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 االىجاء

، سيجنا دمحم عميو افزل  إلى الحؼ أرسل ىجاية لمعالسيغ، الحؼ ال يشصق عغ اليػػ، إلى رسػلشا األكـخ

 الرالة كأتع التدميع....

إلى تمظ الرػرة التي ال نطخ أنا أك يا كل صباح كأدعػ ليا بالخحسة كالسغفخة  ثع إلى التي انطخ إلي

يثمج كاف ؼ كدعاؤىا الحكقمبيا الحؼ ما زاؿ يشبس في جػفي،  في كجييا الباسع، ىاحيث عيشا تفارقشي،

 ...تؤدييا كانت صالة طيخ كلسسع بأف أحب أساريخؼ كصجرؼ، كالحؼ كشت أ

ما ليذ فيو بج، فصػكا  إلىكغ جدجىسا بعج السذقة، كشارت ركحيسا مغ س إلىىجؼ ثسخة جيجؼ ىحا أ 

فاشخ الدسػات، هللا العجناف، بإذف ك  الخمج صفحة الخضا كاترمػا بكل الخضا كالخضػاف حيث جشة

ياـ، فال تفيق كال تشاـ، ا دجى األركحيس ا السالئكة العطاـ، كشػتالسشاف، فرًمت عمييسالكخيع العطيع 

 .تعالىي......رحسيسا هللا كأب روح أمي إلى

ـ رضا حفطيسا هللا مغ كل أالحبيبة الغالية كرفيقتي  زكجتي إلىككيف ال أىجؼ ثسخة جيجؼ ىحا، 

ال بدكجة كذرية صالحة، تخكح إفإف كاف في الحياة شعع فال يكػف ا هللا عشي كل خيخ، أىسسػء، كجد 

خالصي ساء....فأىجييا حبي كارض كالدرى كتعػد....فتخضيشي كتخضي رب األالسدجج االق إلى

 .ككفائي

مغ الحكػر، الحؼ سانجني  تعالىخي الذيخ زياد حفطو هللا أخز أ، ك خػاتي كعائمتيأخػاني ك إإلى 

 ناث....سجيخة القجيخة الديجة عجلة مغ اإلختي الأخز أ، ك فكاف خيخ سشج

 ثع إلى مغ أبتغى العمع شخيقا كسبيال...أىجؼ ىحه الخسالة



 

 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

َربِّ َأْوِزْعِشي َأْن َأْشُكَخ ِنْعَسَتَك الَِّتي َأْنَعْسَت َعَميَّ َوَعَمى َواِلَجيَّ َوَأْن َأْعَسَل َصاِلًحا )

اِلِحين  1(َتْخَضاُه َوَأْدِخْمِشي ِبَخْحَسِتَك ِفي ِعَباِدَك الرَّ

 صجق هللا العظيم
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 تقجيخالذكخ وال

ق اجسعيغ، سيجنا دمحم كعمى آلو كالرالة كالدالـ عمى سيج الخمالحسج هلل الحؼ بفزمو تتع الرالحات، 

 تساـ ىحه الخسالة، ثع أسألوالحؼ أعانشي عمى إكاخيخا  كالكأصحابو أجسعيغ، فالذكخ هلل عد كجل أ

 ،،،موفزك  عمسو ككخمو ف يديجنا مغتعالى أ

ياسخ  دب، الجكتػر الخمػؽ الجكتػر الفاضل صاحب العمع كاأل إلىتقجـ بالذكخ الجديل أف أ يدعجني

زبيجات، الحؼ كافق عمى االشخاؼ عمى ىحه الخسالة، حيث كاف حاضخا بتػجيياتو القيسة كنرائحو 

في ، كحمسو عمسوبعصاء الستػاصل، كالحؼ كاف حاضخا الكخيسة كبآرائو الحكيسة، كالحؼ لع يبخل في ال

 كل صغيخة كبيخة. 

 ،ساتحتي الكخاـ في سبيمي إلنجازىاكل مغ مج لي يج العػف مغ أ إلى تقجـ بالذكخ الجديلكسا أ

ستاذ الجكتػر األك مستحشا داخميا  ....................... الجكتػرستاذ لجشة السشاقذة األ ألعزاءك 

 يع عشي كل الخيخ.ف يجديتعالى أسائال هللا  ....................

 

 

 

 الباحث: فؤاد حدغ خميل حمػاني
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 سمخص:ال

سؤسدة ( عمى التداـ لمتاجخ )السشتسي لFactoring contract)عقج شخاء الجيػف التجاريةتقـػ فكخة 

الػفاء الستختبة في ذمة مجيشيو  آجمة( بأف يقجـ كافة ما لجيو مغ ديػف تجارية شخاء الجيػف التجارية

عجـ امكانية ك ميا، أإمكانية تحريي بجكرىا تقػـ بانتقاء ما تعتقج الت جيػف التجاريةسؤسدة شخاء الل

فإذا قامت السؤسدة ، اػف التي في ذمتو بتاريخ استحقاقيتعخضيا كميا لسخاشخ عجـ تدجيج السجيغ لمجي

قاقيا، كذلظ الػفاء تقػـ بتعجيل قيستيا لمجائغ قبل تاريخ استح جمةبالسػافقة عمى شخاء ىحه الجيػف اآل

، مع التداميا بزساف عجـ الخجػع عمى السشتسي جخػ االتفاؽ عمييا مع التاجخمقابل ندبة معيشة 

ك في تع االتفاؽ عمى خالؼ ذلظ صخاحة، أما لع ي)التاجخ( في حالة عجـ التحريل مغ السجيشييغ، 

بتقجيع بعس  جيػف التجاريةمؤسدة شخاء الىحا باإلضافة لقياـ ، الحاالت السحجدة بالعقج السبـخ بيشيسا

 .السشتسي الييا 1جخامتل كالقانػنية دارية كالسعمػماتيةالخجمات اإل

)عقج عقج شخاء الجيػف التجاريةسػاكبة لمتصػر التجارؼ اليائل عمى صعيج التجارة العالسية، انتذخ ف

ريشغ، مع عسيميا شخكة  الفاكتػ  أكشخاء الجيػف التجارية( فيػ اتفاؽ بيغ مؤسدة مالية تجعى مؤسدة 

 .السعخكؼ ب "الفاكتػرايدؼ"

ىحا العقج عمى بعس  عة ىحا العقج القانػنية مغ خالؿ إسقاط أحكاـفجاءت ىحه الجراسة لتبياف شبي 

لسشيج التحميمي لقج تع إتباع ا، ك ولقانػنية التقميجية التي تتذابو أحكاميا كتتقارب مع أحكامالعقػد ا

 حكاـكثخ مالئسة ألمػؿ االتفاقي ىي األكقػاعج الح أحكاـف أ إلىتػصمت السقارف في ىحه الجراسة التي 

ىجاؼ كغايات ساسية التي تحقق أ ركاف األ، كذلظ الحتػائيا عمى األعقج شخاء الجيػف التجاريةكقػاعج 

 الستعاقجيغ.

                                                           
1
المنشفففور  فففي ال ريففف ة  1933( لسفففنة 11ول مفففل  فففبنول الت فففبرة النب ففف  ر ففف   ( مفففل ال افففل اا9تعريفففل التفففب ر مسفففة المفففب ة ر ففف     

 01/0/1933( بتبريخ 1911الرسمية ر    



  
 

   
 

كسا بشرػص قانػنية بإفخاد ىحا العقج ف يقػـ السذخع الفمدصيشي كسا أضيخت ىحه الجراسة الحاجة أل

ؿ مشيا ك الفرل األ تشاكؿفرميغ، حيث  إلى، كلقج تع تقديع ىحه الجراسة خخػ فعمت التذخيعات األ

 .عقج شخاء الجيػف التجاريةالفرل الثاني الصبيعة القانػنية ل تشاكؿ، ك عقج شخاء الجيػف التجاريةمفيـػ 
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The legal nature of the factoring contract 

Prepared by: Fuad Hasan Khaleel Halawani 

Supervised by: Dr. Yasser Zbiedat 

Abstract: 

The idea of a Factoring Contract is the obligation of the merchant (a member 

of a factoring corporation) to provide all of the commercial debt owed by the 

debtor to the factoring institution, which in turn, choses what it believes to be 

recoverable, if the corporation agrees to purchase these debts, the creditor 

shall expedite the value of the credits before they are due in return for a 

certain percentage agreed upon with the merchant with a commitment to 

ensure that the member (the merchant) is not returned to in case of non-

recourse collection from debtors unless expressly agreed otherwise.   Or in a 

specific contract concluded between them.  In addition to the aforementioned, 

the factoring corporation provides some administrative and informational and 

legal services to the contracting merchant.   

In keeping up with the huge commercial development in world trade, the 

factoring contract (the contract of the purchased commercial debts) is 

spreading. It is an agreement between a financial institution called a factoring 

corporation and its clients known as a ‘”factor”.   

This study was conducted to illustrate the factoring contract and its legal 

nature by comparing the provisions of this contract with some traditional legal 

contracts that are similar and convergent.  The comparative analytical 

approach was followed in this study which concluded that the provisions and 

the rules of the contractual solutions are the most appropriate to the provisions 

and the rules of the factoring contract because they contain the basic pillars 

that achieves the goals and objectives of the contractors.   
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This study also reveals the need for the Palestinian legislator to single out this 

contract with legal texts as done with other legislation.  This study was 

divided into two chapters.  The first chapter deals with the concept of the 

factoring contract and the second chapter deals with the legal nature of the 

factoring contract.   
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 تسييج:

، االزدىارالتقجـ ك لتدتسخ ب كاالنتذار التججدكبتساف كاالئ بالدخعةعامالت التجارية تتدع الت تنكا لصالسا

الحجيثة كالسدتحجثة، تصػر في السعامالت التجارية ، كلتػاكب الاألشخاؼتمبي حاجة كل ى حتكذلظ 

التجفق  إلىبخكز الحاجة  إلى أدػ في حخكة التجارة الخارجية كالجاخمية، كفي ضل ىحا التدارع اليائل

 أىعكلعل ىحا كاف مغ بصاء تدارعيا، إعامالت التجارية التي ال تصيق الت مع ىحه ـءيتالالحؼ  الشقجؼ

، كمغ ثع ركالتجا األسػاؽسج حاجة  عمى تقػـ ،1بخكز عقػد تجارية ججيجة إلى أدتالتي  األسباب

 جخاء ىحه التعامالت التجاريةإ لو عشج ػف كيمجئقالب قانػني يعتسجكف عميو  أكىيكل  إلى بخزت الحاجة

شخاء الجيػف عقج ال كىػ أتمظ العقػد التجارية السدتحجثة  أحج إلىكىشا تػصل الفكخ القانػني  ،الججيجة

يقػـ عمى تقشية  العقج ، فيحاكالقانػنية مغ الشاحيتيغ التجارية الحؼ يتػافق مع ىحه التعاقجات التجارية

أسساؿ التي تقػـ عمى ر  كالستػسصة، الرشاعية الرغيخة  أكلسذاريع التجارية افج خ كيذكل آلية لخاصة 

عمى  األفخادعمى تذجيع داعج تصبيقات ىحا العقج ت فإف أخخػ جية كمغ ، متػسط الحجع أكبديط 

ع السالية البديصة دكف الحاجة قجرتي كذلظ حدب ،جلبالتدجيج األ أكشخاء ما يحتاجػنو بالتقديط 

التاجخ يدتصيع بيع ىحه الجيػف  فكػف أ، جخاءاتيا بالتعقيج كالبصؤإتترف  التي قتخاض مغ البشػؾلال

 شخاء الجيػف التجاريةمؤسدة كىي  2مخترةالتي تشذأ عغ تعامالتو مع السدتيمكيغ )عسالؤه( لسؤسدة 

 .مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةما يصمق عمييا اصصالحا  أك

 ظ إلشباع، كذلمغ ىؤالء التجارتجارية تقػـ عمى شخاء الجيػف التجارية مؤسدات بخكز قج أدػ ذلظ لك  

مغ كذلظ  تقجميع،عائقا كبيخا في شخيق  نقريا كشحيا التي لصالسا كقف لمديػلة الشقجية اتيعحاج

كقج يكػف ضساف عجـ  ،يحتاجيا ىؤالء التجار التيكالعسمية السالية  لزساناتالكثيخ مغ اتػفيخ خالؿ 

                                                           
1
 عق  ال بكتورينغ، وعق  الليزنغ، وعق  خا  ااوراق الت برية على سبيل المثبل ا المار.  

1
والففف م سفففمو للبنفففوق  1111لسفففنة  9البنفففوق ر ففف   هففف ه المةسسفففة مختافففة بشفففراء الففف يول الت بريفففة، و ففف  اففف ر  فففرار بقفففبنول بشفففأل  

 بشراء ال يول الت برية.
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ػ ىحه الزسانات أحج" يذكل سؤسدة شخاء الجيػف التجارية"البائع لمجيغ التجارؼ ل التاجخالخجػع عمى 

 .1أىسية كأكثخىا

بعخض كافة تقػـ عمى قياـ تاجخا ما  (عقج شخاء الجيػف التجارية)عقج شخاء الجيػف التجارية كفكخة 

، بحيث تقـػ 2مى شخاء مثل ىحه الجيػف التجاريةمؤسدة تقػـ ععمى  راقو التجارية كالساليةأك فػاتيخه ك 

إمكانية تحريميا دكف مخاشخة، مغ ىحه الفػاتيخ كالجيػف كالتي تخػ  ىحه السؤسدة بانتقاء ما يشاسبيا

 أك 4ة تجاريةفاتػر قالب  ما فيلتي تكػف أا 3جسيعيا تقػـ بذخاء تمظ الجيػف  أكذا كافقت عمى بعزيا فإ

 مقابل تعجيل قيسة ىحا الجيغ مؤسدة شخاء الجيػف التجارية إلى 6سشجات عخفية أك 5تجارية راؽأك 

، 7ندبة معيشو أكمقابل عسػلة مؤجل الجفع غيخ مدتحق لألداء ك الحؼ يكػف بالعادة  ا فػرابتدجيج ثسشي

ضساف عجـ الخجػع عمى ذخط كذلظ ب" السدتيمظ" التاجخ مجيغبتحريميا مغ السؤسدة تقـػ بحيث 

، مى خالؼ ذلظيشز ع كالتاجخ مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةبيغ  كاف االتفاؽ إال إذا "الجائغ" التاجخ

، 8مغ السدتيمظ يػف جبتحريل ىحه ال كعػضا عشو مقاـ التاجخ مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةكىشا تقػـ 

في حالة  الجيػف عغ ىحا  جخ مدؤكالً اال يكػف التبحيث ك ، لمسدتيمظالجائغ الججيج الفعمي ىي فتربح 

فػرا، مقابل ما  لو الشقجية الديػلة تػفيخب مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةتقـػ ف ،عدار السدتيمظ )السجيغ(إ 

السدتيمظ الحؼ ال يسمظ الساؿ ف أ ذأ عالقة ثالثية، حيثشفت، االستحقاؽ آجمةلجيو مغ ديػف تجارية 

                                                           
1
مبففف أ عففف   الر فففوا علفففى التفففب ر، يمثفففل ضفففمبنة للتفففب ر الففف م يفففتخلص مفففل المخفففبطرة مفففل عفففةء تعثفففر م ينيفففه، ويبقفففى عبففف  تمافففيل   

 ال يل الت برم على عبتق مةسسة شراء ال يول الت برية  قط وتمت مسةوليتهب وم هب.
1
يطلفففق عليفففه بمبففف أ ال مبعيفففة، ميفففث يلتفففز  التفففب ر بعفففرج كب فففة مفففب ل يفففه مفففل  يفففول ت بريفففة   ول انتقفففبء(، علفففى مةسسفففة  هففف ا مفففب 

  بكتورينغ وام ة  قط.
0
 11ص  1110نب ر عب  العزيز شب ي عق  ال بكتورينغ، منشورات زيل المقو ية الطبعة الثبنية   

1
لبفففبئع للمشفففترم، تبفففيل المنت فففبت والكميفففبت والسفففعر المت فففق عليفففه لهففف ه المنت فففبت ال فففبتورة الت بريفففة هفففي وثيقفففة ت بريفففة افففب رة عفففل ا  

او الخففف مبت التفففي  ففف مهب البفففبئع للمشفففترم، وال فففبتورة تففف ل ال المشفففترم ي فففة عليفففه ال يففف  ع للبفففبئع ثمفففل هففف ه المنت فففبت او الخففف مبت و قفففب 
 لشروط ال  ع المبينة ببل بتورة الت برية.

2
 كبنت كمبيبلة او شيق، وهي اوراق ت برية  ببلة للتظهير و قب للقبنول.ااوراق الت برية سواء   

3
مفففل  فففبنول البينفففبت، ميفففث يفففت  التو يفففع عليفففه مفففل المففف يل ومفففةر  بتفففبريخ ويشفففتمل علفففى مبلفففغ  12السفففن  العر فففي يفففنظ  مسفففة المفففب ة   

 مم   يقر  يه الم يل بقيمة ال يل وكي ية و بءه  بقيمته اآل لة ال  ع.
7
 10  العزيز شب ي مر ع سببق ص نب ر عب  

8
تعنفففى هففف ه ال راسفففة بمفففب هفففو المسفففوه القفففبنوني الففف م يةهفففل مةسسفففة شفففراء الففف يول الت بريفففة بفففبلملول مكفففبل التفففب ر بتمافففيل هففف ه   

 ال يول مل المستهلق.
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 أكبالتقديط بػاسصة الجفع   رادهأنو سيقػـ باقتشاء ما أرمحتو بتتحقق م الكافي لذخاء ما يحتاجو نقجاً 

مدمعة التي رغب الحالي ل شو مغ تػزيع العبء الساليمسا يسك متفق عميو كبصخيقة متفق عمييا، جلأل

مغ ديػف لقاء ىحه  نذأ في ذمتوتدجيج ما  جمةشيخ يدتصيع في ىحه الفتخة اآلأبذخائيا عمى عجة 

الحؼ ( 1"الفاكتػرايدؼ صصالحا "كيدسى ا ، كيحقق مرمحة التاجخ )التي استمسيا مغ التاجخ الدمعة

 كمخاشخ مذاؽلة أكتخاث بسدكحلظ عجـ االك ة الشقجية لتجارتو يخغب بديادة مبيعاتو كتػفيخ الديػل

، دكف الخذية تقـػ عمى مدتػػ عاؿ مغ الزسافكافة  معامالتو التجارية تكػف  إذ، تحريل الجيػف 

ء عبإلى دكف االلتفات  صشاعتو أكفي تجارتو مسا يداعجه في التقجـ الدخيع  مغ الػقػع بالعخاقيل،

مؤسدة مؤسدة شخاء الجيػف التجارية )ما مغ جية أ، تحريمياك  متابعتيا فيضاعة كقتو إىحه الجيػف ك 

فيػ يحقق مرمحتيا كذلظ عشج  2"(يدرراالفاكتػ ما يصمق عمييا اصصالحا " أك شخاء الجيػف التجارية

)التي ال  3عتساد عمى بشكيا السعمػماتييعخضيا التاجخ عمييا كبالتالي االالتي  اآلمشة اختيارىا لمجيػف 

السعمػمات حػؿ  إلىبالػصػؿ  سؤسدة شخاء الجيػف التجاريةل ف يقػـ عمى تذخيع خاص يدسحأبج 

مع  الشقج ةالسالية كالبشػؾ كالذخكات كسمص مغ كافة السؤسدات ااستخالصيعغ شخيق كذلظ السدتيمظ 

  .تدجيجتيخبو مغ ال أكعدار السجيغ إ بجيمة في استيفاء الجيغ في حالة خح بعيغ االعتبار الصخؽ الاأل

شارىا كشبيعتيا إكتحجيج 4عقػد التجارية السدتحجثة كاف ججيخا بجراسة ىحا الشػع مغ ال كل ما سبقل

 .5"عقج شخاء الجيػف التجارية" عقج شخاء الجيػف التجاريةصبيعة القانػنية لت ىحه الجراسة التشاكلالقانػنية ف

                                                           
1
 : هو ماطلو يطلق على ببئع ال يول الت برية   المقوق التي  ي  مة م ينه(الفاكتورايزي  
1
 : هو ماطلو يطلق على المةسسة التي تمبرس عملية شراء ال يول الت بريةيزرالفاكتورا  

0
لمةسسففة شففراء الفف يول الت بريففة بنففق معلومففبت تعتمفف  عليففه عنفف مب تقففو  ب راسففة مففتءة المفف يل المبليففة، و  رتففه علففى سفف ا  مففب ب متففه   

عففل مرا بففة البنففوق والمةسسففبت الماففر ية بنففبء علففى  وهفف ا يكففول  ففي كثيففر مففل المففبات ببلتعففبول مففع سففلطة النقفف  التففي هففي المسففةولة
تشفففريع خفففبص، وعليفففه ا بففف  مفففل تشفففريع خفففبص يسفففمو لسفففلطة النقففف  تزويففف  مةسسفففة شفففراء الففف يول الت بريفففة بمفففب يلزمهفففب مفففل معلومفففبت 

 .  مول شخاية الم يل و لق لتمقيق مالمة ال ميع بمب  يهب المالمة العبمة  ي ال ولة ببلم بظ على اائتمبل العب 
1
 13ميتط عب  الم يظ، النظب  القبنوني لتمويل ال بتورة، اطرومة  كتوراه  بمعة ابو بكر بلقبي  تلمسبل ال زائر،  ص   
2
  مع   المعبني( المختل ة الت برية هي مب يثبت  ي ال مة مل مبل بسبة المعبمتت الت برية ال يول  
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فخادىا بشرػص إقانػنية اليامة التي ال بج مغ الك  االقتراديةمغ العقػد يعج  عقج شخاء الجيػف التجاريةف

 مشحالحؼ  22121لدشة  9رقع  بذأف البشػؾ كعجـ االكتفاء بسا جاء بالقخار بقانػف  ،قانػنية خاصة

بالغة في دعع  أىسيةمغ  ليحا العقج الس، مشو 13الحق لمبشػؾ بذخاء الجيػف التجارية في السادة 

 قتراد الػششي بذكل دائع كمدتسخ بالسخدكد السادؼاال تخفج التي السذاريع التجارية الرغيخة كالستػسصة

مػر رػصية الذعب الفمدصيشي في بعس األالعامة كخ كاآلدابالشطاـ العاـ  ىف يخاعأعمى ، الثابت

عشو،  قج تشذأ  التي السحطػراتبعس  لقياـكحلظ ك ، السالية الجػىخية التي ال تتشاسب كشبيعة ىحا العقج

ال  أكامخ شخاء غيخ نيائية أك قج يقػـ عمى  أكقج يقـػ عمى عقػد بيع كىسية  ػف التجاريةعقج شخاء الجيف

قج  إذيا السبيع، أجمالغاية التي صشع مغ  أكالذكل  أكال تؤمغ لو شمبو  أكتدتػؼ حاجة السذتخؼ 

 لكي يقػـ بعخضيا عمى ذلظالدشجات التجارية ك  أكصجار الفػاتيخ إ إلىيدارع التاجخ )البائع( 

مؤثخا  ىاماً  كتع أمخاً  يتبيغ أنو قج الحؼك  مغ البائع الحؼ بجكره قج يذتخؼ ىحه الجيػف  ايدرر الفاكتػ 

بذخائيا  ايدر، فعشجما يقػـ الفاكتػر عقج شخاء الجيػف التجاريةخصػرة مغ مكامغ مكسغ  كىشا، 2بالسبيع

بدببو نداع  أكعشو  أكشذأ فيو قج ي أك 3غيخ متقـػقج يكػف ماال  أك عميومتشازع  يكػف قج اشتخػ ماالً 

مؤسدة شخاء الجيػف  رجػعف ميدة ضساف عجـ أسيسا ك ، )التاجخ( كالبائع )السدتيمظ(  بيغ السذتخؼ 

شخاء ىحا كبالتالي يربح ، خالتي يتسدظ بيا التاج سسات ىحا العقج أىععمى التاجخ ىي مغ  التجارية

 أك افالسيإ إلىتؤدؼ  عالية مغ الخصػرة قج جةفيو در  مؤسدة شخاء الجيػف التجارية الجيغ مغ قبل

سػء نية  كيتخممو ،مقرػداً  الجيػف ليحه  شخاءىاكاف  إال إذا، الزخر بالسدتيمظ كحمػؿ فالس البائعإ

                                                           
1
  8/11/1111لسطينية بتبريخ  رار بقبنول اب ر عل رئيس السلطة الوطنية ال   

1
مفففل المعلفففو  ال مةسسفففة شفففراء الففف يول الت بريفففة تقفففو  بشفففراء الففف يول الت بريفففة مفففل تفففب ر  العقففف  الثفففبني الففف م يقفففو  بعففف   يفففب  العقففف    

نفففبزا ااول(، ولكفففل  ففف  يكفففول العقففف  ااول نشفففب عفففل كتمفففبل امفففر مفففول المبيفففع، افففب ر مفففل البفففبئع يفففةثر بفففبلمبيع، اامفففر الففف م يفففة م الفففى ت
 . دمحم الزعبفففي، العقفففو  المسفففمبة بفففيل التفففب ر والمسفففتهلق الففف م يمفففث الثفففبني علفففى ال يطلفففة  سفففخ العقففف  بينفففه وبفففيل التفففب ر، انظفففر للمزيففف ، 

 ب ول  ار نشر. 1990، الطبعة ااولى 191 شرح عق  البيع  ي القبنول اار ني( ص 
0
 لمفف  الخنزيففر وبيففع الخمففر  ففي مففق مسففل  يعفف  مملففه مففبا غيففر متقففو ،  مففبل غيففر متقففو : وهففو المففبل الفف م يبففبح اانت ففبا بففه شففرعب،  

وببلتفففبلي يكفففول  فففزاء العقففف  هنفففب الفففبطتل، للمزيففف  انظفففر  . دمحم الزعبفففي، العقفففو  المسفففمبة  شفففرح عقففف  البيفففع  فففي القفففبنول اار نفففي( ص 
 ب ول  ار نشر. 1990، الطبعة ااولى 113
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  ف يتع التخخيز لسؤسدةأ أيزاكمغ السحطػرات  ،1شار غدل االمػاؿإبحيث نكػف ىشا في 

ذات السستمكات العقارية  إلىنفاذىا ا إلى تخخيريا قج يؤدؼجشبية أ أكفاكتػريشغ غيخ كششية 

 ب الفمدصيشي.الخرػصية العالية لجػ الذع

 :الجراسة أىسية

كبخػ  أىسيةل شاره القانػني تذك  إكتحجيج شبيعتو ك  عقج شخاء الجيػف التجاريةف دراسة أال شظ في 

نػنية ليحا العقج تتسحػر القاف الجػانب أت االقترادية كالقانػنية، سيسا ك عمى جسيع السدتػيا ،لمجارسيغ

 ىسيةكبالتالي ال بج مغ تحجيج األ ،خخػ ختالؼ ىحا العقج عغ العقػد التقميجية كالسدتحجثة األافي 

 العسمية ليحه الجراسة.  ىسيةكاأل العمسية

 :لمجراسة العمسية ىسيةال: األأو 

عجـ كجػد تشطيع اآلف، ك حتى  الكثيخ مغ الجكؿطيع تذخيعي في بتشعقج شخاء الجيػف التجارية  لع يحع  

، كىػ تػفيخ الديػلة الشقجية لمتاجخ عغ تحقيق اليجؼ كالغاية مشو قانػني يحكع ىحا العقج جعمو عاجداً 

 العسمية لمجراسة بالشقاط التالية: ىسيةكتحريل الحقػؽ التجارية، كتكسغ األ

 نية.فذل القػاعج العقجية التقميجية مغ االنصباؽ عمى شبيعة ىحا العقج القانػ  -

 .عقج شخاء الجيػف التجاريةغياب نرػص تذخيعية تحكع  -

 :العسمية لمجراسة ىسيةاألثانيا: 

                                                           
1
يففرة مففل اامففوال التففي تفف  الماففول عليهففب بطففرق غيففر  بنونيففة الففى امففوال نظي ففة و ببلففة هففي عمليففة تمويففل كميففبت كبغسففل اامففوال:   

للتففف اول  فففي النشفففبطبت العبمفففة، ويعفففرل غسفففل اامفففوال كففف لق بأنفففه طريقفففة تسفففتخ   خخ فففبء وت طيفففة المافففب ر التفففي يفففت  مفففل ختلهفففب 
تبفففففففففع الفففففففففرابط للمزيففففففففف  ا كسفففففففففة اامفففففففففوال مفففففففففل خفففففففففتل اسفففففففففتخ ا  وسفففففففففبئل اسفففففففففتثمبر غيفففففففففر مشفففففففففروعة او غيفففففففففر  بنونيفففففففففة.

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%BA%D8%B3
8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D 

 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84
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يسكغ  قانػنياً  كذلظ ليكػف قالباً ججتيا الداحة التجارية، أك قج شخاء الجيػف التجارية ىػ مغ العقػد التي ع

ل آلية لتػفيخ يذك  فيػ  ،األشخاؼفي تحقيق مرالح جسيع  يعتداالعتساد عميو في تشفيح االتفاقات التي 

لغياب نرػص تذخيعية نطخا ي يحتاجيا الزدىار تجارتو كاستسخارىا، ك تالديػلة الشقجية لمتاجخ ال

الختيار الشطاـ القانػني  الستعاقجيغ رادةإل األمخلعقج القانػنية، فقج تخؾ كاضحة تبيغ شبيعة ىحا ا

لمجػء ، اليا بذخاء الجيػف التجاريةسرخح ، كىحا ما جعل بعس السؤسدات اللذخكط الػاجب تػفخىاكا

مغ التاجخ حػالة الحق كالحمػؿ االتفاقي عشج انتقاؿ الحق  أحكاـالقانػف السجني ال سيسا  أحكاـلبعس 

ية الدابقة التقميجالعقػد  أحكاـالحؼ شكل صعػبة في تصبيق  األمخ،  مؤسدة شخاء الجيػف التجارية إلى

ال تشدجع كشبيعة ىحا  متفاكتة أحكاـليحا العقج التجارؼ السدتحجث لػجػد  قانػنياً  شاراً ف إكغيخىا لتكػ 

ف  تتصابق مع غيخىا مغ القػاعج ىحا العقج، كالتي يسكغ ليا أ أحكاـل ضخكرة لجراسة مسا شك   ،العقج

 .1خخػ األ

 إلىدؼ العػامل التي تؤ  أحجج  لسذكمة تحريل الجيػف التجارية، كالتي تع ف ىحا العقج يذكل حالً كسا أ

ما يشتج عشيا مغ أخصار ال سيسا ك جارية الرغيخة كالستػسصة الحجع، السؤسدات الت أكتعثخ التاجخ 

 .2الحؼ يشعكذ عمى االقتراد الػششي ككل األمخالترفية،  أكفالس خصخ اإل

استحقاقيا،  أجلف السجيغ عغ كفاء الجيػف التي ىي في ذمتو عشج كتتجمى ىحه التحجيات، عشجما يتخم  

الحاجة لمديػلة الشقجية إلدامة كاستسخارية مذخكعو التجارؼ،  الػقت الحؼ يكػف فيو التاجخ بأمذ   في

 إلىحياف كقج يؤدؼ في بعس األ ،تباشؤ كانكساش في نسػ مرمحتو التجارية إلىالحؼ يؤدؼ  األمخ

 فالسو.إ

 خاء الجيػف التجاريةمؤسدة شعجـ رجػع  كيعتبخ ضساف ،يسشح التاجخ الكثيخ مغ الزساناتىحا العقج ك 

 مغ أشجىا أىسية. تخمف السجيغ عغ تدجيج ما بحمتو مغ ديػف  إعدار أك عمى التاجخ في حالة
                                                           

1
ماط ى  وراني، آثبر عق  ال بكتورينغ  عق  شراء ال يول الت برية(  ي التشريعيل اار ني والعرا ي " راسة مقبرنه( رسبلة مب ستير،   

 19ص  1112 بمعة الشرق ااوسط ، سنة 
1
 11انظر ميتط عب  الم يظ، مر ع سببق ص   
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مغ الخجمات االدارية كالسحاسبية كالسعمػماتية التي ـ  لمتاجخ الكثيخ يقج   ىحا العقج  ف  أ إلىباإلضافة 

 .1غ الشطع القانػنية كالسرخفيةالحؼ تعجد عشو الكثيخ م األمخ ،تحيط بسخكد التجار كعسالئيع

عقج شخاء الجيػف ، فمؤسدة شخاء الجيػف التجاريةعالقة مسيدة بيغ التاجخ ك  ىحا العقج عغ شخيقكتشذأ 

 .في رفج االقتراد الجاخمي كالجكلي تؤدؼ دكرىا ميسةيعتبخ أداة اقترادية  التجارية

نتيجة دكر ىحا العقج ق باالقتراد الػششي اختيار ىحا السػضػع لمفائجة العسمية التي قج تمحب كقج قست

ية البارز في تػفيخ الديػلة الشقجية كتػضيفيا كاستثسارىا كتجكيخىا مغ ججيج مغ خالؿ ضخ الديػلة الشقج

الػفاء  جمةاع، فأصبحت ف كاف مزصخا لالنتطار حتى يحيغ أجل ىحه الجيػف ثانية ليج التاجخ بعج أ

االستثسارات الػششية في السجتسع  يديع في زيادةما رادية بفزل ىحه التقشية القانػنية كاالقت

 الفمدصيشي.

 :ىجاف الجراسةأ

 :ايأىسمػر أىجاؼ جسة، كىي تدعى لتحقيق عجة أ لمجراسة 

القانػنية كالػقػؼ عمى اآلراء الفقيية السختمفة حػؿ  عقج شخاء الجيػف التجاريةبياف شبيعة  -

 ىحا العقج. أحكاـة التي تشصبق عمى تحجيجىا، مغ خالؿ معخفة القػاعج القانػني

)عقج شخاء الجيػف عقج شخاء الجيػف التجاريةبياف الشطاـ القانػني ل إلىتيجؼ ىحه الجراسة  -

 التجارية( كمفيػمو كمسيداتو كشخكشو كشبيعتو القانػنية.

االستثسارؼ الحؼ ماف ث، يحقق األشار قانػني ليحا العقج السدتحجإمكانية كضع بياف مجػ إ -

 كيحقق السرمحة الخاصة كالعامة. كف لسدتثسخ ث عشو ايبح

نرػص  إضافةشعار السذخع الفمدصيشي عشج اقخاره لسذخكع قانػف التجارة الفمدصيشي بزخكرة إ -

 قانػنية خاصة لعقج شخاء الجيػف التجارية.
                                                           

1
 11سببق ص  ميتط عب  الم يظ مر ع  
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 :مشيجية الجراسة

و أحكامشبيعة ىحا العقج ك لى عمى دراسة ك ف عسمية تحجيج الشطاـ القانػني ألؼ عقج تعتسج بالجرجة األإ

نجاز ىحه لفقيية لو، لحلظ فقج اعتسجنا في إبعاد القانػنية كاتدميط الزػء عمى األ محاكلةك القانػنية، 

عقج ، يختكد عمى تتبع السجارس الفقيية السقارنة كالتذخيعات التي تسيد تحميمياً  كصفياً  الجراسة مشيجاً 

كالسفاىيع السحيصة  حكاـالتقميجية، كتحميل ىحه اآلراء كاألعغ غيخه مغ العقػد  شخاء الجيػف التجارية

بالسشيج السقارف بالشطخ لمصبيعة القانػنية لمعقج  تستعشذكمة بذكل مػضػعي كتقييسيا، كقج ابالس

الفقو كالقزاء كالقانػف  أحكاـمعتسجيغ في ذلظ عمى  ،بعس التذخيعات السقارنة إلىاستمدمت المجػء 

سدو كقػاعجه في جسيع في ىحه الجراسة مغ خالؿ استعساؿ أ شيج الػصفي دكراً مسلكسا كاف  ،السقارف 

  الحقائق كالسعمػمات الستعمقة بعقج شخاء الجيػف التجارية.

 :شكالية الجراسةإ

يثيخ  األمخنتقاؿ الحقػؽ كتتجاخل كىحا مغ العقػد التي تختمط فييا شخؽ ا عقج شخاء الجيػف التجاريةف إ

 الدؤاؿ التالي:

ف ىحا ؟ باعتبار أفي ضل غياب التذخيع القانػني ليحا العقج شخاء الجيػف التجاريةعقج  مقػمات ىيما 

عقج شخاء الجيػف ػني لالتداؤؿ يثػر في بحثشا حػؿ القػاعج العامة كالخاصة التي تحكع الشطاـ القان

جيج الصبيعة القانػنية ف ىحا االخيخ يثيخ العجيج مغ التداؤالت القانػنية حػؿ تح، بشاء عمى أالتجارية

تختمف في شياتيا عغ  أحكاـشخافو كالغيخ كما يتزسشو مغ كآثاره عمى أ عقج شخاء الجيػف التجاريةل

 العامة لمعقػد التقميجية. حكاـاأل

 :يأتييا فيسا أىسسئمة الفخعية، كتتسثل شكالية الخئيدية مجسػعة مغ األو يتفخع عغ ىحه اإلفإنكعميو 
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 الجيػف التجارية؟ أكني الحؼ يدتشج عميو انتقاؿ الحقػؽ ساس القانػ ما األ -

مغ العقػد  اما الخرائز القانػنية التي يشفخد بيا عقج شخاء الجيػف التجارية عغ غيخى -

 ؟التقميجية

 ؟ما ضسانات انتقاؿ الحقػؽ التجارية ألشخاؼ العقج كالغيخ -

 :خطة الجراسة

 كذلظ عمى الشحػ التالي: يغمشيسا مبحث رئيديغ في كلفرميغ  إلىقج قست بتقديع دراستي ل

"عقج شخاء الجيػف  عقج شخاء الجيػف التجاريةة ماىي  بياف في ىحا الفرل بست ق :ؿك في الفرل األ

شتبو بو مغ عقػد ايده عسا تسي ثع، ؿك ىحا العقج في السبحث األ التعخيف كخرائز تشاكالً التجارية" م

 ثاني.ال بحثفي الس أخخػ 

 التي ندتبعجىااآلراء أكضحت  إذ، ية ليحا العقجالصبيعة القانػنبالبحث في ست ق :الفرل الثاني فيك  

السعتبخة  كأساس في اآلراء ؿ، ثع ك في السبحث األ عقج شخاء الجيػف التجاريةل قانػنياً  لتكػف اشاراً 

 في السبحث الثاني. عقج شخاء الجيػف التجاريةتكييف 
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 :تسييج وتقديم

تساـ إشباعيا، كذلظ عبخ إ، فمكل فخد حاجاتو التي ال بج لو مغ األفخادبيغ  اجاتكالح دكارتختمف األ

 عادة يحتاجو، ك الحرػؿ عمى السشتج الحؼ في  مشو رغبة ،تػافق مع ىحه الحاجاتالتعاقجات التي ت

ف أما إىحا الفخد  فإف، كبالتالي يثقل كاىمو فيسا لػ قاـ بذخائو بثسغ نقجؼلخبسا  أكيسمظ ثسغ ىحا السشتج 

لتقديط ىحا الثسغ  ـ باالتفاؽ مع التاجخػ ف يقأ أك، و دفع الثسغ نقجاً ستصاعتايحجع عغ الذخاء لعجـ 

نقز الديػلة  ءتشاسب دخمو الذيخؼ، فيشتقل عب عمى دفعات عمى دفعات شيخية لفتخة مغ الدمغ

الحؼ يؤثخ  األمخية، شقجالديػلة ال نقز فيالجفع ك  آجمةتجارية  مظ ديػناً تسي يربحالحؼ  التاجخعمى 

الحؼ يعاني  مغ البشػؾ لتغصية العجد الشقجؼ االقتخاض إلىما إ، فيزصخ في تجارتوعمى استسخاريتو 

ناىيظ عغ  ،ه لمقخكض التي اقتخضيالسالحقة ىحه البشػؾ في حالة عجـ سجادالحؼ يعخضو  األمخ، مشو

ف يقػـ باالتفاؽ مع مؤسدات كإما أ يج ما بحمتيع مغ ديػف مدتحقة لو،جيشيو عغ تدجحتساؿ عجد م  ا

ستتباب كا التسػيل إلىنتاج كالتجار ات اإلجيلحاجة ، ك مخترة في شخاء الجيػف التجارية التي يسمكيا

لييا إبخزت الحاجة لعقػد تجارية ججيجة يمجأ  لحا ،دالة بالدخعة السسكشةالشقجية الس  التجفقات ثبات ك 

الحؼ جاء لجيػف التجارية، ا شخاءعقج ىػ  ييالإلفكخ التجارؼ اىتجػ ا العقػد التيمغ ك  ،التجار ىؤالء

 .حكسوكشبيعة خاصة تشطاـ بالحؼ يستاز ك ، الساليةبالحمػؿ 

يغ الحؼ يثبت في ىحا الج  تحريل  إال أف، الي عمى اتفاؽ بيغ بائع لمجيغ التجارؼ كمذتخ  العقج يقػـ ك 

ف أ في شخاء الجيػف التجارية دكف  ف مختراً يكػ  عمى أفيغ التجارؼ يتكفل بو مذتخ الج  ك ذمة السجيغ 

كقج جاء القخار بقانػف رقع ، عجد السجيغ عغ الدجادإعدار أك عشج  الحق بالخجػع عمى البائع يكػف لو
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 كمشح الرالحية لمبشػؾ كالسؤسدات السرخفية لذخاء الجيػف التجاريةبذأف السرارؼ   2212لدشة  9

 .1في فمدصيغ

مغ ضسشيا ، عجةسباب أل شخاء الجيػف التجاريةعقج قج مغ خالؿ رية لمتعاج لجأت السؤسدات التجاكق

العسالء  بعجما تبيغ ليا مجػ خصػرة التعامل مع عجد ضخع مغ الستػاصمة لمديػلة الشقجية، احتياجاتيا

القارات، مسا  مػزعة بيغ أكلمحجكد ة عابخ تعامالتيا التجارية كػف تقج ف، 2عمى نصاؽ جغخافي كاسع

ضياع الكثيخ مغ ىحه الجيػف التي تتختب في ذمة العسالء السجيشييغ دكف القجرة عمى  ىإليؤدؼ 

بدبب تسمز السجيشييغ مغ تدجيج ما  أك الباىطةتكمفة التحريل دبب كاف ذلظ بأسػاء  ،تحريميا

حجاـ السؤسدات التجارية كالرشاعية عغ تػسيع كزيادة إ إلىيؤدؼ  الحؼ األمخ، مغ ديػف بحمتيع 

 فقا لقجراتيع الساليةبسرمحة السدتيمكيغ الحيغ يخغبػف بذخاء ما يحتاجػنو ك  يزخ   ما التجارؼ  نذاشيا

بالبيع بالتقديط ف ىي قامت إ السؤسدات التجارية ـ مغ رأسساؿتجسيج قدع ىا إلىيؤدؼ كسا ، البديصة

 تدسح ليا بحلظ.نقجية ف يكػف لجييا ضسانات نقجية احتياشية دكف أ

كذلظ بدبب  شسػفي الكبالتالي تباشؤ  ،تباشؤ في االنتاج إلىالية الشقجية قج يؤدؼ نقز الديػلة السك 

ف ىي إعجـ تحريميا لجيػنيا ل خصار التي قج تتعخض ليا نتيجةاألمغ السؤسدات التجارية  تخػؼ

 3قجمت عمى ذلظ دكف ضسانات.أ

عقج شخاء ساعج عمى انتذار  ،التدجيج آجمةتقػـ بذخاء الجيػف التجارية  انتذار مؤسدات مالية كسيصةك 

، لمسؤسدات التجاريةزسانات كال يزا، فيحه السؤسدات تسشح الكثيخ مغ الخجماتأ الجيػف التجارية

التي تشذأ عشج  سخاشخالالكثيخ مغ الحدابات ك التجار  غ كاىلعف تدقط أمغ شأنيا  كىحه الزسانات

                                                           
1
وال م ت  نشره على الو بئع ال لسطينية   ي الع    17/11/1111   بشأل المابرل والاب ر بتبريخ 1111لسنة  9 رار بقبنول ر     

 الممتبز  السببع عشر
1
 21ومتى ص  17انظر ميتط عب  الم يظ، مر ع سببق ص   
0
 1110منشورات زيل المقو ية الطبعة الثبنية سنة  11برنة ص  كتور نب ر عب  العزيز شب ي  عق  ال بكتورينغ  راسة مق  
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تػقفو عغ  أكفالس السذتخؼ ديغ أك إعجد السجيغ عغ تدجيج ما بحمتو مغ الثسغ في حالة استحقاؽ 

بخمجة ىحه الجيػف ل حياناً اضصخارىا أ، ك مدؤكليتيا في تحريل ىحه الجيػف ناىيظ عغ  قداط،سجاد األ

عغ السؤسدة التجارية التي ال شأف ليا في  بعيجاً لسجيغ عغ التدجيج ليا، في حالة عجد ا أخخػ مخة 

 .ىحه السخاشخ

حيازة الدمعة، كمغ ثع االنتفاع بيا  أكالذخاء بالتقديط يػفخ لو امتالؾ نطاـ  فإفأما بالشدبة لمسذتخؼ، 

، فزاًل عغ قيامو بدجاد ىحا الثسغ عمى أقداط بذكل سجاد ثسشيا نقجاً  عمى الخغع مغ عجـ قجرتو عمى

 .1الخاصة يةمكاناتو السالإيتفق مع ضخكفو ك 

عقج شخاء الجيػف ضيػر  عتقج انو يخجعيفتعػد الى العيػد القجيسة، خمفية ىحا العقج التاريخية أم ا 

شار نذاشيع في إو في أحكامكاف التعامل ب ، إذغيغ كمغ بعجىع الفيشيقييعرخ البابمي إلى التجارية

بجايات مشح نجمتخا إ ف ضيخ عمى شكمو الحالي فيأ إلىىحا العقج  أحكاـ، كقج تصػرت 2التجارة البحخية

البزائع  ذخ كاف التجار يعتسجكف عمى الػكالء في بيعالقخف الثامغ ع ما فيأ، 3القخف الساضي

مجػء لخارجيا نتيجة  إلىكتحريل ثسشيا، حيث نذأ ىحا العقج في السسمكة الستحجة ثع بجأ باالنتذار 

 .4نية البعيجةسػاؽ ججيجة كبيع مشتجاتيع في السدتعسخات البخيصاأفتح  إلىف البخيصانييغ ك ر رج  الس  

ؿ شخكة بيحا أك أسدت حيث نجمتخا، إا العقج في القخف الثامغ عذخ في ككانت نقصة بجاية نذػء ىح

سيت "بيت الػسصاء" ككاف شعارىا "بيعػا كنحغ نقػـ بالباقي" كمغ بعج ذلظ انتذخت عقػد السجاؿ س  

 .5نجميدية بالػاليات الستحجة االميخكيةتحػيل الفاتػرة في السدتعسخات اإل

                                                           
1
 19ماط ي  وراني، مر ع سببق ص   
1
 9،11   بمعة تلمسبل ال زائر ص 1111-1111اطرومة  كتوراه  -النظب  القبنوني لتمويل ال بتورة   -ميتط عب  الم يظ  
0
 10 . نب ر شب ي  مر ع سببق ( ص   
1
 10المر ع السببق ص   
2
 118، 117، ص 1991ااعتمب ات المار ية وضمبنبتهب،  ار النهضة العربية، مار سنة  - مبل ال يل عوج  
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التي كانت عمى السخاكد التجارية في مخاكد السدتعسخات تجارتيع  فييعتسجكف  كاف التجار البخيصانييغك 

السعمػمات الكافية حػؿ ييا السسمكة الستحجة في حيشئح، ككانت ىحه السخاكد التجارية تسجىع بتديصخ عم

عمى ىحه السخاكد بتحريل  كانػا يعتسجكف ك  ،1في الدػؽ كسسعتيع السالية كد السدتػرديغ اكبسخ  األسػاؽ

 التي شيجت كداداً في سػؽ لشجف  دتاالطخكؼ التي س إال أف، 2ع لقاء عسػلة متفق عميياثسغ بزائعي

سمػب ججيج أالبحث عغ  إلىدفعت السخاكد التجارية في السدتعسخات في البزائع،  يغكبيخ  كتزخساً 

 .3باحلتحقيق االر 

ائع فيقػمػف بػفاء مسػليغ ليحه البز إلىبكػنيع ككالء مقابل عسػلة، بل تحػلػا ىؤالء  ييكتففمع  

 4،ثسشيا قبل استحقاؽ تاريخ الجفع مع ضساف كفاء السذتخيغ عشج تاريخ االستحقاؽ الفعمي ليحه الجيػف 

ف أىحا الشػع مغ العقػد، ذلظ  فييا انتذخ يخكية كانت مدتعسخة بخيصانية فقجككػف الػاليات الستحجة االم

لتدػيق بزائعيع استعانػا بالسخاكد التجارية غ كثب، فاالميخكية ع األسػاؽػا التجار البخيصانييغ لع يعخف

ة الستعامميغ ئكبسال ةميخكيبالدػؽ األ ةاية كاسعكاف ىؤالء الػسصاء عمى در ثسانيا، حيث أكتحريل 

تحريل ىحه قياميع ب، ك ياعشج استحقاق مغ ديػف  معيع كمرجاقيتيع كقجرتيع عمى الػفاء بسا في ذمتيع

عمى ىحه السخاكد السالية في عسمية  األمخكقج اندحب ، 5قل تكمفةأكب سخعأمغ ىؤالء برػرة الجيػف 

ثساف أحياف بتعجيل في بعس األ يقػمػف الػكالء  ىؤالء كاف إذ ،لسجيشيغتسػيل كضساف بعس ا

  .6البزائع عغ السذتخيغ

صػيخ الء في الػاليات الستحجة بتنقز في الديػلة الشقجية، بجأ ىؤالء الػكضل التصػر التجارؼ ك كفي 

ف يقػمػا بتسػيل كتعجيل أبعخض خجماتيع عمى السرجريغ بػا رباحيع، فقامأساليبيع التجارية لديادة أ
                                                           

1
 9ص  1987تورية تو يق، وكبلة تمايل وضمبل المقوق الت برية، رسبلة مل  بمعة عيل شمس،   
1
 10 . نب ر شب ي   عق  ال بكتورينغ  راسة مقبرنة  ار زيل المقو ية ص   
0
 11  الم يظ، مر ع سببق ص ميتط عب  

1
  عفففل  كتفففور  9ص   1987 . توريفففة تو يفففق وكبلفففة تمافففيل وضفففمبل المقفففوق الت بريفففة رسفففبلة  كتفففوراه  بمعفففة عفففيل شفففمس سفففنة   

 مر ع سببق 11نب ر شب ي عق  ال بكتورينغ ص 
2
 11-9المر ع السببق ص   
3
 13تشريعيل اار ني والعرا ي " راسة مقبرنة"( ص ماط ى ال وراني،  رسبلة مب ستير  آثبر عق  ال بكتورينغ  ي ال  
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فادة مغ السعمػمات كاالستذارات القانػنية كالتجارية كالسالية االستحقاؽ، ككحلظ اإل جمةػف اآلتمظ الجي

ة لتشطيع حدابات ءػف الخبخة كالكفاالء، كػنيع يسمكميخكية كبالسجيشيغ كالعساأل األسػاؽبكالتي تتعمق 

مغ ىشا قامت الفكخة بإنذاء مخاكد مالية  .1األسػاؽالسرجريغ كتحريل ديػنيع مغ السجيشييغ في تمظ 

ف يتعيجكا أتقاؿ ممكية تمظ الجيػف ليع، عمى متخررة بتعجيل قيسة الفػاتيخ كالحدابات مقابل ان

و يحطخ عمييع الخجػع عمى السرجريغ كمصالبتيع فإنعدار السجيشييغ إ نو في حالة ألمسرجريغ عمى 

 .2بقيسة ىحه الجيػف 

قصار شاره الحالي بالتبمػر، كبجأ يشتذخ بيغ األإبذكمو ك  عقج شخاء الجيػف التجاريةتخة بجأ كفي تمظ الف

عجة شخكات كمؤسدات مالية متخررة في ىحا الشػع مغ  اءنذإحيث تع تسػيمية حجيثة  كػسيمة

ميالدؼ، ففي  1962ركبية كذلظ بعج العاـ ك غمبية الجكؿ األأ ىحا الشذاط  ػ تى غد ذاط التجارؼ حالش

ميالدؼ  1965ي العاـ تع ف عقج شخاء الجيػف التجاريةؿ ضيػر لأك ف أ 3الفخندييغ فخندا يعتبخ الفقياء

 .4عميو فخنديضفاء الصابع الإحيث تع (  (le contra de affacturageعخؼ ب حيث  تقخيباً 

ساس القانػني الحؼ يسكغ يجاد األإفي  لجػ فقياء القانػف في الشطاـ الالتيشي الرعػبة كىشا ضيخت

   5.مؤسدة شخاء الجيػف التجارية إلىاالعتساد عميو في عسمية انتقاؿ الجيػف 

( dailyقػاعج تتػسط القانػنيغ السجني كالتجارؼ بسا يرصمح بقػاعج ديمي ) 1جج السذخع الفخنديأك كقج 

عقج شخاء الجيػف تدييل كىزع تفعيل االشار القانػني ل أجلبحػالة ديمي كذلظ مغ  كالتي تدسى

  .بذكل بديط كميدخ األفخادكػنيا تتزسغ تدييل عسميات مشح االئتساف لمسؤسدات ك  التجارية

                                                           
1
 ااسواق الخبر ية،  ي المستعمرات البريطبنية.  
1
 17ماط ى ال وراني مر ع سببق ص   

0
  Michel vasser: les operation de banque. Fascicule I.la relation banquire client quatrieme 

edition les course de droit.Paris 1987-1988. P 317    17  نب ر شب ي  عق  ال بكتورينغ( ص   منقول عل  
1
  Christian Gavalda: AFFACTURAGE, Encyclopedia Dalloz- com., 1996-I-, a-b, no.2 p.2. 
2
 13مر ع سببق   نب ر شب ي ص   
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 مؤسدات الفاكتػريشغ كانت تفزل تصبيق القػاعج القانػنية الفخندية في القانػف السجني كالتجارؼ  إال أف

مكاف الجائغ لتحريل الجيغ التجارؼ  سؤسدة شخاء الجيػف التجاريةتفاقي للتي تعتسج عمى الحمػؿ االكا

  2مغ السجيغ.

ـ تع 1988يار لدشة أ 28شخيق التجارة العالسية ، كفي عغ  عقج شخاء الجيػف التجاريةكسا انتذخ 

كالتشطيسية لعسميات الفاكتػريشغ الجكلية، تفاقية دكلية لتػحيج القػاعج القانػنية كىي ا ا ػ تأك تػقيع اتفاقية 

بعج تػقيع الكثيخ مغ الجكؿ عمييا مغ ضسشيا  1995يار لمعاـ أؿ مغ ك حيث دخمت حيد التشفيح في األ

 3فخندا كايصاليا كنيجيخيا .

، حيث قاـ السذخع الجدائخؼ بإفخاده بشرػص الجكؿ العخبية إلى عقج شخاء الجيػف التجارية انتقلكقج 

شمق عميو "عقج تحػيل الفاتػرة" كذلظ في العاـ ، كقج أ4الجدائخؼ  ضسغ القانػف التجارؼ  كسوخاصة تح

 . 5ميالدؼ1993

نطاـ عقج تحػيل  أحكاـاث تعجيالت عمى القانػف التجارؼ تتساشى مع حجإكقج قاـ السذخع الجدائخؼ ب

 93/28سخسػـ التذخيعي ، كمغ بيغ ىحه التعجيالت تعجيل القانػف التجارؼ كذلظ بسقتزى الالفاتػرة

كقج جاء ضسغ ىحا التعجيل عقج تحػيل الفاتػرة بغية تشذيط  1993مغ العاـ  نيداف 23السؤرخ بتاريخ 

كإنعاش الحياة االقترادية، حيث يعتبخ عقج تحػيل الفاتػرة تقشية ججيجة لع يعتج عمييا الشذاط التجارؼ 

 95/331ػضيحيا مغ بيشيا السخسػـ التشفيحؼ الجدائخؼ لحلظ صجرت مجسػعة مغ السخاسيع التقشية لت

الستعمق بذخكط تأىيل الذخكات التي تسارس تحػيل  1995مغ العاـ  تذخيغ أكؿ 25كالسؤرخ بتاريخ 

                                                                                                                                                                                
1
 ي   ،وت   أالهب  . توسط القبنول الم ني والت بريةلوم  يلي، مشرا  رنسي  ب  بإنشبء مب يعرل بموالة  يلي والتي تتم ث عل  واع  ت  

                        1990كبنول ثبني مل العب   11-11والمع ل بتبريخ  1 981   ي سنة  المعرول بقبنول  يلي الاب ر  القبنول ال رنسي
1
 18 . نب ر شب ي مر ع سببق ص   
0
 19المر ع السببق ص   
1
 سبتمبر 13المةر   ي  29-72، يع ل و يتم  األمر ر   1112 براير سنة  3مةر   ي  11-12 بنول ر     بنول الت برة ال زائرم،  

 الت برمو المتضمل القبنول  1972سنة 
2
  11( ، مر ع سببق ص 1111ميتط عب  الم يظ    
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 2225لعاـ مغ ا كانػف أكؿ 12السؤرخ بتاريخ  5/468كسا صجر السخسػـ التشفيحؼ رقع  1،الفاتػرة

 . 2الفاتػرة االجساليةالسحجد لذخكط تحخيخ الفاتػرة ككصل التدميع ك 

عغ تشطيع ىحا العقج  تحجسقج أكمعطع التذخيعات العخبية  ؼ سرخ ف السذخع الشا نالحع أإال أن

مع تصػر  نوبيج أف ىحا العقج حجيث الشذأة في الػاقع التجارؼ السرخؼ، أبشرػص خاصة، بادعاء 

 بجأت بعس البشػؾ في مرخ في التجارة كاالنفتاح االقترادؼ بخزت الحاجة مغ ججيج ليحا العقج، كقج

بخاـ ىحا الشػع مغ العقػد التجارية كالبشظ السرخؼ لتشسية الرادرات، الحؼ ييتع بذخاء الجيػف التجارية إ

كالرشاعية في مرخ لجػ عسالئيع في الخارج، ككحلظ قيامو بذخاء الجيػف الستختبة في ذمة العسالء 

ارج، حيث اعتسجت ىحه البشػؾ عمى الشسػذج الفخندي السرخييغ السحمييغ لعسالء ليحا البشظ في الخ

  .3عقج شخاء الجيػف التجاريةكاالميخكي ليحا العقج في تشطيسيا ل

لع  وإال أن، الجيػف التجارية ذخاءبما في فمدصيغ كعمى الخغع مغ كجػد نز قانػني يدسح لمبشػؾ أ

كلع يتع تحجيج شخكط ع يتع تعخيفو القانػنية، كسا ل لشرػص قانػنية تػضح ىحا العقج كشبيعتويتصخؽ 

، كلع نذاىج لع تشتذخ في فمدصيغ عقج شخاء الجيػف التجاريةف ضاىخة أ إلىىحا باإلضافة ، خاصة بو

 .ة متخررة في ىحا السجاؿمؤسدات مالي

 
 

 

 

 

 

                                                           
1
 1992لسنة   31ح، ر، ا    
1
    1112لسنة   81ح، ر، ا   
0
 17شراء ال يول الت برية مل الو هتيل العملية والقبنونية ،  ار ال بمعة ال  ي ة ص   .  كرى عب  الرازق دمحم، عق  
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 :لوالفرل األ 

__________________________________________________________ 

 :جيهن التجاريةعقج شخاء المفيهم  

ليات قانػنية، كيحتػؼ عمى تقشيات خاصة حيث يعتبخ مغ عمى عجة آ عقج شخاء الجيػف التجارية يقـػ

 العقػد السيسة عمى الداحة االقترادية السحمية كالجكلية.

سا اشتبو بو كمغ ثع تسييده ع ،وخرائرتعخيفو كبياف ك  عقج يتعمق بتػضيح ماىيتوتحجيج مفيػـ ىحا الك 

عقج شخاء  ثع أميد ،ؿك في السبحث األ عقج شخاء الجيػف التجاريةماىية  ، كعميو سأبيغأخخػ د مغ عقػ 

 عسا يذتبو بو مغ عقػد في السبحث الثاني. الجيػف التجارية
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 عقج شخاء الجيهن التجاريةل: ماىية والسبحث األ 

شمق عميو تدسية ج، فسشيع مغ أالتذخيعات ليحا العقتعجدت السفاىيع كالتدسيات التي جاء فييا الفقو ك 

، كسا   factoring contractعقج شخاء الجيػف التجاريةسسػه شخاء الجيػف التجارية ، كآخخكف أ عقج

سب مع لغتيع األـ سع العقج بالمغة االنجميدية بسا يتشاباالعتساد عمى التخجسة الحخفية القاـ الفخندييغ 

شمق عميو عقج تحػيل الفاتػرة كالتذخيع ؾ مغ أكىشا  affacturage de contraشمقػا عميو كأ

 تػفيخ الديػلةالعقػد التي يعتسج عمييا في عسميات مغ  عقج شخاء الجيػف التجاريةيعتبخ الجدائخؼ، ك 

 لييا الفكخ االقترادؼ كتع بمػرة آلياتو ضسغ نرػص قانػنية، ، فيػ مغ العقػد التي اىتجػ إةالشقجي

فيو  سمظية ألمػاؿ نقجية، في الػقت الحؼ تجة السذاريع التجار حيث يقػـ ىحا العقج نتيجة لحا

 تحريل ىحه الجيػف  كػف قج ي أكالػفاء  آجمةتجارية  راؽأك ك  سشجات أكفػاتيخ  السؤسدات كالسذاريع

 .1يرعب تحريمياجخاءات تحريميا كاستيفائيا مغ العسالء ك فتصػؿ إكلة جخارج حجكد ال

مؤسدة عمى الػفاء  آجمةديػف ما لجيو مغ يقـػ التاجخ بعخض ، يةعقج شخاء الجيػف التجار كمغ خالؿ  

تدجدىا فػرا لمسؤسدة ك  بتعجيل  ثسشياكافقت السؤسدة عمى شخائيا، فتقػـ فاذا  ، 2شخاء الجيػف التجارية

ى بائع الجيػف عمتسمظ الحق بالعػدة ف ، دكف أبيشيسا فائجة متفق عمييا أككذلظ مقابل عسػلة  التجارية

 .كاف االتفاؽ حالفا لحلظ إال إذا لسجيغعدار اية في حالة إ التجار 

، قج ال تخمػ احيانا مغ السخاشخئل التي مغ السداالجفع  آجمةكتعج مدألة تحريل الجيػف التجارية 

 يع مغ حقػؽ حتساؿ تخمف مجيشييع عغ دفع ما بحمسالسخاكؼ، كذلظ بدبب اكتثيخ لجييع الكثيخ مغ 

 .تعشتيع بغيخ كجو حق أكفالسيع أـ بدبب إرىع بدبب اعدا سػاء أكاف، ليا

                                                           
1
 20عق  ال بكتورينغ ال ولي  انظر كتبة نب ر عب  العزيز شب ي منشورات زيل المقو ية الطبعة الثبنية ص   
1
 المةسسة التي تقو  بشراء ال يول الت برية آ لة الو بء  
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 وكقػع إلىفي كثيخ مغ الحاالت يعجد عغ تحريل الجيػف التي في ذمة مجيشيو مسا يؤدؼ  فالتاجخ

تجارة تقػـ عمى الدخعة الحياف، ك في غالب األ ثقتيع في مجيشييعالتجار يزعػف ، ففي السخاشخ

 كالقبػؿ بيامر مغ السخاشخة. كاالئتساف،

 أكيحتاجػف لمديػلة الشقجية الالزمة لتقجـ كتصػر تجارتيع،  حياففي كثيخ مغ األ التجار أف جكنج 

نيع قج يزصخكف لالنتطار حتى تدتحق ىحه مغ التدامات تجاه الغيخ، مسا يعشي أ علمػفاء بسا عميي

ديػف مالية  بيع ما يسمكو مغ إلىيمجأ  وفإنالتي تعيق تقجمو  ىحه العػائق كلتجاكز، 1جمةاآل الجيػف 

عقج شخاء الجيػف ناشئة عغ تجارتو، كيتع ذلظ عبخ التعاقج مع مؤسدة شخاء الجيػف التجارية مغ خالؿ 

فخ لو الديػلة ػ كالسعيقات كي مثل في الخخكج مغ تمظ الزغػشاتالحؼ يعصيو الحل األ التجارية

 الشقجية.

األركاف األساسية  أف تتػفخ فيو بج و الفإن، 2ناجدًا كصحيحاً  عقج شخاء الجيػف التجاريةكحتى يكػف 

ف يتحمى الفاكتػرايدر أ، عمى كالدبب الخضا كالسحلىمية ك األ، كىي: لمعقج ط السػضػعيةالذخك ك ة العام

 .4ف يكػف الجيغ ناشئا عغ تجارتو، كأ3برفة التاجخ

ح كضثع أؿ، ك في السصمب األ عقج شخاء الجيػف التجاريةبتعخيف الكبشاء عمى ما سبق سأقـػ ب

في  عقج شخاء الجيػف التجارية آثاربيغ ، ثع أفي السصمب الثاني عقج شخاء الجيػف التجاريةخرائز 

 .السصمب الثالث

 :)عقج شخاء الجيهن التجارية(عقج شخاء الجيهن التجاريةل: تعخيف والسطمب األ 

                                                           
1
 1ص  1997 كرة اائتمبل لعتج مشبكل تمايل ال يول الت برية،  ار النهضة العربية هشب   ضلي،  راسة  ي  
1
 18مر ع سببق ص  1112نب ر عب  العزيز شب ي  طبعة   
0
 08تورية ابراهي  مر ع سببق ص   
1
 ا ب  مل ال يت  التعب   بيل ت بر وال يكول ممل العق   ينب ت بريب.  
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كنطخا  1الالتيشيف يعخؼ في الشطاـ في األنطسة األنجمػسكدػنية قبل أ عقج شخاء الجيػف التجاريةعخؼ 

مختمفػػػة حدػػػب الشطػػػاـ يدػػػسى بعػػػجة تدػػػسيات  عقػػػج شػػػخاء الػػػجيػف التجاريػػػة فػػػإفالقانػنيػػػة  األنطسػػػة لتعػػػجد

الحػاؿ مػػثمسا ىػػػ  factoring contractعقػج شػخاء الػجيػف التجاريػةب سػساهفسشيع مػغ  القانػني في الجكؿ

اؿ ـ مػع لغتػو كسػا ىػػ  الحػي يػتالءاالسػع مػع تحخيفػو لكػ اخح ىػحفي الجكؿ األنجمػسكدػنية كمشيع مغ أ

شػخاء  أككمػشيع مػغ يدػسيو بعقػج شػخاء الحقػػؽ التجاريػة (  le contra d) affacturageفػي فخندػا

 أك عقػج ككالػة التدػيق مثمسا ىػ الحاؿ في بعس الجكؿ العخبية، أك جلالسجيػنات التجارية متػسصة األ

كتقػػـػ فكػػخة عقػػج قػػانػف الجدائػػخؼ كبشػػظ فخندػػا فػػي الالسذػػخع الجدائػػخؼ كسػػا عخفػػو   نطػػاـ تحػيػػل الفػػاتػرة

 سػاس عػمى شخاء الجيػف التجارية مغ مؤسدات تجارية.تحػيػل الفػاتػرة في األ

 عقج شخاء الجيهن التجاريةال: التعخيف االصطالحي لأو 

 لػاليػاتسػتعسل بكثػخة فػي بخيصانيػا كا( مرصمح أنجمػسكدػػني أfactoringيعتبخ مرصمح الفاكتػريشغ )

تسػج تذػخيعات مختمفػة عػغ الشطػاـ بػاقي الػجكؿ التػي تع إلػىنتقػاؿ ىػحا العقػج الستحجة االميخكية، غيخ أف ا

، بيشسػا (factoring contractنجمػسكدػػني جعػل الػبعس مشيػا يتسدػظ بالتدػسية االنجميديػة لمعقػج )األ

 2اتيا التذخيعيةخمق مرصمح مقابل لتدسية العقج يتشاسب مع لغتيا كتػجي إلىسعت بعس التذخيعات 

فػي ىػحا الذػػأف مػغ لجشػػة  محاكلػػةؿ أك يجػػاد تدػسية بجيمػة لمعقػػج، ككانػت ى إعسػل السذػخع الفخندػػي عمػإذ 

اقتػػػخح  إذ(،  factorageلفػػػع )  إلػػػىدراسػػػة السرػػػصمحات التقشيػػػة الفخندػػػية، التػػػي تخجسػػػت السرػػػصمح 

ف شػا نجػج أإال أنتعشػي الػكيػل،  ( التيfactorieكمسة ) إلىىحه التدسية استشادا  يغالفخندي اءبعس الفقي

                                                           
1
 11ه مل ال قهبء  اان لوسكسول ، ميتط عب  الم يظ مر ع سببق ص ااستب   ابمويل بيسبر،  قي  
1
ص  1997 بموس ماطلمبت المابرل و بنول ااستثمبر، ااكب يمية العربية للعلو  المبلية والمار ية،  طر،  -تمسيل  بروق التب ي  

1. 
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اسػتسخكا فػي التعامػل بالسرػصمح  ىحه السرصمحات قج ىجخت مغ شخؼ الستعػامميغ االقترػادييغ الػحيغ

 1(affaccturageلمعقج )  األصمي

صل كمسة فاكتػريشغ معجع المغة نجج أف أ إلىشكاؿ، فبالخجػع في المغة العخبية فقج شخح نفذ اإلما أ

، كبالشطخ (عشرخ، عامل، ككيل، مؤسدة تذتخؼ كتخرع الجيػف ) عجة عخبية بألفاظالمغة ال إلىتتخجع 

 أكحدابات  أكنيا تجكر حػؿ شخاء مؤسدة فػاتيخ ( نجج أfactoringالسعاني المغػية لكمسة ) إلى

 .2آخخ مختز مغشخز  قبل خخ ىػ شخاء ديغ مغبسعشى آ أكمدتشجات مغ شخز 

 لجيهن التجاريةعقج شخاء اثانيا: التعخيف الفقيي ل

اكالت مغ فقياء ؿ ىحه السحأك تعخيفا جامعا مانعا، ككانت  عقج شخاء الجيػف التجارية تعخيفؿ الفقو ك اح

 نجمػسكدػنية.السجرسة األ

عقج شخاء ف أ كػف ، 4نطخا لشطاميع القانػني عقج شخاء الجيػف التجاريةفي تعخيف  3اختمف الفقو إذ 

 .الالتيشية األنطسة إلىاالنجمػسكدػنية ثع انتقل الحقا  األنطسةال في أك قج نذأ  الجيػف التجارية

بانو شخاء شخز يدسى كىػ مغ فقياء السجرسة االنجمػسكدػنية  5" بيدارستاذ " فقج عخفو األ

 2نحػ عسالئو السجيشيغ 1مقجـ خجمات أك، عائجه لبائع بزائع 7جلديػف دفتخية قريخة األ 6السسػؿ

 .3الػفاءكيتحسل السسػؿ مخاشخ عجـ 

                                                           
1
  Narmne. Henni la convention d' affacturage en droit franceis et Algerien; momaire pour l obtenion du 

diploma de magister. En droit compare des affairs, universite d'oran- es senia, 2008-2009                            
1
لت تاب  ااستمي،  دمحم عب  الملي  عمر، ال بكتورينغ ا ارة وبيع ال يول الت برية بيل الوا ع والمنظور ااستمي، مركز ابلو كبمل  

 1، ص1110، لسنة 19 بمعة اازهر القبهرة، مار، الع   
0
 ال قه  ي النظب  اان لوسكسوني والنظب  التتيني وال قه  ي ال ول العربية التي تتبع النظب  التتيني.  
1
امكبمه الى   رنسب التي تتبع النظب  القبنوني  كول ال عق  ال بكتورينغ عرل  ي النظب  اان لوسكسوني   ق  اختلل تعري ه عن مب انتقلت  

 التتيني.
2
(، الم رة  براير، 11عب  العزيز من وسي " عق  تمويل ال بتورة كشكل   ي  للضمبنبت المار ية الم يثة ، م لة ال قه والقبنول الع      

 11ص  1113
3
 مةسسة شراء ال يول الت برية 
7
 ت برية آ لة الو بء  يول نبشئة عل ت برة مقي ة ب  بتر  



  
 

22 
 

 أونه " ات بق مستمر مل ختل مسبة م توح بيل ببئع للبضبئع أب Moore 1ستاذ مػر كسا عخفو األ

 إلىالخ مبت  أوالخ مبت يتعه  بمو به الممول ببلنسبة للمقوق الت برية النبت ة عل بيع البضبئع 

 ال ير ببلقيب  ببألعمبل التبلية:

 مبمغ مالي معجل مغ الساؿ. شخاء فػرؼ لكل الحقػؽ التجارية في مقابل -

 ستعمقة بالحقػؽ التجارية السبيعةلمدظ حدابات بائع الحقػؽ ا -

 تحريل الحقػؽ التجارية -

 عساؿ بائع الحقػؽ التجاريةتسػيل بعس أ  -

 السحاسبية. أكاالدارية  أكتقجيع االستذارات التدػيقية  -

تعخيفو عمى الصخيقة التقميجية  إلىذىب قدع مغ الفقياء الفخندييغ قج ما فقياء السجرسة الالتيشية فأ

 إلىلتحريل الجيػف بأف يقػـ السحرل السحتخؼ )الفاكتػرايدؼ( ليحا الشذاط بالػفاء بقيسة الفػاتيخ 

 . 5فائجة متفق عمييا أكذمة عسالئو، مقابل عسػلة  إلىالتاجخ مقابل تحػيل حقػقو  أكالرانع 

سقتزاىا تتعيج ىيئػة متخررػة تػجعى كسيط بأف تتحسل تقشية ب: " بأنو 6 "بيار جػد"كسا عخفو الفقيو  

  ".الخػجمات أكبعس الحقػؽ التجارية لسسػػف الدػمع  أكعمى عاتقيا كبجكف رجػع الػفاء بكل 

 عق  شراء ال يول الت برية   عر ب   Rives langوريل انج  Cabrillacف الفقيياف كابخبظ نجج أك 

 اير عل  أ ل إلىل يمال على  يمة  يونه المضب ة الت بر أ م أبأنه " العق  ال م بمو به يستطيع 

                                                                                                                                                                                
1
    تكول ه ه ال يول ال  ترية نظير بضبئع او نظير خ مبت للتب ر او مق   الخ مة  

1
الم يل ال م يو ي لمةسسة شراء ال يول الت برية وال م ينتقل اليهب ال يل  ول ال يتممل التب ر مخبطر ع   و بء الم يل لل يل ال م  ي   

  مته.
0
( نقت عل ميتط عب  the business lawyer July 1970 page 1505لقبنوني لعق  ال بكتورينغ ال ولي م لة  ابمويل بيسبر، ااثر ا  

 .11الم يظ مر ع سببق ص 
 
1
 03نب ر عب  العزيز شب ي، مر ع سببق ص   
2
 1112بعة نب ر شب ي عق  ال بكتورينغ  عق  شراء ال يول الت برية(   راسة مقبرنة( المةسسة الم يثة للكتبة ط  
3
 17ام  ال قهبء ال رنسييل، ميتط عب  الم يظ مر ع سببق ص   
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طريق مطبلبة مةسسة مبلية متخااة به ا النوا مل النشبط ببلو بء بهب مقببل منو ه ه المةسسة مق 

 .1لوالر وا على م يل ال ريق األ

شخكػة  أكعبارة عغ مؤسدة مالية معخكفة بسؤسدػة  ( يكػف كسيط)بأنو اتفاؽ بيغ مشيع مغ كصفو 

 أكالحؼ عادة مػا يكػػف مػغ السؤسدػات الرػغيخة  )بائع لمجيػف التجارية( الفاكتػريشغ مع عسيميا

متػسػصة الحجػع، كيقػجـ بسػجبو ىحا األخيخ لسؤسدة الػسيط كافػة فػػاتيخه كديػنػو التجاريػة الستختبػة لػو 

اء كاختيار الفػاتيخ كالجيػف التي تخػ إمكانية في انتق  مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةبحمػة مجيشيػو، فتقػػـ 

 أك، فإذا كافقت مؤسدة الػسيط  2عغ الػفاء السجيغ احجاـتعخضػيا كميػا لسخػاشخ  دكف في تحرػيميا 

يػا تقػػـ بذخائيػا لقاء تعجيل قيستيا لمجائغ قبل تاريخ فإنبعس تمظ الجيػف  أككل شخاء الفاكتػريشغ عمى 

حقيػا في الحمػػؿ تحتفع بمعيشة مػغ تمػظ الػجيػف يقػـ البائع بالتشازؿ عشيا، ك استحقاقيا مقابل ندبة 

تقػجيع  إلىمحػل الجائغ تجاه مجيشيو كضساف عجـ الخجػع عمى الجائغ في حالة عجـ التحريل، إضافة 

 .3بعػس الخػجمات اإلدارية كالقانػنية كالسعمػماتية لسرمحة الجائغ

كسػيط  إلىتحػيل الفاتػرة يعسل عمى نقل الحقػؽ التجارية مغ صػاحبيا عقج " عخفو بشظ فخندا بأفكسا 

 يتكفػل.

 أكىػ اتفاؽ بيغ مؤسدة مالية )معخكفة بسؤسدة  عقج شخاء الجيػف التجارية فإفكبشاء عمى ما سبق 

(،  Factorizee( مع عسيميا )السعخكؼ بالفاكتػرايدؼ Factorizorالفاكتػرايدكر)  الفاكتػريشغشخكة 

 إلىالتي يسمكيا  الجيػف التجارية  أكك/ الدشجات السالية أك/ ـ بسػجبو ىحا األخيخ كافة الفػاتيخ كيقج  

التي يحق ليا اختيار الفػاتيخ كالدشجات التي تخػ امكانية استيفائيا، مقابل  )الفاكتػرايدر( الذخكة

تتحسل مخاشخ عجـ كفاء ة السؤسد(، ك "الفاكتػرايدؼ ) البائع لمجيغ التجارؼ "تعجيل قيستيا لمعسيل 

                                                           
1
 Gabrillac e rives- lengeK gredirer docoument, r.t.d.nio 1968.p1102 

 
1
 تبعب لع   ما ا يته، أو لضعل وضعه المبلي والت برم، أو ع زه كليب أو  زئيب عل تس ي  الـ يل بتبريخ استمقب ه  

0
الم فففيظ النظفففب  القفففبنوني لتمويفففل ال فففبتورة اطرومفففة  كتفففوراه  بمعفففة ابفففو بكفففر بلقبيففف  كليفففة المقفففوق والعلفففو  السيبسفففية  مفففيتط عبففف   

 13ال زائر، ص 
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في  أكالسجيغ، دكف الخجػع عمى عسيميا )الفاكتػرايدؼ(، ما لع يتع االتفاؽ عمى خالؼ ذلظ صخاحة 

 .1الحاالت الستفق عمييا كالسحجدة في العقج

 2ىعأحجخفو الت الفقيية لتعخيف العقج، فقج عاك ف ىشاؾ العجيج مغ السحأكفي الفقو العخبي السقارف فشجج 

الستخرريغ كيدسى السحرل تحريل حقػؽ لحدابو  أحجىػ العقج الحؼ بسقتزاه يتػلى نو أ: ب

 .3الخاص كانت ثابتو لمستعاقج، كقاـ بالػفاء بقيستيا كذلظ مقابل التداـ الستعاقج معو بجفع عسػلة محجدة

شخاء  عقج فأ 4فقج اعتبخ د. مخكاف كخكبي" عقج شخاء الجيػف التجاريةمفيػـ لو بعشػاف "كفي دراسة 

تدييالت في كلدبائشو  بتقجيع عخض الرشاع أكالتجار  أحجف يقػـ أيقػـ عمى فكخة  الجيػف التجارية

يػقعيا الدبائغ لسرمحتو  التدجيج آجمة ، تكػف فػاتيخ أكتذجيعا ليع لذخاء بزائعو، لقاء سشجات  الػفاء

ه مغ سشجات غيخ مدتحقة بعخض ما تجسع عشج بعج تحجيج مػاعيج االستحقاؽ، بحيث يقػـ ىحا التاجخ

سميات عالجفع عمى شخكة تشطع كتخعى عسمية الفاكتػريشغ، بحيث تكػف متخررة في ىحا الشػع مغ ال

 السالية.

 شخكة متخررة تتػلى تحريمو، متحسمة إلىنو نقل لحق شخري تجارؼ أخخكف عمى آكقج عخفو 

 5ما بحيازتو لسجخد تحريموإك و أجمما بذخاء الحق قبل حمػؿ إنتائج ىحا التحريل كيكػف الشقل 

و نطاـ نأب "عمي جساؿ الجيغ عػض"ستاذ نطاـ ككالة التدػيق، فقج عخفو األنو أكىشاؾ مغ عخفو ب

سثل حقو لجػ ف الػسيط يجفع لمسشتسي قيسة الفاتػرة التي تأساسا عمى أككالة التدػيق الحؼ يقـػ 

                                                           
1
 8ص  1997 . هشب   ضلي عق  شراء ال يول الت برية،  ار النهضة العربية القبهرة،  
1
 03 ي مر ع سببق ص تعريل ااستب  هبني  وي ار، ام  ال قهبء المارييل، نب ر شب  

0
هفففبني  ويففف ار م لفففة المقفففوق للبمفففوث القبنونيفففة واا تافففب ية   عقففف  تمافففيل الففف يول الت بريفففة( العففف  ال ااول والثفففبني  ول تفففبريخ   

 09النشر  الا مة 
1
ية عفففل كتفففبة  راسفففة مق مفففة الفففى مفففةتمر ال  يففف   فففي عمليفففبت المافففبرل مفففل الفففو هتيل القبنونيفففة واا تافففب  لامففف  ال قهفففبء اللبنفففبنيي  

 01نب ر شب ي مر ع سببق ص 
2
 01نب ر شب ي مر ع سببق ص   
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ع يجفع السذتخؼ لمػسيط لع يكغ ليحا االخيخ ذا لفإ جشبي كيحل محمو في ىحا الحقالسذتخؼ في البمج األ

 1ىحا الخصخ -كسبجأ–حق الخجػع عمى السشتسي فيػ يتحسل 

 عقج شخاء الجيهن التجاريةثالثا: التعخيف القانهني ل

، عمى أف )أ(تػا لمعقج مغ خالؿ تعخيف اتفاقية أ عقج شخاء الجيػف التجاريةالتعخيف القانػني ل تشاكؿسأ

تعخيف السذخع الجدائخؼ  تشاكؿقػـ ب، ثع أ)ب(عقج شخاء الجيػف التجاريةع الفخندي لتعخيف السذخ  تشاكؿأ

مغ كجية  عقج شخاء الجيػف التجاريةف اقػـ بتعخيف )ت(، عمى أعقج شخاء الجيػف التجاريةالقانػني ل

 نطخنا )ث(.

شخاء  عقجتعخؼ  يافإن 2تػا أك مغ خالؿ اتفاقية  عقج شخاء الجيػف التجاريةلقج تع تعخيف   . أ

و اتفاؽ بيغ نأة، نفيع مغ عقج تحػيل الفاتػرة بنو " في مفيػـ االتفاقيأعمى  الجيػف التجارية

 كالحؼ بسقتزاه: مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةخخ ىػ آشخؼ ىػ السسػؿ كشخؼ 

بيغ ليو ديػف ناشئة عغ عقج بيع لبزائع مبخمة إعمى العسيل تحػيل لحداب السحػؿ  يتعيغ .1

 أكستثشاء الجيػف الشاشئة عغ السعامالت ذات الصابع الذخري االسجيشيغ مع  العسيل كزبائشو

 تمظ التي ال تتعمق بتجارتو. أكالعائمي 

 قل:لتدامات التالية عمى األف يأخح عمى عاتقو تحقيق اثشيغ مغ االأليو إيتعيغ عمى السحػؿ  .2

 تسػيل العسيل عغ شخيق االعتساد عمى الجفع السدبق لسجسل ديػنو. 
 مداؾ بحدابات العسيل كفػاتيخهاال. 
 تحريل الجيػف التجارية لمعسيل. 
  فالسالسجيشييغ عغ شخيق تحسل تبعات اإلفالس إحساية العسيل مغ. 

 1.السحػؿ اليو إلىيتعيغ اخصار السجيشيغ بانتقاؿ الحق مغ العسيل  .3
                                                           

1
 310ا مة  1998علي  مبل ال يل عوج، عمليبت البنوق مل الو هة القبنونية طبعة  
1
 1988مبم لسنة  18المتعلقة بتومي   واع  القبنونية لشراء المقوق الت برية المنعق ة  ي  المب ة ااولى  ي ال قرة الثبنية ات ب ية اوتوا  

 بم ينة اوتوا الكن ية
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 عقج شخاء الجيهن التجاريةتعخيف السذخع الفخندي ل . ب

في الالئحة الستعمقة بتعخيف السرصمحات  ج شخاء الجيػف التجاريةعقالسذخع الفخندي  تشاكؿلقج 

العقج الحؼ ىػ:"  ف عقج تحػيل الفاتػرةكالتي جاء فييا أ 29/11/1973اريخ االقترادية كالسالية بت

دارية مالية لحدابات عسالء السذخكعات عغ شخيق تسمظ ىحه الحقػؽ بسقتزاه تتحقق عسمية إ

ذا كاف ىحا التعامل مع عسالء خاص كتحسل الخدائخ السحتسمة إل الكتحريميا لحداب السحر

 "2معدخيغ

دارية مقابل بديػلة نقجية كتقميل نفقاتيا اإل كتدسح ىحه الخجمة لمسذخكعات التي تمجأ الييا بالتستع

 "3تسكيغ السحرل مغ عسػلة نطيخ تقجيسو ىحه الخجمة

في  "عقج تحػيل الفاتػرة"ؼ السذخع الجدائخؼ عخ  : تعخيف السذخع الجدائخؼ لعقج تحػيل الفاتػرة . ت

عقج تحل بسقتزػاه شخكػة متخررػة تدػسى :"القانػف التجارؼ عمى أنو مغ14 مكخر  543السادة 

محػجد  جلعشجما تدجد فػرا ليحا األخيخ السبمغ التاـ لفػاتػرة أل "السشتسي"محػل زبػنيػا السدػسى  "كسػيط"

 ".4كذلظ مقابل أجخ ،عػجـ التدجيج ، كتتكفػل بتبعػةعقػجنػاتج عػغ 

شبيعة  تتػافق معالقانػنية  عقج شخاء الجيػف التجاريةف شبيعة أف التعخيفات الدابقة تبشى عمى أنجج ك 

 ي القانػف السجني.حػالة الحق ف

اتفاؽ : نوأعمى  عقج شخاء الجيػف التجاريةنعخؼ كبجكرنا  عقج شخاء الجيهن التجاريةتعخيف الباحث ل

، يقػـ السذتخؼ بسػجبو بجفع ثسشيا فػرا مقابل االستحقاؽ آجمة مذتخ لمجيػف التجاريةتاجخ ك غ يتع بي
                                                                                                                                                                                

1
  1988المب ة ااولى ال قرة الثبنية مل ات ب ية اوتوا  ي ناهب ااالي لعق  تمويل ال بتورة  ي العب    
1
 171، ص 1111،  يوال المطبوعبت ال بمعية بل عكنول ، ال زائر 1عب  القب ر بقيرات، القبنول الت برم ال زائرم، ط   
0
-2، المع ل والمتم  بقبنول ر   1972سبتمبر  13المةر  بتبريخ  29، مل اامر ر   11مكرر  210الت برم ال زائرم، المب ة  القبنول   

انظر للمزي  نب ر عب  العزيز شب ي مر ع   1112لسنة  11، المتضمل القبنول الت برم ال زائرم ج، ر، ا  1112 ي رم  3المةر   ي  1
 02سببق ص 

1
مففل هففف ه  11را ال زائففرم لعقفف  ال ففبكتورينغ مسفففة مففب  ففبء  ففي  فففبنول الت ففبرة ال زائففرم المعفف ل   انظفففر هففبم  ص تعريففل المشففف  

 الرسبلة(
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ف يكػف لو حق الخجػع دكف أ، مكاف التاجخ بتحريل الجيػف التجارية عشج استحقاقيا يحلك  عسػلة، 

 عمى التاجخ في حالة تخمف السجيغ عغ الػفاء لو.

السجيغ بتدجيج ما بحمتو مغ ديغ  الداـيػ ف يسا يتعمق بالسجيغف عقج شخاء الجيػف التجاريةما تعخيف أ

كالتي حمت   "مؤسدة شخاء الجيػف التجارية" ىػ أجشبيلصخؼ ، محجد السقجار كذلظ عشج استحقاؽ أجمو

 .تع عقجه بيشيسا عقجبسػجب  األصميمحل دائشو 

  .السصمب الثانيفي يا بيانعجة خرائز سأقـػ بت عقج شخاء الجيػف التجاريةل فإفبشاء عمى ما سبق ك 

 :عقج شخاء الجيهن التجاريةالسطمب الثاني: خرائص 

 2، حيث يقػـ التاجخ1ىػ مغ العقػد التي تقػـ عمى االعتبار الذخري عقج شخاء الجيػف التجارية

مغ السشتجات التي  أكالجفع لدبائشو لكي يتسكشػا مغ شخاء ما يحتاجػنو مغ بزائع ب تدييالقجيع تبت

 يتع في مثل ىحه العقػد كبالتالي شخري شخرية السجيغ تكػف ذات اعتبار فإفببيعيا، كعميو يقػـ 

نو يدتصيع تحريل ما بحمتيع مغ ديػف أشخاص الحؼ يعتقج ىحا التاجخ بحرخ التعاقجات عمى األ

تتستع  مؤسدة شخاء الجيػف التجارية فإف أخخػ ة كمغ جي ،يتستعػف بثقتو، ىحا مغ جيةكانيع  آجمة

ذا ما تعخض ىحا البائع لرعػبات مالية كتدعدع إبحلظ خصاره إدكف  نياء التعاقج مع البائعإحخية ب

ى في حاالت العقػد محجدة السجة، حت 3تزعزع مخكده السالي أككضعو السالي  كسسعتو في الدػؽ 

رية، السالية كالتجا كمالئتوكمخكده بالدػؽ   و يحخص عمى شخرية البائعفإنما مغ جية السجيغ أ

مػمات التي يحتاجيا حػؿ السع إلىحياف ككحلظ جيع الخجمات كالريانة في غالب األكقجرتو عمى تق

 التي يذتخييا مغ التاجخ. السشتجات

                                                           
1
 112ص  1110 . نب ر عب  العزيز شب ي طبعة   
1
 مسة مب ور  تعري ه  ي  بنول الت برة   
0
 112ص  1110نب ر شب ي طبعة   
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عقج شخاء ك الحؼ يقػـ عمى تػافق االيجاب  1مغ العقػد الخضائية عقج شخاء الجيػف التجاريةكيعتبخ 

، كىػ عقج مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةتاجخ كقبػؿ مغ يقػـ بعج تػفخ ايجاب مغ ال الجيػف التجارية

سؤسدة ممـد ل كفي السقابل فإنشا نجج أنوف يقػـ بعخض كل ما لجيو مغ الجيػف التجارية، بأممـد لمتاجخ 

 فتشتقي مغ الجيػف ما نتقاء ما يشاسبيا مغ ىحه الجيػف،كحلظ اال انيا تسمظ حق  ا شخاء الجيػف التجارية

حيث نجج  3، كىػ كحلظ عقج غيخ مدسى2جمة السخاشخة في التحريل، كىػ عقج زمشينيا مشعأتعتقج 

 .ف السذخع الفمدصيشي كالسقارف في غالب الجكؿ لع يفخدكا لو نرػصا خاصة تحكسوأ

غايات ال يخزع لذخكط شكمية معيشة بػجو عاـ، فكتابة العقج ىي ل عقج شخاء الجيػف التجاريةك  

، كال يػجج جداء 4ال يعتبخ مغ العقػد الذكمية عقج شخاء الجيػف التجارية فمغ أبيج أنو كبالخغع إلثبات، ا

عقج شخاء الجيػف كتابة  أىسيةالعخؼ كالزخكرات العسمية استقخت عمى  إال أفعمى تخم ف كتابتو، 

كفقًا لمقػاعج العامة في  عقج شخاء الجيػف التجاريةثبات إػ كسائل حجإالكتابة  حيث تعتبخ التجارية

 .5إلثباتا

مؤسدة  إلىالجيػف مغ الجائغ  أكقج يخزع لمذخكط الذكمية التي تفخضيا عسمية انتقاؿ الحقػؽ ك  

، مع الحفاظ عمى كجػب أف تكػف عسمية االنتقاؿ بديصة كسخيعة كصحيحة، شخاء الجيػف التجارية

 أكسبيالة كالسشجات تجارية، ك عقج شخاء الجيػف التجاريةكمثاؿ عمى ذلظ، عشجما يكػف مػضػع 

، كالذخكط الذكمية النتقاؿ سشج 7، فيػ قابل لالنتقاؿ بصخيق التطييخ، كفقًا لقانػف التجارة6ذيظال

                                                           
1
.أو بمعنى أخر  ونمب مب ة  شكليبت تي الطر يل أم بب ترال اخي بة ببلقبول  ونمب مب ة ألية ال م ينعق  بم ر  توا ق إرا  العق  هو  

 .لوضع التعبير  ي  بلة خبص
1
 لق ال هنبق اشيبء ا يمكل ، مقيبس ال م يق ر به موضوا العق هو العق  ال م يكول  يه عنار الزمل عنارا  وهريب بميث يكول هو ال  

 . بلمن عة ا يمكل تق يرهب اا بم ة معينة  ، زمللتاورهب اا مقترنة بب
0
، انظر ولو كبل لهب اس  معرول  ي الميبة العملية، ، ول  يضع لهب أمكبمب خباة تنظمهي تلق العقو  التي ل  يخاهب المشرا ببس  معيله  

 .09 ، ص 1983لنهضة، الطبعة األولى، عب   روس  ي النظرية العبمة لتلتزامبت، لل كتور نزيه دمحم الاب ق المه م، النبشر:  ار ا
1
ر ه ه هي العقو " ببخضب ة الى تت ي اارا تيل"   تمتبج العقو  الى شكلية معينة  يم  هب القبنول متي ينعق ،  وا يت  انعقب ه اا بتوا   

 الشكلية كبلتس يل  ي ال وائر الرسمية او ال يكول كتببة.

 
2
 advice/topic20840.html-http://montada.sptechs.com/legal   
3
 اوراق ت برية يمكل تظهيرهب و قب لقبنول الت برة.  
7
  .1933لسنة  11 بنول الت برة ر     

http://montada.sptechs.com/legal-advice/topic20840.html
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، كىي: أف ي كتب التطييخ عمى 1الكسبيالة ىي الذخكط القانػنية الذكمية لرحة التطييخ أكالدحب 

ف التطييخ مذتساًل عمى كرقة ممرقة بو، أؼ عمى كرقة إضافية، كسا يجب أف يكػ  أكسشج الدحب 

 .سسيا أـ لحاممو أـ عمى بياضإتػقيع السطيخ، سػاء كاف تطييخا  عمى

 :كسا يمي عقج شخاء الجيهن التجاريةوتتزح خرائص 

 كسيمة لمتسػيل الشقجؼ عقج شخاء الجيػف التجارية. 

مة لمتسػيل كػنو يتساىى مع بسجخد انعقاده فيػ يعتبخ كسي عقج شخاء الجيػف التجاريةك 

سؤسدة شخافو ككحلظ بسا يحتػيو مغ ضسانات كذلظ عشجما تشتقل ممكية الجيػف لأ اتغاي

  .2شخاء الجيػف التجارية

 

 ىػ عقج ائتساني عقج شخاء الجيػف التجارية. 

ىػ كسيمة لمتسػيل، فيػ بالزخكرة يكػف كسيمة  عقج شخاء الجيػف التجاريةكلسا كاف 

شخاء الجيػف التجارية التي بحػزة البائع  جاريةمؤسدة شخاء الجيػف الت، فعشج قبػؿ 3لمزساف

سجاد ما بحمتو ذا ما تعحر عمى السجيغ إيا ال تقػـ بالخجػع عمى التاجخ فإنكتعجيل ثسشيا 

 تع االتفاؽ عمى خالؼ ذلظ. إال إذاع عميو ، ألنيا تزسغ لمبائع عجـ الخجػ 4ليياإ

 ىػ عقج تجارؼ  عقج شخاء الجيػف التجارية 

بيغ التجار كيقػـ عمى شخاء الجيػف التجارية التي يعخضيا  لجيػف التجاريةعقج شخاء ايشذأ 

مذتخؼ الجيػف  يتستعف ، كبالتالي فال بج أمؤسدة شخاء الجيػف التجاريةالتاجخ عمى 

                                                           
1
 .ينقل التظهير  ميع المقوق النبشئة عل السن  والتي تنص على:  1933لسنة  11مل  بنول الت برة ر    111مل لمب ة ر    1ال قرة ر     
1
 11عل ال وراني ماط ى مر ع سببق ص   11( ص 1111عمبر مبية  هلول،    
0
 11المر ع السببق ص   

1
ة ص ال فففوراني، مافففط ى اثفففبر عقففف  ال بكتورينغ عقففف  شفففراء الففف يول الت بريفففة (  فففي التشفففريعيل اار نفففي والعرا فففي " راسفففة مقبرنففف  

 19( ااوراق الت برية المعبارة  بمعة  با م مرببح ور ة ال زائر ص 1111عل مسيبة شتيوم    11
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بات ال بج مغ التجارية برفة التاجخ، كبالتالي تكػف جسيع ترخفاتو تجارية، كعميو كاج

 الػفاء. جلآف يكػف ديشا تجاريا يجب أااللتداـ بيا، كسا أف محل العقج 

 ىػ كسيمة لمػفاء عقج شخاء الجيػف التجارية 

سؤسدة شخاء الجيػف ، ف1يكػف بسثابة كسيمة لمػفاء عقج شخاء الجيػف التجارية داعقبسجخد ان

كىي تقـػ  ،جلاآل بذكل معجل كذلظ مقابل الجيغ تقػـ مقاـ السجيغ بالػفاء بالجيغ التجارية

 حمة السجيغ عشج استحقاؽ الجيغ.بتحريل ما ب

عقج  إال أف عقج شخاء الجيػف التجاريةف ما سبق يسثل الخرائز العامة لتججر االشارة ىشا الى أ 

 .غ الخرائز كىحا ما سأقـػ بتػضيحويستاز بالسديج م شخاء الجيػف التجارية

 الػفاء لجآقاـ قبمو يكػف الثسغ فيو سابق يشذأ عغ عقج  عقج شخاء الجيػف التجارية 

ال عشجما يسمظ التاجخ  ديشا تجارؼ، بحيث إيقػـ ال نو أ عقج شخاء الجيػف التجاريةف ما يسيد إ . أ

 بذخاء سمعة مغ التاجخ (السدتيمظالسجيغ )يقػـ  تع بيشو كبيغ مجيشو،عغ عقج  ىحا الجيغ يشذأ

بخاـ إبسجخد  جالافيتسمظ السذتخؼ الدمعة تسميكا ع، محجدة سمفاالػفاء لسجة  محجد آجل بثسغ

كلحاجة  وإال أن، كمدتيمظ"بائع " شخريغؿ بيغ ك العقج األيشعقج ، كىشا بيشو كبيغ التاجخ العقج

سؤسدة البائع ل أعسالو كاستسخارىا، يمجأ جية التي يحتاجيا لمديخ قجما في البائع لمديػلة الشق

،  الػفاء جمةآمتخررة في شخاء الجيػف التجارية مؤسدة كالتي ىي  شخاء الجيػف التجارية

عمييا ما لجيو مغ ديػف تجارية كىي بجكرىا تقػـ باختيار ما يتػافق مع  التاجخ فيعخض

تحريميا  يا تدتصيعتعتقج انالتي التجارية ك  الجيػف ىحه البائع ياستيا االئتسانية فتذتخؼ مغ س

 .غمغ السجي

 في كال العقجيغ  البائعد صفة احات . ب
                                                           

1
 17( ص 1983عل تو يق تو يق   11المر ع السببق ص   
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فالتاجخ يقػـ ببيع الدمعة لمسدتيمظ الحؼ يربح مجيشو بجيغ آجل  تتحج صفة البائع في كال العقجيغ،

مؤسدة شخاء الجيػف ذات التاجخ يقػـ بعخض ىحا الجيغ التجارؼ عمى  فالػفاء، كبحات الػقت فإ

 التي تقبل شخائو مشو بتعجيل سجاده. التجارية

 مػافقتو. أكمسو ع ؿ مجيشا بحات الجيغ في العقج الثاني دكف ك يربح السجيغ في العقج األ. ج

 مؤسدة شخاء الجيػف التجارية فأىػ  عقج شخاء الجيػف التجاريةما يسيد  أىع كبشاء عمى ما سبق فإف

كىشا تطيخ لشا شبيعة ىحا العقج، حيث ضيخت عجة آراء فقيية في ىحه ، مغ السجيغ تحريل الجيغتقـػ ب

عقج شخاء الجيػف يعة القانػنية لحجيج الصبالجدئية بالحات، كىػ ما جعل الفقياء يختمفػف فيسا بيشيع في ت

 .التجارية

يػا تقػػـ بذخائيػا لقاء تعجيل فإنبعس تمظ الجيػف  أكعمى كل  مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةفإذا كافقت 

عجـ  ياضسانمع لحمػػؿ محػل الجائغ تجاه مجيشيو ، كحقيػا في ا1قيستيا لمجائغ قبل تاريخ استحقاقيا

تقػجيع بعػس الخػجمات اإلدارية كالقانػنية  إلىفي حالة عجـ التحريل، إضافة الخجػع عمى الجائغ 

كبالتالي يتع شخاء ما يتصابق مع سياستيا االئتسانية، كذلظ بتعجيل دفع  كالسعمػماتية لسرمحة الجائغ

 .خجأ أكعسػلة  أكندبة الثسغ مقابل 

 نقراف. أكيغ دكف زيادة بتحريل الجيغ مغ السج مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةتقـػ  ه. 

في تحريل الجيػف التجارية التي  مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةف تقـػ أمغ السدمع بو في ىحا العقج 

سؤسدة شخاء الجيػف ل جمةاالقداط اآل أك جلتذتخييا مغ البائع، كيقـػ السجيغ بجفع قيسة الجيغ اآل

                                                           
1
ول الت برية تقو  مةسسة شراء ال يول الت برية بشراء ال يول الت برية  ليلة او منع مة المخبطر  ي التمايل، ويثور التسبةل مول ال ي  

ه التي ا تقو  بشرائهب   هي    اطلعت على ه ه ال يول، وعليه  رت العب ة واات بق على ال تقو  مةسسة شراء ال يول الت برية بتمايل ه 
هب سواء بمب ال يول مل الم يل  ول ال تقو  بشرائهب مل التب ر، كمب تتعه  مةسسة شراء ال يول الت برية بع   ا شبء ااسرار التي تطلع علي

 ارح التب ر به لهب او مب كبنت تستطيع الماول عليه مل معلومبت  بمب تملمه مل تقنيبت وسعة اطتا  ي السوق.
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فائجة  أكيكػف ليا الحق في جباية عسػلة  فدكف أ، كىي التي تقػـ بتحريل ىحا الجيغ مشو التجارية

 فائجة مغ التاجخ فقط. أك، كتكتفي بسا تجشيو مغ عسػلة 1مغ السجيغ

 عدار السجيغإ بعجـ الخجػع عمى البائع في حالة  مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةالتداـ  و. 

ذخاء الجيغ التجارؼ قبل قبػليا ب السجيغ الساليةعغ بحث  بعسمية مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةتقـػ 

عغ شخيق  الذيخؼ  كجخموفتكذف عغ مرادر دخػلو الثابتة،  ، السعخكض عمييا مغ قبل التاجخ

، كسا تتحخػ عغ مالئتو مغ مجخػلو الذيخؼ مغ أؼ مرجر كاف أكالخاتب الحؼ يتقاضاه ك/قديسة 

مدؤكلة  فإنيا تربح ما يعشي أف بسجخد مػافقتيا عمى شخاء الجيغ التجارؼ  خالؿ بشكيا السعمػماتي، 

ة ءفي الكذف عغ مال مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةدكات التي تسمكيا كػف اف البائع ال يسمظ األو، عش

 فإنيا تمتـد شخاء ديغ ما تػافق عمىعشجما  مؤسدة شخاء الجيػف التجارية فإفالسجيغ السالية، كبالتالي 

فيي تعػد عمى السجيغ فقط  ىػ في ذمة مجيشو، الجيغ الحؼ كمصالبتو بقيسة  التاجخبعجـ الخجػع عمى 

تخالف في االتفاؽ السبـخ بيشيا كبيغ التاجخ لع يكغ ىشاؾ شخكط  ، كىحا يتع ماالتاجخدكف العػدة عمى 

 مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةف تعػد عميو أعمى أحيانا السػافقة  إلى التاجخىحا الذخط، فقج يزصخ 

العػدة عمى البائع  مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةا بالتأكيج تدتصيع صبح السجيغ معدخا، كىشأذا ما إ

 .2كمصالبتو بسا التـد بو

 

 

                                                           
1
يب ة ا ي رج على الم يل ال يقو  بتس ي  اية  بئ ة او عمولة مقببل الو بء اآل ل، بل يت   ببية ال يل ال م ب مته عن  استمقب ه  قط  ول ز  

 او نقابل.
1
اازهر(  .  كرم عب  الرازق دمحم، عق  شراء  واتير ال يول الت برية مل الو هتيل العلمية والقبنونية،  ار ال بمعة ال  ي ة، القبهرة   بمعة   
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عسا شابيو من ه وتسييد عقج شخاء الجيهن التجارية وط القانهنية لالذخ الثاني: السبحث 

 عقهد

فيػ كسا  ة التاجخ ألمػاؿ نقجية،ميسة اقترادية ميسة، فيػ يدج حاجعقج شخاء الجيػف التجارية يؤدؼ 

عقج ف تتػافخ فيو، فبج أ يحا العقج كغيخه مغ العقػد شخكط قانػنية الل إال أفداة لمتسػيل الشقجؼ، أسمفشا أ

رس فييا التاجخ قج يقع عمى ديػف عمى مجيشيغ خارج حجكد الجكلة الحؼ يساشخاء الجيػف التجارية 

لتحل محمو في تحريل ىحه  تجاريةسؤسدة شخاء الجيػف اليمجأ ل فالتاجخالتالي نذاشو التجارؼ، كب

  .1الجكليعقج شخاء الجيػف التجارية الجيػف كىػ ما يصمق عميو 

ال عمى تقشيات كآليات مدتحجثة ك التي تحتػؼ التجارية  مغ العقػدعقج شخاء الجيػف التجارية  يعتبخك 

 سأبيغلمعقػد، كعميو ة كالذخكط السػضػعي كفقا لمقػاعج العامةإلبخامو، كيتع إبخامو  لذخكط شكميةيحتاج 

عقج شخاء  ثع سأميد ،ؿك في السصمب األعقج شخاء الجيػف التجارية كالسػضػعية لالذخكط الذكمية 

، عمى اف اكضح آثار عقج شخاء الجيػف عسا شابيو مغ عقػد في السصمب الثانيالجيػف التجارية 

  .التجارة في السصمب الثالث

 عقج شخاء الجيهن التجاريةهعية ل: الذخوط الذكمية والسهضلوالسطمب األ 

 ف ىشاؾ اعتبارات شا نجج أإال أناخزاعو لذخكط شكمية عقج شخاء الجيػف التجارية ال يذتخط إلبخاـ 

 ف لكل عقج غيخ مدسى كسا أ، الأك حا ما سأتحجث عشو كى ،ال بج مغ مخاعاتيا عشج القياـ بالتعاقج شكمية

 شو ثانيا.شخكط مػضػعية كىحا ما سأبي

 عقج شخاء الجيهن التجاريةل : الذخوط الذكميةالأو 

                                                           
1
 20هشب   ضلي مر ع سببق ص   



  
 

34 
 

 بشرػص خاصة كالسذخع الجدائخؼ عقج شخاء الجيػف التجارية فخد السذخع العخبي الحؼ ألع يتصخؽ 

كفي ضل عجـ القياـ  ،عقج شخاء الجيػف التجاريةلذخكط شكمية ال بج مغ مخاعاتيا عشج القياـ بإبخاـ 

، كبالخغع مغ عجـ ة بذكل عاـبشرػص خاص جيػف التجاريةعقج شخاء البإفخاد السذخع الفمدصيشي 

  1العخؼ إال أفشكل معيغ،  أكفي قالب عقج شخاء الجيػف التجارية كجػد نز صخيح يفخض افخاغ 

اضيار جسيع الذخكط التي  أجلمغ عقج شخاء الجيػف التجارية قج استقخ عمى ضخكرة كتابة بيغ التجار 

 .2يحيحتػييا كابخازىا بذكل كاضح كصخ 

 4، كبالتالي فقج استقخ العخؼ3كقج انتيجت مؤسدات شخاء الجيػف التجارية عمى تػثيق ىحا العقج كتابة

الزخكرية لتبياف مكتػبا، حيث تعتبخ الكتابة مغ السقػمات عقج شخاء الجيػف التجارية ف يكػف عمى أ

اكخة الستعاقجيغ خكيا لحنو يحتػؼ عمى شخكط متعجدة يدتحدغ عجـ تحقػؽ كالتدامات أشخافو، خاصة كأ

  .5شخافو باالحتجاج بو في مػاجية الغيخلحاجة أ أكثباتيا كبالتالي صعػبة إ

و ال يسكغ اعتباره مغ العقػد الذكمية، فإن، عقج شخاء الجيػف التجاريةكعمى ضػء عجـ اشتخاط الكتابة ل

  .عمى كتابتو ف العخؼ استقخال يػجج جداء عمى تخمف الكتابة، بالخغع أو فإنكبالتالي 

كيثار التداؤؿ ىشا بسا اف عقج الفاكتػريشغ ليذ مغ العقػد الذكمية كاف كتابتو ىي لغايات االثبات، فيل 

 يجػز ألشخاؼ ىحا العقج اف يقػمػا بالتعاقج بو شفييا؟

 كما ىػ أثخ ىحا التعاقج الذفيي بسػاجية الغيخ؟

التعاقج الذفيي بيغ اشخاؼ العقج شالسا انو ال كباإلجابة عمى التداؤؿ االكؿ فإنشا ال نجج مانعا مغ 

يػجج جداء لعجـ كتابة العقج، بيشسا نجج انو تثػر صعػبات جسة إلثبات ىحا العقج بسػاجية الغيخ، كبشاء 

                                                           
1
قس  الى  سميل، تشريع مكتوة، وعرل غير ال اه  ما ر مل ماب ر القبنول الت برم هو العرل السبئ  بيل الت بر،  بلقبنول الت برم ين  

مكتوة، وعليه  إل مل المعرول عر ب كبلمشروط شرطب، وببلتبلي    ا توا رت  بع ة  بنونية غير مكتوبة  إنهب ملزمة اطرال العق  متى 
 ولو كبل هنبق غيبة تشريع له ه ال زئية المعرو ة عر ب.

1
 مر ع سببق  22 . نب ر عب  العزيز شب ي ص   
0
 22نب ر شب ي، المر ع السببق ص   
1
 المعرول عر ب كبلمشروط شرطب  
2
 23نب ر شب ي، مر ع سببق ص   
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عميو فإف العخؼ التجارؼ استقخ عمى ضخكرة كتابة ىحا العقج خذية مغ بخكز صعػبات في اثبات 

 التعاقج في مػاجية الغيخ.

العامة في قانػف البيشات،  كفقا لمقػاعج ثبات،ىي كسيمة مغ كسائل اإل عقج شخاء الجيػف التجاريةككتابة 

ثباتو و يجػز إفإنجارية كيشعقج بيغ فئة التجار، يكتدب الرفة الت عقج شخاء الجيػف التجاريةف كبسا أ

  1بكافة شخؽ االثبات.

، كذلظ عمى 2ضائية كذلظ لعجـ كجػب كتابتويعتبخ مغ العقػد الخ  عقج شخاء الجيػف التجاريةكعميو ف

بصالف العقج، فبصالف العقج  إلىال يؤدؼ  وأشخافاؿ الكتابة بيغ ىسإ  إال أفكتابتو،  أىسيةالخغع مغ 

  يقخر بصالنو. 4عخفا عاـ أك 3يدتمـد نرا مكتػبا

و بشرػص خحت بكتابة ىحا العقج كصياغتمؤسدات شخاء الجيػف التجارية قج أ فإف األمخكفي كاقع 

خاصة كصخيحة يفيع مشيا بكل كضػح بجكف أؼ التباس تفيج بحمػليا مكاف الجائغ في تحريل الجيغ 

 مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةحقية خص الجائغ عمى تأكيج الذخط بعجـ أالتجارؼ مغ السجيغ، ككحلظ يح

داعات قج تشذأ بيغ بالخجػع عميو في حالة تخمف السجيغ عغ الجفع ألؼ سبب كاف، كذلظ تجشبا ألؼ ن

  5.كافة األشخاؼ

                                                           
1
 1111( الطبعفففة ااولفففى 1111( لسفففنة  1 . يبسفففر زبيففف ات، شفففرح  فففبنول البينفففبت ال لسفففطيني  فففي المفففوا  الم نيفففة والت بريفففة ر ففف     

 108ص 
عففرج عليهففب مففب بموزتففه مففل  يففول ت بريففة تكففول عففب ة امففب بسففن ات عر يففة تكففول عنفف مب يتو ففه لمةسسففة شففراء الفف يول الت بريففة لكففي ي

ثببتففففة التففففبريخ ومو ففففع عليهففففب مففففل  بففففل المفففف يل او ال يكففففول الفففف يل الت ففففبرم مقيفففف  ب ففففواتير ت بريففففة مشففففتملة علففففى بيبنففففبت كبملففففة بميففففث 
ممففف  ا ب  فففة، بميفففث ا تتعفففبرج هففف ه البينفففبت تشفففتمل كففف لق علفففى اسففف  وعنفففوال البفففبئع والمشفففترم ور ففف  تسلسفففلي لل فففبتورة والفففثمل يكفففول 

التفففي تمتويهفففب ال فففبتورة الت بريفففة مفففع المسفففتن ات ااخفففرى التفففي يقففف مهب التفففب ر لمةسسفففة شفففراء الففف يول الت بريفففة، وهففف ا  ففف  يكفففول  بفففل 
 عتم  عليهب ببخثببت. تسلي  البضبعة للمشترم او بع  تسليمه البضبعة. وببلتبلي تعتبر ه ه المستن ات او ال واتير الت برية التي ي

1
 23نب ر شب ي ، مر ع سببق ص  
0
 ا بطتل اا بنص  
1
العرل: هو م موعة مل القواع  ال ير مكتوبة والتي اتبعهب اا را   ي سلوكه  ا يبا متعب بة متى نشأ ااعتقب  ل يه  ال ه ه القواع   

 اابمت ملزمة له .
2
مق مفففة الفففى مفففةتمر ال  يففف   فففي عمليفففبت المافففبرل... عفففل كتفففبة الففف كتور هشفففب   ضفففلي  . مفففروال كركبفففي: عقففف  ال فففبكتورينغ  راسفففة   

 28مر ع سببق ص 
و ففي مبلففة كتببففة عقفف  ال ففبكتورينغ  ففت بفف  ال يشففتمل علففى البيبنففبت ال وهريففة و لففق و قففب للقواعفف  العبمففة  ففي العقففو ،  مففثت ا ا تفف  اغ ففبل 

 المك  ببطتنه. التو يع عليه  يع  ه ا العق  كأنه ل  يكل، او يت 
ا ا تففف  تظهيرهفففب لمةسسفففة شفففراء الففف يول الت بريفففة ببلطريقفففة التفففي  فتنشأأأد لأأأشينا  شأأأك  امفففب ا ا كفففبل الففف يل الت فففبرم عبفففبرة اوراق ت بريفففة 

نفففص عليهفففب القفففبنول مفففل  بفففل التفففب ر، بميفففث يفففت  انتقفففبل ملكيتهفففب لمبملهفففب و قفففب للشفففروط الشفففكلية ا ا نفففص القفففبنول علفففى تلفففق الشفففروط 
ة  سفففن  السفففمة مفففثت، يكفففول التظهيفففر بكتببتفففه علفففى سفففن  السفففمة او علفففى ور فففة ملافففقة بفففه ومشفففتمت علفففى اسففف  وتو يفففع المظهفففر. الشفففكلي

 بنفففه يكفففول  ففف   مةسسفففة شفففراء الففف يول الت بريفففةو فففي مبلفففة تظهيرهفففب مفففل  بفففل التفففب ر ل(، 31 انظفففر كتفففبة الففف كتور هشفففب   ضفففلي ص 
يفففه  فففي مبلفففة عففف   ااي فففبء بهففف ا المفففق مفففل  بفففل المففف يل بفففه، وهففف ا مفففب يتنفففب ج مفففع عل مةسسفففة شفففراء الففف يول الت بريفففةوا فففق عفففل ر فففوا 
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تشطيع عقػد فاكتػريشغ تبيغ العالقة بيشيا كبيغ الستعاقج معيا مغ  إلىكقج عسجت مؤسدات الفاكتػريشغ 

 .امعيش شكالتأخح جخاءات ك ، تقػـ عمى إ1التجار، كقج قامت بتصػيخ آلية قانػنية خاصة

 إجخاءات إبخام االتفاق

ة تقـػ مع التاجخ عمى شخاء ما لجيو مغ ديػف تجاريكاالتفاؽ  لتجاريةعقج شخاء الجيػف اعشج إبخاـ 

ف يقػـ التاجخ باالتراؿ بيا عشج بأختاـ خاصة، كبأرقاـ ىػاتبتدكيجه  مؤسدة شخاء الجيػف التجارية

 مجيغ(.رغبتو بإتساـ صفقة مع مدتيمظ )

الدخعة دكف ابصاء  مع السدتيمظ عمى كجو الرفقة ىػ مداعجة التاجخ بإنجاز كاليجؼ مغ ذلظ 

جارية، عمى ت أك سشجات فػاتيخ أكراؽ أك زو مغ السدتيمظ مغ ، فيقػـ التاجخ بعخض ما تع قبكانتطار

التاجخ بحلظ عغ شخيق إرساؿ رقع يا تعمغ فإنذا كافقت عمى شخائيا ، فإمؤسدة شخاء الجيػف التجارية

راؽ التجارية ك عغ شخيق ختع األ لرفقةا، كبالتالي يقػـ التاجخ بإكساؿ لو )كػد رقسي( 2معيغ يدمدمت

 ـ بتعبئة سصػرىابحيث يقػ ، 1مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةالتي تع تدكيجه بيا مغ قبل  3باألختاـ

                                                                                                                                                                                
بفففبلر وا  مةسسففة شففراء الففف يول الت بريففةطبيعففة هفف ا العقففف  الفف م يكففول  يفففه التففب ر غيففر مسفففةول عففل هففف ه الفف يول، وببلتففبلي ا تسفففتطيع 

ه المعضفففلة وهفففو خفففت  ااوراق الت بريفففة المسفففموبة عليفففه، ومفففل هنفففب  قففف   فففبءت مةسسفففبت ال فففبكتورينغ بطريقفففة تقنيفففة ت لبفففت  يفففه علفففى هففف 
او التفففب ر ويخفففت   فففي خبنفففة "ا  عفففوا ألمفففر"  فففي  مةسسفففة شفففراء الففف يول الت بريفففةعلفففى المففف يل بخفففبتميل، الخفففبت  ااول يكفففول المسفففت ي   يفففه 

مكفففبل  ل الت بريفففةمةسسفففة شفففراء الففف يوالشفففيق، امفففب الخفففت  الثفففبني  يكفففول يمتفففوم علفففى معلومفففبت المففف يل وتافففريو منفففه بقبفففول ملفففول 
علفففى كتببفففة اسففف  التفففب ر  فففي الخفففبت  ااول و لفففق لعففف ة اسفففببة ا  مةسسفففة شفففراء الففف يول الت بريفففةالتفففب ر  فففي تمافففيل المفففق، و ففف  تعمففف ت 

 أنهففب  مةسسففة شففراء الفف يول الت بريففةم ففبل لفف كرهب  ففي هفف ا المقففب  اا ال مففل اكثرهففب اهميففة هففو  ففي مبلففة غفف  او تفف ليس التففب ر علففى 
 ق بمقهب  ي الر وا عليه ا ا مب اثبتت  لق وببلتبلي استطبعته هو ب وره الر وا على م ينه  ي بعج ااميبل.تمت ظ ب ل

1
  E.r.n  شففففركة مسفففف لة  ففففي اسففففرائيل تقففففو  بشففففراء وضففففمبل الفففف يول الت بريففففة، و فففف  طففففورت هفففف ه الشففففركة نظبمففففب لضففففمبل الفففف يول

يفففة وبفففبألخص الشفففيكبت الت بريفففة، بميفففث يعفففرج التفففب ر مفففب ل يفففه مفففل الت بريفففة كففف لق، وهففف ا النظفففب  يخفففتص بضفففمبل ااوراق الت بر
شفففيكبت ت بريفففة علفففى المةسسفففة،  فففأل  بلفففت بهفففب، تقفففو   بضفففمبل الو فففبء بهففف ه الشفففيكبت المة لفففة التمافففيل مقببفففل عمولفففة ولفففيس  بئففف ة 

لتمويفففل،  يقفففو  التفففب ر بإيففف اا و لفففق نظيفففر مفففب يتمملفففه مفففل مخفففبطر  فففي تمافففيل هففف ا الففف يل،  ول ال تشفففتريهب مفففل التفففب ر  هفففي ا تقفففو  بب
تلفففق الشفففيكبت بمسفففببه الخفففبص،  فففب ا امتنفففع المففف يل مفففل الو فففبء بقيمتهفففب ألم سفففبة،  فففبل التفففب ر يعفففو  علفففى المةسسفففة ببلضفففمبل،  تقفففو  

 المةسسة ببلو بء بقيمة ه ه الشيكبت ختل اسبوا وام  مل ر وعهب، وهي تقو  بتمايل  يمتهب مل الم يل.
1
لي عبفففبرة عفففل اعفففتل التففب ر بقفففرار موا قفففة مةسسفففة شففراء الففف يول الت بريفففة علفففى شففراء الففف يل الت فففبرم الففف م  فففب  هففف ا الففر   التسلسففف  

بعرضفففه عليهفففب،  يقفففو  التفففب ر بأرسفففبل هففف ه ااوراق وال فففواتير الت بريفففة لمةسسفففة شفففراء الففف يول الت بريفففة وهفففي تقفففو  بتسففف ي   يمفففة هففف ه 
ال وائففف  والعمفففوات التفففي تففف  اات فففبق عليهفففب مفففع التفففب ر، وهففف ه هفففي التقنيفففة المتبعفففة  الففف يول الت بريفففة بشفففكل مع فففل بعففف  ال تقفففو  بخاففف 

 . لشراء او ضمبل ال يول الت بريةE.r.nل ى شركة 
0
تقفففو  مةسسفففة شفففراء الففف يول الت بريفففة بتزويففف  التفففب ر بخفففبتميل، الخفففبت  ااول يكفففول ببسففف  مةسسفففة شفففراء الففف يول الت بريفففة، ويفففت    

ر فففة الت بريفففة او ال فففبتورة، امفففب الخفففت  الثفففبني  يكفففول خفففبت  يشفففمل علفففى معلومفففبت كبملفففة عفففل المففف يل، وتفففبريخ اسفففتعمبله علفففى و فففه الو
العقففف ، وكففف لق الفففر   التسلسفففلي ببلموا قفففة علفففى شفففراء الففف يل الت فففبرم وتعهففف  المففف يل بتسففف ي  مفففب ب متفففه مفففل  يفففل الفففى مةسسفففة شفففراء 

 ال يول الت برية.
 

 ن وذج الخاتم االول:

 : شركة شراء ال يول الت بريةا  عوا امر
 111111111111تس يل ر  : 
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بانتقاؿ ممكية مػافقة السجيغ مى ، كسا يحرل التاجخ مغ خالؿ ىحا اإلجخاء عسعمػمات عغ السجيغب

الجيغ ىحا محل التاجخ في تحريل  ياػلعمى حمك  مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةالجيغ الى 

  كذلظ عشجما يصمب التاجخ مغ السجيغ التػقيع في السكاف السعج مدبقا لحلظ في الختع.2،التجارؼ 

مؤسدة شخاء الجيػف يقػـ التاجخ بعخض كافة ما لجيو مغ ديػف تجارية عمى كتبجأ ىحه العسمية عشجما 

بيا مغ ىحه الجيػف، حيث تمجأ لبشظ معمػمات تكػف قج ، التي بجكرىا تقـػ بانتقاء ما يشاسالتجارية

، بحيث تدتجؿ مغ خخػ ف مع السؤسدات السالية في الجكلة كالبشظ السخكدؼ كالبشػؾ األك اانذأتو بالتع

التي  ى تدجيج ما بحمتو مغ ديػف،  كتختار مغ الجيػف ىحه السعمػمات عمى مالءة السجيغ كقجرتو عم

خ بسػافقتيا ، كمغ ثع تقـػ بإعالف التاجتكاد تكػف مشعجمةبشدبة مخاشخة  يديل تحريمييا مغ السجيشييغ
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عمى شخاء تمظ الجيػف مغ خالؿ رقع تدمدمي تخسمو اليو يخخج مغ حػاسيبيا تكػف كجيتو حاسػب أك 

  .1ىاتف التاجخ

ستغالؿ بات مسكشا اكبفزل تقشية السعمػمات، فقج شيجت التعاقجات التجارية كالسجنية ثػرة كبيخة، فقج 

سالية، كتبادؿ البيانات التي تترل بالحمة ال ثباتياكإ بخاـ العقػد التجارية السختمفةالػسائل التقشية في إ

لحؼ سيل عسمية التعاقج االلكتخكني ألمخ ا، ا2بذبكة االنتخنتالستعاقجيغ حػاسيب كذلظ عبخ ربط 

يدكغ في فمدصيغ مع شخز  مكغ التعاقج بيغ شخز، فأ3الفػرؼ بيغ شخريغ غائبيغ مكانا كزمانا

ثباتيا مغ خالؿ بات مغ السسكغ إ 4االلكتخكنية ه التعاقجاتيدكغ في الػاليات الستحجة االميخكية،  كىح

 شاقع متخرز كمؤىل في مغ خالؿمسكشا الػلػج اليو  بات الحؼ ك  التي تشذأ فيو 5الػسط االفتخاضي

خدنة داخل الشطاـ السحػسب، ج البيانات الس، كقػاع6مخخجات الحػاسيب كالبخيج االلكتخكنيك  تقشيات

 .7كذلظ مغ خالؿ التػقيع االلكتخكني لمستعاقجيغ

 :عقج شخاء الجيهن التجاريةل : الذخوط السهضهعيةثانيا

غ ، فيي تحتاج لمدخعة كالثقة بيخخػ تختمف التعاقجات التجارية بيغ التجار عغ التعاقجات األ

ضاعة صخيقة سمدة كبديصة دكف الخذية مغ إبىحه التعاقجات نجاز الستعامميغ، كاليجؼ مغ ذلظ ىػ إ

  الفخص.
                                                           

1
يمكل مل ختله اثببت موا قة مةسسة شراء ال يول الت برية على شراء  IPتروني، يطلق عليه انترنت بروتوكول  لكل مبسوة عنوال الك  

 ال يول الت برية مل التب ر  ي الو ت ال م تمت به الا قة مع الم يل.
1
 131ص  1117ط   . عب  هللا نوار شعث، ااثببت واالتزامبت  ي العقو  االكترونية، مكتبة الو بء القبنونية،  

ه ال يقو  ت  ر ااشبرة هنب الى ال تأثير تقنية المعلومبت على  واع  التعب   وااثببت    امت  ليشمل آليبت الو بء، ميث ن   ال الم يل بإمكبن
 -132ظر للمزي  مل ص ببلو بء بمب  ي  مته مل  يول بواسطة اا ار امر ال  ع  االكتروني للبنق، تو مل ختل ال  ع ببطب بت ااعتمب ، ان

 مل  133ص 
0
 112ال القبع ة العبمة  تقو  على تم ي  مكبل وزمبل ابرا  العق . انظر للمزي   . خبل  ابراهي ، اثببت العقو  والمراستت االكترونية ص   
1
ركي ببنه: " هو العق  ال م ينطوم العق  االكتروني يت  بواسطة ااتابات االكترونية عل بع ، وهو مسة تعريل  بنة مل ال قه اامي  

 .   على تبب ل للرسبئل بيل الببئع والمشترم ولتي تكول  بئمة على ايغ مع ة سل ب ومعبل ة الكترونيب، وتنش  التزامبت تعب  ية" انظر للمزي
 12 خبل  مم وح ابراهي ، اثببت العقو  والمراستت االكترونية  ص

2
 11وهو العبل  اا تراضي لنظ  المعلومبت وشبكة اانترنت، المر ع السببق ص   CYBERمب يطلق عليه ااطتمب ة   
3
 112 . خبل  مم وح ابراهي ، اثببت العقو  والمراستت االكترونية  ص   
7
ويعرل  ـ18، ص 1111    راسة مقبرنة(   ار النهضة العربية ط 1111لسنة  12 . دمحم الشهبوم، شرح  بنول التو يع االكتروني ر     

التو يع االكتروني على انه" ر   او رمز سرم او ش رة خباة ممب ا ي ه  معنبه اا ابمبه ومل يكشل له عل م تبمه" تعريل ال كتور 
 110، ص 93بن  ر    1111امم  شرل ال يل ، ااول ااثببت  ي الموا  الم نية والت برية، طبعة نب م القضبة، سنة 
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ساسية العامة كدائخ العقػد حتى يكػف يحتاج ألف تتػفخ فيو األركاف األ عقج شخاء الجيػف التجاريةك 

حلظ تػافخ أىمية لمتعاقج، الستعاقجيغ، بسحل كسبب كك إذ أف التعاقج يبشى عمى رضاناجدا كصحيحا، 

 .لعامةالقػاعج احدب 

 عقج شخاء الجيهن التجاريةالذخوط السهضهعية ل 

  الخضا .1

بيغ  ف يتػافخ الخضا، فال بج أعقج شخاء الجيػف التجاريةفي  صبق القػاعج العامة عمى شخط الخضاتش

ال يحتاج أف يعبخ عشو  الخضاك قج، اعتلا يتعدكنو ال ، ك ساسيي العقج، فيػ صمب العقج كركشو األشخف

 تع فخضيا قانػنا. إذا إالبذكمية معيشة 

كخاه كالتغخيخ كخاليا مغ العيػب كالغمط كاإل  ال بج اف يكػف ضاىخا كاضحا، كثابتا بيغ اشخافو كالخضا

 مع الغبغ الفاحر.

بيغ أشخاؼ العقج، اذ  عسميا انعجاـ الخضايتع بيغ التجار فسغ السدتبعج  عقج شخاء الجيػف التجاريةكألف 

كيكػف  جيو مغ ديػف تجاريةلعخض ما ل سؤسدة شخاء الجيػف التجاريةػجو لف التاجخ ىػ مغ يبادر كيتأ

بذخاء تمظ الجيػف بقبػليا  مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةمغ  ، كيتحقق الخضاذلظ بسثابة ايجاب مغ قبمو

ذا تع كضع شخكط قاسية كيكػف ترخفيا ىحا بسثابة قبػؿ، كحلظ ال يقبل ادعاء التاجخ بػقػعو بالغبغ إ

سالية، عشجما تذتخط استيفاء بالعقج، فيي بحلظ تحسي حقػقيا ال مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةبل مغ ق

، فالتاجخ ال يسكغ 1خالؿ التاجخ بػاجباتو العقجيةغ أؼ مبالغ تقػـ بتدجيجىا نتيجة إضافي عبجؿ إ

التػازف في ؿ خالإ إلىرباب الخبخة كالجراية، كال يؤدؼ ذلظ اعتباره محعشا لذخكط العقج كػنو مغ أ

يشذأ بعج قياـ التاجخ بالسبادرة كعخض ما  عقج شخاء الجيػف التجاريةف سا كأ، سياألشخاؼالعقجؼ بيغ 
                                                           

1
 38 نب ر شب ي مر ع سببق ص  
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ؼ، كػف اف ىحا العقج ، بشاء عمى ما درج عميو العخؼ التجار لجيو مغ ديػف تجارية عمى مذتخ ليا

 .1شخافويؤمغ مرالح أ

قج يقع مذتخؼ الجيػف التجارية بالغمط، حيث يقـػ  وأنإال شخاؼ العقج بيغ أ كبالخغع مغ تػافخ الخضا

قجميا  كاف قجبالسػافقة عمى شخاء الجيغ السعخكض مغ التاجخ بشاء عمى معمػمات غيخ صحيحة 

 عغ نذاشو التجارؼ. أكالتاجخ لو عغ مخكده السالي 

ػـ بعخض ديػف ، كأف يقمؤسدة شخاء الجيػف التجاريةكلخبسا يتع الغمط نتيجة الحتياؿ التاجخ عمى 

 2.بصاؿ العقجإ إلىالحؼ قج يؤدؼ  األمختجارية كىسية، 

 السحل .2

مبمغ محجد مغ الشقػد، بغس الػفاء، كىػ  جلىػ الجيغ التجارؼ األ عقج شخاء الجيػف التجاريةكمحل 

يكػف  إذ، األشخاؼنذأ بتحجيج سقف مالي لمتعامالت التجارية بيغ  أكة حجاذا نذأ عغ صفقة ك الشطخ إ

فػاتيخ يرجرىا التاجخ، كىي بسثابة الجيغ التجارؼ الحؼ  أكسشجات  أكراؽ تجارية أك ا كمثبتا بمػجػد

 السؤسدة بذخائو.، لتقـػ ىحه مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةيعخضو التاجخ عمى 

 الدبب  .3

يتسثل بحاجة التاجخ لمديػلة الشقجية التي ىػ بأمذ الحاجة ليا  عقج شخاء الجيػف التجاريةف سبب إ

 سؤسدة شخاء الجيػف التجاريةما الدبب بالشدبة لرية كتدجيج التداماتو الستعجدة، ألتدييخ اعسالو التجا

 رباح كالفػائج السالية.غبتيا في جشي األمػاليا، كر فيكسغ في رغبتيا باستثسار أ

                                                           
1
 مر ع سببق 38نب ر شب ي ص   
1
 ( مر ع سببق.37، 33انظر كتبة ال كتور نب ر عب  العزيز شب ي  عق  ال بكتورينغ( ص   
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ال  ال فالعقج الحؼال بج أف يكػف صحيحا، كمذخكعا، كإ عقج شخاء الجيػف التجاريةسبب  فإفكعميو 

 يكػف لو سبب صحيح كمذخكع يعج كأنو لع يكغ.

 ىميةاأل .4

ىمية حيث أف أ  مجلػؿ خاص،  عقج شخاء الجيػف التجاريةليا في  فإفباإلضافة لمسفيػـ الػاسع لألىمية 

ف يكتدب ، كمغ ىشا ال بج أ1تحتاج لتحقق قجرة الذخز عمى القياـ باألعساؿ التجارية األشخاؼ

ف يستيغ تؤىمو لسسارسة العسل التجارؼ، كأ التيك  صفة التاجخ ػف التجاريةعقج شخاء الجيبالستعاقجيغ 

 .2االعساؿ التجارية حدب شبيعتيا كماىيتيا

 ،عقج شخاء الجيػف التجاريةالسأذكف لو بالتجارة عمى التعاقج بالقاصخ كقج يثار تداؤؿ حػؿ مجػ قجرة 

ػف التجارؼ الحؼ سسح لمسأذكف لو بامتياف كباإلجابة عمى ىحا التداؤؿ ال بج مغ الخجػع لقػاعج القان

، بو كذلظ بالقجر الحؼ أذف لوفشجج أف جسيع ترخفات السأذكف لو بالتجارة تعتبخ صحيحة التجارة، 

ف يقـػ بإبخاـ عقج فاكتػريشغ ضسغ تمظ الحجكد، شالسا أف السأذكف لو بالتجارة يدتصيع أ كعميو فإنشا نخػ 

ا عميو في حالة تخمف السجيغ عغ الدجاد، كىح الجيػف التجاريةمؤسدة شخاء تستع بزساف عجـ رجػع 

 ف يتع كل ذلظ ضسغ ما أذف لو.خارىا كإدارتيا بذكل سميع شخيصة أعسالو كاستسيداعجه عمى تشسية أ 

 :أخخى سا شابيو من عقهد ع عقج شخاء الجيهن التجاريةتسييد : طمب الثانيالس

القانػنية مع الصبيعة القانػنية لعقػد تقميجية معخكفة في  عقج شخاء الجيػف التجاريةقج تتذابو شبيعة 

رساء لمذخكط العامة كالخاصة، بسا قج يقـػ بو العقج مغ إ أك، األشخاؼالقانػف، سػاء كاف التذابو بعجد 

عقج تختمف عغ ىحه العقػد، كعميو سأبيغ التذابو بيغ  عقج شخاء الجيػف التجاريةف شبيعة شا نجج أإال أن

                                                           
1
  113 . دمحم يوسل الزعبي عق  البيع  ي القبنول اار ني ص   
1
 111 . يبسر زبي ات مر ع سببق ص   
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كعقج الميدنغ  عقج شخاء الجيػف التجاريةضح التذابو بيغ أك  ال، ثعأك كعقج البيع  يػف التجاريةشخاء الج

بيغ  سأكضح التذابوكحػالة ديمي ثالثا، ثع  عقج شخاء الجيػف التجاريةبيغ التذابو بيغ أ ثانيا، عمى أف

 كعقج التػريق السرخفي رابعا. عقج شخاء الجيػف التجارية

 :وعقج البيع هن التجاريةعقج شخاء الجي ال:أو 

 125حدب السادة فعقج البيع  ،عقج البيع ىي ذات شبيعة مكسمة حكاـاألصل في الصبيعة القانػنية أل

بانو "ىػ عقج  243العجلية ىػ مبادلة ماؿ بساؿ، كقج عخفو مخشج الحيخاف في السادة  حكاـمغ مجمة األ

السذتخؼ،  إلىبسعشى خخكج السبيع مغ ذمة البائع تسميظ البائع ماال لمسذتخؼ بساؿ يكػف ثسشا لمسبيع" 

متعاقج كاالتفاؽ عمى لكلمستعاقجيغ الحق  البائع عمى سبيل التسميظ". إلىكخخكج الثسغ مغ ذمة السذتخؼ 

ة التي نرت األمخ اآلداب العامة كالقػاعج ك   عاقجىع غيخ مخالف لمشطاـ العاـما شاءكا ما داـ اتفاقيع كت

ف يتقيج الستعاقجيغ بسا تع أو ال بج فإنعمييا كعقج العسل مثال، كمغ ىحا السشصمق  القػانيغ كالتذخيعات

االلتدامات أف نشا نجج مغ خالؿ تعخيف عقج البيع، غيخ أ  1،االتفاؽ عميو في العقج الحؼ يخبط بيشيسا

لسذتخؼ بجفع ف يقػـ البائع بشقل ممكية السبيع لمسذتخؼ، يقابمو التداـ اىي أ األشخاؼالتي يفخضيا عمى 

ا ف كاف نقجماؿ بساؿ، كلع يحجد ما ىػ العػض إيشز عمى مبادلة  تعخيف عقج البيع ك عػض لمبائع، 

بسبمغ مالي معجل  الػفاء جلشخاء الجيغ التجارؼ اآل ومحميكػف  عقج شخاء الجيػف التجاريةـ عيشا، ك أ

 يتو.أىسال فقج عيشي، كغـ عمى التسػيل الشقجؼ، كال يسكغ أف يقـػ عمى العػض ال، كيقػ الػفاء

قػاعج العامة، كىي تزسشو لمذخكط كالعشج انعقاده ب عقج شخاء الجيػف التجاريةكيتذابو عقج البيع مع 

شخكط خاصة غيخ مػجػدة في عقج  عقج شخاء الجيػف التجاريةل إال أفكالسحل كالدبب،  ىمية كالخضااأل

مؤسدة شخاء ط مدبقة مػضػعة مغ شخؼ عمى شخك  عقج شخاء الجيػف التجاريةالبيع، فقج يحتػؼ 

                                                           
1
 فففي نظريفففة العقففف   فففي ال قفففه والقضفففبء المافففرم وال رنسفففي، منشفففبة المعفففبرل،  . اممففف  شفففو ي دمحم عبففف  الفففرممل، ال راسفففبت البمثيفففة   

 210ا مة 1113ااسكن رية طبعه  



  
 

43 
 

ال يشعقج اال بيغ فئة معيشة كىي التجار بعكذ  عقج شخاء الجيػف التجارية فإف، ككحلظ الجيػف التجارية

 .1األفخادعقج البيع الحؼ يشعقج بيغ جسيع 

لي ال ديشا تجاريا، كبالتا مجنييغ، فال يشذأ مغ تعامميسا كالىساكعقج البيع يتع بيغ شخفيغ قج يكػف 

يقػـ عمى  عقج شخاء الجيػف التجاريةفبذخاء ىحا الجيغ   مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةف تقػـ يجػز أ

 شخاء الجيػف التجارية فقط.

بعج شػؿ  أكال بعج االستعساؿ، الخفية في السبيع كالتي ال تطيخ إكعقج البيع يزسغ لمسذتخػ العيػب 

، بعكذ ذتخػ في دعػػ االستحقاؽ التي يخفعيا الغيخعقج البيع يزسغ لمسزمغ أك مغ خالؿ خبيخ، ك 

 ، الحؼ يقػـ عمى شخاء الجيغ التجارؼ فقط.عقج شخاء الجيػف التجارية

يشحرخ في شخاء الجيػف التجارية مغ التاجخ الحؼ تشحرخ حاجتو  عقج شخاء الجيػف التجاريةمػضػع ك 

ف يذسل االمػاؿ السشقػلة ف عقج البيع يسكغ أية لسؤسدتو التجارية، بيشسا نجج أفقط بتػفيخ الديػلة الشقج

الخاصة بتحريل الجيغ، كضساف عجـ  عقج شخاء الجيػف التجارية، ناىيظ عغ آلية كافة كغيخ السشقػلة

 الخجػع عمى التاجخ في حالة عجـ تدجيج السجيغ لسا في ذمتو مغ ديغ.

مكاف  ؤسدة شخاء الجيػف التجاريةم، تحل بو األشخاؼيتع بعسمية ثالثية  عقج شخاء الجيػف التجاريةف

التاجخ الحؼ يمعب دكرا مددكجا في ىحه العالقة، بحيث لغ يقـػ بتحريل الجيغ مغ السجيغ، كيخخج مغ 

بتحريل الجيغ حدب شبيعتو التي تدسح بدخياف   مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةالعالقة بحيث تتكفل 

 لعقج.و عمى السجيغ بالخغع مغ كػنو ليذ شخفا في اأحكام

القياـ بإتساـ االتفاؽ أما عقج البيع فتقترخ العالقة عمى شخفيغ ال ثالث ليسا، يصالب فيو الجائغ مجيشو 

 كفق ما تع بيشيسا، دكف تجخل شخؼ ثالث بالعالقة.
                                                           

1
 21ماط ى تركي موم  ال وراني، آثبر عق  ال بكتورينغ  راسة مقبرنة منشورات الملبي المقو ية ص   
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 وعقج الميدنغ )عقج االيجار التسهيمي( عقج شخاء الجيهن التجارية: ثانيا

ارة عغ عسمية مالية كتجارية، يتع بيغ الجية السسػلة كتدسى عقج التأجيخ التسػيمي )عقج الميدنغ(  عب

عقارا لسجة معيشة مقابل أف يقػـ  أكالسؤجخ تزع تحت ترخؼ السدتفيج )السدتأجخ( ماال مشقػال 

 . 1جخة الستفق عميياالسدتفيج بجفع األ

ط الحؼ يسارسو الشذا نو ىػ بأ التأجيخ التسػيميعقج ـ 2214( لدشة 6رقع )  القخار بقانػف كقج عخؼ 

السدتأجخ لسجة محجدة مقابل دفعات  إلىالسؤجخ كالحؼ يسشح بسػجبو حق حيازة كاستخجاـ العيغ السؤجخة 

 1عقج التأجيخ التسػيمي حكاـالتأجيخ كفقًا أل

ـ بذأف التأجيخ 2214( لدشة 6قخار بقانػف رقع )قج صجر عقج التأجيخ التسػيمي  كمغ السالحع أف

عقج كذلظ عمى عكذ  نطخا ألىسيتو االقترادية كالتجارية بشرػص خاصةفخاده حيث تع إ  ،التسػيمي

الحؼ ال يقل عشو أىسية بل تكاد أىسيتو تتداكػ أك تفػؽ أىسية عقج الميدنغ لجكره  شخاء الجيػف التجارية

راد البارز في التسػيل الشقجؼ، كتػفيخ الديػلة الشقجية لمسرالح الرغيخة كالستػسصة كالتي تخفج االقت

 الػششي بجخل ثابت كمدتسخ.

غيخ مشقػؿ مسا يتحقق  أككل ماؿ مشقػؿ كنالحع اف مزسػف عقج التأجيخ التسػيمي يقػـ عمى تأجيخ 

 .3راؽ الساليةك األ أكاؽ التجارية ر ك األ أكاالنتفاع بو باستعسالو مخارًا مع بقاء عيشو كال يذسل الشقػد 

                                                           
1
عفففل طريفففق شفففرائهب،  ا هفففزة او معففف ات  ياو تقففف ير تقفففو  مةسسفففة الليزنفففغ بتفففو ال ببختافففبر عقففف  الليزنفففغ علفففى  كفففرة مة اهفففب قفففو  ي  

بففف  ع اا سفففبط المت فففق عليهفففب، وتكفففول مةسسفففة التمويفففل معرضفففة طبلفففة التمويفففل يلتفففز    معينفففب، مبليفففب بففف ا مفففل ال تقففف    رضفففبو لفففق 
ليففففه لمخففففبطر ا ففففتس طبلففففة التمويففففل، او اعسففففبره، وضففففيبا مقو هففففب او  ففففزء منهففففب، ميففففث تقففففو  تلففففق المةسسففففة بشففففراء مففففب يمتففففبج ا

المشففففروا مففففل معفففف ات أو ت هيففففزات، أو أاففففول انتب يففففة وتمففففت ظ بملكيتهففففب، ثفففف  تففففة ره ايبهففففب مقببففففل بفففف ل اي ففففبر معففففيل يمثففففل مقببففففل 
اسفففتهتق تلففففق اامففففوال المففففة رة ومقببفففل الن قففففبت المبليففففة واا اريففففة و ال بئففف ة المقففففررة علففففى المبلففففغ المففف  وا  ففففي شففففراء تلففففق اامففففوال 

وتبقفففى مةسسفففة التمويفففل ممت ظفففة بملكيفففة اامفففوال المفففة رة طفففوال مففف ة العقففف ، ممفففب  ةة مفففل تلفففق العمليفففالفففى الفففربو المرتقففف ببخضفففب ة
يمكنهفففب مفففل اسفففتر ا هب، باففف تهب مبلكفففة لهفففب، ا ا تو فففل المسفففتأ ر او امتنفففع عفففل   فففع بففف ات ااي فففبر او ا ا اخفففل بشفففروط العقففف ، كمفففب 

، ولخطفففر وبعيففف ا عفففل  سفففمة ال رمفففبء اا فففتس خ فففراءاتالتعفففرج  يكفففول لهفففب مفففق اسفففتر ا  تلفففق اامفففوال مفففل ت ليسفففة المسفففتأ ر  ول
وتمفففنو المسفففتأ ر  فففي مقببففل  لفففق، عنففف  انتهفففبء مفف ة العقففف ، مفففق الخيفففبر بففيل شفففراء اامفففوال موضفففوا  عفف   اسفففتي بء مقو هفففب او  فففزء منهففب

مفففع مبلفففة  تفففتتء لعقففف  بشفففروط   يففف ة عقففف  الليزنفففغ بفففثمل مت فففق عليفففه مسفففبقب يأخففف  بعفففيل ااعتبفففبر بففف ات ااي فففبر الم  وعفففة، أو ت  يففف  ا
 .ااموال المة رة، أو اعب ة تلق ااموال وانهبء العت ة التعب  ية

 
1
   بشفففأل التفففأ ير التمفففويلي1111( لسفففنة 3ر ففف   الافففب ر عفففل رئفففيس السفففلطة الوطنيفففة ال لسفففطينية   فففرار بقفففبنول مفففل  1المفففب ة ر ففف   
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0
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الذخز الحؼ لو حق حيازة كىػ  السدتأجػػػخغ السؤجخ ك كتكػف العالقة في عقج التأجيخ التسػيمي بي

كمدتأجخ مغ »كاستخجاـ العيغ السؤجخة بسػجب عقج التأجيخ التسػيمي، كيذسل السرصمح كل مدتأجخ 

ياؽ عمى خالؼ ذلظ «الباشغ  أحكاـالذخز السعشػؼ السدجل كفق  كىػ السؤجػػػػخ كبيغ ما لع يجؿ الد 

غايتو الخئيدية مباشخة نذاط التأجيخ التسػيمي بسػجب عقج التأجيخ التذخيعات الشافحة، كالحؼ تكػف 

 .الذخكة السجنية أكالتسػيمي، كال يذسل السرصمح الذخكة العادية 

ة العامة دكف غيخىا لتكػف ليتع ىساف السذخع الفمدصيشي قج مشح االىمية لمذخكات السدكنالحع ىشا أ

 .1ي تكػف غايتيا الخئيدية مباشخة ىحا الشذاطتخخيريا لسشح خجماتيا بسػجب ىحا العقج، كالت

ػ شخؽ ثالث فإما حجإكمغ ىشا نالحع اف مزسػف عقج يقػـ عمى تسػيل عيشي لمسدتفيج ، قج يشتيي ب

 .1نياء العقج بخد السأجػرإ أكبتججيج العقج بيغ الستعاقجيغ،  أكبامتالؾ السدتفيج لمسأجػر، 

تشتيي بتسمظ السأجػر الحؼ  قج الميدنغ ىػ مغ العقػد التيعقج التأجيخ التسػيمي  فإفكبشاء عمى ذلظ 

ة السبيع بشقل ممكيفي ىحه الحالة مبيع في نياية العقج، كبالتالي يمتـد السسػؿ )السؤجخ(  إلىيتحػؿ 

 .األشخاؼداء ما تبقى مغ ثسغ كالحؼ اتفق عميو بيغ بسجخد أ

ف يشفق ؿ السؤجخ لكي يصػر أعسالو دكف أالسدتأجخ لمساكالغاية مغ عقج التأجيخ التسػيمي ىػ حاجة 

ة في عسل السدتأجخ، مغ التجييدات التي تكػف في العادة ضخكرية لالستسخاري أكثسغ ىحه السعجات 

 قداط شيخية غالبا ما تغصي قيسة الساؿ السأجػر بذكل كامل.بفخض أالسؤجخ  فيقػـ رأس الساؿ

 عقج شخاء الجيػف التجاريةل القانػنية صبيعةنية عغ الف عقج الميدنغ تختمف شبيعتو القانػ أكنجج مسا سبق 

ف تتالقى مع ال يسكغ أو فإنالحؼ يقػـ عمى التسػيل الشقجؼ كتػفيخ الديػلة الشقجية لمسدتفيج، كمغ ىشا 

                                                           
1
   بشأل التأ ير التمويلي1111( لسنة 3 رار بقبنول ر    مل  1المب ة ر     

1
 ففففي التشففففريعيل اار نففففي والعرا ففففي  راسففففة مقبرنففففه  رسففففبلة مب سففففتير  بمعففففة انظففففر ماففففط ى ال ففففوراني، اثففففبر عقفففف  ال ففففبكتورينغ   

 11( ص 1112الشرق ااوسط 
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 جخة الذيخية لمسأجػر كيبقى السؤجخ ىػ السالظ الحؼ يحرل فيو السؤجخ قيسة اال شبيعة عقج الميدنغ

يقـػ عمى شخاء الجيػف الحؼ  عقج شخاء الجيػف التجارية ؿ فتخة االجارة،  بخالؼلمسأجػر شػاالفعمي 

، كبالتالي انتقاؿ ممكية تمظ مقابل عسػلة متفق عمييا الجفع بالػفاء بقيستيا بذكل معجل جمةاآلالتجارية 

تجارية ، كىػ عقج يقػـ عمى التسػيل الشقجؼ لمسؤسدات الفػرا سؤسدة شخاء الجيػف التجاريةالجيػف ل

 أكمعجات تأجيخ التسػيل العيشي عبخ ف عقج الميدنغ يقػـ عمى تاج الديػلة الشقجية، بيشسا نجج أالتي تح

بالتسميظ كذلظ كفقا لخغبة السدتأجخ،  العقج  قج يشتييممكيتيا لسؤسدة الميدنغ ك  تعػدليات آ أكتجييدات 

 .1لييا سابقاالتي أشخنا إ خخػ كقج يشتيي بالصخؽ األ

قـػ ي كالىساف سا قج يتذابيا ببعس الجػانب كػف أيإال أنمغ االختالؼ الجػىخؼ بيغ العقجيغ  كبالخغع

 .2يقـػ بػضيفة تسػيمية كالىساف عمى االعتبار الذخري، ككحلظ أ

 وحهالة ديمي عقج شخاء الجيهن التجارية: ثالثا

لذخاء الجيػف   3خةنذاء شخكات كبيـ حيث تع إ1962ركبا بعج عاـ أك ضيخ نطاـ الفاكتػريشغ في 

تقشية ججيجة لالئتساف، كىحه التقشية تقػـ بيغ  نذاءإ إلىالحؼ دفع السذخع الفخندي  األمخالتجارية، 

، كىحه 4ميالدؼ1984ذأ ما يعخؼ بحػالة ديمي كذلظ في العاـ فأنالسؤسدات االئتسانية الكبخػ، 

القانػف السجني  أحكاـلػسط ما بيغ الحػالة عبارة عغ سشج ديغ تدسح بحػالة الحقػؽ كتقع في مخكد ا

 .2كالقانػف التجارؼ 

                                                           
1
   بشأل التأ ير التمويلي1111( لسنة 3 رار بقبنول ر    مل  8ر   المب ة   
1
 12مر ع سببق ماط ى ال وراني ص   
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 1211ص  1117منشأة المعبرل ط  . عب  المنع   سو ي، مرش  القبضي والمتقبضي  ي اعمبل البنوق،   
1
 موالة  يلي  
2
 118ميتط عب  الم يظ النظب  القبنوني لتمويل ال بتورة اطرومة  كتوراه  بمعة ابو بكر بلقبي  تلمسبل،  ص   
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بإرساء قػاعج خاصة عمى قانػف االئتساف، حيث  loi daily) )1فقج قاـ السذخع الفخندي الحؼ يجعى 

ف مؤسدات شخاء تجارية غيخ اشار عقج شخاء الجيػف الحية ىحه الحػالة لشقل الحقػؽ في إقخر صال

ػؿ االتفاقي، كحػالة ديمي تتصمب ة ديمي كفزمت عمييا نطخية الحمالجيػف التجارية عدفت عغ حػال

 .األشخاؼنذاء فاتػرة خاصة ذات شكل معيغ كبيانات معيشة كذلظ لشقل الحقػؽ ما بيغ إ

كحػالة ديمي تقػـ عمى آلية قانػنية تداعج في تحػيل الحق السبيغ في السدتشج، كىي تتجشب عيػب 

لظ أنيا تدخؼ دكف الحاجة إلعالف السجيغ بالحق السبيغ بالدشج، فيي حػالة الحق كالػرقة التجارية، ذ

نقل التأميشات الزامشة لمحق بقػة  إلىتدخؼ في مػاجية الغيخ مغ تاريخ الفاتػرة، كىي كحلظ تؤدؼ 

كحػالة ديمي ىي حػالة بشصاؽ محجكد فػضيفتيا الخئيدية عمى خالؼ ذلظ،  األشخاؼالقانػف ما لع يتفق 

ميات مشح االئتساف كبذكل سخيع يتػافق مع مبادغ القانػف التجارية كبحات الػقت تعصي ىي تدييل عس

حال فيسا يتعمق بالقػاعج التي يصمبيا القانػف السجني، حتى ال تعصل السعامالت التجارية، كتتػافق مع 

ديمي بثالث  التصػر التقشي حتى ترمح لشقل الحقػؽ الكتخكنيا، كيسكغ اجساؿ الصبيعة القانػنية لحػالة

 .2اتجاىات فقييو

راؽ التجارية، ك فقج ذىب البعس بتذبيو حػالة ديمي بالػرقة التجارية كذلظ لمتذابو الكبيخ بيشيا كبيغ األ

بالتطييخ، بحيث  متجاكؿكىي كرقة قابمة ل مغ الشقػد تسأل ببيانات الداميو فيي كرقة تتزسغ مبمغا محجدا

ف ىشاؾ فخؽ كبيخ بيغ حػالة ديمي شا نجج أإال أنحامميا، يتع قبػليا مغ قبل مدحػب عميو ألمخ 

عجت لتأميغ حق مانح االئتساف، كىي ال تشصػؼ عمى التداما راؽ التجارية إذ أف حػالة ديمي أ ك كاأل

ف التطييخ في حػالة ديمي يختمف عغ ضساف الستخداد االئتساف....كسا أ بالػفاء الفػرؼ، بل ىي

                                                           
1
 1981كففبنول ثففبني لسففنة  1سففميت هفف ه الموالففة علففى اسفف  المشففرا ال رنسففي الفف م  ففب  بوضففع ااطففبر العففب  لهفف ه الموالففة  ففي  ففبنول   
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ف التطييخ في حػالة ديمي يكػف بيغ مؤسدات االئتساف فقط، أ، حيث راؽ التجاريةك التطييخ في األ

 .1بحيث ال يمتـد السطيخ بزساف الػفاء حدب قانػف الرخؼ

ف كضيفة يدتشج ىؤالء في تكييفيع ىحا عمى أحػالة ديمي ىي كرقة ائتسانية، حيث  فكىشاؾ مغ يقػؿ أ

ذكل ضساف لخد االئتساف، فشقل الحق بسػجب حج كبيخ بػضيفة الفاتػرة التي ت إلىىحه الحػالة تتذابو 

و يعػد كسا فإناالئتساف الحؼ مشح لو  بخد   السػقع عمى الفاتػرة قاـذا إالفاتػرة ال يكػف نقال تاما بحيث 

ىحا التكييف شابو  إال أفكاف سابقا ... أؼ يعػد ليربح مالكا لكافة الحقػؽ الزامشة لالستخداد...

ذا الحقػؽ نقال كامال " إذ تكػف حػالة عمى سبيل الخرع"  فإ غ نقلتزسديمي  ف حػالةعيب، كىػ أ

نقل الحق نقال جدئيا...كذلظ ما جاء بو تزسغ ف يي تسمظ الجدء أؼ انو مغ السسكغ أامتمكت الكل ف

السحاؿ لو ممكية الحق السحاؿ بو  إلىف الحػالة تشقل يشز عمى أالشز السعجؿ لقانػف ديمي حيث 

 . 1شتخاط الثسغا عمى سبيل الزساف كدكف اف تشفيحىحتى كلػ كا

مدتشج يدسح بزساف نقل  أك فاتػرة أما االتجاه الثالث مغ الفقو فقج اعتبخ أف حػالة ديمي ما ىي إال

عبارة ، كىي بسدتشج الخىغ في العقػد السرخفيةالحقػؽ السجكنة فييا لصخؼ ثالث، كقج شبييا ىؤالء 

تزسغ لراحبيا حق التشفيح في حالة تخمف السجيغ مغ دفع  ال، بحيثعغ ضساف بالسجكف فييا ليذ إ

 .0ما بحمتو مغ ديغ

حقية مؤسدة االئتساف في مشع لتزييق عمى السجيغ ، حيث نز عمى أا إلى الفخندي كقج اتجو السذخع

 .1عالنو بامتالكيا ليح الحقػفاء بقيسة الحق لغيخىا، متى تع إ السجيغ مغ ال
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، كبالتالي  1لتسدظ بجفع ارتباشو بعالقتو شخرية مع السػقع عمى الفاتػرةو ال يجػز لمسجيغ افإنكعميو 

 .2فعميو تدجيج ما بحمتو مغ ديغ ليحه السؤسدة

ػر جػىخية، فقانػف ديمي يشز في عجة ام عقج شخاء الجيػف التجاريةحػالة ديمي تختمف عغ  إال أف

عقج شخاء الجيػف ما ، أ3الؼ ذلظف السػقع عمى الفاتػرة يمتـد بالزساف ما لع يتفق عمى خعمى أ

 و يشز عمى عجـ التداـ التاجخ بالزساف بجاية ما لع يتفق عمى خالؼ ذلظ.فإن التجارية

حجست عغ المجػء لحػالة ديمي كتقشية لذخاء الجيػف مؤسدات الفاكتػريشغ قج أ فإفشخت سابقا، ككسا أ

تعاضع مخاشخ استخداد االئتساف،  إلى التجارية، ذلظ كػنيا تثيخ بعس السذاكل القانػنية التي تؤدؼ

مذكمة  إلىخصار، فيحا يعشي العػدة حػالة ديمي مع اإل إلى مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةذا لجأت فإ

ديغ ذا قاـ السجيغ بتدجيج ما في ذمتو مغ و، كبالتالي فإعالف السجيغ حتى تكػف الحػالة نافحة في حقإ 

  .4ذمتو تكػف قج بخأت مغ ىحا الجيغ فإفخصار لو لمتاجخ بحدغ نية قبل كصػؿ اإل

 :الساليوعقج التهريق  عقج شخاء الجيهن التجاريةرابعا: 

 أحكاـىحا العقج ب أحكاـبجاية ال بج لشا مغ تػضيح ماىية عقج التػريق السالي حتى يتدشى لشا مقارنة 

   .عقج شخاء الجيػف التجارية

في  متجاكؿراؽ قابمة لأك  إلىت الجيػف غيخ الدائمة دكايعخؼ التػريق بأنو عسمية تحػيل لمقخكض كأ 

ضسانات عيشية  إلىراؽ تدتشج أك سيع كسشجات كىي س الساؿ، كذلظ عغ شخيق تحػيميا ألسػاؽ رأأ

 .5مجخد القجرة الستػقعة لمسجيغ لدجاد الجيغ إلىكمالية ذات تجفقات نقجية، كال تدتشج 
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في قياـ السؤسدة السالية بحذج مجسػعة مغ الجيػف  نو تقشية مالية مدتحجثة تتجمىبأ خخعخفو آكسا 

)مزسػف الدجاد( ثع  مجعع ائتسانيا أحجالستجاندة كالسزسػنة كأصػؿ ككضعيا في صػرة ديغ ك 

مقخضيغ  إلىساسي مغ السقخض األ راؽ مالية، فيػ بالتالي تحػيل الجيػف أك عخضو لالكتتاب في شكل 

دكات سػؽ الساؿ في صػرة كرقة مالية يديل ق أداة مغ أعمييا في خم يعتسج خخيغ، كعسمية التػريقآ

 1تدػيقيا

و أجمخخ بانو جعل الجيغ السؤجل في ذمة الغيخ في الفتخة ما بيغ ثبػتو في الحمة كحمػؿ كسا عخفو آ

 2في سػؽ ثانػية متجاكؿكجعمو صكػكا  قابمة ل

مذتخؼ ليحه الجيػف  إلى األصميككحلظ فقج عخؼ عقج التػريق بأنو تحػيل مخاشخ الجيػف السقخض 

مغ  مػاؿ سائمة تداعجه عمى التخمز عمى أ األصميسػنة، كذلظ مقابل حرػؿ السقخض السز

ضخكرة االحتفاظ بسخررات الجيػف السذكػؾ في تحريميا، كاستفادة مذتخؼ الجيػف باألصػؿ 

في صػرة  صجارىاشخ كتجفقات نقجية مختفعة إلعادة إقل في السخاة التي تتستع بجرجة أالسزسػن

 .3حيا عمى جسيػر السدتثسخيغسشجات ججيجة يتع شخ 

تمظ راؽ السالية مباشخة مغ خالؿ تجسيع ك ة باألاألصمية التػريق مغ خالؿ ربط القخكض كتتع عسمي

سيع كسشجات( مقابل تمظ السحفطة مزسػنة )أراؽ مالية أك صجار القخكض في شكل محفطة ثع يتع إ

األصػؿ(. فعسمية التػريق تتع مغ خالؿ تجسيع حدمة مغ القخكض بزساناتيا )الزسانات الستعمقة ب

قخاض العقارؼ(  كالتي تكػف مزسػنة ة السدتسخة بالسدتقبل )كعسمية اإلالستساثمة  ذات التجفقات الشقجي
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العقار( كمغ  أكصػؿ السحجدة ) البيت خالؿ عسمية رىغ األ مغ أكصػؿ في العادة مغ خالؿ تسمظ األ

 صػؿ.راؽ مالية مزسػنة بتمظ األأك صجار ثع يتع إ

ف يتع رؼ بإقخاض السذتخؼ لمعقار مقابل أقخاض العقاشخكات اإل أككلتقخيب الفكخة، تقػـ السرارؼ 

ضساف القخض السسشػح لو بالعقار، كذلظ مغ خالؿ بيع حـد مغ قخكض الخىػنات العقارية لذخكة 

حـد القخكض كالتي مغ الستػقع  أكمجسػعة راؽ مالية مقابل ما لجييا مغ أك تػريق، كالتي تقػـ بصخح 

قداشيا بذكل ؼ العقارات كالتي يقػمػف بتدجيج أ، كالقخكض السسشػحة لسذتخ امدتقبمي دخالأف تجر 

 أكالتشازؿ عشيا لع يتع  أكشيخؼ كثابت كالتي تكػف في العادة مزسػنة الدجاد كػنيا تكػف قج تع رىشيا 

تخيغ بااللتداـ بتدجيج ىحه القخكض مع فػائجىا، فيدتفيج حاممي ىحه يقػـ ىؤالء السذ إذفخاغيا لمسذتخيغ إ

 .1راؽ السالية مغ ىحه التجفقات الساليةك األ

 إلىعادة تحػيميا متجاندة مغ القخكض العقارية ثع إ  التػريق يعشي تكػيغ مجسػعات فإفلسا سبق 

لو فػائج دكرية باإلضافة  سيع كسشجات ذات عائج مدتقبمي ثابت مزافاالسدتثسخيغ عغ شخيق إصجار أ

 ثسغ الدشج. إلى

راؽ السالية بزساف العقارات التي تع رىشيا، حيث ك ىحه األ لتجاكؿكبيحه العسمية يتع خمق سػؽ ثانػؼ 

الحؼ يشذأ فخعا  األمخقداط القخكض كفػائجىا، حقاؽ الدشجات مع تػاريخ استحقاؽ أتتػافق تػاريخ است

 ججيجا في التسػيل العقارؼ.

عتسج عمى بعس الرشاديق لمقياـ بيحه السيسة عغ شخيق االستثسار في ىحا الدػؽ الثانػؼ، مثل كقج ي

صشاديق االستثسار، صشجكؽ الزساف االجتساعي، كصشاديق التأميغ كالسعاشات، كالسؤسدات السالية 
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لحيغ يبحثػف كاالستثسارية، كسا قج يفتح السجاؿ لألفخاد السدتثسخيغ في شخاء ىحا الشػع مغ الدشجات، كا

 عغ فػائج ثابتة.

راؽ ك قخاض العقارؼ مغ االستفادة مغ االمػاؿ الشاتجة عغ بيع األكبيحا تتسكغ السرارؼ كشخكات اإل

مذابية،  أخخػ بتػضيفيا بسذخكعات  أكعادة تػضيفيا بسشح قخكض ججيجة السالية بالبػرصة، حيث يتع إ 

 :1كتتع عسمية التػريق بالصخؽ التالية

 غاستبجاؿ الجي .1

 األشخاؼخح مػافقة جسيع ججيجة، كذلظ بعج أ أخخػ ة باألصمية استبجاؿ الحقػؽ كااللتدامات كىي عسمي

 كرقة مالية. إلىجدئيا  أكذات الرمة بالقخض، لكي يتع تحػيمو كميا 

 التشازؿ .2

يغ، حيث يتع االستسخار في دفع األقداط لمجائغ السقخض أكصػؿ لرالح الجائشيغ يتع التشازؿ عغ األ

تدجيجىا ضسغ سمدمة مغ الحػاالت متفق  أكمذتخؼ لمحمع السجيشة  إلى، حيث يقـػ بتحػيميا صمياأل

 ف يقػـ باستخداد السبمغ مغ السؤجخيغ.عشج التعاقج عمى التػريق مقابل أ عمييا

إيجارىا، فعشج القياـ ببيع  أكصػؿ الحمع الشاشئة عغ بيع بعس األسمػب في تػريق كيذيع ىحه األ

يدتسخ باستيفاء ما بحمة السذتخؼ عشج استحقاؽ الجفعة،  كالحؼ  األصميالسقخض  فإفؿ صػ بعس األ

لثابت اعتساد عمى ىحا الجخل ف يقػـ باالأ أكمذتخ ججيج لمحمع السالية السجيشة،  إلىيقػـ بتحػيميا 

ىحه السبالغ  يقـػ باستخداد أفتفق عمييا سابقا، عمى حػيمو مغ الحػاالت كالتي كاف قج أبتدجيج ما قاـ بت

 .2مغ السذتخيغ
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 السذاركة الجدئية .3

 مرخؼ متخرز بذخاء الحمع كتحػيميا، إلى األصميالحمع السجيشة مغ قبل الجائغ  كفييا يتع بيع

في  أكعدار السجيغ، عميو في حالة إ  ية مدؤكلية كال يجػز الخجػعحيث ال يتحسل بائع الجيغ بعجىا أ

 .1عجد السجيغ عغ التدجيجحالة 

عقج شخاء الجيػف ، فعقج شخاء الجيػف التجاريةعقج التػريق السالي يختمف عغ  فإفعمى ما سبق، كبشاء 

يتع مغ خاللو تػفيخ الديػلة الشقجية لمتاجخ في السؤسدات الرغيخة كالستػسصة، كال يرمح  التجارية

كتقجيع  أخخػ  يقػـ عمى تقجيع خجمات عقج شخاء الجيػف التجاريةف سا ألتسػيل السذخكعات الكبيخة، ك

 دارة كالسحاسبة كتحريل الجيغ التجارؼ مغ السجيغ.االستذارات كاإل

يقػـ بتحػيل ىحه الحمع السزسػنة نو ق، فيقػـ عمى بيع الحمع السجيشة أصال، بسعشى أما عقج التػريأ

الية التجفقات الس إلىراؽ مالية استشادا أك  إلىقخاض ججيجة تقػـ بتحػيل ىحه الحمع مؤسدة إ إلىصال أ

يقػـ الحؼ  عقج شخاء الجيػف التجاريةذ بتدجيجىا عشج استحقاقيا، كذلظ بعكالثابتة كالتي يقػـ السجيشيغ 

مغ قبل السجيغ، معتسجا عمى خبخة مذتخ الجيػف التجارية  ف يكػف ىشاؾ ضساناتبتعجيل الػفاء دكف أ

رفس شخائيا  أكشخاء ىحه الجيػف الدػؽ كعمى قاعجة بياناتو التي مغ خالؿ الخجػع ليا يقػـ بتقخيخ في 

 مغ التاجخ.

 شخاء الجيهن التجارية:عقج  السطمب الثالث: آثار

يشعقج بيغ تاجخ يقػـ بعخض ما لجيو مغ ديػف عمى مذتخ  شخاء الجيػف التجاريةف عقج مغ السعمػـ أ

سأقـػ بتػضيح ىشاؾ شخؼ ثالث يقػـ بتدجيج ىحه الجيػف، كىػ السجيغ، كعميو  إال أفلمجيػف التجارية، 

آثار عقج شخاء الجيػف التجارية  بالشدبة لسؤسدة شخاء الجيػف التجارية تجاه التاجخ أكال، ثع أكضح آثار 
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عمى مؤسدة شخاء الجيػف التجارية ثانيا، ثع أبيغ آثار عقج شخاء الجيػف عقج شخاء الجيػف التجارية  

 التجارية عمى السجيغ ثالثا.

 تجاه التاجخهن التجارية بالشدبة لسؤسدة شخاء الجيهن التجارية عقج شخاء الجيآثار  أوال: 

بيغ مؤسدة شخاء الجيػف التجارية كبيغ تاجخ، ىػ في كاقع األمخ يكػف عقج شخاء الجيػف التجارية يبـخ 

)عسيميا( الحؼ يقـػ بعخض الجيػف التجارية التي بحػزتو عمى السؤسدة التي تقػـ بجكرىا 1مشتع إلييا 

تعتقج أنيا ستقػـ بتحريمو دكف مخاشخة، كلحلظ فإف اآلثار القانػنية الستختبة عمى شخفيو ىي بذخاء ما 

 العالقة االصيمة، كأف عالقتيا مع السجيغ تكػف مقترخة عمى تحريل الجيغ مشو دكف زيادة أك نقراف.

، ف التجاريةمؤسدة شخاء الجيػ كبشاء عمى ما سبق فإف آثار العقج تتسثل في الحقػؽ التي تتستع بيا 

أكال، عمى اف  مؤسدة شخاء الجيػف التجارية، كعميو سأبيغ حقػؽ 2كالػاجبات الستختبة عمييا تجاه التاجخ

 أبيغ التداماتيا ثانيا.

 تجاه التاجخ مؤسدة شخاء الجيهن التجاريةحقهق  .1

مع التاجخ  إف الغاية مغ كجػد مثل مؤسدات الفاكتػريشغ ىػ الخبح، كعميو تدعى ىحه السؤسدة لمتعاقج

لتحقيق ىحه الغاية، فيي تتستع بحق انتقاء الجيػف التجارية التي يعخضيا عمييا التاجخ، فال تقـػ 

  السؤسدة بذخاء ىحه الجيػف إال بعج التأكج مغ تحريميا مغ السجيغ.

ارية ال تقترخ خجماتيا عمى شخاء الجيػف التجه الجيػف تجعميا ضامشة ليا، كػف أنو فعسمية انتقائيا ليح

، كىحا يجعميا مصمعة عمى دارية كالسحاسبية ليعذػرة لعسالئيا كتقجيع الخجمات اإلبجاء السإلى إبل تستج 

 .3أحػاليع السالية كسسعتيع في الدػؽ 

                                                           
1
لتب ر مرملة سببقة تقو  تقو  مةسسة شراء ال يول الت برية ببلتمرم وااطتا على ظرول التب ر وسمعته  ي تسبق عملية التعب   مع ا  
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كعميو فإنيا تقػـ بالتعاقج مع التاجخ الرادؽ كحدغ الدسعة، كتتحقق مغ ذلظ  مغ خالؿ حقيا بالقياـ 

و مغ مرادر عجيجة، كىحه السعمػمات تجعميا في غشى عغ التعامل بالتحخيات كشمب السعمػمات عش

 .1مع تاجخ سيئ الدسعة في الػسط التجارؼ 

 التدامات مؤسدة شخاء الجيهن التجارية تجاه التاجخ .2

لمتاجخ بعجة التدامات، فيي تمتـد بتدجيج قيسة الفػاتيخ التجارية التي  مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةتمتـد 

التاجخ في حالة قبػليا بذخائيا بذكل فػرؼ، كتمتـد بإبجاء الشرائح اإلدارية كالسحاسبية  يعخضيا عمييا

  كتدكيج التاجخ بسعمػمات ميسة عغ مالئة مغ السدتيمكيغ الحيغ يخغبػف بذخاء بزائعيع مشو.

، يقػـ يةمؤسدة شخاء الجيػف التجار ف التاجخ الحؼ يتعاقج مع ىشا ىػ أ ما يسكغ االشارة اليو أىع بيج أف

عميو في حالة تخمف السجيغ عغ  مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةبالتسدظ بذخط ضساف عجـ رجػع 

 األسباب.ؼ سبب مغ بالجيغ السقيج في ذمتو ألالػفاء 

 سأقػـ بتػضيح مبجأ ضساف عجـ الخجػع عمى التاجخ فيسا يمي: كبشاء عمى ما سبق

شخاء الجيػف التجارية الجيػف التجارية التي  تذتخؼ مؤسدة مبجأ ضسان عجم الخجهع عمى التاجخ:

يعخضيا عمييا عسيميا السشتسي الييا كىػ التاجخ، كذلظ بعج عسمية الػتأكج مغ أف ىحه الجيػف سيتع 

 تحريميا عشج استحقاقيا، كذلظ لتأكجىا مغ مالءة السجيغ.

تجارية بسقتزاه إعدار كيعخؼ االلتداـ بزساف عجـ الخجػع بأنو التداـ تزسغ مؤسدة شخاء الجيػف ال

،  كيتع اإلجخاء بسعشى آخخ إذ  تقػـ مؤسدة شخاء 2السجيغ، نطيخ عسػلة لقاء ما يتحسمو مغ مخاشخ

الجيػف التجارية بانتقاء الجيػف التجارية قبل شخائيا مغ التاجخ، كىحا اإلجخاء غاية في األىسية، كػف أف 

                                                           
1
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شاع مؤسدة شخاء الجيػف التجارية عغ شخاء الجيغ امت التاجخ ال يتسع  الرفقة مع السدتيمظ في حالة 

التجارؼ الحؼ في ذمتو، بسا يؤشخ الى امتالكيا لسعمػمات جعمتيا تحجع عغ شخاء ىحا الجيغ، ناىيظ 

عغ االلتداـ التي تمتـد بو مؤسدة شخاء الجيػف التجارية بتقجيع الشرائح االدارية كالتجارية كالسحاسبية 

 لمتاجخ.

الفاكتػريشغ ىي التي تتعيج بتحريل الجيغ مغ السدتيمظ )السجيغ( ، كبشاء عمى ما كعميو فإف شخكة 

الذخكط التي  أىعنو بات مغ ضساف عجـ الخجػع يكتدي أىسية كبخػ لجػ التجار، إذ أمبجأ سبق فإف 

 عقج شخاء الجيػف التجارية مع مؤسدة شخاء الجيػف التجارية، سيسا كافعشج ابخاميع ل ىؤالءيتسدظ بيا 

مؤسدة شخاء الجيػف التجارية تذتخؼ تمظ الجيػف بعجما تكػف قج تأكجت مغ مالءة السجيغ السالية 

 كقجرتو عمى سجاد ديػنو عشج استحقاقيا. 

أك إفالس السجيغ، ال تتستع مؤسدة شخاء الجيػف التجارية بالحق بالخجػع عمى عدار كعميو كفي حالة إ 

صالبة السجيغ كحجه بقيسة ىحه الجيػف كليا اف تمجأ لمػسائل التاجخ الستيفاء ىحا الجيغ، بل تقػـ بس

يعخض نفدو لقياـ ف ،غفاؿ ىحا الذخط مغ قبل التاجخقج يتع إ نو القانػنية كافة في مػاجيتو، غيخ أ

سؤسدة شخاء الجيػف بالخجػع عميو في حالة امتشاع السجيغ عغ الػفاء ل مؤسدة شخاء الجيػف التجارية

الخكائد السيسة التي يقػـ عمييا  أحجف يتأكج مغ قياـ ىحا الذخط، كػنو بج لمتاجخ أالتجارية، كعميو ال 

  .عقج شخاء الجيػف التجارية

السطيخ بعجـ الخجػع في حالة عجـ  اشتخاطف يقزى بأ 1أف ىشاؾ مبجأ قائع في قانػف التجارةكنجج 

 بالخجػع عمى السمتدميغ الػفاء بقيسة الدشج التجارؼ في تاريخ استحقاقو يخػؿ الحامل الذخعي

ف كل مغ الداحب كالسطيخيغ الستعاقبيغ ضامشيغ لمػفاء بقيسة الدشج السطيخيغ لمدشج، حيث يعتبخ أ

                                                           
1
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بيغ الحامل كالسطيخ عمى عجـ الخجػع عمى السطيخ في حالة عجـ الػفاء  االشتخاط، كقج يتع 1التجارؼ 

 .2مغ قبل الداحب، بسا يصمق عميو شخط عجـ الزساف

مؤسدة شخاء بيغ التاجخ ك عقج شخاء الجيػف التجارية شا ىحا األمخ عمى التعاقج مغ خالؿ كلػ شبق

، كال يسكغ مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةفإف مبجأ ضساف عجـ الخجػع  يتع بيغ التاجخ ك  الجيػف التجارية

  .مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةأف يتع بيغ السجيغ ك 

مشح ، مع السجيشيغمغ الجيػف  تقػـ بتحريلاء الجيػف التجارية كبشاء عمى ما سبق نجج أف مؤسدة شخ 

بحيث ال يسكشيا الخجػع عمييع في حالة عجـ كفاء  عسالئيا )التجار(،ماف الشقجؼ لشبكة مغ األ

 .ؿك السدتيمكيغ بالجيػف التجارية التي ىي بحمتيع نتيجة عقج البيع األ

التجارية التي يجخييا البائع أكثخ سالسة كذلظ مغ  كسا اف عقج شخاء الجيػف التجارية يجعل التعامالت

كػف الشقجؼ، فيػ يقػـ ببيع ىحه الجيػف نقجا في الػقت التي ت الزساف كاألمافشبكة مغ  ومشحخالؿ 

 الجيػف التي تشذأ مغ أعساؿ البيع التي يقػـ بيا ىحه لتحريلمؤسدة شخاء الجيػف التجارية ضامشة 

الخجػع ال تدتصيع  سؤسدة شخاء الجيػف التجارية ف، 3االحتفاظ بالسمكيةالتاجخ حتى كلػ اشتخط التاجخ 

عجـ كفاء السجيغ  فإف السؤسدة تعػد  حالة فيك 4فاء ليا بل يشتقل ىحا الحق ليا،عميو كمصالبتو بالػ 

 السجيغ.عدار إ  عميو كحجه عشج استحقاؽ ىحه الجيػف، كسا في حالة إفالس أك

                                                           
1
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ىي مؤسدة مالية صخفة، ليذ ليا شأف في تخكيج  يػف التجاريةمؤسدة شخاء الجف مغ ىشا نجج أك 

ف تكػف أمى ع ،مغ التجاربيعيا ليع مباشخة، كلكشيا تقػـ بذخاء الجيػف التجارية  أكالدمع لمسدتيمكيغ 

، مقابل مشح العسيل ضساف بعجـ الخجػع عميو في الػقت الحؼ يسكغ مؤسدة ضئيمة ججاندبة السخاشخة 

 1رية مغ الخجػع عمى السجيشيغ الستخداد ما تع الػفاء بو مغ قبميا لمتاجخ.شخاء الجيػف التجا

بخز مغ خالؿ حقػقيا ، تمؤسدة شخاء الجيػف التجاريةاف اآلثار الستختبة عمى كندتشتج مسا سبق 

يع تجاه عسالئيا، كالتي تقـػ بذخاء الجيػف التجارية التي بحػزتيع كتػفيخ الديػلة الشقجية لكالتداماتيا 

 مقابل ىحه الجيػف آجمة الػفاء.

 مؤسدة شخاء الجيهن التجاريةثانيا: التدامات التاجخ اتجاه 

 تبخز التدامات التاجخ ما يمي:

 :االلتدام بسبجأ الجساعية

يعتبخ ىحا السبجأ مغ السبادغ الخاسخة في عقج شخاء الجيػف التجارية، فيػ يذكل األداة السثمى لمػصػؿ 

بات شخفيو، كيتمخز مبجأ الجساعية بأف يقػـ التاجخ بعخض كافة ما لجيو مغ لحالة التػازف بيغ كاج

، فيقػـ بإبخاـ عقج شخاء الجيػف 2ديػف تجارية في ذمة مجيشيو عمى مؤسدة كاحجة يشتسي إلييا ىحا التاجخ

التجارية معيا كحجىا، كيقجـ ليا كافة ما يسمكو مغ سشجات كديػف تجارية آجمة الػفاء، كال يقـػ 

الرتباط بسؤسدات لذخاء الجيػف التجارية األخخػ كيقترخ ارتباشو فقط عمى مؤسدة فاكتػريشغ با

 .3كاحجة
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كقج يشز االتفاؽ السبـخ بيغ التاجخ كمؤسدة شخاء الجيػف التجارية عمى أف  تحجيج نصاؽ جغخافي 

ف العقج ناتجا عغ معيغ فيتع االلتداـ بيشيسا ضسغ ىحا الشصاؽ الجغخافي كأف يتع االتفاؽ عمى أف يكػ 

 .1الجيػف التجارية الشاشئة في داخل الػشغ عمى سبيل السثاؿ

يججر التشػيو ىشا إلى أف التداـ العسيل بعخض ما لجيو مغ ديػف تجارية عمى مؤسدة شخاء الجيػف 

س التجارية ال يمدميا بقبػليا جسيعيا، بل تبقى تحتفع بحق اختيار ما تعتقج انو يشاسبيا، فإذا انتقت بع

 .2ىحه الجيػف قامت بػفائو بذكل معجل

كتججر االشارة إلى أف مؤسدة شخاء الجيػف التجارية تكػف مخيخة فيسا تذتخيو، بيج أف قخارىا بخفس 

شخاء بعس الجيػف ال يعفييا مغ كاجب تحريل ىحه الجيػف التي عخضيا عمييا التاجخ دكف أف تقبل 

 .3شخائيا

مكية الجيػف التجارية إلى مؤسدة شخاء الجيػف التجارية، كذلظ كسا أف عمى التاجخ أف يقػـ بشقل م

بسػجب عقج شخاء الجيػف التجارية، كال يجػز لو أف يقـػ بجباية ىحه الحقػؽ مغ مجيشو، كيتعيج التاجخ 

بإعالف مجيشو بأف الجيغ الحؼ في ذمتو قج انتقل إلى مؤسدة شخاء الجيػف التجارية في حالة رغبة 

 لو، كإال عج استيفائو ليحه الجيػف دليل عمى سػء نية مغ شخفو.السجيغ بالػفاء 

كقج يقترخ عقج شخاء الجيػف التجارية عمى نػع معيغ مغ الشذاط التجارؼ الحؼ يقـػ بو التاجخ، كأف 

يتع إبخاـ عقج شخاء الجيػف التجارية بيغ التاجخ كبيغ مؤسدة شخاء الجيػف التجارية، عمى العقػد 

ة التي يبخميا التاجخ، أك في بمج معيغ، أك عمى سمعة معيشة، فسبجأ التداـ التاجخ التجارية الخارجي
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بتقجيع كافة سشجاتو كديػنو التجارية لسؤسدة شخاء الجيػف التجارية قج يكػف محجكدا ضسغ نصاؽ معيغ، 

 .1فال بج أف يكػف شامال ضسغ ىحا الشصاؽ
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 الفرل الثاني: 

________________________________________________ 

 :عقج شخاء الجيهن التجاريةالطبيعة القانهنية ل

 

استشجت ، كقج عقج شخاء الجيػف التجاريةساس كتدعى لتحجيج الصبيعة القانػنية لتعشى ىحا الجراسة في األ

ىحا  اـأحكسقاط إمغ خالؿ  الت فقيية كتذخيعية لتحجيج شبيعة ىحا العقج القانػنية كذلظك اعجة مح إلى

و في بعس أحكاميا مع أحكامالعقج عمى بعس العقػد القانػنية التقميجية التي تتذابو كتتقارب 

ىحا العقج ىػ مغ العقػد الججيجة ف أفي القانػف التجارؼ، ككػف  أك، سػاء في القانػف السجني الشػاحي

عمى  يؤثخالحؼ  األمخقػد يختمف عسا سػاه مغ تمظ الع ليحا العقج  شطاـ القانػنيال فإفكالسدتحجثة، 

تحليل العقبات التي قج تػاجو الستعاقجيغ  إلىشبيعتو القانػنية، كبالتالي كاف ال بج مغ مقاربة تدعى 

 ىحا العقج. أحكاـعشج تصبيق 

)عقج شخاء عقج شخاء الجيػف التجاريةعجة نطخيات تبحث في الصبيعة القانػنية لف ىشاؾ شا نجج أفإنكعميو 

كنطخية تججيج ، راؽ التجاريةك الػكالة، كخرع األة( كمشيا نطخية حػالة الحق كعقج الجيػف التجاري

الءـ كشبيعة ىحا العقج قخب التي تتتخجيح الشطخية األ إلىدعى كن ،الجيغ، كنطخية الحمػؿ االتفاقي

ج شخاء عقالقانػنية لت الصبيعة تشاكلالكثيخ مغ اآلراء الفقيية التي  بالخغع مغ ضيػرذلظ القانػنية، ك 

  .1نو عقج قخضأ مشيع مغ قاؿف إذ نجج أشارا عاما إاعتبارىا  إلى ا لع تخؽ  يإال أن الجيػف التجارية

                                                           
1
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و فففرج ااسفففتهتق يكفففول بتسفففلي  المقفففرج مبل فففب مفففل  النقفففو  او مفففل المثليفففبت(  الفففى مقتفففرج بشفففرط ال يقفففو  المقتفففرج بر هفففب  فففي 
 اا ل المت ق عليه ب ات المق ار نوعب وا ة.

  تففف اوا، ميفففث تسفففل  النقفففو  الفففى العميفففل بميفففث تبفففيل ال وائففف  والعمفففوات وميعفففب  الفففر ، وعقففف  القفففرج المافففر ي يعتبفففر مفففل اكثفففر العقفففو
و ففف  يكفففول شفففبمت لضفففمبنبت وتأمينفففبت عينيفففة او شخافففية او كتهمفففب، وعقففف  القفففرج هفففو مفففل العقفففو  الشخافففية التفففي تعتبفففر شخافففية 

 المقترج مهمة  ي ابرامه، ويت  بمراعبة امبنته ومتءته.
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كعميو سأقػـ بجراسة كل نطخية مغ ىحه الشطخيات كمجػ مصابقة شبيعتيا لصبيعة ىحا العقج، حيث  

لفقيية السدتبعجة لتكػف ؿ عغ اآلراء اك مبحثيغ سأتحجث في السبحث األ إلىىحا الفرل بتقديع ـ ػ سأق

قػـ بتػضيح اآلراء الفقيية ثع أؿ، ك في السبحث األ عقج شخاء الجيػف التجاريةلتكييف قانػني أساس 

 في السبحث الثاني. عقج شخاء الجيػف التجاريةالتي قج تكػف مقبػلة في تكييف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
امففف  اا وات المعتبفففرة  فففي تفففو ير السفففيولة النق يفففة التفففي يمتب هفففب الت فففبر والافففنبا، بميفففث يتشفففببه ويتقفففبطع مفففع والقفففرج المافففر ي هفففو 

عقفففف  ال ففففبكتورينغ الفففف م يعتبففففر كفففف لق كوسففففيلة مففففل وسففففبئل التمويففففل، وا اة هبمففففة و لففففق لتمقيففففق هفففف ل ا تاففففب م وهففففو مففففنو اائتمففففبل   
 111، ص 1991اللبنبني  ي ال زء الثبني   ار النهضة العربية بيروت  انظر كتبة ال كتور هبني  وي ار   القبنول الت برم

اا اننفففب ا يمكفففل لنفففب القبفففول بفففبل عقففف  ال فففبكتورينغ يت فففق بطبيعتفففه مفففع الطبيعفففة القبنونيفففة لعقففف  القفففرج،  شفففتبل مفففب بفففيل هففف ا و اق،  كفففل 
يتضفففمل عقففف يل مفففركبيل ا يفففت  الثفففبني اا بو فففو   منهمفففب يختلفففل عفففل ااخفففر  فففي اركبنفففه،  عقففف  ال فففبكتورينغ يختلفففل اختت فففب بينفففب ميفففث

ااول وكفف لق يففت  نقففل ملكيففة الفف يل الففى مةسسففة شففراء الفف يول الت بريففة  يمففب يعففرل ببسففتب ال الفف ائل. وعقفف  القففرج  ففي اسبسففه هففو مففل 
علففى ال يففر  مضفففب ب العقففو  الم بنيففة بميففث يفففة م المقتففرج  يففه مثففل مفففب  ففبج كمففب ونوعففب، بفففبلرغ  مففل اسففتطبعة ااطففرال ال يت قفففوا 

 اليففه ال بئفف ة التففي يت قففب  يمففب بيففنه  عليهففب، وبففبلنظر الففى عقفف  ال ففبكتورينغ  بنففه يففة م لسفف  مب ففبت التففب ر للسففيولة النق يففة وهففو بفف لق يسفف 
مب بتفففه اا تافففب ية بميفففث يبنفففى علفففى مقببفففل او  عفففوج( بميفففث تتمقفففق مافففلمة  ميفففع ااطفففرال. امفففب ااخفففتتل ال فففوهرم  يمفففب بفففيل 

يل  فففبل بفففبئع الففف يل الت فففبرم ا يقفففو  بفففر  اامفففوال التفففي مافففل عليهفففب وا يكفففول مطبلبفففب بضفففمبنهب وا يمكفففل الر فففوا عليفففه  فففي العقففف 
مبلفففة اعسفففبر المففف يل، و لفففق ألنفففه يبيفففع هففف ا الففف يل بميفففث تنتقفففل ملكيتفففه الفففى مةسسفففة شفففراء الففف يول الت بريفففة  تافففبو هفففي الففف ائل للمففف يل 

اسفففمهب ولافففبلمهب. وهففف ا مفففب ا ن ففف ه  فففي عقففف  القفففرج الففف م يلتفففز   يفففه المقتفففرج بفففر   بميفففث هفففي مفففل يقفففو  علفففى تمافففيله و لفففق
اامففوال التففي  فففب  بب تراضففهب نوعففب واففف ة و ففق مففب ات فففق عليففه ال ففريقيل. نبهيفففق عففل المعو ففبت التفففي يسففتلزمهب اتمففب  عقففف  القففرج الففف م 

بميففففث ا تففففتتء  هفففف ه اا ففففراءات مففففع عناففففرم يمتففففبج خ ففففراءات معقفففف ة طويلففففة وكفففف لق الففففى ضففففمبنبت خباففففة  ففففي غبلففففة ااميففففبل 
السففففرعة التففففي يمتب هففففب التففففب ر.  انظففففر كتففففبة الفففف كتور نففففب ر عبفففف  العزيففففز شففففب ي  عقفففف  شففففراء الفففف يول الت بريففففة(  راسففففة مقبرنففففة  

 172ص   1110منشورات زيل المقو ية الطبعة الثبنية 
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 عقج شخاء الجيهن التجاريةيا لل: اآلراء الفقيية السدتبعجة لتكهن اطارا قانهنوالسبحث األ 

 ىػ عقج ككالة عقج شخاء الجيػف التجارية: ؿك السصمب األ

 راؽ تجاريةأك ىػ عسمية خرع  عقج شخاء الجيػف التجارية: السصمب الثاني

 ىػ عسمية تججيج لمجيغ عقج شخاء الجيػف التجارية: السصمب الثالث

 

 عقج شخاء الجيهن التجاريةي تكييف كأساس ف السعتبخة الفقيية  اآلراءالسبحث الثاني: 

 ىػ حػالة حق عقج شخاء الجيػف التجارية: ؿك السصمب األ

  ىػ حمػؿ اتفاقي عقج شخاء الجيػف التجارية: السصمب الثاني

 عقج غيخ مدسىىػ  عقج شخاء الجيػف التجارية: السصمب الثالث
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عقج شخاء الجيهن نيا لل: اآلراء الفقيية السدتبعجة لتكهن اطارا قانه والسبحث األ 

 :التجارية

ي غيخ كاضحة كسا ى كشبيعتو القانػنية الحقيقية، كانت صػرتو عقج شخاء الجيػف التجاريةعشج نذأة 

 عمى ككالء لتحريل الجيػف ككاف ىؤالء ف، فقج كاف التجار البخيصانييغ يقػمػف باالعتسادعميو اآل

ىحا السشػاؿ حتى بجأ ىؤالء بالخخكج ركيجا ركيجا  مػر عمىيعسمػف لرالح التجار كألسسيع، كبقيت األ

ىحا العقج كاشتبيت قػاعجه بقػاعج عقػد بيغ بالخبح السادؼ، فقج تصػرت آليات راغ إلىمغ كػنيع ككالء 

 تتقاشع معو في بعس األحكاـ.، أخخػ 

ؿ، عمى اف ك كعقج الػكالة في السصمب األ عقج شخاء الجيػف التجاريةسأقػـ بتػضيح التذابو بيغ كعميو 

 لتجارية في السصمب الثاني، ثعراؽ اك كعقج خرع األ عقج شخاء الجيػف التجاريةالتذابو بيغ أبيغ أكجو 

 كحػالة ديمي في السصمب الثالث. عقج شخاء الجيػف التجاريةضح التذابو بيغ أك 

 :ىه عقج وكالة عقج شخاء الجيهن التجارية: لوالسطمب األ 

التجار  كاف ، إذآلياتو كتقشياتو الحجيثة عمى مخ الدشيغ كضيخت التجارية عقج شخاء الجيػف فكخة  تتصػر 

، فقج كاف 1عقج شخاء الجيػف التجاريةو عمى أحكامليتع تصبيق  عقج الػكالة يعتسجكف عمى قبل ذلظ

التي في ذمة مجيشييع في السػرديغ البخيصانييغ يعتسجكف عمى ككالء ليع في تحريل الجيػف 

كذلظ مغ خالؿ السخاكد اىا، حجإصانية كالتي كانت الػاليات الستحجة االميخكية السدتعسخات البخي

السخاكد  انتقاؿ فقج تعتصػر الحؼ حرل في ذلظ الػقت مع ال وإال أن، قيست ىشاؾالتي أالتجارية 

يف القانػني اختالؼ التكي إلى أدػما بجؿ مغ التحريل  ،التسػيل إلىمغ الػكالة  التجارية في الػاليات

 .ف يكػف عقج ككالةلمعقج فمع يعج يرمح أ

                                                           
1
 تطور لتابو امكبمه تختلل تمبمب عل امكب  عق  الوكبلة.تعو  ه ه ال كرة الى ب ايبت عق  ال بكتورينغ  بل ال يتبلور وي 
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كمغ خالؿ ىحا  ، 1عقج الػكالة ىػ عقج يمتـد بسقتزاه الػكيل بأف يقػـ بعسل قانػني لحداب السػكلك 

شخاص كىع الثة أشخاؼ العالقة ىع ثشا نجج أف أإال أنف عقج الػكالة يتع بيغ شخريغ التعخيف نجج أ

 .عقج شخاء الجيػف التجاريةذابو بيغ عقج الػكالة ك ، كىشا يطيخ الت2الػكيل كالسػكل كالغيخ

ل بسقتزاه يفػض شخز آخخ بعسل نيا: عسمغ القانػف الفخندي الػكالة بأ 1984كسا عخفت السادة 

يحجد  وإال أنعمى ذمة السػكل كباسسو، كبالخغع مغ االنتقادات التي كجيت ليحا التعخيف شيء 

 .3مدؤكلية الػكيل

رالحيات صيل بحجكد اليل، فأعسالو تكػف باسع كلرالح األصتعميسات األفالػكيل يمتـد بذخكط ك 

صيل في تحريل الحقػؽ عميو االلتداـ بالصخؽ كالػسائل التي يحجدىا األك ، 4صيلالسسشػحة لو مغ اال

جيج الجيغ عسل الػكيل بسصالبة السجيغ بتد الدشجات التجارية، كيقترخ أكرية الثابتة في الفػاتيخ التجا

خبار الجائغ إمغ كاجب الػكيل  فإفذا تخمف السجيغ عغ سجاد الجيغ إصيل، في ذمتو لرالح األالحؼ ف

ألعساؿ التي قاـ بيا برفتو ككيال لو، اعالمو بجخد إ كافة السعمػمات عغ السجيغ ككحلظ بحلظ كمػافاتو ب

ع بيغ الػكيل ج الػكالة القائمع مالحقة السجيغ كاجباره عمى تدجيج قيسة الجيغ كذلظ استشادا لعق

فعقج الػكالة غالبا ما يخػؿ الػكيل برالحيات كاسعة يدتصيع مغ خالليا الػكيل االدعاء  صيل،كاأل

ظ الرالحيات، كبالتالي يدتصيع ، فاذا انتيى عقج الػكالة فتشتيي معو تم5صيل كلرالحوباسع األ

فعقج ، ل حق بالػكالةما لع يتعمق لمػكي ف يعدؿ الػكيل عغ الػكالة،أصيل في كل كقت كحيغ األ

، كقج يشعقج بيغ الكافة، كال يقترخ انعقاده 6الػكالة يجعل مغ الػكيل مػضفا لجػ االصيل يأتسخ بأمخه

                                                           
1
  1111لسنة  1مل مشروا القبنول الم ني ال لسطيني ر    797المب ة   
1
 191-191ص  1118 . عب  الممي  الشواربي ، القبنول الت برم العقو  الت برية،  ار الكتة وال راسبت العربية  ط   
0
  011، ص 1112لقبنول الم ني  العقو  المسمبة( منشأة المعبرل، ط  . دمحم كبمل مرسي ببشب، شرح ا  
1
 119ص  1113 . ماط ى كمبل طه،  وائل بن ق(، العقو  الت برية ، مكتبة الو بء القبنونية ط   
2
كيل ببلعمولة ال يقو  هنبق وكيل عب م، وهنبق وكيل ببلعمولة،  بلوكيل العب م يقو  ببلتار بت ببس  الوكيل ولابلمه، بينمب يستطيع الو  

 123ص -121ببلتار بت ببسمه ولابلو الوكيل ، انظر للمزي  المر ع السببق ص 
3
 31 ، ص 1112ابراهي  سي  امم ، العقو  الت برية  قهب و ضبء   راسة مقبرنة(،  ار ال كر ال بمعي  ط   
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قج يكػف قج مشح الػكيل  أكعمى فئة التجار، فاألصيل يمتـد بأداء االجخ الستفق عميو مع الػكيل 

 تو مغ السجيشيغ.تتع جبايتيا بػاسصجخ مغ االمػاؿ التي راص األصالحية اقت

تشز  1مغ قانػف التجارة السرخؼ الججيج 177رقع  لسادة ف اأشا نجج فإن ، القانػف  حكاـكبالخجػع أل

نو " ككالة العقػد عقج يمتـد بسػجبو شخز بأف يتػلى عمى كجو االستسخار كفي مشصقة نذاط عمى أ

ف تذسل ميستو ل أجخ، كيجػز أفقات باسع السػكل كلحدابو مقاببخاـ الرض كإك امعيشة التخكيج كالتف

 .2تشفيحىا باسع السػكل كلحدابو"

ذلظ  فإفف الػكيل يعسل بتػجييات مغ السػكل، كبالتالي كمغ خالؿ نز السادة أعاله يتزح لشا أ

، ىي مؤسدة مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةف كػف أ عقج شخاء الجيػف التجاريةما جاء بو  يشاقس

عشج تحريميا لمجيػف التجارية التي تقـػ  األصميسع الجائغ تعسل با كال األصميعغ الجائغ قمة مدت

الفائجة التي تجبييا تكػف مقابل تعجيميا  أكالعسػلة  فإفبذخائيا مشو، بل تجبييا لرالحيا، كبالتالي 

 بتدجيج الثسغ.

ـ نو يمتد أى عمتشز ( مغ مذخكع القانػف السجني الفمدصيشي 818رقع )السادة  كباالشالع عمى نز

لع يتفق عمى األجخ ككاف الػكيل مسغ  فإفالسػكل بأداء األجخ الستفق عميو لمػكيل متى قاـ بالعسل، 

 .أجخ السثل، كإال كاف متبخعايعسمػف بو فمو 

قج يعسل إال أنشا نجج أنو  ه الػكيل، جخ يتقاضاأف الػكالة تكػف مقابل أحكع ىحه السادة يبيغ لشا ك 

التي يدتجؿ ك  عقج شخاء الجيػف التجارية أحكاـبخعا، كىحا ما يخالف جخ كأف يكػف متأالػكيل بجكف 

حخز ربحا تجاريا، كىي في جسيع نسا تإجخا، ك أال تتقاضى  مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةف أمشيا 

                                                           
1
  1/11/1999نب   بتبريخ وال 17/2/1999الاب ر بتبريخ  1999لسنة  17 بنول الت برة المارم ر     
1
 31ابراهي  سي  امم ، العقو  الت برية  قهب و ضبء مر ع سببق ص  
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لتاجخ الحؼ يدعى دائسا لتحقيق تتستع برفة اف تعسل بجكف تحقيق لألرباح، كػنيا أحػاؿ ال يسكغ األ

 رباح.األ

ػص قانػنية خاصة، فيػ عقج فخد عقج الػكالة بشرأصيشي قج ع الفمدك ف السذخ أججيخ ذكخه كمغ ال

سصخ لع يتصخؽ السذخع الفمدصيشي ليحا فمغاية كتابة ىحه األ عقج شخاء الجيػف التجاريةما أمدسى، 

رادة كحخية حكسيا مبادغ سمصاف اإلتكالتي   بعيج، فيػ مغ العقػد غيخ السدساة أكالعقج ال مغ قخيب 

 االتفاؽ، كغيخىا مغ السبادغ القانػنية.

عقج كإشار قانػنيا ل اىحا العقج ال يسكغ االعتساد عميي أحكاـ فإفكعميو فسغ خالؿ دراستشا لعقج الػكالة 

ما ما دكف ذلظ أشخافو فقط، أ عجد التذابو في، فالتذابو بيغ العقجيغ يقترخ عمى شخاء الجيػف التجارية

نو أعمى  عقج شخاء الجيػف التجاريةف نكيف أمف تساما، كبالتالي ال يسكغ لشا قجيغ تختكال الع أحكاـف

، كسا قج يكػف عقج ككالة، فالػكيل ال يقـػ بالتسػيل كتعجيل الثسغ كال يقػـ بزساف الجيغ التجارؼ 

 .الػكيل متبخعا

ء السجيغ لمػكيل بدػء كفا إلىالحؼ يؤدؼ  األمخؿ الػكيل عغ ككالتو د ال يعمغ السجيغ بعأكقج يحجث 

عقج الػكالة عمى ، كليحا ال يسكغ االستشاد صيلتجاه األة السجيغ بخاء ذمإكبالتالي  ،لنية مغ الػكي

التي تتدع بالبداشة كالدخعة، فالػكيل في حالتشا  عقج شخاء الجيػف التجاريةلتشطيع عسميات كاجخاءات 

صيل مغ السجيغ، ألنيا ال حريل حقػؽ األقج تتخاخى في ت مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةىشا ىي 

ف أالتي يدتجؿ مشيا  عقج شخاء الجيػف التجارية أحكاـفي  جاءتزسغ ىحا الجيغ كألنيا ال تسمكو كسا 

تتسمظ الجيغ التجارؼ مغ جية كىي التي تقػـ بتحريمو لرالحيا،  مؤسدة شخاء الجيػف التجارية

كىحا عمى الشقيس تساما مسا يشز عميو عقج الػكالة، بيحا الجيغ باسسيا كلرالحيا،  السجيغ فتصالب
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شا إال أنتتعيج لألصيل بعجـ الخجػع عميو في حالة اعدار السجيغ،  مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةكسا اف 

 عقج الػكالة يقػـ عمى خالؼ ذلظ. نجج اف

 ء الجيػف التجاريةعقج شخاندتشتج مسا سبق أف أحكاـ عقج الػكالة ال ترمح ألف تكػف إشارا قانػنيا ل

 كذلظ لألسباب التالية:

 عقج الػكالة قج يكػف بأجخ يتقاضاه الػكيل، كقج يتع عمى سبيل التبخع. .1

 عقج الػكالة ال يؤدؼ كضيفة ائتسانية، كال يقػـ عمى التسػيل. .2

يصالب الػكيل بسا لألصيل مغ ديػف مغ خالؿ عقج الػكالة باسع األصيل كلرالحو، بيشسا نجج أف  .3

 تقػـ بتحريل الجيغ لرالحيا كالسسيا. شخاء الجيػف التجاريةمؤسدة 

الحؼ يؤدؼ كضيفة  عقج شخاء الجيػف التجاريةال يقػـ الػكيل بتعجيل الثسغ لألصيل كسا في  .4

 تسػيميو.

 ال يزسغ الػكيل عجـ الخجػع عمى االصيل في حالة اعدار السجيغ. .5

 :راق تجاريةأو خرم ىه عسمية  عقج شخاء الجيهن التجاريةالسطمب الثاني: 

الػفاء راؽ التجارية مغ ناحية تعجيل ك كعسمية خرع األ عقج شخاء الجيػف التجاريةيطيخ التذابو بيغ  

ا، فتؤمغ لمجائغ قبل تاريخ استحقاقي ،الجائغ عمى مجيشو لمجيػف الثابتة في األكراؽ التجارية التي يسمكيا

عسػلة، كسا  أكاريخ استحقاقيا، كذلظ مقابل ندبة قبل ت جمةامكانية استيفاء قيسة ديػنو اآل األصمي

 ستعمقة بتحريل قيسة ىحه الدشجات.دارية الشب العسالء الرعػبات السالية كاإليتذابياف مغ ناحية تج



  
 

69 
 

بحكع ماىيتيا كشبيعتيا الحاتية، بغس الشطخ عغ صفة  مغ األعساؿ التجارية ىحه العسميةكتعج 

 .1الستعاقجيغ بيا، تجارا كانػا أـ ال

فيػ يقػـ عمى اتفاؽ راؽ التجارية، ك خرع األحتى تتزح الرػرة فال بج مغ تدميط الزػء عمى عقج ك 

راؽ تجارية غالبا ما أك بيغ السرخؼ )البشظ( مع عسيل لو، يقػـ العسيل بسقتزاه بعخض ما لجيو مغ 

ل قيسة ىحه الجفع، حيث يتعيج السرخؼ بأف يجفع لمعسي آجمةكسبياالت   أكتكػف عبارة عغ شيكات 

راؽ التجارية لمسرخؼ، بحيث يقػـ السرخؼ بخرع ك راؽ بذكل معجل، مقابل انتقاؿ ممكية ىحه األك األ

 ف يتقاضى عغ ذلظ عسػلة.أ أكفائجة معيشة مسا لمسدتفيج مغ مبمغ الػرقة، 

انية، السقخ بالقخاءة الثالفمدصيشي ( مغ مذخكع قانػف التجارة 1( في الفقخة )382كتعخؼ السادة رقع )

لمسدتفيج في  متجاكؿنو اتفاؽ يتعيج السرخؼ بسقتزاه، بأف يجفع مقجما قيسة صظ قابل لأالخرع ب

ذا لع إالسرخؼ  إلىالسرخؼ، مع التداـ السدتفيج بخد القيسة االسسية  إلىالرظ مقابل نقل ممكيتو 

 .1999لدشة  7قع مغ التقشيغ التجارؼ السرخؼ ر  351، كتقابميا السادة رقع األصمييجفعيا السجيغ 

ة مغ مبمغ الرظ فزال عغ العسػلة ف يقـػ السرخؼ بخرع ما يجفعو لمسدتفيج مغ الخرع ندبأعمى 

 .2ذا كانت مذخكشةإ

( في نقل عقج شخاء الجيػف التجاريةراؽ التجارية ىػ التداـ العسيل )البائع في ك كمحل عقج خرع األ

البشظ الحؼ يقػـ بخرسيا،  إلى متجاكؿقابمة ل خخػ أية صكػؾ أ أكممكية الحق الثابت في كرقة تجارية 

                                                           
1
 002عمبل،  ار الثقب ة، ص  1، األوراق الت برية والعمليبت المار ي، ط1118 كتور أكر  يبملكي،   

1
ءة الثبنيفففة، انظفففر للمزيففف   : مسفففيل موسفففى مفففل مشفففروا  فففبنول الت فففبرة ال لسفففطيني المقفففر بفففبلقرا (081ال قفففرة الثبنيفففة مفففل المفففب ة    

 133عمبل،  ار الثقب ة ص  1شرح القبنول الت برم، ااوراق الت برية والعمليبت المار ية ط  1111
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العسيل الحؼ  إلىبحيث يقػـ البشظ بتعجيل قيسة الحق السجكف في الػرقة التجارية )مػضػع الخرع( 

 1عسػلة مقابل قيامو بالخرع. أكجخ أالخرع بحيث يقـػ البشظ باستيفاء شمب اتساـ عسمية 

غيخ يخ طيكالت متجاكؿؾ التجارية القابمة لالركػ  2يلتديفالخرع ىػ عسمية مرخفية يتع مغ خالليا 

ك راؽ لمسدتفيج مشيا ك فيقـػ السرخؼ بتعجيل قيسة ىحه األداء عشج عخضيا عمى السرخؼ، مدتحقة األ

راؽ، اصصمح عميو بسا يعخؼ مرخفيا ك مغ قيسة ىحه األ ، مقابل خرع مبمغ معيغموعسيعادة ما يكػف 

فائجة لمبشظ عغ السبمغ الحؼ قاـ بتعجيمو عغ السجة الستبقية الستحقاؽ يسثل   بدعخ الخرع، كىحا السبمغ

، كبالتالي في حالة اعدار ساحب ىحه 3ياأجمحدب مجة كتكػف الفائجة عغ كل  كرقة الػرقة التجارية، 

 البشظ يعػد عمى عسيمو بالزساف، كيصالبو بتدجيجىا. فإفراؽ التجارية، ك األ

فقط  اآلجمة الػفاء راؽ التجاريةك ىػ يعالج األق ك ي نصاقو الزيراؽ التجارية  يكػف فك كخرع األ

الجيغ  فإف عقج شخاء الجيػف التجاريةما في أ، 4خ مغ غيخىاكثأكباألخز سشج الدحب كالدشج ألمخ 

يكػف محال ىػ الحؼ  التجارؼ الحؼ يشذأ عغ تعامالت التاجخ مع مجيشيو عمى الذكل الستعارؼ عميو 

 لمبيع.

نو " ال يسكغ في تقجيخنا اعتبار ىحه العسميات مغ أمغ الفقو مغ يخػ جانب ىشاؾ  فإفب كفي ىحا الجان

ذا تع إد عمى مبمغ مغ الشقػد كبالتالي فقبيل عسميات الخرع، فإيراؿ االيجاع يسثل البزاعة كال يخ 

 5ف يكػف بيعا لمبزاعة لمبشظ"أسػػ  األمختطييخ االيراؿ تطييخا ناقال لمسمكية فال يعجك 

                                                           
1
 . عيسفففى طبيفففل عفففواو ة  ااثفففبر القبنونيفففة لعمليفففة خاففف  ااوراق الت بريفففة(  ار المبمففف  للنشفففر والتوزيفففع  عمفففبل، الطبعفففة ااولفففى    

 21ص  1111
1
 أم  يت  تس ي   يمتهب نق ا  بل استمقب ه. Liquidationتر مة لماطلو   

0
النسففبة علففى أسففبس المفف ة مففل تففبريخ  ةتمسففعلففى انففه :  مففل مشففروا  ففبنول الت ففبرة المقففر بففبلقراءة الثبنيففة( 080تففنص المففب ة ر فف      

عمليفففـبت الفففـرهل وغيرهفففـب مفففـل العمليفففـبت التفففـي  اااففف  متفففى تفففبريخ اسفففتمقبق الافففق، أو علفففى أسفففبس مفففـ ة أ ثفففـر مفففل  لفففق ببلنسفففبة إلفففـى

 .تتضـمل تعهـ  المسـت ي  بـر  مـب  بضـه  بـل ملول أ ل الاق
1
 مر ع سببق 21انظر كتبة ال كتور عيسى عواو ة ص    
2
 21 كتور هبني  وي ار عل كتبة ال كتور عيسى عواو ة ص   
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كذلظ  1ية حقػؼ تجاريةأف يخد الخرع عمى أنو يسكغ أبعس الفقياء يخكف ذلظ فإف  الخغع مغمى عك 

ف تكػف معيشة السقجار في أتجارية بذخط  أخخػ نو "ال يػجج ما يسشع خرع حقػؽ مغ خالؿ قػليع أ

 معيغ". أجل

اء الجيػف عقج شخ التجارية عغ راؽ ك يختمف خرع األ إذ قج تكتسل الرػرة كتتزح معالسياىشا ك 

 دكف الحقػؽ الثابتة بالفػاتيخ ،راؽ التجاريةك نصاقو محجكد بالحقػؽ الثابتة باألف الخرع في أ التجارية

راؽ التجارية مغ ناحية ك عغ عقج خرع األ عقج شخاء الجيػف التجاريةالتجارية، كسا يختمف  كالدشجات 

فاء بقيسة الدشج التجارؼ في حالة حق الخجػع عمى الجائغ، فالجائغ في عقج الخرع يبقى ضامشا لمػ 

فيتخمز التاجخ البائع  عقج شخاء الجيػف التجاريةما في السجيغ لقيستيا عشج استحقاقيا، أ عجـ تدجيج

الخجػع عميو عشج عجـ استيفاء  سؤسدة شخاء الجيػف التجاريةلميػف التجارية مغ ذلظ الزساف، كال يحق ل

بعجـ الخجػع عمى بائع الجيػف التجارية في  لجيػف التجاريةمؤسدة شخاء ا فتتعيجالجيػف مغ السجيغ، 

 ؼأك البشظ الح السؤسدة  فإفراؽ التجارية ك عقج خرع األ كىحا عكذ ما يتبع فيحالة اعدار السجيغ، 

  2الخجػع عمى العسيل فيػ ضامغ.تعيج بعجـ ال يقػـ بعسمية الخرع ي

غيخ كالسحاسبية كالخجماتية دارية لخجمات اإليتزسغ بعس ا عقج شخاء الجيػف التجاريةناىيظ عغ أف 

 راؽ التجارية.ك الستػفخة في عقج خرع األ

                                                           
1
 21ر عيسى عواو ة ص  كتور ممي ال يل اسمبعيل عل  ال يل عل كتبة ال كتو  

1
ببتخفففب  اا فففراءات المطلوبفففة لتمافففيل  يمفففة الور فففة الت بريفففة المخافففومة مفففل المففف يل بهفففب، امفففب  فففي عقففف  البنفففق وكففف لق يتعهففف  ويلتفففز    

 فففي تمافففيل الففف يل الت فففبرم كونفففه ا يكفففول  مةسسفففة شفففراء الففف يول الت بريفففةال فففبكتورينغ  فففبل بفففبئع الففف يول الت بريفففة ا يضفففره تقافففير 
لهففف ا الففف يل، كمفففب ال علفففى البنفففق التفففزا  ببعتبفففبره المبمفففل الشفففرعي للور فففة الت بريفففة المخافففومة بميفففث يمفففل ممفففل مبمفففل الور فففة ضفففبمنب 

 ففي  ميفففع مقو فففه وضفففمبنبته التففي يفففنص عليهفففب  فففبنول الافففرل،  ببلتففبلي يتو فففة علفففى البنفففق  بفففل الر ففوا علفففى العميفففل ال يتفففولى القيفففب  
الففف يل، و لفففق مفففل خفففتل تمريفففر امت فففبج بعففف   القبفففول او امت فففبج بعففف   الو فففبء و قفففب ل  فففراءات بكفففل هففف ه اا فففراءات المعقففف ة لتمافففيب 

التفففي مففف  هب المشفففرا و فففي المواعيففف  المقفففررة لففف لق واا عففف  مهمفففت بميفففث يفففة م  لفففق الفففى سفففقوط مقفففه  فففي موا هفففة المظهفففريل بمفففل 
  انظفففر كتفففبة الففف كتور عيسفففى عفففواو ة  مر ففففع ء بقيمتهفففب. فففيه  عميفففل البنفففق، ال التو يفففع ينشفففأ التزامفففب بضفففمبل  بفففول الور ففففة والو فففب

 79سببق( ص 
القبفففول  هفففو التفففزا  المسفففموة عليفففه  فففي سفففن  السفففمة بففف  ع  يمتفففه عنففف  ملفففول ا فففل اسفففتمقب ه(.واامت بج بعففف   الو فففبء يكفففول و قفففب لمفففب 

علفففى مظهفففره وسفففبمبه وغيفففره   نفففص عليفففه القفففبنول و لفففق بميفففث ال لمبمفففل السفففن  عنففف  عففف   و بئفففه لفففه  فففي تفففبريخ ااسفففتمقبق الر فففوا
 مل الملتزميل به " وب ول اتمب  ه ا اا راء  ت يمق للمبمل ال يعو  على المظهريل ب عوى مقببل الو بء.
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عقج شخاء ل كإشارراؽ التجارية أك خرع فكخة اعتبار عقج ىػ استبعاد الفقياء  االعتقاد الدائج بيغك 

مف عغ كل مشيسا تخت أحكاـ إال أف، األشخاؼبالخغع مغ تذابو العقجيغ بعجد كذلظ ، الجيػف التجارية

عقج شخاء ف أ، بيشسا نجج متجاكؿراؽ التجارية القابمة لك األخرع ف عقج الخرع يقػـ عمى أ إذاالخخ، 

كالتي قج تكػف عمى شكل فػاتيخ تجارية تحسل تاريخا  السثبتة يقػـ عمى الجيػف التجارية الجيػف التجارية

يتستع بزساف  لجيػف التجاريةعقج شخاء اف أ عغسع مغ عقج الخرع، ناىيظ أك فيػ  كبياف لمبزائع، 

مغ  ىي مغ يقـػ بتحريل الجيػف التجارية مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةعجـ الخجػع عمى العسيل، ك 

 السجيغ.

كاف سبب االمتشاع عغ تدجيجىا مغ قبل  أيافحق البشظ في استخداد قيسة الػرقة السخرػمة يشعقج 

 أفعكذ ذلظ يعشي  فإفال إ، ك 1ما كاف قج خرسو ف يدتشدؿ مشياأدكف  السجيغ بيا في مػاجية العسيل

في  حػاؿ كيخجع البشظ عمى عسيمو في كل األ العقج ىػ عقج شخاء لمػرقة التجارية كليذ عقج خرع،

عقج كىحا ال يتفق مع حالة تخمف السجيغ الداحب عغ تدجيج قيسة الػرقة التجارية عشج استحقاقيا، 

 2لخرع يمتـد بخد قيسة الػرقة التجارية التي لع تجفع كاممة.، فالسدتفيج مغ اشخاء الجيػف التجارية

 أكالعسيل ىشا يجفع لمبشظ قيسة الػرقة التجارية، كىػ يقػـ بالخجػع عمى مطيخييا ك/ فإفكبالتالي، 

ف يكػف لو الحق باالدعاء بالخدارة التي الحقتيا بو عسمية أيا دكف فيساحبيا لتحريل السبمغ الثابت 

 نفقيا لمبشظ الحؼ قاـ بعسمية خرع ىحه الػرقة التجارية.أكعسػالت كمراريف كاف قج  غ فػائجالخرع م

ية حجيثة كفقا لخؤيتيا االئتسانية، كمغ فف البشػؾ تقػـ حاليا بتقجيع خجمات مرخ أجيخ ذكخه كمغ الج

ـ كحلظ ، كىي تقػ مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةضسشيا شخاء الجيػف التجارية، كبالتالي فيي تقػـ مقاـ 

 .، كىحا تمبية لسرالح عسالئيامتجاكؿراؽ التجارية القابمة لك بخرع األ
                                                           

1
 . 1111لسنة  1مل مشروا  بنول الت برة ال لسطيني ر     082/1المب ة  

1
( .سففمية للافففق الفف م لفف  يففف  عال يففر  إلفففى الماففرل القيمففة ا  بففأيلتفففز  المسففت يالتفففي تففنص علففى انففه    081والمففب ة   081/1المففب ة   

 المقر ببلقراءة الثبنية  ي الم لس التشريعي  1111لسنة  1مل مشروا  بنول الت برة ال لسطيني ر   
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تكػف مختفعة،  ةكسا يختمف العقجاف مغ حيث مبمغ الفػائج، إذ أف عسػلة عقج خرع األكراؽ التجاري

% إلى  1.5تتجاكز اما عسػلة شخاء الجيغ التجارؼ فال ، ضساف عجـ الخجػعخاصة إذا  تع اشتخاط  

 .2، كتدسى بعسػلة التعجيل1قيسة الجيػف % مغ 3

في شخاء الحق  كالسؤسدات السرخفية لبشػؾقج مشح ا السذخع الفمدصيشيشارة ىشا الى أف تججر اإل 

لع يقع بالتصخؽ  وأن بيج ،( 2212) لدشة (9)الجيػف التجارية كذلظ مغ خالؿ القخار بقانػف رقع 

فيا بالشز عمى عسميات الخرع في مذخكع لشرػص كاضحة بتعخيف ما ىػ الجيغ التجارؼ، مكت

 ( السقخ بالقخاءة الثانية في السجمذ التذخيعي.2214( لدشة )2قانػف التجارة رقع )

 :ىه عقج تججيج لمجين عقج شخاء الجيهن التجاريةالسطمب الثالث:  

تداـ القجيع لعغ اال تداـ الججيجلستبجاؿ التداـ ججيج بالتداـ قجيع، كيختمف االايقرج بالتججيج االتفاؽ عمى 

بتغييخ  أكبتغييخ السجيغ  شخافوأ أحج أكمرجره  أكبعشرخ مغ عشاصخه الجػىخية كسحل االلتداـ، 

الجائغ، كلحلظ يعتبخ التججيج شخيقا مغ شخؽ الػفاء بالجيغ القجيع كفي ذات الػقت مرجرا لشذػء التداـ 

 .3ججيج، يأخح مقامو، كىػ في الحالتيغ ترخؼ قانػني

ف السذخع االردني لع يعالج مغ صػر التججيج غيخ الحالة التي تتع بتغييخ السحل، سالحع  أال غكم

السجيغ فقج استعاض عشو السذخع  أك، كأما التججيج بتغييخ الجائغ 4عتياضيبالػفاء اإلكعبخ عشيا 

 ردني بالحػالة، )حػالة الحق بيغ الجائغ كالسجيغ( رغع االختالؼ الطاىخ بيغ الشطاميغ.األ

                                                           
1
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نو يتججد االلتداـ " بتغييخ مغ القانػف السجني السرخؼ عمى أ  (3(  فقخة )352كلقج نرت السادة )

 جشبي حػ الجائغ الججيج"ائغ إذا اتفق الجائغ كالسجيغ كأجشبي عمى أف يكػف ىحا األالج

في لى كتججيجىا ك نو " يجػز فدخ عقج السجايشة األ( مغ مخشج الحيخاف عمى أ252سادة )كسا كنرت ال

 عقج آخخ بتخاضي الستجايشيغ"

 ف التججيج بتغييخ الجائغ يذبو حػالة الحق كلكغ يختمف عشو فيسا يمي:أ إلىكمغ الججيخ االشارة ىشا 

رضاء السجيغ كتشفح في  إلىحػالة الحق تشعقج باتفاؽ الجائغ القجيع كالجائغ الججيج دكف حاجة  . أ

 .بيا بقبػلو أكمػاجية السجيغ بإعالنو 

ف التداـ قجيع يشقزي كيحل محمو التداـ ججيج يذغل رضا السجيغ ذلظ أ األمخج: يدتمـد في التججي . ب

 ذمة السجيغ.

 كيشذأ حق ججيج لمجائغ الججيج. األصميفي التججيج يشقزي حق الجائغ  . ت

لو مغ تأميشات، كما فيو مغ  ؿ لو يخمف السحيل في نفذ الػقت بسااالسح فإففي حػالة الحق  . ث

 مغ دفػع.صفات، كما يخد عميو 

لجيغ ف تججيج اأعمى  2212لدشة  4الفمدصيشي رقع  مغ مذخكع القانػف السجني 384/3تشز السادة ك 

خخ ىػ الجائغ ف يكػف الذخز اآلأخخ عمى آذا اتفق الجائغ كالسجيغ كشخز إيكػف بتغييخ الجائغ 

مغ صػر تججيج  ىػ صػرة عقج شخاء الجيػف التجاريةف أكىشاؾ مغ الفقياء الحيغ اعتبخكا الججيج، 

مؤسدة شخاء الجيغ، كاعتسجكا بحلظ عمى تغييخ شخرية الجائغ، بحيث يطيخ دائغ ججيج الحؼ ىػ 

 .1الجيػف التجارية
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اسقاط التداـ قائع بيشيسا ليحل محمو  إلىكتججيج الجيغ ىػ عسمية قانػنية يخمي مغ خالليا الستعاقجيغ 

، 1ة بطيػر العالقة الججيجةلو( حيث تدقط العالقة الدابقؿ )تججيجا ك التداما ججيجا ذك صمة بااللتداـ األ

إلنذائيا، كذلظ عغ  األشخاؼرادة إسذ كاضحة يفيع مشيا قياـ أتقػـ العالقة الججيجة عمى   بحيث

ف العالقة الججيجة تطيخ مدتقمة أ إذاث تججيج كتغييخ لمعالقة الدابقة التي لع تعج مػجػدة، حجإشخيق 

ما باألشخاص كحمػؿ دائغ مكاف إلييا، كبالتالي قج يكػف التججيج ا تدتشج اي أنإالعغ العالقة القجيسة 

 الدبب. أكبالسػضػع  أكخخ، آ

، عقج شخاء الجيػف التجاريةشارا قانػنيا لإف يكػف أتججيج الجيغ ال يسكغ نطاـ ف أمغ الػاضح ك  

االت دكف مداس برظ فالتججيج يعشي انقزاء الجيغ القجيع بسا يذسمو مغ تأميشات كضسانات ككف

عقج ، كىشا يتزح الخالؼ بيغ 2، كبالتالي نذأة ديغ ججيج بسػاصفات ججيجة كمدتقمةاألصميالجيغ 

ما في أي العقج الججيج عشج تججيج الجيغ كعقج تججيج الجيغ، فالسجيغ يكػف شخفا ف شخاء الجيػف التجارية

 إذ ،مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةاكتػرايدؼ( ك فتشحرخ العالقة بيغ البائع )الف عقج شخاء الجيػف التجارية

 .كػف السجيغ شخؼ في ىحه العالقةنو ال يأ

ف يكػف تججيجا لمجيغ بتغييخ الجائغ بجائغ ججيج فالتججيج يتصمب أصل في عسمية التججيج، ىػ كاأل 

الجيغ الحؼ ء شج شخاعفال يتع اشتخاط مػافقة السجيغ  عقج شخاء الجيػف التجاريةما في أ، 3مػافقة السجيغ

ف تسمظ كافة تدعى دائسا أل مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةك ، عقج شخاء الجيػف التجاريةبحمتو بسػجب 

ف عقج تججيج الجيغ يسشع انتقاؿ ىحه الزسانات أجج كن ،الزسانات كالتأميشات التي ىي في ذمة السجيغ

بعكذ ما  خاء الجيػف التجاريةمؤسدة شكبالتالي يدبب الزخر بسرمحة  4كالتأميشات في حاؿ تججيجه

الحؼ يشتقل فيو الجيغ محسال بسا لو مغ تأميشات  عقج شخاء الجيػف التجاريةىػ متعارؼ عميو في 
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بحيث تشتقل  األصميعمى السجيغ محسال بزساناتو كضسانات التي تكفل الػفاء بو، كبالتالي يبق الجيغ 

سقػط الجيغ  إلىغ الحؼ يؤدؼ الفا لعقج تججيج الجيخ مؤسدة شخاء الجيػف التجارية إلىممكية ىحا الجيغ 

 .1يعجلقا

سباب استبعاد التججيج بتغييخ الجائغ كشطاـ قانػني النتقاؿ الحقػؽ مغ خالؿ ما سبق ندتخمز أ

ف عقج ىحا العقج يتصمب شخكط لشفاذه تتعارض مع إذ أالتجارية الثابتة في السدتشجات كالجيػف التجارية، 

 القانػنية. يػف التجاريةعقج شخاء الجشبيعة 

كيجب أف تتػافخ نية التججيج عشج الجائغ، كأف يذارؾ فييا السجيغ، حيث تتجو إرادتو إلى إنذاء ديغ 

ء ضخكرة قبػؿ السجيغ يفتخض ابتجا ، فالتججيج بتغييخ الجائغ، 2ججيج في ذمتو مقابل انقزاء ديشو القجيع

 عقج شخاء الجيػف التجاريةما في ا في عقج التججيج، أبالجائغ الججيج، كسا أف السجيغ يكػف شخفا أصمي

مذتخؼ الجيػف، كىحا ما نرت  إلىفيكفي فيو اخصار السجيغ بانتقاؿ الحقػؽ التجارية السثبتة بالفػاتيخ 

عقج شخاء الجيػف ما السجيغ فال يعتبخ شخؼ فيقانػف تجارؼ جدائخؼ، أ 12مكخر  241عميو السادة 

 .التجارية

خة التججيج تزخ بسرالح مذتخؼ الجيػف التجارية، ألف نطاـ التججيج يسشع انتقاؿ ف تبشي فككسا أ

رػؿ ما لع يخد نز صخيح بشقل ىحه التأميشات، كالح األصميالتأميشات التي كانت تكفل تشفيح الجيغ 

ل افة التأميشات كالزسانات تشتقك فإف عقج شخاء الجيػف التجاريةما في عمى مػافقة السجيغ عمى ذلظ، أ

مغ القانػف  19مكخر  241كجتو السادة مذتخييا، كىحا ما أ إلىنتقاؿ الحق مغ بائع الجيػف التجارية با

نو " يتختب عمى تحػيل الجيػف التجارية نقل الزسانات التي كانت التجارؼ الجدائخؼ كالتي تشز عمى أ

                                                           
1
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 إلىال يؤدؼ  ف التجاريةعقج شخاء الجيػ  فإف أخخػ كمغ جية "1تزسغ تشفيح االلتدامات لفائجة الػسيط

مذتخؼ الجيػف التجارية، خالفا لعقج  إلىذ تشتقل ممكية الجيغ مغ التاجخ التداـ ججيج، إ أكنذاء ديغ إ

اـ كيشذأ محمو التداـ ججيج، ذلظ أف التججيج ىػ سبب نو في تججيج االلتداـ يشقزي االلتد إذ أالتججيج، 

 مشذئ اللتداـ ججيج.نفذ الػقت عقج نقزاء االلتداـ كفي باب اسمغ أ

 عقج شخاء الجيػف التجاريةـ كإشار قانػني ليدتبعج عقج تججيج االلتدانو ندتشتج أ شافإنكعميو 

 :عقج شخاء الجيهن التجاريةكأساس في تكييف  السعتبخةلثاني: اآلراء السبحث ا

الفقو لع  ػف أفؿ كنقاش كذلظ كالقانػنية مجار جج عقج شخاء الجيػف التجاريةشبيعة ف مغ الػاضح أ  

ف يحتاج ة شخاء الجيػف التجارية تتع بعج أيمحجد ليحا العقج، فعسمصخيح ك يدتقخ عمى تكييف قانػني 

ف العسمية تتع السالحع ىشا أك التاجخ لمديػلة الشقجية، فيقـػ بعخض ما يسمكو مغ ديػف في ذمة مجيشيو، 

 .جخاء تجاخل عجة عسميات مع بعزيا البعس

 تتالمذالقانػنية  عقج شخاء الجيػف التجاريةقػاعج ف نجج أصبيعة القانػنية ليحا العقج، ال إلىكعشج الشطخ 

عقج شخاء الجيػف ف ذلظ عمى الخغع مغ أنية لمعقػد في القانػف السجني، ك مع بعس القػاعج القانػ 

كمجيشييع  امالت بيغ التجارثاره عمى التعيخخي آ وإال أنىػ عقج تجارؼ بحت، يتع بيغ التجار  التجارية

 .مغ السجنييغ

نو حػالة حق كىحا فسشيع مغ رأػ أ عقج شخاء الجيػف التجاريةالقانػني ل تكييفالقج اختمف الفقياء عمى ك 

ضحو في السصمب أك ؿ، كمشيع مغ رأػ بأنو حمػؿ اتفاقي كىحا ما سك ضحو في السصمب األأك ما س

 ي السصمب الثالث.ضحو فأك كىحا ما س كمشيع مغ رأػ بأنو عقج غيخ مدسىالثاني، 
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 :ىه عقج حهالة حق عقج شخاء الجيهن التجاريةل: والسطمب األ 

مع حػالة الحق ففي كمييسا يزسغ السحيل لمسحاؿ لو كجػد الحق،  عقج شخاء الجيػف التجاريةيتفق 

، بسا فييا ما السحاؿ لو مع الحق كافة الزسانات إلىيزا تشتقل شو ال يزسغ يدار السجيغ، كفييسا ألك

ف يتسدظ قبل السحاؿ لو بالجفػع التي كاف لو كيدتصيع السجيغ أفػائج،  أكقداط كػف قج استحق مغ أي

 ف يتسدظ بيا قبل السحيل.أ

يحل بسقتزاه الجائغ  ججيج دكف حاجة لخضا السجيغ، كحػالة الحق تشعقج باتفاؽ الجائغ القجيع كالجائغ ال

ائغ جأف أشخاؼ العالقة ىشا ثالثة أشخاص، ىع الالججيج مكاف الجائغ القجيع تجاه مجيشيو، بسعشى 

ف بيج أ، 1األصمي كيدسى السحيل، كالجائغ الججيج كيدسى السحاؿ لو، كالسجيغ كيدسى السحاؿ عميو

 خصاره بيا.إ أكعالنو تع إ  إال إذاالحق ال تشفح في مػاجية السجيغ  حػالة

حػالة كبيغ الذخكط الالزمة لشفاذىا في ف التذخيعات قج فخقت بيغ الذخكط الالزمة النعقاد الكنجج أ

شارا قانػنيا القانػني لحػالة الحق ألف يكػف إ سبابا الستبعاد الشطاـػاجية السجيغ كالغيخ كالتي شكمت أم

 .عقج شخاء الجيػف التجاريةل

 عقج شخاء الجيػف التجاريةشبيعة مع  كبيخحج  إلىالصبيعة القانػنية لحػالة الحق تتذابو  فإفكعميو 

ىػ في كمييسا ك  السحيل تتحج صفة بأفمع عقج الحػالة  عقج شخاء الجيػف التجارية، حيث يتفق القانػنية

يقع عميو الحؼ ، كىػ العقجيغ فييكػف بسثابة العامل السذتخؾ ف ىحا الذخز أ،  كػف حجاشخز ك 

 .مؤسدة شخاء الجيػف التجارية إلىبإعالف مجيشو عغ تحػيل الحق  االلتداـ
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 إلىنو يجػز لمجائغ أف يحػؿ حقو أع القانػف السجني الفمدصيشي عمى ( مغ مذخك 332دة )تشز الساك 

شبيعة االلتداـ، كتتع  أكاتفاؽ الستعاقجيغ  أكحاؿ دكف ذلظ نز في القانػف  إال إذاشخز آخخ، 

 رضا السجيغ. إلىالحػالة دكف حاجة 

جشبي(، أمجيشو لذخز ثالث ) ة، ىػ قياـ الجائغ بتحػيل حقو الذخري الحؼ في ذم1كحػالة الحق

جشبي مكاف الجائغ في تحريل ما بحمة السجيغ مغ ديغ بجسيع يذ معخكفا لمسجيغ، فيحل الذخز األل

 .2صفاتو كمقػماتو

تع بل ي 3قتزي مػافقة )السحاؿ عميو(  السجيغال ي عقج شخاء الجيػف التجاريةف أ إلى كتججر االشارة ىشا

عقج شخاء رادة السذتخ)السحاؿ لو( ألف السحاؿ عميو ليذ شخفا في إمع ادة البائع )السحيل( إر بتصابق 

 .الحرػؿ عمى مػافقتو ، كعميو فال يقتزيالجيػف التجارية

 إال إذاال تكػف نافحة في مػاجية السجيغ حػالة الحق ليا شخكط ثابتة ال بج مغ مخاعاتيا، فحػالة الحق ك 

 كاآلتي:ىي كىحه الذخكط  عمغ بياأ ذا إ أك قبل

قتخف ا إال إذاالحق ال تكػف نافحة في حق الغيخ قبػؿ حػالة الحق مغ قبل السجيغ:  حػالة  ( أ

 حػالة الحق كأف يتعيجفي  سػافقة القبػليا مغ قبل السحاؿ عميو )السجيغ( بتاريخ ثابت، كتكػف 

 جشبي. ( لمذخز األاألصميمغ تدجيج ما بحمتو مغ ديغ لرالح )الجائغ  السجيغ
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111 
0
 110 . عب  الرزاق السنهورم، مر ع سببق ص   
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عالف السجيغ السحاؿ إ ذا تع إبسػضػع حػالة الحق:  1عالنا رسسياإ السحاؿ عميو( عالف السجيغ )إ  ( ب

كػنو ال يمـد قبػلو بيا، كيكػف  يا تكػف نافحة بحقو،فإنعالنا رسسيا بسػضػع الحػالة إ عميو 

 راؽ السحزخيغ.أك عالنو بكتاب خصي مغ إ 

ثارتيا إالتي يسكغ ؿ لو محسمة بالجفػع ف حػالة الحق تشتقل لمسحاأ إلىشارة ال بج مغ اإل في ىحا السقاـك 

عقج كعقج حػالة الحق، فالسجيغ في  عقج شخاء الجيػف التجاريةبيغ  التذابو، كىشا يكسغ 2تجاه السحيل

، كيبقى حقو مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةتجاه يسكشو االحتجاج باؼ دفع  شخاء الجيػف التجارية

 فإف(، ككحلظ تجاه البائع )التاجخة لمدمعة بالعيػب الخفي أكثارة الجفػع سػاء باالستحقاؽ إمحفػضا في 

تمتـد بعجـ الخجػع عمى البائع لمجيػف التجارية في حالة عجد السجيغ عغ  مؤسدة شخاء الجيػف التجارية

 .3تدجيج ما بحمتو ليا

حرػؿ عمى الال بإ ،كحػالة الحق ال تكػف نافحة بسػاجية الغيخ الحيغ يشازعػف السحاؿ لو في ىحا الحق

بخاـ إبت، كالتاريخ الثابت ىشا ىػ كقت ذلظ بتاريخ ثا بإعالنو رسسيا كاقتخف  أكو مػافقة السحاؿ عمي

ذلظ ال  أجلبخاميا، كقبػؿ السجيغ السحاؿ عميو بالحػالة ال يجعمو شخفا بيا، كمغ إبعج  أكحػالة الحق 

 حاجة لخضائو في اتساـ الحػالة.

ف حػالة الحق ال تشعقج بيغ السحيل كالسحاؿ لو أفمدصيشي قج نز عمى كسا السذخع الردني كالسذخع األ

سادة رقع جازىا انعقجت مغ تاريخ انذائيا كىحا ما نرت الأالسحاؿ عميو بيحه االحالة، فإذا قبل  إال إذا

الحؼ  ع القانػف السجني الفمدصيشي مذخك كفي السجني االردني، مغ القانػف ( 2(  الفقخة رقع )996)

                                                           
1
تابو الموالة نب  ة  ي مقه  ول المب ة ال يقتضي ااعتل الرسمي  للم يل و لق عبر اخطبره بقيب  الموالة  اخطبرا رسميب وببلتبلي   

 يقبل بهب.
1
، و    بء  يه " إل المق ينتقل ب ميع مقومبته، وخابئاه وتوابعه، ومنهب ال عبوى، التي تةك ه الى 11/13/1991نقج م ني مارم   

أو  بولهب، ومل  لق ال  ع ببنقضبء المق  الممبل اليه، وكلق مب عليه مل   وا كبل للممبل عليه م ببهة المميل بهب، و ت إعتل الموالة
 الممبل به..."

0
مب أ ضمبل ع   الر وا على التب ر، ميث تلتز  مةسسة شراء ال يول الت برية بع   الر وا على التب ر  ي مبلة اعسبر او تخلل الم يل   

 عل الو بء  بلتب ر ليس ضبمنب لل يل.



  
 

81 
 

(  مغ مذخكع 332السادة رقع )عميو  عالف السحاؿ عميو بيا كىحا ما نرتإ  أكقبػؿ الحػالة  عمىنز 

 325السعسػؿ بو في غدة  التي تقابميا السادة رقع   2212( لدشة 4القانػف السجني الفمدصيشي رقع )

 .مغ القانػف السجني السرخؼ الججيج

نو عمى أفتشز عمى   2212لدشة  4ي رقع صيش( مغ مذخكع القانػف السجني الفمد335ما السادة )أ

كسائل لتسكيشو مغ  أكالسحاؿ لو سشج الحق السحاؿ بو ككل ما يمـد مغ بيانات  إلىالسحيل أف يدمع 

 .حقو

تداـ البائع بتسكيشو مغ حقو عبخ جخاء، كىػ الإمغ  عقج شخاء الجيػف التجاريةصمبو ما يمع كىحا يتفق  

ف عميو االلتداـ بالػفاء لرالح ىحه أ، كبمؤسدة شخاء الجيػف التجارية إلىبالغ السجيغ بانتقاؿ الحق إ

 ججيج.ال ودائشخصاره بػصفيا إسؤسدة بجء مغ تاريخ ال

مؤسدة االخالؿ بحقػؽ  إلىقج يؤدؼ  عقج شخاء الجيػف التجاريةنيا قالبا قانػنيا لأخح بحػالة الحق بكاأل

فيػ ليذ  ف يدجد ما بحمتوألجػ السجيغ الحؼ يخيج معخكفة فيي قج تكػف غيخ ، شخاء الجيػف التجارية

 إلىيقػـ بتدجيج ىحه السبالغ قج ، فالحؼ يتع بيغ التاجخ كبيغ السؤسدة عقج شخاء الجيػف التجاريةشخفا ب

شكالية كيف إأ ذمتو مغ ىحا الجيغ، كىشا تبخز كبالتالي يبخ  األصمي الجائغالحؼ ىػ في الحقيقة  التاجخ

ف تصالب بيحا الجيغ الحؼ ىػ في ذمة السجيغ مغ الجائغ الحؼ قج أ التجارية سؤسدة شخاء الجيػف ل

 .1فالسإ أكيتعخض النتكاسة مالية 

عدار السجيغ فإذا إ از عغ غيخه مغ الجائشيغ في حالة كحػالة الحق ال تسيد السحاؿ لو بحق يجعمو يست

يقدع بيغ الحاجد الستقجـ الجيغ  فإفكقع حجد آخخ بعج أف أصبحت الحػالة نافحة في حق الغيخ، 

                                                           
1
  191 ولية الخباة، ص اشرل و ب، موالة المق  ي نطبق العت بت ال  
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عمى أف يؤخح مغ حرة الحاجد الستأخخ ما يدتكسل بو  1كالسحاؿ لو كالحاجد الستأخخ قدسة غخماء

 .2السحاؿ لو قيسة الحػالة

كعميو فال بج لتجشب التداحع بيغ الجائشيغ كبالتالي تجشب قدسة الغخماء كذلظ مغ خالؿ قيج محل الجيغ  

، لمتاجخمدتقل، بحيث تكػف ممكية تمظ البزاعة ظ بالسمكية بذخط ة تحت شخط االحتفاالبزاع أك

 .عغ غيخه باستيفاء ديشو مغ السجيغ كبالتالي يتسيد الجائغ

بيعيا كيكػف استخدادىا ك ما زالت عمى حالتيا ككانت قابمة لمبيع ثانية فيجػز السباعة  الدمعةفاذا كانت 

فق تعخض السجيغ ف الح في األإ، كذلظ لتجاريةمؤسدة شخاء الجيػف اا البيع لرالح العائج مغ ىح

 3.بالػفاء بالجيغالسدتيمظ لسراعب مالية تؤثخ عمى قجرتو 

سؤسدة شخاء الجيػف ، فىسيةيقػـ بسيسة اقترادية بالغة في األ عقج شخاء الجيػف التجاريةف بيشسا نجج أ

 آجمةالتجارية التي تكػف  في الدػؽ مغ خالؿ شخاء الجيػف تقػـ عمى ضخ الديػلة الشقجية  التجارية

شار السرمحة العامة، مغ االقتراد الػششي، فيرب عسميا في إالػفاء، كبالتالي السداعجة في تحخيظ 

 ػد عمى االقتراد الػششي بالفائجة.الحؼ يع األمخ، الستػسصة كالرغيخة خالؿ تسػيل القصاعات التجارية

مغ مخاشخ التعخض  ة شخاء الجيػف التجاريةمؤسدمغ حساية نو ال بج نعتقج إ شافإنكنتيجة لحلظ 

عمى  5خاص متيازيتع إنذاء ايل بأف أك كال يقبل الت بذكل كاضح الشز  ، كذلظ مغ خالؿ 4لإلفالس

                                                           
1
 يشترق كب ة ال ائنيل  ي تمايل مب  ي  مة الم يل مل مقوق مبلية مسة نسبه  المئوية مل ال يل.  
1
 مل مشروا القبنول الم ني ال لسطيني المعمول به  ي غزة 1(  قرة 011المب ة ر      
0
 173ص  1997  . هشب   ضلي عق  شراء ال يول الت برية،  ار النهضة العربية طبعة  
1
نظب   اا تس با ة عبمة هو انتقبل الم يل مل مبلة اليسر الى مبلة العسر، بمب ي ه  منه انه  ي مبلة ع ز مبلي.... امب معنبه القبنوني  هو  

و  ائنه، وتمقيق او اسلوة نص عليه القبنول للتن ي  على اموال الم يل نتي ة تو  ه عل   ع  يونه بقا  تا ية امواله تا ية  مبعية لابل
مة المسبواة بينه  و لق مل ختل توزيع مب بقي مل امواله على  ائنه  سمة غرمبء طبلمب تسبوت مراكزه  القبنونية.....انظر للمزي    . سمي

 2ص  1112القليوبي، امكب  اا تس،  ار النهضة العربية ط 
2
مل المقوق العينية التبعية ونوا مل أنواا هي راعبة منه لا ته. ومقوق اامتيبز هو أولوية يقررهب القبنول لمق معيل م بمق اامتيبز  بنون  

ببلتزا  معيل، وليظل ه ا المبل مخاًاب للو بء ببالتزا  مثقت ببلتأميل، متى لو  التأمينبت العينية التي يت  بمو بهب تخايص مبل معيل للو بء
مل المبل  تتبع المبل  ي أم ي  كبل والتن ي  عليه، كمب تمنمه مق التق    ي استي بء  ينهوتمنو ه ه التأمينبت ال ائل مق  ل،تارل  يه الم ي

واامتيبز الخبص يمنو مةسسة شراء ال يول الت برية المق  ي استر ا   ينهب مل الم يل   ول  سمة ل المةمل  بل غيره مل ال ائنيل العب يي
ئنيل،  انظر للمزي    . ماط ى كمبل طه  وائل بن ق( ااول اا تس، مكتبة الو بء غرمبء ومسة ترتيبهب   ي اامتيبز  ي  بئمة ال ا

 .013  ص  1113القبنونية، ط 



  
 

83 
 

ل غخماء، بقدسة الجيػف التي في ذمتو قدسة الجيػف التجارية التي تكػف في ذمة السجيغ، بحيث ال تتع 

ال بامتياز خاص يشز عميو القانػف نطخا أك عمى السجيغ د بالحج مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةتختز 

مؤسدة تعخيس  فإفلجكرىا الفاعل في دعع االقتراد الػششي كتحقيقا لمسرمحة العامة، كبعكذ ذلظ 

فالس قج يزخ بيا كلكغ ىحا الزخر قج يستج ليزخ باالقتراد لسخاشخ اإل شخاء الجيػف التجارية

ذخاء الكثيخ مغ الجيػف التجارية التي اقجاميا لالفاكتػريشغ عغ  حجاـ مؤسداتإ إلىالػششي كقج يؤدؼ 

نو سيتع التشازع بيغ ع أيا كػنيا تعمتخاشخ في شخائنيا كذلظ العتقادىا أيتع عخضيا مغ قبل التجار، 

، كبالتالي لجػئيع لتقاسع ما لجػ السجيغ عدارهفي حالة إ  الجائشيغ عشج قياميع في الحجد عمى السجيغ

 ء.قدسة غخما

 مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةخاص لرالح متياز قياـ السذخع بالشز عمى ا ضخكرة  شا نخػ فإنكعميو 

 عمى الجيغ الشاشئ عغ ىحا التعاقج.

 بسقتزى نز في القانػف، فحيث ال االمتياز حق مرجره إرادة السذخع فال يكػف لمحق امتياز إالف 

 .يػجج نز ال يسكغ أف يػجج امتياز

نو قج يجشبيا قدسة الغخماء، كسا أ سؤسدة شخاء الجيػف التجاريةدرعا كاقيا ل الخاص يذكلكاالمتياز  

كػنيا كبخ كسية مغ الجيػف التجارية التي يتع عخضيا عمييا، تذجيعيا عمى شخاء أ إلىيؤدؼ ذلظ 

 يغ.مػاؿ السجيغ الشاشئة عغ ىحا الجا بالشز عمى امتياز خاص ليا عمى أتعتسج عمى حساية السذخع لي

دعع االقتراد الػششي بصخيقة مباشخة كتحخيظ عجمة االقتراد كتدخيع كتشذيط الحخكة  إلىمسا يؤدؼ  

 التجارية مسا يعػد بالفائجة عمى الجسيع كيحقق السرمحة العامة.

ف ترمح العتسادىا أحػالة الحق، ال يسكغ  إال أف األشخاؼكعمى الخغع مغ التذابو في العالقة بيغ 

و ف حػالة الحق تذتخط قبػؿ السجيغ السحاؿ عميأ، كػف عقج شخاء الجيػف التجاريةسميع ل ػنيقان كإشار
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نذائيا، فاذا لع يػافق السحاؿ عميو بانتقاؿ الحق لمسحاؿ لو إىا كفقا لتاريخ دبيا لشفا الخسسي عالنوإ  أك

ذمتو لمسحيل مغ يا ال تدتصيع مصالبتو بسا فإن، مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةكفي حالتشا ىحه يكػف 

يا ال تكػف نافحة فإنرادة اشخاؼ العقج كبالتالي إعالنو بيا لطخكؼ خارجة عغ إحيانا قج يتعحر ، كأ1ديغ

 نو لع يعمغ بيا رسسيا كفقا لمقانػف.في حقو شالسا أ

ة لمديػلة الشقجية مذ الحاجأالحؼ ىػ في  عقج شخاء الجيػف التجاريةكحػالة الحق ال تفيج السحيل في 

كػف نطاما فاعال في سجاد ديػف البائع رمح ألف يعسالو كانتاجو، فشطاـ حػالة الحق يأ يدتسخ في  لكي

ف حػالة أنشا نجج أالقانػنية حيث  عقج شخاء الجيػف التجارية السحيل، عمى العكذ تساما مغ شبيعة

سخاريتو بالعسل حياف كػنيا تػقف التجفق الشقجؼ لمبائع، كتؤثخ عمى استغمب األأ الحق تؤثخ سمبا في 

 .2كتبصؤ مغ تدارعو

يا يقػـ أجمف تػفخ لمتاجخ الديػلة الشقجية التي مغ أف حػالة الحق ال يسكشيا أ إلىىحا باإلضافة 

 .سعيا مشو في تػفيخىا مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةبعخض ما لجيو مغ ديػف تجارية عمى 

ف السجيغ )السحاؿ أ، كػف شخاء الجيػف التجارية عقجقانػنيا ل قالباخح بحػالة الحق نو ال يسكغ األأكسا 

التدجيج لمجائغ السحيل مسا و سيقـػ بفإنعالنو بيا رسسيا، إ تأخخ  أكعميو( كفي حالة عجـ قبػلو باإلحالة 

، فػفاؤه لجائشو )السحيل( يعج مبخأ مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةليو كىػ إخالال بحقػؽ السحاؿ إيدبب 

  3.أخخػ ظ السحاؿ لو مصالبتو لمجيغ مخة لحمتو، كبيحا ال يسم

                                                           
1
 .  كففففرى عبفففف  الففففرازق  عقفففف  شففففراء  ففففواتير الفففف يول الت بريففففة مففففل الففففو هتيل العمليففففة والقبنونيففففة،  ار ال بمعففففة ال  يفففف ة القففففبهرة   

 90  بمعة اازهر( ص 

 
1
 يتبنبه الببمثوه ا الرأم مب   

0
 1112تركفففي ال فففوراني، اثفففبر عقففف  ال فففبكتورينغ  فففي التشفففريعيل اار نفففي والعرا فففي  رسفففبلة مب سفففتير(  بمعفففة الشفففرق ااوسفففط اة    

 01ص 
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ال يسكشيا الخجػع  مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةف يخمق معزمة في تصبيق العقج، كػف أ األمخكىحا 

دعاء ، كسا أنيا ال تدتصيع  االلو ادعى السجيغ بأنو قاـ بالػفاء بقيسة الجيغ أكذا استشكف عمى التاجخ إ

 لجيغ.عمى التاجخ فيػ ليذ ضامشا ليحا ا

، بل عقج شخاء الجيػف التجاريةكسا جاء بو  حػالة الحق ال تتعمق بالجيغ التجارؼ  فإف أخخػ كمغ جية 

جشبي ىػ في الحقيقة أشخز  إلىالحؼ ىػ في ذمة مجيشو  ق بحػالة الحق الحؼ يسمكو السحيلنيا تتعمأ

 أكتعاب أ أكبجكف فػائج  دائشا لمسحيل كالحؼ يقػـ بتحريل ىحا الحق مغ السحاؿ عميو )مجيغ مجيشو(

ف يكػف أفال بج  عقج شخاء الجيػف التجاريةما في أليو شخرا عاديا، إ، كقج يكػف ىحا السحاؿ رباحأ

مغ  مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةخبح عسمية شخاء ىحا الجيغ، كال ت ليو تاجخا، كبالتالي ال تججؼإحاؿ الس

الشقجية التي ىػ يحرل البائع السحيل عمى الديػلة  فائجة، كال أكحالة فيي ال تتقاضى عسػلة ىحه اإل

عقج شخاء الجيػف الغاية كالباعث الجافع الحؼ يقػـ عميو  اففقج إلىؤدؼ بأمذ الحاجة ليا، مسا ي

 فائجة. أككىػ تػفيخ الديػلة الشقجية مقابل عسػلة  التجارية

تحريل الجيػف ال يػلة الشقجية ك تػفيخ الدجاء ليعصي الحمػؿ في  عقج شخاء الجيػف التجاريةف أكنخػ 

خفس  إلىمسا يؤدؼ  في سجادىا، فحػالة الحق ىي في الحقيقة سجاد لمجيغ الحؼ ىػ في رقبة البائع

في تػسيع انتاجو كتدػيقو، ال بل عمى العكذ مغ ذلظ  تداىع، كبالتالي ىي ال عميوالتأثيخ  أكرأسسالو 

ة ر ادإى حدغ مغ رأس الساؿ الحؼ يداعج البائع عمبصاء االنتاج نطخا لسا تدتشدفو إفي  تداىعفيي 

 مذخكعو.

ف إالدخعة كالبداشة في االجخاءات، ك تقػـ عمى  عقج شخاء الجيػف التجاريةف عسميات إكالسعخكؼ  

ففي ، 1إلنجازىا عقج شخاء الجيػف التجاريةالذكميات في حػالة الحق تبصؤ ىحه السيدة التي يتستع بيا 

                                                           
1
 . هشفففب   ضفففلي عقففف  شفففراء الففف يول الت بريفففة   راسفففة  فففي اسفففتخ ا   كفففرة اائتمفففبل لعفففتج مشفففبكل تمافففيل المقفففوق الت بريفففة  ار   

 11ص   1997ة طبعة النهضة العربي
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آلية عالنو يتع بكسا إف إ  عالف السجيغ كال يذتخط قبػلو بانتقاؿ الحقيذتخط إ  ريةعقج شخاء الجيػف التجا

عالنو تقع عمى التاجخ كذلظ بالخغع مغ مدؤكلية إ  عالنو مغ خالؿميشية مصػرة حيث تتع عسمية إ 

 الخسسي بقياـ الحػالة السجيغ عالفو يذتخط إ فإنعقج حػالة الحق  ما في، امؤسدة شخاء الجيػف التجارية

  .خصاره لتربح نافحة في حقوإ أك

مسا  عقج شخاء الجيػف التجاريةعتبار حػالة الحق قالبا قانػنيا لا ما سبق تعج عيػبا تحج مغ  فإفكعميو 

ػاتيخ تجارية جعل الفقو الفخندي ال يعتسج عميو كأساس تبشى عميو عسمية نقل الحقػؽ الثابتة في ف

عالنو قبل إ  األصميالجائغ  إلىػ قاـ السجيغ بدجاد قيسة الجيغ ، ال سيسا لسؤسدة شخاء الجيػف التجاريةل

بػجػد الحػالة، فيعج ىحا الػفاء مبخء لحمتو، فال يدتصيع مذتخ الجيػف التجارية مصالبتو بالجيغ مخة 

 .أخخػ 

عقج شخاء حػالة الحق كإشار قانػنيا ل أحكاـبتصبيقات ك ف كثيخ مغ الجكؿ التي تأخح إشا نجج إال أن

، كالػاليات الستحجة االميخكية كالسسمكة الستحجة، ككحلظ السانيا، كػف قػانيغ تمظ الجكؿ التجارية الجيػف 

، جازة السجيغإلجيغ لجييع ال تصمب عالف السجيغ بذكل رسسي، فحػالة اإ سح بحلظ فيي ال تصمب تد

لسجيغ كال رضا ا أكقاؿ الحق التجارؼ دكف اشتخاط مػافقة تحيث يجػز حدب قػانيغ ىحه الجكؿ ان

في تمظ الجكؿ عمى  عقج شخاء الجيػف التجاريةالحؼ فتح الباب لتأسيذ  األمخضخكرة إلعالمو بو، 

 نطخية حػالة الحق.

خحت بحػالة أنحت نحػ تمظ الجكؿ كقج ك  الخاصة بانتقال الجيهن التجارية  1تػاأك تفاقية ا كقج سايخت

 2.عقج شخاء الجيػف التجاريةشارا قانػنيا لإالحق 

                                                           
1
 Unidroitو   سميت ة:  Unidroitوالخباة بتنظي  عق  ال بكتورينغ، والتي وضعتهب هيئة  18/2/1988ات ب ية اوتوا الاب رة بتبريخ   

convention on international factoring  1210ا، انظر للمزي   كتبة  . عب  المنع   سو ي، اعمبل البنوق مر ع سببق ص 
1
 120ة تو يق ، وكبلة تمايل وضمبل ال يول الت برية  اطرومة  كتوراه(  بمعة عيل شمس ص توري 
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ؿ )مجاؿ التصبيق ك في الفرل األ ( 1أ( مغ السادة رقع )/2ىحا ما يدتفاد مشو مغ نز الفقخة )ك 

كالتي تشز عمى أنو : يجػز لمسػرد  الفاكتػريشغ  أك 1العامة(  مغ اتفاقية اتػا لعقج التخريع حكاـكاأل

ػرد كعسالئو بيغ السف يحيل الحمع السجيشة الشاشئة عغ عقػد بيع البزائع التي تتع )التاجخ( أ

 .)السجيشيغ(

كىحا ما يدتجؿ مشو مغ نز السادة الخامدة مغ االتفاقية كالتي اكجت صحة الحػالة التي تتع بيغ 

ف الحػالة ال تشفح في ( قج نرت عمى أ92ؽ الحالية كالسدتقبمية، كسا نجج أف السادة )لمحقػ  األشخاؼ

 خصاره بيا.تع إ إال إذايغ مػاجية السج

بإحالة السدتحقات، كىحا يجؿ شعار السجيغ عمى إ 2( مغ االتفاقية1/ج( مغ السادة )2)كسا تشز الفقخة 

عقج شخاء الجيػف  حكاـحػالة الحق لتذكل اشارا عاما أل أحكاـف اتفاقية اتػا قج اعتسجت عمى عمى أ

ػف عقج شخاء الجية مغ كجػد حػالة الحق ال تحقق الغاي أحكاـف كنخالف ىحا الخأؼ كػف أ، التجارية

كتػفيخ الديػلة  جمةيقػـ عمى ميسة تدييل الجيػف اآل عقج شخاء الجيػف التجاريةف ، كػف أالتجارية

 دارتو لتجارتو كتقجميا.يحتاجيا لتيديخ إ الشقجية لمتاجخ كالتي

عسمية ائتسانية، تخسي  عقج شخاء الجيػف التجارية أحكاـف مػقف االتفاقية كاف كاضحا مغ أ فإفكعميو 

 مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةك دكيج التاجخ بالديػلة الشقجية مقابل ديػف لع تدتحق بعج، حيث يتع ت

نيا تزسغ لو عجـ ي بحمة مجيشيو،  كسا إتكتفي بالزساف الحؼ يقجمو ىحا التاجخ كىي الحقػؽ الت

 .مسصالبة بالجيغ في حالة تخمف السجيغ عغ الػفاءعميو لعػدتيا 

سخياف انتقاؿ  أجلمختمف، ألنو مغ  األمخف انيغ السدتقاة مشو فشجج إدي كالقػ ما في التذخيع الفخنأ

قبػلو الرخيح بالحػالة،  أكو ال بج مغ القياـ بإجخاءات شكمية تتسثل في ابالغ السجيغ فإنالحق التجارؼ 
                                                           

 
1
  www.unidroit.org/instruments/factoring /انظر للمزي     factoringالكلمة التي ت  استخ امهب  عن مب تمت  تر مة كلمة  
1
 ير ى ااطتا على النص الكبمل ات ب ية اتوا  على المو ع السببق.  

http://www.unidroit.org/instruments/factoring
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نو ال تكػف الحػالة نافحة مغ القانػف السجني الفخندي عمى أ (1929كىحا ما نرت عميو السادة رقع )

لغيخ مذخكط بقبػؿ ف نفاذىا قبل اعمع بيا، كسا إ أكقبميا السجيغ  إال إذاقبل الغيخ  أكالسجيغ قبل 

 ف يكػف القبػؿ ثابت التاريخ.السجيغ يدتمـد أ

عقج شخاء الجيػف شارا قانػنيا فاعال لحػالة الحق ال يسكغ أف تكػف إ أحكاـف شا نجج أفإنلسا سبق 

 كذلظ لألسباب التالية: التجارية

ػف ؿ يرمح ألف يكك ف األكػف أ عقج شخاء الجيػف التجاريةاـ حػالة الحق يختمف عغ نطاـ نط .1

نطاما لمػفاء بالجيغ بيشسا يرمح الشطاـ الثاني كشطاـ لتسػيل السذخكعات التجارية كضخ 

 الديػلة الشقجية بيا.

السذخع ، كىحا االعالف قج ال يتحقق كػف إف عالف السجيغ الخسسينطاـ حػالة الحق يصمب إ  .2

يقتزي إعالف  عقج شخاء الجيػف التجاريةاشتخط أف يكػف إعالنو رسسيا، بيج أنشا نجج أف 

 عالنا رسسيا.السجيغ لكشو ال يذتخط أف يكػف إ 

تجارية، بيشسا ال نجج  أكف نطاـ حػالة الحق قج يتع في كافة التعامالت سػاء كانت مجنية كسا أ .3

 الحؼ يقػـ عمى شخاء الجيػف التجارية. عقج شخاء الجيػف التجاريةذلظ في نطاـ 

عالف تع إعالف السجيغ بيا كيقتخف ىحا اإل إال إذاال تكػف حػالة الحق نافحة في حق الغيخ  .4

عالف السجيغ بتاريخ ثابت قتخف إ ف يأ عقج شخاء الجيػف التجاريةبيشسا ال يذتخط بتاريخ ثابت، 

 عالف السجيغ.فيج بذكمية معيشة إلما ي عقج شخاء الجيػف التجاريةكسا ال نجج في قػاعج 

 :ىه حمهل اتفاقي عقج شخاء الجيهن التجاريةالسطمب الثاني: 

فيسا لو مغ  األصميكالتي فييا يحل الغيخ محل الجائغ  (الحمػؿ مع الػفاء)اك  نطخية الحمػؿ االتفاقي

غ بالػفاء بيحه الحؼ يسكشو مغ مصالبة السجي األمخفيربح دائشا ججيجا لمسجيغ،  غعمى السجي ديػف 
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في دعػاه بسػاجية السجيغ كبشفذ مػضػعيا، كتشتقل ىحه الحقػؽ  األصمي، فيحل محل الجائغ الجيػف 

ف يتع غ عمى ذلظ كال حتى تجخمو، شخيصة أبسا يتبعيا مغ ضسانات، كال يذتخط فييا مػافقة السجي

 قبل كقت الػفاء. 1االتفاؽ بيشيسا

بكل ما لو مغ  الجيغ، حيث يحل السػفي محل الجائغ في ذات 2كىحا ما يصمق عميو بالحمػؿ االتفاقي

 صفات كضسانات، كما عميو مغ دفػع.

في  تاجخمكاف ال مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةفي جػىخه عمى حمػؿ  عقج شخاء الجيػف التجاريةيقػـ ك 

الحيغ ىع في  لمتجارالجفع  آجمةيغ الحيغ يتختب في ذمتيع ديػف تحريل الجيػف التجارية مغ السجيش

 ، كاالختالؼ يبقى عمى ماىية ىحا الحمػؿ.الء السجيشييغيغ ليؤ األصميالحقيقة الجائشيغ 

حالؿ الغيخ محل الجائغ مغ حيث إ عقج شخاء الجيػف التجاريةع شبيعة كيتفق الحمػؿ االتفاقي م

بالػفاء بيحه  ، فيسا لو مغ حقػؽ عمى السجيغ، فيربح دائشا ججيجا لمسجيغ، كيسكشو السصالبةاألصمي

 أحكاـمغ حيث  )اخصار( اعالـ السجيغ بيحا الحمػؿ، فاإلخصار كبسقتزى  ففاسا يختميإال أنالحقػؽ، 

الحمػؿ االتفاقي غيخ الدامي، حيث يعتبخ الحمػؿ االتفاقي نافحا بحق السجيغ كالغيخ بسجخد كقػعو كاف 

تجارية )الفاكتػريشغ( يعج الزما، بل في عقج شخاء الجيػف ال اعالف السجيغ إال أفكاف دكف اخصاره، 

رسسيا كسا ىػ ع شكال معيشا اتبخصار إاإلالتدامات العسيل )التاجخ( كلكغ ال يذتخط في ب أىعيعتبخ مغ 

 الحاؿ في حػالة الحق.

ليحل محل ىحا  2ىػ الجائغك بذخز آخخ  1فالحمػؿ الذخري ىػ استعاضة شخز كىػ السػفي

ؽ مع الجائغ، حيث يدتصيع الجائغ أف يحرل عمى جيغ، كيقع باالتفال السب  خيخ في ذات الحقػؽ ق  األ

 .3ف يدتحقحقو قبل أ
                                                           

1
 بيل ال ائل ااالي وبيل ال ير ال م يمل ممل ال ائل ااالي  ي استي بء ال يل  
1
 يكول نب   عل ات بق بيل ال ائل ااالي والممبل له،  ول ت خل مل الممل عليه.  
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عقج شخاء الجيػف جاءت اآلراء الفقيية التي سعت لتقارب الصبيعة القانػنية ل كفي ىحا الدياؽ فقج

اـ لمشط عقج شخاء الجيػف التجاريةإخزاع ؿ تمظ اآلراء ك اتقميجية، بحيث تحمع العقػد ال التجارية

كاآلراء ذاؾ، كقج عجدت الشطخيات  أكالتقميجية في القانػف السجني  االنطسةمغ  الشطاـالقانػني ليحا 

مغ عج فشطاـ الحمػؿ االتفاقي ي عقج شخاء الجيػف التجاريةالصبيعة القانػنية ل تحجيج فيالدابقة  الفقيية

كىي نطخية  شخاء الجيػف التجارية عقجتحجيج الصبيعة القانػنية ل فياالنطسة كالتي تتفق في احكاميا 

 .4الحمػؿ االتفاقي

ىػ الجائغ يربح الغيخ ف أ، بكالغيخ األصميالجائغ بيغ يعقج عمى اتفاؽ سابق  يقػـكالحمػؿ االتفاقي 

بتدجيج ما بحمتو مغ ديغ، دكف الحاجة  ة السجيغيسكشو مغ مصالب الحؼ األمخ، األصميلسجيغ الجائغ 

لدامي، كيكػف حمػؿ الغيخ إغيخ  جخاءإ ار السجيغ في الحمػؿ االتفاقي ىػعالمو، فإخصإ  أكإلخصاره 

، فيػ األصمينافحا بسػاجية السجيغ، كسا يكػف نافحا بحق الغيخ بسػاجية الجائغ  األصميمكاف الجائغ 

 .كاف قج تع بيشيسا يحل مكانو بسػجب اتفاؽ

ى ال يجفع السجيغ بعجـ عمسو بتحػيل ، حتعقج شخاء الجيػف التجاريةاخصار السجيغ في  أىسيةكتشبع 

، التي تحخص عمى التأكج مغ قياـ التاجخ  سؤسدة شخاء الجيػف التجاريةالحقػؽ كيستشع عغ الػفاء ل

الذخكة التي قامت بذخاء الجيغ التجارؼ، كسا تشبع  إلى الجيغعالـ السجيغ بأنو قج تع انتقاؿ إبالقياـ ب

كعميو التاجخ( ) األصميلمجائغ مغ ديغ  بتدجيج ما بحمتو جيغالس قياـخذية مغ خصار السجيغ إ أىسية

 .مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةكىػ في حالتشا عالف السجيغ بحمػؿ الغيخ إ ف يتع كاف لداما أ

                                                                                                                                                                                
1
 مةسسة شراء ال يول الت برية  
1
لتب ر ال م يملق ال يل الت برم ويقو  بعرضه على مةسسة شراء ال يول الت برية لتقو  بتس ي ه بشكل مع ل على الرغ  مل ال تبريخ ا  

 استمقب ه يكول مة ت.
0
 21 . عمبر  هلول  مر ع سببق ص   
1
 112ص  1112نب ر عب  العزيز شب ي، عق  ال بكتورينغ طبعة   
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كػف  عالنو،إ ، كال يجػز التخمي عغ عقج شخاء الجيػف التجاريةىػ مغ السدمسات في عالف السجيغ فإ 

 .بخاءة ذمتو مغ الجيغ إلىيؤدؼ  (األصمي)دائشو مغ ديغ لمتاجخف قيامو بالػفاء بسا ذمتو أ

التي غالبا ما تدعى لو، بأف  سؤسدة شخاء الجيػف التجاريةيذكل ضساف ل عالنوإ  أكالسجيغ  إخصارف 

 .ليا األصميبحمتو مغ ديغ لمجائغ يو تدجيج ما متشحر السجيغ بانو يتػجب ع

 ػفاءآجل النو رغع أ لمتاجخ جلاياميا بتدجيجه بذكل ععشج قتسمظ ىحا الجيغ كذلظ  التي باتتفيي 

بالحمػؿ مكانو في تحريل ىحا الجيغ، ىحا مغ جية  األصميبسػجب االتفاؽ بيشيا كبيغ الجائغ كذلظ 

سؤسدة قامة الجليل عمى عمع السجيغ بانتقاؿ الجيغ لإفاإلخصار ىشا يكػف مغ باب  أخخػ كمغ جية 

ف تع قبػلو مغ قبل التاجخ إكفاؤه  فإف، كاال 1ضساف عجـ كفائو لدػاىا ، كبالتاليشخاء الجيػف التجارية

 مغ قبل التاجخ. ترخؼ عغ سػء نية بسثابةيعج 

أنشا نجج  بيجو يحل بكل ما لمذخز اآلخخ مغ حقػؽ لجػ الغيخ، فإنكعشجما يحل شخز مكاف آخخ 

مغ  داه مػؿ يكػف بالقجر الحؼ أالحف تمف عغ الحمػؿ االتفاقي، حيث أيخ عقج شخاء الجيػف التجاريةف أ

ال تجفع كامل قيسة الجيغ التجارؼ،  مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةف حل محل الجائغ، كمغ السعخكؼ أ

السجكف  2بل تخرع مشو الفػائج كالعسػالت، بيشسا تخجع عمى السجيغ لتجبي مشو كامل قيسة الجيغ

مغ قبل  مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةخضيا عمى ، كالتي تع عنقراف أكبجكف زيادة  بالفػاتيخ التجارية

 التاجخ.

يا كىي تحقيق االرباح، أجميتع تشفيحا لمغاية التي اقيست مغ  مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةكحمػؿ 

ال قيسة الجيغ ة ذمتو مغ الجيغ، ككػنو ال يجفع إما ييع السجيغ في نياية السصاؼ ىػ بخاء فإفكبالتالي 

                                                           
1
 170كتوراه  بمعة عيل شمس ص  . تورية تو يق اطرومة    
1
 21عمبر  هلول، مر ع سببق ص   
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بالخغع مغ  سؤسدة شخاء الجيػف التجارية، فيشا نججه ال يسانع في تدجيج الجيغ لنقراف أكبجكف زيادة 

 عالنو بحمػليا مكاف التاجخ.عجـ إ 

لمتاجخ الحؼ ىػ بأمذ الحاجة   تسانيةإسجاء خجمات ائتقػـ عمى  مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةك 

عجـ الخجػع  شخة كىي ضسافلمديػلة الشقجية، ناىيظ عغ خجمة تحريل الجيغ مغ السجيغ مقخكنة بسخا

 تخمفو عغ الػفاء بالجيغ الحؼ في ذمتو. أكعدار السجيغ عمى التاجخ في حالة إ 

ميغ األمػاؿ الشقجية، بخمتيا قائسة عمى العخض الحؼ يقجمو التاجخ رغبة مشو بتأ  كىشا فالعسمية

السبيعات كعجـ  الحؼ يسكشو مغ التخكيد أكثخ عمى زيادة األمختحريل الجيػف،  كالتخمز مغ عبء

التي  مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةحالة السدتيمظ السادية، فسغ يقػـ بيحه السيسة ىي  إلىلتفات اال

بخفزيا لحلظ،  أكتخبخ التاجخ بأنيا تػافق عمى شخاء الجيػف التجارية التي تع عخضيا عمييا مغ قبمو 

 خة.ف تسشع عشو السخاشالتيغ ىي تدجؼ لو خجمة مغ شأنيا أكفي الح

لييا مغ جية، كمغ ى تقجيع الخجمات لمتاجخ السشتسي إتقػـ عم مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةف نجج أك 

 مقابلعسػلة عمى يا تحرل مقابل ذلظ فإنتقجـ لو خجمات ائتسانية ىػ بحاجة ليا، كعميو  أخخػ جية 

، جلابذكل علو خجمات، كسا تقـػ بتحريل فائجة عمى السبالغ التي تقػـ بتدجيجىا و مغ مما تقج

 كتشتطخ حتى تقـػ لتحريميا بتاريخ استحقاقيا.

، عقج شخاء الجيػف التجاريةتصبيق فخضيات نطخية الحمػؿ االتفاقي عمى  كعمى الخغع مغ ذلظ فعشج

مع نطخية الحمػؿ  عقج شخاء الجيػف التجاريةنجج في الحقيقة تقارب كبيخ بيغ الصبيعة القانػنية ل شافإن

لحؼ ىػ في الحقيقة ا التاجخو يقػـ عمى اتفاؽ يعقج بيغ فإنزى عقج الحمػؿ االتفاقي، االتفاقي، فبسقت

مؤسدة كذلظ لتحل  (مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةكبيغ الغيخ الحؼ ىػ في الحقيقة ) ،األصميالجائغ 

 .ل الجيغ الستختب لو في ذمة مجيشومكانو في تحري شخاء الجيػف التجارية
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شخة بقيسة الحقػؽ بالحمػؿ مكانو كمصالبة السجيغ بالػفاء ليا مبا جيػف التجاريةمؤسدة شخاء الفتقػـ  

جخائيا فيتع ذلظ مغ خالؿ عسمية حدابية تجارية تقػـ بيغ الصخفيغ، كأف تقيج قيسة إما إالتي في ذمتو، 

 .1ائغفي الحداب السفتػح كالجارؼ بيشيسا في خانة الجانب الج الجيػف الفػاتيخ التجارية التي تسثل 

مؤسدة شخاء الجيػف  إلىالحؼ ىػ بيشو كبيغ مجيشو  2ف يدمع مخالرة بيحا الجيغأف عمى الجائغ أأؼ 

ذلظ يعشي حمػليا محل الجائغ لجباية الجيغ الستختب  فإفالتي بسجخد استالميا ليحه السخالرة  التجارية

 .3في ذمتو لسرمحتيا

عالف السجيغ إ باالتفاؽ فيسا بيشيسا دكف  األصميئغ محل الجا مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةحمػؿ كيأتي 

 مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةففي الػقت الحؼ يشز فيو ىحا االتفاؽ عمى ضساف عجـ رجػع  بحلظ،

مؤسدة شخاء الجيػف عمى التاجخ في حالة تخمف السجيغ عغ سجاد ما في ذمتو مغ ديػف لرالح 

ف يتزسغ التداما االتفاؽ ال بج أ فإف تحريل ىحه الجيػف ب األصميكػنيا قج حمت محل دائشو  التجارية

التاجخ بأال يقـػ بجباية ما بحمة السجيغ مغ ديغ، كفي حالة تػجو السجيغ لو لتدجيج ما  مغكتعيجا 

قج حمت  مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةرشاد السجيغ باف إف يقػـ بأعمى التاجخ  فإف مغ ديغ، بحمتو

تو مغ ديػف لرالحيا، كيعج ىحا اإلجخاء بسثابة ف يدجد ما بحمأأف عميو صبحت ىي الجائغ ك مكانو كأ

عقج شخاء  أحكاـ، كىحا ما تصمبو سؤسدة شخاء الجيػف التجاريةعالف لمسجيغ بأف عميو القياـ بالػفاء لإ 

مؤسدة شخاء عقج الحمػؿ االتفاقي ال تدسح لمسجيغ باالعتخاض عمى حمػؿ  أحكاـ، فالجيػف التجارية

 ف يقػـبجباية كتحريل الجيغ، كسا أنو ال يحق لمتاجخ أ مكاف التاجخ بالقياـ بجكره التجارية الجيػف 

سؤسدة شخاء الجيػف ف يعمغ السجيغ بأف يقػـ بتدجيج ىحا الجيغ لبجباية الجيغ مغ السجيغ، كعميو أ

 التي حمت محمو حمػال اتفاقيا. التجارية

                                                           
1
 تقو  مةسسة شراء ال يول الت برية بتنظي  مسبببت للتب ر ال م يكول ببلوا ع ينتمي اليهب ، بميث ت تو له مسبة خبص به.  
1
 عببرة عل مستن  يقر به الم يل ببل يل ال م  ي  مته للتب ر،    يكول  بتورة ت برية.  
0
 111 .  كرى عب  الرزاق دمحم، مر ع سببق ص   
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كاجبات جباية الجيغ كما بيا مغ مخاشخ كما ك  ءعبمغ ف يتخمز كىحه اآللية تسكغ التاجخ مغ أ

، بحيث تقـػ مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةو يحقق مرمحة فإنتحتاجو مغ جيج ككقت، كبحات الػقت، 

، كػنيا تقـػ تمظ الجيػف التي ىي في ذمة مجيشورباح مقابل حمػليا مكاف الجائغ في تحريل بجشي األ

، كبحات الػقت ال يكػف السجيغ شخفا باالتفاؽ الحؼ تع نقراف أكدكف زيادة  بتحريل الجيغ مغ السجيغ

عقجه بيشيا كبيغ التاجخ، مسا يسكشيا مغ االتفاؽ مع التاجخ عمى قياميا بتحريل مقابل تعجيميا 

 بالػفاء.

السعجؿ لمقانػف  21/92مغ السخسػـ التذخيعي الجدائخؼ رقع  19مكخر  241السادة  حكاـكبالخجػع أل

تزسغ  ينو " يتختب عمى تحػيل الجيػف التجارية نقل كامل الزسانات التأتشز عمى  التي 1التجارؼ 

 تشفيح االلتداـ لفائجة الػسيط"

 ف يجفع بيابكافة الجفػع التي لو أف يجفع تشتقل بسا فييا مغ ضسانات، كسا أف السجيغ لو أ كىحه الحقػؽ 

عشج انتقاؿ الحقػؽ السقيجة  جيػف التجاريةمؤسدة شخاء الف الػفاء الحؼ تقػـ بو بسػاجية التاجخ، ثع أ

ثخ لالتفاؽ الحؼ يبـخ بيغ الصخفيغ يسثل معشى الػفاء مع الحمػؿ كىػ أفي الدشجات التجارية ليا قج 

نو " مغ حل محل التي تشز عمى أمغ القانػف الجدائخؼ  994كىحا االثخ ىػ ما قزت بو السادة رقع 

سا ليحا الحق مغ خرائز كما يمحقو مغ تػابع، كما يكفمو مغ اتفاقا كاف لو حقو ب أكالجائغ قانػنا 

 تأميشات كما يخد عميو مغ دفػع"

عقج شخاء الجيػف شارا قانػنيا لالحمػؿ االتفاقي ىي األقخب لتصبيقيا لتكػف إ أحكاـف كبالخغع مغ أ

، لجيػف التجاريةمؤسدة شخاء ا إلىف يعمغ عغ انتقاؿ الجيغ شا نجج أف مغ حق السجيغ أإال أن، التجارية

                                                           
1
 1972المتم  والمع ل للقبنول الت برم ال زائرم الاب ر  ي عب   1990المرسو  التشريعي الاب ر عب    
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كسا تشز عميو احكاـ نطخية الحمػؿ االتفاقي بدجاد ىحا الجيغ بذكل معجل  ف يقػـكسا أف مغ حقو أ

 .التي تتشاسب مع الجيػف السدتحقة كالحالة االداء

 :اوجو التذابو واالختالف فيسا بين حهالة الحق والحمهل االتفاقيابخز 

اخخػ، كقج  احكاـ، كتختمف عشيا في احكاـ تفاقي في عجةنجج اف حػالة الحق تتذابو مع الحمػؿ اال

 :بيشيسا فيسا ارتأيت اف اكرد نقاط التذابو كنقاط االختالؼ

  نقاط التذابو بيغ الحمػؿ االتفاقي كحػالة الحق: .1

يتذابو الحمػؿ االتفاقي كحػالة الحق في أف السػفي في الحػالة يحل محل الجائغ بكل حقػقو كما 

ت كما يزسغ ىحه الحقػؽ مغ تأميشات كما يمحقيا مغ تػابع، كما يخد عمييا مغ يترف بو مغ صفا

دفػع؛ مغ بصالف أك انقزاء أك تقادـ. كىحه الشتائج كميا تتختب حيغ يشتقل الحق مغ السحيل إلى 

 السحاؿ إليو.

  نقاط االختالؼ بيغ الحمػؿ االتفاقي كحػالة الحق: .2

 الحق في الشقاط التالية: يختمف نطاـ الحمػؿ االتفاقي كحػالة   

إف نطاـ الحمػؿ االتفاقي ييجؼ في غالب األحياف إلى مج يج العػف كالسداعجة لقخيب أك  . أ

صجيق معدخ ريثسا يدتصيع السجيغ الػفاء بجيشو، فيعيج إلى السػفي ما أكفاه، فالػفاء مع 

 الحمػؿ كفاء بكل معشى الكمسة. 

و الحق مغ الجائغ بثسغ أقل ليحقق لشفدو الفائجة. بيج أف كتختمف حػالة الحق بأنيا شخاء السحاؿ إلي

 ىحه الفػارؽ بيغ نطامي الحمػؿ االتفاقي كحػالة الحق يسكغ ترشيفيا كفقا لالتي:
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الحمػؿ االتفاقي قج يتع باالتفاؽ مع الجائغ كلػ لع يخض  السجيغ، كقج يتع  من حيث االنعقاد: .1

لجائغ بذخط اال يكػف ىشاؾ تآمخا بيشيسا، كيسكغ باالتفاؽ مع السجيغ عمى الخغع مغ معارضة ا

، أما حػالة الحق فإنيا تشعقج بحرػؿ اتفاؽ بيغ الجائغ السحيل كبيغ 1أف يتع بقػة القانػف 

السحاؿ إليو. كىحا يعشي أف حػالة الحق تتصمب مػافقة الجائغ، كلكي تربح نافحة في حق 

عشيا، في حيغ يكػف الػفاء مع الحمػؿ  السجيغ كحق الغيخ ال بج مغ رضاء السجيغ أك إعالنو

نافحًا في مػاجية السجيغ كمػاجية الغيخ، ىحا كيسكغ أف يكػف محل حػالة الحق ديشًا حااًل أك 

مؤجاًل، بيشسا نجج اف الحمػؿ االتفاقي ال يكػف اال في الجيػف السدتحقة االداء، إال إذا تع 

 االتفاؽ عمى غيخ ذلظ.

حمػؿ االتفاقي لو مرجريغ، ىسا: االتفاؽ أك القانػف، أما حػالة الحق كمغ ىشا ندتشتج اف نطاـ ال

 فسرجرىا االتفاؽ.

مغ حيث شبيعة كل مشيسا، فحػالة الحق بيع أك  وتختمف حهالة الحق عن الحمهل االتفاقي .2

،  في حيغ اف الحمػؿ االتفاقي بأنو كفاء لمجيغ 2شخاء شمبًا لمخبح، كتقػـ غالبًا عمى السزاربة

 و السػفي محل السجيغ نفدو.يقػـ ب

كالحمػؿ االتفاقي ال يزسغ الجائغ الجيغ، فإذا أثبت السجيغ عجـ كجػد الجيغ ال يخجع السػفي عمى 

 . 3الجائغ بالزساف، إال أنو يدتصيع أف يعػد عمى الجائغ بجعػػ دفع غيخ السدتحق شبقًا لمقػاعج العامة

 

                                                           
1
 )8291القبهرة    مكتبة النهضة المارية، 0عب  الرزاق السنهورم، الوسيط  ي شرح القبنول الم ني المارم، نظرية االتزا  العبمة، ج  
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 :عقج غيخ مدسى ىه عقج شخاء الجيهن التجاريةالسطمب الثالث: 

ساس لتػفيخ الديػلة الشقجية لمتجار، كىحا كجج في األ عقج شخاء الجيػف التجاريةف مسا سبق ألشا تزح ي

ف القػاعج العخفية التي كمغ السعخكؼ أما نخاه مغ الػاقع العسمي الحؼ نذأ كتخعخع فيو ىحا العقج، 

ستعانة بالقػاعج السدساة تدتسج كجػدىا باالف العقػد غيخ أيتػافق عمييا التجار تكػف ممدمة ليع، كسا 

 .العامة لشطخية العقج، فالسذخع لع يزع تشطيسا خاصا ليحا العقج في معطع الجكؿ

 1كالعقج غيخ السدسى ىػ ذاؾ العقج الحؼ ال يعخؼ ليا اسع خاص، كتجخؼ عميو القػاعج العامة لمعقػد

ف: " العقػد سػاء أكاف دي كالتي نرت عمى أف السجني الفخنمغ القانػ  1127كىحا ما جاء في السادة 

ليا اسع خاص اـ لع يكغ، تجخؼ عمييا القػاعج العامة الػاردة في ىحا الباب )باب العقػد كااللتدامات( 

بػاب السخترة بكل مشيا، كالقػاعج الخاصة بالعقػد الخاصة ببعس العقػد مبيشة في األ كالقػاعج

 ة بالتجارة.التجارية مبيشة في القػانيغ الستعمق

فيح العقػد بحدغ نية معتسجة عمى مغ القانػف السجني الفخندي بأنو يجب تش 1134كقج نرت السادة 

ف: " مغ نفذ القانػف عمى أ 1135السادة رادة الستعاقجيغ بعيجا عغ مػضػع ىحه العقػد، كسا نرت إ

 أكخػلو العجالة كالعخؼ يزا بكل ما تسا ىػ محكػر فييا صخاحة بل تمـد أاالتفاقات ال تمـد فقط ب

نو :" يجب في العقػد فقج نرت عمى أ 1156و" كفي السادة القانػف لاللتداـ مغ نتائج بحدب شبيعت

                                                           
1
 31ص  1112بشب، شرح القبنول الم ني  العقو  المسمبة( منشأة  ار المعبرل ببخسكن رية، ط  . دمحم كبمل ب  
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. فالعبخة في العقػد 1كعجـ االقترار عمى السعشى المغػؼ لأللفاظ"  البحث عغ قرج الستعاقجيغ

 .4عخكؼ عخفا كالسذخكط شخشا، كالس3، كالعادة محكسة2لمسقاصج كالسعاني ال لأللفاظ كالسباني

خرائز كثيخة تخخجو عغ سياؽ الشطخيات التي تست مشاقذتيا فيسا لو  عقج شخاء الجيػف التجاريةف

ىػ مغ العقػد التي استسجت قيستيا الفعمية مغ التعامالت التجارية  عقج شخاء الجيػف التجاريةسبق، ك 

القانػنية تقػـ عمى مبجأ العقج شخيعة  ، فصبيعة ىحا العقج5كالتصػرات التي شخأت عمى كسائميا

دكف مخالفة الشطاـ التي يخكنيا الستعاقجيغ، التي تدسح مغ خالليا لألشخاؼ بإجخاء كافة التعاقجات 

 .6و القانػنيةأحكامف يعصيو ي أف يرف العقج بػصفو الحقيقي كأكلمقاض، العاـ

ىػ عقج غيخ مدسى، ال بج أف  ريةعقج شخاء الجيػف التجاف اصحاب ىحا الخأؼ يخكف أ فإفكعميو، 

 بخامو لمذخكط السػضػعية ككحلظ لمذخكط الذكمية.يخزع عشج إ

 

 

 

 
                                                           

1
 33انظر للمزي   . دمحم ببشب مر ع سببق ص   

1
رت ون   ال القبنول الم ني العرا ي ال  ي      اشبر الى ال ااال  ي الكت  المقيقة، امب ا ا تع   –مل م لة اامكب  الع لية  0المب ة   

 38المقيقة  يابر الى الم بز انظر للمزي   . دمحم كبمل ببشب، مر ع سببق ص 
ة مب يشمل المقبا  التي تعينهب القرائل الل ظية التي تو    ي عق ،  تكسبه مك  عق  آخر كبنعقب  الك بلة بل ظ الموالة، وانعقب  الموالون   ال 

طبلبة أو ع   براءته، ومب يشمل المقبا  العر ية المرا ة للنبس  ي ااطتح تخبطبه ،  إنهب بل ظ الك بلة إ ا اشترط  يهب براءة الم يل عل الم
معتبرة  ي تعييل  هة العقو ، لتاريو ال قهبء بأنه يممل كت  كل إنسبل على ل ته وعر ه، وإل خبل ت ل ة الشرا وعر ه،  تنعق  بعج 

عنى تلق العقو   ي العرل، كبنعقب  البيع والشراء بل ظ األخ  والعطبء، وانعقب  شراء العقو  بأل بظ غير األل بظ الموضوعة لهب، ممب ي ي  م
قب  الثمبر على األش بر بل ظ الضمبل  ي العرل المبضر،  باعتببر  ي الكت  بمعنبه ا بل ظه، واختتل األل بظ والعببرات ا يةثر  ي انع

مركز ال توى  -الاب رة عل است  وية 177629ال توى ر      هو  ه  مرا  المتكل العق  إ ا كبل المعنى المقاو  ظبهراً، ألل المقاو

  13/1/1111الاب رة بتبريخ 
0
 مل م لة اامكب  الع لية 03المب ة   
1
 مل م لة األ كب  الع لية  10المب ة   
2
 21طبعة ااولى ص  . عمبر  هلول عق  خا  ال يول الت برية  ول مق الر وا  منشورات زيل المقو ية(  ال  
3
 الوز  1918، ول يوليو 1912/1/112سيرم  1911مبرس  17،  1911/1/110سيرم  1911يوليو  7را ع نقج  رنسي،   

 32عل  . دمحم كبمل ببشب مر ع سببق ص  1910/1/197 الوز  1911، اول مبيو 1919/1/11
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 :الخاتسة

السجاؿ التجارؼ عقػد التجارية السدتحجثة، فالتدارع في ىػ مغ ال عقج شخاء الجيػف التجاريةف إ

الستحجاث  ر لمجػءالحؼ يجفع التجا األمخ، ف يتػقف بل يدداد سخعة كتصػرال يكاد أ كاالقترادؼ

السشافدة، القجرة عمى شكاؿ ججيجة في التعامالت، كذلظ حتى يتدشى ليع الرسػد كاالستسخار ك أنساط كأ

الجاخمية كالعابخة مغ رحع ىحا التصػر اليائل في التجارة الخارجية ك  عقج شخاء الجيػف التجاريةفجاء 

يمجأ الييا التجار في كل زماف كمكاف،  داة لتدييل التعامالت، كألمتسػيل ك صبح كسيمة لمقارات، حيث أ

كال تقترخ الفائجة فقط عمى السرالح الرغيخة كالسشذآت التجارية الستػسصة بل تستج ليقػـ عمى رفع 

 ة في عسمية التشسية الػششية.ىسااالقتراد الػششي كحلظ، مغ خالؿ السد

 جراسة كتتمخز بسا يمي:التي تػصمت الييا ىحه الك نتائج عجة شا نجج اف ىشالظ فإنكعميو 

 نتائج الجراسة:

 قانػنية ذا شبيعة خاصة، نطخا لكػنو عقجا مخكبا.ال عقج شخاء الجيػف التجارية يعتبخ .1

ىػ كسيمة لتػفيخ الديػلة الشقجية لمسشذآت التجارية الرغيخة  عقج شخاء الجيػف التجارية .2

بخفج االقتراد كبالتالي تيا بالعسل استسخاريلية السحجكدة كالتي تديع بكالستػسصة ذات القجرة السا

 الػششي.

ىػ كسيمة قانػنية، جاء بشرػص خاصة كالتدامات خاصة كذلظ  عقج شخاء الجيػف التجارية .3

خة كالستػسصة في لسشح االئتساف كتػفيخ الزسانات السالية لزساف استسخار السؤسدات الرغي

التجار السختبصة بشقز  ف نطامو القانػني يقػـ عمى مػاجية مذاكلالعسل، حيث نجج أ

 .جلاآلػلة الشقجية التي تشذأ عغ البيع بالدي
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كخجمة التحريل دكف الخجػع عمى عجة خجمات عمى تػفيخ  عقج شخاء الجيػف التجاريةيقػـ  .4

قجيع السعمػمات في ت مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةالتاجخ في حالة اعدار السجيغ، كسا تمتـد 

 ىا مغ الخجمات.لييا، كغيخ لمتجار السشتسيغ إ

، الحؼ بسػجبو 1رساء مبجأ )بع كعميشا الباقي(ىػ عقج يقػـ عمى إ عقج شخاء الجيػف التجارية .5

تعثخ السجيشيغ،  أكال يمتفت لسخاشخ التحريل، عباء كسا جعمو مغ الكثيخ مغ األالتاجخ حخر 

 يدتسخ بعسمو كيتقجـ باستسخار. كىكحا

مؤسدة شخاء الجيػف ف ، حيث أخخػ قػد السالية األعغ الع عقج شخاء الجيػف التجاريةيختمف  .6

 تسشح االئتساف كتغحؼ السؤسدات الرغيخة كالستػسصة قبل كقػع الخصخ. التجارية

حيث يقػـ عمى فائجة  األشخاؼيحقق نػعا مغ التػازف بيغ كافة  عقج شخاء الجيػف التجارية .7

، عدار مجيشيومغ إ  يةدكف خذ جلاآل أك، فالتاجخ يبع بالتقديط السيدخ األشخاؼجسيع 

مؤسدة شخاء خية، ك كالسدتيمظ )السجيغ( يذتخؼ ما يذاء مغ سمع حدب قجرتو السالية الذي

 رباح مقابل ما تذتخيو مغ ديػف تجارية.تجشي األ الجيػف التجارية

يقػـ عمى التداـ التاجخ بعخض كل ما لجيو مغ ديػف تجارية عمى  عقج شخاء الجيػف التجارية .8

ف يقػـ بانتقاء ما لجيو مغ ديػف ، بحيث أنو ال يحق لو أجيػف التجاريةمؤسدة شخاء ال

و مغ ديػف عمى ذات ف يقـػ بعخض جسيع ما لجيخضيا عمى مؤسدة ججيجة، بل ال بج أكع

 بخمت معو العقج، بسا يعخؼ بسبجأ الجساعية.السؤسدة التي أ

ة كسا يكػف ليا حق رفس حق قبػؿ شخاء الجيػف التجاري سؤسدة شخاء الجيػف التجاريةيكػف ل .9

 شخاء ىحه الجيػف.

                                                           
1
 111انظر  . عمبر  هلول مر ع سببق ص   
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كعمى ىي مؤسدة مالية، تؤدؼ كضيفة اقترادية ميسة ججا،  مؤسدة شخاء الجيػف التجارية .12

 فالس.السذخع حسايتيا مغ مخاشخ اإل
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 :التهصيات

مل مغ السذخع الفمدصيشي ادخاؿ بعس الشرػص القانػنية التي تشطع عقج شخاء الجيػف التجارية في نأ

 القانػف التجارؼ الفمدصيشي كنقتخح الشرػص التالية: مذخكع

 صي السذخع الفمدصيشي عمى اف يدسي ىحا العقج بعقج شخاء الجيػف التجارية.أك  .1

 جمة( بتعجيل الثسغ مقابل ىحه الحقػؽ اآلشخاء الجيػف التجاريةة )مؤسدة ىساتقـػ الذخكة السد .2

 االستحقاؽ كذلظ مقابل عسػلة.

بعجـ الخجػع  شخاء الجيػف التجاريةمؤسدة  ي بالشز بػجػب تعيجأكصي السذخع الفمدصيش .3

ما بحمتو مغ حقػؽ عشج  حجامو عغ تدجيجإ أكعدار السجيغ خ في حالة إ عمى التاج

 .لييا يج فيياشالسا لع يكغ لمتاجخ السشتسي إاستحقاقيا، 

ؤسدة الجيػف التجارية، تختز بو ميتختب عمى شخاء الشز عمى قياـ امتياز خاص أكصي ب .4

 شخاء الجيػف التجارية كيجشبيا قدسة الغخماء.

 بإخصاربالتعيج   مؤسدة شخاء الجيػف التجارية أكصي السذخع الفمدصيشي بالشز عمى قياـ .5

 ياـ.ء كذلظ قبل المجػء لمقزاء بعذخة أاالستحقاؽ قبل الخجػع عميو قزا أجلالسجيغ بحمػؿ 

عمى البائع ك  محسمة بكافة الزسانات أكصي السذخع الفمدصيشي بالشز عمى انتقاؿ الحقػؽ  .6

 أكتقجيع كافة الدشجات كالفػاتيخ كشيادة االستالـ كاالرساؿ التي تؤكج استالـ السجيغ لمسبيع 

 تدكده بالخجمة.

مؤسدة شخاء بخاـ العقج بيغ الجائغ ك اذا تع إجخاء الحجد عمى السجيغ قبل إأكصي بالشز  .7

كحجد نافح بعجه،  عقج شخاء الجيػف التجاريةبل قياـ ، يكػف ىحا الحجد نافحا قالجيػف التجارية
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تتع قدسة الجيغ قدسة غخماء مع االنقاص مغ حرة الحاجد الستأخخ لتكسمة في ىحه الحالة ك 

 .مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةقيسة حق 

كسا  عقج شخاء الجيػف التجاريةلحث السذخع الفمدصيشي عمى الشز بشرػص خاصة صي كاأك  .8

 ىحا العقج االقترادية كاالنتاجية. ىسيةميدنغ، كذلظ ألفعل في عقج ال

حقية تأسيذ مؤسدات مالية كششية تعسل في مجاؿ عمى أالفمدصيشي بالشز السذخع  أكصي .9

 شخاء الجيػف التجارية كعجـ اقترار ذلظ عمى البشػؾ.

كذلظ تسييجا  28/5/1988تػا الرادرة في الفمدصيشي لمسرادقة عمى اتفاقية أحث السذخع  .12

 لجخػؿ فمدصيغ كذخيظ تجارؼ عالسي.
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 :ائسة السرادر والسخاجعق

  القخآف الكخيع كالدشة الشبػية السذخفة

 أواًل: القهانين:

 ق 1293، مجسػعة عارؼ رمزاف، العجلية حكاـمجمة األ .1

 2212لدشة  9القخار بقانػف بذأف السرارؼ  .2

 يبذأف التأجيخ التسػيم 2214لدشة  6القخار بقانػف رقع  .3

 .، حػالة ديميقانػف ديمي .4

الستسع كالسعجؿ لمقانػف التجارؼ الجدائخؼ الرادر عاـ  1993السخسػـ التذخيعي الرادر عاـ  .5

 ـ.1975

 ثانيًا: الكتب:

دار الفكخ الجامعي، شبعة ابخاىيع سيج احسج، العقػد التجارية فقيا كقزاء )دراسة مقارنة(،  .1

 ـ . االسكشجرية.2215

حسج شػقي دمحم عبج الخحسغ، الجراسات البحثية في نطخية العقج في الفقو كالقزاء السرخؼ أ .2

 .2226كالفخندي 

 عساف دار الثقافة. 1األكراؽ التجارية كالعسميات السرخفية، ط 2222أكـخ ياممكي،  .3

 .2213العجلية دراسة مقارنة  حكاـي مجمة األميغ دكاس ك د. محسػد دكديغ عقج البيع فأ .4

 .سكشجريةنػف السجني دار الفكخ الجامعي اإلنػر العسخكسي، العقػد الػاردة عمى السمكية في القاأ .5

 نػر سمصاف مرادر االلتداـ في القانػف السجني/ دراسة مقارنة في الفقو االسالمي أ .6
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، 2212لكتخكنية، الجار الجامعية، شبعة خالج مسجكح ابخاىيع، اثبات العقػد كالسخاسالت اال .7

 االبخاىيسية.

ذكخػ عبج الخازؽ دمحم ، عقج شخاء فػاتيخ الجيػف التجارية مغ الػجيتيغ العسمية كالقانػنية، قدع  .8

الججيجة سشة ة القانػف التجارؼ كالبحخؼ كمية التذخيع كالقانػف القاىخة، جامعة االزىخ  دار الجامع

2212. 

 ، السجمج الخابع، مرخ، دار الكتب القانػنية 1أحكاـ االلتداـ، ط 1992سميساف مخقز،  .9

 ، القاىخة2215سسيحة القميػبي، أحكاـ االفالس، دار الشيزة العخبية، شبعة  .12

عبج الحسيج الذػاربي، القانػف التجارؼ )العقػد التجارية(، دار الكتب كالجراسات العخبية، شبعة  .11

 ، االسكشجرية.2218

( مشذػرات الحمبي 2222لدشة ) 3يػرؼ الػسيط في شخح القانػف السجني شبعة عبج الخزاؽ الدش .12

 3الحقػقية الجدء 

 3عبج الخزاؽ الدشيػرؼ، الػسيط في شخح القانػف السجني السرخؼ، نطخية االلتداـ العامة، ج .13

 (8591ة الشيزة السرخية،  القاىخة )مكتب

اتو، أحكاـ االلتداـ في ذ -2-لتداـ العامة مرصفى الدرقا، شخح القانػف السجني الدػرؼ، نطخية اال .14

 (1964)مصبعة الحياة، دمذق 1ط

، انقزاء االلتداـ )مصبعة جامعة دمذق، دمذق 3ماجج الحمػاني، نطخية االلتداـ العامة، ج .15

2691) 

عبج هللا نػار شعث، االثبات كااللتدامات في العقػد االلكتخكنية، مكتبة الػفاء القانػنية، الصبعة  .16

 ى، االسكشجريةاألكل



  
 

106 
 

عبج السشعع دسػقي، مخشج القاضي كالستقاضي في أعساؿ البشػؾ، مشذاة السعارؼ باإلسكشجرية،  .17

 ـ.2217شبعة ـ

 عمي ىادؼ العبيجؼ، البيع كااليجار كقانػف السالكيغ كالسدتأجخيغ  .18

ػزيع راؽ التجارية دار الحامج لمشذخ كالتك دة االثار القانػنية لعسمية خرع األك اعيدى شايل عػ  .19

 .عساف االردف

، مشذأة 2221عقج الػكالة في التذخيع السرخؼ السقارف  أحكاـؼ، ك اقجرؼ عبج الفتاح الذي .22

 السعارؼ االسكشجرية.

، القاىخة، دار الشيزة 1، طاشخؼ كفا، حػالة الحق في نصاؽ العالقات الجكلية الخاصةدمحم  .21

 العخبية.

دراسة مقارنة، الصبعة األكلى  2214لدشة  15دمحم الذياكؼ، قانػف التػقيع االلكتخكني رقع  .22

 ـ، دار الشيزة العخبية، القاىخة.2212

 دار الشيزة العخبية القاىخة. 2221عقج البيع  أحكاـدمحم شكخؼ سخكر شخح  .23

 .2225دمحم كامل باشا، شخح القانػف السجني )العقػد السدساة(، مشذأة السعارؼ باإلسكشجرية ، ط  .24

 التسػيل السرخفي االسالمي بيغ السخاشخة كالديصخة.ؼ، اسذ ك ادمحم محسػد السك .25

 دمحم يػسف الدعبي العقػد السدساة، عقج البيع في القانػف االردني  .26

، مكتبة الػفاء القانػنية، شبعة ، اصػؿ االفالسمرصفى كساؿ شو كالجكتػر كائل انػر بشجؽ .27

 االسكشجرية. 2216

التجارية، مكتبة الػفاء القانػنية، شبعة مرصفى كساؿ شو كالجكتػر كائل انػر بشجؽ، العقػد  .28

 االسكشجرية. 2216
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عقج شخاء الجيػف التجارية( دراسة مقارنة دار )عقج شخاء الجيػف التجاريةشافي نادر عبج العديد  .29

 .2225كالصبعة  2213زيغ الحقػقية الصبعة 

 1997ىذاـ فزمي عقج شخاء الحقػؽ التجارية دار الشيزة العخبية  .32

السعاصخة  دار الفكخ  ثخىا في عقج البيع كالسعامالت الساليةأشبية الخبا ك  ،كخسػف  كليج دمحم عمي .31

 سكشجرية.اإل ،الجامعي

 ـ.2221لدشة  4ياسخ زبيجات،  شخح قانػف البيشات الفمدصيشي في السػاد السجنية كالتجارية رقع  .32

 دراسات بحثيةثالثا: 

( جامعة عيغ شسذ، ه اشخكحة دكتػرا الجيػف التجارية ) تػرية تػفيق ، ككالة تحريل كضساف .1

 القاىخة 

 حجاد نػر الجيغ  تقشية تحػيل الفػاتيخ في التذخيع الجدائخؼ ، جامعة عبج الخحسغ ميخة بجاية. .2

ة قانػنية مقال) عقج شخاء الجيػف التجاريةحداـ الحػامجة مقاؿ قانػني حػؿ السفيـػ القانػني ل .3

 مػقع الكتخكني.... االنتخنت عغ شخيق

، )رسالة  2227مة السالية العالسية ز بح اميغ الساندبع ، اليشجسة السالية كاثخىا  في األرا    .4

 ماجدتيخ في العمـػ السالية( غيخ مشذػرة جامعة الجدائخ

ؼ،  البشػؾ في مػاجية الية التػريق، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة جامعة ك اسسيخة مرصف .5

 .ـ 2216تيدؼ كزك الجدائخ 

في التذخيع االردني  عقج شخاء الجيػف التجاريةثار آجػراني، رسالة ماجدتيخ ى تخكي المرصف .6

 سطك كالعخاقي " دراسة مقارنة" كمية الحقػؽ جامعة الذخؽ األ

 ـ2213مشي فخحات، مجمة جامعة دمذق لمعمـػ االقترادية كالقانػنية  .7
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جامعة ابػ  تجاريةعقج شخاء الجيػف الالشطاـ القانػني ل دكتػراه  اشخكحةميالط عبج الحفيع،  .8

 2212-2211بكخ بمقايج تمسداف 

نايف جخيجاف، كبابكخ الذيخ، التسػيل عبخ تػريق الجيػف مغ كجية نطخ مالية كاسالمية ص  .9
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