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 االفصاح عن االخطار يف يرحهة ادلفاوضات
)*(-يف عقىد نقم انتكنىنىجيا

- 

 د. أيسر عصاو داود      
 يذرس انقانىن انتجاري   

 ادلىصم/ جايعة احلقىقكهية 
 ادلستخهص

ُٜعد ا٫ؾصاح عٔ ا٫خطاز يف َسس١ً املؿاٚضات َٔ ا٫يتصاَات ا٫ضاض١ٝ املًكا٠ 
باز إ املؿاٚضات ٖٞ َسس١ً تطبل ابساّ عكد ْكٌ ع٢ً عاتل َٛزد ايتهٓٛيٛدٝا، باعت

ايتهٓٛيٛدٝا ٚهلا َٔ ا١ُٖٝ٫ ٚايدٚز ايرٟ ٫ ٜٓهس يف تهٜٛٔ ايعكد َٚٔ ثِ تٓؿٝرٙ. ٚميهٔ إٔ 
ُٜعد َبدأ سطٔ اي١ٝٓ ا٫ضاع ايكاْْٛٞ ي٬يتصاّ باإلؾصاح عٔ املداطس يف َسس١ً املؿاٚضات 

 ام تٓؿٝرٖا ٖٛ َبدأ سطٔ اي١ٝٓ.إذ إ ا٫ضاع ايرٟ تكّٛ عًٝ٘ ايعكٛد يف ْط
ٜٚتذ٘ ايؿك٘ اىل ايتؿسق١ بني ْٛعني َٔ طسم ا٫ؾصاح عٔ ا٫خطاز ُٖٚا ا٫ؾصاح 
ا٫زادٟ  ٚا٫ؾصاح ا٫دبازٟ عٔ كاطس ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا. ٜٚعد دٌٗ املتًكٞ با٭خطاز 

 ات.ٚعًِ املٛزد بٗا َٔ اِٖ اضباب ا٫يتصاّ باإلؾصاح عٔ ا٫خطاز يف َسس١ً املؿاٚض
َا ٜطتًصّ ٜٚرتتب ع٢ً ا٫خ٬ٍ با٫يتصاّ باإلؾصاح اؾصا٤ ايكاْْٛٞ املٓاضب ٖٚٛ 

 .تدخ٬ تػسٜعٝا حيدد غسٚط ذيو ا٫يتصاّ ٚسدٚدٙ ٚصٛزٙ َٚا ٜرتتب ع٢ً ا٫خ٬ٍ ب٘
Abstract 

The disclosure of the dangers in the negotiations stage 

is one of the main obligations of the technology supplier, 

since the negotiations are a pre-conclusion stage of the 

technology transfer contract and it is important and the 

undeniable role in the formation of the contract and then its 

implementation. The principle of good faith can be 

considered as the legal basis for the obligation to disclose 

risks at the negotiation stage, since the basis for contracts in 
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the scope of their implementation is the principle of good 

faith. 
The jurisprudence tends to distinguish between two 

types of ways of disclosing dangers and children. To identify 

those who are retarded. 
Violation of the disclosure obligation would result in 

an appropriate legal sanction, which would require 

legislative intervention specifying the terms, limits, image, 

and consequences of the breach. 
 ةـادلقذي

 أ٫ًٚ: َدخٌ تعسٜؿٞ مبٛضٛع ايبشح:
الاشاتٗا ايتهٓٛيٛد١ٝ  يفتكدَٗا   ٜكاع اصبشت اجملتُعات املتكد١َ ٚايٓادش١

ٗٓاى تٓٛعات ٚانتػاؾات درز١ٜ يف ا٫ضايٝب ٚا٫بتهازات  ؾ ،غت٢ املتٓٛع١ يف اجملا٫ت
َها١ْ َٚٛقعا ٚضط إ ؼتٌ  دايٓا١َٝ ػا٫ٖٚ ضُٝا  يرا ؾايدٍٚ مجٝعا  ،ايتهٓٛيٛد١ٝ

 ايدٍٚ املتكد١َ اييت متتًو ايتك١ٝٓ ايتهٓٛيٛد١ٝ.
تٛؾري اـدَات  يفٛاْبٗا غت٢ ظؾُا ٫غو ؾٝ٘ إ ايتهٓٛيٛدٝا تجسٟ سٝاتٓا 

ٚشٜاد٠ اْتاد١ٝ ايطًع ٚمبع٢ٓ اٚضع تٝطري ضبٌ اؿٝا٠ املدتًؿ١، ٚع٢ً ايسغِ َٔ ٚدٛد تًو 
 َٔ ايطًبٝات امل٪ثس٠ ٚاـطري٠ ٚاييت ٫ عدٜدًاؼٌُ إ٫ اْٗا  ،ا٫جيابٝات  ايهجري٠ ٚايهبري٠

 ْبايؼ اذا قًٓا اْٗا تتعد٣ ايؿسد اىل اجملتُع نهٌ.
ذيو ؾ٬ َؿس َٔ ايتعاٌَ َعٗا بٌ ٚدًبٗا ٚايتعاٌَ َعٗا ٚتصٓٝعٗا  َٔغِ ع٢ً ايسٚ

كد ؾ ،، ٚاَاّ ا١ُٖٝ ايتهٓٛيٛدٝا ٚدٚزٖا يف اجملتُعاتٚؾِٗ قتٜٛاتٗا بدزا١ٜ ٚتك١ٝٓ عاي١ٝ
ظٗست عكٛد ْكًٗا اييت تٓعِ ايع٬ق١ بني َٛزد ايتهٓٛيٛدٝا َٚطتٛزدٖا ؾط٬ عٔ ذيو ْػا 
ايتصاّ دٖٛسٟ ُٜعد َٔ اِٖ ا٫يتصاَات املًكا٠ ع٢ً عاتل َٛزد ايتهٓٛيٛدٝا ٚ ا٫يتصاَات 
ايكا١ْْٝٛ املؿسٚض١ ع٢ً عاتل ايطسؾني ا٫ ٖٚٛ ا٫يتصاّ باإلؾصاح عٔ ا٫خطاز يف عكٛد ْكٌ 

ٖٚٛ ًَك٢ ع٢ً عاتل َٛزد ايتهٓٛيٛدٝا ٭ْ٘ ايطسف ايرٟ ميًو اـرب٠  ،ٓٛيٛدٝاايته
 ٚايدزا١ٜ بايتهٓٛيٛدٝا قٌ ايتعاقد.

ًٜٚتصّ املٛزد باإلؾصاح عٔ ا٫خطاز يف َسس١ً املؿاٚضات ٖٚٞ املسس١ً اييت 
 تطبل ابساّ عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٖٚٛ  َا ضٓتٓاٚي٘ يف ٖرا ايبشح إ غا٤ اهلل تعاىل.
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 ثاًْٝا: ا١ُٖٝ َٛضٛع ايبشح:
تهُٔ ا١ُٖٝ ايبشح يف محا١ٜ َتًكٞ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ أ١ٜ اضساز قد تكع عًٝ٘ ساٍ 

بايصاّ  املٛزد باإلؾصاح يًُتًكٞ عٔ ايٛضع ايكاْْٛٞ  ،ٚيف اثٓا٤ اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا
يف نُا إ ا٫ؾصاح عٔ ا٫خطاز حيٌُ  ،ٚاملادٟ يًتهٓٛيٛدٝا ٚيٝظ ايٓكٌ اـاٟٚ هلا

دٓبات٘ محا١ٜ سكٝك١ٝ يًُصاحل ايعادي١ يًُٛزد ٚاملتًكٞ نًُٝٗا . ؾايصاّ املٛزد باإلؾصاح 
عٔ ا٫خطاز يف َسس١ً املؿاٚضات ٜ٪دٟ اىل تٜٓٛس ازاد٠ َتًكٞ ايتهٓٛيٛدٝا بهٌ َا ٜتصٌ 
بايتهٓٛيٛدٝا املصَع ْكًٗا  ملا يريو َٔ دٚز نبري يف تهٜٛٔ زاٟ َتًكٝٗا ٚؼدٜد ازادت٘ 

 ايتعاقد.بػإ 
 ثايجًا: اضباب اختٝاز َٛضٛع ايبشح:

غ٬ف نجري َٔ ايدٍٚ  ،غٝاب ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ اييت ؼهِ ع١ًُٝ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا -1
اييت اصدزت تػسٜعات تٓعِ ع١ًُٝ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ناملػسع املصسٟ  ايرٟ ْعُٗا يف 

 .1999يط١ٓ  17قإْٛ ايتذاز٠ زقِ 
إذ  ُٜعد عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ  ،يتهٓٛيٛدٝا َٚتًكٝٗااسداخ ايتٛاشٕ بني َٛزد ا -2

ؾاسد اطساف ايعكد ٖٚٛ املٛزد ميتًو اصٛهلا َٚكَٛاتٗا،  ،ايعكٛد غري املتٛاش١ْ يف ايك٣ٛ
اَا ايطسف ا٫خس ٖٚٛ املتًكٞ حياٍٚ دًب ايتهٓٛيٛدٝا َٔ دٕٚ ضابل عًِ مما جيعً٘ 

ٚاخطازٖا اييت ميهٔ إ  ،تعاٌَ َعٗاٚطسٜك١ اي ،غري َ٪ٌٖ ملعسؾ١ اضساز ايتهٓٛيٛدٝا
 ت٪دٟ ايٝٗا.

 :زابعًا: َػه١ً ايبشح
تهُٔ َػه١ً ايبشح يف عدّ ٚدٛد تٓعِٝ قاْْٛٞ يف ايعسام ٜتٓاٍٚ عكٛد ْكٌ 
ايتهٓٛيٛدٝا بػهٌ عاّ ٚع١ًُٝ ا٫ؾصاح عٔ ا٫خطاز اييت ميهٔ إ تساؾل ع١ًُٝ ْكٌ 

 َسس١ً َا قبٌ ايتعاقد ٖٚٛ َا ضٓشاٍٚ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ املٛزد اىل املتًكٞ ٫ٚ ضُٝا  يف
 َعاؾت٘ يف ٖرا ايبشح.

 خاَطًا: َٓٗذ١ٝ ايبشح:
ضٓتبع يف دزاضتٓا َٓٗر ايبشح ايتشًًٝٞ ٚاملكازٕ إٕ ٚددْا ٖٓايو َا خيدّ 

 ايبشح. 
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 بشح:: ٖٝه١ًٝ ايضادضًا
 َا١ٖٝبٓا٤ ع٢ً َا تكدّ ضٓكطِ ٖرٙ ايدزاض١ إىل َبشجني ْتٓاٍٚ يف املبشح ا٭ٍٚ 

عٔ يف َطًبني ْتهًِ يف املطًب ا٭ٍٚ َٓ٘ ا٫ؾصاح عٔ ا٫خطاز يف عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا 
َؿّٗٛ ا٫ؾصاح عٔ ا٫خطاز يف يبٝإ املطًب ايجاْٞ  ٚخيص، َؿّٗٛ عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا

عٔ ا٫خطاز يف  باإلؾصاحاضباب ا٫يتصاّ يبشح  املبشح ايجاْٞ ٚخيص ،َسس١ً املؿاٚضات
ٍٚ ا٫مت تكطُٝ٘ إىل َطًبني خصصٓا املطًب ٚقد  ت ٚدصا٤ ا٫خ٬ٍ بَ٘سس١ً املؿاٚضا

أَا ايجاْٞ ؾٓدص٘ عٔ ا٫خطاز يف َسس١ً املؿاٚضات  باإلؾصاحاضباب ا٫يتصاّ  يبشح َٓ٘
  ،عٔ ا٫خطاز يف َسس١ً املؿاٚضات باإلؾصاحبا٫يتصاّ  يإلخ٬ٍاؾصا٤ ايكاْْٛٞ يبٝإ 

 .تٛصٝاتايٓتا٥ر ٚايسش َا اْتٗٝٓا ايٝ٘ َٔ ٚتعكب ٖرٙ املباسح خامت١ تتطُٔ أب
 ادلثحث االول

 ياهية االفصاح عن االخطار يف عقىد نقم انتكنىنىجيا
ٜكتطٞ ايتعسض اىل املا١ٖٝ يف ٖرا اجملاٍ إ ْتٓاٍٚ ايتعسٜـ باملٛضٛع ثِ 

يرا ضٛف ْتٓاٍٚ َا١ٖٝ  ،ْٓتكٌ اىل ايكٛاعد ا٫ضاض١ٝ يف تهٜٛٓ٘ ٚاـصا٥ص اييت ٜتُتع بٗا
٫ؾصاح عٔ ا٫خطاز  يف عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف ٖرا املبشح تبعًا يًُعطٝات اع٬ٙ ا

 ٜأتٞ: بتكطُٝ٘ اىل َطًبني ع٢ً ٚؾل َا
 : َؿّٗٛ عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا. املطًب ا٫ٍٚ

 : َؿّٗٛ ا٫ؾصاح عٔ ا٫خطاز يف َسس١ً املؿاٚضات.املطًب ايجاْٞ
 ادلطهة االول

 يفهىو عقذ نقم انتكنىنىجيا
َٚٔ ثِ ْتٓاٍٚ  ،بٝإ َؿّٗٛ عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٫بد َٔ ايتعسٜـ بريو ايعكدي

 تهٜٛٔ ايعكد ٚاـصا٥ص اييت ٜتُتع بٗا يف تكطِٝ ٖرا املطًب اىل ايؿسعني اٯتٝني: 
 انفرع االول

 انتعريف تعقذ نقم انتكنىنىجيا
١ ع٢ً بط٬ي٘ ع٢ً اؿٝا٠ ا٫ْطا١ْٝ ٚتعٗس اثازٙ اؾًٝ ًٜكٞ ايتكدّ ايعًُٞ

ٚبػهٌ ٚاضح ع٢ً املسانص ايكا١ْْٝٛ يًطسؾني إذ تٓتكٌ املعسؾ١  ،ايع٬قات بني ا٫ؾساد ٚايدٍٚ
ايؿ١ٝٓ بُٝٓٗا بٛضا٥ٌ اُٖٗا ايعكد ٚايرٟ ُٜعد ايٛض١ًٝ ا٫ضاض١ٝ يٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف 
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 ٚإٕ اشدٜاد ا١ُٖٝ ايتهٓٛيٛدٝا ٜستهص اىل نٕٛ َصطًح ايتهٓٛيٛدٝا مل ،فا٫تٗا املتعدد٠
ٜتشدد َعٓاٙ بػهٌ دقٝل َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً ايسغِ َٔ ا٫ضتدداّ ايػا٥ع ي٘ يف ْطام 

إذ  ،ا٫قتصاد املعًَٛاتٞ ٚايرٟ تػهٌ املعًَٛات ٚٚضا٥ٌ تداٚهلا ايعٓصس ا٫ضاع ؾٝ٘
اثبتت ايدزاضات إ تسانِ زأع املاٍ املعسيف ٚايرٟ ٜكبٌ إ ٜتذطد يف ايطًع ي٘ َٔ ا١ُٖٝ٫ 

إذ ٜستهص داْبًا َُٗا َٔ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ ع٢ً ْكٌ  ،١ٝ زاع املاٍ املادٟتؿٛم اُٖ
 .(1)ايتهٓٛيٛدٝا اييت تطِٗ يف ايك١ُٝ املطاؾ١ يهٌ َٓتر اٚ ضًع١

بٓا٤ قاْْٛٞ ٜػري اىل تٛاؾل ازاد٠ ف عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ع٢ً اْ٘ "ٚقد عس
بٓكًٗا اىل ايطسف ا٫خس اطساؾ٘ ع٢ً تعٗد ايطسف ايرٟ ميًو اٚ حيٛش تهٓٛيٛدٝا َع١ٓٝ 

 .(2)مبكابٌ"
ا٫طاز ايرٟ حيدد ايع٬ق١ بني َٛزد زأٟ َٔ ايؿك٘ اىل تعسٜؿ٘ باْ٘ " ٚذٖب

ًٜٚتصّ نٌ طسف بتٓؿٝر ايتصاَات٘ ايٓاغ١٦  ،ايتهٓٛيٛدٝا َٚطتٛزدٖا ٚحيتٟٛ ع٢ً اتؿاقُٗا
 .(3)عٔ ٖرا ايعكد"

( ٛزد ايتهٓٛيٛدٝاتطاٙ )َاتؿام ٜتعٗد مبكٚقد عسؾ٘ املػسع املصسٟ  باْ٘ "
بإ ٜٓكٌ مبكابٌ َعًَٛات ؾ١ٝٓ اىل )َطتٛزد ايتهٓٛيٛدٝا( ٫ضتدداَٗا يف طسٜك١ ؾ١ٝٓ 
خاص١ إلْتاز ضًع١ َع١ٓٝ اٚ تطٜٛسٖا اٚ يرتنٝب اٚ تػػٌٝ آ٫ت اٚ أدٗص٠ اٚ يتكدِٜ خدَات 

بٝع  ْك٬ً يًتهٓٛيٛدٝا فسد بٝع اٚ غسا٤ اٚ تأدري اٚ اضت٦ذاز ايطًع , ٫ٚ عد, ٫ٚ ُٜ
 بٛصؿ٘ دص٤ًاايع٬َات ايتذاز١ٜ اٚ ا٭مسا٤ ايتذاز١ٜ اٚ ايرتخٝص باضتعُاهلا ا٫ اذا ٚزد ذيو 

 .(4)"َٔ عكد ْكٌ تهٓٛيٛدٝا اٚ نإ َستبطًا ب٘
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 ،االلتزام باإلفصاح عن االخطار في عقود نقل التكنولوجيا ،(  عالء الدين ربيع محمد3)

 .36ص ،0222 ،جامعة القاىرة ،رسالة دكتوراه
 .2666( لسنة 24تجارة المصري الجديد رقم )( من قانون ال43المادة ) ((1
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ٜٚتطح َٔ ٖرا ايٓص إ املػسع املصسٟ قد  عد  املعًَٛات ايؿ١ٝٓ ٖٞ ايعٓصس 
َٔ دٕٚ ايعٓاصس املاد١ٜ اييت قد  ا٫ضاع يف تهٜٛٔ عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٚاتؿام اطساؾ٘

إذ اضتبعد املػسع املصسٟ ايبٝع ٚايػسا٤ ٚا٫جياز ٚا٫ضت٦ذاز يًُعدات  ،ٜػًُٗا ايعكد
ٚايع٬َات ايتذاز١ٜ ٚا٫مسا٤ ايتذاز١ٜ اٚ ايرتخٝص باضتعُاهلا إ٫ اذا ناْت دص٤ًا َٔ 

 .(1)ايعكد
ايعكد َٚٔ ثِ ؾاْ٘ مل  أَا بايٓطب١ اىل َٛقـ املػسع ايعساقٞ ؾاْ٘ مل ٜٓعِ ٖرا 

 ٜعسف ٖرا ايعكد ٚمل ٜؿصٌ يف اسهاَ٘.
 انفرع انثاني

 تكىين عقذ نقم انتكنىنىجيا وخصائصه
 ،ا٫ضاع ايعاّ يف ْطام تهٜٛٔ عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٖٛ َبدأ ضًطإ ا٫زاد٠

َٚع٢ٓ ذيو إ عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٜتِ باتؿام  ،ٜٚٓػأ ٖرا ايعكد بٓا٤ ع٢ً ذيو املبدأ
سٝح ٜربّ عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا بني طسؾني اسدُٖا ٚطين ُٜٚعد َطتٛزدًا  (2)سؾٝ٘ط

 ٚايطسف ا٫خس غري ايٛطين ايرٟ ُٜعد َٛزد يًتهٓٛيٛدٝا.  ،يًتهٓٛيٛدٝا اٚ َتًكًٝا هلا
ٚقد ٚزد َصطًح ايطسف يف عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف َػسٚع تكٓني ايطًٛى ايدٚيٞ 

طبٝعًٝا اٚ َعًٜٓٛا َٔ اغداص ايكإْٛ ايعاّ اٚ  نٌ غدصًا ا ؾعدٙيٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝ
 .(3)اـاص

                          

التحكيم في منازعات عقود نقل  ،( لمزيد من التفصيل ينظر د. سميحة القميوبي(2
 بعدىا. وما 2ص ،0223  ،القاىرة ،جامعة حموانمطبعة   ،التكنولوجيا

 ،بعقد نقل التكنولوجيا في نشأتو كسائر العقود يستمزم توفر اركانو من رضا ومحل وسب (0)
مطبعة جامعة  ،نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية ،ينظر في ذلك: د. محسن شفيق

 .03ص ،2651 ،القاىرة
 دولي قانوني إطار عمل ميمة عاتقو عمى والتنمية لمتجارة المتحدة األمم مؤتمر أخذ (3)

 كسمو  تقنين مشروع بإعداد م2642 عام المؤتمر وبدأ التكنولوجيا، نقل لعمميات موحد
 مناقشة في أثناء دارت التي المناقشات ولكن. بعمميات نقل التكنولوجيا خاص دولي

 فيما المتقدمة والدول النامية الدول بين النظر وجيات في االختالف ابرزت المشروع
 المؤتمر. أعمال تعميق في سبباً  وغيرىا الخالفات ىذه وكانت ،التقنية بنقل يتعمق

 =فة عمى شبكة االنترنت:لممزيد راجع موقع المعر     
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إٕ ايدٚز ايهبري يعكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف فاٍ ْػس املعسؾ١ دعٌ  
َٚٔ ثِ  اصبح احملٌ يف عكد ْكٌ  ،ا٫ٖتُاّ مبشٌ ٖرا ايعكد ٜطاٖٞ ا١ُٖٝ ايعكد ذات٘

املعطٝات ايتطبٝك١ٝ نًٗا  . اييت متجٌ(1)ايتهٓٛيٛدٝا ٖٛ املطُٕٛ اؿكٝكٞ يًُعسؾ١ ايؿ١ٝٓ
اييت ميهٔ إ تتذطد يف ٚاقع َادٟ ًَُٛع َٚٔ خصا٥صٗا ايطس١ٜ ٚاؾد١ٜ ٚقابًٝتٗا 

 .(2)يًتداٍٚ يتطِٗ يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ
ٚتتٓٛع صٛز ٖرا ايعكد تبعا حملً٘ ٚايػا١ٜ اييت ٜٗدف اىل ؼكٝكٗا ٭ْ٘ ٜعرب عٔ 

 اضرتاتٝذ١ٝ 
أٚ ٜأخر غهٌ ايعكٛد  ،(3)يعكٛد ايبطٝط١ اطساؾ٘ َٚٔ ثِ ؾٗٛ إَا إ ٜهٕٛ َٔ ا

 .(4)املسنب١ 

                                                             

 = https://www.marefa.org   :20/4/0224تاريخ الزيارة 
مرة في الواليات  ألول  Know – How( لقد شاع استخدام مصطمح المعرفة الفنية  2)

ىذا  ُيعد الفقو االمريكي االسبق في بحثومن ثم  2623المتحدة االمريكية عام 
نقاًل عن د. محمود .  Savour – Faireleويقابل في الفقو الفرنسي لفظ  ،الموضوع
 .000ص  ،مصدر سابق ،الكيالني

 ،كمية الحقوق ،اطروحة دكتوراه ،عقد الترخيص واىميتو لمدول النامية ،ماجد عبد الحميد (0)
 بعدىا. وما 1ص ،2652 ،جامعة القاىرة

يطة  والتي تبرم بين طرفين يتعيد االول بنقل المعرفة الفنية ( عقود نقل التكنولوجيا البس(3
يعني ان المحل في نطاق العقود مما  ،بجميع عناصرىا او بعضيا الى الطرف االخر

البسيطة يقتصر عمى نقل المعرفة . ينظر في تفصيل ذلك محمد بن عبد المحسن 
جامعة االمام محمد بن  ،رسالة ماجستير ،دراسة مقارنة –عقد نقل التكنولوجيا  ،ناصر

 بعدىا. وما 220ص ،ىـــ 2104 ،السعودية ،سعود االسالمية
وىي من العقود الحديثة نسبيا وتمتد التزامات المورد فييا  ،( عقود نقل التكنولوجيا المركبة1)

الى تزويد المتمقي باإلضافة الى المعرفة الفنية بالتزامات اخرى كالمواد االولية والخدمات 
ومنيا عقد تسميم المفتاح  وعقد تسميم االنتاج  ة وقد تكون بعقد واحد او عدة عقودالالزم

 ،في اليد وعقود تسميم االنتاج والتسويق. ينظر في تفصيل ذلك: د. محمود الكيالني
 .003ص ،مصدر سابق

https://www.marefa.org/
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أَا بايٓطب١ حملٌ ا٫يتصاّ باإلؾصاح عٔ ا٫خطاز بٛد٘ خاص ؾٗٛ نٌ َا ٜتعًل 
اىل  (1)إذ ذٖب زأٟ ؾكٗٞ  ،با٭خطاز اييت تٓػأ عٔ اضتدداّ املعسؾ١ ايتك١ٝٓ ٚنٝؿ١ٝ ت٬ؾٝٗا

بٝاْات اي٬ش١َ يتٜٓٛس زضا ايطسف ا٫خس إ قٌ ا٫يتصاّ باإلع٬ّ ٜتشدد يف ناؾ١ ايايكٍٛ "
ست٢ ٜأتٞ زضا٩ٙ بإبساّ ايعكد زضا٤ً َتٓٛزًا َتبصسًا إذ إ ضع١ قٌ ا٫يتصاّ باإلع٬ّ أٚ 

ٚسطب  ،َطُْٛ٘ يف َسس١ً املؿاٚضات ٜتشدد عطب طبٝع١ ايتهٓٛيٛدٝا املتعاقد عًٝٗا
َع ٖرا ايسأٟ يٮضباب  ْٚتؿل ،َد٣ ايبٝاْات اي٬ش١َ يتٜٓٛس زضا َتًكٞ ايتهٓٛيٛدٝا"

 ا٫ت١ٝ:
دا٤ ٖرا ايساٟ عاَا يف ؼدٜدٙ حملٌ ا٫يتصاّ باإلؾصاح عٔ املداطس بأْٛاعٗا ناؾ١   -1

َكابٌ عًِ املٛزد بتًو  ،َٚساعٝا يعسٚف َتًكٞ ايتهٓٛيٛدٝا َٚبدا ايجك١ عٓد ايتؿاٚض
 املداطس.

ؾل اؿداث١ يف ايساٟ ؾٝ٘ َٔ املس١ْٚ إذ ٜتطع يهٌ َا ٜطتذد َٔ كاطس تسا -2
 ايتهٓٛيٛدٝا.

٭ٕ  ،اَا ايطبب يف عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ؾٗٛ اؿصٍٛ ع٢ً املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ
ايباعح ايداؾع ع٢ً ايتعاقد ٖٛ ايسغب١ يف شٜاد٠ ا٫ْتاز ٚؼكٝل ايت١ُٝٓ ٚؾل َٛاصؿات 

 .(2)َع١ٓٝ
تكدّ ٜتُٝص عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا مبذُٛع١ َٔ اـصا٥ص لًُٗا  ع٢ً ٚؾل َا

 ُا ٜأتٞ:ؾٝ
عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ ايعكٛد املًص١َ يًذاْبني: ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايعكٛد ٜٓػ٧  -1

إذ تهٕٛ ايتصاَات نٌ َُٓٗا ضببا ٫يتصاّ ايطسف  ،ايتصاَات َتبادي١ يف ذ١َ طسؾٝ٘
ؾإذا اَتٓع اسدُٖا عٔ تٓؿٝر ايتصاَات٘ داش يٮخس إ ٜطًب ؾطذ ايعكد اٚ  ،ا٫خس

 .(3)ٜتُطو بعدّ ايتٓؿٝر
                          

 دار ،االلتزام قبل التعاقدي باإلدالء بالبيانات المتعمقة بالعقد ،( د. نزيو صادق الميدي2)
 .021ص ،2650 ،القاىرة ،النيضة العربية

دار النيضة  ،النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا ،( د. يوسف عبد اليادي خميل0)
 .26ص  ،2656 ،القاىرة ،العربية

الوجيز في نظرية االلتزام  ،محمد طو البشير ،عبد الباقي البكري ،د. عبد المجيد الحكيم  (3)
 =،دار الكتب لمطباعة والنشر ،الجزء االول  مصادر االلتزام ،اقيفي القانون المدني العر 
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 ،عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ عكٛد املعاٚض١: إذ ٜأخر ؾٝ٘ نٌ َتعاقد َكاب٬ ملا اعطاٙ -2
ًٜٚتصّ املٛزد بتُهني املتًكٞ َٔ ا٫ْتؿاع غدَات ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا َكابٌ ايتصاّ 

. إ٫ إ املػسع ايعساقٞ مل ٜتٓاٍٚ عكد (1)ا٫خري بإدا٤ َا ٜرتتب برَت٘ ػاٙ املٛزد 
 ٝا بايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ايتؿصًٝٞ.ْكٌ ايتهٓٛيٛد

عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ ايعكٛد املطُا٠ يف عدٜد َٔ ايتػسٜعات: إذ تٓاٚيت عدٜد َٔ  -3
ايتػسٜعات َٛضٛع تٓعِٝ عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا بٛصؿ٘ اسد اْٛاع ايعكٛد املطُا٠ 

ٚٚزد  ،1999إذ ْعُ٘ يف قإْٛ ايتذاز٠ املصسٟ يط١ٓ  (2)َٚٓٗا املػسع املصسٟ
( يط١ٓ 2تٓعِٝ ٖرا ايٓٛع َٔ ايعكٛد يف َػسٚع قإْٛ ايتذاز٠ ايؿًططٝين زقِ )

2014(3). 
عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ ايعكٛد ايدٚي١ٝ: إذ ٜٓعِ عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ايع٬قات بني  -4

ٖٛ املطتٛزد املطتؿٝد ٚا٫خس دٚيًٝا ٖٚٛ ايرٟ ًٜتصّ بتكدِٜ  ،طسؾني اسدُٖا ٚطًٓٝا
١ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ يرا تعد ٖرٙ اـاص١ٝ َٔ اِٖ َا ٜتُٝص ب٘ ٖرا ايٓٛع َٔ املعسؾ١ ايتكٓٝ

يًدٚز ا٫قتصادٟ ايٛاضع ايرٟ ٜ٪دٜ٘ يف ايع٬قات ايدٚي١ٝ َٚا ٜٓػأ عٓٗا َٔ  ،ايعكٛد
 .(4)ْكٌ يًتطٛز ايعًُٞ ٚايتكين بني ايدٍٚ ايٓا١َٝ اييت تؿتكس ملجٌ ٖرٙ املعًَٛات

 
 
 

                                                             

( من القانون المدني العراقي رقم 052و  244. ينظر  نص المادة )02ص 2652=
 المعدل. 2622لسنة  12

 ،القاىرة ،بدون دار نشر ،2ط ،شرح العقود التجارية والمدنية ،د. عبد الفتاح مراد( 2)
 .222ص ،0222

 .2666لسنة  24( من قانون التجارة المصري رقم 43المادة )ينظر نص  (0)
 (0)قانون التجارة الفمسطيني رقم  مشروع ( من 54-44ينظر الفصل الثاني المواد من ) (3)

 . 0221لسنة 
بحث  ،المبادئ التي تحكم التفاوض في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا ،( حمدي بارود1)

 ،0225 ،غزة ،العدد االول ،المجمد السادس عشر ،الميةمنشور في مجمة الجامعة االس
 وما بعدىا. 513ص
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 ادلطهة انثاني
 ن االخطار يف يرحهة ادلفاوضاتيفهىو االفصاح ع

ُٜعد ا٫ؾصاح عٔ ا٫خطاز يف َسس١ً املؿاٚضات َٔ ا٫يتصاَات ا٫ضاض١ٝ اييت تكع  
ع٢ً عاتل َٛزد ايتهٓٛيٛدٝا، ع٢ً اضاع إ املؿاٚضات ٖٞ َسس١ً تطبل ابساّ عكد ْكٌ 

رٙ يرا ضٛف ايتهٓٛيٛدٝا ٚهلا َٔ ا١ُٖٝ٫ ٚايدٚز ايرٟ ٫ ٜٓهس يف تهٜٛٔ ايعكد َٚٔ ثِ تٓؿٝ
ْتٓاٍٚ َؿّٗٛ ا٫يتصاّ باإلؾصاح عٔ ا٫خطاز يف َسس١ً املؿاٚضات َٚٔ ثِ ايطسا٥ل اييت ٜتِ 

 مبٛدبٗا ا٫ؾصاح عٔ املداطس يف تكطِٝ ٖرا املطًب اىل ايؿسعني اٯتٝني:
 انفرع االول

 يفهىو االنتزاو تاإلفصاح عن االخطار واساسه انقانىني
٫يتصاّ باإلؾصاح عٔ ا٫خطاز ٫ٚضُٝا يف َسس١ً ضٓبشح يف ٖرا ايؿسع ايتعسٜـ با

املؿاٚضات َٛضٛع ٖرا ايبشح َٚٔ ثِ ْبني ا٫ضاع ايكاْْٛٞ ايرٟ ٜطتٓد ايٝ٘  َٔ خ٬ٍ 
 ايتعسض هلُا يف ايٓكطتني ا٫تٝتني:

 أ٫ًٚ: تعسٜـ ا٫يتصاّ باإلؾصاح عٔ ا٫خطاز يف َسس١ً املؿاٚضات:
إذ عسف ا٫يتصاّ  ،باإلؾصاح بصؿ١ عا١َ تعسض ايؿك٘ ايكاْْٛٞ يتعسٜـ ا٫يتصاّ 
 د ا٫خـــس ح ع٢ً اْ٘ "إخطاز اسد املتعاقـدٜٔ ايرٟ ٜهٕٛ يف َسنص اق٣ٛ َٔ املتعاقباإلؾصا

بإخطاز ايطسف ا٫خس بايبٝاْات ناؾ١ عٓد ابساَ٘ يًعكد  ٚاييت تطاِٖ يف تهٜٛٔ 
د عٓد ابساَ٘ اٚ ايتشًٌ ايسضا املطتٓري ٚاييت متهٔ املتعاقد ايطعٝـ َٔ ا٫قداّ ع٢ً ايعك

 .  (1)َٓ٘ اذا غا٤ ٚبطسٜك١ تتؿل َع َبدا سطٔ اي١ٝٓ"
تٓبٝ٘ أٚ اع٬ّ طايب ايتعاقد مبعًَٛات َٔ غاْٗا ايكا٤ ايط٤ٛ ٚعسف اٜطا باْ٘ "

ع٢ً ٚاقع١ َا اٚ عٓصس َٔ عٓاصس ايتعاقد املصَع ست٢ ٜهٕٛ ايطايب ع٢ً ب١ٓٝ َٔ اَسٙ 
 .(2)٢ ض٤ٛ سادت٘ ٖٚدؾ٘ َٔ ابساّ ايعكد"يٝتدر قسازٙ ايرٟ ٜساٙ َٓاضبا عً

                          

 ،2660 ،القاىرة ،دار النيضة العربية ،االلتزام بالتعاون ،( د. وفاء حممي ابو جميل(2
 .3ص

 .12ص ،2665 ،القاىرة ،دار النيضة العربية ،االلتزام بالتبصير ،( د. سيير منتصر0)
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ايتصاّ املٓتر اٚ املٗين بٛضع املطتًٗو يف َأَٔ ضد ٚعسؾ٘ زأٟ ؾكٗٞ ع٢ً اْ٘ "
كاطس املٓتر املطًِ ي٘ ٚضٛا٤ أنإ ضًع١ اّ خد١َ ٖٚٛ َا ٜتطًب إ ٜبني املٓتر أٚ 

 .(1)املطًِ ي٘"املٗين يًُطتًٗو نٌ املداطس اييت تهٕٛ َستبط١ باملًه١ٝ ايعاد١ٜ يًػ٤ٞ 
ٜٚتطح يف ايتعسٜؿات ايطابك١ إ ا٫يتصاّ باإلؾصاح عٔ ا٫خطاز يف عكٛد ْكٌ 

 ايتهٓٛيٛدٝا يف سكٝكت٘ ٜكع ع٢ً عاتل طسؾٝ٘ نٌ َٔ املٛزد ٚاملتًكٞ.
اىل إ املٛزد ٜهٕٛ ًَتصَا باإلؾصاح عٔ  (2)ٜٚرٖب  يف ٖرا ا٫ػاٙ داْب َٔ ايؿك٘

ا٫عًِ مبداطسٖا ٚؾٛا٥دٖا  ٭ْ٘تهٓٛيٛد١ٝ ػاٙ املتًكٞ املداطس  املتعًك١ بايتك١ٝٓ اي
اَا املتًكٞ ؾٗٛ ا٫خس ًٜتصّ باإلؾصاح عِ ظسٚف تعاقدٙ  ٚايتهٓٛيٛدٝا ايساغب  ،َٚصاٜاٖا

َٚٓٗا اَهاْٝات٘ ايؿ١ٝٓ ٫ضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا  ٚمبا ٜتٓاضب َع كاطسٖا  ،يف ايتعاقد عًٝٗا
 ٚاضتعدادٙ يتؿادٟ تًو ا٫خطاز.

ملطُٕٛ ايتكين ٚاملعسيف ي٬يتصاّ باإلع٬ّ اٚ ا٫ؾصاح عٔ املداطس ٚايؿش٣ٛ إٕ ا
بٌ إ اُٖٝت٘ اؿكٝك١ٝ  ،ايكاْْٛٞ يريو ا٫يتصاّ ٫ ٜكتصس يف ٚدٛدٙ ع٢ً َسس١ً ايتعاقد

ؾاملؿاٚضات ضسٚز٠ تكتطٝٗا  ،تعٗس يف املساسٌ ايطابك١ يريو ٖٚٞ َسس١ً ايتؿاٚض
إذ   ،إذ ٜطتطٝع ؾٝٗا إ حيدد سكٛق٘ ٚايتصاَات٘ ،ٛيٛدٝاَصًش١ املتًكٞ يف عكد ْكٌ ايتهٓ

ٜتٛدب ع٢ً َٛزدٖا اع٬َ٘ عٔ املداطس ناؾ١ اييت تتعًل بايتك١ٝٓ قٌ ايتؿاٚض ٫ٚضُٝا 
َا ٜتعًل با٭َٛز اييت تطس ايطسف ا٫خس اٚ تجكٌ ناًٖ٘ اٚ تعٝل اضتدداَ٘ ا٫َجٌ يًتك١ٝٓ 

 .(3)ايتهٓٛيٛد١ٝ
يف عكٛد ْكٌ  عٔ ا٫خطاز يف َسس١ً املؿاٚضاتيرا ميهٔ تعسٜـ ا٫ؾصاح 

ا٫يتصاّ ايرٟ ٜؿسض٘ ايكإْٛ ع٢ً اطساف ايع٬ق١ ايكا١ْْٝٛ يف َسس١ً ايتهٓٛيٛدٝا باْ٘ "
 ايتؿاٚض ببٝإ املداطس املتعًك١ بٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٚبػهٌ ٚاضح ٚصسٜح".

                          

 ،منشأة المعارف ،حماية المستيمك اثناء تكوين العقد ،ان( د. السيد محمد السيد عمو 2)
 .52ص ،0223 ،االسكندرية

 ،دار النيضة العربية ،الوسيط في شرح القانون التجاري  المصري ،( د. سميحة القميوبي0)
 وما بعدىا. 52ص ،0222 ،القاىرة

اطروحة  ،نولوجياااللتزام باإلعالم في عقود نقل التك ،( تغريد عبد الحميد ابو المكارم3)
 .223ص ،0224 ،القاىرة ،جامعة عين شمس ،كمية الحقوق ،دكتوراه
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يعكٛد ي٘ ٜٚتبني يف ايتعسٜـ ايطابل إ ا٫ؾصاح عٔ ا٫خطاز يف ٖرا ايٓٛع َٔ ا
خصٛص١ٝ بٛصؿ٘ ايتصاَا قاْْٛٝا ٜػٌُ املساسٌ ايطابك١ ع٢ً ايتعاقد َٚٓٗا املؿاٚضات 
ملا هلا َٔ ا١ُٖٝ يف ٖرا اجملاٍ. ؾٗٛ ايتصاّ ٜكع ع٢ً عاتل طسؾٝ٘ نٌ َٔ املٛزد ٚاملتًكٞ، 
ٜٚػٌُ اْٛاع املداطس ناؾ١ ضٛا٤ ناْت تًو املداطس ب١ٝ٦ٝ اّ س١ٜٛٝ اّ اقتصاد١ٜ اّ 

إذ دا٤ َتطُٓا َصطًح املداطس بٛد٘ عاّ َٚٔ ثِ ؾٗٛ ٜتطع يهٌ اغهاهلا عطهس١ٜ 
 ٚدزداتٗا.

أَا املٛقـ ايتػسٜعٞ َٔ ا٫ؾصاح عٔ املداطس يف َسس١ً املؿاٚضات اييت تطبل 
لد إ املػسع املصسٟ تٓاٍٚ َٛضٛع ا٫ؾصاح عٔ  ،ابساّ عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا

ذ إ ،(1)1999يط١ٓ  17ْٕٛ ايتذاز٠ املصسٟ زقِ املداطس يف عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ضُٔ قا
َٛزد ايتهٓٛيٛدٝا بإٔ ٜهػـ يًُطتٛزد يف ايعكد  ًٜتصّ( َٓ٘ ع٢ً اْ٘ "76ْصت املاد٠ )

ا٭خطاز اييت قد تٓػأ عٔ اضتدداّ  -أ  :أٚ خ٬ٍ املؿاٚضات اييت تطبل إبساَ٘ عُا ًٜٞ
يصش١ ايعا١َ أٚ ض١َ٬ ا٭زٚاح ايتهٓٛيٛدٝا ٚع٢ً ٚد٘ اـصٛص َا ٜتعًل َٓٗا بايب١٦ٝ أٚ ا

ايدعاٟٚ  -ب  . ٚعًٝ٘ إٔ ٜطًع٘ ع٢ً َا ٜعًُ٘ َٔ ٚضا٥ٌ ٫تكا٤ ٖرٙ ا٭خطاز ،أٚ ا٭َٛاٍ
ايكطا١ٝ٥ ٚغريٖا َٔ ايعكبات اييت قد تعٛم اضتدداّ اؿكٛم املتص١ً بايتهٓٛيٛدٝا ٫ضُٝا 

ايتصسٜح بتصدٜس أسهاّ ايكإْٛ احملًٞ بػإٔ  –َا ٜتعًل َٓٗا بربا٤ات ا٫خرتاع .ز 
  ."ايتهٓٛيٛدٝا

نُا اْ٘ "( َٔ قإْٛ ايتذاز٠ املصسٟ ع٢ً 77( َٔ املاد٠ )2ٚ ْصت ايؿكس٠ )
قد ٜدخًٗا ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝا خ٬ٍ َد٠  إٔ ٜعًِ املطتٛزد بايتشطٝٓات اييتًٜتصّ املٛزد ب

  ." ضسٜإ ايعكد ٚإ ٜٓكٌ ٖرٙ ايتشطٝٓات إىل املطتٛزد إذا طًب َٓ٘ ذيو
( َٔ ايكإْٛ ذات٘ ٖرا ا٫يتصاّ يف َٛاد١ٗ َتًكٞ ايتهٓٛيٛدٝا 80املاد٠ )ٚتطُٓت 

ًٜتصّ املطتٛزد بإٔ ٜطًع املٛزد ع٢ً أسهاّ ايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ ْصت ع٢ً اْ٘ "  إذ
 ". املتعًك١ باضترياد ايتهٓٛيٛدٝا

                          

( تبنى الموقف ذاتو المشرع الفمسطيني حيث تناول موضوع االلتزام باإلفصاح عن 2)
التجارة الفمسطيني  قانونمن مشروع  (52المادة ) المخاطر في مرحمة المفاوضات في

 .0221لسنة  0رقم 
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ٜكع ع٢ً عاتل املطتٛزد إ ٜطًع املٛزد ع٢ً اسهاّ ايكإْٛ احملًٞ بػإ ٚ 
ايتهٓٛيٛدٝا احملعٛز اضتريادٖا  بأْٛاعٜتعًل َٓٗا  َا ٫ٚضُٝا (1)يتهٓٛيٛدٝااضترياد ا

 تٛؾسٖا  ٚا٫ْػط١ اييت جيٛش ؾٝٗا ا٫ضتعا١ْ بتهٓٛيٛدٝا ادٓب١ٝ ٚاملٛاصؿات اييت ٜػرتط 
 يف ٖرٙ ايتهٓٛيٛدٝا ْٚطب١ املٛاد اييت جيٛش اضتعُاهلا يف تػػًٝٗا.

تصاّ باإلؾصاح عٔ ا٫خطاز بايٓطب١ يعكٛد ٚمل ٜتٓاٍٚ املػسع ايعساقٞ َٛضٛع ا٫ي
إذ مل  1984يط١ٓ  30ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا مبٛدب ْص صسٜح يف قإْٛ ايتذاز٠ ايعساقٞ زقِ 

إمنا لدٙ قد  ،تأخر عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يد٣ املػسع ايعساقٞ خصٛص١ٝ يف ايتٓعِٝ
ادسا٤ املٛاؾك١ املطبك١  اغاز اىل ٖرا ا٫يتصاّ يف فاٍ َصادقت٘ ع٢ً اتؿاق١ٝ زٚتسداّ بػإ

عٔ عًِ بايٓطب١ يبعض املٛاد ايهُٝٝا١ٝ٥ َٚبٝدات اٯؾات اـطس٠ املتداٚي١ يف ايتذاز٠ 
با٫يتصاّ باإلؾصاح عٔ ا٫خطاز إذ اضتجٓت َٔ َبدا ا٫يتصاّ بايطس١ٜ  (2)2004ايدٚي١ٝ يط١ٓ 

 ( َٔ ايكإْٛ  إذ ْصت ع٢ً اْ٘:14/3بٓا٤ ع٢ً َا تطُٓت٘ املاد٠ )
املعًَٛات  - تعترب املعًَٛات ايتاي١ٝ َعًَٛات ضس١ٜ ٭غساض ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ أ٫-3"

 -ع٢ً ايتٛايٞ. ب 6ٚ  5املكد١َ مبكتط٢ املادتني  ،املػاز ايٝٗا يف املسؾكني ا٫ٍٚ ٚايسابع
. 16َٔ املاد٠  4املعًَٛات ايٛازد٠ يف اضتُازات بٝإ ايط١َ٬ املػاز ايطٗا يف ايؿكس٠ 

مبا  ،املعًَٛات عٔ ايتدابري ا٫ستٝاط١ٝ -زٜذ ص٬س١ٝ املاد٠ ايهُٝٝا١ٝ٥. داْتٗا٤ تا -دـــ
 يف ذيو تصٓٝـ اـطس ٚطبٝعت٘ ٚازغادات ايط١َ٬ املٓاضب١..."

 ٜأتٞ: ًْٚشغ َٔ اضتكسا٤ ايٓصٛص املتكد١َ  َا
مل ٜتٓاٍٚ املػسع ايعساقٞ تٓعِٝ عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ع٢ً ٚد٘ اـصٛص  -1

غ٬ف َٛقـ املػسع املصسٟ ايرٟ اغاز ايٝٗا صساس١  ،د املطُا٠باعتبازٖا َٔ ايعكٛ
 .(3)1999يط١ٓ  17يف قإْٛ ايتذاز٠ املصسٟ زقِ 

 

                          

 يفترض عمم الكافة بو فينزل من منزلة القانون الى منزلة الوقائع. االجنبي ال الن القانون (2)
المنشور بالوقائع  ،0222لسنة  13جرت المصادقة عمى االتفاقية بموجب القانون رقم ( 0)

 02/2/0223في  1362العراقية في العدد 
 ..2666( لسنة 24( من قانون التجارة المصري رقم )40( ينظر المادة )(3
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مل ٜتعسض املػسع ايعساقٞ اىل َٛضٛع ا٫يتصاّ باإلؾصاح عٔ ا٫خطاز يف َسس١ً  -2
املؿاٚضات يف عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا بٓص صسٜح غ٬ف املػسع املصسٟ ايرٟ 

 .(1)ٛضٛع بايتؿصٌٝ يف ْطام قإْٛ ايتذاز٠ املصسٟتٓاٍٚ امل
مل ٜٓعِ املػسع ايعساقٞ ا٫خطاز اييت تصاسب ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا بٛد٘ عاّ إذ تعسض  -3

هلا بػهٌ خاص ٜتعًل باملٛاد ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚخطٛزتٗا ع٢ً ايط١َ٬ ايعا١َ ٚايصش١ 
 2015يط١ٓ  46زقِ ( َٔ قإْٛ تصدٜل اتؿاق١ٝ زٚتسداّ 14ٚايب١٦ٝ ضُٔ ْص املاد٠ )

غ٬ف املػسع املصسٟ إذ سدد َٛضٛع ا٫خطاز ايٛادب ا٫ؾصاح عٓٗا يف َسس١ً 
( َٔ قإْٛ 76املؿاٚضات اييت تطبل ابساّ عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ضُٔ ْص املاد٠ )

ٚبٝٓت  ،ايتذاز٠ املصسٟ إذ اغازت ايؿكس٠ )أ( اىل ا٫خطاز ايصش١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ايعا١َ
بُٝٓا سددت ايؿكس٠ )دــــ( ا٫خطاز ايكا١ْْٝٛ ٖرا ؾُٝا  ،ايكطا١ٝ٥ايؿكس٠)ب( ا٫خطاز 

( َٔ ايكإْٛ ْؿط٘ ا٫خطاز اييت ًٜتصّ 80ٜتعًل بايطسف املٛزد. ٚبٝٓت املاد٠ )
املطتٛزد ا٫ؾصاح عٓٗا ٖٚٞ ا٫خطاز ايكا١ْْٝٛ ٚا٫خطاز املتعًك١ باملٛاد املطتٛزد٠ 

ِ ا٫خطاز اييت جيب ا٫ؾصاح عٓٗا َٚٛاصؿاتٗا مما ٜعين إ املػسع املصسٟ ْع
 بٛد٘ عاّ َٚا تٓاٚيت٘ ايٓصٛص دا٤ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ٫ اؿصس.

يرا ْاٌَ إ ٜتدخٌ املػسع ايعساقٞ ضُٔ َعاؾ١ تػسٜع١ٝ غا١ًَ يكإْٛ ايتذاز٠ 
ايعساقٞ يتتطُٔ َٛضٛع عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا َٚا ٜتعًل بكٛاعد تًو ايعكٛد ٚاملساسٌ 

َٗا ٚا٫يتصاَات اييت تٓػأ عٓٗا ملا هلا َٔ ا١ُٖٝ قا١ْْٝٛ ٚاقتصاد١ٜ تطِٗ اييت تطبل ابسا
 يف منٛ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ يف ايعسام ٚاضتكسازٖا.

 ثاًْٝا: ا٫ضاع ايكاْْٛٞ ي٬يتصاّ باإلؾصاح عٔ ا٫خطاز يف َسس١ً املؿاٚضات:
ضات حيتٌ ا٫ضاع ايكاْْٛٞ ي٬يتصاّ باإلؾصاح عٔ املداطس  يف َسس١ً املؿاٚ 

ؾٗٛ ُٜعد ايسنٝص٠ ا٫ضاض١ٝ يٛدٛد ذيو ا٫يتصاّ يف ْطام تهٜٛٔ عكد ْكٌ  ،ا١ُٖٝ نبري٠
ٚقد تعددت اٯزا٤ ايكا١ْْٝٛ اييت تٓاٚيت ٖرٙ املطأي١ إذ ذٖب ا٫ػاٙ ا٫ٍٚ  ،ايتهٓٛيٛدٝا

اىل ايكٍٛ  بإ ا٫خ٬م ٖٞ ا٫ضباب اييت ٜب٢ٓ عًٝٗا ا٫يتصاّ باإلؾصاح يف َسس١ً 
ٚت٪دٟ ا٫خ٬م دٚزا نبريا يف فاٍ ، (2)ٖٚٛ َا قاٍ ب٘ زاٟ يف ايؿك٘ ايؿسْطٞاملؿاٚضات 

                          

 .2666( لسنة 24رقم )  ( من قانون التجارة المصري43ينظر المادة ) (2)

(1) Muriel Fabre_Magnan , Essai d'une theorie de L' obligation din 

formation dans les contract , these Paris ,1991 , p.22.= 



 (19( ، السنة )56( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21) 

727 

إذ ٜكع ع٢ً  ،ا٫يتصاّ باإلؾصاح عٔ ا٫خطاز قبٌ ايتعاقد ٚبعدٙ يف عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا
عاتل املٛزد عدٜدا َٔ ايٛادبات ا٫خ٬ق١ٝ ػاٙ املتًكٞ ٭ٕ ا٫ٍٚ ٜٗدف اىل اؿصٍٛ ع٢ً 

ٚاملٓؿع١ مما جيعً٘ ٜساعٞ فُٛع١ َٔ ايكٛاعد ا٫خ٬ق١ٝ عٓد ايتعاٌَ اع٢ً َعد٫ت ايسبح 
َع ايطسف ا٫خس ايرٟ حيتاز اىل َعسؾ١ فُٛع١ َٔ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اؾٖٛس١ٜ اييت قد 
تهٕٛ قٌ خؿا٤ بايٓطب١ ي٘ بٓا٤ ع٢ً ضسٚز٠ تكتطٝٗا اؿاد١ ٚعدّ املطاٚا٠ بني 

ملعسؾ١ املداطس اييت تتشكل بٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا تعد ٭ٕ عدّ ايتهاؾ٪ ٚاملطاعد٠  ،ايطسؾني
َٔ املطا٥ٌ اييت تؿسضٗا ا٫خ٬م َساعاتٗا يف َسس١ً َا قبٌ ايتعاقد ٚتهٕٛ ٚادب١ 

 .(1)قاًْْٛا
اىل إ اؾاْب ا٫قتصادٟ ٖٛ ا٫ضاع يف ا٫يتصاّ  (2)يف سني ذٖب اػاٙ اخس 

كل اقص٢ قدز ممهٔ َٔ املٓاؾع حي ٭ْ٘باإلؾصاح عٔ املداطس يف َسس١ً َا قبٌ ايتعاقد 

                                                             

/ كمية وحة دكتوراهاطر  ،االلتزام باإلعالم قبل التعاقد ،خالد جمال احمد حسن نقاًل عن :=
 وما بعدىا. 220ص ،0222 ،جامعة اسيوط ،الحقوق

( لقد عبر عن ذلك جانب من الفقو الفرنسي في تعميقًا لو عمى حكم لمحكمة النقض 2)
 :الفرنسية قائالً 

إن التقدم العممي والتشابك في العالقات االجتماعية وكثرة العقود القانونية أدى الى "    
ى االفراد عن االلمام الكامل بظروف العقد الذي يزمعون الدخول حدوث تصور كبير لد

فال يمكن في الوقت الحاضر القول بان الشخص العادي يستطيع ان يمم بمفرده بكل  ،فيو
 ظروف العقد ميما بذل من جيد في البحث والتحري عن حقيقة االمر".

Strak (B), "Droit civil", Les obligation, Tii, contract, 3eme,Ed, 1989.   
 .53ص ،مصدر سابق ،نقاًل عن تغريد عبد الحميد ابو المكارم     

يعتمد التحميل االقتصادي كأساس  النووقد تبنى ىذا الراي جانب من الفقو  االمريكي  (0)
التعاقد وفرقوا بين المعمومات المكتسبة  ما قبلعن المخاطر في مرحمة  باإلفصاحلاللتزام 

بطريق المصادفة وجعل المعمومات المكتسبة بطريق  خرى التي تكتسببطريق العقد واال
ومن ثم االستفادة منيا  ،العقد ىي الوحيدة التي يتحمل مكتسبيا كمفة الحصول عمييا

 .يجوز ان يمقى عمى عاتقو االلتزام بنقميا دون مقابل. ينظر في ذلك وبالتالي ال
AT, Kronman, Mistake, Disclour, Informatiom and the law of 

contract, journal of legal stadies, 1978, p 1 ets., Ronald.H. case,= 
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ٚميٓع اـًٌ يف املسانص ايعكد١ٜ  ،ؾٗٛ حيكل ايتٛاشٕ املعسيف بُٝٓٗا ،ايؿسد١ٜ يًطسؾني نًُٝٗا
ايرٟ ٜٓػأ عٓ٘ خ٬ً اقتصادٜا ٚايرٟ ميٓع ؼكك٘ ا٫يتصاّ باإلؾصاح عٔ املداطس ؾٗٛ ٜ٪دٟ 

 ش١َ يٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا.اىل خؿض املصسٚؾات ٚتكًًٝٗا بػإٔ ايٛصٍٛ اىل املعًَٛات اي٬
اىل ا٫خر بؿهس٠ سطٔ اي١ٝٓ أضاضا قاْْٛٝا ي٬يتصاّ باإلؾصاح  (1)ٚذٖب اػاٙ ثايح

 ،عٔ املداطس يف َسس١ً املؿاٚضات باعتبازٙ َٔ املتطًبات اييت ٜؿسضٗا َبدأ سطٔ اي١ٝٓ
ا َا س ٫ٚضُٝإذ ٜتعني ع٢ً املتؿاٚضني ا٫يتصاّ باإلؾصاح نٌ َُٓٗا ػاٙ املؿاٚض ا٫خ

ؾشذب املعًَٛات  ،تطس أٚ تعٝل ا٫ضتدداّ ا٫َجٌ يًتهٓٛيٛدٝا ٜتعًل با٭َٛز اييت
 ٚاملعسؾ١ ايتك١ٝٓ ٜتِ عٔ ض٤ٛ ١ْٝ.

 ٖٚرا ا٫ػاٙ ايرٟ ْ٪ٜدٙ يٮضباب ا٫ت١ٝ:
ؾاذا نإ ٖرا  (2)ا٫ضاع ايرٟ تكّٛ عًٝ٘ ايعكٛد يف ْطام تٓؿٝرٖا ٖٛ َبدأ سطٔ اي١ٝٓ  -1

ؾٝهٕٛ َٔ ا٫ٚىل إ ٜساع٢ ٖرا املبدأ يف  ،ساعات٘ عٓد ايتٓؿٝرٖٛ ا٫صٌ ايرٟ جيب َ
 املساسٌ ايطابك١ يتهٜٛٔ ايعكد.

اعتُاد َبدأ سطٔ اي١ٝٓ نأضاع ي٬يتصاّ باإلؾصاح عٔ ا٫خطاز يف َسس١ً املؿاٚضات  -2
جيعٌ زضا طسيف ايعكد ٚاضشًا َٚطتٓريا ٜٚطِٗ يف َٓع سصٍٛ ايٓصاعات املطتكب١ًٝ اٚ 

 ٗا. ٜطاعد يف سً
ميهٔ  إذ ٫ ميهٔ ا٫عتُاد ع٢ً املعاٜري ايطابك١ ؾاملعٝاز ا٫ٍٚ ٖٛ َعٝاز اخ٬قٞ ٫

 أَا املعٝاز ايجاْٞ ؾٗٛ َعٝاز غري َٓطبط َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ.  ،ا٫عتُاد عًٝ٘

                                                             

=the problem of social cost, 3 journal of law and economics, 1960, p1 
citepar. 

 .001ص ،مصدر سابق ،نقاًل عن د. خالد جمال احمد      
اطروحة  ،في مرحمة المفاوضات قبل التعاقديةمبدأ حسن النية  ،بالل عبد المطمب بدوي ((2

د. احمد عبد التواب   ؛.  34ص ،0222 ،جامعة عين شمس ،كمية الحقوق ،دكتوراه
 ،2ط ،دراسة قضائية فقيية مقارنة –االلتزام بالنصيحة في نطاق التشييد  ،محمد بيجت

 .246ص ،0222 ،القاىرة  ،دار النيضة العربية
 ،المعدل 2622لسنة  12العراقي رقم من القانون المدني  (222( ينظر نص المادة )0)

 2615لسنة  232( من القانون المدني المصري رقم 215والذي يوافق نص المادة )
 المعدل.
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 انفرع انثاني
 طرق االفصاح عن االخطار يف يرحهة ادلفاوضات

بع١ًُٝ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا دعًت َٓ٘  إٕ ا٫ؾصاح عٔ ا٫خطاز اييت ميهٔ إ ؼٝط
ؾا٫يتصاّ باإلؾصاح )ا٫ع٬ّ( ٜ٪دٟ دٚزا ٚاضعًا يف  ،ايتصاَا تعٗس اُٖٝت٘ قبٌ ٚبعد ايتعاقد

ٜتذ٘ اىل  (1)ع١ًُٝ تبصري ٚؼرٜس َٔ ميجٌ ايطسف ايطعٝـ يف ايعكد مما دعٌ بعض ايؿك٘
عت٘ َٚٔ ثِ ضٛف ٜعٗس ايتؿسٜل بني ْٛعني َٔ ا٫ؾصاح يتشدٜد غهٌ ذيو ا٫يتصاّ ٚطبٝ

 صٛزتإ َٔ ٖرا ا٫يتصاّ ْتٓاٚهلُا تباعًا يف ايٓكطتني ا٫تٝتني:
 أ٫ًٚ: ا٫ؾصاح ا٫زادٟ عٔ كاطس ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا:

إٕ اشدٜاد املٓاؾط١ يف اجملاٍ ا٫قتصادٟ ٫ٚ ضُٝا يف ْطام ْكٌ املعسؾ١ ايتك١ٝٓ 
ٚضا٥ٌ ا٫ع٬ٕ ٚا٫غٗاز بٛصؿٗا  بٛد٘ خاص دؾع عدٜد ممٔ ٜعٌُ يف ْطاقُٗا اىل اضتدداّ

إذ ٜهٕٛ ا٫ع٬ٕ ٚض١ًٝ ؼؿٝص يإلقباٍ ع٢ً ايطًع ٚاـدَات بػض  ،َٔ اِٖ ٚضا٥ٌ ايتطٜٛل
ايٓعس عٔ ايٛضا٥ٌ املتبع١ يف ٖرا اؾاْب ع٢ً إ ٜتطُٔ املعًَٛات ايصشٝش١ ٚاييت 

 .(2)تتطابل َع ٚاقع ساٍ ايطًع١ اٚ اـد١َ املعًٔ عٓٗا
 ا٫دبازٟ عٔ كاطس ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا:ثاًْٝا: ا٫ؾصاح 

يكد تٓٛعت ايطًع ٚاـدَات اييت متجٌ اؿادات ا٫ْطا١ْٝ ا٫ضاض١ٝ إذ طاٍ  
ايتٓٛع يف املٓتٛدات تؿاصٌٝ عدٜد٠ إذ َا ٜعد َٔ ايهُايٝات سايٝا ميجٌ يف غدٙ ضسٚزٜات 

َٚا تتطُٓ٘   ٫ٚ خيؿ٢ َا حيٝط بتًو اـدَات َٔ كاطس ،٫ غ٢ٓ عٓٗا يف اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ
 ،َٔ تك١ٝٓ تهٓٛيٛد١ٝ تؿسض ا٫ؾصاح عٓٗا إذ تهٕٛ بعٝد٠ عٔ ا٫ع٬ٕ ٚا٫غٗاز املطًٌ

                          

دار النيضة  ،حماية المستيمك من الغش التجاري والصناعي  ،د. عبد اهلل حسين عمي (2)
الحماية الجنائية  ،د المنعم صادقمرفت عب ،وما بعدىا 43ص ،0220 ،القاىرة ،العربية

د. عبد  ،32ص ،2666 ،جامعة القاىرة ،كمية الحقوق ،اطروحة دكتوراه ،لممستيمك
 ،لبنان ،منشورات الحمبي الحقوقية ،دراسة مقارنة-حماية المستيمك ،المنعم موسى ابراىيم

 وما بعدىا. 243ص  ،0224
)2) Nancis le febane , memcato  pratique distribution , 1992 , p.875.  
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ؾاملٓتر ٖٚٛ احملرتف ٜكع ع٢ً عاتك٘ ا٫ؾصاح عٔ ا٫خطاز ايهاؾ١ٝ اييت تٛانب ايتطٛز يف 
 .(1)اضايٝب ا٫ْتاز ٚايتٛشٜع ٚا٫ضتدداّ ٚا٫ستٝاطات ايٛادب اتباعٗا يف ٖرا اجملاٍ

 ثحث انثانيادل

 عن االخطار يف يرحهة ادلفاوضات  تاإلفصاحاسثاب االنتزاو 
 وجزاء االخالل ته

عٔ ا٫خطاز يف عكٛد ْكٌ  باإلؾصاحا١ُٖٝ٫ اييت ٜتُتع بٗا ا٫يتصاّ إٕ  
تؿسض يف سكٝكتٗا اـٛض يف اضباب ذيو  يف َسس١ً املؿاٚضات٫ٚضُٝا ايتهٓٛيٛدٝا 

٫خ٤٬ ب٘ ٖٚرا َا ضٓتٓاٚي٘ تؿص٬ٝ َٔ خ٬ٍ تكطِٝ ٖرا ٚاؾصا٤ املرتتب ع٢ً ا ا٫يتصاّ
 : اٯتٝنياملبشح اىل املطًبني 

 عٔ ا٫خطاز يف َسس١ً املؿاٚضات . باإلؾصاح: اضباب ا٫يتصاّ  املطًب ا٫ٍٚ
عٔ ا٫خطاز يف َسس١ً  باإلؾصاحبا٫يتصاّ  يإلخ٬ٍ: اؾصا٤ ايكاْْٛٞ املطًب ايجاْٞ

 املؿاٚضات.
 ادلطهة االول

 عن االخطار يف يرحهة ادلفاوضات تاإلفصاحسثاب االنتزاو ا
ٚ  ،ٚايتك١ٝٓاضباب قٝاّ ٖرا ا٫يتصاّ اىل اَت٬ى املٛزد يًُعسؾ١ ايؿ١ٝٓ تطتٓد 

ٜطاف اىل ذيو ايؿذ٠ٛ ايتهٓٛيٛد١ٝ بني املٛزد ٚاملتًكٞ يٝهٕٛ دا٥ٓا يف ذيو ا٫يتصاّ َكابٌ 
تكطِٝ ٖرا املطًب اىل ايؿسعني  يفتباعا  تًو ا٫ضباب ْتٓاٚهلا ،املٛزد ٖٚٛ املدٜٔ ب٘

 : اٯتٝني
 انفرع االول

 تاألخطارجهم انذائن 
اييت تٓذِ  با٭خطازٖٛ دٌٗ َتًكٞ ايتهٓٛيٛدٝا  با٭خطازٜكصد ظٌٗ ايدا٥ٔ 

َسس١ً يف عٓٗا  باإلؾصاحٜهٕٛ د٬ٗ َػسٚعا ٜربز ٫ٚعتبازات َع١ٓٝ ايتصاّ املٛزد  إذ ،عٓٗا
ا٫عتبازات  اىل اضتشاي١ عًِ املتًكٞ تطتٓد تًو ٚ ،س١ً ايتعاقد١ٜاملس اثٓا٤ املؿاٚضات

                          

دار الكتب  ،دراسة مقارنة –التعاقد عبر االنترنت  ،د. سامح عبد الواحد التيامي (2)
 .043ص ،0225 ،القاىرة ،القانونية
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ٚيف ٖرا اؾاْب اختًـ ايؿكٗا٤ بايٓطب١ ي٬ضتشاي١ اييت ٜعتد  ،(1)مبداطس ايتك١ٝٓ ايتهٓٛيٛدٝا
ا ذٖب ايٝ٘ ايؿك٘ مل ذٖب داْب َٔ ايؿك٘ َ٪ٜدا  إذ ،با٭خطازبٗا يًكٍٛ ظٌٗ املتًكٞ 

ي١ اىل إ دٌٗ ايدا٥ٔ ٖٚٛ َتًكٞ ايتهٓٛيٛدٝا املطتٓد اىل ايؿسْطٞ بصدد َٛضٛع ا٫ضتشا
عٔ ا٫خطاز اييت تٓذِ عٔ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا  باإلؾصاحا٫ضتشاي١ املٛضٛع١ٝ ًٜصّ املٛزد 

ٜٚكصد با٫ضتشاي١ املٛضٛع١ٝ اؿاي١ اييت ٜطتشٌٝ ؾٝٗا ع٢ً َتًكٞ ايتهٓٛيٛدٝا إ ٜعًِ 
 ،قٌ عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ايتهٓٛيٛد١ٝايتك١ٝٓ ب ييت تتعًلاٗا ايبٝاْات ٚاملعًَٛات مجٝع

ٖٛ "اضتشاي١ عًِ املتعاقد ايدا٥ٔ بٗرٙ ايبٝاْات  باإلع٬ّٜهٕٛ ضبب ْػأ٠ ا٫يتصاّ  إذ
 .(2)ٚاملعًَٛات بطبب اؿٝاش٠ املاد١ٜ يًػ٤ٞ بٛاضط١ املتعاقد ا٫خس"

 ٜكاٍ بٗااىل إ ا٫ضتشاي١ اييت  (3)ذٖب اػاٙ اخس يف ايؿك٘ ايؿسْطٞ يف سني  
عٔ املداطس اييت تهٕٛ ضببا يف دٌٗ ايدا٥ٔ باملداطس ٖٞ ا٫ضتشاي١  باإلؾصاح ي٬يتصاّ

ٜسدع ا٫َس اىل َد٣ عًُ٘ ٚنؿا٤ت٘ ٚٚضع٘ اـاص يف فاٍ ايعكٛد  إذ ،ايػدص١ٝ يًُتًكٞ
تًكٞ تبع١ٝ تهٓٛيٛد١ٝ بايٓطب١ يًُٛزد ايرٟ ٜكع ع٢ً عاتك٘ ا٫يتصاّ املايتهٓٛيٛد١ٝ يٝهٕٛ 

  .(4)عٔ املداطس باملعًَٛات ٚايبٝاْات اـاص١ باملعسؾ١ ايتك١ٝٓ ؾصاحباإل
د بٗا ضُٔ ا٫عتبازات اييت تا٫ضتشاي١ اييت ٜع ٚيف ٖرا املكاّ ُٜجاز ايتطا٩ٍ سٍٛ

 عٔ ا٫خطاز ؟ باإلؾصاحػعٌ َٔ دٌٗ ايدا٥ٔ ضببا ي٬يتصاّ 
ايٝ٘ ايؿكٗا٤ يف  ايتطا٩ٍ املطسٚح تكتطٞ ايتعسض اىل َا ذٖب ٖرا إ ا٫داب١ عٔ

ؾايسأٟ ايطا٥د يف ايؿك٘  ،ؼهِ ا٫خر باٟ ْٛع َٔ اْٛاع ا٫ضتشاي١ َطٛغاتٖرا اجملاٍ َٔ 

                          

 .52ص  ،مصدر سابق ،(  د. نزيو الميدي (2
(2) Ghestin ,obligation NO 98, Boyer Yves, L'obligation de 

renseignements  dans la formation du contract, The'se, Aix-

Marseille, 1977, NO178 ,p 254 .  

(3) Alisse Jean, L'obligation de renseignements dans les contrats, 

These , Paris , 1975, NO 35,p 16, Bonssies.p. , Le dol dans la 

Conclusion des, contrats The'se, lille, 1995, p 505 . 

  بحث مقدم الى اتحاد  ،التبعية التكنولوجية ومقيدات نقل التكنولوجيا ،( د. عثمان زيد (1
 وما بعدىا. 1ص ،2645 ،ايار ،بغداد ،االمانة العامة ،مجالس البحث العممي العربية
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ٖٛ ا٫ضتشاي١ اييت تسدع اىل غدص املتًكٞ يعدّ خربت٘ يف ايعًّٛ ايتهٓٛيٛد١ٝ  ،(1)ايؿسْطٞ
داْب َٔ ذٖب  إذ ،اييت ؼهِ ايرتدٝح بني ايٓٛعنياملطٛغات املٓكٛي١ ٚيهٔ اختًؿٛا يف 

 يإلزاد٠ٖٛ املعٍٛ عًٝ٘ ؾؿٝ٘ صٝا١ْ  باإلع٬ّاىل ايكٍٛ بإ املعٝاز ايراتٞ يف ا٫يتصاّ  (2)ايؿك٘
اىل ايكٍٛ  (3)ٚذٖب ايبعض ا٫خس ،غ٬ف املعٝاز املٛضٛعٞ ايرٟ ٜٗدز دٚز ا٫زاد٠ ايؿسد١ٜ

ب٤ ا٫ثبات املعٝاز املٛضٛعٞ عًٜٚكٞ  ،بإ املؿاض١ً بني املعٝازٜٔ تتعًل بعب٤ ا٫ثبات
املعٝاز ايراتٞ  تهًٝـ املتًكٞ ٖٚٛ ايدا٥ٔ  يف سني ٜكتطٞ  ،ع٢ً عاتل َٛزد ايتهٓٛيٛدٝا

ا٫دم يف ا٫عتداد ب٘ يًكٍٛ باضتشاي١ ايعًِ باملداطس اييت ؼٝط ا٫ػاٙ ٜهٕٛ  يرا ،باإلثبات
 بٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا .

 :ا٫ت١ٝ يٮضبابٖٚرا َا ْ٪ٜدٙ 
 .يٛدٝا َٚتًكٝٗاَٛساعا٠ عدّ ايتعادٍ بني َٛزد ايتهٓ ا٫خر باملعٝاز ايراتٞ ٜعين .1

ا٫خر باملعٝاز ايراتٞ َساعا٠ ايعسٚف احملٝط١ بػدص املتؿاٚض ٚاَهاْٝات٘ يف ٜعين  .2
 .َٔ ايصؿات ناؾ١ َٚٓٗا اـطٛز٠ ايتأند

 انفرع انثاني
 تاألخطارعهى ادلذين 

بٌ  ،ًكٞ دا٬ٖ بٗاعٔ ا٫خطاز ٫ ٜهؿٞ ؾٝ٘ إ ٜهٕٛ املت باإلؾصاحقٝاّ ا٫يتصاّ 
جيب إ ٜهٕٛ املٛزد عاملا بايبٝاْات ٚاملعًَٛات َٚا ٜتصٌ بٗا َٔ خطٛز٠ تتعًل بٓكٌ 

ببٝاْات  باإلد٤٫ٜهًـ  ؾايػدص ٫ ،(4)ايعاّ يف ا٫يتصاَات ا٭ضاع ع٢ً ٚؾل يٛدٝاٛايتهٓ
 اإلد٤٫بايػدص َدٜٓا ك٬ً بايتصاَ٘  ٜعدإ ايكإْٛ ٫ ميهٔ إ إذ َٚعًَٛات ٫ ٜعًُٗا 

                          

(1) Flour (j.) et Aubert: "Droit Civil" Les obligation, vol.1, "Lacte 
jurdique", 1990, No.204 , p.144. Ghestin ,obligation, op, cit no 
498, p402. 

 . 221ص ،مصدر سابق ،د. نزيو الميدي :نقال عن 
(2) Ghestin ,obligation  , op.p404 

(3) Flour (J.) Et Aubert (J.L.) ,Les obligations , NO 204, p 144; Alisse 

Jean L' obligation ,NO 35 , P 16 . 

 .وما بعدىا 042ص ،صيل ينظر تغريد عبد الحميد مصدر سابقولمزيد من التف      
 وما بعدىا . 04ص ،مصدر سابق ،د. محسن شفيق  (1)
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يف قساز هلا  (2)ٚقد اقست قه١ُ ايٓكض ايؿسْط١ٝ ،(1)دٕٚ إ ٜهٕٛ عاملا بٗا َٔ بايبٝاْات 
عب٤ اثبات عًِ ايطسف ا٫خس  باإلع٬ّ"ٜكع ع٢ً عاتل ايدا٥ٔ  ٖرا املبدأ اذ دا٤ ؾٝ٘ 

ضطت قسازٖا ع٢ً اعتباز دٌٗ ايدا٥ٔ يف َكابٌ عًِ املدٜٔ د٬ٗ أٚ بايبٝاْات اي٬ش١َ"
 ،يٛدٝا ْٚكًٗاٛاييت ؼٝل بايتهٓ با٭خطازذ ٫ ٜهؿٞ ادعا٤ ايدا٥ٔ بعدّ املعسؾ١ إ ،اَػسٚع

بعدّ قدزت٘ ع٢ً ا٫ساط١ باملعًَٛات  ،اذ تهُٔ َػسٚع١ٝ اؾٌٗ َٚداٙ يف اثبات ايدا٥ٔ ب٘
اىل ايكٍٛ ٚيف َعسض  (4)ايؿك٘ زأٟ يفذٖب  إذ ،(3)ايبشح ٚا٫ضتع٬ّ َٔ سغِع٢ً ايٚايبٝاْات 

ٜتٛقـ عٓدَا ٜبدأ  باإلع٬ّتعًٝك٘ ع٢ً ايكساز ايصادز عٔ ايكطا٤ ايؿسْطٞ بإٔ ا٫يتصاّ 
إ ٜدعٞ اؾٌٗ طاملا نإ َٔ ايطٌٗ عًٝ٘ إ  ٫ٚ جيٛش يكًٌٝ اـرب٠ا٫يتصاّ با٫ضتع٬ّ 

٫ضتشاي١ يف ٜتبني تًو املعًَٛات بٓؿط٘ ٫ٚ ٜعؿ٢ ايدا٥ٔ َٔ ٖرا ايٛادب ا٫ اذا ؼككت ا
 ا٫ضتع٬ّ .

 ادلطهة انثاني
 عن االخطار تاإلفصاحتاالنتزاو  نإلخاللاجلزاء انقانىني 

 يف يرحهة ادلفاوضات 
اذ  ،اٚ ا٫ؾصاح عٔ ا٫خطاز غأْ٘ غإٔ ا٫يتصاَات بٛد٘ عاّ باإلع٬ّا٫يتصاّ 

ا٤ اييت ميهٔ اْٛاع اؾص ضٛف ْتٓاٍٚ يرا ،ٜرتتب ع٢ً ا٫خ٬ٍ ب٘ اؾصا٤ ايكاْْٛٞ املٓاضب
تكطِٝ ٖرا املطًب اىل ايؿسعني  َٔ أخٌ با٫يتصاَات املرتتب١ عًٝ٘ يفإ تكع ع٢ً عاتل 

 :اٯتٝني
 
 
 

                          

دار احياء التراث  ،4ج الوسيط في شرح القانون المدني، ،( د. عبد الرزاق السنيوري (2
 .2023ص ،2631 ،لبنان العربي،

(2)  Cass.Civ. October ,1974 ,J.c.p 1975 -11- 1876 . 

 ،القاىرة ،ه، التفاوض عمى العقد، دار النيضة العربيةالال ( د. رجب كريم عبد (3
 . 11ص   ،0222

 . 335ص ،مصدر سابق ،( د. تغريد عبد الحميد (1
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 انفرع االول
 عن االخطار تاإلفصاحجزاء االخالل تاالنتزاو 

 يف نطاق انقىاعذ انعاية 
غٝاب ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ايصسحي١ اييت ؼدد ا٫سهاّ ايٛادب تطبٝكٗا يف إٕ 

يف  ٫ضُٝاعٔ ا٫خطاز بايٓطب١ يعكٛد ْكٌ ايتهًٓٛدٝا ٚ باإلؾصاحي١ ا٫خ٬ٍ با٫يتصاّ سا
َسس١ً املؿاٚضات دعًت ايكطا٤ ايؿسْطٞ ًٜذأ اىل تطٜٛس ْصٛص ايكإْٛ املدْٞ ايؿسْطٞ 

 إذ ،عٔ ا٫خطاز ضُٔ ْطام ْعس١ٜ عٝٛب ا٫زاد٠ باإلؾصاحا٫خ٬ٍ با٫يتصاّ  ع٢ً اضاع
يتػسٜس ايرٟ ٜطاي٘ يًػدي ٚا طساف َعٝب١ اَا يػًط ٜكع ؾٝ٘ ذيو ايطسف اٚ تهٕٛ ازاد٠ اسد ا٫
 ييت تتعًلهتُإ املعًَٛات ٚايبٝاْات اب (1)اثٓا٤ َسس١ً ايتؿاٚض يف َٔ ايطسف ا٫خس

 ٜعدَا ٜ٪ند ٖرا ا٫ػاٙ " (3)ٚقد دا٤ يف قساز حمله١ُ ايٓكض ايؿسْط١ٝ ،(2)باملداطس
نإ َصدز ٖرا  أٜا باإلع٬ّؾٝٗا ع٢ً املتدخٌ با٫يتصاّ ا يف نٌ ساي١ ٜكع طايطهٛت تديٝ

ا٫يتصاّ ضٛا٤ نإ ْص ايكإْٛ اٚ اتؿام ايطسؾني ٚاضتٓادا يؿهس٠ ايجك١ اييت ٜٓبػٞ إ تطٛد 
 ضاعع٢ً ا ،(4)ا٫ػاٙ ذات٘ داْب َٔ ايؿك٘ املصسٟاىل ٚقد ذٖب  ،املعا٬َت بني ا٫ؾساد"

                          

)1  ( Schmidt Joanna: "La sanction de la faute precontractuelle' R.T.D. 
,1974, no.7, p51.  

 

حماية المستيمك والحماية الخاصة لرضا المستيمك في  ،د. حسن عبد الباسط  جميعي ((0
؛ د. محمد ابراىيم  30ص ،2663 ،القاىرة ،دار النيضة العربية ،عقود االستيالك

 ،2662 ،دون مكان طبع ،الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات وابرام العقود ،دسوقي
 .202ص ،مصدر سابق ،؛ د. سيير منتصر االلتزام بالتبصير 51ص

(3)  Cass. Civ. 12 decembre , D.1953 , P 166 . 

لحقو من ضرر بسبب  جرى تطبيق القرار عمى مسؤولية البائع عن تعويض المشتري عما    
 ،مصدر سابق ،بالبيانات االساسية . نقال عن خالد جمال احمد بإعالمواخالل البائع 

 . 141ص 
دار النيضة العربية،  ،جارة االلكترونيةد. محمد المرسى زىرة، الحماية المدنية لمت (1)

 .232، ص 0224،القاىرة
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ادع١ ٜأخر غهٌ املٛاصؿات اـنإ اجيابٝا إ ايتديٝظ ٜأخر غهٌ ايتطًٌٝ ضٛا٤ أ
 بعدّ ذنس بٝاْات دٖٛس١ٜ.ٜتُجٌ  ػاٜس٠ يًشكٝك١، اّ ضًبًٝاامل

 انفرع انثاني
 عن االخطار يف نطاق انقىاعذ اخلاصة تاإلفصاحجزاء االخالل تاالنتزاو 

ايٓاغ٧ عٔ ا٫خ٬ٍ باإلؾصاح  ٓاضب َع ايطسزإٕ  ؼدٜد اؾصا٤ ايكاْْٛٞ ايرٟ ٜت
خطاز يف َسس١ً املؿاٚضات ٜتبع ٚبٛد٘ عاّ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًُط٪ٚي١ٝ اييت تٓػأ عٔ ا٫

ٖٚٞ تطتٓد اىل طبٝع١ ا٫يتصاّ باإلؾصاح بٛد٘ خاص ؾُٝا اذا نإ  ،(1)عٔ ذيو ا٫خ٬ٍ
يف ٖرا اجملاٍ اىل ايكٍٛ  (3)إذ ذٖب ايسأٟ ايػايب ؾكٗا (2)ايتصاَا عكدٜا اٚ ايتصاَا قاْْٛٝا

ايعكد١ٜ ي٬يتصاّ باإلؾصاح عٔ  ا٫خطاز يف َسس١ً املؿاٚضات ع٢ً اضاع إ  بايطبٝع١ غري
ؾاملدٜٔ اذا َا اخٌ بايتصاَات٘ اـاص١ باإلؾصاح عٔ  ،املط٪ٚي١ٝ ؾٝ٘ تهٕٛ تكصري١ٜ

ا٫خطاز يف اثٓا٤ َسس١ً ايتؿاٚض ٜهٕٛ ٚاؿاي١ ٖرٙ قد ازتهب خطأ تكصريٜا ٜرتتب عًٝ٘ 
 .(4)َا ؼككت ازناْٗا ا٫خس٣ َٔ ضسز ٚع٬ق١ ضبب١ْٝػ٤ٛ املط٪ٚي١ٝ ايتكصري١ٜ إذا 

ػسِٜ يف املتعاقد٠  يٮطسافتٛؾري اؿُا١ٜ اي٬ش١َ  ٜٚكع ع٢ً عاتل ايتػسٜعات
تٓٗض املط٪ٚي١ٝ اؾصا١ٝ٥ عٓد جيب إٔ  إذيف ايكٛاْني اؾصا١ٝ٥  ٫ضُٝاايؿعٌ املستهب ٚ

ايكإْٛ مما ٜعين قٝاّ تًو  ازتهاب ايطًٛى اؾسَٞ ايرٟ ميظ سل َٔ اؿكٛم اييت حيُٝٗا
 املط٪ٚي١ٝ ع٢ً اضاع املدايؿ١ اييت تطاٍ ايتصاّ قاْْٛٞ ميظ َصاحل اجملتُع ايعًٝا،

                          

 .142ص ،مصدر سابق ،( د. خالد جمال احمد2)
 ،دراسة في المبادئ العامة في القانون المدني–عقود المعموماتية  ،د. نوري حمد خاطر (0)

 وما بعدىا.  14ص ،0220 ،عمان ،دار الثقافة لمنشر ،2ط
دون مكان نشر  ،اللتزام باإلعالم قبل التعاقد بتقديم المعموماتا ،( د. صبري حمد خاطر(3

 .142 ،مصدر سابق ،؛ د. خالد جمال احمد250ص ،وسنة طبع
الفقيية الى القول بالطبيعة العقدية ليذا االلتزام وان  اآلراءوقد ذىبت بعضا من       

لتفصيل ينظر: قدية. لمزيد من االمسؤولية التي تنشأ عن االخالل بو ىي مسؤولية ع
 وما بعدىا. 235ص ،مصدر سابق ،عبد اهلل حسين عمي د.

رسالة  ،عقد االشتراك بخدمات االتصاالت ،( لمزيد من التفصيل ينظر: ندى محمود ذنون1)
 بعدىا. وما 225ص ،0226 ،جامعة الموصل ،كمية الحقوق ،ماجستير
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 ،ايؿعٌ ٚخطٛزت٘ يكٛاْني ْصٛصا تؿسض اؾصا٤ ايرٟ ٜتٓاضب َع دطا١َا تًو نيتطُٚ
عٔ ا٫خطاز عٓد اخ٬ي٘ بريو  باإلؾصاحٌٖ خيطع املدٜٔ با٫يتصاّ املكدّ ٚايتطا٩ٍ 

 ا٫يتصاّ يكٛاعد املط٪ٚي١ٝ اؾصا١ٝ٥ اييت سددتٗا ايكٛاْني اـاص١ ؟ 
اىل ايكٍٛ بتطبٝل قٛاعد  (1)يف ْطام ا٫داب١ ع٢ً ٖرا ايتطا٩ٍ ذٖب ايبعض

ْٚعِ  ،املط٪ٚي١ٝ اؾصا١ٝ٥ اييت سددٖا قإْٛ ايعكٛبات بٛد٘ عاّ اٚ قٛاْني ايػؼ ايتذازٟ
ػؼ ٚايتديٝظ ٚقإْٛ محا١ٜ املطتًٗو اـاص بكُع اي 1905يكإْٛ ايؿسْطٞ يط١ٓ ا

اييت ترتتب ع٢ً كايؿ١ ايتذاز ٚاملٓتذني يٓصٛصٗا  اؾصا٤ات 1987ايؿسْطٞ يط١ٓ 
 ،ؾُٝا ٜتعًل بهتُإ املعًَٛات ٚايبٝاْات اييت ت٪دٟ اىل غؼ اسد ا٫طساف يف ايعكد ٫ٚضُٝا

ْٕٛ قُع ايػؼ تطُٓت املاد٠ ا٫ٚىل َٔ قا إذٚذٖب اىل املٛقـ ذات٘ املػسع املصسٟ 
، اذ قد ٜهٕٛ يٮخساملعدٍ ػسِٜ خداع اسد املتعاقدٜٔ  1941يط١ٓ  48ٚايتديٝظ زقِ 

اٚ  ،اـداع اجيابٝا بإٔ ٜكّٛ اسد املتعاقدٜٔ بأعُاٍ َاد١ٜ تعٗس ايبطاع١ ع٢ً غري سكٝكتٗا
ا بٝاْات َٚعًَٛات تتعًل بٓٛع ايبطاع١ اٚ بعط بإخؿا٤ٜتدر اـداع َعٗسا ضًبٝا بإ ٜكّٛ 

 َٔ اٚصاؾٗا اؾٖٛس١ٜ اٚ ايطهٛت عٓٗا بػهٌ ٜطًٌ املتعاقد ا٫خس .
املػسع ايعساقٞ قٛاعد املط٪ٚي١ٝ اؾصا١ٝ٥ اييت ترتتب ع٢ً ايػؼ يف  يكد ْعِ 

ٍ ضُٔ ْص املاد٠ داملع 1969يط١ٓ  111املعا٬َت ايتذاز١ٜ يف قإْٛ ايعكٛبات زقِ 
 ٚبػسا١َ ٫ تصٜد ع٢ً َا٥يت دٜٓاز اٚ ٜعاقب باؿبظ َد٠ ٫ تصٜد ع٢ً ضٓتني" ٘( 467َٓ)

سكٝك١ بطاع١ اٚ طبٝعتٗا اٚ صؿاتٗا  بإسد٣ ٖاتني ايعكٛبتني َٔ غؼ َتعاقدا َع٘ يف
اؾٖٛس١ٜ اٚ ايعٓاصس ايداخ١ً يف تسنٝبٗا اٚ ْٛع ايبطاع١ اٚ َصدزٖا يف ا٫سٛاٍ اييت ٜعترب 

١ اٚ َكدازٖا اٚ َكٝاضٗا اٚ ؾٝٗا ذيو ضببا اضاضٝا يف ايتعاقد اٚ نإ ايػؼ يف عدد ايبطاع
نًٝٗا اٚ ٚشْٗا اٚ طاقتٗا اٚ نإ يف ذات١ٝ ايبطاع١ اذا نإ َا ضًِ َٓٗا غري َا مت ايتعاقد 

 ."عًٝ٘
عٔ ا٫خ٬ٍ با٫يتصاّ  اييت تٓػأاىل خطٛع املط٪ٚي١ٝ  (2)ذٖب اػاٙ اخس يف سني 

 ،تًٗو يًطًع ٚاـدَاتعٔ ا٫خطاز اىل ايكٛاعد اييت تطُٓٗا قإْٛ محا١ٜ املطباإلؾصاح 

                          

مطبعة ، ن قمع التدليس والغشقانو  الحماية الجنائية لممستيمك، ،د. حسن احمد الجندي (2) 
 . 345ص ،مصدر سابق ،تغريد عبد الحميد . وما بعدىا 30،ص 2653،جامعة القاىرة

 .143ص ،مصدر سابق ،خالد جمال احمد
(2)  Chesir , Conformite' et garantie la Nante , LGDJ ,NO. 106. P111 . 
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ؾسض اؾصا٤ات  يفاييت تػسع ؿُا١ٜ ٖرٙ ايؿ١٦  تٛؾري اؿُا١ٜ املطًٛب١  ٚتطُٔ ايكٛاْني
 .اييت تتٓاضب ٚا٫خ٬ٍ با٫يتصاَات اييت ٜؿسضٗا ايكإْٛ ذات٘

 ، 2010( يط١ٓ 1ٚقد ْعِ املػسع ايعساقٞ محا١ٜ سكٛم املطتًٗو يف ايكإْٛ زقِ )
ا يف فاٍ ايػؼ ايرٟ ميهٔ إ ٜتعسض ي٘ املطتًٗو َٚا ٜرتتب عًٝ٘ ٚاضش إذ دا٤ ايكإْٛ 

  :(1)َٔ دصا٤ات إذ ْص ع٢ً اْ٘
"حيعس ع٢ً امُلذٗص ٚاملعًٔ َا ٜأتٞ أ٫ًٚ: ممازض١ ايػؼ ٚايتطًٌٝ ٚايتديٝظ 

 ....".ُٛاصؿات املعتُد٠ يف ايطًع ٚاـدَات ناؾ١يًٚإخؿا٤ سكٝك١ املٛاد امله١ْٛ 
ا٫ٚ " دا٤ ؾٝٗا إذ( ٤9 املؿسٚض ع٢ً كايؿ١ ْص املاد٠ )اؾصاايكإْٛ ٚتطُٔ 

عكٛب١ اؿبظ َد٠ ٫ تكٌ عٔ ث٬ث١ اغٗس اٚ بػسا١َ ٫ تكٌ عٔ ًَٕٝٛ دٜٓاز اٚ بُٗا َعا -
 .(2)("9ملٔ خيايـ ْص املاد٠ )

َٛقـ املػسع ايعساقٞ ٚيف ْطام ايكٛاعد ايعا١َ اييت سددٖا ايكإْٛ  يفٜٚتطح 
عٔ ا٫خ٬ٍ با٫يتصاَات ايٓاغ١٦ عٔ  ايرٟ ٜٓػأ٤ املرتتب ع٢ً ايطسز املدْٞ بايٓطب١ يًذصا

ايعكد اييت ؽطع يكٛاعد املط٪ٚي١ٝ ايعكد١ٜ اٚ تًو اييت تهٕٛ قه١َٛ بكٛاعد املط٪ٚي١ٝ 
ًو ايكٛاعد يف ساي١ ت ٫ٚ ميهٔ تطبٝل ،با٫يتصاَات ايٓاغ١٦ عٔ ايكإْٛ يإلخ٬ٍايتكصري١ٜ 

عٔ ا٫خطاز يف املسس١ً  باإلؾصاحاف بطبب ا٫خ٬ٍ با٫يتصاّ ٜصٝب اسد ا٫طسايرٟ ايطسز 
بٗرٙ  اييت تتعًلاييت تطبل ايتعاقد ـًٛ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ َٔ ْص ٜٓعِ ا٫سهاّ 

مل ٜتطُٔ قإْٛ ايتذاز٠ ايعساقٞ َا ٜطعـ املطسٚز يف ٖرا اجملاٍ ٚ ،املسس١ً َٔ ْاس١ٝ
 إْٛ بسا٠٤ ا٫خرتاع ٚايُٓاذز ايصٓاع١ٝاؿاٍ بايٓطب١ اىل ق ٚتًؤَ ْاس١ٝ اخس٣ 
 .املعدٍ 1970يط١ٓ  65ح عٓٗا زقِ صٚاملعًَٛات غري املؿ

عدّ نؿا١ٜ ايكٛاعد ايعا١َ ٚايكٛاْني اـاص١ يف ؾسض اؾصا٤  مما ضبل ٜتبني 
طابعا اضتجٓا٥ٝا عٔ َبدأ  ٜأخرعٔ ا٫خطاز ايرٟ  باإلؾصاحبا٫يتصاّ  يإلخ٬ٍاملٓاضب 

١ يف فاٍ ا٫د٤٫ بايبٝاْات ٚاملعًَٛات اييت تتعًل باملعسؾ١ ٚايتك١ٝٓ مما ا٫يتصاّ بايطسٜ
ٜطتًصّ تدخ٬ تػسٜعٝا حيدد غسٚط ذيو ا٫يتصاّ ٚسدٚدٙ ٚصٛزٙ َٚا ٜرتتب ع٢ً ا٫خ٬ٍ 

عكٛد ْكٌ ايتهًٓٛدٝا خصٛص١ٝ ٫بد إ تهٕٛ ضُٔ ْطام قإْٛ خاص حيدد َا ًؾ ،ب٘

                          

 .0222لسنة ( 2حماية حقوق المستيمك رقم )من قانون   (6المادة ) (2)
 .0222( لسنة 2حماية حقوق المستيمك رقم )من قانون   /أوال(22المادة ) (0)
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 يرااملسس١ً اييت تطبل ابساَ٘ ٖٚٞ َسس١ً املؿاٚضات، ٜتعًل بٗا عٓد ابساّ ايعكد اٚ يف 
قإْٛ ايتذاز٠ ايعساقٞ  ٜتطُٓٗاْأٌَ إ ٜتدخٌ املػسع ايعساقٞ مبعاؾ١ تػسٜع١ٝ غا١ًَ 

يٛدٝا ٛايكٛاعد اييت ؼهِ عكد ْكٌ ايتهٓمبٛدب فُٛع١ َٔ  1984يط١ٓ  30زقِ  ؾرايٓا
ٟ ٜتٓاضب َع ا٫خ٬ٍ بتًو ا٫يتصاَات َٚٔ ٚا٫يتصاَات اييت تتؿسع عٓ٘ ٚاؾصا٤ ايكاْْٛٞ اير

ع٢ً َبدأ سطٔ اي١ٝٓ ايٛادب َساعات٘ يف َساسٌ  بٓا٤ًعٔ ا٫خطاز  باإلؾصاحضُٓٗا ا٫يتصاّ 
إذ تٓػأ عٔ عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ثك١ َتبادي١ بني  ،بساَ٘اابساّ ايعكد ٚاملساسٌ اييت تطبك٘ 

ٚاضاع ٖرٙ ايجك١ ٖٛ عدّ املطاٚا٠  ،ًُٝٗااملٛزد ٚاملتًكٞ ٜتٛيد عٓٗا ايتصاَا ع٢ً عاتل ن
يف ايعًِ ٚاملعسؾ١ بني ايطسؾني مما ٜعين تؿاٚت املسانص ايكا١ْْٝٛ بني املٛزد ٚاملتًكٞ اييت 
تؿسض ايتدخٌ ايتػسٜعٞ املكصٛد مبا ٜطُٔ ؼكٝل اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ اي٬ش١َ يًُتًكٞ ع٢ً 

ؾ١ ايتك١ٝٓ ٚكاطسٖا مما ٜطتًصّ إ اضاع املٛزد ٖٛ املٗين احملرتف ٖٚٛ ا٫عًِ باملعس
ٜتطُٔ قإْٛ ايتذاز٠ ايعساقٞ ايكٛاعد اييت تٓعِ عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا بايػهٌ ايرٟ 

٫ٕ َععِ عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٜهٕٛ  ،حيانٞ َٛاقـ ايتػسٜعات ا٫خس٣ يف ٖرا اجملاٍ
ؿُا١ٜ يًُتًكٞ اسد اطساؾٗا ٚطٓٝا  ٚتصدٟ املػسع ايعساقٞ هلرا املٛضٛع ٜعين ؼكٝل ا

 ع٢ً ٚؾل قٛاعد ايكإْٛ ايعساقٞ.
 :ةـاخلامت

يعكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف ْطام ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ داْب َتُٝص ٜطتذٝب ملتطًبات 
ٚاملعسٚف اص٬ إ ايعكد ع٢ً  ،ايت١ُٝٓ املعسؾ١ٝ ٚا٫قتصاد١ٜ يف ايدٍٚ اييت تتطًع اىل ذيو

إذ ٜؿسض مبذسد اْعكادٙ  ،ع١ املتعاقدٜٔٚؾل ايكٛاعد ايعا١َ خيطع اىل َبدا ايعكد غسٜ
َٚع ذيو تستب عكٛد  ،ٚادبات تٓؿٝر َطُٕٛ ايتصاَات اطساؾ٘ ع٢ً ٚؾل َبدأ سطٔ اي١ٝٓ

ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا اثازا هلا خصٛص١ٝ تٓبع َٔ نٕٛ تًو ايعكٛد هلا صؿ١ دٚي١ٝ ٚٚؾكًا 
َٔ خ٬ٍ  ملٛضٛع عجٓا ؾكد تٛصًٓا اىل فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ؾط٬ً عُا اضتدًصٓاٙ

 ايبشح يف املٛضٛع َٔ تٛصٝات لًُٗا مبا ٜأتٞ:
 أ٫ًٚ: ايٓتا٥ر:

يف عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا باْ٘  ميهٔ تعسٜـ ا٫ؾصاح عٔ ا٫خطاز يف َسس١ً املؿاٚضات -1
ا٫يتصاّ ايرٟ ٜؿسض٘ ايكإْٛ ع٢ً اطساف ايع٬ق١ ايكا١ْْٝٛ يف َسس١ً ايتؿاٚض ببٝإ "

 ٓٛيٛدٝا بػهٌ ٚاضح ٚصسٜح".املداطس املتعًك١ بٓكٌ ايته
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مل ٜتعسض املػسع ايعساقٞ اىل َٛضٛع ا٫يتصاّ باإلؾصاح عٔ ا٫خطاز يف َسس١ً  -2
 30يف قإْٛ ايتذاز٠ ايعساقٞ زقِ املؿاٚضات يف عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا بٓص صسٜح 

غ٬ف املػسع املصسٟ ايرٟ تٓاٍٚ املٛضٛع بايتؿصٌٝ يف ْطام قإْٛ  1984يط١ٓ 
 .1999يط١ٓ  17زقِ  املصسٟايتذاز٠ 

ُٜعد َبدأ سطٔ اي١ٝٓ  ا٫ضاع ايكاْْٛٞ ي٬يتصاّ باإلؾصاح عٔ املداطس  يف َسس١ً  -3
ؾٗٛ ُٜعد ايسنٝص٠ ا٫ضاض١ٝ يٛدٛد ذيو ا٫يتصاّ يف ْطام تهٜٛٔ عكد ْكٌ  ،املؿاٚضات

 ؾٝتعني ع٢ً املتؿاٚضني ا٫يتصاّ باإلؾصاح نٌ َُٓٗا ػاٙ املؿاٚض ،ايتهٓٛيٛدٝا
 ،ا٫خس ٫ٚضُٝا َا ٜتعًل با٭َٛز اييت  تطس أٚ تعٝل ا٫ضتدداّ ا٫َجٌ يًتهٓٛيٛدٝا

 ؾشذب املعًَٛات ٚاملعسؾ١ ايتك١ٝٓ ٜتِ عٔ ض٤ٛ ١ْٝ.
تطتٓد اىل اَت٬ى املٛزد يًُعسؾ١ ايؿ١ٝٓ  ا٫يتصاّ باإلؾصاح عٔ ا٫خطازاضباب تطتٓد  -4

زد ٚاملتًكٞ يٝهٕٛ دا٥ٓا يف ذيو ايؿذ٠ٛ ايتهٓٛيٛد١ٝ بني املٛؾط٬ عٔ  ،ٚايتك١ٝٓ
 .ا٫يتصاّ َكابٌ املٛزد ٖٚٛ املدٜٔ ب٘

ٜهٕٛ د٬ٗ َػسٚعا  إذ ،ا٫يتصاّ باإلؾصاحاسد اِٖ اضباب  با٭خطازدٌٗ ايدا٥ٔ ٜعد   -5
يف  اثٓا٤ َسس١ً املؿاٚضاتيف عٓٗا  باإلؾصاح٫ٚعتبازات َع١ٓٝ ايتصاّ املٛزد  ٜطٛؽ 

غ٬ف  ،يإلزاد٠ؾؿٝ٘ صٝا١ْ دٜدٙ اىل املعٝاز ايراتٞ ٜٚسدع يف ؼ املسس١ً ايتعاقد١ٜ
 .املعٝاز املٛضٛعٞ ايرٟ ٜٗدز دٚز ا٫زاد٠ ايؿسد١ٜ

با٫يتصاّ  يإلخ٬ٍعدّ نؿا١ٜ ايكٛاعد ايعا١َ ٚايكٛاْني اـاص١ يف ؾسض اؾصا٤ املٓاضب  -6
 فاٍ طابعا اضتجٓا٥ٝا عٔ َبدأ ا٫يتصاّ بايطس١ٜ يف ٜأخرعٔ ا٫خطاز ايرٟ  باإلؾصاح

ا٫د٤٫ بايبٝاْات ٚاملعًَٛات اييت تتعًل باملعسؾ١ ٚايتك١ٝٓ مما ٜطتًصّ تدخ٬ تػسٜعٝا 
 .حيدد غسٚط ذيو ا٫يتصاّ ٚسدٚدٙ ٚصٛزٙ َٚا ٜرتتب ع٢ً ا٫خ٬ٍ ب٘

 ثاًْٝا: ايتٛصٝات:
ْٛصٞ املػسع ايعساقٞ بايتدخٌ ضُٔ َعاؾ١ تػسٜع١ٝ غا١ًَ يكإْٛ ايتذاز٠ ايعساقٞ  -1

 تٓعِٝ عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا.يتتطُٔ 
ْٛصٞ املػسع ايعساقٞ بتٓعِٝ َسس١ً املؿاٚضات  ٚاملساسٌ اييت تطبل ابساّ عكٛد  -2

ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ملا هلا َٔ ا١ُٖٝ قا١ْْٝٛ ٚاقتصاد١ٜ تطِٗ يف منٛ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ 
 ٚاضتكسازٖا يف ايعسام.
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ايتهٓٛيٛدٝا باإلؾصاح عٔ ْٛصٞ املػسع ايعساقٞ بطسٚز٠ ايٓص ع٢ً ايصاّ َٛزد  -3
ا٫خطاز يف َسس١ً املؿاٚضات بٛصؿ٘ ايتصاَا قاْْٛٝا ٜكع ع٢ً عاتل َٛزد ايتهٓٛيٛدٝا 

ؾسض اؾصا٤ ايرٟ ٜتٓاضب َع  ،إذ ٜػٌُ اْٛاع املداطس ناؾ١ اض٠ٛ باملػسع املصسٟ
 ع٢ً َبدأ سطٔ اي١ٝٓ ايٛادب َساعات٘ يف َساسٌ بٓا٤ًعٔ ا٫خطاز  باإلؾصاحَع ا٫خ٬ٍ 

 .بساَ٘اابساّ ايعكد ٚاملساسٌ اييت تطبل 
 ادرـادلص

 أ٫ًٚ: ايهتب ايكا١ْْٝٛ
دزاض١ قطا١ٝ٥  /يتصاّ بايٓصٝش١ يف ْطام ايتػٝٝدا٫ ،محد عبد ايتٛاب قُد بٗذتأد.  -1

 .2001 ،ايكاٖس٠  ،داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ ،1ط ،ؾك١ٝٗ َكاز١ْ
 ،قإْٛ قُع ايتديٝظ ٚايػؼ اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يًُطتًٗو، ،د. سطٔ امحد اؾٓدٟ -2

 . 1986 ،َطبع١ داَع١ ايكاٖس٠ 
محا١ٜ املطتًٗو ٚاؿُا١ٜ اـاص١ يسضا املطتًٗو يف  ،د. سطٔ عبد ايباضط  مجٝعٞ -3

 .1996 ،ايكاٖس٠ ،داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ ،عكٛد ا٫ضت٬ٗى
 .2000 ،ايكاٖس٠ ،د. زدب نسِٜ عبد اي٬ٙ، ايتؿاٚض ع٢ً ايعكد، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ -4
داز ايهتب  ،دزاض١ َكاز١ْ /ايتعاقد عرب ا٫ْرتْت ،د. ضاَح عبد ايٛاسد ايتٗاَٞ -5

 .2008 ،ايكاٖس٠ ،ايكا١ْْٝٛ
َطبع١ داَع١  ،ايتشهِٝ يف َٓاشعات عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ،د. مسٝش١ ايكًٝٛبٞ -6

 .2006  ،ايكاٖس٠ ،سًٛإ
 ،داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ ،ازٟ  املصسٟايٛضٝط يف غسح ايكإْٛ ايتذ ،د. مسٝش١ ايكًٝٛبٞ -7

 .2015 ،ايكاٖس٠
 .1998 ،ايكاٖس٠ ،داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ ،ا٫يتصاّ بايتبصري ،د. ضٗري َٓتصس -8
 ،َٓػأ٠ املعازف ،محا١ٜ املطتًٗو اثٓا٤ تهٜٛٔ ايعكد ،د. ايطٝد قُد ايطٝد عًٛإ -9

 .2003 ،ا٫ضهٓدز١ٜ
ْػس  ٕ دازدٚ ،قبٌ ايتعاقد بتكدِٜ املعًَٛات ا٫يتصاّ باإلع٬ّ ،د. صربٟ محد خاطس -10

 ٚض١ٓ طبع.
، داز اسٝا٤ ايرتاخ 7ز  ،ايٛضٝط يف غسح ايكإْٛ املدْٞ ،د. عبد ايسشام ايطٓٗٛزٟ -11

 .1964 ،يبٓإ  ،ايعسبٞ



 (19( ، السنة )56( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21) 

711 

 ،ايكاٖس٠ ،ْػس دازبدٕٚ  ،1ط ،غسح ايعكٛد ايتذاز١ٜ ٚاملد١ْٝ ،د. عبد ايؿتاح َساد -12
2000. 

داز ايٓٗط١  ،محا١ٜ املطتًٗو َٔ ايػؼ ايتذازٟ ٚايصٓاعٞ  ، سطني عًٞد. عبد اهلل -13
 .2002 ،ايكاٖس٠ ،ايعسب١ٝ

ايٛدٝص يف ْعس١ٜ  ،قُد ط٘ ايبػري ،عبد ايباقٞ ايبهسٟ ،د. عبد اجملٝد اؿهِٝ  -14
داز ايهتب يًطباع١  ،اؾص٤ ا٫ٍٚ  َصادز ا٫يتصاّ ،ا٫يتصاّ يف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ

 .1980 ،ٚايٓػس
َٓػٛزات اؿًيب  ،دزاض١ َكاز١ْ/ محا١ٜ املطتًٗو ،د. عبد املٓعِ َٛض٢ ابساِٖٝ -15

 .2007 ،يبٓإ ،اؿكٛق١ٝ
عُس قُد عبد ايباقٞ، اؿُا١ٜ ايعكد١ٜ يًُطتًٗو، َٓػأ٠ املعازف، د.  -16

 .2008ا٫ضهٓدز١ٜ،
 ،داَع١ ايكاٖس٠َطبع١  ،ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ ،د. قطٔ غؿٝل -17

1984. 
دٕٚ  ،اؾٛاْب ايكا١ْْٝٛ يف اداز٠ املؿاٚضات ٚابساّ ايعكٛد ،د. قُد ابساِٖٝ دضٛقٞ -18

 .1995 ،َهإ طبع
داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ،  ،د. قُد املسض٢ شٖس٠، اؿُا١ٜ املد١ْٝ يًتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ -19

 .2007 ،ايكاٖس٠
داز ايؿهس  ،ٚي١ٝ يف فاٍ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝاعكٛد ايتذاز٠ ايد ،د. قُٛد ايه٬ْٝٞ -20

 . 1995 ،ايكاٖس٠ ،ايعسبٞ
داز  ،ا٫يتصاّ قبٌ ايتعاقدٟ باإلد٤٫ بايبٝاْات املتعًك١ بايعكد ،د. ْصٜ٘ صادم املٗدٟ -21

 .1982 ،ايكاٖس٠ ،ايٓٗط١ ايعسب١ٝ
 ،املدْٞ دزاض١ يف املباد٨ ايعا١َ يف ايكإْٛ/ عكٛد املعًَٛات١ٝ ،د. ْٛزٟ محد خاطس -22

 .2002 ،عُإ ،داز ايجكاؾ١ يًٓػس ،1ط
 .1992 ،ايكاٖس٠ ،داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ ،ا٫يتصاّ بايتعإٚ ،د. ٚؾا٤ سًُٞ ابٛ مجٌٝ -23
داز ايٓٗط١  ،ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يعكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ،د. ٜٛضـ عبد اهلادٟ خًٌٝ -24

 .1989 ،ايكاٖس٠ ،ايعسب١ٝ
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 ثاًْٝا: ايبشٛخ ٚايدٚزٜات:
عح  ،املباد٨ اييت ؼهِ ايتؿاٚض يف ايعكٛد ايدٚي١ٝ يٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ،محدٟ بازٚد -1

 .2008 ،غص٠ ،ايعدد ا٫ٍٚ ،اجملًد ايطادع عػس ،َٓػٛز يف ف١ً اؾاَع١ ا٫ض١َٝ٬
تكِٝٝ غسٚط ا٫تؿام ٚا٫يتصاّ بايطُإ يف عكٛد ْكٌ  ،مسٝش١ ايكًٝٛبٞد.  -2

ايعدد  ،ايط١ٓ ايطابع١ ٚايطبعٕٛ ،١ َصس املعاصس٠عح َٓػٛز يف فً ،ايتهٓٛيٛدٝا
 .1986انتٛبس  ،406

عح َكدّ اىل اؼاد  ،ايتبع١ٝ ايتهٓٛيٛد١ٝ َٚكٝدات ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ،عجُإ شٜدد.  -3
 .1978 ،اٜاز ،بػداد ،ا٫َا١ْ ايعا١َ ،فايظ ايبشح ايعًُٞ ايعسب١ٝ

 طازٜح اؾاَع١ٝ:ثايجًا: ايسضا٥ٌ ٚا٫
اطسٚس١  ،َبدأ سطٔ اي١ٝٓ يف َسس١ً املؿاٚضات قبٌ ايتعاقد١ٜ ،املطًب بدٟٚب٬ٍ عبد  -1

 .2001 ،داَع١ عني مشظ ،ن١ًٝ اؿكٛم ،دنتٛزاٙ
اطسٚس١  ،ا٫يتصاّ باإلع٬ّ يف عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ،تػسٜد عبد اؿُٝد ابٛ املهازّ -2

 .2007 ،ايكاٖس٠ ،داَع١ عني مشظ ،ن١ًٝ اؿكٛم ،دنتٛزاٙ
ن١ًٝ  ،اطسٚس١ دنتٛزاٙ  ،ا٫يتصاّ باإلع٬ّ قبٌ ايتعاقد ،اٍ امحد سطٔخايد مج -3

 .2000 ،داَع١ اضٝٛط ،اؿكٛم
 ،ا٫يتصاّ باإلؾصاح عٔ ا٫خطاز يف عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ،ع٤٬ ايدٜٔ زبٝع قُد -4

 .2011 ،داَع١ ايكاٖس٠ ،زضاي١ دنتٛزاٙ
ن١ًٝ  ،اطسٚس١ دنتٛزاٙ  ،يٓا١َٝعكد ايرتخٝص ٚاُٖٝت٘ يًدٍٚ ا ،َادد عبد اؿُٝد -5

 .1981 ،داَع١ ايكاٖس٠ ،اؿكٛم
 ،زضاي١ َادطتري ،دزاض١ َكاز١ْ –عكد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا  ،قُد بٔ عبد احملطٔ ْاصس -6

 ــ.ٖ 1427 ،ايطعٛد١ٜ ،داَع١ ا٫َاّ قُد بٔ ضعٛد ا٫ض١َٝ٬
 ،ن١ًٝ اؿكٛم ،تٛزاٙاطسٚس١ دن ،اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يًُطتًٗو ،َسؾت عبد املٓعِ صادم -7

 .1999 ،داَع١ ايكاٖس٠
 ،ن١ًٝ اؿكٛم ،زضاي١ َادطتري ،عكد ا٫غرتاى غدَات ا٫تصا٫ت ،ْد٣ قُٛد ذْٕٛ -8

 .2009 ،داَع١ املٛصٌ
 زابعُا: ايكٛاْني:

 .1984يط١ٓ  30قإْٛ ايتذاز٠ ايعساقٞ زقِ  -1
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 املعدٍ. 1951يط١ٓ  40ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ  -2
 .2010( يط١ٓ 1ْٕٛ محا١ٜ املطتًٗو  ايعساقٞ  زقِ )قا -3
 .1969يط١ٓ  111قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ زقِ   -4
 .1999( يط١ٓ 17قإْٛ ايتذاز٠ املصسٟ اؾدٜد زقِ ) -5
 املعدٍ. 1948يط١ٓ  131ايكإْٛ املدْٞ املصسٟ زقِ  -6
 .2014يط١ٓ  2قإْٛ ايتذاز٠ ايؿًططٝين زقِ َػسٚع  -7

 هتب ا٫دٓب١ٝ:خاَطًا: اي
1- Nancis le febane , memcato  pratique distribution , 1992. 

2- Ghestin ,obligation NO 98, Boyer Yves , L'obligation de 

renseignements  dans la formation du contract , The'se 

,Aix-Marseille ,1977. 

3- Alisse Jean , L' obligation de renseignements dans les 

contrats,These , Paris , 1975. 

4-  Bonssies.p. , Le dol dans la Conclusion des, contrats 

The'se ,lille,1995. 

5- Chesir , Conformite' et garantie la Nante , LGDJ ,NO. 

106. 

6- Flour (j.) et Aubert: "Droit Civil" Les obligation , vol.1 , 

"Lacte jurdique" , 1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


