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 ًَخص ايبحث

تبددددأ احلُاٜددد١ املدْٝددد١ يًُصدددتًٗو يف ايتعاقدددد               

االيهرتْٚددددٞ َددددٔ املرحًدددد١ ايصددددابك١ عًدددد٢  ايتعاقددددد . 

ٜٚعدددد ٖدددرا  اَدددرا  بددددٜٗٝا  ا اح إ ٖدددرٙ املرحًددد١ ت دددع     

 اشض ايتعاقد .

فاملرحًددددددد١ ايصدددددددابك١ عًددددددد٢ ايتعاقدددددددد االيهرتْٚدددددددٞ 

حتُددددددددٌ يف ضٝاتٗددددددددا اضددددددددرارا   هددددددددٔ إ تًحددددددددل  

ايطددددددرف االضدددددددع  يف  باملصددددددتًٗو ايددددددرٟ   ددددددٌ    

ايعالقدددد١ ايتعاقدٜدددد١ َكارْدددد١ بدددداملٗ  ايددددرٟ ٜت ددددٛم 

 تكٓٝا  ٚاقتصادٜا  .

ٚتٓصدددددب ااٜددددد١ املصدددددتًٗو االيهرتْٚدددددٞ يف ٖدددددرٙ    

املرحًددددددد١ عًددددددد٢ اعالَددددددد٘ بايبٝاْدددددددا  ٚاملعًَٛدددددددا     

اجلٖٛرٜدددددددد١ املرتبطدددددددد١ بايتعاقددددددددد االيهرتْٚددددددددٞ ا     

 ٚااٜت٘ يف َٛاج١ٗ االعالْا  االيهرت١ْٝٚ .

 حث ع٢ً َبح ني ناالتٞ:يريو شٓكصِ ايب

املبحدددث االٍٚ : االيتدددساّ قبدددٌ ايتعاقدددد االيهرتْٚدددٞ    

 باعالّ املصتًٗو .

املبحدددددث اي ددددداْٞ : ااٜددددد١ املصدددددتًٗو يف َٛاجٗددددد١   

 االعالْا  االيهرت١ْٝٚ .

Abstract 

The civil protection of the 

consumer in the electronic  

contracting begins from the stage that 

precedes the contracting, and this is 

axiomatic, in terms that such stage 

putting the principles of contracting 

where the pre-electronic contracting 

stage may cause damages to 

consumer which is the weaker party 

in the contractual relation in 

comparison with the professional 

party which is technically and 

economically qualified. 

The protection of the electronic 

consumer in this stage is that the 

consumer must be informed with the 

essential data and information related 

to the electronic contracting and its 
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protection against the electronic 

advertisements.  

Therefore, this study shall be divided 

into two researches:  

First research :the obligation of 

informing the consumer before the 

electronic contracting stage. 

Second research :the protection of 

consumer against the electronic 

advertisements  

 املكد١َ:

ثددددددٛر٠ االتصدددددداال  ٚاملعًَٛددددددا    يكددددددد اد 

ايددددس تتصددددُٓٗا احلاشددددبا  ٚايعددددبها  االيهرتْٚٝدددد١    

ٚاالْظُدددددددد١ ايرقُٝدددددددد١ ا ٚايددددددددس احدددددددددث  تغدددددددد ا    

جٖٛرٜدددددا  يف ْكدددددٌ ٚتبدددددادٍ املعًَٛدددددا  ٚا تصدددددر      

اد اشدددايٝب تعاقدددد جدٜدددد٠   ايسَدددإ ٚاملهدددإ ا ا  اصلددد  

مل تهددددددٔ َعرٚفدددددد١ َددددددٔ قبددددددٌ ا َٚددددددٔ اٖددددددِ ٖددددددرٙ  

االشددددددددايٝب ايتعاقددددددددد االيهرتْٚددددددددٞ عدددددددد  ظددددددددبه١   

االْرتْدددد  ا دددددا حدددددا باملعددددرعني ٚ جددددٌ َٛانبدددد١ 

ٖددددرا ايتطددددٛر ااا٥ددددٌ ا  ا دددددار تعددددرٜعا  تتٓدددداٍٚ  

ايتعددددددداَال  االيهرتْٚٝددددددد١ ٚايتٛقٝدددددددع االيهرتْٚدددددددٞ  

ٚاشددددع١ بعدددددَا حتٛيدددد  اشددددٛام ايعددددامل ا  اشددددٛام    

ايٓطدددام ا ًٜتكددددٞ فٝٗددددا املتعاقددددإ عددددٔ بعددددد ا َٚددددٔ   

دٕٚ تدددددددددهث   َدددددددددانِٓٗ ايٛاقعٝددددددددد١ فٝتبددددددددداديٕٛ  

امل اٚضدددددا  ٚاملعًَٛدددددا  ٚشدددددا٥ر ايبٝاْدددددا  بصدددددٗٛي١ 

 ٚشرع١ فا٥ك١ .

ٚقدددددد اد  ٖدددددرٙ ايتطدددددٛرا  ا  اْعهاشدددددا  ندددددب ٠   

اثدددر  عًددد٢ حرنددد١ االشدددتٗالى برَتٗدددا ا فا دددب      

َدددٔ  ددددالٍ   املصدددتًٗو ٜتعاقدددد َدددع املٗددد  ببصددداض١     

احلاشددددب١ االيهرتْٚٝدددد١ ايها٥ٓدددد١ يف َٓسيدددد٘ َاداَدددد     

َتصددددددد١ً بعدددددددبه١ االْرتْددددددد  ا ٚاضدددددددح  ايصدددددددًع    

ٚاخلدددددَا  تتدددددفل بددددال تٛقدددد  ا االَددددر ايددددرٟ اد٣    

ا  إ ٜدددددددددرتبل تٓظدددددددددِٝ ايتعاقدددددددددد االيهرتْٚدددددددددٞ   

 ب رٚرا  اا١ٜ املصتًٗو .

 اٚال  : َعه١ً ايبحث

اد٣ ايتكدددددددّ ااا٥ددددددٌ يف دلدددددداٍ ايتعاقددددددد    

االيهرتْٚددددٞ ا ٚشددددٗٛي١ ايتٓكددددٌ يف  دددد حا  ايٜٛددددب 

(web   َدددددٔ  دددددالٍ ظدددددبه١ االْرتْددددد  ا ا  تساٜدددددد )

اي دددغٛل عًددد٢ املصدددتًٗو هاٚيددد١ جربددد٘ ٚا را٥ددد٘      

بايدددددددد ٍٛ ا  االشدددددددٛام االيهرتْٚٝددددددد١ ا ٚاقٓاعددددددد٘    

 بايتعاقد َٔ  الٍ ايعبه١ .

ٚإ اٖدددِ َدددا ٜالحدددت عًددد٢ املصدددتًٗو اْددد٘ ٜهدددٕٛ يف       

زٕ بٝٓدد٘ ٚبدددني املٗددد   َرنددس ضدددع  ٚا ددتالٍ ايتدددٛا  

ايدددددرٟ ٜكددددددّ ايصدددددًع١ اٚ اخلدَددددد١ ا فٗدددددرا اال ددددد    

 ًدددو ايٝددددا  ادار٠ ايصددددٛم االيهرتْٚدددٞ  ددددا ٜت دددد    

اَاَددد٘ َدددٔ املعرفددد١ ايتاَددد١   رداتددد٘ ا ٚ دددا ٜت دددٛم  

بدددد٘ تكٓٝددددا  ٚاقتصددددادٜا  ا َٚددددٔ ثددددِ ٜهددددٕٛ ٜصدددد ا  يدددد٘  

فدددرر ارادتددد٘ عًددد٢ املصدددتًٗو  ددددا ٜٛج دددد ضدددرٚر٠    

صدددددتًٗو عٓدددددد ر بتددددد٘  قصددددد٣ٛ يدراشددددد١ ااٜددددد١ امل 

ايد ٛيددددد٘ يف ٖدددددرا ايدددددُٓل اجلدٜدددددد َدددددٔ ايتعاقدددددد ا  

بٛ دددد  ٖددددرٙ احلُاٜدددد١ احددددد املعددددهال  اير٥ٝصدددد١ٝ    

 يف دلاٍ ايتعاقد االيهرتْٚٞ .     

ٚيف ٖددددددرا ايٓطددددددام يٓددددددا إ ْتصددددددا٥ٌ عددددددٔ ايكٛاعددددددد 

ايكاْْٛٝدددد١ املتعًكدددد١ باحلُاٜدددد١ املدْٝدددد١ يًُصددددتًٗو    

ٞ ا يف املرحًددددد١ ايصدددددابك١ عًددددد٢ ايتعاقدددددد االيهرتْٚددددد   

َٚدددددددد٣ تهَٝٓٗدددددددا ااٜددددددد١ فعايددددددد١ يًُصدددددددتًٗو ا     

ٚنٝ ٝددددد١ شدددددد اي ،دددددٛا  فٝٗدددددا ا ٚاصلددددداد احلًدددددٍٛ 

 املُه١ٓ اا .

 ثاْٝا  : ا١ُٖٝ ايبحث

إ اُٖٝدددددد١ ايبحددددددث يف َٛضددددددٛ  احلُاٜدددددد١     

املدْٝدددددد١ يًُصددددددتًٗو يف املرحًدددددد١ ايصددددددابك١ عًدددددد٢     

ايتعاقدددددد االيهرتْٚدددددٞ ا َدددددرملدٙ ا  إ ٖدددددرٙ املرحًددددد١  

اقدددد فاملرحًددد١ ايصدددابك١   ٖدددٞ ايدددس ت دددع اشدددض ايتع   

عًددددددد٢ ايتعاقدددددددد االيهرتْٚدددددددٞ حتُدددددددٌ يف ضٝاتٗدددددددا   

اضددددرارا   هددددٔ إ تًحددددل باملصددددتًٗو ايددددرٟ   ددددٌ      
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ايطددددرف االضددددع  يف ايعالقدددد١ ايتعاقدٜدددد١ َكارْدددد١   

 باملٗ  ايرٟ ٜت ٛم تكٓٝا  ٚاقتصادٜا  .

ف ددددال  عددددٔ حيددددو فددددإ ٖددددرٙ احلُاٜدددد١ تعدددد  نددددٌ   

ا االظددددخاا شددددٛا٤ أندددداْٛا ضبٝعددددٝني أّ َعٓددددٜٛني   

اح اْدددد٘ َددددٔ اهتُددددٌ إ ٜهددددٕٛ اٜددددا  َٓددددا َصددددتًٗها  يف 

 ٚق  َٔ االٚقا  .

اضددددددددد  ا  حيدددددددددو إ املصدددددددددتًٗو ٜددددددددد ّ ايعكدددددددددد 

االيهرتْٚدددٞ َدددع املٗددد  دٕٚ ايتكدددا٤ حكٝكدددٞ بُٝٓٗدددا    

ا ٚدٕٚ إ ٜهددددٕٛ ايعدددد٤ٞ ذلددددٌ ايتعاقددددد بددددني ٜدددددٟ   

املصدددددددتًٗو ا بدددددددٌ ٜعددددددداٖدٙ فكدددددددل عددددددد  ظاظددددددد١    

١ احلاشددددددب١ االيهرتْٚٝددددددد١ ددددددددا ٜعطدددددددٞ يًُرحًددددددد 

 ايصابك١ ع٢ً ايتعاقد ا١ُٖٝ َ اف١ .

ٚدددددا الظددددو فٝدددد٘ إ اَددددداد املصددددتًٗو االيهرتْٚددددٞ   

بٛشددددا٥ٌ احلُاٜدددد١ املٓاشددددب١ ا ا ددددب  َددددٔ االٖددددداف    

االٚيٝددددد١ يتعدددددرٜعا  ايددددددٍٚ ايدددددس اٖتُددددد  ببٝدددددإ    

ايٓظدددداّ ايكدددداْْٛٞ حلُاٜدددد١ املصددددتًٗو بٛضددددٛ  تدددداّ   

ٚدٕٚ يددددددبض اٚ  ُددددددٛر ا ٚ ددددددا ضلكددددددل ايتددددددٛازٕ   

   ٚاا١ٜ املصتًٗو .َابني َصًح١ املٗ

ٚبددداير ِ َدددٔ اٖتُددداّ املعدددر  ايعراقدددٞ باملصدددتًٗو ا    

ٚبايتعاقدددددد االيهرتْٚدددددٞ ا ٚحيدددددو با ددددددارٙ قدددددإْٛ    

ا ٚقددددددإْٛ  2010( يصدددددد١ٓ 1ااٜدددددد١ املصددددددتًٗو رقددددددِ ) 

ايتٛقٝدددع االيهرتْٚدددٞ ٚاملعددداَال  االيهرتْٚٝددد١ رقدددِ       

فدددددددإ ٖدددددددرا االٖتُددددددداّ مل ٜهدددددددٔ   2012( يصددددددد١ٓ  78) 

ا اح ٜعددددددٛ  ٖددددددرإ ايكاْْٛددددددإ  باملصددددددت٣ٛ املطًددددددٛ  

ايهددددد   َدددددٔ ايدددددٓكص ا نُدددددا إ بعددددد  ايكٛاعدددددد     

املكدددرر٠ فُٝٗدددا التًدددم احلاجددد١ حلُاٜددد١ املصدددتًٗو      

يف ايتعاقددددددد االيهرتْٚددددددٞ ا دددددددا ٜصددددددتدعٞ ابددددددراز     

اجلٗددددددددددٛد ايددددددددددس تبددددددددددرٍ يف ت عٝددددددددددٌ احلُاٜدددددددددد١ 

يًُصدددتًٗو عٓدددد د ٛيددد٘ يف ٖدددرا ايٓدددٛ  َدددٔ ايتعاقدددد   

 اٖتُددددد  ا ٚحيددددو ببٝددددإ َٛاقدددد  ايتعددددرٜعا  ايددددس     

بٗدددددرا االَدددددر ا ٚبٝدددددإ َٛاقددددد  اي كددددد٘ ٚايك دددددا٤ يف   

حيدددو ا يعدددٌ َعدددرعٓا ايعراقدددٞ ٜصدددت ٝد َٓٗدددا عٓدددد      

ا ددددددددارٙ ْصدددددددٛا قاْْٛٝددددددد١  ا ددددددد١  ُاٜددددددد١     

 املصتًٗو يف ايتعاقد االيهرتْٚٞ .

 ثاي ا  : َٓٗج ايبحث

يكدددددددد اقت ددددددد  ضدددددددرٚرا  ايبحدددددددث َٓدددددددا  

اشددددتخداّ املددددٓٗج ايٛ دددد ٞ يف دراشددددتٓا ا َعتُدددددٜٔ 

١ ايتحًًٝٝددددد١ ٚايدراشددددد١ املكارْددددد١ ا اح عًددددد٢ ايدراشددددد

شددددددددٝتِ حتًٝددددددددٌ ايٓصددددددددٛا ايتعددددددددرٜع١ٝ ٚاالرا٤   

اي كٗٝدددد١ ٚاالحهدددداّ ايك ددددا١ٝ٥ املتعًكدددد١  ٛضددددٛ      

  ٓدددددا ا ف دددددال  عدددددٔ َكارْددددد١ حيدددددو َدددددع ايدددددٓظِ      

 ايكا١ْْٝٛ اال ر٣ نًُا اَهٔ حيو .

 رابعا  : ايتعرٜ ا  االجرا١ٝ٥ يًبحث

ٖددددِ ارتهٜٓددددا يف ٖددددرٙ ايٓكطدددد١ إ ْ ددددع تعرٜ ددددا  ال 

 املصطًحا  ايس تد ٌ ضُٔ ْطام   ٓا :

-   ٞ :  احلُاٜدددد١ املدْٝدددد١ يًُصددددتًٗو االيهرتْٚدددد

ايدددس تٗددددف  – ددد  اجلسا٥ٝددد١  –ٖدددٞ تًدددو احلُاٜددد١ 

ا  َصدددددداعد٠ املصدددددددتًٗو يف ايتعاقدددددددد االيهرتْٚدددددددٞ  

عًددددد٢ عددددددّ ايٛقدددددٛ  فرٜصددددد١ يًغدددددغ ٚاالحتٝددددداٍ ا    

ٚحتدددد٢ ٜعًددددِ حكٝكدددد١ ايتصددددرفا  ايددددس ٜباظددددرٖا      

ٚضبٝعددد١ املتعددداًَني َعددد٘ ا ندددٌ حيدددو دٕٚ ايً،ددد٤ٛ     

ا  االجددددرا٤ا  اجلسا٥ٝدددد١ ايددددس  هددددٔ يدددد٘ املطايبدددد١   

 ً ٝدددد بٗدددا يف حددداٍ ٚقٛعددد٘ ضدددح١ٝ ادددرا ايغدددغ اٚ ايتك

اٚ االحتٝاٍ

 (1)

. 
ات ددددام بددددني ضددددريف ايعكددددد   :  ايعكددددد االيهرتْٚددددٞ -

َددددٔ  ددددالٍ تالقددددٞ االصلددددا  ٚايكبددددٍٛ عددددٔ ضرٜددددل 

( ا شدددٛا٤ يف  on lineاشددتخداّ ظددبه١ املعًَٛددا  )    

تالقدددددددٞ االرادتدددددددني اٚ يف امل اٚضدددددددا  ايعكدٜددددددد١ اٚ   

ايتٛقٝددددع اٚ اٟ جس٥ٝدددد١ َددددٔ جس٥ٝددددا  ابراَدددد٘ شددددٛا٤   

ايعكددددد اٚ  انددددإ ٖددددرا ايتصددددرف يف ح ددددٛر ضددددريف  

َدددٔ  دددالٍ ايتالقدددٞ عددد  ظاظدددا  احلاشدددب االيدددٞ اٚ 

ا١ٜ ٚش١ًٝ ايهرت١ْٝٚ مسع١ٝ اٚ بصر١ٜ 
(2)

 . 
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ندددددٌ ظدددددخص ضبٝعدددددٞ اٚ َعٓدددددٟٛ  :  املٗددددد  -

 تًددددو  هددددِ دارشددددت٘ ملٗٓدددد١ َعٝٓدددد١ ا َددددٔ  

ايت ددددددددٛم االقتصددددددددادٟ ٚايددددددددتك  ٚاملعرفدددددددد١    

اي ٓٝدددددد١ ) شددددددٛا٤ نددددددإ ضلٛزٖددددددا بٓ صدددددد٘ اٚ     

بٛاشددددط١  دددد ٙ ( َاٜدًٖدددد٘ يتكدددددِٜ ايصددددًع اٚ    

اخلدددددددددَا  جلُٗددددددددٛر املصددددددددتًٗهني ا ايددددددددرٜٔ  

ٚثكٛا ب٘ ٚبكدرات٘ 
(3)

 . 
نددددددٌ ظددددددخص  :  املصددددددتًٗو االيهرتْٚددددددٞ -

اٚ َعٓددددددددددٟٛ ٜتًكدددددددددد٢ ايصددددددددددًع اٚ    ضبٝعددددددددددٞ

اخلددددددَا  بٗددددددف اظدددددبا  حاجاتددددد٘ ايَٝٛٝددددد١      

ٚايٛقتٝددددد١ يغددددد  اال دددددرار ايت،ارٜددددد١ شدددددٛا٤    

 كابددددددٌ اٚ َددددددٔ دٕٚ َكابددددددٌ عدددددد  ظددددددبها      

االتصاٍ االيهرت١ْٝٚ 
(4)

 . 

  اَصا  :  ط١ ايبحث

َدددٔ اجدددٌ االحاضددد١  ٛضدددٛ  ٖدددرا ايبحدددث        

َدددددٔ ندددددٌ جٛاْبددددد٘ ا فكدددددد ارتهٜٓدددددا تكصدددددُٝ٘ عًددددد٢ 

 تصبكٗا َكد١َ ٚتعكبٗا  امت١ :َبح ني 

االيتددددددددددساّ قبددددددددددٌ ايتعاقددددددددددد  املبحددددددددددث االٍٚ : 

 االيهرتْٚٞ باعالّ املصتًٗو .

ااٜدددد١ املصددددتًٗو يف َٛاجٗدددد١ املبحددددث اي دددداْٞ : 

 االعالْا  االيهرت١ْٝٚ .

 املبحث االٍٚ

االيتساّ قبٌ ايتعاقد االيهرتْٚٞ باعالّ 

 املصتًٗو

حدددد ٜعدددد االيتدددساّ قبدددٌ ايتعاقدددد بددداالعالّ ا    

ابددددددددرز االيٝددددددددا  ايكاْْٛٝدددددددد١ يف دلدددددددداٍ ااٜدددددددد١     

املصدددددتًٗو بصدددددٛر٠ عاَددددد١ ا ٜٚبددددددٚ ٖدددددرا االيتدددددساّ    

ان ددددر احلاحددددا  يف دلدددداٍ ايتعاقددددد االيهرتْٚددددٞ ا اح    

إ ٖدددددرا ايتعاقدددددد ٜددددددتِ دٕٚ ايتكدددددا٤ حكٝكدددددٞ بددددددني     

اضرافدددد٘ ٚدٕٚ إ ٜكددددّٛ املصددددتًٗو  عآٜدددد١ ايعدددد٤ٞ  

ذلٌ ايتعاقد َعا١ٜٓ حكٝك١ٝ
(5)

. 

 دددعٛب١ إ املصدددتًٗو  ايبدددا  َدددا     ٚددددا ٜسٜدددد االَدددر    

ٜ تكددددد اخلدددد ٠ ٚاملعرفدددد١ ايهافٝدددد١ يتُٝٝددددس ايصددددًع    

ٚاخلددددددَا  املعرٚضددددد١ ا َٚعرفددددد١ َدددددد٣ جٛدتٗدددددا   

ٚفا٥دددددتٗا ا ٚ دددد  حيددددو َددددٔ االَددددٛر املتعًكدددد١ بٗددددا ا  

فهدددددإ البدددددد َدددددٔ تسٜٚددددددٙ بايبٝاْدددددا  ٚاملعًَٛدددددا       

ايهاف١ٝ يال تٝار بني ٖرٙ ايصًع ٚاخلدَا 
(6)

 . 

املٛضدددٛ  شدددتهٕٛ ب الثددد١ َطايدددب    إ دراشدددتٓا ادددرا  

 :ناالتٞ 

َ ٗدددددّٛ االيتدددددساّ قبدددددٌ ايتعاقدددددد    املطًدددددب االٍٚ : 

 االيهرتْٚٞ باالعالّ .

َ دددُٕٛ االيتدددساّ قبدددٌ ايتعاقدددد    املطًدددب اي ددداْٞ :  

 االيهرتْٚٞ باالعالّ .

املصددددددددٚي١ٝ عدددددددٔ اال دددددددالٍ   املطًدددددددب اي ايدددددددث :  

 بااليتساّ قبٌ ايتعاقد االيهرتْٚٞ باالعالّ .

 ٍٚاملطًب اال

َ ّٗٛ االيتساّ قبٌ ايتعاقد االيهرتْٚٞ 

 باالعالّ

اضًدددددددل اي كددددددد٘    
(7)

عًددددددد٢ االيتدددددددساّ قبدددددددٌ    

ايتعاقددددددد بدددددداالعالّ عددددددد٠ تصددددددُٝا  ا َٚددددددٔ ٖددددددرٙ   

ايتصدددددُٝا  االدال٤ بايبٝاْدددددا  ٚايتبصددددد  ٚاالعدددددالّ   

ٚتكدددددِٜ املعًَٛددددا  ٚاالف ددددا٤ ٚاال بددددار ٚاالفصددددا   

(8)

ا ٚقدددددد اشدددددتخدَٓا تصددددد١ُٝ ) االعدددددالّ ( ا ٚحيدددددو    

الٕ ٖدددرٙ ايتصددد١ُٝ ان دددر عدددٛال  يف املعٓددد٢ ا بدددٌ إ   

 ايتصُٝا  اال ر٣ قد تعملد َٔ  ٛرٖا .

ٚشددددٓحاٍٚ يف ٖددددرا املطًددددب تصددددًٝل اي دددد٤ٛ عًدددد٢      

اٖددددددِ ايتعرٜ ددددددا  ايددددددس قًٝدددددد  يف االيتددددددساّ قبددددددٌ   

ايتعاقددددد بدددداالعالّا َٚددددٔ ثددددِ ْتعددددرر بعددددد حيددددو    

 يبٝإ ظرٚض٘ .

ٚعًٝ٘ شٓكصدِ ٖدرا املطًدب عًد٢ فدرعني ا ْتٓداٍٚ يف        

االٍٚ َُٓٗا تعرٜ  االيتساّ قبٌ ايتعاقد االيهرتْٚدٞ  

بدداالعالّ ا ٚشلصددص اي دداْٞ يبٝددإ ظددرٚل االيتددساّ   

 قبٌ ايتعاقد االيهرتْٚٞ باالعالّ .  
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 اي ر  االٍٚ

تعرٜ  االيتساّ قبٌ ايتعاقد االيهرتْٚٞ 

 باالعالّ

تعرٜ ددددا    –عاَدددد١  بصددددٛر٠  –اٚرد اي كدددد٘   

عدٜددددد٠ ياليتددددساّ قبددددٌ ايتعاقددددد بدددداالعالّ ا فُددددِٓٗ  

ايتددساّ شددابل عًدد٢ ايتعاقددد ٜتعًددل    )) َددٔ عرفدد٘ باْدد٘   

بدددددايتساّ احددددددد املتعاقدددددددٜٔ بدددددهٕ ٜكدددددددّ يًُتعاقددددددد   

اال ددددددر عٓددددددد تهددددددٜٛٔ ايعكددددددد ايبٝاْددددددا  ايالزَدددددد١     

الصلدداد رضددا شددًِٝ ناَددٌ َتٓددٛر عًدد٢ عًددِ بهافدد١       

ت صددددددٝال  ٖددددددرا ايعكددددددد ٚحيددددددو بصددددددبب  ددددددرٚف   

ٚاعتبدددددارا  َعٝٓددددد١ قدددددد ترجدددددع ا  ضبٝعددددد١ ٖدددددرا      

ًدددد٘ اٚ ايعكددددد اٚ  دددد ١ احددددد ضرفٝدددد٘ اٚ ضبٝعدددد١ ذل  

اٟ اعتبددار ا دددر صلعددٌ َدددٔ املصددتحٌٝ عًددد٢ احددددُٖا    

إ ٜعًدددِ ببٝاْدددا  َعٝٓددد١ اٚ ضلدددتِ عًٝددد٘ َدددٓ  ثكددد١     

َعدددرٚع١ يًطدددرف اال دددر ايدددرٟ ًٜتدددسّ بٓدددا٤  عًددد٢       

((مجٝع ٖرٙ االعتبارا  باالدال٤ بايبٝاْا 

(9)

. 

   ٘ ايتدددددساّ عددددداّ ٜغطدددددٞ   ))  َٚدددددِٓٗ َدددددٔ عرفددددد٘ باْددددد

املرحًدددد١ ايصددددابك١ عًدددد٢ ايتعاقددددد يف مجٝددددع عكددددٛد      

الشددددددتٗالى ٜٚتعًددددددل بدددددداالدال٤ بهافدددددد١ املعًَٛددددددا  ا

ٚايبٝاْدددا  ايالزَددد١ الصلددداد رضدددا حدددر ٚشدددًِٝ يدددد٣    

 ((املصتًٗو 
(10)

 . 

اَددددا  صددددٛا ايتعاقددددد االيهرتْٚددددٞ ا فكددددد عددددرف   

ايتدددساّ اصلدددابٞ  ))بعددد  اي كٗدددا٤ ٖدددرا االيتدددساّ باْددد٘   

شدددددابل عًددددد٢ ابدددددراّ ايعكدددددد االيهرتْٚدددددٞ ا ٜ دددددرر    

ا بددددددإ ضلددددددٝل عًدددددد٢ املدددددددٜٔ ) املٗدددددد  اهددددددرتف (  

املصددددددددتًٗو عدددددددد  ظددددددددبه١ االْرتْدددددددد  باملعًَٛددددددددا  

ٚايبٝاْدددددددا  املتعًكددددددد١  حدددددددٌ ايعكدددددددد ٚظخصددددددد١ٝ 

املٓددددتج ٚاملددددٛرد ٚاٟ اعتبددددار ا ددددر  هددددٔ إ ٜدددددثر يف   

 ((املصتًٗو ٜٚدفع٘ ا  ايرضا بايعكد 
(11)

 . 

تٓبٝددددد٘ اٚ اعددددددالّ   ))ٚعرفددددد٘ ايدددددبع  اال ددددددر باْددددد٘    

َكدددددددّ ايصددددددًع اٚ اخلدددددددَا  يًُصددددددتًٗو بهافدددددد١     

ًَٛددا  ايددس َددٔ ظددهْٗا ايكددا٤ اي دد٤ٛ عًدد٢ ٚاقعدد١       املع

َدددددا اٚ عٓصدددددر َدددددٔ عٓا دددددر ايتعاقدددددد املدددددراد حتددددد٢  

ٜهددٕٛ املصددتًٗو عًدد٢ بٝٓدد١ َددٔ اَددرٙ  ٝددث ٜتخددر         

قدددددرارٙ ايدددددرٟ ٜدددددراٙ َٓاشدددددبا  عًددددد٢ ضددددد٤ٛ حاجتددددد٘     

 ((ٖٚدف٘ َٔ ابراّ ايعكد 
(12)

 . 

َٚدددددددٔ  دددددددالٍ اشدددددددتعرار ايتعرٜ دددددددا  ايصدددددددابك١ 

  هٔ اشتخالا ايٓتا٥ج االت١ٝ :

ٕ االيتدددساّ قبدددٌ ايتعاقدددد بددداالعالّ ٖدددٛ ايتدددساّ     ا .1

شدددددددابل عًددددددد٢ ايتعاقدددددددد ٜٗددددددددف ا  تٓدددددددٜٛر     

املصددددددتًٗو عددددددٔ ضرٜددددددل اعالَدددددد٘ بايبٝاْددددددا     

ٚاملعًَٛدددددا  اجلٖٛرٜددددد١ املرتبطددددد١ بايتعاقدددددد ا   

حتدددد٢ ٜهددددٕٛ املصددددتًٗو عًدددد٢ بٝٓدددد١ َددددٔ اَددددرٙ  

ٜٚتخددددددر قددددددرارٙ باالقددددددداّ اٚ االح،دددددداّ بٓددددددا٤ا  

ع٢ً رضا٤ شًِٝ ٚباراد٠ حر٠ ٚٚاع١ٝ
(13)

. 
اْددددد٘ ايتدددددساّ َصدددددتكٌ يددددد٘ حاتٝتددددد٘ اخلا ددددد١ ا       .2

ٚحيددددو يدددددٚرٙ ايرا٥ددددد يف حتكٝددددل ايتددددٛازٕ يف     

ايعالق١ بني املٗ  ٚاملصتًٗو 
(14)

 . 
إ ٖدددددرا االيتدددددساّ َٓب دددددل عدددددٔ َبددددددأ حصدددددٔ       .3

اي١ٝٓ
(15)

 . 
إ ٖدددددرا االيتدددددساّ  ددددد  َطًدددددل ا بدددددٌ ٜتحددددددد     .4

بايبٝاْددددددا  ٚاملعًَٛددددددا  اجلٖٛرٜدددددد١ املرتبطدددددد١ 

املصدددددددتًٗو ا ٚال بايتعاقدددددددد ا ٚايدددددددس صلًٗدددددددٗا  

ٜصدددتطٝع االشدددتعالّ عٓٗدددا بٛشدددا٥ً٘ اخلا ددد١     

ا ٚتظٗددددددر اُٖٝدددددد١ عدددددددّ االضددددددالم يف َٓددددددع     

تراَددددٞ دلددددداٍ ٖدددددرا االيتددددساّ ا  ابعددددداد  ددددد    

ذلُٛد٠ 
(16)

 . 
ٚيف ضدددد٤ٛ َاتكدددددّ  هددددٔ تعرٜدددد  االيتددددساّ قبددددٌ       

ايتدددساّ شدددابل   ))ايتعاقدددد االيهرتْٚدددٞ بددداالعالّ باْددد٘    

١ ا ٜ ددددرر عًدددد٢ ايعكددددد املدددد ّ بٛشدددد١ًٝ ايهرتْٚٝدددد    

عًددددد٢ املٗددددد  اعدددددالّ املصدددددتًٗو  دددددا صلًٗددددد٘ َدددددٔ     

بٝاْددددا  َٚعًَٛددددا  جٖٛرٜدددد١ َرتبطدددد١ بايتعاقددددد ا    

 (( .الصلاد رضا٤ حر ٚشًِٝ يًُصتًٗو 
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 اي ر  اي اْٞ

ظرٚل االيتساّ قبٌ ايتعاقد االيهرتْٚٞ 

 باالعالّ

ٜ ددددرتر االيتددددساّ قبددددٌ ايتعاقددددد بدددداالعالّ  

 إ املٗددددددد  ضلدددددددٛز بٝاْدددددددا  َٚعًَٛدددددددا  جٖٛرٜددددددد١

 َرتبط١ بايتعاقد ال ٜعرفٗا املصتًٗو .

عًٝددددددد٘ ٜصدددددددتًسّ يكٝددددددداّ االيتدددددددساّ قبدددددددٌ ايتعاقدددددددد 

بدددددداالعالّ تددددددٛافر ظددددددرضإ ا اٚاُددددددا عًددددددِ املٗدددددد  

بايبٝاْدددددددددا  ٚاملعًَٛدددددددددا  اجلٖٛرٜددددددددد١ املرتبطددددددددد١    

بايتعاقددددددددد ا ٚثاُْٝٗددددددددا جٗددددددددٌ املصددددددددتًٗو بٗددددددددرٙ   

 ايبٝاْا  ٚاملعًَٛا  جٗال  َعرٚعا  .

بايبٝاْدددا  ٚاملعًَٛدددا  اجلٖٛرٜددد١ اٚال  : عًدددِ املٗددد  

 املرتبط١ بايتعاقد

ٜعددددددرتل يكٝدددددداّ االيتددددددساّ قبددددددٌ ايتعاقددددددد  

بددددددددداالعالّ إ ٜهدددددددددٕٛ املٗددددددددد  عاملدددددددددا  بايبٝاْدددددددددا    

ٚاملعًَٛدددددددددا  اجلٖٛرٜددددددددد١ املرتبطددددددددد١ بايتعاقدددددددددد ا  

ٚبهُٖٝتٗدددددا ٚدٚرٖدددددا املددددددثر يف اصلددددداد رضدددددا٤ حدددددر    

َٚصتٓ  يًُصتًٗو
(17)

 . 

 ددددددل َددددددع  ٚايٛاقددددددع إ اشددددددتًساّ ٖددددددرا ايعددددددرل ٜت   

ا اح الٜعكدددٌ ايدددساّ املٗددد  بددداالدال٤ ببٝاْدددا  اٚ   املٓطدددل

َعًَٛا  ٖٚٛ ا ال  ال ٜعًُٗا 
(18)

 . 

يهددددددٔ َددددددع حيددددددو ا زلددددددد إ َصددددددتًسَا  ااٜدددددد١   

املصدددتًٗو تكت دددٞ بدددإ الٜكبدددٌ َدددٔ املٗددد  االدعدددا٤    

جبًٗدددددددددد٘ بايبٝاْددددددددددا  ٚاملعًَٛددددددددددا  يف َٛاجٗدددددددددد١    

املصتًٗو 
(19)

 . 

ٚعًٝددددد٘ فدددددإ عًدددددِ املٗددددد  بايبٝاْدددددا  ٚاملعًَٛدددددا        

اجلٖٛرٜدددد١ املرتبطدددد١ بايتعاقددددد عًددددِ َ ددددرتر    
(20)

ا  

ٚحيدددددو بصدددددبب املعرفددددد١ ٚاخلددددد ٠ ايدددددس انتصدددددبٗا  

املٗدددد  يف َٝدددددإ عًُدددد٘ ا َٚددددع إ ٖددددرا االفددددرتار    

قدددددابال  الثبدددددا  ايعهدددددض َدددددٔ قبدددددٌ املٗددددد  ) املددددددٜٔ  

بدددددااليتساّ ( اال  اْددددد٘ ٜصدددددٌٗ َُٗددددد١ االثبدددددا  عًددددد٢    

صتًٗو ) ايدا٥ٔ بااليتساّ (امل
 (21)

 . 

حٝدددث حٖبددد  ذلهُددد١ ايدددٓك  اي رْصددد١ٝ يف احدددد       

ٜكدددددددع عًددددددد٢ عددددددداتل ايددددددددا٥ٔ  )) قراراتٗدددددددا ا  اْددددددد٘ 

بدددددااليتساّ باالف دددددا٤ عدددددب  

٤

اثبدددددا  عًدددددِ ايطدددددرف    

اال دددددر بايبٝاْدددددا  ايالزَددددد١ . فصددددد ١ االحدددددرتاف يف 

احددددد املتعاقدددددٜٔ َددددٔ اٖددددِ ايكددددرا٥ٔ ايددددس ٜصددددت اد     

ًَٛدددا  ايدددس ٜتطًدددب تهدددٜٛٔ   َٓٗدددا عًدددِ املددددٜٔ باملع  

 ((رضا٤ َصتٓ  يًطرف اال ر يف ايعكد 

(22) 

. 

فددداحا ندددإ املٗددد  صلٗدددٌ ايبٝاْدددا  ٚاملعًَٛدددا  ايدددس   

ٜددددددتعني عًٝدددددد٘ تكددددددد ٗا يًُصددددددتًٗو ا فعًٝدددددد٘ إ     

ٜكدددددّٛ باالشدددددتعالّ ٚايتحدددددرٟ عٓٗدددددا . فدددددال ٜه دددددٞ  

املٗددد  يددددفع َصددددٚيٝت٘ إ ٜددددعٞ جًٗددد٘ بايبٝاْدددا     

رضدددددا٤ املصدددددتًٗو رضدددددا٤ا   ٚاملعًَٛدددددا  ايدددددس مت دددددٌ 

َصددددددتٓ ا  ا بددددددٌ صلددددددب عًٝدددددد٘ إ ٜ بدددددد  اْدددددد٘ قدددددداّ  

باالشددددتعالّ ٚايتحددددرٟ َددددٔ اجددددٌ احلصددددٍٛ عًدددد٢     

ٖرٙ ايبٝاْا  ٚاملعًَٛا  
(23)

 . 

ٚقددددددددد ا تًدددددددد  اي كدددددددد٘  
(24)

يف ضبٝعدددددددد١ االيتددددددددساّ  

باالشددددتعالّ َددددٔ اجددددٌ االعددددالّ ا َددددٔ حٝددددث عدددددٙ     

ايتساَدددا  بٛشددد١ًٝ اٚ ايتساَدددا  بتحكٝدددل ْتٝ،ددد١ . ٖٚدددرا    

حكٝكتددد٘  دددث يف درجددد١ ايعٓاٜددد١ املطًٛبددد١ َدددٔ      يف 

املٗدددددد  يف اشددددددتعالَ٘ عددددددٔ ايبٝاْددددددا  ٚاملعًَٛددددددا      

ذلددددٌ االعددددالّ  
(25)

ا ٚايددددرٟ يدددد٘ اُٖٝدددد١ نددددب ٠ يف    

دلددددداٍ اثبدددددا  َصددددددٚي١ٝ املٗددددد  ا فعٓددددددَا ٜهدددددٕٛ   

ايتساَدددا  بٛشددد١ًٝ ا فاْددد٘ ٜه دددٞ يهدددٞ ٜدددتخًص املٗددد    

َدددٔ املصددددٚي١ٝ إ ٜ بددد  اْددد٘ قدددد بدددرٍ َدددٔ ايعٓاٜددد١      

يدددد٘ ايعددددخص املعتدددداد ا اَددددا احا نددددإ ايتساَددددا       َاٜبر

بتحكٝدددل ْتٝ،ددد١ ا فعٓددددٖا ال هٓددد٘ ايدددتخًص َدددٔ     

 املصدٚي١ٝ اال  باثبا  ايصبب االجٓم .

ٚيتحكٝددددل ااٜدددد١ ان ددددر يًُصددددتًٗو ا فكددددد عددددد     

ايدددددددبع  َددددددددٔ اي كددددددد٘   
(26)

االيتددددددددساّ  –ٚ ددددددددل  – 

باالشددددتعالّ َددددٔ اجددددٌ االعددددالّ ايتساَددددا  بتحكٝددددل      

ْتٝ،دددد١ ا الٕ حيددددو ضلددددد َددددٔ ا ددددتالٍ ايتددددٛازٕ يف     

ايعًدددِ ٚاملعرفددد١ بدددني املصدددتًٗو ٚاملٗددد  ا فٗٓدددا ٜهدددٕٛ 

افددددددددرتار عًددددددددِ املٗدددددددد  بايبٝاْددددددددا  ٚاملعًَٛددددددددا   
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افرتاضدددددا   ددددد  قابدددددٌ الثبدددددا  ايعهدددددض اال  باثبدددددا      

   ٞ املٗددددد   ايصدددددبب االجدددددٓم ا االَدددددر ايدددددرٟ الٜعطددددد

اجملدددددداٍ يالدعددددددا٤ باْدددددد٘ نددددددإ جدددددداٖال  بايبٝاْددددددا    

ٚاملعًَٛددددا  اجلٖٛرٜدددد١ املرتبطدددد١ بايتعاقددددد ا ٚايددددس  

َٔ امل رٚر إ تهٕٛ َع١ًَٛ يدٜ٘ 
(27)

 . 

ثاْٝدددددددا  : جٗدددددددٌ املصدددددددتًٗو بٗدددددددرٙ ايبٝاْدددددددا   

 ٚاملعًَٛا  جٗال  َعرٚعا 

ال ٜه دددددٞ يكٝددددداّ االيتدددددساّ قبدددددٌ ايتعاقدددددد بددددداالعالّ 

  ٚاملعًَٛدددددددا  اجلٖٛرٜددددددد١ عًدددددددِ املٗددددددد  بايبٝاْدددددددا

املرتبطدددددد١ بايتعاقددددددد ا ٚاجددددددا صلددددددب اٜ ددددددا  جٗددددددٌ   

املصددددتًٗو بٗددددرٙ ايبٝاْددددا  ٚاملعًَٛددددا  ا فددددال ًٜددددسّ      

املٗدددد  بتكدددددِٜ بٝاْددددا  َٚعًَٛددددا  ملصددددتًٗو شددددبل  

عًُ٘ بٗا 
(28)

 . 

عًٝدددد٘ فددددإ جٗددددٌ املصددددتًٗو بايبٝاْددددا  ٚاملعًَٛددددا     

ٜ ددددددع ايتساَددددددا  عًدددددد٢ املٗدددددد  ال شددددددُٝا يف دلدددددداٍ   

االيهرتْٚدددددددٞ بددددددداعالّ املصدددددددتًٗو قًٝدددددددٌ  ايتعاقدددددددد 

اخلددددد ٠ ٚاملعرفددددد١ 
 (29 )

 –ا ٚايدددددرٟ ال تظٗدددددر اَاَددددد٘   

شددد٣ٛ  ددددٛر٠ يًصدددًع١ اٚ اخلدَدددد١    –نه دددٌ عدددداّ  

املعرٚضدددددد١ عدددددد  املٛقددددددع االيهرتْٚددددددٞ ا َٚددددددٔ ثددددددِ 

ضلتددداىل ا  َعًَٛدددا  نافٝددد١ َدددٔ املٗددد  عدددٔ ٖدددرٙ    

ايصدددًع١ اٚ اخلدَددد١ ا ته دددٌ يددد٘ ابدددراّ ايعكدددد يف  دددٌ  

٠ اراد٠ حر٠ َٚصتٓ 
(30)

 . 

ٜٚعددددددرتل يف جٗددددددٌ املصددددددتًٗو إ ٜهددددددٕٛ جٗددددددال       

َعددددددددددرٚعا  ا فعًدددددددددد٢ املصددددددددددتًٗو إ ٜصددددددددددع٢ ا     

االشدددددتعالّ عدددددٔ ايبٝاْدددددا  ٚاملعًَٛدددددا  اجلٖٛرٜددددد١   

حا  ايصددد١ً بايعكدددد املسَدددع ابراَددد٘    
(31)

. ٚحيدددو يهدددٞ   

الٜتدددددرر  املصدددددتًٗو باجلٗدددددٌ بدددددهٟ حايددددد١ يًٝكدددددٞ     

عًددد٢ املٗدددد  االيتددددساّ باعالَدددد٘ ٚضلًُدددد٘ َصدددددٚي١ٝ  

اال الٍ ب٘ 
(32)

 . 

نُددددا إ فددددرر ٖددددرا االيتددددساّ عًدددد٢ املٗدددد  بعددددهٌ  

َطًدددل دٕٚ ادْددد٢ ٚاجدددب عًددد٢ املصدددتًٗو َدددٔ ظدددهْ٘    

إ ٜدددددفع ٖددددرا اال دددد  يًتهاشددددٌ ٚاشتصددددٗاٍ ابددددراّ    

ايتصرفا  ايكا١ْْٝٛ 
(33)

 . 

ٖٚهددددددددرا فددددددددإ املصددددددددتًٗو ال  هٓدددددددد٘ إ ٜدددددددددعٞ     

َعدددددددرٚع١ٝ جًٗددددددد٘ بايبٝاْدددددددا  ٚاملعًَٛدددددددا  اال  احا   

اثب  اشتحاي١ االشتعالّ عٓٗا 
(34)

 . 

ٚإ ٖدددددددددرٙ االشدددددددددتحاي١ قدددددددددد تهدددددددددٕٛ اشدددددددددتحاي١  

َٛضدددددددٛع١ٝ ٚقدددددددد تهدددددددٕٛ اشدددددددتحاي١ ظخصددددددد١ٝ .   

فاالشدددددتحاي١ املٛضدددددٛع١ٝ تتعًدددددل بطبٝعددددد١ ايعددددد٤ٞ 

   ً ٝدددددد١ اٚ ذلددددددٌ ايتعاقددددددد ٚال شددددددُٝا دٝساتدددددد٘ ايعُ

بدددددددايظرٚف ايدددددددس   فٝٗدددددددا ايتعاقدددددددد   
(35)

. ٖٚدددددددرٙ  

االشدددتحاي١  ايبدددا  َدددا تهدددٕٛ يف ايعكدددٛد ايدددس ٜهدددٕٛ        

ذلًددددٗا اعطددددا٤ ظدددد٤ٞ ا فاملصددددتًٗو ٜصددددتحٌٝ عًٝدددد٘  

إ ٜعًدددددِ باٚ ددددداف ايعددددد٤ٞ ذلدددددٌ ايعكدددددد ٖٚدددددٛ يف  

حٝددددددداز٠ املٗددددددد  ا ٚحيدددددددو َددددددداٜتحكل يف ايتعاقدددددددد    

االيهرتْٚدددٞ ا ددددا ًٜكدددٞ عًددد٢ عددداتل املٗددد  ايتساَدددا      

تكدددددددِٜ ايبٝاْددددددا  ٚاملعًَٛددددددا  املتعًكدددددد١ بايعكددددددد   ب

املراد ابراَ٘
(36)

. 

اَددددددا االشددددددتحاي١ ايعخصدددددد١ٝ فتتعًددددددل بعددددددخص    

املصدددتًٗو نهْٛددد٘ عددددِٜ ايدراٜددد١ اٚ قًٝدددٌ اخلددد ٠     

ا  احلددددد ايددددرٟ ال هٓدددد٘ االحاضدددد١ بٗددددرٙ ايبٝاْددددا  

ٚاملعًَٛددددددا  اٚ اشددددددتٝعا  َ ددددددُْٛٗا   ددددددردٙ  
(37)

ا  

ملٗدددد  بددددداعالّ  دددددا ٜصددددتًسّ ايكددددا٤ ايتساَدددددا  عًدددد٢ ا    

املصددددددددددتًٗو  كٝكدددددددددد١ ايتعاقددددددددددد االيهرتْٚددددددددددٞ ا    

ٚبايبٝاْدددددا  ٚاملعًَٛدددددا  اجلٖٛرٜددددد١ املرتبطددددد١ بددددد٘    

يتبص ٙ ٚتعٜٛ  ْكص   ت٘ 
(38)

 . 

ٚعَُٛدددا  فددددإ املعٝدددار ايددددرٟ تكددداط بدددد٘ َعددددرٚع١ٝ     

جٗددددٌ املصددددتًٗو بايبٝاْددددا  ٚاملعًَٛددددا  ٖددددٛ َعٝددددار    

ايعدددددخص املعتددددداد ا فددددداحا ندددددإ ايعدددددخص املعتددددداد     

رٙ ايبٝاْدددا  ٚاملعًَٛدددا  يدددٛ حدددٌ ذلدددٌ      الصلٗدددٌ ٖددد  

املصددتًٗو ا فعٓددد حيددو ٜهددٕٛ جٗددٌ املصددتًٗو جٗددال        

   َعرٚ  ا ٚايعهض  حٝ  
(39)

. 

ٚيهددددددٔ َدددددداٖٞ ايبٝاْددددددا  ٚاملعًَٛددددددا  اجلٖٛرٜدددددد١     

املرتبطددد١ بايتعاقدددد االيهرتْٚدددٞ ا ٚايدددس صلدددب عًددد٢    
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املٗدددد  إ ٜكدددددَٗا يًُصددددتًٗو ن ٖددددرا َاشددددٓبٝٓ٘ يف   

 املطًب ايتايٞ .

 اي اْٞ املطًب

َ ُٕٛ االيتساّ قبٌ ايتعاقد االيهرتْٚٞ 

 باالعالّ

إ جدددٖٛر االيتدددساّ قبدددٌ ايتعاقدددد بددداالعالّ     

ٖددددددٛ ايددددددساّ املٗدددددد  بتبصدددددد  املصددددددتًٗو بايبٝاْددددددا   

ٚاملعًَٛددددا  اجلٖٛرٜدددد١ املرتبطدددد١ بايتعاقددددد ا حتدددد٢    

ٜهدددٕٛ املصدددتًٗو عًددد٢ بٝٓددد١ َدددٔ اَدددرٙ ٖٚدددٛ بصددددد      

ابراّ ايعكد 
(40)

 . 

بٝعدددددٞ إ ًٜتدددددسّ املٗددددد   ٚ دددددا اْددددد٘ يدددددٝض َدددددٔ ايط 

بددددداالدال٤ جبُٝدددددع ايبٝاْدددددا  ٚاملعًَٛدددددا  املرتبطددددد١    

بايتعاقدددددد عًددددد٢ ا دددددتالف اْٛاعٗدددددا ٚاُٖٝتٗدددددا َدددددٔ    

حٝدددث َدددد٣ تهث ٖدددا عًددد٢ اراد٠ املصدددتًٗو ا ال ددداح    

ايكدددرار بايتعاقدددد َدددٔ عدَددد٘ا ٚحيدددو بصدددبب  دددعٛب١  

تعدددداد ندددٌ ايٛقدددا٥ع ايدددس تدددد ٌ يف ْطدددام ايعكدددد ا    

 ا  عًددددد٢ املٗددددد   نُدددددا   دددددٌ حيدددددو ارٖاقدددددا  ندددددب    

ٜٚصددبب يدد٘ اضددرارا  قددد تصددٌ ا  حددد اح،اَدد٘ عددٔ        

ابراّ ايعكد 
(41)

 . 

يددددريو فكددددد عُددددد  ايتعددددرٜعا  املتعًكدددد١  ُاٜدددد١ 

املصدددددددتًٗو يف ايتعاقدددددددد االيهرتْٚدددددددٞ ا  حتدٜدددددددد    

ايبٝاْددددددا  ٚاملعًَٛددددددا  ايددددددس صلددددددب عًدددددد٢ املٗدددددد      

 تكد ٗا يًُصتًٗو .

َٚدددددددٔ اجدددددددٌ تصدددددددًٝل اي ددددددد٤ٛ عًددددددد٢ ايبٝاْدددددددا       

ٚاملعًَٛدددا  ايدددس حدددددتٗا ايتعدددرٜعا  شٓكصدددِ ٖدددرا   

املطًدددب عًددد٢  اربعددد١ فدددرٚ  ا ْتٓددداٍٚ يف االٍٚ َٓٗدددا     

ايبٝاْددددددا  ٚاملعًَٛددددددا  اخلا دددددد١ بدددددداملٗ  ا ْٚ ددددددرد  

اي ددددددداْٞ يبحدددددددث ايبٝاْدددددددا  ٚاملعًَٛدددددددا  املتعًكددددددد١    

باخلصدددددددا٥ص االشاشددددددد١ٝ يًصدددددددًع١ اٚ اخلدَددددددد١ ا    

ْٚهددددددرط اي ايددددددث يدراشدددددد١ ايبٝاْددددددا  ٚاملعًَٛددددددا    

كدددددددد١ بدددددددد ُٔ ايصددددددددًع١ اٚ اخلدَدددددددد١ ا فُٝددددددددا    املتعً

شلصددددددص ايرابددددددع يتٓدددددداٍٚ ايبٝاْددددددا  ٚاملعًَٛددددددا     

 اخلا ١ بايعكد ٚظرٚض٘ .

 اي ر  االٍٚ

 ايبٝاْا  ٚاملعًَٛا  اخلا ١ باملٗ 

تعددددددددد ايبٝاْدددددددددا  ٚاملعًَٛددددددددا  اخلا ددددددددد١   

بدددداملٗ  َددددٔ اٖددددِ ايبٝاْددددا  ٚاملعًَٛددددا  ايددددس صلددددب  

    ٞ ا  اعددددددالّ املصددددددتًٗو بٗددددددا يف ايتعاقددددددد االيهرتْٚدددددد

ٚحيددددددددو إ ٖددددددددرا ايتعاقددددددددد ضلددددددددٍٛ دٕٚ اَهاْٝدددددددد١ 

ايتعدددددرف عًددددد٢ ٖٜٛددددد١ املٗددددد  ا ددددددا ٜصدددددبب حيدددددو   

ضدددددررا  ندددددب ا  يًُصدددددتًٗو ا ايدددددرٟ قدددددد ٜدددددرف      

ايتعاقدددد عًددد٢ شدددًع١ اٚ  دَددد١ َعٝٓددد١ جملدددرد عًُددد٘  

 كٝكدددد١ ٖٜٛدددد١ املٗدددد 
 (42)

بددددٌ قددددد ٜهددددٕٛ االعتبددددار  ا 

ايعخصٞ يًُٗ  دافعا  اشاشٝا  يًتعاقد 
(43)

 . 

فتحدٜدددد ٖٜٛددد١ املٗددد  اَدددر َٗدددِ يتحكٝدددل ايرضدددا٤    

ايهاَددددٌ يًُصددددتًٗو ا فٗددددرا اال دددد  ُٜٗدددد٘ ايتعددددرف  

عًددد٢ املٗدددد  ايددددرٟ ٜتعاقددددد َعدددد٘ ٚاالض٦ُٓددددإ باْدددد٘  

حصددددٔ ايصدددددُع١ يف تٓ ٝددددر ايتساَاتددددد٘   
(44)

ا نُدددددا إ  

َعرفددد١ ٖٜٛددد١ املٗددد  متهدددٔ املصدددتًٗو َدددٔ ايرجدددٛ    

عًٝددد٘ بهافددد١ ايٛشدددا٥ٌ ايكاْْٛٝددد١ حددداٍ ا اليددد٘ بددداٟ    

َدددددٔ ايتساَاتددددد٘ ٚال شدددددُٝا االيتدددددساّ قبدددددٌ ايتعاقدددددد    

باالعالّ 
(45)

 . 

ٚيعدددددٌ َدددددٔ اٖدددددِ ايبٝاْدددددا  ٚاملعًَٛدددددا  اخلا ددددد١      

بدددددددداملٗ  ا ٚايددددددددس ْصدددددددد  ايتعددددددددرٜعا  املتعًكدددددددد١ 

 ُاٜددد١ املصدددتًٗو يف ايتعاقدددد االيهرتْٚدددٞ بٛجدددٛ     

تكدددددد ٗا يًُصدددددتًٗو ٖدددددٞ بٝدددددإ امسددددد٘ ٚعٓٛاْددددد٘    

ندددددددإ  ٚرقدددددِ ٖات ددددد٘ ٚبرٜددددددٙ االيدهددددددرتْٚٞ ا ٚاحا   

املٗدددد  ظخصددددا  َعددددددٜٓٛا  ا فٝددددد،ب حتدٜددددد املرنددددس  

اير٥ٝصددددٞ اددددرا ايعددددخص ٚتٛضددددٝ  اْدددد٘ املصدددددٍٚ      

عٔ ايعرر املعًٔ 
(46)

 . 

ٚقددددددد ايددددددسّ املعددددددر  ايعراقددددددٞ يف قددددددإْٛ ااٜدددددد١    

املصدددددتًٗو ا املٗددددد  با ددددداح اشدددددِ ٚعٓدددددٛإ  دددددارٟ  

ٚقٝدددددُٖا يف ايصدددد،ال  اال ددددٛي١ٝ يددددد٣ اجلٗددددا       

٘ املختصددد١ ا َٚصدددو ايصددد،ال  امل   عتُدددد٠ يٓعددداض
(47 )

ا ٚإ ٜددددددٕٚ عًددددد٢ مجٝدددددع َراشدددددالت٘ َٚطبٛعاتددددد٘  
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ٚاعالْاتددددد٘ امسددددد٘ ايت،دددددارٟ ٚعٓٛاْددددد٘ ٚاٟ عالَددددد١   

ٜعتُدٖا قاْْٛا  إ ٚجد  
(48)

. 

ٚعًٝددددددددد٘ فدددددددددإ َراشدددددددددال  املٗددددددددد  يف ايتعاقدددددددددد   

االيهرتْٚدددٞ ا صلددددب إ تعددددتٌُ بٝدددإ َٛقددددع ايٜٛددددب   

( ٚاشددددددددددِ ايدددددددددددَٚني  websiteاخلدددددددددداا بدددددددددد٘ )

(namedomain ٛٚعٓدددددد ) ٞإ اي ٜددددددد االيهرتْٚدددددد

 (e-mail   ا ٚحيدددددو جباْدددددب ايبٝاْدددددا  ٚاملعًَٛدددددا )

ايٛاجب تٛافرٖا يف حاي١ ايتعاقد ايتكًٝدٟ
(49)

. 

ٚ ددددددر االظدددددار٠ ا  إ ٖدددددرا االيتدددددساّ مل ٜتكدددددرر      

 ٛجددددددب ايٓصددددددٛا ايتعددددددرٜع١ٝ فحصددددددب ا بددددددٌ     

تكدددددرر اٜ دددددا   ٛجدددددب ايعدددددرٚل ايعاَددددد١ يًعكدددددٛد    

١ ايُٓٛحجٝدددددددددد١ اخلا دددددددددد١ بدددددددددداملرانس ايت،ارٜدددددددددد  

االيهرت١ْٝٚ
(50)

. 

 اي ر   اي اْٞ

ايبٝاْا  ٚاملعًَٛا  املتعًك١ باخلصا٥ص 

 االشاش١ٝ يًصًع١ اٚ اخلد١َ

ٜكصددددددد بدددددداعالّ املصددددددتًٗو باخلصددددددا٥ص  

االشاشددددد١ٝ يًصدددددًع١ اٚ اخلدَددددد١ تبصددددد ٙ بٛ ددددد    

ناٌَ يًصًع١ اٚ اخلد١َ ذلٌ ايتعاقد 
(51)

 . 

ٚاعددددالّ املصددددتًٗو بٗددددرٙ اخلصددددا٥ص اَددددر ال ٓدددد٢     

عٓددددد٘ يتحكٝدددددل رضدددددا٤ َصدددددتٓ  يددددد٘ ا اح الٜدددددتُهٔ    

املصددددددتًٗو َددددددٔ َعآٜدددددد١ ايعدددددد٤ٞ ذلددددددٌ ايتعاقددددددد  

َعآٜددددد١ حكٝكٝددددد١ ا بدددددٌ ٜعتُدددددد يف حيدددددو بصددددد ١      

اشاشددد١ٝ عًددد٢ املٛا ددد ا  ٚاخلصدددا٥ص ايدددس ٜعًدددٔ     

عٓٗا املٗ  
(52)

 . 

ٚحيدددو َدددادفع ايتعدددرٜعا  ا  ايدددٓص عًددد٢ ضدددرٚر٠   

ٕ اٚ دددددداف ايصددددددًع١ اٚ اخلدَدددددد١ نافٝدددددد١  إ تهددددددٛ

يتحكٝدددل عًدددِ املصدددتًٗو ٚتبصددد ٙ  دددا ٖدددٛ َكددددّ      

ع٢ً ايتعاقد بعهْ٘ 
(53)

 . 

ٖٚددرا ٖددٛ َٛقدد  املعددر  ايعراقددٞ يف قددإْٛ ااٜدد١         

 املصتًٗو ا حٝث ايسّ املٗ  بتكدِٜ 

املعًَٛددددددا  ايهاًَدددددد١ عددددددٔ َٛا دددددد ا  ايصدددددددًع١ اٚ     

اخلد١َ بايعهٌ ٚايًغ١ ايرمس١ٝ 
(54)

 . 

َدددداٜتِ ٚ دددد  ايصددددًع١ اٚ اخلدَدددد١ ذلددددٌ     ٚ ايبددددا  

ايتعاقددددد َصددددحٛبا  بصددددٛر ا اح ٜعددددٍٛ ندددد  ا  عًدددد٢    

ٖددددرٙ ايصددددٛر يف تكرٜددددب املٛا دددد ا  ا  املصددددتًٗو ا  

يدددرا صلدددب إ تعهدددض ٖدددرٙ ايصدددٛر بهَاْددد١ حكٝكددد١       

ايصددددددًع١ اٚ اخلدَدددددد١ ا ٚإ تهددددددٕٛ  ايٝدددددد١ َددددددٔ اٟ  

 ُددددٛر ال شددددُٝا َددددا ٜتعًددددل بايكٝاشددددا  ٚاالٚزإ     

ٚايٓٛع١ٝ
 (55)

 . 

ٔ اجددددٌ حتكٝددددل ااٜدددد١ فعايدددد١ يًُصددددتًٗو يف  َٚدددد 

 ٍ  –ٖدددرٙ احلايددد١ ا فكدددد حٖدددب احدددد اي كٗدددا٤ ا  ايكدددٛ

باْددد٘ صلدددب عًددد٢ املٗددد  إ ٜعدددرر  دددٛر     –ٚ دددل 

ثالثٝدددد١ االبعددددداد يًصددددًع١ ذلدددددٌ ايتعاقددددد ا  ٝدددددث    

ٜصدددددتطٝع املصدددددتًٗو ايتعدددددرف عًددددد٢ ايصدددددًع١ َدددددٔ   

 الٍ ظاظ١ احلاشب١ االيهرت١ْٝٚ
(56)

. 

ٚ ددددددددددر االظدددددددددار٠ ا  إ املراندددددددددس ايت،ارٜددددددددد١    

االيهرتْٚٝدددددد١ َٚددددددٔ  ددددددالٍ عكٛدٖددددددا ايُٓٛحجٝدددددد١   

حتددددددرا عًدددددد٢ ايتهنٝددددددد بهْدددددد٘ َددددددٔ املُهددددددٔ إ     

ضلدددددت ا ددددتالف بددددني ٚ دددد  ايصددددًع١ اٚ اخلدَدددد١    

ٚبدددددددني َددددددداٖٛ عًٝددددددد٘ يف ايٛاقدددددددع اٚ تدندددددددد تًدددددددو 

املراندددس عًددد٢ عددددّ َصددددٚيٝتٗا عدددٔ ايغًدددل ايدددرٟ     

بب عدددددددّ ٜكددددددع فٝدددددد٘ احددددددد املتعدددددداًَني َعٗددددددا بصدددددد

االضال  بدق١ ع٢ً املٛا  ا  املعًٔ عٓٗا 
(57)

 . 

 اي ر  اي ايث

ايبٝاْا  ٚاملعًَٛا  املتعًك١ ب ُٔ ايصًع١ اٚ 

 اخلد١َ

تعددددد ايبٝاْددددا  ٚاملعًَٛددددا  املتعًكدددد١ بدددد ُٔ   

ايصدددددددًع١ اٚ اخلدَددددددد١ َدددددددٔ ايبٝاْدددددددا  ٚاملعًَٛدددددددا  

اجلٖٛرٜدددد١ ايددددس صلددددب عًدددد٢ املٗدددد  إ ٜددددديٞ بٗددددا    

يًُصدددتًٗو ا اح ال هدددٔ ايكدددٍٛ بدددإ رضدددا املصدددتًٗو   

ا ددددددددددب  َصددددددددددتٓ ا   ،ددددددددددرد َعرفدددددددددد١ املٗدددددددددد   

ٚ صدددددا٥ص ايصدددددًع١ اٚ اخلدَددددد١ ذلدددددٌ ايتعاقدددددد ا   
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ٜعًدددِ املصدددتًٗو بددد ُٔ   بدددٌ ٜدددتعني جباْدددب حيدددو إ    

ايصدددًع١ اٚ اخلدَددد١ بعددد٤ٞ َدددٔ ايت صدددٌٝ يًتهندددد     

َدددددٔ تٓاشدددددب٘ َدددددع اخلصدددددا٥ص ايدددددس احدددددال بٗدددددا      

ٚاَهاْات٘ املاي١ٝ 
(58)

 . 

فكدددد ٜكتٓدددع املصدددتًٗو جبدددٛد٠ ايصدددًع١ اٚ اخلدَددد١       

ذلددددٌ ايتعاقددددد ٚيهددددٔ ٜهددددٕٛ  ٓٗددددا باٖ ددددا  ٜ ددددٛم   

قدراتددددد٘ املايٝددددد١ ٚعٓد٥دددددر ال َٓددددداا اٚ َ دددددر َدددددٔ     

د بعهْٗا اح،اَ٘ عٔ ايتعاق
(59)

 . 

ٚقددددد ربطدددد  ايتعددددرٜعا  ببٝددددإ  ددددٔ ايصدددددًع١ اٚ       

اخلدَددد١ ذلدددٌ ايتعاقدددد ا بٝدددإ َصدددارٜ   ايتصدددًِٝ    

ا ٚندددددريو بٝدددددإ احا َاندددددإ ٖدددددرا ايددددد ُٔ ظددددداَال    

يً دددددرا٥ب َددددددٔ عدَدددددد٘ ا اضددددداف١ ا  حيددددددو بٝددددددإ   

ٚشددددددا٥ٌ ايدددددددفع  
(60)

. ٚيعددددددٌ اٖددددددِ ٚشددددددا٥ٌ ايدددددددفع    

املصددددددتخد١َ يف ٖددددددرا اخلصددددددٛا ٖددددددٞ ايبطاقددددددا  

االيهرت١ْٝٚ ٚايٓكٛد
 (61)

 . 

اَددددا املعددددر  ايعراقددددٞ يف قددددإْٛ ااٜدددد١ املصددددتًٗو ا   

فكددددد انت دددد٢ بددددرنر ايدددد ُٔ دٕٚ بٝددددإ َدددداٜرتبل   

ب٘ 
(62)

 . 

ٚال ٜه دددٞ يًغدددرر املتكددددّ اعدددالّ ندددٌ َصدددتًٗو     

عًددد٢ حدددد٠ ا فٝ،دددب إ ٜهدددٕٛ َدددٔ املُهدددٔ يً،ُٝدددع     

إ ٜعددددددرف بٝصددددددر ٚدٕٚ حاجدددددد١ يالشددددددت ٗاّ َددددددٔ  

فعدددد٘ . ٚيف حيددددو املٗدددد  ايدددد ُٔ ايددددرٟ صلددددب عًٝدددد٘ د

ااٜددددد١ ندددددب ٠ يًُصدددددتًٗو َدددددٔ  دددددالٍ ت ٜٛددددد   

اي ر ددد١ عًددد٢ املٗددد  ملُارشددد١ ايتُٝٝدددس املٓٗدددٞ عٓددد٘   

 بني املصتًٗهني

(63)

 . 

ٚ دددددر االظددددار٠ ا  إ بعدددد  املرانددددس ايت،ارٜدددد١   

حتدددرا عًددد٢ ضدددرٚر٠ االيتدددساّ باالشدددعار اهددددد٠    

يف ٚقدددددد  ايطًددددددب اٚ اي ددددددرت٠ ايددددددس تهددددددٕٛ  الاددددددا 

َعرٚضدددددد١ َددددددع االحت ددددددا    ايصددددددًع١ اٚ اخلدَدددددد١  

 دددل تعدًٜدددٗا يف اٟ ٚقددد  ا اَدددا بايٓصدددب١ يًطًبدددا      

ايدددس قبًددد  ا فاْٗدددا تًتدددسّ باالشدددعار اهددددد٠ ٚقددد        

ايطًددددب . َٚددددٔ حيددددو َاجددددا٤ يف ايعددددرٚل ايعكدٜدددد١  

آْددددددا )) الحددددددد املرانددددددس ايت،ارٜدددددد١  االفرتاضدددددد١ٝ :   

سلدددددت ت بددددداحلل يف تعددددددٌٜ االشدددددعار يف اٟ ٚقددددد    

قبًددددد  فآْدددددا ًْتدددددسّ اَدددددا بايٓصدددددب١ يًطًبدددددا  ايدددددس 

(( باالشعار اهدد٠ ٚق  ايطًب 

(64)

 . 

 اي ر  ايرابع

 ايبٝاْا  ٚاملعًَٛا  اخلا ١ بايعكد ٚظرٚض٘

احا ناْددددد  ايتعدددددرٜعا  املتعًكددددد١  ُاٜددددد١   

املصدددددتًٗو يف ايتعاقدددددد االيهرتْٚدددددٞ حتدددددرا عًددددد٢  

إ ٜتعددددددرف املصددددددتًٗو عًدددددد٢ املٗدددددد  ٚ صددددددا٥ص     

تتطًدددب جباْدددب ايصدددًع١ اٚ اخلدَددد١ ٚ ٓٗدددا ا فاْٗدددا  

حيددددو الشددددتهُاٍ تٓددددٜٛر رضددددا٤ املصددددتًٗو احاضتدددد٘   

عًُدددددددا  بايبٝاْدددددددا  ٚاملعًَٛدددددددا  اخلا ددددددد١ بايعكدددددددد 

 ٚظرٚض٘.

ٚ هدددددٔ امجددددداٍ ٖدددددرٙ ايبٝاْدددددا  ٚاملعًَٛدددددا    

(65)

يف  

 االتٞ :

ٚ ددددددد  ناَدددددددٌ ملختًددددددد  َراحدددددددٌ ازلددددددداز    .1

ايعكد
(66)

 . 
ضرٜك١ تٓ ٝر ايعكد  .2

(67)

 . 
ظدددرٚل اي دددُاْا  ٚ ددددَا  َابعدددد ايبٝدددع إ      .3

ٚجد  
(68)

 . 
املعًَٛددددددددا  اخلا دددددددد١  ددددددددل املصددددددددتًٗو يف     .4

ايعدٍٚ عٔ ايعكد 
(69)

 . 
َد٠  الح١ٝ االصلا   .5

(70)

 . 
احلدددددد االدْددددد٢ ملدددددد٠ ايعكدددددد احا ندددددإ ذلًددددد٘     .6

ايتٛرٜدددد املصدددتُر اٚ ايددددٚرٟ يصدددًع١ اٚ  دَددد١    

َع١ٓٝ
 (71)

 . 
ٖددددددرٙ  ال دددددد١ ايبٝاْددددددا  ٚاملعًَٛددددددا  اجلٖٛرٜدددددد١  

يدددددس ًٜتدددددسّ املٗددددد  اعدددددالّ املصدددددتًٗو بٗدددددا قبدددددٌ        ا

ايتعاقددددددددد االيهرتْٚددددددددٞ ا ٚايددددددددس ْصدددددددد  عًٝٗددددددددا     

ايتعدددددرٜعا  املتعًكددددد١  ُاٜددددد١ املصدددددتًٗو يف ٖدددددرا    

 ايٓٛ  َٔ ايتعاقد .
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ٚيهدددددٞ حتكدددددل ٖدددددرٙ ايبٝاْدددددا  ٚاملعًَٛدددددا  ايغاٜددددد١  

َدددددٔ اعدددددالّ املصدددددتًٗو بٗدددددا ا فاْددددد٘ صلدددددب إ ٜدددددتِ    

   ٚ بدددٓ ض  االدال٤ بٗدددا بطرٜكددد١ ٚاضدددح١ َٚ َٗٛددد١ ا 

ٚشدددد١ًٝ ايتعاقددددد االيهرتْٚٝدددد١   
(72)

ا ٚنددددريو صلددددب  

إ ٜتِ تكد ٗا بًغ١ املصتًٗو 
(73)

 . 

َٚدددددددٔ اجلددددددددٜر بايدددددددرنر ا اْددددددد٘ باالضددددددداف١ ا      

ايبٝاْدددددا  ٚاملعًَٛدددددا  ايدددددس حدددددددتٗا ايتعدددددرٜعا  ا   

قدددد تظٗدددر  صدددب ضبٝعددد١ ايعكدددد ٚ رٚفددد٘ بٝاْدددا    

َٚعًَٛدددا  ضلتددداىل املصدددتًٗو ايتعدددرف عًٝٗدددا يبٓدددا٤     

رضددداٙ بدددريو ايعكدددد ا َٚدددٔ ثدددِ صلدددب عًددد٢ املٗددد        

اعالّ املصتًٗو بٗا 
(74)

 . 

 املطًب اي ايث

عٔ اال الٍ بااليتساّ قبٌ ايتعاقد املصدٚي١ٝ 

 االيهرتْٚٞ باالعالّ

احا حلددددددل املصددددددتًٗو ضددددددررا  َددددددٔ جددددددرا٤     

ا ددددالٍ املٗدددد  بددددااليتساّ قبددددٌ ايتعاقددددد بدددداالعالّ ا      

قاَددددددددددد  َصددددددددددددٚي١ٝ اال ددددددددددد  ٚاشدددددددددددتحل االٍٚ 

ايتعددددٜٛ  عُدددددا ا دددداب٘ َدددددٔ ضددددرر . ٚعًٝددددد٘ فدددددإ    

ايتعدددٜٛ  ٜهدددٕٛ اثدددرا  يكٝددداّ َصددددٚي١ٝ املٗددد  عدددٔ     

االيتدددساّ يف حايددد١ ا ددداب١ املصدددتًٗو    اال دددالٍ بٗدددرا  

 ب رر ْتٝ،١ يريو .

يهدددٔ قٝددداّ املصددددٚي١ٝ عدددٔ اال دددالٍ بدددااليتساّ قبدددٌ      

ايتعاقدددددد بددددداالعالّ ٜددددد   ايتصدددددا ٍ حدددددٍٛ ضبٝعددددد١   

 ٖرٙ املصدٚي١ٝ ٚاالرنإ ايس تكّٛ عًٝٗا ن

ٚيالجابدددد١ عددددٔ حيددددو شٓكصددددِ ٖددددرا املطًددددب عًدددد٢      

فدددددددددددرعني ا ْبحدددددددددددث يف االٍٚ َُٓٗدددددددددددا ضبٝعددددددددددد١ 

 ٝ ١ عدددددٔ اال دددددالٍ بدددددااليتساّ قبدددددٌ ايتعاقدددددد املصدددددٚي

االيهرتْٚدددددٞ بددددداالعالّ ا ٚشلصدددددص اي ددددداْٞ يبٝدددددإ  

ارندددددإ املصددددددٚي١ٝ عدددددٔ اال دددددالٍ بدددددااليتساّ قبدددددٌ  

 0ايتعاقد االيهرتْٚٞ باالعالّ

 

 

 اي ر  االٍٚ

ضبٝع١ املصدٚي١ٝ عٔ اال الٍ بااليتساّ قبٌ 

 ايتعاقد االيهرتْٚٞ باالعالّ

ٚي١ٝ ا تًددددد  اي كددددد٘ حدددددٍٛ ضبٝعددددد١ املصدددددد   

عددددٔ اال ددددالٍ بددددااليتساّ قبددددٌ ايتعاقددددد بدددداالعالّ ا      

 ٚ هٔ رد ا تالفِٗ ٖرا ا  ا اٖني ناالتٞ :

اٚال  : اال ددددداٙ ايكا٥دددددٌ بايطبٝعددددد١ ايعكدٜددددد١  

 يًُصدٚي١ٝ

ٜدددددددرٖب اْصدددددددار ٖدددددددرا اال ددددددداٙ     
(75)

ا  إ  

املصدددددٚي١ٝ عدددددٔ اال دددددالٍ بدددددااليتساّ قبدددددٌ ايتعاقدددددد  

اْصدددار  بددداالعالّ ٖدددٞ َصددددٚي١ٝ عكدٜددد١ . ٜٚعتُدددد      

ٖدددددرا اال ددددداٙ بايدرجددددد١ االشددددداط عًددددد٢ ) ْظرٜددددد١  

اخلطددده عٓدددد تهدددٜٛٔ ايعكدددد( ايدددس ْددداد٣ بٗدددا اي كٝددد٘   

االملددداْٞ اٖدددرْج  
(76)

ا ٚ ٛجدددب ٖدددرٙ ايٓظرٜددد١ ا فدددإ    

اخلطدددده ايٛاقددددع يف املرحًدددد١ ايصددددابك١ عًدددد٢ ايتعاقددددد   

ٖدددددددٛ  طددددددده عكددددددددٟ ٜدددددددددٟ ا  تطبٝدددددددل احهددددددداّ   

املصدددددٚي١ٝ ايعكدٜدددد١ ٚقٛاعدددددٖا عًدددد٢ َرتهبدددد٘ ا ٚإ  

ٖددددددرا اخلطدددددده ٜرتددددددب يًُ ددددددرٚر حددددددل املطايبدددددد١      

بدددددايتعٜٛ  نعكدددددد ال نٛاقعددددد١ َادٜددددد١ ا ٚحيدددددو    

بدددافرتار ٚجدددٛد عكدددد شدددابل عًددد٢ ايعكدددد اال دددًٞ     

ٖٚدددٛ عبدددار٠ عدددٔ عكدددد ضدددُإ َكدددرتٕ بهدددٌ تعاقدددد       

ٜعدددد ٖدددٛ املصددددر ياليتدددساّ 
(77)

. ف دددال  عدددٔ حيدددو ا إ  

ٖٓدددددداى َددددددٔ املدٜدددددددٜٔ اددددددرا اال دددددداٙ ٜددددددرٖب ا    

َدددددٔ إ تًدددددو ايبٝاْدددددا   ايكدددددٍٛ باْددددد٘ عًددددد٢ ايدددددر ِ  

ٚاملعًَٛدددا  شدددابك١ عًددد٢ ايتعاقدددد اال  اْددد٘ صلدددب عددددمل    

املصدددددٚي١ٝ عددددٔ اال دددددالٍ بدددداالدال٤ بٗددددا َصددددددٚي١ٝ     

عكدٜدددد١ااٟ تتصددددع فٝٗددددا ايدددددا٥ر٠ ايعكدٜدددد١ يتعددددٌُ  

اال طا٤ ايصابك١ ع٢ً ايتعاقد 
(78)

 . 

ثاْٝددددددددددا  : اال دددددددددداٙ ايكا٥ددددددددددٌ بايطبٝعدددددددددد١   

 ايتكص ١ٜ يًُصدٚي١ٝ

ٜدددددددرٖب اْصدددددددار ٖدددددددرا اال ددددددداٙ   
(79)

ا  إ  

املصدددددٚي١ٝ عدددددٔ اال دددددالٍ بدددددااليتساّ قبدددددٌ ايتعاقدددددد  
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بدددداالعالّ ٖددددٞ َصدددددٚي١ٝ تكصدددد ١ٜ ا ٚحيددددو عًدددد٢   

اعتبددددار إ اخلطدددده ايصددددابل عًدددد٢ ايتعاقددددد ٜٓ صددددٌ      

عدددٔ ايعكدددد ٚال هدددٔ تٛقٝدددع اجلدددسا٤ بعددداْ٘ اال  َدددٔ     

 الٍ احهاّ املصدٚي١ٝ ايتكص ١ٜ 
(80)

 . 

دٚي١ٝ عددددددددٔ اال ددددددددالٍ  نُددددددددا إ تهٝٝدددددددد  املصدددددددد   

بددددااليتساّ قبددددٌ ايتعاقددددد بدددداالعالّ باْٗددددا َصدددددٚي١ٝ   

تكصدددد ١ٜ ٜتُاظدددد٢ َددددع ايطبٝعدددد١  دددد  ايعكدٜدددد١      

ارا االيتساّ 
(81)

 . 

ٚقددددد رد اْصددددار ٖددددرا اال دددداٙ عًدددد٢ َاقٝددددٌ بعددددهٕ       

ٚجددددٛد عكددددد شددددابل عًدددد٢ ايعكددددد اال ددددًٞ َكددددرتٕ     

بهدددددٌ تعاقدددددد ٜهدددددٕٛ ٖدددددٛ املصددددددر ياليتدددددساّ قبددددددٌ       

ٕ حيددددو قددددا٥ِ عًدددد٢ دلددددرد   ايتعاقددددد بدددداالعالّ ا بددددا  

االفدددددرتار ا اح ال ديٝدددددٌ عًددددد٢ ٚجدددددٛد عكدددددد شدددددابل  

عًدددددددد٢ ايعكددددددددد اال ددددددددًٞ ٜهددددددددٕٛ َصدددددددددرا  اددددددددرا  

االيتددساّ
(82)

. بددٌ حتدد٢ يددٛ شددًُٓا جدددال   بٛجددٛد َ ددٌ       

ٖدددرا ايعكدددد ا فدددإ افدددرتار حيدددو صلعدددٌ َٓددد٘ تعٗددددا    

ثاْٜٛددددددددا  ٜبطددددددددٌ بددددددددبطالٕ ايتصددددددددرف اال ددددددددًٞ ا  

ٖٓددددا فٝٓعدددددّ بددددريو اشدددداط ايكددددٍٛ بددددإ املصدددددٚي١ٝ  

َصدٚي١ٝ عكد١ٜ
(83)

 . 

ٚبدددددٚرْا ْدٜددددد ٖددددرا اال دددداٙ اال دددد  ْٚددددر٣ بددددهٕ       

املصدددددٚي١ٝ عدددددٔ اال دددددالٍ بدددددااليتساّ قبدددددٌ ايتعاقدددددد  

بددداالعالّ ٖدددٞ َصددددٚي١ٝ تكصددد ١ٜ ا فٗدددرا االيتدددساّ   

شددددابل عًدددد٢ ايتعاقددددد ٚيدددد٘ حاتٝتدددد٘ اخلا دددد١ ا فددددال       

ٜعكددددددٌ إ تهدددددددٕٛ املصدددددددٚي١ٝ عدددددددٔ اال ددددددالٍ بددددددد٘    

  حيدددو ا فدددإ ٖدددرا   َصددددٚي١ٝ عكدٜددد١ . باالضددداف١ ا  

االيتددددساّ يف ْطددددام ايتعاقددددد االيهرتْٚددددٞ ٖددددٛ ايتددددساّ 

قدددددداْْٛٞ ا حٝددددددث ْصدددددد  عًٝدددددد٘ ا ًددددددب ايكددددددٛاْني      

املتعًكددددد١  ُاٜددددد١ املصدددددتًٗو يف ٖدددددرا ايٓدددددٛ  َدددددٔ      

ايتعاقدددد ا َٚدددٔ ثدددِ ال حاجددد١ الفدددرتار عكدددد شدددابل  

عًدددد٢ ايعكددددد اال ددددًٞ َددددٔ اجددددٌ ت ٜددددر ايطبٝعدددد١       

    ٌ صلدددب  ايعكدٜددد١ يًُصددددٚي١ٝ عدددٔ اال دددالٍ بددد٘ ا بددد

 ا  اعٗا الحهاّ اي عٌ اي ار .

 

 اي ر  اي اْٞ

ارنإ املصدٚي١ٝ عٔ اال الٍ بااليتساّ قبٌ 

 ايتعاقد االيهرتْٚٞ باالعالّ

ٜعددددرتل يكٝدددداّ املصدددددٚي١ٝ عددددٔ اال ددددالٍ     

بددااليتساّ قبددٌ ايتعاقددد بدداالعالّ  دداٙ املٗدد  تددٛافر       

ثالثددد١ ارندددإ ا اخلطددده ٚاي دددرر ٚعالقددد١ ايصدددبب١ٝ    

 االتٞ : . ٚحيو ع٢ً ايٓحٛ

 اٚال  : اخلطه

ٜكصدددددد باخلطددددده ندددددرنٔ َدددددٔ ارندددددإ   

املصددددددٚي١ٝ ايتكصددددد ١ٜ ا ا دددددالٍ بدددددايتساّ قددددداْْٛٞ   

شابل ٜصدر عٔ ادراى ٚمتٝٝس 
(84)

 . 

ٜٚتخددددر  طدددده املٗدددد  عٓددددد ا اليدددد٘ بددددااليتساّ قبددددٌ   

ايتعاقددددد بدددداالعالّ َظدددداٖر رلتً دددد١ ا  هددددٔ ردٖددددا 

 ا   ٛرتني ا  ٛر٠ شًب١ٝ ٚا ر٣ اصلاب١ٝ .

فايصدددددٛر٠ ايصدددددًب١ٝ خلطددددده املٗددددد  تهدددددٕٛ حُٝٓدددددا     

ٜكدددد  َٛقدددد  املت ددددرىل َددددٔ املصددددتًٗو ايددددرٟ ٜكدددددّ  

عًددددد٢ ايتعاقددددددد جدددددداٖال  بهدددددٌ اٚ بددددددبع  ايبٝاْددددددا    

ٚاملعًَٛددددددددددا  اجلٖٛرٜدددددددددد١ املرتبطدددددددددد١ بايتعاقددددددددددد 

االيهرتْٚددددٞ جٗددددال  َعددددرٚعا  ا فٝهددددتِ املٗدددد  ٖددددرٙ     

ايبٝاْددددددا  ٚاملعًَٛددددددا  ر ددددددِ عًُدددددد٘ بٗددددددا ٚ ددددددد٣   

ا٤ املصددددتًٗو اُٖٝتٗددددا يتٓددددٜٛر رضدددد
(85)

. ٜٚصددددتٟٛ إ  

ٜهددددٕٛ نتُددددإ املٗدددد  اددددرٙ ايبٝاْددددا  ٚاملعًَٛددددا      

عدددٔ املصدددتًٗو نتُاْدددا  نًٝدددا  اٚ جس٥ٝدددا  ا نهتُدددإ   

بعدددد  املعًَٛدددددا  املتعًكدددد١ بعٝدددددٛ  ايعدددد٤ٞ ذلدددددٌ    

ايتعاقددددد اٚ  طٛرتدددد٘ ا دددددا الضلكددددل عًُددددا  نافٝددددا   

الصلددددددددددداد رضدددددددددددا٤ حدددددددددددر ٚشدددددددددددًِٝ َٚتبصدددددددددددر    

يًُصتًٗو
(86)

. 

ٛر٠ االصلابٝددددد١ خلطددددده املٗددددد   اَدددددا بايٓصدددددب١ يًصددددد  

فتهددٕٛ َدددٔ  ددالٍ اعطدددا٤ َعًَٛددا  ناحبددد١ تتعًدددل    

 ٛا دددددددد ا  ايعدددددددد٤ٞ ذلددددددددٌ ايتعاقددددددددد فتددددددددِٖٛ    

املصدددتًٗو ٜٚٓددددفع ا  ابدددراّ ايعكدددد ا ندددهٕ ٜدددرنر    

املٗددد  يف املٛقدددع االيهرتْٚدددٞ إ ايصدددًع١ اٚ اخلدَددد١    
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ادددددددا اشدددددددتخداَا  َعٝٓددددددد١ اٚ إ بٗدددددددا َٛا ددددددد ا   

حلكٝك١  ا ١ ا ثِ ٜت   إ حيو  الف ا
(87)

 . 

 ثاْٝا  : اي رر

ٜكصددددددد باي ددددددرر اح٣ ٜصددددددٝب ايعددددددخص    

يف حددددل اٚ َصددددًح١ َعددددرٚع١ ا ٚقددددد  ددددض ْ ددددض  

ايعخص اٚ َاي٘ اٚ ظرف٘ اٚ عاض ت٘ 
(88)

 . 

ٜٚهددددٕٛ يً ددددرر ايددددرٟ ٜصددددٝب املصددددتًٗو يف حايدددد١   

ا دددددالٍ املٗددددد  بدددددااليتساّ قبدددددٌ ايتعاقدددددد بددددداالعالّ   

 ددددددٛر َتعدددددددد٠ ا فكددددددد ٜددددددددٟ  طدددددده املٗدددددد  ا      

ايغدددددرر املكصدددددٛد َدددددٔ ظدددددرا٤ املصدددددتًٗو     ت ٜٛددددد 

يًصدددًع١ اٚ اخلدَددد١ ذلدددٌ ايتعاقدددد االيهرتْٚدددٞ ا اٚ     

إ حيددددو اخلطدددده فددددٛ  عًدددد٢ املصددددتًٗو ابددددراّ عكددددد   

ملبٝدددع ا دددر  ٛا ددد ا  حكٝكٝددد١ اف دددٌ ٚبعدددرٚل      

عكد١ٜ اٜصر
(89)

 . 

نُدددا قدددد ٜدددددٟ  طددده املٗددد  ا  ا ددداب١ املصدددتًٗو     

ب دددرر جصددددٟ بصدددبب اشدددتعُاٍ ايعددد٤ٞ   اخلطدددر ا    

ٟ مل ٜعًُدددددددددددددد٘ املٗدددددددددددددد   طٛرتدددددددددددددد٘ ا  ٚايددددددددددددددر

ٚباالحتٝاجددددددددددا  ايٛاجددددددددددب َراعاتٗددددددددددا يت،ٓددددددددددب  

اضددددرارٙ
(90)

. ٜٚظٗددددر حيددددو بعددددهٌ جًددددٞ يف بعدددد       

 املٓت،ا  ناالد١ٜٚ ٚاملبٝدا  احلعر١ٜ .

ف ددال  عددٔ حيددو فكددد ٜددددٟ  طدده املٗدد  ا  ضددرر         

ادبددددددٞ ٜتُ ددددددٌ بايتددددددهث  عًدددددد٢ مسعدددددد١ املصددددددتًٗو  

ٚايتعٗ  ب٘
(91)

 . 

 ايصبب١ٝثاي ا  : عالق١ 

الٜه ددددددٞ يكٝدددددداّ املصدددددددٚي١ٝ ٚقددددددٛ   طدددددده   

ٚضدددرر ا بدددٌ صلدددب إ تٛجدددد عالقددد١ شدددبب١ٝ بُٝٓٗدددا   

 عٓددددد٢ إ ٜهدددددٕٛ اي دددددرر ْتٝ،ددددد١ يًخطددددده ايدددددرٟ    

ارتهب٘ املصدٍٚ 
(92)

 . 

ٚعًٝددد٘ فددداحا ندددإ املٗددد  قدددد ارتهدددب  طددده بهتُاْددد٘   

يددددبع  املعًَٛددددا  اجلٖٛرٜدددد١ املرتبطدددد١ بايتعاقددددد     

هتُددددددإ شددددددببا   االيهرتْٚددددددٞ دٕٚ إ ٜهددددددٕٛ ٖددددددرا اي  

يً دددرر ايدددرٟ حلدددل املصدددتًٗو ا فدددال ٜهدددٕٛ ٖٓايدددو      

دلددداٍ يرجدددٛ  املصدددتًٗو عًددد٢ املٗددد  بدددايتعٜٛ  ا     

الْت دددا٤ عالقددد١ ايصدددبب١ٝ بدددني  طددده املٗددد  ٚاي دددرر   

ايرٟ ا ا  املصتًٗو
(93)

 . 

ٚايتُصدددو باحهددداّ املصددددٚي١ٝ ايتكصددد ١ٜ ٜتطًدددب      

َددددٔ املصددددتًٗو إ ٜ بدددد  حتكددددل ارناْٗددددا ا ٚيهددددٔ     

اّ املٗددد  بددداالعالّ قبدددٌ ايتعاقدددد ايتدددساّ    دددا إ ايتدددس 

بتحكٝدددددددددل ْتٝ،ددددددددد١ ا فدددددددددإ عًُددددددددد٘ بايبٝاْددددددددددا      

ٚاملعًَٛدددددا  اجلٖٛرٜددددد١ عًدددددِ َ دددددرتر ا ٚبدددددريو    

ٜع ددد٢ املصدددتًٗو َدددٔ اثبدددا   طددده املٗددد      
(94)

ا َٚدددٔ  

ثدددددِ ٜبكددددد٢ عًددددد٢ املصدددددتًٗو اثبدددددا  اي دددددرر ايدددددرٟ  

حلكددددد٘ بصدددددبب  طددددده املٗ اف دددددال  عدددددٔ ضدددددرٚر٠     

ه ٚاي ددددرراٚي٘ اثبددددا  عالقدددد١ ايصددددبب١ٝ بددددني اخلطدددد   

اثبا  حيو بهاف١ ضرم االثبا 
(95)

 . 

 املبحث اي اْٞ

اا١ٜ املصتًٗو يف َٛاج١ٗ االعالْا  

 االيهرت١ْٝٚ

ا دددددبح  االعالْدددددا  االيهرتْٚٝددددد١ احدددددد٣    

مسددددا  ايعصدددددر يف دارشددددتٗا يٛ ٝ ددددد١ تصدددددٜٛك١ٝ   

عدددد  ظددددبه١ االْرتْدددد  ا اح ٜعًددددٔ املٗدددد  عدددد  ٖددددرٙ    

ٚايصدددٛر٠  ايعدددبه١ عدددٔ شدددًع٘ ٚ دَاتددد٘ بايصدددٛ       

ا ٚطلتدددار املصدددتًٗو َٓٗدددا َددداٜراٙ َٓاشدددبا  يددد٘ ا حٝدددث  

تصددددددً٘ ايصدددددددًع١ اٚ اخلدَددددددد١ يف ايسَدددددددإ ٚاملهدددددددإ  

املعٝٓني 
(96)

 . 

ٚقدددددد ًٜ،ددددده املعًدددددٔ عٓدددددد االعدددددالٕ عدددددٔ شدددددًع٘ اٚ     

 دَاتددد٘ ا  اشدددتخداّ اشدددايٝب اعالْٝددد١ َدددٔ ظددداْٗا   

ت ددددًٌٝ املصددددتًٗو ٚتغددددٝ  َعتكداتدددد٘ ٚتدفعدددد٘ ا     

دَددددد١ مل ٜهدددددٔ ٜتعاقدددددد  ايتعاقدددددد عًددددد٢ شدددددًع١ اٚ   

عًٝٗا يٛ عًِ حكٝكتٗا 
(97)

 . 

إ دراشددددددتٓا اددددددرا املٛضددددددٛ  شددددددتهٕٛ َددددددٔ  ددددددالٍ  

 َطًبني ناالتٞ :

املطًددددددددددددددب االٍٚ : َ ٗددددددددددددددّٛ االعالْددددددددددددددا   

 االيهرت١ْٝٚ .
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املطًدددب اي ددداْٞ : قٛاعددددد ااٜددد١ املصددددتًٗو يف    

 َٛاج١ٗ االعالْا  االيهرت١ْٝٚ .

 املطًب االٍٚ

 َ ّٗٛ االعالْا  االيهرت١ْٝٚ

ٜكت ددددددٞ ايبحددددددث يف َ ٗددددددّٛ االعالْددددددا    

االيهرتْٚٝدددد١ ا تعرٜدددد  ٖددددرٙ االعالْددددا  ا ٚحتدٜددددد    

 ٚشا٥ًٗاا ٚضبٝعتٗا ايكا١ْْٝٛ .

عًٝدددد٘ شٓكصددددِ ٖددددرا املطًددددب عًدددد٢ ثالثدددد١ فددددرٚ  ا     

ْتٓدددددددددداٍٚ يف االٍٚ َٓٗددددددددددا تعرٜدددددددددد  االعالْددددددددددا    

االيهرتْٚٝدددد١ا ْٚددددبني يف اي دددداْٞ ٚشددددا٥ٌ االعالْددددا     

حدددددث ايطبٝعددددد١  االيهرتْٚٝددددد١ ا ْٚهدددددرط اي ايدددددث يب  

 ايكا١ْْٝٛ يالعالْا  االيهرت١ْٝٚ .

 اي ر  االٍٚ

 تعرٜ  االعالْا  االيهرت١ْٝٚ

حددددددددد  ذلهُدددددددد١ ايددددددددٓك  اي رْصدددددددد١ٝ  

باْددددد٘ نددددددٌ   –بصدددددٛر٠ عاَدددددد١   –َعٓددددد٢ االعددددددالٕ  

ٚشدددددد١ًٝ َعًَٛاتٝدددددد١ تدددددددفع ايعُٝددددددٌ ا  تهددددددٜٛٔ     

عكٝدددد٠ َكصددددٛد٠ عدددٔ ايٓتددددا٥ج ايدددس شددددتعٛد عًٝدددد٘    

َدددٔ املددداٍ ايدددرٟ شٝعدددرتٜ٘ اٚ اخلدَددد١ ايدددس شدددتكدّ   

ي٘ 
(98)

 . 

ٚقدددددد ٚضدددددع اي كددددد٘ تعدددددارٜ  عدٜدددددد٠ يالعدددددالٕ ا    

ا بددار اٚ اعدددالّ  دددارٟ اٚ  )) فُددِٓٗ َدددٔ عرفدد٘ باْددد٘   

  ٚ  دَددددد١  َٗددددد  ايكصدددددد َٓددددد٘ ايتعرٜددددد   ٓدددددتج ا

َعٝٓددد١ عدددٔ ضرٜدددل ابدددراز املساٜدددا ٚاَتددددا  اهاشدددٔ      

بٗددددددددف  ًدددددددل اْطبدددددددا  جٝدددددددد ٜدددددددددٟ ا  اقبددددددداٍ   

((اجلُٗٛر ع٢ً ٖرا املٓتج اٚ ٖرٙ اخلد١َ

(99)

. 

نددددٌ فعددددٌ اٚ تصددددرف    ))َٚددددِٓٗ َددددٔ عرفدددد٘ باْدددد٘   

ٜٗددددددف ا  ايتدددددهث  ايٓ صدددددٞ عًددددد٢ اجلُٗدددددٛر أٜدددددا     

ناْدددددد  ٚشدددددد١ًٝ ٖددددددرا ايتددددددهث  بٗدددددددف اقٓدددددداعِٗ    

اٚ اخلدَددددد١ َٚدددددا هٔ إ حتكدددددل    ساٜدددددا ايصدددددًع١  

((َٔ فٛا٥د

(100)

. 

ٚقددددد عرفدددد  ايكٛاعددددد االٚربٝدددد١ املتعًكدددد١ بايتً دددداز    

االعدددددالٕ  1997ايعدددددابر يًحددددددٚد ايصدددددادر٠ يف عددددداّ    

دلُٛعددد١ ايرشدددا٥ٌ ايدددس ٜب ٗدددا     ))االيهرتْٚدددٞ باْددد٘  

ظددددددددخص عددددددددداّ اٚ  ددددددددداا يف اضدددددددددار ْعددددددددداضات٘  

ايت،ارٜددددد١ اٚ ايصدددددٓاع١ٝ اٚ املٗٓٝددددد١ ٚايدددددس ٜٗددددددف    

((ايرتٜٚج ملٓت،ات٘ اٚ  دَاتَ٘ٔ  الاا 

(101)

 . 

ٜت ددد  ددددا تكددددّ ا إ االعدددالٕ ٜٗددددف ا  ايتدددهث      

ايٓ صدددددٞ عًددددد٢ املصدددددتًٗو يتٓعدددددٝل ضًبددددد٘ عًددددد٢      

ايصددددًع ٚاخلدددددَا  َٛضددددٛ  االعددددالٕ ا أٜددددا  ناْدددد    

ايٛشددد١ًٝ ايدددس ٜصدددتخدَٗا املعًدددٔ يف االعدددالٕ شدددٛا٤    

 أناْ  ٖرٙ ايٛش١ًٝ تكًٝد١ٜ اّ ايهرت١ْٝٚ .

اٜددد١ املصدددتًٗو ايعراقدددٞ  ايٝدددا    ٚقدددد جدددا٤ قدددإْٛ ا  

َدددددٔ تعرٜددددد  ذلددددددد يالعدددددالٕ ا بٝدددددد اْددددد٘ عدددددرف   

ندددددٌ ظدددددخص ضبٝعدددددٞ اٚ َعٓدددددٟٛ   ))املعًدددددٔ بهْددددد٘ 

ٜكددددّٛ بدددداالعالٕ عددددٔ شددددًع١ اٚ  دَدددد١ اٚ ايرتٜٚددددج    

ادددا براتددد٘ اٚ بٛاشدددط١  ددد ٙ باشدددتخداّ اٟ ٚشددد١ًٝ       

(( َٔ ٚشا٥ٌ االعالٕ 

(102)

 . 

ٜظٗدددددر َدددددٔ ٖدددددرا ايدددددٓص ا إ املعدددددر  ايعراقدددددٞ مل    

َاٖٝددددد١ ايٛشدددددا٥ٌ ايدددددس ٜصدددددتخدَٗا املعًدددددٔ  ضلددددددد

يالعددددالٕ عددددٔ ايصددددًع ٚاخلدددددَا  ا ٚحصددددٓا  فعددددٌ ا     

ٚيدددريو ٜٓددددرىل فٝددد٘ ندددٌ ايٛشدددا٥ٌ ايدددس َدددٔ ظدددهْٗا  

اٜصددداٍ َٛضدددٛ  االعدددالٕ ا  املصدددتًٗو ا ٚايدددس َدددٔ   

ضددددددددُٓٗا ايٛشددددددددا٥ٌ االيهرتْٚٝدددددددد١ عدددددددد  ظددددددددبه١     

 االْرتْ  .

َٚٛضددددٛ  االعددددالٕ اَددددا إ ٜهددددٕٛ شددددًع١ اٜددددا  نددددإ   

ٚاَددددا إ ٜهددددٕٛ  دَدددد١ تكدددددّ يًُصددددتًٗو ا   ْٛعٗددددا ا

ٚت ٗدددِ اخلددددَا  ٖٓدددا  عٓددد٢ ٚاشدددع  ٝدددث تعدددٌُ   

اْعدددط١ َتٓٛعددد١ ٚرلتً ددد١  َ دددٌ اعُددداٍ ٚنددداال     

ايصدددددد ر ٚايصددددددٝاح١ ٚاعُدددددداٍ ايٛشدددددداض١ ٚتٓظددددددِٝ   

ايعرٚر ٚاملدمترا  
(103)

 . 

ٚإ يالعدددالٕ عٓصدددرٜٔ ا اٚاُدددا َدددادٟ ا ٜكصدددد بددد٘   

 ندددٌ فعدددٌ اٚ ْعدددال اٚ ندددٌ اشدددتخداّ الدا٠ تعدددب    

تددددرى بددداحلٛاط ٜدددتِ ا تٝارٖدددا َدددٔ بدددني ايٛشدددا٥ٌ     



(2018) ايص١ٓ - االٍٚاجملًد  -ايتاشع ايعدد  -دل١ً جاَع١ االْبار يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايصٝاش١ٝ   
 

 119 

املتاحددد١ اَددداّ املعًدددٔ ا ٚثاُْٝٗدددا  َعٓدددٟٛ ا ٜتُ دددٌ يف   

قصددددد حتكٝددددل نصددددب َددددادٟ بطرٜددددل َباظددددر اٚ      

 ددد  َباظدددر ا ٖٚدددٛ َددداٜطًل عًٝددد٘ ااددددف ايت،دددارٟ  

ا فددددددداالعالٕ ٜصدددددددت   املصدددددددتًٗهني ٜٚددددددددفعِٗ ا    

االقباٍ ع٢ً ايتعاقد 
(104)

 . 

 اي ر  اي اْٞ

 عالْا  االيهرت١ْٝٚٚشا٥ٌ اال

ٜكصددددددد بٛشددددددا٥ٌ االعددددددالٕ االدٚا  ايددددددس        

ٜصدددددتخدَٗا املعًدددددٔ يف اٜصددددداٍ رشدددددايت٘ االعالْٝددددد١ 

ا  املعًددددددددٔ ايٝدددددددد٘ 
(105)

. ٚإ اٖددددددددِ ايٛشددددددددا٥ٌ ايددددددددس  

ٜصدددتخدَٗا املعًدددٔ يف اٜصددداٍ االعدددالٕ االيهرتْٚدددٞ     

عددددد  ظدددددبه١ االْرتْددددد  ا  املصدددددتًٗو ٖدددددٞ ظدددددبه١    

 )هرتْٚدٞ  )  ٚاي ٜدد االي  ( Web-site )ايٜٛدب  

E-mail  : ٞا ٚنُا ٜهت 

 (Web-site)اٚال  : االعالٕ ع  ظبه١ ايٜٛب 

تعددددد ظددددبه١ ايٜٛددددب اٖددددِ  دَدددد١ ٜكدددددَٗا         

االْرتْددددد  عًددددد٢ االضدددددالم ا ٖٚدددددٞ اخلدَددددد١ ايدددددس     

عدددددسز  فعدددددال  جدددددٛ االْرتْددددد     
(106)

. ٚتعدددددرملف ٖدددددرٙ   

دلُٛعددددد١ َددددٔ ايصددددد حا  عًددددد٢  )) ايعددددبه١ بهْٗدددددا  

ظددددددبه١ االْرتْدددددد  حددددددٍٛ تٓظددددددِٝ َددددددا اٚ َٛضددددددٛ    

((  اا 

(107)

 . 

ٚتصددددُ  ظددددبه١ ايٜٛددددب يًُٗٓددددٝني بعددددرر شددددًعِٗ  

ٚ دددددَاتِٗ عًدددد٢ املصددددتًٗهني َددددٔ  الاددددا ا حٝددددث    

ٜصددددددددددتطٝع املصددددددددددتًٗو إ ٜت،ددددددددددٍٛ يف املٛقددددددددددع ا  

ٜٚتعدددرف عًددد٢ ايصدددًع ٚاخلددددَا  املعرٚضددد١   فٝددد٘     

ٝعددد١ املٛقدددع ا  ا ٚتتٓدددٛ  ايصدددًع ٚاخلددددَا  حصدددب ضب  

حٝدددث  تًددد  ٖدددرٙ ايصدددًع ٚاخلددددَا  َدددٔ َٛقدددع      

آل ر
(108)

 . 

ٜٚددددتِ تصددددُِٝ ٖددددرٙ املٛاقددددع َددددٔ قبددددٌ اظددددخاا اٚ 

ظدددددرنا  َتخصصددددد١ يف ٖدددددرا اجملددددداٍ ا ٚتصدددددُ      

ٖدددددددرٙ املٛاقدددددددع بعدددددددرر اٟ َعًَٛدددددددا  اٚ بٝاْدددددددا    

َصدددددددٛر٠ اٚ ًَ دددددددا  فٝددددددددٜٛ ا اٚ اٟ ظدددددددهٌ ٜدددددددراٙ    

 احب املٛقع َٓاشبا  ٚ اٜا  َٛقع٘ 
(109)

 . 

ٚقددددددد انددددددد ايك ددددددا٤ اي رْصددددددٞ عًدددددد٢ إ َٛاقددددددع  

ايٜٛددددب تعددددد احددددد٣ ايٛشددددا٥ٌ االعالْٝدددد١ نغ ٖددددا    

َددددددددٔ ايٛشددددددددا٥ٌ اال ددددددددر٣ ا اح ق دددددددد  ذلهُدددددددد١    

اشددددت٦ٓاف ) رٕ ( يف حهددددِ اددددا ا بددددهٕ َٛقددددع ايٜٛددددب     

ٜعدددددددددهٌ ادا٠ اعالْٝددددددددد١ ا الْددددددددد٘ ٜكدددددددددّٛ باٜصددددددددداٍ  

ايٓصددددددٛا ٚايصددددددٛر املعددددددد٠ يً،ُٗددددددٛر يالضددددددال   

رٜدددددد١ اخلا دددددد١  عًٝٗددددددا ا ٚاٜ ددددددا  االعالْددددددا  ايت،ا  

بايصدددددددًع اٚ اخلددددددددَا  ا فاملعٝدددددددار ايدددددددرٟ  هدددددددٔ      

االعتُدددددداد عًٝدددددد٘ يف عددددددد اٟ ٚشدددددد١ًٝ اتصدددددداٍ َددددددٔ 

ادٚا  االعددددالٕ ا ٖددددٛ قدددددرتٗا عًدددد٢ ْكددددٌ ايرشددددا٥ٌ      

ايت،ار١ٜ أٜا  نإ   ظهًٗا

(110) 

 . 

ٚاالعدددالٕ ايدددرٟ ٜدددتِ عددد  ظدددبه١ ايٜٛدددب  هدددٔ إ       

ضلدت بٛاحد َٔ ايصٛر االت١ٝ 
(111)

 : 

املخصصددد١ يالعالْدددا  َدددٔ  دددالٍ احدددد املٛاقدددع  .1

ا اح ٜه ددددددٞ اي ددددددغل عًدددددد٢ احددددددد ايهًُددددددا  اٚ  

ايصدددددٛر املً تددددد١ يالْتبددددداٙ ا َدددددٔ اجدددددٌ د دددددٍٛ  

 املصتًٗو ا  ٖرا املٛقع .
َدددددٔ  دددددالٍ ظدددددغٌ االعدددددالٕ جدددددس٤ َدددددٔ احدددددد   .2

املٛاقدددع اٚ يف  ددد ح١ االشدددتكباٍ َٓددد٘ ا  ٝدددث    

إ املصدددددتًٗو ٜكابدددددٌ االعدددددالٕ عٓدددددد ايدددددد ٍٛ  

 ا  املٛقع .
 تصدددددار يف  ددددد ح١  ٚقدددددد ٜٛجدددددد االعدددددالٕ با  .3

 االشتكباٍ يف ان ر َٔ َٛقع .

 (E-mail)ثاْٝا :االعالٕ ع  اي ٜد االيهرتْٚٞ

ٜعددددرف اي ٜددددد االيهرتْٚددددٞ باْدددد٘ ايٛشدددد١ًٝ   

احلدٜ ددد١ يتبدددادٍ ايرشدددا٥ٌ ٚاملعًَٛدددا  بدددني املرشدددٌ    

ٚاملرشددددٌ ايٝدددد٘ بتكٓٝدددد١ احلاشددددب االيددددٞ بدددددال  َددددٔ      

اي ٜددددد ايتكًٝدددددٟ ٚال ددددرار رلتً دددد١ قددددد تهددددٕٛ   

يًحصٍٛ ع٢ً َع١ًَٛ اٚ َٓ ع١ َاد١ٜ 
(112)

 . 



(2018) ايص١ٓ - االٍٚاجملًد  -ايتاشع ايعدد  -دل١ً جاَع١ االْبار يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايصٝاش١ٝ   
 

 120 

ٚتعدددددددد  دَددددددد١ اي ٜدددددددد االيهرتْٚدددددددٞ َدددددددٔ اٖدددددددِ    

ظددددبه١ االْرتْدددد  ا حٝددددث   اخلدددددَا  ايددددس تكدددددَٗا   

شددددددددداُٖ  نددددددددد  ا  يف زٜددددددددداد٠ ايتٛا دددددددددٌ بدددددددددني    

َصددتخدَٞ ٖدددرٙ ايعدددبه١ ا ٚندددإ ادددا االثدددر ايبددداي   

يف دلدددددددددددداال  ايبحددددددددددددث ايعًُددددددددددددٞ ٚايت،ددددددددددددار٠    

االيهرتْٚٝدددددددد١ ٚال شددددددددُٝا يف َدددددددداٜتعًل بددددددددايعكٛد    

االيهرتْٚٝدددددد١ ا اح تددددددتِ ا ًبٗددددددا بهشددددددتخداّ اي ٜددددددد 

االيهرتْٚٞ 
(113)

 . 

ْٚدددددددٞ بايصدددددددرع١ ٚمتتدددددداز  دَددددددد١ اي ٜدددددددد االيهرت 

ايعايٝددددددد١ ا حٝدددددددث تعدددددددد اشدددددددر   دَددددددد١ عرفتٗدددددددا   

ايبعدددر١ٜ حتددد٢ ٚقتٓدددا احلاضدددر فُٝدددا ٜتعًدددل بتبدددادٍ 

ايرشدددا٥ٌ ا حٝدددث ٜصدددتطٝع اٟ ظدددخص يدٜددد٘ برٜدددد     

ايهرتْٚدددددددددٞ إ ٜرشدددددددددٌ ٜٚصدددددددددتكبٌ ايرشدددددددددا٥ٌ يف   

  دددٕٛ ثدددٛإ َعددددٚد٠ ا نُدددا إ َالٜدددني ايرشدددا٥ٌ    

االيهرتْٚٝددد١ تٓكدددٌ َٜٛٝدددا  عددد  اي ٜدددد االيهرتْٚدددٞ ا   

تهددددددٕٛ اددددددرٙ ايرشددددددا٥ٌ ًَحكددددددا  تت ددددددُٔ   ٚقددددددد

 ٛرا  اٚ ا ٛاتا  اٚ ًَ ا  فٝدٜٛ 
(114)

 . 

ٚقدددددددد افددددددداد املٗٓٝدددددددٕٛ َدددددددٔ اي ٜدددددددد االيهرتْٚدددددددٞ   

ٚاشددددددتخدَٛٙ يف ايرتٜٚددددددج يًصددددددًع ٚاخلدددددددَا  ا اح  

اْدددددد٘ ٜددددددددٟ دٚرا  فعدددددداال  نٛشدددددد١ًٝ اعالْٝدددددد١  ددددددا  

ٜددددددٛفرٙ يًُعًددددددٔ َددددددٔ فر دددددد١ االتصدددددداٍ املباظددددددر  

 ٗ ِ ايٝددددد٘ ٚجدددددر   باملصدددددتًٗهني دٕٚ اْتظدددددار قددددددَٚ

اْتباِٖٗ بايٛشا٥ٌ االعال١ْٝ اال ر٣ 
(115)

 . 

َٚدددٔ ايتكٓٝدددا  ايدددس ٜصدددتخدَٗا املٗددد  يف اعالْددد٘      

عدددددددددددد  اي ٜددددددددددددد االيهرتْٚددددددددددددٞ تكٓٝدددددددددددد١  ايددددددددددددد    

((pushmedia     ايدددددددس تتدددددددٝ  بدددددددراتٗا َالحكددددددد١

املصددددددددتًٗو دٕٚ تددددددددد ٌ َددددددددٔ املٗدددددددد  ا اح تٓكددددددددٌ   

ايرشدددددددددا٥ٌ االعالْٝددددددددد١ ا  انددددددددد  عددددددددددد َدددددددددٔ    

تكٓٝدددددددددددددد١ تصدددددددددددددد٢ُ  املصدددددددددددددتًٗهني  صدددددددددددددداعد٠ 

(spamming    ايددددددس  هٓٗددددددا ْصدددددد  عدددددددد  دددددد )

ذلددددد َدددٔ ٖدددرٙ ايرشدددا٥ٌ حا  اال دددٌ ايٛاحدددد بهدددٌ  

ٜصددددر ٚيف حلظددددا  َعدددددٚد٠ دٕٚ ا تٝددددار املصددددتًٗو  

ا ٚتت ددددددُٔ يف ايغايددددددب اعالْددددددا  يصددددددًع١ اٚ  دَدددددد١ 

تتصِ بر ص اي ُٔ ٚق١ً اجلٛد٠
(116)

. 

( َددددٔ ايتٛجٝدددد٘   10ٚيف ٖددددرا االضددددار اجدددداز  املدددداد٠ )    

اخلددددداا  ُاٜددددد١  1997( يصددددد١ٓ  7رقدددددِ ) االٚربددددٞ  

املصددددتًٗو يف ايعكددددٛد عددددٔ بعددددد ا ارشدددداٍ ايرشددددا٥ٌ      

االعالْٝددددد١ يًُصدددددتًٗو عددددد  اي ٜدددددد االيهرتْٚدددددٞ     

 ٘ َدددامل ٜدددتِ االعدددرتار ايٛاضددد  عًٝٗدددا َدددٔ قبًددد

(117)

ا  

( l'opt-outٚبدددريو ٜهدددٕٛ قدددد   تهدددرٜض ْظددداّ )    

ا ايددددرٟ ٜرَددددٞ ا  ت  ددددٌٝ َبدددددأ حرٜدددد١ ايت،ددددار٠ ا 

اح ٜ دددددددرر عًددددددد٢ املصدددددددتًٗو االعدددددددرتار عًددددددد٢     

ايرشددا٥ٌ االعالْٝدد١  دد  املر دددٛ  فٝٗددا بعددد بًٛ ٗدددا      

ايٝددددد٘ ا َدددددٔ اجدددددٌ احلدددددد َدددددٔ ٖدددددرٙ االعالْدددددا  يف     

(ا l'opt-inاملصددددددتكبٌاٖٚرا عًدددددد٢ عهددددددض ْظدددددداّ )   

ايدددرٟ ٜعددددد ان دددر عًددد٢ ااٜددد١ احلٝدددا٠ اخلا ددد١      

ٜددددد١ عًددددد٢ حرٜددددد١ ايت،دددددار٠ ا اح   يًُصدددددتًٗو نهٚيٛ

ٜكت ددددٞ  ٛجبدددد٘ احلصددددٍٛ عًدددد٢ رضددددا املصددددتًٗو   

املصدددبل قبدددٌ بعدددث ايرشددداي١ االعالْٝددد١ ايٝددد٘ ا َٚدددٔ       

ثددددِ ٜهددددٕٛ َاْعددددا  َددددٔ اٜصدددداٍ اٟ اعددددالٕ الٜر ددددب    

.  دددد  إ ايتٛجٝدددد٘ االٚربددددٞ االْدددد    فٝدددد٘ املصددددتًٗو 

ايدددددرنر ا اتدددددا  يًددددددٍٚ االع دددددا٤ حرٜددددد١ فدددددرر      

١ يًُصددددتًٗو ا االحهدددداّ ايكاْْٛٝدددد١ االن ددددر ااٜدددد   

ٚقددددد اشددددت اد  بعدددد  ايدددددٍٚ االٚربٝدددد١ َددددٔ حيددددو   

َ دددددددٌ ) ايُٓصدددددددا ا املاْٝدددددددا ا ايددددددددجارى ا فٓالْددددددددا ا  

(  l'opt-inاٜطايٝدددددا ( ا ٚجلددددده  ا  اقدددددرار  ْظددددداّ )  

عًددد٢ اراضدددٝٗا 
(118)

. اَدددا املعدددر  اي رْصدددٞ فكدددد حٖدددب  

-l'optيف قدددددإْٛ االشدددددتٗالى ا  تدددددب  ْظددددداّ   )    

out)

(119)

 . 

ا  إ بعددددددد  املدددددددٛردٜٔ عًددددددد٢ ٚ ددددددددر االظدددددددار٠ 

ظددددبه١ االْرتْدددد  قددددد ضددددُٓٛا جدددداحىل ايعكددددٛد ايددددس    

ٜ ددددددددعْٛٗا ظددددددددرل عدددددددددّ ايً،دددددددد٤ٛ ا  ارشدددددددداٍ     
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االعالْددددا  امله  دددد١  دددد  املر ددددٛ  بٗددددا َددددٔ املتًكددددٞ  

(l'opt-inاٟ اِْٗ تبٓٛا ْظاّ ) 
(120)

. 

 

 اي ر  اي ايث

 ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يالعالْا  االيهرت١ْٝٚ

إ االعددددددددالٕ االيهرتْٚددددددددٞ عددددددددٔ ايصددددددددًع       

ٚاخلدددددَا  عدددد  ظددددبه١ االْرتْدددد  ٜٗدددددف ا  حددددث  

املصدددددتًٗو عًددددد٢ ايتعاقدددددد ا فٗدددددٛ دلدددددرد دعددددد٠ٛ ا   

ايتعاقدددد ٚيدددٝض اصلابدددا  ايهرتْٚٝدددا  ا ٚقدددد ْدددص عًددد٢     

( يصدددد١ٓ  7ٖددددرا احلهددددِ يف ايتٛجٝدددد٘ االٚربددددٞ رقددددِ ) 

اخلددددداا  ُاٜددددد١ املصدددددتًٗو يف ايعكدددددٛد عدددددٔ     1997

)) االصلدددددا  االيهرتْٚدددددٞ باْددددد٘   بعدددددد ا ايدددددرٟ عدددددرف

نددددٌ اتصدددداٍ عددددٔ بعددددد ٜت ددددُٔ مجٝددددع ايعٓا ددددر   

اي دددرٚر١ٜ يًتعاقدددد ا  ٝدددث ٜصدددتطٝع املٛجدددب يددد٘      

إ ٜكبدددددٌ ايتعاقدددددد َباظدددددر٠  ا ٜٚصدددددت ٢ٓ َدددددٔ ٖدددددرا   

(( ايٓطام دلرد االعالٕ 

(121)

 . 

ٜظٗدددر َدددٔ ٖدددرا ايتعرٜددد  اْددد٘  ٝدددس بدددني االصلدددا      

 دددد  االيهرتْٚددددٞ ٚاالعددددالٕ االيهرتْٚددددٞ ا فٗددددرا اال   

ال ٜعد اصلابا  ٜصً  الْعكاد ايعكد 
(122)

 . 

ٚإ اعتبدددار االعدددالٕ االيهرتْٚدددٞ دعددد٠ٛ ا  ايتعاقدددد     

ٜت دددددددددل َدددددددددع ضبٝعددددددددد١ َٚصدددددددددتًسَا  ايتعاقدددددددددد    

االيهرتْٚددددٞ ا فكددددد ٜتصددددًِ املٗدددد  ٦َددددا  بددددٌ االف     

ايرشدددا٥ٌ االيهرتْٚٝددد١ باملٛافكددد١ عًددد٢ ضًدددب ايعدددرا٤   

دٕٚ إ ٜهددددددٕٛ يدٜدددددد٘ نددددددٌ ايهُٝدددددد١ املطًٛبدددددد١ اٚ     

دٜددد٘ ٚيهدددٔ بهشدددعار ازٜدددد ددددا ناْددد  عًٝددد٘    تهدددٕٛ ي

ٚقدددد  االعددددالٕ ْتٝ،دددد١ الزدٜدددداد ايطًددددب اٚ الرت ددددا   

االشدددعار ا ٚيدددريو فدددإ اعتبدددار االعدددالٕ االيهرتْٚدددٞ    

دلدددددرد دعددددد٠ٛ ا  ايتعاقدددددد َدددددٔ ظدددددهْ٘ إ  هددددددٔ      

املٗددد  َدددٔ رفددد  ايطًبدددا  ايسا٥دددد٠ عدددٔ اَهاْٝاتددد٘ ا  

يعدددددددّ تددددددٛافر نُٝددددددا  نددددددب ٠ َددددددٔ ايصددددددًع١ اٚ 

ب تربددددددر  االشددددددعار  ددددددعٛدا  اٚ   اخلدَدددددد١ اٚ بصددددددب 

ٖبٛضا 
(123)

 

ٚعًٝدددد٘ فددددإ املصددددتًٗو ايددددرٟ ٜعًددددٔ عددددٔ ر بتدددد٘ يف  

ضًددددددب ايصددددددًع١ اٚ اخلدَدددددد١ بطرٜكدددددد١ ايهرتْٚٝدددددد١  

ٜصدددددب  ٖدددددٛ ايطدددددرف املٛجدددددب ا ٚاملٗددددد  بارشددددداي٘      

رشدددددداي١ بددددددايكبٍٛ ٜصددددددب  ٖددددددٛ ايطددددددرف ايكابددددددٌ ا   

فدداملٗ   دد  ًَددسّ قاْْٛددا  بددابراّ ايعكددد حتدد٢ ٜكبددٌ        

ٖرا االصلا  
(124)

 . 

َٚددددع حيددددو  هددددٔ إ ٜهددددٕٛ االعددددالٕ االيهرتْٚددددٞ      

اصلابا  يف حايتني 
(125)

 : 

احا ٚجدددددد  ايٓٝددددد١ يدددددد٣ املعًدددددٔ يف االرتبدددددال      .1

بايعكددددد االيهرتْٚددددٞ ا ٖٚددددرا ٜتحكددددل احا نددددإ 

االعددددددددالٕ االيهرتْٚددددددددٞ َت ددددددددُٓا  َاٜ ٝددددددددد     

االيتددددساّ بددددابراّ ايعكددددد االيهرتْٚددددٞ احا حظدددد٢  

 بكبٍٛ املصتًٗو .
االيهرتْٚدددددٞ يًُصدددددتًٗو  احا اعطددددد٢ االعدددددالٕ   .2

احلدددل يف ارشددداٍ رد عددد  ظدددبه١ ايٜٛدددب اٚ عددد     

اي ٜدددددد االيهرتْٚدددددٞ ا ٜدندددددد َٛافكتددددد٘ عًددددد٢ 

ابدددراّ ايعكدددد االيهرتْٚدددٞ بٓدددا٤ا  عًددد٢ ايعٓا دددر     

 ايٛارد٠ يف االعالٕ .
ٚتظٗدددددددر اُٖٝددددددد١ حتدٜدددددددد ايطبٝعددددددد١ ايكاْْٛٝددددددد١     

يالعدددالٕ َدددٔ حٝددددث حدددل املعًددددٔ يف ايعددددٍٚ عٓدددد٘ ا     

دعددد٠ٛ ا  ايتعاقدددد ا ندددإ   فددداحا عدددد االعدددالٕ دلدددرد 

يًُعًدددددددٔ ايعددددددددٍٚ عدددددددٔ امل اٚضددددددد١ يف اٟ ٚقددددددد      

باعتبارٖددددا دلدددددرد ٚاقعدددد١ َادٜددددد١ ال ٜرتددددب عًٝٗدددددا    

ايكدددإْٛ اٟ اثدددر اال  احا اقدددرتٕ ايعددددٍٚ  طددده شدددبب     

ضدددددررا  يًُصدددددتًٗو ا ٖٚٓدددددا تهدددددٕٛ املصددددددٚي١ٝ  ددددد   

عكدٜددد١ اشاشدددٗا بددد  عًددد٢ اخلطددده ٚيدددٝض ايعددددٍٚ       

العددددالٕ اصلابددددا  ا  يف حددددد حاتدددد٘ ا اَددددا يف حايدددد١ عددددد ا   

فٗٓددا ٜرتددب ايكددإْٛ عًدد٢ عدددٍٚ املعًددٔ عٓدد٘  ددالٍ        

َدتدددد٘ املصدددددٚي١ٝ ايعكدٜدددد١ ٜٚصددددتٛجب ايتعددددٜٛ      

حصب َكت ٢ احلاٍ 
(126)

 . 

ٚيتحكٝدددل ااٜددد١ ان دددر يًُصدددتًٗو ا فاْددد٘ صلدددب     

إ تعددددد ٚثددددا٥ل االعددددالٕ االيهرتْٚددددٞ َددددٔ ايٛثددددا٥ل    
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املهًُددد١ يًعكدددد ا ٚبٝدددإ حيدددو اْددد٘ يف حايددد١ ايتعاقدددد      

ٟ ا ٜدددتِ تبدددادٍ ايٛثدددا٥ل ٚاملصدددتٓدا  َدددابني    ايتكًٝدددد

املتعاقددددددددٜٔ ٚايدددددددس تت دددددددُٔ عرٚضدددددددا  بايصدددددددًع     

ٚاخلدددددَا  َٚٛا دددد اتٗا َٚساٜاٖددددا ا ٖٚددددٞ َرجددددع   

عٓددددد اخلددددالف حددددٍٛ تٓ ٝددددر ايعكددددد ا اَددددا يف حايدددد١    

ايتعاقدددددد االيهرتْٚدددددٞ ا فدددددإ االعدددددالٕ االيهرتْٚدددددٞ    

عدددددددٔ ايصدددددددًع ٚاخلددددددددَا  ٜهدددددددٕٛ عددددددد  ٚشدددددددا٥ٌ    

ف ٖدددددرٙ ايٛشدددددا٥ٌ ٜهدددددٕٛ   ايهرتْٚٝددددد١ ا ٚاْددددد٘ بددددداتال  

نددددال املتعاقدددددٜٔ قددددد افتكدددددا َرجعددددا  ٖاَددددا  حلددددٌ     

 الفُٗدددا ا عٓدددد حصدددٍٛ ْدددسا  يف ظدددهٕ تٓ ٝدددر بٓدددٛد    

ايعكد االيهرتْٚٞ 

(127)

 . 

 املطًب اي اْٞ

قٛاعد اا١ٜ املصتًٗو يف َٛاج١ٗ االعالْا  

 االيهرت١ْٝٚ

تٛجدددددددد ثدددددددالت قٛاعدددددددد ر٥ٝصددددددد١ٝ صلدددددددب       

يًُصددددتًٗو يف َراعاتٗددددا يتحكٝددددل ااٜدددد١ فعايدددد١    

َٛاجٗددددد١ االعالْدددددا  االيهرتْٚٝددددد١ ا اٚادددددا تتعًدددددل      

باظدددددرتال ٚضدددددٛ  االعدددددالٕ االيهرتْٚدددددٞ ا ٚثاْٝٗدددددا  

تتُ ددددٌ يف َٓددددع االعددددالٕ االيهرتْٚددددٞ امل ددددًٌ ا اَددددا  

اي اي ددددددد١ فتخدددددددتص يف ايرقابددددددد١ عًددددددد٢ االعدددددددالٕ     

االيهرتْٚٞ  املكارٕ
(128)

 . 

يف ضددد٤ٛ َاتكددددّ شٓكصدددِ ٖدددرا املطًدددب عًددد٢ ثالثددد١   

ٍٚ يف االٍٚ َٓٗددددددا اظددددددرتال ٚضددددددٛ  فددددددرٚ  ا ْتٓددددددا

االعدددالٕ االيهرتْٚدددٞ ا ْٚ دددرد اي ددداْٞ ملٓدددع االعدددالٕ     

االيهرتْٚددددٞ امل ددددًٌ ا ٚشلصددددص اي ايددددث يًرقابدددد١     

 ع٢ً االعالٕ االيهرتْٚٞ املكارٕ .

 اي ر  االٍٚ

 اظرتال ٚضٛ  االعالٕ االيهرتْٚٞ

إ ظددددددرل ٚضددددددٛ  االعددددددالٕ االيهرتْٚددددددٞ      

ا  ايهافٝدددد١ عددددٔ  ٜعدددد  إ ٜت ددددُٔ االعددددالٕ ايبٝاْدددد  

ايصدددددًع١ اٚ اخلدَددددد١ املكدَددددد١ ا ٚايدددددس َدددددٔ ظدددددهْٗا  

 ًدددل ت هددد  ٚا  َتبصددددر ٜعُدددٌ عًددد٢ تهددددٜٛٔ اراد٠     

ٚاعٝدددددد١ َصددددددتٓ ٠ يددددددد٣ املصددددددتًٗو ٖٚددددددٛ بصدددددددد  

االقباٍ ع٢ً ايتعاقد 
(129)

 . 

فددداالعالٕ صلدددب إ ٜهدددٕٛ ٚاضدددحا  ال يدددبض فٝددد٘ ٚال    

 ُدددددددٛر ا  ٝدددددددث تتهدددددددٕٛ يًُصدددددددتًٗو  دددددددٛر٠   

دَدددد١ املعرٚضدددد١  ددددا   ٚاضددددح١ عددددٔ ايصددددًع١ اٚ اخل 

ٜصدددُ  يددد٘ َدددٔ ايٓظدددر يف املٛا ددد ا  ٚاخلصدددا٥ص      

املطًٛبدددد١ ٚاعطددددا٤ املٛافكدددد١ عًدددد٢ ابددددراّ ايعكددددد عددددٔ  

ٚعٞ ٚادراى ناًَني 
(130)

 . 

 1986ٚقدددد ْدددص ايكدددإْٛ اي رْصدددٞ ايصدددادر يف عددداّ    

ا املتعًددددل بٛشددددا٥ٌ االعددددالّ ايصددددُع١ٝ ٚايبصددددر١ٜ ا     

)) ايدددددرٟ ٜطبدددددل عًددددد٢  ددددددَا  االْرتْددددد  عًددددد٢ إ  

رشدددددا٥ٌ االعالْدددددا  ايدددددس تدددددرا  بٛاشدددددط١ ايٛشدددددا٥ٌ 

صلدددب  –َٚٓٗدددا االْرتْددد    –املبٝٓددد١ يف ٖدددرا ايكدددإْٛ  

إ تهددددٕٛ ذلدددددد٠ ٚٚاضددددح١ ٚ ايٝدددد١ َددددٔ ايًددددبض     

((ٚايغُٛر 

(131)

. 

ٚايصدددادر  31-2000ٚقدددد اظدددار ايتٛجٝددد٘ االٚربدددٞ رقدددِ    

بعدددددددددهٕ ايت،دددددددددار٠ االيهرتْٚٝددددددددد١ ا  إ   2000عددددددددداّ 

  ٛ ٕ َطابكددددددا  االعددددددالٕ االيهرتْٚددددددٞ ٜٓبغددددددٞ إ ٜهدددددد

يالحهدددددداّ االٚربٝدددددد١ املٛجددددددٛد٠ ا نُددددددا ٜٓبغددددددٞ إ    

ٜهددددٕٛ االعددددالٕ االيهرتْٚددددٞ ٚاضدددد  املعددددامل ا حٝددددث   

ٜصتطٝع املصتًٗو ايتعرف عًٝ٘ بصٗٛي١ 
(132)

. 

ٚقدددددد ت دددددُٔ قدددددإْٛ ااٜددددد١ املصدددددتًٗو ايعراقدددددٞ   

(  7ظددددرل ٚضددددٛ  االعددددالٕ احٝددددث ايسَدددد  املدددداد٠ )    

بٝددد  َٓددد٘ يف ايبٓدددد اٚال  ا املعًدددٔ بدددهٕ ٜتهندددد َدددٔ ت    

ايبٝاْددددا  ٚاملٛا دددد ا  ٚاملهْٛددددا  ايهاًَدددد١ يًصددددًع١     

اٚ اخلد١َ قبٌ االعالٕ عٓٗا 

(133)

  . 

شلًددددص دددددا تكدددددّ ا إ اظددددرتال ٚضددددٛ  االعددددالٕ   

االيهرتْٚدددٞ ٜددددثر بعدددهٌ اصلدددابٞ عًددد٢ املصدددتًٗو ا      

اح صلعًدد٘ عًددد٢ بٝٓدد١ َدددٔ اَدددرٙ ٖٚددٛ بصددددد االقبددداٍ    

 ع٢ً ايتعاقد االيهرتْٚٞ .
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 اي ر  اي اْٞ

 االعالٕ االيهرتْٚٞ امل ًٌَٓع 

ٜعددددد االعددددالٕ االيهرتْٚددددٞ ٚشدددد١ًٝ َُٗدددد١       

ملصددداعد٠ املصدددتًٗو عًددد٢ االشدددتعالّ ٚاال تٝدددار بدددني   

ايصدددددًع ٚاخلددددددَا  املعرٚضددددد١ ا ٚيهٓددددد٘ يف ْ دددددض     

ايٛقددددد  ٜهدددددٕٛ َصددددددر  طدددددر عًددددد٢ املصدددددتًٗو احا     

ندددددددإ َ دددددددًال  ا  ٝدددددددث الٜٗددددددددف ا  اٜصددددددداٍ     

املعًَٛدددددددد١ ايصددددددددحٝح١ بصددددددددٛر٠ َٛضددددددددٛع١ٝ ا   

ملصتًٗوا
(134)

. 

( ايصددددادر 450ٚ قددددد عددددرف ايتٛجٝدددد٘ االٚربددددٞ رقددددِ )  

( 2يف املددددددددداد٠ ) 1984/ ندددددددددإْٛ االٍٚ /  10بتدددددددددارٜ  

اٟ اعدددددالٕ بهٜددددد١ ضرٜكددددد١ )) االعددددالٕ امل دددددًٌ باْددددد٘  

ناْددد  ٜت دددُٔ يف عرضددد٘ ت دددًٝال  اٚ َدددٔ املُهدددٔ     

إ ٜددددددددددٟ ا  ت ددددددددًٌٝ املخدددددددداضبني اٚ املٓافصددددددددني 

((بعهٌ قد ًٜحل بِٗ ضررا  

(135)

. 

نُدددددا عدددددرف قدددددإْٛ ااٜددددد١ املصدددددتًٗو ايًبٓددددداْٞ    

 ))( باْدددد٘ 11/1االعددددالٕ اخلدددداد  ) امل ددددًٌ ( يف املدددداد٠ )   

االعدددالٕ ايدددرٟ ٜدددتِ بهٜددد١ ٚشددد١ًٝ ناْددد  ٚ ٜتٓددداٍٚ    

شددددددًع١ اٚ  دَدددددد١ ٚ ٜت ددددددُٔ عرضددددددا  اٚ بٝاْددددددا  اٚ     

ادعدددا٤ا  اٚ اْددد٘ َصدددا  بعبدددارا  َدددٔ ظدددهْٗا إ تدددددٟ       

بطرٜكدددددد١ َباظددددددر٠ اٚ  دددددد  َباظددددددر٠ ا   دددددددا  ٚ  

 (( ًٌٝ املصتًٗو ت
(136)

 . 

ٚقدددد عدددرف اي كددد٘ االعدددالٕ امل دددًٌ بعدددد٠ تعرٜ دددا    

االعددددالٕ ايددددرٟ ٜهددددٕٛ  )) ا فُددددِٓٗ َددددٔ عرفدددد٘ باْدددد٘  

َددددٔ ظددددهْ٘  دددددا  املصددددتًٗو اٚ  هددددٔ إ ٜددددددٟ ا    

(( حيو 

(137)

 . 

حيدددددو االعدددددالٕ ايدددددرٟ )) َٚدددددِٓٗ َدددددٔ عرفددددد٘ باْددددد٘  

ٜت دددددددُٔ بٝاْدددددددا  اٚ َعًَٛدددددددا  َبُٗددددددد١ ٚ دددددددد      

ٚاضدددددح١ ٜرتتدددددب عًٝٗدددددا  ددددددا  املصدددددتًٗو ٚدفعددددد٘   

ايددددد٢ ايتدددددعاقد ٚاحلددددام االضددددرار بددددد٘ ْتٝ،دددد١ عدددددّ    

ٚضدددٛ  تًدددو ايبٝاْدددا  ٚ املعًَٛدددا  ٚعددددّ افصددداحٗا    

(( ملع٢ٓ ٚاض  

(138)

 . 

فدددددداالعالٕ امل ددددددًٌ الٜددددددرنر ببٝاْددددددا  ناحبدددددد١ ا   

ددٟ ا   ددددا  املصدددتًٗو ا  ٚيهٓددد٘ ٜصدددا  بعبدددارا  تددد   

ٚعًددد٢ حيدددو ٜكدددع االعدددالٕ امل دددًٌ يف َٛقدددع ٚشدددل    

بدددني االعدددالٕ ايصدددادم ٚاالعدددالٕ ايهددداح  ا فاي دددارم    

بدددددددني االعدددددددالٕ ايصددددددددادم ٚاالعدددددددالٕ امل ددددددددًٌ يف    

ايدرج١ ٚيٝض يف ايطبٝع١ 
(139)

 . 

ٚإ يالعددددالٕ امل ددددًٌ عٓصددددرٜٔ 
(140)

ا ُٖددددا ايعٓصددددر  

ادٟ املددددادٟ ٚم ددددر َعٓدددددٟٛ ا ٜٚتحكددددل ايعٓصددددر املددددد    

بدداٟ تصددرف اٚ فعددٌ ٜصدددر َددٔ املعًددٔ ٜٚهددٕٛ َددٔ        

ظددددهْ٘ اٜكددددا  املصددددتًٗو يف ايًددددبض اٚ اخلدددددا  ا اَددددا      

ايعٓصدددر املعٓدددٟٛ ا فٝتُ دددٌ بصددد٤ٛ ْٝددد١ املعًدددٔ عٓدددد      

عرضدددددددد٘ يًرشدددددددداي١ االعالْٝدددددددد١ قا دددددددددا   دددددددددا     

 املصتًٗو َٔ اجٌ اً٘ ع٢ً ايتعاقد .

ٚايت دددددددًٌٝ يف ايرشددددددداي١ االعالْٝددددددد١ قدددددددد ٜهدددددددٕٛ    

اٚ االثدددٓني َعددددا  ا ٖٚٓدددا ٜدددد ز دٚر    مسعٝدددا  اٚ بصددددرٜا  

احلاشددددددب١ االيهرتْٚٝدددددد١  ا ددددددٝتٗا ايت اعًٝدددددد١ يف  

تهنٝدددد ٖدددرا ايت دددًٌٝ ا فدددهن ر ايٓددداط فطٓددد١ قدددد     

ٜٓخددددددد  َددددددع ٖددددددرٙ ايٛشدددددد١ًٝ االيهرتْٚٝدددددد١ ايددددددس   

صلًدددض اَاَٗدددا االْصدددإ َعددددٖٚا  َٚتًكٝدددا  َاٜه دددٌ   

دفع ارادت٘ دفعا  ا  ايتعاقد
(141)

 . 

ٕ االيهرتْٚددددددددٞ  ٚإ  ددددددددٛر ايت ددددددددًٌٝ يف االعددددددددال  

عدٜددددددددد٠ َٚتٓٛعدددددددد١ ا فُٓٗددددددددا ح،ددددددددب ايبٝاْددددددددا    

ٚاملعًَٛدددا  ايهافٝددد١ عدددٔ املصدددتًٗو ا َٚٓٗدددا االدعدددا٤    

بددددايت رد ا حٝددددث ٜدددددعٞ املعًددددٔ اْدددد٘ ايٛحٝددددد ايددددرٟ    

ٜت ددددددرد بٗددددددرٙ ايصددددددًع١ اٚ اخلدَدددددد١ يف دٝساتٗددددددا    

ٚ صا٥صدددددددٗا ا ٚقدددددددد ٜصدددددددتعني املعًدددددددٔ بعدددددددٗادا  

بعددددد  افدددددراد اجملتُدددددع نهٖدددددٌ ايرٜاضددددد١ ٚاي دددددٔ   

تخصصدددني ا حٝدددث ٜددددعٞ ٖددددال٤ بدددإ ايصدددًع١ اٚ   ٚامل

اخلدَددد١ َٛضدددٛ  االعدددالٕ ٖدددٞ االف دددٌ ا ٚالظدددو      

إ ندددٌ ٖدددرٙ ايعٛاَدددٌ تددددثر شدددًبا  عًددد٢   املصدددتًٗوا  

ٚتعٛٙ  ح١ ٚظ اف١ٝ االعالٕ االيهرتْٚٞ 
(142)

. 

( َدددٔ  1 – 121ٚقدددد َٓدددع املعدددر  اي رْصدددٞ يف املددداد٠ )   

قدددإْٛ االشدددتٗالى االعدددالٕ امل دددًٌ ا حٝدددث حٖبددد       
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بددداٟ ظدددهٌ َدددٔ   –ٙ املددداد٠ ا  َٓدددع ندددٌ اعدددالٕ   ٖدددر

ٜت ددددُٔ بٝاْددددا  اٚ عددددرٚر زا٥ دددد١ اٚ      –االظددددهاٍ 

َدددٔ ظدددهْٗا ايت دددًٌٝ ا َتددد٢ اْصدددب  عًددد٢ ٚاحدددد اٚ     

ان دددددر َدددددٔ ايعٓا دددددر االتٝددددد١ : ٚجدددددٛد اٚ ضبٝعددددد١    

َهْٛددددددددددا  االَددددددددددٛاٍ اٚ اخلدددددددددددَا  اٚ  دددددددددد اتٗا    

اجلٖٛرٜددددد١ ا ْصدددددب١ ايعٓا دددددر ايٓافعددددد١ اٚ اي عايددددد١  

فٝٗددددا ا ايٓددددٛ  ا املصدددددر ا املكدددددار ا ضرٜكدددد١ ٚتددددارٜ      

ر ٚظددددددددرٚل ايبٝددددددددع ا ايصددددددددٓع ا اخلددددددددٛاا ا شددددددددع

ظددددددددرٚل اشددددددددتخداَٗا ا ايٓتددددددددا٥ج ايددددددددس  هددددددددٔ    

احلصددددٍٛ عًٝٗددددا باشددددتخداَٗا ا اشددددبا  اٚ اجددددرا٤ا  

ايبٝدددددددع اٚ تكددددددددِٜ اخلدَددددددد١ ا َ دددددددُٕٛ تعٗددددددددا  

املعًدددددٔ ا  ددددد ١ اٚ ن دددددا٠٤ ايصددددداْع ا ايبدددددا٥عني ا اٚ   

املًتسَني بتكدِٜ اخلد١َ

(143)

 . 

( َددددٔ 6اَدددا املعددددر  املصدددرٟ ا فكددددد اٚجدددد يف املدددداد٠ )   

ااٜددددد١ املصدددددتًٗو ا ايتساَدددددا  عًددددد٢ املعًدددددٔ      قدددددإْٛ

باَددددددداد املصددددددتًٗو باملعًَٛددددددا  ايصددددددحٝح١ عددددددٔ     

ضبٝعددددددد١ ايصدددددددًع ٚاخلددددددددَا  ٚ صا٥صدددددددٗا  دددددددا   

ضلُدددٞ املصدددتًٗو َدددٔ تهدددٜٛٔ اعتكددداد  ددد  حكٝكدددٞ    

اٚ َ ًٌ 
(144)

 . 

/ اٚال  (  9ٚقدددددد حظدددددر املعدددددر  ايعراقدددددٞ يف املددددداد٠ )    

َدددٔ قدددإْٛ ااٜددد١ املصدددتًٗو ا عًددد٢ املعًدددٔ ت دددًٌٝ    

صددددددتًٗو ٚ داعدددددد٘ عٓددددددد االعددددددالٕ عددددددٔ ايصددددددًع   امل

ٚاخلدَا  
(145)

 . 

ٚعَُٛدددا  فدددإ االعدددالٕ االيهرتْٚدددٞ امل دددًٌ ٜعدددرملر   

املعًددددددٔ يًعكٛبدددددد١ اجلسا٥ٝدددددد١ ا ف ددددددال  عددددددٔ قٝدددددداّ    

َصدددددددٚيٝت٘ املدْٝدددددد١ عددددددٔ االضددددددرار ايددددددس تًحددددددل   

باملصتًٗهني ْتٝ،١ ٖرا ايت ًٌٝ 
(146)

 . 

 اي ر  اي ايث

 املكارٕايرقاب١ ع٢ً االعالٕ االيهرتْٚٞ 

مل ٜعدددددد ايت ددددددًٌٝ يف االعدددددالٕ ايت،ددددددارٟ       

قا دددرا  عًددد٢  ددددا  املصدددتًٗو ا بدددٌ اَتدددد يٝٓددداٍ َدددٔ  

قُٝدددددد١ ايصددددددًع ٚاخلدددددددَا  يًُٓعدددددد   ايت،ارٜدددددد١    

املٓافصدددد١ ا ٚحيددددو عددددٔ ضرٜددددل َاٜصدددد٢ُ بدددداالعالٕ    

املكدددارٕ ايدددرٟ ا دددب  ًٜعدددب دٚرا  ندددب ا  يف تعدددٜٛ٘      

شًع ٚ دَا  املٓافصني 
(147)

 . 

عدددددالٕ املكدددددارٕ بتعرٜ دددددا    ٚقدددددد عدددددرف اي كددددد٘ اال  

قٝدددداّ املعًددددٔ   )) َتعدددددد٠ ا فُددددِٓٗ َددددٔ عرفدددد٘ باْدددد٘    

)املٓددددتج ا املددددٛز  ا ايبددددا٥ع ( بايدعاٜدددد١ ملٓت،اتدددد٘ عددددٔ     

ضرٜدددددل املكارْددددد١ اٟ ابدددددراز َساٜدددددا ايصدددددًع١ املعًدددددٔ     

عٓٗددددددددا َكارْدددددددد١ بعٝددددددددٛ    ٖددددددددا َددددددددٔ ايصددددددددًع   

((املٓافص١

(148)

 . 

االعددددالٕ ايددددرٟ ٜرنددددس  )) َٚددددِٓٗ َددددٔ عرفدددد٘ باْدددد٘  

َٓتددددٛىل اٚ  دَدددد١ َعٝٓدددد١ َددددٔ  ددددالٍ     عًدددد٢ َساٜددددا 

َكارْتٗددددا  ٛا دددد ا  َٚساٜددددا   ٖددددا َددددٔ ايصددددًع      

ٚاخلدددددَا  عًدددد٢ سلددددٛ ٜكًددددٌ َددددٔ قُٝدددد١ املعددددرٚ     

املٓددددددافض ٜٚددددددددٟ ا  اٜكددددددا  املصددددددتًٗو يف يددددددبض     

(( ٚ ُٛر 

(149)

 . 

ٜت ددددد  َدددددٔ حيدددددو ا إ املعًدددددٔ يف ٖدددددرا ايٓدددددٛ  َدددددٔ   

االعدددالٕ الٜهت دددٞ نُدددا ٖدددٛ املعتددداد بدددابراز دٝدددسا   

صدددًع اٚ اخلددددَا  َٛضدددٛ  االعدددالٕ ا    ٚ صدددا٥ص اي

بدددٌ ٜكدددّٛ ف دددال  عدددٔ حيدددو بدددابراز َاتعرتٜددد٘ ايصدددًع   

اٚ اخلددددَا  املٓافصددد١ َدددٔ عٝدددٛ  ْٚدددٛاقص ا ٚحيدددو   

بٗدددددددف تصددددددٜٛل شددددددًع٘   ٚ دَاتدددددد٘ ا ٚاحلصددددددٍٛ   

  ع٢ً ان  قدر َٔ ايهصب املادٟ .

ًٜٚددددددسّ يٛجددددددٛد االعددددددالٕ املكددددددارٕ تددددددٛافر ثالثدددددد١   

ظرٚل 
(150)

 : ٖٞٚ 

  ادر٠ َٔ املعًٔ . ٚجٛد دعا١ٜ  ار١ٜ .1
إ تت دددددُٔ ايدعاٜددددد١ عٓا دددددر املكارْددددد١ بدددددني     .2

ايصدددًع١ اٚ اخلدَددد١ املعًدددٔ عٓٗدددا ا ٚبدددني شدددًع١  

 اٚ  د١َ َٓافص١ .
إ ٜعدددددددتٌُ االعدددددددالٕ عًددددددد٢ اشدددددددِ املٓدددددددافض    .3

   راح١  اٚ ضُٓا  .  

ٚقددددد ا ددددر ايك ددددا٤ اي رْصددددٞ يف  ايبٝدددد١ احهاَدددد٘    

َٛق دددددا  َتعدددددددا  َدددددٔ االعالْدددددا      1992قبدددددٌ عددددداّ  

املكارْددد١ ا فاعت ٖدددا َٓافصددد١  ددد  َعدددرٚع١  دددٍٛ   
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امل دددرٚر املطايبددد١ بدددايتعٜٛ  ا بغددد  ايٓظدددر عُدددا      

احا ندددددددإ االعدددددددالٕ املكددددددددارٕ ٜت دددددددُٔ عٓا ددددددددر    

 َكار١ْ حكٝك١ٝ اّ ال ا فاحلظر ٜكع 

 حاتدددد٘ ا ٚال ٜكدددع عًدددد٢ َددددد٣  عًددد٢ َبدددددأ املكارْددد١ يف  

ايصدم اٚ ايهر  يف االعالٕ املكارٕ
 (151)

. 

ٚعًددد٢ عهدددض حيدددو ا فكدددد ا دددر اي كددد٘ اي رْصدددٞ يف 

دلُٛعدددددد٘ َدٜدددددددا  يف حيددددددو َددددددٔ قبددددددٌ مجعٝددددددا    

ااٜددددددد١ املصدددددددتًٗو َٛق دددددددا  َدٜددددددددا  يالعالْدددددددا      

املكارْدددددد١ ا بٛ دددددد ٗا احددددددد اٖددددددِ َصددددددادر اعددددددالّ      

املصددددددددتًٗو ا ٚإ َٓعٗددددددددا الٜصددددددددتٓد ا  ْددددددددص يف    

ايكإْٛ 
(152)

 . 

/  18ٚقدددددد اشدددددتُر املٛقددددد  ٖهدددددرا حتددددد٢  ددددددر يف     

قددددددإْٛ َتعًددددددل  ُاٜدددددد١   1992نددددددإْٛ اي دددددداْٞ / 

( َٓدددددددد٘  10املصددددددددتًٗو ا ٚايددددددددرٟ اجدددددددداز يف املدددددددداد٠ )  

االعالْددددددا  املكارْدددددد١ بعددددددرٚل َعٝٓدددددد١  

(153)

. ٚقددددددد  

(  121ادرجددددد  احهددددداّ ايكدددددإْٛ املدددددرنٛر يف املددددداد٠ )  

(  949)   َددددٔ قددددإْٛ االشددددتٗالى اي رْصددددٞ رقددددِ        

 . 1993يص١ٓ 

ٜٚعددددرتل ملعددددرٚع١ٝ االعددددالٕ املكددددارٕ عًدددد٢ ٚفددددل    

( َدددددددٔ قدددددددإْٛ االشدددددددتٗالى   8 -121ْدددددددص املددددددداد٠ ) 

اي رْصٞ املرنٛر َاٜهتٞ 

(154)

 : 

 إ ٜهٕٛ االعالٕ املكارٕ  ادقا  . .1
 إ الٜددٟ ا  ت ًٌٝ املصتًٗو . .2
إ ٜهددددددددٕٛ قا ددددددددرا  عًددددددددد٢ عكددددددددد َكارْددددددددد١     .3

َٛضددددددددددددٛع١ٝ ال تتٓدددددددددددداٍٚ اال  اخلصددددددددددددا٥ص 

 االشاش١ٝ يًصًع١ اٚ اخلد١َ
إ ال تصدددتٓد املكارْددد١ عًددد٢ تكٝدددِٝ ارا٤ فردٜددد١      .4

 اٚ مجاع١ٝ .
إ ال ٜهددددٕٛ ايغددددرر اير٥ٝصددددٞ َددددٔ املكارْدددد١      .5

االشدددددددت اد٠ َدددددددٔ ظدددددددٗر٠ عالَددددددد١  ارٜددددددد١    

 َٓافص١ .

إ ال تهددددٕٛ املكارْدددد١ َددددع ايصددددًع اٚ اخلدددددَا      .6

 حا  املٓعه ايٛاحد .
فددداحا  ًددد  ظدددرل اٚ ان ددددر َدددٔ ٖدددرٙ ايعددددرٚل      

  االعدددددالٕ املكدددددارٕ  ددددد  َعدددددرٚ  ا ٜٚعدددددد     ٜصدددددب

تعدددٜا  َٛجبددا  ملصدددٚي١ٝ املعًددٔ املدْٝدد١ ا ف ددال  عددٔ       

قٝددداّ َصددددٚيٝت٘ اجلسا٥ٝددد١ احا ندددإ َدددٔ ظدددهٕ ٖدددرا  

االعالٕ ايت ًٌٝ
(155)

. 

ٚ دددددر االظددددار٠ ا  إ ايتٛجٝدددد٘ االٚربددددٞ ايصددددادر   

 - (EC/55/97) 1997/ تعدددددددددددددددددددددرٜٔ االٍٚ /  6يف 

قددد ْكدددٌ   – 1984اّ ايددرٟ عدددٍ ايتٛجٝددد٘ االٚربددٞ يعددد   

احهدددددداّ االعدددددددالٕ املكدددددددارٕ ايددددددس ْظُٗدددددددا قدددددددإْٛ   

االشدددددتٗالى اي رْصدددددٞ ا  دٍٚ االحتددددداد االٚربدددددٞ ا 

ٚقددد ٜبدددٚ إ ٖددرا االَددر يددٝض بددرا  اُٖٝدد١ تددرنر       

ا ٚيهدددددددٔ االيت اتددددددد١ اجلدٜدددددددد٠ ٖٓدددددددا إ ايتٛجٝددددددد٘    

ا قدددددد جدددددا٤ يٝحصدددددِ اخلدددددالف   1997االٚربدددددٞ يعددددداّ 

ايهدددب  ايدددرٟ حصدددٌ يف ايددددٍٚ االع دددا٤ يف االحتددداد   

حددددددٍٛ َعددددددرٚع١ٝ االعددددددالٕ املكددددددارٕ يف    االٚربددددددٞ

قٛاْٝٓٗددددا َ ددددٌ بً،ٝهددددا ٚاملاْٝددددا ٖٚٛيٓدددددا حٝددددث       

تعدددددٌٜ ايكددددٛاْني ايٛضٓٝدددد١ يًدددددٍٚ االع ددددا٤ عًدددد٢    

اشاط ٖرا ايتٛجٝ٘ 
(156)

 . 

ٚمل ٜدددبني املعدددر  ايعراقدددٞ َٛق ددد٘  ددداٙ االعالْدددا     

املكارْددددد١ ا اح التٛجدددددد ْصدددددٛا قاْْٛٝددددد١  دددددرضل١ 

   ٚ ٜعدددددد ٖدددددرا  تدددددٓظِ ٖدددددرا ايٓدددددٛ  َدددددٔ االعالْدددددا  ا 

 قصٛرا  تعرٜعٝا  ٜتٛجب ع٢ً املعر  تالفٝ٘ .

ٚبدددددٚرْا ْددددر٣ بددددإ َٓددددع االعالْددددا  االيهرتْٚٝدددد١      

املكارْددددد١ اَدددددر جددددددٜر بايتهٜٝدددددد ا اح إ ا ًدددددب ٖدددددرٙ   

االعالْددددددددا  ت تكددددددددر ا  ايصدددددددددم ٚاملٛضددددددددٛع١ٝ ا  

ٚتددددددٟ ا  تعددددٜٛ٘ ايصددددًع ٚاخلدددددَا    املٓافصدددد١ ا     

 عالقددد١ ف دددال  عدددٔ حيدددو فدددإ االعالْدددا  املكارْددد١ ال  

ادددددا  صدددددًح١ املصدددددتًٗو ا ٚاجدددددا ٖددددددفٗا تصدددددٜٛل  

ايصددددًع ٚاخلدددددَا  ا ٚاحلصددددٍٛ عًدددد٢ اندددد  قدددددر    

 َٔ ايهصب املادٟ .
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 اخلامت١

ال ْدددددددرّٚ يف ْٗاٜددددددد١ املطددددددداف ايعدددددددٛد٠ ا       

هددددرار نددددٌ َات ددددُٓ٘ ايبحددددث َددددٔ اشددددتٓتاجا  ا     ت

ٚاجدددددا ايرتنٝدددددس عًددددد٢ اٖدددددِ َاتٛ دددددًٓا ايٝددددد٘ َدددددٔ  

 ْتا٥ج َٚكرتحا  ا ٚع٢ً ايٓحٛ االتٞ :

 اٚال  : ايٓتا٥ج 

إ احهدددداّ ايٓظرٜدددد١ ايعاَدددد١ يًعكددددد ايددددٛارد٠ يف  .1

ايكدددددددإْٛ املددددددددْٞ ا  ددددددد  نافٝددددددد١ يتحكٝدددددددل 

َصددددًح١ املصددددتًٗو ا نُددددا اْٗددددا التت ددددل َددددع  

ايتعاقددددددددد االيهرتْٚددددددددٞ َددددددددٔ َدددددددداٜتُتع بدددددددد٘ 

  صٛ ١ٝ يف ايٛش١ًٝ.
إ االحهدددددداّ ايكاْْٛٝدددددد١ ايددددددس اقرٖددددددا املعددددددر    .2

( 1ايعراقدددٞ يف قدددإْٛ ااٜدددد١ املصدددتًٗو رقددددِ )   

ا ٚقدددددددإْٛ ايتٛقٝدددددددع االيهرتْٚدددددددٞ   2010يصددددددد١ٓ 

( يصددددددد١ٓ 78ٚاملعددددددداَال  االيهرتْٚٝددددددد١ رقدددددددِ )

ا التًدددددم احلاجددددد١ حلُاٜددددد١ املصدددددتًٗو يف   2012

 ايتعاقد االيهرتْٚٞ .
إ االيتددددددددددساّ قبددددددددددٌ ايتعاقددددددددددد االيهرتْٚددددددددددٞ  .3

بدددداالعالّ ٜدشددددض عًدددد٢ ايٓصددددٛا ايكاْْٛٝدددد١  

 ايس ترش  ٖرا االيتساّ .
إ دلددددرد ابددددراز ذلاشددددٔ ٚاصلابٝددددا  ايصددددًع      .4

ٚاخلددددَا  املعًدددٔ عٓٗدددا عددد  ظدددبه١ االْرتْددد     

باشدددددددددتعُاٍ جٛاْدددددددددب االثدددددددددار٠ ٚايتعدددددددددٜٛل   

ٚاملبايغددد١ ا اٚ املكارْددد١ بدددني ايصدددًع ٚاخلددددَا  ا   

عًٝٗدددددددددا حتكدددددددددل  ددددددددد ١ عددددددددددّ ال ٜرتتدددددددددب 

َعددددددددرٚع١ٝ االعالْددددددددا  االيهرتْٚٝدددددددد١ َددددددددٔ  

ايٓاحٝددددد١ ايكاْْٛٝددددد١ ا اال  احا ارتكددددد  ايٛشدددددا٥ٌ    

ٚاالشددددايٝب املصددددتع١ًُ ا  َصددددت٣ٛ ايت ددددًٌٝ   

اٚ املكارْددددد١ ايصددددد١٦ٝ بدددددني ايصدددددًع ٚاخلددددددَا     

ايدددس َدددٔ ظدددهْٗا أحلدددام االضدددرار باملصدددتًٗهني   

 اٚ املٓافصني اآل رٜٔ .

  املكرتحا ثاْٝا  : 

 ْكرت  ع٢ً املعر  ايعراقٞ َا ٜهتٞ : 

ٚضددددددع ْصددددددٛا قاْْٛٝدددددد١  ا دددددد١  ُاٜدددددد١  .1

املصددددتًٗو يف ايتعاقددددد االيهرتْٚددددٞ عَُٛددددا  ٚيف  

ايصدددددددددابك١ عًددددددددد٢ ٖدددددددددرا ايتعاقدددددددددد  املرحًددددددددد١

ا عًددد٢ سلدددٛ ٜه دددٌ حتكٝدددل ايتدددٛازٕ     ٛ دددا  ص

بددددددني َصددددددًح١ املٗدددددد  ٚااٜدددددد١ املصددددددتًٗو ا 

ٚحيددددددو اَددددددا بكددددددإْٛ ااٜدددددد١ املصددددددتًٗو ا اٚ     

قٝدددددددع االيهرتْٚدددددددٞ ٚاملعددددددداَال    بكدددددددإْٛ ايتٛ

 االيهرت١ْٝٚ.
اٜددددراد ْددددص يف قددددإْٛ ااٜدددد١ املصددددتًٗو رقددددِ   .2

عًدددددد٢ االيتددددددساّ قبددددددٌ ايتعاقددددددد  2010( يصدددددد١ٓ 1)

االيهرتْٚددددددددددٞ بدددددددددداعالّ املصددددددددددتًٗو ٜهددددددددددٕٛ   

َ دددددُْٛ٘ ) صلدددددب عًددددد٢ املٗددددد  يف املعددددداَال  

االيهرتْٚٝددددد١ إ ٜدددددٛفر يًُصدددددتًٗو بطرٜكددددد١    

ٚاضددددح١ َٚ َٗٛدددد١ ٚبددددرا  ٚشدددد١ًٝ ايتعاقددددد     

 ٌ ابراّ ايعكد املعًَٛا  االت١ٝ :قب
أ د تعرٜدددد  املٗدددد  ٚامسدددد٘ ٚعٓٛاْدددد٘ ٚرقددددِ ٖات دددد٘         

ٚبرٜددددددٙ االيهرتْٚدددددٞ ا ٚاحا ندددددإ املٗددددد  ظخصدددددا      

َعٜٓٛددددا  ا فٝ،ددددب حتدٜددددد املرنددددس اير٥ٝصددددٞ اددددرا     

ايعدددددخص ٚتٛضدددددٝ  اْددددد٘ املصددددددٍٚ عدددددٔ ايعدددددرر     

 املعًٔ .
  د اخلصدددددا٥ص االشاشددددد١ٝ يًصدددددًع١ اٚ اخلدَددددد١          

 ذلٌ ايتعاقد .
 دددٔ ايصدددًع١ اٚ اخلدَددد١ ا َٚصدددارٜ  ايتصدددًِٝ   ىل د    

ٚاي دددرا٥ب املصدددتحك١ ٚاٜددد١ َبددداي  ا دددر٣  هدددٔ إ   

 ت اف ا  اي ُٔ .
 د د ٚشا٥ٌ ايدفع .

 ٙ د ٚ   ناٌَ ملختً  َراحٌ ازلاز ايعكد .
 ٚ د ضرٜك١ تٓ ٝر ايعكد .

ز د ظددددرٚل اي ددددُاْا  ٚ دددددَا  َابعددددد ايبٝددددع إ        

 ٚجد  .
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صدددتًٗو يف ايعددددٍٚ   د املعًَٛدددا  اخلا ددد١  دددل امل     

 عٔ ايعكد .
 ل د َد٠  الح١ٝ االصلا  .

ٟ د احلدددددد االدْددددد٢ ملدددددد٠ ايعكدددددد احا ندددددإ ذلًددددد٘          

ايتٛرٜددددددد املصددددددتُر اٚ ايدددددددٚرٟ يصددددددًع١ اٚ  دَدددددد١   

 َع١ٓٝ.
ى د اٜددد١ َعًَٛدددا  ا دددر٣ تددددثر يف قدددرار املصدددتًٗو        

 يف ايتعاقد ( .
ٚضدددددددددددع ايعدددددددددددرٚل ٚاالشدددددددددددض اخلا ددددددددددد١  .3

باالعالْددددددددددا  االيهرتْٚٝدددددددددد١ عددددددددددٔ ايصددددددددددًع   

ٚاخلددددددَا  عددددد  ظدددددبه١ االْرتْددددد  ا بايعدددددهٌ  

ايدددرٟ ضلكدددل ااٜددد١ فعايددد١ يًُصدددتًٗو ا َدددع    

َراعدددا٠ عددددّ تدددهث  َتطًبدددا  ٖدددرٙ احلُاٜددد١      

يف ااددددددددددددف االشددددددددددداط َدددددددددددٔ االعالْدددددددددددا    

االيهرتْٚٝدددددددد١ املتُ ددددددددٌ يف تصددددددددٜٛل ايصددددددددًع    

ٚاخلدددددددَا  َددددددٔ  ددددددالٍ اشددددددتعُاٍ جٛاْددددددب   

االثدددار٠ ٚايتعددددٜٛل ٚاملبايغدددد١ يًتددددهث  ايٓ صددددٞ  

 ًو ٚدفع٘ ا  ايتعاقد .ع٢ً املصتٗ
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ااٛاَغ:

                                                           

(

1

ااٜدددد١ املصددددتًٗو عدددد   ا( د. عبددددد اي تددددا  بٝددددَٛٞ ح،ددددازٟ 

ا  ا 2008َصدددددر  ا دار ايهتدددددب ايكاْْٛٝددددد١   اظدددددبه١ االْرتْددددد   

37 . 

(

2

د. ذلُددددددد فددددددٛاز ذلُددددددد املطايكدددددد١ ا ايددددددٛجٝس يف عكددددددٛد    (

ا دار اي كافدددد١ يًٓعددددر   ٚايتٛزٜددددع    1ايت،ددددار٠ االيهرتْٚٝدددد١ ا ل 

 . 28ا ا  2008ا عُإ 

(

3

ذلُددددد حصددددني ايتُُٝددددٞ ا ايتٓظددددِٝ ايكدددداْْٛٞ    ( د. انددددرّ

 2010ا َٓعدددددٛرا  احلًدددددم احلكٛقٝددددد١ ا  بددددد ٚ   1يًُٗددددد  ا ل

 . 34ا ا 

(

4

د. عًدددددٞ َطعدددددر عبدددددد ايصددددداحب ا ااٜددددد١ املصدددددتًٗو يف      (

ايتعاقددددددد االيهرتْٚددددددٞ ا  ددددددث َٓعددددددٛر يف دلًدددددد١ ايعًددددددّٛ      

جاَعدددد١ بغددددداد ا   –ايكاْْٛٝدددد١ ا تصدددددر عددددٔ نًٝدددد١ ايكددددإْٛ   

 . 212ا ا  2012ا  1دد ا ايع 27اجملًد 

د. شددداَ  عبدددد ايٛاحدددد ايتٗددداَٞ ا ايتعاقدددد عددد  االْرتْددد         (5)

 . 267ا ا  2008ا دار ايهتب ايكا١ْْٝٛ ا َصر 

                                                                                      

د. ذلُددددد ايصددددعٝد رظدددددٟ ا ايتعاقددددد بٛشددددا٥ٌ االتصدددداٍ       (6)

احلدٜ دددد١ ) َٚددددد٣ ح،ٝتٗددددا يف االثبددددا  ( ا َٓعدددده٠   املعددددارف  

 . 15ا ا  2008ا االشهٓدر١ٜ 

د. ْسٜددددددد٘ ذلُدددددددد ايصدددددددادم املٗددددددددٟ ا االيتدددددددساّ قبدددددددٌ       (7)

ايتعاقددددد بدددداالدال٤ بايبٝاْددددا  ٚتطبٝكاتدددد٘ عًدددد٢ بعدددد  اْددددٛا       

.  د. شددددددٗ   1982ايعكددددددٛد ا دار ايٓٗ دددددد١ ايعربٝدددددد١ ا ايكدددددداٖر٠ 

َٓتصدددددددر ا االيتدددددددساّ بايتبصدددددددد  ا دار ايٓٗ ددددددد١ ايعربٝدددددددد١ ا    

.  د.  ايدددددد مجددددداٍ اادددددد ا االيتدددددساّ بددددداالعالّ   1990ايكددددداٖر٠ 

.  د.  1996ايتعاقددددددد ا دار ايٓٗ دددددد١ ايعربٝدددددد١ ا ايكدددددداٖر٠    قبددددددٌ 

 دددددد ٟ اددددددد  دددددداضر ا االيتددددددساّ قبددددددٌ ايتعاقددددددد بتكدددددددِٜ    

املعًَٛددددددا  ا  ددددددث َٓعددددددٛر يف دلًدددددد١ ايعًددددددّٛ ايكاْْٛٝدددددد١ ا  

ا  11جاَعدددد١  بغددددداد ا اجملًددددد    –تصدددددر عددددٔ نًٝدددد١ ايكددددإْٛ   

.  د. ادددددٟ ااددددد شددددعد ا االيتددددساّ باالف ددددا٤   1996ا  1ايعدددددد 

ا املهتدددددددب اي ددددددد   1اخلطدددددددر٠ يًعددددددد٤ٞ املبٝدددددددع ا ل بايصددددددد ١

.  د. ايصدددددددٝد ذلُدددددددد ايصدددددددٝد   1999يال ددددددددارا  ايكاْْٛٝددددددد١ 

عُددددددرإ ا االيتددددددساّ باال بددددددار ا دار املطبٛعددددددا  اجلاَعٝدددددد١ ا    

.  د. شددددعٝد شددددعد عبددددد ايصددددالّ ا االيتددددساّ     1999االشددددهٓدر١ٜ 

ا دار ايٓٗ ددددددددددد١ ايعربٝددددددددددد١ ا  1باالفصدددددددددددا  يف ايعكدددددددددددٛد ا ل

 . 1999ايكاٖر٠ 

ٚ ددددر االظدددار٠ ا  إ ٖٓددداى َدددٔ اي كددد٘ َدددٔ  ٝدددس بدددني     (8)

ٖدددددرٙ ايتصدددددُٝا  ا حٝدددددث ٜعدددددد ندددددٌ ٚاحدددددد٠ َٓٗدددددا ايتساَدددددا   

 َصتكال  ي٘ حاتٝت٘ اخلا ١ . 

د. ابدددددددراِٖٝ عدددددددٓرت فتحدددددددٞ احلٝددددددداْٞ ا االيتدددددددساّ   

بايتحددددددرٜر َددددددٔ رلدددددداضر املبٝددددددع يف عكددددددد ايبٝددددددع ا  ددددددث    

َٓعددددددٛر يف دلًدددددد١ جاَعدددددد١ تهرٜدددددد  يًعًددددددّٛ ايكاْْٛٝدددددد١ ا     

ا  7جاَعدددد١ تهرٜدددد  ا ايصدددد١ٓ   –تصدددددر عددددٔ نًٝدددد١ ايكددددإْٛ  

 . 50 – 49ا ا  2015ا  25ايعدد 

 . 15د. ْسٜ٘ ذلُد ايصادم املٗدٟ ا َصدر شابل ا ا  (9)
د. حصدددددٔ عبدددددد ايباشدددددل مجٝعدددددٞ ا ااٜددددد١ املصدددددتًٗو )    (10)

احلُاٜدددد١ اخلا دددد١ يرضددددا٤ املصددددتًٗو يف عكددددٛد االشددددتٗالى   

 . 15ا ا  1996 ( ا دار ايٓٗ ١ ايعرب١ٝ ا ايكاٖر٠

د. عكٝددددٌ فاضددددٌ اددددد ايدددددٖإ ٚ د.  دددد  رٜصددددإ جددددادر     (11)

ايصددداعدٟ ا االيتدددساّ بددداالعالّ يف ايعكدددد االيهرتْٚدددٞ ا  دددث      

َٓعددددٛر يف دلًدددد١ اٖددددٌ ايبٝدددد  ) عًددددِٝٗ ايصددددالّ ( ا تصدددددر       

ا  5عًدددددِٝٗ ايصدددددالّ ( ا ايعددددددد  عدددددٔ جاَعددددد١ اٖدددددٌ ايبٝددددد     )   

 . 208ا ا 2007

 . 212د. عًٞ َطعر عبد ايصاحب ا َصدر شابل ا ا  (12)

 . 213 – 212املصدر ايصابل ا ا  (13)

د. حصددددٔ عبدددددد ايباشددددل مجٝعدددددٞ ا َصدددددر شدددددابل ا ا     (14)

. د. اظددددرف ذلُددددد َصددددط ٢ ابددددٛ حصددددني ا ايتساَددددا   16 – 15

ايبددددددا٥ع يف ايتعاقددددددد بٛشددددددا٥ٌ االتصدددددداٍ احلدٜ دددددد١ ا َٓعدددددده٠   

 . 98ا ا  2009املعارف ا االشهٓدر١ٜ  

د. ظدددددد زاد عسٜددددددس شددددددًُٝإ ا حصددددددٔ ايٓٝدددددد١ يف ابددددددراّ       (15)

 . 382ا ا  2008ا دار دج١ً ا عُإ  1ايعكٛد ا ل

. د.  180د.  دددددد ٟ اددددددد  دددددداضر ا َصدددددددر شددددددابل ا ا  (16)

 َٚا بعدٖا . 332 ايد مجاٍ ااد ا َصدر شابل ا ا 

د. ْسٜدددد٘ ذلُددددد ايصددددادم املٗدددددٟ ا َصدددددر شددددابل ا ا      (17)

246 . 
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حصدددددددددني ايتُُٝدددددددددٞ ا ايتٓظدددددددددِٝ    د. اندددددددددرّ ذلُدددددددددد  (18)

. د. َصدددددط ٢   108ايكددددداْْٛٞ يًُٗددددد  ا َصددددددر شدددددابل ا ا    

اادددد ابدددٛ عُدددرٚ ا َدددٛجس احهددداّ قدددإْٛ ااٜددد١ املصدددتًٗو ا        

 76ا ا  2011ا َٓعددددددٛرا  احلًددددددم احلكٛقٝدددددد١ ا بدددددد ٚ      1ل

– 77 . 

د. مَددددداْج رحدددددِٝ اادددددد ا ااٜددددد١ املصدددددتًٗو يف ْطدددددام       (19)

ٓ  1ايعكددددددددد ا ل عددددددددر ٚايتٛزٜددددددددع ا  ا ظددددددددرن١ املطبٛعددددددددا  يً

 . 101ا ا  2010ب ٚ  

د. اظدددرف ذلُدددد َصدددط ٢ ابدددٛ حصدددني ا َصددددر شدددابل       (20)

.  د. عكٝددددٌ فاضددددٌ اددددد ايدددددٖإ ٚ د.  دددد  رٜصددددإ      141ا ا 

. د. مَدددداْج رحدددددِٝ  210جددددادر ايصدددداعدٟ ا َصددددددر شددددابل ا ا    

 . 101ااد ا َصدر شابل ا ا 

د. عكٝددددٌ فاضددددٌ اددددد ايدددددٖإ ٚ د.  دددد  رٜصددددإ جددددادر    (21)

 . 210ايصاعدٟ ا َصدر شابل ا ا 

ا  1972ا دايًددددددٛز  1972/  11/  27ْكدددددد  َدددددددْٞ فرْصددددددٞ    (22)

. َعدددددار ايٝددددد٘ يدددددد٣ د. شدددددعٝد شدددددعد عبدددددد ايصدددددالّ ا     211ا 

 . 35َصدر شابل ا ا 

 – 178د.  ددددد ٟ ادددددد  دددددداضر ا َصددددددر شددددددابل ا ا     (23)

 . 37ايصالّ ا َصدر شابل ا ا . د. شعٝد شعد عبد  179

ملسٜدددددد َدددددٔ ايت صدددددٌٝ يف ٖدددددرا ايعدددددهٕ ٜٓظدددددر د. ْسٜددددد٘       (24)

َٚددددددا  247ذلُددددددد ايصددددددادم املٗدددددددٟ ا َصدددددددر شددددددابل ا ا    

 بعدٖا .

د.  ايددددد ددددددٚ  ابددددراِٖٝ ا ااٜدددد١ املصددددتًٗو يف ايعكددددد  (25)

ا  2008االيهرتْٚددددددددٞ ا دار اي هددددددددر اجلدددددددداَعٞ ا االشددددددددهٓدر١ٜ   

 . 100ا 

يصددددادم املٗدددددٟ ا َصدددددر شددددابل ا ا   د. ْسٜدددد٘ ذلُددددد ا  (26)

 . 289. د.  ايد مجاٍ ااد ا َصدر شابل ا    ا  249

 . 102د. مَاْج رحِٝ ااد ا َصدر شابل ا ا  (27)
د. اندددددددددرّ ذلُدددددددددد حصدددددددددني ايتُُٝدددددددددٞ ا ايتٓظدددددددددِٝ    (28)

. د.  107 – 106ايكدددددددددداْْٛٞ يًُٗدددددددددد  ا َصدددددددددددر شددددددددددابل ا ا  

 . 180  ٟ اد  اضر ا َصدر شابل ا ا 

 . 100د ددٚ  ابراِٖٝ ا َصدر شابل ا ا د.  اي (29)

د. عكٝددددٌ فاضددددٌ اددددد ايدددددٖإ ٚ د.  دددد  رٜصددددإ جددددادر   (30)

 . 208ايصاعدٟ ا َصدر شابل ا ا 

د. اندددددرّ ذلُدددددد حصدددددني ايتُُٝدددددٞ ا َصددددددر شدددددابل ا     (31)

. د.  ايدددددد دددددددٚ  ابدددددراِٖٝ ا َصددددددر شدددددابل ا      107 – 106ا 

 . 101ا 

A.M. Musy , discloure of information in 
the pre contractual bargining a 
comparative analysis adm-review , 

contract musy 1995 , p6 . 

 . 104د. مَاْج رحِٝ ااد ا َصدر شابل ا ا  (32)

                                                                                      

د. َصدددددط ٢ اادددددد ابدددددٛ عُدددددرٚ ا َصددددددر شدددددابل ا ا    (33)

82 . 

 . 104د. مَاْج رحِٝ ااد ا َصدر شابل ا ا  (34)

ا االيتددددددساّ بددددداالدال٤ باملعًَٛددددددا   أٚاز شدددددًُٝإ دزٙ ٜدددددٞ    (35)

عٓدددددد ايتعاقدددددد ا اضرٚحددددد١ دنتدددددٛراٙ َكدَددددد١ ا  دلًدددددض     

 . 80ا ا  2000جاَع١ بغداد ا  –ن١ًٝ ايكإْٛ 

د. عكٝدددٌ فاضدددٌ اددددد ايددددٖإ ٚ د.  دددد  رٜصدددإ جددددادر      (36)

 . 209 – 208ايصاعدٟ ا َصدر شابل ا ا 

 . 152د. ْسٜ٘ ذلُد ايصادم املٗدٟ ا َصدر شابل ا ا  (37)

د. اظددددددرف ذلُددددددد َصددددددط ٢ ابددددددٛ حصددددددني ا َصدددددددر     (38)

 . 140شابل ا ا 

 See A.M. Musy , op , cit , p 6 .(2)  

د. عًدددددٞ َطعدددددر عبدددددد ايصددددداحب ا َصددددددر شدددددابل ا ا      (40)

212 – 213 . 

 . 365 – 364د.  ايد مجاٍ ااد ا َصدر شابل ا ا  (41)

د. شددددداَ  عبدددددد ايٛاحدددددد ايتٗددددداَٞ ا َصددددددر شدددددابل ا ا   (42)

274 . 

 عبدددددددد ايصدددددددُٝع االٚدٕ ا ايعكدددددددد االيهرتْٚدددددددٞ ا  مسددددددد  (43)

 . 122ا ا  2005َٓعه٠ املعارف ا االشهٓدر١ٜ 

د. شددددداَ  عبدددددد ايٛاحدددددد ايتٗددددداَٞ ا َصددددددر شدددددابل ا ا    (44)

 . 103. د.  ايد ددٚ  ابراِٖٝ ا َصدر شابل اا  274

 .114د ابٛ عُرٚ ا َصدر شابل ا ا د. َصط ٢ اا (45)

( يصدددد١ٓ 7/ أ ( َددددٔ ايتٛجٝدددد٘ االٚربددددٞ رقددددِ ) 1/  4املددداد٠ )   (46)

اخلدددددداا  ُاٜدددددد١ املصددددددتًٗو يف ايعكددددددٛد عددددددٔ بعددددددد .    1997

(  949( َددددددٔ قددددددإْٛ االشددددددتٗالى رقددددددِ )   1/  18 – 121املدددددداد٠ )

) اي رْصدددددٞ ( ا ٚاملعديددددد١  كت ددددد٢ املرشدددددّٛ         1993يصددددد١ٓ 

ٔ ( َدددددددد 1/  19. ٚنددددددددريو املدددددددداد٠ )  2001( يصدددددددد١ٓ  741رقددددددددِ ) 

( يصددد١ٓ  575قدددإْٛ تعسٜدددس اي كددد١ باالقتصددداد ايرقُدددٞ رقدددِ )     

) اي رْصددددددددٞ ( ا ٚايددددددددرٟ    ٛجبدددددددد٘ تعدددددددددٌٜ احهدددددددداّ  2004

بعددددد  َددددددٛاد ايكددددددإْٛ املددددددْٞ ٚقددددددإْٛ االشددددددتٗالى ا  ددددددا   

صلعًددددُٗا َال٥ُددددني يتٓظددددِٝ ايتعاقددددد االيهرتْٚددددٞ . املدددداد٠ )      

( َددددٔ قددددإْٛ املبددددادال  ٚايت،ددددار٠ االيهرتْٚٝدددد١ رقددددِ )     1/  25

( َددددددٔ قددددددإْٛ   1/  52) ايتْٛصددددددٞ ( . املدددددداد٠ )   2000( يصدددددد١ٓ  83

) ايًبٓدددددداْٞ ( ا     2005( يصدددددد١ٓ  659ااٜدددددد١ املصددددددتًٗو رقددددددِ )  

حٝدددددددث  صدددددددص اي صدددددددٌ ايعاظدددددددر َدددددددٔ ٖدددددددرا ايكدددددددإْٛ       

يًُعدددداَال  ايددددس صلرٜٗددددا املصددددتًٗو َددددع املٗدددد  عددددٔ بعددددد .   

( يصدددد١ٓ  67( َددددٔ قددددإْٛ ااٜدددد١ املصددددتًٗو رقددددِ )     4املدددداد٠ ) 

 املصرٟ ( . ) 2006

/ ثاي دددا  ( َدددٔ قددددإْٛ ااٜددد١ املصدددتًٗو رقددددِ )      7املددداد٠ )   (47)

 ) ايعراقٞ ( . 2010( يص١ٓ  1

/ شادشدددا  ( َدددٔ قدددإْٛ ااٜددد١ املصدددتًٗو رقدددِ       7املددداد٠ )  (48)

 ) ايعراقٞ (  . 2010( يص١ٓ 1)

د. جًٝددددددددٌ ايصددددددددداعدٟا ااٜدددددددد١ رضدددددددددا املصدددددددددتًٗو يف    (49)

 دلًددددد١ ايعًدددددّٛ ايتعاقدددددد عددددد  االْرتْددددد  ا  دددددث َٓعدددددٛر يف
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جاَعدددد١ بغددددداد ا   –ايكاْْٛٝدددد١ ا تصدددددر عددددٔ نًٝدددد١ ايكددددإْٛ   

 . 41ا ا  2014ا  2ا ايعدد  29اجملًد 

َٚدددددددٔ حيدددددددو َددددددد ال   املرندددددددس ايت،دددددددارٟ االفرتاضدددددددٞ     (50)

 Surf and buy de ))اي رْصدددٞ املصددد٢ُ  
IBM.Europ ))    ٚايدددرٟ فدددرر بٝدددإ ٖٜٛددد١ املٗددد  عًددد٢

ايعاَددد١  عدددرٚلاملتددداجر املعدددرتن١ يف املرندددس  ٛجدددب اي  

يعكدددددٙ ايُٓدددددٛحجٞ .اظدددددار ا  حيددددو  د. اشدددددا١َ ابدددددٛ احلصدددددٔ   

دلاٖددددد ا  صٛ دددد١ٝ ايتعاقددددد عدددد  االْرتْدددد  ا دار ايٓٗ دددد١    

 . 31ا ا  2000ايعرب١ٝ ا ايكاٖر٠   

د. شددددداَ  عبدددددد ايٛاحدددددد ايتٗددددداَٞ ا َصددددددر شدددددابل ا ا    (51)

272 . 

. د.  110د.  ايدددددد دددددددٚ  ابدددددراِٖٝ اَصددددددر شدددددابل ا ا     (52)

 . 272ايٛاحد ايتٗاَٞ ا َصدر شابل ا ا  شاَ  عبد

(  7/   ( َددددددٔ ايتٛجٝدددددد٘ االٚربددددددٞ رقددددددِ )    1/  4املدددددداد٠ )  (53)

اخلددداا  ُاٜددد١ املصدددتًٗو يف ايعكدددٛد عدددٔ بعدددد      1997يصددد١ٓ 

( َددددٔ قددددإْٛ االشددددتٗالى اي رْصددددٞ . املدددداد٠ )    1/  111. املدددداد٠ ) 

( َددددددددٔ قددددددددإْٛ املبددددددددادال  ٚايت،ددددددددار٠ االيهرتْٚٝدددددددد١    3/  25

ًٗو ( َدددددٔ قدددددإْٛ ااٜددددد١ املصدددددت     2/  52ايتْٛصدددددٞ . املددددداد٠ )  

 َٔ قإْٛ اا١ٜ املصتًٗو املصرٟ.(  3ايًبٓاْٞ . املاد٠ ) 

/ اٚال  /   ( َددددددٔ قددددددإْٛ ااٜدددددد١ املصددددددتًٗو     6املدددددداد٠ )  (54)

 ايعراقٞ .

د. ٖددددادٟ َصددددًِ ٜددددْٛض ايبعددددهاْٞ ا ايتٓظددددِٝ ايكدددداْْٛٞ    (55)

ا 2009يًت،ددددددار٠ االيهرتْٚٝدددددد١ ا دار ايهتددددددب ايكاْْٛٝدددددد١ اَصددددددر 

 . 320 – 319ا 

يٛاحدددددد ايتٗددددداَٞ ا َصددددددر شدددددابل ا ا د. شددددداَ  عبدددددد ا (56)

272 . 

َٚدددددددٔ حيدددددددو َددددددد ال   املرندددددددس ايت،دددددددارٟ االفرتاضدددددددٞ   (57)

 .  (( Paris Duty Free ))اي رْصٞ املص٢ُ 

اظدددددار ا  حيدددددو د. اشدددددا١َ ابدددددٛ احلصدددددٔ دلاٖدددددد ا َصدددددددر       

 . 116شابل ا ا 

د. َصدددددط ٢ اادددددد ابدددددٛ عُدددددرٚ ا َصددددددر شدددددابل ا ا     (58)

115 . 

 املصدر ايصابل . (59)

(  7/ ىل ا ٙ ( َدددددٔ ايتٛجٝددددد٘ االٚربدددددٞ رقدددددِ )    1/  4اد٠ ) املددددد (60)

اخلددداا  ُاٜددد١ املصدددتًٗو يف ايعكدددٛد عدددٔ بعدددد      1997يصددد١ٓ 

( َدددددٔ قدددددإْٛ االشدددددتٗالى اي رْصدددددٞ .     3/  18/  121. املددددداد٠ ) 

( َددددددددٔ قددددددددإْٛ تعسٜددددددددس اي كدددددددد١   2/  19ٚنددددددددريو  املدددددددداد٠ ) 

( َدددددددٔ  6ا  4/  25باالقتصددددددداد ايرقُدددددددٞ اي رْصدددددددٞ . املددددددداد٠ )   

 ْ ٕٛ املبدددددادال  ٚايت،دددددار٠ االيهرتْٚٝددددد١ ايتْٛصدددددٞ . املددددداد٠ ) قددددا

 ( َٔ قإْٛ اا١ٜ املصتًٗو ايًبٓاْٞ . 4/  52

يًت صدددٌٝ ان دددر حدددٍٛ ٖدددرٙ ايٛشدددا٥ٌ ٜٓظدددر د. حصدددني       (61)

عبدددددددددار عبددددددددد ايرضددددددددا ايهالبددددددددٞ ا ايٛفددددددددا٤ االيهرتْٚددددددددٞ    

نٛشدددددد١ًٝ يتٓ ٝدددددددر االيتدددددددساّ ا  ددددددث َٓعدددددددٛر يف دلًددددددد١   

جاَعددد١  –نًٝددد١ احلكدددٛم ا تصددددر عدددٔ نًٝددد١      احلكدددٛم     

 َٚابعدٖا . 188ا ا  2012ا  3ا ايعدد  14ايٓٗرٜٔ ا اجملًد 

                                                                                      

 إْٛ اا١ٜ املصتًٗو ايعراقٞ .( َٔ ق 6املاد٠ )  (62)

د. عدددددددددْإ ابددددددددراِٖٝ شددددددددرحإ ا حددددددددل املصددددددددتًٗو يف     (63)

احلصدددٍٛ عًددد٢ احلكدددا٥ل ا  دددث َٓعدددٛر يف دلًددد١  امل هدددر ا       

جاَعدددد١  –تصدددددر عددددٔ نًٝدددد١ احلكددددٛم ٚايعًددددّٛ ايصٝاشدددد١ٝ  

 . 27ا ا  2012ا  8بصهر٠ ا ايعدد 

ٖٚددددٛ املرنددددس ايت،ددددارٟ االفرتاضددددٞ اي رْصددددٞ املصدددد٢ُ     (64)

(( Paris Duty Free )) . 

اظدددددار ا  حيدددددو د. اشدددددا١َ ابدددددٛ احلصدددددٔ دلاٖدددددد ا َصددددددر       

 . 97شابل ا ا 

يًتٛشدددع ان دددر حدددٍٛ ٖدددرٙ ايبٝاْدددا  ٚاملعًَٛدددا  ٜٓظدددر        (65)

د. ذلُدددد حصدددٔ قاشدددِ ا ايتعاقدددد عدددٔ بعدددد ا قدددرا٠٤ حتًًٝٝددد١    

يف ايت،ربددددددد١ اي رْصددددددد١ٝ َدددددددع اظدددددددار٠ يكٛاعدددددددد ايكدددددددإْٛ      

ا ا  2005ٓدر١ٜ  االٚربدددددٞ ا دار اجلاَعددددد١ اجلدٜدددددد٠ ا االشددددده    

َٚابعددددددٖا . د. شددددداَ  عبددددددد ايٛاحدددددد ايتٗددددداَٞ ا َصدددددددر      36

َٚابعددددددددٖا . د. َصدددددددط ٢ اادددددددد ابدددددددٛ  227شدددددددابل ا       ا 

 . 117 – 116عُرٚ ا َصدر شابل ا ا 
( َدددددددددٔ قدددددددددإْٛ املبدددددددددادال  ٚايت،دددددددددار٠  2/  25املددددددددداد٠ )  (66)

 االيهرت١ْٝٚ ايتْٛصٞ .

( َددددددددٔ قددددددددإْٛ املبددددددددادال  ٚايت،ددددددددار٠      7/  25املدددددددداد٠ )  (67)

 االيهرت١ْٝٚ ايتْٛصٞ .

( َدددددددددٔ قدددددددددإْٛ املبدددددددددادال  ٚايت،دددددددددار٠  5/  25املددددددددداد٠ )  (68)

( َددددٔ قددددإْٛ ااٜدددد١  5/  52االيهرتْٚٝددد١ ايتْٛصددددٞ . ٚاملدددداد٠ )  

/  6/ اٚال  / د ( ٚاملدددددددداد٠ )  6املصددددددددتًٗو ايًبٓدددددددداْٞ . ٚاملدددددددداد٠ )   

 ١ٜ املصتًٗو ايعراقٞ .ثاي ا  ( َٔ قإْٛ اا

(  7/ د ( َددددددٔ ايتٛجٝدددددد١ االٚربددددددٞ رقدددددددِ )     1/  4املدددددداد٠ )   (69)

اخلددداا  ُاٜددد١ املصدددتًٗو يف ايعكدددٛد عدددٔ بعدددد      1997يصددد١ٓ 

( َدددددٔ قدددددإْٛ االشدددددتٗالى اي رْصدددددٞ .      4/  18/  121. املددددداد٠ )  

( َدددددددددددٔ قدددددددددددإْٛ املبدددددددددددادال  ٚايت،دددددددددددار٠  8/  25املددددددددددداد٠   ) 

١ ( َددددٔ قددددإْٛ ااٜدددد   9/  52االيهرتْٚٝدددد١ ايتْٛصددددٞ . املدددداد٠ )   

 املصتًٗو ايًبٓاْٞ .

(  7/ ٚ ( َدددددددٔ ايتٛجٝددددددد٘ االٚربدددددددٞ رقدددددددِ )   1/  4املددددددداد٠ )  (70)

اخلددداا  ُاٜددد١ املصدددتًٗو يف ايعكدددٛد عدددٔ بعدددد      1997يصددد١ٓ 

( َدددددٔ قدددددإْٛ االشدددددتٗالى اي رْصدددددٞ .     5/  18/  121. املددددداد٠ ) 

 ( َٔ قإْٛ اا١ٜ املصتًٗو ايًبٓاْٞ . 3/  52املاد٠   ) 

(  7ٚ ( َدددددددٔ ايتٛجٝددددددد٘ االٚربدددددددٞ رقدددددددِ ) /  1/  4املددددددداد٠ )  (71)

اخلددداا  ُاٜددد١ املصدددتًٗو يف ايعكدددٛد عدددٔ بعدددد      1997يصددد١ٓ 

( َدددددٔ قدددددإْٛ االشدددددتٗالى اي رْصدددددٞ .     7/  18/  121. املددددداد٠ ) 

( َددددددددددٔ قددددددددددإْٛ املبددددددددددادال  ٚايت،ددددددددددار٠    13/  25املدددددددددداد٠   ) 

( َددددٔ قددددإْٛ ااٜدددد١    6/  52االيهرتْٚٝدددد١ ايتْٛصددددٞ . املدددداد٠ )   

 ْٞ .املصتًٗو ايًبٓا

( يصدددد١ٓ  7( َددددٔ ايتٛجٝدددد٘ االٚربددددٞ رقددددِ )    2/  4املدددداد٠ )  (72)

اخلدددددداا  ُاٜدددددد١ املصددددددتًٗو يف ايعكددددددٛد عددددددٔ بعددددددد .    1997

( َددددددٔ قددددددإْٛ االشددددددتٗالى اي رْصددددددٞ .    2/  18/  121املدددددداد٠ ) 

( َدددددٔ قدددددإْٛ املبدددددادال  ٚايت،دددددار٠ االيهرتْٚٝددددد١       25املددددداد٠ )  

ل ا ايتْٛصدددٞ . ٜٚٓظدددر د. ذلُدددد حصدددٔ قاشدددِ ا َصددددر شددداب      

. د. شددددداَ  عبدددددد ايٛاحدددددد ايتٗددددداَٞ ا َصددددددر شدددددابل ا       40ا 

. د. فرٜدددددد َدددددٓعِ جبدددددٛر ا ااٜددددد١ املصددددددتًٗو      290 – 289ا 

ا  1عددددددد  االْرتْددددددد  َٚهافحددددددد١ اجلدددددددرا٥ِ االيهرتْٚٝددددددد١ ا ل 
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 32 – 31ا   ا  2010َٓعددددددٛرا  احلًددددددم احلكٛقٝدددددد١ ا بدددددد ٚ  

. 

( َددددددٔ قددددددإْٛ ااٜدددددد١ املصددددددتًٗو ايًبٓدددددداْٞ .  9املدددددداد٠ )  (73)

 6( َددددٔ قددددإْٛ ااٜدددد١ املصددددتًٗو املصددددرٟ . املدددداد٠ )  3اد٠ ) املدددد

 / اٚال  /   ( َٔ قإْٛ اا١ٜ املصتًٗو ايعراقٞ .

د. عكٝددددٌ فاضددددٌ اددددد ايدددددٖإ ٚ د.  دددد  رٜصددددإ جددددادر   (74)

 .213 – 212ايصاعدٟ ا َصدر شابل ا             ا 

د. ثددددرٚ  فتحددددٞ امساعٝددددٌ ا املصدددددٚي١ٝ املدْٝدددد١ يًبددددا٥ع    (75)

رشدددددداي١ دنتددددددٛراٙ ا نًٝدددددد١    –ايصدددددداْع ٚاملددددددٛز    – املٗدددددد 

. َعددددددار  378ا ا  1987احلكددددددٛم ا جاَعدددددد١ عددددددني عددددددض ا  

ايٝددد٘ يدددد٣ د. اظدددرف ذلُدددد َصدددط ٢ ابدددٛ حصدددني ا َصددددر      

. ٚد. اندددددددرّ ذلُدددددددٛد حصدددددددني ايبددددددددٚ ٚ د.   204شدددددددابل ا ا 

ذلُدددددد  ددددددٜل ذلُدددددد عبددددددار ا اثدددددر َٛضدددددٛع١ٝ االراد٠    

َٓعددددٛر يف دلًدددد١ ايتعاقدٜدددد١ يف َرحًدددد١ امل اٚضددددا  ا  ددددث 

جاَعددد١  –ايرافددددٜٔ يًحكدددٛم ا تصددددر عدددٔ نًٝددد١ احلكدددٛم    

 . 427ا ا  2011ا  49ا ايعدد  13املٛ ٌ ا اجملًد 

ٜٓظددددددر يف عددددددرر ٖددددددرٙ ايٓظرٜدددددد١ د. ْسٜدددددد٘ ذلُددددددد       (76)

.           ٚد.  302ايصددددددددددادم املٗدددددددددددٟ ا َصدددددددددددر شددددددددددابل ا ا  

ذلُددددددد حصدددددداّ ذلُددددددٛد يط ددددددٞ ا املصدددددددٚي١ٝ املدْٝدددددد١ يف      

ا ايٓصدددددر ايدددددرٖم يًطباعددددد١ ا ايكددددداٖر٠    َرحًددددد١ ايت ددددداٚر  

 َٚابعدٖا . 36ا ا  1995

َٚدددددٔ اجلددددددٜر بايدددددرنر إ ايدددددبع  َدددددٔ اي كددددد٘ قدددددد     (77)

تصددددٛر ٖددددرا ايعكددددد امل ددددرتر باْدددد٘ عكددددد ٚعددددد بايتعاقددددد اٚ       

عكدددد ب دددُإ  دددح١ عكدددد ايبٝدددع . ٜٓظدددر يف حيدددو د. حصدددٔ        

 ( . 1ٖد )  34عبد ايباشل مجٝعٞ ا َصدر شابل ا     ا 

د. ااددددد ذلُددددد ذلُددددد ايرفدددداعٞ ا احلُاٜدددد١ املدْٝدددد١       (78)

يًُصددددتًٗو ازا٤ امل ددددُٕٛ ايعكدددددٟ ا دار ايٓٗ دددد١ ايعربٝدددد١ ا     

 . 187ا ا  1994ايكاٖر٠ 

. ٚد.  475د.  ايدددددد مجددددداٍ اادددددد ا َصددددددر شدددددابل ا ا     (79)

. ٚد. عكٝددددٌ   83 دددد ٟ اددددد  دددداضر ا َصدددددر شددددابل ا ا     

ا فاضدددددٌ ادددددد ايددددددٖإ ٚ د.  ددددد  رٜصدددددإ جدددددادر ايصددددداعدٟ 

. ٚد. اظدددددرف ذلُدددددد َصدددددط ٢   218َصددددددر شدددددابل ا      ا  

 . 205ابٛ حصني ا َصدر شابل ا ا 

 . 34د. حصٔ عبد ايباشل مجٝعٞ ا َصدر شابل ا ا  (80)

ٚيٝدددد ضعُددد١ َ دددا ا االيتدددساّ بددداالعالّ قبدددٌ ايتعاقدددد يف   (81)

عكددددٛد االشددددتٗالى ا رشدددداي١ َاجصددددت  َكدَدددد١ ا  دلًددددض  

 .192ا ا  2014 جاَع١ ايبصر٠ ا –ن١ًٝ ايكإْٛ 

. د. اظدرف   83د.   ٟ اد  داضر ا َصددر شدابل ا ا     (82)

 . 205ذلُد َصط ٢ ابٛ حصني ا َصدر شابل ا ا 
د. حصددددٔ عبددددد ايباشددددل مجٝعددددٞ ا َصدددددر شددددابل ا ا     (83)

. د. ذلُدددددد عبدددددد ايظددددداٖر حصدددددني ا اجلٛاْدددددب ايكاْْٛٝددددد١    34

 2001يًُرحًدددد١ ايصددددابك١ عًدددد٢ ايتعاقددددد ا ) دٕٚ َهددددإ ضبددددع (    

 ( . 1ٖد )  91ا ا  2002 –

د. عبددددد ايددددرزام ااددددد ايصددددٓٗٛرٟ ا ايٛشددددٝل يف ظددددر        (84)

) َصددددادر     االيتددددساّ ( ا َٓعدددده٠ املعددددارف   1ايكددددإْٛ املدددددْٞ ا ىل

 . 643ا ا  2003ا االشهٓدر١ٜ 

                                                                                      

د. عكٝددددٌ فاضددددٌ اددددد ايدددددٖإ ٚ د.  دددد  رٜصددددإ جددددادر  (85)

 . 218ايصاعدٟ ا َصدر شابل ا ا 

ط ٢ ابددددددٛ حصددددددني ا َصدددددددر   د. اظددددددرف ذلُددددددد َصدددددد   (86)

. ٚيٝددددد ضعُدددد١ َ ددددا ا َصدددددر شددددابل ا ا     206شددددابل ا ا 

202 – 203 . 

د. عكٝدددٌ فاضدددٌ ادددد ايددددٖإ ٚ د.  ددد  رٜصدددإ جدددادر         (87)

.  د. اظددددددرف ذلُددددددد   218ايصدددددداعدٟ ا َصدددددددر شددددددابل ا ا   

 . 206َصط ٢ ابٛ حصني ا َصدر شابل ا ا 

د. حصدددددٔ عًدددددٞ ايدددددرْٕٛ ا املبصدددددٛل يف ظدددددر  ايكدددددإْٛ      (88)

ا دار ٚا٥ددددددٌ يًٓعددددددر ا بدددددد ٚ  )    1) اي ددددددرر ( ا ل 1دْٞ ا ىلاملدددددد

. ٚ د. عبددددددددد ايددددددددرزام اادددددددددد    204دٕٚ شدددددددد١ٓ ضبددددددددع ( ا ا   

 . 716ايصٓٗٛرٟ ا َصدر شابل ا ا

د. عكٝدددٌ فاضددددٌ اددددد ايدددددٖإ ٚ د.  دددد  رٜصددددإ جددددادر   (89)

 . 219ايصاعدٟ ا َصدر شابل ا ا 

ذلُدددددددد َصدددددددط ٢ ابدددددددٛ حصدددددددني ا َصددددددددر د. اظدددددددرف  (90)

 . 207ا ا شابل

ٚعًدددد٢ حددددد تعددددب  ذلهُدددد١ ايددددٓك  املصددددر١ٜ ا ٜتُ ددددٌ    (91)

اي ددددرر االدبددددٞ )) فُٝددددا ا ددددا  املطعددددٕٛ ضدددددٙ َددددٔ جددددرا٤       

ا ٗدددارٙ  ظٗدددر َدددٔ ٜصدددٌٗ اشلداعددد٘ َٚدددٔ ال ٜٛثدددل بددد٘ ددددا  

ٜٓدددددداٍ َددددددٔ مسعتدددددد٘ ٚاعتبددددددارٙ يف ايصددددددٛم ايت،ددددددارٟ ... (( .    

ا دلُٛعددددد١ احهددددداّ  1966/  1/  27ْكددددد  َددددددْٞ َصدددددرٟ يف 

. ْكدددددال  عدددددٔ  د. ذلُدددددد    24ا رقدددددِ  182ا ا  17ايدددددٓك  ا ط 

 . 97 – 96عبد ايظاٖر حصني ا َصدر شابل ا           ا 

د. عبددددد ايددددرزام ااددددد ايصددددٓٗٛرٟ ا َصدددددر شددددابل ا ا   (92)

732 . 

د. اظددددددرف ذلُددددددد َصددددددط ٢ ابددددددٛ حصددددددني ا َصدددددددر      (93)

 . 207شابل ا ا 

د. اندددددددددرّ ذلُدددددددددد حصدددددددددني ايتُُٝدددددددددٞ ا ايتٓظدددددددددِٝ     (94)

 . 113ايكاْْٛٞ يًُٗ  ا َصدر شابل ا ا 

د. عكٝددددٌ فاضددددٌ اددددد ايدددددٖإ ٚ د.  دددد  رٜصددددإ جددددادر   (95)

. ٚيٝددددد ضعُدددد١ َ ددددا ا    219ايصدددداعدٟ ا َصدددددر شددددابل ا ا   

. د. اظدددددرف ذلُدددددد َصدددددط ٢ ابدددددٛ    211َصددددددر شدددددابل ا ا  

 . 208حصني ا َصدر  شابل ا ا 

د. جًٝدددددٌ ايصددددداعدٟ ا َعدددددهال  ايتعاقدددددد عددددد  ظدددددبه١       (96)

 . 167ا ا  2011ا َهتب١ ايصٓٗٛرٟ ا بغداد   1االْرتْ  ا ل

د. عبدددددد ار حصدددددني عًدددددٞ ذلُدددددٛد ا ااٜددددد١ املصدددددتًٗو  (97)

َدددددٔ ايغدددددغ ايت،دددددارٟ ٚايصدددددٓاعٞ ا دار ايٓٗ ددددد١ ايعربٝددددد١ ا   

 . 73ا ا  2002ايكاٖر٠ 

V. Cass . Crim . 12 November 1986 , 
Bull . Crim . p 261 . (1) 

ْكددددددددال  عددددددددٔ د. اشددددددددا١َ ااددددددددد بدددددددددر ا ااٜدددددددد١   

املصدددددتًٗو يف ايتعاقدددددد االيهرتْٚدددددٞ ا دار ايهتدددددب ايكاْْٛٝددددد١ ا    

 . 121ا ا  2008َصر 
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د. عبددددددددد اي  ددددددددٌٝ ذلُددددددددد ااددددددددد ا االعددددددددالٕ عددددددددٔ   (99)

املٓت،ددددددا  ٚاخلدددددددَا  َددددددٔ ايٛجٗدددددد١ ايكاْْٛٝدددددد١ ا َهتبدددددد١      

 . 19ا ا  1991اجلال٤  اجلدٜد٠ ا َصر 

 . 136د.  ايد ددٚ  ابراِٖٝ ا َصدر شابل ا ا  (100)

ْكدددددال  عدددددٔ د. فدددددارٚم االبا ددددد ٟ ا عكدددددد االظدددددرتاى يف  (101)

قٛاعدددددددد املعًَٛدددددددا  االيهرتْٚٝددددددد١ ا دار ايٓٗ ددددددد١ ايعربٝددددددد١ ا  

 . 59ا ا  2003ايكاٖر٠ 

/ شدددددددابعا  ( َدددددددٔ قدددددددإْٛ ااٜددددددد١ املصدددددددتًٗو  1املددددددداد٠ )  (102)

 ايعراقٞ . 
د. عبددددد اي  ددددٌٝ ذلُددددد ااددددد ا َصدددددر شددددابل ا ا       (103)

 . 137. د.  ايد ددٚ  ابراِٖٝ ا َصدر شابل ا ا  24

د. عبددددد ار حصددددني عًددددٞ ذلُددددٛد ا َصدددددر شددددابل ا ا   (104)

75 – 76 . 

د. ظددد زاد عسٜددددس شددددًُٝإ ا عكدددد االعددددالٕ يف ايكددددإْٛ ا    (105)

 . 21ا ا  2008ا دار دج١ً ا عُإ  1ل

ايهاَدددددٌ ا  االْرتْددددد  ا ترمجددددد١   بٝرتنٓددددد  ا ايدددددديٌٝ   ((106

 . 17ا ا  1997ا ايدار ايعرب١ٝ يًعًّٛ ا  1شاَ   ً  ا ل

د. بعددددددار ضدددددددالٍ املدددددددَٛ  ا َعددددددهال  ايتعاقدددددددد عددددددد     (107)

 . 34ا ا  2004االْرتْ  ا عامل ايهتب احلدٜث ا االردٕ  
د. َصدددددط ٢ َٛشددددد٢ ايع،ارَددددد١ ا ايتٓظدددددِٝ ايكددددداْْٛٞ     (108)

ر ايهتددددددب ايكاْْٛٝدددددد١ ا  يًتعاقددددددد عدددددد  ظددددددبه١ االْرتْدددددد  ا دا  

 . 76ا ا  2010َصر 

 املصدر ايصابل . (109)

(110) Apple , Rennes . 30 mars , 2000 : 
D 2000 . p 358 .  

َعددددددار ايٝدددددد٘ يددددددد٣ د. ادددددداد َصددددددط ٢ عددددددس  ا     

اجلٛاْدددددب ايكاْْٛٝددددد١ يالعددددددالٕ عدددددٔ املٓت،دددددا  ٚاخلدددددددَا      

عددد  االْرتْدددد  ا دار ايٓٗ دددد١ ايعربٝدددد١ ا ايكدددداٖر٠ ) دٕٚ شدددد١ٓ  

 . 33( ا ا ايطبع 

 . 59 – 58د. فارٚم االبا  ٟ ا َصدر شابل ا ا  (111)

ا دددددإ ذلُدددددد ضددددداٖر ا احلُاٜددددد١ املدْٝددددد١ ملصدددددتخدَٞ  (112)

اي ٜدددددد االيهرتْٚدددددٞ ا  دددددث َٓعدددددٛر يف دلًددددد١ ايرافددددددٜٔ      

جاَعددد١ املٛ دددٌ ا   –يًحكدددٛم ا تصددددر عدددٔ نًٝددد١ احلكدددٛم     

 . 140ا ا  2012ا  54ا ايعدد  12اجملًد 

ُدددددٛد ا ايتعدددددب  االيهرتْٚدددددٞ عدددددٔ    د. فدددددراط  دددددر ذل  (113)

االراد٠ ا  ددددث َٓعددددٛر يف دلًدددد١ نًٝدددد١   احلكددددٛم ا تصدددددر  

ا ايعددددد  16جاَعددد١ ايٓٗدددرٜٔ ا اجملًدددد    –عدددٔ نًٝددد١ احلكدددٛم   

 . 48ا ا  2014ا  3

 املصدر ايصابل . (114)

 . 35د. ااد َصط ٢ عس  ا َصدر شابل ا ا  (115)

 . 75د. اشا١َ ااد بدر ا َصدر شابل ا ا  (116)

(117) See : Art (10) of European 
Directive 97 / 7 / EC .  

                                                                                      

اظددددار ا  حيددددو د. فرٜددددد َددددٓعِ جبددددٛر ا َصدددددر شددددابل ا   (118)

 . 15 – 14ا 

(119) See : Art ( L . 121 – 20 – 5 ) of 
code de la consommation .  

 . 15 – 14ٜٓظر د. فرٜد َٓعِ جبٛر ا َصدر شابل ا ا  (120)

ْكدددال  عدددٔ  د. جًٝدددٌ ايصددداعدٟ ا َعدددهال  ايتعاقدددد عددد       (121)

 .169ظبه١ االْرتْ  ا َصدر شابل ا ا 

يًت صدددددٌٝ حدددددٍٛ االصلدددددا  االيهرتْٚدددددٞ ٜٓظدددددر ٚعدددددٛد   (122)

ناتددددب عبددددد عبدددداط ا احهدددداّ االصلددددا  االيهرتْٚددددٞ ا  ددددث     

َٓعدددددٛر يف دلًددددد١ رشددددداي١ احلكدددددٛم ا تصددددددر عدددددٔ نًٝددددد١    

د اخلدددددداا ا ايعددددددد 4جاَعدددددد١ نددددددربال٤ ا ايصددددد١ٓ   –ايكدددددإْٛ  

 258ا ا  2012ببحدددددددٛت املددددددددمتر ايكددددددداْْٛٞ ايدددددددٛض  االٍٚ ا 

 َٚابعدٖا .

 .144د.  ايد ددٚ  ابراِٖٝ ا َصدر شابل ا ا  (123)

 . 145املصدر ايصابل ا ا  (124)

د. جًٝدددددٌ ايصددددداعدٟ ا َعدددددهال  ايتعاقدددددد عددددد  ظدددددبه١    (125)

. ٚاٜ ددددددددا   170 – 169االْرتْدددددددد  ا َصدددددددددر شددددددددابل ا          ا   

ا ااٜددددد١ رضدددددا املصدددددتًٗو يف ايتعاقدددددد عددددد   يدددددٓ ض املديددددد  

. ٚد. فدددددارٚم االبا ددددد ٟ ا  51االْرتْددددد ا َصددددددر شدددددابل ا ا

 . 60َصدر شابل ا ا 

د. اادددددد ايصدددددعٝد ايسقدددددرد ا احلُاٜددددد١ ايكاْْٛٝددددد١ َدددددٔ     (126)

اخلددددددا  االعالْدددددٞ يف ايكدددددإْٛ ايهدددددٜٛس    ٚاملكدددددارٕ ا  دددددث   

 –َٓعدددٛر يف دلًددد١ احلكدددٛم ا تصددددر عدددٔ نًٝددد١ احلكدددٛم       
 .  217ا ا  1995ا  4ا ايعدد  ١19 ايهٜٛ  ا       ايص١ٓ جاَع

د. جًٝدددددٌ ايصددددداعدٟ ا َعدددددهال  ايتعاقدددددد عددددد  ظدددددبه١    (127)

. ٚد. عبددددد اي تددددا  بٝددددَٛٞ  170االْرتْدددد  ا َصدددددر شددددابل ا ا 

 . 54ح،ازٟ ا َصدر شابل ا ا 

د. عًددددٞ َطعددددر عبددددد ايصدددداحب ا َصدددددر شددددابل ا ا      (128)

 . 146. د.  ايد ددٚ  ابراِٖٝ ا َصدر شابل ا ا  214

د. عًددددٞ َطعددددر عبددددد ايصدددداحب ا َصدددددر شددددابل ا ا       (129)

. ٚ د. عطٝدددددددد١ شدددددددددًُٝإ  ًٝ ددددددددد١ عبدددددددددد ار ٚذلُدددددددددد   214

 ددددددبحٞ  ًدددددد  جددددددٛاد ا ايتٓددددددٜٛر املعًَٛدددددداتٞ يًُصددددددتًٗو ا 

عًددددّٛ ايكاْْٛٝدددد١  ددددث َٓعددددٛر يف دلًدددد١ نًٝدددد١ ايكددددإْٛ يً

جاَعددددددد١  –ٚايصٝاشددددددد١ٝ ا تصددددددددر عدددددددٔ نًٝددددددد١ ايكدددددددإْٛ    

 . 232ا   ا  2014ا  11ا اال دار  3نرنٛى ا اجملًد 

 . 144د. ااد ايصعٝد ايسقرد ا َصدر شابل ا ا  (130)

(131) Art ( 43 ) of the law of 30 
september 1986 concering the audio-
visual media . 

ٚ  ابدددددراِٖٝ ا َصدددددددر  ْكدددددال  عدددددٔ د.  ايدددددد ددددددد     

 . 147شابل ا ا 

 



(2018) ايص١ٓ - االٍٚاجملًد  -ايتاشع ايعدد  -دل١ً جاَع١ االْبار يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايصٝاش١ٝ   
 

 132 

                                                                                      

اظدددار ا  حيدددو د. مسددد  حاَدددد عبدددد ايعسٜدددس اجلُددداٍ ا      (132) 

ا دار  2ايتعاقددددددددد عدددددددد  تكٓٝددددددددا  االتصدددددددداٍ احلدٜ دددددددد١ ا   ل  

 . 93ا ا  2007ايٓٗ ١ ايعرب١ٝ ا ايكاٖر٠ 

( َدددددددٔ قدددددددإْٛ ااٜددددددد١ املصدددددددتًٗو  7ْصددددددد  املددددددداد٠ )  (133)

 ايعراقٞ ع٢ً اْ٘ )) ًٜسّ اجملٗس ٚاملعًٔ  ا ٜهتٞ :

اٚال  : ايتهندددددد َدددددٔ ت بٝددددد  املٛا ددددد ا  ٚاملهْٛدددددا  يًُٓدددددتج      

ٚ ا ددد١  بدددد٤ ٚاْتٗدددا٤ ايصدددالح١ٝ ٚبًدددد املٓعددده قبدددٌ ضرحٗدددا      

 يف ايصٛم اٚ قبٌ اجرا٤ ع١ًُٝ ايبٝع اٚ االعالٕ عٓٗا (( .

 . 15رٜد َٓعِ جبٛر ا َصدر شابل ا ا د. ف (134)

ْكدددال  عدددٔ د. مَددداْج رحدددِٝ اادددد ا َصددددر شدددابل ا ا       (135)

135 . 

( َدددددٔ حا  ايكدددددإْٛ بعددددد     2/  11ٚقدددددد اٚرد  املددددداد٠ )   (136)

االَدددددٛر ايدددددس ٜدددددرد عًٝٗدددددا اخلددددددا  ٚ نُدددددا ٜدددددهتٞ ) ٜعتددددد      

 ادعدددددا  ايعدددددرر اٚ ايبٝدددددإ اٚ االدعدددددا٤ املعدددددار ايٝددددد٘ اعدددددالٙ ٚ   

د االَدددددٛر ايتايٝددددد١ عًددددد٢ شدددددبٌٝ امل ددددداٍ ال ايددددرٟ ٜتٓددددداٍٚ احددددد 

احلصدددددددددر : ضبٝعددددددددد١ ايصدددددددددًع١ اٚ ترنٝبٗدددددددددا اٚ  ددددددددد اتٗا    

اجلٖٛرٜدددد١ اٚ ايعٓا ددددر ايددددس تتهددددٕٛ َٓٗددددا ٚ نُٝدددد١ ٖددددرٙ       

ايعٓا ددددر . َصدددددر ايصددددًع١ اٚ ٚزْٗددددا اٚ ح،ُٗددددا اٚ ضرٜكدددد١    

 ددددٓعٗا اٚ تددددارٜ  اْتٗددددا٤  ددددالحٝتٗا اٚ ظددددرٚل اشددددتعُااا      

دَدددد١ ٚ املهددددإ املت ددددل  اٚ ذلدددداحٜر ٖددددرا االشددددتعُاٍ . ْددددٛ  اخل 

عًٝددددددددد٘ يتكدددددددددد ٗا اٚ ذلددددددددداحٜر اشدددددددددتعُااا ٚ  ددددددددد اتٗا     

اجلٖٛرٜدددددد١ احا نددددددإ جلٗدددددد١ ايٓٛعٝدددددد١ اّ جلٗدددددد١ اي ٛا٥ددددددد   

املتٛ دددددا٠ . ظدددددرٚل ايتعاقدددددد ٚ َكددددددار ايددددد ُٔ االمجددددددايٞ ٚ      

نٝ ٝددد١ تصددددٜدٙ . املٛجبدددا  ايدددس ًٜتدددسّ بٗدددا املعًدددٔ . ٖٜٛددد١      

ٚ َدددددددٖال  ٚ دددددد ا  املصددددددٓع اٚ اهددددددرتف . نُددددددا ٜعتدددددد    

اٜ دددددا  اعالْدددددا   ادعدددددا  : االعدددددالٕ ايدددددرٟ ٜٓصدددددب فٝددددد٘ املعًدددددٔ   

يٓ صدددد٘ زٚرا  اْدددد٘ ضلُددددٌ جددددٛا٥س اٚ ظددددٗادا  اٚ َصددددادقا  اٚ     

َٝدددددددايٝا  رمسٝدددددد١ اٚ  ا دددددد١ . ٚنددددددريو ايددددددسعِ بٛجددددددٛد  

اشدددض عًُٝددد١ يف حدددني اْٗدددا يف ايٛاقدددع  ددد  َتدددٛافر٠ اٚ  ددد        

جدٜددد١ . االعدددالٕ ايدددرٟ ٜت دددُٔ اشدددتعُاٍ ظدددعار اٚ عالَددد١       

جددددددد٘ حدددددددل اٚ اشدددددددتعُاٍ عالَددددددد١ َكًدددددددد٠ اٚ  فارقددددددد١ دٕٚ ٚ

 َعب١ٗ ( . 

ٜٓظددددر يف ت صدددددٌٝ حيدددددو د.  صددددإ ربدددددا  ا قدددددإْٛ    

ا َهتبددددد١ زٜدددددٔ احلكٛقٝددددد١  2ااٜدددد١ املصدددددتًٗو اجلدٜدددددد ا ل 

 َٚابعدٖا . 112ا ا  2011ٚاالدب١ٝ ا ب ٚ  

د. ابددددددٛ ايعددددددال عًددددددٞ ايُٓددددددر ا سلددددددٛ تعسٜددددددس ااٜدددددد١        (137)

فٝدددد١ يالعددددالّ املصددددتًٗو يف َٛاجٗدددد١ اْٗٝددددار احلدددددٚد اجلغرا 

ا املٛضددددٛ  ايصددددابع يف َديدددد  املعددددهال  ايعًُٝدددد١ ٚايكاْْٛٝدددد١   

. ْكدددددال  عدددددٔ د.   209ا ا  2004ا  1يف ايت،دددددار٠ االيهرتْٚٝددددد١ ا ل 

 . 151 ايد ددٚ  ابراِٖٝ ا َصدر شابل ا ا 

د. ٖددددٝالٕ عدددددْإ ااددددد ذلُددددد اجلبددددٛرٟ ا ايت ددددًٌٝ   (138)

  ٛ ر يف ٚاخلدددددا  اٚ ايهددددر  يف االعددددالّ ايت،ددددارٟ ا  ددددث َٓعدددد

دلًدددددد١ نًٝدددددد١ ايكددددددإْٛ يًعًددددددّٛ ايكاْْٛٝدددددد١ ٚايصٝاشدددددد١ٝ ا  

جاَعدددد١ نرنددددٛى ا اجملًددددد  –تصدددددر عددددٔ نًٝدددد١ ايكددددإْٛ 

 . 300ا ا  2014ا  11ا اال دار  3

 . 78د. عبد ار حصني عًٞ ذلُد ا َصدر شابل ا ا  (139)

 – 151د.  ايدددددد دددددددٚ  ابدددددراِٖٝ ا َصددددددر شدددددابل ا ا    (140)

 146. د. مَدددددددداْج رحددددددددِٝ ااددددددددد ا َصدددددددددر شددددددددابل ا ا    152

َٚابعددددددٖا . ٚ د. ٖدددددٝالٕ عددددددْإ اادددددد ذلُدددددد اجلبدددددٛرٟ ا   

 َٚابعدٖا . 323َصدر شابل ا ا 

                                                                                      

د. اشدددددا١َ اادددددد بددددددر ا ااٜددددد١ املصدددددتًٗو يف ايتعاقدددددد    (141)

 . 124االيهرتْٚٞ ا َصدر شابل ا ا 

د. عبددددد اي تددددا  بٝددددَٛٞ ح،ددددازٟ ا َصدددددر شددددابل ا ا      (142)

56 – 57 . 

(143) Art ( L121-1 ) Code de la 
consommation (( Est interdite toute 
publicite   
Comportant sous quelque forme que ce 
soit , des allegations , indications ou 
presentations fausses ou de nature a 
induire en erreur , lorsque celles – ci 
portent sur un ou plusieurs des elements ci 
– apres : existence , nature , composition , 
qualites substantielles , teneur en principes 
utiles , espece , origine , quantite , mode 
et date de fabrication , proprietes , prixet 
conditions de vente de biens ou services 
qui font I'objet de la publicite , conditions 
de leur utilisation , resultats qui peuvent 
etre attendus de leur utilisation , motifs ou 
proce des de la vente ou de la prestation 
de services , portes des engagements pris 
par l'annonceur , identite , qualites ou 
aptitudes du fabricant , des revendeurs , 
des promoteures ou des prestataires )) . 

( َدددددددٔ قدددددددإْٛ ااٜددددددد١ املصدددددددتًٗو    6ْصددددددد  املددددددداد٠ )   (144)

املصدددددرٟ عًددددد٢ اْددددد٘ ))  عًددددد٢ ندددددٌ َدددددٛرد اٚ َعًدددددٔ اَدددددداد      

املصدددددددتًٗو باملعًَٛدددددددا  ايصدددددددحٝح١ عدددددددٔ ضبٝعددددددد١ املٓدددددددتج  

ٚ صا٥صددددد٘ ٚ ٓدددددب َاقدددددد ٜدددددددٟ ا   ًدددددل اْطبدددددا   ددددد    

حكٝكدددددٞ اٚ َ دددددًٌ يدددددد٣ املصدددددتًٗو اٚ ٚقٛعددددد٘ يف  ًدددددل اٚ   

  ًل ... (( .

( َدددددددٔ قدددددددإْٛ ااٜددددددد١ املصدددددددتًٗو    9ْصددددددد  املددددددداد٠ )   (145)

 ايعراقٞ ع٢ً اْ٘ )) ضلظر ع٢ً اجملٗس ٚاملعًٔ َاٜهتٞ:

اٚال  : دارشدددددددد١ ايغددددددددغ ٚايت ددددددددًٌٝ ٚايتددددددددديٝض ٚا  ددددددددا٤  

حكٝكدددددد١ املددددددٛاد املهْٛدددددد١ يًُٛا دددددد ا  املعتُددددددد٠ يف ايصددددددًع     

   ناف١ (( .ٚاخلدَا

 . 98د. مَاْج رحِٝ ااد ا َصدر شابل ا ا  (146)

 . 214د. عًٞ َطعر عبد ايصاحب ا َصدر شابل ا ا  (147)
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 . 258د. ااد ايصعٝد ايسقرد ا َصدر شابل ا ا  (148)
د. عطٝددد١ شددددًُٝإ  ًٝ ددد١ عبددددد ار ٚ ذلُدددد  ددددبحٞ     (149)

 . 237 – 236 ً  جٛاد ا َصدر شابل ا ا 

ٜٓظر يف عرر ٖرٙ ايعدرٚل  د. اادد ايصدعٝد ايسقدرد ا      (150)

َٚابعددددٖا . د. اادددد شددداَٞ َرٖدددٕٛ    258َصددددر شدددابل ا ا  

املعُدددٛرٟ ا احلُاٜددد١ املدْٝددد١ املرتتبددد١ عدددٔ االعدددالٕ ايت،دددارٟ    

املكددارٕ ا  ددث َٓعددٛر يف دلًدد١ نًٝدد١ احلكددٛم ا تصدددر عددٔ    

ا   2012ا  2ا ايعددد   14جاَعد١ ايٓٗدرٜٔ ا  اجملًدد     –ن١ًٝ احلكٛم 

 . 22 – 21ا 

)151) See : Com. 22 November 1971-
D.1972-73 . and , Com. 5 October 1982    
D.1983 . I.R obs. Garalda et Lucas De 
Lussac .  

. 264اظار ا  حيو د. ااد ايصعٝد ايسقرد ا َصدر شابل ا ا 

  

 265ْكال  عٔ د. ااد ايصعٝد ايسقرد ا َصدر شابل ا ا  (152)

. 

(153) J. Calais Auloy et F. Steinnmetz , 
droit de la consommation , 4 eme . Ed .  
1996 , priceree,  p 119 – 121 .  
(154)See : Art ( L.121 – 8 ) of code de la 
consummation .  
And see : J. Calais Auloy et F. Steinnmetz , 
op , cit , p 122 . 

 . 132د. مَاْج رحِٝ ااد ا َصدر شابل ا ا  (155)

 .32ٕٛ املعُٛرٟ ا َصدر شابل ا ا د. ااد شاَٞ َرٖ (156)

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      
 املصادر

 املصادر بايًغ١ ايعرب١ٝ

 ايهتباٚال  : 
د. اادددددد ذلُدددددد ذلُدددددد ايرفددددداعٞ ا احلُاٜددددد١     -1

املدْٝدددد١ يًُصددددتًٗو ازا٤ امل ددددُٕٛ ايعكدددددٟ ا دار     

 . 1994ايٓٗ ١ ايعرب١ٝ ا ايكاٖر٠ 
د. اشددددددا١َ ابددددددٛ احلصددددددٔ دلاٖددددددد ا  صٛ دددددد١ٝ   -2

ايتعاقددددد عدددد  االْرتْدددد  ا دار ايٓٗ دددد١ ايعربٝدددد١ ا   

 . 2000ايكاٖر٠ 
د. اشددددددا١َ ااددددددد بدددددددر ا ااٜدددددد١ املصددددددتًٗو يف    -3

االيهرتْٚددددددٞ ا دار ايهتددددددب ايكاْْٛٝدددددد١ ا    ايتعاقددددددد

 . 2008َصر 
د. اظدددددددرف ذلُدددددددد َصدددددددط ٢ ابدددددددٛ حصدددددددني ا     -4

ايتساَددددا  ايبددددا٥ع يف ايتعاقددددد بٛشددددا٥ٌ االتصدددداٍ       

 . 2009احلدٜ ١ ا َٓعه٠ املعارف ا االشهٓدر١ٜ 
د. اندددددرّ ذلُدددددد حصدددددني ايتُُٝدددددٞ ا ايتٓظدددددِٝ   -5

ا َٓعدددددددٛرا  احلًدددددددم  1ايكددددددداْْٛٞ يًُٗددددددد  ا ل

 . 2010 احلكٛق١ٝ ا ب ٚ 
د. ايصددددددٝد ذلُددددددد ايصددددددٝد عُددددددرإ ا االيتددددددساّ      -6

باال بددددددددددددددار ا دار املطبٛعددددددددددددددا  اجلاَعٝدددددددددددددد١ ا 

 . 1999االشهٓدر١ٜ 
د. مَددددداْج رحدددددِٝ اادددددد ا ااٜددددد١ املصدددددتًٗو يف     -7

ا ظدددرن١ املطبٛعددددا  يًٓعددددر   1ْطدددام ايعكددددد ا ل 

 . 2010ٚايتٛزٜع ا ب ٚ  
د. بعدددار ضدددالٍ املدددَٛ  ا َعدددهال  ايتعاقدددد عددد       -8

 . 2004امل ايهتب احلدٜث ا االردٕ االْرتْ  ا ع
بٝرتنٓددددددد  ا ايدددددددديٌٝ ايهاَدددددددٌ ا  االْرتْددددددد  ا    -9

ا ايدددددددار ايعربٝدددددد١   1ترمجدددددد١ شدددددداَ   ًدددددد  ا ل 

 . 1997يًعًّٛ ا 
د. جًٝددددددٌ ايصدددددداعدٟ ا َعددددددهال  ايتعاقددددددد عدددددد   -10

ا َهتبدددددد١  ايصددددددٓٗٛرٟ ا    1ظددددددبه١ االْرتْدددددد  ا ل 

 . 2011بغداد 
حصدددٔ عبدايباشدددل مجٝعدددٞ ا ااٜددد١ املصدددتًٗو )   -11

ُاٜدددد١ اخلا دددد١ يرضددددا٤ املصددددتًٗو يف عكددددٛد     احل

االشدددددتٗالى ( ا دار ايٓٗ ددددد١ ايعربٝددددد١ ا ايكددددداٖر٠ 

1996 . 
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د. حصددددددٔ عًددددددٞ ايددددددرْٕٛ ا املبصددددددٛل يف ظددددددر       -12

ا دار ٚا٥دددددٌ  1) اي دددددرر ( ا ل 1ايكدددددإْٛ املددددددْٞ ا ىل

 يًٓعر ا ب ٚ  ) دٕٚ ش١ٓ ضبع ( .
د. ادددداد َصددددط ٢ عددددس  ا اجلٛاْددددب ايكاْْٛٝدددد١     -13

ٚاخلددددددددَا  عدددددددد   يالعدددددددالٕ عدددددددٔ املٓت،ددددددددا    

االْرتْددد  ا دار ايٓٗ ددد١ ايعربٝددد١ ا ايكددداٖر٠ ) دٕٚ   

 ش١ٓ ضبع ( .
د. ادددددددٟ ااددددددد شددددددعد ا االيتددددددساّ باالف ددددددا٤    -14

ا املهتددددب  1بايصدددد ١ اخلطددددر٠ يًعدددد٤ٞ املبٝددددع ا ل  

 . 1999اي   يال دارا  ايكا١ْْٝٛ ا 
د.  ايددددد مجدددداٍ ااددددد ا االيتددددساّ بدددداالعالّ قبددددٌ   -15

 .1996ايكاٖر٠  ايتعاقد ا دار ايٓٗ ١ ايعرب١ٝ ا
د.  ايدددد ددددددٚ  ابددددراِٖٝ ا ااٜدددد١ املصددددتًٗو يف   -16

ايعكددددددددد االيهرتْٚددددددددٞ ا دار اي هددددددددر اجلدددددددداَعٞ ا  

 . 2008االشهٓدر١ٜ 
د. شدددداَ  عبددددد ايٛاحددددد ايتٗدددداَٞ ا ايتعاقددددد عدددد      -17

االْرتْدددددد  ا دار ايهتددددددب ايكاْْٛٝدددددد١ ا         َصددددددر  

2008 . 
د. شدددعٝد شدددعد عبدددد ايصدددالّ ا االيتدددساّ باالفصدددا    -18

ا دار ايٓٗ ددد١ ايعربٝددد١ ا ايكددداٖر٠    1كدددٛد ا ليف ايع

1999 . 
د. مسدددد  حاَددددد عبددددد ايعسٜددددس اجلُدددداٍ ا ايتعاقددددد  -19

ا دار  2عددددددد  تكٓٝدددددددا  االتصددددددداٍ احلدٜ ددددددد١ ا ل  

 . 2007ايٓٗ ١ ايعرب١ٝ ا ايكاٖر٠ 
مسددد  عبدددد ايصدددُٝع االٚدٕ ا ايعكدددد االيهرتْٚدددٞ ا   -20

 . 2005َٓعه٠ املعارف ا االشهٓدر١ٜ 
االيتدددددددساّ بايتبصددددددد  ا دار  د. شدددددددٗ  َٓتصدددددددر ا   -21

 . 1990ايٓٗ ١ ايعرب١ٝ ا ايكاٖر٠ 
د. ظددد زاد عسٜدددس شدددًُٝإ ا حصدددٔ ايٓٝددد١ يف ابدددراّ   -22

 . 2008ا دار دج١ً ا عُإ  1ايعكٛد ا ل
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا عكدددد االعدددالٕ يف ايكدددإْٛ   -23

 . 2008ا دار دج١ً ا عُإ   1ا ل
ر حصدددددددني عًدددددددٞ ذلُدددددددٛد ا ااٜددددددد١  د. عبددددددددا -24

املصددددتًٗو َددددٔ ايغددددغ ايت،ددددارٟ ٚايصددددٓاعٞ ا دار 

 . 2002ايٓٗ ١ ايعرب١ٝ ا ايكاٖر٠ 
د. عبددددد ايددددرزام ااددددد ايصددددٓٗٛرٟ ا ايٛشددددٝل يف    -25

) َصدددادر   االيتدددساّ ( ا   1ظدددر  ايكدددإْٛ املددددْٞ ا ىل  

 . 2003َٓعه٠ املعارف ا االشهٓدر١ٜ 

                                                                                      

د. عبدددددددد اي تدددددددا  بٝدددددددَٛٞ ح،دددددددازٟ ا ااٜددددددد١     -26

صددددددتًٗو عدددددد  ظددددددبه١ االْرتْدددددد  ا دار ايهتددددددب   امل

 . 2008ايكا١ْْٝٛ ا َصر 
د. عبددددد اي  ددددٌٝ ذلُددددد ااددددد ا االعددددالٕ عددددٔ      -27

املٓت،ددددا  ٚاخلدددددَا  َددددٔ ايٛجٗدددد١ ايكاْْٛٝدددد١ ا     

 . 1991َهتب١ اجلال٤ اجلدٜد٠ ا َصر 
د.  صددإ ربددا  ا قددإْٛ ااٜدد١ املصددتًٗو اجلدٜددد       -28

ٚ  2ا ل   ا َهتبددد١ زٜدددٔ احلكٛقٝددد١ ٚاالدبٝددد١ ا بددد 

2011 . 
د. فدددارٚم االبا ددد ٟ ا عكدددد االظدددرتاى يف قٛاعدددد   -29

املعًَٛددددا  االيهرتْٚٝدددد١ ا دار ايٓٗ دددد١ ايعربٝدددد١ ا    

 . 2003ايكاٖر٠ 
د. فرٜددددد َددددٓعِ جبددددٛر ا ااٜدددد١ املصددددتًٗو عدددد      -30

 1االْرتْددد  َٚهافحددد١ اجلدددرا٥ِ االيهرتْٚٝددد١ ا  ل   

 . 2010ا َٓعٛرا  احلًم احلكٛق١ٝ ا ب ٚ  
ايتعاقدددددد بٛشدددددا٥ٌ   د. ذلُدددددد ايصدددددعٝد رظددددددٟ ا   -31

االتصددداٍ احلدٜ ددد١ ) َٚدددد٣ ح،ٝتٗدددا يف االثبدددا    

 . 2008( ا َٓعا٠ املعارف ا االشهٓدر١ٜ 
د. ذلُدددددد حصددددداّ ذلُدددددٛد يط دددددٞ ا املصددددددٚي١ٝ    -32

املدْٝدددد١ يف َرحًدددد١ ايت دددداٚر ا ايٓصددددر ايددددرٖم     

 . 1995يًطباع١ ا ايكاٖر٠ 
د. ذلُددد حصددٔ قاشددِ ا ايتعاقددد عددٔ بعددد ا قددرا٠٤     -33

اي رْصددددد١ٝ َدددددع اظدددددار٠    حتًًٝٝددددد١ يف ايت،ربددددد١ 

يكٛاعدددددددددد ايكدددددددددإْٛ االٚربدددددددددٞ ا دار اجلاَعددددددددد١  

 . 2005اجلدٜد٠ ا االشهٓدر١ٜ 
د. ذلُدددددددد عبدددددددد ايظددددددداٖر حصدددددددني ا اجلٛاْدددددددب  -34

ايكاْْٛٝدددد١ يًُرحًدددد١ ايصددددابك١ عًدددد٢ ايتعاقددددد ا)     

 . 2002 – 2001دٕٚ َهإ ضبع ( 
د. ذلُدددددد فدددددٛاز ذلُدددددد املطايكددددد١ ا ايدددددٛجٝس يف    -35

ا دار اي كافدددد١   1عكددددٛد ايت،ددددار٠ االيهرتْٚٝدددد١ ا ل  

 . 2008يًٓعر ٚايتٛزٜع ا عُإ 
د. َصددددط ٢ ااددددد ابددددٛ عُددددرٚ ا َددددٛجس احهدددداّ      -36

ا َٓعددددددددٛرا   1قددددددددإْٛ ااٜدددددددد١ املصددددددددتًٗو ا ل

 . 2011احلًم احلكٛق١ٝ ا ب ٚ  
د. َصددددددددط ٢ َٛشدددددددد٢ ايع،ارَدددددددد١ ا ايتٓظددددددددِٝ  -37

ايكددددداْْٛٞ يًتعاقدددددد عددددد  ظدددددبه١ االْرتْددددد  ا دار   

 . 2010ايهتب ايكا١ْْٝٛ ا َصر 



(2018) ايص١ٓ - االٍٚاجملًد  -ايتاشع ايعدد  -دل١ً جاَع١ االْبار يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايصٝاش١ٝ   
 

 135 

                                                                                      

٘ ذلُدددد ايصدددادم املٗددددٟ ا االيتدددساّ قبدددٌ     د. ْسٜددد -38

ايتعاقدددددٟ بدددداالدال٤ بايبٝاْددددا  ٚتطبٝكاتدددد٘ عًدددد٢    

بعددددد  اْدددددٛا  ايعكدددددٛد ا دار ايٓٗ ددددد١ ايعربٝددددد١ ا     

 . 1982ايكاٖر٠ 
د. ٖدددددادٟ َصدددددًِ ٜدددددْٛض ايبعدددددهاْٞ ا ايتٓظدددددِٝ      -39

ايكددددددداْْٛٞ يًت،دددددددار٠ االيهرتْٚٝددددددد١ ا دار ايهتدددددددب  

 . 2009ايكا١ْْٝٛ ا َصر 
 ضارٜ  اجلاَع١ٝ ثاْٝا  : ايرشا٥ٌ ٚاال

أٚاز شددددددددًُٝإ دزٙ ٜددددددددٞ ا االيتددددددددساّ بدددددددداالدال٤  -40

باملعًَٛدددا  عٓدددد ايتعاقدددد ا اضرٚحددد١ دنتدددٛراٙ    

جاَعددد١  –َكدَددد١ ا  دلًدددض نًٝددد١ ايكدددإْٛ  

 . 2000بغداد ا 
ٚيٝددددد ضعُدددد١ َ ددددا ا االيتددددساّ بدددداالعالّ قبددددٌ   -41

ايتعاقدددددددددد يف عكدددددددددٛد االشدددددددددتٗالى ا رشددددددددداي١ 

َاجصدددت  َكدَددد١ ا  دلًدددض نًٝددد١ ايكدددإْٛ  

 . 2014جاَع١ ايبصر٠ ا  –
 املٓعٛر٠ ثاي ا  : ايبحٛت ايكا١ْْٝٛ

د. ابدددددرِٖٝ عدددددٓرت فتحدددددٞ احلٝددددداْٞ ا االيتدددددساّ    -42

بايتحدددرٜر َدددٔ رلددداضر املبٝدددع يف عكدددد ايبٝدددع ا   

 ددث َٓعددٛر يف دلًدد١ جاَعدد١ تهرٜدد  يًعًددّٛ     

 –ايكاْْٛٝدددددد١ ا تصدددددددر عددددددٔ نًٝدددددد١ ايكددددددإْٛ 

 .  2015ا  25ا ايعدد  7جاَع١  تهرٜ  ا ايص١ٓ 
د. اادددد ايصدددعٝد ايسقدددرد ا احلُاٜددد١ ايكاْْٛٝددد١      -43

َدددددٔ اخلددددددا  االعالْدددددٞ يف ايكدددددإْٛ ايهدددددٜٛس     

ٚاملكددددارٕ ا  ددددث َٓعددددٛر يف دلًدددد١ احلكددددٛم ا   

جاَعددد١ ايهٜٛددد   –تصددددر عدددٔ نًٝددد١ احلكدددٛم 

 . 1995ا  4ا ايعدد  19ا ايص١ٓ 
د. ااددددد شدددداَٞ َرٖددددٕٛ املعُددددٛرٟ ا احلُاٜدددد١   -44

ٟ املكددارٕ ا املدْٝدد١ املرتتبدد١ عددٔ االعددالٕ ايت،ددار   

 دددددث َٓعدددددٛر يف دلًددددد١ نًٝددددد١ احلكدددددٛم ا     

جاَعددددددد١  –تصددددددددر عدددددددٔ نًٝددددددد١ احلكدددددددٛم    

 . 2012ا  2ا ايعدد  14اجملًد  اايٓٗرٜٔ
د. انددددرّ ذلُددددٛد حصددددني ايبدددددٚ ٚ د. ذلُددددد      -45

 دددددددٜل ذلُددددددد عبدددددددار ا اثددددددر َٛضددددددٛع١ٝ   

االراد٠ ايتعاقدٜدددددددد١ يف َرحًدددددددد١ امل اٚضددددددددا  ا  

 ددددث َٓعددددٛر يف دلًدددد١ ايرافدددددٜٔ يًحكددددٛم ا  

جاَعدد١ املٛ ددٌ ا   –صدددر عددٔ نًٝدد١ احلكددٛم   ت

 . 2011ا  49ا ايعدد  13اجملًد 

                                                                                      

ا دددددددإ ذلُدددددددد ضددددددداٖر ا احلُاٜددددددد١ املدْٝددددددد١   -46

ملصدددتخدَٞ اي ٜدددد االيهرتْٚدددٞ ا  دددث َٓعدددٛر  

يف دلًددددد١ ايرافددددددٜٔ يًحكدددددٛم ا تصددددددر عدددددٔ   

ا  12جاَعددد١ املٛ دددٌ ا اجملًدددد  –نًٝددد١ احلكدددٛم 

 . 2012ا  54ايعدد 
رضدددا املصدددتًٗو يف د. جًٝدددٌ ايصددداعدٟ ا ااٜددد١   -47

ايتعاقددددددد عدددددد  االْرتْدددددد  ا  ددددددث َٓعددددددٛر يف  

دلًددد١ ايعًدددّٛ ايكاْْٛٝددد١ ا تصددددر عدددٔ نًٝددد١      

ا  2ا ايعددددد  29جاَعدد١ بغدددداد ا اجملًددد    –ايكددإْٛ  

2014 . 
حصدددني عبددددار عبدايرضدددا ا ايٛفدددا٤ االيهرتْٚدددٞ   -48

نٛشددد١ًٝ يتٓ ٝددددر االيتددددساّ ا  ددددث َٓعددددٛر يف  

دلًدددد١ نًٝدددد١ احلكددددٛم ا تصدددددر عددددٔ نًٝدددد١   

ا  14ا  اجملًددددد  جاَعدددد١ ايٓٗددددرٜٔ  –احلكددددٛم 

 . 2012ا  3ايعدد 
د.  ددد ٟ ادددد  ددداضر ا االيتدددساّ قبدددٌ ايتعاقدددد   -49

بتكدددددِٜ املعًَٛددددا  ا  ددددث َٓعددددٛر يف دلًدددد١    

ْْٛٝددد١ ا تصددددر عدددٔ نًٝددد١ ايكدددإْٛ  ايعًدددّٛ ايكا

 . 1996ا  1ا ايعدد  11جاَع١ بغداد ا اجملًد  –
د. عددددْإ ابدددراِٖٝ شدددرحإ ا حدددل املصدددتًٗو يف     -50

احلصدددددٍٛ عًددددد٢ احلكدددددا٥ل ا  دددددث َٓعدددددٛر يف  

دلًدددد١ امل هددددر ا تصدددددر عددددٔ نًٝدددد١ احلكددددٛم     

جاَعدددد١ بصددددهر٠ ا ايعدددددد  –ٚايعًددددّٛ ايصٝاشدددد١ٝ 

 . 2012ا 8
ار ذلُددددد ٚ د. عطٝدددد١ شددددًُٝإ  ًٝ دددد١ عبددددد    -51

ذلُدددددددد  دددددددبحٞ  ًددددددد  جدددددددٛاد ا ايتٓدددددددٜٛر     

املعًَٛددددددداتٞ يًُصدددددددتًٗو ا  دددددددث َٓعدددددددٛر يف  

دلًدددددد١ نًٝدددددد١ ايكددددددإْٛ يًعًددددددّٛ ايكاْْٛٝدددددد١  

 –ٚايصٝاشددددد١ٝ ا تصددددددر عدددددٔ نًٝددددد١ ايكدددددإْٛ  

ا  11ا اال ددددددار  3جاَعددددد١ نرندددددٛى ا اجملًدددددد 

2014 . 
د. عكٝددٌ فاضددٌ اددد ايدددٖإ ٚ د.  دد  رٜصددإ       -52

العالّ يف ايعكددددد جدددادر ايصددداعدٟ ا االيتددددساّ بدددا   

االيهرتْٚدددددٞ ا  دددددث َٓعدددددٛر يف دلًددددد١ اٖدددددٌ    

ايبٝددد  ) عًدددِٝٗ  ايصدددالّ ( ا تصددددر عدددٔ جاَعددد١  

 . 2007ا  5اٌٖ ايبٝ  ) عًِٝٗ ايصالّ ( ا ايعدد 
د. عًدددددددٞ َطعدددددددر عبدددددددد ايصددددددداحب ا ااٜددددددد١   -53

املصدددددددتًٗو يف ايتعاقدددددددد االيهرتْٚدددددددٞ ا  دددددددث   

َٓعددددٛر يف دلًدددد١ ايعًددددّٛ ايكاْْٛٝدددد١ ا تصدددددر    
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  ْ جاَعددد١ بغدددداد ا اجملًدددد    –ٕٛ عدددٔ نًٝددد١ ايكدددا

 . 2012ا  1ا   ايعدد  27
د. فددددراط  ددددر ذلُددددٛد ا ايتعددددب  االيهرتْٚددددٞ   -54

عددددٔ االراد٠ ا  ددددث َٓعددددٛر يف دلًدددد١ نًٝدددد١    

 –احلكددددددٛم ا تصدددددددر عددددددٔ نًٝدددددد١ احلكددددددٛم   

 .2014ا  3ا ايعدد  16جاَع١ ايٓٗرٜٔ ا اجملًد 
د. ٖدددددٝالٕ عددددددْإ اادددددد ذلُدددددد اجلبدددددٛرٟ ا    -55

هددددددددر  يف االعددددددددالّ  ايت ددددددددًٌٝ ٚاخلدددددددددا  اٚ اي
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