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مفيوم عقد التدريب وتكييفو القانوني

-)*(-مفهىو عقذ انتذريب وتكييفه انقانىني
 حممذ صذيك حممذ عبذاهلل.د
أستار انقانىن ادلذني ادلساعذ

انباحث حممذ حممىد عبذاهلل

 جامعة ادلىصم/كهية احلقىق

ادلستخهص
ل إبساّ عكدّٜ عٔ طس٠تِ عادٜ ٟايرٚ ًُٞاقع ايعٛ يف اي١فَٛأيٚ ٠ز نجريٛب صٜإٕ يًتدز
 يف١َٜات ْعسًَٛعٚ ٠دب٘ أسد ايطسفني بٓكٌ خربٛتعٗد مبٜ عسف بأْ٘ (عكدٜ ٟايرٚ بٜايتدز
ٕصًٓا إىل أٛقد تٚ ،)تعٗد ب٘ ايطسف اٯخسٜ  أدس٤ يكاًُٞل عٝاقرتاْٗا بتطبٚ صباٍ َعني
 تتعًل بعكد١ٓٝات َعٝصٛذيو شبصٚ ١يٚز عكد املكاٛ َٔ ص١ خاص٠زٛ صٖٛ بٜعكد ايتدز
 املدزب ايتصاَات٢ً عًٞكٜ فَٛٔ أُٖٗا بأْ٘ عكد ضٚ ١يٚ بٗا عٔ عكد املكاٙصٝمتٚ بٜايتدز
 اييت اضاضٗا١ٝيتصاَات ايتبع٫عترب َٔ اٜ ٖٛٚ  يًُتدزب١َ٬ تتعًل بطُإ ايط١خاص
١ٜبرٍ املدزب ايعٓاٜ ٕ أٖٛ بٜإٔ ا٭صٌ يف عكد ايتدزٚ ِ ن.١ٝٓ َبدأ سطٔ ايٖٛ ْْٞٛايكا
.١ذٝل ْتًٝتصّ املدزب يف اظباش عًُ٘ يتشكٜ  فكد٤ اَا اضتجٓا١َش٬اي
Abstract
That the training is many familiar images in practice which
is usually through the conclusion of the training contract,
which is known as a contract whereby one of the parties
undertakes to transfer theoretical experience and information
in a particular field and to associate it with a practical
application at a wage promised by the other party. A special
image of the contracting contract for particular specificities
related to the contract of training and distinguished from the
contract of the contract. The most important of which is that
the contract will give the trainer special obligations
regarding the safety of the trainee and it is one of the legal
obligations based on the principle of good faith. How much
is the original in the training contract is that the coach should
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take care of the necessary exception, the coach may be
committed to the completion of his work to achieve a result.
ادلقذمـة
اسبُد هلل زب ايعاملني ٚايصٚ ٠٬ايط ّ٬عً ٢اغسف اشبًل أمجعني ضبُد ٚعً ٢آي٘
ٚصشب٘ أمجعنيٚ .بعد ،ضٓشا ٍٚتٛضٝح َكدَ ١حبجٓا َٔ خ ٍ٬ايفكسات ايتاي:١ٝ
أَ :ّ٫ٚدخٌ تعسٜف ٞيًبشح ٚأُٖٝت٘:
إٕ عكد ايتدزٜب ٜعد َٔ املٛاضٝع املُٗ ١يٝظ فكط ٭ْ٘ ايعكد اير ٟحيدد ع٬ق١
اطساف٘ ٚايتصاَاتِٗ ٚاٯثاز املرتتب ١عً ٢طبايفٖ ١ر ٙا٫يتصاَات ٚإمنا يْ٬تػاز ايٛاضع هلرا
ايعكد يف اسبٝا ٠ايعًُٚ ١ٝصٛز ٙايهجري َٔٚ ٠أبسشٖا صٛز ٠ايتدزٜب عً ٢قٝاد ٠ايطٝازات
ٚنريو ايتدزٜب عً ٢اضتدداّ اسباضٛب ٚايتصفح با٭ْرتْت ٚغريٖا َٔ صٛز ايتدزٜب
ا٭خس ٣نايتدزٜب عً ٢ا٫يعاب ايسٜاض ١ٝنايطباسٚ ١ايفسٚضٚ ١ٝغريٖاٚ ،نريو ست ٢بايٓطب١
يٮغداص اير ٜٔحيًُ ٕٛغٗادات داَع ١ٝناملٗٓدع ٚاملعًِ ٚاحملاَٜٚ ٞتبني يٓا مما
تكدّ إٔ ايتدزٜب بصٛز ٠عاَ ١أَس َأيٛف يف ايٛاقع ايعًُ.ٞ
ثاْٝاّ :أضباب اختٝاز املٛضٛع:
 .1إ عكد ايتدزٜب بايسغِ َٔ اْتػاز ٙيف اسبٝا ٠ايعًُ ١ٝمل ٜسد ب٘ تٓع ِٝخاص َٔ قبٌ
ايتػسٜعات ايكاَْٗٓٚ ١ْٝٛا ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞمما دعً٘ ٜصٓف َٔ ايعكٛد غري
املطُاٚ ٠تبعاّ يريو إذا َا أثري أْ ٟصاع ٜتعًل بأطساف ايعكد فطته ٕٛأ١َُٗ ٍٚ
يًكاض ٖٞ ٞايبشح يف تهٝف ٖرا ايعكد ٖٚرا َا دفعٓا إىل اختٝاز ٖر ٙازبص ١ٝ٥املُٗ ١يف
ٖرا ايعكد ٭ُٖٝتٗا َٔ ايٓاس ١ٝايعًُ.١ٝ
ْ .2دز ٠ايكسازات ايكطا ١ٝ٥عٓ٘.
ْ .3دز ٠ايدزاضات ايفكٗ.١ٝ
ثايجاّْ :طام ايبشح:
إ حبجٓا ضٛف ٜكتصس عً ٢بٝإ َفٗ ّٛعكد ايتدزٜب ٚتعسٜف٘ ٚنريو تهٝٝف٘ ايكاْ ْٞٛأٟ
ذبدٜد ايٛصف ايكاْ ْٞٛي٘.
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زابعاَّٗٓ :ذ ١ٝايبشح:
مت اعتُاد ايدزاض ١ايتشً ١ًٝٝبأضًٛب ضًـظ يف ايتعبري يًٛص ٍٛإىل َا ْبتػ٘ٝ
ٚاعتُدْا ايكٝاع ٚايتشً٫ٚ ٌٝضُٝا ايكٝاع عً ٢ايعكٛد املٓعُ ١قاْْٛاّ ،٭ٕ ايعكد عكد غري
َطُٜ ٢ػب٘ بعض خصا٥ص ايعكٛد املطُا.٠
خاَطاّٖٝ :هً ١ٝايبشح:
ضٛف ْكطِ ٖرا ايبشح إىل َطًبني ٚناٯت:ٞ
املطًب ا٭َ :ٍٚفٗ ّٛعكد ايتدزٜب.
املطًب ايجاْ :ٞتهٝٝف٘ ايكاْ.ْٞٛ
ادلطهب األول

مفهىو عقذ انتذريب
ٜعد ايعكد تصسفاّ قاّْ ْٝٛا َُٗاّ يف اسبٝا ٠ايعًُ ١ٝإذ ٜكٖ ّٛرا ايتصسف عًَ ٢بدأٜٔ
ا٭َ ٖٛ ٍٚبدأ ضًطإ اإلزادٚ ٠ايجاْْ ٞطب ١ٝا٭ثس ايرٜ ٟرتتب عً ٢ايتصسف َٔٚ .ثِ
ايٓتٝذ ١اييت ترتتب عًَ ٢بدأ ضًطإ اإلزاد ٖٞٚ ٠إٔ ايعكد غسٜع ١املتعاقدٚ ،ٜٔيكد َس
َبدأ ضًطإ اإلزاد ٠مبساسٌ طبتًف ١إذ نإ ُٜعد يف نٌ َٓٗا صد ٣ملا ٜطٛد يف نٌ عصس
َٔ تٝازات اقتصادٚ ١ٜادتُاعٚ ١ٝضٝاضٚ ،١ٝمل ٜعسف ايكاْ ٕٛايسَٚاْٖ ٞرا املبدأ ناَ ّ٬يف
أ ٟعصس َٔ عصٛز ،ٙإذ بدأت ايكٛٝد ف ٘ٝغهً ١ٝتطٝطس عًٗٝا أٚضاع َع ١ٓٝيف سسنات
ٚإغازات ٚأيفاظ ٚنتاب .١فإذا اضتٛف ٢املد ٜٔايػهٌ املسضْ ّٛػأ ايتصاَ٘ صشٝشاّ
ٚسصًت بعد ذيو تطٛزات ،يهٔ مل تبًؼ سد ا٫عرتاف باملبدأ بٛد٘ عاّ ،فعٌ ايعكد
ايػهً ٖٛ ٞايكاعد.)1(٠
أَا ايػسٜع ١اإلض ١َٝ٬فكد عسفت ٖرا املبدأ ناَ َٔ ّ٬بدٚ ٤دٛدٖاٜٚ ،سدع ذيو
إىل إٔ ايك ٠ٛاملًصَ ١يًعكد يف ٖر ٙايػسٜع ١اييت تطتٓد إىل ايٛفا ٤بايعٗد اير ٟأٚدب٘ ايكسإٓ

( )9د .عبد المنعم فرج الصدة ،محاضرات في القانون المدني ،نظرية العقد في قوانين البالد
العربية ،التراضي ،جامعة الدول العربية ،معيد الدراسات العربية ،9847 ،ص 6وما
بعدىا.
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ايهسٚ ِٜاسبدٜح ايػسٜف فكد قاٍ اهلل تعاىل يف قسآْ٘ ايععٜ(( :ِٝا أٜٗا اير ٜٔآَٓٛا أٚفٛا

طُٛ٦يّا))(.)2
بايعكٛد))(ٚ )1قاٍ تعاىلَٚ(( :أَِٚفُٛا بِايِعَِٗدِ إَِّٕ ايِعَِٗدَ نَإَ ََ ِ
اَا يف د ٍٚايػسب فكد اخر َبدأ ضًطإ اإلزادٜ ٠ك ٣ٛتدزجيٝاّ يف ايكس ٕٚايٛضط٢
ست ٢ظٗست يف ايكسٕ ايطابع عػس ْعسٜات اقتصادٚ ١ٜفًطفٚ ١ٝضٝاض ١ٝتػبعت بسٚح
ايفسد ١ٜفطاعدت عً ٢إقساز املبدأ ٚقد بًػت ٖر ٙايٓعسٜات أٚدٗا يف ايكسٕ ايجأَ عػس،
 ٖٞٚتٓاد ٟبٛدٛد قاْ ٕٛطبٝعٜ ٞك ّٛعً ٢سس ١ٜايفسد ٚاضتك ٍ٬إزادت٘ ،ا ٫إ ٖرا املبدأ
دٛب٘ مبعازض ١غدٜد ٠بعٗٛز ايٓعس ١ٜا٫غرتان ،١ٝإذ ٚدٗت أْصازٖا اىل إ ا٫يتصاَات اييت
تٓػأ عٔ ايعكد  ٫تطتٓد إىل ضبض إزاد ٠ايعاقد ٚإمنا تستهص عً ٢اعتبازات ادتُاع،١ٝ
فًٝطت اإلزاد ٠يف ْعسِٖ ٖ ٞأضاع ايك ٠ٛاملًصَ ١يًعكدٚ .ظٗس إشاٖ ٤ر ٜٔايفسٜكني فسٜل
َعتدٍ اْتصس يًُبدأ ٚيهٓ٘ ٚقف ب٘ عٓد سدٚد ٙاملعكٛي ،١يرا أَهٔ ذبدٜد اجملاٍ اسبكٝكٞ
هلرا املبدأ .فكٝد ايٓعاّ ايعاّ ٚاٯداب َعسٚف ،اذ ميتٓع عً ٢اإلزاد ٠إٔ تتذ٘ إىل َا
خيايفٗاٚ ،فهس ٠ايٓعاّ ايعاّ فهسَ ٠سْ ١تطٝل ٚتتطع تبعاّ يٮفهاز ايطا٥د ٠يف اجملتُع،
فٗ ٞتٓشصس يف أضٝل اسبدٚد يف ظٌ املراٖب ايفسدٚ ١ٜتتطع يف ظٌ املراٖب ا٫دتُاع.)3(١ٝ
قبٌ إٔ ْعسف عكد ايتدزٜب جيب إٔ ْعسف ايعكد بصٛز ٠عاَ ١سٝح ْصت املاد٠
( َٔ )73ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞايٓافر زقِ ( )44يطٓ 1951 ١إٔ ايعكد ٖ :)4(ٛازتباط
ا٫جياب ايصادز َٔ أسد ايعاقد ٜٔبكب ٍٛاٯخس عًٚ ٢د٘ ٜجبت أثس ٙيف املعكٛد عً.٘ٝ
ٚظبد إٔ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞأداش يٮفساد اْػاَ ٤ا غاٚ٤ا َٔ ايعكٛد ٚا٫تفاقات غسط

إٔ  ٫ربايف ايٓعاّ ايعاّ ٚاٯداب(.)5

أَا ايتدزٜب يػ ١فٝكاٍٜ :تدَّزب ،تدزب ،تدزباّ.
( )9سورة المائدة :اآلية .9
( )3سورة االسراء :اآلية .23
( )2د .عبد المنعم فرج الصدة ،مصدر سابق ،ص  6وما بعدىا

( )3تجدر االشارة ىنا إلى أن القانون المدني المصري رقم ( )929لسنة  9837النافذ لم
يتطرق إلى تعريف العقد.
( )4نصت المادة ( )64من القانون المدني العراقي عمى أنو (يصح أن يرد العقد عمى اي
شيء آخر ال يكون االلتزام بو ممنوعاً بالقانون والنظام العام أو اآلداب).
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ايسدٌ ٜتُسٕ بايػٚ ٤ٞعًٚ ٘ٝف ٘ٝتعٛد.)1(ٙ
أَا اصط٬ساّ فًِ ْعجس َٔ خ ٍ٬تصفشٓا يًكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساقٚ ٞايكٛاْني
املدْ ١ٝيبعض ايد ٍٚايعسب )2(١ٝعً ٢تعسٜف عكد ايتدزٜب َٚع ذيو فكد أٚزد املػسع ايعساقٞ
تعسٜفاّ يعكد تعً ِٝاملٗٓ ١يف املاد َٔ )926( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞايٓافر ٚاير ٟقد
ًٜتبظ عً ٢ايبعض ٚدٛد ايتػاب٘ فُٝا بُٗٓٝا عً ٢ايسغِ َٔ اخت٬ف ن ٬املصطًشني
سٝح إٔ عكد تعً ِٝاملٗٓ ١قد عسف مبٛدب ايفكس َٔ )1( ٠املاد )926( ٠ايطايف ١ايرنس
بأّْ٘( :عكد تعً ِٝاملٗٓ ٖٛ ١إٔ ٜتعٗد زب َ٪ضط ١صٓاع ١ٝأ ٚدباز ١ٜأ ٚشزاع ١ٝبإٔ خيسز
غدصاّ يف ََٗٓ ١كابٌ ايتصاّ ٖرا ايػدص بٓفط٘ أ ٚبٛي ٘ٝبإ ٜػتػٌ سبطاب زب ايعٌُ

عً ٢غسٚط ملدَ ٠تفل عًٗٝا) ٚنريو َا أغاز إي ٘ٝقاْ ٕٛايعٌُ ايعساق )3(ٞيف ذبدٜد اٖداف
ايتدزٜب املٗين د ٕٚتعسٜف٘.
ٚعً ٘ٝيًٛص ٍٛإىل تعسٜف ايع٬ق ١ايتعاقدَٛ ١ٜضٛع حبجٓا اييت اطًكٓا عًٗٝا عكد
ايتدزٜب نإ ٫بد يٓا َٔ إٔ ْتُعٔ صٛز ٖرا ايعكد يف ٚاقعٓا ايعًَُٗٓٚ ٞا عً ٢ضبٌٝ
املجاٍ  ٫اسبصس ايتدزٜب عً ٢قٝاد ٠ايطٝازات سٝح ًٜذأ املتدزب اىل إسد ٣املهاتب
املتدصص ١اييت تتعٗد بتدزٜب٘ ملدَ ٠ع ١ٓٝيكا ٤أدس ٜتفل عً ٘ٝايطسفإ ٚايتدزٜب عً٢
اسباضبات ٚايتصفح عً ٢ا٭ْرتْت ٚايتدزٜب عً ٢ا٭يعاب ايسٜاض ١ٝنايفسٚضٚ ١ٝايطباس١
ٚغريٖا.

( ) 9عمي بن ىادية ،بمحسن البميش ،الجيالني بن الحاج يحيى ،تقديم محمود السعدي،
القاموس الجديد لمطالب ،الطبعة الثانية ،منشورات الشركة التونسية لمتوزيع ،الشركة
الوطنية لمنشر والتوزيع ،الجزائر  ،9871ص  .25وينظر :محمد بن أبي بكر الرازي،
مختار الصحاح ،دار الرسالة ،الكويت .9873
( )3ما تصفحنا بو لمقانون المدني المصري رقم ( )29لسنة  9837القانون المدني االردني
رقم ( )32لسنة .9865
( )2نظم قانون العمل العراقي رقم ( )69لسنة  9876النافذ التدريب الميني في المواد (34
–  )37وحدد أىدافو المنصوص عمييا في المادة ( )34والمتمثمة باآلتي .9( :اعداد
العمال المبتدئين وتدريبيم وتزويدىم بالخبرات الفنية لجميع أنواع العمل بغية امداد
قطاعات العمل المختمفة بما يحتاج إليو من ميارات فنية ذات أختصاص  .3تطوير
المستوى الفني لمعمال الميرة ورفع مستوى كفاءتيم المينية واالنتاجية.
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ٚظبد نريو إٔ ايتدزٜب ٜػٌُ ست ٢ا٫غداص اير ٜٔحيًُ ٕٛغٗادات داَع ١ٝناحملاَٞ
َج ّ٬سٝح ٜٓعِ قاْ ٕٛاحملاَا ٠ايعساق ٞايٓافر زقِ ( )173يطٓٚ 1965 ١تعد٬ٜت٘ ايتدزٜب
عً ٢احملاَا ٠يف املاد ٠ايجآَ ١عػس.)1(َ٘ٓ ٠
ٜتبني مما تكدّ إٔ يًتدزٜب صٛزاّ نجريَٚ ٠أيٛف ١يف ايٛاقع ايعًُٚ ٞدبدز ا٫غاز٠

ٖٓا إىل إٔ داْباّ َٔ ايفك٘( )2قد عسف ايتدزٜب بأْ٘( :عكد ٜتعٗد مبٛدب٘ أسد ايطسفني بٓكٌ
خرب ٠يف صباٍ َعني يكا ٤أدس ٜتعٗد ب٘ ايطسف اٯخس َتًك ٞاشبرب ٠عً ٢افرتاض ٚدٛد
طسفني أسدُٖا ٜفتكس إىل اشبربٚ ٠اٯخس ميتًهٗا فتدفع زغب ١ا٭ٚ ٍٚسادت٘ إىل انتطاب
اشبرب ٠إىل إٔ ًٜذأ إىل ايطسف ايجاْ ٞايرٜ ٟتفل َع٘ عً ٢إٔ ٜٓكٌ ي٘ اشبرب ٠يكا ٤أدس

َعني).
ٚيهْ ٞه ٕٛأنجس دقٚٚ ١ضٛساّ يف صباٍ تعسٜف عكد ايتدزٜب ْكرتح إٔ ٜهٕٛ
تعسٜف٘ ناٯت( :ٞعكد ٜتعٗد مبٛدب٘ أسد ايطسفني بٓكٌ خربَٚ ٠عًَٛات ْعس ١ٜيف صباٍ
َعني ٚاقرتاْٗا بتطبٝل عًُ ٞيكا ٤أدس ٜتعٗد ب٘ ايطسف اٯخس) ٚذيو عً ٢افرتاض إٔ عكد
ايتدزٜب ٜػٌُ ازباْب ايٓعس َٔ ٟاملعًَٛات َكرتْ ١بايتطبٝل ايعًُ.ٞ

( )9حيث نصت المادة ( )97منو الفقرة (أ)( :يسجل اسم من يقبل محامياً ألول مرة في

جدول المحامين ويخضع لمتمرين عمى الممارسة الفعمية عمى اعمال المحاماة باختيار

احدى الطريقتين األتيتين :األولى التمرين مدة سنتين في مكتب محام ممارس لمدة ال
تقل عن خمسة سنوات ،الثانية التدرج في صالحيات معينة لمدة ال تقل عن ثالث

سنوات).

( )3استاذتنا الفاضمة د .ضحى محمد سعيد ،عقد التدريب ،دراسة في القانون المدني ،بحث
منشور في مجمة الرافدين لمحقوق والصادر عن كمية الحقوق ،جامعة الموصل ،مجمد
( )9السنة العاشرة ،العدد ( )33لسنة  ،3114ص .31
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ادلطهب انثاني

انتكييف انقانىني نعقذ انتذريب
إٕ املكصٛد مبصطًح (ايتهٝٝف ايكاْ )ْٞٛنُا عسفت٘ بعض ايػسا٥ع (ذبًٌٝ
ايٛقا٥ع ٚايتصسفات ايكاْ ١ْٝٛمتٗٝداّ إلعطاٗ٥ا ٚصفٗا اسبل ٚضعٗا يف املهإ امل ِ٥٬بني
()1

ايتكطُٝات ايطا٥د ٠يف فسع َعني َٔ فسٚع ايكاْٚ )ٕٛذٖب داْب َٔ ايفك٘( )2إىل أْ٘ َا
ٜرٖب قصد ايباسجني غايباّ إىل اعطاَ ٤عٓ ٢ايتهٝٝف ايكاْ ْٞٛعٔ َفٗ ّٛايطبٝع ١ايكاْ١ْٝٛ
أ ٚايعهظ عً ٢ايسغِ َٔ اخت٬ف َفٗ ّٛايتهٝٝف ايكاْ ْٞٛعٔ َفٗ ّٛايطبٝع ١ٝايكاْ١ْٝٛ
فف ٞسني ٜعين ايتهٝٝف اعطا ٤ايٛصف ايكاْ ْٞٛايصشٝح يًٛاقع ١املعسٚض ١تعين ايطبٝع١
ايكاْْٛ ١ْٝٛع ايٛاقعٚ َٔ ١دٗ ١ايٓعس ايكاْ ١ْٝٛفايتهٝٝف ٜتصٌ بعٌُ ٜك ّٛب٘ ايكاض ٞأٚ
ايفك ٘ٝيف ايعادٚ ٠يتشدٜد ايفٝصٌ بني ايتهٝٝف ايكاْٚ ْٞٛايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛأُٖ ١ٝبايػ ١يف
ذبدٜد ْطام ايكاْ ٕٛاشباص فايطبٝع ١ذبدد ْٛع ايكاْ ٕٛاملطبل أَا ايتهٝٝف فٗ ٛاْط٬ق١
تطبٝل ايكاْ ٕٛعً ٢ايٛاقع.١
مما تكدّ ايرْ ٟبتػ ٘ٝبدزاضتٓا ٖ ٛايتهٝٝف ايكاْٚ ْٞٛيٝظ ذبدٜد ايطبٝع١
ايكاْ ،١ْٝٛأ ٟذبدٜد ايٛصف ايكاْ ْٞٛيعكد ايتدزٜب ٚذبت أْٛ ٟع َٔ ايعكٛد ٜٓدزز فكد
تٛاد٘ ايكاضَ ٞػهً ١يفض ْصاع ٜتعًل بأطساف عكد ايتدزٜب فٝه ٕٛعً ٢ايكاض ٞأّ٫ٚ
تهٝٝف ٖرا ايعكد تهٝٝفاّ صشٝشاّٚ ..بايتاي ٞايط٪اٍ ايرْ ٟطسس٘ ٌٖ إٔ ٖرا ايعكد ٜعد
ْٛعاّ َٔ أْٛاع عكٛد ايعٌُ ٚبايتاي ٞتطبل عً ٘ٝأسهاّ عكد ايعٌُ أّ أْ٘ عكد َكاٚي ١ذبهُ٘
قٛاعد ٖرا ايعكد املب ١ٓٝيف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞأّ أّْ٘ عكد ذ ٚطبٝع ١خاص ١ملا ٜتصف ب٘ َٔ
خصا٥ص ٚعً ٢ض ٤ٛذيو ضٓكطِ ٖرا املطًب إىل فسعني.
( ) 9د .حفيظة السيد الحداد ،الموجز في القانون الدولي الخاص ،الكتاب األول ،المبادئ
العامة في تنازع القوانين ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت – لبنان ،3116 ،ص ،85
الدكتور ىشام عمي صادق ،تنازع القوانين ،منشأة المعارف ،ط ،2اإلسكندرية،9863 ،

ص .999

( ) 3د .محمد سميمان األحمد ،أىمية الفرق بين التكييف القانوني والطبيعة القانونية ،بحث
منشور في مجمة الرافدين لمحقوق ،مجمد ( )99عدد ( )31السنة التاسعة،3113 ،
ص.991
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ايفسع ا٭ :ٍٚعكد ايتدزٜب عكد عٌُ.
ايفسع ايجاْ :ٞعكد ايتدزٜب َكاٚي.١
انفرع األول

عقذ انتذريب عقذ عمم
يهْ ٞبشح فُٝا إذا نإ عكد ايتدزٜب ميهٔ إٔ ٜهٝف عً ٢أْ٘ عكد عٌُ عًٓٝا إٔ
ْبشح يف تعسٜف عكد ايعٌُ يف قاْ ٕٛايعٌُ ٚايعٓاصس اييت ٜتطُٓٗا  ٌٖٚإٔ ٖر ٙايعٓاصس
َتٛادد ٠يف عكد ايتدزٜب أّ إٔ ٖٓاى عٓاصس َتٛاددٚ ٠أخس ٣غري َتٛادد ٠يريو ضٓكّٛ
أ ّ٫ٚبتعسٜف عكد ايعٌُ يف قاْ ٕٛايعٌُ ايعساق ٞزقِ ( )71يطٓ 1987 ١ايٓافر سٝح ْصت
املاد َ٘ٓ )29( ٠عً ٢أْ٘ (ٖ ٛاتفام بني ايعاٌَ ٚصاسب ايعٌُ ًٜتصّ ف ٘ٝايعاٌَ بأدا٤
عٌُ َعني يصاسب ايعٌُ تبعاّ يتٛدٚ ٘ٗٝادازت٘ ًٜٚتصّ ف ٘ٝصاسب ايعٌُ بأدا ٤ا٫دس
املتفل عًٚ .)٘ٝعًٖٓ ٘ٝاى ث٬ثَ ١عاٜري يٛدٛد عكد ايعٌُ  ٖٞٚايتبعٚ ١ٝاشبدَ ١املكدَ١
ٚا٭دس ٜٚطٝف بعض ايػساح( )1عٓصساّ زابعاّ يعكد ايعٌُ  ٖٛٚعٓصس املد ٠باعتبازَٔ ٙ
املطا ٌ٥ازبٖٛس ١ٜفا٭صٌ إٔ ٜه ٕٛيطسيف ايعكد اسبس ١ٜيف ذبدٜد أ ٚعدّ ذبدٜد َد ٠ايعكد
إ ٫إٔ قاْ ٕٛايعٌُ ايعساق ٞيف املادْ َ٘ٓ )32( ٠ص أْ٘ ( ٫جيٛش ذبدٜد َد ٠ايعكد يف
ا٭عُاٍ ذات ايطبٝع ١املطتُس )٠مبكتطٖ ٢را ايٓص قٝد ٖر ٙاسبسٚ ١ٜيرا دٛاش ذبدٜد
املد َٔ ٠عدَ٘ خيطع ملعٝاز ٚاسد  ٖٛٚطبٝع ١عٌُ ايعكد.
فاملد ٫ )2(٠ته ٕٛعٓصساّ إ ٫يف عكٛد ايعٌُ اييت ٜه ٕٛفٗٝا ايصَٔ َكٝاضاّ ٜتشدد
ب٘ ايتصاّ ْاغ ٧عٓٗاَٚ ،ع ذيو  ٫ميهٔ اْهاز أُٖ ١ٝاملد ٠يف عكد ايعٌُ ٚاعتبازٖا عٓصساّ
َٔ عٓاصس.ٙ
ٜتبني مما تكدّ إٔ ن َٔ ّ٬عكد ايعٌُ ٚعكد ايتدزٜب ٜسدإ عً ٢ادا ٤عٌُ ًٜتصّ
ب٘ أسد طسيف ايعكد ٚملد ٠ضبددَ ٠كابٌ أدس ًٜتصّ بدفع٘ ايطسف اٯخس ٚبعد إٔ عسفٓا عكد
ايتدزٜب فُٝا ضبل سٝح ًٜتصّ املدزب يف ايكٝاّ بعٌُ ٚملدَ ٠عَ ١ٓٝكابٌ أدسٜ ٠عطٗٝا

( )9د .عدنان العابد ،يوسف الياس ،قانون العمل ،الطبعة التاسعة ،بغداد  ،9878ص.328
( ) 3د .حسن عمي الذنون ،دور المدة في العقود المستمرة التنفيذ ،بغداد ،ال يوجد سنة طبع،
ص.9
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املتدزبٚ .يريو ضٓك ّٛببشح ٖر ٙايعٓاصس نٌ عً ٢سد ٣يػسض ايٛص ٍٛإىل ايػسض
املكصٛد ٌٖ :ميهٔ تهٝٝف عكد ايتدزٜب عً ٢أّْ٘ عكد عٌُ أّ  ٫؟
أ :ّ٫ٚعٓصس ايعٌُ:
مل ٜٛزد قاْ ٕٛايعٌُ زقِ ( )71يطٓ 1987 ١ايٓافر تعسٜفاّ يًعٌُ نعٓصس يف عكد

ايعٌُ( )1خب٬ف َا فعً٘ املػسع يف قاْ ٕٛايعٌُ زقِ ( )151يطٓ 1974 ١املًػ ٞسٝح عسفت٘
عسفت٘ املاد ٠ايطادض( َ٘ٓ ١نٌ َا برٍ َٔ دٗد إْطاْ ٞفهس ٟأ ٚتكين أ ٚدطُاْ ٞيكا٤
أدس) ٚنإ ا٭فطٌ يف تكدٜسْا تطُني ايكاْ ٕٛتعسٜفاّ يًعٌُ ٭ْ٘ أسد املصطًشات
ا٫ضاض ١ٝاملطتددَ ١يف صبٌُ ْصٛص٘ قطعاّ يدابس ا٫دتٗاد يف ذبدٜد املكصٛد ب٘ٚ ،عٌُ

اْ٫طإ قد ٜه ٕٛسطٝاّ ٚقد ٜه ٕٛفهسٜاّ ٚقد سصٌ ددٍ فكٗ )2(ٞيف ٖرا ا٭َس إ ٫إٔ ٖرا
ازبدٍ مل ٜعد ي٘ َا ٜربز ٙبعد إٔ صاز َكسزاّ اي ّٛٝإٔ ن َٔ ٬ايعٌُ ايٝدٚ ٟٚايعٌُ ايفهسٟ
ميهٔ إٔ ٜهَٛ ٕٛضٛعاّ أ ٚعُ ّ٬يعكد ايعٌُ.
ٜٚعترب عكد ايعٌُ َٔ ايعكٛد اييت تك ّٛعً ٢ا٫عتباز ايػدص ٞسٝح ًٜتصّ
()3

ايعاٌَ بأدا ٤ايعٌُ املتفل عً ٫ٚ ٘ٝحيل ي٘ إٔ ٜٝٓب غري ٙيف أدا ٤ايعٌُ إ ٫إذا مت مبٛافك١
صاسب ايعٌُ.
ٚبعد ٖرا ايعسض املٛدص عٔ عٓصس ايعٌُ ظبد إٔ ٖرا ايعٓصس َٛدٛد أٜطاّ يف
عكد ايتدزٜب سٝح إٔ املدزب ٜك ّٛبتأد ١ٜايعٌُ املتُجٌ بٓكٌ اشبربٚ ٠املعًَٛات
ٚتطبٝكٗا عًُٝاّ إىل املتدزب ٚبايتايٜ ٞعترب عٌُ املدزب داخ ّ٬ضُٔ املفٗ ّٛايعاّ يًعٌُ.
ثاْٝاّ :ا٭دس:
ٜعترب ٖرا ايعٓصس َتشككاّ َت ٢سصٌ ايعاٌَ عًَ ٢كابٌ يًعٌُ اير٪ٜ ٟد ٜ٘أٜاّ
نإ ْٛع ٖرا املكابٌ ْكدٜاّ أ ٚعّ ٝٓٝا(ٜٚ )4عد ا٭دس عٓصساّ دٖٛسٜاّ َٔ عٓاصس عكد ايعٌُ
( )9د .عبدالواحد كرم ،قانون العمل وشروحاتو ،الطبعة الرابعة ،بغداد  ،9873ص .82
( )3القاضي حسين عبدالمطيف حمدان ،قانون العمل – دراسة مقارنة ،منشورات الحمبي
الحقوقية ،الطبعة األولى ،بيروت ،3118 ،ص .981

( ) 2لم ينص قانون العمل العراقي النافذ عمى العنصر الشخصي خالف قانون العمل الممغى
حيث نص عميو في المادة (.)54
( )3د .يوسف الياس ،الوجيز في شرح قانون العمل رقم ( )69لسنة  ،9876مطابع التعميم
العالي ،بغداد ،9878 ،ص .35
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فإذا ربًف صاز عكداّ غري َطُ َٔ ٢عكٛد ايتربعات ٚبايتاي ٞخيسز َٔ دا٥س ٠اشبطٛع
يكاْ ٕٛايعٌُٜ ٫ٚ ،ػرتط ف ٘ٝإٔ ٜهَ ٕٛبٓٝاّ يف ايعكد أ ٚإٔ ٜهَ ٕٛبًػاّ َٔ ايٓكٛد ٚإٔ
ٜه ٕٛزب ايعٌُ ٖ ٛايرٜ ٟك ّٛبدفع٘ إىل ا٭دري(.)1
فا٭دس اذٕ ٖ ٛعٓصس دٖٛس َٔ ٟعٓاصس عكد ايعٌُ ٚايتصاّ زٝ٥ظ يصاسب
ايعٌُ جيب تأدٜت٘ يًعاٌَ بايٓكد املتدا ٍٚقاْْٛاّ أ ٚمباٍ أَٓ ٚفعٚ ١يف ايصَإ ٚاملهإ
املعٓٝني يف ايعكد َت ٢اد ٣ايعٌُ املتفل عًٚ )2(٘ٝقد عسف املػسع ايعساق ٞا٭دس(( )3نٌ َا
ٜطتشك٘ ايعاٌَ عً ٢صاسب ايعٌُ ايرٜ ٟطتددَ٘ َٔ َاٍ أٜاّ ناْت طسٜك ١سطاب٘ يكا٤
عًُ٘ ٜٚطتشك٘ َٔ تازٜذ َباغست٘ يًعٌُ).
ٚبعد ٖرا ايعسض عٔ ا٫دس ظبد إٔ ا٫دس عٓصس َٛدٛد يف عكد ايعٌُ ٚنريو يف
عكد ايتدزٜب سٝح إٔ صاسب ايعٌُ يف عكد ايعٌُ ٜك ّٛبدفع ا٭دس إىل ايعاٌَ َكابٌ عًُ٘
ٚنريو املتدزب ٜك ّٛبدفع ا٫دس إىل املدزب يكا ٤قٝاَ٘ بتدزٜب٘.
ثايجاّ :عٓصس املد:٠
إٕ عكد ايعٌُ يف اغًب ا٭سٛاٍ ٜعترب عكداّ شَٓٝاّ إ ٫أّْ٘ يف بعض ا٭سٛاٍ ٜهٕٛ
عكداّ فٛزٜاّ ٚذيو يف اسبا٫ت اييت ٜتفل املتعاقدإ عً ٢ضسٚز ٠ذبكٝل ْتٝذَ ١ع ١ٓٝبػض
ايٓعس عٔ ايصَٔ ايرٜ ٟتطًب٘ يف ايٛص ٍٛإىل ٖر ٙايٓتٝذ ١نُا يف سطاب ا٭دس ٠بايكطع.)4(١
ٜتطح مما تكدّ إٔ عٓصس املد ٠يف عكد ايتدزٜب  ٫خيتًف نجرياّ َٔ عٓصس املد ٠يف عكد
ايعٌُ فُٔ خصا٥ص عكد ايتدزٜب أْ٘ َٔ ايعكٛد املطتُس ٠ايتٓفٝر إذ  ٫ميهٔ يًُدزب
تٓفٝر ايربْاَر ايتدزٜيب دفعٚ ١اسد.٠
عً ٢ايسغِ َٔ ايتػاب٘ اير ٟملطٓا ٙبني نٌ َٔ عكد ايتدزٜب ٚعكد ايعٌُ إ ٫إٔ
ايك ٍٛبإٔ عكد ايتدزٜب ٖ ٛعكد عٌُ أَس تٛادٗ٘ صعٛبات قاْ ١ْٝٛتتُجٌ بعٓصس ايتبع١ٝ
غري املٛدٛد ٠يف عكد ايتدزٜب ٚاييت تُعترب َٔ أِٖ عٓاصس عكد ايعٌُ بٌ ٖ ٞايعٓصس ايرٟ
( )9القاضي حسين عبدالمطيف حمدان ،مصدر سابق ،ص .983
( )3د .غالب الداؤدي ،شرح قانون العمل العراقي وتعديالتو – دراسة مقارنة ،مطابع جامعة
السميمانية ،السميمانية  ،3119ص .913

( )2ينظر المادة ( )39من قانون العمل العراقي النافذ.
( ) 3د .السيد عيد نايل ،قانون العمل الجديد ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،3112
ص.941
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ميٝص ٙعٔ غري َٔ ٙايعكٛد ٚيريو ضٛف ْبشح ٖرا ايعٓصس يه َٔ ْ٘ٛأِٖ ايعٓاصس اي٬شَ١
يتهٝٝف عكد ايعٌُ.
أَ :ّ٫ٚا املكصٛد بايتبع:١ٝ
ٜكصد بايتبع ٖٛ ١ٝإٔ ٜه ٕٛايعاٌَ اثٓا ٤ايعٌُ يف َسنص خطٛع يصاسب ايعٌُ

ٖٚرا َا ٜعرب عٓ٘ بايتبع ١ٝايكاْ )1(١ْٝٛأ ٟإٔ ايعاٌَ خيطع يف قٝاَ٘ بعًُ٘ يطًط ١زب
ايعٌُ ٚزقابت٘  ٖٛٚايرٜ ٟتُتع حبل تٛد ٘ٝايعاٌَ فُٝا ٜك ّٛب٘ َٔ عٌُ ٚاصداز أٚاَسٙ

ٚفسض ازبصا٤ات يف ساٍ املدايف ١فشٝجُا ٚددت ايتبع ١ٝنإ ايعكد عكد عٌُ ٚسٝجُا ربًفت
نإ ايعكد َٔ ْٛع آخس نعكد املكاٚي ١اييت ٜه ٕٛفٗٝا املكاَ ٍٚطتك ّ٬عٔ زب ايعٌُ(.)2
ٜٚه ٕٛيًٓتٝذ ١يف عكد ايعٌُ صٛز أخس ٣تطُ ٢بايتبع ١ٝا٫قتصاد ١ٜسٝح اعترب
ايفكٗا )3(٤عٓصس ايتبعَ ١ٝتشككاّ َت ٢نإ َٔ ٜك ّٛبايعٌُ ٜعتُد اقتصادٜاّ عً٪ٜ َٔ ٢د٣

إي ٘ٝايعٌُ – غري إٔ ٚدٗ ١ايٓعس ٖر ٙمل ٜكبًٗا اغًب ايفكٗا )4(٤سٝح إٔ ا٭خر بٗرا ا٫دباٙ
٪ٜد ٟإىل ْتا٥ر خطريٚ ٠غري َكبٛيٚ ١ا٭خر ب٘ يتهٝٝف عكد ايعٌُ ٜٗدد بطػٝاْ٘ عً ٢ضا٥س
ايعكٛد املتعًك ١بايعٌُ ٚيريو مل ذبغ ايتبع ١ٝا٫قتصاد ١ٜبتأٜٝد ٜرنس َٔ زداٍ ايفك٘ ايرٜٔ
متطهٛا بايتبع ١ٝايكاْ ١ْٝٛنعٓصس دٖٛس ٟيتُٝٝص عكد ايعٌُ.
ٚايتبع ١ٝايكاْ ١ْٝٛهلا أغهاٍ ٚصٛز طبتًف ١أغدٖا ايفٓٚ ١ٝأخفٗا ا٫دازٚ ١ٜايتبع١ٝ
ايفٓ ١ٝخيطع ايعاٌَ فٗٝا إلغساف ٚتٛد ٘ٝناٌَ أ ٚغب٘ ناٌَ يسب ايعٌُ.
أَا ايتبع ١ٝا٫داز ١ٜفتكتصس عً ٢اغساف صاسب ايعٌُ عً ٢ايعسٚف اشبازد١ٝ
يًعٌُ غري إ ايفك٘ املعاصس اضتكس عً ٢ا٫نتفا ٤بايتبع ١ٝا٫داز ١ٜيتشكٝل ايتبع١ٝ
ايكاْ.)5(١ْٝٛ

( )9د .عدنان العابد ،يوسف الياس :مصدر سابق ،ص  ،335وكذلك د .أحمد عبدالكريم
أبو شنب ،شرح قانون العمل وفق أحدث التعديالت ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان
 ،3114ص .73

( )3القاضي حسين عبدالمطيف ،مصدر سابق ،ص .984
( )2د .يوسف الياس ،مصدر سابق ،ص .36
( )3القاضي حسين عبدالمطيف ،نفس المصدر السابق ،ص .986
( )4د .عدنان العابد ،يوسف الياس ،مصدر سابق ،ص .336
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بعد ٖرا ايػسح ٚا٫ضتعساض يعٓاصس عكد ايعٌُ َٔ عٌُ ٚأدس َٚدٚ ٠ددْا إٔ ٖرٙ
ايعٓاصس َٛدٛد ٠نريو يف عكد ايتدزٜب أَا عٓصس ايتبع ١ٝاملٛدٛد يف عكد ايعٌُ فٚ ٬دٛد
ي٘ يف عكد ايتدزٜب إذ إٔ املدزب ٪ٜد ٟعًُ٘ بػهٌ َطتكٌ ٚد ٕٚاغساف أ ٚخطٛع َٔ
قبٌ املتدزب عً ٢عهظ ايعاٌَ يف عكد ايعٌُ ٪ٜد ٟعًُ٘ ذبت اغساف ٚتٛد ٘ٝصاسب
ايعٌُ فٓذد إٔ املدزب ي٘ اسبس ١ٜيف طسٜك ١ذبدٜد ٙايتدزٜب ٚاختٝاز َطاعدٚ ٜ٘تٓفٝر ايعكد
ٚفل ايػسٚط املتفل عًٗٝا ٜٚرتتب عً ٢عدّ اعتباز عكد ايتدزٜب عكد عٌُ أ ٟعدّ خطٛع
املدزب إلغساف ٚتٛد ٘ٝاملتدزب سٝح إٔ صاسب ايعٌُ ٜهَ ٕٛط ّ٫ٚ٪عٔ ايعاٌَ
َطٚ٪ي ١ٝاملتبٛع عٔ تابع٘ ٖٚرا ٚ ٫دٛد ي٘ يف عكد ايتدزٜب ٚبايتاي ٫ ٞميهٔ تهٝٝف عكد
ايتدزٜب عً ٢أْ٘ عكد عٌُ.
انفرع انثاني

تكييف عقذ انتذريب عقذ مقاونة
يػسض بٝإ تهٝٝف عكد ايتدزٜب عً ٢أْ٘ عكد َكاٚي ١أّ  ٫؟ عًٓٝا يف بدا ١ٜا٭َس
إٔ ْعسف عكد املكاٚي ١سٝح ْص املػسع ايعساق ٞيف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞيف املادَ 864 ٠ا :ًٜٞ
(عكد ٜتعٗد ب٘ أسد ايطسفني إٔ ٜصٓع غّ ٦ٝا أ٪ٜ ٚد ٟعُ ّ٬يكا ٤أدس ٜتعٗد ب٘ ايطسف
اٯخس) َٔ خ ٍ٬ايتعسٜف املتكدّ ظبد إٔ ن َٔ ّ٬عكد املكاٚيٚ ١عكد ايتدزٜب ٜسدإ عً٢
عٓاصس َتػابٗ ١تتُجٌ بايعٌُ اير٪ٜ ٟد ٜ٘نٌ َٔ املدزب يف عكد ايتدزٜب ٚاملكا ٍٚيف عكد
املكاٚي ١بػهٌ َطتكٌ خَ ٍ٬د ٠شََٓ ١ٝتفل عًٗٝا ٚنريو أدس ٜعط ٘ٝاملتدزب يف عكد
ايتدزٜب ٚزب ايعٌُ يف عكد املكاٚي ١يًطسف اٯخس ٚعً ٘ٝضٓبشح ٖر ٙايعٓاصس ن ّ٬عً٢
سد.٣
أ :ّ٫ٚايعٌُ:
ٜعترب ايعٌُ يف املكاٚي ١أسد ٚدٗ ٞاحملٌ ايرًٜ ٟتصّ ب٘ املكا ٍٚفاملكا ٍٚاَا إٔ
٪ٜد ٟعُ ّ٬أٜ ٚصٓع غ٦ٝاّ ٖٚرا ايعٌُ يٝه ٕٛضب ّ٬يعكد املكاٚي ١تطبل عً ٘ٝغسٚط احملٌ
 ٖٞٚإٔ ٜه ٕٛايعٌُ ممهٓاّ ٚإٔ ٜهَ ٕٛعٓٝاّ ٚإٔ ٜهَ ٕٛػسٚعاّ ٚيريو عً ٢املكا ٍٚإٔ
٪ٜد ٟايعٌُ ٚفل ايػسٚط املتفل عًٗٝا يف عكد املكاٚيٚ ١إذا مل ٜهٔ ٖٓاى غسٚط ٚدب اتباع
ايعسف ٚأص ٍٛاملٗٓٚ ١إٕ خايفٗا املكا ٍٚنإ َط ّ٫ٚ٪دبا ٙصاسب ايعٌُ َطٚ٪ي ١ٝعكد١ٜ
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ٚجملسد اثبات طبايف ١ايػسٚط املتفل عًٗٝا أ ٚاص ٍٛاملٗٓٚ ١ايتكايٝد ٜهف ٞإلثبات اشبطأ

يف داْب املكاٜ ٫ٚ ٍٚطتطٝع ا٭خري إٔ ٜدفع املطٚ٪ي ١ٝإ ٫بأثبات ايطبب ا٭دٓيب(.)1
ٚفُٝا ٜتعًل باملدزب فإْ٘ ًٜتصّ بتطبٝل ايعكد ٚفكاّ يًػسٚط املتفل عًٗٝا يف
ايعكد فإذا مل ٜهٔ ٖٓاى غسٚط فٗٝا فٝذب ايتٓفٝر ٚفل ايعسف ٚأص ٍٛاملٜٗٓٚ ١هف ٞيكٝاّ
املطٚ٪ي ١ٝيًُدزب َٔ إٔ ٜجبت ايطسف اٯخس طبايف ١املدزب يًػسٚط املتفل عًٗٝا أٚ
ا٭صٚ ٍٛايتكايٝد.
ثاْٝاّ :ا٭دس:
ا٭دس ٖ ٛاملاٍ ايرًٜ ٟتصّ زب ايعٌُ بإعطا ٘٥يًُكاَ ٍٚكابٌ قٝاَ٘ بايعٌُ
املعٗٛد إي ،٘ٝفٗ ٛضبٌ ايتصاّ زب ايعٌُ ٜٚػرتط فَ ٘ٝا ٜػرتط يف ضبٌ ا٫يتصاّ إٔ ٜهٕٛ
َٛدٛداّ َٚعٓٝاّ َٚػسٚعاّ(.)2
ْ َٔٚاس ١ٝأخسًٜ ٣تصّ زب ايعٌُ بدفع ا٭دس يًُكا ٍٚست ٢ي ٛدا ٤ايعكد خايّ ٝا
َٔ أ ١ٜاغاز ٠إىل ا٭دس فُٔ املُهٔ يف ٖر ٙاسباي ١إٔ ٜعترب إ ٖٓاى اتفاقاّ ضُٓٝاّ بني

املكاٚ ٍٚزب ايعٌُ عًٚ ٢دٛد ا٭دس(َٚ !)3ت ٢اعترب ا٭دس َٛدٛداّ فإ َكداز ٙحيدد
بايسدٛع إىل ق ١ُٝايعٌُ ْٚفكات املكاٚ ٍٚاملد ٠اييت اضتػسقٗا بايتٓفٝر ٚتأضٝطاّ عً ٢ذيو
جيب عً ٢املتدزب يف عكد ايتدزٜب دفع ا٭دس يًُدزب ست ٢ي ٛنإ ايعكد بُٗٓٝا مل ٜػس إىل

ذيو.
ثايجاّ :املد:٠
ًٜتصّ املكا ٍٚباإلضاف ١إىل َا ذنسْا ٙبإٔ ٜٓذص ايعٌُ يف املد ٠املتفل عًٗٝا فإذا
مل ٜهٔ ٖٓاى اتفام عًَ ٢دَ ٠ع ١ٓٝفايٛادب إٔ ٜٓذص ٙيف املد ٠املعكٛي ١اييت تطُح
بإظباشْ ٙعساّ يطبٝعَٚ ١كداز َا ٜكتط َٔ ٘ٝدقٚ ١سطب عسف املَٗٓٚ ١ا ٜعسف٘ زب ايعٌُ
َٔ َكدز ٠املكاٚٚ ٍٚضا.ً٘٥
( )9د .جعفر الفضمي ،الوجيز في العقود المدنية ،مطبعة الموصل ،الموصل،9878 ،
ص ،82الدكتور عدنان إبراىيم السرحان ،العقود المسماة ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،
عمان -األردن ،3118 ،ص .37

( )3د .سعيد مبارك ود .طو مال حويش و صاحب عبد الفتالوي ،الموجز في العقود
المسماة ،دار الحكمة لمطباعة والنشر ،بغداد ،9882 ،ص 396
( )2ينظر الفقرة ( )3من المادة ( )771من القانون المدني العراقي.
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ٚا٫يتصاّ بإظباش ايعٌُ يف املد ٠املتفل عًٗٝا أ ٚاملد ٠املعكٛي ١ايتصاّ بٓتٝذٚ ١يٝظ بٛض١ًٝ
ف ٬ميهٔ إعفا ٤املكا َٔ ٍٚاملطٚ٪ي ١ٝعٔ ايتأخس ٚإٔ ٜجبت اْ٘ برٍ عٓا ١ٜايسدٌ املعتاد يف
اظباش ايعٌُ يف املٝعاد ٚيهٓ٘ مل ٜتُهٔ َٔ ذيو ،فُٔ أدٌ إٔ تٓتفَ ٞطٚ٪يٝت٘ عً ٘ٝإٔ
ٜجبت ايطبب ا٭دٓيب ٚاذا ثبت تأخس املكا ٍٚيف اظباش ايعٌُ داش يسب ايعٌُ فطذ ايعكد إذا
نإ تأخس املكا ٍٚتأخساّ ٜ ٫تٛقع َٓ٘ ابداّ إٔ ٜطتطٝع اظباش ايعٌُ يف املد ٠املتفل
عًٗٝا(.)1
اضتٓاداّ إىل َا تكدّ ًٜتصّ املدزب بإٔ ٜٓفر ا٫يتصاَات ايٓاغ ١٦عٔ عكد ايتدزٜب
خ ٍ٬املد ٠املتفل عًٗٝا فإذا مل ٜهٔ ٖٓاى اتفام عًَ ٢دَ ٠ع ١ٓٝفعً ٢املدزب إٔ ٜٓفر
ايتصاَات٘ يف املد ٠املعكٛي ١سطب َا ٜكتط ٘ٝايعسف ٚإ ٫داش يًطسف اٯخس إٔ ٜطايب
بفطذ ايعكد.
ٚظبد بعد ذيو إٔ عكد ايتدزٜب ٜتػاب٘ َع عكد املكاٚي َٔ ١سٝح ضبٌ ا٫يتصاّ
٭طساف ايعكد املتُجٌ بايكٝاّ بايعٌُ ضٛا َٔ ٤قبٌ املكا ٍٚيف عكد املكاٚي ١أ ٚاملدزب يف
عكد ايتدزٜب ٚنريو َٔ ْاس ١ٝدفع ا٭دس َٔ قبٌ صاسب ايعٌُ يف عكد املكاٚيٚ ١املتدزب
يف عكد ايتدزٜب ٚتٓفٝر ايعٌُ ٚايتدزٜب ضُٔ َدَ ٠تفل عًٗٝاٚ ،يهٔ بايسغِ َٔ ٖرا ايتػاب٘
إ ٫أّْ٘ ٖٓاى بعض اشبصٛصٝات اييت ٜتُٝص بٗا عكد ايتدزٜب عٔ املكاٚي:ٖٞٚ ١
أ :ّ٫ٚأطساف ايعكد:
إٕ املدزب يف عكد ايتدزٜب ٖ ٛأسد ا٭طساف يف ايع٬ق ١ايتعاقدٜ ١ٜه ٕٛضبٛز
تعاًَ٘ َع غدص طبٝع ٖٛٚ ٞاإلْطإ بُٓٝا يف عكد املكاٚيٜ ١تعاٌَ املكاَ ٍٚع صاسب
ايعٌُ اير ٟقد ٜه ٕٛغدصاّ طبٝعٝاّ أَ ٚعٜٓٛاّ.

( )9د .جعفر الفضمي ،الوجيز في العقود المدنية ،مصدر سابق ،ص  ،32د .عماد محمد
ثابت المال حويش ،عجز المقاول عن تنفيذ المقاولة ،بحث مقدم إلى مجمس جامعة
صدام لمحقوق ،مجمد ( )3عدد ( ،)4سنة  ،3111ص  ،935وكذلك ينظر المادة
( )757من القانون المدني العراقي.
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ٖٚهرا فإٕ ساي٘ ساٍ( )1عكد ايع٬ز ايطيب ٚإٕ اعترب ٙايفك٘

صٛز ٠خاص١

يًُكاٚي ١فدصٛصٝت٘ اييت دفعت ٚتدفع ايفك٘ إىل َٜٓٛا ٖرا إىل ايبشح ٚايتعً ٌٝنْ٘ٛ
ٜتُشٛز عً ٢اإلْطإ أ ٟإٔ ايعٌُ ضبٌ املكاٚيٜ ١تصٌ َباغس ٠باإلْطإ فًٝك ٞايتصاَات
خاص ١عً ٢عاتل املكاٚ ٍٚبايتاي ٞميهٔ اعتباز ٙصٛز ٠خاص َٔ ١صٛز املكاٚي.١
ثاْٝاّ :ا٫عتباز ايػدص ٞيًُدزب ٚاملكا:ٍٚ
أ .ا٫عتباز ايػدص ٞاملكا ٍٚيف عكد املكاٚي١
ا٫صٌ يف عكد املكاٚي ١إٔ غدص ١ٝاملكا ٍٚيٝطت ضبٌ اعتباز عٓد زب ايعٌُ إذ
ٜ ٫عد عكد املكاٚي َٔ ١ايعكٛد ايكا ١ُ٥عً ٢اضاع ا٫عتباز ايػدص ٞيًُدٚ .)3(ٜٔإٕ ايػًط
يف غدص املكا ٫ ٍٚتأثري ي٘ يف صش ١ايعكد ٚيهٔ إذا ناْت غدص ١ٝاملكا ٍٚضبٌ اعتباز
عٓد زب ايعٌُ ٜٚه ٕٛذيو عاد ٠يف عكٛد املٗٔ اسبس ٠نايتعاقد َع طبٝب أَٓٗ ٚدع أٚ

ضباّ أ ٚضباضبٜٚ ،ه ٕٛايػًط ف ٘ٝعٝب َٔ عٛٝب ايسضا(ٜٚ .)4ه ٕٛايعكد َٛقٛفاّ عً٢
اداش ٠زب ايعٌُ غسط إٔ ٜه ٕٛاملتعاقد اٯخس قد ٚقع يف ايػًط ْفط٘ أ ٚنإ عً ٢عًِ

ب٘(ٜٚ .)5طتطٝع املتعاقد اٯخس ايرٚ ٟقع يف ايػًط إٔ جيٝص املكاٚي ١أٜٓ ٚكطٗا خ ٍ٬ث٬ث١
اغٗس َٔ تازٜذ تبٝني ايػًط(ٚ .)6قد اغازت ْصٛص ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞإىل اسبا٫ت
اييت ته ٕٛفٗٝا غدص ١ٝاملكا ٍٚضبٌ اعتباز ٚقد ْصت املادَ )882( ٠ا ( :ًٜٞجيٛش
يًُكا ٍٚإٔ ٜهٌ تٓفٝر ايعٌُ يف مجًت٘ أ ٚدص َ٘ٓ ٤إىل َكا ٍٚآخس إذا مل ميٓع٘ غسط يف
ايعكد أٚمل تهٔ طبٝع ١ايعٌُ مما ٜفسض َع٘ ايسن ٕٛإىل نفاٜت٘ ايػدصٚ ١ٝنريو تٓتٗٞ

( ) 9لممزيد من التفصيل عن عقد العالج الطبي ،ينظر :د .أحمد سميمان شييب ،عقد العالج
الطبي ،منشورات زين الحقوقية ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى.3193 ،

( )3عبدالرحمن عبدالرزاق الطحان ،مسؤولية الطبيب المدنية عن أخطائو المينية ،رسالة
ماجستير ،مقدمة إلى كمية القانون والسياسة ،جامعة بغداد  ،9865ص .51
( ) 2محمد حنون جعفر ،مسؤولية المقاول العقدية عن فعل الغير ،أطروحة دكتوراه تقدم بيا
إلى كمية القانون ،جامعة بابل ،3117 ،ص .77

( )3د .عبدالرزاق أحمد السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الجزء السابع ،ص،42
د .عدنان ابراىيم السرحان ،مصدر سابق ،ص .38
( )4ينظر المادة ( )998مدني عراقي.
( )5ينظر المادة ( )925مدني عراقي.
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املكاٚي ١مبٛت املكا ٍٚإذا ناْت غدصٝت٘ ضبٌ اعتباز يف ايتعاقد( .)1اذٕ ا٭صٌ يف عكد
املكاٚي ١إ غدص ١ٝاملكا ٍٚيٝطت ضبٌ اعتباز ٚاضتجٓا ٤ته ٕٛضبٌ اعتباز نايتعاقد َع
طبٝب أَٓٗ ٚدع.
ب .ا٫عتباز ايػدص ٞيًُدزب يف عكد ايتدزٜب
ا٭صٌ يف عكد ايتدزٜب إ غدص املدزب ٜه ٕٛضبٌ اعتباز عٓد ايتعاقد ٭ٕ
املتدزب عٓدَا ٜتعاقد َع َدزب َعني فإْ٘ ٜساع ٞعد ٠اعتبازات تتُجٌ بامل٬ٖ٪ت
ايػدص ١ٝيًُدزب ٚنفا٤ت٘ ايعًُٚ ١ٝايفٓ ١ٝاملتدصص ١يف اجملاٍ اير ٟضٝك ّٛبايتدزٜب
عً ٘ٝنٌ ٖر ٙا٫عتبازات املتعًك ١بػدص املدزب ٖ ٞاييت تدفع ايطسف اٯخس يًتعاقد
َع٘.
ٚيهٔ ٖٓاى سا٫ت اضتجٓا ٫ ١ٝ٥ته ٕٛغدص ١ٝاملدزب فٗٝا ضبٌ اعتباز يف عكد
ايتدزٜب فُج ّ٬عٓدَا ٜتعاقد غدص املدزب َع َهتب يًتدزٜب عً ٢قٝاد ٠ايطٝازات فٗٛ
بريو  ٫حيدد َدزباّ برات٘ فاملػسف ايرٜ ٟدٜس املهتب ٖ ٛاير ٟضٝك ّٛبتشدٜد َدزب
يٝك ّٛبٗرا ايتدزٜب.
ٜٚرتتب( )2عً ٢ن ٕٛغدص ١ٝاملدزب ضبٌ اعتباز يف عكد ايتدزٜب أُٖ ١ٝنبري ٠يف
تٓفٝر املدزب ٫يتصاَ٘ خاص ١يف ساي ١زفط٘ ٭ٚاَس ايتدزٜب ملصًش ١املتدزب ف ٬ميهٔ
ادباز ٙعً ٢ايتٓفٝر ٭ٕ غدصٝت٘ ضبٌ اعتباز نُا إٔ ٫عتباز( )3غدص ١ٝاملدزب أثس يف
اْكطا ٤عكد ايتدزٜب عٓد ٚفات٘ أ ٚعذص.ٙ

ثايجاّ َٔ :سٝح ايعٓا ١ٜاملطًٛب ١يف اظباش ايعٌُ يف عكد املكاٚيٚ ١عكد ايتدزٜب
أ .ايعٓا ١ٜاملطًٛب ١إلظباش ايعٌُ يف عكد املكاٚي١
َٔ ادٌ إٔ ٜك ّٛاملكا ٍٚبتٓفٝر ايتصاَ٘ إلظباش ايعٌُ جيب عً ٘ٝإٔ ٜٓذصٙ
بايطسٜك ١ايٛادبٚ ،١إٔ ٜبرٍ ايعٓا ١ٜاي٬شَ ١ضٛا ٤قدّ املاد َٔ ٠عٓد ٙأ ٚقدَٗا ي٘ زب
ايعٌُ فٝهَ ٕٛط ّ٫ٚ٪عٔ خطٚ ٘٦عٔ خطأ تابعٚ ٘ٝعً ٘ٝإٔ ٜٓذص ايعٌُ يف املد ٠املتفل

( )9ينظر المادة ( )777مدني عراقي.
( ) 3د .عبدالباقي البكري ،شرح القانون المدني العراقي ،الجزء الثالث ،احكام االلتزام تنفيذ
االلتزام ،دراسة مقارنة ،بغداد  ،9869ص .43
( )2ينظر المادة  777مدني عراقي.
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عًٗٝا أ ٚاملد ٠املعكٛيٚ ١عً ٢املكا ٍٚاتباع ايطسٜك ١املتفل عًٗٝا يف اظباش ايعٌُ طبكاّ
يًػسٚط يف ايعكد.
ٚإذا مل تهٔ ٖٓاى غسٚط َتفل عًٗٝا ٚدب اتباع ايعسف فُٝا ٜتعًل بأصٍٛ
املٗٓ ١تبعاّ يًعٌُ ايرٜ ٟك ّٛب٘ ٚيهٌ صٓاع ١أصٚ ٍٛتكايٝد جيب عً ٢املكا ٍٚإٔ ًٜتصّ
بٗا يف اظباش ايعٌُ املعٗٛد إي.)1(٘ٝ
ٚإذا خايف املكا ٍٚايػسٚط ٚاملٛاصفات املتفل عًٗٝا أ ٚايػسٚط اييت تتطًبٗا
املٗٓٚ ١عسفٗا ٚتكايٝدٖا ٚاثبت زب ايعٌُ ذيو ٚدب عً ٘ٝازبصا ٤إلخ٬ي٘ بايتصاَ٘ ف ٬ساد١
يسب ايعٌُ إٔ ٜجبت اشبطأ يف داْب املكاٜ ٫ٚ ٍٚطتطٝع املكا ٍٚإٔ ٜتدًص َٔ املطٚ٪ي١ٝ
إ ٫بإثبات املطبب ا٭دٓيب ايرٜ ٟسدع إىل ق ٠ٛقاٖس ٠أ ٚسادخ فذا ٞ٥أ ٚفعٌ ايػري إذا نإ
ايتصاَ٘ بتشكل ْتٝذٚ )2(١ا٫يتصاّ يف اظباش ايعٌُ يف املكاٚي ١إَا إٔ ٜه ٕٛايتصاَاّ بتشكٝل
ْتٝذٖٚ ١را ايػايب ٚإَا إٔ ٜه ٕٛايتصاَاّ ببرٍ عٓاٖٚ ١ٜرا ٜه ٕٛيف سا٫ت خاص ،١نع٬ز
َسٜض أ ٚادساَ ٤سافع ١فُٔ املطًٛب َٔ املكا ٍٚيف ٖر ٙاسباي ١برٍ عٓا ١ٜايػدص
املعتاد يف اظباش ايعٌُ املعٗٛد ب٘ فٝذب عً ٢ايطبٝب َج ّ٬إٔ ٜبرٍ ايعٓا ١ٜاملعتادَٔ ٠
قبٌ ا٫طبا ٤يف ع٬ز املسٜض طبكاّ يٮص ٍٛايطبٚ ١ٝيٝظ عً ٘ٝغفا ٤املسٜض(.)3
ب .ايعٓا ١ٜاي٬شَ ١يف اظباش ايعٌُ يف عكد ايتدزٜب
إ املدزب يف عكد ايتدزٜب َٔ ادٌ تٓفٝر ايتصاَ٘ بايتدزٜب عً ٘ٝإٔ ٜعد بسْاصب ّا
تدزٜبٝاّ ناَ ّ٬فُٝا ٜتعًل بازباْب ايٓعسٚ ٟايعًُ ٞيًتدزٜب َٔ أدٌ ذبكٝل اهلدف
املٓػٛد ٫ٚبد إٔ ٜه ٕٛايتدزٜب ايعًُ ٞتطبٝكاّ يًذاْب ايٓعسٚ ٟإذا أٌُٖ املدزب ٖرا
ا٫يتصاّ ذبككت َطٚ٪يٝت٘ دبا ٙاملتدزب ٚإٔ ٜه ٕٛاملدزب يف عكد ايتدزٜب ايتصاَ٘ يف تأد١ٜ
عًُ٘ ٖ ٛايتصاّ ببرٍ عٓا ١ٜف ٬ميهٔ َطا٤ي ١املدزب عٔ عدّ ايٛص ٍٛإىل ايٓتٝذ ١املسد٠ٛ

( )9د .جعفر الفاضمي ،الوجيز في العقود المدنية ،مصدر سابق ،ص  .288المحامي
فخرالدين الحسيني ،عقد المقاولة في القانون المدني العراقي ،منشورات مكتبة النيضة،

بغداد ،العراق ،ص .93

( )3د .عبدالرزاق أحمد السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الجزء السابع ،مصدر
سابق ،ص .83
( )2د .سعيد مبارك ،طو مال حويش ،صاحب عبد الفتالوي ،مصدر سابق ،ص .339
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يه ٕٛا٭َس ٜتعًل بايبػس ٚتبا ٜٔقدزاتِٗ ٚقابًٝاتِٗ ايرٖٓٚ ١ٝايبدْ ١ٝيف تًك ٞاملعسف١

ٚانتطاب اشبربٚ ٠ايتدزٜب(.)1

اخلامتـة
إٕ عكد ايتدزٜب َٔ ايعكٛد املٓتػس ٠بػهٌ ٚاضع يف اسبٝا ٠ايعًُٚ ١ٝي٘ صٛز نجرئَ ٠
أبسشٖا صٛز ٠ايتدزٜب عً ٢قٝاد ٠ايطٝازات ٚنريو ايتدزٜب عً ٢اضتدداّ اسباضٛب
ٚاْ٫رتْت ٚغريٖا َٔ صٛز ايتدزٜب ا٭خس ٣نا٭يعاب ايسٜاض ١ٝنايطباسٚ ١ايفسٚض١ٝ
ٚغريٖاٚ ،يهٔ َع ذيو مل ذبغ ايعكد بدزاضات فكٗ ١ٝإَ ٫ا ْدز ٚمل تٓعُ٘ ايتػسٜعات
ٚتتعسض إىل اسهاَ٘ فٝعترب بريو َٔ ايعكٛد غري املطُاٖٚ ٠را َا دفعٓا إىل ايبشح ف٘ٝ
ٚناْت دزاضتٓا ايبشجَ ١ٝكتصس ٠عً ٢بٝإ َفٗٚ َ٘ٛذبدٜد ايتهٝٝف ايكاْ ْٞٛهلرا ايعكد
٭ُٖٝت٘ ايعًُ ١ٝإذا َا اثري أْ ٟصاع ٜتعًل بأطساف٘ أَاّ ايكطاٚ ،٤تٛصًٓا َٔ خ ٍ٬حبجٓا
إىل َا :ًٜٞ
 .1إ عكد ايتدزٜب ٖ ٛعكد ٜتعٗد مبٛدب٘ أسد ايطسفني بٓكٌ خربَٚ ٠عًَٛات ْعس ١ٜيف
صباٍ َعني ٚاقرتاْٗا بتطبٝل عًُ ٞيكا ٤أدس ٜتعٗد ب٘ ايطسف اٯخس ٚبريو بٓٝا إٔ ٖرا
ايعكد ي٘ اضتك٬يٝت٘ املتُٝص ٠اييت ميهٔ إٔ تًتبظ َع عكٛد أخس ٣نعكد تعً ِٝاملٗٓ١
املػاز إي ٘ٝيف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞايٓافر ٚنريو عكد ايتدزٜب املٗين املػاز إي٘ٝ
يف قاْ ٕٛايعٌُ ايعساق ٞايٓافر.
 .2عٓد حبجٓا عٔ ايتهٝٝف ايكاْ ْٞٛيعكد ايتدزٜب تٛصًٓا إىل أّْ٘ يٝظ بعكد عٌُ عً٢
ايسغِ َٔ ايعٓاصس املػرتن ١بني ايعكدٚ ٜٔاملتُجً ١بايكٝاّ بعٌُ ٚاسبص ٍٛعً ٢ا٫دس
ْعري ٖرا ايعٌُ إ ٫إّٔ ٖٓاى عٓصساّ َٛدٛداّ يف عكد ايعٌُ ٚغري َٛدٛد يف عكد ايتدزٜب
ٜتُجٌ بايتبعٚ ١ٝقد اٚضشٓا َفَٗٗٛا بػهٌ َفصٌ َٔ خ ٍ٬ايبشح ٚإ املكصٛد بٗا
ٖ ٞايتبع ١ٝايكاْ ١ْٝٛبصٛزتٗا ا٫دازٖٚ ١ٜرا َا دعًٓا ْطتبعد تهٝف ٘ٝعكداّ يًعٌُ.
 .3إ عكد ايتدزٜب يٝظ بعكد َكاٚي ١عً ٢ايسغِ َٔ ايعٓاصس املػرتن ١بُٗٓٝا َٔ سٝح
ٚدٛب ايكٝاّ بايعٌُ ٚٚدٛد ا٫دسٚ ٠املد ٠مما دعً٘ ٜعترب اقسب ايعكٛد إيٚ ،٘ٝبايتايٞ

( ) 9د .جميل حسن شات الساعدي ،مسؤولية المعمم المدنية ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان  ،3113ص .943
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تٛصًٓا إىل إٔ عكد ايتدزٜب ٖ ٛصٛز ٠خاص َٔ ١صٛز عكد املكاٚيٚ ١ذيو
شبصٛصٝات َع ١ٓٝتتعًل بعكد ايتدزٜب ٚمتٝص ٙبٗا عٔ عكد املكاٚي ٖٞٚ ١ناٯت:ٞ
أ .إٕ املدزب يف عكد ايتدزٜب  ٖٛٚأسد ا٭طساف يف ايع٬ق ١ايتعاقدٜ ١ٜعترب ضبٛز تعاًَ٘
داُ٥اّ َع غدص طبٝع ٖٛٚ ٞاإلْطإ ايرٜ ٟتُجٌ باملتدزبٖٚ ،را ضٛف ًٜك ٞعً٢
املدزب ايتصاَات خاص ١تتعًل بطُإ ايط ١َ٬يًُتدزب ٜ ٖٛٚعترب َٔ ا٫يتصاَات
ايتبع ١ٝاييت اضاضٗا ايكاَْ ٖٛ ْٞٛبدأ سطٔ ايٓ ١ٝخاص ١عٓدَا ٜه ٕٛعكد ايتدزٜب
عً ٢ايعاب زٜاض ١ٝأ ٚعً ٢قٝاد ٠ايطٝازات اييت فٗٝا خطٛز ٠عً ٢ضَ٬ت٘ .أَا
املكا ٍٚيف عكد املكاٚي ١فتعاًَ٘ َع زب ايعٌُ قد ٜه ٕٛغدصاّ طبٝعٝاّ ٚقد ٜهٕٛ
غدصاّ َعٜٓٛاّ.
ب .ا٭صٌ يف عكد ايتدزٜب إ غدص املدزب ٜه ٕٛضبٌ اعتباز يد ٣املتدزب عٓد ايتعاقد
َع٘ اَا اضتجٓا ّ٤فٗٓاى سا٫ت ٜ ٫ه ٕٛفٗٝا غدص املدزب ضبٌ اعتباز يد٣
املتدزب .أَا ا٫صٌ يف عكد املكاٚي ١فإ غدص ١ٝاملكا ٍٚيٝطت ضبٌ اعتباز عٓد زب
ايعٌُ اذ ٜ ٫عد عكد املكاٚي َٔ ١ايعكٛد ايكا ١ُ٥عً ٢ا٫عتباز ايػدص ٞيًُدزب ٚإ
ايػًط يف غدص املكا ٫ ٍٚتأثري ي٘ يف صش ١ايعكد ٚيهٔ اضتجٓاٜ ّ٤ه ٕٛغدص
املكا ٍٚضبٌ اعتباز عٓد زب ايعٌُ يف عكٛد املٗٔ اسبس ٠عٓد ايتعاقد َع طبٝب أٚ
َٗٓدع أ ٚضباّ ٜٚه ٕٛايػًط ف ٘ٝعٝب َٔ عٛٝب ايسضا.
ز .ا٫يتصاّ بإظباش ايعٌُ يف املكاٚي ١اَا إٔ ٜه ٕٛايتصاّ بتشكٝل ْتٝذٖٚ ١را ايػايب ٚاَا إٔ
ٜه ٕٛايتصاَاّ ببرٍ عٓاٖٚ ١ٜرا ٜه ٕٛيف سا٫ت خاص .١أَا يف عكد ايتدزٜب فإٕ ا٫صٌ
يف اظباش ايتدزٜب ٖ ٛإ ٜبرٍ ايعٓا ١ٜاي٬شَ ١اَا اضتجٓا ٤فكد ًٜتصّ املدزب يف اظباش
عًُ٘ يتشكٝل ْتٝذ.١
ادلصـادر
أ :ّ٫ٚايهتب ايًػ:١ٜٛ
 .1عً ٞبٔ ٖاد ١ٜبًشطٔ ايبًٝػ ،ٞتكد ِٜضبُٛد ايطعد ،ٟايكاَٛع ازبدٜد يًط٬ب،
ايطبع ١ايجآَْ ،١ٝػٛزات ايػسن ١ايتْٛط ١ٝيًتٛشٜع ،ايػسن ١ايٛطٓ ١ٝيًٓػس ٚايتٛشٜع،
ازبصا٥س .1984
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 .2ضبُد بٔ أب ٞبهس ايساش ،ٟطبتاز ايصشاح ،داز ايسضاي ،١ايهٜٛت .1982
ثاْٝاّ :ايهتب ايكاْ:١ْٝٛ
 .3د .أمحد ضًُإ غٗٝب ،عكد ايع٬ز ايطيبَٓ ،ػٛزات ش ٜٔاسبكٛق ،١ٝبريٚت ،يبٓإ،
ايطبع ١ا٭ٚىل .2412
 .4د .أمحد عبدايهس ِٜأب ٛغٓب ،غسح قاْ ٕٛايعٌُ ٚفل أسدخ ايتعد٬ٜت ،داز ايجكاف١
يًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُإ .2445
 .5د .ايطٝد عبد ْا ،ٌٜقاْ ٕٛايعٌُ ازبدٜد ،داز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس.2443 ٠
 .6د .دعفس ايفطً ،ٞايٛدٝص يف ايعكٛد املدَْ ،١ٝطبع ١املٛصٌ ،املٛصٌ .1989
 .7د .دً ٌٝسطٔ بػات ايطاعدَ ،ٟطٚ٪ي ١ٝاملعًِ املدْ – ١ٝدزاضَ ١كازْ ،- ١داز
ايجكاف ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ،ايطبع ١ا٭ٚىل ،عُإ .2444
 .8د .سطٔ عً ٞايرْ ،ٕٛدٚز املد ٠يف ايعكٛد املطتُس ٠ايتٓفٝر ،بػدادٜٛ ٫ ،دد ضٓ١
طبع.
 .9ايكاض ٞسطني عبدايًطٝف محدإ ،قاْ ٕٛايعٌُ -دزاضَ ١كازَْٓ ،- ١ػٛزات
اسبًيب اسبكٛق ،١ٝايطبع ١ا٭ٚىل ،بريٚت .2449
 .14د .سفٝع ١ايطٝد اسبداد ،املٛدص يف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاشباص ،ايهتاب ا٭ ٍٚاملباد٨
ايعاَ ١يف تٓاشع ايكٛاْنيَٓ ،ػٛزات اسبًيب اسبكٛق ،١ٝبريٚت ،يبٓإ .2447
 .11د .ضعٝد َبازى  ٚط٘ َ ٬سٜٛؼ  ٚصاسب عبد ايفت ،ٟٚ٬املٛدص يف ايعكٛد املطُا،٠
داز اسبهُ ١يًطباعٚ ١ايٓػس ،بػداد .1963
 .12د .عبدايباق ٞايبهس ،ٟغسح ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ،ٞازبص ٤ايجايح ،أسهاّ ا٫يتصاّ –
تٓفٝر ا٫يتصاّ  -دزاضَ ١كازْ ،١بػداد.1971 ،
 .13د .عبدايسشام أمحد ايطٓٗٛز ،ٟايٛضٝط يف غسح ايكاْ ٕٛاملدْ ،ٞازبص ٤ايطابع ،ايعكٛد
ايٛازد ٠عً ٢ايعٌُ ،ايطبع ١ايجايج ،١بريٚت ،يبٓإ.
 .14د .عبدايٛاسد نسّ ،قاْ ٕٛايعٌُ ٚغسٚسات٘ ،ايطبع ١ايسابع ،١بػداد .1982
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 .15د .عدْإ ابساٖ ِٝايطسسإ ،ايعكٛد املطُا ،٠داز ايجكاف ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُإ،
ا٫زدٕ .2449
 .16د .عدْإ ايعابدٜٛ ،ضف ايٝاع ،قاْ ٕٛايعٌُ ،ايطبع ١ايتاضع ،١بػداد .1989
 .17د .غايب ايداٚ٩د ،ٟغسح قاْ ٕٛايعٌُ ايعساقٚ ٞتعد٬ٜت٘ – دزاضَ ١كازَْ ،١طابع
داَع ١ايطًُٝاْ ،١ٝايطًُٝاْ.2446 ١ٝ
 .18احملاَ ٞفدسايد ٜٔاسبطٝين ،عكد املكاٚي ١يف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساقَٓ ،ٞػٛزات َهتب١
ايٓٗط ،١بػداد ،ايعسام.
 .19دٖ .ػاّ عً ٞصادم ،تٓاشع ايكٛاْنيَٓ ،ػأ ٠املعازف ،ايطبع ١ايجايج ،١ا٫ضهٓدز،١ٜ
.1974
 .24دٜٛ .ضف ايٝاع ،ايٛدٝص يف غسح قاْ ٕٛايعٌُ زقِ ( )71يطَٓ ،1987 ١طابع ايتعًِٝ
ايعاي ،ٞبػداد.1989 ،
ثايجاّ :ايسضاٚ ٌ٥ا٭طازٜح:
 .21عبدايسمحٔ عبدايسشام ايطشإَ ،طٚ٪ي ١ٝايطبٝب املدْ ١ٝعٔ اخطا ٘٥املٗٓ ،١ٝزضاي١
َادطتري َكدَ ١إىل صبًظ نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايطٝاض ،١داَع ١بػداد.1976 ،
 .22ضبُد سٓ ٕٛدعفسَ ،طٚ٪ي ١ٝاملكا ٍٚايعكد ١ٜعٔ فعٌ ايػري ،اطسٚس ١دنتٛزاَ ٙكدَ١
إىل صبًظ نً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١بابٌ.2448 ،
زابعاّ :ايبشٛخ املٓػٛز:٠
 .23د .ضش ٢ضبُد ضعٝد ،عكد ايتدزٜب ،دزاض ١يف ايكاْ ٕٛاملدْ ،ٞحبح َٓػٛز يف صبً١
ايسافد ٜٔيًشكٛم ايصادز عٔ نً ١ٝاسبكٛم ،داَع ١املٛصٌ ،اجملًد ( )1ايطٓ)14( ١
ايعدد ( )24يطٓ.)2445( ١
 .24عُاد ضبُد ثابت امل ٬سٜٛؼ ،عذص املكا ٍٚعٔ تٓفٝر املكاٚي ،١حبح َكدّ إىل صبًظ
داَع ١صداّ يًشكٛم ،اجملًد ( )14ايعدد ( )5يطٓ.)2444( ١
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 .25د .ضبُد ضًُٝإ ا٭محد ،أُٖ ١ٝايفسم بني ايتهٝٝف ٚايطبٝع ١ايكاْ ،١ْٝٛحبح
َٓػٛز يف صبً ١ايسافد ٜٔيًشكٛم ،اجملًد ( )1ايعدد ( )5ايطٓ )9( ١يطٓ.)2444( ١
خاَطاّ :ايكٛاْني:
 .26ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞايٓافر زقِ ( )44يطٓ.)1951( ١
 .27قاْ ٕٛايعٌُ ايعساق ٞايٓافر زقِ ( )71يطٓ.)1987( ١
 .28قاْ ٕٛاحملاَا ٠ايعساق ٞايٓافر زقِ ( )173يطٓ.)1965( ١
 .29ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاملصس ٟايٓافر زقِ ( )131يطٓ.)1948( ١
 .34ايكاْ ٕٛاملدْ ٞا٭زدْ ٞايٓافر زقِ ( )43يطٓ.)1976( ١
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