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  سم هللا الرمحن الرحمي
  

  و قل امعلوا فسريى هللا معلمك و رسو ﴿قال هللا تعاىل: 

ون و مك مبا  و  املؤم ن امل الغیب و الشهادة ف سرتدون ٕاىل 

  ﴾كنمت تعملون

  صدق هللا العظمي

ٓیة:                                              105سورة التوبة، ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

ي الكرميني   ٕاىل رمزي احملبة و العطاء وا

ٔخوات ائليت إالخوة و ا ٔفراد    ٕاىل لك 

مل و  ىل لك طالب  سیطوإ فع من هذا العمل ال   قارئ ی

ٔهدي مثرة جمهودي املتواضع رمًزا و عرفا .   ٕاىل لك هؤوالء 

  

ة                                                                                                  وي حس   ش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  I  



  

  

  

  

  

اننا و  ٔ ي  ىل ٕاجناز هذا العمل املتواضع                                                امحلد و الشكر  تعاىل ا قدر 

ٔستاذة الفاض صباح عبد الرحمي اليت  ٔمسى عبارات الشكر و العرفان ٕاىل ا ٔتقدم ب كام 

  سامهت يف توجهينا ٕالجناز هذا العمل

ن هلم لك ا ٔ ن  ٔساتذتنا الكرام يف قسم احلقوق و ا رتامو ٕاىل لك  ر و    لتقد

بة لكیة احلقوق و العلوم السیاسیة جبامعة ورق ىس عامل مك ٔ   كام 

ٔو  بعید ٕالجناز هذا  دين من قریب  لشكر للك من سا ٔتقدم  ريا  ٔ   البحث.و 

  

ة   وي حس   ش
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  :الكلمات المفتاحية

  

         Le warrant  ................................................................... سند اخلزن -

                                     Récépissé .......................................................................... إيصال -

       Titre de transport  ............................................................ سند النقل -
       Le transporteur ................................................................. الناقل -
         L’éscpediteur ..................................................................... املرسل -

           Le destinataire ................................................................ املرسل إليه -

  Contrat d’affacturage......................تورة .........................عقد حتويل الفا -

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المقدمة



  المقدمة                                                                              

 المقدمة
رة التعامل باألوراق ـكان من الضروري ترسيخ فكد  ــفلقور احلياة التجارية و املعامالت التجارية ـنظرًا لتط      

ل باألوراق ـرة التعامـحبيث فرضت فكبينهـم د الثقة بني التجار و تفعيل التعامالت التجارية ـلتوطيوذلك التجارية 
ات التجارية إىل دعم التعامل ـذا األساس سعت خمتلف التشريعـهلى ع، و التجاريط ة نفسها يف الوسـالتجاري

ل النقود يف ـواق  وحتل حمـتعاملني يف األسول بني املـايتها حىت حتظى بالقبو محا  ـةباألوراق التجارية وتعزيز الثق
يكون هذا قد لوفاء حاال إذ اون ـيشرتط فيها أن يك القة املديونية بني الدائن واملدين الـالوفاء بالديون حبيث أن ع

 احتاجيقف عند هذا احلد يف حال  ة  والـود العالقـملدين أن يقدم سندا يثبت فيه وجاه فعلى ـوعلي ،األخري آجال
 هذا ما ،لـق بعد أجـد الذي يستحــائنه هو وهذا يف نفس السند ق إىلـوم بنقل ذلك احلـبل يق انـاالئتمالدائن إىل 

كالسفتجة  األوراق التجارية تضمنه ة يف إبرام الصفقات وهذا ماـحتقيق للسرع ع وـة تداول سريـينتج عنه حرك
أضاف  االقتصاديللتطور  ه باملقابل ومسايرةـإال أن ،تجاريوص عليها يف القانون الـك والسند ألمر املنصـوالشي
وهي األوراق  ات أخرى أالـتشريعنا هلا تحني سبق ها سابقا يفـن يعرفـرع أوراق جتارية أخرى جديدة مل يكـاملش

القانون التجاري واليت تناوهلا  ل الفاتورةـد حتويـل وعقـسند النق د اخلزن وـة يف سنــاملتمثل و رةـالتجارية  املعاص
    رـم لألمـدل واملتمـدثة املعـاملستحباألوراق  قـاملتعل 25/04/1993 املؤرخ يف 08- 93وم ـمبوجب املرس

ــ:  1395رمضان  20املؤرخ يف  75-59    .املتضمن القانون التجاري 25/09/1975املوافق ل

ا تفتـإذ أنه تتجلى أمهي      ر السيولة ـم توفيـن هلـإذ تضم االقتصادينيح بابا للمتعاملني ـة هذه األخرية  يف أ
م وتسريعهاـلالزمة لتسهيا ا تع،   ل معامال الل إقدام ــالوطين وذلك من خ االقتصادد دافعا لتطور عجلة ـكما أ

   .والتصدير االسترياداملتعاملني على عمليات 

     :ل يفثتتم إشكالية هامة ولتجارية املعاصرة أن نطرح وعليه يتعني علينا يف إطار البحث عن األوراق ا     
بماذا يفسر ظهور هاته األوراق التجارية المعاصرة التي سنها المشرع فهل أن هذا األخير بسنه لها قـد 
      حاول تدارك قصور األوراق التجارية التقليدية أم أن هذا يرجع لما إستلزمته متطلبات الواقع التجاري 

                                                     :و من هاته اإلشكالية الرئيسية تندرج أسئلة فرعية و هي كالتايل ؟و المعامالت التجارية 
                                              ؟هل أن هاته األوراق التجارية قد حققت بالفعل الغاية المرجوة منها 

    ؟ حجية األوراق التجارية األخرى و فعالية نفس لهاذلك فهل و إن كان ك

  أ



  المقدمة                                                                                   

  ؟ مسايرتها ومواكبتها لتطور المعامالت التجاريةفما مدى منه  و 

                    حتقيق مجلة من األهداف من بينها أنه:و على هذا األساس فإن هذا املوضوع يهدف إىل  

ا. -                                             يهدف هذا البحث إىل اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة و األسئلة املرتبطة 
  كما يرمي هذا البحث إىل إثراء الرصيد العلمي لدى الباحثني.  -

زد  ،ـالءم وطبيعـة املوضوعع يف هذا البحث هو املنهج التحليلي لكونه يتـج املتبـأن املنهدر اإلشارة إىل ـو جت     
  إىل هذا أنه يعترب األكثر تطبيقا يف الدراسات القانونية.

أما عن دوافع اختيارنا ملوضوع األوراق التجارية املعاصرة فريجع ذلك لسببني:                                 
غـم أمهية هذا املوضوع فإنه مل يستوف حقه من االهتمام من ناحية الدراسات القانونية و هذا ما أكد أنه ر  أوال:

اختيارنا له و ذلك باالعتماد على أحكام القانون التجاري.                                                        
اق التجارية و عدم انتشارها بالقدر الكايف خصوصا فيما نظرا حلاجة التاجر يف معامالته  هلاته األور  ثانيا: أنه

  يتعلق بعقد حتويل الفاتورة، و هذا ما جعلنا نسلط الضوء على هذا املوضوع. 

وع وخاصة األجنبية ــكما نشري إىل أنه خـالل البحث إعرتضتنا عدة صعوبات أمهها: قلة املراجع يف املوض     
وعليـه فإن هذا البحث ما هو إال دراسـة شاملة لألوراق  ،ليه بالتفصيليتم التطرق إمنه على أساس أنه مل 

  .  التجارية املعاصرة وفقا للنصوص املوجودة يف القانون التجاري اجلزائري

وع يف ثالث مباحث إذ  ـذا املوضـة هــما سبـق ارتأينا دراسـة فيـوأخريا ولإلجابة عن اإلشكاليـة املطروح     
                                       و كيفية تداوله و كذلك كيفية الوفاء به.ملفهومه املبحث األول لسند اخلزن و تناولنا فيه بيان  خصصنا

 ة تداولهـو أشكاله و كيفي سند النقل ومـملفهأما املبحث الثاين فقد تناولنا فيه سنـد النقل إذ تعرضنا فيه 
                                                                                                      .اآلثار املرتتبة عنه و كذا باإلضافة إىل أنواعه

لعقد حتويل الفاتورة  مفهومأما فيما يتعلـق باملبحث الثالث فقد خصصناه لعقـد حتويل الفاتورة حبيث تناولنا فيه 
                               آلثار املرتتبة عن هـذا العقد.وا أطرافهو حقوق و التزامات 

  خلصنا خبامتة ضمنا فيها أهم نتائج البحث.و 

  ب

  



  

  

  

  

  

  

  
  

  

  المبحث األول
  سند الخزن
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  المبحث األول: سند الخزن                                                              

  Le warrantالمبحث األول: سند الخزن 

رادها من اخلارج أو ــم استيـعندما يت واد اخلام املصنعة أو نصف املصنعةـائع و املـوم أن السلع و البضـمن املعل     
ا تـواء كان نقلهـتداوهلا س ف إذ ـاع و التلـو ذلك خشيـة الضي 1 ةـوميـازن العمـدى املخـودع لـا برا أو حبرا أو جوا فإ

رد ـاقل تنتهي مبجـة النـة فمسؤوليـاعـام شخص باسترياد بضــن حبيث إذا قـها يف احليـر عناء نقلـاته األخرية توفـأن ه
ـف فإنـه سيقــوم ها على منت السفينـة أو جعلـها يف الرصيف عرضة للتلـة إبقائـاوزا لعقبـيناء، إ ذ أنه جتـوصول إىل املــال

الب حبيث خصصنا ـمط ثالثةيف  تناولناه والذي 2ا ـومي و ذلك باستالمـه سند خزـزن عمـا يف خمـورد بإيداعهـاملست
  .إىل الوفـاء به املطلب الثالث خصصنـاو  لتداولهسند اخلزن أما املطلب الثاين تعرضنا فيه  مفهـوماملطلب األول إىل 

  وم سند الخزنـالمطلب األول: مفه 

  ه و ذلك يف فرع أول و نتطرق لشروط صحته يف فرع ثاين.ـوم سند اخلزن البد أن نعرفـلتحديد مفه

  الفرع األول: تعريف سند الخزن

العمومية  املودعة لدى املخازنو عبارة عن سند مصريف يقوم بتحريره تاجر كضمان ملحق بوصل البضائع ـه     
ة املادية وختليصه ـا من الناحيـب البضاعة اليت حيتاج إليهـزن ختليص التاجر من متاعـأن املخـحبيث أنه من ش 3

بمجـرد استالمه السند من قبل ف و هلذا عـأيضا من العقبات اليت تثريها احليازة القانونية مثال ما يتعلق برهن البضائ
ذه البضاعة ويستطيع أن ينقل حيازة السند أو الصك إىل تاجر آخر عن طريق تسليمه ـئزا هلاملخزن يعد حا

                                                                  السند ويعفي نفسه من مصاريف الشحن والنقل .
ان ملحقة ـارة ضمـ"استمى أنه مكرر من القانون التجاري اجلزائري سند اخلزن عل 543د عرفت املادة ـولق

   .4بوصل البضائع المودعة في مخازن عامة "

  من القانون 2/11ة وفقا للمـادة ـازن العموميـل املخالـو عليه فإن أعمال اخلزن و مقاولة استغ     

  

  

                                                             
  .167، ص 2010عبد القادر البقريات، القانون التجاري اجلزائري، الطبعة األوىل، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  1
  .387- 386، ص 2010ناد التجارية يف القانون التجاري اجلزائري، الطبعة األوىل، دار الكتاب احلديث، القاهرة، إبراهيم بن داود، االس 2
  .41ص ، قاملة ، جامعة2009/2010وفاء شيعاوي، حماضرات األوراق التجارية يف القانون التجاري اجلزائري، مقدمة لطلبة السنة الرابعة حقوق،  3
  .186-185، ص 2011التجارية يف القانون اجلزائري، الطبعة الثالثة عشر، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر، نادية فضيل، األوراق  4
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  األول: سند الخزنالمبحث                                                                                  

د عمال تجاريا ـ"يعو هذا ما نصت عليـه بقوهلــا:  1وعـب املوضـل األعمال التجارية حبسـقبي التجاري تعـد من
وعلى هذا األساس فإن سند اخلزن الذي ال  2ة"ـالل المخازن العموميـاولة الستغـمق كل  بحسب موضوعه
  . 3وعـيعد عمال جتاريا حبسب املوض يكون مبعزل عنها

االطمئنان ة و أن يتكفل مبنح ضمانات وافرة تبعث الثق ال بد لكي يقوم بدور املودع لديهو منه فاملخزن العام 
ل يف حفظ البضائـع و ــذه الضمانات مادية تتمثـواء كانت هـم لديه سـون بضائعهـار لكي يضعـلدى التج

ن العام يف البضائع و هذا ما جاء يف املادة رف املخز ـة تتمثل يف عدم تصـصيانتها أو كانت ضمانات قانوني
"المؤسسات المؤهلة حسب الشروط المحـددة و اليت نصت بقوهلا:  من القانون التجاري 7مكرر  543

داع كل ـامة وتستقبـل في اإليـازن عــا التي لها الحق في أخذ تسميـة مخـم هي وحدهـعن طريق التنظي
ام يقوم ـفإذا توافرت هذه الضمانات يف املخزن الع ، وهلذاحفظها " ة غير محظورة و تكون مسؤولة عنـبضاع

يسمى  الجزء األولا يتـكون من جزئني ـزن إيصاال مزدوجدئذ يسلمه املخـداع بضاعته لديه و عنـبإياجر الت
 "Souche"من دفرت يسمى  وهذا اإليصال يقطع 4سند إيداع  أو  وهو إيصال "Recepissé"إيصاال 
واملرقم حسب الصفحات  Soucheر ـالقسـم األول : يبقى يف الدفت إىل قسمني: ةـة مقسمـورقكل  فتكون

زن العام والثاين يسلم ملودع ـواملوقع من طرف رئيس احملكمـة ألنه يعترب دفرت جتاري إلزامي بالنسبة لصاحب املخ
   .Warrant"5"يسمى سند اخلزن   الجزء الثانيأما  Récépisséالسلعة ويسمى 

  

  الفرع الثاني : شروط صحة سند الخزن 

إذ أنه بالنسبة  ،يتطلب إنشاء سند اخلزن كغريه من األوراق التجارية شروطا موضوعية و شروط شكلية     
   فإن سند اخلزن كغريه من األوراق التجارية البد أن تتوفر فيه الشروط اآلتية و هي: للشروط الموضوعية

  

                                                             
 .41وفاء شيعاوي، املرجع السابق، ص  1
، 101، اجلريدة الرمسية العدد 2005فيفري  06ملؤرخ يف ا 02-05ن رقم و ـانـــاري املعدل و املتمم بالقـــانون التجــاملتضمن الق 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59- 75األمر  2

   .1975ديسمرب  19املؤرخ يف 
  .41وفاء شيعاوي، املرجع السابق، ص  3
  .186نادية فضيل، املرجع السابق، ص  4
  .180، ص 2000صبحي عرب، حماضرات يف القانون التجاري اجلزائري، دون دار نشر، اجلزائر،  5
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  المبحث األول: سند الخزن                                                             

   ة وفقا للقانون التجاري.ـون احملرر كامل األهليـيك ة: و ذلك بأن يتوفر رضا طريف السند، و أنـالرضا و األهلي -

  .1و أيضا السبب إذ البد أن يكون مشروعاجيب أن يكـون بضــاعة مقيمة بالنقـود باإلضافة أيضا إىل احملل الذي 

لسند اخلزن و الذي هو عبارة عن وصل إيداع البضائع وسند الرهن فإنه  للشروط الشكليةأما بالنسبة       
 ب توافرها يفاري جندها تنص على البيانات اإللزامية الواجانون التجمن الق 1مكرر  543ا لنص املادة ـطبق

                                                                        :يو اليت تتمثل فيما يل  2وصل البضائع 

اسم الشخص الطبيعي أو املعنوي القائم بإيداع البضاعة أو اسم شركته .                                     -1
                                                                               شركته.مهنة املعين باخلزن أو عنوان  -2
                                                                      مقر سكىن املعين باخلزن أو عنوان شركته. -3
ا وحج -4                                              مها.طبيعة البضاعة املودعة والبيانات املتعلقة بنوعها وز
  . 3اليت كتبت قيمتها والرسوم املسددة إن وجدتالقيمـة النقدية للبضاعة حني إيداع املخزن أو الفواتري  -5

من القانون التجاري على أن سند اخلزن جيب أن يشتمل على  2مكرر  543/2كما قد نصت املادة      
، و جتدر اإلشارة أيضا إىل أن غياب أحد هذه البيانات يرتتب عليه 4يشتمل عليها الوصلنفس البيانات اليت 
ة جتارية أي كسند خزن، أما يف حالة ما إذا جاءت البيانات على ظهر الورقة صحيحة ـبطالن السند كورق

ذه الورقة كسند ألمر وفقا للقواعد العامة.     فيمكن االعتداد  

البيانات اإللزامية يف سند اخلزن ميكن أن يتضمن بيانات اختيارية و من بينها شرط ليست إىل فباإلضافة      
  ألمر و كذلك شرط الرجوع بال مصاريف و حىت شرط الضمان أيضا.

  

  

  

                                                             
 1http://www.startimes.com, 18/01/2014 ,منتديات ستار تاميز

  .187-186نادية فضيل، املرجع السابق، ص  2
  .388إبراهيم بن داود، املرجع السابق، ص  3
  .187نادية فضيل، املرجع السابق، ص  4
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  المبحث األول: سند الخزن                                                             

  المطلب الثاني: تداول سند الخزن

 من القانون التجاري فإن انتقال سند اخلزن يكون بطريق التداول عن طريق 2مكرر  543طبقا للمادة      
 ة من رضا و أهليةـواء من حيث الشروط املوضوعيـر و بنفس الشروط اخلاصة بتظهري السندات التجارية سـالتظهي

ــة ـسنـد اخلــزن ميكـن أن يظه ، و عليــه فإنرــة الواجبة يف التظهيـأو من حيث الشروط الشكلي ر تظهريا نـاقـال للملكي
  و هذا ما سيأيت بيانه بالتفصيل يف الفروع اآلتية: .1أو تظهريا توكيليا أو تظهريا تأمينيا

  الفرع األول: التظهير الناقل للملكية

 بإرادته املنفردة ملكية الورقةل املظهر ـة و ذلك بأن ينقـر تظهريا ناقال للملكيـسند اخلزن ميكن أن يظه إن     
ن ءيرد أن يظهر املالك اجلز ـال و سند رهن فإنه مبجـ إيصئنيللمظهر إليه، و عليه مبا أن سند اخلزن يتكون من جز 

د ـباملخزن بع ةـو من هنا يكون بإمكان صاحب البضاعة املودع2معا تنتقل ملكية البضاعة حلاملها اجلديد 
ه املشرتي، فتسليم ـسند و تسليمه للمظهر إليـتلك البضاعة عن طريق تظهري الاستالمه سند اخلزن أن يبيع 

"يمكن للمودع الذي يريد بيع على أنه:  3مكرر  543السند يعد مبثابة تسليم البضاعة حبيث تنص املادة 
  .3بضاعته إذ لم تكن مرهونة أن يظهر الوصل إلذن المشتري و يرفقه بسند الخزن"

ال احلق الثابت إىل املظهر إليه، إذ أنه ـلة من اآلثار أمهها انتقه مجمن التظهري ترتتب عليذا النوع ـو ه     
ا املظهر إذ يصبح املظهر إـبالتظهري الناق املالك للبضاعة ليه هو ل للملكية تنتقل كل احلقوق اليت كان يتمتع 
له أن  االستحقاق كما طالبة ببضاعته يف ميعادودة باملخزن العام و له أن يتقدم إلدارة املخزن للمـاملرهونة املوج

  .4ا بعد تظهري تأميين أو توكيلي و حىت ناقل للملكيةيميظهر السند ف

  الفرع الثاني: التظهير التوكيلي

ه توكيليا ممارسة كل احلقوق ـللمظهر إلي يكونتظهريا توكيليا حبيث أيضًا  ظهرـأن يإن سند اخلزن ميكن      
  ، لكن مينع عليهالبضائع مبا يف ذلك بيع البضائع املرهونة إذا كان مفوضا يف ذلكاملرتبطة مبلكية 

   
                                                             

  .187-186، ص 2008وزيع، اجلزائر، حممد الطاهر بلعيساوي، الوجيز يف شرح األوراق التجارية، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة و النشر و الت 1
ة ورقلة، ـالعلوم االقتصادية جامع رمي الشايب و كرمية بن اعمر، األوراق التجارية املعاصرة يف التشريع اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة الليسانس يف احلقوق، كلية احلقوق و 2

  .12، ص 2001/2002
  .389إبراهيم بن داود، املرجع السابق، ص  3
  .13الشايب و كرمية بن اعمر، املرجع السابق، ص رمي  4
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  المبحث األول: سند الخزن                                                             

لقواعد تظهري السند تظهريا ناقال للملكية بل ميكنه فقط إعادة تظهريه تظهريا توكيليا و ما هذا إال تطبيق ل
  .1اخلاصة بالتظهري املتعلقة باألوراق التجارية

  الفرع الثالث: التظهير التأميني 

 للمظهر إليه حبيث يتقرر له عليها حق عيين خيول له األولوية يف احيازي اترهن مبوجبه الورقة رهنو هو أن   
 543/1حبيث تنص املادة  .2تزيد عنهة اليت تساوي الدين أو ـة الورقـن من قيمـون بالرهـاء دينه املضمـاستيف

"سند الخزن هو سند يسمح للمودع باالقتراض على قيمة البضائع : على أن اريـون التجـانـمن الق 2مكرر 
  .المودعة بالمخزن العام"

ا الثالث      يمكن حائز السند في أي وقت أن يفصل سند ة أنه:"ـكما جاء أيضا يف نص نفس املادة يف فقر
ان تسديد المبلغ المقترض عند ـة حينئذ ضمـة المودعـل البضاعـو تشك .يحوله إلذن حاملالخزن و 

إذ ميكن للحامل  ة رهن"ـ"موضوعأو  ة ضمانا"ـ"موضوعمىت كان السند حيتوي على عبارة القيمة  االستحقاق"
  أن ميارس مجيع احلقوق املرتتبة عن السند.

وم بتظهري سند ـالبضاعة مع احتفاظه مبلكيتها أن حيتفظ بوصل اإليداع و يقو منه فإذا أراد املودع أن يرهن      
ذا التظهري ينشأ سند اخلزن كسند جتاري موضوعه ـالرهن إىل الدائ ن و الذي يعترب املظهر إليه األول و  ن املر

ن للوفاء باملبلغ  ل ـاحملدد يف السند على سبيحق مايل، و عليه تعد البضاعة املودعة باملخزن ضمان للدائن املر
ل مبثابة إشهار ـن عن الوصـال سند الرهـاض و يعترب انفصـالرهن، و هلذا ال ميكن يف هذه احلالة تظهريه على بي

ة بيعها فيمكنه ذلك عن طريق تسليم الوصل وحده و بالتايل يعلم املشرتي أن ـللرهن ألنه إذا أراد مالك البضاع
  ف فيها عن طريق الرهن.البضاعة سبق لصاحبها التصر 

ه إلذن حامله و بالتايل يصبح قابل للتظهري بنفس ـإذا فسند اخلزن عند فصله عن الوصل فإن احلائز خيول     
ا الثالثة و الرابعة. 2مكرر  543شروط السندات التجارية األخرى وهذا ما أكدته املادة    يف فقر

 ةـرهن، إذ أنه عند بيعه البضاعللهدف يه السند عن الوصل ـعند فصلدر اإلشارة أيضا إىل أن املودع ـكما جت     
      م الوصل فإنه يبقى ملزم بتسديد سند اخلزن مسبقا أو أن يودع املبلغ لدى إدارةـعن طريق تسل

  
                                                             

  .188حممد الطاهر بلعيساوي، املرجع السابق، ص  1
  .603، ص 1998عبد احلكم فودة، املوسوعة املاسية يف املواد املدنية و اجلنائية، اجلزء الثالث، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية،  2
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  المبحث األول: سند الخزن                                                             

  .1من القانون التجاري 3مكرر  543/2املودعة عنده البضاعة و هذا ما أكدته املادة املخزن العام 

  المطلب الثالث: الوفاء في سند الخزن

و   ة الوفاء يف سند اخلزن يستدعي منا التطرق ملوضوعني و مها تقدمي السند للوفـاء كفرع أولـإن دراس     
  االمتناع عن الوفاء كفرع ثاين.

  تقديم السند للوفاءالفرع األول: 

 4مكرر  543ا لنص املادة ـ، فإنه طبق2ن ـزن أو الرهـد اخلـاق الدين الثابت يف سنـخ استحقـل تاريـإذا ح      
 قر هذاـة السند يف تاريخ االستحقاق مبـودع بقيمـل سند اخلزن أن يطالب املـالقانون التجاري حيق حلام من

داع فإنه باسرتداده ـاإلي الاسرتد السند و يف حال كان حمتفظا يف حوزته بإيصاألخري، فإذا قام املودع بالوفاء 
لسند اخلزن يكون قد مجع مرة أخرى قسمي السند و بذلك يكون له احلق يف نقل ملكية البضاعة خالية من 

  .3الرهن إىل من يشاء

  الفرع الثاني: االمتناع عن الوفاء

 اع البضائع عن الوفاء وجب على احلامل حترير احتجاج عدم الوفاء وفقاما إذا امتنع حامل وصل إيديف حالة      
 543ة ودة يف األوراق التجارية(كالسفتجة و السند ألمر)، حبيث نصت املادـروط املعهـات و الشـللشكلي
يام ) أ08الل الثمانية (ـمن القانون التجاري اجلزائري على أنه يف حالة عدم التسديد ميكن للحامل خ 4/1مكرر
و هو حق امتياز على السعر أي  اج أن يقوم ببيع البضائع املخزنة يف املزاد العلين و يستويف حقهـة لالحتجـاملوالي

مثن البضاعة، و يعترب هذا تطبيقا للقواعد العامة اخلاصة بالرهن املفروض على البضاعة باعتبارها ضمانا للوفاء 
  .4بالورقة التجارية

 ن، لكن إذا كان السعر غري كاف للتسديد كأن ينخفضـة كافيا للوفاء بالديـمثن البضاعون ـو األصل أن يك     
ا فجاز للحامل الرجوع على املودع و باقي امللتزمني مبوجب دعوىـسع            ر البضاعة املودعة بعد خز

  
                                                             

  .18-16ق، ص رمي الشايب و كرمية بن اعمر، املرجع الساب 1
  .182صبحي عرب، املرجع السابق، ص  2
  .201، ص 2013نسرين شريقي، السندات التجارية يف القانون اجلزائري، الطبعة األوىل، دار بلقيس للنشر، اجلزائر،  3
  .189حممد الطاهر بلعيساوي، املرجع السابق، ص  4
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  زنالمبحث األول: سند الخ                                                         

           من القانون التجاري اجلزائري: 4مكرر  543من املادة  03رة ـو هذا ما أكدته الفق 1الرجوع 

ال ـن ضد المودع و المظهرين المتتاليين بصفته حامـالسعر غير كاف للتسديد، فيمكنه أن يطع "إذا كان
  .2لسند تجاري"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .182صبحي عرب، املرجع السابق، ص  1
ة ــدة الرمسيــاري، اجلريــون التجــانــاملتضمن الق 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59-75م باألمر رقم ـ، املعدل و املتم1993أفريل  25املؤرخ يف  08-93 التشريعي رقم املرسـوم 2

  .1993أفريل  27، املؤرخ يف 27العدد 
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  النقل: سند الثانيالمبحث                                                                

 Titre de transportالمبحث الثاني: سند النقل 
  

رية يف جمال ـ، إذ أن للنقل أمهية كب 1 د الدعائم األساسية اليت يرتكز عليها النشاط االقتصاديـيعد النقل أح     
حبيث ساعد على تطور التجارة بصورة هائلة و وضع الوسائل الكفيلة لالتصال  2تبادل السلع و تنقل األشخاص 

ون داخليا كالسيارات و ـات ، فالنقل قد يكـبالتجار و الدول األخرى  كما ساعـد على تداول السلع و اخلدم
ة إال و ـفقاط أو صـأي نش ، حبيث أن 3بالنسبة للنقل الربي و قد يكون حبريا أو جويا هذا  يةالسكك احلديد

ا أنه ـكم،  يتدخل فيها النقل إذ أن التاجر يف ممارسته لنشاطه التجاري قد يسافر إىل أماكن بعيدة لعقد صفقات
ا تكون أيضا حمال لعمليات نقل متعاقب ة من أماكن ـبالنسبة للبضائع و املواد األولية و املنتجات الصناعية فإ

ل كسند جتاري و الذي تناولناه يف أربع ـو هذا ما حيققه سند النق ،4ن استهالكها ـإنتاجها و صنعها إىل أماك
أما املطلب  و تداوله سند النقلألشكال و خصصنا املطلب الثاين  فهومهيف املطلب األول مل ضنامطالب حبيث تعر 

  .اآلثار املرتتبة عن سند النقلو تناولنا يف املطلب الرابع  أنواعهالثالث تكلمنا فيه عن 
  

  األول: مفهوم سند النقلالمطلب 
يستوجب التطرق إىل مفهوم سند النقل معرفة جوانب عدة و هو ما سيتم معاجلته يف الفروع التالية بدءًا      

  د النقل كفرع أول مث التعريف بسند النقل كفرع ثاين و أخريا بشروط صحة سند النقل كفرع ثالث.ـبتعريف عق
  الفرع األول: تعريف عقد النقل

ل بأن ينقل البضائع أو ـه بأنه: "ذلك العقد الذي يتعهد فيه الناقـد النقل حسب ما ذهب إليه الفقـإن عق     
من القانون التجاري اجلزائري قد  36املادة  نإذ أ 5 "األشخاص من مكان إىل آخر و ذلك لقاء أجر معلوم

ن بأن يتوىل بنفسه نقل شخص أو شيء ـمثاه متعهد النقل مقابل ـاق يلتزم مبقتضـنصت على أن عقد النقل هو اتف
   .6إىل مكان معني 

  

                                                             
  .169عبد القادر البقريات، املرجع السابق، ص  1
  .235، ص 2004اري، الطبعة األوىل، اجلزء األول، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، فوزي حممد سامي، شرح القانون التج 2
  .181-179، ص 2001مسري مجيل حسني الفتالوي، العقود التجارية اجلزائرية، الطبعة األوىل، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  3
  .545، ص 2001الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،  مصطفى كمال طه و علي البارودي، القانون التجاري، 4
  .237فوزي حممد سامي، املرجع السابق، ص  5
  .179الفتالوي، املرجع السابق، ص  حسني مسري مجيل 6
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  النقل: سند الثانيالمبحث                                                                

النقل يعترب عمال جتاريا و منه فعقد  ،1القبول رد تبادل اإلجياب و ود الرتاضي إذ يتم مبجـد النقل من عقـإذ أن عق
ا أو ـة للناقل مىت مت على وجه املقاولة، أما بالنسبة للمرسل أو املرسل إليه فقد تعترب عملية النقل عمال مدنيـبالنسب

ة للمرسل إذا كان تاجرا و تعاقد على النقل حلاجات جتارية أو ـوال إذ يعترب النقل جتاريا بالنسبـجتاريا حبسب األح
  .2إذا كان وكيال بالعمولة للنقل

و  ه فإن املشرع يف معرض حديثه عن األعمال التجارية حبسب املوضوع تطرق إىل مقاوالت النقل ـو علي     
"يعد عمال تجاريا بحسب موضوعه  من القانون التجاري اجلزائري على أنه:  2/8االنتقال إذ قد نصت املادة 

يعد عمال القانـون التجـاري على أنه: " من 3/5، كما قد نصت املـادة مقاولة الستغالل النقل و االنتقال" كل
  .3تجاريا بحسب شكله كل عقد يتعلق بالتجارة البحرية و الجوية"

و  "Le transporteur"ل ـم بني طرفني مها الناقـيتود الرتاضي فهو ـو منه فباعتباره عقد من عق     
 Le"ه ـل إليـو هو املرسصا ثالثا ـة شخـل يف العالقـد يدخـإال أنه ق، "L'expediteur"ل ـاملرس

destinataire"  و قد يكون هذا األخري و املرسل شخصا واحدا كأن يرسل تاجر مركزه الرئيسي يف اجلزائر
ة شركة نقل، فامللتزم بالنقل هو الشركة الناقلة و املرسلة إليه هو شخص التاجر ـبضاعة إىل فرع له يف فرنسا بواسط

ه باملرسل عالقة عقدية سابقة كأن ـون عالقتـل إليه هو شخص ثالثا حبيث تكلكن غالبا ما يكون املرس 4املرسل 
ل إليه هو املشرتي للبضاعة املنقولة فيتوىل البائع و هو املرسل بإبرام عقد نقل ـل هو البائع  و املرسـيكون املرس

  .5إلرسال البضاعة إىل املشرتي

املواد ثبات عمال مببدأ حرية اإلثبات يف فإن عقد النقل كسائر العقود جيوز إثباته بكافة طرق اإل هلذاو      
  يثبت كل عقد تجاري:من القانون التجاري على هذا بقوهلا: " 30إذ قد نصت املادة  6 التجارية

  

  

                                                             
  .36، ص 1992عباس حلمي املنزالوي، القانون التجاري، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  1
  .551مصطفى كمال طه و علي البارودي، املرجع السابق، ص  2
  .394إبراهيم بن داود، املرجع السابق، ص  3
  .195نادية فضيل، املرجع السابق، ص  4
  .176، ص 2000علي البارودي و حممد فريد العريين، القانون التجاري، الطبعة األوىل، اجلزء الثاين، دار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية،  5
  .554مصطفى كمال طه و علي البارودي، املرجع السابق، ص  6



 

 
14 

 

  النقل: سند الثانيالمبحث                                                                

بسندات رسمية                                                                                              -1
بسندات عرفية                                                                                              -2
                                                                                             بفاتورة مقبولة            -3
بالرسائل                                                                                                     -4
                                                               بدفاتر الطرفين                                    -5
  .1باإلثبات بالبينة أو بأي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها" -6

دة إال احلاالت اليت يعد فيها العقد مدنيا بالنسبة للمرسل فيستند الناقل يف ـو ال يستثىن من هذه القاع     
  2من القانون املدين  333دج حسب املادة  100.000ة االلتـزام عن ـا زادت قيمـكلممواجهته إىل الكتابة  

 100.000ة إذا كان التصـرف القانوني تزيد قيمته عن ـ" في غيـر المـواد التجاريو اليت نصت بقوهلا: 
م يوجد دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة فال يجوز اإلثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه ما ل

  .3"نص يقضي بغير ذلك

 من القانون املدين يتبيـن بأنه لوجوب اإلثبات بالكتابة البد من توفر 333ومنه فإنه حسب نص املادة      
و أن يكون  دينار جزائري 100.000 على قيمتهون التصرف القانوين مدنيا و أن تزيـد ـشرطني و مها أن يك

تقصر وجوب اإلثبات بالكتابة فيما  اجلزائري من القانون املدين 333ادة ـاملة، و عليه فنجد أن ـغري حمدد القيم
  و يستوى أن تكـون هذه التصرفات عقودا. ةـاوز قيمته مائة ألف دينار جزائري على التصرفات القانونيـجت

ا بكافة طرق اإلثبات أيا كانت قيمة  .4التصرف أما بالنسبة لألعمال التجارية فنجد أن القانون جييز إثبا

و عليه فإن عقد النقل يثبت عمال بإيصال النقل و هذا اإليصال حيرره الناقل و حيتوي على البيانات      
  إىل املرسل بعد توقيعه عليه، فيثبت تسلم الناقل للبضاعة و ينتزع إيصال النقل  هذا األخريالالزمة إذ يسلمه 

  
                                                             

، املؤرخ 101، اجلريدة الرمسية العدد 2005فيفري  06املؤرخ يف  02-05املتضمن القانون التجاري املعدل و املتمم بالقانون رقم  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59-75ألمر ا 1
   .1975ديسمرب  19يف 

  .197، ص السابقنادية فضيل، املرجع  2
 20 ؤرخ يف، امل44 ، اجلريدة الرمسية2007ماي  13املؤرخ يف  05- 07املتضمن القانون املدين املعدل و املتمم بالقانون رقم  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75ألمر ا 3

  .2005جوان 
  .111-109، ص 2011طباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر، حممد صربي السعدي، الواضح يف شرح القانون املدين، الطبعة األوىل، دار اهلدى لل 4
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  النقل: سند الثانيالمبحث                                                                

و  للمرسل إليه يف امليعاد البضاعة بتسليم هذا األخري يلتزم إذ، 1قسائم مع احتفاظ الناقل باألصل  من دفرت ذي
  .2احملدد املكان

  الفرع الثاني: تعريف سند النقل

اجلوية و سواء كان  الربية أو البحرية أوهو سند جتاري ميثل عملية نقل للبضائع عرب خمتلف وسائل النقل      
قد  و، 3""ألمرأو  "للحاملدر أو يظهر "ـا يصـيصبح سند النقل جتاريا عندمإذ  هذا النقل داخلي أو دويل
د ـ"يصبح سن  ا:ـان سند النقل بنصهـببي من القانون التجاري 8مكرر  543ادة ـجاءت الفقرة األوىل من امل

و هذا  ألمر"عندما يصـدر و /أو يظهر للحامل أو دا تجاريا ـع سنـة البضائـتمثل ملكية ـالنقل باعتباره وثيق
  .4يعين أن سند النقل حمرر مكتوب ميثل حقا عينيا منصبا على بضاعة

  الفرع الثالث: شروط صحة سند النقل

 إذ أنه ،الالزمة لصحتـهيعترب سند النقل صحيحا إذا توفرت فيه الشروط املوضوعية و الشروط الشكليـة      
الرضا و ة إنشائه أن تتوفـر فيه فإن سند النقل كباقي األوراق التجارية جيب لصح للشروط الموضوعيـةبالنسبة 

  .5األهلية التجارية و أن يكون حمل و سبب إنشاء سند النقل مشروعا

زم ضرورة توافر بيانات إلزامية تتعلق ستلـفهذا ي لسند النقل فبما أنه ورقة جتارية للشروط الشكليـةأما بالنسبة 
 8مكرر  543رة الثانية من املادة  ـاء النص على هذه البيانات يف الفقـد جـة و لقـة و بصاحب البضاعـبالبضاع

  و هي:  من القانون التجاري

                                                         اسم الشاحن سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو امسه التجاري.  -1
الشاحن أو غرض شركته.                                                                                  مهنة  -2
                                                                                         مقر سكن الشاحن أو عنوان شركته. -3
  .6طبيعة البضاعة املشحونة و البيانات اليت تسمح بالتعرف عنها (كذكر مصدرها و قيمتها) -4

                                                             
  .555-554مصطفى كمال طه و علي البارودي، املرجع السابق، ص  1
  .198نادية فضيل، املرجع السابق، ص  2
  .42وفاء شيعاوي، املرجع السابق، ص  3
  .396إبراهيم بن داود، املرجع السابق، ص  4
  .43وفاء شيعاوي، املرجع السابق، ص  5
  .204-203ص  ،نسرين شريقي، املرجع السابق 6
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  المطلب الثاني: أشكال سند النقل و تداوله

ألشكال و تداول سند النقل يستدعي بنا إىل أن حندد أشكال سند النقل يف فرع أول و تداوله يف  إن التطرق     
  فرع ثاين.

  الفرع األول: أشكال سند النقل

                                                                                              تتعدد أشكال سند النقل و منها:
أي مبعىن حيمل اسم شخص معني سواء كان الشاحن نفسه أو املرسل إليه، حبيث  النقل االسمي: دنس -1

ــه الفقرة األوىل من املادة  التجاري  من القانون 10مكرر  543يلتزم هذا األخري بتسليم البضاعة و هذا ما أكدت
  .1ضاعة لشخص معين""سند النقل الصادر (لشخص مسمى) هو سند اسمي و تسلم الباجلزائري بنصها: 

و هذا يفيد قابليته للتحويل بطريق التظهري من طرف الشخص الذي  :سند النقـل المتضمن شرط "ألمر" -2
  .11مكرر  543صدر ألمره و هذا طبقا لنص املادة 

ــو هو املتضمـن صيغة حلامل :لــسند النقل الصادر للحام -3 ــ  حبيث يتم تداوله عن طريق التظهري على  2ه ــ
من القانون التجاري  401إىل  396و ذلك حسب الشروط و األحكام املتعلقة بالسفتجة من املادة  3بياض 

  .4اجلزائري

  الفرع الثاني: تداول سند النقل

يعد سند النقل سندا جتاريا ميثل ملكيـة بضاعة معينة و خيضـع للتداول عن طريـق التظهري على غرار األوراق      
ذ سند النقل ـ"يأخمن القانون التجاري بقوهلا:  9مكرر  543التجارية األخرى و هذا ما نصت عليه املادة 

جاري سواء كانت البضاعـة في حسب الشـروط المنصوص عليها في المـادة السابقـة شكـل السند الت
  .طريق النقل أو وصلت إلى الجهة المقصودة"

  

                                                             
  .199نادية فضيل، املرجع السابق، ص  1
  .398إبراهيم بن داود، املرجع السابق، ص  2
  .199نادية فضيل، املرجع السابق، ص  3
  .398إبراهيم بن داود، املرجع السابق، ص  4
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طريق  عليه فإن سند النقل سواء كان امسيا أو حيمل شرط ألمـر أو كان سندا حلاملـه فيمكن تداوله عن ًا و بناء     
التداول خالل املدة  ة أثناء الطريق فال ختـرج البضاعة عنـن للمرسل إليه أن يتصرف يف البضاعـ، إذ ميك1التظهري 

  ع املرسل إليه أن يبيع البضاعة مىت سنحت له الفرصة قبل وصوهلا.ـاليت يستغرقها النقل فيستطي

 معني أو كان حيمل شرط ألمر بالتظهري أما و منه فيتداول سنـد النقل سواء كان امسيا أي صادر لشخص     
تصل  ، و من مثة ميكن تداول البضاعة من املظهر إىل املظهر إليه حىت2إذا كان السند للحامل فيتداول بالتسليم 

يتقدم إليه  البضاعة فيتسلمها احلائز األخري أو احلامل األخري للسند و يلتـزم الناقل عندئذ بتسليـم البضاعة ملن
 فإن سند النقل من القانون التجاري 13مكرر  543، و يف هذا الصدد فإنه وفقا لنص املادة 3لنقل بسند ا

، و بالنتيجة فإن سند النقل خيضع لنفس 4تنطبق عليه األحكام اخلاصة بالسند ألمر فيما ال خيالف طبيعته 
  .5ألمراألحكام اليت ختضع هلا السفتجة ما مل تتعارض هذه األحكام مع طبيعة السند 

  المطلب الثالث: أنواع سند النقل

تتعدد أنواع سند النقل من سند النقل الربي إىل سند النقل البحري إىل سند النقل اجلوي و اليت سيأيت      
ا يف الفروع اآلتية:   بيا

  الفرع األول: سند النقل البري

هو عبارة عن وثيقة جتارية عادية متثل ملكية بضاعة، حبيث يضم هذا السند العديد من الوثائق كتذكرة      
السفر، وثيقة الشحن، سند الشحن الربي و يعد هذا األخري أي سند الشحن الربي هو السند التجاري الذي 

ض احلديث عن سند النقل حبيث أن جيب أن يتوافر على عدد من البيانات املهمة و اليت سبق ذكرها يف معر 
  إال إذا وجد نص خيالف ذلك. 13مكرر  543هذا األخري يتم تداوله وفق نص املادة 

و عليه فإن سند النقل كغريه من األسناد إما أن خيضع لقانون الدولة إذا كان يف حدود إقليمها و إما أن      
  نقل البضائع.  خيضع لالتفاقيات و املعاهدات الدولية اليت تنظم حركة

  

                                                             
  .200-199نادية فضيل، املرجع السابق، ص  1
  .204جع السابق، ص نسرين شريقي، املر  2
  .200نادية فضيل، املرجع السابق، ص  3
  .14، ص 2009-2008، مجيلة بنت بادة، تداول األوراق التجارية يف موريتانيا و اجلزائر دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف احلقوق، جامعة اجلزائر 4
  .204نسرين شريقي، املرجع السابق، ص  5
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  الفرع الثاني: سند النقل البحري

 و  م سند النقل البحري العديد من الوثائق و االستمارات و من ضمنها الوثيقة املسماة سند الشحنـيض     
د من خالهلا عقد النقل البحري ـاألسناد التجارية إذ هي عبارة عن الوثيقة اليت يتجسل ـهاته األخرية تعد من قبي

و عليه فإن سند الشحن هو ما يثبت قيام العالقة التعاقدية بني الناقل البحري و الشاحن، حبيث ميكن لسند 
  :1الشحن البحري كغريه من األسناد أن يتضمن بيانات إلزامية و هي

و الشاحن و املرسل إليه و عنوان كل منهم.                                               اسم كل من الناقل -
ا أو حجمها.                                                  - صفات البضاعة، طبيعتها و عدد الطرود و وز
                                             اسم السفينة.                                                      -
اسم الربان.                                                                                                     -
                     ميناء الشحن و ميناء التفريغ.                                                                     -
أجرة النقل.                                                                                                    -
  .2مكان إصدار السند وتاريخ إصداره و عدد النسخ اليت حررت منه -

  الفرع الثالث: سند النقل الجوي

ميثل سند النقل اجلوي البضاعة املشحونة على منت الطائرة إذ يتضمن عدة بيانات و هي:                             
رقم تذكرة السفـر و البيانات الواردة فيها من تاريخ اإلقالع، الوصول، مكان اإلقالع و مكـان النزول و  -

                                                                  مسارات الطائرة، اسم و عنوان الناقل.              
اسم و عنوان املرسل.                                                                                           -
                                                                                           اسم و عنوان املرسل إليه.      -
نوع البضاعة املشحونة و طبيعتها.                                                                              -
           تكلفة نقل البضاعة.                                                                                    -
نسخ سند النقل.                                                                                                   -
زمن النقل و مهلة وصول البضاعة.                                                                               -
  ملسؤولية.إقرار اتفاق إسناد ا -

                                                             
  .403-400املرجع السابق، ص إبراهيم بن داود،  1
  .242، ص 2001، اإلسكندريةهاين دويدار، الوجيز يف القانون البحري، الطبعة األوىل، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  2
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ل يف كل أنواعه هو إفراغ لعقد بني طرفني أحدمها هو الناقل و ثانيهما هو املرسل أو ـو عليه فإن سند النق     
  .1إليهصاحب البضاعة، كما ميكن أن تتضمن طرفا ثالثا و هو املرسل 

  المطلب الرابع: اآلثار المترتبة على سند النقل

إذ يلتزم املرسل بتسليم البضاعة إىل الناقل يف  2إن عقد النقل يرتب التزامات على كل من الناقل و املرسل     
و       4البضاعة و نقلها و تسليمها إىل املرسل إليه مكما يلتزم الناقل بتسل  3غضون الوقت احملدد و دفع األجرة

  هذا ما سيتم التطرق إليه من خالل حتديد التزامات املرسل كفرع أول مث التزامات الناقل كفرع ثاين.

  و تتمثل يف: الفرع األول: التزامات المرسل:

  االلتزام بتسليم البضاعة: -1

ا يف سند النقل، إذ     إن أول ما يؤديه املرسل (الشاحن) هو تسليم بضاعة للناقل وفق املواصفات اليت أديل 
ان إقامة الشاحن أو لدى حمطة النقل أو يف حمل خمتار، كما ـيتم تسليم البضاعة حسب االتفاقيات إما يف مك

ا يلتزم الناقل يف هذه األثناء من التحقق من نوع البضاعة و ع ددها و طبيعتها و حجمها و له أن يبدي بشأ
  .5أي حتفظ يراه واجبا

 االلتزام بدفع األجرة:                                                                                    -2
رة ـقل، إذ أنه قد تكون األجإن االلتزام بدفع أجرة النقل هو االلتزام الرئيسي للمرسل املقابل لاللتزام الرئيسي للنا

إذ يبقى يف كل األحوال صاحب البضاعة ملزمـا بالسـداد و يظل  ،6ة عند اإلرسال أو عند الوصولـمستحق
خ العالقة القائمـة و املطالبة ـللناقل حق املطالبة و الرجوع على املرسل (الشاحن) الستيفاء أجرة النقل و له فس

  .7بالتعويض عما أصابه من ضرر

  

                                                             
  .408-407إبراهيم بن داود، املرجع السابق، ص  1
  .555مصطفى كمال طه و علي البارودي، املرجع السابق، ص  2

3 Jean-Luckoehl, struclures juridiques et contrats commerciausc, France, 1992, p 150.   
  .555مصطفى كمال طه و علي البارودي، املرجع السابق، ص  4
  .409-408إبراهيم بن داود، املرجع السابق، ص  5
  .556مصطفى كمال طه و علي البارودي، املرجع السابق، ص  6
  .409إبراهيم بن داود، املرجع السابق، ص  7
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  و تتمثل يف: الفرع الثاني: التزامات الناقل:

  اللتزام بتسلم البضاعة و شحنها:ا -1

كميتها و ة و  ـذا األخري أن يتحقق من نوع البضاعـة املراد نقلها إذ أن هلـزم الناقل بتسليم البضاعـيلت   
حاهلا،كما له أن يتسلم البضاعة يف حمل املرسل أو يف مكاتبه أو يف خمازنه وفقا ملا اتفق عليه إذ يلتزم الناقل عادة 

  بشحن البضاعة ورصها يف املكان املعد هلا بطريقة تقي البضاعة خطر اهلالك أو التلف أثناء النقل.

  االلتزام بنقل البضاعة: -2

يعترب التزام رئيسي للناقل إذ البد على الناقل أن خيصص للنقل أداة صاحلة للقيام به مع ل البضاعة ـإن نق   
مراعاة طبيعة البضاعة و طول الرحلة، كما جيب أن يتم النقل يف امليعاد احملدد باالتفاق أو العادة و إذا مل يتم 

  .1لشاحن من جراء التأخريالنقل يف امليعاد احملدد كان الناقل مسؤوال عن تعويض الضرر الذي حلق ا

  االلتزام بتسليم البضاعة: -3

إن النقل ال يعد قد مت إال بعد عملية التسليم الفعلي و القانوين للبضاعة إما للمرسل إليه أو املكان املتفق    
 م يتصل و يرتبط بعملية التفريغ الذي يكون على عاتق أحد الطرفني حسب بنـود االتفاقـعليه حبيث أن التسلي

املدونة على منت السند أو يف وثيقة ملحقة إذ أنه يثبت التسليم بتأشري الشاحن أو املرسل إليه على إيصـال 
  خاص بأن عملية النقل قد متت وفق االتفاق.

فباإلضافة إىل التزامات طريف سند النقل السابق ذكرمها جند أن هناك أيضا التزامات على املرسل إليه إذا كان    
اعة و تفريغها و يلتزم بدفع أجرة الناقل إذا كانت البضاعة د إذ يلتزم هذا األخري بتسليم البضـقد تضمنه السن

.2مستحقة الدفع عند الوصول أو كان االتفاق قد تضمن مثل هذه البنود

                                                             
  .303، ص 2010مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري و القانون البحري، الطبعة االوىل، مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية،  1
  .411-410إبراهيم بن داود، املرجع السابق، ص  2
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 Contrat d'affacturageالمبحث الثالث: عقد تحویل الفاتورة 
ة الديون التجارية و اليت تعد من أهم ـم املسائل اليت تصادف املؤسسات التجارية هي مسألـإن من أه     

م ـتفرض أحيانا على املؤسسات التسليالت التجارية ـتعثرها و إفالسها، حبيث أن املعامإىل العوامل املؤدية 
ة من األخطار ـة الدفع و بعدها تكـون أمام جمموعـالعاجل مع الوفاء اآلجل و على هذا حترر لزبائنها فواتري مؤجل

اء عند حلول أجله أو وقوعه يف ـاء و أخطرها رفض املدين الوفـمنها نقص السيولة املالية بسبب تأجيـل تاريخ الوف
ار تلجأ املؤسسات االقتصادية و التجارية ـة قضائية ألمواله، و هلذا تفاديا هلاته األخطـو تصفية إفالس ـحال

ة، هذا ـللبحث عن مصادر متويل إلعادة دورتـها اإلنتاجية و تقليص نسبة العجز املايل املتعلق بالفواتري املؤجل
ع أوجهها و هذا الذي أدى إىل ـلة من مجيالذي دفع إىل البحث عن تقنية قانونية اقتصادية تستوعب هاته املشك

و تناولنا هذا األخري يف ثالث مطالب حبيث تعرضنا يف املطلب  ور عقد حتويل الفاتورة أو عقد الفاكتورينغـظه
د حتويـل الفاتورة ـقوق و التزامـات أطراف عقعن حعقد حتويل الفاتورة أما املطلب الثاين تكلمنا فيه  ومـملفهاألول 

   .دـعقال هذا الثالث و األخري خصصناه لآلثار املرتتبـة عن و املطلب

  المطلب األول: مفهوم عقد تحويل الفاتورة

  إن التطرق لعقد حتويل الفاتورة يستدعي منا إىل أن نعرف هذا العقد يف فرع أول و شروطه يف فرع ثاين.    

  الفرع األول: تعريف عقد تحويل الفاتورة

الفاتورة يعترب تقنية أكثر مشولية إذ ميكن املؤسسة االقتصادية من التخلص من حقوقها جتاه إن عقد حتويل      
ة جزئيا أو كليا، إذ بذلك ـل الدائنية إىل مؤسسة مصرفية خمتصة يف شراء الفواتري املستحقـزبائنها عن طريق حتوي

  .1هاتتخلص من عملية تسيري و متابعة حقوقه لدى زبائنها و التخفيض من تكلفت

ه و من بينها التعريف الذي قدمته الغرفة الوطنية للمستشارين املاليني ـدد فلقد تعددت تعاريفـو يف هذا الص     
  بفرنسا حبيث  قدمت املفهوم التايل: (تقوم العملية على نقل احلقوق التجارية من صاحبها إىل الوسيط 

  

  

                                                             
  مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول سياسات التمويل أثرها على االقتصادياتبن طلحة صليحة، معوشي بوعالم، دور عقد حتويل الفاتورة يف متويل و حتصيل احلقوق،  1
  .2- 1، ص 22/11/2006-21دراسة حالة اجلزائر و الدول النامية، جامعة بسكرة، -و املؤسسات 
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املدين مقابل حصول الوسيط على الذي يتكفـل بالتحصيل و يضمن النهاية احلسنة حىت يف حالة إفالس  
  .1العمولة

يتوىل أحد املتخصصني و يسمى  اهـل الفاتورة بأنه ذلك العقد الذي مبقتضـد حتويـأما الفقه املصري عرف عق     
ن معه و قام بالوفاء بقيمتها و ذلك مقابل التزام ـاحملصل بتحصيل حقوق حلسابه اخلاص كانت ثابتة للمتعاقدي

  .2املتعاقد بدفع عمولة حمددة

 و عرف أيضا على أنه االلتزام الواقع على عاتق أحد املؤسسات املتخصصة بتعجيل قيمة فواتري عميلها     
مدينيه مقابل انتقال ملكية هذه احلقوق هلا و تعهدها بعدم الرجوع على العميل يف حالـة إخفاقها يف  على

  .3استيفاء هذه احلقوق و مساعدته مبجموعة كبرية من اخلدمات اإلدارية

 "عقد تحل بمقتضاهمن القانون التجاري بأنه:  14مكرر  543أما املشرع اجلزائري فقد عرفه يف املادة      
شركة متخصصة تسمى (الوسيط) محل زبونها المسمى (المنتمي) عندما تسدد فورا لهذا األخير المبلغ 

  التام ألجل محدد ناتج عن عقد و تتكفل بتبعة عدم التسديد و ذلك مقابل أجر".

و هلذا فإنه من خالل نص املادة السابقة يتبني بأن عقد حتويل الفاتورة يضم طرفني و مها العميل (املنتمي)      
جاء  ، و عليه فإن أطراف عقد حتويل الفاتورة حسب التسميات اليت4والوسيط (الوكيل أو الشركة حمولة الفواتري) 

  ا املشرع تتمثل يف:

هو عبارة عن مقاولـة صغرية أو متوسطة ال متتلك اإلمكانيات  :(l'adherent)أوال: المنتمي أو العميل 
الالزمة لتسري أعماهلا التجارية فتلجأ إىل الشركة الوسيـط لضمان استمرارها فالعميـل هو الشخص الذي يشرتي 

منه  ود و لكن مل يدفع مثنها مباشرة و إمنا يتعهد بتسديدها يف أجل الحق ـالسلع من املورد و يربطهما عق
  .5فالعميل هو الذي يكون له القرار يف حاجته إىل بيع ديونه التجارية

  

  

                                                             
  .173عبد القادر البقريات، املرجع السابق، ص  1
  .32، ص 2005لبنان، -ة احلديثة للكتاب، طرابلسنادر عبد العزيز شايف، عقد الفاكتورنغ، الطبعة األوىل، املؤسس 2
  .5، ص 1997هشام فضلي، عقد شراء احلقوق التجارية، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة،  3
  .175، ص 2011/2012د تلمسان، النظام القانوين لتحويل الفاتورة، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة أبو بكر بلقايميالط عبد احلفيظ،  4

   m.org. 10/04/2014-http:// juristescertainement, 5/70  منتدى حقوقيون بال حدود
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ة هلا نظامها اخلاص إذ تتكفل بالقيام بعدة أعمال جتسـد الوسائل ـيتمثل يف شرك: (le factor) ثانيا: الوسيـط
ذا فقد ـو تبعا هل 1ة الفواتري"ـوق املنتمي على الغري و ضمـان أداء ذلك إذ قد مسيت أيضا بـ "حمولـيف تلقي حق

 و املتعلق بشـروط تأهيل 1995أكتوبر  25المؤرخ في  95/331ذي رقم ـوم التنفيـالمرسصدر 
 وم في إطارـر التي تقـة الفواتيـمحول"تعتبر منه  2اء يف املادة ـالشركات اليت متارس حتويل الفواتري، إذ قد ج

من القانون التجاري شركة  14مكرر  543ل الفواتير حسب مفهوم المادة ـمهنتها العادية بعمليات تحوي
ع و التنظيم ـع للتشريـة محدودة و تخضـتجارية تؤسس في شكل شركـة مساهمـة أو شركة ذات مسؤوليـ

  .المطبقين على الشركات التجارية"

ة نشاطها إال بعد حصولها على ـ"ال يمكن أن تمارس الشركمنه  3اء أيضا يف نص املادة ـكما قد ج      
.                                                                         التأهيل من الوزير المكلف بالمالية"

.                         "ى الوزير المكلف بالماليةيجب أن يقدم طلب التأهيل كتابيا إلمنه " 4كما أنه حبسب املادة 
يجب أن يصطحب طلب التأهيل بالمستندات التالية:                   من نفس املرسوم على أنه " 5و نصت املادة 

       القانون األساسي للشركة.                                                                               -
حصيلة االفتتاح: تستخلص منها أصول صافية فعلية متوفرة أو قابلة للتحقيق تخصص لعمليـات  -

تحويل الفواتير.                                                                                                           
  2.وصل التسجيل في السجل التجاري" -

بالتايل فالشركة الوسيـط املسماة "حمولـة الفواتري" حتل حمل املنتمي و مبوجب هذه اإلحالة حيق هلا مطالبة و      
  .3املدين باحلقوق الثابتة يف تلك الفواتري

  الفرع الثاني: شروط عقد تحويل الفاتورة

ا العقد كسائر العقود فهذ للشروط الموضوعيةإن عقد حتويل الفاتورة يقوم على شروط إذ أنه بالنسبة      
من القانون املدين  59األخرى العتباره صحيحا البد أن تتوافر فيه أركان أساسية وهي: الرتاضي (املادة 

  من القانون املدين اجلزائري). 97من القانون املدين اجلزائري) و السبب (املادة  92اجلزائري) و احملل (املادة 

                                                             
  .417إبراهيم بن داود، املرجع السابق، ص  1
  .1995أكتوبر  29املؤرخ يف ، 64حتويل الفاتورة، اجلريدة الرمسية العدد املتعلق بشروط تأهيل الشركات اليت متارس  1995أكتوبر  25املؤرخ يف  95/331املرسوم التنفيذي رقم  2
  .419إبراهيم بن داود، املرجع السابق، ص  3
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هذا الركـن يف عقد حتويل الفاتورة يعترب أساس العقد إذ البد فيه أن تتجه صراحـة إرادة الشخص  التراضي: -1
إلجراء مثـل هذا التصرف، كما أنه البد لصحـة الرتاضي أن يكون خاليا من العيـوب كالغلط و التدليس و 

املثبتة للعقـد من سندات و فواتري من اإلكـراه، و إن كان من املستبعد عمليا وقوع املنتمي يف الغلط ألن الوثائق 
  تقدميه.

غري أنه بإمكان و قوع الوسيط أي الشركة حمولة الفواتري بالغلط سواء يف تقدمي حجم املخاطر اليت تشكلها      
ا على معلومات خاطئة أو أن يكون الغلط يف صفة املتعاقـد نفسه.   احلقوق احملولة إذا بنت هذه الشركة تقديرا

ا ميكن طلب إبطال العقد إذا كان اخلطأ بسبب تدليس من املنتمي الذي استعمل طرق احتيالية لدفع كم      
ا ما كانت لتربم العقد.   الوسيط للتعاقد معه كأن خيفي معلومات أو وقائع أو مالبسات لو علمت 

و عليه فإن حمل عقد حتويل الفاتورة بالنسبة للمنتمي يتمثل  ؟و الذي يقصد به مباذا التزم املتعاقد  المحل: -2
ذا احلق من املنتمي إىل الوسيط، أما بالنسبة حملل العقد بالنسبة ـيف احلق الثابت يف الفاتورة أي نقل ملكية ه

  للوسيط هو التزامه بتعجيل قيمة احلق الثابت يف الفاتورة.

ات الطرفني ـدور حول الدين الثابت يف الفاتورة فإنه يشرتط لصحة التزامل التزام الطرفني يـو عليه مبا أن حم     
  .1أن يكون الدين موجودا و حمددا و جتاريا

هو اهلدف الذي من أجله التزم كل من املنتمي أو الوسيط أو هو الغرض الذي يقصد الوصول  السبب: -3
ق حبقوق حمصلة ـأن يكون مشروعا أي ال يتعل إذ البد يف هذا السبب أن يكون موجودا و 2إليه عن طريق العقـد

  من ممارسات جتارية حمظورة قانونا.

لعقد حتويل الفاتورة فال يوجد يف القانون اجلزائري نصوص قانونية حتدد  للشروط الشكليةأما بالنسبة      
 لعقد و اليت تتطلبو يرجع ذلك إىل الطبيعة التجارية هلذا ا 3الشكليات اليت يربم وفقها عقد حتويل الفاتورة

  السرعة و اإلتقان، غري أن هذا ال مينع من احلفاظ على الشروط الشكلية اليت تفرضها القواعد القانونية العامة

  

                                                             
  . 162- 161ميالط عبد احلفيظ، املرجع السابق، ص  1
  .546، ص 1975توفيق حسن فرج، األصول العامة للقانون، مكتبة مكاوي، بريوت،  2
  .170السابق، ص ميالط عبد احلفيظ، املرجع  3
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ايته بتوقيع طرفيه و مها    .1الوسيط و املنتميو منها أن يذيل العقد يف 

و هي شروط ثابتة   شروط عامةباإلضافة إىل هذا كله فإن عقد حتويل الفاتورة يشمل نوعني من الشروط،      
قابلة للمناقشة بني الوسيط و املنتمي و هي شروط  خاصةو غري متغرية يتعني النص عليها يف العقد، و أخرى 

  مرنة تتفق و خصوصيات كل مؤسسة اقتصادية.

تتمثل يف:                                                                                  فالشروط العامةو عليه 
موضوع العقد (عقد حتويل الفاتورة).                                                                       -1
                                                              شرط اجلماعية.                                            -2
جمال التطبيق (نوعية احلقوق احملولة أي تكون جتارية).                                                                       -3
                                             حصول الضمان املسبق على كل زبون.                                     -4
تقدمي كل الفواتري و الوثائق املثبتة للدين.                                                                             -5
                               حتويل هذه الديون من املنتمي إىل الوسيط.                                                 -6
إخطار املدين من قبل املنتمي حبصول احلوالة.                                                                         -7
       اتفاقية احلساب اجلاري الذي حيدد مقدار االعتماد املمنوح.                                                   -8
% من قيمة الفاتورة.                                                  10تقدمي رأس املال على حساب الضمان ميثل  -9

حتصيل احلقوق (و هو الذي يتم بسعي من الوسيط غري أنه يف حالة وفاء املدين للمنتمي فإن هذا األخري  -10
                                                                           يلتزم  بتحويلها للوسيط).                

تقدمي املنتمي لضمان بوجود احلقوق احملولة، و عدم وجود أي اعرتاضات من طبيعة جتارية أو تقنية حول  -11
و بعد  زالتها يوما إل 20هذه احلقوق و يف حالة وجود مثل هذه االعرتاضات فإن الوسيط مينح املنتمي أجل 

مرور هذه املدة و بقاء هذه االعرتاضات فإن الدين يعترب كأنه غري موجود أصال.                                           
عمولة الوسيط و هي ختتلف حبسب طبيعة التزامات الشركة حمولة الفواتري.                                                   -12
ص حسابات املنتمي حبيث يلتزم هذا األخري بالسماح للوسيط بفحص حساباته و كل مستنداته فح -13

احملاسبية مىت أراد ذلك.                                                                                          
  ون ملدة غري حمددة غري أنه يف حالة رغبة مدة العقد: القاعدة أن العقد املربم بني املنتمي و الوسيط يك -14

                                                             
  .51هشام فضلي، املرجع السابق، ص  1
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أحد األطراف يف فسخ العقد فإنه يتعني عليه إخطار الطرف الثاين برسالة مضمنة الوصول مع وصل االستالم 
  قبل ثالثة أشهر من نفاذ الفسخ.

  لعقد حتويل الفاتورة فتتمثل يف: شروط الخاصةالأما 

كأن يتم االتفاق على حصر العقد يف نوع حمدد من الديون فقط.                                     -جمال التطبيق -1
            إجراءات دفع الفواتري و الوثائق املثبتة هلا.                                                           -2
ل قيمة ـمن تقدمي نسبة الضمان أي أن يتفقا على متكني املنتمي من كام اإلعفاءة الفواتري، و ـأسلوب معاجل -3

% كضمان.                                                                             10الفاتورة دون خصم نسبة 
ع أو خفض هذه العمولة .                                                            عمولة الوسيط: كأن يتفقا على رف -4
  .1مدة العقد: كأن يتم االتفاق على مدة سريان العقد -5

  المطلب الثاني: حقوق و التزامات أطراف عقد تحويل الفاتورة 

أي املنتمي  احلقوق و االلتزامات على عاتق الطرفني ضبع د حتويل الفاتورةـيف عقة التعاقدية ـتنشأ عن العالق     
  و الوسيط حبيث سندرس حقوق و التزامات الشركة الوسيط كفرع أول و حقوق و التزامات املنتمي كفرع ثاين. 

  الفرع األول: حقوق و التزامات الشركة الوسيط

                                                                     تتمثل يف:و  حقوق الشركة الوسيط:أوال: 
ة ـوع الفواتري احملولـوق موضـحبيث تقوم الشركة الوسيط باقتضاء قيمـة احلق الحق في ملكية الحقوق المحولة: -1

من القانون التجاري  17مكرر  543ادة ـق احللول االتفاقي و هذا ما نصت عليه املـإليها و ذلك عن طري
ا فبمقتضى هذا احللول  تصبح الشركة الوسيط مالكة هلذه احلقوق و تستفيد من كافـة الضمانات اليت كان يتمتع 

  .2من القانون التجاري اجلزائري 16مكرر  543املنتمي و هذا ما أكدته املادة 

  

  
                                                             

 .175-173ميالط عبد احلفيظ، املرجع السابق، ص  1
جارية جامعة أحممد بوقرة بومرداس، صيودة إيناس، أمهية القرض السندي يف متويل املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، مذكرة لنيل درجة املاجستري يف علوم التسيري و العلوم الت 2
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ا دعت ـعندما ترتاب الشركة الوسيط يف انتظام معامالت املنتمي و كلم المراقبة و االطالع:الحق في  -2
ز العميل بغيـة محاية مصاحلها، حبيث تتم ـاحلاجة إىل ذلك ميكنها ممارسة حقها يف املراقبة و اإلطالع على مرك

  .1هذه الرقابة عن طريق مسك الشركة الوسيط حلسابات املنتمي و لفواتريه

ا اليت تقدمها للمنتمي  الحق في العمولة: -3 و عند  2تتقاضى الشركـة الوسيط عمولة معينة مقابل خدما
 ةـحساب العمولة يؤخـذ بعني االعتبار قيمـة الديون حجـم املخاطر اليت قد يتعرض هلا الوسيط باإلضاف

طريق القيد يف احلساب اجلاري بني للخدمات احلقيقية املقدمة فعال و يتم اقتطاع هذه العمولة و الفوائد عن 
  .3املنتمي و الوسيط

اب املنتمي على زبائنه و ذلك يف حالـة ـميكـن للشركة الوسيـط سحب سفتجات حلس سحب سفتجات: -4
داول هذه احلقـوق بتظهريها ألمـر الشركة الوسيط و ـح بتـالضرورة و جيب أن يرد هذا السحب يف العقد ألنه يسم

ا ا   لرجوع على املوقعني على السفتجات باعتبارهم ضامنني هلا.اليت بإمكا

 تقوم الشركة الوسيط بفتح حساب خاص باسـم املنتمي تقيد فيه مبلغا معينا يتـم حساب الرهن للضامن: -5
 اقتطاعه من املبالغ احملولة إليها بنسبة مئوية حىت يصل إىل حد معني حبيث ال جيوز للمنتمي أن يتصرف يف هذا

ة الوسيط من ـاحلساب طوال مدة العقد ألنه يعترب مبثابة تأمني لعمليات حتويل الفاتورة و ضمان ملا تقدمه الشرك
  .4اعتمادات

  و تتمثل يف: التزامات الشركة الوسيط: ثانيا: 

و  مبا متلكه من أجهزة طـسيتستطيـع الشركـة الو  االلتزام باإلدالء بالمعلومات و االستشارات التجارية: -1
و التجارية  املاليـة مقومات مالية و إدارية أن تقدم معلومات و استشارات للمنتمي تتعلق باستكشـاف لألسـواق

زام الشركة الوسيط بتقدمي املعلومات مبثابة التزام بذل ـو يعترب الت ،ات حول مراكز الزبائن املاليةـو مده باملعلوم
  . 5عناية ال بتحقيق نتيجة حمددة

  

                                                             
  .213نادية فضيل، املرجع السابق، ص  1
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حتويل  مبجرد حتويـل احلقوق تلتزم الشركـة الوسيط بأداء قيمتها للمنتمي إما فور توقيع عقدأداء الحقوق:  -2
ن مباشر ـطريق تدوياق الديون و ذلك عن ـالفاتورة و إما يف موعد يتفق عليه الطرفان قبل أو عند استحق

  .1حلساب جار مفتوح لدى الشركة الوسيط حلساب املنتمي

وم الشركة الوسيط بفتح حساب جاري يف دفاترها بإسم املنتمي فتقيد جبانب ـتق فتح حساب جاري: -3
 قفلالدائن حقوق املنتمي و جبانب املديـن ديونه حبيث ال يعـرف اجلانب الدائن من اجلانب املديـن إال عنـد 

  .2احلساب و استخراج الرصيد النهائي سواء كان دائنا أو مدينا

ا تضمن حتصيلها من ـعن ضمان بعض الحقوق: -4 د قبول الشركة الوسيط لبعض الفواتري و هذا يعين أ
ا  الس املدين ال ميكن للشركـة الوسيط الرجوع على املنتميـاملشرتي و إذا تعذر ذلك بسبب إعسار أو إف أل

  .3ضامنة له يف استيفاء حقه حاال أو مستقبال يف حالة خاصة حيددها العقد تعترب

  الفرع الثاني: حقوق و التزامات المنتمي

  و تتمثل فيما يلي: قوق المنتمي:أوال: ح     

 اهلـدف األساسي من إبرام عقـد حتويل الفاتورة هو حصـول املنتمي على الحصول على االعتمادات: -1
ام املنتمي ـله مواجهة حاجياته و متويل أعماله مع منح أجل للوفاء و ال يتحقق هذا إال إذا قاعتمادات تضمن 

  .4بتحويل حقوقه للشركة الوسيط قبل أجل االستحقاق و احلصول على قيمتها فورا

ا فهي مسك الحسابات: -2 اليت  يقع على عاتق الشركة الوسيط االلتزام مبسـك حسابات املنتمي و إدار
لإلنتاج و  رغـة تسيري حسابات املنتمي، حبيث ختفف العبئ اإلداري على املنتمي الذي يتفـعلى عملي تشرف

  . 5البيع و حترير الفواتري على املدنيني

  

  

                                                             
  .324-323نفس املرجع، ص  1
  .215نادية فضيل، املرجع السابق، ص  2
  .124ص صيودة إيناس، املرجع السابق، 3
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ة الوسيـط معلومات أو استشارات و هذا قبل إجراء ـحيق للمنتمي أن يطلب من الشرك تقديم المعلومات: -3
أية صفقة جتارية لكي يكون على دراية و بينة بأحـوال السوق الداخلية أو الدولية لتسهل عليه مهمة اختيار 

  .1الزبائن

  و تتمثل يف: لتزامات المنتمي:ثانيا: ا  

و  ه و زبائنهـزم املنتمي باإلدالء بكافـة البيانات الصحيحـة املتعلقـة بتجارتـيلت االلتزام باإلدالء بالبيانات: -1
تسليم و يتم ذلك عن طريق  2اء ـمراكزهم املالية و كل ما يطرأ على هذه التجارة من تغيريات تعرقـل الوف

ذا يكاملستندات الالزمــة اليت تساعد الشركة الوسيط على اختيار ال األساسي من د حقق اهلدف ون قـفواتري و 
  .3العقد أال و هو استيفاء احلقوق

يقـع على عاتق املنتمي االلتـزام  االلتزام بضمان وجود الدين (الحق الثابت) في الفواتير المقبولـة: -2
ة الوسيط ملكا للمنتمي حىت ـفيجب أن يكون احلـق احملـول للشرك 4بضمان وجود الدين احملول إىل الوسيط 

ة اعترب ـنتجا آلثاره حبيث أنه إذا كان احلق غري موجود أو زال أو انقضى باملقاصمالتحويل صحيحا و  يكون
  .5التحويل باطال

 و ذلكمن املديـن أو اليت سحبها عليـه  يلتـزم املنتمي بتحويل األوراق اليت تلقاها تحويل األوراق التجارية: -3
  .6للملكيةبتظهريها ألمر الشركة الوسيط تظهريا ناقال 

ة الوسيط ـن إىل الشركـدأ اجلماعيـة بتقدمي الفواتري احملررة على املديـزم املنتمي مبقتضى مبـيلت ة:ـمبدأ الجماعي -4 
الوفاء عند  على أن تلتزم هذه األخرية بتعجيل قيمة حقوق املنتمي على مدينيه كما تلتـزم بضمان خطر عـدم

ق ــد الطريـهو س د إىل الوسيط جبميع فواتريه اخلاصة لدى مدينيهـبأن يعه االستحقاق، و السبب يف إلزام املنتمي
  ط بديونه اليت يرىــأمام حتايـل املنتمي حىت ال يعهــد إىل الوسي

   

                                                             
  .217نادية فضيل، املرجع السابق، ص  1
  .212نسرين شريقي، املرجع السابق، ص  2
  .217ص نادية فضيل، املرجع السابق،  3
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فيحرم الوسيط من عمولته عن هذه  باحلقوق اليت يضمن سهولة حتصيلهاو حيتفظ لنفسه  صعوبة يف حتصيلها
  .1األخرية

يون إىل الشركـة الوسيط لكي يقوم يلتزم املنتمي بإعـالم املدين بالعقـد أي بتحويل الد إخطار المدين: -5
ذا االلتـرة و يتحمـبالوفاء هلا مباش من  15مكرر  543ادة ـاملذا االلتزام نصت عليه ـو ه، 2زامـل نتيجة إخالله 

 "يجب أن يبلغ المدين فورا بنقل حقوق الديون التجارية إلى الوسيطبقوهلا:  القانون التجاري اجلزائري
  .3بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل االستالم"

  

  المطلب الثالث: اآلثار المترتبة عن عقد تحويل الفاتورة

يرتب مجلة من اآلثار اليت ال تنحصر فقط بني أطرافه بل متتد إىل  ذلكمبجرد إبرام عقد حتويل الفاتورة فإن      
  . آثاره بالنسبة لألطراف يف فرع أول و آثاره بالنسبة للغري يف فرع ثاينبني، حبيث سنالغري

  الفرع األول: آثاره بالنسبة لألطراف

 ىل رضا املدين، فيقـوم املنتميه إىل شخص آخر و تتـم هذه احلوالة دون حاجة إـالدائن يقوم بتحويل حق     
كل  م نقلـو عليه يتـ 4إىل حتويل حقه يف التحصيل أو اقتضاء قيمة احلقوق موضـوع الفواتري احملولة إليها 

نص حسب ـذا ط و هـالضمانات اليت كانت تضمن تنفيذ االلتزامات بعد حتويل الديون التجارية لفائدة الوسي
. مبعىن أن الدائن األصلي ينقـل إىل الدائن اجلديد و هو 5القانون التجاري اجلزائريمن  16مكرر  543 ادة  ـامل

  .6الشركة الوسيط حقه مع كل الضمانات اليت قد قدمت للدائن األصلي

  الفرع الثاني: آثاره بالنسبة للغير

الذي تد إىل الغري و هو املدين ه قد متيتم إبرام عقـد حتويل الفاتورة بني الشركة الوسيـط و املنتمي إال أن آثار      
   ال يعد طرفا يف العقد لكن رغم ذلك تربطه بالشركة الوسيط عالقة قانونية تنشأ مستقلة عن

                                                             
  .648، ص 1998علي مجال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة،  1

2Rodière (René), RIVES lange (Jean Louis), droit bancaire 2e édition, précis Dalloz, 1975, p 369.   
  ، السالف الذكر.1993أفريل  25املؤرخ يف  08-93املرسوم التشريعي رقم  3
  .79رمي الشايب و كرمية بن اعمر، املرجع السابق، ص  4
  .44وفاء شيعاوي، املرجع السابق، ص  5
  .79ة بن اعمر، املرجع السابق، ص رمي الشايب و كرمي 6
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حبيث تعترب عالقة الشركـة باملدين  1هلا فيسأل يف مواجهتها عن بعض االلتزامات منها االلتزام بالوفاء إرادته،
 إما وديا أو جربيا إذا  2ة الوسيط حق مطالبته بقيمة احلقوق عند االستحقاقـعالقة مديونية إذ ختول للشرك

ا أن ـاملدين و إم وى الشخصية ضدـاقتضى احلال و هذا باللجوء إىل القضاء ملباشرة دعوى احللول أو الدع
كوكيل عادي حبيث تقوم بتصفية الفواتري و باختيار بعضها و رفض البعض اآلخر و هذا تتصرف الشركة الوسيط  

ائيا إذ ميكن ينوب عن املنتمي يف  ن باسم املنتمي بصفتها وكيال عادياـها حتصيلها لدى املديـالرفض ال يعترب 
  .3حتصيلها وفق تعليمات هذا األخري و يف حدود الوكالة العادية

ا مالكة هلا و إمنا  ط تطالب كوكيل عادي بالوفاء بقيمة احلقوق ليسـلشركة الوسيو منه فإن ا      على أساس أ
ا نائبة عن املنتمي فتقوم بذلك حلسابه إذ تطبق يف ذلك األحكام العامة للوكالة العادية   .4على أساس أ
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  الخاتمة                                                                              

  الخاتمة
ن إىل التطرق إىل ــرة إىل أننا حاولنا جاهديـوع األوراق التجارية املعاصـيف األخري خنلص بعد دراستنا ملوض و     

وى ـا يف إطار املعامالت التجارية على املستـخمتلف جوانبها، إذ أن هذه األخرية تكتسي دورا فعاال و بالغ
ل ـاستعماهلا ألجل جتاوز الكثري من العقبات و يف سبيالداخلي و اخلارجي، إذ هي أدوات قانونية ميكن للتجار 

د مصريف حيـرره تاجر كضمان ملحق ـد اخلزن هو سنـهاته األوراق التجارية على أساس أن سن  رعـج املشـهذا انته
ه فالبد أن تتحقق فيه مجلـة من الشروط املوضوعية و الشروط ـة لدى خمازن عمومية، و عليــبوصل البضائع املودع

و من هنا يتبني أن  اال للملكيـة أو توكيليا أو تأمينيـلشكلية اليت تضمن تداوله عن طريق التظهري سواء تظهريا ناقا
ه للبضاعـة يكون قد خلص التاجر من متاعب هذه البضاعة ـه املخزن بإيداعـلسند اخلزن دور فعال يف كونه مبوجب
  و عدم تعرض هاته األخرية للتلف.

ضا إىل سنـد النقل الذي هو عبارة على حمرر مكتـوب ميثل حقا عينيا منصبا على بضاعة كما باإلضافة أي     
و عليه فال بد أن تتوافر فيه هو أيضا شروط موضوعية و أخرى شكليـة و اليت أكد  أنه وثيقة متثل ملكية البضائع

ختتلف بتعدده مر لسند حلامله و من سند امسي لسند أل أشكالـهتتعدد و منه فسند النقـل ، املشرع على وجودها
، كما ميكن أيضا أن تتعدد أنواعه من سند النقل الربي إىل سند النقل البحري إىل سند النقل عملية تداوله

، كما أنه اجلوي و على هذا األساس فإن هذا السند من شأنه ترتيب التزامات سواء على املرسل أو على الناقل
  ات التصدير و االسترياد و يسعى لتنشيط التجارة الداخلية و اخلارجية.يضمن أيضا حتقيق و تفعيـل عملي

ذا ـل الفاتورة فهو عقـد حتل مبقتضاه شركة وسيط حمل املنتمي عندما تسدد فورا هلـأما بالنسبة لعقد حتوي     
 عن عقد و تتكفل بتبعة عدم التسديد و ذلك مقابل أجر و عليه ناتجدد ـاألخري املبلغ التام للفاتورة ألجل حم

فإنه البد أن تتوافر فيه شروط و ذلك حىت حيقق الغاية املبتغاة منه، كما أن هذا العقد يرتب آثار سواء بالنسبة 
لواقـع التجاري ود اليت استحدثـها اـمن العق يعد دـالعقو عليه فإن هذا  لألطراف أي املتعاقدين أو بالنسبة للغري. 

ا هذا ـلتلبية احلاجات االقتصادية و املالية للمشاري ع اإلنتاجية نظرا ملزاياه، إذ أنه نظرا هلاته املزايا اليت يتميز 
ة على اخلصوص و من ضمنها اجلزائر و ذلك نظرا الفتقار ــد فإنه غري مستعمـل يف الكثري من البلدان الناميـالعق
ا املصرفية إىل شركات خمتصة يف عقد حتويل الفاتورة و من هنا البد م اقتصاديات البـلدـمعظ ان النامية يف أجهز

م االستثمار ــات خاصة و ذلك بإنشـاء مؤسسات مالية ألجـل دعـداث آليـراح على الدولة استحـو من باب االقت
اء فروع يف ـقتصاد وطين أو إنشالوطين و محاية املؤسسات لصغرية و املتوسطة و اليت تشكل العمود الفقري ألي ا

موعات ـالبنوك اجلزائرية مرتبطة بإح   دى ا
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  الخاتمة                                                                            

 م هذا فإن املشرعـور هذا الفرع فيما بعد إىل مؤسسة مالية، غري أنه و رغـراء احلقوق على أن يتطـالدولية لش
ذ عليه العديد من النقائص و من ـه إال أنه يؤخـدوا لتنظيمـاجلزائري يعـد من بني املشرعني القالئل الذين تص

م من صعوبة تداوهلا عن طريق التظهري ـن األوراق التجارية بالرغـد حتويـل الفاتورة من ضمــضمنها تصنيف عق
  على خالف األوراق التجارية األخرى.

د حتويل الفاتورة) ـة الثالث أي (سند اخلزن و سند النقل و عقـللقول فإن هاته األوراق التجارية ـو كخالص     
ا ختضع مجيعها للتظهري باستثناء عقد حتويل الفاتورة  تتخصص ذا فهي ـوهلتعترب أوراق جتارية نظرا لغرضها كما أ

املشرع هلاته األوراق ليبني مدى تطوره  إضافة إىل ذلك يرجع اعتماد ،يف أغراض حمددة خبالف األوراق األخرى
  و مسايرته و مواكبته للتطور االقتصادي.

  

  

  

 

  

  

  

  

  



 

 
 

 

  

  

 قائمة المراجع



 

 
34 

 

  قائمة المراجع                                                                        

  المراجع العامة: -أوال

.               1975توفيق حسن فرج، األصول العامة للقانون، الطبعة األوىل، مكتبة مكاوي، بريوت،  -1
ر اجلامعي، ـزء الثالث، دار الفكـواد املدنية و اجلنائية، اجلـة يف املـة املاسيـم فودة، املوسوعـعبد احلك -2

                                                                                             .1998اإلسكندرية، 
ة و النشر و ـدى للطباعـحممد صربي السعدي، الواضح يف شرح القانون املدين، الطبعة األوىل، دار اهل -3

                                                                                            .2011التوزيع، اجلزائر، 
ة األوىل، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، ـز يف القانون البحري، الطبعـدار، الوجيـهاين دوي -4

2001.  

  المراجع المتخصصة -ثانيا

  باللغة العربية: -أ

داود، األسناد التجارية يف القانون التجاري اجلزائري، الطبعة األوىل، دار الكتاب احلديث، إبراهيم بن  -1
                                                                                                          .2010القاهرة، 

ات اجلامعية، اجلزائر، ـ، ديوان املطبوعة األوىلـالطبعئرية، ل حسني الفتالوي، العقود التجارية اجلزاـمسري مجي -2
2001.                                                                                                               

                 .2000صبحي عرب، حماضرات يف القانون التجاري اجلزائري، دون دار النشر، اجلزائر،  -3
    .1992عباس حلمي املنزالوي، القانون التجاري، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -4
، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ة األوىلـالطبععبد القادر البقريات، القانون التجاري اجلزائري،  -5

2010.   

، اجلزء الثاين،  دار املطبوعات اجلامعية، الطبعة األوىليين، القانون التجاري، د فريد العر ـعلي البارودي و حمم -6
                                                                                         .2000اإلسكندرية، 

دار النهضة العربية، القاهرة،  ،الطبعة األوىلة القانونية، ـال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهـعلي مج -7
1998.                                                                                                         



 

 
35 

 

  قائمة المراجع                                                                       

التجاري، الطبعة األوىل، اجلـزء األول، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع،  رح القانونـد سامي، شـفوزي حمم -8
   .2004عمان، 

ة و النشر و ـة للطباعـة الثانية، دار هومـرح األوراق التجارية، الطبعـز يف شـحممد الطاهر بلعيساوي، الوجي -9
  .2008التوزيع، اجلزائر، 

ورات احلليب احلقوقية، بريوت، ـة األوىل، منشـالقانون التجاري، الطبعمصطفى كمال طه و علي البارودي،  -10
2001.  

اري و القانون البحري، الطبعة األوىل، مكتبة الوفـاء ـال طه، أساسيات القانون التجـمصطفى كم -11
  .2010القانونية، اإلسكندرية، 

لبنان، -ة للكتاب، طرابلسـسة احلديثد الفاكتورنغ، الطبعة األوىل، املؤسـنادر عبد العزيز شايف، عق -12
2005.                                                                                                       

ة عشر، دار هومـة للطباعـة و النشر و ـل، األوراق التجارية يف القانون اجلزائري، الطبعـة الثالثـنادية فضي -13
                                                                                          .2011اجلزائر،  التوزيع،

دات التجارية يف القانون اجلزائري، الطبعة األوىل، دار بلقيس للنشر، اجلزائر، ـنسرين شريقي، السن -14
2013.                                                                                                             

  .1997، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األوىلهشام فضلي، عقد شراء احلقوق التجارية،  -15

  باللغة الفرنسية: - ب

1- Jean-Luckoehl, struclures juridiques et contrats commerciausc, France, 
1992.   

2- Rodière (René), Rives Lange (Jean Louis), droit bancaire 2e édition, précis 
Dalloz, 1975. 

  

  



 

 
36 

 

  قائمة المراجع                                                                        

  :الرسائل الجامعية -ثالثا

  رسائل الدكتوراه: -أ

ميالط عبد احلفيظ، النظام القانوين لتحويل الفاتورة، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق و العلوم السياسية  -1
  .2011/2012جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، 

  رسائل الماجستير: - ب

رة لنيل شهادة ـ، مذك)مقارنةة ــدراس(داول األوراق التجارية يف موريتانيا و اجلزائر ـمجيلة بنت باداه، ت -1
  2009-2008ماجستري يف احلقوق، جامعة اجلزائر، 

ل درجـة املاجستري يف ـة االقتصادية اجلزائرية، مذكـرة لنيـصيودة إيناس، أمهية القرض السندي يف متويل املؤسس -2
أحممد بوقرة بومرداس، ة العلوم االقتصادية و علوم التسيري و العلوم التجارية جامعة ـوم التسيري، كليـعل

2008/2009.  

  مذكرات الليسانس: -ج

 سانساللي ادةـلنيل شه رة يف التشريع اجلزائري، مذكرةـرمي الشايب و كرمية بن اعمر، األوراق التجارية املعاص -1
  .2001/2002، كلية احلقوق و العلوم االقتصادية جامعة ورقلة، يف احلقوق

  القوانين: - رابعا

ؤرخ ـامل 59-75، املعدل و املتمم باألمر رقم 1993أفريل  25املؤرخ يف  08-93التشريعي رقم املرسـوم  -1
                                                                                              .1993أفريل  27ؤرخ يف ـامل، 27ة العدد ـدة الرمسيـن القانون التجاري، اجلريـاملتضم 1975سبتمرب  26يف 

املتعلق بشروط تأهيل الشركـات اليت متارس  1995أكتوبر  25املؤرخ يف  95/331املرسوم التنفيذي رقم  -2
  .1995أكتوبر  29املؤرخ يف ، 64حتويل الفاتورة، اجلريدة الرمسية العدد 

  

  



 

 
37 

 

  قائمة المراجع                                                                          

املتضمن القانون التجاري املعدل و املتمم بالقانون رقم  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59-75األمر  -3
  .1975ديسمرب  19املؤرخ يف  ،101، اجلريدة الرمسية العدد 2005فيفري  06املؤرخ يف  05-02

-07ن القانون املدين املعدل و املتمم بالقانون رقم ـاملتضم 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75األمر  -4
  .2005جوان  20املؤرخ يف  ،44، اجلريدة الرمسية العدد 2007ماي  13املؤرخ يف  05

  :المحاضرات - خامسا

التجارية يف القانون التجاري اجلزائري، مقدمة لطلبة السنة الرابعة حقوق، وفاء شيعاوي، حماضرات األوراق  -1
  ، جامعة قاملة.2009/2010

  الملتقيات: -سادسا

ن ـل الفاتورة يف متويل و حتصيل احلقوق، مداخلة ضمـبن طلحة صليحة، معوشي بوعالم، دور عقد حتوي -1
دراسة حالة اجلزائر و الدول -االقتصاديات و املؤسساتامللتقى الدويل حول سياسات التمويل و أثرها على 

  .22/11/2006-21النامية، جامعة بسكرة، 

  :مواقع االنترنت - سابعا

  18/01/2014http://www.startimes.com -1 ,,منتديات ستار تاميز

  m.org-juristescertainementhttp:// -2/70,  ,10/04/2014حدود بال حقوقيون منتدى

  :القواميس -ثامنا

  .2010م.ط. يعقويب، معجم املصطلحات القانونية، الطبعة الرابعة، قصر الكتاب، البليدة،  -1

  



 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

 الفهرس



 

 
38 

 

  الفهرس

  الصفحة  الموضوع
 I    اإلهداء

 II  تشكرات
  أ  ...............................................................................المقدمة 

  05   سند الخزن: المبحث األول
  05  ..سند اخلزن.................................................... مفهوماملطلب األول:    

  05  الفرع األول: تعريف سند اخلزن ..................................................       
  06  الثاين: شروط صحة سند اخلزن ............................................. الفرع       

  08  ......................................................: تداول سند اخلزن الثايناملطلب    
  08  الفرع األول: التظهري الناقل للملكية ...............................................       
  08  الفرع الثاين: التظهري التوكيلي .....................................................       
  09  الفرع الثالث: التظهري التأميين .....................................................       

  10  ..:الوفاء يف سند اخلزن .................................................الثالثاملطلب    
  10  الفرع األول: تقدمي السند للوفاء ..................................................       
  10  الفرع الثاين: االمتناع عن الوفاء ...................................................       

  12  لمبحث الثاني: سند النقلا
  12  .سند النقل ..................................................... مفهوماملطلب األول:    
  12   الفرع األول: تعريف عقد النقل ..................................................        

  15  الفرع الثاين: تعريف سند النقل ...................................................       
  15  الفرع الثالث: شروط صحة سند النقل ............................................       

  16  .............................................. أشكال سند النقل و تداولهاملطلب الثاين:   
  16  .............أشكال سند النقل ...................................... :الفرع األول       
  16  الفرع الثاين: تداول سند النقل ....................................................       

  17  املطلب الثالث: أنواع سند النقل ......................................................   
  17  الفرع األول: سند النقل الربي ....................................................       



 

 
39 

 

  18  الفرع الثاين: سند النقل البحري ...................................................       
  18  الفرع الثالث: سند النقل اجلوي ...................................................       

  19  املطلب الرابع: اآلثار املرتتبة على سند النقل ............................................   
  19  الفرع األول: التزامات املرسل .....................................................     
  20  الفرع الثاين: التزامات الناقل ......................................................     

  21  عقد تحويل الفاتورة  المبحث الثالث:
  21  ...عقد حتويل الفاتورة .......................................... مفهوماملطلب األول:    

  21  الفرع األول: تعريف عقد حتويل الفاتورة ..........................................       
  23  الفرع الثاين: شروط عقد حتويل الفاتورة ...........................................       

  26  ...املطلب الثاين: حقوق و التزامات أطراف عقد حتويل الفاتورة ........................   
  26  الفرع األول: حقوق و التزامات الشركة الوسيط ...................................       
  28  الفرع الثاين: حقوق و التزامات املنتمي ............................................       

  30  ....املطلب الثالث: اآلثار املرتتبة عن عقد حتويل الفاتورة ...............................   
  30  .............................................. الفرع األول: آثاره بالنسبة لألطراف       
  30  ................................................... الفرع الثاين: آثاره بالنسبة للغري       

  32  الخاتمة ...............................................................................
  34  .........................................................................قائمة المراجع 

  38  الفهرس ...............................................................................
  

 

  



 

 
 

  :ملخصال

واء على ـار المعامالت التجارية سـا في إطـإن األوراق التجارية المعاصرة تكتسي دورا فعاال و بالغ     
راض ـالتعامالت بين التجار باعتبارها تتخصص في أغل ـالمستوى الخارجي أو الداخلي إذ من شأنها تفعي

ذا األمر عقد تحويل ــددة ، و على هذا األساس فإنه يمكن تداولها و ذلك بتظهيرها إذ يستثنى من هـمح
  الفاتورة و هذا راجع لصعوبة تداوله.

                  لية التصديرل عمـاد و تفعيـة االقتصـر عجلـن شأن هاته األخيرة أن تؤدي إلى تطويـو لهذا فم     
  و االستيراد.

Résumé:  
      Les  papiers  commerciaux sont de sinstrumentale tadultescon  temporaine 
dans le cadre de transactions  commerciales  àla  fois  externe  sou  internes, 
comme  cela  active les transactions entre marchands  quese  spécialisent  dans 
des buts spécifiques, et sur  cette base, il peut  être échangé et que  Ptzaerha  
commeexclus de ce  projet de loide conversion de contrat Cela est  dû  àla  
difficulté de la  négociation. 
      Et pour cela, il est comme suivant l'exemplerécentdel'évolutionde 
l'économieet l'activation duprocessus  d'exportation Etimportation.     


