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 005 ............................................................................مؽماش ي الحكُظ غبذ. د 

ت اإلاماعؾاث بٌٗ مً بل٨تروهُا اإلاخٗا٢ض للمؿتهل٪ الجىاثُت الخماًت  يىء ٖلى الخجاٍع

 31.08 هىن ال٣ا
 

 022 ............................................................................................خذوج قالح. دة 

  والخُب٤ُ الخىُٓم بحن: بٗض ًٖ الاؾتهال٧ي البُ٘

 061 ....................................................................................الشخالي الذًً هىس . د 

 اإلاٛغبي ال٣اهىن  بحن م٣اعهت صعاؾت بٗض ًٖ اإلابرم ال٣ٗض ًٖ الغظٕى في اإلاؿتهل٪ خ٤

 الٗماوي وال٣اهىن 
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  ؤلال٨تروهُت الخجاعة في اإلاؿتهل٪ لضي الش٣ت خماًت آلُاث

 112 ..............................................................................................حبران خعىاء 

 L„ E-banking et la protection de consommateur 

105 Imane oualji .............................................................................................   
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 جهذًمُت وسنت

م مً اإلاساَغ التي  ذ ٣ٖىص الخجاعة الال٨تروهُت ب٢باال متزاًضا في الؿىىاث ألازحرة ٖلى الٚغ ٖٞغ

غها هظه الخجاعة  غظ٘ هظا ؤلا٢با٫ بلى اإلاؼاًا ال٨بحرة التي جٞى جدُِ بهظا الىٕى مً اإلاٗامالث، ٍو

 للمؿتهل٪ والتي جخجلى في :

جم٨ً اإلاؿتهل٪ مً الخٗٝغ ٖلى مىخجاث ظضًضة ٢ض ال ج٩ىن له الٟغنت لالَإل ٖلحها صازل  -

 بالصه؛

 ججىب اإلاؿتهل٪ ٖىاء الخى٣ل بلى اإلادالث واإلاخاظغ؛ -

هٓغا لُٛاب الخًىع اإلااصي ؤو الصخصخي للمىعص، ٞهي حؿمذ له بالخ٨ٟحر ٢بل اجساط ٢غاع  -

 الكغاء؛

 ًخًمً الٗضًض مً اإلاساَغ ؤهمها:وم٘ طل٪ ٞةن هظا الىٕى مً ال٣ٗىص 

خماص ٣ِٞ ٖلى مجغص الهىع ؤو ؤوناٝ اإلاىخىط ٢ض  - بن اجساط اإلاؿتهل٪ ٢غاع الكغاء بااٖل

 ًجٗله ًخىنل بمىخىط ال ًخالءم جماما م٘ ما ٧ان ًيخٓغه؛

في خالت وظىص ُٖب في اإلاىخىط، ٢ض ًجض اإلاؿتهل٪ بٌٗ الهٗىباث للغظٕى ٖلى باج٘ بُٗض  -

لت؛جٟهله مٗه مؿاٞ  ت ٍَى

ٚالبا ما ٩ًىن اإلاؿتهل٪ مدل َلباث ؤو اجهاالث مخ٨غعة وملخت مً َٝغ بٌٗ اإلاهىُحن،  -

ض الال٨ترووي والغؾاثل  و٢ض ػاص مً خضة هظا اإلاك٩ل الاؾخٗما٫ اإلاتزاًض للهاج٠ والبًر

 الهاجُٟت الصخيء الظي ٌك٩ل اٖخضاء ناعزا ٖلى الخُاة الخانت للمؿتهل٨حن؛

ض جىظُه اإلاؿتهل٪ للُلبُت وصٞٗه الشمً، ؤال ًخىنل باإلاىخىط وؤن ال ٢ض ًدضر ؤخُاها ؤهه بٗ -

 ٩ًىن بةم٩اهه اؾترظإ ما صٞ٘ وطل٪ بما لٗؿغ الباج٘ ؤو الزخٟاثه؛
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ملُاث الىهب والاخخُا٫ وال٣غنىت التي ٢ض ًخٗغى لها  - نٗىبت بزباث الٛل الخجاعي ٖو

 اإلاؿتهل٪ في هظا الىٕى مً اإلاٗامالث.

ذ ؤٚلب وهٓغا لخالت ال٠ًٗ  التي ًىظض ٖلحها اإلاؿتهل٪ في ٣ٖىص الخجاعة الال٨تروهُت ؾاٖع

ٗاث بلى وي٘ ههىم ٢اهىهُت خاولذ مً زاللها جإَحر الٗملُاث التي جخم ٖبرها وطل٪ مً ؤظل  الدكَغ

حر خماًت هاظٗت للمؿتهل٪ في هظا اإلاجا٫. حر ألاصواث ال٣اهىهُت ال٨ُٟلت بخٞى  جٞى

اإلاٛغبي الظي وي٘ بحن ًضي اإلاؿتهل٪ جغؾاهت ٢اهىهُت مهمت ؤبغػها وهى اإلاىخى الظي ؾل٨ه اإلاكٕغ 

ش  53-05ال٣اهىن ع٢م   2007هىهبر  30اإلاخٗل٤ بالخباص٫ الال٨ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت الهاصع بخاٍع

ش  31-08وال٣اهىن  بت مىه في  2011ٞبراًغ  18اإلاخٗل٤ بخدضًض جضابحر لخماًت اإلاؿتهل٪ الهاصع بخاٍع ٚع

ٗاث صو٫ الاجداص مؿاًغة ا ٗاث اإلاخ٣ضمت في هظا اإلاجا٫ الؾُما حكَغ خه الدكَغ لخُىع ال٨بحر الظي ٖٞغ

 ألاوعبي.

ومً ؤظل حؿلُِ الًىء ٖلى هظه الىهىم ؾىاء في ال٣اهىن اإلاٛغبي ؤو اإلا٣اعن والى٢ٝى ٖلى ما 

ما٫ ، و٦ما اٖخاص ٧ل ؾىت، ًىم ا صعاؾُا جدمله مً آلُاث خماثُت ًىٓم مسخبر البدض  ٢اهىن ألٖا

بمىاؾبت الُىم الٗالمي للمؿتهل٪ بكغا٦ت م٘ مىضوبُت وػاعة الهىاٖت والخجاعة و الا٢خهاص الغ٢مي 

 ." يُل وؽتري غبر الاهترهِذ بٍل ثهت"والاؾدشماع جدذ قٗاع : 

بمجا٫ خماًت خ٣ى١ اإلاؿتهل٨حن  وطل٪ بمكاع٦ت زلت مً الباخشحن وألاؾاجظة واإلاهىُحن واإلاهخمحن 

وظمُٗاث خماًت اإلاؿتهل٪ باإلاضعط الغثِسخي ب٩لُت الٗلىم ال٣اهىهُت و الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت بؿُاث 

 .2016ماعؽ 17ًىم 

 ألاظخار ؤبى بٌش مهم

 غً مخخبر بدث ناهىن ألاغماُ
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 البــــــشهــــــــامــــــــج

 

18911 

 

  9قخخاخُتالا  الجلعت

 

 بؿُاث ألاو٫  الخؿً ظامٗت عثِـ الؿُض ٧لمت

 بؿُاث، والاظخماُٖت والا٢خهاصًت ال٣اهىهُت الٗلىم ٧لُت ٖمُض الؿُض ٧لمت

ما٫ ٢اهىن  البدض مسخبر مضًغ الؿُض ٧لمت  بؿُاث ألاو٫  الخؿً بجامٗت ألٖا

 اعوالاؾدشم الغ٢مي والا٢خهاص الخجاعة و الهىاٖت وػاعة مىضوب الؿُض ٧لمت

 للمؿتهل٪ اإلاٛغبي اإلاىخضي ممشل الؿُض ٧لمت

 
 

اض ألاظخار9 ألاولى الــجــلــعــت سئــاظــت  قخشي  ٍس

 اإلاكهىد ًاظين الباخث9 الجلعت مهشس 
 

 اإلاذاخلت (ة) ألاظخار العاغت

01904 - 01924 
 الخ٣ى١  ب٩لُت ؤؾخاط مهم، ب٨غ ؤبى

 بؿُاث

  تؤلال٨تروهُ الخجاعة مجا٫ في اإلاؿتهل٪ خماًت

 08-31 ع٢م ال٣اهىن  مً 44 بلى 25 اإلاىاص في ٢غاءة

 اإلاؿتهل٪ لخماًت جضابحر بخدضًض اإلاخٗل٤

01924 - 01944 
 الخ٣ى١  ب٩لُت ؤؾخاطة اإلااطن، قٟاء

سخي  بالؿَى
Le Cyberconsommateur : quel  statut  ?  

01944 - 00904 
 الخ٣ى١  ب٩لُت ؤؾخاطة والجي، بًمان

 .ؾُاث
Ebanking et protection du consommateur 

00904 - 00924 
م ٖبض  الخ٣ى١  ب٩لُت ؤؾخاط ٖباص، ال٨ٍغ

 .بؿُاث
 الال٨تروهُت الخجاعة ٣ٖىص في اإلاؿتهل٪ خماًت

 قـــاي خــٟــل 01911 - 00924
 

 سئاظت الجلعت الثاهُت 9ألاظخار ؤبى بٌش مهم

 مهشسة الجلعت 9 الباخثت خعىاء حبران
 

01911 - 01911 
 عثِـ هاثب اإلاكماشخي، الخُٟٔ ٖبض

ت اإلاد٨مت  البًُاء بالضاع الخجاٍع
 اإلاؿتهل٪ خماًت في ال٣ًاء صوع 

01911 - 01931 
 الخ٣ى١  ب٩لُت ؤؾخاطة ٞاَمت، خضاص

 ؾال
 بٗض ًٖ اإلابرمت ال٣ٗىص في الغظٕى في الخ٤

01931 - 02911 
 الخ٣ى١  ب٩لُت ؤؾخاطة ٞالح، زضوط

 ؾُاث

 اإلاماعؾاث في روويالال٨ت للمؿتهل٪ الجىاثُت الخماًت

ت  الخجاٍع
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02911 - 02911 
 ب٩لُت ؤؾخاط وٗمان، ؤخمض ٖلي يُاء

 بمغا٦ل الخ٣ى١ 

 – ال٨ترووي بك٩ل اإلابرم ال٣ٗض في اإلاؿتهل٪ خماًت

 ؤهمىطط الخٗا٢ض آلُاث

02911 - 02931 
  خمىف، الغخمان ٖبض ؤهجىم، ٖمغ

 ؤ٧اصًغ الخ٣ى١  ٧لُتؤؾخاط 
 .الغ٢مُت الش٣ت عؾاءإل  الخماثُت ال٣اهىهُت اإلاىٓىمت

02931 - 03911 
 الخ٣ى١  ب٩لُت ؤؾخاط الغخا٫، الضًً هىع 

 بمغا٦ل
 .والخُب٤ُ الخىُٓم بحن بٗض ًٖ الاؾتهال٧ي البُ٘

  ٖامت مىا٢كت 03921 - 03911

 

 ؾزاء خكل

 

 الخىظُمُت9 اللجىت الػلمُت9 اللجىت

اى. ص  ٞسغي  ٍع

 مهم ب٨غ ؤبى. ص

 اإلا٣ٟىص ًاؾحن.  الباخض

 بتهي ؾٗض. اخضالب
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 اإلاعتهلَ لحماًت جذابير بخدذًذ اإلاخػلو 17-20 سنم الهاهىن  مً 33 بلى 14 اإلاىاد في نشاءة ؤلالٌتروهُت الخجاسة مجاُ في اإلاعتهلَ خماًت

  لٌتروهُتخماًت اإلاعتهلَ في مجاُ الخجاسة ؤلا

ذابير ذ جـــاإلاخػلو بخدذً 17-20ىن سنم ـمً الهاه 33بلى  14نشاءة في اإلاىاد 

 1لحماًت اإلاعتهلَ

 مهم بٌش ؤبى. ر 

 بؿُاث ألاو٫  الخؿً بجامٗت الٗالي الخٗلُم ؾخاطؤ

 

٠ الخجاعة الال٨تروهُت بإجها الٗملُاث التي جخم ٖبر اإلاباصالث ؤلا ؤو اإلاٗامالث  2ل٨تروهُتًم٨ً حٍٗغ

ت التي جخم بىاؾُت اإلاغاؾالث ؤلا  . 3ل٨تروهُتالخجاٍع

                                                           
٠ ع٢م  -1 ٣اضخي بخدضًض ال 08-31بدىُٟظ ال٣اهىن ع٢م   2011ٞبراًغ  18اإلاىا٤ٞ ٫  1432عبُ٘ ألاو٫  14ناصع في  03.11.1ْهحر قٍغ

ش   5932جضابحر لخماًت اإلاؿتهل٪، )ط ع  ٖضص  ل  7اإلاىا٤ٞ ٫  1432ظماصي ألاولى  3بخاٍع  (. 1072، م.   2011ابٍغ
٘ اإلاباصالث ؤلال٨تروهُت الخىوسخي ع٢م  2اإلااصة  - 2 ش  83مً حكَغ  64.  )الغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت، ٖضص 2000ٚكذ  9بخاٍع

 (. 2085، نٟدت 2000ٚكذ  11الهاصع في 
٘ اإلاٗامالث والخجاعة ؤلال٨تروهُت ع٢م  2اإلااصة  - 3 ش  2مً حكَغ  إلماعة صبي. 2002ٞبراًغ  12الهاصع بخاٍع

ش  ها ال٣اهىن الٟغوسخي "مً ؤظل الش٣ت في الا٢خهاص الغ٢مي" الهاصع بخاٍع الظي ه٣ل بلى ال٣اهىن  2004ًىهُى   21وفي هٟـ ؤلاججاه ٖٞغ

ش الٟغوسخي الخىظُه ألا   .2002ًىهُى   8وعبي الهاصع بخاٍع

Art 14 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique « Le commerce électronique est l'activité économique par 

laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. 

Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des 

informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de 

données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas 

rémunérés par ceux qui les reçoivent. 

Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée 

d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne 

morale, le lieu d'implantation de son siège social ».    

 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, JORF n°0143 du 22 juin 2004 page 11168  

DIRECTIVE 2000/31/CE DU PARLEMENT EUROPE´ EN ET DU CONSEIL, relative à certains aspects juridiques des services 

de la société de l„information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le 

commerce électronique»), JOCE  de 17/7/2000, L 178/1. 

ض خى٫ هظا الخىظُه ألاوعبي وال٣اهىن الٟغوسخي، اهٓغ،  للمٍؼ

- Commentaires GRYNBAUM, JCP, 2001,I, 307 : Luby,  RTD com, 2000, 1067 ; THIERRY, RTD eur.2000, 649. 

- Commentaires GRYNBAUM, D.aff.2004, chron. 2213 ; MATHZU, Contrats, con.consom. 2004, Et.n° 13 ; ROCHFELD, RTD 

civ. 2004, 574, STOFFEL-MUNCK, JCP, éd. E, 2004, 1341.La loi du 21 juin 2004 a été complétée par L„ordonnance du 16 juin 

2005 ; commentaire ROCHFELD, RTD civ. 2005, 843. 
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ذ هظه  ً هدُجت و٦ما هى مٗلىم ٖٞغ ا في ال٣ٗضًً ألازحًر الخجاعة َٟغة ٦بحرة وجؼاًضا ملخْى

في اإلاٗامالث ظشغت بما ٌؿخدبٗه مً  1"" وظائل الاجصاُ غً بػذللخُىع الهاثل الظي قهضه اؾخٗما٫

 .2في الخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة وظهىلت

ت َغخذ ٖلى عظا٫ ال٣اهىن مً ظهت  والدكغ  ت واإلادؿاٖع َٗاث مً بال ؤن هظه الخُىعاث اإلالخْى

ظهت ؤزغي جدضًاث ظضًضة اههبذ باألؾاؽ خى٫ ٦ُُٟت بًجاص الخىاػن بحن مؿخلؼماث مؿاًغة هظا 

 . 3في هظا اإلاجا٫ خماًت اإلاعتهلَالخ٣ضم الظي ٞغيه الىا٢٘ وخاظاث 

اع خاو٫ اإلاكٕغ خماص ٖلحها لخماًت اإلاؿتهل٪  آلُاث ناهىهُت وطؼ اإلاٛغبي وفي هظا ؤلَا ًم٨ً الٖا

خٗل٤ ألامغ هىا بترؾاهت ٢اهىهُت مهمت  بثهت وؤمانؤلا٢ضام ٖلى هظا الىٕى مً اإلاٗامالث وحصجُٗه ٖلى  ٍو

 هظ٦غ مجها ٖلى الخهىم:

ش  53-05ال٣اهىن ع٢م   هىهبر  30اإلاخٗل٤ بالخباص٫ الال٨ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت الهاصع بخاٍع

20074. 

                                                           
" ًل وظُلت حعخػمل إلبشام الػهذ بين اإلاىسد ٣ًهض بخ٣ىُت الاجها٫ ًٖ بٗض  08-31مً ٢اهىن  25مً اإلااصة  1خؿب البىض  - 1

  واإلاعتهلَ بذون خظىسهما شخصُا وفي آن واخذ".

٣هض بخ٣ىُت الاجها٫ ًٖ بٗض خؿب اإلااصة  ش  ألاوعبي مً الخىظُه 2ٍو ًل وظُلت ًمًٌ ؤن حعخػمل غىذ "  1997ماي  20الهاصع بخاٍع

". ل٨ً الخىظُه ألاوعبي (présence physique et simultanéeفي ؾُاب الحظىس اإلاادي واإلاتزامً للمىسد واإلاعتهلَ )ببشام الػهذ 

ش  ها. 2011ؤ٦خىبغ 25الجضًض اإلاخٗل٤ بد٣ى١ اإلاؿتهل٨حن الهاصع بخاٍع  لم ٌٗٞغ
ٗا،  ٖٝغ اؾخٗما٫ بٌٗ وؾاثل الاجها٫ في مجا٫ البُ٘ مشل الهاج٠، الٟا٦ـ وزانت الخلٟؼ  -  2 ا ؾَغ ٍىن وألاهترهذ همىا ٦بحرا وجىٖى

م٨ً حٍٗغ٠ هظا ألازحر بإهه  مما ؤصي بلى ْهىع هٕى ظضًض مً البُٕى ؤ٦ثر احؿاٖا مً البُ٘ باإلاغاؾلت ؤَل٤ ٖلُه بؾم " البُ٘ ًٖ بٗض"، ٍو

٤ حؿمذ للمؿتهل٪ بُلب مىخىط ؤو الخهى٫ ٖلى زضمت زاعط ألاما٦ً اإلاٗخاصة الؾخ٣با٫ ا  لؼبىاء.ج٣ىُت للدؿٍى

V. Notamment, G .Paisant, La loi du 6 janv. 1988 sur les opérations de vente à distance et le télé-achat, JCP 1988, éd.G,.I, 

3350 ; 

ذ  مدمض اث ظامٗت ال٩ٍى ىن، مُبٖى امي ؛ ع 1998الؿُٗض عقضي، الخٗا٢ض بىؾاثل الاجها٫ الخضًشت م٘ التر٦حز ٖلى البُ٘ بىاؾُت الخلٍٟؼ

ذ، الٗضص  ٤ الاهترهِذ وبزباث الخٗا٢ض ؤلال٨ترووي، مجلت الخ٣ى١ ، ظامٗت ال٩ٍى ،  26الؿىت  – 4مدمض ٖلىان، الخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة ًٖ ٍَغ

 .229، م.2002صظىبر

حرها بحن  و هي ؤقمل مً بُٕى اإلاغاؾلت ٞهي ال حٗجي بالًغوعة ؤن ًخم البُ٘ ٖبر جباص٫ الغؾاثل اإلا٨خىبت مً مغاؾالث و٦خالىظاث  ٚو

ا ؤو آلُا مشال الهاج٠، الخلٟىن، الٟا٦ـ، الخل٨ـ، ال٨مبُىجغ. وه٨ظا  غاٝ اإلاخٗا٢ضة، بل ًىُب٤ ٦ظل٪ ٖلى البُٕى التي جخم قٍٟى ألَا

ٗخمض ٖلى وؾاثل ؤزغي ؤ٦ثر اهدكاعا ًضزل ٞحها البُ٘ باإلاغ   اؾلت. ًخطر ؤن هظا الىٕى مً البُٕى ٌٗخبر ؤ٦ثر احؿاٖا مً البُٕى باإلاغاؾلت َو
 بالخهىم، اهٓغ -3

BRUGUIERE, »Commerce électronique et protection des consommateur », J. CI. droit des affaires, fasc.860, HUTE, « libres 

propos sur la protection des consommateurs dans le commerce électronique »,Mélanges Calais-Auloy, Dalloz 2004, p. 

507 ;VIVANT, « Le commerce électronique, défit pour le juge », D. aff.2003,chron. 674, VIVANT, la protection du cyber-

consommateur entre tentation, tension et hésitation », Mélanges Calais-Auloy, Dalloz 2004, p. 1151. 
٠ ع٢م   - 4 مبر  30اإلاىا٤ٞ ٫ 1428مً طي ال٣ٗضة  19ناصع في  1.07.129ْهحر قٍغ اإلاخٗل٤  53.05بدىُٟظ ال٣اهىن ع٢م  2007هٞى

ش  5584ٖضص  ط ع بالخباص٫ ؤلال٨ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت )  (.3879 .، م2007صٌؿمبر  6اإلاىا٤ٞ ٫ 1428طو ال٣ٗضة  25بخاٍع
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مٗالجت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ اإلاخٗل٤ بدماًت ألاشخام الظاجُحن ججاه  09-08ال٣اهىن ع٢م  

 .1الصخصخي

ــال٣اي 08-31ىن ــــــــــال٣اه  ش ــــــــــاصع بخـــــــــل٪ الهــــــاًت اإلاؿتهــــي بخدضًض جضابحر لخمـــــــــــ براًغ ـــــــــــٞ 18اٍع

2011 . 

ُام ب٣غاءة وفي بَاع هظه اإلاضازلت ؾٝى هغ٦ؼ ٖلى ما ظاء به هظا ال٣اهىن ألازحر مً زال٫ ال٣

 .2للػهىد اإلابرمت غً بػذ"التي زهها اإلاكٕغ " 44بلى  25للمىاص 

                                                           
٠ ع٢م  - 1 اإلاخٗل٤ بدماًت  09.08بدىُٟظ ال٣اهىن ع٢م  2009ًغ ٞبرا 18اإلاىا٤ٞ ٫  1430مً نٟغ  22ناصع في  1.09.15ْهحر قٍغ

ضة الغؾمُتألاشخام الظاجُحن ججاه مٗالجت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخصخي ) ش  5711ٖضص  الجٍغ  23اإلاىا٤ٞ ٫  1430نٟغ  27بخاٍع

 (.552 .، م2009ٞبراًغ 
اإلاخٗل٤  53-05م٣خًُاث زانت ؤقاع بلحها ال٣اهىن ع٢م  وكحر هىا بلى ؤن اإلاكٕغ زهو ل٣ٗض البُ٘ اإلابرم ًٖ بٗض بىؾُلت بل٨تروهُت -22

لى هظا ٞةن هظا الىٕى مً البُٕى ٩ًىن صخُدا ٦ما جىو ٖلى طل٪ اإلااصة  مً ال٣اهىن  27بالخباص٫ ؤلال٨ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت. ٖو

 اإلاخٗل٤ بخدضًض جضابحر لخماًت اإلاؿتهل٪ بطا ؤبغم َب٣ا :

ٗاث اإلاٗمى٫ بها في هظا اإلاجا٫. 53-05للكغوٍ الىاعصة في ال٣اهىن ع٢م  -  والدكَغ

 08-31و٦ظا للكغوٍ الىاعصة في ال٣اهىن ع٢م  -

اع جىو ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  ٍام هزا الباب مً ال٣اهىن اإلاخٗل٤ بخدضًض جضابحر لخماًت اإلاؿتهل٪ ٖلى ما ًلي: "  26في هظا ؤلَا جؼبو ؤخ

ػذ ؤو ًهترح بىاظؼت بلٌتروهُت جىسٍذ مىخىج ؤو ظلػت ؤو جهذًم خذمت غلى ًل شخص ػبُعي ؤو مػىىي ًماسط وؽاػا غً ب

 للمعتهلَ، يما جؼبو هزه اإلاهخظُاث غلى ًل غهذ ًيخج غً هزه الػملُت بين معتهلَ ومىسد بىاظؼت جهىُت الاجصاُ غً بػذ".

اع  ه البىض وفي هٟـ ؤلَا ش مً الخىظُه ألاوعبي اإلاخٗل٤ بد٣ى١ اإلاؿتهل٨ح 2مً اإلااصة  7ٖٞغ  ٦ما ًلي: 2011ؤ٦خىبغ  25ن الهاصع بخاٍع

«Contrat à distance», tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d’un système 

organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et 

du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au 

moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu ». 

DIRECTIVE 2011/83/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011 relative aux droits des 

consommateurs, , JOCE  de 22/11/2011, L 304/64, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE 

du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil, JOCE 1997 , L 144/86. 

Aussi Art L 121-16 du code de la consommation défini contrat à distance comme suit : «  Contrat à distance tout contrat 

conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation 

de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours 

exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat »  

ٓهغ مً ز  ال٫ هظه اإلاىاص ؤن اإلاكٕغ خضص مجا٫ الخُب٤ُ مً خُض ألاشخام وال٣ٗىص:ٍو

ُٞما ًسو ألاشخام: ألامغ حهم ٧ل شخو َبُعي ؤو مٗىىي ًماعؽ وكاَا ًٖ بٗض ؤو ٣ًترح بىاؾُت بل٨تروهُت جىعٍض مىخىط  -

 ؤو ؾلٗت ؤو ج٣ضًم زضمت للمؿتهل٪ .

 ظه الٗملُت بحن مؿتهل٪ ومىعص بىاؾُت ج٣ىُت لالجها٫ ًٖ بٗض. ُٞما ًسو ال٣ٗىص: ألامغ ًخٗل٤ ب٩ل ٣ٖض ًيخج ًٖ ه -
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وباؾخ٣غاثىا لهظه اإلاىاص هالخٔ ؤن اإلاكٕغ ؤز٣ل ٧اهل اإلانهي )اإلاىعص( ؾىاء في مغخلت بوكاء ال٣ٗض  

ت مً  وطل٪ بهضٝ خماًت  الالتزاماث)اإلابدض ألاو٫( ؤو في مغخلت جىُٟظه )اإلابدض الشاوي( بمجمٖى

 تهل٪.اإلاؿ

9 خماًت اإلاعتهلَ في مشخلت بوؽاء الػهذ  اإلابرم غً بػذ اإلابدث ألاُو

٘ ألؾالُب الخٗامل الخضًشت بك٩ل واضر مدضوصًت  ؤْهغ جُىع مُُٗاث الخُاة والخ٣ضم الؿَغ

ً ٨ٞغة ظُضة  ت وال٩اُٞت لخ٩ٍى بٌٗ الٟئاث زانت اإلاؿتهل٨حن في الىنى٫ بلى اإلاٗلىماث الًغوٍع

 ٖىضما ًخم الخٗا٢ض ًٖ بٗض. الؾُماالتي ٣ًضمىن ٖلحها، وؾلُمت خى٫ الٗملُت 

غاٝ في ٣ٖىص الاؾتهال٥ ًٖ  لظل٪ ٧ان مً الالػم البدض ًٖ جد٤ُ٣ مؿاواة ٞٗلُت بحن ألَا

الم ٧ىؾُلت و٢اثُت مً ؤظل الى٢ٝى بجاهب اإلاؿتهل٪ في هظا الىٕى مً  ٤ ج٨َغـ الالتزام باإٖل ٍَغ

لت للخ٨ٟحر خى٫ اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت  له ختى ٩ًىن له الى٢ذ ال٣ٗىص )ؤوال(  ومً ظهت زاهُت مىده مه

 )زاهُا(.  ب٣اء ٖلُه ؤو الغظٕى ُٞهال٩افي لخ٣ضًغ مضي مالءمت ببغام ال٣ٗض وؤلا 

 في الػهىد اإلابرمت غً بػذ ؤوال 9 الالتزام باإلغالم

الم اإلال٣ى ٖلى ٖاج٤ اإلانهي في هظا الىى  ٕ مً البُٕى بلى ٌؿعى اإلاكٕغ مً زال٫ هظا الالتزام باإٖل

خماًت عيا اإلاؿتهل٪ الظي لم ًغ اإلابُ٘ عئٍت ٧اُٞت، بما ألن الٗغى ٢ض ؤٖلً ٖىه في الصخ٠ ؤو 

٤ ال٨خالىط و٢ىاثم البُ٘  ت الٗامت ؤو ؾم٘ به في ؤلاطاٖت ؤو عآه عئٍت ٚحر ٧اُٞت ًٖ ٍَغ اليكغاث الخجاٍع

ىن   .1ألازغي ؤو ٖبر ألاهترهذ ؤو في ْغوٝ زانت في الخلٍٟؼ

٨ظا وهٓغا لخىٕى الىؾاثل التي ًخم بها الاجها٫ باإلاؿتهل٪ في هظا الىٕى مً البُٕى وبالخالي جىٕى وه

الُغ١ التي ًخم بها بنضاع الٗغى اإلاخٗل٤ بال٣ٗض اإلابرم ًٖ بٗض، ٞةن هظا ألازحر )الٗغى( ًجب ؤن 

الم ال -مً ال٣اهىن  29و٦ما جىو ٖلى طل٪ اإلااصة  -ٌؿخجُب   ؼبىاء التي هو ٖلحها لل٣ىاٖض الٗامت إٖل

ت الخهاثو واإلامحزاث ألاؾاؾُت للؿلٗت ؤو الخضمت 52و 3ال٣اهىن في اإلااصة  ، وطل٪ لخم٨ُجهم مً مٗٞغ

                                                           
ذ، ٖضص  -1 ىن، مجلت الخ٣ى١، ظامٗت ال٩ٍى ، ؾىت 3ؤخمض الؿُٗض الؼ٢غص، خ٤ اإلاكتري في بٖاصة الىٓغ في ٣ٖىص البُ٘ بىاؾُت الخلٍٟؼ

 .   179، م.1995
ًٌ اإلاعتهلَ بإي وظُلت مالئمت مً مػشقت اإلاميزاث ألاظاظُت ًجب غلى ًل مىسد ؤن ًم "مً ال٣اهىن ٖلى ما ًلي :  3جىو اإلااصة  -2

خ الصالخُت بن انخط ى الحاُ، وؤن ًهذم بلُه اإلاػلىماث التي مً  للمىخىج ؤو العلػت ؤو الخذمت ويزا مصذس اإلاىخىج ؤو العلػت وجاٍس

ٍاهُاجه.  ؼإنها معاغذجه غلى الهُام باخخُاس مػهُى باغخباس خاحُاجه وبم

= 
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ٟتها ) ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بخ٣ضًم زضمت( والكغوٍ الخانت  اإلا٣ترخت ٖلحهم ومهضعها وؾٗغها ؤو حٍٗغ

الم في ال٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض  هٓغا ألن اإلاؿتهل٪ ال ًغي الؿلٗت اإلا٣ترخت بال بالبُ٘، وجؼصاص ؤهمُت ؤلٖا

ت مً  29، ولظل٪ ؤلؼم ال٣اهىن اإلاىعص في اإلااصة 1مً بُٗض وبك٩ل ٚحر ٧اٝ جبلُٜ اإلاؿتهل٪ بمجمٖى

                                                                                                                                                                                     
= 

هت  ولهزه الؿاًت، و وطؼ الػالمت ؤو الػىىهت ؤو ؤلاغالن ؤو بإي ػٍش ًجب غلى ًل مىسد ؤن ٌػلم اإلاعتهلَ بىحه خاص غً ػٍش

هت الاظخخذام ؤو دلُل الاظخػماُ ومذة الظمان وؼشوػه  كاث الخذماث وػٍش مىاظبت ؤخشي بإظػاس اإلاىخىحاث والعلؼ وبخػٍش

 اء، الهُىد اإلادخملت للمعاولُت الخػانذًت.والؽشوغ الخاصت بالبُؼ ؤو جهذًم الخذمت، وغىذ الانخظ

 جدذد بحشاءاث ؤلاغالم بىص جىظُمي". 

ا جؼبُها مً ال٣اهىن ٖلى ما ًلي : "  5وجىو اإلااصة  كت التي ًٌىن ؤلاغالم بهما بحباٍس ًجب ؤن ٌؽمل البُان اإلاخػلو بالعػش ؤو الخػٍش

كت ؤلاحمالُت التي ًخػين غلى اإلاع 2للمادة  بت غلى الهُمت اإلاظاقت وحمُؼ الشظىم الثمً ؤو الخػٍش تهلَ دقػها  بما في رلَ الظٍش

 ألاخشي ويزا الخٍلكت ؤلاطاقُت لجمُؼ الخذماث التي ًلضم اإلاعتهلَ بإدائها".

الم : ٢غاءة في ا الم اهٓغ ؤبى ب٨غ مهم، خماًت الخ٣ى١ الا٢خهاصًت للمؿتهل٪ مً زال٫ الالتزام باإٖل ل٣ؿم خى٫ هظا الالتزام الٗام باإٖل

اإلاخٗل٤ بخدضًض جضابحر لخماًت اإلاؿتهل٪، ؤقٛا٫ الُىم الضعاسخي خى٫ خماًت خ٣ى١ اإلاؿتهل٪ الا٢خهاصًت  08-31الشاوي مً ال٣اهىن 

ما٫، الخمِـ  ؾُاث، ميكىعاث  -ب٩لُت الخ٣ى١  2013ماعؽ  14والخمشُلُت وؤلاههاث بلُه اإلاىٓم مً ٢بل مسخبر البدض ٢اهىن ألٖا

 وما ًلحها. 75، م. 2015الغباٍ  -ضةمُبٗت اإلاٗاٝع الجضً
ش  -1 الم في مجا٫ ال٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض بالخهىم مً زال٫ خض الخىظُه ألاوعبي الهاصع بخاٍع ٖلى  2011ؤ٦خىبغ  25جبضو ؤهمُت ؤلٖا

اع  طهب مً  34ذ الخُصُت يغوعة جم٨حن اإلاؿتهل٪ مً خض ؤصوى مً اإلاٗلىماث خى٫ الؿلٗت اإلاٗغويت والخضمت اإلا٣ترخت، وفي هظا ؤلَا

 هظا الخىظُه بلى ما ًلي: 

« Le professionnel devrait  fournir au consommateur des informations claires et exhaustives avant que le 

consommateur soit lié par un contrat à distance ou hors établissement, un contrat autre qu’un contrat à distance ou 

hors établissement, ou toute offre du même type. Lorsqu’il fournit ces informations, le professionnel devrait tenir 

compte des besoins spécifiques des consommateurs qui sont particulièrement vulnérables en raison d’une infirmité 

mentale, physique ou psychologique, de leur âge ou de leur crédulité, d’une façon que le professionnel puisse 

raisonnablement prévoir. Cependant, la prise en compte de ces besoins spécifiques ne devrait pas aboutir à des 

niveaux différents de protection des consommateurs  » . 

 بلى ما ًلي:  35والخُصُت 

« L’information à fournir par le professionnel au consommateur devrait être obligatoire et ne devrait pas être 

modifiée. Cependant, les parties contractantes devraient avoir la faculté de s’accorder de manière expresse sur une 

modification du contenu du contrat conclu par la suite, par exemple en ce qui concerne les modalités de livraison ».  

 ٣ٞض ظاء ٞحها ما ًلي: 36الخُصُت ؤما 

«  Pour les contrats à distance, les exigences d’information devraient être adaptées afin de tenir compte des 

contraintes techniques liées à certains médias, telles que les limitations du nombre de caractères sur certains 

écrans de téléphones portables ou les contraintes de temps pour les spots de téléachat. Dans ces cas, le 

professionnel devrait respecter un minimum d’exigences en matière d’information et renvoyer le consommateur 

vers une autre source d’information, par exemple en fournissant un numéro de téléphone gratuit ou un lien 

hypertexte vers une page internet du professionnel, où les informations utiles sont directement disponibles et 

facilement accessibles. Concernant l’obligation d’informer le consommateur sur le coût du renvoi des biens qui, en 

raison de leur nature, ne peuvent normalement être renvoyés par la poste, elle sera réputée satisfaite si, par 

exemple, le professionnel spécifie un transporteur (par exemple, celui à qui il a confié la livraison du bien) et un 
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٤ ٧ل وؾُلت مالثمت للخ٣ىُت اإلاؿخسضمت لالجها٫ ًٖ  بصىسة واضحت ومكهىمتاإلاٗلىماث  ًٖ ٍَغ

ي صون الخباؽ، وه٨ظا ؤلؼمذ ؤن ًخًمً الٗغى بٗض، وبالخهىم ًجب ؤن ًٓهغ َابٗها الخجاع 

 اإلاؿب٤ اإلاٗلىماث الخالُت :

 الخٍٗغ٠ باإلامحزاث ألاؾاؾُت للمىخىط ؤو الؿلٗت ؤو الخضمت مدل الٗغى. -

ت واإلاُُٗاث الهاجُٟت التي جم - ضهاؾم اإلاىعص وحؿمُخه الخجاٍع  ٨ً مً الخىانل الٟٗلي مٗه وبٍغ

ىىاهه، وبطا حٗل٤ ألا  مغ بصخو مٗىىي ٞم٣غه الاظخمايي، وبطا حٗل٤ ألامغ بٛحر ؤلال٨ترووي ٖو

 اإلاىعص، ٞٗىىان اإلااؾؿت اإلاؿاولت ًٖ الٗغى.

ٟه بن ا٢خطخى الخا٫.   ؤظل الدؿلُم ومهاٍع

 .36وظىص خ٤ للتراظ٘ اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  

 ٦ُُٟاث ألاصاء و الدؿلُم ؤو الخىُٟظ. 

ٟخه مضة نالخُت   الٗغى وزمىه ؤو حٍٗغ

 ا٫ ج٣ىُت الاجها٫ ًٖ بٗض.ج٩لٟت اؾخٗم 

اإلاضة الضهُا لل٣ٗض اإلا٣ترح بن ا٢خطخى الخا٫، ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بتزوٍض مؿخمغ ؤو صوعي  

 إلاىخىط ؤو ؾلٗت ؤو زضمت.

٦ما ًجب جظ٦حر اإلاؿتهل٪ ٢بل ببغام ال٣ٗض بمسخل٠ ازخُاعاجه وجم٨ُىه مً جإ٦ُض َلبِخه ؤو  

 حٗضًلها خؿب بعاصجه.

بر للمؿتهل٪ وختى ٌؿخُُ٘ هظا ألازحر ؤن ًخٗا٢ض وهى ٖلى بِىت مً ومً ؤظل جد٤ُ٣ خماًت ؤ٦

إل  ٣ٞ30ض ٞغيذ اإلااصة  ،ؤمغه مً ال٣اهىن ٖلى اإلاىعص ؤن ًم٨ً اإلاؿتهل٪ مً الىلىط بؿهىلت والَا

ٖلى الكغوٍ الخٗا٢ضًت اإلاُب٣ت ٖلى جىعٍض اإلاىخىظاث والؿل٘ ؤو ٖلى ج٣ضًم الخضماث ًٖ بٗض، وطل٪ 

با٫ في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاىعص الؿلٗت ؤو م٣ضم الخضمت ؤو ٖلى ؤًت صٖامت اجها٫ ٖلى نٟدت الاؾخ٣

                                                                                                                                                                                     
= 

prix relatif au coût de renvoi des biens. Lorsque le coût de renvoi des biens ne peut raisonnablement être calculé à 

l’avance par le professionnel, par exemple parce qu’il ne propose pas d’organiser lui-même le renvoi des biens, le 

professionnel devrait fournir une déclaration indiquant que ce coût sera exigible et qu’il sera peut-être élevé, 

assortie d’une estimation raisonnable du coût maximal, qui pourrait se fonder sur le coût de livraison au 

consommateur ». 
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ذ مً َٝغ اإلاؿتهل٪  جخًمً ٖغيا للمىعص. ٦ما ًجب ؤن ج٩ىن هظه الكغوٍ مىيٕى ٢بى٫ نٍغ

 وطل٪ ٢بل جإ٦ُض ٢بى٫ الٗغى.

الم باألؾاؽ بلى الخهضي إلاك٩لت ازخٟا ؿعى ال٣اهىن مً وعاء هظا الالتزام باإٖل ء الباج٘ بمجغص َو

اهتهاء ٖملُت البُ٘ بدُض ال ًجض اإلاكتري مً ًغظ٘ ٖلُه في خالت ا٦دكاٞه لُٗب في الؿلٗت التي جىنل 

 .1بها ؤو ٖضم اؾخجابتها إلاا ٧ان ًيخٓغه مجها

الىاعصة في  جإيُذا للمػلىماث٦ما ؤلؼم اإلاكٕغ اإلاىعص ؤن ًىظه للمؿتهل٪ ٢بل ببغام ال٣ٗض 

لى ؤبٗض  2بإي وؾُلت صاثمت ؤزغي  الٗغى اإلاؿب٤ ٦خابت ؤو  ه في الى٢ذ اإلاىاؾب ٖو ت عهً جهٞغ مىيٖى

 مً ال٣اهىن. 32ج٣ضًغ ٖىض الدؿلُم وطل٪ في اإلااصة 

                                                           
تهم في اجساط ٢غاع الكغاء،  - 1 والجضًغ بالظ٦غ ؤن زُىعة بٌٗ ؤهىإ البُٕى ًٖ بٗض ٖلى اإلاؿتهل٨حن زانت في مجا٫ جإزحرها ٖلى خٍغ

ٗاث بلى جىُٓمها بىو زام، ومً هظه البُٕى الت ذ اهدكاعا ٦بحرا هظ٦غ ٖلى الخهىم البُ٘ بىاؾُت صٞٗذ بٌٗ الدكَغ ي ٖٞغ

ىن.  الخلٍٟؼ

طل٪ ؤن اإلاكتري في هظا الىٕى مً البُٕى ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًغي اإلابُ٘ عئٍت خ٣ُ٣ُت خُض حٗغى ٖلُه البًاج٘ للبُ٘ في مىار حؿُ٘ ُٞه 

ىه ألالىان بما ًىهم اإلاكتري  ُت زانت وظىصة مخمحزة بإن  -وهى في مجزله  -ألايىاء وحٛلٟه ألانىاث وجٍؼ الؿلٗت اإلاٗغويت للبُ٘ طاث هٖى

ت، هظا باإلياٞت بلى ؤن ٖغى الؿلٗت هٟؿه ال ًسلى مً  ت ؤو ٚحر طاث ؤولٍى مما ٢ض ًضٞٗه بلى ؤلا٢با٫ ٖلى قغاء ؾل٘ ال ج٩ىن يغوٍع

ىن ًخًمً ظاطبُت وببهاعا مً هٕى زام، مما ًجٗل اإلاخل ٣ي ًىضٞ٘ ٖاصة بلى الكغاء صون جغو ؤو الضٖاًت لها، وه٨ظا ٞةن الٗغى بالخلٍٟؼ

غ لهم مً الخسهو، خ٣ُ٣ت اإلابُ٘ وزهاثهه  حن الظًً ٌٗلمىن بسبرتهم وبما ًخٞى صون ج٨ٟحر ٧اٝ، زانت بطا لم ٨ًً مً اإلادتٞر

 ووُْٟخه.

ىن وهى ٌٗغى للؿل٘،  ُٞىضٞ٘ بلى الكغاء ولظل٪ ٣ٞض بضا واضخا يغوعة خماًت بعاصة اإلاكتري مً الًِٛ الىٟسخي الظي ًمشله الخلٍٟؼ

 صون جمهل ؤو جضبغ زم ٨ًدك٠ بٗض طل٪ ؤن الخٗا٢ض ال ٌٗبر ًٖ بعاصجه الخ٣ُ٣ُت.

ذ، الٗضص الشالض،  ىن، مجلت الخ٣ى١، ظامٗت ال٩ٍى ؤخمض الؿُٗض الؼ٢غص، خ٤ اإلاكتري في بٖاصة الىٓغ في ٣ٖىص البُ٘ بىاؾُت الخلٍٟؼ

 اهٓغ ؤًًا :   203و   182، م. 1995ؾىت 

G. Paisant, La loi du 6 janv 1988 sur les opérations à distance et télé-achat, JCP 1988,  éd G, I, 3350. 
  بلى ما ًلي: 2011ؤ٦خىبغ  25مً الخىظُه ألاوعبي الهاصع في  23طهبذ الخُصُت  -  2

« Le support durable devrait permettre au consommateur de stocker les informations aussi longtemps que cela lui 

est nécessaire pour protéger ses intérêts découlant de sa relation avec le professionnel. Au nombre des supports 

durables devraient figurer, en particulier, le papier, les clés USB, les CD-Rom, les DVD, les cartes à mémoire ou les 

disques durs d’ordinateur ainsi que les courriels ». 

ٝغ البىض   ٦ما ًلي:  (Le support durable)مً هظا الخىظُه "الىؾُلت الضاثمت"  2مً اإلااصة  1ٖو

«Support durable», tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations 

qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps 

de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des 

informations stockées" 

٠ الظي ظاء في البىض وهى   .Hamonمً مضوهت الاؾتهال٥ الٟغوؿُت ٦ما و٢٘ حٗضًلها بم٣خطخى ٢اهىن  16-121مً اإلااصة  3هٟـ الخٍٗغ

3° "Support durable" tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des 

informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de 
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٣ا في نُاٚت مُلٗها خحن ٢ا٫  "ًجب ؤن ًخلهى هظه اإلااصة التي وٗخ٣ض ؤن اإلاكٕغ لم ٨ًً مٞى

 اإلاعتهلَ يخابت.........

 جإيُذا يخابُا...." -1

ً زال٫ هظه اإلااصة ًل٣ي اإلاكٕغ ٖلى ٖاج٤ اإلاؿتهل٪ التزاما بإن ٨ٞما هى مالخٔ م

ب ألن الالتزام ًجب ؤن ًل٣ى ٖلى ٖاج٤ اإلانهي بةظباعه ٖلى  ًخل٣ى ......الخإ٦ُض ال٨خابي، وهظا ؤمغ ٍٚغ

بعؾا٫ هظا الخإ٦ُض ال٨خابي ؤوال، ألهه بطا لم ٣ًم بةعؾاله ٠ُ٨ٞ ًم٨ً ؤن هلؼم اإلاؿتهل٪ بإن ًخل٣اه، 

 ؤعؾله ٞمً مهلخت اإلاؿتهل٪ ؤن ًخل٣اه ألهه ًد٤٣ مهلخت ٦بحرة له.وبطا 

وبالخالي هغي ؤن الهُاٚت الصخُدت التي ٧ان ًجب ؤن ٩ًىن ٖلحها هظا الىو هي ٖلى الك٩ل 

 الخالي:

 ًجب غلى اإلاىسد )اإلانهي( ؤن ًشظل يخابت............"

 .."جإيُذا للمػلىماث....................................... -1

جض هظا  غه في مؿإلخحن: ؤلالؼامٍو  اإلال٣ى ٖلى ٖاج٤ اإلانهي بةعؾا٫ الخإ٦ُض ال٨خابي جبًر

ٚالبا ما  "وظائل الاجصاُ غً بػذ"مً ظهت، ألن الٗغى ؤو ؤلاًجاب الظي ًخم بىاؾُت  -1

ي بىاؾُت ال٨خابت التي حكحر بلى الكغوٍ الىاعصة ف جإيُذهًٟخ٣ض بلى الض٢ت، ولظل٪ ٩ًىن مً الالػم 

ت جامت بمدخىي التزامه.  ؤلاًجاب ؤو الٗغى وحؿمذ للمؿتهل٪ ؤن ًخسظ ٢غاعه وهى ٖلى مٗٞغ

                                                                                                                                                                                     
= 

temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des 

informations stockées. 

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, Journal officiel de la République française - N° 65 du 18 

mars 2014.  

ض خى٫ هظا ال٣اهىن اهٓغ،  للمٍؼ

- PICOD Yves  «Loi Hamon relative à la consommation : la force des faibles », Droit et procédures : la revue des huissiers de 

justice, mars 2014, n° 3 ;  F. Julienne, « Un corps de règles commun aux contrats à distance et aux contrats hors 

établissement », Hebdo édition affaires n°378 du 17 avril 2014 (commentaire des articles 9 à 17 de la loi n° 2014-344 du 17 

mars 2014) ; Carole Aubert de Vincelles, Natacha Sauphanor-Brouillaud « Loi du 17 mars 2014 : nouvelles mesures 

protectrices du consommateur », Recueil Dalloz 2014 ; 

D. Ferrier « Loi du 17 mars 2014 « relative à la consommation »... et pour un encadrement renforcé des relations entre 

professionnels », Recueil Dalloz 2014 . 
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ً بٗض ــــــاثل الاجها٫ ٖـــــومً ظهت زاهُت، ٞةن اإلاؿتهل٪ الظي ًخم الاجها٫ به بةخضي وؾ -2

ُاها ٢ض ٣ًبله ـــــــخ٨غ ُٞه بك٩ل ظضي، بل ؤــــــ٠، ٢ض ٣ًبل ؤلاًجاب اإلاىظه بلُه صون ؤن ًٟـــــــزانت الهاج

بت ٣ٞ ت، لظل٪ ٨ًـــــــِ في الخسلــــــإلاجغص الٚغ ىن مً الالػم ؤن ًمىذ له و٢ذ ـــــو مً مساَبه بؿٖغ

ت خى٫ الٗمل غث له اإلاٗلىماث الًغوٍع تي ًىص الضزى٫ ُت الـــــللخ٨ٟحر، وال ٩ًىن ألامغ ٦ظل٪ بال بطا جٞى

 ابيـــــالخإيُذ الٌخىن ملتزما ما صام ؤهه لم ٣ًبل بٗض ـــــــو٫ ٞهى لً ٨ًما ٧ان ظىابه ألا ـــــــ، وه٨ظا ٨ُٟٞٞحها

(la confirmation écrite)1. 

ٓهغ مً زال٫ هظا، ؤن مؿلؿل جباص٫ الغيا في هظا الىٕى مً البُٕى ًمغ ٖبر مغاخل، ماصام  ٍو

إلاىعص ؤن ًىظه ( ًجب ٖلى ا08-31مً ٢اهىن  32اإلااصة (  وغلى ؤبػذ جهذًش غىذ الدعلُم"ؤهه " 

ه جإ٦ُضا إلادخىي اإلاٗلىماث  durableللمؿتهل٪ ٦خابت ؤو بإًت وؾُلت صاثمت  ت عهً جهٞغ ؤزغي مىيٖى

 .2التي ؾب٤ له ؤن وظهها بضاًت

 29وم٘ طل٪ البض ؤن وكحر هىا بلى ؤن اإلاىعص ٌٟٗى مً بعؾا٫ جإ٦ُض للمٗلىماث الىاعصة في اإلااصة 

مً  ٢1بل ببغام ال٣ٗض وهى ما ٌكحر بلُه البىض  ي وظُلت دائمتيخابت ؤو بإبطا ؾب٤ له ؤن ٢ام بظل٪ 

"، وباإلا٣ابل بطا ؾب٤ له " ...ما لم ًل اإلاىسد بهزا الالتزام نبل ببشام الػهذنغاخت ب٣ىله:  31اإلااصة 

) مشال م٩اإلات هاجُٟت( ٞةن جإ٦ُض هظه     ؤن ػوص اإلاؿتهل٪ بهظه اإلاٗلىماث بىاؾُت وؾُلت ٚحر صاثمت

ااإلاٗلىما  .3ث ٩ًىن يغوٍع

ٖلى مٗلىماث ؤزغي مهمت  32وبلى ظاهب جإ٦ُض اإلاٗلىماث الىاعصة في الٗغى اإلاؿب٤، جىو اإلااصة 

خٗل٤ ألامغ: غلى ؤبػذ جهذًش غىذ الدعلُمًجب ج٣ضًمها   ٍو

 ؛بٗىىان اإلاىعص خُض ًم٨ً للمؿتهل٪ ج٣ضًم ق٩اًاجه 

                                                           
1- G. Raymond , De la publicité par téléphone au démarchage téléphonique, cont, conc consom 1995, chr. 

اع ًىو البىض  -  2  ٖلى ما ًلي: 2011مً الخىظُه ألاوعبي لؿىت  8مً اإلااص  7في هظا ؤلَا

« Le professionnel fournit au consommateur la confirmation du contrat conclu, sur un support durable et dans un 

délai raisonnable après la conclusion du contrat à distance et, au plus tard, au moment de la livraison du bien ou 

avant le début de l’exécution du service. Cette confirmation comprend ». 

 ( الظي ًجب ؤن ًغؾله اإلادتٝر بلى اإلاؿتهل٪ اهٓغ،confirmationخى٫ هظا الخإ٦ُض )

J.C.Auloy, F.Steinmetz,  Droit de la consommation,4 éd dalloz 1996, n 90, p. 84 et 85;  Michel Trochu, La protection des 

consommateurs en matière des contrats à distance : directive n 97-7 CEE du 20 mai 1997, D. 1999, chr. 179. 
3 - Dumolin, la notion de support durable dans les contrats à distance : une contrefaçon de l„écrit ,RDE consom 2000, n 4 , 

p.361. 
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 ؛مٗلىماث خى٫ قغوٍ و٦ُُٟاث مماعؾت خ٤ التراظ٘ 

ت اإلاٗلىماث   ؛اإلاخٗل٣ت بالخضمت بٗض البُ٘ وبالًماهاث الخجاٍع

 قغوٍ ٞسخ ال٣ٗض بطا ٧ان ٚحر مدضص اإلاضة ؤو ٧اهذ مضجه جٟى١ ؾىت. 

والجضًغ بالظ٦غ ؤهه في خالت خضور هؼإ بحن اإلاىعص واإلاؿتهل٪ خى٫ الخ٣ضًم اإلاؿب٤ للمٗلىماث 

مً ال٣اهىن  ٫34 اإلاؿتهل٪، ٞةن اإلااصة وجإ٦ُضها واخترام آلاظا٫ و٦ظا ٢بى  29اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

ضًم  اع ٌٗخبر باَال ٖو حكحر بلى ؤن ٖبء ؤلازباث ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ اإلاىعص وؤن ٧ل اجٟا١ مسال٠ في هظا ؤلَا

 ألازغ.

هظا وهٓغا لالؾخٗما٫ اإلاتزاًض للهاج٠ في مجا٫ التروٍج للؿل٘ والخضماث واحؿإ قب٨ت 

ها ٖالم الهاج٠ اإلادمى٫، ٣ٞض جم وي٘ ٢ىاٖض  اإلاخٗاملحن به الؾُما م٘ الشىعة ال٨بحرة التي ؤنبذ ٌٗٞغ

اع زانت ُٞما ًسو الٗغى بالهاج٠، وفي هظا  ٖلى ؤهه بطا حٗل٤ ألامغ  1مً ال٣اهىن  31جىو اإلااصة  ؤلَا

ببُ٘ ًٖ بٗض باؾخٗما٫ الهاج٠ ؤو بإًت ج٣ىُت ؤزغي لالجها٫ ًٖ بٗض ًجب ٖلى اإلاىعص ؤن ٌكحر 

خه والٛغى الخجاعي مً الاجها٫.نغاخت في بضاًت اإلاداصز  ت م٘ اإلاؿتهل٪ بلى هٍى

جب  " ٩ًىن " ؤو ؤًت جهىُت لالجصاُ غً بػذهىا بلى ؤن اإلاكٕغ ٖىضما اؾخٗمل ٖباعة  ؤلاقاعةٍو

٢ض ؤٞٙغ هظه الخهىنُت مً مدخىاها بدُض ط٦غ الهاج٠ باٖخباعه ج٣ىُت ؤو وؾُلت لالجها٫ ًٖ بٗض 

ع التي ًدملها بلخاح بٌٗ الباجٗحن مً زال٫ الاجهاالث اإلاخ٨غعة جدخاط بلى خماًت زانت هٓغا لؤلزُا

ًٖ بٗض" ل٩ُىن بظل٪ ٢ض قمل ؤًًا الخ٣ىُاث ألازغي  جهىُت لالجصاُبالؼبىاء ول٨ىه ؤياٝ " ؤو ؤًت 

ىن، اإلاغاؾلت، ألاهترهذ...   لالجها٫ ًٖ بٗض مشل الخلٍٟؼ

ازلت له والتي حكتر٥ مٗه في ألازُاع التي في خحن ؤن اإلا٣هىص في هٓغها هى الهاج٠ ؤو الخ٣ىُاث اإلام

لظل٪ هغي ؤن الهُاٚت الصخُدت لهظه اإلااصة ًجب ؤن ج٩ىن ٖلى الك٩ل  اإلاؿتهل٪،جدملها ٖلى 

الؾُما وؤن هظه  برا حػلو ألامش ببُؼ غً بػذ باظخػماُ الهاجل ؤو ؤي جهىُت ؤخشي مماثلت"الخالي:"...

" ؤن ٌؽير صشاخت في بذاًت اإلادادثت ظا الىٕى مً البُٕى اإلااصة حكحر بلى ؤهه ًجب ٖلى اإلاىعص في ه

conversation  "ٞ ل في ــــ٠ ؤو ما قابهه وال ًضزـــى الهاجــىص هـــا ٌٗجي ؤن اإلا٣هــاإلات ممــضاًت اإلا٨ــــي بــؤي

                                                           
اع اهٓغ ؤًًا البىض  -1  الظي ٌكحر بلى ما ًلي :  2011ىت مً الخىظُه ألاوعبي لؿ 8مً اإلااصة  6وفي هظا ؤلَا

« Lorsqu’un contrat à distance est conclu par téléphone, les États membres peuvent disposer que le professionnel 

doit confirmer l’offre auprès du consommateur et que le consommateur n’est lié par l’offre qu’après l’avoir signée 

ou l’avoir acceptée par écrit. Les États membres peuvent également prévoir que de telles confirmations doivent 

avoir lieu sur un support durable ». 
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و البُ٘ اإلات مشل اإلاغاؾلت ؤـــض التي ال حٗخمض اإلاداصزت ؤو اإلا٨ـــاث الاجها٫ ًٖ بٗـــهظا الىُا١ ج٣ىُ

 الخلٟؼي...

الم اإلاؿتهل٪ خى٫ ٧ل اإلاٗلىماث التي لها  هظا وبطا ْهغ ظلُا ؤن اإلاكٕغ ؤولى ٖىاًت مهمت إٖل

ً ٨ٞغة واضخت وص٣ُ٢ت ًٖ الٗملُت الخٗا٢ضًت التي ًىص الضزى٫ ٞحها، ٞةن هظا  ؤهمُت ٢هىي في ج٩ٍى

الم لً ًد٤٣ م٘ طل٪ الهضٝ اإلاخىدى مىه واإلاخمشل في جد٤ُ٣ اإلا غاٝ بطا لم ًخم مىذ ؤلٖا ؿاواة بحن ألَا

ت في ال٣ٗض اإلا٣ترح  اإلاؿتهل٪ مهلت للخ٨ٟحر خى٫ اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت له ٩ًىن له زاللها الخضبغ بهضوء وعٍو

مىما ؤن هظه الٗملُت  ٖلُه وبالخالي الغظٕى ُٞه بطا ْهغ له ؤن اإلابُ٘ ال ٌؿخجُب إلاا ٧ان ًيخٓغه ٖو

ا جإحي ألاهمُت الخماثُت للىؾُلت الشاهُت التي ويٗها اإلاكٕغ بحن الخٗا٢ضًت لِؿذ في مهلخخه، ومً هى

 ًضي اإلاؿتهل٪ ؤال وهي الخ٤ في التراظ٘ وهى ما ؾٝى هخُغ١ بلُه في الى٣ُت اإلاىالُت.

 في الػهىد اإلابرمت غً بػذ  ثاهُا 9 الحو في الشحىع

غ اإلاؿتهل٪ في هظا الىٕى مً البُٕى ٖلى 36خؿب اإلااصة   1ؤظل ؾبٗت ؤًام مً ال٣اهىن ًخٞى

وطل٪ ختى ٩ًىن له و٢خا ٧اُٞا لخٟدو اإلابُ٘ بك٩ل ظُض والدكاوع م٘ ؤٞغاص  2إلاماعؾت خ٣ه في التراظ٘

ٖاثلخه بكإن الٗملُت التي ؤظغاها، مؿخٛال بظل٪ في الٛالب ًىمي الؿبذ وألاخض اللظان ٩ًىهان ؤًام 

ألزظ عؤًه خى٫ خ٣ُ٣ت اإلاؼاًا التي ًضيي ُٖلت لالظخمإ مٗهم، بل والاجها٫ بإخض اإلاهىُحن اإلاخسههحن 

غ ٖلحها.   اإلاىعص بإن الصخيء اإلابُ٘ ًخٞى

ٓهغ مً زال٫ اإلااصة  مً ال٣اهىن ؤن اإلاؿخُٟض مً هظا الخ٤ هى مؿتهل٪ الؿلٗت وؤًًا  36ٍو

 مؿتهل٪ الخضماث، ولظل٪ ٞةن ه٣ُت اهُال١ هظا ألاظل جسخل٠ بدؿب َبُٗت ال٣ٗض مدل الٗملُت: 

                                                           
٘ اإلاكٕغ الٟغوسخي هظه اإلاضة بلى  -  1 ؾتهال٥ الٟغوؿُت ما مً مضوهت الا   L121-21خُذ ظاء في اإلااصة  Hamon ًىما بم٣خطخى ٢اهىن  14ٞع

 ًلي:

« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à 

distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à 

supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le 

consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle ». 
 مً ال٣اهىن ٖلى ما ًلي : 36جىو اإلااصة  -2

 للمعتهلَ ؤحل 9"  

 تراحؼ.ظبػت ؤًام إلاماسظت خهه في ال  -

ثالثين ًىما إلاماسظت خهه في التراحؼ في خالت ما لم ًل اإلاىسد بالتزامه بالخإيُذ الٌخابي للمػلىماث اإلاىصىص غلحها في  -

 . 21و  18اإلاادجين 

ش رلَ ؤو دقؼ ؾشامت باظخثىاء مصاٍسل ؤلاسحاع غً انخط ى الحاُ رلَ...".  ورلَ دون خاحت بلى جبًر
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ش حؿلُم الؿلٗتباليؿبت ل٣ٗ -  ىص البُ٘، ًىُل٤ ألاظل ابخضاء مً جاٍع

ش ٢بى٫ الٗغى. -  باليؿبت ل٣ٗىص ج٣ضًم الخضماث، ًىُل٤ ألاظل ابخضاء مً جاٍع

خماص ٣ِٞ ٖلى  ٨مً الُاب٘ الخماجي لهظا الخ٤ في ؤن اإلاؿتهل٪ هىا ًىظه َلب الكغاء بااٖل ٍو

ضر ٚالبا ؤن ًخىنل بمىخىط ال ًخالءم م٘ ما ٧ان الهىع وألاوناٝ التي ًمغعها الباج٘، و بالخالي ٢ض ًد

؛ ٞهى ال ٌؿخُُ٘ ج٣ضًغ مضي نالخُت اإلاىخىط واجساط مى٠٢ جهاجي وخاؾم بكإهه بال بٗض ؤن 1ًيخٓغه

 .  2ًدؿلمه 

م مً ؤهمُت هظه اإلا٣خًُاث ٞهي لى الٚغ ٢ض جشحر بٌٗ الهٗىباث ٖلى مؿخىي الخُب٤ُ  هظا ٖو

 ؤهمها:

ش الدؿلُم في خحن ٩ًىن مً  7ى ؤن ؤظل ؤوال، ًىو ال٣اهىن ٖل - ؤًام ًدؿب ابخضاء مً جاٍع

ش ب٩ل ص٢ت، بدُض ًجض الباٖت ؤهٟؿهم في ويُٗت نٗبت  الهٗب في ٦شحر مً ألاخُان جدضًض هظا الخاٍع

 ؤمام خاالث ؤلاعظإ اإلاخإزغة.

إلاكتري ؤن زاهُا، جشحر هظه اإلا٣خًُاث الىاعصة في ال٣اهىن الدؿائ٫ خى٫ ما بطا ٧ان بةم٩ان ا -

 ًغظ٘ في َلبه بضون ؤن ًيخٓغ بعؾا٫ اإلاىخىط بلُه؟.

ًٓهغ مً م٣خًُاث ال٣اهىن ؤن اإلاكتري ال ًخىٞغ ٖلى هظه ؤلام٩اهُت، ٚحر ؤهه مً الىاخُت الٗملُت 

ًبضو ؤن الغظٕى اإلاؿب٤ ٩ًىن ؤ٦ثر ٞاثضة باليؿبت للباج٘ مً اهخٓاع جىنل الؼبىن باإلاىخىط زم بٗض طل٪ 

                                                           
 ما ًلي: 2011مً الخىظُه ألاوعبي الهاصع في  37لخُصُت ظاء في ا الاججاهوفي هٟـ  -1

« Étant donné qu’en cas de vente à distance le consommateur n’est pas en mesure de voir le bien qu’il achète avant 

de conclure le contrat, il devrait disposer d’un droit de rétractation. Pour la même raison, le consommateur devrait 

être autorisé à essayer et inspecter le bien qu’il a acheté, dans la mesure nécessaire pour établir la nature, les 

caractéristiques et le bon fonctionnement du bien........L’exercice du droit de rétractation devrait avoir pour effet 

d’éteindre l’obligation qui incombe aux parties contractantes en matière d’exécution du contrat ». 

V aussi, victoire lasbordes,  Les contrats déséquilibrés, préf saint –Alary.Houin P.U.F.2002,  n 506, p. 449. 
ً ٨ٞغة جامت ًٖ الؿلٗت ولظل٪ ٞةن مهلت الغظٕى جبضؤ مً ًىم هظا ا -2 ش ٣ِٞ ٩ًىن باؾخُاٖت اإلاؿتهل٪ ج٩ٍى لدؿلُم، ألهه في هظا الخاٍع

التي اقتراها؛ وهىا ٨ًمً الٟغ١ بحن بم٩اهُت الغظٕى في البُ٘ ًٖ بٗض، وبم٩اهُت الغظٕى اإلاىهىم ٖلحها في خالت البُ٘ زاعط اإلادالث 

ت )باإلاٗجى ال٤ًُ(، طل٪ ؤن الؼبىن الظي ًجض هٟؿ ه ؤمام باج٘ مخمغؽ في مجا٫ البُ٘ اإلاجزلي ٢ض ٌٗمض بلى َلب الؿلٗت صون ؤن الخجاٍع

 ٨ًٟغ، ولظل٪ ٞةن مهلت الغظٕى جبضؤ مً ًىم ج٣ضًم الُلبُت، ؤو الالتزام بالكغاء في خحن ؤن الخُغ في مجا٫ البُٕى ًٖ بٗض ٩ًىن مسخلٟا،

الؿلٗت ؤجها ال حؿخجُب إلاا  بهظه ًدضر ؤن ٨ًدك٠ بٗض جىنله خُض ٩ًىن للمكتري بم٩اهُت للخ٨ٟحر ٢بل ؤن ًُلب الؿلٗت، ول٨ً ٢ض

 ٧ان ًيخٓغه، ولظل٪ ٞةن مهلت الغظٕى جىُل٤ في هظا الىٕى مً اإلاٗامالث مً ًىم الدؿلُم.
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، وهى ما ؤ٦ض ٖلُه ؤًًا الخىظُه 1لظل٪ ٩ًىن مً ألاًٞل ألازظ بهظا التراظ٘ اإلاؿب٤ ٣ًىم بةعظاٖه،

 . 20112وعبي الهاصع في ألا 

، ٣ٞض هو ال٣اهىن ٖلى م٣خًُاث حصج٘ اإلاؿتهل٪ ٖلى  ولدؿهُل هظا الخ٤ في الغظٕى

اع ههذ ال٣ٟغة  ؾت خ٣ه في ٖلى ؤن للمؿتهل٪ الخ٤ في مماع  36مً اإلااصة  3اؾخٗماله، وفي هظا ؤلَا

ش الدؿلُم ؤو ٢بى٫ الٗغى ُٞما ًخٗل٤ بخ٣ضًم الخضمت، صون الخاظت بلى  7الغظٕى  زال٫  ؤًام مً جاٍع

غ طل٪ ؤو صٞ٘ ٚغامت ًٖ هظا ؤلاعظإ باؾخصىاء مهاٍع٠ ؤلاعظإ  .3جبًر

 وبهظا، ٞةن اإلاؿتهل٪ ال ًلتزم بإن ٌٗغى ٖلى الباج٘ ألاؾباب والضواٞ٘ التي صٞٗخه بلى الغظٕى في

الخٗا٢ض وال ٌؿخُُ٘ الباج٘ بلؼامه بظل٪، ٞهى خ٤ مُل٤ للمؿتهل٪ و٧ل ما هىال٪ ؤن الؼبىن ًلؼم ٖىض 

٠ وج٩ال٠ُ ؤلاعظإ عص البًاٖت بإن ًضٞ٘ ٣ِٞ مهاٍع
٠ التي ًم٨ً ؤن ًخدمل  ،4 وبالخالي ٞةن اإلاهاٍع

٠ اإلاباقغة اإلاخٗل٣ ت بةعؾا٫ البًاٖت م٘ بها اإلاؿتهل٪ هدُجت مماعؾت خ٣ه في ؤلاعظإ هي ٣ِٞ اإلاهاٍع

                                                           
 في هظا ؤلاججاه باليؿبت للبُ٘ ٖبر الهاج٠ اهٓغ ،  -1

Cass.civ 1er, 30 mars 1994, D.1994, IR, 102 ;  JCP 1994, II, 22302, Note Raymond. 
اع الخُصُت  - 2 ش  40اهٓغ في  هظا ؤلَا  التي ظاء ٞحها ما ًلي: 2011ؤ٦خىبغ  25مً الخىظُه ألاوعبي الهاصع بخاٍع

 «  le consommateur devrait être en mesure d’exercer son droit de rétractation avant de prendre physiquement 

possession des bien ».  
ٖلى ؤن للمؿتهل٪ الغظٕى في َلبه بضون ؤن ًخدمل بجؼاءاث ًٖ  2011لؿىت مً الخىظُه ألاوعبي  9/1وفي هٟـ ؤلاججاه ههذ اإلااصة  -3

  .طل٪ وبضون ؤن ًلتزم بإي حٗلُل

«  En dehors des cas où les exceptions prévues à l’article 16 s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de 

quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa 

décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14 ». 

٠ بعظإ ا ال٣ٟغة لؿلٗت هي وخضها التي ًم٨ً، ٖىض الا٢خًاء، ؤن جب٣ى ٖلى ٧اهل اإلاؿتهل٪، وهى ما ههذ ٖلُه وبالخالي ٞةن مهاٍع

 التي ظاء ٞحها ما ًلي:   2011مً الخىظُه ألاوعبي لؿىت  14مً اإلااصة  1الشاهُت مً البىض 

« Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si le 

professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur qu’il doit les prendre en 

charge ». 

 مً مضوهت الاؾتهال٥ الٟغوؿُت. 21-121وهى ما طهبذ بلُه ؤًًا اإلااصة 

ـــــوه ـــى ما ٦ـــ ــ ـــ ـــــغؾه ؤًًا ال٣اهــ ـــــىن الخىهــ ــــسخي اإلاخٗل٤ بُغ١ البُـــ ٘ في ال٣ٟغة  الشاهُت ــــخُض مى 1998ى ــًىهُ 2٘ وؤلاقهاع الخجاعي الهاصع في ــ

ـــــمً ه 31مً اإلااصة  ـــــظا ال٣اهىن، مُالبت اإلاؿتهل٪ الظي ًــ ـــغظ٘ اإلاىخـــ ـــ ـــىط ٖـ ـــ ــــه بإي مهـــــلى خالخــ ـــــاٍع٠ بيـــ ـــُٞت، بل طهاـ ـــب بلى ؤبٗـ ــض مـــ ـــ ً ـ

٠ الىاظمت ًٖ بعظإ اإلاىخىط ٖلى خالخه وطل٪ بٌٛ الىٓغ ًٖ ظبر الًغع  طل٪ وؤُٖى للمؿتهل٪ بم٩اهُت اإلاُالبت باؾترظإ اإلاهاٍع

 لٟاثضجه.
ب وحٗضً  -4 ٠ " ججٍغ  ل اإلاىخىط الظي زم بعظاٖه" . وه٨ظا ٣ٞض ٢غع ال٣ًاء الٟغوسخي ؤهه ال ًم٨ً للباج٘ ؤن ًُالب اإلاكتري بمهاٍع

 اهٓغ بهظا الهضص :    

Cass.civ.1, 23 Juin 1993, Bull civ,I, n 232, p.160; RTD com 1994, p.338 obs B. Bouloc. 
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٠ بل ًلتزم بها اإلاىعص وهي الخالت التي  مالخٓت ؤن هىا٥ خالت ال ًخدمل ٞحها اإلاؿتهل٪ هظه اإلاهاٍع

 .1مً ال٣اهىن  41ؤقاعث بلحها اإلااصة 

٘ مضة التراظ٘ مً  ؤلاقاعةوججضع  في الخالت التي ال ًٟي ٞحها  2ًىما 30ؤًام بلى  7بلى ؤن اإلاكٕغ ٞع

مً  36)اإلااصة  32و  29بةعؾا٫ الخإ٦ُض ال٨خابي للمٗلىماث اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصجحن  اإلاىعص بالتزامه

 ال٣اهىن (.

اء بهظا الالتزام  اع هى في الخالت التي ٣ًىم ٞحها اإلاىعص بالٞى والدؿائ٫ الظي ًم٨ً َغخه في هظا ؤلَا

ًىما ؤم ٌٗىص بلى اإلاضة  30ًىما اإلاكاع بلحها، هل ًب٣ى ؤظل الغظٕى  30وبعؾا٫ هظه اإلاٗلىماث زال٫ 

 ؤًام،  ومً ؤًً ًبضؤ ألاظل في هظه الخالت ؟ 7ألانلُت التي هي 

اء بهظا الالتزام زال٫  ًىما مً  30ؤمام ؾ٩ىث اإلاكٕغ خى٫ هظه الى٣ُت هغي ؤهه في خالت الٞى

 ؤًام ول٨ً ًبضؤ في 7حؿلم الؿلٗت ؤو ٢بى٫ الٗغى، ٞةن ؤظل الغظٕى ٌٗىص بلى مضجه ألانلُت وهى 

ان مً ًىم بعؾا٫ هظه اإلاٗلىماث  .3الؿٍغ

مً ال٣اهىن ًترجب ٖلى مماعؾت خ٤ التراظ٘ خ٤ اإلاؿتهل٪ في اؾترصاص ما صٞٗه  37وخؿب اإلااصة 

لى ؤبٗض ج٣ضًغ صازل  مً مبالٜ، خُض ؤلؼمذ هظه اإلااصة اإلاىعص ؤن ًغص اإلابلٜ اإلاضٕٞى ٧امال ٖلى الٟىع ٖو

ش  .4الظي جمذ ُٞه مماعؾت الخ٤ في التراظ٘ ؤظل الخمؿت ٖكغ ًىما اإلاىالُت للخاٍع

                                                           
9 "ًمًٌ للمىسد ؤن ًىقش مىخىحا ؤو ظلػت ؤو خذمت جٌىن لها هكغ الجىدة وهكغ ٖلى ما ًلي 08-31مً ٢اهىن  41جىو اإلااصة  -1

ٍاهُت مػلً غجها نبل ببشام الػهذ ؤو مىصىص غلحها في الػهذ بصىسة واضحت ومكهىمت. وفي هزه الحالت،  الثمً ًاهذ هزه ؤلام برا 

جب ؤن ًخبر اإلاعتهلَ بزلَ".  ًخدمل اإلاىسد مصاٍسل ؤلاسحاع اإلاترجبت غً مماسظت خو التراحؼ، ٍو
ش حؿ 36ًبضؤ هظا ألاظل ٦ما جىو ٖلى طل٪ اإلااصة  -  2  لم الؿلٗت ؤو ٢بى٫ الٗغى ُٞما ًخٗل٤ بخ٣ضًم الخضماث .مً جاٍع

٘ ؤظل الغظٕى في هظه الخالت بلى   Hamonؤقهغ زم بٗض طل٪ في الخٗضًل ألازحر بم٣خطخى ٢اهىن  3اإلاالخٔ ؤن ال٣اهىن الٟغوسخي ٧ان ٢ض ٞع

 قهغا. 12بلى 

Voir art L121-21-1 « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au 

consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de 

douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21. 

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation 

expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations ». 
 .1-21-121. اهٓغ اإلااصة Hamonل الظي ؾل٨ه اإلاكٕغ الٟغوسخي في حٗضًله ألازحر بم٣خطخى ٢اهىن وهى الخ - 3
ٌ اإلاىعص ؤن ًغص للمؿتهل٪ اإلابلٜ اإلاضٕٞى ٖىض مماعؾخه لخ٣ه في التراظ٘، ٞهى ٌٗا٢ب بالٛغامت الىاعصة في اإلااصة  - 4  178هظا وفي خالت ٞع

دسهم اإلاىسد الزي ًشقع بسحاع اإلابالـ بلى اإلاعتهلَ وقو  41.111بلى  0111مت مً 9 "ٌػانب بؿشامً ال٣اهىن التي جىو ٖلى ؤهه 

 .31و  26الؽشوغ اإلاىصىص غلحها في اإلاادجين 

 في خالت الػىد جشقؼ الؿشامت بلى الظػل.

= 
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وللًِٛ ٖلى اإلاىعص مً ؤظل اخترام هظا اإلا٣خطخى ٣ٞض هو اإلاكٕغ ٖلى ؤن اههغام هظا ألاظل 

ت، جترجب ٖلحها ب٣ىة ال٣اهىن الٟىاثض بالؿٗغ  15)ؤي  ًىما اإلا٣غعة للمىعص( صون بعظإ اإلابالٜ اإلاضٖٞى

 ال٣اهىوي اإلاٗمى٫ به.

٣ت اؾترصاص هظه اإلابالٜ واإلاالخٔ ؤن اإلاكٕغ م مً ؤهمُتها في 1لم ًخُغ١ هىا بلى ٍَغ ، ٖلى الٚغ

 un bonهظا اإلاجا٫، ألن بٌٗ اإلاىعصًً ٌٗملىن ٖلى اللجىء بلى الغص في ق٩ل ٢ؿُمت قغاء 

d„achat   ب في اؾترصاص ؤمىاله ه٣ضا واؾخٗمالها وهى ما ٢ض ال ًسضم مهلخت اإلاؿتهل٪ الظي ًٚغ

٣ت التي ًغاها  ، الصخيء الظي ًجٗله في خالت جبُٗت للمىعص .بالٍُغ

 "ؤي وظُلت ؤداء"ولظل٪ هغي يغوعة الخىهُو نغاخت ٖلى وظىب ؤن ٩ًىن الاؾترصاص بىاؾُت 

ل بى٩ي(  وؤن ال ٩ًىن  هظا الغص بىاؾُت ٢ؿُمت قغاء بال بطا ٢بل اإلاؿتهل٪ هظه  )قُ٪ ؤو جدٍى

٣ت.  الٍُغ

خُذ ههذ   Hamonجه ألازحرة بم٣خطخى ٢اهىن  وهى ما هو ٖلُه اإلاكٕغ الٟغوسخي في حٗضًال

 ٖلى ما ًلي: 4في ٣ٞغتها  21-121اإلااصة 

"ًشد اإلادترف هزه اإلابالـ باظخػماُ هكغ وظُلت ألاداء التي اظخػملها اإلاعتهلَ في اإلاػاملت 

دت مً نبل اإلاعتهلَ غلى اظخػماُ وظُلت ؤداء ؤخشي،  ًاهذ هىاى مىاقهت صٍش ألاصلُت، بال برا 

ل بطاقُت غلى اإلاعتهلَ ألاداءًترجب غلى هزا  غلى ؤال   .2"ؤي مصاٍس

                                                                                                                                                                                     
= 

ي به مً ؤحل ٌػخبر في خالت الػىد، مً ًشجٌب مخالكت داخل ؤحل الخمغ ظىىاث اإلاىالُت لصذوس خٌم خائض غلى نىة الص يء اإلاهط 

 ؤقػاُ مماثلت".
٣ت ؤصاء اإلاؿتهل٪ للمبلٜ في اإلااصة  - 1 9" جخظؼ غملُت ألاداء اإلاخػلهت بالػهىد اإلابرمت غً بػذ، ب٣ىله 35في خحن جُغ١ بلى ٍَغ

ػاث الجاسي بها الػمل.  للدؽَش

 ًظمً اإلاىسد للمعتهلَ ظالمت وظائل ألاداء التي ًهترخها".
اع طهبذ الخُ - 2  بلى ما ًلي:  2011وعبي الهاصع في ألا مً الخىظُه  46صُت في هظا ؤلَا

« Au cas où le consommateur se rétracterait du contrat, le professionnel devrait rembourser tous les paiements reçus de la 

part du consommateur, y compris ceux couvrant les dépenses engagées par le professionnel pour livrer les biens au 

consommateur. Le remboursement ne devrait pas se faire au moyen d’un bon d’achat, sauf si le consommateur a utilisé 

des bons d„achat pour la transaction initiale ou les a expressément acceptés. Si le consommateur choisit expressément un 

certain mode de livraison (par exemple, une livraison express en vingt-quatre heures) alors que le professionnel avait offert 

un mode de livraison ordinaire et généralement acceptable, qui aurait entraîné des frais de livraison moindres, le 

consommateur devrait supporter la différence de coûts entre ces deux types de livraison ». 



 

  27  
  

 

هىا بلى ؤن اإلاكٕغ ؤٟٚل بك٩ل ًضٖى بلى الاؾخٛغاب ٦ُُٟت مماعؾت  ؤلاقاعةهظا والبض مً 

ت  لى زالٝ ما هو ٖلُه باليؿبت لخاالث البُ٘ زاعط اإلادالث الخجاٍع اإلاؿتهل٪ لخ٣ه في التراظ٘، بط ٖو

( التي خض ٞحها ٖلى يغوعة ؤن 2مً ال٣اهىن  ٣85غوى الاؾتهال٦ُت )اإلااصة ( وال1مً ال٣اهىن  49)اإلااصة 

ت(  ٩ًىن الٗغى اإلاؿب٤ )ُٞما ًسو ال٣غى( ؤو ال٣ٗض )ُٞما ًسو البُ٘ زاعط اإلادالث الخجاٍع

 ، ٞةهه ُٞما ًسو البُ٘ ًٖ بٗض ْل ؾا٦خا خى٫ هظه الى٣ُت.باظخماسة نابلت لالنخؼاعمصخىبا 

ٟا٫ ؤال  ٨ًخٟي ٣ِٞ باالؾخماعة ٧ىؾُلت إلاماعؾت وهغي ؤهه بطا ؤجُدذ الٟ غنت لخضاع٥ هظا ؤلٚا

 .ؤي وظُلت واضحت حػبر غً بسادجه بالتراحؼ هظا الخ٤ بل ًمضصها بلى

م مً ؤهمُت الخ لى الٚغ ذ ـــــ٤ في التراظ٘ في مجا٫ خماًت اإلاؿتهل٪ ٞةهه ال ٌؿمــــوم٘ طل٪ ٖو

 9حهاــــالتي ظاء ٞ 41بال في الخالت الخانت الىاعصة في اإلااصة مبضثُا للمؿتهل٪ ؤن ًٟغى اؾدبضا٫ اإلاىخىط 

غ مىخىظا ؤو ؾلٗت ؤو زضمت ج٩ىن لها هٟـ الجىصة وهٟـ الشمً "  ًاهذ هزه ًم٨ً للمىعص ؤن ًٞى برا 

ٍاهُت مػلً غجها بهىعة واضخت ومٟهىمت، وفي هظه  ؤو مىصىص غلحها في الػهذ٢بل ببغام ال٣ٗض  ؤلام

جالخالت ًخدمل اإلاى  ب ؤن ًسبر اإلاؿتهل٪ ـــعص مهاٍع٠ ؤلاعظإ اإلاترجبت ًٖ مماعؾت خ٤ التراظ٘، ٍو

 .بظل٪"

، ٞةن اإلاكٕغ لم ٨ًخ٠ ٣ٗىصهظا ومً ؤظل جد٤ُ٣ خماًت ٞٗالت للمؿتهل٪ في هظا الىٕى مً ال

بالىو ٖلى وؾاثل خماثُت في مغخلت بوكاء ال٣ٗض، بل ٖمل ؤًًا ٖلى جمضًض هظه الخماًت بلى مغخلت 

ت مً الًماهاث ٦ما ؾىٝ هغي في اإلابدض اإلاىالي.جىُٟ  ظه مً زال٫ بخاَتها بمجمٖى

  

                                                           
 ٖلى ما ًلي: 08-31مً ٢اهىن  49جىو اإلااصة  - 1

ٍام الكصل "  ( بمثابت ناهىن الالتزاماث 0802ؤؾعؼغ  01) 0220سمظان  8مً الظهير الؽٍشل الصادس في  513اظخثىاء مً ؤخ

و بسظاُ والػهىد، ً خ الؼلبُت ؤو الالتزام بالؽشاء، غً ػٍش جىص للمعتهلَ التراحؼ داخل ؤحل ؤنصاه ظبػت ؤًام ابخذاء مً جاٍس

 الاظخماسة الهابلت لالنخؼاع مً الػهذ بىاظؼت ؤًت وظُلت جثبذ الخىصل".
 :ٖلى ما ًلي 08-31مً ٢اهىن  85جىو اإلااصة  -2

ٍاهُت نبُى ػلب الهشض اإلاهذم مً اإلاهترض، ؤصبذ الػهذ جاما برا لم ًىص اإلاهشض في الػشض اإلاعبو غلى "  ؤهه ًدخكظ لىكعه بةم

 قىس نبُى هزا ألاخير للػشض اإلاعبو.

خ نبىله للػشض. وإلاماسظت الحو في التراحؼ، ًشقو  ؾير ؤن للمهترض ؤن ًتراحؼ غً التزامه، داخل ؤحل ظبػت ؤًام ابخذاء مً جاٍس

 نخؼاع.الػشض اإلاعبو باظخماسة نابلت لال

 ال ًترجب غلى مماسظت الحو في التراحؼ اإلازيىس ؤي جهُُذ في سجل مػين.

 ًلضم اإلاهترض، في خالت التراحؼ، بةًذاع الاظخماسة مهابل وصل ًدمل ػابؼ وجىنُؼ اإلاهشض".
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 خماًت اإلاعتهلَ في مشخلت جىكُز الػهذ اإلابرم غً بػذ: اإلابدث الثاوي

بدؿلُم الصخيء اإلابُ٘  لتزامؤلاَب٣ا لل٣ىاٖض الٗامت ًخدمل الباج٘ بالتزامحن ؤؾاؾُحن وهما: 

( وفي هظا الؿُا١ ٞةن التزاماث اإلانهي في مغخلت جىُٟظ ال٣ٗض في  ٫ ٕ ّ 498بًماهه ) الٟهل لتزاموؤلا

اع، ولظل٪ ؾىداو٫ في هظا اإلابدض صعاؾت الخهىنُت التي الخجاعة ؤلا ل٨تروهُت ال جسغط ًٖ هظا ؤلَا

لتزام باخترام آظا٫ وؤلا ل٨تروهُت ) ؤوال( بالدؿلُم والًمان في مجا٫ الخجاعة ؤلا لتزامؤلا٨ًدؿحها 

  (.لشازم الخُغ١ بلى مؿاولُت اإلاىعص ؤو اإلانهي في هظا اإلاجا٫ ) زا اهُا(الدؿلُم )ز

 بالدعلُم والظمان لتزامؤلاؤوال9 

"ًجب ؤن ًخظمً الػشض اإلاخػلو بػهذ البُؼ غً  08-31 ع٢م مً ال٣اهىن  29خؿب اإلااصة 

 بػذ اإلاػلىماث الخالُت9

 .................................ــــ ...... 0

كه بن انخط ى الحاُ.ــــ  2  ؤحل الدعلُم ومصاٍس

 .1" ــــ يُكُاث ألاداء ؤو الدعلُم ؤو الخىكُز.......... 4

اإلاكٕغ اؾخٗمل  ؤن لم ج٨ً في مدلها، طل٪ نُاٚت هظا البىض ألازحر  ججضع ؤلاقاعة ؤوال بلى ؤن

في خحن ؤن  ن ألازغي وهى ما ًُٟض ؤهه ًم٨ً للمىعص ؤلاقاعة بلى ؤخض هظه البُاهاث صو  خٝغ الخسُحر "ؤو"

اإلا٣هىص هى ط٦غ ٧ل جل٪ اإلاٗلىماث، ؤي ٦ُُٟت ألاصاء و٦ُُٟت الدؿلُم ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بمىخىط ؤو 

ؾلٗت و٦ُُٟت الخىُٟظ ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بخ٣ضًم زضمت وما ًضٖم هظا ال٨الم هى ؤن ألاصاء الظي ٌكحر 

الدؿلُم ؤو الخىُٟظ هى مل٣ى ٖلى ٖاج٤  بلُه البىض بضاًت هى مل٣ى ٖلى ٖاج٤ اإلاؿتهل٪ في خحن ؤن

والتي ظاء ٞحها  لتزامؤلا٧اهذ ؤ٦ثر ص٢ت في الىو ٖلى هظا  29الٟغوؿُت للماصة  هُٛت، وهغي ؤن ال2اإلاىعص

 ما ًلي:

                                                           
ىاجل اإلاخصصت مً الهاهىن غلى ما ًلي9 "ال ًمًٌ ؤن جٌىن ؤسنام اله 21وفي هكغ العُام هصذ الكهشة الثاهُت مً اإلاادة  -1

ٍاًت، خاطػت لشظىم بطاقُت. ٌؽاس  الظخهباُ اجصاالث اإلاعتهلَ نصذ جدبؼ خعً جىكُز الػهذ اإلابرم مؼ اإلاىسد ؤو بهذف دساظت ؼ

 بلى هزه ألاسنام في الػهذ ويزا في  اإلاشاظالث.

 جدمل مصاٍسل بطاقُت".جها٫ وطل٪ صون ب٩ل وؾُلت ا مً الظمانًجب جم٨حن اإلاؿتهل٪ مً جدب٘ جىُٟظ َلبِخه ........ ؤو الاؾخٟاصة  
لُه ٞةهه بمجغص ٢بى٫ يُكُاث  مً ال٣اهىن ًجب ؤن ًخًمً الٗغى اإلاخٗل٤ ب٣ٗض البُ٘ ًٖ بٗض29مً اإلااصة  5خؿب البىض  -2 ألاصاء، ٖو

حن، وطل٪ م٘ جدٟٔ بكإن الكغوٍ التي ًم٨ً ؤن ج٩ىن حٗؿُٟت.  ولخماًت اإلاؿتهل٪ الٗغى، جهبذ َغ١ ألاصاء الىاعصة ُٞه ملؼمت للُٞغ

 مً ال٣اهىن ٖلى ؤن اإلاىعص ًًمً للمؿتهل٪ وؾاثل ألاصاء التي ٣ًترخها. 35في هظا اإلاجا٫ جىو ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة 

= 
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« …l„offre de contrat de vente à distance doit comporter les informations suivantes : 

 ...........................................................................................  

 Les modalités de paiement, de livraison ou d„exécution..................». 

ٓهغ مً زال٫ هظا ؤن جىُٟظ ال٣ٗض بك٩ل ظُض ًٟغى ٖلى اإلانهي ؤن ٌٗلم اإلاؿتهل٪ ب٨ُُٟت  ،ٍو

 ٖلُه. خ٤ٟاإلاظل ألا الدؿلُم والخىُٟظ صازل 

اإلال٣اة ٖلى  لتزاماثؤلاوبطا ٧ان الالتزام بدؿلُم شخيء مُاب٤ إلاا زم الاجٟا١ ٖلُه، ٌٗخبر مً ؤهم  

، ٞةن ؤهمُخه جؼصاص في مجا٫ الخجاعة ؤلال٨تروهُت والتي جخمحز بُٛاب الخًىع اإلااصي لُغفي 1ٖاج٤ اإلانهي

هترهذ؛ ؤي ؤن ببغام ها في قب٨ت ألا ال٣ٗض في م٩ان واخض زانت وؤن اإلاٗاملت هىا ٢ض جخم ؤخُاها بغمت

وفي بٌٗ الخاالث )وهظا هى الٛالب( ًبرم ال٣ٗض صازل قب٨ت ، وجىُٟظ ال٣ٗض ٢ض ًخم صازل الكب٨ت

 ألاهترهذ ؤما الخىُٟظ والدؿلُم ُٞخم زاعظها.

لُه ٞةن جىُٟظ هظا الالتزام بالدؿلُم في مجا٫ الخجاعة ؤلا ٣خحن:ٖو  ل٨تروهُت ًخم بٍُغ

هـــــ 1 ٦ما هى الخا٫  ت ألاولى ًخم قحها ببشام وجىكُز الػهذ بشمخه داخل ؼبٌت ألاهترهذالؼٍش

ؤو ؤلٗاب بل٨تروهُت ؤو حسجُالث ؾمُٗت ؤو  (logiciels informatiques)باليؿبت لتزوٍض بغامج مٗلىماجُت 

ت مشل اإلاىؾ٣ُى ؤو ألاٞالم......  بهٍغ

ت وجدمل هظه ألاصاة في الخىُٟظ ٞاثضة مهمت باليؿبت ل  لمؿتهل٪ جخمشل باألؾاؽ في َاب٘ الؿٖغ

ت جسٟي وعاءها زُغا  ٖلى اإلاؿتهل  ٪ ال ٣ًل ؤهمُتالظي جدؿم به الٗملُت، وم٘ طل٪ ٞةن هظه اإلاٍؼ

خٗل٤ ألامغ بدغماهه مً الخ٤ في الغظٕى خُض  خ٤ في التراظ٘ الخالت التي ًخم الن اإلاكٕغ اؾدشجى مً ؤٍو

 التي ظاء ٞحها ما ًلي: 08-31مً ٢اهىن  38مً اإلااصة  4 ٞحها الدؿلُم ٖبر الخِ وطل٪ في البىض

                                                                                                                                                                                     
= 

ٗخبر هظا ؤلاظغاء زُحرا  وهىا ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن بٌٗ اإلا٣اوالث جٟغى ٖلى اإلاؿتهل٪ ؤصاء الشمً ٧لُا ؤو ظؼثُا، ٖىض جىظُه َلبِخه، َو

ت في ٖ لى اإلاؿتهل٪ زانت بطا لم ج٨ً اإلا٣اولت ج٣ضم يماهاث ٧اُٞت ٖلى مالءتها، بط ٢ض ًدضر ؤن ال ٩ًىن بةم٩اهه بعظإ اإلابالٜ اإلاضٖٞى

ىىان اإلا٣اولت )اإلااصة   الالتزامخالت ٖضم الخىُٟظ وبن  ٧ان   .مً ال٣اهىن( ٣ًلل مً هظا الخُغ 29باإلقاعة بلى اؾم ٖو
ٌ بؿبب زلى اإلابُ٘  ّمً  556مً زال٫ الٟهل  وهظا ما ًٓهغ ظلُا - 1 ٫ ٕ الظي ؤُٖى للمكتري الخ٤ في َلب الٟسخ وؤًًا الخٍٗى

مً نٟاث مُٗىت وبطا ٧اهذ الهٟاث التي جبض زلى اإلابُ٘ مجها ٢ض اقتٍر وظىصها نغاخت ؤو ٧اهذ الخجاعة ج٣خًحها ؤو ٧ان الباج٘ ٌٗلم 

ض بها.  زلىه مً الهٟاث التي ٖو

ض خى٫ الا لتزام باإلاُاب٣ت، اهٓغ ؤبى ب٨غ مهم، الىؾاثل الى٢اثُت لخماًت اإلاؿتهل٪، ؤَغوخت لىُل الض٦خىعاه في الخام، ٧لُت الٗلىم للمٍؼ

 وما ًلحها. 342، م. 2004-2003البًُاء  الضاع –ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت 
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ال ًمًٌ ؤن ًماسط خو التراحؼ، بال برا اجكو الؼشقان غلى خالف رلَ، في الػهىد اإلاخػلهت " 

 بما ًلي9

 .....................................................................................ــــ 0

ت ؤو بشامج مػلىماجُت غىذما ًؼلؼ غلحها اإلاعتهلَالتزوٍذ بد ــــ 3  ".سجُالث ظمػُت ؤو بصٍش

ظهش مً خالُ هزا البىذ    ًهخط ي جدهو ؼشػان9 الاظخثىاءن جؼبُو هزا ؤٍو

دواث إولِغ ب -   (logiciels informatiques)مش ببرامج مػلىماجُتن ًخػلو ألا ؤمً حهت 

ت ؤو بدسجُالث ظمػُت ؤ -مػلىماجُت  .1ن ًٌىن اإلاعتهلَ نذ اػلؼ غلحهاؤحهت ثاهُت  مًو و بصٍش

٣ت الشاهُت جخٗل٤ بالخـــــ 1 ذ ؤما ــــ٨ت ألاهترهــــل قبـــــــــض صازـــــــم ٞحها ببغام ال٣ٗـــــــالت التي ًخـــــــالٍُغ

في  ذ جصشف اإلاعتهلَـــــؼ الص يء مدل الخػانذ جدــــــوط ُث ًخمخ الخىُٟظ والدؿلُم ُٞخم زاعظها،

 مىػىه.

ؤٚلب اإلاكا٧ل التي جشاع بهظا الهضص جغجبِ باألؾاؽ بٗضم مُاب٣ت اإلاىخج إلاا ؾب٤ ولٗل 

 للمؿتهل٪ ؤن قاهضه ٖبر ألاهترهذ ووظه َلبِخه ٖلى ؤؾاؾه.

اع ٩ًىن اإلاىعص ملؼما بخ٣ضًم مىخىط  الظي  لالؾخٗما٫ؤي نالخا  مُاب٤ لل٣ٗض وفي هظا ؤلَا

  ىض الا٢خًاء:ًيخٓغ ٖاصة مً مىخىط ممازل ٖو

غ ٖلى الهٟاث  ىعص ٖبر نٟداث ألاهترهذؤن ٩ًىن مُاب٣ا للىن٠ الظي ؤُٖاه اإلا - وؤن ًخٞى

 في ق٩ل همىطط ؤو ُٖىت. ؿتهل٪التي ٢ضمها هظا ألازحر للم

غ اإلاىخىط ٖلى الهٟاث التي ًم٨ً لل - ؤن ًيخٓغها مىه بهٟت مكغوٖت بالىٓغ  مؿتهل٪ؤن ًخٞى

  به.بلى ما ؾب٤ للمىعص ؤن نغح 

غ ٖلى الخهاثو التي ؾب٤  -  لؤلَغاٝ جدضًضها. ؤو ؤن ًخٞى

                                                           
اع ظاء في خ٨م لل٣ًاء الٟغوسخي ما ًلي - 1   : وفي هظا ؤلَا

Pour s'appliquer, l'exception prévue au 4 de l'art L 121-20-2( ancien) suppose que la vente concerne non du matériel 

informatique mais des logiciels, et que ceux ci aient été " descelles" par le consommateur; si l' on peut admettre le jeu de l' 

exception a l' égard d' un logiciel, installe et configure, fourni avec un scanner et permettant sa mise en fonction, rien ne 

permettait en revanche de refuse le retour et le remboursement du scanner. 

T.Pol.les Andelys,10dec 2004:CCE2005,n 43,obs.tabaka 
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وم٘ طل٪، ججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه بطا ٧ان اإلاؿتهل٪ ٖلى ٖلم باوٗضام اإلاُاب٣ت و٢ذ ببغام ال٣ٗض ؤو 

ال ٩ًىن له ؤن ًخمؿ٪ بٗضم  ؿتهل٪بطا ٧ان الُٗب ًجض مهضعه في ألاصواث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلا

  اإلاُاب٣ت.

٩ىن اإلاىعص  مؿاوال ًٖ يمان الُٗىب الخُٟت التي جٓهغ باإلاىخىط، وهى ما ؤقاعث له  ٍو
ً
ؤًًا

التي ههذ ٖلى جُب٤ُ ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بالًمان ال٣اهىوي لُٗىب الصخيء  08-31مً ٢اهىن  65اإلااصة 

٫ ٕ ٖلى ٣ٖىص بُ٘ الؿل٘ ؤو اإلاىخىظاث اإلابرمت بحن  ّمً   575بلى  549اإلابُ٘ والىاعصة في الٟهى٫ 

ب٣ا لهظه اإلا٣خًُاث ًًمً اإلا1ؿتهل٪ واإلاىعصاإلا ُٖىب الصخيء التي جى٣و مً ٢ُمخه ه٣ها  ىعص، َو

ًمً  مدؿىؾا ؤو التي ججٗله ٚحر نالر الؾخٗماله ُٞما ؤٖض له بدؿب َبُٗخه ؤو بم٣خطخى ال٣ٗض ٍو

ها اإلا ىعصاإلا  وظىص الهٟاث التي نغح بها ؤو التي اقتَر
ً
 .ؿتهل٪ؤًًا

ها ؤو ٌؿخُُ٘ ؤن  ىعصوم٘ طل٪ ال ًًمً اإلا الُٗىب الٓاهغة وال الُٗىب التي ٧ان اإلاكتري ٌٗٞغ

ها ٦ما ال ًًمً ُٖىب الصخيء ؤو زلىه مً الهٟاث اإلاخُلبت ُٞه بطا نغح بها ؤو بطا اقتٍر ٖضم  ٌٗٞغ

 مؿاولُخه ًٖ ؤي يمان.

ان وبلى ظاهب الًمان ال٣اهىوي ٌؿخُٟض اإلاؿتهل٪ مً الًمان الخٗا٢ضي ؤو الخجاعي وهى ٧ل يم

 66)ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  ًًاٝ بلى الًمان ال٣اهىوي والظي ًم٨ً ؤن ٣ًترخه اإلاىعص ٖلى اإلاؿتهل٪

  مً ال٣اهىن(.

جب ؤن ٌكحر هظا الًمان بىيىح بلى ؤن اإلاؿتهل٪ ٌؿخُٟض باإلياٞت بلى طل٪ مً  الخٗا٢ضي ٍو

جب ٖل مً ال٣اهىن( 67)ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  الًمان ال٣اهىوي ى اإلاىعص ؤن ًدضص ب٩ل ص٢ت مضجه ٍو

                                                           
التراظ٘ ٢ض ًدل الٗضًض مً خاالث الُٗب الخٟي ؤو ٖضم اإلاُاب٣ت التي ٢ض ًالخٓها اإلاؿتهل٪، طل٪ ؤن اإلاؿتهل٪ الظي  بطا ٧ان الخ٤ في - 1

ــؤًام ال ٨ً7دك٠ ُٖبا باإلابُ٘ ٖىض الدؿلُم ؤو ٖلى ؤبٗض ج٣ضًغ زال٫  ــــتي جلــــ ـــُه، ٨ًـ ىن له ؤن ًغظٗه الؾدبضاله ؤو اؾترظإ اإلابالٜ ـ

ت، وم٘ طل ؤًام، وفي هظه الخالت ٞةهه  7٪ ٞةن خ٤ ؤلاعظإ ال ًدل ٧ل اإلاكا٧ل، ما صام ؤن بٌٗ الُٗىب ٢ض ال جٓهغ بال بٗض مغوع اإلاضٖٞى

ـــ٫ ٕ )ال٣ٟ ّمً  575ب٫  549ىم ٖلُه في الٟهى٫ ـــــ٩ًىن ٖلى اإلاؿتهل٪ ؤن ًغظ٘ ٖلى اإلاىعص بالًمان ال٣اهىوي اإلاىه غة ألاولى مً ـــ

 (.66اإلااصة 

٘  08-٫31 ٕ، ٞةن ٢اهىن  ّمً  553و 573ؤلاقاعة بلى ؤهه وبسالٝ ما هى مىهىم ٖلُه في الٟهى٫  وهىا ججضع  ٘ مً ؤظل ٞع ٞع

ها وخضصها : ىص بها جدذ َاثلت ؾ٣َى  الضٖىي الىاقئت ًٖ الُٗىب اإلاىظبت للًمان ؤو ًٖ زلى  اإلابُ٘ مً الهٟاث اإلاٖى

 .في ؾيخحن بٗض الدؿلُم باليؿبت لل٣ٗاعاث 

 الدؿلُم باليؿبت للمى٣ىالث. في ؾىت بٗض 

 مً ال٣اهىن(. ٦66ما هو ٖلى ٖضم ظىاػ ج٣هحر هظه آلاظا٫ باجٟا١ اإلاخٗا٢ضًً )ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة 
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جب ؤن ًدغع بكإهه مدغع م٨خىب مً ال٣اهىن(  66) ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة وهُا٢ه وقغوَه  ٍو

ت مً البُاهاث خضصها اإلاكٕغ في اإلااصة   .1مً ال٣اهىن  72ًخًمً مجمٖى

تزامه بالًمان وفي الخالت التي ٌُٗض ٞحها اإلاؿتهل٪ اإلاىخىط بلى اإلاىعص ب٣هض بنالخه جىُٟظا إلل

ن ٞترة نالخُت هظا الًمان اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ٗض جمضص بإظل ٌؿاوي اإلاضة التي ٢ام ةالخٗا٢ضي، ٞ

  ٞحها اإلاىعص بدُاػة مجمٕى الؿلٗت ؤو اإلاىخىط ؤو ظؼء مىه.

ش الظي خاػ ُٞه  اع ًجب ٖلى اإلاىعص ؤن ٌؿلم للمؿتهل٪ ونال ًدضص ُٞه الخاٍع وفي هظا ؤلَا

٤ حؿلُمها بلى اإلاؿتهل٪ بٗض ؤلا الؿلٗت ؤو اإلا هتهاء مً ىخىط مىيٕى الًمان، ٦ما ًجب ٖلُه ؤن ًٞغ

ش الدؿلُم ٠ وبُبُٗت الخا٫ ٞةن  جىُٟظ الًمان بىنل ًدضص ُٞه جاٍع اإلاىعص هى مً ًخدمل مهاٍع

  .مً ال٣اهىن( 73) اإلااصة  الى٣ل وؤلاعؾا٫ اإلاترجبت ٖلى جىُٟظ هظا الًمان

                                                           
 ما ًلي9 60" ًجب ؤن ًخظمً اإلادشس اإلاىصىص غلُه في اإلاادة  ٖلى ما ًلي: 08-31مً ال٣اهىن ع٢م  72جىو اإلااصة  -1

 ص الزي مىذ الظمان الخػانذي ؤو الخذمت بػذ البُؼ ؤو هما مػا؛بظم ؤو حعمُت وغىىان الصخ  .0

 وصل العلػت ؤو الخذمت مدل الظمان الخػانذي ؤو الخذمت بػذ البُؼ ؤو هما مػا؛ .1

اإلاىخىج  التزاماث الصخص الزي مىذ الظمان الخػانذي ؤو الخذمت بػذ البُؼ ؤو هما مػا في خالت ثبىث غُب في العلػت ؤو .2

 خذمت التي ٌؽملها الظمان؛ؤو ظىء جىكُز ال

 اإلاعؼشة الالصم اجباغها للحصُى غلى جىكُز الظمان الخػانذي ويزا الصخص الزي ًخدمل معاولُت رلَ؛ .3

 مذة صالخُت الظمان الخػانذي ؤو الخذمت بػذ البُؼ ؤو هما مػا التي ًجب جدذًذها بٍل دنت؛  .4

 مذة جىقش نؼؼ الؿُاس؛  .5

مىلت بالظمان الخػانذي ؤو الخذمت بػذ البُؼ ؤو هما مػا مىطىع اإلادشس اإلاؽاس بلُه نائمت مشايض ؤلاصالح والصُاهت اإلاؽ .6

 .60في اإلاادة 

قُما ًخص بػع العلؼ ؤو اإلاىخىحاث، ًدذد بىص جىظُمي همىرج اإلادشساث اإلابرمت بين اإلاىسد واإلاعتهلَ واإلاخػلهت بالظمان 

 الخػانذي ؤو الخذمت بػذ البُؼ ؤو هما مػا".

ٖلى ؤهه: " ًدضص همىطط اإلادغعاث   08-31اإلاخٗل٤ بخُب٤ُ بٌٗ ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م  2.12.503مً اإلاغؾىم ع٢م  32 وجىو اإلااصة

اإلاظ٧ىع ؤٖاله، اإلابرمت بحن اإلاؿتهل٪ واإلاىعص واإلاخٗل٣ت بالًمان الخٗا٢ضي ؤو الخضمت بٗض    31.08مً ال٣اهىن ع٢م    72اإلاظ٧ىعة في اإلااصة 

ًسو بٌٗ الؿل٘ ؤو اإلاىخىظاث ؤو الخضماث خؿب َبُٗت الؿلٗت ؤو اإلاىخىط ؤو الخضمت ب٣غاع مكتر٥ للؿلُت  البُ٘ ؤو هما مٗا ُٞما

 الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالخجاعة والؿلُت الخ٩ىمُت الىنُت ٖلى ٢ُإ اليكاٍ اإلاٗجي بهظه الؿل٘ ؤو اإلاىخىظاث ؤو الخضماث."

 08-31اإلاخٗل٤ بخُب٤ُ بٌٗ ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م  2013ؾبخمبر  11ىا٤ٞ ٫اإلا 1434طي ال٣ٗضة  4الهاصع في  2.12.503اإلاغؾىم ع٢م 

ش  6192ال٣اضخي بخدضًض جضابحر لخماًت اإلاؿتهل٪ )ط ع ٖضص   (.6384، م. 2013ؤ٦خىبغ 3اإلاىا٤ٞ ٫ 1434طو ال٣ٗضة  26بخاٍع

واإلاعتهلَ واإلاخػلهت بالظمان الخػانذي ؤو  ًجب ؤن حػذ اإلادشساث اإلابرمت بين اإلاىسد  1.01.412مً اإلاشظىم سنم  21وجؼبُها  للمادة 

الخذمت بػذ البُؼ ؤو هما مػا قُما ًخص العلؼ ؤو اإلاىخىحاث ؤو الخذماث في نؼاع الخجاسة والصىاغت وقو الىمىرج اإلالحو بهشاس 

 .16-03وصٍش الصىاغت والخجاسة وؤلاظدثماس  وؤلانخصاد الشنمي سنم 

 1اإلاىاقو ُ  0324مً صكش  18صادس  في  16-03الخجاسة وؤلاظدثماس  وؤلانخصاد الشنمي سنم اإلاادة ألاولى مً نشاس وصٍش الصىاغت و 

بخدذًذ همىرج اإلادشساث اإلابرمت بين اإلاعتهلَ واإلاخػلهت بالظمان الخػانذي ؤو الخذمت بػذ البُؼ ؤو هما مػا قُما ًخص  1103ًىاًش 

خ  5175غت ) ج س غذد العلؼ ؤو اإلاىخىحاث ؤو الخذماث في نؼاع الخجاسة والصىا  (.5433، ص, 1103ؤؾعؼغ  17بخاٍس
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هاث اإلاهمت التي ٢غعها اإلاكٕغ لًمان خؿً جىُٟظ ال٣ٗض، ٞهى لم هظا وبلى ظاهب هظه الًما

خٗل٤ ألامغ بأظا٫ الدؿلُم خُض  ٌٟٛل ه٣ُت ؤؾاؾُت جشحر ٖضة مكا٧ل ونٗىباث في هظه اإلاغخلت ٍو

 ؤوالها بٗىاًت زانت ٦ما ؾٝى هغي في الى٣ُت اإلاىالُت.

 ثاهُا9 ؤلالتزام باخترام آحاُ الدعلُم

ًجب ؤن ًخًمً الٗغى اإلاخٗل٤ بال٣ٗض  08-31مً ال٣اهىن ع٢م  29مً اإلااصة  3َب٣ا للبىض 

ه ، ولظل٪ ظٗل ال٣اهىن ؤظل الدؿلُم مً البُاهاث ألاؾاؾُت اإلابرم ًٖ بٗض ؤظل الدؿلُم ومهاٞع

جب ؤن ٩ًىن طل٪ بهىعة واضخت  وؤلالؼامُت التي ًجب ٖلى اإلانهي ؤن ًًمجها في ٖغيه اإلاؿب٤ ٍو

٤ ٧ل وؾُلت م 1ومٟهىمت الثمت للخ٣ىُت اإلاؿخسضمت لالجها٫ ًٖ بٗض )٣ٞغة ما ٢بل ألازحرة مً ًٖ ٍَغ

 مً ال٣اهىن(. 29اإلااصة 

م مً ؤن اإلاهىُحن في ال٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض ٚالبا ما ٌكحرون  لى الٚغ وهىا ججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ٖو

ػ ألاظل اإلاكاع بلُه ( وؤن ججاو à titre indicatifبلى ؤظل الدؿلُم، ٞهم ًىهىن ٖلُه ٖلى ؾبُل ؤلاعقاص )

 .2ال جترجب ٖلُه ؤي مؿاولُت في خ٣هم

                                                           
 خى٫ اإلا٣هىص بٗباعة واضخت ومٟهىمت، اهٓغ، - 1

ــــؤبى ب٨غ مهم، خ ـــ ــــماًت الخ٣ــ ــــى١ الا٢خهاصًت للمــ ـــؿتهل٪ مً زـــ ـــ ـــال٫ الالتزام باإٖلـ ـــالم : ٢ــــ ـــ ـــغاءة في ال٣ؿــ ـــم الشاوي مــ ــــً ال٣اهـــ ـــ  31-08ىن ـ

ـــاإلاخ ــــٗل٤ بخدضًض جضابحر لخـــ ـــماًت اإلاؿتهـــ ـــ ـــــىم الضعاسخي خى٫ : خماًت خ٣ــــل٪، ؤقٛا٫ الُـ ت وؤلاههاث ــــــى١ اإلاؿتهل٪ الا٢خهاصًت والخمشُلُـــ

ما٫ ًىم بمىاؾبت الاخخٟا٫ بالُىم الٗالمي لخ٣ى١ اإلاؿتهل٪ مً َٝغ مسخبر البدض ٢اهىن   بلُه، اإلاىٓم وما  81،م.2013ماعؽ14ألٖا

 . ًلحها
ش  خو٢ض ؾب٤ إلاد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت في ٢غاع لها ناصع ب - 2  ؤن اٖخبرث هظا الكٍغ حٗؿُٟا.1987ًىلُىػ  16اٍع

« Il résulte de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 que sont interdites et réputées non écrites les clauses relatives 

notamment à la livraison de la chose et aux conditions de résolution de la convention, lorsqu'elles apparaissent imposées 

aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette 

dernière un avantage excessif ; et, selon les articles 2 et 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, est abusive la clause ayant 

pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel en cas de manquement par le 

professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; . Doit donc être réputée non écrite la clause prévoyant que les dates de 

livraison n'étaient données qu'à titre indicatif et qu'un retard ne pourrait constituer une cause de résiliation de la 

commande, ni ouvrir droit à des dommages-intérêts ; en effet, une telle clause confère au professionnel vendeur un 

avantage excessif, notamment en lui laissant l'appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation prévu 

par l'article 1610 du Code civil au bénéfice de l'acquéreur non professionnel en cas de manquement par le vendeur à son 

obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu » .  

Cas civ 1,16 juillet 1987, 84-17.731Bulletin 1987 I N° 226 p. 166. 
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 بأحاُاإلاخٗل٣ت  14بلى  12ولخجاوػ مشل هظا اإلاك٩ل، هغي جُب٤ُ اإلا٣خًُاث الىاعصة في اإلاىاص  

ٗت الٗامت التي جُب٤ ٖلى  الدعلُم في مجا٫ ال٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض، ألن هظه اإلاىاص حٗخبر بمشابت الكَغ

 ٦ُٟما ٧ان ق٩لها. ٧ل ٣ٖىص ؤلاؾتهال٥

اع جىو اإلااصة   ٟت اإلاخ٤ٟ  12وفي هظا ؤلَا مً ال٣اهىن ٖلى ؤهه في خالت ججاوػ الشمً ؤو الخٍٗغ

مً اإلاغؾىم الخُب٣ُي لبٌٗ  28صعهم خؿب اإلااصة  3000ٖلحها الخض اإلا٣غع بىو جىُٓمي ) وهى 

... ؤو  ؤي وز٣ُت ؤزغي حؿلم ( ٩ًىن ٖلى اإلانهي ؤن ًدضص ٦خابت في ال٣ٗض.....1 08-31ؤخ٩ام ال٣اهىن 

 للمؿتهل٪ ألاظل الظي ًخٗهض ُٞه بدؿلُم اإلاىخىظاث ؤو الؿل٘ ؤو  ج٣ضًم الخضماث.

وبطا جم ججاوػ هظا ألاظل اإلادضص بؿبٗت ؤًام، ٧ان بةم٩ان اإلاؿتهل٪ ٞسخ ال٣ٗض بىاؾُت ؤي 

 .2وؾُلت جشبذ الخىنل

جب مماعؾت هظا الخ٤ في الٟسخ صازل ؤظل ؤ٢هاه  ؤًام  7التي جلي اههغام ؤظل  ؤًام 5ٍو

غ ٖلى ؤظل ؤ٢هاه  وبمجغص جىنل اإلانهي بغؾالت الٟسخ ؤي  ،3ًىما 12الؿاب٣ت، بمٗجى ؤن اإلاؿتهل٪ ًخٞى

 .4ؤلاقٗاع اإلاىظه بلُه ٌٗخبر ؤلالتزام مٟؿىزا

وم٘ طل٪ البض مً ؤلاقاعة بلى ؤهه ًب٣ى صاثما بةم٩ان اإلانهي ؤن ًخجىب الٟسخ بطا ٢ام بدىُٟظ 

ه، وبالىدُجت التزا مه بالدؿلُم في اإلاضة الٟانلت بحن جىظُه اإلاؿتهل٪ لغؾالت الٟسخ وحؿلمها مً َٞغ

                                                           
 08-31اإلاخٗل٤ بخُب٤ُ بٌٗ ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م  2013ؾبخمبر  11اإلاىا٤ٞ ٫ 1434طي ال٣ٗضة  4 الهاصع في 2.12.503اإلاغؾىم ع٢م  - 1

ش  6192ال٣اضخي بخدضًض جضابحر لخماًت اإلاؿتهل٪ )ط ع ٖضص   (.6384، م. 2013ؤ٦خىبغ 3اإلاىا٤ٞ ٫ 1434طو ال٣ٗضة  26بخاٍع
م مً ألاخ٩ام الخٗا٢ضًت اإلاسالٟت وصون اإلاؿاؽ بإخ -  2 اع ًىو الٟهل ّ 260و  ٩259ام الٟهلحن وطل٪ بالٚغ  ٫.259.ٕ.  وفي هظا ؤلَا

ًان للذائً الحو في بحباسه غلى جىكُز الالتزام، مادام جىكُزه ممٌىا. قةن لم ًًٌ ٫ ٕ ٖلى ما ًلي ّ ـل 
ْ
ًان اإلاذًً في خالت َمؼ 9" برا 

ع في الحالخين  .ممٌىا حاص للذائً ؤن ًؼلب قسخ الػهذ، وله الحو في الخػٍى

عىؽ ؤن ًدصل ولى ببرنُت ؤو بشظالت مظمىهت ؤو اإلاؼالبت الهظائُت ولى سقػذ بلى ناض ؾير ٍو جب ؤن ًدصل هزا ؤلاهزاس يخابت. َو

مخخص برا ؤصبذ جىكُز الالتزام ؾير ممًٌ بال في حضء مىه، حاص للذائً ؤن ًؼلب بما جىكُز الػهذ باليعبت بلى الجضء الزي ماصاُ 

ع في الحالخين ممٌىا، وبما قسخه ورلَ مؼ  .الخػٍى

 .وغالوة غلى رلَ جؼبو الهىاغذ اإلاهشسة في ألابىاب اإلاخػلهت بالػهىد الخاصت

 .ال ًهؼ قسخ الػهذ بهىة الهاهىن، وبهما ًجب ؤن جدٌم به اإلادٌمت"

ىو الٟهل  ونؼ الكسخ بهىة برا اجكو اإلاخػانذان غلى ؤن الػهذ ًكسخ غىذ غذم وقاء ؤخذهما بالتزاماجه ٫ ٕ ٖلى ؤهه: " ّ 260ٍو

 .الهاهىن، بمجشد غذم الىقاء"
 جبخضت مً ألاظل اإلادضص مً ٢بل اإلانهي لخىُٟظ التزامه بالدؿلُم، لٟسخ هظا ال٣ٗض. - 3
مً ال٣اهىن ؤلؼم اإلانهي بإن ًغؾل للمؿتهل٪ ٦خابت ؤو بإي وؾُلت صاثمت ؤزغي مىيىٖه عهً  32مً اإلااصة  5ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن البىض  -4

ه، لى ؤبٗض ج٣ضًغ ٖىض الدؿلُم اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بكغوٍ ٞسخ ال٣ٗض بطا ٧ان ٚحر مدضص اإلاضة ؤو ٧اهذ مضجه  جهٞغ في الى٢ذ اإلاىاؾب ٖو

 جٟى١ ؾىت.
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بخه في ٞؿــــــاع الظي ٌٗــــــ٧لما جإزغ اإلاؿتهل٪ في بعؾا٫ ؤلاقٗ نهي ـــــض، ٧لما ٧ان للمـش ال٣ٗـــــبر ُٞه ًٖ ٚع

اء بالتزامه، وهــــــذ بيافي للــو٢ ا مـــــــبره هـىا وٗخـــى ما ًجٗلـــــــٞى غة مترو٥ بحن ًضي ــــــــً مهلت اإلاِؿـــــــــٖى

 اإلاؿتهل٪.

وفي خالت ٞسخ ؤلالتزام، ًجب ٖلى اإلانهي ؤن ًغص اإلابالٜ اإلاؿب٣ت مً لضن اإلاؿتهل٪ صازل ؤظل ال 

ش حؿلم ؤلاقٗاع بالٟسخ.  7ًخجاوػ   ؤًام مً جاٍع

بالغص، حؿخد٤ ب٣ىة ال٣اهىن ابخضاء مً الُىم  وفي خالت مغوع هظا ألاظل صون ؤن ٣ًىم اإلانهي

الشامً )ؤي الُىم اإلاىالي( ٞاثضة بالؿٗغ ال٣اهىوي الجاعي به الٗمل ٖلى اإلابلٜ اإلاظ٧ىع لٟاثضة اإلاؿتهل٪ 

ٌ ًٖ الًغع الالخ٤ به مً ظغاء ٖضم الدؿلُم في ألاظل اإلادضص  م٘ بم٩اهِخه في اإلاُالبت بالخٍٗى

 مً ال٣اهىن(. 14) اإلااصة 

مً ال٣اهىن جىو ٖلى ؤهه ًجب ؤن  39في خالت ٖضم بقاعة ال٣ٗض بلى ؤظل الدؿلُم، ٞةن اإلااصة و

ًىما جبضؤ مً الُىم الظي ؤ٦ض ُٞه اإلاىعص حؿلم َلبُت اإلاؿتهل٪ ما  30 هًخم الدؿلُم صازل ؤظل ؤ٢ها

ان ٖلى زالٝ طل٪  .1لم ًخ٤ٟ الُٞغ

ألاظل جشاع مؿاولُت اإلاىعص الخٗا٢ضًت  وفي خالت ٖضم الدؿلُم ؤو ٖضم الخىُٟظ بٗض مغوع هظا

 ٌ وبالخالي بظباعه ٖلى الخىُٟظ )ؤي الخىُٟظ الُٗجي( ؤو ٞسخ ال٣ٗض م٘ بم٩اهُت اإلاؿتهل٪ اإلاُالبت بالخٍٗى

 ًٖ الًغع الالخ٤ به.

غ اإلاىخىط ؤو الؿلٗت ؤو الخضمت اإلاُلىبت،  هظا وفي خالت ٖضم جىُٟظ اإلاىعص لل٣ٗض بؿبب ٖضم جٞى

لى ؤبٗض ج٣ضًغ زال٫ ؤظل الخمؿت ٖكغ ًىما ًم٨ً للمؿتهل ٪ ؤن ٌؿترص اإلابالٜ التي صٞٗها ٖلى الٟىع ٖو

 40اإلاىالُت ألصاء هظه اإلابالٜ وبٗض اهتهاء هظا ألاظل جترجب ٖلى هظه اإلابالٜ ٞىاثض بالؿٗغ ال٣اهىوي )اإلااصة 

 مً ال٣اهىن(.

ا ؤو ؾلٗت ؤو زضمت ج٩ىن مً مً ال٣اهىن حؿمذ للمىعص ؤن ٣ًضم مىخىظ 41وم٘ طل٪ ٞةن اإلااصة 

ُت ؤن ج٩ىن هظه ؤلام٩اهُت:  هٟـ الجىصة وهٟـ الشمً، ول٨ً قٍغ

 مٗلً ٖجها ٢بل ببغام ال٣ٗض. 

                                                           
اع جىو اإلااصة  - 1 ٤ الكٍغ اإلاىهىم ٖلحها في اإلاضة  179وفي هظا ؤلَا ٌٗا٢ب  39مً ال٣اهىن ٖلى ؤن اإلاىعص الظي ال ًىٟظ َلبِخه ٞو

 صعهم. 20000بلى  2000ً بٛغامت م
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 .1واضحت ومكهىمتؤو مىهىم ٖلحها في ال٣ٗض بهىعة  

الكهشة الثاهُت  هصذودائما وفي بػاس الظماهاث اإلالهاة غلى غاجو اإلانهي في مشخلت الخىكُز، 

 ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن ؤع٢ام الهىاج٠ اإلاسههت الؾخ٣با٫ اجهاالثغلى ؤهه9 " ً الهاهىن م 21اإلاادة مً 

اإلاؿتهل٪ ٢هض جدب٘ خؿً جىُٟظ ال٣ٗض اإلابرم م٘ اإلاىعص ؤو بهضٝ صعاؾت ق٩اًت، زايٗت لغؾىم 

 ."اإلاغاؾالث ٌكاع بلى هظه ألاع٢ام في ال٣ٗض و٦ظا في . بياُٞت

حر يماهاث مهمت لٟاثضة اإلاؿتهل٪ مً  ن اإلاكٕغ ٖمل ظاهضاؤوزالنت ال٣ى٫ ًالخٔ  ٖلى جٞى

هٓغا إلاا جد٣٣ه مً مؼاًا وبًجابُاث ٖلى  ،الىٕى مً اإلاٗامالث ا٢با٫ ٖلى هظٖلى ؤلاٗه ُظل حصجؤ

 
ً
لى حكضًض مؿاولُت اإلاىعص في هظا اإلاجا٫ بمؿخىي الا٢خهاص، وهظا الهاظـ هى الظي صٞ٘ اإلاكٕغ ؤًًا

 .٦ما ؾٝى هغي في الى٣ُت اإلاىالُت

 9 حؽذًذ معاولُت اإلاىسدلثااث

ت الخماًت اإلا٣غعة للمؿتهل٪ في مجا٫ الخجاعة ؤلا ل٨تروهُت هجض اإلاكٕغ  ًىو مً ؤظل صٖم وج٣ٍى

ٖلى مؿاولُت اإلاىعص ب٣ىة ال٣اهىن ًٖ جىُٟظ التزاماجه، وهي مؿاولُت  26في ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة 

ُاع الخابٗحن له )ؤي م ٗل ألٚا ؿاولُت اإلاخبٕى ًٖ ؤٖما٫ الخاب٘( ماصام ؤجها حكحر حُٛي ٞٗله الصخصخي ٞو

لتزاماث الىاججت ًٖ بلى ؤن اإلاىعص ٌٗخبر مؿاوال ب٣ىة ال٣اهىن اججاه اإلاؿتهل٪ ٖلى خؿً جىُٟظ ؤلا

لتزاماث ٖلى ٖاج٤ اإلاىعص الظي ؤبغم ال٣ٗض ؤو م٣ضمحن ال٣ٗض اإلابرم ًٖ بٗض ؾىاء ٧ان جىُٟظ هظه ؤلا

ً للخضماث وهي مؿاولُت ُت مبيُت ٖلى زُإ مٟترى وبالخالي ٞةن مجغص ؾىء الخىُٟظ  آزٍغ مىيٖى

 ًغجب اإلاؿاولُت في خ٤ اإلاىعص ب٣ىة ال٣اهىن، بمٗجى ؤن التزام اإلانهي هىا هى بلتزام بىدُجت.

٣ا ٖىضما ؤقاع في آزغ هظه ال٣ٟغة بلى ما ًلي 9"... دون بال ؤن اإلاالخٔ ؤن اإلاكٕغ لم ٨ًً مٞى

ألن مً له خ٤ الغظٕى ٖلى الخابٗحن له هى اإلاىعص، ولِـ  ،2الشحىع غلحهم" ؤلاخالُ بدو اإلاعتهلَ في

اإلاؿتهل٪، ٞهظا ألازحر ًغظ٘ ٖلى اإلاىعص الظي ؤبغم مٗه ال٣ٗض )والظي ٩ًىن مؿاوال ب٣ىة ال٣اهىن 

ب٣ى للمىعص خ٤ الغظٕى ٖلى هظا الٛحر  ججاهه( ختى في الخالت التي ٩ًىن ٞحها ؤلازال٫ مً َٝغ الٛحر ٍو

                                                           
جب بزباع اإلاؿتهل٪ بظل٪ ) ال٣ٟغة  - 1 وفي هظه الخالت ٞةن اإلاىعص هى مً ًخدمل مهاٍع٠ ؤلاعظإ اإلاترجبت ًٖ مماعؾت خ٤ التراظ٘ ٍو

 مً ال٣اهىن(. 41ألازحرة مً اإلااصة 
ججاه اإلاؿتهل٪ ٖلى خؿً جىُٟظ الالتزاماث الىاججت  ظاءث نُاٚت هظه اإلااصة ٖلى الك٩ل الخالي: " ٌٗخبر اإلاىعص مؿاوال ب٣ىة ال٣اهىن  - 2

ً للخضماث صون  ًٖ ال٣ٗض اإلابرم ًٖ بٗض، ؾىاء ٧ان جىُٟظ الالتزاماث اإلاظ٧ىعة ٖلى ٖاج٤ اإلاىعص الظي ؤبغم ال٣ٗض ؤو م٣ضمحن آزٍغ

 مً ال٣اهىن(. 26ؤلازال٫ بد٤ اإلاؿتهل٪ في الغظٕى ٖلحهم" )ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة 
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"ٌػخبر اب٘ له، ولظل٪ وٗخ٣ض ؤن الهُاٚت الصخُدت لهظه ال٣ٟغة ًجب ؤن ج٩ىن ٖلى الك٩ل الخالي : الخ

خعً جىكُز الالتزاماث الىاججت غً الػهذ اإلابرم  ىاإلاىسد معاوال بهىة الهاهىن ججاه اإلاعتهلَ غل

ًان جىكُز الالتزاماث اإلازيىسة غلى غاجو اإلاىسد الزي ؤبشم الػهذ ؤو  ً غً بػذ ظىاء  مهذمين آخٍش

 للخذماث دون ؤلاخالُ بدو اإلاىسد في الشحىع غلحهم".

٨ًؿب مل٨ُت الصخيء  ؿتهل٪وهغي ؤن هظه اإلااصة حك٩ل خماًت مهمت للمؿتهل٪، ألهه بطا ٧ان اإلا

ٗت الٗامت  )الٟهل ــــي َٞغــــــــاإلابُ٘ بمجغص جمام ال٣ٗض بتراي ٫ ٕ( وبالخالي   ّمً  491ُه َب٣ا للكَغ

      1مال٨ه" ال٥ اإلابُ٘ ولى ٢بل الدؿلُم َب٣ا ل٣اٖضة "هال٥ الصخيء ٖلىــــًخدمل جبٗت هٞهى الظي 

(Res périt domino2) في  ىعصال٥ جب٣ى ٖلى ٖاج٤ اإلاــــــذ جبٗت الهــــــطخى هظه اإلااصة ؤنبدـــٞةهه بم٣خ

ٟدو خالخ ما صام ؤن  3ه الٗامتالى٢ذ الظي ًهبذ ُٞه الصخيء اإلابُ٘ في خىػة اإلاؿتهل٪ خُاػة ماصًت ٍو

ؤنبذ مؿاوال ب٣ىة ال٣اهىن ًٖ خؿً جىُٟظ ؤلالتزاماث الىاججت ًٖ ال٣ٗض ولٗل ؤهمها حؿلُم  ىعصاإلا

مىخىط مُاب٤ إلاا جم ؤلاجٟا١ ٖلُه ؾىاء ٢ام هى بهظا الدؿلُم ؤو ٧ل٠ ٚحره مً م٣ضمي الخضماث لل٣ُام 

 بظل٪.

هظا الىو ٌؿمذ للمؿتهل٪ بإن ًجض ؤمامه  ل٣ض ؤعاص اإلاكٕغ حكضًض التزام اإلانهي وبالٟٗل ٞةن

ًخدمل اإلاؿاولُت ًٖ ٧ل بزال٫ ؤنبذ مداوعا ؤو مساَبا واخضا وهى اإلاىعص الظي حٗا٢ض مٗه والظي 

ت لىي٘ اإلاىخىط بحن ًضي اإلاؿتهل٪.  ًُا٫ ؾلؿلت الٗملُاث الًغوٍع

                                                           
" بمجشد جمام الػهذ، ًخدمل اإلاؽتري الظشائب وؾيرها مً ألاغباء ٫ ٕ الظي ظاء ُٞه ما ًلي:  ّمً  493ا ٦غؾه الٟهل وهى م - 1

هؼ غلى غاجهه ؤًظا مصشوقاث خكظ اإلابُؼ وحني ثماسه. وغالوة غلى رلَ،  التي ًخدملها الص يء اإلابُؼ ما لم ٌؽترغ ؾير رلَ. ٍو

 نبل خصُى الدعلُم، ما لم ًخكو غلى ؾير رلَ".  ًخدمل اإلاؽتري جبػت هالى اإلابُؼ، ولى 

 مما ٌٗجي ؤن هال٥ الصخيء في اإلاضة الٟانلت بحن جمام ال٣ٗض وخضور الدؿلُم الٟٗلي ًلؼم اإلاكتري بإصاء الشمً اإلاخ٤ٟ ٖلُه ٧امال.
2  -  Res périt domino: " la chose/ objet périt au détriment de son maître ": proverbe romain selon le dommage subi par la 

perte d' une chose incombe au propriétaire de ladite chose. 

Autrement dit le principal( sinon seul) lèsé en cas de destruction d'un objet est son légitime propriétaire . 
ش  - 3  التي ظاء ٞحها ما ًلي:  20في ماصجه  2011ؤ٦خىبغ  25وهى ما ٦غؾه الخىظُه ألاوعبي الهاصع بخاٍع

« Pour ce qui est des contrats prévoyant que le professionnel expédie les biens au consommateur, le risque de perte 

ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le 

consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens. Cependant, le risque est 

transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur dès lors que ce dernier a été chargé du transport 

des biens par le consommateur et que le choix n’a pas été proposé par le professionnel, sans préjudice des droits 

dont le consommateur dispose à l’égard du transporteur ». 

 . Hamon ٢اهىن  بم٣خطخى الٟغوؿُت ؤلاؾتهال٥ مضوهت ؤًًا وجبيخه
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ضم اخترام آلاظا٫ حك٩ل ؾببا عثِؿُا   لٗضم عيا  الؾُما وؤن مؿالت الدؿلُم اإلاُاب٤ ٖو

اإلاؿتهل٪ في هظا اإلاجا٫ والظي ٚالبا ما ًجُب ٖىه اإلاىعص ؤو اإلانهي بإهه ٢ام بةعؾا٫ البًاٖت في الى٢ذ 

سغط ًٖ بم٩اهُاجه ونالخُاجه.  اإلاىاؾب ) اإلاخ٤ٟ ٖلُه( وؤن الباقي ال ًخد٨م ُٞه ٍو

ل الظي لم ًدترم وبالىو ٖلى هظه اإلاؿاولُت ب٣ىة ال٣اهىن لم ٌٗض حهم هىا الخُإ اإلادخمل للىا٢

 الغظٕى ٖلى اإلاىعص.
ً
 ألاظل اإلادضص للدؿلُم ألهه ٩ًىن بةم٩ان اإلاؿتهل٪ صاثما

اإلال٣اة ٖلى ٖاج٤ اإلانهي مً قإجها  ال٣اهىن  وهغي ؤن هظه اإلاؿاولُت الخٗا٢ضًت ًٖ ٞٗل الٛحر ب٣ىة

ألجها  ،إلاٗامالثؤن حؿاهم بك٩ل ٦بحر في ٦ؿب ز٣ت اإلاؿتهل٪ وحصجٗه ٖلى ؤلا٢با٫ ٖلى هظا الىٕى مً ا

 26غا لُابٗها الٗام والىاؾ٘، طل٪ ؤن اإلااصة ٓومً ظهت ؤزغي ه ،جً٘ ؤمامه مساَبا واخضا مً ظهت

خعً جىكُز الالتزاماث الىاججت غً الػهذ جىو ٖلى ؤن اإلاىعص ٩ًىن مؿاوال ب٣ىة ال٣اهىن ًٖ "

لتزاماث بىؾُلت في ً ؤلاٖ ًضوهى ما ًم٨ً ؤن وؿخيخج ؤهه لم ٌٗض هىا٥ مجا٫ للخض اإلابرم غً بػذ"

 ًٖ بٗض. تال٣ٗىص اإلابرم

وم٘ طل٪ ًب٣ى لل٣ًاء جدضًض مضي هظا الىو وهغي ؤن ًدهغه في الالتزاماث التي لٗبذ ٞحها 

 اإلاؿاٞت التي جٟهل بحن اإلاخٗا٢ضًً صوعا خاؾما.

 ًم٨ً ٞةهه ال  1هظا وهٓغا ألن اإلا٣خًُاث اإلاىٓمت لل٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض حٗخبر مً الىٓام الٗام

ٟاء مجها، وفي ظمُ٘  لكغوٍ اإلاؿاولُت بةصعاظه للمنهي ؤن ًخدلل مً هظه  ٩ًىن مً قإجها الخض ؤو ؤلٖا

ألاخىا٫ لً ٩ًىن بةم٩اهه ؤن ًشحر ٞٗل الٛحر اإلاخٗا٢ض للخملو مً هظه اإلاؿاولُت، وم٘ طل٪ ًم٨ىه و٦ما 

جىُٟظه ًغظ٘ بلى:  ؾىء ٣ٗض ؤو بزباث ؤن ٖضم جىُٟظ ال 26جىو ٖلى طل٪ ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة 

ؤو بلى ٞٗل ٚحر مخى٢٘ وال ًم٨ً ججاوػه للٛحر ؤو بلى ٢ىة ٢اهغة و٦ما هى  اإلاضيي ؤي بلى اإلاؿتهل٪ هٟؿه

ٟاءةواضر مً الىو ٞ  .٣٘ ٖلى ٖاج٤ اإلاىعصً الؿالٟت الظ٦غ ن ٖبء بزباث خالت مً خاالث ؤلٖا

  

                                                           
ٍام حػخبر " ؤهه ٖلى 08-31 ع٢م ال٣اهىن  مً 44 اإلااصة جىو - 1  ".الػام الىظام مً الباب هزا ؤخ
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 خاجمت

في ٣ٖىص الخجاعة  ؿتهل٪واإلا اإلاىعصٟهل بحن بن ٖضم مٗاًىت الؿل٘ بد٨م اإلاؿاٞت التي ج

ىن، ًجٗله في ختى ؤلال٨تروهُت، ؤو جإزغ هظا ألازحر بإؾلىب ٖغى الؿلٗت  ٤ الخلٍٟؼ ولى عآها ًٖ ٍَغ

غ له خحن بنضاعه لهظا الغيا ٧ل  الٛالب ًهضع عياء ًُبٗه الدؿٕغ وال ٩ًىن جهاثُا، ألهه لم جخٞى

ً ٨ٞغة ظُضة  خى٫ اإلاىخىط اإلاٗغوى ؤو الخضمت اإلا٣ترخت، لظل٪ جضزل ال٣اهىن اإلاٗلىماث الالػمت لخ٩ٍى

ت مً البُاهاث ومىذ له الخ٤ في الغظٕى في اإلابُ٘ بٗض  08-31ع٢م  لٟغى بٖالم اإلاؿتهل٪ بمجمٖى

مٗاًيخه لخل٪ الؿلٗت ؤو الخضمت ٖىض الدؿلُم ؤي بٗض ؤن جهبذ له اإلاٗلىماث التي لم ًؼوصه بها الباج٘ 

غاٝ في خحن ٖغيه ألاو٫ ل خل٪ الؿلٗت ؤو الخضمت ؤو بٗباعة ؤوضر خُىما جهبذ هىا٥ مؿاواة بحن ألَا

ت مً الًماهاث مً ؤظل خؿً جىُٟظ خٗا٢ضاإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالصخيء مدل ال ، ٦ما ؤخاَه بمجمٖى

هظا ال٣ٗض، الؾُما بطا ٖلمىا ؤن اإلاىاص والؿل٘ التي ج٩ىن مدل ال٣ٗض اإلابرم ًٖ بٗض  ٚالبا ما جدؿم 

هٗب في ٦شحر مً ألاخُان ٖلى اإلانهي هٟؿه ؤن ٠٣ً ٖلى زباًاها ومضي نالخُتها للٛغى با لخ٣ُٗض ٍو

 اإلاُلىب وظىصتها بال بٗض مجهىص ٦بحر، ٞما بال٪ باإلاؿتهل٪ الٗاصي. 

لخد٤ُ٣ خماًت ٞٗالت للمؿتهل٪ في مجا٫ الخجاعة ؤلال٨تروهُت  م٣خًُاث مهمت ل٣ض زم اٖخماص

ب٣ى ؤن وٗٝغ ما ؾىاء في مغخلت ببغام ال ٣ٗض ؤو في مغخلت جىُٟظه مً زال٫ حكضًض مؿاولُت اإلاىعص. ٍو

في ٦ؿب  بطا ٧ان جُب٤ُ هظه اإلا٣خًُاث ٖلى ؤعى الىا٢٘ مً قإهه ؤن ًد٤٣ الهضٝ اإلاخىدى واإلاخمشل 

 وظٗله ٣ًبل ٖلحها ب٩ل ز٣ت وؤمان. ز٣ت اإلاؿتهل٪ في هظا الىٕى مً اإلاٗامالث
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 الشنمُت الثهت إلسظاء ائُتالحم الهاهىهُت اإلاىظىمت

 اإلاىظىمت الهاهىهُت الحمائُت إلسظاء الثهت الشنمُت

 

 .هجىمؤغمش  د  1د. غبذ الشخمان خمىػ 

 

 

 مهذمت

الم  ٌِٗل ٖالم الُىم، الظي صزل ؤلُٟخه الشالشت، زىعة هاثلت جخمشل في نىاٖت ج٨ىىلىظُا ؤلٖا

الم والاجها٫ مً ظهت، والخ٣ىُاث  التي هخجذ ًٖ طل٪ الخُىع الخٟاٖلي بحن والاجها٫ وؾاثل ؤلٖا

اإلاٗلىماجُت وؤلال٨تروهُت مً ظهت ؤزغي، وما ناخبه مً ْهىع مٟاهُم ظضًضة مخمشلت في مٟاهُم ٖالم 

حرها مً اإلاٟاهُم اإلاغجبُت بخ٨ىىلىظُا  ت الهٛحرة، الا٢خهاص الغ٢مي، الخجاعة ؤلال٨ُتروهُت ٚو ال٣ٍغ

الم والاجها٫، والتي ٚحرث ا ل٨شحر مً ظىاهب الخُاة ؤلاوؿاهُت الاظخماُٖت مجها والا٢خهاصًت ؤلٖا

مىما ال٣ُام بمٗامالث ٖلى  والش٣اُٞت، ومً يمجها ؤهماٍ الدؿى١ والكغاء في الًٟاءاث الاٞترايُت، ٖو

الخِ والتي ؤجاخذ ٞغنا ظضًضة لالَإل ٖلى اإلاٗلىماث وجباصلها مشال بسهىم ٣ٖىص البُ٘ والكغاء 

م٨ىذ مً حؿلُم اإلاىخجاث الالماصًت ٧البرامج وال٣ُ٘ اإلاىؾ٣ُُت  وببغامها، بل والخٟاوى ٖلحها

والصخ٠ الال٨تروهُت ؤو ج٣ضًم الخضماث ٧االؾدكاعاث ال٣اهىهُت ؤو الُبُت، وؤًًا حؿلُم اإلاىخجاث 

اإلااصًت بازخالٝ ؤهىاٖها بٗض الخٗا٢ض بكإجها في ق٩ل ٚحر ماصي، ٩ٞل طل٪ ٌٗض مً مؼاًا ما ؤنبذ 

 ٞا بالشىعة الغ٢مُت والتي ٌٗض ًٞاء ألاهترهذ الاٞتراضخي ؤبغػ مٓاهغها. مٗغو 

ضم الاؾدُٗاب  ل٨ً، وهٓغا لجضة هظا الًٟاء وما ٨ًخى٠ البٌٗ مً مجاالجه مً ٚمىى، ٖو

ً صازله والظًً ٌٗضون في الٛالب بما مؿتهل٨حن ؤو ٖمالء  مدخملحن، وما ًترجب ًٖ  مً ٢بل اإلابدٍغ

ػن بحن هاالء واإلاهىُحن ؤو اإلاىعصًً في الُٝغ آلازغ، والظي  ًؼصاص خضة في البِئت طل٪ ُٚاب لٗامل الخىا

غ الُٝغ ال٠ًُٗ ٖلى ؤلام٩اهاث اإلاىاؾبت واإلاالثمت لخدهحن مغ٦ؼه،  الغ٢مُت بالىٓغ لخخمُت ٖضم جٞى

ؾىاء مً خُض خماًت خ٣ى٢ه، ؤو خماًت بُاهاجه الخهىنُت،  ؤو خماًت مجا٫ مماعؾت ججاعجه 

 روهُت، وطل٪ في م٣ابل َٝغ ٢ىي ؤال وهى اإلاىعص ؤو اإلانهي.ؤلال٨ت
                                                           

 ؤؾخاطان باخشان ب٩لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت بجامٗت ابً ػهغ، ؤ٧اصًغ. -1
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وإلاٗالجت هظا الىي٘ الجضًض اإلاغجبِ باإلاٗامالث الاٞترايُت، ٣ٞض ؤوظض اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٖلى هدى 

داولت ً زاللها بلى مـــــض مـــــــاهت ٢اهىهُت ٖمـــــاعب اإلا٣اعهت، جغؾـــــــلى ٚغاع ما هى ظاع في الخجـــــمخضعط، و ٖ

هل٨حن، ـــــضءا باإلاؿخــــخضزلحن في الخجاعة ؤلال٨ُتروهُت بــت مسخل٠ اإلاـــــب ز٣ـــــغوٝ اإلاىاؾبت ل٨ؿـــــبعؾاء الٓ

ضماث الال٨تروهُت طاث ال٣ُم ــــحن مً مىعصًً و مهىُحن، وؤُٚاع مداًضًً مً م٣ضمي الخــــــزم باقي الٟاٖل

اع ال٣اهىوي للخجاعة ؤلال٨ُتروهُت مً ـــــاإلاًاٞت الٗالُت. وبالخالي  ٣ٞ ؼ ؤلَا ض اعجإي اإلاكٕغ جإهُل وحٍٗؼ

ُٗت إلاا ؤنبذ ٌٗٝغ باال٢خهاص الغ٢مي وع٦حزجه ألاؾاؾُت اإلاخمشلت في الش٣ت  زال٫ بعؾاء صٖاثم حكَغ

 الغ٢مُت.

وؾىداو٫ مً زال٫ هظه الضعاؾت الخُغ١ ألهم هظه الضٖاثم مً ٢ىاهحن وهُا٧ل جىُٓمُت، 

حر  زهىنا مجها ما له ٖال٢ت باإلاىٓىمت الخماثُت للمؿتهل٪ في مٗامالجه ٖبر قب٨ت ألاهترهذ، ومضي جٞى

ُت.  ىبت م٣اعهت م٘ ما ٢ض ٌٗترحها مً هىا٢و مىيٖى  هظه اإلاىٓىمت للش٣ت الغ٢مُت اإلاٚغ

 

 اإلادىس ألاُو 9 الهىاهين اإلااػشة للثهت الشنمُت

ُا مً الخ٩ىمت اإلاٛغبُت، باألهمُت التي ٨ًدؿحها الك٩ل الجضًض لالججاع اإلاٗخمض ٖلى الىؾاثل  ٖو

ؤلال٨ُتروهُت، وما ًجب ؤن ًهاخبه مً جدىالث تهم الٗضًض مً اإلاجاالث ومجها ٖلى الخهىم اإلاجا٫ 

ىُت ؾمُذ  -ؤي الخ٩ىمت اإلاٛغبُت –ال٣اهىوي، ٞةجها  باصعث مىظ بضاًت ألالُٟت الشالشت بةوكاء لجىت َو

ت الخانت  ، و٢ض ٢امذ بمجهىصاث ٦بحرة في 1بدىمُت وجإهُل الخجاعة ؤلال٨ُتروهُتباللجىت ما بحن الىػاٍع

غ قامل ًسو  مٗالجت ال٨شحر مً اإلاجاالث والىىاحي اإلاغجبُت بالخجاعة ؤلال٨ُتروهُت ؤًٞذ بلى وي٘ ج٣ٍغ

الخضابحر وؤلاظغاءاث التي الىاظب اجساطها مً ؤظل الجهىى بالخجاعة ؤلال٨ُتروهُت والٗمل ٖلى جىمُتها، 

خباع اإلادُِ ٖو ٘ ههىم ٢هض اٖخماصها مً ٢بل اإلاكٕغ اإلاٛغبي، ؤزظا بااٖل لى ألازو مجها وي٘ مكاَع

ال٣اهىوي الضولي اإلاخمشل في ظاهب ٦بحر مىه بمغظُٗت ال٣اهىهحن الىمىطظُحن لؤلوهِؿتروا٫ للخجاعة 

خدضة لل٣اهىن الخجاعي ؤلال٨ُتروهُت والخى٢ُ٘ ؤلال٨ُترووي اإلاٗخمضًً ٖلى الخىالي مً ٢بل لجىت ألامم اإلا

 ، ٖلى اٖخباعا ؤن اإلاٛغب ٧ان مً الضو٫ الؿبا٢ت بلى اإلاهاص٢ت ٖلى هظًً ال٣اهىهحن.2الضولي

                                                           
1- Comité interministériel chargé du développement et de la promotion du commerce électronique. 

٠ بها وبإوكُتها مى٢ٗها ٖلى قب٨ت ألاهترهذ اللجىت ألاممُت اإلاؿماة ب "ألا  -2  www.uncital.orgوهِؿترا٫"، ؤهٓغ للخٍٗغ
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ُٗت  غ هام جًمً حصخُها لخالت الترؾاهت الدكَغ وزالنت هظه اإلاجهىصاث جمشلذ في نُاٚت ج٣ٍغ

الم والخىانل  ٖمىما، و٦ظل٪ وي٘ جىنُاث والخىُٓمُت اإلاٛغبُت بػاء اإلاخُلباث الخالُت إلاجخم٘ ؤلٖا

خى٫ ما ًجب ألازظ به ماؾؿاجُا للضٞ٘ ببلضها ٢هض ولىط هظا اإلاجخم٘، وطل٪ هٓغا إلاا ًترجب ٖلى طل٪ 

غها الا٢خهاص في ق٩له الغ٢مي الجضًض، وبالخالي َغح ههىم  مً اؾخٟاصة بلُٛت مً الٟغم التي ًٞى

٘ ٢اهىهُت لالٖخماص، حؿخجُب للكغوٍ اإلاىيىُٖت لخإ  هُل والجهىى بالخجاعة ؤلال٨ُتروهُت.مكاَع

ىُت ؾمُذ  وجبٗا لٗمل اللجىت الؿاب٣ت وما جالها مً ظهىص ٢ُمت ُيمىذ في بَاع اؾتراجُجُت َو

"، ٞةن اإلاكٕغ اإلاٛغبي باصع ولى مخإزغا م٣اعهت ومدُُه ؤلا٢لُمي بلى وي٘ 2013ب" اإلاٛغب الغ٢مي 

ُت، ويمان خماًت اإلاخضزلحن ٞحها، وؤًًا يمان جغؾاهت ٢اهىهُت ٦ُٟلت بخإهُل الخجاعة ؤلال٨ُتروه

اؾخ٣غاع اإلاٗامالث صازل ًٞاءاتها، وهى ما ًبرػ مً ظهت ؤولى في اٖخماص ٢ىاهحن زهىنا اإلاٗالجت 

اِؾؿت لخماًت 
ُ
تراٝ ال٣اهىوي بال٨خابت والخى٢ُ٘ والضلُل في ق٩ل بل٨ُترووي، و جل٪ اإلا إلاؿإلت الٖا

غة لخماًت اإلاؿتهل٪ ألاشخام الُبُُٗت ؤمام اإلاٗالجت ا إلاٗلىماجُت للمُُٗاث ؤلاؾمُت، زم ؤًًا اإلاَا

 في ال٣ٗىص باإلابرمت ًٖ بٗض، صون بٟٚا٫ ال٣ىاهحن الجىاثُت الخامُت للبِئت الغ٢مُت. 

وجُٟٗال للخىنُاث الهاصعة ًٖ اللجىت الؿالٟت الظ٦غ ومًمىن "اؾتراجُجت اإلاٛغب الغ٢مي 

عي مخض 2013 الم والاجها٫ في مجا٫ "، ٣ٞض جم وي٘ بَاع حكَغ عط ًبخػي حؿهُل اؾخٗما٫ ج٣ىُاث ؤلٖا

ؾـ لهظا الٛغى مً 
َ
ا اإلاٗامالث، و ٌؿاٖض ٖلى بٗض الش٣ت في هظه الخ٣ىُاث مً َٝغ اإلاخٗاملحن، وٍُ

 :1زال٫

ُُٟت بحن ال٨خابت ٞى١ صٖامت وع٢ُت وال٨خابت في ق٩ل بل٨ُترووي ؤي عؾالت بُاهاث؛  -  اإلاٗاصلت الْى

ت والخى٢ُٗاث ؤلال٨ُتروهُت؛اإلاٗاصلت ا - ُُٟت بحن الخى٢ُٗاث الُضٍو  لْى

تراٝ للضلُل في ق٩ل بل٨ُترووي بالدجُت ال٣اهىهُت؛ -  الٖا

 خماًت ألاشخام الُبُُٗت ؤمام اإلاٗالجت اإلاٗلىماجُت للمُُٗاث الاؾمُت. -

 خماًت اإلاؿتهل٪ صازل ًٞاءاث الخجاعة ؤلال٨ُتروهُت. -

 ل٨ُتروهُت مً الجغاثم اإلاٗلىماجُتزم ؤًًا خماًت الًٟاءاث الا -

لُه،  ٞةهىا ؾىٗغى لهظه ؤلاظغاءاث جباٖا ٖبر جىاو٫ ال٣ىاهحن اإلاٟٗلت لها.   ٖو

                                                           
1- Comité interministériel Chargé du Développement et de la promotion du commerce électronique : Rapport Préliminaire. 

Op. cit. p 4. 
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الاغتراف الهاهىوي بالٌخابت والخىنُؼ في ؼٍل بلٌُترووي مً خالُ الهاهىن سنم  -ؤوال

14-421 

٨تروهُت، والتي ؤ٢غها ال٣اهىن بن الخٗضًالث ال٣اهىهُت التي ؤجذ اؾخجابت إلاخُلباث الخجاعة ؤلالُ

الخام بالخباص٫ ؤلال٨ُترووي للبُاهاث ال٣اهىهُت ٢ض ؾاعث هدى جدضًض الىٓام ال٣اهىوي  53-05ع٢م 

ـ  الىاظب الخُب٤ُ في جباص٫ البُاهاث واإلاُُٗاث ال٣اهىهُت ٖبر الغؾاثل ؤلال٨ُتروهُت، ومً زم ج٨َغ

ُُٟت بحن الىزاث٤ اإلايكإة ٞى١ صٖا ماث وع٢ُت وجل٪ اإلايكإة ٞى١ صٖاماث ؤلال٨تروهُت مً اإلاٗاصلت الْى

الخى٢ُ٘ الُضوي، وؤًًا ٞخذ اإلاجا٫ ؤمام جبجي و ظهت، و هٟـ اإلاٗاصلت بحن الخى٢ُ٘ في ق٩ل بل٨ترووي 

 مً زال٫ الخىُٓم ال٣اهىوي لكهاصاث اإلاهاص٢ت ؤلال٨تروهُت. 2ج٣ىُاث الدكٟحر

ؾمذ و مُم إلا٣خًُاث ٢اهىن الالتزاماث وال٣ٗىص ٞةن هظا ال٣اهىن ٢ض ؤحى بخٗضًل وجخ ،وبالخالي 

بىلىط هظا ال٣اهىن للخ٣بت الغ٢مُت مً الباب الىاؾ٘ لئلزباث، بياٞت بلى جبيُه إلا٣خًُاث ؤزغي جخىدى 

 ٧لها ظملت مً ألاهضاٝ التي مً ؤبغػها:

٤ اإلاغاؾلت. -  ال٣بى٫ بال٣ٗض ؤلال٨ُترووي يمً ال٣ٗىص اإلابرمت ًٖ ٍَغ

 ٫ ؤلازباث بحن ال٨خابت ٞى١ الضٖاماث الىع٢ُت ومشُالتها في ؤق٩ا٫ بل٨ُتروهُت. اإلاٗاصلت في مجا -

 جدضًض الكغوٍ الًامىت إلاىزى٢ُت الخى٢ُ٘ ؤلال٨ُترووي اإلاإمىن ومٗاصلخه للخى٢ُ٘ الُضوي.  -

حر  - جدضًض الكغوٍ الخ٣ىُت ال٨ُٟلت بدماًت وخضة ومًمىن ال٣ٗض ؤلال٨ُترووي، و٦ظل٪ جٞى

٤ ج٣ىُاث الدكٟحر. الكغوٍ الخ٣ىُت ت البُاهاث ٞو  لخماًت وجإمحن ؾٍغ

جدضًض الىٓام ال٣اهىوي لكهاصاث اإلاهاص٢ت ؤلال٨ُتروهُت، والهُئاث الٗاملت في بَاع هظه  -

 .3الخضمت ؤي مؼوصي زضماث اإلاهاص٢ت الال٨تروهُت

                                                           
٠ ع٢م اإلاخٗل٤ بالخباص٫ ؤلال 53.05ال٣اهىن ع٢م  - 1 ش  ٨1.07.129ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت، الهاصع بدىُٟظه الٓهحر الكٍغ مً  19بخاٍع

ضة الغؾمُت ٖضص ) 2007هىهبر  30 ( 1428صي ال٣ٗضة  ش  5584، ميكىع بالجٍغ صظىبر  6اإلاىا٤ٞ ٫  ( 1428مً صي ال٣ٗضة  25بخاٍع

 .3879، م )2007
غ٢ه ًغاظ٘ ما  -2 ل٠: اإلاسخاع بً ؤخمض ُٖاع " ال٣ٗض ؤلال٨ترووي "، مُبٗت الىجاح الجضًضة، الضاع للى٢ٝى ٖىض اإلا٣هىص بالدكٟحر َو

 وما ًلحها. 66، م 2009البًُاء، َبٗت 

ـ الىىاػلي " خماًت ٣ٖىص الخجاعة ؤلال٨تروهُت في ال٣اهىن اإلاٛغبي  - ىُت، مغا٦ل،  –صعاؾت م٣اعهت  –بصَع " ، اإلاُبٗت والىعا٢ت الَى

 وما ًلحها. 68 ، م2010الُبٗت ألاولى، 

صعاؾت جدلُلُت ه٣ضًت(، اإلاُبٗت والىعا٢ت   05-53ال٣اهىن اإلاٛغبي ع٢م  (الٗغبي ظىان " الخباص٫ ؤلال٨ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت  - 

ىُت، مغا٦ل، الُبٗت ألاولى،   وما ًلحها. 56، م 2008الَى
 ًغاظ٘:  للخىؾ٘ بسهىم مىيٕى اإلاهاص٢ت ؤلال٨تروهُت والخضماث اإلاغجبُت بها - 3

= 
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ُما ًسو مؿإلت بزباث ال٣ٗض اإلابرم بك٩ل بل٨ترووي، ٣ٞض ٦غؽ هظا ا ل٣اهىن وجبٗا إلاا ؾب٤، ٞو

ذ بالضلُل ؤلال٨ترووي مً ٦خابخه وجى٢ُٗه في ق٩ل بل٨ُترووي، ل٨ً هظا الخ٨َغـ وبن  تراٝ الهٍغ الٖا

م مً طل٪ ٣ٞض اؾدشجى بٌٗ ال٣ٗىص واإلادغعاث مً ٦خابتها  ٧ان مبضثُا، ٞةن اإلاكٕغ اإلاٛغبي، وبالٚغ

اث ال ٣اهىهُت، وهي ٧ل ال٣ٗىص التي وجى٢ُٗها بل٨تروهُا ٖىضما ج٩ىن هظه ألازحرة مُلىبت الو٣ٗاص الخهٞغ

ُت جخٗل٤ بالًماهاث الُٗيُت  اث مغجبُت بإخ٩ام ألاخىا٫ الصخهُت ؤو جغجبِ بمدغعاث ٖٞغ تهم جهٞغ

غاى مهىُت في مجا٫ ال٣ٗىص  ت، مالم ج٨ً مىجؼة مً شخو أٚل والصخهُت اإلاضهُت والخجاٍع

اث ألازحرة ال 1ًؤلال٨تروهُت م٨ً مً خُض ألانل ؤن ج٩ىن ، ٖلما ؤهه مً البضًهي ؤن هظه الخهٞغ

 . ا ل٣ٗىص الاؾتهال٥ وطل٪ ٖال٢ت بما هدً بهضص مٗالجخه في هظا اإلاىيٕى  مىيٖى

خماًت ألاشخاص الؼبُػُت ؤمام اإلاػالجت اإلاػلىماجُت للمػؼُاث ؤلاظمُت  -ثاهُا

  18-17وقها للهاهىن سنم 

في الكب٩اث ؤلال٨ُتروهُت،  ٚجي ًٖ البُان ؤن ظؼًء مً اإلاُُٗاث ؤو البُاهاث التي ًخم جضاولها

باٖخباعها الىؾِ ؤو الًٟاء الظي جيسج ُٞه اإلاٗامالث يمً بَاع الخجاعة ؤلال٨ُتروهُت، هي جل٪ 

اإلاٗلىماث التي جخٗل٤ بالصخو طاجه وجيخمي بلى ٦ُاهه ٦ةوؿان مشل ما حٗل٤ باؾمه ول٣به، وؾىه 

حرها مً اإلاٗلىماث ألاز ىىاهه وع٢مه الهاجٟي ٚو  غي.ووُْٟخه، ٖو

ه اإلاٛغب بسهىم جإمحن خغمت هظه اإلاُُٗاث، ٣ٞض  لُه وؤمام الٟغاٙ اإلاهى٫ الظي ٧ان ٌٗٞغ ٖو

جي واٖخمض ٢اهىها زانا بدماًت ألاشخام الظاجُحن ججاه مٗالجت اإلاُُٗاث طاث  ىا الَى جضزل مكٖغ

ت لبىاء جغؾاهت ٢اهىه092ُ-08الُاب٘ الصخصخي مً زال٫ ال٣اهىن ع٢م  ت ، والظي ق٩ل صٖامت ٢ٍى

مخ٩املت للجهىى بالخجاعة ؤلال٨ُتروهُت، ومالءمت ال٣اهىن اإلاٛغبي في هظا الكإن للمٗاًحر الضولُت طاث 

 الهلت.

                                                                                                                                                                                     
= 
 وما ًلحها. 77اإلاسخاع بً ؤخمض ُٖاع " ال٣ٗض ؤلال٨ترووي "، مغظ٘ ؾاب٤، م  -

وما  38، م 2013ٖبض الخ٨ُم عػو١ " الخىُٓم ال٣اهىوي للمٛغب الغ٢مي "، مُبٗت الىجاح الجضًضة، الضاع البًُاء، الُبٗت ألاولى،  -

 ًلحها.
ىف " جإمالث خى٫ ٢اهىن الخباص٫ ؤلال - 1 ت ال٣اهىهُت، مُبٗت ألامىُت، ؤخمض ؤصٍع ٨ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت "، ميكىعاث ؾلؿلت اإلاٗٞغ

 .47، م 2009الغباٍ، الُبٗت ألاولى، 

 .11صعاؾت جدلُلُت ه٣ضًت "، مغظ٘ ؾاب٤، م  ) 05-53ال٣اهىن اإلاٛغبي ع٢م  (الٗغبي ظىان " الخباص٫ ؤلال٨ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت  -
٠ ع٢م الهاصع بدىُٟظه ا - 2 ش  1.09.15لٓهحر الكٍغ ضة الغؾمُت ) 2009ٞبراًغ  18اإلاىا٤ٞ ٫  ( 1430مً نٟغ  22بخاٍع ، واإلايكىع بالجٍغ

ش  5711ٖضص   .552، م ) 2009ٞبراًغ  23اإلاىا٤ٞ ٫  ( 1430نٟغ  27بخاٍع
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لُه، ٣ٞض ظاء هظا ال٣اهىن لًُ٘ خماًت ٢اهىهُت لؤلشخام مً ؾىء اؾخٗما٫ بُاهاتهم  ٖو

الم  تها، وؤلٖا ً٘ ألاخ٩ام الخانت بخجمُ٘ جل٪ البُاهاث، ويمان ؾٍغ باإلظغاءاث الصخهُت، ٍو

لها و ه٣لها مً صازل  الًامىت لخماًتها، وجم٨حن ناخبها مً الىٟاط  بلحها، و٦ظل٪ لُٗالج مؿإلت جدٍى

 اإلاٛغب بلى بلض ؤظىبي.

ًىهب بالخدضًض ٖلى اإلاٗالجت آلالُت ال٩لُت  09.08وظضًغ بالظ٦غ ؤن مجا٫ جُب٤ُ ال٣اهىن ع٢م 

ٖلى اإلاٗالجت ٚحر آلالُت لىٟـ اإلاُُٗاث الىاعصة في ؤو الجؼثُت للمُُٗاث طاث الُاب٘ الصخصخي، و٦ظا 

ت ؤو اإلاغج٣ب وعوصها في جل٪ اإلالٟاث ، و ٌؿدشجى مً مجاله بٌٗ اإلاٗالجاث و طل٪ ألؾباب 1ملٟاث ًضٍو

 .٢2اهىهُت وؤزغي وا٢ُٗت

غاع ــــغوعة ب٢ــــي بالًــــــُاث طاث الُاب٘ الصخهــــــت اإلاُٗــــا٫ مٗالجــاًت في مجـمـــىظب الخــــوحؿخ

ً اإلاٗالجت، ٦ما ـــــاو٫ ٖــــ٤ اإلاؿـــــلى ٖاجــــب التزاماث ٖــــغجُــــــل٪ اإلاُُٗاث، وجــــٗجي بخـــو اإلاــــخ٣ى١ للصخ

ؿهغ ؤًًا ٖلى الخىُٟظ ـــغا٢بت الخـــــغ ٖلى مـــــىظب ظهاػا ٌؿهــــحؿخ ىاػن بحن هظه الخ٣ى١ والالتزاماث َو

 الؿلُم لها .

٣ا لل٣اهىن ع٢م ول يغوعة بٖغابه ًٖ  09.08ٗل ؤهم الخ٣ى١ اإلاٗتٝر بها للصخو اإلاٗجي ٞو

دت ٢بل الكغوٕ في ؤي مٗالجت مً ٢بل الُٝغ آلازغ، و وظىب بزباعه بمًمىن  مىا٣ٞخه الهٍغ

جل٪ اإلاٗالجت في ٧اٞت مغاخلها، اإلاٗالجت و٦ُُٟت بهجاػها والٛاًاث اإلاخىزاة مجها، و ٦ظا خ٣ه في جدب٘ 

الصخو اإلاؿاو٫ ٖلى اإلاٗالجت لُخإ٦ض مً مأ٫ مُُٗاجه  ) les serveurs (ؤًًا خ٣ه في ولىط زىاصًم و 

ئاث اإلاُُٗاث التي  اًاتها، ٞو الصخهُت، هل زًٗذ ٞٗال للمٗالجت ؤم ال، وما هٕى جل٪ اإلاٗالجت ٚو

٦ظل٪ ب٩ل ؤههبذ ٖلحها والجهت ؤو اإلااؾؿاث التي ؤعؾلذ ؤو ؾٝى جغؾل بلحها؟؟، وؤن ًداٍ ٖلما 

مٗلىمت مخىٞغة لضي اإلاٗالج خى٫ مهضع جل٪ اإلاُُٗاث مً ظهت، وخى٫ الؿُاؾت اإلاخبٗت وألاؾاؽ 

اإلاى٣ُي الظي ًد٨م ٧ل مٗالجت آلُت جسً٘ لها مُُٗاجه الصخهُت، زم ؤًًا الخضزل ٧لما جُلب 

ت ٖىض ٖملُت ألامغ الخٗضًل ؤو الخصخُذ لبُاهاجه خُىما ٌٗتري الخُإ ؤو الى٣هان اإلاُُٗاث الصخهُ

ل بٗض جل٪ الٗملُت، ٞخهبذ بالخالي ٚحر مخُاب٣ت  الخدهُل، إلاا ًم٨ً ؤن ًُغؤ ٖلحها مً حُٛحر ؤو جدٍى

م٘ الىا٢٘، وهى ما ٢ض ًازغ ؾلبا ٖلى خ٣ى١ وؾمٗت الصخو اإلاٗجي بها، الصخيء الظي ًم٨ىه ؤًًا مً 

                                                           
 .09.08ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة الشاهُت مً ال٣اهىن ع٢م   -1
٘ اإلاٛغبي واإلا٣اعن )ال٣اهىن ع٢م الٗغبي ظىان" مٗالجت اإلاُُٗا -2 ال٨خاب  ) 09.08ث طاث الُاب٘ الصخصخي: الخماًت ال٣اهىهُت في الدكَغ

ىُت، مغا٦ل، الُبٗت ألاولى،   .40، م 2010الشاوي "،  اإلاُبٗت والىعا٢ت الَى
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ٌسخب مىا٣ٞخه بن ا٢خطخى  ، بل وله ؤن1ؤن ًخٗغى ٖلحها و ٖلى ٧ل ما ًمـ بد٣ى٢ه في هظا الكإن

 ألامغ طل٪.

ؼا إلاا ؾل٠ مً الخماًت، ٣ٞض وي   او٫ ًٖ اإلاٗالجت ــل اإلاؿــــغبي ٖلى ٧اهــــٕغ اإلاٛــــ٘ اإلاكــــوحٍٗؼ

جي بال ـــــسو اإلاٗــــ٣ت الكــــهل ٖلى مىاٞـــــــلى ؤي مٗالجت ولى خــــٖضة التزاماث جخمشل في ٖضم ؤلا٢ضام ٖ

لى عؤؾها هــــبٗض ؤن ًد ل ٖلى بطن مؿب٤، بطا حٗل٤ ألامغ بمٗالجت مُُٗاث طاث َاب٘ بالٜ الخُىعة ٖو

٣ لى ٧اهل  اإلاؿاو٫ ًٖ اإلاٗالجت التزام بؿالمت ــ٘ ؤًًا ٖــــاإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الٗغقي و الضًجي، ٍو

ُُاث ، خُض بن ٧ل شخو ؤهجؼ ؤو ؤمغ بةهجاػ مٗالجت إلا2ٗهظه ألازحرة وخٟاْه ٖلى الؿغ اإلانهي

ججاه ألاشخام اإلاٗىُحن، باجساط ٧اٞت  09-08مً ٢اهىن ع٢م  23شخهُت، ًلتزم بد٨م اإلااصة 

ت لخماًت جل٪ اإلاُُٗاث مً الخدٍغ٠ ؤو ؤلاجالٝ ؤو الًُإ الٗغضخي ومً الى٣ل  الاخخُاَاث الًغوٍع

ٗالجت ٚحر الٛحر اإلاإطون به للٛحر، ومً اليكغ ؤو الىلىط ٚحر اإلاغزو بهما، و ٖمىما ٧ل ؤق٩ا٫ اإلا

 اإلاكغوٖت.

 20-17خماًت اإلاعتهلَ في الػهىد اإلابرمت غً بػذ مً خالُ الهاهىن سنم  –ثالثا 

حٗخبر ٣ٖىص الاؾتهال٥ مً خُض ألانل مجاال عخبا الؾخٛال٫ اإلاؿتهل٨حن مً َٝغ اإلاهىُحن 

غوٍ التي واإلاىعصًً، وطل٪ بالىٓغ لىيُٗت هاالء اإلاخمحزة م٣اعهت م٘ اإلاؿتهل٨حن، و طل٪ ٖبر الك

ًًمىجها في ٣ٖىصهم التي ال ج٩ىن في الٛالب في مهلخت اإلاؿتهل٪، ؤو بالىٓغ لٓغوٝ اهًمام هاالء 

اإلاؿتهل٨حن بلى جل٪ ال٣ٗىص، خُض ال ًمل٩ىن في ؤخىا٫ ٦شحرة بال الخًٕى لهظه الكغوٍ والتي حٛلب 

ألامغ ًؼصاص اؾخٟداال في بك٩ل ٚحر مخىاػن مهالر اإلاهىُحن واإلاىعصًً ٖلى مهالر اإلاؿتهل٨حن. وهظا 

٣ىص ؤصاء ؤو ج٣ضًم الخضماث ًٖ بٗض، وبالخالي ٣ٞض  ٣ٖىص بُ٘ وقغاء الؿل٘ والخضماث واإلاىخجاث ٖو

في ٣ٖىص الاؾتهال٥ بهٟت ٖامت،  –ؤي اإلاؿتهل٪  –ْهغث  الخاظت بلى خماًت الُٝغ ال٠ًُٗ 

٤ٍ قب٩اث الاجها٫ اإلاٟخىخت وال٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض و مً يمجها ال٣ٗىص في ق٩ل بل٨ترووي ًٖ َغ 

 بهٟت زانت.

                                                           
خه ؤ 09-08مً ال٣اهىن ع٢م  9جىو اإلااصة  -1 ن ًخٗغى ألؾباب مكغوٖت ٖلى ٖلى ؤهه " ًد٤ للصخو اإلاٗجي، بٗض ج٣ضًم ما ًشبذ هٍى

غاى الاؾخ٣غاءاث وال ؾُما  ال٣ُام بمٗالجت مُُٗاث جسهه. ٠ ٖلى اؾخٗما٫ اإلاُُٗاث اإلاخٗل٣ت به أٚل وله الخ٤ في الخٗغى صون مهاٍع

ت مجها مً لضن اإلاؿاو٫ الخالي ًٖ اإلاٗالجت ؤو مؿاو٫ ًٖ مٗالجت الخ٣ت...".   الخجاٍع
٘ اإلاٛغبي واإلا٣اعن،  مغظ٘ ؾاب٤، م  الٗغبي ظىان " مٗالجت اإلاُُٗاث -2  .90طاث الُاب٘ الصخصخي: الخماًت ال٣اهىهُت في الدكَغ
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ولٗل هظا الىي٘ هى ما اؾتريى اهخمام اإلاكٕغ اإلاٛغبي بياٞت بلى يغوعاث اؾخجابخه إلادُُه 

ؤلا٢لُمي والضولي في هظا اإلاجا٫، ٞؿعى بالخالي بلى ب٢غاع ٢اهىن قامل زام بدماًت اإلاؿتهل٪ مً زال٫ 

ت. و٢ض جًمً هظا ال٣اهىن بابا زانا بال٣ٗىص ، بض٫ اٖخماص ههىم مخٟغ٢ 311-08ال٣اهىن ع٢م 

ماصة زهها اإلاكٕغ لخماًت اإلاؿتهل٪ بك٩ل ٖام،  206مً يمً  44بلى  25اإلابرمت ًٖ بٗض، مً اإلاىاص 

ولٗل ما ًمحز هظا الباب ٖلى الخهىم ٧ىن ظمُ٘ مىاصه هي مً الىٓام الٗام، وال ًم٨ً بالخالي 

 الاجٟا١ ٖلى مسالٟتها.

ٟا لهظا الىٕى مً ال٣ٗىص، ٞةهه باصع بلى بُٖاء حٍٗغ٠ ولئن ٧ان اإلاكٕغ  اإلاٛغبي لم ٌِٗ حٍٗغ

ائها هظا ال٣ٗض، و طل٪ مً زال٫ ال٣ٟغة ألاولى مً  لىؾُلت ؤو ج٣ىُت الاجها٫ ًٖ بٗض التي ًيسج في ٖو

باٖخباع ؤن اإلا٣هىص بها " ٧ل وؾُلت حؿخٗمل إلبغام ال٣ٗض بحن اإلاىعص واإلاؿتهل٪ بضون  25اإلااصة 

. وبالىدُجت، ٞةن ٣ٖض الاؾتهال٥ اإلابرم ًٖ بٗض هى اجٟا١ بعاصحي 2عهما شخهُا في آن واخض"خًى 

اإلاؿتهل٪ واإلاىعص ٖلى بخضار ؤزغ ٢اهىوي مخمشل في بُ٘ مىخىط ؤو ؾلٗت ؤو زضمت صون خًىعهما 

شخهُا وفي آن واخض، و باؾخٗما٫ واخض ؤو ؤ٦ثر مً ج٣ىُاث الاجها٫ ًٖ بٗض، والؾُما الخ٣ىُاث 

 ل٨ُتروهُت في ال٣ٗىص اإلابرمت في ق٩ل بل٨ُترووي .ؤلا

م، بال  اع، وبن ٧ان التر٦حز ًجغي ٖلى الك٩ل ؤو الىؾُلت ؤلال٨ُتروهُت في الٛالب ألٖا وفي هٟـ ؤلَا

ؤهه مبضثُا ٞةن ببغام ال٣ٗض ًٖ بٗض ال ٣ًهغها خهغا ٖلى هظه الىؾُلت، طل٪ ؤن مٟهىم وؾُلت 

اصة الؿالٟت الظ٦غ ٢ض ظاء واؾٗا، وبالخالي ٞهى ٌكمل ظمُ٘ وؾاثل الاجها٫ ًٖ بٗض الىاعصة يمً اإلا

ضًت، واإلاساَباث الهاجُٟت و وؾاثل الاجها٫ التي حٗخمض ٖلى  الٍاجها٫ اإلاٗغوٞت مً ٢بُل اإلاغاؾالث البًر

ىن ؤو الغاصًى مشل البُ٘ الخلٟؼي و الكغاء الخلٟؼي، ٦ظل٪ اإلاغاؾالث الال٨ُتروهُت الخٟاٖلُت ٖبر   الخلٍٟؼ

خباع ال٣ٗض مبرما ًٖ بٗض هى ٖضم الخًىع الصخصخي وفي  قب٩اث ألاهترهِذ. و ًب٣ى اإلاُٗاع اإلاٗخمض اٖل

ت  آن واخض لؤلَغاٝ، م٘ يغوعة الخمُحز بحن وؾاثل الاجها٫ ًٖ بٗض اإلاٗخمضة ٖلى الخ٣ىُاث الخىاٍْغ

analogiques  و جل٪ اإلاٗخمضة ٖلى الخ٣ىُاث الغ٢مُتnumériques زغ ُٞما ًسو مؿإلت إلاا لظل٪ مً ؤ

 جدضًض ػمً وم٩ان ببغام ال٣ٗض ًٖ بٗض.

                                                           
٠ ع٢م  31.08ال٣اهىن ع٢م  - 1 ش  1.11.03ال٣اضخي بخدضًض جضابحر لخماًت اإلاؿتهل٪ الهاصع بدىُٟظه الٓهحر الكٍغ ، 2011ٞبراًغ  18بخاٍع

ضة الغؾمُت ٖضص  ش  5932واإلايكىع بالجٍغ  .1072، م 2011ل ؤبٍغ 7بخاٍع
با هٟـ الخٍٗغ٠ ؾب٤ ؤن ؤوعصجه اإلااصة  -2 و طل٪       مً الخىظُه ألاوعبي الخام بدماًت اإلاؿتهل٪ في البُٕى اإلابرمت ًٖ بٗض،  2ج٣ٍغ

  بىهها ٖلى ما ًلي:

« Tout moyen qui, sans présence physique et simultané du fournisseur et du   consommateur, peut être utilisé pour la  

conclusion du contrat entre ces deux paries »                                                                                                      
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لُه، ٞةن اإلاكٕغ مً زال٫ اإلااصة  الؿالٟت الظ٦غ في ٣ٞغتها الشاهُت، اٖخبر ٣ٖض البُ٘ اإلابرم  25ٖو

 53-05ًٖ بٗض بىؾُلت بل٨ُتروهُت صخُدا بطا ؤبغم َب٣ا للكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن ع٢م 

ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت بدؿب ما ؤقغها له ؾاب٣ا، والظي ٦ما وٗلم ؤن اإلااصة اإلاخٗل٤ بالخباص٫ ؤلال٨ُ

مً ٫.١.ٕ ٖلى ال٣ٗض اإلابرم  32و 30بلى  23مىه جىو ٖلى ؤهه ال حؿغي ؤخ٩ام الٟهى٫ مً  2-65

ت. وبالخالي،  بك٩ل بل٨ُترووي ٣ِٞ صون باقي ال٣ٗىص ألازغي اإلابرمت ًٖ بٗض و التي ج٩ىن ج٣ىُتها جىاٍْغ

ةن ال٣ٗض اإلابرم ًٖ بٗض والظي لم ًخم بىؾُلت بل٨ُتروهُت، بل بىؾُلت ؤزغي جٟي بمُٗاع ٖضم ٞ

ضًت ؤو الٟا٦ـ  الخًىع الصخصخي لؤلَغاٝ وفي آن واخض، ٧الخٗا٢ض بالهاج٠ ؤو بىاؾُت اإلاغاؾالث البًر

طاث  والخل٨ـ، ؤو ختى بىاؾُت عؾى٫ اؾخٗمل هٟـ الىؾاثل و لم ًلجإ بضوعه لىؾُلت بل٨ُتروهُت

٣ا لل٣ىاٖض الٗامت الىاعص ٖلحها الىو في ٫.١.ٕ، وزهىنا جل٪  الخ٣ىُت الغ٢مُت في حٗا٢ضه، ٞةهه ًخم ٞو

ت  53-05مً ال٣اهىن ع٢م  65-2اإلاؿخصىاة مً الٍاهُبا١ بدؿب اإلااصة  الؿال٠ ط٦غها، ؤي ؤهه جب٣ى ؾاٍع

 ان ببغام ال٣ٗض.اإلاٗالجت إلاؿإلت ػمان وم٩ 32واإلااصة  30بلى  23اإلاٟٗى٫ الٟهى٫ مً 

وبالغظٕى بلى الخماًت التي ؤ٢غها اإلاكٕغ لٟاثضة اإلاؿتهل٪ باٖخباعه الُٝغ ال٠ًُٗ في ٣ٖىص 

الاؾتهال٥ ٖامت، وفي جل٪ اإلابرمت ًٖ بٗض وفي ق٩ل بل٨ُترووي ٖلى الخهىم، ٞةهه ًم٨ً مالخٓت ؤن 

 جل٪ الخماًت بما ؤجها حؿدب٤ ال٣ٗض ؤو جىا٦به بٗض ببغامه.

خماًت اإلاؿتهل٪ ٢بل ببغام ال٣ٗض، ٞمً  اإلاٗلىم ؤن ٣ٖض الاؾتهال٥ اإلابرم ًٖ بٗض ؤما مً خُض 

وفي ق٩ل بل٨ُترووي، هى مً ال٣ٗىص التي جخسظ ق٩ل ٣ٖض ؤلاطٖان في الٓاهغ ؤو ٖلى ألا٢ل جخسظ ق٩ل 

 ال٣ٗىص الىمُُت، و بالخالي ًم٨ً اٖخباعه اجٟا٢ا ٣ًضم مً زالله شخو منهي لٟاثضة مؿتهل٪ ؾلٗا ؤو 

مىخىظاث ؤو زضماث، و جسً٘ ٢ىاٖض بوكاء هظا ال٣ٗض و جىُٟظه مً خُض اإلابضؤ لخل٪ ال٣ىاٖض التي 

ٗت الٗامت التي جُب٤ ٖلى ٧اٞت ال٣ٗىص، ل٨ً ب٣غاءة  ًىٓمها ٢اهىن الالتزاماث وال٣ٗىص، باٖخباعه الكَغ

ً زال٫ جبيُه آظاال ، ٞةهه ًبضو ؤهه ًدُض ًٖ اإلاباصت الٗامت إلوكاء ال٣ٗىص م 31-08ال٣اهىن ع٢م 

، و  droit de repentir، و خ٤ الٗضو٫ ؤو التراظ٘ ٦ما ؾماه اإلاكٕغ اإلاٛغبي   délai de réflexionللخ٨ٟحر 

الم وويٗه إلظغاءاث مغا٢بت اإلادخىي مً زال٫ جُب٤ُ ٢ىاٖض م٣ُضة  ٦ظل٪ ٞغيه اللتزام باإٖل

يمً بىىص ٣ٖض الاؾتهال٥ بهٟت  للكغوٍ الخٗؿُٟت، ؤو مً زال٫ بصماظه اللتزام ٖام بالخماًت

 .1ٖامت

                                                           
 تبخهٝغ ًٖ مجل -بسهىم خماًت اإلاؿتهل٪ 31-08خماًت اإلاؿتهل٪: ؤي بياٞاث لل٣اهىن الجضًض ع٢م  -1

 Artémis :Artémis Conseil_Service Editorial- Avril 2011 
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لُه، ُٟٞما ًسو التزام اإلانهي ؤو اإلاىعص بًغوعة بٖالم اإلاؿتهل٪ وما ًترجب ًٖ طل٪ مً اٖخباعه  ٖو

خ٤ لهظا ألازحر، ٞةهه ٌٗض مً ؤهم الخضابحر الخماثُت اإلا٣غعة لٟاثضة اإلاؿتهل٪ بهٟت ٖامت، و في مجا٫ 

٩ىن  له َاب٘  ممحز يمىه، ل٩ىن هظا الىٕى مً الخٗا٢ض ًخم مً  الخٗا٢ض ًٖ بٗض بهٟت زانت، بل ٍو

ُه ؤي اإلاؿتهل٪ واإلاىعص، ؤو مً زال٫ وؾُلت ؤو ؤ٦ثر مً وؾاثل الٍاجها٫  زال٫ الخ٣اء اٞتراضخي بحن َٞغ

، و هظا الالتزام بُبُٗخه ًبضؤ في اإلاغخلت الؿاب٣ت ٖلى ببغام 1ًٖ بٗض، ولِـ بل٣اء شخصخي وخًىعي

م٨ً ؤن ٌؿ ٟا لاللتزام ال٣ٗض، ٍو خمغ ختى بٗض ببغامه. و اإلاالخٔ ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي لم ٌِٗ حٍٗغ

٠ للمٟاهُم ال٣اهىهُت هي مً  الم، ل٨ً هظا ألامغ ال ًشحر بق٩اال هٓغا ل٩ىن مؿإلت بُٖاء الخٗاٍع باإٖل

ه بٌٗ ال٣ٟه الٟغوسخي ب٣ىله "   Par l„obligation de renseignement ouازخهام ال٣ٟه. و ٢ض ٖٞغ

d„information, le contractant prévient son contractant des risques et avantages de telle 

mesure ou de tel acte envisagé. Il l„éclaire par des renseignements et des avertissements, afin 

que son choix soit effectué en pleine connaissance de cause. Mais là s„arrête son devoir : il 

n„a pas, en principe à prendre parti, à favoriser l„adoption d„une solution plutôt qu„une 

autre »2  ًًالم في الانُالح ال٣اهىوي هى التزام ٣ً٘ ٖلى اإلاض و بالخالي  ًم٨ً اؾخيخاط ؤن الالتزام باإٖل

به، ٢هض جؼوٍض اإلاخٗا٢ض آلازغ ب٩ل اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بمدل ال٣ٗض والتي حٗض ٦ُٟلت لخىىٍغ عياثه، 

 .3وحؿهُل جىُٟظ هظا ال٣ٗض

٘ اإلاٛغبي، ٞةهىا هجض خ٤ الال الم ٢ض وعص يمً صًباظت ال٣اهىن ع٢م وبالغظٕى بلى الدكَغ تزام باإٖل

، باٖخباعه ؤو٫ خ٤ ؤؾاسخي في مجا٫ خماًت اإلاؿتهل٪، بط هو اإلاكٕغ في هظه الضًباظت  ٖلى ؤهه  08-31

ؼ  ٌٗخبر هظا ال٣اهىن بَاعا م٨مال للمىٓىمت ال٣اهىهُت في مجا٫ خماًت اإلاؿتهل٪، ومً زالله ًخم حٍٗؼ

الم  -: خ٣ى٢ه ألاؾاؾُت والؾُما مجها الخ٤ في  -الخ٤ في خماًت خ٣ى٢ه الٍا٢خهاصًت  -الخ٤ في ؤلٖا

 الخ٤ في ؤلانٛاء بلُه. -الخ٤ في الازخُاع -الخ٤ في التراظ٘  -الخمشُلُت 

                                                           
خباع ما سجلىاه مً جدٟٔ بسهىم مُٗاع الخًىع  الصخصخي و حٗاعيه م٘ خالت ببغام ٣ٖض ؤو جهٝغ ٢اهىوي في  -1 م٘ ألازظ بٗحن الٖا

اء.ق٩ل بل٨ُترووي في مجلـ ٣ٖض ماصي مً خُض الؼمان و اإلا٩ان و اٞتراضخي مً خُض الضٖامت و ا  لٖى
2 - Philipe le TOURNEAU et Michel LEROY « contrats et obligations, classification des obligations, principe de destinction des 

obligations de moyens et des obligations de résultats » fasc.20, Editions du juris-classeur,2002, alinéa 5 . 

الم في اإلاجا٫ ؤلال٨ترووي "، ميكىع بمجلت الضٞإ، الٗضص الؿاصؽ، ؤ٦خىبغ  ؤوعصه ألاؾخاط هىع الضًً هانغي في م٣اله " الالتزام باإٖل

  .65، م 2011
3- SAATIER : « les contrats du conseil professionnel en droit privé », DALLOZ, 1972, chron, n° 10, p140. Repris à l„art. précité. 
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بل ل٣ض اٖخبره هضٞا ؤولُا مً ب٢غاعه لهظا ال٣اهىن، مً زال٫ بٖالم اإلاؿتهل٪ بٖالما مالثما 

اث التي ٣ًخىحها ؤو ٌؿخٗملها بدؿب اإلااصة ألاولى مً هٟـ وواضخا باإلاىخىظاث، ؤو الؿل٘ ؤو الخضم

به بلى بابحن ألاو٫ مجهما زام  الم اإلاؿتهل٪، وجبٍى ال٣اهىن، و٦ظل٪ جسهُهه مجمٕى ال٣ؿم الشاوي إٖل

الم بأظا٫ الدؿلُم. الم، ُٞما الشاوي ٖالج يمىه ؤلٖا و٧ل بزال٫ به بال و ًجٗل     بااللتزام الٗام باإٖل

 للبُالن.ال٣ٗض مٗغيا 

ٗت اإلاخٗا٢ضًً بدؿب  ، و خُض بن اإلابضؤ الٗام هى ٧ىن ال٣ٗض قَغ ؤما باليؿبت لخ٤ الغظٕى

مً ٫.١.ٕ، والظي ًٟغى لل٣ٗض ٢ىجه اإلالؼمت، ٞةن هظا اإلابضؤ ًهُضم بضاهت وخ٤  230الٟهل 

الغظٕى الىاعص ٖلُه الىو نغاخت في ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪، الظي ًىُل٤ مً ٞغيُت ٖضم وظىص 

جىاػن وا٢عي بحن مىعص طي ججغبت في مجا٫ وكاَه، ومؿتهل٪ ٞا٢ض لها مً خُض ألانل، ل٨ً هظا 

ب ًٖ ال٣ىاٖض الٗامت لاللتزام التي جخًمً خ٣ى٢ا ألخض َغفي ال٣ٗض،  الخ٤ في مٟهىمه الٗام ٚحر ٍٚغ

 ال.مخمشلت في يمان الُٗىب ويمان الاؾخد٣ا١ للؿلٗت ؤو اإلاىخىط مىيٕى البُ٘ ؤو ؤلاًجاع مش

الم، ؤهه ال ظضوي مً بخاَت اإلاؿتهل٪ ٖلما  ل٨ً البض مً ؤلا٢غاع ؤًًا واعجباَا بد٤ ؤلٖا

بالبُاهاث ًٖ الؿل٘ و الخضماث صون بُٖاثه و٢خا للخ٨ٟحر ٢بل ؤلا٢ضام ٖلى ببغام ال٣ٗض. خُض ٌٗخبر 

خٗا٢ض مٗه ؤو اإلانهي الخ٨ٟحر هى اإلا٨مل لئلٖالم، وال٣اهىن ال ًجبر اإلاؿتهل٪ ٖلى الخ٨ٟحر، ول٨ً ًلؼم اإلا

 بتر٥ ٞغنت للمؿتهل٪ ؤن ٨ًٟغ ٢بل ؤلا٢ضام ٖلى الخٗا٢ض.

خُُ٘ ــــً، ٌؿــــل مُٗـــــمً ؤظــــهل٪ ويــــض عزهت للمؿخـــــ٤ بالظاث، ٞةهه ٌٗـــظا الخـــــىم هـــــوبسه

غ طل٪ وصون جغجُــــضون ؤن ٩ًىن ملؼما بخـــمً زالله التراظ٘ ًٖ عياثه ب تٝر ــــوحٗ ب ظؼاء ٖلُه.ـــبًر

ٗاث اإلا٣اعهت التي هٓمذ الخٗا٢ض ًٖ بٗض، للمكتري بد٤ الٗضو٫ ؤو التراظ٘ ًٖ بجمام  ٚالبُت الدكَغ

 ال٣ٗض.

ولظل٪ ٣ٞض ٖٝغ بٌٗ الباخشحن هظا الخ٤ بإهه "ؾلُت ؤخض اإلاخٗا٢ضًً باالهٟغاص بى٣ٌ ال٣ٗض 

 . 1والخدلل مىه صون جى٠٢ طل٪ ٖلى بعاصة الُٝغ آلازغ"

و باليؿبت للمكٕغ اإلاٛغبي، ٣ٞض زى٫ هظا الخ٤ لٟاثضة اإلاؿتهل٪ في زالر خاالث جسو ظمُ٘ 

ت، زم في خالت البُ٘ بال٣غى.  ٣ٖىص الاؾتهال٥ وهي: ٖىض البُ٘ ًٖ بٗض، و البُ٘ زاعط اإلادالث الخجاٍع

                                                           
ذ،  -1  . 274، م 1995ببغاهُم ؤبى اللُل " اإلاهاصع ؤلاعاصًت لاللتزام، ال٣ٗض وؤلاعاصة اإلاىٟغصة "، ظامٗت ال٩ٍى
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جىو ٖلى ؤن  31-08مً ال٣اهىن ع٢م  36ؤما ًٖ طل٪ اإلاخٗل٤ بالبُ٘ ًٖ بٗض، ٞةن اإلااصة 

يخ٣ل هظا ألاظل بلى زالزحن ًىما في الخالت  للمؿتهل٪ ؤظل ؾبٗت ؤًام ٧املت إلاماعؾت خ٣ه في التراظ٘، ٍو

مً  32و  29التي ال ًٟي ٞحها اإلاىعص بالتزامه بالخإ٦ُض ال٨خابي للمٗلىماث اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصجحن 

غ اإلاؿتهل٪ اؾخٗماله لهظا الخ ٤، و مً صون صٞٗه ألًت ٚغامت هٟـ ال٣اهىن، وطل٪ مً صون خاظت لخبًر

ش  ان هظه آلاظا٫ ابخضاء مً جاٍع جغي ؾٍغ هدُجت طل٪، باؾخصىاء مهاٍع٠ ؤلاعظإ بن ا٢خطخى الخا٫. ٍو

 حؿلم الؿلٗت، ؤو ٢بى٫ الٗغى ُٞما ًخٗل٤ بخ٣ضًم الخضماث.

جىظض بال ؤهه البض مً ؤلاقاعة بلى ؤن اؾخٗما٫ اإلاؿتهل٪ لخ٣ه في التراظ٘ ال ٩ًىن مُل٣ا، بدُض 

ال ًم٨ً للمؿتهل٪ زاللها  31-08مً ال٣اهىن ع٢م  38خاالث مُٗىت ٖلى ؾبُل الخهغ ؤوعصتها اإلااصة 

ان ٖلى زالٝ طل٪، وهظه الخاالث هي الخانت بال٣ٗىص الخالُت:   مماعؾت هظا الخ٤ بال بطا اج٤ٟ الُٞغ

 ًام ٧املت.الخضماث التي قٕغ في جىُٟظها بمىا٣ٞت اإلاؿتهل٪ ٢بل اهتهاء ؤظل ؾبٗت ؤ -1

ٟتها عهُىا بخ٣لباث ألاؾٗاع. -2  التزوٍض باإلاىخىظاث ؤو الؿل٘ ؤو الخضماث التي ٩ًىن زمجها ؤو حٍٗغ

التزوٍض بالؿل٘ اإلاهىىٖت خؿب مىانٟاث اإلاؿتهل٪ ؤو اإلاٗضة له زهُها، ؤو التي ال ًم٨ً  -3

ٗت الخل٠.  بد٨م َبُٗتها بٖاصة بعؾالها ؤو ج٩ىن مٗغيت للٟؿاص ؤو ؾَغ

ت ؤو بغامج مٗلىماجُت ٖىضما ًُل٘ ٖلحها اإلاؿتهل٪.ا -4  لتزوٍض بدسجُالث ؾمُٗت ؤو بهٍغ

 التزوٍض بالجغاثض ؤو الضوعٍاث ؤو اإلاجالث.  -5

وفي ٚحر هظه الخاالث، ٞةهه ٌؿخدب٘ بٖما٫ خ٤ التراظ٘ مً ٢بل اإلاؿتهل٪، ؤن ٣ًىم اإلاىعص بةعظإ 

ًىما مً و٢ذ جل٣ُه ٖضو٫ اإلاؿتهل٪ ًٖ  15ال ًخجاوػ  اإلابالٜ التي ؾب٤ له جل٣حها مً اإلاؿتهل٪ في ؤظل

مً هٟـ ال٣اهىن، والتي  178صعهم بدؿب اإلااصة  50000بلى  1200ال٣ٗض، و طل٪ جدذ ٚغامت مً 

ؾىىاث اإلاىالُت لهضوع خ٨م خاثؼ ل٣ىة الصخيء اإلا٣طخي به مً ؤظل  5جًا٠ٖ في خالت الٗىص زال٫ 

جترجب ب٣ىة ال٣اهىن ٖلى اإلابلٜ اإلاؿخد٤ ٞىاثض بالؿٗغ  ًىما 15ؤٞٗا٫ ممازلت. و بٗض اههغام ؤظل 

 ال٣اهىوي اإلاٗمى٫ به.

ؤما ُٞما ًغظ٘ لخماًت اإلاؿتهل٪ ٖىض جىُٟظ ال٣ٗض اإلابرم ًٖ بٗض، ٞةن هظه الخماًت ًخم جُٟٗلها 

مً زال٫ ال٣ٗض طاجه، وطل٪ خحن جًمُىه قغوَا حٗؿُٟت ج٩ىن ججؿُضا وا٢ُٗا الزخال٫ الخىاػن 

ٌ ما  ال٣ٗضي بحن غاٝ، وزهىنا في ال٣ٗىص الىمُُت خُض ال ٩ًىن اإلاؿتهل٪ ٢اصعا ٖلى ٞع ألَا

جخًمىه مً قغوٍ حٗؿُٟت هٓغا لىيُٗت اإلانهي اإلاخمحزة، ؤو مً زاعط ال٣ٗض، بدُض جًمً ال٣اهىن 

ؿا لل٣ىاٖض الٗامت بسهىم يمان ُٖىب الصخيء اإلابُ٘ مً ظهت، و مً ظهت ؤزغي  08-31 ج٨َغ
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ت ؤو ظهاث طاث نبٛت جًمً هظا ال٣اهىن  م٣خًُاث ٢هض جُٟٗل الخماًت مً زال٫ هُئاث ظمٍٗى

 عؾمُت.

ا حٗؿُٟا في  31-08مً ال٣اهىن ع٢م  15وفي هظا الؿُا١ هجض، اإلااصة  جىو ٖلى ؤهه "ٌٗخبر قَغ

ال٣ٗىص اإلابرمت بحن اإلاىعص واإلاؿتهل٪، ٧ل قٍغ ٩ًىن الٛغى مىه ؤو ًترجب ٖلُه ازخال٫ ٦بحر بحن خ٣ى١ 

 ث َغفي ال٣ٗض ٖلى خؿاب اإلاؿتهل٪". وواظبا

ؤما ُٞما ًسو  خماًت اإلاؿتهل٪ ٖبر الخض مً الكغوٍ الخٗؿُٟت، ٞةن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٢ض باصع 

ت بهضٝ حؿهُل اإلاإمىعٍت ٖلى اإلادا٦م في الخٗٝغ ٖلى هظه الكغوٍ، و خظٞها  بىي٘  الثدت ٚحر خهٍغ

ٌؿ٠ٗ بلٛاء الكٍغ الخٗؿٟي لىخضه، خُض  مً ال٣ٗىص التي جًمىتها ؤو بلٛاء هظه ال٣ٗىص بن لم

زظ باإلاٗجى 
َ
ا ًُ ىض الك٪ في جٟؿحر قٍغ ما، ٞةهه  ٌٗخبر ٧ل قٍغ حٗؿٟي باَال و ٦إهه لم ٨ًً ٖو

 ألاًٞل و ألا٦ثر خماًت إلاهالر اإلاؿتهل٪.

لُه، ٞةن الخٔ اإلاؿتهل٪ وظىص قٍغ حٗؿٟي في ٣ٖض الاؾتهال٥ اإلابرم ًٖ بٗض ؤو في ٣ٖىص  ٖو

٘ ألامغ بلى ال٣ًاء، وفي هظه الخالت ٣ً٘ الاؾتهال٥ ٖل ى الٗمىم ٦ُٟما ٧ان ق٩ل ببغامها، ًم٨ىه ؤن ًٞغ

ا  . وبطا ما اٖخبر ال٣اضخي ؤن الكٍغ ٌٗض ٞٗال قَغ ٖلى اإلاىعص بزباث الُاب٘ ٚحر الخٗؿٟي لظل٪ الكٍغ

 بدُض ٌٗخبر هظا الكٍغ باَال ٦ما ؾب٤ ال٣ى٫.  19حٗؿُٟا َب٣ذ ؤخ٩ام اإلااصة 

اب٘ الخٗؿٟي لكٍغ مً الكغوٍ وصون ؤلازال٫ بال٣ىاٖض اإلاىهىم ٖلحها في الٟهى٫ و ٣ًضع الُ

ل ال٣ٗض، بالغظٕى بلى و٢ذ ببغام ال٣ٗض و بلى  473بلى  461 مً ٢اهىن الالتزاماث وال٣ٗىص اإلاخٗل٣ت بخإٍو

٣ضع ٦ظل٪ بالى ٓغ ظمُ٘ الٓغوٝ اإلادُُت بةبغامه وؤًًا ظمُ٘ الكغوٍ ألازغي الىاعصة في ال٣ٗض، ٍو

بلى الكغوٍ الىاعصة في ٣ٖض آزغ ٖىضما ٩ًىن ببغام ؤو جىُٟظ ال٣ٗضًً اإلاظ٧ىعًٍ مغجبُحن بًٗهما 

 .31-08مً ال٣اهىن ع٢م 16، وطل٪ ما ؤ٦ضث ٖلُه اإلااصة 1ببٌٗ مً الىظهت ال٣اهىهُت

مً  19ٚحر ؤهه في خالت بُالن الكٍغ الخٗؿٟي، ٞةهه بدؿب ما ؤوعصه اإلاكٕغ اإلاٛغبي في اإلااصة 

، وبىاًء ٖلى مى٤ُ ٢اهىوي ؾلُم ال ًجب ؤن  ًاصي طل٪ بلى بُالن الالتزام ٩٦ل بال  31-08ل٣اهىن ع٢م ا

 بطا لم ٨ًً باإلم٩ان ؤن ًب٣ى ال٣ٗض ٢اثما بضون الكٍغ اإلاظ٧ىع.

                                                           
م ٖباص " صوع ال٣ًاء في خماًت اإلاؿتهل٪ مً الكغوٍ الخٗؿُٟت "، مضازلت ميكىعة يمً ؤقٛا٫ الُىم الضعاسخي اإلاىٓم مً  -1 ٖبض ال٨ٍغ

خى٫ خماًت خ٣ى١ اإلاؿتهل٪ الا٢خهاصًت والخمشُلُت  2013ماعؽ  ٩14لُت الخ٣ى١ بؿُاث ًىم ٢بل مسخبر البدض في ٢اهىن الٗما٫ ب

 .114وؤلاههاث بلُه، م 
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مشل في بخضار هُئت ٖلُا ـــــغ ًخــــبمؿخجض آز 31-08و مً ظهت ؤزغي، ٣ٞض ؤحى ال٣اهىن ع٢م 

ً هظا ــــم 203اصة ـــــذ اإلاــــلى لالؾتهال٥. بط ههـــــكاعي ألٖاــــتهل٪ ؤال وهي اإلاجلـ الاؾخزانت بدماًت اإلاؿ

ىاٍ به ٖلى الخهىم مهمت كاعي ؤٖلى لالؾتهال٥ مؿخ٣ل جــــال٣اهىن ٖلى ؤهه "ًدضر مجلـ اؾخ

٘ مً ما٢تراح و  ؿخىي خماًت ببضاء الغؤي خى٫ الخضابحر اإلاخٗل٣ت بةوٗاف ز٣اٞت الاؾتهال٥ و الٞغ

 اإلاؿتهل٪". 

 161-12خماًت البِئت الشنمُت مً الجشائم اإلاػلىماجُت جبػا للهاهىن سنم  -سابػا

ل٣ض ْهغ للىظىص في ؤوازغ ال٣غن اإلااضخي همِ ظضًض مً ؤلاظغام جمشل في اهدكاع ما ؤنبذ ٌٗٝغ 

ٟتها الشىعة اإلاٗلىماجُت، ل٩ىن بالجغاثم اإلاٗلىماجُت ؤو الال٨تروهُت، والتي حٗخبر مً ؤ٦بر الؿلبُاث التي زل

ت جسو ألاٞغاص واإلااؾؿاث وختى الضو٫ في ٧اٞت هىاحي  هظه الجغاثم حكمل في اٖخضاءاتها ٢ُما ظىهٍغ

الخُاة، ٦ما ؤجها جتر٥ في الىٟىؽ قٗىعا بٗضم الش٣ت بسهىم الخٗامل والاؾخٟاصة مً زماع هظه 

ُاث اإلاٗالجت بل٨تروهُا وؾغ٢تها بك٩ل الشىعة الجضًضة، خُض اػصاصث ٖملُاث الخجؿـ ٖلى اإلاُٗ

مهى٫، ختى ؤنبدذ حك٩ل تهضًضا بالٛا لؤلٞغاص واإلااؾؿاث الظًً ٌٗخمضون في ؤٖمالهم الخىاؾِب 

وقب٨ت ألاهترهِذ، ٞاعجٟٗذ مساَغ بؾاءة اؾخسضام الخاؾىب مً ٢بُل الضزى٫ بلى هٓم اإلاٗالجت 

٤ الاخخُا٫، وخظٝ ؤو حُٛحر ا إلاُُٗاث اإلاضعظت في هظه الىٓم، ٦ما تهُإث آلالُت للمُُٗاث ًٖ ٍَغ

غها مً زال٫ الكب٩اث ؤو صؾها في البرامج، مما ؤنبدذ  الٓغوٝ إلهخاط الٟحروؾاث ؤلال٨تروهُت وجمٍغ

مٗه الجغاثم اإلاٗلىماجُت بإبٗاصها ومٓاهغها الخضًشت جمشل تهضًضا مباقغا لؤلمً والاؾخ٣غاع في الٗالم، 

اث٣ا ؤمام الخ٣ضم والخىمُت، ولم حٗض ٖىا٢بها ٢انغة ٖلى بٌٗ ألاٞغاص ؤو الجماٖاث، بل امخضث  ٖو

 .2آزاعها لتهضص صوال بغمتها

مت اإلاٗلىماجُت، خُض بن  وؤمام هظا الىي٘ اإلا٣ل٤ اهخم اإلاجخم٘ الضولي بمؿإلت م٩اٞدت الجٍغ

٨ُٟلت ألامغ صٞ٘ بمىٓمت ألامم اإلاخدضة مً زال٫ ؤظهؼتها اإلاسخهت بلى ٣ٖض ماجمغاث خى٫ الؿبل ال

مت ومٗاملت اإلاجغمحن الظي  بمىاظهت الجغاثم اإلاٗلىماجُت، ومجها ماجمغ ألامم اإلاخدضة الٗاقغ إلاى٘ الجٍغ

ل ؤ 17 – 10او٣ٗض في ُِٞىا ؤًام  ، بياٞت بلى ماجمغاث ؤزغي وما جمسًذ ٖىه مً اجٟا٢ُاث، 2000بٍغ

                                                           
٠ ع٢م  -1 ش  197.03.1ْهحر قٍغ ت  07.03بدىُٟض ال٣اهىن ع٢م  ) 2003هىهبر  11اإلاىا٤ٞ ٫  ( 1424عمًان  16ناصع بخاٍع بدخمُم مجمٖى

ضة الغؾمُت ٖضص ال٣اهىن الجىاجي ُٞما ًخٗل٤ بالجغاث ش  5171م اإلاخٗل٣ت بىٓم اإلاٗالجت آلالُت للمُُٗاث، ميكىع بالجٍغ صظىبر  22بخاٍع

2003. 
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ش والتي ؤولذ ؤهمُت زانت للجغاثم اإلاٗلىماجُت ًٖ بٗض، و لٗل ؤبغػها   23اجٟا٢ُت بىصابؿذ بخاٍع

مبر   بكإن ؤلاظغام اإلاٗلىماحي. 2001هٞى

مت اإلاٗلىماجُت في بلضها اإلاٛغب زال٫   و٦ما هى الخا٫ في ٧ل صو٫ الٗالم، ٣ٞض اؾخٟدلذ الجٍغ

غخذ ؤمامه ٢ًاًا جخٗل٤ 
ُ
ال٣ٗىص ألازحرة، ألامغ الظي وي٘ ال٣ًاء ؤمام مد٪ خ٣ُ٣ي، ٖىضما َ

ىظض هٟؿه ؤمام ؤٞٗا٫ جخسظ َابٗا ظغمُا إلاا ٞحها مً اٖخضاء، ل٨ً جيخٟي ٖجها بالجغاثم اإلاٗلىماجُت، ٞ

مي. ُت لُٛاب الىو الخجٍغ  نٟت ٖضم الكٖغ

ومما ال ق٪ ُٞه ؤن ؤهمُت الضوع الظي باث ًلٗبه الخاؾب آلالي وؤهٓمت اإلاٗالجت آلالُت  

ؿخٛل ٦بِئت العج٩اب ظغ  ٌُ اثم مسخلٟت ؤزغث بك٩ل ٦بحر للمُُٗاث في خُاة ؤلاوؿان، ظٗلذ هظا ألازحر 

اث، الصخيء الظي صٞ٘ الٗضًض مً الكغ٧اث بلى البدض  ٖلى ؤمً ألاٞغاص ومهالخهم ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخٍى

غ  ووي٘ بغامج الخماًت، ل٨ً اؾخمغاع ؤلاؾاءة والتهضًض مً زُغ الٟحروؾاث، لم ًخى٠٢ بؿبب جٍُى

مغ الظي صٞ٘ اإلاكٕغ اإلاٛغبي بؾىة بٛحره مً ، ألا 1الجىاة للىؾاثل والخ٣ىُاث التي ًغج٨بىن بها ظغاثمهم

ت ال٣اهىن الجىاجي اإلاٛغبي جخالءم  ٗاث خضًشت، ؤو بياٞت ههىم ؤزغي إلاجمٖى الضو٫ بلى ؾً حكَغ

مت اإلاٗلىماجُت، ت  070-3ومجها ٖلى الخهىم ال٣اهىن ع٢م    وزهىنُت الجٍغ بكإن جخمُم مجمٖى

، وؤو٫ ما ًالخٔ هى ٖضم 2اإلاٗالجت آلالُت للمُُٗاثال٣اهىن الجىاجي ُٞما ًخٗل٤ باإلزال٫ بؿحر هٓم 

بضو ؤن اإلاكٕغ ٢هض طل٪ ٖلما  ٢ُام اإلاكٕغ اإلاٛغبي بىي٘ حٍٗغ٠ لىٓام اإلاٗالجت آلالُت للمُُٗاث، ٍو

 
ً
٠ له ٢ض ًهبذ مخجاوػا ٘ الخُىع، وبالخالي ٞةن ؤي حٍٗغ ؤن مجاال ٧اإلاٗلىمُاث هى مجا٫ خضًض وؾَغ

 في ْٝغ ػمجي وظحز.

جم٨ىىا مً خهغ ألاٞٗا٫ اإلاسلت بؿحر هٓم اإلاٗالجت  073-03ءة م٣خًُاث ال٣اهىن ع٢م ولٗل ٢غا

 :آلالُت للمُُٗاث ٖلى الىدى الخالي

 الضزى٫ الاخخُالي بلى مجمٕى ؤو بٌٗ هٓام للمٗالجت آلالُت للمُُٗاث. -

 الب٣اء في هٓام للمٗالجت آلالُت للمُُٗاث بٗض الضزى٫ زُإ ُٞه. -

                                                           
ـ الىىاػلي " خماًت ٣ٖىص الخجاعة ؤلال٨تروهُت في ال٣اهىن اإلاٛغبي "، مغظ٘ ؾاب٤، م  - 1  .134بصَع
مت ؤلازال٫ بؿحر هٓم اإلاٗالجت آلالُت للمُُٗاث ٢ض ؾب٤ الخىهُو ٖلحها في ال٣اهىن ع٢م  -2 اإلاخٗل٤  03-03ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ظٍغ

٠ ع٢م  ش  1.03.140بم٩اٞدت ؤلاعهاب الهاصع بدىُٟظه الٓهحر الكٍغ اإلاًاٞت إلاضوهت  218-1، وطل٪ يمً اإلااصة 2003ماي  28بخاٍع

مت بعهابُت ٧لما ٧اهذ لها ٖال٢ت ٖمضا بمكغوٕ ٞغصي ؤو ظمايي حهضٝ بلى اإلاؿاؽ ال٣اهىن الجىاجي  في ٣ٞغتها الؿابٗت، باٖخباعها ظٍغ

٠ و التروَ٘.  الخُحر بالىٓام الٗام مً زال٫ الترهُب و الخسٍى
دخىي هظا ال٣اهىن ٖلى حؿٗت ٞهى٫ مً - 3 ت ال٣اهىن الجىاجي 607-11بلى الٟهل 607-3الٟهل  ٍو  اإلاٛغبي. مً مجمٖى
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إلاُُٗاث اإلاضعظت في هٓام اإلاٗالجت آلالُت للمُُٗاث ؤو الدؿبب في ايُغاب في خظٝ ؤو حُٛحر ا -

 ؾحره.

 الٗغ٢لت الٗمضًت لؿحر هٓام اإلاٗالجت آلالُت للمُُٗاث ؤو بخضار زلل ُٞه. -

بصزا٫ مُُٗاث في هٓام للمٗالجت آلالُت للمُُٗاث ؤو بجالٞها ؤو خظٞها مىه ؤو حُٛحر اإلاُُٗاث  -

٣ت بعؾالها بك٩ل اخخُالي.اإلاضعظت ُٞه، ؤو ح ٣ت مٗالجتها ؤو ٍَغ  ُٛحر ٍَغ

٠ُ الخا١  - ٠ُ لىزاث٤ اإلاٗلىمُاث ؤًا ٧ان ق٩لها بطا ٧ان مً قان التزوٍغ ؤو التًز التزوٍغ ؤو التًز

 يغع بالٛحر.

ٟت. -  اؾخٗما٫ وزاث٤ مٗلىمُاث مؼوعة ؤو مٍؼ

ُاث ؤٖضث ؤو اٖخمضث نى٘ ججهحزاث ؤو ؤصواث ؤو بٖضاص بغامج للمٗلىمُاث ؤو ؤًت مُٗ -

زهُها ألظل اعج٩اب هظه الجغاثم ؤو جمل٨ها ؤو خُاػتها ؤو الخسلي ٖجها للٛحر ؤو ٖغيها عهً 

 بقاعة الٛحر.

 مداولت اعج٩اب الجغاثم اإلاظ٧ىعة. -

ضاص لىاخضة ؤو ؤ٦ثر مً هظه الجغاثم. -  اإلاكاع٦ت في ٖهابت ؤو اجٟا١ ألظل ؤلٖا

كٕغ اإلاٛغبي إلاا ؾب٤ مً ظغاثم مٗلىماجُت، ٞةهه ًم٨ً ؤما مً خُض ال٣ٗىباث التي زهها اإلا

 جهيُٟها ؤًًا ٖلى الىدى الخالي:

ت، ٞةجها جتراوح ما بحن قهغ خبؿا و زمـ ؾىىاث.  باليؿبت لل٣ٗىباث الؿالبت للخٍغ

 صعهم. 2000000و  2000وباليؿبت للٛغامت، ٞةجها جتراوح ما بحن 

ٕ ؤظاػ للمد٨مت م٘ مغاٖاة خ٣ى١ الٛحر خؿً الىُت ؤما باليؿبت لل٣ٗىباث ؤلاياُٞت، ٞةن اإلاكغ 

ؤن جد٨م بمهاصعة ألاصواث التي اؾخٗملذ في اعج٩اب الجغاثم اإلاىهىم ٖلحها في هظا الباب واإلاخدهل 

الوة ٖلى طل٪، ًم٨ً الخ٨م ٖلى الٟاٖل بالخغمان مً مماعؾت واخض ؤو ؤ٦ثر مً الخ٣ى١ 1ٖلحها مجها . ٖو

كغ ؾىىاث. 40اإلاىهىم ٖلحها في الٟهل   مً هظا ال٣اهىن إلاضة جتراوح بحن ؾيخحن ٖو

اث٠ الٗمىمُت إلاضة جتراوح  ًم٨ً ؤًًا ؤن ًخًمً الخ٨م الخغمان مً مؼاولت ظمُ٘ اإلاهام والْى

كغ ؾىىاث وبيكغ ؤو بخٗل٤ُ الخ٨م الهاصع باإلصاهت  .2بحن ؾيخحن ٖو

                                                           
ت ال٣اهىن الجىاجي. 607-11الٟهل  - 1  مً مجمٖى
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 اإلادىس الثاوي9 الهُاًل الخىظُمُت إلسظاء الثهت الشنمُت

لهُا٧ل الخىُٓمُت إلعؾاء وصٖم الش٣ت الغ٢مُت باإلاٛغب في مجمىٖت مً آلالُاث جخمشل ا

ل  لى ازخهاناتها اإلاكٕغ اإلاٛغبي، والتي جم٨ً مً الؿهغ ٖلى جُٟٗل وججًز اإلااؾؿاجُت التي هو ٖلحها ٖو

ىا هظا، و٦ظل٪ ج دب٘ الٗضًض مً اإلا٣خًُاث ال٣اهىهُت التي ؾب٤ لىا جىاولها في اإلادى٫ ألاو٫ مً مىيٖى

ًًا ٖلى هىا٢هها وم٩امً ؤوالى٢ٝى  2013ؤلاهجاػاث اإلاسُِ لها في بَاع اؾتراجُجُت اإلاٛغب الغ٢مي 

الخلل بها، وهى الصخيء الظي م٨ً ٦مدهلت مً اهخ٣ا٫ اإلاٛغب في ماقغ ألامم اإلاخدضة للخضماث 

ـ بًجابا وبضون وهى ما ًى٨ٗ 2012في ؾىت  56بلى اإلاغجبت  2010في ؾىت  104ؤلال٨تروهُت مً اإلاغجبت 

ض خاٞؼا إلاًاٖٟت الجهىص لخدؿحن ـق٪ ٖلى مىار الاؾدشماع في بالصها. وبط وكُض بهظا الخ٣ضم، و ٌٗ

ألاصاء الغ٢مي للمٛغب والجهىى بالخ٨ىىلىظُا الخضًشت لالجها٫ وظٗلها عاٞٗت لخدضًض ؤلاصاعة، 

ً ؤبغػ هظه آلالُاث هظا ولٗل م .1وجدؿحن جغجِب اإلاٛغب ختى ٩ًىن في مهاٝ الضو٫ اإلاخ٣ضمت

ىُت  الم والا٢خهاص الغ٢مي، اللجىت الَى جي لخ٨ىىلىظُاث ؤلٖا اإلااؾؿاجُت ًم٨ً ط٦غ: اإلاجلـ الَى

ت ٢ُاصة جىمُت  لخماًت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخصخي واللجىت اإلا٩لٟت بإمً ؤهٓمت اإلاٗلىماث، ومضًٍغ

جي لخ٨ىىلىظُاث اإلاٗلىماث. و ٖلُه ج٨ىىلىظُاث اإلاٗلىماث والا٢خهاص الغ٢مي، بياٞت بلى اإلاغنض ا لَى

ٞةهىا ؾىدىاو٫ هظه اإلاجالـ واللجً مً خُض صوعها في صٖم الش٣ت الغ٢مُت و طل٪ اعجباَا بمجا٫ 

 ازخهاناتها.

 ؤوال9 اإلاجلغ الىػني لخٌىىلىحُاث ؤلاغالم والانخصاد الشنمي

الم والا٢خهاص الغ٢مي  جي لخ٨ىىلىظُاث ؤلٖا بمىظب اإلااصة ألاولى مً ل٣ض جم بخضار اإلاجلـ الَى

خىلى عثاؾت هظا اإلاجلـ عثِـ الخ٩ىمت ؤو الؿلُت الخ٩ىمُت التي ًيخضبها 20092ماي  21مغؾىم  . ٍو

ًم:  لهظا الٛغى، ٍو

 قُما ًخص ؤلاداسة9 -ؤ

 الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالٗض٫. -

                                                           
ش  - 1 الم و الا٢خهاص الغ٢مي، بخاٍع جي لخ٨ىىلىظُا ؤلٖا بخهٝغ ٧لمت الؿُض عثِـ الخ٩ىمت في اٞخخاح ؤقٛا٫ الضوعة الشالشت للمجلـ الَى

ش  27-11-2012  بالٗىىان ؤلال٨ُترووي :  2016-01-25، مإزىطة ًٖ اإلاى٢٘ الغؾمي لغثاؾت الخ٩ىمت بخاٍع

http://www.pm.gov.ma/details.1.149 
ش  2.08.444اإلاغؾىم ع٢م  - 2 الم  2009ماي  21اإلاىا٤ٞ ٫  1430ظماصي ألاولى  25الهاصع بخاٍع جي لخ٨ىىلىظُاث ؤلٖا بةخضار مجلـ َو

ضة الغؾمُت ٖضص والا٢خهاص الغ  ش  ٢5744مي، ميكىع بالجٍغ  .2009ًىهُى  18بخاٍع
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 الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالضازلُت. -

 الخاعظُت والخٗاون.الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالكاون  -

 ألاماهت الٗامت للخ٩ىمت. -

 الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت باال٢خهاص واإلاالُت. -

 الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالخجهحز والى٣ل. -

 الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت باإلؾ٩ان والخٗمحر والخىمُت اإلاجالُت. -

 الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالصخت. -

ىُت. الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت -  بالتربُت الَى

 الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالخٗلُم الٗالي. -

غ. - ً ألَا  الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بخ٩ٍى

 الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالبدض الٗلمي. -

 الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت باالجها٫. -

 الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالدكُٛل. -

ً اإلانهي -  .الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالخ٩ٍى

 الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالهىاٖت والخجاعة. -

 الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالخ٨ىىلىظُاث الخضًشت. -

 الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالخجاعة الخاعظُت. -

جي. -  الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بةصاعة الضٞإ الَى

 الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بخدضًض ال٣ُاٖاث الٗامت. -

 اإلا٩لٟت بالكاون الا٢خهاصًت والٗامت. الؿلُت الخ٩ىمُت -

ًاث الذولت9 -ب  قُما ًخص اإلااظعاث الػمىمُت وؼش

 نىضو١ ؤلاًضإ والخضبحر. -

ىُت لخ٣ىحن اإلاىانالث. -  الى٧الت الَى

ض اإلاٛغب. -  بٍغ

ىُت إلوٗاف اإلا٣اوالث الهٛغي واإلاخىؾُت. -  الى٧الت الَى

ىُت لئلطاٖت والخلٟؼة. -  الكغ٦ت الَى
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 خص الهُئاث اإلاهىُت9قُما ً -ج

ت اإلاهىُت للبىى٥ باإلاٛغب. -  اإلاجمٖى

 الاجداص الٗام إلا٣اوالث اإلاٛغب. -

المُت واإلاىانالث وجغخُل الخضماث. -  ُٞضعالُت الخ٣ىُاث ؤلٖا

الم والا٢خهاص الغ٢مي ؤن ًضٖى لخًىع اظخماٖاجه  جي لخ٨ىىلىظُاث ؤلٖا م٨ً للمجلـ الَى ٍو

ت شخهُاث مكهىص لها غ ج٨ىىلىظُاث  بهٟت اؾدكاٍع بماهالتها ؤو باالهخمام الخام الظي جىلُه لخٍُى

الم الخضًشت.  ؤلٖا

الم والا٢خهاص الغ٢مي بىاء ٖلى َلب مً عثِؿه ٧لما  جي لخ٨ىىلىظُاث ؤلٖا ى٣ٗض اإلاجلـ الَى ٍو

لى ألا٢ل مغجحن في الؿىت، خُض ًى٣ٗض في اإلاغة ألاولى ٢بل  ًىهُى مً ؤظل  30صٖذ الخاظت بلى طل٪، ٖو

صظىبر مً ؤظل صعاؾت  31َإل ٖلى ويُٗت ج٣ضم البرامج التي جم جُٟٗلها، وفي اإلاغة الشاهُت ٢بل الا 

 .1مسُُاث الٗمل للؿىت اإلاالُت اإلاىالُت واإلاهاص٢ت ٖلحها

الم والا٢خهاص الغ٢مي مهمت جيؿ٤ُ الؿُاؾاث  جي لخ٨ىىلىظُاث ؤلٖا وجىاٍ باإلاجلـ الَى

غ ج٨ىىلىظُ ىُت الهاصٞت بلى جٍُى الم والا٢خهاص الغ٢مي ويمان جدبٗها وج٣ُُم جىُٟظها.الَى  اث ؤلٖا

 ومً ؤظل جد٤ُ٣ هظه الٛاًت، ًخىلى اإلاجلـ ال٣ُام بمهام ٖلى هدى ما ًلي:

  الم والا٢خهاص الغ٢مي غ ج٨ىىلىظُاث ؤلٖا ىُت لخٍُى ا٢تراح الخىظهاث ال٨بري الؾتراجُجُت َو

 ٖلى الؿلُت الخ٩ىمُت.

 غ.ا٢تراح اجساط ٧ل بظغاء حكَغ  عي ؤو جىُٓمي مً قإهه ؤن ٌؿاهم في هظا الخٍُى

  الم الخضًشت في ال٣ُاٖحن الٗام ا٢تراح الخضابحر اإلاالثمت لدصجُ٘ اؾخٗما٫ ج٨ىىلىظُاث ؤلٖا

والخام، وزانت في اإلا٣اوالث الهٛغي واإلاخىؾُت ولخىمُت الخجاعة ؤلال٨تروهُت وحؿهُل 

 هترهِذ.ولىط ألاؾغ بلى ججهحزاث ؤلاٖالمُاث وبلى قب٨ت ألا 

  الم والا٢خهاص غ مجخم٘ ؤلٖا ما٫ اإلاغاص ال٣ُام بها لخٍُى ج٣ضًم جىنُاث مً ؤظل جهىع ألٖا

 .2الغ٢مي وبٖضاصها وجىُٟظها وج٣ُُمها

                                                           
 .166ٖبض الخ٨ُم عػو١ " الخىُٓم ال٣اهىوي للمٛغب الغ٢مي "، مغظ٘ ؾاب٤، م  - 1
ش  2.08.444اإلااصة الشاهُت مً اإلاغؾىم ع٢م  - 2 جي  2009ماي  21اإلاىا٤ٞ ٫  1430ظماصي ألاولى  25الهاصع بخاٍع بةخضار مجلـ َو

الم والا٢خهاص الغ٢مي.لخ٨ىىل  ىظُاث ؤلٖا
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  1ثاهُا9 اللجىت الىػىُت إلاشانبت خماًت اإلاػؼُاث راث الؼابؼ الصخص ي

ىُت إلاغا٢بت خماًت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ ال صخصخي جىُٟظا إلا٣خطخى ل٣ض جم بخضار اللجىت الَى

 . 09.082مً ال٣اهىن  27اإلااصة 

اع اإلاالثم لخ٨َغـ الش٣ت  وفي خ٣ُ٣ت ألامغ ٌٗض بخضار هظه اللجىت زُىة خاؾمت هدى ج٨مُل ؤلَا

ا ًض٫ ٖلى اهسغاٍ اإلاٛغب في اإلاىٓىمت الخ٣ى٢ُت الضولُت  الغ٢مُت في اإلاٛغب، و ٌٗخبر ٦ظل٪ ماقغا خٍُى

ت و  خ٣ى١ ؤلاوؿان، بدُض جم الا٢خىإ ٖلى ؤن اإلاٗلىمُاث ًجب ؤن ج٩ىن في الغامُت بلى خماًت الهٍى

اث الجماُٖت والٟغصًت، وؤال حك٩ل ؤصاة إلٞكاء ؤؾغاع  ت والخ٣ى١ والخٍغ زضمت ألاٞغاص وؤال جمـ بالهٍى

و بالخالي ٞةهه مً زال٫ هظه اللجىت ؤم٨ً للمىٓىمت ال٣اهىهُت اإلاٛغبُت ؤن  .الخُاة الخانت للىاؽ

التزاماث مً هٕى ظضًض جخمشل ٖلى الخهىم، في زًٕى ججمُ٘ ومٗالجت اإلاُُٗاث طاث جخٗؼػ ب

ىُت إلاغا٢بت خماًت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘  ذ ؤو بطن مؿب٤ جمىده اللجىت الَى الُاب٘ الصخصخي لخهٍغ

ها نالخُاث الخدغي والبدض وألامغ بالتزوٍض بالىزاث٤،  الصخصخي ،والتي وي٘ ال٣اهىن جدذ جهٞغ

ذ ؤو ؤلاطن ونالخُاث  بٚال١ مُُٗاث ؤو مسخها ؤو مى٘ مٗالجتها، باإلياٞت بلى سخب جىنُل الخهٍغ

بٗملُت مٗالجت مُُٗاث، ٖلما ؤن ٧ل مسالٟت ألخ٩ام هظا ال٣اهىن حٗا٢ب بٛغاماث مالُت ؤو بالخبـ 

 .في بٌٗ الخاالث

ىُت إلاغا٢بت خماًت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخ ً اللجىت الَى صخي، ٞىجض ؤجها وبالغظٕى بلى ج٩ٍى

 جخإل٠ مً ؾبٗت ؤًٖاء:

 .٪عثِـ ٌُٗىه ظاللت اإلال 

  عثِـ الخ٩ىمت خالُا  (ؾخت ؤًٖاء ٌُٗجهم ظاللت اإلال٪ ٦ظل٪ با٢تراح مً الىػٍغ ألاو٫( 

 .ً  وعثِـ مجلـ الىىاب وعثِـ مجلـ اإلاؿدكاٍع

ت في زمـ ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض مغة واخضة.  وجدضص مضة الًٍٗى

                                                           
اإلاخٗل٤  09-08( لخُب٤ُ ال٣اهىن ع٢م2009ماي  21) 1430ظماصي ألاولى  25الهاصع في  2.09.165ؤخضزذ بم٣خطخى مغؾىم ع٢م -1

ضة الغؾمُت ٖضص  .ُاث طاث الُاب٘ الصخصخيبدماًت ألاشخام الظاجُحن ججاه مٗالجت اإلاُٗ ش  5744ميكىع بالجٍغ  .2009ًىهُى  18بخاٍع
ىُت إلاغا٢بت خماًت اإلاُُٗاث الصخهُت  - 2 ىُت  (جىو هظه اإلااصة ٖلى ؤهه " جدضر لضي الىػٍغ ألاو٫ لجىت َو ج٩ل٠ بةٖما٫  )اللجىت الَى

 الخ٣ُض به ... " .ؤخ٩ام هظا ال٣اهىن والىهىم اإلاخسظة لخُب٣ُه، والؿهغ ٖلى 

http://habous.gov.ma/images/abook_file/BO_5711-552_Ar.pdf
http://habous.gov.ma/images/abook_file/BO_5711-552_Ar.pdf
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ىُت إلاغا٢بت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخصخي ٣ٞض ؤما ًٖ ازخهاناث ون الخُاث اللجىت الَى

 ٦ما ًلي: 09.08مً ال٣اهىن  31بلى  27خضصتها اإلاىاص مً 

 جضلي بغؤحها: -

  الىهىم ٘ ٘ ؤو م٣ترخاث ال٣ىاهحن ؤو مكاَع ؤمام الخ٩ىمت والبرإلاان في قإن مكاَع

 ي التي حٗغى ٖلحها.الخىُٓمُت طاث الهلت بمٗالجت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخصخ

  الىهىم الخىُٓمُت الهاصعة بةخضار ملٟاث مخٗل٣ت ٘ ؤمام الؿلُت اإلاسخهت بكإن مكاَع

باإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخصخي اإلاجمٗت واإلاٗالجت مً ؤظل الى٢اًت مً الجغاثم وػظغها، 

ذ. ٩ىن عؤحها في هظه الخالت بمشابت جهٍغ  ٍو

 ؤو م٣ترخ ٘ اث ال٣ىاهحن بةخضار ومٗالجت اإلاُُٗاث ؤمام الؿلُت اإلاسخهت بكإن مكاَع

اإلاغجبُت بالخد٣ُ٣اث واإلاُُٗاث ؤلاخهاثُت التي جم ججمُٗها ومٗالجتها مً ٢بل الؿلُاث 

 الٗمىمُت.

  ذ في الخاالث ٚحر الخايٗت لئلطن اإلاؿب٤، و٦ظا بكإن ؤمام الخ٩ىمت بكإن ٦ُُٟاث الخهٍغ

جي لخماًت اإلاُُٗاث الصخ ت ٦ُُٟاث الخ٣ُُض بالسجل الَى هُت، وبكإن ال٣ىاٖض اإلاؿٍُغ

 والخماثُت للمُُٗاث وإلاٗالجت اإلالٟاث ألامىُت الىاظب بزًاٖها للدسجُل.

ىُت ؤًًا بخل٣ي:  ٦ما ج٩ل٠ اللجىت الَى

 .الخبلُٜ ًٖ هىٍت اإلامشل اإلاؿخ٣غ باإلاٛغب ال٣اثم م٣ام اإلاؿاو٫ ًٖ اإلاٗالجت ال٣اًَ بالخاعط 

  ت اإلاؿاو٫ ًٖ مٗالجت السجالث اإلاٟخى  خت للٗمىم.هٍى

ىُت إلاغا٢بت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘  وبهضٝ بهجاػ الٛاًاث اإلاكاع بلحها ؤٖاله، ٌؿمذ للجىت الَى

 الصخصخي بما ًلي: 

 ؤلاطن بدٟٔ اإلاُُٗاث الصخهُت إلاضة ؤَى٫ مً اإلاضة اإلاىهىم ٖلحها. -1

بل مىذ اإلاؿاو٫ ًٖ اإلاٗالجت ؤظال بياُٞا للجىاب ٖلى َلباث ؤلاًها٫ اإلا٣ضمت مً ٢ -2

 الصخو اإلاٗجي. 

ٌ اإلاؿاو٫ ًٖ اإلاٗالجت ال٣ُام بضل٪  -3 الٗمل ٖلى بظغاء الخصخُداث اإلابرعة في خالت ٞع

 بُلب مً اإلاٗجي باألمغ.

 وحؿلُمها.  12صعاؾت َلباث ؤلاطن اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة -4
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ذ اإلابؿِ. -5  خهغ الثدت ؤنىاٝ اإلاٗالجاث التي حؿخُٟض مً الخهٍغ

ذ اإلابؿِ.خهغ الثدت اإلا -6  ٗالجاث ٚحر آلالُت الخايٗت للخهٍغ

٠ الىاعص في ال٣اهىن  -7  09-08خهغ الثدت اإلاٗالجاث التي جخُاب٤ م٘ الخٍٗغ

ذ م٘ جىيُذ مدخىاه. -8  حؿلُم ونل الخهٍغ

ٗاث مالثمت في مجا٫ خماًت ألاشخام الظاجُحن  -9 غ ٖلى حكَغ بٖضاص الثدت البلضان التي جخٞى

 اث الُاب٘ الصخصخي.ججاه مٗالجت اإلاُُٗاث ط

جي لخماًت اإلاُُٗاث الصخهُت. -10  يمان مؿ٪ السجل الَى

٤ ؤخ٩ام هظا ال٣اهىن. -11  ال٣ُام بسخب الىنل ؤو ؤلاطن ٞو

ُت اإلاٗضاث  -12 ٟاءاث مً بظغاءاث الؿالمت بالىٓغ بلى نٟت اإلاؿاو٫ ًٖ اإلاٗالجت وهٖى مىذ ؤلٖا

 اإلاؿخسضمت لل٣ُام باإلاٗالجاث اإلاظ٧ىعة.

ىُت ٦ظل٪ بما ًلي: وجسخ      و اللجىت الَى

  ٘جل٣ي ق٩اًاث ٧ل شخو مٗجي ٌٗخبر هٟؿه مخًغعا مً وكغ مٗالجت مُُٗاث طاث َاب

شخصخي، وبظغاء الخد٣ُ٣اث في قإجها، واجساط ما ًلؼم ٢اهىها مً ؤظل الاؾخجابت بلحها والغص 

مً ؤظل ؤي  ٖلحها باألمغ بيكغ جصخُداث ؤو بخالتها ٖىض الا٢خًاء ٖلى الىُابت الٗامت

 مخابٗت مدخملت.

  بظغاء زبرة بىاء ٖلى َلب مً الؿلُاث الٗمىمُت ال ؾُما الؿلُت ال٣ًاثُت ٖلى الٗىانغ

ؤو الىهىم اإلاخسظة  09-08الخايٗت لخ٣ضًغها ؤزىاء الجزاٖاث الىاقئت ًٖ جُب٤ُ ال٣اهىن 

 لخُب٣ُه.

 لضولُت في مجا٫ مؿاٖضة الخ٩ىمت في جدًحر وجدضًض مى٠٢ اإلاٛغب ؤزىاء اإلاٟاوياث ا

 خماًت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخصخي.

  الخٗاون م٘ هُئاث مغا٢بت مٗالجت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخصخي اإلامازلت في الضو٫

 ألاظىبُت.

ىُت إلاغا٢بت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخصخي ٖلى ٖضة ؾلِ جخجلى     غ اللجىت الَى هظا، وجخٞى

 ُٞما ًلي: 



 

  62  
  

 

 ٨ً ؤٖىاجها مً الىلىط بلى اإلاُُٗاث الخايٗت للمٗالجت ؾلُت البدض و الخدغي التي جم

ت لل٣ُام بمهام اإلاغا٢بت  واإلادالث التي حٗالج ٞحها، وججمُ٘ ظمُ٘ اإلاٗلىماث والىزاث٤ الًغوٍع

٤ الخٟىٌٍ اإلامىىح لهم مً عثِـ اللجىت.  واإلاُالبت بها، ٞو

 متها، التي جم٨جها مً ؾلُت ألامغ بتزوٍضها بالىزاث٤، ؤًا ٧اهذ َبُٗتها و٦ُٟما ٧اهذ صٖا

صعاؾت و٢اج٘ الك٩اًاث اإلادالت ٖلحها، وطل٪ صازل آلاظا٫ وو٤ٞ ال٨ُُٟاث ؤو ال٣ٗىباث 

 اإلادخملت التي جدضصها.

  ه للمُُٗاث اإلادخىاة في اإلال٠، ؤو بظغائها ؾلُت ألامغ بالخُٛحراث الالػمت مً ؤظل خٟٔ هٍؼ

 ؤو الٗمل ٖلى بظغائها.

  مدىها ؤو بجالٞها، و٦ظا مى٘ مٗالجت مُُٗاث طاث َاب٘  ؾلُت ألامغ بةٚال١ مُُٗاث ؤو

شخصخي بهٟت ما٢خت ؤو صاثمت بما في طل٪ اإلاُُٗاث اإلاخًمىت في قب٩اث مٟخىخت إلعؾا٫ 

 . 1اإلاُُٗاث، اهُال٢ا مً زاصماث ج٣٘ صازل التراب الىَجي

 ثالثا9 لجىت نُادة جٌىىلىحُاث اإلاػلىماث والانخصاد الشنمي

ُاصة ج٨ىىلىظُاث اإلاٗلىماث والا٢خهاص الغ٢مي الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت جخىلى عثاؾت لجىت ٢

 بالخ٨ىىلىظُاث الخضًشت ؤو مً ًمشلها، وجًم هظه اللجىت:

 قُما ًخص ؤلاداسة9 -ؤ

 ال٩اجب الٗام لىػاعة الضازلُت ؤو مً ًمشله. -

 ال٩اجب الٗام للىػاعة اإلا٩لٟت باال٢خهاص واإلاالُت ؤو مً ًمشله. -

 الٗام للىػاعة اإلا٩لٟت بالخٗلُم الٗالي ؤو مً ًمشله. ال٩اجب -

ىُت ؤو مً ًمشله. -  ال٩اجب الٗام للىػاعة اإلا٩لٟت بالتربُت الَى

 ال٩اجب الٗام للىػاعة اإلا٩لٟت بالهىاٖت والخجاعة ؤو مً ًمشله. -

 ال٩اجب الٗام للىػاعة اإلا٩لٟت بالخ٨ىىلىظُاث الخضًشت ؤو مً ًمشله. -

 للىػاعة اإلا٩لٟت بخدضًض ال٣ُاٖاث الٗامت ؤو مً ًمشله.ال٩اجب الٗام  -

 ال٩اجب الٗام للىػاعة اإلا٩لٟت بالكاون الا٢خهاصًت والٗامت ؤو مً ًمشله. -

                                                           
٘ اإلاٛغبي واإلا٣اعن  -للخىؾ٘ في اإلاىيٕى ًغاظ٘ :  - 1 الٗغبي ظىان " مٗالجت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخصخي: الخماًت ال٣اهىهُت في الدكَغ

 وما ًلحها. 63، ال٨خاب الشاوي "، مغظ٘ ؾاب٤، م ) 09.08ال٣اهىن ع٢م (
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 الخاػن الٗام للممل٨ت ؤو مً ًمشله. -

 اإلاضًغ الٗام للًغاثب ؤو مً ًمشله. -

ت والٗامت لىػاعة الا٢خهاص واإلاالُت ؤو مً -  ًمشله. مضًغ الكاون ؤلاصاٍع

 مضًغ بصاعة الجماع٥ والًغاثب ٚحر اإلاباقغة ؤو مً ًمشله. -

ًاث الذولت9 -ب  قُما ًخص اإلااظعاث الػمىمُت وؼش

ىُت لخ٣ىحن اإلاىانالث. -  اإلاضًغ الٗام للى٧الت الَى

ىُت إلوٗاف اإلا٣اوالث الهٛغي واإلاخىؾُت. -  اإلاضًغ الٗام للى٧الت الَى

ض اإلاٛغب. -  اإلاضًغ الٗام لبًر

ىُت لئلطاٖت والخلٟؼة.ا -  إلاضًغ الٗام للكغ٦ت الَى

 قُما ًخص الهُئاث اإلاهىُت9 -ج

المُت واإلاىانالث وجغخُل الخضماث ؤو مً ًمشله. -  عثِـ ُٞضعالُت الخ٣ىُاث ؤلٖا

م٨ً للجىت ٢ُاصة ج٨ىىلىظُاث اإلاٗلىماث والا٢خهاص الغ٢مي ؤن جضٖى لخًىع اظخماٖاتها  ٍو

ت شخهُاث مكهىص  غ ج٨ىىلىظُاث بهٟت اؾدكاٍع لها بماهالتها ؤو باالهخمام الخام الظي جىلُه لخٍُى

الم الخضًشت، ج٩ىن لها ٖال٢ت بالى٣ِ اإلاسجلت في ظضو٫ ؤٖما٫ اظخماٖاتها.  ؤلٖا

وح٣ٗض لجىت ٢ُاصة ج٨ىىلىظُاث اإلاٗلىماث والا٢خهاص الغ٢مي اظخماٖاتها بىاء ٖلى َلب مً 

لى ألا جىػ لها ؤن حٗهض بلى عثِؿها ٧لما صٖذ الٓغوٝ بلى طل٪، ٖو ٢ل مغة واخضة ٧ل زالزت ؤقهغ، ٍو

 لجان زانت ؤو بلى مجمىٖاث ٖمل بضعاؾت بٌٗ الى٣اٍ الخانت، وبةهجاػ مهام زانت جى٧ل بلحها.

وجخىلى لجىت ٢ُاصة ج٨ىىلىظُاث اإلاٗلىماث والا٢خهاص الغ٢مي ال٣ُام بمهام ٖضة جخمشل ؤؾاؾا 

 ُٞما ًلي:

 ىُت لخُىٍغ  جيؿ٤ُ مسُُاث الٗمل اإلاغاص جُٟٗلها مً ؤظل بهجاػ الاؾتراجُجُت الَى

الم الخضًشت.  ج٨ىىلىظُاث ؤلٖا

  غ الخدب٘ والخ٣ُُم خى٫ ويُٗت ج٣ضم مسُُاث الٗمل التي ؾخٗغى ٖلى بٖضاص ج٣اٍع

الم والا٢خهاص الغ٢مي. جي لخ٨ىىلىظُاث ؤلٖا  اإلاجلـ الَى
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  الم الخضًشت ا٢تراح جىنُاث خى٫ الخضابحر الىاظب اجساطها للجهىى بخ٨ىى لىظُاث ؤلٖا

غها ٖلى اإلاجلـ الىَجي.  وجٍُى

  جي واإلاؿخىي الظي بلٛه اإلاٛغب في غ الؿىىي خى٫ ؤوكُت اإلاجلـ الَى بٖضاص مكغوٕ الخ٣ٍغ

جي  الم الخضًشت ٢هض ٖغيه ٖلى مىا٣ٞت اإلاجلـ الَى مجا٫ جُىٍغ ج٨ىىلىظُاث ؤلٖا

الم والا٢خهاص الغ٢مي وج٣ضًمه بلى الخ٩  ىمت.لخ٨ىىلىظُاث ؤلٖا

  الم والا٢خهاص جي لخ٨ىىلىظُاث ؤلٖا جدًحر مكغوٕ ظضو٫ ؤٖما٫ اظخماٖاث اإلاجلـ الَى

 الغ٢مي.

ت نُادة جىمُت جٌىىلىحُاث اإلاػلىماث والانخصاد الشنمي  سابػا9 مذًٍش

ت ٢ُاصة جىمُت ج٨ىىلىظُاث اإلاٗلىماث والا٢خهاص الغ٢مي هُئت مكتر٦ت بحن الىػاعاث،  حٗخبر مضًٍغ

الىػٍغ اإلا٩ل٠ بالخ٨ىىلىظُا الخضًشت ؤو مً ًمشله، وج٣ىم بمهام ٖضة جخمشل ٖلى ًخىلى عثاؾتها 

 الخهىم ُٞما ًلي:

 .جدًحر اؾتراجُجُت ج٨ىىلىظُاث اإلاٗلىماث والا٢خهاص الغ٢مي 

 .ت  ا٢تراح مسُِ الٗمل وج٣ُُم الىؾاثل الًغوٍع

 .مخابٗت جُٟٗل اإلاسُِ اإلادضص 

  ببغاػ واؾخٛال٫ الخٗاون ُٞما بحن اإلاكاع.َ٘ 

 .بٖضاص ج٣ُُم للمىجؼاث 

 .اإلاكاع٦ت في الهُئاث الضولُت للتروٍج للمٛغب والخهى٫ ٖلى اإلاىاعص اإلاخاخت 

 خامعا9 اإلاشصذ الىػني لخٌىىلىحُاث اإلاػلىماث

جي لخ٨ىىلىظُاث اإلاٗلىم اث هُئت مكتر٦ت بحن الىػاعاث، ًترؤؾها الىػٍغ اإلا٩ل٠ ـــــٌٗخبر اإلاغنض الَى

خـــــــً ًمشـــــــمي  ؤو مـــــــهاص الغ٢ـــــــاٖت و الا٢خــــــــالهى اعة و ــــــــــبالخج ما ٖمضث ــــــــض ُٞــــــجلى صوع هظا اإلاغنــــــله. ٍو

ىماث، واإلااؾؿاث ــــــبلُه الىػاعة الؿالٟت الظ٦غ بكغا٦ت م٘ الٟاٖلحن اإلاهىُحن في ٢ُإ ج٨ىىلىظُا اإلاٗل

٤ ببغام اجٟا٢ُاث حٗاون ــــــكتر٥ ٖــــاإلا مامـــــطاث الازخهام والاهخ جي ــــ، بةخ1ً ٍَغ ضار مكغوٕ َو

                                                           
ُٟت الٗمىمُت وجدضًض ؤلاصاعة، واإلاىضوبُت اجٟا٢ُاث جمذ زهىنا بحن ٧ل مً : الى٧الت الى  -1 َىُت لخ٣ىُحن اإلاىانالث ووػاعة الْى

ً اإلانهي غ والبدض الٗلمي ووػاعة الدكُٛل و الخ٩ٍى ً ألَا ىُت، ووػاعة الخٗلُم الٗالي وج٩ٍى ٢ُإ  -الؿامُت للخسُُِ ووػاعة التربُت الَى

ً اإلانهي والجمُٗت اإلاهىُت لخ٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والا كىعٍىٜ.الخ٩ٍى  جهاالث و ألاٞو
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ض اإلااقغاث ؤلال٨تروهُت ألاؾاؾُت إلاجخم٘ ـــــاؽ و وعنــــل٣ُاؽ مجخم٘ اإلاٗلىماث ًًُل٘ بمهمت "٢ُ

 ."اإلاٗلىماث

٣ِـ اإلاغنض اؾخسضاماث الاجهاالث وج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث في مسخل٠ ٢ُاٖاث اإلاجخم٘ ب ما ٍو

ما٫   -اؾخسضاماث ألاؾغ وألاٞغاص  -الىلىظُاث والبيُت الخدخُت  - :ٌكمل ؤلاصاعة  -اإلايكأث و ٢ُإ ألٖا

 الخٗلُم. –الا٢خهاص الغ٢مي  -الال٨تروهُت 

٣ىم بمهام ٖضة جخمشل ؤؾاؾا ُٞما ًلي:   ٍو

 .وي٘ لىخاث ال٣ُاصة لىمى ج٨ىىلىظُاث اإلاٗلىماث باإلاٛغب 

 ُو اإلاىجؼاث وجدضًض ؤؾباب الخٟاوث.ج٣ُُم الٟىاع١ بحن اإلاس ِ 

  حر اإلاُُٗاث ال٨ُٟلت بخدضًض هضٝ الٗملُت ٖلى الٗملُاث ؤو مؿخ٣بلي الٗملُاث ألا٦ثر جٞى

 .1ثججىا٣ٞا م٘ الىخا

 خالصت اإلاىطىع

ىا والظي ٖالجىا زالله اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت اإلاٛغبُت التي ًغجى مجها بعؾاء        ٦سالنت إلاىيٖى

صٖمها، ٣ٞض الخٓىا مً زال٫ مداوعه ٠ُ٦ ؤيخى اإلاؿتهل٪ في ْل الا٢خهاص الخغ  الش٣ت الغ٢مُت و 

غى قغوٍ ال جسضم مهالخه، بل ججاوػ طل٪  وجد٨م آلُاث الؿى١ ُٞه، ٖغيت للخالٖب بمهالخه ٞو

ضم اخترام  بلى اؾتهضاٞه بالٛل والخضإ الظي ٨ًثر بك٩ل مهى٫ في الدؿى١ ٖبر قب٨ت ألاهترهذ ٖو

لُ ٖلى هدى ما هى ٖلُه ألامغ باليؿبت لباقي -ه، وجبٗا إلاا ط٦غ، ٣ٞض جضزل اإلاكٕغ اإلاٛغبي زهىنُاجه. ٖو

ٗاث اإلا٣اعهت بك٩ل ٞٗا٫ مً ؤظل وي٘ جغؾاهت ٢اهىهُت ٢مُىت بدماًت هظا اإلاؿتهل٪ في  -الدكَغ

اقغ مٗامالجه ٖبر وؾاثِ الاجها٫ الخضًشت و التي مً يمجها قب٨ت الاهترهذ، مً ظهت ؤولى و ب٨ُُٟت مب

الخام بخدضًض بٌٗ الخضابحر لخماًت اإلاؿتهل٪، زهىنا في الجاهب  31-08مً زال٫ ال٣اهىن ع٢م 

الظي حهمىا و اإلاغجبِ بال٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض والتي ج٩ىن في ق٩ل بل٨ترووي، ومً زال٫ ؤًًا ال٣اهىن 

غة مً الخام بالخباص٫ الال٨ترووي للبُاهاث ال٣اهىهُت، والظي ٌٗخبر ألاعي 53-05ع٢م  ُت ال٣اهىهُت اإلاَا

ت مً  خُض ألانل للمٗامالث الال٨تروهُت، و مً ظهت زاهُت و بك٩ل ٚحر مباقغ مً زال٫ مجمٖى

ىا هظا، و التي حؿ هضٝ باألؾاؽ صٖم تال٣ىاهحن و آلالُاث التي مغ ٖلُىا الخضًض ٖجها في مىيٖى

لحن في مُضان الخجاعة ؤلال٨تروهُت ج٨َغـ الش٣ت الغ٢مُت في اإلاٗامالث الال٨تروهُت بحن ظمُ٘ اإلاخٗامو 

                                                           
 .172ٖبض الخ٨ُم عػو١ " الخىُٓم ال٣اهىوي للمٛغب الغ٢مي "، مغظ٘ ؾاب٤، م  -1
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٣ا  ، و التي جم جد٤ُ٣ الٗضًض 2013اإلاٛغب الغ٢مي  اؾتراجُجُتمضعوؾت ؤال وهي  الؾتراجُجُتوطل٪ ٞو

 هضاٝ.جمام باقي ألا بمً ؤهضاٞها في اهخٓاع 

ل٨ً ًب٣ى مً الًغوعي ٖىض الخضًض ًٖ مؿإلت الش٣ت الغ٢مُت، مٗالجت هظه ألازحرة في بَاع 

غها وويٗها بيُىي قام ل ًدىاو٫ مسخل٠ الجىاهب اإلاخٗل٣ت بالبيُت الخ٨ىىلىظُت الغ٢مُت و يغوعة جٍُى

٤ ؤي ق٩ل مً ألاق٩ا٫ التي جغجر  حرها ٞو عهً بقاعة الجمُ٘ ٦سضمت ٖامت ج٩ىن الضولت ملؼمت بخٞى

ً والخدؿِـ وبقاٖت ٢ُم الش٣اٞت الغ٢م دىاو٫ ؤًًا الجىاهب اإلاخٗل٣ت بالخ٩ٍى ُت في الهالر الٗام، ٍو

ق٣ها ؤلاًجابي و م٩اٞدت ياللها الؿلبُت، زم مىا٦بت ٧ل طل٪ مً الىاخُت ال٣اهىهُت بىي٘ بَاع ٢اهىوي 

قامل ٌٗجى بمسخل٠ ص٢اث٤ الامىع اإلاغجبُت بالًٟاءاث الغ٢مُت التي لم ًخم مٗالجتها لخض الاهً و طل٪ 

إلاماعؾت ؤي وكاَاث زاعط  لل٣ُ٘ م٘ ما ًم٨ً ؤن ٌؿخمغ ٦ٟهم بالكب٨ت الٗى٨بىجُت هي ًٞاء زهب 

ؾلُت ال٣اهىن، وهظه اإلاىا٦بت ال٣اهىهُت التي هضٖى لها ًجب ان ج٩ىن مً زال٫  اٖخماص مضوهت ع٢مُت 

قاملت إلاا لم ًخم مٗالجه ٢اهىها مً ٢بل اإلاكٕغ بسهىم الًٟاءاث الغ٢مُت، في بَاع حكاع٧ي ًإزظ 

خباع هىاظـ مسخل٠ اإلاخضزلحن و اإلاٗىُحن بمىي ٕى الخجاعة الال٨تروهُت وما اعجبِ بها مً بٗحن الٖا

ىُت ظضًضة م٨ملت ؤو مخممت  مىايُ٘ تهم الا٢خهاص الغ٢مي بك٩ل ٖام، ويمً اؾتراجُجُت َو

 .2013الؾتراجُجُت اإلاٛغب الغ٢مي 
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 ألاهترهذ غبر اإلاؽتري  لشطا الهاهىهُت الحماًت

 

 ؽتري غبر ألاهترهذاإلاالحماًت الهاهىهُت لشطا 

 

 مالٌ غبذ. ر  غباد ٍش

 بؿُاث الخ٣ى١  ب٩لُت ماهل ؤؾخاط

 

 جهذًم

ت ال٣ٗض، ٣ٞض وي٘ له اإلاكٕغ  ٌٗض الغيا ع٦ىا ؤؾاسخي لل٣ٗض، و٢ض خٓي بإهمُت زانت في هٍٓغ

 .الكغوٍ الالػمت ل٩ي ٩ًىن عيا اإلاخٗا٢ض عياء واُٖا وصخُدا

وما ناخب طل٪  ول٨ً ْهىع وؾاثل الخ٨ىىلىظُا الخضًشت ومً ؤهمها الخٗا٢ض ٖبر قب٨ت الاهترهذ

الن ًٖ البًاج٘ والؿل٘، ْهغث مك٩لت  مً َٟغة في ؤلاهخاط والخىػَ٘ وجىٕى ؤؾالُب الضٖاًت وؤلٖا

 خماًت عيا اإلاؿتهل٪ مً الدؿٕغ والتهىع في الخٗا٢ض ؤلال٨ترووي

ومً هىا جإحي ؤهمُت هظه اإلاضازلت، وطل٪ للى٢ىٝ ٖلى ؤهم الخلى٫ التي ج٣ضمها ٢ىاهحن خماًت 

لخضًشت لخماًت عيا اإلاؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض، ؾىاء حٗل٤ ألامغ في مغخلت ج٩ىًٍ ال٣ٗض ؤو ما بٗضها اإلاؿتهل٪ ا

مً زال٫ اٖخماص آلُاث جُب٣ُه خماًت جىُٟظًت و٢ًاثُت وهظا ما ؾىٗمل ٖلى جىيُده في مضازلخىا 

 مٗخمضًً في طل٪ ٖلى اإلادىعًٍ الخالُحن:

9 آلالُاث الحمائُت لشطا اإلاؽتري ؤ  هترهذثىاء الخػانذ غبر ألا اإلادىس ألاُو

اإلادىس الثاوي9 الخؼبُهاث الحمائُت الخىكُزًت والهظائُت لشطا اإلاؽتري غبر 

 هترهذألا 
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9 آلالُاث الحمائُت لشطا اإلاؽتري ؤثىاء الخػانذ غبر ألا   هترهذاإلادىس ألاُو

ما بطا ٧ان اإلاكٕغ ؤولى ؤهمُت زانت لغيا اإلاخٗا٢ض بهٟت ٖامت، بدُض جىلى جىُٓمه جىُٓ

حر مُٗب، ٞةن  مٟهال ٞىي٘ له الكغوٍ وال٣ُىص التي جًمً جىاٞغه بك٩ل وإ مسخاع، صخُذ ٚو

ض مً ال٣ىاٖض الخىُٓمُت والخماثُت بدُض ؤن  الخٗا٢ض في بَاع هٓام الدؿى١ ؤلال٨ترووي ٞغى اإلاٍؼ

ً ٖبر الاهترهذ ًٟخ٣ضون للخبرة ال٩اُٞت لخماًت عياهم في بَاع هظا ال ىٕى الجضًض مً ال٨شحر مً اإلاكتًر

 الخٗا٢ض

ومً هظا اإلاىُل٤، ٧ان البض لىا مً البدض ُٞما بطا جًمىذ ال٣ىاهحن التي همذ مجا٫ اإلاٗامالث 

بهٟت ٖامت آلُاث خماثُت لغيا  31.08ؤلال٨تروهُت بهٟت ٖامت و٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪ اإلاٛغبي ع٢م 

هدكاع الىاؾ٘ للخجاعة هض ؤلا اإلاكتري مً قإجها ؤن ج٩ىن ؤ٦ثر ٞاٖلُت وهجاٖت، زانت وهدً وك

ؤلال٨تروهُت، والتي ال جخُلب لكغاء مىخج ؤو ؾلٗت ؾىي الى٣غ ٖلى ؤ٣ًىهت اإلاىخج وبصزا٫ بٌٗ 

 اإلاٗلىماث لخخم ٖملُت الخٗا٢ض.

ت مً آلالُاث  باؾخ٣غاثىا إلا٣خًُاث ال٣اهىن اإلاكاع بلُه ؤٖاله ًالخٔ ؤن اإلاكٕغ ؤوعص مجمٖى

حر مُٗب.الخماًت التي مً قإجها ؤن جًم  ً جىاٞغ الغيا ؤزىاء الخٗا٢ض بك٩ل وإ مسخاع صخُذ ٚو

إلًجاص عياء مؿدىحر  31.08وجخمشل هظه الخلى٫ ؤو الىؾاثل الخماثُت التي جًمجها ٢اهىن ع٢م ي

٤ الك٩ل الخالي:ؤوإ في ٖضة وؾاثل  هىعص   همها ٞو

 هترهذالخػبير الهاهىوي العلُم غً ؤلاسادة وجىاقهها غبر ؼبٌت ألا  (1

لم جاص  ظضا٫ في ٧ىن الخٗا٢ض ٖبر الاهترهذ ًسً٘ لل٣ىاٖض الٗامت بكإن ببغام ؤي ٣ٖض، ما ال 

 زهىنُاث هظا الىٕى مً الخٗا٢ض بلى الخاظت لبٌٗ ال٣ىاٖض الخانت

وال ًخد٤٣ التراضخي بحن ؤَغاٝ ال٣ٗض ؤلال٨ترووي بال بخُاب٤ بعاصتهما، هظا الخُاب٤ الظي ًخم 

 ، و٢بى٫ مً ظاهب اإلاكتري.ٖاصة بةًجاب مً ظاهب الباج٘

٤ قب٨ت الاهترهذ بالضٖاًت التي ٣ًىم بها ألاشخام والكغ٧اث  لُه، ٩ًىن ؤلاًجاب ًٖ ٍَغ ٖو

إلاىخىظاتها وطل٪ بدسجُل مٗلىماث وبُاهاث ًٖ هظه اإلاىخجاث ٖلى هظه الكب٨ت الٗاإلاُت، وه٨ظا، ٞةطا 

برث نىعة جًمً الٗغى ظمُ٘ البُاهاث بىٕى مً الكٟاُٞت والىيىح التي جٟ غيها ال٣ىاٖض الٗامت ٖو
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الصخيء اإلاٗغوى للبُ٘ حٗبحرا ؤمُىا ًٖ هظا الصخيء اٖخبر طل٪ بًجابا ٢ابال ألن ٣ًترن به ٢بى٫ اإلاكتري 

 .1اإلاؿتهل٪

٠ ال٣بى٫ بهٟت  -ال٣بى٫ ؤلال٨ترووي –وال٣بى٫ ٖبر قب٨ت الاهترهذ  ال ًسغط في مجمله ًٖ حٍٗغ

رهذ ًٖ بٗض لظل٪ ٞهى ًسً٘، بدؿب ألانل لل٣ىاٖض ٖامت ؾىي ؤهه ًخم بىاؾُت قب٨ت الاهت

وألاخ٩ام الٗامت، التي جىٓم ال٣بى٫ الٗاصي ؤو الخ٣لُضي الظي ال ًخم بل٨تروهُا، ول٨ىه ًخمحز ببٌٗ 

 ال٣ىاٖض الخانت به، والتي جغظ٘ بلى الُبُٗت ؤلال٨تروهُت.

ًخم في الٛالب نغاخت، بط ، ٞهى 2وبطا ٧ان ألانل الٗام ؤن ال٣بى٫ ًم٨ً ؤن ًخم نغاخت ؤو يمىا

٤ ألاظهؼة وبغامج بل٨تروهُت حٗمل  ًهٗب في هظا الىٕى مً الخٗا٢ض ال٣بى٫ الًمجي ٞهى ًخم ًٖ ٍَغ

خم ال٣بى٫ ؤلال٨ترووي ٖاصة ًٖ  آلُا، وهظه ألاظهؼة ال ًم٨جها اؾخسالم ؤو اؾخيؿار بعاصة اإلاخٗا٢ض، ٍو

الن اإلاىا٣ٞت. ٤ الًِٛ ٖلى ألا٣ًىهت اإلاسههت إٖل  ٍَغ

٣ت َاإلاا  وألانل الٗام ؤن ال٣بى٫ باٖخباعه حٗبحرا ًٖ ؤلاعاصة ًم٨ً ؤن ًخم بإًت وؾُلت وبإًت ٍَغ

لم ًخُلب ال٣اهىن ؤن ٩ًىن الخٗبحر ًٖ ال٣بى٫ في ق٩ل  ٧اهذ ٧اُٞت لئلٞهاح ًٖ هظا ال٣بى٫ وطل٪ ما

 .زام ؤو ٖلى وي٘ مٗحن

و زُا ًٖ ٚحر ٢هض، ٞةن بٌٗ وهٓغا الخخما٫ ؤن ًإحي الًِٛ ٖلى ؤ٣ًىهت ال٣بى٫ ؾهىا ؤ

البرامج ؤلال٨تروهُت حٗمل ٖلى الخإ٦ض مً هظا ال٣بى٫ للخ٣ًُ مً صخت بظغاثه، مجها ج٨غاع الًِٛ ٖلى 

ض ؤلال٨ترووي ؤو ؤلاظابت ًٖ بٌٗ ألاؾئلت التي  ٤ البًر ؤ٣ًىهت ال٣بى٫ ؤو الغص بال٣بى٫ بغؾالت ًٖ ٍَغ

ت التي جٓهغ ٖلى قاقت ظهاػ الخاؾب آلالي. وواضر ؤن جىظه بلى ال٣ابل ؤو ٦خابت بٌٗ البُاهاث الخان

ال٣هض مً هظه ؤلاظغاءاث الالخ٣ت لهضوع ال٣بى٫ هى جإ٦ُض ال٣بى٫ وظٗله في نىعة ؤ٦ثر ٞٗالُت بمىذ 

بخه في ال٣بى٫ وببغام ال٣ٗض ختى بطا جم مىه بالك٩ل اإلاُلىب ٧ان  ال٣ابل ٞغنت للتروي والخإ٦ض مً ٚع

 ال٣بى٫. مٗبرا ًٖ بعاصة ظاػمت في

و٢ض ؤقاع ال٣ٗض الىمىطجي الٟغوسخي للخجاعة ؤلال٨تروهُت في بىضه الؿاب٘ "٢بى٫ الٗغى" بلى ؤن 

مىا٣ٞت اإلاكتري ًجب ن جخًمً جدضًضا لبٌٗ الٗىانغ وهي الصخيء ؤو الخضمت اإلاخٗا٢ض ٖلحها، والشمً 

٣ت التي جخم بها زضمت ما بٗض البُ٘.  ٣ت الدؿلُم والٍُغ ٍغ اء َو ٣ت الٞى ٍغ ومً الىاضر ؤن ؤلاقاعة َو

                                                           
 .69، م200ؤؾامت ؤبى الخؿً مجاهض: زهىنُاث الخٗا٢ض ٖبر الاهترهذ، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اهغة  -1
 بمباقغة بظغاءاث الضٞ٘ ؤلال٨ترووي... وطل٪ ب٣ُام ال٣ابل بٗمل ؤو جهٝغ ًُٟض اإلاىا٣ٞت ٦ما لى بضا ال٣ابل -2
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لهظه الٗىانغ حؿتهضٝ يمان اجٟا١ ال٣بى٫ م٘ ؤلاًجاب ٖلى الٗىانغ الغثِؿُت لل٣ٗض والتي ال ًى٣ٗض 

 صون الاجٟا١ ٖلحها.

خمحز ال٣ب ٟاوى واإلاؿاومت ــــت الخــــه ٞغنــــان خُض ج٣ل مٗـــــً ؤلاطٖــــغابه مــــى٫ ؤلال٨ترووي با٢خـــٍو

ض ـــــِ ؤو ال٣ٗـــــا٢ض ٖلى الخـــــٝغ بالخٗــــــغهذ والتي حٗــــــىص الاهخـــــت في ٣ٖـــــض وبهٟت زان٣ـــٖلى قغوٍ الٗ

ٖلى الخِ، ٞالٛالب ج٩ىن ال٣ٗىص همُُت وجىضر قغوٍ مؿب٣ت مً ٢بل اإلاىظب وال ًتر٥ مٗها 

ض ؤلا ل٨ترووي ٞهي مً ٣ٖىص لل٣ابل مجا٫ للمؿاومت ٖلحها وطل٪ بسالٝ ال٣ٗىص التي جبرم بىاؾُت البًر

٤ الاهترهذ جخٗل٤ بمىاص  اإلاؿامت بدؿب ألانل وهٓغا ألن ٚالبُت ال٣ٗىص ؤلال٨تروهُت التي جبرم ًٖ ٍَغ

ومىخجاث اؾتهال٦ُت باٖخباع ؤلاًجاب ٩ًىن ٖاصة مىظها مً منهي بلى َاثٟت مً اإلاؿتهل٨حن، ٞةن 

ٗاث التي واظهذ هظه ال٣ٗىص ججٗل ٢بى٫ اإلاؿتهل٪ ٖى ضثظ ٚحر جهاجي، بدُض جسى٫ ال٣ابل زُاع الدكَغ

الغظٕى في ٢بىله بكغوٍ و٢ُىص مدضصة، ومً قإن هظا الخُاع ؤن ًجٗل هظا ال٣ٗض ٚحر الػم 

 للمؿتهل٪.

و٢ض ًشاع الدؿائ٫ خى٫ ؾ٩ىث اإلاىظب له في بَاع هظا الىٕى مً الخٗا٢ض، ٞهل ٌٗخبر هظا 

ض الال٨ترووي ،  الؿ٩ىث ٢بىال؟ ٣ٞض ٌٗخاص اإلاكتري اإلاؿتهل٪ الخٗامل ٤ البًر م٘ مخجغ اٞتراضخي ًٖ ٍَغ

ألازظ بهظا ال٣بى٫،  1ؤو مىا٢٘ الىٍب. لظل٪ عجر بٌٗ ال٣ٟه في هظه الخالت وخاالث ؤزغي اؾخصىاثُت

ل٨تروهُا وهٓغا ب ول٨ً في هٟـ الى٢ذ خظعوا مً اإلاٛاالة ُٞه وطل٪ بؿبب ؾهىلت بعؾا٫ ال٣بى٫ 

لظل٪ وظب ا٢تراهه بٓٝغ آزغ ًغجر صاللت الؿ٩ىث ٖلى لخضازت هظا الك٩ل مً ؤق٩ا٫ الخٗا٢ض، 

 هترهذ.٢بى٫ الخٗا٢ض، ٦ما ال ًجب ؤن ًلٗب الٗٝغ صوعا ٞٗلُا في الخٗا٢ض ٖبر ألا 

والظي ًجب ؤلاقاعة بلُه هى ما بطا ٧ان مجغص مالمؿت مً وظه بلُه ؤلاًجاب ٌٗض ٧اُٞا للخٗبحر 

 ًٖ ال٣بى٫.

الىاخُت ال٣اهىهُت ول٨ً اإلادا٦م لً ج٣خى٘ بصخت هظا  ًبضو ؤهه ال ًىظض ما ًدى٫ صون طل٪ مً

( بال بطا ٧اهذ خاؾما، ولهظا okال٣بى٫ الظي ًخم بىؾاَت اللمـ ؤو الًِٛ ٖلى ؤ٣ًىهت ال٣بى٫ )

اجي مً ؤظل ججىب ؤزُاء الُض ــــى٫ جهــــذ عؾالت ٢بــــــا٢ض ٖبر الاهترهـــــــمً ٖباعاث الخٗـــــذ بإن جخًــــــًىه

(Les Fautes De Manipulationؤزىاء الٗمل ٖلى ظهاػ الخاؾ )ىب، خُض ًخم الخٗبحر ًٖ ال٣بى٫ ــــ

بلمؿخحن ولِـ بالمؿت واخضة جإ٦ُضا لخهمُم مً وظه بلُه ؤلاًجاب ٖلى ٢بىله، ٦ما ؤن هىا٥  
                                                           

وجغظ٘ ؤٚلب هظه الخاالث بلى ال٣ىاٖض الٗامت، ٦ما لى ٧ان هىا٥ حٗامل ؾاب٤ بحن اإلاخٗا٢ضًً واجهل ؤلاًجاب بهظا الخٗامل ؤو بطا  -1

 جمسٌ ؤلاًجاب إلاىٟٗت مً وظه بلُه ؤو بطا ٧ان الٗٝغ الخجاعي ٌؿمذ بظل٪.
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غ بالكغاء ــــت ؤمـــــ٣ىص وزُـــــً طل٪ وظـــــاث التي حؿمذ بالخٛلب ٖلى هظا الك٪، ومــــُىـــــ٣ىخالٗضًض مً ال

(Bon de commandeًخٗحن ٖلى الٗمُل ؤن ًدغعها ٖلى الكاقت، وهى ما ًا٦ض ؾلى٦ه ؤلاًجابي )1 .

 و٢بىله الجاػم، ؤو بعؾا٫ ٧لمت اإلاغوع بلى الخاظغ...

وجشىع مك٩لت بزباث ال٣بى٫ بىاؾُت الى٣غ بالٟإعة ٖلى ؤ٣ًىهت ال٣بى٫، خُض ٢ض ٩ًىن مً ٢ام 

شخو آزغ، ؤو ؤن ٖملُت الى٣غ خضزذ ؾهىا ٦ما ؤن بٌٗ اإلادا٦م ال ج٣خى٘ بمشل هظا  بٗملُت الى٣غ 

حر ما مً ق هه ؤن ًشبذ ٖملُت ال٣بى٫، إال٣بى٫ بال بطا ٧ان ما٦ضا، لظل٪ ًغج٨ؼ البٌٗ ٖلى وظىب جٞى

ى٢ٗت ٧اؾخسضام وز٣ُت ألامغ بالكغاء ؾالٟت الظ٦غ، ؤو بعؾا٫ وز٣ُت بلى اإلاكتري بدُض ًغؾلها اإلاكتري م

غ له لخ٨ٟحر الىايي  ٤ اؾخضعاط اإلاكتري ٢بل ٖملُت الى٣غ بلى ؤلاظابت ًٖ ٖضة ؤؾئلت جٞى مىه ؤو ًٖ ٍَغ

 ٖىض ٢بى٫ الٗغى.

ا ٢اهىهُا ؤم وا٢ٗت ماصًت، وما  وهىا ًم٨ً ؤن ًشىع الدؿائ٫ ُٞما بطا ٧ان الى٣غ بالٟإعة ًمشل جهٞغ

تهل٪ حؿخىظب اٖخباعه وا٢ٗت ماصًت، بدُض ٢ض ًترجب ًٖ هظه الخٟغ٢ت مً آزاع, ٞدماًت اإلاكتري اإلاؿ

 .٣ً2٘ الى٣غ زُإ ؤو ؾهىا، وبالخالي ٌُٗي مً ٢ام بٗملُت الى٣غ ٞغنت بزباجه ب٩ل َغ١ ؤلازباث

ت مً  31.08وبالٗىصة بلى م٣خًُاث ال٣اهىن ع٢م  ًالخٔ ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٖمض بلى وي٘ مجمٖى

ىنا، في ظاهب اإلاكتري ختى ٌٗخض بغياه بك٩ل ٢اهىوي آلالُاث الخماثُت هؼوال ٖىض مبضؤ الغياثُت زه

 ؾلُم ، ومً هظه آلالُاث:

ت خى٫ ــــــ  يغوعة جًمحن الٗغى اإلاخٗل٤ ب٣ٗض البُ٘ ًٖ بٗض ٧ل اإلاٗلىماث ألاؾاؾُت والًغوٍع

اإلاىخىط ؤو الؿلٗت ؤو الخضمت، وخى٫ اإلاىعص و٦ظا آلظا٫ الدؿلُم و٦ُُٟاث ألاصاء ومضي الهالخُت، 

 (.29اؾخٗما٫ ج٣ىُت الاجها٫ ًٖ بٗض )اإلااصة وج٩لٟت 

جب  ٘ ٖىه ؤي الخباؽ ٍو ٤ الك٩ل الظي ًٞغ غ عيا اإلاؿتهل٪ ٞو ب٣ى الهضٝ مً ٧ل طل٪، جىٍى ٍو

حرها بهىعة واضخت ومٟهىمت، وؤن ًخم جظ٦حره ٢بل ببغام ال٣ٗض بمسخل٠  جبلُٛه باإلاٗلىماث ؤٖاله ٚو

 ب بعاصجه.ازخُاعاجه وؤن ًم٨ىه مً َلبِخه ؤو حٗضًلها خؿ

خه والٛغى الخجاعي ـــــ  ًجب ٖلى اإلاىعص ؤن ٌكحر نغاخت في بضاًت اإلاداصزت ٖلى اإلاؿتهل٪ بلى هٍى

 (.31مً الاجها٫ )اإلااصة 
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ًمى٘ جىعٍض اإلاىخىظاث والؿل٘ ؤو ج٣ضًم الخضماث بلى اإلاؿتهل٪ صون َلب مؿب٤ مىه، بطا ـــــ 

 (...٣ٞ1غة 33اإلاؿتهل٪ بمشابت ٢بى٫)اإلااصة  جًمً هظا الخىعٍض َلبا باألصاء، وال ٌٗخبر ؾ٩ىث

مىما، وؾىاء حٗل٤ ألامغ باإلا٣خًُاث الخماثُت لغيا اإلاكتري ٖبر الاهترهذ الٗامت، زهىنا  ٖو

ٗاث اإلاٗمى٫  53.05جل٪ الىاعصة بال٣اهىن ع٢م  اإلاخٗل٤ بالخباص٫ ؤلال٨ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت والدكَغ

بت اإلاكٕغ في خماًت هظا الغيا مً 31.08عصة بال٣اهىن ع٢م بها في هظا اإلاجا٫ ؤو الخانت الىا ، ٞةن ٚع

حرها ٢ض جهُضم بىا٢٘ مً قإهه ؤن ًدض مً هظه الخماًت؟، وطل٪ مً زال٫  زال٫ هظه آلالُاث ٚو

حر ال٣اهىهُت للمىعصًً واإلاىخجحن في بٌٗ ألاخُان، مشا٫ طل٪ اٖخماص بٌٗ  اإلاماعؾاث اإلاكبىهت ٚو

" زام في ٖملُت الخٗا٢ض الال٨ترووي بدُض ؤجها جً٘ Path finderزام ٌؿمى "الكغ٧اث لبرهامج بدثي 

خم جيبحهه بلى ؤن Time in new mediaعهً بقاعة اإلاكتري ؤ٣ًىهت زانت بال٣بى٫ )مشل قغ٦ت  ( ٍو

الًِٛ ٖلى ألا٣ًىهت اإلادضصة ٌٗخبر ٢بىال لكغوٍ اؾخٗما٫ البرهامج، ومً هظه الكغوٍ ؤهه ًجىػ 

. للكغ٦ت ؤن حٗض٫
ً
 هظه الكغوٍ في ؤي و٢ذ وطل٪ بىاء ٖلى مجغص بزُاع ًدضر ؤزغه ٞىعا

وظهت هٓغها ٞةن مشل هظه الكغوٍ حٗخبر قغوَا حٗؿُٟت، بدُض ًم٨ً للمد٨مت بلٛائها  ومً

٣ا إلاا ج٣طخي به ال٣ىاٖض الٗامت و٢ىاٖض الٗضالت، واٖخباع عيا ال٣ابل في هظه الخالت  ؤو حٗض٫ مجها ٞو

 لٗضم ٖلمه بالكغوٍ الخٗا٢ضًت ال٩املت.مُٗبا وال ٌٗخض به 

 الالتزام بةغالم اإلاؽتري غبر الاهترهذ (2

هترهذ ٖضة نٗىباث جيخج ًٖ جٟغى َبُٗت ال٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض، وزهىنا ٖبر قب٨ت ألا 

غاٝ ال٣ٗض، بدُض لً ٩ًىن بىؾ٘ اإلاكتري اإلاؿتهل٪ الخ٨م الض٤ُ٢ ٖلى  ٖضم الخًىع اإلااصي أَل

ت التي الؿلٗت مدل الخٗا٢ض ٞ ه ومضي مُاب٣خه للٗالمت الخجاٍع ٣ض ًدك٨٪ مً ظىصة اإلاىخج الظي ٌكتًر

ًدمل اؾمها ومضي مالءمخه للٛغى الظي ًبخُٛه، و٢ض ًدك٨٪ مً مهضا٢ُت الكغ٦ت، وما بطا ٧اهذ 

اصة الخىاٞـ بحن الكغ٧اث واإلاىخجحن 1ؾخ٣ىم بدىُٟظ ال٣ٗض بك٩ل ؾلُم ؤم ال ، ًًاٝ بلى طل٪ ؤن ٍػ

٤ والخىػَ٘ ٢ض ج٩ىن مًللت الؾُما في ْل وظىص مكتر ًٟخ٣غ بلى ال٣ضعة ؤهخج َغ٢ا ط ٦ُت للدؿٍى

ت ٧ل طل٪ ٞغى مىذ اإلاؿتهل٨حن  الخ٣ىُت، مما ؤصي بلى اػصًاص ٞغم الخٗا٢ضاث ٚحر الىاُٖت اإلادؿٖغ

صي، ل٨تروهُا، باإلياٞت بلى الخماًت الخ٣لُضًت التي ًخمخ٘ بها اإلاؿتهل٪ الٗابالظًً ًجغون حٗا٢ضاتهم 

                                                           
م ٖباص: خماًت اإلاؿتهل٪ في ٣ٖض الخجاعة ؤلال٨تروهُت. مجلت الضٞإ الٗضص  -1  .95، م2011ؤ٦خىبغ  6ٖبض ال٨ٍغ
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خماًت ؤزغي مً هٕى زام، ٢ض ج٨ٟل خماًت عياهم ؤزىاء ٖملُت الخٗا٢ض ٖبر الاهترهذ، وؤهم ؤهىإ 

الم.  هظه الخماًت خ٤ اإلاكتري في ؤلٖا

ت واإلاُٟضة الؾخٗما٫ اإلابُ٘  وه٨ظا، ًخىظب ٖلى الباج٘ اإلانهي بُٖاء اإلاكتري اإلاٗلىماث الًغوٍع

لُه بُٖاء اإلاٗلىماث التي تهضٝ بلى ؤن ً ٩ىن اؾخٗما٫ اإلاىخج اؾخٗماال ًخىا٤ٞ م٘ ٢هضه ويمً ٖو

٣٘ هظا الالتزام ٖلى ٖاج٤ الباج٘ ٖلى وظه الخهىم ٖىضما ٩ًىن  الكغوٍ التي حؿدبٗض ؤي ٞكل ٍو

 اإلاىخج ظضًضا وم٣ٗضا ؤو زُحر الاؾخٗما٫.

٤ وي٘ الٗالمت ؤو  ولهظه الٛاًت، ًجب ٖلى ٧ل مىعص ؤن ٌٗلم اإلاؿتهل٪ بىظه زام ًٖ ٍَغ

الن ؤو بالٗى ٣ت إىهت ؤو ؤلٖا ٍغ ٟاث الخضماث َو ٣ت مىاؾبت ؤزغي بإؾٗاع اإلاىخىظاث والؿل٘ وبخٍٗغ ي ٍَغ

اؾخسضام ؤو صلُل الاؾخٗما٫، ومضة الًمان وقغوَه والكغوٍ الخانت بالبُ٘ ؤو ج٣ضًم الخضمت 

ىض الا٢خًاء ال٣ُىص اإلادخملت للمؿاولُت الخٗا٢ضًت )اإلااصة   (.٢31.08اهىن  3ٖو

غ عيا اإلاكتري بك٩ل ٧امل وجٟاصي ما وج٨مً الٛ اًت مً بٖالم اإلاكتري ب٩ل هظه اإلاٗلىماث جىٍى

ت، ٖبر قب٨ت الاهترهذ، بال ؤهه  ٌؿمى بالخٗا٢ض الالوايي مً ظغاء حجم اإلاٗلىماث اإلادضوصة ؤو اإلاٛلَى

ىنا في مىاصه مً ــــهاًت اإلاؿتهل٪ زــــضًض جضابحر لخمــــٗل٤ بخدــــاإلاخ 31.08بم٣اعهت ال٣اهىن اإلاٛغبي ع٢م 

او٫ بًغاص ــــغبي خـــــذ ؤن اإلاكٕغ اإلاٛـــــا٫ ًخًــــظا اإلاجـــي هـــٞ 1غبُتــــت والٗـــــىاهحن ألاوعبُــــباقي ال٣ـــب 32بلى  29

ت التي ًجب ؤن ًسبر بها اإلاؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض ًٖ بٗض مً ٢بل اإلاىعص الخاظغ وبن  ؤٚلب اإلاٗلىماث الًغوٍع

ها ٚامًت جدخاط بلى جىضر ؤ٦ثر، لدؿهُل اإلاإمىعٍت ٖلى َغفي الٗملُت الخٗا٢ضًت ٖبر ٧اهذ بًٗ

الاهترهذ، ولِـ ٣ِٞ ٖلى اإلاكتري ٖلى اٖخباع اٞتراى خؿً الىُت في ظاهب اإلاىعص ؤو الباج٘ ولِـ 

 ال٨ٗـ.

الم ٖلى ٖاج٤ الباج٘ ؤو اإلاىعص جدذ َاثلت ال٣ٗى  باث وج٣٘ ظمُ٘ هظه الالتزاماث الخانت باإٖل

ت التي ؤ٢غها اإلاكٕغ مً زال٫ اإلااصجحن  ٤  31.082مً ٢اهىن  177و 173الؼظٍغ ؤو ال٣ٗىباث اإلاضهُت ٞو

                                                           
ش  93-949وطل٪ مً ٢بُل ٢اهىن الاؾتهال٥ الٟغوسخي ع٢م  -1 ؤلاعقاص ألاوعوبي اإلاخٗل٤ بدماًت اإلاؿتهل٨حن في ٣ٖىص  – 1993ًىهُى  26بخاٍع

ش  2000لؿىت  83ال٣اهىن الخىوسخي ٖضص  - 1997اإلاؿاٞت الهاصع ؾىت   ٚكذ ًخٗل٤ باإلاباصالث والخجاعة ؤلال٨تروهُت... 9بخاٍع
مً هظا ال٣اهىن والىهىم  صعهم ٖل مسالٟاث ؤخ٩ام ال٣ؿم الشاوي 5000بلى  2000ٖلى ؤهه: "ٌٗا٢ب بٛغامت مً  173جىو اإلااصة  -2

 اإلاخسظة لخُب٣ُه".

الم(.  وهظه اإلااصة جسو مسالٟاث بٖالم اإلاؿتهل٪ بهٟت ٖامت )الالتزام الٗام باإٖل

 صعهم.." 10.000بلى  1200بٛغامت مً  32و 30و 29ٖلى ؤهه: "ٌٗا٢ب ٖلى مسالٟاث ؤخ٩ام اإلاىاص  177وجىو اإلااصة 

الم الخا  م باإلاؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض ًٖ بٗض".وهظه اإلااصة جسو مسالٟاث ؤلٖا
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٢ىاٖض اإلاؿاولُت ال٣ٗضًت الٗامت ٖىض جىاٞغ ؤع٧اجها، ل٨ً م٘ طل٪ ٌٟٗى اإلاىعص مً اإلاؿاولُت ٧لها ؤو 

ل٪ ؤو بلى ٞٗل ٚحر مخى٢٘ للٛحر ظؼء مجها بطا ازبذ ؤن ٖضم جىُٟظ ال٣ٗض ؤو ؾىء جىُٟظه عاظ٘ بلى اإلاؿته

(. وؤما في خالت خضور هؼإ ٢31.08اهىن  ٣ٞ3غة  26ال ًم٨ً ججاوػه ؤو بلى خالت ال٣ىة ال٣اهغة )اإلااصة 

بحن اإلاىعص واإلاؿتهل٪ ٣ُٞ٘ ٖبء ؤلازباث ٖلى اإلاىعص زانت ُٞما ًخٗل٤ بالخ٣ضًم اإلاؿب٤ للمٗلىماث 

ٗخبر ٧ل اجٟا١ مسال٠ وجإ٦ُضها واخ 29اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  ترام آلاظا٫ و٦ظا ٢بى٫ اإلاؿتهل٪ َو

ضًم ألازغ )اإلااصة   (.٢31.08اهىن  34باَال ٖو

الم ال ًىظبه ال٣اهىن ٣ِٞ وبهما  والجضًغ بالظ٦غ، ؤن ال٣ٟه الٟغوسخي ًظهب بلى ؤن الالتزام باإٖل

هُال٢ا مً مبضؤ جٟغيه ؤًًا ٢ىاٖض ألازال١ التي جىظب خماًت الُٝغ ال٠ًُٗ في ال٣ٗض، وطل٪ ا

خؿً الىُت الظي ًد٨م جىُٟظ ؾاثغ ال٣ٗىص، والظي ًٟغى ٖلى اإلاخٗا٢ضًً ٧لحهما الهض١ وألاماهت هدى 

 .1اإلاخٗا٢ض آلازغ

وهظه ال٣اٖضة ما ٞتئ اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٌكحر بلحها في ٖضة مىاؾباث زانت، ٦ما هى الكإن باليؿبت 

وبن ٧اهذ ال٣اٖضة الٗامت ُٞما ًسو جىُٟظ ؾاثغ  31.082مً ٢اهىن  27واإلااصة  26مً اإلااصة  2لل٣ٟغة 

ٖالم اإلاؿتهل٪ هى بن ؤلى بقاعة ٫ ٕ ج٨ٟى وججضع ؤلا  ١ 231الخٗهضاث بدؿً الىُت الىاعصة بالٟهل 

التزام اًجابي ًٟغى جؼوٍض اإلاؿتهل٪ باإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بمدل ال٣ٗض ٦ما ٌؿخلؼم في بٌٗ ألاخُان 

 .٢3اجه الؿاب٣ت ٖلى الخٗا٢ضالتزام الىصر واإلاكىعة في ٖال

وال ٌكمل التزام بٖالم اإلاؿتهل٪ ٣ِٞ مغخلت بوكاء ال٣ٗض وجىُٟظه بل ًمخض ٦ظل٪ بلى مغخلت 

ٖلى  31.08مً ٢اهىن  30اإلاٟاوياث بط ًجب ٖضم ٦خمان اإلاٗلىماث ًٖ اإلاؿتهل٪. وه٨ظا ههذ اإلااصة 

                                                           
 .186هًا٫ ؾلُم بغهم: م.ؽ، م -1

ض مً ؤلاًًاح خى٫ هظه اإلاؿالت :  واهٓغ للمٍؼ

-G.Farjat : l„ordre publiques économique, thèse Paris 1963. LGP. P103. Et sui. 
ججاه اإلاؿتهل٪ ٖلى خؿً جىُٟظ الالتزاماث الىاججت ًٖ  ٖلى ما ًلُ٪ "لُٗخبر اإلاىعص مؿاوال ب٣ىة ال٣اهىن  26مً اإلااصة  2جىو ال٣ٟغة  -2

 ال٣ٗض اإلابرم ًٖ بٗض..".

ٖلى ما ًلي: "٩ًىن ٣ٖض البُ٘ ًٖ بٗض بىؾُلت ال٨تروهُت صخُدا بطا ؤبغم َب٣ا للكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن  27وجىهل اإلااصة 

ٗاث اإلاٗمى٫ بها في هظا اإلاجا٫ و٦ظا الكغوٍ الى 53.05  اعصة في هظا ال٣اهىن.."... والدكَغ

 ومٗلىم ؤن م٣خًُاث هظا ال٣اهىن ؤصمجذ في بَاع ١ ٫ ٕ الظي ًخًمً ألاخ٩ام واإلاباصت الٗامت للخٗا٢ض ومً يمجها مبضؤ خؿً الىُت...
هٓغه  في ٢غاع إلاد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت: "ًجب ٖلى الباج٘ اإلانهي للخضماث بلى مكتر ظاهل ؤن ًىصخه وؤن ًبهغه وبهٟت زانت لٟذ -3

خباع  ُت اإلااصة التي ازخاعها الٗمُل وؤًًا باليؿبت لالخخُاٍ الىاظب اجساطه ٖىض اؾخسضامها م٘ ألازظ في الٖا  بلى الُٗىب اإلاغجبُت بىٖى

 الاؾخٗما٫ الظي زههذ له جل٪ اإلااصة". 

 .٢186غاع ؤقاع بلُه هًا٫ ؾلُم بغهم: م..ؽ، م
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إل ٖلى الكغوٍ الخٗا٢ضًت ــــً الىلىط بؿهىلت وؤلَاــــل٪ مـــــً اإلاؿتهـــــب ٖلى اإلاىعص ؤن ًم٨ــــؤهه: "ًج

لى ج٣ضًم الخضماث ًٖ بٗض وطل٪ ٖلى نٟدت الاؾــــىظاث والؿـــــاإلاُب٣ت ٖلى جىعٍض اإلاىخ خ٣با٫ في ــــل٘ ٖو

ا٫ جخًمً ٖغيا للمىعص ٦ما ـــلى ؤي صٖامت اجهــــــاإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلاىعص الؿلٗت ؤو م٣ضم الخضمت ؤو ٖ

مً ٢اهىن اإلاٗامالث والخجاعة  20ل ـاء في الٟهـىن هظه الكغوٍ مىيٕى ٢بى٫ الٗغى" وظــــن ج٨ًجب ؤ

ــه: "ًخٗحن جٞىـــــي ٖلى ؤهــــــت الخىوؿــؤلال٨تروهُ مت اإلاؿتهل٪ ضــز ها فيــىماث بل٨تروهُا وويٗـحر هظه اإلاٗلــــ

٣اهىن هٟؿه ٖلى ؤهه: "ًخٗحن ٖلى ــــن ال 27 لئلَإل ٖلحها في ظمُ٘ مغاخل اإلاٗاملت". ٦ما ظاء في الٟهل

ض جم٨ُىه اإلاؿتهل٪ مً اإلاغاظٗت الجهاثُت لجمُ٘ ازخُاعاجه وجم٨ُىه مً ب٢غاع ـــــالباج٘ ٢بل ببغام ال٣ٗ

إل ٖلى قهاصة اإلاهاص٢ت ؤلال٨تروهُت اإلاخٗل٤ بةمًاثه".  الُلبُت ؤو حُٛحرها خؿب بعاصجه و٦ظل٪ ؤلَا

الم ًُا لتي ججغي ٖلى الؿل٘ الخٗا٢ضاث التي ا٫ ٦ظل٪ باإلياٞت بلى الخٗا٢ضاث والالتزام باإٖل

ججغي ٖلى الخضماث وهى ال ًُا٫ ٦ظل٪ ٣ِٞ الكغوٍ اإلاغجبُت بالخٗا٢ض وبهما ؤًًا ٖلى الباج٘ ؤن 

دظعه مً ؤوظه الخُغ ُٞه.  ٌُٗي اإلاكتري اإلاٗلىماث اإلاُٟضة ًٖ اؾخٗما٫ اإلابُ٘ ٍو

خدمل الباج٘ مؿاولُت ٖضم خه ى٫ اإلاؿتهل٪ ٖلى اإلاىٟٗت التي اقتري اإلابُ٘ مً ؤظلها وفي ٍو

ؤن: "امخىإ مخٗهض ببُ٘ ق٤٣ ًٖ بٖالم  1993هىهبر  17طل٪ ٢ًذ مد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت في 

اإلاكتري باألزُاء التي و٢٘ ٞحها اإلاهىضؽ مما خمله ٖلى ؾض هاٞظجحن في البىاء ٌك٩ل زغ٢ا إلاىظب 

الم وإلابضؤ جىُٟظ ال٣ٗىص ٞو ٣ا لخؿً الىُت، مما ًغجب اإلاؿاولُت ٖلُه ًٖ ألايغاع الالخ٣ت باإلاكتري ؤلٖا

ذ الٟغنت ٖلُه لكغاء ق٣ت ؤزغي جدىاؾب زمجها في طل٪ الى٢ذ م٘ بم٩اهُاجه اإلاالُت  ومجها جٍٟى

بُت  .1واؾخٟاصجه مً الدؿهُالث الًٍغ

 مىذ اإلاؽتري غبر الاهترهذ قشصت للخكٌير والخذبش (3

نت ال٩اُٞت إلاغاظٗت ال٣ٗىص التي حٗغى ٖلُه، مً ٢بل اإلاىخج ؤو اإلاىػٕ ًمىذ اإلاؿتهل٪ ٖاصة الٟغ 

البا ما ٌؿخُٟض هظا ألازحر مً ٢هغ الى٢ذ اإلاخاح للمكتري للىٓغ في ال٣ٗض  للؿلٗت ؤو الخضمت ٚو

 اإلاٗغوى ٖلُه لُدهل مىه ٖلى الخى٢ُ٘ وبٗض طل٪ ال ٞاثضة مً اٖترايه.

ت اإلاؿتهل٪ باإلاٗلىماث والبُاهاث صون بُٖاثه مهلت هظه الىدُجت جا٦ض ؤهه ال ٞاثضة مً بخاَ

للخ٨ٟحر ٢بل ؤلا٢ضام ٖلى جى٢ُ٘ ال٣ٗض لهظا ًا٦ض ال٣ٟه ؤن خ٤ اإلاكتري اإلاؿتهل٪ في الخ٨ٟحر والخضبغ هى 

ض ٢بل جى٢ُ٘ ال٣ٗض ل٨ىه في  الم. صخُذ ؤن ال٣اهىن ال ًجبر اإلاؿتهل٪ ٖلى التًر اإلا٨مل لخ٣ه في ؤلٖا

                                                           
م ٖباص: م.ؽ، م -1  .105ٖبض ال٨ٍغ
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ال٣ىي ؤي اإلانهي بةُٖاء مهلت للخ٨ٟحر والخضبغ، وهظا ما ٨ًٟل له ج٣ُُم مؼاًا ال٣ٗض اإلا٣ابل ًلؼم الُٝغ 

ُىبه.  ٖو

مً ؤظل طل٪، جضزل اإلاكٕغ الٟغوسخي ل٩ي ًلؼم اإلاهىُحن بدؿلُم هماطط ال٣ٗىص التي ٣ًترخىجها، 

ب في طل٪، وهظا ما ههذ ٖلُه نغاخت اإلااصة   مً ٢اهىن الاؾتهال٥. L134-1ل٩ل مؿتهل٪ ًٚغ

ٌ وا لخ٣ُ٣ت ؤن هضٝ اإلاكٕغ مً هظا الىو هى ال٣ًاء ٖلى ْاهغة قاجٗت ٖملُا، جخمشل بٞغ

بٌٗ اإلاهىُحن )وزانت اإلاامىحن( حؿلُم هماطط ال٣ٗىص للمؿتهل٨حن بال بٗض الخى٢ُ٘ ٖلحها بما ًُٟض 

٣ٗض الخٗا٢ض، وهظا ما ًاصي بلى خغمان اإلاكتري اإلاؿتهل٪ مً ؤي بم٩اهُت للخ٨ٟحر اإلاؿب٤ في قغوٍ ال

 ٢بل ببغامه.

ب٣ى الهضٝ ألاؾاسخي مً هظا الالتزام هى خماًت اإلاؿتهل٪ مً الدؿٕغ والتهىع ٖىض ببغام ال٣ٗض  ٍو

 ؤلال٨ترووي بالخهىم وطل٪ مً زال٫ مىده مهلت للتروي والخ٨ٟحر ٢بل جى٢ُ٘ ال٣ٗض بك٩ل جهاجي.

ش وه٨ظا، هجض ؤن هظه الىؾُلت ج٣غعث في ٞغوؿُا ألو٫ مغة بمىظب ٢اهىن ناص ًىهُى  12ع بخاٍع

ؤًام ٧املت ٖلى ألا٢ل  6في قإن الخٗلُم باإلاغاؾلت، خُض ًمىذ للٗمُل )الضاعؽ( مهلت ال ج٣ل ًٖ  1971

ًه وبال ٧ان ال٣ٗض باَال، جم جىالذ ال٣ىاهحن في هظا الاججاه مً ؤهمها ما هو  ٢بل جى٢ُ٘ ال٣ٗض ؤو ٞع

ش   ت اإلاؿتهل٪ في ٣ٖىص الا٢تراى.الخام بدماً 1978ًىاًغ  10ٖلُه ال٣اهىن ناصع بخاٍع

وزالنت ال٣ى٫، ٞاإلاكٕغ الٟغوسخي في ٖضة ٢ىاهحن ًلؼم بةٖضاص بًجاب جهاجي بالخٗا٢ض في نىعة 

٣ٖض مى٢٘ ٖلُه مىه م٘ التزامه باإلب٣اء ٖلى ؤلاًجاب ٢اثما لٟترة مدضصة جسخل٠ بازخالٝ هٕى ال٣ٗض , 

ًه، وزال٫ هظه اإلاهلت وباه٣ًاء هظه اإلاضة ٣ًغع اإلاساَب باإلًجاب وهى اإلا ؿتهل٪ ٢بىله الخٗا٢ض ؤو ٞع

للخ٨ٟحر والتروي التي خضصها اإلاكٕغ ال ًجىػ للمىظب سخب بًجابه والغظٕى ُٞه زال٫ هظه الٟترة، 

 وبالخالي ٞهى بًجاب ملؼم لهالر اإلاؿتهل٪ اإلاكتري ل٩ي ًإحي عصه مخمهال ومضعوؾا.

 هترهذ قشصت الشحىعمىذ اإلاؽتري غبر ألا  (4

تري في ٣ٖىص اإلاؿاٞت ال ًم٨ىه الخ٨م الض٤ُ٢ ٖلى الؿلٗت مدل الخٗا٢ض مهما بلٜ ون٠ ألن اإلاك

 .1الباج٘ لها، ٣ٞض ؤُٖى له عزهت الغظٕى ًٖ الخٗا٢ض زال٫ مضة مُٗىت ًدضصها ال٣اهىن 

                                                           
م -1  .105ٖباص: م.ؽ، م ٖبض ال٨ٍغ
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بلى ؤن خ٤ اإلاؿتهل٪ في التراظ٘  31.08وه٨ظا، بٗضما ؤقاع اإلاكٕغ اإلاٛغبي في صًباظت ال٣اهىن ع٢م 

ؼها في اججاه خماًخه، ٖاص بهٟت ٖام ؿها وحٍٗؼ ت ٌٗخبر يمً الخ٣ى١ ألاؾاؾُت التي ظاء ال٣اهىن لخ٨َغ

وؤ٦ض ٖلى هظا اإلا٣خطخى في بَاع ال٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض ، وخضص  31.08مً ٢اهىن  38و 37, 36في اإلاىاص 

ه  بالخ٣اصم آلاظا٫ التي بمىظبها ًجب ٖلى اإلاؿتهل٪ ؤلال٨ترووي ؤن ًماعؽ الخ٤ جدذ َاثلت ؾ٣َى

. وج٨مً الٛاًت ألاؾاؾُت مً وظهت هٓغها مً ب٢غاع هظا الخ٤ في خماًت عيا اإلاكتري 1(36)اإلااصة 

بت في الخسلو مً  ؤلال٨ترووي ٖبر الاهترهذ مً زال٫ مىده هظه ؤلام٩اهُت ؤو آلالُت ال٣اهىهُت وبالٚغ

إلعاصة  ٖاظؼة ًٖ جىلُض حٗهض بلؼامي اإلاٟهىم ؤلاعاصي اإلاٛالى ُٞه والىاجج ًٖ مظهب اؾخ٣اللُت ؤلاعاصة. ٞا

 جهاجي ٢بل اه٣ًاء مهلت مُٗىت.

م٨ً ال٣ى٫ بإن  ، ٍو ومما ًجب الخىبُه بلُه ؤن ؤي جىُٟظ لل٣ٗض ممىٕى ٢بل اه٣ًاء مهلت الغظٕى

ال٣ٗض لِـ في الخ٣ُ٣ت بلؼامُا بال ابخضاء مً آلاوهت التي ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٞحها ٢ابال للخىُٟظ، ٞةطا ٧ان 

ن خماًت الُٝغ ال٠ًُٗ اإلاكتري اإلاؿتهل٪ بل٨تروهُا ة٣ٗض ال ًخم بال بخىا٤ٞ ؤلاعاصجحن، ٞاو٣ٗاص ال

اؾخىظبذ مً اإلاكٕغ اإلاٛغبي و٠٢ ٞٗالُت ال٣ٗض وخغمان اإلاؿتهل٪ مً جىُٟظه ٢بل مطخي مضة مُٗىت 

ا٦دؿب وسخاب، حؿمى مهلت الغظٕى ؤو مهلت التروي، ٞةطا اهتهذ اإلاضة ولم ًماعؽ اإلاؿتهل٪ خ٣ه في ؤلا

 ال٣ٗض الٟٗالُت بدىُٟظه وبطا ماعؾها جغجب ٖلى طل٪ اهتهاء ال٣ٗض ولِـ بُالهه.

ىض مماعؾت اإلاكتري لخ٣ه في الغظٕى ًجب ٖلى اإلاىعص ؤن ًغص بلى اإلاؿتهل٪ اإلابلٜ اإلاضٕٞى ٧امال  ٖو

لى ابٗض ج٣ضًغ صازل  ش الظي جمذ ُٞه مماعؾت الخ٤ اإلاظ 15ٖلى الٟىع ٖو ٧ىع، وبٗض ًىما اإلاىالُت للخاٍع

اههغام ألاظل اإلاظ٧ىع جترجب ب٣ىة ال٣اهىن ٖلى اإلابلٜ اإلاؿخد٤ ٞىاثض بالؿٗغ ال٣اهىوي اإلاٗمى٫ به )اإلااصة 

 (.٢31.08اهىن  37

، ؤو ُٞما  ٗاث ًٖ هظا اإلا٣خطخى بال ُٞما ًسو آظاال مماعؾت خ٤ الغظٕى وال جدُض ؤٚلب الدكَغ

ان اإلاضة خؿب ما بطا ٧ان مدل الا  .2لتزام ؾلٗت ؤو ج٣ضًم الخضماثًخٗل٤ ببضء ؾٍغ

                                                           
 ٖلى ما ًلي: "للمؿتهل٪ ؤظل: 36جىو اإلااصة  -1

 7 .٘ؤًام ٧املت إلاماعؾت خ٣ه في التراظ 

 30 في  ًىما إلاماعؾت خ٣ه في التراظ٘ في خالت ما لم ًٝى اإلاىعص بالتزاماجه بالخإ٦ُض ال٨خابي للمٗلىماث اإلاىهىم ٖلحها

غ ؤو ص 32و 29اإلااصجحن  ٠ ؤلاعظإ ؤن ا٢خطخى الخا٫ طل٪.وطل٪ صون الخاظت بلى جبًر  ٞ٘ ٚغامت باؾخصىاء مهاٍع

ش حؿلم الؿلٗت ؤو ٢بى٫ الٗغى ُٞما ًخٗل٤ بخ٣ضًم الخضماث..."  حؿغي آلاظا٫ اإلاكاع بلحها في ال٣ٟغة الؿاب٣ت ابخضاء مً جاٍع
هه "ًجىػ للمكتري في ٧ل ٖملُاث البُ٘ ٖلى ؤ 1997مً ج٣ىحن الاؾتهال٥ الهاصع ًٖ الخىظُه ألاوعوبي لؿىت  6ه٨ظا، مشال جىو اإلااصة  -2

ش حؿلُم البًاٖت وطل٪ صون ؤي ظؼاءاث  7بعظإ اإلاىخج بلى الباج٘ مً ؤظل اؾدبضاله ؤو اؾترصاص زمىه في مضة  ؤًام ٧املت مدؿىبت مً جاٍع

= 
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ان ٖلى  38و٢ض ههذ اإلااصة  ٖلى ؤن خ٤ الغظٕى ًخُٗل وال ًم٨ً مماعؾت بال بطا اج٤ٟ الُٞغ

 زالٝ طل٪ في بٌٗ الالتزاماث.

ٗت ٖلى َبُٗت هظه الالتزاماث هجضها جخٗل٤ ٚالبا بالتزاماث ًخدمل ٞحها،  وبةل٣اء هٓغة ؾَغ

ما لى جم الكغوٕ في جىُٟظها، بمىا٣ٞخه ؤو ؤن الؿل٘ اإلاهىىٖت اإلاؿتهل٪ هٟؿه ههِبا في وكىئها، ٦

إل ٖلحها ؤو ؤن َبُٗت اإلاىخىط ال  ٧اهذ باإلاىانٟاث التي َلبها ؤو مٗضة له زهُها ؤو ؤهه ؾب٤ له ؤلَا

 جبرع مماعؾت هظا الخ٤، ٧التزوص بالجغاثض ؤو الضوعٍاث ؤو اإلاجالث...

، هىا٥ خاالث وا٢ُٗت وباإلياٞت بلى هظه الخاالث ال٣اهىهُت ال تي ًخُٗل ٞحها مماعؾت خ٤ الغظٕى

 جدى٫ صون اؾخٟاصة اإلاؿتهل٪ مً هظا الخ٤ هظ٦غ مجها:

   ،في ٢ُإ الخضماث الؿُاخُت، ًهٗب ٖلى اإلاؿتهل٪ الؿُاحي الاؾخٟاصة مً هظا الخ٤

طل٪ ؤهه بٗض مٗاًيخه للمىا٢٘ التي ؾحزوعها وبالخهاثو واإلاىانٟاث التي ؤزغث ٖلى 

لى قب٨ت الاهترهذ ًٟاجئ بٗغى صون مؿخىي جُلٗاجه ٖىض اإلاٗاًىت ازخُا عه اٞترايُا ٖو

الخ٣ُ٣ُت، ألامغ الظي ٢ض ًٟٙغ خ٤ الغظٕى مً مدخىاه في هظه الخا٫، بد٨م ؤن اإلاؿتهل٪ 

 ٢ض ٩ًىن مًُغا ل٣بى٫ الٗغى ختى ًخجىب ؤيغاع ؤزغي ماصًت وهٟؿُت...

  " ت  في خالت زًٕى اإلاضًً 'الخاظغ الؿُبراوي الصخو الُبُعي ؤو اإلاٗىىي إلاؿُغة الدؿٍى

٤ ٢ىاٖض ال٣اهىن   31.08ال٣ًاثُت، ٞةن اإلاؿتهل٪ ؾٝى لً ٌؿخىفي خ٣ه في الغظٕى ٞو

٤ ٢ىاٖض هٓام نٗىباث اإلا٣اولت طاث الهلت بالىٓام  وزهىنا مً خُض آلاظا٫ بل ٞو

٨مت الٗام الا٢خهاصي والاظخمايي، ؤي خؿب م٣خًُاث اإلاسُِ الظي ؾخٗخمضه اإلاد

ت مً الخ٣ى١ ومً يمجها خ٤  إلاٗالجت نٗىباث اإلاضًً والتي مً قإجها ؤن جازغ ٖلى مجمٖى

.  الغظٕى

ومما ججب ؤلاقاعة بلُه في ألازحر ؤن بم٩اهُت التراظ٘ ًٖ ال٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض ٌٗض زغوظا ًٖ 

ال٣ٗض مً ٢بل مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ومبضؤ الغياثُت في ال٣ٗىص، خُض ٣ًًُان بٗضم ظىاػ الغظٕى ًٖ 

 ١ ٫ ٕ(. 230ؤخض َغفي ال٣ٗض بةعاصجه اإلاىٟغصة بٗض ؤن ٩ًىن ٢ض وكإ صخُدا )الٟهل 

                                                                                                                                                                                     
= 

٘ الٟغوسخي )اإلااصة  ٢اهىن اؾتهال٥ الٟغوسخي( مً  1ال٣ٟغة  16-126باؾخصىاء ه٣ٟاث ؤلاخالت" و٢ض ؾاع ٖلى هٟـ الىهج ٧ل مً الدكَغ

 (...30)اإلااصة  2000وال٣اهىن الخىوسخي لؿىت 
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اع ؤلاقاعة بلى ؤن خماًت عيا اإلاؿتهل٪ ال ًيبػي ؤن ٩ًىن ٖلى خؿاب ٢ىاٖض  وال ًٟىجىا في هظا ؤلَا

صاءاث بحن آلا وؤهٓمت الخٗا٢ض، ومً يمجها مبضؤ الغياثُت، التي جًمً اؾخ٣غاع اإلاٗامالث وجىاػن 

حرها حؿخىظبها اإلاغ٦ؼ ال٠ًُٗ للمكتري  حن. ٞدماًت عيا اإلاكتري في هظا الىٕى مً الخٗا٢ض ٚو الُٞغ

م٘ اإلاىخجحن والباجٗحن، بدُض ٩ًىن البدض ًٖ الخىاػن ال٣ٗضي بحن  اإلاؿتهل٪ في مىاظهت ظك٘ َو

ٗا و٢ًاء يغوعة ملخت اختراما وخماًت إلابضؤ الغياثُت الظي  حن حكَغ ًجب ؤن ٌؿىص الٗال٢ت الُٞغ

ت مً الخ٣ى١ في  ل اإلاكتري مجمٖى حن، ولِـ زغوظا ًٖ اإلابضؤ ٖىضما ًخم جسٍى الخٗا٢ضًت بحن الُٞغ

ً الخٗا٢بي ؤو  مىاظهت الباج٘ ومً يمجها خ٤ الغظٕى واإلابجى خؿب بٌٗ ال٣ٟه ٖلى ٨ٞغة الخ٩ٍى

ظٕى اإلامىىح للمؿتهل٪، وؤهه ال ًيخج اإلاخىالي للغيا، ؤي ؤن ال٣ٗض ال ٌٗخبر ٢ض ج٩ىن ٢بل اهتهاء ؤظل الغ 

 ؤزغا زال٫ هظه اإلاغخلت لٗضم اٖخباعه ٢ض ج٩ىن بهٟت جهاثُت.

ش سطا اإلاؽتري غبر الاهترهذ (5 ٍارب يألُت لخىٍى  مداسبت ؤلاؼهاس ال

لئلقهاع الخجاعي الؿاثض في الضو٫ اللُبرالُت بٗض ا٢خهاصي وهى ًاؾـ لش٣اٞت اؾتهال٦ُت مدًت 

ت ٞدؿب ول٨ً له ْىاهغ هٟؿُت بُٗضة ًٖ ال٣ُم الخل ٣ُت، وهى ال ًىدهغ في ْاهغجه الخجاٍع

 واظخماُٖت وز٣اُٞت وبُئُت بجىاهبها ؤلاًجابُت والؿلبُت.

٣ُت ٖلى اإلاجخمٗاث  ت وحؿٍى وبطا ٧ان لئلقهاع الخجاعي ٖضة مؼاًا وهخاثج بًجابُت ا٢خهاصًت وججاٍع

زحر ٌك٩ل الخل٣ت ألاي٠ٗ في هظه اإلاٗاصلت وألاٞغاص ٖلى خض ؾىاء، بما ٞحهم اإلاؿتهل٨حن، ٞهظا ألا 

٣ُت ٖلى اٖخباع ؤن ؤلاقهاع الخجاعي ًٟغػ الٗضًض مً الؿلبُاث حك٩ل تهضًضا خ٣ُ٣ُا  ت الدؿٍى الخجاٍع

الهُت  للمؿتهل٪ في ٢ُمت وؾلى٦ه وصخخه وفي ؤمىاله، وطل٪ بؿبب الًِٛ الهاثل مً الغؾاثل ؤلٖا

بت الجامدت في الاؾته ت الزخُاع الؿلٗت التي جدضر ُٞه الٚغ ال٥ صون اؾخسضامه ل٣ضعاجه ال٣ٗلُت بدٍغ

٠ُ عياه الخام والؿلُم زال٫ الٗملُت  التي جدىاؾب وعٚباجه، وبالخالي ًب٣ى صاثما مهضصا بٗضم جْى

ت.  ؤلاقهاٍع

اع هى خى٫ ما بطا ٧اهذ هىا٥ م٣خًُاث خماثُت لغيا  والدؿائ٫ الظي ًم٨ً َغخه في هظا ؤلَا

ؤلاقهاع الخجاعي، الظي ًداو٫ زل٤ خالت مً الغيا وال٣بى٫ لضًه صون ج٨ٟحر، اإلاؿتهل٪ مً ؾلبُاث 

ت بك٩ل ًىمي  زهىنا بطا حٗل٤ ألامغ باإلاؿتهل٪ ؤلال٨ترووي الظي ًخل٣ى ؾُال مً ؤلاقهاعاث الخجاٍع

باجه ألاؾاؾُت ومُىالجه.  صون مغاٖاة لٚغ
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بال٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض، ومً في بابه الشاوي اإلاخٗل٤  31.08باؾخ٣غاء م٣خًُاث ال٣اهىن ع٢م 

٣ت مً  ٤ قب٨ت الاهترهذ ال هجض م٣خًُاث زانت بهظه الٍُغ يمجها الخٗا٢ضاث اإلابرمت ًٖ ٍَغ

الخٗا٢ض" وبالخالي ٞةهه ًىُب٤ ٖلى هظه الٗال٢ت الخٗا٢ضًت ؤلال٨تروهُت ما ًىُب٤ ٖلى ألاق٩ا٫ ألازغي 

ٛغبي وبٗض ؤن وي٘ ال٣ىاٖض الٗامت إلاماعؾت مً الخٗا٢ضاث ُٞما ًخٗل٤ باإلقهاع بدُض ؤن اإلاكٕغ اإلا

والتي جمى٘ ٧ل بقهاع  31.08مً ٢اهىن  21الباب ألاو٫( وزهىنا اإلااصة  4ؤلاقهاع الخجاعي )ال٣ؿم 

طا ٧ان مً قإهه ؤن بًخًمً بأي ق٩ل مً ألاق٩ا٫ بصٖاء ؤو بُاها ؤو ٖغيا ٧اطبا ٦ما جمى٘ ٧ل بقهاع 

 ٧1ان طل٪ ًخٗل٤ بةخضي الٗىانغ التي خضصها اإلاكٕغ خهغا ًى٢٘ في الٛلِ بإي وظه مً الىظىه بطا

ٖاص مً زال٫ جُغ٢ه لبٌٗ ؤهىإ اإلاٗامالث والتي ٢ض جخم بك٩ل بل٨ترووي ؤو البُ٘ ًٖ بٗض وطل٪ مً 

ت وال٣غوى الاؾتهال٦ُت واؾخٗغى الكغوٍ اإلاخٗل٣ت بةقهاع الٗملُت الخٗا٢ضًت  ٢بُل ال٣غوى ال٣ٗاٍع

ت( بدُض ؤقاع  115غوى الاؾتهال٦ُت واإلااصة ُٞما ًسو ال٣ 76)اإلااصة  ُٞما٫ ًخٗل٤ بال٣غوى ال٣ٗاٍع

حن مً الخٗا٢ضاث ججغي  اإلاكٕغ في مؿتهل اإلااصجحن ٖلى ؤن ٖملُت ؤلاقهاع التي جخم في بَاع هظًً الىٖى

ت مغ٦ؼ اإلاؿتهل٪ الخٟاوضخي وطل٪  ٦ُٟما ٧اهذ وؾُلت اإلاؿخٗملت ُٞه وهي قغوٍ تهضٝ ٧لها بلى ج٣ٍى

عياه وظٗله ًخٗا٢ض ٖلى بِىت مً ؤمغه صون ؤن ًخإزغ بالضٖاًاث الؼاثٟت ؤو اإلاًللت التي مً قإجها  بةهاعة

 .21ؤن حُٗب هظا الغيا بة٣ًاٖه في الٛلِ ٦ما ؤقاع بلى طل٪ اإلاكٕغ في م٣خًُاث اإلااصة 

الخؼبُهاث الحمائُت الخىكُزًت والهظائُت لشطا اإلاؽتري غبر 9 اإلادىس الثاوي

 هترهذألا 

٧اهذ مغخلت ببغام ال٣ٗض ؤلال٨ترووي حٗخبر مدُت زُحرة باليؿبت للمكتري ٖبر الاهترهذ، ألجها  بطا

ت مً الخ٣ى١ لٟاثضة اإلاكتري  ججٗله ضخُت جالٖباث وهُمىت اإلانهي، مما خخم ٖلى اإلاكٕغ ب٢غاعه إلاجمٖى

ال ج٠٣ ٖىض هظا  ٦ألُاث خماثُت مً قإجها جضُٖم عياه وجىىٍغه، ٞةن جالٖباث وبجخاٝ اإلانهي الباج٘

الخض، وبهما جمخض لدكمل مغخلت ؤزغي ج٨دسخي ؤهمُت زانت باليؿبت للمكتري ٖبر الاهترهذ، وطل٪ 

بالىٓغ بلى ألازُاع اإلاهاخبت لهظه اإلاغخلت، ألامغ الظي ٌؿخىظب مىا البدض ًٖ ما بطا ٧اهذ هىا٥ 

٤ ما جم الاجٟا١ يماهاث ؤ٢غها اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٦ألُاث جُب٣ُُت خماثُت لًمان جىُٟظ ٣ٖ ض البُ٘ ٞو

 ٖلُه.

                                                           
ها وميكإه  -1 بُٗتها وجغ٦ُبتها وممحزاتها ألاؾاؾُت ومدخىاها مً الٗىانغ اإلاُٟضة وهٖى وجخٗل٤ هظه الٗىانغ بما ًلي: خ٣ُ٣ت وظىص الؿل٘ َو

ش نىٗها وزهاثهها وؾٗغها وقغوٍ بُٗها و٦ظا قغ  ٣ت وجاٍع ٍغ وٍ ؤو هخاثج اؾخسضامها وؤؾباب ؤو ؤؾالُب البُ٘ ؤو ج٣ضًم و٦مُتها َو

ت الهاو٘ والباٖض واإلاىٗكحن وم٣ضمي الخضماث ؤو نٟتهم ؤو ماهالتهم.  الخضماث وهُا١ التزاماث اإلاٗلً وهٍى
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لئلظابت ٖلى هظا الدؿائ٫ اعجإًىا ج٣ؿُم هظه الخُب٣ُاث الخماثُت لغيا اإلاكتري ٖبر الاهترهذ بلى 

بر مماعؾت الضٖاوي ال٣ًاثُت اإلاخاخت  آلُاث ٖبر يماهاث جىُٟظ ال٣ٗض ال٣اهىهُت والخٗا٢ضًت ٖو

اع.  للمكتري في هظا ؤلَا

 وقو سطا اإلاؽتري غبر الاهترهذآلُاث طمان جىكُز الػهذ  (0

زى٫ اإلاكٕغ للمخٗا٢ض اإلاؿتهل٪ بهٟت ٖامت وللمكتري ٖبر الاهترهذ بهٟت زانت ٖضة آلُاث 

مً زال٫ ٖضة جُب٣ُاث  خماثُت لغياه مً ٧ل جالٖباث ؤو هُمىت للمنهي. وجخجلى هظه آلالُاث الخماثُت

٤  هىعص ٖلى اخترام عيا اإلاكتري ومٗاملخقإجها ؤن ججبر الباج٘ ؤو اإلا ومماعؾاث ٢اهىهُت جىُٟظًت مً ٞو

 م٣خًُاث ال٣اهىن الصخُدت.

٤ عيا اإلاكتري ٞةهه ًخدخم ٖلى الباج٘ ؤن ًًمً له خىػ  ه٨ظا، ٞةهه وختى ًخم جىُٟظ ال٣ٗض ٞو

اإلابُ٘ والخهٝغ ُٞه بال مٗاعى )يمان الاؾخد٣ا١( ٦ما ًلتزم ؤًًا بًمان زلى اإلابُ٘ مً ؤي ُٖب 

إلاكتري به )يمان الُٗىب الخُٟت( وهظا ما جىو ٖلُه اإلا٣خًُاث الٗامت الىاعصة ًازغ ٖلى اهخٟإ ا

وبالخالي ٞالتزام الباج٘ ججاه اإلاكتري ال ًخد٤٣ بال بدؿلُمه مبُٗا ؾلُما مً  ١1 ٫ ٕ  532بالٟهل 

الُٗىب الخُٟت وؾالمت اإلابُ٘ مً الُٗىب جًمً نالخُخه للٛغى الظي ابدُ٘ مً ؤظله وللٛغى الظي 

له طل٪، ٞةن الباج٘ زهىنا اإلانهي باإلياٞت بلى التزامه الخ٣لُضي بًمان الُٗىب الخُٟت ٞةهه  زهو

ًب٣ى ملتزما ججاه اإلاؿتهل٪ اإلاكتري بًمان نالخُت اإلابُ٘ لالؾخٗما٫ ختى ًخد٤٣ ٚغى هظا ألازحر مً 

 الخٗا٢ض.

هىن حهضٝ بلى: هجضه ًىو في ماصجه ألاولى ٖلى ؤن هظا ال٣ا 31.08وبالغظٕى لل٣اهىن ع٢م 

"...جدضًض الًماهاث ال٣اهىهُت والخٗا٢ضًت لُٗىب الصخيء اإلابُ٘ والخضمت بٗض البُ٘، وجدضًض الكغوٍ 

ٌ ًٖ الًغع ؤو ألاطي الظي ٢ض ًلخ٤ اإلاؿتهل٪".  وؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت بالخٍٗى

ًمان في ٣ٞغتها ألاولى مً ال٣ؿم الخامـ اإلاٗىىن بال 31.08مً ٢اهىن  65وب٣غاءجىا للماصة 

ال٣اهىوي لُٗىب الصخيء اإلابُ٘ والًمان الخٗا٢ضي والخضمت بٗض البُ٘ هجض ؤجها جدُل ٖلى م٣خًُاث ١ 

ؤما بسهىم  575بلى الٟهل  ٫549 ٕ بسهىم الًمان ال٣اهىوي لُٗىب الصخيء اإلابُ٘ مً الٟهل 

                                                           
ً: 532ًىو الٟهل  -1  ١ ٫ ٕ ٖلى ؤهه: "الًمان الىاظب ٖلى الباج٘ للمكتري ٌكمل ؤمٍغ

  مٗاعى )يمان الاؾخد٣ا١( خىػ اإلابُ٘ والخهٝغ ُٞه بال 

 )ُٖب الصخيء اإلابُ٘ )يمان الُٗب 

 والًمان ًلؼم ب٣ىة ال٣اهىن وبن لم ٌكتٍر وخؿً هُت الباج٘ ال حُٟٗه مً الًمان".
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ن ال٣اهىوي جىو ٖلى ؤهه: "٧ل يمان ًًاٝ بلى الًما 31.08مً ٢اهىن  66الًمان الخٗا٢ضي ٞاإلااصة 

لُٗىب الصخيء اإلابُ٘ ًم٨ً ؤن ٣ًترخه اإلاىعص ٖلى اإلاؿتهل٪" وعٚم زًٕى ٣ٖىص البُ٘ ٖبر قب٨ت 

ابل، ًم٨ً الخضًض ـــــه باإلا٣ـــــــــغ، ٞةهـــب٤ الظ٦ــــُاث الٗامت، ٦ما ؾــــاع بلى اإلا٣خًـــــظا ؤلَاـــــذ في هــــــغهــالاهخ

ــــىب والتي جخجلى ؤؾاؽ في نــــهظه الُٗ حز ــــُت جمــــً زهىنــــــــٖ الت بزباث بًٗها ومشا٫ ـــــٗىبت بل اؾخدـ

خبر ؤقُاء ٚحر ــــــــ، ٞمً اإلاٗلىم ؤن هظه البرامج حLES LOGICIALSٗىماجُت ــــــطل٪ بُ٘ وقغاء البرامج اإلاٗل

م٨ً ل ئلًًاح جهىع الخالت ماصًت ومً زمت ٞمً اإلادخمل ؤن جشحر ٖضة مكا٧ل في الىا٢٘ الٗملي، ٍو

 آلاجُت:

بخه في بُ٘ بغهامج مٗلىماحي، هظا  ؤن ٣ًىم باج٘ بٟخذ مى٢٘ له ٖلى قب٨ت الاهترهذ، ٌٗغى ُٞه ٚع

جىماج٩ُي، ؤالٗغى ًهاصٝ ٢بىال مً مؿتهل٪ آزغ، وه٨ظا ًخم حؿلُم هظا البرهامج بلى اإلاؿتهل٪ بك٩ل 

 ٘ ٖبر الكب٨ت.إلاجغص ٖغى هظا ألازحر لغ٢م بُا٢خه البى٨ُت ٖلى الباج

م٨ً بٗض ــــــــاإلاؿتهل٪ في هظه الخالت ًم٨ً ؤن ًيسخ البرهامج اإلاٗل ىماحي هٓغا للُبُٗت الغ٢مُت ٍو

به الؿاا٫ الظي ًُغح هٟؿه هىا هى: ٠ُ٦ ــــــــحروؽ ًاصي بلى جســــــطل٪ ؤن ًخٗغى هظا البرهامج لٟ ٍغ

الت ما بطا ؤ٢ضم ــــــمت مً ٧ل ُٖب في خــــفي خالت ؾلُ م للمؿتهل٪ البرهامجـــــًم٨ً للباج٘ ؤن ًشبذ ؤهه ؾل

٘ صٖ ٢اهىن الالتزاماث  549ىي يضه ٖلى ؤؾاؽ الُٗىب الخُٟت َب٣ا للٟهل ــــــــهظا ألازحر ٖلى ٞع

 .وال٣ٗىص

في الخ٣ُ٣ت ًهٗب في وا٢٘ ألامغ ٖلى الباج٘ ؤن ًشبذ بإهه ؾلم ٞٗال البرهامج اإلاٗلىماحي 

حر ماصي ـــى شخيء ٚــــــ٘ هـــــٕى البُــــــج اإلاٗلىماحي مىيــــغا ل٩ىن البرهامــــــُم وجام، هٓـــــللمؿتهل٪ في ق٩ل ؾل

حر ملم ُـــــ٣ـــغام الٗـــــبل ببـــــ٣ُُت ٢ــــــُٗخه الخ٣ـــــضًض ويـــــٗب جدــــــً زمت ًهـــــــىؽ ومـــــــٚو ٤ بدؿً ـــــما ًخٗلــــض. ٞو

ظ الالتزام مً ٢بل اإلاىعص ٦م٣خطخى خماجي جىُٟظي مهم باليؿبت للمكتري ٣ٞض ؤقاع اإلاكٕغ ــــــــجىُٟ

اع ـــــــاإلاٛغبي في ه ت ًٖ ال٣ٗض اإلابرم ًٖ ـــــــظ التزاماجه الىاججـــــــً جىُٟـــــــاولُت اإلاىعص في خؿـــــــلى مؿبظا ؤلَا

طل٪ ب٣ىة ال٣اهىن، ججاه اإلاؿتهل٪ ؾىاء ٧ان جىُٟظ ( و ٢31.08اهىن  ٣3غة ـــــــٞ 25ماصة ـــــبٗض )ال

ً، ُٚـــــــــغم ال٣ٗض، ؤو م٣ــــــالالتزاماث اإلاظ٧ىعة ٖلى ٖاج٤ اإلاىعص الظي ؤب غ ؤهه ًم٨ً بٖٟاء ـــضمحن آزٍغ

اإلاىعص مً اإلاؿاولُت ٧لها ؤو ظؼء مجها بطا ازبذ ؤن ٖضم جىُٟظ ال٣ٗض ؤو ؾىء جىُٟظه عاظ٘ بلى اإلاؿتهل٪ 

٣ٞغة ؤزحرة ٢اهىن  25ى ٞٗل ٚحر مخى٢٘ للٛحر ال ًم٨ً ججاوػه ؤو بلى خالت ال٣ىة ال٣اهغة )اإلااصة ؤو بل

31.08.) 
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في ٖغيه ٣ٞض اقتٍر  1وفي مٗغى خضًشه ًٖ اإلاٗلىماث الىاظب ؤن ًًمجها الخاظغ الؿُبراوي

ٟه ان ا٢خطخى الخا٫ وج٩لٟت اؾخٗما ٫ ج٣ىُت اإلاكٕغ ؤن ًخًمً هظا ألازحر ؤظل الدؿلُم ومهاٍع

ه   الاجها٫ ًٖ بٗض...٦ما ًجب ؤن ًخل٣ى اإلاؿتهل٪ اإلاكتري ٦خابت ؤو بإي وؾُلت صاثمت ؤزغي مىيٖى

لى ابٗض ج٣ضًغ ٖىض الدؿلُم ٖضة مٗلىماث )اإلااصة  ه، في الى٢ذ اإلاىاؾب ٖو ( مً يمجها 32عهً جهٞغ

ت، و٦ظا قغوٍ ٞسخ ال٣ٗ ض بطا ٧ان ٚحر مدضص جل٪ اإلاخٗل٣ت بالخضمت بٗض البُ٘ وبالًماهاث الخجاٍع

 اإلاضة ؤو ٧اهذ مضجه جٟى١ ؾىت، ٦ما ًجب جم٨حن اإلاؿتهل٪ مً جدب٘ جىُٟظ َلبِخه...

ٗاث الجاعي بها الٗمل بال ؤن اإلاىعص ٖلُه  وؤما بسهىم ٖملُاث ألاصاء ٞهي جب٣ى زايٗت للدكَغ

 (.35ؤن ًًمً ؾالمت وؾاثل ألاصاء التي ٣ًترخها )اإلااصة 

ًىما ابخضاء مً الُىم الظي ؤ٦ض ُٞه اإلاىعص  30ُظ الُلبُت ؤظل ؤ٢هاه وال ًم٨ً ؤن ًخجاوػ جىٟ

ان ٖلى زالٝ طل٪ )اإلااصة  حؿلم الُلبُت للمؿتهل٪، ما  (.39لم ًخ٤ٟ الُٞغ

غ اإلاىخىط  و الخضمت اإلاُلىب ؤو الؿلٗت ؤؤما في خالت ٖضم جىُٟظ اإلاىعص لل٣ٗض، بؿبب ٖضم جٞى

ىض الا لى ؤبٗض ُٞجب ؤن ًبلٜ طل٪ بلى اإلاؿتهل٪ ٖو ٢خًاء ؤن ًغص بلُه اإلابالٜ التي صٞٗها ٖلى الٟىع ٖو

ًىما اإلاىالُت ألصاء اإلابالٜ اإلاظ٧ىعة وبٗض اهتهاء ألاظل اإلاظ٧ىع جترجب ٖلى اإلابالٜ اإلاظ٧ىعة  15ج٣ضًغ زال٫ 

 (.40ٞىاثض بالؿل٘ ال٣اهىوي )اإلااصة 

غ مىخىظا ؤو ؾلٗت ؤو زضمت ج٩ىن ل ها هٟـ الجىصة وهٟـ الشمً وباإلا٣ابل ًم٨ً للمىعص ؤن ًٞى

بطا ٧اهذ هظه ؤلام٩اهُت مٗلً ٖجها ٢بل ببغام ال٣ٗض ؤو مىهىم ٖلحها في ال٣ٗض بهىعة واضخت 

 (.41ومٟهىمت )اإلااصة 

لى الٗمىم، ٞةن التزاماث الباج٘ الؿُبراوي اإلاخٗل٣ت بالًماهاث الخىُٟظًت ال٣اهىهُت والاجٟا٢ُت  ٖو

غع باليؿبت للباج٘ بهٟت ٖامت باؾخصىاء ما حؿخىظبه َبُٗت لل٣ٗض ال جسخل٠ ٦شحرا ًٖ ما هى م٣

اإلاٗاملت ؤلال٨تروهُت والتي جخُلب خماًخه ؤ٦ثر لغيا اإلاكتري بد٨م مٗاملخه م٘ الباج٘ ًٖ بٗض وبضون 

خباع ؤًًا مساَغ الدؿلُم وألاصاء والخى٢ُ٘  2مٗاًىت خ٣ُ٣ُت وماصًت إلادل ال٣ٗض م٘ ألازظ بٗحن الٖا

 ؤلال٨تروهُحن.

                                                           
 ٣ٞ3غة  25الخاظغ الؿُبراوي هى ٧ل شخو َبُعي ؤو مٗىىي ًخهٝغ في بَاع وكاٍ منهي ؤو ججاعي باؾخٗما٫ قب٨ت الاهترهذ )اإلااصة  -1

 (٢31.08اهىن 
اء ؤلال٨ترووي. -2 ض مً ؤلاًًاح خى٫ الٞى  اهٓغ للمٍؼ

= 
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 هترهذؿاء الؽشوغ الخػعكُت يألُت لػالج سطا اإلاؽتري غبر ألا بل 

غاٝ، وطل٪ بٗض  ألانل في ببغام ال٣ٗىص ؤجها جخم ٖلى ؤؾاؽ جىاػن مهلخي ا٢خهاصي بحن ألَا

مٟاوياث ومىا٢كاث خى٫ مًامحن ال٣ٗض ٖبر بعاصة خغة ؾلُمت وهظا ما ههذ ٖلُه م٣خًُاث 

جبرم بحن اإلاهىُحن مً ظهت واإلاؿتهل٨حن مً ظهت ؤزغي ٖبر  ١ ٫ ٕ، بال ؤهه في ال٣ٗىص التي 19الٟهل 

ًخم ٞحها اخترام هظه ال٣اٖضة بدُض ؤن اإلاهىُحن في هظه الخالت ٖاصة ما  ال قب٨ت الاهترهذ ٚالبا ما

غ  ٌؿخٛلىن ويُٗتهم اإلاخمحزة لترظُذ مهالخهم ٖلى خؿاب مهالر اإلاؿتهل٨حن، وبالخالي ٣ًىمىن بخدٍغ

جخًمً قغوَا حٗؿُٟت في خ٤ اإلاؿتهل٨حن، الظًً ًٟخ٣ضون بلى ال٨ٟاءة  ال٣ٗىص بك٩ل ٞغصي ٢ض

الٟىُت والخ٣ىُت التي جم٨جهم مً مىا٢كت قغوٍ ال٣ٗض ب٩ل عياثُت وجسىلهم بم٩اهُت ج٣ضًغ آلازاع 

صاءاث الخ٣ُ٣ُت لهظه الكغوٍ ٖلى مغ٦ؼهم اإلاالي .و٢ض اؾتريى هظا الازخال٫ الخانل في جىاػن آلا 

قإهه في طل٪ قإن  –م بحن اإلانهي ٦ُٝغ ٢ىي واإلاؿتهل٪ ٦ُٝغ ي٠ُٗ اإلاكٕغ اإلاٛغبي ال٣ٗضًت، ال٣اث

ٗاث  وصٞٗه بلى جضُٖم اإلا٣خًُاث الخماثُت الٗامت اإلاىٓمت بٓهحر الالتزاماث وال٣ٗىص  –باقي الدكَغ

إلعاصة اإلاؿتهل٪ اإلاكتري بم٣خًُاث ؤزغي زانت مداوال مً زاللها بٖاصة الخىاػن  1وههىم ؤزغي 

حن وطل٪ بدٓغة ل٨شحر مً اإلاماعؾاث الخٗؿُٟت خضصها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ في بَاع الٗ ٣ضي بحن الُٞغ

ٗاث وهي ٢اثمت مؿخىخاة مً الخىظحهُت 31.08مً ٢اهىن  18اإلااصة  ، ؾحرا ٖلى ههج بٌٗ الدكَغ

 .1993ألاوعوبُت لؿىت 

غ، ألن جدضًضها وخؿىا، ٞٗل اإلاكٕغ اإلاٛغبي بٗضم جدضًض الكغوٍ الخٗؿُٟت ٖلى ؾبُل الخه

ٌٗخبر مٛامغة ٚحر مدمىصة الٗىا٢ب ٖلى اٖخباع ؤجها ٢ض جسخل٠ مً ٣ٖض آلزغ ومً خالت ألزغي بالىٓغ 

ُت للمخٗا٢ضًً وال ًم٨ً بالخالي خهغها، مما ًٟخذ اإلاجا٫  بلى الىيُٗت ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت واإلاٗٞغ

                                                                                                                                                                                     
= 
اء ؤلال٨ترووي همىطظا  -يُاء وٗمان: خماًت اإلاؿتهل٪ في ال٣ٗض اإلابرم بك٩ل بل٨تروهحي  - ، ؤقٛا٫ الُىم الضعاسخي خى٫ : خماًت -الٞى

 وبٗض. 51ُاث، مب٩لُت الخ٣ى١ بؿ 2013ماعؽ  14خ٣ى١ اإلاؿتهل٪ الا٢خهاصًت والخمشُلُت وؤلاههاث بلُه .
وهظه الىهىم مخٟغ٢ت في ١ ٫ ٕ ومضوهت الخجاعة وال٣اهىن الجىاجي وههىم ؤزغي جىُٓمُت ؤقاعث بلى خ٣ى١ اإلاؿتهل٪ وطل٪ مً  -1

 ٢بُل: 

  اإلاخٗل٤ بؼظغ الٛل في البًاج٘.  1914ؤ٦خىبغ  14ْهحر 

  زام بدىُٓم اؾخحراص اإلاىاص الؿامت والاججاع ٞحها. 1922صظىبر  2ْهحر 

 زام بؼظغ الجغاثم اإلااؾت بصخت ألامت.  1959ؤ٦خىبغ  29ر ْهح 

  ًخٗل٤ بخضابحر الخٟخِل مً خُض الؿالمت والجىصة باليؿبت للخُىاهاث الخُت واإلاىاص الخُىاهُت طاث  1977ؤ٦خىبغ  8ْهحر

 ألانل الخُىاوي.

  ش  اإلاخٗل٤ بمضة نالخُت بٌٗ اإلاىخىظاث.  1999ماي  ٢10غاع وػاعي بخاٍع

  ًخٗل٤ بالؿالمت الصخُت للمىخجاث الٛظاثُت... 2010راًغ ٞب 11ْهحر 
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ت لل٣ًاء لخدضًض الكغوٍ التي حٗخبر ح ٗؿُٟت وطل٪ بالغظٕى  و٢ذ ببغام ال٣ٗض ؤمام الؿلُت الخ٣ضًٍغ

للىؾُلت اإلاؿخٗملت في ٖملُت  –خؿب عؤًىا –بلى ظمُ٘ الٓغوٝ اإلادُُت بةبغامه مً ظهت. وؤًًا 

الخٗا٢ض ٦ما هى الخا٫ باليؿبت للخٗا٢ض ٖبر قب٨ت الاهترهذ مً ظهت زاهُت، ٖلى اٖخباع ؤن هظه ألازحرة 

ض ال حؿ٠ٗ الخبرة الٟىُت للمكتري الؾدُٗابها وبصعا٦ها، حٗخبر اإلاجا٫ الخهب إلصعاط قغوٍ حٗؿُٟت ٢

وطل٪ بما بؿبب اللٛت اإلاؿخٗملت ؤو حجمها الظي ال ٌؿاٖض ٖلى ٢غاءتها بك٩ل ؾهل ؤو الك٩ل الظي 

٣ت نُاٚتها التي ال جىحي في ْاهغها بإجها قغوَا حٗؿُٟت بما  ًخم مً زالله بصعاط جل٪ الكغوٍ ؤو ٍَغ

ي جغ٦ُبتها ؤو ؤن مً قإجها ؤن جيؿ٠ ظمُ٘ الخ٣ى١ اإلا٨دؿبت للمكتري ل٩ىجها م٣ٗضة وملخبؿت ف

لى  ت )اإلاجلـ الاؾدكاعي ألٖا زهىنا وؤجها ٚالبا ما جضعط في ألازحر. مما ؾُدخم ٖلى ألاظهؼة ؤلاصاٍع

ضا مً الخغم  لالؾتهال٥ بالخهىم( وال٣ًاثُت اإلاسى٫ لها ٢اهىها خماًت اإلاؿتهل٪ ؤلال٨ترووي مٍؼ

اصة الخىاػن ال٣ٗضي لهظه الٗال٢ت ٖبر الخسلو مً بٖباث اإلاهىُحن والخظع مً جال  ل٨تروهُا وطل٪ إٖل

بُٗت اإلاٗاملت  هُمىت الُٝغ ال٣ىي ٖلى الُٝغ ال٠ًُٗ وطل٪ بمىدها نالخُاث زانت جدىاؾب َو

اع. ت في هظا ؤلَا ٍى  هظا صون ؤن هيسخى صوع الجمُٗاث الخٖى

 ي اغخباس الػهذ مً غهىد ؤلارغانخماًت سطا اإلاؽتري غبر الاهترهذ مً خالُ مذ 

ل٣ض جباًيذ آلاعاء بكإن اٖخباع ٣ٖض الخجاعة ؤلال٨تروهُت مً ٣ٖىص ؤلاطٖان. بط ًغي البٌٗ ؤن 

ال ٌٗض مً ٣ٖىص ؤلاطٖان، طل٪ ؤهه باؾخٗغاى قغوٍ ؤلاطٖان والتي جخمشل في حٗل٤ ال٣ٗض  هظا ال٣ٗض

ت وؤن ٩ًىن الباج٘ مدخ٨غا لهظه الؿلُت زم ؤن ٩ًىن ؤلاًجاب مىظها بلى  بؿل٘ ؤو زضماث يغوٍع

هجض ؤن هظه الكغوٍ ال جىُب٤ ظمُٗها ٖلى ٣ٖىص  1الجمهىع وبكغوٍ واخضة وؤ٦ثرها إلاهلخت اإلاىظب

الخجاعة ؤلال٨تروهُت ومً يمجها ال٣ٗىص اإلابرمت ٖبر قب٨ت الاهترهذ ٣ٞض ال ج٩ىن الكغ٦ت ؤو الباج٘ 

في خحن ًغي البٌٗ آلازغ مً ال٣ٟه ؤن  لؿلٗت طاتها.مدخ٨غا للؿلٗت، ٦إن جىظض ٖضة قغ٧اث حٗغى ا

٣ٖض الخجاعة ؤلال٨تروهُت ٌٗخبر مً ٣ٖىص ؤلاطٖان بذجت ؤن الباج٘  ًً٘ قغوَا ال ٌؿخُُ٘ اإلاكتري بال 

ًها ظملت واخت، ٦ما ؤن خماًت اإلاؿتهل٪ ٦ُٝغ ي٠ُٗ اؾخضٖذ اٖخباعه  ؤن ًىا٤ٞ ٖلحها ؤو ًٞغ

 ٦ظل٪.

 15للمؿالت بال ؤهه اٖخبر مً زال٫ م٣خًُاث ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة ولم ًخٗغى اإلاكٕغ اإلاٛغبي 

ا حٗؿُٟا في ال٣ٗىص اإلابرمت بحن اإلاىعص واإلاؿتهل٪، ٧ل قٍغ ٩ًىن الٛغى مىه ؤو ًترجب ٖلُه  قَغ

                                                           
 .245، م1973صاع ؤلاخُاء الترار الٗغبي، بحروث  –ٖبض الغػا١ الؿجهىعي: الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي، مهاصع الالتزام  -1
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ازخال٫ ٦بحر بحن خ٣ى١ وواظباث َغفي ال٣ٗض ٖلى خؿاب اإلاؿتهل٪. ٦ما ٢ام بخٗضاص الكغوٍ 

ُت 31.08)٢اهىن  19واٖخبرها في بَاع اإلااصة  18ا٫ في بَاع اإلااصة الخٗؿُٟت ٖلى ؾبُل اإلاش ( باَلت واٚل

في خالت وعوصها في ال٣ٗىص اإلابرمت بحن اإلاىعص واإلاؿتهل٪ ٦ما ؾب٤ الظ٦غ، واٖخبر ؤي اجٟا١ زالٝ طل٪ 

ب٣ى ٖلى ال20باَال بد٨م ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ظٗل هظه اإلا٣خًُاث مً الىٓام الٗام )اإلااصة  ٣ًاء ( ٍو

 ج٣ضًغ الُاب٘ الخٗؿٟي للكغوٍ اإلاضعظت في ال٣ٗض.

بل ٩ًىن الٗالط مً زال٫ ج٣ىٍت  1وخماًت اإلاؿتهل٪ في ٣ٖىص ؤلاطٖان ال ج٩ىن بةه٩اع نٟت ال٣ٗض

ُٗت  ٩ىن طل٪ خؿب عؤًىا مً زال٫ زالر وؾاثل خماثُت ا٢خهاصًت، حكَغ الجاهب ال٠ًُٗ ٍو

 و٢ًاثُت.

م٘ اإلاؿتهل٨حن وحٗاوجهم إلا٣اومت حٗؿ٠ واخخ٩اع الجاهب وجخمشل الىؾُلت الا٢خهاصًت في جج

اٖال في الضٞإ ًٖ  اع ؤن جلٗب ظمُٗاث خماًت اإلاؿتهل٪ صوعا باعػا ٞو م٨ً في هظا ؤلَا ال٣ىي، ٍو

 مهالخهم، ٧ىؾُلت مً وؾاثل الًِٛ الاظخمايي في بَاع جُٟٗل خ٣هم في الخمشُلُت.

ُٗت ٞخ٨مً في جبجي آلُاث   وبظغاءاث ٢اهىهُت مً قإجها ؤن حُٗض الخىاػن بحن ؤما الىؾُلت الدكَغ

ُٗت مً زال٫ اؾدبٗاص الكغوٍ الخٗؿُٟت الىاعصة في ال٣ٗض،  حن ال٣ٗض، وج٩ىن هظه الخماًت الدكَغ َٞغ

 زم جٟؿحر الك٪ في بىىص ال٣ٗض إلاهلخت الُٝغ اإلاظًٖ.

حره في بَاع ج٣ضًغه وجب٣ى في ألازحر الىؾُلت ال٣ًاثُت ألا٦ثر ٞاٖلُت بدُض ًمل٪ ال٣اضخي وصون ٚ

للكغوٍ الخٗؿُٟت بم٩اهُت حٗضًل هظه الكغوٍ حٗضًال ًس٠ٟ الٗبء الىا٢٘ ٖلى ٖاج٤ الُٝغ 

 .2اإلاظًٖ ؤو ؤن ٌُٟٗه مجها خؿب ما ج٣خًُه ٢ىاٖض الٗضالت

وباإلياٞت بلى الىؾاثل الخماثُت للمؿتهل٪ التي ؾب٤ ط٦غها، ًم٨ً الخضًض ًٖ وؾاثل ؤزغي  

ًت ، ومً هظه الىؾاثل ما ٌؿمى الخىز٤ُ مً اإلاىا٢٘، خُض ؤن هظا الخىز٤ُ تهضٝ جد٤ُ٣ هظه الٛا

 حهضٝ بلى خماًت اإلاؿتهل٪ ٢بل الخٗا٢ض.

                                                           
لى عؤؾهم ؾالي" ؤن ٣ٖىص ؤلاطٖان لِؿذ ٣ٖىصا خ٣ُ٣ُت وجبٗهم في طل٪ ٣ٞهاء -1 ال٣اهىن الٗام. ٞهم ًى٨غون ٖلى  ًغي بٌٗ ال٣ٟه ٖو

. ت وازخُاع، ؤما هىا ٞال٣بى٫ مجغص بطٖان وزًٕى  هظه ال٣ٗىص نُٛتها الخٗا٢ضًت، بط ؤن ال٣ٗض جىا٤ٞ بعاصجحن ًٖ خٍغ
م ٖباص: صوع ال٣ًاء في خماًت اإلاؿتهل٪ مً الكغوٍ الخٗؿُٟ -2 اع: ٖبض ال٨ٍغ ض مً ؤلاًًاح خى٫ صوع ال٣ًاء في هظا ؤلَا ت. اهٓغ للمٍؼ

٧لُت الخ٣ى١ بؿُاث،  2013ماعؽ  14ؤقٛا٫ الُىم الضعاسخي خى٫ : خماًت خ٣ى١ اإلاؿتهل٪ الا٢خهاصي والخمشُلُت وؤلاههاث بلُه ,

 .99م
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هترهذ جخم ًٖ بٗض و٦ما هى مٗلىم، ٞةن ال٣ٗىص ؤلال٨تروهُت وباألزو جل٪ اإلابرمت ٖبر قب٨ت ألا 

الضزى٫ بلى مى٢٘ وهمي مً بحن ؤَغاٝ ٢ض ال حؿمذ لهم الٟغنت للخٗاٝع الض٤ُ٢، مما ٢ض ًاصي بلى 

ؤظل الاخخُا٫ ٖلى الؼباثً وجٟاصًا إلاشل هظه اإلاساَغ ًم٨ً الاؾخٟاصة مما ٌؿمى زضماث ظهاث الخىز٤ُ 

٤ اؾخٗما٫ الكهاصاث الغ٢مُت التي  والتي جسخو بخ٣ٗب اإلاىا٢٘ الىهمُت وال٨ك٠ ٖجها ًٖ ٍَغ

ت، ٞةن زبذ لهظه الجها ث ؤن اإلاى٢٘ الظي ٌؿعى اإلاؿتهل٪ بلى جخًمً اؾخسضاما آمىا للمىا٢٘ الخجاٍع

 .1الخٗامل مٗه لِـ آمىا، ج٣ىم بةعؾا٫ عؾالت جدظًغ جىبهه ٞحها بٗضم مإمىهُت اإلاى٢٘

 الذغاوي الهظائُت يألُاث خمائُت لشطا اإلاؽتري غبر الاهترهذ (1

ًلٗب ال٣ًاء صوعا ٦بحرا في مجا٫ خماًت اإلاؿتهل٪ بهٟت ٖامت واإلاكتري ٖبر الاهترهذ بهٟت 

 نت يض اإلاهىُحن في خالت وكىء هؼإ بُجهما.زا

٤ يمان جٟؿحر ٖاص٫ لبىىص ال٣ٗض،  ٞباإلياٞت بلى صوعه في مداعبت الكغوٍ الخٗؿُٟت ًٖ ٍَغ

٦ما ؾب٤ الظ٦غ، ٞةن اإلاكتري اإلاؿتهل٪ ًم٨ىه ؤن ٌؿدىض في صٖىاه يض الباج٘ ؤلال٨ترووي ٖلى ٖضة 

اث ٢اهىهُت هىعص ؤمشلت ٖلى الىدى الخ  الي:ؤؾـ وهٍٓغ

 دغىي اإلاعاولُت اإلاذهُت الػهذًت 

جخُلب اإلاؿاولُت اإلاضهُت ألزاعها زالزت ؤع٧ان، وهي الخُإ والًغع والٗال٢ت الؿببُت ٞالباج٘ ٖىض 

ها وطل٪ بإن ًىضر بما ٨ًٟي ٧ل البُاهاث  حٗا٢ضه م٘ اإلاكتري ٖبر الاهترهذ، ٖلُه ؤن ٩ًىن خٍغ

 .2التي ٧ان ًغظىها مً هظا ال٣ٗض اإلاخٗل٣ت بالصخيء اإلابُ٘ وباإلاؼاًا الا٢خهاصًت

١ ٫ ٕ بما ؤن ٩ًىن بزالال بًجابُا ؤو ؾلبُا بًجابُا  78ونىع الخُإ خؿب م٣خًُاث الٟهل 

وطل٪ بخ٣ضًمه بُاهاث زاَئت ًٖ الصخيء اإلابُ٘ ومسالٟت للخ٣ُ٣ت والىا٢٘ ؤو بخإ٦ُضه ٖلى وظىص نٟاث 

ي وؾلبُا بتر٥ ما ًجب ٞٗله وطل٪ بٗضم مما ٢ض ًىجم ٖىه ؤيغاع بالٛت جلخ٤ باإلاكتر  3مُٗىت ُٞه

بصعاط الباج٘ لبٌٗ البُاهاث الهامت ًٖ الصخيء اإلابُ٘ ؾىاء حٗل٣ذ هظه البُاهاث بازخُاع الصخيء اإلاالثم 

                                                           
 وما بٗضها. 193هًا٫ ؾلبُم بغهم: م.ؽ، م -1

2 - J.shmidt : la sanctions de la faute précontractuelle.revue T.D civile 1974. P57. 
اع:ؤهٓغ  -3 ض مً ؤلاًًاح في هظا ؤلَا  للمٍؼ

- M. deJuglart. L„obligation de renseignement  .  Revue T.D. civ 1945. N°11. P6. 
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لخاظاث اإلاكتري ؤو ب٨ُُٟت اؾخسضامه ؤو بالخدظًغ مً مساَغه ؤو بخ٣ضًمه لبُاهاث مىظؼة ال ج٨ٟل 

 .1ً ُٖىب اإلابُ٘الخماًت الالػمت للمكتري ؤو بؿ٩ىجه ٖ

وال ٨ًٟي خهى٫ الخُإ، وبهما ًجب ؤن ًترجب ٖىه يغع وهى ألاطي الظي ًهِب اإلاًغوع في 

هٟؿه ؤو ماله، ؤو هى اإلاؿاؽ بد٤ ؤو مهلخت مكغوٖت لصخو, مؿاؽ ًترجب ٖىه ظٗل مغ٦ؼه ؤؾىء 

اإلاهلخت مما ٧ان ٢بل طل٪، ألهه اهخ٣و مً اإلاؼاًا ؤو الؿلُاث التي ًسىلها طل٪ الخ٤ ؤو جل٪ 

ؿخىي في طل٪ ؤن ٩ًىن الخ٤ ؤو جل٪ اإلاهلخت ماؾت بؿالمت ظؿم ؤلاوؿان ؤو ٚحر طل٪،  ،لهاخبه َو

 ومً جم ٞةن هظا الًغع ٢ض ٩ًىن ماصًا ؤو ؤصبُا.

وبكإن الٗال٢ت الؿببُت ٞهي ٖال٢ت مباقغة وؾببُت بحن الخُإ والبُاهاث اإلاضعظت ٖلى قب٨ت 

لم ًخم بصعاظها والًغع الىاجج ًٖ طل٪ ؤي ؤن ٩ًىن الخُإ هى ؾبب اإلاٗلىماث ؤو البُاهاث الهامت التي 

 ١ ٫ ٕ. 264الًغع وهظا ما وؿخسلهه مً م٣خًُاث الٟهل 

وم٘ طل٪، ٞةن اإلاك٩لت ألاؾاؾُت جخمشل في ؤلازباث بة٢امت الضلُل ؤمام ال٣ًاء بالُغ١ التي 

ى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي ٖلى ال٣ٗض م٘ ما خضصها ال٣اهىن ٖلى وظىص وا٢ٗت جغجبذ ؤزاعها. و٢ض ًخد٤٣ طل٪ بالخ

 ٤ جدمله هظه الٗملُت مً مساَغ ٖلى اإلاكتري ؤو بىؾاثل ؤزغي إلزباث الٗال٢ت الخٗا٢ضًت ًٖ ٍَغ

 قب٨ت الاهترهذ ٧ىنل ألاصاء ؤلال٨ترووي في خالت الخهى٫ ٖلُه ؤو ما قابه طل٪.

 الذغاوي الهظائُت اإلاعدىذة غلى غُىب الشطا 

جهِب بعاصة اإلاكتري ٖبر الاهترهذ و٢ذ ببغام ال٣ٗض ؤلال٨ترووي  جسً٘ ُٖىب الغيا التي ٢ض

. ول٨ً ًم٨ً 56بلى  39بك٩ل ٖام لل٣ىاٖض الٗامت اإلاىهىم ٖلحها في ١ ٫ ٕ، زانت الٟهى٫ مً 

اع، وجخجلى ؤؾاؽ في نٗىبت بل  باإلا٣ابل الخضًض ًٖ زهىنُت جمحز هظه الُٗىب في هظا ؤلَا

م٨ً في البُ٘ ًٖ بٗض والظي ًخم ٖبر ظهاػ الخاؾىب ؤن ًىظه اؾخدالت بزباث بًٗها ومشا٫ طل٪ ً

بخه في بُٗه بًاه بخضي ؾلٗه وبض٫ ؤن ًدضص الشمً في   5000الباج٘ بًجابا للمكتري ٌٗغى ُٞه ٚع

صعهم للىخضة، وهدُجت للخُإ الظي ٣ً٘ ُٞه ؤزىاء ٦خابت الغ٢م ٖلى الكاقت لم ٨ًخب الهٟغ الشالض 

عهم للىخضة ٣ِٞ، ٟٞي هظه الخالت مشال وخاالث ؤزغي مدكابهت ص 500بدُض ْهغ ٖلى الكاقت 

 ًهٗب ٦شحرا بزباث الخُإ. هظا ألازحر الظي ٣ً٘ ُٞه اإلاكتري ؤًًا ٖىض ؤصاثه الشمً...

                                                           
ما٫ واإلا٣اوالث .الٗضص  -1 ٤ قب٨ت الاهترهذ.اإلاجلت اإلاٛغبُت ل٣اهىن ألٖا  .24، م2006ماعؽ  10مدمض الٗغوصخي: الخٗا٢ض الخجاعي ًٖ ٍَغ
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لُه، ٞةن اإلاكتري ٖبر الاهترهذ ًم٨ىه ؤن ًاؾـ صٖىاه ٖلى ؤؾاؽ الُٗب الظي خا٫ صون  ٖو

بن جىاٞغث الكغوٍ اإلاخُلبت ٢اهىها في الُٗب  اؾخٗما٫ عياه بك٩ل خغ وؾلُم إلبُا٫ ال٣ٗض،

 إلزاعجه...

هٗب في الىا٢٘ الٗملي، بزاعة قغوٍ الُٗب وبزباجه، زانت وؤن ؤٚلبُت الخضماث مىيٕى  ٍو

ال٣ٗىص واله٣ٟاث والتي ج٣ضم بالخهىم ٖبر قب٨ت الاهترهذ هي زضماث ال ماصًت ؤو ٚحر مدؿىؾت، 

البرامج اإلاٗلىماجُت ٦ما ؾب٤ الظ٦غ، بدُض ًؼصاص ألامغ ح٣ُٗضا  ٦ما هى الخا٫ مشال باليؿبت لبُ٘ وقغاء

 ونٗىبت في ٖملُت ؤلازباث...

وه٨ظا مشال، ًهٗب ٖلى اإلاكتري بزباث الىؾُلت الاخخُالُت اإلاؿخٗملت مً َٝغ الباج٘ ٦كٍغ 

اُٞخحن يغوعي إلزاعة ُٖب الخضلِـ زهىنا وؤن الباج٘ اإلانهي له مً ال٨ٟاءة والخبرة اإلاٗلىماجُت ال٩

إلزٟائها وهٟـ الدؿائ٫ ًم٨ً َغخه خى٫ الىؾاثل اإلاٗخمضة مً َٝغ الباج٘ لتهضًض اإلاكتري اإلا٨غه 

بُٗب ؤلا٦غاه ؤو ؤن هظا ألازحر ٧ان هى الؿبب الضاٞ٘ لاللتزام ؤو ؤن اإلاكتري ٖبر الاهترهذ ٖلُه  للدكبض

الىٕى مً الٛبن هى الظي ًسى٫  بزباث ؤن الٛبن الظي لخ٤ بعاصجه ٧ان م٣غوها بالخضلِـ بد٨م ؤن هظا

 َلب ببُا٫ ال٣ٗض ولِـ الٛبن اإلاجغص...

وفي هٓغجا ٞةن ال٣ًاء مُالب بةههاٝ اإلاكتري ٖبر الاهترهذ وطل٪ مً زال٫ حؿهُل مإمىعٍخه 

ُٞما ًسو وؾاثل بزباث هظه الُٗىب وقغوَه ألازظ بها في بَاع مىا٦بت اظتهاصاجه للخُىعاث الخانلت 

الىُت، وطل٪  ؾحئ نحُىاإلاه ث ؤلال٨تروهُت بالخهىم وطل٪ لخماًت عياه مً ظك٘في مُضان اإلاٗامال 

غاٝ الٗال٢ت الخٗا٢ضًت بد٨م ؤن ال٣اهىن ال ٌٗجي بال بالخىاػن  للخٟاّ ٖلى الخىاػن الا٢خهاصي أَل

 ال٣اهىوي والظي ٢ض ال ٨ًٟي لخد٤ُ٣ الخماًت اإلاغظىة لغيا اإلاكتري بهٟت ٖامت.

٤ قب٨ت الاهترهذ ما هى مضوي إلزاعة اإلاؿاولُت الجىاثُت و٢ض ًخٗضي الخٗا٢ض ال خجاعي ًٖ ٍَغ

غ الغ٦ً اإلااصي بالؿلى٥ ؤلاًجابي ؤو الؿلبي، والغ٦ً اإلاٗىىي ؤو ال٣هض الجىاجي للمخٗا٢ض مً  متى جٞى

مت الىهب خؿب  ٖلم بعاصة مىظهت. وفي هظا الهضص ًم٨ً ججاوػ ؤخ٩ام الخضلِـ اإلاضوي بلى ظٍغ

مت الٛل في البًاج٘ )٢اهىن ع٢م  540الجىاجي في الٟهل ٢ىاٖض ال٣اهىن   (83.13ؤو اؾدىاصا بلى ظٍغ

 ٠ُ ٤ الخضإ ؤو التًز مت الٛل في البًاج٘ ٧ل مً ٚالِ اإلاخٗا٢ض ًٖ ٍَغ بدُض ٌٗض مغج٨با لجٍغ

 بىؾُلت ما في ظىهغ ؤو ٦مُت الصخيء اإلاهغح به...
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 عتهلَالذغاوي الهظائُت اإلاشقىغت مً ػشف حمػُاث خماًت اإلا 

ًم٨ً لجمُٗاث خماًت اإلاؿتهل٪ اإلاٗتٝر لها بهٟت اإلاىٟٗت الٗامت ؤو الخانلت ٖلى بطن زام 

ا مضهُا ؤمام ٢اضخي الخد٤ُ٣ للضٞإ ًٖ  ٘ صٖىي ٢ًاثُت، ؤو ؤن جىهب هٟؿها َٞغ بالخ٣اضخي ؤن جٞغ

ت  وطل٪ مهالر اإلاؿتهل٪ وباإلياٞت بلى طل٪ ًم٨ً لهظه الجمُٗاث ؤًًا ؤن جخضزل في صٖاوي ظاٍع

٣خحن آلاجِخحن: ٤ الٍُغ  ٞو

 الذغىي الكشدًت  

ت مً ؤلا٦غاهاث والهٗىباث صون اؾخٟاصة اإلاؿتهل٪ مً الضٖاوي الٟغصًت  ٢ض جدى٫ مجمٖى

وجٟٙغ خ٣ه في الخ٣اضخي مً مدخىاه، خُض ؤن ؤٚلبُت اإلاؿتهل٨حن ًيخمىن للُب٣ت اإلاخىؾُت، وبالخالي 

٠ الخ٣اضخي الباه ٓت وختى باليؿبت ألولئ٪ اإلاِؿىعًٍ، ٞةن َى٫ ٞهم ال ٣ًضعون ٖلى جدمل مهاٍع

اإلاؿاَغ وح٣ٗضحها و٦ثرة الك٩لُاث والجهل بالجهت اإلاسخهت ًضٞٗهم للٗؼوٝ والاؾدؿالم إلعاصة اإلانهي 

وما ًٟغيه ٖلحهم مً قغوٍ مجخٟت، لظل٪ ًم٨ً لجمُٗاث خماًت اإلاؿتهل٪ جُب٣ُا وجُٟٗال لخ٤ 

٤ صٖىي  31.08 ت الظي جًمىه ٢اهىن ُالخمشُل اإلاؿتهل٪ في ؤلاصٖاء ؤمام ال٣ًاء اإلاضوي، لِـ ًٖ ٍَغ

ٗها مً َٝغ واخض ؤو ؤ٦ثر مً اإلاؿتهل٨حن نلُت وبهما مً زال٫ الخضزل ؤلا ؤ هًمامي في صٖىي ؾب٤ ٞع

ٌ الًغع الخانل لىاخض ؤو ؤ٦ثر وختى ًم٨جها الخضزل البض ؤن ٩ًىن مىيٕى الضٖىي ألا  نلُت هى حٍٗى

 ج٨دسخي نبٛت بظغامُت، ٦إن ٩ًىن جضزلها بىاء ٖلى يغع هاجج ًٖ ُٖب مً اإلاؿتهل٨حن بؿبب ؤٖما٫ ال 

في الصخيء اإلابُ٘ ؤو ًٖ ؤصاء ٚحر صخُذ للخضمت ؤو َلب ب٣ًاٝ مماعؾاث ٚحر مكغوٖت مً َٝغ 

 اإلاهىُحن؛ وفي هظا الهضص ٢ًذ مد٨مت الاؾخئىاٝ بباَعـ ٖلى ؤهه:

اء بٟغى َلب بلٛاء قغوٍ حٗؿُٟت "مً الجاثؼ لجمُٗت خماًت اإلاؿتهل٪ ؤلاصٖاء ؤمام ال٣ً 

٠ الظي  وبالخضزل في هؼإ ٞغصي ومً اإلا٣بى٫ بىظه زام ؤن جُلب الجمُٗت بُالن قٍغ اإلاهاٍع

ًاث  1جمذ بياٞخه مً ظاهب واخض وهى البى٪ ٞاجذ الخؿاب الجاعي..." ٦ما ًم٨جها ؤًًا َلب الخٍٗى

 لٟاثضة اإلاهلخت الجماُٖت للمؿتهل٨حن اإلاخًغعًٍ.

 

 

                                                           
1  - C.A.Paris. 17 dec. 1990. DALLOZ 1991. Jurisp p : 350 Note : Martin. 
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 خمثُل اإلاهترهتدغىي ال 

خ٣ضمىا  ٤ بٖىى الخ٣اضخي بهٟت مىٟغصة، ًم٨ً للمؿتهل٨حن ؤن ًجخمٗىا ٍو لى اإلاد٨مت ًٖ ٍَغ

ٌ ًٖ ألايغاع التي لخ٣ذ بهم حؿبب ٞحها اإلانهي والضٖىي  1ظمُٗت مٗخمضة جمشلهم، وطل٪ لُلب الخٍٗى

 action en représentationالتي جباقغها الجمُٗت في هظه الخالت حؿمُت بضٖىي الخمشُل اإلا٣ترهت 

conjointe بدُض ًجىػ لجمُٗاث خماًت اإلاؿتهل٪ ٖىض حٗغى ٖضة مؿتهل٨حن أليغاع ٞغصًت حؿبب ،

ًت مد٨مت باؾم ؤٞحها هٟـ اإلاىعص، و٧ان مهضعها واخضا، ؤن ج٣ُم صٖىي اإلاُالبت بالخٗىٌٍ ؤمام 

ألا٢ل مً اإلاؿتهل٨حن اإلاؿتهل٨حن اإلاظ٧ىعًٍ ٖىضما ج٩ىن مى٧لت مً ٢بل اإلاؿتهل٨حن ازىحن ٖلى 

ٌ ًٖ 31.08مً ٢اهىن  158اإلاخًغعًٍ )اإلااصة  ( وباٖخباع مىيٕى الضٖىي هى الخهى٫ ٖلى الخٍٗى

ألايغاع الٟغصًت للمؿتهل٨حن اإلاىىب ٖجهم، ٞةن ٖبء بزباث جد٤٣ هظا الًغع هدُجت ٞٗل اإلانهي ٣ً٘ ٖلى 

٣ا لل٣ىاٖض  ؤلازباث.الٗامت في  ٖاج٤ الجمُٗت باٖخباعها مضُٖت وطل٪ ٞو

ًاث اإلاد٩ىم بها حٗىص ؤوبطا  ٢غ الخ٨م بمؿاولُت اإلانهي و٦ؿبذ الجمُٗت الضٖىي ٞةن الخٍٗى

ً ال ًدهلىن  للمؿتهل٨حن الظًً ؤُٖىا الخى٦ُل للجمُٗت، ؤما بطا زؿغث الضٖىي ٞةن هاالء ألازحًر

٤ الضٖىي الٟغصًت.  ٖلى شخيء ٦ما ؤجهم ٣ًٟضون الخ٤ في الغظٕى ٖلى اإلانهي ًٖ ٍَغ

٦ُٟما ٧ان ق٩ل جضزل الجمُٗاث ٞةن صوعها ًب٣ى باعػا في اججاه خماًت واخترام خ٣ى١ و 

 اإلاؿتهل٨حن وصٖم مغ٦ؼهم في الضٞإ ًٖ مهالخهم الجماُٖت.

  

                                                           
1-A.Dinay –C.Termann la protection de la partie faible dans les rapportes contractuelle. JCP. ED 1994. Doctrine. p :258. 
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 خاجمت

ت  بطا ٧ان اإلاٟهىم الخ٣لُضي لل٣ٗض ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿاومت ومىا٢كت قغوٍ ال٣ٗض وبدثها بدٍغ

حن ٖلى ٢ضم اإلاؿاو  اة، ٞةن بغوػ نُٜ ظضًضة للخٗا٢ض ومً يمجها الخٗا٢ض ٖبر قب٨ت مً ظاهب الُٞغ

الاهترهذ، ٦غؾذ ما ٌٗٝغ الُىم بإػمت ال٣ٗض، والتي مً بحن مٓاهغها ؤن الٛلى في اٖخماص ؾلُان 

ؤلاعاصة ؤصي في الٛالب بلى اوٗضام الخىاػن بحن ألاصاءاث التي ًخدمل بها ؤَغاٝ ال٣ٗض زهىنا ٖىضما 

و ؤضهم لم ج٨ً ؤزىاء الخٗا٢ض ؤو ؤن اعجًاء قغوٍ ال٣ٗض ٧ان جدذ يِٛ ا٢خهاصي ًدبحن ؤن بعاصة ؤخ

ت ال٩اُٞت بىؾاثل الخٗا٢ض ؤلال٨تروهُت الخضًشت خخمذ ٖلى الُٝغ  يغوعة وا٢ُٗت ؤو ٖضم اإلاٗٞغ

ال٠ًُٗ ؤلاطٖان لكغوٍ الُٝغ ال٣ىي اإلادؿلر بسبرجه الٟىُت والخ٣ىُت اإلاٗلىماجُت، ألامغ الظي 

ُٗت ظضًضة مً قإجها ؤن جخهضي لخٗؿ٠ اإلاهىُحن  هاإلاكٕغ مً زال٫ ؾى ا٢خطخى جضزل لىهىم حكَغ

بُٗت اإلاٗاملت  والٗمل ٖلى بًجاص وؾاثل خماثُت لغيا اإلاؿتهل٪ اإلاكتري ٖبر قب٨ت الاهترهذ جدىاؾب َو

ت صاثما باإلاساَغ بال ؤن الىا٢٘ الٗملي ازبذ صوما الخٟى١ الا٢خهاصي والٟجي  ؤلال٨تروهُت اإلادٟٞى

للمهىُحن ٖلى خؿاب اإلاؿتهل٨حن، والظًً ٚالبا ما ًخٗا٢ضون صون بعاصة مضع٦ه وواُٖت وصون زبرة 

ت ٧اُٞخحن لهظا الىٕى مً الخٗا٢ض، ألامغ الظي ًٟغى خؿب عؤًىا باإلياٞت بلى الخماًت ال٣اهىهُت،  ومٗٞغ

اث خماًت ٢ًاثُت مً زال٫ اظتهاصاث عامُت بلى بٖاصة الخىاػن الا٢خهاصي لل٣ٗض ا ٖخماصا ٖلى هٍٓغ

وؤؾـ خضًشت جهب في مهلخت الُٝغ ال٠ًُٗ اإلاكتري، وخماًت و٢اثُت جلٗب مً زاللها ظمُٗاث 

ا ا وجبهحًر ٍى الم والاجها٫ صوعا جٖى ً اإلاؿتهل٨حن ٢بل  خماًت اإلاؿتهل٪ بالخهىم ووؾاثل ؤلٖا للمكتًر

 .الخٗا٢ض ٖبر الاهترهذ
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 روويبلٌت بؽٍل اإلابرم الػهذ في اإلاعتهلَ خماًت

 

 لٌتروويبخماًت اإلاعتهلَ في الػهذ اإلابرم بؽٍل 

 ـــــ آلُت الخػانذ همىرحا ــــ

 

 وػمان ؤخمذ غلي طُاء. د 

 وؾُاث مغا٦ل الخ٣ى١  ب٩لُتي ػاثغ ؤؾخاط

ت للخبرة الضولي اإلاغ٦ؼ عثِـ  الاؾدكاٍع

  

 

ها الٗالم الُىم، وطل٪ هدُجت ازترإ ا لخاؾب آلالي، في ْل الشىعة الال٨تروهُت التي ٌٗٞغ

والخُىعاث التي زً٘ لها بٗض طل٪، ؤنبدذ مٗها ٖملُت جباص٫ اإلاٗلىماث والبدض ٖجها مخِؿغا، 

جها بياٞت بلى نىاٖت ؤظهؼة الخاؾب الال٨ترووي والبرامج  وؤنبدذ مٗها مٗالجت اإلاٗلىماث وجسٍؼ

 الال٨تروهُت مجاال زهبا لالؾدشماع طو ٢ُمت ا٢خهاصًت ٦بحرة.

، خُض 1الخ٨ىىلىظُت وما ناخبها مً جُىع في ال٨مبُىجغ ْهغث قب٨ت الاهترهذ وهٓغا للخُىعاث

ت واإلاؿتهل٩ىن في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم مخهلحن مٗا مً  ؤنبدذ الضو٫ والخ٩ىماث واإلايكأث الخجاٍع

                                                           
خحن ألاولى ب -1 ٣ًهض به قب٨ت  Internetبالخالي ٞةن انُالح و  Networkوالشاهُت  Internetن انُالح الاهترهذ هى ازخهاع ل٩لمخحن اهجلحًز

ٟاث التي ٢ُلذ ًٖ قب٨ت الاهترهذ ؤجها " قب٨ت هاثلت مً ؤظهؼة ال٨مبُىجغ اإلاخهلت ُٞما بُجها بىاؾُت  الاجهاالث الضولُت ومً ؤهم الخٍٗغ

 زٍُى الاجها٫ ٖبر الٗالم"

- Roger Leroy Miller & Gaylord A.Jenis: Law for electronic commerce Thomson learning 2000, P7. 

إل والخىؾ٘ خى٫ ْهىع الاهترهذ، ؤهٓغ:  ض مً الَا  للمٍؼ

َىوي مِكا٫ ِٖسخي :الىمُٓم ال٣اهىوي لكب٨ت الاهترهذ ، صعاؾت م٣اعهت في يىء ال٣ىاهحن الىيُٗت والاجٟا٢ُاث الضولُت ، ميكىعاث  -

 . 10. م 2001ناصع الخ٣ى٢ُت بحروث ، لبىان، ٍ ألاولى ، 

ذ،  - ، 1997مدمض ؾُٗض عقضي: الاهترهذ والجىاهب ال٣اهىهُت لىٓم اإلاٗلىماث، ماؾؿت صاع ال٨خب للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ال٩ٍى

 .11م
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ت مهما ٧ان حجمها نٛحرا ؤن جخدى٫ بلى  زال٫ هظه الكب٨ت وؤنبذ آلان في بم٩ان ؤًت ميكإة ججاٍع

 بإن جيصخئ لىٟؿها مى٢ٗا ٖلى الاهترهذ.قغ٦ت ٖاإلاُت 

٦ةخضي  ولهظا ْهغث اإلاٗامالث الال٨تروهُت بهٟت ٖامت والخجاعة الال٨تروهُت بهٟت زانت

تى ٚضث ألاؾاؽ في ــخجغ وقغ٦ت خــل مجز٫ ومـــىعة اإلاٗلىماث وونلذ قب٨ت الاهترهذ بلى ٦ـعواٞض ز

٣ت الضو٫ اإلاخ٣ضمت للمٗامالث الا٢خهاصًت والٗال٢اث اإلا ٣ض اله٣ٟاث وببغام ال٣ٗىص بٍُغ الُت ٖو

 ال٨تروهُت.

حر هٕى ظضًض مً الخباص٫ الخجاعي بحن الباج٘  ًاءاث حٗمل ٖلى جٞى ولهظا، اؾخدضزذ ؤؾىا١ ٞو

واإلاكتري في مسخل٠ صو٫ الٗالم خُض وظضوا في قب٨ت الاهترهذ وؾُلت إلبغام ٣ٖىصهم ٖلى اإلاؿخىي 

ه آٞا١ ظضًضة مً الخجاعة والخضماث بمجغص بوكاء مى٢٘ ٖلى اإلادلي والضولي، ٞالباج٘ اهٟخدذ ؤمام

قب٨ت الاهترهذ واإلاكتري)اإلاؿتهل٪( اهٟخذ ؤمامه اإلاجا٫ للخٗامل م٘ الباج٘ في الؿى١ اإلادلُت والضولُت 

 مً زال٫ قب٨ت الاهترهذ لُلب الؿل٘ والخضماث صون خاظت للضزى٫ في ٖال٢ت مباقغة م٘ الباج٘.

ؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض بك٩ل ال٨ترووي ؤنبدذ مً اإلاؿاثل الهامت، وزانت في بال ؤن مؿإلت خماًت اإلا

و٢خىا الخايغ، الظي اهدكغث ُٞه ْاهغة الدؿى١ ٖبر الكب٩اث الاهترهذ ختى ال ٣ً٘ ضخُت الاخخُا٫ 

بُٗت ألاشخام الظًً  اث التي ًباقغها َو ضع٥ خ٣ُ٣ت الخهٞغ ٩ىن ٖلى بِىت مً ؤمغه، ٍو والٛل ٍو

 ًخٗامل مٗهم.

خٗغى اإلاؿتهل٪ في ال٣ٗض اإلابرم بك٩ل ال٨ترووي للٗضًض مً اإلاساَغ، و٢ض ٩ًىن مهضعها خُض ً

هى الخاظغ والظي ًمشل الُٝغ آلازغ في الٗال٢ت الخٗا٢ضًت، خُض ًدؿم ؾلى٦ه بالٛل والخداًل، و٢ض 

جضاو٫ ٣ً٘ الخُغ مً الٛحر ٦ما هى الخا٫ في ازترا١ الكب٩اث اإلاٗلىماجُت اإلاسؼن ٖلحها البُاهاث ؤو 

خم ؾغ٢ت هظه البُاهاث وبٖاصة اؾخسضامها ٖلى هدى ًًغ باإلاؿتهل٪  اإلاٗلىماث والبُاهاث مً زاللها، ٍو

 اإلابرم بك٩ل ال٨ترووي مً الىاخُت الٟىُت. ألامغ الظي ًخُلب خماًت آلُت الخٗا٢ض

ىز٣ُت م)ال٣ٟغة ألاولى(، و  مً زال٫ ج٣ىُت الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي ولظل٪ ؾٝى هىا٢ل هظه الخماًت 

 اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي)ال٣ٟغة الشاهُت(.
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 لٌتروويبالخىنُؼ ؤلالٌترووي يألُت خماًت للخػانذ اإلابرم بؽٍل الكهشة ألاولى9 

ًلٗب الخى٢ُ٘ ؤلال٨خــغووي صوعا مهما وواؾٗا م٘ ْهىع الخٗـامل ٖبر الىؾاثِ الال٨تروهُت، و٢ض 

ت بَإل ؤَغاٝ ال٣ٗض ٖلى بىىصه وجٟاويهم ؤوظضث َبُٗت الخٗا٢ض الظي ًخم بك٩ل ال٨ترووي بم٩اهُ

غاٝ ببغام ال٣ٗىص  بكإجها صون الخاظت بلى اهخ٣ا٫ ؤي مجهم بلى مى٢٘ آلازغ، وهظا ما خخم ٖلى ألَا

 والخى٢ُ٘ ٖلى اإلادغعاث اإلا٣غعة ٖبر الكب٩اث الال٨تروهُت باؾخسضام الخى٢ُ٘ الال٨ترووي.

اث التي جهبٜ بالُاب٘ الال٨ترووي، ولخمخُ٘ وهٓغا ألهمُت الخى٢ُ٘ الال٨ترووي ويغوعجه في ا لخهٞغ

اإلاؿتهل٪ بٗضص مً آلالُاث ج٨ٟل خماًخه اعجإًىا بدض ال٣ىاٖض الخانت به، وطل٪ مً زال٫ الخُغ١ بلى 

ماهُت الخى٢ُ٘ الال٨ترووي )ؤوال(، زم صوع م٣ضم زضمت اإلاهاص٢ت ؤلال٨تروهُت في جُٟٗل قغوٍ الخى٢ُ٘ 

 الال٨ترووي  )زاهُا(.

 ماهُت الخىنُؼ ؤلالٌترووي 9والؤ

اث٠ الخى٢ُ٘ الال٨ترووي. ؾٝى هدىاو٫ مٟهىم الخى٢ُ٘ الال٨ترووي  وؤهىاٖه، زم هخُغ١ بلى ْو

 مكهىم الخىنُؼ الالٌترووي وؤهىاغه -0

 هي ؤهىاٖه: الؿاا٫ الظي ًشاع في هظا الؿُا١ خى٫ ما هى مٟهىم الخى٢ُ٘ الال٨ترووي وما

 مكهىم الخىنُؼ الالٌترووي -ؤ

بن الىا٢٘ الٗملي ًخجه بلى بصزا٫ َغ١ ووؾاثل خضًشت في الخٗامل ال جخ٤ٟ جماما م٘ ٨ٞغة 

 اهدكاع الخى٢ُ٘ بمٟهىمها الخ٣لُضي، وفي ْل هظه الٓغوٝ ٢ض ال ًجض الخى٢ُ٘ الخ٣لُضي له م٩ان ؤمام 

ال مجا٫ ، ٞمشل هظه الىٓم حٗخمض بٖخماصا ٧لُا ٖلى آلالت و 1هٓم اإلاٗالجت ؤلال٨تروهُت للمٗلىماث

ت في ْلها ،والخى٢ُ٘ ٦ةظغاء م٨خىب بالُض ًبضو باإلاٗجى الؿاب٤ ٣ٖبت ٌؿخدُل ج٨ُُٟها  لئلظغاءاث الُضٍو

 .2م٘ الىٓم الخضًشت لئلصاعة واإلاداؾبت

                                                           
1- Croze (H); informatique, preuve et securite D.S 1987. p169. 

ت، م.ؽ.م مدمض اإلاغسخي ػهغة : الضلُل ال٨خابي وحجُت مسغظاث ال٨مبُىجغ في ؤلازباث -2  .795في اإلاىاص اإلاضهُت والخجاٍع
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الىا٢٘ بلى البدض ًٖ بضًل للخى٢ُ٘ الخ٣لُضي ٌؿخُُ٘ ؤن ًاصي  اججهوفي ْل هظه الٓغوٝ 

خ٠ُ٨ م٘ وؾاثل ُٟت مً هاخُت ٍو ؤلاصاعة الخضًشت مً هاخُت ؤزغي، وهظا البضًل ًم٨ً ٖلى  طاث الْى

ا مُٗىا ؤو عمؼا مدضصا وهى ما ٌؿمى بالخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي  .1وظه الخدضًض ؤن ٩ًىن ع٢ما ؾٍغ

البُا٢ت  اؾخسضامو٢ض بضؤ ْهىع الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي في مجا٫ اإلاٗامالث البى٨ُت بمىاؾبت 

هظه البُا٢اث في  اؾخسضامُت للسخب الى٣ضي ؤو مً زال٫ البى٨ُت ؾىاء في السخب مً اإلاغا٦ؼ آلال

ت  اء بشمً الؿل٘ ؤو الخضماث مً زال٫ وي٘ البُا٢ت في ظهاػ زام مخهل باإلصاعة اإلاغ٦ٍؼ الٞى

 .2اإلاخسههت في هظا الىٕى مً اإلاٗامالث

٤ قب٨ت ؤلاهترهذ بما ٌؿمذ بالخٗامل  الاجها٫وفي مغخلت الخ٣ت جد٤٣  ب٨ٟاءة ٖالُت ًٖ ٍَغ

٤ ؤظهؼة الخاؾب آلالي بحن اإلاكتر٦حن ٖلى هظه الكب٨ت، ًٖ  الاجها٫قب٩اث  اؾخسضامولم ٌٗض  ٍَغ

 .3م٣هىعا ٖلى اإلاٗامالث البى٨ُت

وبالغظٕى بلى هو اإلااصة الشاهُت في ٣ٞغتها ألاولى مً ٢اهىن ألاووؿترا٫ الىمىطجي للخى٢ُٗاث 

ُ٘ ؤلال٨ترووي بإهه " البُاهاث ؤلال٨تروهُت هجضها حٗٝغ الخى٢ 1ؤلال٨تروهُت الهاصع ًٖ ألامم اإلاخدضة
                                                           

ت، صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى مىاٞظ  -1 مدمض الؿُٗض عقُضي :.الضلُل ال٨خابي وحجُت مسغظاث ال٨مبُىجغ في ؤلازباث في اإلاىاص اإلاضهُت والخجاٍع

ٗت وال٣اهىن، ، اإلاجلض الشالض،  السخب آلالي، ؤبدار ماجمغ ال٣اهىن وال٨مبُىجغ وؤلاهترهذ، ظامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، ٧لُت -1الكَغ

 .48.م 2004،ٍ الشالشت،  2000ماًى  3
2 - Chamoux( f) Francoise (C) ;la loi du 12 Juilet 1980 une ouverture sur des nouveaux Moyens de preuve J.C.P 1981. 3008 

P.13   

ا وطل٪ بدًىع الٗمُل ؤو مً ًمشله ٢اهىها واإلاالخٔ ؤن ٖملُت سخب الى٣ىص مً البىى٥ ٧اهذ جخم ظمُٗها و  ب ًضٍو ختى و٢ذ ٢ٍغ

اصة مٗامالث البىى٥  وجى٢ُٗه ٖلى اإلابلٜ الظي َلبه وبظل٪ ٩ًىن لضي البى٪ صلُال ٦خابُا ٧امال ًشبذ ٖملُت السخب، ول٨ً هٓغا لٍؼ

ت واػصًاص الًِٛ ٖلحها، ٣ٞض ٨ٞغث في جس٠ُٟ هظا الًِٛ وحؿهُل ٖملُت السخب جماقُا م٘ الؿ ت الىاظبت في اإلاٗامالث الخجاٍع ٖغ

 واهخهى طل٪ بٓهىع ما ٌؿمى ببُا٢ت السخب آلالي.

خُض جخم ٖملُت السخب آلُا مً زال٫ ظهاػ السخب وصون ؤصوى جضزل ًضوي مً ظاهب البى٪ وألاهم مً طل٪ ؤن السخب ًخم بضون 

ِ الىعقي الهاصع هدُجت لٗملُت ال  سخب.جى٢ُ٘ الٗمُل جى٢ُٗا م٨خىبا ٖلى الكٍغ
٤ ؤلاهترهذ، صاع الجهًت الٗغبُت ال٣اهغة،  -3 اث ال٣اهىهُت التي ًخم ببغامها ًٖ ٍَغ  2000خؿً ٖبض الباؾِ ظمُعي :.بزباث الخهٞغ

 .34.م

٣ها مً بم٩اهُت بَإل ؤَغاٝ ال٣ٗض ٖلى ظم٘ وزاث٤ الخٗا٢ض  الاجها٫وبالىٓغ  بلى خغ٦ت  ٤ قب٨ت ؤلاهترهذ وما ًخد٤٣ ًٖ ٍَغ ًٖ ٍَغ

٣ٞض بضؤ مً الًغوعي جم٨حن هاالء ألاشخام مً ببغام ال٣ٗىص  ؤي مجهم بلى مى٢٘ ألازغ، اهخ٣ا٫م  بكإجها بٛحر خاظت بلى وجٟاويه

 والخى٢ُ٘ ٖلى اإلادغعاث التي ًخم بٞغاٚها ٞحها مً زال٫ الخى٢ُ٘ ال٨ترووي. 

 2004لضولي الخام صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اهغة، ٖاص٫ ؤبى هكُمت مدمىص خىجه  :٣ٖىص زضماث اإلاٗلىماث ؤلال٨تروهُت في ال٣اهىن ا -

 190.م

٤ ؤلاهترهذ :                                                                        - اء ؤلال٨ترووي ًٖ ٍَغ  ؤهٓغ في الٞى

اء الغ٢مي ٖبر الاهترهذ اإلآاهغ ال٣اهىهُت ، ؤَغوخت لىُل الض٦خىعاه في  - ال٣اهىن الخام ، ظامٗت مدمض ألاو٫ ، خاجي نلُده :الٞى

 .2005/ 2004وظضة
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اإلاىظىصة في عؾاثل البُاهاث واإلاغجبُت مى٣ُُا بها والتي حؿخسضم للخد٤٣ مً شخهُت اإلاى٢٘ في بَاع 

 هظه الغؾاثل وحكحر بلى ٢بىله اإلاٗلىماث التي جخًمجها ".

ىُت اإلاىٓمت للخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي ٖلى ههج ٢اهىن  ٗاث الَى ألامم اإلاخدضة في و٢ض ؾاعث الدكَغ

 ٘ ٠ ًترجب ٖلُه آزاع ٢اهىهُت مدضصة خؿب  الدكَغ ٠ الخى٢ُ٘ بل٨ترووي، ؾُما وؤن مضلى٫ الخٍٗغ حٍٗغ

ٟاث بحن بلضان الٗالم ، وهي مؿإلت هبه بلحها  جي وبن ٧ان  لِـ بالًغوعة ؤن جخىخض هظه الخٍٗغ الَى

ُت ٖلى الخٟغ٢ت بحن ج٣ىُت وؤزغي ؤو بحن ال٣اهىن الىمىطجي  اإلاكاع بلُه ؤٖاله خُض لم ًغجب آزاع ٢اهىه

ق٩ل وآزغ مً ؤق٩ا٫ الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي وبهما الٗبرة بخىاٞغ قغوٍ الش٣ت ؤو اإلاهضا٢ُت في طل٪ 

غ حجُت جماما مشل حجُت  الخى٢ُ٘ ال٨خابي  . 2الخى٢ُ٘ ٖلى هدى ًٞى

                                                                                                                                                                                     
= 

ؿمى ٢اهىن ألاووؿترا٫ الىمىطجي بكإن الخى٢ُٗاث  2001نضع هظا ال٣اهىن ًٖ لجىت ألامم اإلاخدضة  لل٣اهىن الخجاعي الضولي في ٖام  -1 َو

 . ؤلال٨تروهُت

 ت ٖلى مى٢٘ :ؤهٓغ ٖغى وقغح ٢اهىن ألاووؿترا٫ الىمىطجي بكإن الخى٢ُٗاث ؤلال٨تروهُ -

www.gn4me.com/ertesalat/articlet.jsp?art-id 

غث الكغوٍ  اإلاُلىب  وفي هٟـ الؿُا١ وكحر بلى ؤن  هظا ال٣اهىن ال ًمحز بحن ق٩ل جى٢ُ٘ ال٨ترووي وق٩ل جى٢٘ ال٨ترووي آزغ ، َاال جٞى

ل٨ترووي َاإلاا  جىاٞغث الكغوٍ اإلاُلىبت في الخى٢ُ٘  في طل٪ الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي، و٦ظل٪ اإلاؿاواة  بحن الخى٢ُ٘  الخ٣لُضي والخى٢ُ٘ ؤلا

 ؤلال٨ترووي .ؤهٓغ في طل٪:

ت ، ٍ ألاولى   -  61م  2005ٖبض الٟخاح بُىمي حجاػي :. الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي في الىٓم ال٣اهىهُت اإلا٣اعهت ، صاع ال٨ٟغ الجامعي ؤلاؾ٨ىضٍع

     وما ًلها .

اع الٗام للخى٢ُ٘ ؤلال٨تروويا٢ترح جىنُت ًخٗل٤ ب 1998ىهُى في ٦16ًما ؤن اللجىت ألاوعبُت ٢ضمذ في   1999صٌؿمبر  13، وجم ب٢غاعه في اإَل

٠ الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي ٖلى ؤهه " بُاهاث جدذ ق٩ل ال٨ترووي مخهلت ؤو مغجبُت مى٣ُُا ببُاهاث ال٨تروهُت  وظاء في ماصجه الشاهُت حٍٗغ

٣ت الخىز٤ُ".  ؤزغي وجسضم ٍَغ

ٗاتها هظ٦غ مجها الىمؿا ،خُض نضع ٢اهىن زام بالخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي في ألاو٫ مً و٢ض ٢امذ الضو٫ ألا  وعبُت بى٣ل هظا الخىظُه في حكَغ

مبر  30،وفي بلج٩ُا نضع ٢اهىن  في  2000ًىاًغ   بؾباهُا، وناص٢ذ 2000ماًى  31في  417، وفي الضهماع٥ نضع ال٣اهىن ع٢م  2001مً هٞى

 2000لؿىت  27ىم ٢اهىن زام بالخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي ،وفي اًغلىضا جم ه٣ل هظا الخىظُه بال٣اهىن ع٢م ٖلى مغؾ 1999مً ؤ٦خىبغ  21في 

بكان الخجاعة  2000مً ؤٚؿُـ  14الخام بالخجاعة ؤلال٨تروهُت ،وفي ل٨ؿمبىعط جم ب٢غاع الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي بال٣اهىن الهاصع ع٢م 

 272وفي ٞغوؿا نضع اإلاغؾىم ع٢م  2000ماعؽ  25ىن الخام بالخجاعة ؤلال٨تروهُت ،في ؤلال٨تروهُت ،وفي اهجلترا جم ه٣ل الخىظُه بال٣اه

ش  2000لٗام   59، وفي اًُالُا جم ب٢غاع الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي ٢بل نضوع الخىظُه ألاوعبي ، وطل٪ بال٣اهىن ع٢م 2001ماعؽ  30الهاصع بخاٍع

٢اهىها زانا بالخى٢ُ٘ الغ٢مي زم نضع ٢اهىن ظضًض للخى٢ُ٘  1997ًىلُى  22، ؤما ؤإلااهُا ٣ٞض ؤ٢غث مىظ  1997ماعؽ  15الهاصع في 

 في طل٪: ؤهٓغ مؿتهضًا بما ظاء في الخىظُه ألاوعبي. 2001مً ماًى  16ؤلال٨ترووي في 

 186ٖاص٫ ؤبى هكُمت مدمىص خىجت : م.ؽ.م -

ت ، الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي وحجُخه في ؤلا مىحر مدمض الجىبُهي وممضوح مدمض الجىبُهي: -  89..م2004زباث ، صاع ال٨ٟغ الجامعي ، ؤلاؾ٨ىضٍع

 وما ًلحها.

ذ، ٍ ألاولى، ب الجىاهب ال٣اهىهُت للخٗامالث ؤلال٨تروهُت ببغاهُم الضؾىقي ؤبى اللُل: -  170..م 2003مجلـ اليكغ الٗلمي، ظامٗت ال٩ٍى

 وما ًلحها.
 ٢ُٗاث ؤلال٨تروهُت ٖلى ما ًلي : جىو اإلااصة  الشالشت مً ٢اهىن ألامم اإلاخدضة الخام بالخى  -2

= 
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ى ٗاث الَى ٠ الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي في الدكَغ ُت اإلاىٓمت له ومما ججضع ؤلاقاعة بلُه ؤن حٍٗغ

با م٘   ازخلٟذزخالٝ ألالٟاّ ل٨ً م٘ وخضة اإلاًمىن، ٣ٞض اواإلاىٓمت للخجاعة ؤلال٨تروهُت واخض ج٣ٍغ

ألاؾالُب التي ًخم ويٗها للخٍٗغ٠ صون ؤي حُٛحر في مًمىهه طاجه وهى ما ٌٗجي ؤن الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي 

ٗاث لخىُٓمه وج٣ى الازخالٝلم ًخم  ٟه في ظمُ٘ الدكَغ  .1ِىهٖلى حٍٗغ

في ٣ٞغتها الغابٗت مً ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوسخي اإلاٗض٫ ب٣اهىن  1316ن اإلااصة ؤٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ 

ش  230-2000ع٢م  اإلاخٗل٤ باإلزباث جُغ٢ذ للخى٢ُ٘ الال٨ترووي بإهه "الخى٢ُ٘  2000ماعؽ  13بخاٍع

ت ناخبه ٦ما ٌٗبر ًٖ ال٦خما٫الًغوعي  غاٝ  اعي الخهٝغ ال٣اهىوي الظي ًجب ؤن ًمحز هٍى ألَا

٣ت مىزى١ بها  اؾخسضامالىاقئت ٖىه... وبطا ما جم الخى٢ُ٘ في ق٩ل بل٨ترووي وظب  بااللتزاماث ٍَغ

ت ناخبه   بالٗمل ال٣اهىوي اإلا٣هىص". لاللتزامبعاصجه  واججاهلخمُحز هٍى

٩ي الهاصع في  ه ال٣اهىن ألامٍغ بإهه "قهاصة ع٢مُت جهضع ًٖ بخضي  2000ًىهُى  ٦30ما ٖٞغ

اث اإلاؿخ٣لت وجمحز ٧ل مؿخسضم ًم٨ً ؤن ٌؿخسضمها في بعؾا٫ ؤي وز٣ُت ؤو ٣ٖض ججاعي ؤو حٗهض ؤو الهُئ

 ب٢غاع".

ه ال٣اهىن ع٢م  ٞغ ُت  2006لؿىت  40ٖو الخام بإهٓمت الضٞ٘ والٗملُاث اإلاالُت واإلاهٞغ

ُاهاث ؤو مًاٝ بإهه "ٖباعة ًٖ ظؼء مكٟغ في عؾالت الب 12ؤلال٨تروهُت الُمجي في اإلااصة الشاهُت ال٣ٟغة 

٩ىن مضعظا بك٩ل  خسظ هُئت خغوٝ ؤو ؤع٢ام ؤو عمىػ ؤو بقاعاث ؤو ٚحرها ٍو بلحها ؤو مغجبِ بها ٍو

بل٨ترووي ؤو ع٢مي ؤو يىجي ؤو ؤي وؾُلت ؤزغي ممازلت بدُض ًم٨ً مً زالله الخٗٝغ ٖلى اإلايصخئ 

خه والخإ٦ض مً مىا٣ٞخه ٖلى مدخىاها".  وجمُحزه وجدضًض هٍى

                                                                                                                                                                                     
= 

٣ت إلوكاء  اؾدبٗاصابما ٌك٩ل  5اإلااصة  باؾخصىاء" ال ًُب٤ ؤي مً ؤخ٩ام هظا ال٣اهىن  ؤو ج٣ُضا ؤو خغماها مً مٟٗى٫ ٢اهىوي ألي ٍَغ

 ". ؤو جٟي ٖلى ؤي هدى ؤزغ بم٣خًُاث ال٣اهىن اإلاُب٤  6اإلاكاع بلحها في اإلااصة  باالقتراَاثجى٢ُ٘ ال٨ترووي جٟي 

 وجىو اإلااصة الؿاصؾت  مً هٟـ  ال٣اهىن ؤٖاله ٖلى ما ًلي :  -

مؿخىفي باليؿبت بلى عؾالت البُاهاث بطا ؤؾخسضم جى٢ُ٘  الاقتراٍخُشما ٌكتٍر ال٣اهىن وظىص جى٢ُ٘ مً شخو ٌٗض طل٪  -1 "

 اجٟا١في يىء ٧ل الٓغوٝ بما في طل٪ ؤي بل٨ترووي مىزى١ به بال٣ضع اإلاىاؾب للٛغى الظي ؤوكإث ؤو ؤبلٛذ مً ؤظله عؾالت البُاهاث 

 طي نلت...".
 .9م مىحر مدمض الجىبُهي وممضوح مدمض الجىبُهي: الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي وحجُخه في ؤلازباث، م.ؽ. -1
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في ماصجه ألاولى  2004لؿىت  15هغي ٣ٞض ٖٝغ الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي في ال٣اهىن ع٢م ؤما اإلاكٕغ اإلا

خسظ ق٩ل خغوٝ ؤو ؤع٢ام ؤو عمىػ ؤو بقاعاث ؤو ٚحرها  ال٣ٟغة ط ب٣ىله "ما ًىي٘ ٖلى مدغع بل٨ترووي ٍو

محزه ًٖ ٚحره" ٩ىن له َاب٘ مىٟغص ٌؿمذ بخدضًض شخو اإلاى٢٘ ٍو  .1ٍو

وال٣ٗىص  الالتزاماثم بصزاله الخٗضًالث الجضًضة ٖلى ْهحر ؤما بسهىم اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٚع

٠ الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي م٨خُٟا بظ٦غ قغوٍ الخى٢ُ٘  وزهىنا ٢ىاٖض ؤلازباث ، بال ؤهه لم ٣ًم بخٍٗغ

 . 4والخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي اإلاامً 3الخى٢ُ٘ ؤلال٨تروويو  2الٗاصي

ٟاث ٖضة  اع ٢ام ال٣ٟه ال٣اهىوي بةًغاص حٍٗغ ه ظاهب وفي هٟـ ؤلَا للخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي خُض ٖٞغ

بإهه "بظغاء مٗحن ٣ًىم به الصخو اإلاغاص جى٢ُٗه ٖلى اإلادغع ؾىاء ٧ان هظا ؤلاظغاء ٖلى  1مً ال٣ٟه

                                                           
ضة الغؾمُت الٗ -1 جاب٘  17ضص ٌٗجى هظا ال٣اهىن بدىُٓم الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي وبةوكاء هُئت جىمُت نىاٖت ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث، وكغ بالجٍغ

ش  ل  22بخاٍع  .2004ؤبٍغ

ذ الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي بإهه:  وباإلا٣ابل هجض ؤن اإلااصة الشاهُت مً ٢اهىن الخجاعة ؤلال٨تروهُت في بماعة صبي ٖٞغ

ت "الخى٢ُ٘ اإلا٩ىن مً خغوٝ ؤو ؤع٢ام ؤو عمىػ ؤو نىث ؤو هٓام مٗالجت بك٩ل بل٨ترووي ومغجبِ مى٣ُُا بغؾالت بل٨تروهُت وممهىع بيُ 

 جل٪ الغؾالت". اٖخماصجىز٤ُ ؤو 

ً في قإن اإلاٗامالث ؤلال٨تروهُت بإهه :  ٦ما ٖٝغ الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي في ٢اهىن ممل٨ت البدٍغ

خه". ٣ت بل٨تروهُت ؤو مدخىي ؤو مشبخت في سجل بل٨ترووي ؤو مغجبُت به مى٣ُُا ٢ض ٌؿخسضمها اإلاى٢٘ إلزباث هٍى  " مٗلىماث مهاٚت بٍُغ

ذ اإلااصة  ش  2001لؿىت  25الشاهُت مً ٢اهىن اإلاٗامالث ؤلال٨ترووي ع٢م ٦ظل٪ ٖٞغ الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي  2001صٌؿمبر  4ألاعصوي الهاصع بخاٍع

 بإهه:

" البُاهاث التي جخسظ هُئت خغوٝ ؤو ؤع٢ام ؤو عمىػ ؤو بقاعاث ؤو ٚحرها وج٩ىن مضعظت بك٩ل بل٨ترووي ؤو يىجي ؤو ع٢مي ؤو بإي وؾُلت 

ت الصخو الظي و٢ٗها وجمحزه ًٖ ٚحره مً ؤزغي ممازلت في عؾا لت مٗلىماث ؤو مًاٞت بلحها ؤو مغجبُت بها ولها َاب٘ ٌؿمذ بخدضًض هٍى

 ؤظل جىز٣ُه وبٛغى اإلاىا٣ٞت ٖلى مًمىهه".

ٟاث ؤهٓغ: إل خى٫ هظه الخٍٗغ ض مً ؤلَا  للمٍؼ

اع ال٣اهىوي للمٗامالث ؤلال٨تروهُت، صاع الجهًت -  وما ًلحها.                             200.م2002الٗغبُت، ال٣اهغة،  مدمض خؿام مدمىص لُٟي: ؤلَا

ٖبض الٟخاح بُىمي حجاػي: الىٓام ال٣اهىوي لخماًت الخجاعة ؤلال٨تروهُت، ال٨خاب ألاو٫ الخجاعة ؤلال٨تروهُت وخماًتها بل٨تروهُا  -

 وما ًلحها. 181م.ؽ.م

 وما ًلحها. 56ى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي وحجُخه في ؤلازباث، م.ؽ.ممىحر مدمض الجىبُهي وممضوح مدمض الجىبُهي: الخ -

٘ اإلاهغي والٗغبي وألاظىبي صاع  ٢ضعي ٖبض الٟخاح الكهاوي:  ٢اهىن الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي والثدخه الخىُٟظًت والخجاعة ؤلال٨تروهُت في الدكَغ

 .15م .2005الجهًت الٗغبُت ، ال٣اهغة، 
اإلاخٗل٤ بالخباص٫ ؤلال٨ترووي  53.05مً ال٣اهىن ع٢م  4مً ٫.١.ٕ. واإلاخمم بمىظب اإلااصة  2/417ؤهٓغ ال٣ٟغة ألاولى مً الٟهل  -2

 للمُُٗاث ال٣اهىهُت.
 مً ٫.١.ٕ. 417-2وطل٪ بمىظب ال٣ٟغة ألازحرة مً هو الٟهل  -3
اإلاخٗل٤  ٣53.05اهىن ع٢م مً ال 11بلى  6مً ٫.١.ٕ. واإلاىاص  426مً ٫.١.ٕ. ، ال٣ٟغة ألازحرة مً الٟهل  417-3بمىظب هو الٟهل  -4

 بالخباص٫ ؤلال٨ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت .

ٗاث اإلا٣اعهت مً طل٪ ؤهٓغ: إل والخىؾ٘ خى٫ مى٠٢ الدكَغ ض مً الَا  وللمٍؼ

ىُت ، مغا٦ل ، - ٗاث ؤلال٨تروهُت ، اإلاُبٗت والىعا٢ت الَى ت الدكَغ ُضة : مىؾٖى بضالغخُم بٖى  10م. .2011يُاء ٖلي اخمض وٗمان ٖو

 لحها.وما ً
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ق٩ل ع٢م ؤو بقاعة بل٨تروهُت مُٗىت ؤو قٟغة زانت اإلاهم باألمغ ؤن ًدخٟٔ بالغ٢م ؤو الكٟغة بك٩ل 

الش٣ت في ؤن نضوع هظا الخى٢ُ٘ ًُٟض بالٟٗل ؤهه نضع مً ٢بل الٛحر وحُٗي  اؾخٗمالهآمً وؾغي جمى٘ 

 مً ناخبه ؤي خامل الغ٢م ؤو الكٟغة ولهظا ًم٨ً حؿمُخه الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي بالخى٢ُ٘ ؤلاظغاجي".

ه ظاهب آزغ مً ال٣ٟـــــو٢ض ٖ ت مـــمجمبإهه " 2هــــٞغ ــُت التي جمــــــــً ؤلاظغاءاث الخ٣ىـــــٖى ٨ً مً جدضًض ـــــ

 ".الخهٝغ الظي ًهضع الخى٢ُ٘ بكإهه ضع ٖىه هظه ؤلاظغاءاث و٢بىله بمًمىن ـــــت مً جهشخهُ

ه ايُت م٘ البُاهاث  3وهىا٥ مً ٖٞغ بإهه " وخضة ٢هحرة مً البُاهاث التي جدمل ٖالمت ٍع

 اإلاىظىصة في مدخىي الىز٣ُت ".

ت مً ؤلا  ٠ الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي التر٦حز ٖلى ٢ُامه ٖلى مجمٖى م٨ً في حٍٗغ ظغاءاث ؤو الىؾاثل ٍو

٤ الغمىػ ؤو ألاع٢ام ؤو الكٟغاث ،بزغاط بُاهاث بل٨تروهُت جخًمً االخ٣ىُت التي ًدُذ  ؾخسضامها ًٖ ٍَغ

 ٖالمت ممحزة لهاخب الغؾالت اإلاى٣ىلت بل٨تروهُا.

ٞالخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي بطن ع٢م ؤو عمؼ ؾغي ؤو قٟغة زانت مما ال ًٟهم مٗىاه بال ناخبه ومً 

ض.٨ًك٠ له ًٖ    4مٟخاح طل٪ التر٢ُم ؤو الغمؼ ؤو الدكٟحر ؤو الخ٩ٍى

                                                                                                                                                                                     
= 

ُت ؤلال٨تروهُت بحن  هجىي ؤبى هُبت: -1 ما٫ اإلاهٞغ ٟه مضي حجُخه في ؤلازباث ، ميكىع في ؤبدار ماجمغ ألٖا الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي ، حٍٗغ

ٗت وال٣اهىن ، اإلاجلض ألاو٫ ، م.ؽ. م   .                                                       442الكَغ

٠ًُ مدمض اإلاغسخى ػهغة ف - ٢اثال " ؤي ؤن الخى٢ُ٘ الىاجج ًٖ بجبإ بظغاءاث مدضصة جاصي في الجهاًت بلى هدُجت مُٗىت  الاججاهي هٟـ ٍو

مٗغوٞت م٣ضما ٩ُٞىن مجمٕى هظه ؤلاظغاءاث هى البضًل الخضًض للخى٢ُ٘ بمٟهىمه الخ٣لُضي وهى ما ٌؿمى بالخى٢ُ٘ ؤلاظغاجي بطا ٧ان مً 

ر مً مجاالث الخُاة الٗملُت ْهغث بٌٗ نىع اإلاٗامالث ٨ًٟي إلهجاػها بجبإ بٌٗ ؤلاظغاءاث هدُجت بصزا٫ الخاؾب ؤلال٨ترووي في ٦شح

حن، ل٨ً هظه ٣ت ؾلُمت جم بهجاػ اإلاٗاملت وؤنبدذ مً زم ملؼمت للُٞغ  اإلادضصة واإلاخ٤ٟ ٖلحها م٣ضما ٞةطا ما جم اجبإ هظه ؤلاظغاءاث بٍُغ

ت مً ؤلاظغاءاث ٌٗبر ٖجها الخُىاث وؤلاظغاءاث جخم صون جى٢ُ٘ باإلاٗجى الخ٣ل بال٩ىص )ع٢م ؤو عمؼ ؤو قٟغة(  ازخهاعاُضي وخل مدله مجمٖى

  ٦ما هى الخا٫ باليؿبت لبُا٢اث السخب آلالي مشال".                                                                              

 .814مدمض اإلاغسخى ػهغة: م.ؽ.م -
2- Davio( E);internet face au droit cahiers du C.R.I.D.N 12 éd story scientica 1997 P.80. 

ت مً الغمىػ ؤو ألاع٢ام ؤو الخغوٝ ؤلال٨تروهُت التي جض٫ ٖلى  وفي هٟـ الؿُا١ ٌٗٝغ بٌٗ ال٣ٟه الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي بإهه " مجمٖى

 شخهُت اإلاى٢٘ صون ٚحره ".

 .10: م.ؽ.ممىحر مدمض الجمبُهي وممضوح مدمض الجمبُهي  -

ب اإلاغؾا٫ بةعؾالها لُٝغ آزغ". - ه ٞاعو١ ألابانحري بإهه " جى٢ُ٘ ع٢مي ًغجبِ باإلاٗلىماث التي ًٚغ ٞغ  ٖو

ت ،  الاقترا٥ٞاعو١ ألابانحري: ٣ٖض  -  .189م 2002في ٢ىاٖض اإلاٗلىماث ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ ،صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ ،ؤلاؾ٨ىضٍع
ت، عؾالت ص٦خىعاه، ٧لُت الخ٣ى١، ٖاًٌ عاقض ٖاًٌ اإلاغي: مض -3 ي حجُت الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخضًشت في بزباث ال٣ٗىص الخجاٍع

 .91، م1998ظامٗت ال٣اهغة 
اء ؤلال٨ترووي بالبُاث٤ البى٨ُت ط الشاوي، م.ؽ، م  -4  .79يُاء ٖلي ؤخمض وٗمان، اإلاؿاولُت  اإلاضهُت الىاججت ًٖ الٞى
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ت ناخب  ٟاث ًخطر ؤن الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي ،وؾُلت خضًشت لخدضًض هٍى مً مجمل هظه الخٍٗغ

 الخى٢ُ٘ وعياثُه بالخهٝغ ال٣اهىوي اإلاى٢٘ ٖلُه .

ٗلىماجُت، والخ٣ُ٣ت ؤن اللجىء بلى الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي ًخم في بَاع ما ٌؿمى بدماًت الىٓم اإلا

٤ قب٨ت اإلاٗلىماث ؤلال٨تروهُت وطل٪ لٗضم الش٣ت بهظه الكب٨ت ًخم  وطل٪ في اإلاٗامالث التي جخم ًٖ ٍَغ

٘ مؿخىي ألامً والخهىنُت باليؿبت  اللجىء بلى ج٨ىىلىظُا الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي خُض ًخم ٞع

لُت الخٗا٢ض في ال٣ٗض اإلابرم للمخٗاملحن في هظه الكب٨ت اإلاٗلىماجُت، وبالخالي جد٤ُ٣ هٕى مً الخماًت آل

 بك٩ل ال٨ترووي.

 ؤهىاع الخىنُؼ الالٌترووي -ب

٘ اإلاٛغبي مً زال٫ ال٣اهىن ع٢م  هجضه لم ًدضص ؤهىإ الخى٢ُ٘  53.05بالغظٕى بلى الدكَغ

لب الخىُٓماث ال٣اهىهُت، وؾٝى هخُغ١ أل  هىإ الخى٢ُ٘ الال٨ترووي، وهظا ما ًم٨ً حسجُله باليؿبت أٚل

 جباٖا ٖلى الك٩ل الخالي:الال٨ترووي 

 الخىنُؼ الٌىدي 

ٌٗض الخى٢ُ٘ باؾخسضام الغ٢م الؿغي والبُا٢اث اإلامٛىُت ؤو٫ ق٩ل ؤْهغجه ج٣ىُاث الخ٨ىىلىظُا 

ت مً ألاع٢ام ؤو الخغوٝ ؤو ٧لحهما ًسخاعها 1للخى٢ُ٘ الال٨ترووي ٤ اؾخسضام مجمٖى خم ًٖ ٍَغ ، ٍو

 .2بال مىه ٣ِٞ ومً ًبلٛهناخب الخى٢ُ٘ لخدضًض شخهِخه وال ج٩ىن مٗلىمت 

ىدكغ الٗمل  واإلاالخٔ ؤهه ٚالبا ما ًغجبِ هظا الىٕى مً الخى٢ُ٘ الال٨ترووي بالبُا٢اث البى٨ُت ٍو

بها في ٖملُاث الضٞ٘ بهٟت ٖامت، ٣ٞض صعظذ البىى٥ ٖلى بنضاع بُا٢اث بل٨تروهُت مصخىبت بغ٢م 

و لؿضاص زمً الؿل٘ مً زال٫ ظهاػ آلي ؾغي جمىدها لٗمالئها الؾخسضامها في سخب ؤو بًضإ الى٣ىص ؤ

                                                           
ض مً  -1 إلللمٍؼ  طل٪ ؤهٓغ: والخىؾ٘ خى٫  الَا

 .2003يُاء ؤمحن مكُمل : الخى٢ُ٘ الال٨ترووي ، صاعؾت م٣اعهت ، صاع ناصع للميكىعاث الخ٣ى٢ُت ، بحروث لبىان  ٍ ألاولى  -

ت، ٍ ألاولى،  -  .2007زغوث ٖبض الخمُض: الخى٢ُ٘ الال٨ترووي، صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ ؤلاؾ٨ىضٍع

 .2005ي في الازباث ، صعاؾت م٣اعهت ، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ ، ٖمان الاعصن ، ٍ ألاولى ٖالء مدمض ههحراث : الخى٢ُ٘ الال٨تروو -

ل والا٢خباؽ، صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ  - ؾُٗض الؿُض ٢ىضًل: الخى٢ُ٘ الال٨ترووي ماهُخه ونىعه حجُخه في ؤلازباث بحن الخإٍو

ت، ٍ ألاولى،   .2004ؤلاؾ٨ىضٍع

 .٢2004ُ٘ الال٨ترووي، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اهغة، ٍ ألاولى، ؤًمً ؾُٗض ؾلُم: الخى  -

ان ٖمغ خؿً اإلاىمجي : الخى٢ُ٘ الال٨ترووي و٢اهىن الخجاعة الال٨تروهُت ،صعاؾت  ٢اهىوي و جدلُله  م٣اعهت، صاع واثل لليكغ والخىػَ٘ ، ٖم -

 .2003ألاصن ، ٍ ألاولى 
 .124هُت ٖلى يىء ٢اهىن الخباص٫ الال٨ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت، م.ؽ. م يُاء ٖلي ؤخمض وٗمان: اإلاهاص٢ت ؤلال٨ترو  -2
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ت، ATMجامىه البىى٥، ٦جهاػ الهغاٝ آلالي ) ( ؤو ؤظهؼة الضٞ٘ الال٨ترووي اإلاىظىص في اإلادالث الخجاٍع

اء ٖبر قب٨ت الاهترهذ مً َٝغ اإلاؿتهل٪ في الخٗا٢ض اإلابرم بك٩ل ال٨ترووي.بياٞت ب  1لى الٞى

 الخىنُؼ البُىمتري  

خض الخىام اإلامحزة ل٩ل شخو، ؤي باؾخسضام الخىام الؿلى٦ُت ًخم الخى٢ُ٘ البُىمتري بإ

خه  ٤ ٖلُه الخى٢ُ٘ بالخىام الظاجُت.، لظا ًُل2والجؿضًت للصخو وطل٪ لخمُحزه وجدضًض هٍى

والهٟاث الجؿضًت التي ٌٗخمض ٖلحها الخى٢ُ٘ البُىمتري مخٗضصة مً ؤهمها البهمت الصخهُت  

ت والخٗٝغ ٖلى الىظه حر طل٪ مً الُغ١  ومسر الٗحن البكٍغ البكغي وزىام الُض وهبرة الهىث ٚو

 .3ألازغي 

وحٗخمض هظه الهىعة مً نىع الخى٢ُ٘ الال٨ترووي ٖلى خ٣ُ٣ت ٖملُت مٟاصها ؤن ل٩ل شخو 

م مً ؤجها جخمحز بالشباث اليؿبي  .4نٟاث طاجُت زانت به جسخل٠ مً شخو بلى آزغ بالٚغ

خم بوكاء الخى٢ُ٘ البُىمتري بالخ٣اٍ نىعة  ض ٍو ص٣ُ٢ت لهٟت ظؿضًت للصخو الظي ًٍغ

٣ت مكٟغة في طا٦غة الخاؾب آلالي، خُض جخم  جها بٍُغ اؾخٗما٫ ؤلامًاء ٧البهمت مشال، زم ًخم جسٍؼ

بغمجخه ٖلى ؤؾاؽ ؤال ًهضع ؤوامغ بإي بظغاء ٢اهىوي ؤو حٗامل بال في خالت وظىص جُاب٤ م٘ البهمت 

الخاؾب آلالي ؤي شخو آزغ ٚحر الصخو ناخب اإلابرمجت في طا٦غجه وبالخالي لً ًخم٨ً مً ٞخذ 

اثُت.  الخانُت الٟحًز

غ الش٣ت وألامان ال٣اهىهُحن ومضي ٢ضعة  بطن ٞمهضا٢ُت وحجُت هظا الخى٢ُ٘ جب٣ى مغجبُت بخٞى

 .5الخ٣ىُت اإلاؿخسضمت ٖلى مى٘ الٛحر مً الخالٖب به ؤو وسخه ؤو جؼوٍغه

                                                           
إل وا -1 ض مً الَا اء الال٨ترووي  لخىؾ٘ خى٫ البُاث٤ البى٨ُت اهٓغ:للمٍؼ يُاء ٖلي ؤخمض وٗمان : اإلاؿاولُت اإلاضهُت الىاججت ًٖ الٞى

 وما ًلحها. 5بالبُاث٤ البى٨ُت صعاؾت م٣اعهت الجؼء الشاوي م.ؽ.م.
يُاء ٖلي ؤخمض وٗمان: اإلاهاص٢ت ؤلال٨تروهُت ٖلى يىء ٢اهىن الخباص٫ الال٨ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت م٣ا٫ ميكىع باإلاجلت اإلاٛغبُت  -2

 .124.، م 2009للضعاؾاث ال٣اهىهُت وال٣ًاثُت، الٗضص ألاو٫، 
 .60م.ؽ. م  زغوث ٖبض الخمُض: -3

 .129م  يُاء ؤمحن مكُمل: م.ؽ. -
ت  ن ؤخمض ؾلُمان: ببغام ال٣ٗض الال٨ترووي وبزباجه، صاع الجامٗت الجضًض،بًمان مإمى  -4  .256م  .2008ؤلاؾ٨ىضٍع

 .188م  .2002وؾُم ق٤ُٟ الدجاع : ؤلازباث الال٨ترووي، صاع ناصع للميكىعاث الخ٣ى٢ُت بحروث ، لبىان ،  -
طخي: -5 ٍ ألاولى  ؤلانضاع ألاو٫ ، ٖمان، ألاعصن ،  لليكغ والخىػَ٘، ال٣ىاٖض الخانت بالخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي ، صاع الش٣اٞت ِٖسخى ٚؿان ٍع

 .66. م 2009
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 الخىنُؼ الشنمي 

٣ت  الخى٢ُ٘ الغ٢مي هى ٖباعة ًٖ ؤع٢ام مُبىٖت إلادخىي اإلاٗاملت التي ًخم الخى٢ُ٘ ٖلحها بالٍُغ

 .1طاتها ؤي باؾخسضام ألاع٢ام

٤ الدكٟحر خم الخهى٫ ٖلى الخى٢ُ٘ الغ٢مي ًٖ ٍَغ ل اإلادغع اإلا٨خىب والخى٢ُ٘  2ٍو وطل٪ بخدٍى

غ١ خؿاب ت َو ايُت وطل٪ باؾخسضام مٟاجُذ ؾٍغ ُت الىاعص ٖلُه مً همِ ال٨خابت الٗاصًت بلى مٗاصلت ٍع

خماث".  م٣ٗضة "لىٚاٍع

وماصي طل٪، جدى٫ اإلاؿدىض الال٨ترووي مً نىعجه اإلا٣غوءة واإلاٟهىمت بلى نىعة عؾالت ع٢مُت 

حر مٟهىمت، وال ٩ًىن بم٣ضوع ؤي شخو بٖاصة هظه اإلاٗاملت بلى نىعتها اإلا٣غوءة بال  ٚحر م٣غوءة ٚو

 .3الصخو الظي لضًه مٟخاح لظل٪ الدكٟحر

                                                           
مهُٟى مىسخى العجاعمت : الخىُٓم ال٣اهىوي للخٗا٢ض ٚبر قب٨ت الاهترهذ ، صاع ال٨خب ال٣اهىهُت  ، صاع قخاث لليكغ والبرمجُاث مهغ ،  -1

 .166م  .2010

 .266بًمان مإمىن ؤخمض ؾلُمان: م،ؽ، م  -

 .126ي ؤخمض وٗمان: اإلاهاص٢ت ؤلال٨تروهُت ٖلى يىء ٢اهىن الخباص٫ ؤلال٨ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت، م.ؽ ، م يُاء ٖل -
 اإلاخٗل٤ بالخباص٫ الال٨ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت ٦ما ًلي: 05-53مً ال٣اهىن ع٢م  12ٖٝغ اإلاكٕغ اإلاٛغبي وؾاثل الدكٟحر في اإلااصة -2

ل مُُٗاث ؾىاء ٧اهذ ٖباعة ًٖ مٗلىماث ؤو بقاعاث "ًغاص بىؾُلت الدكٟحر ٧ل ٖخاص   ؤو بغمجت ؤو هما مٗا، ًيكإ ؤو ٌٗض٫ مً ؤظل جدٍى

ت ؤو بضوجها". ت ؤو مً ؤظل بهجاػ ٖملُت ٨ٖؿُت لظل٪ بمىظب اجٟا٢ُت ؾٍغ  ؤو عمىػ اؾدىاصا بلى اجٟا٢ُاث ؾٍغ
ام ال٣اهىوي لخجاوػها ، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت بحروث ، ٖباؽ الٗبىصي : جدضًاث ؤلازباث بالؿىضاث الال٨تروهُت ومخُلباث الىٓ -3

 .230م  2010لبىان ، ٍ ؤلاولى 

ٖلي ٖبض الٗالي زكاب ألاؾضي : حجُت الغؾاثل الال٨تروهُت في ؤلازباث اإلاضوي، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت بحروث لبىان، ٍ ألاولى  -

 .63م  2013

 .202َىوي مِكا٫ ِٖسخى :.م ؽ.م  -

 .266إمىن ؤخمض ؾلُمان: م، ؽ، م بًمان م -

ل بُاهاث اإلادغع الال٨ترووي بلى نُٛت ٚحر م٣غوءة بٗض ٦خابتها وجى٢ُٗها  ٣ت حكُٛل مىٓىمت الخى٢ُ٘ الغ٢مي جغج٨ؼ ٖلى جدٍى بطن ٍُٞغ

غها مً زال٫ بغهامج زام بالدكٟحر في الخاؾب آلالي، ول٩ي ًخم٨ً مً ؤعؾلذ بلُه  الغؾالت مً باؾخٗما٫ اإلاٟخاح الخام زم جمٍغ

٤ اإلاٟخاح الٗام إلاغؾل الغؾالت، الظي ًخم بعؾاله بلى مدؿلم الغؾالت الظي  ٢غاءتها ًخٗحن ٖلُه ؤوال ٞ٪ قٟغتها وطل٪ ال ًخم بال ًٖ ٍَغ

لها مً الهىعة الغ٢مُت بلى نىعتها ألانلُت اإلا٣غوءة  ًم٨ً هظا ألازحر مً ٞ٪ قٟغة الغؾالت وجدٍى

 .161جىاهب ال٣اهىهُت للخٗامالث ؤلال٨تروهُت، .ؽ.م، م ببغاهُم الضؾىقي ؤبى اللُل: ال

هىالضًً الهباع: الىٓام ال٣اهىوي لل٣ٗض اإلابرم بالك٩ل الال٨ترووي، عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُا اإلاٗم٣ت في ال٣اهىن الخام،  -

ما٫، ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖ ً والبدض ٢اهىن ألٖا ت ، ظماٖت الخؿً ألاو٫، ؾُاث، الؿىت وخضة الخ٩ٍى

 .147م  2009-2008الجامُٗت 

 مدمض مؼوػي: الًماهاث ال٣اهىهُت في ال٣ٗىص الال٨تروهُت، عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر في ال٣اهىن الخام، مؿل٪ اإلااؾتر في ٢اهىن ال٣ٗىص -

 .67م .2011-2010ألاو٫، وظضة، الؿىت الجامُٗت  وال٣ٗاع/ ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت ، ظامٗت مدمض
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٦ُُٟت جإ٦ض اإلاغؾل بلُه مً ؤن اإلاٟخاح الٗام الظي حؿلمه هى ٞٗال  بال ؤن ؤلاق٩ا٫ ًب٣ى في

ب في الخٗا٢ض مٗه؟  ًسو اإلاغؾل الظي ًٚغ

لًمان ألامان في ٖملُت الدكٟحر الخانت بالخى٢ُ٘ الال٨ترووي ٣ٞض وظضث الخاظت بلى َٝغ 

ل في هُئت مسخهت زالض في ٖملُت ال٣ٗض اإلابرم بك٩ل ال٨ترووي ٩ًىن مدل ز٣ت َغفي ال٣ٗض والظي ًخمش

. لظا ًخم حسجُل الخى٢ُ٘ الغ٢مي لضي ظهاث مخسههت في 1ج٩ىن لها ؾلُت جىز٤ُ الخى٢ُ٘ الال٨ترووي

بنضاعه بىاء ٖلى َلب الٗمالء ٦ما جمىذ هظه الجهاث قهاصاث بل٨تروهُت مىز٣ت جُٟض صخت الخى٢ُ٘، 

 .2وحٗٝغ هظه الجهاث بم٣ضمي زضماث اإلاهاص٢ت ؤلال٨تروهُت

غه الخى٢ُ٘ الغ٢مي ٞهى ٌٗخبر ؤ٦ثر ألاهىإ اؾخسضاما في مجا٫ الخٗا٢ضاث و هٓغا لؤل  مان الظي ًٞى

ت اإلاى٢٘ بىاؾُت اإلاٟخاح الٗاثض  التي جخم ٖبر الىؾاثِ ؤلال٨تروهُت، خُض ٌُٗي ٞغنت الخإ٦ض مً هٍى

٤ُ له وطل٪ مً زال٫ الكهاصة ؤلال٨تروهُت التي ًهضعها م٣ضم زضمت اإلاهاص٢ت الال٨تروهُت بخىز

 مٟاجُذ الخى٢ُ٘ الغ٢مي، وبالخالي ٞهظا الخى٢ُ٘ ًًمً الاعجباٍ بحن اإلاؿدىض ال٨خابي والخى٢ُ٘

 وظائل الخىنُؼ الالٌترووي  -1

اث٠ الخى٢ُ٘ الٗاصي؟  الؿاا٫ الظي ًُغح هىا مضي جد٤ُ٣ الخى٢ُ٘ الال٨ترووي لْى

ت الصخص اإلاىنؼ - ؤ  جدذًذ الخىنُؼ الالٌترووي لهٍى

ٖلى اإلادغع ًض٫ ٖلى وؿبت اإلادغع لصخو مٗحن بالظاث، وبالخالي ًجٗل بن الخى٢ُ٘ اإلاىظىص 

ُٟت ٣ًىم بها الخى٢ُ٘ في ق٩ل ٖالمت زُُت  خه، وهظه الْى الىع٢ت ميؿىبت بلُه وجض٫ ٖلى هٍى

وشخهُت لهاخب الخى٢ُ٘ وحٗض الىع٢ت التي جدمل الخى٢ُ٘ صلُال ٦خابُا ٧امال ًدخج بها ٖلى مً و٢ٗها، 

٣ىم الخى٢ُ٘ الا ل٨ترووي بظاث الضوع ول٨ً في ق٩ل عمىػ ؤو ؤع٢ام ؤو ؤًت بقاعاث جض٫ ٖلى شخهُت ٍو

 .3اإلاى٢٘ وجمحزه ًٖ ٚحره

                                                           
 .204َىوي مِكا٫ ِٖسخى :.م ؽ.م -1

 .271اًمان مإمىن ؤخمض ؾلُمان: م،ؽ، م  -

 .232ٖباؽ الٗبىصي : م.ؽ.م  -
إل والخىؾ٘ خى٫ هظا اإلاىيٕى اهٓغ: يُاء ٖلي اخمض وٗمان: اإلاهاص٢ت ؤلال٨تروهُت م.ؽ.م. -2 ض مً الَا  وماًلحها.126للمٍؼ

3- DAVID(T) : li signature électrique et la fiabilité réelle procédés d„indentification www.virele.vet. 

اء الغ٢مي ٖبر ؤلاهترهذ اإلآاهغ ال٣اهىهُت، ؤَغوخت لىُل الض٦خىعاه في ال٣اهىن الخام، ٧لُت الٗلىم ال - ٣اهىهُت خاجي نلُدت: الٞى

 .184، م 2005-2004والا٢خهاصًت والاظخماُٖت، ظامٗت مدمض ألاو٫ وظضة 

http://www.virele.vet/
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ه بال ناخبه،  ت اإلاى٢٘ ألن الغ٢م الؿغي ال ٌٗٞغ ٞالخى٢ُ٘ بالغ٢م الؿغي مشال ٢اصع ٖلى جدضًض هٍى

غ البُا٢ت اإلا مٛىُت في الجهاػ ٞٗىضما ٣ًىم الصخو بسخب الى٣ىص مً ظهاػ اإلاهٝغ آلالي بخمٍغ

وبصزا٫ ع٢مه الؿغي الخام به، ٞظل٪ ًاصي بلى جدضًض شخو اإلاى٢٘ وهظا ًد٤٣ ٢ضعا مً الش٣ت في 

، بال ؤن البٌٗ خاو٫ الدك٨ُ٪ في هظه الش٣ت بؿبب اخخما٫ يُإ الغ٢م 1الخى٢ُ٘ واهدؿابه لهاخبه

ٕ مً الخى٢ُ٘ ألن ناخب الؿغي ٚحر ؤن هظه ألاؾباب ال حٗض مبرعا ٧اُٞا لجٕز الش٣ت مً هظا الىى 

ت للغ٢م وؤلاباٙل  ٣ا لالجٟا١ اإلابرم بِىه وبحن الجهت اإلاهضعة للبُا٢ت بالخٟاّ ٖلى الؿٍغ البُا٢ت ملؼم ٞو

 الٟىعي في خالت الًُإ.

اث التي جخم ٖبر الىؾاثِ –ُٞما ًسو الخى٢ُ٘ الغ٢مي  الخى٢ُ٘ ألا٦ثر اؾخسضاما في ببغام الخهٞغ

ًخٗحن جىاٞغها ُٞه حٗخمض بهٟت ؤؾاؾُت ٖلى مضي ٢ضعجه ٖلى جدضًض  ٞالش٣ت التي -ؤلال٨تروهُت

شخهُت مً ًهضع ٖىه الخى٢ُ٘، وبهظا الىٕى مً الخى٢ُ٘ الال٨ترووي هجض ؤن جى٢ُ٘ اإلاغؾل للغؾالت 

٤ اإلاٟخاح الخام زم بعؾالها للمغؾل بلُه الظي ًم٨ىه ٞ٪ الكٟغة مً زال٫ اإلاٟخاح الٗام  ًٖ ٍَغ

ام للمغؾل ًد٤٣ ٢ضعا ٦بحرا مً الش٣ت بهظا الخى٢ُ٘ واهدؿابه لهاخبه، واعجباٍ اإلا٨مل للمٟخاح الخ

الخى٢ُ٘ الغ٢مي بخضزل ظهت الخهض٤ً والخىز٤ُ ًا٦ض نضوع الخى٢ُ٘ ًٖ ناخبه وبالخالي ٨ًٟل ٢ُامه 

ُٟت الخى٢ُ٘ الخ٣لُضي مً خُض حُٗحن هىٍت ناخب الخى٢ُ٘  .2بْى

اثُت لئلوؿان ؤي ؾماجه  ًخٗل٤ بالخى٢ُ٘ البُىمتري  ما ما بسهىمؤ ؤي الخى٢ُ٘ بالخىام الٟحًز

ت الصخو الظي  ت ًم٨ً اؾخٛاللها في جدضًض هٍى م ازخالٞها مً شخو آلزغ واٖخباعها مٍؼ التي ٚع

ٌؿخسضمها في جى٢ُ٘ اإلادغعاث بال ؤن طل٪ ًخُلب ج٣ىُاث ج٨ىىلىظُت مً هٕى زام ٢اصعة ٖلى خٟٔ 

غث هظه الخ٣ىُت بخل٪ ؾماث ؤلاوؿان واؾترظاٖها ٖىض الخاظت، و  مى٘ الٛحر مً ازترا٢ها ٞةطا جٞى

ت  ُٟت جدضًض هٍى اإلامحزاث ٞةهه ًم٨ً اٖخباع هظا الك٩ل مً الخى٢ُٗاث التي لها ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ ْو

 .3اإلاى٢٘

                                                           
 .58زغوث ٖبض الخمُض: م،ؽ، م   -1

 .95ٖلي ٖبض  الٗالي زكاب الاؾضي : م.ؽ.م. -

 .169هًا٫ اؾماُٖل بغهم : م.ؽ.م. -

 .444ٖبضالٟخاح بُىمي حجاػي : الخى٢ُ٘ الال٨ترووي :م.ؽ.م  -

 .15:م.ؽ.م.وؾُم ق٤ُٟ الدجاع  -
 .74؛ ؾُٗض الؿُض ٢ىضًل : م.ؽ.م.33؛ ؤًمً ؾُٗض ؾالم : م.ؽ.م.63زغوث ٖبض الخمُض: م،ؽ، م  -2
 .63زغوث ٖبض الخمُض: م ؽ، م  -3

إل والخىؾ٘ ؤهٓغ:  - ض مً ؤلَا  للمٍؼ

= 
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ومما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الٛاًت ألاؾاؾُت مً الخى٢ُ٘ الال٨ترووي مهما ٧ان ق٩له هي بيٟاء 

بك٩ل –خهٝغ ال٣اهىوي وهظه الٛاًت ال ًم٨ً الخىنل بلحها بال بطا خ٤٣ الخى٢ُ٘ ال٣ىة الشبىجُت ٖلى ال

ذ بر ًٖ بعاصجه في ٢بى٫  -واضر ونٍغ ت الصخو اإلاى٢٘ ٖو  .1الىاعصة في الؿىض الالتزاماثهٍى

 بمظمىن اإلادشس  التزامهالخػبير غً بسادة اإلاىنؼ في  - ب

ت شخو اإلاى٢٘، وبهما لُه بلى ؤن الخى٢ُ٘ لِـ ٣ِٞ ٖالمت بقاعة مما ججضع ؤلا  ؤو بقاعة جمحز هٍى

ؤًًا حٗبحر ًٖ بعاصجه ٞٗىضما ًً٘ اإلاى٢٘ جى٢ُٗه ٖلى اإلادغع ٞهى ٌٗبر ًٖ بلتزامه باإلاًمىن اإلادغع 

ُٟت الشاهُت التي ٣ًىم بها الخى٢ُ٘ هي بْهاع بعاصة اإلاى٢٘ ؤي عياه، ٦ظل٪  وب٢غاعه له وبظل٪ ج٩ىن الْى

وي ٞمجغص وي٘ الخى٢ُ٘ بالك٩ل الال٨ترووي ٖلى البُاهاث التي جدخىحها ألامغ باليؿبت للخى٢ُ٘ الال٨ترو

 .2اإلادغعاث ؤلال٨تروهُت ٌٗبر اإلاى٢٘ ًٖ بعاصجه

ت ؤو عمىػ ؤو قٟغة مُٗىت والتي بمجغص  واإلاالخٔ ؤن الخى٢ُ٘ الال٨ترووي ًترظم في ق٩ل ؤع٢ام ؾٍغ

ياء مىه و٢بىال بمًمىن اإلادغع اؾخٗمالها ؤي الخى٢ُ٘ بها مً َٝغ ناخبها ٌٗض طل٪ في مجمله ع 

. والخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة ٖملُا ًالخٔ خحن حؿخسضم البُا٢ت البى٨ُت مشال وهي بخضي نىع 3الال٨ترووي

الخى٢ُ٘ الال٨ترووي ٞمجغص بصزا٫ البُا٢ت مً َٝغ خاملها في ظهاػ السخب آلالي جم ٢ُامه بةصزا٫ 

دت ٖلى سخب اإلا بلٜ ٣ُٞامه بهظه الٗملُت هى حٗبحر ًٖ بعاصجه الغ٢م الؿغي زم بُٖاء مىا٣ٞخه الهٍغ

دت، وبمجغص جى٢ُٗه ؤلال٨ترووي ٞةن طل٪ في مجمله ٌٗض عياء مىه و٢بىال بمًمىن اإلادغع  الهٍغ

 .4ؤلال٨ترووي

                                                                                                                                                                                     
= 
اء الال٨ترووي بالبُاث٤ ؤلال٨تروهُت،  -  .                                                                                     81ط الشاوي، م ؽ، م يُاء ٖلي ؤخمض وٗمان: اإلاؿاولُت اإلاضهُت الىاججت ًٖ الٞى

ٗاث اإلا٣اعهت - ، صاع الجامٗت 2004ؾىت  15وال٣اهىن ع٢م  الىٓام ال٣اهىوي للخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي في يىء الاجٟا٢ُاث الضولُت والدكَغ

ت  . 2007، الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع
اء الال٨ترووي بالبُاث٤ ؤلال٨تروهُت، ط الشاوي، م ؽ، م  -1  .81يُاء ٖلي ؤخمض وٗمان: اإلاؿاولُت اإلاضهُت الىاججت ًٖ الٞى

ٗت هجىي ؤبىهُبت - ُت ؤلال٨تروهُت بحن الكَغ ما٫ اإلاهٞغ ٟه مضي حجُخه في ؤلازباث ، ؤبدار ماجمغ ألٖا : الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي ، حٍٗغ

ٗت وال٣اهىن، اإلاجلض ألاو٫، وال٣اهىن، ظامٗت ؤلاماعا ماًى  12-10هـ اإلاىا٤ٞ 1424عبُ٘ ألاو٫  11-9ث الٗغبُت اإلاخدضة، ٧لُت الكَغ

 .446م.2003
ت، ال٣اهغة،  -2 ب: الخى٢ُ٘ الال٨ترووي وحجُخه في ؤلازباث، اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع  .224، م 2005ُٞهل ؾُٗض الٍٛغ

 .447هجىي ابىهُبت :م.ؽ.م.
 .339ؽ م  الٟخاح بُىمي حجاػي: الخى٢ُ٘ الال٨ترووي في الىٓم ال٣اهىهُت اإلا٣اعهت، مٖبض  -3

اء الال٨ترووي بالبُاث٤ ؤلال٨تروهُت، ط الشاوي، م ؽ، م  -  .81يُاء ٖلي ؤخمض وٗمان: اإلاؿاولُت اإلاضهُت الىاججت ًٖ الٞى
اء ؤلال -4  .82ؽ، م ط الشاوي م ٨ترووي بالبُاث٤ ؤلال٨تروهُت،يُاء ٖلي ؤخمض وٗمان: اإلاؿاولُت اإلاضهُت الىاججت ًٖ الٞى
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اث الخهٝغ ال٣اهىوي ٖما هى في  الالتزاموجبٗا لظل٪ ال ًسخل٠ ألامغ بالخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة في  بمدخٍى

ت الصخو اإلاى٢ ٘، ٞض٢ت الخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة مٗل٤ ٖلى خضازت الخ٣ىُت الخ٨ىىلىظُت جدضًض هٍى

ت ٩ٞلما ٧اهذ آلُت حكُٛل مىٓىمت الخى٢ُ٘ مدال للش٣ت  حر ألامان والؿٍغ اإلاؿخسضمت و٢ضعتها ٖلى جٞى

اث ــــبمد الالتزاموألامان ٞةهه مً اإلاا٦ض ؤن ج٩ىن لها ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ًٖ بعاصة اإلاى٢٘ في  خٍى

.  الخهٝغ

ٗاث اإلا٣اعهت جا٦ض يغوعة  وفي هٟـ الؿُا١ وكحر بلى ؤن ؤٚلب الاجٟا٢ُاث الضولُت والدكَغ

ت الصخو اإلاى٢٘ والخٗبحر ًٖ بعاصجه  اث٠ الخى٢ُ٘ مً جدضًض لهٍى جد٤ُ٣ الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي لْى

٣ت اإلاؿخسضمت في بوكاثه  ًجب باإلاىا٣ٞت ٖلى مًمىن الؿىض، ومً اإلاا٦ض ؤن ٧ل جى٢ُ٘ ؤًا ٧اهذ الٍُغ

اث٠  .1ؤن ًد٤٣ جل٪ الْى

ىاظؼت مهذم خذمت اإلاصادنت ب لٌتروويثاهُا 9 جكػُل ؼشوغ الخىنُؼ ؤلا

 ؤلالٌتروهُت9

غوهُت ـــــــــالث ؤلال٨خــــــــــا٫ اإلاٗامـــــــاال في مجـــــــغوهُت صوعا ٞٗــــــاص٢ت ؤلال٨خـــــضم زضمت اإلاهــــــًلٗب م٣

ــــبهٟت ٖامت والخجاعة ؤلال٨ ٗاث الخضًشت ـــــــــٟت زانت، وهخـــــــــتروهُت بهــــــ ُجت لظل٪ ٞةن ظل الدكَغ

ٗاث ومجها بُبُٗت ـــــانا في هــــــها اهخماما زـــــــــاهخمذ بماؾؿت اإلاهاص٢ت ؤلال٨تروهُت وؤولخ ظه الدكَغ

ترووي للمُُٗاث ــــــــاص٫ الال٨ـــــــ٤ بالخبــــــاإلاخٗل 53.05اهىن ع٢م ــــــغبي في بَاع ال٣ــــــــالخا٫ اإلاكٕغ اإلاٛ

 .2ال٣اهىهُت

والؿاا٫ الظي ًشاع في هظا الؿُا١ خى٫ صوع م٣ضم زضمت اإلاهاص٢ت ؤلال٨تروهُت في بَاع جد٤ُ٣ 

 الخىاػن ال٣ٗضي بحن َغفي ال٣ٗض اإلابرم بك٩ل ال٨ترووي ؟

ٗبه م٣ضم زضمت اإلاهاص٢ت ؤلال٨تروهُت ضوع الظي ًلــــــٝى هخُغ١ للــــلئلظابت ٖلى هظا الدؿائ٫ ؾ

ت اإلاى٢٘ زم يمان جمامُت الىز٣ُت.  في جُٟٗل قغوٍ الخى٢ُ٘ الال٨ترووي مً زال٫ جإ٦ُض هٍى

 

                                                           
 مً ٢اهىن الاهىؾترا٫ بكإن الخى٢ُٗاث ؤلال٨تروهُت. 1مً الخىظُه ألاوعوبي بكإن الخى٢ُٗاث ؤلال٨تروهُت واإلااصة  1ؤهٓغ اإلااصة  -1
إل والخىؾ٘ خى٫ ماؾؿت م٣ضم زضمت اإلاهاص٢ت ؤلال٨تروهُت ؤهٓغ: -2 ض مً الَا  للمٍؼ

ؤخمض وٗمان : اإلاهاص٢ت ؤلال٨تروهُت ٖلى يىء ٢اهىن الخباص٫ الال٨ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت م٣ا٫ ميكىع باإلاجلت اإلاٛغبُت  يُاء ٖلي -

 .2009للضعاؾاث ال٣اهىهُت وال٣ًاثُت، الٗضص ألاو٫، 



 

  108  
  

 

ت اإلاىنؼ  -0  جإيُذ هٍى

ت مً اإلاُُٗاث ال٣اهىهُت جخمشل في ؤن ج٩ىن وؾُلت  ت اإلاى٢٘ ًخُلب جىٞغ مجمٖى بن جإ٦ُض هٍى

غ م٣ضم الخضمت ؤلال٨تروهُت بوكاء الخى٢ُ٘ جدذ اإلاغا٢بت الخه ت للمى٢٘، الصخيء الظي ًٟغى جٞى ٍغ

ت اإلاى٢٘.  الظي ٌؿلم قهاصة اإلاهاص٢ت ؤلال٨تروهُت ٖلى ظمُ٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بهٍى

ت للمىنؼ - ؤ  وحىد آلُت بوؽاء الخىنُؼ الالٌترووي جدذ اإلاشانبت الحصٍش

بالخباص٫ الال٨ترووي للمُُٗاث  اإلاخٗل٤ 53.05مً ال٣اهىن  6ل٣ض ههذ ٖلى هظا اإلا٣خطخى اإلااصة 

لُت بوكاء الخى٢ُ٘ أوما ًالخٔ بسهىم م٣خًُاث هظه اإلااصة ؤجها لم جدضص اإلا٣هىص ب ال٣اهىهُت.

مً هٟـ ال٣اهىن ٢ض خضصث مٟهىمها في جل٪ اإلاٗضاث ؤو  8الال٨ترووي، ل٨ً بالغظٕى بلى هو اإلااصة 

٠ُ مُُٗاث  بوكاء الخى٢ُ٘ الال٨ترووي التي جخًمً البرمجُاث ؤو هما مٗا ٩ًىن الٛغى مجها جْى

 ل٨ترووي.الٗىانغ اإلامحزة الخانت باإلاى٢٘ ٦مٟخاح الكٟغة الخانت مً لضهه إلوكاء الخى٢ُ٘ ؤلا

٣هض بمٟخاح الكٟغة الخانت اإلاىهىم ٖلُه ؤٖاله ، اإلاٟخاح الخام ؤي الظي ًخم  ٍو

ما للجمُ٘، لظل٪ وظب ٖلى اإلاى٢٘ اؾخسضامه مً ٢بل اإلاى٢٘ ، بسالٝ اإلاٟخاح الٗام الظي ٩ًىن مٗلى 

ضم جًُِٗه ل٩ىهه الىؾُلت التي حؿمذ له ٖىض جى٢ُ٘ الىز٣ُت بخدضًض  الخغم ٖلى مٟخاخه الخام ٖو

خه، وبيٟاء الدجُت ال٣اهىهُت ٖلحها   .1هٍى

ت اإلاىنؼ - ب  ؼهادة اإلاصادنت وثُهت المادًت لخدذًذ هٍى

ت اإلاى٢٘ حٗخبر هظه الكهاصة مً ؤهم م٣ىماث بوكاء الخى٢ُ٘ الا  ل٨ترووي ل٩ىجها حؿمذ بخإ٦ُض هٍى

وبةزباتها للٗال٢ت مابحن اإلاُُٗاث التي جم٨ً مً الخد٤٣ مً الخى٢ُ٘ الال٨ترووي)اإلاٟخاح الخام( 

 .2واإلاى٢٘

                                                           
ض مً الخىؾ٘ خى٫ هظا اإلاىيٕى اهٓغ: -1  للمٍؼ

 .159.يُاء ٖلى اخمض وٗمان : اإلاهاص٢ت ؤلال٨تروهُت م.ؽ.م -

ما٫،  - ٞااص بىؾالمت: الخماًت اإلاضهُت للمؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض بىؾاثل بل٨تروهُت ؤلاهترهذ همىطظا، عؾالت لىُل قهاصة اإلااؾتر في ٢اهىن ألٖا

 .89. م 2010-٧2009لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت، ظامٗت ال٣اضخي ُٖاى، مغا٦ل، الؿىت الجامُٗت 
 اإلاخٗل٤ بالخباص٫ الال٨ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت ٖلى ما ًلي: 53.05ال٣اهىن  مً 10ًىو الٟهل  -2

" جشبذ الٗال٢ت بحن اإلاُُٗاث التي جم٨ً مً الخد٤٣ مً الخى٢ُ٘ الال٨ترووي واإلاى٢٘ بكهاصة بل٨تروهُت وجخمشل هظه الكهاصة في ؾىض ًخم 

 بٖضاصه بك٩ل ال٨ترووي.

 ظ٧ىعة بؿُُت ؤو مامىت".ًم٨ً ؤن ج٩ىن الكهاصة ؤلال٨تروهُت اإلا
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واإلاالخٔ، ؤن هظه الكهاصة هي ؾىض ًخم بٖضاصه بك٩ل ال٨ترووي وهي بما مامىت حؿخىظب 

 طا ٖضمذ هظه الكغوٍ.بقغوَا، وبما بؿُُت 

حن، ؤن ٣ًىم بدؿلُمها اخض م٣ضمي زضماث اإلاهاص٢ت الال٨تروهُت   وج٩ىن مامىت بكَغ

ت الٗامت ألمً هٓم اإلاٗلىماث( جي)اإلاضًٍغ  1اإلاٗخمضًً مً الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بةصاعة الضٞإ الَى

واقخمالها ٖلى بُاهاث مسخلٟت جخٗل٤ باإلاى٢٘ ناخب الكهاصة، وبمهضعها بي م٣ضم الخضمت، 

 هاصة هٟؿها و بالخى٢ُ٘ الال٨ترووي ؾىاء للمى٢٘ ؤو إلا٣ضم الخضمت.وبالك

ومً الىاخُت الخ٣ىُت ٣ٞض جم وي٘ البيُت الضازلُت لهظه الكهاصة مً ٢بل الاجداص الضولي 

غها مً َٝغ   x-509z3لىؾاثل الاجها٫ ًٖ بٗض الخاب٘ لؤلمم اإلاخدضة سجلذ جدذ ع٢م  والتي جم جٍُى

٨ُت لؿً ي  .2ىابِ لٗالم ؤلاهترهذاإلاىٓمت ألامٍغ

وفي هٟي الؿُا١ وكحر بلى ؤن آلُت ٖمل هظه الكهاصة جخلخو في ٢ُام ناخب الكإن بدبلُٜ 

الجهت اإلاسخهت باإلاهاص٢ت ٖلى الخى٢ُ٘ باإلاٟخاح الٗام للمى٢٘ ، بٗض طل٪ ج٣ىم هظه الجهت بٟدو 

ت وؤهلُت ناخب اإلاٟخاح الٗام الظي هى اإلاى٢٘ ، بىاء ٖلى اإلاٗلىماث اإلاىظىصة لضحها، زم بٗض طل٪  هٍى
                                                           

مً ال٣اهىن  23و 21و 15و 14و 13، لخُب٤ُ اإلاىاص 2009ماي  21هـ/1430ظماصي ألاولى  25الهاصع في  2-08-518خضص اإلاغؾىم ع٢م  -1

عبُ٘ 28الهاصع في  02.13.881اإلاخٗل٤ بالخباص٫ الال٨ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت، ٦ما جم حُٛحرة وجخمُمه باإلاغؾىم ع٢م  53.05ع٢م 

ضة الغؾمُت2015ًىاًغ20) 1436الاو٫  ش 6332( اإلايكىع بالجٍغ ،والظي بمىظب اإلااصة 968( م 2015ٞبراًغ5) 1436عبُ٘ آلازغ 15بخلٍغ

 53.05(لخُب٤ُ ال٣اهىن ع٢م2009ماي21)1430ظماصي ألاولى25ناصع في  2.08.518"مغؾىم  ألاولى مىه ؤنبذ ٖىىان اإلاغؾىم ألاو٫ 

ذ مً ؤظل جىعٍض وؾاثل ؤو اإلاخٗل٤ بالخباص٫ الال ٨ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت"، خضص ؤلاصاعة اإلاسخهت بمىذ الترازُو وجل٣ي الخهاٍع

ت الٗامت ألمً هٓم اإلاٗلىماث{" والتي زم بخضاثها بمىظب  جي}اإلاضًٍغ زضماث الدكٟحر في "الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بةصاعة الضٞإ الَى

ش  2.11.509اإلاغؾىم ع٢م   13) 1403مً عبُ٘ ألاو٫  28الهاصع في  2.82.673( بدخمُم اإلاغؾىم ع٢م 2011قدىبر 21) ٫1432 قىا 22بخاٍع

ضة الغؾمُت، ٖضص 1983ًىاًغ  ت الٗامت ألمً هٓم اإلاٗلىماث )ميكىع بالجٍغ جي وبخضار اإلاضًٍغ ش 5987( بدىُٓم بصاعة الضٞإ الَى ، بخاٍع

 (5103، م.2011ؤ٦خىبغ  17، 1432طو ال٣ٗضة  19

ذ اإلاؿب٤ والترزُو اإلاؿب٤ مً زال٦:٫ما   جم جدضًض ق٩ل الخهٍغ

ذ اإلاؿب٤ الؾخحراص ؤو جهضًغ ؤو جىعٍض 2015ًىاًغ20)1436عبُ٘ ألاو٫  28ناصع في  ٢3.87.13غاع لغثِـ الخ٩ىمت ع٢م- (بخدضًض ق٩ل الخهٍغ

ضة الغؾمُتؤو اؾخٛال٫ ؤو اؾخسضام وؾاثل ؤو زضماث الدكٟحر ومدخىي اإلال٠ الظي ًغا٣ٞه. اإلايكىع با ش 6332لجٍغ عبُ٘ آلازغ 15بخلٍغ

 .969( م 2015ٞبراًغ5) 1436

( بخدضًض ق٩ل و مدخىي َلب الترزُو اإلاؿب٤ مً 2015ًىاًغ20)1436مً عبُ٘ ألاو٫  28ناصع في  ٢3.88.13غاع لغثِـ الخ٩ىمت ع٢م-

ضة الغؾمُتؤظل اؾخحراص ؤو جهضًغ ؤو جىعٍض ؤو اؾخٛال٫ ؤو اؾخسضام وؾاثل ؤو زضماث الدكٟحر و ا  6332إلال٠ اإلاغا٤ٞ له. اإلايكىع بالجٍغ

ش  .972( م 2015ٞبراًغ5) 1436عبُ٘ آلازغ 15بخلٍغ

( بخدضًض همىطط صٞتر الخدمالث الظي ٌكٟ٘ به الُلب 2015ًىاًغ20)1436مً عبُ٘ ألاو٫  28ناصع في  ٢3.89.13غاع لغثِـ الخ٩ىمت ع٢م-

غون ٖلى خماص بهٟتهم م٣ضمي زضماث اإلاهاص٢ت ؤلال٨تروهُت و الغاٚبىن في جىعٍض  الظي ًجب ؤن ًىصٖه ألاشخام الظًً ال ًخٞى الٖا

ضة الغؾمُت ش 6332زضماث الدكٟحر الخايٗت للترزُو، اإلايكىع بالجٍغ  .978( م 2015ٞبراًغ5) 1436عبُ٘ آلازغ 15بخلٍغ
 اهٓغ في طل٪:-2

 .160م. ؽ. يُاء ٖلي ؤخمض وٗمان: اإلاهاص٢ت ؤلال٨تروهُت م -
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ت اإلاى٢٘، جشبذ ٞحها اجها٫ اإلاٟخاح الٗام باإلاى٢٘، زم  حٗض هظه الجهت قهاصة بل٨تروهُت إلزباث هٍى

٣ت بل٨تروهُت بلى ناخب الكإن الظي َلبها، وختى جًمً له صخت هظه  جغؾل هظه الكهاصة بٍُغ

 .1ا الكهاصة جى٢٘ هظه الجهت ٖلى هظه الكهاصة جى٢ُٗا ال٨تروهُ

 طمان جمامُت الىثُهت -1

حن ال ًخىاظضان في م٩ان واخض بل  هٓغا ألن الخى٢ُ٘ الال٨ترووي ٌؿخسضم إلظغاء مٗاملت بحن َٞغ

٣ِٞ في الٗالم الاٞتراضخي ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ ٞةن بم٩اهُت الخهى٫ ٖلُه مً َٝغ زالض ؤمغ واعص ، 

ت مدخىي اإلاؿدىض الال٨ترووي الظي ًم٨ً ؤن ًُاله حٗضًل ومً زم ؾٝى ًخم اؾخالمه مً  وبالخالي مٗٞغ

٣ت مٛاًغة إلاا جم بعؾاله مً الُٝغ ألاو٫ ألامغ الظي ٞغى يغوعة الخإ٦ض مً  الُٝغ اإلاغؾل بلُه بٍُغ

مامُت عهحن بىظىص اعجباٍ ما بحن الخى٢ُ٘ الال٨ترووي خويمان هظه ال ت الىز٣ُت ؤو اإلاؿدىض.جمامُ

٣ت خٟٓ توالىز٣ُت اإلاخهل  2ها في ألاعق٠ُ.به، و٦ظا ٍَغ

 طمان وحىد اسجباغ ما بين الخىنُؼ الالٌترووي والىثُهت اإلاخصلت به - ؤ

اإلاالخٔ ؤن ٧لمت الخمامُت هي ٧لمت صزُلت ٖلى الخ٣ل ال٣اهىوي، ٞهي جغجبِ ؤ٦ثر باإلاجا٫ الخ٣جي ، 

غ ٖلى ٧ل ؤظؼاثه ولم ٌكهض ؤي حٗضًل ؤو حُٛحر ٣هض بها خالت الصخيء الظي ًخٞى  .3ٍو

ٕى ــــــىن هى مىيـــــ٨ً ؤن ٨ًـــــاال زهبا لها بط ًمــغووي مجــــ٘ الال٨خــــــــىعة ججض في الخى٢ُــــــــالهظه ــــــوه

ىض ٖىض الخىنل به ، ٣ٞض ًلجإ اإلاغؾل مشال بلى ـــؤو ؾبب الخٗضًل مما ًٟغى يغوعة مغا٢بت اإلاؿخ

غؾل بلُه الظي ٚالبا ما ٩ًىن ججاه اإلا التزاماجهالخٗضًل مً مدخىي الىز٣ُت ل٣ُلو مً حجم 

 .4مؿتهل٩ا

                                                           
 طل٪ : اهٓغ في -1

 .161م. ؽ. يُاء ٖلي ؤخمض وٗمان: اإلاهاص٢ت ؤلال٨تروهُت م -

- ً ٠: ٣ٖىص الاؾتهال٥: البُ٘ في اإلاَى م  2006، ٞاؽ، ٍ الاولى، مُبٗت امُمت ال٣ٗض الال٨ترووي،-الخٗا٢ض ًٖ بٗض -ٖبضالخمُض ؤزٍغ

100. 

 .90ٞااص بىؾالمت : م.ؽ.م. -

ل٣اهىوي إلاؿتهل٩ي الخضاماث والؿل٘ ٖبر قب٨ت الاهترهذ، عؾالت  لىُل صبلىم اإلااؾتر في ٢اهىن ٖبضالٟخاح بُال: ٖبضالٟخاح بال: اإلاغ٦ؼ ا -

ما٫، ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت، ظامٗت ال٣اضخي ُٖاى، مغا٦ل، الؿىت الجامُٗت   88م. . 2015-2014ألٖا
 .162يُاء ٖلي ؤخمض وٗمان: اإلاهاص٢ت ؤلال٨تروهُت، م ؽ، م  -2
ىف: جإمالث خى٫ ٢اهىن الخباص٫ الال٨ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت ٖىانغ إلاىا٢كت مضي جإزحر ال٣اهىن ع٢م  -3 ؤهٓغ في طل٪، ؤخمض ؤصٍع

ت ال٣اهىهُت، مُبٗت ألامىُت، الغباٍ، ٍ ألاولى  الالتزاماثٖلى ٢اهىن  53.05  .2009وال٣ٗىص، ميكىعاث ؾلؿلت اإلاٗٞغ
 88ٖبضالٟخاح بُال:م.ؽ.م. ؛90ٞااص بىؾالمت : م.ؽ.م. 4
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وهي ج٣ىُت ج٣ىم ٖلى  hashويمان جمامُت الىز٣ُت ًخم مً الىاخُت الخ٣ىُت باؾخسضام ج٣ىُت 

ججؼيء الغؾالت مىيٕى الخى٢ُ٘ الال٨ترووي بلى مخخالُاث ع٢مُت بىاؾُت بغهامج زام وج٩ىن هظه 

ر ؤو جدٍغ٠ ٞحها مهما ٧ان بؿُُا ًاصي بلى حُٛحر اإلاخخالُاث هي مدخىي الغؾالت في خض طاتها، وؤي حُٛح

مدخىي الىز٣ُت، بٗض طل٪ وبًٟل آلُت بوكاء الخى٢ُ٘ الال٨ترووي ًخم ٞ٪ عمىػ هظه الغؾالت التي 

وبمجغص الخىنل بها ًجب الخإ٦ض مً اإلاُُٗاث الخانت بالخى٢ُ٘ الال٨ترووي، لُجغي بٗض طل٪ اإلاغؾل 

  الغؾالخحن.واإلاغؾل بلُه م٣اعهت بحن مدخىي ٦ال 

 خكظ الىثُهت في ألاسؼُل - ب

ؤن مضة خٟٔ الىز٣ُت في ألاعق٠ُ ال ًجب ؤن ج٣خهغ ٖلى مضة نالخُت  1ًغي ؤخض ال٣ٟه

الىؾاثل الخ٣ىُت باألعق٠ُ وبهما خؿب اإلاضة اإلادضصة ٢اهىها هٓغا لآلزاع ال٣اهىهُت التي جترجب ٖلى 

 ٖملُت الخٟٔ. 

ُت، ٣ٞض ٖملذ الٗضًض مً الهُئاث واإلاىخضًاث ٦مىخضي وماصام ألامغ ًخٗل٤ بىؾُلت ٢اهىهُت ج٣ى

لى الخام بالخبراء والخِؿىبحن بلى بنضاع صالثل وجىنُاث جبحن ٦ُُٟت  ال٣اهىن والاهترهذ واإلاجلـ ألٖا

 .2خٟٔ الىزاث٤ اإلاٗضة بك٩ل ال٨ترووي في ألاعق٠ُ 

 يالكهشة الثاهُت9 خماًت آلُت الخػانذ مً خالُ مىثهُت اإلاىنؼ الالٌتروو

وال(زم الخٗٝغ ؤؾٝى هخُغ١ بلى حٍٗغ٠ زضماث بيٟاء الش٣ت ٖلى اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت وؤهضاٞها)

وؤزحرا هخُغ١ بلى زهاثو بيٟاء زضمت الش٣ت  ٖلى ؤؾباب اللجىء بلى هظه الخضمت وم٣ىماتها)زاهُا(

 ٖلى اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت )زالشا(.

 تروهُت وؤهذاقهاحػٍشل خذمت بطكاء الثهت غلى اإلاىانؼ ؤلالٌ وال9ؤ

وما  هي زضمت بيٟاء الش٣ت ٖلى اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت الؿاا٫ الظي ًشاع في هظا الؿُا١ خى٫ ما

 ؤهضاٞها؟ هي

                                                           
1- Esnault (J) :op.cit.p19 

إل والخىؾ٘ خى٫ خٟٔ الىز٣ُت في ألاعق٠ُ الال٨ترووي ؤهٓغ: -2 ض مً الَا  للمٍؼ

يُاء ٖلي ؤخمض وٗمان :اإلاهاص٢ت ؤلال٨تروهُت ٖلى يىء ٢اهىن الخباص٫ ؤلال٨ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت، م٣ا٫ ميكىع في اإلاجلت اإلاٛغبُت  -

 .165.م2009ؤ٦خىبغ  1اؾاث ال٣اهىهُت وال٣ًاثُت، الٗضص للضع 
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 حػٍشل خذمت بطكاء الثهت غلى اإلاىانؼ ؤلالٌتروهُت -0

حٗٝغ زضمت بيٟاء الش٣ت ٖلى اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت بإجها زضمت مهىُت مؿخ٣لت جًمً ظىصة 

 .1يكىعة ٖلى اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت إلاخسظي ال٣غاعاث )اإلاؿتهل٨حن( بىاء ٖلى هظه اإلاٗلىماثاإلاٗلىماث اإلا

غ اإلاٗض مً ٢بل اللجىت الخانت لخضماث بيٟاء الش٣ت ٖلى اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت  ها الخ٣ٍغ ول٣ض ٖٞغ

ــٗلىماث ومدخىاها بإجها، زضمـــــــاث مهىُت مؿخ٣لت تهضٝ بلى جدـــــــؿحن ويمان ظىصة اإلاـــ 1996لٗام 

غاى اجساط ال٣غاعاث مً َٝغ اإلاؿخسضمحن  .2أٚل

ؿاهم في بٖضاصها بضال مً   ومً زال٫ هظه الخضمت ًًمً اإلاغاظ٘ الخاعجي ظىصة اإلاٗلىماث َو

غه ًٖ مٗلىماث ٢اثمت مٗضة مً ٢بل بصاعة اإلايكإة، وبهظا حؿخُُ٘ زضماث بيٟاء الش٣ت  ؤن ًهضع ج٣ٍغ

 .3جساط ؤًٞل ال٣غاعاثؤن حؿاٖض مؿخسضمحها في ا

 ؤهذاف خذمت بطكاء الثهت غلى اإلاىانؼ ؤلالٌتروهُت-1

هظه الخضمت ٣ًىم بها اإلاغاظ٘ الخاعجي، وتهضٝ بلى بيٟاء الش٣ت في مى٢٘ الٗمُل ٖلى ؤلاهترهذ، 

٨ُحن  في ٖام  CICAواإلاجم٘ ال٨ىضي للمدامحن ال٣اهىهُحن  ACIخُض ٢ضم ٧ل مً مٗهض اإلاداؾبحن ألامٍغ

ه طل٪ اإلاى٢٘  Web Trust Seal 4متزض 1997 إليٟاء الش٣ت ٖلى مى٢٘ الٗمُل ٖلى ؤلاهترهذ وما ًدخٍى

يماها ألمً ومالءمت اإلاى٢٘ الال٨ترووي اإلاىظىصة  Web Trustمً بُاهاث ومٗلىماث، وج٠ًُ زضمت 

 ُٞه، ول٨ً بضون بياٞت ؤي يماهاث لجىصة الؿل٘ ؤو الخضمت اإلاٗغويت في طل٪ اإلاى٢٘.

خضمت ٦إي ٖملُت مغاظٗت مىٓمت، ألجها جخ٩ىن مً ٖضة مغاخل وزُىاث جبضؤ ب٣بى٫ بن هظه ال

غ وببضاء الغؤي وزخم الش٣ت ٖلى اإلاى٢٘، وألاصلت التي ًجمٗها اإلاغاظ٘  الخ٩ل٠ُ وجيخهي بةٖضاص الخ٣ٍغ

 الخاعجي ًٖ مضي صخت مؼاٖم ؤلاصاعة ومضي اؾدُٟائها مٗاًحر الش٣ت في اإلاى٢٘ هى ألاؾاؽ الظي ًبجى

 ٖلُه عؤًه الٟجي مً ظهت ومىذ زخم الش٣ت مً ظهت ؤزغي.

                                                           
 :مى٢٘ الٗمُل م٣ا٫ ميكىع ٖلى مى٢٘ؤهٓغ في طل٪ م٣ا٫ بٗىىان زضمت الخإ٦ُض بيٟاء الش٣ت في  -1

www.startimes.com/f.aspx.t=17635902. 

الخضماث بمشابت بياٞت زضماث ظضًضة، للمغاظٗحن الخاعظُحن خُض لم ٌٗض ٣ًخهغ صوع اإلاغاظ٘ الخاعجي ٖلى و٧ان ْهىع ج٣ضًم هظه 

 مغاظٗت ال٣ىاثم اإلاالُت وببضاء الغؤي ؤو ج٣ضًم الاؾدكاعاث بل ؤنبذ ٣ًضم زضماث ظضًضة جخمشل في جإ٦ُضه لًمان اإلاٗلىماث وظىصتها.
ىت اإلاداؾبت للخجاعة ؤلال٨تروهُت، مجلت ؤعبض للبدىر الٗلمُت، اإلاجلض وُٗم حهمل، ْاهغ ال٣سخي، مضي مالءمت مه -2

 . 12، م 2004الشامً، الٗضص الشاوي، ظامٗت اعبض ألاهلُت، ٖمان، 
 .158زلىي ٖىان ههغة : م.ؽ.م. -3
 .159زلىي ٖىان ههغة : م.ؽ.م. ؤهٓغ في طل٪ : -4

http://www.startimes.com/f.aspx.t=17635902
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بن الخإ٦ُض اإلانهي ٖلى الش٣ت في مى٢٘ الٗمُل ٣ًضم جإ٦ُضا اًجابُا مشل اإلاغاظٗت ولِـ جإ٦ُضا 

ؾلبُا مشل الٟدو اإلادضوص. لظل٪ ٞةن هظه الخضمت جا٦ض ٖلى الش٣ت في اإلاى٢٘ وج٠ًُ بهض١ 

إلاى٢٘ ول٨جها ال ج٣ضم جإ٦ُضاث بجىصة الؿل٘ والخضماث التي ؤلاٞهاح لضي الٗمُل ًٖ مؼاٖمه بكإن ا

 ًخم بُٗها مً زال٫ اإلاى٢٘.

بن مجا٫ الازخباع في هظه الخضمت هي مؼاٖم ؤلاصاعة بكإن الش٣ت ٞحها، جٟصر ٖىه في مى٢ٗها وؤن 

 مٗٓم هظه اإلاؼاٖم ؾختر٦ؼ بهٟت عثِؿُت ٖلى :

ت. -  مالءمت اإلاٗامالث الخجاٍع

ت.ؾالمه بظغاءاث  -  جىُٟظ اإلاٗامالث الخجاٍع

ً للمى٢٘. -  يمان زهىنُت الؼاثٍغ

 1يمان ؤمً اإلاى٢٘. -

 ومهىماتها ؤلالٌتروهُت اإلاىانؼ غلى الثهت بطكاء خذمت غلى الؼلب ؤظباب9 ثاهُا

هي ؤؾباب الُلب ٖلى بيٟاء الش٣ت ٖلى اإلاىا٢٘  الؿاا٫ الظي ًشاع في هظا الؿُا١ خى٫ ما

 اث هظه الخضمت ؟هي م٣ىم وما ؤلال٨تروهُت،

 ؤلالٌتروهُت اإلاىانؼ غلى الثهت بطكاء خذمت غلى الؼلب ؤظباب -0

جغظ٘ ؤؾباب الُلب ٖلى زضمت بيٟاء الش٣ت ٖلى اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت بهٟت عثِؿُت بلى 

اهسٟاى الش٣ت في بم٩اهُت جإمحن اإلاٗلىماث الخانت بالٗمالء اإلاؿتهل٨حن، واهسٟاى الش٣ت في اإلاٗامالث 

 ت ؤلال٨تروهُت، وؤؾباب ؤزغي جخمشل في:الخجاٍع

اصة اإلاٗامالث الال٨تروهُت ٖبر الىؾاثِ الال٨تروهُت. -  ٍػ

ت التي جخم ٖبر الىؾاثِ الال٨تروهُت وجُٟٗلها. -  اصة ٖىهغ ٖضم ألامان في اإلاٗامالث الخجاٍع  ٍػ

اصة ز٣ت مؿخسضمي الخٗا٢ض ٖبر ألا  - ضعجه ٖلى ؤصاء وؾاثِ الال٨تروهُت في اإلاغاظ٘ الخاعجي و٢ٍػ

 هظه الخضمت.

                                                           
البُاهاث اإلاداؾبُت اإلايكىعة ٖلى ؤلاهترهذ في بِئت الخجاعة هاْم خؿً عقُض: صوع مغا٢ب الخؿاباث في بيٟاء الش٣ت ب -1

ت و الا٢خهاصًت، ذ للٗلىم ؤلاصاٍع ظامٗت ٧لمت ؤلاصاعة والا٢خهاص،  ،22اإلاجلض الؿاب٘، الٗضص  ؤلال٨تروهُت، مجلت ج٨ٍغ

ذ،   .192، م 2011ج٨ٍغ
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حر ألامان لٗملُت بعؾا٫ اإلاٗلىماث ًٖ البىى٥ الخانت إلاؿخسضمي اإلاى٢٘  الال٨تروهُت ؤو  - جٞى

 البُا٢اث البى٨ُت الخانت بهم. 

٣ُت والؿبُل بلى طل٪ بيٟاء الش٣ت ٖلى اإلاى٢٘ - صٖم اإلايكأث بإهىاٖها وػٍاصة ٞغنها الدؿٍى

 الال٨ترووي.

 ٘ الظي ًخم الخٗامل مٗه مً زال٫ ؤلاهترهذ لكغ٦ت مىظىصة ٞٗال و٢اثمت.مضي جمشُل اإلاى٢ -

خاظت مؿخسضمي الكب٨ت مً اإلاؿتهل٨حن للمىا٢٘ التي جماعؽ الخجاعة مً زالله بلى خماًت  -

 1بُاهاتهم الصخهُت مً ؾىء الاؾخسضام وصٖم ؤمً ومالءمت هظه البُاهاث.

 لٌتروهُتمهىماث خذمت بطكاء الثهت غلى اإلاىانؼ ؤلا -1

حر اإلا٣ىماث الخالُت في زضمت   يٟاء الش٣ت في اإلاىا٢٘ الال٨تروهُت:بًخٗحن جٞى

يغوعة بلتزام اإلاى٢٘ الخجاعي الظي ًماعؽ وكاَه ٖبر الىؾاثِ الال٨تروهُت بمباصت ومٗاًحر  -

 ٤  .CICA ،AICPAزضمت بيٟاء الش٣ت في اإلاىا٢٘ اإلاٗخمضة ًٖ ٍَغ

مؿاولت ًٖ وي٘ زخم الش٣ت في اإلاى٢٘ الخجاعي الظي يغوعة وظىص قغ٦ت مخسههت ج٩ىن  -

غ اإلاغاظ٘ ًٖ اإلاى٢٘ للمؿخسضم بطا  ًماعؽ وكاَه ٖبر الىؾاثِ الال٨تروهُت وجىنُل ج٣ٍغ

 يِٛ ٖلى طل٪ الخخم.

غ ًٖ اإلاى٢٘ ًُٟض ؤلالتزام بمباصت ومٗاًحر زضمت جإ٦ُض  - ٢ُام مغاظ٘ زاعجي ماهل بةٖضاص ج٣ٍغ

 م بخل٪ الازخباعاث ٧ل زالر قهىع لخجضًض طل٪ الخخم.الش٣ت في اإلاىا٢٘ وال٣ُا

حر الخماًت يض الازخباعاث  واإلاالخٔ ؤن الٛغى مً اؾخسضام الكغ٦ت اإلاخسههت ٨ًمً في جٞى

الٛحر اإلاهغح بها ؤو اليسخ لخخم الش٣ت في اإلاى٢٘ الخجاعي الظي ًماعؽ وكاَه ٖبر الىؾاثِ 

 .2الال٨تروهُت

٣ُام بسضمت بُٖاء الش٣ت ٖلى اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت ٞةهه ٣ًىم ول٩ي ٣ًىم اإلاغاظ٘ في ؾبُل ال

 بةظغاء ازخباعاث تهضٝ بلى الخد٤ُ٣ مً:

 اإلاى٢٘ ٌكمل قغ٦ت مىظىصة ٞٗال. -

                                                           
 .161زلىي ٖىان زًغة : م.ؽ.م. -1
 .95م  ؽ. م ؛ ٖبضالٟخاح بُال:162زًغة : م.ؽ.م. ؛ زلىي ٖىان192هاْم خؿً عقُض : م.ؽ.م. -2
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ت م٘ الٗمالء بك٩ل مالثم. -  بن اإلاى٢٘ لضًه بظغاءاث ص٣ُ٢ت و٧املت لخىُٟظ اإلاٗامالث الخجاٍع

 1لٗمُل.بن اإلاى٢٘ ًدترم زهىنُت البُاهاث الخانت با -

 خصائص خذمت بطكاء الثهت غلى اإلاىانؼ ؤلالٌتروهُت ثالثا9

 ًلي: جخمشل هظه الخهاثو في ما

ت التي جخم ٖبر الىؾاثِ الال٨تروهُت هظا ًٞال ًٖ ؤن  -1 جإ٦ُض بيافي لؿالمه اإلاٗامالث الخجاٍع

ء الؿل٘ والخضماث زخم الش٣ت في اإلاى٢٘ الخجاعي بالكب٨ت ًازغ اًجابُا ٖلى اؾخٗضاص اإلاؿتهل٨حن لكغا

ت التي جماعؽ ٖبر الىؾاثِ ؤلال٨تروهُت م٣اعهت باإلاىا٢٘ التي حٗغى زلُٟت بؿُُت  ٖبر اإلاىا٢٘ الخجاٍع

 ًٖ َبُٗت وكاٍ الكغ٦ت صون وظىص زخم الش٣ت.

غ لؼاثغي اإلاى٢٘ ومؿخسضمُه جى٢٘ يمان ظىصة الؿل٘ والخضماث اإلا٣ضمت باإلاى٢٘، -2 بجها ال جٞى

خضمت وظىص ٞجىة جى٢ٗاث بحن بصعا٥ اإلاؿخسضمحن لخضمت بيٟاء الش٣ت ٖلى ٦ما ًىجم ًٖ هظه ال

ت وما ًيخٓغون مً وعائها وبحن خ٣ُ٣ت ما جًمىه وج٣ضمه جل٪ الخضمت  .2اإلاىا٢٘ الخجاٍع

ت  -3 بن زضمت الش٣ت حُٛي ٖىانغ مدضصة هي ازخباعاث الخهىنُت ومالءمت الٗملُاث الخجاٍع

هدُجت لٟجىاث الخى٢ٗاث ٞةن ال٣ًاًا اإلاغجبُت بسضمت بيٟاء الش٣ت وألامً وؤلاجاخت وؤلاٞهاح، وؤهه 

ٖلى اإلاى٢٘ والتي ًخٗغى لها اإلاغاظ٘ الخاعجي، ج٩ىن ؤ٦ثر ح٣ُٗضا مً جل٪ التي ج٩ىن في ْل اإلاغاظٗت 

 .3الخ٣لُضًت

 ٤ وفي هظا الؿُا١ وكحر بلى ؤن زضماث الش٣ت حٗمل ٖلى جدٟحز الخجاعة ؤلال٨تروهُت وطل٪ ًٖ ٍَغ

ت التي جماعؽ وكاَها ٖبر الىؾاثِ  مىذ الش٣ت لجمهىع اإلاؿتهل٨حن، بؿالمه وصخت اإلاىا٢٘ الخجاٍع

٤ اهخدا٫  الال٨تروهُت، والخض مً ٖملُاث الاخخُا٫ التي حٗى١ الدؿى١ ٖبر هظه الىؾاثِ وطل٪ ًٖ ٍَغ

 مىا٢٘ الدؿى١ الكهحرة، ؤو بوكاء ماؾؿاث وهمُت اٞترايُت لخًلُل اإلاؿتهل٨حن.

  

                                                           
 .163؛ زلىي ٖىان زًغة : م.ؽ.م. 193هاْم خؿً عقُض : م.ؽ.م. -1
 .164؛ زلىي ٖىان زًغة : م.ؽ.م.19هاْم خؿً عقُض : م.ؽ.م. -2
 .163؛ زلىي ٖىان زًغة : م.ؽ.م.194هاْم خؿً عقُض : م.ؽ.م. -3
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 اإلاعتهلَ خماًت في هظاءال دوس 

 

 دوس الهظاء في خماًت اإلاعتهلَ

 

 مؽماش ي الحكُظ غبذ. د 

ت اإلاد٨مت عثِـ هاثب  البًُاء بالضاع الخجاٍع

  

 

بن اإلاخدب٘ للكإن ال٣ًاجي الُىم لُضع٥ ؤن ؤنىاجا حٗالذ ٖلى ازخالٝ مكاعبها ومجاالث 

ض نىاٖخه  ، ويمان اؾخ٣اللُخه ...جسههاتها مىاصًت بةنالح ال٣ًاء، وجإهُله، وججٍى

ولخىُٟظ هظه الكٗاعاث وجد٤ُ٣ مشل هظه اإلاُالب والٛاًاث ٣ٖضث الىضواث، وؤٖضث الخُِ 

٘ ، في ؾعي خشِض هدى الاعج٣اء بال٣ًاء وبزغاظه مً صوعه الخ٣لُضي اإلاخمشل في البذ في   ـــــ واإلاكاَع

تراٝ له بضوعه ٦إخض ؤهم ــــــ ل٤ الجزاٖاث والٟهل بحن الخهىم م٘ الالتزام الهاعم بالخُاص اإلاُ بلى الٖا

٪ عجلت الخىمُت الا٢خهاصًت، وجإمحن الؿلم الاظخمايي.  الىؾاثل الجالبت لالؾدشماعاث،  و٦ألُت لخدٍغ

ولٗل هظه اإلاهمت التي ؤهُُذ بال٣اضخي لِؿذ بالِؿحرة زانت في بٌٗ ال٣ًاًا التي جتزاخم ٞحها 

، ومهالر ٞئاث ٍٖغًت مً اإلاؿتهل٨حن ، ٩ُٞىن ال٣اضخي بػاء اإلاهالر: مهالر الٟاٖلحن الا٢خهاصًحن 

ت  ت اإلاباصعة ويمان خٍغ وي٘ ٌؿعى ُٞه بلى لٗب صوع الىؾاَت بحن مخُلباث الخىمُت الا٢خهاصًت وخٍغ

اإلاىاٞؿت مً ظهت، ومخُلباث الخىمُت الاظخماُٖت والخاظت بلى زل٤ جىاػهاث حٗا٢ضًت ٖاصلت مً ظهت 

ٌؿعى لخل٤ لخٓت اوسجام وجىاٚم بحن مُالب الٟاٖلحن  –ضخي ؤي ال٣ا –ؤزغي ، ٞخجضه 

جي .  الا٢خهاصًحن، ومُالب ظمُٗاث خماًت اإلاؿتهل٪، زضمت لال٢خهاص الَى

٤ُ بحن اإلاُُٗحن الؿاب٣حنٞةلى ؤي خض اؾخُإ ال٣اضخ ، هظا ما ؾىداو٫ بُاهه الخُغ١ ي الخٞى

إلاؿتهل٪ مً زال٫ ٖمل اإلادا٦م بلُه ٖبر عنض بٌٗ مىاًَ الخضزل ال٣ًاجي في ٢ًاًا خماًت ا

ضاث هظا الخضزل وم٣ُٗاجه.  اإلاٛغبُت، م٘ بُان مٍا
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 اإلابدث ألاُو 9 مجاالث الخذخل الهظائي في نظاًا خماًت اإلاعتهلَ 

ت، هالخٔ  مً زال٫ اَاليي ٖلى بٌٗ ال٣ًاًا اإلاٗغويت ٖلى اإلادا٦م، وزانت اإلادا٦م الخجاٍع

اإلاىٓم لخضابحر خماًت اإلاؿتهل٪ جخٗل٤  31/08اث ال٣اهىن ؤن ظل ال٣ًاًا التي حؿخضيي بٖما٫ م٣خًُ

ت، وهي اإلاىب٘ ألانُل واإلاغح٘  بالخضماث اإلاالُت وال٣غوى البى٨ُت ؾىاء الاؾتهال٦ُت مجها ؤو ال٣ٗاٍع

 .الخهب اإلاالثم ليكإة الكغوٍ الخٗؿُٟت

 اإلاؼلب ألاُو 9 مظاهش خماًت اإلاعتهلَ في نظاًا الهشوض 

ت حٗٝغ جىاؾال ل٣ض ؾب٣ذ ؤلاقاعة بل ، في ٖضص ال٣ًاًا التي تهم ال٣غوى ى ؤن اإلادا٦م الخجاٍع

، وما 31/08التي ٩ًىن ٞحها اإلا٣ترى ًىُب٤ ٖلُه ون٠ اإلاؿتهل٪ بمٟهىم اإلااصة الشاهُت مً ٢اهىن ع٢م 

ت مً الضٕٞى التي جخسظ ٦إؾاؽ  ًالخٔ ٖلى هظه ال٣ًاًا ؤجها جٟخذ قهُت الخهىم في بزاعة مجمٖى

: 31/08ع٢م  م٣خًُاث ال٣اهىن ٢اهىوي لها   ، ومً هظه الضٕٞى

 الىىيي واإلا٩اوي ؛ الازخهامالضٞ٘ بٗضم  -

 الضٞ٘ باٖخباع ؤخض الكغوٍ الخٗا٢ضًت ٨ًدسخي َابٗا حٗؿُٟا؛ -

-  ٌ الضٞ٘ بٗضم ؤخ٣ُت اإلا٣غى في الجم٘ بحن الٟىاثض البى٨ُت والاجٟا٢ُت وال٣اهىهُت والخٍٗى

ُلـــً الخماَـــــٖ ًغها مً الـــ، ٚو بت ٖاماــاث مشل ؤحٗاب اإلادـخٍٗى لى ال٣ُمت ــة، والًٍغ

 .اإلاًاٞت

 9 الذقؼ بػذم الاخخصاصؤوال

ٗضة زُاعاث في مجا٫ الازخهام ال٣ًاجي، في مداولت بمً اإلاٗلىم ؤن اإلاكٕغ ٢ض مخ٘ اإلاؿتهل٪ 

ب ال٣ًاء مً اإلاؿتهل٪، والخض مً ٧اٞت اإلاماعؾاث التي ٧اهذ جبٗضه ًٖ ٢ًاثه الٗاصي، والتي  لخ٣ٍغ

٧اهذ جترجب ٖلحها خغمان اإلاؿتهل٪ مً الضٞإ ًٖ خ٣ى٢ه ب٨ُُٟت صخُدت، ؤو بهمالها ٧لُت هٓغا 

ؾ٨ً بمضًىت الُٗىن ٌِٗل ياث٣ت مالُت  العجٟإ ٧لٟت اللجىء بلى ال٣ًاء، ٠ُ٨ٞ مشال لصخصخي

واعص في صٞٗخه بلى الا٢تراى، ؤن هٟغى ٖلُه الخ٣اضخي ؤمام مدا٦م  الضاع البًُاء بىاء ٖلى قٍغ 

حره بما ؤن حهمل الضٞإ ًٖ  ال٣ٗض ال جخم بٖاعجه ؤي اهخمام ٖىض الخٗا٢ض، ٞمشل هظا الصخو ٚو

اث م٘ اإلا٣غى بما ًًغ مهلخخه .  خ٣ى٢ه جهاثُا، ؤو ًًٟل بًجاص حؿٍى
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ُٗت إلاىيٕى الازخهام ال٣ًاجي في ال٣اهىن اإلادضص لخضابحر خماًت اإلاؿتهل٪  بن اإلاٗالجت الدكَغ

ٝغ لم ج٨ً بالىي ىح الخام، ألامغ الظي زل٤ جًاعبا بحن اإلادا٦م، وفي بٌٗ ألاخُان بحن ؤ٢ؿام ٚو

ت ٚحر  هٟـ اإلاد٨مت ، بحن مً اٖخبر بإن اإلادا٦م الخجاٍع في جٟؿحر الىو، واؾخجالء بعاصة اإلاكٕغ

ت  ُا، وؤن ٖلحها ؤن جهغح بٗضم ازخهانها، وفي هظا الهضص هىعص خ٨م اإلاد٨مت الخجاٍع مسخهت هٖى

ا مضهُا ًيبػي الالبًُاء الظي نغح بٗضم الازخهام الىىيي مغاٖاة إلاغ٦ؼ اإلا٣ترى  بالضاع  ظي ٌٗض َٞغ

 :م٣اياجه ؤمام ٢ًاثه الٗاصي، خُض ظاء ُٞه

ؤبغم بحن  اؾتهال٧يٖلى وزاث٤ اإلال٠  جبحن لها ؤن ألامغ ًخٗل٤ ب٣غى  باَالٖهان اإلاد٨مت بوخُض " 

اإلاخٗل٤ بخدضًض  08.31ال٣اهىن ع٢م  حؿغي ٖلُه م٣خًُاث قغ٦ت جىمُت الكغاء بالؿل٠ واإلاضيى ٖلحها 

ضة الغؾمُت ٖضص  ش  5932جضابحر لخماًت اإلاؿتهل٪ واإلايكىع بالجٍغ   07/04/2011بخاٍع

ت بال بطا ٧ان الجزإ ًخٗلــال ًى٣ٗض للمد٨مت الخج الازخهامن بوخُض  ٤ بمٗامالث بحن الخجاع ــــاٍع

ت والخــــبسهىم مٗام ه ال٣ىاٖض ـ٤ ٖلُـــــُه شخو مضوي ال جىُبـــا٫ ؤن اإلاضيى ٖلــــالتهم الخجاٍع

ت.  الخجاٍع

ت ًٟطخي بلى ببٗاصه ًٖ ٢ًاثه الُبُعي في بوخُض  ن م٣اياة الُٝغ اإلاضوي ؤمام اإلادا٦م الخجاٍع

، م٘ ما ًترجب ًٖ طل٪ مً ٣ٞضان يماهاث الخ٣اضخي اإلاضوي متى ٧ان الخ٣اضخي الظي هى اإلاد٨مت اإلاضهُت

-94ه٣ٌ ٖضص  1994-10-24ماعر في وه٨ظا ظاء في ٢غاع إلاد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت  .ُهٖل ىمضي

 : الىىيي واإلادلي  الازخهامفي مٗغى عصها ٖلى وؾُلت ؤزاع مً زاللها الُالب قٍغ  10661

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'action avait été 

introduite par le mandant contre le mandataire, agent commercial, qui n'avait pas la qualité 

de commerçant, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de ces seules constatations que 

l'exception d'incompétence soulevée devait être accueillie ; que le moyen ne peut être 

accueilli ; 

ت بٌٛ الىٓغ ًٖ نٟت الؼبىن اإلا٣ترى هي جل٪ التي بوخُض  ن ٣ٖىص ال٣غى التي حٗخبر ججاٍع

ل التي ال ًمخض وكاَها  لى ٖملُاث البى٪ بجبرمها اإلااؾؿاث البى٨ُت صون ٚحرها مً ماؾؿاث الخمٍى

ت والٗلت في طل٪ ؤن ال٣غوى البى٨ُت ًخم جإَحرها في خؿاب بى٩ي وهى ما ًًٟي ٖلحها الهبٛت الخج اٍع
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ت بالبذ في الجزاٖاث  بد٨م ؤن الخؿاب البى٩ي هى ٣ٖض ججاعي ب٣ىة ال٣اهىن وجسخو اإلادا٦م الخجاٍع

تبمً ٢اهىن  5اإلاترجبت ٖىه بمىظب الٟهل   .1خضار اإلادا٦م الخجاٍع

 الابخضاثُتًم٨ً للمدا٦م  اإلاضهُت اإلاؿُغة ٢اهىن مً   16ال بم٣خًُاث الٟهلاهه بٖمبوخُض 

ذ بٗضم الى الازخهامبزاعة  وخُض بهه وخؿب  ،الازخهامىيي جل٣اثُا مما ًخٗحن مٗه الخهٍغ

ً اإلا٣ترى الخاب٘  الازخهاممً ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪ ًى٣ٗض  202م٣خًُاث اإلااصة  إلاد٨مت مَى

   ".اإلاضهُت بالبًُاء الابخضاثُتللمد٨مت 

م ٣ِٞ مؿإلت الازخهام هٓ 31/08م ــــىن ع٢ـــــٕغ في ال٣اهـــبِىما طهب عؤي آزغ بلى ؤن اإلاك 

تهل٪ ؤو ــل ب٢امت اإلاؿـــــً ؤو مدـــــ: مَىً ٢بُلـــــُٜ اإلاؿخٗملت في الىو مــل الٗباعاث والهــاإلا٩اوي بضلُ

ظغاجي في ً َٝغ ال٣ٟه ؤلا ــــمالها مــــغع... وهي مهُلخاث ًجغي اؾخٗـــــبب للًـمدل و٢ٕى الٟٗل اإلاؿ

الابخضاثُت بم٨ىاؽ الظي ظاء  ، وهظا ما طهب بلُه ؤمغ عثِـ اإلاد٨متباب الازخهام اإلا٩اوي ؤو اإلادلي

 : ُٞه

خُض صٞٗذ اإلاضيى ٖلحها بٗضم الازخهام اإلا٩اوي لٟاثضة مدا٦م الضاع البًُاء خؿب البىض "

 مً ٣ٖض ال٣غى. 15

وخُض إلاا ٧ان ٣ٖض ال٣غى ٌٗخبر ٣ٖض بطٖان ، ٞةن بعاصة اإلاضيي لم جىهٝغ بلى بؾىاص 

للخجؼثت ؤو ى ما هى م٣غع في ال٣ٗض، وبهما ٧اهذ مجبرة ٖلى اإلاىا٣ٞت ٖلى بىىصه ٚحر ال٣ابلت الازخهام بل

، ومً جم ال ًم٨ً للمضُٖت الاخخجاط به للضٞ٘ بٗضم الازخهام اإلا٩اوي الظي الخٟاوى ٖلى خالتها

جضابحر  مً ال٣اهىن ال٣اضخي بخدضًض 202ٌٗخبر في ظمُ٘ ألاخىا٫  ٚحر ٖامل في الىاػلت َب٣ا للٟهل 

 .2"لخماًت اإلاؿتهل٪ ....

ت بالضاع ال بًُاء مً طل٪ وفي هٟـ الاججاه طهبذ ٖضة ؤخ٩ام ناصعة ًٖ اإلاد٨مت الخجاٍع

 :الخ٨م الظي ظاء ُٞه

٢اهىن خماًت  ن الضٖىي ماؾؿت ٖلى ٣ٖض ٢غى اؾتهال٧ي ًسً٘ في جىُٓمه ألخ٩امبخُض "

 .31.08اإلاؿتهل٪ ع٢م 

                                                           
ت بالضاع البًُ -1 ش خ٨م اإلاد٨مت الخجاٍع  ، ٚحر ميكىع.11255/6/2013في اإلال٠ ٖضص  03/04/2014اء الهاصع بخاٍع
ش  -2 ، ميكىع بمجلت 966/8/2012في اإلال٠ ٖضص  150/2013جدذ ٖضص  12/02/2013ؤمغ عثِـ اإلاد٨مت الابخضاثُت بم٨ىاؽ الهاصع بخاٍع

 .214/217م  2014، ميكىعاث مجلت ال٣ًاء اإلاضوي الُبٗت ألاولى خماًت اإلاؿتهل٪
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ال٣اضخي بخدضًض جضابحر لخماًت اإلاؿتهل٪  31.08ن ع٢م هه ٖمال بم٣خًُاث ال٣اهى بوخُض 

ضة الغؾمُت ٖضص  ش  5932واإلايكىع بالجٍغ ٞان هظا ال٣اهىن ًضزل خحز الخىُٟظ ابخضاء  07/4/2011بخاٍع

ضة الغؾمُت َب٣ا للماصة  ش وكغه بالجٍغ  مً ال٣اهىن اإلاظ٧ىع. 197مً جاٍع

ش الخبوخُض  ضة الغؾمُت٤ ليكغ ال٣ن الضٖىي الخالُت ٢ضمذ بخاٍع هه َب٣ا بوخُض  ،اهىن بالجٍغ

مً ال٣اهىن ؤٖاله ٞاهه ًجب ب٢امت صٖىي اإلاُالبت باألصاء بسهىم ٢غى  111ألخ٩ام اإلااصة 

ً ؤو مدل ب٢امت اإلا٣ترى.  الاؾتهال٥ ؤمام اإلاد٨مت الخاب٘ لها مَى

يمجها  مً ال٣اهىن اإلاظ٧ىع ٞان ؤخ٩ام ال٣ؿم الؿاصؽ و التي مً 151هه َب٣ا للماصة بوخُض 

اإلابحن مًمىجها ؤٖاله حٗخبر مً الىٓام الٗام وهى ما ًىظب بزاعة الازخهام اإلا٩اوي جل٣اثُا  111اإلااصة 

.  مً ٢بل اإلاد٨مت ولى لم ًخمؿ٪ به ؤي َٝغ

خُض بن ٖىىان اإلاضيى ٖلُه ًخىاظض زاعط الضاثغة الترابُت لىٟىط هظه اإلاد٨مت مما ج٩ىن مٗه 

 للبض في الجزإ. هظه ألازحرة ٚحر مسخهت م٩اهُا

ذ بٗضم الازخهام اإلا٩اوي لهظه اإلاد٨مت للبض في بوخُض  هه جبٗا للٗلل ؤٖاله ًدب الخهٍغ

 .1"لالزخهامالضٖىي و بخالت اإلال٠ ٖلى اإلاد٨مت الابخضاثُت بالُىؾُٟت 

ت بالضاع البًُاء الظي هىعص بٌٗ  ،وفي هٟـ الاججاه ؾاع الخ٨م الهاصع ًٖ اإلاد٨مت الخجاٍع

 ُما ًلي: خُصُاجه ٞ

حن والظي ًسً٘ ألخ٩ام ٢اهىن خماًت بخُض " ن الضٖىي ماؾؿت ٖلى ٣ٖض ٢غى ًغبِ الُٞغ

ش اإلايكىع بال 31-08اإلاؿتهل٪ ع٢م  ضة الغؾمُت بخاٍع  .2011-04-07جٍغ

ن ج٣ام الضٖاوي للمُالبت بإصاء ؤهه ًجب ؤ 31-08مً ٢اهىن ع٢م  111وخُض ظاء باإلااصة 

ض بالبُ٘ ؤو م٘ زُاع الكغاء ؤمام اإلاضًىهُت الىاظمت ًٖ ٣ٖض  ال ٣غى ؤو ٣ٖىص ؤلاًجاع اإلا٣غون بٖى

ً ؤو مدل ب٢امت اإلا٣ترى وهظا اإلا٣خطخى ال٣اهىوي هى مً نمُم الىٓام الٗام اوسجاما م٘  مد٨مت مَى

 مً هظا ال٣اهىن. 151ما وعص باإلااصة 

                                                           
ش  -1 ت بالضاع البًُاء الهاصع بخاٍع  ، ٚحر ميكىع.16363/7/2011في اإلال٠ ٖضص  24/03/2014خ٨م اإلاد٨مت الخجاٍع
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ي ٣ٖض ال٣غى ؤي هه في خا٫ و٢ٕى هؼإ بحن َغفؤمً هظا ال٣اهىن  202وخُض ظاء ٦ظل٪ باإلااصة 

ً اإلا٣تر  ى ٧ل مً اإلا٣غى واإلاؿتهل٪ ؤو اإلاضًً اإلا٣ترى ٞةن اإلاد٨مت اإلاسخهت ج٩ىن هي مد٨مت مَى

م مً وظىص قٍغ مسال٠  .وطل٪ بالٚغ

ش وكغ هظا ال٣اهىن بوخُض  ن م٣خًُاث هظا ال٣اهىن الجضًض صزلذ خحز الخىُٟظ مً جاٍع

ضة الغؾمُت جُب٣ُا للماصة  ن ؤوما صام  ،جُب٤ُ هظا ال٣اهىن بمجغص وكغه التي ؤوظبذ 197بالجٍغ

ش الخ٤ ٖلى صزى٫ هظا ال٣اهىن خحز الخُب٤ُ ٞةجها جبٗا  ت بلى هظه اإلاد٨مت مسجلت بخاٍع ٖى الضٖىي اإلاٞغ

 .لظل٪ ج٩ىن زايٗت لبىىصه

ن هظه الخضابحر اإلاىٓمت للٗال٢ت بحن اإلاؿتهل٪ واإلاىعص ؤو اإلااؾؿت اإلا٣غيت هي مً بوخُض  

ال ًجىػ لؤلَغاٝ الاجٟا١ ٖلى ما ًسالٟها وجبٗا لظل٪ ٞةن اإلاد٨مت وزالٞا لل٣ىاٖض  الىٓام الٗام

الخانت باالزخهام اإلادلي اإلاكاع بلحها ب٣اهىن اإلاؿُغة اإلاضهُت ٞةجها جخضزل جل٣اثُا وجشحر مً جل٣اء 

غاٝ إلعاصة اإلاكٕغ التي جخجه بلى خماًت خ٣ى١ اإلاؿتهل٪ بةلؼام اإلا اؾؿت هٟؿها مضي اخترام ألَا

اإلاا  ىه الخ٣ُ٣ي ؤو اإلاسخاع َو ن اإلاضيى ٖلُه ؤاإلا٣غيت بم٣اياة اإلاضًً ؤمام مد٨مخه اإلاسخهت وهي مَى

هه ٣ًًُ ؤفي الىاػلت ًسً٘ لهظا ال٣اهىن اإلاىٓم للٗال٢ت الخٗا٢ضًت بحن اإلاىعصًً اإلاؿتهل٨حن. وبما 

ت   . 1"بمضًىت ال٣ىُُغة ٞةن اإلاد٨مت الخجاٍع

ا باإلاكٕغ ؤن   ُاو٧ان خٍغ ذ ًدضص ُٞه اإلاد٨مت اإلاسخهت هٖى   .ًدؿم اإلاؿإلت بىو نٍغ

 الذقؼ باغخباس ؤخذ الؽشوغ ًٌدس ي ػابػا حػعكُا  9ثاهُا

 :الكٍغ الخٗؿٟي بإهه 31/08ىن ع٢م مً ال٣اه 15ل٣ض حٗغيذ اإلااصة 

ا حٗؿُٟا في ال٣ٗىص اإلابرمت بحن اإلاىعص واإلاؿتهل٪ ٧ل قٍغ ٩ًىن الٛغى مىه ؤو ًترجب"  ٌٗخبر قَغ

 ."ٖلُه ازخال٫ ٦بحر بحن خ٣ى١ وواظباث َغفي ال٣ٗض ٖلى خؿاب اإلاؿتهل٪

 ً خباع الكٍغ حٗؿُٟا وهماٞمً زال٫ الخٍٗغ٠ الؿاب٤ ًخطر وظىص ٖىهٍغ  : هامحن اٖل

 ؛ٗؿ٠ في اؾخٗما٫ ال٣ىة الا٢خهاصًتالخ -

ت التي ًد -  .هل ٖلحها اإلانهي بمىاؾبت الخٗا٢ضاإلاحزة اإلاَٟغ

                                                           
ش  - 1 ت بالضاع البًُاء الهاصع بخاٍع  ، ٚحر ميكىع.٠11476/7/2011 ٖضص في اإلال 09/05/2013خ٨م اإلاد٨مت الخجاٍع
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حٗؿُٟا ؤم ال، ًخٗحن ٖلى ال٣اضخي ؤو اإلاد٨مت ج٣ُُم هظا الكٍغ  ولخدضًض ما بطا ٧ان الكٍغ

جب الابخٗاص ًٖ الخ٣ُُم الجؼجي الظي ًد٨م ٖلى الكٍغ في طاجه  يمً اإلادخىي ؤلاظمالي لل٣ٗض، ٍو

 وباؾخ٣ال٫ ًٖ باقي الكغوٍ التي ًخإل٠ مجها ال٣ٗض.

ملُا ًالخٔ مً زال٫ اَاليي ٖلى مجمىٖت مً ألاخ٩ام وال٣غاعاث ا لهاصعة ٣ٖب صزى٫ ٖو

ع ظئي، وحؿخٛجي ًٖ الخ٣ُُم الٗام بال الىٍخحز الخىُٟظ، ؤجها جإزظ الخ٣ُُم الخجؼ  31/08ال٣اهىن ع٢م 

 .ال٣لُل مً ألاخ٩ام

، ٞةهه ًم٨ً ال٣ى٫ بإن ال٣ًاء اإلاٛغبي اهخهغ لخماًت اإلاؿتهل٪ في وبهٝغ الىٓغ ًٖ هظه اإلاأزظ

ضيى ٖضة مىاؾباث ؤ٢غ ٞحها بىظىص بٌٗ الكغوٍ ال خٗؿُٟت خىتها بٌٗ ال٣ٗىص التي ٌٗضها اإلانهي ٍو

اعاث ٖلى ؾبُل اإلاؿتهل٪ بلى الخى٢ُ٘ ٖلحها صون مىا٢كت بىىصها، وخؿبىا ؤن هىعص بٌٗ ألاخ٩ام وال٣غ 

 : اإلاشا٫ ٣ِٞ مً طل٪

 9 ت بالذاس البُظاء الزي حاء قُه  الحٌم الصادس غً اإلادٌمت الخجاٍس

ش ــــى ألاصاء بىاؾلـــغى ٖـــخُض جبحن ؤن اإلاضيي حٗ" ٦ما  16/07/2009ُت البُا٢ت اإلاظ٧ىعة بخاٍع

ل ـــضي و٦ُــــــغة لـضم بك٩اًت مباقــــــــب الخٗغى الهاصع ًٖ هظا ألازحر ٦ما ج٣ــــــال٫ َلـــً زــــهى مبحن م

ض الغابِ بحن ــــــال٣ٗ ىم ٖلحها فيــــــغوٍ اإلاىهــــــاع١ البُا٢ت وبالخالي ٩ًىن ٢ض اخترم الكــــــاإلال٪ يض ؾ

حن  .الُٞغ

ذ  24وخُض بن ال٣ى٫ بإن اإلااؾؿت البى٨ُت ال جخدمل اإلاؿاولُت زال٫ مضة  ؾاٖت بٗض الخهٍغ

ش  هى ٢ى٫ مغصوص ٖلى اٖخباع ؤن  17/07/2009بالخٗغى ؤي ؤن مٟٗى٫ الخٗغى ال ًبضؤ بال بخاٍع

الخىُٓم ال٣اهىوي الض٤ُ٢ زالٞا  اإلاد٨مت حؿدبٗض هظا الكٍغ ألن اإلااؾؿاث البى٨ُت ؤمام اوٗضام

 .طٖانبللكُ٪ جىٟغص بىي٘ قغوٍ هظه البُاث٤ التي حٗض قغوٍ 

............... 

ت الخٗا٢ض اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة ؤٖاله بال بطا ٧ان هىا٥ جىاػن  خُض ال ًم٨ً ؤن جُب٤ خٍغ

يخج خ٣ُ٣ي في اإلاهالر وال٣ىة الا٢خهاصًت والخىهُو ٖلى مشل الكٍغ ؤٖاله ٢ض ً ٣ٟض هظا الخىاػن ٍو

 .البى٨ُت ٦ما هى الكإن في الىاػلتطٖان اإلاؿتهل٨حن ؤصخاب البُاث٤ إلعاصة اإلااؾؿت بٖىه 
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خُض ما صام ؤن اإلاضيي حٗغى ٖلى ألاصاء بهٟت ٞىعٍت ٞاإلااؾؿت البى٨ُت اإلاضيى ٖلحها الخ٤ لها 

ٗىا ٖلى ٦خاب صوع ال٣ًاء في جُب٤ُ الكٍغ اإلاىهىم ٖلُه في ال٣ٗض و٧ان ٖلحها ؤن جى٠٢ ألاصاء. اَل

: " بإن ال٣ٟه ٖٝغ الكٍغ غخمان الكغ٢اوي بط ؤوعص في ٦خابهجد٤ُ٣ الخىاػن ال٣ٗضي لؤلؾخاط ٖبض ال

الخٗؿٟي ٖلى ؤهه البىض اإلاٗض ؤو اإلاهُإ ؾلٟا مً َٝغ اإلاخٗا٢ض ال٣ىي بم٣خًاه ٌؿخُُ٘ ظجي مىٟٗت 

ضزل في خ٨مه قغوٍ ؤلاٖٟاء مً اإلاؿاولُت ؤو  اإلادضصة لها الكغوٍ الجؼاثُت وقغوٍ ٞاخكت ٍو

 .1الازخهام"

 9 ت بالذاس البُظاء الزي حاء قُه  نشاس مدٌمت الاظخئىاف الخجاٍس

هىم ٖلحها في وخُض بهه وبسهىم اؾترظإ ؤحٗاب اإلادامي ٞةهه ولئن ٧اهذ ال٣اٖضة اإلاى"

ٗت اإلاخٗا٢ضًً بال ؤن اإلاكٕغ هو ٖلى ٢امً ١ ٫ ٕ 230الٟهل  ٖضة ؤزغي مٟاصها ، ججٗل ال٣ٗض قَغ

ٖان مشل ال٣ٗض مىيٕى طٖضم الخٗؿ٠ في اؾخٗما٫ الخ٤، وهظه ال٣اٖضة ؤولى بالخُب٤ُ في ٣ٖض ؤلا 

، ُٞملي خهاصًت والخ٣ىُت التي ًخد٨م ٞحهاالضٖىي الظي ًىُل٤ ُٞه اإلادخ٨غ مً مى٠٢ ال٣ىة الا٢

 ؛آلازغ مخجاوػا اإلاٗاًحر الٗاصلت قغوَه ٖلى الُٝغ

ع إلاد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت بإهه بطا ٧اهذ ال٣اٖضة ؤن اؾخٗما٫ ؾلُت وخُض بهه ظاء في ٢غا

٢اهىهُت ال ٩ًىن زُئا ال ًاصي جبٗا لظل٪ بصاهت، ٞاألمغ ٖلى زالٝ طل٪ بطا ٧ان اؾخٗما٫ هظه الؿلُت 

 ًىُىي ٖلى حٗؿ٠ في الاؾخٗما٫.

اصامذ وخُض بن اقتراٍ ؤحٗاب اإلادامي في ٣ٖض ال٣غى ٌٗخبر بطن مً الكغوٍ الخٗؿُٟت م

ٌ َلب  هظه ألاحٗاب ال جىضعط يمً جىاب٘ ال٣غى، وال جضزل في م٩ىهاجه، مما ًترجب ٖلُه ٞع

 . 2"اؾترظاٖها

ظاثثالثا  9 غذم الجمؼ بين الكىائذ والخػٍى

ألامغ ُٞما ًخٗل٤ بةم٩اهُت الجم٘ بحن  31/08مً ٢اهىن  134ل٣ض خؿم اإلاكٕغ اإلاٛغبي في اإلااصة 

ٌ ؤو ٧لٟت ٚحر جل٪ ٌ ألازغي ىاثض وباقي ؤق٩ا٫ الخٍٗىالٟ ، بط هو ٖلى ؤن اإلاؿتهل٪ ال ًخدمل ؤي حٍٗى

ع بلحهما في في خالت الدؿضًض اإلاب٨غ ؤو الخى٠٢ ًٖ ألاصاء اإلاكا 133و  132اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصجحن 

 .اإلااصجحن اإلاظ٧ىعجحن

                                                           
ش  -1 ت بالضاع البًُاء بخاٍع  ٚحر ميكىع. 505/17/2010في اإلال٠ ٖضص  7391/2010جدذ ٖضص  05/07/2010خ٨م اإلاد٨مت الخجاٍع
ش  -2 ت بالضاع البًُاء بخاٍع  ٚحر ميكىع. 1270/2013/8في اإلال٠ ٖضص  5727جدذ ٖضص  ٢24/12/2013غاع مد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع
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ٌ ًٖ و٢ض َب٤ ال٣ًاء اإلاٛغبي هظا اإلا٣خطخى ٖىضما عص َلب البى٪ الغامي للمُالبت بال خٍٗى

بت ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت والٟىاثض الاجٟا٢ُت بذجت ؤن اإلااصة  مً ٢اهىن خماًت  108الخماَل والًٍغ

ٌ ؤو ج٩لٟت ٚحر جل٪ الىاعصة في اإلاىاص   103اإلاؿتهل٪ ج٣طخي بإهه ال ًم٨ً ؤن ًخدمل اإلاؿتهل٪ ؤي حٍٗى

 .1في خالت الخى٠٢ ًٖ ألاصاء  107و

بت ٖلى ا ل٣ُمت اإلاًاٞت ٚحر مكمىلت بإخ٩ام اإلاىاص اإلاظ٧ىعة، ألن مبلٜ ٚحر ؤهىا ال هغي ؤن الًٍغ

بت لم ٣ًغع إلاهلخت البى٪ اإلا٣ترى وال إلاهلخت اإلا ٌ ؿتهل٪الًٍغ ، ٦ما ؤهه ال ٨ًدسخي نبٛت حٍٗى

 .مً مضوهت الًغاثب وما بٗضها 89ة خؿب الشابذ مً م٣خًُاث اإلااص

ت ما طهبذ بلُه مد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُ وما طهب بلُه ال٣ًاء اإلاٛغبي في ال٣غاع الؿاب٤ هى ُٖىه

ٖىضما ٌكتٍر اإلا٣غى في بَاع ٣ٖض ٞخذ اٖخماص بى٩ي لٟاثضة " :التي ظاء في ٢غاع ٢ضًم ظاء ُٞه

ت ا٢خُاٖا مً الغؤؽ ما٫، باٖخباعه ٖمىلت ، ٞةهه ٩ًىن  اإلا٣ترى، وبٌٛ الىٓغ ًٖ الٟاثضة الؿىٍى

ُاب٤ م٘ الخضماث اإلا٣ضمت ...ٞةن الٗمىلت التي ال ل٣ًاة اإلاىيٕى البدض ٖما بطا ٧اهذ هظه الٗمىلت جخ

، وبالخالي ٩ًىن خ٤ اإلا٣ترى ؤن ًُالب ، وال بإي ؤزُاع، ٞهي ال ؾبب لهاج٩ىن مبرعة بإي زضمت

 . 2باؾترصاصها (

 اإلاؼلب الثاوي9 ؤلامهاُ الهظائي يألُت لخكػُل الحماًت الهظائُت للمعتهلَ

ى٫ لل٣اضخي ؾلُت مىده للم٣ترى هٓغا لٓغوٝ مً خؿىاث ال٣اهىن مىيٕى الضعاؾت، ؤهه ز

مىٗخه مً جىُٟظ التزامه بإصاء ؤ٢ؿاٍ الضًً ٖىض خلى٫ آظالها مً مهلت، ٧ي ًدؿجى له بًجاص مهاصع 

ل وؤصاء ما جغجب في طمخه مً صًىن، م٘ الخُلىلت  لخجاوػ م٣ُٗاجه، والبدض ًٖ مهاصع ظضًضة للخمٍى

التي  149ٟىاثض، وهظا ما هو ٖلُه اإلاكٕغ نغاخت في اإلااصة صون ؤن ًاصي الخى٠٢ اإلاا٢ذ بلى جغا٦م ال

 :ظاء ٞحها

... ًم٨ً والؾُما في خالت الٟهل ًٖ الٗمل ؤو خالت اظخماُٖت ٚحر مخى٢ٗت، ؤن ًى٠٢ جىُٟظ " 

م٨ً ؤن ٣ًغع في ألامغ ٖلى ؤن اإلابالٜ اإلاؿخد٣ت ال  التزاماث اإلاضًً بإمغ مً عثِـ اإلاد٨مت اإلاسخهت، ٍو

جىػ لل٣اضخي ، ٖالوة ٖلى طل٪، ؤن ًدضص في ألامغ جترجب ٖلحه ا ٞاثضة َُلت مضة اإلاهلت ال٣ًاثُت، ٍو

الهاصع ٖىه ٦ُُٟاث ؤصاء اإلابالٜ اإلاؿخد٣ت ٖىض اهتهاء ؤظل و٠٢ الخىُٟظ، صون ؤن جخجاوػ الضٞٗت 

                                                           
ش  -1 ت بالضاع البًُاء بخاٍع  ٚحر ميكىع. 1416/2013/13اإلال٠ ٖضص  في 2354جدذ ٖضص  ٢23/04/2013غاع مد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع

2 -  Cass Civ .30 Mars 1943 .DP.1944.P 13. 
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ُاث ألازحرة ألاظل ألانلي اإلا٣غع لدؿضًض ال٣غى بإ٦ثر مً ؾيخحن، ٚحر ؤن له ؤن ًاظل البذ في ٦ُٟ

 ."الدؿضًض اإلاظ٧ىعة بلى خحن اهتهاء ؤظل و٠٢ الخىُٟظ

م مً جدضًضه في ال٣ٟغة ألاولى للجهت التي زبذ في َلب مىذ  ٚحر ؤن الىو َغح بق٩اال ، ٖلى الٚغ

ت هظا الخضزل، هل بهٟخه ٗم٘ ؤهه لم ًدضص َبُ - ،ؤلامها٫ التي خضصها في عثِـ اإلاد٨مت

، ٞهل هظا الشاهُت لُخدضر ًٖ ازخهام ال٣اضخيص في ال٣ٟغة ٞةن ٖا –، ؤم بهٟخه جل٪ الاؾخعجالُت

ذ ٞٗال بلى مىذ الازخهام بظل٪ لغثِـ اإلاد٨مت ـمجغص بٟٚا٫ وؾهى، ؤم ؤن هُت اإلاكٕغ اهه ٞغ

مً  243مىاؾبت جُب٤ُ الٟهل ، زانت وؤن هظا الى٣اف ؤزحر بهٟخه جل٪ ، و٦ظل٪ إلاد٨مت اإلاىيٕىب

 .٢1اهىن الالتزاماث وال٣ٗىص

اإلا٣خطخى ٖىضما اٖخبرث ؤن ٖباعة ذ الٟغنت إلاد٨مت الى٣ٌ اإلاٛغبُت لخٟؿحر هظا و٢ض ؾىد

حٗىص ٖلى عثِـ اإلاد٨مت باٖخباعه هى مً  149ًجىػ لل٣اضخي " الىاعصة في ال٣ٟغة الشاهُت مً الٟهل "

 .2ًهضع ألاوامغ ولِؿذ مد٨مت اإلاىيٕى

ؤلامها٫  لالؾخٟاصة مًوبُٗضا ًٖ هظا الى٣اف، هىعص ؤن هخٗغى إلااهُت الكغوٍ اإلاىظبت 

ٗت لٗضم جىُٟظ اإلا٣ترى اللتزاماجه اإلابِىت ب٣ٗض ال٣ًاجي ٦ما خضص اإلاكٕغ ، ٧ي ال ًخسظ ؤلامها٫ طَع

 ال٣غى.

 ؤوال 9 الؽشوغ اإلاخصلت بإظباب الخىنل غً ألاداء

بن الخى٠٢ ًٖ ألاصاء اإلاىظب للخمخ٘ باإلمها٫ ال٣ًاجي ال ٩ًىن بال بطا اجه٠ هظا الخى٠٢ 

خصىاثُت ؤو ما ًم٨ً النُالح ٖلُه بالخاالث اإلامخاػة للخى٠٢ ًٖ ألاصاء، والتي خضصها اإلاكٕغ بهٟت اؾ

 في ؾببحن ازىحن صون خهغ:

 ؛ألاصاء الىاجج ًٖ الٟهل ًٖ الٗملالخى٠٢ ًٖ  -

 الخى٠٢ ًٖ ألاصاء الىاجج ًٖ خالت اظخماُٖت ٚحر مخى٢ٗت . -

 

                                                           
ؤهٓغ: زالض ال٩ٟاوي ، هٓغة اإلاِؿغة ، عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُا اإلاٗم٣ت في ال٣اهىن الخام، ظامٗت مدمض الخامـ، ٧لُت  -1

 . 53م  2006/2007الخ٣ى١ ، ؤ٦ضا٫ ، الغباٍ ، 
ش ٢غاع مد٨مت  -2 ، ميكىع بمجلت وكغة 520/3/1/2014في اإلال٠ الخجاعي ٖضص  366جدذ ٖضص  19/06/2014الى٣ٌ الهاصع بخاٍع

ت الٗضص  ت الخجاٍع  .185/187م  ٢17غاعاث مد٨مت الى٣ٌ الٛٞغ
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 الخىنل غً ألاداء الىاجج غً الكصل غً الػمل  -1

٧ان الٟهل ًٖ الٗمل مىظبا لئلمها٫ ال٣ًاجي، ٞةن الدؿائ٫ ًُغح خى٫ مٟهىم الٟهل بطا 

جهاء الخٗؿٟي ل٣ٗض الكٛل، ؤو ؤلاجهاء الىاجج ًٖ ؤؾباب ًٖ الٗمل، ٞهل ٣ًهض بالٟهل ًٖ الٗمل: ؤلا

ال١ ال٣اهىوي للم٣اوالثج٨ىىلىظُت ؤو ه٩ُلُت ؤو ا٢خهاصً  .ت ؤو ؤلٚا

٧ل ٞهل ًٖ الٗمل ال ًض للٗامل   31/08مً ٢اهىن  149ة وبهٟت ٖامت هل ًضزل في اإلااص

جهاء ٣ٖض الكٛل اإلابرع، ٦ما في خالت اعج٩اب الٗامل لخُإ ظؿُم، ؤو اؾخ٣الت بُٞه، ؤم ٌكمل ؤًًا 

 الٗامل؟.

بضاًت وكحر بلى ؤن الاؾخ٣الت ال ًىُب٤ ٖلحها مٟهىم الٟهل، وبالخالي ال ًم٨ً ؤن جيخج ٖجها  آلازاع 

، ل٨ً باقي الخاالث لم ًمحز اإلاكٕغ بحن الٟهل ًٖ  149اع اإلاىهىم ٖلحها في الٟهل اإلادضصة آلاز

لُه ًجب ألازظ بمٟهىم الٗمىم الظي  الٗمل ألؾباب مبرعة ، والٟهل ًٖ الٗمل ب٨ُُٟت حٗؿُٟت، ٖو

ؤحى به الىو، ٞالٗام ًازظ ٖلى ٖمىمه ما لم ًغص صلُل ٖلى جسهُهه، وؤن الك٪ ًٟؿغ لهالر 

 اإلاؿتهل٪ .

، ٦إن ٩ًىن هظا ألازحر ٢ض ؾاهم بٟٗله في ٫ ٌؿبٜ خماًت إلاؿتهل٪ ال ٌؿخد٣هاوبن ٧ان هظا الخا

 ، ٦إن ٩ًىن اعج٨ب زُإ ظؿُما ايُغ مكٛله بلى َغصه.جهاء ٣ٖض الكٛلب

مً مضوهت  32واعجباَا بىٟـ اإلاىيٕى هدؿاء٫ ًٖ جى٠٢  ٣ٖض الكٛل ما٢خا َب٣ا للماصة 

هل ـــــل، ٞــــً الٗمـــــــغاب ٖــــيبٛل ؤو ــــــــاصزت قـــب اإلاغى، ؤو خــــــبـــحر بؿـــــب ألاظـــــالت حُٛــــا في خــــٛل، ٦مـــــــالك

ً اإلاكمىلحن باإلااصة ــــــيم ظه الخالت  ًضزلــــــؿاٍ في هـــــ٠ ًٖ ؤصاء ألا٢ــــًم٨ً اٖخباع الٗامل اإلاخى٢

 ؟149

الكٛل هىا ًخى٠٢ وال ًيخهي، وبن ٧ان ًم٨ً اٖخباع ألاظحر  ال ًم٨ً اٖخباعه ٦ظل٪، ألن ٣ٖض

 مخى٢ٟا ًٖ ألاصاء بؿبب خالت اظخماُٖت بطا جىاٞغث قغوَها.

جي ًٖ البُان ؤن ألاظحر ًم٨ً ؤن ًشبذ الٟهل ًٖ الٗمل بمجغص بصالثه بم٣غع الٟهل، ؤو  ٚو

ٗها للمُالبت الخهى٫ ًٖ  و باإلعظإ للٗمل ؤ بصالثه بالخ٨م الاظخمايي ؤو بمجغص م٣ا٫ الضٖىي التي ٞع

ٌ، ؤو بهىعة مً بطن الٗامل الٗمالت ؤو ؤلا٢لُم بٟهل الٗما٫ ألؾباب ج٨ىىلىظُت ؤو ه٩ُلُت ؤ  حٍٗى

 مً مضوهت الكٛل. 67وا٢خهاصًت َب٣ا للٟهل 
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 الخىنل غً ألاداء بعبب خالت احخماغُت ؾير مخىنػت -2

وال وي٘ مُٗاعا لالؾترقاص به ٢هض لم ٌٗٝغ اإلاكٕغ اإلا٣هىص بدالت اظخماُٖت ٚحر مخى٢ٗت، 

ٟها بإجها )٧ل ْٝغ َاعت ٚحر مخى٢٘ ًجٗل جىُٟظ الالتزام مً َٝغ اإلا٣ترى  م٨ً حٍٗغ جدضًضها، ٍو

مغه٣ا بهٝغ الىٓغ ًٖ مهضع الخاصر( ٣ٞض ٩ًىن مهضع الخاصر ؤمغ هللا في الُبُٗت ٦دهى٫ 

٘ مً ؾٗغ الٟاثضة بك ٩ىن ال٣غى ًسً٘ ٩ل ٦بحر ٖىضما ًًُٞان ؤو ػلؼا٫ ... ؤو ٞٗل الؿلُت ٧الٞغ

٠ لؿٗغ ٞاثضة مخدغ٥ ب٣هض  باهٓت، ؤو بؿبب خالت زانت ٦مغى اإلا٣ترى مغيا ًخُلب مىه مهاٍع

 الٗالط ... 

 ٞةن اإلاكٕغ اقتٍر ٞحها ؤن ج٩ىن ٚحر مخى٢ٗت. الاظخماُٖتو٦ُٟما ٧ان مهضع الخالت 

ضم الخى٢٘ ٣ًهض به ٖضم اخخما٫ خهى٫ الخاصر ، إلام٨ً جهىع خهىله، وبن ٧ان مً اٖو

ضم  خدب٘ في ، ٦ما ًىهٝغ بلى الىدُجت ، ٞالخاصر ٚحر اإلاخى٢٘ ٌؿالخى٢٘ ًىهٝغ بلى الخاصر في طاجهٖو

، ٢ض جترجب ٖلُه هخاثج جبلٜ صعظت مً الجؿامت ال ج٩ىن الٗاصة هخاثج ٚحر مخى٢ٗت، ل٨ً الخاصر اإلاخى٢٘

ت في الٗاصة  .1مإلٞى

 ثاهُا الؽشوغ اإلاخصلت بمذة ؤلامهاُ

٢ض  31/08مً ٢اهىن ع٢م  149مً ١ ٫ ٕ، هجض ؤن اإلاكٕغ في اإلااصة  243ٖلى زالٝ الٟهل 

، ٚحر ؤن مً اإلاالخٔ ؤن بٌٗ ألاخ٩ام ها٫ التي ال ًجب ؤن جخجاوػ ؾيخحنخضص اإلاهلت ال٣هىي لئلم

لظي ؤمغ ال٣ًاثُت ال جىدبه بلى هظا اإلا٣خطخى مً طل٪ ما ظاء في ؤمغ  عثِـ اإلاد٨مت الابخضاثُت بم٨ىاؽ ا

وطل٪  ... ُٞه )بة٣ًاٝ التزام اإلاضيي اإلاخمشل في ؤصاثه لباقي ألا٢ؿاٍ اإلاؿخد٣ت مً ٣ٖض ال٣غى ال٣ٗاعي 

ًاث ًٖ الٟهل  بلى خحن اهتهاء خالت ُٖالخه ًٖ الٗمل ؤو جىُٟظه للخ٨م الىاجج ًٖ صٖىي ؤصاء الخٍٗى

ي ٢ض ًترجب ًٖ جىُٟظ هظا ألامغ ، وبالخال2ًٖ الٗمل اإلا٣ضمت في مىاظهت مكٛله م٘ جدمُله الهاثغ (

، وبن ٧ان ًسضم ا ٢اهىها، وبالخالي ٞهظا الاججاهمها٫ ال٣ًاجي بما ًخجاوػ اإلاضة اإلاىهىم ٖلحهامخضاص ؤلا 

 .اإلاٗامالثمهالر اإلاؿتهل٪، ٞةهه حهضع مهلخت اإلاىعص، وال ًغايي مبضؤ اؾخ٣غاع 

                                                           
امل الخٛحر في ال٣ٗض اإلاضوي، ٖىهغ الشبؾامي بضٌ٘ مىهىع  -1  ضها.وما بٗ 24، م 1987صاع ال٨ٟغ اللبىاوي ، بحروث ، اث ٖو
ش  -2 ، ميكىع بمجلت خماًت 966/8/2012في اإلال٠ ٖضص  150/13 جدذ ٖضص 12/02/2013ؤمغ عثِـ اإلاد٨مت الابخضاثُت بم٨ىاؽ بخاٍع

 . 214/2017اإلاؿتهل٪، ميكىعاث مجلت ال٣ًاء اإلاضوي م 

 .218/236ؼة، ميكىع بظاث اإلاجلت م و٧ان هظا الخ٨م مدل حٗل٤ُ ٖلُه مً َٝغ ٖبض اإلاهُمً خم



 

  128  
  

 

اع ـــــِ ، وبهما ؾـــٕغ اإلاٛغبي ٣ٞــ٣ًل به اإلاك ها٫ ال٣ًاجي لمــــى لئلمــــضًض ألاظل ألا٢هــــولٗل جد

غوسخي في مىاؾباث ٖضة هظ٦غ مجها ، ٢غاع مد٨مت الى٣ٌ ــٖلُه اإلاكٕغ الٟغوسخي، وؤٖمله ال٣ًاء الٟ

ًجحز لل٣اضخي مىذ اإلاضًً ؤظال اؾخُٗاُٞا صون  1244/2الٟغوؿُت التي طهبذ ُٞه بلى ؤن ) ؤن الٟهل 

٩ًىن ٢غاع اإلاد٨مت ٢ض زغ١ الىو اإلاظ٧ىع ٖىضما مىذ اإلاضًً ؤظال ًخٗضي  ؤن ًخجاوػ الؿيخحن ، وبالخالي

 .1طل٪(

ذاث الخذخل الهظائي لحماًت اإلاعتهلَ  اإلابدث الثاوي مٍا

وهى ًبذ في هؼإ ؤخض  -بن اإلاكٕغ ومً ؤظل جإمحن خماًت هاظٗت للمؿتهل٪ ، م٨ً ال٣اضخي

ُه ًدمل نٟت مؿتهل٪  ػهاث الخٗا٢ضًت ، وصعء قبذ الخٗؿ٠ مً آلُاث للمداٞٓت ٖلى الخىا -َٞغ

 ٖجها ، ومً هظه آلالُاث :

 الخضزل ٖبر ٨ٞغة خماًت الىٓام الٗام ؛ -

ل ال٣ٗض الٛامٌ لٟاثضة اإلاؿتهل٪ ؛ -  الخضزل ٖبر مبضؤ جإٍو

 الخضزل ٖبر مبضؤ جدمُل اإلاىعص ٖبء ازباث مكغوُٖت الكغوٍ الخٗا٢ضًت. -

 الػام اإلاؼلب ألاُو 9 الخذخل غبر قٌشة خماًت الىظام

اها بغخاب ٧لُت الخ٣ى١ ؤن ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت التي لها ـــبن مً اإلاباصت ألاؾاؾُت التي جل٣ُى

ذ َاثلت ــــــــً اإلاد٨مت ؤًًا، جدـــــــً ٧ل طي مهلخت ومــــــٓام الٗام، ًجب بزاعة زغ٢ها مـــــــاجها٫ بالى

ىهغي مؿخىظبا إللٛاثه مً َٝغ مد٨مت ٟل طل٪ مكىبا بُٗب ظـــــــاٖخباع ٢غاع اإلاد٨مت الظي ؤٚ

 الًُٗ .

 ،ُت التي لها اجها٫ بالىٓام الٗامخاٞل باألخ٩ام ال٣اهىه 31/08ومما ال ق٪ ُٞه ؤن ال٣اهىن ع٢م 

ذ بٌٗ مىاصه مً طل٪ اإلاىاص :  دت ٦ما هى الخا٫ باليؿبت  151-44-20وهظا بهٍغ ، ؤو ب٨ُُٟت ٚحر نٍغ

حرها مً هٟـ ال٣ا 98-59-19للمىاص   هىن .ٚو

ق٩ا٫ اإلاُغوح هى ؤال ٌك٩ل جضزل ال٣ًاء بذجت خماًت الىٓام الٗام مً ؤظل بلٛاء ل٨ً ؤلا 

 قٍغ حٗؿٟي ؤو مً ؤظل بٖاصة الخىاػن ال٣ٗضي زغوظا ًٖ مبضؤ خُاص ال٣اضخي ؟

                                                           
1  - Cass.Social ;14/03/1991. www.legfrance.gouv.fr. 
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بن ؤلاق٩ا٫ اإلاُغوح لِـ مجغص جٝغ ٨ٞغي ؤو اٞتراى هٓغي ، ول٨ىه بق٩ا٫ خ٣ُ٣ي ؤزحر 

ونل ؤمغه وفي مىاؾباث ٖضًضة بلى ؤٖلى هغم ٢ًاجي ، وهى مد٨مت الى٣ٌ الى٣اف خىله في ٞغوؿا، و 

الٟغوؿُت التي جبيذ مى٢ٟا زابخا في ؤلاظابت ًٖ هظا الؿاا٫ خُض  اٖخبرث ؤهه ال ًم٨ً بزاعة زغ١ 

الىهىم ال٣اهىهُت ، وبن حٗل٣ذ بالىٓام الٗام بال مً َٝغ الصخو مىيٕى الخماًت، وؤن ال٣اضخي 

لخُاص ًمخى٘ ٖلُه بزاعة ٖضم مكغوُٖت بٌٗ الاجٟا٢اث اإلااؾت باإلاؿتهل٪ ، َاإلاا ؤن واختراما إلابضؤ ا

 .1ٖضم جمؿ٪ اإلاؿتهل٪ بها ٠ُ٨ً ٖلى ؤهه جىاػ٫ مىه ًٖ الخماًت اإلا٣غعة إلاهلخخه 

التي اؾخ٣غ ٢ًائها ٖلى 2ل٨ً هظا الاججاه ًسال٠ اإلاىخى الظي ؾاعث ُٞه اإلاد٨مت ألاوعبُت 

ت لخماًت اإلاؿـل ما مً قإهه اإلاؿاؽ بال٣بلؼام ال٣اضخي بةزاعة ٧ تهل٪ ، بٗلت ؤن هظا ــىاٖض الجىهٍغ

ألازحر ٢ض ٌؿدى٠٨ ًٖ الخمؿ٪ بهظه ال٣ىاٖض لِـ ػهضا ٞحها، ؤو جىاػال ٖجها ، ول٨ً ظهال مىه 

 .بىظىصها 

ت  ل٨ً ومً زال٫ اَاليي ٖلى ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ ال٣ًاء اإلاٛغبي وزانت اإلاد٨مت الخجاٍع

ت بالضاع البًُاء ، هجضها ٢ض زالٟذ الاججاه الظي ؾاعث بالضاع ا لبًُاء ومد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع

ُٞه مد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت مً زال٫ بزاعتها للم٣خًُاث ال٣اهىهُت اإلاخهلت بالىٓام الٗام جل٣اثُا ، 

 وفي بٌٗ ألاخُان في ُٚبت اإلاؿتهل٪ هٟؿه، مً طل٪ :

ت بالضاع البًُاء الظي ؤزاع اإلا٣خًُاث اإلاخهلت بالىٓام الٗام  الخ٨م الهاصع ًٖ اإلاد٨مت الخجاٍع

 جل٣اثُا:

م الاؾخضٖاء لٗضة ظلؿاث صون ظضوي."  وخُض جسل٠ اإلاضيى ٖلُه ٚع

 ن الضٖىي ماؾؿت ٖلى ٣ٖض ٢غى اؾتهال٧ي ًسً٘ في جىُٓمه ألخ٩ام ٢اهىن خماًتبخُض 

 . 31.08اإلاؿتهل٪ ع٢م 

............ 

                                                           
1- Cass Civ .1ere.15 Février 2000 .Bull Civ. N° 49- CssCiv .1ere.23 Nov 2004 .Bull Civ. N° 287. 
2-  V. C.J.CE 27 Juin 2000.CJCE 21 Nov 2002 .CJCE 04 Juin 2009. http/www. Clauses abusives.fr/guris/index.htm. 
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مً ال٣اهىن اإلاظ٧ىع ٞان ؤخ٩ام ال٣ؿم الؿاصؽ و التي مً يمجها  151هه َب٣ا للماصة ؤو خُض 

اإلابحن مًمىجها ؤٖاله حٗخبر مً الىٓام الٗام و هى ما ًىظب بزاعة الازخهام اإلا٩اوي جل٣اثُا  111اإلااصة 

 .1"مً ٢بل اإلاد٨مت و لى لم ًخمؿ٪ به ؤي َٝغ

 و٢ض ؤ٦ضث طل٪ في خ٨م آزغ:

حن  وخُض بن" ت خا٫ و٢ٕى هؼإ بُجهما  ٖلى بؾىاصالاجٟا١ بحن الُٞغ الازخهام للمدا٦م الخجاٍع

بكإن ال٣غى مىيٕى الجزإ، هى مً ٢بُل الكغوٍ الخٗؿُٟت التي جدىافى م٘ م٣انض ال٣اهىن ع٢م 

ي خا٫ هؼإ بحن اإلاىعص هه فؤٖلى  202اإلاىٓم لخضابحر خماًت اإلاؿتهل٨حن، والظي هو في اإلااصة  31/08

ً ، وعٚم وظىص واإلاؿتهل٪ و مدل ب٢امت ؤؤي قٍغ مسال٠ ٞةن اإلاد٨مت اإلاسخهت هي مد٨مت مَى

 اإلاؿتهل٪ ؤو مد٨مت اإلادل الظي و٢٘ ُٞه الٟٗل اإلادؿبب في الًغع بازخُاع هظا ألازحر 

ت بوخُض  ل ٖلى ػبىائها ٚحر الخجاع م٣اياتهم ؤمام اإلادا٦م الخجاٍع ن اقتراٍ ماؾؿاث الخمٍى

، م٘ ما ًترجب الخ٣اضخي الظي هى اإلاد٨مت اإلاضهُتًاثه الُبُعي في ًٟطخي بلى ببٗاص الُٝغ اإلاضوي ًٖ ٞ

 .2"ًٖ طل٪ مً ٣ٞضان يماهاث الخ٣اضخي اإلاضوي.

ل الػهذ لكائذة اإلاعتهلَ وبغماُ الهاهىن ألاصلح له   اإلاؼلب الثاوي 9 ناغذة جإٍو

خى٫ بن بٌٗ ال٣ٗىص التي ًى٢٘ ٖلحها اإلاؿتهل٪ ٢ض ٌكىبها الٛمىى، ؤو ًخُغ١ بلحها الك٪ 

اإلا٣هىص مجها، ُٞخمؿ٪ ٧ل َٝغ بالخٟؿحر الظي ًسضم مهالخه، وهظا الٛمىى ٢ض ٩ًىن مغصه الجهل 

غ ال غ ال٣ٗىص، ؤو ٖضم ؤلاإلاام بًىابِ جدٍغ ، و بخٗبحر ىزاث٤، ؤو ٢ض ٩ًىن الؿبب ٚحر طل٪بخ٣ىُت جدٍغ

غ بباؽ م٣هىصا للخضلِـ ٖلى اإلاؿتهل٪آزغ ؤي ٩ًىن اللبـ والخ  ؛ه، ؤو الخٍٛغ

ى ضم جد٤ُ٣ اٖو حن ٖو ، ًخم اللجىء لىؾاثل الغياثُت لخل مخىا٤ٞ ٖلُهض وكىب الجزإ بحن الُٞغ

ذ بلحها بعاصة اإلاخٗا٢ضًً مً زال٫  بلى اإلادا٦م التي جداو٫ ظهضها في اؾخسالم الىُت التي اههٞغ

 اؾخٗاهت بٓغوٝ الخٗا٢ض ومالبؿاجه، وؤًًا الاؾترقاص بما خهل ؤزىاء اإلاٟاوياث التي ظغث بحن

حنالُ الهُتٞغ غاٝ، وبلى اإلاؿدىضاث ؤلٖا ، ٞةن ؤُٖاها طل٪، ولم جهل بلى اؾخ٣هاء ، ومغاؾالث ألَا

حن ٞةجها جلجإ بلى بٖما٫ اإلاٗجى ألا٦ثر ٞاثضة لل ، وهى مً ١ ٫ ٕ 427ملتزم، َب٣ا للٟهل بعاصة الُٞغ

                                                           
ش  -1 ت بالضاع البًُاء بخاٍع  ٚحر ميكىع. 16258/06/2011في اإلال٠ ٖضص  24/03/2014خ٨م اإلاد٨مت الخجاٍع
ش  -2 ت بالضاع البًُاء بخاٍع  ٚحر ميكىع. 11242/06/2013ل٠ ٖضص في اإلا 06/04/2014خ٨م اإلاد٨مت الخجاٍع
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و ٖلى ؤهه ) وفي خالت نُاٚخه في اإلااصة الخاؾٗت مىه بالى 31/08اإلابضؤ طاجه الظي ؤٖاص مكٕغ  ٢اهىن 

ل ألا٦ثر ٞاثضة باليؿبت للمؿتهل٪ (.  الك٪ خى٫ مضلى٫ ؤخض الكغوٍ ًغجر الخإٍو

ؤن ٌٛلب  31/08، خاو٫ ال٣ًاء ٖىض بضاًت جُب٤ُ ال٣اهىن ع٢م وؾحرا ٖلى هٟـ ههج الخماًت 

ُٗت للمؿتهل٪ ٖلى خماًت الخ٣ى١ اإلا٨دؿبت للمىعص في ْل ٢  .ىاهحن ؾاب٣تالخماًت الدكَغ

ت بالضاع البًُاء٣ي هىاػ٫ ٖضة ٖغيذ ٖلى ؤهٓاع مد٨مت الا ٞ ، ؤزاع ٞحها صٞإ ؾخئىاٝ الخجاٍع

، وبالخالي ال غم في ْل ٢اهىن ؾاب٤ـــٕى الجزإ ؤبىن ال٣ٗض ال٣غى مىيـبٌٗ اإلااؾؿاث البى٨ُت ب٨

عي ٢اهىن ٧ان ؾا ًجىػ اإلاؿاؽ باألويإ ال٣اهىهُت الؿاب٣ت التي اؾخ٣غث ووكإث آزاعها في ْل

 .اإلاٟٗى٫ 

وخُض بن الشابذ مً وزاث٤ اإلال٠ ؤن اإلا٣غى اإلاؿخإه٠ لم "٩ٞان ظىاب اإلاد٨مت هى ٧الخالي:  

التي حٗخبر مً  31/08ٌٗمل ٖلى مُاب٣ت ٣ٖض ال٣غى الاؾتهال٧ي مىاٍ الضٖىي م٘ ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م 

، 07/04/2011ىُٟظ في صزىله خحز الخوزانت وؤهه باصع بلى ج٣ضًم صٖىاه مباقغة بٗض  ،الىٓام الٗام

ومً جم ٞال ظضوي مً الخمؿ٪ بمبضؤ ٖضم عظُٗت ال٣ىاهحن َاإلاا ؤن الهضٝ مً ؾً هظه الخضابحر هي 

خماًت اإلاؿتهل٪، وطل٪ جُب٣ُا إلابضؤ ال٣اهىن ألانلر و ألا٦ثر ٞاثضة للمؿتهل٪ الظي ؾعى بلُه اإلاكٕغ 

 .1"مما ٌؿخضيي عص هظا الضٞ٘ لٗضم وظاهخه ...

 ثباث في اإلاىاصغاث الاظتهاليُتلث 9 جدمُل اإلانهي غبء ؤلااإلاؼلب الثا

زباث، والتي وعص الىو ٖلحها نغاخت يمً م٣خًُاث الٟهل بن ال٣اٖضة الؿاثضة في مجا٫ ؤلا

، خاو٫ 31/08ُض ؤن اإلاكٕغ في ٢اهىن ع٢م مً ١ ٫ ٕ هي ؤن مً ًضيي قِئا ٖلُه بزباجه، ب 399

بٌٗ الاؾخصىاءاث التي ٢لب ٞحها ٖبء ؤلازباث، بةٖٟاثه الخل٠ُُ مً هظه ال٣اٖضة، وؤوعص ٖلحها 

جض  للمؿتهل٪ في خاالث مُٗىت مً ب٢امت الدجت ٖلى ما ًخمؿ٪ به، وه٣ل بزباث ما ًضُٖه بلى اإلانهي، ٍو

ت الخامت بمىيٕى الخٗا٢ض، ؤو ٦ُُٟت اؾخٗماله، ؤو م٩ىهاجه  غه في ؤن اإلاؿتهل٪ ٢ض حٗىػه اإلاٗٞغ هظا جبًر

 .زباث شخيء ًجهلهبدمله ٖبء ؤو ٚحرها، ٠ُ٨ٞ ه

                                                           
ش  -1 ت بالضاع البًُاء بخاٍع ٚحر ميكىع.  1263/2013/08في اإلال٠ ٖضص 5726/13جدذ ٖضص  ٢14/12/2013غاع مد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع

ش  ت بالضاع البًُاء بخاٍع ٚحر  955/2013/08إلال٠ ٖضص في ا 5725جدذ ٖضص  23/04/2013ؤهٓغ ؤًًا : ٢غاع مد٨مت الاؾخئىاٝ الخجاٍع

 ميكىع.
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التي  34، ما ههذ ٖلُه اإلااصة ٞحها اإلاكٕغ ًٖ ال٣اٖضة اإلاظ٧ىعةومً بحن الخاالث التي زغط 

، ٣ً٘ ٖبء ؤلازباث ٖلى اإلاىعص زانت خضور هؼإ بحن اإلاىعص واإلاؿتهل٪ في خالت"ههذ بالخٝغ ٖلى ؤن 

وجإ٦ُضها واخترام آلاظا٫ و٦ظا  29اإلااصة ُٞما ًخٗل٤ بالخ٣ضًم اإلاؿب٤ للمٗلىماث اإلاىهىم ٖلحها في 

 ."٢بى٫ اإلاؿتهل٪

الت و٢ٕى هؼإ خى٫ ٣ٖض ــــوفي خ"اء ٞحها ــــغتها ألازحرة التي ظـــفي ٣ٞ 18ذ ٖلُه اإلااصة ــــوؤًًا ما هه

ا حٗؿ ذ الُاب٘ ٚحر الخٗؿٟي للكٍغ مىيٕى ـب ٖلى اإلاىعص ؤلاصالء بما ًصبـــُٟا، ًجـــًخًمً قَغ

 ."الجزإ

ُت ــىت ٢اهىهــــي مً م٨ــٕغ م٨ً ال٣ايــى٫ بإن اإلاكــً ال٣ـــحن ًم٨ـــحن الؿاب٣ـــًُــال٫ اإلا٣خـــً زـــٞم

ً ب٢امت الضلُل ٖلى ٖضم ــــ٠ في بىض مً البىىص ـ اإلانهي مـــًلؼم بم٣خًاه ٧لما خام ق٪ ؤو قبهت حٗؿ

٤ ما ًىو ٖلُه ُٟا ، وظـــٍغ حٗؿـــاحؿام الكٍغ بالخٗؿ٠، وبال اٖخبر الك اػ لل٣اضخي بلٛاءه ٞو

 ال٣اهىن.

وفي الخخام وكحر بلى ؤن الخماًت التي ؤؾبٛها اإلاكٕغ ٖلى اإلاؿتهل٪ ، جخُلب جيهئ الٓغوٝ 

ٕغ في ال٣اهىن ـــــحها اإلاكـــــو ٖلـــاَغ التي هــً اإلاؿــــــحرا مــــــت وؤن ٦شــــــاًت ٞٗلُت، زانــــبت لخهبذ خمـــاإلاىاؾ

الي ال ًيبػي الىعي ٖلى ال٣ًاء بإهه لم ًخٟاٖل م٘ الىو الجضًض، ألن ـــــلم جماعؽ بٗض، وبالخ 31/08ع٢م 

اضخي، وبالخالي ٞال ــــترم ق٩لُاث الخ٣ـــــت َلب ٢ًاجي اخـــــمل الىو بال بمىاؾبــــىه ؤن ٌٗــــي ال ًم٨ـــــال٣اي

ب ٖلُه بن ٧ان اإلاؿتهل٪ ًًٟل اللجىء بلى اإلاؿاَ ، ًت، ؤو الخمؿ٪ بالضٕٞى الغوجُيُتغ الخ٣لُضجثًر

ٟٛل بزاعة بٌٗ الضٞ ٗىا بلى ـــــظا ما ًضٞــــــت، وهــــضعها في ال٣اهىن مىيٕى الضعاؾــــٕى التي ججض مهــــَو

مُت واهٟخاخها ٖلى ٧اٞت اإلاخضزلحن وزانت ــــال٣ى٫ بإهه ال بض مً جُٟٗل مشل هظه اإلالخ٣ُاث الٗل

ما٫، ٦ما ؤهه ًيبػي الخ٨ٟحر في وي٘ ــــاًت اإلاؿتهل٪ وظمـــو ظمُٗاث خم اإلادامحن وال٣ًاة ُٗاث عظا٫ ألٖا

ت ما له مً خ٣ى١ وما ٖلُه مً  زُت مً ؤظل جم٨حن اإلاؿتهل٨حن مً اإلاؿاٖضة ال٣اهىهُت إلاٗٞغ

 التزاماث . 
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ت ٖلى  بٌٗ اإلاماعؾاثمً   الخماًت الجىاثُت للمؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض بل٨تروهُا  31.08يىء ال٣اهىن الخجاٍع

 

ت  مً بػع اإلاماسظاث 1الحماًت الجىائُت للمعتهلَ اإلاخػانذ بلٌتروهُا الخجاٍس

 20.172غلى طىء الهاهىن 

 

 خذوج قالح .دة 

 بؿُاث الخ٣ى١  ب٩لُت ماهلت ؤؾخاطة

  

 مهذمت 

ل ٌِٗل الٗالم اإلاٗانغ الُىم ٢مت الشىعة في مجا٫ الاجهاالث واإلاٗلىماث ٖبر مسخل٠ الىؾاث 

الخ٨ىىلىظُت، و٢ض جىظذ هظه الشىعة الال٨تروهُت بٓهىع قب٨ت اإلاٗلىماث و الاجهاالث الٗاإلاُت 

ت بحن الٗضًض مً 3اإلاٗغوٞت بكب٨ت الاهترهِذ ، والتي ٧اهذ في بضاًتها مهضعا للمٗلىماث واإلاٗٞغ

ٗامالث الالماصي في جُٟٗل وحؿهُل اإلاو ، زم اؾخسضمذ بٗض طل٪ بد٨م َابٗها الضولي 4اإلاجخمٗاث

ىُت والضولُت للؿل٘ والخضماث،  ت واإلاالُت، و واإلاباصالث الَى ٦ظل٪ ببغام الٗضًض مً اله٣ٟاث الخجاٍع

 .5وهظا ما ًهُلر ٖلُه بالخجاعة الال٨تروهُت ؤو ًٖ بٗض ؤو ٖبر الخاؾىب

                                                           
ت الهىاٖت و الخجاعة و مضازلت ج٣ضمىا بها في ل٣اءًً ٖلمُحن ألاو٫ ًخٗل٤ بالُىم الضعاسخي اإلاىٓم بمىاؾبت  -1 ىُت للمؿتهل٪ بٛٞغ ألاًام الَى

، والشاوي ًخٗل٤ بىضوة هٓمذ بمىاؾبت الُىم الٗالمي للمؿتهل٪ جدذ قٗاع: "٠ُ٦ وكتري ٖبر 2016ماعؽ  15الخضماث بؿُاث ًىم 

ش  ألاهترهِذ ب٩ل ز٣ت "، بغخاب ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت و الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت  .2016ماعؽ  17بؿُاث وطل٪ بخاٍع
٠ ع٢م  -2 ضة  31.08بدىُٟظ ال٣اهىن ع٢م  2011ٞبراًغ  18ناصع في  1.11.03ْهحر قٍغ ال٣اضخي بخدضًض جضابحر لخماًت اإلاؿتهل٪، الجٍغ

ش  5932الغؾمُت ٖضص   .1072، م  7/4/2011بخاٍع
ش و جُىع ألاهترهِذ ؤهٓغ :  -3 إل ٖلى جاٍع ض ؤلَا  للمٍؼ

- Bouchurberg  L , Internet et commerce électronique , Delmas, Paris 2001, p 9. 

دُت، الٗضص  -  ٤ ؤلاهترهِذ و بزباث الخٗا٢ض ؤلال٨ترووي، مجلت الخ٣ى١ ال٩ٍى ، 26، الؿىت 4عامي مدمض ٖلىان، الخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة ًٖ ٍَغ

ذ، م 2002صٌؿمبر   و ما ًلحها. 233، جهضع ًٖ مجلـ اليكغ الٗلمي، ظامٗت ال٩ٍى

 .22، م 2008، الُبٗت ألاولى، ؾىت غ مدمض ال٨ؿىاوي، الخجاعة ٖبر الخاؾىب، صاع الش٣اٞت لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان، ألاعصنٖام -
، 2002صعاؾت م٣اعهت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اهغة، مهغ، الُبٗت ألاولى،  –ؤؾامت ؤخمض بضع، خماًت اإلاؿتهل٪ في الخٗا٢ض ؤلال٨ترووي  -4

 .11م 
م ؾالمت، ال٣اهىن الضولي الخام الىىيي، ؤلال٨ترووي  ؤخمض ٖبض -5 ة، مهغ الُبٗت البُئي، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اهغ  -الؿُاحي –ال٨ٍغ

 .18، م 2000الىلى، 

= 
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ت في بَاع مباصال  ث وحٗٝغ الخجاعة الال٨تروهُت بإجها جل٪ اإلاباصالث الغ٢مُت الخانت بإوكُت ججاٍع

قغاء و بُ٘ البًاج٘ و الخضماث  ، ؤو هي ال٣ُام ب٩ل ما ًخٗل٤ بٗملُاث1جخٗل٤ باإلاىخجاث و الخضماث

 .2اإلاٗلىماث ٖبر قب٨ت الاهترهِذو 

٤ وزانت ٖلى مؿخىي وج٨دسخي الخجاعة الال٨تروهُت ؤهمُت ٦بحرة ٖلى مؿخىي ؤلا  هخاط والدؿٍى

ت  و بى٣غة بؿُُت مً بظ 3الاؾتهال٥، خُض جم٨ً اإلاؿتهل٪ الخضماجُت بؿهىلت و غاء ٧ل ٖملُاجه الخجاٍع

ت في ؤلاهجاػ، ل٨ً هل اإلاؿتهل٪ الال٨ترو وي ًجغي هظه الٗملُاث ب٩ل  ز٣ت في الاؾخٗما٫ وؾٖغ

 ؟اَمئىانو 

اصة الاهخمام باإلاؿتهل٪ زانت بٗض ألازظ بىٓام ا٢خهاص  ل٣ض ؤصي جُىع الخجاعة الال٨تروهُت بلى ٍػ

غ الخجاعة، الصخيء  ت و الظي او٨ٗـ ؾلبا ٖلى الؿلى٥ الاظخمايي الؿى١ وجدٍغ اإلاماعؾاث الخجاٍع

غبذ بٌٛ الىٓغ ًٖ والا٢خهاصًت، خُض ْهغث ٞئت اإلاىخجحن واإلاىعصًً هاظؿهم الىخُض هى جد٤ُ٣ ال

 .مهلخت اإلاؿتهل٪

اع ٦ك٠ الىا٢٘ ًٖ اؾخسضام الاهترهِذ في ؤوكُت مجغمت، مً ٢بل ال٣غانىت  وفي هظا ؤلَا

ل و اؾخُاٖىا اؾخٛال٫ مىاًَ ال٠ًٗ الٟىُت لهظه الكب٨ت واإلادخالىن الظًً  اؾخسضامها لخدٍى

ألامىا٫ بل٨تروهُا، والخالٖب بالخؿاباث البى٨ُت والٟىاجحر بلى ٚحر طل٪ مً ٖملُاث الىهب والاخخُا٫ 

ت الٛحر اإلاكغوٖت التي ٢ض ًخٗغى لها  مىما ٧ل اإلاماعؾاث الخجاٍع والخالٖب بالبُاهاث الخانت، ٖو

 .ًت ًٖ بٗض م٘ اإلاىعص ؤو اإلانهي٪ ٢بل ؤو ؤزىاء صزىله ٖملُت حٗا٢ضاإلاؿتهل

 والؿاالن اإلاُغوح هىا: 

                                                                                                                                                                                     
= 

 .44ؤؾامت ؤخمض بضع ، م . ؽ.، م  -

اء ؤلال٨ترووي بالبُاث٤ ؤلال٨تروهُت - ، ظىاهبها ال٣اهىهُت و آزاعها، صعاؾت يُاء ٖلي ؤخمض وٗمان، اإلاؿاولُت اإلاضهُت الىاقئت ًٖ الٞى

الٗلىم ال٣اهىهُت و الا٢خهاصًت ٧لُت  م٣اعهت، ؤَغوخت لىُل الض٦خىعاه في الخ٣ى١، قٗبت ال٣اهىن الخام، ظامٗت ال٣اضخي ُٖاى،

 .287، م  2010-2009لؿىت الجامُٗت الاظخماُٖت، مغا٦ل، او
 .44ؤؾامت ؤخمض بضع، م،ؽ، م: - 1
 .287، م،ؽ، م:مانيُاء ٖلي ؤخمض وٗ - 2
ه٣اقا ٣ٞهُا ٦بحرا اه٣ؿم ال٣ٟه بسهىنه بلى اججاهحن : اججاه ٌُُٗه مٟهىما ي٣ُا، و آزغ ٌُٗي مٟهىما  ٖٝغ مٟهىم اإلاؿتهل٪ -3

 .٤ بخدضًض جضابحر لخماًت اإلاؿتهل٪اإلاخٗل 31.08مً ال٣اهىن ع٢م  2مىؾٗا، ٖلى ؤن اإلاكٕغ ٢ض خؿم في هظا اإلاٟهىم في اإلااصة 

إل خى٫ مٟهىم اإلاؿتهل٪ : ؤهٓغ للم ض مً الَا  ٍؼ

بُض ٖباسخي : مٟهىم اإلاؿتهل٪ ٖلى يىء الٗمل الخمهُضي إلاكغوٕ ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪، اإلاجلت اإلاٛغبُت لال٢خهاص و ال٣اهىن  - بٖى

 .و ما ًلحها 175، م 2002ت مغا٦ل، ، ميكىعاث ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت و الا٢خهاص37ًاإلا٣اعن، الٗضص 
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ت الٛحر  غها اإلاكٕغ للمؿتهل٪ الال٨ترووي مً اإلاماعؾاث الخجاٍع ما هي الخماًت الجىاثُت التي ٞو

 ؟يو مصجٗت ٖلى الخٗا٢ض الال٨تروو اإلاكغوٖت ؟ وهل الخماًت الجىاثُت اإلاىٞغة حٗخبر ٧اُٞت

حٗخبر الخماًت الجىاثُت للمؿتهل٪ مً ؤ٦بر جدضًاث الخجاعة الال٨تروهُت، وهظا ما صٞ٘ بالٗضًض 

ٗاث ٘ اإلاٛغبي بلى الخضزل لىي٘ جغؾاهت ٢اهىهُت ججغم و حٗا٢ب ٧ل  1مً الدكَغ اإلا٣اعهت و ٦ظل٪ الدكَغ

مت جخٗل٤ بةهخاط وجىػَ٘  ٥ الؿل٘ جضاو٫ واؾتهالو مؿاؽ بمهلخت اإلاؿتهل٪، طل٪ ؤن ٧ل ظٍغ

 .جي وبالخبُٗت ٖلى مهالر اإلاؿتهل٪والخضماث جازغ ؾلبا ٖلى الا٢خهاص الَى

و جبٗا لظل٪، و خغنا مً اإلاكٕغ ٖلى بٖاصة ػعٕ الش٣ت في اإلاٗامالث الال٨تروهُت، و بخاَت هظه 

ت مً  الش٣ت بدماًت ظىاثُت ٞٗالت، جضزل اإلاكٕغ باإلياٞت بلى ال٣اهىن الجىاجي الٗام بىي٘ مجمٖى

ت ألاؾٗاع و اإلاىاٞؿت 99.06ىهىم ال٣اهىهُت اإلاخٟغ٢ت، ٣٦اهىن ال اإلاخٗل٤  13.83، و٢اهىن 2اإلاخٗل٤ بدٍغ

اإلاخٗل٤ بالخباص٫ الال٨ترووي للمُُٗاث  53.05، وال٣اهىن ع٢م 3بؼظغ الٛل في الؿل٘ والبًاج٘

 .٤ بخدضًض جضابحر لخماًت اإلاؿتهل٪اإلاخٗل 31.08، وؤزحرا ال٣اهىن ع٢م 4ال٣اهىهُت

، زانت جل٪ 31.08وؾٝى ه٣خهغ في هظه الضعاؾت ٖلى الخماًت الجىاثُت اإلا٣غعة في ال٣اهىن 

٤ اإلاىهجُت اإلاخٗل٣ت ببٌٗ اإلاماعؾاث الٛحر اإلاكغوٖت، مداولحن الى٢ٝى ٖلى مٓاهغ ه ظه الخماًت ٞو

 : الخالُت

م  اإلابدض ألاو٫: مٓاهغ الخماًت الجىاثُت للمؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض بل٨تروهُا ٖلى مؿخىي   الخجٍغ

 اإلابدض الشاوي: مٓاهغ الخماًت الجىاثُت للمؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض بل٨تروهُا ٖلى مؿخىي ال٣ٗاب 

                                                           
ٗاث هظ٦غمً ب -1  :حن هظه الدكَغ

 .1996إلاخدضة لل٣اهىن الخجاعي ؾىت ال٣اهىن الىمىطجي للخجاعة ؤلال٨تروهُت ) الُىوؿترا٫( الهاصع ًٖ لجىت ألامم ا -

 ًخٗل٤ بدماًت اإلاؿتهل٪ في ال٣ٗىص ًٖ بٗض 1997ماي  20الهاصع ًٖ البرإلاان ألاوعبي في  7/97الخىظُه ألاوعبي ع٢م  -

 .روهُتاإلاخٗل٤ بالخجاعة الال٨ت 2000ًىهُى  8الهاصع ًٖ البرإلاان ألاوعبي في  2000/ 31الخىظُه ع٢م  -

حر الش٣ت و خماًت  67/2005اإلاخٗل٤ بالش٣ت في الا٢خهاص الغ٢مي، و ال٣اهىن ع٢م  575/2004ال٣اهىن الٟغوسخي ع٢م  - اإلاخٗل٤ بخٞى

 . ل٪ اإلاضوهت الاؾتهال٦ُت الٟغوؿُتاإلاؿتهل٪، و ٦ظ
٠ ع٢م  ٢99.06اهىن ع٢م  - 2 ت ألاؾٗاع و اإلاىاٞؿت، الهاصع بدىُٟظه الٓهحر الكٍغ ش  1.00.225بمشابت ٢اهىن مخٗل٤ بدٍغ  2000ًىهُى  5بخاٍع

ضة الغؾمُت ٖضص  ش  4810في الجٍغ ْهحر ، الهاصع بدىُٟظه 104.12ع٢م  ،ٚحر ؤن هظا ال٣اهىن ٖض٫ بم٣خطخى ال٣اهىن  2000ًىلُى  6بخاٍع

٠ ع٢م   (.2014ًىهُى 30) 1435عمًان  2الهاصع في  1.14.116قٍغ
٠ ع٢م   ٢13.83اهىن ع٢م  -3 ش  1.83.108الهاصع بدىُٟظه الٓهحر الكٍغ ضة الغؾمُت ٖضص  1984ؤ٦خىبغ  5بخاٍع ش  3777،الجٍغ  26بخاٍع

 .1985ماعؽ 
٠ ع٢م ٢53.05اهىن ع٢م  -4 ش  1.07.129 اإلاخٗل٤ بالخباص٫ الال٨ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت الهاصع بدىُٟظه الٓهحر الكٍغ مبر  30بخاٍع هٞى

ضة الغؾمُت ٖضص 2007 ش 5584، الجٍغ  .3879، م 2007صظىبر  6 بخاٍع
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 ُ 9 مظاهش الحماًت الجىائُت للمعتهلَ اإلاخػانذ بلٌتروهُا غلى معخىي اإلابدث ألاو

م   الخجٍش

ـ الش٣ت في  الخٗامل هٓغا ألهمُت الخضزل الجىاجي في مجا٫ الخٗا٢ض ًٖ بٗض و صوع طل٪ في ج٨َغ

بالىؾاثل الخ٨ىىلىظُت اإلاؿخسضمت، وما ًترجب ًٖ طل٪ مً حصجُ٘ الاؾدشماع ٖبر الخجاعة الال٨تروهُت، 

 .ا٫ ٖلى ببغام ال٣ٗىص الال٨تروهُتوبالخالي ؤلا٢ب

بالًبِ في ٢ؿمه الخاؾ٘ و  31.08اجي مً زال٫ ال٣اهىن ع٢م ل٩ل طل٪ جضزل اإلاكٕغ الجى

ت مً ألاٞٗا٫ واإلاما م مجمٖى عؾاث ؾىاء جل٪ اإلاخٗل٣ت بإؾالُب ٖغى اإلاىخىظاث ؤو الخضماث لخجٍغ

 .غ١ البُ٘ ًٖ بٗض )اإلاُلب الشاوي(ٖبر ألاهترهِذ )اإلاُلب ألاو٫( ؤو جل٪ اإلاخٗل٣ت بُ

 ُ م بػع اإلاماسظاث اإلاخػلهت بإظالُب الػشض غً بػذ اإلاؼلب ألاو  9 ججٍش

الم الٛحر اإلاؿخىفي لال م ٧ل مً ؤلٖا م ًخٗل٤ ألامغ هىا بخجٍغ لتزاماث اإلاخُلبت ٢اهىها )ؤوال( وججٍغ

ه )زاهُا(ؤلاقهاع اإلاًلل ؤو ال٩اطب و٦ظل٪ ؤلاقه  .اع اإلا٣اعن الٛحر الجًز

م ؤلاغالم الؿير اإلاعخىفي لاللتزاماث اإلاخؼلبت ؤوال  9 ججٍش

مً مٓاهغ خماًت بعاصة اإلاؿتهل٪ ٢بل ببغام ال٣ٗض الالتزام بةٖالم هظا ألازحر، بدُض ظٗله ٖلى 

الم بةخاَت اإلاؿتهل٪ ٖاج٤  خٗل٤ هظا ؤلٖا اإلاىعص في ظمُ٘ ؤهىإ ٣ٖىص الاؾتهال٥ صون جسهُو، ٍو

ت مً الٗىانغ والكغوٍ والخهاثو اإلاخٗل٣ت بٗغى اإلاىخىط ؤو الخضمت و طل٪ ٢بل الخٗا٢ض.  بمجمٖى

 : مً يمً طل٪و 

الم اإلاخٗل٤ باإلامحزاث ألاؾاؾُت للمىخىط ؤو الؿلٗت ؤو الخضمت مدل الٗ -0 طل٪ َب٤ و ٣ض، ؤلٖا

التي جىظب ٖلى ٧ل مىعص ؤن ًم٨ً اإلاؿتهل٪ بإي وؾُلت مالثمت مً  31.08مً ٢اهىن  1 3هو اإلااصة 

                                                           
ت اإلامحزاث ألاؾاؾُت ٖلى ما ًلي :"  31.08مً ٢اهىن  3جىو اإلااصة   -1 ًجب ٖلى ٧ل مىعص ؤن ًم٨ً اإلاؿتهل٪ بإي وؾُلت مالثمت مً مٗٞغ

ش الهالخُت بن ا٢خطخى الخا٫، وؤن ٣ًضم بلُه اإلاٗلىماث التي مً قإجها للمىخىط ؤو الؿلٗت ؤو الخضمت و٦ظا مهضع اإلاىخىط  ؤو الؿلٗت وجاٍع

 مؿاٖضجه ٖلى ال٣ُام بازخُاع م٣ٗى٫ باٖخباع خاظُاجه وبم٩اهُاجه.

٣ت مىا  الن ؤو بإي ٍَغ ٤ وي٘ الٗالمت ؤو الٗىىهت ؤو ؤلٖا ؾبت ولهظه الٛاًت، ًجب ٖلى ٧ل مىعص ؤن ٌٗلم اإلاؿتهل٪ بىظه زام ًٖ ٍَغ

٣ت الاؾخسضام ؤو صلُل الاؾخٗما٫ ومضة الًمان وقغوَه والكغوٍ الخانت  ٍغ ٟاث الخضماث َو ؤزغي بإؾٗاع اإلاىخىظاث والؿل٘ وبخٍٗغ

ىض الا٢خًاء، ال٣ُىص اإلادخملت للمؿاولُت الخٗا٢ضًت.  بالبُ٘ ؤو ج٣ضًم الخضمت، ٖو

الم بىو جىُٓمي  ."جدضص بظغاءاث ؤلٖا
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ت اإلامحزاث ألاؾاؾُت للمىخىط ؤو الخضمت، وج٣ضًم اإلاٗلىماث التي حؿاٖضه ٖلى ال٣ُ ام باالزخُاع مٗٞغ

 .الهاثب ٢بل الخٗا٢ض

الم اإلاخٗل٤ باألزمان و قغوٍ البُ٘ : -1  3مً اإلااصة  2ة جم الخىهُو ٖلى طل٪ في ال٣ٟغ  ؤلٖا

ٖلى ؤهه ًجب ٖلى ٧ل مىعص ؤن ٌٗلم اإلاؿتهل٪ 1 2/ 3، خُض ههذ اإلااصة 31.08مً ٢اهىن  4اإلااصة و 

ٖلى ؤهه ًجب ؤن ٌكمل اإلاىخىط ؤو الؿلٗت ؤو الؿٗغ ؤو  4بإؾٗاع اإلاخىظاث و الؿل٘، و ههذ اإلااصة 

ٟت ؤلاظمالُت بما في  .ٍبت ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞتطل٪ الًغ  الخٍٗغ

الم  الم الكغوٍ الخانت بالبُ٘ ؤو ج٣ضًم الخضمت، و ؤن ٩ًىن هظا ؤلٖا ٦ما ًجب ؤن ٌكمل ؤلٖا

 .صخُدا و واضخا وقامال ل٩اٞت الٗىانغ و اإلاٗلىماث ألاؾاؾُت للمىخىط ؤو الخضمت

الم اإلاخٗل٤ بأظا٫ الدؿلُم: جم جىُٓمه في اإلااصة  -2 جضابحر خماًت مً ٢اهىن جدضًض  122ؤلٖا

م ــــىالث ؤو ج٣ضًــــٕى ال٣ٗض مى٣ــــان مىيــــىعص بطا ٦ــــاصة ٖلى اإلاـــــظه اإلاــــض ٞغيذ هــــهل٪، خُـــــاإلاؿخ

ان حؿلُمها ٚحر ٞىعي ؤن ًدضص ٦خابت ال٣ٗض ؤو الٟاجىعة ؤو جظ٦غة الهىضو١ ـــالخضماث للمؿتهل٪، و ٦

ضًم ــبدؿلُم اإلاىخىط ؤو ج٣ هض ُٞهــــضص ألاظل الظي ًخٗــؿتهل٪، و جدم للمــــغي حؿلــــؤو ؤًت وز٣ُت ؤز

 .الخضمت

اث ا حر الخماًت الجىاثُت للمؿتهل٪ مً اإلاماعؾاث الخهٞغ لُه، وفي بَاع جٞى المكغوٖت لٖو

اإلاخٗل٣ت بةٖالم اإلاؿتهل٪ الال٨ترووي ؤو الٗاصي، ٞةهه عجب ٖلحها ٣ٖىباث ظىاثُت جخمشل في الٛغامت َب٣ا 

الممً ١ ح م ،  طل٪ ٖىض مسالٟت ؤخ٩ام ال٣ؿم  173ماصة لل  .الشاوي اإلاىٓمت إلا٣خًُاث ؤلٖا

م ٖضم الالتزام باإلا٣خًُاث اإلاخٗل٣ت بةٖالم الٗام للمؿتهل٪ ا٢خبؿها اإلاكٕغ اإلاٛغبي مً  وججٍغ

  L 111-5اص و اإلاى  L 111-3بلى   L 111-1، والتي هٓمها في مضوهت الاؾتهال٥ في اإلاىاص مً 3هٓحره الٟغوسخي

                                                           
ٖلى ؤهه : ولهظه الٛاًت، ًجب ٖلى ٧ل مىعص ؤن ٌٗلم اإلاؿتهل٪ بىظه زام ًٖ  31.08مً ٢اهىن   3إلااصة جىو ال٣ٟغة الشاهُت مً ا -1

٣ت الاؾخسضام  ٍغ ٟاث الخضماث َو ٣ت مىاؾبت ؤزغي بإؾٗاع اإلاىخىظاث والؿل٘ وبخٍٗغ الن ؤو بإي ٍَغ ٤ وي٘ الٗالمت ؤو الٗىىهت ؤو ؤلٖا ٍَغ

ىض الا٢خًاء، ال٣ُىص اإلادخملت للمؿاولُت ؤو صلُل الاؾخٗما٫ ومضة الًمان وقغوَه وال كغوٍ الخانت بالبُ٘ ؤو ج٣ضًم الخضمت، ٖو

 الخٗا٢ضًت.
ه بُ٘ مىخىظاث ؤو ؾل٘ ؤو ج٣ضًم زضماث بلى اإلاؿتهل٪، بطا ٖلى ما ًلي": 31.08مً ٢اهىن  12ظاء في اإلااصة  -2 في ٧ل ٣ٖض ٩ًىن مىيٖى

ٟت اإلاخ٤ٟ ٖلحها الخض اإلا٣غ  ع بىو جىُٓمي و٧ان حؿلُم اإلاىخىظاث ؤو الؿل٘ ؤو ج٣ضًم الخضماث ٚحر ٞىعي، ًجب ٖلى ججاوػ الشمً ؤو الخٍٗغ

ألاظل الظي ًخٗهض ُٞه  اإلاىعص ؤن ًدضص ٦خابت في ال٣ٗض ؤو الٟاجىعة ؤو جظ٦غة الهىضو١ ؤو اإلاسالهت ؤو ؤي وز٣ُت ؤزغي حؿلم للمؿتهل٪

 بدؿلُم اإلاىخىظاث ؤو الؿل٘ ؤو ج٣ضًم الخضماث".
ش مضوهت   -3  .2014ُماث ٧ان آزغها ٢اهىن ؤمىن ًىلُى التي زًٗذ لٗضة حٗضًالث و جخم 26الاؾتهال٥ الهاصعة بخاٍع
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ت جسخل٠ ٢ُمتها L 111-6-1  2وL 111-61، و ٖا٢ب ًٖ ؤلازال٫ بها في اإلاىاص L 111-5-1و  بٛغاماث بصاٍع

 .الصخو الُبُعي بلى الصخو اإلاٗىىي مً 

م ٖضم الالتزام بةٖالم اإلاؿتهل٪ هى خماًخه مً الخغو٢اث  وهسلو مما ؾب٤ ؤن الهضٝ مً ججٍغ

 .لخٗا٢ضه ٞغنت اجساط ال٣غاع ٢بل اوبُٖائ 

م اإلاماسظاث اإلاىاقُت لهىاغذ ؤلاؼهاس ؤلالٌترووي ثاهُا  9 ججٍش

٠ للخإزحر ٖلى اإلاؿتهل٪ وظلب اهدباهه وصٞٗه للخٗا٢ض صٞٗا هىا٥  مً الخ٣ىُاث الخضًشت التي جْى

ؤلاقهاع وبهٟت زانت ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي، إلاا له مً جإزحر ٖلى ٞئت اإلاؿتهل٨حن بلى خض حُٛحر ؾلى٦هم 

، ٞاإلاؿتهل٪ ٖىض ولىظه 3صي وب٢ىاٖهم بةٖاصة الىٓغ في مىا٢ٟهم خى٫ مىخىط ؤو زضمت مُٗىتالا٢خها

الخضماث اإلاٗغويت لُسخاع مجها، ًٞاء اإلاىا٢٘ الال٨تروهُت ًجض هٟؿه ؤمام الٗضًض مً اإلاىخىظاث و 

بلى نٝغ باإلا٣ابل ٌؿخُٟض اإلاىعص مً هظا الٗغى بط ًم٨ىه مً ببغام الٗضًض مً ال٣ٗىص صون الخاظت و 

 .4مبالٜ َاثلت ٖلى ؤلاقهاع 

وهٓغا ألهمُت ؤلاقهاع في الخإزحر باصع اإلاكٕغ اإلاٛغبي بلى الخماًت الجىاثُت للمؿتهل٪ مً ٧ل 

إلاسالٟت لل٣اهىن اإلاماعؾاث التي جاصي بلى جًلُل ؤو زضإ ؤو ٚل اإلاؿتهل٪، وظغم ٧ل ؤهىإ ؤلاقهاع ا

 .بازخالٝ وؾاثلها

 

                                                           
1 - L„art L111-6 du code de la consommation français dispose que : « Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est 

passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € 

pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 ». 
2- L„art L111-6-1 du code de la consommation français dispose que :«Tout manquement aux articles L. 111-5 et L. 111-5-

1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 

000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 ». 
مهضي مىحر ، اإلآاهغ ال٣اهىهُت لخماًت اإلاؿتهل٪، ؤَغوخت لىُل الض٦خىعاه في الخ٣ى١، ظامٗت مدمض ألاو٫، ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت  -3

 .229، م 2005 – ٢2004خهاصًت و الاظخماُٖت، وظضة ، الؿىت الجامُٗت والا
إل ٖلى ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي ؤهٓغ :    -4 ض مً الَا  للمٍؼ

- Moreau (N) , la formation du contrat électronique : dispositif de protection du cyber-consomateur et mode Alternatifs de 

règlements des conflits, DEA Droit des Contrats, Université de Lille 2, Faculté des sciences juridiques , politiques et sociales, 

Année universitaire 2002-2003, p 22. 

- Benzakour (N) , La publicité sur Internet et la nécessaire protection du consommateur, DESS Option Droit du Multimédia 

et l„informatique, Unversité Paris III Pauthéon Assas, Année universitaire 2003-2004 , p 27et s. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291867&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000028743137&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000028744682&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000028744682&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000028743137&dateTexte=&categorieLien=cid
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م ؤلاؼهاس اإلاظل -0 ٍارب ججٍش  ل ؤو ال

 1بحن خاالثو ،  31.05مً ٢اهىن  22بلى  15هٓم اإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤلاقهاع مً زال٫ اإلاىاص مً 

مىه بإهه ٧ل بقهاع ًخًمً بإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫ بصٖاء ؤو بُاها ؤو ٖغيا  21ؤلاقهاع ال٩اطب في اإلااصة 

ا ٢ام بخدضًض الٗىانغ اإلا٩ىهت ٧اطبا، ؤو ٧ل بقهاع مً قاهه ؤن ًى٢٘ في الٛلِ بإي وظه مً ألاوظه، ٦م

ت في اإلااصة  م ٧ل هظه اإلاماعؾاث ؤو ألاٞٗا٫ اإلاسالٟت للمٗامالث الخجاٍع له. و٢ض ٖمل اإلاكٕغ ٖلى ججٍغ

م حهضٝ اإلاكٕغ مً وعاثه ػعٕ الش٣ت في و ٢غجها  31.08مً ٢اهىن  174 ب٣ٗىباث مالُت، وهظا الخجٍغ

 .حهضٝ ؤلا٣ًإ باإلاؿتهل٪ في الٛلِطب الظي ؤلاقهاع اإلاًلل ؤو ال٩اواإلاٗامالث ًٖ بٗض ػظغ 

لى ال٨ٗ م ــــــٝغ ؤلاقهاع اإلاًلل، ولـــــــم ٌٗــــي لــــــحره الٟغوؿــــــــض هٓــــ، هج2غبيــــــٕغ اإلاٛــــــــــ مً اإلاكــــــٖو

ــــمم اإلاــــذ الُىم ًىٓـــهاع اإلاًلل ؤو ال٩اطب، بل ؤنبــــــً ؤلاقــــــــٌٗض ًخدضر ٖ ت اإلاًللتــ  3اعؾاث الخجاٍع

"Les pratiques commerciales trompeusesًو٢ض جم جىُٓم هظه اإلاماعؾاث في اإلاىاص م ،"L 121-1  4 

ــــي ٖلى ويــــــــــل اإلاكٕغ الٟغوؿـــــــــضوهت ؤلاؾتهال٥، و٢ض ٖمــــــمً م L 121-6 5بلى  ت بإ٦ثر ــــــــــــــــ٘ الثدـــــــــ

                                                           
ه اإلااصة  -  1 ٣ت ٧اهذ 1984صظىبر  10مً الخىظُه ألاوعبي ٫  3حٗٞغ ٣ت ج٣ضًمه بإًت ٍَغ ٖلى جًلُل  بإهه ٧ل بٖالن ًدخىي في ٍَغ

 . ألاشخام اإلاىظه بلحهم

ه ال٣ًاء الٟغوسخي في ؤ٦ثر مً مغة، ؤهٓغ :  ٖٞغ

- cassasion 12 novembre 1986, bull.crim, N° 861 

- cassasion 14 octobre 1998,JCPE 1998 , p1904  

إل :  ض مً ؤلَا ه البٌٗ ال٣ٟه ، ؤهٓغ للمٍؼ  -  ,٦technonologie.org-www.droitC.A de Rennes 31 Mars 2000ما ٖٞغ

الن ًٖ اإلاىخجاث و الخضماث مً الىظهت ال٣اهىهُت، م٨خبت الجالء الجضًضة، اإلاىهىعة،  مهغ ، الُبٗت ــــ ٖبض الًُٟل مدمض ؤخمض، ؤلٖا

 .17، م 1991ألاولى، 

-Vestergard (J) et Lyngholm (F), Publicité mensongère et trompeuse au Danemark, Gaz .pal, recueil  Mai - juin 1999, p 638.   
ه في اإلااصة و بهما ، 31.08لم ٌٗٝغ اإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤلاقهاع في ٢اهىن  -  2  الخام باالجها٫ الؿمعي البهغي.  03.77مً ٢اهىن  2ٖٞغ
ش  08.03بٗض حٗضًلهم بمىظب ال٣اهىن ع٢م  -  3 غ اإلاىاٞؿت ل 2008ًىاًغ  3بخاٍع  776هالر اإلاؿتهل٪، و الشاوي ال٣اهىن ع٢م اإلاخٗل٤ بخٍُى

ش   .اإلاخٗل٤ بخدضًض الا٢خهاص 2008ٚكذ  4بخاٍع
4- L„art L121-1 du code de la consommation français dispose que : «  I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est 

commise dans l'une des circonstances suivantes: 

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe 

distinctif d'un concurrent ; 

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant 

sur l'un ou plusieurs des éléments suivants ...................  ». 
5- L„art L121-6 du code de la consommation français dispose que : « Les pratiques commerciales trompeuses sont punies 

d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €. 

= 

http://www.droit-technonologie.org/
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اث الخجالخ ا مً الخٗامالث الخجــــــــــهٞغ ت قُٖى ت ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهـــــاٍع غ مداوال الخٟهُل ــــــــــــاٍع

غ ؤ٦بر خمــــــــــــــحها بكـــٞ ـــ٩ل ًٞى ــهؤتى ــهل٪ في قـــــــــــــم٨ىت للمؿخـــــــــــت مـــاًت ظىاثُــــــــــــ غم ـــو٢ض ظ ،ىإ ؤلاقهاعاثـــــــــــــ

ا٢ب ٖلحها ب٣ٗ خحن خبؿا و ٚغامت جهل بلى ــــــــــــضصة جخمشل في ؾىـــــــــىباث مكــــــــهظه اإلاماعؾاث ٖو

300.000€. 

الهاث ال٩اطبت، ل٨ً جم خظٝ هظا  1ول٣ض ٧ان اإلاكٕغ الٟغوسخي ٌكتٍر ٖىهغ ؾىء الىُت  في ؤلٖا

 . الٗىهغ حؿهُال للمخابٗت الجىاثُت

ٖبر ألاهترهِذ، هىا٥ اظتهاصاث  2 ُب٣ُاث ال٣ًاثُت في مجا٫ ؤلاقهاع اإلاًللوبسهىم الخ

، ل٨ً اإلاالخٔ ٖلحها هٕى مً الخًاعب ٢3ًاثُت لٗل الؿبب في طل٪ ًغظ٘ مً و والازخالٝ،  4في اإلاىيٕى

مً خمشل في وظىص الخًلُل مً ٖضمه، و ٌٗخمض لخدضًض الٟٗل الجغمي اإلا 5ظهت بلى ُٚاب مُٗاع مىخض

مت ؤلاقهاع اإلاًللمسخل٠ الخاال  6ي نٗىبت خهغظهت ؤزغ   . ث اإلا٩ىهت لجٍغ

اع، ًُغح مُٗاع الخًلُل بق٩ا٫ زانت ٖلى مؿخىي ؤلاقهاع ٖبر الاهترهِذ ؤي  وصاثما في هٟـ ؤلَا

في الٗالم اإلااصي، خُض ًسخل٠ اإلاؿتهل٪ مً م٩ان بلى آزغ، طل٪ ؤن هظه ؤلاقهاعاث ال جمحز بحن 

 .  7و الخاص الظ٧اء اإلاؿتهل٪ اإلاخىؾِ الظ٧اء

                                                                                                                                                                                     
= 

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre 

d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des 

dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.............. ». 
ش 1963ًىهُى  2مً ٢اهىن  5جم اقتراٍ ؾىء الىُت في اإلااصة  -1 ض مً  1973ًضٌؿمبر 27، وجم خظٞها في ال٣اهىن الهاصع بخاٍع ، وللمٍؼ

إل اهٓغ:  الَا

اثم اإلااصًت و اإلاؿاولُت الجىاثُت بضون زُإ،صعاؾت م٣اعهت" ، مُبٗت صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اهغة، بضون خمض ٖىى بال٫،" الجغ ؤ -

 .و ما بٗضها 180،م :1993َبٗت،
2 - cass- civ,18 juillet 1981 Bull ,civ ,p 189 cité par Hélen ,Bricks, les clauses abusines ,L.G.D.J, Paris,1982 ,p :185 . 
3- T.G.I. de Paris, 4 Fevrier 2005, n D 2005, Jurisprudence , p : 1037 , note hygen (c). 

- T.G.I. de Paris, 7 Janvier 2009 in www.legalis.net 
4 - C.A.de Versailles. 2 novembre 2007 in www.lexento.com  

 .177ٖبض الًُٟل مدمض ؤخمض، م.ؽ. م  - 5
6- Koné Moriba (A), la protection du consommateur dans la commerce international passé par internet, Mémoire de 

Maitrise en droit, université montréal, 2007-2008 , p 27 et Sv . 
، 2008الُبٗت ألاولى، ٖبض الٟخاح بُىمي حجاػي، خماًت اإلاؿتهل٪ ٖبر قب٨ت الاهترهِذ، صاع ال٨خب ال٣اهىهُت، اإلاجلت ال٨بري،مهغ،  -7

 .29م 
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مت ؤلاقهاع اإلاًلل ؤو ال٩اطب ج٣ىم متى جد٣٣ذ اإلاماعؾاث التي هو  وهسلو مما ؾب٤ ؤن ظٍغ

٩ىن مً قإهه ؤلا٣ًإ في الٛلِ . ، ٍو في  31.08وجٓهغ الخماًت الجىاثُت إلاكٕغ ٢اهىن  ٖلحها اإلاكٕغ

م هظه اإلاماعؾاث و ال٣ٗاب ٖجهاجج  .ٍغ

م ؤلاؼهاس اإلاهاسن اإلاظ -2  لل ججٍش

ه في اإلااصة  1هٓم اإلاكٕغ ؤلاقهاع اإلا٣اعن  ٞغ ٖلى ؤهه ٧ل بقهاع ٣ًاعن بحن  31.08مً ٢اهىن  22ٖو

مت  ٟاث الؿل٘ ؤو اإلاىخىظاث ؤو الخضماث، بال ؤن هظا ؤلاقهاع ٌك٩ل ظٍغ زهاثو ؤو ؤؾٗاع ؤو حٍٗغ

ض به الٟاٖل جًلُل اإلاؿتهل٪  ٍغ ه، ٍو ه زضماث ؤلا٣ًإ به في الٛلِ، و٦وٖىضما ٩ًىن ٚحر هٍؼ ظل٪ حكٍى

٤ الخ٣لُل والخى٣ُو مً ٢ُمت الؿل٘ والخضماث، مما ً جٗله ؤصاة و مىخىظاث اإلاىاٞؿحن ًٖ ٍَغ

 .للمىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت

ومىٗا ل٩ل هظه اإلاماعؾاث، وبُٛت ٞغى خماًت ظىاثُت ٞٗالت يض ؤلاقهاع اإلا٣اعن اإلاًلل، ٖمل 

مه و ػظغه ب٣ٗىبت مالُت في اإلااصة   .31.08مً ٢اهىن  174اإلاكٕغ ٖلى ججٍغ

ت 2ؤما اإلاكٕغ الٟغوسخي ، ٣ٞض هٓم هى آلازغ ؤلاقهاع اإلا٣اعن، ل٨ً بمٗؼ٫ ًٖ اإلاماعؾاث الخجاٍع

مً   L 121-14بلى  L 121-8اإلاًللت، و زهه بٟٕغ مؿخ٣ل ٖىىهه" باإلقهاع"، و طل٪ في اإلاىاص مً 

ت ٖلى م مه و ٞغى ٣ٖىباث بصاٍع  L سالٟت م٣خًُاجه َب٣ا للماصمضوهت ؤلاؾتهال٥، ٦ما ٖمل ٖلى ججٍغ

 : طل٪ ٖىضما ٩ًىن ؤلاقهاع اإلا٣اعن  و  3ة  121-14

ل لضي اإلاؿتهل٪مًلال ؤو مً قإهه ؤن ًى٢٘ في  -  .الٛلِ ؤو زل٤ حكَى

 .ث لها هٟـ اإلاخُلباث و هٟـ الهضٝؤن ال ج٣خهغ اإلا٣اعهت ٖلى ؾل٘ ؤو زضما -

٣ُ٣ُت للمىخىط ؾُت الضاثمت و الخؤن ال ج٩ىن اإلا٣اعهت مىيىُٖت، و زاعط ًٖ الخهاثو ألاؾا -

 .ؤو الخضمت

                                                           
الن اإلا٣اعن ٦ظل٪ في ال٣اهىن  -1  مىه. 65و  2اإلاخٗل٤ باإلجها٫ الؿمعي البهغي في اإلااصجحن  73.00هٓم اإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤلٖا
ه الخىظُه ألاوعوبي الهاصع في  - 2 ت ؤو ؾل٘ ؤو ز 1997ؤ٦خىبغ  6ٖٞغ ضماث بإهه ٧ل بٖالن ًاصي نغاخت ؤو يمىا بلى الخٗٝغ ٖلى هٍى

 مىاٞـ آزغ .
3- L„art L121-1 4. du code de la consommation français dispose que : « Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du 

code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, 

d'une part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d'autre part, aux articles L. 716-9 et L. 716-12 du code de la propriété 

intellectuelle. Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 121-8 à L. 

121-13 ». 
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م وال٣ٗاب ؾىاء ٧ان  ٞٗىض جىاٞغ هظه اإلاٗاًحر في ؤلاقهاع اإلا٣اعن ًهبذ ٞٗال بظغامُا ًدخم الخجٍغ

 .ؤلاقهاع م٣اعها ج٣لُضي ؤو ًٖ بٗض

ذ ؤلالٌترووي  -3 و البًر م ؤلاؼهاس اإلاظلل اإلاىحه غً ػٍش  ججٍش

ض ؤلال٨تروويهٓم اإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤلاقهاع ًٖ َغ   31.08مً ٢اهىن  24و  23في اإلااصجحن  ٤ٍ1 البًر

ت مً اإلا  :٣خًُاث و الكغوٍ، هظ٦غ مً بُجهاوؤخاَه بمجمٖى

ؤن ٩ًىن واضخا و ال ًدمل ؤي لبـ، و زانت في الٗغوى الضٖاثُت مشل البُ٘ بالخسٌُٟ ؤو  -

ت مً ؤظل الغبذ ...؛  الهضاًا ؤو اإلاؿاب٣اث ؤلاقهاٍع

 ظي ؤهجؼ لهالخه ؤلاقهاع؛ ؤن ًدضص اإلاىعص ال -

 ؛خٗغى ٖلى جل٣ي ؤلاقهاعاثؤن ٣ًضم مٗلىماث واضخت خى٫ خ٤ ال -

خه إلعؾا٫ ؤلاقهاع ؛ -  ًمى٘ اؾخٗما٫ ٖىىان بل٨ترووي للٛحر او هٍى

٠ُ ؤو بزٟاء مٗلىمت جم٨ً مً جدضًض مهضع ؤو مؿاع الغؾالت ...؛ -  ًمى٘ جٍؼ

ض ؤلال٨ترووي هظه  ٤ البًر اإلا٣خًُاث ٞةهه ًهبذ بقهاع مًلال و ٧اطبا ٞةطا زال٠ ؤلاقهاع ًٖ ٍَغ

م ، إلاؿتهل٪ في الٛلًِغاص به ب٣ًإ ا ومً ؤظل خماًت اإلاؿتهل٪ مً هظه اإلاماعؾاث ٖمل ٖلى ججٍغ

ض ؤلال٨ترووي و طل٪ في اإلااصة  و ال٣ٗاب ٖجها  31.08مً ٢اهىن  176اإلا٣خًُاث اإلاىٓمت لئلقهاع ٖبر البًر

 .بٛغامت مالُت

واإلاخٗل٣ت بإؾالُب ٖغى اإلاىخىط ؤو  31.08ألاٞٗا٫ اإلاجغمت في ٢اهىن  هظه بطن نىع ًٖ ؤهم

م مٓهغا مً مٓاهغ الخماًت الجىا ثُت للمؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض الخضمت ًٖ بٗض، و ٌٗخبر هظا الخجٍغ

 .بل٨تروهُا

م بػع اإلاماسظاث اإلاخػلهت بؼشم البُؼ ؤو جهذًم الخذمت غً اإلاؼلب الثاوي 9 ججٍش

 بػذ 

ببغاػ مٓاهغ الخماًت الجىاثُت للمؿتهل٪ يض اإلاماعؾاث اإلاخٗل٣ت بُغ١ البُ٘ ًٖ صاثما و في بَاع 

م بٌٗ ؤهىإ البُٕى بهٟت جهاثُت )ؤوال( وباإلا٣ابل ٖمل  بٗض ؤو البُ٘ ؤلال٨ترووي ٖمل اإلاكٕغ ٖلى ججٍغ

ت ٚحر اإلاكغوٖتٖلى جىُٓم بٌٗ ؤهىإ البُٕى ألازغي وخماًتها مً الخغو٢اث واإلاماعؾا  ث الخجاٍع

 .)زاهُا(

                                                           
ت في اإلااصة   L 121-15-1هٓمها اإلاكٕغ الٟغوسخي في  -1  مً مضوهت ؤلاؾتهال٥ . L 121-15-3و ٖا٢ب ٖجها بٛغاماث بصاٍع
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م اإلاماسظاث اإلامىىغت في البُؼ ؤو جهذًم الخذمت غً بػذ ؤوال  9 ججٍش

، لى ؤلا٣ًإ باإلاؿتهل٪ في الخٗا٢ضهٓغا للمىاٞؿت الكغؾت بحن اإلاىخجحن ؤو اإلاهىُحن و تهاٞتهم ٖ

اظؿهم الىخُض هى جد٤ُ٣ الغبذ. بلى ٧اٞت الىؾاثل اإلاكغوٖت مجها و ٚحر اإلاكغوٖت، ٞه خُض ًلجاون

ؤظل خماًت اإلاؿتهل٪ الُٝغ ال٠ًُٗ مً هظه الخغو٢اث، ٖمل اإلاكٕغ في بَاع ٖملُاث البُ٘ ؤو  مًو 

ت مً  م مجمٖى  :البُٕى الالمكغوٖت هظ٦غ مً بُجهاالخٗا٢ض ًٖ بٗض ٖلى ججٍغ

ٍاقإة  -0 م البُؼ ؤو الخذمت مؼ اإلا  ججٍش

ا١ الخضمت ؤو اإلا ض مً الغبذ ٣ًىم بٌٗ اإلاىعصًً ٖلى بٞع ىخىط ببٌٗ اإلا٩اٞأث بدشا ًٖ اإلاٍؼ

٠ و لخدٟحز اإلاؿتهل٪ وصٞٗه للخٗا٢ض، ٚحر ؤن اإلاىعص ٚالبا ما ًخسظ هظه اإلا٩اٞإة خُلت   وؾُلت لخهٍغ

مىخىظاث ؤو زضماث ؤزغي للمؿتهل٪ مما ًجٗل اهخمام هظا ألازحر ًىهٝغ بلى اإلا٩اٞإة ؤ٦ثر مً ظىصة 

م مً ٢اهىن  182هظا الىٕى مً البُ٘ في اإلااصة  ؤو زمً اإلاىخىط ؤو الخضمت، وهظا ما صٞ٘ باإلاكٕغ بلى ججٍغ

 .اإلاىٓمت له 56جدُلىا ٖلى اإلااصة التي  31.08

وبالغظٕى بلى اإلااصة ؤٖاله هجضها جىو ٖلى ؤهه ًمى٘ ال٣ُام ببُ٘ مىخىط ؤو ؾلٗت ؤو ٖغيها للبُ٘ 

ما ٖضا بطا  ؤو ج٣ضًم زضمت ؤو ٖغيها ٖلى اإلاؿتهل٪ بطا ٧اهذ جسى٫ الخ٤ في الخهى٫ ٖلحها باإلاجان،

 .ؤو الخضماث مدل البُ٘ ؤو الخضمت ٧اهذ ممازلت للمىخىظاث

مت في ألاخىا٫ الخالُتٚحر ؤن هظا الٟٗل ال   :  ٌك٩ل ظٍغ

 .٧اهذ اإلاىخج مً ألاقُاء الؼهُضة بطا -

 .مً ٢بُل الخىيِب اإلاٗخاص للمىخىطبطا ٧اهذ اإلا٩اٞإة  -

 .٪هُالث التي ج٣ضم ٖاصة ألي مؿتهلبطا ٧اهذ مً ٢بُل الدؿ -

 .31.08مً ٢اهىن  182ؤما صون طل٪ ُٞٗخبر مسالٟت جىظب ال٣ٗىبت اإلا٣غعة في اإلااصة 

م سقع و حػلُو البُؼ ؤو جهذًم الخذمت  -1  ججٍش

ٌ و حٗل٤ُ البُ٘ ؤو ج٣ضًم الخضمت في اإلااصة  ، و طل٪ بمى٘ 31.08مً ٢اهىن  1 57هٓم اإلاكٕغ ٞع

ٌ ٖىض ام ت مً اإلاماعؾاث. و ًخد٤٣ ٞٗل الٞغ خىإ اإلاىعص ًٖ بُ٘ مىخىط ؤو ؾلٗت صون ؾبب مجمٖى

  م٘ بم٩اهُت بُٗها إلاؿتهل٪ آزغ . مبرع،

                                                           
 مً مضوهت ؤلاؾتهال٥ .  L 122-1بِىما هٓمها اإلاكٕغ الٟغوسخي في اإلااصة  -1
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ام اإلاؿتهل٪ ٖلى قغاء اإلاىخىط ب٨مُت  ٦ما ًخد٤٣ هظا الٟٗل بك٩ل يمجي، و طل٪ ٖىض بٚع

 ...مدضصة مؿب٣ا مً َٝغ اإلاىعص

مىه و بٛغامت  182اصة في اإلا 31.08ٞهظه اإلاماعؾاث في بُ٘ اإلاىخىط ؤو الخضمت ظغمها مكٕغ ٢اهىن 

 مالُت.

م البُؼ ؤو جهذًم خذمت بؽٍل هشمي -2  ججٍش

ظغمه في اإلااصة و ،  31.08مً ٢اهىن  58مى٘ اإلاكٕغ البُ٘ ؤو ج٣ضًم زضمت بك٩ل هغمي في اإلااصة 

 .ت مكضصة جخمشل في الخبـ والٛغامت، وؤ٢غ له ٣ٖىب1831

٣هض بالبُ٘ ؤو ج٣ضًم زضمت بك٩ل هغمي بٚغاء اإلاؿتهل٪ بالخهى٫ ٖلى م٩اؾب مالُت ؤو  ٍو

اإلا٣ُضًً في و ُٖيُت هاججت ًٖ جؼاًض ٦مُت الؿل٘ و الخضماث ؤو الىاججت ًٖ جؼاًض ٖضص اإلاكتر٦حن 

 .الخضمت

و اظخؿالُ طػل ؤو حهل اإلاعتهلَ -3 م البُؼ ؤو جهذًم خذمت غً ػٍش  ججٍش

٠ اإلاىخىط ؤو الخضمت بلى اؾخٛال٫ ي٠ٗ ؤو  ٢ض ٌٗمض اإلاىعص في بٌٗ ألاخُان و مً ؤظل جهٍغ

 31.08مً ٢اهىن  59، خُض مىٗه اإلاكٕغ في اإلااصة 2ظهل اإلاؿتهل٪، و ٌٗخبر هظا الاؾخٛال٫ ٞٗال ظغمُا

 .ٟٗل اؾخٛال٫ ي٠ٗ ؤو ظهل اإلاؿتهل٪التي جىو ٖلى ؤهه ٣ً٘ باَال ٧ل التزام وكإ ب

هل٪ ٢هض و ٣ًىم ٞٗل ؤلاؾخٛال٫ هظا مشال ٖىضما ٌٗمض اإلاىعص اؾخٛال٫ ي٠ٗ ؤو ظهل اإلاؿت

بلؼامه ٖلى ألاصاء الٟىعي للشمً ؤو ال٣غى في الخالت التي ال ٌؿخُُ٘ اإلاؿتهل٪ ج٣ضًغ مضي الالتزاماث 

م ؤو ًبحن ؤهه التي ًخدملها ؤو ٦ك٠ الخضإ ؤو الخُل التي اؾخٗملها اإلاىعص إل٢ىاٖه بالخى٢ُ٘ ٖلى الالتزا

 .٧ان في خالت ب٦غاه

م هظا الٟٗل واإلاٗا٢بت ٖىه ب٣ٗىبت مكضصة وجٓهغ الخماًت الجىاثُت للمؿتهل٪ مً  زال٫ ججٍغ

مً ٢اهىن  184َب٣ا للماصة  جخمشل في الخبـ الظي ٢ض ًهل بلى زمـ ؾىىاث و الٛغامت ؤو بخضاهما

31.08. 

                                                           
 € 300.000بؿيخحن خبؿا و  L 122-7اصة و ٖا٢ب ٖجها في اإلاL 122-6هٓمها اإلاكٕغ الٟغوسخي في اإلااصة   - 1
 .ؤو بخضاهما €  375.000و ٖا٢ب ٖىه بشالر ؾىىاث خبؿا و ٚغامت  L 122-8هٓمه اإلاكٕغ الٟغوسخي في اإلااصة   - 2
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ت  31.08و هسلو مما ؾب٤ ؤن مكٕغ ٢اهىن  م مجمىٖت مً اإلاماعؾاث الخجاٍع ٖمل ٖلى ججٍغ

ا ػظغ ٧ل اإلاسالٟاث التي جًغ بمهلخت اإلاؿتهل٪، و خض هظا مً ؤظل بعؾاء خماًت ظىاثُت ٞٗالت هضٞه

 .رووي ؤو ًٖ بٗض ب٩ل ز٣ت واَمئىانألازحر ٖلى الخٗا٢ض ؤلال٨ت

ولم ج٠٣ هظه الخماًت الجىاثُت ٖىض هظا الخض، بل احؿٗذ لدكمل جىُٓم بٌٗ ال٣ٗىص 

خٗل٤ ألامغ بالبُ٘ بالخسٌُٟ واإلا م ألاٞٗا٫ اإلاسالٟت لها، ٍو ت ألظل الغبذألازغي، وججٍغ  .ؿاب٣اث ؤلاقهاٍع

اصة  31.08مً ٢اهىن  59ًغاص بالبُ٘ بالخسٌُٟ خؿب اإلااصة  البُ٘ اإلا٣ترن ؤو اإلاؿبى١ بةقهاع للٍؼ

٤ جسٌُٟ الؿٗغ، و ًهبذ هظا البُ٘ ٞٗال ظغمُا مٗا٢ب ٖىه َب٣ا للماصة  في ٖضص اإلابُٗاث ًٖ ٍَغ

ٟ ٖىضما ٌٟٛل اإلاىعص الخ٣ُض بااللتزاماث و الكغوٍ 181 االث اإلا٣غعة و اإلاىٓمت له، و مً بحن هظه ؤلٚا

 : هظ٦غ ٖضم ؤلاقاعة بك٩ل واضر

 .للمىخىط الظي ٌكمله الخسٌُٟ -

 للؿٗغ الجضًض اإلاُب٤ و الؿٗغ ال٣ضًم الىاظب الدكُُب ٖلُه ... -

ت ألظل الغبذ ٣ٞض هٓمها في الباب الخاؾ٘ مً ال٣ؿم الغاب٘ مً ٢اهىن  ؤما اإلاؿاب٣اث ؤلاقهاٍع

ت ٣ًترخها اإلاىعص، و 31.08 ، ًغاص بها ٖلى الجمهىع، جدذ ؤي حؿمُت ٧اهذ ٣ٍهض بها ٧ل ٖملُت بقهاٍع

مىٓمى هظه  31.08مً ٢اهىن  185بٗض ألامل في خهى٫ اإلاؿتهل٪ ٖلى عبذ، و٢ض ٖا٢بذ اإلااصة 

 .ٖىض ؤلازال٫ بالكغوٍ اإلاىٓمت لهاصعهم  200.000الٗملُاث بٛغاماث مالُت جهل بلى 

 بالتزام ؤلاغالم الهبلي في الػهىد اإلابرمت غً بػذ ثاهُا9 ؤلاخالُ 

في بَاع حصجُ٘ وجدٟحز اإلاؿتهل٪ للخٗا٢ض ًٖ بٗض ب٩ل ز٣ت واَمئىان، ٖمل اإلاكٕغ الجىاجي ٖلى 

م ؤلازال٫ بالبُاهاث  م ؤلازال٫ بالتزاماث الٗغى اإلاخٗل٤ بالبُ٘ ًٖ بٗض، و ًخٗل٤ ألامغ هىا بخجٍغ ججٍغ

ت اإلاىعص ) م ؤلازال٫ بال (1اإلاخٗل٣ت بهٍى  .(2بُاهاث اإلاخٗل٣ت بكغوٍ البُ٘ )و ٦ظل٪ ججٍغ

ت  -0  غذم جضوٍذ اإلاعتهلَ بالبُاهاث الظشوٍس

ت اإلاىسد  -ؤ(  غذم جدذًذ هٍى

الم في ال٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض يغوعة جدضًض هىٍت اإلاىعص إلاا له مً ؤهمُت  ًٟغى الالتزام باإٖل

اء بدُض ٌؿمذ بجم٘ اإلاٗلىماث الخانت به والخٗغ  ٝ ٖلى ويُٗخه اإلاالُت ومضي ٢ضعجه ٖلى الٞى

 بالتزاماجه.
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الٟغوؿُت،  الاؾتهال٥مً مضوهت  L121-17  1جم الخىهُو ٖلى بلؼامُت هظا البُان في اإلااصة 

بطا ٧ان شخو اٖخباعي، و بطا ٧ان شخو  الاظخماييو ؤع٢ام الهاج٠ و اإلا٣غ  الاؾمالظي ًخدضص في و 

ؤلؼم مجمىٖت ٣ٞض  2الغ٢مي الا٢خهاصً الٗغى. ؤما ٢اهىن الش٣ت في آزغ ٖىىان اإلااؾؿت اإلاؿاولت ٖ

بت ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، ، الٗىىانالاؾممً البُاهاث :  ، ع٢م الهاج٠، ع٢م السجل الخجاعي، ع٢م الًٍغ

ض ؤلال٨ترووي ... وطل٪ بك٩ل جٟهُلي ؤ٦ثر مً مضوهت   .الاؾتهال٥الغؤؾما٫، البًر

حره الٟغوسخي، ٣ٞض هٓم الٗغى و البُاهاث التي ًجب ؤن ًخًمجها في ؤما اإلاكٕغ اإلاٛغبي وؤؾىة بىٓ

ت اإلاىعص،  ، ل٨ً هظا ألازحر  53.05ع٢م  ١ ٫ ٕ اإلاخمم بمىظب ال٣اهىن  4-64اإلااصة  لم ٌكغ بلى بُان هٍى

ٟا٫ في اإلااصة و  ، خُض ؤوظب ؤن ًخًمً الٗغى اإلاخٗل٤ 31.08مً ٢اهىن ع٢م  ٢29ض جضاع٥ هظا ؤلٚا

ت اإلاىعص و اإلاخمشلت فيبٗض اإلاٗلىماث اإلاخ ب٣ٗض البُ٘ ًٖ ت، ع٢م ٗل٣ت بهٍى : الاؾم ؤو الدؿمُت الخجاٍع

                                                           
1 -L„art L121-17du code de la consommation français dispose que : « I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente 

ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les 

informations suivantes :  

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 

 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire 

type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil 

d'Etat ; 

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats 

à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;  

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un 

contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de 

chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés 

selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;  

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le 

consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son 

droit de rétractation ;  

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de 

communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités 

de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont 

fixés par décret en Conseil d'Etat.  

II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I 

del'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.  

III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse 

sur le professionnel ». 
2 - loi n° 2004 -575 du juin pour la confiance dans l„économie numérique J.O.R.F. N° 143 du 22 Juin 2004,p 11168. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291867&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000028741428&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000028742306&dateTexte=&categorieLien=id
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ٖىىان اإلااؾؿت ، الٗىىان، م٣غه الاظخمايي بطا حٗل٤ بصخو اٖخباعي، وبن حٗل٤ ألامغ بٛحره  1الهاج٠

 .اإلاؿاولت ًٖ الٗغى

مهم ًُغح بق٩الُت ،بط ُٞما ًسو البُاهاث الخانت بمٗلىماث اإلاىعص ،هالخٔ ؤن هىا٥ بُان  

الظي ًم٨ً اإلاؿتهل٪ مً  ٧ان ٖلى اإلاكٕغ بصعاظه يمً البُاهاث ،ؤال وهى بُان الىيُٗت اإلاالُت للمىعص،

ت هل هظا ألازحر "اإلاىعص " مىيٕى مؿُغة ظماُٖت ؤم ال ، ختى ٩ًىن ٖلى بِىت مً اإلاغ٦ؼ اإلاالي  مٗٞغ

 ٖىض الخٗا٢ض مٗه.

ض الال٨ترووي طل٪ ؤن اإلاىعص ٌؿخٛله ومً بحن ؤلاق٩االث ألازغي ؤلاق   ٩ا٫ الظي ًُغخه بُان البًر

ىب ٞحها بهضٝ الخإزحر ٖلى اإلاؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض ال٨تروهُا ، ٦ما جُغح هظا  البُان  إلعؾا٫ عؾاثل ٚحر مٚغ

نٗىبت في ؤلازباث، بدُض ال ٌؿخُُ٘ اإلاؿتهل٪ الخٟاّ ٖلى مسخل٠ الغؾاثل التي جباصلها م٘ اإلاىعص 

 ٣ى٢ه للًُإ.،مما ٌٗغى خ

و مً ؤظل خماًت اإلاؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض ًٖ بٗض، يض الخغو٢اث واإلاماعؾاث اإلاسالٟت لل٣اهىن ٣ٞض 

الم ال٣بلي ٖىض ٖضم جدضًض هىٍت اإلاىعص بجؼاء ظىاجي في خالت ٖضم جىُٟظ هظا  ناخب الالتزام باإٖل

ا٢ب ٖىه بٛغامت مً   177عهم خؿب اإلااصة ص 10.000بلى  1.200الالتزام ؤو جىُٟظه بك٩ل مُٗب، ٖو

 .31.08مً ال٣اهىن ع٢م 

 غذم جدذًذ ؼشوغ البُؼ  -ب(

حن الٟغوسخي واإلاٛغبي ٖىاًت زانت لخدضًض قغوٍ البُ٘ لضعظت الدكابه في الخىُٓم،  2ؤولى اإلاكٖغ

الم  ٗحن ٖلى خماًت اإلاؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض ًٖ بٗض في مجا٫ ؤلٖا بل ألا٦ثر مً طل٪ وخغنا مً الدكَغ

 .اإلاغظُٗت  ال٣اهىهُت 3ىُٓم ال٣اهىوي لهظه الكغوٍ  مؼصوطال٣بلي، ظاء الخ

و التي ٖىض  31.08مً ال٣اهىن ع٢م  29ومً بحن البُاهاث ؤلالؼامُت اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

 :حٗخبر ٞٗال ظغمُا مٗا٢ب ٖىه هجض جسلٟها

٠ الدؿلُم و ؤظله  -  ؛مهاٍع

                                                           

ٗب البدض ًٖ ع٢م الهاج٠ مً همىطط مً اإلاىا٢٘ التي حٗغى اإلاىخىظاث و الؿل٘ والتي ًه  www.webmarchant.com : ٌٗخبر اإلاى٢٘  1-

 .زالله

 مً ٢اهىن الش٣ت في الا٢خهاص الغ٢مي. 25مً مضوهت الاؾتهال٥ و اإلااصة   L 121-17هٓمها اإلاكٕغ الٟغوسخي في ٧ل مً اإلااصة  2-
 .١ ٫ ٕ 64-4و اإلااصة  31.08مً ال٣اهىن  29ٓمها اإلاكٕغ اإلاٛغبي في ٧ل مً اإلااصة ه -3



 

  148  
  

 

 ؛و خضوص مماعؾخه 1وظىص الخ٤ في التراظ٘  -

 ؛ؤو الدؿلُم ؤو الخىُٟظ 2ء٦ُُٟاث ألاصا  -

 ؛ًٖ بٗض الاجها٫ج٩لٟت   -

 مضة نالخُت الٗغى و ؾٗغه ؤو زمىه ...  -

 .٠ٍ باإلاىخىط ؤو الخضمت مدل الٗغىًًاٝ بلى طل٪، اإلاٗلىمت اإلاخٗل٣ت بالخٗغ 

٨ُت بلى بٖالم اإلاؿتهل٪  3ومً ؤظل خماًت ؤ٦ثر جدغم بٌٗ ال٣ٗىص في الخجاعة ؤلال٨تروهُت ألامٍغ

باء ال بت في بٌٗ ألاخُان بةٖالم اإلاؿتهل٪ بال٣ىاهحن التي جخٗل٤ باأٖل بُت والجمغ٦ُت، بل جهل الٚغ ًٍغ

 .له الغظٕى بلحها ٢بل ببغام ال٣ٗضبدماًخه ختى ًم٨ً 

مت ٌٗا٢ب ٖجها اإلاكٕغ ف  .اإلاكاع بلحها ؤٖاله 177ي اإلااصة ٩ٞل بزال٫ بهظه البُاهاث ٌٗخبر ظٍغ

 مغذم الالتزام بؽشوغ جىكُز ؤلاغال  -ج(

الم ًٖ بٗض، هٓم هظه  ت مً الكغوٍ ٖلى اإلاىعص ٖىض جىُٟظ التزامه باإٖل ٞغى اإلاكٕغ مجمٖى

 : ، وجخمشل هظه الكغوٍ في31.08هىن مً ٢ا4 30/2الكغوٍ في اإلااصة 

 ؛ج٩ىن اإلاٗلىماث واضخت و مٟهىمت ًجب ؤن -

 ؛ضؤن ًخم جبلُٛها بىؾُلت مالثمت لخ٣ىُت الاجها٫ ًٖ بٗ -

 .ا ؾهال صاثما و مباقغالىلىط بلحهؤن ٩ًىن ا -

                                                           
طل٪ ؤن هظا البُان ٣ًخطخي ؤن ٩ًىن اإلاؿتهل٪ ٖلى ٖلم بىظىصه مً ٖضمه، ألن بٌٗ و٧االث الاؾٟاع في مجا٫ الُحران في ٞغوؿا ال  -1

 ث اإلا٣ضمت مجاها . ؤهٓغ :جسى٫ مماعؾت هظا الخ٤ للمؿتهل٪، و هى هٟـ ألامغ في خالت الخضما

- Recommandation du forum des droits sur Internet : «  Droit de la consommation  appliqué au commerce électronique », 

p28 sur www.foruminternet.org. 

ش  14اهىن الٟغوسخي جم جمضًض ؤظله بلى ٦ما ججضع ؤلاقاعة ؤن خ٤ الغظٕى في ال٣ ًىما مً ببغام ال٣ٗض بطا حٗل٤ ألامغ بسضمت ،     و مً جاٍع

 :مً ٢اهىن ؤمىن  6ر بم٣خطخى اإلااصة الخىنل بالؿلٗت بطا حٗل٤ ألامغ  بالبُ٘ ؾىاء مً َٝغ اإلاؿتهل٪ ؤو الٛحر .و ٢ض جم هظا الخُٛح

- Loi Hamon, à 2014-344 du 17 mars relative à la consommation. 
ًشحر بُان ٦ُُٟت ألاصاء بق٩ا٫ ٖىض ٖغيه اإلاىخىط ٚحر مخًمً للًغاثب الىاظب ؤصائها، مما ًىحي للمؿتهل٪ ؤن زمً اإلاىخىط هى الٓاهغ  -2

 في الٗغى، ٞهل  ٌٗخبر اإلاىعص هىا مسالٟا، و بالخالي ٌٗا٢ب بالٛغامت اإلا٣غعة ؤم ال ؟

الم و ال ٌك٩ل مىاٞؿت هىا٥ هاػلت في اإلاىيٕى ٖغيذ ٖلى  ـ خُض طهبذ بلى ؤن طل٪ ال ًمشل بزالال بالتزام ؤلٖا مد٨مت الاؾخئىاٝ بباَع

 ٚحر مكغوٖت زانت ٖلى مؿخىي البُ٘ ًٖ بٗض . ؤهٓغ :

- C. d„Appel de Paris , 22 Mars 2007. www.legales.net . 
ايي : ال  -3  .و ما بٗضها 105، م 1994الٗغبُت خماًت اإلاضهُت للمؿتهل٪ بػاء اإلاًمىن ال٣ٗضي، صاع الجهًت ؤخمض الٞغ
 مً هٟـ اإلاضوهت.L 121-22 مً ٢اهىن الش٣ت في الا٢خهاص الغ٢مي. و ٖا٢ب ًٖ مسالٟتها في اإلااصة   19و اإلااصة   L 121-17اإلااصة   -4

http://www.foruminternet.org/
http://www.legales.net/
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مت ٌٗا٢ب ٖجها مً  177في اإلااصة  و ٢ض اٖخبر اإلاكٕغ ؤلازال٫ بإخض هظه الكغوٍ في ؤلاٖالم ظٍغ

 .ال٣اهىن ؤٖاله

الٟغوسخي خحن اٖخبر ؤن وي٘ اإلانهي في  1ومً ٢بُل الخُب٣ُاث ال٣ًاثُت ما طهب بلُه ال٣ًاء

ؤزغي ال ًٟخذ بال٩امل، و ج٩ىن هظه نٟدت الاؾخ٣با٫ الخانت بمى٢ٗه عابِ ًدُل ٖلى نٟدت 

الهٟدت مخًمىت للكغوٍ، وصون بم٩اهُت ج٨بحرها ُٞه مًُٗت لى٢ذ اإلاؿتهل٪، و بالخالي لم ٣ًم 

الم .  اإلاىعص بالتزامه باإٖل

الم جإ٦ُض اإلاىعص للمٗلىماث اإلاضلى بها في  ظل ؤ٢هاه ؤ٦ما ًضزل يمً قغوٍ جىُٟظ الالتزام باإٖل

مه 322لخضمت، وهى ما جم جىُٓمه في اإلااصة حؿلُم اإلاىخج ؤو ؤصاء ا  177ُه في اإلااصة واإلاٗا٢بت ٖل و ججٍغ

 .31.08مً ٢اهىن 

حر خماًت ظىاثُت  31.08وهسلو مما ؾب٤ ؤن اإلاكٕغ مً زال٫ ال٣اهىن   ٢ض ٖمل ٖلى جٞى

ت مً اإلاماعؾاث و ألاٞٗا٫ التي جًغ  م مجمٖى للمؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض بل٨تروهُا و طل٪ مً زال٫ ججٍغ

 .بمهلخت اإلاؿتهل٪ ٖىض ؤلازال٫ بها

امت جى٣هها الض٢ت و الخدضًض،  ماث ؤجها ظاءث في نُاٚت ًٟٞايت ٖو واإلاالخٔ ٖلى هظه الخجٍغ

ه اإلاسالٟاث مً َٝغ اإلاؿتهل٪ مً ظمما ًاصي بلى نٗىبت جدضًض اإلاسالٟت، مً ظهت و نٗىبت بزباث ه

غي و قامل إلاسخل٠ الجغاثم التي جغج٨ب ظهت ؤزغي، لظل٪ هضٖى اإلاكٕغ بلى الخضزل بىي٘ جدضًض خه

ُتفي خ  .٤ اإلاؿتهل٪ جُب٣ُا إلابضؤ الكٖغ

٦ظل٪ هالخٔ باإلياٞت بلى اإلاغوهت في الهُاٚت هىا٥ حٗضص ؤلاخاالث ٖلى الىهىم اإلاىٓمت 

للٟٗل اإلاجغم، بمٗجى ؤن ٧ل الخ٣ى١ التي ؤ٢غها اإلاكٕغ للمؿتهل٪، و٧ل الالتزاماث التي ؤوظبها ٖلى 

ت، مما ظٗلىا ؤمام الٗضًض مً اإلاسالٟاث و التي اإلاىعص ٢ض  مها وب٢غاجها ب٣ٗىباث ػظٍغ ٖمل ٖلى ججٍغ

 .هٗب خهغها و اؾخدًاعها بهٟت آهُتً

 : و الؿاالان اإلاُغوخان هىا

م ألاٞٗا٫ هى  ٣ت الٟٗالت لخماًت اإلاؿتهل٪هل ؤلاٞغاٍ في ججٍغ  ؟الٍُغ

م ٧ل  ؟خت اإلاؿتهل٪ألاٞٗا٫ اإلاًغة بمهل وهل ٢ام اإلاكٕغ ٞٗال بخجٍغ

                                                           
1 -  TGT.Bobigny , 21 Mars 2006. www.foruminternet.org. 

 .مً مضوهت الاؾتهال٥ الٟغوؿُت L 121-19ج٣ابلها اإلااصة   -2

http://www.foruminternet.org/
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ىاؾب وػظغه هغي بإن اإلاكٕغ ومً ؤظل خماًت ظىاثُت ٞٗالت  عاصٖت، ؤن ًجغم الٟٗل اإلا   

 بال٣ٗىبت اإلاىاؾبت.

9 مظاهش الحماًت الجىائُت للمعتهلَ اإلاخػانذ بلٌتروهُا غلى معخىي اإلابدث الثاوي

 الجضاء 

، جٟصر و بجالء ًٖ ويُٗت 31.08مً زال٫ الخ٣ى١ و الًماهاث الخماثُت التي ؤحى بها ٢اهىن 

لُٛاب  اإلاؿتهل٪ ٦ُٝغ ي٠ُٗ في الخٗا٢ض بهٟت ٖامت، والخٗا٢ض ًٖ بٗض بهٟت زانت هٓغا

ان و جباٖض اإلاؿاٞاث  .الُٞغ

ت  ومً ؤظل خماًت ؤ٦ثر عبِ اإلاكٕغ ؤلازال٫ بهظه الخ٣ى١ و الًماهاث الخماثُت ب٣ٗىباث ػظٍغ

جخمحز بها ًٖ ال٣ىاٖض الٗامت؟ و هل حٗخبر  مسخلٟت . ٞما هي هظه ال٣ٗىباث؟ وهل مً زهىنُاث

 ؟ ت الالمكغوٖت اإلاؿتهضٞت للمؿتهل٪ٞٗالت في ػظغ اإلاماعؾاث الخجاٍع

 ُ  9 الػهىباث اإلاهشسة اإلاؼلب ألاو

ت لخماًت اإلاؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض بل٨تروهُا مً  31.08ؤٞغص ال٣ؿم الخاؾ٘ مً ال٣اهىن  ٣ٖىباث ػظٍغ

ت اإلاسالٟت ل (  و ؤزغي 1اث ؤنلُت )ل٣اهىن، و جدىٕى هظه ال٣ٗىباث بلى ٣ٖىببٌٗ اإلاماعؾاث الخجاٍع

 .(2بياُٞت )

 9 الػهىباث ألاصلُت ؤوال

حن: ٣ٖىبت الخبـ والٛغامت ؤو بخضاهما )  .(2( و ٣ٖىبت الٛغامت ٣ِٞ )1وهي ٖلى هٖى

ت  -0  الػهىباث العالبت للحٍش

مخحن و ٢ 31.08حٗخبر مً ال٣ٗىباث اإلاكضصة التي ًىو ٖلحها ٢اهىن    ض ؤ٢غها باليؿبت لجٍغ

 :ازيخحن

 مً ٢اهىن  183، والتي ٖا٢ب ٖلحها في اإلااصة 1حضاء البُؼ ؤو جهذًم خذمت بؽٍل هشمي

 .صعهم 40.000بلى  20.000ٚغامت مً بالخبـ مً قهغ بلى ؾىت و  31.08

                                                           
م عاظ٘ ما ٢ُل - 1 مت في مدىع الخجٍغ  .ًٖ هظه الجٍغ
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مت ٣ٞض ؤ٢غ الخبـ و الٛغامت و جغ٥ لل٣اضخي  واإلاالخٔ  ؤن اإلاكٕغ و هٓغا لخُىعة هظه الجٍغ

ض ال٣ٗىبت  .في خضحها ٣ٞ1ِ ؾلُت جٍٟغ

مت، هظا بسالٝ اإلاكٕغ الٟغوسخي  خباعي ًٖ هظه الجٍغ ٦ما ؤن اإلاكٕغ ؤٟٚل مؿاءلت الصخو الٖا

مت في اإلااصة  مً مضوهت الاؾتهال٥ بؿيخحن  L 222-7الظي ٧ان ؤ٦ثر حكضصا خُض ٖا٢ب ًٖ هظه الجٍغ

اخض م٘ الجم٘ بحن الخبـ و الٛغامت، و لم ، و٢ض ٢غع هظه ال٣ٗىبت في خض و € 300.000خبؿا و ٚغامت 

ض ال٣ٗاب .هظا باإلياٞت بلى مٗا٢بت الصخو الاٖخباعي  ت لل٣اضخي في جٍٟغ ًتر٥ مجاال للؿلُت الخ٣ضًٍغ

 .ا جىاٞغث قغوٍ مؿاولُخه الجىاثُتبالٛغامت بطا م

مؼاولت  وبسالٝ اإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤ٢غ هٓحره الٟغوسخي ٣ٖىبت بياُٞت جخمشل في بم٩اهُت اإلاى٘ مً

خباعي ٖلى ؤ  .ن ال جخجاوػ مضة اإلاى٘ زمـ ؾىىاثاإلاهىت في خ٤ ٧ل مً الصخو الُبُعي ؤو الٖا

  و اظخؿالُ الظػل ؤو الجهل  حضاء البُؼ غً ػٍش

بالخبـ مً قهغ بلى زمـ ؾىىاث و ٚغامت مً  31.08مً ٢اهىن  184ٖا٢ب اإلاكٕغ في اإلااصة 

٣ىبخحن، وبطا ٧ان اإلاسال٠ شخو اٖخباعي ٌٗا٢ب صعهم ؤو بةخضي هاجحن الٗ 500.000بلى  1.200

 .صعهم  1.000.00و  50.000ما بحن  بٛغامت

مت جهل بلى  م مً ؤن ال٣ٗىبت في هظه الجٍغ ؾىىاث بال ؤجها ال ح٨ٗـ الخماًت  5ٞٗلى الٚغ

 :ُت الٟٗالت للمؿتهل٪ لؿببحن، هماالجىاث

 ُ ت جب٣ى عهُىت للؿلُتب: العبب ألاو ت لل٣اضخي، ٣ٞض ًد٨م  ن ٣ٖىبت الخبـ ازخُاٍع الخ٣ضًٍغ

 .بالخبـ ؤو ٣ًخهغ ٖلى الٛغامت ٣ِٞ

ضه بحن الخضًً، : العبب الثاوي ؤهه و ٖلى ٞغى الخ٨م بالخبـ ٞةن ال٣اضخي له ؾلُت جٍٟغ

مما ًجٗل الخ٨م بسمـ ؾىىاث ؤمغا مؿدبٗضا، هظا بسالٝ اإلاكٕغ الٟغوسخي الظي ٖا٢ب ٖلى هٟـ 

، ؤو بةخضي €  375.000ؾىىاث خبؿا و ٚغامت  3الاؾتهال٥ ب  مً مضوهت  L 222-8الٟٗل في اإلااصة 

هاجحن ال٣ٗىبخحن. ٞاإلاكٕغ الٟغوسخي مً زال٫ هظه ال٣ٗىبت ٌُٗي للمؿتهل٪ خماًت ظىاثُت ؤ٦ثر مً 

                                                           
ت في جدضًض ال٣ٗىبت و جٍٟغ 141ًىو الٟهل  -1 ت ال٣اهىن الجىاجي ٖلى ؤهه :"لل٣اضخي ؾلُت ج٣ضًٍغ ضها، في هُا١ الخضًً مً مجمٖى

مت اإلاغج٨بت مً هاخُت، وشخهُت اإلاجغم مً  مت ،مغاُٖا في طل٪ زُىعة الجٍغ ألاصوى و ألا٢صخى اإلا٣غعًٍ في ال٣اهىن اإلاٗا٢ب ٖلى الجٍغ

 هاخُت ؤزغي ".
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ؾىىاث( ألهه خضص ال٣ٗىبت في خض واخض، ولم ًتر٥ لل٣اضخي  5هٓحره اإلاٛغبي ) ولى ؤن ال٣ٗىبت جهل بلى 

 .ٖلى الٛغامت الا٢خهاع ؾىىاث ؤو  3ب  ؾىي الخ٨م بما بالخبـ

هظا ًٞال ًٖ اإلاى٘ مً مؼاولت اإلاهىت في خضوص زمـ ؾىىاث ٣ٗ٦ىبت بياُٞت باليؿبت للصخو 

خباعي، الصخ  .يء الظي لم ٣ًغعه اإلاكٕغ اإلاٛغبيالُبُعي ؤو الٖا

 1الؿشامت -2

و جخٗل٤  31.08جم ب٢غاعها لباقي اإلاسالٟاث اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ؿم الخاؾ٘ مً ال٣اهىن 

ت مً الجغاثم واإلاماعؾاث التي جمـ بمهلخت اإلاؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض بل٨تروهُا، و التي خاو٫ اإلاكٕغ  بمجمٖى

ـ ؤ٦بر خماًت ظىاثُت مم٨ىت، و مً بحن الجغاثم اإلاٗا٢ب ٖجها  مً زال٫ ال٣ٗىباث اإلا٣غعة لها ج٨َغ

 :التي جخٗل٤ بالخٗا٢ض ًٖ بٗض هظ٦غبالٛغامت و 

 : ترجبت غً ؤلاخالُ باإلغالمالجضاءاث اإلا -ؤ(

الم الٗام و اإلاخٗل٣ت الم ما ٢بل الخٗا٢ض ًٖ بٗض و همحز هىا بحن جل٪ اإلاخٗل٣ت باإٖل  .باإٖل

 9 ؤي لجمهىع اإلاؿتهل٨حن، واإلاىظه ٦ظل٪ للمؿتهل٪ اإلا٣بل ٖلى  حضاء ؤلاخالُ باإلغالم الػام

الم في اإلااصة الخٗا٢ض ًٖ بٗض، ٞةن اإلاكٕغ ٖا٢ب ًٖ ؤلازال٫ بم٣خًُاث هظا  مً  173ؤلٖا

 14بلى  3صعهم متى جبصذ ؤي مسالٟت للمىاص مً  5.000بلى  2.000بٛغامت مً  ٢31.08اهىن 

الم، وجُب٤ هظه الٛغامت ٖلى الجاوي ؾىاء ٧ان شخها  اإلاىٓمت ل٣ىاٖض ويىابِ ؤلٖا

اَبُُٗا ؤو اٖخب  .اٍع

ٗا٫ بٛغامت في خض واخض ٢ضعها واإلاالخٔ ؤن اإلاكٕغ الٟغوسخي ٢ض ٖا٢ب هى آلازغ ٖلى هٟـ ألاٞ

خباعي و طل٪ في اإلااصة €  150.000للصخو الُبُعي و €   3.000 مً مضوهت   L 111-6 للصخو الٖا

 . الاؾتهال٥

خباعي مً هٓحره ا  إلاٛغبي.و ًٓهغ ؤن اإلاكٕغ الٟغوسخي ؤ٦ثر حكضصا ججاه الصخو الٖا

 الم الؿاب٤ ج٣ىم الجغا :حضاء ؤلاخالُ باإلغالم العابو للخػانذ غً بػذ ثم اإلاخٗل٣ت باإٖل

مً ال٣اهىن  32و  29للخٗا٢ض ٖىض مسالٟت ال٣ىاٖض و الكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في اإلاىاص 

                                                           

 .بٗض ال٣غاءة الشاهُت له 31.08ىن جم الخ٣لُو مً ٢ُمت ؤٚلب الٛغاماث التي ٧اهذ م٣غعة في مكغوٕ ٢اه 1-
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 1.200خؿب ما ٞهلىا ُٞه ؾاب٣ا، و ٢ض ٖا٢ب اإلاكٕغ ًٖ هظه الجغاثم بٛغامت مً  31.08

 صعهم. 10.000بلى 

والصخو   ٣ىبت بحن الصخو الُبُعيوما ججضع ؤلاقاعة بلُه هىا ؤن اإلاكٕغ لم ًمحز في هظه الٗ

خباعي  للصخو €   15.000و للصخو الُبُعي €  3.000بسالٝ هٓحره الٟغوسخي، الظي ؤ٢غ  الٖا

خباعي.  الٖا

 الجضاءاث اإلاترجبت غً ؤلاؼهاس اإلاظلل و اإلاهاسن  -ب(

مت ؤلاقهاع اإلاًلل و اإلا٣اعن بازخال٫ الكغوٍ و الٗىانغ اإلاخُلبت ٢اهىها واإلا    ىهىم ج٣ىم ظٍغ

، وهٓغا إلاا لئلقهاع اإلاًلل واإلا٣اعن الالمكغوٕ مً ؤيغاع 31.08مً ٢اهىن  22و  21ٖلحها في اإلااصجحن 

مً ال٣اهىن ؤٖاله بالٛغامت مً  1741وزُمت ٖلى مهلخت اإلاؿتهل٪، ٣ٞض ٖا٢ب ٖجهما اإلاكٕغ في اإلااصة 

٘ اإلابلٜ ألا٢صخى بلى هه٠ ه 250.000بلى  50.000 ٣ٟاث ؤلاقهاع اإلا٩ىن للجىدت صعهم، و ًم٨ً ؤن ًٞغ

خباعي ُٞٗا٢ب بٛغام  1.000.000بلى  50.000ت مً بطا ٧ان اإلاسال٠ شخها َبُُٗا، ؤما الصخو الٖا

 .صعهما

غاٝ ومً  ومً ؤظل جُب٤ُ هظه ال٣ٗىباث ؤُٖى اإلاكٕغ للمد٨مت الخ٤ في ؤن جُلب مً ألَا

جىػ لها في خالت ا جىػ اإلاٗلً جؼوٍضها بجمُ٘ الىزاث٤ اإلاُٟضة، ٍو ٌ ؤن جإمغ بذجؼ هظه الىزاث٤ ٍو لٞغ

 صعهم ًٖ ٧ل ًىم جإزحر . 10.000لها ٦ظل٪ ؤن جد٨م بإصاء ٚغامت تهضًضًت جبلٜ 

و خغنا مً اإلاكٕغ ٖلى بعؾاء خماًت ظىاثُت ٞٗالت  و زانت مً ؤلاقهاع اإلاًلل و اإلا٣اعن، ٣ٞض 

 :ؤٖاله في خالت 174ولى مً اإلااصة ٖا٢ب بىٟـ الٛغامت اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ٟغة ألا 

ٌ ؤلاصالء بٗىانغ الخ - غ ؤو باإلقهاعاث التي جم بثهاٞع  ؛بًر

٤ ؤلاقهاع اإلاًلل ؤو اإلا٣اعن ٖضم الخ٣ُض باألخ٩ا -  ؛م ٞو

الهاث الاؾخضعا٦ُت َب٤ هو اإلا -  .مً هٟـ ال٣اهىن ؤٖاله 175/1اصة ٖضم جىُٟظ ؤلٖا

ؤلاقهاع اإلاًلل يمً ل٨ً اإلاكٕغ الٟغوسخي ٧ان ؤ٦ثر خغنا مً هٓحره اإلاٛغبي، خُض نى٠ 

غامت ٢ضعها  ت مدضصة في ؾيخحن ٚو ا٢ب ٖىه ب٣ٗىبت ؾالبت للخٍغ ت اإلاًللت ٖو اإلاماعؾاث الخجاٍع

                                                           

 .غوٕ ٢اهىن جضابحر خماًت اإلاؿتهل٪بٗض ال٣غاءة الشاهُت إلاك 174م خظٝ ال٣ٗىبت الخبؿُت مً اإلااصة ج1- 
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مً مضوهت   L 121-14بِىما ٖا٢ب ٖلى ؤلاقهاع اإلا٣اعن في اإلااصة  L 121-6مً زال٫ اإلااصة €  300.000

ت الاؾتهال٥ باإلخالت ٖلى ال٣ٗىباث اإلا٣غعة للمماعؾاث ا  .اإلاًللت ٦ما ؤقغها ؤٖالهلخجاٍع

ؤما بسهىم الجؼاء اإلا٣غع ًٖ ؤلازال٫ بكغوٍ و َبُٗت ؤلاقهاع اإلاىظه ًٖ بٗض ٦ُٟما ٧اهذ 

ض ؤلال٨ترووي مشال، ٞةن اإلاكٕغ ٖا٢ب اإلاىعص ًٖ ؤلازال٫ بالبُاهاث  ٤ البًر ج٣ىُت الاجها٫ ًٖ ٍَغ

وهٟـ  ،31.08مً ٢اهىن  176اصة صعهم خؿب اإلا 50.000بلى  10.000الىاظب جىاٞغها ُٞه بٛغامت مً 

للصخو €  15.000للصخو الُبُعي و € 3.000ألامغ ٖا٢ب اإلاكٕغ الٟغوسخي بٛغامت مدضصة في 

خباعي  في اإلااصة  .مً مضوهت الاؾتهال٥  L 121-15 الٖا

 الجضاءاث اإلاترجبت غً اإلاماسظاث اإلامىىغت في غهىد البُؼ -ج(

ت في امت ٣ٖىص البُ٘ ًٖ بٗض، و التي ٖا٢ب ٖجها اإلاكٕغ بالٛغ  ًخٗل٤ ألامغ هىا باإلاماعؾاث اإلامىٖى

 :٣ِٞ، و مً بحن هظه اإلاماعؾاث

  9البُؼ بالخخكُع -

اإلاىعص الظي ؤٟٚل الخ٣ُض باإللتزاماث اإلاىٓمت للبُ٘ بالخسٌُٟ،  31.08ٖا٢ب مكٕغ ال٣اهىن 

ـــً اإلاـــىاعصة في ٧ل مــــــــوال  10.000بلى  2.000ً ــغامت مــــ٣اهىن، و طل٪ بالٛـ الــــــً هٟــــم 55و  54اصة ـــــــ

و اإلاالخٔ ؤن اإلاكٕغ زو هظه الٛغامت باإلاىعص، ل٨ً الؿاا٫ اإلاُغوح هىا هى : ما اإلا٣هىص  .صعهم

خباعي باإلاىعص ؟ هل هى الصخو الُبُعي ؤم   ؟؟ ؤم هما مٗا الٖا

اإلاىعص، واإلادضص في ٧ل مً هجضها جدضص اإلا٣هىص ب 31.08مً ال٣اهىن ع٢م  2بالغظٕى بلى اإلااصة 

خباعي الظي ًخهٝغ في بَاع وكاٍ منهي ؤو ججاعي.   الصخو الُبُعي و الٖا

ا،  ؤٖالهاهُال٢ا مً هظا الخدضًض ًخدمل الٛغامت و  اإلاىعص ؾىاء ٧ان شخها َبُُٗا ؤو اٖخباٍع

ا باإلاكٕغ ؤن ًدضص الصخو اإلاؿاو٫ ظىاثُا نغاخت  ُت، ٧ان خٍغ ؤو جدضًض ل٨ً و جُب٣ُا إلابضؤ الكٖغ

تاإلا٣هىص مً اإلاىعص في ال٣ؿم ا  .لخاؾ٘ اإلاخٗل٤ بال٣ٗىباث الؼظٍغ

ٍاقإة -  .البُؼ ؤو الخذمت مؼ م

 .سقع حػلُو البُؼ ؤو جهذًم الخذمت -

مً ال٣اهىن  57و  56مى٘ اإلاكٕغ اإلاماعؾاث اإلاخٗل٣ت بالبُ٘ ؤو ج٣ضًم الخضمت الىاعصة في اإلااصجحن 

ا٢ب ًٖ هظه اإلاماعؾاث 31.08ع٢م  ت بالٛغامت مً ، ٖو  182هم في اإلااصة صع  10.000بلى  1.200اإلامىٖى

 .31.08مً ٢اهىن 
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اإلاالخٔ ؤن اإلاكٕغ مغة ؤزغي لم ًدضص الصخو اإلاؿاو٫ ًٖ هظه الجغاثم و بهما ا٢خهغ ٖلى 

م مً ؤن اإلاكٕغ ٣ًهض هىا اإلاىعص شخها َبُُٗا ٧ان  نُٛت اإلابجي للمجهى٫ " ٌٗا٢ب ..."، و ٖلى الٚغ

ا ُت.ؤو اٖخباٍع  ، ٞةهه م٘ طل٪ ًخٗحن ٖلُه جدضًض هظا الصخو جُب٣ُا إلابضؤ الكٖغ

و ججضع ؤلاقاعة هىا ؤن اإلاكٕغ الٟغوسخي ٢ض مى٘ اإلاماعؾاث ؤٖاله في البُ٘ ؤو ج٣ضًم الخضمت في 

L122-1 ،ت ٚحر ٢اهىهُت بمٟهىم اإلااصة  واٖخبرهما مً مضوهت الاؾتهال٥ . ٦ما  L120-1مماعؾاث ججاٍع

٤ ألاصاء الٟىعي للمىخىط ؤو زضمت،مى٘ ٦ظل٪ مماعؾ صون ؤن  اث ؤزغي مً يمجها مى٘ البُ٘ ًٖ ٍَغ

و٢ض ٖا٢ب ٖىه  ،٩ًL 122-3 1ىن  هظا اإلاىخىط ؤو الخضمت مدل َلب مؿب٤ مً َٝغ اإلاؿتهل٪ في اإلااصة

 . L 122-12َب٤ اإلااصة € 300.000بؿيخحن خبؿا و 

ت ألحل الشبذ9 -   اإلاعابهاث ؤلاؼهاٍس

مً ال٣اهىن  60مىٓمى الٗملُاث اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  31.08ٖا٢ب مكٕغ 

مً ال٣اهىن  64بلى  60ص مً ؤٖاله الظًً لم ًخ٣ُضوا باإلا٣خًُاث و الكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في اإلاىا

 .ؤٖاله

صعهم،  200.000بلى  50.000مً هٟـ ال٣اهىن في الٛغامت مً  185وجخدضص ال٣ٗىبت َب٤ اإلااصة 

ٗ مت ؤلاقهاع اإلاًلل. ٦ما ؤن اإلاكٕغ ؤعاص َو خبر مبلٜ الٛغامت هظا، زاوي ؤ٦بر مبلٜ بٗض الٛغامت اإلا٣غعة لجٍغ

٘ ٢ُمت الٛغامت يمان خماًت ظىاثُت ؤ٦ثر ٞٗالُت مً ظهت، و مً ظهت ؤزغي جد٤ُ٣ الغصٕ  مً وعاء ٞع

 .ى٢اًت مً و٢ٕى مشل هظه اإلاماعؾاثو ال

ت مً ؤظل الغبذ، مما واإلاالخٔ ؤن اإلاكٕغ لم ًدضص اإلا٣ هىص مً مىٓمي الٗملُاث ؤلاقهاٍع

ًٟغى مٗه جىؾُ٘ صاثغة ألاشخام اإلاؿاولحن ظىاثُا ًٖ هظه الٗملُاث متى جبض مكاع٦تها. و هظا بن 

ت للمؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض ص٫ ٖلى شخيء ٞةهما ًض٫ ٖلى خغم اإلاكٕغ ٖلى جد٤ُ٣ خماًت ظىاثُت واؾٗ

ت ؾىاء ؤ٧اهىا ؤشخانا  والٛغامت اإلا٣غعة ؤٖاله  ،بل٨تروهُا ؤو  َبُُٗحنًخدملها مىٓمى الٗملُاث ؤلاقهاٍع

حن  . مٗىٍى

                                                           
1- L 122-3 _ de code de consommation : « Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services 

fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait 

l'objet d'une commande préalable du consommateur. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux 

articles L. 122-12 à L. 122-14.....… »    
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ت و الٛغاماث، و التي ٢غعها  هظه بطن بٌٗ ال٣ٗىباث ألانلُت اإلاخمشلت في ال٣ٗىباث الؿالبت للخٍغ

ت الٛحر اإلاكغوٖت والتي جلخ٤ يغعا باإلاؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض  31.08مكٕغ  لؼظغ بٌٗ اإلاماعؾاث الخجاٍع

جُ٘ تروهُا. وح٨ٗـ هظه ال٣ٗىباث خغم اإلاكٕغ ٖلى ٞغى خماًت ظىاثُت ٞٗالت ٢هض جدٟحز و حصبل٨

 .اإلاؿتهل٪ ٖلى الخٗا٢ض ًٖ بٗض

غي بٌٗ ال٣ٟه  ؤهه بطا ؤعصها ؤن ج٩ىن الٛغامت عاصٖت ٞةهه ًجب ؤن ج٩ىن في خضوص اإلابلٜ  1ٍو

مت ، ؤما بطا ٧اهذ ؤ٢ل ٞةن اإلا  ىعص ًًٟل الاؾخمغاع في اعج٩ابها.الظي ًدهل ٖلُه الجاوي مً الجٍغ

: إلااطا اإلاكٕغ اإلاٛغبي ال ًدضو خظو هٓحره الٟغوسخي بٟغى ٚغاماث  و لًٌ الدعاُئ اإلاؼشوح هىا 

ت في  ت يبِ ؤلاظغاءاث، و٦ظل٪ الؿٖغ ت ٖىى الٛغاماث الجىاثُت ، إلاا ٞحها مً بؿاَت وؾٖغ بصاٍع

 الخدهُل .

طا اإلاكٕغ اإلاٛغبي ال ًجٗلها في خض واخض، بض٫ وهدؿاء٫ ٦ظل٪ بسهىم ال٣ٗىباث ألانلُت، إلاا

 ؾىة بىٓحره الٟغوسخي.ؤخضًً بدُض ج٩ىن ؤ٦ثر ٞٗالُت 

 9 الػهىباث ؤلاطاقُت ثاهُا

بت مً مكٕغ ال٣اهىن  ض مً الخماًت الجىاثُت اإلاكضصة يض اإلاماعؾاث  31.08ٚع في بعؾاء مٍؼ

ت الالمكغوٖت التي ٣ً٘ ضخُتها ٖلى الخهىم اإلاؿتهل٪  اإلاخٗا٢ض بل٨تروهُا، ٖمل ٖلى وي٘ الخجاٍع

ها، و مً ظهت ؤزغي  ٣ٖ2ىباث بياُٞت تهضٝ مً ظهت عصٕ مغج٨بي هظه اإلاماعؾاث و الخض مً و٢ٖى

 بٖاصة ػعٕ الش٣ت في هٟـ اإلاؿتهل٪ لدصجُٗه ٖلى الخٗا٢ض بل٨تروهُا.

                                                           
1 -L.Bihll,le droit pénal de la consommation, Craz ,Pal ,27 mai 1986,P :167 .  

ت ال٣اهىن الجىاجي : " ال٣ٗىباث ؤلاياُٞت هي : 36هو اإلاكٕغ ٖلى ال٣ٗىباث ؤلاياُٞت في الٟهل  -2  مً مجمٖى

 الدجغ ال٣اهىوي. -1

ىُت, -2 ض مً الخ٣ى١ الَى  الخجٍغ

ىُت ؤو اإلاضهُت ؤو الٗاثلُت.الخغمان  اإلاا٢ذ مً مماعؾت بٌٗ الخ٣ى١ ا -3  لَى

ها الضولت و اإلااؾؿاث الٗمىمُت. -4  الخغمان الجهاجي ؤو اإلاا٢ذ مً الخ٤ في اإلاٗاقاث التي جهٞغ

ٚحر ؤن هظا الخغمان ال ًم٨ً ؤن ًُب٤ ٖلى ألاشخام اإلا٩لٟحن بالى٣ٟت ٖلى َٟل ؤو ؤ٦ثر ، م٘ مغاٖاة ألاخ٩ام الىاعصة في ؤهٓمت 

 إن.اإلاٗاقاث في هظا الك

 .89اإلاهاصعة الجؼثُت لؤلقُاء اإلاملى٦ت للمد٩ىم ٖلُه ، بهٝغ الىٓغ ًٖ اإلاهاصعة اإلا٣غعة ٦خضبحر و٢اجي في الٟهل  -5

 خل الصخو اإلاٗىىي  -6

 وكغ الخ٨م الهاصع باإلصاهت" -7
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ال٣ٗىباث ٖلى ال٣ٗىباث ؤلاياُٞت بًماها مىه بإن ال٣ًاء هاصعا ما ًد٨م ب 31.08و٢ض هو مكٕغ 

م ؤهمُتها جب٣ى في هٓغ الجاوي ت، وؤن الٛغاماث اإلاالُت ٚع ت، الؿالبت للخٍغ  مً مساَغ اإلاٗامالث الخجاٍع

ت حها مً اإلاماعؾاث ــــتها ال حك٩ل بال ظؼءا بؿُُا م٣اعهت م٘ ألاعباح التي ًجىـؤن ٢ُمو  الخجاٍع

 .الالمكغوٖت

ت و زانت جل٪ اإلاخٗل٣ت اإلاخٗ 31.08بالغظٕى بلى ال٣ؿم الخاؾ٘ مً ال٣اهىن  ل٤ بال٣ٗىباث الؼظٍغ

ت الالمكغوٖت في الخٗا٢ض ؤلال٨ترووي، هجضه هو ٖلى بٌٗ ال٣ٗىباث ؤلاياُٞت  باإلاماعؾاث الخجاٍع

 زو بها بٌٗ اإلاماعؾاث صون ألازغي.و 

 وؽش ؤو حػلُو اإلاهشس الهظائي ؤو هما مػا  -0

ال٣ٗىباث ؤلاياُٞت التي جمـ اٖخباع  ٌٗض وكغ ؤو حٗل٤ُ اإلا٣غع ال٣ًاجي الهاصع باإلصاهت مً

الم وجىبُه  ت، ٦ما ٌٗض ؤ٦بر وؾُلت إٖل اإلاد٩ىم ٖلُه، و الًُٗ في ؤماهخه و بلخا١ الًغع بؿمٗخه الخجاٍع

 ٖمىم اإلاؿتهل٨حن باإلاماعؾاث الالمكغوٖت.

و٢ض جهضع هظه ال٣ٗىبت ؤلاياُٞت بيكغ اإلا٣غع ال٣ًاجي ٣ِٞ وطل٪ في الصخ٠ ؤو في مسخل٠ 

الم، ؤو جهضع ال٣ٗىبت بيكغ وحٗل٤ُ الخ٨م فيوؾاثل   .ؤما٦ً مُٗىت ًدضصها خ٨م ؤلاصاهت ؤلٖا

٤ُ بهظه ال٣ٗىبت بحن ؤلالؼامُت ٢ض جإعجر مى٠٢ مً الى 31.08واإلاالخٔ ؤن مكٕغ ٢اهىن 

تو . و ه٨ظا هجضه ًلؼم اإلاد٨مت بإن جهضع ؤمغها في خالت ؤلاصاهت بيكغ ؤو حٗل٤ُ اإلا٣غع ال٣ًاجي الازخُاٍع

" ... جإمغ اإلاد٨مت في  31.08مً ال٣اهىن ع٢م  175و بهما مٗا، وطل٪ مً زال٫ ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة ؤ

لى ال٨ٗـ مً طل٪ حٗخبر هظه ال٣ٗىبت  اإلا٣غع ال٣ًاجي ؤو بهما مٗا...". خالت ؤلاصاهت بيكغ ؤو حٗل٤ُ ٖو

ت، بط جغ٥ اإلاكٕغ ل٣اضخي اإلاىيٕى الؿلُت الخ٣ ت في الخ٨م بها مً ٖضمه، ؤلاياُٞت ٣ٖىبت ازخُاٍع ضًٍغ

اإلاخٗل٣ت  1832اإلاخٗل٣ت باإلقهاع ؤلال٨ترووي واإلااصة  1761و ٢ض هو اإلاكٕغ ٖلى هظه ؤلام٩اهُت في اإلااصة 

ت ألظل الغبذاإلاخٗل٣ت باإلاؿاب٣اث ؤلا  1853بالبُ٘ الهغمي و ٦ظل٪ اإلااصة   . قهاٍع

                                                           
ؤو حٗل٤ُ الخ٨م الهاصع جإمغ بيكغ ًم٨ً للمد٨مت بياٞت بلى طل٪ ؤن . ".. :31.08مً ال٣اهىن ع٢م  176اصة جىو ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلا -1

 .باإلصاهت"
ٖلى ؤهه :"... ًم٨ً للمد٨مت ؤن جإمغ بخٗل٤ُ خ٨مها ؤو وكغه ٖلى ه٣ٟت  31.08مً ال٣اهىن ع٢م  183جىو ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة  -2

 اإلاد٩ىم ٖلُه بال٨ُُٟت التي ج٣غعها ."
مد٨مت ؤن جإمغ بيكغ خ٨مها ؤو حٗل٣ُه ٖلى ه٣ٟت اإلاد٩ىم ٖلُه بال٨ُُٟت التي ... ًجىػ للٖلى ؤهه: " 31.08مً ٢اهىن  185 جىو اإلااصة -3

 ج٣غعها".



 

  158  
  

 

ؤو  ىض بلؼام اإلاد٨مت باألمغ بيكغ ؤن اإلاكٕغ ؤخؿً ٞٗال ٖ 1و هغي زالٞا إلاا طهب بلُه البٌٗ

 :حٗل٤ُ اإلا٣غع ال٣ًاجي لؿببحن

 ُ ت لل٣اضخي ٚالبا  9ألاو ما ال ًإمغ بها و ٨ًخٟي بن جغ٥ ال٣ٗىبت ؤلاياُٞت للؿلُت الخ٣ضًٍغ

 .بالٛغامت

زام ًخمشل في اإلاـ بش٣ت الجاوي ؤن بلؼامُت ألامغ بيكغ ؤو حٗل٤ُ الخ٨م ُٞه عصٕ  9الثاوي

ه ؾمٗخه الخجاو  ٟه ؤن ال ٣ًضم ٖلى مشل هظه حكٍى ت، و٦ظل٪ عصٕ ٖام، بدُض ٩ًىن ٖبرة لٛحره و جسٍغ ٍع

ت لل٣ٗىبت مما ٌؿاٖض ٖلى وكغ الش٣ت بحن ظمهىع  ُٟت الؼظٍغ ـ الْى اإلاماعؾاث، و ألا٦ثر مً هظا ج٨َغ

 .زانت اإلاخٗا٢ضًً بل٨تروهُا اإلاؿتهل٨حن و 

٣ٖىبت بياُٞت بلؼامُت زانت في لهظا ؤصٖى اإلاكٕغ بإن ًجٗل مً ٣ٖىبت اليكغ ؤو الخٗل٤ُ 

ت اإلاًللت ؤو اإلامىىٖت والتي جدضر ؤي  .غاعا وزُمت بد٣ى١ اإلاؿتهل٪ ٖمىمااإلاماعؾاث الخجاٍع

الم و ٦ُُٟت اليكغ ؤو البض، ٞةهه لم  واإلاالخٔ ؤهه بطا ٧ان اإلا٣غع ال٣ًاجي ًدضص مًمىن ؤلٖا

٣ٖىبت شخهُت، بل ٣ٖىبت ُٖيُت ألجها  ًدضص مضة اليكغ ؤو الخٗل٤ُ ، ٦ما ؤهه لم حٗض ٣ٖىبت الخٗل٤ُ

 .2جمخض بلى ألاقُاء و البًاج٘ و اإلااؾؿت هٟؿها في ؤي ًض ٧اهذ

ٗاث اإلا٣اعهت اؾخٗماال ل٣ٗىبت وكغ خ٨م ؤلاصاهت ٧امال ؤو  ٗخبر اإلاكٕغ الٟغوسخي مً ؤ٦ثر الدكَغ َو

ت ولِؿذ بلؼامُت َب٤ اإلااصة  بال ؤجها مم٨ىت في ظمُ٘  L 121- 4 ملخها ٖلى ؤن هظه ال٣ٗىبت جب٣ى ظىاٍػ

 .الٟغوسخي الاؾتهال٥مً مضوهت  L 216-3 3الخاالث َب٤ اإلااصة 

                                                           
 : ٧ل مً -1

ؾىت  6الضٞإ، الٗضص ال٣اضخي بخدضًض جضابحر لخماًت اإلاؿتهل٪، مجلت  31.08ؤمحن ٖؼان، ج٣ُُم اإلا٣خًُاث الجىاثُت الىاعصة في ٢اهىن   -

 .154، م 2011

ً  ، عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر في ال٣اهىن الخام،31.08ىاثُت للمؿتهل٪ في بَاع ال٣اهىن ع٢م زضًجت الخاغي الخماًت الج  - وخضة الخ٩ٍى

ت،و  -2011ظامٗت الخؿً ألاو٫ ،٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت و الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت ، ؾُاث، الؿىت الجامُٗت  البدض :اإلا٣اولت الخجاٍع

 .164، م 2012
2- Toubeau (M), Fraudes et falsifications : une lutte d„un demi-siècle ,ed , beger-levreault, Paris,1957 ,P :175  
3 - L 216-3 de code de consommation  : « Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation 

sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, 

notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans 

toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. 

= 
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 و نل ؤلاؼهاس و وؽش ؤلاغالن ؤو غذة بغالهاث اظخذسايُت ؤو بثها  -1

مت ؤلاقهاع اإلاًلل باإلياٞت بلى ال٣ٗىباث ألانلُت ب٣ٗىباث بياُٞت و لى  31.08زو مكٕغ  ظٍغ

ت بال ؤجها ال ج٣ل  .ؤو حٗل٤ُ الخ٨م الهاصع باإلصاهت ؤهمُت ًٖ ٣ٖىبت وكغ  ؤجها ظىاٍػ

ًواإلاالخٔ ؤن هظه ال  : ٣ٗىبت ؤلاياُٞت جخ٩ىن مً جضبحًر

 ُ خُض ًم٨ً ل٣اضخي الخد٤ُ٣ ؤو اإلاد٨مت اإلادا٫ ٖلحها ؤن جإمغ بى٠٢  ونل ؤلاؼهاس 9: ألاو

ي، وطل٪ َب٣ا إلاىُى١ ال٣ٟغة ؤلاقهاع بما جل٣اثُا ؤو بىاء ٖلى َلب الىُابت الٗامت ؤو مُالب بالخ٤ اإلاضو

، خُض ًم٨ً للمؿتهل٪ اإلاخًغع مً بقهاع مًلل ؤو م٣اعن ٢بل 31.08مً ال٣اهىن  175مً اإلااصة  3

و ًم٨ً ؤن ٣ًىم بخ٣ضًمه شخهُا ؤو ممشال مً َٝغ  الخٗا٢ض ؤلال٨ترووي ؤن ٣ًضم َلب و٠٢ ؤلاقهاع،

 .1ظمُٗت خماًت اإلاؿتهل٪ اإلاٗتٝر لها بهٟت اإلاىٟٗت الٗامت

م مً ظمُ٘ َغ١ الًُٗ. و وجبٗا لظل٪ ٩ًىن ألامغ الهاصع بى٠٢ ؤلاقهاع ٢ابال للخى  لٗل ُٟظ بالٚغ

م ٖضم نضوع الخ٨م بٗض، إلاا له مً آزاع ظؿُمت ٖلى مهالر  2الهضٝ مً و٠٢ ؤلاقهاع اإلاًلل ٚع

٠ اإلاؿتهل٪ زانت في اؾخمغاعه مً ظهت و َى٫ بظغاءاث الخ٨م مً ظهت ؤزغي. و ٌٗخبر بظغاء و٢

 .ثُت اإلاؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض بل٨تروهُاؤلاقهاع اإلاًلل مً مٓاهغ الخماًت الجىا

                                                                                                                                                                                     
= 

Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront 

être employés pour son impression. 

En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de 

pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que 

la durée en puisse excéder sept jours. 

Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de 

condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage. 

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, 

à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 3 750 euros. 

La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par 

ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 7 500 euros. 

Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée 

par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage » . 
 .31.08مً ال٣اهىن ع٢م  157اإلااصة   -1

2- Mayer (D),Droit pénal de la publicité, édition Masson, Paris, 1979 ,p111. 



 

  160  
  

 

ت،  الثاوي9 وؽش بغالهاث اظخذسايُت ؤو بثها9 حٗخبر ٦ظل٪ مً ال٣ٗىباث ؤلاياُٞت الجىاٍػ

اإلاىٓمت لل٣ٗىباث اإلاخٗل٣ت باإلقهاع اإلاًلل واإلا٣اعن،  31.08مً ال٣اهىن  175/3هٓمها اإلاكٕغ في اإلااصة 

مت ؤن جإمغ بيكغ بٖالن ؤو ٖضة بٖالهاث خُض ؤ اؾخضعا٦ُت ظاػ للمد٨مت في خالت اإلااازظة بهظه الجٍغ

 .ٖلى ه٣ٟت اإلاد٩ىم ٖلُه

الهاث الاؾخضعا٦ُت حٗض بمشابت بٖالم للمؿتهل٨حن و ا ُت ٞهظه ؤلٖا لخجاع ٖلى خض ؾىاء بىٖى

الاخخُاَاث الالػمت في اإلاؿخ٣بل . ، وحٗخبر ٦ظل٪ جيبحها لهم بًغوعة اجساط 1َبُٗت اإلاسالٟاث اإلاغج٨بتو 

الهاث الاؾخضعا٦ُت و ٦ُُٟت وكغها ؤو بثها، و ًمىذ للمد٩ىم  هظا و ج٣ىم اإلاد٨مت بخدضًض مًمىن ؤلٖا

 .خم بىاءا ٖلى َلب للىُابت الٗامتٖلُه ؤظل للخىُٟظ، ٞةطا لم ًمخشل لظل٪ ٞةن اليكغ ؤو البض ً

ٗاث اإلا٣اع  هت الؿبا٢ت في وي٘ ال٣ٗىباث ؤلاياُٞت ٦ةم٩اهُت و ٌٗخبر اإلاكٕغ الٟغوسخي مً الدكَغ

ت اإلاًللت، و٦ظل٪ بم٩اهُت ألامغ بيكغ بٖالهاث جصخُدُت،   L 121-3ألامغ بى٠٢ اإلاماعؾاث الخجاٍع

  .L121- 4و

واإلاالخٔ ؤهه هظه ال٣ٗىبت إلاا لها مً ؤهمُت ال ٌؿتهان بها، ٞباإلياٞت بلى اإلاـ بؿمٗت الجاوي 

تــــــالخج ٣ 2اٍع م ؤجها بيـــــٞو غ بٖالن ًصدر ُٞه ما ظاء في ــــــبر ٖلى وكـــاُٞت، ٞةهه ًجــض ز٣ت ػبىاثه ٚع

ال  الن اإلاًلل ٖلى ه٣ٟخه زانت ؤن الخ٩ال٠ُ جؼصاص بطا جم ؤلٖا ت ؤلٖا ن في الصخ٠ وؤلاطاٖت اإلاؿمٖى

 اإلاغثُت .و 

ت،  ٞمً زاللها  لُه، ٞةن بصعاط هظه ال٣ٗىبت ؤلاياُٞت ، ولى ؤجها ظىاٍػ ٨ًغؽ اإلاكٕغ الخماًت ٖو

الجىاثُت الٟٗالت للمؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض بل٨تروهُا، بل ٢ض ج٩ىن ؤ٦ثر ٞٗالُت ختى مً الٛغامت ٣ٗ٦ىبت 

 ؤنلُت .

اع هجض اإلاكٕغ الٟغوسخي ًظهب بُٗضا، خُض ا٢غ ٣ٖىبت بياُٞت ؤزغي ال ج٣ل  وصاثما في هٟـ ؤلَا

ُٟت ؤو مهىت ؤو وكاٍ ... ٖلى ؤن ال ًخجاوػ ؤهمُت ًٖ جل٪ اإلاكاع بلحها ؤٖاله ؤال وهي اإلاى٘ مً مؼا ولت ْو

ت اإلاًللت .  L 121-6هظه اإلاى٘ زمـ ؾىىاث َب٣ا للماصة   التي حٗا٢ب ٖلى اإلاماعؾاث الخجاٍع

                                                           
الجغاثم اإلاالُت مً زال٫  الخضلِـ و الٛل في الؿل٘ و الخضماث بحن الىا٢٘ الا٢خهاصي و خخمُت الخماًت ال٣اهىهُت، مىحر اإلاهضي، -1

ت الؿابٗت، صاع الُالبت، وظضة،  لى، ؤقٛا٫ الىضوة الجهٍى  .463، م 2007ٞاجذ ًىهُى -ماي 31اظتهاصاث اإلاجلـ ألٖا
مؿتهل٪، صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣اهىن اإلاٛغبي و ال٣اهىن اللُبي، ؤَغوخت لىُل ص٦خىعاه ؤبى ب٨غ ؤخمض ألاههاعي، الخماًت الجىاثُت لل -2

-1996الضاع البًُاء  –الضولت في ال٣اهىن الخام، ظامٗت الخؿً الشاوي، ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت و الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت، ٖحن الك٤ 

 .285، م 1997
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ُٟت ؤو اإلاهىت ؤو اليكاٍ ... ٣ٗ٦ىبت  هظا و ٢ض اٖخمض اإلاكٕغ الٟغوسخي ٣ٖىبت اإلاى٘ مً مؼاولت الْى

ت مً اإلاــــــُت في مجمــــبياٞ ت جل٪ التي ــــــــوزان ٣ى١ اإلاؿتهل٪ ـــــغوٖت التي جًغ بدــــــــماعؾاث الالمكٖى

تــــــــٖا٢ب ٖجها ب٣ٗىباث ؾالبت للخ ؤن ًدضو خضو هٓحره الٟغوسخي  31.08، و هضٖى مكٕغ ٢اهىن 1ٍغ

 ت ؤ٦ثر ٞٗالُت ٖلى مؿخىي بالىو نغاخت ٖلى هظه ال٣ٗىبت في ال٣اهىن ؤٖاله لخ٨َغـ خماًت ظىاثُ

 .ال٣ٗىبت

ت بال ؤجها جُغح نٗىبت جُب٣ُها ٖلى مىا٢٘ اإلاهىُحن  م مً وي٘ هظه ال٣ٗىباث الؼظٍغ لى الٚغ ٖو

ً ، زانت بطا ٖلمىا ؤن ال٣اهىن الجى اجي ًد٨مه مبضؤ ب٢لُمُت الظًً ٌؿخ٣غون زاعط ؤعى الَى

 .ال٣ىاهحن

 9 خصىصُاث جؼبُو الػهىبت اإلاهشسةالثاث

 31.08ا، ٖمل مكٕغ ال٣اهىن ع٢م تهل٪ اإلاخٗا٢ض بل٨تروهُفي بَاع الخماًت الجىاثُت للمؿ

ٗٝغ و  بالًبِ في ال٣ؿم الخاؾ٘ مىه ٖلى ٞغى ٣ٖىباث ؤنلُت وؤزغي بياُٞت ، ٦ما ؾب٤ وبِىاه، َو

ا ًغجبِ ( و مجها م1جُب٤ُ هظه ال٣ٗىباث بٌٗ الخهىنُاث، مجها ما ًخٗل٤ باإلاؿاولُت الجىاثُت )

ض ال٣ٗاب )  .(2بخٍٟغ

 اإلاعاولُت الجىائُت  قُما ًخص -0

ت الىاعصة في ال٣ؿم الخاؾ٘ مً ٢اهىن  اإلاخٗل٣ت بدماًت  31.08باؾخ٣غاء اإلا٣خًُاث الؼظٍغ

اإلاؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض بك٩ل بلخ٨غووي، وزانت ٖلى مؿخىي اإلاؿاولُت الجىاثُت، هالخٔ ؤن اإلاكٕغ في 

ٓه ُت، ٍو مـ بمبضؤ الكٖغ حر مغ٦ؼ ٍو غ طل٪ مً زال٫ اإلاالخٓاث جىُٓمه لهظه ألازحرة ٧ان مًُغبا ٚو

 :الخالُت

هىا٥ خاالث لم ًدضص ٞحها اإلاكٕغ الصخو اإلاؿاو٫ ظىاثُا، خُض ا٢خهغ ٖلى اؾخٗما٫  -

..."، واإلاالخٔ ؤن اإلاكٕغ ٌؿخٗمل ٖباعاث و  3..." ؤو " ٌٗا٢ب بالخبـ2ٖباعة "ٌٗا٢ب بٛغامت

اإلااصة  نُٜ مغهت ًٟٞايت ، و ٖامت جى٣هها الض٢ت والخدضًض ٦سانُت مخُلبت في

 الجىاثُت، مما ًاصي بلى نٗىبت في جدضًض الصخو اإلاؿاو٫ ظىاثُا.

                                                           
1 -  L 121-23 , L122-7 , L122-8 ,L 122-13 du code de consommation. 

 .31.08مً ٢اهىن  182و  180؛ 177؛  174؛  ٦173مشا٫ ٖلى طل٪ اإلاىاص :  - 2
 .31.08مً ٢اهىن  184و  183اإلاىاص ٦مشا٫ ٖلى طل٪  - 3
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هجضه في بٌٗ الجغاثم ٢ض خضص اإلاؿاولُت الجىاثُت في " اإلاىعص" ٦ما هى الكإن في اإلاىاص  -

. بال ؤهه لم ًدضص اإلا٣هىص مىه في ال٣ؿم 31.08مً ٢اهىن  181و  179، 178، 176

: ٧ل شخو َبُعي ؤو مٗىىي ... ٞهل هظا الخدضًض بإهه  2الؼظغي، بل خضصه في اإلااصة 

ُت ٧ان مً  ًىُب٤ ٖلى اإلاىعص اإلاىهىم ٖلُه في ال٣ؿم الؼظغي؟ ٞخُب٣ُا إلابضؤ الكٖغ

ٟؿه مىٗا ألي جٟؿحراث ؤو الالػم ٖلى اإلاكٕغ جدضًض اإلا٣هىص مً اإلاىعص في ال٣ؿم الؼظغي ه

الث  .جإٍو

ٖلى اإلاؿاولُت الجىاثُت للمىعص ؤو اإلانهي ٢ض ع٦ؼ ٣ِٞ  31.08اإلاالخٔ ؤًًا ؤن مكٕغ ٢اهىن  -

ا، ولم ًىٓم اإلاؿاولُت الجىاثُت للمؿتهل٪ بىنٟه  ؾىاء ؤ٧ان شخهُا َبُُٗا ؤو مٗىٍى

الُٝغ الشاوي في الخٗا٢ض ؤلال٨ترووي، ٣ٞض ًغج٨ب بٌٗ الخغو٢اث ٢بل ؤو ؤزىاء الخٗا٢ض 

 .اإلاىعصوالتي جًغ بمهلخت 

لى ٚغاع ال٣ - ، جى٣هه الصجاٖت والجغؤة في جىُٓم 1ىاٖض الٗامتالػا٫ اإلاكٕغ الجىاجي ٖو

دت في ال٣ؿم الخاؾ٘ مً  خباعي بهٟت واضخت و نٍغ اإلاؿاولُت الجىاثُت للصخو الٖا

٣ت ٚحر مباقغة مً زال٫ الىو ٢31.08اهىن  . و٧ل ما هىال٪ ؤهه ٣ًخهغ ٖلى جىُٓمها بٍُغ

بُٗت هظا الصخو م٘ الدكضصٖلى الٛغامت الجىاثُت التي جخالءم   .ٞحها َو

حن،  هظا بسالٝ اإلاكٕغ الٟغوسخي الظي هو نغاخت ٖلى اإلاؿاولُت الجىاثُت لؤلشخام الاٖخباٍع

ال٣اهىن مً  L 121 – 22  و هٓم اإلاؿاولُت الجىاثُت الخانت بهم والكغوٍ اإلاخُلبت ل٣ُامها في اإلااصة

 .الجىاجي الٟغوسخي

خباعي في زال٫ جىُٓمه للمؿاولُت الجىاث ٦31.08ما ًٓهغ ايُغاب مكٕغ  - ُت للصخو الٖا

 .زحر في بٌٗ الجغاثم صون ألازغي ٧ىهه ا٢خهغ ٖلى مٗا٢بت هظا ألا 

دت في اإلااصة  خباعي بهٟت نٍغ ٖىض ال٣ُام بةقهاع مًلل  174ٞمشال ٌٗا٢ب اإلاكٕغ الصخو الٖا

، باإلياٞت بلى ال٣ٗىباث ألازغي، و هٟـ 1.000.000ٖاصي ؤو م٣اعن، وطل٪ بٛغامت ٢ض جهل بلى 

خباعي في ٧ل مً اإلااصة الٛغام زال٫ ب٣ىاٖض البُ٘ ًٖ بٗض ٖىض ؤلا  180ت ًخدملها الصخو الٖا

                                                           
ت بال بال٣ٗىباث اإلاالُتمً ال٣اهىن الجىاجي ٖلى ما ًلي : "  127ًىو الٟهل  -1 وال٣ٗىباث  ال ًم٨ً ؤن ًد٨م ٖلى ألاشخام اإلاٗىٍى

جىػ ؤًًا ؤن ًد٨م ٖلحها بالخضابحر الى٢اثُت الُٗيُت الىاعصة في الٟهل  36مً الٟهل  7و 6و 5ؤلاياُٞت الىاعصة في ألاع٢ام   " .62ٍو
2 - L 121-2 de code pénal : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les 

distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants… » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417209&dateTexte=&categorieLien=cid
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٤ اإلاٗا٢بت ٖلى البُ٘ ًٖ َ 184باؾخٗما٫ الهاج٠ ؤو ؤي ج٣ىُت ؤزغي لالجها٫ ًٖ بٗض، واإلااصة  ٍغ

 .اؾخٛال٫ ي٠ٗ ؤو ظهل اإلاؿتهل٪

ت   مً الجغاثم، و التي وباإلا٣ابل هجض ؤن اإلاكٕغ لم ٌٗا٢ب الصخو الاٖخباعي ٖلى مجمٖى

 –اؾخٗمل ٞحها بما ٖباعة "ٌٗا٢ب " صون جدضًض ؤو خضص اإلاؿاولُت في اإلاىعص مً ٚحر بُان اإلا٣هىص مىه 

خباعي نغاخت، و ٌٗمم هظه  -٦ما ؾب٤ و ؤقغها بلُه و٧ان ٖلى اإلاكٕغ ؤن ًىٓم مؿاولُت الصخو الٖا

حر خٗا٢ض بل٨تروهُا، و طل٪ اإلاؿاولُت ٖلى مسخل٠ الجغاثم التي جمـ بمهلخت اإلاؿتهل٪ اإلا مً ؤظل جٞى

 .خماًت ظىاثُت ٞٗالت

وؤزحرا ، هالخٔ ؤن اإلاكٕغ ٢ض وؾ٘ مً صاثغة ألاشخام اإلاؿاولت ظىاثُا في خالت واخضة، و  -

قهاع اإلاًلل الٗاصي و اإلا٣اعن، بدُض خضص اإلاؿاولُت اإلاٗا٢بت ٖلى ؤلا  174هي اإلااصة 

٩ىن اإلاٗلً الظي جم ؤلاقهاع  الجىاثُت في ٧ل مً الصخو الُبُعي والصخو خباعي. ٍو الٖا

مت شخها  مت اإلاغج٨بت، ؤما بطا ٧ان مغج٨ب الجٍغ لخؿابه مؿاوال بهٟت ؤنلُت ًٖ الجٍغ

ٗا٢ب ٖلى اإلاكاع٦ت َب٤ ا ًخدمل مؿحروه اإلاؿاولُت، َو ال٣ىاٖض الٗامت لل٣اهىن  اٖخباٍع

 .الجىاجي

ُت الجىاثُت في ال٣ؿم الخاؾ٘ ظاء للمؿاول 31.08و ٦ما هى واضر، ٞةن جىُٓم مكٕغ ٢اهىن 

ُت، لظا هضٖى اإلاكٕغ بلى بٖاصة الىٓغ في هظا  الخىُٓم بك٩ل جىُٓما ٚحر مغ٦ؼ و ًمـ بمبضؤ الكٖغ

 .ًخالءم وهظا اإلابضؤ

ذ الػهاب  -1  قُما ًخص جكٍش

ض ال٣ٗاب خؿب الٟهلحن  مً ال٣اهىن الجىاجي اإلاٛغبي ؤخض الىؾاثل  1421و 141ٌٗض جٍٟغ

ُٟت هظه ألازحرة ؤنبدذ بنالخُت و لِـ مجغص الٟٗالت إل٢ غاع اإلاؿاواة في ال٣ٗىبت، باٖخباع ؤن ْو

 .ؾب م٘ خالت اإلاجغم و صعظت بظغامهالؼظغ و ؤلاًالم ٣ِٞ، ومً ؤظل طل٪ ًجب ؤن ٩ًىن الجؼاء مخىا

                                                           
ت ال٣اهىن الجىاجي ٖلى ؤهه :" ًخٗحن ٖلى ال٣اضخي ؤن ًُب٤ ٖلى اإلااازظ ٣ٖىبت مسٟٟت ؤو مكضصة،  142ًىو الٟهل  -1 مً مجمٖى

ظاع ال٣اهىهُت اإلاسًٟت لل٣ٗىبت ؤو واخض ؤو ؤ٦ثر مً الٓغوٝ اإلاكضصة اإلا٣غعة في  خؿب ألاخىا٫ ٧لما زبذ لضًه واخض ؤو ؤ٦ثر مً ألٖا

 ال٣اهىن.

ٟاء، ٖىضما ٣ًىم الضلُل ٖلى ؤهه ًىظض ، لهالر اإلاتهم، ٖظع ماو٘ مً ال٣ٗاب م٣غع في ال٣اهىن . خٗحن ٖلُه ؤن ًد٨م باإٖل  ٍو

ما لم ًىظض هو زام في ال٣اهىن  151بلى  146ولل٣اضخي ؤن ًمىذ اإلااازظ الخمخ٘ بٓغوٝ الخس٠ُٟ ، َب٤ الكغوٍ اإلا٣غعة في الٟهى٫ 

 ًمى٘ طل٪. 
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ت في ج٣ضًغ ال٣ٗىبت بحن الخضًً ألا٢صخى  لظل٪، ؤُٖى اإلاكٕغ لل٣اضخي في الٟهلحن ؤٖاله الخٍغ

غوٝ الخس٠ُٟ و الدكضًض، والتي مً بُجها خالوألا  ظاع ال٣اهىهُت ْو ت الٗىص و بم٩اهُت صوى، وؤ٢غ ألٖا

 .جى٠ُ٢ ال٣ٗىبت

٤ اججاهه الجضًض بلى وي٘ ال٣ٗىبت في خض  لى ال٨ٗـ مً طل٪، هجض اإلاكٕغ الٟغوسخي ٌؿحر ٞو ٖو

ٓهغ طل٪ مً واخض ؾىاء ؤ٧اهذ خبؿُت ؤو ٚغامت، مما ٌؿدبٗض ألامغ مٗه جضزل ال٣اضخي في ج ضها، ٍو ٍٟغ

ت و مً يمجها مضوهت الاؾتهال٥ ت مً ال٣ىاهحن الؼظٍغ  .زال٫ مجمٖى

ت مً ال٣اهىن  هالخٔ ؤن اإلاكٕغ  31.08وبالغظٕى بلى ال٣ؿم الخاؾ٘ اإلاخٗل٤ بال٣ٗىباث الؼظٍغ

ؿا إلابض ت في ج٣ضًغ ال٣ٗىبت في خضحها ألا٢صخى وألاصوى م٘ بم٩اهُت الدكضًض ج٨َغ ؤ ؤُٖى لل٣اضخي الخٍغ

 الخ٠ُُ٨ ألاقض ؤو خالت الٗىص مً ظهت و بم٩اهُت جى٠ُ٢ ال٣ٗىبت ٖىض جىاٞغ قغوَها مً ظهت ؤزغي.

 خالت الخٌُُل ألاؼذ   -ؤ(

ت مً ال٣ىاهحن ألازغي اإلاخًمىت  31.08ٌكتر٥ ٢اهىن  اإلاخٗل٤ بخضابحر خماًت اإلاؿتهل٪ م٘ مجمٖى

ي، وجٟاصًا ألي جضازل بحن هظه ال٣ىاهحن إلا٣خًُاث خماثُت لٟاثضة اإلاؿتهل٪ ُٞما ًسو الجاهب الؼظغ 

مً ٢اهىن  195مً خُض الخُب٤ُ، ٣ٞض جيبه اإلاكٕغ بلى طل٪ و ٖمل ٖلى الىو نغاخت في اإلااصة 

ٖلى ؤهه : "ال جُب٤ ألاخ٩ام الجىاثُت الىاعصة في هظا ال٣اهىن  بال بطا حٗظع ج٠ُُ٨ ألاٞٗا٫  31.08

 اإلاٗا٢ب ٖلحها ج٨ُُٟا ظىاثُا ؤقض" .

٢ض ٦غؽ مؿاءلت ألازظ بالخ٠ُُ٨ ألاقض ٖمال بإخ٩ام ال٣اهىن  ٩ً31.08ىن مكٕغ ٢اهىن وبهظا 

الجىاجي الٗام، ومٗجى طل٪ ؤن ألاٞٗا٫ ؤو اإلاماعؾاث الالمكغوٖت التي جمـ بمهلخت اإلاؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض 

الىهب ج٨ُُٟا ظىاثُا ؤقض ٧ 31.08بل٨تروهُا ال ًم٨ً خهغها ٣ِٞ في الخ٨ُُٟاث الىاعصة في ال٣اهىن 

٤ ما ه  .ى م٣غع في ال٣اهىن الجىاجي الٗامؤو الاخخُا٫ ؤو الؿغ٢ت ... ٞو

بت ألا٦ُضة إلاكٕغ ٢اهىن  إحي ج٨َغـ مبضؤ الخ٠ُُ٨ ألاقض مً الٚغ في يمان خماًت  31.08ٍو

ظىاثُت ٞٗالت إلاهالر اإلاؿتهل٪، وهظا ما ؤ٦ضجه ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة ألاولى مً ال٣اهىن اإلاظ٧ىع 

، والتي ج٩ىن ؤ٦ثر ٞاثضة بىهها ٖ ان الٗمل  ب٩ل ألاخ٩ام والىهىم اإلاخٗل٣ت بىٟـ اإلاىيٕى لى ؾٍغ

عي وال٣ًاجي هدى خماًت الُٝغ ال٠ًُٗ في  يسجم هظا الخ٨َغـ م٘ الخىظه الدكَغ للمؿتهل٪، ٍو

 .هظه الخالتالٗال٢ت ال٣اهىهُت والظي هى اإلاؿتهل٪ في 
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هجض اإلاكٕغ ٨ًغؽ مبضؤ الخ٠ُُ٨ ألاقض نغاخت  وبالغظٕى بلى ال٣ؿم الخاؾ٘ مً هٟـ ال٣اهىن،

 .31.08مً ٢اهىن  185و  184و  183 في الجغاثم اإلاٗا٢ب ٖلحها بالخبـ، وزانت اإلاىاص

ت مً خُض الخُب٤ُ، ٖمل  ؿا لخُب٤ُ الخ٠ُُ٨ ألاقض ومىٗا للخضازل بحن ال٣ىاهحن الؼظٍغ وج٨َغ

مً ٢اهىن  50و  49البًاج٘، و ٦ظا اإلااصجحن مً ٢اهىن ػظغ الٛل في  10اإلاكٕغ ٖلى وسخ ؤخ٩ام اإلااصة 

ت ألاؾٗاع و اإلاىاٞؿت.  خٍغ

 خالت الػىد  -ب(

ٌٗض الٗىص مً ألاؾباب ألاؾاؾُت لدكضًض ال٣ٗاب، خُض ًخم ب٢غاعه ٖىض ٖضم هجاٖت ال٣ٗىبت 

 ألاولى في عصٕ الجاوي واؾخمغاع جماصًه في ؤلايغاع باإلاجخم٘.

مً ال٣اهىن الجىاجي، ل٨ً  160بلى  154في الٟهى٫ مً  خ٩ام الٗىصؤل٣ض هٓم اإلاكٕغ الجىاجي 

بخاَخه بُاب٘ مً و لم ًدل ٖلى ؤخ٩ام هظا الٗىص، وبهما ٖمل ٖلى جىُٓمه   31.08مكٕغ ٢اهىن 

 .الخهىنُت

مً 1 154وبطا ٧اهذ قغوٍ حكضًض ال٣ٗاب جسً٘ مبضثُا للمبضؤ الٗام اإلا٣غع في الٟهل 

جخمحز بُاب٘ زام، وهى ما ؾىداو٫  31.08ٗىص اإلاىٓم في ٢اهىن ال٣اهىن الجىاجي، ٞةن ؤخ٩ام وآزاع ال

 :َت به مً زال٫ اإلاالخٓاث الخالُتؤلاخا

٢ض ا٢خهغ ٖلى ب٢غاع الٗىص في بٌٗ الجغاثم صون ألازغي، و  31.08هالخٔ ؤن مكٕغ ٢اهىن  -

٘ التي حٗا٢ب ٖلى ؤلازال٫ باإلاٗلىماث الىاظب جًمُجها في ٣ٖض البُ 177بالًبِ في اإلااصة 

إل بؿهىلت ٖلى الكغوٍ الخٗا٢ضًت،   ضم جم٨حن اإلاؿتهل٪ مً ؤلَا ٦ظل٪ ٖضم و ًٖ بٗض، ٖو

الم الال٨ترووي ال٣اهىويالالتز   .ام باإٖل

٤ الكغوٍ  178و٦ظل٪ اإلااصة  ٌ بعظإ اإلابالٜ بلى اإلاؿتهل٪ ٞو التي حٗا٢ب اإلاىعص الظي ًٞغ

التي حٗا٢ب ٖلى البُ٘ والخضمت م٘ م٩اٞإة،  182 مىه. و ؤزحرا اإلااصة 40و  37اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصجحن 

ٌ حٗل٤ُ البُ٘ ؤو الخضمت  .و٦ظل٪ ٞع

                                                           
ت ال٣اهىن الجىاجي ٖلى ما ًلي : "  154و الٟهل ًى -1 ٌٗخبر في خالت ٖىص، َب٣ا للكغوٍ اإلا٣غعة في الٟهى٫ الخالُت، مً مً مجمٖى

مت ؾاب٣ت " مت بٗض ؤن خ٨م ٖلُه بد٨م خاثؼ ل٣ىة الصخيء اإلاد٩ىم به، مً ؤظل ظٍغ  .ًغج٨ب ظٍغ
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 :دؿائالث اإلاُغوخت جخجؿض ُٞما ًليوال

٢ب ٖلحها إلااطا اؾدشجى اإلاكٕغ اإلاٛغبي باقي الجغاثم ألازغي مً خالت الٗىص وزانت الجغاثم اإلاٗا 

 ؟بالخبـ

 ؟ثم صون ألازغي اإلاٛغبي الٗىص لجغاو ٖلى ؤي ؤؾاؽ ؤ٢غ اإلاكٕغ 

هغي ؤن اإلاكٕغ ومً ؤظل خماًت ظىاثُت مكضصة و ٞٗالت للمؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض ال٨تروهُا، مضٖى 

الُىم ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مطخى بلى حٗمُم خالت الٗىص باليؿبت لجمُ٘ الجغاثم اإلاىٓمت في ال٣ؿم الخاؾ٘ 

 .31.08مً ٢اهىن 

اإلاجغم، ل٨ً باإلا٣ابل لم ًدضص ٦ما اقتٍر ل٣ُام خالت الٗىص ٖىهغ اإلامازلت في الٟٗل  -

ٌ البُ٘ بضون  مت ٞع اإلا٣هىص باإلامازلت، هل هي اعج٩اب هٟـ الٟٗل، ؤي مشال اعج٨ب ظٍغ

ؾبب مبرع زم ٖاص لحرج٨ب هٟـ الٟٗل، ؤم ؤن اإلامازلت حٗجي اعج٩اب ٞٗل مسال٠ للٟٗل 

ظىدت ؟ ؤم ؤن الٗىص ٣ًىم متى اعج٨ب شخو ظىدت زم اعج٨ب 31.08ألاو٫ في بَاع ٢اهىن 

 ؟ٌٛ الىٓغ ًٖ هٕى الجىدت اإلاغج٨بتزغي بؤ

ُغح ؤ٦ثر مً حؿائ٫، زانت بطا ٖلمىا ؤن ٧ل الجغاثم  بطن ٞٗىهغ اإلامازلت ٚحر واضر ٍو

 .ي ال٣ؿم اإلاظ٧ىع هي مً نى٠ الجىذاإلاىهىم ٖلحها ف

ا ىص مً اإلامازلت في الٟٗل ٦مــــذ اإلا٣هــــوعٞٗا لهظا الٛمىى هغي يغوعة جضزل اإلاكٕغ لخىيُ

غ ـــمىه، والظي وي٘ الثدت بال 158ل ـــٞٗل طل٪ مكٕغ ال٣اهىن الجىاجي في الٟه جىذ اإلامازلت لخ٣ٍغ

 .الٗىص

مً ال٣اهىن  157و ٖلى زالٝ ما هو ٖلُه الٟهل  31.08مً زهىنُاث الٗىص في ٢اهىن  -

الجىاجي ؤهه لم ٌؿخىظب باليؿبت للٟٗل ألاو٫ للٗىص بلؼاما ؤن ٩ًىن هىا٥ خ٨م جهاجي 

عبُها بىٕى ال٣ٗىبت  طخي ب٣ٗىبت الخبـ، بل ا٢خهغ ٖلى اقتراٍ اعج٩اب مسالٟت صون ٣ً

 .اإلا٣غعة لها

ؿخيخج مً طل٪ ؤن مجغص الخ٨م بالٛغامت ًم٨ً ؤن ٌٗخبر ٞٗال ًخُلب ٢ُام خالت الٗىص، و  َو

 بالخالي الدكضص في ال٣ٗىبت.
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مت ٖىصا ما٢خا ألهه ٣ً 31.08وؤزحرا ٌٗخبر الٗىص اإلا٣غع في ٢اهىن   - ىم خالت اعج٩اب الجٍغ

الشاهُت صازل ؤظل زمـ ؾىىاث اإلاىالُت لهضوع خ٨م خاثؼ ٖلى ٢ىة الصخيء اإلا٣طخي به، 

مً ال٣اهىن الجىاجي الظي خضصه في زمـ ؾىىاث ل٨ً  157هظا  بسالٝ ما ظاء به الٟهل 

 .صمهامً جمام جىُٟظ ال٣ٗىبت ؤو ج٣ا

ل٪ ه٣ترح ؤن جمضص هظه اإلاضة بلى وهغي بسهىم ؤظل زمـ ؾىىاث و مً ؤظل خماًت للمؿته

ؾىىاث مشال، ؤو الاؾخٛىاء ًٖ قٍغ اإلاضة ؤنال، بدُض ج٣ىم خالت الٗىص بمجغص اعج٩اب  10خضوص 

مت الشاهُت، وطل٪ ختى ًم٨ً الخهضي ل٩ل ؤق٩ا٫ الخالٖباث التي ٩ًىن الٛغى مجها اؾخٛال٫  الجٍغ

 .الٗملُت الخٗا٢ضًت

 ُز الػهىبت خالت ظشوف الخخكُل و بًهاف جىك -ج(

ت لم هجض ؤي م٣خطخى ًىو  31.08باؾخ٣غاء ال٣ؿم الخاؾ٘ مً ٢اهىن  اإلاخٗل٤ بال٣ٗىباث الؼظٍغ

ٖلى زهىنُت جُب٤ُ ْغوٝ الخس٠ُٟ وب٣ًاٝ جىُٟظ ال٣ٗىبت مما ٌؿخىظب مٗه ألامغ الغظٕى في 

 .ل٣اهىن الجىاجيطل٪ بلى ألاخ٩ام الٗامت ل

 ٤ ما ٞةجها جاصي بلى ه9 باليعبت لظشوف الخخكُل ؼو٫ بال٣ٗىبت ٦ما خضص لها ال٣اهىن ٞو

مً ال٣اهىن الجىاجي، ٞال٣اضخي مشال في الجغاثم التي جمـ باإلاؿتهل٪  146هو ٖلُه الٟهل 

مت في ال٣اهىن ٢اؽ م٣اعهت م٘  اإلاخٗا٢ض بل٨تروهُا ٖىضما ًدبحن له ؤن الجؼاء اإلا٣غع للجٍغ

بٓغوٝ الخس٠ُٟ ما صام ال  الٟٗل اإلاغج٨ب و  زُىعة اإلاجغم، ٞةهه ٌؿخُُ٘ ؤن ًمخٗه

 .ًمى٘ طل٪ 31.08ًىظض هو في ٢اهىن 

بىو زام لخدضًض جُب٤ُ ْغوٝ  31.08ن ًخضزل مكٕغ ٢اهىن ؤومً ؤظل خماًت ٞٗالت هغي 

ي ال٣ٗىباث الخبؿُت صون الخس٠ُٟ في الجغاثم التي جمـ باإلاؿتهل٪ وطل٪ بإن ًخم جُب٣ُها ٣ِٞ ف

 .الٛغامت

  ٖلى زهىنُت في جُب٤ُ  31.08: لم ًىو مكٕغ ٢اهىن بتباليعبت إلًهاف جىكُز الػهى

في الٟهل  ب٣ًاٝ جىُٟظ ال٣ٗىبت مما ٌؿخضيي الغظٕى بلى ٢ىاٖض جُب٣ُها اإلاىهىم ٖلحها

 .مً ال٣اهىن الجىاجي 55
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ٖاله هجضه ًىو ٖلى ؤهه في خالت الخ٨م ب٣ٗىبت الخبـ ؤو الٛغامت في ٚحر ؤو بالغظٕى للٟهل 

٨ًً ٢ض ؾب٤ الخ٨م ٖلى اإلاتهم بالخبـ مً ؤظل ظىاًت ؤو ظىدت ٖاصًت، ًجىػ  مىاص اإلاسالٟاث، بطا لم

 .ُٟظ جل٪ ال٣ٗىبت ٖلى ؤن حٗلل طل٪للمد٨مت ؤن جإمغ بة٣ًاٝ جى

ىبت ألن الىو ٌؿخُٟض مً ب٣ًاٝ جىُٟظ ال٣ٗ 31.08وؿخيخج مما ؾب٤ ؤن الجاوي َب٤ ٢اهىن 

 : ؤٖاله اقتٍر

الخبـ ؤو الٛغامت ٖلما ؤن مٗٓم ال٣ٗىباث الىاعصة  ؤن ًخم الخ٨م ٖلُه في الىاػلت ب٣ٗىبت -

 .ال٣ؿم الخاؾ٘ هي مً نى٠ الٛغامت في

 . ٩ًىن ٢ض ؾب٤ الخ٨م ٖلُه بالخبـؤن ال  -

حن ٌؿخُٟض الجاوي مً ب٣ًاٝ جىُٟظ ال٣ٗىبت ولى في خالت الٗىص، مشال في  لُه، وبخد٤٣ الكَغ ٖو

الم الٗام ... ألن ا م الخ٨م ٖلُه ؾاب٣ا إلاكٕغ جُلب لالؾخٟاصة ٖضؤلاقهاع اإلاًلل ؤو ؤلازال٫ باإٖل

 .ب٣ٗىبت الخبـ

ؿا لخماًت ظىاثُت ٞٗالت للمؿتهل٪ ٖمىما واإلاخٗا٢ض  لظا، ومىٗا مً ؤلاٞالث مً ال٣ٗاب وج٨َغ

بىي٘ هو زام ًىٓم ُٞه  31.08بل٨تروهُا ٖلى وظه الخهىم، هغي ؤن ًخضزل مكٕغ ٢اهىن 

وطل٪ بإن ٌكتٍر ؤن ال  ال٣ٗىبت زالٞا لل٣ىاٖض الٗامت، ٢ىاٖض و ؤخ٩ام الاؾخٟاصة مً ب٣ًاٝ جىُٟظ

 ٩ًىن ٢ض ؾب٤ الخ٨م ٖلى اإلاتهم بالخبـ ؤو الٛغامت، و ؤن اإلاد٨مت ال ًم٨جها ؤن جإمغ بة٣ًاٝ الخىُٟظ بال 

 .في ال٣ٗىبت الخبؿُت صون الٛغامت
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 9خاجمت

مً بٌٗ اإلاماعؾاث مً زال٫ الى٢ٝى ٖلى الخماًت الجىاثُت للمؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض بل٨تروهُا 

ت في يىء ال٣اهىن ع٢م  ال٣اضخي بخدضًض جضابحر خماًت اإلاؿتهل٪، و طل٪ بةبغاػ مٓاهغ هظه  31.08الخجاٍع

م وال٣ٗابالخماًت   .ٖلى مؿخىي ٧ل مً الخجٍغ

و٢ض الخٓىا ؤن هظه الخماًت ظاءث مُٗبت ب٩ىجها ٚحر مغ٦ؼة و ٢انغة مً خُض ٢ضعتها ٖلى 

م، و ٖضم الىو  الاؾخجابت إلاباصت ال٣اهىن  ُت ٖلى مؿخىي الخجٍغ لى الخهىم مبضؤ الكٖغ الجىاجي، ٖو

ت ٖلى ٢ىاٖض جخٗل٤ باإلاؿاولُت 31.08في ال٣ؿم الخاؾ٘ مً ٢اهىن  الجىاثُت  الخام بال٣ٗىباث الؼظٍغ

 .و ٢ىاٖض جُب٤ُ ال٣ٗىبت

م و ال٣ٗاب و اإلاؿا  ولُت لظل٪ هضٖى اإلاكٕغ ؤن ًغاظ٘ هظا ال٣ؿم الؼظغي ٖلى مؿخىي الخجٍغ

م الٟٗل اإلاىاؾب و مٗا٢بت الصخو اإلاىاؾب  و ٦ظل٪ ٞغى ال٣ٗىبت اإلاىاؾبت  الجىاثُت، و طل٪ بخجٍغ

ـ خماًت ظىاثُت ٞٗالت للمخٗا٢ض ال٨تروهُا ، باٖخباع ؤن هظا ألازحر  و الٟٗالت ، ختى ًم٨ىىا ٞٗال ج٨َغ

ا يُٟٗا في بَاع ٖال٢خه الخٗا٢ضًت التي جغبُه باإلاىعص، الظي ل ه مً بم٩اهاث و وؾاثل حؿاٖضه ٌٗض َٞغ

 ٖلى ؤلا٣ًإ باإلاؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض ال٨تروهُا. 
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 والخؼبُو الخىظُم بين9 بػذ غً الاظتهالًي البُؼ

 البُؼ الاظتهالًي غً بػذ9 بين الخىظُم والخؼبُو

 

 الشخالي الذًً هىس  .د 

 بمغا٦ل الخ٣ى١  ب٩لُت ؤؾخاط

  

 جهذًم9

حي بىظىص هٕى زام مً ال٣ٗىص اإلاؿخ٣لت بظاتها، جخىاظض بن مهُلر ٣ٖىص الاؾتهال٥ ٢ض ًى 

ظىبا بلى ظىب م٘ ب٣ُت ال٣ٗىص ألازغي ، ل٨ً هظا الخهىع ٚحر صخُذ مً الىاخُت ال٣اهىهُت، طل٪ ؤن 

ُت ؤن ٩ًىن ؤخض  ٖباعة ٣ٖض الاؾتهال٥ جُل٤ ٖلى ؤي ٣ٖض، ؾىاء ٧ان مؿمى ؤو ٚحر مؿمى، قٍغ

ُه مؿتهل٩ا، والُٝغ آلازغ مهىُا  .1َٞغ

خباع ؤهمُت البُ٘ الاؾتهال٧ي ًٖ بٗض، الىا٢ل للخ٣ى١ وألاقُاء، ومؿاهمخه في  وؤزظا بٗحن الٖا

جيكُِ الا٢خهاص الغ٢مي، وجإمحن اإلاغا٦ؼ ال٣اهىهُت وال٣ٗضًت، ٞةن الخٗا٢ض في بَاعه صٞٗذ اإلاؿتهل٪ بلى 

لمهىُحن لخل٤ مىا٢٘ اؾخٗما٫ قب٨ت "ألاهترهذ" في ٖملُاث البُ٘ والكغاء، وهى ما ؤجاح الٟغنت ل

ومىاٞظ للبُ٘ الال٨ترووي حؿاٖض ٖلى جبؿُِ وحؿهُل الخ٣اء ؤَغاٝ ٣ٖىص الاؾتهال٥، و٧ان طل٪ ٖامال 

ؤؾاؾُا في وكإة "ألانل الخجاعي الال٨ترووي"، الظي ًسخل٠ جمام الازخالٝ ًٖ هٓحره الخ٣لُضي مً 

 خُض الٗىانغ وألاوناٝ والًماهاث ال٣اهىهُت وال٣ٗضًت.

٤ اإلاكٕغ اإلاٛغبي بحن  ٞما هي الُبُٗت ال٣اهىهُت ل٣ٗض البُ٘ الاؾتهال٧ي ًٖ بٗض؟ و٠ُ٦ ٞو

ـ ألامً ال٣اهىوي في هظا الخهٝغ ، في مًمىهه  ُه؟ وهل جم ج٨َغ اإلاهالر ال٣ٗضًت اإلاخًاعبت لُٞغ

 وقغوَه وآزاعه؟

                                                           
 2014 البًُاء. الضاع ؾتهال٥، الُبٗت ألاولى. مُبٗت الىجاح الجضًضة.هىعالضًً الغخالي: الخُب٣ُاث الٗملُت الخضًشت في ٢ًاًا الا  -1

 29م
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، ججلذ في:  هظه الدؿائالث ؤٞغػث بق٩الُت مدىعٍت لهظا اإلاىيٕى

٣ٗض البُ٘ الاؾتهال٧ي ًٖ بٗض، في ْل الخضازل الخانل بحن ال٣ىاٖض الٗامت "الىٓام ال٣اهىوي ل

ٗاث الخانت".  والدكَغ

 ، هجُب ٖجها اٖخماصا ٖلى الخهمُم اإلاجهجي الخالي:هظه ؤلاق٩الُت

٣ها و٢ًاء ٗا ٞو اع ال٣اهىوي للبُ٘ الاؾتهال٧ي ًٖ بٗض: حكَغ  اإلادىع ألاو٫: ؤلَا

 للبُ٘ الاؾتهال٧ي ًٖ بٗض: ونٗىباث خماًت اإلاؿتهل٪اإلادىع الشاوي: آلازاع ال٣اهىهُت 

  

9 ػا وقهها ونظاء اإلادىس ألاُو  ؤلاػاس الهاهىوي للبُؼ الاظتهالًي غً بػذ9 حؽَش

غها )البُٕى الاؾتهال٦ُت: البُ٘  حهضٝ ٢اهىن الاؾتهال٥ اإلاٛغبي بلى جىُٓم ال٣ٗىص اإلاؿماة التي ًَا

ت، ت البُ٘ بالخسٌُٟ،  زاعط اإلادالث الخجاٍع البُ٘ ؤو الخضمت م٘ م٩اٞإة، وال٣غوى ال٣ٗاٍع

اث ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت  والاؾتهال٦ُت، والخضمت بٗض البُ٘، وال٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض(، و٧اٞت الخهٞغ

اهُت اإلاؿتهل٨حن، و٦ٟالت مهالخهم  بٗال٢اث الاؾتهال٥، جىُٓما مً قإهه الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ٞع

٤ُ ب  1حن مهالر اإلاؿتهل٪ والخىاٞؿُت الا٢خهاصًتوخ٣ى٢هم، ٦ما حهضٝ ؤًًا بلى الخٞى

مً ٢اهىن خماًت  25و٢ض زهو اإلاكٕغ اإلاٛغبي الباب الشاوي لل٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض، في اإلااصة  

ٟاث همذ بالخهىم:  اإلاؿتهل٪، لىي٘ حٍٗغ

 ج٣ىُت الاجها٫ ًٖ بٗض.-1

 مخٗهض ج٣ىُت الاجها٫. -2

  جاظغ''ؾُبراوي''. -3

٠ ٣ٞهي لهظا ال٣ٗض، ل٨ً ألامغ اؾخلؼم يغوعة  و٢ض ؾاهمذ هظه اإلاُُٗاث في وي٘ حٍٗغ

مً ٢اهىن الالتزاماث وال٣ٗىص ، ٖىضما ٖٝغ ٣ٖض البُ٘ بإهه : "٣ٖض  478الاؾخٗاهت بما ظاء به الٟهل 

 بم٣خًاه ًى٣ل ؤخض اإلاخٗا٢ضًً لآلزغ مل٨ُت شخيء ؤو خ٤ في م٣ابل زـمً ًلتزم هظا ألازحر بضٞٗه له''.

                                                           
 2014الٗضص ألاو٫ مُبٗت ألامىُت. الغباٍ. مجلت ال٣اهىن اإلاضوي. هىعالضًً الغخالي: اإلاٗاًحر ال٣اهىهُت للجىصة: البُ٘ الاؾتهال٧ي همىطظا. -1

 221م
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 ، ٖلى الىدى الخالي:  1إلاُُٗاث ًم٨ً  وي٘ حٍٗغ٠ خضًض لهظا ال٣ٗضوبىاء ٖلى هظه ا 

" ٣ٖض بم٣خًاه ًى٣ل اإلاخٗا٢ض ألاو٫ وهى الباج٘ اإلانهي )اإلاخسهو واإلادتٝر في بَاع وكاَه اإلانهي 

ؤو الخجاعي (ًٖ بٗض ؤو ٣ًترح بىاؾُت ال٨تروهُت، وبضون خًىعهما شخهُا وفي آن واخض، باؾخٗما٫ 

في  ؤو خ٤  ؤو جىعٍض مىخج ؤو ج٣ضًم زضمت، يءللُٝغ الشاوي )اإلاؿتهل٪( مل٨ُت شخ قب٨ت الاهترهِذ،

 صاء ًلتزم هظا ألازحر بضٞٗه له".ؤم٣ابل 

 وب٣غاءة لهظه اإلاىاص ًم٨ً ببضاء اإلاالخٓاث الخالُت:

 ؤوال9 مصادس غهذ البُؼ الاظتهالًي غً بػذ

 لى ما ًلي:مً ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪، والتي ههذ ٖ 27ب٣غاءة اإلااصة 

" ٩ًىن ٣ٖض البُ٘ اإلابرم ًٖ بٗض بىؾُلت ال٨تروهُت صخُدا بطا ؤبغم َب٣ا للكغوٍ اإلاىهىم 

ٗاث اإلاٗمى٫ بها  53.05ٖلحها في ال٣اهىن ع٢م   اإلاخٗل٤ بالخباص٫ الال٨ترووي للمُُٗاث ال٣اهىهُت، والدكَغ

 في هظا اإلاجا٫، و٦ظا الكغوٍ الىاعصة في هظا ال٣اهىن"

 ث الخالُت:هً٘ اإلاالخٓا

م مً ٧ىن ٢ىاٖض  -ؤ  ٘ والاظتهاص ال٣ًاجي، وبالٚغ اإلاهضع ألاؾاسخي لهظا ال٣ٗض اإلاؿمى هى الدكَغ

ت ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت به ٖباعة ًٖ هظا ال٣ٗض جى٣ؿم بلى ٢ىاٖض آمغة و٢ىاٖض م٨ملت، ٞةن ؤٚلبُ

٢ىاٖض آمغة ال ًجىػ الاجٟا١ ٖلى مسالٟتها، بل والاعج٣اء بها بلى مغجبت الىٓام الٗام، وظٗلها في نالر 

٘ الخماجي الجضًض للمؿتهل٪  .2اإلاؿتهل٪ ، طل٪ ؤن ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الخضًشت حك٩ل ؤؾاؽ الدكَغ

ت الٗامت    لاللتزاماث، ْهغ ما ٌؿمى بال٣اهىن الا٢خهاصي ٦مهضع ظضًض باإلياٞت بلى الىٍٓغ

ت ألاؾٗاع واإلاىاٞؿت ع٢م ) لهظا ال٣ٗض، واإلاخمشل في: ، و٢اهىن 2014( الهاصع ؾىت ٢104.12اهىن خٍغ

الؿالمت الصخُت للمىخجاث الٛظاثُت، و ٢اهىن الاؾتهال٥، و٢اهىن الخباص٫ الال٨ترووي للمُُٗاث 

ىظه ال٣اهىوي لؤلَغاٝ في ٖملُت بُ٘ ؤو قغاء ؤو جباص٫ اإلاىخجاث والخضماث ال٣اهىهُت، الظي ٌك٩ل اإلا

 واإلاٗلىماث.
                                                           

 مً ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪. 26اإلااصة  -1
اء -2 ٣ت ال٨تروهُت. مجلت ال٣اهىن اإلاضوي. الٗضص ألاو٫  ػ٦ٍغ اث اإلاخٗل٣ت بال٣ٗىص اإلابرمت بٍُغ زلُل: الجهت ال٣ًاثُت اإلاسخهت للبذ في اإلاىاٖػ

 165م  2014مُبٗت ألامىُت. الغباٍ.
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ىُت، وفي  باإلياٞت بلى اإلاهاصع الضولُت والتي ال ًم٨ً هٟي وظىص جإزحر واضر ٖلى ال٣ىاهحن الَى

 م٣ضمتها ال٣اهىن الىمىطجي للخجاعة الال٨تروهُت.

ىن" ؤي ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪ صون ٚحره، ًم٨ً بن ٖباعة "الكغوٍ الىاعص في هظا ال٣اه -ب

 جٟؿحرها بما ًلي:

 قغوٍ مخٗل٣ت بإَغاٝ ال٣ٗض -1

 قغوٍ مخٗل٣ت بصخت ال٣ٗض اإلابرم ًٖ بٗض -2

 قغوٍ ًيبػي خماًت اإلاؿتهل٪ مجها: الكغوٍ الخٗؿُٟت -3

 قغوٍ مخٗل٣ت بالتزاماث ؤَغاٝ هظا ال٣ٗض  -4

 طمً الػهىد اإلاعماة ثاهُا9 ؤهمُت جصيُل غهذ البُؼ الاظتهالًي غً بػذ 

خباعاث، هىعصها ٖلى الىدى الخالي:  جسً٘ هظه ألاهمُت إلاجمىٖت مً الٖا

 جىطُذ غملُت الخػانذ -0

حك٩ل بٌٗ ال٣ٗىص ال٣لب الىابٌ في الخُاة اإلاِٗكُت، لظل٪ جىظب ٢بل ببغام ال٣ٗض الاجٟا١ 

مً ٢اهىن  14ى١  الٟهل ٖلى ظمُ٘ الخٟانُل اإلاخٗل٣ت ب٣ُامها و قغوَها و آزاعها، جماقُا ومىُ

ض ال ًيصخئ التزاما.   الالتزاماث  وال٣ٗىص الظي ًىو ٖلى ؤن مجغص الٖى

 جِعير مهمت الهاض ي -1

دت، حؿهل ٖملُت  ٖىضما ٩ًىن هىا٥ ٣ٖض مً ال٣ٗىص مىٓم في ههىم ٢اهىهُت واضخت ونٍغ

 .1جُب٤ُ م٣خًُاجه مً َٝغ ال٣ًاء، وال ًًُغ هظا ألازحر بلى الاظتهاص

 وج غً الهىاغذ الػامتالخش  -2

ت الالتزام ال جخالءم م٘ الُبُٗت الخانت  ٢ض ًغجئي اإلاكٕغ ؤن ال٣ىاٖض الٗامت الىاعصة في هٍٓغ

غاٝ الٗال٢ت الخٗا٢ضًت ٦ما هى الكإن  لبٌٗ ال٣ٗىص ٣ُٞغع الخغوط ٖجها حؿهُال للخٗا٢ض وخماًت أَل

٘ الخماجي لالؾتهال٥.  في الدكَغ

                                                           
ا ج٩ىن الىزاث٤ اإلاضلى بها ٧اُٞت ''اإلاد٨مت ٚحر ملؼمت بال٣ُام بإي بظغاء مً بظغاءاث الضٖىي ٖىضمظاء في ٢غاع  إلاد٨مت الى٣ٌ، ما ًلي:  -1

 للبذ في الىاػلت" .

مُبٗت  .165ميكىع بمجلت ال٣ًاء وال٣اهىن، الٗضص 1264/3/1/2012مل٠ ججاعي ٖضص  30/10/2014اإلااعر في  ٢515/1غاع ٖضص  

 319م 2015ألامىُت الغباٍ.
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 الخٌُُل الهاهىوي للػهذ9  -3

٩ًىن ال٣ًاء ملؼما بةيٟاء الىن٠ ال٣اهىوي الؿلُم ٖلى الٗملُت الخٗا٢ضًت، وال٣اضخي ٚحر ملؼم 

٣ا إلاا اججهذ بلُه بعاصة  غاٝ لل٣ٗض، وبهما الٗبرة بالىن٠ الخ٣ُ٣ي ٞو بالخ٠ُُ٨ الظي ٌُُٗه ألَا

 اإلاخٗا٢ضًً.

 ًت اإلاعتهلَآلاثاس الهاهىهُت للبُؼ الاظتهالًي غً بػذ وصػىباث خما اإلادىس الثاوي9

بن ٨ٞغة اليكاٍ الخجاعي اإلاماعؽ في بَاع ٣ٖض البُ٘ الاؾتهال٧ي ًٖ بٗض ب٩اٞت ؤهىاٖه اإلاى٣ىالث 

وال٣ٗاعاث والخضماث، ججٗل الباخض مخى٢ٟا ٖىض ؤهمُت آلازاع ال٣اهىهُت التي ًيخجها هظا ال٣ٗض، الظي 

١ ومغ٦ؼ اإلاؿتهل٪، وبالخالي جخٗاْم ؤهمُخه الا٢خهاصًت والاظخماُٖت، والتي جمـ بك٩ل ظلي خ٣ى 

جىظب ٖلى اإلاكٕغ ؾض ٧ل الٟغاٚاث، والخ٣لُل مً ؤلاخاالث ٖلى ال٣ىاٖض الٗامت، لخد٤ُ٣ ألامً 

 ال٣اهىوي وال٣ٗضي.

 ٞما هي َبُٗت الالتزاماث التي ًيخجها هظا ال٣ٗض؟

 ؤوال 9 التزاماث البائؼ اإلانهي غً بػذ

 الالتزام بخىطُذ الؽشوغ الخػانذًت -0

م التزام ٣ٖضي مل٣ى ٖلى ٖاج٤ الباج٘ هى: جىيُذ الكغوٍ الٗامت للخٗا٢ض، وؾىداو٫ بن ؤه

 الى٢ٝى ٖىض هظا اإلادىع ألهمُخه البالٛت في جإمحن ٖملُت الخٗا٢ض الاؾتهال٧ي.

ؤلؼم اإلاكٕغ اإلاٛغبي في ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪ اإلانهي بخىيُذ الكغوٍ الٗامت للخٗا٢ض، وطل٪  

مً ٢اهىن  29خٗل٤ ب٣ٗض البُ٘ ًٖ بٗض، بخدضًض اإلاٗلىماث الىاعصة في اإلااصة ُٞما ًخٗل٤ بالٗغى اإلا

 خماًت اإلاؿتهل٪، والتي ًم٨ً جىيُدها ٖلى الىدى الخالي:

مٗلىماث تهم اإلاىخىط ؤو الخضمت والؿلٗت: وطل٪ ٢هض جم٨حن اإلاؿتهل٪  وجىىٍغ عياه ب٩اٞت  -

 اإلامحزاث ألاؾاؾُت إلادل ال٣ٗض.

ا: جًمحن ٧اٞت البُاهاث اإلاخٗل٣ت مٗلىماث تهم اإلاىعص  - ؾىاء ٧ان شخها طاجُا ؤو مٗىٍى

ت ض الال٨ترووي(، والتي  بالدؿمُت الخجاٍع والٗىىان، وباقي اإلاُُٗاث الخ٣ىُت الخانت به ) البًر

 تهضٝ بلى حؿهُل الخىانل الخ٣ُ٣ي والٟٗا٫ مٗه.

ٟه. -  تهل٪(مً ٢اهىن خماًت اإلاؿ 14و 12) اإلاىاص  جدضًض ؤظل الدؿلُم ومهاٍع
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 ١.ح.م (  36) اإلااصة الخىهُو ٖلى وظىص خ٤ التراظ٘ و٦ُُٟاث مماعؾخه. -

 ١.ح.م( 3صاء ؤو الدؿلُم ؤو الخىُٟظ. ) اإلااصة ٦ُُٟاث ألا  -

 ١.ح.م( 3بُان ج٩لٟت اؾخٗما٫ ج٣ىُت الاجها٫ ًٖ بٗض. )اإلااصة  -

ٟه. )اإلااصة  -  ١.ح.م( 3مضة نالخُت الٗغى وزـمىه ؤو حٍٗغ

 ل٣ٗض اإلا٣ترح.جىيُذ اإلاضة الضهُا ل -

ًجب ٖلى اإلانهي جم٨حن اإلاؿتهل٪ مً الىلىط بلى الكغوٍ الخٗا٢ضًت ٖلى نٟدت الاؾخ٣با٫ في  -

 .اإلاى٢٘ الال٨ترووي ؤو ٖلى صٖامت اجها٫

ذ مً َٝغ اإلاؿتهل٪ وطل٪ ٢بل  - ًجب ؤن ج٩ىن الكغوٍ الخٗا٢ضًت مىيٕى ٢بى٫ نٍغ

 جإ٦ُض ٢بى٫ الٗغى.

ؿ اث ال٣اهىهُت هى يغوعة جم٨حن واإلاالخٓت ألاؾاؾُت التي ًجب ج٨َغ ها في هظا الىٕى مً الخهٞغ

ش  ت اإلامحزاث ألاؾاؾُت للمىخىط ؤو الخضمت ؤو الؿلٗت، ومً مهضعها، وجاٍع اإلاؿتهل٪ مً مٗٞغ

٣ت الاؾخسضام ؤو صلُل  ٍغ ٟاث الخضماث َو الهالخُت، وبٖالمه بإؾٗاع اإلاىخىظاث والؿل٘ وحٍٗغ

ٍ الخانت بالبُ٘ ؤو ج٣ضًم الخضمت، وهي يماهاث ج٣ى مغ٦ؼ الاؾخٗما٫ ومضة الًمان وقغوَه والكغو 

 اإلاؿتهل٪ وويٗه ججاه اإلاغ٦ؼ ال٣ىي للمنهي.

 الالتزام بدعلُم العلػت ؤو الخذمت -1

ت خباٍع ت ؤو الٖا : ٦برامج الخاؾىب، وظب ه٣ل الصخيء اإلابُ٘ بلى 1ُٞما ًخٗل٤ بالؿل٘ اإلاٗىٍى

٤ جدمُل ؤو بعؾا٫ البرامج ف ض الال٨ترووي للمؿتهل٪، وجم٨ُىه ٞٗلُا مً الصخيء اإلاؿتهل٪، ًٖ ٍَغ ي البًر

 .2اإلابُ٘

وفي مجا٫ الخضماث، وإليٟاء خماًت مخِىت في الٗال٢اث الخٗا٢ضًت ًٖ بٗض، وظب ج٣ضًم هظه 

الخضماث ٧االؾدكاعة ؤو الاقترا٥ ٦خابت، و٢ض ج٩ىن الخضمت مؿخمغة في الؼمً ًخُلب جىُٟظها و٢خا 

ال، ٞةن التزام اإلاىع  ص في هظه الخالت هى التزام بخد٤ُ٣ هدُجت ، ما لم ٨ًً هىا٥ اجٟا١ ٖلى ؤن ألامغ ٍَى
                                                           

مً ١.ا.ٕ:  ٖلى  512ىن الدؿلُم، بدُض ًىو الٟهل في بٌٗ الخاالث ًدُل اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٖلى ال٣ىاٖض الٗامت، ُٞما ًسو مًم -1

١.ا.ٕ( ًدهل ٞىع ببغام ال٣ٗض ٚال  504حؿلُم الصخيء اإلابُ٘ ٖلى الخالت التي ٧ان ٖلحها ٖىض الخٗا٢ض ؤو البُ٘ ، ؤما ػمان الدؿلُم: الٟهل 

اإلا٩ان الظي ٧ان الصخيء مىظىصا ُٞه ٖىض )بُ٘ ما ج٣خًُه َبُٗت اإلابُ٘ ؤو الٗٝغ في جدضًض ػمً مٗحن، ؤما م٩ان الدؿلُم ٞةهه  ًدهل في 

اإلاخٗل٤ بالخباص٫ الال٨ترووي  53.05مً ١ ٫ ٕ، واؾدىاصا ٖلى م٣خًُاث ال٣اهىن ع٢م  502ما لم ًخ٤ٟ ٖلى ٚحر طل٪. َب٣ا للٟهل 

 للمُُٗاث ال٣اهىهُت ، ٞةهه لم ًدىاو٫ ُٞه بالخٟهُل و٢ذ وم٩ان ببغام ال٣ٗض الال٨ترووي.
٠ الى٣ل ؤو ؤلاعؾا٫ اإلاترجبت ًٖ جىُٟظ الًمان  68اإلااصة جىو  -2 مً ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪ ٖلى ما ًلي:" ًجب ؤن ًخدمل اإلاىعص مهاٍع

 الخٗا٢ضي".
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ت اإلاُُٗاث الصخهُت  اإلاخٗل٣ت بصخو ؤًخٗل٤ ببظ٫ ٖىاًت،  ي٠ بلى طل٪ قٍغ اإلاداٞٓت ٖلى ؾٍغ

 .1اإلاؿتهل٪

 ثاهُا9 التزاماث  اإلاعتهلَ غً بػذ

ا ء ب٣ُمت الؿل٘ ؤو الخضماث اإلاخٗا٢ض جخدضص هظه الالتزاماث في : صٞ٘ الشمً ًٖ بٗض : ؤي الٞى

 ٖلحها، والالتزام بدؿلم اإلابُ٘.

 ألاداء ؤو الىقاء الالٌترووي - 0

ى٣طخي  ٣ا للكغوٍ التي ًدضصها الاجٟا١ ؤو ال٣اهىن، ٍو ًى٣طخي الالتزام بإصاء مدله للضاثً ٞو

 2 ط٦غ في الالتزام.الظي  الصخيءٚحر  الالتزام ؤًًا بطا عضخي الضاثً ؤن ًإزظ اؾدُٟاء لخ٣ه قِئا آزغ،

مً ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪ ٖلى الالتزام اإلال٣ى ٖلى ٖاج٤  29وفي طاث الؿُا١، ههذ اإلااصة 

ٓهغ ؤن هظا الالتزام ًخجؿض في  اإلاؿتهل٪ ًٖ بٗض، واإلاخمشل في ٦ُُٟاث ألاصاء ؤو الدؿلم ؤو الخىُٟظ، ٍو

ت مً ؤلاظغاءاث والىؾاثل ٚحر الخ٣لُضًت اإلاىٓمت لٗملُاث ٤ الىؾاثل  مجمٖى الضٞ٘ التي جخم ًٖ ٍَغ

 الال٨تروهُت.

اء ج٣لُضًت: جخمشل في البُا٢ت البى٨ُت التي جىُىي  وجى٣ؿم وؾاثل ألاصاء الال٨ترووي بلى وؾاثل ٞو

بضوعها ٖلى زالر مغاخل وهي مغخلت البُ٘ ومغخلت الاؾدئظان بالضٞ٘ ومغخلت ؤلابغاء، والبُا٢ت الظ٦ُت 

جها اإلاُُٗاث التي جًمً خماًت ؤ٦بر مً مس اَغ التزوٍغ ؤو ؾىء الاؾخسضام مً ٢بل الٛحر لخسٍؼ

ت الؿماث الصخهُت لؤلٞغاص ت" التي ًخم٨ً مً مٗٞغ  .3"البُىمتًر

                                                           
مً ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪ ٖلى ما ًلي:" ًجب ٖلى اإلاىعص ؤن ًدضص ب٩ل ص٢ت مضة وهُا١ وقغوٍ  66اإلااصة جىو ال٣ٟغة الشاهُت مً  -1

 الًمان اإلاظ٧ىع".
ىض  577جىو ال٣ىاٖض الٗامت في مجا٫ ألاصاء )الٟهل  -2 ٣ت اإلادضصة في ال٣ٗض، ٖو ش وبالٍُغ ١.ا.ٕ( ٖلى اإلاكتري صٞ٘ الشمً في الخاٍع

غاٝ وللٗٝغ ب٣ى ألانل ؤن البُ٘ ٌٗخبر معجل الشمً وصٞ٘ الشمً ًسً٘ الجٟا١ ألَا  ؾ٩ىث ال٣ٗض ٌٗخبر البُ٘ ٢ض ابغم معجل الشمً''، ٍو

. )الٟهل  بطا ٧ان الٗٝغ -  ١35.ا.ٕ(، وبالغظٕى بلى اإلااصة  578ًبحن ٦ُُٟت ؤصاء الشمً ٖىض ؾ٩ىث ال٣ٗض، ٞةهه ًخٗحن اجبإ هظا الٗٝغ

ٗاث الجاعي بها الٗمل.  مً ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪ هجضها جىو ٖلى اهه: "جسً٘ ٖملُاث ألاصاء اإلاخٗل٣ت بال٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض للدكَغ

 ألاصاء التي ٣ًترخها".ًًمً اإلاىعص ؾالمت وؾاثل 
 ظاء في ٢غاع إلاد٨مت الى٣ٌ اإلاٛغبُت، ما ًلي: -3

اء بٗملت هظا اء، ال ًمى٘ مً الٞى اء بٗملت ٚحر مخضاولت في بلض الٞى ، ومتى جإزغ البلض خؿب ٢ُمتها ًىم الاؾخد٣ا١ " اقتراٍ ٖملت الٞى

اء ٧ان للضاثً زُاع اإلاُالبت بمبلٜ الضًً خؿب ؾٗغ ٖم اء".اإلاضًً ًٖ الٞى  لت البلض ًىم الاؾخد٣ا١ ؤو ًىم الٞى

ضص  1264/3/2012مل٠ ججاعي ٖضص 30/10/2014اإلااعر في  ٢515/1غاٖع

 .319م 2015.مُبٗت ألامىُت الغباٍ.٢165غاع ميكىع بمجلت ال٣ًاء وال٣اهىن، الٗضص
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اء الال٨تروهُت الخضًشت ٞخمشل في الى٣ىص الال٨تروهُت التي جخجؿض في ق٩ل وخضاث  اما وؾاثل الٞى

٣ت مُٗىت مً خؿاب شخو بلى شخو ازغ، والكُ٪ اإلاٗالج  ع٢مُت ال٨تروهُت ًخم اهخ٣الها بٍُغ

خًمً ؤمغا ناصعا مً الؿاخب بلى اإلااؾؿت  غاٝ، ٧لُا ؤو ظؼثُا، ٍو ال٨تروهُا، وهى مدغع زالسي ألَا

 البى٨ُت اإلاسخىب ٖلحها إلطن شخو زالض هى اإلاؿخُٟض. 

 الالتزام بالدعلم -1

 و الٗٝغ ما ٣ًطخي بخإزغه،ال٣ٗض ؤ ٍا، ما لم ًغص فيٞىع   1، ٩ًىن الدؿلمَب٣ا لل٣ىاٖض الٗامت 

وبطا ٧ان حؿلُم الصخيء اإلابُ٘ ٖلى ٖضة صٞٗاث، ٞةن ٖضم حؿلم الضٞٗت ألاولى ًغجب هٟـ آلازاع التي 

 ًغجبها ٖضم حؿلم ألاقُاء ٧لها.

بطا حٗل٤ ألامغ بالبُ٘ ٖبر قب٨ت ؤلاهترهِذ، ٞةهه ٚالبا ما  ؤما الدؿلم في ال٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض:

 ٨حن اإلاؿتهل٪ مً ٧اٞت الىزاث٤ واإلاؿدىضاث التي جشبذ وظىص الصخيء اإلابُ٘.٣ًخهغ ألامغ ٖلى جم

ت مً آلازاع ال٣اهىهُت هىعصها ٖلى الىدى الخالي: غجب الدؿلم مجمٖى  ٍو

 جبرثت طمت الباج٘ ًٖ بٗض.- -

ش اإلادضص الهخ٣ا٫ اإلال٨ُت. -  الخاٍع

ش الظي ًدضص َبُٗت الُٗب الظي ٌكىب  -  اإلابُ٘. الصخيءالخاٍع

ٌٗخبر مؿاوال ب٣ىة ال٣اهىن  2ألاؾاؾُت التي ًجب اٖخماصها في هظا الؿُا١، ؤن اإلاىعص واإلاالخٓت 

ججاه اإلاؿتهل٪ ٖلى خؿً جىُٟظ الالتزاماث الىاججت ًٖ ال٣ٗض اإلابرم ًٖ بٗض، وفي خالت زبىث ؤن ٖضم 

هغة ، في هظه الخىُٟظ ؤو ؾىء الخىُٟظ ؾببه اإلاؿتهل٪ ؤو ٞٗل ٚحر مخى٢٘ للٛحر ال ًم٨ً ججاوػه ؤو ٢ىة ٢ا

 ًم٨ً بٖٟاء اإلاىعص مً اإلاؿاولُت ٧لُا ؤو ظؼثُا بدؿب ألاخىا٫. تالخال

  

                                                           
 مً ٢اهىن الالتزاماث وال٣ٗىص 580الٟهل  -1
 مً ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪. 26اإلااصة  -2
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 خاجمت9

ؾيخى٠٢ في هظه الخاجمت ٖلى الهٗىباث ال٣اهىهُت التي ًشحرها ٖىهغ ألاهلُت في الخٗا٢ض 

ٖلى  الال٨ترووي، وما جدمله مً مساَغ مدخملت ٖلى الخٗا٢ض ًٖ بٗض في هظا اإلاجا٫، مً زال٫ التر٦حز 

 اإلادىعًٍ الخالُحن:

 يُكُت الخإيذ مً ؤهلُت اإلاخػانذ بلٌتروهُا. 

ت غُىب الشطا في الػهىد اإلابرمت غً بػذ.   هظٍش

ٖملُا ًهٗب الخىنل بلى وؾاثل ج٣ىُت خاؾمت للخإ٦ض مً ؤهلُت اإلاخٗا٢ض ال٨تروهُا، و٢ض 

٤ بخضار جخإؾـ اإلاٗاملت الال٨تروهُت ٖلى مُُٗاث وهمُت، في خالت و٢ٕى ٚل ؤو اخخ ُا٫ ًٖ ٍَغ

مى٢٘ ججاعي وهمي ٖلى الكب٨ت، زهىنا وؤن ٖضصا ٦بحرا مً عواص ؤلاهترهِذ هم مغاه٣ىن ونٛاع 

ؿخسضمها في الخٗا٢ض م٘ جاظغ  ُت ألخض والضًه، َو الؿً ، و٢ض ٌؿخدىط ؤخضهم ٖلى البُا٢ت اإلاهٞغ

 خؿً الىُت، ومً هىا جُغح الدؿائالث الخالُت:

ي للهاصش؟ وما هي الىصىص الهاهىهُت الىاحبت الخؼبُو في هزه ما خٌم الخػانذ الالٌتروو

 الىطػُت؟

ب٣ى زايٗا لل٣ىاٖض الٗامت، ولظل٪  ال جىظض ؤخ٩ام زانت جىٓم الخٗا٢ض ؤلال٨ترووي لل٣انغ، ٍو

 ٞهى ٌٗامل بى٣ٌُ ٢هضه، بطا ا٢تٝر ٚكا ؤو جداًال، لُىهم مً حٗا٢ض مٗه ب٨ما٫ ؤهلُخه 

ت الٓاهغ ٦دل للخهضي إلاك٨الث بن الخل ألاوؿب في مشل     هظه ألاويإ، هى جُب٤ُ هٍٓغ

ألاهلُت في الخٗا٢ض الال٨ترووي، وحٛلُب وخماًت مهالر اإلاهىُحن ؤصخاب اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت اؾدىاصا بلى 

". وحصجُٗا للخجاعة الال٨تروهُت وللمخٗا٢ضًً، خماًت للمهالر  ٢اٖضة "اإلآهغ الخاصٕ ًدمي اإلاسضٕو

 .1ل٣ٗضًتالا٢خهاصًت وا

 ت الهاهىهُت9الىدُجــــ 

 زاعه.آًب٣ى الخهٝغ ٢اثما مىخجا ل٩اٞت  -

ت. - ٌ ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿاولُت الخ٣هحًر  للخاظغ الغظٕى ٖلى ال٣انغ بالخٍٗى

                                                           
جىػ للىاثب الكغيي الًُٗ في  6ؾدىاصا بلى الٟهل ا -1 مً ١.ا.ٕ ًب٣ى ال٣انغ ملتزما في خضوص الىٟ٘ الظي اؾخسلو مً الالتزام ، ٍو

غ ببُاله.  ال٣ٗض ؤلال٨ترووي الظي ؤبغمه، ومُالبت اإلاد٨مت بةٖالن بُالهه ؤو ج٣ٍغ
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  ت غُىب الشطا في ناهىن اإلاخػلو بالخبادُ الالٌترووي للمػؼُاث  42.14هظٍش

 -همىرحا–الهاهىهُت9 الؿلؽ والخذلِغ 

 الؿلؽ9 -1

ذ  ألاخ٩ام الٗامت اإلاىٓمت لُٗىب الغيا، وبالخالي ٞةهه  53.05اهىن لم ٌؿدبٗض  ٢ بك٩ل نٍغ

 لِـ هىا٥ ما ًمى٘  مً وي٘ الخهىعاث ال٣اهىهُت الخالُت، واإلاخٗل٣ت بالٛلِ:

الىيُٗت التي ٣ً٘ ٞحها اإلاخٗا٢ض بل٨تروهُا في زُإ ٚحر مخٗمض ،ٖىض  ؾلؽ ماوؼ مػذم للشطا9 -1

ه ؤو جدذ يِٛ الى٢ذ ؤو الخاظت، مباقغجه إلظغاءاث الخٗا٢ض ًٖ ب ٗض، هدُجت حؿٖغ

٣دم هٟؿه في  ٣ٖض ال ج٣هضه بعاصجه.  ًُِٞٛ ٖلى الخاهت التي ال ٣ًهضها، ٍو

ٚلِ في نٟت ٚحر ؤؾاؾُت ؾىاء في اإلاىخىط اإلاخٗا٢ض ٖلُه، ؤو في  ؾلؽ ؾير ماثش غلى الشطا9 -2

 شخهُت الخاظغ ناخب اإلاى٢٘ الال٨ترووي.

به اإلانهي هدُجت الٗغى الىا٢ٌ ؤو اإلابهم الظي َغخه ناخب ؾب ؾلؽ ماثش مكعذ للشطا9 -3

 اإلاى٢٘ ٖلى اإلاؿتهل٪ اإلا٣بل ٖلى الخٗا٢ض.

، هشي بإهه ًخظاءُ مجاُ الؿلؽ في الػهىد ؤلالٌتروهُت وبهشاءة مخإهُت للهاهىهين ؤغاله

 لألظباب الخالُت9

ب )الٗغى( ٧ل ال٣ٗض ؤلال٨ترووي ًسً٘ لك٩لُاث ص٣ُ٢ت، مً يمجها يغوعة جًمحن ؤلاًجا -

 الخٟانُل اإلاغجبُت بال٣ٗض اإلاؼم٘ ببغامه.

مً مهلخت اإلاؿتهل٪ ٖضم الخمؿ٪ بالٛلِ إلبُا٫ ال٣ٗض، ختى ال ًدغم مً اإلاىخىط ؤو  -

 الخضمت مدل الخٗا٢ض .

ه في الٛل -  .ٌِؿخُٟض اإلاؿتهل٪ مً يماهت الخ٤ في الغظٕى ،صون خاظت بلى بزباث و٢ٖى

ىن ــــــظا ال٣اهــــــــى٫ ؤن هـــــً ال٣ــــــًم٨تهلَ، ـــــــــماًت اإلاعــــــو بدــــــاإلاخػل 20.17ىن ـــــــؽ في ناهــــــــؤما الؿل

ه ضخــــُت و٢ـــــؤ٢غ  يماهاث خماثُت للمؿتهل٪، وخض مً بم٩اه ازغ، ٖبر الًماهاث ـــــِ مــــــُت ٚلــــــٖى

 الخالُت:

 اًت ال٣بلُتالالتزام الٗام بةٖالم اإلاؿتهل٪: الخم -
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ل اإلاؿتهل٪ آظا٫ للخ٨ٟحر -   1جسٍى

ل اإلاؿتهل٪ ؤظال للغظٕى -    2جسٍى

اإلاخػلو بالخبادُ الالٌترووي للمػؼُاث الهاهىهُت9 ؤي  53.05الخذلِغ9 في ناهىن  -2

 ؟جإثير غلى خهىم الؼشف اإلاخظشس غهذًا

 ًخجلى الخضلِـ الال٨ترووي بك٩ل واضر في اإلآاهغ الخالُت:

الهاث ال٩ا -  طبت.وي٘ ؤلٖا

ض بىاؾُت الغؾالت الال٨تروهُت  التي جخًمً محزاث وهمُت، ب٣هض ظغ اإلاخٗا٢ض آلازغ  - الٖى

 بلى ببغام الخهٝغ .

 بخضار مىا٢٘ وهمُت. -

خباع الُبُٗت  ُغح ؤلاق٩ا٫ اإلاخٗل٤ بةزباث الخضلِـ في بَاع ال٣ٗىص ؤلال٨تروهُت، ؤزظا بٗحن الٖا ٍو

 ه٣لها ٖبر ج٣ىُاث الاجها٫ الخضًشت. ٚحر اإلااصًت للمٗلىماث والبُاهاث التي ًخم

كتٍر في الخضلِـ ؤلال٨ترووي  ما ًلي:   َو

 اؾخٗما٫ ؤؾالُب اخخُالُت. -1

 ؤن ج٩ىن هظه ألاؾالُب هي الضاٞٗت بلى الخٗا٢ض وناصعة مً اإلاخٗا٢ض آلازغ. -2

     ؤن ٩ًىن ٖلى ٖلم بها -3

سى٫  الخضلِـ للُٝغ اإلاخًغع مماعؾت  صٖىي ؤلابُا٫ ؤو ص ت.ٍو  ٖىي اإلاؿاولُت الخ٣هحًر

لجىء مً خالُ   ،  ُٞٓهغ بك٩ل واضراإلاخػلو بدماًت اإلاعتهلَ 31.08ؤما الخذلِغ في ناهىن 

، اإلاضلـ بلى الخضٌٗت والاخخُا٫ إلحهام اإلاضلـ ٖلُه زالٝ الىا٢٘، ختى ًبرم ال٣ٗض مخإزغا بهظا الُٗب

الامخىإ وَت ومسالٟت للىا٢٘ والخ٣ُ٣ت، مً زال٫ ج٣ضًم اإلانهي للمؿتهل٪ بُاهاث زاَئت ومٛلى ورلَ 

 ٖمضا ًٖ ؤلاًٞاء ببُان حهم اإلاخٗا٢ض آلازغ.

                                                           
 مً ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪ 120و  77اإلااصجحن  -1
 ىن خماًت اإلاؿتهل٪مً ٢اه 36اإلااصة  -2
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غاٝ في هظا ال٣ٗض؟ وهل ق٩لذ  ٤ُ بحن مهالر ألَا ٞهل اؾخجاب اإلاكٕغ اإلاٛغبي إلاخُلباث الخٞى

ُٗت همىطظا  الخجاعة الال٨تروهُت ًٞاء آمىا لخٟٔ الخ٣ى١ الخٗا٢ضًت؟ وهل ؤنبدذ اإلاىٓىمت الدكَغ

 ٤ُ٣ ألامً الخٗا٢ضي وال٣اهىوي؟لخد
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 الػماوي والهاهىن  اإلاؿشبي الهاهىن  بين مهاسهت دساظت بػذ غً اإلابرم الػهذ غً الشحىع في اإلاعتهلَ خو

 

 ي الشحىع غً الػهذ اإلابرم غً بػذخو اإلاعتهلَ ف

 دساظت مهاسهت بين الهاهىن اإلاؿشبي والهاهىن الػماوي 

 

 الؿلى الٌبير غبذ  الهلهاحي ساؼذ بً المظ بً ظػُذ 

 
 

 مهذمت9

جىو ال٣ىاٖض الٗامت التي ظاء بها ال٣اهىن اإلاضوي ؤهه ال ًجىػ ألخض اإلاخٗا٢ضًً الغظٕى ًٖ ال٣ٗض 

ان ؤو هو ال٣اهىن ٖلى زالٝ طل٪ ، وبالخالي لِـ ألخض 1ؤو حٗضًله مً جل٣اء هٟؿه، بال اطا اج٤ٟ الُٞغ

غاٝ ؤن ًدىهل مً التزاماجه الخٗا٢ضًت  ؤو ؤن ٣ًىم بخٗضًل بىىص ال٣ٗض بةعاصجه اإلاىٟغصة، بل ٖلُه ألَا

جىُٟظ الالتزام جدذ َاثلت جدمله آلازاع ال٣اهىهُت الىاظمت ًٖ ٖضم الخىُٟظ، ٦ما ًلتزم ٢ًاة اإلاىيٕى 

لحهم ٖىض وظىص زالٝ بنضاع ؤخ٩امهم ميسجمت م٘ مىيٕى ال٣ٗض،  بما وعص في ال٣ٗض مً التزاماث، ٖو

ٗت اإلاخٗا٢ضًً.بٖماال ل٣اٖضة ؤن ا  ل٣ٗض قَغ

  ًٖ ُبٗض اإلابرمت وال٣ٗىص اإلاؿتهل٪ ٖامت ًبرمها التي ال٣ٗىص وجدؿم
ً
ت زانت بل٨تروهُا  في بالؿٖغ

هاخب او٣ٗاصها، ت الٗملُت هظه ٍو  التروي اإلاؿتهل٪ مٗها عبما ال ٌؿخُُ٘ التي الٗىامل مً مجمٖى

 حُٗب بعاصة ىلبظي مً قإهه ؤن ًاصي بسهىم ال٣ٗض. وهى ألامغ ال الجهاجي ٢غاعه ًخسظ ٧ي والخإمل

 طل٪، وم٘ ،ال٣ٗض إلبُا٫ الاؾدىاص بلحها ًم٨ً ال حك٩ل لىخضها ؤؾبابا الٗىامل اإلاؿتهل٪، بال ؤن هظه

 الظي في اإلاؿتهل٪ واإلاخمشل ال٣ٗضًت في الٗال٢ت ال٠ًُٗ الُٝغ خماًت حؿخلؼم الخاالث هظه مشل ٞةن

 و٦ظل٪ اإلاؿتهل٪ خماًت ٢ىاهحن . وفي مشل هظه الخاالث هجضجغوٍ  وصون  مدؿٕغ بك٩ل بال٣ٗض ٢غاعه ؤنضع

 بم٩اهُت اإلاؿتهل٪ مىذ ٖلى ُبٗض، جىو ًٖ بال٣ٗىص الخانت ؤلال٨تروهُت وال٣ىاهحن اإلاٗامالث ٢ىاهحن

                                                           
مً ٢اهىن الالتزاماث وال٣ٗىص اإلاٛغبي ٖلى ما ًلي: " الالتزاماث الخٗا٢ضًت اإلايكإة ٖلى وظه صخُذ ج٣ىم م٣ام  230ًىو الٟهل  - 1

 ال٣اهىن باليؿبت بلى ميكئحها، وال ًجىػ بلٛائها بال بغياهما مٗا ؤو في الخاالث اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن." 

مً ٢اهىن اإلاٗامالث اإلاضهُت ٖلى ما ًلي: " بطا ٧ان ال٣ٗض صخُدا الػما ٞال ًجىػ ألخض اإلاخٗا٢ضًً  167الٗماوي في اإلااصة ٦ما هو اإلاكٕغ 

 ٞسخه ؤو حٗضًله بال بالتراضخي ؤو الخ٣اضخي."  
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٨مً ًٖ الٗضو٫   مهلت اإلاخٗا٢ض بُٖاء في ال٣ٗض ًٖ الٗضو٫  م٨ىت اإلاؿتهل٪ مىذ وعاء الهضٝ مً ال٣ٗض. ٍو

ه هدُجت مً قىاثب به مما ٢ض ٌٗل٤ ياثهع  لخى٣ُت بياُٞت وهي عزهت ٌؿخُُ٘ مً  .1ببغامه في حؿٖغ

 .2زاللها الغظٕى ًٖ حٗا٢ضه زال٫ مضة مُٗىت ًدضصها ال٣اهىن 

تراٝ ال٣اهىوي بسُاع اإلاؿتهل٪ في التراظ٘ ًٖ الخٗا٢ض إحي هظا الٖا والظي ٌك٩ل ٢ُب عحى هظه -ٍو

ُٗت ٖامت، جغهى بلى -الىع٢ت زل٤ ٖال٢اث ٣ٖضًت مخىاػهت في ألاخىا٫ التي ًىاظه ٞحها يمً ؾُاؾت حكَغ

 اإلاؿتهل٪ حُٗبا في بعاصجه بؿبب ٖملُت اخخُا٫ ؤو زُغ مدض١ به.

تراٝ للمؿتهل٪ بسُاعه في الغظٕى ًٖ الخٗا٢ض، بال ؤن هظا الخُاع  وعٚم الٟاثضة الىاضخت مً الٖا

ٞال٣ىاٖض الٗامت للخٗا٢ض  ،3هال٥، جخمشل في جدضًض لخٓت او٣ٗاص ٣ٖض الاؾتةًشحر بق٩الُت م٣ٗض

ا  ج٣خطخي ؤن ًخم او٣ٗاص ال٣ٗض ٦إنل ٖام بمجغص جالقي بعاصحي اإلاىظب وال٣ابل، ألامغ الظي ال ٩ًىن ؾاٍع

ٖىضما ه٩ىن بهضص ٣ٖىص اؾتهال٥، خُض ال جهحر هظه ألازحرة ميكئت ومىخجت ل٩اٞت آزاعها بال بٗض 

 .اههغام ألاظل اإلادضص إلاماعؾت الخ٤ في الغظٕى

لى هظا ألاؾاؽ ؾىداو٫ في هظه الىع٢ت، حؿلُِ الًىء ٖلى اإلا٣هىص بالخ٤ في الغظٕى ًٖ  ٖو

 5، و٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪ الٗماوي4الخٗا٢ض في ال٣اهىن اإلاٛغبي ال٣اضخي بخدضًض جضابحر لخماًت اإلاؿتهل٪

ًض ًٖ آلازاع وجدضًض مجا٫ جُب٣ُه ٦ى٣ُت ؤولى )اإلابدض ألاو٫(، ُٞما ؾىسهو الى٣ُت الشاهُت للخض

، م٘ جبُان الاؾخصىاءاث الىاعصة ٖلُه.  ال٣اهىهُت التي ًسلٟها بٖما٫ اإلاؿتهل٪ لخ٣ه في الغظٕى

ضم بم٩اهُت مٗاًىت اإلاىخىط  ال ٚغو في ؤن ٖضم جىاٞغ الخبرة ال٩اُٞت لضي اإلاؿتهل٪ ؤلال٨ترووي، ٖو

غ خ ، وهى والٗلم بسهاثو الخضمت ٢بل ببغام ال٣ٗض، حك٩ل ؤؾبابا ٧اُٞت لخ٣ٍغ ٤ اإلاؿتهل٪ في الغظٕى

تراٝ بإخ٣ُت اإلاؿتهل٪ في الغظٕى ًٖ  الخىظه الظي ٢غعه اإلاكٕغ اإلاٛغبي وهٓحره الٗماوي مً زال٫ الٖا

                                                           
 .339، م 18الٗضص هانغ زلُل ظال٫، ألاؾاؽ ال٣اهىوي لٗضو٫ اإلاؿتهل٪ ًٖ ال٣ٗىص اإلابرمت ال٨تروهُا ًٖ بٗض، مجلت الخ٣ى١،  -1
ت في الخُاعي اخمض ابغاهُم، ٖضو٫ اإلاؿتهل٪ ًٖ ال٣ٗض اإلابرم ٖبر الاهترهذ، صعاؾت م٣اعهت في ال٣اهىهحن ألاعصوي و الٟغوسخي، اإلاجلت الاعصهُ -2

 .121، م 2009، ٚكذ 2، الٗضص 1ال٣اهىن والٗلىم الؿُاؾُت، اإلاجلض 

٧لُت الخ٣ى١، -مؿتهل٪ في ال٣ٗض الال٨ترووي، عؾالت ماظؿخحر ظامٗت الكغ١ ألاوؾِه٣ال ًٖ: ٞهض ٞالح العجمي، الخماًت اإلاضهُت لل

 .109، م 2011ٖمان، ؾىت 
ٗت وال٣اهىن،  -3 عاظ٘ ما ؤوعصه ًىؾ٠ قىضي، ؤزغ زُاع اإلاؿتهل٪ في الغظٕى ًٖ الخٗا٢ض ٖلى جدضًض لخٓت ببغام ال٣ٗض، مجلت الكَغ

 .259، م 2010، ًىلُى 43الٗضص 
4- ٠ ال٣اضخي بخدضًض جضابحر  08-31لخىُٟظ ال٣اهىن ع٢م  2011ٞبراًغ  18اإلاىا٤ٞ  1432عبُ٘ ألاو٫  14ناصع في  03.11.1ع٢م  ْهحر قٍغ

ضة الغؾمُت ٖضص  ش 5932لخماًت اإلاؿتهل٪، اإلايكىع بالجٍغ ل  7) 1432ظماصي ألاولى  3، بخاٍع  .1072(، م:2011ؤبٍغ
ت، اإلاىا٤ٞ  1436نٟغ ؾىت  7اع ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪ الهاصع ال٣اضخي بةنض 66/2014اإلاغؾىم الؿلُاوي ع٢م  - 5 مبر ؾىت  30هجٍغ هٞى

 م.2014
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الؿلٗـت ؤو الخضمت التي ٢بلها صون يغوعة ببضاء ألاؾباب واإلابرعاث التي صٞٗذ به بلى طل٪، وصون ؤن 

 ًخٗغى ألي ظؼاء.

ٗض هظا الخ٤ اؾخصىاء ًغص ٖل اء بال٣ٗض َو ى مبضؤ ال٣ىة اإلالؼمت لل٣ٗض، الظي ٣ًخطخي يغوعة الٞى

٦مبضؤ ؤزالقي و٢اهىوي، وال ًجىػ ألي َٝغ ؤن ٌؿخ٣ل بى٣ٌ هظا ال٣ٗض ؤو حٗضًل ؤخ٩امه بال في خضوص 

 .  1ما ٌؿمذ به الاجٟا١ ؤو الىو ال٣اهىوي

ل٨ترووي، البض وفي ؾبُل الخٗٝغ ٖلى مًمىن الخ٤ في الغظٕى مً مىٓىع خماًت اإلاؿتهل٪ ؤلا

٠ له م٘ جىيُذ إلاجا٫ جُب٣ُـه )اإلابدض ألاو٫(، وبظغاءاث مماعؾخه وآزاعه  مً مداولت مالمؿت حٍٗغ

باليؿبت لُغفي الٗملُت الخٗا٢ضًت )الخاظغ واإلاؿتهل٪ ؤلال٨ترووي(، ًٞال ًٖ ببغاػ مسخل٠ الاؾخصىاءاث 

 الىاعصة ٖلُه )اإلابدض الشاوي(.  

 

9 ماهُت ال   حو في الشحىع وهؼام جؼبُههاإلابدث ألاُو

ًٖ الخٗا٢ض ؤمغ یىُـىي ٖلـى زُـىعة ٦بیـغة بمـا ٌك٩له  2بّن بُٖاء ؤخض اإلاخٗا٢ضًً م٨ىت الغظٕى

طلـ٪ مـً يغب إلابضؤ اؾخ٣غاع اإلاٗامالث و٦ظا مبـضؤ ال٣ـىة اإلالؼمـت لل٣ٗـض، لـظا ی٣خـطخي البدـض ٞـي زُاع 

ضا ص٣ُ٢ا لًمان بٖماله في الىُا١ الظي خضصه اإلاكٕغ الغظٕى ًٖ الخٗا٢ض جدضًض اإلا٣ـهىص به جدضً

 )اإلاُلب ألاو٫(، ومً زم بیان مجا٫ جُب٣ُه )اإلاُلب الشاوي(.  

9 ماهُت الحو في الشحىع  3اإلاؼلب ألاُو

ٌٗخبر الخ٤ في الغظٕى آلالُت ال٣اهىهُت ألاؾاؾُت اإلاٗضة لًمان خماًت ٞٗالت للمؿتهل٪ 

ٗٝغ ال٣ٟه زُاع الغظٕى في الخٗا٢ض ٠4 في مىاظهت اإلانهي ؤو اإلاؼوصؤلال٨ترووي باٖخباعه الُٝغ الًُٗ . َو

                                                           
ت، مهغ، ؾىت  -1  .761، م 2008ٖمغ مدمض ٖبض الباقي، الخماًت ال٣ٗضًت للمؿتهل٪، الُبٗت الشاهُت، صاع ميكإة اإلاٗاٝع باإلؾ٨ىضٍع
ٗاث اإلا٣ا -2 ً: ٞسُاع ل٣ض جم اؾخسضام حٗبحر "الٗضو٫" في بٌٗ الدكَغ "، والىا٢٘ ان هىا٥ ازخالٞا ٦بحرا بحن الخٗبحًر عهت بض٫ "الغظٕى

الغظٕى ًإحي ًٖ ٞٗل بٗض ببغام ال٣ٗض، بِىما الٗضو٫ ٩ًىن ًٖ ٢ى٫ ؾاب٤ ٖلى الخٗا٢ض: اهٓغ ببغاهُم الضؾىقي ؤبى اللُل، الغظٕى في 

ٗت وجُب٣ُاجه في ال٣اهىن الىيعي، مجلت اإلادامي، الؿىت الشاهُت، الخٗا٢ض ٧ىؾُلت لخماًت الغيا، صعاؾت ل٨ٟغة ال٣ٗض ٚحر الالػم في الكَغ

 .23، م 1957ًىهُى 

 .257ه٣ال ًٖ: ًىؾ٠ قىضي، م ؽ، م 
ت مً الدؿمُاث ٞهىا٥ مً ًُل٤ ٖلُه اؾم خ٤ الخُاع، ؤو مهلت التروي ؤو الخ٨ٟحر، خ٤ الىضم،  - 3 ٌٗٝغ مٟهىم خ٤ التراظ٘، بمجمٖى

 ان الكاج٘ هى جًُٟل بؾم اؾخٗما٫ خ٤ التراظ٘. لئلَإل ؤ٦ثر عاظ٘:خ٤ الٗضو٫، خ٤ الغئٍت، وبن ٧

 .50، م: 2016خؿً ؤؾا٦تي، نباح ٧ىجى، خ٤ اإلاؿتهل٪ في التراظ٘ ًٖ ال٣ٗض، م٣ا٫ ميكىع بمجلت الضٞإ، الٗضص الشامً، ًىهُى  -
 .16، م 2007ي اإلاداماة، صمك٤، ؾىت صًىا مدمىص خبا٫، خماًت اإلاؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض ًٖ بٗض، بدض م٣ضم لىُل ل٣ب اؾخاط ف - 4
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"ؤلاغالن غً بسادة مظادة؛ ًلتزم مً خاللها اإلاخػانذ بالشحىع غً بسادجه وسحبها، ٖلى ؤهه: 

ًان لها في اإلااض ي ؤو ظٌُىن لها في  ذها مً ؤي ؤثش  واغخباسها يإن لم جًٌ، ورلَ بهذف ججٍش

ه1اإلاعخهبل" " الشحىع، مً ؤحل بلؿاء ألاثش الهاهىوي، غً الخصشف البٌٗ آلازغ بإهه:  ، ُٞما ٖٞغ

  .2الزي جم بمدع ؤلاسادة "

" حػبير غً بسادة مخالكت إلاا ونؼ الاجكام غلُه، ًشمي مً وسائها ؤخذ ألاػشاف ٦ما ٌٗٝغ بإهه: 

 .3الشحىع قُما ونؼ الاجكام غلُه واغخباسه يإن لم ًًٌ"

ًٟل بٌٗ ال٣ٟهاء اؾخٗ ما٫ مهُلر بٖاصة الىٓغ في ال٣ٗىص للضاللت ٖلى زُاع اإلاؿتهل٪ في ٍو

الغظٕى ًٖ ال٣ٗض ٧ىهه ٌكمل بلى ظاهب خ٤ اإلاؿتهل٪ بالغظٕى خ٣ه باؾدبضا٫ الؿلٗت صون ؤن ًغظ٘ 

 . 4ًٖ ال٣ٗض اإلابرم

ٗخبر البٌٗ بإن مماعؾت اإلاؿتهل٪ لهظا الخ٤ ٌٗجي اوٗضام ال٣ٗض اإلابرم ؾاب٣ا، ؤي ؤن ال٣ٗض  5َو

لظي ؤوصخئ ؾاب٣ا ًهبذ ٦إن لم ٨ًً، ٦ما جىٗضم آزاعه باليؿبت للمؿخ٣بل، وبالخالي ٞال ٩ًىن ال٣ٗض ا

٢ض ؤبغم جهاثُا بال بٗض اههغام اإلاهلت التي زىلها اإلاكٕغ للمؿتهل٪ إلاماعؾت خ٣ه في الغظٕى ٦ما ال ٌٗبر 

بحر ًٖ بعاصة ابخضاثُت ؤو الخى٢ُ٘ الظي خهل ٖلُه اإلاىعص ًٖ ؤلاعاصة الجهاثُت للمؿتهل٪، بل ٣ِٞ حٗ

ً ال٣ٗض  .6جمهُضًت إلبغام ال٣ٗض، ؤو مغخلت مً مغاخل ج٩ٍى

٦ما اٖخبره البٌٗ ٣ٖضا صخُدا ٚحر ملؼم باليؿبت للمؿتهل٪، ٞد٤ الغظٕى هى خ٤ شخصخي 

٣ا إلاا ًغاه مد٣٣ا إلاهالخه، ٞهى لِـ ملؼما بةبضاء ؤؾباب مُٗىت  ماعؾه ٞو ًسً٘ لخ٣ضًغ هظا ألازحر، ٍو

، بمٗجى ؤن اؾخٗما٫ اإلاؿتهل٪ لهظا الخ٤ ال ًاصي بلى ٢ُام مؿاولُخهلهظا ا  .7لغظٕى

                                                           
1  - Solange Mirabail, La rétractation en droit privé français, LGDJ (30 Oct. 1998). 

 .768ؤوعصه ٖمغ مدمض ٖبض الباقي، م ؽ، م 
2 - Vocabulaire juridique association H.capitain, sous la direction. De G.Cornu, PUF 1996, 6éme éd. 

ت الال٨تروهُت، اإلااجمغ اإلاٛاعبي ألاو٫ خى٫: الخىُٓم  - 3 م، الخجغبت الخىوؿُت في مجا٫ جىُٓم اإلاٗامالث اإلاضهُت والخجاٍع لُٟي بً ٦ٍغ

مت اإلاىٓمت، ؤ٧اصًمُت الضعاؾاث الٗلُا، َغابلـ، لُبُا، اًام  لؤلهترهذال٣اهىوي   .09، م 2009ؤ٦خىبغ  30و 28و 27والجٍغ
ٗت اإلاؿاٞت، مجلت  البُٕى اإلاجزلُت وبُٕىفي  إلاؿتهل٪ا زُاع ٖالء زهاوهت،  –مؿاٖضة  ؤًمً  -4 ، 2011، ألاعصن، 46وال٣اهىن، الٗضص الكَغ

 ا.  ٗضهوما ب 157م 
 .12خؿً ؤؾا٦تي، نباح ٧ىجى، خ٤ اإلاؿتهل٪ في التراظ٘ ًٖ ال٣ٗض، مغظ٘ ؾاب٤، م. -5

6- J.C Auloy, proposition pour un nouveau droit de la consommation, la documentation française, 1985, P.45. 
ت، ؾىت خماًت ، ببغاهُمهٓغ زالض ممضوح ؤ -7 ، م 2007اإلاؿتهل٪ في اإلاٗامالث ؤلال٨تروهُت، صعاؾت م٣اعهت، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

267 .  

http://www.theses.fr/035052376
http://www.theses.fr/035052376


 

  186  
  

 

وال ًغجبِ الخ٤ في الغظٕى بدماًت اإلاؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض ًٖ بٗض ٣ِٞ، بل ًغجبِ وظىصه ب٩ل 

٘ حهضٝ بلى خماًت اإلاؿتهل٪، ل٨ً ازخالٝ َبُٗت ال٣ٗض ؤلال٨ترووي ججٗل الخ٤ في التراظ٘ ؤ٦ثر  حكَغ

ؿبت للمؿتهل٪ ؤلال٨ترووي بىنٟه الُٝغ ال٠ًُٗ في ال٣ٗض في مىاظهت الخاظغ اإلانهي مً يغوعة بالي

 .1اإلادتٝر

ه وؾاثل الاجها٫ الخضًشت  طل٪ ؤهه وبالىٓغ للخإزحر ال٨بحر الظي ًماعؾه الخُىع الهاثل الظي حٗٞغ

٤ وخض اإلاؿتهل٪ ٖلى ؤلا٢با٫ ٖلى الؿل٘ واإلاىخجاث ؤو الخضماث اإلاٗغو  يت، ٣ٞض ٖلى ؤق٩ا٫ الدؿٍى

غ له بم٩اهُت الخٗبحر ًٖ عياه  ؿت ؾهلت بدُض ٣ًبل ٖلى ببغام ٣ٖىص صون ؤن جخٞى ؤنبذ هظا ألازحر َٞغ

غاء غ ٖلى بم٩اهُاث ٦بحرة لئل٢ىإ وؤلٚا ، جاهله للًِٛ ٖلى 2بك٩ل خغ ومؿدىحر، زانت وؤن اإلانهي ًخٞى

٣ىص التي جبرم ًٖ بٗض ؤو و٢لت زبرجه، زانت في بٌٗ ؤنىاٝ الٗ 3اإلاؿتهل٪ واؾخٛال٫ يٟٗه وظهله

٤ الىؾاثِ اإلاٗلىماجُت الخضًشت، ألامغ الظي ال ًمىذ اإلاؿتهل٪ ٞغنت عئٍتها بك٩ل واضر  ًٖ ٍَغ

دهها ومغا٢بت مضي جُاب٣ها م٘ اخخُاظاجه  .4ٞو

ت الٗامت لل٣ٗىص ٗخبر ظاهب مً ال٣ٟه الخ٤ في الغظٕى مؿاؾا بالىٍٓغ لى  5َو ٖمىما، ٖو

ؿدىض ؤههاع الاججاه ال٣اثل بمؿاؾه بمبضؤ 1ل٣ىة اإلالؼمت لل٣ٗضالخهىم بمبضؤي الغياثُت وا . َو

                                                           
1- Chiheb Ghazouani, le contrat de commerce électronique international, Université Paris 2 Panthéon Assas, p.209. 
2- Rbii Jamal, le droit de rétractation dans la loi 31.08 édition des mesures de protection du consommateur. 

ما٫ ب٩  وما ًلحها. 8، م.2012ماعؽ  16لُت الخ٣ى١ بؿُاث، الجمٗت ؤقٛا٫ الُىم الضعاسخي اإلاىٓم مً ٢بل مسخبر ٢اهىن ألٖا
" ٣ً٘ باَال ب٣ىة ال٣اهىن ٧ل التزام وكإ بٟٗل اؾخٛال٫ ي٠ٗ  31.08مً ال٣اهىن  59وهى ما ؤ٢غه اإلاكٕغ اإلاٛغبي مً زال٫ هو اإلااصة  -3

ًه ًٖ ألايغ  اإلااصاة ؤو ظهل اإلاؿتهل٪ م٘ خٟٔ خ٣ه في اؾترظإ اإلابالٜ ه وحٍٗى   اع الالخ٣ت".مً َٞغ

ىاًت اإلاكٕغ باإلاؿتهل٪ زانت في  وبن ٧ان هىا٥ مً ٖاب ٖلى اإلاكٕغ اإلاٛغبي بقاعجه اإلاددكمت إلاىيٕى الاؾخٛال٫ والظي ال ًبرػ اهخمام ٖو

 ْل ْغوٝ وظىص مٓاهغ خضًشت الؾخٛال٫ اإلاؿتهل٪. ؤهٓغ بسهىم هظا الغؤي:

اعي، ٢غاءة اهُباُٖت ؤولُت بسهىم ال٣ اإلاخٗل٤ بدماًت اإلاؿتهل٪، ؾلؿلت صعاؾاث وؤبدار خماًت  31.08اهىن ع٢م ٖبض ال٣اصع الٖٗغ

 .18-17اإلاؿتهل٪، ميكىعاث مجلت ال٣ًاء اإلاضوي، م.
 .15خؿً ؤؾا٦تي، نباح ٧ىجى، خ٤ اإلاؿتهل٪ في التراظ٘ ًٖ ال٣ٗض، مغظ٘ ؾاب٤، م. -4
 ك٩ل مؿاؾا بمبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة خُض ٣ًىالن:بإن طل٪ ٌ M.Armand prévost et D.richardوفي هظا الهضص ًغي ٧ل مً   -5

تراٝ بإهه ًخم ؤخُاها اإلاؿاؽ بؿلُان ؤلاعاصة بىاؾُت ما ًم٨ً ؤن وؿمُه بالٗضواهُت الخٗا٢ضًت )  agression"... ول٨ً ًجب الٖا

contactuelleٝغا م مً الخهى٫ ٖلى عيا ؤخض ألَا خماص ٖلى يِٛ  ( بط ؤهه ًم٨ً ببغام بٌٗ ال٣ٗىص هٓغا لُبُٗتها، ٖلى الٚغ بااٖل

هٟسخي ًهٗب م٣اومخه ٖلى ألا٢ل باليؿبت لصخو ٖاصي. وه٨ظا ٞةن الصخو ال ٩ًىن بىؾٗه الضزى٫ في مٟاوياث خ٣ُ٣ُت بطا ٧ان 

اعجه بك٩ل  بمجزله ولِـ في اإلاخجغ، ٖىضما ًجض هٟؿه ؤمام باج٘ مخمغؽ، ٞهى لم ًباصع بالظهاب بلى الخاظغ مً ؤظل الكغاء، بل جخم ٍػ

ٗغى ٖلُه اإلاىخىط ؤو الخضمت وهى في مجزله. وهظا هى الكإن ؤًًا في خالت الخٗلُم ًٖ بٗض...و٦ظل٪ باليؿبت مٟاجئ  باليؿبت للصخو َو

ه ٞىعا.  للصخو الظي ًخم خشه وصٞٗه بلى قغاء ٧ل شخيء وؤي شخيء ما صام ؤهه ال ًُلب مىه صٞ٘ ؤو ؤصاء زمً ٧ل ما ٌكتًر

= 
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الى ؤن الخ٤ في الغظٕى ًاصي بلى جإزحر بوكاء ال٣ٗض بلى خحن اهتهاء مهلت الخ٨ٟحر، ألن جباص٫  2الغياثُت

الغيا لم ٌٗض ٢اصعا لىخضه ٖلى بوكاء ال٣ٗض، ما صام ؤهه باإلياٞت بلى طل٪ ًجب اهخٓاع مضة مً 

. ُٞما ًغي الجاهب آلازغ مً ال٣ٟه، الى٢ذ بض ون ؤن ًماعؽ اإلاؿخُٟض مً الخماًت خ٣ه في الغظٕى

                                                                                                                                                                                     
= 

ٓهغ ؤن هظه الخ٣ىُاث ولٗل هظا ما ًٟؿغ زًٕى البُ٘ اإلاجزل ي والخٗلُم ًٖ بٗض والبُ٘ بال٣غى لخىُٓم مً ؤظل خماًت اإلاؿتهل٪، ٍو

ً اإلاؿتهل٪، وم٘ طل٪ ٞةن هظا الاججاه ًسغط  ضم ٦ٟاًت ج٩ٍى الم ٖو اإلاغجبُت بالبُ٘ الٗضواوي ًم٨ً ؤن جبرع جضزل اإلاكٕغ هٓغا لُٛاب ؤلٖا

ٗت الٗامت بطا اٖخبرها ؤن ٢اهىها الػا٫ م  د٩ىما بمبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة.ًٖ الكَغ

 ، ا مً الك٩لُت الخٗا٢ضًت: يغوعة ال٨خابت وبلؼامُت بصعاط بٌٗ الكغوٍ و٦ظل٪ ؾمذ للمؿتهل٪ بالغظٕى وه٨ظا ٞةن اإلاكٕغ ٞغى هٖى

 ؤي بإن ٌؿخُٟض مً مهلت للخ٨ٟحر حؿمذ له بالغظٕى ًٖ التزامه".

Michel Amand-prévost et Daniel Richard, le contrat déstabilisé (De l„autonomie de la volonté au dirigisme contractuel), JCP 

1979, éd G.I. 2952, spéc n°27. 

الظي عؤي في طل٪ مؿاؾا بالٗىانغ ألاؾاؾُت للخدلُل ال٨الؾ٩ُي لل٣ٗض، خُض ٣ًى٫"...ل٣ض هخج ًٖ مسخل٠  G.Berliozؤهٓغ ؤًًا 

ُٗت مؿاؽ بإٚلبُت الٗىانغ   ألاؾاؾُت للخدلُل ال٨الؾ٩ُي لل٣ٗىص...الخٗضًالث الدكَغ

الى٢ذ الظي ًيكإ ُٞه ال٣ٗض: -زانت ٖىضما ًخُلب ألامغ اظخمإ ٖضة قغوٍ-٣ٞض جم اإلاؿاؽ بم٩ُاهؼم ؤلاًجاب وال٣بى٫ ولم وٗض وٗٝغ

 ٞهل ًيكإ، ٦ما ًا٦ض بٌٗ ال٣ٟه، ٖىض الخى٢ُ٘ ؤو ٖىض اهتهاء مهلت الخ٨ٟحر؟".

B.Berlioz, Droit de la consommation et droit des contrats, JCP 1979, éd G.I 2954, n°25. 

 التي عؤث ٞحها مؿاؾا بىخضة ال٣اهىن، وجسُٟٟا مً نغامت ال٣ىاٖض ال٨الؾ٨ُُت B.Berlioz-Houinؤهٓغ ؤًًا ألاؾخاطة  -

B.Berlioz-Houin, Le droit des contrats face à l„évolution économique, in mélanges Roger Houin : problèmes d„actualité posés 

par les entreprises, Dalloz direy 1985, p.3 et s, spéc p.31. 

الظي ٣ًطخي بخدضًض جضابحر لخماًت  08-31ؤوعصه: ؤبىب٨غ مهم، الُبُٗت ال٣اهىهُت للخ٤ في الغظٕى اإلاىهىم ٖلُه في ال٣اهىن ع٢م 

 .34، م.2012الٗضص الؿاصؽ، ؾىت  اإلاؿتهل٪، صٞاجغ ال٣اهىن والا٢خهاص والخضبحر،
جي اإلاى٣ٗض ب ٣ضًمهاجا٫ الخٗا٢ض ًٖ بٗض، مضازلت جم جفي مخماًت اإلاؿتهل٪ آمىت ؾلُاوي،  -1  هُتض الٗلىم ال٣اهى مٗهفي اإلالخ٣ى الَى

توؤلاص لؤب 14و 13 ًىمي٪ في ْل الاهٟخاح الا٢خهاصي تهلاإلاؿ ًتالجامعي بالىاصي، جدذ ٖىىان خما باإلاغ٦ؼ  اٍع  .  119، م 2008 ٍغ

ه٣ال ًٖ ٖبض الغخمان زلٟي، خماًـت اإلاؿتهلـ٪ الال٨خـغووي في ال٣اهىن الجؼاثغي )صعاؾت م٣اعهت(، مجلت الىجاح لؤلبدار )الٗلىم -

 .15، م 2013، ؾىت 27الاوؿاهُت(، اإلاجلض 
لىاضر ٖلى هظا اإلاؿاؽ بالغياثُت هى طل٪ الظي الظي ٣ًى٫"...وم٘ طل٪ ًب٣ى اإلاشا٫ ا J.Mestreؤهٓغ في هظا الهضص ما ؤوعصه ألاؾخاط   -2

، ٟٞي هظا اإلاجا٫ لم 1979ًىلُىػ  13و 1978ًىاًغ  10ج٣ضمه ٣ٖىص ال٣غى الخانت باإلاى٣ى٫ وال٣غى ال٣ٗاعي واإلاىٓمت بم٣خطخى ٢اهىن 

ت الٗ المُت( بل ؤًًا زغط بك٩ل ظغيء ٖلى الىٍٓغ ت ٨ًخ٠ اإلاكٕغ بهظه الىؾُلت الخماثُت )ؤي الك٩لُت ؤلٖا امت لل٣ٗض مً ؤظل ج٣ٍى

ت لئلقهاع وهى ُٖب  هغ م٘ الُغ١ الٗهٍغ وصٖم خماًت اإلاؿتهل٪ مً ُٖب في الغيا لم ٨ًً مٗغوٞا لضي وايعي ال٣اهىن اإلاضوي، ْو

غاء   (le droit de réflexion). ٞمً ؤظل خماًت اإلاؿتهل٪ مً اهضٞاٖه، اٖتٝر له اإلاكٕغ بالخ٤ في الخ٨ٟحر (le vice de séduction)ؤلٚا

( وبما بمىده بم٩اهُت الغظٕى في الغيا الظي ؾب٤ له ؤن 1979ًىلُىػ  13وطل٪ بما بةُٖاثه مهلت للخ٨ٟحر ؾاب٣ت ٖلى ببغام ال٣ٗض )٢اهىن 

 (".1978ًىاًغ  10ؤنضعه )٢اهىن 

J.Mestre, L„évolution du contrat en droit privé français, in l„évolution contemporaine du droit des contrats, journée René 

savatir, poitiers 24-25 octobre, éd PUF 1986, p.48. 

. / ؤبىب٨غ مهم، الُبُٗت ال٣اهىهُت للخ٤ في الغظٕى اإلاىهىم 146ؤوعصه: ؤبىب٨غ مهم، الىؾاثل الى٢اثُت لخماًت اإلاؿتهل٪، م ؽ، م 

 .35اإلاؿتهل٪، م ؽ، م الظي ٣ًطخي بخدضًض جضابحر لخماًت  08-31ٖلُه في ال٣اهىن ع٢م 
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ٗت 1ال٣اثل بمؿاؾه بال٣ىة اإلالؼمت لل٣ٗض ، بإن الخ٤ في الغظٕى ٌك٩ل زغوظا ناعزا ًٖ مباصت الكَغ

غاٝ، طل٪ ؤن ن ما صام  ضوع الغيا بك٩ل صخُذ و٢ذ ٢بى٫ ؤلاًجابـــالٗامت، بذجت خماًت ؤخض ألَا

اصجـــــ هىا٥ ؤي خاظـــــــؤهه لُ ما وؤن ـــــغيا، ال ؾُــــاص٫ الــــغص جبــــكإ بمجـــــض ًىــــٗل ال٣ٗــًج مهــــــه وصٖــــت إٖل

ان مً و٢ذ التزام ــــصخئ هظا الخــــ٧ل الىهىم التي جى ٤ في الغظٕى جىو ٖلى ؤهه ًبضؤ في الؿٍغ

غاٝ  .2ألَا

عة الخضزل لخماًت اإلاؿتهل٪، ؤولها جخمشل في نٟت الاختراٝ وهىا٥ ٖضة ٖىامل اؾخضٖذ يغو 

ٖىض الخاظغ، الظي ٌؿخٗمل ٧ل الضٖاًاث مً ؤظل ب٢ىإ اإلاؿتهل٪ للخٗا٢ض مٗه، ؤما الٗامل الشاوي 

اث التي جماعؽ ٖلى  ُٞخمشل في ي٠ٗ زبرة اإلاؿتهل٪ في هظا اإلاجا٫، والٗامل الشالض ًخمشل في الًَٛى

 .   3لى قغاء ؾلٗت زاعط ًٖ هُا١ بعاصجهاإلاؿتهل٪ لضعظت ٣ًضم ٖ

والىا٢٘ ؤن جبّجي هظا الخ٤ له وظهاجه، بط ٢ض ال ج٨ٟي الخماًت اإلا٣غعة للمؿتهل٪ في الٟترة 

الؿاب٣ت ٖلى الخٗا٢ض، خُض بن اإلاؿتهل٪ هدُجت ه٣و الخجغبت ٢ض ًخعجل في ببغام ال٣ٗض، عبما 

خ٣اصه بكضة خاظخه إلاىخج ُٞبرم ال٣ٗض زم ًٓهغ ل ه بٗض بجمام الٗملُت ؤن قغوٍ ال٣ٗض ؤو اإلاىخج ال اٖل

باجه اإلاكغوٖت، ٞبضون خ٤ الغظٕى ؾُجض اإلاؿتهل٪ هٟؿه مًُغا لالؾخمغاع في ٣ٖض ال  ٌؿخجُب لٚغ

 . 4ًد٤٣ مهالخه

٘ اإلاٛغبي  ٗاث اإلا٣اعهت بما ٞحها الدكَغ ولٗل هظا ألامغ ٧ان الضاٞ٘ ألاؾاؽ الظي خظا بالدكَغ

غ ٢ى   اٖض ٢اهىهُت ج٨ٟل للمؿتهل٪ هظا الخ٤، ؾىداو٫ الخُغ١ لها في اإلاُلب الشاوي.والٗماوي بلى ج٣ٍغ

                                                           
1- D.Ferrier, Les dispositions d„ordre public visant à préserver la réflexion des contractants, D.1980, chr.177, spéc p.185, 

n°46. ; Aussi G.cas, D.Ferrier, traité de droit de ma consommation, éd PUF 1986, n°470, p.423 ; J.Flour, J.L.Aubert, E.Savaux, 

Droit civil, Les obligations, 1 : l„acte juridique, 9 éd Armand colin 2000, n° 187, p.126. 

. / ؤبىب٨غ مهم، الُبُٗت ال٣اهىهُت للخ٤ في الغظٕى اإلاىهىم 146ؤوعصه: ؤبىب٨غ مهم، الىؾاثل الى٢اثُت لخماًت اإلاؿتهل٪، م ؽ، م 

 .35ظي ٣ًطخي بخدضًض جضابحر لخماًت اإلاؿتهل٪، م ؽ، م ال 08-31ٖلُه في ال٣اهىن ع٢م 

مدمض ق٨غي ؾغوع، الخجاعة الال٨تروهُت وم٣خًُاث خماًت اإلاؿتهل٪، بدض ٢ضم بلى ماجمغ الجىاهب ال٣اهىهُت ؤهٓغ ؤًًا ما ؤوعصه: 

ت صبي، ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة،  ل  28-26وألامىُت للٗملُاث الال٨تروهُت، ؤ٧اصًمُت قَغ  .125، م2003ابٍغ
ش الُلبُت ؤو الالتزام بالكغاء )م 36)مً و٢ذ حؿلُم الؿلٗت ؤو ٢بى٫ الٗغى )م  -2 ش ٢بىله الٗغى )م49(، مً جاٍع  ((.85(، مً جاٍع
٧لُت -جحزي وػو-زلىي)ٖىان( ههحرة، خماًت اإلاؿتهل٪ ٖبر ألاهترهذ، صعاؾت م٣اعهت، عؾالت لىُل اإلااظؿخحر ظامٗت مىلىصي مٗمغي  -3

 .89، م 2013والٗلىم الؿُاؾُت، ؾىت الخ٣ى١ 
ٗت وال٣اهىن، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحروث،  -4 مهُٟى اخمض ؤبى ٖمغو، الخماًت ال٣ٗضًت للمؿتهل٪، صعاؾت م٣اعهت بحن الكَغ

 .183، م 2011لبىان، ؾىت 

Salem YAMMAHI, la protection du consommateur dans les contrats électronique de consommation, thèse pour le doctorat 

en droit privé Université de Rouen, 2009, p.252 
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  اإلاؼلب الثاوي9 مجاُ جؼبُهه الحو في الشحىع

جٓهغ الخاظت ملخت لخماًت الُٝغ ال٠ًُٗ في ٣ٖىص الاؾتهال٥، وال جخد٤٣ هظه الخماًت بال 

حر مىار مىاؾب ؤزىاء ببغام ال٣ٗض، بدُض ٌُٗى اإلاؿت هل٪ مهلت للتروي واإلاكىعة والخإمل مً زال٫ جٞى

 حؿمذ بىطج وا٦خما٫ الغيا لضًه. 

 حنب ال٣ٟه حزم لظا ال٣اهىن، ههىم في ؤو٢ضًً اإلاخٗا اجٟا١ في بما الغظٕى مهضعه في الخ٤ ٍجضو 

عي، والغظٕى الاجٟاقي الغظٕى هما آلازغ، ًٖ ؤؾاؽ ًسخل٠ مجهما ول٩ل الغظٕى مً خ٤ ٖحنهى   الدكَغ

غاٝ، باجٟا١ اإلاخٗا٢ضًً ٖلىٞاألو٫ ًمخذ مهض  ؤو ل٩لحهما ال٣ٗض ًٖ الغظٕى ُاعز بُٖاء عه مً بعاصة ألَا

 رحٚ ال٣ٗض هبذً الخالت هظه وفي آلازغ،  بعاصة الُٝغ ٖلى طل٪ ًخى٠٢ ؤْن  صون  اإلاىٟغصة بةعاصجه ألخضهما

  الػم
ً
، 1الغظٕى الاجٟاقي عُاز هُٖل ُل٤ً وهىا لل٣ٗض، اإلالؼمت ال٣ىة مبضؤ مً ، اؾخصىاءً  ٖىه للغظٕى و٢ابال

ُٗت زانت ؤ٢غث هظا الخ٤ نغاخت.  ؤما الشاوي ٞمهضعه ههىم حكَغ

، بٗض ؤن جبحن لها ؤن الخماًت اإلا٣غعة  ٗاث اإلا٣اعهت خ٤ اإلاؿتهل٪ في الغظٕى و٢ض جبيذ الدكَغ

٣ِْضم اإلاؿتهل٪ ٖلى ببغام  ًُ ٣ٖىص صون للمؿتهل٪ زال٫ الٟترة الؿاب٣ت ٖلى الخٗا٢ض ٚحر ٧اُٞت، ٨ٞشحرا ما 

المُت التي ًماعؾها الخاظغ اإلانهي  ؤزظ الى٢ذ ال٩افي لضعاؾت ال٣ٗض وآزاعه، وطل٪ جدذ جإزحر الضٖاًت ؤلٖا

 لتروٍج مىخجاجه وبْهاعها بمٓهغ ال٨ما٫ الخالي مً ٧ل ُٖب.

اع ؤُٖى اإلاكٕغ اإلاٛغبي، بمىظب هو اإلااصة  ، اإلاؿتهل٪ 31.082مً ال٣اهىن  36وفي هظا ؤلَا

٠ ًٖ مماعؾت هظا الخ٤، الخ٤ في الغ  غ طل٪ ؤو جدمُله مهاٍع ظٕى ًٖ حٗا٢ضه صون بلؼامه بخبًر

بسالٝ اإلاكٕغ الٗماوي الظي لم ًىو نغاخت ٖلى هظا الخ٤، ول٨ً ًم٨ً ؤن وؿدك٠ مً زال٫ 

 ههىم مخٟغ٢ت بحن ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪ و٢اهىن اإلاٗامالث اإلاضهُت وظىص هظا الخ٤.
                                                           

ت الخ٣لُضًت لاللتزاماث ما ًهُلر ٖلُه ببُ٘ الخُاع و٢ض اٖخبره ولٗل  -1 ٤ ٢ىاٖض الىٍٓغ ؤبغػ مشا٫ إل٢غاع الخ٤ في الغظٕى ًٖ الخٗا٢ض ٞو

ت ٖىض "ٖل٤ ؤهه بُ٘ مٗل٤ ٖلى قٍغ وا٠٢ هضٞه بجاخت الٟغنت ألخض  602ما هو الٟهل ْهحر الالتزاماث وال٣ٗىص مً البُٕى اإلاىنٞى

ٗض بُ٘ الخُاع مً البُٕى الاؾخصىاثُت إلاا ًخمخ٘ به ؤخض  ا ؤو باجٗا. َو اإلاخٗا٢ضًً الغظٕى في الالتزام صازل ؤظل مٗحن ؾىاء ٧ان مكتًر

هت بحن ما ٢ض ًجىُه مً هٟ٘ وما ٢ض ًلخ٤ به مً يغوعة و٢ىام هظا اإلاخٗا٢ضًً مً خ٤ في الٗضو٫ ًٖ الالتزام بٗض ٢ُامه وطل٪ باإلاىاػ 

ؤو بٖاصة الىٓغ في الالتزام الظي ًغجبِ به  faculté de rétractation ال٣ٗض ؤن اإلاكٕغ مىذ الُٝغ اإلاظًٖ ٖلى الخهىم، عزهت السخب 

 مؿب٣ا صازل مضة مُٗىت.
  :31.08مً ال٣اهىن ع٢م  36اإلااصة   -2

 " للمؿتهل٪ ؤظل:

 ؾبٗت ؤًام ٧املت إلاماعؾت خ٣ه في التراظ٘؛ -

زالزحن ًىما إلاماعؾت خ٣ه في التراظ٘ في خالت ما لم ٠ً اإلاىعص بالتزامه بالخإ٦ُض ال٨خابي للمٗلىماث اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصجحن  -

غ طل٪ ؤو صٞ٘ ٚغامت باؾخصىاء مهاٍع٠ ؤلاعظإ بن ا٢خطخى الخا٫ طل٪"32و 29  .. وطل٪ صون الخاظت بلى جبًر
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ًدبحن لىا ظلُا ؤن اإلاكٕغ  223و 116اإلاؿتهل٪ وبالًبِ اإلااصجحن ٞبالغظٕى بلى ٢اهىن خماًت  

الٗماوي هو بك٩ل ٚحر مباقغ ٖلى خ٤ الغظٕى بمىده اإلاؿتهل٪ الخ٤ في اؾدبضا٫ ؤو بٖاصة الؿلٗت 

ش  واؾترصاص ٢ُمتها صون ؤي ج٩لٟت بياُٞت بطا قاب الؿلٗت ُٖب، صازل ؤظل زمؿت ٖكغ ًىما مً جاٍع

ابل ؤلؼم اإلاؼوص بخ٣ضًم الخضمت للمؿتهل٪ بغص ٢ُمت جل٪ الخضمت ؤو م٣ابل ما حؿلمه ؤي ؾلٗت. وباإلا٣

 ًجبر الى٣و، في خالت بزالله بالتزاماجه.

بلى  ٦140ما جُغ١ اإلاكٕغ الٗماوي لخُاع الغئٍت في ٢اهىن اإلاٗامالث اإلاضهُت، مً زال٫ اإلاىاص مً 

إلابُ٘ وجٟدهه زال٫ ٞترة مدضصة وهى خ٤ قبُه بد٤ الغظٕى مً زالله ٣ًغع للمكتري عئٍت ا 144

ش حؿلمه، وبٗضها ٣ًغع اإلاكتري بما بٖما٫ خ٣ه في التراظ٘، ؤو الاؾخمغاع في ال٣ٗض  .  3ج٩ىن ٚالبا هي جاٍع

ـذ زُــاع الغئٍــت ٞـي مً ٢اهىن اإلاٗامالث اإلاضهُت ٖلى ما ًلي: " ًصب 140وفي طل٪ جىو اإلااصة 

ه بطا لم ٨ًً ٢ض عؤي اإلا٣ٗىص ٖلُه التي جدخمل الٟسخ إلاً نضع له ا ال٣ٗــىص لخهٝغ ولى لم ٌكتَر

ب٣ى الخُاع ختى جخم الغئٍت في ألاظل اإلاخ٤ٟ ٖلُه ؤو ًىظض ما ٌؿ٣ُه."   اإلاٗحن بالظاث  ٍو

ىو نغاخت ٖلى هظا الخ٤  ا باإلاكٕغ الٗماوي ؤن ًدضو خضو هٓحره اإلاٛغبي ٍو وهغي ؤهه ٧ان خٍغ

 الظي ًمشل يماهت ؤؾاؾُت للمؿتهل٪.

ىم اهخ٣ا٫ الخ٤ في الغظٕى بلى الخل٠ الخام، طهب بٌٗ ال٣ٟه بلى ال٣ى٫ بهه وعٚم وبسه

الهٟت الصخهُت التي جشبذ للخ٤ في الغظٕى بال ؤن هظه الهٟت ال جدى٫ صون اهخ٣اله لىعزت ناخبه 

اجه  .4ٖىض ٞو

                                                           
ش حؿلمه ؤي ؾلٗت ـ 15للمؿتهل٪ زال٫ ) مً ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪ الٗماوي ٖلى ما ًلي: " 16اإلااصة جىو  -1 ( زمؿت ٖكغ ًىما مً جاٍع

٘ ـ الخ٤ في اؾدبضالها ؤو بٖاصتها واؾترصاص ٢ُمتها صون ؤي ج٩لٟت بياُٞت بطا قاب ال ؿلٗت باؾخصىاء الؿل٘ الاؾتهال٦ُت ال٣ابلت للخل٠ الؿَغ

ُت ج٣ضًم ما ًشبذ قغاءها مً اإلاؼوص، و ُٖب ٖلى ، ؤو ٧اهذ ٚحر مُاب٣ت للمىانٟاث ال٣ُاؾُت ؤو الٛغى الظي جم الخٗا٢ض مً ؤظله، قٍغ

 اؾخٗما٫ اإلاؿتهل٪ للؿلٗت. ؤال ٩ًىن الُٗب هاججا ًٖ ؾىء

ُت الؿل٘ التي جىُب٤ ٖلحها ؤخ٩ام هظه اإلااصة."  وجبحن الالثدت هٖى
ًلتزم اإلاؼوص بخ٣ضًم الخضمت للمؿتهل٪ ٖلى الىظه الؿلُم وبما ًخ٤ٟ ن خماًت اإلاؿتهل٪ الٗماوي ٖلى ما ًلي: " مً ٢اهى  23اإلااصة جىو  -2

م٘ َبُٗتها، ٦ما ًلتزم بًمان ما ٣ًضمه مً زضمت زال٫ ٞترة ػمىُت جدىاؾب م٘ َبُٗتها، وفي خا٫ بزالله بظل٪ ًلتزم بغص ٢ُمت جل٪ 

 ؤو بإصائها مغة ؤزغي ٖلى الىظه الؿلُم، وطل٪ ٖلى الىدى الظي جدضصه الالثدت."الخضمت ؤو م٣ابل ما ًجبر الى٣و ٞحها 
 .15خؿً ؤؾا٦تي، نباح ٧ىجى، خ٤ اإلاؿتهل٪ في التراظ٘ ًٖ ال٣ٗض، مغظ٘ ؾاب٤، م. -3
ل الهالة واػ٧ي وهى ألامغ الظي ؤ٢غه بٌٗ ال٣ٟه ؤلاؾالمي بال٣ى٫ بن ٧ل الخُاعاث جىعر و٢ض اؾدىضوا في طل٪ بلى ٢ىله ٖلُه ؤًٞ - 4

الدؿلُم"مً جغ٥ ماال ؤو خ٣ا ٞلىعزخه"، وإلاا ٧ان الخُاع خ٣ا للمخىفى مخٗل٣ا بما٫ مً ؤمىاله ُٞشبذ للىعزت، في خحن طهب ظاهب آزغ مً 

 ال٣ٟه بلى ال٣ى٫ بان بٌٗ الخُاعاث جىعر، مً طل٪ زُاع الُٗب والخُٗحن، والبٌٗ آلازغ ال ًىعر ٦سُاع الكٍغ والغئٍت.

ٗت وال٣اهىن، الٗضص ألاو٫، اإلاجلض عاظ٘: ٚا ، ؾىت 36ػي زالض ؤبى ٖغابي، خماًت عيا اإلاؿتهل٪، صعاؾت م٣اعهت، مجلت صعاؾاث ٖلىم الكَغ

 .199، م2009
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خماص ٨مً الضوع الخماجي للخ٤ في الغظٕى في ٧ىن اإلاؿتهل٪ ٚالبا ما ًمغع َلبِخه بااٖل ٖلى  ٍو

ألاوناٝ والهىع صون ؤن ٩ًىن هىا٥ جماؽ ماصي م٘ الؿلٗت ؤو اإلاىخج ؤو الخضمت مدل الخٗا٢ض، ألامغ 

ضه، ٞهى ال ٌؿخُُ٘ ج٣ضًغ  الظي ٢ض ًاصي في بٌٗ ألاخُان بلى جىنله بمىخىط ال ًخالءم م٘ ما ٧ان ًٍغ

ٌؿخضيي مىده مهلت ٧اُٞت ، ما 1مضي نالخُت اإلاىخج واجساط ٢غاعه الجهاجي بكإهه بال بٗض ؤن ًدؿلمه

 لظل٪.

اصة الىٓغ في ال٣غاع الظي اجسظه  وبطا ٧ان خ٤ اإلاؿتهل٪ في التراظ٘ هى ٞغنت للمؿتهل٪ إٖل

ت، ٞله ؤن ٌؿخٗمله مً ٖضمه . 2بسهىم ٣ٖض مٗحن، ٞةن مماعؾت هظا الخ٤ جسً٘ لؿلُخه الخ٣ضًٍغ

ؿخُٟض حر خماًت اإلاؿتهل٪ مً زُاع الغظٕى في ٖضة ؤهىإ مً ال٣ٗىص التي  َو ًجم٘ بُجها يغوعة جٞى

زانت للمؿتهل٪. ٞاإلاُٗاع اإلاخب٘ في جدضًض هُا١ زُاع الغظٕى لم ٨ًً َبُٗت ال٣ٗض هٟؿه ٞدؿب، بل 

 .3هى ؤًًا الٓغوٝ التي جم بها والهضٝ اإلايكىص مً مىذ زُاع الغظٕى

م مً ؤهمُخه ٞةهه ال ًم ٨ً ؤن ًغص وج٨مً زهىنُت الخ٤ في الغظٕى ًٖ الخٗا٢ض في ؤهه وبالٚغ

في ٧اٞت ؤنىاٝ ال٣ٗىص، وال ًمىذ ألي شخو بضون يىابِ هٓغا لُبُٗخه التي حك٩ل اؾخصىاء ٖلى 

غاٝ بدىُٟظ ال٣ٗىص التي ؤبغمىها بةعاصتهم الخغة ٖلى ٨ٖـ  مبضؤ ال٣ىة اإلالؼمت لل٣ٗىص الظي ًلؼم ألَا

 .4ةزُاع الغظٕى الظي ًمىذ اإلاؿتهل٪ ٞغنت الخدلل مً ال٣ٗض بةعاصجه اإلاىٟغص

                                                           
1- Considérant 14 de la directive 97/7/CE du 20 mai 1997 : « considérant que le consommateur n'a pas la possibilité in 

concreto de voir le produit ou de prendre connaissance des caractéristiques du service avant la conclusion du contrat; qu'il 

convient de prévoir un droit de rétractation, sauf disposition contraire dans la présente directive; que, pour que ce droit ne 

reste pas de pure forme, les éventuels frais supportés par le consommateur lorsqu'il exerce son droit de rétractation doivent 

être limités aux frais directs de renvoi des marchandises ». 

اع: ابىب٨غ مهم، ٢غاءة في اإلا٣خًُاث اإلاخٗل٣ت بالبُ٘ ًٖ بٗض، مجلت الضٞإ، الٗضص   .81، م 2011، ؾىت 6عاظ٘ ؤًًا في هظا ؤلَا
 .16خؿً ؤؾا٦تي، نباح ٧ىجى، خ٤ اإلاؿتهل٪ في التراظ٘ ًٖ ال٣ٗض، مغظ٘ ؾاب٤، م. -2

3- Bosco David, le droit de rétractation, mémoire Université d„Aix-Marseille, 1999, P.15.  

Publie sur : http://www.glose.org/mem014-htm.htm. Consulté le 11/02/2015. 
4- Loos Marco, « Rights of Withdrawal », centre for the study of european contract  law, working paper series No.2009/04,  

the writer, at p.3, states that « The right of withdrawal gives the consumer the right to unilaterally go back on his decision to 

conclude a contract. As such, it is a far-reaching instrument, protecting one party from another party by restricting the 

binding nature of the contract. It is, therefore, at odds with the principle of pacta sunt servanda, which is commonly 

regarded as one of the pillars of contract law. That principle maintains that when parties have concluded a contract, they are 

bound to uphold their word and are required to perform their part of the contract. The right of withdrawal appears to affect 

the binding force of a contract in its core ». 

Accessible en : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1350224. Consulté le 03/03/2015. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0007:FR:NOT#_blank
http://www.glose.org/mem014-htm.htm
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1350224
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ٖامال مهما في جدضًض مجا٫ -بلى ظاهب نٟت اإلاخٗا٢ضًً -وحك٩ل َبُٗت اإلاا٫ مدل الخٗا٢ض 

ٗاث اإلا٣اعهت، التي جبيذ زُاع اإلاؿتهل٪ في الغظٕى ًٖ  ، ٣ٞض ٢غعث الدكَغ جُب٤ُ الخ٤ في الغظٕى

كمل هظا الخُاع اإلاى٣ىالث1ال٣ٗض، ظملت اؾخصىاءاث جغص ٖلُه بالىٓغ لُبُٗت مدل ال٣ٗض صون  . َو

ال٣ٗاعاث هٓغا ألن الك٩لُت اإلاُلىبت في ٣ٖىص بُ٘ ال٣ٗاعاث جمىذ اإلاكتري ٞغنت ٧اُٞت للخ٨ٟحر والخضبغ 

 .2في اله٣ٟت

مخض جُب٤ُ الخ٤ في الغظٕى في ٣ٖىص البُ٘ ًٖ بٗض، وبالًبِ باليؿبت للبُ٘ ؤلال٨ترووي،  ٍو

باليؿبت للؿل٘ و٦ظا ٣ٖىص البُ٘ و٦ظل٪ باليؿبت لئلًجاع وللخضماث، ل٨ً اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٢غعه ٣ِٞ 

التي اؾدبٗضث بٌٗ ال٣ٗىص مً هُا١ جُب٤ُ  31.083مً ال٣اهىن  38وهى ما ٌؿدك٠ مً هو اإلااصة 

 الخ٤ في الغظٕى وهي:   

 الخضماث التي قٕغ في جىُٟظها بمىا٣ٞت اإلاؿتهل٪ ٢بل اهتهاء ؤظل الؿبٗت ؤًام ٧املت؛ 

ٟتها عهُىا بخ٣لباث ؤؾٗاع التزوٍض باإلاىخىظاث ؤو الؿل٘ ؤو الخضماث   التي ٩ًىن زمجها ؤو حٍٗغ

 الؿى١ اإلاالُت؛

التزوٍض بالؿل٘ اإلاهىىٖت خؿب مىانٟاث اإلاؿتهل٪ ؤو اإلاٗضة له زهُها ؤو التي ال ًم٨ً  

ٗت الخل٠؛  بد٨م َبُٗتها بٖاصة بعؾالها ؤو ج٩ىن مٗغيت للٟؿاص ؤو ؾَغ

ت ؤو بغامج مٗلىماجُ   ت ٖىضما ًُل٘ ٖلحها اإلاؿتهل٪؛التزوٍض بدسجُالث ؾمُٗت ؤو بهٍغ

 .4التزوٍض بالجغاثض ؤو الضوعٍاث ؤو اإلاجالث 

                                                           
ت، مهغ،  -1 ، 2008ؤؾامت ؤخمض بضع، خماًت اإلاؿتهل٪ في الخٗا٢ض الال٨ترووي، صعاؾت م٣اعهت، صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

 .211م.
 .15، م.1799، 2007، الٗضص الغاب٘، ؾىت 23ء ٖبابىه، خ٤ اإلاؿتهل٪ بالغظٕى في بُٕى اإلاؿاٞت، مجلت ؤبدار الحرمى٥، اإلاجلض ٖال -2
 .31.08مً ال٣اهىن ع٢م  38عاظ٘ هو اإلااصة  -3

ٗت الاؾالمُت باإلاؿتهل٪ ُٞما ًخٗل٤ بد٣ه في الخُاع ٞدضصث ال٣ٗىص التي ٌؿخُٟض ٞحها اإلاؿ تهل٪ مً هظا الخ٤، وهي و٢ض اهخمذ الكَغ

 البُ٘ وؤلاظاعة وال٣ؿمت والهلر والغهً والخل٘ والٗى٠ ٖلى ما٫ وال٨ٟالت وؤلابغاء والكٟٗت والخىالت والى٠٢.

مً ْهحر الالتزاماث وال٣ٗىص بدُض زى٫ له الغظٕى  612بلى  ٦601ما هو اإلاكٕغ اإلاٛغبي بضوعه ٖلى خ٤ الخُاع مً زال٫ الٟهى٫ مً 

 ؤبغمها م٘ الُٝغ آلازغ.  ًٖ اله٣ٟت التي

لؼم ؤن ٩ًىن هظا  601الٟهل  مً ّ.٫.ٕ " ٌؿٙى ؤن ٌكتٍر في ٣ٖض البُ٘ زبىث الخ٤ للمكتري ؤو للباج٘ في ه٣ًه زال٫ مضة مدضصة. ٍو

جىػ الاجٟا١ ٖلُه بما ٖىض ال٣ٗض وبما بٗضه في ٞهل بيافي". دا، ٍو  الكٍغ نٍغ

 مً مضوهت الاؾتهال٥ L.221-28ازلت إلاا ؤوعصه اإلاكٕغ اإلاٛغبي مً زال٫ ومً ظاهبه هو اإلاكٕغ الٟغوسخي ٖلى م٣خًُاث مم
ٞهظا الىٕى مً البًاٖت طاث َبُٗت ما٢خت، وبالخالي جم٨حن اإلاؿتهل٪ ٞحها مً خ٤ الٗضو٫ ًجٗل هظا الىٕى مً البًاٖت ٚحر نالخت   -4

 اجها ج٩ىن ٢ض ٣ٞضث ٢ُمتها اإلااصًتُٞما بٗض، ٞاإلاجلت ًيخٟ٘ بمٗلىماتها اإلاؿتهل٪ في خُجها، ؤما وؤْن زغط ػم
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ــــً، زانــــحر مم٨ــــٕى ٞحها ٚـــــهاثو ججٗل زُاع الغظـــىص ؤجها جدؿم بســـــظه ال٣ٗــــــالب ٖلى هــــوالٛ ت ــ

ٗت الخـــــ٘ الؿـــــــٌ الؿلــــــٗت بٗــــــ٤ بُبُـــــــا ًخٗلـــم حها بىاء ـــــــ٘ ٞــــــىص ًخم الخهيُــــــٌ ال٣ٗــــم بن بٗــــــــــل٠. زَغ

بت اإلاؿتهل٪ الظي ٌك ً زُاع ــــــى٫ جم٨ُىه مــــــً ٚحر اإلا٣بــــــخج، ٞمــــؼاث في اإلاىــــــتٍر بٌٗ اإلامُــــــٖلى ٚع

ــــالغظٕى ألن الخهىن بت  حن بىاءــــُت التي ًخمحز بها مىَخج مٗــــ بت اإلاؿتهل٪ ٢ض ال جخىا٤ٞ م٘ ٚع ٖلى ٚع

ب في ـــــمؿتهل٪ آزغ. زم بهه لِـ مً اإلا٣ٗى٫ ؤن ًىي ٘ الباج٘ في خغط، ألظل بًجاص مؿتهل٪ آزغ ًٚغ

ذ مماعؾت الخ٤ في الغظٕى بكإجها مً َٝغ مؿتهل٪ ــــهٟـ اإلاىانٟاث اإلاخىاٞغة في ؾلٗت ؤو زضمت جم

 آزغ.

 37و 36و 32و 29ً هٟـ ال٣اهىن ٖلى ٖضم جُب٤ُ ؤخ٩ام اإلاىاص م ٦42ما هو اإلاكٕغ في اإلااصة 

واإلاخًمىت للخ٤ في التراظ٘ ٖلى ال٣ٗىص التي ٩ًىن مدلها، جؼوٍض اإلاؿتهل٪ بؿل٘ الاؾتهال٥ الٗاصي في 

ُب٤ ؤخ٩ام  مدل ؾ٨ىاه ؤو ٖمله مً لضن مىػٖحن ٣ًىمىن بجىالث مخىازغة ومىخٓمت، لُٗىص اإلاكٕغ ٍو

ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ  42ى الخضماث اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة ٖل 32و 29اإلااصجحن 

ش مٗحن ؤو بك٩ل صوعي  ُه التي ًجب ؤن ج٣ضم في جاٍع بخ٣ضًم زضماث ؤلاًىاء ؤو الى٣ل ؤو اإلاُاٖم ؤو التٞر

٣ت بل٨تروهُت.  مدضص ٖىضما جبرم ال٣ٗىص بٍُغ

مً ٢اهىن الاؾتهال٥، الؿل٘  16اإلااصة وفي هٟـ الؿُا١ اؾدشجى اإلاكٕغ الٗماوي، مً زال٫ 

، ٦ما اٖخمض هٓام الالثدت لخدضًض  ٘ مً مجا٫ مماعؾت خ٤ الغظٕى الاؾتهال٦ُت ال٣ابلت للخل٠ الؿَغ

ُت الؿل٘ التي جىُب٤ ٖلحها ؤخ٩ام خ٤ التراظ٘.    هٖى

، ٣ٞض ٖملذ مسخل٠  وألظل الخُلىلت صون حٗؿ٠ اإلاؿتهل٪ في مماعؾت خ٣ه في الغظٕى

ٗاث اإلا٣اعهت ٖلى جىُٓم بظغاءاث بٖماله مً زال٫ جدضًض آظا٫ لظل٪ وجبُان آلازاع اإلاترجبت ٖىه  الدكَغ

 باليؿبت لُغفي الٗال٢ت الخٗا٢ضًت، ؾىداو٫ بؿِ ال٨الم ٖجها في اإلابدض الشاوي.

  اإلابدث الثاوي9 بحشاءاث مماسظت الحو في الشحىع وآثاسه

غ١ ــــــُــــطخي الخـــــــغامه ٩٦ل ٣ًخـــــــ٣ض ؤو ببــــــً بجمام الٗــــــتهل٪ في التراظ٘ ٖـــــبن الخضًض ًٖ خ٤ اإلاؿ

ب ألاو٫(، و٦ظا ـــــــ٤ )اإلاُلــــــــغاءاث مماعؾت هظا الخــــــــان بظــــــبلى ظاهب ما مغ مٗىا في الى٣ِ الؿاب٣ت، جبُ

ؿبت لُغفي الٗال٢ت الخٗا٢ضًت )اإلاُلب ــــً مماعؾخه بالىــــمداولت بماَت اللشام ًٖ آلازاع اإلاترجبت ٖ

 الشاوي(.
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9 بحشاءاث مماسظت الحو في الشحىع     اإلاؼلب ألاُو

، ٞالكٍغ الىخُض هى اخترام اإلاضة  الىا٢٘ ؤهه ال جىظض بظغاءاث زانت إلاماعؾت الخ٤ في الغظٕى

ت الىاعصة في ال٣اهىن، ول٨ً هظا ال ًمى٘ اإلاؿتهل٪ مً اجساط بظغاءاث اخخُاَُت زكُت  الى٢ٕى في مىاٖػ

 . ٢1اهىهُت الخ٣ت

ٗض قٍغ اإلاضة مً ؤهم الكغوٍ الىاظب اؾدُٟائها في الخ٤ في الغظٕى ختى هًمً ٞٗالُخه،  َو

لت ختى ًخم جالفي خالت ٖضم اؾخ٣غاع ال٣ٗىص ؤو  لظا ال ًجىػ ؤن ج٩ىن اإلاضة ٚحر مدضصة ؤو ٍَى

ي الغظٕى ٢هحرة ًدغم مٗها اإلاؿتهل٪ مً . وباإلا٣ابل ال ًجب ؤن ج٩ىن مضة مماعؾت الخ٤ ف2اإلاٗامالث

 بدُض ٣ًٟض الخ٤ في الغظٕى مًمىهه وظضواه. 3ٞغنت التروي والخإمل في اله٣ٟت

لُه، مً خ٤ اإلاؿتهل٪ زال٫ اإلاضة اإلادضصة للغظٕى بجهاء ال٣ٗض ، واإلاُالبت باؾترصاص اإلابالٜ 4ٖو

ٌ ًٖ ال ت، ولِـ للخاظغ اإلانهي مُالبت اإلاؿتهل٪ بالخٍٗى خؿاعة التي لخ٣ذ به ظغاء بٖماله اإلاضٖٞى

لخ٤ ٦ٟله له ال٣اهىن، ٖضا في الخالت التي ٩ًىن ٞحها اإلاؿتهل٪ ٢ض ججاوػ الخضوص اإلا٣بىلت ٖىض مماعؾخه 

 .5لهظا الخ٤

 ؤًام جددؿب ٦ما ًلي: 7و٢ض خضص اإلاكٕغ اإلاٛغبي مضة الخ٤ في الغظٕى في 

ش حؿلمها مً َٝغ اإلاؿتهل -  ٪.باليؿبت بلى البًاج٘ مً جاٍع

ش ٢بى٫ الٗغى. -  باليؿبت للخضماث مً جاٍع

غ طل٪ ؤو صٞ٘ ٚغاماث باؾخصىاء مهغوٞاث ؤلاعظإ. في خحن هو اإلاكٕغ  6صون الخاظت بلى جبًر

ش حؿلم  16الٗماوي مً زال٫ اإلااصة  مً ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪ ٖلى ؤظل زمؿت ٖكغ ًىما مً جاٍع

                                                           
1 -  Ibrahim Najjar, La rétractation d'une promesse unilatérale de vente : à propos d'un revirement par un arrêt de la troisième 

Chambre civile de la Cour de cassation du 26 juin 1996, Recueil Dalloz Chronique, Paris, n.16(17avril1997),p.211. 
 .267ببغاهُم زالض ممضوح، خماًت اإلاؿتهل٪ في اإلاٗامالث الال٨تروهُت، م ؽ، معاظ٘ في هظا الكإن:  -2

- David  Bosco, Le droit de rétractation, Op.cit, p. 73. 
 .782الخماًت ال٣ٗضًت للمؿتهل٪، م ؽ، م  ٖمغ ٖبض الباقي،  -3
٣ض صخُذ الػم باليؿبت للمنهي. عاظ٘: اٖخبر بٌٗ ال٣ٟه ؤن ال٣ٗض  -4 الظي ًبرمه اإلاؿتهل٪ هى ٣ٖض صخُذ ٚحر الػم باليؿبت للمؿتهل٪، ٖو

لى، ٖبض هللا طًب مدمىص، خماًت اإلاؿتهل٪ في الخٗا٢ض الال٨ترووي، صعاؾت م٣اعهت، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، الُبٗت ألاو 

 .199، م 2012ؾىت 
ؤبى ٖمغو، مىظؼ ؤخ٩ام ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحروث، لبىان، الُبٗت ألاولى، ؾىت مهُٟى اخمض  -5

 .184، م2011
 .1997ماي  20مً الخىظُه ألاوعبي اإلاخٗل٤ بال٣ٗض اإلابرم ًٖ بٗض الهاصع في  1/6وهى هٟـ ما ههذ ٖلُه اإلااصة  - 6

، م٣ا٫ ميكىع 08-31اإلاؿتهل٪ مً زال٫ الخ٤ في الغظٕى صعاؾت م٣اعهت في م٣خًُاث ال٣اهىن  ؤ٦ثر عاظ٘: ؤبى ب٨غ مهم، خماًت لالَإل

 .  46، م: 2016بمجلت الضٞإ، الٗضص الشامً، ًىهُى 
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ٕغ الٗماوي ؤ٦ثر خماًت للمؿتهل٪، ٦ما هغي ؤهه اإلاؿتهل٪ ؤي ؾلٗت. وهغي ؤن اإلاضة التي خضصها اإلاك

 ًجب عبِ ؤظل مماعؾت خ٤ التراظ٘ بىٕى وزمً الؿلٗت ؤو الخضمت اإلا٣ضمت.

اء اإلانهي بالتزامه بةٖالم اإلاؿتهل٪ ٦خابت بد٣ه في الغظٕى له ؤزغ مهم في  وخغي بالظ٦غ ؤن ٞو

٘ اإلاٛغبي ًخ 7اخدؿاب جل٪ اإلاضة. ٞمضة  م جمضًضها لخهبذ زالزحن ًىما في الخالت ؤًام اإلا٣غعة في الدكَغ

، 32و 29حها في اإلااصجحن ــــــىم ٖلــــــالتي ال ًدترم ٞحها اإلانهي التزامه بةعؾا٫ جإ٦ُض للمٗلىماث اإلاىه

والدؿائ٫ الظي ًم٨ً بزاعجه في هظا الهضص: هى في خالت ٢ُام اإلاىعص بالىٞاء بهظا الالتزام )بٗض اهتهاء 

 30ت للمؿتهل٪ للتراظ٘( وبعؾا٫ هظا الخإ٦ُض ال٨خابي للمٗلىماث ٢بل اهتهاء ؤظل الؿبٗت ؤًام اإلاسهه

ؤًام؟ ومً ؤًً  7ًىما ؤم ٌٗىص بلى مضجه ألانلُت التي هي  30ًىما اإلاكاع بلحها. هل ًب٣ى ؤظل التراظ٘ هى 

 ًبضؤ؟

ٖالم ؤمام ؾ٩ىث اإلاكٕغ ًغي ظاهب مً ال٣ٟه ؤهه في خا٫ جضاع٥ الخاظغ هظا الخُإ و٢ام بة

ش جىُٟظ اإلانهي اللتزامه  . 1اإلاؿتهل٪ زال٫ هظه اإلاضة ٞةن ؤمض الؿبٗت ؤًام هي ألانل، وجددؿب مً جاٍع

و٢ض ؤزحر الدؿائ٫ خى٫ مضة اؾخٗما٫ الخ٤ في الغظٕى ُٞما بطا ٧اهذ هظه اإلاضة هي مضة ج٣اصم ؤم 

؟  مضة ؾ٣ٍى

بُٗتها خُض طهب ظاهب مً ال٣ٟه بلى ؤجها مضة ؾ٣ٍى ولِؿذ مضة ج٣اصم، أل جها مضة ٢هحرة َو

 .2ال جخ٤ٟ م٘ ؤخ٩ام الخ٣اصم، وبالخالي ال ًغص ٖلحها ال الى٠٢ وال الاه٣ُإ

ًغي ؤن اإلا٣خًُاث التي ؤ٢غها اإلاكٕغ اإلاٛغبي بسهىم بٖما٫ الخ٤  3وم٘ طل٪ ٞان بٌٗ ال٣ٟه

 في الغظٕى واإلاضة اإلادضصة لظل٪، ٢ض جشحر بٌٗ الهٗىباث ٖلى مؿخىي الخُب٤ُ مجها:

 ش الدؿلُم في خحن ؤ وال، ًىو ال٣اهىن ٖلى ؤن ؤظل الؿبٗت ؤًام ًدؿب ابخضاء مً جاٍع

ش ب٩ل ص٢ت، بدُض ًجض الباٖت  ٩ًىن مً الهٗب في ٦شحر مً ألاخُان جدضًض هظا الخاٍع

 ؤهٟؿهم في ويُٗت نٗبت ؤمام خاالث ؤلاعظإ اإلاخإزغة.

                                                           
ما٫، الٗضص الخاصي 31.08ؤبىب٨غ مهم، خماًت اإلاؿتهل٪ مً زال٫ الخ٤ في الغظٕى صعاؾت في م٣خًُاث ال٣اهىن  -1 ، مجلت ال٣اهىن وألٖا

./ 19ٖبض الغخمان زلٟي، خماًـت اإلاؿتهلـ٪ الال٨خـغووي في ال٣اهىن الجؼاثغي )صعاؾت م٣اعهت(، م ؽ، م ./ 50، م.2016، ؾىت ٖكغ

 .84، م ؽ، م ؤبىب٨غ مهم، ٢غاءة في اإلا٣خًُاث اإلاخٗل٣ت بالبُ٘ ًٖ بٗضعاظ٘ ؤًًا ما ؤوعصه: 
ٗت وال٣اهىن، م ؽ، م ٚاػي زالض ؤبى ٖغابي، خماًت عيا اإلاؿتهل٪، صعاؾت م٣اعهت -2  .199، مجلت صعاؾاث ٖلىم الكَغ
 .82، م ؽ، م ؤبىب٨غ مهم، ٢غاءة في اإلا٣خًُاث اإلاخٗل٣ت بالبُ٘ ًٖ بٗض -3
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 ى٫ ما بطا ٧ان بةم٩ان اإلاكتري ؤن زاهُا، جشحر هظه اإلا٣خًُاث الىاعصة في ال٣اهىن الدؿائ٫ خ

 ًغظ٘ في َلبه بضون ؤن ًيخٓغ بعؾا٫ اإلاىَخج بلُه؟

ًٓهغ مً م٣خًُاث ال٣اهىن ؤهه لِـ بةم٩ان اإلاكتري ال٣ُام بظل٪، ٚحر ؤهه مً الىاخُت الٗملُت 

طل٪  ًبضو ؤن الغظٕى اإلاؿب٤ ٩ًىن ؤ٦ثر ٞاثضة باليؿبت للباج٘ مً اهخٓاع جىنل الؼبىن باإلاىَخج زم بٗض

 ٣ًىم بةعظاٖه، لظل٪ ٩ًىن مً ألاًٞل ألازظ بهظا التراظ٘ اإلاؿب٤.

خمشل طل٪ في  ضم الاؾخ٣غاع ٍو وبطا ٧ان الخ٤ في الغظٕى ًب٣ي ال٣ٗض مداَا بدالت مً الك٪ ٖو

، ٞهى ٣ٖض ٚحر الػم، وللمؿتهل٪ الغظٕى ٖىه زال٫ الٟترة اإلادضصة ٢اهىها 1ؤن ال٣ٗض ًب٣ى ٖغيت للٟسخ

ٗحن اإلاٛغبي والٗماوي لم . ٞةن ٦ال 2لظل٪ ان الدكَغ ق٨ال مدضصا إلاماعؾت الخ٤ في الغظٕى ًٖ  ٌكتَر

٣ت  بخه في الغظٕى بٍُغ الخٗا٢ض في ال٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض، ٚحر ؤهه ٖلى اإلاكتري بٖالم الباج٘ بٚغ

  .3م٣ٗىلت

ا باإلاكٕغ اإلاٛغبي بإن ٣ًغع م٣خًُاث ممازلت لخل٪ التي ؤوعصه ا وفي هظا الهضص ٧ان خٍغ

ت خُض ؤجاح مً زال٫ اإلااصة  مً  49بسهىم مماعؾت الخ٤ في الغظٕى في البُٕى زاعط اإلادالث الخجاٍع

٤ بعؾا٫ الاؾخماعة ال٣ابلت لال٢خُإ مً ال٣ٗض بىاؾُت ؤًت  31.084ال٣اهىن  للمؿتهل٪ التراظ٘ ًٖ ٍَغ

 ٤ مىما ٌؿخدؿً ازخُاع وؾُلت بزباث مُٗىت ؾىاء ًٖ ٍَغ ض ؤلال٨ترووي، وؾُلت جشبذ الخىنل. ٖو البًر

٤ مدًغ بزباث خالت، وطل٪ زكُت  ؤوفي مى٢٘ الخاظغ ؤو بغؾالت م٘ بقٗاع بالخىنل، ؤو ختى ًٖ ٍَغ

 . ت ٢اهىهُت الخ٣ت م٘ الخاظغ بطا ؤه٨غ جبلُٛه بالغظٕى  الى٢ٕى في مىاٖػ

ٕى وزُاع الغظٕى ال ٣ًبل الاه٣ؿام بُبُٗخه، ٞهاخب الخُاع مسحر ٣ِٞ بحن هٟاط ال٣ٗض ؤو الغظ

ُٞه، ٞال ًمل٪ جىُٟظ ق٤ مىه ٣ِٞ والغظٕى في الباقي، ؤو جىُٟظ بٌٗ الكغوٍ صون البٌٗ آلازغ. 

                                                           
 .255اللُل ببغاهُم، ال٣ٗض ٚحر الالػم، م  ؤبى -1
ا باإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤن ٣ًغع طاث ما ا٢غه اإلاكٕغ الٟغوسخي ٖىضما ع٦ؼ في اإلااصة  -2 مً ٢اهىن الاؾتهال٥ ٖلى يغوعة ؤال  ٧L.121/26ان خٍغ

إلااصة ٣ًىم اإلاؿتهل٪ بدىُٟظ التزاماجه ٢بل بٖماله خ٣ه في الغظٕى ؤو ٢بل اهتهاء مضجه ختى ال ًازغ طل٪ ٖلى ٢غاعه بالتراظ٘ ًٖ ال٣ٗض، ٦ما ا

باقغ إلاى٘ الخجاع مً ٖلى مى٘ حسجُل اإلاؿتهل٪ الظي ٌؿخسضم هظا الخ٤ يمً ٢اثمت ؾىصاء جٟطخي بك٩ل ٚحر م 311ؤ٦ضث اإلااصة 

 الخٗامل مٗه مؿخ٣بال. عاظ٘:

Bosco David, Le droit de rétractation, op. cit, p.80.   
3- Loos Marco, « Rights of Withdrawal », centre for the study of european contract  law, working paper series 

No.2009/04,Op. Cit, p.17. 
ش الُلبُت ؤو الالتزام بالكغاء، : "...31.08ل٣اهىن مً ا 49اإلااصة  -4 ًجىػ للمؿتهل٪ التراظ٘ صازل ؤظل ؤ٢هاه ؾبٗت ؤًام ابخضاء مً جاٍع

٤ بعؾا٫ الاؾخماعة ال٣ابلت لال٢خُإ مً ال٣ٗض بىاؾُت ؤًت وؾُلت جشبذ الخىنل".  ًٖ ٍَغ



 

  197  
  

 

، وبطا ازخاع اإلاؿتهل٪ الغظٕى في  ٦ظل٪ ًجب ؤن ٩ًىن اؾخٗما٫ الخ٤ في الغظٕى صون ٢ُض ؤو قٍغ

 .1حٗا٢ضه، ٞال ًمل٪ بٗض طل٪ الغظٕى ُٞما ازخاعه، ٞاؾخٗما٫ زُاع الغظٕى ٩ًىن جهاثُا

٤ ؤمام  وال ًد٤ للمؿتهل٪ الخىاػ٫ ًٖ الخ٤ في الغظٕى ولى اعجطخى طل٪، مً ؤظل ٢ُ٘ الٍُغ

حٗؿ٠ اإلاىعص وخماًت عياء اإلاؿتهل٪ وؤًًا خماًت لهظا ألازحر مً هٟؿه ألهه جدذ جإزحر الٗغوى 

غاءاث ٍو ٤ اإلاىخجاث والخضماث ٢ض ًغضخ لخل٪ ؤلٚا دؿٕغ اإلا٣ضمت والىؾاثل التي ًخم اؾخٗمالها في حؿٍى

بخه في ال٣بى٫   .2في ببضاء ٚع

ى٣طخي خ٤ اإلاؿتهل٪ في مماعؾت زُاع الغظٕى باه٣ًاء اإلاضة التي خضصها اإلاكٕغ إلاماعؾخه، طل٪  ٍو

ؤن اههغام مضة الخ٤ في الغظٕى صون ؤن ٌؿخٗمل مً اإلاؿتهل٪ وصون ؤن ًٟصر ًٖ بعاصجه بةمًاء 

 .3بت ازخُاع إلمًاء ال٣ٗضال٣ٗض ؤو التراظ٘ ٖىه، ًاصي بلى اٖخباع ؾ٩ىجه هظا بمشا

ٗاث  وه٨ظا وبٗض ؤن جُغ٢ىا إلظغاءاث مماعؾت الخ٤ في الغظٕى وألاظل الظي خضصجه الدكَغ

ماله، ؾىداو٫ في اإلاُلب اإلاىالي مالمؿت آلازاع اإلاترجبت ًٖ مماعؾت هظا الخ٤ باليؿبت  اإلا٣اعهت إٖل

 لُغفي الٗال٢ت الخٗا٢ضًت.

 ي الشحىعاإلاؼلب الثاوي9 آثاس مماسظت الحو ف

هٓغا ألن اإلاؿتهل٪ لِـ لضًه ؤلام٩اهُاث الٟٗلُت إلاٗاًىت اإلاىخج، وال الٗلم بسهاثو الخضمت ٢بل 

يخج ًٖ مماعؾت هظا ألازحر اه٣ًاء الغابُت ال٣ٗضًت 4ببغام ال٣ٗض، ٞةهه ًجب ؤن ًخمخ٘ بد٤ الغظٕى . ٍو

ان مجبران ٖلى الٗىصة بلى ٩ىن الُٞغ الخالت التي ٧اها ٖلحها ٢بل  التي ظمٗذ اإلاؿتهل٪ باإلانهي، ٍو

٤ ما ج٣خًُه ال٣ىاٖض الٗامت، م٘ مغاٖاة الاؾخصىاءاث الىاعصة ٖلى طل٪  . 5الخٗا٢ض، ٞو

، مجها  ٗاث اإلا٣اعهت ظملت آزاع باليؿبت للمؿتهل٪ ٖلى مماعؾخه لخ٣ه في الغظٕى و٢ض عجبذ الدكَغ

ب٣ى ٚحر هاٞظ َُلت مضة الغظٕى اإلادضصة ؤن ال٣ٗض اإلابرم بِىه وبحن الخاظغ اإلانهي ٩ًىن صخُدا بال ؤهه ً

 ٢اهىها، لى٩ىن ؤمام خالت و٠٢ جىُٟظ الالتزاماث الىاقئت ًٖ ال٣ٗض.

                                                           
 .198ٚاػي زالض ؤبى ٖغابي، خماًت عيا اإلاؿتهل٪، صعاؾت م٣اعهت، م ؽ، م  -1
 .22خؿً ؤؾا٦تي، نباح ٧ىجى، خ٤ اإلاؿتهل٪ في التراظ٘ ًٖ ال٣ٗض، مغظ٘ ؾاب٤، م. -2
 .1524ٖالء ٖبابىه، خ٤ اإلاؿتهل٪ بالغظٕى في بُٕى اإلاؿاٞت، م ؽ، م -3
ت، مهغ، الُبٗت ألاولى ؾىت  -4  .149م ، 2003مدمض خؿحن مىهىع، اإلاؿاولُت الال٨ترووي، صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

5 - Salem YAMMAHI, la protection du consommateur dans les contrats électronique de consommation, op.cit, p.266. 
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ت ٦ما ـــإ البًاٖـــــتهل٪ بعظــــض، وبالخالي ٖلى اإلاؿــــ٤ في الغظٕى ًترجب ٖىه ٞسخ ال٣ٗــــــت الخـــــٞمماعؾ

اء بهظا الالتزام1ػ٫ ٖجهاحؿلمها، وبطا ٧ان مدل ال٣ٗض زضمت ٞٗلُه ؤن ًدىا  .  2، صون ؤن جدضًض ؤظل للٞى

غ طل٪  ولم ٣ًغن اإلاكٕغ اإلاٛغبي اؾخٗما٫ اإلاؿتهل٪ زُاعه في الغظٕى ًٖ الخٗا٢ض، بًغوعة جبًر

وببغاػ ألاؾباب ال٩امىت وعاءه، ٞالؼبىن ال ًلتزم بإن ٌٗغى ٖلى الباج٘ ألاؾباب والضواٞ٘ التي صٞٗخه بلى 

، و٧ل ما هىال٪ ؤن الؼبىن ًلؼم ٖىض عص البًاٖت بإن 3وال ٌؿخُُ٘ اإلانهي بلؼامه بظل٪التراظ٘ في الخٗا٢ض 

٠ التي ًم٨ً ؤن ًخدمل بها اإلاؿتهل٪ هدُجت مماعؾت  ض، وؤن اإلاهاٍع ٠ وج٩ال٠ُ البًر ًضٞ٘ ٣ِٞ مهاٍع

٠ اإلاباقغة اإلاخٗل٣ت بةعؾا٫ البًاٖت ؤًت  ، ٦ما ال ًاصي بلى جدمله4خ٣ه في التراظ٘ هي ٣ِٞ اإلاهاٍع

. ؤما اإلاكٕغ الٗماوي ٣ٞض اقتٍر يغوعة ج٣ضًم ما ًشبذ قغاء اإلاؿتهل٪ للؿلٗت ؤو الخضمت مً 5ه٣ٟاث

لى ؤال ٩ًىن الُٗب هاججا ًٖ ؾىء اؾخٗما٫ اإلاؿتهل٪ للؿلٗت )اإلااصة  مً ٢اهىن خماًت  16اإلاؼوص، ٖو

. ألامغ الظي 6صتها بلى الباج٘ما ٖضا ما ًخهل بى٣ٟاث بعظإ البًاج٘ خُض ًلتزم اإلاكتري بةٖا اإلاؿتهل٪(،

                                                           
 .20ٖبض الغخمان زلٟي، خماًـت اإلاؿتهلـ٪ الال٨خـغووي في ال٣اهىن الجؼاثغي )صعاؾت م٣اعهت(، م ؽ، م   -1
خى٫ خ٣ى١ اإلاؿتهل٨حن، والٟغوسخي مً  UE/2011/83مً الخىظُه ع٢م 14ألاولى مً اإلااصة بسالٝ هٓحره ألاوعوبي، مً زال٫ ال٣ٟغة  -2

الجضًضة مً مضوهت الاؾتهال٥ الٟغوؿُت، خُض ههخا ٖلى يغوعة بعظإ ألاقُاء مىيٕى الخٗا٢ض  L.121-21-3زال٫ ال٣ٟغة ألاولى اإلااصة 

ب ش بٖالم الباج٘ بٚغ ، م٘ خ٤ الباج٘ باالخخٟاّ بالشمً بلى خحن جىُٟظ صازل ؤظل ؤعبٗت ٖكغ ًىما اإلاىالُت لخاٍع ت اإلاؿتهل٪ في الغظٕى

 اإلاؿتهل٪ التزامه بغص البًاٖت مدل الخٗا٢ض ؤو ج٣ضًم صلُل ٖلى بعؾالها بلى اإلانهي. عاظ٘ في هظا الخهىم:

L„article 14 alinéa 1, directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 : « À moins que le professionnel ne propose de récupérer lui- 

même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à 

recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa 

décision de se rétracter du contrat au professionnel conformément à l„article 11. Ce délai est respecté si le consommateur 

renvoie les biens avant l„expiration du délai de quatorze jours ». 

- L„article L.121-21-3 nouveau du Code de la consommation : Le consommateur renvoie ou restitue les biens au 

professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours 

suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 121-21-2, à moins que le professionnel 

ne propose de récupérer lui-même ces biens ». 
ب وحٗضًل اإلاىخىط الظي جم بعظاٖه".  -3 ٠ "ججٍغ اع طهب ال٣ًاء الٟغوسخي بلى ؤهه ال ًم٨ً للباج٘ ؤن ًُالب اإلاكتري بمهاٍع وفي هظا ؤلَا

 ؤهٓغ في هظا الهضص:

Cass.civ.1, 23 Juin 1993, Bull Civ,I, n°232, p.160 ; RTD com 1994, p.338, obs. B.Bouloc.  

ما٫، الٗضص 31.08ًت اإلاؿتهل٪ مً زال٫ الخ٤ في الغظٕى صعاؾت في م٣خًُاث ال٣اهىن ؤوعصه ؤبىب٨غ مهم، خما ، مجلت ال٣اهىن وألٖا

 .50، م.2016الخاصي ٖكغ، ؾىت 
 50، م ؽ، م.31.08خماًت اإلاؿتهل٪ مً زال٫ الخ٤ في الغظٕى صعاؾت في م٣خًُاث ال٣اهىن ؤبىب٨غ مهم،  -4
 .٣31.08اهىن مً ال 36ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة   -5
 .83، م ؽ، م ؤبىب٨غ مهم، ٢غاءة في اإلا٣خًُاث اإلاخٗل٣ت بالبُ٘ ًٖ بٗض عاظ٘:  -6

Joan DRAY, Le droit de rétractation du consommateur et les contrats à distance, article publié le 06/06/2014. 

Accessible sur : http://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/droit-retractation-consommateur-contrats-distance-

15202.pdf vu le 19/02/2015. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000028741416&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/droit-retractation-consommateur-contrats-distance-15202.pdf%20vu%20le%2019/02/2015
http://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/droit-retractation-consommateur-contrats-distance-15202.pdf%20vu%20le%2019/02/2015


 

  199  
  

 

، خ٤ بإن صٞ٘ ببٌٗ ال٣ٟه بلى ال٣ى٫  ا خ٣ا ٧ىهه وبجاهب الغظٕى . وال ٌك٩ل 1مجاوي خ٤ ؤًًا هى ج٣ضًٍغ

ا مً ؤلاجخـــاٝ بدـــ٣ه،  ٠ بٖاصة الؿلٗت ؤو البًاٖت بلى الباج٘ اإلانهي هٖى بلؼام اإلاؿتهل٪ بخدمل مهاٍع

ي بخدمل ه٣ٟــــاث بٖــــاصة الؿــــلٗت، َاإلاا ال ًيؿب بلـُه زُإ ؤو بزال٫ بط ال ٌٗض مــــً الٗــــض٫ بلؼام اإلانه

لُه بدىُٟظ التزاماجــــه، ٞاإلاؿتهل٪ هى مً ازخاع الغظٕى ًٖ ال٣ٗض   .2ٚغم طل٪ ًخدملؤن ٖو

 وطل٪ الؿلٗت مدل الخٗا٢ض، هال٥ ؤو حُٗب جدمل جبٗت مؿإلت في هظا الخهىم ؤًًا ٦ما جشىع 

 له، لظل٪ ٩ًىن  ؤْن  صون  ُ٘ـــــاإلاب مــــــحؿل ٢ض اإلاؿتهل٪ ؤّن  بلى بالىٓغ
ً
زُاعه  بٖالن ٢بل اإلاؿتهل٪ ةنــــٞ مال٩ا

م للؿلٗت خاثؼ غصــــمج ٩ًىن  ٖىه الغظٕى ؤو ال٣ٗض في اإلاطخي بحن للباج٘  مملى٦ت لها اؾخالمه وجٓل ٚع

 .اإلادتٝر

   
ً
 و٢٘ بطا اإلابُ٘، هال٥ ؤو حُٗب الصخيء تجبٗ الباج٘ ًخدمل الٗامت لل٣ىاٖض وبالخالي ٞةهه وبٖماال

م للغظٕى ًٖ الخٗا٢ض، اإلاضة اإلادضصة ٢اهىها زال٫ طل٪  اإلابُ٘ ؤّن  باٖخباع له ؤّن اإلاؿتهل٪ ٧ان خاثؼا ٚع

  ماػا٫
ً
جدمل  مؿإلت . وهغي ؤن اإلاكٕغ الٗماوي ٧ان ؤ٦ثر ص٢ت بسهىم3الٟترة هظه زال٫ للباج٘ مملى٧ا

اإلاؿتهل٪ بط ؤلؼم مً ٢اهىن خماًت  23الخٗا٢ض، بط هو في اإلااصة الؿلٗت مدل  هال٥ ؤو حُٗب جبٗت

اإلاؼوص بخ٣ضًم الخضمت للمؿتهل٪ بًمان ما ٣ًضمه مً زضمت زال٫ ٞترة ػمىُت جدىاؾب م٘ َبُٗتها، 

وفي خا٫ بزالله بظل٪ ًلتزم بغص ٢ُمت جل٪ الخضمت ؤو م٣ابل ما ًجبر الى٣و ٞحها ؤو بإصائها مغة ؤزغي 

 ُم.ٖلى الىظه الؿل

وبلى ظاهب بلؼام اإلاؿتهل٪ بةعظإ الؿل٘ ؤو الخضماث مىيٕى الخٗا٢ض بلى اإلانهي، في خالت مماعؾت 

، ٣ٞض ؤلؼم اإلاكٕغ اإلاٛغبي والٗماوي هظا ألازحر بإن ًغظ٘ للمؿتهل٪ مجمٕى اإلابالٜ التي  خ٣ه في الغظٕى

 ٩ًىن ٢ض صٞٗها هٓحر الاؾخٟاصة مً الؿلٗت ؤو الخضمت اإلاتراظ٘ ٖجها. 

، ًجٗل مً ال٣ٗض الػما ٞ اه٣ًاء اإلاضة التي خضصها اإلاكٕغ للمؿتهل٪ الؾخٗما٫ خ٣ه في الغظٕى

هحر باجا واظب الخىُٟظ. ل٨ً بطا اؾخٗمل اإلاؿتهل٪ خ٣ه زال٫ هظه اإلاضة ُٞترجب ٖلى طل٪  حن، ٍو للُٞغ

ش مماع  ؾت الخ٤ في التزام الخاظغ بغص الشمً، وطل٪ زال٫ مضة ؤ٢هاها زمؿت ٖكغ ًىما اإلاىالُت لخاٍع

                                                           
ماًت ال٣اهىهُت للمؿتهل٪ في ٣ٖىص الخجاعة الال٨تروهُت، بدض ميكىع في مجلت ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت آلاء ٣ٌٗىب ًىؾ٠ الىُٗمي، الخ -1

ً، مجلض   .98، م 2005، 14، ٖضص 08الجهٍغ
 .122آلاء ٣ٌٗىب ًىؾ٠ الىُٗمي، الخماًت ال٣اهىهُت للمؿتهل٪ في ٣ٖىص الخجاعة الال٨تروهُت، م ؽ، م  -2
 .748ال٣ٗضًت للمؿتهل٪، الُبٗت الشاهُت، م ؽ، م ٖمغ مدمض ٖبض الباقي، الخماًت  -3
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، َب٣ا لىو اإلااصة  ، في خحن ؤن اإلاكٕغ الٗماوي لم ًدضص ؤظال مُٗىا بل 31.08مً ال٣اهىن  371الغظٕى

مً ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪ " زال٫  23و اإلااصة ــظا ألاظل بُبُٗت الؿلٗت ؤو الخضمت ب٣ىله في هـــعبِ ه

ٗت الؿلٗت ؤو الخضمت، ألن َبُٗت ـألاظل بُبُ تها" وخؿىا ٞٗل بغبُه هظاـــــــٞترة ػمىُت جدىاؾب م٘ َبُٗ

 . 2هظه ألازحرة جغجبِ اعجباَا وز٣ُا بشمجها، ٩ٞلما ٧ان الشمً مغجٟٗا ػاص هظا ألاظل وال٨ٗـ صخُذ

م مً مداولت اإلاكٕغ اإلاٛغبي وهٓحره الٗماوي جىُٓم مؿإلت بعظإ اإلانهي للمبالٜ  لى الٚغ ٖو

ت مً ٢بل اإلاؿتهل٪  بصخيء مً الض٢ت بال ؤهىا -عؾت هظا ألازحر لخ٣ه في الغظٕىفي خالت مما-اإلاضٖٞى

م مً ؤهمُتها في هظا اإلاجا٫، وهى ما ٢ض  ٣ت اؾترصاص هظه اإلابالٜ ٖلى الٚغ هالخٔ ؤهه لم ٌكغ بلى ٍَغ

ًضٞ٘ بٌٗ اإلاىعصًً بلى اؾخٛال٫ هظا الٟغاٙ وعص اإلابلٜ اإلاضٕٞى في ق٩ل ٢ؿُمت قغاء، مما ال ًسضم 

ب في الخهى٫ ٖلى ه٣ىصه لُخهٝغ ٞحها ٦ُٟما ٌكاء. لظل٪ هغي م٘ بٌٗ  مهلخت اإلاؿتهل٪ الظي ًٚغ

ال٣ٟه يغوعة ؤن ٌكحر اإلاكٕغ نغاخت بلى ؤن ًخم هظا الاؾترصاص بىاؾُت "ؤي وؾُلت ؤصاء" )قُ٪، 

٣ت ل بى٩ي( وال ٩ًىن بىاؾُت ٢ؿُمت قغاء بال بطا ٢بل اإلاؿتهل٪ هظه الٍُغ  .3جدٍى

ترجب ًٖ اه٣ًاء اإلاضة اإلادضص ت مً ٍو ة إلاماعؾت الخ٤ في الغظٕى صون بعظإ اإلانهي للمبالٜ اإلاضٖٞى

. وفي هظا الهضص ًغي بٌٗ ٢4بل اإلاؿتهل٪ ٞىاثض ًٖ ٧ل ًىم جإزحر ًخم اخدؿابها بالؿٗغ اإلا٣غع ٢اهىها

مت في مىاظهت الباج٘ جخدغ٥ بمىظبها آلـت الخد٤ُ٣ واإلاخابٗت  ال٣ٟه ؤن ٞٗل ٖضم ؤلاعظإ ٌك٩ل ظٍغ

 .5الٗمل في هظا اإلاجا٫الجاعي بها 

                                                           
لى  :"31.08مً ال٣اهىن ع٢م  37اإلااصة  -1 ٖىض مماعؾت خ٤ التراظ٘، ًجب ٖلى اإلاىعص ؤن ًغص بلى اإلاؿتهل٪ اإلابلٜ اإلاضٕٞى ٧امال ٖلى الٟىع ٖو

ش الظي جمذ ُٞه مماعؽ الخ٤ اإلاظ٧ىع   ".ؤبٗض ج٣ضًغ صازل الخمؿت ٖكغ ًىما اإلاىالُت للخاٍع
مً الخىظُه ألاوعوبي خى٫ خ٣ى١ اإلاؿتهل٨حن،  13الجضًضة مً مضوهت الاؾتهال٥ الٟغوؿُت، واإلااصة  L.121-21-4باإلا٣ابل خضصث اإلااصة  -2

لى ؤبٗض ج٣ضًغ صازل ؤظل  المه ب٣غاع اإلاؿتهل٪ بالتراظ٘. 14صون ؤي جإزحر ٚحر مبرع ٖو  ًىما اإلاىالُت إٖل

 Art. 13§1 de la directive 2011/83/UE : « sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui où 

il est informé de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l„article 11». 

-  L„article L.121-21-4§1 du Code la consommation:  «Lorsque le droit de rétractation est exercé ،le professionnel est tenu de 

rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées ،y compris les frais de livraison ،sans retard injustifié et au 

plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se 

rétracter.». 
 .51، م ؽ، م.31.08ؤبىب٨غ مهم، خماًت اإلاؿتهل٪ مً زال٫ الخ٤ في الغظٕى صعاؾت في م٣خًُاث ال٣اهىن  -3
ؿتهل٪ اإلابلٜ اإلاضٕٞى ٧امال ٖلى الٟىع : " ٖىض مماعؾت خ٤ التراظ٘، ًجب ٖلى اإلاىعص ؤن ًغص بلى اإلا31.08مً ال٣اهىن ع٢م  37اإلااصة  -4

ش الظي جمذ ُٞه مماعؽ الخ٤ اإلاظ٧ىع. وبٗض اههغام ألاظل اإلاظ٧ىع، جترجب،  لى ؤبٗض ج٣ضًغ صازل الخمؿت ٖكغ ًىما اإلاىالُت للخاٍع ٖو

 ب٣ىة ال٣اهىن، ٖلى اإلابلٜ اإلاؿخد٤ ٞىاثض بالؿٗغ ال٣اهىوي اإلاٗمى٫ به".
روهُت وخماًت اإلاؿتهل٪، عؾالت لىُل اإلااظؿخحر، ظامٗت الجؼاثغ ٧لُت الخ٣ى١، الؿىت الجامُٗت بؾماُٖل ٢ُاٝ، ال٣ٗىص الال٨ت -5

 .81، م 2005/2006
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 خاجمت

ٗاث اإلا٣اعهت ل حر خماًت هاظٗت ــــــــهسلو مً زال٫ هظه الضعاؾت بلى ؤن الدكَغ م جإ٫ُ ظهضا في جٞى

٤ الخــــــــضي ألؾالُــــىحرة واُٖت جخهــــــضاع بعاصة مؿخـــــل له بنـــــــللمؿتهل٪ ج٨ٟ ضًشت التي في ــــــب الدؿٍى

بخه مٗٓمها تهضٝ بلى ب ٚغاء اإلاؿتهل٪ وخشه ٖلى الضزى٫ في ٖال٢اث حٗا٢ضًت ٨ًدك٠ الخ٣ا ٖضم ٚع

 بها. 

ٗاث اإلا٣اعهت الخ٤ في الغظٕى والظي حهضٝ بلى مىذ اإلاؿتهل٪ بم٩اهُت  خباع جبيذ الدكَغ لهظا الٖا

 الخدلل مً الٗملُت الخٗا٢ضًت.

ـــا٢ض ًخٟــــــــــــلخ٤ٗ الغظٕى في اـــــــــوخغي بالظ٦غ ؤن ٣ٖض الاؾتهال٥ اإلا٣ترن بد  ٤ مً خُض الاو٣ٗاص ـــــــــ

ت الٗامت لل٣ٗض، ٚحر ؤهه ًسخل٠ ًٖ هظه ألازحرة مً خُ هاثو، ٞد٤ ــــــض اإلاهضع والخــــــم٘ الىٍٓغ

ض مهضعه وزهاثهه مً ٢ىاهحن خماًت اإلاؿتهل٪ خهغا ـــــــــهل٪ في الغظٕى ًٖ الخٗا٢ض ًجـــــــــاإلاؿخ

ت الالتزامـــــــــىاٖض الٗامت لىٓـــــــباعه اؾخصىاء ٖلى ال٣ــــــــــباٖخ ٤ في الغظٕى ـــــــــمحز الخــــــُه ًخـــــــــــوبىاء ٖل اث.ــــــــٍغ

 ب٩ىهه:

زُاع ٌٗخبر مً نمُم الىٓام الٗام، ًمى٘ الاجٟا١ ٖلى خغمان اإلاؿتهل٪ ؤو ج٣ُُض خ٣ه في  -

ىن، صون خاظت للجىء ـبُل ٌٗض باَال ب٣ىة ال٣اهـــــال٣ ً هظاــــبٖماله، ٞإي اجٟا١ ؤو قٍغ م

غ طل٪، ٞهى ز ٩ل مؿخ٣ل ًٖ بعاصة ــىة ال٣اهىن وبكـــــُاع ًيخج آزاعه ب٣ـــــبلى ال٣ًاء لخ٣ٍغ

غاٝ.  ألَا

خ٤ اهٟغاصي ٌؿخإزغ به اإلاؿتهل٪ صون الخاظغ اإلانهي، ٞهى الىخُض اإلاسى٫ له ه٣ٌ ال٣ٗض  -

ت  بةعاصجه اإلاىٟغصة بطا ؤعاص . ٞهى ًٓهغ ٦بضًل ًٖ هٍٓغ طل٪ زال٫ اإلاضة اإلادضصة ٢اهىها للغظٕى

ُٖىب الغيا، بط ٌؿخُُ٘ اإلاؿتهل٪ الغظٕى ًٖ ال٣ٗض بةعاصة مىٟغصة صون خاظت لهضوع 

ت  ،خ٨م ٢ًاجي بظل٪ بسالٝ الخا٫ باليؿبت للمنهي، الظي البض له مً الاعج٩اػ ٖلى الىٍٓغ

غ بُالن ؤو الٗامت لل٣ٗض في الك٤ اإلاخٗل٤ مجها بٗ ُىب الغيا ؤمام ال٣ًاء، مً ؤظل ج٣ٍغ

 ببُا٫ ال٣ٗض إلاهلخخه.
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خ٤ مجاوي، طل٪ ؤن اإلاؿتهل٪ ًم٨ىه مماعؾت زُاعه في الغظٕى صون صٞ٘ ؤي م٣ابل مالي ؤو  -

جدمل ج٩ال٠ُ ظغاء طل٪، زال ما ًخٗل٤ مهغوٞاث بعظإ الصخيء مدل الخٗا٢ض بطا ٧ان لها 

جٗل 2لُت مماعؾت هظا الخ٤ مً ٢بل اإلاؿتهل٪ٞٗىهغ اإلاجاهُت ًًمً ٞٗا ،1م٣خطخى ، ٍو

 .٧3ل اجٟا١ مسال٠ بٟغى م٣ابل ٖلى اؾخٗما٫ هظه اإلا٨ىت باَال
  

                                                           
ٗاث اإلا٣اعهت لهظا اإلا٣خطخى ًإحي مً باب مى٘ اإلاؿتهل٪ مً الخٗؿ٠ في اؾخٗما٫ الخ٤ في الغظٕى ًٖ الخٗا٢ض. عاظ٘ في   -1 غ الدكَغ ج٣ٍغ

 هظا الخهىم:

Loos Marco, « Rights of Withdrawal », centre for the study of européen contract  law, working paper series No.2009/04,  

p.16. 
2  - Cass. 1re civ., 12 fev.1991 : D 1991, inf.rap., 87 ; RTD civ. 1991, 525, obs. J. Mestre. 
3-  Cass. 1re civ., 23 juin 1993 :Gaz. Pal. 1993,2, panor. 240. 
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 اإلاؿتهل٪ في الخجاعة ؤلال٨تروهُت لضي ش٣تالآلُاث خماًت 
 

 اإلاعتهلَ في الخجاسة ؤلالٌتروهُت لذي ثهتالآلُاث خماًت 

 

 حبران خعىاء 

ما٫ ٢اهىن  مسخبر بدض ـــ الض٦خىعاه بؿل٪ باخشت َالبت  ــ ألٖا

 ؾُاث ــــــ ألاو٫  الخؿً ظامٗت

 

  

ل٣ض ؤٞغػ الخُىع الظي قهضه مجا٫ الخٗامل نىعا ظضًضة في الخٗا٢ض تهضٝ في ٚالبُتها بلى 

الن وؤؾالُب البُ٘ والتروٍج التي  حؿهُل ٖملُت الخٗا٢ض للمؿتهل٪ وبٚغاثه ب٩اٞت نىع الضٖاًت وؤلٖا

ا صون ٦شحرا ما ٣ً٘ ضخُت ل ، وم٘ وظىص هظه 1ٖلُه بلجضبغ إلاا هى م٣جغو و ها ُٞىضٞ٘ بلى الخٗا٢ض مدؿٖغ

الهىع مً الخٗا٢ض اإلادؿٕغ ٞةن لجىء اإلاخٗا٢ض بلى الىؾاثل الخ٣لُضًت الىاعصة في ٢اهىن ؤلالتزاماث 

وال٣ٗىص ال ًخماشخى والخُىع الظي قهضه اإلاجخم٘ الخضًض، طل٪ ؤن ْهىع نُٜ ظضًضة للخٗا٢ض 

لخىاػن بحن خ٣ى١ والتزاماث ؤَغاٝ ٣ٖض الاؾتهال٥ خُض لم اٖبر ألاهترهذ ؤصث بلى ازخال٫ زهىنا 

ٌٗض ال٣ٗض وؾُلت للخٗامل بل ؤنبذ وؾُلت لالؾخٛال٫ وؤلازغاء ٖلى خؿاب الُٝغ ال٠ًُٗ في 

 الٗال٢ت الخٗا٢ضًت.

٣ت وحٗخبر الخجاعة ؤلال٨تروهُت هٓاما بل٨تروهُا ًدُذ الخٗامل في جباص٫ الؿل٘ وا لخضماث بٍُغ

ٖلى اؾخٗما٫ ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث ٖبر قب٨ت اجها٫ صولُت وحؿهل جىُٟظ ال٣ٗىص اإلاخٗل٣ت  ع٢مُت جغج٨ؼ

 .2بهظه الؿل٘ والخضماث

ـــض ًٞىـــــً بٗــــض اإلابرم ٖــــوبطا ٧ان ال٣ٗ ل ــــىاء الخى٣ــــىبه ٖـــــه ًجـــــت وؤهــــغ للمؿتهل٪ ٖضة ٞىاثض زانـــ

بل اجساط ٢غاع الكغاء، هٓغا لُٛاب ــــحر ٢ـــــثر مً طل٪ ٌؿمذ له بالخ٨ٟــإلادالث واإلاخاظغ، بل ؤ٦بلى ا

                                                           
ؤبى  ب٨غ مهم الىؾاثل الى٢اثُت لخماًت اإلاؿتهل٪، ؤَغوخت لىُل الض٦خىعاه في ال٣اهىن الخام، ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت  -1

 .98 .، م2005-2004البًُاء،  الضاع –والاظخماُٖت 
بيُت، الخماًت ال٣اهىهُت للمؿتهل٪ في هُا١ الخجاعة الال٨تروهُت،  -2 ما٫، ظامٗت ؤمُىت الًٍغ ؤَغوخت لىُل الض٦خىعاه، وخضة ٢اهىن ألٖا

 .8 .، م2015، 2014ض الخامـ، الغباٍ، مدم
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تهل٪ ٢غاع الكغاء ــــــظ اإلاؿــــ، ٞةهه م٘ طل٪ ٢ض ًخسؤو م٣ضم الخضمت الخًىع اإلااصي ؤو الصخصخي للباج٘

خماص ٣ِٞ ٖلى مجغص اله ت ال جخالءم جماما م٘ ما ٧ان بؿلٗىع ؤو ألاوناٝ مما ٢ض ًجٗله ًخىنل ـــــبااٖل

  .1ٓغهًيخ

خماًت بم٣خًُاث مً قإجها  2اإلاخٗل٤ بخدضًض جضابحر لخماًت اإلاؿتهل٪ 08 -31ظاء ٢اهىن  لظل٪

بياٞت بلى اإلا٣خًُاث  44بلى  25وطل٪ في اإلاىاص  ٗامالث التي جخم ٖبر قب٨ت ألاهترهذاإلاؿتهل٪ في اإلا

ٞهل اإلا٣خًُاث ال٣اهىهُت  جًمً خماًت للمؿتهل٪ بهٟت ٖامت، الٗامت الىاعصة في هظا ال٣اهىن والتي

ؤلا٢با٫ ٖلى اإلاؿتهل٪ ٖلى  حصجُ٘ الىاعصة في هظا ال٣اهىن حؿاهم في اإلاىٓمت لٗملُت الخٗا٢ض ًٖ بٗض

 هظا الىٕى مً الخٗا٢ض ب٩ل ز٣ت؟

 08-31ؾٝى هداو٫ الجىاب ٖلى هظا الدؿائ٫ مً زال٫ البدض ًٖ آلالُاث التي ويٗها ٢اهىن 

ؼضي اإلاؿتهل٪ ـــــبحن ً ت مً البُاهاث  لخٍٗؼ ز٣خه في الخٗا٢ض ًٖ بٗض، وطل٪ مً زال٫ جم٨ُىه مً مجمٖى

ً ؤي جإزحر ـــــُضا ٖــــت مخإهُت بٗــــــختى ًدؿجى له صعاؾت الكغوٍ الىاعصة في ال٣ٗض صعاؾ ٢بل ببغام ال٣ٗض،

جٗله ًبرم ٣ٖضا ال ًد٤٣ مه ياِٚ ً زال٫ وزاهُا م ب ألاو٫(،ـ)اإلاُل الخه٢ض ًازغ ٖلى بعاصجه ٍو

 ب الشاوي(.ـــمىده مهلت للخ٨ٟحر ل٣ُغع ؤلاب٣اء ٖلى ال٣ٗض ؤو التراظ٘ ٖىه زال٫ مضة مدضصة ٢اهىها )اإلاُل

9 ؼلباإلا الخدذًذ اإلاعبو إلاظمىن الػهذ اإلابرم دغم ثهت اإلاعتهلَ مً خالُ  ألاُو

 غً بػذ

ىٟظ بضون ؤن ٩ًىن هىا٥ اجها٫ ماصي بحن الباج٘ ال٣ٗض اإلابرم ًٖ بٗض هى ال٣ٗض الظي ًيكإ  ٍو

٣ىُت لالجها٫ ًٖ بٗض، واإلاكتري ًجُب ؤًًا بىاؾُت جواإلاؿتهل٪، ٞالباج٘ ًخهل باإلاكتري بىاؾُت 

 .3ج٣ىُت لالجها٫ ًٖ بٗض، ٢ض ج٩ىن هٟـ الخ٣ىُت التي اؾخٗملها الباج٘ و٢ض ج٩ىن ج٣ىُت ؤزغي 

                                                           
ـــب٨غ مهم، خم ؤبى -1 ، صعاؾت في م٣خـــــ ـــاًت اإلاؿتهل٪ مً زال٫ الخ٤ في الغظٕى ـــ، م08-31ًُاث ال٣اهىن ـــ ـــ ضازلت ؤل٣ُذ في ؤقٛا٫ الىضوة ـ

ــــاإلاىٓمت م ـــــً ٢بل مسخـــ ــــبر بدض ٢اهىن ألٖاـــ ـــما٫ بجامٗت الخؿــــ ـــ بت ــــــى٢٪ للضٞإ ٖجها"، بمىاؾــــُاث خى٫ مىيٕى "ؤلم بد٣ـً ألاو٫ بؿــ

ش  ــــ، مجلت ال٣اه2015ماعؽ  19الُىم الٗالمي للمؿتهل٪ بخاٍع ما٫، الٗــ ـــىن وألٖا  .48-47، ٖضص زام بدماًت اإلاؿتهل٪، م.2016 -11ضص ـ
ال٣اضخي بخدضًض جضابحر  08-31بدىُٟظ ال٣اهىن ع٢م  2011ٞبراًغ  18اإلاىا٤ٞ ٫  1432عبُ٘ ألاو٫  14ناصع في  ٠ٍ03.11.1 ع٢م ْهحر قغ  -2

ش   5932لخماًت اإلاؿتهل٪، )ط ع  ٖضص  ل  7بخاٍع  (. 1072، م.   2011ؤبٍغ
3  - «celle qui se forme et s„exécute sans présence physique du vendeur. Celui-ci sollicite l„acheteur par une technique de 

communication à distance, et l„acheteur répond par une technique de communication à distance, identique ou différente. 

Ces techniques sont généralement utilisées pour la vente, mais elles peuvent l„être aussi pour des prestations de service » 

- J.C Auloy, F. Steinmetz , Droit de la consommation, 4 éd Dalloz 1996, n° 88 p 82. 

= 
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ض هى اجٟا١ بعاصحي اإلاؿتهل٪ واإلاىعص ٖلى بخضار ؤزغ ومً جم ٞةن ٣ٖض الاؾتهال٥ اإلابرم ًٖ بٗ

٢اهىوي مخمشل في بُ٘ مىخىط ؤو ؾلٗت ؤو زضمت صون خًىعهما شخهُا وفي آن واخض، وباؾخٗما٫ ٖلى 

ض ؤو ؤ٦ثر مً ج٣ىُاث الاجها٫ ًٖ بٗض، وال ؾُما مً ؤظل ببغام هظا ال٣ٗض في ق٩له خىالوظه زام 

جض اإلاؿتهل٪ هٟؿه  .1الال٨ترووي ا في ٣ٖض مدغع مؿب٣ا بك٩ل ال ًتر٥ له ؾىي  في هظا ال٣ٗضٍو َٞغ

ؼصاص  ٌ، ل٨ً لِـ هىا٥ مً بضًل ٞالكغوٍ واخضة، ٍو ت مدضوصة وهي بما ال٣بى٫ وبما الٞغ خٍغ

 الىي٘ ؾىءا ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بؿلٗت ؤو زضمت ال ٚجى ٖجها باليؿبت للمؿتهل٪.

اإلاؿتهل٪ الش٣ت في الخٗا٢ض ٖبر قب٨ت ًمىذ ؤي م٣خطخى  ٣ىاٖض الٗامت لم جخًمًال ٦ما ؤن

وال ًم٨ً جٟؿحر هظا الىي٘ بال  مما جغجب ٖىه ازخال٫ الخىاػن في ال٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض ،ألاهترهذ

غاٝ ؤخغاع في جًمحن ٣ٖىصهم ما  بط لم  الكغوٍ مً قاءواباالؾدىاص بلى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة، ٞاأَل

هى زحر مً ًضاٞ٘ ًٖ مهالخه، ٚحر ؤهه م٘ مغوع الؼمً جبحن ما ٌؿمذ به ال٣اهىن، ٞاإلاخٗا٢ض وا ًخجاوػ 

ؤن اإلاباصت الٟلؿُٟت التي ٢ام ٖلحها مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ٧اهذ مجغص ؤوهام ٖهٟذ بها الخُىعاث 

ت الالتزام الخ٣لُضًت ٖاظؼة ًٖ مىا٦بت الىا٢٘ الظي ؤنبذ  الا٢خهاصًت والاظخماُٖت، خُض ٚضث هٍٓغ

٣ٗضًت ٖلى اإلاؿتهل٪، زهىنا في ال٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض، وبظل٪ اوٗضم ؤو ُٞه اإلانهي ًٟغى قغوَه ال

 .٧2اص ًىٗضم ع٦ً الغيا في هظا الىٕى مً ال٣ٗىص

غاٞه، ٞةن هظا الىي٘ ًم٨ً ؤن  وبطا ٧ان ٣ٖض الخجاعة ؤلال٨تروهُت ًبرم بضون الخًىع اإلااصي أَل

لُه، مما ًٟغى يغوعة بٖالمه بمجمىٖت لتزاماث اإلاترجبت ًٖاصي بلى ظهل اإلاؿتهل٪ بد٣ى٢ه وهُا١ الا

 مً اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بمىيٕى الخٗا٢ض.

                                                                                                                                                                                     
= 

Aussi Art L 121-16 du code de la consommation défini contrat à distance comme suit: «  Contrat à distance tout contrat 

conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de 

services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à 

une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat» 

ٟا لل٣ٗض اإلابرم ًٖ بٗض، ٞةهه ٢ام بٍٗغ٠ وؾُلت ؤو ج٣ىُت الاجها٫ ًٖ بٗض وطل٪ في ال٣ٟغة ألاولى و  بطا ٧ان اإلاكٕغ اإلاٛغبي لم ٌِٗ حٍٗغ

ص واإلاؿتهل٪ بضون خًىعهما شخهُا وفي آن ٧ل وؾُلت حؿخٗمل إلبغام ال٣ٗض بحن اإلاىع بإجها " 08-31مً ال٣اهىن ع٢م  25اإلااصة  مً

 واخض".
ٖمغ ؤهجىم، ٖبض الغخمان خمىف، خماًت اإلاؿتهل٪ يمً ٣ٖض الاؾتهال٥ اإلابرم في ق٩ل بل٨ترووي، مضازلت ؤل٣ُذ في ؤقٛا٫ الىضوة  -1

ما٫ بجامٗت الخؿً ألاو٫ بؿُاث خى٫ مىيٕى "ؤلم بد٣ى٢٪ للضٞإ  ٖجها"، بمىاؾبت الُىم اإلاىٓمت مً ٢بل مسخبر بدض ٢اهىن ألٖا

ش  ما٫، الٗضص 2015ماعؽ  19الٗالمي للمؿتهل٪ بخاٍع  55، ٖضص زام بدماًت اإلاؿتهل٪، م. 2016 -11، مجلت ال٣اهىن وألٖا
سخي، خماًت اإلاؿتهل٪ مً الكغوٍ الخٗؿُٟت في ٣ٖىص الاثخمان، اإلاجلت اإلاٛغبُت لل٣اهىن الا٢خهاصي، الٗضص  -2  2009، الشاويؤخمض ٧َى

 .20م. 
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اع هجض ؤن  صون ؤلازال٫ باإلاٗلىماث  ؤههجىو ٖلى  08-31 ع٢م ٣اهىن المً  29اإلااصة  في هظا ؤلَا

عي ؤو جىُٓمي آزغ ظاعي به الٗمل، ًجب ؤن  51و  3اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصجحن  ؤو في ؤي هو حكَغ

 لٗغى اإلاخٗل٤ ب٣ٗض البُ٘ ًٖ بٗض اإلاٗلىماث الخالُت:ًخًمً ا

٠ باإلامحزاث ألاؾاؾُت للمىخىط ؤو الؿلٗت ؤو الخضمت مدل الٗغى -1  ؛ 2الخٍٗغ

ت واإلاُُٗاث الهاجُٟت التي جم٨ً مً الخىانل الٟٗلي مٗه ا -2 ؾم اإلاىعص وحؿمُخه الخجاٍع

ىىاهه وبطا حٗل٤ ألامغ بصخو مٗىىي ٞم٣غه  ضه ؤلال٨ترووي ٖو الاظخمايي، وبطا حٗل٤ وبٍغ

: 3بخاظغ الؿُبراوي. ؤما بطا حٗل٤ ألامغ ًٖ الٗغى اإلاؿاولتألامغ بٛحر اإلاىعص ٞٗىىان اإلااؾؿت 

ٞةهه بطا ٧ان زايٗا لك٩لُاث ال٣ُض في السجل الخجاعي، ٞغ٢م حسجُله وعؤؾما٫ الكغ٦ت، 

بي، وبط ٟه الًٍغ بت ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، ٞغ٢م حٍٗغ ا ٧ان وكاَه وبطا ٧ان زايٗا للًٍغ

سها والؿلُت التي ؾلمتها، وبطا ٧ان مىخمُا  زايٗا لىٓام الترزُو، ٞغ٢م الغزهت وجاٍع

إلاهىت مىٓمت، ٞمغظ٘ ال٣ىاٖض اإلاهىُت اإلاُب٣ت ونٟخه اإلاهىُت والبلض الظي خهل ُٞه ٖلى 

 .ُٞهؾم الهُئت ؤو الخىُٓم اإلانهي اإلاسجل اهظه الهٟت و٦ظا 

ٟه بن ا٢خ 4ؤظل الدؿلُم -3  ؛طخى الخا٫ومهاٍع

                                                           
ا جُب٣ُا  5جىو اإلااصة  -1 الم بهما بظباٍع ٟت التي ٩ًىن ؤلٖا مً ال٣اهىن ٖلى ما ًلي : " ًجب ؤن ٌكمل البُان اإلاخٗل٤ بالؿٗغ ؤو الخٍٗغ

بت ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت وظمُ٘ الغؾىم ألازغي  3للماصة  ٟت ؤلاظمالُت التي ًخٗحن ٖلى اإلاؿتهل٪ صٞٗها بما في طل٪ الًٍغ الشمً ؤو الخٍٗغ

 الخ٩لٟت ؤلاياُٞت لجمُ٘ الخضماث التي ًلؼم اإلاؿتهل٪ بإصائها". و٦ظا
اع هجض ؤن اإلا٣خًُاث الٗامت الىاعصة في اإلااصة  -2 ٢ض ؤلؼمذ اإلاىعص بإن ًم٨ً اإلاؿتهل٪ بإي وؾُلت مالثمت 31-08مً ٢اهىن  3في هظا ؤلَا

ت اإلامحزاث ألاؾاؾُت للمىخىط ؤو الؿلٗت ؤو الخضمت و٦ظا مهضع اإلاى ش الهالخُت بن ا٢خطخى الخا٫، وؤن ٣ًضم مً مٗٞغ خىط ؤو الؿلٗت وجاٍع

 بلُه اإلاٗلىماث التي مً قإجها مؿاٖضجه ٖلى ال٣ُام بازخُاع م٣ٗى٫ باٖخباع خاظُاجه وبم٩اهُاجه.

٣ت  الن ؤو بإي ٍَغ ٤ وي٘ الٗالمت ؤو الٗىىهت ؤو ؤلٖا مىاؾبت ولهظه الٛاًت، ًجب ٖلى ٧ل مىعص ؤن ٌٗلم اإلاؿتهل٪ بىظه زام ًٖ ٍَغ

٣ت الاؾخسضام ؤو صلُل الاؾخٗما٫ ومضة الًمان وقغوَه والكغوٍ الخانت  ٍغ ٟاث الخضماث َو ؤزغي بإؾٗاع اإلاىخىظاث والؿل٘ وبخٍٗغ

ىض الا٢خًاء، ال٣ُىص اإلادخملت للمؿاولُت الخٗا٢ضًت.  بالبُ٘ ؤو ج٣ضًم الخضمت، ٖو

ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت بةٖالم اإلاؿتهل٪ بالبُاهاث الؿالٟت  31.08اهىن ع٢م اإلاخٗل٤ بخُب٤ُ بٌٗ ؤخ٩ام ال٣ 2.12.503و٢ض خضص اإلاغؾىم ع٢م 

 .24و   23و  7الظ٦غ وطل٪ في اإلاىاص 

ش  2.12.503مغؾىم ع٢م  ال٣اضخي  31.08بخُب٤ُ بٌٗ ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م  2013ؾبخمبر  11اإلاىا٤ٞ ٫  1434طي ال٣ٗضة  4ناصع بخاٍع

ش  6192ص بخدضًض جضابحر لخماًت اإلاؿتهل٪ ) ط ع ٖض  (.6384، م 2013ؤ٦خىبغ  3بخاٍع
ال٣ٟغة الشالشت ٧ل شخو َبُعي ؤو مٗىىي  ًخهٝغ في بَاع وكاٍ منهي ؤو ججاعي  08-31مً ال٣اهىن ع٢م  25والظي هى بدؿب اإلااصة  -3

 باؾخٗما٫ قب٨ت ألاهترهذ،
ٟت اإلاخ٤ٟ ٖلحها مب 08-31مً ٢اهىن  12خؿب اإلااصة  -4 مً اإلاغؾىم  28آالٝ صعهم اإلادضص في اإلااصة  3لٜ بطا ججاوػ الشمً ؤو الخٍٗغ

اإلاىعص ؤن ًدضص ٦خابت في ال٣ٗض ؤو الٟاجىعة ؤو جظ٦غة الهىضو١ ؤو اإلاسالهت ؤو ؤي وز٣ُت ؤزغي  08-31الخُب٣ُي لبٌٗ ؤخ٩ام ال٣اهىن 

ش ألاظل الظي ًخٗهض ُٞه بدؿلُم اإلاىخىظاث ؤو الؿل٘ ؤو ج٣ضًم الخضماث، وطل٪ ختى  حؿلم للمؿتهل٪ ٩ًىن اإلاؿتهل٪ ٖلى ٖلم بالخاٍع

 اإلادضص لدؿلم الؿلٗت ؤو ؤصاء الخضمت مدل ال٣ٗض ل٩ي ال جخ٣ٟض ؤهمُتها باليؿبت بلُه.

= 
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 ؛36وظىص خ٤ التراظ٘ اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  -4

 ؛اث ألاصاء ؤو الدؿلُم ؤو الخىُٟظ٦ُُٟ -5

ٟخهمض -6  ؛ة نالخُت الٗغى وزمىه ؤو حٍٗغ

 ؛1ج٩لٟت اؾخٗما٫ ج٣ىُت الاجها٫ ًٖ بٗض -7

إلاضة الضهُا لل٣ٗض اإلا٣ترح، بن ا٢خطخى الخا٫، ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بتزوٍض مؿخمغ ؤو صوعي ا -8

  لٗت ؤو زضمت.إلاىخىط ؤو ؾ

الخٔ مً زال٫ هظه البُاهاث ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٖمل ٖلى  جد٤ُ٣ اإلاؿاواة بحن الباج٘ ؤو م٣ضم  ٍو

الخضمت واإلاؿتهل٪ في ْل حٗضص وجُىع ؤؾالُب الخٗا٢ض الال٨ترووي و٦ظل٪ جىٕى وح٣ٗض اإلاىخجاث 

لى اإلاؿتهل٪ بصعا٥ ما والخضماث اإلاٗغويت ٖلى اإلاؿتهل٪ ٖبر قب٨ت ألاهترهذ، الصخيء الظي ًهٗب ٖ

 ٨ًخىٟها مً ٚمىى وزُىعة وبالخالي ٣ٞضان ز٣خه ٞحها.

ُٗت آمغة لظل٪ خضص اإلاكٕغ ،  2مدخىي هظه ال٣ٗىص بك٩ل مؿب٤ بىاؾُت م٣خًُاث حكَغ

ٖلى يغوعة ؤن  08-31مً ٢اهىن  29خُض ههذ اإلااصة  ،حصج٘  اإلاؿتهل٪ ٖلى الخٗا٢ض ًٖ بٗض

ت مً البُاهاث ؤلالؼامُت، بهضٝ جم٨حن اإلاؿتهل٪ مً بٖالم ٧امل ًخًمً ال٣ٗض اإلابرم ًٖ بٗض مجمٖى

                                                                                                                                                                                     
= 

ىء وفي خالت ججاوػ ألاظل اإلادضص في ال٣ٗض اإلابرم ًٖ بٗض إلاضة ؾبٗت ؤًام ولم ٌٗؼي هظا الخإزحر ل٣ىة ٢اهغة ٞةهه ًجىػ للمؿتهل٪ صون اللج

 ؤن ًٟسخ الالتزام اإلاٗل٤ بالؿٗت ًغ اإلاؿلمت او الخضمت ٚحر اإلا٣ضمت بإي وؾُلت جشبذ الخىنل. بلى م٣اياة اإلاىعص

صازل ؤظل ؤ٢هاه زمؿت ؤًام بٗض اههغام ؤظل الؿبٗت ؤًام ،  08-31مً ٢اهىن  13ًماعؽ اإلاؿتهل٪ الخ٤ في الٟسخ خؿب اإلااصة 

ُت ؤال ٩ًىن حؿلُم الؿلٗت ؤو ج٣ضًم الخضمت ٢ض جم في اإلاضة خُض ٌٗخبر الالتزام مٟؿىزا بمجغص جىنل اإلاىعص باإلقٗاع  اإلا ىظه بلُه، قٍغ

     الٟانلت بحن جىظُه اإلاؿتهل٪ لئلقٗاع وحؿلمه مً ٢بل اإلاىعص. 

ت مؿب٣ا مً َٝغ اإلاؿتهل٪ صازل ؤظل ال ًخجاوػ ؾبٗت ؤًا ترجب ٖلى الٟسخ في هظه الخالت التزام ٖلى ٖاج٤ اإلاىعص بغص اإلابالٜ اإلاضٖٞى م ٍو

ٌ ًٖ الًغع الالخ٤ به )اإلااصة  ش حؿلم ؤلاقٗاع ، وطل٪ صون اإلاؿاؽ بد٣ه في اإلاُالبت بالخٍٗى   (.08-31-مً ٢اهىن  14مً جاٍع
بن البُان اإلاخٗل٤ بخدضًض ج٩لٟت اؾخٗما٫ ج٣ىُت الاجها٫ ًٖ بٗض لخٓت ببغام ال٣ٗض ًاصي بلى اؾدبٗاص الكغوٍ الخٗؿُٟت التي اٖخاص  -1

في هظا الىٕى مً ال٣ٗىص، مً زال٫ الخىهُو في ال٣ٗض ٖلى ؤن ج٩لٟت اؾخٗما٫ ج٣ىُت الاجها٫ ًٖ بٗض ًدضص و٢ذ اإلاىعص بصعاظها 

ٟتها صون ؤن ٩ًىن للمؿتهل٪، في ٧لخا الخالخحن،  اصة في ؤؾٗاعها ؤو حٍٗغ ل اإلاىعص خ٤ الٍؼ خ٤ الدؿلُم ؤو ٖىض بضاًت جىُٟظ الخضمت، ؤو جسٍى

٠ اإلاخ٤ٟ ٖلحها  و٢ذ ببغام ال٣ٗض ممازل ًم٨ىه مً ٞسخ ال٣ٗض ٖىض ٟت مغجٟٗت ظضا م٣اعهت م٘ الؿٗغ ؤو الخٍٗغ ما ٩ًىن الؿٗغ ؤو الخٍٗغ

 (08-31مً ٢اهىن  18مً اإلااص  12)البىض 
ٗت  -2 ت الخٗا٢ض والىٓغ بلى ال٣ٗض باٖخباعه قَغ ُه، بٖما٫ إلابضؤ خٍغ وبطا ٧ان ألانل ؤن ًخدض اإلاًمىن اإلالؼم لل٣ٗض باجٟا١ َٞغ

٢ضًً، ٚحر ؤن الاهخمام بدماًت الُٝغ ال٠ًُٗ ا٢خطخى الخغوط ًٖ هظا اإلابضؤ في جُب٣ُاث ٖضًضة، طل٪ ؤن ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت اإلاخٗا

ا بإن  التي جىٓم مًمىن ال٣ٗض هي، في اإلا٣ام ألاو٫، ٢ىاٖض م٨ملت. والهٟت الخ٨مُلُت لل٣اٖضة حؿمذ للمنهي الظي ٌكٛل مغ٦ؼا ٢ٍى

 خه بيغاعا بالُٝغ ال٠ًُٗ.ًٟغى الكغوٍ التي جد٤٣ مهال

 .53-52مدمض خؿحن ٖبض الٗا٫، مٟهىم الُٝغ ال٠ًُٗ في الغابُت ال٣ٗضًت، صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اهغة، م.
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ومىيىيي خى٫ الٗملُاث التي ج٩ىن مىيىٖا له ومً ظهت زاهُت اؾدبٗاص الكغوٍ الخٗؿُٟت اإلادخمل 

 بصعاظها في هظا الىٕى مً ال٣ٗىص.

ض مً الش٣ت في ٣ٖىص الخجاعة ؤلال٨تروهُت ههذ اإلااصة  حر مٍؼ ٖلى  08-31 مً ال٣اهىن ع٢م 34ولخٞى

في خالت خضور هؼإ بحن اإلاىعص واإلاؿتهل٪، ٣ً٘ ٖبء ؤلازباث ٖلى اإلاىعص زانت ُٞما ًخٗل٤ ؤهه 

وجإ٦ُضها واخترام آلاظا٫ و٦ظا ٢بى٫  29بالخ٣ضًم اإلاؿب٤ للمٗلىماث اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

  اإلاؿتهل٪.

 5و 3حن ـــــٗلىماث الىاعصة في اإلااصجً ٣ً٘ ٖبء بزباث ج٣ضًم اإلاــــل٨ً الدؿائ٫ الظي ًشاع هىا ٖلى م

 ضم الخضمت؟ـ٤ الباج٘ ؤو م٣ــلى ٖاجـ٤ اإلاؿتهل٪ ؤم ٖــــــــل ٖلى ٖاجـــــــــه 29اإلادا٫ ٖلحهما بم٣خطخى اإلااصة 

الم الىاعصة في الباب ألاو٫ مً ال٣ؿم الشاوي  بالغظٕى بلى اإلا٣خًُاث اإلاخٗل٣ت بااللتزام الٗام باإٖل

ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي لم ًدضص الُٝغ الظي ًخدمل ٖبء بزباث جىُٟظ ؤو ٖضم ًالخٔ  08- ٢31اهىن  مً

الم، الٗام جىُٟظ الالتزام  ٖاج٤ اإلانهي بزباث جىُٟظه  ٖلى ٖلى زالٝ هٓحره الٟغوسخي الظي ؤل٣ىوطل٪ باإٖل

الم ٖىض الجزإ، زال  بٗض  L 111- 5ا لل٣ىاٖض الٗامت في ؤلازباث، خُض هو في اإلااصة ٞالالتزام باإٖل

ت ًخدمل الباج٘ بةزباث جىُٟظه  2009-526بمىظب ال٣اهىن ع٢م  حٗضًلها هظا لٖلى ؤهه في خالت اإلاىاٖػ

. وهظا ما ؤ٦ضجه مد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت خُض ٢ًذ بإن اإلانهي هى الظي ًخدمل بةزباث 1الالتزام

 .2التزامه بةمضاص اإلاؿتهل٪ باإلاٗلىماث بإن ًشبذ ؤهه هٟظ هظا الالتزام

الم ٢بل الخٗا٢ض ٢ض وظضث بٌٗ الخلى٫ اإلاىاؾبت  لظل٪ ٞةن الهٗىباث الخانت بااللتزام باإٖل

 باج٘ ؤو م٣ضم الخضمت، ٞاإلاؿتهل٪ ًيخٓغ مً ال3 بهضوع هظا الخٗضًلفي ٢اهىن الاؾتهال٥ الٟغوسخي لها 

ل٠ بةزباث ؤن ؤن ًمضه بجمُ٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بمىيٕى الخٗا٢ض، وفي خالت الجزإ ٞةن اإلاؿتهل٪ ال ٩ً

                                                           
ش  2009-526مً مضوهت الاؾتهال٥ بمىظب ال٣اهىن ع٢م  ٢l- 111ام اإلاكٕغ الٟغوسخي بخٗضًل اإلااصة -1 بةياٞت  2009ماي  12الهاصع بخاٍع

 ٣ٞغة ؤزغي ج٣طخي بةل٣اء ٖبء ؤلازباث ٖىض الخىإػ ٖلى ٖاج٤ اإلانهي.

« En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au 

professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations ». 

Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, JORF n°0110 

du 13 mai 2009 p. 7920.  
2-  « Le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de l'acheteur. Et il incombe au vendeur 

professionnel de prouver qu'il a exécuté cette obligation ».  

cass .civ 1ére.ch. 15 mai 2002. bull.civ.I.n° 132. P. 101. 
3-  Piedellévre. Stéphane, Bréve, remarques sur les nouvelles dispositions du code de la consommation due à la loi 12 mai 

2009, Gaz. Pal 30 mai 2009, n°149. 
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الم، بل ٩ًىن ٖلى هظا ألازحر ؤن ًشبذ ؤهه هٟظ التزامه بةٖالم اإلاؿتهل٪ ٢بل  اإلانهي ٢ض ؤزل بالتزامه باإٖل

 ، وهى ألامغ الظي لم ًخُغ١ بلُه اإلاكٕغ اإلاٛغبي.ال٣ٗض

الاؾخ٣غاع جد٤٣  اإلابرم ٖبر قب٨ت ألاهترهذ اإلاؿب٤ ل٣ٗض الاؾتهال٥ وه٨ظا ًٓهغ ؤن آلُت الخدضًض

غ هظا اإلاى٠٢، خُلب في الٗال٢اث الخٗا٢ضًتاإلا م٨ً جبًر ، بٗضم الش٣ت في الهاعم مً َٝغ اإلاكٕغ  ٍو

ال٣ٗض )الباج٘ ؤو م٣ضم الخضمت(، الظي ًُالب اإلاؿتهل٪ اججاهه بالخماًت، زانت وؤن هضٝ هظا واي٘ 

 هظاًجٗل  اإلاكٕغ مً هظا الخدضًض اإلاؿب٤ هى الى٢اًت مً الجزاٖاث وججىب الٛمىى، وبالخالي ؤن

، طل٪ لتزاماجهاٚحر ٢ابل ألي هؼإ خى٫ مدخىاه؛ و٢ض ؤعاص اإلاكٕغ بظل٪ ؤن ًضع٥ اإلاؿتهل٪ مضي ال٣ٗض 

ُٗت، ًجىب ببغام التزام بهٟت مٟاظئت  ؤن هظا الخدضًض اإلاؿب٤ إلادخىي ال٣ٗض بىاؾُت م٣خًُاث حكَغ

ت خ٣ُ٣ت الخهٝغ ال ت خى٫ مًمىهه، ألهه ٌؿاٖض ٖلى مٗٞغ ل ٧ل مىاٖػ ٍؼ ٣اهىوي بضون نٗىبت، ما ٍو

 .1صام ؤهه ًاصي بلى الخٗبحر ًٖ مدخىي ال٣ٗض بك٩ل ص٤ُ٢

لُه، ٞالخدضًض اإلاؿب٤ إلا ؼ ز٣ت  ٌك٩ل وؾُلت ًمىن ال٣ٗض اإلابرم ًٖ بٗضٖو  اإلاؿتهل٪ٞٗالت لخٍٗؼ

خًمجها، مً قإهه ؤن ٌؿاٖض ً، طل٪ ؤن جدضًض اإلاكٕغ للبُاهاث التي ًجب ؤن في هظا الىٕى مً ال٣ٗىص

 تهل٪ ٖلى ج٣ضًغ مضي التزاماجه م٘ بم٩اهاجه اإلاالُت.اإلاؿ

بط ؤن له َاب٘ ال٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض، ومً جم ٞةن الهضٝ مً الخدضًض اإلاؿب٤ هى ججاوػ ؤزُاع 

جىبه الالتزام زاعط  و٢اجي، ٌؿعى باألؾاؽ بلى ظٗل اإلاؿتهل٪ في مؿخىي ج٣ضًغ مضي التزاماجه، ٍو

،  ٞهى ؤصاة ٞٗالت حٗؿُٟتؾخٟاصة اإلانهي مً ٢ىجه لُٟغى ٖلُه قغوَا بم٩اهاجه اإلااصًت، ٦ما ٣ًُه مً ا

 .2لًمان الخىاػن ال٣ٗضي

ملؼم بخ٣ضًم ٖغى مؿب٤ ب٨ُُٟت ججٗل اإلاؿتهل٪ ٣ًضع جماما َبُٗت  باج٘ ؤو م٣ضم الخضمتٞال

خبا هومضي الالتزاماث اإلاالُت التي ٢ض ًخدملها، و٦ظا قغوٍ جىُٟظها، بك٩ل ًجٗل ع ًإزظ بٗحن الٖا

، وؤن ًضع٥ بإهه بطا ٧ان ال٣ٗض الظي ٣ًضم ل٣ٗض اإلابرم ًٖ بٗضؤهمُت الالتزاماث التي ًخدملها جىُٟظا ل

ت التي جهاخبه،  ٖلُه ؾىاء ٧ان مدله ؾلٗت ؤو زضمت مهما ٧ان ق٩له، ومهما ٧اهذ اإلآاهغ ؤلاقهاٍع

غ  هوالتي جًٟي ٖلُ ا مً البؿاَت والخٍٛغ  .3ًسلى مً مساَغال  هٖى

                                                           
 .202-201ؤبى ب٨غ مهم، الىؾاثل ال٣اهىهُت لخماًت اإلاؿتهل٪، م ؽ، م. -1
 .191م ؽ، م.  اإلاؿتهل٪، لخماًت الى٢اثُت ؤبى ب٨غ مهم، الىؾاثل -2
ىح، الخماًت ال٣اهىهُت للمؿتهل٪، ؤَغوخت لىُل الض٦خىعاه في ال٣اهىن الخام  -3 ٧لُت الٗلىم  -ؾتهال٧ي همىطظا ال٣غى الا  –ٖمغ ٢ٍغ

 .233-232، م. 2007-2006وظضة ،  –ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت 
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٢ض ال ج٩ىن الٗغى اإلاؿب٤  الالتزاماث اإلال٣اة ٖلى اإلاىعص بسهىمؤن ا٥ مً طهب بلى ٚحر ؤن هى

٦شاع مً وي٘ اإلاٗلىماث وظٗلها في مخىاو٫ اإلاؿتهل٪، ًم٨ً في خ٣ُ٣ت ألامغ طاث ٞٗالُت، ماصام ؤن ؤلا

 ، خُض بن اإلاؿتهل٪ والخالت هاجه ؾُجض هٟؿه مدبُا ؤمامهؤن ًجهٌ في اإلاهض ٖىهغ الازخُاع لضً

ت عهً بقاعجه بلى اإلاضال٨م الهاثل مً اإلا  .1ًجٗله ًخٛاضخى ٖجها٢ض الظي  يٗلىماث اإلاىيٖى

بةًغاص مٗلىماث وبُاهاث في ال٣ٗىص اإلابرمت  باج٘ ؤو م٣ضم الخضمتلؼام اإلاكٕغ البوفي اٖخ٣اصها ٞةن 

ٍت الازخُاع ؤ٦ثر مً مغة، ٦ما ًدُذ له خغ  ة الٗغىًدُذ للمؿتهل٪ بم٩اهُت ٢غاء مً قإهه ؤن ًٖ بٗض

بحن الٗغوى اإلا٣ضمت له ٖبر قب٨ت ألاهترهذ، وازخُاع الٗغى الظي ًغي ُٞه ز٣ت ؤ٦بر وهى ما ًم٨ىه مً 

 ، ختى ج٩ىن مىا٣ٞخه لل٣ٗض ًٖ ٖلم وجبهغ.ٖلحها اإلاترجبت باآلزاع ؤلاإلاام 

ت مً البُاها ٣ت بل٨تروهُت ًم٨ً اإلاؿتهل٪ مً ؤلاخاَت بمجمٖى ث، وبطا ٧ان الٗغى اإلاىظه بٍُغ

 ٞةن طل٪ ال ٨ًخمل بال بخم٨ُىه مً مهلت للخ٨ٟحر وهظا ما ؾدىاوله في الى٣ُت اإلاىالُت.

مً خالُ الحو في الشحىع في الػهذ اإلابرم غً اإلاؼلب الثاوي9 دغم ثهت اإلاعتهلَ 

 بػذ

ض مً الش٣ت للمؿتهل٪، مىذ اإلاكٕغ اإلاٛغبي هظا ألازحر الخ٤ في الغظٕى حر مٍؼ في ال٣ٗىص  2لخٞى

خد٤٣ طل٪  ،ًٖ بٗض اإلابرمت وطل٪ مً ؤظل خماًت عياثه الخ٣ُ٣ي ويمان بعاصة واُٖت ومؿدىحرة ٍو

                                                           
1  -  Céline Castets-Renard in « Droit de l„Internet » Montchestien- Lextenso-Edition p. 174. 
2  - M.CORNU définit la faculté de rétractation comme « le fait de revenir, en vue d„en détruire les effets juridiques, sur un 

acte qu„on avait volontairement  accompli. 

Vocabulaire juridique Association H. Capitant, sous la dir. de G. Cornu, PUF 1996, 6ème éd.; dans la deuxième édition de cet 

ouvrage, la définition de la rétractation donnée est plus explicite: ....manifestation de volonté contraire par laquelle l„auteur 

d„un acte ou d„une manifestation unilatérale de volonté entend revenir sur sa volonté et la retirer comme si elle était non 

avenue afin de la priver de tout effet passé et à venir. 

ٖلى بعاصة  ٖٝغ ظاهب مً ال٣ٟه الخ٤ في الغظٕى بإهه "ؾلُت ؤخض اإلاخٗا٢ضًً الاهٟغاص بى٣ٌ ال٣ٗض والخدلل مىه صون جى٠٢ طل٪

اث  ببغاهُم الضؾىقي ؤبى اللُل، اإلاهاصع ؤلاعاصًت لاللتزام، ال٣ٗض وؤلاعاصة اإلاىٟغصة والخهٝغ ال٣اهىوي، ومكِئت الُٝغ آلازغ". مُبٖى

ذ، الُبٗت ألاولى  .284، م. 1995ظامٗت ال٩ٍى

ه ظاهب آزغ بإهه  ٞغ ٖمغ مدمض ٖبض الباقي، الخماًت  خُاع بحن بمًاثه ؤو الغظٕى ٖىه".٢ضعة اإلاخٗا٢ض بٗض ببغام ال٣ٗض اإلاٟايلت والاز»ٖو

ٗت وال٣اهىن  -ال٣ٗضًت للمؿتهل٪ ت  الُبٗتاثه، ميكإة اإلاٗاٝع ظال٫ خؼي وقغ٧ -صعاؾت م٣اعهت بحن الكَغ ، م. 2008الشاهُت، ؤلاؾ٨ىضٍع

767. 

« Le droit de repentir se définit comme la faculté qui est laissée à un cocontractant de se rétracter après la rencontre des 

consentements » 

M. Berlingin, « La formation dynamique du contrat de vente », in Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, p. 36 
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ا بضون ٨ٞغة  بىاؾُت بُٖاء اإلاؿتهل٪ ٞغنت ٧اُٞت للتروي والخإمل في ال٣ٗض الظي ٩ًىن ؤبغمه مدؿٖغ

 واُٖت و٧اُٞت ًٖ اإلاىخىط ؤو الخضمت مدل الخٗا٢ض ومضي مُاب٣خه الخخُاظاجه.

غظ٘ ؾبب مىذ اإلا ؿتهل٪ الخ٤ في الغظٕى في ٧ىن هظا ألازحر ال ًغي اإلاىخىط وا٢ُٗا ٖىض الكغاء ٍو

اط ل٩ىن طل٪ اإلاىخىط  ؤو الخضمت ٖلى الخِ، وال ًلمؿه بال خحن حؿلمه بًاه، وخُجها عبما ًهاب باالهٖؼ

لظا ٞةن زهىنُت الٗملُت التي جم بها الخٗا٢ض هي التي جاؾـ لهظا الخ٤ لٟاثضة  ،لِـ ٦ما اٖخ٣ض

، ألن هظا الىٕى مً ال٣ٗىص ًجغي الخٗا٢ض ُٞه بىاء ٖلى نىعة ؤو ون٠ للخضمت ؤو الؿلٗت 1إلاؿتهل٪ا

صون مٗاًىتها مباقغة وصون مٟاوياث ص٣ُ٢ت حؿب٤ الخٗا٢ض، و٢ض ال ٩ًىن اإلاىخىط ؤو الخضمت في الىا٢٘ 

٣ا إلاا جى٢ٗه اإلاؿتهل٪ زانت وؤهه ال ًم٨ىه الخ٨م ٖلُه بال بٗض الدؿلُم  .2ٞو

اع ههذ اإلااصةو  ؾبٗت ؤًام ٧املت  ٖلى ؤهه للمؿتهل٪ ؤظل 08-31مً ٢اهىن  36 في هظا ؤلَا

ش حؿلم الؿلٗت ؤو ٢بى٫ الٗغى ُٞما ًخٗل٤ بخ٣ضًم الخضماث،  إلاماعؾت خ٣ه في التراظ٘ ابخضاء مً جاٍع

ؤًام  7ٍالخٔ مً زال٫ هظه اإلااصة ؤن اإلاكٕغ ٢ض خضص مهلت الغظٕى في ال٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض في و 

ش حؿلُم الؿلٗت   ٢3بى٫ الٗغى،  وطل٪ ٖلى زالٝ مضوهت الاؾتهال٥ الٟغوؿُت ؤو ابخضاء مً جاٍع

ًىما إلاماعؾت  14اإلاخٗل٤ بد٣ى١ اإلاؿتهل٨حن الظي مىذ للمؿتهل٪ مضة   2011والخىظُه ألاوعبي لؿىت 

  .4خ٣ه في التراظ٘

ؤٞغاص ٖاثلخه بكإن الٗملُت التي ؤًام ٧اُٞت لخٟدو اإلابُ٘ بك٩ل ظُض والدكاوع م٘  7وحٗض مضة 

ؤظغاها، مؿخٛال بظل٪ في الٛالب ًىمي الؿبذ وألاخض اللظان ٩ًىهان ؤًام ُٖلت لالظخمإ مٗهم، بل 

                                                           
 69ٖمغ ؤهجىم، ٖبض الغخمان ؤخمىف، م ؽ، م . -1
ض مىٗم ظبىع، خماًت اإلاؿتهل٪ ٖبر ألاهترهذ وم٩اٞدت الجغاثم الال٨تروهُت، صعاؾت م٣اعهت، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، الُبٗت  -2 ٍٞغ

 .52، م. 2000ألاولى، لبىان، 
3- Art L 121- 21 du code  de consommation  dispose que « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour 

exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors 

établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 

121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle ». 
 ى ما ًلي: ٖل 2011اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ اإلاؿتهل٨حن لؿىت   مً الخىظُه ألاوعبي 9ههذ اإلااصة  -4

«En dehors des cas où les exceptions prévues à l„article 16 s„appliquent, le consommateur dispose d„un délai de quatorze 

jours pour se rétracter d„un contrat à distance ou d„un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans 

encourir d„autres coûts que ceux prévus à l„article 13, paragraphe 2, et à l„article 14 »  

DIRECTIVE 2011/83/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011 relative aux droits des 

consommateurs, , JOCE  de 22/11/2011, L 304/64, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE 

du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil, JOCE 1997 , L 144/86. 
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والاجها٫ بإخض اإلاهىُحن اإلاخسههحن ألزظ عؤًه خى٫ خ٣ُ٣ت اإلاؼاًا التي ًضيي اإلاىعص بإن الصخيء اإلابُ٘ 

غ ٖلحها ؤظله، ٣ُٞغع  ًاإلاٗض مظىصة الؿلٗت ؤو الخضمت للٛغى  ، وطل٪ ختى ًخد٤٣ اإلاؿتهل٪ م1ًًخٞى

في خالت مً ٖضم اؾخ٣غاع ال٣ٗىص الخضمت  ؤو م٣ضم الباج٘ ىوختى ال ًب٣ مً ظهت،  ا٢خىاءها مً ٖضمه

 .واإلاٗامالث

٘ ؤظل التراظ٘ بلى وججضع ؤلاقاعة بلى اإلاكٕغ اإلاٛغبي في خالت ما لم ٠ً اإلاىعص  زالزحن ًىما ٞع

٘  ٣ٞضاإلاكٕغ الٟغوسخي  ؤما 322و  ٦29ُض ال٨خابي للمٗلىماث اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصجحن بالتزامه بالخإ ٞع

اء اإلاىعص بالتزامه بةٖالم اإلاؿتهل٪ بالخ٤ في الغظٕى ابخضاء مً  12هظا ألاظل بلى  قهغا في خالت ٖضم ٞو

ًىما،  14ظ٘ اإلادضصة في ل٨ً بطا ٢ام اإلاىعص بهظا الالتزام زال٫ مضة الترا ،اهتهاء مضة التراظ٘ ألانلُت

ش جىنل اإلاؿتهل٪ باإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالخ٤ في التراظ٘ ان مً جاٍع  . 3ٞةن ؤظل الغظٕى ًبضؤ في الؿٍغ

في  ؤهه لم ًدضص ؤي ق٩ل مدضص إلاماعؾت الخ٤ في الغظٕى  08-31واإلاالخٔ مً زال٫ ٢اهىن 

اع بإن اإلاكغ 4ال٣ٗىص اإلابرمت ًٖ بٗض م٨ً ال٣ى٫ في هظا ؤلَا ٕ اإلاٛغبي جغ٥ الباب مٟخىخا للمؿتهل٪ ، ٍو

                                                           
 .81، م. 2011اإلاخٗل٣ت بالبُ٘ ًٖ بٗض، مجلت الضٞإ، الٗضص الؿاصؽ، ؤ٦خىبغ ؤبى ب٨غ مهم، ٢غاءة في اإلا٣خًُاث  -1
ه، في  08-31مً ٢اهىن  32جىو اإلااصة  -2 ت عهً جهٞغ ٖلى ما ًلي: "ًجب ؤن ًخل٣ى اإلاؿتهل٪ ٦خابت ؤو بإي وؾُلت صاثمت ؤزغي مىيٖى

لى ؤبٗض ج٣ضًغ ٖىض الدؿلُم:  الى٢ذ اإلاىاؾب ٖو

 ما لم ٠ً اإلاىعص بهظا الالتزام ٢بل ببغام ال٣ٗض؛ 29و  5و  3بلحها في اإلاىاص جإ٦ُضا للمٗلىماث اإلاكاع  -

 ٖىىان اإلاىعص خُض ًم٨ً للمؿتهل٪ ج٣ضًم ق٩اًاجه ؛ -

 ؛ 36مٗلىماث خى٫ قغوٍ و٦ُُٟاث مماعؾت خ٤ التراظ٘ اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  -

ت ؛ -  اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالخضمت بٗض البُ٘ وبالًماهاث الخجاٍع

 .ٞسخ ال٣ٗض بطا ٧ان ٚحر مدضص اإلاضة ؤو ٧اهذ مضجه جٟى١ ؾىت"قغوٍ  -
3- Art L121-21-1 du code de  la consommation dispose que : « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation 

n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation 

est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 

121-21. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation 

expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations ». 
 38لخهغ ؤوعصتها اإلااصة ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اؾخٗما٫ اإلاؿتهل٪ لخ٣ه في الغظٕى ال ٩ًىن مُل٣ا، خُض جىظض خاالث مُٗىت ٖلى ؾبُل ا -4

ان ٖلى زالٝ طل٪ وهظه الخاالث جخٗل٤ بال٣ٗىص  08-31مً ال٣اهىن ع٢م  ال ًم٨ً للمؿتهل٪ زاللها مماعؾت هظا الخ٤ بال بطا اج٤ٟ الُٞغ

 الخالُت:

 الخضماث التي قٕغ في جىُٟظها بمىا٣ٞت اإلاؿتهل٪ ٢بل اهتهاء ؤظل الؿبٗت ؤًام ٧املت؛ .1

ٟتها عهُىا بخ٣لباث ؤؾٗاع الؿى١ اإلاالُت؛التزوٍض باإلاىخىظاث ؤو ا .2  لؿل٘ ؤو الخضماث التي ٩ًىن زمجها ؤو حٍٗغ

ت خؿب مىانٟاث اإلاؿتهل٪ ؤو اإلاٗضة له زهُها ؤو التي ال ًم٨ً بد٨م َبُٗتها بٖاصة بعؾالها ؤو  .3 التزوٍض بالؿل٘ اإلاهىٖى

ٗت الخل٠؛  ج٩ىن مٗغيت للٟؿاص ؤو ؾَغ

ت ؤ .4  و بغامج مٗلىماجُت ٖىضما ًُل٘ ٖلحها اإلاؿتهل٪؛التزوٍض بدسجُالث ؾمُٗت ؤو بهٍغ

 التزوٍض بالجغاثض ؤو الضوعٍاث ؤو اإلاجالث. .5
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في ؤن ٌٗبر ًٖ بعاصجه في التراظ٘ بإي وؾُلت ًغاها مىاؾبت، وهظا ما طهب بلُه ال٣ًاء الٟغوسخي، خُض 

طهب بلى ؤهه ًم٨ً مماعؾت الخ٤ في التراظ٘ بُغ١ ؤزغي ٚحر الاؾخماعة ال٣ابلت لال٢خُإ، ألن الهضٝ 

 ، وهظا ًم٨ً ؤن ٩ًىن بإي وؾُلت ؤزغي 1اإلاؿتهل٪ إلاماعؾت خ٣ه ؾخماعة هى بزاعة اهدباه وبٖالممً الا 

  مً وؾاثل الاجها٫ الخضًشت والتي ٌؿخٟاص مجها مماعؾت التراظ٘.

ؼ ز٣ت اإلاؿــــــــظه الخ٣ىــــــتى جاصي هـــــــوخ ىص الخجاعة الال٨تروهُت، ٞةن ــــــتهل٪ في ٣ٖــــــُت صوعها في حٍٗؼ

ه بلى ـــــــاب والضواٞ٘ التي صٞٗخــــــألاؾب ؤو م٣ضم الخضمت لى الباج٘ـــــــغى ٖــــــزم بإن ٌٗتــــــال ًل هظا ألازحر 

٠ التي ًم٨ـــؤن اإلاهىال٪ ـــــو٧ل ما ه  ،2بلؼامه بظل٪ اإلاىعصض وال ٌؿخُُ٘ ـــــــالخٗا٢ ًٖ٘ ـــــــالتراظ ً ؤن ــــــــاٍع

٠ اإلاباقغة اإلاخٗل٣ت بةعؾا٫ ـــــه في التراظ٘ هي ٣ٞــــــــ٪ هدُجت مماعؾت خ٣ـــــًخدمل بها اإلاؿتهل ِ اإلاهاٍع

 .3البًاٖت

ولضٖم هظه الىؾُلت وبُٖائها ٞٗالُت، وبالخالي ٩ًىن لها الضوع الخماجي الظي ؾعى اإلاكٕغ بلى 

 ،ٖىض مماعؾخه لخ٣ه في التراظ٘ في الخٗا٢ض ًٖ بٗض واإلاخمشل في صٖم ز٣ت اإلاؿتهل٪جد٣ُ٣ه مً وعائها 

لى ؤبٗض ج٣ضًغ صازل الخمؿت ٖكغ  ؤلؼم اإلاىعص بإن ًغص بلى اإلاؿتهل٪ اإلابلٜ اإلاضٕٞى ٧امال ٖلى الٟىع ٖو

ش الظي جمذ ُٞه مماعؾ ٠ ؤلاعظإ ٦ما  .في التراظ٘الخ٤  تًىما اإلاىالُت للخاٍع و٢ض ًخدمل اإلاىعص مهاٍع

ٌ الؿلٗت ؤو  08-31مً ال٣اهىن ع٢م  41هى الكإن في الخالت اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  بطا ٢ام بخٍٗى

 .4الخضمت بإزغي ممازلت في الجىصة والشمً بٗض مماعؾت الخ٤ في التراظ٘

ت مً َٝغ اإلاؿتهل٪ عجب اإلاكٕغ مً ظهت ظؼاء مضهُا  وجٟاصًا للمماَلت في بعظإ اإلابالٜ اإلاضٖٞى

ٖلى اإلابلٜ التراظ٘ ًىما مً مماعؾت الخ٤ في  15ؤظل جترجب، ب٣ىة ال٣اهىن، بٗض اههغام ًخمشل في ؤهه 

، ومً ظهت زاهُت ظؼاء ظىاثُا ًخمشل في مٗا٢بت اإلاىعص 5اإلاؿخد٤ ٞىاثض بالؿٗغ ال٣اهىوي اإلاٗمى٫ به

                                                           
1  - « le consommateur peut exercer ce droit (de rétractation) par d„autres moyens que le formulaire détachable, lequel a 

pour but tant d„attirer son attention sur ce droit que de lui en faciliter l„exercice » 

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 février 1991, 88-11.916, Bulletin 1991 I N° 62 p. 39. 
، صعاؾت في م٣خًُاث ٢اهىن ؤبى ب٨غ مهم -2  .50، م ؽ، م.08-31، خماًت اإلاؿتهل٪ مً زال٫ خ٤ الغظٕى
 .08-31مً ٢اهىن  36ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة  -3
غ مىخىظا ؤو ؾلٗت ؤو زضمت ج٩ىن لها هٟـ الجىصة وهٟـ الشمً بطا ٧اهذ هظه ؤلام٩اهُت  -4 التي جىو ٖلى ما ًلي: " ًم٨ً للمىعص ؤن ًٞى

مٗلً ٖجها ٢بل ببغام ال٣ٗض ؤو مىهىم ٖلحها في ال٣ٗض بهىعة واضخت ومٟهىمت. وفي هظه الخالت، ًخدمل اإلاىعص مهاٍع٠ ؤلاعظإ 

جب ؤن ًسبر اإلاؿتهل٪ بظل٪  .اإلاترجبت ًٖ مماعؾت خ٤ التراظ٘، ٍو
 08-31مً ٢اهىن  37اإلااصة  -5
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٤ الكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في اإلاىاص  ٌ بعظإ اإلابالٜ بلى اإلاؿتهل٪ ٞو  جتراوحبٛغامت   140و  37الظي ًٞغ

 .2الٗىصصعهم وجًا٠ٖ هظه الٛغامت في خالت  50000و  1200بحن 

وبالىٓغ بلى ؤهمُت هظا الخ٤، ٞال ًد٤ للمؿتهل٪ الخىاػ٫ ٖىه ولى اعجطخى طل٪، مً ؤظل ٢ُ٘ 

٤ ؤمام حٗؿ٠ اإلاىعص وخماًت عيا اإلاؿتهل٪ وؤًًا لخماًت هظا ألازحر مً هٟؿه ألهه جدذ جإزحر  الٍُغ

٤ اإلاىخجاث والخضماث ٢ض ًغ  ضخ لخل٪ الٗغوى اإلا٣ضمت والىؾاثل التي جم اؾخٗمالها في حؿٍى

بخه في ال٣بى٫. ؿٕغ في ببضاء ٚع غاءاث َو  3ؤلٚا

اع هجض ؤن اإلااصة  ههذ ٖلى ؤن ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بال٣ٗىص اإلابرمت  08-٢31اهىن  مً 44في هظا ؤلَا

قٍغ ًخسلى اإلاؿتهل٪ بمىظبه ًٖ خ٣ه في التراظ٘ باَال  ًٖ بٗض هي مً الىٓام الٗام وبظل٪ ٩ًىن ٧ل

ضًم ألازغ، ل٩ىن اإلا٣خًُ ، خُض ال ًم٨ً لل٣ٗض ؤن 4الٗام اث اإلاخٗل٣ت بمهلت التراظ٘ مً الىٓامٖو

 ًخًمً قغوَا مً قإجها ؤن ج٣ُض مً مماعؾخه ؤومً هُا٢ه بإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫.

ٗخبر ألاظل اإلامىىح للمؿتهل٪ إلاماعؾت خ٣ه في التراظ٘ ؤظال ٧امال، خُض ال ٌؿغي بال في الُىم  َو

التي ههذ ٖلى  08-31مً ٢اهىن  202جُب٣ُا إلا٣خًُاث اإلااصة  لٗغى٢بى٫ اؤو  ؿلم الؿلٗتاإلاىالي لد

 حؿلم الؿلٗتؤن "آلاظا٫ اإلاىهىم ٖلحها في هظا ال٣اهىن آظا٫ ٧املت"، ٞال ًدؿب الُىم الظي جم ُٞه 

 ٧ان الُىم ألازحر ًىم ُٖلت امخض ألاظل بلى ؤو٫ ًىم ٖمل بٗضه.   اوبط ٢بى٫ الٗغىؤو 
                                                           

غ اإلاىخىط ؤو الؿلٗت ؤو الخضمت اإلاُلىبت،  08-31مً ٢اهىن  40ٞخىو اإلااصة  -1 ٖلى ؤهه: "في خالت ٖضم جىُٟظ اإلاىعص لل٣ٗض بؿبب ٖضم جٞى

ىض الا٢خًاء، لى ؤبٗض ج٣ضًغ زال٫ الخمؿت ٖكغ ًىما  ًجب ؤن ًبلٜ طل٪ بلى اإلاؿتهل٪ ٖو ؤن جغص بلُه اإلابالٜ التي صٞٗها ٖلى الٟىع ٖو

 اإلاىالُت ألصاء اإلابالٜ اإلاظ٧ىعة. وبٗض اهتهاء ألاظل اإلاظ٧ىع، جترجب ٖلى اإلابالٜ اإلاظ٧ىعة ٞىاثض بالؿٗغ ال٣اهىوي".
ٌ بعظإ اإلابالٜ بلى  50.000بلى  1200ً ٖلى ما ًلي: "ٌٗا٢ب بٛغامت م 08-31مً ال٣اهىن ع٢م  178جىو اإلااصة  -2 صعهم اإلاىعص الظي ًٞغ

٤ الكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصجحن   .40و  37اإلاؿتهل٪ ٞو

٘ الٛغامت بلى ال٠ًٗ.  في خالت الٗىص جٞغ

مً ؤظل  ٌٗخبر في خالت الٗىص، مً ًغج٨ب مسالٟت صازل ؤظل الخمـ ؾىىاث اإلاىالُت لهضوع خ٨م خاثؼ ٖلى ٢ىة الصخيء اإلا٣طخي به

 ؤٞٗا٫ ممازلت".
خؿً ؤؾ٩احي/ نباح ٧ىجى، خ٤ اإلاؿتهل٪ في التراظ٘ ًٖ ال٣ٗض، مضازلت ؤل٣ُذ في ؤقٛا٫ الىضوة اإلاىٓمت مً ٢بل مسخبر بدض ٢اهىن  -3

ش  ما٫ بجامٗت الخؿً ألاو٫ بؿُاث خى٫ مىيٕى "ؤلم بد٣ى٢٪ للضٞإ ٖجها"، بمىاؾبت الُىم الٗالمي للمؿتهل٪ بخاٍع  ماعؽ 19ألٖا

ما٫، الٗضص 2015  .22، ٖضص زام بدماًت اإلاؿتهل٪، م.  2016 -11، مجلت ال٣اهىن وألٖا
غ اإلاؿتهل٪  ٖلى اإلاٗلىماث ال٩اُٞت والى٢ذ الالػم للخٟ - 4 ٨حر جخمشل الٛاًت في اٖخباع الخ٤ في الغظٕى مً الىٓام الٗام الخماجي، في ؤن ًخٞى

ٝغ ال٣ىة ا٢خهاصًا، ٨ٞخابت ال٣ٗض مً َٝغ واخض ؤصث بلى ْهىع بظغاءاث خماثُت الًغوعي إلنضاع بعاصة واُٖت ومؿدىحرة، مشل الُ

ٓهغ طل٪ ظلُا في ٢اهىن  ، ٧ىؾُلت و٢اثُت خضصها يالاؾتهال٧لخماًت عيا الُٝغ ال٠ًُٗ في ال٣ٗض، ٍو ، خُض ٢غع اإلاكٕغ الخ٤ في الغظٕى

ىت ٢اَٗت بإن  الىٓام الٗام الخماجي، حُٗي الخ٤ للمؿتهل٪ في الغظٕى ًٖ ال٣ٗض بٗض  الالتزامالخى٢ُ٘، وهظا الخ٤ ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ ٢ٍغ

ت.  جم ٢بىله بؿٖغ

Marie-Caroline Vincent-Legoux, l„ordre public étude de droit comparé interne, Presses Universitaires de France - PUF p. 215-

217-218. 
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٤ في التراظ٘ ؤجها ج٣ىُت جم٨ً مً جىمُت الخجاعة الال٨تروهُت ٖبر جىز٤ُ ومً آلازاع الاًجابُت للخ

ٗت ٖلى الخٗامل بىاؾُتها، طل٪ ؤن  ٖىهغ الش٣ت ٞحها مً ظاهب اإلاؿتهل٨حن الظًً ًتزاًضون بىزحرة ؾَغ

ًُل٘  ، هظا ألازحر الظيهظه الخ٣ىُت جم٨ً مً بىاء ظؿغ للش٣ت بحن اإلاؿتهل٪ والباج٘ ؤو م٣ضم الخضمت

زاللها ٖلى ظىاهب الخ٣هحر والى٣و التي قابذ اإلاىخج ؤو الخضمت  لخضاع٦ها مؿخ٣بال واؾخٛاللها في مً 

ً ؼ مى٢ٗه م٘ اإلاىاٞؿحن آلازٍغ  . 1حٍٗؼ

 خاجمت

ٖمل ٖلى وي٘ بَاع للمٗامالث التي  08-31مً زال٫ ٢اهىن هسلو مما ؾب٤ ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي 

ؼ اجخم ٖبر قب٨ت ألاهترهذ مً ؤظل بض  لش٣ت لضي اإلاؿتهل٪ وحصجُٗه ٖلى ؤلا٢با٫ ٖلى هظا الىٕى وحٍٗؼ

، وطل٪ مً زال٫ جىيُذ مىيٕى الخٗا٢ض ؾىاء لخلبُه اخخُاظاجه الصخهُت ؤو الٗاثلُت ،ٗامالثمً اإلا

، خُض ٖمل اإلاكٕغ  ٣ت ججٗله ًخٗا٢ض ًٖ بِىت وازخُاع، وؤًًا مً زال٫ مىده الخ٤ في الغظٕى بٍُغ

غ ج٣ىُت الؼمً لخضمت ٓهغ طل٪ مً زال٫ مىده مهلت للخ٨ٟحر  ٖلى جٍُى اإلاؿتهل٪ في الخٗا٢ض ًٖ بٗض، ٍو

والازخُاع ما بحن ؤلاب٣اء ٖلى بعاصجه في الخٗا٢ض والتي جخجلى في ببغام ال٣ٗض الجهاجي ؤو مماعؾت خ٣ه في 

.  الغظٕى

 زغ١ اإلا٣خًُاث اإلاخٗل٣ت بالخٗا٢ض ًٖالُاب٘ الجىاجي ٖلى  08-31ال٣اهىن ع٢م  ؤن بيٟاء ٦ما

ضم  بٗض، ٌؿاهم في يمان ٞٗالُت هظه اإلا٣خًُاث،  ختى ًًمً التزام الباج٘ ؤو م٣ضم الخضمت بها ٖو

ت الخٗا٢ض اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن اإلاضوي ٢ض ؤصث بلى وظىص ججاوػاث واوٗضام  مسالٟتها، طل٪ ؤن خٍغ

، ٞاإلاهلخت الٗامت للم ت مغا٢بت مً َٝغ اإلاكٕغ ؿتهل٨حن ج٣خطخي الخىاػن، لظل٪ ؤنبدذ هظه الخٍغ

خه وحٗؿٟه باج٘ ؤو م٣ضم الخضمتؤن ًخم بزًإ اإلاهلخت الخانت لل ٖىضما  زانت ل٣ُىص جدض مً خٍغ

 م٘ اإلاؿتهل٪ ٖبر قب٨ت ألاهترهذ.ًخٗا٢ض 

  

                                                           
ما٫، الٗضص  هكام بلخٟغ، خ٤ الغظٕى ٦إلُت اإلاؿتهل٪ اإلاخٗا٢ض -1 ، ٖضص زام بدماًت 2016بر ههى  11بل٨تروهُا، مجلت ال٣اهىن وألٖا

 .178اإلاؿتهل٪، م. 
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L„ E-banking et la protection de consommateur 
 

L’ E-banking et la protection de consommateur 
 

 Imane oualji 
1
 

  

Le temps et la distance sont devenus des facteurs primordiaux dans la réussite 

des modèles économiques de service.  Incontestablement, le secteur bancaire est l'un 

des secteurs économiques les plus lourdement impacté par ce phénomène. En effet, 

procéder à une transaction bancaire en ligne parait aujourd’hui une évidence. 

Pratiquement toutes les banques marocaines proposent à l’heure actuelle des 

prestations en ligne à leurs clients dans le cadre de leur stratégie multicanaux
2
.  

La banque électronique existe depuis quelque temps sous forme de guichets 

automatiques et d’opérations bancaires par téléphone; Récemment, elle a été stimulée 

par Internet, un nouveau moyen de prestation des services bancaires profitant aussi 

bien aux clients qu’aux banques Selon «the Federal Financial Institutions 

Examinassions Council» l'Internet-banking est un nouveau concept qui a pris place 

avec l'avènement d'Internet. E-banking, web-banking, pc-banking, net-banking, home-

banking, etc. Différents termes désignent la banque par Internet. Grâce au web
3
 

                                                           
1-  Professeur d„enseignement supérieur à la faculté des sciences juridiques- Université Hassan I- Settat 
2 - Le premier service de banque en ligne à domicile britannique a été lancé par la Nottingham Building Society (NBS) en 

1983. Le système utilisé était basé sur les terminaux Prestel (abréviation pour « Press Telephone ») des Royaumes Unis et 

consistait en un terminal (écran et clavier) connecté au système téléphonique. Le système (connu sous le nom de « 

homelink ») permettait de visionner en ligne les états bancaires, de réaliser des transferts et le paiement de factures. Dans le 

but de procéder à un transfert bancaire et de régler une facture, un avis écrit avec les détails du destinataire devait être 

envoyé à la NBS qui encodait alors ces détails dans le système Homelink. Les destinataires typiques étaient les compagnies 

de gaz, d„électricité et de téléphone, ainsi que d„autres banques. Les détails de paiements étaient introduits dans le système 

NBS par le détenteur du compte via Prestel. Un chèque était alors envoyé par NBS au bénéficiaire et un avis reprenant les 

détails du paiement était envoyé au propriétaire du compte.  
3 -The  e-banking is defined as the automated delivery of new and traditional banking products and services directly to 

customers through electronic, interactive communication channels. E-banking includes the systems that enable financial 

institution customers, individuals or businesses, to access accounts, transact business, or obtain information on financial 

products and services through a public or private network, including the Internet. Customers access e-banking services 

using an intelligent electronic device, such as a personal computer (PC), personal digital assistant (PDA), automated teller 

machine (ATM), kiosk, or Touch Tone telephone. While the risks and controls are similar for the various e-banking access 

channels, this booklet focuses specifically on Internet-based services due to the Internet's widely accessible public network. 

Accordingly, this booklet begins with a discussion of the two primary types of Internet websites: informational and 

transactional. In  ithandbook.ffiec.gov › IT Booklets 
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 Si on examine sa définition de prés, on peut dire que, ce concept à deux 

significations et, par conséquent, deux objectifs. 

  D'une part, il désigne un canal électronique qui sert à la distribution et à la 

communication des produits et des services bancaires, qu'ils soient traditionnels ou 

nouveaux, à ses divers consommateurs.  

D'autre part, c'est un processus qui permet au client de la banque d'effectuer 

toutes les opérations bancaires via Internet sans qu'il soit obligé de se déplacer 

personnellement à l'une des succursales.  Solliciter un crédit bancaire, gérer son 

portefeuille titre et action via site, et même ouvrir un compte à distance sans devoir se 

déplacer à l'agence bancaire
1
. Certaines de ces activités étaient encore impossibles 

voire fort peu répandues il y a quelques années. 

L’e-Banking joue  un rôle  essentiel   dans le secteur bancaire et financier, en 

rendant plus accessibles les services financiers les plus  usuels tels que les 

télépaiements (factures en ligne ou à partir d’un téléphone mobile), les micro-transferts 

d’argent (par téléphone et e-mail),  les micro-retraits dans des distributeurs 

automatiques, les micro-paiements auprès des commerçants (carte de débit),  la mise 

en place de porte-monnaie électroniques polyvalents. L’e-banking permet aux banques 

de pénétrer de nouveaux marchés et d’accroître ainsi leur rayon d’action. Certains y 

voient même un moyen de brûler les étapes pour les pays dont le système financier est 

moins développé, où, grâce aux systèmes de communication sans fil, qui se 

développent plus vite que les réseaux traditionnels. Le concept de banque à distance 

s’intègre au développement du commerce électronique, au sein duquel le monde 

bancaire est fortement impliqué
2
. 

Les défenseurs de l’e-Banking affirment qu’il est plus rapide, mieux, et moins 

onéreux que les services faits en dehors de son utilisation  dans des banques 

traditionnelles
3
. 

Tout d’abord, l’e-Banking offre une flexibilité et une meilleure gestion des 

comptes. Ainsi, le client n’a plus besoin de se rendre dans une banque, ni de faire la 

queue pour effectuer les opérations, au contraire, elles sont  réalisées 

instantanément,   à ceci vient s’ajouter le fait que    le client a le sentiment de contrôler 

la gestion de son compte. 

                                                           
1 -  Sur la definition du e-banking, voir Apostolos Gkoutzinis “Internet Banking and the Law in Europe: Regulation, Financial 

Integration and electronic commerce” Cambridge University Press2006, page 7. 
2 -  Samir Lahlou, E-banking, la banque sur internet : les prémices d„un développent  actualité juridique2002 
3- Stefan Dzaja Legal Aspects of Internet Banking Related to International Business Transactions, édition  Grin Verlag 2005, 

page 10. 
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De plus  cette technique est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ainsi, les 

contraintes liées aux heures et aux jours d’ouverture des agences bancaires   sont 

annihilées par le fait même   Le client a donc la possibilité d’effectuer rapidement et 

aisément des opérations bancaires depuis son domicile ou son bureau,  et de partout 

dans le monde à n’importe quelle heure, pour peu qu’il dispose d’une connexion 

Internet. 

A ceci vient s’ajouter le fait que, le client peut  retrouver la traçabilité de toutes 

ses opérations à travers un historique détaillé, ce qui limite les erreurs humaines. 

Enfin, les coûts sont réduits pour l’opérateur et les fonctionnalités proposées aux 

clients sont nombreuses: Que ce soit du point de vue transactionnel ou 

non  transactionnel. Les  applications se sont enrichies au fil des années  et proposent 

maintenant tout un  ensemble d’informations et de fonctions permettant une gestion de 

plus en plus complète. 

Les banques marocaines, comme les banques internationales, se sont investies 

profondément pour acquérir des nouvelles technologies d'information afin d'être au 

niveau des concurrents internationaux qui s'installent de plus en plus au Maroc et pour 

élargir leurs parts de marché locales et internationales.  

Nul ne doute du caractère sensible du secteur bancaire du point de vue des 

consommateurs, un secteur caractérisé par le manque de transparence et l’opacité de la 

tarification des services bancaires
1
 

Face à cette mutation de l'environnement bancaire marocain, des questions 

primordiales  se posent. Les consommateurs marocains bénéficient-ils, en matière de 

contrats bancaire  à distance, d’un niveau de protection adéquat? Les dispositions 

législatives sur le contrat à distance sont-elles respectées par les banques? Les normes 

juridiques sont-elles aujourd’hui dépassées? Faut-il modifier ou bonifier les lois  en 

vue de mieux protéger les consommateurs? 

Les règles de protection des consommateurs sont un pré requis au développement 

sain de L’ e-banking,  un concept très récent qu’il est nécessaire de  définir et d’en 

déterminer  le champ d’intervention. Voire si l’arsenal juridique marocain est à même  

d’assurer la protection  des consommateurs à l’endroit de ces nouveaux produits. 

I- Le champ d’application de l’e-banking 

Une grande part des services bancaires et financiers constitue des services de 

consommation dans la mesure où ils sont fournis à des personnes physiques n’agissant 

pas à des fins professionnelles. Le droit de la consommation contient des règles ayant  

                                                           
1-Ph-Emmanuel Partsch, Droit bancaire et financier européen, édition Larcier 2009, page 816. 
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vocation à s’appliquer de manière transversale à toutes les activités impliquant des 

produits et services offerts aux consommateurs, et donc notamment aux activités 

bancaires.  L'e-banking soulève de nombreuses zones d’ombre quant à sa nature 

juridique qu'il convient de régler de façon appropriée pour favoriser le développement 

de cette activité tout en protégeant les consommateurs.  

1-  L’e-banking,  concepts à diverses figures 

Dans le contexte marocain, les établissements de crédit commercialisent des 

produits bancaires à distance en l’absence des banques purement en ligne. En entend 

par là les banques qui renoncent à des locaux physiques accessibles au public et 

proposent leurs prestations exclusivement ou essentiellement par le biais d’Internet
1
. 

Au Maroc l’e-banking est assimilable à un vecteur de communication et de 

distribution s’inscrivant dans une stratégie multicanaux poursuivie par les banques. Il 

s’agit d’un moyen complémentaire mis à la disposition des clients pour la réalisation 

de leurs transactions financières, parallèlement aux canaux habituels tels qu’un réseau 

de succursales ou la possibilité de contacter directement un conseiller à la clientèle par 

téléphone, par courrier ou par voie de fax. 

La relation contractuelle de base doit être préexistante pour permettre l’utilisation 

de ce canal spécifique. Les conditions d’utilisation y relatives ne touchent en principe 

que les modalités d’accès à l’organisme bancaire et ne réglementent pas les 

transactions réalisés par ce biais. 

D’une manière générale, l’éventail des prestations offertes par la plupart des 

banques marocaines  via Internet est relativement large. Il permet notamment aux 

utilisateurs : 

- de visualiser la situation des comptes sur chèque, comptes d’épargne et dépôts à 

terme, avec la possibilité d’accéder à l’historique des opérations
2
 

- d’avoir un aperçu sur les prêts contractés et sur la situation  du portefeuille 

titres, voir l’encours des effets à encaisser et à payer 

                                                           
1  - Susan Emmenegger Les conditions d„exercice pour les activités bancaires en ligne, in E-banking et e-trading , édition 

Cedidac 2007,  Page 3. 
2 -Dernièrement Attijariwafa bank a lancé le produit  « banka lik » qui se présente comme une banque directe puisque 

l„ouverture de compte se fait à distance.Le mot d„ordre d„AWB et l„esprit de cette nouvelle démarche, c„est qu„à travers sa 

plateforme numérique qui offre différents services, ses clients ne voient plus en priorité « l„identité Attijariwafa bank », mais 

le service rendu à partir du Web, ce qui représente en soi une autre manière d„interagir avec ses clients. 
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 - de consulter distinctement les opérations effectuées par carte bancaire et de 

demander un chéquier. 

-  d’effectuer des virements, soit d’un compte à un autre du même client, soit en 

faveur d’un autre bénéficiaire.  

-  de demander le  Cours des devises, cotation des actions à la Bourse de 

Casablanca, valeurs liquidatives des OPCVM commercialisés par la banque, et toutes 

les informations relatives aux placements financiers.  

- de consulter le portefeuille titres du client  avec l’historique des transactions, 

- de passer des ordres d’achat et de vente d’actions, d’effectuer des souscriptions 

et des rachats d’OPCVM, de suivre les ordres en cours d’exécution et de les annuler en 

cas de nécessité. 

- d’effectuer des demandes de cartes bancaires, de faire des oppositions sur cartes 

et sur chèques, ainsi que de recharger les cartes de transfert et de retrait que la banque 

commercialise. 

- de consulter des comptes chèque, d’épargne et des crédits en cours, la 

possibilité d’accéder à tous les produits bancaires et les contrats du client, notamment 

les contrats d’assurance-vie et d’épargne-retraite ainsi que les packs bancaires 

contractés.  

- de faire des réclamations à la banque en cas de problème et d’en faire le suivi. 

Après avoir relaté  des différents produits à distance commercialisés par les 

banques marocaines, il serait judicieux  d’analyser le champ d’application du contrat  à 

distance sachant évidemment que toute relation client- banque à distance nécessite 

pour son existence et son exécution un contrat de service à distance. 

2- Le contrat  à distance, support juridique de l’e-banking 

Les affaires bancaires modernes témoignent de la liquéfaction de points autrefois 

statiques : les acteurs, les objets des contrats, les lieux et le temps, données autrefois 

stables, claires et mesurables, se retrouvent de plus en plus relativisé. On assiste à une 

virtualisation relative à la communication (dépersonnalisation) : elle se manifeste par 

le remplacement croissant de personnes par des machines dans la communication 

juridique. Le client qui mandate sa banque d’acheter des actions reçoit une 

confirmation de l’ordre et de son exécution sans qu’une seule collaboratrice ait été 

active du coté de la banque. La communication juridique avec la banque s’effectue par 

ordinateur, et les relations contractuelles se nouent à distance. 

 Généralement, un contrat est qualifié de contrat à distance lorsqu’il est conclu 

dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, 
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sans qu’il y ait de contact physique entre professionnel et consommateur. Au niveau 

international, depuis les années 1990, la commission des nations unies pour le droit 

commercial international a entrepris l’étude de l’encadrement juridique des 

transactions commerciales électroniques, dont l’échange des données informatisées. 

Quant au  législateur marocain il a choisi d’encadrer le contrat conclu à distance au 

sens large, ce qui inclut notamment le contrat conclu par Internet ou par téléphone.  

 Il faut dire que la réglementation juridique du contrat à distance est très récente, 

l’adoption de la loi 53-05
1
 a eu le mérite de combler le vide juridique qui a caractérisé 

la période précédente  notamment en ce qui concerne la force probatoire du contrat 

électronique
2
. Ainsi et jusqu’à la naissance de cette loi, un contrat à distance, était 

réglementé par le droit commun des contrats qui fixait les droits et les obligations 

incombant aux professionnels et à leurs clients, quand bien même certaines questions 

relatives à la formation et à la preuve du contrat continuaient à soulever des difficultés 

juridiques. Ces règles spéciales ont été édictées par le législateur marocain pour tenir 

compte des spécificités qui caractérisent le contrat électronique, et pour sécuriser le 

commerce électronique
3
. Ces normes intéressent l’offre et l’acceptation qui président à 

la formation du contrat électronique, l’équivalence de l’écrit électronique à l’écrit 

support papier, la signature électronique et l’archivage électronique. Cet arsenal 

juridique protecteur des contractants et surtout de la partie faible était corroboré par 

une législation plus protectrice, qui encadre avec plus de précision le contrat à 

distance, c’est la loi 31-08
4
. Le législateur marocain conscient du déséquilibre 

proliféré par l’amplification de la société de consommation de masse a voulu garantir 

une protection particulière au maillon faible de la chaine économique « le 

consommateur »
5
. 

Il  est unanimement admis  que l’objectif primordial poursuivi par toute 

législation relative au contrat de consommation à distance est de contraindre une 

remise à niveau des forces entre un consommateur et un commerçant
6
. En effet, un 

                                                           
1-  Dahir n° 1-07- 129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53-05 relative à l„échange 

électronique de données juridiques. 
2-  M. Diyaa Toumlilt, Le commerce électronique au Maroc, aspects juridiques édition imprimerie les éditions maghrébines, 

2008 page 443. 
3 - N. L„heureux et M. Lacoursière, Droit de la consommation édition Yvon Blais  6ème éd, 2011 Page 139. 
4- Dahir n°1-11-03 du 14 Rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi 31-08 édictant des mesures de 

protection du consommateur. 
5- A. Lferkli, L„équilibre contractuel vu à travers le droit de la consommation. Revue marocaine d„administration et de 

développement, Mars-Avril 2014, 115, page 136. 
6- Vincent Gautrais, «Le nouveau contrat à distance et la Loi sur la protection du consommateur», dans Pierre-Claude 

Lafond, Le droit de la consommation sous influences, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 105, 107.   
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consommateur est placé dans une situation vulnérable face à son cocontractant sur les 

plans informationnels et économiques
1
. 

La loi 31-08 relative aux contrats à distance prévoyait un régime spécial pour les 

ventes conclues à distance. Ce texte régissait les relations entre le fournisseur de bien 

ou service et le consommateur. L’objectif de cette loi est  d’imposer une 

réglementation sur les contrats à distance  

Si nous sommes d’accord sur le fait que  le « contrat à distance » est  tout contrat 

conclu en dehors de la présence physique des parties, tel qu’une vente sur internet, par 

téléphone, une télévente, ou encore une vente par correspondance (sur catalogue).Le 

premier regard de l’article 25 de la loi 31-08  montre clairement que le législateur 

marocain a omis de définir le contrat à distance  à la différence de son homologue 

français  , Selon l’article L. 121-16 du Code de la consommation issu de la loi Hamon, 

constitue un « contrat à distance » « tout contrat conclu entre un professionnel et un 

consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de 

services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du 

consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de 

communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat »
2
. Le législateur s’est 

limité à définir la technique utilisée dans le cadre dans un contrat à distance ainsi que 

les parties 

D’après l’article 25 de la loi 31-08 On entend par : 

1- « technique de communication à distance » : tout moyen utilisé pour la 

conclusion d’un contrat entre un fournisseur et un consommateur sans la présence 

simultanée des parties. 

                                                           
1-  Élise Poillot, Droit européen de la consommation et uniformisation du droit des consommateurs, Paris, L.G.D.J, 2006, 

paragr. 1016. 
2- Le « contrat à distance » se distingue du « contrat hors établissement », ce dernier étant défini par l„article L. 121-16 du 

Code de la consommation comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur  

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, 

en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le 

consommateur ;  

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen 

d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement 

et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son 

activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;  

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de 

vendre des biens ou des services au consommateur ; » 
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2- « opérateur de techniques de communication » : toute personne physique ou 

morale relevant du secteur public ou privé dont l’activité professionnelle est basée sur 

la mise à la disposition du fournisseur d’une ou plusieurs techniques de 

communication à distance. 

3- « cyber-commerçant » : toute personne physique ou morale utilisant, dans le 

cadre d’une activité professionnelle ou commerciale, le réseau Internet. 

Quand à la notion de « consommateur »
 1

, la loi la définit comme étant toute 

personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins 

non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage 

personnel ou familial. Nous constatons que la portée de la définition de consommateur 

en droit marocain diffère de celle du droit français. 

Quand à La vente à distance d’un service financier, qui consiste pour la banque à 

conclure avec son Client, personne physique n’agissant pas dans le cadre de son 

activité professionnelle, le contrat relatif à ce service totalement à distance,  hors la 

présence physique et simultanée des parties,  en utilisant exclusivement une ou 

plusieurs techniques de communication à distance (courrier, téléphone, internet, fax...),  

du stade de la relation précontractuelle jusqu’à la conclusion du contrat, elle ne fait 

malheureusement l’objet d’aucune réglementation pointue, à la différence du 

législateur français qui s’est forcé à  définir le service financier à distance et à 

consacrer  des mesures de protection pour le consommateur similaires à celles prévues 

pour les contrats « traditionnels » à distance, à savoir des obligations d’information et 

un droit de rétractation légal
2
.Dans le cadre de la relation contractuelle, Le Client peut 

changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit 

incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier 

fourni. 

II- L’e-banking, entre innovation et protection législatives du consommateur  

Le consommateur, malgré les avantages dont il peut jouir en effectuant des 

opérations bancaires via Internet, il se retrouve en fait, dépourvu des conditions dont il 

pourrait bien bénéficier si ces mêmes opérations ont été effectuées dans une agence 

bancaire.  L'banking est aussi l'objet de plusieurs problèmes juridiques entraînant des 

risques, comme le blanchiment d'argent, les révélations des informations 

                                                           
1- Article 2 de la loi 31-08 édictant des mesures protectrices du consommateur 
2-  En France la directive 2002/65/CE avait pour objet de fixer les règles applicables aux contrats conclus à distance entre un 

professionnel et un consommateur et portant sur un service financier. Elle est le complément, appliqué aux services 

financiers, de la directive no 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à 

distance, qui a été transposée par l„ordonnance no 2001-741 du 23 août 2001 et qui fait l„objet de la section 2 du chapitre 

Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation.  
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confidentielles du client ou tout simplement le vol de l'argent d'autrui. Les banquiers 

qui se trouvent devant une lourde responsabilité de protection des fonds déposés par 

leurs clients. 

 Il est opportun d’analyser le degré de protection des normes juridiques prises par 

le législateur marocain,  dans le cadre d’un contrat bancaire  à distance. 

1- La loi 31-08, une législation peu protectrice 

Les dispositions principales régissant le contrat  bancaire à distance sont insérées 

dans  la loi édictant des mesures protectrices du consommateur, centre névralgique, de 

cette réglementation par essence consumériste. Cette loi a pour objectif principal 

d’assurer une présentation claire et efficace de l’information. L’obligation 

d’information est sans nul doute le pilier central de la protection du consommateur, ce 

qui justifie d’ailleurs que le législateur, ait souhaité son encadrement. Ainsi le 

prestataire de service en l’occurrence l’établissement de crédit à pour obligations 

légales l’information du consommateur pendant la phase précontractuel, ainsi que 

pendant la phase du démarchage 

&- Le démarchage bancaire à distance et l’obligation d’information  

Toute entreprise qui souhaite se développer et ne pas se laisser distancer dans 

l'environnement économique et commercial où elle évolue se doit de renouveler son 

fonds de commerce sans cesse. Cela se traduit donc par des actions de prospection à 

distance qui visent à identifier de nouveaux clients potentiels et à les transformer en 

clients réels. Le démarchage bancaire est une  prise de contact non sollicitée, par 

quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale 

déterminée, en vue notamment d’obtenir, de sa part, un accord pour la réalisation 

d’une opération sur un instrument bancaire ou financier. La loi 31-08 accorde une 

protection à la personne démarché, ainsi  le  démarcheur  doit communiquer de 

manière claire et compréhensible les informations utiles pour que le prospect soit en 

mesure de décider 
1
. 

Le législateur français est allé plus loin en encadrant de façon rigoureuse le 

démarchage bancaire et financier, ce dernier est régi par le code monétaire et financier 

(CMF). La définition en est donnée par son article L. 341-1
2
. Ce texte mentionne 

notamment celles qui concernent les instruments financiers, les opérations de banque 

                                                           
1-  Article 51 de la loi 31-08 dispose «  A la suite d„un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le 

fournisseur doit indiquer explicitement son identité et le caractère commercial de son intervention. Il doit adresser au 

consommateur une confirmation de l„offre qu„il a faite. Le consommateur n„est engagé que par sa signature ». 
2 - Le CMF définit le démarchage bancaire et financier comme étant « toute prise de contact non sollicité par quelque moyen 

que ce soit avec une personne physique ou une personne morale » en vue d'obtenir un accord sur une opération financière. 
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et les opérations connexes, les services d'investissement et les services connexes, les 

opérations sur les rentes viagères et la fourniture de prestations de conseil en 

investissement. Par ailleurs, le même article précise qu'il y a également démarchage 

lorsqu'une personne se rend physiquement au domicile des personnes, à leur travail ou 

dans des lieux non destinés à la commercialisation de produits financiers en vue des 

mêmes fins. Peu importe, dans ce cas, que le démarcheur ait été ou non sollicité. En 

clair, il y a dans cette hypothèse démarchage même si la sollicitation vient du prospect. 

Notons d'emblée que peu importe le mode de prise de contact : la définition est large, 

elle englobe le téléphone, l'Internet, le fax, etc.   Ainsi, le démarchage impliquant une 

prise de contact non sollicitée à personne déterminée, le simple recours à un site 

internet pour proposer des produits bancaires et financiers devrait échapper à cette 

réglementation, alors que, au contraire, l’envoi de messages électroniques à personnes 

déterminées dans le cadre d’une campagne de prospection directe en ligne constituerait 

un acte de démarchage 

Le démarcheur qui ne satisferait pas son obligation d’information ou ne 

permettrait pas à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation pourrait 

encourir une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. 

&- Une obligation précontractuelle d’information.  

Comme il en va pour tout contrat, les parties sont tenues d’une obligation 

générale d’information ou de renseignement. Cette exigence, traditionnelle, a connu un 

renforcement avec l’essor du droit de la consommation : il s’agit en général d’assurer 

le consentement éclairé des parties ou, plus précisément, de la partie qui est tenue pour 

être plus faible et donc à protéger. L’obligation d’information est alors en général 

précontractuelle, et l’obligation de renseignement ou de conseil est contractuelle et 

tend à assurer une bonne exécution des obligations principales des parties
1
.  le 

professionnel connaît parfaitement les caractéristiques des produits  proposés à la 

vente tandis que, tout au contraire, le consommateur n’en connaîtra, avant de 

contracter, que ce que le premier aura bien voulu lui donner d’informations, faute de 

pouvoir l’interroger de vive voix et faute surtout de pouvoir examiner personnellement 

le produit comme on peut le faire dans le cadre du commerce traditionnel. Il en résulte 

un déséquilibre qu’il paraît juste de corriger
2
. L’obligation précontractuelle 

d’information, garantis qu’un consommateur soit correctement informé relativement à 

tous les aspects essentiels du contrat à être conclu, de manière à éviter que son 

consentement ne soit vicié
3
.   

                                                           
1 -(Ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107, BICC n° 798 du 15 mars 2014, p. 11, Rapport de Mme Masson-Daum). 
2-Djamila Disdet. L„obligation d„information dans les contrats du commerce électronique. Thèse  Droit. Université 

d„Avignon, 2011 Page 10. https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00911671/document 
3- Muriel Fabre-Magnan, De l„obligation d„information dans les contrats: essai d„une théorie, Paris, L.G.D.J., 1992, p. 101.   
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Le prestataire de services bancaire doit fournir au consommateur les informations 

prévues à l’article 29 de la loi 31-08 
1
 ou les mettre à sa disposition sous une forme 

adaptée à la technique de communication à distance utilisée, dans un langage clair et 

compréhensible. De plus, si ces informations sont fournies sur un support durable, 

elles doivent être lisibles  tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de 

services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de 

connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; que celui qui est 

légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit 

rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation
2
. 

Le professionnel doit, avant la conclusion du contrat, rappeler au consommateur 

ses différents choix et lui permettre de confirmer sa demande ou la modifier selon sa 

volonté
3
. Le caractère commercial des informations précontractuelles, qui doivent être 

transmises au consommateur de manière claire et compréhensible par tout moyen 

adapté à la technique de communication à distance utilisée, doit apparaître sans 

équivoque. Ces informations doivent lui être communiquées en temps utiles et avant 

qu’il ne soit lié par un contrat. Toutefois, si la technique de communication à distance 

                                                           
1 -Article 29 de la loi 31-08 dispose «  Sans préjudice des informations prévues par l„article 3 et 5 ou par toute  autre 

législation et réglementation en vigueur, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :  

 L„identification des principales caractéristiques du produit, bien ou service objet de l„offre ;  

 Le nom et la dénomination sociale du fournisseur, les coordonnées téléphoniques qui permettent de communiquer 

effectivement avec lui, son adresse et s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, s„il s„agit d„une personne 

autre que le fournisseur, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ; Concernant le cyber-commerçant : - s„il est 

assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, son numéro d„identité fiscale ; - si son activité est soumise au régime de la 

licence, le numéro de la licence, sa date et l„autorité qui l„a délivrée ; - s„il appartient à une profession réglementée, la 

référence des règles professionnelles applicables, sa qualité, professionnelle, le pays où il a obtenu cette qualité ainsi 

que le nom de l„ordre ou l„organisation professionnelle où il est inscrit. 

 Le cas échéant, les délais et les frais de livraison ;  

 L„existence du droit de rétractation prévu à l„article 36, sauf dans les cas où les dispositions du présent chapitre 

excluent l„exercice de ce droit ;  

 Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ; 

 La durée de la validité de l'offre et du prix ou tarif de celle-ci ;  

 Le coût de la technique de communication à distance utilisée;  

 Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un 

produit, bien ou service. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont 

communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de 

communication à distance utilisée. Sans préjudice des dispositions de la loi 53-05 relative à l„échange électronique des 

données juridiques, le fournisseur doit, avant la conclusion du contrat, rappeler au consommateur ses différents choix 

et lui permettre de confirmer sa demande ou la modifier selon sa volonté. 10 A 
2- Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 avril 2016, 15-13.064, Publié au bulletin 
3- Article 29 de la loi 31-08 
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utilisée  à la demande du consommateur ne permet pas de remplir cette obligation 

avant la conclusion du contrat, le fournisseur devra satisfaire cette obligation 

immédiatement après la conclusion du contrat, sur un support durable
1
  

Vu la sensibilité de la protection du consommateur des services bancaires, il 

serait judicieux de compléter cette législation par un encadrement plus rigoureux de 

l’obligation d’information préalable à l’instar de la législation et la pratique en France, 

le fournisseur de services de paiement   a une obligation d’information relative à son 

identité , aux conditions financières du contrat, à l’existence ou à l’absence du droit de 

rétractation ainsi qu’à ses modalités d’exécution, aux produits et services financiers  

proposés. Afin que l’information préalable communiquée au consommateur soit 

conforme au droit qui deviendra applicable une fois le contrat réalisé, le fournisseur a 

également l’obligation de préciser la loi applicable aux relations précontractuelles et 

au contrat, ainsi que l’existence de toute clause concernant le choix d’une juridiction
2
 

L’article R. 121-2-1 65 du code de la consommation précise la teneur de 

l’obligation d’identification du fournisseur, de l’information relative au service 

financier proposé, au droit de rétractation, tout en instaurant, d’une part, une obligation 

d’information quant à l’existence ou l’absence de recours, et, d’autre part, des 

obligations spécifiques en cas de communication par téléphonie mobile .  

Le consommateur doit également être informé de l’existence de fonds de garantie 

ou d’autres mécanismes d’indemnisation, tels que les mécanismes d’indemnisation des 

déposants, des investisseurs et des cautions.  

                                                           
1

- L„article 32 de la loi 31-08 dispose que «  Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa 

disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison: 

 la confirmation des informations mentionnées aux articles 3, 5 et 29, à moins que le fournisseur n'ait satisfait à cette 

obligation avant la conclusion du contrat ;  

 l'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ; 

 une information sur les conditions et les modalités d'exercice de son droit de rétractation, prévu à l„article 30 ci-

dessous ; 

 les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;  

 les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an. Les 

numéros de téléphone destinés à recevoir les appels du consommateur en vue de suivre la bonne exécution du 

contrat conclu avec le fournisseur ou pour l„examen d„une réclamation, ne peuvent être soumis à des taxes 

additionnelles. Ces numéros doivent être indiqués dans les contrats et dans les correspondances. Le consommateur 

doit être mis en mesure de suivre sa demande et d„exercer son droit de rétractation ou de bénéficier de la garantie 

par n„importe quel moyen de communication et cela sans avoir à supporter des frais supplémentaires ». 
2- En France dans le cas d„une commercialisation à distance de services financiers précédée d„un démarchage, ce sont les 

informations énumérées à l„art. L. 341-12 CMF qui doivent être mentionnées.  
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De surcroît, l’exigence d’informations spécifiques à chaque produit ou service 

proposé s’ajoute à ces classiques informations précontractuelles. L’article L. 311-13 

du code de la consommation impose, par exemple, qu’une offre préalable de prêt 

conforme à l’un des modèles types visés à l’article R. 311-6 du même code, qui 

contient les conditions du prêt envisagé et notamment son coût, soit remise à 

l’emprunteur. Logiquement, ce sont ces offres préalables de prêt qui pourraient 

constituer l’information précontractuelle imposée par l’article L. 121-20- 10 du code 

de la consommation. 

La sanction de ces obligations est dissuasive, car elle consiste en l’ajournement 

du point de départ du délai de rétractation. Le fournisseur peut s’acquitter de ces 

obligations par l’envoi d’un document unique, à condition qu’il s’agisse d’un support 

écrit ou d’un autre support durable auquel le consommateur a accès et que les 

informations mentionnées ne varient pas jusqu’à  la conclusion du contrat. Cependant, 

le consommateur pourra à tout moment au cours de la relation contractuelle, s’il en fait 

la demande, recevoir les conditions contractuelles sur un support papier, ou bien 

changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit 

pas compatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier 

fourni . Cette dernière disposition peut s’avérer fort utile pour le consommateur qui 

n’aurait plus accès, pour des raisons techniques notamment, aux conditions 

contractuelles sous forme électronique.  

Toutefois, considérant la nouveauté de ces dispositions et le manque de 

littérature récente portant sur le sujet, il est difficile de se prononcer sur l’efficacité et 

la protection réellement offerte par la divulgation de ces informations additionnelles. 

1- Interdépendance entre  la loi 09-08 sur la Protection  des données 

personnelles des clients et la protection du consommateur 

Dans le monde du commerce électronique où la technologie et les affaires 

évoluent dans un environnement en changement perpétuel, l'ambiguïté et l'incertitude 

des droits juridiques sont largement ressenties, malgré l'existence d'une loi  qui veille à 

la protection des données personnelles des individus
1
  

Les données sur les personnes et les transactions étant de plus en plus transmises 

via des systèmes tels que les réseaux de téléphonie mobile, traitées par des tiers tels 

que des détaillants et consultées à distance par les clients et les employés des 

institutions financières, le risque d’accès et d’utilisation abusifs augmente. En dehors 

des aspects techniques, le manque d’éducation et d’expérience des consommateurs en 

matière de services financiers formels et de technologie peut présenter des risques pour 

la sécurité des données.  

                                                           
1 -la loi  n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l„égard du traitement des données à caractère personnel. 
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La définition et la mise en application des règles de confidentialité et de sécurité 

des données exigent un certain niveau de coordination entre les autorités de 

supervision et de réglementation. En effet, la banque à distance couvre différents 

secteurs comme ceux de la banque et des télécommunications. Les réglementations 

doivent être suffisamment cohérentes et strictes pour que les prestataires soient tenus 

pour responsables de la confidentialité des données. Ceux-ci doivent répondre de toute 

atteinte à la vie privée et de tout usage abusif des données des clients
1
. Les détaillants 

doivent également assumer cette responsabilité, même si les fournisseurs doivent être 

les premiers à résoudre les réclamations des consommateurs dans ce domaine. La 

réglementation doit en outre adopter une position neutre sur le plan technologique dans 

la mesure où il faudrait imposer des normes et protocoles spécifiques au sein d’un 

secteur en rapide croissance entraverait l’innovation. Toute exigence spécifique ne doit 

être imposée que pour corriger des problèmes identifiés au niveau d’activités 

existantes. Le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie 

privée dans le secteur des communications électroniques. 

 Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les 

coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès  de lui, dans le 

respect des dispositions de la présente loi, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation 

de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues 

fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de 

manière expresse, dénuée d’ambiguïté et simple, la possibilité de s’opposer, sans frais, 

hormis ceux liés à la transmission du refus, à l’utilisation de ses coordonnées lorsque 

celles-ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui 

est adressé. 

 Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des 

messages au moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans 

indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement 

transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais 

autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. 

                                                           
1 - Article 10 de la loi 09-08  

Est interdite la prospection directe au moyen d„un automate d„appel, d„un télécopieur ou d„un courrier électronique ou d„un 

moyen employant une technologie de même nature qui utilise, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d„une 

personne physique qui n„a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. 

Pour l„application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et 

informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins 

de prospection directe. 

Constitue une prospection directe l„envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, 

des services ou l„image d„une personne vendant des biens ou fournissant des services. 
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Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de 

laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la 

prestation ou le service proposé.  
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