليت متارس حتويل الفواتري اليت أوجبت أن  تأهيل بشروط املتعلق 002-59 رقم التنفيذي
 30/2شركة ذات مسؤولية حمدودة ،نصت املادة  أوشكل شركة مسامهة  إما تتخذ الشركة الوسيط

تؤسس البنوك و املؤسسات  أنب جي"  انه املتعلق بقانون النقد و القرض  على 00-20من األمر 
يف شكل شركة مسامهة كما يدرس  جملس النقد و القرض جدوى املالية اخلاضعة للقانون اجلزائري 

 ."تعاضديهمؤسسة مالية شكل  أوبنك  اختاذ

مؤسسة مالية خيضع  أوبنك  إنشاء أو تأسيس نإف أخرىهذا من جهة ومن جهة   
فردية تتعلق  تقراراللحصول على ترخيص من جملس النقد و القرض بصفته سلطة نقدية ،فيتخذ 

األساسية حسب ما نصت عليه تعديل قوانينها  كذاالبنوك و املؤسسات املالية و  بالرتخيص بفتح
الرتخيص  هذا على احلصولجل أو من  ،ضاملتعلق بالنقد والقر  94-19من األمر رقم  99املادة 

على  احلصول، و بعد  األمرمن ذات  29فانه البد من مراعاة شروط معينة حددهتا املادة 
تطلب اعتمادها   أنالشركة و ميكن  تأسيس ميكن األمرمن هذا  21ادة الرتخيص طبقا لنص امل

و مينح االعتماد مبقرر من احملافظ و ينشر يف اجلريدة  2الةاحل حسبمؤسسة مالية  أوكبنك 
  3.اختصاص جملس النقد و القرضإىل أيضا يعود يتعلق بسحب االعتماد فهو فيما  أما،  الرمسية

املؤسسات املالية ختضع لرقابة اللجنة املصرفية و اليت تعد ن البنوك و إف ذلك إىلضف  
التشريعية و  لألحكام ةاملاليمستقلة مكلفة مبراقبة مدى احرتام البنوك و املؤسسات  إداريةسلطة 

                                                           
1 R. Zouaimia, op-cit, p 122. 

.املتعلق بالنقد و القرض 14-01 :من األمر رقم 11انظر املادة   2  
.،املرجع نفسه14-:01من األمر رقم  15انظر املادة   3  
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و هو ما يتعارض مع 1التنظيمية املطبقة عليها ،كما تسهر على احرتام قواعد حسن سري املهنة 
ملكلف باملالية على نشاط الشركة الوسيط ،فمثل هذا األمر خيلق جداال الرقابة املمنوحة للوزير ا
من  94مثال ذلك مدى إمكانية اللجنة املصرفية تطبيق أحكام الفقرة  ،على مستويات عديدة

اليت متنح اللجنة املصرفية صالحية معاينة  املتعلق بالنقد و القرض 94-19من األمر  192املادة 
املالية دون احلصول على  ا أشخاص ميارسون نشاطات البنك أو املؤسسةاملخالفات اليت يرتكبه

 .اعتماد أو تأهيل

االقتصادي من خالل إقامة التوازن يف السوق  حتقيق الضبط إىلكانت الدولة هتدف   افإذ  
 إال يتأتىوالسهر على احرتام القواعد املنظمة له من طرف األعوان االقتصاديني،فإن ذلك ال 

يف يد هيئة واحدة  وحتت غطاء الفعالية مت منح وسائل متفرقة بني عدة هيئات  دةبتجميع ع
حيث يسمح هلا  املستقلةالتنظيمية، الرقابية ، القمعية للسلطات اإلدارية : خمتلف االختصاصات 

،كما هو 2ذلك التجميع يف الوسائل والصالحيات بتحسني تنظيم ومراقبة القطاع املكلفة بتنظيمه
املرسوم  أن  جملس النقد والقرض واللجنة املصرفية غري سبة لسلطات الضبط املتمثلة يفبالنالشأن 

عدم احرتام ديدة يف جمال عقد حتول الفاتورة و من نتائجه خلق قواعد ج 111-22رقم  التنفيذي
لقة  بتنظيم تعقاعدة توازي األشكال، وكذا خلق حلقات مفرغة وثغرات قانونية يف اإلجراءات امل

 .الشركة الوسيط نشاط

يوكل هذا النشاط للبنوك أن  فكان على املشرع عند تنظيمه لعقد حتويل الفاتورة إما
خيضع هذا النشاط لألحكام املتعلقة بالعمليات املصرفية من حيث  تايلوبالواملؤسسات املالية 

عقد حتويل الفاتورة  نأاعترب  أيناملشرع املغريب  إليهذهب  اعليها كموالرقابة املمارسة  ةتنظيم املهم
ظيم هذا النشاط شركات متخصصة  يتم ن يقوم بتنأ ،أو3نشاط بنكي حمض تقوم به البنوك
وضع شركات استخالص املشرع التونسي من خالل إليه  ذهبتنظيمها مبوجب قانون خاص كما 

ه لشركات من خالل تنظيم التونسيةمن التجربة  الديون، فكان من املستحسن االستفادة
اليت تعتمد على وضع نص خاص دون أي تفويض لنص تنفيذي مما مسح  الص الديون استخ

                                                           

.نفسهاملرجع  14-01 :رقم من األمر 015انظر املادة   
 .079،ص 1100، دار بلقيس، اجلزائر ،"سلطات الضبط اإلقتصادي يف القانون اجلزائري" :وليد بومجلني  2

11،ص 0119املغرب، البيضاء، الدار ، ،دار الثقافة مدونة التجارة املغربية :عبد العزيز توفيق 3  
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العقد مبوجب  أحكام، وبالتايل على املشرع اجلزائري  أن يضع 1بالعقد اإلملامللمشرع التونسي 
  الثغراتن هذه أتطبيقه،خاصة و  العامة إىل التنظيم لتوضيح كيفيات  اإلحالةقانون يتفادى فيه 

علت النظام اجلزائري إىل يومنا هذا مل خيرج من نطاق التجربة القانونية إىل التجربة جالقانونية  
 .ةالتطبيقيأو  العملية

 روط صحة عقد تحويل الفاتورةـش: لب الثانيالمط

واليت تنظم جمموع العالقات بني  القانونية يتضمن عقد حتويل الفاتورة جمموعة من الشروط
 convention"اإلطار ة من العمليات املتتابعة حتت عنوان االتفاق ليواجه سلسل نتمياملالوسيط و 

cadre "و تتمثل هذه الشروط يف:  

 :الموضوعيةروط ـالش:  الفرع األول

اجب توافرها يف سائر  العامة الو األركان األساسية جيب أن يتوافر  يف عقد حتويل الفاتورة 
من   األساسعقد حتويل الفاتورة يعترب يف  جل اعتباره جائزا أو صحيحا، ومبا أن العقود من أ

: أن يتوافر على شروط موضوعية وهينه جيب فا والقبول اإلجيابالعقود الرضائية اليت تتطلب 
 .السبب ،احملل ، ،ءالرضا

، كاإلكراه  اإلرادةال يشوبه عيب من عيوب ء جيب أن يكون صحيحا فالرضا
ويل الفاتورة مشوب بعيب من هذه العيوب كان ،فإذا كان عقد حت التدليس أو الغلط،االستغالل

من  التجارية الوسيط بالغلط إذا وافقت على شراء الديون الشركة وقوع،ك2العقد قابال لإلبطال 
نشاط  أو املايل أو التجاري قدمها عن نشاطه أو مركزه غري صحيحة بناءا على معلومات نتميامل

أن تكون إرادة املنتمي مشوبة بعيوب الرضا فهو  املستبعد عمليامن  هأن أو مركز مدينيه ، غري
حول طبيعة  غلطيف  قد وقع أنه يدعي أن   وال جيوز له االتفاق إلجراءإىل الوسيط  يتوجه بإرادته 

 .ات  اجلوهرية للديون التجارية موضوع العقدالعقد أو حول الصف

                                                           
1 R. Zouaimia, Op-cit,p, P125. 

 .ق م ج 00انظر املادة    2
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وموضوعه   الفاتورةاحلق أو الدين التجاري الثابت يف وفه الفاتورةحمل عقد حتويل  أما
مة املالية يسلعة أو خدمة يتم  تسديد مثنها ألجل حمدد سلفا وضمن  فواتري جتارية تتضمن  الق

و هو مايستنتج من  املمنوحة الدفع وطبيعة الزبون املتعامل معه واآلجالاخلدمة، والسلعة ألتلك 
احملدد لشروط حترير  9992-19-19املؤرخ يف  429-92من املرسوم التنفيذي رقم  99/1 ةنص املاد

اليت تنص على أنه ،و 1الفاتورة و سند التحويل ووصل التسليم و الفاتورة اإلمجالية و كيفيات ذلك 
 ،"  بني األعوان االقتصاديني موضوع فاتورة تجيب أن يكون كل بيع سلع أو تأدية خدما"

ما جيب أن يكون يشرتط يف هذا الدين أن يكون ممكنا أو حمددا بدقة و مشروعا ككما 
 :النحو التايل وذلك علىجتاريا 

 :موجوداأن يكون الدين  -أوال 

 التجارية وبذلك فإن الديون،العقد إبرامن يكون حمل كل عقد موجودا عند أاملبدأ العام 
هي احلقوق و صرف فيها عن طريق عقد حتويل الفاتورة يتن أ نتمياليت جيوز للم هي الديوناحلاضرة 

ليس شرطا مستقال يف حمل العقد بل هو الزم  التجاري فوجود الدين العقد، تاريخب لكهامياليت 
أنه جيوز التعاقد على دين مستقبلي إذا كان باإلمكان حتديده عند  ىعل 2العقدلتحقق 

جمرد  نتمي،والديون املستقبلية هي اليت ال يكون للدائن فيها حق ظاهر كأن يكون للم3التعاقد
 يقتضيمل يف بيع بضائع معينة،ولكي يصح التعاقد على حقوق مستقبلية مفاوضات مع مدين حمت

و على االلتزامات املتقابلة بني األطراف و على تاريخ  أن يتم االتفاق على مواصفات حمددة 
التعاقد على ديون  الدويل غبالفاكتوريناخلاصة  أوتاوااتفاقية تنفيذ العقد، هذا و قد أجازت 

بشرط أن تكون قابلة للتحديد و هو ما نصت عيه املادة  لوسيط و املنتميمستقبلية بني الشركة ا
 من االتفاقية  924

                                                           
 . 00،ص 01ج ر عدد  -  1
 .117حممد صربي السعدي، الواضح يف شرح القانون املدين، املرجع السابق، ص-1 

ق م ج 11/0 انظر املادة  3  
4  Dans les seuls rapports entre les parties au contrat d’affacturage : 

a-Une clause du contrat entre les parties d’affacturage prévoyant la cession de créances 
existantes ou future est valable même en l’absence de leur désignation individuelle, si 
mors..de la conclusion du contrat ou a leur désignation elle sont déterminables____ 
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 :بال للتعيينامعينا أو ق أن يكون الدين -ثانيا

وأن يتناول التعيني ماهية احملل  معينا بدقةتفرتض القواعد العامة أن يكون حمل العقد 
ضمن العقد ما متكن معه تعيني املقدار فيما ومقداره، على أنه يكفي أن يعني نوع الشيء وأن يت

 لى دين غري حمدد كأن يقع على قسمعالتعاقد  عقد حتويل الفاتورة فإنه ال جيوز ل بالنسبة، و  1بعد
نه البد من االلتزام بقدر قيمة الديون ا، ومن مث فإدون أن يتم حتديد مقداره نتميمن ديون امل

، معىن يف الفرتة مابني نشوء االلتزام و الوفاء به أي تأثريأن يكون لتغيري قيمتها  التجارية دون 
أو بأن تفي للمنتمي بنوع الدين و مقداره دون أن يكون الرتفاع  ملزمةذلك أن الشركة الوسيط 

 أي تأثري اخنفاض قيمته
،بل يصح أن نتمي ن يتم من قبل املأنه ال يشرتط يف التعيني أعلى  ،2

،وتقوم الشركة كافة فواتريها على مدينيه هاأماميضع املنتمي إذ  يوكل أمره إىل الشركة الوسيط
 .تكريسا ملبدأ القبول يف تعجيل مثنها إمكانيةالوسيط باختيار الديون اليت ترى  

 (:مشروعا)أن يكون الدين مباحا .-ثالثا 

واملنع  هي القاعدة  فاإلباحةمباح، هو غري ممنوع ماأن كل العام يف التعامل املايل هو  املبدأ
و بالنسبة للمشرع اجلزائري ال يبيحه القانون ،تصرف هو االستثناء فيعترب باطال كل عقد يوجب 

ن تكون حمال هلذا العقد أ وزاليت جي األموال نه مل ينظم بأحكام خاصة يف عقد حتويل الفاتورة إف
لذلك فهي   مكرر من ق ت ج 241مبوجب املادة  "حقوق الديون التجارية"مكتفيا بذكر عبارة 

غري قابلة   بأشياءن يقع العقد على ديون تتعلق جيوز أختضع يف هذا اجملال للقواعد العامة، فال 
 .سبب آخر غري مباح أي أوون ومهية أو ناشئة عن غش  أو احتيال كأن ت أوللتداول 

 فهو ميثل الغرض الذي يقصد امللتزم دباعتباره ركن يف العقسبب و لفيما يتعلق باأما 
ومبعىن أخر الغاية اليت يستهدف امللتزم حتقيقها نتيجة  االلتزام،رضائه حتمل جراء  إليهوصول ال

                                                                                                                                                                                

____b- « Une clause du contrat d’affacturage en vertu de la quelle des  créances future sont 
cédés, opère leur transfert aux cessionnaires des leur naissance ; sans nécessite d’un nouvel 
acte de transfert », convention d’unidroit sur l’affacturage international ,09-08-2012   
www.convention otawa.org 
 

.111ص  املرجع السابق ،:  عمار عمورة  1  
 .ق م ج 15املادة  انظر    2

http://www.convention/
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ويشرتط يف االلتزام أن يكون موجودا و صحيحا و مشروع غري خمالف للنظام العام و  ،التزامه 
 العامة اآلداب

د التزم املتعاق إذا"من ق م ج بنصها على أنه 29و هو ما نصت عليه املادة  1
 و بالنسبة، " أو لسبب خمالف للنظام العام و اآلداب العامة كان العقد باطال لسبب غري مشروع

ن سبب التزام ،فإةكان سبب التزام املنتمي هو حاجته للسيولة النقدي  فإذاعقد حتويل الفاتورة ل
العقد ، و  الشركة الوسيط هو استثمار أمواهلا أو احلصول على األرباح و الفوائد الناجتة عن هذا

آلن عقد حتويل الفاتورة تسبقه عالقة قانونية بني املنتمي و املدين فيجب أن تكون هذه العالقة 
  .2مشروعة وعلى من يدعي غري ذلك أن يثبت ذلك بكافة وسائل اإلثبات

 

 

 :كليةـروط الشـلشا:  الفرع الثاني

من أجل ته كتاب لضرورييعترب عقد حتويل الفاتورة من العقود الشكلية لذلك من ا      
على  املشرع اجلزائري  فعلى الرغم من عدم نصمجيع شروطه بشكل واضح وصريح،  إظهار
الواجب توافرها يف عقد حتويل الفاتورة على غرار التشريعات املقارنة كما هو الشأن يف  تالبيانا

 التشريعاتهذه  استقرت يفللعقد والضرورات العملية ،فإن العرف املصري  و يالتشريع الفرنس
 ميكن االحتجاج هبا  لإلثباتكتابته،كوسيلة   أمهيةعلى 

ن أوبشكل عام فإن هذا العقد خيضع للشروط اليت تفرضها عملية انتقال احلقوق على 
 نتمي املبني  اخلاص وهي ترجع إىل االتفاق،3تكون سريعة تتماشى مع طبيعة املعامالت التجارية

 تأيت العقود النموذجية واليت أوالذي يندرج  ضمن الشرط اخلاصة هذا االتفاق ،والشركة الوسيط 
 أساساتتضمن مجيع البيانات واملعلومات املتعلقة  ستمارات تضعها هذه الشركاتإيف شكل 

  . وكذا اخلدمات املقدمة من طرف الشركة الوسيط بتة يف الفواتريبنشاط املنتمي وحقوقه املث

                                                           

107الواضح يف شرح القانون املدين، املرجع السابق، ص  : السعدي  حمد صربيـم .1  
 . ق م ج 10من املادة 0 انظر الفقرة 2
 لإلفتاء األورويبامللتقى الثامن عسر، للمجلس  أوروبايف  اإلسالميحنو توجه اسرتاتيجي للتمويل "  -الفاكتورنغ -بيع الفواتري:"مد النوريــحم  3

 http//www.aawast.com/default.asp :ومنشور على شبكة االنرتنت على املوقع ،11،ص 1110والبحوث،دبلن،
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ميكن  خاصةلشركة الوسيط و املنتمي االتفاق على شروط نه جيوز لفإ إىل ذلك باإلضافةو 
ركة وهي شروط مرنة ميكن مناقشتها بني الطرفني ذلك أن لكل شاختيارية اعتبارها مبثابة شروط 

اليت تضاف إىل " بالشروط الملحقة"كما تسمى هذه الشروط خصوصياهتا اليت جيب مراعاهتا ،
طبيعة العقد، وهذه الشروط عادة ما تكون ذات طابع واليت تتماشى مع  األساسيةالشروط العامة 

 فإننا، هذا الصدد وتفصل طرق تطبيق أو إعمال الشروط العامة، ويف  معظمهاتقين، توضح يف 
Facto France Heller الفرنسية شركةلباوط اخلاصة على سبيل املثال الشر  سنأخذ

بإعتبارها  1
ه الشروط ميكن أن تتغري حبسب حمتوى العقد،وعلى فإن هذ األحوالويف كل ، رائدة يف هذا اجملال

 :العموم فهي حتكم النواحي التالية 

 .جمال تطبيق العقد وإنشائه -
 .الثابتة هبا التجارية تقدمي الفواتري والوثائق املثبتة للحقوق إجراءات -
 .طريقة تسديد الفواتري -
 .ماعيةجلأو مبدأ ا القصر  مبدأ -
 (.الفوائد) عمولة التحويل ومصاريف التمويل  -
 .دخول العقد حيز التنفيذ ومدة العقد  -

 :بـ األمرام ببعض الضوابط ويتعلق يالق عقد حتويل الفاتورة املنتمييلزم  دوق كما

 .تقدمي نسخ من فواتريه والوثائق امللحقة -

 .الوسيط  مباشرة يف حالة النزاع الشركة التأشري على الفواتري بوجوب إحضار -

 .البضائع أو اجناز اخلدمات  إلرسالكل الوثائق املثبتة الوسيط بالشركة تزويد  -

بعض الشكليات ذات الطابع اإلداري كإلزامه بالتأشري  املنتميفرض على تكما ميكن للوسيط أن 
تاريخ التسليم وطريقة التسديد  االوسيط بنفسهالشركة قرر ت "حساب عميل"على فواتريه برقم 

 املتفق عليه

املنتمي  الشركة الوسيط وهي تقوم مبهامها مع جلزائري فقد منح أما بالنسبة للمشرع ا  
 241كامل احلرية يف االتفاق على الكيفيات العملية لتحويل الديون وهو ما نصت عليه املادة 

                                                           

قانظر امللح  1  
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ينظم " بنصها على أنه املعدل واملتمم للقانون التجاري 92-21مكرر من املرسوم التشريعي 
الكيفيات العملية لتحويالت الدفعات املطابقة  فاقتاإليق الوسيط واملنتمي بكل حرية وعن طر 

ن االتفاق املربم بني الوسيط واملنتمي خيضع كغريه من أويفهم من نص املادة  " حلواصل التنازل
والقبول النعقاده،ويرتتب  اإلجيابمن العقود الرضائية اليت تستوجب  فهو1 يةالعقود للحرية التعاقد

وهو ما تؤكده املادة  أحكامهلى االتفاق من حيث شكل العقد وعلى ع األطرافعلى ذلك حرية 
 .املذكورة أعاله 19مكرر  241

 
 
 

 ملخص الفصل األول

من العقود لعالج مشاكل التمويل و حتصيل الديون التجارية يعترب عقد حتويل الفاتورة        
كافة فواتريه وديونه   ركة الوسيطلشبأن يُقّدم ل نتميلتزام املحدثة القائمة على إاإلئتمانيه املست

بانتقاء الفواتري والديون اليت ترى إمكانية يف  األخريةتقوم هذه له بذمة مدينيه، التجارية املرتتبة ل
 منتميبشرائها لقاء تعجيل قيمتها للعلى كل أو بعض تلك الديون، تقوم  فإذا وافقت . حتصيلها 

مع جتاه مدينيه،  هديون، وحقها يف احللول حملتلك القبل تاريخ استحقاقها، مقابل نسبة معينة من 
   .يف حالة عدم التحصيل نتميضمان عدم الرجوع على امل

و عقد حتويل الفاتورة  ،الكالسيكيإىل عقد حتويل الفاتورة ينقسم العقد من حيث الوظيفة      
لنشاط فينقسم ا من حيث جمال ااملنتمي، أمعقد حتويل الفاتورة مع حق الرجوع على و  ،ألجل

 .حتويل الفاتورة الدويل دعقد حتويل الفاتورة الداخلي، وعق: إىل
    

                                                           

من القانون املدين اجلزائري 019انظر املادة   1  



 .الفاتورة تحويل لعقد القانوني النظام: األول الفصل

 

75 
 

جتاري و عقد ذو طبيعة  د، عقالشخصيعقد قائم على االعتبار كونه  كما أن له خصائص    
عقد  التجارية،العقود املشاهبة كعقد خصم السندات من له مميزات متيزه عن غريه  أن إال ائتمانية

 .تأمني القرض عند التصدير دعقالكفالة، 

 يتوافر فيهجيب أن . يستوجب عقد حتويل الفاتورة تدخل طرفيه مها الشركة الوسيط و املنتمي     
كما يعترب عقد حتويل   موضوعية،باعتبارها شروط .السبب احملل، ،ءالرضا: األركان األساسية

ل إظهار مجيع شروطه بشكل واضح من أجته كتاب  الفاتورة من العقود الشكلية لذلك من الضروري
  .وصريح
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 الفاتورة أثـار عقد تحويل: الفصل الثاني
 واليت الشخصية الثقة اعتبارات إىل  كياهنا يستند اليت العقود من الفاتورة حتويل عقد يعترب

 فالعقد املصاحل، متعددة الشراكة من نوع إىل أطرافه بني والتزامات  حقوق جمرد من العقد حتول
 حتقيق فإن املنتمي جهة فمن ، املنتمي و الوسيط الشركة بني املشرتكة املصلحة رابطة خيلق بطبيعته

  زيادة فإن الوسيط الشركة ناحية ومن ميلكه، الذي االقتصادي املشروع جناح يعين األهداف هذه
 على يضع الفاتورة حتويل عقد أن من الرغموب ،إليها املقدمة الفواتري زيادة  يعين الزبائن عدد

 النصوص خالل من يظهر أنه إال،( املدين ،نتميامل الوسيط،) أطراف ثالث العملية الساحة
 صرحية حقوق ترتتب املقابل ويف والوسيط، نتميامل مها  فقط  طرفني التزامات تنظيم هل التنظيمية
  لعالقتهما معني شكل إعطاء هبدف ومتبادلة

واليت  أجلها من وجد اليت الغاية  على الرتكيز خالل من تظهر  العقد هذا آثارإن ف مث ومن
، ولن نتبع يف دراستنا هلذا الفصل النمط التقليدي يف عرض احلقوق و ختدم مصاحل األطراف
 ملا وتفصيال من خالل الفكرة احملورية اليت تنظم العقد وهي فكرة اإلئتمان ، االلتزامات بل سيكون

 :سنتناول يف الفصل  الثاين حقوق و التزامات املنتمي و الشركة الوسيط على النحو التايل  سبق

 معايري االستحقاق اليت تسري على العمالء: األول المطلب   
 ضمانات احلق التجاري و إستحقاق عمولة االئتمان:  الثاني المطلب   
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إجراءات تحويل الحقوق التجارية :األول المبحث   

عقد حتويل الفاتورة يرتبط بصفة  استخدامالتوسع الذي تشهده احلياة التجارية يف  إن
يف حالة املؤسسات  السيما ألطرافهاملتعددة اليت حيققها هذا العقد  االقتصاديةباملزايا  أساسية

متابعة املدينني ،ويف  أوتعىن بتحصيل الديون  متخصصة إدارة إىلالصغرية و املتوسطة اليت تفتقر 
 التجارية حقوقه بنقل املنتمي يقوم أن الفاتورة حتويل عقد توجبيس األهدافسبيل حتقيق هذه 

 على يقع فإنه العامة، للقواعد وتطبيقا االنتقال هذا ولضمان الوسيط، الشركة إىل املثبتة يف الفواتري
 بنقل كما يلتزم بوجوده،باحلق التجاري مع التزامه  املتعلقة املعلومات كافةب الشركة  إعالم عاتقه
 نظري عمولة على الوسيط الشركة حصول مقابل يف ضمانات من يكفله ما مع  احلق هذا

 :مطلبني ،نتناول يف  إىلاملبحث سنقسم هذا  تبعا لذلك،خدماهتا

 باإلعالمالتزام المنتمي  : األول المطلب       
 عمولة االئتمان استحقاقضمانات الحق التجاري و   :الثاني المطلب       

 

 باإلعالمالتزام المنتمي : األول المطلب
إال وفق معايري معينة   مع عميلها املنتمي جتنبا لدرء املخاطر فإن الشركة الوسيط  ال تتعامل

تضعها سلفا تتيقن معها بعد دراسة مستفيضة  ألوضاع املنتمي ومراكز مدينيه، فهي ال تكتفي 
بأن يكون املنتمي  أمينا ميلك مؤسسة  غري معرضة ملشاكل  مالية أو خطر اإلفالس، فهذه 

تقوم  لذلك فإهنا  ،لعقدل الوسيط ملنح اإلئتمان مع ضمان النهاية احلسنةالشركة العناصر ال تكفي 
م املنتمي تز انطالقا من املعلومات اليت يل ختيار زبائنها  بعد حتريات واسعة عن مالءهتم وأمانتهم إب

 وهذا لتكريس مبدأ قبول الفواتري حىت باحلقوق التجارية موضوع العقد حتيطاليت و شركة لل بتقدميها
معايري االستحقاق اليت  هذا املطلب يفتبعا لذلك سنتناول  ،يكون حجة يف مواجهة املدين 

على النحو  وتكريس مبدأ القبول و إخطار املدين كفرع ثاين وذلك،تسري على العمالء كفرع أول 
 : التايل 
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 ستحقاق التي تسري على العمالءمعايير اإل: األول الفرع

مراحل عقد من أهم ( املنتمي و املدين)الوسيط لعمالئها  ةتعترب عملية إختيار الشرك    
 فإن هذه العملية منوطة مبرحلة اليت تسري على العمالء  لتحديد معايري اإلختيارو حتويل الفاتورة ،

 على السابقة املرحلة أو Négociation ou pourparlers précontractuelle ضالتفاو 
التقليدية بأمهية كبرية يف العقود  و حتظى هذه األخرية Période Précontractuelleالعقد إبرام

و اليت تستغرق أحيانا وقتا ملا تتضمنه من حتديد ألبعاد التعاقد النهائي وكيفية تنفيذه  أو احلديثة
إبرامه  املراد العقد أطراف كحماية متعددة قانونيةمشاكل  من املفاوضات مرحلة عن ينجم ومبا

 املرحلة، هذه يف املرتتبة املسؤولية نوعكذا حتديدها،و  السابق التفاوض ببنود الالحق لواإلخال
 بأمانه التفاوض التعاقد، على السابقة املرحلة أطراف على يستوجب مما 1اكلاملش من وغريها
 .العقد تفاصيل على والتفاهم نية، وحسن

 العقود جمال يف ةاملرحلة السابقة على إبرام العقد وخاص أصبحت املنطلق هذا من          
 لتنفيذها، مالئم تكتيك وتطبيق معينة إسرتاتيجية إتباع على تقوم والتنفيذ، اآلثار ممتدة التجارية

 والقدرة التفاوضية اخلربة هلا تتوافر اليت احلقيقية الكوادر يتطلب مما التفاوض؛ عامل يف فنية ومهارات
 اجلدية واإلرادة اخلداع وجتنب واألمانة والشرف النزاهة إطار يف كله وهذا األولويات حتديد على

 التفاوض أخالقيات ضمنللعملية  األساسية األهدافكذا حتقيق و  األعمال جدول وتنسيق لتنظيم
 .وآدابه

 يصدر اليت الوقت يف قانوناهدفه   Négociation  العقد على التفاوضهذا و حيقق           
 وهو منها، األمسى الغرض حققت قد املفاوضات تكون احلامسة اللحظة هذه يف إذ اإلجيابيه ف

 يسعيان الذي للعقد األساسية واجلوهرية أ املسائل مجيع على إتفاق إىل املتفاوضني الطرفني توصيل
 إجياب بتوجيه الطرفني أحد إذا قام  العقد، ممرحلة إبرا وتبدأ املفاوضات مرحلة وتنتهي ،2 إلبرامه
 شرط، أو قيد دونAcceptation اإلجياب هذا األخري قبل فإذا اآلخر، الطرف إىل بالعقد
 مرحلة بني الفاصل احلد هوإذا  إلجياباف Conclusion de Contrat  هنائيا العقد انعقد

                                                           

20،ص0202اإلطار القانون للمرحلة السابقة على التعاقد ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،: العريب بلحاج  1  
73املرجع نفسه، ص   2  



 الفاتورة تحويل عقدأثـــــار : الثاني لصـالف

 

  
 

81 

 التفاوض؛ انتفى الكامل العرض أي اإلجياب وجد فحيث 1،هإبرام ةالعقد ومرحل على التفاوض
 .العقد إبرام بشأن املفاوضات مرحلة يف الطرفان ظل بانعدم اإلجيا وحيث

وبالنسبة لعقد حتويل الفاتورة فإن املرحلة السابقة على التعاقد تعترب من أهم املراحل و  
أخطرها على اإلطالق آلن الغرض منها هو الوصول إىل اتفاق مشرتك على أساس حتقيق املصاحل 

 جيب يف العقد التعاقد أو التفاوض إلجراء اخلاصة فالدعوةاملتبادلة بني الشركة الوسيط و املنتمي ،
ومن مث فاملنتمي و  غموض، أي يكتنفها ال للكافة ومفهومة واضحة بيانات عرض تتضمن أن

ويتعلق .االلتزام مبحل املتعلقة األساسية والشروط واملواصفات العناصر بذكرالشركة الوسيط ملزمان 
 Obligationداملتعلقة بالعق الالزمة بالبيانات باإلدالء التعاقد قبل ماألمر بااللتزا

précontractuelle de renseignements ، ن الشركة الوسيط إو يف سبيل  حتقيق ذلك ف
تلجأ قبل إبرام عقد حتويل الفاتورة  إىل  البحث و التحري عن املركز املايل ملؤسسة  املنتمي و كذا 

 .حبث مدى قدرة  مدينيه على الوفاء أي حبث معايري االستحقاق اليت تسري على العمالء 

بالنسبة للمشرع اجلزائري و رغم التعديالت اليت مست القانون املدين مبوجب القانون  أما  
 0550-50-01املؤرخ يف  50-50و كذا القانون رقم  0550-50-05املؤرخ يف  05-50رقم 

أغفل تنظيم االلتزام قبل التعاقدي ،كما أنه   يهتم مبرحلة التفاوض وملفإنه يف كثري من مواده 
سكت عن محاية املتعاقد يف املرحلة السابقة على التعاقد تاركا األمر بيد القضاء الذي مازال يعترب 

و ليس أمام 2مرحلة التفاوض جمرد عمل مادي ملزم وال ينشئ على عاتق الطرفني أي التزام 
  .إىل طريق املسؤولية التقصريية ءسوى اللجو املتفاوض املضرور من جراء عملية التفاوض 

ومع غياب هذا النوع من الشركات يف اجلزائر سنحاول الوقوف عند التجربة الفرنسية يف  
الفرنسية واليت هلا جتربة يف هذا امليدان   Facto. France .Hellerهذا اجملال وسنستعني بشركة 

لنتعرف على السمات اخلاصة الواجب توافرها يف كل من املنتمي واملدين واليت تتيقن معها الشركة 
اختيار عمالئها،فإن ذلك  ةالوسيط من قدرهتا على االستمرار، غري أن الوسيط وإن كان هلا حري

 :و التايل قد يولد مسؤوليتها يف بعض احلاالت على النح

                                                           

02،ص  0001التنظيم اإلتفاقي للمفاوضات العقدية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر : حممد عبد العال .  1  
062الواضح يف شرح القانون املدين اجلزائري، املرجع السابق، ص  :حممد صربي السعدي  2  
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 .يمــــاخلاصة باملنت ستحقاقإلا ريـــعايم:أوال

 .دينــــــاخلاصة بامل ستحقاقمعايري اإل: ثانيا

 :الخاصة بالمنتميستحقاق اإل رمعايي :أوال

 :ييل الوسيط فيمااملنتمي واليت تشرتطها الشركة مؤسسة ميكن إمجال املعايري الواجب توافرها يف  

 :والمالي سالمة الهيكل اإلداري - .1

ال تتعامل الشركة الوسيط مع املؤسسات اليت متر بأزمة مالية،أو تكون مشرفة على  خطر 
وباإلضافة إىل  ،اإلفالس،فاملؤسسة اليت تعاين من ضائقة مالية يكون جماهلا خارج إطار هذا العقد

الكايف من    على القدر األخرية  هحتوز هذفإنه فيجب أن اشرتاط سالمة البنيان املايل للمؤسسة 
وأمانتهم  ومسعتهم الطيبة،  ويدخل يف تقدير ذلك مدى كفاءة  مدراء املؤسسةحسن اإلدارة 

مدى سالمة  اهليكل اإلداري واملايل  بفحص ميزانية املؤسسة  روتستعني الشركة الوسيط يف تقدي
،األمر 1يف السنوات السابقة على إبرام العقد  وأساليب التمويل والتسويق وجمموع احلقوق والديون

الذي من شأنه أن يقلل من نسبة املخاطر اليت تتعرض هلا الشركة الوسيط عند حتصيل احلقوق 
 . التجارية من املدين

 :درة المنتمي على النمو مدى ق .2

األساسية يف إقدام  الشركة الوسيط على التعاقد يف ظل حرصها   من العوامليعد  هذا املعيار  
تغطي خماطر الضمان   على استمرارية العقد ألطول فرتة زمنية ممكنة، فمن خالل ذلك تستطيع أن

دى قدرة املنتمي على النمو إىل ،وتلجأ الشركة الوسيط يف سبيل الوقوف على موحتقق الربح الكايف
تبعها يف التشغيل ي ومدى حاجة السوق إليها وعلى األساليب اليت جاتهالتعرف على طبيعة منت

وعلى رغبة القائمني عليها يف التوسع والنمو،كما أن الشركة الوسيط ختتار رقم أعمال معني 
أعبائها،وإال أصبحت نسبة العمولة  تتعامل معها حىت تتمكن من تغطية بالنسبة  للمؤسسة اليَت 
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أو املنتمي  على حتملها، ضف إىل ذلك فإن الشركة الوسيط ال  لشركةمرتفعة للغاية ال تقوى ا
تتعامل مع املؤسسات الضخمة وذلك ألهنا تتجاوز  حدود إمكانياهتا اليت رصدت أساسا خلدمة 

وال احملدودة أو ذات القدرات فاملؤسسات ذات رؤوس أم ،1املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم 
املتدنية تلجأ إىل عقد حتويل الفاتورة حيث جتده نظام يتفق مع إمكانياهتا احملدودة ومن الطبيعي 
أيضا أن تعاين املؤسسات من صعوبات يف احلصول على ائتمان مصريف من البنوك التجارية، 

 ها املاليةيسمح هلا بتسيري أمور  ماليالذلك فهي جتد يف هذا العقد دعما 

منح االئتمان من العناصر الضرورية  للمنتمي لزيادة استثماراته وحتسني أوضاعه  وإذا كان
االقتصادية، فإنه ال ينتج ذات اآلثار  إذا كان ممنوحا  ملنتمي  مير مبشاكل تنذر باهنياره، أو كان 

إىل اإلضرار بالغري  يف غري حمل ثقة أو اعتبار، بل ميكن أن يؤدي منح اإلئتمان يف هذه احلالة
الذي يقدم على التعاقد معه اعتمادا على الوضع الظاهر الذي خيلقه هذا االئتمان بسالمة اهليكل 
املايل جاهال حبقيقة وضعه املايل ،كما ميكن أن يلحق الضرر بدائن املنتمي الذي نشأ حقه  قبل 

من ديونه ويقل بذلك  الضمان  ، فإستمرار املنتمي وهو على حافة االهنيار  يزيد2منح اإلئتمان
 .العام للدائنني

يف ظل التحريات الدقيقة اليت تقوم هبا الصعب تصور قيام مسؤولية الوسيط بيد أنه من 
ختيار  املتعاملني معها،وقد قرر القضاء الفرنسي أن ال مسؤولية إلخاصة يف ضوء املعايري  الصارمة 

املنتمني  اعتمادا على املظهر العادي للنشاط على الشركة الوسيط على منح اإلئتمان  ألحد 
أعماله، فحىت و إن كان اإلئتمان مقابل حقوق ومهية  ماالقتصادي ملؤسسته والذي يوحي بانتظا

ميكن أن نعيب على الشركة  الوسيط أهنا مل تتحقق من صحتها، فطبيعة عمل الوسيط جيعلها  فال
كن بداهة  أن نقرر التزامها بالتحقق من كافة  هذه تتعامل مع كم هائل من الفواتري يوميا، وال مي

 .3املستندات ومطابقتها للتوريدات املنفذة طاملا أن الظاهر خيلق اعتقادا بالصحة  والسالمة

                                                           

000املرجع السابق ،ص: عمار حبيب جهلول  1  
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وخنلص مما تقدم أن الشركة الوسيط إذا حصلت على املعلومات الكافية بشأن املنتمي 
لتعاقد معه مبدئيا،بيد أن ذلك اليعين أهنا قبلت وتأكدت من توافر املعايري املذكورة فإهنا تقبل ا

 .دون حتفظ فالشركة الوسيط تأخذ بعني االعتبار أيضا املعايري اخلاصة باملدين

 :الخاصة بالمدين ستحقاقمعايير اإل:ثانيا

 إن خماطر عقد حتويل الفاتورة هي خماطر  مشرتي وليس خماطر بائع، لذلك يدخل يف 
مع املنتمي األوضاع املالية ملدينيه ومسعتهم التجارية، ومدى  تقدير الشركة الوسيط عند تعاقدها

نتظامهم يف الوفاء، عالوة على ذلك فإن هذه املعلومات تساعد الشركة الوسيط يف تقدير نسبة إ
مدة العقد املخاطر املتوقع حدوثها، وبالتايل حتدد الشروط اخلاصة بالتعاقد مثل نسبة العمولة و 

  1ونطاق نشاط املؤسسة اليت ستتوىل تغطية خماطرها

ويف ضوء املعلومات املقدمة للشركة الوسيط  تستطيع إصدار قرارها بقبول أو رفض التعاقد 
فإذا اتضح هلا من خالل الفحص الذي تقوم به أن املدينني هلم سجل جيد يف السداد وأن 

دة أن تعرض كافة خدماهتا أو البعض منها أو أن تقبل كل ظروفهم املالية جيدة فإنه من املتوقع عا
ستبعاد املدينني الذين يفتقرون إ،وعلى العموم فإن للشركة الوسيط احلق يف 2الفواتري أو البعض منها
 .إىل قدرة ائتمانية جيدة

 

 تكريس مبدأ القبول و إخطار المدين:الثاني الفرع

تقوم الشركة الوسيط بإختيار عمالئها بصورة جد صارمة على ضوء املعلومات التفصيلية املتاحة 
أمامها،ووفقا لطبيعة عقد حتويل الفاتورة فإن هذا العقد لن يكون له قيمة حقيقية إال إذا ارتكز 

ن أ على جمموع الديون التجارية املستحقة للمنتمي على مدينيه خالل فرتة زمنية معينة ،كما
ال يشكل شرطا ن كان إالشركة الوسيط و  إىلاحلقوق التجارية من املنتمي  بانتقالين دامل إخطار

                                                           
1  Merlaud  Jean François : " le Ducroire  " , thèse pour obtenir le doctorat université 
bordeaux, faculté de droit, Paris, 1984, P371. 
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إذا أمهل أو قصر يف  ةلنفاذ احللول إال أنه ميثل التزاما عقديا للمنتمي حبيث تنعقد مسؤوليته العقدي
ط و املنتمي أو مبدأ ،تبعا لذلك سنتناول يف هذا الفرع عمومية االتفاق بني الشركة الوسي تنفيذه

 .القبول و كذا إخطار املدين هبذا االتفاق

 . » « Principe d’approbation: تكريس مبدأ القبول: أوال

 الوسيط للشركة يديل بأن  املنتمي التزام على الفاتورة حتويل عقد يف التعاقدية الثقة تقوم
 من منشأته على يطرأ ما وبكل املايل، ومبركزه املنقول باحلق املتعلقة واملعلومات البيانات بكافة

 اإلضرار شأهنا من واليت التجاري احلق بتحصيل حتيط اليت الظروف وبكل وتغريات، تطورات
 للبضائع الثاين البيع عن ناجتا حقا املنقول احلق يكون املدين،كأن على الرجوع عند بالوسيط
 ففي البضائع، بثمن" املؤسسة"الثاين البائع وفاء حني إىل األصلي البائع ملصلحة مبلكيتها احملتفظ

 احلق بتحصيل حييط خطر لوجود اخلاص الوصف هبذا الوسيط إخطار املنتمي على احلالة هذه
 بإثبات ملزم املنتمي فإن ذلك إىل ضف 1األصلي، للبائع  املمنوح االمتياز يف تمثلوامل التجاري

 وجود تقتضي  التحويل  صحة لكون وذلك الوسيط، إىل ملكيتها احملولة  الفواتري يف الثابت احلق
  باملقاصة انقضى أو  للغري ملكا كان لو كما باطال  التحويل أصبح الركن هذا ختلف فإذا احلق

 . أصال موجود غري كان أو

 بضائع بيع أو خدمات بتقدمي العقد  تعلق سواء الوسيط الشركة عليه حترص األمر وهذا
اخلاصة بالبائع  تسواءا تعلقت  بالبيانا كافية معلومات على تتوافر أن البد التجارية الفاتورة نإف

– التجاري عنوانه أو املعنوي الشخص تسمية– لقبه و الطبيعي الشخص سمإك:أو باملشرتي
 و الدفع طريقة -االقتضاء عند الشركة رأمسال– نشاطه طبيعة -االقتصادي للعون القانوين الشكل
 التنفيذي املرسوم من 30 املادة عيه نصت ما وهو........  الفاتورة حترير تاريخ و الفاتورة تسديد

 ووصل التحويل سند و الفاتورة حترير لشروط احملدد 1330-01-03 يف املؤرخ 684 -30 رقم
في كل األحوال فإنه جيب أن تشمل الفاتورة على  ،ف 2ذلك كيفيات و اإلمجالية الفاتورة و التسليم
حتدده الشركة الوسيط الذي  البيانات وفقا لألعراف و العادات التجارية،أو حسب األسلوبكافة 
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  أحيث يبد Facto France Hellerأن بالنسبة لشركة فواتري كما هو الشللمنتمي يف كتابة 
 الوسيط  الشركة إىل هبا يتقدم  املنتمي من  استمارة بتحرير الفاتورة حتويل عقد  خدمات طلب

 اخلدمة ونوع العمال ورقم النشاط طبيعة توضح اليت األساسية البيانات  االستمارة هذه وتتضمن
 وأمساء وعناوينهم املدنيني بأمساء وقائمة  مالية سنوية  تقارير ثالث إىل باإلضافة هذا تتطلبها اليت

 .1املعامالت حجم متثل اليت  الفواتري ومتوسط معها، يتعاملون اليت  البنوك

نه ملزم ليس فقط بتقدمي الفواتري احملررة حلق احملول فإلتزام املنتمي بوجود اإعلى  وتأكيدا
و ما ورد  الفواتريبالوثائق و املستندات الضرورية املؤكدة لصحة  بإرفاقها أيضا إمناعلى مدينيه و 

 هذالديون ملصلحة الشركة الوسيط و فيها من بيانات و كذلك الوثائق املثبتة لعملية حتويل ا
الشركة  إىلينقل  أنعلى املنتمي  جيب أنه ،باإلضافة إىل الواردة يف جدول الديون حسب الصيغة

اخلدمات املقبول ضماهنا بصفة فعلية على  أومثن البضائع متثل  أهناالوسيط كافة الديون مع بيان 
ة اخلاص األشغالوما يثبت  تنفيذ  اإلثباتمصحوب بسلسلة من سندات  اإلرساليكون  أن

حتفاظ الشركة الوسيط حبقها يف الرقابة املتميزة و الشاملة لسلوك إفضال عن 2باخلدمات املؤداة 
 .املنتمي و مدى تنفيذه اللتزاماته العقدية 

 بغية ومهية فواتري خلق عدم عليه يفرض الثابت احلق بوجود املنتمي لتزامإ نإف مث منو 
  مسؤوال املنتمي فيعترب املستقبلية، أحواله حتسن حتمالإ على عتماداإ نقدي متويل على احلصول

 املنتمي إلتزام أن غري .3...اإلضرار قصد أو النية قصد توافر عند مسؤوليته وتتضاعف  تصرفه عن
 عاتق على فيبقى االستحقاق بتاريخ الدين دفع ضمان أو املدين مالءة ضمان يعين ال احلق بوجود
 .املدين وفاء عدم خماطر حتمل الوسيط الشركة

 فواتريه كافة بتقدمي املنتمي زمتل Facto France Hellerإذا كانت شركة ويف املقابل و 
 ،وينتج" املسبق بالقبول يسمى ما وهو" له بتسديدها األخرية هذه سيلزم فإنه  الوسيط  للشركة

 الختيار الوسيط الشركة هبا وتقوم    Sélection du Factures الفرز عملية على بناء القبول هذا
 الفواتريكما أن  ، حتصيلها يف املشكوك احلقوق عن األكيدة احلقوق لتمييز ذاوه الفواتري، وانتقاء

                                                           
1 P .Jude, op cit, p 24. 

.20املرجع السابق ،ص : حممـد ذكري عبد الرازق  2  
 .737املرجع السابق، ص  :نادر عبد العزيز شايف  3
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 الفواتري  فيها تقدم معينة عيدموا على االتفاق يغلب بل منفردة، الوسيط الشركة إىل تقدم ال
 مدون  مفصلة بقائمة  مصحوبة مبالغها  استحقت واليت متقاربة، آجال ذات أو جمتمعة املستحقة

 .1الفواتري هلذه املقابلة التجارية احلقوق  ملكية بنقل  املؤسسة من موقع إقرار عليها

 مت إذا ما حسب التجارية حلقوق هلا ختضع اليت العمليات ختتلف هذه الفرز عملية وبعد
 غري الفواتري فإن والضمان، التحصيل أو للتسديد  املقبولة الفواتري ختضع حني ففي ال، أم قبوهلا

 .هبا احمليطة باملخاطرنتمي امل تكفل ،مع2التحصيل سبيل على إال تؤخذ ال املقبولة

 بأن  ضمانا للمنتمي  ميثل إذ أساسي مبدأ إذا Principe d’Approbation القبول مبدأف     
 نصت ما وهو « Bonne Fin d’Opération » 3للعملية احلسنة  النهاية تضمن  الوسيط الشركة

 الفرنسي االجتهاد عتربإ وقد، Facto France Heller 4 لشركة النموذجي العقد من  0 املادة عليه
 طبيعيا وتطبيق كافيا، حدا يعترب معروض دين 10 أصل  من دين 01 شراء  الوسيط قبول أن

 .5عقد حتويل الفاتورة ألحكام

 اخلصائص وهذه ،اخلصائص من جموعةمب القبول ينفرد مبدأفإن  سبق ما  ضوء وعلى
 :و تتلخص يف عقد حتويل الفاتورة طبيعة مردها

 الضمان هذا من ستفادةولإل مدين، كل بشأن املمنوح االعتماد حدود يف يكون القبول -0
 .جتاوز دون االعتماد لقيمة مساوية الفواتري هذه تكون أن جيب

 صدور حىت حمددة غري ملدة هلا وملزما صاحلا الوسيط الشركة تصدره الذي القبول يظل- 1
 قبل متت اليت املعامالت على رجعي بأثر قرارها يسري أن على إلغائه، أو بتعديله جديد قرار

 ....خدمة  تنفيذ أو مدينيها إىل البضائع بتسليم  املنتمي بقيام  ذلك

                                                           
1  P. Jude, op.cit, p25. 

  .001املرجع السابق، ص : أمحد بوراس    2
3 « Ce principe est fondamentale : il représente pour le fournisseur (adhérent)  la certitude 
que  le facteur prend en charge   la bonne fin de l’opération »  A. Réginald : op cit, p4. 
4 Article 3 « vous nous demanderez pour chacun de vos acheteurs une approbation préalable 
….. » P. Jude : op.cit., p 25 
5 D. Legeais : op.cit, p 8. 
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 الضمانات أحد ميثل إلغائه أو القبول تعديل يف الوسيطالشركة  حق فإن كل األحوال ويف
 وضع تغيري  شأهنا من ظروف تطرأ فقد العقد، خماطر من للحد الشركة إليها تلجأ اليت  اهلامة

 على يفرض الذي ،األمر إفالسه أحكام صدور أو مالية ملشاكل كتعرضه مدينيه ومركز املنتمي
 .1حلقوقها وصيانة محاية  للمستقبل  بالنسبة قرارها مراجعة  الوسيط

 أي فاتورة كل على وليس  مدين مشرتي كل عن الوسيط متنحه الذي القبول يكون       3 -
 على رجوع أي من الوسيط حرمان يعين القبول فإن مث ومن الشخصي، االعتبار أساس على

 الفواتري تقدمي أو األخرى تلو فاتورة: سواء القبول طريقة تكن ومهما عامة كقاعدة املنتمي
 .شهريا أو أسبوعيا

 معها، التعاقد يف للراغب ما منوذجا تقدم  Facto France Heller شركة كانت وإذا هذا
 Clause De »  اجلماعية بدأمب عليه اصطلح ما أو القبول مبدأ فإن ،سئلةاأل من العديد يتضمن

Globalité »  وبشكل كانت أيا  التجارية حقوقه بكل املنتمي يعهد  أن يعين ال الشمولية أو 
  كانت سواء معني نطاق على االتفاق يقتصر أن فيمكن قيود ذلك على يرد قد بل حتمي،

  معينة سلعة بيع عن  الناجتة التجارية باحلقوق  خاصة نوعية على التعامل  على يقتصر نوعيا نطاقا
عقد حتويل ) داخليةال التجارة فواتري على يقتصر جغرافيا نطاقا كان ،أو....  خدمة تقدمي أو

 قد فاملبدأ ا، إذ2للمنتمي( عقد حتويل الفاتورة الدويل)فواتري التجارة اخلارجيةأو (الفاتورة الداخلي
 هو املبدأ وهذا املنتمي مديين على التجارية احلقوق لكافة شامل عام نطاق يف لكنه حمددا يكون

 . clause d’exclusivité القصر مبدأ يشكل ما

 

 بتحويل الحقوق التجارية المدين إخطار: ثانيا

 حقوق بنقل فورا املدين يبلغ أن جيب:" نهأ على ج ت ق 00 مكرر 060 املادة نصت
املالحظ على نص  ،"ستالمباإل وصل مع عليها موصى رسالة بواسطة الوسيط إىل التجارية الديون

                                                           
1 Jack. Vezain :la responsabilité du banquier en droit privé français , litec , paris ,  
1983 , p40. 

 063ص املرجع السابق، : حممد الطاهر بلعيساوي  2
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إخطار  عبء عليها يقع اجلهة اليت على اجلزائري املشرععلى الرغم من عدم نص نه و أاملادة 
 خطاراإل هذايكون  أنوجب أنه أ إال ،املنتمي؟ على أم الوسيط الشركة على يقع فهل ،املدين
الفاتورة الشركة الوسيط مبقتضى عقد حتويل  إىلفور حتويل احلقوق التجارية من املنتمي  أيحاال 

 على يبقى أنه إال بالوسيط، املنتمي تربط اليت العالقة يف أجنبياالرغم من اعتباره فعلى  املدينف،
 . الوسيطالشركة  جتاه الدين بنفس صلة

 ملزما يكونأن  املدين على الفاتورة تفرض حتويل عقد متيز اليت األساسية واعدمث إن الق
 على مباشرة الرجوع حق الوسيط إعطاء أي، به مطالبته مبجرد الوسيطالشركة  إىل الدين بوفاء
، ق ت ج 06مكرر 006و هو ما نصت عليه املادة  املنتمي ملصلحة بذمته املرتتبة بالديون املدين

 الفور على اإلخطار هذا يكون أن مبعىن" فورا:" عبارة أدرج عندما اجلزائري املشرع فعل احسنف
وفاء إىل املنتمي عند الب قيام املدين واإلخطار لتجنيب احللول زمنية بني مدة تكون هناك ال حىت

 .حلول اجل استحقاق الديون

 املدين على احللول لنفاذليس شرطا  اإلخطارهذا  و من جهة أخرى فإن هذا من جهة 
 إذا املدين أن يف تبدو للوسيط عظيمة فائدة له فاإلخطار ذلك ومع بذاته  نافذ فاحللول ، املشرتي

 الزم اإلخطار هذا كما أن.1النية، حسن كان املدين أن مادام ذمته  برأت املنتمي إىل الدين أوىف
 تفاقإلا وجب لذلك ، .الوسيط الشركة لغري الوفاء عن فيمتنع نية، سوء طريق عليه يسد حىت
 مبقتضى احلق نتقالإب املدين بإخطار األخري هذا  يقوم أنعلى  املنتمي و الوسيط  بني فيما عادة

 .بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل باإلستالم" subrogation"احللول

أوجب أن يتم إخطار املدين بإنتقال احلقوق التجارية من  دبالنسبة للمشرع الفرنسي فقو  
ينص العقد النموذجي ،و هبذا اإلخطار مطرف املنتمي دون أن مينع ذلك الشركة الوسيط من القيا

حبلول الشركة الوسيط حمله يف  مدينيه بإخطارعلى التزام املنتمي  Facto France Hellerلشركة 
لكي يكون الوفاء مربئا لذمتكم :"وتكون صيغتها كالتايل ذاهتا، رات تدون على الفاتورةحقوقه بعبا

يف حقوقنا   subrogéو اليت حلت حملنا .....الوسيط الوفاء لشركةيتم  أنيتعني 
 إىلاملدين من قبل الدائن بالدفع  إىلويشتمل جدول الديون عادة على طلب موجه  ،"اجتاهكم

                                                           
 .627املرجع السابق، ص : علي مجال الدين عوض 1
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 إرسالاملنتمي من  إعفاءيرتتب على ذلك  أن،دون  اإلتفاقياحللول  ملبدأالشركة الوسيط وفقا 
مشرتي الديون بصفته الدائن  إىلفيها بأن عليه أن يدفع مباشرة  نسخة من الفواتري ملدينيه ،يعلنه

 . 1اجلديد
 و الفرنسي القضاء على عرضت ومنازعات مناقشاتأثار  وفاعليته اإلخطار شكل أن غري

أمام  تقضية طرح ويف،2خاص شكل له يلزم ال اإلخطار أن كلها تفيد حامسة حبلول نتهتإ
 الثمن، بوفاء املختص املوظف يلحظ ومل املشرتية الشركة إىل الفاتورة أرسلت القضاء الفرنسي

قيمة  للمنتمي تفدفع ،وسيطال للشركة يكون  دفعها أن تفيد اليت الفاتورة  على املدونة العبارة
 أساس على دعواها احملكمة ورفضت ،(املدينة) املشرتية  الشركة الوسيط الشركة ،فقاضت احلقوق

 أن النقض حمكمة وذكرت، واضحا كان الوسيط حبلول اإلخطار أن يثبت مل القضية وقائع يف نهأ
 فإن ، املوظفني نظر يلفت مبا  واضح بشكل  يوضع مل املؤسسة  حمل الوسيط حبلول اإلخطار

 الفاتورة وفاء بصحة حتكم أن أمامها املقدمة لألدلة وطبقا التقديرية سلطتها مبقتضى  للمحكمة
 يف الوسيط دعوى ترفض وان األصلية الدائنة للشركة املدينة املشرتية الشركة به قامت الذي

 . املشرتية الشركة من الفاتورة بقيمة  املباشرة مطالبتها
  عبارة يوقع مل املنتمي أن وهي املشرتية الشركة ساقتها حجة االستئناف حكم يف ورد وقد  

 خاص إخطار يلزم ال كما الزم غري  التوقيع هذا أن النقض حمكمة وذكرت الفاتورة، على احللول
" احللول" عبارة أن أيضا احملكمة ذكرت كما الفاتورة، عن منفصل يكون باحللول  املؤسسة من

 يكون أن إلدماجها ويلزم فيها مندجمة وال الفاتورة من جزء ليست فهي ولذا املنتمي خبامت وضعت
 ال ذلك كل أن ذكرت  احملكمة لكن ، الفاتورة حررت اليت  الشركة ممثل بتوقيع مصحوبا اخلامت
 واشرتاطها القانون يف نص يفرضها مل اإلجراءات هذه كل ألن سليم النقض حمكمة وقرار يلزم،
خاصة مع ما تتطلبه اإلجراءات من وقت و تعقيدات ال تتماشى مع طبيعة  املعامالت يعطل

 كل تتلقى  الوسيط الشركة نآلالعقد الذي يقوم على السرعة و البساطة و ختفيف النفقات املالية 
 .3واإلسراع التبسيط إىل يهدف كله والنظام الفواتري، عشرات أو مئات شهر كل أو  أسبوع

                                                           
1.14avril1975, T Rim .Dr. Com.1975, p342.obs :M.Cabrillac et Rives-lange, Cass Com, 14 
octobre1975, Paris, J P C 1976,18279. 
2 P- Jude : op-cit, p 22.  
3 Cass .com.14octobre 1975 : J CP.1976 ?éd 18269 et éd C I, 12077.  
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 وليس اإللزامي باإلخطاراخلاصة بعقد حتويل الفاتورة الدويل  أوتاواإتفاقية  أخذت قد و
 إخطاره مت إذا  للوسيط بالوفاء  ملزما املدين يكون أن على1 8 املادة يف نصت حيث االختياري

 واجب أوتاوا تفاقيةا تضع كما جتاهه، املؤسسة حق على للغري أفضلية بوجود علمه وانتفى باحلوالة
 السلطة هلا تكون أن فيجب الوسيط الشركة من اإلخطار مت إذا أما ،نتميامل  عاتق على اإلخطار
 أن ويتعني موقعا،  يكون أن يشرتط وال  كتابة اإلخطار يتم أن وجيب بذلك للقيام  املخولة
 :  مها أساسيني عنصرين على  اإلخطار حيتوي

 .وقيمتها  عنها املتنازل  الديون -0

 .2الطرق بكافة إخطار املدين  وميكن هلا الوفاء  جيب اليت الوسيط شركة -1

 مع تفيد فإهنا منها، اخلامسة  املادة يف املستقبلية احلوالة بصحة أقرت نإو  إتفاقية أوتاواو 
 .إبرامه حلظة يف أو املنقول للحق  املنشئ العقد إبرام عقب اإلخطار حصول بوجوب ذلك

 التجاري و إستحقاق عمولة االئتمانضمانات الحق : مطلب الثانيال       

ال يعرب تقدمي االئتمان من الشركة الوسيط للمنتمي إال عن شق واحد لعقد حتويل الفاتورة، و 
إذا كان هذا العقد مكفول بضمانات سواءا كانت قبل إبرامه  اليكتمل هلذا العقد بناؤه القانوين إال 

املقابل الذي تتقضاه الشركة الوسيط من أو عند تنفيذه ،هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن 
يعد من العناصر الرئيسية لعقد حتويل الفاتورة بإعتباره من عقود  عميلها نظري اخلدمات اليت تقدمها

                                                           
1 Article 8 : " le débiteur est tenu de payer le cessionnaire s’il n’a  pas de connaissance d’un 
droit préférable et si la notification par écrit de la cession : a été donnée au débiteur par le 
fournisseur ou pour  le cessionnaire en vertu d’un pouvoir conféré par le fournisseur, précise 
de façon suffisante les créances cédées et le cessionnaire a qui ou pour le compte de qui le 
débiteur doit faire le paiement, et, concerne des créances qui naissent d’un  contrat de     
vente de marchandises qui a été conclu soit avant soit avant soit au moment  ou la 
notification  est donnée. 
Le paiement par le débiteur au cessionnaire est libératoire s’il fait conformément au 
paragraphe précédent, sans préjudice de toute autre forme de paiement également" 
www.convention ottawa.org. 
2 Gautier Bordeaux :"autre moyen de paiement et de recouvrement, affcturage international" 
,JC,BC,FS530,N52 , p 16. 

http://www.convention/
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األول ضمانات احلق  الفرع وتفصيال لذلك سنقسم هذا املطلب إىل فرعني نتناول يف املعاوضة
ستحقاق الشركة الوسيط لعمولة االئتمان على النحو إل التجاري املنقول ،أما يف الفرع الثاين فنتناو 

 : التايل

 

 المنقول التجاري الحق اتضمان: األولالفرع 

 عن البحث إىل مالية تسبيقات تقدم  مالية مؤسسة كأي الوسيط الشركة تقوم    
 إىلو بالنظر االئتمان، قيمة سرتدادإل تكفيان ال والنزاهة فالثقة العقد، تنفيذ حلسن ضمانات
من االئتمان  مقدار معنيتعطي الشركة موافقتها على منح  ام قبول الفواتري ،فإنه غالبا ماصرامة نظ

معايري االستحقاق اليت تسري  إىل باإلضافة،ويتم قبول ضمان هذه الفواتري يملصلحة عميلها املنتم
ينظم العقد  مبدأ امهمالضمانات اليت يقدمها املنتمي للشركة الوسيط خاصة و أن  ،على العمالء

 قوقها من املدينحل فائهايف حالة عدم إستيعلى املنتمي  و ضمان عدم رجوع الشركة الوسيطه
وال تقتصر هذه الضمانات على الضمانات اليت يقدمها املنتمي هذا ،ستحقاقهاإجل أعند حلول 

 هذه وجتدبل متتد لتشمل الضمانات اليت تتمتع هبا الشركة الوسيط وهي تنفذ التزاماهتا ،
 يرتتب:"أنه على تنص اليت ج ت ق 04 مكرر 060  املادة نص يف القانوين أساسها الضمانات

 لفائدة االلتزامات تنفيذ تضمن كانت اليت الضمانات كل نقل التجارية الديون حتويل عن
 ".الوسيط

 العقد إبرام أثناء تكون واليت الوسيط الشركة تفرضها اليت الضمانات بني التفرقة جيب وهنا
 .تنفيذه أثناء تكون اليت الضمانات و

 :العقد بإبرام الخاصة الضمانات: أوال

 نظام إىل تلجأ كفايته،فإهنا وعدم العام الضمان خماطر الوسيط الشركة تتجنب حىت
 للمخاطر بذلك تتعرض وال حقها على احلصول لتضمن عينية أو شخصية كانت سواء التأمينات

 .العادي الدائن هلا يتعرض  اليت

 :  ةــــــــالشخصي ناتــــــــالتأمي  -1
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 الدائن،فيتحقق ضمان  االلتزامالشخصية على تعدد املسؤولني عن تنفيذ  التأميناتتقوم 
األخرى مسؤولة عن املدين تكون الذمة  أعسر ذمة املدين،حبيث لو إىل أخرىفيها من ضم ذمة 

 على أهنا اكما ميكن تعريفه 1الدائن على حقه بذلك تتزايد فرص حصولالوفاء بنفس الدين ،و 
 بالدين آخر شخص يلتزم إذ الدائن، حبق الوفاء لضمان  األصلي املدين ذمة إىل أكثر أو ذمة ضم
 . 2بالدين الوفاء عن معه املسؤولون بذلك ويتعدد  أكثر أو مدينان الدائن أمام فيصبح املدين مع

  صور وجود أيضا يالحظ وأوضحها،كما الشخصية التأمينات صور أهم الكفالةتعد و 
 الصور هذه اجلزائري املدين القانون تضمن وقد واحد، التزام عن املسؤولون  فيها يتعدد أخرى
 أو جمتمعني بالدين  املتضامنني املدينني مطالبة الدائن فيستطيع 3املدينني بني التضامن: وهي

 من املدينني من ختتار إذ حقها على احلصول فرصة الوسيط الشركة أمام  تتسع وبذلك منفردين
 تستوفيه مل إذا حقها من هلا بقي مبا  مدين أي على تعود أو كامال، دينها وتقضي يسارا أكثر هو
 .األول املدين من

 إذ الغرض نفس فيتحقق املتعددين به املدينني بني االنقسام االلتزام قابلية عدم: أيضا وجند
 املدين  بقاء مع  الوفاء مع اإلنابة  إىل  باإلضافة  4كله الدين بالوفاء ملزم مدين كل يكون

 .5(املناب) اجلديد املدين مع الدائن قبل مسؤوال( املنيب) األصلي

 :  ةــالعيني ناتـــالتأمي -2

 حتقق وهي بااللتزام الوفاء لضمان املدين أموال من معني مال ختصيص على  تقوم وهي
 تتبع حق للدائن  خيول العيين التأمني أن إذ املال، هذا يف مدينه تصرف  خطر من للدائن محاية
 من  خيوله ،مبا الدائنني  بقية مزامحة  خطر الدائن يقي كما انتقاله، عند عليه والتنفيذ  املال هذا
 .6العيين التأمني عليها يرد اليت العني مثن من حقه استيفاء يف مجيعا عليهم التقدم حق

                                                           

.02شرح القانون املدين اجلزائري، املرجع السابق،ص الواضح يف :حممد صربي السعدي 1  
 .00املرجع السابق، ص :حممد حسني منصور  2
ق م ج 072- 003نظر املوادا  3  
املرجع نفسه  073:انظر املادة  4  

املرجع نفسه 006-001انظر املواد من   5   
 213املرجع السابق ،ص : حممد عبد الرزاق السنهوري   6
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 الرهن هي النصوص لرتتيب طبقا اجلزائري املدين القانون نظمها اليت العينية والتأمينات
املواد من  احليازي الرهن ،(661-601)املواد من  صالتخص حق. (604-881)املواد من  الرمسي

، ومن مث فإنه جيوز للشركة الوسيط أن (0330-681)املواد من  متيازإلا وحقوق ،(668-680)
تطلب تأمينا عينيا و ذلك بتخصيص مال معني  كضمان من أموال املنتمي حىت يكون هلا 

 . حقوقها ءستيفاإاألفضلية يف 

 إليها يسعى اليت النتائج حلول الشركة الوسيط حمل املنتمي على يرتتب كان وإذا هذا
 فإن ضماناته، مع بإيفائه قامت الذي  احلق الوسيط الشركة تكتسب أن وهي الشأن، أصحاب

وما يرد عليه من دفوع ،كما أن هذا احللول ال يكون إال بقدر قيمة  توابعه مع ينتقل احلق هذا
 على بنصهاج  م ق 146 املادة أكدته ما ،وهواحلقوق التجارية املثبتة يف الفواتري موضوع العقد

  يرد وما تأمينات من يكفله وما توابع من حقه له كان اتفاقا أو قانونا الدائن حمل حل من" أنه
،غري أنه ال جيوز للمدين " الدائن حمل حل من أداه الذي بالقدر احللول هذا ويكون دفوع من عليه

املشرتي أن يتمسك يف مواجهة الوسيط إال بالدفوع اليت كان بإمكانه االحتجاج هبا يف مواجهة 
ن بإمكانه االحتجاج هبا هي تلك الدفوع املرتبطة بالدين احملول كالدفع املنتمي،و الدفوع اليت كا

 .ةببطالن العقد بني املنتمي و املدين،أو فسخه أو الدفع باملقاص

 ، املنتمي حمل الوسيط الشركة حلول مبدأ منها، 31 املادة يف أوتاوا اتفاقية كرست وقد
 الدائن من وتوابعه الدين  ملكية انتقال وعلى  احلق  حوالة مبوجب احللول اهذ على فنصت
 .1الديون تلك مشرتي إىل  األصلي

 يف الثابتة احلقوق مع 2التحكيم اتفاق انتقال  إمكانية مدى قد يثار إشكال حولو 
 إبرامه، يف تشرتك ومل التحكيم اتفاق  يف طرفا  تكن مل  األخرية فهذه الوسيط، إىل املنتقلة الفاتورة

                                                           
1 G. Bordeaux, op-cit,p 17  

م  لإلشارة فإن اتفاق التحكيم يأخذ صورة شرط حتكيم ويرد يف العقد قبل نشأة  النزاع أو صورة  مشارطه التحكيم ويكون يف اتفاق مستقل ويرب   2
يف حالة  نقل احلقوق  الثابتة يف العقد  بعد نشأة  النزاع، وتعترب الصورة األوىل  هي الغالبة  يف الواقع وتثار فيها بشدة  مسألة  انتقال التحكيم

اقها من حيث األصلي، بينما يف الصورة الثانية يف العقد األصلي، ومبا أهنا  تربم بعد نشأة  النزاع فهي نادرة  يف العمل وتقل فيها فرص  توسيع نط
، 0227التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر  نقل اتفاق: انظر حسام الدين فتحي ناصف. األطراف املستفيدين من التحكيم بناءا  عليها

 10ص 
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 األصلي، العقد في والمدين المنتمي بين المبرم التحكيم اتفاق نفاذ مدى ما:  أخرى بعبارة
 ..الفاتورة؟ تحويل عقد طريق عن الفاتورة إليها انتقلت التي الوسيط  الشركة مواجهة في

 املدرجة الفاتورة حتويل عقد أحكام يف بالتنظيم املسألة هذه إىل اجلزائري املشرع يتطرق مل
 الدويل) بالتحكيم اخلاصة األحكام يف يعاجلها مل أنه كما ،60/38 رقم التشريعي املرسوم مبوجب

املتضمن قانون اإلجراءات  1338فيفري  18 املؤرخ يف 36-38 رقممبوجب القانون  (والداخلي
 ما  وفق املوضوع هذا سندرس  اجلزائر يف الشركات من النوع هذا لغياب ونظرا ،1املدنية و اإلدارية

 ..الفرنسي فقهوال  القضاء إليه توصل

 احلقوق بانتقال التحكيم اتفاق انتقال على الفرنسي والقضاء الفقه إمجاع من الرغم على
 ونطاقه االنتقال هذا أساس  تفسري يف اختلفوا أهنم الوسيط،إال الشركة  مواجهة يف املوضوعية

 العقد، اقتصاديات من جزء اعتباره  التحكيم اتفاق انتقال أساس أن  اعتبار إىل اجته من فهناك
 تأسيس إىل آخرون ذهب فيما واحللول، باحلوالة املنتقل للحق تابع أنه آخر جانب يرى حني يف

 . التحكيم التفاق الذاتية والصحة  االستقاللية مبدأ  أساس على االنتقال ذلك

 العقد اقتصاديات من يتجزأ ال من جزءا باعتباره التحكيم شرط نتقالإ-0

 كون على الفرنسي القضاء عن الصادرة القضائية األحكام  من جمموعة استندت لقد
 جند األحكام هذه بني ومن ، احللول أو احلوالة حمل العقد اقتصاديات من جزء  التحكيم اتفاق
 ةحوال أن: " أن فيه وجاء 0666 نوفمرب 10 بتاريخ  باريس استئناف حمكمة عن  صادر حكم
 عن  ينفصل ال شرط وهو التحكيم شرط إليه احملال إىل احمليل من ينتقل أن تستلزم العقد أو احلق

 .2"العقد  اقتصاديات

 احملال إىل احمليل التحكيم  انتقال تربير يف اعتمده الذي واألساس احلكم هذا أنتقد وقد 
 املتعلقة األخرى اإلجرائية الشروط شأن  شأنه  التحكيم شرط أن إىل الفقه أغلب يتجه حيث له،

                                                           

00عدد   0221أفريل  07ج ر املؤرخة يف   1  
 03املرجع السابق، ص : كرمي  تعو يلت   2
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  الثانوية عناصره من هو وإمنا العقد، اقتصاديات من جزءا ليس فهو عموما النزاعات  بتسوية
 1.العقد  عناصر من اعتباره إىل األطراف إرادة تتجه مامل وذلك

 :به المحال الحق توابع من بوصفه التحكيم اتفاق انتقال-2

 على التحكيم شروط انتقال تأسيس إىل املناسبات من العديد يف الفرنسي القضاء ذهب
 بتاريخ  الصادر حكمها يف باريس استئناف حمكمة اعتربت فقد به، احملال احلق توابع من كونه
 النحو على به، احملال احلق مع إليه  احملال إىل ينتقل التحكيم شرط:" أن 1330 سبتمرب 03

 هذا  احلكم أسس وقد ،"عليه احملال واملدين احمليل بني  العالقة يف احلق هذا  عليه كان الذي
 ال التحكيم شرط وأن العقد شروط من شرط  باعتباره التحكيم لشرط  التبعية  الطبيعة على  احلل
 أو نفصاللإل قابليته  فسر كما به، احملال احلق تنظم اليت العقد بنود بقية عن فصله  ميكن

 .فعاليته ضمان هبدف وذلك القضائية بطبيعته ووجوده بصحته  يتعلق فيما ستقاللهإ

 تفاقإل التلقائي االنتقال تكريس إىل فرنسا يف القضاء اجتاه بوضوح يبني احلكم هذا إن
  بنقض قضت اليت  الفرنسية النقض  حمكمة إحالة  على بناء  صدر نهأ و خاصة التحكيم،

 نتقالإ رفض الذي 0666 نوفمرب 10 بتاريخ روان استئناف  حمكمة من النزاع يف الصادر احلكم
 شرط  ستقاللإ على تأسيسا به احملال احلق عن نشأ الذي العقد يف الوارد التحكيم شرط

 2.التحكيم

 تفاقإل  املختلفة الزوايا بني فرق لكونه احلكم الفرنسية النقض حمكمة أيدت قد و
 . دونه تصوره ميكن ال لكونه األصلي للعقد وتبعيته  القضائية لطبيعته التحكيم

 :األصلي العقد عن ستقاللهإل نتيجة التحكيم اتفاق انتقال -3

                                                           
 022،ص 0223الرتاضي كأساس التفاق التحكيم،رسالة دكتورا يف احلقوق،كلية احلقوق،جامعة القاهرة ،: داليا عبد املعطي حسني علي  1
 .061،ص  السابقاملرجع : داليا عبد املعطي حسني علي  2
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 جمال يف  املستقرة املبادئ من  األصلي العقد عن  التحكم تفاقإ  ستقالليةإ مبدأ يعترب
 كان قد و األصلي العقد مبصري  يتأثر ال  التحكيم اتفاق أن ومفاده الدويل التجاري التحكيم
 .1التحكيم التفاق  القصوى الفعالية حتقيق هو املبدأ هذا من الغرض

  االستقاللية مبدأ تطوير  على اخلصوص وجه على الفرنسي القضاء عمل تقريره، ومنذ
 به قضت ملا  وفقا األقل على املبدأ هذا من لتستنتج تكن ملإستخالص نتائج ب مفهومه وتوسيع
0640 عام قضية يف  احلكم مبناسبة الفرنسية النقض حمكمة

 قاعدة جند النتائج هذه بني ومن 2
 .به احملال العقد أو احلق مع التحكيم اتفاق  انتقال

 على 1331 ماي 18 بتاريخ الصادر قرارها يف  الفرنسية النقض  احملكمة استندت وقد
 األصلي العقد  من قانونا املتنقل التحكيم شرط" أن وقررت ، التحكيم اتفاق استقاللية مبدأ

  احلكم بذلك مؤيدة"  املوضوعية احلقوق انتقال صحة عن  النظر بغض ، األخري هذا مع ينتقل
 .0666 نوفمرب 10 بتاريخ الصادر باريس استئناف  حمكمة عن  الصادر

  استقاللية مبدأ إىل  جدوى دون أشار ألنه  شديدة انتقادات إىل  احلكم هذا تعرض       
 أدت ألهنا  السديدة بغري اخلطوة هذه يصف البعض جعل ما وهو بانتقاله، للقول  التحكيم شرط

 احلوالة صحة لعدم األصلي احلق أو الشرط ينتقل مل ولو الشرط انتقال وهي مقبولة، غري نتيجة إىل
 وجود عدم من الرغم على له واحملال عليه احملال  بني فيما حتكيم شرط سريان عليه مايرتتب ،وهو
 . 3احلوالة

                                                           
1Pierre Mayer : « Les Limites De La Séparabilité de la clause compromissoires », RV 
ARBitrage,int priv , 1992, p 362-363  

  :و قد جاء يف احلكم مايلي 0
"en matière d4arbitrage international ,l4accord compromissoire qu’il soit conclu séparément 
ou inclus dans l’acte juridique au quel il a trait, présent toujours sauf circonstances 
exceptionnelle……………..un complète autonyme juridique, excluant qu’il puisse être 
effectué par une éventuelle invalidité de cette acte » cass-ch.  cive, 7 mai 1963 cité par 
Goldman –b- « Arbitrage commercial international, convention d’arbitrage, J-C, droit 
international- FS586,  1989 ,p 27 
3 Cass,civ,lere –Climat-" R  C I D I P" ,n 4 ,28 mai 2002 ,p 769 



 الفاتورة تحويل عقدأثـــــار : الثاني لصـالف

 

  
 

98 

 حتويل عقد إطار يف احلل هبذا األخذ باإلمكان كان ،وإذاأما بالنسبة للمشرع اجلزائري
  استقاللية من إ.م.إ.ق 0363 املادة من األخرية الفقرة كرسته ما على تأسيسا الدويل  الفاتورة

 حتويل عقد يف  التحكيم شرط نتقالإ تأسيس الصعب من نهإف األصلي العقد عن التحكيم تفاقإ
 .1األصلي للعقد بالنسبة  االستقاللية هبذه أصال يعرتف ال  اجلزائري املشرع ألن   الفاتورة

 

 :الدولي التحكيم مجال في صحته إلى استنادا التحكيم اتفاق انتقال -4

 اتفاق صحة فكرة على أصدرها اليت األحكام من كثري يف الفرنسي القضاء اعتمد
 حمكمة  قضت فقد له، احملال إىل نتقالهإب للقول الدويل، التجاري التحكيم جمال يف التحكيم
 عقد يف الوارد التحكيم شرط:" بأن 0688 أفريل 13 بتاريخ الصادر حكمها يف باريس استئناف

 ولو حقوقه يف املتعاقدين أحد خيلف الذي الطرف إىل تطبيقه إمتداد حتتم وفعالية صحة له دويل
 حكمت السياق نفس ويف. 2"التحكيم نطاق يف داخال النزاع يكون أن شريطة جزئي بشكل
 30 بتاريخ التوايل على صادرين هلا حكمني يف واأللفاظ الصيغة بنفس الفرنسية النقض حمكمة
 البحري للنقل الوطنية الشركة القضيتني أطراف أحد ،وكان0666 أكتوبر 06و 0666 جانفي

(SNTN )له احملال إىل  األطراف إرادة إنتقال  مبجرد الصحيح الدويل التحكيم شرط ينتقل بأنه 
 .3عليه باحملال احمليل عالقات يف موجودا احلق هذا كان مثلما به احملال احلق مع

 الثابتة احلقوق نتقالإ مع ينتقل التحكيم إتفاق أن إىل خنلص فإننا تقدم ما خالل ومن إذا 
 احلق حوالة نظرية على احلقوق تلك إنتقال مت تأسيس الفاتورة،سواء حتويل عقد حمل الفاتورة يف

 اجلزائري املشرع هبا أخذ اليت احللول نظرية أساس على أو األجنلوساكسونية، الدول يف هبا املعمول
 نتوصل أن ميكن ما أن غري التحكيم اتفاق إنتقال وتأسيس تفسري يف االختالف والفرنسي،ورغم

 الفعالية من قدر أكرب حتقيق إىل هتدف كوهنا يف تشرتك واآلراء احللول تلك كل أن هو إليه
 .التحكيم التفاق

                                                           
دأ استقاللية اتفاق التحكيم بالنسبة للعقد األصلي يف إطار األحكام اخلاصة بالتحكيم التجاري يف حني نصت الفقرة فاملشرع اجلزائري كرس مب 1

 "الميكن االحتجاج بصحة اتفاقية التحكيم ، بسبب عدم صحة العقد األصلي"..... ق ا م ا على انه  0212األخرية من املادة
 .021لسابق،ص املرجع ا: داليا عبد املعطي حسني علي   2
 18املرجع السابق ،ص : كرمي تعويلت   3
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 فيها نكون اليت احلالة بني نفرق أنعلينا  يستوجب اجلزائر يف احللول هذه إعمال أن كما
 اجلزائري املشرع أن من فبالرغم دويل، جتاري حتكيم أمام فيها نكون اليت واحلالة داخلي حتكيم أمام

 مل نهأ إال الدويل، التجاري التحكيم جمال يف األقل على التحكيم إتفاق ستقالليةإ مبدأ كرس
 إرادة إىل بالنظر االتفاق هذا صحة بتقدمي تسمح اليت التامة ستقالليةباإل األخذ حد إىل يصل

 .1األطراف

 

 

 :العقد بتنفيذ الخاصة الضمانات:ثانيا 

 العقد داخل تسري احلقيقة يف وهي الضمانات من أخرى جبملة الوسيط الشركة تتمتع
 :منها ونذكر نفسه

  Compte Courant:  جاري حساب فتح -1

 بفتح تقوم  فإهنا نتميامل عمليات  متابعة الوسيط للشركة يتسىن وحىت احملاسبية الناحية من
 أداةالتسوية عن طريق القيد يف احلساب اجلاري تعد  أنعتبار إاملنتمي ب سمإب جاري حساب

يتفق الطرفان يف العقد على فتح حساب  حيث،مبسطة للوفاء باحلقوق املتقابلة بني املتعاملني 
 األدلةكل عملية على حنو مستقل مث مجع   إجراء أنلتزامات املتبادلة بينهما،ذلك ي لتسوية اإلر اج

مما يتطلب املزيد من اجلهد الذي ال يتالءم و سبب صعوبات كثرية ،عنها ي يت تنشأاملتعددة ال
يعمل على تسيري ي من هذه الوجهة احلساب اجلار عامالت التجارية ،و السرعة اليت تستلزمها امل

تسوية املعامالت و خيفف العبء اإلداري على عاتق املنتمي حيث تتوىل الشركة الوسيط مهمة 
فالعملية تغطي و تضمن بصورة هنائية البيوع املؤجلة بفعل 2، فتح احلساب و إمساكه و تسيريه

                                                           
1 Mohamed Issad : « La Nouvelle Loi Algérienne Relative A L’arbitrage International », 
revue arbitrage commercial, n5 ,2008, p423. 

60املرجع السابق ،ص : حممد عبد الرازق ذكري   2  
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ذا فإن املنتمي يسلم كافة فواتريه يف مقابل الدفع صفقات جتارية يتم الوفاء هبا نقدا و فورا ، وهك
 .الفوري لقيمة هذه الفواتري

 املدفوعات بقيد تقوم أين للوسيط الطبيعية الضمانات أهم من يعد إذا احلساب هذاف
 جدول يف فتقيد والفوائد العموالت أما احلساب، من الدائنية جدول يف" التجارية احلقوق قيمة"

 يف بقيدها قامت اليت للحقوق ستيفائهاإ عدم حالة يف الوسيط للشركة يكون وهنا.1املديونية
 هو ذلك من الوسيط غرض ألن احلساب هذا يف العكسي بالقيد تقوم أن اجلاري احلساب
 مع تتفق أن دون احلقني بني املقاصة بعملية تقوم فهي مث ومن املايل، التوازن يف اخللل على القضاء

 ما إذا  تتحقق واليت  Facto France Heller 2 ةشرك تعامل ذلك على درج كما نتميامل مع ذلك
 (.لألداء الدينني احملل،استحقاق يف التماثل النزاع، من خلومها الدينني بني التقابل) األركان توفرت

   Retenue De Fond De Garantie: الضمان مال من االقتطاع -2

 Facto France لشركة بالنسبة الشأن هو كما الوسيط الشركة األحيان اغلب يف تشرتط

Heller خصم بواسطة املال هذا ويتكون  3ضمانك املال من جزء تكوين نتميامل على الفرنسية 
                                                           

 .000املرجع السابق، ص : أمحد بوراس  1
2 Convention de compte courant : il est convenue que les sommes  que nous vous 
verserons en vertu du présent contrat et celles  que vous nous dévirer entrèrent en compte 
courant de sorte que nos remises dettes et créances réciproques se traduiront en articles de  
crédit et de débit destinés a dégage a la clôture du compte du compte courant un solde seul 
exigible .il est expressément convenu entre nous que toutes  nos créances et dettes 
réciproques  sont connexes  et indivisible et se compensent entre elle .Se compte   courant 
dans  nos livre  ne comporte pas d’autorisation de découvrait s’il se trouve 
exceptionnellement  présenter un solde débuter. Le remboursement de se solde serai  
immédiatement exigible et porterait en outre itérer  aux taux fixe  dans les  conditions  
particulier ci jointes. Votre compte sera  crédit notamment du montant  des factures  dont la 
propriété nous aura été  transfère  ainsi que des sommes  que nous pourtant  éventuellement  
réservoir en règlement de facture nos prise  en charge que  nous seront alors  réputée avoir  
encaisse en qualité de mondalaire.il sera débite  notamment de vos  prélèvement des sommes 
destinées  a constituer le fonds de garantie priva a la ‘article 8 ci après » P- Jude ;op-cit  ,p25 
3 Retenue de fond de garantie « Vous constituerez entre nos main un fonds  de garantis 
alimente  par des dépôts effectuer  suivant les modalités pré vente  aux conditions  
particulières. 
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 اجلزء هذا ،وخيصص احلسابات يف الوسيط الشركة تدفعها اليت التجارية احلقوق قيمة من جزء
 يف الضمان مال للفواتري،ويودع األصلية املبالغ ختفيض إىلو يؤدي  توقعه ميكن حادث أي لتغطية

 .املدين من التجارية للحقوق الفعلي  التحصيل عند احلساب

 ذلكب ويظهر ،التجارية احلقوق قيمة من الطرفني بني تفاقاإل حبسب الضمان مال ويقدر 
 قحي أنه ذلك على ويرتتب  منقول رهن عن عبارة أنه االتفاق هلذا القانونية الطبيعة خالل من

 تأمني مبثابة يعد فهو فيه التصرف أما 1حلقوقها، الوسيط الشركة ستيفاءإ بعد سرتجاعهإ للمنتمي
 أن للمنتمي جيوز ال ،هلذا عتماداتإ من الوسيط الشركة تقدمه امل وضمان الفاتورة حتويل عقد يف

 .2العقد مدة خالل فيه يتصرف

 :واالطالع المراقبة في الحق -3

 وإرتابت  إليه  احلاجة دعت كلما بل ، دورية بصفة احلق هذا الوسيط الشركة متارس ال
 فتكون املنتمي مركز على االطالع من احلق هذا وميكنها ، للمنتمي املالية  املعامالت انتظام يف

  ولتفادي مصاحلها حلماية احتياطية إجراءات تتخذ جيعلها ،مما تغيري من يطرأ ما بكل علم على
 .3املنتمي هذا مع التعامل يف استمرارها عن ينجم أن  ميكن الذي الضرر

 

 :العقد إنهاء في الحق -4

                                                                                                                                                                                

Ce fonds sera effectuer  a la couverture  des créances que nous  pourrions avoir  sur vous de 
fait notamment des recours  que nous somme autorise a exerce contre vous  au titre de 
présent contrat. Les somme constitue  le fond de garantie  ne pourant33  l’objet de votre part 
d’aucune cession  de créances  au profit de tiers. Le montant des dépôts ainsi réalise  vous sera 
réserve lors de la clôture définitive  du compter courant prévue a l’article 07 se dessus  après  
compensation effectuer de  bien droit. Avec le solde  débiteur qui pourrait  naître de la 
régularisation  des écritures passées  en cour de contrat tant  au crédit qu’au débit de se 
compte »     p- Jude : op-cit., p25. 
1 A- Reginald , op-cit , p8. 

 .001أمحد بوراس، املرجع السابق، ص   2
 .003،ص نفسه ملرجع ا  3
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 لكل حيوز مث ومن األحيان، غالب يف املدة حمدد غري الزمنية العقود من الفاتورة حتويل عقد
 Contrat.الزمنية العقود أنواع كافة على يطبق عام مبدأ وهو وقت، أي يف العقد إهناء طرف

Successifsألحد جيوز ال كما تعسفيا، اإلهناء يكون ال أن احلق هذا  ملمارسة يشرتط نهأ ،بيد 
 أو العقد بتنفيذ يطالب أن عذارهإ بعد بالتزاماته األخر  املتعاقد وفاء عدم حالة يف املتعاقدين

 العامة للقواعد  طبقا العقد  إهناء بني اخليار العقد  أطراف أمام يكون ذلك على وبناء ،1فسخه
 التعاقد مراحل من مرحلة أي يف صحيحا يكون اإلهناء وهذا الزمنية، العقود نتهاءإب املتعلقة

 يف احلق متيزان أساسيتني ميزتان هناك أن جند  األساس هذا أطرافه،وعلى ألحد املنفردة وباإلرادة
 .الفاتورة حتويل عقد إهناء

 عن صريح  خروج هذا ويف أطرافه، ألحد املنفردة باإلرادة يكون اإلهناء هذا أن -0
 باتفاق إال  العقد إلغاء أو نقض جواز عدم على تنص واليت للعقد احلاكمة العامة القواعد
 بالقاعدة املتعلقة االستثناءات من هي بل العامة القواعد عن خروجا  امليزة وال تبدو هذه،2الطرفني
 لينهي املشرع فيها يتدخل حاالت فهناك القانون، جييزها اليت احلاالت نطاق يف تدخل واليت العامة
 العقد إبقاء له حيق فال تقديرية سلطة فيها القاضي ميلك وال املتعاقدين إرادة رغم يعدله أو العقد

 .3إهنائه أو

 فطبقا الفاتورة، حتويل عقد ومنها الزمنية العقود إهناء جتيز العامة القواعد كانت إذا - 1
 التقابل مبدأ خرق أي العقد إهناء منفردا الطرفني ألحد جيوز ال فإنه( املتعاقدين شريعة العقد) ملبدأ

Résiliation Conventionnelle هناك كان إذا منفردة بإرادة العقد إهناء جيوز استثناءا أنه ،غري 
 فيجوز الفاتورة حتويل عقد يف جنده ما ،وهو4العقد يف لشرط طبقا أو ذلك جييز القانون يف نص
 من 00 للبند بالنسبة الشأن هو كما بذلك إخطار توجيه شرط يفسخه أن العقد يف طرف لكل
  5أشهر 0 بـ حتدد  خطاراإل مدة أن فنجد  Facto France Heller لشركة النموذجي العقد

                                                           
 ق م ج من 000 املادة  1

ق م ج 026ة انظر املاد 2 
 .720الواضح يف شرح القانون املدين، املرجع السابق، ص :حممد صربي السعدي  3

 .722،ص نفسهملرجع ا  4 
5 Durée de contrat : sauf dérogation   spécial figurant taux condition particulières ci jointes, 
le présent contrat  est conclu pour une durée invétérée. 
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 اإلخطارخالل مدة  يفيكون املنتمي  وال اإلخطار هذا غاية إىل القانونية آثاره ينتج العقد ويبقى
 التزاماهتا مجيع بتنفيذ تقوم حيث للوسيط بالنسبة  احلال ونفس الفواتري، بتقدمي التزاماته من امعفي
 .اإلخطار مدة انتهاء  غاية إىل

  

لشركة الوسيط و ا بني التجاري النزاع لفض فرضت ظاهرها يف كانت وان املدة وهذه
 هذه انقضاء بعد اجلاري احلساب وقفل االئتمان، عقد بإهناء إخطار اآلمر واقع يف فإهنا ،املنتمي

 .1النزاع تسوية عدم حالة يف املدة

 للشركة حيق فإنه الشخصي، عتباراإل على يقوم عقد الفاتورة حتويل عقد وألن أنه غري 
 وقبل املدة حمدد كان ولو حىت مسبق إخطار توجيه ودون منفردة، بصفة العقد تنهي أن الوسيط

 إخطار، دون العقد إهناء يف حقها تأكيد على الوسيط حترص ما فعادة ،.2احملدد األجل نتهاءإ
 قرارها متنح أن للوسيط جيوز ال أنه إال ،عليه املفروضة بالتزاماته نتميامل إخالل حالة يف خاصة
 إهناء يف اذا الوسيط الشركة فحق3التجارية، املؤسسة بسمعة تضر ال حىت العلنية صفة باإلهناء
 . هلا أساسيا ضمانا يعد إخطار، توجيه دون بصفة منفردة العقد

                                                                                                                                                                                

Il pourra être résilie a tout moment par lune ou l’autre des parties moyennant un préavis de 
trois mois, cette réalisation devra être notifiée par le  avec accuse de réception. » 
p,jude :op_cit,p25 
1  " En cas de contestation d'un factor  par le débiteur (litige commercial) le factor vous laisse  
un délai pour  résoudre le litige (30 a 60jour) a  la différance de la Daily ou ‘escompte 
bancaire ou le banquier désinence immédiatement, ce n’est qu’après se délai que le factor 
dépitera votre compte courant, si le  litige commercial n’est pas régularise. 
Les factures  faisant l’objet d’une contestation  de la part  du client  vous sont signalé par le 
factor,  dans l’attente de votre instruction,    le factor suspend  toute relance après de votre 
clients. 
Vous dispose d’un délai contractuelle pour  se résoudre  se litige  30-60 J  engaine  passe ce 
délai solution na été  apporte par vous-même , le factor et amen  débiteur  votre compte 
courant, a  sortir la facture litigieuse de ses livres  et n’en  assurer  plus la gestion ». 
 Affacturage :12-09-2012Sous http://A/www.finagois.fr 

  .30املرجع السابق،ص : بشري حممودي  2
 .011املرجع السابق، ص : هشام فضلي   3
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  . إستحقاق الشركة الوسيط عمولة االئتمان:الفرع الثاني 

مبوجب عقد  للمنتمي تقدمها اليت خدماهتا مقابل معينة عمولة الوسيط الشركة تتقاضى
 اهلدف هو وهذا  احلاالت بعض يف الفوائد بعض إليها يضاف أن أيضا وميكن ،حتويل الفاتورة

 أنصها على نب ج ت ق 06 مكرر 060 املادة و هو ما أكدتهإئتمانية، مؤسسة أي تبتغيه الذي
الشركة الوسيط تتقاضى أجرا من املنتمي  نظري اخلدمات اليت تقدمها ،فاملشرع اجلزائري إذا 

،غري أن هذه العبارة غامضة و التتماشى مع " مقابل أجر"استعمل مبوجب هذه  املادة عبارة
 . يةطبيعة املعامالت التجار 

 يكلف ما تنفيذ مقابل يف العمل صاحب لدى العامل يستحقه ما هو عامة بصفة فاألجر
 .1للعالقة املنظمة التشريعات إطار ويف بينهما يتم الذي لالتفاق وفقا به

 أو ما بعمل قيامه مقابل للعامل يدفع الذي املبلغ" فهو لألجر االقتصادي التعريف أما
  صاحب دخل من جزءا يشمل املفهوم فهذا ،"أخر شخص  حلساب العمل هذا تنفيذ عند

 . بالعمل قيامه لقاء وذلك بنفسه بإدارته يقوم الذي االقتصادي املشروع

 أن بإعتبار العقد طبيعةمع  تتماشى اليت املصطلحات ختياراجلزائري إ ملشرععلى ا فكان 
حىت ال نقع يف هذا اللبس و  االئتمان عملية لتكييف األساسية العناصر منتعترب  العمولة

 .الغموض

فإن هذه الشركة متيز بني نوعني من العمولة اليت ، Facto France Hellerوبالنسبة لشركة 
 والعمولة اخلاصة  العمولة: وهي على نوعني  الفاتورة حتويل عقد تتقضاها من املنتمي مبوجب

 .العامة

  « Commission Privé »: الخاصة العمولة: أوال

                                                           
 .720، ص 0222إدارة املوارد البشرية، الدار اجلامعية، القاهرة، مصر، : صالح عبد الباقي  1
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 الفوائد هبا ويقصد التمويل عمولة أو التعجيل بعمولةوتسمى أيضا  اخلاصة العمولة
 الفاصلة املدة على وحتسب التجارية، بقيمة احلقوق الوفاء تعجيلها لقاء الوسيط للشركة املستحقة

 املقبولة، الفواتري االستحقاق تاريخ أو اجلاري احلساب من االئتمان ملبالغ املنتمي سحب تاريخ بني

 به الفائدة املتعامل سعر ضوء يف سنويا املستحقة الفائدة سعر الوسيط الشركة وتقدر هذا 
 املتنازل احلقوق نوعية ، املوقع العقد حسب التمويل معدل) اعتبارات عدة تدخل وهنا مصرفيا
 1..(التسديد، التجارية،طريقة  احلقوق حجم عنها،

 « Commission générale » العامة العمولة: ثانيا

 الرجوع بعدم وااللتزام اإلدارة خدميت نظري الوسيط الشركة تتقاضاها اليت العمولة وهي
 :بـ تتعلق اعتبارات لعدة العمولة هذه وتستحق الشراء، عقد بعمولة أيضا وتسمى

 .املدينني من التجارية احلقوق حتصيل .0
 االستشارات كتقدمي بنشاطها القيام أجل من الوسيط الشركة تتكبدها اليت النفقات .1

 .واملعلومات
 .الوسيط الشركة تتحملها اليت املخاطر .0
 (الفواتري، عدد الزبائن، عدد األعمال، رقم النشاط، قطاع) املنتمي، خصائص .6
 .2الوفاء عن ختلفهم مرات وعدد التجارية ومسعتهم املدينني مراكز .0

 ، 3%1.0 إىل% 3.0 بني فرنسا يف وترتاوح آخر إىل بلد من العامة العمولة سعر وخيتلف

 العقد توقيع فور الديون قيمة الوسيط شركة تدفع أن على الطرفان اتفق إذا أنه إىل اإلشارة وجتدر
 الشركة تكون أن على االتفاق مت لو مما نسبة أعلى ستكون ستتقاضاها اليت العمولة أن شك فال

 .4الديون لتلك حتصيلها عدم أو حتصيلها عن النظر بغض االستحقاق عند بالدفع ملزمة الوسيط
                                                           

1 Deschanel (Jean Pierre) Lemoine (Laurent) : l’affacturage que sais-je ? PUF 2éd, 1993, p69 
2 Etude du rapport de la commission bancaire ,litec, Paris ,p 34 

 

 
عقد الفاكتورينغ ، دراسة مقدمة اىل مؤمتر اجلديد يف العمليات املصرفية من الوجهتني القانونية واالقتصادية ، كلية احلقوق ، جامعة :  مروان كركيب 4
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                                و مخاطر إسترداده اإلئتمان منح متطلبات:  الثاني بحثالم

 املؤسسات  حاجة يف تتمثل التجارية احلقوق حتصيل مشكلة معطيات أن سبق فيما بينا     
 اإلمكانيات مدينيها،واىل على التجارية حقوقها تعجيل إىل واملتوسطة الصغرية السيما االقتصادية

 أو إعسار خماطر من معه تأمن الذي الضمان إىل ،وكذا احلقوق هذه لتحصيل واملالية اإلدارية
  املؤسسة حاجات إشباع  بغية خاص قالب يف  العقد ظهر املعطيات هلذه وفقا مدينيها، إفالس

 سنقسم سبق ملا وتفصيال،ةامللحق اخلدمات الضمان، التمويل،: الثالث العناصر هذه له فكانت
 :التايل النحو علىمطلبني  إىل املبحث هذا

 .منح االئتمان آلية: األولمطلب ال

 عملية اسرتداد االئتمان و خماطره: المطلب الثاني

  

 منح االئتمان آلية: األول مطلبال

 مدينيه على فواتريه كافة الوسيط الشركة على عرضي أن  اجلماعية شرط مبقتضى املنتمي لتزمي     
تقوم  فإهنا التجارية احلقوق كل أو بعض وضمان متويل الوسيط الشركة قبلت فإذا بيانه، سبق كما

 مبلغ  ديحتد مدينيه وذلك عن طريق  علىبتعجيل قيمة احلقوق التجارية املستحقة للمنتمي 
يف مقابل التزام الشركة الوسيط بالضمان وتقدميها لبعض  ،كل مدين عن املمنوح االعتماد

 :فرعني على النحو التايل إىلملصلحة املنتمي،تبعا لذلك سنقسم هذا املطلب  اإلضافيةاخلدمات 

 مدينيه على املنتمي حقوق تعجيل :الفرع األول          
 امللحقةالضمان و تقدمي اخلدمات ب الوسيط لتزامإ: الثاني لفرعا          

 

 

 



 الفاتورة تحويل عقدأثـــــار : الثاني لصـالف

 

  
 

107 

 مدينيه على المنتمي حقوق تعجيل: الفرع األول
تقوم الشركة الوسيط مبقتضى حلوهلا حمل املنتمي بتعجيل قيمة حقوقه التجارية و ذلك عن طريق 

  املقابلة التجارية احلقوق ملكية نقل أنكما  حتديد مبلغ االعتماد املمنوح لكل مشرتي مدين،
بعد الوفاء بقيمتها، وتفصيال ملا سبق سنقسم هذا الفرع  إالال يتم  الوسيط الشركة إىل للفواتري

 : على النحو التايل
  

  االعتماد الممنوح لكل مدين: أوال

 تقبل اليت املخاطر من األقصى للمبلغ حتديد الواقع يف هو املمنوح االعتماد مبلغ ديدحت
 كشف هلا تتيح اليت والتحريات املعلومات ضوء يف معني مدين بشان حتملها الوسيط  الشركة
 وقدرته ليساره وفقا آلخر مدين من يتفاوت عتماداإل هذا فإن وهلذا املدين، هلذا املايل املركز
 .1املالية

 الشأن هو أشهر،كما ثالث أو شهر أسبوع، معينة فرتة عن عادة يكون االعتماد وحتديد
 بأن للشركة النموذجي  العقد من 34 املادة تنص حيث املصرية  Egypte Factor لشركة بالنسبة

 االعتماد مبلغ حيدد املدة هذه انتهاء ،وعقب2أسابيع 30 تتجاوز ال للمدين االعتماد منح فرتة
   االعتماد مدة حتدد ال الوسيط الشركة نإف احلاالت بعض يف نهأ غري ، الشركة منحه تقبل الذي

 .اإللغاء أو بالتعديل آخر إشعار حىتذلك و   املدة حمددة  غري يكونف

 الفواتري بقيمة للمنتمي الوسيط الشركة تفي االعتماد قيمة عن الفواتري قيمة زادت فإذا
 فال مقبولة كانت ولو وحىت احلد، هذا على الزائدة للفواتري بالنسبة أما االعتماد، لقيمة املساوية

 االعتماد مبلغ تعديل إما أمرين بني اخليار هلا ويكون وضماهنا بتمويلها الوسيط الشركة تلتزم
 عدم ضمان خبدمة مقرون غري الفواتري هذه عن إئتمانا تقدم أن وأما ، الفواتري هذه لتشمل بالزيادة
  حيث مينح عقد حتويل الفاتورة( الفرنسية Heller F.F) شركةهو الشأن بالنسبة ل ،كما الرجوع

  املستمرة فاملتابعة ،3النقصان أو بالزيادة تعديله أو املمنوح االعتماد إلغاء يفاحلق  الوسيط شركةلل
                                                           

 .66املرجع السابق، ص : هشام فضلي  1
2 Hichem Chahin "factoring" 02-09-2012  www.egypte factor.fr 
3 P. Jude, op.cit, p44. 

http://www.egypte/
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 الذي األمر املدين هلذا املايل املركز انتظام عدم عن تكشف قد السوق حالة واستقراء  معني ملدين
 االعتماد قيمة بتعديل قرارها تصدر فإما للخسارة، جتنبا احتياطاهتا تتخذ أن الوسيط على يستلزم
 جتعل املدينني ألحد املايل املركز حتسني فإن ذلك من العكس وعلى. 1النقصان أو بالزيادة  املمنوح
  االعتماد قيمة بزيادة قرارها تصدر ولذلك  املتوقعة املخاطر الخنفاض تطمئن الوسيط الشركة

                                               . الفواتير بقيمة الوفاء: اثاني

 ومدون ومفصلة قائمة عليها متفق مواعيد ويف الوسيط للشركة يرسل بأن املنتمي لتزمي
 طلب مع الوسيط الشركة إىل للفواتري  املقابلة التجارية احلقوق ملكية بنقل منه موقع إقرار عليها
 عن املقبولة الفواتري قيمة بوفاء الوسيط الشركة تقوم املمنوح االعتماد نطاق بقيمتها،وداخل الوفاء
 على القيد ويرد املنتمي باسم لديها املفتوح اجلاري احلساب من الدائن اجلانب يف القيد طريق
 من الناشئ حقه املنتمي استخدم إذا إما واملصاريف، العمولة املدين اجلانب يف ويقيد كامال املبلغ
 أجل حلول قبل أي القيد هذا  إجراء فور  الفواتري قيمة بسحب  اجلاري احلساب يف القيد

 .2فقط العمولة لزمته الوفاء أجل انتظرت إذا أما معا االئتمان وفوائد العمولة لزمته االستحقاق

 االستحقاق آجال أن باعتبار الفواتري، االستحقاق آجال اختالف حول التساؤل ويثار هذا
 تاريخ يف  الفواتري قيمة سحب يف احلق جعل الفرنسي املشرع عمد السياق هذا يف متفاوتة، تكون
 الفواتري بعض استحقاق اجل كان فاتورة،فإذا كل أجل انتظار  من بدال اآلجال متوسط ميثل

 حترير من يوما 63 هو املتوسط األجل يوما،فإن 03 هو اآلخر والبعض يوم 03 هو املقبولة
 .3الفواتري

 هجند ج.ت.ق 06 مكرر 060 املادة نص إىل وبالرجوع اجلزائري للمشرع بالنسبة أما
 مبجرد أي معينة انتظار مدة دون املؤسسة بتمويل تقوم هنا الوسيط فالشركة" فورا" عبارة استعمل

 .املؤسسة حمل الوسيط حلول

 
                                                           

 .62، ص السابقاملرجع : هشام فضلي  1
 607املرجع السابق، ص : علي مجال الدين عوض  2
 .66، ص نفسهاملرجع :  هشام فضلي  3
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 الضمان و تقديم الخدمات الملحقةب الوسيط لتزامإ: الثاني  فرعال
 حالة فشلها يف اسرتداد قيمة االئتمان جوع الشركة الوسيط على املنتمي يفيعترب شرط عدم ر 

متيز عقد حتويل الفاتورة و من أهم اخلدمات اليت تقدمها الشركة الوسيط الشروط اليت  أهممن 
للمنتمي،غري أن ذلك المينع من وجود بعض اخلدمات اإلضافية و اليت متنحها الشركة للمنتمي 

 ، تبعا لذلك سنقسم هذا الفرع كما يليضمانا لتنفيذ العقد

  .على املنتمي ضمان عدم الرجوع لتزام الوسيط بإ:الأو   

 . لتزام الوسيط بتقدمي اخلدمات امللحقةإ: اثاني  

 

 لتزام الوسيط بضمان عدم الرجوع على المنتميإ:  اوال

 التعرض علينا يتعني الفاتورة، حتويل عقد يف الرجوع بعدم الضمان لشرط لقانوين النظام إليضاح 
 .مث بيان طبيعته القانونية  ملفهومه

 .                                              الرجوع عدم بضمان لتزاماإل تعريف:1

 خاص تعريف إلجياد وصوال االلتزام هلذا الرئيسية اخلصائص إبراز خالل من املفهوم هذا يتجلى
 :مايلي يف اخلصائص هذه حصر وميكن للعقد، االئتمانية والطبيعة ينسجم به

 عكس وعلى العالقة، عن أجنيب ليس  شخص به يقوم ضمان هو الرجوع بعدم الضمان  .0
 ويف  االئتمان متنح اليت  هي الوسيط فالشركة االئتمان، ضمان يف أو الكفالة يف موجود ماهو
 ،ألن االئتمانية بالعمليات اخلاص للضمان منفرد شكل وهو تضمنه، اليت هي الوقت نفس

 يقوم أن اسرتداده،ال عدم خماطر من يأمن حىت االئتمان مانح لصاحل الضمان يقوم أن األصل
 .1االئتمان متلقي لصاحل

                                                           
1M. Jean François: op-cit ,p16.  
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 فهناك عقد،  من أكثر وجود يفرتض عليه، الرجوع بعدم للمنتمي الوسيط ضمان إن  .1
 أيضا وهناك املدينني، وزبائنه املنتمي بني واملربم اخلدمات تقدمي أو بالبيع اخلاص األساسي العقد
 ضمانالب الوسيط وتدخل التجارية، احلقوق بقيمة الوفاء شكل يأخذ والذي االئتمان منح عقد
 حبيث. 1الثاين، العقد عالقات على بالغا تأثريا يؤثر فهو األول، العقد على يؤثر ال كان وإن

 . شروطه توفر لعدم بالضمان التمتع يف املنتمي حق يسقط

 مستقل كنشاط يقوم وال احتياطية، بصفة يتم شخصي ضمان هو بالضمان االلتزام .0
 وهو هلا، االئتمان قيمة برد املدين يقم مل إذا ضماهنا وينصب الوسيط هو االئتمان يضمن فالذي
 الوسيط الشركة التزام انقضاء إىل يؤدي بالوفاء املدين التزام أن باعتبار احتياطي التزام

 يف  أصلية بصفة تلتزم فالوسيط له تابعا ليس أنه إال احتياطي، التزام كونه من بالضمان،وبالرغم
 االلتزام تاريخ يف تولد قد املدين التزام يكن ولومل عمولة،حىت مقابل االقتصادية املؤسسة مواجهة

 من مينعه الذي فما الوفاء، على املنتمي مديين قدرة من واثقة الوسيط الشركة كانت بالضمان،فإذا
 فقط االئتمان مبنح التزم لو عما  العمولة يف الزائدة النسبة من واالستفادة بالضمان االلتزام قبول
 .2الرجوع عدم ضمان دون

 حتصيل بيوت خالل من الضمان شكل عرف بيانه سلف كما الفاتورة حتويل فعقد
  الوكالء كان التاريخهذا  ،وقبل 01 القرن خالل La Maison De Factor التجارية احلقوق
 من ذلك بعد لندن سوق عرفتها اليت الظروف أن إال عمولة، مقابل فقط البيع  مبهمة يقومون
 مع يتالءم جديد أسلوب عن البحث  إىل الوكالء دفع السوق يف وكساد البضائع يف تضخم

 قيمتها آداء مع البضائع هذه ختزين إىل اجتهوا لذلك  واستمرارية فائدة هلم وحتقق اجلديدة الظروف
 يقنعوا فلم السوق ظروف  وطأة حتت دورهم تطور مث املناسب، الوقت يف بيعها بقصد للبائع

 قبل حىت بالوفاء املشرتين لقيام وضامنني بالوفاء ممولني أصبحوا بل عمولة مقابل للبيع  كوكالء
  هؤالء على أطلق ولذلك وعمولتها، البيع وظيفة جانب إىل عمولة مقابل الشراء صفقات إمتام

                                                           
1 Bancal (l) et Lagel Charlete : « ducroire du banque », J.C (B C) F S 600, n 20, 1993, p48 
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 أي Ducroire ،فمصطلح1"الضامنون  التجارية احلقوق مشرتوا" تسمية الفرتة تلك يف الوكالء
 . الوسيط الشركة يف ثقته كل يضع الثقة،فاملنتمي معناه الضمان

 الفرنسي وكذلك اجلزائري التجاري القانون الرجوع،فإن بعدم الضمان لشرط بالنسبة أما
 االلتزام أن صحيح وماهيته، حمتواه ببيان الشرط هذا تعاجل خاصة نصوصا يتضمن مل... واملصري
 ج.ت.ق بعدها وما 06 املادة ذلك ل، ومثااخلاصة احلاالت بعض يف إليه مشار بالضمان
 ميكن الضمان عام لشرط تنظيم أي وجود دون ولكن للنقل، بالعمولة الوكالة بعقد اخلاصة

 .عليه االرتكاز

 التشريعات يف أو اجلزائري التشريع يف سواء الشرط هذا لتنظيم قانوين نص غياب ومع إذا
 ذلك يؤدي ال حىت الضمان وعملية االئتمان عملية بني الفصل يتعني انه يرىهناك من  املقارنة،

 الشركة غري أخرى شركة قامت فإذا االئتمان، مانح شخص يف املؤمن الشخص اندماج إىل
 آخر نشاط أي عن  مستقال النشاط هذا قيام بإمكانية  التسليم ومع افرتاضا، بالضمان الوسيط
 عن املدين عجز حالة يف الوسيط إىل االئتمان رد إىل يؤدي حنو على االئتمان متلقي  ملصلحة

 بالوفاء ، الشركة ستقوم احلالتني ففي إئتماهنا، اسرتداد تضمن حىت الوسيط ملصلحة أو الوفاء
 متلقي على ترجع ال حىت الوسيط الشركة إىل مباشرة" الضمان قيمة" التجارية احلقوق بقيمة

  ملصلحة حيدث الضمان فإن الضامن شخص مع االئتمان مانح شخص اندمج وقد أما ، االئتمان
 .2املستأمن هو املؤمن يكون أن جيوز ال ألنه الوسيط ملصلحة وليس االئتمان متلقي

 :الرجوع بعدم الضمان لشرط القانونية الطبيعة: 2

 الشركة  رجوع بعدم الضمان لشرط القانونية الطبيعة حتديد بشأن واختلفت اآلراء تباينت
 .املنتمي على الوسيط

 يف ،Cautionnement كفالة مبثابة هو االلتزام هذا أن اعتبار إىل األول االجتاه فذهب
 . Assurance crédit ائتمان ضمان عقد اعتباره إىل آخر رأي اجته حني

                                                           
  607املرجع السابق، ص:  علي مجال الدين عوض  1
 .020املرجع السابق،ص : هشام فضلي   2
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 االختالف أوجه( األول الفصل) سبق فيما بينا ألننا الدراسة من النظريات هذه ونستبعد
 الشرط هذا إدراج استبعاد وبالنتيجة الفاتورة، حتويل عقد وبني العقود هذه بني الواضحة والفوارق
 شرط تكييف حاولت واليت  األملانية النظرية بدراسة ونكتفي العقود، هذه تطبيقات من كتطبيق
  بيان إىل األخري يف لنخلص 1لغريا فعل عن العقدية للمسؤولية خاصة حالة أنه على الضمان
 .للشرط القانوين التكييف

 بنتيجة االلتزام نظرية 2-1

 نظريته تأسيس يف األخري هذا ستعانإ وقد  Merlaud األملاين الفقيه النظرية هذه ويتزعم
 نظرية وهي الرجوع بعدم الضمان لشرط قانوين تربير عن حبثه يف األملاين الفقه آراء سادت بثالث
 . الضمين الضمان ونظرية التبعة حتمل ونظرية النتيجة

 هذا نتيجة هو بل الشخصي، نشاطه ليس املدين التزام حمل فإن النظرية هلذه ووفقا
 من هبا يستعني اليت الوسائل ذلك بعد يهم وال معينة، نتيجة بتحقيق وعد قد النشاط،فاملدين

 الدائن يهم ما فكل التزامه ينفذ مل املدين أن يعين فهذا تتحقق مل النتيجة أن حتقيقها،فطاملا أجل
 .لاللتزام الكامل التنفيذ على احملدد الوقت يف حصوله هو

 ببذل االلتزام تغيري شأنه من منطقها نآل الفقه من شديدا انتقادا النظرية هذه القت وقد
 نتيجة بتحقيق  تعهد قد املدين كان إذا فإنه ذلك على نتيجة،وعالوة بتحقيق إلتزام إىل عناية

 احلادث أو القاهرة القوة وكذلك بل .2املساعدين أعمال عاتقه على نضع أن جيب معينة،فال
 . احلالة هذه يف املسؤولية من املدين تعفي اليت القانونية النصوص  مع يتعارض أمر وهو املفاجئ،

 العقدية  للمسؤولية العام األساس ختدم ال كانت وإن ، Merlaud نظر يف النظرية وهذه
 فالشركة املسؤولية، هلذه خاص كتطبيق الضمان شرط لتربير تصلح عامة،فإهنا بصفة الغري فعل عن

 حصوهلا هلا تضمن بل حقها على املؤسسة حصول يف عناية ببذل تلتزم ال الضامنة الوسيط

                                                           
1 Me,(Jean François), op-cit ,p016 
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 نظام هو الشكل هبذا Ducroire الضمان فشرط.،عنه بدال تتدخل فإهنا املدين يف مل عليه،فإذا
 . 1مدينيها من الوفاء اقتضاء هي معينة نتيجة بتحقيق التزاما املؤسسة قبل الوسيط التزام مبعىن

 :التبعة تحمل نظرية 2-2

 يتحمل أن عليه ولذلك اخلاصة مصلحته حيقق لكي باملساعدين استعان قد فاملدين
 الوسيط الشركة أن يرى حيث خاص، بشكل املنفعة فكرة Merlaud  يطبق وهنا ذلك، خماطر

 ومن ،نتميامل مصاحل تغلب مصاحلها إن بل عمولة، على حتصل فهي الوساطة  نشاط من تستفيد
 .فيها توسطت اليت  العملية خماطر تتحمل أن فعليها مث

 :الضمني الضمان ظريةن  2-3

 ضمنيا يتعهد التزامه تنفيذ يف باملساعدين يستعني الذي املدين فإن النظرية هلذه وفقا
 صريح ضمان هو الفاتورة حتويل عقد يف الرجوع بعدم الضمان أن بيد،.الضارة أفعاهلم بضمان
 الرجوع عدم فشرط لتأسيسه،  نظرية ألي اللجوء عن غنيناي الشرط هذاان   ضمين،وصراحة وليس

 .السليب للضمان عقد هو

 اخلطأ إثبات إمكانية عدم إىل ترد الغري فعل عن العقدية املسؤولية تقرير من فاحلكمة
 نتيجة يأيت العمل تنفيذ أن إذ االلتزام، لتنفيذ بنفسه يتدخل مل رمبا  الذي املدين من الشخصي

 إال عليها احلصول ميكن ال للدائنني الفعالة احلماية فإن مث ومن األشخاص، من كبري عدد مسامهة
 صراحة املدين يتعهد  عندما انه بيد الغري، فعل عن العقدية املسؤولية مببدأ اإلقرار طريق عن

 فعله ويصبح مباشرة، عقدية مبسؤولية بل  مباشرة غري مبسؤولية حينئذ يتعلق ال فاألمر بالضمان،
 الوسيط التزام لتشبيه وجه فال ولذلك،2التعاقدي اللتزامه الغري لتنفيذ  ضمان هو الشخصي

 . الغري فعل عن العقدية باملسؤولية بالضمان صراحة

 

                                                           
1 M,(Jean Francois), op-cit ,p 002.  
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 :الرجوع عدم وشرط السلبي الضمان:النظرية الحديثة  2-4

 الشركة التزام حمل ويكون الضمان، عقود إطار يف ducroire الرجوع عدم شرط يدخل
 بعملية الضمان عملية وترتبط التعاقدي، التزامه بتنفيذ املدين قيام ضمان هو الضامنة الوسيط
  املؤسسة على الرجوع عدم هو  الوسيط التزام حمل يكون حبيث الفاتورة، حتويل عقد يف االئتمان

 هذه حتصيل يف تفشل عندما لالسرتداد الضامنة احلقوق أجال حلول قبل املمنوح االئتمان بقيمة
 الضامنة الشركة نشاط جيعل الذي هو االرتباط وهذا الوفاء، عن املدين ختلف نتيجة احلقوق
 بال  ائتمان باعتباره  االئتمان لعملية السليب املظهر ميثل ما وهو اجيابيا، وليس سلبيا نشاطا
 .رجوع

 أنه ذلك يعين فال رجوع، بال إئتمان هو الفاتورة حتويل عقد يف االئتمان عقد كان وإذا
 مبقتضى املظهر، هذا تعطيه اليت هي الوسيط الشركة نشاط التربع،فازدواجية سبيل على يتم عقد

 باملظهر تسميته على اصطلح ما أو الرجوع، عدم وضمان التجارية احلقوق  قيمة تعجيل عملية
 كانت وملا الضمان، عقد من املستفيد هو االئتمان متلقي كان وملا ،1.السليب واملظهر االجيايب
 االئتمان متلقي يرده أن ماجيب بني قانونية مقاصة تقع الضامنة، للشركة  االئتمان  املاحنة الشركة
 ال ولذلك الضمان، من املستفيد عميلها إىل  الضامنة الشركة تدفعه أن جيب وما املاحنة، للشركة
 . االئتمان متلقي على رجوع أي اخلطر، لتحقق كأثر الوسيط للشركة  يكون

 

 . إلتزام الوسيط بتقديم الخدمات الملحقة: اثاني

 الرجوع عدم التجارية،وضمان احلقوق قيمة بتعجيل الوسيط الشركة التزام إىل إضافة
 بعض على العقد ينص فقد الفاتورة، حتويل عقد يفرضها اليت التسديد عدم تبعة بتحملها

 السوق أخطار تغطيةب األمر ويتعلق العقد هذا صلب ضمن تدخل اليت اإلضافية االلتزامات
 . احلسابات ومسك واالستشارات املعلومات تقدميو 

                                                           
1 Michel vivant : convention de ducroire , JC(B-C),FS955,n05,1988, p17. 
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 من االقتصادية املؤسسة حتققها اليت والوفورات الفوائد حتديد يف العقد تكلفة ألمهية ونظرا
 اإلمجالية التكلفة تقدير عند الوقوف الفرع هذا خالل من سنحاول التقنية هذه اعتمادها وراء

 :مايلي وفق للعقد

 .السوق أخطار تغطية :1

 .اإلستشاراتتقدمي املعلومات و  :2

 . الفاتورة حتويل لعقد اإلمجالية التكلفة: 3

 السوق أخطارتغطية : 1.

 حتويل شركات قبل من املغطاة األخطار طبيعة تعرف صرحية نصوص غياب ظل يف
 الوظيفة نفس  هلا اليت األخرى الشركات وعمل  األخرية هذه نشاط طبيعة إىل وبالرجوع الفواتري،

 موضوع األخطار ونوع طبيعة استنتاج ميكن التصدير، عند القرض تأمني شركات غرار على
 الناجم الدفع أو .1.....التسديد عدم خبطر أيضا املسمى التجاري باخلطر اآلمر تعلقيو  التغطية،

 . الثمن تسديد رفضه أو إفالسه أي معه املتعامل املشرتي مالءة عدم عن

 يتمثل آخر خطر لتغطية  الدولية بالسوق األمر يتعلق عندما الشركات هذه تتدخل كما 
 تغري  به يقصد والذي خاصة عندما يتعلق األمر بعقد حتويل الفاتورة الدويل الصرف خطر يف

 أكرب قيمة دفع احتمال أخرى بصيغة أو ،2الوطنية، بالعمالت  باملقارنة الصعبة العمالت أسعار
 . الوطنية العملة غري عملة فيها تستخدم عملية عن أقل ناتج إيراد حتصيل أو

 املالية الذمة  على مباشر أثر له  الوسيط الشركة قبل من  األخطار من النوع هذا تغطية إن
 الشركة  تتحمله الذي الزبون خطر يف واملتمثل السوق يف نشاطه من عقبة زيلي ذيال نتميللم

 أي فيه ترغب ما وذلك لتطويره،  ودعامة النشاط يف  واالستمرارية  الثقة وبالتايل  الوسيط
 . منها واملتوسطة الصغرية خاصة اقتصادية مؤسسة

                                                           
،أطروحة  لنيل شهادة الدكتوراه يف  العلوم، ختصص قانون، كلية "دور آلية تأمني القرض عند التصدير يف التجارة اخلارجية:"الكاهنة إرزيل  1

 .12-66،ص 0220احلقوق، جامعة  مولود معمري، تيزي وزو ، 
 062ص .0222مصر،   دراسات يف التجارة اخلارجية، دار النهضة العربية، القاهرة،: وفاء عبد الباسط 2
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 بالكوارث املتعلقة الكربى األخطار تغطية يف تتدخل ال الشركات هذه أن املالحظ أن غري
 املسجل النقص وهو جسامتها، إىل بالنظر السياسية واألخطار اإلقتصادية ،األخطار الطبيعية

 لتكملة تأمني شركات إىل للجوء اإلقتصادية املؤسسات يدفع الذياألمر  الوسيط الشركة لعمل
 الالزمة األموال على توافرت ال الفواتري حتويل شركات السوق،الن خماطر كل وتغطية الضمان
 . لتغطيتها

 تقديم المعلومات و االستشارات: 2         

 تقدمها اليت الكبرية اخلدمات من ستفادتهإ الفاتورة حتويل لعقد نتميامل إبرام خصوصيات من 
 وكيفية االلتزام هذا معىن حتديد جيب وهنا هلا، بالنسبة أساسي التزام يعترب والذي الوسيط الشركة
 .الوسيط الشركة قبل من أدائه

 التجارية، السوق عن  والوافية  الضرورية علوماتللمالشركة الوسيط  بإعداد األمر ويتعلق
 كإحدى التجارية املعلومات تقدمي أو التجاري باإلعالم االقتصاد لغة يف يسمى ما إطار يف

 .اخلارجي أو الداخلي املستوى على سواء التجارية الصفقات خمتلف إلجناح  الضرورية األدوات

 تؤديها  كخدمة الوسيط والشركةاملنتمي  بني القائمة التعاقدية الثقة على قائم التزام وهو
 والثقة العالقات وتوطيد إقامة فن عن تعرب  التجارية املعلومات أن أساس على األخرية هذه

 املصاحل وتوسيع تنمية على والعملإلشباع حاجتهم املالية ، املتعاملني وخمتلف الشركة بني املتبادلة
 واملعلومات النصائح تقدمي بشأن  واملتنوعة  ةوسائلها املختلف لديها طالشركة الوسيف.1املتبادلة
 باملبيعات ومديين اخلاصة اإلحصائية البيانات بإعدادكأن تقوم   .2، بنشاطها الصلة ذات  الدقيقة

 .حتصيلها يف املشكوك والديون التحصيل االقتصادية ونسبة املؤسسة

 معلومات على حتصل أن وإدارية مالية ومقومات أجهزة من متلكه مبا الشركة فتستطيع
 حمتملني مشرتين عن والبحث جديدة صفقات لعقد السوق املتوفرة يف باإلمكانيات مهمة تتعلق

                                                           
 .1، ص 0220اإلعالم التجاري واملفاوضات التجارية الدولية، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر ، : صاحل خالص  1
 .002املرجع السابق، ص : أمحد بوراس  2
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 زيادة وبالتايل  مالية عالقات يف الدخولنتمي للم يسمح الذي األمر .1املالية، مراكزهم بيان مع
 نشاطه اتساع فرص

-00-05املؤرخ يف  680-50املرسوم التنفيذي رقم  من 30املادة هذا و قد أوجبت 
مجالية و كيفيات احملدد لشروط حترير الفاتورة و سند التحويل ووصل التسليم و الفاتورة اإل 0550

 ،.... مسه وعنوان وطبيعة النشاط الذي يقوم به أو املشرتي كإالبيانات اخلاصة بالعميل ذلك ذكر 
 نفس يف تعمل اليت اهليئات بعض مع للتنسيق الشركة الوسيط تتحرك املعلومات هذه من نطالقاإو 

 بينها خاصة اتفاقات وجود حيث من القرض التأمني وشركات املالية واملؤسسات البنوكك اإلطار،
 .الزبائن نفس مع التعامل عند

 تفيد لإلعالم  وعمالقة متطورة لشبكات الوسيط  الشركة امتالك جند العملية الناحية ومن
 على الفاتورةحتويل  عقد جتربة فيها جنحت اليت البلدان يف وهذا ، االقتصادية املؤسسات كثريا
له  متكن االنرتنت ملواقع فاملتفحص .2......،تونس ،مصر أ.م.الو اجنلرتا، أملانيا، فرنسا غرار

منهجية  من الشركات تستخدمه الذي التجاري اإلعالم لنظام احلقيقية القيمة على التعرف بسهولة
 .اإلرشاد آو التوجيه أو العمل يف

 باملؤسسة اخلاصة واإلدارية احملاسبية املشاكل  حبل أيضا الوسيط الشركة  وتضطلع هذا
 البيانات بإعداد الوسيط الشركة قيام إن مث حساباهتا، وتبسيط االقتصادية أوضاعها لتحسني

  املؤسسة كاهل على  من يرفع أن شأنه من املؤسسة ومديين باملبيعات  اخلاصة اإلحصائية
 الذي األمر ،. 3هبا املتعلقة والتكلفة اإلدارية األمور هذه مباشرة عبء واملتوسطة منها الصغرية
 . نشاطها يف أخرى جوانب على اهتماماهتا لرتكيز فرصة  مينحها

 نطاق يفسواءا كان  فواتريه مجيع بتقدمياملنتمي  التزام يعين  اجلماعية مبدأ كان وإذا هذا
 كثريا الوسيط الشركة فإن القصر ملبدأ تطبيقا الطرفني بني االتفاق حسب معني جمال يف أو معني

 هذه فإن لذلك ،نتميامل عن وكيل جمرد بوصفها وإمنا مقبولة غري فواتري حتصيل بقبول تقوم ما
                                                           

 .730املرجع السابق، ص : مروان كركيب  1
 france.com-www.affacturage.: ميكن على سبيل املثال االسرتشاد  باملواقع التالية 2 
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  نتميامل إىل تعيدها فإهنا حتصيلها يف فشلت بينهما،فإن املفتوح احلساب يف قيمتها تقيد ال احلقوق
 من املنتمي مينع ال الوسيط الشركة قبول عدم فإن مث ومن 1األخري هذه على يظل خطرها ألن

 للشركة بالنسبة أما .2بالتحصيل، املرتبطة املخاطر لوحده تحملي إمنا الصفقة، أو البيع إجراء
 . فقط بالعمولة الوكيل مسؤولية هنا مسؤوليتها فتكون  الوسيط

 منح يف التعاقدية حلريتها  ممارسة هو الرفض أو القبول يف الوسيط الشركة حق أنكما 
 عقدا تربم عندما مرة: مرتان  الشركة متارسها التعاقدية فاحلرية الضمان، بعملية والقيام االئتمان

 ومرة حمددة، ملعايري وفقا مستقبلية ائتمان عمليات بإبرام يلزمها والنتمي بامل عالقاهتا ينظم إطاريا
 .3الفواتري اقتناء يف حقها متارس عندما أخرى

 يف حبقها الوسيط الشركة احتفاظ إمكانية إىل يشر مل فإنه اجلزائري للمشرع بالنسبة أما
 احلقوق حتصيل يف نشاطها جمال حصر بل نتميامل حلساب وكيل بصفتها املقبولة غري الفواتري قبول

 . املقارنة التشريعات يف مألوف هو عما خروجايعد هذا و  فقط، املقبولة التجارية الفواتري أو

 .الفاتورة تحويل لعقد اإلجمالية التكلفة: 3

 األول العنصر:مها أساسيني عنصرين من الفاتورة حتويل لعقد اإلمجالية التكلفة تتكون
 أما حماسبية، أو استشارية  إدارية أكانت سواء  املقدمة باخلدمات  اخلاص بالتعويض ويتعلق
 على حتسب اليت  الفائدة عن تعرب  واليت التمويل  عملية عن بالتعويض فيتعلق الثاين العنصر
 إىل الفاتورة حتويل تاريخ بني  املمتدة للمدة  الوسيط  طرف من املقدم لتمويل الفعلي  احلجم
 .استحقاقها تاريخ

 بعني نأخذ أن جيب للعقد الفعلية أو الصافية اإلمجالية التكلفة حساب لنا يتسىن وحىت لكن
 شكل يف تكون ما عادة الفاتورة حتويل عقد تكلفة ألن ذلك ،نتميامل حتققها اليت الفوائد  االعتبار

 قبل من الدفع تستحق التكلفة هذه كانت إذا ما وملعرفة،4احملققة، املبيعات حجم من نسيب
                                                           

 .610املرجع السابق، ص : علي مجال الدين عوض   1
2 Pierre pissert : «Les Opération Bancaires Avec Les Etrangers»,R V banque, Paris, n , 
1993,p162.  

 .010املرجع السابق،ص :  هشام فضلي  3
4 P. Jude, op-cit, p 67. 
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 حالة يف حتملها على اجمرب  كوني اليت  املالية واألعباء التكاليف بعض مع مقارنتها جيب نتميامل
 .االستغالل لنشاط أساسية ميادين ثالث ختص واليت العقد استخدام عدم

 :اإلداري الميدان 3-1

 اليت باملهام ة، واملتعلقاإلداري الطابع ذات الثابتة األعباء كل امليدان اإلداري يتضمن 
الشركة الوسيط  حتققها اليت األعباء وكذا املنتمي، منشأة من بدال هبا القيام الوسيط الشركة تتوىل

 ملعدات، األدوات، العاملني عدد يف التخفيض عن النامجة احلقوق بتسيري وحتصيل واملتعلقة
 حسابات إلغاء بسبب الزبائن وتسيري حماسبية إلغاء مصلحة ذلك إىل أضف... النقل مصاريف

 من الوسيط والذي الشركة تفتحه الذي اجلاري احلساب وهو واحد حبساب وتعويضها الزبائن
 .1جدا كبرية هذه املصلحة تعترب مثل تكلفة تسيري أن حيث ةكبري   للمنتمي فوائد حيقق أن شأنه

 :المقدم الضمان ميدان 3-2

 حتصيل ضمان يف أساسا تتعلق  الوسيط طرف من  املقدمة اخلدمة فإن معروف هو كما
  الفاتورة حتويل عقد إىل جلوئها  طريق وعن تقدير أبعد على استحقاقها مواعيد يف  الفواتري قيمة
 ،ألن التسديد عدم خماطر ضد  الغري لدى لديونه تأمني بعقد القيام عن  تخلىي هنا نتميامل فإن

 جيب للعقد  الصافية التكلفة  حساب وعند وهلذا حقوقه كامل حتصيل له تضمن الوسيط الشركة
 تتحملها اليت التأمني كمصاريف  الزبائن حسابات بتسيري  سواء املتعلقة  املصاريف  استبعاد
 .التجارية حقوقها لتحصيل  قضائية دعوى برفع بنفسها هي تقوم عندما

 :المالي الميدان 3-3

 تلقائيا داخلة نقدية تدفقات على احلصول إمكانية نتميللم الفاتورة حتويل عقد يتيح
 عليها صلحي أن ميكن  اليت تلك من  أكرب دائما تكون واليت  مبيعاته حجم مع  تتناسب ودائمة

 سداد مكانيةإ له تتيح أن  شأهنا من اخلزينة يف الزيادة فهذه التقليدية، التمويل مصادر من
  توفري على يساعده مما البنكية التسبيقات بتسديد أوال بدأي حيث األجل، قصرية مستحقات
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 له تسمح اليت اآلجال يف مورديها بتسديد  قومي مث تحملها،يس كان اليت  املصاريف بعض
 . 1النقدية التدفقات على باحلصول

 نتميامل حملهيست الذي السعر ذلك إال ماهي حتويل الفاتورة لعقد إذا الصافية التكلفةف 
  اإلمجالية  التكلفة عن عبارة فهي الوسيط، مع بالتعاون بذلهي الذي اإلضايف اجملهود مقابل

 والفوائد املزايا وكذا واملتغرية  الثابتة التكاليف بعض يف  ققهحي أن ميكن الذي  التوفري منها مطروحا
 .عليها صلحي اليت

 

                             ومخاطره مانتئاإل ستردادإ عملية:الثاني طلبالم 

 يدرأ كان وإن إليها احلق نتقالإ مبقتضى ئتماناإل سرتدادإل املدين على الوسيط الشركة رجوعإن   
  املتطلبة األشكال من ويعفيها  القانوين مبعناها للتأمينات جلأت لو فيما عديدة، خماطر عنها

 هذه أن غري املنقول، باحلق املتعلقة املدين دفوع جينبها ال فإنه التأمينات هذه وسريان إلنشاء
 الوسيط الغري فيها يزاحم اليت احلاالت لتشمل  كذلك متتد بل دينامل دفوععلى  التقتصر املخاطر
.املنقول احلق حتصيل يف عليها  األفضلية بادعائه  

 :التايل النحو على فرعني إىل املبحثهذا   سنقسم سبق ملا وتفصيال

 .املدين من تمانئاإل سرتدادإ: األول فرعال

 .خماطر إسرتداد اإلئتمان: ي الثان فرعال
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. المدين من ئتماناإل ستردادإ: األول فرعال      

 عقود من العقد عتبارإل الزم عنصر املنتمي لعميلها الوسيط من املمنوح ئتماناإل رد
 أساليب إىل الوسيط جلوء يستوجب ما اخلاص القانون أحكام يف يوجد ال فإنه ذلك ئتمان،ومعاإل

 بالرجوع الرضائي شكلها تأخذ قد  سرتداداإل عملية أن يعين مما ئتمان،اإل سرتدادإل بذاهتا حمددة
 ومستعينة دائنة بصفتها مباشرة وتقاضيه املدين تطالب أن للوسيط يكون أو املدين، على  مباشرة
 .ئتماناإل مبلغ اسرتداد هلا تضمن اليت الضمانات بكافة

 :يفيما يل سنبحث سبق ما ضوء وعلى

 .قوق عن طريق احلل الودياحل ستعادةإ: أوال

 .ستعادة احلقوق عن طريق احلل القضائيإ :ثانيا
 

 :ستعادة الحقوق عن طريق الحل الوديإ:أوال 

 مباشرة املدين على  الرجوع هو نتميامل حمل الوسيط الشركة حلول على املرتتبة النتائج من  
  النموذجية العقود ستقراءإوب نهأ غري الديون، لتلك مالكة أصبحت ألهنا اخلاص وحلساهبا مسهاإب

 يكون املدين على الرجوع أن على راحةص تنص اجنده الفاتورة حتويل شركات بعض عن الصادرة
 من 03 املادة تنص حيث قضائية، دعوى رفع طريق عن القضائي احلل و الودي احلل طريق عن

 تلتزم عادة فإنه القضاء إىل اللجوء قبل نهأ على الفرنسية F.F Heller لشركة النموذجي العقد
 خالل وذلك ستحقاقاإل أجل حلول عند الوفاء بضرورة  وتنذره املدين  تذكر نأب الوسيط الشركة

 Service   املنازعات مصلحة  مستوى على  اإلجراءات هذه ختاذإ ويتم معينة زمنية فرتة

Contentieux1الوسيط الشركة مستوى على املتواجدة. 

 

 

                                                           
1 P. Jude, op-cit, p27. 
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 الشركة بني رمسية غري مباشرة مبفاوضات القيام الودية التسوية أو الودي باحلل ويقصد
 وبني بينه بالوساطة معه تتعامل حمامي  الشركة بتوكيل كونما ت عادة ،املشرتي واملدين الوسيط
 واملركز املدين املشرتي مسعة على يعتمد ذلك ألن الطرفني بني هنائي اتفاق إىل عادة تنتهي املدين،
 قبل املدين على الشركة رجوع تعجل عدم  هو الودي احلل أساس ولعل الوسيط، للشركة القانوين
 .1االستحقاق أجل حلول

 الطريق قطع  يف فقط ليس الوسيط، إىل احلقوق نتقالإب املدين إخطار أمهية تبدو هنا ومن
 واجب  من املدين على تفرضه فيما بل األصلي، لدائنه أوىف إذا نيته حبسن حتجاجلإل املدين على

 .2باحلق حتيط ليت بالشكوك الوسيط إعالم

 التزام أي تقرير من الفاتورة حتويل لعقد املنظمة القانونية النصوص خلو إزاءو  نهأ غري 
 أخطار، من حتصيلها يتهدد وما النقل حمل احلقوق بظروف ئتمانإلا  شركة بتبصري  املدين على
  االلتزام هذا وأن السيما بالتبصري  املدين إللزام أساس عن البحث على الفرنسي االجتهاد عمل
 تعرتضه أن أو إفالسه شهر  وقبل املناسب  الوقت يف نتميامل على  الرجوع من الوسيط ميكن

 .3مستحيال الرجوع هذا جتعل أن شأهنا من مالية صعوبات

بقيمة  يويف أن باحللول علم على كان املدين مىت على عامة فإن وكقاعدة فإنه كل وعلى
 :فرضيتني أمام نكون باملقابل قدو  هلا، احملال الوسيط الشركة إىل الفواتري

 كان ما إذا الوفاء أجل بتحديد املدين طلب تقبل الوسيط أن وهي: األولى الفرضية  
 هذا يتحمل  أن على املدين مع االتفاق يتم احلالة هذه مالية،ويف صعوبات من يعاين

 .اجلديد واألجل القدمي  األجل بني الفاصلة  الزمنية الفرتة عن النامجة الفوائد حينئذ األخري

 بتمديد املتعلق املدين طلب الوسيط يرفض عندما أي العكسية احلالة وهي:الثانية الفرضية 
 .4الوفاء أجل
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 :القضائيالحل عن طريق  الحقوقاستعادة :اثاني

 ستخدامإب وذلك الودي احلل فشل حالة يف إال عادة يكون ال القضاء إىل اللجوء إن   
 عندما الوسيط ة، والشركلديونا بتحصيل  الصلة ذات النزاعات  لرفع هبا املعمول اإلجراءات

 تضمن اليت والتأمينات الضمانات جبميع ومستندة دائنة وصفها يف بذلك تستعني املدين تقاضي
 ةتوضعي تتابع أنب الوفاء، أجل حلول قبل حىت املدين مراقبة الوسيط وعلى فيه، حلت الذي احلق

 . اليةامل

 بنقل الدائنني أحد  قيام يف وقائعها تتلخص قضية الفرنسي القضاء على عرض وقد
 احللول بطريق إئتمان من منها تلقاه ملا ضمانا الوسيط لشركة املقاولة أعمال عن  الناجتة حقوقه

" العمل رب"املدين من مقبولة و الباطن من  املقاولة حمل األصلي املقاول أعمال  وكانت تفاقي،اإل
 جتاهه، حقوقه يف األصلي املقاول حمل تفاقياإل حبلها العمل رب  بإخطار الوسيط الشركة وقامت

 .حقه  حتصيل هتدد أن شأهنا من واليت  الباطن من مقاولة  بوجود  يعلمها مل  املدين أن إال

 الوسيط  يعلم مل والذي العمل رب مسؤولية تقرير إىل  الفرنسية النقض حمكمة ذهبت وقد
 هذا على الرجوع حق الباطن من للمقاول إذ للحق، حتصيله  هتدد الباطن من مقاولة بوجود
 .1الباطن من املقاولة أعمال عن الناجتة احلقوق  بقيمة األصلي املقاول وفاء عدم حالة يف املدين

  استلزام إىل الفرنسي باملشرع  حذت اليت  احلكمة حبث يف يكمن  احلكم هذا تقديرف 
  يهدد باإلعالم املدين التزام عدم  تقرير أن ذلك املدين مواجهة يف احلق لسريان إعالن إجراءات

 املشرع نية انصراف يعين  اإلعالن أشكال من شكل بإجناز السريان رتباطإف ذاهتا، السريان فكرة
  املدين  قام إذا إال ذلك يتأتى ولن ذاته يف للتصرف السيئة اآلثار من الغري  محاية إىل الفرنسي
 .الوسيط للشركة بالنسبة احلال هو كما  احلق بوضع  الغري بإحاطة

 بوضعيته الوسيط بإعالم املدين لتزامإ تتعلق مبدى قضية الفرنسي القضاء ت علىعرض كما
 حمكمة وقضت املالية السيئة؟ بوضعيته بإعالمها الوسيط جتاهإ ملزم هو هل أي السيئة، املالية

  احملال املدين  مبسؤولية حكم الذي 11/03/0660 يف املؤرخ القرار بإبطال  الفرنسية النقض
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 وبالتايل قضائية، تسوية حالة يف بأنه  الوسيط خيطر مل ألنه  الفاتورة حتويل عقد إطار يف عليه
 الدائن بإخطار ملزم غري فاملدين وبالتايل القانونية، اآلجال يف حبقوقه التصريح  فرصة عليها فوت

 بالتصريح  حقوقه على للمحافظة السهر الدائنني من كغريه الوسيط وعلى  السيئة املالية  بوضعيته
 يقع االلتزام هذا احرتام فعدم باإلفالس، احلكم إشهار يتبع الذي  القانونية اآلجال انقضاء قبل هبا

من  0081  املادة أحكام خرق قد الفرنسي  القضاء جملس يكون وهبذا الدائن، عاتق على
 .1رنسيفدين الانون املقال

 إسترداد اإلئتمان مخاطر: الثاني فرعال

 من به  تتمتع مبا  الوسيط الشركة إىل الفاتورة حتويل عقد موضوع التجارية الديون تنتقل
 ملبدأ تطبيقا القواعد هذه وتعترب دفوع، من عليها يرد ما وكذلك استيفائها لضمان ضمانات

 حق املدين يعطي وهذا الدائن حمل حل من  ماله من أداه الذي بالقدر احللول هذا ويكون احللول
 .نتميامل  مواجهة يف هبا اإلدالء له كان اليت الدفوع ببعض الوسيط مواجهة يف اإلدالء

 من للتخلص املدين ديهايب اليت الدفوع ىال تقتصر عل ئتمانإلا سرتدادإ خماطر غري أن
 يف األفضلية دعائهإب الوسيط الغري فيها يزاحم اليت احلاالت إىل كذلك متتد بل الوسيط، مطالبة

 .املدين من احلق اقتضائه

 هلا درج واليت احلصر ال املثال سبيل على وهي احلاالت بعض إدراج سنحاول لذلك تبعا 
 .الفرنسي القضاء

 :فيمايلي سنبحث سبق ملا وتفصيال
                                                           

 :وتتلخص وقائع هذه القضية  فيمايلي  1
باعتبارها شركة وسيط حمال هلا حقوق شركة سات إنرتمي باعتبارها حميل بطلب الوفاء إجتاه شركة جوليان اليكرتيسييت    F.F.Hellerقامت شركة

بقية هذه احلقوق وكانت هذه األخرية قد تعرضت لتسوية قضائية دون أن تعلم شركة فاكتو فرونس هيلر  بذلك وصدر بعد ذلك حكم شهر 
وى ضد مسري شركة جوليان اليكرتيسييت من جراء  انقضاء مهلة التصريح باحلقوق وقد حكمت حمكمة باريس يف إفالسها، فرفعت هذه األخرية دع

 .مبسؤولية الشركة املدينة جوليان اليكرتيسييت بعدم إخطارها لشركة فاكتو فرونس هيلر حبالة إفالسها 03/02/0002حكمها املؤرخ يف 
ما يلزمه بإخطار الدائن حبالة إفالسه وبأن شركة فاكتو فرانس هيلر مثلها مثل بقة الدائنني عليها السهر  وقد رد مسري الشركة املدينة بأنه ال يوجد

 للمحافظة على حقوقها وذلك بالتصريح حبقوقها  قبل انقضاء األجل القانوين الذي  يتبع إشهار حكم اإلفالس، وهبذا تكون حمكمة االستئناف
 .قد خرقت القانون 

 .000-000املرجع السابق،ص   :بشري حممودي 
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 .دفوع املدين يف مواجهة الشركة الوسيط :  أوال

  .سرتداد اإلئتمان ط مع الغري إلتزاحم الوسي: اثاني
 

 دفوع المدين في مواجهة الشركة الوسيط :  أوال          

 التعاقدي لتزامهإل املدين تنفيذ  عدم حاالت بيان على حترص ال الوسيط الشركة كانت إذا       
  الوفاء عن املدين ختلف يغطي الضمان أن على بالنص كتفاءإ بالضمان لتزاماإل  يغطيها واليت

 أن بيد الضمان، من اإلعفاء حاالت بيان على تشدد العكس على املايل،فإهنا مركزه إىل الراجع
 على تنص للعقد  النموذجية العقود جند ولذلك ، احلصر ال املثال سبيل على هي  احلاالت هذه
 أن له ميكن للمدين بالنسبة دفوعا  ذاهتا حد يف  تشكل احلاالت وهذه احلاالت، هذه بيان

 :املثال سبيل على نذكر احلاالت هذه ومن،.الوسيط مواجهة يف هبا يتمسك

 المنتمي خطأ إلى الراجع االمتناع: 1

 هذه ويفاملنتمي  إىل راجعا يكون أن ميكن  بالوفاء التعاقدي لتزامهإل املدين تنفيذ عدم إن
 1التنفيذ بعدم الدفع: بينهما ومن االلتزامات ارتباط على القائمة باآلليات يزوده القانون فإن احلالة

 ، 2العقد وفسخ ،

 املدين مع  تعاقديا مرتبطة كوني نتميفامل صعوبة، أي يثري ال املنتمي خطأ طبيعة وحتديد 
 يلزم  مثال البيع عقد ،ففي3اخلطأ هذا لرصد العقد وشروط  القانون نصوص إىل الرجوع  وميكن

 وهو به واالنتفاع  حيازته من يتمكن حبيث( املدين) املشرتي تصرف حتت  املبيع بوضعاملنتمي 
 كان اليت احلالة يف املشرتي املبيع بتسليم البائع يلزم كما ، ج.م.ق 041 املادة عليه مانصت

 عن البائع امتناع ضرورة من  القانون يقرره ما عن فضال( ج.م.ق 046 املادة) البيع وقت عليها
 الغري تعرض بدفع والتزامه  به واالنتفاع املبيع على سلطانه من املشرتي حرمان شأنه من ما  كل

 .للمشرتي
                                                           

 ق م جمن   007 انظر املادة   1
 املرجع نفسه  000،000انظر املواد    2
 .020املرجع السابق، ص : هشام فضلي  3
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الذي  لتزاماتهإلاملنتمي  إخالل من جزءا يعترب الفسخ فإن  بالتزاماهتاأخل املنتمي  فإذا
 القانون، حبكم فسخا أو إتفاقيا فسخا كان أو القضاء حبكم الفسخ كان  سواء لعقده ايفرض
 هو وهذا به لتزمتإ ما بتنفيذ نتميامل تقم مل أذا التزاماته تنفيذ وقف أيضا للمدين ويكون هذا

 .1التنفيذ بعدم الدفع

 العالقة  توازن على  باحلفاظ تتعلق  احلالة هذه يف الدفوع هذه مربرات فإن مث ومن       
 إىل يؤدي هبا الدفع من املدين حرمان أن كما للجانبني،  امللزمة األساسية التعاقدية  القانونية

 وال الضمان يقوم فال ،مدينيه جتاه التزاماتهينفذ املنتمي  مل فإذا،2للعقد اجلوهرية الضمانات إهدار
 أداة وليس  سبب  بال إلثرائه أداة  الضمان عقد أصبح وإال خطئه من تفيديس أن له جيوز

 .الوفاء على املدين ختلف خماطر من حلمايتها

 الشركة مواجهة يف املدينني أحد أبداه لدفع الفرنسية ستئنافاإل حمكمة تعرضت وقد
 عيب بسبب األصلي الدائن ملنتميبا  يربطه كان اآليل البيع عقد فسخ مبوجبه طلب الوسيط،

 :لسببني استنادا  الدفع ذلك  االستئناف  حمكمةقد رفضت و .املبيع يف  خفي

 العقد إبرام على سنوات ست مرور بعد الدفع بذلك أدىل املدين أن هو: األول السبب  
 .التقادم مدة مرور بعد بالتقادم وانقضائه

 الدائن مواجهة يف إال الدفع بذلك اإلدالء للمدين  جيوز ال انه هو :الثاني السبب 
 .معه تعاقد الذي األصلي

 مبرور األول السبب جهة االستئناف حمكمة موقف  الفرنسية النقض حمكمة أيدت وقد
  اإلدالء للمدين جيوز أنه معتربة الثاين السبب انتقدت لكنها العقد، بفسخ الدفع على التقادم مدة
 .3بدفعه املطالب الدين عن  الناشئ بالعقد يتعلق ألنه الوسيط الشركة  مواجهة يف الدفع هذا مبثل

                                                           
 .060الواضح يف شرح القانون املدين، املرجع السابق، ص : حممد صربي السعدي  1
 .002-001املرجع السابق، ص : نادر عبد العزيز شايف  2
 .011، ص السابقاملرجع :نادر عبد العزيز شايف    3
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 تنص 0688 لعام أوتاوا اتفاقية من 1 املادة من األوىل  الفقرة جند ذلك خالف وعلى
 هلا املانع الشرط رغم الدولية التجارة جمال يف الوسيط مواجهة يف االتفاقية شروط سريان عدم على

 .الشروط تلك بطالن على تنص أن دون األساسي العقد يف

 : المنتمي غش إلى الراجع متناعاإل: 2

 أجل حلول وقبل  الغري لدى حقوقها بضمان منتميلل االئتمان مبنح  الوسيط الشركة قيام إن 
 حتياليةإ بطرق القيام أو ومهية فواتري اصطناع إىل األحيان بعض يف نتميامل يدفع قد ستحقاق،اإل
 رجعت ما ،فإذا1املشرتي وبني بينها صحيح عقد بوجود الوسيط توهم أن هناأش من  تدليسية أو

 هذه ففي أصال، احلق وجود لعدم  نتميامل بغش  األخري هذا دفع  املدين على الوسيط  الشركة
 وباملفهوم. 2العقد يف ذلك على النص  غياب يف حىت بالضمان الوسيط لتزامإ يقوم ال  احلالة

 علم إذا أو املزورة الفواتري هذه خلق يف نتميامل مع تواطآ ما إذا املدين مسؤولية تقوم فإنه املعاكس
 .به إعالنه عقب املنقول احلق  حبقيقة الوسيط  الشركة خيطر ومل هبا

 الوسيط الشركة جتد  عندما نتميامل مسؤولية تقوم فإنه أخرى جهة ومن جهة من هذا
  سواء نتميامل  قومي عندما تتحقق التنازع من احلالة آخر،وهذه وسيط أو بنك مع تنازع يف نفسها
 ستندإ وقد،أكثر أو  ماليتني مؤسستني إىل احلق عن بالتنازل  النية سيئ أو النية حسن كانت
 148املادة تقابلها واليت ف.م.ق 0163 املادة نص على احلالة هذه لبيان الفرنسي املشرع

 نزعت ولو حىت صحيحا حائز الدين إىل نية حبسن الوفاء يكون نهأ على تنص واليت ج.م.ق
 باعتباره للحق احلائز إىل النية حسن كان مىت بالوفاء التزامه نفذ قد فاملدين الحق وقت يف حيازته

 بعدم للمدين فرصة ال تكون حىت احللول عقد يف التبليغ أمهية تظهر وهنا. 3الظاهر احلق صاحب
 . باحللول علمه

 .بذاته الحق إلى الراجع متناعالا - :3

                                                           
 .030املرجع السابق، ص : حممد الطاهر بلعيساوي   1

2 L . Bancal  et CH.lagell, charrelette  op cit, p 65.  
 .013املرجع السابق، ص :  بشري حممودي  3
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و   املدين بني األساسية العالقة عن الناشئة الدفوع تلك الدفوع، من النوع هبذا ويقصد
 التجاري  القانونني أحكام اصطدام عن نتساءل وهنا ،العقد موضوع الدين عنها تولد اليتاملنتمي 
 سنداتال بتنظيم املتعلق الباب ضمن الفاتورة حتويل عقد بإدراج قام  اجلزائري فاملشرع واملدين،
 هو وكما ، جتاري سند  الفاتورة حتويل عقد أن بذلك معتربا  effet de commerceالتجارية

 له  التجاري سندال فتظهري عديدة، مميزات التجاري سندال  حلامل خيول الصرف قانون فإن  معلوم
 مع عالقته يف بالدفوع االحتجاج عدم قاعدة من  االستفادة من النية حسن كان  إذا كنهمي

 عليها يقوم اليت  األسس أهم بني من  املبدأ هذا ويعد الدفوع، تطهري  قاعدة أي عليه املسحوب
 مبدأ عن ترتبت نتيجة أهم نهأ كما سندال عن الناتج االلتزام هلذا األساسي واملميز الصرف قانون

 .1التوقيعات إستقاللية

 البطالن هلذا أثر ال فإنه البطالن، أسباب من لسبب باطال كان الساحب التزام أن فلو 
 دون واملستفيد الساحب بني املباشرة العالقة على البطالن هذا يقتصر بل األخرى االلتزامات على
 بالرغم  بالسفتجة  بالوفاء ملزما القبول، املوقع عليه املسحوب فيكون االلتزامات باقي يطال أن
 إنشائه مبجرد  مستقل التجاري  سندال أن يعين وهذا واملستفيد، الساحب بني العالقة بطالن من
  حالة ويف فإنه  أخرى جهة ومن  جهة من هذا، 2 أجلها من  حرر اليت  األساسية العالقات عن
 للمستفيد  فيبقى االستحقاق  أجل حلول عند سندال بقيمة  الوفاء عليه املسحوب قبول عدم

 .الساحب على الرجوع

 جيوز هلا حمال  هي فهل املدين مواجهة يف الوسيط صفة  زدواجيةإ هو اإذ  فاملالحظ
 انتقال قبل والناشئة املنقول التجاري باحلق املتعلقة الدفوع بكافة مواجهتها يف حيتج أن  للمدين

 جتريد مببدأ تتعلق امتيازات للوسيط وخيول  املدين القانون عالقة يسرت الصرف  قانون  أن أم احلق
 .الصريف؟ االلتزام

 أحكام تطبيق بني تعارض هناك أن والسيما األمهية من  كبري قدر على السؤال هذا إجابة
 يكون  الصرف قانون ألحكام فوفقا الفاتورة، حتويل لعقد  املنظمة األحكام وتطبيق الصرف قانون

                                                           
  125ص،  0220، ،اجلزائراالوراق التجارية  يف القانون اجلزائري دار هومة :نادية فضيل   1
 .07املرجع السابق،ص : حممد الطاهر بلعيساوي   2
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 مواجهة  يف  التجاري سندال  بقيمة الوفاء ضامنني املتعاقبني واملظهرين الساحب من  كل
 عميلها على الرجوع بعدم الوسيط التزام يف يتمثل  الفاتورة حتويل عقد جوهر أن حني يف حاملها،

 يتعذر االزدواجية فهذه التسديد،  عدم تبعة وحتملها  التجارية احلقوق حتصيل يف فشلها حالة يف
 .معا إعماهلا

 من فإنه  احلالة هذه يف" العام يقيد الخاص" قاعدة وهي  العامة القاعدة إىل رجعنا فإذا
 على التجارية املعامالت نطاق يف التطبيق يف أولوية التجاري القانون ألحكام يكون أن املنطقي
 حتويل لعقد  املنظمة واألحكام الصرف قانون قواعد بني املطروح اإلشكال يبقى لكن سواها،
 كان لذلك الصرف، قانون قواعد مع ذاهتا حد يف تتعارض األخري هذا قواعد أن ذلك  الفاتورة

 سنداتلل املنظمة القواعد عن  مستقلة أحكام ضمن العقد هذا إدراج اجلزائري املشرع على
 .التجارية

 املتعلقة الدفوع الوسيط الشركة مواجهة يف هبا يدفع أن للمدين ميكن اليت الدفوع ومن هذا
 أو به لوفاء لسبق احلق انقضاء حالة األمر ويتعلق للدين، املنشئ القانوين العمل على الحق بعمل

 كان وسواء ، االنقضاء أسباب من ذلك غري أو.... اإلبراء أو املقاصة أو  الذمة احتاد أو  التقادم
 إخطار أو إعالن قبل  انقضى قد احلق أن مادام له، تاليا أو  العقد  صدور على سابقا  االنقضاء

 .بانتقاله املدين

 الوسيط رجوع فإن األصلي للدائن العقد موضوع الدين إيفاء عن  ناشئة الدفوع كانت إذا أما
 يقتضي فهنا ،نتميامل إىل بالدين الوفاء بسبق مواجهتها يف بالدفع  األخري هذا وقيام املدين على
 :حالتني بني  التمييز  األمر

 الوسيط الشركة إىل الدين ملكية  بانتقال علمه قبل املدين وفاء :األولى الحالة. 

 1االنتقال بذلك علمه بعد املدين وفاء :الثانية الحالة. 

 قد  الوفاء كان إذا الدفع هبذا  حيتج أن للمدين حيق أنه الفرنسي القضائي االجتهاد اعترب وقد
 إىل الوفاء للمدين جيوز فال العلم ذلك بعد أما الوسيط، إىل الدين بانتقال علمه قبل حصل

                                                           
 .002املرجع السابق،ص : نادر عبد العزيز شايف  1
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 ما  حالة ويف لذمته، مربءا الوفاء  ذلك يكون وال الوسيط لغري بالوفاء يقوم أن عليه ومينع  نتميامل
 الفاتورة، حتويل عقد مبوجب احلق بانتقال علمه رغم األصلي للدائن الوفاء على املدين أقدم إذا

 . 1الوسيط إىل ثانية مرة  به الوفاء  على إجباره يتم فهنا

 .االئتمان استرداد في للوسيط الغير مزاحمة: اثاني

  وااللتزام  امللكية بنقل االلتزام تنفيذ يتم حني التنفيذ الفورية العقود من البيع عقد أن األصل          
 بكل الوفاء  إرجاء إىل املشرتي تضطر قد املعامالت حاجة إن إال  2العقد إبرام فور الثمن بدفع

  بالنسبة معينة خماطر طياهتا يف حتمل  ائتمانية صفة البيع على يضفي الذي األمر الثمن بعض  أو
 اعتاد ما، لسبب للثمن املشرتي دفع عدم خطر من للبائع ومحاية فإنه لذلك ،الثمن يف البائع حلق

 حىت املبيع الشيء  لكيةمب املالك البائع احتفاظ على االتفاق املنقوالت بيع يف وخاصة  البائعون
   يعرف ما وهذا عليه، املتفق الثمن من قسط بآخر  الوفاء حىت أو بكامله الثمن  املشرتي يدفع
 ج.م.ق 040 املادة مبوجب اجلزائري املشرع عليه نص وقد بامللكية، االحتفاظ شرط مع بالبيع
 إىل امللكية  نقل يكون أن يشرتط أن للبائع  زجا مؤجال البيع مثن كان إذا" أنه على بنصها

 .املبيع الشيء تسليم مت ولو كله، الثمن  دفع على موقوف املشرتي

  منه جزءا البائع يستبقي أن على يتفقا أن للمتعاقدين جاز  أقساطا يدفع الثمن كان فإذا -
 ذلك ومع األقساط مجيع استيفاء عدم بسبب للبيع فسخ وقع إذا ما حالة يف التفويض سبيل على
 .3 116 املادة من الثانية  للفقرة وفقا عليه املتفق التعويض ينخفض أن للظروف تبعا للقاضي جيوز

 ."البيع يوم من املبيع  الشيء ميلك  أنه  يعترب األقساط  مجيع املشرتي أوىف وإذا   -

 يكون أن جيب فإنه الشرط هذا ولصحة أنه نستنتج أن ميكن  نص املادة إىل عإذا بالرجو 
 من انفرادي بشكل معلنا  يكون عندما الشرط هلذا أثر فال وعليه العقد،  طريف بني اتفاق حمل

                                                           
 .000،ص نفسهاملرجع   1
 (ج.م.ق 307م )امللكية يف العقار  ال تنتقل إال بإتباع إجراءات الشهر   2
".يرتتب على جتديد الدين بني الدائن واحد املدينني املتضامنني تربئة ذمة باقي املدنني، إال إذا احتفظ الدائن حبقه قبلهم"ج .م.ق 001م   3  
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 حمل  يكونان  فاألصل  االتفاق هذا مثل فيه يتم أن جيب  الذي الوقت عن أما البائع، قبل
 .1 العقد  انعقاد وقت  اتفاق

 الشرط هذا استعمال يف يتمثل  بامللكية االحتفاظ لشرط التأميين الدور ففعاليةا إذ
 دورا يلعب الشرط هذا فإن أخرى ،وبعبارة التزامه تنفيذ على ومحله  املشرتي على للضغط كوسيلة

 يف والتصرف االنتفاع يف عليه املفروضة القيود من يتحرر كي السداد على املشرتي حث يف هاما
 يف املبيع يف( املشرتي)  املدين تصرف ذلك ومن امللكية إليه تنتقل أن قبل فيه يتصرف كأن املبيع،

 البائع  وهو ،نتميامل دائين مع تنازع حالة يف تكون هنا الوسيط فالشركة الوسيط، الشركة  مواجهة
 اليت للبضاعة الثاين البيع مثن من  حقه على  احلجز يف فيشرع ، بامللكية  االحتفاظ شرط حتت
 يف الوسيط للشركة  الغري ملزامحة الشائعة الصور من وهي فواتري، يف حقها الوسيط  الشركة متلك

 :التالية القضية وقائع نطرح املسألة هذه ولتوضيح املدين، من االئتمان اسرتداد

 البيع عقد وتضمن أجهزة من عددا( ب( )املؤسسة) املشرتين ألحد (أ) املوردين أحد باع
 .كامال حبقه( ب)املشرتي  وفاء حني إىل األجهزة تلك مبلكية( أ)البائع احتفاظ

 استنادا( ج) ثان مشرتي إىل األجهزة تلك( ب( ) املؤسسة) املشرتي باع القيد ذلك ورغم
 مبوجب مثنها بتسديد  األخري هذا يقوم أن على امللكية سند املنقول يف احليازة أن  قاعدة إىل

( د) الوسيط للشركة الثاين البيع عن  الناجتة الديون ببيع( ب) األول املشرتي  قام مث دين  فواتري
 .الفاتورة حتويل عقد مبوجب

(  أ) األول للبائع األجهزة تلك مثن تسديد عن(  ب( ) املؤسسة) األول املشرتي ختلف  
 األول املشرتي  ملصلحة ذمته  يف مستحق هو فيما(  ج)املشرتي على  بالرجوع األخري هذا فقام

 املشرتي على( د) الوسيط برجوع اصطدم الرجوع هذا لكن الثمن اسرتداد دعوى مبوجب( ب)
 ذمة يف املرتتب الدين ذات على وقع( د) والوسيط( أ) األول البائع  رجوع أن كما( ج) الثاين

 (ب) األول املشرتي ملصلحة( ج) الثاين املشرتي
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 مثنها إيفاء قبل مبلكيتها احملتفظ البضائع ببيع املؤسسة قيام تفرتض دقيقةال الصورة فهذه اإذ
ملن تعود  ن، ولبيا.الوسيط الشركة بواسطة الثاين املشرتي قبل الثمن حلقها يف نقلها مث البائع إىل

 :على النحو التايل ندرج موقف كل من املشرع الفرنسي واملصري و اجلزائرياألفضلية س

 :موقف المشرع الفرنسي - 1

 00 يف املؤرخ 41/004 رقم القانون يف وذلك  املعادلة هلذه حل إجياد  الفرنسي املشرع حاول 
املتعلق بالقانون  0680 جانفي 10 يف املؤرخ 80/068 رقم  القانون وكذا  0641 جويلية

  للمشرتي املبيع  الشيء مثن من جزء أو كل سرتدادإ يفاحلق  الوسيط نحمي حيثاملدين الفرنسي، 
 الثاين املشرتي بني جاري حساب يف مقاصة بعد تتم أومل األول املشرتي بعد به يف مل الذي الثاين

 .األول واملشرتي

  شرط حتت البائع محاية أراد الفرنسي املشرع أن القوانني نصوص من ويستخلص
 إبرام  رغم للبضاعة مالكا ليس( املؤسسة)األول املشرتي أن عليه املتفق من ألنه بامللكية االحتفاظ

 مبلكية  االحتفاظ ورغم الثاين البيع  هذا أن إال للغري بيعه يعيد أن له جيوز ال فإنه البيع،وعليه عقد
 فمبدأ امللكية، سند املنقول يف احليازة قاعدة مبوجب األصلي البائع  مواجهة يف  يسري فإنه املبيع
 والذي الثاين املشرتي  ملصلحة يتعطل األصلي البيع مواجهة يف الثاين البيع عقد سريان عدم

 األول املشرتي أن مث الشرط، بإشهار يلزم تشريعي نص وجود لعدم وهذا نيته، حسن يف يفرتض
 وجود عن يكشف وال للغري، فيه يتصرف أن حلظة أي يف ميكنه املبيع للشيء فعلي حائز  بصفته
 الشيء  اسرتداد يستطيع ال البائع أن ذلك على ويرتتب ،1األصلي البائع ملصلحة املقرر الشرط
 األخري هذا يكن مامل للشرط املتضمن األول البيع عقد  فسخ مت ولو حىت الثاين املشرتي من املبيع
 حتت للبائع الالزمة القانونية احلماية أعطى الفرنسي املشرع فإن األساس هذا وعلى النية، سيء
 .2بامللكية االحتفاظ شرط

احلماية القانونية للبائع حتت شرط االحتفاظ  أعطىكان املشرع الفرنسي قد   وإذاهذا 
 فهل( إليه املتصرف) الثاين املشرتي من الثمن طلب يف األصلي البائع حق قررأي انه  بامللكية
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 البائع حق يتعلق أخرى هل وبعبارة الثاين؟ بالبيع أم األول بالبيع اخلاص بالثمن األمر يتعلق
 الثاين؟ املشرتي ذمة يف املستحق بالثمن أو األول املشرتي ذمة يف املستحق األصلي بالثمن

 كان إذا أما الصورتني، يف املقدار نفس هو الثمن كان إذا ما حالة يف صعوبة تثور ال
  املطالبة سوى األصلي البائع حق من يكن مل األول، البيع يف الثمن من أقل الثاين البيع يف  الثمن

 الدخول أو الثمن بفارق األول املشرتي على الرجوع وميكنه الثاين املشرتي ذمة يف املستحق بالثمن
 األول البيع يف الثمن يفوق  الثاين البيع يف الثمن كان إذا أما إفالسه، حالة يف دائنيه مجاعة ضمن
 جانفي 00 يف مؤرخ حكم  يف الفرنسية النقض حمكمة قررت فقد ، الغالبة الصورة هي وهذه

 عقد يف احملدد بالثمن  املطالبة سوى األصلي للبائع وليس  البضاعة حمل حيل الثمن نأ 0660
 البائع أن أي األخري هلذا املالية الذمة يف الزيادة وتدخل األول، املشرتي مع برمهأ الذي  البيع

 ضمانة سوى ليس بامللكية  االحتفاظ شرط نأل الربح هامش دون له مستحق ماهو على حيصل
 .1الثمن ستيفاءإل

 :المصريموقف المشرع  - 2

 نفاذ قرر املصري  التجارة قانون أن ذلك الضمان، هذا دور تفعيل املشرع املصري حاول 
 ثابت  بتاريخ كتابة الشرط ذلك ثبوت بشرط إليه املتصرف حق يف  بامللكية االحتفاظ شرط

 ال التصرف هذا فإن  الغري إىل املبيع يف بالتصرف املشرتي قام فإذا وعليه احلق، هذا على وسابق
  علم بإثبات تكليفه إىل احلاجة دون وذلك املبيع، مبلكية احتفظ الذي البائع حق يف ينفذ

 االحتفاظ شرط أن ذلك بأكمله للثمن املشرتي وفاء لعدم التصرف إجراء وقت إليه املتصرف
 إجراء على سابق وقت يف التاريخ ثابت كان طاملا إليه املتصرف مواجهة يف يسري بامللكية
 املنقول يف احليازة بقاعدة التمسك ميكن ال أنه أي نيته سوء أو حسن  عن النظر بغض التصرف

 2امللكية سند

 :موقف المشرع الجزائري - 3
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 بامللكية حتفاظاإل شرط تنظم خاصة قواعد وضع عدم فإن اجلزائري للمشرع بالنسبة أما
-061 املواد) الغري ملك ببيع  يتعلق ما منها سيما العامة القواعد تطبيق علينا يفرض بل جيعلنا
 املقارن التشريع يف املسألة  من التقرب حماولة إىل يدفعنا الذي  األمر( ج.م.ق 068-066
 عقد أحكام ضمن جلي بشكل تظهر  الشرط هذا  فعالية جعل اجلزائري املشرع أن من بالرغم

 حيث اإلجياري، باالعتماد املتعلق 64/36رقم األمر من 111 املادة ضمن اإلجياري عتمادإلا
 مواجهة يف ال  هلا ضمانا يشكل األصل  مبلكية املؤجر حتفاظإ أنمنه  11 املادة نص من يتضح

 القضائية، التسوية أو  اإلفالس إطار  يف املستأجر دائين طرف من املتخذة اجلماعية اإلجراءات
 حيث من مقتصر  القاعدة هذا تطبيق  يبقى لكن متابعة، ألي ختضع ال املؤجرة العني أن حيث
 هذه تعميم إىل اجلزائري املشرع يذهب أن  نأمل لذا اإلجياري االعتماد عقد على التطبيق جمال

 تقدما عرف الذي الفرنسي التشريع غرار على فعاال ضمانا الشرط هذا من جيعل حىت القاعدة
 . اجملال هذا يف كبريا

 

 

 

 

 

 ملخص الفصل الثاني
إال وفق معايري ( املنتمي و املدين) جتنبا لدرء املخاطر فإن الشركة الوسيط ال تتعامل مع العمالء   

معينة  تضعها سلفا تتيقن معها بعد دراسة مستفيضة  ألوضاع املنتمي ومراكز مدينيه، فهي ال 
فالس، وإمنا  تكتفي بأن يكون املنتمي  أمينا ميلك مؤسسة  غري معرضة ملشاكل  مالية أو خطر اإل

                                                           
، ويف حالة  حل الرتاضي أو  يف حالة عدم قدرة املستأجر على الوفاء مت إثباهتا قانونا من خالل عدم دفع بقسط واحد من اإلجيار" 00املادة   1

وضعهم قضائي  أو تسوية قضائية  أو إفالس املستأجر ال خيضع األصل املؤجر ألية متابعة من دائين املستأجر العاديني أو االمتيازين مهما كان 
 ."القانوين وصفتهم  سواء أخذوا بعني االعتبار  بصفة فردية أو على  شكل كتلة  يف إطار إجراء قضائي مجاعي
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اختيار  ةختتار زبائنها  بعد حتريات واسعة عن مالءهتم وأمانتهم ، غري أن الوسيط وإن كان هلا حري
  كسالمة اهليكل اإلداري واملايل و مدى قدرته  يمري اإلستحقاق اخلاصة باملنتعمالئها وفق معاي

 .دينعلى النمو و ال

املنتمي إىل الشركة الوسيط وإن كان ال يشكل  طر املدين بانتقال احلقوق التجارية منخي      
 كما يلتزم. ةشرطا لنفاذ احللول إال أنه ميثل التزاما عقديا للمنتمي حبيث تنعقد مسؤوليته العقدي

 املايل، ومبركزه املنقول باحلق املتعلقة واملعلومات البيانات بكافة الوسيط للشركة يديل بأن املنتمي
املقابل الذي تتقضاه الشركة كما أن . الوسيط إىل التجارية الديون حقوق بنقل فورا املدين يبلغو 

الوسيط من عميلها نظري اخلدمات اليت تقدمها يعد من العناصر الرئيسية لعقد حتويل الفاتورة 
 .بإعتباره من عقود املعاوضة

 الضمان تتجنب خماطر عينية حىتال أو شخصيةال التأمينات نظام إىل الوسيط تلجأ الشركة
مبوجب عقد حتويل  للمنتمي تقدمها اليت خدماهتا مقابل تهاعمول تتقاضىو  كفايته، وعدم العام

ويعترب إلتزام الوسيط بضمان عدم الرجوع على املنتمي ، و بتقدمي اخلدمات امللحقة من  ،الفاتورة
 .أهم الشروط اليت متيز عقد حتويل الفاتورة 

 كان وإن إليها احلق انتقال مبقتضى االئتمان السرتداد ملدينا على الوسيط الشركة رجوعإن      
  املتطلبة األشكال من ويعفيها القانوين مبعناها للتأمينات جلأت لو فيما عديدة، خماطره عن يدرأ

 عمليةفتكون  املنقول، باحلق املتعلقة املدين دفوع جينبها ال فإنه،  التأمينات هذه وسريان إلنشاء
 املدين تطالب أن أو املدين، على  مباشرة بالرجوع ألرضائي شكلها تأخذ قداليت   االسرتداد

 .االئتمان مبلغ اسرتداد هلا تضمن اليت الضمانات بكافة مستعينة دائنة بصفتها مباشرة هوتقاضي
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 ةـــخاتمال
 

 ةالخاتمـ
 لسد حاجة املؤسسات  السيما أمهية عقد حتويل الفاتورةمن خالل هذه الدراسة  لنا  تبني

ومساعدهتا على جماهبة حتصيل ديوهنا التجارية املرتتبة يف ذمة التمويل  إىلالصغرية و املتوسطة 
 أررا  العقد فاات  مدينيها، ووفقا هلذه املعطيات ظهر اإلئتمان يف قالب خاص يراعي مصاحل

 .لعقد حتويل الفاتورة خصائص منفردة واليت تشال تتائج حبثنا
إىل بروز أدى فهو تتاج تطور الفار القاتوين الذي ، الطبيعة احلديثة لعقد حتويل الفاتورة - 1

تطور الفار قوالب عقدية تنسجم مع التطورات احلاصلة يف اجملال اإلقتصادي وهذا التالزم بني 
صادي والفار القاتون أدى إىل بروز عقد حتويل الفاتورة يف شاله احلايل ضمن ما يسمى اإلقت

 .بعقود األعمال

 االوراق عقد الافالة،عقد خصم: عقد حتويل الفاتورة هو مزيج مركب بني عدة عقود - 2
مركب بني هبة فهو مزيج إال أن له خصوصياته ومساته اليت متيزه عن غريه من العقود املشا...التجارية

اإلرار  فاقتباإلمعطيات املشالة املنوط عالجها مبا يعر   بعدة عقود ليتشال يف األخري حس
« Convention Cadre ». 

، وحسنا فعل املشرع  إختال  النظم القاتوتية للعقد أدى إىل إختال  أساسه القاتوين-3
، خاصة أن هذا احللول ياون رةاحلول االتفاقي كإرار قاتوين لعقد حتويل الفاتو اجلزائري بتبنيه 
قاتوتية حتوي كافة العناصر الالزمة لعقد اإلئتمان،فهو شال منفرد لإلئتمان ألن  ساترا لعملية

هنا  األمرالعادة جرت أن ينفصل إتفاق منح اإلئتمان وضمان يف عقود اإلئتمان األخرى ويتعلق 
 .باسرتداد اإلئتمان

لذي تأمن معه املؤسسة من خمارر اإلسرتداد، والضمان ال يقوم اإلئتمان يف غياب الضمان ا-4
" يبتعد عن أن ياون ضماتا باملعىن القاتوين  بل الذي تلجأ إليه الشركة الوسيط ملنح اإلئتمان

فهو ضمان باملعىن اإلقتصادي يقتضي اتتقال حقوق املؤسسة  اإلقتصادية متلقية " التأمينات
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النظام القاتوين تستطيع مبوجبه الشركة الوسيط الرجوع على ، وهو أقوى ضمان يعرفه إليهااإلئتمان 
مديين املؤسسة إلسرتداد اإلئتمان دون مزامحة أصحاب التأمينات والرهون األخرى فيما لو جلأت 

 .التأمينات مبعناها التقليدي إىل

ة صورة ال تدع جماال للشك حصول املؤسسة على ديوهنا التجاريبيضمن عقد حتويل الفاتورة  -5
يف الوفاء بغري  ختلفهملدى مدينيها، ويتم ذلك  عن رريق جتنب املخارر التجارية سواء كان ذلك 

وهذا الضمان الذي يقدمه عقد ،وجه حق أو حدوث تذبذب غري حمسوب يف مراكزهم املالية 
يف حالة ضمان عدم الرجوع الشركة الوسيط على املؤسسة اإلقتصادية،لفاتورة يتمثل يف حتويل ا
  ها يف حتصيل احلقوق التجارية من مديين املؤسسة فشل

يساهم العقد يف تقدمي خدمات ضرورية للمؤسسة لغرض تسهيل ممارسة تشارها، سواء من  -6
خالل تزويدها باملعلومات الاافية عن العمالء املدينني أو األسواق اليت ترغب يف ممارسة تشارها 

على عاتق الشركة يقع  لى تسبة عالية من املخارر،كما واليت جتنبها املعامالت اليت تنطوي ع فيها
اسبية بغية تسيري ممارسة املؤسسة لنشاراهتا وفسح اجملال هلا للتفر  حمو  داريةإة سؤوليمالوسيط 
طلع العقد بتقدمي اخلدمات امللحقة بالعملية االئتماتية كتحصيل فواتري ضالفنية، كما ي لإلدارة

 .ري مقبولة مبقتضى الوكالة العاديةاملؤسسة املثبتة يف فواتري غ

بالرغم من أن دراستنا للعقد كات  ترتاز على توع معني  من العقد وهو العقد الداخلي دون  -7
حتويل عقد الفاتورة الدويل الذي من شأته  أمهيةهذا ال مينعنا إىل أن تشري إىل  أنحق الرجوع، إال 

وجيعل من السهل عليه احلصول بتمويل رأس املال أن يقي املصدر من خمارر اإلئتمان عرب احلدود 
بضمان املبيعات اآلجلة، كما يغنيه عن التعرض ملشاكل اإلختال  يف اللغة والقواتني ومراقبة التغري 

وغري ذلك من أعباء ينوء هبا املصدر الصغري وهذا من شأته أن يفتح املزيد ...يف أسعار العمالت
 .أمام املصدر  األسواقمن 

ومنذ ذلك التاريخ إىل  1993أما بالنسبة للجزائر فقد تبن  عقد حتويل الفاتورة منذ سنة        
و من  يتم تأهيل أي شركة للقيام هبذه العملية   لمالتطبيق،ف إىلمل جيد هذا العقد رريقا ا يومنا هذ
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التجاري  نو القاتالقاتوتية الواردة يف  األحااممعاينة تفرض تفسها أال وهي بقاء  أمام فإتنامث 
لعقد حتويل الفاتورة حدود النص  القاتوينوالنص التطبيقي له حربا على ورق،أي عدم تعدي النظام 

 .مليداتية،وهذا أمر تتأسف لها  التجربةإىل
يف  هتفعاليتنقصه الدقة القاتوتية وتعود أسباب عدم  القاتوين لعقد حتويل الفاتورة النظامف
ثغرات شالية : على توعنية فيه جتعله صعب التطبيق وهذه الثغرات وجود ثغرات قاتوتي إىلاجلزائر 

 .وأخرى موضوعية

 .ةليـغرات الشكالث:أوال
تشت  النظام القاتوين للعقد بني  إىلن أحد أسباب فشل تطبيق عقد حتويل الفاتورة تعود إ

يت متارس واملتعلق بشروط تأهيل الشركات ال 333-95القاتون التجاري واملرسوم التنفيذي رقم 
 :حتويل الفواتري، ومن تتائج ذلك جند

أن  املعدل واملتمم للقاتون التجاري،تالحظ 80-93بالعودة إىل املرسوم التشريعي رقم  -1
مارر  543إىل  14 مارر 543املشرع اجلزائري خصص للعقد مخس مواد فقط أي املواد من 

 .لتنظيم عقد مركب يف عقد حتويل الفاتورة ال تافي يف أي حال من األحوال  وهي 10

مارر  543التناقض يف التسمية بني النص باللغة العربية والنص باللغة الفرتسية، فاملواد من  -2
يف حني أهنا وردت يف الرتمجة " عقد حتويل الفاتورة"جاءت حت  عنوان 10مارر  543إىل  14

سمية اليت منحها املشرع غري صائبة فالت ،« Du Factoring »باللغة الفرتسية حت  عنوان 
ألن قوام عقد حتويل الفاتورة اليقتصر على جمرد حتويل فاتورة مثبتة للحقوق التجارية بني املنتمي و 

ملديوتيات، ميتد ليشمل حزمة خدمات تعىن بإدارة ا  دمدينه اىل الشركة الوسيط ، بل إن اثر العق
مع حقيقته القاتوتية وعدم استغراق التسمية لاامل  عدم تطابق تسمية العقد تفسه وبالنتيجة جند
 مدلوالت العقد
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واملرسوم  80-93ظهور تناقض يف استعمال املصطلحات بني املرسوم التشريعي رقم  -3
،فقد استعمل املشرع يف املرسوم التشريعي مصطلحات حمددة لتعيني 331-95التنفيذي رقم 

د صدور املرسوم التنفيذي عوب" املنتمي" فهو أما الطر  الثاين "الوسيط"أررا  العقد،فأحدمها
، رغم االحتفاظ بالرتمجة الفرتسية أي "حمولة الفواتري"أصبح  الشركة الوسيط تسمى

« Factor » فهي تسميات حسب رأينا غريبة وغري مستساغة فال جند أي معىن لتسمية،
لعالقة العقدية، ا ليس  وسيط بل رر  أصيل يف « Factor »الشركة أناملنتمي، كما جند 
 .إعادة النظر يف هذه املصطلحات ووضع أخر تتماشى مع ربيعة العقد لذلك البد من

 . ةــالثغرات الموضوعي: اـثاني
 :من الثغرات اجلوهرية اليت وقع فيها املشرع اجلزائري 

 التجارية قابليتها األوراقعقد حتويل الفاتورة سند جتاري، بالرغم من أهم ما مييز  اعتبار -1
 التجارية لعدم األوراقضمن فئة  للتظهري، وبالنتيجة فإته من الصعب جدا قبول إدخال العقد
 .إمااتية تداوله بالطرق التجارية املعروفة يف السندات التجارية

على أن تتافل الشركة الوسيط  80-93مبوجب املرسوم التشريعي رقم  ص املشرع اجلزائريت -2
وسيط عملية ين مما يعين اته قد إستبعد من جمال تشاط البتمويل املنتمي وضمان إعسار املد

أن هذه العملية معرت  هبا يف التجربة الدولية فهذا التحديد يف و خاصة  التسيري،وهذا يعد إجحا 
 .غري مفهوم األمرحقيقة 

املشرع اجلزائري قد منح وزير  أنتالحظ  331-95املرسوم التنفيذي رقم  إىلبالرجوع  -3
أي منح تنظيم تشاط مايل  منح التأهيل وممارسة الرقابة على الشركة الوسيط وسلطةاملالية صالحية 

والتدخل يف  اختصاصاهتاوكأن السلطة التنفيذية حتاول اسرتجاع  و مصريف للجهاز التنفيذي
جملس النقد والقرض واللجنة املصرفية واليت تعود هلا صالحية الرقابة على  إىلصالحيات تعود 
 .سات املاليةالبنوك واملؤس
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 :قتراحاتاإل
مياننا تقدمي  إليهاإعتمادا على دراستنا لعقد حتويل الفاتورة وبناء على النتائج املتوصل 

 :بعض التصورات اليت تراها ختدم ربيعة العقد واليت توجزها يف النقاط التالية

قاتون التجاري، فمن املواد القاتوتية اخلاصة بعقد حتويل الفاتورة واملنصوص عليها يف ال تعديل -1
ارجية مع اخل أوسواء الداخلية  املمارسات التجاريةيتم تبين تقنية قاتوتية معروفة يف  نأل غري املعقو 

 مصرفية  بني سند جتاري وعملية العقد عبارة عن مزيج أنفاملشرع اجلزائري اعترب  إفراغها من حمتواها

 إدراجهاصا بعقد حتويل الفاتورة ويتفادى خيصص املشرع اجلزائري قاتوتا خ أنمن املستحسن  -2
تتطلب التحام يف االختصاص النوعي للقاتون املدرج  اإلدراج تقنية،ألن  يف قاتون موجود سابقا

التجارية  ألوراقااستبعاده من فئة  البد من وجود تناقضات بداخله لذلك  إىلذلك يؤدي  واتعدام
لنقد والقرض مثلما قام به املشرع املغريب متأثرا وكذا عدم إدراجه يف قاتون البنوك أي قاتون ا

هبا أال وهي  لالحتفاظباملشرع الفرتسي ألن عقد حتويل الفاتورة يف اجلزائر له خاصية تنادي 
إعتباره تقنية بناية وتأمينية يف تفس الوق  لذلك جند أن أحس قالب قاتوين للعقد هو وضع تص 

 .توتسياملشرع ال إليهقاتوين خاص به، كما ذهب 

 إىلاملصادقة على اتفاقية أوتاوا تشجيعا للفاكتورينغ الدويل،خاصة وأن املشرع اجلزائري ينظر  -4
يشال عقد دويل وداخلي يف تفس  األخريهذا  أنالعقد كتقنية داخلية فقط على الرغم من 

واملتوسطة فهو ميثل أحد موارد التمويل اهلامة اليت ميان أن حتصل عليه املؤسسة الصغرية  الوق 
يساعد على زيادة صادراهتا عن رريق احلصول على  أجل شحناهتا املوجهة للتصدير،كما اته من

ميزة تنافسية مع توفري احلماية ضد املخارر التجارية والنهوض باإلستثمار وحتسني الظرو  
 .قتصادية هلذه املؤسساتاإل
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تتوافر لديها هذه اخلدمة على أن  تقرتح وكبداية إتشاء فروع يف البنوك اجلزائرية يف األخري -4
  .يتطور هذا الفرع مستقبال إىل إتشاء شركات متخصصة يف عقد حتويل الفاتورة

 



 

145 
 

 

 قائمة المراجع
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 الصفحة الموضوع
  مقدمة

 02 الفاتورة تحويل لعقد القانوني النظام: الفصل األول 

 00 وطبيعته القانونية مميزاتهو  مفهوم عقد تحويل الفاتورة :المبحث األول

 00 مفهوم عقد تحويل الفاتورة ومميزاته األساسية :األولالمطلب 

 00 وأنواعهتعريف عقد تحويل الفاتورة  :األوللفرع ا

 00 تعريف عقد تحويل الفاتورة :أوال   
 00  التعريف اللغوي لعقد تحويل الفاتورة -1
 00  التعريف الفقهي لعقد تحويل الفاتورة -2
 00 التعريف القانوني لعقد تحويل الفاتورة  -0
 00 الجزائري المشرع موقف -0

 00 تحديد السندات التجارية -4.1
 00  الفاتورة ضمن السندات التجاريةالنص على عقد تحويل  -2.0

 00 الخطأ في ترجمة التسمية  -4.2.1
 00 عدم تحري الدقة في اختيار المصطلحات -2.2.0
 00 التأثر بالقانون الفرنسي و البلجيكي  -0.2.0

 00 واع عقد تحويل الفاتورةأن:ثانيا    
 20 عقد تحويل الفاتورة من حيث الوظيفة -0

 20 ل الفاتورة الكالسيكيعقد تحوي -4.4
 20   عقد تحويل الفاتورة ألجل -2.1
 20  يعقد تحويل الفاتورة مع حق الرجوع على المنتم -0.0

 20 حيث المجال نعقد تحويل الفاتورة م 2 -
 20 عقد تحويل الفاتورة الداخلي-0.2
 22 عقد تحويل الفاتورة الدولي -.22
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 20 لفاتورةخصائص عقد تحويل ا: الفرع الثاني

 20 الصفة التجارية لعقد تحويل الفاتورة: أوال
 28 الصفة اإلئتمانية لعقد تحويل الفاتورة: ثانيا
 28 تعريف االئتمان من الناحية االقتصادية -0
 20 تعريف اإلئتمان من الناحية القانونية -2
 00  تعريف االئتمان من الناحية الفقهية  -0

 02 نية للتمويل قصيرة األجلعقد تحويل الفاتورة تق: ثالثا  

 00 تمييز عقد تحويل الفاتورة عن غيره من العقود المشابهة: رع الثالثالف

 00 تحويل الفاتورة عن عقد خصم السندات التجارية دتمييز عق:  أوال  
 03 تمييز عقد تحويل الفاتورة عن عقد الكفالة:  ثانيا  

 00 من حيث طبيعة العقدين -0
 00 لتزام في العقدين من حيث اإل -2
 00 من حيث مصادر اإللتزام بالضمان - 0

 00 تمييز عقد تحويل الفاتورة عن عقد تأمين القرض عند التصدير: ثالثا  
 00 من حيث طبيعة الخطر في العقدين – 0
 00 من حيث مصادر الخطر -2
 00  من حيث شرط العقد -3

 00 تحويل الفاتورة دالطبيعة القانونية لعق: المطلب الثاني

لعقد تحويل النظريات المتداولة في تحديد الطبيعة القانونية : الفرع األول
 الفاتورة

00 

 00 اعتبار عقد تحويل الفاتورة تطبيق لقواعد تجديد اإللتزام: أوال   
 03 اعتبار عقد تحويل الفاتورة تطبيق لقواعد حوالة الحق: ثانيا   

 00 نمن حيث وجوب إعالن المدي -0
 00 من حيث الغرض من العقدين  -2

 02 الحلول اإلتفاقي كإطار قانوني لعقد تحويل الفاتورة :الفرع الثاني 
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 02 مضمون نظام الحلول اإلتفاقي : أوال    
 00 اإلتفاق بين الدائن األصلي والدائن الجديد -0
 00  تزامن الحلول مع الوفاء -2

 00 فاقي مع  طبيعة عقد تحويل الفاتورةمدى توافق الحلول اإلت: ثانيا    

الشروط القانونية لعــقد تحويل الفاتورة: المبحث الثاني   08 

 08 أطراف عقد تحويل الفاتورة: المطـلب األول

 00 المنتمي: رع األول الف

 00     .الشركة الوسيط: الفرع الثاني

 00 في التشريع المقارن : أوال    
 00 ريع الجزائريفي التش: ثانيا    

 00 الشروط الخاصة بممارسة النشاط  -0
 00 الشكل القانوني الخاص بالشركة الوسيط - 020
الحصول على التأهيل الالزم لممارسة النشاط  - 2.4  00 

:ضوابط ممارسة النشاط -2  00 
 30 روط صحة عقد تحويل الفاتورةش: الثانيالمطلب 

 30 وعيةروط الموضالش:  الفرع االول   
 30 :أن يكون الدين موجودا -اوال
 32 :أن يكون الدين معينا أو قابال للتعيين-ثانيا

 30 (:مشروعا)أن يكون الدين مباحا  -ثالثا    
 30 :الشروط الشكلية -  الفرع الثاني

 30 الفـصل األول ملخص

 38 الفاتورة أثار عقد تحويل: الفصل الثاني 

إجراءات تحويل الحقوق التجارية :األول المبحث  30 

 30 باإلعالمالتزام المنتمي : األول المطلب
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 80 معايير االستحقاق التي تسري على العمالء: األولالفرع 

 82 اإلستحقاق الخاصة بالمنتمي رمعايي: اوال  
 82 سالمة الهيكل اإلداري والمالي -0     
 82 مدى قدرة المنتمي على النمو -2

 80 معايير اإلستحقاق الخاصة بالمدين:اثاني  
 80 تكريس مبدأ القبول و إخطار المدين:الثاني الفرع

 Principe d’approbation » «  80 القبول مبدأ تكريس: أوال     
 80 بتحويل الحقوق التجارية المدين إخطار: ثانيا     

 02 تمانئالحق التجاري و إستحقاق عمولة اإلضمانات : الثاني المطلب

 02 المنقول التجاري ضمانات الحق :األول الفرع

 00 العقد بإبرام الخاصة الضمانات -أوال    
 00  الشخصية التأمينات -1
 00  العينية التأمينات -2
 000 :العقد بتنفيذ الخاصة الضمانات:ثانيا
 Compte Courant  000:  جاري حساب فتح   -0
 Retenue De Fond De Garantie    000الضمان مال من االقتطاع -2
 002 واالطالع المراقبة في الحق    -0
 002 العقد إنهاء في لحقا  -0

 000 إستحقاق الشركة الوسيط عمولة االئتمان :الفرع الثاني 

 Commission Privé »  000 »: الخاصة العمولة: أوال    
 Commission générale » 000 »العامة العمولة: ثانيا    

 003             ستردادهو مخاطر إ اإلئتمان منح متطلبات: الثاني بحثالم

 003 ئتمانمنح اإل آلية: األول مطلبال

 008 مدينيه على المنتمي حقوق تعجيل :الفرع األول
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 008  االعتماد الممنوح بشان كل مدين: أوال

 000                                      الفواتير بقيمة الوفاء: ثانيا

 000 الضمان و تقديم الخدمات الملحقةب الوسيط لتزامإ: الثاني لفرعا

 000 إلتزام الوسيط بضمان عدم الرجوع على المنتمي:  اوال

 000                                               الرجوع عدم بضمان لتزاماإل تعريف:1   
 002 :عالرجو  بعدم الضمان لشرط القانونية الطبيعة: 2

 000 بنتيجة االلتزام نظرية 2-0
 000 :التبعة تحمل نظرية 2-2
 000 :الضمني الضمان ظريةن 2-3
 000 :الرجوع عدم وشرط السلبي الضمان:النظرية الحديثة  2-0

 000 2إلتزام الوسيط بتقديم الخدمات الملحقة : ثانيا 
 000 تغطية أخطار السوق: 0
 003 تقديم المعلومات و االستشارات: 2
 000 الفاتورة تحويل لعقد اإلجمالية التكلفة: 0

 020 اإلداري الميدان 0-0
 020 المقدم الضمان ميدان    0-2
 020 المالي الميدان   0-0

ومخاطره مانتئاإل  ستردادا عملية:الثاني طلبالم  121 

 022  المدين من ئتماناإل ستردادإ: األول فرعال

 022 إستعادة الحقوق عن طريق الحل الودي:اوال

 020 استعادة الحقوق عن طريق الحل القضائي:ثانيا 

 020 إسترداد اإلئتمان مخاطر: الثاني فرعال

 020 دفوع المدين في مواجهة الشركة الوسيط : اوال 

 020 المنتمي خطأ إلى الراجع االمتناع: 0
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 028 المنتمي  غش إلى الراجع متناعاإل: 2
 020 بذاته الحق إلى الراجع متناعالا:3    
 000 االئتمان استرداد في للوسيط الغير مزاحمة: ثانيا

 000 موقف المشرع الفرنسي - 1
 000 موقف المشرع المصري - 2
 000 موقف المشرع الجزائري - 3

 000 الفصل الثاني  ملخص
 008 خاتمةال

 000 قائمة المراجع

 

 

 



 

Facto France Heller 

Sa au capital de F15000 000R C Paris B 662055292 Etablissement financier 
enregistré auprès du conseil national du crédit tour Maine- Montparnasse 
5384404 

Condition particulière du contrat d'affacturage 
Conclu avec 
Messieurs 
……………………………………………….……...société  au capital de 

…………………………………..…champ d'application ventes et prestations en -1 
…………………………...…………………………………exclusions -2 

Remises des factures -3 
Fréquence fois  par mois acheminement des originaux ……………….… 

Justificatifs-4 
des factures Règlement -5 

Fonds de garantie: son montant sera de : constitué par prélèvement de : 
Pour cent du montant TTC des factures prises en  charge ce fonds sera 
automatiquement porté a: 

commission d'affacturage-7 
Elle est fixée a pour cent du montant TTC des factures prises en 
charge…………………………………………………………………… 

: financiersFrais  -8 
Le taux d'intérêt est fixé a ce jour a    pour cent 
l'an……………………commission, sur billet a ordre pour cent l'an du montant des 
effets émis……… 
Effets du contrat 
A compter du ………pour une durée……………………………………. 
Fait a Paris le………………………………………………………..……. 
Le vendeur:………………………………………….Facto.France.Heller 
Cachet et signature (s)autorisée………...Cachet et signature(s)autorisée(s).. 



 

 ملخص

السعي للحصول على  الصغرية و املتوسطة ،منها هتمامات املؤسسات االقتصادية سيما من إ    
 نسبةلرفع السيولة النقدية الالزمة  كسبو  حجم نشاطها التجاري ،زيادة التمويل الالزم لنمو و 

ما غري أن تلك األهداف عادتا  ،و حتصيل قيمة حقوقها التجارية لدى مدينيها ،  أرباحها
 اليت، التجارية و املالية عن توفري القدر الكايف من وسائل التمويل  إمكانياهتاعجز  تعرتضها صعوبة
 .التنمية  تتطلبها عملية

خماوف هنا مواجهة من شأ حديثة قصرية األجل ،إستحداث طرق متويلية  األمر الذي أدى إىل
دور كالية  عقد حتويل الفاتورة لفكان  ،احلقوق التجارية  حتصيل أوبالتمويل  املرتبطة املؤسسات

تتوافر لديه هذه ، مؤسسة مالية أو بنك جتاري ط كوسيالتفاق بني الشركة يتم مبوجبها االقانونية 
ة أو متوسطة احلجم عادة ما يكون عبارة عن مؤسسة صغري ،الذي ( املنتمي)اخلدمة مع عميلها 

بل تقوم قا،وباملهذه األخرية كافة فواتريها وديوهنا التجارية املرتتبة هلا بذمة مدينيها ،حبيث تقدم 
حتصيلها، فإذا وافقت الشركة الوسيط على كل أو الشركة الوسيط بإنتقاء الفواتري اليت ترى إمكانية 

حسب أو ، بعض هذه الديون تقوم بشرائها لقاء تعجيل قيمتها للمنتمي قبل تاريخ استحقاقها 
الشركة الوسيط يف احللول حمل  حق مع، اإلتفاق بني الطرفني مقابل نسبة معينة يف شكل عمولة 

 .أو إعسار املدينني–إفالس-املنتمي والتزامها بعدم الرجوع عليه يف حالة ختلف

كونه خصائص تتسم ب وله ناحية الوظيفة أو من حيث اجملال ، عقد حتويل الفاتورة أنواع منل
نه مزيج كما أ.إذعانو عقد  ، وعقد جتاري و عقد قائم على االعتبار الشصصي عقد ائتماين

و عقود الضمان التقليدية ، التجارية  األوراقو عقد خصم ، من العقود كعقد الكفالة  أنواعلعدة 
 .له خصوصياته و مساته اليت متيزه عن غريه من العقود املشاهبة أن إال، 

 



Résumé 

 

Parmi les intérêts des entreprises économiques, en particulier les petites et 

moyennes, est de chercher à obtenir le financement voulu afin d’augmenter 

l’étendue de son activité commerciale, et acquérir la liquidité nécessaire pour 

voir ses bénéfices à la hausse, et recouvrir la valeur de ses droits commerciaux 

auprès de ses débiteurs. Or, ces objectifs  se voient obstrués par la difficulté qui 

réside en l’insuffisance de ses moyens commerciaux et financiers de prévoir les 

moyens suffisants de financement requis par l’opération de développement. 

La raison pour laquelle on a donné naissance à des méthodes de 

financement à court terme, pour faire face aux craintes des entreprises liées au 

financement et recouvrement des droits commerciaux, de ce fait le contrat 

d’affacturage eut un rôle de mécanisme juridique en vertu duquel une 

convention se fait entre la société facteur en tant qu’établissement financier ou 

banque commerciale, offrant ce service à son client (adhérent), qui est 

d’habitude une petite ou moyenne entreprise, de manière à ce que cette dernière 

présente tous ses factures et dettes commerciales résultant des créances de ses 

débiteurs, en contrepartie la société facteur procède à la sélection des factures 

qui lui seraient possible de recouvrir, et si la société facteur donne son 

approbation sur tout ou quelques unes de ces dettes en les achetant contre une 

accélération de leur valeur à l’adhérent avant le délai d’échéance, ou selon la 

convention des parties en échange d’un certain taux en forme de commission, et 

le droit de la société facteur de subroger l’adhérent, et son engagement de ne pas 

se retourner contre lui en cas de retard – faillite – ou l’insolvabilité des 

débiteurs. 

Il y a plusieurs formes de contrat d’affacturage suivant la fonction ou le 

domaine, et celui-ci possède des particularités du genre qu’il est considéré 

comme un contrat d’assurance, un contrat commercial, un contrat se basant sur 

l’égard personnel, et un contrat de soumission. Il est en outre un mélange de 

plusieurs genres de contrats, comme le contrat de cautionnement, le contrat 

d’escompte d’effets de commerce, et les contrats d’assurance traditionnels. 

Néanmoins, il a ses particularités et traits qui le distinguent des autres contrats 

similaires.   


