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 كلمة شكر وتقدير
 

ا دوما بقصورىا وعدـ دائما ىي سطور الشكر والثناء ُب غاية الصعوبة عند الصياغة، ردبا ألهنا تشعرن
إيفائها حق من هنديو ىذه األسطر، غَت أف من ٓب يشكر الناس ٓب يشكر اهلل، فبل أجدين ُب مقامي ىذا إال 

 منحنية أقدـ أظبى آيات الشكر والتقدير إٔب:

رغم كثرة -األستاذ الدكتور رايس ؿبمد الذي شرفٍت بقبولو اإلشراؼ على رساليت، وسخر ٕب من وقتو -
حيزا كلما احتاج البحث إٔب ذلك، وأىب إال أف أهنل فبا جادت بو قروبتو العلمية، فكاف لنا نعم  -توانشغاال

 اؼبشرؼ ونعم اؼبعلم، فلو مٍت خالص الشكر ووافر االمتناف عما بذلو من جهد.

و أعضاء عبنة اؼبناقشة الذين نلت شرؼ مشاركتهم ُب عبنة اغبكم على الرسالة، وإن األساتذة الكراـ -
 لفخر كبَت ٕب أف يشاركوا ُب تقييم عملي اؼبتواضع، فلهم مٍت جزيل الشكر والتقدير.

- .    وإٔب كل من ساىم من قريب أو من بعيد ُب إقباز ىذا البحث على الصورة اليت ىو عليها اليـو



 

 

 

 

 

 إىــداء
 

، وتفتح قلبها اغباين لو مهدا َبِ إٔب من أرضعت قليب صفى اغبب ُب صغري، والزالت ذبود لو وٓب تفطمو ُب الكِ 
 مدى العمر،...، إٔب أمي الغالية.

 إٔب من كاف يرعاين ببل كلل ببل ضجر، ويعطيٍت ببل من عطاء األرض للشجر، ...، إٔب روح والدي.

، سَتين.  إٔب فلذات كبدي وقرة عيٍت، رىف، ؿبمد أكـر

 العوف واؼبساعدة. إٔب زوجي الكرًن ورفيق الدرب الذي ٓب يدخر جهدا ُب مد يد

 إٔب إخوٌب وأخواٌب أصلح اهلل أحواؽبم وبلغهم آماؽبم، و إٔب صبيع أفراد أسرٌب.

 إٔب وطٍت الغإب اعبزائر

 إٔب كل ىؤالء أىدي ىذا العمل اؼبتواضع...
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 مقدمـة:

إف ارتباط االئتماف بالعقود اؼبمتدة ُب الزماف، نتج عنو تبلـز حتمي بُت فكرٌب االئتماف واؼبخاطر، 
وقد كاف لذلك أثره ُب ضرورة البحث عن وسائل فعالة وناجعة للضماف ؼبواجهة ىذه اؼبخاطر حبيث تكفل 

 1للمؤسسات االئتمانية حقوقها عند اؼبطالبة هبا. 

يعد حقيقة ال يبكن إنكارىا، علما بأف ىذه العبلقة  2الوثيق بُت الضمانات واالئتماف، فالًتابط
أضحت مرتبطة دبتغَتات جديدة أثرت بشكل حاسم فيها، ويتعلق ذلك ربديدا بقوانُت الصعوبات اؼبالية 

 3للمشروعات اليت تبنت تصورات جديدة أدت إٔب خلخلة التصور التقليدي لنظاـ اإلفبلس.

ف اؼبمارسة أدت إٔب وجود نوع جديد من الضماف، يتمثل ُب اؼبلكية ُب حد ذاهتا، بل إف كما أ
التشريعات تتجو إٔب اعتماد ىذا النوع من الضماف، خاصة وأف الواقع العملي قد أبرز عجز وسائل الضماف 

تمثل أساسا ُب فالصعوبات اؼبرتبطة هبذه األخَتة أدت باؼبمارسة إٔب إهباد ضمانات أخرى ت 4التقليدية،
  5توظيف حق اؼبلكية ُب ؾباؿ الضماف.

                                                           
غبق ُب والواقع يبر أف للضماف مفهوما واسعا، فهو يشمل ؾبموعة من الوسائل واألدوات، منها ما ىو مقًتف برابطة االلتزاـ، كاغبق ُب اغببس، ا - 1

 الفسخ، الدعوى اؼبباشرة، الضماف العاـ... اْب، ومنها ما ىو اتفاقي ينشأ عن طريق العقد، كالتأمينات العينية والشخصية.

2 
- Y. Cartier, Rapport de synthèse, Colloque de Deauville sur l'évolution des sûretés, Rev. Jur. com., 

fèv. 1982, n
o
 36, p. 136. 

 .457، ص 2012، 1ط. د/ ؿبمد العلواين، توظيف اؼبلكية كضماف ُب عمليات االئتماف، دار األماف، الرباط،  - 3
4
 - J.-C. Teurlai, « Les déterminants de la demande en crédit-bail », Rev. éco. fin. 1999.151; Ch. 

Bruneau, Le crédit-bail mobilier, la location de longue durée et la location  avec option d'achat, 

Banque éditeur, Paris, 1999, p. 15. 
ل القانوف الروماين، فالراىن كاف ينقل ملكية أموالو إٔب الدائن وكانت ىذه الوسيلة غَت أف استعماؿ اؼبلكية كضماف كاف موجودا قبل ذلك ُب ظ - 5

، إال أف ىذه التقنية ٓب ذبسد ُب القانوف اؼبدين القدًن ألهنا ال تفيد بشيء ألف الرىن الرظبي واغبيازي   ”Fiducie“معروفة باسم التصرؼ االئتماين 
وكافية للدائنُت واؼبدينُت، ولكن بظهور أزمة التأمينات العينية والشخصية فإف اؼبمارسة أدت بالرجوع إٔب كانا يشكبلف ُب ذلك الوقت تأمينات فعالة 

اليا ُب ؾباؿ استعماؿ حق اؼبلكية كضماف، فأصبح البائع مثبل يشًتط االحتفاظ دبلكية اؼببيع إٔب أف يقـو اؼبشًتي بالوفاء بالثمن، كما أصبح البنك ح
 يط وبتفظ دبلكية العُت إٔب أف يتم الوفاء بآخر قسط، انظر ُب ذلك:بيع السيارات بالتقس

D. Legeais, Sûretés et garanties de crédit,  LGDJ, Paris, 2006, p. 122; 

تجاري ؛ صليحة حاجي، االئتماف ال169، ص1991نبيل ابراىيم سعد.الضمانات غَت اؼبسماة ُب القانوف اػباص، منشأة اؼبعارؼ، االسكندرية،  د/
، 1لوطنية اؼبغربية ُب العقود والعقار(، جامعة ؿبمد األوؿ، وجدة، دار النشر اعبسور، طا لندوةالعقاري بُت النظري والتطبيق، العقار واالستثمار )أشغاؿ ا

 .314، ص 2007
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وقد أصبح شرط االحتفاظ باؼبلكية يشكل تعبَتا واضحا عن االذباه كبو توظيف اؼبلكية كوسيلة 

 1للضماف، باإلضافة إٔب مفهومها األساسي كحق عيٍت أصلي ىبوؿ لصاحبو مكنات ؿبددة.

 حضيت باىتماـ بال  ُب ؾباؿ قانوف كما شكل توظيف اؼبلكية كضماف، أحد اؼبواضيع اليت

من الظواىر القانونية اليت أثارت  -وإٔب حد اليـو-التأمينات، وكذا قانوف االئتماف، بل عدت ُب فرنسا 

العديد من اعبداالت الفقهية، والردود القضائية، وذلك منذ النصف الثاين من القرف العشرين، وبالتحديد 

 2مع بداية الستينات.

رتبط ذلك بالتحوالت اؽبامة والنوعية اليت طالت قوانُت اإلجراءات اعبماعية ربديدا، ىذه باؼبقابل ا

األخَتة اليت عملت على التقليص من فعالية التأمينات العينية عند افتتاح إجراءات اؼبعاعبة ُب مواجهة 

ى حكم افتتاح اؼبشروعات، خصوصا إذا كاف اصحاب ىذا النوع من التأمينات من الدائنُت السابقُت عل

ىذه اإلجراءات. وىذا هبسد ال ؿبالة، تراجعا ؽبيمنة سلطة الدائنُت، اليت شكلت إحدى السمات 

 3التقليدية، لقانوف اإلفبلس الذي ٓب يكن ُب حقيقة أمره إال طريقة صباعية للتنفيذ على أمواؿ اؼبدين.

حتفاظ  هبا من طرؼ سواء من خبلؿ صورة اال-ولقد أدى استعماؿ حق اؼبلكية هبدؼ الضماف 

إٔب إدخاؿ ىذه الضمانة ضمن تقنيات تعاقدية ـبتلفة، فعلى سبيل  -الدائن أو نقلها إليو من قبل اؼبدين

اؼبثاؿ، إف أدراج شرط االحتفاظ باؼبلكية ٓب يعد مقتصرا على عقد البيع ُب صورتو العادية، إذ أف العوامل 

ود يصعب إدراجها ضمن طائفة العقود اليت نظمها اؼبشرع االقتصادية أدت إٔب ظهور أنواع جديدة من العق

                                                           
1
 - P. Crocq, Propriété et garantie, préf. M. Gobert, LGDJ, 1995, p2. 

2
 - Masamichi Nozawa, «Le transfert de propriété à titre de garantie en droit français et droit japonais 

», R.I.D.C., 3-2001, p. 657. 
األوؿ  عبد اغبميد أخريف الدور القضائي اعبديد ُب القانوف اؼبغريب لصعوبات اؼبقاولة، أطروحة لنيل الدكتوراه ُب القانوف اػباص، جامعة ؿبمد - 3

 .9، ص 2001-2000نة اعبامعية وجدة، الس
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ومن ىذه العقود الشائعة ُب وقتننا  1اؼبدين، وىي تقـو بدورىا على توظيف آلية اؼبلكية على سبيل الضماف،

والذي حظي بتنظيم تشريعي ُب العديد من  2اغباضر عقد االعتماد اإلهباري الوارد على اؼبنقوؿ اؼبادي،

مواقف التشريعات ال تقف على قدـ اؼبساواة من ـبتلف اؼبسائل اليت يثَتىا االحتفاظ  الدوؿ، غَت أف

 باؼبلكية ُب ىذا النوع من العقود. 

وترتكز فكرة اإلهبار ُب االعتماد اإلهباري على أساس التمييز بُت اؼبلكية واالستعماؿ. فبعد أف  
اإلهبار، تغَتت اليـو النظرة الفلسفية والقانونية كاف االنساف ينظر لؤلؤب نظرة متعالية ومتكبة مقارنة ب

واالقتصادية والسياسية لئلهبار. حيث أصبح وبتل مرتبة أرفع من اؼبلكية، رغم أف كبل من اإلهبار واؼبلكية 
ذلك أف اإلنساف لطاؼبا اعتقد عب األزمنة   -une symbiose-3ظاىرتاف مًتابطتاف عادة ارتباطا متناغما

ب عن القوة والتفوؽ، ُب البداية عن طريق الصيد، ٍب الزراعة، ٍب اؼبلكية اؼبعتبة كمصدر بأف اؼبلكية تع

                                                           
 D. P. Bouthe)حد رجاؿ األعماؿ ىو أدببادرة من  1952وقد ظهر ىذا العقد ألوؿ مرة ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية خبلؿ سنة  - 1

Junior) م الليزن  حيث تبنتو بسعة اؼبؤسسات اؼبالية والبنوؾ، وأعطتو دفعة ضمنت لو ازدىارا سريعا وعرؼ العقد عب العآب باسLeasing  من
 أي أجر. to leaseالكلمة االقبليزية 

فرنسا، اليت وبعد عشر سنوات من ظهور الليزن  ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية عب احمليط األطلسي إٔب أوروبا حيث عرؼ ىناؾ قباحا كبَتا وخاصة ُب 
مع انشاء  1957وقبل ذلك عرؼ عقد االعتماد اإلهباري ُب فرنسا منذ سنة  ،1966بادرت بعد سنوات قليلة إٔب ؿباولة تقنينو بقانوف صدر ُب سنة 

اليت اىتمت بتجربة بعض عمليات إهبار اؼبعدات الصناعية ليـب  "Sepafitec"لشركة الدراسات واؼبسانبة اؼبالية والتقنية  "L'indochine"بنك 
 1962ُب سنة  "Sepafitec". وؼبا كانت النتائج إهبابية أصبحت "Treco"مع إحدى شركات ؾبموعة    22/6/1968أوؿ اعتماد اهباري ُب 

"Locafrance" :بعد تعديل تسميتها، أنظر ُب نشأة ىذه التقنية التعاقدية بالتفصيل 

BEY, «De la symbiotique dans les leasing et crédit-bail mobilier », 1970, Dalloz, p. 3 et s.; P. 

Philippossian, Le crédit-bail et le leasing, Edition SEFI, Montréal, 1998, P. 6; M. Lauré, «L'apport du 

crédit-bail aux techniques financière, l'exemple français », Banque, 1977, p. 797. 
اؼبطلق، بل ىناؾ معطيات واقعية وقانونية تنتقص من  واغبقيقية أف الدائنُت عندما يلجأوف إٔب ىذا النوع من الضمانات، فهذا ال يعٍت  بأنو الضماف - 2

 قيمتو ومن درجة فعاليتو يبكن ردىا إٔب :
 حق شخصي( -منقوؿ -طبيعة اؼباؿ ؿبل الضماف )عقار .1
 خضوع اؼباؿ ؿبل الضماف إلجراءات شهر معينة من عدمو .2
 طبيعة السلطات اليت تبقى بيد اؼبدين على اؼباؿ موضوع الضماف .3

 ل الضماف عقارا فإف ىبلكو أو ربويلو يبقى ؿبدودا نسبيا.لذلك فإذا كاف ؿب
مع غياب شهر إجباري لو، فإف ىذا يعرضو من  -وىو  اغباؿ ُب موضوع حبثنا ىذا -باؼبقابل، يصبح األمر ـبتلفا ، عندما يكوف موضوعو منقوال 

 دبلكيتو عمبل بقاعدة اغبيازة ُب اؼبنقوؿ سند اؼبلكية.الناحية الواقعية إلمكانية التصرؼ فيو من طرؼ اؼبدين إٔب الغَت، الذي يتمسك 
3
 - BEY, De la symbiotique, op.cit., p. 3. 
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، الغٍت والفقَت، بُت رب العمل والعامل،  للتبادؿ وصوال إٔب اعتبارىا عنصرا للقوة، ما يبيز اغباكم واحملكـو
صبح ىذا األخَت بدوره غنيا وبُت من يبارس السلطة باألوامر ومن يتلقاىا وىبضع ؽبا لينفذىا، إٔب أف ي

 ومالكا لوسائل اإلنتاج وليس ؾبرد حائز ؽبا.

لكن بظهور عقد االعتماد اإلهباري للمنقوؿ الذي يبيز بُت اؼبلكية واالستعماؿ، انفصلت ظاىرتا 
 إذ أصبح يرى بأنو من غَت اجملدي 2فتغَتت النظرة إٔب اؼبلكية. 1اؼبلكية القانونية عن اؼبلكية االقتصادية،

والنافع التوفر على وسائل إنتاج غَت مستغلة، أو مستعملة لكن بشكل سيء، غَت كاؼ وفعاؿ، أو غَت 
مستعملة أصبل. فلم يعد ينظر أب الثروة كمعيار للسلطة أو التحكم والتفوؽ، حيث يكوف رأس اؼباؿ فيو 

ليحل ؿبلها تفكَت ونظرة  جامدا غَت منتج، األمر الذي جعل اؼبلكية تفقد جاذبيتها ووظيفتها التقليدية
 سباما وىي ضرورة استغبلؿ واستثمار وسائل اإلنتاج والتجهيز. 3مغايرة 

-فاؼبهم بالنسبة للمستفيد  4فالثروة اغبقيقية تتمثل ُب االستعماؿ وليس ُب ؾبرد التملك.
ن الناحية ىو سبكنو من استخداـ األصل االنتاجي دوف أف يتملكو قانونا، ألف اؼبهم لديو م -اؼبستأجر

االقتصادية ىو اغبصوؿ على عائد ىذا االستغبلؿ بصرؼ النظر عن السند القانوين غبيازتو: ىل ىو حق 
 اؼبلكية أـ عقد االهبار.

وقد سعى اؼبشرع اعبزائري إٔب مواكبة طرؽ التمويل اؼبستجدة  ومنها االعتماد اإلهباري للمنقوؿ، 
-06واؼبرسـو التنفيذي رقم  1996،5يناير  10ؤرخ ُب اؼب 09-96فنظم ىذا األخَت دبقتضى األمر رقم 

واحملدد لكيفية إشهار عملية االعتماد اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة، وقبل  20066فباير  20اؼبؤرخ ُب  90

                                                           
1
 - G. Blanluet, Essai sur la notion de propriété économique en droit privé français, Recherches au 

confluent du droit fiscal et du croit civil, t. 313, Préf. P. Catala et M. Cozian, LGDJ., Paris, 1999. 
اح لكن البعض يتساءؿ حوؿ مقدرة طرح فكرة حق اؼبلكية لتأدية الغاية  من الضماف ، وبالتإب ربقيق ما يبتغيو الدائنوف من ضباية عند افتت - 2

 "اؼبلكية سبلح مطلق" اإلجراءات ُب مواجهة مدينهم، وبالتإب تأكيد مقولة:
«La propriété est une arme absolue»  

 أنظر ُب ذلك: 
Cabrillac M.  et Mouly C., Droit des sûretés, Litec, 1993, p. 409. 

 وما بعدىا. 102، ص 1998،  2ىاين ؿبمد دويدار. النظاـ القانوين للتأجَت التمويلي، مكتبة االشعاع الفنية ، ط.  - 3
4
- « La richesse consiste bien plus dans l’usage, que dans la propriété » Aristote. 

 . 25، ص 3، يتعلق باالعتماد اإلهباري، ج ر، عدد 1996يناير سنة  10مؤرخ ُب  09-96األمر رقم  - 5
 )تضمن تسع مواد(. 24، ص10، ج ر رقم 2006فباير سنة  20مرسـو تنفيذي مؤرخ ُب   - 6
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ذلك ظهرت إمكانية إدخاؿ نظاـ االعتماد اإلهباري كوسيلة من وسائل سبويل االستثمار منذ صدور قانوف 
 1990.1أبريل  14اؼبؤرخ ُب  10-90النقد والقرض رقم 

كما أف   2وذبب اإلشارة بأف االعتماد اإلهباري عموما يعرؼ عدة صور ُب النظاـ األقبلوسكسوين،
مفهـو عملية االعتماد اإلهباري ىبتلف من دولة إٔب أخرى، واعبزائر ال تعرؼ إال االعتماد اإلهباري اؼبإب 

 3العآب. وىو الصورة األكثر شيوعا وانتشارا لو ُب

االعتماد اإلهباري بأنو عملية ذبارية ومالية يتم  09-96من األمر رقم  4وقد عرفت اؼبادة األؤب
أو شركة تأجَت مؤىلة قانونا ومعتمدة صراحة هبذه الصفة، مع   ربقيقها من قبل البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية

 أوكانوا أـ معنويُت تابعُت للقانوف العاـ   اؼبتعاملُت االقتصاديُت اعبزائريُت أو األجانب أشخاصا طبيعيُت
                                                           

الثمانينات بدأت سياستها اؼبالية اإلصبلحية، والتحوؿ من االشًتاكية أب الرأظبالية والليبَتالية، فبعد تعديل وذبدر اإلشارة إٔب أف اعبزائر ُب أواخر  - 1
وظهور اغبرية السياسية والديبقراطية، كاف من الضروري تغيَت سياسة اعبزائر االقتصادية  ؼبواجهة مصَتىا السياسي الذي يعيش  1989دستور سنة 

ت الضغوط اليت مارسها صندوؽ النقد الدوٕب والبنك العاؼبي على اعبزائر بسبب الديوف اػبارجية اليت بلغت حدا كبَتا . وألجل سنواتو األؤب خاصة رب
اؼبتعلق بالنقد والقرض الذي ًب  10-90مواجهة أزمتها االقتصادية اغبادة ٓب ذبد اعبزائر سوى اللجوء أب اجملاؿ القانوين، لذلك صدر القانوف رقم 

 . 2003يلو سنة تعد
اقة اإلنتاجية. رغم أف الدراسات اليت أجريت على االقتصاد اعبزائري تؤكد بأف اغبل الوحيد للمشكلة االقتصادية يعتمد أساسا على ضرورة الزيادة ُب الط

مة إلجراء عمليات اإلحبلؿ أو التجديد من لكن نظرا ؼبا يعانيو االقتصاد اعبزائري من ضعف ُب ىيكلو االنتاجي وعدـ التوفر على القدرة التمويلية البلز 
جهة ومن جهة أخرى وجود قيود على القروض اؼبقدمة من البنوؾ، ىذا كلو ٓب يسمح  بامكانية إدخاؿ نظاـ االعتماد اإلهباري ضمن اؼبنظومة 

 التشريعية اعبزائرية، انظر ُب دراسات االوضاع االقتصادية انذاؾ: 
«
Lettre d'information», Revue éditée par la chambre de commerce d'Algerie, fèvr. 1996, n

o
 59, pp. 3 et s; 

«Mutations», Revue trimestrielle éditée par la chambre national de commerce, 15 mars 1996, pp. 10 et s.
 

، واالعتماد اإلهباري التشغيلي  Financial -Leaseؼبإب وبتوي االعتماد اإلهباري على ثبلثة أنواع رئيسية ىي : االعتماد اإلهباري ا - 2
Operating-Lease  واالعتماد اإلهباري البلحق ،Lease-Back 

  وذلك راجع أب كوف أف فبارسة شركات االعتماد اإلهباري لئلهبار التشغيلي واالعتماد اإلهباري اؼبرتد قد ربتاج إٔب مؤسسات مالية ضخمة - 3
ع الرأظبالية أي األصوؿ اإلنتاجية، حيث مازاؿ الوضع يعتمد  على ما يتم استَتاده  منها من اػبارج، وإف وجد  إنتاج فهو ُب تضطلع بانتاج السل

 الغالب تركييب أكثر منو تصنيع.
 من تقنُت الصرؼ واؼبالية:  L.313-7/1فيما عرفو اؼبشرع الفرنسي ُب نص اؼبادة  - 4

Art. L313-7/1:«Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont: 

1. Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette 

location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur 

qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix 

convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers...» 

اآلف يغفل ُب تعريفو لعقد االعتماد اإلهباري للمنقوالت أحد اػبيارات اؼبتاحة للمستأجر ُب هناية مدة اإلهبار، والغريب ُب األمر أف اؼبشرع الفرنسي غبد 
 يعٍت ذلك إذ أنو ٓب ينص إال على خيار سبلك اؼبستأجر لؤلصوؿ اؼبؤجرة أو عدـ سبلكها بردىا إٔب اؼبؤجر، مغفبل بذلك خيار ذبديد مدة اإلهبار. وال

ؽ على زبويل اؼبستأجر حق طلب ذبديد مدة اإلهبار. وكذلك أغفل اؼبشرع الفرنسي ربديد عناصر االتفاؽ، واؼبتمثلة بعدـ قابلية مدة عدـ جواز االتفا
 95م انظر كذلك بالنسبة للمشرع اؼبصري اؼبادة الثانية بند أوؿ من القانوف رقاإلهبار لئللغاء وكيفية ربديد األجر، ويبدو أنو تركها لسلطاف اإلرادة؛ 

 من مدونة التجارة اؼبغربية. 431(، وكذا اؼبادة 1993يوليو  07؛ وانظر اؼبادة الثالثة من قانوف األبناؾ اؼبغريب )ظهَت 1995لسنة 
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اػباص، وىي تكوف قائمة على عقد إهبار يبكن أف يتضمن أو ال يتضمن حق اػبيار بالشراء لصاّب 
 اؼبستأجر.

كما أهنا تتعلق فقط بأصوؿ منقولة أو غَت منقولة ذات االستعماؿ اؼبهٍت أو باحملبلت التجارية أو 
 دبؤسسات حرفية.

نا مقتصرة على االعتماد اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة، وقد نصت اؼبادة الثالثة من وستكوف دراست
على أف عقد االعتماد اإلهباري يعرؼ بأنو منقوؿ عندما ىبص أصوال منقولة تتشكل  09-96األمر رقم 

 من ذبهيزات أو مواد أو أدوات ضرورية لنشاط اؼبتعامل االقتصادي. 

نح االئتماف، احتلت مكانة مرموقة ُب األسواؽ اؼبالية إلمداد ويعد ىذا العقد وسيلة حديثة ؼب
اؼبشروعات الصناعية والتجارية بالتجهيزات واألدوات البلزمة، فالشخص أو اؼبشروع الذي وبتاج إٔب منقوؿ 
الستغبللو، وليس لديو رأس اؼباؿ البلـز لشرائو، وال يرغب ُب االقًتاض، فيقـو بإبراـ عقد مع شركة 

اإلهباري تلتـز دبقتضاه ىذه األخَتة بشراء األصوؿ اؼبنقولة اليت وبتاجها اؼبشروع من البائع أو  االعتماد
 1اؼبورد، ٍب تؤجره لعميلها للمدة اؼبتفق عليها، ومقابل ذلك يدفع اؼبستأجر أجرة للشركة اؼبالكة.

نفس الوقت، وما يبيز ىذا العقد ىو أف اؼبؤجر الدائن، يبحث عن ضماف سهل، بسيط، وقوي ُب 
من األمر اؼبشار إليو آنفا، واليت  19فكاف أف ًب توظيف االحتفاظ باؼبلكية كوسيلة ضماف دبقتضى اؼبادة 

قبدىا تنص على أف اؼبؤجر يبقى صاحب ملكية األصل خبلؿ كل مدة العقد، وإٔب غاية ربقيق شراء 
اء عند انقضاء فًتة اإلهبار غَت القابلة اؼبستأجر ؽبذا األصل، ُب حالة ما قرر ىذا األخَت حق اػبيار بالشر 

 لئللغاء.

واستثناء –الشركة اؼبؤجرة، قبد أف اؼبشرع  19وباإلضافة إٔب االمتياز السابق الذي ربيط بو اؼبادة 
ال وبمل ىذه الشركة بتكاليف صيانة أو إصبلح األصوؿ اؼبؤجرة، أو أية أعباء أخرى  -من القواعد العامة

                                                           
تاج إليو وعلى ىذا األساس يعد عقد االعتماد اإلهباري آلية لتحقيق التمويل العيٍت اؼبنقوؿ، والذي من خبللو يستطيع اؼبشروع اغبصوؿ على ما وب  - 1

الة شراء ىذه من أصوؿ رأظبالية منقولة سواء عند بداية التأسيس أو عند إحبلؿ أو ذبديد اؼبعدات دوف أف يستنفذ اؼبوارد اؼبالية اؼبوجودة لديو ُب ح
شركة اؼبؤجرة بشراء اؼبعدات األصوؿ، إذ يلجأ اؼبشروع إٔب إحدى الشركات اؼبتخصصة ُب نشاط االعتماد اإلهباري، ويـب معها عقدا دبقتضاه تلتـز ال

 واألصوؿ اؼبنقولة اليت وبددىا اؼبشروع من عند اؼبورد الذي ىبتاره ودبا يتفق واحتياجاتو.

V.S. Piedelièvre, Les sûretés, Compact Armand Colin, 4
ème

 édition, 2004, p. 195.   
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ما أنو ُب حالة تعرض اؼبشروع اؼبستأجر غبالة اإلفبلس فإنو يكوف لشركة االعتماد تتعلق هبذه األصوؿ. ك
اإلهباري امتياز قانوين تستطيع من خبللو، أف تتقدـ على الدائنُت اآلخرين للمستأجر وذلك بعدـ سبكينهم 

قاعدة اغبيازة من متابعة األصل اؼبنقوؿ اؼبؤجر مهما كانت وضعيتهم القانونية، وعدـ سبكنهم من التمسك ب
ُب اؼبنقوؿ سند اؼبلكية، ودبا أف ىذه الوسيلة ال يبكنها تفادي خطر انتقاؿ األصوؿ اؼبنقولة اؼبؤجرة إٔب الغَت 
حسن النية، فإنو كثَتا ما تفلح الشركة اؼبؤجرة ُب اسًتداد اؼبنقوالت اليت أجرهتا للمدين، بشرط مراعاهتا 

حددىا اؼبشرع اعبزائري على غرار جل التشريعات اؼبقارنة من خبلؿ إلجراءات الشهر القانوين للعملية اليت 
واحملدد لكيفيات إشهار عمليات  2006فباير  20اؼبؤرخ ُب  09-06إصداره للمرسـو التنفيذي رقم 

 االعتماد اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة.

فيبلحظ أنو قد وفر   1-مقارنة دبصادر التمويل التقليدية-وبالنسبة ألنبية نظاـ االعتماد اإلهباري 
مشاؽ كثَتة على اؼبشروعات سواء القائمة منها أو تلك اليت بصدد اإلنشاء فقد يكوف للمشروع موارد 

وبدال من أف هبمد رأس اؼباؿ  2مالية، لكنو ال يريد استنفاذىا فلو عندئذ الرجوع إٔب االعتماد اإلهباري،
ركة اؼبؤجرة أو اؼبؤسسة اؼبالية بذلك ٍب تؤجرىا لو مع وعد بشراء اآلالت واؼبعدات البلزمة للتشغيل تقـو الش

لؤلصل اؼبنقوؿ اؼبؤجر واليت  3بالبيع خبلؿ مدة اإلهبار واليت تطابق عموما اؼبدة اؼبتوقعة للعمر االقتصادي
يتم ربديدىا بالعقد، ولقاء أجرة يتفق عليها الطرفاف، حبيث تغطي األجرة جبملتها شبن الشراء وتكاليف 

وتبقى األصوؿ اؼبنقولة على ملكية الشركة  4قة والفوائد ويضاؼ إليها ىامش ربح معقوؿ ؽبذه الشركة،الصف
 اؼبؤجرة.

فوفقا لنظاـ االعتماد اإلهباري تقـو الشركة اؼبمولة بشراء ما وبتاج إليو اؼبشروع من أصوؿ منقولة، 
ل انتاجي  معُت أو بإجراء توسيع والذي يكوف بناء على طلب اؼبشروع الذي يرغب ُب االستحواذ على أص

                                                           
إمكانيات اؼبشروع ومنظمو، كما أهنا قد تكوف خارجية معتمدة على ما يقدمو  إذ تتعدد مصادر سبويل اؼبشروعات فقد تكوف داخلية معتمدة على - 1

 وف آخر.الغَت عند اللجوء إليو. ولكل من ىذه اؼبصادر شروطو وظروفو، يضاؼ إٔب ذلك اؼبخاطر اليت قد تعود على اؼبشروع نتيجة استعمالو ؼبصدر د
أصيبل ُب ميداف التمويل التجاري دعت إليو حاجة اؼبشروعات اؼبلحة للسيولة اؼبالية، وكذلك وىكذا فإف االعتماد اإلهباري يعد ُب اغبقيقة ابتكارا وت

لقروض التقليدية تسارع االخًتاعات العلمية فبا يدعو إٔب التجديد اؼبستمر لوسائل االنتاج اآللية ُب الوقت الذي عجز فيو التمويل الذاٌب وكذلك نظاـ ا
 على مواجهة ىذه اؼبعضلة.

2
 - Ch. Champaud, «La loi du 2 juillet 1966 sur le crédit-bail », JCP., G. 1966, I, 2021. 

 .09-96من األمر رقم  12وخبلؿ ىذه اؼبدة اؼبسماة غَت قابلة لئللغاء، يكوف العقد غَت قابل للرجوع فيو، انظر اؼبادة  - 3
 .09-96من األمر رقم  14لقيمة اؼبتبقية ؿباسبيا تقريبا تساوي الشيء، انظر اؼبادة وىكذا يتم إىبلؾ األصوؿ اؼبؤجرة ضريبيا بالكامل لتصبح ا  - 4



ـةـــمقدم  

9 

 

ُب مشروعو، فيقـو اؼبشروع طالب التمويل بتحديد اؼبواصفات الفنية ؽبذا األصل بل إنو قد ىبتاره بنفسو، 
كما أف لو أف يناقش البائع ُب شروطو، ومن ٍب تقـو الشركة اليت سبارس نشاط االعتماد اإلهباري بالتعاقد 

 مع اؼبشروع طالب التمويل. 

بالنسبة لفائدة الفصل بُت اؼبلكية واالنتفاع ُب عقد االعتماد اإلهباري فإهنا تتضح من خبلؿ أما 
اػبيارات اؼبتاحة للمستأجر عند هناية العقد، ألف امتبلؾ التجهيزات واؼبعدات هبعل من الصعوبة إعادة 

سوؽ، واستئجارىا بيعها، واىتبلكها يظهر من خبلؿ ظهور معدات وآالت جديدة ذات تقنية عالية ُب ال
يسمح للمستأجر ُب هناية العقد بالتخلي عن خيار شرائها واالستفادة من التقنيات اعبديدة بإهبار آخر، 
ومن ىنا تبدو أنبية االعتماد اإلهباري ُب ذبديد األصوؿ واؼبعدات واستبداؽبا بأخرى للحاؽ بأي تطور 

 .تكنولوجي

ة اإلهبار أية تكاليف إصبلح أو صيانة ... اْب، وإمبا كما أنو وباؼبقابل ال يتحمل اؼبؤجر خبلؿ مد
يتحمل اؼبستأجر ذلك، وتكوف نتيجة ذلك فائدة تعود على الشركة اؼبؤجرة فتكوف ُب مأمن من  إفبلس 
اؼبستأجر أو إعساره أو تعرضو لصعوبات مالية، حيث ال تدخل ىذه األصوؿ ُب الضماف العاـ ؽبذا األخَت 

 للمؤجر خبلؿ مدة اإلهبار. دبا أهنا تبقى فبلوكة 

ولئن كانت بعض صور البيع االئتماين كالبيع بالتقسيط والبيع بشرط االحتفاظ باؼبلكية والبيع 
اؼبؤجل التسليم والبيع اإلهباري تتضمن صراحة شرط االحتفاظ باؼبلكية، فإف الطبيعة االئتمانية لعقد 

دبلكية اآلالت واؼبعدات اؼبؤجرة على سبيل الضماف، ال االعتماد اإلهباري للمنقوؿ والذي وبتفظ فيو اؼبؤجر 
يظهر االحتفاظ باؼبلكية صراحة ُب االتفاؽ أو العقد، بل قبده يستًت وراء فكرة اإلهبار، والذي يلعب دورا 
حاظبا ُب قيامو وربقيق أىدافو، ومن ٍب يعد االعتماد اإلهباري تعبَتا مقنعا عن شرط االحتفاظ باؼبلكية، إذ 

ؼبؤجر مالكا لؤلشياء اؼبؤجرة طواؿ مدة اإلهبار، ويكوف لو اغبق ُب اسًتدادىا من تفليسة اؼبستأجر وال يظل ا
 .هبوز ؽبذا األخَت التصرؼ ُب األشياء اؼبؤجرة وإال اعتب مبددا ومرتكبا عبريبة خيانة األمانة
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من خبلؿ أساس  إف حبثنا ؼبوضوع استخداـ اؼبلكية كضماف ُب عملية االعتماد اإلهباري، يكوف
توظيفها ُب ىذه العملية، وآثارىا العملية من خبلؿ إبراز دورىا اغبمائي الذي ربققو للدائن اؼبؤجر اؼبستفيد 

 منها.

ىل توظيف االحتفاظ بحق الملكية كوسيلة وعليو فاإلشكالية الرئيسية اليت تطرح ُب ىذا اؼبقاـ، 
وبالتإب ىل استعماؿ ىذه اآللية وبفظ  نقوالت؟ضمان يحقق فعاليتو في عقد االعتماد اإليجاري للم

حقوؽ الشركة اؼبؤجرة مقارنة بوسائل الضماف التقليدية، خاصة ُب اغبالة اليت يتعرض فيها اؼبشروع اؼبستأجر 
 لصعوبات مالية؟

وبعبارة أخرى ىل أف االحتفاظ باؼبلكية ىبرج ىذه األخَتة عن دورىا الذي كاف يتمثل ُب حق 
ُب استعماؿ الشيء اؼبملوؾ لو واستئثاره بو والتصرؼ فيو، ليصبح لو دورا اقتصاديا من صاحب اؼبلكية 

خبلؿ سبكُت الغَت من أف يكوف مالكا ملكية اقتصادية لؤلصوؿ واؼبعدات، واؼبؤجر مالكا ملكية قانونية 
بلحتفاظ لذات األصوؿ لتكوف ضمانا السًتدادىا من يد من كاف مالكا ؽبا ملكية اقتصادية، وليكوف ل

باؼبلكية حينئذ دورا مزدوجا قانونيا واقتصاديا من خبلؿ عملية شراء األصل من قبل اؼبؤسسة اؼبالية وسبكُت 
الغَت من استغبللو واالنتفاع بو، ومن خبلؿ احتفاظ اؼبؤسسة اؼبالية اؼبؤجرة باؼبلكية كأداة ضماف فعالة 

 تسمح ؽبا باسًتداد األصل اؼبؤجر من ربت يد اؼبستأجر.

 ويتفرع عن اإلشكالية السابقة تساؤالت فرعية عن:

  دور االحتفاظ باؼبلكية ُب عقد االعتماد اإلهباري للمنقوؿ مع خروج ما تقرره قواعد ضباية
اؼبالك ؼبلكيتو وتقرير التزامات على شخص اؼبستأجر، وىو الذي ال يعد مالكا بالتزامات اؼبالك، وعلى 

زامات على اؼبستأجر على الرغم من عدـ سبتعو بصفة اؼبالك، وال أي أساس يتم تقرير مثل ىذه االلت
يقف األمر عند ذلك بل سنتحدث من خبلؿ معاعبتنا للموضوع  عن طبيعة االلتزامات اليت تفرض 

 على اؼبستأجر وتكوف خارجة عن نطاؽ القواعد العامة لعقد اإلهبار.
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 ؤجرة طواؿ مدة اإلهبار من مشكلة حوؿ مايثَته احتفاظ اؼبؤسسة اؼبالية دبلكية اؼبنقوالت اؼب
من يتحمل تعويض األضرار اليت تصيب الغَت من ىذه اؼبنقوالت، وإف كانت القاعدة العامة تقتضي 

 باعتبار اؼبؤسسة اؼبالية اؼبؤجرة مالكة لؤلصل أف تتحمل كل نتائج وـباطر سبلكها؟ 
  اؼبؤجرة دبلكيتها ُب مواجهة ما يثار من مشاكل قانونية تتعلق دبدى جواز احتجاج اؼبؤسسة

الغَت الذي يتعامل مع اؼبستأجر الذي وبوزىا، أو ُب مواجهة دائٍت اؼبستأجر ُب حالة إفبلسو وإمكانية 
اسًتداد األصوؿ من التفليسة، أو مدى جواز اسًتداد األصوؿ اليت وبوزىا اؼبستأجر لو ًب اغبجز عليها 

 من دائنيو أو دائٍت اؼبؤسسة اؼبؤجرة؟
  اؼبطالبة بتنفيذ العقود اعبارية على تعطيل دعوى اسًتداد اؼبنقوؿ احملتفظ دبلكيتو عند أثر

افتتاح إجراءات التسوية؟ وإذا كاف ذلك باإلهباب، فهل يؤخذ ىذا اغبكم على إطبلقو أـ ترد عليو 
 بعض االستثناءات؟

ج التحليلي االستدالٕب، مع ولئلجابة على اإلشكالية السابقة والتساؤالت اؼبتفرعة عنها اتبعنا اؼبنه
ؿباولة االستناد قدر اإلمكاف إٔب ما توصلت إليو التشريعات األجنبية بشكل عاـ، والفرنسي على وجو 
اػبصوص، ذلك أف الدراسة اؼبقارنة تساعد على فهم القانوف الوطٍت ومعرفة أوجو القصور ُب أحكامو. 

-96لبلحتفاظ دبلكية اؼبنقوؿ ُب إطار األمر رقم  وسنبحث من خبلؿ ىذه الدراسة عن اعبوانب القانونية
وُب إطار اؼبرسـو  11/2/2006اؼبنظم لعقد االعتماد اإلهباري واؼبرسـو التنفيذي لو الصادر ُب  09

 احملدد لكيفيات تأسيس شركات االعتماد اإلهباري وشروط اعتمادىا. 06-90التنفيذي رقم 

 455-66وجو اػبصوص على القانونُت الفرنسي رقم  أما ُب إطار القانوف اؼبقارف فسنعتمد على
وتعديبلهتما. وانطبلقا من حداثة عقد االعتماد اإلهباري ُب اعبزائر  1995لسنة  95وكذا اؼبصري رقم 

وقلة االجتهادات القضائية اليت قد ترجع إٔب كوف ىذا النوع من العقود قد ىبضع لطريق التحكيم لفض 
ما ُب ظل اتفاقية اؼبعهد الدوٕب لتوحيد القانوف اػباص بشاف االعتماد اإلهباري النزاعات الناشئة عنو، السي
إب ًب استبعاد تطبيق القانوف ػ، وبالت1988و ػماي 28خ ػدة بأوتاوا بكندا بتاريػالدوٕب للمعدات واؼبعتم

 .01/05/1995ق ُب ػحيز التطبي ، حُت دخلت ىذه االتفاقيةاريػاد اإلهبػالوطٍت بشأف االعتم
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كذلك كانت أىم الصعوبات اليت اعًتضتنا ُب ىذا البحث ندرة الدراسات الفقهية اليت تناولت 
جانب توظيف اؼبلكية على سبيل الضماف ُب عقد االعتماد اإلهباري ُب القانوف اعبزائري على الرغم من 

الدراسات تبقى غَت كافية توافر اؼبراجع اليت تعرضت ؽبذا العقد عموما وبأنواعها، إذ يًتاءى للباحثة أف ىذه 
لئلحاطة بكل جوانب فكرة توظيف اؼبلكية على سبيل الضماف ُب ىذا العقد دبا أهنا تتناوؽبا بشكل غَت 
معمق، وُب ظل ىذه الظروؼ  سنحاوؿ عرض فكرة االحتفاظ باؼبلكية من زوايا نعتقدىا مهمة ُب ؿباولة 

ن خبلؽبا تطوير أفكار أخرى تساىم ُب فهم أكب ؽبذا لئلؼباـ هبذا اؼبوضوع  وتشكيل قاعدة حبثية، يبكن م
 اؼبوضوع.

وُب ؿباولة لئلؼباـ هبذا األخَت قسمنا الرسالة إٔب بابُت كباوؿ من خبلؿ الباب األوؿ بياف كيفية  
توظيف شرط االحتفاظ باؼبلكية ُب عقد االعتماد اإلهباري للمنقوؿ مع الًتكيز على خصوصية ىذا العقد 

أطرافو وخصوصية ؿبلو، ومدى خروجو عن القواعد العامة لعقد اإلهبار ُب الفصل األوؿ،   من حيث طبيعة
كما نعرض ُب الفصل الثاين لبياف مدى اعتبار االحتفاظ باؼبلكية كإحدى مظاىر اػبصوصية ُب إطار ىذا 

ماد آثار االحتفاظ باؼبلكية كضماف ُب عقد االعتالعقد. أما الباب الثاين فقد خصص للحديث عن 
سًتداد اؼبنقوالت اؼبؤجرة، وُب فصل ثاف لئلشهار نقوالت، فنعرض ُب فصل أوؿ لدعوى ااإلهباري للم

وُب األخَت ننهي دراستنا خباسبة تظهر نتائج   اؼبشرع ؼبمارسة الدعوى السابقة. تطلبوالقانوين كشرط 
 البحث. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 اب األولـالب
ماىية شرط االحتفاظ بملكية 

دي في عقد المنقول الما
 االعتماد اإليجــــــاري
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انعكاسا للوظيفة االقتصادية اليت يلعبها عقد االعتماد اإلهباري للمنقوؿ باعتباره إحدى وسائل 
التمويل االستثماري، يتم استخداـ االحتفاظ باؼبلكية كوسيلة لتحقيق أىداؼ سبويلية لكن بطريقة تضمن 

وذلك من خبلؿ سبتع اؼبؤجر بالضماف الذي يقدمو حق اؼبلكية مصاّب اؼبؤجر واؼبستأجر ُب آف واحد، 
 باعتباره أقوى اغبقوؽ العينية، فهو مالك األصوؿ اؼبؤجرة طواؿ مدة العقد.

غَت أف االحتفاظ باؼبلكية ُب ىذا العقد ال يتضح ُب صورة شرط صريح باالحتفاظ باؼبلكية، وإمبا  
 ىو يستًت أماـ فكرة اإلهبار لذات األصوؿ.

نظرا للطابع التمويلي لعقد االعتماد اإلهباري اؼبتميز بتداخل عدة اتفاقات لتكوينو أو تنفيذه، و 
وبالتإب بتعدد األشخاص أصحاب اؼبصلحة ُب إبرامو. لذلك فإنو يطرح العديد من اؼبشاكل اؼبرتبطة بإرضاء  

فإنو يتميز خبصائص ذبعلو  كل طرؼ غباجتو االقتصادية. ونظرا لؤلىداؼ اليت يسعى ىذا العقد لتحقيقها،
 يرفض بطبيعتو الدخوؿ ربت الشكل التقليدي لعقد اإلهبار، أو غَته من العقود التجارية.

 وبناء على ذلك قمنا بتقسيم ىذا الباب إٔب الفصلُت اآلتيُت:

 مميزات عقد االعتماد اإليجاري لألصول المنقولة الفصل األوؿ:

ة كإحدى مظاىر الخصوصية في عقد االعتماد اإليجاري آلية االحتفاظ بالملكي الفصل الثاين:
 .للمنقوالت

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
مميزات عقد االعتماد اإليجاري 

 لألصـول المنقــولة
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تتميز عملية االعتماد اإلهباري بطابعها ثبلثي األطراؼ، ذلك أف إقباز ىذه العملية وسبامها من 
تدخل ثبلثة أشخاص ىم اؼبستأجر اؼبستفيد الذي يبادر إٔب ربريك العملية  الناحية الواقعية والفعلية يقتضي

بالنظر إٔب حاجتو لبلنتفاع باألصوؿ اؼبنقولة ضمن مشروعو، ٍب بائع اؼبنقوالت الذي يريد التصرؼ فيها 
وؿ من بنقل ملكيتها للغَت مقابل اغبصوؿ على الثمن، وأخَتا شركة االعتماد اإلهباري اليت تقـو بشراء األص

 البائع، ٍب سبكن اؼبستأجر من االنتفاع هبا، فيتحقق بذلك مراد الطرفُت اآلخرين.

ولعلو من نافلة القوؿ أف نذكر بأف االعتماد اإلهباري للمنقوؿ كغَته من العقود، هبب أف تتوافر ُب 
جانب ذلك  ؿبلو الشروط العامة لصحتو، ومع ذلك يتميز ىذا العقد بأف التشريعات اغبديثة تتطلب إٔب

 شروطا أخرى خبصوص اؼبنقوالت اليت هبوز أف تكوف ؿببل لو.

ونظرا غبرص الشركة اؼبؤجرة على القياـ بالدور التمويلي البحت ُب عملية االعتماد اإلهباري، فإهنا 
 رباوؿ أف تضمن العقد شروطا تؤكد ىذا الدور، وذلك حىت تكوف دبنأى عن األمور الفنية ؽبذه العملية.

ا ؽبذا الدور يبنح اؼبشرع للطرؼ اؼبؤجر ُب عقد االعتماد اإلهباري للمنقوؿ إمكانية نقل وتكريس
بعض االلتزامات اليت كانت أصلية لو، للمستأجر وىذا تطابقا مع خصوصية ىذا العقد. وإذا كاف اؼبشرع 

باألصل اؼبنقوؿ فإهنا  قد منح شركة االعتماد اإلهباري إمكانية عدـ االلتزاـ بكل ما يتعلق بانتفاع اؼبستفيد
ىذا االنتفاع، وسبيلها إٔب ذلك  من باب أؤب تسعى إٔب البقاء بعيدة عن كل مسئولية يبكن أف تنشأ عن

 أف تزيد من نطاؽ اؼبسئولية اؼبفروضة على اؼبستفيد.

  وعلى ذلك نتناوؿ ُب ىذا الفصل اؼببحثُت اآلتيُت:

 للمنقوالت وخصوصية ؿبلها أطراؼ عملية االعتماد اإلهبارياؼببحث األوؿ: 

 اؼببحث الثاين: الطابع االستثنائي لعقد اإلهبار ُب عملية االعتماد اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة
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 المبحث األول

 أطراف عملية االعتماد اإليجاري للمنقوالت وخصوصية محلها 

عُت االعتبار شخص تتميز عملية االعتماد اإلهباري من الناحية الفعلية بتعدد أطرافها إذا أخذ ب
البائع لؤلصوؿ االستثمارية فبا يتعُت مسانبة أشخاص ثبلث ُب إسباـ ىذه العملية القانونية، وىم باإلضافة 
إٔب البائع اؼبؤجر واؼبستأجر، وإذا نظرنا إٔب االعتماد اإلهباري باعتباره عقدا من الناحية القانونية، فإنو ال 

 واؼبستأجر، فبا يعٍت أنو عقد ثنائي األطراؼ. يلـز النعقاده إال طرفاف نبا اؼبؤجر

وباؼبقابل يتخذ ؿبل عقد االعتماد اإلهباري للمنقوؿ أنبية خاصة نظرا ؼبا يلعبو من دور كبَت ُب 
 سبويل اؼبشروعات باآلالت واؼبعدات وغَتىا من اؼبنقوالت البلزمة ؼبمارسة نشاطها االستثماري.

، نعرض ُب األوؿ لتحديد أطراؼ عملية االعتماد ومن  ىنا نقسم ىذا اؼببحث إٔب مطلبُت
 اإلهباري الواردة على منقوالت والعبلقة بينهم، بينما لبصص الثاين لبياف خصوصية ؿبل ىذه العملية :

 المطلب األول

 تحديد أطراف عملية االعتماد اإليجاري للمنقوالت والعالقة بينهم

ويل اؼبشروعات االستثمارية اؼبنتجة من خبلؿ يعد عقد االعتماد اإلهباري وسيلة من وسائل سب
سبكُت صاحب اؼبشروع اؼبستفيد من اغبصوؿ على اؼبعدات اإلنتاجية البلزمة لتشغيل مشروعو دوف أف 

ؽبا  1ىبصص أمواال  كبَتة من رأظبالو طيلة مدة العقد، ليكوف لو ُب هنايتو إمكانية استعماؿ خيار الشراء
 اؼبطروحة عند هناية مدة العقد بعد خياري فسخ العقد أو ذبديده.باعتباره خيارا من اػبيارات 

وإذا كانت عملية االعتماد اإلهباري ُب األصل تتم بُت ثبلثة أطراؼ، وىم الشركة اؼبالية اؼبؤجرة 
اؼبالكة لؤلصوؿ اؼبؤجر، واليت تقـو بشراء األشياء، والبائع اؼبورد أو الصانع ؽبا، واؼبستأجر الذي يقـو 

ؽبا، فإنو من اؼبمكن أف تنطوي العملية على أربعة أطراؼ، وذلك عندما تقدـ مؤسسة مالية  على باستغبل
                                                           

الية أنظر ُب  خيار الشراء اؼبتاح للمستأجر: ؿبمد عبد العزيز حسن زيد، اإلجارة بُت الفقو اإلسبلمي والتطبيق اؼبعاصر،  )ُب اؼبؤسسات اؼب - 1
 وما بعدىا. 39، ص 1996، 1القاىرة ، طواإلسبلمية(، اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي، 
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سبويل شراء  األشياء ؿبل العقد لصاّب اؼبؤجر الذي يقـو بتأجَتىا فبا يعٍت وجود الطرؼ اؼبموؿ، واؼبالك 
ذبة عن عقد االعتماد اإلهباري . وإذا كاف مزيج العبلقات النا1لؤلصل اؼبؤجر )اؼبشًتي( والبائع واؼبستأجر

حبسب رأي الفقهاء يقـو على عبلقات ثبلثية األطراؼ، من خبلؿ إدخاؿ بائع أو مورد األصوؿ واؼبعدات 
، فإف عملية االعتماد اإلهباري من الناحية الفعلية أو الواقعية ربتاج إٔب ىذه األطراؼ الثبلثة 2طرفا ُب العقد

طراؼ وإبراز الدور الذي يقـو بو كل طرؼ وعبلقة بعضهم ببعض وىذا ما ومن ٍب كاف لزاما ربديد ىذه األ
نستعرضو ُب فرعُت: يتم زبصيص األوؿ منو ألطراؼ عملية االعتماد اإلهباري والثاين إٔب العبلقة بُت 

 أطرافها، وذلك حسب التقسيم التإب:

 الفرع األوؿ: أطراؼ عملية االعتماد اإلهباري للمنقوالت.

 : العبلقة بُت أطراؼ عملية االعتماد اإلهباري للمنقوالت.الفرع الثاين

 الفرع األول: أطراف عملية االعتماد اإليجاري للمنقوالت

إذا كاف التسليم قائما بأف إسباـ عملية االعتماد اإلهباري وبتاج إؿ تدخل ثبلثة أطراؼ حبسب ما 
وبتاج لعرض ىذه األطراؼ ومركزىا القانوين، وىي سبليو الناحية الواقعية لعقد االعتماد اإلهباري، فإف األمر 

ذات األطراؼ إذا نظر إٔب العقد من الناحية االقتصادية وىي اؼبتمثلة ُب اؼبنتج أو البائع، واؼبؤسسة اؼبالية 
 .3اؼبؤجرة واؼبستأجر اؼبستفيد

 أوال: بائع المنقول المادي المؤجر

دبنتج األصوؿ االستثمارية أو اؼبنقوالت اؼبادية يقصد ببائع اؼبنقوؿ اؼبادي، اؼبورد أو ما يسمى  
موضوع عملية االعتماد اإلهباري، حيث يقـو بتصنيع ما يريده اؼبستأجر وحبسب اؼبواصفات اليت قدمها 
على اؼبعدات اليت يريد اقتناءىا ؼبشروعو، وفبا الشك فيو أف البائع يسعى دوما إٔب زيادة مبيعاتو وقبض شبنها 

وقت فبكن، ألف ذلك من شأنو أف يزيد من أرباحو وهبنبو اآلثار اؼبًتتبة على نقص السيولة  فورا أو ُب أقرب

                                                           
 .37، ص 2001ؿبمد حسُت منصور، النظرية العامة لبلئتماف، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، االسكندرية،  - 1
 .93، ص 2004نادر عبد العزيز شاُب، عقد الليزن  )دراسة مقارنة(، اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب، طرابلس، لبناف،  - 2
 .94، ص ،1990، اعبوانب القانونية لئلهبار التمويلي، دار النهضة العربية، القاىرة، علي سيد قاسمد/ - 3
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النقدية لديو، إال أف ىذا اؽبدؼ قد يصطدـ مع رغبة العمبلء ُب اغبصوؿ على آجاؿ طويلة أو مناسبة 
اطهم ُب ظروؼ للسداد، وفضبل عن ذلك قد يتعرض البائع ؼبنافسة اؼبنتجُت اآلخرين الذين قد يبارسوف نش

أفضل، لذلك فإف البائع هبد ُب االعتماد اإلهباري عبلجا ؼبشكلتو من حيث أف اؼبؤسسة اؼبالية تشًتي 
اؼبعدات اإلنتاجية منو وتدفع الثمن لو فورا، وتقـو ُب نفس الوقت دبنح العميل أجبل كافيا للسداد، وؽبذا 

لتقسيط للبائع اؼبورد من خبلؿ حصولو على قيمة يعد االعتماد اإلهباري وسيلة ىامة وبديلة عن البيع با
اؼبعدات اؼببيعة للمؤسسة اؼبالية، وال غرابة أف يقـو اؼبنتجوف أو البائعوف للمعدات بتشجيع عمبلئهم بالتوجو 
للمؤسسات اؼبالية للتدخل كطرؼ ُب العملية لتقدًن أفضل التسهيبلت، فضبل على أف االعتماد اإلهباري 

 .1ا على اؼبنافسةهبعل اؼبورد قادر 

 ثانيا: مؤجر المنقول المادي

إذا كاف عقد االعتماد اإلهباري يرتكز على عقد اإلهبار ُب األساس عند بداية سريانو بُت اؼبؤجر 
واؼبستأجر، وُب االحتياط على عقد البيع عند هناية مدتو بعد استعماؿ اؼبستأجر ػبيار الشراء، فإنو وفبا ىو 

ملكية البائع للمبيع تعد شرطا أساسيا حىت يصَت البيع صحيحا حبكم أف بيع  معروؼ ُب عقد البيع أف
 ملك الغَت قابل لئلبطاؿ، إال أف األمر ـبتلف ُب عقد االعتماد اإلهباري.

فإذا كاف ؿبل التزاـ البائع ُب عقد البيع ىو نقل اؼبلكية، فإنو يلـز أف يكوف ىذا البائع مالكا للحق 
ذ التزامو، إال أنو وخببلؼ ذلك ُب عقد اإلهبار، فإف ؿبل التزاـ اؼبؤجر ليس نقل اؼببيع حق يستطيع تنفي

ملكية العُت اؼبؤجرة للمستأجر، وإمبا ىو سبكُت ىذا األخَت من االنتفاع هبذه العُت، أي أف التزاـ اؼبؤجر ىو 
يس شرطا أف يكوف اؼبؤجر القياـ بعمل معُت، بينما ؿبل التزاـ البائع ُب عقد البيع ىو نقل ملكية، ومن ٍب ل

مالكا للشيء اؼبؤجر لعدـ التزامو بنقل ملكية الشيء اؼبؤجر، إمبا يكفي أف يكوف اؼبؤجر قد التـز بتمكُت 
اؼبستأجر من االنتفاع بالشيء اؼبؤجر، وإذا كاف ؼبالك الشيء أف يؤجر ما يبلكو فهو مالك للشيء ومنفعتو،  

حق ُب االنتفاع تأجَت الشيء حيث يستطيع تنفيذ التزامو بتمكُت كما أف للمنتفع أيضا باعتباره مالكا لل
غَته من االنتفاع، ويكوف أيضا ؼبن ٓب يكن مالكا وصاحب حق انتفاع اغبق ُب اإلهبار إذا كاف لو حقا ُب 

                                                           
 .27اؼبرجع السابق، ص  د/علي سيد قاسم،  - 1
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إدارة الشيء اؼبؤجر، وقد يكوف اؼبؤجر ال يبلك الشيء وال يكوف لو عليو حق انتفاع، وال حق لو ُب إدارتو، 
ع ذلك يقـو بتأجَت الشيء، وىذا ما يسمى بإهبار ملك الغَت، وحبسب الرأي الراجح فقها فإنو ولو كاف وم

عقد اإلهبار واردا على ملك الغَت فإنو يعد صحيحا بُت أطرافو، وال هبوز ألحدنبا إبطالو بسبب عدـ 
 .1ملكية اؼبؤجر للعُت اؼبؤجرة

أساسيا إذ يعتب الطرؼ اؼبموؿ ُب ىذه العملية  ويلعب اؼبؤجر ُب عقد االعتماد اإلهباري دورا
االئتمانية، فهو الذي يقـو بشراء اؼبعدات والتجهيزات للمستأجر ويضعها ربت يده، أو يسهل ذلك عن 
طريق عقد اإلهبار، ومن ٍب ال يقـو بدور اؼبؤجر سوى اؼبؤسسات اؼبالية الضخمة كالبنوؾ والشركات 

اؼبعدات واألصوؿ االستثمارية وتأجَتىا للمستأجرين. وبناء عليو ىل يشًتط  الكبَتة، اليت ربًتؼ سبويل شراء
 ُب عقد االعتماد اإلهباري أف يكوف اؼبؤجر مالكا لؤلصل اؼبؤجر؟

إذا كانت التشريعات تتجو إٔب ارتكاز عقد االعتماد اإلهباري على عقد اإلهبار ومن بينها التشريع  
عتماد اإلهباري ىبتلف عن اؼبؤجر ُب عقد اإلهبار العادي، لكوف اؼبؤجر إال أف اؼبؤجر ُب عقد اال 2اعبزائري،

ُب عقد االعتماد اإلهباري يعد طرفا أساسيا فيو، ألنو ىو الذي يتؤب سبويل شراء األصل اؼبؤجر ليكوف 
يكوف بأف اؼبؤجر قد  09-96مالكا لو، وقد بينت اؼبادة السابعة من األمر اؼبتعلق باالعتماد اإلهباري رقم 

 شركة تأجَت وقد يكوف بنكا أو مؤسسة مالية.

كما أكدت اؼبادة األؤب من ذات القانوف أف عملية االعتماد اإلهباري تعتب عملية قرض، وأف 
من القانوف سالف الذكر وعلى سبيل  19اؼبؤجر فيها ىي البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية، وقد أكدت اؼبادة 

 .3األصل اؼبؤجر خبلؿ كل مدة عقد االعتماد اإلهبارياليقُت بأف اؼبؤجر ىو صاحب ملكية 

وإذا كانت ملكية اؼبؤجر لؤلصل اؼبؤجر ليست شرطا أساسيا ُب عقد اإلهبار العادي حبسب ما ًب 
استعراضو، فإنو ُب عقد االعتماد اإلهباري يشرط  وبشكل أساسي أف يكوف اؼبؤجر مالكا لؤلصل اإلنتاجي 

                                                           
 .86، ص 2001رمضاف أبو السعود، العقود اؼبسماة، عقد اإلهبار، األحكاـ العامة ُب اإلهبار، الفتح للطباعة والنشر، اإلسكندرية،  - 1

 .09-96األؤب من األمر رقم  اؼبادة - 2
 اؼبتضمن قانوف االعتماد اإلهباري. 09-96من األمر  19اؼبادة  - 3
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علن اؼبستأجر عن رغبتو ُب سبلك األشياء واألصوؿ اؼبؤجرة عند هناية العقد من طواؿ مدة اإلهبار، وإٔب أف ي
 .1خبلؿ استعمالو ػبيار الشراء

وفبا يبلحظ على قانوف االعتماد اإلهباري ُب التشريع اعبزائري، أف اؼبشرع استبعد ُب مادتو األؤب 
اؼبالية أو شركات التأجَت، إال أف  األشخاص الطبيعية من نطاؽ اؼبؤجرين وقصرىا على البنوؾ واؼبؤسسات

اؼبشرع اؼبصري هبيز لؤلشخاص الطبيعيُت فبارسة ما يسمى بالتأجَت التمويلي، على الرغم من أف ذلك أثار 
 .2انتقادا من بعض االقتصاديُت لكوف ىذا النشاط ذا خطورة على النظاـ االقتصادي عموما

االعتماد اإلهباري على الشركات التجارية، أما اؼبشرع الفرنسي فقد قصر عمليات إبراـ عقود 
وقد  1966.3يوليو  2الصادر بتاريخ  455وذلك حبسب ما جاء باؼبادة الثالثة من القانوف الفرنسي رقم 

اعتبت ؿبكمة النقض الفرنسية أنو ال يبكن أف تتم عمليات االعتماد اإلهباري بصورة اعتيادية، إال من 
. أما اؼبشرع اعبزائري فقد نص 4بإبطاؿ األعماؿ اؼبخالفة ؽبذه القاعدةخبلؿ اؼبؤسسات اؼبالية، وقضت 

من قانوف االعتماد اإلهباري على أف االعتماد اإلهباري  09-96صراحة ُب اؼبادة األؤب من األمر رقم 
مده عملية ذبارية ومالية يتم ربقيقها من قبل البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية أو شركات تأجَت مؤىلة قانونا ومعت

 صراحة هبذه الصفة.

                                                           
  .39د/علي سيد قاسم، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .65، ص1995عبد الرضباف السيد قرماف، عقد التأجَت التمويلي، دار النهضة العربية،  \د - 2

3
 - Art. 3 Loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (JORF du 5 

juillet 1966 page 5654 ) (Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 JORF 4 juillet 1996 ): 

«Les entreprises constituées antérieurement à la promulgation de la présente loi disposeront d'un délai 

de six mois à compter de cette promulgation pour se conformer aux prescriptions résultant de l'article 

précédent. Celles qui n'auront pas obtenu, dans ce délai, leur inscription sur la liste des banques ou leur 

enregistrement comme établissement financier par le conseil national du crédit et du titre, devront 

cesser les opérations de crédit-bail visées à l'article 1
er
 ci-dessus.» 

العتماد دور ُب ربديد القواعد اليت ستطبق على اؽبيئات الناشطة ُب ؾباؿ ا  1984يناير  24الصادر ُب  46-84وقد كاف للقانوف الفرنسي رقم  
 اإلهباري، انظر ُب ذلك:

E.-M. Bey, La location financière dans la réforme bancaire, JCP, éd. E, 1986. II. 14630. 
4

 - Cass Com  19  nov l991, bull. civ. 4N° 347. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A298D1AEF5EE1C8B45562EA0F011CD1A.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000000193847&idArticle=LEGIARTI000006709241&dateTexte=20160714&categorieLien=id#LEGIARTI000006709241
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وبناء عليو فإف عمليات االعتماد اإلهباري دبفهـو نص اؼبادة السابق يكوف قاصرا على البنوؾ 
وأف ذلك لن يتأتى  1واؼبؤسسات أو شركات التأجَت واليت يشًتط فيها أف تكوف مؤىلة من الناحية القانونية،

جرا، إال إذا كاف بنكا أو مؤسسة مالية، وعليو ىبرج إال إذا كانت معتمدة ومن ٍب فإنو ال هبوز أف يكوف مؤ 
الشخص الطبيعي أو الشخص االعتباري غَت اؼبعتمد من نطاؽ فبارسة وامتهاف االعتماد اإلهباري من 

 .2وجهة نظر اؼبشرع اعبزائري

واؼبتعلق بالنقد والقرض،  14/4/1990ُب  خاؼبؤر  10-90ندما صدر القانوف رقم ففي البداية، ع
ؼبشرع اعبزائري شركات االعتماد اإلهباري للنظاـ القانوين اػباص بالبنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية اليت أخضع ا

 3 تعمل ُب ؾباؿ اؼباؿ واالئتماف.

وبذلك يكوف اؼبشرع قد اعتد بالطابع اؼبإب للعملية عند ربديده للنظاـ القانوين لشركات االعتماد 
-96باإلضافة أب التعليمة رقم  06-96والنظاـ رقم ، 09-96اإلهباري خاصة بعد صدور األمر رقم 

 اؼبتعلقتُت بطرؽ إنشاء شركة االعتماد اإلهباري وشروط اغبصوؿ على االعتماد. 07

وذبب اإلشارة إٔب أف األشخاص اؼبذكورين أعبله ينبغي أف يؤسسوا ُب شكل شركات مسانبة طبقا 
طبقا لنص اؼبادة الثالثة من النظاـ  ماد اإلهباريتاالع، وكذا شركة 11-03من األمر رقم  83لنص اؼبادة 

 الصادر عن ؿبافظ بنك اعبزائر. 06-96رقم 

 

                                                           
اػباضعة ألحكاـ قانوف النقد والقرض، كما أهنا زبضع للنظاـ تقـو هبذا النوع من العمليات )االعتماد اإلهباري( ُب اعبزائر البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية  - 1

instruction   اؼبتعلق بكيفية إنشاء شركات االعتماد اإلهباري وشروط اغبصوؿ على االعتماد )اغبد األدىن  3/7/1996اؼبؤرخ ُب  06-96رقم
...(، ويبكن أف تتخصص ىذه اؽبيئات ُب نوع -صوؿ على االعتمادضرورة اغب -الشرط اؼبتعلقة دبسَتي ىذه الشركات-لرأظباؿ شركة االعتماد اإلهباري

أوؿ شركة اعتماد إهباري أنشئت  S.A.L.E.M. SPAمعُت من التجهيزات، وتعد الشركة اعبزائرية لتأجَت التجهيزات والعتاد اليت يرمز ؽبا اختصارا 
 (.70/12/1997ُب اعبزائر )ربصلت على اعتمادىا بتاريخ 

 سابق الذكر. 09-96ٔب من األمر رقم اؼبادة األو  - 2
اؼبتعلق بالنقد والقرض اؼبلغي بقوؽبا: " البنوؾ أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية إجراء  10-90من القانوف رقم  114نصت اؼبادة  - 3

فع ربت تصرؼ الزبائن وإدارة ىذه وىي تلقي األمواؿ من اعبمهور، عمليات القرض، وضع وسائل الد 113-110العمليات اؼبوصوفة ُب اؼبواد 
، 68إٔب  66اليت أحالت إٔب اؼبواد من  70بتعريف البنوؾ حبسب موضوعها ُب اؼبادة  11-03الوسائل"، ُب حُت اكتفى اؼبشرع من خبلؿ األمر رقم 

 من القانوف اؼبلغي. 113إٔب  110وىذه اؼبواد بدورىا تقابل اؼبواد من 
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ويستنتج من ذلك أف ضباية االقتصاد الوطٍت ىو ىدؼ اؼبشرعُت اعبزائري والفرنسي من وراء قصر 
 1.عمليات االعتماد اإلهباري على البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية أو الشركات اؼبؤىلة هبذه الصفة

 ثالثا: مستأجر المنقول المادي

يشكل اؼبستأجر طرفا أساسيا ُب عقد االعتماد اإلهباري، وىو السبب ُب ظهوره ونشأتو، وقد 
عقد االعتماد اإلهباري »وصف اؼبشرع اعبزائري ىذا الطرؼ ُب العقد بوصف اؼبستأجر حيث اعتب أف: 

ك أو اؼبؤسسة اؼبالية اؼبسماة باؼبؤجر على شكل لؤلصوؿ اؼبنقولة عقد سبنح من خبللو شركة التأجَت البن
تأجَت مقابل اغبصوؿ على إهبارات وؼبدة ثابتة أصوال مشكلة من ذبهيزات أو عتاد أو أدوات ذات 

ويوصف ىذا  2«االستعماؿ اؼبهٍت ؼبتعامل اقتصادي شخصا طبيعيا كاف أو معنويا يدعى اؼبستأجر...
رنسي، وذلك عند تعريفو لعقد االعتماد اإلهباري باؼبادة األؤب الطرؼ أيضا بنفس الوصف ُب التشريع الف

 .19663لسنة  455 -66من قانوف 

وإذا كاف اؼبشرع اعبزائري قد نص بشكل صريح على أف عملية االعتماد اإلهباري تقـو على 
ذا كاف األمر  اإلهبار، فإنو أكد أف طرفها األساسي ىو اؼبستأجر، باإلضافة إٔب طرفها اآلخر ىو اؼبؤجر، وإ

كذلك فإف اؼبستأجر ُب عقد االعتماد اإلهباري ال ىبرج عن كونو مستأجرا عاديا، ومن ٍب فإنو ما يشًتط 
ُب اؼبستأجر ُب عقد اإلهبار حبسب القواعد العامة يشًتط أيضا ُب اؼبستأجر ُب عقد االعتماد اإلهباري، 

 ر ُب عقد اإلهبار.من حيث أنو هبب أف يكوف أىبل للوفاء بالتزامات اؼبستأج

وقد رأى الكثَت أف االستئجار من أعماؿ اإلدارة فيكفى إذف ُب اؼبستأجر ُب عقد االعتماد 

اإلهباري أف تتوافر لو أىلية اإلدارة دوف التصرؼ، إال أف البعض ذىب إٔب اعتبار االستئجار عمبل من 

                                                           
أنو ينبغي أن تخضع عملياتو لقواعد الحذر مثلما ىو  غيرإذ جاء فيو: "  09-96رقم  لؤلمرها اؼبشروع التمهيدي وىي ذات اؼببرات اليت ساق - 1

الحال بالنسبة لكل عملية ائتمان، لكونها تتسم بخطر تثبيت أصول غير مصحوبة بإمكانية إعادة الخصم لدى مؤسسة اإلصدار، وبالتالي 
عبزائري إذف يبنع األشخاص الطبيعية من فبارسة نشاط االعتماد اإلهباري، ووبصره ُب البنوؾ واؼبؤسسات "، فاؼبشرع اتتسم بخطر مصرفي محض...
 اؼبالية وشركات االعتماد اإلهباري.

 .09-96اؼبادة السابعة من األمر رقم  - 2
3
 - Art 1

er 
 du la loi 66-455 du 02/07/1966 portant crédit-bail «les opérations du crédit-bail visées par la 

présente loi sont lies opérations de location des biens d’équipement ou de matériel d’outillage achète 

en vue de cette location...lorsque ces opérations donne au locataire 1a possibilité d’acquérir...» 
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وض فيما يدفع، وال يهم بعد ذلك أعماؿ التصرؼ، وذلك ألف اؼبستأجر حُت يدفع األجرة فإنو يتصرؼ بع

أف تكوف األجرة من غلة اؼباؿ اؼبؤجر أو من رأظبالو، ولذلك يلـز أف يتوافر ُب اؼبستأجر أىلية التصرؼ ُب 

األجرة ، بل أف البعض اآلخر ذىب إٔب أف االستئجار قد يكوف عمبل من أعماؿ اإلدارة، وقد يكوف من 

الستئجار وإٔب القصد منو، فإذا كاف اؼبستأجر قد استأجر اؼباؿ أعماؿ التصرؼ، وذلك بالنظر إٔب ظروؼ ا

إلدارة شؤونو اؼبألوفة أو كاف االستئجار ليس إال عمبل تابعا لعمل اقتضتو ظروؼ اإلدارة كاف اؼبستأجر قد 

عمل عمبل مستقبل تابعا لعمل آخر وقصد بو استغبلؿ اؼباؿ بقصد اؼبضاربة، فهو حينئذ من أعماؿ 

 . 1ًتط فيو أىلية التصرؼ وال يكتفى بأىلية اإلدارةالتصرؼ، ويش

وال ىبتلف األمر ُب عقد االعتماد اإلهباري من أف يكوف أيضا اؼبستأجر اؼبستفيد أىبل، واألىلية 

 اؼبشروطة حبسب العقد وااللتزامات اؼبالية اؼبفروضة عليو ىي أىلية تصرؼ.

رية ُب التأجَت واالستئجار، إال أنو هبوز وإذا كاف األصل ُب عقد اإلهبار أال يكوف للشخص اغب

من  505للمستأجر اإلهبار من الباطن إذا كاف االتفاؽ واردا على جواز ذلك كما نصت على ذلك اؼبادة 

ره أو بعضو ػيا كل ما استأجػال هبوز للمستأجر أف يتنازؿ عن ىذا اإلهبار أو يؤجر إهبارا فرع»ؽ.ـ.ج  

، وأشارت اؼبادة «كل ذلك مآب يوجد نص قانوي يقضي خببلؼ ذلكبدوف موافقة صروبة من اؼبؤجر،  

 من ؽ.ـ.ج على أف اؼبستأجر يبقى عند التنازؿ ضامنا للمتنازؿ لو ُب تنفيذ التزاماتو. 506

والقاعدة العامة ُب عقد االعتماد اإلهباري أيضا حظر ومنع اؼبستأجر من اإلهبار من الباطن، إال 

اؼبرتد باعتبار استئجار اؼبعدات من الباطن عنصرا ُب العقد. ويعد االعتماد  ُب حالة االعتماد اإلهباري

اإلهباري اؼبرتد صورة مشتقة من االعتماد اإلهباري البلحق ُب التشريع الفرنسي واؼبصري حبكم أف اؼبشرع 

                                                           
 .96بق، ص رمضاف أبو السعود، اؼبرجع السا - 1
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شروعات اليت اعبزائري ٓب يشر إٔب ىذا النوع من االعتماد اإلهباري، وىو ذلك العقد الذي يـب بُت أحد اؼب

ربًتؼ تأجَت اآلالت واؼبعدات لعمبلئها مع شركة االعتماد اإلهباري، حيث تقـو األؤب دبوجب ىذا العقد 

بنقل ملكية تلك اآلالت إٔب شركة اإلعتماد اإلهباري ُب مقابل اغبصوؿ على شبنها مع احتفاظها باغبق ُب 

يد بأداء القيمة اإلهبارية اؼبتفق عليها إٔب شركة إعادة تأجَتىا إٔب عمبلئها، ويلتـز ىذا اؼبشروع اؼبستف

االعتماد اإلهباري خبلؿ مدة غَت قابلة لئللغاء مع إمكانية سبلك تلك اؼبعدات ُب هناية مدة اإلهبار إذا 

 .1استعمل خيار الشراء

وبالرغم من أف القاعدة العامة تقضي حبظر اإلهبار من الباطن فإنو ال مانع دبنع اؼبستأجر من 

من اؼبادة  12هبار من الباطن إذا وافقت الشركة اؼبمولة واؼبؤجرة على ذلك، وىذا ما نصت عليو الفقرة اإل

عند استعراضها اللتزامات اؼبستأجر ومن ضمنها االلتزاـ بعدـ التنازؿ عن  09-96من األمر رقم  39

 .2جرحقو ُب االنتفاع وعدـ إعادة تأجَت األصل اؼبؤجر دوف موافقة صروبة من اؼبؤ 

من قانوف االعتماد اإلهباري أف القاعدة العامة ُب عدـ  39وبناء عليو فإنو يتبُت من نص اؼبادة 

 جواز اإلهبار من الباطن يبكن اػبروج عنها استغناء عند موافقة اؼبؤجر الصروبة.

وإذا كانت اغبكمة من اغبظر تكمن ُب اإلبقاء على التزاـ اؼبستأجر الشخصي بالوفاء باألجرة 

النظر إٔب يساره الذي توقفت عليو الشركة اؼبمولة عند قبوؽبا التمويل، فإف وجدت ُب الشخص اؼبستأجر ب

من الباطن أو اؼبتنازؿ إليو ما يأمن ؽبا استيفاء حقوقها، فليس شبة ما يبنع رفضها االستئجار من الباطن أو 

 .3التنازؿ عن اإلهبار، إال أف األمر يقتضي قبوؽبا الصريح

                                                           
 .41، ص 1999د/رياض فخري، اآلليات القانونية اؼبميزة لعقد اإلهبار التمويلي، أطروحة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة عُت مشس،  - 1
  سابق الذكر. 09-96من األمر رقم  39اؼبادة  - 2
 وما بعدىا. 409ىاين ؿبمد دويدار، اؼبرجع السابق، ص  - 3



 مميزات عقد االعتماد اإليجاري لألصول المنقولة :                   الفصل األول 

26 

 

من قانوف االعتماد اإلهباري وجواز التنازؿ عن األصل  39ق أف أشرنا إٔب نص اؼبادة وقد سب

اؼبؤجر، إال أف ذلك مشروط بالتزاـ اؼبستأجر بضماف التنفيذ من قبل اؼبتنازؿ إليو اللتزاماتو ُب حالة التنازؿ  

 كما ىو مشروط دبوافقة اؼبؤجر.

عبزائري لعقد االعتماد اإلهباري بكونو يقـو وحبسب ما أشرنا إليو أيضا ُب شأف وصف اؼبشرع ا 
على عقد إهبار يلتـز دبقتضاه طرفو األوؿ الذي ظباه مؤجرا وطرفو الثاين الذي ظباه مستأجرا بالتزامات 

، فإف اؼبستأجر اؼبستفيد ُب عقد االعتماد اإلهباري ىو شخص طبيعي أو شركة سبتلك خبة فنية، 1متبادلة
لكافية لشراء ما ربتاج إليو من معدات وآالت الستغبلؿ تلك اػببة، لذا ربدد ولكن ال سبتلك األمواؿ ا

مواصفات تلك اؼبعدات واآلالت وموردىا ومنتجها ٍب تتقدـ بطلب إٔب شركة االعتماد اإلهباري اؼبؤجرة 
عملها  لشراء تلك اؼبعدات أو األصوؿ الرأظبالية احملددة من قبلها وتأجَتىا ؽبا لتقـو بتشغيلها ُب ؾباؿ

 وخبهتا، ُب مقابل التزامها بأداء القيمة اإلهبارية اؼبتفق عليها سلفا.

واؼبستأجر ىو الذي يقـو باػبطوات األؤب من عملية االعتماد اإلهباري سبهيدا إلبراـ العقد، فبعد 
تلك ربديد حاجتو إٔب اؼبعدات أو التجهيزات أو اآلالت البلزمة ؼبشروعو يتجو كبو اؼبالك األساسي ل

اؼبعدات أو منتجها، ويتفاوض معو حوؿ صبيع التفاصيل الضرورية لشراء تلك اؼبعدات اليت يريدىا أو 
غَتىا، ٍب وبصل منو على عرض كامل يتوجو بو إٔب شركة التأجَت اليت تقرر الدخوؿ أو عدـ الدخوؿ ُب 

  .2سبويل عملية االعتماد اإلهباري

ع باألصل اإلنتاجي الذي يتفق مع طبيعة نشاطو وحاجتو وبناء عليو فإف حاجة اؼبستأجر لبلنتفا 
إٔب التمويل الذي ينقصو ىي ما هبعلو يلجأ إٔب البائع من جهة، ويلجأ إٔب شركة االعتماد اإلهباري من 

                                                           
يعتب عقد االعتماد اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة عقدا سبنح » اؼبتضمن قانوف االعتماد اإلهباري تنص على:  09-96مر رقم اؼبادة السابعة من األ - 1

من ذبهيزات  من خبللو شركة التأجَت البنك أو اؼبؤسسة اؼبالية اؼبسماة باؼبؤجر على شكل تأجَت مقابل اغبصوؿ على إهبارات وؼبدة ثابتة أصوال مشكلة
أو أدوات ذات االستعماؿ اؼبهٍت ؼبتعامل اقتصادي شخصا طبيعيا كاف أو معنويا يدعى اؼبستأجر، كما يًتؾ ؽبذا الشخص إمكانية اكتساب  أو عتاد 

 «.كليا أو جزئيا األصوؿ اؼبؤجرة عن طريق دفع سعر متفق عليو...
 وما بعدىا. 98نادر عبد العزيز شاُب، اؼبرجع السابق، ص  -  2
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جهة أخرى، ألجل شراء تلك األصوؿ وتأجَتىا لو بعد أف يكوف قد عاينها عند البائع وعرؼ أشباهنا، بل 
 كل منهما من حيث قيمتها وبدؿ إهبارىا. والتفاوض حوؽبا مع  

واؼبشرع اعبزائري اشًتط ُب اؼبستأجر أف يكوف متعامبل اقتصاديا، وأف يكوف ؿبل االعتماد اإلهباري 
أصوال مشكلة من ذبهيزات أو عتاد أو أدوات ذات االستعماؿ اؼبهٍت، فبا يعٍت خروج السلع االستهبلكية 

يضع اؼبشرع اعبزائري أي شروط خاصة باؼبستأجر الذي يبكن أف يكوف من أف تكوف ؿببل ؽبذا العقد، وٓب 
شخصا طبيعيا أو معنويا، ومن ٍب فإنو ىبضع للقواعد القانونية العامة إذا كاف شخصا معنويا وىي القواعد 

 اليت ربكم تأسيسو وإدارتو. 

، األمر الذي يثَت وإشارة اؼبشرع اعبزائري إٔب اؼبتعامل االقتصادي جاءت دوف ربديد اؼبقصود بو
بعض الغموض وااللتباس، ووبيل البعض إٔب البحث ُب مفهـو اؼبتعامل االقتصادي ُب بعض القوانُت اليت 

اؼبلغي اؼبتعلق آنذاؾ  06-95ؽبا عبلقة بنشاط االعتماد اإلهباري، على غرار اؼبادة الثالثة من األمر رقم 
يقصد بالعون االقتصادي في مفهوم االقتصادي: "باؼبنافسة بنصها على مصطلح يقًتب منو وىو العوف 

ىذا األمر كل شخص طبيعي أو معنوي مهما تكن صفتو يمارس نشاطا أو يقوم بأعمال منصوص 
 ". عليها في المادة الثانية

فقرة  353منو اليت تعّدؿ اؼبادة  58قبد أف اؼبادة  1996كما أنو وبالرجوع إٔب قانوف اؼبالية لسنة 
تسجيل قد حاولت رفع اللبس عن مفهـو اؼبتعامل االقتصادي الذي يعٍت وفق ىذا النص  من قانوف ال 04

 كل اؼبستثمرين الذين تكوف استثماراهتم ألغراض ذبارية أو صناعية أو زراعية أو ؼبمارسة مهن حرة.

، فإف 06-95الذي ألغى األمر رقم  1اؼبتعلق باؼبنافسة 03-03على أنو وبصدرو األمر رقم 
عبزائري أصبح يستعمل مصطلحا جديدا يتسع ليشمل مصطلحي اؼبتعامل االقتصادي والعوف اؼبشرع ا

كل شخص طبيعي أو االقتصادي وىو "اؼبؤسسة"، واليت عرفتها اؼبادة الثالثة  ُب الفقرة )أ( بأهنا : " 

                                                           
 36، ج.ر ، عدد 12-08واؼبعدؿ بالقانوف رقم  20/7/2003اؼبؤرخة ُب  43، اؼبتعلق باؼبنافسة، ج.ر، عدد 2003وليو ي 19مؤرخ ُب  - 1
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ؼبشرع "، وأضاؼ امعنوي أيا كانت طبيعتو يمارس بصفة دائمة نشاطات االنتاج أو التوزيع أو الخدمات
 .03-03اؼبعدؿ لؤلمر رقم  12-08ؽبذا التعريف نشاط االستَتاد دبوجب القانوف رقم 

وقد فرضت بعض التشريعات أف يكوف ىدؼ اؼبستأجر من اغبصوؿ على األمواؿ موضوع عقد 
قم قانوف ر -االعتماد اإلهباري ىو استثمارىا ُب مشاريع إنتاجية ومنها اؼبشرع الفرنسي ُب اؼبادة األؤب من 

-95وىو ما سار عليو اؼبشرع اؼبصري ُب اؼبادة الثانية )ج( من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم  66- 455
حيث حصر استعماؿ األمواؿ اليت هبوز أف يقع عليها االعتماد اإلهباري، بأف يكوف الزما ؼبباشرة  1995

صري أوجبا توفر صفة معينة ُب نشاط إنتاجي سلعي أو خدمي، ويتضح من ذلك أف القانونُت الفرنسي واؼب
اؼبستأجر تتمحور حوؿ الغرض من اغبصوؿ على اؼباؿ عن طريق عقد االعتماد اإلهباري، وىو أف يكوف 

 . 1اؼبستأجر من اؼبشاريع اإلنتاجية الصناعية أو التجارية

امل وبناء عليو ال يبكن أف نتصور خروج اؼبشرع اعبزائري عن ذلك ُب ظل تسمية اؼبستأجر باؼبتع
االقتصادي، إذ ال يفهم من ذلك إال كونو صاحب مشروع اقتصادي يهدؼ من ورائو ربقيق إنتاج معُت 

 سواء كاف صناعيا أو ذباريا أو زراعيا. 

وإذا كاف اؼبشرع اعبزائري ٓب يتعرض إٔب إمكانية أف يسبق عقد االعتماد اإلهباري وقبل إبرامو، 
الفرنسي واؼبصري قد أجازا إمكانية أف يبهد لعقد االعتماد  اتصاؿ اؼبستأجر بالبائع، إال أف اؼبشرع

اإلهباري، وقبل إبرامو قياـ اؼبستأجر اؼبستفيد بالتفاوض مع البائع مباشرة بشأف مواصفات اؼباؿ البلـز 
ؼبشروعو وطريقة صنعو وإنشائو وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة فبن سيتؤب التأجَت، وتتضمن ىذه 

ؼبسائل اليت هبري التفاوض بشأهنا بُت اؼبستأجر وصاحب اؼبشروع والبائع، وىذا ما أشارت إليو اؼبوافقة ا
 . 19952لسنة   95اؼبادة السابعة من القانوف اؼبصري رقم 

ار، ُب ػو ُب هناية مدة اإلهبػق ُب شرائػإذف اؼبستأجر ىو الذي ينتفع باألصل اؼبؤجر ويتمتع باغب
والذي يراعى ُب تقديره القيمة اإلهبارية اليت دفعها اؼبؤجر طواؿ مدة اإلهبار، واليت  مقابل الثمن اؼبتفق عليو،

ًب ربديدىا باالتفاؽ بينو وبُت اؼبؤجر، فلمستأجر األصل اؼبنقوؿ خيار من ضمن ثبلث خيارات يتمتع هبا 
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عماؽبا أو عدـ ُب هناية عقد اإلهبار، ومنها ما يرتبط دبكنة شراء األصل اؼبؤجر مقررة لو ويبكن است
استعماؽبا، كما يبكن لو ذبديد عقد اإلهبار إذا كاف العمر الفٍت واالستهبلكي لؤلصل مازاؿ قائما، ولكن 
مقابل أجرة تقل عن سابقتها عند إبراـ عقد االعتماد اإلهباري، وال يشًتط ُب اؼبستأجر أف يكوف تاجرا 

 ٔب من قانوف االعتماد اإلهباري للعملية ذبارية ومالية.على الرغم من اعتبار اؼبشرع اعبزائري ُب اؼبادة األو 

كما يبكن للمستأجر أف يستعمل خيار رد األصل اؼبؤجر إذا كاف العمر الفٍت واالستهبلكي قد   
انقضى وإذا كاف من اؼبعتاد أف يكوف اؼبستفيد شخصا آخر غَت اؼبنتج البائع أو اؼبورد، فقد وبدث ُب بعض 

فيد اؼبستأجر ىو نفسو اؼبنتج أو اؼبورد الذي يبيع األصوؿ اإلنتاجية ؿبل العملية األحياف أف يكوف اؼبست
  "Bail adosséالتمويلية إٔب اؼبؤسسة اؼبالية مع احتفاظو لنفسو باغبق ُب إعادة التأجَت وىو ما يعرؼ بػ: "

اعد اؼبشروع وىو صورة متطورة من الصور اليت تتخذىا عمليات االعتماد اإلهباري، ومن شأهنا أف تس
اؼبستفيد على التغلب على مشكلة السيولة لديو وربقيق التوسع االقتصادي عن طريق إعادة استثمار اؼببال  

 . 1النقدية اليت وبصل عليها من وراء عمليات البيع ُب ؾباالت أخرى أكثر رحبية أو ذات عائد أكب

تأجر عقارا أو بعض األدوات وينتفي عن اؼبستأجر وصف اؼبشروع االقتصادي إذا كاف شخصا يس
الستخدامو اػباص أو إلشباع ىواية أو غباجات أسرتو أو الستعمالو اؼبنزٕب، ومن ٍب يبتنع وصف ىذا العقد 
بأنو اعتماد إهباري وال ىبضع  بذلك للقواعد اؼبنظمة لبلعتماد اإلهباري اؼبنصوص عليها ُب القانوف 

 .19662لسنة  455الفرنسي رقم 

 : العالقة بين أطراف عقد االعتماد اإليجاري للمنقولالفرع الثاني

إف إسباـ عقد االعتماد اإلهباري وبتاج إٔب تعدد عبلقاتو باؼبفهـو االقتصادي لعملية االعتماد 
اإلهباري، وأف ىذه العبلقات تنشأ دبيبلد فكرة من صاحب اؼبشروع اؼبستفيد وىو اؼبستأجر كما سبق بيانو، 

مالية لتجديد أصولو اإلنتاجية أو شراء معدات ؼبشروعو، فيتفق مع مؤسسة مالية ألجل البحث عن وسيلة 
متخصصة لتقـو بشراء ىذه األصوؿ اليت سبق للمستأجر اؼبستفيد أف ىبتارىا بنفسو أو حدد مواصفاهتا 

                                                           
1

 - Daniel Crémieux Israël, Leasing et crédit-bail mobilier, Aspects juridiques, comptables et fiscaux, 

1975, Dalloz,, p.36. 
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ؼبدة مـب بينو الفنية من اؼبنتج أو اؼبورد الذي يسلمها بدوره إٔب اؼبستفيد لينتفع هبا دبقتضى عقد إهبار ؿبدد ا
وبُت اؼبشًتي واؼبؤسسة اؼبالية، وذلك لقاء أجرة دورية ينص عليها ُب عقد اإلهبار، وعند هناية مدة اإلهبار 
يصبح للمستأجر اؼبستفيد اػبيار بُت رد األشياء اؼبؤجرة إٔب اؼبؤسسة اؼبالية اؼبؤجرة أو طلب ذبديد عقد 

فع شبنا يعادؿ قيمتها اؼبتبقية وىو يقل عن قيمتو السوقية، إذ اإلهبار مدة أخرى، أو شرائها من اؼبؤجرة فيد
يراعى عند ربديده ؾبموع أقساط األجرة اليت سبق دفعها طواؿ مدة العقد، ومن ٍب فإف عقد االعتماد 
اإلهباري من الناحية القانونية ال يظهر أطرافو الثبلثة ُب عقد ثبلثي، وإمبا ىم يرتبطوف بعبلقات ثنائية، ذلك 

عقد البيع هبمع اؼبنتج البائع واؼبؤسسة اؼبالية اؼبؤجرة، وعقد اإلهبار يربط اؼبؤسسة اؼبالية باؼبستأجر  أف
اؼبستفيد، أما البائع فبل يرتبط ألوؿ وىلة باؼبستأجر اؼبستفيد برابطة قانونية مباشرة على الرغم من أف ىذه 

س القانوين الذي ىبوؿ اؼبستأجر اؼبستفيد النقطة كانت سببا ُب إثارة بعض الصعوبات حوؿ ربديد األسا
الرجوع على البائع، والسيما بضماف العيوب اػبفية على ما سوؼ يأٌب بيانو ُب حينو، وعلى الرغم من 
الصلة الوثيقة بُت عقد اإلهبار الذي يربط اؼبؤسسة اؼبالية باؼبستأجر اؼبستفيد، وبُت عقد البيع الذي يربط 

 . 1اؼبنتج، فإف ىذا األخَت ال يعد طرفا ُب عقد اإلهباراؼبؤسسة اؼبالية والبائع 

وبناء عليو فإف عقد االعتماد اإلهباري ال ىبلو من عبلقات تقـو بُت أطرافو الثبلثة، أوؽبا عبلقة بُت 
بائع اؼبنقوؿ اؼبادي واؼبشًتي، وثانيها عبلقة بُت بائع اؼبنقوؿ اؼبادي واؼبستأجر، وثالثها بُت مؤجر اؼبنقوؿ 

 ادي واؼبستأجر، وىذا ما سنتناولو ُب ثبلثة عناصر:اؼب

 La relation banquier-fournisseurأوال: العالقة بين المشتري وبائع المنقول المادي 

يتضح وكما سبق بيانو أف إسباـ عملية االعتماد اإلهباري ربتاج إٔب شخص ثالث حبسب اؼبفهـو 
صدد إٔب شخص البائع أو ما يسمى دبنتج األصوؿ االقتصادي والعملي للعملية، وأشرنا ُب ىذا ال

 االستثمارية كطرؼ خارج عن عقد اإلهبار اؼبـب بُت اؼبؤسسة اؼبالية اؼبؤجرة واؼبستأجر.
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وإذا  كاف عقد االعتماد اإلهباري عقدا مركبا، فإف ذلك يعٍت أنو مزيج يستمد مكوناتو من 
لنا ىذا النظاـ القانوين اعبديد، الذي ىو تنظيم يتسم عبلقات تعاقدية معروفة اندؾبت فيما بينهما لتنتج 

 باألصالة اللتزامات قانونية ـبتلفة. 

والشك أف ما يربط منتج األصوؿ االستثمارية باؼبؤسسة اؼبالية، إمبا ىو عقد بيع تلك اؼبعدات 
تساب ملكية واألصوؿ ؽبا، واليت تعيد تأجَتىا لشخص اؼبستأجر، وىو سبيل شركة االعتماد اإلهباري الك

األصل، وتتؤب إبرامو مع البائع ويكوف اؼبستأجر أجنبيا عن العقد، إال أف الشركة اؼبشًتية ال تنوي التمتع 
بأي من اغبقوؽ الشخصية اؼبقررة فبل ىي تستلم اؼبنقوؿ اؼببيع وال يعنيها ما قد يعًتض استعمالو من 

 .1معوقات، وإمبا يكوف ذلك من شأف اؼبستأجر اؼبستفيد

فبا الشك فيو أف شركة االعتماد اإلهباري ال تـب عقد البيع إال ُب أعقاب قبوؽبا التمويل وإبراـ و 
عقد االعتماد اإلهباري، وىي ال تقـو بشراء األمواؿ موضوع العقد، إال إذا طلب منها اؼبستأجر ذلك على 

لك األمواؿ أو يشًتيها دوف عكس ما ىي اغباؿ عليو ُب عقد اإلهبار العادي، حيث يكوف اؼبؤجر مالكا لت
طلب من أحد، وُب عقد االعتماد اإلهباري يقـو اؼبؤجر بشراء األمواؿ بقصد تأجَتىا بناء على طلب من 

 .2اؼبستأجر

ويقتصر دور شركة االعتماد اإلهباري ُب شراء األصل دوف اػبوض ُب اعبوانب الفنية لذلك اؼبنقوؿ 
تدخل ىذه الشركة وشرائها لؤلصل يسمح للبائع باغبصوؿ على اؼبادي، أو ما وبققو من مردود، إال أف 

   الثمن ُب اغباؿ، فيكوف االعتماد اإلهباري بذلك سبيبل لتسويق اؼبعدات واألصوؿ اإلنتاجية.

وكقاعدة عامة فإف عقد البيع اؼبـب بُت اؼبؤسسة اؼبالية كمشًتي والبائع اؼبورد، ىو عقد بيع كسائر 
يو زبرج العناصر التعاقدية التقليدية الداخلة ُب تكوينو، ويضاؼ إليو عقد اإلهبار عقود البيع األخرى، وف

اؼبـب بُت اؼبؤجر واؼبستأجر كقاسم مشًتؾ، حيث يتفاعل العقداف فيما بينهما كضرورة ؼبيبلد عملية 
ؼبؤجرة باألمواؿ االعتماد اإلهباري، والبائع كطرؼ يتدخل ُب اؼبرحلة األؤب من تنفيذ العقد إلمداد الشركة ا

موضوع العقد، لكي تقـو بتنفيذ التزاماهتا الناشئة عن العقد الذي أبرمتو مع اؼبستأجر، ومن ٍب فإف عبلقة 
                                                           

 ٠ 700، و ص  96ىاين ؿبمد دويدار، اؼبرجع السابق ص  - 1
 . 199، ص نادر عبد العزيز شاُب، اؼبرجع السابق - 2



 مميزات عقد االعتماد اإليجاري لألصول المنقولة :                   الفصل األول 

32 

 

البائع بشركة االعتماد اإلهباري تنحصر ُب إبراـ عقد البيع مع التزاـ البائع بتنفيذ التزاماتو الناشئة عنو لفائدة 
ء فإف ذلك يؤدي إٔب امتناع البائع عن تسليم تلك األمواؿ اليت وبتاجها اؼبستأجر، وإذا رفضت الشركة الشرا

 اؼبستأجر.

 ثانيا: العالقة بين بائع المنقول المادي والمستأجر

يعتب اؼبستأجر احملرؾ لعملية االعتماد اإلهباري مثلما سبق بيانو، إذ أنو ونظرا غباجتو إٔب االنتفاع 
داخل اؼبشروع الذي يبلك اػببة الفنية فيو وينقصو التمويل الذي  بأصل إنتاجي، يتفق مع طبيعة النشاط

يعجزه عن اإلنتاج، فإنو يلجأ إٔب شركة االعتماد اإلهباري من أجل شراء تلك األصوؿ وتأجَتىا لو. وإذا  
كانت ىناؾ عبلقة بُت اؼبستأجر وبائع اؼبنقوؿ، فإف أساسها يكمن ُب رغبة األوؿ ُب اغبصوؿ على 

نتاجية، وال تتعدى ُب األصل ىذه العبلقة ُب اختيار اؼبستأجر األصوؿ اؼبناسبة لظروفو اإلنتاجية األجهزة اإل
، أما البائع اؼبنتج فيلتـز بتوفَت تلك  مع تعهده القانوين ُب وعد بالشراء وتعهد مإب ُب إهباد التمويل البلـز

س من جانب اؼبشًتي الفعلي وىو األصوؿ، ويتم اختيار اآلالت موضوع العقد من طرؼ اؼبستأجر، ولي
شركة االعتماد اإلهباري، وبذلك يدخل اؼبستأجر كطرؼ ثالث ُب عقد الشراء، وألجل توضيح الصورة 
أكثر وتبياف أحسن لدور اؼبستأجر ُب اختيار اآلالت هبب أف تنطلق بدءا من فكرة التوكيل، إذ يصبح 

ى اؼبورد البائع يعمل على اختيار أحسن اآلالت ويبحث اؼبستأجر دبثابة وكيل ؼبؤسسة االعتماد اإلهباري لد
 .1عن أفضل اؼبوردين

وإذا كاف األمر كذلك، فإف اؼبستأجر يتحمل كل النتائج اؼبًتتبة عن سوء اختياره لآلالت واؼبوردين 
وما ينجر عنو من تأخر ُب تسليم التجهيزات اؼبوصوفة وعدـ مبلءمتها، وعلى ىذا األساس ربرص شركة 

َت على أف تكوف بعيدة كل البعد عن كل شكل من أشكاؿ اؼبسؤولية الناذبة عن العملية مع احتفاظها التأج
فقط حبق اؼبلكية إٔب جانب اؼبسؤولية اؼبالية )سبويل العملية(، وإذا كاف البائع يعطي ضمانات ؼبؤسسة 
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ُب االقتصار على الدور إال أنو ورغبة من ىذه األخَتة -االعتماد اإلهباري فيما ىبص العيوب اػبفية 
  1فإهنا  تقـو بتحويل تلك الضمانات للمستأجر. -التمويلي للعملية

وبناء عليو فإف مسؤولية اؼبستأجر قائمة من خبلؿ اؼبعدات اؼبستلمة من طرفو من قبل اؼبورد البائع، 
وشركة االعتماد فبا يعٍت أف تنفيذ عقد البيع وااللتزامات الناشئة عنو ينشئ عبلقة ليست بُت البائع 

اإلهباري، وإمبا بُت البائع واؼبستأجر، واؼبشرع اعبزائري ٓب يغفل ىذا اعبانب اؼبتعلق دبن سيتحمل النتائج 
اؼبًتتبة عن استعماؿ اآلالت والتجهيزات بعد سرياف العقد، حيث فرؽ بُت نوعُت من االعتماد اإلهباري، 

ي مإب، أي وبوؿ لصاّب اؼبستأجر كل اغبقوؽ وااللتزامات وترؾ ذلك التفاؽ اؼبتعاقدين أوؽبا اعتماد إهبار 
واؼبنافع واؼبخاطر اؼبرتبطة دبلكية األصل اؼبموؿ عن طريق االعتماد اإلهباري، وثانيهما اعتماد إهباري عملي 
حبيث ال وبوؿ فيو لصاّب اؼبستأجر كل أو جزء من اغبقوؽ وااللتزامات واؼبنافع واؼبساوئ واؼبخاطر اؼبرتبطة 

 .ق ملكية األصل واليت تبقى لصاّب اؼبؤجر وعلى نفقتوحب

وعلى ضوء ذلك نتصور نشوء عبلقة بُت اؼبستأجر والبائع ُب ضوء االعتماد اإلهباري اؼبإب عند 
ربويل كل اغبقوؽ وااللتزامات الناذبة عن عقد البيع اؼبـب بُت اؼبؤجر والبائع، ناىيك عن بداية ىذه العبلقة 

أجر بالبائع ُب اختيار ىذه اآلالت وموردىا، أما ُب االعتماد اإلهباري العملي فإف العبلقة عند اتصاؿ اؼبست
بُت البائع واؼبستأجر ال تتعدى اختيار اآلالت وموردىا وىي عبلقة ال يبكن وصفها بكوهنا ارتباط فعلي من 

 . 2واقع اؼبفاوضات اػباصة بشراء األصل أو من واقع استبلـ اؼبستفيد اؼبستأجر لو

ويبكن فبا سبق القوؿ أف العبلقة القانونية اؼبباشرة بُت البائع واؼبستأجر تنتفي بسبب ىيمنة الشركة 
اؼبؤجرة على العملية برمتها، إذ يبكن ؽبا من الوجهة القانونية أف تنشئ من الروابط بُت البائع واؼبستأجر، إال 

هباري ىي الطرؼ األساسي ُب عقد البيع اؼبـب ما ال يتفق مع مصاغبها، ومرد ذلك أف شركة االعتماد اإل
بينهما وبُت البائع، وىي بدورىا طرؼ أساسي ُب عقد اإلهبار اؼبـب بينها وبُت اؼبستأجر، إذ أنو وعلى ضوء 

انتفاء كل عبلقة بُت اؼبستأجر والبائع، وأف ما كاف من روابط بعد إبراـ  -وللوىلة األؤب-ذلك يبكن تصور 

                                                           
1
 - M. Harichaux-Ramu,« Le transfert des garanties dans le crédit-bail», RTD. com. 1978, p. 209; P. -

H. Antonmattei et J. Raynard, Droit civil (Contrats spéciaux), Litec., Paris, 6
e 
éd., 2008, p. 3101. 
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عنهما للمستأجر مع البائع إمبا ىي روابط غَت مباشرة وربدد شركة االعتماد اإلهباري مداىا  العقدين اؼبنوه
 1على ضوء مصلحتها.

 ثالثا: العالقة بين مؤجر المنقول المادي والمستأجر

تبدأ عملية االعتماد اإلهباري بوجود مشروع حباجة إٔب األصوؿ اإلنتاجية البلزمة لنشاطو، وال  
ؼبطلوبة لتوفَت تلك األصوؿ، ولكنو يرغب ُب اغبصوؿ عليها فبا يلجئو إٔب أحد اؼبمولُت يبلك األمواؿ ا

إلمداده هبا بشروط تناسبو ويتفاوض معو على قيمتها واؼبدة اليت يتم التسليم فيها، إال أنو بدال من أف 
ه العملية واليت يتلقى ىذه األصوؿ بنفسو فإنو ىبتار أف يلجأ إٔب مؤسسة أخرى تساىم معو ُب إسباـ ىذ

يكوف اختصاصها التمويل، ويطلق عليها شركة االعتماد اإلهباري حيث تتؤب فحص األصوؿ اؼبطلوب 
سبويلها واغبالة اؼبالية للمشروع اؼبستفيد، وعلى ضوء تلك الدراسة تتخذ قرارىا باؼبوافقة من عدمها على 

ويل مشروع اؼبستفيد، فإهنا تقـو بشراء األصوؿ سبويل الشروع اؼبستفيد. فإذا ما وافقت شركة التأجَت على سب
اليت يطلبها زبوهنا لدى اؼبورد الذي يعينو ىذا األخَت، فتقـو بتنفيذ التزامها الذي ربملتو اذباه اؼبستأجر 

 دبوجب عقد االعتماد اإلهباري.

اري يؤدي إٔب وشراء ىذا األصل ىبضع للقواعد القانونية السارية، وإدراجو ُب عملية االعتماد اإلهب 
تأسيس روابط قانونية وإجرائية مع اؼبستأجر، ومن خبلؽبا تقـو الشركة بتأجَت ىذا األصل الذي كاف ُب 
السابق ؿبل عقد شراء بينها وبُت البائع إٔب اؼبستأجر، ويلتـز ىذا األخَت مقابل ذلك بدفع أقساط دورية مع 

 .2هناية فًتة التأجَتاستفادتو بوعد بالبيع سبنحو الشركة اؼبؤجرة  لو ُب 

وقد اعتب اؼبشرع اعبزائري عبلقة اؼبؤجر اؼبموؿ باؼبستأجر اؼبستفيد بأهنا عبلقة تأجَت، وأف عقد 
االعتماد اإلهباري وفقا لذلك يقـو على عقد إهبار، وما االلتزامات الناشئة عنو إال دليبل عليو، إذ أف قانوف 

ب اؼبادة السابعة منو قد نص على ىذه االلتزامات اؼبتقابلة وع 09-96االعتماد اإلهباري الصادر باألمر 

                                                           
 قػػػػػػارف ُب الًتابط بُت العقدين ُب الفقو والقضاء الفرنسيُت: -  1

Ch. Mas, «Le sort de crédit-bail à la suite de l'anéantissement rétroactif de la vente: entre théorie 

générale des obligations et droit des contrats spéciaux», LPA 19 juillet 1995, n
o 
86, p. 18; Cass. com. 3 

janv. 1972, Bull. civ. IV, n
o
 1, p. 11; D. 1972. 649 note Trochu; Cass. com. 13 juin 1977, D. 1977, IR. 

454. 
2
 - René Rodière  et Jean -Louis Rives- Lange, Droit bancaire, Dalloz, 1975, p 394. 
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من حيث أف شركة االعتماد اإلهباري سبنح باعتبارىا مؤجرة وعلى شكل تأجَت أصوال مشكلة من ذبهيزات 
 أو عتاد للمستأجر وىذا األخَت يلتـز ُب اؼبقابل بأقساط أجرة وؼبدة ثابتة. 

بأف العبلقة الناشئة بُت شركة االعتماد  09- 96مر من األ 2وقد أكدت اؼبادة األؤب فقرة 
 .1اإلهباري واؼبستأجر ذات طبيعة إهبارية

ويرتبط عقد اإلهبار بإمكانية سبلك اؼبستأجر للماؿ اؼبؤجر ُب هناية مدة اإلهبار وىو اػبيار الذي 
ار إٔب عبلقة بيع بتنفيذه من قبل اؼبستأجر تنشأ عبلقة أخرى بينو وبُت اؼبؤجر، فيتحوؿ من عبلقة إهب

لؤلصل اؼبنقوؿ، وتبعا ؽبذا اػبيار، فإف اؼبستأجر بعد أف كاف ينتفع ووبوز بوصف اإلهبار لؤلصل اؼبؤجر فإنو 
 يصبح مالكا لو على أساس الشراء. 

وبناء عليو فإف التزاـ مؤسسة االعتماد اإلهباري مع اؼبستأجر اؼبستفيد ال تكوف قائمة فحسب على 
بل على عبلقة بيع عند استعماؿ اؼبستأجر خيار الشراء، وقد تنتهي عبلقة اؼبؤجر باؼبستأجر عبلقة اإلهبار، 

فور انتهاء مدة اإلهبار دوف ذبديد لو أو استعماؿ خيار الشراء لؤلصل، ويبكن تصور بقاء عبلقة اإلهبار 
كاف األصل مازاؿ عمره قائمة بُت اؼبؤجر واؼبستأجر إذا اختار ىذا األخَت خيار ذبديد عقد اإلهبار، إذا  

الفٍت واالستهبلكي قائما، وإذا انتهت عبلقة اؼبؤجر باؼبستأجر بفسخ العقد، فإف اؼبستأجر ملـز برد األصل 
 ؿبل عقد االعتماد اإلهباري ُب اليـو التإب للميعاد احملدد ُب العقد النتهاء مدة اإلهبار.

التزاـ اؼبستأجر  09-96من األمر  39من اؼبادة  15وقد أقر اؼبشرع اعبزائري بنص الفقرة 
باسًتجاع األصل اؼبؤجر ُب التاريخ اؼبتفق عليو إذا ٓب يقرر حق اػبيار بالشراء، ويتبُت من نص القانوف أف 
اؼبشرع اعبزائري ٓب وبسن صنعا عندما عب عن ىذا االلتزاـ بكلمة اسًتجاع واألصل أف يستعمل إرجاع أو 

 لتزاـ.رد ليستقيم اؼبعٌت ُب ىذا اال

                                                           
تكوف قائمة على عقد إهبار يبكن أف يتضمن أو ال يتضمن حق اػبيار بالشراء لصاّب »....على:  09-96من األمر  2تنص اؼبادة األؤب فقرة  - 1

 «.اؼبستأجر...
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 المطلب الثاني

 محل عقد االعتماد اإليجاري للمنقوالت

يتخذ ؿبل عقد االعتماد اإلهباري للمنقوالت أنبية خاصة نظرا للدور الكبَت الذي يلعبو ألجل 
ربقيق اؽبدؼ اؼبرجو من ظهور ىذا العقد، وتأمُت الفوائد اؼببتغاة لكل من اؼبشروع اؼبستأجر واؼبؤسسة 

 على الصعيد االقتصادي. إٔب أنبيتو باإلضافةوالبائع، اؼبؤجرة 

وهبمع الفقو على وجوب أف يتوافر ُب ىذا اؼبوضوع الشروط اليت حددهتا القواعد العامة، إذ هبب 
أف يكوف معينا تعيينا كافيا وأف يكوف فبكنا ومباحا وأف يكوف موجودا عند إبراـ العقد وفقا ألحكاـ القانوف 

 مراعاة الشروط اػباصة  بعقد االعتماد اإلهباري. إٔب باإلضافةىذا  1اؼبدين،

ومن أجل إبراز أنبية ؿبل عقد االعتماد اإلهباري للمنقوالت، فإننا نرى حبثو من خبلؿ النقاط 
القانونية اؼبثارة حوؿ اؼباؿ اؼبنقوؿ موضوع ىذا العقد، وأنبها: ماىي اؼبنقوالت اليت هبوز أف تكوف ؿببل لعقد 

وىل هبب النظر إٔب اؽبدؼ الذي خصصت لو تلك اؼبنقوالت؟ وىل هبوز أف  يكوف  االعتماد اإلهباري؟
ؿببل ؽبذا العقد اؼبنقوؿ الذي يبلكو اؼبستفيد اؼبستأجر أو الذي سبلكو مؤسسة االعتماد اإلهباري، أـ أنو 

 هبب شراؤه هبدؼ إعادة تأجَته؟

 االعتماد اإليجاري: الفرع األول: األموال المنقولة التي يجوز أن تكون محال لعقد

انقسمت آراء اؼبشرعُت حوؿ ربديد األمواؿ اؼبنقولة اليت هبوز أف يرد عليها عقد االعتماد اإلهباري، 
 فبز اذباىاف:

 أوال: جواز وقوع عقد االعتماد اإليجاري على جميع األموال المنقولة:

ا لعقد االعتماد اإلهباري، موضوع ٓب وبدد اؼبشرع اعبزائري طبيعة اؼبنقوالت اليت يبكن أف تكوف
أف يكوف ؿبل العملية يتشكل من ذبهيزات  09-96حيث اشًتط فقط ُب نص اؼبادة الثالثة من األمر رقم 
 أو مواد أو أدوات ضرورية لنشاط اؼبتعامل االقتصادي. 

                                                           
 عبزائري.وما بعدىا من التقنُت اؼبدين ا 92انظر اؼبواد  - 1
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أف  1966من قانوف سنة  1ولقد اعتمد قبلو اؼبشرع الفرنسي ىذا االذباه، إذ اعتبت اؼبادة األؤب/
وعلى اآلالت  ”biens d’équipement“عمليات االعتماد اإلهباري ذبري على أمواؿ التجهيزات 

، وذلك بصدد تعريف عمليات االعتماد اإلهباري ”Biens d’outillages“البلزمة غبرفة أو مصنع 
بغرض  حيث اعتبت أف موضوع ىذه العقود ىي اؼبعدات أو اآلالت اليت تقـو اؼبؤسسة اؼبالية بشرائها

تأجَتىا للمشروعات التجارية أو الصناعية. وقد اعتب الفقهاء أف صبيع اؼبنقوالت يبكن أف تكوف موضوعا 
اليت يبكن أف  لعقد االعتماد اإلهباري، وأف ما ورد بالنص الفرنسي قد أتى على سبيل اؼبثاؿ على اؼبنقوالت 

؛ فبا يعٍت أف القانوف الفرنسي (1)يل اغبصرتكوف موضوعا لعقد االعتماد اإلهباري، وٓب يكن ذلك على سب
 أجاز وقوع عقد االعتماد اإلهباري على صبيع األمواؿ اؼبنقولة.

وقوعو على معدات أو عتاد  وذبدر اإلشارة إٔب أف اغباالت الغالبة ُب عقد االعتماد اإلهباري،     
 .(2)أو ذبهيزات.

اإلهباري ُب سبويل برامج اغبواسيب  وقد طرح مؤخرا ُب فرنسا جواز اعتماد نظاـ االعتماد
(computer programs)(3)  إذ أف وضع اغباسوب أو أي سلعة ُب تصرؼ اؼبستعمل يستتبع كذلك

 وضع ملحقاتو الضرورية والبلزمة الستعمالو الصحيح.

إال أف إعماؿ ىذه القاعدة ُب ؾباؿ اؼبعلوماتية يطرح صعوبات وتعقيدات عديدة لناحية التفريق بُت 
 صل والفرع، وربديدا بُت اغبواسيب وبُت براؾبها ذات الطابع غَت اؼبادي.األ

 (4)أي مهمة دوف البامج التشغيلية فاغباسوب، باعتباره سلعة مادية، ال يكوف لو أنبية وال يؤدي
 اليت تنظم عملو وتساعد على تطويره وحل مشاكلو.

                                                           
1

 - Michel Cabrillac,  Leasing, Ency. Dalloz, Droit  civil,1973, n
o
.4; Claude Champaud,  La Loi du 2 

Juillet 1966 ..., art. préc., 2021; et Leasing, J.C.P., 1965,II,doct. 1954, n°.38.  
، قسم الدراسات القانونية، 1982البند اعبزائي، منشورة ُب ؾبلة العدؿ،  د. سامي منصور: دراسة عن نظرية اعبمع بُت إلغاء العقد وتنفيذ - 2

 .12ص
3
 - E. M. Bey: Le financement des logiciels: peut-on louer ou donner financièrement à bail un 

logiciel?, Gaz. Pal. 1985, 2, doct., p.396. 

 .174، ص 1996اؼبعلوماتية، اؼبنشورات اغبقوقية ،  د. طوين ميشاؿ عيسى: خصوصيات التعاقد ُبانظر:  
4

 - CA Paris, 5 ch. A, 19 mai 187, J.C.P., 1987-11-15297, n
o
.15, obs. M. Vivant et A. Lucas. 

Ca Aix-en Provence, 8
ème

 ch, 12 sept. 1986, Gaz. Pal, 1987, I, Jur, P. 341, Note E. E.M. Bey. 

- CA Paris, 5 Ch. A, 3 Oct. 1989, Cahiers Lamy, février 1990, Juris- Data, N° 20232. 
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بامج اليت تؤدي وظيفة تشغيلية ؽبا، فاعتبىا الوٓب يفرؽ الفقو الفرنسي بُت اؼبعدات حبد ذاهتا وبُت 
للمعدات األصلية(، وىي زبضع بالتإب للنظاـ القانوين  accessoires من ملحقات اؼببيع )أي أهنا فرع

 .(1)اؼبنقولة اؼبادية اؼبطبق على األمواؿ

طبيق ُب السابق ُب إمكانية ت (2)كاف يشككاف  اللذافالفرنسياف، وقد اعتب الفقو  والقضاء 
نظاـ االعتماد اإلهباري ُب ؾباؿ اؼبعلوماتية، أف عملية سبويل برامج اغبواسيب باتت فبكنة بعد صدور 

 القانوف الفرنسي. 

ثانيا: جواز وقوع عقد االعتماد اإليجاري على جميع األموال باستثناء بعض  
 األموال المنقولة:

لسنة  95األؤب من القانوف اؼبصري رقم اعتمد القانوف اؼبصري ىذا االذباه حيث اعتبت اؼبادة 
أف اؼباؿ أو األمواؿ اليت هبوز أف تكوف موضوعا لعقد التأجَت التمويلي ىي كل عقار أو منقوؿ  1995

مادي أو معنوي ويكوف الزما ؼبباشرة نشاط إنتاجي، سلعي أو خدمي، عدا سيارات الركوب والدراجات 
 النارية.

حسم اعبدؿ الفقهي الذي كاف سائدا ُب فرنسا حوؿ اؼباؿ  ىكذا يبدو أف اؼبشرع اؼبصري قد
اؼبؤجر الذي هبوز أف يكوف موضوعا لعقد االعتماد اإلهباري، فاعتمد اذباىا موسعا، وظبح بإجراء ىذا 

 .3العقد على العقارات وعلى اؼبنقوالت اؼبادية واؼبعنوية على السواء

ي لسيارات الركوب والدراجات النارية من نطاؽ أف استبعاد اؼبشرع اؼبصر  4وقد اعتب بعض الفقهاء
االعتماد اإلهباري ال يعٍت استبعاده لكافة وسائل النقل؛ إذ هبوز أف يقع عقد االعتماد اإلهباري على 

                                                           
1
 - Ph. Le Tourneau, Contrats informatiques et électroniques, Dalloz, 6 

e
 éd., 2010, p. 1; E.- M. Bey, 

«Le finnencement des logiciels: peut-on louer ou donner finnancierement à bail un logiciel? », Gaz. 

Pal. 1985, 2, doct., p. 396; R. N. Schütz, D. Rep. civ. janv. 2007, n
o
 55 s. 

2
 -  CA. Pau, 8 juin 1995, juris. Data, n

o
 45 546; JCP. E. 1996,I, 559, n

o
 10, obs. M. Vivant et C. Le 

Stanc; A. Bensonssan, Droit de I'informatique et de la télématique, Répertoire permanent Berger-

Levrault Systema, 1985, "crédit-bail informatique", étude 15, n
o
.10.; M. Vivant, Ch. Le Stanc, Chron. 

Droit de l'informatique, JCP, E. 1996, n
o
 21, p. 559; A. Diaka, op. cit., n

o
 286, p. 680. 

 .21.سابقع ، عبد الرضبن السيد قرماف، مرجد.  -3
 .19، ص.2008، 1؛ د/ إلياس ناصيف، عقد الليزن  ُب القانوف اؼبقارف، منشورات اغبليب اغبقوقية، ط.08اؼبرجع نفسو، ص. -4
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سيارات النقل اعبماعي والشاحنات والناقبلت البحرية أو البية أو الطائرات، إذ أف ىذه الوسائل تعتب 
ُب عقود االعتماد اإلهباري، وذلك بسبب ارتفاع أسعارىا وعدـ قدرة األشخاص  اجملاؿ األكثر استخداما

 على شرائها ُب بداية نشاطهم.

 ثالثا: حصر وقوع عقد االعتماد اإليجاري على األموال المنقولة فقط:

، حيث حصرت اؼبادة األؤب 28/05/1988اعتمدت ىذا االذباه اتفاقية أوتاوا ُب كندا بتاريخ 
دوف العقارات، والسبب األساسي  1االتفاقية على اؼبعدات والبضائع، أي على األمواؿ اؼبنقولة تطبيق ىذه

ُب ذلك ىو أف اتفاقية أوتاوا تعٌت أساسا بتمويل عمليات تصدير واستَتاد اؼبعدات البلزمة لنقل التكنولوجيا 
 باعتبارىا سلعة عب الدوؿ.

 موضوع عقد االعتماد اإليجاري: الفرع الثاني: الغرض الذي تخصص لو المنقوالت

ٓب تتفق كافة التشريعات على الغرض الذي يبكن أف زبصص لو اؼبنقوالت اليت هبوز أف تكوف 
موضوعا لعقد االعتماد اإلهباري. ففي الواليات اؼبتحدة األمريكية ال يقتصر االعتماد اإلهباري على سبويل 

ائتماف دبفهومها الواسع، وظبح باعتماد االعتماد اإلهباري  االستثمارات اإلنتاجية، بل ًبَّ اعتماده وسيلة 
 .2كذلك للحصوؿ على السلع اؼبخصصة لبلستعماؿ الشخصي

 على أف االعتماد اإلهباري 28/5/1988ُب حُت اقتصرت أحكاـ اتفاقية أوتاوا  اؼبؤرخة ُب 
نتاجية، ولذلك نعرض ُب ، أي على السلع اإل3متعلق باألمواؿ اليت تستعمل ُب نشاطات ذبارية أو مهنية

 ىذا العنصر ؼبوقف التشريعات اغبديثة:

 

 

 
                                                           

1
- Amin Dawas,  The 1988 Unidroit Convention on International Financial, Journal of Law, published 

by Academic Publication Council Kuwait University, vol. 21, n
o
.4 ; dec. 1997, P.12. 

2
- Dosse, «Le Leasing (Crédit- Bail) aux Etat-Unis», Banque, 1976, Technique Bancaire. p.296.

  

3
- Amin Dawas, op.cit., p.13.
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 أوال: بالنسبة للقانون الفرنسي

أما ُب فرنسا، فقد نشأ خبلؼ فقهي حوؿ ما إذا كانت اؼبنقوالت ؿبل عقد االعتماد اإلهباري  
 يبكن أف تكوف ـبصصة لبلستعماؿ الشخصي أـ هبب حصرىا بالسلع اإلنتاجية.

الصادر  455ختبلؼ ُب الفقو الفرنسي إٔب عمومية نص اؼبادة األؤب من القانوف رقم ومرد ىذا اال
إٔب عدـ جواز تطبيق أحكاـ عقد االعتماد اإلهباري على   1، فقد ذىب بعض الفقهاء1966ُب يوليو 

بيئة سبويل شراء األثاث اؼبنزٕب أو الكماليات، مستندين ُب ذلك إٔب أف عقد االعتماد اإلهباري نشأ ُب 
وبالتإب  2ذبارية واقتصر تطبيقو على اآلالت والتجهيزات اؼبخصصة لبلستعماؿ اؼبهٍت ُب التجارة والصناعة،

 ال يطبق على اؼبنقوالت حىت ولو كانت مادية، إذا كانت ـبصصة لبلستعماؿ الشخصي.

ل وقد اعتبت ؿبكمة النقض الفرنسية أنو هبب استعماؿ السيارة السياحية ضمن نشاط وعم
 .3الشركة اؼبستأجرة لكي تدخل ُب اؼبعدات والتجهيزات اليت يبكن أف يقع عليها عقد االعتماد اإلهباري

إٔب اعتبار أف عقد االعتماد اإلهباري يبتد ليشمل اؼبنقوالت  4ُب حُت ذىب فقهاء آخروف
صدر  1966نة اؼبخصصة لبلستعماؿ الشخصي، وذلك استنادا إٔب مبدأ حرية التعاقد، كما أف القانوف س

ُب بداية انتشار ىذا العقد، وٓب يكن ُب ذلك الوقت يتصور أف ال يبتد ؾبالو ليشمل اؼبنقوالت اؼبخصصة 
 لبلستعماؿ الشخصي.

                                                           
1
- Michel Cabrillac, Ency. Dalloz, Droit civil, 1973, n

o
.04.

  

ة إٔب أف اؼبعدات الصناعية واؼبعدات الطبية ووسائل النقل باالضافة إٔب ذبهيزات اإلعبلـ اآلٕب ىي األكثر شيوعا كموضوع لعقود وذبدر اإلشار  - 2
  وبظر إجراءاالعتماد اغباصلة، وىي اليت توافق شركات االعتماد اإلهباري على إجراء عقود االعتماد اإلهباري بشأهنا، بالرغم من عدـ وجود نص قانوين

 ىذا العقد على غَتىا من األمواؿ.
م إال أف ما تعتمده الشركات اؼبؤجرة ىو دراسة اعبدوى االقتصادية للمشروعات أو األشخاص الذين يتقدموف لديها بطلبات من أجل سبويل حصوؽب

رواجا وتؤمن ؽبا الضمانة ُب اغبصوؿ على  على ما وبتاجوف إليو من معدات أو ذبهيزات، وىذه الشركات ترى أف اؼبعدات الصناعية والطبية ىي األكثر
 حقوقها.

3
- Cass. Com. 15 déc. 1975, D. 1976-407, note Lucas de Leyssac: «qu'une voiture automobile, fût-elle 

de tourisme, constitue un bien d'équipement dès lors qu'elle est utilisée pour le fonctionnement de la 

société locataire ».
 

4
- Claude Champaud, Le Leasing, art. préc., n

o
. 2021. 

- R. Houin, «Le nouveau Régime de la Location Gérance du Fonds de Commerce», R.T.D. Com. 

1965, p.297.
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على اؼبنقوالت اؼبخصصة  اإلهباري الذين أيدوا جواز وقوع االعتماد 1كما اعتب بعض الفقهاء

نوع  1966اؼبادة األؤب من القانوف الصادر سنة  لبلستعماؿ الشخصي، أف اؼبشرع الفرنسي ٓب وبدد ُب

استعماؿ اؼبنقوالت اليت تكوف ؿببل لذلك العقد، ُب حُت ًب ربديده من الفقرة الثانية بالنسبة لعقود 

االعتماد اإلهباري الواردة على األمواؿ العقارية وقصرىا على تلك اؼبخصصة لبلستعماؿ اؼبهٍت، فاعتبوا أف 

اؼبشرع ُب تطبيق امتداد عقد االعتماد اإلهباري ليشمل صبيع اؼبنقوالت أيا كاف الغرض ىذا يدؿ على نية 

 اؼبخصصة لو.

، اعتب أف اؼبشرع الفرنسي يستبعد السلع اؼبخصصة 2إال أف الرأي الراجح ُب الفقو الفرنسي

 1966.3لبلستعماؿ الشخصي من نطاؽ تطبيق قانوف 

 

                                                           
1 

- «Aujourd'hui, beaucoup d'auteurs préfèrent considérer qu'il existe des opérations de crédit-bail en 

dehors de celles réglementées par le code monétaire et financier. Deux justifications fondées sur 

l'analyse des textes sont avancées. Le début de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier : « Les 

opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont : (…) », suggère qu'il existe des 

opérations de crédit-bail en dehors de celles que le texte réglemente ....» V. M. Giovanoli, Le crédit-

bail (Leasing) en Europe : Développement et nature juridique,  étude comparative avec référence 

particulière aux droits français, allemand, belge, italien et suisse, 1980, Litec, n
o 
158; BEY, op.cit., 

p. 212; Guy Duranton, «
Crédit-bail mobilier

»
, Rép. com.,

 Dalloz, 
 juin 200

0., n
o
 17: «Dire que le crédit-bail doit 

porter sur des biens affectés à un usage professionnel pour que les dispositions du code monétaire et 

financier s'appliquent ne signifie pas forcément qu'en dehors du financement de ce type de biens, il 

n'existe pas d'autres opérations de crédit-bail...» 

 .102، ص.اؼبرجع السابق، د. فايز نعيم رضواف 
2
- CRÉMIEUX-ISRAËL, op.cit., p. 24); Guy DURANTON, crédit-bail mobilier, art. préc., n

o
 7: 

«L'affectation du bien est donc toujours le critère d'application de la réglementation spéciale du crédit-

bail par le code monétaire et financier.» 

 من تقنُت الصرؼ واؼبالية: L. 313-7, 1oرع الفرنسي الذي تتبناه اؼبادة شوىذا ىو موقف اؼب - 3
Art. L313-7: (Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 27 JORF 3 août 2005)  
«Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont :  

1. Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette 

location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur 

qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant 

un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ; ....»
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9F2601C3A92EE19D3F494EDB3A551E4B.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000000452052&idArticle=LEGIARTI000006522512&dateTexte=20160714&categorieLien=id#LEGIARTI000006522512
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العتماد اإلهباري هبب أف يكوف بالضرورة ؿبًتفا لنشاط ويًتتب على ذلك أف اؼبستأجر ُب عقد ا
 1اقتصادي، فبا يؤدي إٔب استبعاد صبهور اؼبستهلكُت ُب عقود االعتماد اإلهباري

 .ثانيا: بالنسبة للقانون الجزائري

على أف عقد االعتماد اإلهباري للمنقوؿ، ىو ذلك  09-96تنص اؼبادة الثالثة من األمر رقم 
فيو أف تكوف اؼبنقوالت ضرورية لنشاط  "اؼبتعامل االقتصادي" ، وبالتإب يفًتض فيو أف العقد الذي هبب 

يتعلق باؼبعدات اإلنتاجية وأدوات العمل، وزبرج بذلك السلع االستهبلكية من نطاؽ عملية االعتماد 
 ك. اإلهباري، وبالنتيجة هبب أف يكوف اؼبستأجر شخصا ؿبًتفا دائما لنشاط اقتصادي وليس دبستهل

 .ثالثا: بالنسبة للقانون المصري

لقد استفاد اؼبشرع اؼبصري من اعبدؿ الدائر حوؿ غرض اؼباؿ ؿبل التأجَت التمويلي ألىداؼ 
لسنة  95اعبدؿ بنص اؼبادة األؤب من البلئحة التنفيذية للقانوف رقم  إنتاجية أو استهبلكية، فحسم

كل عقار أو منقوؿ مادي أو معنوي »التمويلي ىو: اليت نصت على أف اؼباؿ اؼبقصود ُب التأجَت  1995

                                                           
1
- Claude Champaud, La Loi du 02 Juillet... ,art. préc..,, CI80299. ; El Mokhtar Bey, De la 

Symbiotique, op.cit., p.170.
  

من مدونة التجارة االئتماف اإلهباري للمنقوؿ بأنو: " كل عملية إكراء للسلع التجهيزية أو اؼبعدات  431وبالنسبة للمشرع اؼبغريب عندما عرؼ ُب اؼبادة 
لك كل أو بعض السلع اؼبكراة لقاء شبن متفق عليو أو اآلالت اليت سبكن اؼبكًتي كيفما كاف تكييف ىذه العمليات من أف يتملك ُب تاريخ وبدده مع اؼبا

أهنا الغاية اليت جاءت من أجلها  يراعى فيو جزء على األقل من اؼببال  اؼبدفوعة على سبيل الكراء" ٓب تقتصر على اؼبنقوالت ذات الطابع اؼبهٍت واؼبفًتض
ليت ال سبلك اؼباؿ الكاُب القتناء معدات ما ُب حاجة إليها، أو أف غباجة اقتصادية لدى اؼبشروعات االعملية منذ البداية، حيث جاءت لتستجيب 

كاف ينص على الصفة اؼبهنية ؽبذه التجهيزات أو اؼبعدات ، ليتم الًتاجع   1988حاجتها إليها ىي مؤقتة، خصوصا وأف مشروع مدونة التجارة لسنة 
عماؿ ىذه اآللية ُب اجملاؿ االستهبلكي يؤدي إٔب إرىاؽ كاىل اؼبستفيد . وباإلضافة إٔب ذلك، إف است1996عن ىذه الصفة وحذفها ُب نسخة سنة 

قد ًب فيو حذؼ االمتياز  2008بفوائد وعموالت وأعباء ضريبية ال يبكن أف يتحملها إال اؼبنتج  خصوصا إذا علمنا أف قانوف اؼبالية اؼبغريب لسنة 
نت معفية من الضريبة على القيمة اؼبضافة لتصبح خاضعة ؽبا، األمر الذي هبعل ولوج الضرييب الذي كانت تتمتع بو عقود االئتماف اإلهباري حيث كا

ة أو اؼبعدات أو اؼبستهلك  إٔب ىذه العملية خاليا من أية ؿبفزات مقارنة باؼبنتجات اؼبالية األخرى. ورغم أف البعض وباوؿ تفسَت عبارة السلع التجهيزي
طابع مهٍت، إال أف  خلو النص من أي ربديد  وكذلك توسيع  تفسَت مصطلح السلع التجهيزية واؼبعدات اآلالت بأنو ال يبكنها إال أف تكوف ذات 

اؼبستهلك يشمل حىت ما يبكن أف يستعملو اإلنساف العادي ُب حياتو اليومية غباجات استهبلكية أكثر منها مهنية، يؤدي إٔب القطع ُب إمكانية ولوج 
 ية باإلهباب والتأكيد.إٔب ىذا النوع من العمليات اؼبال
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يكوف موضوعا لعقد تأجَت سبويلي ويكوف الزما ؼبباشرة نشاط إنتاجي سلعي أو خدمي عدا سيارات 
 «.الركوب والدراجات اآللية

وىكذا يتضح أف اؼبشرع اؼبصري اشًتط أف يكوف اؼباؿ الزما ؼبباشرة نشاط إنتاجي ال استهبلكي، 
عن اجملاؿ الذي يستغل فيو ىذا اؼباؿ، فيجوز استغبللو ُب إنتاج سلعي أو ُب تقدًن خدمات وبصرؼ النظر 

ذبارية أو صناعية أو زراعية أو مهنية أو سواىا، ولكنو استبعد استغبلؿ اؼباؿ ُب النشاط االستهبلكي، أي 
ا بالغرض الذي استبعد زبصيصو لبلستعماؿ الشخصي؛ فالعبة ُب ىذا اجملاؿ ليست بطبيعة اؼباؿ وإمب

 ىبصص لو تبعا لنشاط اؼبستأجر.

فأجهزة الكمبيوتر يبكن أف تكوف ؿببل لعقد التأجَت التمويلي إذا كاف اؼبستأجر إحدى الشركات أو 
البنوؾ، ويبكن أف زبرج من ىذا النطاؽ إذا كاف اؼبستأجر أحد األفراد ويستخدـ اعبهاز ألغراضو اػباصة، 

 . 1زبصصو لو األمواؿ موضوع عقد التأجَت التمويلي ُب مصر بالغرض الذيفالعبة 

الفرع الثالث: موقف التشريعات الحديثة من اشتراط شراء المنقوالت بقصد تأجيرىا في 
 : عقد االعتماد اإليجاري

اإلهباري كوسيلة سبويل فريدة ال زبفى مزاياىا، وهبدؼ معرفة السبيل لتحقيق  يظهر عقد االعتماد
ؼبزايا يطرح التساؤؿ حوؿ مدى اشًتاط شراء اؼبؤجر للمنقوالت قبل تأجَتىا وفق عقد أكب قدر من تلك ا
، وىل يستحسن أف يؤجر  Achat d'un bien mobilier en vue de sa location االعتماد اإلهباري

 2واؼبقارف:اؼبؤجر فبتلكاتو فقط؟ ونتناوؿ ُب ىذا الفرع اؼبوقف التشريعي من ىذه اؼبسألة ُب القانوف اعبزائري 

 

                                                           
؛ د/ فخر الدين الفقي، صناعة التأجَت التمويلي مع 7، صاؼبرجع السابقد/ عبد الرضبن السيد قرماف، ؛ 95ص.، اؼبرجع السابقعلي سيد قاسم، د/ -1

 .31، ص.2000دراسة ربليلية للسوؽ اؼبصري، بنك الكويت الصناعي، الكويت، 
لدوٕب، ورد شرط الشراء اؼبسبق لعقد االعتماد اإلهباري ُب اتفاقية "أوتاوا" اؼبتعلقة بعقد االعتماد اإلهباري الدوٕب مع التذكَت بأنو وعلى الصعيد ا - 2

 ، إذ جاء ُب نص الفقرة "أ" من اؼبادة األؤب من ىذه االتفاقية  مايلي: 1988ماي  28اؼبؤرخة ُب  
على طلب طرؼ  -بناء-إبراـ  -وفيها يقـو طرؼ )اؼبؤجر التمويلي( بػ: أ 2وصوفة ُب الفقرة " تطبق ىذه االتفاقية على عمليات االعتماد اإلهباري اؼب

 .." آخر )اؼبستأجر التمويلي( عقد توريد مع طرؼ ثالث )اؼبورد( يشًتي منو دبقتضاه  أمواال ذبهيزية أو عتاد عمل وبدده اؼبستأجر التمويلي.
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 أوال: شرط الشراء المسبق لمحل عقد االعتماد اإليجاري للمنقول في التشريع الجزائري:

إٔب تعريف عمليات االعتماد اإلهباري، وٓب  09-96األمر رقم لقد تطرقت اؼبواد الستة األؤب من 
 ومن ٍب تأجَته. اشًتاط شراء ؿبل عقد االعتماد اإلهباري من طرؼ اؼبؤجر -وال ُب غَتىا-يرد فيها 

يضع شرط الشراء  يظهر إذف من خبلؿ نصوص قانوف االعتماد اإلهباري أف اؼبشرع اعبزائري ٓب
اؼبسبق حملل عقد االعتماد اإلهباري دبا فيو اؼبنقوؿ، بل ويتضح من خبلؿ بعض نصوص مواد قانوف 

اد إهباري، ومثاؿ ذلك نص االعتماد اإلهباري أنو بإمكاف اؼبؤجر تأجَت ماؿ يبلكو سلفا وفق عقد اعتم
اؼبادة التاسعة من ىذا القانوف الذي هبيز صراحة للشركة تأجَت ؿبل ذباري أو مؤسسة حرفية من ملكها،  
كما اعتبت اؼبادة الثانية من ذات القانوف عمليات االعتماد اإلهباري طريقة سبويل القتناء األصوؿ أو 

ُب ىذه اؼبادة تعٍت شراء األصل فإف كلمة "استعماؿ" توحي  استعماؽبا، وإذا كانت كلمة "اقتناء" الواردة
 بأف األصل كاف فبلوكا للشركة اؼبؤجرة ٍب مكنت اؼبستأجر من استعمالو عن طريق عقد اعتماد إهباري.

وكنتيجة طبيعية إلغفاؿ اؼبشرع اعبزائري لتقرير شرط الشراء اؼبسبق حملل عقد االعتماد اإلهباري 
تنظيم عقد التوريد )الذي تنتقل دبوجبو اؼبلكية من اؼبورد إٔب اؼبؤجر( ومركز اؼبورد، للمنقوؿ، أغفل كذلك 

ودعوى الرجوع اؼبباشرة للمستأجر على اؼبورد ُب حالة وجود عيوب خفية، فهذه اؼبسائل الثبلث أجدر 
اؼبؤجر على  على األقل ُب اغباالت اليت يتفق فيها اؼبستأجر مع-بالتنظيم من طرؼ اؼبشرع ألهنا موجودة 

 أف يقـو األخَت بشراء األصوؿ اؼبنقولة ؿبل العقد ٍب تأجَتىا لؤلوؿ وفق عقد اعتماد إهباري.

وبالرغم فبا سبق بيانو، قبد أف عقود التمويل باالعتماد اإلهباري ُب اعبزائر  تتوجو إٔب كوف شراء 
ال تتواىن عن تنظيم العبلقة بُت  ؿبل ىذا العقد خطوة من خطوات عملية االعتماد اإلهباري، فهذه العقود

اؼبستأجر وبائع األصوؿ اؼبنقولة، فبا يعٍت أف اؼبؤجر قد سبق لو  اقتناء ىذا األصل من البائع ٍب أجره بعد 
 1ذلك إٔب اؼبستأجر.

 
                                                           

   رسة اعبزائرية من خبلؿ عقود اعتماد إهباري لكل من بنك البكة، وشركة ناتيكسيس اعبزائر حيث أنو ومن خبلؿ استطبلع الوضع ُب اؼبما - 1
"Natixis Algerie" كمثاؿ عما تعرفو اؼبمارسة ُب اعبزائر، حيث يستقر الوضع على إعماؿ شرط الشراء اؼبسبق حملل عقد االعتماد اإلهباري قبل

 ب النص القانوين الصريح.تأجَته، وذلك استنادا للعقد نفسو ُب ظل غيا
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 ثانيا: الوضع في التشريع  الفرنسي:

بنص  اؼبعٍت  "Crédit-bail mobilier"يعرؼ اؼبشرع الفرنسي عقد االعتماد اإلهباري للمنقوؿ 
من تقنُت الصرؼ واؼبالية بأنو: " عمليات تأجَت ذبهيزات ومعدات وآالت  L313-7الفقرة األؤب من اؼبادة 

الزمة ؼبزاولة حرفة أو صناعة، واليت يتم شراؤىا بقصد اعادة تأجَتىا بواسطة مشروعات تظل ىي اؼبالكة 
للمستأجر اغبق ُب سبلك كل أو جزء من  -هاأيا كاف تكييف-ؽبا، وذلك عندما زبوؿ ىذه العمليات 

األشياء ؿبل اإلهبار مقابل شبن يتفق عليو ويؤخذ باالعتبار عند تقديره اؼببال  اليت دفعها اؼبستأجر على 
 سبيل اإلهبار".

وبذلك قبد أف اؼبشرع الفرنسي يشًتط سبق شراء اؼبؤجر للماؿ اؼبؤجر من أجل تأجَته إٔب 
وبذلك تستبعد عمليات التأجَت اؼبباشرة من نطاؽ  1د صفة االعتماد اإلهباري،اؼبستأجر، ربت طائلة فق

تطبيق النص، واليت يلجأ إليها البائعوف واؼبنتجوف لتسويق بضائعهم، عن طريق منح زبائنهم تسهيبلت 
 كما زبرج مقابل ذلك عمليات التأجَت اؼبباشر من ىذا النطاؽ حىت ولو اقًتنت بتخويل  2للوفاء بالثمن،

 اؼبستأجر حق سبلك اؼباؿ ُب هناية مدة اإلهبار.

ويبلحظ أف القانوف الفرنسي يتماشى مع الرأي الذي يذىب إٔب اعتبار االعتماد اإلهباري تقنية 
سبويل يطلب فيها العميل من شركة التأجَت شراء ماؿ معُت من الغَت هبدؼ تأجَته لو،  وبذلك يكوف 

تند إٔب عقدين: عقد بيع مـب بُت اؼبؤجر والبائع،  وعقد اعتماد إهباري االعتماد اإلهباري عملية ثبلثية تس
 3يـب بُت اؼبؤجر واؼبستأجر.

فاألصوؿ اؼبنقولة اؼبعنية بعقد االعتماد اإلهباري هبب اف تشًتى لغاية تأجَتىا، وحىت لو ٓب تتم  
نود العقد بشراء اؼبنقوالت احملددة عمليات التأجَت فعبل، فيتعُت على شركة االعتماد اإلهباري أف تتعهد ُب ب

أما إذا كاف  ،قد سبق شراؤىااؼبنقوالت ؿبل العقد على نفقتها، وُب صبيع اغباالت هبب أف تكوف ىذه 
 اؼباؿ اؼبؤجر من صنع اؼبؤجر نفسو فبل يطبق على مثل ىذا التصرؼ  قانوف االعتماد اإلهباري.

                                                           
 .309و 308، ص 2005د/ قبوى إبراىيم البدإب، عقد اإلهبار التمويلي، دار اعبامعة اعبديدة، االسكندرية، طبعة سنة  - 1

2
 - Cass. com. 13 avr. 1976, D. 1976. 695, note Lucas de Leyssac, JCP 1977. II. 18669, note Bey, RTD 

com. 1976. 793. obs. Hémard. 
3
 - Bonneau Therry, Droit Bancaire, L.G.D.J., Paris, 7

ème
 éd. 2007, p. 394. 
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أجل تأجَته إٔب اؼبستأجر، يكوف قد اعتد بالدور  واؼبشرع الفرنسي باشًتاطو سبق شراء اؼبنقوؿ من
اؼبإب الذي تؤديو الشركات اؼبؤجرة اليت ال تعدو أف تكوف وسيطا ماليا ُب تداوؿ األصوؿ االنتاجية اؼبنقولة. 
فمن أىم خصائص االعتماد اإلهباري ىي أف اؼبؤجر ليس ىو منتج األصل او اؼبعدات، بل يقتصر دوره 

فقط، وأف اؼبستأجر ىبتار بنفسو اؼبعدات، وتقع عليو مسئولية قدمها أو عدـ مسايرهتا على تقدًن التمويل 
 1.ألغراضوللتطورات اغبديثة ومدى مبلئمتها 

 ثالثا: الوضع في التشريع المصري:

أف  1995لسنة  95من القانوف اؼبصري رقم  2يبلحظ من خبلؿ الفقرة الثانية من اؼبادة الثانية
شًتط عملية الشراء اؼبسبق للمعدات أو أدوات اإلنتاج  من اؼبورد أو اؼبنتج بقصد اؼبشرع اؼبصري ال ي

تأجَتىا تأجَتا سبويليا كما فعل اؼبشرع الفرنسي، وإمبا ىو هبيز حىت  عمليات التأجَت التمويلي اليت ترد على 
تنادا إٔب أي عقد من أمواؿ منقولة فبلوكة مسبقا للمؤجر، أو تلك اليت يتلقاىا ىذا األخَت من اؼبورد اس

 العقود.

ىذا اؼبوقف، وذلك لكونو يوسع من نطاؽ التأجَت التمويلي  3ويؤيد جانب من الفقو اؼبصري
يساعد ُب تأجَت بعض اؼبعدات واآلالت  للمنقوالت ليشمل اؼبنقوالت اؼبملوكة مسبقا لشركة التأجَت، فبا

 اؼبستعملة واؼبملوكة لتلك الشركة.

                                                           
1
 - Guy Duranton, op. cit. n

os
 103,99 et 117 : «. Les contrats de crédit-bail ne manquent pas de prévoir 

expressément que le crédit-preneur choisit en qualité de mandataire de la société de crédit-bail et sans 

intervention de ce dernier le matériel de la marque et du type qui lui convient ainsi que son 

fournisseur, qui peut indifféremment être le constructeur ou un revendeur du matériel en parfaite 

connaissance du matériel, de ses conditions de livraison, de fonctionnement et de rendement. La 

société de crédit-bail se cantonne à un rôle purement financier et le crédit-preneur jouit d'une entière 

liberté dans la détermination des qualités techniques du matériel… dès lors que le bien s'avère, en 

pratique, relativement standardisé....» 
ٔب عقد من ورد فيها العبارة اآلتية " ... كل عقد يلتـز دبقتضاه اؼبؤجر بأف يؤجر إٔب مستأجر منقوالت فبلوكة لو أو تلقاىا من اؼبورد استنادا إ  - 2

 العقود....".
 .106، ص اؼبرجع السابقانظر على سبيل اؼبثاؿ: د/ علي سيد قاسم،  - 3
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اب أماـ اؼبوردين الذين يبلكوف اؼبعدات واآلالت إٔب فبارسة نشاط التأجَت كما أف ذلك يفتح الب
التمويلي، فطاؼبا أف ىذه اآلالت واؼبعدات فبلوكة مسبقا للمورد، فيجوز لو فبارسة نشاط التأجَت التمويلي 

 بعد استيفاء متطلبات القانوف.

 ذلك يتيسر لو التصرؼ فيها.حىت أف اؼبورد قد يبلك مستودعات مليئة باؼبعدالت واآلالت، وب

كما أف اذباه اؼبشرع اؼبصري يواجو الفرض الذي ينتهي عن إعماؿ اؼبستأجر ػبياره ُب عقد التأجَت 
على -التمويلي رد األصوؿ اؼبؤجرة إٔب شركة التأجَت التمويلي، فهنا تستطيع الشركة تأجَتىا مرة أخرى 

 إٔب مستأجر آخر.-فرض صبلحيتها
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 حث الثانيالمب

 الطابع االستثنائي لعقد اإليجار في عملية االعتماد اإليجاري لألصول المنقولة 

الواضح أف اإلهبار ُب عملية االعتماد اإلهباري ذو طبيعة مزدوجة. فإنو أوال يسمح للمستأجر 
قق عملية وبطريقة تقليدية باالستمتاع الفوري باألصل اؼبنقوؿ مقابل دفع أقساط اإلهبار، لكنو أيضا وب

ائتماف، حيث تغطي بدالت اإلهبار شبن األصل وتعويض فوائد رأس اؼباؿ اؼبستثمر من قبل اؼبؤجر، وبالنسبة 
ؽبذا األخَت، يعتب اللجوء لئلهبار وسيلة للحفاظ على اؼبلكية وللمطالبة باسًتجاع األصل ُب حالة عدـ 

ية يلعب دورا خاصا ُب إطار عقد االعتماد وفاء اؼبشروع اؼبستأجر بأقساط اإلهبار. ذلك أف حق اؼبلك
اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة، إنو ىو الضماف الرئيسي اؼبقرر ؼبؤسسة االعتماد اإلهباري ضد خطر إعسار 

 1اؼبشروع اؼبستفيد ُب حالة عجزه عن الوفاء بأقساط األجرة اؼبقررة.

قد تدخلت شركات االعتماد لكن وحىت يؤدي عقد اإلهبار دوره االئتماين الذي وجد من أجلو، ف
اإلهباري دبا ؽبا من قوة وتفوؽ لتعمل سلطاف إرادهتا بتعديل قواعد عقد اإلهبار التقليدي اؼبكملة، دبا وبقق 
أقصى ضباية غبق ملكيتها على اؼبنقوالت اؼبؤجرة ودبا هبنبها كل التزاـ ، وإف أتى ذلك على حساب اؼبشروع 

ذا االستخداـ اعبديد لئلهبار، لنا أف نتساءؿ حوؿ مدى إمكاف اخضاع اؼبستأجر )اؼبطلب األوؿ(؛ وأماـ ى
ىذا العقد ُب عملية االعتماد اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة للقواعد العامة ومدى ظباحها للمؤجر بالتوصل أب 

لية اؽبدؼ الذي ينشده من عملية االعتماد اإلهباري الواردة على منقوالت مادية، ونظرا ألف اإلهبار ُب عم
االعتماد اإلهباري أصبح ذا وظيفة سبويلية، فقد شوىت خصائص عقد اإلهبار التقليدي ليتسم ُب عملية 

 االعتماد اإلهباري للمنقوالت خبصائص فبيزة )اؼبطلب الثاين(:

 

 

 
                                                           

، ص 2004، جامعة عُت مشس، 1995لسنة  95عبد الفتاح ؿبمد عبد الفتاح، نظاـ التأجَت التمويلي ُب القانوف اؼبصري طبقا للقانوف  \د - 1
303. 
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 المطلب األول

تشويو مالمح االلتزامات األساسية ألطراف عقد اإليجار في عملية االعتماد اإليجاري 
 لمنقولةلألصول ا

تشهد عملية االعتماد اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة عدة روابط بُت أطرافها، لكن العبلقة الرئيسية ُب 
العملية كما سبق بيانو ىي تلك الرابطة بُت اؼبؤجر )اؼبؤسسة اؼبالية أو شركة التأجَت( واؼبستأجر )اؼبشروع 

ستأجر لؤلصل اؼبنقوؿ الذي وبتفظ اؼبؤجر اؼبستفيد(. فيسمح عقد اإلهبار ُب ىذه العملية باستعماؿ اؼب
 دبلكيتو من جهة، وبالوفاء الذي يقـو بو اؼبستأجر ؼبصلحة اؼبؤجر من جهة أخرى.

ؽبذا التصور، فلقد  1ولقد اعتبت ىذه العبلقة إهبارية رغم االعًتاضات اغبادة اليت أبداىا البعض
هبار العادي من ناحية، كما أنو ال شك ُب أف اػباصة بعقد اإل 2اعتمد اؼبشرع اعبزائري على اؼبصطلحات

إرادة األطراؼ تتوجو إٔب أف يبدو اإلهبار احملور الرئيسي للعملية، ألف فائدة الرجوع ؽبذه التقنية سبثل امتيازا 
لؤلطراؼ أو باألحرى للطرؼ األقوى على فرض إرادتو دبضموف العقد، ومن ىنا تبدأ القواعد غَت اؼبألوفة 

 اعد العامة لعقد اإلهبار.مقارنة بالقو 

واستقراء مضموف العقد تبدو فائدتو من خبلؿ مقارنة التزامات طرُب عقد اإلهبار ُب عملية 
راؾ األسباب اليت أدت أب نا بإدهبار التقليدي، ما يسمح لاالعتماد اإلهباري للمنقوالت بالتزاماهتما ُب اإل
لذلك سنتناوؿ ىذا التجاوز  3اإلهبار ُب صورتو التقليدية. ذباوز التزامات الطرفُت اغبدود اؼبًتتبة على عقد

)الفرع الثاين(؛ إذ ومن خبلؿ  اؼبستأجر اللتزاماتلتزامات اؼبؤجر )الفرع األوؿ( ٍب بالنسبة أوال بالنسبة ال
 ىذين العنصرين، ندرؾ أسباب ذباوز التزامات الطرفُت ُب عقد االعتماد اإلهباري آلثار اإلهبار التقليدي:

 

                                                           
1
 - Mario Giovanoli, Le crédit-bail (Leasing) en Europe : op.cit., p. 34 : «  L’analogie du Leasing 

financier avec le contrat de location classique est plus superficielle que réelle… » 
اؼبتعلق باالعتماد اإلهباري: " ... تكوف قائمة على عقد إهبار يبكن أف يتضمن أو ال يتضمن حق  09-96انظر اؼبادة األؤب من األمر رقم  - 2

 اػبيار بالشراء...."
 .304، ص اؼبرجع السابقد الفتاح، عبد الفتاح ؿبمد عب \د - 3
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 الفرع األول: نطاق تجاوز التزامات المؤجر في عقد االعتماد اإليجاري للمنقوالت
ؼبا كاف اإلهبار عقدا يلتـز اؼبؤجر دبقتضاه بأف يبكن اؼبستأجر من االنتفاع بشيء معُت مدة معينو 

، فإف التزامات اؼبؤجر تدور حوؿ التزامو بتسليم اؼباؿ اؼبؤجر، وتعهد ىذا اؼبا ؿ بالصيانة اليت ولقاء أجر معلـو
دائما ألداء الغرض اؼبخصص لو، كما أف اؼبؤجر يضمن للمستأجر التعرض سواء الصادر منو ذبعلو صاغبا 
أب ضمانو العيوب اػبفية اليت تظهر خبلؿ مدة اإلهبار ويكوف من شأهنا أف ربوؿ  باإلضافةأو من الغَت، 

تقاصا كبَتا. كل ىذه االلتزامات مقابل حقو ُب ، أو أف تنقص منو اندوف انتفاع اؼبستأجر باؼباؿ اؼبؤجر
اغبصوؿ على األجرة اؼبتفق عليها. ولكن ىل يلتـز اؼبؤجر ُب عقد االعتماد اإلهباري للمنقوالت بكل ىذه 

 االلتزامات؟ اـ أف طبيعة ىذا العقد ووظيفتو التمويلية قد عدلت من ذلك؟ وىذا ما سنتناولو فيما يلي:

 ية إلى التعديل في التزام المؤجر بالتسليمأوال: االتفاقات الرام

يضع اؼبشرع اعبزائري التزاـ اؼبؤجر بتسليم األصل اؼبؤجر إٔب اؼبستأجر ُب طليعة اآلثار اليت يرتبها 
عقد اإلهبار، وال ىبرج عقد االعتماد اإلهباري عما تفرضو القواعد العامة ُب عقد اإلهبار، حيث تلتـز 

أف تسلم األصل اؼبؤجر وملحقاتو ُب حالة صاغبة ألداء الغرض الذي أجر من مؤسسة االعتماد اإلهباري ب
 3ويبكن أف يكوف اؼبنقوؿ اؼبؤجر فبلوكا للمؤجر 2حىت يتمكن من االنتفاع بو دبا يتفق وطبيعة نشاطو. 1أجلو

دى اؼبورد أو أو أف يكوف قد اشًتاه لتأجَته للمشروع اؼبستأجر. وُب حالة الشراء يكوف اؼبنقوؿ ؿبل اإلهبار ل
البائع، فيقـو اؼبؤجر باستبلمو ٍب تسليمة إٔب اؼبستأجر. وقد ترؾ اؼبشرع للطرفُت حرية االتفاؽ على كيفية 

 تنفيذ االلتزاـ بالتسليم من حيث الزماف واؼبكاف الذي يتم فيو التسليم.

هبري على  ة ماوُب حالة عدـ االتفاؽ على ذلك ُب العقد هبري على االلتزاـ بتسليم العُت اؼبؤجر 
 4الشيء اؼبؤجر. االلتزاـ بتسليم العُت اؼببيعة من أحكاـ على األخص فيما يتعلق منها بزماف ومكاف تسليم

                                                           
 .09-96من األمر رقم   29انظر اؼبادة  - 1
 .308، ص اؼبرجع السابققبوى إبراىيم البدإب،  \د - 2
 .97، ص اؼبرجع السابقعبد الرضباف السيد قرماف،  \د - 3
 من التقنُت اؼبدين اعبزائري. 478انظر اؼبادة  - 4
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عقد  1وهبب ربديد ميعاد التسليم ُب العقد ؼبا يبثلو من أنبية خاصة، إذ بو تتحدد بداية تنفيذ 
د إٔب اؼبستفيد، وباؼبقابل كذلك بداية أداء االعتماد اإلهباري من حيث تسليم األصوؿ اؼبنقولة ؿبل العق

اؼبستأجر ألقساط اإلهبار اؼبتفق عليها ُب العقد، ويتم إثبات تاريخ االستبلـ بواسطة ؿبضر التسليم الذي 
 2وبرره اؼبستفيد.

وبالتإب تعتب األنظمة القانونية اؼبؤجر ُب عقد االعتماد اإلهباري مسؤوال عن اؼبشاكل اؼبتعلقة 
 3أو األصل اؼبؤجر وذلك باعتباره مالكا لو، فبالتإب تلزمو بتسليمو للمستأجر بصفتو مطابقا باؼبعدة

 للمواصفات وذلك تطبيقا للقواعد العامة لئلهبار.

لكن ونظرا ؼبا وبيط بعقد االعتماد اإلهباري من ظروؼ، ككوف اختيار اؼباؿ اؼبنقوؿ اؼبؤجر يتم 
، فإف مؤسسات االعتماد اإلهباري ومن خبلؿ إعماؿ 4صفاتو الفنيةغالبا بواسطة اؼبستأجر الذي وبدد موا

سلطاف االرادة، زبرؽ القواعد القانونية اؼبكملة لعقد اإلهبار للتملص من ىذا االلتزاـ، وتوكل اؼبستأجر ُب 
ربمل أية استبلـ اؼبنقوالت اؼبؤجرة مباشرة من اؼبورد أو البائع ُب التاريخ واؼبكاف احملددين، وتعفي نفسها من 

                                                           
 .09-96من األمر رقم  29انظر اؼبادة  - 1
 .SALEM؛ وانظر كذلك اؼبادة الثانية من دفًت الشروط العامة لشركة 309، ص اؼبرجع السابقبراىيم البدإب، إقبوى  \د - 2
فالتسليم ال يعٍت وضع أصل ربت التصرؼ فقط، بل يعٍت أيضا أف يكوف األصل مطابقا. وبالتإب، إذا أثار اؼبستأجر عدـ صبلحية األصل  - 3

ما أعد لو أو تعيبو بعدما سبق لو التوقيع على ؿبضر االستبلـ دوف ربفظ وبعثو إٔب اؼبؤجر ليدفع على أساسو شبن اؼببيع، فإف القضاء الستعمالو في
لى سؤولية عالفرنسي ٓب يًتدد ُب الدفع بعدـ اؼبطابقة كأحد عناصر التسليم ليحمل اؼبؤجر اؼبسؤولية أحيانا، وأحيانا أخرى وبمل اؼبستأجر كامل اؼب

وإذا تطلب التسليم ضرورة تركيب آلة وذبربتها، كاف على البائع القياـ بذلك، وإال اعتب التسليم كأف ٓب يتم.  ٠أساس توقيعو على احملضر بدوف ربفظ
ستغبلؿ اعبهاز. (، األمر الذي ال يسمح باLogicielsكما أف التسليم اعبزئي يعتب غيابا لو، كأف يسلم البائع حاسوبا دوف ملحقاتو أي براؾبو )

لك أف وذبدر اإلشارة بأف القضاء الفرنسي غَت مستقر خبصوص التسليم اعبزئي ويدرس القضايا اؼبطروحة عليو حالة حبالة، أي كل حالة على حدى، ذ
 التسليم اعبزئي قد ال يؤثر ُب بعض اغباالت على اعتبار أف االلتزاـ بالتسليم قد ًب فعبل، والعكس صحيح:

Cass. com. 13 juin 1977, Bull. civ. IV, no 164, D. 1977, IR 454. 

4 - «...Mais le crédit-bailleur dénué de toute compétence technique et qui n'a exercé aucun choix du 

matériel et du fournisseur du matériel loué s'exonère de ces obligations pour n'exercer qu'un rôle 

purem ent financier, tout en conservant la pleine propriété du matériel concerné. Ces obligations de 

délivrance ou de garantie pour aussi fondamentales soient-elles dans le droit commun du bail sont 

susceptibles de dérogation et d'exonération ou de renonciation, même en droit commun.», V. Guy 

DURANTON, art. préc.; Cass. 1re civ. 14 févr. 1998. 

 انظر ُب الواقع العملي ُب اعبزائر اؼبادة الرابعة لدفًت الشروط لبنك البكة واػباص باالعتماد اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة.و 
ية يقابلها بناء قانوين معُت يسمح  لكل طرؼ بأف وبقق  الغراض اليت يسعى إليها ووبدد ُب وهبذا يكوف عقد االعتماد اإلهباري عقدا ذا طبيعة سبويل

فنية نفس الوقت الدور الذي ينبغي عليو أف يقـو بو. فكل طرؼ  يقصر ربرياتو  على نطاقو اػباص: ىذه التحريات مالية بالنسبة للمؤجر وتقنية 
 بالنسبة للمستأجر.
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بالنسبة للمواعيد اؼبتفق عليها مع البائع  -نفقات بسبب التأخر ُب التسليم لكل جزء من األصوؿ اؼبنقولة
 1. وىكذا فقد  جرى عرؼ شركات االعتماد اإلهباري على نقل االلتزاـ بالتسليم للمستأجر، -األوؿ

ب اػبفي اؼبؤثر اؼبوجود باألصل اؼبنقوؿ وحينها تنتفي مساءلتها على انتفاء التسليم اؼبطابق أو بسبب العي
  2اؼبؤجر.

ومن ٍب، فإف على مؤسسة االعتماد اإلهباري إذ رغبت ُب اإلفبلت من تلك اؼبسؤولية أف تضمن 
 .3اؼبؤجرة قد ًب اختيارىا دبعرفة اؼبستأجر عقودىا شروطا هبذا اؼبعٌت، لكن بشرط أف تكوف األمواؿ

لسنة  95باؼبادة الثامنة من قانوف التأجَت التمويلي رقم  ولقد قنن اؼبشرع اؼبصري ذلك اغبكم
وقرر بأنو: " إذا أبـر عقد تأجَت سبويلي وأذف اؼبؤجر للمستأجر باستبلـ اؼباؿ موضوع العقد مباشرة  1995

يكوف االستبلـ وفقا للشروط واؼبواصفات اؼبتفق عليها ودبوجب ؿبضر يثبت فيو حالة من اؼبورد فيجب أف 
ؤجر وما بو من عيوب إف وجدت، وهبوز للمستأجر أف يرفض استبلـ اؼباؿ اؼبؤجر إذا امتنع اؼبورد أو اؼباؿ اؼب

ويكوف اؼبستأجر مسئوال عن أية بيانات تذكر  ،وفقا غبكم الفقرة السابقة االستبلـاؼبقاوؿ عن ربرير ؿبضر 
 ."االستبلـعن اؼباؿ ُب ؿبضر 

لبللتزاـ بالتسليم ُب التشريع اعبزائري، يتضح لنا عدـ  وبالرغم من الطابع اؼبكمل للقواعد العامة
ؼبا ورد ُب نص اؼبادة الثامنة من القانوف اؼبصري؛ غَت أف نص   09-96وجود نص فباثل ُب األمر رقم 

واؼبندرجة ضمن القسم اػباص باألصوؿ غَت اؼبنقولة، تسمح لؤلطراؼ اؼبعنية  4من ذات األمر 40اؼبادة 
بالتزاـ  -مقابل حقو ُب االنتفاع الذي يبنحو إياه اؼبؤجر -ما بينها لكي يتكفل اؼبستأجر بالعقد باالتفاؽ في

 -إذا اتفق على ذلك-أو بعدد من االلتزامات اؼبتعلقة باؼبؤجر. وىذا يستفاد منو  بأف اؼبستأجر قد يقـو 
وعلى ذلك تنطبق على تنفيذ  باستبلـ اؼباؿ اؼبؤجر نيابة عن اؼبؤجر الذي يلتـز أصبل بالتسليم إٔب اؼبستأجر،

ىذا األخَت لبلستبلـ القواعد العامة للوكالة، حيث أنو على اؼبستأجر القياـ بفحص ومعاينة اؼباؿ اؼبؤجر 

                                                           
1
 - Cass. 1

re
 civ. 14 févr. 1998, préc.; Cass. com. 10 mai 1982, Gaz. Pal. 1982.2. panor. 370, obs. 

A. Piedelièvre, RTD com. 1983.275, obs. J. Hémard et B. Bouloc. 
 .114و 113، ص 2003حساـ الدين فتحي ناصف، التأجَت الدوٕب للمنقوؿ، دار النهضة العربية،  \د - 2
 وما بعدىا. 115اصف، اؼبرجع السابق، ص د. حساـ الدين فتحي ن  - 3

 .SALEMمن دفًت الشروط العامة لشركة  1-2انظر كذلك اؼبادة  - 4
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للتأكد من كونو مطابقا للمواصفات اؼبتفق عليها بُت اؼبؤجر واؼبورد واليت سبق للمستأجر ربديدىا. ويتم 
يوضح فيو مدى مطابقة اؼباؿ اؼبؤجر   un procès-verbal de livraisonإثبات االستبلـ دبوجب ؿبضر

 ؼبا ىو متفق عليو. 

ولقد قرر القضاء الفرنسي إمكانية االتفاؽ على إعفاء اؼبؤجر من اؼبسئولية بشرط أف يكوف 
 1اؼبستفيد قد اختار بنفسو األصل اؼبؤجر، وأف يكوف اؼبؤجر قد نقل للمستفيد دعاواه ضد البائع أو اؼبورد.

بالرغم من ذلك نرى أف تسليم أصل غَت مطابق ؼبتطلبات اؼبستأجر ىو خطأ شخصي راجع و 
لفعل اؼبؤجر. فمع كوف أف اؼبورد ىو من سلم األصل للمستأجر، لكن ودبقتضى استقبلؿ العقود، حىت وإف  

يتم  كاف اؼبستأجر ىو من اختار األصل بنفسو وكاف اؼبؤجر قد نقل لو حقوقو ُب الضماف، فإف اؼبلكية
 نقلها للمؤجر، وبالتإب عليو ربمل التزامو )باعتباره مالكا(  هبذا اػبصوص ذباه اؼبستأجر. 

لكن شركات االعتماد اإلهباري اؼبؤجرة ال تبحث عن ىذا، بل إهنا تتصرؼ كُمقِرض وليس  
ىي تأمُت  كمالك، واؼبشكلة أهنا تستخدـ اؼبلكية كتأمُت أو كضماف ليس إال. وعلى الرغم من أف اؼبلكية

وضماف فّعاؿ، إال أف فعاليتها تصاحبها سلبيات أو أعراض جانبية كإجبار اؼبقرض )الشركة اؼبؤجرة( على 
 التسليم والضماف. 

إف اؽبدؼ  اغبقيقي الذي تسعى إليو مؤسسات االعتماد اإلهباري من خبلؿ ىذه اغبيلة، كما من 
ىو التخلص من أعباء اؼبسئولية الناصبة عن  2لئلهبار خبلؿ كل التعديبلت اليت تدخلها على القواعد العامة

التسليم دبعناه الواسع، أي وضع األصل اؼبؤجر ربت تصرؼ اؼبستأجر، وأف يكوف التسليم كامبل ال جزئيا، 
 وُب حالة جيدة من التشغيل. 3دبا فيو أف يكوف أصبل مطابقا وخاليا من العيوب

                                                           
1
 - Guy Duranton, op. cit. n

os
 103,99 et 119 : «..... La réception technique du matériel est accomplie par 

le crédit-preneur agissant tant pour son propre compte qu'en qualité de mandataire du crédit-bailleur. 

À cet effet, le mandataire doit signer le procès-verbal contradictoire attestant la bonne exécution par le 

vendeur de son obligation de délivrance impliquant ipso facto l'exonération de la propre obligation de 

délivrance du crédit-bailleur sous la condition de faire corrélativement profiter le crédit-preneur des 

actions dont il dispose envers le fournisseur»;  Ch. Goyet, “ Le louage et la propriété à l’épreuve du 

crédit-bail et du bail superficiaire, Thèse, Strasbourg, Paris ,éd. LGDJ, 1983, n
o
 113 et s.; Thierry 

Bonneau, Droit Bancaire, éd. Montchrestien, 6 
ème 

éd., 2005, p. 390. 
 .98، ص اؼبرجع السابقعبد الرضباف السيد قرماف،  \د -2

 .95ص  ،2003قدري عبد الفتاح الشهاوي، موسوعة التأجَت التمويلي، منشأة اؼبعارؼ،  \د - 3
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ر بتوقيع ؿبضر يثبت استبلـ األصل ومطابقتو للشروط والشائع ُب الواقع العملي مطالبة اؼبستأج

يرفض دبقتضاه إما االستبلـ )ُب حالة عدـ اؼبطابقة ووجود   1التقنية اؼبرغوبة، أو ربرير ؿبضر صعوبات

(، أو االستبلـ مع التحفظ على  2عيوب ونقائص ذبعل استعماؿ األصل اؼبنقوؿ فيما خصص لو مستحيبل

 3كوف قد الحظها ُب ؿبضر التسليم. العيوب أو النقائص اليت ي

ومع ذلك هبوز للمستأجر أف يتسلم اؼباؿ اؼبؤجر دوف ربرير ؿبضر، إذا قدر أف مصلحتو ُب استبلـ 

اؼباؿ. ولكن إذا أراد بعد ذلك أف يثبت حالة اؼباؿ اؼبؤجر وما بو من عيوب ُب مواجهة اؼبورد عند 

( على أساس أف استبلـ اؼباؿ اؼبؤجر دوف ربرير ؿبضر االستبلـ، فإف عبء اإلثبات يقع عليو )اؼبستأجر

دليل على كونو مطابقا ؼبا ىو متفق عليو. وُب صبيع اغباالت يكوف اؼبستأجر بصفتو وكيبل مسئوال قبل 

وتطبق ُب ىذا الشأف ما تتضمنو القواعد  4اؼبؤجر بصفتو موكبل عن أية بيانات تذكر عن اؼباؿ ُب احملضر.

  5لى أساس أنو بناءا على ىذا احملضر يلتـز اؼبؤجر ُب مواجهة اؼبورد بدفع الثمن.العامة من أحكاـ، ع

بأف ؿبضر االستبلـ يشكل التعبَت األساسي للتناغم اؼبوجود ُب اتفاقات عقود  6ويرى البعض
االعتماد اإلهباري، وذلك أف اؼبؤجر يريد التأكد بأف األصل اؼبنقوؿ أو الشيء الذي اشًتاه والذي يشكل 
ضمانتو الرئيسية ُب مواجهة احتماؿ إعسار مستأجره قد سلم فعبل، وبالتإب إمكانية تنفيذ عقد اإلهبار، 

                                                           
 من دفًت الشروط العامة لبنك البكة وكذا:  15انظر اؼبادة  - 1

“ Si le bien n’est pas en état d’être réceptionné, le crédit-preneur doit rédiger un procès verbal de 

difficultés », cité par : Guy Duranton, Art. préc., p. 17, n
o
 99. 

 ، خبصوص األصوؿ غَت اؼبنقولة.09-96األمر رقم  من 38انظر اؼبادة  - 2
E. M. Bey, op. cit. p. 111: “ La rédaction du procès-verbal de livraison assure par sa rédaction la 

protection des parties intéressées ». 
3
 - Ch. Gavalda et B. Bouloc, Le financement des entreprises, Dalloz 1973, p. 188. 

ة او غَت أف قضاء النقض الفرنسي مؤخرا يرفض ربميل اؼبستأجر اؼبسؤلية عن ربريره حملضر استبلـ دوف ربفظ بالنسبة للمعدات أو اآلالت اؼبعقد - 4
 ذات التقنية العالية، انظر:

Cass.com., 10 fèvr. 2015, 13-24.501., publié au bulletin.. 
 . 100، ص اؼبرجع السابقرماف، عبد الرضباف السيد ق \د - 5

6
 - E. M. Bey, op. cit. p. 112. 
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ودفع شبن شراء األصل للبائع وبالتإب حقو ُب اغبصوؿ على مبال  اإلهبار اؼبستحقة من اؼبستأجر، خاصة 
 1وأف اؼبؤجر كاف خارج ؾباؿ التفاوض.

فإذا أنبل اؼبستأجر ُب فحص ومعاينة األصل اؼبنقوؿ اؼبؤجر عند وكل ىذا ضباية ؼبصلحة اؼبؤجر ، 
حالة ىذا األصل والعيوب اؼبوجودة فيو، قامت مسئوليتو ُب مواجهة اؼبؤجر  بإثباتاالستبلـ، أو ٓب يقم 

  2طبقا للقواعد العامة للوكالة.

ؼبستأجر الذي يقع عليو وباؼبقابل يعد ىذا االلتزاـ ثقيبل ُب نتائجو ُب حالة عدـ احًتامو من طرؼ ا
اؼبستحقة للمؤجر عن كل فًتة اإلهبار ولو كاف األصل اؼبؤجر معيبا. كما أف  -اإلهبارات–التزاـ بدفع اؼببال  

إف عليو التزاما بدفع تعويض للمؤجر إذا ٓب يكتشف   اؼبستأجر ال يستفيد من أي زبفيض لئلهبار، بل
الية لو أو ىبفض مبل  القيمة اؼبتبقية. ولذلك تسمح عيوب ونقائص األصل، دبا ىبفض من القيمة اؼب

                                                           
 انظر: -1

Ch. Bruneau, op. cit. p. 96 : « bien que ce soit elle qui acquière la propriété de la chose, la société de 

crédit-bail entend être déchargée de tout souci dans sa réception ... elle n’entend pas procéder elle-

même à la délivrance : «  c’est le vendeur qui doit délivrer le matériel et c’est le locataire qui va s’en 

servir, qui doit le recevoir… » 
2
 - Guy Duranton, op. cit. n

o
 117 : «...Les contrats de crédit-bail ne manquent pas de prévoir 

expressément que le crédit-preneur choisit en qualité de mandataire de la société de crédit-bail et sans 

intervention de ce dernier le matériel de la marque et du type qui lui convient ainsi que son 

fournisseur, qui peut indifféremment être le constructeur ou un revendeur du matériel en parfaite 

connaissance du matériel, de ses conditions de livraison, de fonctionnement et de rendement. La 

société de crédit-bail se cantonne à un rôle purement financier et le crédit-preneur jouit d'une entière 

liberté dans la détermination des qualités techniques du matériel...» 

 ىذه الوكالة تعبَتا مقنعا يوظفو اؼبؤجر للتهرب من كل مسئولية تتعلق بالتسليم أو الضماف ُب مواجهة اؼبستأجر:  Guy Durantonويعتبر 
«..... Ce mandat serait donc en grande partie rétroactif et ne constitue qu'un moyen de dégager le 

crédit-bailleur de toute responsabilité quant à ses obligations de délivrance et de garantie avec 

renonciation à tout recours à son encontre» 

االلتزاـ اؼبلقى على عاتقها أصبل بتسليم األصل مباشرة  غَت أف الواقع يبُت وجود وكالتُت األؤب سبنحها مؤسسة االعتماد اإلهباري للمورد ليقـو بتنفيذ
لة األؤب: وبالتإب من البائع اؼبورد، والثانية سبنحها للمستأجر الستبلـ األصل اؼبنقوؿ اؼبؤجر مباشرة  من البائع اؼبورد، وىو نفس التسليم موضوع الوكا

بيع. أما التسليم الواجب على اؼبؤجر دبوجب عقد اإلهبار، فإهنا ال سبنح بو أية وكالة مكتفية يظل األمر دائما ُب إطار التسليم التابع أو الناتج عن عقد ال
تقـو بتسليمو بكوف ؿبل التسليم ىو واحد سواء ُب البيع أو اإلهبار، وما داـ سيتم تنفيذه دبقتضى عقد البيع ، فبل حاجة ألف يبر األصل من حيازهتا ل

ريف اؼبتكررة، أي مصاريف االستبلـ دبوجب عقد البيع والتسليم دبوجب عقد اإلهبار. باالضافة أب تعليلها  لعدـ مرة أخرى للمستأجر تفاديا للمصا
 le طلبيةاختصاصها التقٍت لفحص مطابقة األصل اؼبنقوؿ للشروط واؼبواصفات التقنية اليت طلبها اؼبستأجر وضمنتها اؼبؤسسة اؼبالية ُب إيصاالت ال

bon de commandeاصة وأف اؼبستأجر اؼبستفيد ىو من اختار ىذه اؼبنقوالت ُب اؼبراحل التمهيدية إلبراـ عقد شرائها طبقا للمواصفات الفنية ، خ
 :والتكونولوجية اليت تليب احتياجاتو، لذلك هبب أف يقـو ىو أيضا باستبلمها للتأكد من توافرىا على ىذه اؼبواصفات.، انظر ُب ىذا اؼبعٌت

E. M. Bey, op.cit. p. 124 

 وانظر كذلك:
C. Auloy, «Crédit-Bail (Leasing)», D. 1980,. n

o
 63: « à ce stade seulement, il est permis de parler d’un 

mandat » 



 مميزات عقد االعتماد اإليجاري لألصول المنقولة :                   الفصل األول 

56 

 

مؤسسات االعتماد اإلهباري للمستأجر بالرجوع على البائع وربريك كل دعوى بسبب التسليم غَت اؼبطابق 
 1للطلب.

لكن مبدأ عدـ مسئولية اؼبؤجر يستبعد إذا كاف ىذا األخَت قد أدى دورا ُب اختيار اؼبعدة أو ُب 
ك أنو باشًتاكو ُب العملية التجارية، يكوف قد فقد مركزه اؼبتمتع باغبماية واؼبرتبط بدوره اختيار اؼبورد، ذل

 2التمويلي اغبصري.

برفض طلبات اؼبستأجر الذي قبل األصل تأسيسا على ؿبضر االستبلـ. لكنو  3ولطاؼبا قاـ القضاء

اليت ال تظهر عيوهبا بسهولة إال بعد قد يتساءؿ ُب بعض اغباالت اؼبتعلقة دبعدات معقدة تقنيا كاؼبعلوماتية 

استعماؽبا، لذلك يتفهم موقف اؼبستأجر ُب االستبلـ. لكن إذا ٓب يبدي اؼبستأجر العناية البلزمة ُب تسلم 

األصل، أو انو ٓب ىبب موكلو عن الصعوبات اليت تصادفو ُب التسلم، فإنو ال يًتدد ُب مؤاخذتو عن ىذه 

 .األخطاء

وىو وباوؿ تكييف عملية -توكيل اؼبستأجر باالستبلـ، استغل بعض الفقو وؼبا كاف باإلمكاف  
ىذا األمر لبلعًتاض على التحليل الذي يشبو عملية االعتماد  -االعتماد اإلهباري الواردة على منقوالت

اإلهباري ببيع منقوؿ مادي مصاحب بشرط االحتفاظ باؼبلكية، على أساس أف البيع يفًتض بالضرورة أداء 
                                                           

1
 - D. Crémieux-Israël, op. cit. pp. 52 et 53. 

(، وما يزيد األمر تعقيدا ىنا ىو أف جانبا 1988عة ُب الثاين من مايو سنة وىو ما ذىبت إليو اتفاقية أوتاوا بشأف التأجَت التمويلي للمنقوؿ )اؼبوق - 2
ميل اؼبستأجر من الفقو والقضاء يعتب التزاـ اؼبستأجر بتسلم األصل وتوقيع ؿبضر االستبلـ التزاما بنتيجة وليس ببذؿ عناية، األمر الذي يؤدي أب رب

التاريخ احملدد. على أف القضاة قد اختلفوا خبصوص ىذه اؼبسألة، ليخلصوا ُب األخَت إٔب أف عن  بكل نتائج تعيب األصل أو تسليمو ُب وقت متأخر
 التزاـ اؼبستأجر ال يبكن أف يكوف سوى بوسيلة، وإف كاف القضاء ال زاؿ ٓب وبسم األمر بشكل هنائي، انظر ُب ذلك:

Guy Duranton, op. cit. n
os

 103,99 et 117 : « … le mandat d’agréer le matériel et en prendre  livraison 

ne soulève aucune discussion quant à son existence, le crédit preneur y assume une obligation de 

résultat, et subit de ce fait une responsabilité renforcée… À cet effet, l'obligation ainsi souscrite par le 

crédit-preneur est expressément qualifiée comme devant être de résultat  ». 

 قارف:
D. Crémieux-Israël, op. cit. p. 53: «.... le locataire assume une obligation de résultat.... une obligation 

particulièrement rigoureuse...» 
3
-Cass. Com. 9 janv. 1990, n

o
 86-19.308., Bull.civ. IV, n

o
 4, p3; Cass. 1

ère
 civ.2 nov. 1994, RJDA, 

1995, n
o
 3, p. 313:«Le locataire qui signe un bon de réception ne correspondant pas à la réalité ne peut 

prévaloir de son erreur ou de sa négligence à l'encontre du bailleur pour demander à résolution du 

contrat.» 
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ابيا من البائع فيما ىبص اؼببيع، ُب حُت أف أداء اؼبؤجر ُب االعتماد اإلهباري هبذا اػبصوص  ىو سليب إهب
بل إف كل أداءاتو تتسم بالسلبية، باستثناء تقديبو اؼباؿ للمورد ومسك سند اؼبلكية خبلؿ مدة  1سباما

أهنا التزامات باالمتناع. وىذا العملية، الذي يعتب نشاطا شكليا ؿبضا، فبا يسمح بوصف كل التزاماتو ب
األمر متناقض والتزامات اؼبؤجر العادي الذي يلتـز بالتسليم، وإف كاف ال شك أف األطراؼ باستطاعتهم 

على ـبالفة القواعد القانونية اؼبكملة واػباصة باإلهبار، لكن إذا غاب االلتزاـ الرئيسي، فإف ذلك  االتفاؽ
ا االلتزاـ الرئيسي، باإلضافة إٔب ما ُب ذلك من تعسف، لكن نظرا قد يؤدي إٔب تشويو طبيعة مصدر ىذ

لرضا اؼبستأجر دبحتوى العقد، فكأف التوازف اؼببحوث عنو متوافر ُب العقد، لكن ال يبكن التسليم هبذه 
 القرينة الضعيفة.

تبع إف ما وبدث ُب الواقع يثبت أنو ال وجود ألي تفاوض حر لبنود العقد، خاصة وأف العرؼ اؼب 
اليـو ُب العقود النموذجية والشروط العامة اؼبطبوعة بشكل مسبق، ال يًتؾ إال نادرا ؾباال ؽبذه اؼبناقشة حىت 

 .2بُت احملًتفُت، ما عدا ُب العقود الكبَتة

وتنص العقود النموذجية لشركات االعتماد اإلهباري، ُب شروطها العامة على أهنا ال تتحمل أية  
زء من األصوؿ اؼبنقولة بالنسبة للمواعيد اؼبتفق عليها مع البائع. عبُب التسليم لكل أو مسؤولية عن التأخَت 

                                                           
1
 - M. Giovanoli, op.cit., p. 35 : « Les obligations du crédit-bailleur ne peuvent guère être comprises 

comme celles d’un vendeur... » 

لتزاـ بالتسليم الذي يقع أصبل كما أف ؿبكمة النقض الفرنسية تعتمد على الدور اؼبإب احملض للمؤسسة اؼبالية وتسمح ؽبا باالتفاؽ على إعفاءىا من اال
 عليها بصفتها كمؤجرة، إذ يبكن االتفاؽ على ربميل البائع أو اؼبورد هبذا االلتزاـ.

1
ère

 Civ. juillet 1989, Bull. Civ, I, n° 373, P. 181.  
2
 - E.M.Bey, op. cit, p. 111. 

ل الرابط بينها وبُت اؼبستفيد اؼبستهلك جعل ىذا العقد حسب رأي البعض ولعل ىيمنة شركات االعتماد اإلهباري للمنقوؿ على مضموف عقد التموي
د يدخل ضمن طائفة  عقود اإلذعاف، وحسب ىذا الرأي  فإنو وبالرغم كم أ، اؼبشرع يوجب تضمُت عقود االعتماد اإلهباري لشروط الفسخ والتجدي

لعملي يثبت أف ىذه العقود يتم ربضَتىا مسبقا من طرؼ شركات االعتماد بطلب من اؼبتعاقد اؼبستأجر وذلك ربت طائلة البطبلف ، فإف الواقع ا
وىي تتصف باغبنكة والباعة ُب الصياغة القانونية، وتضمن لشركات التأجَت االستفادة القوية من العملية  -بعيدا عن تدخل اؼبستأجر-اإلهباري 

الذي هبعل عقود االعتماد اإلهباري ال تنضوي ضمن القالب العقدي التقليدي  -عقد إذعاف-االئتمانية دبقابل اجحاؼ اؼبتعاقد معها. هبذا الوصف 
ؼبستهلك خدمات للعقد والقائم على العدالة العقدية، بل تعتبىا مرتعا لتناسل الشروط التعسفية، انظر ُب ىذا الرأي: واعبي بشرى، اغبماية التشريعية 

لقانونية والقضائية، اإلصدار السادس )االذباىات اغبديثة ُب قانوف األعماؿ(، منشورات ؾبلة اغبقوؽ االئتماف اإلهباري، مقاؿ منشور بسلسلة اؼبعارؼ ا
وما بعدىا؛ د/ علياف عدة، خصوصية عقد االعتماد اإلهباري وأثرىا على توازف األداءات، مقاؿ منشور دبجلة  81، ص 2012، 1اؼبغربية، الرباط، ط

 وما بعدىا. 257، ص 2016، اكتوبر 04ة، جامعة ابن خلدوف تيارت، العدد البحوث ُب اغبقوؽ والعلـو السياسي
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وربظر على اؼبستفيد  ،1كما أهنا ربظر على اؼبستفيد الرجوع عليها للمطالبة بالتعويض ألي سبب كاف
مسؤوليتها خبصوص  البيع وال اإلهبار(، وال تقبل أف تثار الذي ٓب يستلم األصوؿ اؼبنقولة، طلب الفسخ )ال 

مطابقة األصوؿ اؼبنقولة للمواصفات أو صبلحيتها لبلستعماؿ على أساس أف اؼبستأجر ىو من قاـ 
وكذا البائع أو اؼبورد. كما تنص العقود علي التزاـ اؼبستأجر بتعويض اؼبؤجر عن كل اؼببال  اليت ىا باختيار 

ائي. ويبنع على اؼبستأجر مطالبة اؼبؤجر بأي يكوف اؼبؤجر قد دفعها للمورد، باإلضافة إٔب الشرط اعبز 
تعويض عن إلغاء الطلبية أو فسخ عقد االعتماد اإلهباري بسبب عدـ تنفيذ اؼبؤجر اللتزامو  بالتسليم، بل 

عن عدـ التسليم  . وىذا هبعلنا نتساءؿ: كيف يبكن معاقبة اؼبستأجر 2أنو يعاقب على ىذه اغبالة األخَتة
  كس اإلهبار التقليدي؟من قبل اؼبورد، وذلك ع

وُب ظل الصياغة اغبالية لبند التسليم ُب عقود االعتماد اإلهباري، فإف اؼبؤجر باستطاعتو مؤاخذه 
ومساءلة اؼبستأجر عن عدـ ازباذ العناية البلزمة لتسلم األصل بالطريقة احملددة ُب العقد من طرفو ىو. كما 

 3جر عن تنفيذ التزامو بالتسليم.أهنا ذبعل من الصعب على اؼبستأجر مساءلة اؼبؤ 

فاؼبستأجر غَت اغبريص والذي ٓب وبًـت بنود الوكالة اؼبعطاة لو، والذي قاـ مع ذلك بالتوقيع على 
ال  -األمر الذي هبعل اؼبؤجر يدفع شبن شراء األصل للبائع-ؿبضر االستبلـ رغم عدـ وفاء البائع بالتسليم 

 4٠زامويبكنو الرجوع على اؼبؤجر الذي نفذ الت

قد قررت بأف غياب  1991يونيو  13بتاريخ    AIX EN PROVENCEإال أف ؿبكمة   
التسليم يعدـ عقد االعتماد اإلهباري من سببو، و هبعل السبب فيو باطبل بطبلنا مطلقا، وال يبكن أف 

ـ الذي ضمنو عقودىا، وال ربرير ؿبضر االستبلتيغطيو شرط عدـ الرجوع من طرؼ اؼبؤسسة اؼبالية الذي ت

                                                           
 بالتعويض:  اؼبورد أو البائع ومطالبتو  أي الرجوع على  -1

 Lamy, droit du financement, 2000, op. cit, p 1380, n° 2887. 
 .SALEMش. ج. ت. ت. ع  أنظر اؼبادة الثانية، من دفًت الشروط العامة لشركة  - 2
أف عدـ تنفيذ اؼبؤجر لبللتزاـ الرئيسي يؤدي حتما إٔب إلغاء عقد االعتماد اإلهباري، أما اؼبستفيد فيقع على عاتقو  M. Vasseurيرى األستاذ  - 3

 التزاـ بدفع تعويض للمؤجر، وىكذا تكوف مصاّب الطرفُت ؿبفوطة، وانظر كذلك:
Pascal Ancel, Manuel de droit du Crédit, 5

ème
 éd, Litec, 1997, n°  165. 

وبل ؿبل فإذا غبق اؼبستأجر أي ضرر دبناسبة التسليم على أساس أف اؼبعدة أو األصل قد سلم لو بشكل متأخر أو ألنو ٓب يتسلمو أصبل، فإف اؼبورد  -4
 اؼبؤجر ُب تنفيذ ىذا االلتزاـ.
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يوقعو اؼبستأجر إال ُب حالة الغش أو التواطؤ بُت كل من اؼبورد واؼبستفيد على ضبل اؼبؤجر على دفع قيمة 
 .1بعد أف يستلم احملضر -غَت موجود-أصل ونبي 

لكن وبعد أشهر قليلة من صدور ىذا اغبكم، نطقت ؿبكمة النقض الفرنسية بقرار ـبالف للسابق 
يم من طرؼ اؼبستأجر وعلى نفقتو وربت مسؤوليتو ورفضت النطق بإلغاء عقد وقضت بوجوب أف يتم التسل

االعتماد اإلهباري رغم غياب التسليم. وبذلك تكوف قد غَتت من وجهة نظرىا وتشددت ُب موقفها مع 
 اؼبؤجر الذي اعتبتو ملزما بالتسليم. وىذا التطور ُب موقف القضاء رحب بو الكثَت من الفقو.

- ػارن لبلعتماد اإلهباري، ذلك أف ىناؾ من يرى بأنو إهبػن متعارضيػاؾ تصوريػىنة أف ػواغبقيق
حبسب التكييف االقتصادي  -، وجانب ثاين من الفقو من يرى فيو عملية قرض -حبسب التكييف القانوين

األمر رقم فإذا توقفنا عند التكييف الذي يعتب ىذه العملية إهبارا،  وىو ما أكده اؼبشرع اعبزائري ُب  2،-
، اؼبتعلق باالعتماد اإلهباري، كاف االلتزاـ بالتسليم التزاما جوىريا، وبالتإب ليس بإمكاف اؼبؤجر 96-09

بأي حاؿ من األحواؿ استبعاده كليا. وُب اؼبقابل، إذا اعتبنا االعتماد اإلهباري عملية قرض، وىو كذلك 
ا إٔب اعتبار بأف االلتزاـ بالتسليم يعتب قد نفذ توصلن 3سالف اإلشارة إليو، 09-96ما أكده األمر رقم 

دبجرد دفع الثمن من طرؼ اؼبؤسسة اؼبالية اؼبؤجرة للمورد وذلك استنادا إٔب ؿبضر التسليم اؼبوقع من طرؼ 
 . -مع اإلشارة إٔب شح وقلة األحكاـ القضائية ُب ىذا اجملاؿ -اؼبستأجر بدوف أي ربفظ 

                                                           
1
 - Le défaut de délivrance du bien crédit-baillé est sanctionné par la nullité du contrat de crédit-bail. 

Les prestations du crédit-preneur n'ont alors aucune contrepartie et le contrat devient dépourvu de 

cause et d'objet. Les juridictions du fond n'hésitent pas à considérer que le contrat de crédit-bail est 

frappé de nullité absolue, de sorte que sa résolution et ipso facto la restitution des loyers versés sont 

prononcées (CA Aix-en-Provence, 13 juin 1991, Bull. inf. C. cass. 13 juin 1991, p. 1688); V. dans le 

même sens: CA Paris, 8 janv. 1973, préc. ; Cass. com.10 oct. 1976, Gaz. Pal. 1977.2.664, note E.-

M. Bey. 

2
 - G. Ripert et R. Roblot, Traité élémentaire de droit commercial, LGDJ. Paris, 1994, p. 479. 

 راجع اؼبادة الثانية من األمر سابق الذكر. - 3
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ؽ إما بالتخفيف من اؼبسئولية أو اإلعفاء منها أو التشديد فيها، ورغم أف اإلرادة حرة ُب االتفا
لكنو فبن غَت اؼبمكن استبعاد االلتزاـ بالتسليم صبلة، فهذا األمر ال يبكن تصوره وإال فلن يبقى أي عنصر 

 .1من  عناصر عقد اإلهبار

ؿبل اإلهبار، الفقو هبذا اػبصوص بأف اؼبؤجر حُت يدفع شبن شراء األصوؿ  2باؼبقابل يرى بعض
يكوف قد نفذ كل ما عليو من التزامات ويصبح ُب حل من ربمل أية مسئولية أخرى أو التزاـ آخر ولو كاف 

والصادر عن الغرفة  3/1/1972بالضماف. وىذا ما رفضتو ؿبكمة النقض الفرنسية ُب قرارىا اؼبؤرخ ُب 
 3التجارية.

د الذي يبدأ بالتسليم ال ينتهي عند ىذ اغبد. ىذا الرأي مبال  فيو بالتأكيد، ذلك أف تنفيذ العق
 فاؼبستأجر يتحمل مبدئيا بااللتزامات اليت يتحمل هبا اؼبؤجر العادي.

وُب مقابل االمتيازات اؼبعًتؼ هبا للمستأجر يتم إعفاء اؼبؤجر كذلك من التزامو بالضماف، وىذا 
 ىو موضوع العنصر اؼبوإب: 

 مان التعرض:ثانيا: ما يتعلق بالتزام المؤجر بض

تدور التزامات اؼبؤجر ُب عقد اإلهبار حوؿ فكرة أساسية ىي سبكُت اؼبستأجر من االنتفاع باألصل 
ؿبل اإلهبار طواؿ مدة اإلهبار، وربتوى ىذه الفكرة على التزاـ اؼبؤجر بتسليم األصل للمستأجر 

 .4باؼبواصفات اؼبطلوبة حسب استعماؿ األصل اؼبؤجر على النحو السالف بيانو

                                                           
1

 - C.A. Dijon, 1
ère

 ch. 2 sept. 1986, note E.M. Bey : «  l’essence du contrat de crédit –bail est de 

mettre le preneur en possession de la chose, ceci empêche qu’il y soit conventionnellement dérogé par 

la stipulation d’une clause de non recours », Arrêt cité par : Lamy, Droit du financement, 2005, op. cit. 

n
o
 3251, p. 1554. 

 .298، ص اؼبرجع السابقد/ىاين ؿبمد دويدار،  - 2
3
 - Cass. Com. 3 janv. 1972, Bull. civ. IV. n

o
 1, D. 1972, 649, note M. Torchu. 

4
 - F. Dutilleul et Ph. Delebeque, Contrat civils et commerciaux, Dalloz, Paris, 8

e
 éd., 2007, p. 196, 

n°233. 
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وبوؿ بُت اؼبستأجر وبُت االنتفاع ر كما يلتـز اؼبؤجر بضماف االنتفاع، إذ يلتـز باالمتناع عن كل أم
باألصل اؼبنقوؿ، أو يقلل من الفائدة اليت تعود عليو من استعمالو لو، فالتزاـ اؼبؤجر بالضماف إذف يشمل 

 سبكُت اؼبستأجر من االستمتاع اؽبادئ باألصل.

ع واغبيازة اؽبادئة لؤلصل، يلتـز اؼبؤجر ىو نفسو بعدـ اؼبساس حبيازة اؼبستأجر، ففيما ىبص االستمتا 
وُب ىذا اإلطار هبب أف يبتنع عن كل ما يؤدي إٔب تعكَت صفو حيازة اؼبستأجر، أو إٔب حرمانو من اؼبزايا 

وىذا ىو  1د.اليت كاف من حقو أف يعوؿ عليها، حبسب ما أعد لو األصل واغبالة اليت كاف عليها عند العق
ما يسمى  ضماف الفعل الشخصي، فاألمر يتعلق بالتزاـ سليب، وىو يتعلق ُب نفس الوقت  بالتعكَت اؼبادي 

 والتشويش القانوين.

كما يلتـز اؼبؤجر أيضا دبنع الغَت من اؼبطالبة حبق ما على األصل ؿبل اإلهبار، إذا كانت ىذه 
اف تعرض الغَت. ودبقتضى القواعد العامة، ال يضمن اؼبؤجر اؼبطالبة مضرة باستمتاع اؼبستأجر وىذا ىو ضم

 2إال التعرض اؼببٍت على سبب قانوين فقط دوف التعرض اؼبادي.

وُب اغبالة اليت وبدث فيها التعرض من الغَت، وجب على اؼبستأجر اؼببادرة بإخطار اؼبؤجر حىت 
ُب الدفاع عن حقوقو ألف لو مصلحة  يتمكن من الدفاع عن مصاغبو، وقد ينظم إليو اؼبستأجر ؼبساعدتو

 ُب رد تعرض الغَت واستمراره ُب االنتفاع باألصل اؼبؤجر.

أما إذا عجز اؼبؤجر عن رد التعرض، فإف مسئوليتو تنعقد ُب مواجهة اؼبستأجر، وبالتإب يبكن ؽبذا 
ا ىو الرجوع . وىذ3األخَت طلب فسخ عقد اإلهبار أو إنقاص األجرة مع التعويض إف اقتضى اغباؿ ذلك

بضماف االستحقاؽ، ويقع باطبل كل اتفاؽ يتضمن اإلعفاء أو اغبد من ضماف التعرض أو العيب إذا كاف 
  .4اؼبؤجر قد أخفى عن غش سبب ىذا الضماف

                                                           
 من التقنُت اؼبدين اعبزائري. 483انظر اؼبادة  - 1

2
 -  Malaurie, L.Aynès et (P-Y) Gautier,  Contrats  spéciaux, Defrénois, Lextenso éditions, Paris, 4ème 

éd. 2009, p. 435, n
o
 685. 

 من القانوف اؼبدين. 484أنظر اؼبادة  - 3
عبد الفتاح ؿبد عبد \، د 103عبد الرضباف السيد قرماف، اؼبرجع السابق، ص \نظر دمن القانوف اؼبدين؛ وُب ىذا االذباه، أ 490أنظر اؼبادة  - 4

 .315الفتاح، الرجع السابق، ص 
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واغبقيقة أف عقود االعتماد اإلهباري ال تذكر صراحة ضماف التعرض عند نصها على إعفاء اؼبؤجر  
لنصوص يبقي على اؼبؤجر مسئولية حسن انتفاع اؼبستأجر باألصل. فبا يًتتب من الضماف، واألخذ حبرفية ا

عن عنو أنو ال هبوز إعفاء شركة التأجَت من التزامها بتمكُت اؼبستأجر من االنتفاع باألصل وإال أمكن 
ل أف ىذا التحليل ال يستقيم إال باعتبار عقد االعتماد اإلهباري من قبي للمستأجر طلب فسخ العقد. غَت

عقود اإلهبار أما اذا أخذنا ُب االعتبار طابعو اؼبإب، فبل يبكن إثارة مسئولية اؼبؤجر عن ضماف التعرض 
ويضيف 1الصادر عن الغَت بعد أف قاـ بتمويل األصل. وال يستثٌت من ذلك إال حاالت التعرض الشخصي.

ف التعرض، ألف ذلك ال يتعارض بأنو يبكن مد إعفاء اؼبؤجر من ضماف العيوب اػبفية إٔب اإلعفاء من ضما
مع القواعد العامة اؼبكملة لئلهبار اليت تلـز اؼبؤجر بضماف التعرض للمستأجر. ؿبتجُت أيضا بأف اإلطبلع 
على الشروط العامة لعقود االعتماد اإلهباري يتبُت معو أف شروط اإلعفاء تلي دائما البنود اؼبنظمة 

 اؼبستأجر ُب ؾباؿ التسليم.  تاللتزاما

التزاـ اؼبؤجر بالضماف ال ىبتلف عن إف ، ف09-96من األمر  31واغبقيقة أنو وطبقا لنص اؼبادة 
القواعد العامة. ولكن نظرا ػبصوصية عقد اإلعتماد اإلهباري، نص اؼبشرع على التزاـ اؼبؤجر بالضماف 

تنفيذ ىذا العقد.   بشكل يتفق مع الطبيعة القانونية اػباصة ؽبذا العقد واليت منها تدخل طرؼ ثالث ُب
كما يلتـز اؼبؤجر بضماف التعرض الصادر من الغَت أو من اؼبورد أو اؼبنتج إذا كاف من شأف ىذا التعرض أف 

 .2وبوؿ دوف انتفاع اؼبستأجر باألصوؿ اؼبؤجرة

ومن صور ىذا التعرض حالة عدـ تنفيذ اؼبؤجر اللتزامو بدفع شبن األصل اؼبؤجر ؿبل العقد إٔب اؼبورد 
ؼبنتج، فبا يًتتب عليو طلب األخَت لفسخ عقد البيع وعودة اؼبتعاقدين إٔب اغبالة اليت كانا عليها قبل أو ا

.وؼبا كاف اؼبورد أو اؼبنتج ليس 3التعاقد. ودبا مؤداه اسًتداد اؼبورد أو اؼبنتج ؽبذا األصل من ربت يد اؼبستأجر
 بطرؼ ُب عقد االعتماد اإلهباري، فإهنما يعداف من الغَت.

                                                           
 .303د| ىاين ؿبمد دويدار، الرجع السابق، ص - 1

ادرا من اؼبؤسسة اؼبالية، بل إمعانا منها وال يعتب إلزاـ اؼبؤسسة اؼبالية للمستفيد بوضع الئحة على اآلالت ؿبل العقد تفيد دبلكيتها ؽبذه األشياء تعرضا ص
  .ُب إعبلـ الغَت حبقيقة حيازة اؼبستفيد ؽبذه األشياء

 .09-96من األمر رقم  31أنظر اؼبادة   - 2
 .318قبوى إبراىيم البدإب، اؼبرجع السابق، ص  \د - 3
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ماداـ اؼبتعرض ال يدعي حقا.  1وال يضمن اؼبؤجر للمستأجر التعرض اؼبادي الصادر من أجنيب، 
ولكن ىذا ال ىبل دبا للمستأجر من اغبق ُب أف يرفع باظبو على اؼبتعرض دعوى للمطالبة بالتعويض وصبيع 

 دعاوى وضع اليد.

ىذا التعرض من اعبسامة حبيث غَت أنو إذا وقع التعرض اؼبادي لسبب ال يد للمستأجر فيو، وكاف 
. 2وبـر اؼبستأجر من االنتفاع بالعُت اؼبؤجرة، جاز لو تبعا للظروؼ أف يطلب فسخ العقد أو إنقاص األجرة

وُب حالة التعرض الواقع من اؼبورد أو اؼبنتج، هبب على اؼبستأجر إخطار اؼبؤجر هبذا التعرض طبقا للقواعد 
ص القانوف اؼبدين حىت يستطيع رد ىذا التعرض. أما إذا فشل اؼبؤجر  497العامة اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة 

 3٠ُب رد ىذا التعرض انعقدت مسؤوليتو ذباه اؼبستأجر، وبالتإب هبوز للمستأجر طلب فسخ العقد

كذلك من صور ىذا التعرض ىي حالة صدور أفعاؿ أو تصرفات من اؼبؤجر أدت إٔب غلط ُب 
. ويكوف ذلك ُب اغبالة 4نت غَت صاغبة لتأدية الغرض اؼبنوط هبا ُب العقداختيار األصوؿ اؼبؤجرة بأف كا

كأف يكوف   -اليت يتؤب فيها اؼبؤجر عملية اختيار األصل اؼبؤجر بنفسو وعدـ تفويضو اؼبستأجر ُب ذلك 
، . وُب ىذه اغبالة-اؼبستأجر قد قدـ لو رسوما ومباذج ومواصفات خاصة باألصل اؼبنقوؿ اؼبطلوب استئجاره

إذا ترتب على خطأ اؼبؤجر امتناع اؼبستأجر عن استبلـ اؼباؿ اؼبؤجر من اؼبؤجر نفسو أو من اؼبورد أو اؼبنتج 
لعدـ مطابقة ىذا األصل للمواصفات احملددة من قبل اؼبستأجر، فإنو يبتنع على اؼبؤجر الرجوع على 

ألف  5ىذا األصل من أجل تأجَته، اؼبستأجر بالتعويض المتناعو عن االستئجار بعد دفع اؼبؤجر شبن شراء
اؼبؤجر ىو الذي أخطأ ُب اختيار اؼباؿ اؼبؤجر، ويتحمل مسؤولية ذلك، وبالتإب ال ينعقد العقد لعدـ 

. أما إذا كاف اؼبستأجر قد أقر ُب عقد اإلهبار دبعاينتو 6حصوؿ تراض على ؿبل العقد )األصل اؼبؤجر(
لشروط التعاقد، فبل تنعقد مسؤولية اؼبؤجر ُب ىذه اغبالة حىت لو  للماؿ ؿبل عقد اإلهبار واستبلمو لو طبقا 

                                                           
 .302ىاين ؿبمد دويدار، اؼبرجع السابق، ص  \د - 1
 من القانوف اؼبدين. 487اؼبادة  أنظر الفقرة الثانية من - 2
 .104عبد الرضباف السيد قرماف، اؼبرجع السابق، ص \د - 3
 .319قبوى إبراىيم البدإب، اؼبرجع السابق، ص  \د - 4
ة، القاىرة، هبجت عبد اهلل قايد، عمليات البنوؾ واإلفبلس، دار النهضة العربي \وما بعدىا؛ د 299ىاين ؿبمد دويدار، اؼبرجع السابق، ص  \د - 5
 .126، ص 2000، 1ط
 .315عبدالفتاح ؿبمد عبدالفتاح، اؼبرجع السابق، ص  \د - 6
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كانت أفعالو أو تصرفاتو ىي اليت أدت إٔب الغلط ُب اختيار ذلك األصل، ألف إقرار اؼبستأجر يعد موافقة 
 1٠منو على ذلك

ومع ذلك، ال هبب أف يغيب عن بالنا أف عقود االعتماد اإلهباري تتضمن شروطا ثبلثة وىي: 
يل اؼبستأجر ُب اختيار اؼبنقوؿ وبائعو أو منتجو، وشرط إعفائها من االلتزاـ بالضماف، وشرط حوالة توك

حقوقها إٔب اؼبستفيد بالرجوع بالضماف على البائع، تأكيدا منها على اقتصار وظيفتها على دور اؼبموؿ ال 
لبيع عن عقد اإلهبار، فإنو هبب غَت. ولكن طبقا ؼببدأ نسبية أثر العقد، وكذا طبقا ؼببدأ استقبلؿ عقد ا

تضمُت ىذا األخَت شرطا صروبا ربوؿ دبقتضاه اؼبؤسسة اؼبؤجرة دعوى الضماف ضد اؼبورد أو اؼبنتج )وتعفي 
 2نفسها منها( لصاّب اؼبستفيد.

كما أف اإلطبلع على الشروط العامة لعقود اعتماد إهباري يبُت لنا أف شروط اإلعفاء تلي دائما 
ة  اللتزامات اؼبستأجر ُب ؾباؿ التسلم، حيث أف اؼبؤجر ال يسأؿ عن اؼبشاكل اليت تثور دبناسبة البنود اؼبنظم

تسليم األصل واستعمالو، وتضيف مباشرة شرط ربويل الضماف للمستأجر الذي يسمح ؽبذا األخَت 
إلهبار، بشرط بالرجوع على البائع أو اؼبنتج. واغبقيقة أف ىذا الشرط جائز طبقا للقواعد العامة لعقد ا

من التقنُت اؼبدين واليت تنص على أنو:" يبطل كل اتفاؽ يتضمن اإلعفاء أو  490مراعاة نص اؼبادة 
 التحديد من الضماف بسبب التعرض أو العيب إذا كاف اؼبؤجر قد أخفى عن غش سبب ىذا الضماف."

االعتماد إف ما ذبب اإلشارة إليو ىو أف أوؿ قضية عرضت على القضاء الفرنسي خبصوص 

اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة أكد فيها أنو هبب الرجوع للقواعد العامة ُب اإلهبار ُب كل ما سكت عنو عقد 

. وإذا كانت بعض عقود االعتماد اإلهباري اغبالية ال تتعرض بالتنظيم لضماف 3االعتماد اإلهباري

                                                           
1

 - Lamy, Droit du financement, 2000, op. cit, 2889. 
2
 - Ch. Gavalda et D. Crémieux- Israël, op. cit, fasc. 641:«la nécessité d'une clause expresse de 

transfert se recommande juridiquement tant par le principe d'indépendance des contrats de vente et de 

louage que par le principe de la relativité des contrats.» 
3

 - T. com, la Rochelle, 26 Juin 1964, JCP 1965. II.14331 bis. Note J-M. Leloup ; D. 1965, somm. 62, 

cité par : E. M. Bey, op. cit. , p. 160. 
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اؽبادئ باألصل للمستأجر، فبا يعٍت أنو  فإف القواعد العامة ربمل اؼبؤجر بالتزاـ ضماف االستمتاع 1التعرض،

يضمن تعرضو الشخصي سواء كاف قانوين أو مادي؛ كما يضمن تعرض الغَت اؼببٍت على أسباب قانونية، 

وإف كاف ليس ىناؾ ما يبنع اؼبؤجر من إدراج شرط صريح ُب عقود االعتماد اإلهباري اليت يبمها يعفيو من 

 بالصيانة واإلصبلحات الكبى.ىذا الضماف كما يفعل مع االلتزاـ 

 ثالثا: ما يتعلق بالتزام المؤجر بضمان العيوب الخفية

تلـز القواعد العامة اؼبؤجر بضماف العيوب اػبفية إذا كاف العيب مؤثرا ُب أداء اؼباؿ اؼبؤجر للغرض 

عاينة الذي أجر من أجلو، وإذا كاف خفيا ال يعلمو اؼبستأجر أو ٓب يستطع اكتشافو بالفحص أو اؼب

وؼبا كاف عقد اإلهبار من العقود اؼبستمرة، فإف اؼبؤجر ملـز بضماف العيب الذي قد ينشأ حىت  2اؼبعتادة،

 من القانوف اؼبدين.  489و 4883بعد التسليم، وىذا ما نصت عليو اؼبواد 

صحيح أف ىذه النصوص على غرار النصوص اليت تنظم العيوب اػبفية ُب ـبتلف التشريعات ىي 
شركات االعتماد بشكل يسمح بتعديلها بالزيادة أو بالنقصاف، إال أف  4مكملة وليست آمرة،نصوص 

اإلهباري قد استغلت ىذا الطابع اؼبكمل للقواعد اؼبنظمة للعيوب اػبفية، وأدرجت ُب عقودىا شروطا 
 تعفيها من الضماف، ولذلك نتساءؿ عن دواعي ونطاؽ ىذا اإلعفاء:

 

                                                           
اع إف عقود االعتماد اإلهباري ال تذكر صراحة ضماف التعرض عندما تعفي اؼبؤجر من الضماف، واألخذ حبرفية النص هبعلها مسئولة عن حسن انتف - 1

 اؼبستأجر باألصل.
 العيب اػبفي يصبح قائما.أما إذا كاف األمر متعلقا بعيب ال يستطيع اؼبستأجر اكتشافو، فإف ضماف اؼبؤجر عن  - 2
تنص ىذه اؼبادة على ما يلي: " يضمن اؼبؤجر للمستأجر صبيع ما يوجد  بالعُت اؼبؤجرة من عيوب ربوؿ دوف االنتفاع هبا، أو تنقص من ىذا   - 3

 االنتفاع نقصا ؿبسوسا .... كل ىذا ما ٓب يوجد انفاؽ يقضي خببلؼ ذلك "
 تزامات والعقود اؼبغريبمن قانوف االل 654وانظر كذلك اؼبادة 

 انظر ُب عدـ تعلق أحكاـ العيوب اػبفية ُب عقد اإلهبار بالنظاـ العاـ: - 4
F. C. Dutilleul et Ph. Delbecque, Contrats civils et commerciaux, op. cit., p. 396, n

o
 503. 
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 ضمان العيوب الخفية:مبررات إعفاء المؤجر من  .1

وعادة ما تنص عقود االعتماد اإلهباري على أف اؼبؤجر ىو معفى سباما من ضماف العيوب اػبفية 

وأف اؼبستأجر يتعهد بعدـ الرجوع ضده  دبناسبة اؼبطالبة بضماف العيوب اػبفية، مبرة ذلك بأف اؼبستأجر 

ما أنو ىو من وبدد مواصفاهتا ويقـو باستبلمها ك  1ىو من يقـو باختيار األصوؿ اؼبنقولة واختيار موردىا،

الذي يبدو بعيدا ُب الغالب عن اختيار األصل اؼبؤجر بل إنو قد  2مباشرة من اؼبورد دوف اؼبرور عب اؼبؤجر،

لذلك يكوف من اؼبنطقي أف هبري العمل على أف يشًتط اؼبؤجر إعفائو من ضماف  3ال يراه أصبل وال يعاينو.

يت توجد ُب ىذا األصل. وعلى ىذا األساس ترى شركات االعتماد اإلهباري أنو من العيوب اػبفية ال

 الواجب على اؼبستأجر ربمل كل ـباطر ونتائج اختياره الذي ًب حبرية وبعيدا عن حضورىا أو تدخلها.

                                                           
 ؼبؤجرة، انظر اؼبادة الرابعة من دفًت الشروط العامة لبنك البكة.لقد جرت العادة على أف اؼبؤجر يفوض اؼبستأجر ُب معاينة وفحص األصوؿ ا - 1

2
 - «Outre cette totale liberté que le crédit-preneur a dû profiter dans le choix du matériel, du 

fournisseur et des conditions contractuelles de vente, l'efficacité de la clause dérogatoire, écartant 

conventionnellement l'obligation de garantie des vices cachés mise à la charge du bailleur par 

l'article 1721 du code civil qui n'est pas non plus d'ordre public, est également conditionnée par le 

transfert au crédit-preneur des garanties à charge du fournisseur dont a profité la société de crédit-bail 

par la conclusion du contrat d'achat...»V. Guy Duranton, op. cit. n
o
 121; (Cass. com. 3 janv. 1972, 

préc. supra ; 30 oct. 1973, Bull. civ. IV, n
o
 303 ; 4 févr. 1980, ibid. IV, no 53 ; 15 janv. 1985, ibid. IV, 

no 25, D. 1986, IR 323, obs. M. Vasseur, RTD com. 1986.295, obs. J. Hémard et B. Bouloc ; 9 janv. 

1990,
 

préc. supra, no 102 ; 4 juin 1996, D. 1996, IR 166, Dalloz Affaires 1996.838, 

RTD.com. 1997.312, obs. B. Bouloc , JCP 1996. II. 22744, note M. Tallens-Dessalle ; CA Paris, 

25 janv. 1989, Gaz. Pal. 1989.1. somm. 199, obs. E.-M. Bey),
 

 ف اؼبؤجر دوما يبقى قابعا ُب لعب دوره التمويلي:أذ يرى البعض إ - 3

D. Crémieux Israël, op. cit., p. 57: «... le rôle de la société de crédit-bail s'étant limité à en prévoir la 

réalisation sur le plan économique et financier...» 

http://www.dalloz.fr/restricted/Encyclopedies/frameset/documents.aspx?type=RUBRIQUE&idResult=&typeEncyclo=COMR&popup=&identif=&rno=ENCY/COMR/RUB000070/PLAN021/2000-06&idOnPage=ENCYCOMRRUB000070NUME01022000-06&proxyDocument=PRODUCTS&componentId=Abd6a517a-0e0b-4534-886e-6206ef03f851
javascript:void(0)
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ُب صحة شروط اإلعفاء، اضطرت شركات  1وبعد صدور ؾبموعة من القرارات القضائية اؼبشككة
، وذلك لكي تضمن 2هباري إٔب تقدًن بديل للمستأجر، فحولت ضماهنا لدى اؼبورد للمستأجراالعتماد اإل

اعتب ىذا الشرط  4لكن بعض الفقو 3عفائها من رجوع اؼبستأجر ضدىا.إاالعًتاؼ ؽبا بصحة شرط 
  .تعسفيا

 

 

                                                           
عتماد اإلهباري، فأوؿ قرار ضدر عن ُب البداية  كاف القضاء يعًتؼ بصحة شروط عدـ الرجوع، وذلك بتطبيق نظاـ القواعد العامة لئلهبار على اال  - 1

من التقنُت اؼبدين الفرنسي وما يليها تنطبق على عقد االعتماد اإلهباري، ٍب  1719قضى باف القواعد اؼبذكورة ُب اؼبواد  Amiensؿبكمة استئناؼ 
  أف ىذه اؼبقتضيات صحيحة: الحظت بعد ذلك أف بعض مقتضيات عقد االعتماد اإلهباري موضوع ىذا النزاع زبرؽ ىذه القواعد... إال

CA. Amiens, 20 déc. 1967, JCP. 1968,II,15504, note J. M. Leloup, RTD. Com. 1970.190 

لكن صدرت قرارات أخرى ٓب تسمح للمؤجر بإثارة شرط عدـ الرجوع وشككت ُب صحتو، لكن يرى البعض أنو ربديد لشروط ىذه الصحة، ففي 
، قبلت ىذه األخَتة دعوى للمستأجر بفسخ عقد (JCP. 1971.II.16766)1970ماي  19بباريس ُب  حكم صدر عن احملكمة التجارية

العامة  االعتماد اإلهباري على أساس أف : "األصل ؿبل اإلهبار غَت صاّب لبلستعماؿ الذي خصص لو، مهما كانت الشروط اؼبعفية اؼبضمنة ُب الشروط
 قد كاف ىبلو من أي بند وبوؿ حقوؽ اؼبؤجر بالضماف لدى اؼبورد للمستأجر.لشركة االعتماد اإلهباري"، خصوصا وأف الع

إٔب أنو: " وكقاعدة   (J. Agréés 1973, no 659, p. 90)1971ديسمب  13كما ذىبت احملكمة االبتدائية لباريس ُب حكمها اؼبؤرخ ُب 
اؼبخالفات البلحقة باؼبعدة، فإنو يرجع عادة ضد شركة االعتماد اإلهباري عامة ُب مادة االعتماد اإلهباري، ُب حالة ما عـز اؼبستأجر الرجوع بسبب 

ضد البائع"، انظر ُب  -واليت تظل مالكة  -من القانوف اؼبدين وما يليها، ويبكن ؽبذه األخَتة الرجوع كمشًتية  1719بصفتها مؤجرة دبقتضى اؼبادة 
 األحكاـ السابقة:

Schutz (R. -N.), Les recours du crédit-preneur dans l'opération de crédit- bail, PUF 1994, p. 361; 

Leloup (J.-M.), note sous T. Com. Paris 19 mai 1970, JCP. 1971.II.16766; Cf. TGI. cité par D. 

Crémieux- Israël, op. cit., p. 66; Paris, 13 déc. 1971, RJ.Com. 1972.90, cité par Ch. Bruneau, op.cit., p. 

109. 

2 - 
P. Ancel, op.cit., p. 102.

 

3
 - T. Com. Vervins 18 avril 1967, JCP.1967.II.15291, note  Leloup (J.-M.). 

كامل ُب   فمن غَت اؼبنطقي أف يتجاىل اؼبورد وجود ىذا اؼبستأجر  الذي يشار إٔب اظبو ُب كل الطلبيات احملررة بشكل مسبق، بل يتدخل أحيانا بشكل
ذلك، أي طلبية، وذلك دببر أف اؼبؤجر يدفع بعدـ اختصاصو تقنيا ُب ىذه اؼبرحلة من العملية، وأف كل دوره ينحصر ُب سبويل الصفقة، أما ما عدا ال

 تشغيل األصل، فهذه مسألة على اؼبستعمل )اؼبستأجر( اكتشاؼ عيوهبا إما ُب مرحلة االختيار أو غبظة استبلـ األصل.

4
 - Ch. Bruneau, op.cit., p. 109, n

o
 130: «... réserver au seul établissement de crédit le droit d'intenter 

l'action directe était abusif». 
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 نطاق إعفاء شركة االعتماد اإليجاري من ضمان العيوب الخفية  .2
ماد اإلهباري بإعفاء اؼبؤجر من كل التزاـ بضماف العيوب اػبفية، عادة ما تقضي عقود االعت

ال حدود لو سوى فعل اؼبؤجر الشخصي  1وىو إعفاء رباوؿ ىذه العقود أف ذبعل منو ىذه العقود تاما
  2لكونو يتعلق بالنظاـ العاـ.

للقواعد العامة  وقياـ عقود االعتماد اإلهباري بإعفاء اؼبؤجر من كل التزاـ، وخرقو للقواعد العامة
للقانوف اؼبدين ذات الصلة باؼبوضوع وربمل اؼبستأجر ُب غبظة من العقد  باؼبسئولية ُب حالة تدمَت، 
تعيب التشغيل أو سوء اؼبردودية الراجع لعيب ُب األصل. وبالتإب هبد اؼبستأجر نفسو ُب وضعية يتخلى 

ة اؼبؤجر، إذا كاف األصل غَت مطابق ألي اؼبطالبة بكل تعويض أو فسخ لبلتفاؽ ُب مواجهدبوجبها عن 
 3إٔب مواصلة دفعو ألقساط اإلهبار. باإلضافةسبب كاف، 

وىكذا يبدو أف إعفاء اؼبؤجر ُب مادة العيوب اػبفية ىو تاـ وكامل، دبا أنو ال يسأؿ مهما كاف 
ستأجر يتخلى الضرر البلحق باؼبستأجر، ومهما كاف التاريخ الذي يظهر فيو العيب الذي أضر بو، واؼب

عن كل رجوع ضد اؼبؤجر سواء كاف بالتعويض أو بفسخ عقد االعتماد اإلهباري أو بتخفيض األجرة، 
 وكما سبق الذكر فإف الفعل الشخصي للمؤجر ىو الوحيد الذي ال يبكن أف يعفيو من كل مسئولية.

يبر أبدا لكن ُب اؼبمارسة يظل الفعل الشخصي صعب اغبدوث، ذلك لكوف األصل اؼبنقوؿ ال 
ُب حيازة اؼبؤجر ُب أية غبظة من مدة العقد. لكن قد وبصل أثناء تنفيذ اؼبراقبة اليت يقـو هبا اؼبؤجر أف 

 وبدث ما يضر باألصل.
 
 
 
 

                                                           
على أنو : " نظرا للحرية اليت اتسم هبا اؼبستأجر وبدوف أي تدخل من جانب   Salemمن دفًت الشروط العامة لشركة  11-3مثبل تقضي اؼبادة  - 1
عن ؤجر ُب كل ما ىو تقٍت وحسب احتياجات اؼبستأجر، يعفي اؼبستفيد اؼبؤجر من كل مسئولية ضماف ويتعهد بعدـ اقحامو صراحة إذ عليو التخلي اؼب

 أي رجوع عليو".

2
 - J. Caillot, op.cit., p. 171. 

 .Salemمن دفًت الشروط العامة لشركة  3-17و 3-12انظر اؼبواد  - 3
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 شروط اإلعفاء من ضمان العيوب الخفية .3

إف إعفاء اؼبؤجر من ضماف العيوب اػبفية ُب إطبلقو وعموميتو، قد أمكن اعتباره تعسفيا وـبالفا 
ؼبا أرساه القضاء وتبناه الفقو من ضرورة توفَت حد أدىن من اغبماية للمستأجر ُب الضماف. ىذا ما دفع 

ويبكن 1القضاء للتدخل منذ البداية لفرض شروط معينة هبب توفرىا العتبار شرط إعفاء اؼبؤجر صحيحا، 
 تلخيص ىده الشروط فيما يلي:

حية التقنية فيما ىبص األصل ؿبل العقد. فقد أف ال يكوف اؼبؤجر ىو نفسو ؿبًتفا من النا -
يكوف ؿبًتفا ُب مهنتو اليت ىي االعتماد اإلهباري، ولكنو من الناحية التقنية ال يعلم شيئا عن األصل 

 وليس لديو من اإلمكانيات ما يؤىلو لذلك.

تدخل أف يتم اختيار األصوؿ اؼبنقولة ؿبل العقد وموردىا بكل حرية من قبل اؼبستأجر بدوف  -
فإذا أدى اؼبؤجر دورا ُب اختيار اؼبعدات أو ُب اختيار اؼبورد يتم استبعاد مبدأ عدـ  2اؼبؤجر ُب ذلك،

مسئولية اؼبؤجر، ذلك أنو باشًتاكو ُب العملية التجارية، يكوف قد فقد مركزه اؼبتمتع باغبماية واؼبرتبط بدوره 
 التمويلي اغبصري.

الذي  3ؿبل العقد مباشرة من اؼبورد ويوقع ؿبضر االستبلـأف يقـو اؼبستأجر باستبلـ األصوؿ  -
 4يشهد فيو على توافر اػبصائص التقنية اليت حددىا بنفسو،

                                                           
1
 - D. Crémieux-Israël, op. cit. p. 58. 

2
 - Guy Duranton, op. cit., n

o
 125: «La première condition de validité de la clause de non-recours, le 

choix du bien et du fournisseur par le locataire, a déjà fait l'objet d'une étude. Elle ne sera donc pas à 

nouveau développée.» 
يستطيع  فإذا ما قاـ اؼبستأجر بالتوقيع على ؿبضر االستبلـ، فإنو ليس باستطاعتو فبارسة الرجوع ضد اؼبؤجر بسبب التسليم ُب حالة سيئة. كما ال - 3

ومع ذلك فبارسة الدعوى بسبب عدـ االستمتاع اؽبادئ ، وقد وباوؿ إقامة الدليل على العيب اػبفي ُب األصل لرفض دفع اإلهبار وطلب حل البيع، 
 فإف القضاء وباوؿ دائما كبح اندفاع اؼبستأجرين ُب ىذا االذباه، انظر على سبيل اؼبثاؿ:

Cass. 1 
ère

 civ. 14 fèv. 1998, RJDA6/1998, n
o
 788; Cass. Com. 27 juin 1995, RJDA 12/1995, n

o
 1403. 

" يوكل البنك العميل الذي قبل بذلك تسلم األصوؿ اؼبنقولة نيابة عنو طبقا  إذ تقضي اؼبادة الرابعة من دفًت الشروط العامة لبنك البكة بأنو: - 4
عن التأخر للشروط اؼبنصوص عليها ُب عقد الشراء  اؼبـب بُت البنك والبائع األوؿ وذلك على نفقة العميل وحده، حيث ال يتحمل البنك أية مسئولية 

 للمواعيد اؼبتفق عليها مع البائع األوؿ...." ُب التسليم لكل أو عبزء من األصوؿ اؼبنقولة بالنسبة 
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أف يبنح اؼبؤجر للمستأجر ُب عملية االعتماد اإلهباري وسيلة سبكنو من الرجوع مباشرة على  -

وؿ لو كل حقوقو ودعاواه اؼبورد ُب حالة ظهور عيب خفي يستوجب ربريك حق الضماف، دبعٌت أف وب

 2فاؼبهم بالنسبة للمستأجر ىو أف هبد بديبل مساويا ُب القيمة ؼبا زبلى عنو ذباه اؼبؤجر، 1ضد اؼبورد،

 وبشرط أف يكوف ىذا االتفاؽ صروبا وخاليا من كل نية للتحايل على القانوف.

اتفاقية اؼبعهد وعلى ذلك عمدت بعض التشريعات سَتا على ما نصت عليو اؼبادة العاشرة من 

إٔب منح اؼبستأجر دعوى مباشرة ضماف  3الدوٕب لتوحيد القانوف اػباص بشأف االعتماد اإلهباري الدوٕب

لسنة  95من القانوف رقم  13اؼبورد، كما فعل اؼبشرع اؼبصري ُب اؼبادة  البائع أو العيوب اػبفية ذباه

ى اؼبورد أو اؼبقاوؿ..." وىو األمر حيث نصت على ما يلي: " للمستأجر أف يرجع مباشرة عل 1995

وكذا القانوف الفرنسي   09-96الذي كاف من األفيد للمشرع اعبزائري )إذ اؼببلحظ ىو خلو األمر رقم 

أف يقـو بو ُب إطار تنظيم عبلقات عقد   4من أي نص يلـز اؼبؤجر بتحويل حقوقو ذباه اؼبورد إٔب اؼبستأجر(

التضارب حوؿ صبلحية ىذه الوسيلة  اليت تستعمل اليـو ُب ىذه  االعتماد اإلهباري ليقي القضاء من

                                                           
1
 - M. Harichaux-Ramu, art. préc, 223. 

2
 - Guy Duranton, op. cit., n

o
 126: «Transfert des actions découlant de la vente. - La seconde condition, 

le « transfert » des actions découlant de la vente au crédit-preneur, est remplie par l'effet du contrat de 

crédit-bail lui-même...» 
مواجهة اؼبورد كل االلتزامت اؼبلقاة على عاتق ىذا األخَت والناذبة عن عقد البيع، كما لو  نصت ىذه اؼبادة على مايلي: " يبكن للمستأجر أف يثَت ُب  - 3

 ىذه اؼبعدات ستسلم لو مباشرة". كاف ىذا اؼبستأجر طرفا ُب ىذا العقد، وكما لو كانت
4
 - goyet, Le louage et la propriété à l'épreuve du crédit-bail et du bail superficiaire, op. cit., n

o
 112 ; 

GIOVANOLI, Le crédit-bail en Europe, op. cit., n
o
 301, p. 241; Guy Duranton, op. cit., n

o
 126: « Les 

auteurs de la Convention d'Ottawa sur le crédit-bail international l'ont pensé puisqu'ils ont accordé 

cette action au locataire (art. 10). En droit interne, il aurait été opportun qu'une action directe soit 

expressément accordée au locataire par le législateur... Mais aucun texte ne la consacre.» 

 وانظر ُب رفض القضاء الفرنسي لتكريس حق اؼبستأجر ُب الرجوع على أساس الدعوى اؼبباشرة:
Cass. ass. plén. 12 juill. 1991, JCP 1991. II. 21743, note Viney, D. 1991. 549, note Ghestin , D. 1991, 

somm. 321, obs. Aubert, RTD civ. 1991. 750, obs. Jourdain. 
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، ليكوف 5واشًتاط ؼبصلحة الغَت 4وحوالة حق 3وحلوؿ 2وانابة 1العقود لتحويل ىذه الدعاوى من وكالة

 6أساس ىذه الدعوى اؼبباشرة ىو القانوف وليس إرادة األطراؼ.

، كأف يتضمن وصل الطلبية ما يشَت إٔب أف يكوف اؼبورد على علم هبذا التحويل وموافقا عليو -
ذلك، وذلك حىت يعتب بعد ذلك تنفيذ اؼبورد لعقد البيع موافقة على ما جاء ُب وصل الطلبية. إضافة إٔب 
أنو على اؼبستأجر أف يذكر اؼبورد بأنو ىو من سيكوف ملزما أمامو ُب حالة اؼبطالبة بالضماف وذلك خبلؿ 

 مرحلة التفاوض.

روط، يكوف زبلي اؼبستأجر عن حق رجوعو دبوجب القواعد العامة على اؼبؤجر وبدوف ىذه الش
بضماف العيوب اػبفية ببل سبب وغَت مشروع ىذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فهذه الشروط ىي اليت 
تستجيب ؼبتطلبات القضاء ُب أف ال يكوف اإلعفاء تاما واؼبستأجر ؿبروما من كل حق ُب الرجوع. فلقد 

إٔب أف : "اؼبؤجر ؿبمي بشكل كاؼ إذا قاـ بنقل ضماف  Vervinsكمة التجارية الفرنسية ذىبت احمل
 7البائع للمستأجر، حىت يستطيع الرجوع ضد اؼبورد".

إٔب القوؿ بأنو إذا ٓب يكن اؼبستأجر يتمتع حبرية اختيار األصل  Agenٍب ذىبت بعد ذلك ؿبكمة 
 8من مسئوليتو ذباه اؼبتعاقد معو فيما ىبص الضماف.ومورده، فإف اؼبؤجر ال يستطيع إعفاء نفسو 

                                                           
1
 - Ch. Bruneau, op.  cit, p. 112. 

 .338، ص اؼبرجع السابقد/ ىاين ؿبمد دويدار،  - 2
3
 - Crémieux-Israël, op. cit, p. 36. 

4
- C. Auloy, op. cit., p.p. 129 et s.  

5
 E. M. Bey, op. cit, p.p. 145 et s.  

6
 - «...Mais ce transfert des garanties au crédit-preneur est un élément fondamental, même si aucun 

mécanisme juridique satisfaisant n'est parvenu à le fonder malgré une jurisprudence pléthorique...»; 

V. Rép. civ., V
o
 Crédit-bail ; F. Arbellot, «L'exercice de l'action en garantie des vices cachées par le 

crédit-bailleur», LPA., Aout 1998, n
o
 5, p. 4 et s.; R.-N. Schütz, op. cit., p. 242 ; J.-M. Leloup, art. 

préc.«... À côté de la subrogation, de la délégation...» (Cass. com. 4 juin 1996, Bull. civ. IV, n
o
 156, 

D. 1996.630, note M. Billiau, JCP 1996. II. 22744, note M. Tallens-Dessalle), de la cession de la 

créance de garantie, il fut reconnu un mandat d'ester en justice, voire une stipulation pour autrui 

(Cass. com. 24 mai 1994, Contrats, conc., consom., oct. 1994, n
o
 192, obs. L. Leveneur). 

7
 -T. Com. Vervins 18 avril 1967, arrêt précité. 

8
 - CA. Agen, 15/1/1969, Rev. de juris. Com., 1973, p. 35, cité par M. Hany Dawidar, op. cit. p. 357. 

javascript:void(0)
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صادقت بقرار سابق الذكر بتاريخ كما أف الغرفة التجارية حملكمة النقض الفرنسية  قد   
بأف  1969يونيو  10اليت قررت بتاريخ  Aix en Provenceعلى قرار ؿبكمة استئناؼ  1 3/1/1972

من أجل فبارسة كل دعاوى الضماف اؼبتعلقة بالعيوب اػبفية  للمستأجرالوكالة العامة اليت يبنحها اؼبؤجر 
هبا ضد ىذا األخَت دبجرد علمو هبا والتصرؼ باؼبطالبة حبل عقد  لؤلصل ضد البائع، كأف يبكن االحتجاج

 البيع ضد البائع.

 خصوصية التزامات المستأجر في عقد االعتماد اإليجاري للمنقوالت: الفرع الثاني

ر وفقا للقواعد العامة التزاماف أساسياف نبا أداء بدؿ اإلهبار، واحملافظة على يًتتب على اؼبستأج
اؼباؿ اؼبؤجر واستعمالو حبسب الغرض الذي أعد لو، أو الغرض الذي عُت ُب العقد، إال أنو فضبل عن 

ية اؼبستأجر ُب عقد االعتماد اإلهباري يظل ىو من يتحمل ُب النهاية مسؤولقبد أف ىذين االلتزامُت، 
  الضرر البلحق بالغَت، سواء كاف الضرر راجع لعيب داخلي ُب الشيء أو الستعمالو:

 أوال: االلتزام بالوفاء باألجرة

العامة على االنتفاع بالعُت اؼبؤجرة، والوفاء باألجرة يعد التزاما يقع  يرد عقد اإلهبار طبقا للقواعد
يعتب عارية  فهذا األخَتٓب يتفق على األجرة ُب العقد على عاتق اؼبستأجر مقابل انتفاعو بتلك العُت، وإذا 

، ألف األجرة من العناصر األساسية لعقد اإلهبار. وتعد األجرة ُب مفهومها القانوين شبارا مدنية 2ال إهباراً 
 للشيء ؿبل اإلهبار، وريعا للعُت اؼبؤجرة ُب مفهومها االقتصادي. 

اد اإلهباري لتأثَت قانوف العرض والطلب واؼبساومة بُت وىبضع ربديد مقدار األجرة ُب عملية االعتم
الطرفُت اؼبتعاقدين: الشركة اؼبؤجرة واؼبشروع اؼبستأجر. لذلك حتما فإف أحكاـ عقد االعتماد اإلهباري ُب 
شأف التزاـ اؼبشروع اؼبستأجر بالوفاء باألجرة قد ال تتسق وذلك اؼبفهـو اؼببدئي لعقد اإلهبار ُب صورتو 

                                                           
1
 - Cass. Com. 3 janv. 1972, arrêt précité. 

 .128، ص 6لوسيط ُب شرح القانوف اؼبدين، جد. عبد الرزاؽ أضبد السنهوري، ا - 2
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ُب االعتماد اإلهباري زبتلف وتبتعد شيئا ما عن معايَت وضوابط السوؽ  2. فطريقو حساب األجرة1يةالتقليد
 اإلهبارية، ولتوضيح ىذا االبتعاد واالختبلؼ، كاف البد من ربديد العناصر الداخلة ُب تكوين ىذه األجرة.

من  -وؼ تتملكو الذي س-إف شركة االعتماد اإلهباري عندما توُب بثمن شراء األصل اؼبنقوؿ 
وبالتإب، فإهنا تبحث عن تغطية ما  -استثمارا ماليا-أجل تأجَته، فإهنا تكوف قد قامت بتوظيف رأظباؽبا 

، أي من خبلؿ مردوديتو، ألف ىدفها -األرباح–دفعتو من خبلؿ اسًتداد رأظباؽبا فضبل عن عوائده 
األجرة اليت يدفعها اؼبستأجر سبثل ُب جزء منها الرئيسي ىو ربقيق الربح باعتبارىا مشروعا ذباريا. وعليو، ف

رأس اؼباؿ اؼبستثمر باإلضافة إٔب الفوائد اؼبستحقة مقابل ىذا االستثمار. وباعتبار شركات االعتماد 
، فإنو ُب حالة عبوئها إٔب االقًتاض لتمويل مشروعاهتا، فإهنا تتحمل مصروفات ونفقات  اإلهباري ذبارية

وُب سبيل تغطية ىذه النفقات العامة واؼبالية، فإف اؼبستأجر يدفع  ٠ولتسيَتىاضرورية لتنفيذ نشاطها 
 .3لشركات االعتماد اإلهباري أقساطا باإلضافة إٔب ىامش ربح يدخل كجزء ُب األجرة

لئللغاء، هبب أف تسمح  األجرة اليت يدفعها اؼبستأجر للمؤجر طواؿ مدة اإلهبار غَت القابلةفإصبإب 
 وغطاء نفقاهتا اؼبالية مصدر للربح الذي زبتصو لنفسها. ،اؿ النقدي اؼبستثمر من قبل اؼبؤجربإىبلؾ رأس اؼب

 وىكذا فإف العناصر اليت تتكوف منها األجرة ُب إهبار االعتماد اإلهباري للمنقوؿ ىي:

 .-أي مقابل االنتفاع –شبن اإلهبار  -
 إىبلؾ رأس اؼباؿ اؼبستثمر ُب اقتناء األصل اؼبنقوؿ. -
 بح شركة االعتماد اإلهباري.ىامش ر  -
 اؼبصاريف العامة البلزمة لنشاط شركة االعتماد اإلهباري. -

ألجرة يتم ربديدىا على ضوء العمر االقتصادي لؤلصل اؼبنقوؿ ومدة العقد مع اإلشارة بأف أقساط 
من جانب، ومعدالت ىذه األقساط اؼبتفق عليها من جانب آخر. ويبكن االتفاؽ على مراجعة األجرة 

                                                           
 ؛378د. ىاين دويدار، اؼبرجع السابق، ص  - 1

P.  Ancel, op. cit, p . 109, n° 166 
 .09 -96من األمر رقم  11وذبدر اإلشارة بأف األجرة من البنود اؼبلزمة ُب عقد االعتماد اإلهباري للمنقوالت حسب نص اؼبادة  - 2
 . 09 – 96من األمر  14أنظر اؼبادة  - 3

E. M. Bey, op. cit, p. 123  
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. وؼبا كانت مدة اإلهبار ُب 1األساسية بإعادة تقديرىا سنويا، وىو ما يًتتب عليها تقييم أقساط األجرة
االعتماد اإلهباري غَت قابلة لئللغاء، فهذا يسمح بضماف إىبلؾ كامل رأس اؼباؿ اؼبستثمر ُب سبويل األصل 

 شأف شبن التملك )القيمة اؼبتبقية(.  مع التحفظ ُب 

شارة بأف شركات االعتماد اإلهباري تنص ُب بعض األحياف ُب عقودىا النموذجية وؽبذا ذبدر اإل
على أف ربديدىا لؤلجرة كما ىو مبُت ُب العقد ليس ربديدا هنائيا، ذلك أهنا وعلى ضوء التزاماهتا ذباه 

. ىذا ما منها سوؼ تتؤب ربديد مقدار األجرة الحقا وبصفة هنائية االقًتاضمؤسسة االئتماف اليت تعتـز 
مالية حبتة، وال يؤخذ ُب االعتبار مطلقا القيمة اإلهبارية  يؤكد بأف ربديد األجرة يتم على ضوء اعتبارات

 2السوقية لؤلصل اؼبنقوؿ اؼبؤجر.

ال يبر طلب اؼبستأجر لفسخ  -ذباوز األجرة النهائية ؼبا ًب ربديده ُب العقد - 3وىذا األمر
شكل تعديبل جوىريا لعقد االعتماد اإلهباري، خاصة أنو وبالرجوع االعتماد اإلهباري، ألف ىذا ال ي

يكفي ُب عقد اإلهبار أف تكوف األجرة قابلة للتحديد، وال يلـز أف تكوف ؿبددة فعبل ُب  4للقواعد العامة
العقد، وتبعا لذلك فإنو ال هبوز للمستأجر االمتناع عن الوفاء باألجرة احملددة من طرؼ شركة االعتماد 

هباري )الثمن اؼبراجع(، وإال تعرض لطلبها بفسخ العقد وإلزامو برد األصل اؼبؤجر ودفع التعويض اؼبقرر اإل
 ؽبا دبوجب الشرط اعبزائي اؼبضمن ُب العقد.

يرى بأف الدفعات اليت يدفعها اؼبستأجر بالرغم من التسمية  5وجدير باؼببلحظة بأف بعض الفقو
ربسب على أساس قسط إرجاع  ال هنا تشًتؾ ُب شيء مع األجرة، ذلك ، إال أهنا ال-األجرة –اؼبعطاة ؽبا 

القرض، وكل قسط يتضمن جزء من اإلىبلؾ والفائدة ودوف الرجوع إٔب السوؽ اإلهبارية، ومع ذلك يرى 

                                                           
 ، وانظر اؼبادة الرابعة من دفًت الشروط العامة لبنك البكة.09-96من األمر رقم  12أنظر اؼبادة  - 1

ُب ذلك: د/  وعلى ىذا هبوز أف تكوف أقساط األجرة متساوية، مثلما هبوز أف يتضمن العقد شرط وفاء األقساط دبوجب معدؿ متحرؾ، انظر - 2
 .319، ص اؼبرجع السابق؛ د/عبد الرضباف قرماف، 376، ص اؼبرجع السابقىاين دويدار، 

3
 - J. Coillot, Initiation au leasing ou crédit-bail,. Delmas, 

2 ème
 éd., 1969, p. 129. 

 .05-07وما بعدىا من القانوف اؼبدين قبل إلغائها بالقانوف رقم  471قارف اؼبادة  - 4
5
 - M. Giovanoli, Op. cit., p. 35. 
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البعض بأف األجرة ىي مقابل االنتفاع باألصل بالرغم من تقديرىا طبقا لضوابط مالية. بينما يرى جانب 
 جرة ال تعد مقاببل باالنتفاع باألصل إال بصفة جزئية.بأف األ 1آخر

إف اؽبدؼ الذي يتوخى من وراء تدقيق طبيعة األداء الذي يقـو بو اؼبستأجر عند دفعو األجرة ىو 
التحري عن مدى اؼبطابقة بُت ىذا الدفع وبُت األجرة كمقابل لبلنتفاع دوف الوصوؿ إٔب حد وصفها بفوائد 

 و طبيعة العملية اإلهبارية بأكملها.القرض دبا يهدد بتشوي

فاؼبؤجر عندما وبدد مدة اإلهبار، فإنو ال يراعي سوى اؼببلمح اؼبالية للعملية واليت تكوف اغبافز ُب 
 ربديد ىذه اؼبدة وال يهمو ما إذا كانت مدة االستعماؿ مفيدة للمستأجر أـ ال.

كاف التزاـ اؼبستأجر بدفع اإلهبار التزاما وباعتبار أف مدة اإلهبار غَت قابلة لئللغاء، أي حاظبة،  
شامبل، وحيدا وغَت قابل للتجزئة، ذلك أنو ذو طابع مإب )الوفاء( لكن يبكن تقسيطو زمنيا. فلكي يتمكن 

لرأس اؼباؿ اؼبستثمر واغبصوؿ على الفوائد، فإنو ال يبكن ذلك إال بأف يكوف اؼبؤجر من اإلىبلؾ الكلي 
أساس  ُب مدتو، أي وبسب كل ىذه األمور على  -غَت قابل لئللغاء –حاسم  اتفاقو واؼبستأجر ذا طابع

 كامل مدة العقد، أما النفقات وىامش ربح اؼبؤجر، فإهنا موزعة على فًتات الوفاء.

وؼبا كاف عقد االعتماد اإلهباري يسمح للمستأجر بتملك األصل اؼبنقوؿ ُب هناية مدة اإلهبار، 
وإف كانت سبثل إىبلكا لرأس اؼباؿ للنسبة إٔب شركة االعتماد اإلهباري، فإهنا بأف األجرة  2فلقد رأى البعض

سبثل أقساط شبن ذلك األصل بالنسبة إٔب اؼبستأجر ُب هناية العقد بقيمة متبقية. ولكن القوؿ دبثل ىذا األمر 
 ؼبتبادؿ بالبيع.يهدد بإثارة الشك خبصوص تكييف خيار الشراء بالوعد اؼبنفرد بالبيع لصاّب تكييف الوعد ا

وما يبكن مبلحظتو فيما يتعلق بقيمة ىذه األجرة، ىو أهنا تفوؽ قيمة األجرة ُب عقد اإلهبار التقليدي  
. كما أف وساطة 3الذي ال يدخل ُب ربديد قيمتو اإلهبارية عنصر إىبلؾ شبن سبلك العُت اؼبؤجرة ُب االعتبار

تلك اليت كاف سيتكبدىا اؼبستفيد لو عبأ إٔب شراء  شركة االعتماد اإلهباري تشكل مصدرا لتكلفة تفوؽ

                                                           
 .381د. ىاين ؿبمد دويدار، اؼبرجع السابق، ص  - 1

2
 - E. M. Bey, op. cit, p. 167 ; Guy Duranton, op. cit, p. 24, n° 141. 

3
 - Ch. Gavalda et D. Crémieux- Israël, op. cit, fasc. 640, n° 94.  
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وباوؿ دائما خفض ىذه التكلفة، إال أف أثر ىذا التدخل  1األصل بالتقسيط. مع اإلشارة بأف قانوف اؼبالية
. وما يزيد األمر حدة 2ال ىبل باعتبار االعتماد  اإلهباري أعلى تكلفة من التمويل اؼبصرُب التقليدي كذلك

 االعتماد اإلهباري يكلف نفقات كبَتة ربمِّلها شركة االعتماد اإلهباري للمشروع اؼبستأجر. أف تنفيذ عقد

وتنص عقود االعتماد اإلهباري عادة على أف األجرة تكوف فيها مستحقة مسبقا، ُب بداية االنتفاع 
فع قسط اإلهبار وقبل االستعماؿ، أي غبظة استبلـ اؼباؿ اؼبؤجر من قبل اؼبستأجر، حيث يلـز اؼبستأجر بد

وىذا األمر شائع  -قبل أف يكوف األصل اؼبنقوؿ قد حقق أية مردودية.  3الذي يطابق اؼبدة اإلهبارية األؤب
. لكن -ُب اإلهبار التقليدي، حيث يلـز اؼبستأجر بدفع األجرة منذ إبراـ عقد اإلهبار أي ُب بداية االنتفاع

ُب ىذا اإلطار عما ىو معموؿ بو ُب عمليات منح  ما يبلحظ ىو أف عقود االعتماد اإلهباري زبرج
االئتماف بوجو عاـ، حيث ال يلتـز اؼبؤسبن برد أصل الدين والوفاء بالفوائد اليت قد تكوف مقررة إال ُب هناية 
مدة االئتماف، ذلك أف مفهـو االئتماف يقتضي الفصل الزمٍت بُت أداءات الطرفُت: مانح االئتماف ومتلقي 

 االئتماف.

ًتتب على نص عقد االعتماد اإلهباري للمنقوؿ باستحقاؽ أوؿ قسط من األجرة ُب تاريخ وي
استبلـ اؼبستفيد لؤلصل أنو حاؿ شراء األصل اؼبؤجر، ال تلتـز شركة االعتماد اإلهباري بدفع شبن الشراء إٔب 

بالتسليم. ومؤدى ذلك، أف البائع إال عند تلقيها ؿبضر استبلـ األصل الذي يفيد سباـ تنفيذ البائع اللتزامو 
شركة االعتماد اإلهباري لرأظباؽبا، أو ُب أفضل األحواؿ أف  4يكوف أوؿ قسط لؤلجرة مستحقا قبل توظيف

تتحقق الواقعتاف ُب تاريخ واحد. أي أف أوؿ أجرة تستحق غبظة استبلـ األصل من قبل اؼبستأجر، دبعٌت أف 
 كوف األصل قد حقق أية مردودية.اؼبستأجر يكوف ملزما بدفع أوؿ أجرة قبل أف ي

                                                           
الذي يعفي البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية اليت سبارس عمليات االعتماد اإلهباري من الضريبة على  2001كميلي لسنة طبقا ألحكاـ قانوف اؼبالية الت - 1

واؼبتعلق بًتقية االستثمار، أصدرت وزارة اؼبالية منشور رقم  1993أكتوبر  5اؼبؤرخ ُب  12 -93األرباح اؼبتعلقة باألجرة وكذلك اؼبرسـو التشريعي رقم 
 Amortissement linéaire ouلمؤسسات اؼبالية والبنوؾ بتطبيق نظاـ االىبلؾ اؼبإب اػبطي أو التنازٕب لؤلصوؿ   يرخص ل 01/2001

dégressif  .ُب إطار االعتماد اإلهباري 
 .382د. ىاين ؿبمد دويدار، النظاـ القانوين، اؼبرجع السابق، ص  - 2

 .09-96من األمر رقم  32انظر اؼبادة  - 3
4 - Ch. Bruneau, op.  cit, p. 187. N° 199. 
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إف إلزاـ اؼبستأجر بسداد أوؿ أقساط األجرة ُب بداية االنتفاع باألصل، أو حىت قبل ذلك حالة  
، هبعلنا نبلحظ بأف السداد الذي يوُب بو اؼبستأجر، ال يبكن بأف يتم من عوائد 1الوفاء دبقدمات األجرة

، -تكلفة األصل ُب االعتماد اإلهباري تدفع من مردوديتو فبل يبكن القوؿ بأف -استعماؿ األصل اؼبنقوؿ 
 وىذا ما هبعل خاصية التمويل الكامل ُب االعتماد اإلهباري ؿبل نظر.

من األمر رقم  15أما فيما ىبص ربديد الدورية اليت يدفع فيها بدؿ اإلهبار، فقد نصت اؼبادة 
 طراؼ اؼبعنية بعقد االعتماد اإلهباري".على أف: " تدفع اإلهبارات حسب دورية زبتارىا األ 09 -96

وما يستخلص من النص، أف طرفا العقد أحرار ُب ربديد دورية معينة لتسديد أقساط األجرة، وقد 
 تكوف ىذه الدورية شهرية أو سنوية أو نصف سنوية.

وأف وأما فيما يتعلق دبكاف الوفاء باألجرة، فإنو وطبقا للقواعد العامة، الدين مطلوب ال ؿبموؿ 
لكن ؼبا كاف ىذا اغبكم غَت متعلق بالنظاـ العاـ وبالتإب هبوز للطرفُت  2األجرة ُب اإلهبار ىي كذلك.

ال  االتفاؽ على ـبالفتو؛ فإف شركات االعتماد اإلهباري قلبت ىذه القاعدة وجعلت دين األجرة ؿبموال
 شركة االعتماد اإلهباري.، وعلى ىذا يتم االتفاؽ على أف الوفاء باألجرة يكوف دبركز 3مطلوبا

ويًتتب على ضرورة ضبل اؼبستفيد قسط األجرة إٔب شركة االعتماد اإلهباري مزيدا من األعباء على 
عاتقة، مع أف مسَت مشروع االعتماد اإلهباري يفًتض عادة أنو منهمك ومنشغل ُب البحث عن وفاء 

اؼبستأجر عند عدـ الوفاء بقسط واحد من عمبلئو، باإلضافة إٔب اعبزاءات الثقيلة اليت قد يتعرض ؽبا 
فهذا دليل على عدـ تنفيذ اؼبستأجر اللتزامو. ؽبذه األسباب، فإف بعض  ،اإلهبار، ما يسمح للمؤجر بإنذاره

شركات االعتماد اإلهباري حسمت اؼبسألة حيث تطلب من اؼبستأجر بأف يصرح ؽبا بأف تقتطع األجرة من 

                                                           
 من دفًت الشروط العامة لبنك البكة اعبزائري. 17أنظر اؼبادة  - 1

 من التقنُت اؼبدين. 498انظر الفقرة الثانية من اؼبادة   - 2
 SALEMع  -ت –ج  -من دفًت الشروط العامة لشركة: ش 41/ فقرة  3أنظر اؼبادة  - 3

« Les loyers sont portables et non quérables… ». 
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اإلطار بأف يوقع أمرا كتابيا بتحديد مكاف السداد اؼبستدًن عند التوقيع ويتعهد ُب ىذا  1حسابو اؼبصرُب،
 على ىذا العقد.

وُب حالة التأخَت ُب سداد اإلهبار ودبقتضى شرط جزائي وبدوف حاجة إٔب إنذار، وبتفظ اؼبؤجر 
اؼبساس لنفسو باغبق ُب اغبصوؿ على تعويض جزائي مسبقا ُب العقد، باإلضافة إٔب فوائد تأخَتية، ودوف 

واسًتداد اؼبنقوالت اؼبؤجرة باعتباره اؼبالك ؽبا، ولو حق االحتجاج ُب مواجهة دائٍت  2حبقو ُب طلب الفسخ
 اؼبستأجر بشرط احًتاـ إجراءات اإلشهار اؼبنصوص عليها قانونا.

ُب حالة التوقف عن  وبالعكس ال جبوز للمستأجر مطالبة اؼبؤجر بأي تعويض أو زبفيض لئلهبار
 األصوؿ اؼبنقولة ألي سبب كاف دبا ُب ذلك القوة القاىرة.  استخداـ

تعديل ُب النظاـ  ولتمكُت اؼبؤجر من مواجهة األعباء اعبديدة اليت قد يكوف عليو ربملها بسبب أي
الضرييب أو ُب سعر الضرائب والرسـو اؼبطبقة على عوائد اإلهبار، فإف عقود االعتماد اإلهباري توضح منذ 

عليها بأف األجرة والقيمة اؼبتبقية ؿبسوبة تبعا للنظاـ الضرييب اؼبعموؿ بو، وىذا احتياط يتخذه غبظة التوقيع 
 .3اؼبؤجر لضماف حقو ُب األجرة

االستثمارات اإلنتاجية، أكد اؼبشرع  ونظرا ػبصوصية عقد االعتماد اإلهباري باعتباره وسيلة لتمويل
عتماد اإلهباري على عدـ سرياف أحكاـ االمتداد اؼبتعلق باال 094-96ُب عدة نصوص من األمر رقم 

القانوين لعقد اإلهبار أو أحكاـ ربديد األجرة اؼبنصوص عليها قانونا ُب العقد. وذلك تشجيعا على 
االستثمار ُب ؾباؿ االعتماد اإلهباري، وكذا تأكيدا العتبار العقد شريعة اؼبتعاقدين ُب كل ما تضمنو من 

 رة.شروط السيما اؼبدة واألج

                                                           
1
 - Ch. Bruneau, op.  cit, p. 187. N° 199. 

من دفًت الشروط العامة لبنك البكة. وذبدر اإلشارة إٔب أنو ٓب يعد بإمكاف اؼبؤجر ُب فرنسا اغبصوؿ على التعويضات اعبزافية،  19أنظر اؼبادة  - 2
يتم حساهبا على أساس أسعار الفوائد القانونية، أي ٓب يعد بإمكاف اؼبؤجر سوى باؼبطالبة  واالكتفاء بالتعويضات اؼبستحقة عن التأخَت ُب الوفاء اليت

 من ؽ.ـ.ؼ(. 1154بالتعويض عن التأخَت ُب التنفيذ )بعد أف عدلت اؼبادة 
 من دفًت الشروط العامة لبنك البكة. 23أنظر اؼبادة  - 3
   .09-96من  األمر رقم  42أنظر على سبيل اؼبثاؿ اؼبادة: - 4
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وال يكتفي اؼبؤجر هبذا االحتياط فحسب، بل إنو يفرض على اؼبستأجر تقدًن بعض الضمانات 
للوفاء باألجرة اؼبتفق عليها، وتتمثل ىذه الضمانات ُب التأمينات العينية والكفالة وحىت التأمُت على اغبياة، 

ضمانا كافيا، ونظرا لعدـ يسار  أما بالنسبة غبق اؼبلكية الذي وبتفظ بو اؼبؤجر، فإنو ال يعتبه أحيانا
اؼبستأجر أحيانا، فإف اؼبؤجر غالبا ما يطلب رىنا غَت حيازي للمحل التجاري اؼبملوؾ للمستفيد أو ألسهم 

. باإلضافة إٔب إمكانية إلزاـ 1اؼبدير اؼبسَت للمشروع اؼبستأجر إذا كاف اؼبستفيد من األشخاص اؼبعنوية
د البنوؾ ىبصص لضماف وفاء اؼبستفيد باؼببال  اؼبستحقة لشركة اؼبستأجر بإيداع مبل  نقدي لدى أح

 ، ويشًتط ُب الغالب أف يكوف مبل  الوديعة موافقا لعدد معُت من أقساط األجرة.2االعتماد اإلهباري

وكل ىذه الضمانات ٓب يكتفي هبا اؼبشرع اعبزائري عندما جعل ربصيل اؼبستحقات الناشئة عن 
 3تمتع حبق امتياز على كل أمواؿ اؼبشروع اؼبستأجر العقارية واؼبنقولة.عقد االعتماد اإلهباري ت

صحيح أنو من النادر أف يطلب اؼبؤجر كل ىذه الضمانات ؾبتمعة، وإال عد متعسفا ُب طلب 
اغبماية اؼبكونة ؼبفهـو التعسف ُب استعماؿ اغبق. لكن من النادر أف ال يطلب اؼبؤجر بعض ىذه 

و ما يشكل مصاريف إضافية على عاتق اؼبستأجر لتعزيز ضماف حقوؽ اؼبؤجر الضمانات على األقل. وى
 احملمي أصبل بشكل جدي حبق ملكية األصل اؼبؤجر.

وإذا كانت الضمانات العينية اليت يطلبها اؼبؤجر من اؼبستأجر ٓب تلقى اإلصباع ُب عقود االعتماد 
اري من إلزاـ اؼبستأجر ُب اغبصوؿ على كفيل. ، فبالعكس، ال ىبلو عقد من عقود االعتماد اإلهب4اإلهباري

ذلك أف تقدًن كفيل للشركة يعد من بُت البيانات اليت هبب على اؼبستأجر اإلدالء هبا، ُب طلب إبراـ 
العقد، فالكفالة تعد من العناصر البلزمة بعقد االعتماد اإلهباري دوف أف ترقي مع ذلك إٔب مرتبة الركن 

 ًتطة ُب كافة عقود االعتماد اإلهباري بصفة مبطية.األساسي فيو، والكفالة مش

                                                           
ىاين ؿبمد دويدار، اؼبرجع \...." ؛ داؼبؤجر ضمانات أو تأمينات عينية أو فردية: " التزاـ اؼبستأجر دبنح 09-96من األمر  17أنظر اؼبادة  - 1

 .398السابق، ص 
2
 - C. Auloy, op. cit ; n° 59. 

 من األمر سالف الذكر. 23انظر اؼبادة  - 3
بنود أو شروط تبعية وغَت جوىرية، انظر اؼبادة التاسعة عشر من دفًت الشروط العامة لبنك البكة، وانظر  ُب ىذه يعتب البعض الضمانات ؾبرد   --4

 اؼبسألة على سبيل اؼبثاؿ:
D. Crémieux- Israël, P. 31. 
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ونظرا للطابع اؼبإب البحت الذي يتصف بو عقد االعتماد اإلهباري وحرصا من الشركة اؼبمولة على 
، 1أف يتم تنفيذ العقد بواسطة شخص اؼبستأجر دوف غَته وذلك لقياـ ىذا العقد على االعتبار الشخصي

تضمن شرطا مبطيا يقضي بانقضاء العقد دبجرد وفاة اؼبستأجر. لكن قد فإف عقود االعتماد اإلهباري ت
تستمر ُب تنفيذ العقد مع الورثة إذا رأت ُب ذلك مصلحة ؽبا. ولتفادي أية خسارة يبكن أف تنجم عن 
انتهاء عقد االعتماد اإلهباري بسبب وفاة اؼبستفيد، فإهنا تستبقي ما تكوف قد قبضتو من أقساط األجرة 

فاة ، باإلضافة إٔب حصوؽبا على مبل  التأمُت من شركة التأمُت اؼبساوي ألصل رأس اؼباؿ، وذلك مع قبل الو 
 .2بقاء حقها ُب اسًتداد األصل اؼبنقوؿ

وفبا سبق يتضح أف الضمانات اليت يتحملها اؼبستأجر تؤثر على وضعيتو اؼبالية، إذ تفرض عليو 
 نفقات ال مقابل وال مردودية ؽبا.

بالوفاء باألجرة، تبُت لنا بأف اؽبدؼ الذي يبحث عنو  اؼبستأجرا عرضنا من التزاـ وعلى ضوء م
اؼبؤجر ىو إىبلؾ رأس اؼباؿ اؼبستثمر من قبلو ُب اقتناء األصل باإلضافة إٔب مردوديتو، وىو إىبلؾ مقيد 

احملددة أكثر  إٔب كوف مبل  أقساط اإلهبار بالعمر االفًتاضي لؤلصل اؼبنقوؿ. األمر الذي أدى بالنتيجة
ارتفاعا من تلك اؼبوجودة ُب اإلهبار العادي، حيث ال يؤخذ بعُت االعتبار سوى القيمة اإلهبارية لؤلصل 

 حيث ال يتدخل ُب تقديرىا أي معيار ذي طابع مإب.

كل ما سبق أدى إٔب كوف أف األجرة تكوف أبعد من أف تأخذ بعُت االعتبار القيمة اإلهبارية 
مرتفعة مقارنة هبذه األخَتة. فاإلهبار أو بدؿ اإلهبار أو األقساط تتجاوز بكل اؼبقاييس لؤلصل ألهنا جد 

، وبالتإب فالقوؿ 3القيمة اإلهبارية اغبقيقية لؤلصل، وبأهنا أكثر تكلفة من تلك اؼبوجودة ُب اإلهبار البسيط
العملية. وحىت إذا قلنا بأف عادؿ لبلستمتاع باألصل ىو تشويو القتصاد ىذه بأف أقساط اإلهبار ىي مقابل 

ىذه األقساط سبثل ُب جزء منها مقابل استعماؿ األصل، فإمبا سوؼ تكوف أكثر ارتفاعا ُب ىذا اعبزء، من 

                                                           
ع. -ب-ت-ج-ط العامة لشركة شأنظر اؼبادة التاسعة عشر من دفًت الشروط العامة لشركة البكة، وانظر اؼبادة السادسة من دفًت الشرو  - 1

SALEM. 
 .SALEMمن دفًت الشروط العامة لشركة  5و  4-3أنظر اؼبادة السادسة الفقرات: - 2

3
 - Ch. Gavalda et D. Crémieux Israël, op. cit, fasc. 640, n° 94. 
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. 1تلك اؼبعروفة ُب اإلهبار العادي، ألهنا تضيف إٔب ىذا اعبزء جزءا آخر يطابق تكلفو االئتماف اؼبمنوح
ار الشراء اؼبوجود ُب عقد االعتماد اإلهباري ىو خيار صوري األمر الذي دفع البعض إٔب القوؿ بأف خي

وشكلي، وبأنو ودبجرد بدء عقد االعتماد اإلهباري ُب إنتاج آثاره، تصبح حرية اؼبستأجر ُب اقتناء ملكية 
األصل ؿبل اإلهبار ونبية ماداـ يوُب فعبل بأكب جزء من الثمن، األمر الذي يدفع لبلعتقاد بأف عقد 

 إلهباري يبزج بُت اإلهبار والوعد اؼبتبادؿ بالبيع.االعتماد ا

 ثانيا: التزامات المستأجر المستفيد المتعلقة بحماية حق ملكية شركة االعتماد اإليجاري

ية ليلتـز اؼبستفيد ُب ىذا السياؽ باحملافظة على األصل اؼبنقوؿ اؼبؤجر )أ(، كما يلتـز  بضماف فعا
 ة الغَت )ب(:حق ملكية الشركة اؼبؤجرة ُب مواجه

 )أ( التزام المستفيد بالحفاظ على األصل المنقول: 

ؼبا كانت الشركة اؼبمولة مالكة لؤلصل اؼبنقوؿ اؼبؤجر، ونظرا ؼبا غبق اؼبلكية من أنبية خاصة بالنسبة 
فإهنا تلقي على عاتق اؼبستأجر  -إذ يبثل الضماف اعبوىري اؼبقرر ؽبا ضد ـباطر إعسار اؼبستفيد-إليها 
وعلى ذلك يلتـز  اما باحملافظة على األصوؿ اؼبؤجرة وصيانتها وإصبلحها، وكذا استعماؽبا فيما أعدت لو،التز 

 اؼبستأجر اؼبستفيد من أجل احملافظة على الصوؿ اؼبنقولة اؼبؤجرة بػ:

 استعمالو استعماال عاديا وشخصيا .1
 صيانة وإصبلح األصوؿ اؼبنقولة .2
 التأمُت على األصوؿ اؼبؤجرة .3
 باستعمال األصل المنقول المؤجر شخصيا وفيما أعد لو  االلتزام .1

ُب سبيل احملافظة على األصل اؼبؤجر يلتـز اؼبستفيد ُب عقد االعتماد اإلهباري باستعمالو استعماال 
. فإذا ٓب يتفق الطرفاف على كيفية االستعماؿ، وىذا 3وشخصيا وعلى النحو اؼبتفق عليو ُب العقد 2عاديا

                                                           
1

 - M. Giovanoli, op. cit, pp. 38 et 45. 
2
 - F. Dekeuwer, Droit Bancaire, Dalloz, 1995, 5

ème
 éd,  p. 96 ; Ch Gavalda et J. Stoufflet, Droit 

Bancaire, Litec, éd. 2002 , p. 347, n° 510. 
 . اؼبادة الثامنة من دفًت الشروط العامة لبنك البكة.09-96من األمر رقم  35أنظر اؼبادة:  - 3
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ؼبستفيد بأف يستعمل األمواؿ اؼبؤجرة دبا يتفق واألغراض اليت أعدت ؽبا. ويشًتط ُب ىذه فرض نادر، التـز ا
. فعقد االعتماد اإلهباري يفرض على اؼبستفيد ازباذ كافة 1األغراض أف تكوف ؼبباشرة نشاط اقتصادي

اؿ ُب الوجو اؼبعد التدابَت البلزمة الستعماؿ األصل اؼبنقوؿ استعماال عاديا واحملافظة عليو صاغبا لبلستعم
 لو.

وال ىبتلف ىذا اغبكم عما ىو مقرر طبقا للقواعد العامة ُب عقد اإلهبار، إذ يلتـز اؼبستأجر ببذؿ 
. ويتوقف ربديد وجو 2عناية الرجل اؼبعتاد ُب استعماؿ األصل اؼبؤجر، أي استعمالو ُب الوجو اؼبخصص لو

ؼبشروع اؼبستفيد من جانب آخر. فيفرض العقد االستعماؿ على طبيعة اؼباؿ من جانب، وطبيعة نشاط ا
على اؼبستفيد وضع اؼبنقوؿ ُب موضع يضمن حسن تشغيلو واحملافظة عليو وصيانتو، دبا يشمل اغبصوؿ على 
صبيع ملحقاتو البلزمة الستعمالو. ويتعُت على اؼبستفيد إتباع تعليمات البائع أو اؼبنتج فيما يتعلق بوضع 

 .3اؼبنقوؿ موضع التشغيل

ويضاؼ إٔب ذلك أنو مىت قاـ اؼبستفيد بتحديد اؼبوقع الذي يتم فيو استعماؿ األصل اؼبنقوؿ، فإنو 
ليس لو نقلو من موضعو إال بعد إخطار شركة االعتماد اإلهباري بذلك وموافقتها على اؼبوضع اعبديد 

اليومية. وىذه  لؤلصل .كما يتعُت على اؼبستفيد احًتاـ تعهده إذا قاـ بتحديد ساعات تشغيل األصل
القيود تعتب ُب اغبقيقة تفريعات الزمة على التزاـ اؼبستفيد باستعماؿ األصل وببذؿ عناية الرجل اؼبعتاد، 

 .4حيث يلتـز اؼبستفيد ببذؿ العناية اليت كاف يبذؽبا الشخص العادي إذا ما وضع ُب ذات ظروؼ اؼبستفيد
ألشياء ؿبل عقد االعتماد اإلهباري بدوف إذف اؼبؤجر، كما يلتـز اؼبستأجر بعدـ إدخاؿ أي تعديبلت على ا

 إال إذا كاف التغيَت ال ينشأ عنو أي ضرر للمؤجر.

والنص على ىذه القيود ُب شأف استعماؿ األصل اؼبنقوؿ يدؿ على حرص شركة االعتماد اإلهباري 
ادية لؤلصل ؽبا أنبية على احملافظة على األصل اؼبؤجر، فضبل عن صبلحيتو لئلستعماؿ، ذلك أف القيمة اؼب

بالنسبة للمؤجر، إذ قد يضطر إٔب بيع األصل بعد فسخ اإلهبار من جهة، ومن جهة أخرى، فإف اؼبستأجر 
                                                           

 .09-96أنظر اؼبادة الثالثة من األمر رقم  - 1
 من القانوف اؼبدين. 495و 491أنظر اؼبواد  - 2
 .204فايز نعيم رضواف، اؼبرجع السابق، ص \د - 3

4
 - Guy Duranton, op. cit, p. 22, n° 131. 
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قد وبرؾ خيار الشراء ُب هناية اؼبدة اغباظبة لتخليص اؼبؤجر من ضمانة غَت مفيدة وصعبة التحصيل. 
تحقيق ىذه األىداؼ، وبالتإب، فإف اؼبستأجر واالستنزاؼ اؼببال  فيو لؤلصل ال يبكن حتما أف يسمح ب

مطالب باستعماؿ األصل بشكل عادي مع االلتزامات اليت تتفرع عنو، واليت تبدو أكثر تقييدا لسلطاتو 
 على األصل الذي يدفع شبنو، من تلك الناذبة بشكل طبيعي عن عقد اإلهبار.

اؼبستفيدة لبنود عقود االعتماد وربرص اؼبؤسسات اؼبالية على التأكد من احًتاـ اؼبشروعات 
اإلهباري، فتحتفظ لنفسها حبق التفتيش الدوري، على اؼبعدات وغَتىا من اؼبنقوالت ؿبل ىذه العقود حىت 

، ووبق ؽبا إعماؿ رقابتها ُب أي وقت طواؿ مدة العقد، 1تضمن عدـ إدخاؿ أي تغيَتات على ىذه األشياء
د. فإذا ثبت ؽبا ـبالفة اؼبستأجر للتعليمات واألصوؿ الفنية ويكوف ذلك على فًتات دورية ربدد ُب العق

 .2بشأف االستعماؿ، أنذرتو بضرورة إتباعها، وإال كاف من حق اؼبؤجر طلب فسخ العقد

وال تعتب متابعة اؼبؤجر بتنفيذ التعليمات على النحو السابق تعرضا منو للمستأجر ُب استعماؿ اؼباؿ 
فًتات احملددة، وبالطريقة اؼبتفق عليها ُب العقد، وذلك تنفيذا غبق اؼبؤجر ُب اؼبؤجر، طاؼبا أهنا تتم ُب ال

 الرقابة لتجنب سوء االستعماؿ.

وؼبا كاف عقد االعتماد اإلهباري يقـو على االعتبار الشخصي، يًتتب على ىذا أنو يبنع على 
قل ملكية األشياء ؿبل عقد اؼبستفيد إجراء بعض التصرفات اؼبتعارضة وىذا اؼببدأ. ومن ىذه التصرفات ن

االعتماد اإلهباري إٔب الغَت، ذلك أف حيازة اؼبستفيد لآلالت أو اؼبعدات تكوف على سبيل اإلهبار حيث 
تظل ملكيتها للشركة اؼبؤجرة. وبذلك ال يستطيع اؼبستفيد التصرؼ ُب األشياء ؿبل العقد أو ترتيب أي حق 

وتعتب ىذه العقود باطلة. وإذا ما زبلى اؼبستفيد عن حيازة  3عيٍت عليها، دوف موافقة صروبة من اؼبؤجر
 .4األشياء اؼبؤجرة لشخص آخر، فإنو يتعرض لعقوبة خيانة األمانة

                                                           
 .204فايز نعيم رضواف، اؼبرجع السابق، ص \ود 09-96، الفقرة الثانية من األمر رقم  33أنظر اؼبادة  - 1
 وما بعدىا. 86قدري عبد الفتاح الشهاوي، اؼبرجع السابق، ص \د - 2

3
 - Pascal Ancel, op. cit, p. 103. 

 376من تقنُت العقوبات الفرنسي؛ واؼبادة  1-314وما بعدىا، وانظر كذلك اؼبادة  112عبد الرضباف السيد قرماف، اؼبرجع السابق ، ص  \د - 4
د التأجَت التمويلي من عقود األمانة، عندما قرر باؼبادة التاسعة من من قانوف العقوبات اعبزائري، ولقد اعتب اؼبشرع اؼبصري على غرار الواقع الفرنسي عق

من قانوف العقوبات." وبذلك يعتب  341خبصوص التأجَت التمويلي: ".... وُب صبيع األحواؿ يسري على ىذا العقد حكم اؼبادة  1995قانوف سنة 
 ألمواؿ اؼبنقولة اؼبؤجرة إضرارا باؼبؤجر وذلك مع توافر القصد اعبنائي طبعا.اؼبستأجر ُب نظر اؼبشرع اؼبصري خائنا لؤلمانة، إذا بدد أو اختلس ا



 مميزات عقد االعتماد اإليجاري لألصول المنقولة :                   الفصل األول 

84 

 

وؼبا كاف عقد االعتماد اإلهباري من عقود األمانة، فإف اؼبستأجر يعتب خائنا لؤلمانة إذا بدد أو 
 ئي.اختلس األمواؿ اؼبؤجرة، وذلك مع توافر القصد اعبنا

، إذ ال تأمن 1كما وبظر على اؼبستأجر التأجَت من الباطن لؤلصوؿ اؼبؤجرة أو استبداؽبا أو إعارهتا
شركة االعتماد اإلهباري التزاـ اؼبستعَت باستعماؿ األصل على النحو اؼببُت ُب عقد االعتماد اإلهباري. كما 

مستأجر ُب التصرؼ فيو تصرفا ناقبل أف بقاء األصل فبلوكا لشركة االعتماد اإلهباري، يسلب كل حق لل
للملكية، فبل هبوز لو بيعو أو ىبتو أو رىنو حيازيا. ويًتتب على ذلك أنو ال هبوز للمستفيد تبديل األصل، 

 إذ يفًتض التبديل التصرؼ ُب األصل.

كذلك ال هبوز للمستفيد النزوؿ عن عقد االعتماد اإلهباري للغَت، حيث ىبل التنازؿ باالعتبار 
من الصعب عليو أف يرى مستأجره يستبدؿ دبتعاقد آخر قد ال فاؼبؤجر . 2خصي الذي يقـو عليو العقدالش

يقدـ ضمانات كافية ُب نظره. ألف فوائد اؼبؤجر اليت يتم تقييمها هبذا الشكل ىي اليت أملت اؼبنع الذي 
الباطن أو التنازؿ عن  تضمنتو عقود االعتماد اإلهباري اؼبتعلق بقدرة اؼبستأجر على إهبار األصل من

 اإلهبار.

لكن إذا كاف العميل اعبديد الذي يقًتحو اؼبستأجر يقدـ ُب نظر اؼبؤجر ضمانات أكثر إقناعا، 
مح استثناء يهذا اإلهبار من الباطن أو ىذا التنازؿ عن اإلهبار، إال س، فإف اؼبؤجر قد يبأك 3وبالتإب فوائد

يبنع اؼبؤجر من اعتبار اؼبستأجر كضامن متضامن مع اؼبتنازؿ لو ُب  أف األمر يقتضي قبولو الصريح. وال شيء
حالة التنازؿ عن حق اإلهبار. وموافقة اؼبؤجر على التنازؿ تكوف مشروطة على قبوؿ اؼبستأجر لذلك 

 . 4الضماف

وإف أجاز اؼبؤجر االعتماد اإلهباري من الباطن، فإنو يتقرر لو دعوى مباشرة ُب الرجوع على 
من الباطن ُب اؼبطالبة باألجرة اؼبستحقة على اؼبستفيد ولكن ُب حدود األجرة اليت تكوف مستحقة  اؼبستأجر

                                                           
 .09-96من األمر رقم  39أنظر اؼبادة  - 1

2
 - Guy Duranton, op. cit, n°

s
 23, 137, 140 : «  Le contrat ne peut être transmis à titre onéreux ou 

gratuit à un tiers ». 
3
 - CA. Aix en Provence, 3 oct. 1994, Bull. civ, Aix 2j 1994, n° 517, obs. B. Savelli. 

 .09-96من األمر رقم  11الفقرة  39من القانوف اؼبدين، واؼبادة  506أنظر اؼبادة   - 4
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كما أف لو فسخ العقد مع اؼبطالبة دببل  الشرط اعبزائي. وُب صبيع   1ؽبذا األخَت ُب ذمة اؼبستأجر من الباطن
هبار من حيث أجرة النقل وإعادة األحواؿ يتحمل اؼبستفيد صبع النفقات الناشئة عن تنفيذ التنازؿ عن اإل

 .2، ما ٓب يوجد اتفاؽ على ربمل اؼبتنازؿ إليو النفقاتإعادة تشغيلو اؼبنقوؿ أوتركيب األصل 

 االلتزام بصيانة وإصالح االصول المؤجرة .2

وؼبا كاف الغرض من عقد االعتماد اإلهباري للمنقوالت ىو إمداد اؼبستفيد من العقد بآالت 
تكنولوجية متطورة، ولكي يستطيع اؼبستفيد االنتفاع هبذه األصوؿ اؼبنقولة طواؿ ومعدات ذات خصائص 

مدة العقد، فإنو يتوجب على اؼبؤسسة اؼبالية أف تسلم للمستفيد آالت أو معدات تفي هبذه األغراض، 
ليس فقط عند التسليم بل تضمن صيانة ىذه األشياء طواؿ مدة اإلهبار حىت تستمر ُب ربقيق اؽبدؼ من 

  استئجارىا.

وإذا كاف األصل وفقا للقواعد العامة ُب عقد اإلهبار ىو التزاـ اؼبؤجر بإجراء الصيانة الضرورية 
، فإف العمل قد جرى ُب فرنسا على الرغم من ذلك على إيراد نص صريح ُب عقد االعتماد 3للماؿ اؼبؤجر

ة الضرورية والبلزمة للمحافظة على اؼباؿ اإلهباري تعفى دبوجبو الشركة اؼبؤجرة من االلتزاـ بإجراء الصيان
 اؼبؤجر، وجعل ىذا االلتزاـ يقع بنص صريح على عاتق اؼبستأجر. 

إذ قبد أف اؼبستفيد يلتـز بالقياـ بأعماؿ الصيانة البلزمة للحفاظ على صبلحية األصل اؼبنقوؿ 
ؤجرة، وذلك بغرض الوقوؼ لبلستعماؿ ُب الوجو اؼبخصص لو، أي القياـ بصفة دورية دبتابعة األمواؿ اؼب

على حالتها ذبنبا غبدوث أعطاؿ أو منعا لتفاقمها إذا بدأت. وعلى كل حاؿ يلتـز اؼبستأجر بإخطار اؼبؤجر 
طبقا لئلجراءات اؼبنصوص عليها  4دبا يطرأ على األمواؿ اؼبؤجرة من عوارض سبنع االنتفاع هبا كليا أو جزئيا

من األمر اؼبتعلق باالعتماد  33من القانوف اؼبدين وكذا اؼبادة  497 ُب عقد اإلهبار، وىذا ما قررتو اؼبادة

                                                           
 الفقرة األؤب من القانوف اؼبدين. 507أنظر اؼبادة  - 1
 .09-96الفقرة الثانية من األمر رقم  17أنظر اؼبادة  - 2

 من التقنُت اؼبدين الفرنسي. 1719وخبصوص القواعد العامة، انظر اؼبادة  - 3
ؿبل فااللتزاـ بالصيانة الذي يتحملو اؼبستأجر يتفرع عنو التزامو  بإعبلـ شركة االعتماد اإلهباري عن كل حادث أو انقطاع ُب تشغيل األصل  - 4

 ى األصل.اإلهبار، ألنو ملـز باغبفاظ على حقوؽ اؼبؤسسة اؼبالية عل
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وىذا اإلخطار ال يلقي على اؼبؤجر التزاما بإصبلح العيوب، وإمبا ليحاط علما حبالة اؼبنقوؿ  1اإلهباري،
 .2اؼبؤجر

ح أما اؼبسئولية عن إزالة ىذه العوارض، فهي بُت اؼبستأجر اؼبلتـز ُب مواجهة اؼبؤجر باإلصبل
 والصيانة وبُت اؼبورد البائع اؼبلتـز ُب مواجهة اؼبؤجر بضماف العيوب اػبفية.

كذلك يلتـز اؼبستفيد وعلى نفقتو بإجراء جيع أعماؿ الصيانة الضرورية اليت هتدؼ إٔب احملافظة 
حمل الفقرة األؤب من القانوف اؼبدين يت 479. وخروجا عن حكم اؼبادة 3على الكياف اؼبادي لؤلصل اؼبؤجر

اؼبستأجر ُب عقد االعتماد اإلهباري صبيع النفقات الناشئة عن إصبلح األصل وصيانتو، وىذا ما صرحت 
 .09-96الفقرة الثالثة من األمر رقم  17بو عبارات اؼبادة 

ولذلك يلتـز اؼبستأجر بالقياـ جبميع أعماؿ الصيانة البلزمة للحفاظ على صبلحية األصل 
الصيانة الضرورية واليت من شأهنا احملافظة  أعماؿ بإجراءيلتـز ص لو،  وكذلك لبلستعماؿ ُب الوجو اؼبخص

على الكياف اؼبادي لؤلصل، كاستبداؿ األجزاء اليت أدت إٔب العطل. وصبيع القطع اليت نستبدؿ باؼبنقوؿ 
 تصبح ملكا لشركة االعتماد اإلهباري، رغم ربمل اؼبستأجر عبميع نفقات الصيانة.

ؾباؿ إلعماؿ التمييز الذي أتى بو اؼبشرع اؼبدين بُت االلتزاـ بالصيانة التأجَتية  وبذلك ليس ىناؾ
 . 5، وااللتزاـ بالصيانة الضرورية اليت تقع على عاتق اؼبؤجر4واليت يتحملها أصبل اؼبستأجر

وبتحمل اؼبستأجر عبء الصيانة الكبى وكذا البسيطة. فإف ىذا يتحقق ؼبصلحة اؼبؤجر الذي يتقن 
خرؽ القواعد اؼبكملة ُب مادة اإلهبار. وال تكتفي شركة االعتماد اإلهباري بالنص على إعفائها من  لعبة

االلتزاـ بالصيانة الضرورية، وإمبا تفرض القياـ هبا على اؼبستأجر باعتباره التزاما على عاتقو. وكأف اؼبستفيد 
 ؤجر وزواؿ صبلحيتو.يضمن ُب واقع األمر لشركة االعتماد اإلهباري عدـ تلف األصل اؼب

                                                           
لؤلصوؿ  تنص ىذه اؼبادة على أنو: " يبكن أف يضع العقد ىلى عاتق اؼبستأجر االلتزاـ باغبفاظ على األصل اؼبؤجر وصيانتو ُب حالة اعتماد إهباري - 1

 من ذات األمر. 17اؼبنقولة." وىذا النص يتماشى مع مضموف الفقرة األخَتة من اؼبادة 
 الشروط العامة لبنك البكة. انظر اؼبادة الثامنة من دفًت - 2

3
 - D. Crémieux. Israël, op. cit, pp. 53 et s. 

 من القانوف اؼبدين. 494انظر اؼبادة  - 4
 من القانوف اؼبدين. 479انظر اؼبادة  - 5
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قيل ُب قد من الفقو ىذا االلتزاـ الذي يقع على عاتق اؼبستأجر التزاما منطقيا وعاديا، و  1ولقد اعتب جانب
تبير التزاـ اؼبستفيد بالصيانة الضرورية أف مآؿ ملكية األصل أف تنتقل إليو ُب هناية مدة العقد، وبالتإب 

ؼبلكية منذ بدء انتفاعو باألصل. لكن ىذا القوؿ أو التصور مبٍت على ليس شبة ما يبنع من ربميلو بتبعات ا
مقدمات غَت صحيحة، دبا أف اؼبستأجر ليس لو سلطة اؼبلكية على األصل ىذا من جهة أؤب، ومن جهة 
ثانية فإف سلطات استعمالو مقيدة، باإلضافة إٔب أنو ال يقرر ما إف كاف سيقتٍت اؼبلكية أـ ال إال ُب هناية 

ة اإلهبار، كما أنو من غَت اؼببر أف وبـر اؼبستفيد من سبلك األصل ابتداًء إال من أجل سبتع شركة مد
 االعتماد اإلهباري بضماف فعاؿ ضد ـباطر إعساره.

ولذلك تقتضي العدالة أف تتحمل الشركة تبعات ىذا الضماف تطبيقا ؼببدأ الغـر بالغنم. إال أف 
مويلي البحت وتعزؼ عن اقتحاـ ما يتعلق باعبوانب الفنية لؤلصل، فبا الشركة تبقى قابعة ُب دورىا الت

 الضرورية. جعلها تفرض على اؼبستفيد أعباء الصيانة

ويضاؼ إٔب ذلك أف التزاـ اؼبستفيد بالصيانة الضرورية يسيء من مركزه القانوين إذا ما قورف دبركز 
يكوف حرا ُب صيانة أموالو أو تركها إٔب التلف اؼبالك: فاؼبالك حر ُب إصبلح ما تلف من أموالو، وكذلك 

واؽببلؾ. أما اؼبستفيد فيقع على عاتقو التزاـ بالصيانة ال يستطع اإلفبلت منو، وإال ثارت مسؤوليتو ُب 
 مواجهة شركة االعتماد اإلهباري.

ويتضح من ذلك مدى حرص شركة االعتماد اإلهباري على اإلبقاء على صبلحية األصل اؼبؤجر، 
ما ٓب تكن لتهتم بو إذا ما تأكد ؽبا انتقاؿ ملكية األصل إٔب اؼبستفيد، إال أهنا تكوف معرضة السًتداده  وىو

إما ُب هناية مدة العقد إذا ٓب يعمل اؼبستفيد خياره بالتملك، أو دبد اإلهبار، وإما على إثر فسخ عقد 
ر حاجة شركة االعتماد اإلهباري إٔب االعتماد اإلهباري قبل سباـ تنفيذه. وُب ىذه الفروض الثبلثة تثو 

التصرؼ ُب األصل اؼبنقوؿ، وىو ما ال يكوف ُب مقدورىا ما ٓب يكن األصل صاغبا لبلستعماؿ ُب الوجو 
اؼبخصص لو. والصيانة التأجَتية منها والضرورية ىي اليت تسمح ببلوغ ىذا اؽبدؼ، وعن طريق إلزاـ 

 ي من أعبائها.اؼبستفيد هبا تتخلص شركة االعتماد اإلهبار 

                                                           
1
 - D. Crémieux-Israël, op. cit, p. 15 : « … La location est susceptible de cesser par la levée de la 

promesse de vente ». 
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ومن االلتزامات اليت تقع على عاتق اؼبستأجر واؼبتفرعة عن ؿبافظة على األصل ربمل تبعة ىبلؾ 
األصل اؼبؤجر كليا أو جزئيا وإف كاف اؽببلؾ يرجع إٔب سبب أجٍت ال يد لو فيو، وىو خرؽ آخر للقواعد 

 1٠العامة لئلهبار

هبنيها عموما مالكو، فإف ىذه الفائدة قد سبتد فإذا كاف صحيحا أف فائدة احملافظة على شيء ما 
أيضا غبائزي اغبقوؽ العينية اآلخرين أو غبقوؽ الدائنية اؼبتعلقة بالشيء، وبالتإب ، فإف التأمُت على األصل 

 يسمح بالتقليل من اؼبخاطر واألضرار الناذبة عن ىبلؾ ىذا األصل، وىذا ىو موضوع العنصر اؼبوإب.

 على األصول المؤجرةااللتزام بالتأمين  .3

نظرا ؼبا لعقد االعتماد اإلهباري من طبيعة خاصة ووظيفة أساسية تتمثل ُب أنو وسيلة للتمويل، 
لذلك فإف شركة االعتماد اإلهباري، تضمن عقودىا بنودا صروبة ربمل اؼبستأجر طواؿ مدة العقد صبيع  

ئيا، وال يستثٌت من ذلك سوى حالة تبعات تلف أو ىبلؾ األصل اؼبنقوؿ سواء كاف ىبلكا كليا أو جز 
 اػبطأ من شركة االعتماد اإلهباري.

وُب الواقع ال تكتفي شركات االعتماد اإلهباري بذلك، إمبا تفرض على اؼبستفيد التأمُت على 
. ذلك أنو طبقا لنصوص العقد، يتحمل اؼبستفيد طواؿ مدتو صبيع تبعات تلف أو ىبلؾ 2األصل اؼبؤجر

بلؾ كليا أو جزئيا. وال يقتصر نطاؽ التبعة على األحواؿ اليت يرجع فيها التلف أو األصل سواء كاف اؽب
 .3اؽببلؾ ػبطأ اؼبستفيد، وإمبا يبتد إٔب حاالت السبب األجنيب ومنو القوة القاىرة

. 4بالتأمُت على األصل اؼبؤجر ستأجراؼبتعلق باالعتماد اإلهباري اؼب 09-96ولقد ألـز األمر رقم 
من القانوف اؼبدين تنص على أنو: "إذا أثبت الشخص أف الضرر قد ينشأ عن  127أف اؼبادة ونشَت إٔب 

                                                           
لب سواء كانت أنظر اؼبادة الرابعة عشر من دفًت الشروط العامة لبنك البكة واليت ربمِّل اؼبستأجر التدىور أو اػبسارة أو التحطم أو السرقة أو الس - 1

 بصفة عارضة أو قوة قاىرة.
 غبادية عشر من دفًت الشروط اػباصة لبنك البكة.، وأنظر اؼبادة ا09-96، الفقرة الثالثة من األمر رقم 13أنظر اؼبادة  - 2

3
- C. Auloy, op. cit, n° 85 : «  le crédit- preneur assume une lourde responsabilité, … le cas fortuit ou 

la force majeure ne sauraient le décharger de sa responsabilité… » 
 .09 -96رقم  من األمر 41و  39 -34أنظر اؼبواد:  - 4
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سبب ال يد لو فيو كحادث مفاجئ أو قوة قاىرة، أو خطأ صدر من اؼبضرور، أو خطأ الغَت، كاف غَت ملـز 
 بتعويض ىذا الضرر، ما ٓب يوجد نص قانوين أو اتفاؽ ىبالف ذلك".

إذ يعطي لؤلطراؼ حق االتفاؽ على إمكانية ربميل اؼبؤجر للمستأجر  وىذا النص األخَت صريح،
بلؾ اؼبسئولية حيت ُب حالة القوة القاىرة. وال يتفادى اؼبستأجر تلك التبعة إال ُب اغبالة اليت يرجع فيها اؽب

 1اري، وىو ما يصعب حدوثو من الوجهة العملية.إٔب خطأ شركة االعتماد اإلهب

من القانوف اؼبدين اليت تقضي بانفساخ عقد  481جا عن حكم اؼبادة ويعد ىذا االتفاؽ خرو 
وىو من التطبيقات النادرة ُب القانوف اؼبدين  -اإلهبار حبكم القانوف ُب حالة ىبلؾ العُت اؼبؤجرة ىبلكا كليا

 .-لنظرية ـباطر العقد

وة القاىرة، وٓب ال يتعرض غبالة اؽببلؾ بسبب الق -481-وذبدر اإلشارة بأف نص اؼبادة األخَت 
يسمح ىذا النص للمستأجر باغبصوؿ أو اؼبطالبة بالتعويض إال ُب اغبالة اليت يكوف فيها سبب اؽببلؾ 
راجعا للمؤجر، أي أنو ما عدا ىذه اغبالة األخَتة، فإف اؼبستأجر يلتـز باؼبضي ُب تنفيذ التزاماتو بالرغم من 

 ىبلؾ األصل.

لكلي للشيء اؼبؤجر إذا كاف بسبب قوة قاىرة يتحملو اؼبؤجر وطبقا للقواعد العامة، أف اؽببلؾ ا
طبقا لنظرية ربمل التبعة، ونظرا لغياب احملل، فإف اإلهبار وكذا التزامات الطرفُت تزوؿ بالنسبة للمستقبل 

من القانوف اؼبدين. لكن ُب االعتماد اإلهباري، فإف اؼبؤسسة اؼبالية ربمل  481وذلك طبقا للمادة 
بعة ىبلؾ اؼباؿ اؼبؤجر حىت ولو كاف اؽببلؾ لسبب ال دخل للمستأجر فيو. أما ُب حالة اؽببلؾ اؼبستأجر ت

اعبزئي للشيء اؼبؤجر )إذا ٓب يكن النقص كبَتا(، فإف عقد االعتماد اإلهباري ال ينفسخ، وىنا يقـو 
 . 2اؼبستأجر بإصبلح ىذا اؽببلؾ باعتباره يدخل ضمن التزامو بالصيانة واإلصبلح

                                                           
ؾ، أي أنو أما اؼبشرع اؼبصري فقد أكد على ربمل اؼبؤجر  لتبعة  اؽببلؾ باعتباره مالكا ؽبذا اؼباؿ ، بشرط أف ال يكوف للمستأجر دخل ُب ىذا اؽببل - 1

من فعل ال يسأؿ عنو اؼبستأجر، لكي تكوف تبعة اؽببلؾ على اؼبؤجر هبب أف يكوف اؽببلؾ لسبب ال دخل للمستأجر فيو، كأف يكوف كارثة طبيعية، أو 
 .            1995من قانوف سنة  2/ 10على خبلؼ الواقع الفرنسي واعبزائري، انظر اؼبادة 

 .74، رقم 109د/ عبد الرضباف السيد قرماف، اؼبرجع السابق، ص  - 2
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إذا كاف ىبلؾ الشيء اؼبؤجر بسبب اؼبستأجر التـز ىذا األخَت باالستمرار ُب أداء القيمة أما 
اإلهبارية أو اؼببل  اؼبتفق عليو ُب اؼبواعيد احملددة، وىذا يعد دبثابة تعويض للمؤجر عن الضرر الذي غبقو من 

 جراء خطأ اؼبستأجر.

كل اؼبخاطر اليت يبكن أف تولد دبناسبة وىكذا وباوؿ اؼبؤجر وعلى حساب اؼبستأجر االبتعاد عن  
عملية االعتماد اإلهباري، عندما يبعد عن نفسو التزامات مثل تلك اليت تنتج عن تسليم األصل أو صيانتو 
ليجد اؼبستأجر نفسو ملزما بكل اؼبصاريف، باإلضافة إٔب تأمُت اؼبخاطر اليت قد ربدث دبناسبة العملية اليت 

ىو من يتحمل تبعة اؽببلؾ الكلي أو اعبزئي مهما كاف بسب ذلك الضرر، ولو تعلق يدفع شبنها غاليا، ألنو 
. واؽبدؼ الذي تسعى شركة االعتماد اإلهباري إٔب ربقيقو ىو عدـ 1األمر حبادث فجائي أو قوه قاىرة

 هتديد حقوقها اؼبالية إزاء اؼبستأجر اؼبستفيد.

، اعتبت أف 1996ماي  10 بتاريخ Aix en Provenceاستئناؼ وذبدر اإلشارة بأف ؿبكمة 
شركة االعتماد اإلهباري اليت فرضت على اؼبستأجر ضرورة التأمُت وضبلتو حىت القوة القاىرة أو اغبادث 
الفجائي أف تقييمها للمخاطر جزافيا، واعتبت مثل ىذا الشرط تعسفيا خاصة وأنو يلـز اؼبستأجر باؼبواصلة 

بب أجنيب، باإلضافة إٔب أف اؼبستأجر ٓب يعد يستفيد باألصل، بل ُب دفع اإلهبار رغم ىبلؾ األصل بس
وأف اؼبؤجر ٓب يقم بتبديل األصل اؼبستأجر )تعويضا لؤلوؿ(، وٓب تكيف احملكمة ىذا الشرط بالشرط 

 اعبزائي، وبالتإب ال يبكنها التدخل بتعديلو.

كاف   -خطرا ماليا خاصا بو واعتبت أف اؼبؤجر استغل وضعيتو القوية ُب العقد لتحميل اؼبستأجر
 أف يتحملو ىو، وكاف عليو أف يؤمن عليو . 2من اؼبفروض

                                                           
1
 - M. Giovanoli, op. cit, p. 44 : «La détérioration de la chose louée n’était pas applicable en matière de 

leasing financier, pas même par analogie». 
2

 - C.A. Aix en Provence, 8
e 

Ch., B, 1 Mai 1996, Juris. data n
o
 04, 1972, cité par Guy Duranton, op. 

cit., p. 22, n
o
 127 : «  La clause du contrat de crédit-bail qui fait supporter au locataire la totalité des 

risques de perte de matériel, même lorsque ceux-ci sont dus à un cas de force majeure, est une clause 

abusive … il profite de sa position dominante… » 
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ٓب تعتب الغرفة األؤب ؿبكمة النقض الفرنسية  19981نوفمب  17لكن بعد الطعن بالنقض بتاريخ 
من  الشرط مذكور ُب العقد تعسفيا، خاصة إذا تعلق األمر بعقد أبـر مع مستأجر ؿبًتؼ. وكأننا أماـ حالة

 حاالت التشديد من أحكاـ اؼبسؤولية العقدية بالنظر لعنصر االحًتاؼ.

وجدير بالذكر أف اؼبستفيد عند إبرامو لعقد التأمُت، فإنو هبعل شركة االعتماد اإلهباري اؼبستفيد 
ليت الوحيد من وثيقة التأمُت على أف يتعهد األوؿ بأداء صبيع أقساطو. وتغطي وثيقة التأمُت صبيع األضرار ا

كاغبروب العسكرية واغبروب األىلية   –هتدد األصل اؼبنقوؿ اؼبؤجر ماعدا بعض األسباب اػباصة ؽببلكو 
والثورات والفنت واالضطرابات اؼبسلحة باإلضافة إٔب رجوع اؽببلؾ ؼبا يعًتي األصل من عيوب خفية، 

العقد على اؼبستفيد  . ويفرض-وبصفة عامة إذا ٓب يكن اؽببلؾ راجعا لسبب خارجي وعرضي عن األصل
 .2التأمُت على األصل اؼبؤجر لدى شركة تأمُت توافق عليها شركة االعتماد اإلهباري

وبالتإب، فإف اؼبخاطر اليت يتحملها اؼبستأجر ىي إذف ذات أنبية كبَتة، ألف إرجاع األصل غبالتو 
تثمار الرئيسي الذي دفعو األصلية خصوصا ُب حالة اؽببلؾ الكلي يبكن أف يساوي ُب نفقاتو مبل  االس

اؼبؤجر ُب اقتناء ملكية األصل لتظل األجرة اؼبتبقية مستحقة. وباعتبار أف العقد واجب التنفيذ بشكل 
عادي، فإف البدائل اؼبتاحة أماـ اؼبستأجر ثقيلة ُب نتائجها، ألنو سوؼ يدفع الثمن الذي كاف سيدفعو 

لة لئللغاء دوف أف يستطيع استعمالو، وال حىت اقتناءه ألنو قد القتناء ملكية األصل ُب هناية اؼبدة الغَت قاب
 ىلك، باإلضافة إٔب ربملو كل ـباطر ىذا اؽببلؾ حىت ُب حالة القوة القاىرة.

ىبلكا كليا ينقضي عقد االعتماد اإلهباري بانفساخو من تلقاء  -اؼبنقوؿ–ففي حالة ىبلؾ األصل 
وعلى اؼبستأجر أف يدفع للمؤجر مبلغا يعادؿ القيمة األصلية نفسو وذلك ابتداء من تاريخ حدوث اؽببلؾ، 

للماؿ اؼبؤجر، خصوصا منها قيمة االستهبلكات اؼبالية الداخلة ُب قيمة اإلهبارات اؼبدفوعة... لكن وإف  

                                                           
1
 - Bull, Civ , I, n° 322; RTD. Com Juill-sept 1999 ; R.D. Bancaire et bourse 1999, p. 252 :  « … 

l’abus ne concerne pas les professionnel. » 
،  وُب ىذه اغبالة تصدر الشركة اؼبؤجرة LOCAFRANCEمع اؼببلحظة بأف شركة االعتماد اإلهباري قد سبتلك أجهزهتا اػباصة بالتأمُت مثل  - 2

تماد اإلهباري. أما ُب حالة عدـ امتبلكها عبهاز تأمُت فإهنا تفرض على اؼبستفيد وثيقة التأمُت، واليت يأٌب قبوؽبا من اؼبستأجر مبلزما إلبراـ عقد االع
، حيث ألزمت اؼبستفيد على SALEMمن دفًت الشروط لشركة  02-3التأمُت لدى شركة توافق عليها شركة االعتماد اإلهباري. وىذا ما تطلبتو اؼبادة 

 . CNMAو احمللية للتعاوف الفبلحي التأمُت على األصوؿ اؼبؤجرة لدى الصناديق اعبهوية أ
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كاف ىذا يستجيب ؼبا تنص عليو القواعد العامة لئلهبار ُب القانوف اؼبدين، إال أف اآلثار الناصبة عنو تبقى 
 لة جدا وغَت متوافقة مع اآلثار اليت ترتبها ىذه القواعد العامة.ثقي

، فإف اؼبستأجر مطالب إما أف يرجع األصل غبالتو أو أف يدفع 1وبالتإب فعلى مستوى اؼبمارسة
للمؤجر شبنو على سبيل التعويض، وىو تعويض ال يطابق طبعا قيمة األصل السوقية غبظة ىبلكو، وىي 

دئيا مبل  التعويض الذي تدفعو شركة التأمُت مباشرة إٔب شركة االعتماد اإلهباري اليت القيمة اليت ربدد مب
، ليتمكن اؼبؤجر من إىبلؾ شبن شراء األصل كليا واسًتجاع مصاريفو واغبصوؿ على ىامش ربح 2تستأثر بو

 ـبصـو من العملية اليت كاف من اؼبمكن أف تسَت بشكل عادي.

ـز اؼبستفيد بإعادة األصل إٔب حالتو األؤب، أي قبل تعرضو للهبلؾ وُب حالة اؽببلؾ اعبزئي، يلت
، ٍب على ضوء اإليصاالت الدالة على إعادة األصل إٔب حالتو، تقـو شركة االعتماد 3اعبزئي، على نفقتو

اإلهباري برد تلك اؼبصروفات من مبل  التعويض الذي تكوف قد قبضتو من شركة التأمُت. وُب حالة عدـ 
ستفيد من اغبصوؿ على اسًتداد كل النفقات اليت تكبدىا إلصبلح األصل اؼبؤجر من الشركة سبكن اؼب

اؼبمولة، فإنو يتحمل وحده الفرؽ بُت تكلفة إعادة األصل إٔب حالتو ومبل  التعويض الذي سبنحو شركة 
 التأمُت إٔب شركة االعتماد اإلهباري.

عن القواعد العامة ُب عقد اإلهبار ؼبا ُب  ويتضح فبا تقدـ مدى خروج عقد االعتماد اإلهباري
العقد على اؼبستفيد  يفرض تطبيق نظرية ـباطر العقد من أثر على مصاّب شركة االعتماد اإلهباري، وإذ

التزاما بالتأمُت على األصل، فبو تأمن الشركة اؼبؤجرة من ـباطر ىبلكو على كبو ال تتهدد بو حقوقها اؼبالية 
جر يتصرؼ كمموؿ منح ائتمانا وطلب ضمانا، فإذا أضعف ىذا الضماف، فرض على إزاء اؼبستفيد. فاؼبؤ 

 اؼبستفيد اؼبستأجر إرجاع الضماف غبالتو األؤب بفرض دفع األجرة اؼبستحقة.

                                                           
من دفًت الشروط العامة لبنك البكة اليت تقضي باستحقاؽ كل أقساط اإلهبار حىت اليت ٓب وبن وقت استحقاقها عند تاريخ فسخ  19أنظر اؼبادة  - 1

 العقد والضرائب والرسـو اؼبستحقة على العميل  باإلضافة إؿ غرامة التأخَت.
 اليت تقضي باستحقاؽ تعويض التأمُت للمؤجر. 09-96من األمر رقم  26أنظر اؼبادة  - 2

3
 - Lamy, Droit du financement, op. cit, 2000, p, 1375, n° 2885 «  …en cas de sinistre partiel, le 

locataire étant alors chargé de consacrer les indemnités d’assurances au financement de la remise en 

état du bien ». 
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وباؼبقابل يبدو أف ال أحد يهتم باؼبستأجر الذي كاف يهدؼ من وراء إبرامو لعقد اعتماد إهباري إٔب 
يعتب عقد اإلهبار سبب التزامو بدفع أقساط اإلهبار. ويصبح اؼبستأجر ُب حالة  استعماؿ األصل اؼبؤجر، إذ

ىبلؾ ىذا األصل عاجزا كليا عن استعمالو. وُب حالة اؽببلؾ اعبزئي يصبح عاجزا عن استعمالو وفق 
الغرض الذي خصص لو. وإذا ٓب يعده على اغبالة اليت كاف عليها، فقد استعمالو ودفع للمؤجر وبدوف 

يط شبن االعتماد اإلهباري بالكامل. فيأٌب التأمُت حملاولة تلطيف آثار ىبلؾ األصل اليت يتحملها تقس
 اؼبستأجر.

 )ب( التزام المستأجر بضمان فعالية حق ملكية المؤجر:

يلتـز اؼبستأجر بوضع لوحة معدنية على األصل اؼبؤجر تفيد بإعبلـ الغَت دبن فيهم مؤجر العقار، 
ؾ لشركة االعتماد اإلهباري، وتقـو ىذه األخَتة تكملة ؽبذا االلتزاـ من اؼبستأجر بشهر عقد بأف اؼبنقوؿ فبلو 

االعتماد اإلهباري، إلعبلـ الغَت هبذه اؼبلكية، حيث يبنحها الشهر، االحتجاج دبلكيتها للمنقوؿ ُب مواجهة 
فبل تستطيع مواجهة اػبلف  اػبلف اػباص سواء كاف حسن النية أو سيء النية. ولذا ٓب تقم الشركة بالشهر

اػباص حبق ملكيتها للمنقوؿ إال بالدليل على علم الغَت حبق ملكيتها، وقد يكوف ىذا الدليل ىو اللوحة 
اؼبعدنية اليت يلتـز اؼبستأجر بوضعها على األصل اؼبؤجر، فبا يًتتب عليو أنو إذا عجزت الشركة عن إقامة 

منقوؿ بسبب إخبلؿ اؼبستأجر بالتزامو اؼبتقدـ، يبكنها الرجوع الدليل على علم اػبلف اػباص دبلكيتها لل
على اؼبستأجر باؼبسئولية العقدية، ونظرا ألنبية ىذا االلتزاـ لتحقيق فعالية حق ملكية اؼبؤجر، قمنا 

 بتخصيص الفصل الثاين من الباب الثاين لبياف أحكاـ الشهر بالتفصيل.

 قد تثَت الشك لدى البعض، ذلك أف نص غالبية ومع ذلك، توجب علينا اف نطرح اؼبسألة اليت
عقود االعتماد اإلهباري على وجوب أف يضمن اؼبستأجر احًتاـ حق ملكية اؼبؤجر بكل الوسائل وعلى 

وُب حالة ؿباولة اغبجز أو اؼبصادرة  1حسابو، وىو حق ال يستطيع الدفع بو وإال تعرض لدفع تعويضات.
ساعة عن طريق رسالة موصى عليها...(،  48ببلغ اؼبؤجر فورا خبلؿ لؤلصل اؼبؤجر، هبب على اؼبستأجر إ

                                                           
 .Salemانظر على سبيل اؼبثاؿ الفقرة السادسة من اؼبادة الثالثة  من دفًت الشروط العامة لػػشركة  - 1
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ودفع كل احتجاج وازباذ كل التدابَت للدفع باالعًتاؼ حبق ملكية اؼبؤجر. وإذا ًب اغبجز، عليو أف يفعل ما 
 ىو ضروري وعلى حسابو للحصوؿ على رفع اليد.

شيء للمستأجر ما داـ قد ضبل  إف مثل ىذا النص يستدعي أحد القولُت: أف اؼبؤجر ال يضمن أي
اؼبستأجر بالدفاع عن حق ملكيتو. والثاين يتمثل ُب اعتبار الشرط اؼبذكور غَت كاؼ إلعفاء اؼبؤجر من 
الضماف، أي ضماف تشويش استمتاع اؼبستأجر. وىذا القوؿ األخَت يبدو ىو األقرب للصواب وذلك 

حق ملكية  وبإثباتاؼبستأجر ُب كل مناسبة بالدفاع  لسببُت: األوؿ ىو أف  الشرط اؼبذكور تعسفي، إذ يلـز
اؼبؤجر، والثاين مفاده أف ىذا الشرط يصبح غَت فعاؿ ُب حاالت كثَتة، إذ ىناؾ بعض اغباالت اليت يكوف 

 فيها اؼبؤجر الوحيد القادر على الدفاع عن حقوقو.

لعديد من التحفظات، إذ فالشرط الذي يراد بو إعفاء اؼبؤجر التاـ من الضماف وبشكل واسع يثَت ا
لو قاـ الغَت باقتناء حيازة األصل اؼبنقوؿ ودفع بأي حق كاف على ىذا األصل، فإف اؼبؤجر اؼبشار الظبو ُب 
اللوحة اؼبعدنية اؼبعلقة على األصل يكوف األكثر تأىيبل إف ٓب يكن الوحيد القادر على الدفاع عن حقوؽ 

 ملكيتو.

 عن االنتفاع باألصل: ثالثا: مسئولية المستأجر الناشئة

إذا كاف من اعبلي أف شركة االعتماد اإلهباري تتعمد عدـ االلتزاـ بكل ما يتعلق بانتفاع اؼبستفيد 
اؼبستأجر باألصل اؼبنقوؿ، فإهنا من باب أؤب تسعى إٔب البقاء بعيدا عن كل مسئولية يبكن أف تنشأ عن 

لتزامات اؼبفروضة على اؼبستفيد باعتباره مسئوال عن  االنتفاع باألصل، ومن قبيل ذاؾ أف تزيد ُب نطاؽ اال
 كل ما ينشأ عن انتفاعو  باألصل من أضرار.

ومن أىم صور اؼبسئولية ُب ىذا الصدد اؼبسئولية عن األضرار اليت تلحق الغَت بسبب األصل.  
تها عن كذلك ُب الفرض الذي تكوف فيها الشركة قد رتبت رىنا على األصل اؼبؤجر، فقد تثور مسئولي

إضعاؼ الضماف بسبب ما يلحق األصل من ىبلؾ أو تلف عند استعماؿ اؼبستأجر لو، ونعرض ُب 
 العنصرين اؼبواليُت ؽبذه الصور:
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 المسئولية عما يحدثو األصل المنقول من أضرار: .1

من اؼبتصور أف يتسبب األصل اؼبنقوؿ اؼبؤجر ُب إغباؽ الضرر بالغَت، ومثاؿ ذلك انفجار اؼبعدة فبا 
ًتتب عليو وفاة بعض األشخاص أو إصابتهم، كذلك ىي اغباؿ ُب الفروض اليت يرد فيها عقد االعتماد ي

اإلهباري على إحدى وسائل النقل ، فقد تثور مسئوليتو عما ربدثو من أضرار بالغَت نتيجة اغبوادث اليت 
 تتعرض ؽبا.

مسئوال عن األضرار اليت من التقنُت اؼبدين اعبزائري يكوف حارس الشيء  138وطبقا للمادة 
من التقنُت اؼبدين الذي يقابل النص اؼبتقدـ  1384يسببها للغَت، ويستند القضاء الفرنسي إٔب نص اؼبادة 

ُب إرساء نظرية عامة ُب اؼبسئولية الشيئية. ومن اؼبمكن إثارة مسئولية اغبارس بغض النظر عن طبيعة 
 الشيء.

ل الغَت عن صبيع األضرار اليت تلحق هبم بفعل األصل. وتطبيقا لذلك يكوف اؼبستفيد مسئوال قب
وربرص العقود على تأكيد مسئولية اؼبستفيد ُب صبيع األحواؿ سواء كاف الضرر ناشئا عن تقصَت أو إنباؿ 

  1ُب استعماؿ األصل أو كاف راجعا إٔب عيب ذاٌب فيو أو خطأ ُب تركيبو ُب موقع تشغيلو.

من تتقرر لو سلطة استعماؿ وتوجيو واإلشراؼ على الشيء،  واغبارس حسب القواعد العامة ىو
 ويشًتط القضاء الفرنسي أف تكوف السلطة اؼبقررة للحارس سلطة فعليو ال سلطة رمزية.

وتعٍت سلطة االستعماؿ استخداـ الشيء ُب نشاط ما، وىي تفًتض اؽبيمنة الفعلية على الشيء إما 
آخر. أما سلطة التوجيو واإلشراؼ فهي تفًتض تسلط بصورة مباشرة ومادية، وإما من خبلؿ شخص 

اغبارس على الشيء بغض النظر عن وجهة استخدامو، وبعبارة أخرى أف يكوف استعماؿ اغبارس للشيء 
غبسابو اػباص وعلى كبو مستقل فبا يًتتب عليو سبتعو بسلطة ذاتية مقررة لو ُب توجيو الشيء واإلشراؼ 

 عليو.

 

                                                           
1
 - Bey, «De la symbiotique...», art. préc., p. 103; . Bruneau, op. cit, p. cit, p. 106, n° 103. 
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العتماد اإلهباري البد من اعتبار اؼبستأجر اؼبستفيد حارساً لؤلصل اؼبؤجر، وتطبيقا لذلك ُب ؾباؿ ا
ويتسع نطاؽ توجيهو واإلشراؼ عليو بعزوؼ وإحجاـ شركة التأجَت  1حيث يتقرر لو سلطة استعماؿ األصل

 2عن التدخل ُب ىذا الصدد )االكتفاء بالدور التمويلي(. ويًتتب على ذلك أف يكوف اؼبستفيد اغبارس
 1384)اؼبادة  من التقنُت اؼبدين 138وال عن األضرار اليت تلحق الغَت بسبب األصل تطبيقا للمادة مسئ

 .3مدين فرنسي(
ومع ذلك قد ال تأمن شركة االعتماد اإلهباري من إمكانية رجوع اؼبضرور عليها باؼبسئولية. ويرجع 

اغبارس لو. وال ىبفى ما ؽبذه القرينة من  ذلك أوال إٔب قرينة اغبراسة اليت يفًتض دبجبها أف مالك الشيء ىو
أنبية بالنسبة للمضرور ُب حالة جهلو بواقعة انتقاؿ اغبراسة إٔب شخص آخر من جانب، وتفاديو عبء 

، ويبيل القضاء الفرنسي إٔب 4إثبات عناصر اغبراسة ُب حالة رجوعو باؼبسئولية على شخص غَت اؼبالك
 5وض اليت يكوف فيها اؼبالك أكثر يسارا من اغبارس الفعلي.التوسع ُب إعماؿ ىذه القرينة ُب الفر 

 6غَت أف قرينة اغبراسة قرينة بسيطة وهبوز للمالك إقامة الدليل على انتقاؿ اغبراسة إٔب شخص آخر
وىو ما قد يبدو يسَتا ُب ؾباؿ االعتماد اإلهباري نظر ؼبوقف الشركة اؼبمولة السليب من األصل اؼبنقوؿ 

ُب  7ؿ صبيع السلطات اؼبرتبطة باستعمالو وتوجيهو إٔب اؼبستفيد. لكن يراعى أف ؾبرد اإلشارةوبالتإب انتقا
العقد إٔب أف اؼبستفيد يعد حارسا لؤلصل ال يرقي إٔب مصاؼ الدليل على انتقاؿ اغبراسة إليو، فقد ذىبت 

                                                           
وف اؼبدين ىي األشياء غَت اغبية، فيعتب شيئا على سبيل اؼبثاؿ اؼبنقوالت كالسيارات واآلالت اؼبيكانيكية من القان 138واألشياء اؼبقصودة ُب اؼبادة  -1

عقد  وغَتىا من األشياء، وعليو فإف مفهـو الشيء متوفر ُب موضوع عقد االعتماد اإلهباري، أما خبصوص شرط الضرر فلتحقق مسئولية اؼبستأجر ُب
فبل يتصور  "le fait de la chose"كوف الضرر راجعا إٔب فعل الشيء، أي بتدخل الشيء ُب إحداث ضرر للغَت االعتماد اإلهباري وجب أف ي

 سابقة الذكر، انظر: 138قياـ مسئولية اغبارس عن ضرر كاف الشيء على غَت صلة بو وىو ما تقضي بو اؼبادة 
، مرجع مشار إليو عند: 646، العدد الثالث، ص 1998ين اعبزائري، اجمللة اعبزائرية ، د/بلحاج العريب، اؼبسئولية عن األشياء غَت اغبية ُب القانوف اؼبد

حوؿ عقود  د/رايس ؿبمد، مسئولية اؼبستأجر ُب عقد االعتماد اإلهباري طبقا ألحكاـ مسئولية اؼبنتج، مداخلة مطبوعة مقدمة دبناسبة اؼبلتقي الوطٍت
 .329، ص 2012ماي  17و 16جامعة جباية، يومي  األعماؿ ودورىا ُب تطوير االقتصاد اعبزائري،

2
  - D. Crémieux- Israël. Op.cit, p. 54 ; E.M.Bey, op.cit., p. 13.  

3
 - Ch. Larroumet, «La responsabilité du fait des produits défectueux après la loi du 19 mai 1998», D. 

1998, doct., p. 311. 
4
 - Larroumet, Droit civil (Les obligations)., n

o
 307 et s. 

5
-Cass. civ. 2

e
 ch., 10 juin 1960, Dalloz, 1960, juris. 609, note Rodière. 

6
 -Cass. civ. 2

e
 ch., 11 juin 1953, Dalloz, 1954, juris. 21, note Rodière. 

 .3و 2، ىامش 447، ص اؼبرجع السابق ىذه األحكاـ القضائية مشار إليها عند د/ىاين دويدار، النظاـ القانوين،
حىت انقضاء فعادة ما تتضمن عقود االعتماد اإلهباري للمنقوؿ شرطا مبطيا يعد اؼبستفيد دبوجبو حارسا لؤلصل اؼبؤجر اعتباًر من تاريخ تسلمو إياه و  - 7
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اؼبستأجر أو على العكس ؿبكمة النقض الفرنسية إٔب أف اإلشارة ُب عقد اإلهبار إٔب انتقاؿ اغبراسة إٔب 
بقاء اؼبؤجر حارسا للعُت اؼبؤجرة، ال تقـو دليبل على نقل اغبراسة إٔب اؼبستأجر أو على العكس بقاء اؼبؤجر 

  حارسا للعُت اؼبؤجرة. لكن العبة دائما بالسلطة الفعلية والشخصية ُب توجيو الشيء واإلشراؼ عليو.
ية عن األصوؿ اؼبنقولة اؼبؤجرة، واليت يتضمنها عقد االعتماد وجبانب ذلك قبد بأف تصور اؼبسئولية اؼبدن

واليت نصت  09-96من األمر  17اإلهباري ُب التشريع اعبزائري ينطلق من نص الفقرة الثالثة من اؼبادة 
صراحة على جواز االتفاؽ على إعفاء اؼبؤجر من اؼبسئولية اؼبدنية ذباه اؼبستأجر أو ذباه أي طرؼ آخر ُب  

ات اليت ال وبدد فيها القانوف ىذه اؼبسئولية على أساس أهنا من النظاـ العاـ. ومسؤولية اؼبستأجر كل اؼبر 
تكوف كاملة عن األضرار البلحقة بالغَت، سواء غبقت ىذه األضرار بشخص أو بشيء يبلكو الغَت، وسواء  

  كانت ىذه األضرار ناذبة عن سوء استعماؿ األصل اؼبنقوؿ أو عن خطأ ُب تركيبو.
ىذا األمر جد مقلق للمستأجر، خاصة حالة كوف الضرر البلحق بالغَت ال يرجع لسوء استعماؿ 
األصل أو تركيبو أو لنقص ُب الصيانة، بل يعود لعيب ُب األصل كاف اؼبستأجر هبهلو، فالرجوع على اؼبورد 

 ي(.أو اؼبنتج ىو وحده الكفيل حبماية اؼبستأجر )إذ يتم الرجوع على اؼبسؤوؿ اغبقيق
وإذا كاف من اؼبنطقي عدـ جواز االحتجاج دبا اتفق عليو الطرفاف ُب مواجهة الغَت إال أف االتفاؽ 
صحيح ومنتج آلثاره فيما بينهما. ويًتتب على ذلك أنو ُب حالة رجوع الغَت على شركة االعتماد اإلهباري 

ىذا األخَت اؼبسئوؿ الوحيد عن باؼبسئولية يبكن ؽبذه األخَتة أف ترجع بدورىا على اؼبستفيد حيث يعد 
األضرار اليت تلحق بالغَت. وبعبارة أخرى يضمن اؼبستفيد ، دبوجب أحكاـ عقد االعتماد اإلهباري رجوع 

 1الغَت على الشركة اؼبمولة باؼبسئولية.
وقبد أف عقود االعتماد اإلهباري ترفض مسؤولية اؼبؤجر ربت مبر أنو ٓب ىبًت األصل ومورده، وألنو 

وبز األصل مطلقا، وبالتإب ال يبكن أف يعتب حارسا لو، ومن ٍب ال يكوف قادرا على معرفة العيوب اليت ٓب 
يبكن أف توجد فيو. وباعتبار اؼبؤجر مالكا لؤلصل، يبكن إثارة مسؤوليتو من قبل اؼبتضررين، خاصة حالة  

الة اليت وبصل فيها اؼبتضرر اغب. وُب 2كوف الضرر ناذبا عن عيب داخلي ُب األصل وكذا األشياء اػبطَتة

                                                           
 .451، ص اؼبرجع السابقد/ىاين دويدار، النظاـ القانوين...،  - 1

2
 - Ch. Bruneaux, op.cit, p. 107, n° 103. 

مكرر من القانوف اؼبدين اليت تعتب اؼبنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عب ُب منتوجو حىت ولو ٓب تربطو باؼبتضرر عبلقة تعاقدية،  140وأنظر اؼبادة 
 بالتإب يعتب اؼبؤجر حسب نص ىذه اؼبادة مسؤوال خاصة إذا كاف ىو اؼبنتح لؤلصل اؼبؤجر.و 
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على حكم بذلك، فإف اؼبؤجر يستطيع الرجوع على اؼبستأجر باعتباره مسؤوال عقديا عن األضرار اليت 
 تلحق بالغَت ليعوضو عن كل ما اضطر لدفعو للمتضرر.

، إحدانبا ضد 1اؼبستأجر جراء ذلك وطبقا لشروط العقد يضطر إلبراـ بوليصتُت للتأمُتوقبد أف 
. 3وأخرى ضد اؽببلؾ التاـ أو اعبزئي لؤلصل 2وادث واألضرار اليت يبكن أف يسببها تشغيل األصل للغَتاغب

وذلك ؼبواجهة ـباطر األصل اؼبؤجر، وخطر رجوع الغَت على اؼبؤجر أو على اؼبستفيد بسبب استعماؿ 
نفجر وأدى إٔب اإلضرار األصل. إذ قد وبصل أف يلحق األصل اؼبنقوؿ ؿبل اإلهبار ضررا بالغَت، كما لو ا

 بشخص أو عدة أشخاص.

الرجوع على اؼبستأجر من قبل اؼبتضرر ألنو )األوؿ( متواجد أماـ مسؤولية يصعب  ومن السهل
اإلفبلت منها، خاصة وأنو حىت وإف رجع ىؤالء اؼبتضرروف على اؼبؤجر، فإف ىذا األخَت يظل قادرا على 

 الرجوع ضد اؼبستأجر.

لمستأجر، خاصة حالة كوف الضرر البلحق بالغَت ال يرجع لسوء استعماؿ ىذا األمر جد مقلق ل
األصل أو تركيبو أو لنقص ُب الصيانة، بل يعود لعيب ُب األصل كاف اؼبستأجر هبهلو، فالرجوع على اؼبورد 

 أو اؼبنتج ىو وحده الكفيل حبماية اؼبستأجر )إذ يتم الرجوع على اؼبسؤوؿ اغبقيقي(.

 ف الضمان:ولية عن إضعاؤ المس .2
من الثابت أف شركة االعتماد اإلهباري تكتسب ملكية األصل اؼبنقوؿ وربتفظ هبا كضماف ضد ـباطر 
إعسار اؼبستفيد. ويبكن للشركة استغبلؿ ما يكوف مقررا ؽبا من حقوؽ على األصل ُب تقديبو كضماف 

 مقابل حصوؽبا على االئتماف.
ؼبقرر للشركة اؼبؤجرة اؼبتمثل ُب ملكيتها لؤلصل. ويًتتب على تلف األصل اؼبؤجر إضعاؼ الضماف ا

 ومن جانب آخر قد تثار مسئوليتها عن إضعاؼ الضماف ُب مواجهة دائنيها اؼبرهتنُت لؤلصل اؼبنقوؿ.

                                                           
 وما بعدىا. 203عبد الفتاح ؿبمد عبد الفتاح، اؼبرجع السابق، ص \د. - 1
 .SALEMمن دفًت الشروط اػباصة لشركة : ش.ج.ت.ت.ع  3/20و 3/20انظر اؼبواد:  - 2
 .SALEMالشروط اػباصة لشركة: ش.ج.ت.ت.ع من دفًت  03/19انظر اؼبادة:  - 3



 مميزات عقد االعتماد اإليجاري لألصول المنقولة :                   الفصل األول 

99 

 

ولقد رأينا من قبل كيف تفرض عقود االعتماد اإلهباري على اؼبستفيد التزاما واسع النطاؽ باحملافظة 
ض قيود عديدة على استعمالو لو من جانب وإلزامو بازباذ صبيع على األصل اؼبؤجر، وذلك بفر 

األعماؿ البلزمة لصيانتو من جانب آخر. وال شك أف إخبلؿ اؼبستفيد بأي من الواجبات اؼبلقاة على  
 كاىلو ُب ىذا الصدد يثَت مسئوليتو ُب مواجهة الشركة اؼبمولة.

تلف األصل اؼبنقوؿ للقوة القاىرة. ورأينا كيف  وتكتمل معآب مسئولية اؼبستفيد بتحميلو تبعة ىبلؾ أو
 يتم إلزاـ اؼبستفيد اؼبستأجر بالتأمُت على األصل.

وىبتلف االلتزاـ بالضماف عن ؾبرد تبعة اؽببلؾ أو التلف حيث أف مفهـو ربمل التبعة يفضي إٔب ربمل 
تزاـ إهبايب ُب ىذا الصدد، اؼبستفيد آلثار اؽببلؾ أو التلف دوف أف يستطيع أف يلـز الشركة اؼبؤجرة بال

ولكن دوف أف يفرض األمر أيضا أداءات على ؿبددة على عاتق اؼبستفيد. وبعبارة أخرى يًتتب على 
ربمل اؼبستفيد لتبعة اؽببلؾ أو التلف اؼبضي ُب تنفيذ عقد االعتماد اإلهباري دوف إمكانية إثارة 

لى عاتق اؼبستفيد أداءات إهبابية ؿبددة ُب حالة مسئولية الشركة اؼبمولة. أما االلتزاـ بالضماف فيلقي ع
تعرض األصل اؼبنقوؿ للهبلؾ أو التلف. وىو ما يقرره عقد االعتماد اإلهباري  فبا هبعل البعض يبيل 

 1إٔب أنو يفرض ُب حقيقة األمر التزاما على عاتق اؼبستفيد بضماف ىبلؾ أو تلف األصل اؼبنقوؿ. 
زاـ اؼبستفيد بضماف ىبلؾ األصل ذباه شركة االعتماد اإلهباري فبل إذا قيل بالت 2وُب تقدير البعض

يتأتى ذلك استقبلال عن أنبية ملكية األصل بالنسبة إٔب الشركة اؼبمولة بوصفها الضماف اعبوىري ؽبا 
ضد ـباطر إعسار اؼبستفيد. ولئن كاف الدور اػباص اؼبنوط باؼبلكية ال يتعدى دور سائر التأمينات 

لنا التساؤؿ عن مدى التقريب الذي يتحقق بُت فبركز اؼبستفيد من خبلؿ أحكاـ االعتماد  العينية وبق
اإلهباري  ومركز كل من يتعهد بتقدًن ماؿ على سبيل الضماف وترتيب تأمُت عيٍت عليو. وبعبارة أخرى 

 لعقود. َت مركز اؼبستفيد على ىدي من األحكاـ اػباصة بالتأمينات العينية وليس أحكاـ ايتعُت تفس

ال غَت، قد أفقد إٔب ما سبق ذكره، يبدو أف اقتصار الشركة اؼبؤجرة على أداء دور سبويلي  وباإلضافة
 مع وظيفتو اعبديدة. ليتبلءـعقد اإلهبار الكثَت من خصائصو التقليدية 

                                                           
 .453، ص اؼبرجع السابقد/ىاين دويدار، النظاـ القانوين،  - 1
 .434اؼبرجع نفسو، رقم  - 2
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 المطلب الثاني

 خصائص اإليجار في عملية االعتماد اإليجاري للمنقوالت

، ودبقتضى شروط تستند إٔب مبدأ 1كم اإلهبار متسمة بالطابع اؼبكملؼبا كانت القواعد اليت رب
سلطاف اإلرادة، فقد ًب استغبلؿ ىذا الطابع واستبعاد ما يتعارض من أحكاـ عقد اإلهبار التقليدي مع 
الطابع االئتماين لعقد االعتماد اإلهباري، وإدراج القواعد واألحكاـ اليت تتفق مع ىذا الطابع. واؽبدؼ من 

لك ىو سبكُت اؼبؤجر من التخلص من االلتزامات الناذبة عن صفاتو كمالك وكمؤجر للسماح لئلهبار ذ
 .2بأداء وظيفتو كوسيلة لتمويل االستثمارات وأداة قانونية من أدوات االئتماف

واؼبعًتؼ بو أف التسيَت اؼبإب أكثر سلبية من التسيَت التجاري، حيث يكتفي اؼبموؿ بوضع األصل 
. فدور مالك الرقبة ىبتلف عن دور اؼبنتفع 3ربت تصرؼ اؼبستعمل دوف القياـ بأي دور إهبايب اؼبؤجر

 بالشيء، فاألوؿ دوره سليب، إذ يكتفي دبنح حق االستمتاع بالشيء ال غَت، أما الثاين، فدوره إهبايب.

تغيَت جذري دبا  وىكذا فاػبصائص اؼبميزة تقليديا لعقد اإلهبار يلحقها ُب عملية االعتماد اإلهباري
يتفق ودورىا كوسيلة لتمويل االستثمارات اإلنتاجية. ذلك ما أدى ببعض الفقو إٔب القوؿ أف عقد اإلهبار 

الصحيح لعلمية االعتماد اإلهباري، فتغَتت خصائص اإلهبار، إذ بعد ما كاف  4ٓب يعد الوصف القانوين
 عقدا فوريا، ملزما عبانب واحد وعينيا:اإلهبار متتإب التنفيذ، ملزما للجانبُت ورضائي، أصبح 

 الفرع األول: تحول عقد اإليجار إلى عقد فوري

إف عقد اإلهبار عقد زمٍت ألنو يقع على اؼبنفعة، والزمن عنصر جوىري فيو ألنو ىو الذي وبدد 
بالشيء اؼبؤجر. تعد مقياسا لبلنتفاع  اليتمقدار اؼبنفعة اؼبعقود عليها. فهناؾ ارتباط وثيق بُت األجرة واؼبدة 

واإلهبار كعقد من عقود اؼبدة، يعتب من العقود الزمنية ذات األداءات اؼبستمرة، حيث يتم تنفيذ كبل 
الطرفُت اللتزاماهتما شيئا فشيئا، كل يـو وكل شهر وكل سنة من مدة اإلهبار ال ُب فًتات دورية، ليستغرؽ 

                                                           
 .114د. قبوى إبراىيم البدإب، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .57د. علي سيد قاسم، الرجع السابق، ص - 2

3
 - M. Giovanoli op. cit., p35 

4
 - Ibid, p.34 : « c’est une opération difficile à appréhender par les catégories traditionnelles du droit ». 
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و ولو أهنا تنشأ فور إبراـ العقد، إال أف تنفيذىا ال يتم إال االلتزامات الرئيسية الناشئة عنفمدة اإلهبار كلها. 
خبلؿ مدة تستمر زمنا قد يطوؿ وقد يقصر حىت ينقضي اإلهبار.  فالزمن عنصر جوىري ُب ربديد 

 . 1التزامات كبل الطرفُت

ار جبعل وما يبيز اإلهبار ويضفي عليو خاصية العقد اؼبتتإب التنفيذ، ىو أف اؼبؤجر يلتـز ُب عقد اإلهب
اؼبستأجر وبصل على االستمتاع ُب كل غبظة، إذ يقع عليو إلتزاـ بتمكُت اؼبستأجر من االنتفاع بالشيء 
اؼبؤجر، ويلتـز بإجراء الًتميمات الضرورية. كما يلزمو القانوف بضماف العيوب اػبفية اليت ذبعل األصل غَت 

 صاّب لبلستخداـ الذي أعد لو.

تعفي نفسها  اريهبشركات االعتماد اإلقود االعتماد اإلهباري أف ومع ذلك فمن الشائع ُب كل ع
من أغلب ىذه االلتزامات اليت تضعها القواعد العامة على عاتق اؼبؤجر، مستندة إٔب الطبيعة اؼبكملة لقواعد 

تع اإلهبار. والقضاء ثابت ُب ىذا االذباه إٔب درجة أنو يذىب إٔب القوؿ بأف االلتزاـ جبعل اؼبستأجر يستم
ال يرى أف ُب خرؽ القواعد العامة أي نوع  3باإلضافة إٔب أف بعض الفقو.2بالشيء ليس من جوىر اإلهبار

من التعسف ُب اغبرية التعاقدية وال استغبلال لوضعية اؼبؤجر القوية ُب العبلقة العقدية. وبأف إعفاء اؼبؤجر 
للبائع أف وبل ؿبل الشركة اؼبؤجرة ُب الكثَت  باؼبستأجر، ألنو يسمح لنفسو من الكثَت من االلتزامات ال يضر

قادرا علن  -وإف كاف عاجزا عن االستفادة من ضماف اإلهبار-من ىذه االلتزامات بشكل هبعل اؼبستأجر 
إثارة ضماف البيع بفعل السياؽ العاـ اؼبتناسق واؼبتناغم للعملية، رغم أف واقع عبلقة اؼبؤجر باؼبستأجر ُب 

 اري يكذب ذلك.عملية االعتماد اإلهب

وىكذا أصبح كل ما تلتـز بو الشركة اؼبمولة ينحصر ُب دفع شبن األشياء اؼبؤجرة ووضعها ربت 
 تصرؼ اؼبستفيد، وىو التزاـ ال يكوف فبتدا من حيث، الزمن.

وإف كانت ىذه اغبقيقة تبدو متعارضة وطبيعة ىذا العقد على أنو واحد من العقود اؼبلزمة للجانبُت 
 ر تنفيذىا من حيث الزمن.واليت يستم

                                                           
1
 - Malaurie, L.Aynes et (P-y) Gautier. Contrats  spéciaux, op.cit., p. 187. 

2
 - « Ces obligations ne sont pas d’ordre public, elle sont de la nature et non de l’essence du bail », 

Cass. Soc, 11 oct 1962, bull .civ. n° 79, cité par Guy Duranton , op.cit., P.20, n°120. 
3
 - E.M . Bey, op.cit., p.183 
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ولقد أكدت ؿبكمة النقض الفرنسية ُب أكثر من مناسبة بأف اإلهبار ُب االعتماد اإلهباري ىو 
عقد متتإب التنفيذ. فإذا كاف االعتماد اإلهباري الذي ىو إهبار أساسا بتحديد القانوف، فإف القضاء ملـز 

 باستخبلص كل النتائج اؼبًتتبة على تكييف كهذا.

خبصوص النتائج اؼبتعلقة  1972يناير 3أكيد ذلك ضرب لنا بعض الفقو مثبل بالقرار الصادر ُب ولت
بنظاـ فسخ عقد اإلهبار على إثر حل عقد البيع. وتتلخص وقائع ىذه القضية ُب أف: شركة لوكافرانس 

LocaFranceعتماد ة ُب عمليات االػا واؼبتخصصػدى اؼبؤسسات اؼبالية الكبَتة ُب فرنسػ، وىي إح
وعلى  ،Del Preteركة "ديلبت" ػ، وأجرهتا لش Burroughsاإلهباري اشًتت أجهزة من شركة "بَتوؼ" 

بسبب عدـ صبلحية األجهزة  Burroughsإثر فسخ عقد البيع اؼبـب بُت شركة لوكافرانس والشركة البائعة 
اد اإلهباري اؼبـب بُت شركة اؼببيعة لتحقيق الغرض منها، وذلك منذ البداية، ًب فسخ )حل( عقد االعتم

لوكافرانس واؼبستفيد اؼبستأجر "شركة ديلبت.. وألزمت ؿبكمة االستئناؼ شركة لوكافرانس برد كل األجرة 
اليت حصلت عليها من اؼبستأجر. فطعنت شركة لوكافرانس بالنقض ضد ىذا القرار مستندة إٔب أف اغبكم 

بالنسبة للمستقبل وال ينسحب أثره على اؼباضي ومن ٍب  بفسخ عقد اإلهبار وىو عقد رمٍت ال يسري إال
 1فهي ال تلتـز برد ما حصلت عليو من أجرة استحقت قبل صدور اغبكم بفسخ العقد إٔب اؼبستأجر.

وبعد أف أكدت ؿبكمة النقض أف عقد اإلهبار عقد زمٍت وملـز للجانبُت، انتهت إٔب أف فسخ ىذا 
و اؼبدين بتنفيذ التزامو، إذا تبُت منذ البداية عدـ صبلحية األجهزة العقد ينسحب إٔب الوقت الذي أخل في

                                                           
1
- Cass. Com. 3 janv. 1972, 69-14.049 69-13.953, Bull. civ. IV, n

o
 1, JCP. G 1973, II, n

o 
17300, note 

Le Loup J.-M.: « La résolution judiciaire emporte anéantissement rétroactif des obligation nées du 

contrat, sans que, pour les contrats synallagmatique à exécution successive, cette rétroactivité remonte 

au de- la de la datte a partir  de laquelle le débiteur a cessé de remplir son obligation; la cour d'appel  

ayant constaté que les appareils vendus par la société Burroughs à la société Locafrance et loués par 

celle-ci à la société Del-Prete ne donnaient pas satisfaction des leurs mise en service, a pu décider que 

la société bailleresse (...) était tenue de restituer à la locataire les loyers perçus»;V. dans le même sens: 

Ch. Bruneaux, op. cit, p. 139; Hubert Bitan, Droit et expertise des contrats informatiques, Editions 

Lamy, Exe Droit, 2010, n
o
 365, p. 216. 
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اؼبؤجرة لتحقيق الغرض من االنتفاع هبا واليت باعتها شركة بَتوؼ إٔب شركة لوكافرانس، فمن ٍب، على ىذه 
  .1األخَتة رد األجرة للمستأجر

رنسية ٓب تذكر مصطلح إف ما يبكن مبلحظتو على ىذا القرار ىو أوال أف ؿبكمة القض الف
"الفسخ"، رغم أف الفقو هبمع على أف الفسخ نوع من اغبل اػباص بالعقد ؼبتتإب التنفيذ. ففي ىذا النوع 
من العقود ال ؾباؿ للرجعية، إذ أف فسخ عقد اإلهبار ال ينصرؼ إٔب اؼباضي ، ألف ما نفذ منو ال يبكن 

فيحتفظ اؼبؤجر دبا ربصل عليو من أجرة عن الفًتة السابقة إعادتو، وذلك راجع للطبيعة الزمنية ؽبذا العقد، 
عن اغبكم بفسخ العقد ألف ىذه األجرة يقابلها انتفاع اؼبستأجر بالعُت اؼبؤجرة خبلؿ ىذه اؼبدة. وُب عقد 
اإلهبار يكوف من األفضل اإلبقاء على آثار العقد إٔب تاريخ عدـ تنفيذه بدؿ إعبلنو باطبل. فبدالت اإلهبار 

فوعة سبثل مدة االستمتاع اليت حصل عليها اؼبستأجر. ومن ىذا اؼبنطلق، يصبح من غَت اؼببر أف يبنح اؼبد
 القضاة تعويضا يبتعد ُب مبلغو عن مبل  األجرة اؼبنصوص عليها ُب العقد.

وحسب ؿبكمة النقض الفرنسية يكوف للفسخ كما للحل أثر رجعي، لكن على خبلؼ اغبل 
 لفسخ ؿبدودة بتاريخ عدـ التنفيذ.اؼبعروؼ، تكوف رجعية ا

، فماداـ أف األصوؿ اؼبنقولة ٓب تكن صاغبة لبلستعماؿ الذي  Burroughsوبالرجوع إٔب قضية 
خصصت لو منذ تسليمها للمستأجر، فكاف البد من أف يؤدي ذلك إٔب إلغاء العقد، أي تقرير حل عقد 

آثاره خبلؿ اؼبدة اليت ًب فيها توفَت االستمتاع كاف  البيع وفسخ عقد اإلهبار. فإذا كاف عقد اإلهبار قد أنتج
من حق شركة االعتماد اإلهباري االحتفاظ باألجرة اؼبدفوعة قبل ظهور عدـ صبلحية األصل رغم حل عقد 

 إال بعد مدة معينة من استعمالو.خاصة عندما ال تظهر عدـ صبلحية األصل لبلستعماؿ  -البيع 

أف ُب حالة كهذه، هبب أف ترجع شركة  D. Crémieux- Israëlوعلى عكس ذلك يرى الفقيو  
 .2قد دفعها  االعتماد اإلهباري ؾبموع األجرة اليت يكوف اؼبستأجر

                                                           
عض أف الفسخ ىنا ليس بسبب زبلف لوكافرانس عن الوفاء التزاماهتا، ألف دورىا يقتصر على التمويل أي دفع شبن األصوؿ اإلنتاجية يرى الب - 1

أف فسخ عقد ووضعها ربت تصرؼ اؼبستأجر وإمبا يقع الفسخ )عقد االعتماد اإلهباري( كانعكاس لفسخ عقد البيع اؼبـب بُت لوكافرانس والبائع، وطاؼبا 
بل صدور اغبكم بيع يعٍت رد اؼبتعاقدين إٔب اغبالة اليت كانا عليها قبل التعاقد، فبل مبر إذف الحتفاظ اؼبؤسسة اؼبالية باألجرة اليت حصلت عليها قال

  D. Crémeux- Israël, op. cit, p.71بصدور اغبكم بفسخ عقد االعتماد اإلهباري، انظر ُب ىذا الرأي:              
2
 -  D. Crémieux- Israël, op. cit., P.72 ; M. Giovanoli, op. cit., p.34. 
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لكن اػببلؼ يزوؿ واألمور تتضح إذا انطلقنا ُب التحليل من التمييز بُت نظاـ اغبل ونظاـ الفسخ. 
 و ذباه اؼبستأجر.فالفسخ يتم اغبكم بو كجزاء لعدـ تنفيذ اؼبؤجر اللتزامات

فعندما أعلنت ؿبكمة النقض بأف الفسخ يكوف رجعيا بالنسبة لتاريخ ما قبل توقف اؼبدين عن 
تنفيذ التزاماتو من خبلؿ عبارة جد عامة من أجل انطباقها على حاالت عديدة ـبتلفة، ٓب يكن ذلك 

ٕب، فإف فسخ اإلهبار عندما يطلبو متوافقا مع إعفاء شركة االعتماد اإلهباري من التزاماهتا كمؤجر. وبالتا
اؼبستأجر، ال يبكن أف هبد أساسو ُب تنفيذ التزاـ غَت موجود أصبل. وبالتإب، فإنو هبب إبطاؿ اإلهبار كرد 

   فعل غبل البيع الذي يعتب دعامتو.

ومن ٍب يبدو أف ربديد مسؤولية كل طرؼ ُب عملية االعتماد اإلهباري بدقة أمر صعب وذلك 
يعة العملية اليت تستخدـ عدة تقنيات تصعب ذبزئتها. فإذا كاف اإلهبار)ُب القضية( قد ًب حلو، راجع لطب

بل ألف عقد البيع قد ًب حلو وفقد  -ألنو ال يتحمل أي التزاـ-فذلك ال يرجع لعدـ تنفيذ اؼبؤجر اللتزاماتو 
 اإلهبار ؿبلو وسببو.

العادي باألجرة ُب عملية االعتماد اإلهباري. ومن زاوية أخرى، ال يبكن تشبيو األجرة ُب اإلهبار 
ففي اإلهبار العادي يبنع القاضي إرجاع األجرة ألف األطراؼ أنفسهم ىم من حدد شبن االستمتاع. أما ُب 

. وعليو ففي 1االعتماد اإلهباري وبالعكس تكوف األجرة تعويضا ولو جزئيا على األقل عن اقتناء األصل
ية االعتماد اإلهباري يعود للقاضي تعويض ما يتحملو اؼبستأجر عن استمتاعو اغبالة اليت تلغى فيها عمل

باألصل ؼبدة معينة إذا كاف لو موجب. وهبب أف يكوف ىذا التعويض أقل من مبل  األجرة اؼبتعاقد عليها، 
اإلهباري  ألف اؼبستعمل ٓب يوافق على أجرة االعتماد اإلهباري إال وىو يتوقع التنفيذ الكامل لعقد االعتماد

حىت هناية مدتو والوصوؿ بو إٔب هنايتو الطبيعية. مع األخذ بعُت االعتبار أف أجرة االعتماد اإلهباري أكثر 
تكلفة من األجرة العادية، واؼبستأجر ال يُقِبل على االعتماد اإلهباري إال ألنو كاف الوسيلة الوحيدة األصلح 

 لتمويل استثماره.

                                                           
تأجر ُب األجرة اليت يدفعها اؼبستأجر التمويلي ال تقابل االنتفاع وحده، بل تتضمن جزء من شبن شراء األصوؿ اإلنتاجية اؼبؤجرة، فميت رغب اؼبس - 1

 وع األقساط اليت دفعها طواؿ مدة اإلهبار.شرائها عند هناية العقد، عليو دفع شبن يؤخذ عند تقديره ؾبم
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ي ىو عقد فوري(، حيث يؤخذ بعُت االعتبار الفائدة اليت عادت على وكما ُب حل عقد البيع )الذ
اؼبشًتي من استعماؿ األصل ؼبدة معينة ُب ربديد ما هبب على البائع إرجاعو، نفس الرد الذي يلي حل 
عقد البيع ُب االعتماد اإلهباري، هبب أف يعتد باالستمتاع اغبقيقي الذي استفاد منو اؼبستأجر. فالبائع 

يعوض اؼبؤجر عن خسائره، واؼبؤجر هبب أف يرجع األجرة للمستأجر. لكن من العدؿ أف يتحمل  هبب أف
ىذا األخَت تعويض البائع حىت ال يكوف استعمالو لؤلصل ؾباين خبلؿ كل اؼبدة اليت استعملو فيها، وىو 

ؼبإب وىامش الربح تعويض يقل بالضرورة عن القيمة اإلهبارية ألنو يقابل االنتفاع وحده دوف االستهبلؾ ا
 الذي تضمنتو األجرة ُب عقد االعتماد اإلهباري.

وبالتإب يبدو اإلهبار ُب االعتماد اإلهباري عقدا فوريا وليس متتإب التنفيذ. كما أف نظاـ الفسخ 
يبدو غَت صاّب لتسوية نتائج إلغاء اإلهبار على إثر حل البيع، فشركة االعتماد اإلهباري ال تتحمل بأي 

اـ من التزامات اؼبؤجر العادي، مع أف الفسخ يؤسس عادة على عدـ تنفيذ التزامات الطرؼ الذي أعلن التز 
ضده تبعا للطابع اؼبتتإب لعقد اإلهبار الناتج عن الطابع اؼبستمر الذي وبملو ُب الشريعة العامة تنفيذ 

الفرنسية ٓب تُنِو كل نقاش  أف ؿبكمة النقض Burroughsالتزامات اؼبؤجر. ومع ذلك يبدو من خبلؿ قرار 
ولذلك أشارت ُب آخر القرار إٔب أف" ؿبكمة االستئناؼ استطاعت أف تقرر بأف شركة  1حوؿ ىذه النقطة

 .2االعتماد اإلهباري اليت ٓب تعًتض على مبدأ حل عقد اإلهبار، ملزمة بإرجاع األجرة للشركة اؼبستأجرة

 تأكيد الطابع اؼبتتإب لعقد اإلهبار ُب االعتماد ُب حُت ذىبت احملكمة ذاهتا ُب فرضية أخرى إٔب
اإلهباري، وكاف ذلك ُب قضية فّضل فيها وكيل التفليسة االستمرار ُب تنفيذ عقد اإلهبار وفقا للصبلحية 

، بدفع األجرة عبماعة الدائنُت )ُب حالة 3اليت يبنحها لو القانوف. فحكمت فيها ؿبكمة االستئناؼ
  رة اليت ٓب تستحق بعد، بل أيضا تلك اليت اسُتِحّقت قبل اغبكم اؼبعلناإلفبلس( ليس فقط األج

)باإلفبلس(. لكن وكيل التفليسة طعن ُب ىذا القرار بالنقض، وقبلت ؿبكمة النقض طعنو بسبب أنو فيما 

                                                           
1
-  Ch. Bruneau, op. cit ; pp. 149 et s et p. 169. 

2
 - Crémieux -Israël, op. cit ;  pp. 71 et 72. 

 ; 1، ىامش رقم 65مشار إليو ُب : د. علي سيد قاسم، اؼبرجع السابق، ص 1974جانفي  22نقض ذباري،  - 3
«  s’agissant d’un contrat à exécution successive, les effets de la résolution pouvaient n’être fixés qu’a 

la date à laquelle les obligations n’avaient plus été remplise… », 1
ère

 civ. 11 déc.1985. Bull .civ.I, n° 

351. p. 315, Défrenois 1986.591, note J.Honorat. 
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باألجرة  يتعلق بالعقد اؼبتتإب التنفيذ، تستطيع شركة االعتماد اإلهباري اإلدعاء بأهنا دائنة عبماعة الدائنُت
 السابقة على اغبكم اؼبعلن لئلفبلس.

وىذا القرار ٓب يصف الطبيعة اغبقيقية للعبلقة اليت لئلهبار ُب االعتماد اإلهباري بالزمن الذي 
، ألف اؼبسألة اغبقيقية كانت فقط ىي معرفة ما إذا كاف عقد  -فهذا القرار جد عاـ -يستغرقو تنفيذه 

. ومن ٍب، 1بُت شركة االعتماد اإلهباري وبُت اؼبستأجر قابل للتجزئة أـ الاالعتماد اإلهباري ُب العبلقات 
فإف مسائل عدـ التجزئة والطابع اؼبتتإب لبلعتماد اإلهباري ورغم تقارهبا، إال أهنا تظل متميزة عن بعضها 

 البعض.

األطراؼ  فباثلة للسابقة وقررت فيها بقابلية التزامات 2ولقد عرضت على ؿبكمة النقض عدة قضايا
ُب عملية االعتماد اإلهباري لبلنقساـ وللتنفيذ اعبزئي، وأكدت بأف عقد االعتماد اإلهباري ىو عقد متتإب 
التنفيذ حيث اكبصر نبها ُب البحث عن سبب االلتزامات اؼبتقابلة لؤلطراؼ دوف االىتماـ بالبحث عن 

 طبيعة العقد.

بأف: "التزاـ اؼبؤجر دبقتضى عقد  Burroughsفقضت ُب قرار ؽبا صدر ُب ظروؼ فباثلة لقضية 
االعتماد اإلهباري يتمثل ُب سبكُت اؼبستأجر من االنتفاع واالستمتاع اؽبادئ باألصل لفًتات دورية تقابل 
أقساط األجرة، أما التزاـ اؼبستأجر فيتحصل ُب سداد األجرة كل فًتة من ىذه الفًتات ونبا التزاماف قاببلف 

 .3ومن ًب يبكن تنفيذنبا جزئيا"للتجزئة بطبيعتهما، 

فما داـ دور اؼبؤجر سلبيا منذ أف يدفع الثمن للمورد، ىذا ما يؤكد على اعتبار عقد اإلهبار ُب 
عملية االعتماد اإلهباري فوري وليس متتإب التنفيذ. وذلك راجع للتدخل التقٍت واؼبإب الذي يتحكم توزيع 

 األدوار ُب االعتماد اإلهباري.

                                                           
 تماد اإلهباري ال تريد أف تكوف اتفاقاهتا قابلة للتجزئة  وبالتإب قابلة للتنفيذ اعبزئي.ألف شركات االع - 1

2
 - 1

er
 civ .03 nov.1983, bull .Civ.I, n°252 , p.227, RTD.civ. 1985.166,obs. J. Mestre : «Dans les 

contrats à exécution échelonnée…, il faut donc distinguer selon que les prestations sont ou non 

indivisibles, si elles le sont, c’est l’ensemble du contrat qui doit disparaitre. Dans le cas contraire , le 

contrat ne disparait qu’à l’avenir». 
3
 - Com. 20 Juin 1977, Bull. Civ. .VI, n°174, p. 150 D. 1977.IR.457, note A.Hemard, note A.Honorat, 

cité par: Ch. Bruneau ,op.cit., p.l38 « ... dans le cadre d’une procédure collective, la chambre 

commerciale a tranché en faveur du caractère divisible des obligations nées du crédit- bail». 
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عقد االعتماد اإلهباري ينقل مع كل قسط دوري من أقساط األجرة جزء من منفعة  وإذا كاف
الشيء اؼبؤجر أو جزء من جوىر ىذا الشيء اؼبؤجر، حبيث تنتقل إٔب اؼبستفيد عند انتهاء مدة العقد 

وإف   )تقًتب عادة من العمر االقتصادي لؤلصل اؼبؤجر( كل القيمة االقتصادية اؼبرجوة منو، فإف العقد فوري
، وإنو بذلك يقًتب من العقود الفورية ويبتعد عن دائرة 1كاف تنفيذه يًتاخي إٔب أجل أو آجاؿ الحقة

 ٠العقود الزمنية أو اؼبستمرة

 .الفرع الثاني: تحول عقد اإليجار إلى عقد ملزم لجانب واحد

بشيء آخر غَت  دبجرد أف يسلم اؼبؤجر األصل، فإنو يعتب قد نّفذ كل ما عليو، ذلك أنو ال يلتـز
وضع األصل ربت تصرؼ اؼبستأجر. لذلك أمكن اعتبار عقد االعتماد اإلهباري عقدا ملزما عبانب واحد، 
لكن ىذا الوضع يكوف ُب غبظة معينة من وجود العقد، فعندما تنقضي التزامات أحد األطراؼ بتنفيذىا، 

 .2يظل الطرؼ اآلخر ىو الوحيد اؼبلـز

فرؽ بُت ىذين العقدين، بل إهنما يعباف عن غبظتُت ـبتلفتُت ُب حياة بأنو ال  3ويرى بعض الفقو
 نفس العقد أكثر ما يعتباف عقدين ـبتلفُت ُب الطبيعة.

إف العقد اؼبتتإب التنفيذ مرتبط بأداءات الطرفُت، وُب عقد اإلهبار يتجاوب اإلهبار مع األجرة ، 
ـ للجانبُت ُب العقد اؼبتتإب التنفيذ مهما بالضرورة وغَت وبالتإب وخببلؼ العقد الفوري، يصبح الطابع اؼبلز 

 قابل للتغيَت طواؿ مدة العقد.

فالعقد اؼبتتإب التنفيذ ال يستطيع ُب أي غبظة أف يصبح ملزما عبانب واحد، ألنو ُب كل غبظة 
عقد يصبح ملـز يتولد التزاـ أحد األطراؼ من التزاـ اآلخر. فإذا كاف من اؼبمكن وصف االعتماد اإلهباري ب

عبانب واحد عندما يضع اؼبؤجر األصل ربت تصرؼ اؼبستأجر، فؤلنو ثبت وصفو بالعقد الفوري، وإف كاف 
مفهـو العقد اؼبلـز للجانبُت الذي يتحوؿ إٔب ملـز عبانب واحد من خبلؿ تنفيذ أحد األطراؼ لكل 

                                                           
 .67د. علي سيد قاسم، الرجع السابق، ص - 1
 يث.تميز بُت العقد اؼبلـز للجانبُت أو اؼبلـز عبانب واحد كاف سائدا ُب الفقو التقليدي و ٓب يعد اليـو هبد لو صدى كبَتا ُب الفقو اغبدىذا ال - 2
 .68مشار إليو ُب د. على سيد قاسم، اؼبرجع السابق  ،Houinىو األستاذ  - 3
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مفيدا خاصة وأنو يعتب )االعتماد التزاماتو غَت مفيد ُب أغلب اغباالت، إال أنو بالعكس يصبح مهما و 
 اإلهباري( إهبارا بنص القانوف.

فلما كانت شركات االعتماد اإلهباري تعفي نفسها من كل االلتزامات اليت يتحملها عادة اؼبؤجر 
وخصوصا جعل اؼبستأجر يتمتع باألصل، ذلك أدى إٔب توقف أف يكوف اإلهبار عقدا متتإب التنفيذ، 

مل اؼبستأجر دبخاطر األصل. وىو األمر الذي تعتبه ىذه الشركات مطابقا لروح باإلضافة إٔب ذلك رب
عملية االعتماد اإلهباري، ألنو يلغي احتماالت اؼبخاطر اليت يتسم هبا اإلهبار التقليدي ويؤمن توافق 

ف عدـ القابلية للرجوع فيها، فإ 2وإذا كانت مدة اإلهبار غَت قابلة لئللغاء وغَت قابلة 1االئتماف مع اإلهبار.
للرجوع ىذه تفهم أساسا من عجز اؼبستأجر عن التوقف عن دفع األجرة حىت ُب حالة فقد األصل بسبب 
القوة القاىرة. فإف شركات االعتماد اإلهباري تستطيع أف تطبق على ربديد اآلجاؿ ومبال  األقساط حسابا 

ؽبدؼ مإب، وأصبح من اؼبمكن أف يكوف اإلهبار ماليا. وبالتإب، فقد ًب استخداـ تقنية اإلهبار القانونية 
دعامة لعملية ائتماف. فالواضح أف الطابع اغباسم ؼبدة اإلهبار ىو عنصر مهم ُب تكييف االعتماد 
اإلهباري، ويبدو أف تطبيق القواعد العامة للمخاطر ىو الذي يبنح الطابع اغباسم لئلهبار ُب االعتماد 

 وطبيعتو األصيلة.اإلهباري ويعطيو قوتو النادرة 

 وىذا التحويل للمخاطر، يبكن أف ينظر إليو من زاويتُت: 

األؤب سلبية، وىو خرقو للقواعد العامة لئلهبار، أما الثانية فهي إهبابية، واليت تتمثل ُب إثارتو 
 للطابع اؼبلـز عبانب واحد وىو اؼبستأجر ُب االعتماد اإلهباري.

اإلهبار بقوة القانوف ُب حالة ىبلؾ العُت اؼبؤجرة بفعل القوة  وؼبا كانت القاعدة اليت تقضي بفسخ
القاىرة مكملة، كاف من اؼبمكن االتفاؽ على ربميلها اؼبستأجر، رغم أنو من النادر أف يظل اؼبستأجر ملزما 

 بعد فقد الشيء بفعل القوة القاىرة.

                                                           
 لبلعتماد اإلهباري، بأهنا إهبار كعقد وائتماف كعملية:انظر ُب إصباع الفقو اغبديث على نعت اؼبؤسسة القانونية  - 1

سادس أكتوبر د/رياض فخري، عقد االئتماف اإلهباري بُت مدونة التجارة والقانوف اؼبنظم ؼبؤسسات االئتماف، ؾبلة اغبقوؽ اؼبغربية، الرباط، العدد ال
 .92، ص 2008

 هباري.اؼبتعلق باالعتماد اإل 09-96من األمر  11أنظر اؼبادة  - 2
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يلـز اؼبستأجر بدفع قيمة  والقضاء الفرنسي ال يًتدد بتقرير تنفيذ الشرط الواضح والدقيق الذي
باإلضافة إٔب أقساط اإلهبار غَت اؼبدفوعة، وذلك ُب حالة إخبلؿ اؼبستأجر بأحد التزاماتو  1الشيء للمؤجر

 التعاقدية. 

واؼببلحظ ىو أف شركات االعتماد اإلهباري ال تعتمد موقفا موحدا حوؿ ىذه النقطة، فبعضها 
فع ؾبموع األجرة اؼبتبقية اؼبستحقة، وأخرى تطالب اؼبستأجر اؼبستأجر ُب حالة اؽببلؾ الكلي بد 2تلـز

من القانوف اؼبدين.  17224. والفقو الفرنسي يرى بأنو طبقا لنص اؼبادة 3بتعويض اؼبؤجر عن قيمة األصل
ففي حالة ىبلؾ العُت اؼبؤجرة بقوة قاىرة ال يبكن أف يكوف ىناؾ أي ؾباؿ للتعويض، وأف تردد شركات 

اري حوؿ ىذه اؼبسألة يعكس ُب اغبقيقة النقاش الذي لطاؼبا أثاره مبدأ ربمل التبعة أو االعتماد اإلهب
اؼبخاطر حالة القوة القاىرة اؼبذكورة. ولنا أف نتساءؿ: ىل ىذه القاعدة تتعلق بتسوية ـباطر الشيء ؿبل 

 ، أـ تسوية ـباطر العقد؟5اإلهبار

يتحمبلف ـباطر الشيء. كذلك إذا قلنا بأنو ال  -6استثناء -اؼبفروض أف كبل من اؼبؤجر واؼبستأجر 
يبكن للمؤجر مطالبة اؼبستأجر باألجرة، حالة القوة القاىرة، كاف معٌت ذلك أهنما يتحمبلف ـباطر العقد. 
لكن اؼبطابق القتصاد وروح االعتماد اإلهباري، يلـز اؼبستأجر بدفع كامل األجرة اؼبتبقية )واليت تصبح 

ؤجر يبحث من خبلؿ ىذا األمر عن حسن انتهاء عملية االئتماف، وال يبحث عن مستحقة(، ذلك أف اؼب
تعويض فقد األصل ولو كاف بسبب قوة قاىرة. وما ال يبكن أف يقبل وفقا لقانوف اإلهبار ىو إلزاـ اؼبستأجر 

 بدفع أكثر من قيمة الشيء ُب حالة فقده بفعل القوة القاىرة.

                                                           
1
 - 1

er
 civ., 11 Déc. 1985, n° 84-12. 253, Bull. Civ, I. n° 351, P.315, cité par Lamy du financement, 

2005, op.cit., n° 3247 : « la résolution du contrat de vente... Entraine la restitution du matériel par le 

locataire et celle du prix d’achat par la société de crédit- bail… » 
 أنظر اؼبادة التاسعة عشر لدفًت الشروط العامة لبنك البكة. - 2

3
 -  E. M . Bey, Op.cit., p. 191 : « si le locataire n’a pas assuré le matériel, en plus de la résiliation de 

plein droit du contrat, il doit en outre payer une somme représentative de la valeur de la chose 

détruite..., et ce pour non-respect des clauses contractuelles et notamment celle relative à 

l’assurance.». 
 من التقنُت اؼبدين اعبزائري. 481ويقابلها اؼبادة  -4

J. Coillot, op.cit., p. 184; E. M. Bey, op.cit., p. 190. 
يو ىناؾ مبدآف قانونياف ُب ربمل التبعة ُب العقود اؼبلزمة للجانبُت: ىبلؾ الشيء على مالكو، وىبلؾ الشيء يتحملها الطرؼ الذي استحاؿ عل - 5

 تنفيذ االلتزاـ.
 طبقا ؼببدأ ىبلؾ الشيء على مالكو، فاؼبؤجر ىو الذي يتحمل التبعة. - 6
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إذا اعتبنا أف اإلهبار ذو طابع ملـز عبانب واحد ُب عملية وىذا األمر ال يبكن أف يفسر إال 
االعتماد اإلهباري، حيث يعتب أف اؼبؤجر يكوف قد نفذ ما عليو من التزامات دبجرد وضع األصل ربت 
تصرؼ اؼبستأجر. وبالتإب فعلى ىذا األخَت أف ينفذ ما عليو من التزامات، ولذلك يبكن أف يقاؿ بأف عقد 

 اري ملـز للجانبُت ربوؿ إٔب ملـز عبانب واحد ُب غبظة ما من وجوده.االعتماد اإلهب

وبالتإب، يعد خرؽ إهبار االعتماد اإلهباري لقواعد الشريعة العامة ُب اإلهبار واضحا جدا. حيث  
أف اإلهبار التقليدي ال يبكن أف يكوف ملزما عبانب واحد، كما ال يبكن تقبل أف يكوف إهبارا  وفوري 

، دبا أف الطابع اؼبتتإب التنفيذ ال يسمح للمؤجر بأف ينفذ كل التزاماتو مرة واحدة. وؽبذا السبب ال التنفيذ
 يبكن أف يكوف اؼبستأجر ُب اإلهبار التقليدي ىو اؼبلتـز الوحيد.

والقوؿ بأف االعتماد اإلهباري ىبرؽ القواعد العامة لئلهبار أو القوؿ بأنو عقد فوري وملـز عبانب 
دما يكوف األصل اؼبؤجر ربت يد اؼبستأجر، فهذه اؼبفاىيم متساوية وتعب عن نفس النتيجة واحد عن

القانونية. وإذا كاف اؼبفهـو األوؿ ال يثَت أي اعًتاض، لكن اؼبفهـو الثاين ىبلق صعوبة، ألف خصائص 
بل، وإذا اليت تًتجم طبيعتو. وكل خرؽ ألي من خصائصو يرتب لصاحبو حقا مكم اإلهبار اؼبعروفة ىي

 أخذت كل اػبروقات ؾبتمعة، فإهنا تؤدي إٔب تشويو طبيعة عقد اإلهبار.

وىكذا وباعتبار عقد االعتماد اإلهباري عقدا فوريا وملزما عبانب واحد عندما يكوف األصل  
اؼبؤجر ربت تصرؼ اؼبستأجر، يصبح عقد االعتماد اإلهباري خاضعا عباذبية عقد القرض أكثر منو إهبارا، 

اعباذبية اليت تطابق غايتو. إال أف ىاتُت اػباصيتُت تستدعياف خاصية ثالثة وىي الطابع العيٍت لئلهبار. ىذه 
فاإلهبار ُب االعتماد اإلهباري يكوف إذا ملزما عبانب واحد منذ تكوينو وليس فقط بعد تنفيذ االلتزاـ 

 تكوين العقد.بالتسليم: فالعقد العيٍت ىو ذلك الذي يكوف فيو تسليم احملل شرطا ل
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 .الفرع الثالث: تحول عقد اإليجار إلى عقد عيني
، مع 1العقد العيٍت ال يتم دبجرد الًتاضي، بل هبب لتماـ العقد فوؽ ذلك تسليم العُت ؿبل التعاقد

ربت طائلة  2اإلشارة بأف القانوف اعبزائري يشًتط النعقاد عقد اإلهبار صحيحا ضرورة توافر الرظبية
 أنو ال يعتب اإلهبار من العقود العينية كالقرض والعارية والوديعة والرىن اغبيازي. البطبلف، إال

ويكفي إلبراـ اإلهبار تراضي الطرفُت باإلضافة إٔب الشكلية )الرظبية( ، إال أف إرادة األطراؼ قد 
تلك اليت ىبلفها تضّمن عقد االعتماد اإلهباري وبوسائل غَت مباشره ؿباولة منها اغبصوؿ على نتائج قريبة ل

الطابع العيٍت للعقود واليت يبنحها القانوف ىذه الصفة. وما سنحاوؿ دراستو وفهمو ىو أف عقد االعتماد 
اإلهباري يظهر أحيانا كعقد عيٍت غَت مباشر حامبل شكل تقنية العقود الرضائية، واغبقيقة أف القانوف ال 

 ٓب يعتبه القانوف كذلك. يبنع األطراؼ من االتفاؽ على إبراـ عقد عيٍت ولو 

إذف قد يتفق على السمو هبذا الشرط )العينية( إٔب مرتبة شرط صحة العقد نفسو، ويصبح بالتإب 
 شرطا لتكوين العقد.

وقد تظهر خبلؿ فًتة تكوين عقد االعتماد اإلهباري بعض النزاعات صعبة التجاوز، خاصة ُب 
عاين منذ مرحلة إبرامو من فجوة بُت حقيقتو االقتصادية وبُت عملية ثبلثية كهذه. فعقد االعتماد اإلهباري ي

الًتصبة الناقصة اؼبمنوحة لو قانونا. ووعيا منها هبذه الثغرات، رباوؿ شركات االعتماد اإلهباري من خبلؿ 
 مقتضيات خاصة، إهباد رابطة بُت تكوين عقد البيع وتكوين عقد اإلهبار.

ليات البيع واالعتماد اإلهباري، درجت على تضمُت عقودىا إف اؼبؤسسات اؼبالية اؼبتخصصة ُب عم
يقضي بأف عقد اإلهبار اؼبـب مع اؼبستفيد اؼبستأجر ال ينتج أثره إال من  3شرطا -كما سبق وأف تناولنا-

غبظو تسلم اؼبستأجر لؤلشياء اؼبؤجرة، وعلى اؼبستأجر ربرير ؿبضرا بتسلمو ؽبذه األشياء من البائع باعتباره 
يعمل غبساب اؼبؤسسة اؼبالية اؼبشًتية وغبساب نفسو كمستأجر ؽبذه األصوؿ اإلنتاجية. ومن وراء  وكيبل

ىذا الشرط، تسعى اؼبؤسسات اؼبالية اؼبشًتية إٔب تفادي اؼبنازعات اليت قد تثور حوؿ موعد التسليم، 

                                                           
 .49، ص 1القانوف اؼبدين، ج د. عبد الرزاؽ السنهوري، الوسيط ُب شرج - 1
 من القانوف التجاري.  1مكرر / 187الفقرة األؤب من القانوف اؼبدين، اؼبادة  1مكرر 324أنظر اؼبادة  - 2
 أنظر، اؼبادة الرابعة من دفًت الشروط العامة لبنك البكة. - 3
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لتزاـ ُب اإلهبار كما إٔب ىذا: " أف ميبلد اال Beyوشروط وبداية استحقاؽ أقساط األجرة. ويضيف الفقيو 
ُب البيع يكوف خاضعا لتحقق شرط واقف أساسي: ىو ؿبضر االستبلـ الذي بدونو ال يبكن أف يكوف 

 .1ىناؾ عقد إهبار وال عقد بيع"
وقد وبصل أف يقدـ اؼبرشح للتمويل عن طريق االعتماد اإلهباري طلبا هنائيا للبائع، بدوف انتظار 

ت أخرى يتم البدء ُب تنفيذ اإلهبار وتدفع األجرة قبل تسليم األصل، الذي تعهد الشركة اؼبمولة. وُب حاال
 .2قد ال يتم تسليمو أبدا

واغبقيقة أف الشرط ىو دبثابة وقاية من نزاع ؿبتمل. واؽبدؼ الذي تسعى اؼبؤسسات اؼبالية الوصوؿ 
األولية قد انتهت لتوافق على إليو ىو أهنا ال تريد أف تلتـز إال منذ اللحظة اليت تكوف فيها كل العمليات 

شخص اؼبستأجر وتقبل اؼببدأ وربدد شروط شراء األصل اؼبطلوب منها سبويلو واالتفاؽ على شروط اإلهبار 
 والوعد اؼبنفرد بالبيع وربرير وصل الطلبية. 

؛ فهي ليست سوى مفاوضات  غَت أنو ومهما كانت ىذه االتفاقات فهي ال تكفي عبعلها تلتـز
لتعاقد. ولذلك هبب أف يكوف األصل قد سلم من قبل اؼبورد للمستأجر، وأف يكوف ىذا سابقة على ا

األخَت قد استلمو. ففي ىذه اللحظة فقط، يصبح البيع كما اإلهبار هنائيا، ويصبح الثمن واجب الدفع 
 على شركة االعتماد اإلهباري للبائع، واألجرة واجبة الدفع على اؼبستأجر للمؤجر.

اليت تسمح للمؤجر بالوصوؿ ؽبذه النتيجة على  3ض الفقو تأسيس الوسيلة القانونيةولقد حاوؿ بع
أساس الشرط الواقف الذي يبس ُب نفس الوقت البيع واإلهبار، وىذا اغبدث الذي يبكن أف وبوؿ لشرط 

قف يرى بأف ىذا الشرط ال يبكن أف يكوف إراديا ؿبضا، ألف ربقيقو يتو  Beyىو التسليم. إال أف الفقيو 
قبل كل اعتبار آخر على إرادة اؼبستأجر الذي يتصرؼ غبسابو بصفتو وكيبل للمؤجر. ومع ذلك يبدو أف 
التسليم يتوقف ُب اؼبقاـ األوؿ على إرادة البائع، أما اؼبستأجر، فيمكن لو رفض توقيع ؿبضر االستبلـ حالة  

                                                           
1
 - E. M . Bey, op.cit., p. 182 :« Dans le bon de commande, il est spécifié que le bailleur ne deviendra 

propriétaire que lors de la réception du procès- verbal constatant la livraison.... C’est le locataire 

agissant pour le compte du bailleur, en qualité de mandataire qui établit ce document. » 
2
 - Lamy, droit du financement, 2005, op.cit., n°3251. 

3
 - E. M . Bey, Op.cit., pp. 182 et 183.. 
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إجبار البائع على التسليم وىذا ما كوف التسليم غَت مطابق لوصل الطلبية. مع العلم أنو ليس من سلطتو 
 وبـر التسليم بدوف شك من كل فعالية.

استبلـ األصل. لكن هبب أوال أف  -بدوف ربفظ -فلكي يتحقق الشرط وجب أف يقبل اؼبستأجر
يتم التسليم فعبل، وىذا ال يعود لسلطة اؼبستأجر، ومهما يكوف الشرط، فإنو ال يتوقف على إرادة اؼبدين. 

 .1أنو وبمل صفة الشرط اإلرادي احملض من قبل من يلتـز بو Bey لقوؿ، كما قاؿ األستاذ وىذا يكفى ل

إف ىذا الشرط )الواقف( صحيح، ومهما طاؿ الزمن الذي ٓب يتحقق فيو، فإف اؼبستأجر ال يلتـز 
وبالتإب، بأي شيء، وليس ملـز بأداءاتو. ُب حُت أف اؼبؤجر يستطيع برضاه تأجيل تنفيذ االلتزاـ اػباص بو. 

 فإف ىذه الًتكيبة ال تتعرض ال لبطبلف الشرط اإلرادي احملض، وال لبطبلف االلتزاـ اػباضع إلرادة اؼبدين بو.

وما ذبب مبلحظتو هبذا الصدد، ىو أف ىذا الشرط ال يبدو أنو يتماشى مع تقنية ومفهـو الشرط 
ذ االتفاؽ أو االلتزاـ نفسو. فالشرط ُب القواعد العامة من جهة، ألف الشرط ىو حادث يوقف ويعلق تنفي

يبس مباشرة تكوين العقد أكثر فبا يبس تنفيذ االلتزامات. ومن جهة أخرى، حىت وإف افًتضنا أف  2الواقف
األمر يتعلق بتطبيق من تطبيقات مفهـو الشرط، فإف اغبادث الذي يعلق عليو التزاـ اؼبؤجر ىو التسليم. 

. كما -ُب عملية االعتماد اإلهباري -صلحة اؼبستأجر األجنيب عن عقد البيع وتنفيذ االلتزاـ بالتسليم يتم ؼب
أف التسليم ىو أيضا تنفيذ اللتزاـ يقع على عاتق اؼبؤجر، وال يبكن القوؿ بأف ىذا األخَت يعفي نفسو من 

عقد ىذا االلتزاـ، لكن يعمل فقط على أف يكوف تنفيذ ىذا االلتزاـ من قبل البائع الذي ىو أجنيب عن 
اإلهبار، إذا من غَت اؼبمكن إعفاء اؼبؤجر من االلتزاـ بتسليم األصل، ألف القوؿ بعدـ االلتزاـ بالتسليم ىو 
غَت مقبوؿ.  باإلضافة إٔب كوف أف التسليم من قبل البائع للمستأجر ىو تصرؼ بالتسليم ألجنيب عن عقد 

 ـ اؼبؤجر بالتسليم.البيع، وتنفيذ من قبل الغَت األجنيب عن عقد اإلهبار اللتزا

                                                           
علق الدائن إذا علق تنفيذ أحد االلتزامات على إرادة اؼبدين احملضة، أعتب العقد باطبل، أي يبطل االلتزاـ اؼبتعاقد عليو بشرط إرادي ؿبض. واذا  - 1

فاذا أعفي ىذا األخَت من تنفيذ ما ىو مدين بو، يكوف الدائن قد استفاد من إثراء غَت مشروع على تنفيذ التزامو على أف ينفذ اؼبدين مسبقا أداء ما، 
 حساب اؼبدين، أنظر:

 E- M . Bey, Op.cit., p.183. 
2
 - Guy Duranton, op. cit, n° 99, p. 17 : « la signature satisfaisante du procès- verbal, joue le rôle de 

condition suspensive». 
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وبالتإب، فإف اغبدث الذي ربوؿ هبذه الطريقة لشرط ىو التزاـ اؼبؤجر بالتسليم، والذي يشكل 
التزامو الرئيسي. واؼبستأجر ال يلتـز على شرط أف يتم التسليم لو، ألف التزامو هبد سببو ُب تنفيذ االلتزاـ 

ؿ بأنو ليس ىناؾ شرط حقيقي، إال إذا كاف بالتسليم الذي بدونو ال يلتـز بشيء. لذلك يبكن القو 
 األطراؼ الذين أبرموا تصرفا تاما، قد ربطوا وجوده بتحقيق حادث عرضي أو إرادي.

وىذا الشرط ال يبكن اعتباره كأحد تطبيقات الشرط ُب القواعد العامة، فطريقو تكوين عقد 
 االعتماد اإلهباري مستنسخة على طريقة تكوين العقد العيٍت.

خبلؿ تسليم األصل يبدأ ميبلد العقد، حيث يكوف اؼبؤجر قد نفذ كل ما عليو عن طريق فمن 
وضع األصل ربت تصرؼ اؼبستأجر، ليكوف بعد ذلك العقد ملزما عبانب واحد، وغَت قابل للتكوين إال 

. لكن بالتنفيذ التاـ اللتزامات شركة االعتماد اإلهباري، ليصبح اؼبستأجر بعد ذلك وحده اؼبلـز ذباىها
يتصور العقد العيٍت ُب العقد اؼبلـز للجانبُت أكثر منو ُب العقد اؼبلـز عبانب واحد حىت وإف كاف الطابع 
اؼبلـز عبانب واحد أو اؼبلـز للجانبُت ليس سوى تنويعات لنفس العقد. وكل ىذا الضغط وبرؾ عقد 

ب واحد إال نتيجة للتموضع والتواجد االعتماد اإلهباري ليقربو من عقد القرض، فمثلو ال يكوف ملزما عبان
 ُب غبظة تكوين العقد. 

وال يبكن وصف الشرط الذي كبن بصدد الكبلـ عنو بأحد تطبيقات مفهـو الشرط الواقف، ألف 
نظاـ الشرط الواقف ال يطابق إرادة األطراؼ ُب االعتماد اإلهباري. فإذا ربقق الشرط، فإف العقد يعتب 

يـو إبرامو. ُب حُت أف اؽبدؼ الذي يتوخاه أطراؼ االعتماد اإلهباري ليس ىو موجودا منتجا آلثاره من 
 تقدًن غبظة ميبلد اتفاقاهتم، بل بالعكس تأخَتىا ما أمكنهم ذلك.

فالعقد أصبح عينيا ألنو ال يستطع إنتاج آثاره إال انطبلقا من اللحظة اليت يقتٍت فيها اؼبؤجر صفة 
هبار، وعندما يكوف ميبلد االلتزاـ من اإلهبار كما ُب البيع خاضعا وامتيازات مالك األصل اؼبخصص لئل

لتحقق شرط واقف أساسي ىو ؿبضر االستبلـ اليت تكوف فيها كل العمليات األولية قد انتهت لتوافق على 
 شخص اؼبستأجر وتقبل اؼببدأ وربدد شراء األصل اؼبطلوب منها سبويلو وشروط إهباره للمستأجر.
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ـ ال يبكن أف يعتب شرطا واقفا يًتتب على ربققو وجود االلتزاـ، ومن ٍب واقعة التسليم وتنفيذ االلتزا
ال يبكن تكييفها بأهنا شرط واقف. واألقرب للصواب ىو القوؿ بأف الشركات اؼبالية قد عدلت من شروط 

اؼببلحظة بأف عينية ، مع 1إبراـ عقد اإلهبار ليصبح على غرار العقد العيٍت، فيعتب التسليم ركنا من أركانو
 . 2عقد االعتماد اإلهباري مصدرىا االتفاؽ ال القانوف

اغبقيقة أنو يعود لؤلطراؼ ربديد غبظة تعهدنبا، ويستخدماف تقنية العقد العيٍت ؼبصلحتهما، ألؽبما 
فاؼبستأجر هبداف ُب ىذه األداة الوقاية الفعالة ضد النزاعات اليت قد تثور دبناسبة عملية االعتماد اإلهباري. 

ال هبد نفسو ملزما إال وقت تنقيذ اؼبؤجر اللتزامو، وبذلك ذبد شركات االعتماد اإلهباري ُب نظاـ العقد 
العيٍت الذي زبضع لو بدوف أف تصرح بذلك الوسيلة األكثر فعالية لتأمُت تدخبلهتا والوسيلة اليت تربط 

اإلهباري، ومن ٍب فإف العقد العيٍت يًتجم بشكل أكثر تضامنا مصَت اإلهبار ُب تكوين عملية االعتماد 
 جيدا الطبيعة اؼبالية لنشاطها، فيمكن للمقرض التعهد بتقدًن القرض، لكنو ال يلتـز هنائيا إال إذا قدمو.

اليت سبارسها شركات االعتماد اإلهباري هبدؼ  3وىكذا يتبُت لنا مدى اػبروقات للقواعد العامة
سبويلية ُب عقد االعتماد اإلهباري األمر الذي شكل وجعل منو عقدا  مبلءمة عقد اإلهبار ألداء وظيفة

مشوىا بالتعديبلت اليت أدخلت عليو، وبالتإب فبدؿ أف يكوف رضائيا، ملزما للجانبُت ومتتإب التنفيذ، 
أصبح عقدا فوريا، ملزما عبانب واحد وعينيا. كل ىذا قرب عقد اإلهبار من عقد القرض، خاصة وأف 

لعامة لئلهبار أصبحت غَت كافية لئلؼباـ بالنظاـ القانوين الذي ىبضع لو اإلهبار ُب االعتماد القواعد ا
 اإلهباري. 

                                                           
1
 - Ch. Bruneau, op. cit, pp. 96 et s. 

 . 49، ص1، جاؼبرجع السابقد. عد الرزاؽ أضبد السنهوري،  - 2
3
 - P. Ancel, op. cit., p. 102, n°164 : « Le choix de la technique du bail est seulement pour 

l’établissement de crédit un moyen d’avoir une garantie efficace en cas de non- paiement des loyers... 

il n’entend pas assumer un rôle commercial dans 1’opération ». 
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باؼبمارسة إٔب إهباد ضمانات أخرى تتمثل أساسا إف الصعوبات اؼبرتبطة بالضمانات التقليدية أدت  

 ُب توظيف حق اؼبلكية ُب ؾباؿ الضماف، وذلك عن طريق آلية االحتفاظ باؼبلكية. 
االحتفاظ باؼبلكية تعبَتا واضحا عن االذباه كبو توظيف اؼبلكية كوسيلة  فقد أضحى شرط  

صاحبو مكنات ؿبددة. ولكن التساؤؿ للضماف، باإلضافة إٔب مفهومها األساسي كحق عيٍت أصلي ىبوؿ 
الذي يطرح ُب ىذا اجملاؿ ىل توظيف اؼبلكية كضماف وبقق الفعالية اليت عجزت الضمانات التقليدية عن 
ربقيقها وبالتإب ضباية االئتماف بشكل أوسع؟ لئلجابة عن ىذا التساؤؿ نقسم ىذا الفصل إٔب مبحثُت، 

ظ باؼبلكية كضماف، ومن ٍب نتطرؽ للجوانب العينية اؼبتعلقة حبق نتناوؿ ُب األوؿ مدى اعتبار شرط االحتفا
 ُب مبحث ثاف:  ملكية اؼبؤجر وشرط االحتفاظ هبا 
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 المبحث األول

 االحتفاظ بالملكية كوسيلة ضمان 

يكوف تسليم اؼببيع ودفع الثمن فوريا،  لذلك فإنو وهبدؼ  يكثر ُب اجملاؿ الصناعي والتجاري أف ال  
ية البائع من خطر عدـ دفع اؼبشًتي للثمن لسبب ما، إعتاد البائعوف وخباصة ُب حاالت بيع اؼبنقوالت، ضبا

االتفاؽ على احتفاظ البائع اؼبالك دبلكية الشيء اؼببيع، حىت يدفع اؼبشًتي الثمن بكاملو أو حىت الوفاء 
اظ باؼبلكية، والذي نص عليو بآخر قسط من الثمن اؼبتفق عليو، وىذا ما يعرؼ بالبيع مع شرط االحتف

من القانوف اؼبدين، وعليو نبلحظ أف شرط االحتفاظ باؼبلكية سببو   363اؼبشرع اعبزائري ُب نص اؼبادة 
اجملاؿ، ىل اعتماد تعليق نقل اؼبلكية على الوفاء بالثمن  ىذا  تأجيل الوفاء بالثمن. فالسؤاؿ الذي يطرح ُب 

أي تعادؿ االلتزامات، أـ أف األمر يتعلق بسعي البائع  1 لقانونية للطرفُت،غايتو إحداث التوازف ُب اؼبراكز ا
 إٔب مثل ىذا األسلوب، من أجل اغبصوؿ على وسيلة ضغط على )اؼبشًتي( وضبلو على الوفاء بالثمن؟ 

لئلجابة على ىذا التساؤؿ كباوؿ الوصوؿ إٔب ماىية شرط االحتفاظ باؼبلكية  )اؼبطلب األوؿ( ومن  
 لية ىذا الشرط كضماف )اؼبطلب الثاين(. ٍب فعا

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 - F. Pérochon, La réserve de propriété dans la vente de meubles corporels, Préf. F. Derrida, Litec, 

1988, p. 13. 
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 المطلب األول  

 ماىية شرط االحتفاظ بالملكية 

لقد عرفت فكرة الشروط اؼبقًتنة بالعقد تطورا ىاما، ذلك أف مبدأ اغبرية التعاقدية وبمل ُب طياتو  
شرط االحتفاظ باؼبلكية  مبدأ االعًتاؼ للمتعاقدين حبرية إدراج الشروط اليت يروهنا مناسبة، ومن ىنا كاف

من أىم ىذه الشروط. ىذا الشرط يقـو على االحتفاظ باؼبلكية إٔب أف يتحقق االلتزاـ اؼبقابل اؼبتمثل ُب 
دفع الثمن، أي أف آلية ىذا الشرط تقتضي أف إسباـ الوفاء بالثمن يستتبع نقل ملكية اؼببيع من البائع إٔب 

ؼ معُت من قبل األطراؼ، إال  أف الصعوبة تظهر عند ربديد اؼبشًتي ، وذلك دوف حاجة إلجراء أو تصر 
الوقت أو الزمن الذي تنتقل فيو اؼبلكية إٔب اؼبشًتي، ىل ىو دبجرد إبراـ عقد أو حىت غبظة التسليم أو 
الوفاء بالثمن؟ خاصة وأف جانبا كبَتا من الفقو يعتب أف شرط االحتفاظ باؼبلكية يؤدي إٔب استبعاد القواعد 

بشرط االحتفاظ باؼبلكية  اؼبقصودهبب ربديد  لئلجابة على ىذا التساؤؿ، .1ة اؼبتعلقة بنقل اؼبلكيةالعام
 ع الثاين(. ر )الفرع األوؿ( وكذا ربديد طبيعتو القانونية )الف

  األول : المقصود بشرط االحتفاظ بالملكية: الفرع 
ذ االلتزاـ بنقل اؼبلكية وااللتزاـ بدفع األصل أف عقد البيع من العقود فورية التنفيذ، حيث يتم تنفي 

إال أف حاجة اؼبعامبلت قد تضطر اؼبشًتي إٔب إرجاء الوفاء بكل أو بعض الثمن،  2الثمن فور إبراـ العقد
األمر الذي يضفي على البيع صفة ائتمانية ربمل ُب طياهتا ـباطر معينة بالنسبة غبق البائع ُب الثمن، وىو 

االحتفاظ باؼبلكية. ولكن إذا كاف شرط االحتفاظ باؼبلكية ضمانا يقف ُب صف  ما قد يضطره إٔب اشًتاط
البائع ، فهل ىذا يعٍت أف وضع ىذا الشرط من طرؼ البائع يكوف بغض النظر عن رغبة اؼبشًتي، أـ أف 
األمر يقتضي االتفاؽ بُت اؼبتعاقدين؟ إف اإلجابة على ىذا التساؤؿ تقتضي منا تعريف شرط االحتفاظ 

 ؼبلكية )أوال(، ومن ٍب بياف شروط صحتو)ثانيا(:با

                                                           
1
 - MICHEL Grimaldi, La clause de réserve de propriété, Medef Direction des affaires juridique, juillet 

2005, p5; J. L. Courtier, «Vendeurs avec clause de réserve de propriété: défendez activement vos 

droits!», LPA. 18 avril, 1994, n
o
 46. 

 من القانوف اؼبدين.  793جيل طبقا لنص اؼبادة على أف اؼبلكية ُب العقار ال تنتقل إال بالتس - 2
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  أوال: تعريف شرط االحتفاظ بالملكية

على أنو ذلك الشرط الذي اعتاد البائعوف بالتقسيط وضعو ُب عقد  رؼ البعض شرط االحتفاظ باؼبلكية يع 
رفو على أنو ذلك . وىناؾ من يع2اؼببيع غبُت الوفاء بالثمن بأكملو 1البيع ووبتفظ البائع دبقتضاه دبلكية

الشرط الذي يشًتط فيو البائع احتفاظو دبلكية الشيء اؼببيع بالرغم من تسليمو للمشًتي، حىت سداد آخر 
  4، أو أنو يعٍت  احتفاظ بائع  ماؿ معُت دبلكيتو ؽبذا اؼباؿ إٔب يـو الدفع الكامل للثمن اؼبتفق عليو.3قسط 

من القانوف اؼبدين    363ائري حسب نص اؼبادة وىذا االتفاؽ يعتب صحيحا  ُب التشريع اعبز  
واليت ورد فيها أنو: ) إذا كاف شبن البيع مؤجبًل جاز للبائع أف يشًتط أف يكوف نقل اؼبلكية إٔب اؼبشًتي 
موقوفا على دفع الثمن كلو ولو ًب تسليم الشيء اؼببيع، فإذا كاف الثمن يدفع أقساطا جاز للمتعاقدين أف 

قي البائع جزءا منو على سبيل التعويض ُب حالة ما إذا وقع فسخ البيع بسبب عدـ يتفقا على أف يستب
استيفاء صبيع األقساط. ومع ذلك هبوز للقاضي تبعا للظروؼ أف ىبفض التعويض اؼبتفق عليو وفقا للفقرة 

تسري.  ـ البيع ، وإذا وَب اؼبشًتي صبيع األقساط يعتب أنو سبلك الشيء اؼببيع من يو   224الثانية من اؼبادة 
 أحكاـ الفقرات الثبلثة السابقة حىت ولو عطى اؼبتعاقداف للبيع صفة اإلهبار(.

أما بالنسبة للقانوف الفرنسي فإف الفقو ُب ؾبموعو  كاف يرى أف ىذا االتفاؽ صحيح أيضا، وذلك   
نعقاد البيع ليسا مدين فرنسي واللذاف يربطاف نقل اؼبلكية با 1  138ونص اؼبادة   1583ألف نص اؼبادة 
 .5من القواعد اآلمرة

                                                           
1
 - I. Verougstraete, «Les mécanisme préférentiels», in Manuel de la continuité des entreprises et de la 

faillite, Bruxelles, Kluwer, 2010, pp. 660-661. 
 .  5ف سنة نشر، ص د/علي حسُت يونس، العقود التجارية، دار الفكر العريب، بدو  - 2
 53د/علي صباؿ الدين عوض، العقود التجارية، دار النهضة العربية، القاىرة، بدوف سنة نشر، ص  - 3

4
 - «La clause de réserve de propriété est une technique de garantie conventionnelle qui permet au 

parties d'un contrat de différer le moment du transfert du bien dans le patrimoine de l'acquéreur», V. F. 

Pérochon, La réserve de propriété dans la vente de meubles corporels, op. cit., p. 13, spéc. n
o
 13.   

-1996، دار النهضة العربية، القاىرة، انظر كذلك: د/ ضبد اهلل ؿبمد ضبد اهلل، ضباية بائع اؼبنقوالت اؼبادية من خبلؿ شرط االحتفاظ باؼبلكية
 .13، ص 1997

5
- Ph. Malaurie, Aynès, Droit civil les sûretés, Droit du crédit 2

ème
 éd. ,1988, édition Cujas, n

o
,754, p 

240. 

 .169، صاؼبرجع السابقنبيل إبراىيم سعد.الضمانات غَت اؼبسماة ُب القانوف اػباص. مرجع مشار إليو عند: د/ 
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أثر  اضطر اؼبشرع الفرنسي إٔب التدخل لتنظيم  1وبعد انتشار شرط االحتفاظ باؼبلكية ُب العمل
 .  2  1980مايو   12الصادر ُب   335-80رقم   الشرط بالقانوف

و شرط ُب عقد من خبلؿ التعاريف السابقة، نستنتج أف شرط االحتفاظ باؼبلكية، عبارة عن بند أ 
على الرغم من تسليمو للمشًتي الذي يصبح حائزا  3البيع ينص على احتفاظ بائع الشيء دبلكيتو لو

حىت يقـو ىذا األخَت خبلؿ مدة معينة بالوفاء بالثمن اؼبتفق عليو صبيعو، واآلف تعرض لشروط   للشيء،
 صحتو. 

  ثانيا : شروط صحة شرط االحتفاظ بالملكية 

لصّحة ىذا الشرط وجب أف يكوف ؿببل و ف شرط االحتفاظ باؼبلكية، نستنتج أنو من خبلؿ تعري 
 التفاؽ بُت طرُب العقد، وعليو فبل أثر لو عندما يكوف معلنا عنو بشكل انفرادي من قبل البائع. 

أما عن الوقت الذي هبب أف يتم فيو مثل ىذا االتفاؽ فاألصل أف شرط االحتفاظ باؼبلكية هبب  
بل التفاؽ األطراؼ وقت انعقاد العقد، وتأخذ هبذه القاعدة األنظمة اليت تقضي بأنو إذا كاف أف يكوف ؿب

ؿبل عقد البيع منقوال معينا بالذات فإف ملكية اؼببيع تنتقل دبجرد العقد، كما ىو اغباؿ ُب القانونُت 
الحتفاظ باؼبلكية بعد اعبزائري والفرنسي. وعليو ُب ظل ىذه األنظمة، إذا ًب اتفاؽ األطراؼ على شرط ا

انعقاد عقد البيع )أثناء التسليم مثبل (. فإف ذلك االتفاؽ يكوف عدًن األثر، إذ أف ملكية اؼببيع تكوف قد 
                                                           

 انظر ُب نفاذ الشرط قبل ذلك ُب القضاء الفرنسي: - 1
Paris 23 mai 1932, Gaz. Pal. 1932. 2.387; Grenoble, 13 mars 1933, Gaz. Pal. 1933. 2. 46. 

 قارف:
Cass. civ. 22 octobre et  et 28 mars 1934. 1.151. note J. Vandamme; Toulouse, 7 mai 1936, Gaz. Pal. 

1936. 2. 220; Cass. Com. 23 fèv. 1954, RTD. com. 1954, p. 710. 
2

 -  JO. Du 13 mai 1980, p. 1202. 

 أنظر ُب ربليل نصوص ىذا القانوف:
1. M. Pédamon, «Considérations comparatives sur la loi du 12 mai 1980», in Etudes offertes à René 

Rodière, Dalloz, 1981, p. 209 et s.; R. Houin, «L'introduction de la clause de réserve de propriété 

droit français de le faillite», JCP. 1980, I, 2978; F. Derrida, «La clause de réserve de propriété et le 

droit des procédures collectives», D. 1980, Chron. 293; BEY (E.-M), «La réserve de propriété et le 

crédit-bail» in «La clause de réserve de propriété», Centre de droit  de l'entreprise de Montpellier, 

sous la direction de W. GARCIN, J. THIEFFRY, Paris, 1981., p. 81 et s. 
3
 - «... la réserve de propriété sert donc à retarder l'effet translatif du bien», V. A. Diaka, Le crédit-bail 

mobilier dans les procédures collectives, Editions Publibook, Paris, 2014, n
o
 224, p. 220. 
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انتقلت بالفعل من البائع إٔب اؼبشًتي دبجرد العقد. أما بالنسبة لؤلنظمة القانونية اليت تربط نقل ملكية 
ط االحتفاظ باؼبلكية يبكن أف يكوف عند انعقاد العقد، أوُب وقت اؼبنقوؿ بالتسليم، فإف االتفاؽ على شر 

إال أف السؤاؿ الذي يطرح ُب ىذا اجملاؿ ىل يشًتط  1الحق، شريطة أف يتم ذلك قبل سباـ تسليم اؼببيع.
العلم اغبقيقي بشرط االحتفاظ باؼبلكية، أـ يكفي العلم اؼبفًتض بو، ىذا من ناحية، ومن ناحية أخرى 

 ق بقبوؿ اؼبشًتى ؽبذا الشرط ىل يشًتط القبوؿ الصريح أـ يكفي أف يكوف قبوال ضمنيا ؟ فيما يتعل

من القانوف اؼبدين، ونظرا لعدـ وجود أحكاـ قضائية ُب ىذا اجملاؿ،    363نظرا لعمـو نص اؼبادة  
شرط  فإف ذلك يدفعنا إٔب حبث اؼبسألة ُب القانوف اؼبقارف. فبعض األنظمة القانونية تعًتؼ بصحة

االحتفاظ باؼبلكية، وبقوتو اؼبلزمة ولو كاف واردا ضمن شروط عامة للبيع مىت علم بو اؼبشًتي غبظة إبراـ 
العقد مع البائع أو كاف واجبا عليو أف يعلم بو ) أي العلم اؼبفًتض (، وعلى خبلؼ ذلك فإف بعض 

ة العلم الفعلي من قبل اؼبشًتي، األنظمة القانونية تتشدد ُب ذلك، ففي فرنسا مثبل يشًتط القضاء ضرور 
، أما فيما يتعلق دبسألة قبوؿ اؼبشًتي فإف األمر ال 2فبل ؾباؿ إلعماؿ نظرية العلم اؼبفًتض ُب ىذا اػبصوص

يثَت صعوبة إذا كاف قبوؿ اؼبشًتي صروبا وقاطع الداللة، إال أف اإلشكاؿ يثور عندما يرد شرط االحتفاظ 
شرط. البيع، ويعلم اؼبشًتي هبذه الشروط دوف اعًتاض من جانبو على ىذا باؼبلكية ضمن الشروط العامة لل

 فهل يفسر سكوت اؼبشًتي على أنو قبوؿ ضمٍت ؽبذا الشرط أي أنو يكفي بذاتو لصحتو؟

لقد تردد القضاء الفرنسي ُب بادئ األمر ُب قبوؿ لرضا اؼبشًتي الضمٍت، إٔب أف حسمت ؿبكمة  
حيث قضت بأف قياـ اؼبشًتي بتنفيذ العقد، عن  13 983مايو  11 النقض الفرنسية موقفها حبكم ُب

علم بالشروط العامة لعقد البيع اؼبتضمنة شرط االحتفاظ باؼبلكية واؼبرسلة إليو من قبل البائع، يعد قبوال 
للشرط اؼبذكور، واستلـز القضاء الفرنسي ُب ذلك أف تكوف عبارات شرط االحتفاظ باؼبلكية واضحة 

داللة، وأف يكوف علم اؼبشًتي هبذا الشرط مؤكدا، حبيث يبكن التسليم بأف ىناؾ قبوال من وقاطعة ال

                                                           
 من بُت األنظمة اليت تأخذ هبذه القاعدة القانوف األؼباين واؽبولندي. - 1
، واؼبوقف 12.13، ص 1995، 1جاري االئتماين، دار أـ القرى، اؼبنصورة، ط. د/ حسُت اؼباحي، آثار شرط االحتفاظ باؼبلكية ُب البيع الت - 2

 مأخوذ من حكم:
Cass. 10 déc. 1991,  11 mai 1993, D., 1993, somm, commentés par Francoise Pérochon, p 278 et s. 
3

 - Cass. com, 11 mai ,1984, Gaz. Pal., 1985-1-55. 



 لية االحتفاظ بالملكية كإحدى مظاىر الخصوصية في عقد االعتماد اإليجاري للمنقوالتآ :الفصل الثاني

123 
 

   1جانبو.

أما عن موقف اؼبشرع اعبزائري خبصوص مدى اعتبار سكوت اؼبشًتي قبوال ضمنيا فيمكن أف 
العرؼ التجاري، من القانوف اؼبدين اليت تنص ) إذا كانت طبيعة اؼبعاملة، أو    68نأخذ دبا جاء ُب اؼبادة 

غَت ذلك من الظروؼ ، تدؿ على أف اؼبوجب ٓب يكن لينتظر تصروبا بالقبوؿ فإف العقد يعتب قد ًب، إذا  أو
ٓب يرفض اإلهباب ُب وقت مناسب. ويعتب السكوت ُب الرد قبوال، إذا اتصل اإلهباب بتعامل سابق بُت 

 ؼبصلحة من وجو إليو(.  اؼبتعاقدين، أو إذا كاف اإلهباب

 فوفقا ألحكاـ ىذه اؼبادة، يبكن أف يفسر سكوت اؼبشًتي على أنو قبوؿ ضمٍت وذلك ُب حالتُت:  

اغبالة األؤب: وجود عبلقات سابقة ينب البائع واؼبشًتي، إال أف ؾبرد وجود معامبلت سابقة بُت  - 
ى تقدير ظروؼ كل األطراؼ ال يؤدي بالضرورة إٔب حتمية اعتبار السكوت قبوال، وإمبا األمر يتوقف عل

 حالة. 

لعرؼ أو غَت ذلك من الظروؼ تقضي بأف السكوت ااغبالة الثانية : إذا كانت طبيعة اؼبعاملة أو  - 
اؼببلبس يقـو مقاـ القبوؿ. فهذه اغبالة تسمح باستنتاج قبوؿ اؼبشًتي رغم سكوتة من ظروؼ التعاقد ذاتو 

 . 2يولو ٓب تكن ىناؾ معامبلت سابقة بُت البائع واؼبشًت 

ولكن ذبدر اإلشارة إٔب أف موافقة اؼبشًتي ُب البيوع بالتقسيط ليست ؿبل اعتبار غالبا، ألف حاجة  
 اؼبشًتي للمبيع قد تفرض عليو اإلقباؿ على ىذا النوع من البيوع.

 

                                                           
 .15، صاؼبرجع السابقط االحتفاظ باؼبلكية، د/حسُت اؼباحي، آثار شر  - 1
احملدد للقواعد اؼبطبقة على اؼبمارسات التجارية يلـز البائع ُب اؼبادة الثامنة  2004يونيو  23اؼبؤرخ ُب  08-04ذبدر اإلشارة إٔب أف القانوف رقم  - 2

تـز البائع قبل اختتاـ عملية البيع بإخبار اؼبستهلك بأية طريقة كانت منو على إعبلـ اؼبستهلك بكل الشروط اليت يتضمنها عقد البيع، إذ جاء فيها )يل
عة للمسؤولية التعاقدية وحسب طبيعة اؼبنتوج، باؼبعلومات النزيهة والصادقة اؼبتعلقة دبميزات ىذا اؼبنتوج أو اػبدمة وشروط البيع اؼبمارس وكذا اغبدود اؼبتوق

ذا النص ؿبصورا من حيث ؾباؿ التطبيق على العبلقات بُت احملًتفُت واؼبستهلكُت فقط، أي أف ىذا النص لعملية البيع أو اػبدمة(، ولكن يبقى تطبيق ى
 ال يطبق على العقود اليت تـب فيما بُت احملًتفُت فيما بينهم وال بُت األشخاص العاديُت. 
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 بالملكية  حتفاظالطبيعة  القانونية  لشرط اال الفرع الثاني:

فاظ باؼبلكية، مسألة تتسم بالكثَت من التعقيد والغموض، إف ربديد الطبيعة القانونية لشرط االحت 
نظرا الختبلؼ الرأي ُب ىذا اجملاؿ، بل إف االذباىات تعددت وتضاربت دوف الوصوؿ إٔب نتيجة حاظبة ُب  

ىذا الشأف. وُب الواقع إف األخذ باذباه معُت ال يطرح إشكاال، وإمبا اإلشكاؿ يطرح حوؿ النتائج العملية 
 على األخذ بنظرية ما.  اليت تًتتب

ولتحديد الطبيعة القانونية لشرط االحتفاظ باؼبلكية، فإننا تنطرؽ إٔب االذباىات الكبى )أوال( ٍب  
كباوؿ دراسة اؼبسألة ُب ظل القانوف اؼبقارف إلثراء البحث نظرا لنقص إف ٓب نقل انعداـ النصوص واألحكاـ 

 ا(:بل وحىت الدراسات على اؼبستوى الوطٍت )ثاني

 .أوال: شرط االحتفاظ بالملكية بين الشرط واألجل 

إف عدـ ربديد اؼبشرع للطبيعة القانونية لشرط االحتفاظ باؼبلكية يدفعنا إٔب البحث ُب االذباىات  
الفقهية ُب ىذا اجملاؿ. أما ىذه األخَتة فقد تباينت ُب ىذا الصدد بُت فكرٌب الشرط واألجل، إذ يرى 

رط االحتفاظ باؼبلكية ىو بيع معلق على شرط واقف، يتمثل ُب وفاء اؼبشًتي البعض أف البيع مع ش
بالثمن. وحسب ىذا الرأي فإف وجود البيع يتوقف على ربقق الشرط )الوفاء بالثمن( ومن ٍب ال ينعقد البيع 

صفا يلحق ىذا االذباه تعرض للنقد، من حيث أف الشرط الواقف باعتباره و  قبل تنفيذ ىذا االلتزاـ ، إال أف 
االلتزاـ يتوقف على ربققو وجود االلتزاـ ذاتو، ال يتوافق مع الفرض الذي كبن فيو، ذلك أف إقراف البيع 

إرادة البائع وحده، وإمبا ىبضع لقبوؿ اؼبشًتي، ىذا من  بشرط احتفاظ البائع دبلكية اؼببيع ال يكوف دبحض 
والذي يعتب إحدى االلتزامات الناذبة عن عقد جهة، ومن أخرى فإنو ال يبكن القوؿ بأف الوفاء بالثمن 

البيع يعد شرطا النعقاده إذ يؤدي ىذا التناقض إٔب مسخ إرادة األطراؼ اليت تتجو فقط إٔب ربصُت البائع 
أي أنو ال هبوز اختيار تنفيذ إحدى االلتزامات اؼبًتتبة عن العقد وىو الوفاء بالثمن  1ضد عدـ تنفيذ البيع
 العقد. ليكوف شرطا لصحة 

                                                           
 نقبل عن:  297، ص 2007،  ؿبمد حسُت منصور. شرط االحتفاظ باؼبلكية، دار اعبامعة اعبديدة ، االسكندرية - 1

 Marty  et Raynaux, Les obligations, T. 1, Sirey, Paris, 1988, p758 
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يع معلق على شرط واقف، يعجز عن تفسَت بىذا وإف القوؿ بأف البيع مع االحتفاظ باؼبلكية ىو  
إمكانية تسليم اؼببيع إٔب اؼبشًتي، بل أف البائع ُب أغلب األحواؿ يقـو بتسليم اؼببيع إٔب اؼبشًتي دوف تقييد 

 ىو األساس الذي يقـو عليو ىذا اغبق.  حقو ُب استعمالو، فإذا اعتبنا البيع معلقا على شرط واقف فما

كما أف القوؿ بأف تنفيذ أحد طرُب العقد اللتزامو يعد شرطا واقفا النعقاد العقد ذاتو وىو شرط  
 1القانوف صراحة.   إرادي ؿبض، فهذا أمر وبظره

جبانب  ؽبذه األسباب ٓب ربض ىذه النظرية بقبوؿ االذباه العاـ ُب الفقو والقضاء، األمر الذي أدى 
آخر من الفقو إٔب تبٍت نظرية الشرط الفاسخ ، واليت مفادىا أف البيع مع االحتفاظ باؼبلكية ىو بيع معلق 
على شرط فاسخ ىو عدـ الوفاء بالثمن ُب اؼبيعاد اؼبتفق عليو ُب العقد. إذ يتملك اؼبشًتي اؼببيع ملكية 

 تامة . 

ع التصرؼ فيو هبذا الوصف، وإذا ٓب يوؼ إال أف حقو يظل مهددا بالزواؿ، ومن ٍب ال يستطي 
اؼبشًتي بالثمن ُب اؼبيعاد احملدد ربقق الشرط الفاسخ ويزوؿ البيع بأثر رجعي بقوة القانوف ودوف حاجة إٔب 
صدور حكم، وتعود ملكية اؼببيع اليت انتقلت إٔب اؼبشًتي مرة أخرى إٔب البائع بأثر رجعي دبجرد التخلف 

ىذه النظرية إذا كانت تفسر إمكانية استعماؿ اؼبشًتي للمبيع ، إال أهنا ال تتفق لكن  2عن الوفاء بالثمن،
قانوف   363مع إرادة األطراؼ، وال مع قصد اؼبشرع، إذ أف نقل اؼبلكية ذاتو يكوف موقوفا طبقا لنص اؼبادة 

لبيع يتناقض مع مدين. وحسب اعتقاد الباحثة فإف اعتبار شرط االحتفاظ باؼبلكية دبثابة شرط فاسخ لعقد ا
روح الشرط ذاهتا ألف ىذا التكييف ليس من شأنو حفظ اؼبلكية بل نقلها للمشًتي ٍب إعادة نقلها للبائع 

 ُب حالة الفسخ. 

وُب اغبقيقة إف األخذ بفكرة الشرط باؼبعٌت الفٍت الدقيق فاسخا كاف أـ واقفا. يثَت اعًتاضا جوىريا  
لتزاـ الرئيسي للمشًتي ُب صورة شرط باؼبعٌت الفٍت ؽبذه الكلمة، يتمثل ُب عدـ إمكانية صياغة تنفيذ اال

                                                           
(. :من القانوف اؼبدين   205لقد نصت اؼبادة  - 1  ) ال يكوف االلتزاـ قائما إذا علق على شرط واقف هبعل وجود االلتزاـ متوقفا على ؿبض ارادة اؼبلتـز
)العقود اليت تقع علىى اؼبلكية .البيع واؼبقايضة(، منشورات اغبليب  4نهوري .الوسيط ُب شرح القانوف اؼبدين اعبديد ،اعبزءعبد الرزاؽ أضبد الس - 2

 .174، ص 2000، 3اغبقوقية، بَتوت، ط. 
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فالشرط ُب الواقع يعتب واقعة خارجة عن إرادة األطراؼ بينما يتوقف تنفيذ العقد وخاصة دفع الثمن على 
قف إرادة اؼبشًتي ُب حالة التنفيذ االختياري، وعلى إرادة البائع ُب حالة التنفيذ اعببي. أي أف األمر يتو 

  1 .على إرادة الطرفُت

يع بوقد أخذ جانب آخر من الفقو بفكرة األجل، واعتب أف البيع مع شرط االحتفاظ باؼبلكية ىو   
مضاؼ إٔب أجل واقف يتفق فيو األطراؼ على إرجاء تنفيذ العقد إٔب حُت حلوؿ األجل وىو اؼبوعد احملدد 

ثمن، وتنقل اؼبلكية من البائع إٔب اؼبشًتي من ذلك أي أنو عند حلوؿ األجل يتم الوفاء بال 2لدفع الثمن
اغبُت ودوف أثر رجعي، وىذا خبلفا ؼبا ىو عليو اغباؿ بالنسبة للبيع اؼبعلق على شرط واقف. إف أصحاب 

مايو  1  2ىذا االذباه حاولوا إهباد سند من التشريع الفرنسي إذ اعتبوا أف القانوف الفرنسي اؼبؤرخ ُب 
ار شرط االحتفاظ باؼبلكية جاء ؿبايدا ألنو يقضي بأف شرط االحتفاظ باؼبلكية يوقف اؼبنظم آلث  1980

 نقل اؼبلكية إٔب أف يتم الوفاء بكامل الثمن. 

جل، فإنو بأوإذا كانت األعماؿ التحضَتية  للقانوف السابق تكشف عن تعلق األمر بشرط وليس  
لمعٌت الفٍت لكلمة الشرط ُب التعبَتات اليت امتد مداىا من اؼبؤكد أف البؼبانيُت ٓب يكن لديهم إدراؾ واضح ل

عادة لتصف شرط االحتفاظ باؼبلكية، توحي باالعتقاد بأهنم يتحدثوف عن الشرط، بينما ينصرؼ تفكَتىم 
ال تنتقل إٔب األجل، فإذا كاف األمر يتعلق بشرط كاف ينبغي أف تكوف الصياغة علي النحو التإب: "

 . 3"إال إذا دفع الثمنالملكية إلى المشتري 

وؿ بأف البيع مع شرط االحتفاظ باؼبلكية ىو بيع معلق على أجل واقف قولكن مهما يكن فإف ال 
منتقد، ألف دفع الثمن ىو واقعة غَت مؤكدة، فيسار اؼبشًتي وخاصة ُب العبلقات التجارية أمر غَت يقيٍت 

كما . 4إٔب أجل غَت مؤكد على ىذا النحووصعب التقدير، ومن ٍب يصعب القوؿ بأف نقل اؼبلكية مضاؼ 
ال يبكن تطبيقها بأية حالة -البيع مع شرط االحتفاظ باؼبلكية ىو بيع مضاؼ إٔب أجل -ىذه النظرية  أف

                                                           
1

 - Ghestin, Réflexions d'un civiliste sur la clause de réserve de propriété D. 1981, chron 1 et s, p13. 
 .189، ص اؼبرجع السابق نبيل إبراىيم سعد، الضمانات غَت اؼبسماة ، -2

3
 - J. Ghestin, La clause de réserve de propriété, Rapport de droit civil, actualités de droit de 

l’entreprise, Libraires Techniques, Paris, n
o
12, p50. 

 .322، ص اؼبرجع السابقلكية، ؿبمد حسُت منصور، شرط االحتفاظ باؼب - 4
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على البيع الذي ال يتضمن ربديدا لسلطات اؼبشًتي، خاصة وأف ىذا النوع من البيوع ُب غالبها يتم فيو 
 اء نقل اؼبلكية. تسليم اؼببيع إٔب اؼبشًتي مع إرج

كما أف اعتبار اؼبلكية ال تنتقل عند الوفاء بالثمن بأثر رجعي طبقا لنظرية األجل، ال يتوافق مع ما  
 قانوف مدين واليت نصت صراحة على األثر الرجعي.    363جاء بو اؼبشرع اعبزائري ُب اؼبادة 

باؼبلكية، فما ىي حقيقة نبلحظ أف ىذه النظريات ٓب توفق ُب ربديد طبيعة شرط االحتفاظ  
 تكييف ىذا الشرط؟ 

 حتفاظ بالملكية )التكييف الراجح(.ثانيا : التكييف الحقيقي لشرط اال

نظرا لبلنتقادات اؼبوجهة للنظريات السابقة، اعتب جانب من الفقو والقضاء الفرنسي أف البيع  
ر أف نقل اؼبلكية من البائع إٔب اؼبشًتي وىو اؼبقًتف بشرط االحتفاظ باؼبلكية يعتب بيعا باتا، وكل ما ُب األم

أثر من أثار عقد البيع يًتاخى إٔب أف يتم دفع الثمن من طرؼ اؼبشًتي، فإذا ًب ذلك اعتب أف اؼبلكية قد 
 انتقلت منذ وقت البيع. 

وطبقا ؽبذه النظرية فإف شرط االحتفاظ باؼبلكية إٔب حُت الوفاء بالثمن يتعلق فقط بنقل اؼبلكية،  
فنحن إذف أماـ شرط واقف لنقل اؼبلكية وليس لتكوين العقد، ويستند ذلك التحليل على فكرة أف نقل 

 اؼبلكية من طبيعة عقد البيع وليست من جوىره. 

وذبدر اإلشارة ُب ىذا اجملاؿ إٔب التفرقة بُت الشرط الواقف الذي يلحق العقد ُب صبلتو والشرط  
أي أنو ينبغي التمييز بُت ما إذا كاف الشرط وصفا ُب العقد ككل أـ  الذي يلحق االلتزاـ بنقل اؼبلكية،

 وصفا ألحد االلتزامات الناشئة عنو. 

وتبدو أنبية ىذه التفرقة ُب أف عقد البيع اؼبعلق على شرط واقف، ال ينعقد قبل ربقق الشرط وال  
فاء الثمن إٔب إهناء الروابط القانونية يرتب بالتإب آثاره اؼبعروفة ، فيؤدي اسًتداد البائع للمبيع لعدـ استي

إجراء آخر. أما إذا أخذنا بانعقاد البيع وترتيب كل آثاره ما أي  الناذبة عن العقد وذلك دوف حاجة إٔب 
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إجراء آخر للوصوؿ عدا نقل اؼبلكية، فإف اسًتداد البائع للمبيع ليس من شأنو إهناء العقد بل ينبغي ازباذ 
ثل ذلك ُب دعوى الفسخ أو عماؿ الشرط الفاسخ الصريح والذي عن طريقو يبكن إٔب تلك النتيجة، ويتم

 . 1تسوية حكم أقساط الثمن اؼبدفوعة

ويبكن للبائع االحتفاظ بتلك األقساط على سبيل التعويض دبقتضى وجود شرط جزائي ُب العقد،  
 القاضي بطبيعة اغباؿ لقيمة التعويض اؼبستحق. مراجعة مع إمكانية 

وبالرجوع إٔب التشريع . ىن القانوف اؼبدين   363ظ أف ىذا االذباه يتماشى ونص اؼبادة ونبلح 
مدين جاء فيها صراحة على أنو عندما وبتفظ البائع دبلكية اؼبنقوؿ حىت    455األؼباين، فإف نص اؼبادة 

ل الثمن ، مع الوفاء بالثمن يعتب ذلك ُب حالة الشك نقبل ؼبلكية معلقا على شرط واقف وىو دفع كام
 . 2احتفاظ البائع حبق فسخ العقد إذا تأخر اؼبشًتي ُب ىذا الوفاء

فمن خبلؿ ىذا النص نبلحظ أف اؼبشرع األؼباين حسم اؼبشكلة، إذ اعتب صراحة البيع مع شرط  
االحتفاظ باؼبلكية بيعا يكوف فيو نقل اؼبلكية معلقا على شرط واقف وىو دفع الثمن كامبل. عبلوة على 

 ك نص صراحة على احتفاظ البائع حبق فسخ العقد إذا تأخر اؼبشًتي عن ىذا الوفاء. ذل

الصادر ُب  أما اؼبشرع الفرنسي فمن خبلؿ تنظيمو ألثار شرط االحتفاظ باؼبلكية دبوجب القانوف 
 فإف مشكلة الطبيعة القانونية لشرط االحتفاظ باؼبلكية وجدت ؽبا حبل، إذ تشَت اؼبادة 1980مايو  12

 األؤب من القانوف اؼبذكور أعبله إٔب أنو: ) يوقف نقل اؼبلكية إٔب أف يتم الوفاء بكامل الثمن (. 

فمن خبلؿ ىذه اؼبادة نبلحظ أف نقل اؼبلكية معلق على شرط واقف يتمثل ُب الوفاء بكامل الثمن  
 . 3أي أف اؼبقصود ىنا ىو الشرط الواقف 

ط الواقف من القانوف اؼبشار إليو، ٓب يكن منذ البداية بل عرؼ وذبدر اإلشارة إٔب أف اإلقرار بالشر  

                                                           
1

 - Ghestin, Réflexions .........., op. cit. , p16 
 .181، ص  اؼبرجع السابقنبيل إبراىيم سعد، الضمانات غَت اؼبسماة ُب القانوف اػباص ،  - 2

3
 - J. Ghestin , La clause de réserve de propriété, Rapport de droit civil, Actualités de droit de 

l’entreprise, op.cit, p 48. 
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تشَت إٔب أف  Dubanchetاألمر ترددا، ذلك أنو وُب بداية األمر فإف اؼبادة األؤب من اؼبشروع القدـ من 
الشرط اؼبذكور ىو شرط واقف، إال أف العبارة ًب حذفها ُب عبنة القوانُت ُب ؾبلس الشيوخ. كما أف التقرير 

أماـ اعبمعية الوطنية ٓب يأخذ بأي من اػبيارات الثبلث )بيع معلق على  Charles Millionؼبقدـ من ا
بيع معلق على شرط فاسخ، شرط موقف لنقل اؼبلكية على الوفاء بالثمن( إال أنو أثناء  شرط واقف، 

كية على شرط واقف وىو دد أف البيع مع شرط االحتفاظ باؼبلكية ىو بيع معلق فيو انتقاؿ اؼبلرباؼبناقشة، 
 دفع الثمن. 

وؽبذا فإنو يًتتب على ىذا التكيف ُب ظل التشريع الفرنسي أف يظل البائع مالكا للمبيع، وبالتإب   
وؽبذا فمن مصلحتو أف ُيكمِّل شرط االحتفاظ باؼبلكية بنص ىبالف قاعدة  1فإنو يتحمل تبعو ىبلؾ اؼببيع؛ 

 ىبلؾ الشيء على مالكو. 

سبق أف اعتبار البيع مع شرط االحتفاظ اؼبلكية بيعا معلقا فيو انتقاؿ اؼبلكية على الوفاء يتضح فبا  
من القانوف اؼبدين ( وىذا التكييف وبقق مصلحة   363بالثمن يتوافق مع التشريع اعبزائري ) نص اؼبادة 

الذي وبقق الضماف الذي البائع إذ يظل ىذا األخَت مالكا للمبيع إٔب غاية الوفاء بكامل الثمن وىو األمر 
 نبتغيو. 

لبلص من كل ما سبق إٔب أف شرط االحتفاظ باؼبلكية، ىو شرط دبقتضاه وبتفظ البائع دبلكية  
اؼببيع حىت دفع الثمن بتمامو، دبعٍت أف يؤخر انتقاؿ اؼبلكية إٔب حُت أداء الثمن، وأف ىذا الشرط قد 

 ترجيح االذباه الذي يأخذ بالشرط الواقف لنقل حظيت طبيعتو القانونية بدراسات عديدة انتهينا إٔب
من القانوف اؼبدين. ولكن يبقى أف قصور التشريع وانعداـ  363اؼبلكية، لكونو يتماشى وروح نص اؼبادة 

 االجتهادات القضائية على اؼبستوى الوطٍت يثَت صعوبات كبَتة ُب دراسة ىذا النوع من الضماف. 

  

                                                           
 إف مناط تبعة اؽببلؾ ُب ظل التشريع الفرنسي ىو اؼبلكية .على خبلؼ التشريع الوطٍت الذي يأخذ بقاعدة التسليم. - 1
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 المطلب الثاني

 حتفاظ بالملكية كضمانفعالية شرط اال

إف اغبياة العملية قد جعلت مانح االئتماف، ُب حبث دائم عن الضماف، وإذا اعتبنا أف التأمينات العينية  
والشخصية ٓب تعد ربقق الضماف الكاُب، نتيجة ارتفاع تكلفتها وتعقيد إجراءاهتا وعدـ مواكبتها للتغيَتات 

 نظم اإلفبلس، وبالتإب على فعالية االقتصادية، واليت أثرت بشكل بارز على 
  1التأمينات، فإف األمر يقتضى البحث عن ضماف يتدارؾ ىذا العجز.

ُب اغبقيقة إف فعالية الضمانات، تؤخذ من خبلؿ عدة اعتبارات، أنبها كلفتها، بساطة إنشائها  
 وبلوغها. فهل يتميز شرط االحتفاظ باؼبلكية هبذه اػبصائص؟ 

ا التساؤؿ تقتضي دراسة جدوى ما وبققو ىذا الشرط من ضماف )الفرع األوؿ إف اإلجابة على ىذ 
( ٍب كباوؿ إبراز فعالية ىذا الضماف ُب بعض العقود، ذلك أف العوامل االقتصادية قد أفرزت بعض األنواع 

ىدافها من العقود ومن بينها عقد البيع اإلهباري وكذا عقد االعتماد اإلهباري ؿبل الدراسة، ربقق من بُت أ
 نوعا من قبيل ىذا الضماف للدائن )الفرع الثاين(. 

 الفرع األول: جدوى الضمان الذي يحققو شرط االحتفاظ بالملكية
من القانوف اؼبدين: ) إذا كاف شبن البيع، مؤجبل جاز   363باستقراء نص الفقرة األؤب من اؼبادة  

وفا على دفع الثمن كلو ولو ًب تسليم الشيء اؼببيع(. للبائع أف يشًتط أف يكوف نقل اؼبلكية إٔب اؼبشًتي موق
نبلحظ وبصفة مبدئية أف اؼبستفيد من ىذا الضماف، ىو البائع وحده، ذلك أنو وطبقا لنص اؼبادة السابقة 
فإف ىذا الضماف االتفاقي أطرافو نبا البائع واؼبشًتي، فالسؤاؿ الذي يطرح ىل يبكن نقل ىذا الضماف إٔب 

استفادة ىذا األخَت منو ؟ فمثبل ىل يبكن لبنك أف وبل ؿبل البائع ُب اإلفادة من شرط  الغَت وبالتإب
 االحتفاظ باؼبلكية ؟ 

                                                           
 :يرى البعض تأثر فعالية ىذا الشرط  بعد ظهور قوانُت الصعوبات اؼبالية للمشروعات ووقايتها من اإلفبلس، انظر ُب ذلك - 1

F. Pérochon, «La réserve de propriété demeure-t-elle utile en 2009?», Cah. dr. entr., juillet-août, 2009, 

n
o
 4, p. 29 et s. 
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إف اإلجابة على ىذه اؼبسألة تكوف من خبلؿ نقطتُت، نتناوؿ ُب األؤب إبراز بساطة شرط  
 لشرط إٔب الغَت)ثانيا(. االحتفاظ باؼبلكية )أوال( ومن ٍب دراسة مدى إمكانية نقل االستفادة من ىذا ا

  أوال: بساطة شرط االحتفاظ بالملكية 

تظهر بساطة ىذا الشرط ُب أنو ال يستلـز سوى االتفاؽ عليو بُت بنود العقد، وىذا ما يستخلص  
 من القانوف اؼبدين، ذلك أف اؼبشرع ٓب يشًتط شكبل معينا أو إجراًء خاص.  363من مضموف اؼبادة 

رط شائعا ُب بيع اآلالت اؼبيكانيكية والدراجات وآالت اػبياطة واآلالت ولذلك قبد أف ىذا الش
 الكهرومنزلية،  وال مانع من إدراج ىذا الشرط ُب بيع احملبلت التجارية واألراضي. 

وتتأتى فعالية ىذا الشرط من خبلؿ منح إمكانية للبائع بأف يطالب باسًتداد الشيء اؼببيع باعتباره  
و مزاضبة باقي دائٍت اؼبشًتي لو، لكن اإلشكاؿ الذي يثور ىو أنو ُب حالة إفبلس مالكا لو، فبا هبنب

فإف باقي الدائنُت يأخذوف ُب اعتبارىم الوضع الظاىر، وىو أف الشيء يدخل ُب الضماف العاـ  1اؼبشًتي،
لى للمدين خاصة وأف حيازة اؼبدين للشيء اؼببيع تعزز ىذا الوضع الظاىر، فهل ىذا الضماف قادر ع

مواجهة ىذا الوضع، وبعبارة أخرى ىل شرط االحتفاظ باؼبلكية قادر على الوقوؼ ُب وجو دائٍت اؼبشًتي 
 وبالتإب منعهم من التنفيذ على اؼببيع؟ 

ُب اغبقيقة إف فعالية ىذا الشرط تظهر بشكل جلي ضمن أحكاـ عقد االعتماد اإلهباري. حيث  
 ق باالعتماد اإلهباري على: اؼبتعل  09-96من األمر    22نصت اؼبادة 

في حالة عدم قدرة المستأجر على الوفاء، تم إثباتها قانونا من خالل عدم دفع قسط واحد ) 
من اإليجار، أو في حالة حل بالتراضي أو قضائي أو تسوية قضائية أو إفالس المستأجر، ال يخضع 

تيازيين مهما كان وضعهم القانوني األصل المؤجر ألية متابعة من دائني المستأجر العاديين أو االم
 (. وصفتهم، سواء أخذوا بعين االعتبار بصفة فردية أو على شكل كتلة في إطار إجراء قضائي جماعي

                                                           
1
 - A.-S. Gigot, «L'opposabilité de la clause de réserve de propriété en cas de procédures collectives 

d'insolvabilité», RDC., Belgique, 2011, p.512.; I. Durant, «Le droit de rétention et la réserve de 

propriété», in Insolvabilité et garanties, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 47. 
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ويتضح أف احتفاظ اؼبؤجر دبلكية األصل يشكل ضمانا فعاال، ُب مواجهة االجراءات اعبماعية  
لتسوية القضائية، حيث أف األصل اؼبؤجر ال ىبضع اؼبتخذة من طرؼ دائٍت اؼبستأجر، ُب إطار اإلفبلس أو ا

 ألية متابعة. 

لكن يبقى أف تطبيق ىذه القاعدة يظل مقتصرا من حيث ؾباؿ التطبيق على العقد السابق، ، لذا  
على غرار التشريع   نأمل أف يذىب اؼبشرع إٔب تعميم ىذه القاعدة، حىت هبعل من ىذا الشرط ضمانا فعاال،

 ؼ تقدما كبَتا ُب ىذا اجملاؿ. الفرنسي الذي عر 

ىذا  1980مايو  12إذ جعل القانوف الفرنسي اؼبنظم آلثار شرط االحتفاظ باؼبلكية اؼبؤرخ ُب  
الشرط نافذا ُب مواجهة باقي الدائنُت ُب حالة اإلفبلس، وذلك ربت شروط معينة تتميز بالبساطة 

لكن السؤاؿ   1نب كل مناقشة أو غشوالسهولة، إذ يكفي أف يكوف الشرط مكتوبا وذلك من أجل ذب
 ُب ظل التشريع الفرنسي؟  الذي يطرح ما طبيعة ىذه الكتابة

يشًتط ؾبرد الكتابة، بل إف ىذه الكتابة ليست متطلبة لصحة شرط  1980مايو   12إف قانوف  
بة ليست االحتفاظ باؼبلكية، بدليل أف ىذا الشرط كاف يعتب، صحيحا قبل صدور ىذا، كما أف ىذه الكتا

مطلوبة إال غبماية رضا اؼبشًتي والتمكن من االحتجاج بالشرط ُب مواجهة صباعة الدائنُت إذف اؼبهم ىو 
 2التأكد من قبوؿ الشرط وأنو ًب قبل تسليم اؼببيع. 

ولقد اعتبت ؿبكمة النقض الفرنسية أف عدـ االعًتاض من جانب اؼبشًتي على ىذا الشرط، مع  
 . 3ؿ القبوؿ أيا كانت الوثيقة )فاتورة ، إذف تسليم..( اليت ظهر عليها ىذا الشرطعلمو الّتاـ بو، يعاد

وعليو فإف فعالية ىذا الشرط تظهر من خبلؿ أنو يسمح للدائن باؼبطالبة بالبضاعة ُب حالة عدـ  
 الوفاء بالثمن ُب ميعاد االستحقاؽ. 

                                                           
1
 J- Ghestin, Rrapport de synthése, Actualité de droit de l’entreprise, La clause de réserve de propriété, 

t 12, Libraires techniques, Paris,1980, p 285. 
2
 IBID., p 289 

 واغبكم مأخوذ من: .209، ص  اؼبرجع السابقنبيل إبراىيم سعد، الضمانات غَت اؼبسماة ُب القانوف اػباص ،  - 3
Com. 2 mai 1984 B,14, n

o 
154, Dalloz, 85 .I.R. I,17e, note Derrida. 
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  ة: إمكانية انتقال االستفادة من شرط االحتفاظ بالملكيثانيا 

إف السؤاؿ الذي يطرح ُب ىذا اجملاؿ ىو: ىل يبكن لكل من البائع واؼبشًتي أف ينقل إٔب البنك  
 ؟ لبلئتمافشرط االحتفاظ باؼبلكية على سبيل الضماف، وذلك عند حاجتهما 

ُب شرط االحتفاظ  إف اإلجابة على ىذا التساؤؿ تقتضي منا معرفة كيفية حلوؿ البنك ؿبل البائع
 باؼبلكية: 

عندما يقـو البائع ببيع اؼببيع إٔب اؼبشًتي، مع االحتفاظ دبلكيتو، ويقـو اؼبشًتي عند حاجتو إٔب  
تسديد الثمن باالقًتاض من البنك، ومقابل ذلك يطلب اغبلوؿ ؿبل البائع ُب شرط االحتفاظ باؼبلكية  

 . 1إلمكاف اغبلوؿ ضروري كضماف، فوجود الشرط بُت البائع واؼبشًتي

لقانوف اؼبدين ينظم نوعُت من اغبلوؿ، أحدنبا يكوف عن طريق اغبلوؿ بواسطة الدائن أي وإف ا ىذا 
أف الدائن يتفق مع اؼبوُب على أف وبل ؿبلو ُب حقوقو بضمانتو قبل اؼبدين وال يشًتط أف يقبل ىذا األخَت 

 262ءت بو اؼبادة ذلك، مع اإلشارة إٔب أنو هبب أف ال يتأخر ىذا االتفاؽ عن وقت الوفاء، وىذا. ما جا
يتفق الدائن الذي استوفى حقو من غير المدين مع ىذا الغير على أن من القانوف اؼبدين بنصها: ) 

 (  يحل محلو ولو لم يقبل المدين ذلك. وال يصح أن يتأخر ىذا االتفاق عن وقت الوفاء

ال من أجل الوفاء أما الطريق الثاين للحلوؿ، فيكوف بواسطة اؼبدين، فإذا اقًتض ىذا األخَت ما
بالدين، فإف اؼبقرض وبل ؿبل الدائن الذي استوَب حقو، بغض النظر عن رضا ىذا الدائن، وهبب أف يكوف 
اؼباؿ اؼبقًتض ـبصصا ؽبذا الوفاء،  ووبب أف يذكر ذلك ُب عقد القرض. وعند اؼبخالصة هبب بياف أف 

يجوز أيضا من )ؽ.ـ.ج( بنصها: )   263 الوفاء كاف من ىذا اؼباؿ اؼبقًتض. وىذا ما جاءت بو اؼبادة
للمدين إذا اقترض ماال وفى بو الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقو ولو دون 
رضا ىذا األخير على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء وفي المخالصة أن الوفاء  

                                                           
1
 - Michel Mathieu, L’exploitant bancaire et le risque crédit, La Revue Banque éditeur,1995, p 252. 
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فإف للبنك الذي يوَب للبائع شبن اؼببيع، أف وبل  (، وعليوكان من ىذا المال الذي أقرضو الدائن الجديد 
ؿبلو ُب شرط االحتفاظ باؼبلكية، ويبكنو أف وبل ؿبلو ُب حقوقو قبل اؼبشًتي ودائنيو، وأف يطلب اسًتداد 
اؼببيع ُب حالة عدـ استيفائو غبقو، ذلك أف حلوؿ البنك ؿبل البائع ال يتعلق فقط باغبق وتوابعو ولكن 

فاؼبلكية ٓب يتم  رتبطة بو ومن ذلك حق اؼبلكية الذي وبتفظ بو البائع ُب عقد البيع،يشمل كل اغبقوؽ اؼب
االحتفاظ هبا لذاهتا ولكن على سبيل الضماف للحق ُب الثمن ، وبالتإب فمن الطبيعي أف ينتقل ىذا 

 الضماف إٔب البنك. 

ية ىذا االنتقاؿ عن إمكان  1، 1988ولقد قررت ؿبكمة النقض الفرنسية ُب حكمُت ؽبا ُب مارس 
طريق اغبلوؿ. فالشخص الذي وبل ؿبل الدائن يبكنو استخداـ كل الدعاوى اؼبقررة لو واؼبرتبطة هبذا اغبق 

 قبل الوفاء بو. 

إف وقائع اغبكم الثاين تتعلق بقرض خصص لدفع جزء من شبن شراء سيارتُت. حل اؼبقرض )البنك(  
ًتي دبا ُب ذلك دعوى االسًتداد اؼبستندة إٔب شرط االحتفاظ ؿبل البائع ُب كل حقوقو ودعاواه قبل اؼبش

 باؼبلكية. 

طعن وكيل التفليسة بالنقض ُب حكم ؿبكمة االستئناؼ الذي قضى بصحة اغبلوؿ، واستند ُب  
ذلك إٔب أف تأمُت اؼبقرض للثمن أدى إٔب نقل ملكية السيارتُت إٔب اؼبشًتي وليس للمقرض، ومن ٍب ليس 

إضافة إٔب أف اؼبقرض ٓب يدفع سوى جزء من الثمن، ومن ٍب ليس لو أف  اسًتدادىا،يطالب ب ؽبذا األخَت أف
 يستفيد من شرط االحتفاظ باؼبلكية. 

ورفضت ؿبكمة النقض ىذا الطعن مقررة أف ىذا اؼبقرض حل ؿبل البائع ُب حقوقو ودعواه قبل  
معُت بالذات فإف االلتزاـ بالرد ال  علق بشيء اؼبشًتي دبا ُب ذلك دعوى االسًتداد، ونظرا ألف االسًتداد يت

 يقبل التجزئة ومن ٍب فإف القضاء برد السيارتُت للمقرض يكوف صحيحا .

                                                           
1
 - Peltier frédéric, Introduction au droit de crédit, La Revue Banque éditeur, 2

ème
 édition , 1988, p 43. 
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 243ىذا ويبكن أف يتم االنتقاؿ إضافة إٔب اغبلوؿ عن طريق حوالة اغبق فبالرجوع إٔب نص اؼبادة  
االمتياز والرىون، ورىن الحيازة، كما تشمل حوالة الحق ضماناتو  كالكفالة، و من ؽ.ـ.ج اليت تنص )  

( فما داـ النص ٓب وبدد الضمانات على سبيل اغبصر، فإنو يبكن اعتبار شرط تشمل ما حل من أقساط
 االحتفاظ باؼبلكية ضمانو مقررة للوفاء باغبق بالثمن. 

تفاقا  من حل محل الدائن قانونا أو ا)  من القانوف اؼبدين قد نصت على   264ىذا وإف اؼبادة 
كان لو حقو بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقو من توابع ، وما يكفلو من تأمينات وما يرد عليو 

(، وعليو يبكن اعتبار  من دفوع ويكون ىذا الحلول بالقدر الذي أداه من مالو من حل محل الدائن
ل ؿبل البائع وفبا ال شك ينتقل معو إٔب البنك الذي وب شرط االحتفاظ باؼبلكية من توابع اغبق ُب الثمن، 

 فيو أف ىذا الضماف سيلعب دورا حاظبا ُب ؾباؿ ضباية االئتماف. 

 الفرع الثاني: فعالية شرط االحتفاظ بالملكية كضمان في بعض العقود 

لقد أدى استعماؿ حق اؼبلكية هبدؼ الضماف، إٔب إدخاؿ ىذه الضمانة ضمن تقنيات تعاقدية 
البيع ُب صورتو العادية، إذ أف العوامل   لشرط ٓب يعد مقتصرا على عقد ـبتلفة، ذلك أف إدراج ىذا ا

االقتصادية أدت إٔب ظهور أنواع جديدة من العقود يصعب إدراجها ضمن طائفة العقود اليت نظمها اؼبشرع 
 اؼبدين. 

 ي. من ىذه العقود اليت أصبحت شائعة ُب وقتنا اغباضر، عقد القرض اإلهباري وعقد البيع اإلهبار  

وما يبيز ىذه العقود ىو أف اؼبورد فيها يبحث عن ضماف سهل وبسيط وقوي ُب نفس الوقت  
فكاف أف ًب توظيف شرط االحتفاظ باؼبلكية كوسيلة ضماف ولكن التساؤؿ الذي يطرح، ىل ىذا الضماف 

 ة ُب ىذه العقود؟ وبقق اغبماية اؼببتغاة منو، وبعبارة أخرى إٔب أي مدى تظهر فعالية شرط االحتفاظ باؼبلكي

إف اإلجابة عن ىذا التساؤؿ، تقتضي منا دراسة فعالية شرط االحتفاظ باؼبلكية ُب عقد البيع  
 اإلهباري ) أوال ( وكذا فعاليتو ُب عقد االعتماد اإلهباري )ثانيا(. 
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  أوال: فعالية شرط االحتفاظ بالملكية في عقد البيع اإليجاري 
الذي وبدد   35-97رقم  1بيع اإلهباري دبوجب اؼبرسـو التنفيذي ولقد نظم اؼبشرع اعبزائري ال

وكذا اؼبرسـو التنفيذي رقم  شروط وكيفيات بيع األمبلؾ ذات االستعماؿ السكٍت وإهبارىا وبيعها باإلهبار
، احملدد لشروط شراء اؼبساكن اؼبنجزة بأمواؿ عمومية ُب إطار البيع 2001إبريل  21اؼبؤرخ ُب  01-105
عقد البيع باإليجار المنصوص ار وكيفيات ذلك. جاء ُب اؼبادة السابعة من اؼبرسـو األوؿ أف: "باإلهب

عليو أعاله، ىو العقد الذي يلتزم بموجبو ديوان الترقية والتسيير العقاري باعتباره المالك المؤجر أن 
سب شروط ىذا يحول ملكا عقاريا ذا استعمال سكني ألي مشتٍر إثر فترة تحدد باتفاق مشترك، وح

المرسوم، يحرر العقد حسب الشكل الرسمي ويخضع إلجراءات التسجيل واإلشهار وفقا للتشريع 
والتنظيم المعمول بهما. وخالل الفترة المتفق عليها يحتفظ ديوان الترقية والتسيير العقاري، بصفتو 

لتزامات المرتبطة مالك العقار، بكل حقوقو والتزاماتو، أما المستأجر المشتري فيحتفظ بكل اال
 ". بالمستأجرين، ال سيما في مجال األعباء المشتركة

من خبلؿ ىذه اؼبادة نبلحظ أف اؼبشرع عرؼ عقد البيع اإلهباري. والذي يعتب بيعا دبقتضاه يؤجل 
أقر نقل اؼبلكية خبلؿ مدة معينة، وُب أثناء ىذه اؼبدة يوجد إهبار بُت البائع اؼبؤجر واؼبشًتي اؼبستأجر، كما 

 باحتفاظ اؼبؤجر دبلكية العُت طيلة الفًتة اؼبتفق عليها.
إف احتفاظ البائع اؼبؤجر باؼبلكية وبقق ضمانا ىاما ؽبذا األخَت، ذلك أف ىذا الوصف يبنع اؼبشًتي 

من  21اؼبستأجر من التصرؼ ُب العُت قبل الوفاء بالثمن اؼبؤجل أو األقساط اؼبتفق عليها، إذ نصت اؼبادة 
على أنو ال يبكن  للمستفيد من البيع باإلهبار  أف يتنازؿ عن مسكنو  105-01التنفيذي رقم اؼبرسـو 

قبل نقل اؼبلكية بصفة شرعية لفائدتو. وعليو إذا خالف ىذا اغبظر اعتب تصرفو خيانة أمانة يقع ربت طائلة 
انة، كما أف البائع قانوف العقوبات، وتوقع عليو عقوبة التبديد، ذلك أف عقد اإلهبار من عقود األم

باحتفاظو باؼبلكية  يتمكن من اسًتداد ملكو من الطرؼ اآلخر عند عدـ وفائو بأقساط الثمن، ويستطيع 
اؼبؤجر التمسك حبقو كمالك وأف يتذرع دبا ىبولو لو من ميزة التقدـ والتتبع لكي وبوؿ دوف تنفيذ دائٍت 

  2يأمن بذلك من إفبلس اؼبشًتي قبل الوفاء بالثمن، الطرؼ اآلخر على العُت واسًتدادىا من التفليسة، وىو

                                                           
 .1997يناير  15ىجري اؼبوافق لػ  1417رمضاف  6مؤرخة ُب  4ج ر.، عدد  - 1

2
 - Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil, 2ème éd., n

o
 17; Douai, 30 juill. 1987, Rev. Proc. 

coll., p. 304. 

 .109، ص 2011مرجع مشار إليو عند:  شرابن ضبزة، اؼبلكية كوسيلة لدعم االئتماف، دار ىومة، اعبزائر، 
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 كما يبكن للمؤجر أف يتتبع العُت ُب يد أي شخص كاف.

وعليو يعد البيع اإلهباري وسيلة اتفاقية ىامة لضماف حق البائع ُب استيفاء الثمن نظرا ؼبا يلعبو 
 االحتفاظ باؼبلكية من دور ىاـ ُب ؾباؿ الضماف.

  تفاظ بالملكية كضمان في عقد االعتماد اإليجاريثانيا: فعالية شرط االح

 09-96بيانو ضمن األمر رقم  قبثلما سماإلهباري  لقد نظم اؼبشرع اعبزائري عقد االعتماد  
مكانة مرموقة ُب األسواؽ اؼبالية إلمداد اؼبشروعات ، وقد احتل ىذا العقد 1996يناير  10اؼبؤرخ ُب 

 .  1دوات البلزمة.الصناعية والتجارية بالتجهيزات واأل

 وعند هناية مدة ىذا العقد يكوف أماـ اؼبستأجر خيار من اػبيارات التالية:  

 بقيمتو عند مباشرة  ىذا اػبيار.  الشيء  شراء -1

 االكتفاء باالنتفاع عند هناية ىذه اؼبدة، ويعيد الشيء للبنك الذي يبيعو أو يؤجره لشخص آخر.  - 2

 مدة أخرى تكوف عادة بأجرة أقل.أف يطلب ذبديد اإلهبار  -3

يبقى المؤجر صاحب ملكية من األمر اؼبشار إليو آنفا واليت تنص )   19وبالرجوع إٔب اؼبادة   
األصل المؤجر خالل كل مدة عقد االعتماد اإليجاري إلى غاية تحقيق شراء المستأجر لهذا األصل، 

 (. فترة اإليجار غير القابلة لإللغاءفي حالة ما إذا قرر ىذا األخير حق الخيار عند انقضاء 

-وبالتإب قبد أف  اؼبؤجر يستفيد بكل اغبقوؽ القانونية اؼبرتبطة حبق اؼبلكية ويقـو بكل االلتزامات 

القانونية اؼبلقاة على عاتق صاحب اؼبلكية وفقا للشروط واغبدود الواردة  ُب عقد االعتماد اإلهباري، 
 تعفي صاحب اؼبلكية من اؼبسؤولية اؼبدنية.  السيما تلك اؼبنشئة للبنود اليت

ع أحاط اؼبؤجر بامتياز ىاـ، إذ يبقي صاحب ملكية األصل اؼبؤجر خبلؿ كل شر ونبلحظ أف اؼب 
                                                           

1
 - Stéphane piedelièvre, Les sûretés, Armand Colin, 2004, p 193. 
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مدة عقد االعتماد اإلهباري وإٔب غاية ربقق شراء اؼبستأجر ؽبذا األصل باستعماؿ حقو ُب خيار الشراء عند 
  1يد البنك من كل اغبقوؽ اؼبرتبطة حبق اؼبلكية.انتهاء مدة اإلهبار، وبالتإب يستف

 15ولو اغبق عند عدـ دفع اؼبستأجر لقسط واحد من اإلهبار، وبعد إشعار مسبق أو اعذار ؼبدة  
يوما كاملة، أف يضع حدا غبق اؼبستأجر ُب االنتفاع باألصل اؼبؤجر واسًتجاعو بالًتاضي أو عن طريق ؾبرد 

بذيل عريضة عن رئيس احملكمة اليت يقع بدائرة اختصاصها مكاف إقامة  أمر غَت قابل لبلستئناؼ يصدر
 اؼبؤجر. 

ويبكن للمؤجر بعد اسًتجاع األصل ، أف يتصرؼ فيو عن طريق التأجَت أو البيع أو عن طريق أية  
اؼبتعلق باالعتماد  09-96من األمر  20وسيلة قانونية أخرى لنقل اؼبلكية، وىذا ما جاءت بو اؼبادة 

يمكن المؤجر، طوال مدة عقد االعتماد اإليجاري وبعد إشعار مسبق اري واليت تنص على أنو: )اإلهب
أن يضع حدا لحق المستأجر في االنتفاع  باألصل   ( يوما كاملة، 15و/أو  إعذار لمدة خمسة عشر )

عن  المؤجر واسترجاعو بالتراضي أو عن طريق مجرد أمر غير قابل لالستئناف يصدر بذيل العريضة
رئيس محكمة مكان إقامة المؤجر، وذلك في حالة عدم دفع المستأجر قسطا واحدا من اإليجار، 
وفي ىذه الحالة، يمكن المؤجر أن يتصرف في األصل المسترجع، عن طريق تأجير أو بيع أورىن 

د الحيازة أو عن طريق أية وسيلة قانونية أخرى لنقل الملكية، ويعد كل بند مخالف لعقد االعتما
 غير محرر.  اإليجاري بندا 

ال يمكن المستأجر أن يتمسك بعقد االعتماد اإليجاري لالستفادة من مواصلة اإليجار وفقا  
 للشروط المتفق عليها أوليا، إذا مارس المؤجر حقو في استرجاع األصل.

 المؤجر وفقا للشروط المحددة في الفقرة السابقة، ما عدا حالة وجود موافقة صريحة  من 
 (.  المؤجر، ويشكل عدم دفع قسط واحد من االيجار فسخا تعسفيا لهذا العقد

وُب حالة إفبلس اؼبستأجر، يكوف لشركة االعتماد اإلهباري امتياز قانوين تستطيع من خبللو أف  
                                                           

1
 - P. Calon, «La location de biens d'équipement ou le leasing », D. 1964, chron, p. 97 et s. 
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من متابعة األصل اؼبؤجر مهما كاف وضعهم  سبتاز على الدائنُت اآلخرين للمستأجر، وذلك بعدـ سبكينهم 
 نوين . القا

وعليو فإف شركة االعتماد اإلهباري تتمتع بوصفها مالكة األصل دبركز قانوين فريد، إذا ما قورف بأي  
 مركز آخر ينشأ عن تقدًن اؼبستفيد ألي ضمانات عينية أخرى. 

وُب اغبقيقة إف فعالية ىذا الضماف تظهر بشكل واضح من خبلؿ تفادي الشركة ألية مزاضبة من  
ستفيد، إذ يستبعد ىؤالء بصفة مطلقة من التنفيذ على األصل، حيث ال يبلكو مدينهم بل قبل دائٍت اؼب

سبلكو شركة االعتماد اإلهباري، وأخَتا تستطيع التصدي بفعالية ألي ادعاء من جانب الغَت حبق على 
لكية سبثل انعقد اإلصباع ُب الفقو الفرنسي على أف اؼب . ولذلك كلو 1األصل وبصفة خاصة لطلبات اسًتداده

الضماف الذي تتمتع بو شركة االعتماد اإلهباري، حيث أهنا سبثل الضماف اعبوىري ضد ـباطر إعسار 
 . 2اؼبستفيد وإخبللو بالتزامو بالوفاء باألجرة

وأىم ما يتميز بو الضماف اؼبتقدـ ىو عدـ انفصالو عن االتفاؽ األصلي بالتمويل، إذ ال ينشأ عن  
جوىري ُب عقد االعتماد اإلهباري، ونظرا لؤلنبية  ؽبذا االتفاؽ، وإمبا ىو عنصر عمل إرادي يكوف تابعا 

البالغة للملكية بالنسبة إٔب شركة التأجَت يعتب البعض اؼبلكية دبثابة حجر الزاوية ُب عقد التمويل باالعتماد 
 ئرة االئتماف. بل أنو لو ال بقاء الشركة اؼبمولة مالكة لؤلصل ؼبا أقحمت نفسها ُب دا 3اإلهباري

ىاما ُب عقد االعتماد اإلهباري للمنقوالت، وىذا ما سنزيد  4وعليو نبلحظ أف اؼبلكية تلعب دورا 
 تفصيلو ُب ما تبقى من ىذا البحث. 

                                                           
ُب حالة عدـ قدرة اؼبستأجر على الوفاء، ًب إثباهتا قانونا من حبلؿ اؼبتعلق باالعتماد اإلهباري على أنو : ) 96/09من األمر  22نصت اؼبادة  - 1
بعة من دـ دفع قسط واحد من اإلهبار . أو ُب حالة حل بالًتاضي أو قضائي أو تسوية قضائية أو إفبلس اؼبستأجر. ال ىبضع األصل اؼبؤجر ألية متاع

ُب إطار أجراء دائٍت اؼبستأجر العاديُت أو االمتيازيُت مهما كاف وضعهم القانوين وصفتهم . سواء أخذوا بعُت االعتبار بصفة فردية أو على شكل كتلة 
 (.قضائي صباعي

 .106، ص اؼبرجع السابقىاين ؿبمد دويدار. النظاـ القانوين للتأجَت التمويلي،  - 2
 اؼبوضع نفسو. - 3

4
 - D. Legeais, «Les nouvelles fonctions de la propriété», Travaux de l'association Henri Capitant, La 

propriété L III, éd. Société de législation comparée, 2006; Th. Charles, «Clause de réserve de propriété 

ou mythe de Sisyphe», RLDC, 2008, n
o
 52. 
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 المبحث الثاني

 الجوانب العينية المتعلقة بحق ملكية المؤجر وشرط االحتفاظ بها

ُب االحتفاظ حبق اؼبلكية على األصوؿ اؼبنقولة اؼبؤجرة  تبدو اغبقوؽ العينية لشركة االعتماد اإلهباري
واالحتجاج هبا على صباعة دائٍت اؼبستفيد اؼبستأجر، الذي يظهر وكأنو اؼبالك اغبقيقي للمنقوالت اؼبؤجرة 
سبويليا، وباؼبقابل تبدو حقوؽ اؼبستأجر ُب سبكينو من حق استعماؿ األدوات واؼبعدات واستغبلؽبا اقتصاديا 

عدت لو، واغبصوؿ على منافعها، واؼبردود الرحبي من وراء ىذا االستغبلؿ، وباؼبقابل تبدو حقوؽ فيما أ
الغَت ُب التأمينات العينية اليت يبكن أف يرتبها اؼبؤجر أو اؼبستأجر على األصوؿ اؼبؤجرة، وبذلك قد تتشابك 

ـ اؼبؤجر بشراء األصوؿ ؿبل العقد، العبلقات داخل عقد االعتماد اإلهباري ُب ىذه اغبالة األخَتة، كأف يقو 
وال يسدد شبنها للبائع، ويتفق على احتفاظ ىذا األخَت دبلكية األصوؿ حىت يوُب اؼبشًتي اؼبؤجر بكامل 

 شبنها.

ومن ىنا تبدو أنبية التساؤؿ حوؿ اعبوانب العينية اؼبتعلقة دبلكية اؼبؤجر للمنقوالت وشرط 
هباري وبعد ذلك نعرض للفرض اؼبمكن ُب حالة تضمن عقد البيع االحتفاظ هبا ُب إطار عقد االعتماد اإل

اؼبرتبط باالعتماد اإلهباري لشرط احتفاظ باؼبلكية ؼبصلحة البائع أو اؼبورد، وعلى ىذا نقسم ىذا اؼببحث 
 إٔب اؼبطلبُت التاليُت:

 اؼبطلب األوؿ: اغبقوؽ العينية ُب إطار عقد االعتماد اإلهباري للمنقوالت

 ثاين: شرط االحتفاظ باؼبلكية وعقد البيع اؼبرتبط بعملية االعتماد اإلهباري للمنقوالتاؼبطلب ال
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 المطلب االول

 الحقوق العينية في إطار عقد االعتماد اإليجاري للمنقوالت

يعب اغبق العيٍت عن: " سلطة يعطيها القانوف لشخص على شيء معُت، ىبوؿ الشخص دبقتضاىا 
فهو االستئثار باغبق من قبل شخص ما وؿبل ىذا االستئثار شيء من  1الشيء."حقوقا معينة على ىذا 

األشياء، وال وبتاج الشخص ُب فبارستو ؽبذا اغبق إٔب وساطة شخص آخر. ويرد عقد االعتماد اإلهباري 
على منقوالت ؽبا قيمة اقتصادية ومالية كاؼبعدات االنتاجية وبعض وسائل النقل أو اؼبواصبلت، وتلعب 

لكية داخل ىذا العقد دورا تأمينيا، ربصل من خبللو شركة االعتماد اإلهباري اؼبؤجرة على أمواؽبا اؼبستثمرة اؼب
ُب ىذا النشاط؛ وتكتفي بدورىا التمويلي، أو وساطتها اؼبالية بُت من يريد استعماؿ أصوؿ انتاجية معينة، 

يع اؼبرتبط بعقد االعتماد اإلهباري، وتظل مالكة ومن يريد بيعها. وتثبت ؽبا اؼبلكية عادة منذ إبراـ عقد الب
لؤلصوؿ اؼبؤجرة طواؿ مدة ىذا العقد األخَت وحىت انقضائو، ودوف حاجة اؼبؤسسة اؼبالية الشًتاط 
االحتفاظ باؼبلكية، وىو ما يبيز ىذا العقد عن غَته من العقود اليت تتشابو معو ظاىريا، كالبيع بالتقسيط، 

 والقرض، أو غَتىا. 

ذا الضماف اؼبتمثل ُب حق اؼبلكية الثابت للشركة اؼبؤجرة يكفل ؽبا اسًتداد األصوؿ اؼبنقولة وى
  2اؼبؤجرة من تفليسة اؼبستأجر، حيث تتميز دبركز قانوين فريد، بل إنو أكثر فعالية من مركز الدائن اؼبرهتن.

ا للشركة اؼبؤجرة وىذا ما سنتناولو ُب وبالتإب يلـز بياف نطاؽ اغبماية اؼبكفولة غبق اؼبلكية باعتبارىا ضمان
 فرع أوؿ. 

ويتمتع اؼبشروع اؼبستأجر حبق استغبلؿ األصوؿ اؼبؤجرة واغبصوؿ على مردودىا الرحبي، وقد يتحوؿ 
ىذا اغبق غبق ملكية عند هناية عقد االعتماد اإلهباري؛ إذا أبدى اؼبستأجر رغبتو ُب ذلك، ودبقتضى الوعد 

ـ عبانب واحد ىو الشركة اؼبؤجرة، وىذا اغبق اؼبكفوؿ للمستأجر، قد يتعرض للمنازعة اؼبنفرد بالبيع، واؼبلز 
من جانب دائٍت الشركة اؼبؤجرة، وكبتاج لبياف نطاؽ اغبماية اؼبكفولة للمشروع اؼبستأجر واجملاؿ الذي يتم 

 ُب إطاره ضباية ىذا اغبق، وىو ما سنتناولو ُب فرع ثاف:
                                                           

  وما بعدىا. 3عبد الرزاؽ السنهوري، نظرية العقد، دار الفكر، بَتوت، دوف تاريخ النشر، ص  \راجع: د -1
2
 - J. Calais- Auloy, 

a
rt. préc p. 10. 134. 
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المكفول لحق ملكية المؤجر في عقد االعتماد اإليجاري ول: نطاق الحماية الفرع األ
 للمنقوالت

يتمثل حق اؼبلكية ُب سلطة لشخص، تنصب مباشرة على شيء مادي معُت؛ لتخوؿ ؽبذا 
الشخص اغبصوؿ على منافع الشيء كلها أو بعضها، وىو من اغبقوؽ العينية األصلية، اليت تقصد لذاهتا 

وحق اؼبلكية من أقوى اغبقوؽ   1أو التمتع هبا على وجود حق آخر. وتقـو مستقلة ، وال يتوقف وجودىا
العينية على اإلطبلؽ، فهو اغبق الذي ىبوؿ لصاحبو سلطات كثَتة، بل كافة السلطات على الشيء من 

من التقنُت اؼبدين  674استعماؿ واستغبلؿ وتصرؼ، وكل ذلك ُب حدود القانوف، وىذا ما أكدتو اؼبادة 
ا: " اؼبلكية ىي حق التمتع والتصرؼ ُب األشياء بشرط أف ال يستعمل استعماال ربرمو اعبزائري بقوؽب

 2القوانُت واألنظمة".

ويعد حق اؼبلكية ُب إطار عقد االعتماد اإلهباري للمنقوالت وسيلة قانونية غبماية الدائنُت من 
نقولة ليمنح الدائن حق التتبع خطر إعسار أو إفبلس اؼبدين، تتمثل ُب ضماف وارد على ماؿ من األمواؿ اؼب

 3، واألفضلية على ىذا اؼباؿ.

من تقنُت  L313-74ويوصف عقد االعتماد اإلهباري قانونا بأنو إهبار، وذلك دبقتضى اؼبادة 
-( ، وحق اؼبلكية 1966يوليو 2الصرؼ واؼبالية  )سابقا اؼبادة األؤب من القانوف الفرنسي الصادر ُب 

يظل ثابتا ؽبا حىت انقضاء عقد االعتماد اإلهباري، أو  -ؤجرة دبوجب عقد البيعالذي اكتسبتو الشركة اؼب
استعماؿ اؼبستأجر ػبيار الشراء، وبناء على ذلك، ال يستطيع  ىذا األخَت إنشاء تأمينات ترد على 

اؼبستأجر(، اؼبنقوالت ؿبل العقد لصاّب دائنو )شركة االعتماد اإلهباري(، فاؼباؿ ؿبل التأمُت ليس فبلوكا لو )

                                                           
  وما بعدىا. 17، ص 2006نبيل إبراىيم سعد، اغبقوؽ العينية األصلية، دار اعبامعة اعبديدة، االسكندرية،  \أنظر: د - 1
 من القانوف اؼبدين اؼبصري(: 802من التقنُت اؼبدين الفرنسي  )ويقاهبا ايضا اؼبادة  544وانظر كذلك اؼبادة  - 2

Article 544: « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, 

pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »  
3
 - M. Nozawa, art. préc., V. 53 n

o
 3,p.p. 657 et s.; E. M. Bey, Le crédit-bail envisagé comme une 

sûreté, in L’évolution du droit des sûretés , Rev. Jur. com,  fèv.1982, pp. 48 et s. 
4
-  Article L313-7(Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 27 JORF 3 août 2005) : « Les 

opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont :  

1. Les opérations de location de biens d'équipement…. » 

 .09-96وىو نفس موقف اؼبشرع اعبزائري الوارد ُب نص اؼبادة األؤب من األمر رقم 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E02877EA691DD8934BC4D29DCB03895A.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000000452052&idArticle=LEGIARTI000006522512&dateTexte=20150930&categorieLien=id#LEGIARTI000006522512
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بالنسبة للمستأجر من التأمينات  -وُب إطار عقد االعتماد اإلهباري-ونتيجة لذلك ال تعد اؼبلكية قانونا 
ال يبكن تشبيو حق اؼبلكية حبق اغببس أو الرىن  -عدـ ملكية اؼبستأجر لؤلمواؿ–العينية، ولنفس السبب 

  1اغبيازي، أو حىت حق االمتياز.

طبيعة االقتصادية لعقد االعتماد اإلهباري، وكذلك بالنظر أب اؽبدؼ ومع ذلك، وبالنظر إٔب ال
األساسي من وراء أي تأمُت عيٍت، فإف ملكية األصوؿ اؼبنقولة ؿبل ىذا العقد، سبثل ببل جداؿ ضمانا أو 

لصاّب بأنو: " يعد نوعا من االحتفاظ باؼبلكية، ليس لصاّب البائع، وإمبا  2تأمينا ماليا ناقصا عب عنو البعض
 اؼبؤسسة اؼبالية أو شركة االعتماد اإلهباري اليت تقدـ أقساط الثمن إٔب البائع."

وبصرؼ النظر عما قيل ُب وصف حق اؼبلكية، فإف النظاـ القانوين اؼبعموؿ بو ُب صبيع الدوؿ اليت 
ية ُب يبارس فيها نشاط االعتماد اإلهباري للمنقوالت، يؤكد على تداخل العبلقات بُت أطراؼ العمل

اؼبـب  -اؼبرتبط بعقد االعتماد اإلهباري–ؾبموعها العقدي، حيث يشارؾ اؼبشروع اؼبستأجر ُب عقد البيع 
بُت اؼبشًتي اؼبؤجر والبائع، وذلك من خبلؿ اختيار األدوات واختيار موردىا أو بائعها، وترتيب بعض 

ضا على أف ملكية الشركة للمنقوالت ؿبل اغبقوؽ اؼبرتبطة هبذه اؼبشاركة للمستأجر ُب عقد البيع، ويؤكد أي
العملية، تعد منذ الضمانات الفعالة غبقوؽ الشركة اؼبؤجرة، واليت عن طريقها تستطيع اسًتداد رؤوس أمواؽبا 

  3اؼبستثمرة، دبا وبقق ؽبا أمانا أفضل، وأكثر فعالية.

اد اإلهباري الذي ومن ىنا نتساءؿ عن مصدر حق ملكية اؼبؤجر على اؼبنقوالت ؿبل عقد االعتم
 حددناه قبل ذلك)أوال(، ٍب عن االحتجاج حبق اؼبلكية ُب مواجهة الغَت )ثانيا(، وذلك على النحو التإب:

 

                                                           
 .334، ص 2010السيد  عبد اؼبنعم حافظ السيد، عقد التأجَت التمويلي الدوٕب، دار الفكر اعبامعي، مصر،  \د - 1

2
- « … car le crédit-bail, à tout prendre, est une sorte de réserve de propriété, non pas au profit du 

vendeur mais au profit de l’établissement financier qui fait l’avance  du prix versé au vendeur.  » V. R. 

Houin, art. préc., Doc. 2978, n
o
 5.  

3
 - E. M. Bey, “ Le crédit-bail envisagé ”, Art. Préc.. p. 51, n

o
 8 ; Ch. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit. , 

p. 251, n
o
 505“ … les avantages en sont aussi clairs pour les bailleurs, sociétés financières ou banques, 

qui y trouvent une garantie naturelle très efficace…” ; et au même sens V. M. Boutelet- Blocaille, 

Droit du crédit,2 
ème

 éd. Masson, Paris, 1995, p. 116 “ … La société de crédit-bail a une excellente 

garantie, la propriété de la chose.” 
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 أوال: انتقال ملكية االصول المنقولة إلى المؤجر كأثر إلبرام عقد البيع:

دة عمليات أو يعتب عقد االعتماد اإلهباري من العمليات القانونية اؼبركبة ، حيث يتضمن ع 
اتفافات قانونية تقليدية )كما سبق بيانو ُب الفصل األوؿ(، تتكامل وتتناسق فيما بينها لتنتج ىذا النظاـ 
القانوين اعبديد، وسبثل ىذه العمليات صبيعها وحدة قانونية مستقلة، ومتميزة عن اجملموع العقدي الذي 

االهبار، الذي يبثل جوىر العقد، وأساسو الذي تتكوف منو، حيث يتضمن بداخلو النظاـ القانوين لعقد 
يستند اليو، وىو اؼبسيطر على طبيعة العبلقة بُت الشركة اؼبؤجرة واؼبشروع اؼبستأجر، وعادة ما يسبق إبراـ 
عقد االعتماد اإلهباري، إبراـ عقد آخر ىو البيع اؼبرتبط بالعقد األوؿ، والذي يتم من خبللو شراء األصوؿ 

ووضعها ربت تصرؼ اؼبستفيد ُب عقد االعتماد اإلهباري، ومن ؾبموع العمليتُت ... او التجهيزات، 
 وغَتنبا، يتكوف اجملموع العقدي، الذي تتمثل أىم عناصره ُب عقدي البيع واالعتماد اإلهباري.

ومن اؼبعروؼ أف عقد البيع من العقود الناقلة للملكية فهو عقد يلتـز دبقتضاه البائع أف ينقل 
وفيما يتعلق بانتقاؿ اؼبلكية للمشًتي )اؼبؤجر  1ي ملكية شيء أو حقا ماليا آخر مقابل شبن نقدي."للمشًت 

 ُب عقد البيع اؼبرتبط بعقد االعتماد اإلهباري( كأثر من أىم اآلثار اؼبتعلقة بعقد البيع.

 ثانيا: االحتجاج بحق الملكية على الغير

ؿ للشركة اؼبؤجرة ُب ملكية األصوؿ اؼبنقولة ؿبل عقد يقصد حبق اؼبلكية ُب ىذا اإلطار اغبق اؼبكفو 
االعتماد اإلهباري،  ألف ىذا العقد األخَت ال يعد من حيث اؼببدأ من العقود الناقلة للملكية، فهذه األخَتة 
تظل ثابتة للشركة اؼبؤجرة، منذ إبرامها لعقد البيع، وسبكُت اؼبستأجر من االنتفاع باؼبنقوؿ اؼبؤجر دبقتضى 

قد، وحىت انقضاء ىذا األخَت، والتمكُت من اإلنتفاع باؼباؿ اؼبؤجر هبعل اغبيازة تنتقل للمستفيد، ويبدو الع
ىذا األخَت وكأنو مالك لؤلمواؿ ؿبل العقد؛ ولذا تعد اؼبلكية  ضمانا ذاتيا وفعاال الستيفاء رؤوس األمواؿ 

الشركة أو اؼبؤسسة اؼبالية من ـباطر إفبلس او اؼبستثمرة ُب نشاط االعتماد اإلهباري، ويتم من خبلؽبا ضباية 
 ُب :  عتداء يتمثلستثمرة، وىذا االقدىا لؤلمواؿ اؼبإعسار اؼبستأجر، ومن كل اعتداء يبكن أف يؤدي أب ف

                                                           
 من التقنُت الفرنسي(. 1582من القانوف اؼبدين اؼبصري، واؼبادة  418من التقنُت اؼبدين اعبزائري ) يقابلها اؼبادة  351راجع اؼبادة   - 1
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  بعض التصرفات اليت يبكن أف هبريها اؼبشروع اؼبستأجر ُب اؼبنقوؿ اؼبؤجر: كبيعو
ؼبالية اؼبؤجرة بقاعدة اغبيازة ُب اؼبنقوؿ سند اؼبلكية، لشخص حسن النية وبتج ُب مواجهة اؼبؤسسة ا

 أو ىبتو، وإٔب غَت ذلك من التصرفات....
  وىم دائنوا -تعرض اؼبشروع اؼبستأجر لئلفبلس، وما ينتج عنو من مطالبات للغَت

تتعارض مع حق اؼبلكية الثابت للمؤسسة اؼبالية اؼبؤجرة. )وىذا ىو  -اؼبستأجر التمويلي اؼبفلس
 وع الباب الثاين من ىذا البحث(موض

يتطلب تأكيد ىذا الدور التأميٍت، وضبايتها  1ولقياـ اؼبلكية بوظيفتها اؼبتمثلة ُب كوهنا ضمانا ذاتيا
من االعتداء أو اؼبساس، وبصفة خاصة، ُب إطار عقد االعتماد اإلهباري للمنقوالت؛ الذي يرد على أمواؿ 

تطلب جل التشريعات إشهار عمليات االعتماد اإلهباري الواردة على ُب حالة حركة وانتقاؿ دائمُت، ولذا ت
)وىذا ما سنتناولو ُب الفصل الثاين من الباب الثاين  2منقوالت مادية حىت تكوف نافذة ُب مواجهة الغَت.

 من ىذا البحث.(

 الفرع الثاني: حق االستغالل االقتصادي لألصول المنقولة المؤجرة وحمايتو

لؤلصوؿ اؼبنقولة اؼبؤجرة، وىو اغبق  لفرع غبق االنتفاع أو االستغبلؿ االقتصادينتعرض ُب ىذا ا
اؼبكفوؿ للمشروع اؼبستأجر، الذي يطلق عليو مصطلح: اؼبلكية االقتصادية ُب مقابل ما يعرؼ حبق اؼبلكية 

 القانونية لشركة التأجَت:

 

                                                           
1
 - F E. Klein, «  La reconnaissance en droit international privé helvétique des sûretés réelles sans 

dépossession constituées à l’étranger, Rev. Crit, DIP. 1979, pp. 509 et s., spéc. P. 521, n
o
 6. 

ليتو مسألة ُب غاية األنبية، تتعلق بشهر عقد االعتماد اإلهباري، فالشهر وإف كاف ليس وسيلة لئلثبات، والعقد إذ يرتبط حبماية حق اؼبلكية وفعا - 2
وص عليها ُب القانوف، ثابت ونافذ فيما بُت اؼبتعاقدين دبجرد الًتاضي على إبرامو ، إال أنو ال وبتج بو ُب مواجهة الغَت؛ إال بشهره واحًتاـ القواعد اؼبنص

وحىت تستطيع الشركة اؼبؤجرة االحتجاج بتلك   -بصفة خاصة–وغبق اؼبلكية   -عموما–ف اغبصوؿ على أفضل ضباية غبقوؽ الشركة اؼبؤجرة ولذا فإ
عليها.  اغبقوؽ على الغَت )اغبائز أو اؼبتصرؼ إليو حسٍت النية ودائٍت اؼبشروع اؼبستأجر عموما(، هبب عليها احًتاـ قواعد وطرؽ الشهر اؼبنصوص

ية وإمبا من قصد بطرؽ الشهر تلك األشكاؿ اليت يتم استيفاؤىا عادة، بعد إبراـ العقد والًتاضي عليو، فعقد االعتماد اإلهباري ليس من العقود الشكلوي
ا إعبلـ الغَت بوجود العقود الرضائية ،  اليت ال يتطلب إبرامها ازباذ شكل معُت، وإمبا يعد إجراء الشهر أو القيد من اإلجراءات اليت يقصد من ورائه

 العقد ومن شبة نفاذه ُب حقهم.
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 جر:أوال: المقصود بحق االستغالل االقتصادي الثابت للمشروع المستأ
باعتباره أقوى اغبقوؽ العينية األصلية،  -والذي يتفرع عنو باقي اغبقوؽ العينية-يعد حق اؼبلكية 

، يثبت 1من حيث زبويل صاحبو أوسع اإلمكانات القانونية على الشيء من استعماؿ واستغبلؿ وتصرؼ
نها وبُت البائع. أما حق للشركة اؼبؤجرة دبقتضى عقد البيع اؼبرتبط بعقد االعتماد اإلهباري، واؼبـب بي

االستغبلؿ االقتصادي فإنو يثبت للمستأجر دبقتضى عقد االعتماد اإلهباري اؼبـب بينو وبُت الشركة اؼبؤجرة، 
والذي يتم عن طريقو زبويل اؼبستأجر حق استعماؿ الشيء واستغبللو فيما أعد لو، واغبصوؿ على الفوائد 

ن اؼبقرر قانونا أف مالك الشيء يستطيع أف يتيح أحد عناصر االقتصادية من وراء ىذا االستغبلؿ؛  فم
ملكيتو لشخص آخر، بل ولو أف يتخلى عن حيازة اؼبنقوؿ واستعمالو لشخص آخر، وىذا ما يتم سبكُت 
اؼبشروع اؼبستأجر منو ُب إطار العبلقة التعاقدية بينو وبُت الشركة اؼبؤجرة حبيث تكوف السطَتة اؼبادة 

"Détention"  اؼبنقوؿ للمستأجر.على 

وإذا نظرنا إٔب عقد االعتماد اإلهباري للمنقوالت، قبد أف اؽبدؼ الرئيسي من إبرامو بالنسبة 
للمستأجر، ىو اغبصوؿ على منافع األصوؿ اؼبنقولة اؼبؤجرة ومردودىا الرحبي، دوف ربمل شبن شرائها ُب 

يل بأف الثروة تتمثل ُب استعماؿ الشيء اغباؿ، وىو ما يتحقق لو من خبلؿ حق االستغبلؿ الفعلي، فقد ق
واستغبللو واغبصوؿ على منافعو وليس ُب سبلكو، وحيازة اؼبستأجر لؤلصوؿ أو التجهيزات ؿبل العقد يكوف 
سندىا القانوين ىو العبلقة اإلهبارية، أي تكوف اغبيازة على سبيل اإلهبار، حيث تظل اؼبلكية ثابتة 

على ذلك ال يستطيع اؼبستأجر التخلي عن ىذه اغبيازة إٔب الغَت إال إذا قبل للمؤسسة اؼبالية اؼبؤجرة؛ وبناء 
ىذا التخلي وأجازه، أو ترتيب أي حق عيٍت عليها؛ وتعد كافة التصرفات اليت سبس  -بطبيعة اغباؿ–اؼبؤجر 

 حق اؼبلكية الثابتة للمؤجر تصرفات باطلة.

علية على شيء مادي فبا هبوز التعامل سلطة أو سيطرة ف ”La possession“وإذا كانت اغبيازة 
سواء أكانت ىذه السيطرة أو السلطة سبتد  2فيو والظهور عليو دبظهر اؼبالك أو صاحب حق عيٍت آخر، 

                                                           
 وما بعده. 298وما بعدىا، بند  496، ص اؼبرجع السابقعبد الرزاؽ السنهوري، الوسيط، اعبزء الثامن،  \حوؿ عناصر اؼبلكية راجع، د - 1
 :وما بعدىا من التقنُت اؼبدين اعبزائري؛ وانظر 808انظر ُب اغبيازة وضبايتها اؼبواد  - 2
نبيل ابراىيم سعد، اغبقوؽ  \؛ د9، ص 1992، 2عبد الرزاؽ السنهوري، الوسيط، اعبزء التاسع، اجمللد األوؿ، دار النهضة العربية،  القاىرة، ط.  \د

 .398، ص اؼبرجع السابقالعينية األصلية، 
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إٔب الشيء بكل منافعو ومظاىره،  أـ كانت تقتصر على بعضها، وذلك بنية مباشرة أو اكتساب حق من 
ا أف تنتج آثارا قانونية، وإذا كانت تلك اغبيازة تتكوف من اغبقوؽ عليو، فهي واقعة مادية بسيطة من شأهن

، واآلخر -أحدنبا مادي يتمثل ُب ؾبموعة األعماؿ اؼبادية اليت يقـو هبا اغبائز باستعماؿ الشيء–عنصرين 
فيبدو أف حيازة اؼبشروع اؼبستأجر عبارة عن حيازة مادية ؿبضة يقـو من  1معنوي يتمثل ُب نية التملك؛

 استغبلؿ األصوؿ اؼبنقولة اؼبؤجرة، وىي حيازة عرضية ال يتوافر فيها العنصر اؼبعنوي.خبلؽبا ب

وانطبلقا فبا تقدـ يعد عقد االعتماد اإلهباري للمنقوالت، من العقود اليت تدور حوؿ حق اؼبلكية 
وىو الثابت لشخص )وىو الشركة اؼبؤجرة(، ويتم استغبللو من الناحية االقتصادية من قبل شخص آخر )

اؼبشروع اؼبستأجر(، فهناؾ انفصاؿ بُت شخص اؼبنتفع بالشيء وشخص مالكو، وُب إطار ىذا العقد ٓب 
، -كما ُب عقد اإلهبار التقليدي–ر يعد األمر متوقفا على ؿبض سبكُت اؼبستأجر من االنتفاع باؼبنقوؿ اؼبؤج

ا ذباوز األمر ذلك إٔب إنشاء ما يسمى و باالستعماؿ، وإمبق عيٍت ؽبذا اؼبستأجر باالنتفاع أأو حىت تقرير ح
"حق االستغبلؿ االقتصادي" الذي يعطي للمشروع اؼبستأجر حق استغبلؿ اؼبنقوؿ، بل واستنفاذ طاقتو 
االنتاجية، دوف ارتباط دبشاركة حتمية ُب مشروع اقتصادي ما بينو وبُت اؼبالك اغبقيقي للشيء )الشركة 

 اؼبؤجرة(.

حق االستغبلؿ  تنشئعتماد اإلهباري للمنقوالت من العقود اليت :  إف عقد اال2ومن ىنا قيل
االقتصادي )أو اؼبلكية االقتصادية(، الذي يعد نوعا من اؼبلكية تتميز عن اؼبلكية القانونية التقليدية اليت 

ي التملك وتنقضي هببلؾ الشيء، ويبكن تعريفها بأهنا ذلك اغبق الذ شأ عنتنواليت ينظمها القانوف اؼبدين، 
يسمح لصاحبو باستنفاذ مدة عمر الشيء اليت يقدرىا الطرفاف الستمراره نافعا. ومصدر االستغبلؿ 
االقتصادي عقد االعتماد اإلهباري، الذي تنشأ من خبللو وتنقضي بانقضائو، والذي يعد منشئا لتلك 

بل تأخذ شكبل مؤقتا،  اؼبلكية وليس ناقبل ؽبا، فهي ملكية على عكس اؼبلكية القانونية ال تتصف بالدواـ،
 تتحدد مدتو باالتفاؽ بُت األطراؼ.

                                                           
 وما بعده. 257وما بعدىا،  بند  791د/ السنهوري، اؼبرجع السابق، ص   - 1
 انظر: - 2

Ch. Goyet, op.cit., p. 193, n
o
 357. 
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واالستغبلؿ االقتصادي، أو اؼبلكية االقتصادية، ملكية عقدية ُب اغبدود اليت تكوف فيها إلرادة 
األطراؼ الرغبة ُب تقييد مدهتا ُب الزمن، فاألمر يتعلق دبلكية مؤقتة، يتم فيها تقييد االمتيازات اليت للمدين، 

عة واستعبلء الدائن باستمرار، فتقييد االستغبلؿ االقتصادي أو اؼبلكية االقتصادية ُب الزمن ألجل رف
وربديدىا، ؿبكـو بإرادة مطابقة مدهتا دبدة العمر االقتصادي الذي يظل فيها األصل اؼبنقوؿ نافعا؛ ومن ٍب 

ية، مقابل اؼببال  اؼبدفوعة فإف العقد هبب أف يؤدي إٔب سبكُت اؼبستفيد من مدة استعماؿ لؤلصل تكوف كاف
القتناء ىذا األصل ؿبل االستعماؿ ...، وىكذا يكوف االستغبلؿ االقتصادي مؤقتا، وانتهاؤه يتوقف على 
إرادة األطراؼ، ُب حُت أف انتهاء اؼبلكية القانونية يتوحد مع فقداف الشيء الذي يكوف ؿبلها، ألهنا ُب 

من خلود الشيء ؿبلها، أو باختصار مصَتىا من مصَته، أو خالدة، وخلودىا  1األصل ملكية دائمة،
وإمكاف جعل اؼبلكية تنتهي عقديا قبل انتهائها ماديا ىو الذي يفسر اؼبخاطر اليت تزخر هبا اؼبلكية 

 2.االقتصادية

يعد من اغبقوؽ العينية اليت وبتج هبا ُب مواجهة  -ُب نظر القائلُت بو-وحق اؼبلكية االقتصادية  
ث قررت التشريعات اغبديثة أف شهر عقد االعتماد اإلهباري للمنقوالت يكوف من اإلجراءات الكافة؛ حي

اػباصة بإعبلـ الغَت بانتفاء اؼبلكية القانونية للمنقوؿ عن اؼبستفيد من العقد وثبوت اؼبلكية االقتصادية ؽبذا 

                                                           
 وما بعده. 328وما بعدىا، بند  534سابق، ص الرجع اؼبعبد الرزاؽ السنهوري، الوسيط، اعبزء الثامن،  \د - 1
 .242رياض فخري، الرسالة السابقة، ص \د - 2

عقد  واردة على ؿبل واحد، وُب نفس الوقت، ىو الشيء ؿبل -ُب رأي القائلُت هبذا اؼبصطلح–وتعد كل من اؼبلكية القانونية واؼبلكية االقتصادية 
ف الثانية ماىي إال نوع من االستثناء الناتج عن نسبيتها، مقارنة بصفة اإلطبلؽ اليت وبملها حق اؼبلكية عموما. فاؼبلكية أاالعتماد اإلهباري، على 

ما، حيث يكوف من الصعب تقبل مثل ىذه العبلقة وتنظيمها قانونا،  القانونية ىي سلطة مباشرة على شيء، وليست عبلقة قانونية بُت شخص وشيء
الغَت. وأما وتكوف ىذه اؼبلكية من اغبقوؽ العينية اليت يكوف ؽبا حجية مطلقة ُب مواجهة الكافة، حيث تسمح بدفع كل اعتداء أو أدعاء من قبل ىؤالء 

أف ملكية اؼبدين فيها تصبح خاضعة للقيود اليت تفرضها اؼبلكية اؼبرتبطة بالدائن، اؼبلكية االقتصادية بالعكس ىي ملكية نسبية وليست مطلقة، حيث 
زامات او ومع ذلك تظل حقوؽ والتزامات اؼبالك االقتصادي )اؼبشروع اؼبستأجر( قابلة لبلحتجاج هبا على الغَت، وىذا الطابع الذي تشاطر فيو االلت

 ة االقتصادية.اغبقوؽ العينية، ىو الذي يسمح بتكييفها باؼبلكي
ربت تصرؼ اؼبشروع اؼبستأجر، وىذا الوضع للشيء ربت تصرؼ  ؼبنقوؿوُب عقد االعتماد اإلهباري للمنقوالت تنحصر التزامات اؼبؤجر ُب وضع ا 

وبُت اغبيازة اليت يتوافر فيها فقط  الغَت )غَت اؼبالك القانوين لو(، يعد مرتبة وسطى بُت اغبيازة القانونية )اليت يتوافر بشأهنا العنصراف اؼبادي واؼبعنوي(،
ي، يتمتع من العنصر اؼبادي، ولذا فإف اؼبشروع اؼبستأجر ٓب يعد فقط ؾبرد دائن بتمكينو من االنتفاع باؼبنقوؿ، وإمبا أصبح صاحب حق استغبلؿ اقتصاد

ائد اقتصادية منذ إبراـ العقد، وحىت بلوغو منتهاه، خبللو حبق مباشر على الشيء، دبوجبو يستطيع أف يستخلص لنفسو ما ؽبذا الشيء اؼبنقوؿ من فو 
 انظر ُب ذلك بالتفصيل: 

 .348، ص2011، 1د/رياض فخري، عقد اإلهبار التمويلي )الطبيعة القانونية والتوازف العقدي(، منشورات ؾبلة اغبقوؽ اؼبغربية، اإلصدار الثالث، ط
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رطا النعقاد العقد. ىذا ليست ش -كما سنرى ُب الباب الثاين من ىذا البحث–األخَت، فهذه اإلجراءات 
الثابت للمشروع اؼبستأجر، ونتعرض فيما يلي غبماية  -االنتفاع–عن اؼبقصود حبق االستغبلؿ االقتصادي 

 ىذا اغبق:

 ثانيا: حماية حق االستغالل االقتصادي الثابت للمستأجر

الثابت و  -اؼبتمثل ُب حق االنتفاع باألصوؿ اؼبنقولة-ألجل ضباية  حق االستغبلؿ االقتصادي
للمشروع اؼبستأجر دبقتضى عقد االعتماد اإلهباري للمنقوالت، والذي يتم من خبللو منح اؼبستأجر بعض 
االمتيازات، اؼبتمثلة ُب إمكانية االعًتاؼ لو ببعض الدعاوى اليت تثبت للمالك، وبصفة خاصة تلك 

بصفتها مشًت ُب عقد البيع، الدعاوى اليت ربمي اغبيازة، وكذلك الدعاوى اليت تثبت للشركة اؼبؤجرة 
وباعتبارىا اؼبالك اغبقيقي لؤلصوؿ اؼبنقولة ؿبل عقد االعتماد اإلهباري، ذباه الغَت )وىم دائنوا الشركة 
اؼبؤجرة(، وألهنا قد تتنازؿ عن تلك السلطات اؼبتمثلة ُب استعماؿ الشيء واستغبللو، مع التنازؿ كذلك عن 

 السلطات. وسائل اغبماية اؼبقررة قانونا لتلك

ويرتبط كذلك حبماية حقوؽ اؼبشروع اؼبستأجر مسألة أخرى غاية ُب األنبية، تتعلق باغبق اؼبقرر 
للمشروع اؼبستأجر ُب شراء اؼبنقوالت اؼبؤجرة سبويليا عند هناية العقد، فاستعماؿ حق أو خيار الشراء يعد 

ؼبستأجر على فبارستو عند هناية مدة ىدفا تسعى إليو شركة االعتماد اإلهباري، من خبلؿ حث اؼبشروع ا
 العقد.

وفيما ىبص كل اعتداء وبدث على حقوؽ اؼبشروع اؼبستأجر، اؼبكفولة عن طريق القانوف، أو تلك 
)استعماؿ اؼبنقوالت االستغالل االقتصادي وسواء فيما يتعلق  حبق  –اليت يستمدىا من العقد مباشرة 

يتعلق خبيار الشراء اؼبعًتؼ بو للمشروع اؼبستأجر، والذي عن واغبصوؿ على مردودىا الرحبي(، أو ُب ما 
طريقو يستطيع اكتساب ملكية اؼبنقوالت ؿبل العقد، دبقتضى الوعد اؼبنفرد اؼبلـز عبانب واحد وىو شركة 

يؤكد أف تلك اغبقوؽ تعد من اغبقوؽ العينية، فاألمر يتعلق حبق عيٍت،  1االعتماد اإلهباري، فإف ىناؾ جانبا
يما إذا كاف اغبق اؼبكفوؿ للمستأجر بشراء األصوؿ اؼبنقولة اؼبؤجرة، مضمونا بشهر عقد االعتماد ال س

                                                           
1
 - I. Voulgaris, Le crédit-bail (Leasing) et les institutions analogues en droit international privé, 

Collected corses of the Hague Academy of International Law, Boston, 1996, p. 371, n
o 
58. 
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 اكتسبواين اإلهباري، ووبتج حبقوؽ اؼبستأجر، ليس فقط على الشركة اؼبؤجرة، ولكن كذلك على الغَت )الذ
اؼبالية  انب اؼبؤسسةحقوقا على اؼبنقوالت اؼبؤجرة، خصوصا، اؼبتصرؼ اليهم ُب ىذه اؼبنقوالت من ج

اؼبالكة لتلك األمواؿ ؿبل عقد التأجَت(؛ حيث تنتج تلك اغبقوؽ مباشرة من القانوف، ويستند ىذا اعبانب 
، واليت 1966يوليو  2الصادر ُب  455-66إٔب الفقرة األؤب من اؼبادة األؤب من القانوف الفرنسي رقم 

ذلك يكوف صاحب حق امتياز من طبيعة عينية، ، وب1تكفل للمشروع اؼبستأجر حقا ُب خيار الشراء
وبالتإب زبضع ضباية حقوؽ اؼبشروع اؼبستأجر، والشروط الواجب اتباعها لتحقق ىذه اغبماية للقواعد 

 اؼبتعرؼ هبا ُب القانوف.

ىذا عن ضباية حقوؽ اؼبشروع اؼبستأجر ُب مواجهة الشركة اؼبؤجرة أو ُب مواجهة الغَت، وذلك ُب 
 دية، اليت ال يكوف فيها اؼبؤجر ُب حالة إفبلس.األحواؿ العا

وُب حالة إفبلسو، فإف األمر لن ىبتلف اختبلفا جوىريا، حيث يستطيع اؼبشروع اؼبستأجر أيضا، 
التمسك حبقوقو ضد صباعة دائٍت الشركة اؼبؤجرة ودبقتضى القواعد اؼبعموؿ هبا ُب القانوف، إال أف األمر ىنا 

، ”Syndic“لة عقد االعتماد اإلهباري للمنقوالت من جانب وكيل التفليسة سيتوقف على استمرار ومواص

وىذا االستمرار من عدمو ىبضع لقانوف اإلفبلس، وإذا كاف ىذا القانوف يقضي بفسخ العقد تبعا إلفبلس 
شركة االعتماد اإلهباري؛ فإف حقوؽ اؼبشروع اؼبستأجر سوؼ تنقضي، نظرا النقضاء العقد الذي كانت أثرا 

ن آثاره، خببلؼ حقوؽ اؼبؤجر وخاصة حقو ُب ملكية اؼبنقوالت اؼبؤجرة، الذي يوجد كأثر من آثار عقد م
البيع اؼبرتبط بعقد االعتماد اإلهباري، بينما تنتج حقوؽ اؼبشروع اؼبستأجر وذبد مصدرىا ُب ىذا العقد 

 األخَت، ومن ٍب يرتبط مصَت تلك اغبقوؽ، دبصَت عقد االعتماد اإلهباري.

يبدو أنو وانطبلقا من ارتباط حقوؽ اؼبشروع اؼبستأجر بعقد االعتماد اإلهباري، ودوف الدخوؿ ُب و 
 2مناقشات تتعلق دبدى اعتبار حقوؽ اؼبستأجر من اغبقوؽ العينية أو من اغبقوؽ الشخصية، فإف اعبدؿ

 حقوؽ عينية أخرى الذي دار حوؿ تلك اؼبسائل هبد أساسو ُب االعتقاد بأف حق اؼبلكية يبكن ذبزئتو إٔب
 االستغالل االقتصادي غَت تلك اغبقوؽ اؼبنصوص عليها ُب كافة التشريعات الوطنية، ومن ٍب اعتبار حق

                                                           
 .326سابق، ص الرجع اؼبالسيد  عبد اؼبنعم حافظ السيد، عقد التأجَت التمويلي الدوٕب،  \د - 1
 وما بعدىا. 9، ص اؼبرجع السابققوؽ العينية األصلية، نبيل إبراىيم سعد، اغب\د - 2
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حقا عينيا جديدا، أنشاه األطراؼ باتفاقهم، ودبقتضى مبدأ اغبرية التعاقدية، يتم من خبلؿ ىذا اغبق 
يث  اؼبستأجر التمويلي، حبة اؼبؤجرة بينها وبُتاعبديد، توزيع عناصر حق اؼبلكية الثابت للمؤسسة اؼبالي

يستحوذ األوؿ على عنصر التصرؼ، ُب حُت يتنازؿ للثاين عن عنصري االستعماؿ واإلستغبلؿ، وىذا ىو 
 االستغالل االقتصادي. اؼبقصود حبق 

ومع ذلك فإف ىذا االذباه يصعب تقبلو، ألف اؼبلكية االقتصادية اليت يتحدثوف عنها ىي ملكية 
إٔب ورود اغبقوؽ العينية  باإلضافةظرية باعًتاؼ القائلُت هبا، ٓب ذبد مكاهنا ُب التطبيق الواقعي أو القضاء، ن

حقا عينيا جديدا، ٓب  تنشئُب التشريعات الوطنية على سبيل اغبصر، ومن ٍب ال يبكن لئلرادة الفردية أف 
 يرد بو نص قانوين.
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 المطلب الثاني

 عقد البيع المرتبط بعملية االعتماد اإليجاري للمنقوالتفاظ بالملكية و تشرط االح

عملية االعتماد اإلهباري باؼبعٌت الواسع وعقد البيع،  ال أحد ينكر االرتباط العضوي بُت كل من
فهذا األخَت يعد حلقة مهمة وأساسية من حلقات وضع عقد االعتماد اإلهباري موضع التنفيذ، حيث تتم 

ولة ؿبل عقد البيع، ألجل تأجَتىا سبويليا للمشروع اؼبستفيد، وبناء على طلب ىذا عملية شراء األصوؿ اؼبنق
 .األخَت، ال ألف ربافظ عليها اؼبؤسسة اؼبالية اؼبؤجرة، وتنتظر طلب استئجارىا 

ومن ىذا اؼبنطلق، يعد كل من العقدين مرتبطا باآلخر، ويبكن ُب بعض األحواؿ أف تتعقد 
العقدية ُب ؾبموعها، وتتشابك فيها العقود ويؤثر كل منها ُب اآلخر ويتأثر بو، العبلقات ُب إطار العملية 

وىذا ما يبدو من خبلؿ اغبالة اليت ربصل فيها اؼبؤسسة اؼبالية اؼبؤجرة على تسهيبلت ُب سداد شبن 
يع اؼبنقوالت ؿبل عقد البيع، واليت سوؼ تكوف ؿببل لعقد االعتماد اإلهباري، فمن اؼبعروؼ أف عقد الب

الوارد على اؼبنقوؿ ينعقد دبجرد الًتاضي بُت البائع واؼبشًتي، وبالتإب تنتقل ملكية اؼببيع إٔب اؼبشًتي 
)اؼبؤسسة اؼبالية( دبجرد العقد، الذي يستطيع تأجَتىا ُب إطار عقد االعتماد اإلهباري، وُب إطار العبلقة 

وضع بند ُب عقد البيع يقضي بذلك، وىذا ىو  بينو وبُت البائع  يتم االتفاؽ على تأخَت الثمن، من خبلؿ
الشرط اؼبعروؼ بشرط االحتفاظ باؼبلكية، وليس ىناؾ من شك ُب تأثر عقد االعتماد اإلهباري دبثل ىذا 

ُب العبلقة بُت البائع واؼبشًتي، ىذه  1الشرط، حيث يثَت شرط االحتفاظ باؼبلكية بعض الصعوبات
تأجر، اليت تًتتب على ىذا العقد األخَت، وبصفة خاصة، عند الصعوبات تؤثر ُب حقوؽ اؼبشروع اؼبس

إخبلؿ اؼبؤسسة اؼبالية اؼبؤجرة ُب عقد االعتماد اإلهباري ) اؼبشًتي ُب عقد البيع ( بالتزامها اػباص بالوفاء 
وؿ أو ُب حالة إفبلس اؼبؤسسة اؼبالية، ومطالبة البائع باسًتداد األص 2بثمن األصوؿ اؼبنقولة ؿبل العقدين،

                                                           
1
 - « la relation entre l'établissement de crédit et le vendeur pose également une difficulté en ce qui 

concerne la clause de réserve de propriété du bien jusqu'au  complet paiement du prix par 

l'établissement de crédit..la question de la réserve de propriété dans le crédit-bail se pose d'abord, au 

moment de la conclusion du contrat de vente initial unissant l'établissement de crédit au fournisseur-

vendeur....» V. Diaka Aimé, op.cit., p. 38, marge n
o
 48 et p. 220, n

o
 225 

 ئع:فيكوف بالتإب وعد اؼبؤجر للمستأجر ببيع األصوؿ اؼبنقولة ؿبل العملية معلقا على انتقاؿ ملكية ىذه األصوؿ إليو مستقببل من قبل البا -  2
V. Req., 2 mai 1947, D.P. 1.347. 
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ؿبل العقدين، وإمكانية التمسك بشرط االحتفاظ باؼبلكية ُب مواجهة صباعة الدائنُت، و منهم اؼبستأجر 
 .التمويلي، الذي يعد من الغَت ُب ىذه اغبالة 

ونبُت ُب إطار ىذ اؼبطلب مدى جواز النص على ىذا الشرط ُب عقد البيع ومدى امكانية  
 ك من خبلؿ الفرعُت التاليُت :االحتجاج بو على اؼبشروع اؼبستأجر وذل

الفرع األول: مدى جواز النص على شرط االحتفاظ بالملكية في عقد البيع المرتبط بعقد 
 االعتماد اإليجاري: 

كبدد أوال اؼبقصود هبذا الشرط ُب عقد البيع،  ٍب نعرض إلعمالو ُب عملية االعتماد اإلهباري 
 لؤلصوؿ اؼبنقولة:

 تفاظ بالملكية في عقد البيع:أوال : المقصود بشرط االح

من الثابت أف عقد البيع من العقود الناقلة للملكية، واألصل أنو من العقود الفورية، إال أف اغباجة  
إٔب اؼبعامبلت، قد تضطر اؼبشًتي إٔب إرجاء الوفاء بالثمن إٔب وقت الحق على إبراـ عقد البيع، وُب ىذه 

ية إٔب اؼبشًتي إال بعد سداد كامل الثمن، وىذا سواء ًب تسليم اؼببيع اغبالة يشًتط البائع عدـ انتقاؿ اؼبلك
للمشًتي أـ ال، فاحتفاظ البائع باؼبلكية يبثل ُب ىذه اغبالة  ضمانا أو تأمينا غبُت سداد اؼبشًتي للثمن، 

ويعرؼ شرط االحتفاظ  .حيث يدفع عن البائع بعض اؼبخاطر اؼبتمثلة ُب إفبلس اؼبشًتي أو إعساره 
ؼبلكية على النحو السابق بيانو ُب ىذا الفصل  بأنو:" اتفاؽ دبقتضاه وبتفظ البائع دبلكية الشيء اؼببيع، با

 " .ولو ًب تسليمو، إٔب أف يستوُب كامل الثمن 

تفاظ باؼبلكية أنو عبارة عن بند من البنود اليت يبكن إدراجها داخل ويتضح من تعريف شرط االح
تفاظ تم الوفاء بثمنو كامبل، فشرط االححتفاظ البائع دبلكية اؼببيع حىت يعقد البيع، ويتم من خبللو ا

باؼبلكية آلية اتفاقية لنقل اؼبلكية، اؼبؤجلة ؼبا بعد إبراـ العقد، واؼبوجهة ضد خطر إعسار ىذا اؼبشًتي أو 
  .إفبلسو 
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على وضع  وقد درجت العادة على أف األطراؼ ُب عقود البيع الواردة على منقوالت مادية تتفق
ىذا البند ُب عقودىم، لكي يقضي بعدـ انتقاؿ ملكية اؼببيع إال بعد سداد الثمن، فالقاعدة اػباصة بلحظة 
انتقاؿ اؼبلكية، من القواعد اؼبكملة اليت يستطيع األطراؼ تعديلها واالتفاؽ على خبلفها، ومن ٍب تأخَت 

 وقت انتقاؿ اؼبلكية ؼبا بعد سداد الثمن. 

غبرية التعاقدية اؼبكفولة للمتعاقدين، ىم يستطيعوف االتفاؽ ُب العقود الواردة على ودبقتضى ىذه ا
منقوالت مادية على شرط االحتفاظ باؼبلكية، ويكوف صحيحا ومشروعا، بل وٓب تعد مشروعيتو ؿبل جدؿ 

ط ُب أو نقاش ُب الفقو اغبديث أو ُب القانوف اؼبعاصر، و من ٍب يستطيع البائع االحتجاج هبذا الشر 
  .مواجهة الغَت

 ثانيا: إعمال شرط االحتفاظ بالملكية في إطار عقد البيع الرئيسي:

إذا ًب إبراـ عقد البيع اؼبرتبط بعقد االعتماد اإلهباري واشًتط البائع ُب العقد األوؿ االحتفاظ 
خل عقد البيع سيؤثر باؼبلكية، غبُت سداد اؼبؤسسة اؼبالية ) اؼبشًتي( للثمن، فإف ىذا الشرط اؼبتفق عليو دا

ُب العبلقة العقدية الثانية اؼببمة بُت اؼبؤسسة اؼبالية باعتبارىا اؼبؤجر واؼبشروع باعتباره اؼبستفيد من عقد 
-االعتماد اإلهباري وبصفة خاصة عند تضمُت ىذا العقد األخَت، إمكانية سبلك اؼبشروع اؼبستأجر لؤلصل 

رغبة ُب ىذا التملك، وكيف ال يؤثر ويتأثر كل من العقدين باآلخر  ُب هناية العقد، إذا أبدى -ؿبل العقدين
وؿبلهما واحد، فاألصل اؼبنقوؿ اؼببيع احملتفظ دبلكيتة ُب عقد البيع، ىو ذاتو اؼبؤجر ُب عقد االعتماد 

 .اإلهباري

وعلى ذلك فإف احتواء أو تضمُت عقد البيع  لشرط االحتفاظ  باؼبلكية، ٍب وضع الشيء اؼببيع 
ت تصرؼ اؼبستأجر ُب إطار العبلقة اإلهبارية، يبكن أف يثَت التساؤؿ عن مدى أحقية البائع األصلي ُب رب

اسًتاد الشيء اؼبؤجر؟ أو دبعٌت آخر مدى جواز االحتجاج بالشرط ُب مواجهة اؼبستأجر الذي يكوف 
أف ىذا العقد األخَت الشيء اؼبنقوؿ ُب حوزتو، دبقتضى عقد االعتماد اإلهباري مع األخذ ُب االعتبار 

يتضمن إمكانية سبلك األصل ؿبل العقدين، من خبلؿ فبارسة اؼبستأجر ػبيار الشراء، وىذا ما كباوؿ 
 اإلجابة عنو فيما يلي: 
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 الفرع الثاني : االحتجاج بشرط االحتفاظ بالملكية في مواجهة المشروع المستأجر:

ؼبتضمن لشرط االحتفاظ باؼبلكية(  يثَت ُب إف ىذا الفرض الذي كبن بصدده )عقد البيع الرئيسي ا
اغبقيقة، مسألة غاية ُب األنبية، وىي تلك اليت تتعلق بالتفاعل العضوي بُت األطراؼ الثبلثة اؼبشاركُت ُب 
عملية االعتماد اإلهباري باؼبعٌت الواسع ) واليت تشتمل على عقدي البيع والتأجَت(، فمشاركة اؼبستأجر 

ُب عقد البيع، بالرغم من عدـ كونو طرفا ُب ىذا العقد األخَت، حيث  -ع العمليُب الواق-تكوف مؤكدة 
تتم تلك اؼبشاركة من خبلؿ اختياره لؤلصوؿ اؼبنقولة اليت يريد استئجارىا، وىو ىبتار كذلك بائعها أو 

نيتو موردىا، و يتفاوض معو على شروط البيع، بعد أف ربدد مواصفات تلك األصوؿ، و يُعلم بائعها بأف 
ىي اقتناء األصوؿ ؿبل التفاوض عن طريق مؤسسة مالية تعمل ُب نشاط االعتماد اإلهباري، بل قد يقـو 
البائع نفسو بعد التفاوض بإرشاد اؼبستفيد إٔب إحدى اؼبؤسسات اليت تعمل ُب ىذا اجملاؿ، ويشجعو على 

نب اؼبستأجر، يتقدـ ىذا األخَت اقتناء األصوؿ من خبلؿ تلك الوسيلة التمويلية، وبعد إسباـ ذلك من جا
بطلب يتضمن توجيهاتو خبصوص اؼبنقوؿ، ومواصفاتو، وبائعو، وشروط البيع والثمن ػ للمؤسسة اؼبالية لكي 
تقـو بإسباـ الصفقة، ودفع الثمن، بعد إبراـ عقد بينها وبُت ىذا اؼبستفيد، ٍب يتسلَّم اؼبستأجر، وربت 

 .مسؤوليتو، ىذه األصوؿ لبلنتفاع هبا

ومن ىنا يتضح ارتباط األطراؼ الثبلثة ُب عملية االعتماد اإلهباري، والتفاعل العضوي بُت عقدي 
البيع والتأجَت، ومن ٍب فإذا ًب إدراج شرط االحتفاظ باؼبلكية ُب العقد األوؿ، فإف اؼبستأجر يكوف ال ؿبالة 

ىذا األخَت على علم بأف عقد البيع على علم هبذا الشرط اؼبتفق عليو لصاّب البائع، وُب نفس الوقت يكوف 
اؼبـب مع اؼبؤسسة اؼبالية ما ىو إال إحدى حلقات عملية االعتماد اإلهباري، ويكوف كذلك على علم 
بالوعد اؼبنفرد بالبيع من جانب اؼبؤسسة اؼبالية، والذي يلـز ىذه األخَتة بنقل اؼبلكية للمستأجر عند ابداء 

تلك اؼبشاركة من جانب اؼبستأجر، ال يبكن اعتباره من الغَت بالنسبة  رغبتو ُب ىذا التملك، وبناء على
 .لعقد البيع 

ومع ذلك نرى أف ىذا الوضع السابق، اؼبتمثل ُب مشاركة اؼبستأجر، ال يعد أمرا حتميا، فقد تكوف 
لن ؽبا تلك اؼبشاركة غَت موجودة، حيث يكتفي اؼبستأجر دبجرد إخطار يوجهو للمؤسسة اؼبالية اؼبؤجرة، يع
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فيو أف لديو حاجة إٔب أصوؿ رأظبالية معنية، ووبدد مواصفاهتا، ٍب يًتؾ للمؤسسة اؼبالية إسباـ العملية 
  .بنفسها، دوف تدخل أو مشاركة من جانبو، وُب ىذا الفرض يعد اؼبستأجر من الغَت

داد وبناءا على ما تقدـ ينبغي التفرقة ػ عند ربديد مدى أحقية البائع األصلي ُب اسًت  
اؼبنقوؿ اؼبؤجر، أو مدى االحتجاج بالشرط االعتماد اإلهباري ػ بُت فرضُت: األوؿ: عدـ مشاركة اؼبستأجر 

 التمويلي ُب العملية، والثاين ُب الفرض العكسي، وذلك على النحو التإب:

 أوال: الفرض األول: المستأجر التمويلي من الغير:

رامو لشراء أصوؿ انتاجية معنية، وذلك ألجل تأجَتىا تتعلق ىذه اغبالة بعقد بيع ائتماين ًب إب
للمستفيد دبقتضى عقد اعتماد إهباري، ويتم إهناء ىذه العملية بُت اؼبؤسسة اؼبالية )اؼبشًتي(، والبائع،  
دوف أية مشاركة من جانب اؼبستفيد، ودوف أف يعلم ىذا األخَت بتفاصيل عقد البيع وال بالشروط اؼبتفق 

ومنها شرط االحتفاظ باؼبلكية، ويظهر ُب ىذا الفرض، عدـ ارتباط األطراؼ الثبلثة ُب عليها بداخلو، 
عملية التأجَت، وعدـ التفاعل العضوي بُت عقدي البيع والتأجَت، ومن ٍب إذا ًب إدراج شرط االحتفاظ 

ع ، وُب نفس باؼبلكية األوؿ، فلن يكوف اؼبشروع اؼبستأجر على علم هبذا الشرط اؼبتفق عليو لصاّب البائ
إحدى حلقات  ىو إال اؼبالية، ماالوقت لن يكوف ىذا األخَت على علم بأف  عقد البيع اؼبـب مع اؼبؤسسة 

عملية االعتماد اإلهباري،  لن يكوف كذلك على علم بالوعد اؼبنفرد بالبيع من جانب اؼبؤسسة اؼبالية، 
خَتة بنقل اؼبلكية للمستأجر اؼبستفيد، عند والذي يلـز _ كعنصر أساسي ُب تكييف عقد االعتماد ىذه األ

 .إبداء رغبتو ُب ىذا التملك

وبناءا على ذلك : كيف يتسٌت للمؤسسة اؼبالية اؼبؤجرة نقل ىذه اؼبلكية احملتفظ هبا إٔب اؼبشروع 
 اؼبستفيد، وىي ٓب تنتقل إليها بعد، فإذا أبدى اؼبستأجر رغبتو ُب سبلك األصل اؼبنقوؿ ؿبل عقد االعتماد
اإلهباري، وىو ٓب يعلم أو ٓب يكن بوسعو أف يعلم بوجود شرط االحتفاظ باؼبلكية، حيث ٓب تكن ىناؾ 

 .مشاركة من جانبو ُب العملية وربديداػ ُب عقد البيع، فهو إذا يعد من الغَت بالنسبة لعقد البيع 

 



 لمنقوالتآلية االحتفاظ بالملكية كإحدى مظاىر الخصوصية في عقد االعتماد اإليجاري ل :الفصل الثاني

157 

 

 ثانيا: وىو الفرض الذي ال يعد فيو المستأجر التمويلي من الغير:

ُب الواقع العملي، حيث تعمل مؤسسات االعتماد اإلهباري على االبتعاد عن الدخوؿ  وىو الغالب
ُب اؼبسائل الفنية اؼبرتبطة باألصوؿ اؼبنقولة اليت سوؼ يتم سبويلها عن طريق العقد، معتمدة ُب ذلك على 

شروط بيعها، خبة اؼبستأجر ُب تلك اعبوانب الفنية اؼبرتبطة بتحديد مواصفات تلك األصوؿ، وبائعها، و 
وإف كانت اؼبؤسسات اؼبالية ُب اغبقيقة تريد من مشاركة اؼبستأجر، أف يتحمل اؼبسؤولية اؼبرتبطة هبذه 
اؼبشاركة اإلهبابية من جانبو، وُب ىذه اغبالة إذا كاف ىناؾ اتفاقا بُت البائع واؼبشًتي اؼبؤجر على احتفاظ 

ؤكد أف يكوف اؼبستأجر على علم بوجود ىذا الشرط، وال األوؿ باؼبلكية غبُت وفاء الثاين بالثمن، فمن اؼب
 .يبكن اعتباره من الغَت ُب ىذه اغبالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 البــــاب الثانـــي
 آثار االحتفاظ بالملكية كضمان

في عقد االعتماد اإليجاري 
 للمنقوالت
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ف من اؼبلكية أداة ؽبا لقد حرصت شركات االعتماد اإلهباري على اللجوء إٔب ضمانة قوية توظ
وذبعلها ُب مركز متميز ىبوؿ ؽبا اغبصوؿ على حقوقها حىت ُب حالة خضوع اؼبشروع اؼبستأجر للمنقوالت 
اؼبادية للحكم بإفبلسو أو بتصفية أموالو. وتبعا لذلك فقد كاف ؽبذا التوظيف آثار واضحة على حقوؽ 

عوى االسًتداد بصفتها مالكة لؤلصوؿ اؼبنقولة، الشركات اؼبؤجرة اليت أضحى بإمكاهنا سلوؾ إجراءات د
 وبذلك تتجنب الدخوؿ  ُب حالة تزاحم مع باقي دائٍت اؼبشروع اؼبدين.

لكن يبدو أف سلوؾ ىذه الدعوى، قد يرد عليو بعض االستثناءات ترتبط أساسا دببدأ اغبفاظ  
ة ما سبنح اؼبتصرؼ أو السنديك اغبق على استمرار نشاط اؼبشروع اؼبتعثر، فالتشريعات التجارية اغبديثة عاد

ُب أف يطالب دبواصلة العقود اعباري تنفيذىا ُب تاريخ افتتاح اإلجراءات واليت تكوف ضرورية الستمرار 
نشاطو، وىذا األمر ينطبق على عقود االعتماد اإلهباري اليت سبوؿ ىذا اؼبشروع باألصوؿ اؼبنقولة اليت ربرؾ 

 استثماراتو.

على حق الشركة اؼبؤجرة السابق برفع دعوى االسًتداد ونفاذه، وضباية للغَت فبن ومن أجل اغبفاظ 
يتعاملوف مع اؼبشروع اؼبتعثر ويعولوف على األصوؿ اؼبنقولة اؼبؤجرة كعنصر يسار ُب الضماف العاـ لو، تقتضي 

تناولو ُب الفصلُت التشريعات ضرورة احًتاـ وسائل الشهر والعبلنية لعملية االعتماد اإلهباري، وىذا ما سن
 اآلتيُت:

 الفصل األول: دعوى االسترداد كأثر لحق ملكية مؤجر المنقول المادي في عقد االعتماد اإليجاري

الفصل الثاني: اإلشهار كشرط لنفاذ حق ملكية المؤجر قبل الغير في عقد االعتماد اإليجاري 
 للمنقوالت



 

 

 

 

 

 

 الفصـــــــل األول
 ــــــــــــــق دعوى االسترداد كأثر لح

ملكية مؤجر المنقول المادي في 
 عقـــــــــــد االعتمــــــــــاد اإليجـــــــــــــاري
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تتجلى أنبية االحتفاظ باؼبلكية ُب عقد االعتماد اإلهباري للمنقوؿ ُب أف غيابو تًتتب عليو صعوبة 
توظيف اؼبلكية على سبيل الضماف، يتم ذا تعود باألساس إٔب أف كونو عقدا ذا طبيعة سبويلية وائتمانية، ل

والذي هتدؼ شركة االعتماد اإلهباري من خبللو إٔب ضماف اسًتداد أمواؽبا عند عدـ وفاء اؼبشروع 
 اؼبستأجر بااللتزامات اؼبًتتبة عن العقد. 

ىبلق  -خاصة ُب ظل التشريعات التجارية اغبديثة-غَت أف شرط االحتفاظ باؼبلكية ُب ىذا العقد 
وعا من التنازع بُت حقُت: األوؿ يقرر ؼبصلحة اؼبشروع اؼبستأجر الذي يتعرض لصعوبات مالية، ويتمثل ُب ن

اؼبطالبة بتنفيذ العقد اعباري ُب اؼبرحلة االنتقالية، وثانيهما يقرر لفائدة الشركة اؼبؤجرة، وىو حقها ُب فبارسة 
 دعوى االسًتداد.

التعقيد، ألف األمر يفرض ترجيح إما مصلحة الدائن اؼبالك بناء إف حبث ىذا التنازع وَبُفُُّو نوع من 
على فبارستو لدعوى االسًتداد، أو مصلحة اؼبشروع اؼبتعثر ضمانا الستمرار نشاطو االقتصادي، وىي الغاية 

 األساسية اليت هتدؼ إليها التشريعات اغبديثة عموما .

انونا وواقعا، وىو ما يفرض ضرورة التعرض فالتوفيق إذف بُت ىاتُت الفرضيتُت أمر يصعب ربققو ق
إٔب األحكاـ العامة  اؼبنظمة لدعوى اسًتداد اؼبنقوالت عند االحتفاظ باؼبلكية ُب العقود الواردة عليها، 
ومقارنتها مع اؼبقتضيات القانونية اؼبتعلقة دببدأ متابعة تنفيذ العقود اعبارية ُب مرحلة اؼببلحظة، حىت يتسٌت 

 انوين منطقي وسليم، وعلى ىذا األساس نعرض ؽبذا اؼبوضوع ُب اؼببحثُت اآلتيُت:لنا تبٍت حل ق

 المبحث األول: األحكام العامة السترداد المنقول المادي

المبحث الثاني: عقد االعتماد اإليجاري للمنقول بين مبدأ مواصلة العقود الجارية ودعوى 
 االسترداد
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 المبحث االول

 اد المنقول المادياألحكام العامة السترد 

مقرر لفائدة اؼبتعاقد مع  «Droit de revendication»ينبغي التأكيد على أف حق االسًتداد 
يتمثل ُب   1اؼبشروع اػباضع إلجراءات التسوية القضائية أو التصفية، والذي يستند ُب طلبو أب حق ملكية

خببلؼ الدائن الناشئ دينو -وىو  2كوف ما يرغب ُب اسًتداده ىو ُب ملكو وليس ُب ملك ىذا اؼبشروع،
قبل افتتاح اإلجراءات ال يبنع من اؼبطالبة حبقو لكونو ال يستند إٔب حق شخصي )عبلقة دائنية مثبل(، وإمبا 

 3يستند أب حق ملكية.

من اؼبشروع اؼبفتتحة  4فلهذه االعتبارات هبيز اؼبشرع ُب حاالت معينة طلب اسًتداد اؼبنقوالت
حبق اؼبلكية على  5اعبة أو التصفية القضائية، غَت أف ىذا االسًتداد يهدؼ إٔب االعًتاؼضده اجراءات اؼبع

 اؼبنقوؿ كما أنو يبارس وفق اجراءات معينة، وداخل آجاؿ يضبطها القانوف:

 

 
                                                           

وبالتإب ففي حالة تأجَت ىذه األصوؿ « le propriétaire des biens meuble»تعد دعوى االسًتداد حكرا على مالك األصوؿ اؼبنقولة  - 1
ىذه من الباطن، وخضوع اؼبستأجر من الباطن إلجراءات التسوية القضائية او التصفية، فإف شركة االعتماد اإلهباري ىي وحدىا من وبق ؽبا رفع 

 الدعوى ُب مواجهتو، انظر:
Cass. Com., 13 juin 1995, D. 1996, somm. p.211.  

 إذف  يعد االسًتداد حق اؼبالك ُب أف يسًتجع ما ىو موضوع ربت يد اؼبفلس على سبيل اغبيازة اؼبؤقتة وبأي وصف كاف، وطاؼبا أف العقارات - 2
بالتفصيل ُب انظر مسجلة ومثبة بأوراؽ رظبية فبل يثار بشأهنا  إشكاؿ خببلؼ اؼبنقوالت اليت يتم الدفع إزاءىا بقاعدة اغبيازة ُب اؼبنقوؿ سند اؼبلكية، 

 ذلك:
 .155، ص 2009د/بن داوود إبراىيم، نظاـ اإلفبلس والتسوية القضائية ُب القانوف التجاري اؼبقارف، دار الكتاب اغبديث، القاىرة، 

 انظر حوؿ االستثناءات من منع اؼبتابعات الفردية: - 3

M. Desmichelles, Les créanciers qui échappent aux conséquences de la procédure collective de leurs 

débiteurs, Thèse Paris I, 1994, p. 67 et S. 

 ءات.وىذا اؼبنع يبره ذبنب اؼبساس بالطابع اعبماعي إلجراءات التسوية أو التصفية القضائية وكذا مبدأ اؼبساواة الذي تتميز بو ىذه اإلجرا
 27وما بعدىا من مرسـو  1-85، واؼبواد 1985يناير  25وما بعدىا من  قانوف  115 انظر ُب التنظيم التشريعي لدعوى االسًتداد اؼبواد - 4

 وما بعدىا من التقنُت التجاري الفرنسي(  L624-9)يقاهبا حاليا اؼبواد  1985ديسمب 
 انظر ُب اعبدؿ الفقهي حوؿ ىذا اؼبوضوع: - 5

M. Laroche, Revendication et propriété du droit des procédures collectives au droit des biens, 

Defrénois, 2007; P. Dutilleul- Francoeur, La revendication, thèse dactyl., Paris, 2003. 
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 المطلب األول

 مقتضيات استرداد المنقوالت المادية 

«Les modalités d'exercice de l'action en revendication des biens meubles »
1
 

الفرع األول:  تفاقم مخاطر إعسار المستأجر وحق االسترداد في ظل القوانين التقليدية 
 لإلفالس:

من اؼبتصور أف يبضي اؼبستأجر أو خلفو العاـ ُب تنفيذ التزاماتو العقدية بالرغم من الصعوبات اليت 
وز طلب فسخ العقد طاؼبا ٓب ىبل اؼبتعاقد قد يواجهها مشروعو االقتصادي، وطبقا للقواعد العامة ال هب

 بتنفيذ التزاماتو العقدية.

ومع ذلك ذبيز عقود االعتماد اإلهباري للشركة اؼبمولة إعماؿ الشرط الفاسخ الصريح ُب حاالت 
ؿبددة، بالرغم من انتفاء اػبطأ العقدي ُب حق اؼبستأجر. ومن أىم ىذه اغباالت إنقاص حالة شهر إفبلس 

 .(2)و اغبكم عليو بعقوبات التفالس اؼبستأجر أ

دبثابة ناقوس اػبطر بالنسبة إٔب الشركة اؼبؤجرة دبا أهنا تنبئ  -أي حالة اإلفبلس-وتعد ىذه اغبالة 
عن احتماؿ عدـ استيفاء حقوقها اؼبالية بسبب ما يعًتي اؼبستأجر من أحواؿ طارئة عليو، ويكوف ُب 

 ن ـباطر إعساره. إعماؽبا الشرط الفاسخ الصريح ما يقيها م

                                                           
رسة فبا إف اعتبار االعًتاؼ دبلكية الدائن للمنقوالت اؼبؤجرة ىي الغاية من دعوى االسًتداد ىو مصدر إصباع من الفقو الفرنسي على عدـ إمكانية - 1

 ىذه الدعوى إال ُب حالة كوف عقد التأجَت غَت مشهر:
«En ce qui concerne notre étude il faut rappeler que cette action en revendication n'est exercé que 

lorsque le contrat de location financière n'a pas fait l'objet d'une publicité...» V. Laetitia Franck, Les 

contrats de location financière dans les procédures collectives, thèse Nancy II, déc. 2011, n
o
 455, p. 

239. 
2
- Bachasson, Le crédit-bail mobilier au cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du 

locataire, Thèse Aix- Marseille 3, 1978, p171, n° 185.  

  رسالة مشار إليها  عند:

Aimé Diaka, op. cit., p. 134. 

Calais-Auloy, op. cit, n° 105. Crémieux-Israël, op. cit, p. 76. 
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ويثَت إعماؿ الشرط الفاسخ الصريح ُب مثل ىذه اغبالة بالنسبة للقانوف التقليدي لئلفبلس 
 إشكاليتُت رئيسيتُت:

تتمثل األؤب ُب مدى اعتبار عقد االعتماد اإلهباري من عقود االعتبار الشخصي، تبر فسخو ُب 
مدى جواز إعماؿ الشرط الفاسخ الصريح ُب حالة حالة شهر إفبلسو اؼبستأجر، بينما تتمثل الثانية ُب 

 شهر إفبلسو وقد تعلقت مصلحة صباعة الدائنُت باؼبضي ُب تنفيذ العقد.

 أوال: منطق فسخ عقد االعتماد اإليجاري بسبب زوال االعتبار الشخصي:

و يقـو إٔب اعتبار عقد االعتماد اإلهباري من عقود االعتبار الشخصي، ألن (1)يبيل الفقو الفرنسي 
. ويًتتب على ذلك أف يكوف (2)على عبلقة سبويلية ُب جوىره وىي من العبلقات اؼببنية على عنصر الثقة

 .(3)لشخص اؼبستأجر اعتباره اعبوىري بالنسبة إٔب الشركة اؼبؤجرة

ويستخلص الفقو طابع االعتبار الشخصي من نصوص عقد االعتماد اإلهباري ذاتو، ذلك أنو ال 
إال بعد اغبصوؿ على موافقة اؼبؤجر، وال هبوز  (4)التنازؿ عن اإلهبار أو التأجَت من الباطن هبوز للمستأجر

، كما أف ىذا العقد ينقضي بوفاة اؼبستفيد أو اغبجر عليو أو شهر (5)لو النزوؿ عن الوعد بالبيع لغَته
 . (6)إفبلسو

 

 

                                                           
1
- Crémieux-Israël, op. cit, p. 45; CALAIS-AULOY, op. Cit , n° 92. 

2
- Goyet, op. cit, p. 46 n° (63). 

3
- Calais-Auloy, op. cit, n° 92. 

4
- Bey, De la symbiotique, op. cit, p. 29. Calais-Auloy, op. cit, n° 92.  

 .1995من قانوف التأجَت التمويلي اؼبصري لسنة  16وانظر كذلك اؼبادة 
5
- Bey, Les aspects…, op. cit, n° 32. 

6
- Caporale (F.), Litiges et difficultés pratiques suscités par le crédit-bail, thèse droit, Bordeaux , 1974, 

p.215. BEY, De la symbiotique…, op. cit, p. 189, 190. Bey, Jurislasseur banque et Crédit, op.cit, Fasc. 

652 ; n° 8. 

إٔب إعذار أو ازباذ إجراءات قضائية من  القانوف اؼبصري للتأجَت التمويلي على أنو: "يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسو دوف حاجة  19وتنص اؼبادة 
يسة وال ُب ُب أي حالة من اغباالت اآلتية: ... إشهار إفبلس اؼبستأجر أو إعبلف إعساره. وُب ىذه اغبالة ال تدخل األمواؿ اؼبؤجرة ُب أمواؿ التفل

 الضماف العاـ للدائنُت..."
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العتبار الشخصي يعب عن رغبة ويشَت البعض إٔب أف احتواء عقد االعتماد اإلهباري  على عناصر ا
، وكلما كانت قيمة التمويل مرتفعة كلما (1)الشركة اؼبمولة ُب توفَت قدر من األماف ُب عبلقتها باؼبستفيد

ولؤلماف هبذا اؼبفهـو . (2)حرصت الشركة على توفَت موجبات األماف وضماف استيفائها غبقوقها اؼبالية 
،  كذلك ىي (3)اء بدراستها الدقيقة ؼبركز اؼبستأجر اؼبإب عند التعاقدطابع نسيب، رباوؿ الشركة توفَته ابتد

تركن فيما يتعلق بتنفيذ العقد إٔب مقومات اؼبستأجر الشخصية وقدرتو على مواجهة األعباء اؼبالية الناشئة 
ك قد عن العقد، لذلك فهي ال ذبيز أف وبل شخصا آخر ؿبل اؼبستأجر ُب تنفيذ التزاماتو العقدية. ومع ذل

ذبيز شركة االعتماد اإلهباري للمستأجر التنازؿ عن اإلهبار شريطة أف زبطر بذلك مقدما وأف توافق على 
 شخص اؼبتنازؿ إليو.

فقد ذبد ُب اؼبضي ُب تنفيذ العقد مع ىذا الشخص األخَت ما يوفر ؽبا مزيدا من األماف ُب استيفاء 
ص على قياـ اؼبستفيد بتنفيذ العقد ؼبا يتوافر فيو من حقوقها اؼبالية. لكن ذلك ينبئ بأف الشركة ال ربر 

 مقومات شخصية بقدر ما يعنيها توافر ظروؼ األماف اؼببلئمة لضماف استيفاء حقوقها اؼبالية. 

ومفهـو االعتبار الشخصي ُب ؾباؿ العقود أف مقومات اؼبتعاقد الشخصية من حيث الكفاءة أو 
الناحية اؼبالية والشخصية ومدى قدرتو على إيفاء التزاماتو، وتارىبو ُب اػبلق أو االئتماف )ظبعة اؼبتعاقد من 

التعامل التجاري(، تلعب دورا جوىريا ُب نشأة الرابطة القانونية وتنفيذىا. ولذلك تعد صبيع العقود 
اؼبصرفية، وبوجو عاـ صبيع عقود االئتماف، من قبيل عقود االعتبار الشخصي ألهنا تقـو على عنصر الثقة 

                                                           
1
- Bey, De la symbiotique…, op. cit, p.172. 

 لية يؤدي االعتبار الشخصي إٔب أنو ُب عقد االعتماد اإلهباري ال يتقدـ طالب التمويل إٔب اؼبؤسسة اؼبالية اؼبؤجرة، إال إذا كانت ؿبلومن الناحية العم
ؤسسة اؼبمولة ُب ا اؼبثقتو، كما أف اؼبؤسسة اؼبالية من جهتها، ال تقبل بالتعاقد مع اؼبستأجر إال إذا توافرت لدى ىذا األخَت عوامل الثقة اليت ترتكز عليه

لديو،  اختيار عمبلئها. ولذلك تطلب اؼبؤسسة اؼبمولة من اؼبستأجر تقدًن بعض األوراؽ واؼبستندات اؼبتعلقة بنشاطو، حىت تتأكد من دواعي الثقة
ركز اؼبإب لطالب التمويل. وُب وخصوصا قدرتو على اإليفاء بالتزاماتو الناشئة عن العقد. وتقـو بفحص اؼبستندات اؼبطلوبة اليت من شأهنا أف توضح اؼب

 ضوء ذلك تتخذ قرارىا بالتعامل مع اؼبستأجر، ومن ٍب تبدأ اػبطوات التنفيذية لتوفَت األصوؿ اإلنتاجية اؼبطلوبة.
ذلك تتجنب عبلقة كما قد ترفض اؼبؤسسة اؼبمولة، إذا تبُت ؽبا بعد فحص اؼبستندات اؼبرفقة بالطلب، أف عناصر الثقة بطالب التمويل غَت مكتملة، وب

 الفشل أو اؼبنازعات اليت تكوف اؼبؤسسة اؼبمولة ُب غٌت عن اػبوض فيها. انظر: -فيما لو ًب إبراـ العقد-تعاقدية يكوف مصَتىا 
 .84، ص اؼبرجع السابقد/إلياس ناصيف، 

2
- Bey et Gavalda, Le crédit- bail immobilier , Que-sais-je?, PUF, Paris, 1983, p.129. 

3
- Crémieux- Israël, op.cit., p.45.  
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ُب شخص العميل أو متلقي االئتماف. وطاؼبا أف العقد يقـو على االعتبار الشخصي، فإف الغلط ُب 
 شخص أحد طرُب العقد يؤدي إٔب قابلية ىذا العقد لئلبطاؿ، بناء على طلب الطرؼ الذي وقع ُب الغلط.

ة الدائن تتعلق وطبقا للقواعد العامة ال هبوز تنفيذ االلتزاـ بعمل بواسطة الغَت إذا كانت مصلح 
بقياـ اؼبدين بالعمل نفسو. ولكن من اؼبقرر أنو ال هبوز تنفيذ ؾبمل االلتزامات العقدية، أيا كانت طبيعتها، 
إال بواسطة اؼبتعاقد ذاتو. وإذا كاف العقد جاري التنفيذ ال هبوز اؼبضي ُب تنفيذه إذا ٓب يعد ُب مقدور 

فسو، ولذلك ينقضي العقد بسبب وفاة اؼبتعاقد أو اغبجر عليو تنفيذ االلتزاـ بن -ألي سبب كاف -اؼبتعاقد 
 أو شهر إفبلسو. 

وال يعد عقد اإلهبار حبسب األصل من عقود االعتبار الشخصي، إذ يأمل اؼبؤجر اغبصوؿ على 
ريع اؼباؿ الذي يقـو باستغبللو عن طريق سبكُت شخص آخر من االنتفاع بو. وال يتوقف تنفيذ التزامات 

على مقومات خاصة تتوافر ُب شخصو. ومع ذلك يبكن استخبلص االعتبار الشخصي من اؼبستأجر 
 .(1)اؼبضموف االتفاقي للعقد بالرغم من أف العقد ال يقـو حبسب األصل على االعتبار الشخصي

وهبوز ُب عقد اإلهبار منع اؼبستأجر من التنازؿ عن اإلهبار أو قيامو بتأجَت العُت اؼبؤجرة من 
لك هبوز االتفاؽ على انتهاء العقد بوفاة اؼبستأجر أو اغبجر عليو أو شهر إفبلسو. ولقد أفادت الباطن، كذ

شركات االعتماد اإلهباري من الطابع اؼبكمل لقواعد عقد اإلهبار لضماف عدـ اؼبضي ُب تنفيذ العقد إذا ٓب 
 يعد ُب مقدور اؼبستأجر تنفيذه بنفسو.

تداد بالطابع اؼبإب لعقد االعتماد اإلهباري من أجل ترتيب ويثور التساؤؿ حوؿ مدى إمكانية االع
اآلثار اػباصة باالعتبار الشخصي ُب الفروض اليت ال يتضمن فيها العقد االتفاقات الصروبة اػبارجة على 
القواعد العامة ُب عقد اإلهبار. وبعبارة أخرى ىل هبوز اغبكم مثبل بانقضاء العقد بسبب إفبلس اؼبستأجر 

 يتفق على ذلك ُب العقد؟ولو ٓب 

                                                           
 من ذات القانوف. 1742 اؼبادة فقرة أؤب من التقنُت اؼبدين الفرنسي وكذا 1717اؼبادة انظر  - 1
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لقد استند البعض إٔب أف اإلهبار ُب عقد االعتماد اإلهباري ليس إهبارا تقليديا وإمبا ىو إهبار مإب، 
. ويًتتب على (1)وقيل بأف اإلهبار ىو التعبَت القانوين لعبلقة سبويلية تصطب  ببل شك باالعتبار الشخصي

أو اإلهبار من الباطن. وانقضاء العقد بالوفاة أو اغبجر أو  ذلك حرماف اؼبستفيد من التنازؿ عن اإلهبار
 اإلفبلس ولو ٓب يتفق على ذلك صراحة العقد.

عدـ جواز ترتيب تلك اآلثار تلقائيا ُب ظل األوضاع الراىنة لعقد االعتماد اإلهباري   2ويرى البعض
بوصفو عقدا من عقود االئتماف فما واعتباره عقد إهبار، أما إذا كاف العقد مطروحا على الساحة القانونية 

من شك ُب وجوب اعتباره من قبيل عقود االعتبار الشخصي وترتيب اآلثار الناشئة عن ذلك بغض النظر 
 عن اؼبضموف االتفاقي للعقد ومواجهتو غباالت زواؿ االعتبار الشخصي.

اإلفادة من مزاياه، مع  أما تعمد االرادة اػباصة إفراغ العبلقة التعاقدية ُب قالب اإلهبار من أجل
ؿباولة ترتيب آثار ال يقتضيها ىذا القالب حبسب األصل ودوف أف تعٍت ىذه اإلرادة باالتفاؽ على ترتيبها 

 فهذا ما ال يبكن االعًتاؼ بو لتلك اإلرادة.

ومن جانب آخر إذا قيل بأف شهر إفبلس اؼبستأجر فيو هتديد ؼبصاّب شركة االعتماد اإلهباري  
ر عدـ استيفائها اغبقوؽ اؼبالية اؼبقررة ؽبا، على اعتبار أهنا ٓب تعوؿ عند التعاقد إال على صحة بسبب ـباط

، فاألصل أف ضماف حصوؽبا على تلك اغبقوؽ (3)اؼبركز اؼبإب للمستأجر وحده دوف غَته من األشخاص
السنديك ال ُب فسخ  يكوف ُب اؼبضي ُب تنفيذ عقد االعتماد اإلهباري بواسطة اػبلف العاـ أو القيم أو

العقد. ذلك باعتبار العقد إهبارا ال تقرر األجرة إال مقابل االنتفاع باألصل، فمىت انقطع االنتفاع بالفسخ 
زاؿ عن عاتق اؼبستأجر التزامو بدفع األجرة وال يتحقق بالتإب للشركة اؼبمولة إىبلؾ كامل رأظباؽبا اؼبستثمر 

                                                           
1
 - D. Crémieux-Israël, op. cit. p. 14 

 .487د. ىاين ؿبمد دويدار، النظاـ القانوين،  مرجع السابق، ص  - 2
 
 ُب ىذا اؼبعٌت:   - 3

   Bachasson, op.cit, p.45. 57 N° 64. 



 عقد االعتماد اإليجاريدعوى االسترداد كأثر لحق ملكية مؤجر المنقول المادي في  :الفصل االول 

168 

 

اسًتداد األصل أي استئثارىا بقيمتو السوقية وقت االسًتداد. وىي  ُب التمويل. لكن الفسخ ىبوؿ للشركة
 . (1)بذلك تتفادى ـباطر االشًتاؾ ُب تفليسة اؼبستأجر

إذ هبب على شركة االعتماد اإلهباري أف تعلن أف مصلحتها تكمن ُب اسًتداد األصل اؼبؤجر، 
ليس ُب فسخو، وكأف األصل ُب القالب طاؼبا أمكن افًتاض أف مصلحتها اؼبالية تقتضي اؼبضي ُب تنفيذه و 

 الذي أفرغت فيو العبلقة العقدية أنو ال يًتتب على توافر إحدى اغباالت اؼبذكورة انقضاؤه.

خبلصة القوؿ إذف، أنو طاؼبا عد عقد االعتماد اإلهباري من قبيل اإلهبار قانونا فإنو ال يًتتب على 
تفاؽ صراحة على حاالت الفسخ، وىذا ىو موضوع زواؿ االعتبار الشخصي انقضاؤه ما ٓب يواجو اال

 العنصر اؼبوإب.

 ثانيا: إعمال الشرط الفاسخ الصريح في حالة إفالس المستفيد:

ال شك أف أبل  اؼبظاىر على إعسار اؼبستفيد وعجزه عن مواجهة األعباء اؼبالية الناشئة عن التأجَت 
ود االعتماد اإلهباري على مشوؿ الشرط الفاسخ . لذلك ربرص عق(2)التمويلي يكوف ُب حالة شهر إفبلسو

الصريح الوارد هبا حالة إفبلس اؼبستفيد، نتطرؽ ُب ىذا العنصر ؼبوقف القوانُت التقليدية لئلفبلس من ىذا 
 الشرط:

ٓب يكن من شأف الشرط الفاسخ الصريح ُب ظل الوضع في القانون الفرنسي القديم:  .1
إفبلس اؼبستأجر ما ٓب يقر مدير أمواؿ ىذا األخَت الفسخ، ذلك  القانوف الفرنسي ترتيب أثره ُب حالة

ُب شأف التسوية القضائية واإلدارة  1967يوليو  13بتاريخ  563-67أنو منذ صدور القانوف رقم 
صار للسنديك حق اؼبطالبة باؼبضي ُب تنفيذ العقود اليت كاف تنفيذىا جارياً  (3)اؼبؤقتة وتصفية األمواؿ
باإلفبلس على أف تتؤب صباعة الدائنُت الوفاء بااللتزامات اليت تشغل ذمة  وقت صدور اغبكم

ُب شأف  1985يناير  25بتاريخ  98-85. وقد تأكد ىذا اغبكم عند صدور القانوف (4)اؼبفلس
                                                           

 أنظر ُب ـباطر مشاركة الدائنُت العاديُت ُب تفليسة اؼبدين: - 1
Ripert et ROBLOT, op.cit., p. 684, n° 2811. 
2
 -  GAVALDA, op.cit, 2° cahier, N° 74.  

3
- JO., 14 juillet 1967. Dalloz 1967, législation 269. 

4
 - BEY et GAVALDA, Le crédit-bail immobilier, op. cit, p. 104. Bachasson, op. cit. p24 n° 24. 
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اإلدارة القضائية للمشروعات اؼبتعثرة إذ وبق ؼبدير األمواؿ االستمرار ُب تنفيذ العقود مىت كاف ذلك 
 (.1)ستمرار نشاط اؼبفلس، وذلك بناء على قرار ينفرد ىو )اؼبدير( بازباذهضروريا ال

وجدير باإلشارة إٔب أف اغبق الذي تقرر للسنديك أو األمر اؼبقرر حاليا ؼبدير األمواؿ يتعلق بالنظاـ 
اؼبدير  ، وبالتإب ال ينتج الشرط الفاسخ الصريح الوارد بعقد االعتماد اإلهباري أثره ما ٓب يقرر(2)العاـ

إال أف األمر يفًتض أنو ُب وقت صدور حكم باإلفبلس ٓب يكن الشرط الفاسخ الصريح قد  (3)الفسخ،
 .(4)رتب آثاره بعد

ولقد ثار اػببلؼ حوؿ السلوؾ الذي هبب على السنديك ومن بعده مدير األمواؿ اتباعو ُب شأف 
من  38لك الشرط، فظاىر نص اؼبادة ترتيب العقد الفاسخ الصريح آثاره أو على العكس إبطاؿ مفعوؿ ذ

أنو على السنديك ومن بعده مدير األمواؿ  1985فقرة أؤب من قانوف  37ونص اؼبادة  1967قانوف 
 ازباذ قراره باؼبضي ُب تنفيذ العقد بالرغم فبا تضمنو من شرط فاسخ صريح، وبعبارة أخرى هبب على

 إلبطاؿ مفعوؿ الشرط الفاسخ الصريح. -اذ القرارازب–السنديك أو مدير األمواؿ القياـ بعمل إهبايب 
سكوت السنديك عن ازباذ القرار اؼبتقدـ باعتباره إقرار باؼبضي ُب تنفيذ عقد  يفسرإال أنو قد 

إقرار صريح من السنديك بالفسخ لكي يرتب الشرط  االعتماد اإلهباري. وبعبارة أخرى هبب صدور
سكوت السنديك يسمح للشركة اؼبؤجرة بالتمسك بالشرط  الفاسخ الصريح أثره. بينما يرى الفقو أف

 الفاسخ الصريح الوارد بالعقد.
وعندما عرض األمر على ؿبكمة النقض الفرنسية أخذت احملكمة على حكم ؿبكمة االستئناؼ 
اؼبطعوف ضده تعليق اؼبضي ُب تنفيذ عقد االعتماد اإلهباري على إعبلف صريح وخاص إلرادة السنديك ُب 

 1967من قانوف  38ىذا األثر، إذ أضافت بذلك ؿبكمة االستئناؼ شرطا إلعماؿ حكم اؼبادة ترتيب 
 .(5)ٓب يقض بو اؼبشرع

                                                           
1
 -JO., 26 janvier 1985.  P 1117, Dalloz 1975, législation 147. 

2
 - Bachasson, op. cit. p69 n° 79. 

3
 - Cass. Com, 17 mars 1975 Dalloz 1975.  

4
 - Bachasson, op. cit. p28, n° 28. 

5
 - Cass. com. 3 juin 1986, Bull. civ. 1986, IV, p. 95. 
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وإذا كانت احملكمة العليا تذىب إٔب وجوب تقدير كل حالة على حدة للوقوؼ على موقف 
بو عدـ وجوب صدور السنديك من االستمرار أو عدـ االستمرار ُب تنفيذ العقد، إال أنو صار من اؼبقطوع 

 قرار صريح من السنديك يفيد اؼبضي ُب تنفيذ العقد.
وُب حالة اؼبضّي ُب تنفيذه عقد االعتماد اإلهباري، ال شك ُب التزاـ صباعة الدائنُت بأقساط األجرة 

 اليت تستحق بعد صدور اغبكم باإلفبلس.
ة اليت استحقت على اؼبستأجر لكن اػببلؼ يثور خبصوص التزاـ صباعة الدائنُت بأداء أقساط األجر 

قبل إفبلسو وٓب تقبضها شركة االعتماد اإلهباري. فقد ذىب جانب من الفقو إٔب التزاـ صباعة الدائنُت ذباه 
، فبا يًتتب عليو زيادة العبء على التفليسة إذا اختار السنديك اؼبضي (1)الشركة اؼبمولة بأداء تلك األقساط
ب آخر من الفقو إٔب وجوب إعماؿ مبدأ اؼبساواة بُت الدائنُت ُب مواد ُب تنفيذ العقد. بينما ذىب جان

اإلفبلس وألـز شركة االعتماد اإلهباري باؼبشاركة ُب التفليسة بالديوف اػباصة بأقساط األجرة اليت حلت وٓب 
 (2) تستوفها بعد.

طيع االحتجاج ولقد تبنت ؿبكمة النقض الفرنسية ىذا الرأي األخَت بقوؽبا أنو ما من دائن يست
. ويًتتب على ذلك (3)بالتزاـ صباعة الدائنُت بأداء الدين ما داـ ناشئا قبل صدور اغبكم بالتسوية القضائية

أنو على شركة االعتماد اإلهباري بوصفها دائنا عاديا بأقساط األجرة اليت حلت قبل صدور اغبكم 
 ديك ُب تنفيذ عقد االعتماد اإلهباري.باإلفبلس اؼبشاركة ُب تفليسة اؼبستأجر بالرغم من مضي السن

إذف عند الًتجيح بُت مصاّب صباعة دائٍت اؼبستأجر ومصاّب شركة االعتماد اإلهباري كاف القضاء 
الفرنسي ُب ظل القانوف التقليدي لئلفبلس يرجح األؤب على الثانية وىو النهج الذي يتبعو بوجو عاـ ُب 

اعة، بل إف إعماؿ السنديك ػبياره اؼبضي ُب تنفيذ العقد أو مواد اإلفبلس من ترجيح مصاّب تلك اعبم
إقرار فسخو ال يكوف إال بالنظر إٔب مصاّب صباعة الدائنُت. وإف قرر السنديك اؼبضي ُب تنفيذ العقد 
صارت اعبماعة خلفا للمستأجر، تلتـز بدفع أقساط التأجَت اؼبستقبلة دوف أف تلتـز بأداء تلك اليت 

 .(4)فيد قبل صدور اغبكم باإلفبلساستحقت على اؼبست

                                                           
1
 -Bey et Gavalda, op.cit., p. 104. 

2
 - Bachasson, op. cit., n

o
 41, p. 37. 

3
 - Cass. Com. 22 janv. 1974, JCP. 1974, II, 17865, note Bey.  

4
 - - Bachasson, op. cit., n

o
 146, p. 164. 
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وال شك أف اإلبقاء على عقد االعتماد اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة يفيد اؼبستفيد ُب اغباالت اليت 
يتمكن فيها من تفادي تصفية أموالو، إذ يأمن من اسًتداد شركة التأجَت التمويلي لؤلصوؿ بصفة هنائية. 

لعقد أضيفت قيمة اؼباؿ اؼبؤجر إٔب أصوؿ التفليسة. ومن جهة وإذا أعمل السنديك خيار التملك الوارد با
أخرى يتفادى اؼبستفيد وكذلك صباعة الدائنُت مشاركة شركة االعتماد اإلهباري ُب التفليسة بالتعويض عن 

 الفسخ بفرض استحقاقو فبا يًتتب عليو عدـ زيادة خصـو التفليسة. 
 الوضع في القانون الجزائري: .2

-96عتماد اإلهباري أو الطرؼ اؼبؤجر ُب التشريع اعبزائري بعد صدور األمر رقم يبدو أف شركة اال
اؼبتعلق باالعتماد اإلهباري، قد أصبحت دبنأى عن أي خطر ُب حالة إعسار أو إفبلس مستأجرىا،  09

إب وتستطيع اؼبطالبة باسًتجاع األصل اؼبنقوؿ الذي احتفظت دبلكيتو، وإخراجو من تفليسة اؼبستأجر، وبالت
 تتمكن من ذبنب مزاضبة الدائنُت اآلخرين واػبضوع معهم لقسمة الغرماء.

في حالة عدم قدرة المستأجر على الوفاء، تم من ذات األمر على أنو "  22إذ تؤكد اؼبادة 
إثباتها قانونا من خالل عدم دفع قسط واحد من اإليجار أو في حالة حل بالتراضي أو قضائي أو 

الس المستأجر، ال يخضع األصل المؤجر ألية متابعة من دائني المستأجر تسوية قضائية أو إف
العاديين أو الممتازين مهما كان وضعهم القانوني وصفتهم سواء أخذوا بعين االعتبار بصفة فردية أو 

 ".على شكل كتلة في إطار إجراء قضائي جماعي

كة تًتؾ اجملاؿ للمؤجر ليضمن عقود كما أف اؼبادة التاسعة عشر من دفًت الشروط  العامة لبنك الب 
االعتماد اإلهباري شروطا صروبة من اغباالت اليت يتم فيها فسخ عقد االعتماد اإلهباري، ما ىبدـ مصاغبو 

 وهبنبو كل ضرر ؿبتمل ُب حالة إعسار اؼبستأجر أو إفبلسو.

بإجراءات الشهر  لكن كل تلك األمور ال تستقيم إال إذا قاـ اؼبؤجر أو شركة االعتماد اإلهباري
احملدد لكيفيات إشهار عمليات االعتماد اإلهباري  90-06اؼبنصوص عليها ُب اؼبرسـو التنفيذي رقم 

لؤلصوؿ اؼبنقولة، ذلك أنو حىت وإف ٓب يرد ُب ىذا النص ما يدؿ صراحة على الربط بُت اإلشهار 
 واالحتجاج باؼبلكية، إال أف كل الشواىد تؤكد ىذا األمر. 
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البيع بالتقسيط ال يستطيع البائع االحتجاج حبق ملكيتو على دائٍت اؼبشًتي إال اذا كاف  فمثبل ُب
الشرط مكتوبا، وىو ما يعٍت نوعا من اإلجراءات اليت يلـز القياـ هبا حىت يتمكن من االحتجاج بشرط 

 اؼبلكية.

اليت تثبت من التقنُت التجاري الذي يسمح باسًتداد األشياء  309وذلك خببلؼ نص اؼبادة  
 ملكيتها أو حق اسًتدادىا وقت شهر اإلفبلس بدوف اشًتاط شهر العقد موضوع ىذه األشياء.

ومع ذلك فإف الراجح من الرأي أف من أغفل القياـ بإجراءات الشهر، يكوف مصَته عدـ القدرة 
لقاعدة على اسًتداد األصل من تفليسة اؼبستأجر ودخولو كدائن عادي ُب تفليسة اؼبستأجر وخضوعو 

قسمة الغرماء، أي عدـ قدرتو على االحتجاج باغبقوؽ اليت أحتفظ دبلكيتها على دائٍت أو ذوي حقوؽ 
اؼبستأجر اؼبكتسبة بعوض وذباه الغَت حسن النية الذي  يبكن أف يكوف قد اقتٌت األصل اؼبنقوؿ من 

   1اؼبدين.

األصل اؼبنقوؿ ينتمي لذمة يتم كل شيء، كما لو كاف  2ويًتتب على ذلك أنو ذباه ىذا الغَت
اؼبدين، ويشكل أحد عناصر ضماف الدائنُت العاـ. لكن ذباه اؼبستأجر اؼبتخلف، ال يبكن الدفع بعدـ 
االشهار إلنكار ىذا اغبق، فمستأجر األصل ال صفة لو للدفع  بعدـ القياـ بإجراءات  الشهر اؼبخصصة 

 غبماية الغَت من العقد.

ذي يراقب، يساعد ويبثل اؼبدين، ال يستطيعا الدفع بغياب شهر العقد لذلك فإف وكيل التفليسة ال
 3لئلدعاء بأف األصل اؼبنقوؿ يعتب كما لو كاف ملكا للمستأجر.

 

                                                           
 قارف: - 1

 Cass. Com. 5 juill. 2005, n
o 
1042, RJDA, 12/05, n

os 
1379 et 1380. 

 قارف: - 2
 CA. Montpellier, 2 

e
 ch. 23 janv. 1997, JCP., éd. G, n

o
 49, pp. 531 à 534, note Gaby Eid; Cass. Com. 

14 oct. 1997, Bull. Civ. IV, n
o
 257. 

 انظر بالتفصيل ُب ذلك الفصل الثاين من ىذا الباب. - 3
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المنقوالت المادية في عقد  «Délai de revendication» الفرع الثاني: آجال استرداد
 االعتماد اإليجاري

ترد دعوى اسًتداد اؼبنقوالت داخل آجاؿ معينة، ال زبتلف عادة التشريعات خبصوص وجوب أف 

 نتناوؿ الوضع بالنسبة للتشريع اعبزائري ٍب نظَتيو الفرنسي واؼبغريب:

 أوال: الوضع بالنسبة للتشريع الجزائري:

إف مطالبة شركة االعتماد اإلهباري باالسًتداد ال يبكن أف سبارس إال ُب أجل سنة واحدة اعتبارا من 

كما أف اؼبشرع اعبزائري يعطي لكل شخص اغبق ُب االسًتداد من   1بت للتوقف عن الوفاء.نشر القرار اؼبث

  2التفليسة لؤلشياء اليت تثبت لو ملكيتها أو حق اسًتدادىا وقت شهر اإلفبلس.

 ثانيا: الوضع في  التشريعين الفرنسي والمغربي:

 :موقف التشريع الفرنسي 

 25ص بالتقوًن والتصفية القضائية للمشروعات الصادر ُب ػبأف القانوف الفرنسي اػبا ذبدر اإلشارة

يفرض وجوب اؼبطالبة باسًتداد األمواؿ اؼبنقولة ُب أجل ثبلثة أشهر من  115، ُب مادتو 1985يناير 

 .3تاريخ إفتتاح اإلجراءات اعبماعية للمستأجر

 

                                                           
 من التقنُت التجاري. 306انظر اؼبادة  - 1
 من ذات التقنُت.  309و 308انظر اؼبادتُت  - 2

3
- P. Cordier, L'incidence de la publicité des contrats de crédit-bail mobilier en cas d'ouverture d'une 

procédure collective du preneur, RJDA 11/99, nov. 1999, pp 939 et s.  
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ذبب  12-121فإف اؼبادة  1994،1يونيو  10لكن بعد تعديل القانوف السابق دبوجب قانوف 
لكن ىذه  3اؼبؤجر الذي أشهر عقده عندما ينتهي ىذا العقد أو يفسخ أف يقدـ  طلبا بسيطا لبلسًتجاع،

 4اؼبادة ٓب تتضمن أية أجل.

أما العقود السارية والغَت مشهرة فيجب أف تكوف ؿببل لطلب باالسًتداد ُب أجل ثبلثة أشهر من 
بعد التعديل. وُب اغبالة اليت يكوف  115الفقرة الثانية من اؼبادة  تاريخ فسخ أو انتهاء العقد وىذا ما أكدتو

فيها العقد غَت سار بتاريخ افتتاح اإلجراءات اعبماعية، يكوف أجل اؼبطالبة باالسًتداد ىو ثبلثة أشهر من 
 ر بسبب غياب الشهر أو عدـ مطابقتو، فإف اؼبؤج 5يـو حكم االفتتاح. وُب حالة رفض اؼبطالبة باالسًتجاع

                                                           
1
 -  LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des 

entreprises, JORF n°134 du 11 juin 1994.  
 من التقنُت التجاري الفرنسي: L624-17حاليا انظر اؼبادة   - 2

«L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire 

judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente 

section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire 

qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de 

justice saisi.» 

3 - Ch. Bruneau, op.cit., p. 264, no 278: «Les crédit-bailleurs ayant publié leurs contrat ne sont donc 

plus tenus désormais de revendiquer leurs biens dans le délai préfix de l'article 115 et ne risquent pas 

d'en perdre la propriété pour tardivité de leur action. » 

  انظر حاليا من قضاء النقض الفرنسي:
Cass. Com. 18 sep. 2012, n

o
 11- 21. 744. 

4
 - Guy Duranton, op.cit. p. 38, n

o
 239: «Les contrats ayant fait l'objet d'une publicité, les crédits-

bailleurs, n'ont plus à exercer l'action en revendication, mais seulement la demande de restitution, cette 

demande n'est enfermée dans aucun délai  et le défaut d'exercice n'entraine pas la sanction »; V. Cass. 

Com. 5 juill. 2005, D. 2005, n
o
 31, note Le Corre-Broly; L. LEVENEUR, «Crédit-bail: du baume au 

coeur pour les crédits-bailleurs », Contrats concurrence et consommation, 1995, p. 1 s. ;J.-L. 

COURTIER, « Crédit-bail mobilier, action en revendication de l’article 115 L. 1985 », LPA 14 

Janvier 1994, p. 12 ; Y. CHAPUT, 

« L’influence du droit des entreprises en difficulté sur le crédit-bail,(simple aide-mémoire) », Droit des 

sociétés, 1997, p. 4 s. 
اؼبنقوالت اؼبؤجرة واليت يشًتط فيها عدـ وجود « action en revendication»والراجح فقها وقانونا ُب فرنسا ىو التفرقة بُت دعوى اسًتداد  - 5

اليت هتدؼ إٔب «  action ou demande en restitution»الشهر لعقد االعتماد اإلهباري  وبُت ما يعرؼ بدعوى أو طلب اسًتجاع 
إلجراءات االشهار، وإف كبل الدعويُت ـبتلفتُت من حيث  لؤلصل اؼبنقوؿ بشرط االحًتاـ اؼبسبق  «la reprise matérielle»االسًتجاع اؼبادي 

 اؼباىية، انظر ُب ىذه التفرقة:
A. Martin Serf, « Revendications et restitutions questions procédurales », LPA, 28/10/98, n

o
129, p. 23. 

 التجاري الفرنسي: نُتمن التق L. 624-10 وانظر كذلك اؼبادة 

«Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat 

portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des 

conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.» 
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ال يفقد حق ملكيتو، ويصبح فقط غَت قابل لبلحتجاج بو ُب اإلجراءات اعبماعية، ويظل من اؼبمكن 

 1االحتجاج حبق اؼبلكية على اؼبستأجر اؼبدين ُب كل اغباالت.

، ًب توحيد نقطة بداية احتساب أجل دعوى اسًتداد  2008-1345لكن مع صدور األمر رقم 

من التقنُت التجاري اغبإب ال تتضمن أية تفرقة ُب احتساب اآلجاؿ  L624-9اؼبنقوالت اؼبادية، فاؼبادة 

 2فيما إذا كاف العقد اؼبعٍت ساريا أـ ال ُب تاريخ صدور حكم افتتاح اإلجراءات.

وُب اغبالة اليت ال وبًـت فيها أجل فبارسة دعوى االسًتداد فإف اعبزاء اؼبتولد ىنا ىو السقوط 

(Forclos)من الفقو الفرنسي ىذا اعبزاء صارما  3، وقد اعتب جانب«sanction sévère»  ، غَت أف

اغبقيقة خبلؼ ذلك، فهذا اعبزاء يتناغم مع مصلحة دائٍت اؼبشروع اؼبتعثر، دبا أنو وبد من حاالت 

                                                           
 كن اعتبار اؼبستأجر اؼبدين من الغَت حسن النية الذي ال يبكن االحتجاج ضده حبق اؼبلكية بفعل غياب الشهر، كما ال يبكن اعتباره داخبلإذ ال يب - 1

 ُب مفهـو اإلجراءات اعبماعية اليت ال يبكن االحتجاج  ذباىها حبق اؼبلكية بفعل عدـ الشهر، انظر:
 Cass. Com. 4 janv. 2000, D. 2000. 553, note le Corre-Broly: «... dans les rapports entre le débiteur et 

le bailleur, 'absence de revendication est sans incidence». 
2
 - Article L624-9: Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 41      «La 

revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication 

du jugement ouvrant la procédure. » 

 وقد القى إلغاء ازدواجية احتساب اآلجاؿ استحسانا من الفقو الفرنسي، انظر على سبيل اؼبثاؿ: 
«La suppression du délai double qui avait était mis en place par la reforme du 10 juin 1994 a été saluée 

par les auteurs français....» V. Laetitia Franck, thèse précitée, marge n
o
 654, p. 239 et 240; E. Le 

Corre-Broly, «Les modifications apportées par l 'ordonnance du 18 décembre 2008 en matière de 

revendication et de restitution, Gaz.pal. 2009, N
o
 69, p. 48. 

 وقدًب اقًتاح ىذا اغبل قبل ذلك من قبل البعض:
F. Pérochon, «La procédure des revendications et des restitutions dans les procédures collectives», 

LPA, 2008, n
o
 239, p. 56 et s. 

 
 قارف: - 3

M. Le Corre et E. Le Corre-Broly, «L'analyse jurisprudentielle de la demande en acquiescement de 

revendication », D. 2002, p. 948. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=991A85679F29FC5FAF38FDC011A7848A.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000019951175&idArticle=LEGIARTI000019958051&dateTexte=20160416&categorieLien=id#LEGIARTI000019958051
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حسب ما انتهت إليو -االسًتداد للمنقوالت اليت تعد من الضماف العاـ ؽبم، وليس من شأف ىذا الوضع 

 1اؼبساس حبق ملكية اؼبؤجر الدائن اؼبكفوؿ بنصوص دستورية. -لفرنسية ُب أحكاـ حديثةؿبكمة النقض ا

ومع ذلك، نؤيد انتقاد جزاء السقوط بسبب عدـ مراعاة آجاؿ االسًتداد، من حيث كونو يتناقض 
، « Demande  en acquiescement de revendication»مع طبيعة طلب اؼبوافقة على االسًتداد 

الفرنسُت طلب غَت قضائي، فبل يتصور بالتإب مواجهتو جبزاء  3والقضاء 2 حسب إصباع الفقوفهذا األخَت
 السقوط الذي يتعلق بعدـ قبوؿ طلب قضائي وارد خارج اآلجاؿ القانونية.

 موقف التشريع المغربي:

من مدونة التجارة  667، ال تسمح اؼبادة 2008على غرار الوضع ُب التشريع الفرنسي قبل سنة 
بأف تتم فبارسة اسًتداد اؼبنقوالت إال داخل أجل الثبلثة أشهر التالية لنشر اغبكم القاضي بافتتاح إجراءات 

تاريخ صدور اغبكم التسوية أو التصفية القضائية، وإذا تعلق األمر باسًتداد منقوالت موضوع عقد جار ُب 
آنفا ال تكوف  داية سرياف األجل اؼبذكورالقاضي بافتتاح اإلجراءات ضد اؼبشروع اؼبتوقف عن الدفع، فإف ب

 إال انطبلقا من تاريخ فسخ أو انتهاء ىذا العقد.

                                                           
1
 - Cass.Com. 15 mars 2011, n

o
 10- 40073, Gaz. Pal., 2011, p. 32-33, obs. E. Le Corre-Broly, Rev. des 

Soc. 2011, p. 387, obs. P. Roussel Galle. 

 Contra non valeatem a gere non»ؤجر اؼبالك من اإلفبلت من جزاء السقوط إٔب ُب حالة توافر القوة القاىرة وبالتإب لن يتمكن اؼب

currit praescriptio » ،  من التقنُت اؼبدين الفرنسي: 2234انظر اؼبادة 

Article 2234:Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1  

«La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite 

d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » 

اغباالت، انظر حكم ؿبكمة االستئناؼ ، ومع ذلك يرفض القضاء الفرنسي تطبيق اؼبادة السابقة بالنسبة لبلسًتداد ُب مادة االعتماد اإلهباري عبميع 
 وتأكيده بقرار النقض اآلتيُت:

CA Agen, 17/06/1996, confirme par: Cass. Com. 2/03/1999, no 96-19253.s 
من تقنُت  643كما يرفض القضاء الفرنسي مبر مكاف اإلقامة اؼبؤجر اؼبإب وبعد اؼبسافة كمبر لتمديد آجاؿ دعوى االسًتداد وتطبيق اؼبادة 

 اإلجراءات اؼبدنية اعبديد:
Cass. Com. 7 fèv. 2006, n

o
 04-19342, Bull. civ. IV, n

o
 30; Gaz. Pal. 2006, n

o
 124, p. 51, obs. E. Le 

Corre-Broly. 
2
 - «... en revanche, le dépassement du délai de cette demande amiable entraine la forclusion. Les 

auteurs français sont particulièrement critique sur ce point. Il est selon eux, curieux d'enfermer dans un 

délai de forclusion une démarche qui n'est pas une demande en justice, dans la mesure ou la forclusion 

désigne véritablement la fermeture d'une action en justice » 

 E. Le Corre- Broly et P. M. Le Corre, «L'analyse jurisprudentielle...», art. préc., p. 948 et s. 
3
 - Cass. Com. 6 mars 2001, n

o
 98-15099, Bull. civ. IV, n

o
 50; D. 2001, p. 1099, obs. A.. Lienard; JCP. 

Ent. 2001, p. 1472, n
o 
12, obs. M. Cabrillac et P. Petel; RTD. Com. 2001, p. 524, obs. J.-L. Vallens. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AFA022D44EC7FC392F695D6794D798F2.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000019013696&idArticle=LEGIARTI000019014273&dateTexte=20160417&categorieLien=id#LEGIARTI000019014273
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 المطلب الثاني
 التصريح بالديون إلى السنديك في عقد االعتماد اإليجاري للمنقول 

"La déclaration au passif de la créance du crédit-bailleur" 
شروع اػباضع إلجراءات اؼبعاعبة، يقـو السنديك بتحديد ُب إطار إعداده ؼبشروع  ـبطط تسوية اؼب

خصـو ىذا اؼبشروع إما بناء على الديوف اليت يتم التصريح هبا لو أو بناًء على قائمة ىذه الديوف قد يسلمها 
إليو اؼبدين عند االقتضاء، فبا يعطي إلجراء من ىذا القبيل أنبية قصوى بالنسبة لوضعية الدائنُت ذوي 

وقد  (1)لسابقة ُب النشأة للحكم القاضي بافتتاح اإلجراءات دبن فيهم شركة اإلعتماد اإلهباري.اغبقوؽ ا
وضع اؼبشرع اإلطار القانوين الذي يتم فيو التصريح بالديوف وذلك سواء من حيث فئة الدائنُت اؼبلزمُت 

التصريح )فرع  بذلك وىل تعد الشركة اؼبؤجرة ضمن ىذه الفئة )فرع أوؿ( أو من حيث مشتمبلت ىذا
 ثاف( أو أجل القياـ بو )فرع ثالث( واعبزاء اؼبًتتب على عدـ التقيد هبذا األجل )فرع رابع(: 

 الفرع األول: مدى الزامية التصريح بالنسبة لشركة االعتماد اإليجاري:

، يتعُت على كل الدائنُت الذين 2من التقنُت التجاري الفرنسي  L622-24طبقا ؼبقتضيات اؼبادة
أت ديوهنم قبل اغبكم القاضي بافتتاح اإلجراءات، أف يقدموا تصروبا هبذه الديوف السنديك، ويستثٌت نش

من اػبضوع ؽبذا اإلجراء اؼبأجوروف، أي الدائنوف الذين نشأت ديوهنم عن عبلقة عمل تربطهم برئيس 
 اؼبشروع اػباضع إلجراءات اؼبعاعبة أو إلجراءات التصفية القضائية.

دة التصريح بالديوف إٔب السنديك ال هتم سوى الدائنُت الناشئة ديوهنم قبل حكم ولذلك  فقاع
، فهذا (3)افتتاح االجراءات سواء أكانت ىذه الديوف عادية أـ مضمونة بامتياز أو رىن أو أي ضماف آخر

ضرورة قياـ من مدونة التجارة على  686ما أكد عليو اؼبشرع اؼبغريب عندما نص ُب الفقرة األؤب من اؼبادة 

                                                           

 التصفية القضائية.الجراءات اػباضع اؼبشروع أضف إٔب ذلك أف التصريح بالديوف إٔب السنديك يعتب الوسيلة اؼبعتمدة ُب ربديد خصـو  -1
 من مدونة التجارة اؼبغربية. 686انظر اؼبادة  - 2
 م بعد حكم بافتتاح اإلجراءات، فبل يلزموف بالتصريح إٔب السنديك هبذه الديوف بل إهنم يعاملوف معاملة خاصة .أما الدائنوف الناشئة ديوهن -3

من التقنُت التجاري على أنو: " ابتداء من صدور اغبكم بشهر االفبلس أو بالتسوية  280وخبصوص التصريح بالديوف ُب التشريع اعبزائري،تنص اؼبادة 
، الدائنُت اؼبمتازين أـ ال دبا ُب ذلك اػبزينة العامة بتسليم السنديك مستنداهتم مع جدوؿ بياف االوراؽ اؼبقدمة واؼببال  اؼبطالب هباالقضائية يقـو صبيع 

 ويكوف التوقيع على ىذا اعبدوؿ مع االقرار بصحتها ومطابقتها إما من الدائن أو وكيل قانوين عنو...."
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السنديك شخصيا باالتصاؿ بالدائنُت اغباملُت إما لضمانات مستوفاة بشأهنا إجراءات الشهر البلزمة، وإما 
لعقود اعتماد إهباري ًب شهرىا، وذلك من أجل إشعارىم بأنو يتعُت عليهم التصريح إليو بديوهنم، إذ يتم 

 1ىذا االتصاؿ ُب اؼبوطن اؼبختار للدائن اؼبعٍت باألمر.

وىكذا فعلى خبلؼ الدائنُت العاديُت الذين يتم االكتفاء بالنسبة إليهم، بالدعوة إٔب التصريح 
بالديوف للسنديك اؼبوجهة إليهم عب نشر إعبلف باغبكم القاضي بافتتاح اإلجراءات كما تنص على ذلك 

د االعتماد اإلهباري، ًب من مدونة التجارة اؼبغربية، فإف الدائنُت اغباملُت لضمانات أو لعقو  569اؼبادة 
شهرىا وفقا ؼبا ينص عليو القانوف، يشعروف عبلوة على ذلك من طرؼ السنديك شخصيا، وإف اقتضى 

 اغباؿ، ُب موطنهم اؼبختار.

وقد يطرح ذلك إشكاال خبصوص نقطة بداية سرياف أجل التصريح بالديوف بالنسبة للدائنُت 
اإلشكاؿ كما نرى الحقا، ُب ربديد ما إذا كانت بداية األجل  اغباملُت لعقود اعتماد إهباري، ويتمثل ىذا

ربتسب من تاريخ نشر إشعار باغبكم القاضي بافتتاح اإلجراءات أـ من تاريخ وصوؿ اإلشعار الذي هبب 
على السنديك أف يوجهو إٔب كل دائن على حدة من الدائنُت اؼبذكورين تطبيقا ألحكاـ الفقرة األؤب من 

 مدونة التجارة دبن فيهم الشركة اؼبؤجرة.من  686اؼبادة 

ومع ذلك يبكن لشركة االعتماد اإلهباري اؼبعنية أف تصرح، دبا ؽبا من ديوف على اؼبشروع اؼبستأجر، 
وعلى العمـو يتم التصريح بالديوف بواسطة اؼبؤجر شخصيا، أو بواسطة أي شخص آخر ىبتاره أو يوكلو 

 2للقياـ هبذا التصريح.

ح إٔب السنديك بالديوف الناشئة قبل صدور اغبكم القاضي بافتتاح االجراءات كما أف التصري
عموما ال يتوقف على ضرورة أف يكوف الدين مثبتا ُب سند، بل إف اؼبشرع اؼبغريب يلـز دبقتضى الفقرة الثانية 

                                                           
ة السابقة اؼبشرع اعبزائري: " ويتتعُت إخبار الدائنُت اؼبستفيدين بضمانات صدر نشرىا شخصيا وعند االقتضاء وقد نص على ىذا االلتزاـ باؼباد - 1

 بوطنهم اؼبختار."
مارس  12الصادر ُب  326-2014من التقنُت التجاري الفرنسي واؼبعدلة دبوجب األمر رقم   L622-24انظر الفقرة الثانية من اؼبادة   - 2

2014: 
«...La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son 

choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur 

l'admission de la créance.» 
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بدينو حىت من مدونة التجارة، كل دائن يعود دينو إٔب ما قبل صدور ىذا اغبكم بأف يصرح  686من اؼبادة 
ولو ٓب يكن ىذا الدين مثبتا بسند، ذلك أف التصريح بالديوف إٔب السنديك، اؼبعُت من طرؼ احملكمة 
لتسيَت اإلجراءات ليس سوى مرحلة إعدادية لتحديد خصـو اؼبشروع تليها مرحلة أخرى يتم خبلؽبا ربقيق 

 ؼبقبولة وبتلك اؼبرفوضة.الديوف اؼبصرح هبا، حيث يتم بعد ىذا التحقيق وضع قائمة بالديوف ا

كما ذبدر اإلشارة إٔب أنو عبلوة على التصريح إٔب السنديك بالديوف اؼبلـز بو كل الدائنُت الذين 
، يوجب (1)ؽبم على اؼبشروع ديوف تعود إٔب ما قبل اغبكم بافتتاح االجراءات ُب مواجهة ىذه األخَتة

من مدونة التجارة، بأف يسلم للسنديك  686اؼبادة  اؼبشرع على رئيس اؼبشروع ، دبقتضى الفقرة األؤب من
قائمة مصادقا عليها بدائنيو ودببل  ديونو خبلؿ شبانية أياـ على األكثر بعد صدور اغبكم القاضي بافتتاح 
اإلجراءات وذلك باستثناء اغبالة اليت ًب فيها افتتاح اإلجراءات بناء على التصريح بالتوقف عن الدفع الذي 

 .(2)من مدونة التجارة 561ن تطبيقا للمادة يقدمو اؼبدي

من مدونة التجارة، فإف القائمة اليت هبب على رئيس اؼبشروع  689وحسب الفقرة الثانية من اؼبادة 
اؼبفتتحة ضده االجراءات أف يسلمها للسنديك تضم أظباء أو تسميات الدائنُت ومقر أو موطن كل دائن 

يـو صدور اغبكم وإٔب طبيعة كل دين والضمانات واالمتيازات اليت  مع اإلشارة إٔب اؼببال  اؼبستحقة ُب
 يكوف ىذا الدين مقرونا هبا إذا اقتضى اغباؿ.

من مدونة التجارة ال يعفي  689إال أف الواجب اؼبلقى على كاىل رئيس اؼبشروع دبوجب اؼبادة 
م إٔب السنديك وفقا ألحكاـ اؼبادة ، اؼبلزمُت بالتصريح بديوهن-دبن فيهم شركة االعتماد اإلهباري-الدائنُت 
من ىذه اؼبدونة، من القياـ هبذا اإلجراء داخل ىذا األجل احملدد لو. ذلك أف عدـ التصريح داخل  689

ىذا األجل يؤدي إٔب حرماف الدائن اؼبعٍت باألمر من االستفادة من التوزيعات اليت ذبري على الدائنُت 

                                                           
 ؼبأجورين الذين ال يلزموف بالتصريح بديوهنم إٔب السنديك ألف وضعيتهم تعفيهم من تقدًن ىذا التصريح.وذلك بطبيعة اغباؿ باستثناء ا -1
من مدونة التجارة اليت تلـز  562ألف افتتاح االجراءات بناء على التصريح بالتوقف عن الدفع الذي يقدمو رئيس اؼبشروع يتم دبراعاة أحكاـ اؼبادة  -2

وبو اؼبذكور بالعديد من الوثائق من ضمنها الئحة بدائنيو ومدينيو مع اإلشارة إٔب مكاف إقامتهم ومبل  حقوقهم وديوهنم ىذا األخَت بأف يرفق تصر 
 وضماهتم عند تاريخ التوقف عن الدفع.
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عنهم كما سنرى الحقا دبزيد من  (1)اؼبنتدب برفع ىذا اغبرماف اؼبقبولة ديوهنم ما ٓب يقضي القاضي 
التفصيل ُب معرض حديثنا عن اعبزاء اؼبًتتب على عدـ قياـ الدائن بالتصريح بدينو إٔب السنديك ُب األجل 

 القانوين احملدد ؽبذا الغرض.

 الفرع الثاني: مشتمالت التصريح بالديون إلى السنديك

من التقنُت التجاري الفرنسي، R-622-23  2  دبقتضى اؼبادةلقد حدد اؼبشرع الفرنسي 
مضموف التصريح بالديوف إٔب السنديك وكذا ـبتلف البيانات اليت هبب أف يشملها ىذا التصريح، فبناء 
على الفقرة األؤب من ىذه اؼبادة، يضم التصريح اؼبذكور مبل  الدين اؼبستحق ُب تاريخ صدور اغبكم 

مع ربديد قسط الدين اؼبؤجل ُب حالة ما إذا كانت ىذه اإلجراءات إجراءات تسوية بافتتاح اإلجراءات 
من مدونة التجارة ، أما ُب  571قضائية ال يًتتب على فتحها سقوط األجل )كما تنص على ذلك اؼبادة 

من ىذه اؼبدونة  627حالة افتتاح اجراءات للتصفية القضائية، فإف األمر خبلؼ ذلك، إذ تنص اؼبادة 
 .("يترتب على الحكم القاضي بافتتاح الـتصفية القضائية حلول آجال الديون المؤجلة"على أنو 

كما هبب أف تتم اإلشارة ُب التصريح بالديوف إٔب السنديك إٔب طبيعة االمتياز أو الضماف الذي 
ويل إٔب العملة قد يكوف الدين مقرونا بو، وإذا كاف األمر متعلقا بديوف ؿبددة بعملية أجنبية، يتم التح

 الوطنية حسب سعر الصرؼ اعباري بو العمل بتاريخ صدور اغبكم القاضي بافتتاح االجراءات.
                                                           

ع واألرباح ما ٓب ترفع عنهم من التقنُت التجاري اعبزائري: " عند عدـ إحضار السندات ُب مهلة شهر ال يقبل اؼبتخلفوف ُب التوزي 281تنص اؼبادة  -1
 باح اؼبقبلة."احملكمة سقوط ىذه اؼبهلة إذا أثبتوا أف ال يد ؽبم ُب ىذا التخلف، وُب ىذه اغبالة ال يبكن ؽبم إال اؼبشاركة ُب توزيع اغبصص أو األر 

من اؼبدونة اؼبغربية  689، اؼبطابقة للمادة 1985من القانوف الفرنسي لسنة  52وذبدر اإلشارة إٔب أف بعض الفقو ُب فرنسا يرى بأف مقتضيات اؼبادة 
 التجارية، تعتب دبثابة خدعة أو فخ يبكن أف يذىب ضحيتو بعض الدائنُت، أنظر هبذا اػبصوص:

B. Dureuil, "De quelques pièges tendus au créancier à l'occasion de la déclaration et de la et de la 

vérification de sa créance au passif", Rev. Proc. coll. 1992 , p . 17. 
2
 - Art. R622-23:« Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient 

: 

1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un 

titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; 

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration 

pour le montant ultérieurement arrêté ; 

3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige. 

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être 

produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents 

qui n'auraient pas été joints.» 

 من التقنُت التجاري الفرنسي. R-622-23من مدونة التجارة اؼبغربية، واؼبادة  688راجع كذلك اؼبادة 
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من مدونة التجارة اؼبغربية على أف التصريح  688وباإلضافة إٔب ذلك تنص الفقرة الرابعة من اؼبادة 
 بالديوف إٔب السنديك هبب أف يشمل أيضا:

وجود الدين ومبلغو إذا ٓب يكن ناصبا عن سند، وإف تعذَّر  العناصر اليت من شأهنا أف تثبت -
 ذلك، تقييما للدين إذا ٓب وبدد مبلغو بعد؛

 كيفية احتساب الفوائد ُب حالة سرياهنا مع تنفيذ ـبطط االستمرارية؛ -
 اإلشارة إٔب احملكمة اليت رفعت إليها الدعوى إذا كاف الدين موضوع نزاع. -

ىذا الصدد أف ؿبكمة النقض الفرنسية قررت، ُب سياؽ تطبيقها وفبا ذبدر اإلشارة إليو  ُب 
من   L622-25 1، اؼبستقاة منها مقتضيات اؼبادة 1985ديسمب  27من مرسـو  67ؼبقتضيات اؼبادة 

من اؼبدونة اؼبغربية للتجارة، أنو يتعُت على الدائن،  688الفقرة الرابعة من اؼبادة  التقنُت التجاري وكذا 
ينو موضوع نزاع معروض على نظر إحدى احملاكم، أف يقـو بتصريح هنائي وبدد فيو مبل  الذي يكوف د

طلبو الذي ينبغي أف يكوف فبثبل ألقصى ما يبكن أف وبكم لو بو من طرؼ احملكمة اؼبعروض عليها ىذا 
 .(2)النزاع

يرفق من التقنُت التجاري الفرنسي، هبب أف  R-622-23  وطبقا للفقرة األخَتة من اؼبادة
التصريح بالديوف إٔب السنديك بقائمة تتضمن وثائق اإلثبات اؼبعززة غبق الدائن الذي قدـ التصريح، ويبكن 
أف يتم تقدًن ىذه الوثائق على شكل نسخ وذلك مع مراعاة حق السنديك الذي يبكنو أف يطلب ُب أي 

 وقت تقدًن الوثائق تكميلية أو أصوؿ الوثائق اؼبرفقة. 

                                                           
1
 - Article L622-25 (Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 

en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 ) 

«La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des 

sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté 

dont la créance est éventuellement assortie. 

Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du 

change à la date du jugement d'ouverture. 

Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le 

visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut 

être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.» 
2 
- Cass. Com. 22 juill. 1986, Dalloz, 1988, somm. commerciale, 96, note F. Derrida. 

Cass. Com. 12 fèv. 1991, Dalloz, 1992, somm. commerciale, 249, note F. Derrida. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D8E75CC2AE78A03D550D4079437928C6.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000000632645&idArticle=LEGIARTI000006520410&dateTexte=20160921&categorieLien=id#LEGIARTI000006520410
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D8E75CC2AE78A03D550D4079437928C6.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000000632645&idArticle=LEGIARTI000006520410&dateTexte=20160921&categorieLien=id#LEGIARTI000006520410
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 و السنديكالديون إلى المتصرف القضائي أأجل التصريح ب الثالث:الفرع 

من التقنُت التجاري، أف اؼبهلة اؼبمنوحة  281يبلحظ من خبلؿ ما أورده اؼبشرع اعبزائري ُب اؼبادة 
من التقنُت التجاري الفرنسي  R622-24للدائن ليصرح بدينو ال تتعدى شهرا واحدا،  ُب حُت أف اؼبادة  

يح بالديوف ال يتعدى شهرين من تاريخ شهر اغبكم اؼبفتتح لئلجراءات، بينما يبدد تقضي بأف أجل التصر 
حيث قبد أف التشريع  1اؼبشرع الفرنسي األجل السابق ؼبِثِلو ُب حاالت استثنائية حسب سياؽ ذات اؼبادة؛

ال( وكذا الفرنسي يقضي بأف أجل التصريح بالديوف ىبتلف باختبلؼ بلد إقامة الدائن اؼبعٍت باألمر )أو 
 باختبلؼ أساس وطبيعة الدين الواجب التصريح بو )ثانيا(:

 أوال: أجل التصريح بالديون حسب بلد إقامة الدائن

من التقنُت التجاري الفرنسي ، هبب على الدائن أف يقدـ تصروبا  R622-24بناء على اؼبادة 
نشر اغبكم القاضي بافتتاح  داخل أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ بديونو إٔب اؼبدير أو اؼبصفي

 2اإلجراءات. ويتم سبديد ىذا األجل بشهرين آخرين بالنسبة للدائنُت القاطنُت خارج اإلقليم الفرنسي.

 .التصريح بالديون حسب طبيعتها ثانيا: أجل

يستفاد فبا ذكر آنفا أف اؼبشرع يَعَتدُّ بتاريخ نشر ملخص غبكم افتتاح اإلجراءات ويعتبه بداية 
وذلك سواء   "mandataire judiciaire"اب أجل التصريح بالديوف إٔب اؼبتصرؼ القضائي الحتس

 بالنسبة للدائنُت القاطنُت داخل اإلقليم الفرنسي أو ىؤالء الذين يقيموف خارجو.

                                                           
1
 - Article R622-24(Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 50 ): 

«Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la 

publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le 

même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24. 

Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France 

métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent 

pas sur ce territoire. 

Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une 

collectivité d'outre-mer, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne 

demeurent pas dans ce département ou cette collectivité.» 

 من مدونة التجارة اؼبغربية. 687انظر نفس اؼبوقف بالنسبة للمشرع اؼبغريب ُب اؼبادة 
 من مدونة التجارة اؼبغربية. 687اؼبادة  قارف - 2

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D8FD7C0D9FB340753EC1CE5BB93D7075.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000029167936&idArticle=LEGIARTI000029169396&dateTexte=20160430&categorieLien=id#LEGIARTI000029169396
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ال تطبق سوى L622-24 - 1حسب نص الفقرة األؤب من اؼبادة  -على أف القاعدة اؼبذكورة 
الضمانات وعلى تلك اليت ال يكوف مصدرىا عقد اعتماد إهباري ؿبلو أدوات على الديوف اجملردة من 

ومعدات أو غَتىا من األصوؿ اؼبنقولة ماداـ أف اؼبشرع يلـز اؼبتصرؼ القضائي بأف يشعر شخصيا كافة 
الدائنُت اغباملُت لضمانات أو لعقود اعتماد إهباري ٍب شهرىا ويدعوىم، من خبلؿ ىذا اإلشعار اػباص، 

التصريح بديوهنم إليو وفق الشكليات احملددة بالقانوف، ويتم ىذا اإلشعار داخل أجل طبسة عشر يوما  إٔب
 2من تاريخ صدور حكم االفتتاح.

شخصيا بإشعار الدائنُت اغباملُت لضمانات أو لعقود  وتطبيقا لذلك، فعدـ قياـ اؼبتصرؼ القضائي
 R622-24َت ملزمُت باألجل اؼبنصوص عليو ُب اؼبادة اعتماد اجباري من شأنو أف هبعل ىؤالء الدائنُت غ

فبا وبوؿ بالتإب دوف إخضاعهم للجزاءات اؼبنصوص عليها قانونا واؼبقررة ضد  3من التقنُت التجاري،
 داخل األجل القانوين احملدد ؽبذا الغرض. الدائنُت الذين ال يقوموف بالتصريح بديوهنم إٔب السنديك

آنفا أف اؼبشرع اؼبغريب ذاتو يستبعد، من نطاؽ تطبيق  اعبزاء اؼبقرر دبوجب  وفبا يؤكد الطرح اؼبذكور
من مدونة التجارة، الدائنُت اغباملُت لضمانات أو لعقود اعتماد إهباري، ًب شهرىا وفق  690اؼبادة 

الكيفيات اؼبنصوص عليها ُب القانوف، والذين ٓب يتم إشعارىم شخصا من طرؼ السنديك تطبيقا 
ال السالفة الذكر أنو " 690من ىذه اؼبدونة. فقد ورد ُب الفقرة الثانية من اؼبادة  686اؼبادة  ؼبقتضيات

 ".282يواجو بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 

خاص باؼبتعاقدين اؼبنصوص  وعبلوة على ما سبق، ىناؾ أجل للتصريح بالديوف إٔب السنديك
من مدونة التجارة والذين يتم فسخ عقودىم اعبارية التنفيذ من تاريخ صدور اغبكم  573ة عليهم ُب اؼباد

                                                           
1
 - «....Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont 

avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-

ci à compter de la notification de cet avertissement.»; F.-X. Lucas et H. Lecuyer, La réforme des 

procédures collectives/La loi de sauvegarde article par article, LGDJ, 2006, p. 140. 
2
 - Article R622-21/1: (Modifié par DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 6 ) 

«...Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit 

les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-

24.»  

 من مدونة التجارة اؼبغربية. 690انظر اؼبادة 
3
 - V. Laetitia Franck, thèse précitée, n

o
 267, p. 141; CA Amiens, Ch. Economique, 17 nov. 2005, 

JurisData n
o
 2005-298741. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1D2BBD3E306140937528B88B9A7A915A.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000031056901&idArticle=LEGIARTI000031079005&dateTexte=20160501&categorieLien=id#LEGIARTI000031079005
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269365&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269365&dateTexte=&categorieLien=cid
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من ىذه اؼبدونة، ال ينتهي أجل  687. فحسب الفقرة الثانية من اؼبادة (1)القاضي بافتتاح اإلجراءات 
تالية لتاريخ التصريح بالديوف إٔب السنديك، فيما ىبص ىؤالء اؼبتعاقدين، إال دبرور طبسة عشر يوما ال

اغبصوؿ على التخلي عن مواصلة العقد من طرؼ السنديك، وذلك كلما كاف ىذا التاريخ الحقا لتاريخ 
 .(2)انتهاء األجل اؼبنصوص عليو ُب الفقرة األؤب من ىذه اؼبادة

 الفرع الرابع :الجزاء المرتب على عدم التصريح بالديون إلى السنديك داخل األجل القانوني 

ومن  3وليس أجل تقادـ« Forclusion»أجل سقوط  ل التصريح بالديوف إٔب السنديكيعتب أج
على  Interruptionأو انقطاع  Suspensionٍب فبل يبكن أف يكوف األجل اؼبذكور موضوع وقف 

فبا يدؿ على أف اؼبشرع يفرض على دائٍت اؼبشروع اؼبفتتحة 4خبلؼ ما يعمل بو ُب ؾباؿ آجاؿ التقادـ، 
التحلي باليقظة واغبرص ُب بذؿ   -إف اقتضى اغباؿ-ات اؼبعاعبة أو إجراءات التصفية القضائية ضده إجراء

كل ما ُب وسعهم للحفاظ على حقوقهم اؼبًتتبة على ىذا اؼبشروع، ذلك أف عدـ التقيد باألجل احملدد 
اؼبطالبة دبا لو من  يًتتب عليو سقوط حق الدائن اؼبعٍت باألمر ُب بالقانوف للتصريح بالديوف إٔب السنديك

ديوف على اؼبشروع )أوال( وذلك مآب يسلك الدعوى الرامية إٔب رفع ىذا السقوط )ثانيا(. ومع ذلك فإف 
على عدـ كوف التصريح بالدين شرطا أساسيا ؼبمارسة دعوى اسًتداد  5الفقو والقضاء الفرنسيُت هُبمعاف

العقود اؼبتضمنة لبلحتفاظ باؼبلكية، وىذا ما سنعرض لو اؼبنقوؿ اؼبادي ُب عقد االعتماد اإلهباري وغَته من 
 ُب العناصر اؼبوالية:

                                                           
 نو:أمن مدونة التجارة تنص على  573وللتذكَت، فاؼبادة  - 1

اللتزامات سوى منح "هبب على على اؼبتعاقد أف يفي بالتزاماتو رغم عدـ وفاء اؼبقاولة بالتزاماهتا السابقة لفتح اؼبسطرة، وال يًتتب على عدـ تنفيذ ىذه ا
.  الدائنُت حق التصريح هبا ُب قائمة اػبصـو

. غَت أنو يبعن كن دما ال ىبتار السنديك متابعة تنفيذ العقد، يبكن أف يؤدي ذلك إٔب دعوى التعويض عن األضرار يدرج مبلغو على قائمة اػبصـو
 للطرؼ اآلخر تأجيل إرجاع اؼببال  الزائدة اليت دفعتها اؼبقاولة تنفيذا للعقد  حىت يتم البت ُب دعوى التعويض عن األضرار".

ألمر بطبيعة اغباؿ بأجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر اغبكم بفتح اؼبسطرة باعبريدة الرظبية، ىذا األجل الذي يتم سبديده بشهرين آخرين ويتعلق ا -2
 بالنسبة للدائنُت القاطنُت خارج اؼبملكة اؼبغربية.

3
- C. A. Paris -6 Décembre1991, Rev. Proc. coll. 1992-p.83, note Dureuil. 

 وما بعدىا من قانوف االلتزامات و العقود اؼبغريب. 371وص كيفيات إيقاؼ أو قطع أجل التقادـ ،راجع اؼبادة وخبص 4 -
5
 - «... La déclaration de créance n'est pas donc une condition de la revendication en droit français. La 

jurisprudence est bien établie dans ce sens», V. H.D. Modo Koko Bebey, L'action en revendication 

dans les procédures collectives du droit français et de l'OHADA, RTDJA, n
o 

002, Juill-Aout-Sep. 

2009, p. 31; Arlette Martin Serf, RTD. Com. N
O
 3, 1998, p. 689; Cass. Com. 29 janv. 1991 et 20 oct. 

1992. D. 1993 
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سقوط الحق كجزاء عن عدم التصريح بالديون إلى السنديك داخل األجل المحدد  -أوال
 بالقانون

 يقتضي األمر ربديد مؤدى السقوط الذي َيطَاؿ الديوف اليت ٓب يتم التصريح هبا إٔب السنديك
 انوين، وذلك قبل ربديد اآلثار اؼبًتتبة على ىذا السقوط ذاتو:داخل األجل الق

 مؤدى سقوط الديون غير المصرح بها إلى السنديك -1
من  687داخل األجل القانوين احملدد ُب اؼبادة  ُب حالة عدـ القياـ بالتصريح بالديوف إٔب السنديك

الدائن اؼبعٍت باألمر ال يبكنو، بناء على  مدونة التجارة، فإف اعبزاء الذين يًتتب على ذلك يتمثل ُب كوف
من ىذه اؼبدونة ،أف يقبل ُب التوزيعات اليت سبت وُب اؼببال  اليت ٓب  690مقتضيات الفقرة األؤب من اؼبادة 

توزع بعد، إال إذا رفع عنو القاضي اؼبنتدب ىذا اعبزاء بعد أف يثبت بأف سبب عدـ التصريح بديونو إٔب 
 يو .ال يعود إل السنديك

وفبا ينبغي التأكيد عليو ُب ىذا الصدد أف اعبزاء اؼبذكور، اؼبتمثل ُب السقوط يطبق من حيث      
من مدونة  686أحكاـ اؼبادة  ضمن اؼببدأ على صبيع الدائنُت اؼبلزمُت بالتصريح بديوهنم إٔب السنديك

صوص عليها على التوإب ُب اؼبادتُت التجارة، فسواء تعلق األمر بالدائنُت اؼبدرجة أظبائهم ُب القائمة اؼبن
من مدونة التجارة أـ بأولئك غَت اؼبدرجة أظباؤىم أو تسمياهتم ُب ىذه القائمة، يتعرض  689و  571

من ىذه اؼبدونة إذا ٓب يقم بالتصريح بدينو إٔب  960الدائن للسقوط اؼبشار إليو ُب الفقرة األؤب من اؼبادة 
حملدد لذلك، ولو كاف التصريح يهدؼ إٔب تكملة تصريح آخر ًب داخل داخل األجل القانوين ا السنديك

  1 ىذا األجل.
داخل األجل  غَت أف السقوط كجزاء يًتتب على عدـ القياـ بالتصريح بالديوف إٔب السنديك

القانوين احملدد ؽبذا الغرض، ال يطبق على كل دائن وبمل ضمانة عينية أو عقد اعتماد إهباري وقع شهرنبا 
بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل اإلشعار  2إليو شخصيا إذا كاف السنديك قد قاـ بتوجيو إشعار إال

بالوصوؿ ىببه فيو بافتتاح اإلجراءات ضد اؼبشروع ويدعوه تبعا لذلك إٔب ضرورة التصريح إليو بدينو اؼبًتتب 

                                                           
وف إٔب إذ ُب ىذه اغبالة ،ال يقبل الدائن ُب التوزيعات إال بالنسبة للديوف موضوع التصريح األوؿ الواقع داخل األجل القانوين للتصريح بالدي -14

 السنديك.
2
 - Cass. com. 27/02/2007, n

o
 06-12033, Bull. civ. IV.n

o
 69, Gaz. Pal. Proc. Coll. 2007, p. 45, note E. 

M.- Bey. 
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 686ـ، دبقتضى نص اؼبادة ملز  فكما سبقت اإلشارة إليو فيما تقدـ، فإف السنديك 1على ىذا اؼبشروع،
 من التقنُت التجاري الفرنسي(،بأف يقـو بتوجيو ىذا اإلشعار.  L 622-24من مدونة التجارة )اؼبادة 

وعليو فإذا ٓب يقم السنديك دبا يفرضو عليو اؼبشرع ُب ىذا اإلطار تطبق حينئذ مقتضيات الفقرة 
ال يواجو بالسقوط الدائنون الذين لم »و: من ىذه اؼبدونة اليت تنص على أن 690الثانية من اؼبادة 

 .2« 282يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 
 آثار سقوط الديون غير المصرح بها إلى السنديك داخل األجل القانوني  -2

داخل األجل القانوين ،أف ىذه  من أىم آثار سقوط الديوف اليت ٓب يتم التصريح هبا إٔب السنديك
من مدونة التجارة اليت تنص على  690تطبيقا ؼبقتضيات الفقرة األخَتة من اؼبادة الديوف تنقضي، وذلك 

ومن ٍب «. تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط» أنو 
فإنو ُب حالة ٓب يتم رفع السقوط وفق اإلجراءات احملددة لذلك كما سنرى الحقا، فإف انقضاء الديوف غَت 

يكوف بصفة هنائية، فبا وبوؿ دوف الدائنُت اؼبعنيُت باألمر ومطالبة رئيس اؼبشروع  اؼبصرح هبا إٔب السنديك
 بعد ذلك .

ودبا أف الديوف غَت اؼبصرح هبا داخل األجل القانوين تنقضي بالسقوط الذي ٓب يتم رفعة باتباع 
اؼبهمل يفقد حقو ُب الرجوع احملتمل ضد  اإلجراءات اؼبنصوص عليها ُب القانوف هبذا اػبصوص، فإف الدائن

ذلك أف كل األسباب اليت يًتتب عليها بطبلف االلتزاـ األصلي أو انقضاؤه، يًتتب  الكفبلء إف وجدوا،
 3من قانوف االلتزامات والعقود اؼبغريب.   1150عليها أيضا انتهاء الكفالة كما تنص على ذلك اؼبادة 

ضامن يبقى ملتزما إزاء الدائن بالرغم من سقوط الدين وعلى العكس من ذلك، فاؼبدين اؼبت
وانقضائو بالنسبة لرئيس اؼبشروع اؼبفتتحة ضده إجراءات اؼبعاعبة، فاؼبدين اؼبتضامن يكوف ملتزما اذباه الدائن 
بصفة شخصية وبكيفية مستقلة عن التزاـ اؼبدين اآلخر اػباضع إلجراءات معاعبة صعوبات اؼبشروعات كما 

يثبت التضامن »من قانوف االلتزامات والعقود اؼبغريب اليت تنص على أنو:  166ك من اؼبادة يستفاد ذل
                                                           

1 
- Cass. com. 7/07/2009, n

o
 07-17028 et n

o 
07-20220, Bull. civ. IV.n

o
 99, JCP. Entr. 2010. 1011, n

o
 8, 

obs. P. Petel. 

 وانظر كذلك هبذا اػبصوص: -2
C.A. Rennes 18 février 1998. JCP. 1998,Editons Enterprise, II 993 note F. X. Lucas. 

 من ىذا اؼبوضوع ،انظر : و خبصوص موقف القضاء -13
Cass. Com, 17 Juillet 1990, JCP.1991-Edition Entreprise, II, 101, note Amlon.  
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بين المدينين، إذا كان كل واحد منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامو، وعندئذ يحق للدائن أن يجير أيا 
 « .منهم على أداء ىذا الدين كلو أو بعضو، ولكن ال يحق لو أن يستوفيو إال مرة واحدة

وتوجد على مستوى القضاء وخاصة ُب فرنسا عدة تطبيقات زبص الديوف اؼبلتـز هبا عدة مدينُت 
من  1208متضامنُت يكوف أحدىم خاضعا إلجراءات معاعبة صعوبات اؼبشروع، فبناء على اؼبادة 

 ؽ.ـ.ؼ، قضت ؿبكمة النقض الفرنسية ُب عدة قرارات بأف انقضاء الدين نتيجة للسقوط اؼبنصوص عليو
ال يكوف لو أي  -1994يونيو  10كما ًب تعديلو بقانوف -  1985يناير 25من قانوف  53ُب اؼبادة 

و للصناديق اؼبهنية  Assureursأثر ذباه باقي اؼبدينُت اؼبتضامنُت كما ىو الشأف مثبل بالنسبة للمؤمنُت 
 Caisses professionnelles de garantie financièreللضماف اؼبإب  

1
. 

رغم فبا سبق بيانو، فإف عدـ التصريح بالدين أو حىت عدـ رفع دعوى االسًتداد، دبا ُب ذلك وبال
حالة توافر عقد اعتماد اهباري، ال يؤدياف أب سقوط حق اؼبلكية، ألف السقوط ال يعد من أسباب 

  2اكتساب الغَت غبق اؼبلكية على اؼبنقوالت موضوع العقد.
 م التصريح بالديون إلى السنديك داخل األجل القانوني رفع السقوط الناتج عن عد –ثانيا

وعيا من اؼبشرع اؼبغريب خبطورة اآلثار اليت يرتبها على السقوط الدائنُت الناتج  عن عدـ قيامهم 
من مدونة التجارة،  687داخل األجل القانوين اؼبنصوص عليو ُب اؼبادة  بالتصريح بديوهنم إٔب السنديك

ع ىذا السقوط يبكن سلوكها من طرؼ الدائنُت الذين يدَّعوف أف سبب عدـ وضع إجراءات خاصة برف
 من ىذه اؼبدونة . 690التصريح بالديوف ال يعود إليهم، مثلما ورد ُب الفقرة األؤب من اؼبادة 

يقتضي أف يثبت الدائن اؼبعٍت باألمر،  relevé de forclusionفإف رفع السقوط  وتطبيقا لذلك ،
إٔب القاضي اؼبنتدب، أف ىناؾ سببا أجنبيا حاؿ  اؼبرفوعة هبذا اػبصوص ضد السنديكمن خبلؿ دعواه 

                                                           
 راجع هبذا اػبصوص قرارات ؿبكمة النقض الفرنسية اآلتية : -1

Cass. Com, 19 janvier 1993, JCP.1993-Edition Enterprise-II-22056-note P.Petel. 

Cass. Com, 5 octobre 1993-Dalloz-1994-p.267-note Sotrais et Derrida . 

Cass. Civ, -3
ème

 1995-4 octobre1995, JCP.1995-Edition Enterprise-II-22545-note H.Perinet.   
 راجع : وخبصوص موقف الفقو الفرنسي من اغبلوؿ اليت يقررىا القضاء هبذا الشأف و آثارىا على الدائنُت،

Y. GUYON, Droit des affaires, Entreprises en difficultés, redressement judiciaire, Faillite, 9 
e
 éd., 

Economica, Paris,T. 2,2009, 267 et s. 
2
 - «.... La jurisprudence décide également que l'absence même de revendication n'entraine pas 

l'extinction du droit de propriété, la forclusion ne constituant pas un mode d'acquisition de ce droit...» 

 انظر ُب ىذا االذباه:
Cass. Com. 4 janv. 2000, D. 2000, J 533. 
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، كما ىو الشأف مثبل بالنسبة غبالة القوة  دوف أف يقـو داخل األجل القانوين بالتصريح بدينو إٔب السنديك
ل األجل احملدد القاىرة، وبذلك، فلهذا القاضي سلطة واسعة لتقدير ما إذا كاف عدـ التصريح بالديوف داخ

لذلك القانوف يعود إٔب الدائن اؼبعٍت باألمر أـ ال يعود إليو، على أف األوامر اليت يصدرىا القاضي اؼبنتدب 
من  697ُب ىذا اؼبضمار زبضع للطعن باالستئناؼ أماـ ؿبكمة االستئناؼ التجارية وفقا ؼبقتضيات اؼبادة 

 . 1الستئناُب الصادر ُب ىذه اغبالة يقبل الطعن بالنقضمدونة التجارة، كما يبكننا القوؿ بأف القرار ا
من مدونة التجارة ، فإف فبارسة الدعوى الرامية إٔب  690وبناء على أحكاـ الفقرة الثانية من اؼبادة 

ال تكوف فبكنة إال داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ   Action en relevé de forclusionرفع السقوط 
 .2فتتاح اؼبسطرة ضد اؼبشروع اؼبتوقف عن الدفع صدور اغبكم القاضي با

وبالرغم من عدـ قياـ اؼبشرع بتحديد طبيعة أجل السنة اؼبنصوص عليو ُب الفقرة الثالثة من اؼبادة 
من مدونة التجارة، فإننا نرى بأف األمر يتعلق  اغباؿ ىذه بأجل سقوط اغبق وليس بأجل تقادـ،  690

 نت األسباب اليت حالت دوف قياـ الدائن بالتصريح بدينو إٔب السنديكوفبا ينتج عن ذلك أنو ومهما كا
داخل األجل القانوين ،ال يبكن ؽبذا الدائن أف يبارس الدعوى الرامية إٔب رفع السقوط إذا ما انصرمت مدة 
سنة من تاريخ صدور اغبكم القاضي بافتتاح اإلجراءات، كما أكدت على ذلك ؿبكمة النقض الفرنسية ُب 

من التقنُت التجاري  L621-46)اؼبادة  1985يناير 25من قانوف  53ؽ إعماؽبا ؼبقتضات اؼبادة سيا
 .3من اؼبدونة اؼبغربية للتجارة  690، اؼبطابقة ؼبقتضيات اؼبادة (2006قبل إلغائها سنة 

وىكذا فإذا قرر القاضي اؼبنتدب رفع السقوط عن الدائن الذي أثبت أف سبب عدـ التصريح بدينو 
داخل األجل القانوين ال يعود إليو، فإف الدائن ال يبكنو أف يشارؾ إال ُب تقسيم التوزيعات   السنديكإٔب

البلحقة لتاريخ تقدًن طلبو الرامي إٔب رفع السقوط، ويعفى الدائن ُب ىذه اغبالة من التصريح بدينو إٔب 
 ي اؼبنتدب على رفع السقوط .ماداـ أف ىذا األخَت سيبل  باألمر الذي دبقتضاه عمل القاض السنديك

                                                           

القرارات  مع العلم أنو هبوز ُب ظل القانوف الفرنسي، الذي يعد مصدرا رئيسيا للقانوف اؼبغريب اؼبتعلق بصعوبات اؼبقاولة، الطعن بالنقض ضد -1
 الصادرة بشأف رفع السقوط الذي يأمر بو القاضي اؼبنتدب .

والذي يبدأ ُب السرياف من تاريخ نشر اغبكم القاضي بافتتاح اإلجراءات و ليس من تاريخ  وذلك على خبلؼ أجل التصريح بالديوف إٔب السنديك-2
 صدور ىذا اغبكم .

3
-Cass. Com.,1 Juillet 1997, Bulletin civil, n

o
 210, p.184. 
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على أنو إذا كاف رفع السقوط يعفي الدائن من التصريح بدينو إٔب السنديك، فإف ذلك ال يعفيو ُب 
اؼبقابل من اػبضوع إلجراءات ربقيق الديوف، ذلك أف نظر القاضي اؼبنتدب ُب الدعوى الرامية إٔب رفع 

عدمو وجوده، وإمبا ينحصر فقط ُب سبب عدـ السقوط ال ينصرؼ إٔب البحث ُب مدى وجود الدين من 
التصريح هبذا الدين داخل األجل القانوين احملدد ؽبذا الغرض وفيما إذا كاف ىذا السبب يعود أـ ال إٔب 

 الدائن اؼبعٍت باألمر.
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 المبحث الثاني:

 ستردادعقد االعتماد اإليجاري للمنقول بين مبدأ مواصلة العقود الجارية ودعوى اال

ف حق االسًتداد اؼبخوؿ للشركة اؼبؤجرة عند تأخر اؼبستأجر عن الوفاء باؼبستحقات اؼبًتتبة عليو، إ
يناير  25من قانوف  37يصطدـ ُب الواقع دببدأ مواصلة العقود جارية التنفيذ، فبالرجوع إٔب أحكاـ اؼبادة 

عتماد اإلهباري، فبا يعٍت خضوعها قبدىا ٓب زُبرج صراحة من نطاؽ تطبيقها عقود اال 1الفرنسي 1985
مبدئيا ؼبضموف اؼببدأ الذي تقرره. وعلى ذلك كباوؿ ُب ىذا اؼببحث تفصيل اؼبوقف التشريعي من ىذا 

مضموف مبدأ مواصلة العقود جارية التنفيذ أما الثاين فنتطرؽ فيو ؼبدى تأثر األمر ُب مطلبُت نعاِب ُب األوؿ 
 اؼببدأ السابق: عقد االعتماد اإلهباري للمنقوؿ ب

 المطلب األول: مضمون مبدأ مواصلة العقود جارية التنفيذ 

سنعرض ُب ىذا اؼبطلب للمقصود دببدأ مواصلة العقود جارية التنفيذ ُب تاريخ افتتاح اإلجراءات 
 )فرع أوؿ(، ٍب نبُت نطاقو )فرع ثاف(، وأخَتا نبحث ُب النتائج اليت تًتتب على قرار السنديك دبواصلة ىذه

 العقود )فرع ثالث(:

الفرع األول: المقصود بمبدأ مواصلة العقود الجارية في تاريخ افتتاح االجراءات  
"Principe de la continuation des contrats en cours" 

إف وضعية اؼبشروع موضوع التسوية القضائية، قد تفرض عليو اللجوء إما إٔب إبراـ عقود جديدة 
هبذه التسوية، أو اإلبقاء واالحتفاظ بالعقود اعبارية اليت ًب إبرامها قبل اإلعبلف بعد صدور اغبكم القاضي 

عن ىذا اغبكم هبدؼ اغبفاظ على نشاط ىذا اؼبشروع، وتصحيح وضعيتو اؼبالية واالقتصادية، وىي الغاية 
 2 األساسية من افتتاح اجراءات التسوية.

                                                           
1
 - M. H. MONSERIE, Les contrats dans le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises, 

Préf. C. Saint- Alary- Houin, Litec, 1994. p. 224, n
o
 239. 

  من مدونة التجارة اؼبغربية. 573اؼبادة  وانظر 
يعكس توجو التشريع  Intuitu personaeرية التنفيذ دبا فيها تلك اؼببنية على اعتبار شخصي يرى البعض أف اغبفاظ على العقود جا - 2

خة ُب نظرية الفرنسي وغَته من التشريعات  اغبديثة كبو إهناض اؼبشروعات اؼبتعثرة ووقايتها من اإلفبلس ولو جاءت تبعا لذلك تضحية باؼببادىء الراس
 رية التعاقدية والقوة اؼبلزمة للعقد، انظر ُب ذلك: االلتزاـ، وعلى وجو اػبصوص مبادئ اغب

M.-H. MONSERIE, op.cit., p. 21. 
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تاريخ صدور اغبكم القاضي بافتتاح اإلجراءات  وقد يقع أف تكوف مواصلة العقود جارية التنفيذ ُب
ضد اؼبشروع اؼبتوقف عن الدفع، إما ضرورية ؼبتابعة نشاط ىذا اؼبشروع خبلؿ فًتة إعداد اغبل، وإما غَت 
ضرورية لذلك، فبا يقتضي أف توجد قواعد قانونية مرنة تسمح للسنديك بالتعامل مع أصحاب ىذه العقود 

 االستغبلؿ أثناء الفًتة اؼبذكورة.وفق ما تستدعيو استمرارية 
ُب القانوف الفرنسي أو السنديك ُب التشريع اؼبغريب،  Administrateurواعتبارا لذلك، فاؼبتصرؼ 

 ؽبما اغبق ُب اؼبطالبة بتنفيذ العقود اليت ال زالت سارية اؼبفعوؿ إٔب حُت افتتاح اإلجراءات.

يناير  25من قانوف  37قرة األؤب من اؼبادة ففي ىذا اإلطار ىبوؿ اؼبشرع الفرنسي دبقتضى الف
للمتصرؼ وحده اغبق ُب اؼبطالبة دبواصلة العقود جارية التنفيذ ُب تاريخ افتتاح اإلجراءات  1  1985

 2وذلك بتقديبو طلبا للطرؼ اؼبتعاقد مع اؼبشروع قبل صدور ىذا اغبكم.
على أهنا كل عقد يتعلق خبدمة أو   Contrats en coursاؼبقصود بالعقود اعبارية  3ووبدد الفقو

بتوريد أو بتأجَت ساري التنفيذ ُب تاريخ اغبكم القاضي بافتتاح اإلجراءات ولو كاف مبنيا على اإلعتبار 
وكذا كل عقد آخر ٓب يتم فسخو  قبل ىذا التاريخ، حبكم حائز لقوة األمر اؼبقضي  4الشخصي للمدين.

 5فيو.
، ٓب تكن أكثر دقة من القانوف الفرنسي، إذ أهنا ٓب تقم سبييزا ويبلحظ أف مدونة التجارة اؼبغربية

 573كما أهنا ٓب تورد استثناءات على أحكاـ اؼبادة   (6)واضحا بُت أنواع العقود، فورية كانت أو مستمرة
 L622-13.7 منها، خبلفا للتشريع الفرنسي الذي أخرج عقود العمل من أحكاـ اؼبادة 

                                                           
 من مدونة التجارة. 573انظر كذلك ُب التشريع اؼبغريب اؼبادة  - 1

2
 - B. Boccara, Procédures collectives et contrats en cours, J.C.P, 1994, Editions entreprises, I, 385. 

شكري  السباعي، الوسيط ُب مساطر الوقاية من الصعوبات اليت تعًتض اؼبقاولة ومساطر معاعبتها، دراسة معمقة ُب قانوف التجارة اؼبغريب أضبد  -3
 .324، صاؼبرجع السابقاعبديد واؼبقارف ، اعبزء الثاين، ُب مساطر اؼبعاعبة و لتسوية القضائية ، 

4
- Cass.Com . 2 mars 1993, D. 1993. p. 572. IV.,  n

o
 72, p.50.  

5
 - Cass. Com. 12 juin 1990, Bull. Civ. IV. no 172. 

6
-  Cass. Com. 8 Décembre 1987 , J.C.P.E.  1988 II .15163 éd G.20927.Note Jeantin D.1988 , p, 53 . 

Obs .Derrida. .342، ص :اؼبرجع السابقأضبد شكري السباعي ،   
7
 - Article L622-13 Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 23  

«I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation 

ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de 

sauvegarde...» 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E0CCA6E8141BAC91EB0DCB0D25F1D9E4.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000028720025&idArticle=LEGIARTI000028721188&dateTexte=20160503&categorieLien=id#LEGIARTI000028721188
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، على مستوى ؾباؿ تطبيق اؼبادتُت سالفيت الذكر، فإهنما يلتقياف ُب  ورغم ىذا التباين النسيب 
كوهنما ٓب يفردا موقفا صروبا خبصوص العقود اؼبتضمنة احتفاظا باؼبلكية على سبيل الضماف،  دبا ُب ذلك 

 عقد االعتماد اإلهباري، وىو ما قد يوحي على أنو لو كاف اؼبشرع يريد استبعاده لنص على ذلك صراحة.

ا اؼبوقف طرح ُب فرنسا نقاشا ىاما، يرجع باألساس إٔب أف دعوى االسًتداد اليت سبنحها ىذه وىذ
العقود حبكم توظيفها للملكية لغاية الضماف، هبعلها ترتبط بقانوف األمواؿ وُب ذات الوقت بقانوف 

 .(1)العقود

 115اؼبواد  الذي وضع مقتضيات خاصة لدعوى االسًتداد من 1985يناير  25دبعٌت أف قانوف 
من مدونة التجارة اؼبغربية(،اليت دبقتضاىا سبنح بعض االمتيازات  676إٔب  668منو )اؼبواد من  122إٔب 

للدائن اؼبالك عند اإلعبلف عن فتح إجراءات التسوية القضائية ُب مواجهة اؼبشروع اؼبدين، قد تصطدـ دببدأ 
قانوين للقوؿ بوجود عقد جار يبقى متوفرا ُب عقود مواصلة تنفيذ العقود اعبارية، خصوصا وأف اؼبعيار ال

 .(2)البيع مع شرط االحتفاظ باؼبلكية، وعقود االعتماد اإلهباري

من مدونة التجارة   667من القانوف الفرنسي اؼبقابلة للمادة  115حبيث أف مقتضيات اؼبادة 
ثبلثة أشهر التالية لنشر اغبكم القاضي، اؼبغربية تنص على أنو ال يبكن فبارسة اسًتداد اؼبنقوؿ إال ُب أجل ال

بافتتاح التسوية أو التصفية القضائية، ويسري األجل بالنسبة لؤلمواؿ موضوع عقد جار يـو افتتاح 
 اإلجراءات ابتداء من تاريخ ىذا العقد أو انتهائو. 

رضا  مع إال أنو لو سبت فبارسة ىذه الدعوى داخل األجل القانوين، فإف ذلك قد يبدو أمرا متعا
من اؼبدونة اللتاف زبوالف للمتصرؼ أو  573من التشريع الفرنسي، ومقتضيات اؼبادة  37أحكاـ اؼبادة 

للسنديك، اغبق ُب اؼبطالبة بتنفيذ العقود اعبارية، وىذا يثَت إشكاال ىاما يتمثل ُب مدى قبوؿ إمكانية 
لدائن واؼبدين، عقدا جاريا متضمنا لبلحتفاظ فبارسة دعوى االسًتداد ُب حالة ما إذا كاف العقد الرابط بُت ا

 (3)باؼبلكية على سبيل الضماف؟

وإذا كاف اؼبشرع ٓب وبدد أجبل معينا للسنديك يتعُت عليو خبللو اؼبطالبة دبواصلة العقد اعباري، 
فإنو بذلك يكوف قد راعى مصلحة الطرؼ اؼبتعاقد مع اؼبشروع، فهذا األخَت يبكنو بناءا على أحكاـ 

                                                           
1

- Marie-Hélène Monserie, op. cit., p.204 n° 216. 
2
 - Ibid., p. 205,  n

o
  217. 

3
-  F. Pérochon , La revendication du Créancier , Rev . Jur .Comm ., n. spécial sur « Le sort des 

contrats en cours dans le redressement Judiciaire», Novembre 1991, p. 94. 
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أف يوجو إنذارا إٔب وكيل التفليسة فإذا ظل ىذا اإلنذار  دوف جواب ؼبدة تفوؽ شهرا من  1ريع الفرنسيالتش
وذلك لكوف عدـ جواب السنديك على رسالة  2تاريخ وصولو، أعتب العقد اؼبعٍت مفسوخا بقوة القانوف،

 3.اإلنذار داخل ىذا األجل قرينة على عدـ رغبتو ُب مواصلة العقد جاري التنفيذ

ويبكن للسنديك أف يطالب الطرؼ اؼبتعاقد مع اؼبشروع دبواصلة تنفيذ العقد بالرغم من عدـ وفاء  
من التشريع L.622-13 4اؼبشروع بااللتزامات اؼبًتتبة عليو قبل صدور اغبكم، فحسب مقتضيات اؼبادة 

ع بالتزاماتو قبل افتتاح الفرنسي ال يبكن للمتعاقد أف وبتج ُب مواجهة السنديك بواقعة عدـ وفاء اؼبشرو 
فكل ما ىنالك أف عدـ الوفاء بااللتزامات اؼبًتتبة على اؼبشروع يعطي اغبق للمتعاقد اؼبعٍت  5اإلجراءات.

باألمر ُب أف يصرح دببل  ىذه االلتزامات ضمن قائمة خصـو اؼبشروع، وذلك على غرار سائر الدائنُت 
 اءات.الناشئة ديوهنم قبل صدور اغبكم بافتتاح اإلجر 

 

 

 

                                                           
 من مدونة التجارة اؼبغربية. 573انظر كذلك اؼبادة  - 1
البيضاء انظر: د/اؿبمد لفروجي، وضعية الدائنُت ُب مساطر صعوبات اؼبقاولة، سلسلة الدراسات القانونية اؼبعمقة، مطبعة النجاح اعبديدة، الدار   - 2

 .33، ص 2006، طبعة سنة 3)اؼبغرب(، ع 
3
 - Cass. Com. 11 déc. 1990, D. 1991. p. 11. 

4
 - Article L622-13: Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 23 «Nonobstant toute 

disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un 

contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le 

cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements 

antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit 

des créanciers qu'à déclaration au passif...»  

 من  مدونة التجارة اؼبغربية. 373وانظر ما يقابل ذلك ُب الفقرة الثانية من اؼبادة 
5
 - "L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, n'emporte 

pas résiliation du contrat de crédit-bail en cours. Sur la base de ce principe, le cocontractant crédit-

bailleur doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution du crédit-preneur.... nonobstant toute 

disposition légale ou toute clause contractuelle contraire." 

V. Aimé Diaka, op.cit., n
o
 70, p. 79. 

 وانظر كذلك أحكاـ القضاء الفرنسي:
Cass. Com. 15 fèv. 2005, Bull.civ. IV. n

o
 28; D. 2005. AJ, p. 641, obs. A. Lienard et Pan., p. 2018, 

obs. F. X. Lucas; Cass. Com. 5juill. 2005, Bull.civ. IV. no 151; D. 2005, AJ. p. 2147, obs. A. Lienard. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=22D64CAA59AB0DC51636E2C42430169D.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000028720025&idArticle=LEGIARTI000028721188&dateTexte=20160429&categorieLien=id#LEGIARTI000028721188
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 الفرع الثاني: نطاق تطبيق قاعدة مواصلة العقود جارية التنفيذ:

إف اؼبشروع اؼبفتتحة ضده إجراءات اؼبعاعبة ال تتغَت وضعيتو كثَتا خبلؿ فًتة إعداد اغبل اليت تلي 
اطو مباشرة صدور اغبكم القاضي بافتتاح ىذه اإلجراءات، ذلك أنو يكوف مدعوا أثناء ىذه الفًتة ؼبتابعة نش

بكيفية قد ال يدرؾ معها الكثَت من األشخاص غَت اؼبرتبطُت معو بعبلقات ذبارية خاصة، أنو خاضعة 
 نتيجة توقفو عن دفع الديوف. التسوية القضائية إلجراءات

وتطبيقا لذلك، فقاعدة مواصلة العقود جارية التنفيذ تشمل من حيث اؼببدأ كل العقود اؼببمة مع 
 Intuitu personaeاالجراءات، دبا فيها تلك القائمة على االعتبار الشخصي اؼبشروع اػباضع ؽبذه 

من  573وما يؤكد ىذا الطرح ىو أف اؼبشرع اؼبغريب ذاتو يقرر ُب الفقرة األخَتة من اؼبادة  1لرئيس اؼبشروع.
سخ " ال يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فمدونة التجارة أنو: 

 ."العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي

ظروؼ حسنة خبلؿ فًتة إعداد اغبل ىي اليت  شروع ُباستغبلؿ اؼبكانت ضرورة استمرار   ولقد
 2فرضت على اؼبشرع الفرنسي ومن بعده نظَته اؼبغريب اؼببدأ السابق اؼبتعلق دبواصلة العقود جارية التنفيذ.

 ج المترتبة على موقف السنديك من مواصلة العقود جارية التنفيذ:الفرع الثالث: النتائ

إفَّ امكانية مواصلة العقود جارية التنفيذ ُب تاريخ افتتاح إجراءات اؼبعاعبة ـبولة للسنديك وحده، 
ولو اػبيار ُب أف يطالب باالستمرار ُب تنفيذ العقد أو أف ال يطالب بذلك، وُب كلتا اغبالتُت، فإف اؼبوقف 

 ذي يتخذه من ىذه العقود يرتب نتائج زبتلف حبسب اػبيار الذي سلكو ىذا األخَت:ال

                                                           
1
 -"En crédit-bail mobilier, il à été jugé que le caractère intuitu personae ne peut empêcher la poursuite 

des contrats en cours. Dès lors, l'administrateur d'un redressement judiciaire .... sans qu'il puisse être 

fait de distinction selon que les contrats ont été ou non conclu en considération de la personne."; Cass. 
com. 8 déc. 1987, pourvoi no 87-11507, D. 1988, 52, note F. Derrida; JCP. 1988. II. 20927, note M. Jeantin. 

 وانظر ُب الدراسات العامة لعقود االعتبار الشخصي:
D. Karajeski, L'intuitu personae dans les contrats,  thèse Toulouse1, 1998. 

 قارف: - 2
M.- H. Monserie- Bon, op. cit., p.p. 18-20. 

 .35،ص اؼبرجع السابقوانظر: د/اؿبمد لفروجي، 
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 أوال: حالة اختيار السنديك مواصلة تنفيذ العقد:

يتعُت على السنديك ُب حالة اختياره مواصلة العقد جاري التنفيذ، أف ينفذ العقد برمتو وجبميع 
ىذا العقد أو القانوف لفائدة اؼبتعاقد مع اؼبشروع شروطو ومقتضياتو، وأف يلتـز باألجل احملدد دبقتضى 

وبعبارة أخرى ال يبكن للسنديك أف يستبعد الشروط اليت تكوف ُب صاّب ىذا  1اؼبفتتحة ضده اإلجراءات.
 اؼبتعاقد.

على أنو إذا كاف ىناؾ شرط يقضي بالزيادة ُب التزامات اؼبدين ُب حالة خضوعو للتسوية القضائية، 
عتب كأف ٓب يكن، دبا أف ذلك يبس دببدأ اؼبساواة بُت الدائنُت الذي يعد من النظاـ فإف ىذا الشرط ي

 2العاـ.

وعبلوة على ذلك فإنو يتوجب على السنديك أف يقدـ إٔب اؼبتعاقد مع اؼبشروع اػبدمة اؼبتعاقد 
للدين اؼبستحق على بشأهنا، وأف ينفذ االلتزاـ الذي يقابل التزاـ ىذا اؼبتعاقد، ويكوف ذلك باألداء الفوري 

اؼبشروع نتيجة مواصلة العقد، وذلك ما ٓب يوافق اؼبتعاقد اؼبعٍت باألمر على منح أجل لؤلداء، ذلك أف الدين 
  3من مدونة التجارة اؼبغربية. 575يكوف ُب ىذه اغبالة األخَتة مشموال دبقتضيات اؼبادة 

لعقود اعبارية، فإهنا تدرج ُب اغبسابات وُب اؼبقابل إذا ًب ربصيل مبال  مالية معينة من مواصلة ا
البنكية أو البيدية للمشروع، ويستخدـ بالتإب ُب مواجهة متطلبات استمرار نشاط ىذا األخَت خبلؿ فًتة 

، أف  1985من قانوف  41 4إعداد اغبل اؼبناسب لوضعيتو، السيما وأف السنديك يبكنو طبقا للمادة
 مصلحة اؼبشروع اػباضع إلجراءات اؼبعاعبة بواسطة التسوية القضائية.يستعمل اغبسابات اؼبذكورة ؼبا فيو 

 

                                                           
1
- Cass. com. 15 juill. 1992, Rev. Soc.  1993, p 103, note J.F. Barbier. 

2
 - Cass. com. 10 déc. 1991, RTD. Com. 1992, p. 686, note A. Martin Serf. 

َت وذلك طبقا للمادة إذ أف اغبكم القاضي بافتتاح إجراءات اؼبعاعبة يوقف خبلؿ فًتة إعداد اغبل سرياف الفوائد القانونية واالتفاقية، وكذا كل فوائد التأخ
 من مدونة التجارة اؼبغربية. 659

ة بعد صدور حكم فتح التسوية )القضائية( باألسبقية على كل الديوف األخرى سواء أكانت مقرونة أـ ال "يتم سداد الديوف الناشئة بصفة قانوني - 3
 بامتيازات أو بضمانات"

 من مدونة التجارة اؼبغربية. 577انظر اؼبادة   - 4
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 ثانيا: حالة اختيار السنديك عدم مواصلة تنفيذ العقد الجاري:

من مدونة  573إذا ٓب يستعمل وكيل التفليسة اغبق اؼبخوؿ لو دبقتضى الفقرة األؤب من اؼبادة 
بعد توجيو إنذار إٔب السنديك يظل دوف جواب ؼبدة تفوؽ  اؼبغربية، فإف العقد ينفسخ بقوة القانوفالتجارة 

 هبذا اإلنذار. من تاريخ التوصل يبدأشهرا واحدا 

ويبكن أف يؤدي ذلك إٔب دعوى التعويض عن األضرار اليت غَبقت اؼبتعاقد مع اؼبشروع، ألف افتتاح 
ل منو  سببا إلعفائو من اؼبسئولية إجراءات التسوية القضائية يعتب أمرا لصيقا باؼبشروع اؼبدين، فبا ال هبع

 التعاقدية الناذبة عن توقفو عن تنفيذ العقد.

غَت أف أداء مبل  التعويض، الذي يبكن اغبكم بو لفائدة اؼبتعاقد مع اؼبشروع واؼبتضرر من جراء 
ادة عدـ قياـ السنديك دبواصلة العقد جاري التنفيذ، ال يكوف مضمونا حبق األولوية اؼبنصوص عليو ُب اؼب

من مدونة التجارة، والذي يضمن الديوف الناشئة بصفة قانونية بعد اغبكم بافتتاح اإلجراءات، فكل  575
من مدونة التجارة اؼبغربية للمتعاقد مع اؼبشروع  573يبكن، حسب الفقرة الثالثة من اؼبادة  ما ىنالك أنو

روع، وذلك على غرار سائر الدائنُت احملكـو لو بالتعويض اؼبذكور أف  يصرح بو ضمن قائمة خصـو اؼبش
 الناشئة ديوهنم قبل صدور اغبكم القاضي بافتتاح إجراءات التسوية القضائية.

وقد يبدو أف اؼبشرع اؼبغريب ٓب ينصف اؼبتعاقد مع اؼبشروع احملكـو لو بالتعويض، وذلك عندما 
ذا كاف العقد  اؼبفسوخ بقوة القانوف ، ذلك أنو إ575استبعده من نطاؽ تطبيق حق األولوية الوارد ُب اؼبادة 

 سابقا لصدور اغبكم ، فإف الواقعة اؼببرة للتعويض الحقة لصدور ىذا اغبكم.

ذلك، فإنو توجد مبرات أخرى الستبعاد التعويض احملكـو بو لفائدة اؼبتعاقد مع اؼبشروع، ومع 
، 575ية اؼبنصوص عليو ُب اؼبادة من نطاؽ تطبيق حق األولو  573الثالثة من اؼبادة  الفقو ألحكاـطبقا 

ىذا اغبق ال يسري إال بالنسبة للديوف الناشئة بصفة قانونية بعد صدور اغبكم بافتتاح  ففي نظر الباحثة إف
اإلجراءات، من أجل سبكُت اؼبشروع من متابعة نشاطو خبلؿ فًتة إعداد اغبل اؼببلئم لوضعيتو، األمر الذي 

 التعويض اؼبذكور ألنو ال يساىم بشكل أو بآخر ُب مواصلة ىذا النشاط. ال ينطبق على الدين اؼبتمثل ُب
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كما أنو من اؼبتوقع ُب بعض األحياف أف يكوف اؼبتعاقد مع اؼبشروع الذي قرر السنديك عدـ 
مواصلة عقده مدينا ؽبذا اؼبشروع دببال  معينة دفعها لو تنفيذا اللتزامات ُب العقد الرابط بينهما، ففي ىذه 

ة يبكن للمتعاقد اؼبعٍت باألمر تأجيل إرجاعو اؼببال  اؼبدفوعة لو ُب ىذا اإلطار إٔب أف يتم البت ُب اغبال
 دعوى التعويض عن األضرار الناصبة عن فسخ العقد الذي قد يكوف قد رفعها ضد اؼبشروع.

 المطلب الثاني

 مدى تأثر عقد االعتماد اإليجاري للمنقول بمبدأ مواصلة العقود الجارية 

 االستبعاد النسبي لدعوى االسترداد خالل فترة المالحظة()

-يتضح لنا من استجبلء األحكاـ القانونية اليت تضبط اإلعبلف عن افتتاح التسوية القضائية 
أف االحتفاظ باألصوؿ اؼبنقولة موضوع عقد االعتماد اإلهباري، يعتب  -وباػبصوص خبلؿ مرحلة اؼببلحظة

 1ط اؼبشروع  واستمراريتو.أمرا ضروريا ؼبتابعة نشا

L624-18إٔب   L624-9من  وفبا يزيد األمر تعقيدا، أف اؼبواد
من القانوف التجاري اغبإب  2

اليت ( 2008ديسمب  18الصادر ُب  1345-2008من األمر رقم  44إٔب  41الفرنسي )اؼبواد من 
ع اػباضع إلجراء اؼبعاعبة، )كتلك تعرضت لدعوى االسًتداد بالنسبة لؤلمواؿ احملتفظ  هبا من طرؼ اؼبشرو 

اليت تكوف موضوع عقد بيع ًب فسخو قبل صدور اغبكم القاضي بافتتاح اإلجراء أو اؼبسلمة لو على وجو 
الوديعة أو لبيعها غبساب مالكها، وكذلك حالة اؼبنقوالت اؼببيعة ربت شرط االحتفاظ دبلكيتها(، ٓب يتم 

اإلهباري على الرغم من إمكانية فبارسة دعوى االسًتداد من قبل اإلشارة من خبلؽبا إٔب عقود االعتماد 
 3الشركة الدائنة نظرا الحتفاظها دبلكية األمواؿ اؼبنقولة اؼبؤجرة.

                                                           
1
 - Marie-Hélène Monsérie, op.cit, p. 224. N

o
 240. 

 606)يقابلها اؼبادة  86رض لوضعية اؼبؤجر ُب عقد االعتماد اإلهباري إال من خبلؿ إجراءات اؼبادة ٓب يتع 1985كما أف اؼبشرع الفرنسي ُب قانوف 
 من مدونة التجارة(؛ إذ يعتب اؼبشرع ىذا العقد من قبيل العقود الضرورية للحفاظ على نشاط اؼبشروع.

 .1985يناير  25من قانوف  122إٔب  115ويقابلها اؼبواد من  - 2
اليت حبثت بعض حاالت االسًتداد واألحكاـ العامة  676إٔب  667ستنتاج يبكن سبديده أيضا إٔب مدونة التجارة اؼبغربية انطبلقا من اؼبواد وىذا اال - 3

  اؼبتعلقة هبا، سواء من حيث جانبها الشكلي أو اؼبوضوعي.
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لذلك كاف بديهيا أف يفرز ىذا الفراغ تضاربا ُب توجهات القضاء الفرنسي، سيما وأف اؼبواد اليت تعرضت 
ات اعبماعية، سبت ُب فصل معنوف بػ" حقوؽ بائع اؼبنقوالت غباالت االسًتداد ُب إطار قانوف اإلجراء

.“Droits du vendeur de meubles et revendications“  واالسًتدادات 
1

 

وبناء على ذلك، ذىبت بعض ؿباكم اؼبوضوع، اعتمادا منها على ربليل وتفسَت ضيق ؼبقتضيات 
حق االسًتداد تتعلق فقط ببائع اؼبنقوالت، وأف ىذا الفصل، إٔب القوؿ بأنو ينظم أحكاما قانونية ؼبمارسة 

 2عقد االعتماد اإلهباري للمنقوؿ ال تشملو مقتضياتو.

بيد أف ىناؾ رأيا معارضا، تبٌت تفسَتا واسعا ينسجم مع روح ىذا الفصل، مؤكدا أف األمر ال 
، وبالتإب إف سبديد يتعلق فقط ببائع اؼبنقوالت، بل بكل حاالت االسًتداد ذاتو، الذي جاء ُب صيغة العم ـو

 3أحكاـ ىذه اؼبقتضى إٔب عقود االعتماد اإلهباري، يعد أمرا مبرا قانونا.

                                                           
 من التقنُت التجاري الفرنسي. L.624-18أب  L.624-9وىي اؼبواد من  - 1

2
 -«.... les opposants à l'application de revendication au crédit-bail s'appuient sur le seul terme 

¨¨vendeur¨¨ employé par le législateur....» 

 Cour d’appel de Douai,7 déc. 1989, Gaz.Pal. 1990, p. 460. Obs. Soinne, Rev. proc. Coll. 1990-

3,p.241, no 1. Obs. B. soinne. 

Douai. 2
e
 ch. 23 janv. 1992, J.C.P. 1992, ed. E. II. 294 note F. Auque- Warembourg et B. Lemistre. 

ٓب ىبصا عقد وبالرجوع إٔب األحكاـ اؼبنظمة لدعوى االسًتداد، سواء بالنسبة للتشريع الفرنسي أو مدونة التجارة اؼبغربية، يبلحظ من خبلؽبما أهنما 
ىو اغباؿ بالنسبة لشرط االحتفاظ باؼبلكية، من ذلك مثبل أف التقنينُت، وإف كانا قد تطلبا ضرورة إثبات  اري دبقتضيات خاصة، كمااالعتماد اإلهب

ضا لذلك ما ٓب يتعر الوجود الذاٌب للمنقوؿ اؼببيع احملتفظ دبلكيتو عند اؼبطالبة باسًتداده من طرؼ البائع عند زبلف اؼبشًتي عن الوفاء بكامل الثمن، فإهن
 ُب عقد االعتماد اإلهباري.

د اؼبنقوؿ ويرجع ذلك إٔب أف ىذا الشرط يتحقق عمليا بإشهار العقد، لذا ٓب ينص بصفة صروبة عليو عند قياـ اؼبؤجر االئتماين دبمارسة دعوى اسًتدا
 اؼبؤجر تأجَتا سبويليا.

 شريع الفرنسي انظر ُب ىذا الصدد:تخبصوص ال

Emmanuel le Corre-Broly, Crédit- bail mobilier et procédures collectives, contribution à l’étude du 

contrat de crédit-bail mobilier en cas de redressement judiciaire du locataire, thèse, Lille II, 1997, 

p.384, N
o
 364 : 

« … depuis la réforme instituée par la loi le crédit-bailleur n’a pas à faire reconnaitre son droit de 

propriété à l’égard de la procédure par la voie de l’action en revendication étant assurée par la 

publicité du contrat. Le crédit- bailleur a désormais la faculté d’exercer une demande de qui supposera  

par essence, l’existence du bien en nature… ». 
3 - «... ses partisants au contraire, d'invoquer la conjonction «et» et le pluriel du terme «revendications» 
pour justifier qu'il ne s'agissait pas de revendication du vendeur mais droit du vendeur et des 
revendications en général...» 

 ُب ىذا االذباه:
C.A. Lille (1

re
 instance), 27 janv. 1989, Gaz.Pal. 1989, p. 535.; Dijon, 25 janv. 1990, 

Gaz.Pal.1990.2.461, obs. B. Soinne; TGI. Bethune, 26 oct. 1988, Gaz.Pal. 1989, obs. A. Martin Serf. 
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وأماـ ىذا اعبدؿ القضائي على مستوى ؿباكم اؼبوضوع، تدخلت ؿبكمة النقض الفرنسية بقرارين 
للطرؼ  ، أكدت من خبلؽبما أف عقود االعتماد اإلهباري زبوؿ1991أكتوبر  15مبدئيُت صادرين ُب 

 115،1اؼبؤجر فيها اغبق ُب االسًتداد، مع خضوعها لؤلجل اؼبتعلق دبمارستو اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة 
 2وكذا قرارات الحقة. 1992أكتوبر  20وزكى ىذا التوجو قرار ثاف صادر عن ذات احملكمة بتاريخ 

فإف ىذا ال يبنع من  على الرغم من سبكُت شركة االعتماد اإلهباري من فبارسة دعوى االسًتداد،و 
التساؤؿ عما إذا كاف ذلك سيجعلها ُب مركز قانوين هبنبها اػبضوع ؼببدأ استمرار تنفيذ العقود اعبارية 

 خبلؿ مرحلة اؼببلحظة؟

 

                                                           
1
 - Cass.Com. 15-10-1991, JCP. 1992, éd,E, 250, p.23, note E. M. Bey; Rev.Juris.Com. 1991, 394, 

note A. Martin-Serf; D. 1991, p. 632, note F.D.; D. 1993. somm. 285, obs. F. Pérochon; JCP., 

1992,II,250, note Larroumet.  

Dans le même sens: 

C.A. Paris 3
ème

 Ch., C.,25-10-1994, D.1995, IR, p. 6.; Cass. Com.27-3-1992, JCP. 1992, éd. E.,II 347, 

note E. M. Bey, TGI Béthune , 26-10-1988, Gaz.Pal. 1989,2,534, R.T.D. Com. 1990, 648,obs. 

A.M.Serf; Cas.Com. 8-3-1994, I.R., p. 79, RJDA. 7\94,no 862; Cass.com. 23\5\1995, RJDA,11\95, 

1292, 988. Gaz.Pal. 22\23 mars 1996, p. 591; Cass.Com. 20\10\1992, D. 1993, p.190, note F. Derrida, 

JCP 1993, ed. G, I, 3672, n
o 

15, obs. Cabrillac, Rev.Proc.Coll. 1992, obs, soinne; Cass.Com.,11 mai 

1993, Rev. Huiss. 1993, 982, note Vidal; Cass.Com. 6 juillet 1993,RJDA 1993, no 743; Cass.Com. 9 

nov. 1993, Rev. Huiss. 1994, 192, note Vidal; Cass. Com. 9 mai 1995, J.C.P. 1995, éd. E. 708; Cass. 

Com, 23\5\1995, Gaz.Pal., 22\23 mars 1996, p. 59. 

على  115قاضي بعدـ تطبيق مقتضيات اؼبادة لقد حاولت بعض ؿباكم اؼبوضوع عدـ ؾباراة توجو ؿبكمة النقض الفرنسية السابق من خبلؿ موقفها ال
 عقد االعتماد اإلهباري، لكنها ٓب تصمد طويبل أماـ القرارات اؼبتبلحقة حملكمة النقض، من ذلك على سبيل اؼبثاؿ:

Trib.Com. Versaille 7avril 1992.; Trib.Com.Caen 23 septembre 1992 ;Trib.Com. Nanterre 18 juin 1993. 

 مشار إليها ُب:ىذه األحكاـ 

Paul-Philippe Massoni, in “La situation des créanciers après la réforme de la loi du 25 janvier 1985 », 

Gaz.Pal., 1994, (2
ème

 sem.), p. 1086, marge n
o
  38.  

 انظرُب التعليق على قرارات أخرى صادرة عن ؿباكم اؼبوضوع:

Emmanuel Le Corre –Broly, Crédit-Bail Mobilier et Procédures Collectives, th. préc., p.384, 

marge 15. 
2
 -Cass.Com. 20-10-1992, D.,1993,p.190, note F. Derrida, JCP 1993, ed.G.I. 3672, n

o 
15, obs. 

Cabrillac; “Les dispositions de l’article 115 de la loi n
o
 85-98, 25 janvier 1985  (…) sont applicablent à 

la revendication exercer par le crédit-bailleur sur les biens faisant l’objet du contrat…”  

 انظر القرارات األخرى ُب اؽبامش السابق.
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وباإلستناد إٔب مقتضيات الفقرة  1خصوصا وأف البائع مع شرط االحتفاظ باؼبلكية يتسٌت لو ذلك،
من مدونة التجارة اؼبغربية،  674، وكذا اؼبادة 2تقنُت التجاري الفرنسيمن ال L624-16الرابعة من اؼبادة 

اللتاف جعلتا ىذا االسًتداد ال يتعطل إال عندما يتم أداء شبن اؼببيع حاال، أو ُب اغبالة اليت وبصل فيها 
يصبح اؼبنتدب القضائي )القاضي اؼبنتدب( برضى من الدائن اؼبطالب باالسًتداد على أجل جديد للوفاء، ل

 3أداء الثمن حينئذ دبثابة دين نشأ بشكل صحيح بعد اغبكم بافتتاح التسوية.

                                                           
 انظر اؼبادة:  - 1

L624-16\al.2 : « Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de 

l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit 

avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut 

l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties. » 

 من مدونة التجارة اؼبغربية. 672يقابلها اؼبادة 
2
 - Article L624-16 al. 4 (Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 43 ): 

« Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est 

payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier 

requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances 

mentionnées au I de l'article L. 622-17. » 

 اؼبلغي. 1985يناير  25من قانوف  121وانظر كذلك الفقرة الرابعة من اؼبادة 
ألحكاـ  وُب ىذا الوضع يتم وفاء الدين اعبديد )الذي يلي اغبكم بافتتاح اإلجراء( عند أجل استحقاقو، وعند اؼبخالفة يتمتع صاحبو بامتياز وفقا - 3

   : L622-17اؼبادة  
 Article L622-17 (Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 24)  

I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de 

la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur 

pendant cette période, sont payées à leur échéance.  

II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les 

autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le 

privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice 

nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de 

celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.  

III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :  

1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 

3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;  

2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis 

conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un 

paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite 

nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En 

cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du 

bénéfice du présent article ;  

3° Les autres créances, selon leur rang.  

IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont 

pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque 

ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le 

délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une 

créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette 

déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.» 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=526C95DB4E963AB0B8D2F9292DC1CF97.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000019951175&idArticle=LEGIARTI000019957956&dateTexte=20141103&categorieLien=id#LEGIARTI000019957956
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F0A63636539C4A3022EC1FE433DB8E29.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000028720025&idArticle=LEGIARTI000028721190&dateTexte=20141114&categorieLien=id#LEGIARTI000028721190
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F0A63636539C4A3022EC1FE433DB8E29.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235256&dateTexte=&categorieLien=cid
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وتصديا لذلك، ذىب جانب من الفقو الفرنسي إٔب القوؿ باستبعاد تطبيق أحكاـ الفقرة الرابعة من 
السابقة على عقود االعتماد  L624-16اؼبطابقة حملتوى اؼبادة   1985يناير 25من قانوف  121اؼبادة 

 هباري للمنقوؿ لسببُت:اإل

أوؽبما: إف اآلثار القانونية للقواعد اؼبتعلقة باسًتداد اؼبنقوؿ اؼبتضمنة ُب اؼبادة السابقة تتعرض فقط 
البيع مع شرط االحتفاظ باؼبلكية، لذا ال يبكن سبديد أحكامها إٔب عقد االعتماد اإلهباري، فهذا  غبالة

 1نص.األمر يعتب أمرا ـبالفا لروح ومضموف ال

ثانيهما: إف القوؿ بغَت ىذا اغبل يعطي لشركة االعتماد اإلهباري ضباية خاصة، ُب حُت أف 
احتفاظها دبلكية اؼبنقوؿ اؼبؤجر يعد نتيجة حتمية لطبيعة العقد، وعلى أساس ذلك، ًب رفض فكرة التقريب 

 2التاـ بُت كبل العقدين.

اد تطبيق كل مقتضيات األحكاـ التشريعية لكن رغم االستنتاجُت السابقُت، فهذا ال يعٍت استبع
اؼبرتبطة حبق االسًتداد على االعتماد اإلهباري للمنقوؿ سواء ُب التقنُت الفرنسي أو اؼبغريب، واؼبستند ُب 

من اؼبدونة اؼبغربية اليت نصت  668مكرر من القانوف الفرنسي اليت اقتبست منها اؼبادة  115ذلك اؼبادة 
ذبعل مال من إثبات حقو كمالك إذا سبق شهر العقد موضوع ىذا المال"، " يعفى صاحب  على أنو:

عقد االعتماد اإلهباري للمنقوؿ ببل شك، من بُت ىذه العقود اليت سبنح لصاحبها اغبق ُب فبارسة دعوى 
 االسًتداد، بعد سبق شهرىا وفقا للطرؽ اؼبعموؿ هبا ُب كبل التشريعُت.

السابق، ًب إدراجو ُب إطار الباب اؼبتعلق باالسًتداد، فبا يؤكد  وفبا يزكي ىذا الطرح، ىو أف اغبكم
أف لصاحب عقد االعتماد اإلهباري اغبق ُب سلوؾ ىذه الدعوى عند تقاعس اؼبستأجر عن الوفاء 

                                                           
1
 - Marie- Helène Monserie, op.cit., p227, n

o
 244. 

2
 -A. Kormann, «Crédit-bail immobilier et procédures collectives», LPA., 2juill. 1990, n

o 
79, p. 2; 

Emmanuel Jouffin, Le sort des contrats en cours dans les entreprises soumises à une procédure 

collective, LGDJ. 1998, Préf. Christien Gavalda, 260, n
o
 324; F . Pérochon, Les créanciers 

revendiquant, interv. colloque sur. «Les créanciers face au redressement judiciaire de l'entreprise», 

Toulouse 31 janv./février 1991, cité par - Marie- Helene Monserie, Les contrats dans le 

redressement..., op.cit. p. 227 et 228, marge 671.  
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لكن ىذا ال يبنع  1بااللتزامات اؼبًتتبة عليو، وىذا األمر أصبح مستقرا عليو ُب االجتهاد القضائي الفرنسي،
 فبارستها عند ازباذ القرار دبواصلة تنفيذ ىذا العقد. من تعطيل 

 الفرع األول: تعطيل دعوى االسترداد عند مواصلة تنفيذ العقد:

دبواصلة تنفيذ العقد، بعد توجيو الشركة اؼبتعاقدة  السنديك وتتحقق ىذه الفرضية ُب حالة قياـ 
فعندىا ال يبكن فبارسة دعوى االسًتداد إنذارا إليو إلبداء رأيو خبلؿ أجل شهر من تاريخ التوصل بو، 

 2إليقاؼ عملية مواصلة تنفيذ العقد.

اعتب أف  تنفيذ عقد االعتماد اإلهباري ال يكوف مشروعا، ما ٓب  3إال أف جانبا من القضاء الفرنسي
وبعبارة أخرى يرى  4وما يليها 115يكن قد سبق للشركة اؼبؤجرة أف قدمت طلبا لبلسًتداد وفقا للمادة 

ىذا التوجو أنو يتعُت رفع دعوى االسًتداد ُب صبيع اغباالت، وكيفما كاف مصَت العقد، وسواء كاف 
 االسًتداد فبكنا أو غَت فبكن.

                                                           
 اؼبشار اليهما سابقا. 1991كتوبر أ 15انظر قراري ؿبكمة النقض الفرنسية الصادرين ُب  - 1

2
-  Marie- Helène Monserie, op.cit., p. 228, n

o
 245. 

ؿ من قبيل ىذا اإلجراء، ويعتب توجيو االنذار إٔب السنديك إجراء ضروريا، وال تعتب الرسالة اليت يوجهها لو اؼبتعاقد واليت ترمي إٔب فبارسة اسًتداد اؼبنقو 
الذي جاء ُب إحدى حيثياتو ما  05\6\652عدد  ، ملف2005\10\25صادر ُب  900انظر قرار ؿبكمة االستئناؼ اؼبغربية دبراكش، رقم  

 يلي:
ف " ...... حيث ذبلى من خبلؿ دراستها للقضية واطبلعها على أوراؽ اؼبلف صحة ما دفع بو سنديك التسوية القضائية لشركة اس كونسي اؼبستأن

، وبالتإب يفسخ بقوة ريا قبل فتح مسطرة التسوية القضائيةذلك أف عقد الليزن  اؼبـب بُت الطرفُت يدخل ُب إطار العقود اعبارية لوجوده ساعليها، 
من مدونة التجارة إال أنو ليس  573القانوف بعد توجيو إنذار إٔب السنديك يظل دوف جواب ؼبدة تفوؽ شهرا وفق ما نتص عليو الفقرة االؤب من اؼبادة 

من مدونة التجارة، وأف الرسالة اليت بعثتها اؼبعنية باألمر  573الفقرة األؤب من اؼبادة  دبلف النازلة ما يثبت قياـ اؼبستأنفة هبذا اإلجراء وفق ما تنص عليو
من نفس الشهر، ال تدخل ُب ىذا اإلطار، بل ترمي فقط إٔب اسًتداد اؼبنقوؿ وىي  25واليت أجاب عنها يـو  2004\3\17إٔب السنديك بتاريخ 

ثبلثة أشهر التالية لنشر اغبكم القاضي بفتح التسوية، ويسري ىذا األجل بالنسبة لؤلمواؿ موضوع مسطرة ـبتلفة ال يبكن فبارستها إال داخل أجل ال
من اؼبدونة( الشيئ  الذي يدؿ على أف  667ابتداء من تاريخ فسخ ىذا العقد أو انتهائو )اؼبادة  -كما ُب نازلة اغباؿ–عقد جار يـو فتح اؼبسطرة 

 ها حتما إال بعد أف يكوف العقد اعباري قد فسخ أو انتهت مدتو، وىو أمر ٓب يتحقق ُب النازلة......"مسطرة االسًتداد ىذه ال يبكن فبارست
 .160، ص 2007، مطبعة فضالة، مارس 2ؾبلة احملاكم التجارية، منشورات صبعية نشر اؼبعلومة القانونية والقضائية، العدد الثاين، ط. 

3
 - Rouen 5 juill. 1990, Caen 14 fèv. 1991, T.G. Aveines. Sar. Helpe 28 mai 1990. Rev. Proc. Coll. 

1991. 220, n
o 

2. Obs. soinne, cité par Marie-Heléne Monserie, op.cit., p. 228, marge; 674. Cass. Com. 

17 mars 1992, Bull. Civ. N
o
 118|R.j. com. 1994, p. 66, note Leclerc|D.1992. somm. 248. Obs. F. 

Derrida| D. 1993. Somm. 285. Obs. Pérochon| J.C.P. 1992, II, 21963, note E- M. Bey. 
4
 - Marie- Helene Monserie, op.cit., p. 229, n

o
 245. 
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لتعارضو مع مفهـو قرار ؿبكمة النقض الفرنسية الصادر  1لكن ىذا اؼبوقف القضائي قوبل بالرفض
 ال عند عدـ متابعة عقود االعتماد اإلهباري.ال تطبق إ 115الذي أقر بأف اؼبادة  1991أكتوبر  15ُب 

ودبعٌت آخر إف اؼبؤجر ال يكوف ملزما دبمارسة ىذه الدعوى إال ُب حالة عدـ مواصلة تنفيذ ىذه 
العقود، أما إذا تقرر االستمرار ُب مواصلتها، فبل يبكن فبارسة الدعوى، وىو ما أكدتو الحقا ؿبكمة 

 2النقض الفرنسية.

 يب ممارسة دعوى االسترداد عند عدم مواصلة تنفيذ العقد:الفرع الثاني: تغل

تتحقق ىذه الفرضية ُب حالة عدـ قياـ السنديك دبتابعة تنفيذ عقد االعتماد اإلهباري، فحينها وبق 
 3للشركة اؼبؤجرة فبارسة دعوى االسًتداد، ألف العقد يكوف مآلو الفسخ بقوة القانوف.

رة، ألف أجل فبارسة دعوى اسًتداد اؼبنقوؿ احملددة ُب ثبلثة وىذا الوضع فيو ضباية للشركة اؼبؤج
أشهر التالية لشهر اغبكم القاضي بالتسوية أو التصفية القضائية، ال يسري بالنسبة لؤلمواؿ موضوع عقد 
جار يـو افتتاح اإلجراء، إال ابتداء من تاريخ فسخ العقد أو انتهائو، طبقا ؼبا نصت عليو الفقرة الثانية من 

، بعدما كاف التشريع اؼبعدؿ ال 1994يونيو  10اليت أضيفت وفقا لتعديل  1985من قانوف  115ادة اؼب
يتعرض لذلك، وىو ما كاف ينجم عنو انصراـ أجل الدين، وبالتإب ضياع حق الشركة اؼبؤجرة ُب اؼبطالبة 

 باالسًتداد.

 667بلؿ الفقرة الثانية من اؼبادة وىو نفس اغبكم القانوين الذي تبنتو مدونة التجارة اؼبغربية من خ
اليت نصت على أنو: "يسري األجل )يقصد بو أجل االسًتداد( بالنسبة لؤلمواؿ موضوع عقد جار يـو فتح 

 اؼبسطرة، ابتداء من تاريخ فسخ العقد أو انتهائو."

معينا ، يبلحظ أف اؼبشرع اؼبغريب إذا كاف ٓب وبدد أجبل 573وعطفا على الفقو األؤب من اؼبادة 
للسنديك، يتعُت عليو من خبللو اؼبطالبة دبواصلة العقد اعباري ُب تاريخ افتتاح اإلجراءات، إال أنو وضباية 
ؼبصاّب الطرؼ اؼبتعاقد مع اؼبشروع، فقد خوؿ ؽبذا األخَت إمكانية توجيو إنذار للسنديك من أجل مواصلة 

                                                           
1
 -F. Derrida, note sous cass. Com. 15 oct. 1991, D. 1991, , p.632.; J.L. Rives- Lange et Rachez, 

«L’article 115 de la loi 25  janv. 1985 a-t-il une vocation universelle?», D. 1991, Chron, p. 270. ; M. 

Bey, note, J.C.P., ed.E.1992, 11.250. ; P.M Le Corre, «Les location financieres   à l’epreuve de 

l’article 115 de la loi 25 janv. 1985», Rev.Proc.Coll. 1992. p1. 
2
 - Cass. Com., 6\12\1994, J.C.P. 1995, IV.363\Rev.Proc.Coll. 1995-2, p.211. obs. B. Soinne, LPA.. 23 

janv. 1995, p.10. B. Soinne. 
3
 - François Sage et Danièle Chabbi, Sûretés réelles, garanties assimilables et redressement judiciaire, 

LGDJ, 1998, p. 224, n
o
 257. 
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ريخ التوصل بو، فيعتب العقد عندئذ مفسوخا تنفيذ العقد، فإذا بقي دوف جواب ؼبدة تزيد عن شهر من تا
  1بقوة القانوف.

دبعٌت أنو ودبجرد فسخ العقد )عقد االعتماد اإلهباري( فإنو هبوز للشركة اسًتجاع ذات األمواؿ 
موضوع الضماف، مع إعفائها ُب الوقت نفسو من إثبات ملكيتها ؽبا، لكن على شرط أف يكوف قد سبق 

 هر القانونية، كما وبددىا التشريع اؼبعموؿ بو ُب نطاقها.ؽبا أف قاـ بإجراءات الش

وقبل أف – 1985يناير  25ُب إطار ربليلو ؼبقتضيات قانوف  2واؼببلحظ أف بعض الفقو الفرنسي
كاف يعارض إمكانية فبارسة دعوى االسًتداد من قبل اؼبؤجر ُب عقد االعتماد اإلهباري،   -يطالو التعديل

منو، لكن يبدو أنو بعد التعديل،  115ىذا القانوف تعطل عمليا تطبيق اؼبادة من  37بدعوى أف اؼبادة 
 فقد أصبح يتعُت مراعاة الفرضُت السابقُت جملاراة ىذا القوؿ أو عكسو.

وعموما فعلى الرغم من سبتع اؼبؤجر االئتماين حبق االسًتداد، فإنو يبقى مع ذلك ُب وضع أقل 
حتفاظ باؼبلكية، حبيث أنو ال يستفيد من حق األسبقية ُب استيفاء امتيازا من وضع البائع ربت شرط اال

 اغبق، إال بالنسبة لئلهبارات الناشئة عن متابعة تنفيذ ىذا العقد من طرؼ السنديك. 

أما بالنسبة للديوف السابقة على حكم فتح التسوية القضائية، فيتوجب على اؼبؤجر التصريح هبا، 
بعة تنفيذ العقد فتعتب ُب حكم اليت نشأت بعد اغبكم القاضي بالتسوية على عكس حقوقو الناشئة عن متا

 من مدونة التجارة اؼبغربية(. 575| اؼبادة  1985يناير 25من قانوف  40القضائية )اؼبادة 

باؼبقابل، فالبائع احملتفظ دبلكية اؼبنقوؿ، عندما يقرر السنديك متابعة تنفيذه كعقد جار يـو فتح 
ستفيد من حق األفضلية أو األسبقية ُب السداد لكامل دينو عن باقي الدائنُت الناشئة اؼبسطرة، فإنو ي

 674من القانوف الفرنسي أو اؼبادة  121حقوقهم قبل اغبكم، كما تقضي بذلك الفقرة الرابعة من اؼبادة 

                                                           
 .302اؿبمد لفروجي، صعوبات اؼبقاولة واؼبساطر الكفيلة دبعاعبتو، مقاؿ سابق، ص  \د 1

2
 - J.L.Lange et E. Rachez, op.cit, p. 270 ; M. Cabrillac et Ph. Petel, J.C.P.E. 1995, I, p. 457 ; 

Argenson et Toujas par Soinne, Traité des procédures collectives, 2
e
 éd. 1995, n

o
 1962. 
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متابعة تنفيذ  من مدونة التجارة اؼبغربية، وىو األمر الذي يكشف لنا احد أوجو التباين بُت العقدين عند
 1أحدنبا خبلؿ مرحلة اؼببلحظة.

ودبا أف احتفاظ شركة االعتماد اإلهباري اؼبؤجرة دبلكية اؼبنقوالت اؼبؤجرة على سبيل الضماف هتدؼ 
وحىت تتمكن -من خبللو أب تأمُت حقها ُب اسًتداد اؼببال  اليت دفعتها ُب إطار سبويل عملية التأجَت، فإنو 

ينبغي أف يؤخذ بعُت االعتبار ما أوجبتو  -ورىا اؼبتميز ُب عملية االعتماد اإلهبارياؼبلكية من القياـ بد
التشريعات من ضرورة إشهار عقود االعتماد اإلهباري للمنقوؿ لضماف نفاذ حق ملكية اؼبؤجر ُب مواجهة 

 ، وىذا ىو موضوع الفصل اؼبوإب.الغَت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Françoise Sage, Danielle Chabbi, op.cit., p,228, no 238 » 

« Lorsque le contrat est continue, le crédit bailleur ne bénéficie du privilège de l’article 40 que pour 

les créances de loyers nées après l’ouverture de la procédure, le vendeur avec clause de réserve de 
propriété bénéficie quant à lui du privilège de l’article 40 pour le montant total de sa créance en raison 

de l’indivisibilité de son contrat… » 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصــل الثانـــــــــــي
هار كشرط لنفاذ حق ملكية اإلش

المؤجـــر ِقَبل الغير في عقــــــــــــــد 
 االعتماد اإليجاري للمنقوالت
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يًتتب على االحتفاظ باؼبلكية ُب عقد االعتماد اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة آثار ىامة بالنسبة 
وأخرى عقدية. ولعل أىم  ألطرافو على النحو السالف بيانو، كما يقع على بعضهما التزامات قانونية،

اآلثار اؼبًتتبة عن الشرط اؼبذكور، ىو أف يكوف االنتفاع باألصل اؼبنقوؿ واستغبللو من الوجهة االقتصادية 
 مقررا للمشروع اؼبستفيد من العقد )اؼبستأجر( ُب حُت ربتفظ شركة التأجَت دبلكيتو طواؿ مدة االتفاؽ.

باؼبلكية يتعدى أطراؼ العقد إٔب نفاذ حق اؼبؤجر غَت أف دور الضماف الذي يلعبو االحتفاظ 
دبلكية األصوؿ اؼبنقولة قبل الغَت فبن ٓب يكن طرفا ُب العقد، وىنا تستوجب ضباية حق ىذا األخَت، سواء  

 كاف دائنا للمستفيد أو متصرفا إليو. 

ن حيازة ويًتتب على ما سبق أف الدور اؼبنشود من االحتفاظ باؼبلكية يصطدـ بواقع ما ينشأ ع
اؼبستفيد لؤلصل اؼبنقوؿ، من وضع ظاىر يوحي للغَت دبلكية اؼبستفيد لو، ولذلك استوجبت ضباية ىذا 

 األخَت، ىذه اغبماية ال تتأتى إال عن طريق تنظيم وسائل للشهر والعبلنية للعقد.

يشًتط اؼبشرع  -وضمانا لفعالية حق ملكية اؼبؤجر واحًتاما ؼببدأ نسبية أثر العقد–ىذا وُب مقابل 
ضرورة إتباع شكليات لئلشهار، كما أهنا ٓب تكتفي بذلك ، بل ألزمت اؼبستفيد بإعبلـ مؤجر العقار 

الشهر احملاسيب وتوضيح عمليات االعتماد اإلهباري اليت أبرمها ُب ميزانيتها العامة وفقا ؼبا يعرؼ بنظػاـ 
“La publicité comptable” غَت أف الواقع العملي قد أثبت أف الوسائل السابقة لوحدىا ال ربقق ،

اغبماية اؼبنشودة للغَت،  وقد تضمنت التشريعات اغبديثة ألجل ذلك تنظيما خاصا ألحكاـ شهر عقود 
، وعلى ىذا ”La publicité légale“وين االعتماد اإلهباري للمنقوالت فيما أظباه الفقو بنظاـ الشهر القان

 نقسم ىذا الفصل إٔب مبحثُت:

 المبحث األول: مبررات نظام الشهر القانوني لعقود االعتماد اإليجاري لألصول المنقولة

 المبحث الثاني: أحكام الشهر القانوني لعقود االعتماد اإليجاري لألصول المنقولة 
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 المبحث األول

 انوني لعقد االعتماد اإليجاري لألصول المنقولةمبررات نظام الشهر الق

   ”La fausse apparence de solvabilité“ُب االعتماد اإلهباري يعتب اليسار الظاىر
الذي يبكن أف ينتج بالنسبة ؼبشروع ما عن  1لؤلمواؿ مصدر ـباطر مؤكدة بالنسبة للغَت، ألف ىذا اليسار

ذا العقد، يبكن أف ىبفي إعسارا حقيقيا، ُب حُت أف الوضع معدات وأصوؿ ًب اغبصوؿ عليها من خبلؿ ى
يوحي للغَت دبلكية اؼبستفيد اؼبستأجر لؤلصوؿ اؼبؤجرة، ولقد جاءت األحكاـ التشريعية ُب فرنسا  2الظاىر

لكن وقبل تناوؿ ىذه األحكاـ  لتفادي اآلثار السلبية الناصبة عن ىذا الوضع،  3والتشريعات اؼبقارنة بالشهر
اسة هبب ربديد مدى فعالية أحكاـ الشهر احملاسيب )اؼبطلب األوؿ(؛ إٔب جانب صور الشهر االتفاقية بالدر 

)اؼبطلب الثاين(، وذلك حىت يتسٌت لنا الوقوؼ على اعبدوى من إرساء نظاـ قانوين لشهر عقود التأجَت 
 التمويلي الواردة على منقوالت مادية:

 المطلب األول

 محاسبيمحدودية أحكام الشهر ال 

 للشهر اؼبتضمنة قانوف االعتماد االهباري ُب التشريع اعبزائري 09-96رقم األمر نصوص تتعرض ٓب
 لسنة07 و 06 رقم النظامُت والسيما اؼبركزي البنك عن الصادرة التنفيذية اللوائح أف كما احملاسيب

 االهباري االعتماد تشركا بتأسيس التوإب على واؼبتعلقُت 1996 جويلية 3 بتاريخ الصادرين 1996
 لو تطرقت وما الشهر، لكيفيات تفصيل أي يعطياف ٓب اغبسابات مركزية نشاط وتنظيم اعتمادىا وشروط
 االهباري أهنا ألزمت البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية وشركات االعتماد 07-96 رقم النظاـ ُب الرابعة اؼبادة

 من اػبامسة اؼبادة لكافة زبائنها، وأوضحت اؼباضية الثبلث للسنوات واؼبالية احملاسبية اؼبعلومات بإرساؿ
 حسابات وجدوؿ اػبتامي إٔب اغبساب أشارت حيث واؼبالية احملاسبية باؼبعلومات اؼبقصود النظاـ نفس

                                                           
1
 - Ch. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n

os 
655 et 491. 

أنو قانوف الظاىر ونتيجة لذلك، فإف ما وبوزه تاجر ما يفًتض أنو ملك لو، خصوصا إذا ما تعلق األمر دبنقوالت؛  لطاؼبا قيل عن القانوف التجاري - 2
 ستفيدوتزداد عواقب حالة اليسار الظاىر إذا كاف اؼبنقوؿ اؼبؤجر من العناصر ذات القيمة اؽبامة اليت يعوؿ عليها الغَت ؼبنح ائتمانو إٔب اؼب

بالنشر، والفرؽ بينو وبُت الكتابة أو الشكل، ىو أف األوؿ ال يعتب ركنا ُب العقد، وبالتإب ال يًتتب على زبلفو بطبلف العقد، أو ما يصطلح عليو  -3
 وإمبا يًتتب على ذلك عدـ إمكانية االحتجاج باألثر العيٍت الذي يرتبو التصرؼ القانوين. 
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 واؼبؤسسات البنوؾ طرؼ من واؼبالية احملاسبية اؼبعلومات ومراقبة فحص ووجوب اؼبلحقة، واعبداوؿ النتائج
 تفحص األخَتة وىذه اغبسابات ؼبركزية إرساؽبا قبل زبائنهم ـبتلف عن االهباري تماداالع وشركات اؼبالية
 وشركات اؼبالية واؼبؤسسات البنوؾ إٔب والتحليل الفحص بنتائج وتبعث إليها اؼبرسلة اؼبعلومات ىذه وربلل

 شركات أو البنوؾ بدورىا ،وتستطيع زبوف أو مؤسسة لكل شخصي ملف ُب مدونة االهباري االعتماد
 الزبوف اؼبعٍت باألمر. أو اؼبؤسسة إٔب سالفا اؼبذكور اؼبلف تبلي  أو إرساؿ االهباري االعتماد

 االهباري االعتماد شركات على واحملاسبية اؼبالية الرقابة من نوعا يفرض أف شأنو من التنظيم وىذا
 االعتماد استخداـ حالة على رةمباش غَت بصفة اإلطبلع من الدولة يبكِّن كما األخرى، اؼبالية واؼبؤسسات

 .واحملاسبية اؼبالية القواعد تطبيق ،وكيفية منو اؼبستفيدين طرؼ من
 واألشخاص التجارية اؼبنشآت لكل بالنسبة احملاسيب للشهر االهباري االعتماد عمليات وزبضع

 استغبلؽبم حبساب ـاإلعبل أو للشهر للمنقوؿ االهباري االعتماد عقد استعملوا الذين اؼبعنوية الطبيعيةأو
 . ميزانيتهم أو العاـ

وٓب ينظم  االهباري االعتماد عمليات ىبص ٓب اعبزائري اؼبشرع أف احملاسيب الشهر بشأف يبلحظ وفبا
 عن فبا هبعلنا نبحث 90-06أو اؼبرسـو التنفيذي رقم  09-96أحكامو سواء كاف ذلك باألمر رقم 

 يكوف واؼبصري، وبذلك الفرنسي التشريعُت باػبصوص و، ومنهاوتناولت نظمتو اليت التشريعات ُب تفاصيلو
 من تقصَتا بذلك االهباري، ويعد االعتماد لعملية الشهر عملية تغطية ُب النقص اعًتاه قد اعبزائري التشريع

 للمؤجر بالنسبة احملاسيب الشهر من أنبية الرغم ،على السابقُت التشريعُت حذو وبذو ٓب أنو حيث من قبلو
 . ملكيتو ايةضب ُب

ويتضمن ىذا اؼبطلب بيانا ألنبية ىذا النوع من الشهر وأحكامو، غَت أننا من خبلؿ ىذه الدراسة 
 نلمح ؿبدودية نظامو :

 الفرع األول: أىمية الشهر المحاسبي

عادة ما ال يسمح االطبلع على ميزانية اؼبستفيد بالكشف عن آثار عقود االعتماد اإلهباري 
مها، ذلك أف األصوؿ اؼبنقولة اؼبؤجرة ال تقيد ُب جانب األصوؿ النتفاء ملكية اؼبستفيد للمنقوؿ اليت يب 

اؼبستأجر ؽبا، وال يقابلو أدىن قيد ُب جانب اػبصـو ألف اؼبستفيد ال حق لو ُب قيد ـبصصات إىبلؾ 
 األمواؿ اؼبؤجرة ضمن اػبصـو حيث أهنا ميزة مقررة ؼبالكي األصوؿ اإلنتاجية دوف غَتىم.
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قد قيل ُب ىذا الصدد أف من مزايا االعتماد اإلهباري االبقاء على قدرة اؼبستفيد على االقًتاض و 
ولكن ما من شك ُب أف اؼبستفيد يقـو بتسجيل األعباء  2نظرا غبياده من الوجهة احملاسبية، 1دوف مساس، 

 يتسٌت لو خصمها من وذلك حىت 3اؼبالية الناشئة عن عقود االعتماد اإلهباري ُب حساب التشغيل العاـ
  4وعائو الضرييب.

ومؤدى ذلك أف حياد االعتماد اإلهباري من الوجهة احملاسبية ال يقـو دليبل على مركز مإب أفضل 
بأعباء االعتماد اإلهباري، ويكوف من شأف ذلك حتما اغبد من قدرة  5نظرا لتضخم حساب التشغيل العاـ

  6رة ؿبدودة.اؼبستأجر على االقًتاض، وىي ُب األصل قد

وأيا كاف شأف ىذا اػببلؼ، فإنو طبقا لؤلصوؿ احملاسبية اليت كانت سائدة ُب فرنسا قبل صدور 

ٓب يكن لبلعتماد اإلهباري وجود ظاىر دبيزانية مشروع اؼبستفيد. ولئن كاف يندرج  1972مرسـو سنة 

الناشئة عن االعتماد اإلهباري، إال  باؼبيزانية  ناتج حساب التشغيل العاـ والذي كاف يشمل األعباء اؼبالية 

أنو ٓب يكن ُب مقدور اؼبتعاملُت مع اؼبستفيد، وعلى رأسهم البنوؾ، الكشف عن وجود االعتماد اإلهباري 

إال باإلطبلع على حساب التشغيل العاـ، ويشًتط أف يتم قيد ىذه األعباء على كبو مستقل، وبصفة 

                                                           
1
-  E.M.Bey, De la symbiotique..., op.cit p 20. 

2
 - G. Pace, Pratique et technique financière du crédit-bail, thèse, Science economique, ParisI, 1975, 

p.164,., p. 122.  

 .209، ص اؼبرجع السابقرسالة مشار اليها عند د/ىاين دويدار، النظاـ القانوين، 
3
- Caporale (F.), op.cit., p. 244.  

4
 - Le Rouyer De La Fosse, Contribution à l'étude du financement des entreprises :le crédit- bail 

immobilier, thèse sciences économiques, Bordeaux I, 1970,   p. 93. 

 .209رسالة مشار اليها عند د/ىاين دويدار، النظاـ القانوين، ص 
5
 - «Considéré comme une charge de l'exercice, les loyers de crédit-bail sont imputés dans les charges 

d'exploitation de l'entreprise au compte de résultat...», V. P. Dufils, C. Lopater et alii, Traité des 

normes et réglementation comptables applicables aux entreprises industrielles et commerciales en 

France, 28
e 
éd., Paris, Francis Lefebvre, 2008, spéc. n

o
 816 s.

 
ت إذ يرى البعض أف عقد االعتماد اإلهباري لو آثاره السلبية على القدرة على االقًتاض كسائر  سبل التمويل اػبارجية للمشروع، فكلما زاد  - 6

. فالبنوؾ تعوؿ عند منحها لبلئتماف على ما يعرؼ حبد التشبع االئتماين األعباء اؼبالية اليت يتحملها اؼبشروع أدى ذلك إٔب اإلنقاص من فرص االقًتاض
قيد  االعباء اؼبالية على معدؿ مديونية العميل وىو ما يتم قياسو باؼبقارنة بُت األعباء اؼبالية اليت يتحملها العميل والتدفق النقدي ُب اؼبشروع. بينما ت

اؼبرجع لو تأثَتا سلبيا على إمكانية اغبصوؿ على قرض، انظر: د/ىاين ؿبمد دويدار، النظاـ القانوين، الناشئة عنو ُب حساب التشغيل العاـ فبا هبعل 
 .210، ص السابق
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ري اليت يبمها اؼبستفيد وتنوعها بُت عقود اعتماد اهباري خاصة ُب حالة تعدد عقود االعتماد اإلهبا

 1للمنقوالت وعقود اعتماد إهباري عقاري.

وتأٌب أنبية الوقوؼ على األعباء اؼبالية لبلعتماد اإلهباري على وجو الدقة حىت يتسٌت للغَت ربديد 

بتحديد معدؿ التدفق  ذلك أف اؼبعرفة الدقيقة ؼبقدار أقساط األجرة تسمح 2حجم مديونية اؼبستفيد.

النقدي داخل منشأة اؼبستفيد عن طريق إضافة جانب اإلىبلؾ اؼبإب الذي تتضمنو أقساط األجرة إليو.  

وكأف اؼبستفيد حصل ُب واقع األمر على مبل  من النقود على سبيل القرض، وبالتإب يلتـز برد أصل راس 

 شك على معدؿ التدفق النقدي داخل مشروع اؼبستفيد.اؼباؿ إٔب شركة االعتماد اإلهباري وىو ما يؤثر ببل 

ولذلك يفرض اؼبشرع اعبزائري واجب اإللبراط واالنضماـ على مؤسسات االعتماد اإلهباري إٔب 

وتزويدىا باؼبعلومات احملاسبية واؼبالية: اؼبيزانية وجدوؿ حسابات النتائج  3مركزية اؼبيزانيات لبنك اعبزائر

 والبيانات اؼبلحقة.

 

 

 

 

                                                           
1
 - Ch. Gavalda, D. Israël-Crémieux, La comptabilisation financière du leasing, Gaz.Pal. 1987,2, doct., 

p. 650.  
2
-Champaud, art. préc., doct. 1954, n

o
 41; E.-M.  Bey, De l'évolution de la publicité dans le crédit-bail, 

Gaz. Pal., 1984, 2, doct. p. 370; C. Auloy, op.cit., no 96. 
قانوف النقد  من 98اؼبتضمن مركزية اؼبيزانيات وسَتىا؛ انظر كذلك اؼبادة  1996يوليو  3اؼبؤرخ ُب  07-96أنظر اؼبادة الثالثة من النظاـ رقم  - 3

 .2003أوت  26اؼبؤرخ ُب  11-03والقرض رقم 
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 الشهر المحاسبي.  الفرع الثاني: أحكام

نعرض ُب ىذا الفرع ؼبا هبب على اؼبستفيد إجراؤه من قيود ؿباسبية خاصة بعقود االعتماد اإلهباري 

 اليت يبمها، كما نبُت اعبزاء الذي يتعرض لو اؼبستفيد ُب حالة إخبللو بالتزامو بالشهر احملاسيب: 

 علقة بعقود االعتماد اإليجاري ترد على منقوالت:أوال: أحكام القيود المحاسبية المت

( على أنو  1972مرسـو سنة  12اؼبادة  من تقنُت الصرؼ واؼبالية )يقابلها  R313-14  1تنص اؼبادة 
ُب حالة التزاـ اؼبشروعات التجارية بنشر أو تقدًن حساب تشغيلها العاـ أو ميزانيتها فإنو هبب عليها إذا ما 

 ود اعتماد اهباري من أجل اغبصوؿ على معدات إنتاجية  ـبصصة ألغراض مهنية:عبأت إٔب إبراـ عق

أف تظهر ُب حساب التشغيل العاـ على كبو مستقل أقساط األجرة اؼبتعلق بالعقود  .1
 اؼبذكورة، مع سبييز عقود االعتماد اإلهباري للمنقوالت السابقة عن عقود االعتماد اإلهباري العقاري.

ميزانية وُب تاريخ التصديق عليها ؾبموع أقساط  األجرة اليت الزالت أف تقـو ُب ملحق لل .2
تشغل ذمتها تنفيذا لعقود البلعتماد اإلهباري، ويكوف ذلك ربت رقابة بند خاص أو بندين  حبسب 

 األحواؿ  حبيث ىبصص أحدنبا لعقود االعتماد اإلهباري للمنقوالت.
لنشأة االلتزاـ بالشهر احملاسيب،  2ن الشروط ضح من النص اؼبتقدـ أنو هبب توافر ؾبموعة مويت

ىبص بعضها مشروع اؼبستفيد اؼبستأجر، فيما ىبص بعضها اآلخر طبيعة العقود اليت يتقرر االلتزاـ بالشهر 
 دبناسبتها:

                                                           
1 - Art. R313-14 (Modifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 ) 
«...I.-Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité de commerçants doivent, 
en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail immobilier :  
1° Faire apparaître séparément, dans leur compte de résultat, les loyers correspondant à l'exécution des 
contrats relatifs aux opérations précitées ;  
2° Evaluer dans l'annexe et à la date de clôture du bilan le montant total des redevances leur restant à 
supporter en exécution des obligations stipulées dans un ou plusieurs contrats de crédit-bail.» 

 انظر: - 2
 .212، ص 207،  بند اؼبرجع السابقد/ىاين ؿبمد دويدار، النظاـ القانوين،  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8ECD358D19140F8AF94776962266D1AD.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000000820567&idArticle=LEGIARTI000006261691&dateTexte=20160922&categorieLien=id#LEGIARTI000006261691
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 شروط االلتزام بالشهر المحاسبي: (1
 :ء القيود ال يكوف اؼبستفيد ملتزما بإجرا أن تكون منشأة المستفيد من المشروعات التجارية

احملاسبية اؼبشار إليها ما ٓب يكن مكتسبا صفة التاجر، وذلك سواء كاف فردا أو شخصا معنويا. ويأٌب 
الشرط اؼبتقدـ باالتساؽ مع فرض االلتزاـ دبسك الدفاتر احملاسبية ومراعاة القواعد احملاسبية على 

 1اؼبشروعات التجارية دوف غَتىا.
  األصل أف حساب تقديم حساب التشغيل العام  أو الميزانية: أن يكون المستفيد ملزما بنشر أو

التشغيل العاـ أو اؼبيزانية من الوثائق احملاسبية  اليت ال يبكن للغَت االطبلع عليها إال بناء على أمر من 
القضاء تطبيقا لقواعد االحتجاج بالدفاتر التجارية. إال أف القانوف  قد يفرض على بعض اؼبنشآت 

ر اؼبيزانية أو تقديبها إٔب بعض اعبهات. واؼبثاؿ على ذلك البنوؾ اليت تكوف ملزمة بنشر التزاما بنش
ميزانيتها، أو التزاـ شركة اؼبسانبة بتقدًن ميزانيتها إٔب مراقب اغبسابات والشركاء والغَت من خبلؿ 

ثائقها مكتب السجل التجاري. وال يعٍت ذلك أف  اؼبشروعات اليت تكوف ملزمة بنشر أو تقدًن و 
احملاسبية ىي وحدىا اليت تكوف ملزمة بإجراء القيود احملاسبية اػباصة باالعتماد اإلهباري ُب حالة 
اللجوء إليو. فقد يتم تقدًن ىذه الوثائق اختيارا، وعادة ما يكوف ذلك تلبية لطلب البنوؾ عند منحها 

ـ وجب اشتماؽبا على القيود لبلئتماف إٔب اؼبشروع. ومىت قدمت اؼبيزانية أو حساب التشغيل العا
 احملاسبية اليت يفرضها القانوف. 

 .2ورود عقود االعتماد اإليجاري على المعدات االنتاجية المخصصة ألغراض مهنية 
 3القيود المحاسبية الواجب إجراؤىا: (2
 :األصل أنو هبوز للمنشأة تسجيل النفقات أو العوائد اليت  القيود الخاصة بحساب التشغيل العام

قق أثناء السنة اؼبالية مع بياف توارىبها ُب حساب التشغيل العاـ دوف حاجة إٔب إجراء القيود اليت تتح
تستند إٔب مصدر واحد على كبو مستقل، وذلك على اعتبار أنو يتم تسجيل صبيع العمليات اليت يقـو 

اشئة عن عقود االعتماد هبا اؼبشروع  ُب دفًت اليومية. ويًتتب على ذلك  أنو يتم قيد أقساط األجرة الن
                                                           

1
 - Ripert et Roblot, op.cit., T2, p. 297, n

o
 318. 

 وما بعدىا من ىذا البحث. 37لقد سبق وأف تناولنا ىذا العنصر بالتفصيل، انظر ص  - 2
3
 - Delesalle, Suivi comptable et analyse fiscale des contrats de crédit-bail (Au niveau du locataire) en 

France, LPA, 12 juin 1991, p.14 s.s 
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اإلهباري حبسب تاريخ حلوؿ آجاؽبا ودوف سبييز ؽبا عن سائر نفقات اؼبشروع األخرى اليت يتم قيدىا ُب 
حساب التشغيل العاـ. وينتج عن ذلك صعوبة الوقوؼ على األعباء اؼبالية الناشئة عن عقود االعتماد 

على  1972منذ صدور مرسـو سنة لذلك يفرض اؼبشرع الفرنسي  اإلهباري على كبو مستقل.
اؼبستفيد قيد أقساط األجرة الناشئة عن عقود االعتماد اإلهباري على كبو مستقل، مع سبييز عقود 
االعتماد اإلهباري للمنقوالت عن عقود االعتماد اإلهباري العقاري. ويًتتب على ذلك إمكانية الوقوؼ 

عاـ سبييزا ؽبا عن نفقات االستغبلؿ األخرى اليت  على األعباء اؼبالية الناشئة عن ىذه العقود بوجو
تتكبدىا اؼبنشأة. كما يبكن الوقوؼ على األعباء اؼبالية الناشئة عن عقود االعتماد اإلهباري للمنقوالت 
وعقود االعتماد اإلهباري العقاري كل على حدة. وترجع أنبية التمييز بُت طائفيت عقود االعتماد 

الت اإلىبلؾ اؼبإب اليت تتبناىا شركات االعتماد اإلهباري بوجو عاـ ُب كبل اإلهباري إٔب اختبلؼ معد
  1الفرضُت.

 :القيود الخاصة بالميزانية 
ال يستقيم قيد األعباء اؼبالية الناشئة عن االعتماد اإلهباري ُب صلب ميزانية اؼبشروع، لذلك اكتفى 

التزاما على عاتق اؼبستفيد بقيد أعباء االعتماد  اؼبشرع الفرنسي بقيد ناتج حساب التشغيل العاـ فيها وفرض
إال أف تنفيذ عقود االعتماد اإلهباري يبتد ُب  اإلهباري ُب حساب التشغيل العاـ على النحو السالف بيانو.

الزماف، وقد يبتد تنفيذىا على مدار عدة سنوات مالية. ويًتتب على ذلك أنو ُب هناية إحدى السنوات 
اء جبانب من أقساط األجرة يشغل ذمة اؼبستفيد. وال ؾباؿ لظهور مديونية اؼبستفيد اؼبتعلقة اؼبالية الزاؿ الوف

بأقساط األجرة اليت ٓب وبن أجلها بعد ُب ميزانية اؼبشروع حيث ال يرد هبا أي قيد يتعلق باالعتماد اإلهباري 
يل العاـ فبل يتضمن ال ُب جانب األصوؿ وال ُب جانب اػبصـو كما ذكرنا من قبل. أما حساب التشغ

بداىة إال تلك األقساط اليت ًب الوفاء هبا خبلؿ السنة اؼبالية اعبارية، وال يقيد هبا بياف بأقساط األجرة اليت 
 ٓب وبل أجلها بعد.

                                                           
 .214، ص 211،  بند اؼبرجع السابقىاين ؿبمد دويدار، النظاـ القانوين، د/ - 1
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على وجوب قيده  1972وحيث أنو ال يبكن إدراج ىذا البياف ُب صلب اؼبيزانية نص مرسـو سنة 
ساط األجرة الناشئة عن عقود االعتماد اإلهباري للمنقوالت عن تلك ُب ملحق ؽبا، مع التمييز بُت أق

 الناشئة عن عقود االعتماد اإلهباري للعقارات.
ويفًتض إدراج ىذا البياف ُب ملحق اؼبيزانية أف ىناؾ عقودا لبلعتماد اإلهباري ال يزاؿ تنفيذىا 

أنو يتوجب على اؼبستفيد تقوًن ما على  1972جاريا عند التصديق على اؼبيزانية. لذلك نص مرسـو سنة 
 يتبقى من أقساط األجرة وقت التصديق على اؼبيزانية.

 ثانيا: جزاء اإلخالل بأحكام الشهر المحاسبي
من ذات  12يعاقب على كل ـبالفة ألحكاـ اؼبادة  1972من مرسـو سنة  13طبقا للمادة 

يت ال تقل عن أربعمائة فرنك أو بإحدى ىاتُت اؼبرسـو باغببس مدة تًتاوح بُت عشرة أياـ وشهر والغرامة ال
العقوبتُت. وُب حالة العود يبكن أف يصل اغبد األقصى للغرامة إٔب ألفي فرنك. ولقد ًب تعديل حدي 
الغرامة عدة مرات وصارت اآلف تًتاوح بُت ألفُت وطبسمائة فرنك، وُب حالة العود يكوف اغبد األقصى 

 للغرامة اثنيت عشر ألف فرنك.
تستوجب كل ـبالفة ألحكاـ الشهر  1972من مرسـو سنة  13زاء عمومية نص اؼبادة وإ 

منها توقيع اعبزاء اعبنائي اؼبقرر، ففي حالة عدـ إجراء القيود احملاسبية  12احملاسيب اليت تتضمنها اؼبادة 
لتمييز بُت أعباء مطلقا أو إجرائها ُب حساب التشغيل دوف ملحق اؼبيزانية، أو ُب حالة إجراء القيود دوف ا

االعتماد اإلهباري وغَتىا من نفقات اؼبشروع أو دوف التمييز بُت عقود االعتماد اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة، 
وعقود االعتماد اإلهباري العقاري يتعرض اؼبستفيد الذي يقع على عاتقو إجراء القيود اؼبذكورة للعقوبة 

 اعبنائية اؼبقررة.
يرية واسعة نسبيا عند توقيع العقوبة. فلو أف وبكم بعقوبة اغببس أو وللقاضي اعبنائي سلطة تقد

عقوبة الغرامة أو اعبمع بينهما، كما لو أف وبدد مدة اغببس ومقدار الغرامة دبا يبلئم  ظروؼ ارتكاب 
  اؼبخالفة وجسامة األضرار الناشئة عنها، وذلك ُب إطار اغبدين األدىن واألقصى اؼبقرر قانونا للعقوبتُت. 
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السابقتُت، دبوجب اؼبرسـو رقم  13و 12دبا فيو اؼبادتاف  1972وبعد إلغاء مرسـو سنة 
من تقنُت الصرؼ واؼبالية تعتب ـبالفة القياـ بااللتزامات  R351-5أصبحت اؼبادة  2005-1007

 1السابقة تستحق عقوبة الغرامة اؼبدرجة للمخالفات من الدرجة األؤب.
من القانوف اعبزائري النقد والقرض  مسئوٕب اؼبؤسسات اؼبالية الذين  137و 136وتعاقب اؼبادتاف 

يدلوف دبعلومات خاطئة عن أوضاع مؤسساهتم اؼبالية )اؼبيزانية ...( بغرامات مالية جد مرتفعة باإلضافة إٔب 
 عقوبة السجن، وكذلك األمر بالنسبة لعدـ نشر اغبسابات اؼبالية.

القرض ىو اؽبيئة اؼبفوضة بإصدار التنظيمات لتنظيم كافة وُب ىذا السياؽ، فإف ؾبلس النقد 
 جوانب العمل اؼبصرُب فبا يشمل فرض العقوبات اعبنائية ُب حالة ـبالفة التشريع الساري بو العمل. 

 الفرع الثالث: تقدير نظام الشهر المحاسبي

عتماد اإلهباري على عاتق إف فرض التشريعات السابقة لبللتزاـ بإجراء القيود احملاسبية اؼبتعلقة باال
اؼبستفيد هبعل من الشهر احملاسيب نظاما إجباريا يعززه كما رأينا فرض عقوبة جنائية ُب حالة إخبلؿ 

 اؼبستفيد بو.

ولكن ىذا ال يعٍت بأف الشهر احملاسيب لبلعتماد اإلهباري يؤدي أب أف يصبح ُب مقدور الكافة 
فالشهر ال يفضي إٔب جواز اطبلع الكافة على الوثائق الوقوؼ على حقيقة حجم مديونية اؼبستفيد. 

احملاسبية اػباصة باؼبستفيد، وال زالت القواعد التجارية اؼبضيقة من حق الغَت ُب االطبلع على ىذه الوثائق  

                                                           
1
 - Article R351-5: Créé par Décret n°2005-1738 du 30 décembre 2005 - art. 2 JORF 31 décembre 

2005 en vigueur le 1er janvier 2006 : « Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la 

direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services 

mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de 

méconnaître l'obligation consistant, pour tout compte ayant vocation à recevoir des opérations initiées 

par des tiers, à indiquer sur le relevé de compte adressé au client, ou en annexe à celui-ci, le numéro 

international de compte bancaire (IBAN) du client et le code d'identification de banque (BIC) de 

l'établissement est puni de l'amende prévue par les contraventions de 1re classe.» 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=26663F6AFBB96379DAB816FE021FE30E.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000000811230&idArticle=LEGIARTI000006248309&dateTexte=20170130&categorieLien=id#LEGIARTI000006248309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=26663F6AFBB96379DAB816FE021FE30E.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000000811230&idArticle=LEGIARTI000006248309&dateTexte=20170130&categorieLien=id#LEGIARTI000006248309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656620&dateTexte=&categorieLien=cid
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وال يكوف بالتإب للشهر احملاسيب سوى نطاؽ ؿبدود مراعاة لوجوب اغبفاظ على أسرار  1واجبة اإلعماؿ
   2العمليات التجارية.التجار وسرية 

ومؤدى ذلك أال يكوف للشهر اغباسيب أنبية إال بالنسبة لطائفة ؿبدودة من األشخاص الذين 
يتعاملوف مع اؼبستأجر اؼبستفيد، وتأٌب على رأسهم البنوؾ اليت تشًتط دائما ؼبنح ائتماهنا االطبلع على 

ف البنوؾ ٓب تكن ُب  واقع األمر ُب حاجة إٔب وقيل ُب ىذا الصدد أ 3الوثائق احملاسبية اػباصة بعمبلئها.
فرض اإلشهار لعقود االعتماد اإلهباري من الوجهة احملاسبية ألف ىذه اؼبؤسسات تستطيع اغبصوؿ على  

ولئن كانت  4كافة اؼبعلومات اؼبتعلقة هبذه العقود عن طريق مركز اؼبخاطر لدى البنك اؼبركزي الفرنسي.
ـز بتقدًن كافة البيانات اػباصة بالعقود اليت تبمها إٔب مركز اؼبخاطر إال أف شركات االعتماد اإلهباري تلت

الشهر احملاسيب يسمح بالوقوؼ على حجم مديونية اؼبستفيد على كبو دقيق وُب تاريخ اطبلع البنك على 
 وثائقو احملاسبية.

تظهر ُب وثائقو  وعلى ضوء أحكاـ الشهر احملاسيب تتأثر قدرة اؼبستفيد على االقًتاض سلبا حيث
احملاسبية األعباء اؼبالية الناشئة عن صبيع عقود االعتماد اإلهباري، فبا يؤدي إٔب الكشف عن حجم مديونيتو 
اغبقيقي  وىو يفوؽ  ببل شك ما كنت تظهره ميزانية اؼبستفيد قبل فرض االلتزاـ بالشهر احملاسيب عليو. 

إضافة عنصر جديد إٔب ثروة اؼبستفيد طواؿ مدة  أضف إٔب ذلك أف مؤدى االعتماد اإلهباري ىو عدـ
العقد إذ ال يكوف مالكا للماؿ اؼبؤجر وبالتإب ال يتم قيده ضمن أصوؿ اؼبنشاة الثابتة، وىو ما تعّوؿ عليو 

 البنوؾ كثَتا عند منحها لبلئتماف.

نقوؿ ؿباسبيا، مؤداه ويثَت البعض مسألة ترتب أثر مدين ىاـ على شهر عقد االعتماد اإلهباري الوارد على م
من التقنُت   835من التقنُت اؼبدين الفرنسي )يقابلها اؼبادة  2276عدـ جواز االحتجاج حبكم اؼبادة 

                                                           
 .229، ص 227،  بند اؼبرجع السابقيدار، النظاـ القانوين، د/ىاين ؿبمد دو  - 1

2
 - Leloup, JCP. 1965II 14331 bis, note precitée. 

3
 - Solal, (A.), Crédit-bail, Actualités juridiques et propriété immobilière, note sous cour de cassation, 

chambre commerciale, 16 déc. 1975, janv. 1977, p. 291. 
 .230، ص 227،  بند اؼبرجع السابقد/ىاين ؿبمد دويدار، النظاـ القانوين،  - 4
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اؼبدين اعبزائري( إذا كاف ىذا العقد مشهرا ُب حسابات اؼبستفيد. وتتضمن اؼبادة اؼبذكورة قاعدة اغبيازة ُب 
ىذا الرأي أنو مع شهر االعتماد   2يرى أصحابو  1اؼبنقوؿ بسبب صحيح وحسن نية سند اؼبلكية.
ُب خلف اؼبستفيد اػباص، دبا أنو يعلم من واقع القيود  3اإلهباري من الوجهة احملاسبية ينتفي حسن النية

احملاسبية الواردة ُب حسابات اؼبستفيد  بوجود  عقد االعتماد اإلهباري وبالتإب يعلم بانتفاء ملكية اؼبستفيد 
رؼ فيو، إال أف أنصار الرأي اؼبتقدـ  ىبلطوف ُب واقع األمر بُت اؼبفهـو اػباص  للشهر للمنقوؿ اؼبتص

احملاسيب ُب ؾباؿ االعتماد اإلهباري  واؼبفهـو القانوين العاـ للشهر بوصفو وسيلة إلعبلـ الكافة بواقعة 
 ؿبددة، فيمكن  بالتإب االحتجاج هبا ُب مواجهتهم.

الشهر احملاسيب لبلعتماد اإلهباري ال يعٍت جواز اطبلع الكافة على الوثائق وقد سبق لنا وأف رأينا  بأف 
احملاسبية للمستفيد اليت تتضمن البيانات اؼبتعلقة باالعتماد اإلهباري وبالتإب ال يكوف للشهر احملاسيب  أثر 

زتو للمنقوؿ ُب  من التقنُت اؼبدين، وهبوز للمتصرؼ إليو االحتجاج  حبيا 2276موقف لًتتيب آثار اؼبادة 
 كل مرة ال يكوف ُب مقدوره االطبلع على وثائق اؼبستفيد احملاسبية.

كما أنو من اؼبتصور أف يتصرؼ اؼبستفيد ُب اؼبنقوؿ  دوف إجرائو للقيود احملاسبية اليت يفرض 
وال يغٍت بأي القانوف عليو اجرائها  فبا هبعل للشهر احملاسيب لبلعتماد اإلهباري أثرا ؿبدودا من ىذه الزاوية 

 4حاؿ من االحواؿ عن اتباع إجراءات الشهر القانوين لعقد االعتماد اإلهباري.

 

 

                                                           
االعتماد اإلهباري وهبدر بنا اإلشارة إٔب كوف ىذه القاعدة ال تسري إال على اؼبنقوالت اؼبادية، وبالتإب ال يثور الفرض اؼبتقدـ إال فيما يتعلق بعقود  - 1

 ية أو أدوات عمل  دوف عقود االعتماد اإلهباري العقاري أو تلك الواردة على ؿباؿ ذبارية أو حرفية.اليت ترد على معدات إنتاج

W. Doss, «Le singulier destin de l'article 2276 du code civil», RTD. civ. 2006, p. 27; Archer Frédéric, 

Pourquoi dit-on qu'en matière mobilière la possession vaut titre?, article publié sur le site 

www.wikiterritorial.cnfpt.fr,  modifié le 8/07/2012;  C.A. Lyon, chambre civie 6, 17 octobre 2013, n
o
 

12/04463. 
2
 - E.M. Bey, De la publicité..., op.cit., n

o
18. 

ـ كفاية إسباـ عملية الشهر احملاسيب إلثبات علم صبيع الدائنُت حبق ملكية اؼبؤجر على انظر ُب اذباه ؿبكمة النقض الفرنسية الفرنسية إٔب تقرير عد - 3
 األصوؿ اؼبؤجرة:

Cass.com., 8 déc. 1987, Bull. civ. IV. n
o
 265, p. 199, JCP., 1988. II.21065, note E.-M. Bey; Rev. Proc. 

Coll. 1988, n
o
 3, p. 304, obs. B. Soinne; Cass. Com.  12 avril 1988,  Bull. civ. IV., n

o
 127, Rev. Proc. 

Coll. 1988, n
o
4, p. 410, obs. Y. Guyon. 

4
 - Ch Gavalda et J. Stoufflet, op. cit, p. 356, n° 520: «L'enregistrement comptable assure une publicité 

comptable qui s'ajoute à une publicité plus classique, il est essentiel et conditionne  la position 

juridique des partenaires notamment au regard des tiers...» 
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 المطلب الثاني

 مدى فعالية أحكام الشهر االتفاقي

إف اؼبؤجر التمويلي الذي هبد ُب حق اؼبلكية ضمانا جديا ضد ـباطر عدـ يسار اؼبستأجر ال يبكن 
قابل لبلحتجاج بو على الغَت. ويزداد األمر صعوبة ُب حالة إفبلس أف يعاين من رؤية حقو على الشيء غَت 

اؼبستأجر، حيث تدخل األصوؿ اؼبنقولة اؼبؤجرة ُب تفليسة ىذا األخَت، وتصبح الشركة اؼبؤجرة ُب حالة نزاع 
مع وكيل التفليسة أو السنديك الذي كاف هبهل بوجود عقد االعتماد اإلهباري، ويعتقد بصورة مشروعة أف 

ستعمل الظاىر )اؼبستأجر( ىو مالك تلك اؼبنقوالت. وىو ما دفع شركات االعتماد اإلهباري إٔب تضمُت اؼب
إضافة إٔب الشهر القانوين الذي -رئيسيُت  للشهر على عاتق اؼبستأجر  1عقود االعتماد اإلهباري اللتزامُت

ة اؼبؤجر لؤلصل اؼبؤجر، ويتمثل يتحقق من ورائهما تنفيذ إعبلـ الغَت دبلكي -تضمنتو النصوص القانونية
األوؿ ُب وضع لوحة معدنية على األصل اؼبنقوؿ تفيد ملكية الشركة اؼبؤجرة لو، بينما يتمثل االلتزاـ  الثاين 
ُب وجوب إخطار مؤجر العقار دبلكية الشركة لؤلصوؿ اؼبنقولة اؼبؤجرة، وُب الفرعُت اآلتيُت بياف ؽبذين 

 مواجهة الغَت:  االلتزامُت ومدى فعاليتهما ُب

 الفرع األول: االلتزام بوضع اللوحة المعدنية:

لقد كانت مؤسسات االعتماد اإلهباري ُب بادئ األمر، قبل تنظيم شهر عقد االعتماد اإلهباري 

تشريعيا، ربرص على إعبلـ الغَت الذي يتعامل مع اؼبشروعات اؼبستفيدة من ىذا العقد، أف تلك اؼبؤسسات 

والت اليت يستعملها اؼبستفيد دبوجب العقد، وذلك عن طريق وضع ببلكات أو ملصقات ىي اؼبالكة للمنق

يلتـز اؼبستفيد دبوجب عقد االعتماد اإلهباري  بوضعها لتظل ثابتة على اؼبنقوؿ اؼبؤجر،  2أو لوحات معدنية

إال بوصفو وهبب تدوين ما يفيد ملكية شركة االعتماد اإلهباري للمنقوالت، وأف اؼبستفيد ال وبوزىا 
                                                           

1
 - E.M. Bey, p. 179: “La double publicité est protectrice du bailleur… » 

عن عقد االعتماد اإلهباري ال وبتج هبا إال ُب مواجهة طرُب  والغاية من وضع تلك اللوحات أو اؼبلصقات، تتمثل ُب كوف العبلقة اإلهبارية الناصبة - 2
بقا للقاعدة العقد وخاصة بالنسبة للمنقوالت، حيث أنو من حق عمبلء ودائٍت اؼبشروع التجاري أو الصناعي االعتقاد دبلكية اؼبشروع ؽبذه اؼبنقوالت ط

 ىذه األمواؿ ليست فبلوكة ؽبذا اؼبشروع: اؼبعروفة بأف اغبيازة ُب اؼبنقوؿ سند اؼبلكية ُب غياب ما يثبت أف
Claude Champaud, “ Le lesing”, art. préc., n

o
 39. 
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مستأجرا ؽبا. ويتحمل اؼبستفيد كامل النفقات اليت تنشأ عن وضع اللوحة اؼبذكورة، كما هبب أف يلتـز 

 1اؼبشروع اؼبستفيد باغبفاظ عليها حبيث تبدو قراءهتا فبكنة طواؿ مدة االتفاؽ.

ؿ ىذا وحيث أف القضاء يقر ؼبؤجر األصل باسًتداده من تفليسة اؼبستأجر فإنو من اؼبمكن إعما

اغبق نظرا لعلم دائٍت اؼبستفيد حبق شركة االعتماد اإلهباري  اؼبقرر على األصل من خبلؿ االطبلع على 

 اللوحة اؼبعدنية الثابتة فيو.

من ـباطر إمكاف عدـ قدرتو على االحتجاج حبق ملكيتو على  هبذا الشكل وباوؿ اؼبؤجر أف يقلص

يظهر ُب اعبانب اإلهبايب عبدوؿ جرد اؼبستأجر كما رأينا ُب األصل اؼبنقوؿ ضد الغَت: فمن جهة األصل ال 

الشهر احملاسيب وىو ما يعٍت عدـ ملكيتو لو، ومن جهة أخرى فإف كل شخص يريد أف وبجز على األصل 

سوؼ يواجو دبلكية اؼبؤجر اؼبسجلة على اللوحة اؼبعدنية. كما أف مطالبة ىذا األخَت باألصل سوؼ تكوف 

 2سهلة.

                                                           
 وقد جرت عادة شركات االعتماد اإلهباري على استعماؿ الصيغة التالية تعبَتا عن ىذا االلتزاـ: -  1

 لوحات إثبات الملكية
ربمل العبارة التالية: " ىذه اؼبعدات فبلوكة لشركة أو بنك ..... ومؤجرة لفائدة يوافق اؼبستأجر على أف يلحق باؼبعدات لوحات إثبات ملكية 

 اؿ:.................. ويتعهد اؼبستأجر بأف يتأكد من أف اللوحات ستظل ملصقة وواضحة باؼبعدات طيلة فًتة اإلهبار."، انظر على سبيل اؼبث
من الفصل السادس اؼبعنوف دبلكية اؼبواد من عقد مؤسسة القرض والتجهيز   2لفقرةا؛ و ”SALEM“من دفًت الشروط العامة لشركة  2-3ة  اؼباد

ده وتبقى ىذا اؼبغربية وتنص: "بعد ثبلثة أياـ من تسليم اؼبواد يضع اؼبستأجر وعلى نفقتو صفيحة ثابتة وظاىرة تشَت إٔب أف اؼبواد ىي ملك اؼبؤجر وح
 الصفيحة طيلة مدة الكراء".

ض معاعبة كيفية احتجاج اؼبؤسسة اؼبؤجرة حبق ملكيتها لآلالت واؼبعدات ؿبل عقد االعتماد اإلهباري بتطبيق األحكاـ القانونية وقد حاوؿ البع  - 2
 ، انظر ُب ذلك:1951يناير   18اؼبتعلقة باغبجز التحفظي على األمواؿ اؼبنقولة وفقا ألحكاـ القانوف الفرنسي الصادر ُب 

J. Hemard, Traité théorique et pratique de droit commercial,  Les contrats commerciaux, T. I, Sirey, 

Paris, p. 328; Jauffret, « La loi du 18 janvier 1951 sur le nantissement de l’outillage et du materiel 

d’equipement », RTD. Com. 1951, p. 201. 
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ساؤؿ يثور خبصوص مدى فعالية ىذا النوع من الشهر االتفاقي؟ ذلك أف أصل ىذه إال أف الت
. حيث يؤدي وضع اللوحة 1الطريقة ُب الشهر يعود للقواعد القانونية اؼبتعلقة برىن اؼبعدات واألدوات

 3نية بفعالية.على األصل إٔب قدرة الدائن اؼبرهتن على فبارسة حقو بالتتبع صد اؼبقتٍت اؼبعتب سيء ال 2اؼبعدنية
حىت أف دور اللوحة اؼبعدنية ُب ىذه اؼبادة أصبح رئيسيا ومهما، باعتبارىا عبلمة ظاىرة تضفى ػبلق قرينة 

  4مطلقة لسوء نية الغَت اؼبقتٍت وتسمح بتفادي تطبيق قاعدة اغبيازة ُب اؼبنقوؿ سند اؼبلكية.

الطريقة للشهر، ألف فعاليتها ُب  ىذه 5لكن ُب االعتماد اإلهباري، يثور الشك فعبل حوؿ فعالية
رىن اؼبنقوؿ تعود ؼبصدرىا القانوين وىذا الطابع القانوين ىو الذي يسمح جبعل آثارىا أقوى من قاعدة 

ىذه الطريقة ُب الشهر ليس ؽبا الفعالية الكاملة واألكيدة، وال تكفي اغبيازة من اؼبنقوؿ سند اؼبلكية. لكن 
األمواؿ ؿبل العقد، ال تدحض  وضوعة علىاري، ألف تلك اللوحة اؼبلضماف حقوؽ شركة االعتماد اإلهب

 بشكل أكيد قرينة حسن النية لدى الغَت الذي يتعامل مع اؼبستفيد اؼبستأجر على تلك اؼبنقوالت.

ومن ٍب يصبح ؿبل شك أف يكوف لبللتزاـ العقدي باإلعبلـ الذي يتحملو اؼبستأجر من األثر ما 
التنظيم الناتج عنو بالنسبة للغَت، كقرينة يتعذر دحضها بالعلم بعيب اغبيازة. يباثل الشهر القانوين و 

خصوصا وأف عدـ قياـ اؼبستأجر بتنفيذ ىذا االلتزاـ ال يقًتف بعقوبة معينة، وبالتإب ال يكوف ؽبذا اإلجراء 

                                                           
 18الصادر ُب  59-51  من التقنُت التجاري )يقابلها اؼبادة الرابعة من القانوف اؼبلغي رقم  L525-4ة اؼبنظم ُب فرنسا حاليا دبوجب نص اؼباد -1

 واؼبتعلق برىن أدوات ومعدات التجهيز(، انظر: 1951يناير سنة 
A. L525-4 : « Les biens donnés en nantissement par application du présent chapitre peuvent, en outre, 

à la requête du bénéficiaire du nantissement, être revêtus sur une pièce essentielle et d'une manière 

apparente d'une plaque fixée à demeure indiquant le lieu, la date et le numéro d'inscription du privilège 

dont ils sont grevés.  

Sous peine des sanctions prévues à l'article L. 525-19, le débiteur ne peut faire obstacle à cette 

apposition, et les marques ainsi apposées ne peuvent être détruites, retirées ou recouvertes avant 

l'extinction ou la radiation du privilège du créancier . » 

 
2
 - «  La banque n’avait pas apposer sur le matériel nanti, et de manière apparente, une plaque 

signalant l’existence de la sûreté… »,  Cass. 1
re
 civ. 7 dec. 2004, n

o
 1795, RJDA 06 /05, n

o 
759, p.641 ; 

D. Crémieux-Israël, op.cit, p. 20. 
3
 - Lamy Droit du finnancement, 2005, op.cit., p. 1558, n

o
 3262 : « L’apposition d’une plaque sur le 

materiel loué constitue une technique destinée à prevenir le risque de mauvaise foi des tiers acquéreurs 

ou des créanciers. » 

 .(من التقنُت اؼبدين الفرنسي 2276ؼبادة من التقنُت اؼبدين اعبزائري )يقابلها ا 835اؼبادة انظر ُب ىذه القاعدة  -4 
5
- V. J.-L. Vallence, « Publicité et information en matière de sûreté », LPA., 20 sept. 2000, n

o
 188 ; J. 

Soinne, «  La publicité des garanties de l’entreprises : gage d’efficacité ? », LPA., 26 mai 2005, n
o
 

104, p. 19. 



 ل الغير في عقد االعتماد اإليجاري للمنقوالتبَ اإلشهار كشرط لنفاذ حق ملكية المؤجر قِ  :الفصل الثاني 

222 

 

يثبت فيها أف الغَت كاف  أي فعالية ذباه الغَت، خصوصا كما قلنا إذا ٓب يقم اؼبستأجر بتنفيذه. أما اغبالة اليت
على علم من خبلؿ اللوحة اؼبعدنية اليت كانت موضوعة على اؼبعدة، بأف األصل غَت فبلوؾ للمستأجر، فإنو 
يعتب سيء النية وهبب أف يرد اؼبعدة للمؤجر. وىو ما يفرض على ىذا األخَت أف يسهر على احًتاـ 

 اؼبستأجر اللتزامو بوضع اللوحة اؼبعدنية. 
ؽبا إٔب أنو: " حيث أف عدـ وضع  1قد ذىبت ُب حكم LA ROCHELLEانت ؿبكمة وقد ك 

يبكن أف  LOCA Franceاللوحة اؼبعدنية على األصل واليت تشَت إٔب أف ىذا األصل ىو فبلوؾ لشركة 
وىو ما يعٍت أف الغَت ال يبكن أف  .هبعل اؼبتعاقد مع اؼبستأجر يظن أف ىذه الشركة ىي اؼبالكة لؤلصل... "

 يعوؿ على عبلمة خارجية تدؿ على حقيقة ملكية األصل. 

إٔب عدـ فعالية ىذه الوسيلة إلشهار ملكية شركة االعتماد اإلهباري   2ولقد أشار جانب من الفقو
لؤلصل اؼبنقوؿ، ذلك أف اؼبستفيد قد ىبل بالتزامو بوضع اللوحة اؼبعدنية بامتناعو عن وضعها أصبل أو 

صل. فبما أف العقد وارد على منقوؿ مادي فلن وبوؿ ذلك دوف سبسك اؼبشًتي بنزعها بعد وضعها على األ
بقاعدة اغبيازة ُب اؼبنقوؿ سند اغبائز، فضبل عن إمكانية توقيع اغبجز التنفيذي على األصل دوف أف يكوف 

 3ية.قد سبق للدائن اغباجز رؤية األصل أو دوف أف يتمكن من قراءة البيانات الثابتة ُب اللوحة اؼبعدن
ويضاؼ إٔب ذلك أف القضاء ال يعوؿ كثَتا على وضع لوحة معدنية على األصل اؼبؤجر، سواء 
إهبابا أو سلبا، فمن احملاكم ما أجازت لشركة االعتماد اإلهباري  باسًتداد األصل رغم غياب كل بياف عليو 

                                                           
1
- J.-M. Leloup, note sous Trib.Com. La Rochelle 26/6/1964. J.C.P. 1965.II 14331 bis.  

  وىو أوؿ اجتهاد قضائي فرنسي خبصوص عملية االعتماد اإلهباري.
 انظر: - 2

« Cette solution de publicité, utilisée des les premières heures du crédit-bail, a vite été abandonnée 

puisqu’elle s’est avérée insuffisante pour lutter contre les détournement de matériel… mais très 

facilement, le crédit-preneur indélicat, une fois en possession du matériel livre, pourrait tromper la 

vigilance de ses contractants en faisant disparaitre la plaque… » 

V. Diaka Aimé, op. cit., p. 279. 
ري ذبدر اإلشارة ُب ىذا الصدد إٔب عدـ التعويل على سوء نية اؼبستفيد ُب التصرؼ ُب األصل اؼبؤجر، ذلك أنو يرتبط بشركة االعتماد اإلهبا - 3

وما  L -314اؼبقررة باؼبواد  « abus de confiance » دبوجب عقد  من عقود األمانة وىو عقد اإلهبار فيكوف معرضا لعقوبة خيانة األمانة
 : بعدىا من تقنُت العقوبات الفرنسي

CA Reins, 28 juin 1985, Gaz. Pal. 1985, 2, p. 772, note E.M.Bey, Sc. Crim. 1986, n
o
 379, obs. P. 

Bouzat. 
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لرغم من وجود اللوحة اليت بينما ٓب ذبز بعض احملاكم األخرى للشركة باسًتداد األصل با 1يفيد ملكيتها،
 2تفيد ملكيتها لو واطبلع  الغَت عليها.

و مع ذلك فإف ىذا ال يبنع من أف االلتزاـ الذي يتحمل بو اؼبستأجر يبكن أف يسمح للمؤجر 
باؼبطالبة باألصل الذي وبتفظ دبلكيتو ُب حاالت كثَتة: وضع اللوحة اؼبعدنية، إذا كاف ال يشكل طريقة 

 لية، إال أهنا تشكل قرينة مهمة على معرفة الغَت حبقوؽ اؼبؤجر على األصل. شهر مطلقة الفعا

 الفرع الثاني: االلتزام بإخطار مؤجر العقار:

أما اإلجراء الثاين من إجراءات الشهر االتفاقي واليت يتحمل هبا اؼبستأجر فهو إعبلـ صاحب 
وبالتإب فإف ىذه اغبالة ال زبص سوى  3.العقار الذي يستغل فيو مشروعو دبلكية اؼبؤجر لؤلصوؿ اؼبؤجرة

اتفاقات االعتماد اإلهباري اليت يضع دبوجبها اؼبستأجر األصل اؼبنقوؿ ُب ؿبل يستأجره من الغَت. ألنو وفقا 
على  ”Privilège du bailleur d’immeuble“ للقواعد العامة لئلهبار، يكوف ؼبؤجر العقار امتيازا

وقد زبشى شركة االعتماد اإلهباري أف يشمل  4ؼبؤجرة ضمانا الستيفاء األجرة،اؼبنقوالت اليت  تشغل العُت ا
امتياز مؤجر العقار اؼبنقوؿ اؼبملوؾ ؽبا والذي ينتفع بو اؼبستفيد اؼبستأجر للعقار، لذلك ال تثور أنبية إخطار 

 للمنقوالت.مؤجر العقار دبلكية شركة االعتماد اإلهباري لؤلصل إال بصدد عقود االعتماد اإلهباري 

وطبقا للقواعد العامة ال يشمل امتياز مؤجر العقار فقط تلك اؼبنقوالت اليت تكوف فبلوكة  
للمستأجر بل يشمل كافة اؼبنقوالت اليت تشغل العُت اؼبؤجرة شريطة أال يعلم اؼبؤجر بتعلق حق للغَت على 

  5اؼبنقوؿ وقت وضعو ُب العُت اؼبؤجرة. 

                                                           
1
 - Tribunal de commerce de la Rochelle, 6 juin 1964, précité. 

 .179، ص اؼبرجع السابقىاين ؿبمد دويدار، النظاـ القانوين،  \انظر األحكاـ اؼبشار إليها ُب اؼبرجع اآلٌب، نقبل عن د - 2
Degand, Financement des équipements de l’industrie, du commerce et des professions libérales par le 

crédit à moyen terme et le leasing, Edition d’organisation, Paris- Bruxelles, 1965, p. 62 et s. 
 .”salem“من دفًت الشروط العامة لشركة  3-3انظر اؼبادة  - 3

4
 - V. art. 2102\1 du code civil français.  

5
 - C. Civ.art. 2323, Al.1, non modifié par l’ordonnance n

o
 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux 

sûretés ; Cass. . 1re Civ., 12 mai 1969, D. 1970, 43, note Ph. Malinvaud ; CA Orléans, 9 mars 1978, D. 

1979, IR., p. 99 ; CA. Paris, 6 janv. 1984, IR., p. 146 ; Cass.3e Civ. 

 24 juin 2009, Gaz.Pal., 26 sep. 2009, n
o
 269, p.22, note J.D.Barbier; Loyer et copropriété, 2009, 

comm.195, obs. B. Vial-Pedroletti; R.D. Bancaire et fin., 2009, comm..169, S. Piedelièvre. 
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عتماد اإلهباري مشوؿ اغبجز التنفيذي الذي يوقعو مؤجر العقار ولذلك وحىت تتفادى شركة اال
لؤلصل اؼبملوؾ ؽبا واؼبؤجر إٔب اؼبستفيد تلـز ىذا األخَت دبوجب اتفاؽ صريح ُب العقد بإعبلـ مؤجر العقار 

 1 دبلكية الشركة للمنقوؿ بعد سباـ إبراـ العقد واستبلـ اؼبستفيد للمنقوؿ.
ى على عاتق اؼبستفيد دوف  أف تتؤب شركة االعتماد اإلهباري بنفسها وال وبوؿ ىذا االلتزاـ اؼبلق

ال يتحمل سوى بإعبلـ اؼبؤجر  إخطار مؤجر العقار دبلكيتها للمنقوؿ. وُب ىذه اغبالة فإف اؼبستأجر
التمويلي كتابة وبشكل مسبق عن وضع وتركيب اؼبعدة وباسم عنواف مالك العقار، ومع ذلك ربرص الشركة 

اؼبستفيد بذلك، ألنو من جانب أسبق ُب معرفة اؼبؤجرين اؼبتعاقبُت فيستطيع إعبلف كل مؤجر  على إلزاـ
باألمر. ومن جانب آخر حىت يتحمل اؼبستفيد  تبعات تنفيذ مؤجر العقار على األصل  اؼبؤجر وذلك ُب 

شركة االعتماد  مواجهة شركة االعتماد اإلهباري. ومع ذلك ال ىبلو األمر من اؼبخاطر بالنظر إٔب مصلحة
اإلهباري  إذا ما كاف اسًتداد اؼبنقوؿ أجدى من الرجوع على اؼبستفيد بالتعويض. أما إذا كاف العقد مشهرا 
وصارت ملكية الشركة للمنقوؿ نافذة ُب مواجهة الكافة ومن بينهم مؤجر العقار، فلن يشمل امتياز ىذا 

 يد بالتزامو بإخطار مؤجر العقار.األخَت اؼبنقوؿ اؼبملوؾ ؽبا، ولن زبشى إخبلؿ اؼبستف
وإٔب جانب ىذين الشكلُت من أشكاؿ الشهر االتفاقي اللذين يتحمل هبما اؼبستأجر كالتزاـ، 

 فرضت التشريعات اغبديثة إجراءات شهر أخرى أكثر قباعة يطلق عليها إجراءات الشهر القانوين.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 انظر: -1

G. Ansaloni, E. Billiet, “Remarques sur le conflit entre le privilège du bailleur d’immeuble et le 

leasing de biens d’équipement », RD Bancaire  et fin., nov-déc., 2009, p. 15. 

 وانظر: 
... بتعريف الغَت وخاصة مبلؾ اؼبباين اليت تستخدـ  الفقرة الثانية من اؼبادة الثامنة من عقد سوجيليس اهبيبت اليت تقضي بأنو على اؼبستأجر أف يقـو

لثة من الفصل السادس من عقد مؤسسة التجهيز والقرض بأنو ُب فيها ىذه األمواؿ بأف ىذه األمواؿ اؼبذكورة فبلوكة للمؤجر .... وتقضي الفقرة الثا
سالة مضمونة مع اغبالة اليت ال يكوف اؼبستأجر ىو اؼبالك للمحل الذي تستغل فيو اؼبواد وُب اغبالة اليت يفقد فيها ىذه الصفة عليو أف يعلم اؼبالك بر 

 متيازات اؼبقررة.اإلشعار بالتوصل بأف اؼبواد ليست ُب ملكو، وذلك إلعفائو من اال
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 المبحث الثاني

 اد اإليجاري للمنقوالتأحكام الشهر القانوني لعقود االعتم 

La publicité légale du contrat de crédit-bail mobilier 

شهر عقود االعتماد اإلهباري الواردة على منقوالت مادية، نظرا ؼبا  1لقد أدرؾ اؼبشرع ضرورة وأنبية

ـ تؤمنو ىذه إجراءات ىذا الشهر من ضماف وضباية للشركات اؼبؤجرة، وذلك هبدؼ تشجيعها على إبرا

تلك العقود ؼبا ربققو من دور اقتصادي ُب سبويل اؼبشروعات التجارية والصناعية دبا ربتاجو من ذبهيزات 

 ومعدات وآالت تساىم ُب تطورىا ومسايرهتا للتكنولوجيا اغبديثة.

ا، ػػػػت التشريعات بتنظيم شهر عمليات االعتماد اإلهباري. ففي فرنسػػػػػػػػوعلى ذلك، انشغل

اص باؼبؤسسات اؼبمارسة ػػػػػػػػاػب 4552-66ة األؤب ُب فقرهتا الثالثة من القانوف رقم أخضعت اؼباد

 ددػػػػػػػرقو ربػػػػػػاد اإلهباري لشهر شروطو وطػػػػػػات االعتمػػػػػ، عملي2/7/19663اد اإلهباري والصادر ُب ػػلبلعتم

 
 

                                                           
 وقد زاد ىذا اإلدراؾ بتوصية من البعض بإصدار تشريع خاص ينظم طريقة إلشهار عقد االعتماد اإلهباري للمنقوالت: - 1

Claude Champaud, «Le leasing », art. préc., n
o
. 43. 

2
 - J.O du 3 juill. 1966, p. 5652. 

والذي أرسى مبدأ الشهر، وأحاؿ أمر تنفيذه إٔب  28/9/1967الصادر ُب  837-67األمر رقم  لقد أضيفت الفقرة اؼبتعلقة باإلشهار دبقتضى -3
 ، انظر: 1972اؼبرسـو التنفيذي الصادر سنة 

J.O. du 29 septembre 1967, p. 9595. 
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، لشهر إٔب عدـ إمكاف االحتجاج على ىذا األخَت سوؼ وبدد الشروط اليت ضمنها يؤدي غياب ا 1دبرسـو
احملدد لطرؽ وإجراءات شهر  19722 /4/7الغَت. ولكن كاف هبب االنتظار طبس سنوات لصدور مرسـو 

                                                           
سرياف نطاؽ قد ثار خبلؼ حوؿ ربديد  إال أنو 1972وتلك اليت ربكمها مرسـو  1966بالرغم من الربط العضوي بُت اؼبسائل اليت وبكمها قانوف  - 1

زبضع العمليات اؼبشار إليها أعبله ُب اؼبادة األؤب من القانوف  1966طبقا للفقرة الثالثة من اؼبادة األؤب من قانوف فمن حيث اؼبوضوع،  1972مرسـو 
ت مادتو األؤب ىذا اؼبعٌت إذ نصت على أف العمليات أكد 1972للشهر، على أف يتؤب مرسـو يصدر ؽبذا الغرض ربديد إجراءاتو. وعند صدور مرسـو 

 اؼبعدؿ زبضع للشهر على كبو يسمح بتعيُت األطراؼ  واألمواؿ اليت تكوف ؿببل ؽبذه العمليات. 1966يوليو  2اؼبشار إليها ُب اؼبادة األؤب من  قانوف 
اليت تتوافر فيها العناصر اؼبنصوص عليها ُب تعريفها التشريعي. وبالتإب  ويتضح من ذلك أف العمليات اليت زبضع للشهر ىي عمليات االعتماد اإلهباري

 زبضع عقود االعتماد اإلهباري للمنقوالت وما يلحق هبا من عقود ُب إطار عمليات االعتماد اإلهباري البلحقة للشهر.
ألحكاـ الشهر. فالعقود اليت ترد على غَت  1966ُب مفهـو قانوف ودبفهـو ـبالفة ىذا النص ال زبضع العمليات اليت ال تعد من قبيل االعتماد اإلهباري 

 اؼبعدات اإلنتاجية ال يلـز شهرىا، وكذلك عمليات التأجَت التقليدية اليت قد تقـو  هبا شركات التجارة والصناعة.
وؿ األمر ذىبت ؿبكمة النقض الفرنسية إٔب ومع ذلك، ثار اػببلؼ حوؿ ربديد اؼبقصود بعمليات االعتماد اإلهباري اػباضعة ألحكاـ الشهر. ففي أ

أتى بصفة  1966يوليو  2أف اؼبقصود هبذه العمليات تلك اليت تقـو هبا مؤسسات االعتماد اإلهباري على وجو االعتياد، وذلك على اعتبار أف قانوف 
االعتماد اإلهباري على وجو االعتياد ألحكاـ قوانُت  أساسية لتحديد النظاـ القانوين ؽبذه اؼبؤسسات، ونص على خضوع اؼبؤسسات اليت تزاوؿ عمليات
والنصوص اؼبكملة ألحكامو ىو ذلك الذي  1966البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية. ويًتتب على ذلك أف االعتماد اإلهباري الذي تسري عليو أحكاـ قانوف 

وقد تبعها ُب  (.Cass.Com. 20 fév. 1973, JCP, 1974, II. 17764, note Bey)تقـو بو شركات االعتماد اإلهباري على وجو االعتياد. 
اري وفقا ذلك جانب من الفقو واستبعد من نطاؽ االلتزاـ بالشهر ليس فقط العمليات "اؼببتسرة " أي تلك اليت ال تتوافر فيها خصائص االعتماد اإلهب

 ,Bey, JCP, 1977, II) ات االعتماد اإلهباري على وجو االعتياد.ؼبفهومو التشريعي وإمبا أيضا العمليات "اؽبامشية" أي تلك اليت ال تقـو هبا مؤسس

18669, note sous casssation commerciale, 13 avril, 1976.) 
فهومو إال أف ؿبكمة النقض الفرنسية قامت بتعديل موقفها اؼبتقدـ، إذ ذىبت إٔب أف صبيع العقود اليت تتوافر فيها خصائص االعتماد اإلهباري دب

 )عي هبب إشهارىا، بغض النظر عما إذا كاف العقد تعبَتا عن نشاط يتم على وجو االعتياد أو إذا ًب إبرامو بصفة عرضية أو ىامشية.التشري
Cass.Com. 16 déc.1975, Actualités juridiques et propriété immobilière, janv. 1977, note, Solal, p. 33.)  وقد

 .Fournier, Crédit-bail, Guide juridique, Dalloz, 1985, p )مة العليا أنصارا لو من الفقو الفرنسي.وجد ىذا االذباه اعبديد للمحك

179 ;, no12.) 
وتلـز مادهتا الثانية شركة االعتماد اإلهباري بطلب  1966صدرت تنفيذا لقانوف  1972وال يسعنا إال ترجيح صحة االذباه األوؿ، ذلك إف مرسـو 

، وقد وصفها ىذا األخَت باؼبؤسسات اليت تزاوؿ عمليات االعتماد اإلهباري 1966قصود إذف باؼبؤسسة تلك اليت نص عليها قانوف إجراء الشهر. فاؼب
اد دبفهومو التشريعي على وجو االعتياد. ومؤدى ذلك أف اؼبؤسسة اليت تقـو بعملية اعتماد إهباري على كبو عرضي ال تكتسب وصف مؤسسة االعتم

 لتإب ال تكوف ملزمة بإشهار العقد.اإلهباري وبا

2
 - Décret n

o
 72-665, J.O du 14 juill. 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière 

mobilière et immobilière, p. 7457. 

  انظر ُب ىذه االنتقادات بالتفصيل: ،”absence de measures transitoires“وأبرز ما عابو الفقو على ىذا اؼبرسـو ىو غياب أحكاـ انتقالية 
C. Lucas de Leyssac, op.cit., D. 1975, chron 23 ; E. M. Bey, «  De la publicité des opérations de crédit-bail 

mobilier », JCP 1973, 2549.  

عقد االعتماد اإلهباري العقاري، ذلك أف نظاـ الشهر العقاري بوجو عاـ عقود االعتماد اإلهباري  للمنقوالت وشهر وقد ميز ىذا اؼبرسـو بُت شهر 
 ة الواردة علىنظاـ قدًن يتمتع بقواعده اؼبستقرة، ويكفي ُب شأف إشهار عقود االعتماد اإلهباري العقاري اإلحالة إليها ُب حُت أف التصرفات القانوني

ىاين ؿبمد دويدار، النظاـ  \خاصة بشهر عقود االعتماد اإلهباري، انظر ُب ذلك: د منقوالت ال  زبضع كأصل عاـ للشهر فبا استلـز سن قواعد
 .180، ص اؼبرجع السابقالقانوين، 

. لكن القانوف اؼبتقدـ ٓب يلـز ىذه اؼبؤسسات  بشهر 1966ٓب تكن مؤسسات االعتماد اإلهباري زبضع ألي تنظيم قانوين خاص إٔب أف صدر قانوف 
= ذ على صدور مرسـو تنفيذي الذي ٓب، وقد علق وضعو موضع التنفي 1967شرع الفرنسي مبدأ الشهر عند إصداره ألمر سنة العقود. وقد أرسى اؼب
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. وقد ترتب على ذلك أنو ُب تاريخ نفاذ مرسـو 1967، أي بعد ما يقرب من طبس سنوات على صدور أمر 1972يرى النور إال ُب الرابع من يوليو سنة =
.كانت ىناؾ عق  1972  ود سبق إبرامها قبل ىذا التاريخ وما زاؿ تنفيذىا جاريا عند نفاذ اؼبرسـو

يناط بوزير العدؿ ووزير االقتصاد واؼبالية، كل ُب حدود اختصاصو، بتنفيذ أحكامها اليت تدخل حيز النفاذ بعد شهر  1972من مرسـو  14وطبقا للمادة 
. واؼبادة اؼبذكورة تقضي بوجوب صدور قرار مشًتؾ من وزيري العدؿ واالقتصاد  اؼبنصوص عليو ُب اؼبادة arrêtéمن تاريخ نشر القرار  التاسعة من اؼبرسـو

وًب نشره معو ُب  1972واؼبالية يتحدد فيو ما يلـز تقديبو من وثائق ومستندات عند طلب إجراء الشهر. وقد صدر القرار اؼبذكور ُب ذات يـو صدور مرسـو 
 ذات اعبريدة الرظبية.

 .1972حيز النفاذ بتاريخ الرابع من أغسطس سنة  1972ذلك دخوؿ مرسـو ومؤدى 
أي اعتبارا من الرابع من أغسطس سنة  1972وال يثور أدىن شك حوؿ وجوب شهر عقود االعتماد اإلهباري اليت يتم إبرامها بعد تاريخ نفاذ مرسـو  

اليت ًب إبرامها قبل ىذا التاريخ وال يزاؿ تنفيذىا جاريا. ويبلحظ ُب ىذا الصدد أف . إال أف اعبدؿ قد ثار حوؿ فرض االلتزاـ بالشهر على العقود 1972
 ٓب يتضمن حكما يفيد سرياف أحكامو بأثر رجعي. وبالتإب ال يكوف ؽبذه األحكاـ سوى أثر فوري ُب تطبيقها من حيث الزماف. 1972مرسـو 

االعتماد اإلهباري واؼبستفيد على أهنا عبلقة إهبارية هبعل من عقد االعتماد اإلهباري عقدا مستمرا،  ومع ذلك فإف تكييف العبلقة القانونية اليت تنشأ بُت شركة
 وبالتإب تلحقو األحكاـ القانونية اعبديدة  ماداـ تنفيذه ال يزاؿ جاريا.

وٓب ينقض بعد  1972لذي أبـر قبل نفاذ مرسـو وقد تأثرت إحدى ؿباكم االستئناؼ الفرنسية هبذا التحليل وقضت بوجوب شهر عقد االعتماد اإلهباري ا
. وقد أسست عند تاريخ ىذا النفاذ، ورتبت على زبلف الشهر ُب النزاع اؼبعروض عليها جزاء عدـ نفاذ حق ملكية شركة االعتماد اإلهباري لؤلصل اؼبؤجر

شهر، وإف كاف وضعو موضع التنفيذ متوقف على صدور اؼبرسـو الذي تضمن مبدأ ال 1967حكمها اؼبتقدـ على أف العقد قد ابـر بعد تاريخ نفاذ مرسـو 
 1972اـ مرسـو التنفيذي إال أف شركة االعتماد اإلهباري كانت تعلم بالتزامها بإشهار العقد، وتكوف بالتإب ملتزمة بطلب إجراء الشهر دبجرد دخوؿ أحك

 حيز النفاذ.
ألمر قواعد التنازع الزمٍت للقوانُت وإال ما كاف ىناؾ ؾباؿ للتمييز بُت العقود اليت ًب إبرامها قبل ويتضح من ذلك أف اغبكم اؼبشار إليو ٓب يعمل ُب واقع ا

الزاؿ تنفيذه جاريا فانو ىبضع ألحكاـ  1972وتلك اليت يتم إبرامها بعد ىذا التاريخ، ففي كل األحواؿ ماداـ العقد اؼبـب قبل تاريخ نفاذ مرسـو  1967
أو بعده. لكن ؿبكمة االستئناؼ اعتبت االلتزاـ بالشهر التزاما ناشئا منذ  1972تاريخ إبرامو، أي سواء قبل تاريخ صدور مرسـو  اؼبرسـو بغض النظر عن

ربقق الشرط الواقف صار االلتزاـ بالشهر  1972ومعلقا على شرط واقف يتمثل ُب صدور اؼبرسـو التنفيذي. ومىت صدر مرسـو  1967صدور مرسـو 
 ذ.واجب التنفي

ؼبرسـو  ولقد واجو اغبكم اؼبتقدـ ىجوما عنيفا من جانب الفقو، وعند عرض األمر على ؿبكمة النقض الفرنسية قامت بنقض ىذا اغبكم وقضت بأنو  ليس
1972 .  أثر رجعي وبالتإب ال يلـز شهر أي عقد من عقود االعتماد اإلهباري سوى تلك العقود اليت تـب بعد تاريخ نفاذ ىذه اؼبرسـو

اإلقرار بالطبيعة اإلهبارية  وحقيقة األمر إف الرأي الذي استقرت عليو احملكمة العليا ال يتسق وإعماؿ األثر اؼبباشر للقانوف على العقود اؼبستمرة، وىذا ما يناقض
هة الكافة يصبح زبريج ؿبكمة النقض الفرنسية لعقد االعتماد اإلهباري. ولكن إذا كاف اؼبراد  من الشهر ىو إنفاذ حق ملكية شركة االعتماد اإلهباري ُب مواج

ـ بالوفاء بدين ال يقبل مبرا: فاؼبلكية تلعب دور الضماف ؼبواجهة ـباطر عدـ قياـ اؼبستفيد بالوفاء دبا يشغل ذمتو ذباه شركة االعتماد اإلهباري، وكأنو ملتز 
اد اإلهباري عقدا فوريا ُب واقع األمر، ويكوف إعماؿ األثر اؼبباشر للقوانُت على االنقساـ ولكن تنفيذه يًتاخى ُب الزماف. ومؤدى ذلك اعتبار عقد االعتم

 .1972العقود الفورية عدـ التزاـ شركة االعتماد اإلهباري بشهر العقود اليت ًب إبرامها قبل تاريخ نفاذ مرسـو 
دـ نفاذ حق ملكية شركة االعتماد اإلهباري ُب مواجهتو. فإف كاف ناشئا ويتوقف األمر ُب تقدير البعض على تاريخ نشوء مركز الغَت الذي ىبوؿ لو الدفع بع

ال هبوز لو االستناد إٔب أحكامو على اعتبار أف نفاذ اؼبلكية كاف مقررا ُب مواجهتو وقت نشوء مركزه دوف حاجة إٔب إشهار،  1972قبل تاريخ نفاذ مرسـو 
فإف عناصر نفاذ حق ملكية شركة االعتماد اإلهباري ُب مواجهتو ٓب يكتمل  1972ها قبل نفاذ مرسـو وبالتإب تكوف عناصر نفاذ حق اؼبلكية قد اكتمل تكوين

. ويًتتب على ذلك أنو هبوز للغَت الدفع بعدـ نفاذ  حق اؼبلكية ُب مواجهتو تكوينها بعد وال يكتمل إال بإتباع إحكاـ اؼبرسـو الذي يسري إذف على العقد اؼبـب
 ظر خبصوص ما تقدـ:لتخلف شهر العقد، أن

Lucas De Leyssac, «L’obligation de publier les contrats de crédit-bail mobilier et son application dans le 

temps», Dalloz, 1975, Chronique 23 ; Bey, note précitée sous cour d’appel de Montepelier ; Solal, note 

précitée; Cass. Com. 15 déc. 1975, JCP, 1976II 18407, note Bey, Bull. Civ., IV, no 301, p. 248, D. 

1976.407, note C. Lucas De Leyssac, D. 1976.678.note F. Caporale. Com. 15 nov. 1976, D. 1977. IR. 

48 : « La publicité n’est obligatoire que pour les opérations conclues après l’entré en vigueur du décret du 
4 juillet 1972… »; Cour d’appel  de Montpellier, 20 nov. 1973, JCP, 1974II, 17640, note Bey. V. aussi : 

Montpellier, 22 janv. 1975, D,1976, somm. 47. 
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ىذه العمليات. وحاليا تفصيبلت اإلشهار وأثر زبلفو على نفاذ ىذا العقد ُب مواجهة الغَت منظمة دبوجب 
 1الفرنسي.من تقنُت النقد والقرض  L.313-10نص اؼبادة 

وعلى غرار اؼبشرع الفرنسي نظم نظَته اعبزائري شهر عمليات االعتماد اإلهباري، فلقد أخضعت 
 2عمليات االعتماد اإلهباري لشهر ربدد كيفيتو عن طريق التنظيم 09-96اؼبادة السادسة من األمر رقم 

هار عمليات االعتماد واحملدد لكيفيات إش 90-06الذي ٓب يصدر إال بعد مرور عشر سنوات ربت رقم 
 اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة.

من ضمن  1996أما ُب اؼبغرب فقد تضمنت اؼبدونة التجارية الصادرة ُب الفاتح من أغسطس 
 تتعلق بإجراءات شهر ىذا العمليات. 3النصوص اؼبنظمة لعمليات االعتماد اإلهباري سبعة مواد

نفس الطريقة اليت اتبعها اؼبشرع الفرنسي  1995لسنة  95أما اؼبشرع اؼبصري فقد اتبع ُب قانوف 
 من ىذا القانوف على ضرورة شهر ىذه العمليات.  4وذلك بنصو ُب اؼبادة الثالثة

ويتضح فبا سبق أف اؼبشرع ُب تلك الدوؿ ارتأى ضرورة إهباد إجراءات لشهر عمليات االعتماد 
تشكل ىذه الوضعية مصدرا للخلط لدى  اإلهباري، ماداـ اؼبستأجر وبوز أصبل ال يبلكو. حيث يبكن أف

ما يعتب  شكل عنصرا غالباستأجر إذا اعتب األصل ملكا لو ويللمالغَت، ألهنا تساىم ُب خلق يسار ظاىر 
عندما  5مهما ُب الضماف العاـ للدائنُت. خصوصا وأف القضاء يبيل كبو االعًتاؼ بآثار الوضع الظاىر،

ُب حالة تصفية اؼبمتلكات أو التسوية القضائية.  وعلى ذلك، نتناوؿ ُب يتعلق األمر دبصاّب كتلة الدائنُت 

                                                           
1
 - Article L313-10 (Mod. par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 46 JORF 7 mai 2005 ) : 

« Les opérations mentionnées à l'article L. 313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités sont 

fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne 

l'inopposabilité aux tiers. » 
 . 09-96راجع اؼبادة السادسة من األمر رقم  - 2
أي سبعة مواد  1996أغسطس  1ىجرية اؼبوافق  1417ربيع األوؿ  15من اؼبدونة التجارية الصادرة لظهَت  442إٔب غاية  436وىي اؼبواد من  -3

على أنو: " زبضع  436من أصل اثنيت عشر مادة ىي كل اؼبواد اليت نظم هبا اؼبشرع اؼبغريب عملية االعتماد اإلهباري، وعلى سبيل اؼبثاؿ تنص اؼبادة 
 الكرائي لشهر يبكن من التعرؼ على األطراؼ وعلى األمواؿ موضوع تلك العمليات " –ف عمليات االئتما

أف تنص ىذه اؼبادة على أنو: " تعد اعبهة اإلدارية اؼبختصة سجبل لقيد اؼبؤجرين، كما تعد سجبل آخر لقيد عقود التأجَت التمويلي... وهبب  -4
 د وصفاهتم وبالنسبة ؽبذا اؼباؿ ومدة التعاقد والبيانات الواردة ُب عقود البيع... "يتضمن القيد ربديد اؼباؿ اؼبؤجر وبياف أطراؼ العق

 وما بعدىا من ىذا البحث. 246انظر بالتفصيل ُب ذلك ص  - 5

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D6DFDA409162AF6ED138F7BEEE835774.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000424044&idArticle=LEGIARTI000006718003&dateTexte=20150406&categorieLien=id#LEGIARTI000006718003
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6DFDA409162AF6ED138F7BEEE835774.tpdila11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652098&dateTexte=&categorieLien=cid
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ىذا اؼببحث إجراءات الشهر القانوين )مطلب أوؿ(، وأثرىا على نفاذ حق ملكية اؼبؤجر ُب مواجهة الغَت 
 .)مطلب ثاين(

 المطلب األول

 إجراءات شهر عقود االعتماد اإليجاري للمنقوالت

ثة شكليات هبب احًتامها إلشهار عقود االعتماد اإلهباري اليت لقد أوجدت التشريعات اغبدي
خاصة ُب اؼبسائل –يكوف ؿبلها أصوال منقولة، وىذه الشكليات جاءت بالتوازي مع ما يبيل إليو القضاء 

من االعًتاؼ بآثار الوضع الظاىر ضباية للغَت، وعلى وجو اػبصوص، ضباية عبماعة الدائنُت ُب  -التجارية
 بلس أو التسوية القضائية.حالة اإلف

 ونعرض تباعا ُب ىذا اؼبطلب لكيفية إجراء ىذا القيد، وتعديلو ونفاذه، وأخَتا ؿبوه: 

 الفرع األول: إجراء القيد والتعديالت

”Modalités de publication initiale et modifications”  

 أوال: تقديم  طلب القيد:

 2وما بعدىا من تقنُت الصرؼ واؼبالية )اؼبواد من  R 313-4ُب القانوف الفرنسي تناولت اؼبواد 
اؼبلغي( ربديد إجراءات الشهر، ويتحقق ىذا األخَت عن طريق قيد العقد  1972من مرسـو سنة  9إٔب 

 على النحو اؼببُت فيو.

( يتم قيد البيانات اؼبشار إليها ُب 1972)اؼبادة الثانية من مرسـو  R 313-41وطبقا للمادة 
من ذات القانوف  بناء على طلب من  مؤسسة االعتماد اإلهباري )اؼبؤجر(  ُب  R313-3 اؼبادة 

السجل اؼبعد لذلك ُب قلم كتاب احملكمة التجارية أو احملكمة االبتدائية اؼبختصة بالفصل ُب اؼبنازعة 

                                                           
1
- Article R313-4: «  Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail 

demande la publication, au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal 

de grande instance statuant commercialement, des renseignements prévus à l'article R. 313-3. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A02B3BD49D03C00C83BDD68427240394.tpdila11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006683968&dateTexte=&categorieLien=cid


 ل الغير في عقد االعتماد اإليجاري للمنقوالتبَ اإلشهار كشرط لنفاذ حق ملكية المؤجر قِ  :الفصل الثاني 

230 

 

 1التجارة اؼبغربية،من مدونة  436التجارية، وىذا ىو نفس موقف اؼبشرع اؼبغريب ُب الفقرة الثانية من اؼبادة  
لسنة  846والصادرة بالقرار رقم  1995لسنة  95أما ُب مصر فقد نصت البلئحة التنفيذية للقانوف رقم 

سجل خاص يسمى " سجل قيد العقود " تقيد  2ُب اؼبادة السادسة على أنو يعد ُب اعبهة اإلدارية 1995
 فيو عقود التأجَت التمويلي اليت تـب أو تنفذ ُب مصر. 

احملدد لكيفيات إشهار  90-06ىو ذات الوضع تقريبا ُب القانوف اعبزائري فقد نص اؼبرسـو رقم و 
لعمليات االعتماد اإلهباري  3عمليات االعتماد اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة على أنو يعد سجل عمومي

  4ُب اعبزائر. ويبسك من قبل اؼبركز الوطٍت للسجل التجاري تشهر وتقيد فيو العمليات اليت تـب وتنفذ
وؿبل القيد ىو عقد االعتماد اإلهباري ذاتو، ولذا أوجب اؼبشرع الفرنسي إجراء القيد على كبو 

ومكاف مركز اإلدارة الرئيسي،  ،”Raison sociale“كاالسم وعنواف الشركة   5يسمح بتعيُت أطراؼ العقد
نقولة اليت يرد عليها  العقد من ورقم القيد ُب سجل التجارة والشركات، من جانب، وتعيُت األصوؿ اؼب

 7من خبلؿ بياف أوصافها على كبو يسمح بالتعرؼ عليها بسهولة ويسر. 6جانب آخر،

                                                           
 .179، ص 1998، 06ؿبمد الكشبور، االئتماف اإلهباري، ؾبلة احملامي، اؼبغرب، ع  - 1
ارية، ىل ىي وزارة االقتصاد أـ التجارة أـ اؼبالية عكس اؼبشرعُت اؼبغريب والفرنسي الذين أوكبل ىذه اؼبهمة وٓب توضح بالضبط اؼبقصود باعبهة اإلد -2

 للقضاء.
3 - .  انظر اؼبادة الثانية من ذات اؼبرسـو
عتماد اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة ُب تنص الفقرة األؤب من اؼبادة  الثالثة من ذات اؼبرسـو على أنو: " يتعُت على اؼبؤجر أف يقـو بقيد كل عقد لبل - 4

 السجل اؼبفتوح ؽبذا الغرض على مستوى ملحقة اؼبركز الوطٍت للسجل التجاري اليت ًب لديها تسجيل اؼبؤجر." 
5
 - Cass. Com. 29 avril 1997, n

o
 95.15.099, Bull.Civ. IV, n

o
 112. 

اهتم بُت اػبطأ الذي يؤدي إٔب تغليط الغَت حوؿ ىويتهم وبالتإب ال يكوف العقد نافذا ويضع القضاء تفرقة ُب حالة اػبطأ ُب ذكر أظباء األطراؼ وصف
 ُب مواجهتهم، واػبطأ الذي ال يًتتب عنو ذلك:

 من اغبالة األؤب، انظر:
 Bouai 22 juin 1995, Rev. Proc. Coll. 1997. 190. Obs. B. Soinne. 

 ومن اغبالة الثانية:
Com. 16 mai 1995 (n

o
 1038), RJDA 1995, n

o
 1254, p. 976, Rev. Proc. Coll. 1995. 467. Obs. B. Soinne. 

6
 - Article R313-3 : «  Les opérations de crédit-bail, mentionnées à l'article L. 313-7, sont soumises à 

une publicité. Celle-ci doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces 

opérations. »; V. Com 5 déc. 1989, Gaz. Pal. 1990, 1. 160, note E-M. Bey. 

 انظر كذلك الفقرة األؤب من مدونة التجارة اؼبغربية.
يتم ويتوجب أف يكوف ىذا الوصف دقيقا وواضحا لؤلصوؿ اؼبنقولة اؼبؤجرة، ووبرر اؼبؤجر ذلك بقائمة من نسختُت، ويقًتح البعض أنو يستحسن أف  

 رؽ االلكًتونية:ىذا اإلجراء بالط
« … comme nous le proposons, cette formalité pourrait être remplacée par une télédéclaration 

transmise via une plate forme informatique. », V.. Diaka Aimé, op.cit. marge 563, p. 282. 
7 
- Crémieux- Israël, op. cit. p. 142.

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=252CCFCCEA3F6F046985E4E9E00D6005.tpdila15v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652098&dateTexte=&categorieLien=cid
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فإذا كانت ىذه البيانات قد ذكرت ؾبملة على كبو يتعذر معو التعرؼ على أطراؼ العقد أو على 
الشهر القانوين غَت كافية، فقضى  األشياء ؿبلو، كاالكتفاء بذكر أرقاـ العقود وتوارىبها، اعتبت إجراءات

دوف بياف أرقاـ اللوحة  ”Numéro de série“القضاء بأف إثبات نوع السيارة وسنة صنعها ورقم ؾبموعتها 
اؼبعدنية غَت كاؼ لتحديد ىذه السيارة ربديدا واضحا، وال هبوز التذرع بأف ىذه األرقاـ اؼبعدنية ٓب تكن 

 1اإلمكاف إضافة ىذه األرقاـ إٔب بيانات القيد بعد معرفتها.معروفة عند توقيع العقد، ألنو ُب 

وىذا التدقيق ُب ذكر بيانات العقد عند القيد يهدؼ إٔب ضباية الغَت الذي يتعامل مع 
خاصة ُب حالة تعرض ىذا األخَت إلجراءات اإلفبلس أو التسوية القضائية، ومن ىذه الزاوية  2اؼبستفيد

على عاتق مؤسسة االعتماد اإلهباري الدائنة التزاـ اؼبستفيد اؼبدين بعد صدور  يكمل االلتزاـ بالشهر الواقع
ألصولو وللضمانات اؼبثقلة هبا والذي يرمي إٔب الوصف  3اغبكم بافتتاح اإلجراء اعبماعي بإعداد جرد

اد لؤلمواؿ اليت قد يكوف البعض منها ؿببل لبلسًتداد مستقببل من قبل شركة االعتم  4الواضح والدقيق
اإلهباري احملتفظة دبلكيتها. وبالتوفيق بُت ىذين االلتزامُت، يصبح من السهل إثبات وجود اؼبنقوالت اؼبؤجرة 

 ضمن أصوؿ اؼبدين. 

وُب ذات السياؽ أوجب اؼبشرع اعبزائري تقدًن طلب القيد موقعا عليو من اؼبؤجر، ومتضمنا 
 5للبيانات اآلتية:

                                                           
1
- Lyon, 30 avril 1980, cité par Bey, JCP. Com . Fas. 850 ; Metz, 19 mai 1988, Gaz. Pal. 

1988.2.somm.460, note E-M. Bey : « En cas de changement d’immatriculation du véhicule, le numéro 

de châssis demeure. » 
2 

- Cass.com. 1 
ère 

déc. 2009, n
o
 08-13.187, RLDA, fèv.2010; D.2010, D. 12. A. Lienard; RLDA, fèv. 

2010, obs. J-J. Ansault, Act. Proc. Coll., 2010, comm..27; JCP E. 25 mars 2010, n
o
 12, p. 29, obs. M. 

Cabrillac; Cass.Com., 26 janv. 2010, Gaz. Pal., 17 avril 2010, n
o
 107, p. 18, note. F. Pérochon. 

3
 - V. Art. Article L622-6 (Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7 ) 

« Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des 

garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est 

complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un 

tiers. Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée y fait en outre figurer les biens 

détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans 

un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions 

prévues par l'article L. 624-19. … » 
4
 -V.  C. Com. Art. R.622-24. 

ري اؼبرتبط باألمبلؾ اؼبنقولة )ملحق للمرسـو التنفيذي رقم ، وكذا كشف قيد عملية االعتماد اإلهبا90-06انظر اؼبادة الرابعة من اؼبرسـو رقم  - 5
06-90) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C25F2F485CDA4AD5BC030C5AA5A140F2.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000027617519&idArticle=LEGIARTI000027619875&dateTexte=20150407&categorieLien=id#LEGIARTI000027619875
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C25F2F485CDA4AD5BC030C5AA5A140F2.tpdila11v_2?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000023216252&dateTexte=&categorieLien=cid
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 ،اسم ولقب اؼبؤجر 
 تو،ؿبل إقامتو ووظيف 
 ،اسم ولقب اؼبستفيد من القرض، سكنو ووظيفتو 
 ،تعيُت اؼبنقوالت اؼبؤجرة 

 ،اؼببل  اإلصبإب لسعر اؼبنقوالت اؼبؤجرة 
 ،تاريخ عقد االعتماد اإلهباري 
 ،اؼببل  اإلصبإب لئلهبارات 
 ،االستحقاقات 
 ،مدة اإلهبار 
  ،وأخَتا توقيع اختيار السكن من اؼبؤجر ضمن دائرة اختصاص ؿبكمة وضعية مقر مبناه

 اؼبنتدب لدى السجل التجاري باإلضافة إٔب رقم وتاريخ التسجيل.

وُب التشريع اؼبصري يقدـ طلب قيد عقود التأجَت التمويلي موقعا عليو من طالب القيد أو وكيلو أو 
 : 1اؼبمثل القانوين للشخص االعتباري من أصل وصورة متضمنا البيانات التالية

 التجاري والسمة التجارية إف وجدت.  اسم طالب القيد واالسم 
  البيانات الدالة على شخصية كل طرؼ من أطراؼ العقد وعلى األخص صفتو وأظبو ولقبو

وسنو وجنسيتو وؿبل إقامتو، وإذا كاف أحد األطراؼ شخصا اعتباريا يبُت شكلو القانوين وسند إنشائو 
 وأسم فبثلو ونوع النشاط الذي يقـو بو. 

  جر بأوصافو كما وردت ُب العقد ونظاـ تسليمو. بياف اؼباؿ اؼبؤ 
  .نظاـ التأمُت على اؼباؿ اؼبؤجر إف وجدت 
  .بيانات خاصة عن النشاط الذي يستخدـ فيو اؼباؿ من حيث طبيعتو ونوع اإلنتاج 
  .األحكاـ اؼبنظمة لتملك اؼبستأجر للماؿ 
  .تاريخ بدء سرياف العقد ومدتو 

                                                           
 اؼبصرية. 1995لسنة  864من البلئحة رقم  18اؼبادة  -1
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  سجل العقود، صورة عقد التأجَت التمويلي واؼبستندات كما هبب أف ترفق بطلب القيد ُب
 اليت ربدد مالك اؼباؿ اؼبؤجر. 

وينفرد القانوف اؼبصري ُب ما ىبص الشهر القانوين لعمليات التأجَت التمويلي، بقيد عقد البيع الذي 
اليت سبق يتم استناد إليو عقد تأجَت سبويلي ُب سجل العقود، على أف يتضمن طلب القيد نفس البيانات 

ذكرىا، وإف كاف البياف الثاين قد يوحي بأف الذي يتعلق بو األمر ىو الذي يتم ُب هناية عقد اإلهبار والذي 
يقتٍت فيو اؼبستأجر ملكية األصل من اؼبؤجر، حيث يتعلق ىذا البياف بالبائع من واقع قيده ُب سجل 

 . 1اؼبؤجرين

ر ىو مورد األصل ؿبل عملية التأجَت التمويلي، ألف إال أننا نعتقد بأف البائع الذي يتعلق بو األم
من البلئحة تنص ُب بدايتها على " يقيد عقد البيع الذي يتم استنادا إٔب عقد تأجَت  23اؼبادة 

 سبويلي..."وىو إجراء إضاُب ٓب يتحدث عنو وٓب يتطلبو ال اؼبرسوماف الفرنسي واعبزائري وال القانوف اؼبغريب.

ات السابقة خبصوص كوف اؼبؤجر ىو من يتحمل بااللتزاـ بالقياـ بإجراءات ولقد اتفقت التشريع
الشهر القانوين للمنقوالت لدى اعبهة اؼبختصة، وذلك أف اغبكمة والفائدة من الشهر القانوين ىي ُب صاّب 

 2اؼبؤجر أساسا ما دامت ربمي حق ملكيتو وسبكنو من االحتجاج هبا ضد الغَت.

وال ُب البلئحة رقم  1995لسنة  95ي ٓب يذكر صراحة ال ُب قانوف رقم وإذا كاف القانوف اؼبصر 
، بأف اؼبؤجر ىو من يتحمل بالتزاـ القياـ بإجراءات الشهر القانوين، إال أف ذلك يبكن 1995لسنة  846

اليت تلزمو بازباذ إجراءات التأشَت بالتنازؿ ُب سجل قيد عقود التأجَت  183أف يستشف أوال من اؼبادة 

                                                           
 . الفقرة )ب(.1995لسنة  846من البلئحة التنفيذية رقم  23اؼبادة  -1

، و.الفقرة الثانية من اؼبادة  - 2  من مدونة التجارة اؼبغربية، وُب الفقو والقضاء الفرنسيُت: 436انظر اؼبادة الثالثة السابق ذكرىا من اؼبرسـو
Ch. Bruneau, op.cit., n

o
 216, p. 208 ; Com. 18 nov. 1997, arrêts n

os
 2279 et 2280 d. pourvois n

os
 95-

22.331 et 22-332. 

 ى عاتق اؼبؤسسة ماكبة االئتماف، انظر:قع عليولطاؼبا قرر قضاء النقض الفرنسي بأف عبء إثبات استكماؿ شكل وإجراءات الشهر 
Cass. Com. 27 fèv. 1990, Bull.civ. IV, n

o
 55, RTD. Com. 1990, p. 630, obs. B. Bouloc; Cass. Com. 13 

janv. 1998, Bull. Civ. IV, n
o 

15, Gaz.Pal. 1998.1.pan. 148, RTD. Com. , 1998, p. 663, obs. B. Bouloc; 

A. Martin- Serf, RJDA, mai 1998, n
o 
628. 

 .1995لسنة  95من القانوف رقم  -3
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مويلي لدى اعبهة اإلدارية اؼبختصة، وثانيا ألف اغبكمة والفائدة من الشهر القانوين، ىي ُب صاّب اؼبؤجر الت
 أساسا ما دامت ربمي حق ملكيتو وسبكّنو من االحتجاج هبا ضد الغَت على النحو السالف بيانو. 

ي بقلم كتاب احملكمة التجارية أو ػػػػػػػػػع الفرنسػػػػػػػػػػػػػػػل ُب التشريػػػػػػػػػػػػػػػة بالتسجيػػػػػػة اؼبختصػػػػػػػوتتحدد اعبه
ة ػػػػػػػػو ؿبكمػػػػػػػػد فيػػػػػػػػػػػػػػُب الفرض الذي ال توج 1احملكمة االبتدائية اؼبختصة بالفصل ُب اؼبنازعات التجارية

كن معو إضفاء ويًتتب على ذلك أف شهر عقود االعتماد اإلهباري نظاـ قضائي ُب فرنسا ويب 2ذبارية.
 حجية قطعية على صحة البيانات الواردة ُب السجل.

احملكمة اليت  1972من تقنُت الصرؼ واؼبالية )اؼبادة الثالثة من مرسـو ( R313-5وربدد اؼبادة 
ىبتص قلم كتاهبا دبسك السجل اػباص بشهر عقود االعتماد اإلهباري للمنقوالت من الوجهة احمللية، ومبيز 

 3بُت فرضُت: ُب ىذه اغبالة

وىو قيد اؼبستفيد ُب السجل التجاري ففي ىذا الفرض هبب إجراء القيد لدى قلم كتاب  األوؿ:
فلو  4احملكمة اليت يقع ُب دائرهتا اؼبكاف الذي ًب فيو قيد اؼبستفيد ُب السجل التجاري عن نشاطو الرئيسي.

العتماد اإلهباري لشئوف فرع لو يوجد دبدينة فرضنا أف اؼبركز الرئيسي ىو ُب مدينة باريس وقاـ بإبراـ عقد ا
ليوف فإف قيد العقد يتم ُب السجل اػباص بقلم كتاب احملكمة الباريسية اؼبختصة، حيث قاـ اؼبستفيد يقيد 

 اظبو عن نشاطو الرئيسي ُب مكتب السجل التجاري ُب باريس.

ب اؼبهن اغبرة كاحملامي وىو عدـ قيد اؼبستفيد ُب السجل التجاري )كأف يكوف من أصحا الثاين:
أو اؼبهندس أو الطبيب أو مشروعا زراعيا أو حرفيا(. وُب ىذا الفرض هبب إجراء القيد لدى قلم كتاب 
احملكمة اؼبختصة اليت يقع ُب دائرهتا مركز أعماؿ اؼبستفيد الذي يرتبط بو تنفيذ عقد االعتماد اإلهباري 

                                                           
 من مدونة التجارة اؼبغربية. 436انظر الفقرة االخَتة من اؼبادة  - 1

2 - E- M. Bey, «  De l’évolution de la publicité dans le crédit-bail », art. préc. DOCTR. 650 ; « Le droit 
de la propriété dans le crédit-bail. », RJDA, 1991.87. 

 من مدونة التجارة. 436انظر ُب سبييز اؼبشرع اؼبغريب ؽبذين الفرضُت الفقرة الثالثة من اؼبادة  - 3
4 - Art. R313-5 /1 : « Lorsque le client de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce 
client est immatriculé à titre principal. » 
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رئيسي للمستفيد ُب باريس وًب إبراـ العقد لشئوف فرع  وجود مركز أنو ُب حالةومؤدى ذلك  1للمنقوالت.
 لو ُب ليوف فإف احملكمة اؼبختصة ىي ؿبكمة ليوف وليست ؿبكمة باريس.

 1972يوليو  4ويتضمن القرار اؼبشًتؾ الصادر عن وزير العدؿ ووزير االقتصاد واؼبالية ُب تاريخ 
 قلم كتاب  احملكمة اؼبختصة األحكاـ التفصيلية األحكاـ اػباصة بالوثائق واؼبستندات الواجب تقديبها إٔب

 2اؼبتعلقة بكيفية مسك السجل اػباص اؼبعد لشهر عقود االعتماد اإلهباري للمنقوالت.

ادة ػػػػوإذا كاف القانوناف الفرنسي واؼبغريب ٓب وبددا ميعادا إلجراء القيد خبللو وذلك على غرار اؼب
R. 313-7 وعلى ضوء أحكاـ نفاذ القيد من تاريخ -رنسي اغبإب، إال أنو من تقنُت الصرؼ واؼبالية الف

يكوف من صاّب مؤسسات االعتماد اإلهباري إجراء القيد ُب  -واعبزاء اؼبًتتب على زبلف الشهر 3اجرائو
 4أسرع وقت فبكن.

واؼببلحظ ىو أف القانوف اعبزائري ىبرج عن ىذا اؼبنحى بنصو على األجل الذي هبب أف يتم ضمنو 
عمليات االعتماد اإلهباري للمنقوؿ، فقد حددتو الفقرة الثانية من اؼبادة الثالثة من اؼبرسـو التنفيذي  قيد
بأجل ثبلثُت يوما ابتداء من تاريخ إمضاء العقد، كما ألزمت اؼبادة السابعة من ذات اؼبرسـو   90-06رقم 

ا أف تكوف ؿبل قيد ُب أجل ثبلثة أشهر  بالنسبة لعقود االعتماد اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة اعباري تنفيذى
 ابتداء من تاريخ نشر ىذا اؼبرسـو ُب اعبريدة الرظبية .

                                                           
1
 - Art. R313-5 /2 : « Lorsque le client n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, 

la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance 

statuant commercialement dans le ressort duquel est situé l'établissement de ce client bénéficiaire du 

crédit-bail. » 
2-  Arrêté du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière, 

JORF du 14 juillet 1972, p.7456 
3
-  Art. R313-7 « Les inscriptions régulièrement faites en application des articles R. 313-4 et R. 313-6 

prennent effet à leur date. » 

من مدونة التجارة اؼبغربية ىي نسخة  440إٔب  436من مدونة التجارة اؼبغربية، والواضح أف اؼبواد من  438وانظر كذلك نفس اغبكم ُب نص اؼبادة 
 :ذلكمن اؼبرسـو الفرنسي اؼبذكور، انظر ُب  8إٔب  1صوؿ من طبق األصل للف

، 1998توبر عوض اؿبمد برادة غزيوؿ، عقد االئتماف اإلهباري بُت الفقو واالجتهاد القضائي، ؾبلة القسطاس، مكناس، السنة الثانية العدد الثاين، أك
 وما بعدىا. 126ص 

4 
- «  …en pratique, parce que les inscriptions prennent effet à leurs date, la demande est souvent 

concomitante à la livraison du matériel au crédit-preneur. Le crédit-bailleur a donc tout intérêt à 

accomplir la formalité prescrite dans les plus brefs délais. » V. . Diaka Aimé, op.cit. n
o
. 304, p. 282. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=252CCFCCEA3F6F046985E4E9E00D6005.tpdila15v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006683984&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=252CCFCCEA3F6F046985E4E9E00D6005.tpdila15v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006683994&dateTexte=&categorieLien=cid
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 ثانيا: إجراء التعديالت:

 من تقنُت الصرؼ واؼبالية الفرنسي اغبإب )اؼبادة الرابعة فقرة أؤب من مرسـو R.313-6تنص اؼبادة 

وبصفة خاصة  1التعديبلت اليت ترد عليو، ( على وجوب التأشَت على ىامش القيد األوؿ جبميع1972

فيما يتعلق بتعيُت األطراؼ وتعيُت األمواؿ اليت يرد عليها العقد اؼبشهر، بشكل يستطيع الغَت معو أف يعلم 

بشكل دائم ودقيق بالوضعية اعبديدة لؤلطراؼ أو األشياء ؿبل اإلهبار، وىذا ىو نفس الوضع بالنسبة 

  2اؼبغريب.للمشرعُت اعبزائري واؼبصري و 

ويًتتب على ذلك أنو ُب حالة تصرؼ شركة االعتماد اإلهباري ُب اؼبنقوؿ اؼبؤجر هبب التأشَت 

 بذلك على ىامش قيد العقد مع تعيُت شخص اؼبتصرؼ إليو.

 دػػػػػػػازؿ عن العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد التنػػػػػػة للمستفيػػػػػػػػػػػو الشركػػػػػػػز فيػػػػػيػػػذي ذبػػػػػػػػػػػػادر الػػػػػػػرض النػػػػػػػػك ُب الفػػػكذل

“La cession du contrat du credit bail mobilier”  إٔب الغَت هبب التأشَت بذلك على ىامش

 3قيد العقد مع تعيُت شخص اؼبستأجر اعبديد.

                                                           
1
 - Art. R313-6 /1: « Toute modification affectant les renseignements mentionnés à l'article R. 313-3 

est publiée en ma 

rge de l'inscription existante au registre mentionné à l'article R. 313-4. » 

 من مدونة التجارة اؼبغربية. 437انظر كذلك الفقرة األؤب من اؼبادة 
اؼبصري  1995لسنة  95ية، واؼبادة الثالثة من القانوف رقم من مدونة التجارة اؼبغرب 437، وكذا  اؼبادة 90-06انظر اؼبادة اػبامسة من اؼبرسـو  - 2

 والفقرة الثانية من اؼبادة السادسة من الئحتو التنفيذية.
 انظر خبصوص ىذه اؼبسألة ُب التعليق على قضاء النقض الفرنسي: - 3

Cass.com.28 oct. 2008, Bull. Civ.IV.. n
o
 179, D. 2008, AJ 2866, obs. A Lienard; Gaz. Proc. Coll. N

o
 1 

2009, p. 53, note F. Pérochon, Act. Proc. Coll., 2008\20, n
o 

309, note F. Pérochon; JCP. E. 

2009.1.1008, n
o
 7, obs. R. Cabrillac; RTD. Com. 2009, p. 457, obs. A. Martin Serf. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=39910E970A379C52562D493B839D0311.tpdila21v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006683968&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=39910E970A379C52562D493B839D0311.tpdila21v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006683968&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=39910E970A379C52562D493B839D0311.tpdila21v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006683984&dateTexte=&categorieLien=cid
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سجل وقد ينتج التعديل عن قيد اؼبستفيد ُب مكتب سجل ذباري آخر، أو ؿبو قيد اؼبستفيد من ال
التجاري، أو نقل اؼبنقوؿ إٔب فرع آخر من فروع اؼبستفيد ُب الفرض الذي ال يكوف فيو مقيدا ُب السجل 

 التجاري.

وُب كل فرض ينعقد فيو االختصاص لقلم كتاب ؿبكمة أخرى هبب نقل القيد إٔب السجل الذي 
اري ىي الشخص اؼبختص يبسكو قلم الكتاب باحملكمة اليت صارت ـبتصة. وحيث أف شركة االعتماد اإلهب

  1بطلب إجراء القيد األصلي فإنو يقع على عاتقها طلب نقل القيد إٔب احملكمة اعبديدة.

كما يتصدى اؼبشرع اعبزائري للحالة السابقة اليت يؤدي فيها التعديل إٔب تغيَت االختصاص 
ديل ُب سجبلت ملحقة اؼبركز االقليمي للمركز الوطٍت للسجل التجاري، حيث الـز اؼبؤجر بالقياـ بقيد التع

 2الوطٍت للسجل التجاري اؼبختصة إقليميا.

 الفرع الثاني: نفاذ القيد:

تكوف القيود اليت ذبرى وفقا  1972ُب التشريع الفرنسي وطبقا للمادة اػبامسة من مرسـو 
 ألحكاـ اؼبادتُت الثانية والرابعة منو نافذة من تاريخ إجرائها.

ألصلي أو قيد التعديبلت الواردة عليو تنتج آثارىا من تاريخ إجرائها. ويتضح من ذلك أف القيد ا

وبالتإب إذا أرادت شركة االعتماد اإلهباري اإلفادة من اآلثار اليت تًتتب على إجراء القيد فإف من صاغبها 

ت ؿبل العقد اإلسراع ُب إجرائو، إذ ال عبة إال من تاريخ إجراء القيد، واؼبنطق اعبلي أف اسًتداد اؼبنقوال

وبالتإب  3اؼبشهر، يقتضي ال ؿبالة أف تتم إجراءات اإلشهار قبل النطق باغبكم اؼبفتتح لبلجراء اعبماعي.

                                                           
1
 - Art. R313-6 /2: « Dans le cas où cette modification implique un changement du tribunal 

territorialement compétent, l'entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l'inscription modifiée 

sur le registre du greffe du nouveau tribunal. » 

 من مدونة التجارة اؼبغربية. 437من اؼبادة  الثانيةانظر كذلك الفقرة 
 .90-06نظر الفقرة الثانية من اؼبادة اػبامسة من اؼبرسـو رقم ا - 2

3
 - «  Pour permettre la revendication, la publicité doit être intervenue avant la date du jugement 

ouvrant la procédure collective… » 

Cass. Com, 11 Mai 1999, n° 96-22763, Bihr c/ Société Diac, JCP éd. E 1999, 1172, note Crocq. 

http://cass.com/
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يفقد القيد قيمتو القانونية إذا ًب بعد صدور اغبكم بشهر إفبلس اؼبستأجر أو إخضاعو إلجراءات التصفية 

 1القضائية.

ظل فيها القيد منتجا آلثاره من تاريخ إجرائو. وبالتإب إٔب اؼبدة اليت ي 1972وٓب يشر مرسـو سنة 
بتاريخ أوؿ مارس  84-148يكفي إجراء القيد لتحقيق الغاية من الشهر. إال أف صدور القانوف رقم 

منو أضيفت مادة  45ودبوجب اؼبادة  2اػباص بالوقاية من مصاعب اؼبشروعات وحلها وديا 1984
رابعا ودبوجبها تنقضي وتسقط القيود اػباصة بعقود -ة األؤب، صارت اؼباد1966جديدة إٔب قانوف 

 L.313-113االعتماد اإلهباري للمنقوالت دبضي طبس سنوات ما ٓب يتم ذبديدىا، وىذا ما تتبناه اؼبادة
 من تقنُت الصرؼ واؼبالية اغبإب .

وعلى ذلك ومنذ صدور القانوف اؼبذكور هبب على شركات االعتماد اإلهباري ذبديد  
“Renouvellement”  القيود اؼبتعلقة بعقود االعتماد اإلهباري للمنقوالت كل طبس سنوات وإال تعرضت

                                                           
1
 - « … il a également été jugé que le droit de propriété du crédit-bailleur sur les biens objet du contrat 

n’est pas opposable aux créanciers du preneur dès lorsque la publicité n’a été accomplie que 

postérieurement au jugement ouvrant une procédure collective à l’encontre du locataire. » V. Ch. 

Bruneau, op. cit., n
o
 218, p. 209 ; Com. 11 mai 1999, D. Affaires 1999. 1042, note A. L., RJDA 1999, 

n
o
 812, p. 654. L’arrêt de cassation vise à la fois les textes relatifs au crédit-bail et l’article 57 de la loi 

du 25 janvier 1985 qui, dans sa rédaction à l’époque des faits, interdisait l’inscription des actes 

translatifs ou constitutifs de droits réels postérieurement au jugement d’ouverture du redressement 

judiciaire, disposition abrogée par la loi du 10 juin 1994. 

 انظر ُب ىذا التعديل التشريعي وأثره على االعتماد اإلهباري:
F. Derrida, “A propos de la modification de l’article 57 de la loi du 25 janvier 1985 par la loi du 10 

juin 1994 », Defrénois 1995.1425, n
o
7. 

 :L. 622-3دبوجب نص اؼبادة   2008يناير بعد التعديل سنة  25لقانوف  57إال اف اؼبشرع الفرنسي قد عاد إٔب الصياغة السابقة لنص اؼبادة 
Art. L622-30 (Mod. par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 35) 

« Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au 

jugement d'ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs 

de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient 

devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture.  

Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la 

date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces 

créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 622-24.  

Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire 

son privilège. » 
2
 - Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 45 JORF 2 mars 1984 en vigueur le   1er mars 1985  

3 
- Article L313-11 (Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 46 JORF 7 mai 2005 ) 

« Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 

313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=44CB58352734792BCE93126E298411E1.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000019951175&idArticle=LEGIARTI000019958008&dateTexte=20150430&categorieLien=id#LEGIARTI000019958008
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=44CB58352734792BCE93126E298411E1.tpdila07v_2?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1E8B6B451DD4F4E40FBFAE06E1CB4103.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000000501098&idArticle=LEGIARTI000006274320&dateTexte=20150423&categorieLien=id#LEGIARTI000006274320
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=38DFAF92F4FDBE5644AB5A0787717D76.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000424044&idArticle=LEGIARTI000006718003&dateTexte=20050508
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652105&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652105&dateTexte=&categorieLien=cid
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عبزاء عدـ نفاذ ملكيتها للمنقوالت اؼبؤجرة ُب مواجهة الغَت، فإذا كانت الشركة ىي الطرؼ اؼبلتـز بطلب 
صاحبة اؼبصلحة ُب ترتيب إجراء القيد األصلي، فإف طلب ذبديده يكوف على عاتقها أيضا، إذ أهنا ىي 

كما سنرى -آثار القيد. وحيث أف اعبزاء اؼبقرر على زبلف الشهر ىو عدـ نفاذ حق ملكية الشركة 
 فبل يتصور أف ىبتلف اعبزاء على عدـ ذبديد القيد عن اعبزاء على عدـ إجراء القيد األصلي. -الحقا

وىو اؼبرسـو الصادر بالفاتح من  - 1984من اؼبرسـو الصادر تنفيذا لقانوف  52وطبقا للمادة  
منحت شركات االعتماد اإلهباري مهلة الستة أشهر التالية على   85-295ربت رقم  19851مارس 

تاريخ نشر اؼبرسـو اؼبذكورة إلجراء ذبديد القيود اليت مضى على إجرائها طبس سنوات أو أكثر وكذلك فيما 
ت اػبمسة على تاريخ إجرائها وذلك خبلؿ األشهر الثبلثة يتعلق بالقيود اليت تنقضي ُب شأهنا مدة السنوا

.  2التالية على نشر اؼبرسـو

ؿبدود األثر إذ ال تتجاوز مدة عقود  84-148ويبلحظ أف اغبكم الذي استحدثو القانوف رقم  
االعتماد اإلهباري للمنقوالت عادة طبس سنوات. إال أف مدة العقد تتوقف بصفة أساسية على مدة إىبلؾ 

 نقوؿ ضريبيا. وىناؾ من اؼبنقوالت ما يتم إىبلكها على مدد تتجاوز اػبمس سنوات كالسفن والطائرات.اؼب

اؼبشرع اؼبغريب أيضا على وجوب وُب إطار نفس السياؽ للغاية اؼببتغاة من شهر التعديبلت نص 
كما ىو شاذ   رة اؼبغربية،ا. وىو حكم شاذ ُب قانوف التج3ذبديد القيود كل طبس سنوات وإال تقادمت

بالتسجيل ُب  واؼبصري. دبعٌت أنو ال نظَت لو ُب األحكاـ اؼبتعلقة 4بالنسبة للقانونُت الفرنسي واعبزائري

                                                           
1
 - Décret n°85-295 du 1 mars 1985 pris pour l'application de la loi 84148 du 01-03-1984 relative à la 

prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, - JORF du 5 mars 1985 p. 2704  . 
2
- Art. 52 Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007 : 

«Pour l'application de l'article 1er-4 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, les entreprises de crédit-bail 

ont un délai de six mois pour procéder au renouvellement des inscriptions prises il y a cinq ans ou plus 

à la date de publication du présent décret. Il en est de même des inscriptions dont le délai vient à 

expiration dans les trois mois qui suivent la publication de ce décret.»  
 .438ن اؼبادة الفقرة األخَتة م -3

 .90-06انظر اؼبادة اػبامسة من اؼبرسـو التنفيذي رقم  - 4

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6BAD3AAFAE3195681550F48AA59D50A8.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000000820567&idArticle=LEGIARTI000006261692&dateTexte=20160901&categorieLien=id#LEGIARTI000006261692
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من مدونة التجارة ُب السجل التجاري خبصوص إمتياز  137ما تنص عليو اؼبادة  باستثناءالتجاري السجل 
  1بائع األصل التجاري أو الدائن اؼبرهتن.

جل الذي هبب أف يتم ضمنو قيد عمليات االعتماد اإلهباري، فإف القوانُت اؼبغريب أما خبصوص األ
 واؼبصري ٓب تضع وضع أجبل لذلك. 

وتكتفي ىذه القوانُت بوضع اؼببدأ اآلٌب: إّف القيود اؼبنتظمة تنتج آثارىا من تاريخ حصوؽبا، ذلك 
على الشيء ؿبل اإلهبار، تتطلب القياـ أف ضباية شركة التأجَت واإلحتجاج على بعض الدائنُت حبقوقها 

باإلجراءات اليت تتم لدى اعبهة اؼبختصة واؼبتعلقة بشهر حقوقها ُب عملية االعتماد اإلهباري أي ُب أقرب 
وقت فبكن، ألنو يبكن إعتبار القيد قد ًب من تاريخ تقدًن اؼبستندات اؼبطلوبة للقيد لكتابة الضبط أو 

 اإلدارة اؼبختصة. 

ال يتمتع اؼبؤجر بأي ضباية، بُت تاريخ توقيع عقد االعتماد اإلهباري، وتسليم اؼبستندات  وبالتإب 
 كاملة للجهة اؼبختصة بالقيد.

 .الفرع الثالث: محو )شطب( القيد

نو هبب ؿبو قيد العقد من السجل اػباص بشهر أعلى  21972تنص اؼبادة السادسة من مرسـو 
ما بناء على ما يفيد اتفاؽ األطراؼ على ذلك وإما بناء على حكم عقود االعتماد اإلهباري للمنقوالت إ
 قضائي حاز قوة األمر اؼبقضي فيو.

ويتضح من ذلك أنو ال هبوز لكتابة الضبط ؿبو القيد من تلقاء نفسها، وإمبا يتم ذلك بناء على 
 اتفاؽ األطراؼ أو بناء على حكم قضائي.

هباري عند انقضائها، فإذا ربقق ذلك بانقضاء وال شك ُب وجوب ؿبو قيد  عقود االعتماد اإل
مدتو يتوافر رضاء الطرفُت على ؿبو القيد، وذلك بغض النظر عن انتقاؿ ملكية اؼبنقوؿ إٔب اؼبستفيد أو رده 

                                                           
س سنوات من و اليت جاء فيها: " وبفظ التقييد اإلمتياز ؼبدة طبس سنوات من تارىبو ويعتب التقييد الغيا إذا ٓب هبدد قبل إنقضاء اإلمتياز ؼبدة طب -1

 ضاء ىذه اؼبدة، ويقـو كاتب الضبط بالتشطيب تلقائيا على التقييد إذا ٓب يقع ذبديده".تارىبو ويعتب التقييد الغيا إذا ٓب هبدد قبل إنق

 من مدونة التجارة اؼبغربية. 438انظر كذلك اؼبادة  - 2
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إٔب شركة االعتماد اإلهباري، ولكن ُب ىذه اغبالة قد تبغي ىذه الشركة اإلبقاء على قيد العقد إٔب أف 
 سًتد.تتصرؼ ُب اؼبنقوؿ اؼب

وُب حالة زواؿ العقد بالفسخ تستطيع شركة االعتماد اإلهباري االستناد إٔب اغبكم الصادر بفسخ  
العقد لطلب ؿبو القيد اػباص بو. ويشًتط اؼبشرع أف يكوف اغبكم القضائي حائزا لقوة األمر اؼبقضي فيو 

 ة الثانية.إلمكاف ؿبو القيد، وذلك حىت ال يتأثر بإلغاء اغبكم أماـ ؿبكمة الدرج

 ففي التشريع اؼبصري ال يلغى القيد ُب سجل العقود إال ُب اغباالت التالية: 

 إنقضاء مدة العقد دوف ذبديد. -
 بناء على طلب طلب أطراؼ العقد.  -
 صدور حكم هنائي باإللغاء.  -

ابُت و إذا ألغي القيد فبل يكوف لئللغاء أثر بالنسبة إٔب القيود والتسجيبلت اليت سبت ُب الفًتة م
 .1القيد واإللغاء

حاالت تشطيب عقد  90-06أما اؼبشرع اعبزائري فقد حصرت اؼبادة السادسة من اؼبرسـو رقم 

 االعتماد اإلهباري ُب نفس اغباالت السابق ذكرىا بالنسبة للتشريع اؼبصري.

ُب ذات اؼبادة على أف اؼبستأجر يستطيع التقدـ بنفسو بطلب  4/7/1972كما ينص مرسـو 

، واليت تقضي بأف ؾبرد شهادة بسيطة حبسن إنتهاء شطب ا لقيد وفق اإلجراءات اؼبنصوص عليها ُب اؼبرسـو

العملية يبنحها اؼبؤجر للمستأجر تكفي للسماح ؽبذا األخَت بأف يبر لكاتب الضبط إتفاؽ األطراؼ، أو 

ديد قوة ىذه اإللتزامات يعود لؤلطراؼ رب –بعد أف ينفذ اؼبستأجر كامل إلتزاماتو، يستطيع أو هبب عليو 

أف يطلب بنفسو شطب القيد اؼبشهر، فمجرد رسالة تصدر عن اؼبؤجر يوكلو فيها بشكل صحيح ذبعلو  –

 يقـو بنفسو باإلجراءات القانونية للشطب. 
                                                           

 من الئحة التأجَت التمويلي.  35اؼبادة  -1
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فعلى أساس الوكالة اليت تبر ُب كل مراحل مسلسل بلورة وتنفيذ العبلقات العقدية اليت يقـو هبا 

لف إجراءات إدارية أو تقنية، يستطيع اؼبؤجر أف يعفي نفسو بشكل صحيح من إلتزامو اؼبستأجر من ـبت

بالشطب والنص عقديا على أف اؼبستأجر ىو الذي هبب أف يباشر بنفسو ىذا اإلجراء اؼبوضوع ؼبصلحتو 

 وحده. 

 المطلب الثاني

 أثر إشهار العقد على نفاذ حق ملكية المؤجر االئتماني في مواجهة الغير

« L’opposabilité du droit de propriété comme conséquence de la publication du 

contrat” 

نعرض ُب ىذا اؼبطلب ؼبخاطر اإلعسار اػبفي للمستأجر ُب عقد االعتماد اإلهباري على حقوؽ 
قانونية الغَت)الفرع األوؿ(، ٍب نعرض للجزاء اؼبًتتب على زبلف إشهار ىذا العقد أو ـبالفة شكلياتو ال

 )الفرع الثاين(:

 :الفرع األول: نظام اإلشهار ومخاطر اليسار الظاىر

« La difficulté de l’apparence de solvabilité » 

لقد واجهت شركات االعتماد اإلهباري، ُب بادئ األمر وقبل التنظيم التشريعي للشهر، عدة 
د اإلهباري، خاصة إذا كانت األمواؿ منقولة؛ صعوبات ُب ؾباؿ ضباية ملكيتها لؤلمواؿ موضوع عقد االعتما

إذ أف ىذا العقد يرد غالبا على معدات وأدوات وذبهيزات، وىي منقوالت بطبيعتها وزبضع للقاعدة العامة 
اليت تعَتِب أف اغبيازة ُب اؼبنقوؿ سند اؼبلكية، األمر الذي من شأنو أف يهدد مصاّب وأمواؿ الشركات اؼبؤجرة 

فقداهنا إلحدى الضمانات األساسية اؼبباشرة على األصوؿ اؼبؤجرة إذا قاـ اؼبستأجر  من ناحية احتماؿ
 بالتصرؼ ُب تلك األمواؿ أو رتب عليها حقوقا عينية، كرىنها أو غَت ذلك.
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إذ أف العبلقة التعاقدية القائمة بُت الشركة اؼبؤجرة واؼبستفيد اؼبستأجر ال وبتج هبا ُب مواجهة الغَت 
  1من التقنُت اؼبدين اعبزائري. 113سبية العقود وفقا للمادة عمبل دببدأ ن

فعقد االعتماد اإلهباري ال يسري مفعولو ُب األساس على الغَت وفقا للقواعد العامة ما داـ ىذا 
الغَت ليس طرفا ُب تلك العبلقة التعاقدية، ومن حق الغَت كدائٍت اؼبستفيد اؼبستأجر، االعتقاد دبلكيتو  

 2ليت وبوزىا ويستعملها وكأنو مالك ؽبا، وذلك عمبل بقاعدة اغبيازة ُب اؼبنقوؿ سند للملكية.للمنقوالت ا
فإذا تصرؼ اؼبستأجر ُب اؼبنقوالت موضوع عقد االعتماد اإلهباري، فإف ذلك سينعكس سلبا  على اؼبؤجر 

ي اشًتاىا من مالك تلك األمواؿ اؼبنقولة وسيجد صعوبة كبَتة ُب اسًتدادىا من الشخص الثالث الذ
 اؼبستأجر عن حسن نية.

ولذلك كانت الغاية من قيد عقد االعتماد اإلهباري للمنقوالت ُب السجل اػباص بقلم كتاب 
من تقنُت  R-313-94وعلى ىذا ذبيز اؼبادة  3احملكمة اؼبختصة تكمن ُب إعبلـ الكافة بإبراـ العقد.

 4من قرار  5واؼبادة الثامنة اؼبلغي1972سابعة من مرسـو الصرؼ واؼبالية الفرنسي اغبإب ) يقابلها اؼبادة ال
( لكل من لو مصلحة اغبصوؿ على صورة أو مستخرج من البيانات اليت ًب قيدىا مع اإلشارة 1978يوليو 

إٔب  نقل القيد إٔب قلم كتاب ؿبكمة أخرى أو إٔب أي تعديل ًب إجراؤه إٔب  -إف كاف لؤلمر مقتضى-
 سجل.البيانات الواردة ُب ال

                                                           
 من قانوف االلتزامات والعقود اؼبغريب. 228انظر الفصل  - 1

2
 - Claude Champaud, Le lesing, art. préc., n

o
 39. 

3
 - Ch. Bruneau, op.cit. p. 206, spéc. N

o
 215. 

4
 - Art. R313-9 : « Le greffier délivre à tout demandeur une copie de l'état intégral ou des extraits des 

inscriptions modificatives. »  

من لو مصلحة بأف يطلب صورة أو إفادة عن البيانات واؼبعلومات اػباصة بعقود االعتماد  وعموما ىذا ىو موقف اؼبشرع البلتيٍت، إذ يسمح لكل
 اإلهباري اؼببمة من أحد اؼبشروعات التجارية.

5
 - Art.8(Arrêté du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière  

« L'état dont la délivrance est prévue à l'article R. 313-9 du code monétaire et financier pour la 

publicité des inscriptions est établi sous forme de copies ou d'extraits selon la demande du requérant et 

à ses frais.  

Le cas échéant, le greffier délivre un certificat attestant l'absence de toute inscription concernant la 

personne visée dans la demande.  

Aucune demande ne peut viser plus d'une personne à la fois. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=893ED0C0412C447351741A5F660A51DB.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006684021&dateTexte=&categorieLien=cid
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وبذلك يستطيع الغَت الوقوؼ على ما يكوف لشركة االعتماد اإلهباري من حق ملكية على اؼبنقوؿ 
ؿبل العقد اؼبشهر، وكذا الوقوؼ على ما يرتبو العقد من أعباء مالية ُب ذمة اؼبستفيد، فإف أىم ما يتميز بو 

واؼبنتفع باؼبنقوالت ىو غَت اؼبالك ؽبا، عقد االعتماد اإلهباري ىو أنو ىبلق حالة قانونية يكوف فيها اغبائز 
ونظرا ألف القاعدة الفقهية أف اغبيازة ُب اؼبنقوؿ سند اؼبلكية  فقد ينشأ وضع ظاىر  يدفع اؼبتعاملُت مع 

 1اؼبستأجر إٔب منحو قروضا يتبُت ُب النهاية صعوبة إف ٓب يكن استحالة اسًتدادىا.

اية الغَت ذباه يسار مشكوؾ فيو لكنو ظاىر ُب من ٍب يبدو أف أىم ما كاف يشغل اؼبشرع ىو ضب
فمن خبلؿ الشهر القانوين، يستطيع الغَت أف يعرؼ حقيقة الطابع الَعَرضي واؼبادي غبيازة  2ذمة اؼبستأجر؛

ىذه اغبماية ذبد أنبيتها  من ناحية أؤب عندما  3اؼبستأجر لؤلصل اؼبنقوؿ ورفع الغلط حوؿ حقيقة يساره،
ذا قيمة مهمة، وباػبصوص عندما يشكل العنصر الرئيسي ُب يسار اؼبستأجر، وشهر  يكوف األصل اؼبؤجر

بالنسبة للغَت الذي ال يستطيع العلم بتغَت سند  5ىو أكثر ضرورة وأنبية  4اتفاقات التأجَت التمويلي البلحق
ـ. ومن ناحية حيازة األصل بالنسبة للمستأجر فبإبرامو ؽبذا االتفاؽ يكوف قد خفض من عناصر ضمانو العا

ثانية، قد تكوف شركة االعتماد اإلهباري ُب وضع صعب إذا ما أفلس اؼبستأجر أو قاـ دائنة باغبجز على 
التجهيزات اؼبملوكة ؽبا لعدـ علمهم بذلك ، فكاف من البلـز وتفاديا لئلضرار دبصاّب الغَت واؼبستأجر 

 لطرُب عقد االعتماد اإلهباري. إخضاع العقد لعملية شهر قانونية لتحديد اؼبركز القانوين 

فالغَت الذي يتعامل مع اؼبستأجر من مصلحتو أف يعرؼ نظاـ األصل الذي وبوزه مدينو، وبالنسبة 
للمؤجر التمويلي الذي ىبشى عدـ القدرة على االحتجاج  حبق ملكيتو والذي يفًتض أف يؤمن نفسو 

                                                           
ياـ الدراسية، عبد السبلـ الوىايب، عقد االئتماف اإلهباري للمنقوؿ ُب القانوف اؼبغريب، الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي، سلسلة الندوات واال - 1

 .370، ص 2004، 1الوؿ، ط. الرباط، العدد ا
2
- E.M.Bey,  C.A Montpellier 2 

ème
 ch 20/11/1973 J.C.P. 1974. II 97640. 

3
 - «  Il convient en effet d’éviter que les personne appelées à traiter avec le crédit-preneur ne se 

méprennent sur la propriété des biens que détient leur cocontractant et ne commettent une erreur sur la 

consistance de l’importance de son patrimoine… », V. Ch. Bruneau, op.cit., n
o
 215, p. 206.  

ا لؤلصل ابتداء ٍب وما يزيد من أنبية خضوع عقود االعتماد اإلهباري للشهر إبراـ عقود االعتماد اإلهباري البلحق، حيث أف اؼبستفيد يكوف مالك -4
اؼبستفيد لؤلصل من يقـو ببيعو إٔب شركة االعتماد اإلهباري ووبتفظ حبيازتو على سبيل اإلهبار. وُب ىذه اغبالة ال يكوف ُب مقدور الغَت تبُت ربوؿ حيازة 

 د األصل فبلوكا للمستفيد. انظر ُب ىذا اؼبعٌت:حيازة قانونية إٔب ؾبرد حيازة مادية مع ما يًتتب على ذلك من انتقاص للضماف العاـ للدائنُت إذ ٓب يع
 .174، ص اؼبرجع السابقىاين ؿبمد دويدار، النظاـ القانوين،  \د

5
- Cass.Com.11/5/1982. J.C.P 1983. II. 20074 note E.M.Bey. 
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ا غبق ملكيتو. فاؼبستفيد وىو وبوز اؼبنقوؿ من دبباشرة إجراءات الشهر القانوين لضماف حجية أكثر إطبلق
الوجهة اؼبادية من شأف ذلك إيقاع الغَت ُب غلط حوؿ ملكية اؼبستفيد للمنقوؿ وذلك بغض النظر عما إذا  
كاف اؼبستفيد قاصدا خلق حالة التوىم لدى الغَت من عدمو. ودبا أف شركة االعتماد اإلهباري ربتفظ دبلكية 

سبيل الضماف طواؿ مدة العقد يكوف شهر العقد دبثابة إشهار تأمُت عيٍت يرد على اؼبنقوؿ اؼبادي على 
واؼبلكية باعتبارىا التأمُت العيٍت اؼبقرر لشركة  1اؼبنقوؿ دوف أف يتطلب تقريره زبلي اؼبدين عن حيازتو،
 2لغَت.نافذا ُب مواجهة ا -أي اؼبلكية-االعتماد اإلهباري ال بد إذف من شهره لكي يصَت التأمُت 

إف ذلك لبمثابة األثر القانوين الذي رمى  اؼبشرع الفرنسي إٔب ترتيبو، دوف أف يعلن صراحة عن دور 
الضماف الذي تلعبو اؼبلكية ُب إطار االعتماد اإلهباري، واكتفى بالنص على أف شركة االعتماد اإلهباري  

من أف نص اؼبشرع الصريح على ربتفظ دبلكية اؼبنقوؿ طواؿ مدة العقد. وال شك ُب صحة االعتقاد 
احتفاظ  الشركة اؼبؤجرة دبلكية اؼبنقوؿ كاف من أجل تعريض تكييف العقد إلعادة نظر القضاء فيو، 
فاالعتماد اإلهباري ىو ُب حقيقتو االقتصادية عملية بسيطة: منح ائتماف مضموف حبق ملكية األصل الذي 

 ا مغلقا ربت مسمى  قالب اإلهبار.يتم سبويلو، وىو من الوجهة القانونية يتضمن رىن

وهبب أال يغيب عن الباؿ طوائف األشخاص الذين يعلق  اؼبشرع نفاذ اؼبلكية ُب مواجهتهم على 
 شهر عقد االعتماد اإلهباري، وىم دائنوا اؼبستفيد وخلفو اػباص.

ي من الشهر وحيث أف ىؤالء يرتبطوف باؼبستفيد وليس بشركة االعتماد اإلهباري يكوف اؼبراد الرئيس
إعبلـ ىؤالء باف األصل اؼبؤجر ليس فبلوكا ُب واقع األمر للمستفيد، وال يكوف تعيُت شخص اؼبالك 
اغبقيقي ؿبل االعتبار اعبوىري من الشهر، ويأٌب علم ىؤالء بعدـ ملكية اؼبستفيد لؤلصل من واقع علمهم 

احتفظت دبلكية اؼبنقوؿ، وىذا ما يفسر  بارتباطو بعقد من عقود االعتماد اإلهباري مع إحدى اؼبنشآت اليت
اختصاص احملكمة بالنظر إٔب دائرة اؼبكاف الذي ًب فيو قيد اؼبستفيد ُب السجل التجاري أو اؼبكاف الذي 
يوجب فيو مركز أعمالو. فمناط االختصاص يدور حوؿ شخص اؼبستفيد وليس حوؿ شركة االعتماد 

                                                           
1
 - Goyet, op. cit. p. 73, n

o
 135. 

2
 - Giovanoli, op. cit. p. 360, n

o
. 449. 
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م دائٍت اؼبستفيد أو خلفو اػباص بانتفاء ملكيتو لؤلصل اإلهباري. والقوؿ خببلؼ ذلك هبعل افًتاض عل
 مستحيبل والفرض أهنم هبهلوف واقعة إبراـ عقد االعتماد اإلهباري.

وحىت بفرض خضوع عقد بيع اؼبنقوؿ للشهر كيف يتسٌت إلزاـ ىؤالء بالتحري عما إذا كانت )س( 
 ، وخاصة أف اؼبستفيد أجنيب عن البيع؟من شركات االعتماد اإلهباري سبلكت اؼبنقوؿ من )ص( من البائعُت

أما بالنسبة للمستأجر فبل يبكن اعتبار ىذا الشهر مضرا بو بأي شكل وال دبصاغبو اؼبشروعة، 
فباعتباره غَت مالك لؤلصل، فإنو ال يستطيع قانونا أف هبعل منو عنصرا من عناصر ذمتو اؼبالية، بل إف 

اإلهباري الذي ًب شهره، يبكن االحتجاج بو ُب مواجهة  الشهر يعطيو ميزة أخرى، ألف عقد االعتماد
إذ أف اؼبستأجر يستفيد  من شهر  1اؼبقتٍت اعبديد لؤلصل ُب اغبالة اليت يتنازؿ فيها اؼبؤجر عنو  باإلهبار،

عقد االعتماد اإلهباري  ُب حالة تصرؼ اؼبؤجر ُب األصل اؼبنقوؿ، ففي حالة اإلشهار يكوف األثر ىو نفاذ 
”effet erga omnes“ مواجهة الكافة العقد ُب

ومن بينهم مشًتي األصل، ويستطيع اؼبستفيد بالتإب 2
 3التمسك باالتفاؽ وما ينشأ لو عنو من حقوؽ ُب مواجهة اؼبتنازؿ لو.

وبالتإب يكوف تنظيم الشهر القانوين ربقيقا للتوازف اؼبقبوؿ عدالة بُت مصاّب  شركة االعتماد 
 4صاّب الغَت فبن يتعاملوف مع اؼبستفيد.اإلهباري اؼبؤجرة، وم

                                                           
1- Cass.Com.16/12/1975. A.J.P.I 1977. Note Solal.  
2 - V. G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 8o éd., 2007. 
3 - Solal (A), op. cit., p. 31. 

أوال من القانوف، ودبوجبها  –ؤب ، اؼبادة األ1966أضافت مادة جديدة إٔب قانوف  1967وجدير باإلشارة ُب ىذا الصدد أف اؼبادة الثانية من مرسـو 
ي اليت تصرفت يكوف اؼبتصرؼ إليو مسئوال عن كافة االلتزامات الناشئة عن عقد االعتماد اإلهباري وذلك طواؿ مدة العقد، وتبقى شركة االعتماد اإلهبار 

 منة لتنفيذ اؼبتصرؼ إليو ؽبذه االلتزامات، انظر ُب ذلك:اُب األصل ض
 .177، ص اؼبرجع السابقالنظاـ القانوين،  ىاين ؿبمد دويدار، \د

ره باؼبقابل نشأ خبلؼ فقهي حاد  انذاؾ خبصوص ىذه اؼبسألة، فقد ذىب البعض إٔب أف تقرير نفاذ عقد االعتماد اإلهباري للمنقوؿ الذي ًب شه - 4
وأف ىذا يتعارض مع األمل اؼبنشود من عملية االعتماد يبثل ضباية مفرطة للمؤسسات اؼباكبة وعقبة واضحة ضد ؿباوالت انقاذ اؼبشروعات اؼبستأجرة، 

 اإلهباري للمنقوؿ على مستوى النهضة االقتصادية، انظر ُب ىذا الرأي:
R. Houin, art. préc., JCP. 1980.I. 2978. Spéc. n

o
 20. 
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وقد يتوىم البعض أف من صاّب اؼبستفيد إعماؿ نظرية الظاىر إذ يبكن  لدائنيو التنفيذ على األصل 
اؼبؤجر استيفاء للديوف اليت تشغل ذمتو، إال أف ىذا األمر ال يعفيو من اؼبسئولية ُب مواجهة شركة االعتماد 

 د ضامنا لكل تعرض من قبل الغَت يبس حبق اؼبلكية اؼبقرر ؽبا.اإلهباري  اليت ذبعل اؼبستفي

لكن الواقع عكس ذلك، فكثَتا ما يأخذ القضاء باألوضاع الظاىرة عندما يثور النزاع بُت مالك 
األصل اغبقيقي ودائٍت حائز ىذا األصل، إذ بينما يطالب األوؿ باسًتداده  يتمسك اآلخروف بالتنفيذ عليو 

من عناصر الضماف العاـ اؼبقرر ؽبم على ذمة مدينهم، ويبلحظ أف االذباه العاـ للقضاء باعتباره عنصرا 
 1الفرنسي ىو كبو ترجيح األوضاع الظاىرة ُب ؾباؿ شهر اإلفبلس.

وألف ملكية األصل سبثل بالنسبة إٔب شركة االعتماد اإلهباري الضماف اعبوىري الذي تتمتع بو ضد 
ال يبكنها قبوؿ ربمل خطر اذباه القضاء اؼبتقدـ إٔب تقرير عدـ نفاذ ملكيتها ـباطر إعسار اؼبستفيد ، فإنو 

ُب مواجهة دائٍت اؼبستفيد وبصفة خاصة ُب حالة شهر إفبلسو. لذلك يكوف ُب إشهار العقد ما يوفر ؽبا 
 اغبماية الواجبة ؼبصاغبها إذ يكوف حق اؼبلكية اؼبقرر ؽبا نافذا ُب مواجهة الكافة.

رات اؼبتقدمة كاف لزاما على اؼبشرع الفرنسي تعليق نفاذ ملكية شركة االعتماد اإلهباري ؽبذه االعتبا
على شهر عقد االعتماد اإلهباري ذاتو. ويبلحظ ُب ىذا الصدد أنو ُب حالة زبلف الشهر ال يستطيع 

اص، وال اؼبتصرؼ إليو االحتجاج حبق ملكيتو للمنقوؿ اؼبشًتى ُب مواجهة دائٍت اؼبستفيد أو خلفو اػب
يكوف لو إال الرجوع على شركة االعتماد اإلهباري بالضماف، وعلى ىذا نعرض ُب العنصر اؼبوإب بالتفصيل 

 للحديث عن جزاء زبلف الشهر وكذا الشهر اؼبعيب.

 

 

 

                                                           
واؿ التفليسة مرجحا مصلحة صباعة الدائنُت على ففي حالة إفبلس اغبائز غالبا ما يعتد بالوضع الظاىر الذي يفضي إٔب اعتبار اؼباؿ ضمن أم - 1

 مصلحة اؼبالك اغبقيقي، انظر:
Ripert et Roblot, op. cit., p. 314, n

o
 3144. 
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  « Sanctions du contrat non-publié » 1الفرع الثاني: جزاء تخلف الشهر

ى الغَت، كدائٍت اؼبستأجر وخلفو اػباص، إذ أف الشهر يسري عقد االعتماد اإلهباري اؼبشهر عل
كما يعتب الشهر دبثابة إعبلف غبق ملكية ماؿ   2يشكل قرينة غَت قابلة للدحض بوجود مثل ىذا العقد،

منقوؿ موجود حبيازة الغَت دبوجب عقد االعتماد اإلهباري، ويعفى اؼبالك )الشركة اؼبؤجرة( من إثبات ملكيتو 
عقد عندما يكوف قد ًب نشر ىذا العقد، وال تطبق قاعدة اغبيازة ُب اؼبنقوؿ سندا للماؿ موضوع ال

 3للملكية.

الثامنة من  من تقنُت الصرؼ واؼبالية الفرنسي )يقابلها اؼبادة R313-10 4وباؼبقابل، ربدد اؼبادة 
إجراءات  ( اعبزاء اؼبًتتب على زبلف الشهر، وذلك بنصها على أنو ُب حالة عدـ ازباذ1972مرسـو 

( 1972من مرسـو سنة  5إٔب  2)اؼبواد من R. 313-4 إٔب  R. 313-6الشهر وفقا ألحكاـ اؼبواد من  
ال يكوف لشركة االعتماد اإلهباري، االحتجاج حبقوقها على األمواؿ اليت احتفظت دبلكيتها ُب مواجهة 

تقم الدليل على علم ىؤالء بوجود  ما ٓب 5دائٍت اؼبستفيد أو خلفو اػباص الذي تلقى عنو اؼبنقوالت بعوض،
 ىذه اغبقوؽ اؼبقررة ؽبا. 

ويتضح من ذلك أف اعبزاء الذي يًتتب على زبلف الشهر أو عدـ احًتاـ اجراءاتو، ال يؤدي إٔب 
ابطاؿ عقد االعتماد اإلهباري غَت اؼبشهر، بل يقتصر جزاء زبلف الشهر على عدـ نفاذ حق ملكية شركة 

ؽبذه األخَتة خاصة ُب حالة تعرض  6قوالت اؼبؤجرة، وبالتإب عدـ إمكانية اسًتدادىااالعتماد اإلهباري للمن
                                                           

 يبكن لقلم الكتاب أيضا إصدار شهادة تفيد عدـ إجراء أي قيد خاص دبوضوع طلب من يتقدـ بو من ذوي الشأف. -  1
2
 - Cass. Com., 12 avril 1988, JCP., 1988. IV.211.; Cass. Com. 14 oct. 1997, JCP. 1998.I.121; RTD. 

Com., 1998, p. 402. 
3
 - Didier R. Martin, Crédit-bail mobilier, Location et Possession du bien louer et revendu, JCP. 1998, 

p. 539 ; Cass. Com. 14 janv. 1997, et cass. Com. 26 janv. 1997, RTD. Com. 199, p. 684 ; Cass. Com. 

13 janv. 1998, Bull. civ., IV, n
o
. 15; RTD. Com. 1998, p. 663. 

4
 - Art. R313-10 : « Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées 

aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants 

cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle 

établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits. » 
5
 - Ch. Bruneau, op.cit., n

o
 215, p. 206. 

للمستأجر أو خلفا خاصا لو اكتسب حقا على اؼبنقوؿ بعوض، أما إذا كاف اغبق قد انتقل إليو بدوف عوض، كأف يكوف وارثا  هبب أف يكوف الغَت دائنا
 ارىا.أو موصى لو أو موىوبا لو، فإف ؾبرد عدـ اإلشهار ال يؤدي إٔب عدـ مواجهتو دبلكية اؼبؤجر للمنقوالت، بل إنو يواجو هبا كما لو ًب إشه

6
 - “La sanction du défaut de publicité est l’impossibilité, en cas de procédures collectives, de 

revendiquer le bien. » V. C.A. Rouen, 12 janv. 1995, RJDA, oct. 1995, n
o
 1126. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FC9E4CD7AA08AB3F5240F4E2EBE2C35A.tpdila15v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006683984&dateTexte=&categorieLien=cid
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لكن اعبزاء مقصور  1اؼبستفيد لصعوبات، تطبيقا لقاعدة شهَتة مفادىا أف اغبيازة ُب اؼبنقوؿ سند اؼبلكية،
اص الذي تلقى أو ُب موجهة خلفو اػب 2على عدـ جواز االحتجاج حبق اؼبلكية ُب مواجهة دائٍت اؼبستفيد

عنو اؼبنقوؿ اؼبؤجر بعوض. أما  ُب مواجهة غَت ىؤالء فتستطيع شركة االعتماد اإلهباري االحتجاج دبلكيتها  
كمثل خلف اؼبستفيد الذي تلقى عنو اؼبنقوؿ بدوف عوض. ويشًتط ُب الدائن أو اػبلف اػباص أف يكوف 

إذا كاف يعلم بذلك تستطيع الشركة  حسن النية، أي أف هبهل بتعلق حق للشركة على اؼبنقوؿ، أما
االحتجاج دبا ؽبا من حق على اؼبنقوؿ ولو زبلف شهر العقد. ويقع عبء إثبات سوء نية الدائن أو اػبلف 

 اػباص على عاتق شركة االعتماد اإلهباري.

هباري وقد اعتب بعض الفقهاء أف اؼبشرع الفرنسي قد عامل األمواؿ اؼبنقولة اليت يتناوؽبا االعتماد اإل
معاملة العقار نظرا لؤلنبية االقتصادية  ؽبذه االمواؿ، اذ ٓب يعد صحيحا اؼبثل الروماين القدًن الذي كاف 

وذلك نظرا لتطور قيمة األمواؿ اؼبنقولة. ، ”Res mobilis, res vilis“يعتب أف اؼبنقوؿ شيء ال قيمة لو 
ؼبنقوؿ عن حسن نية سند اؼبلكية وفقا للمادة وبذلك بات من اؼبستبعد حاليا تطبيق قاعدة اغبيازة ُب ا

 من التقنُت اؼبدين الفرنسي. 2276

الذي ينظم شهر عمليات االعتماد اإلهباري، وًب إرساء  1972وقبل ذلك، عندما صدر مرسـو 
مبدأ شهر  عقود االعتماد اإلهباري رحبت شركات االعتماد اإلهباري بتدخل اؼبشرع الفرنسي، نظرا 

اـ  اليت كنت تتعرض ؽبا من واقع عدـ نفاذ حقوقها على األمواؿ اؼبؤجرة ُب مواجهة الكافة. للمخاطر اعبس
بل إف شركات االعتماد اإلهباري  ظلت تًتقب صدور اؼبرسـو التنفيذي الذي توقف وضع الشهر موضع 

.  التنفيذ على صدوره وربث السلطات العامة على إصدار ىذه اؼبرسـو

 تبدي  شركات االعتماد اإلهباري أدىن اعًتاض على إلزامها بطلب ٓب 1972وبعد صدور مرسـو 
الشهر وعدـ فرض االلتزاـ بطلب إجراء الشهر على عاتق اؼبستفيد، فالشهر يوفر ضباية ؼبصاغبها وإلزامها 
بطلب إجرائو يؤمنها من تواطؤ اؼبستفيد مع دائنيو أو خلفو اػباص على عدـ إجراء الشهر بفرض إلزامو 

 جرائو.بطلب إ
                                                           

1
 - « En fait de meuble possession vaut titre » 

2 
- Cass. Com. 23 fév. 192, Bull. civ. IV, n

o
 68, D. 1982. 623. Note F. Derrida; Cass. Com. 8 dec. 

1987, Bull. civ. IV. N
o
 127, Rev. proc. Coll. 1988.410. obs. Y. Guyon.

 



 ل الغير في عقد االعتماد اإليجاري للمنقوالتبَ اإلشهار كشرط لنفاذ حق ملكية المؤجر قِ  :الفصل الثاني 

250 

 

واعًتضت  1972إال أف شركات االعتماد اإلهباري للمنقوالت شنت ىجوما عنيفا على مرسـو 
شهر عقود االعتماد اإلهباري للمنقوالت والذي دبوجبو ال يكوف حق   1بشدة على اعبزاء اؼبقرر لتخلف

تلقى منو ملكية الشركة ملكية الشركة للمنقوؿ اؼبؤجر نافذا ُب مواجهة دائٍت اؼبستأجر وخلفو اػباص  الذي 
للمنقوؿ بعوض. وبالرغم من ىذه االعًتاضات ذىب القضاء الفرنسي إٔب تطبيق اعبزاء اؼبنصوص عليو ُب 

 3وأيدت ؿبكمة النقض الفرنسية ما ذىبت إليو أغلب ؿباكم اؼبوضوع.  2، 1972اؼبادة الثامنة من مرسـو 
قو والقضاء بُت من يعتب أف عدـ وعلى ىذا كانت نصوص اإلشهار موضع خبلؼ كبَت ُب الف

القياـ بإجراءات الشهر القانوين ُب عمليات التأجَت التمويلي ىو عدـ قدرة اؼبؤجر على االحتجاج بعقد 
وبُت من يرى أف ىذا اعبزاء ىو عدـ قدرة اؼبؤجر على اإلحتجاج باغبقوؽ اليت إحتفظ  4التأجَت التمويلي

 . 5اؼبستأجر اؼبكتسبة بعوضدبلكيتها ُب مواجهة الغَت وذوي حقوؽ 

فمن جهة، ساند جانب من الفقو الفرنسي دعوة شركات االعتماد اإلهباري إٔب االعًتاض على 
فيما يتعلق باعبزاء على زبلف شهر عقود االعتماد اإلهباري للمنقوالت. فقيل بأف  1972حكم مرسـو 

ة اؼبؤجرة دبوجبو ملكية اؼبنقوؿ فبل يبكن العقد الواجب شهره وىو عقد االعتماد اإلهباري ال تكتسب الشرك
، ُب حُت أف 6أف يفضي زبلف إشهاره إٔب عدـ نفاذ حق اكتسبتو الشركة دبوجب عقد آخر وىو عقد البيع

 7ىذا العقد األخَت ال ىبضع للشهر لكي يكوف حق اؼبلكية نافذا ُب مواجهة الغَت.

                                                           
ا وبالتإب عيبويرتب القضاء على إجراءات الشهر اؼبعيبة ما يرتبو على عدـ الشهر، فعلى سبيل اؼبثاؿ، عدـ تعيُت اؼبستفيد تعينا كافيا، هبعل الشهر م - 1

 )مثبل إذا كاف األصل ىو مركبة فمن الضروري ذكر ترقيمها( وكذلك ىو اغباؿ بالنسبة لعدـ تعيُت األصوؿ ؿبل العملية بدقة  غَت نافذ ُب مواجهة الغَت،
 انظر:

Cass.com., 5 déc. 1989, Gaz. Pal. 1990. 1. 160, note E.M. Bey ; Cass.Com., 11 mai 2010, n
o
 09-

14.048, JCP E 17 juin 2010, n
o
 24, p. 29; D. 2010, 1276, obs. A. Lienard; Act. Proc.Coll.2010, n

o
 12, 

note F. Petit, Rev. Proc.Coll., juillet- Août 2010 note, F. Petit; JCP E, n
o
 35, 2 sept. 2010, note M. 

Cabrillac. 
2
 - Cour d’appel de Lyon, 30 avril 1980, inédit. 

3
- Cass. Com. 23 fév. 1982, JCP., 1983 II 19975, note Bey. 

4
- E.M.Bey, De la symbiotique, op.cit p 1179 et C.A Montpellier 20/11/1973 J.C.P 1974 n

o
 17640 

note. E.M.Bey. 
5
- Charles Goyet,op.cit. et Hany Dawidar Thèse. Op.cit. et Philippe Reine, Le crédit-bail mobilier et la 

publicité. Rev .Fr. De Comptabilité n
o
.214. Juill. et Août 1990 et Jean Pierre Sortais sous cass.Com. 

23/12/1982. Rev de juris com. 
6
-Ripert et Roblot, op.cit., T2, p. 779, no 3043.  

7
 - Bey, JCP, 1976, note précitée.  
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يقرر جزاء عدـ نفاذ حق ملكية ٓب  1967اؼبعدؿ دبرسـو سنة  1966كذلك قيل بأف قانوف 
شركة االعتماد اإلهباري عند زبلف إشهار العقد بل نص على عدـ نفاذ  أحكاـ عقد االعتماد اإلهباري 

يقضي خبضوع العمليات  1967ثالثا اليت أضافها مرسـو  -. ذلك أف نص اؼبادة األؤب1ُب ىذه اغبالة 
ف للشهر، وحيث أف عقد االعتماد اإلهباري ىو الواجب شهره اؼبشار إليها أعبله ُب اؼبادة األؤب من القانو 

وىو ال ينشئ للطرفُت سوى حقوؽ شخصية فإف أحكاـ ذلك العقد ىي اليت يتقرر  عدـ نفاذىا ُب حالة 
ليستنتج ىذا اإلذباه ُب األخَت أف اؽبدؼ الرئيسي من الشهر اؼبنصوص عليو ىو إعبلـ  2زبلف الشهر.

ملية تأجَت سبويلي وتفادي إفقار ضماهنم العاـ بدفع أقساط اإلهبار، وعدـ دائٍت اؼبستأجر بوجود ع
 .1972اإلحتجاج باألجرة والشرط اعبزائي يسمح بالوصوؿ إٔب غاية اؼبرسـو الصادر سنة 

ولقد ذىبت بعض ؿباكم اؼبوضوع ُب فرنسا إٔب تبٍت ىذا التفسَت وقضت بعدـ نفاذ أحكاـ عقد 
إال أف ؿبكمة النقض رفضت ىذا التفسَت ونقضت كل حكم  3لف الشهر.االعتماد اإلهباري بسبب زب

يقضي بعدـ نفاذ أحكاـ العقد بدال من تقرير عدـ نفاذ حق ملكية شركة االعتماد اإلهباري للمنقوالت 
 4عند زبلف الشهر.

وإزاء اعبدؿ العنيف الذي ثار حوؿ جزاء زبلف الشهر ذىب البعض إٔب اعتبار اعبدؿ عقيما وغَت 
ي جدوى، وذلك استناًد إٔب أف عدـ نفاذ إحكاـ عقد االعتماد اإلهباري يُفضي حتما إٔب عدـ نفاذ ذ

 5حق ملكية شركة االعتماد اإلهباري للمنقوالت اؼبؤجرة.

ولكن الواضح ىو أف اآلثار اؼبًتتبة على توقيع أي من اعبزائُت جد ـبتلفة، ذلك أف شركة االعتماد 
اؼبنقوؿ دبوجب عقد االعتماد اإلهباري الواجب شهره، وإف قيل بأف عدـ نفاذ اإلهباري ال تكتسب ملكية 

                                                           
1
 - Crémieux- Israël, op.cit, p. 147. Et S. Bosc, op.cit. p. 7 ; Bey, JCP 1983II 19975, note précitée, 

ibid: Les ascpects …, op. cit, n
o
 41; Poussier, op. cit. 2

ème
 partie, chapitreII, p. 46. 

2
 - Bey, De la symbiotique …, op. cit. p. 178. 

، فاؼبرجع اؼبشار إليو صادر ُب 1972قد قيل بو قبل صدور مرسـو  1966ثالثا من قانوف سنة -لنص اؼبادة األؤب وجدير باإلشارة أف التفسَت اؼبتقدـ
 .1970عاـ 

3
- Cour d’appel de Montpellier, 20 novembre 1973, JCP, 1974 II 17640, note Bey, tribunal de grande 

instance de Lille, 14 mai 1975, note Solal, actualités Juridiques- Propriété immobilière, art. préc., p. 

32.  
4
 - Cass. Com. 16 déc. 1975, JCP. 1976 II18407, note Bey. 

5
- Bachasson, op.cit. p. 346, n

o
 365; Solal, Le crédit-bail immobilier, op.cit., 289.  
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، فإف كاف البيع ال يـب 1مضموف ىذا العقد األخَت ال يبس نفاذ حق اؼبلكية اؼبكتسب دبوجب عقد آخر
قبلال عن إال دبناسبة إبراـ عقد االعتماد اإلهباري وتنفيذه، إال أنو عقد مستقل عنو وينتج بالتإب آثاره است

 عقد االعتماد اإلهباري. 

ويبدو االختبلؼ بُت جزاء عدـ نفاذ اؼبلكية وجزاء عدـ نفاذ أحكاـ العقد ُب حالة شهر إفبلس 
اؼبستفيد: فإف قيل بأف جزاء زبلف الشهر ىو عدـ نفاذ حق اؼبلكية فإف شركة االعتماد اإلهباري تكوف 

دباؽبا من حقوؽ ُب  -أي التفليسة-ولكنها تستطيع دخوؽبا عاجزة عن اسًتداد اؼبنقوؿ من تفليسة اؼبستفيد 
ذمة اؼبستفيد وأنبها أقساط األجرة اليت حل أجلها وٓب يوؼ هبا اؼبستفيد، وكذا التعويض اؼبقرر دبوجب 
الشرط اعبزائي والذي يكوف مستحقا للشركة ُب حالة فسخ العقد بسبب امتناعو عن الوفاء، دبعٌت آخر فإف 

يستطيع اؼبطالبة باألصل لكنو يستطيع على العكس أف يطالب حبقوؽ دائنيتو اؼبتولدة عن  ىذا اؼبؤجر ال
اإلتفاؽ. أما إذا قيل بأف جزاء زبلف الشهر ىو عدـ نفاذ أحكاـ عقد االعتماد اإلهباري أو عدـ 

ستطيع اؼبشاركة االحتجاج بو فيكوف دبقدور الشركة اؼبؤجرة اسًتداد اؼبنقوؿ من تفليسة اؼبستفيد، ولكنها ال ت
أي أف اؼبؤجر يستطيع   2ُب تصفية أموالو ُب شأف اغبقوؽ اؼبقررة ؽبا والناشئة عن عقد االعتماد اإلهباري،

اؼبطالبة باألصل، لكن كل اغبقوؽ اؼبتولدة عن اإلتفاؽ مثل األجرة اليت حل أجلها ومبل  تعويض الفسخ 
  3لدائنُت.يصبح من غَت اؼبمكن اإلحتجاج هبا ُب مواجهة كتلة ا

واذباه ؿبكمة النقض إٔب تطبيق حكمها   1972من مرسـو سنة  4وإزاء صراحة نص اؼبادة الثامنة
دفعا ألوؿ مرة أماـ ؿبكمة استئناؼ  Locafranceحرفيا طعن ُب مشروعية ىذا النص. وقد أبدت شركة  

اؼبادة الثامنة  من اؼبرسـو تنشئ  واستندت الشركة اؼبرموقة إٔب أف 5مونبيلييو، إال أف احملكمة رفضت الدفع، 
من جانب، وإٔب ـبالفتها للدستور الفرنسي من جانب آخر. فعلى ضوء اؼبادة  1966جزاء ٓب يقرره قانوف 

                                                           
1
 - Bey, JCP 1974 II17460, note precitée. 

2
 - Bey, Jurisclasseur Banque et Crédit, op. cit. Fasc.651, n

o
 24. 

3
- E.M.Bey : J.C.P 1974. II. 17640. 

4
 - Art. 8 (abrogé au 25 août 2005) : « Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les 

conditions fixées aux articles 2 à 5 [*sanctions*], l'entreprise de crédit-bail ne peut, en application de 

l'article 1er-3 de la loi modifiée du 2 juillet 1966, opposer aux créanciers ou ayants cause à titre 

onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété [*opposabilité : 

non*], sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits 

[*charge de la preuve*].» 
5
 - C.A. Montpellier, 20 novembre 1973, arrêt précité. 
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عقد يتبُت أف اعبزاء اؼبقرر ىو عدـ نفاذ العقد الواجب شهره وىو  19661ثالثا من قانوف –األؤب 
من دستور  34اؼبادة الثامنة من اؼبرسـو فيستند إٔب أف اؼبادة  االعتماد اإلهباري. أما عن عدـ دستورية نص

ذبعل االختصاص بتنظيم األحكاـ اؼببدئية لنظاـ اؼبلكية للتشريع وحده  1958اعبمهورية اػبامسة لعاـ 
دوف اللوائح، فضبل عن اختصاصو بوضع اعبزاءات اػباصة دبخالفة ىذه األحكاـ. وحيث أف مرسـو 

ق دبلكية اؼبنقوالت اؼبؤجرة دوف تفويض بذلك من اؼبشرع العادي فإهنا تكوف بذلك وضع جزاء يتعل 1972
 2قد خالفت الدستور.

بالرفض مرة أخرى. إال أف ؿبكمة  1972بعدـ مشروعية مرسـو  Locafrance وقوبل دفع شركة 
 الدعوى النقض الفرنسية نقضت اغبكم وذىبت إٔب أنو كاف يتعُت على ؿبكمة االستئناؼ وقف النظر ُب

إٔب أف يفصل ؾبلس الدولة ُب اؼبسألة األولية اليت أثارهتا شركة االعتماد اإلهباري أمامها، نظرا ؼبا تتسم بو 
ألهنا  1972،3اؼبسالة األولية اؼبعروضة أمامها من طابع جدي وحاؿ األمر يتعلق بعدـ مشروعية مرسـو 

زاء عدـ نفاذ أحكاـ عقد االعتماد اإلهباري طبقا استبدلت ُب نظر الطاعنة جزاء عدـ نفاذ حق اؼبلكية جب
 1966.4ؼبا يقضي بو قانوف 

حيث يضع  1966واعتباره متناقضا مع قانوف  1972ولقد عرض الدفع بعدـ مشروعية مرسـو 

جزاًء غَت منصوص عليو ُب ىذا األخَت أماـ ؾبلس الدولة الفرنسي لكونو أعلى سلطة قضائية إدارية، وقد 

وعدـ ـبالفتو ألي من أحكاـ  1972دبشروعية مرسـو  1985مارس  29تاريخ  أصدر حكمو ُب

. وجاء ُب حكم اجمللس أف اؼبشرع أراد بنصو على وجوب الشهر ضباية الغَت 5 1966قانوف  الدستور أو

                                                           
1
 - Art. 1-3(Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur 

le 1er janvier 2001 ): « Les opérations [*de crédit-bail*] visées à l'article 1er ci-dessus sont soumises à 

une publicité dont les modalités sont fixées par décret [*formalités*]. Ce décret précisera les 

conditions dans lesquelles le défaut de publicité [*sanctions*] entraînera inopposabilité au tiers.» 
2
 - Bey, JCP 1983II 19975, note precitée. 

 :1972انظر ُب التعليق على موقف اعبهات القضائية حوؿ مشروعية مرسـو  -  3
Goyet, Le louage et la propriété ..., Th. préc., n

o
  139 s.; Lyon 4 déc. 1974. D. 1975.255. com. 23 fév. 

1982, Bull. civ. IV, n
o
 68, p. 58. D. 1982.623. note F. Derrida, D. 1983, IR. 187, note M. Vasseur, 

JCP. 1983.II.19975, note E-M. Bey. 
4
 - Cass.com. 23 fév. 1982, Locafrance, C. Rossignol et autres, JCP. 1984 II 19975, note Bey. 

5
 -  CE. 29 mars 1985, JCP. 1985.II.20608, note crit. E-M. Bey, RTD. Com. 1987. 251, obs. J. Hemard 

et B. Bouloc. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1E8B6B451DD4F4E40FBFAE06E1CB4103.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000000574488&dateTexte=20150423&categorieLien=id#JORFTEXT000000574488
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1E8B6B451DD4F4E40FBFAE06E1CB4103.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000000574488&dateTexte=20150423&categorieLien=id#JORFTEXT000000574488
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من اللبس الذي يثَته تسلم اؼبستفيد للمنقوؿ حوؿ ملكية ىذا اؼبنقوؿ. وحيث أف ىذه اؼبرسـو صدر بناء 

كما أن واضعي " 1من الدستور. 34فويض من اؼبشرع ال يبكن الدفع دبخالفة أحكاـ اؼبادة على ت

أما  2". المرسوم لم يتنكروا لعبارات القانون ولم يتجاوزوا حدود األىلية القانونية التي منحت لهم...

كوف بذلك وقد نص اؼبرسـو على عدـ نفاذ حق ملكية شركة االعتماد اإلهباري بسبب زبلف الشهر ال ت

قد ذباوزت حدود التفويض الصادر ؽبا من اؼبشرع. إذف على ضوء اغبكمة من فرض الشهر يتحدد اعبزاء 

 .1966من ىذا اؼبنظور دبخالفتو أحكاـ قانوف  1972على زبلفو. وال يبكن النعي على مرسـو 

طا غائيا بُت وٓب َيسلم حكم ؾبلس الدولة من النقد، وأخذ عليو أنو اصطنع عبلقة سببية وارتبا

االحتفاظ باؼبلكية وجزاء عدـ النفاذ. فاؼبلكية ال تعتب من أركاف االعتماد اإلهباري بل ىي أثر قانوين يًتتب 

عليو. وٓب يدفع باؼبشرع إٔب النص على احتفاظ شركة االعتماد اإلهباري دبلكية اؼبنقوؿ اؼبؤجر إال خشيتها 

لذي يربطها باؼبستفيد، وٓب تكن ىذه العبارة  اليت أدرجها من أف يعيد القضاء النظر ُب تكييف العقد ا

 اؼبشرع ضمن تعريفو لبلعتماد اإلهباري للمنقوالت إال بوازع من شركات االعتماد اإلهباري. 

 1972ومن جهة أخرى هبب على احملاكم العادية التصدي للدفع بعدـ مشروعية مرسـو 

 ما استقرت عليو ؿبكمة التنازع من اختصاص جهة والختصاص ؾبلس الدولة بالفصل فيو استنادا إٔب

                                                           
الفرنسي السلطة التنظيمية بتعريف وربديد الشروط اليت ضمنها ال يبكن اإلحتجاج على الغَت بعمليات االعتماد اإلهباري  1966فلقد ألـز قانوف  - 1

 التجهيزية وأدوات العمل اؼبصاحبة بوعد منفرد بالبيع، كما ًب تعريفها ُب ىذا القانوف.  اليت ٓب يتم شهرىا، دبعٌت أكثر دقة، عقود إهبار اؼبعدات
2
- Décision 29/3/1985. Dalloz. Sirey 18/4/1985 Falsh et J.C.P 1986. II. 20608 not Bey. 

 وانظر خبصوص ىذا القرار من الفقو الفرنسي:
C. Lucas de Leyssac « L’obligation de publier les contrats de crédits-bail mobilier et son application 

dans le temps», D. 1975, chron. 23 ; Ch. Goyet, op.cit, p. 137 ; n
o
 137 ets; CE 29 mars 1985 ; JCP. 

1985, II, 20208, note E. M. Bey, RTD. Com 1987.251, obs. J. Hemard et B. Bouloc . 
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القضاء العادي بالفصل ُب اؼبسائل األولية ذات الطابع اإلداري عندما سبس مراكز قانونية من القانوف 

 1اػباص.

وُب أعقاب صدور حكم ؾبلس الدولة اؼبتقدـ أكدت ؿبكمة النقض الفرنسية ما ذىب إليو من أنو 
نفاذ حق ملكية شركة االعتماد اإلهباري، أما أحكاـ العقد ذاهتا فتكوف يًتتب على زبلف الشهر عدـ 

 2نافذة طبقا للقواعد العامة.

وُب تقدير الباحثة يتسق حكم ؾبلس الدولة وما تذىب إليو ؿبكمة النقض الفرنسية ومراد اؼبشرع 
ملكية اؼبنقوؿ دبوجب  والطبيعة اغبقيقية لبلعتماد اإلهباري، ولئن كانت شركة االعتماد اإلهباري تكتسب

عقد يتميز عن عقد االعتماد اإلهباري وىو عقد البيع فإهنا ال تقـو بشراء اؼبنقوؿ إال دبناسبة إبراـ وتنفيذ 
 عقد االعتماد اإلهباري وحىت يتقرر ؽبا ضماف فعاؿ ضد ـباطر إعسار اؼبستفيد. 

عبزاء اؼبقرر لتخلف شهر أما عن اختبلؼ جزاء شهر عقود االعتماد اإلهباري للمنقوالت عن ا
عقود االعتماد اإلهباري العقاري ُب معظم الدوؿ فاألمر مرده إٔب التقاليد اؼبستقرة ُب اؼبواد العقارية من 
وجوب شهر التصرفات  اليت يكوف موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء اغبقوؽ العينية العقارية لكي تكوف 

تعُت على شركة االعتماد اإلهباري شهر عقد شراء العقار أو عقد . وتطبيقا لذلك  ي3نافذة ُب مواجهة الغَت
البناء فيصَت حق ملكيتها للعقار نافذا ُب مواجهة الغَت. وحيث ًب شهر عقد الشراء أو البناء فبل ؾباؿ بعد 

 ذلك لتعليق نفاذ حق اؼبلكية على شهر عقد آخر كعقد االعتماد اإلهباري. 

                                                           
1
 - Bey, JCP. 1986 II 20 608, note sous conseil d’état, décision du 29 mars 1985. 

2 - Cass. Civ. 2e chambre, 15 mars, 1989, JCP. 1989, IV 182. 
 وموقف الفقو الفرنسي:

 «Lorsque le bailleur ne possède pas à l’accomplissement de la formalité prescrite, la sanction retenue est 
l’inopposabilité du droit de propriété et non pas comme une certaine jurisprudence l’a souhaité, la 
l’inopposabilité du contrat. »,V. C. Lucas De Leyssac, A propos des arrêts de Montpellier, 20 nov. 1973, 
précité. 
3- Ripert et Boulanger, op. cit. , p. 125, no 332.  
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ى شركات االعتماد اإلهباري طلب إشهار ىذا العقد األخَت أما وقد فرض اؼبشرع الفرنسي عل
يكوف ذلك من أجل نفاذ أحكامو ُب مواجهة الغَت، وبالتإب يصَت اعبزاء على زبلف الشهر عدـ نفاذ 

 أحكاـ عقد االعتماد اإلهباري ُب مواجهة الغَت.

منقوالت كأصل عاـ وعلى خبلؼ الوضع ُب شأف اؼبواد العقارية ال زبضع التصرفات الواردة على 
ألي إشهار، وبالتإب ٓب يكن أي من عقد البيع الذي تكتسب دبوجبو شركة االعتماد اإلهباري ملكية 

. وكاف اؼبشرع 1972اؼبنقوؿ وال عقد االعتماد اإلهباري للمنقوالت خاضعة للشهر حىت صدور مرسـو 
د اإلهباري لو. ورجح وجوب إخضاع الفرنسي باػبيار بُت خضوع عقد البيع للشهر أو خضوع عقد االعتما

 ىذا العقد األخَت للشهر.

بأنو من اؼبدىش أف يكوف شهر اإلتفاؽ الذي ال يسمح  Beyكما يضيف الفقيو الفرنسي 
للمؤجر بإقتناء ملكية األصل قادر على جعل ىذا اغبق ؿبتجا بو على الغَت ُب حُت أف عقد بيع اؼبنقوؿ 

 1حاجة لشهره عبعل اغبق العيٍت ؿبتجا بو على الغَت.الذي حوؿ حق اؼبلكية للمشًتي ال 

وال يسعنا إال التسليم بصحة ما اذبو إليو الفقو الفرنسي، ذلك أنو من الصعب إخضاع بعض عقود 
البيع الواردة على منقوالت للشهر دوف بعضها اآلخر جملرد أف األؤب تندرج ُب إطار عملية اعتماد إهباري. 

 يكوف مقصورا على عقود بيع طائفة ؿبددة من اؼبنقوالت. وإذا كانت اغبكمة من والفرض ىنا أف الشهر ال
الشهر ىي ضماف نفاذ حق ملكية شركة االعتماد اإلهباري ُب مواجهة الغَت فبل يكوف  ذلك إال بالنظر إٔب 

يق نفاذ اؼبلكية ارتباط احتفاظها باؼبلكية وإبراـ عقد االعتماد اإلهباري. وبالتإب ليس ىناؾ ما يبنع من تعل
 على شهر ىذا العقد  األخَت دوف شهر العقد الذي اكتسبت دبوجبو الشركة اؼبلكية وىو عقد البيع.

أما العبلقة بُت اؼبتصرؼ إليو واؼبستفيد فقد ترؾ اؼبشرع أمر نفاذ عقد االعتماد اإلهباري ُب مواجهة 
ر. وبالتإب يكوف للمستفيد أو اؼبتصرؼ إليو اؼبتصرؼ إليو للقواعد العامة، والفرض ىنا أف العقد غَت مشه

حبسب األحواؿ الرجوع على شركة االعتماد اإلهباري بالضماف. ولكن هبب األخذ باالعتبار أف اؼبتصرؼ 

                                                           
1
- E-M. Bey J.C.P. 1976II 18407. 

 منها. 23وىو ما ال يعتب صحيحا ُب البلئحة التنفيذية اؼبصرية اليت تفرض قيد عقد البيع الذي نشأ عن عملية التأجَت التمويلي وذلك ُب اؼبادة 
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إليو يتلقى ملكية اؼبنقوؿ من مؤسسة ربًتؼ نشاط االعتماد اإلهباري، وذلك عند الوقوؼ على مدى علمو 
 قت تلقيو ملكية اؼبنقوؿ من اؼبؤسسة اؼبتصرفة.بوجود عقد االعتماد اإلهباري و 

ومن خبلؿ استعراضنا ألحكاـ الشهر القانوين لعقود االعتماد اإلهباري يتضح لنا أف اؼبشرع 
الفرنسي يبتغي رفع كل لبس حوؿ ملكية شركة االعتماد اإلهباري لؤلصل اؼبؤجر، إذ عن طريق الشهر يثبت 

األصل. وتتفادى بالتإب الشركة منازعة دائٍت اؼبستفيد أو خلفو  للكافة ما يتعلق للشركة من حقوؽ على
 1اػباص حوؿ ىذه اؼبلكية، ويتقرر ؽبا حق اسًتداد األصل دوف مشقة.

إذا ال تعدو اؼبلكية ُب نظر اؼبشرع إال تأمينا عينيا يتقرر لشركة االعتماد اإلهباري، وهبب ضماف 
كة فيو. ونظرا لكوف التأمُت يتمثل ُب حق اؼبلكية ذاهتا، فإف فعاليتو ُب مواجهة كل من يبكنو مزاضبة الشر 

منازعة الشركة حوؿ ملكيتها لؤلصل ال تكوف مقصورة على دائٍت اؼبستفيد وإمبا سبتد أيضا إٔب خلفو 
 اػباص.

وإذا كاف ىذا اػببلؼ قد طرح ُب فرنسا دبناسبة وجود قانوف ومرسـو فإف اؼبشرع اؼبغريب كاف أكثر 
من مدونة التجارة اليت تقضي بعدـ مواجهة  442ا ُب اؼبوضوع، فباإلضافة إٔب حكم اؼبادة وضوحا وحسم

على أف عدـ احًتاـ إجراءات الشهر اؼبنصوص عليها ُب ذات  440الغَت بالعقد غَت اؼبشهر،  تنص اؼبادة 
تسبة بعوض، القانوف ال يبكن مؤسسة االئتماف اإلهباري من مواجهة دائٍت أو ذوي حقوؽ اؼبكًتي اؼبك

 باغبقوؽ اليت احتفظت دبلكيتها، إال إذا أثبتت أف اؼبعنيُت كانوا على علم بتلك اغبقوؽ. 

 846وال ُب الئحتة التنفيذية رقم  1995لسنة  95وٓب يتطرؽ اؼبشرع اؼبصري ال ُب القانوف رقم 
دـ إسباـ إجراءات الشهر عن جزاءات فباثلة ؼبا ورد ُب القانونُت الفرنسي واؼبغريب ُب حالة ع 1995لسنة 

القانوين، وليس ىناؾ سوى نص واحد يتحدث عن آثار القيد، وىو نص اؼبادة السادسة من القانوف رقم 
مع عدم اإلخالل بما يكون للدولة من حقوق فإنو إعتبارا الذي ورد فيو ما يلي: "  1995لسنة  95

لمؤجر بأي حق يتعارض مع بيانات عقد من تاريخ القيد ال يجوز للمستأجر أو الغير اإلحتجاج على ا
 ". من ىذا القانون 3التأجير التمويلي التي قيد بها طبقا ألحكام المادة 

                                                           
1 

- Cass. Com. 15 fév. 2005. D. 2005. AJ.  p. 641, note A. Lienard ; Act. Proc. Coll., 2005/5, n
o
 56. 

Note J. Vallansan ; E. Le Corre Broly, Gaz. Pal., 30 avril 2005, n
o
 120. P. 45.
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إال أف غياب الشهر ليس لو ُب اؼبنطق من األثر إعطاء اؼبستأجر ملكية األصل الذي ٓب يطالب بو 
ر، ومع ذلك يلعب الشهر ُب قط. فغيابو ال يبكن أف يكوف أحد أسباب التقادـ اؼبكسب لصاّب اؼبستأج

عملية التأجَت التمويلي دورا أساسيا ُب فعالية اإلحتفاظ باؼبلكية اؼبنصوص عليو لصاّب اؼبؤجر التمويلي، 
ىذه الفعالية تظهر ُب مداىا األقصى دبناسبة اآلثار اليت تنجم عنو سواء ُب اغبالة اليت هبب فيها على 

قوؿ للمؤجر التمويلي كأثر مباشرة لئلحتفاظ باؼبلكية  ُب اغباالت اؼبستأجر اؼبستفيد أف يرجع األصل اؼبن
اليت تستوجب الرد، أو ُب اغبالة اليت يتعرض فيها اؼبستأجر لصعوبة مالية ويصبح ُب وضعية تسوية قضائية 
أو تصفية للممتلكات أو ردبا حىت ُب وضعية إفبلس حيث تلعب إجراءات الشهر دورا أساسيا ُب جعل 

، ففي ما يتعلق اؼبؤجر ال تمويلي يستفيد من اإلحتفاظ باؼبلكية اؼبنصوص عليو لصاغبو،  وعلى العمـو
باؼبنقوؿ يبلحظ أف اؼبشرع ربط بُت شهر عقود االعتماد اإلهباري ودور اؼبلكية ُب إطار ىذه العملية، إذ 

 تعد الضماف الرئيسي الذي يتقرر للمؤسسة اؼبمولة ؼبواجهة ـباطر إعسار اؼبستفيد.
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 خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــة:ال

بصفتها مالكة لؤلصوؿ اؼبنقولة  -لقد اتضح لنا من خبلؿ ىذا البحث أف شركة االعتماد اإلهباري 
مانات عينية تتمتع دبركز قانوين فريد إذا ما قورف بأي مركز آخر ينشأ عن تقدًن اؼبستأجر ألي ض -اؼبؤجرة

أخرى، ولعل أىم ما يتميز بو ىذا الضماف ىو عدـ انفصالو عن االتفاؽ األصلي. لذا فإف حق اؼبلكية 
يعتب حجر الزاوية ُب عقد االعتماد اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة، حيث أهنا سبثل ُب نظر الشركة اؼبؤجرة ضمانا 

في ىذه اغبالة ال تدخل األصوؿ اؼبنقولة اؼبؤجرة جوىريا ضد ـباطر إفبلس أو إعسار أو تصفية اؼبستأجر، ف
ُب التفليسة، وبالتإب فهي ال تندرج ُب الضماف العاـ لدائٍت اؼبستفيد، ومثل ىذه الضمانة ال تكفلها 

وبذلك يكوف بقاء شركة التأجَت مالكة لؤلصوؿ اؼبؤجرة من أبرز  مظاىر االعتماد اإلهباري القواعد العامة. 
 تفاظ باؼبلكية ىنا يعتب ضمانا السًتداد تلك األصوؿ.القانونية، فاالح

إف توظيف اؼبلكية ُب عقد االعتماد اإلهباري حسب اؼبفهـو السابق يؤدي إٔب تقسيم اؼبلكية 
تقسيما جديدا بُت اؼبؤجر واؼبستأجر، حيث يستفيد األوؿ باؼبلكية الضماف فيما وبظى الثاين باؼبلكية 

لكية الفوائد اؼبادية لؤلصل اؼبنقوؿ )حق االستغبلؿ االقتصادي(. وما االقتصادية، حيث يتحصل على م
داخل إطار قانوين سابق  -عقد ذو طبيعة مالية-يفسر صعوبة العملية ىو إرادة ترتيب مفهـو اقتصادي 

 الوجود باإلحالة إٔب نصوص عقد اإلهبار.

داخل ومعقد للغاية، كما وجدنا أف شرح العبلقات بُت أطراؼ عملية االعتماد اإلهباري مت
مثلما الحظنا عدـ إمكاف تأسيس طبيعة العمل الذي يقـو بو اؼبستأجر ُب ىذه اؼبرحلة على القواعد 
الكبلسيكية لعقد اإلهبار، خاصة وأف اؼبؤجر يكتفي ُب عملية االعتماد اإلهباري للمنقوؿ بدور مإب 

ر اؼبعدة وغَتىا من األصوؿ اؼبنقولة أو حبت كمموؿ للبقاء بعيدا عن كل مسئولية قد تثار بسبب اختيا
 اختيار موردىا.

كما أنو وبعدـ تطرؽ اؼبشرع اعبزائري صراحة  ؼبسألة شراء األصوؿ اؼبنقولة ؿبل عقد االعتماد 
اإلهباري، يكوف قد فوت عدة مزايا اقتصادية تتحقق ُب ظل اشًتاط شراء ؿبل ىذا العقد، من ذلك خلق 

الراغبُت ُب اغبصوؿ على سبويبلت فرصة الختيار األصوؿ األنسب فرص تداوؿ األصوؿ، وإعطاء 
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ؼبشروعاهتم، وكذا إعطاء دور الوساطة اؼبالية لشركات االعتماد اإلهباري بدال من االقتصار على دور 
 اؼبضاربة.

ورغم ما يزخر بو عقد االعتماد من ضمانات وتأمينات على اختبلؼ أنواعها، أصر اؼبؤجر على 
دبلكية األصوؿ اؼبنقولة مستخدما إياىا كوسيلة لضماف فعاؿ يستخدمو عند زبلف   فاظإعبلنو االحت

اؼبستأجر عن الوفاء بالتزاماتو التعاقدية، حبيث يسًتد األصوؿ اؼبؤجرة. واغبقيقة أف رجاؿ األعماؿ ىم الذين 
ائج اليت كانوا يرغبوف اىتدوا إٔب االعتماد اإلهباري كضمانة تقيهم الصعوبات اليت كانت تعًتض ربقيق النت

 فيها من خبلؿ البيع بالتقسيط اؼبصاحب بشرط االحتفاظ باؼبلكية.

باؼبقابل رأينا بأف شرط االحتفاظ باؼبلكية أملتو كذلك الطبيعة االئتمانية للعملية على اؼبستوى 
اد اؼببل  الذي االقتصادي، إذ وبتفظ اؼبؤجر دبلكية األصوؿ اؼبنقولة على سبيل الضماف ليأمن من حق اسًتد

دفعو ُب العملية. فحىت وإف ٓب يظهر ىذا الشرط بصفة صروبة واضحة ُب عقد االعتماد اإلهباري لؤلصوؿ 
اؼبنقولة، فإنو يبكن استخبلصو من خبلؿ عقد اإلهبار الذي ىو أساس العملية، حيث يلتـز اؼبستأجر برد 

عد مرتكبا عبريبة خيانة األمانة. فبمقتضى األصل اؼبنقوؿ للمؤجر، وال هبوز لؤلوؿ التصرؼ فيو، وإال 
االحتفاظ اؼبلكية، فإف ما كاف يفًتض أف وبصل عليو اؼبؤجر من التنفيذ العادي على األصل اؼبنقوؿ، فإنو 

 وبصل عليو بعد اسًتداده ؽبذا األصل اؼبؤجر وذلك بإعادة تأجَته أو بيعو ليغطي شبن اإلهبار.

بع اؼبإب لبلعتماد اإلهباري عند ربديد النظاـ القانوين للمنشآت وبعد أف أقر اؼبشرع الفرنسي بالطا
اليت تزاوؿ ىذا النشاط، أقر بالدور التأميٍت الذي تلعبو ملكية األصل ُب إطاره. وإذا كاف قالب اإلهبار ىو 

 الذي يسمح بالتعبَت قانونا عن اعبانب اؼبإب واعبانب التأميٍت ُب االعتماد اإلهباري.

ؼبشرع على اؼبستفيد شهر األعباء اؼبالية الناشئة عن عقد االعتماد اإلهباري ؿباسبيا  وإذ يفرض ا 
كاف االلتزاـ اؼبتقدـ من شأنو أيضا رفع التناقض بُت الطبيعة اؼبالية اغبقيقية لبلعتماد اإلهباري وثوب اإلهبار 

 الذي يفرغ فيو.

هباري فقد تدخلت إرادة اؼبؤجر وأما خبصوص عقد اإلهبار الذي يشكل أساس عملية االعتماد اإل
خدمة ؼبصاغبو اؼبالية إٔب درجة أنو ٓب يعد يشبو اإلهبار وال وبمل  التمويلي بتعديلو وـبالفة قواعده العامة
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قلب عبء االلتزامات   سوى اظبو. فالتوازف العقدي ٓب يصاب فقط بسبب اإلعفاء، بل أيضا بسبب
ُب عقد االعتماد اإلهباري ذا خصائص ـبتلفة عن تلك  العقدية. ما أدى إٔب أف أصبح عقد اإلهبار

اؼبعروفة. األمر الذي دفع بالبعض إٔب تشبيو ىذا العقد األخَت بعقد القرض، على أساس أف الدور الذي 
يقـو بو اؼبؤجر ىو ؾبرد وساطة مالية، أي وظيفة سبويلية؛ فيما جاء ربميل اؼبستأجر لبللتزامات "خارج 

 كونو من يقـو باختيار األصوؿ اؼبنقولة ومن وبدد مواصفاهتا مع اؼبورد.العادة" ربت ذريعة  

وبعد أف كاف اإلهبار ُب القواعد العامة عقدا رضائيا، ملزما للجانبُت ومتتإب التنفيذ، أصبح عقدا  
 عينيا، فوريا وملزما عبانب واحد، وٓب وبتفظ منو اؼبؤجر إال دبا وبقق أىدافو كمموؿ:

اؼبستأجر لدى اؼبورد مباشرة وربت مسئوليتو، وإذا كاف التسليم من  فالتسلم يقـو بو .1
االلتزامات األساسية لعقد اإلهبار، فإنو يغيب سباما ُب عقد االعتماد اإلهباري، ويتم مباشرة بُت 
اؼبستأجر واؼبورد، دبوجب وكالة يبنحها اؼبؤجر للمستأجر بذلك. فاالستبلـ واحملضر الذي يصاحبو 

لقياـ وتكوين عقد االعتماد اإلهباري، األمر الذي تتحوؿ معو طبيعة عقد اإلهبار ُب يشكبلف شرطا 
ىذه العملية من عقد رضائي كما اعتبتو التشريعات اغبديثة ُب القواعد العامة لبلهبار إٔب عقد عيٍت ال 

 يتم إال بالتسليم وىو الوصف الذي ىجرتو التشريعات اغبديثة منذ زمن طويل.
اؼبستأجر اؼبستفيد عبء الصيانة بكل أنواعها، ٍب يعفي اؼبؤجر نفسو من كل كما يتحمل    .2

رجوع عليو بسبب ضماف العيوب اػبفية أو التعرض واالستحقاؽ بشكل صريح ُب العقود اليت يبمها، 
-أي دبجرد التمويل فقط-ويعتب نفسو قد نفذ كل ما عليو دبجرد دفع شبن شراء األصل اؼبنقوؿ للمورد 

نبلحظ إعفاء عقود االعتماد اإلهباري للمؤجر من كل التزاـ بالضماف وخرقها ؼبقتضيات  . وبذلك
القواعد العامة للقانوف اؼبدين ذات الصلة باؼبوضوع، لدرجة ربميل اؼبستأجر ُب أي غبظة من العقد 

. وبالتإب باؼبسئولية ُب حالة تدمَت، تعيب التشغيل، أو سوء اؼبردودية الراجع لعيب ُب األصل اؼبنقوؿ
هبد اؼبستأجر نفسو ُب وضعية يتخلى دبوجبها عن اؼبطالبة بكل تعويض أو فسخ لبلتفاؽ ُب مواجهة 

 اؼبؤجر، إذا كاف األصل غَت مطابق ألي سبب كاف، باإلضافة اإٔب مواصلة دفعو ألقساط اإلهبار.
ؼبستأجر كما قبد أف عقد اإلهبار أصبح فوريا، حبيث يعفى اؼبؤجر من االلتزاـ جبعل ا .3

 يستمتع باألصل اؼبنقوؿ طواؿ مدة العقد، وذلك خبرؽ قاعدة التتإب ُب االلتزاـ.
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وأخَتا أصبح عقد اإلهبار ملزما عبانب واحد، بعد إعفاء اؼبؤجر لنفسو من كل االلتزامات   .4
 السابقة اليت يتحمل هبا عادة اؼبؤجر.

الدراسة اجملاؿ واسعا لسلطاف اإلرادة وىكذا ترؾ اؼبشرع اعبزائري والتشريعات اؼبقارنة ؿبل ىذه 
دوف رقابة إال رقابة القضاء اليت تصبح ضعيفة أحيانا أماـ الفراغ التشريعي ضد تعسف أحد الطرفُت  
الذي يكوف ُب موقع قوة ُب العبلقة، وبذلك تتحوؿ طبيعة ىذا العقد بفعل تلك اإلرادة وبفعل غياب 

تزاـ فوري ينتهي دبجرد أداء شركة االعتماد اإلهباري لثمن اقتناء تنظيم تشريعي آمر من التزاـ زمٍت إٔب ال
األصوؿ اؼبنقولة ؿبل اإلهبار باعتباره االلتزاـ الوحيد  الذي تقـو بو ليتحوؿ العقد بعد ذلك  إٔب عقد 
ملـز عبانب واحد ىو اؼبستأجر الذي يصبح اؼبخاطب الوحيد دبعظم اؼبقتضيات الواردة ُب العقد، بعد 

 عقد اإلهبار ُب القواعد العامة ملزما للطرفُت وبشكل مستمر. أف كاف

ومستغبل ؼبركزه اؼبتفوؽ اقتصاديا، استغل اؼبؤجر بإعداد ؿبتوى العقد وفق طريقة الشروط العامة 
للتعاقد ُب شكل عقود مبوذجية معدة سلفا وبعيدة عن كل مشاركة وتفاوض مع اؼبستأجر الذي هبد نفسو 

عاقد ربت ضغط اغباجة هبذه الشروط اؼبفروضة عليو، إٔب درجة أف ىذه العقود أصبحت ؾببا على قبوؿ الت
 توصف بأهنا عقود إذعاف ال تقبل اؼبناقشة.  

، يبدو أف اؼبشرع اعبزائري ٓب 1996ورغم صدور األمر اؼبنظم لعقد االعتماد اإلهباري ُب سنة 
النقائص اؼبوجودة ُب اؼبنظومة التشريعية واليت  يعتمد على االنتقادات الفقهية والقضائية لتدارؾ وتفادي

اظهرهتا وكشفتها اؼبمارسة من خبلؿ النزاعات اليت طرحت ومازالت تطرح على القضاء، وخباصة تلك 
اؼبتعلقة بعبلقات أطراؼ العملية باالعتماد على ذبارب بعض الدوؿ على غرار فرنسا اليت قررت تبٍت االذباه 

اذ اؼبشروعات اؼبتعثرة من اإلفبلس، وباؼبقابل قبد أف اؼبشرع اعبزائري يًتؾ اجملاؿ التشريعي اغبديث كبو إنق
واسعا للمؤجر اؼبموؿ لينظم عقوده النموذجية وفق ما وبقق لو مصاغبو ويضمنها من الشروط ما يراه 

 ضروريا.

ُب الرجوع  وحبذا لو أخذ اؼبشرع اعبزائري دبا نصت عليو اتفاقية أوتاوا اليت تقضي حبق اؼبستأجر
مباشرة على اؼبورد جبميع الدعاوى اليت تنشأ للمؤجر عن العقد اؼبـب بينو وبُت اؼبورد فيما عدا دعوى فسخ 
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البائع مباشرة دبقتضى دعوى مباشرة تتقرر لو  علىالرجوع العقد. فنتمٌت من اؼبشرع أف يبكن اؼبستأجر من 
اء اؼبؤجر من الضماف مرىوف بتنازلو عن حقوقو أف اشًتاط إعف قتضى نص خاص، خاصة وأف ما الحظناهدب

ذباه اؼبورد للمستأجر. فالرجوع اؼبستمد من النقل االتفاقي للدعاوى كشرط لصحة بند عدـ الرجوع، 
أف مداىا مرىوف على التقنية اؼبستعملة لنقل  يقلص من فائدة الدعوى اؼبباشرة ذات اؼبصدر القضائي، ذلك

 اغبقوؽ والدعاوى. 

العتماد اإلهباري وباستخدامها الذكي للقواعد العامة لبللتزامات سبكنت من السيطرة إف شركة ا
دراستها للجدوى االقتصادية من على سَت  العملية، حيث أهنا رباوؿ بكل الوسائل أال زبطئ توقعاهتا منذ 

ى كل العملية. ذلك أنو إذا سبت العملية بشكل عادي وكما كاف متوقعا ؽبا، فإهنا سوؼ تتحصل عل
مستحقاهتا، وُب الفرضي العكسي، فإهنا سوؼ تطالب اؼبستأجر بدفع مبل  يساوي ما كاف سيدفعو لو 
سبت العملية بشكل عادي. وذلك كلو ُب ظل تأكيد اؼبشرع على الدور االقتصادي الذي تلعبو " اؼبلكية 

 الضماف".

عوبات مالية باالحتجاج كما يسمح شرط االحتفاظ باؼبلكية للمؤجر ُب حالة تعرض اؼبستأجر لص
دبلكيتو ذباه دائٍت وذوي حقوؽ اؼبستأجر اؼبكتسبة بعوض ليستخلص األصل اؼبنقوؿ اؼبؤجر، ويتجنب 
قسمة الغرماء عن جزء كبَت من ديونو ذباه اؼبستأجر ومزاضبة باقي الدائنُت، لكن بشرط أف يكوف قد أًب 

االحتجاج حبق ملكية األصل إال إذا كانت كل  إجراءات الشهر إب يفرضها القانوف عليها، وال وبق لو
 اإلجراءات القانونية قد احًتمت.

غَت أف التشريع وكذا دفاتر الشروط العامة لشركات االعتماد اإلهباري ؿبل  الدراسة تقتصر على 
النص فقط على حالة تعرض اؼبستأجر لصعوبات مالية، لكن خلت عقود االعتماد اإلهباري للمنقوالت 

صيص على احتماؿ تعرض اؼبستأجر لصعوبات، حىت يتمكن دائنوا ىذا األخَت من اؼبطالبة باألصل من التن
اؼبنقوؿ ؿبل العملية بُت يدي اؼبستأجر بسهولة ، وبالتإب  فإف شرط االحتفاظ باؼبلكية ال يستخدـ  إال 

يقة ؿبمية بتأمينات ؼبصلحة اؼبؤجر ضمانا لديونو وحقوقو ذباه اؼبستأجر، وإف كانت مستحقاتو ُب اغبق
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وضمانات أخرى كبوليصات التأمُت والكفالة باإلضافة إٔب الشروط اعبزائية اليت ال ىبلو منها أي عقد من 
 عقود االعتماد اإلهباري.

وباعتبار عقد االعتماد اإلهباري عقدا ذا طبيعة خاصة ونظرا لتميزه بذاتية قانونية، تطلب ذلك 
ية خاصة بو ربقيقا للغاية االقتصادية منو باعتباره مصدر سبويل يفيد كبل االعًتاؼ لو بصياغة نصوص قانون

من اؼبموؿ )شركة التأجَت( وطالب التمويل )اؼبستأجر(. إال أف ما اتضح لنا من خبلؿ أحكاـ اؼبرسـو 
احملدد لكيفيات إشهار عمليات االعتماد اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة، أف اؼبشرع  90-06التنفيذي رقم 

ع الطرفُت إلجراءات الشهر دوف تفضيل طرؼ على آخر. لكن وباعتبار أف اؼبشرع قد ألـز اؼبؤجر أخض
بالقياـ هبذا اإلجراء، فهذا دليل بأنو قد فضل اؼبالك القانوين على اؼبالك االقتصادي، ويًتتب على ذلك 

ننا قد الحظنا طريقة الشهر منح اؼبؤجر كافة اؼبزايا والضمانات اليت تشجعو على مزاولة ىذا النشاط، غَت أ
اليت فرضها اؼبشرع اعبزائري على عمليات االعتماد اإلهباري، حيث تتم عملية اإلشهار على منت ذات 
الوثيقة وٓب ىبصص اؼبشرع لكل طرؼ ُب العملية سجبل خاصا بو، خاصة وأف اإلشهار احملاسيب تظهر أنبيتو 

 من ناحية إخضاع اؼبتعاملُت للضريبة.

ن كوف ىذا اؼبرسـو اعًتاؼ بالذاتية القانونية اػباصة لعقد االعتماد اإلهباري للمنقوؿ، إال وبالرغم م
أف إجراءاتو جاءت بسيطة وكأف األمر يتعلق بعقد إهبار عادي ىذا من ناحية. ومن  ناحية أخرى فإف 

من اؼبفضل ُب  اؼبشرع يكلف مصاّب اؼبركز الوطٍت للسجل التجاري بضماف عمليات الشهر القانوين، وكاف
ىذا اػبصوص لو أف اؼبشرع أنشأ مصاّب إدارية خاصة بقيد عمليات االعتماد اإلهباري تضم إطارات 

 قانونية وؿباسبية وذلك على غرار ما فعلتو بعض التشريعات.

إف األىداؼ االقتصادية والقانونية من وراء اشًتاط ىذا الشرط ورغم أف اؼبشرع اعبزائري تدخل 
ضباية لعدة أطراؼ ال سيما الدائنُت، إال أنو يتوجب عليو التدخل لتنظيم ىذا الشرط تنظيما لينظم الشهر 

تفصيليا  حىت يكوف البناء متكامبل مبزا ػبصوصيتة ُب عقد االعتماد اإلهباري، إذ أننا الحظنا على ىذا 
كُت  شركة االعتماد النص خلوه من التنصيص على األثر اؼبًتتب عن حالة غياب الشهر، فبا يعٍت عدـ سب
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اإلهباري من مواجهة دائٍت اؼبستأجر وذوي حقوقو اؼبكتسبة بعوض باغبقوؽ اليت احتفظت دبلكيتها عندما 
  يكوف اؼبعنيوف على علم هبا. 

وبناء على ما تقدـ ُب منت ىذه الدراسة، نستنتج بأف القوؿ بأف توظيف اؼبلكية كضماف ُب عقد 
د فّعاال يبقى قوال مردودا، خصوصا وأف االحتفاظ دبلكية األصوؿ اؼبؤجرة االعتماد اإلهباري للمنقوؿ يع

تبقى معو اغبيازة بيد اؼبدين، فبا هبعل ـباطر التصرؼ فيو قائمة. لذا فتعميم نظاـ الشهر، مع إضفاء صفة 
 الوجوب عليو، يعد معطى أساسيا، غبماية شركة التأجَت ُب مواجهة الدائنُت اآلخرين للمستأجر، وُب
مواجهة ىذا األخَت، سيما وأف ىذا النوع من الضماف ال ىبوؿ الدائن من الناحية العملية كل خصائص 

 ومزايا اؼبلكية، دبا أف استغبلؿ اؼباؿ يظل غالبا بيد اؼبدين. 

ومع ذلك يبقى االعتماد اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة وسيلة سبويلية تسمح بربط ـبتلف اؼبتغَتات 
الفرصة للتكامل والتوفيق بُت مصاّب اؼبتعاملُت االقتصاديُت عن طريق الربط بُت االدخار االقتصادية ليتيح 

 واإلنتاج من خبلؿ الفصل بُت اؼبلكية واالستخداـ، وبالتإب خلق تعاوف وثيق بُت اؼبستأجر واؼبؤجر.

، وال شك ُب وىذا ىو ما عليو اغباؿ ُب عقود االعتماد اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة بوضعيتها اغبالية
أف  موضوع االحتفاظ باؼبلكية ُب ىذا العقد ال يزاؿ ُب حاجة  إٔب اؼبزيد من الدراسة والتحليل، لتكوف 
خطوة تتلوىا خطوات أخرى عديدة يرسيها الفقو وهبرهبا القضاء ليلتقطها ُب األخَت اؼبشرع وقد اتضح 

 الغث منها والسمُت. 
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 ملخص

يعد عقد االعتماد اإلهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة من وسائل سبويل االستثمار الشائعة ُب الواقع 
االقتصادي، وتقـو ىذه الوسيلة على توظيف آلية االحتفاظ باؼبلكية على سبيل الضماف، واليت تتجلى 

تارىا ُب عقد إهبار للمعدات والتجهيزات إٔب ىب 09-96من األمر رقم  19بدورىا حسب نص اؼبادة 
اؼبستأجر. ودبا أف ىذه اآللية  ال يبكنها تبلُب خطر انتقاؿ األصوؿ اؼبنقولة اؼبؤجرة إٔب الغَت حسن النية، أو 
خطر تعرض اؼبستفيد لصعوبات مالية، فإنو كثَتا ما تفلح شركة التأجَت ُب تفعيل حق ملكيتها السابق من 

  بشرط احًتامها إلجراءات الشهر القانوين واحملاسيب.خبلؿ اسًتداد تلك األصوؿ ُب حالة انتقاؽبا إٔب الغَت
 الكلمات المفتاحية:
إشهار  -اغبيازة سند اؼبلكية -دعوى االسًتداد -أصوؿ منقولة -اعتماد إهباري  -احتفاظ باؼبلكية

 صعوبات مالية. -ضمانات -ملكية اقتصادية -قانوين
Résumé: 

Le crédit-bail mobilier est en réalité un procédé de financement des 

investissements productifs moulé dans une opération juridiques complexe. Cette 

technique qui s'apparente au bail est fondée sur la réserve de propriété selon 

l'article 19 de l'ordre n
o
 96-09 assure au crédit-bailleur une protection exclusive 

en cas de défaillance de son cocontractant et à l'égard des autres créanciers du 

preneur comme le sous-acquéreur du bien loué. Dans cette hypothèse, la 

publicité légale du contrat est nécessaire pour la revendication du bien loué. 

Mots clés: 

Réserve de propriété- crédit-bail- biens meubles- action en restitution- 

possession vaut titre- publicité légale- propriété économique- garanties- 

entreprises en difficulté. 

Abstract: 

Equipment leasing is actually a process of financing productive 

investments molded into a complex legal operation. This technique, similar to 

the lease, is based on the reserve of property under section 19 of Order No. 96-

09 provides the lessor with exclusive protection in the event of default by its 

other party and with respect to the other Creditors of the lessee as the sub-

purchaser of the leased asset. In this case, the legal publicity of the contract is 

necessary for the claim of the leased asset. 

Key words: 

Reserve of property- leasing- movable assets- restitution- possession gave 

title- legal publicity- economic property- guarantees- companies in difficulty. 
 

 


