
 -دراسة مقارنة– عقد الرحمة السياحية ومعايير دوليتو

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (66), Year (21) 

622 

-دراسة مقارنة–عقذ انرحهة انسياحية ومعايري دونيته
)*(
- 

   بذران شكيب انرفاعيد.   م عبذاإلنه عبذانكريم       انباحث مري
 أستار انقانون انذويل اخلاص ادلساعذ                                                   
 ادلوطم/ جامعة احلقوقكهية                                                          

 ادلستخهض
ارتبط ظٔ٘ر عقد اهرذوةٞ اهصةٚيذٚٞ طورة٘ر اهقرةيس اهصةٚيذٛ  ًةّ هة٩ي ا٨ٓوٌةيَ                  

عّ اُوعةير املِوحعةي     طيملِيطق اهصٚيذٚٞ ش٘ا١ اهربٚعٚٞ ًِٔي أٗ ا٪ثرٙٞ أٗ اهدِٙٚٞ فض٩ً
  اهصةٚيذٞ ٗاهصةفر ًةّ هة٩ي     ٗاهفِيدق اهصٚيذٚٞ ًّٗ ِٓي طرز دٗر ظركي  ًٗليتب ٗٗكي٨

إضيفٞ إىل اشبدًي  ا٪هر٠ اهةيت   أَ جً٘ا أَ حبرًا اشبدًي  اهيت تقدًٔي ش٘ا١ كيْ اهِقى طرًا
تقدًٔي, فيهصي٢ح ٓدفٕ ا٨شوٌويس طرذوٞ ٓيد٢ٞ إًِٓ ٗظركٞ اهصٚيذٞ ٓٛ اهيت تقةدَ اهرذوةٞ   

فٔةهٖ   ًصةبقيً  ٕاهصٚيذٚٞ ٗكى ًي ٙوعوق ًّ هدًي  ًقيطةى اجةر ٙدفعةٕ اهصةي٢ح ًوفةق عوٚة      
ًةّ اشظةليهٚي  توعوةق طيملصة٧ٗهٚٞ اهِينةٞ عةّ        ًااهع٩قٞ اهيت ترطط طني اهصي٢ح تثري عدٙد

هٞ أًصة  اشه٩ي طي٨هوساًي  املرتتبٞ عّ اهعقد ٓها ًّ جٔٞ, ًّٗ جٔٞ أهر٠ قد تثةير أٙضةيً  
د اهعقة  ْٞ اهصةٚيذٞ طربٚعؤةي ُعةيا عةيطر هورةدٗد ٙةثري ًصةأهٞ دٗهٚة        دٗهٚٞ اهعقةد ٗلهةم ٪  

يف ذيي ظيب اهعقد عِصر أجِيب, إْ عقد اهرذوٞ اهصةٚيذٚٞ ًةّ    وٕٗاملعيٙري املوعوقٞ طدٗهٚ
ًع كثرٝ اهعركي  اهصٚيذٚٞ اهةيت ذبةرت     اهعق٘د اسبدٙثٞ اهيت ٨طد ًّ تِظٍٚ هلي هص٘صًي

 ٓهٖ املِٔٞ يف ًقيطى أْ اهصي٢ح ٙلْ٘ عدٍٙ اشبربٝ ؼبويد إىل محيٙٞ.
ABSTRACT 

         Contract of tourist trip has been associated with the 

development of the tourism sector through interest in tourist 

regions whether natural , archaeological or religious , as well 

as the proliferation of resorts and tourist hotels . Hence 

emerged the role of tourism companies , traveling  offices , 

and tourism agencies which provide services to tourists who 

require a safe and calm trip at a pre- agreed upon amount of 

money.  

                          

 .41/3/1041*** قبؿ لمنشر في  41/4/1041)*( أستمـ البحث  في 
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The relationship with tourist raises many problems relating 

to liability arising from imperfection of the obligations 

mentioned  in the contract , on the one hand , on the other 

hand , internationality of a contract may be aroused because 

tourism is border-passing activity . If the contract has  

contaminated by a foreign element .  

 ةـادلقذم
نعةني  أهةٕ ٗصةربٕ   آهلل ٗاهص٩ٝ ٗاهص٩َ عوٟ شٚد املرشوني ضبٌد ٗعوةٟ   اسبٌد

 ٗطعد. 
 : : ًدهى تعرٙفٛ مل٘ض٘س اهبرثأ٨ًٗ

تعد اهصٚيذٞ ظيٓرٝ اجوٌيعٚٞ ٗإُصيُٚٞ تر٘ر  ٗازدٓر  عوٟ عب٘ أصةبر  ثثةى   
تضةٌِ  كيفةٞ    ٞهيصٚٞ ٓها اهعصةر فقةد ظةٔد ٓةها اهقرةيس يف اه٘قة  اسبةيهٛ ثة٘رٝ ظةيًو         

لا  اهصوٞ طٕ ممي أد٠ إىل ٩ًٚد عق٘د جدٙدٝ ًي كةيْ هلةي ٗجة٘د يف اهصةيطق ًٗةّ      ازب٘اُب 
ٓهٖ اهعق٘د عقةد اهرذوةٞ اهصةٚيذٚٞ ٗعقةد املعةيركٞ اهسًِٚةٞ ٗعقةد اهفِدقةٞ ٗعقةد اشرظةيد           

ٗمل ٙضةع أذليًةي هلةي ُوٚحةٞ     اهعراقةٛ  اهصٚيذٛ ٗغريٓي ًّ اهعق٘د اهيت مل ِٙظٌٔي املعرس 
قد ٙلْ٘ ُعةيطي داهوٚةي أٜ ٨ ٙوعةد٠ ذةدٗد اهدٗهةٞ اه٘اذةدٝ        سبداثؤي. ٗاهِعيا اهصٚيذٛ

ًّٗ ثٍ فيْ أٜ ًِيزعي  تثير طعإُٔ شة٘  ربضةع هوقةيُْ٘ اهة٘طل. ٗهلةّ ٓةها اهِعةيا        
هدٗهةٞ أٗ قةد توةدهى فٚةٕ ظةركي       اطربٚعوٕ ُعيا عيطر هوردٗد فقد ٙوعد٠ طوبعيتٕ ذةدٗد  

طيهعق٘د املوعوقٞ طٔها اهِعيا ٗإثيرٝ سبيق اهصفٞ اهدٗهٚٞ إٗاشوثٌيرا  أجِبٚٞ ممي ٙ٘دٜ إىل 
ٞ  اهعق٘د عوٟ درجٞ كبريٝ ًّ ا٪ٌٓٚٞ إل ٨ تعد ٖٓه ٞهٞ ًد٠ دٗهٚأًص ذبدٙةد اهصةفٞ    ًصةأه

ٞ    فرصةب   اهدٗهٚٞ هوعقةد ُظرٙةًٞ   ذبدٙةد ا٨هوصةيا اهوعةرٙعٛ    يف كةبريٝ   ملةي هلةي ًةّ أٌٓٚة
ٗٓٛ املعٚير اهقيُُ٘ٛ  ِٗٓين عدٝ ًعيٙري اهووف اهفقٕ فٚٔي هوردٙد دٗهٚٞ اهعق٘د ٗاهقضي٢ٛ.

اههٜ ػبٌع طٌِٚٔي. فعقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ قد تورقةٕ   املخووط ٗاملعٚير ا٨قوصيدٜ ٗاملعٚير
اهصفٞ ا٪جِبٚٞ ًّ ه٩ي أطرافٕ أٗ ًّ ه٩ي ًلةيْ إطراًةٕ أٗ تِفٚةهٖ ٗطيهوةيهٛ فٔة٘ عقةد       

 هٞ تِيزس ا٨هوصيا اهقضي٢ٛ ٗاهوعرٙعٛ.أدٗهٛ تثير طعإُٔ ًص
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 ٚٞ امل٘ض٘س ٗأشبيب اهوٚيرٖ: : أٌٓثيًُٚي
أٌٓٚةٞ كةبريٝ يف اه٘قة  اسبةيهٛ ًةع تِةيًٛ ظةيٓرٝ         ظٔد اهِعيا اهصٚيذٛ عًٌ٘ةيً 

اهصٚيذٞ ٗاُفويح اهدٗي عوٟ طعضٔي اهبعض ُوٚحٞ هورة٘ر ٗشةي٢ى اهِقةى ٗت٘فرٓةي طصة٘رٓي      
هةيت  اسبق٘ق ٗاملراكةس اهقيُُ٘ٚةٞ ا   ياهعدٙدٝ. ٗعقد اهرذوٞ اهصٚيذٞ ًّ اهعق٘د اهيت توعدد فٚٔ

هو٘قة٘    ٕوهوردٗد هها فٌةّ اهضةرٗرٜ دراشة    عيطرًا اهعقد عِدًي ٙلْ٘ هص٘صًي يعِٔ أتِع
 عوٟ ًعيكوٕ ٗمحيٙٞ أطرافٕ. ًّٗ أشبيب اهوٚير امل٘ض٘س: 

اهرغٍ ًّ عوٟ  اهعراقٛ ْ اهع٩قٞ طني اهصي٢ح ٗظركٞ اهصٚيذٞ غري ًِظٌٞ ًّ قبى املعرسإ -
طوِظةٍٚ رذة٩  شةٚيذٚٞ داهةى ٗهةيرد اهبوةد        ا٨ُوعير اه٘اشع هعركي  اهصٚيذٞ ٗقٚئًي

 ٗتعدد اسبق٘ق ٗا٨هوساًي  ٗاهو٩  املراكس اهقيُُ٘ٚٞ هوررفني.
مبي أْ اهصٚيذٞ ُعيا عيطر هوردٗد فيْ ًّ اهضرٗرٜ طٚيْ اهصفٞ اهدٗهٚٞ هوعقد فقد ثود  -

هوٛ ٗٙدهى دٗهٚي ٗطيهويهٛ ٙوررر ًّ شوريْ اهقيُْ٘ اهدا اهصفٞ اهدٗهٚٞ هوعقد ٗٙعورب عقدًا
 يف ُريق اهقيُْ٘ اهدٗهٛ اشبيا ٗرمبي ربضع ًِيزعيتٕ حمليكٍ ٗق٘اُني أجِبٚٞ.

 قوٞ اهدراشي  اهقيُُ٘ٚٞ اهيت تِيٗه  عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ ٗدٗهٚوٕ. -
 : : ًِٔحٚٞ اهبرثثيهثًي

اعوٌةةدُي يف ً٘ضةة٘س اهدراشةةٞ عوةةٟ ًةةِٔخ اهدراشةةٞ املقيرُةةٞ ٨شةةوعرا  اهق٘اعةةد   
 نياًُّ٘ اهقة  وٞ ٗلهم طعر  ً٘قف املعرس اهعراقٛ ًٗقيرُوٕ مب٘قف كىاهقيُُ٘ٚٞ لا  اهص

املصرٜ ٗا٪ردُةٛ ٗاهفرُصةٛ ٗا٨تفيقٚةي  اهدٗهٚةٞ ًةع ا٪هةه طعةني ا٨عوبةير ً٘قةف اهفقةٕ           
 هٞ. أٗاهقضي١ ًّ ٓهٖ املص

  : ٓٚلوٚٞ اهبرث:راطعًي
 هقد قٌِي طوقصٍٚ حبثِي إىل ًبرثني:

 هصٚيذٚٞ.ًيٓٚٞ عقد اهرذوٞ ا املبرث ا٪ٗي:
 تعرٙف عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ ٗأطرافٕ. املروب ا٪ٗي:
 تعرٙف عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ. اهفرس ا٪ٗي:
 أطرا  عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ. اهفرس اهثيُٛ:
 .هصي٢ص عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ املروب اهثيُٛ:
 دٗهٚٞ عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ. املبرث اهثيُٛ:
 . رذوٞ اهصٚيذٚٞعقد اه ًعيٙري دٗهٚٞ املروب ا٪ٗي:
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 املعٚير اهقيُُ٘ٛ. اهفرس ا٪ٗي:
 املعٚير ا٨قوصيدٜ. اهفرس اهثيُٛ:
 املعٚير املخووط. اهفرس اهثيهث:

٨تفيقٚةي  اهدٗهٚةٞ ٗاهوعةرٙعي  اهعرطٚةٞ     ا اهرذوةٞ اهصةٚيذٚٞ يف   دٗهٚةٞ عقةد   املروب اهثةيُٛ: 
 ٗا٪جِبٚٞ. 

 ًٗي ُقرتذٕ ًّ ت٘صٚي .ٗغبوٍ اهبرث خب٩صٞ ملي ت٘صوِي إهٕٚ ًّ ُوي٢خ        
ولادلبحث األ  

 ماهية عقذ انرحهة انسياحية 
عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ ًّ أٍٓ اهعق٘د اههٜ ظٔر ُوٚحٞ هوور٘را  اسبيصوٞ يف صبيي          

اهصٚيذٞ فٔ٘ اهعقد اههٜ ِٙظٍ اهع٩قٞ طني اهصي٢ح ٗظركٞ اهصٚيذٞ ٗيف ٓها املبرث شِقَ٘ 
روب ا٪ٗي ًّٗ ثٍ ُوعر  هوخصي٢ص اهيت ثٚس عقد طيهوعرٙف طيهعقد ٗأطرافٕ يف امل

 اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ عّ غريٖ ًّ اهعق٘د يف املروب اهثيُٛ:
 .ٗأطرافٕ تعرٙف عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞاملروب ا٪ٗي: 
 عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ.هصي٢ص املروب اهثيُٛ: 

 ادلطهب األول
وأطرافهتعريف عقذ انرحهة   

عدٙد ًّ اهع٩قي  اهقيُُ٘ٚٞ طني أطرافٕ ش٘ا١ عوٟ اه عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ ٙوضٌّ 
جى اه٘ق٘  عوٟ املعِٟ اهدقٚق هعقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ أاهصعٚد اهداهوٛ أَ اهدٗهٛ, ًّٗ 

 :ا٬تٚٞش٘  ُقَ٘ طوقصٍٚ ٓها املروب إىل اهفرٗس 
 تعرٙف عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ.اهفرس ا٪ٗي: 
  .عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ أطرا اهفرس اهثيُٛ: 

نفرع األولا  
عقذ انرحهة انسياحية  تعريف  

ْ أشِريٗي ٗضع تعرٙف هعقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ يف اشطير اهقيُُ٘ٛ هيصٞ ٗ
 تِظٌٕٚ يف إطير قيُُ٘ٛ ًصوقى. املعرس اهعراقٛ مل ٙو٘يَ
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, ِٙبغٛ أْ ُبني ًي (1)ٗقبى اشب٘  طيهوعرٙف اشبيا طعقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ ١ًطد
 1950( هصِٞ 40عرس اهعراقٛ يف اهقيُْ٘ املدُٛ املرقٍ )ٓ٘ اهعقد طصفٞ عيًٞ, عر  امل

ذد أ( ًِٕ ٗاهيت جي١ فٚٔي )اهعقد ٓ٘ ارتبيا اشػبيب اهصيدر ًّ 73اهعقد يف امليدٝ )
 هر عوٟ ٗجٕ ٙثب  أثرٖ يف املعق٘د عوٕٚ(. ٬اهعيقدّٙ طقب٘ي ا

فقد عر   ي وعرٙفاه ٙد ًّأًي طيهِصبٞ هعقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ فقد ٗرد  طعإُٔ عد
ْ تقدَ هوصي٢ح أٗ اهعٌٚى عدٝ هدًي  أطإُٔ عقد توعٔد مبقوضيٖ ٗكيهٞ اهصٚيذٞ ٗاهصفر ط

تودرد طودرد طبٚعٞ اهِعيا ٗتعٌى يف ذدٓي ا٪دُٟ عوٟ ذحس ا٪ًيكّ عوٟ اهري٢را  أٗ 
ٗشي٢ى اهِقى ا٪هر٠ أٗ اسبحس يف اهفِيدق ٗيف ذدٓي ا٪قصٟ تِظٍٚ اهرذ٩  اهعيًوٞ 

ٍ اشبدًي  املرتبرٞ طٔي مبقيطى ًبوغ ٙوٍ تقدٙرٖ عيدٝ ذصب ُ٘س اشبدًٞ سبصيطٔي ٗتقدٙ
ٗطبٚعؤي ٗطني اسبدّٙ ا٪دُٟ ٗا٪قصٟ ه٘كي٨  اهصٚيذٞ ٗاهصفر تِظٍٚ رذ٩  ؼبدد 

 . (2)اهع١٩ٌ طراصبٔي شوفًي
طإُٔ عقد تووسَ مبقوضيٖ ظركي  اهصٚيذٞ ٗاهصفر طو٘فري هدًي   كههم عر ٗ

 .(3)ى هوعٌٚى )اهصي٢ح( ٗملدٝ ضبددٝ ًقيطى اجر ٙوفق عوٕٚ اهررفيْاهِقى ٗاملصلّ ٗاملأك

                          

البد أف نذكر بأف مسألة تسمية العقد مف المسائؿ التي أثارات جداًل واسعًا فتارة يسمى  (4)
العقد السياحي أو السياحة وتارة أخرى يسمى عقد الرحمة أو عقد وكالة السياحة وكؿ ىذه 

ية العقد بالعقد السياحي أو السياحة ىي تسمية تجعؿ التسميات محؿ نظر وذلؾ ألف تسم
العقد ذا نطاؽ واسع يشمؿ السياحة بصورة عامة بجوانبيا كافة أما تسميتو بعقد الرحمة 
فانو يشمؿ حركة النقؿ مف مكاف آلخر ويكوف أقرب إلى عقد النقؿ، أما تسميتو بعقد 

حالت فتجعؿ العقد عقد إذعاف وكالة السياحة عمى أساس أف الوكاالت ىي التي تنظـ الر 
لذلؾ فمف األفضؿ تسميتو بعقد الرحمة السياحية لكونو يعكس صورة العقد الصحيح 
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 .41-41ص ،1008 ،، الناشر المكتبة العصرية، مصر4والسياحة، ط
عمي حميد كاظـ، المسؤولية العقدية لشركات السياحة والسفر في عقد الرحمة، بحث  (3)

، 1040السنة الثانية، العدد األوؿ،  ،ءمنشور في مجمة رسالة الحقوؽ، جامعة كربال
 .461ص
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طإُٔ اهعقد اههٜ تووسَ مبقوضيٖ ٗكيهٞ اهصفر ٗاهصٚيذٞ ًّ ثلني  ِٗٓين ًّ عرفٕ
جر ًعوَ٘ ٨ٗ تقى ًدٝ اهرذوٞ أاهصي٢ح ًّ ا٨شوفيدٝ مبي تقدًٕ ًّ هدًي  شٚيذٚٞ هقي١ 

 .(1)شيعٞ ٙوخوؤي املبٚ  24عّ 
 1994ظبيا  16عقد تِظٍٚ اهرذوٞ يف اهقيُْ٘ رقٍ  فقد عر  اهفرُصٛ املعرساًي 

ًِٗظٍ اهرذوٞ ٗاه٘شٚط يف  "اهصي٢ح")اهعقد اههٜ ِٙص عوٟ ذق٘ق ٗٗاجبي  املصيفر : ٕطأُ
اهرذ٩  ِٗٙص طص٘رٝ ذبرٙرٙٞ  عوٟ ً٘اعٚد اهرذوٞ ٗأًيكّ اهِسٗي ا٨ُوقيي ٗرقٍ املقعد 

ق طيهرذوٞ ٗٙورٌى ًِظٍ اهرذوٞ املص٧ٗهٚٞ عّ لهم، ٗرقٍ اهليتف أٗ اهفيكض ٗكى ًي ٙوعو
ٗٙدهى عقد اهرذوٞ ذٚس اهوِفٚه عِدًي ٙصووٍ اهصي٢ح اهوأكٚد اهوررٙرٜ املوعوق طيسبحس ًّ 

 .(2)قبى ًِظٍ اهرذوٞ أٗ ٗشٚط اهرذوٞ(
عوٟ ًي تقدَ ميلِِي تعر  عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ طإُٔ اهعقد اههٜ ٙربًٕ  ٗطِي١ً

صٚيذٞ هغر  تِظٍٚ رذوٞ شٚيذٚٞ داهى اهبود أٗ هيرجٕ ٗملدٝ زًِٚٞ اهصي٢ح ًع ظركٞ اه
ضبددٝ ٗٙرتب ذق٘ق املوعيقدّٙ ٗاهوساًيتٌٔي. ٗقد ت٘صوِي إىل ٓها اهوعرٙف ٪ُٕ ٙبني 
أطرا  اهعقد ٗكههم اهغر  ًِٕ ٗمبي أْ اهسًّ عِصر ج٘ٓرٜ يف ٓهٖ اهعق٘د فٚفرت  أْ 

 ذبدد اهرذوٞ طسًّ ًعني. 
 انفرع انثاني

راف عقذ انرحهة انسياحيةأط  
طها  اه٘ق  ٗٓهٖ ا٪طرا  هلي ذق٘ق ٗاهوساًي  ًّ املعوَ٘ أْ هلى عقد أطرا   

ٗربووف ٓهٖ اسبق٘ق ٗا٨هوساًي  حبصب اهعقد املربَ طني اهررفني هها فعقد اهرذوٞ 
ٞ ًّ اهعق٘د اهيت ترتب ذق٘ق ٗاهوساًي  طني ا٪طرا  ا٪ًر اههٜ ٙوروب ًعرفٕ ٚاهصٚيذ
اهعقد  ٙوضح هِي أْ طرايفاهصٚيذٚٞ ف اهيت عرضِيٓي هعقد اهرذوٞ ٕٙ ًّٗ ه٩ي اهوعيرأطراف

  .ٌٓي كى ًّ ا٪ٗي )ظركٞ أٗ ٗكيهٞ أٗ ًلوب اهصٚيذٞ ٗاهصفر( ٗاهرر  اهثيُٛ ٓ٘ اهصي٢ح
 
 

                          

االلتزاـ بضماف السالمة في العقود السياحية،  ،أمؿ كاظـ سعود ،د. محمد عمي صاحب (4)
(، 4مجمد ) ،جامعة االنبار ،بحث منشور في مجمة األنبار لمعمـو القانونية والسياسية

 .97، ص1043(، 7العدد )
(2) www.economie.fgov.belfr/consummateurs/voyage/=contract-

voyage/#.uuxkytlfrlu  1043-3-4 الزيارة تاريخ  

http://www.economie.fgov.belfr/consummateurs/voyage/=contract-voyage/#.uuxkytlfrlu
http://www.economie.fgov.belfr/consummateurs/voyage/=contract-voyage/#.uuxkytlfrlu
http://www.economie.fgov.belfr/consummateurs/voyage/=contract-voyage/#.uuxkytlfrlu
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 : اهرر  ا٪ٗي )ظركٞ اهصٚيذٞ( أ٨ًٗ
صي٢ح، ٗٓٛ ظركٞ اهصٚيذٞ ٓٛ اهرر  ا٪ٗي يف اهعقد ٗتقَ٘ طوقدٍٙ اشبدًي  هو

  املدّٙ طوقدٍٙ ا٨هوساًي .
عر  ًليتب ٗظركي  ٗٗكي٨  اهصٚيذٞ ٗاهصفر يف  .(1)ٗٙهكر أْ املعرس اهعراقٛ

( 49( ًّ قيُْ٘ تِظٍٚ عٌى ظركي  ٗٗكي٨  ًٗليتب اهصٚيذٞ ٗاهصفر املرقٍ )1امليدٝ )
دٍٙ اشبدًي  فراد ٗازبٌيعي  ٗتق٫)ازبٔي  اهيت تقَ٘ طوِظٍٚ اهرذ٩  ه طأُٔي 1983هصِٞ 

 .ٗاهِعيطي  املوعوقٞ طٔي داهى اهقرر ٗهيرجٕ(
املعدي  1983( هصِٞ 118أًي املعرس املصرٜ يف قيُْ٘ ظركي  اهصٚيذٞ رقٍ ) 

ُظيَ ًليتب ٗظركي  ٗكههم املعرس ا٪ردُٛ يف  2008( هصِٞ 125عوٟ ٗفق اهقيُْ٘ )
هعركي   ا"ضبدد ٙفًيفوٍ ٙ٘ردا تعر 2005 ( هص11ِٞاهصٚيذٞ ٗاهصفر ٗ تعد٩ٙتٕ رقٍ )

 . ًّ ه٩ي ا٪عٌيي اهيت تساٗهليطى عرفيٓي فقط  اهصٚيذٞ ٗاهصفر
أًي املعرس اهفرُصٛ فقد عر  ٗكي٨  ًٗليتب اهصفر ٗاهصٚيذٞ يف اهقيُْ٘ رقٍ 

)كى ظخص طبٚعٛ أٗ ًعِٜ٘ ٙقَ٘ طعٌوٚي  ضبددٝ مب٘جب  :طأُٔي 1992( هصِٞ 645)
 ٗتعٌى ٓهٖ اهعٌوٚي : (امليدٝ ا٪ٗىل

 تِظٍٚ أٗ طٚع اهرذ٩  اهفردٙٞ أٗ ازبٌيعٚٞ. -1
ًي ٙوعوق ط٘ثي٢ق اهصفر ٗاهِقى ٗذحس اهغر   تقدٍٙ هدًي  مبِيشبٞ اهرذ٩  هص٘صًي -2

 لْ اهصلّ أٗ ًي ٙوعوق طيهرعيَ.إيف فِيدق أٗ يف ا٪ًيكّ اهصٚيذٚٞ ٗتصوٍٚ 
 تِظٍٚ اهسٙيرا  إىل املويذف ٗاهِصب اهويرؽبٚٞ(. -3

يف اه٘ق  اسبيهٛ ًع تِيًٛ دٗر اهصٚيذٞ ا٨هلرتُٗٚٞ عوٟ ذصيب  ًّ امل٩ذظ إُ
ي دٗر ٗكي٨  اهصفر ٗ اهصٚيذٞ فقد ٗصف )فراُم كوٚغ( ٓها ي١وضٙاهصٚيذٞ اهوقوٚدٙٞ قد 

ْ اهوغريا  اه٘اقعٞ ٨ تبعر خبري طيهِصبٞ ه٘كي٨  اهصفر عوٟ املد٠ اهبعٚد إ): ازبيُب طق٘هٕ
ٔيَ اهيت ت٧دٙٔي ٗكي٨  اهصفر اهَٚ٘ ٗيف ُٔيٙٞ املري  لى املطذٚث شوضروع اهولِ٘ه٘جٚي 

ٍُٔ شٚعٌدْٗ يف عٌؤٍ عوٟ أُظٌٞ كٌبٚ٘ترٙٞ اهيت شوصبح يف املصوقبى يف ًوِيٗي كى إف

                          

رطوا اف المشرع العراقي وكذلؾ واألردني والفرنسي في القوانيف المشار الييا اعاله لـ يشت (4)
صورة معينة لمشركات السياحية فمـ يفرؽ بيف لفظ مكتب أو وكالة أو شركة عمى العكس 
 ،مف المشرع المصري الذي اوجب أف يرد مكتب السياحة والسفر في صورة شركة سياحية

 .31ص ،مصدر سابؽ ،ساماف سميماف الخالتي
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هلهٖ  كبريًا ًصيفر عّ طرٙق اسبيشب اهعخصٛ ٗا٨رتبيا املبيظر ممي شٚعلى تٔدٙدًا
 .(1)املّٔ(
 : اهرر  اهثيُٛ )اهصي٢ح( ثيًُٚي

ٓ٘ اهرر  اهثيُٛ يف عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ ٗاهدا٢ّ يف صبيي اشبدًي  هلها  اهصي٢ح 
, طعض اهدٗي تعر  اهصي٢ح ًروقي" ًّ دْٗ اهوٌٚٚس طني اهصي٢ح اهداهوٛ ٗاشبيرجٛ اهعقد

ففٛ فرُصي ًث٩" ٙراد طيهصي٢ح اهعخص اههٜ ٙقضٛ يف غري ضبى إقيًوٕ املعويد ًدٝ ٨ 
عٞ أظٔر عوٟ اهعلض ًّ ًصر اهيت ثٚس طني اهصي٢ح شيعٞ ٨ٗ تسٙد عّ أرط 24تقى عّ 

اهداهوٛ ٗاهصي٢ح اشبيرجٛ في٪ٗي ٓ٘ املقٍٚ يف اهدٗهٞ ٗٙرتن ًليْ إقيًوٕ إىل ًليْ آهر يف 
ُفض اهدٗهٞ اًي اهثيُٛ فٔ٘ اههٜ ِٙوقى ًّ ذدٗد اهدٗهٞ اهيت ؼبٌى جِصٚؤي إىل دٗهٞ 

د اٗ هيرجٕ ملدٖ ًعِٕٚ ًّ اجى . فيهصي٢ح ٓ٘ اهعخص اههٜ ٙصيفر داهى اهبو(2)أهر٠
 .(3)ا٨شوٌويس اٗ اهوصوٚٞ يف ٗق  فراغٕ

ٙعر  طإُٔ اهعخص اههٜ ٙدهى طود أجِيب ٪ٜ غر  عدا اربيل ٓها اهبود كههم ٗ
ٗاههٜ ِٙفق يف ٓها اهبود  ًصوٌرًا ًِوظًٌي ضبى إقيًٞ دا٢ٌٞ أٗ عدا اهعٌى يف ٓها اهبود ع٩ًٌ

 .(4)هرآٙلصبٕ ًّ ًليْ اههٜ ٙقٍٚ فٕٚ إقيًٞ ٧ًقوٞ ًي٨ 
ٗعرفوٕ ًِظٌٞ اهصٚيذٞ اهعيملٚٞ طإُٔ أٜ ظخص ٙصيفر إىل ًليْ طبووف عّ 

قى ًّ اثل ععر ظٔر ًوصوٞ ٗلهم ٪ٜ غر  ًّ ا٪غرا  خب٩  ًساٗهٞ أط٣ٚوٕ املعويدٝ 
 .(5)عٌى هغر  اهولصب

 
 

                          

 .71، ص1040 ،أربيؿ ،بنياميف يوخنا دانياؿ، السياحة االلكترونية، بدوف دار نشر (4)
ة دكتوراه مقدمة إلى كمية الحقوؽ، جامعة أطروح ،العقد السياحي،بتوؿ صراوة عبادي (1)

 .404-400ص ،1007 النيريف،
 .37ص ،مصدر سابؽ ،ساماف سميماف الخالتي (3)
كمية  مقدمة الىمحمود فوزي شعوبي، السياحة والفندقة في الجزائر، أطروحة دكتوراه  (1)

 .41، ص1007-1006 ،قتصادية، جامعة الجزائرالعمـو اال
عشي صميحة، اآلثار التمويمية لمسياحة دراسة مقارنة بيف الجزائر وتونس والمغرب،  (5)

-1001الجزائر ) ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية العمـو االقتصادية، جامعة باتنة
 .41(، ص1005
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ي٢ح اهص 1963ٙريهٚي/ رًٗي عيَ إاملوردٝ املِعقد ط عر  ٧ًثر ا٪ًٍٗاهريا"  
 24اهعخص اههٜ ٙصيفر إىل طود غري اهبود اهيت فٚٔي ً٘طِٕ ٗٙقٍٚ ملدٝ تسٙد عّ  : طإُٔ

 . (1)شيعٞ دْٗ أْ تر٘ي إقيًوٕ إىل اسبد اههٜ ٙعد فٕٚ اهبود ا٪جِيب ً٘طِي هٕ
 ادلطهب انثاني 

 خظائض عقذ انرحهة انسياحية 
ًةّ اشبصةي٢ص   د عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ كغريٖ ًةّ اهعقة٘د ا٪هةر٠ ٙوٌوةع طيهعدٙة      
 اهويهٚٞ : 

 : عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ عقد غري ًصٌٟأ٨ًٗ
غري ًصٌٟ ٗلهم سبداثوٕ ٗقوٞ ظٚ٘عٕ فوٍ ِٙظٍ  ٙعد عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ عقدًا 

املعرس أذليًٕ هها ؽبضع يف تِظٌٕٚ هوق٘اعد اهعيًٞ يف ا٨هوساًي  ٗاهيت ربضع هلي اهعق٘د 
 .(2)كيفٞ

يف اه٘ق  اسبيهٛ ف٩طد ًّ تِظٍٚ  ٗاُوعيرًا "ٌٓٚٞٓها اهعقد أ ُٗظرا" ٨كوصيب
ٗلهم محيٙٞ ملصورٞ ا٪فراد ًّ جٔٞ ٗتصٔٚى ًٌٔٞ اهقيضٛ ٗت٘فري  هيصًي أذليًٕ تِظًٌٚي

 جٔدٖ هوفصى يف املِيزعي  املعرٗضٞ عوٕٚ ًّ جٔٞ أهر٠ دْٗ اهرج٘س إىل اهق٘اعد اهعيًٞ.
 : عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ عقد رضي٢ٛ ثيًُٚي

رضي٢ٛ ٓ٘ ًي ٙلفٛ ٨ُعقيدٖ اهرضي١ دْٗ ذيجٞ إىل إفراغٕ يف ظلى ًعني اهعقد اه 
ًيداَ  ملبدأ شوريْ اشرادٝ ٗٙظى اهعقد رضي٢ًٚي ْ ا٪صى يف اهعق٘د اهرضي٢ٚٞ ٗلهم طبقًيأٗ

 .(3)٨ ٙوروب اُعقيدٖ إفراغ اشرادٝ يف ظلى ًعني
عّ  ٙوسَ فض٩ً أًي اهعقد اهعلوٛ فٔ٘ اهعقد اههٜ ٨ ٙلفٛ اهرتاضٛ ٨ُعقيدٖ طى

لهم أْ ٙوٍ اهوعبري عّ اشرادٝ يف ظلى ًعني فرضٕ اهقيُْ٘ ٗاتفق عوٕٚ ا٪طرا  فيهعلى 
                          

-45ص ،1006 ،ف دار نشر، أربيؿ( بنياميف يوحنا دانياؿ، السياحة أسس ومبادئ، بدو 4)
46. 

الوجيز في نظرية  ،محمد طو بشير د. ،عبد الباقي البكري د. ،د. عبد المجيد عبد الحكيـ (1)
حقوؽ الطبع والنشر محفوظة لوزارة  ،مصادر االلتزاـ ،4ج ،االلتزاـ في القانوف العراقي

 .13، ص4980التعميـ العالي والبحث العممي، 
، دار النيضة 4راىيـ بنذاري، مصادر االلتزاـ في مصر وعماف، طأ. د. محمد إب (3)

 .17، ص1009العربية، القاىرة، 
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ٗفٌٚي ٙوعوق طلْ٘ عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ . (1)٨ ِٙعقد اهعقد طدُٕٗ يف ٓهٖ اهعق٘د ٙعورب ركًِي
ًٗليتب قيُْ٘ تِظٍٚ عٌى ظركي   عقدا" رضي٢ٚي" اَ ظلوٚي" ظبد أْ املعرس اهعراقٛ يف 

٨ ػب٘ز ُعر أٗ ) إُٔ:( ًِٕ عوٟ 11ُص يف امليدٝ ) قد ٗٗكي٨  اهصٚيذٞ ٗاهصفر اهعراقٛ
. (2)(ٝأت٘زٙع ًِيٓخ اهصفرا  اهصٚيذٚٞ أٗ اهدعيٙٞ هلي قبى اسبص٘ي عوٟ ً٘افقٞ املِع

ْ ثصم شح٩  ًعوربٝ أ( ًّ اهقيُْ٘ ُفصٕ اهعركٞ أٗ امللوب ط12امليدٝ ) أهسً  ٗكههم
تعوٌٚي   تضٌِ  ٝ، ٗكههمأٗتفوٚغ املِع ٞتلْ٘ توم اهصح٩  هيضعٞ هرقيطعٌيهلي ٗ٪

اهعرٗا اشبيصٞ طإجيزٝ تِظٍٚ ظركي  ًٗليتب ٗٗكي٨  اهصفر  1991( هصِٞ 4رقٍ )
( ًّ ٓهٖ اهوعوٌٚي  عوٟ اهعركٞ أٗ امللوب أٗ اه٘كيهٞ اهقٚيَ 8ٗاهصٚيذٞ إل جي١ يف امليدٝ )

تعٌى أمسي١ ٗجِصٚي  اهصٚيح ٗطراًخ اشبدًي  : ًصم شح٩  ).....هيًصًي مبي ٙوٛ
 , شيطعًي: اعداد ًرب٘عي  شٚيذٚٞ هرتٗٙخ طراًخ اهعركٞ....(.املقدًٞ هلٍ
( عوٟ 13ًي املعرس املصرٜ فقد ُص يف قيُْ٘ تِظٍٚ اهعركي  يف امليدٝ )أ

 اهعركٞ إهرير ٗزارٝ اهصٚيذٞ طيهرباًخ اهصٚيذٚٞ اهيت تِظٌٔي قبى تِفٚهٓي.
ا٪ردُٛ فقد ُص يف اهِظيَ اشبيا طوِظٍٚ ًليتب ٗظركي  اهصٚيذٞ  أًي املعرس
 ( عوٟ )من٘لد اهعقد اشبرٛ طني امللوب ٗاهصي٢ح(.6، د 12ٗاهصفر يف امليدٝ )

ْ ِٙص اهعقد أعوٟ عبيرٝ ) فقد ُص يف عقد تِظٍٚ اهرذوٞ املعرس اهفرُصٛ اًي
 لد ظلوٛ ًلو٘ب., أٜ مبي ًعِيٖ أْ اهعقد ٙوخه من٘(3)طص٘رٖ ذبرٙرٙٞ......(

ممي تقدَ  أْ املعرس اهعراقٛ ٗاملصرٜ مل ٙعرتطي ظلوٚٞ ًعِٚٞ ٨ُعقيد ٙوضح 
عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ أًي ًي لكر فٔٛ ٪غرا  تِظٌٚٚٞ إدارٙٞ عوٟ اهعلض ًّ املعرس 

أهسَ اهعركٞ طيهوعيقد ًع اهصي٢ح طعلى هرٛ هها  ُٕ٪شوٍ ٗلهم أا٪ردُٛ اههٜ كيْ ً٘قفٕ 
ْ توعيقد أاهعراقٛ أْ ٙصري عوٟ هرٟ املعرس ا٪ردُٛ طيْ ٙوسَ اهعركي  ط ُدع٘ املعرس

ْ ٓهٖ اهلويطٞ ت٘فر اسبٌيٙٞ هورر  اهضعٚف اهصي٢ح اههٜ ٪ًع اهصي٢ح طعلى هرٛ, ٗلهم 

                          

 .11، ص1008، منشورات الحمبي الحقوقية، 4ىدى عبد اهلل، العقد، الجزء الثاني، ط (4)
المنشأة: ىي المنشاة العامة لمسػفر والخػدمات السػياحية وىػي الجيػة التػي تمػنح  لشػركات  (1)

 الرخص المتعمقة بعمميا . ووكاالت السياحة والسفرومكاتب 

(3) www.economie.fgov.belfr/consummateurs/voyage/=contract-

voyage/#.uuxkytlfrlu. 

http://www.economie.fgov.belfr/consummateurs/voyage/=contract-voyage/#.uuxkytlfrlu
http://www.economie.fgov.belfr/consummateurs/voyage/=contract-voyage/#.uuxkytlfrlu
http://www.economie.fgov.belfr/consummateurs/voyage/=contract-voyage/#.uuxkytlfrlu
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تِقصٕ اشبربٝ طأً٘ر اهصٚيذٞ ٗاهصفر ًّ تعصف ٗج٘ر اهعركي  اهصٚيذٞ املوخصصٞ اهيت 
 هربتٕ. ٞقد تصوغى جٔى اهصي٢ح ٗقو

 : عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ عقد ًعيٗضٞ ًوسَ هوحيُبني ثيهثًي
اهعقد املوسَ هوحيُبني ٓ٘ اهعقد اههٜ ِٙع٤ اهوساًي  ًوقيطوٞ ًٗوبيدهٞ طني اهررفني  

 .(1)هٕ ًثيي عوٟ لهم عقد اهبٚع ًٗدًِٙي فٚصبح كى ًّ طرفٕٚ دا٢ًِي
٪ُٕ ٙوقٛ عوٟ هوحيُبني  ًوسًًي ٗعوٟ ض١٘ لهم ٙعد عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ عقدًا

عيتق أطرافٕ اهوساًي  ًوقيطوٞ ًٗوبيدهٞ فعركٞ اهصٚيذٞ تووسَ طوقدٍٙ رذوٞ ٓيد٢ٞ آًِٞ أًي 
عّ أْ عقد اهرذوٞ عقد ًوسَ  فض٩ً ، اهصي٢ح فٚووسَ طصداد مثّ اهرذوٞ املوفق عوٕٚ ًصبقًي

ٞ تقدَ ملي أعريٖ فيهعرك هوحيُبني فٔ٘ عقد ًعيٗضٞ ٗاههٜ ٙأهه فٕٚ كى ًوعيقد ًقيط٩ً
 . (2)اهرذوٞ ٗاهصي٢ح ٙدفع مثِٔي

 : عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ عقد ًصوٌرراطعًي
. ٗاهعق٘د (3)تِقصٍ اهعق٘د ًّ ذٚث املدٝ إىل عقد ف٘رٜ ٗعقد ًصوٌر اهوِفٚه

املصوٌرٝ أٗ عق٘د املدٝ ٓٛ توم اهعق٘د اهيت ًّ ظأُٔي أْ تصوٌر ًدٝ ًّ اهسًّ يف إُويد 
 .(4)ٗعقد اهعٌى ٗعقد اهو٘رٙد ٗعقد اهعركٞ اهوساًي  ًوحددٝ كعقد اشػبير

ٗٓها اهِ٘س ًّ اهعق٘د ٙصورٚى ًعٕ ًيدٙي إزاهٞ طعض ا٬ثير اهيت ترتب  يف 
ْ مل ٙلّ فٌي ُفد ًّ اهعقد ٨ ميلّ أامليضٛ ٨ْ طبٚعٞ ٓها اهعقد تصوعصٛ اعوبيرٖ ك

اهصٚيذٚٞ ٓ٘ . ٗعوٕٚ فعقد اهرذوٞ (5)ْ اهسًّ عِصر ج٘ٓرٜ يف ٓهٖ اهعق٘د٪اهرج٘س فٕٚ 
ًّ عق٘د املدٝ املصوٌرٝ اهوِفٚه إل ٙلْ٘ اهسًّ عِصر ج٘ٓرٜ فٕٚ فلى رذوٞ شٚيذٚٞ 

ظبيزٓي أشب٘س أٗ ظٔر عوٟ ٗفق طرُيًخ اهرذوٞ املعد ش ِٚٞٙوفق ًصبقًي عوٟ ًدٝ زًِٚٞ ًع

                          

محمد سعيد الرحو، الوجيز في النظرية العامة لاللتزاـ،  أ. د. حسف عمي الذنوف، د. (4)
 .33، ص1001، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، عماف، 4، مصادر االلتزاـ، ط4ج
، منشورات الحمبي الحقوقية، 1، ط4د. عبد الرزاؽ احمد السنيوري، نظرية العقد، ج (1)

 .435ص ،4998 لبناف، بيروت،
 .  18-17ص ،مصدر سابؽ .،خروفو آ عبد المجيد عبد الحكيـ .د (3)
، 4981 ،مصر ،د. عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد واإلرادة المنفردة،، دار النيضة (1)

 .610ص
د. محمد صديؽ محمد عبد اهلل، موضوعية اإلرادة التعاقدية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى  (5)

 .108، ص1040جامعة الموصؿ،  ،كمية القانوف
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ثير فٌٚي آصفٞ عق٘د املدٝ عوٟ عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ عدٝ  ٗٙرتتب عوٟ إضفي١. ًصبقًي
 تٛ:٬ثر ا٪عهار ٗكيأهفصخ ٗق٘اعدٖ ٗكههم ُظرٙٞ اهظرٗ  اهرير٢ٞ ٗٙوعوق طي

كيْ مل ٙلّ ٗزاه   وربعأثر رجعٛ فإلا ُفصخ اهعقد أطيهِصبٞ ٪ثر اهفصخ فيْ هوفصخ  -1
كى ا٬ثير اهيت رتبٔي ًِه إطرإً ٗٓها ا٪ثر اهرجعٛ هوفصخ ٨ ٙوص٘ر إ٨ يف اهعق٘د 

فيْ اهفصخ ٨ ميض إ٨ املصوقبى ٨ْ طبٚعٞ اهعقد اهف٘رٙٞ أًي فٌٚي ٙوعوق طعق٘د املدٝ 
تأطٟ لهم ٗا٨هوساًي  اهيت ُفه  ٨ ميلّ إعيدتٔي فٌي ًضٟ ًّ اهسًّ ٨ ميلّ اهرج٘س 

 .(1)فٕٚ
أًي طيهِصبٞ هِظرٙٞ اهظرٗ  اهرير٢ٞ فٔهٖ اهِظرٙٞ ميلّ إعٌيهلي يف عق٘د املدٝ ٗلهم  -2

ٙعرتا هوربٚق ٓهٖ اهِظرٙٞ ٗق٘س ذ٘ادث ٗ ط٩ًٙ٘ ْ ًدٝ تِفٚه اهعقد تصوغرق ٗقوًي٪
عى تِفٚه ا٨هوساَ ًرٓقي هوٌدّٙ حبٚث ٙٔدد دباشوثِي٢ٚٞ غري ًو٘قعٞ ٨ٗ ميلّ دفعٔي 

خبصيرٝ فيدذٞ فإلا ًي تعر  املدّٙ ملثى ٓهٖ اهظرٗ  جيز هٕ اهوح١٘ إىل اهقضي١ 
ٗ  طير٢ٞ ٗغري . ٗعوٕٚ فيْ عٌوٚٞ اهرذوٞ قد ت٘اجٕ ظر(2)هرد اشرٓيق إىل اسبد املعق٘ي

رتفيس أٗ ا٨غبفي  ا٨ًو٘قعٞ ًثى اسبرٗب ٗاهل٘ارث اهربٚعٚٞ كيهس٨زي ٗاهفٚضيُي  أٗ 
خبصيرٝ  أٗ ًٔددًا يف أشعير اهع٩ٌ  ا٪جِبٚٞ ممي ػبعى تِفٚه اهوساَ اهعركٞ ًرٓقًي

 فيدذٞ ٗعوٕٚ ػب٘ز اهوح١٘ هوقضي١ شعيدٝ اهو٘ازْ هوعقد.
عق٘د املدٝ إلا تأهر اذد املوعيقدّٙ عّ تِفٚه اهوسإً ٨  أًي فٌٚي ٙوعوق طي٪عهار ففٛ -3

هر هغر  اسبص٘ي عوٟ اهوع٘ٙض ٨ْ صبرد ٙوروب ا٪عهار ًّ قبى املوعيقد ا٬
٨ْ اهفرتٝ اهيت اُقض  ٨ ميلّ أْ تع٘  ففٛ عقد اهرذوٞ  اهوأهري ٙصبب ضررًا

 .(3)وصي٢حه صبرد تأهري اهعركٞ طوِفٚه اهوسأًي ٙصبب ضررًااهصٚيذٚٞ فأْ 
 : عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ عقد ًّ عق٘د اهثقٞ ٗذصّ اهِٚٞهيًصًي

إْ ا٪صى يف اهعق٘د أْ تقَ٘ عوٟ ًبدأ ذصّ اهِٚٞ يف إطراَ اهعقد أٗ يف تِفٚهٖ,  
ذبقٚق اهغر  املبيظر ًّ إطراَ اهعق٘د حبٚث  اىلٗذصّ اهِٚٞ يف اهعق٘د ٓ٘ ت٘جٕٚ اشرادٝ 

                          

الح مرسي رمضاف، القوة الممزمة لمعقد وااللتزامات الواردة عمييا، دار د. وليد ص (4)
 .161، ص1009الجامعة الجديدة لمنشر االسكندرية، 

د. عصمت عبد المجيد، نظرية الظروؼ الطارئة ودور القاضي في تطبيقيا، بغداد،  (1)
 .11-11، ص4993

 .703د. عبد الرزاؽ أحمد السنيوري، مصدر سابؽ، ص (3)
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ٗٓها ًي ُص عوٕٚ املعرس  ,(1)ٗعٞ هورر  املقيطىِٙصحٍ ًع املصيحل املربرٝ املعر
ٕ ذصّ بملي اظوٌى عوٕٚ ٗطررٙقٞ توفق ًع ًي ٙ٘ج اهعراقٛ )ػبب تِفٚه اهعقد طبقًي

 . (2)اهِٚٞ(
ْ ظركٞ اهصٚيذٞ ٪ٗعوٕٚ فعقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ ًّ عق٘د اهثقٞ ٗذصّ اهِٚٞ ٗلهم 

اهيت ش٘   ٞتيَ طيشبدًي  كيفطصفؤي املوعيقد احملرت  يف ٓها اهعقد تلْ٘ عوٟ عوٍ 
تقدًٔي ٗاهيت ػبٔؤي اهصي٢ح فٔ٘ ٙقدَ عوٟ اهوعيقد ٗٓ٘ عوٟ جٔى طوفيصٚى اهعقد كيفٞ هها 
ٙقع عوٟ عيتق اهعركٞ ا٨هوساَ طأع٩َ اهصي٢ح فٔها اشع٩َ ٓ٘ اهلفٚى طورقٚق ُ٘س ًّ 

ني اهصي٢ح اههٜ ٨ املصيٗاٝ طني أطرا  عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ اههٜ ٙوصٍ طيهو٩ي اهو٘ازْ ط
اهصٚيذٞ اهيت ًّ املفرٗ   ٞٔي اهرذوٞ ٗاحملرت  ظركطعّ اهظرٗ  اهيت شوٌر  ١ٙعوٍ ظٛ

 . (3)أْ تلْ٘ عوٟ ًعرفٞ طلى ًي ٙوعوق طوِظٍٚ اهرذوٞ
ٗيف صبيي عقدُي ميلّ أْ ُعر  ا٨هوساَ طيشع٩َ طإُٔ اهوساَ شيطق عوٟ اهوعيقد 

وً٘ي  ج٘ٓرٙٞ إىل اهصي٢ح عّ اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ تووسَ مب٘جبٕ ظركٞ اهصٚيذٞ طوقدٍٙ ًع
 .(4)ٗاشبدًي  اهيت ش٘  تقدَ شػبيد رضي١ ذر ٗكيًى هد٠ اهصي٢ح
ًٗص٧ٗهٞ عّ  طيشع٩َطي٨هوساَ  ٞٗيف عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ تلْ٘ اهعركٞ ٓٛ املدِٙ

أْ ٙعدي  طبيهفؤي هلها ا٨هوساَ ٗؼبق هوصي٢ح يف ذيهٞ عدَ إع٩ًٕ عّ اهوفيصٚى اهيت ػبٔؤي
اهعقد ًّ جيُبٕ ٗٙصرتد املبيهغ اهيت دفعٔي ًع املريهبٞ طيهوع٘ٙض عّ ا٪ضرار اهيت ذدث  

 13اهصيدر يف  645 – 92ُوٚحٞ عدَ اهوساَ اهعركٞ طيشع٩َ ٗقد ُص اهقيُْ٘ اهفرُصٛ رقٍ 

                          

شيرزاد عزيز سميماف، حسف النية في إبراـ العقود، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كمية  (4)
 .441، ص1006القانوف، جامعة صالح الديف، أربيؿ، 

( مف القانوف المصري 418تقابميا ) ،( مف القانوف المدني العراقي450/4المادة ) (1)
( مف القانوف المدني 3/ 4431( مف القانوف المدني األردني، والمادة )101والمادة )
 الفرنسي.

بحث منشور في مجمو القانوف  ،االلتزاـ باإلعالـ في عقد الرحمة ،د. أبو بكر ميـ (3)
 :واألعماؿ عمى شبكة االنترنيت وعمى الموقع التالي

     www.droitetentreprise.org/web/?p=435    1043-9-41تاريخ الزيارة. 
، دار الثقافة لمنشر 4عبد اهلل ذيب محمود، حماية المستيمؾ في التعاقد االلكتروني، ط(1) 

 .86، ص1041والتوزيع، عماف، 

http://www.droitetentreprise.org/web/?p=435
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ع٩َ تووسَ ٗكيهٞ اهصٚيذٞ ٗاهصفر طإطق٘هٕ ( ًِٕ عوٟ ٓها ا٨هوساَ 15يف امليدٝ ) 1992ٙ٘هٚ٘ 
اهصي٢ح كويطٞ قبى إطراَ اهعقد طبعض اهبٚيُي  إل ذبرر ٗثٚقٞ أٗ اشوٌيرٝ ًّ ُصخوني 

املرشَ٘ اهصيدر يف  ُص ؼبوفظ اهصي٢ح طِصخٞ ٗا٪هر٠ ذبوفظ طٔي ظركٞ اهصٚيذٞ، ٗكههم
 .(1)(96يف امليدٝ ) عوٟ ٓها ا٨هوساَ 1994ذسٙراْ  15

 : عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ ًّ عق٘د اشبدًي  شيدشًي
ًّ اهوقصٌٚي  اسبدٙثٞ هوعق٘د تقصٌٚٔي حبصب ً٘ض٘عٔي إىل عق٘د تقع عوٟ  

يدٙٞ كيهبٚع ٗاشػبير املأً٘اي ٗعق٘د أهر٠ ضبؤي تقدٍٙ هدًي  ا٪ٗىل تقع عوٟ ا٪ظٚي١ 
ٗغريٓي أًي اهثيُٚٞ فوِصب عوٟ تقدٍٙ هدًي  كيهِعيطي  املِٔٚٞ، اهوحيرٙٞ كيهوِقى 

ٗعق٘د اشبدًي  ٓٛ توم  .(2)ٗهدًي  اهصٚيذٞ ٗاهصفر ٗاهبِ٘ن ٗعق٘د اهربٚب ٗاملِٔدط
 .(3)اهعق٘د اهيت ٙلْ٘ ضبؤي تقدٍٙ هدًٞ فيملدّٙ طيهعقد إمني ٙقدَ هدًٞ إىل اهدا٢ّ

عوٟ لهم فعقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ ٙعد ًّ عق٘د اشبدًي  ٪ُٕ ٙوٌثى طوقدٍٙ  ٗطِي١ً
 هدًي  ًّ ظركٞ اهصٚيذٞ إىل اهصي٢ح.

 صٚيذٚٞ عقد دبيرٜ: عقد اهرذوٞ اهشيطعًي
اهوحيرٝ اهعراقٛ أْ عٌى ظركي  اهصٚيذٞ ٗاهصفر ٓ٘ عٌى دبيرٜ طِص قيُْ٘  
تعورب ا٪عٌيي ا٬تٚٞ أعٌيي دبيرٙٞ  )ذٚث جي١ يف امليدٝ اشبيًصٞ  1984هصِٕ  30املرقٍ 

هدًي  ًليتب اهصٚيذٞ ٗاهفِيدق ٗاملريعٍ ٗدٗر اهصٌِٚي  -7إلا كيُ  طقصد اهرطح... 
ر اهعر  املخووفٞ ا٪هر٠.( إلا عٌى ظركي  اهصٚيذٞ عٌى دبيرٜ ٪ُٔي ٗامل٩عب ٗدٗ

تعٌى هغر  ذبقٚق اهرطح عوٟ اهعلض ًّ اهصي٢ح اههٜ ٙعورب عٌوٕ ًدُٛ شظبيس ذيجي  
 ظخصٚٞ.
 : عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ عقد ًٔل ٗاشو٩ٔكٛثيًًِي

عق٘د ًّ اهوقصٌٚي  اسبدٙثٞ هوعق٘د تقصٌٚٔي طيهِظر هصفٞ املوعيقد إىل  
أًي اهثيُٚٞ فٔٛ اهيت تربَ طني  ،ذد طرفٚٔي ًصؤولًيأاشو٩ٔكٚٞ ٗعق٘د ًِٔٚٞ ا٪ٗىل ٙلْ٘ 
                          

لمزيد مف التفصيؿ ينظر د. عابد فايد عبد الفتاح فايد، تعديؿ العقد باإلرادة المنفردة،  (4)
ياحة والسفر، دار الكتب القانونية ودار شتات لمنشر دراسة تطبيقية في عقود الس

 91، ص1040والبرمجيات، مصر، 
 .11مصدر سابؽ، ص ،د. أحمد السعيد الزقرد (1)
 .10ص ،مصدر سابؽ ،بتوؿ صراوة عبادي (3)
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. ٗاهعقد ا٨شو٩ٔكٛ ٓ٘ لهم اهعقد اههٜ ٙربَ طني طرفني ًصؤوم ًّ جٔٞ ًٗٔل (1)املِٔٚني
املٔل أٗ احملرت  طيْ ٙ٘رد هوٌصؤوم شوعٞ أٗ  مبقوضيٖ)ضبرت ( ًّ جٔٞ أهر٠ ٙوعٔد 

ٗآٍ ًي ميٚس ٓها اهعقد أطرافٕ فِٔين  , ٨شوعٌيهٕ اهعخصٛ ًقيطى ًبوغ ًعني هدًٞ
ًصؤوم ضعٚف ٙفوقر هوق٘ٝ طيهِصبٞ ملي ميولٕ ًّ ًعوً٘ي  ذ٘ي اهصوعٞ أٗ اشبدًٞ ًقيطى 

 .(2)املٔل احملرت  اههٜ تو٘فر هدٕٙ كيفٞ املعوً٘ي  املوعوقٞ طيهصوعٞ
ٙعد ًّ عق٘د ا٨شو٩ٔن ٗلهم ه٘ج٘د ٙوضح ممي تقدَ أْ عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ 
ظركٞ اهصٚيذٞ هههم تووسَ ظركٞ  ٘طر  ضعٚف )اهصي٢ح( أًيَ طر  ًٔل ضبرت  ٓ

ًٞ املوعوقٞ طيهرذوٞ  كيفٞ هوصي٢ح املصؤوم طإع٩ًٕ عّ اشبدًي  ٗاملعوً٘ي  اهصٚيذٞ محيٙ
 اهصٚيذٚٞ.
 : عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ عقد ًركبتيشعًي

عّ ًسٙخ ًّ عدٝ عق٘د ًصٌيٝ أٗ غري ًصٌيٝ ٙٔد  اهعقد املركب ٓ٘ عبيرٝ  
أٜ أْ ٙوفق املوعيقداْ عوٟ  ،(3)املوعيقداْ ًّ ٗرا١ إطرأًي ذبقٚق غر  اقوصيدٜ ًعني

إجرا١ صفقٞ تعٌى عوٟ عقدّٙ أٗ أكثر )كيهبٚع ٗاشجيرٝ ٗاهلبٞ( حبٚث تعد نٚع اسبق٘ق 
 .(4)ا٨ُفصييٗا٨هوساًي  اهِيظ٣ٞ عِٕ نوٞ ٗاذدٝ ٨ تقبى اهوحس٢ٞ ٗ

ْ كيُ  إضٌّ طعض اهعق٘د اهوساًي  طبووفٞ هلي أذلئًي املصوقوٞ ٗوفقد ت 
 هر فض٬٩ًًِبثقٞ عّ عقد أصوٛ ٗاذد فيهوعيقد ًع ظركٞ طرياْ ٙوِيٗي اهِقى ًّ ًليْ 

عّ اسبفيظ عوٟ اهص٩ًٞ ٗتصوٍٚ اسبقي٢ب إىل املصيفرّٙ عِد اه٘ص٘ي ٗٓها ا٨هوساَ ًِبثق 
، ٗكههم ا٪ًر عِدًي ٙقَ٘ ظخص طيسبحس يف فِدق عقد إػبير طيهِصبٞ ًّ عقد اه٘دٙعٞ

ذليَ ٪فلى ًّ ٓهٖ ا٨هوساًي  هيضعٞ  بهوغرفٞ ٗكههم تقدٍٙ اهرعيَ ٗاسبفيظ عوٟ اسبقي٢
                          

د. أحمد السعيد الزقرد، عقد النزوؿ في الفندؽ، دراسة في التزامات الفندقي والمسؤولية  (4)
، المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع، مصر، 4اجية السائح أو العميؿ، طالمدنية في مو 

 .35، ص1008
، منشورات الحمبي 4د. فاتف حسيف حوى، الوجيز في قانوف حماية المستيمؾ، ط (1)

 .11-14، ص1041 ،الحقوقية، بيروت
، الناشر مكتبة 4د. طارؽ عجيؿ كاظـ، الوسيط في عقد البيع، الجزء األوؿ، ط (3)

 .44، ص1008نيوري، بغداد، الس
 .7، ص1005، دار القمـ، دمشؽ، 4نزيو حماد، العقود المركبة في الفقو اإلسالمي، ط (1)
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. ٗعوٕٚ فعقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ عقد ًركب (1)هيصٞ ٗاْ كيُ  ًِبثقٞ عّ عقد أصوٛ ٗاذد
هقيُُ٘ٚٞ )ُقى، فِدقٞ، إرظيد شٚيذٛ( كى عٌوٚٞ ٓٛ ٪ُٕ ؼبوٜ٘ عوٟ اهعدٙد ًّ اهعٌوٚي  ا

عقد طهاتٕ ٗهلِٔي تٔد  هورقٚق غر  ٗاذد ٓ٘ اهرذوٞ ا٬ًِٞ فيهعقد ضبى ٗشبب ٗاذد ٓ٘ 
اهوعيقد عوٟ اهعقد اهعيًى ًٗي ٙوبعٕ ًّ اهعٌوٚي  ا٪هر٠ أًي طيهِصبٞ هوصي٢ح فٔ٘ ٙدفع 

 ًقيطى كى ٓهٖ اشبدًي . ٗاذدًا مثًِي
 ادلبحث انثاني

 دونية عقذ انرحهة انسياحية
اهق٘اُني اه٘طِٚٞ ٧ٙٗدٜ إىل  ٞإْ ٗصف عقد ًي طإُٔ دٗهٛ ش٘  ؼبررٖ ًّ قبض

هيصٞ ٗؽبضع هق٘اعد هيصٞ ,فيهعقد اهدٗهٛ ٓ٘ اهعقد اههٜ ٙعوٌى عوٟ  ًعيًوٞ ًعيًووٕ
عِصر أجِيب ٗطٔها فٔ٘ ٙوٌٚس عّ اهعقد اهداهوٛ اههٜ تلْ٘ نٚع عِيصرٖ ٗطِٚٞ ٗهٚض 

 .(2)د اهودهى يف اهوٚير اهقيُْ٘ اه٘اجب اهوربٚقه٫فرا
فيهع٩قٞ طني ظركٞ اهصٚيذٞ ٗاهصي٢ح قد تلْ٘ ٗطِٚٞ حبوٞ ف٩ ٙثير ه٩  ذ٘ي 
اهقيُْ٘ املخوص أٗ اهقضي١ املخوص هفصى املِيزعي  أًي إلا ظيب ٓهٖ اهع٩قٞ عِصر 

هعقد ًّ عقد داهوٛ إىل وعوق طأطرا  اهع٩قٞ أٗ ًليْ اشطراَ أٗ اهوِفٚه فصٚور٘ي اٙأجِيب 
عقد دٗهٛ ٙثري ًصأهٞ تِيزس اهق٘اُني ٗتِيزس ا٨هوصيا اهقضي٢ٛ. ٗملعرفٞ ًي إلا كيْ 

 .(3)َ ٨ ٨طد ًّ هض٘عٕ هوولٚٚف ٗاههٜ طدٗرٖ ؽبضع هقيُْ٘ اهقيضٛأاهعقد عقد دٗهٛ 

                          

 ،1008 ،اإلسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،عقد الفندقة ،د. أيمف فوزي المستكاوي (4)
 .58ص

مطبعة عبير، حمواف  ،عقود التجارة الدولية في مجاؿ نقؿ التكنولوجية ،د. محمد الكيالني(1) 
 .474، ص4988

( مف القانوف المدني 40تقابميا المادة ) ،( مف القانوف المدني العراقي47/4مادة ) (3)
( مف القانوف المدني األردني. والتكييؼ ىو تحديد طبيعة العالقة 44والمادة ) ،المصري

اسيا قواعد القانونية تحديدًا يردىا إلى إحدى الطوائؼ المجردة التي تصاغ عمى أس
اإلسناد حتى يمكف بالتالي تحديد القانوف الموضوعي الذي يحكـ العالقة. د. جماؿ مرسي 

بحث أعده لممؤتمر الخامس  ،التكييؼ القانوني في تنازع القوانيف مف حيث المكاف ،بدر
 .6ص ،4959،بيروت ،لممحامييف العرب
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قد ٙثري عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ ًعل٩  يف اهقيُْ٘ اهدٗهٛ اشبيا ًِٗٔي ًصأهٞ 
دٗهٚٞ اهعقد إلا ًي ظيطٕ عِصر أجِيب. ٗٓها ًي شِوِيٗهٕ يف ٓها املبرث ًّ ه٩ي ذبدٙد 

 تٛ:٬ًروبني ٗكي
 .ًعيٙري دٗهٚٞ عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ  : املروب ا٪ٗي

  تفيقٚي  اهدٗهٚٞ ٗاهوعرٙعي  اهعرطٚٞ عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ يف ا٨دٗهٚٞ املروب اهثيُٛ: 
 ٗا٪جِبٚٞ. 

ولألادلطهب ا  

دونية عقذ انرحهة انسياحية  معايري  
ٗهوردٙد دٗهٚٞ أٜ عقد ٙوٍ اهوح١٘ إىل املعيٙري اهدٗهٚٞ اهيت اهووف اهبيذثْ٘ ذ٘ي 
ذبدٙدٓي فِٔين املعٚير اهقيُُ٘ٛ ٗاملعٚير ا٨قوصيدٜ ٗاملعٚير املخووط اههٜ نع طٌِٚٔي 

 فرٗس اهويهٚٞ: ٗهوردٙد دٗهٚٞ عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ ٨طد ًّ اشوعرا  ٓهٖ املعيٙري يف اه
ولألانفرع ا  

 ادلعيار انقانوني
 ٓها املعٚير يف ذبدٙد دٗهٚٞ اهعقد ٓ٘ املعٚير اهوقوٚدٜ ا٪صٚى ٗمب٘جبٕ ٙعد عقدًا

كى عقد ًوصى طأكثر ًّ ُظيَ قيُُ٘ٛ ٗاذد حبٚث توِ٘س عِيصر ا٨تصيي يف عدٝ  دٗهًٚي
ٗ اهو٩  ضبى دٗي ٗٓهٖ اهعِيصر قد تلْ٘ ظخصٚٞ كيهو٩  جِصٚٞ املوعيقدّٙ أ

 .(1)إقيًؤٍ ٗقد تلْ٘ ً٘ض٘عٚٞ ًوعوقٞ مب٘ض٘س اهعقد كٌرى اشطراَ أٗ ضبى اهوِفٚه
ذد أطرا  اهراطرٞ اهعقدٙٞ أٗ أفيهعقد ٙلْ٘ دٗهٛ إلا سبق اهعِصر ا٪جِيب 

ٗطيهِظر إىل ٓها املعٚير فأْ عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ ٙلْ٘  ،(2)ً٘ض٘عٔي أٗ ٗاقعؤي املِعأٝ
ًٞ ذدَأ  إلا ظيط دٗهًٚي عقدًا أجِبٚٞ فقد ربووف جِصٚٞ كى ًّ اهصي٢ح ٗظركٞ  عِيصرٖ صف

هر فِٔي ٙعد اهعقد آٙلْ٘ اهصي٢ح عراقٛ ٗظركٞ اهصٚيذٞ ذبٌى جِصٚٞ طود  اهصٚيذٞ فٌث٩ً
يف ذيي  ٗلهم ٨هو٩  جِصٚٞ اهررفني ٗ ٙلْ٘ عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ عقد دٗهًٚي دٗهًٚي

                          

أطروحة دكتوراه  ،اري الدوليالقانوف الواجب التطبيؽ عمى العقد التج ،خالد شويرب(4) 
 .45ص ،(1008/1009) ،جامعة الجزائر ،مقدمة إلى كمية الحقوؽ

أطروحة دكتوراه مقدمة  ،القانوف الواجب التطبيؽ عمى العقد الدولي ،د. باسـ سعيد يونس(1) 
 .49ص ،4998  ،إلى كمية القانوف، جامعة الموصؿ
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ا كيْ ًليْ إطراَ اهعقد أٗ تِفٚهٖ هيرد ذدٗد دٗهٞ اذد طرا  ٗإلاهو٩  ضبى إقيًٞ ا٪
 اهررفني )اهصي٢ح / ظركٞ اهصٚيذٞ(.
ْ اتفق٘ا عوٟ ا٪شيط اههٜ ٙقَ٘ عوٕٚ ٓها املعٚير ٗٓٛ إإْ أُصير ٓها ا٨دبيٖ ٗ

٨ أٍُٔ طبووفْ٘ ذ٘ي ًد٠ ثقى ٗفيعوٚٞ كى عِصر ٗأثرٖ يف إاهصفٞ ا٪جِبٚٞ يف اهعقد 
ًّ أُصير ٓها املعٚير ميٚى إىل اهوص٘ٙٞ طني اهعِيصر  ظبد أْ فرٙقًي إضفي١ اهصفٞ اهدٗهٚٞ

ْ كى عِصر ًّ عِيصر اهراطرٞ اهعقدٙٞ ًّ ظإُٔ أْ ٙضفٛ أاهقيُُ٘ٚٞ هوراطرٞ اهعقدٙٞ ٗ
 .(1)عوٟ اهراطرٞ اهعقدٙٞ اهصفٞ اهدٗهٚٞ ًوٟ كيْ ٓها اهعِصر أجِيب

مل٧ثرٝ )احمليٙدٝ( فيهعِصر طني اهعِيصر امل٧ثرٝ ٗاهعِيصر غري اٗقد ًٚس ذدٙثي" 
ٗهٚض صبرد  ٧ًثرًا ا٪جِيب اههٜ ٧ٙدٜ إىل دٗهٚٞ اهع٩قٞ اهعقدٙٞ ػبب أْ ٙلْ٘ عِصرًا

عِصر ضبيٙد شويب عدٍٙ ا٪ثر, فإلا كيْ اهعِصر ا٪جِيب ًّ اهعِيصر اهفعيهٞ ٗامل٧ثرٝ يف 
)هيًى( ٨ٗ ٙعلى أٜ اهعقد فٔها ٧ٙدٜ إىل عد اهعقد دٗهًٚي أًي إلا كيْ غري ٧ًثر ٗغري فعيي 

أٌٓٚٞ يف اهراطرٞ اهعقدٙٞ فأْ لهم ٨ ٙلفٛ هو٘افر اهصفٞ اهدٗهٚٞ عوٟ اهِر٘ املفَٔ٘ يف 
حرد قٚيَ ظركٞ شٚيذٞ مب دٗهًٚي ٨ ٙلْ٘ عقد ًي عقدًا فٌث٩ً ،(2)اهقيُْ٘ اهدٗهٛ اشبيا

اهعراق فِٔي  يف عراقٚٞ طيهوعيقد ًع شي٢ح أجِيب ًقٍٚ يف اهعراق ًٗليْ تِفٚه اهرذوٞ أٙضًي
هعدَ  دٗهًٚي اهعقد ؼبٜ٘ عوٟ عِصر أجِيب ٗٓ٘ اهو٩  جِصٚٞ ا٪طرا  هلِٕ ٨ ٙعد عقدًا

فيزبِصٚٞ ا٪جِبٚٞ قد ٨ تلْ٘ كيفٚٞ ٨كوصيب اهعقد اهصفٞ اهدٗهٚٞ  فعيهٚٞ اهعِصر ا٪جِيب
لهم  ٗكههم ضبى اشطراَ ٪ُٕ رمبي ٙلْ٘ اهوٚير ٓها احملى ًّ طيب اهصدفٞ ٗعوٟ اهعلض ًّ

                          

 ،بدوف سنو طبع ،القامشمي ،ز الباسؿمطابع مرك ،معيار العقد الدولي ،ىيبت محمد(4) 
 ،القانوف الواجب التطبيؽ عمى عقود التجارة االلكترونية ،ىشاـ عمي صادؽ ،16ص

 ،40ص ،1001 ،(4العدد ) ،جامعة بيروت ،بحث منشور في مجمة الدراسات القانونية
ة رسال ،القانوف الواجب التطبيؽ عمى سندات الشحف البحرية ،خميؿ إبراىيـ محمد خميؿ

 .  70ص ،1005 ،جامعة الموصؿ ،ماجستير مقدمة الى كمية القانوف
منشأة  ،حرية المتعاقديف في اختيار قانوف العقد الدولي ،د. محمود محمد ياقوت(1) 

 .11ص ،1000 ،اإلسكندرية ،المعارؼ
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يف إضفي١ اهصفٞ اهدٗهٚٞ عوٟ  ٧ًثرًا قد ٙلْ٘ ًليْ اهوِفٚه ًٗ٘طّ املوعيقدّٙ عِصرًا
 .(1)اهعقد

هٞ ًرتٗكٞ هوقدٙر أْ ًصأهٞ ذبدٙد ٓى اهعِصر ٧ًثر أَ غري ٧ًثر ضبيٙد ٓٛ ًصإٗ
ْ كيُ  تعد ًّ ًصي٢ى اهقيُْ٘ اهيت ربضع إهوظرٗ  احملٚرٞ طيهوعيقد ٗ ي"احمللٌٞ ٗفق
 .(2)يطٞ ضبلٌٞ اهِقضطيهضرٗرٝ هرق

 انفرع انثاني
 ادلعيار االقتظادي

ًع تر٘را   املعٚير ا٨قوصيدٜ ٓ٘ املعٚير اههٜ ُيد٠ طٕ اهفقٕ اسبدٙث ثيظًٚي
ٙعوٌد ٓها املعٚير هوردٙد اهصفٞ اهدٗهٚٞ عوٟ ذركٞ ر٦ٗط ا٪ً٘اي  ،عق٘د اهوحيرٝ اهدٗهٚٞ

ٗكههم أْ ٙوعد٠ اهعقد طآثيرٖ ٗتبعيتٕ  ,(3)عرب اسبدٗد ٗتعوق اهعقد مبصيحل اهوحيرٝ اهدٗهٚٞ
ٓها املعٚير ٙصوبعد اهق٘اعد اهقيُُ٘ٚٞ اهداهوٚٞ اهيت تعرقى  .(4)ا٨قوصيد اهداهوٛ هودٗهٞ

ًرٝ يف اهقيُْ٘ اهداهوٛ ٗلهم هورقٚق عٌوٚٞ اهوحيرٝ ٗٙصوبدهلي طق٘اعد توحيٗز اهق٘اعد ا٬
أٗ قب٘ي صرٞ  ،(5)ٙفي١ا  اهدٗهٚٞ شاًصيحل اهوحيرٝ اهدٗهٚٞ كقب٘ي ظرا اه٘في١ طيههٓب يف 

                          

 ،بدوف سنة نشر ،اإلسكندرية ،منشأة المعارؼ ،ماىية العقد الدولي ،د. ىشاـ خالد(4) 
 .401-400ص

 .40ص ،مصدر سابؽ ،د. ىشاـ عمي صادؽ(1) 
 

رسالة ماجستير  ،تنازع القوانيف في منازعات التجارة االلكترونية ،نافع بحر سمطاف الباني(3) 
 .34ص ،1001 ،جامعة بغداد ،مقدمة الى  كمية القانوف

ات القانوف الواجب التطبيؽ عمى إصاب ،ـ.ـ. وساـ محمد خميفة ،د. يونس صالح الديف(1) 
بحث منشور في مجمة تكريت  ،العمؿ واألمراض المينية ضمف نطاؽ عقد العمؿ الدولي

 .8ص ،(45عدد ) ،(1سنة ) ،(1مجمد ) ،جامعة تكريت ،لمعمـو القانونية والسياسية
 

شرط اإليفاء بالذىب) ىو شرطا ينص عميو األفراد في عقودىـ الدولية لتالفي انييار (5) 
عات العديد مف الدوؿ وكذلؾ قضاؤىا يحـر النص عمى ىذا العممة الوطنية واف تشري

ألنو يضعؼ الثقة بالعممة الشرط في العقود الوطنية ويعتبره مخالؼ لمنظاـ العاـ 
الوسيط في تنازع القوانيف وتنازع  ،د. سامية راشد ،. د. فواد عبدالمنعـ رياضالوطنية(

 .134ص  و 4987،رةالقاى،دار النيضة العربية ،االختصاص القضائي الدولي
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 . إلًا(1)ظرا اهورلٍٚ يف اهع٩قي  اهدٗهٚٞ مبعسي عّ اهقيُْ٘ اهداهوٛ اههٜ ٙعوربٓي طيطوٞ
جملرد تعوقٕ مبصيحل اهوحيرٝ اهدٗهٚٞ طغض اهِظر عّ ت٘افر اهصفٞ ا٪جِبٚٞ  اهعقد ٙعد دٗهًٚي

اَ اهعقد أٗ تِفٚهٖ ٗاتصيهلي طأكثر طراذد اهعِيصر امللُ٘ٞ هٕ كحِصٚٞ ا٪طرا  أٗ ضبى أيف 
عقد رذوٞ شٚيذٚٞ طني عراقٛ ًقٍٚ يف اهعراق ٗظركٞ شٚيذٞ  اطرَه٘  ًّ ُظيَ قيُُ٘ٛ ًث٩ً

٨ هوررق اهعِصر ا٪جِيب ٗٓ٘  أجِبٚٞ هوقٚيَ طرذوٞ داهى اهعراق فيهعقد ِٓي ٙعد دٗهًٚي
ذدٗد اشقوٍٚ اهعراقٛ أٜ  جِصٚٞ ظركٞ اهصٚيذٞ ا٪جِبٚٞ ٗإمني ٨ْ دفع ًبوغ اهرذوٞ تعد٠

تعر  ٓها املعٚير هوِقد ظإُٔ ظأْ املعٚير اهقيُُ٘ٛ  . ٗقدذدث تداٗي ه٫ً٘اي عرب اسبدٗد
, فقد رطط دٗهٕٚ اهعقد مبصيحل اهوحيرٝ اهدٗهٚٞ (2)ذٚث اعورب طإُٔ ًعٚير غيًض ٗغري ضبدد

ًصروح غري ًِضبط ٗؼبويد إىل تعرٙف ٗكههم مل ؼبدد اهفصى طني ا٨قوصيد اهدٗهٛ  ٗٓ٘
ٗا٨قوصيد اهداهوٛ كٌي أْ ذركٞ املد ٗازبسر هوبضي٢ع ٗا٪ً٘اي إْ كيُ  ت٢٩ٍ اهبٚع 

فٔها املعٚير هيا طيهقيُْ٘ اهفرُصٛ ٗمل  .(3)ٗاهقر  اهدٗهٛ فٔٛ ٨ ت٢٩ٍ عق٘د اشبدًي 
. ٗكههم ٓ٘ ًعٚير ٙعحس عّ تفصري طعض اهع٩قي  اهدٗهٚٞ (4)ر٠ػبد هٕ قب٘ي يف دٗي أه

ُٕ طظٔ٘ر عق٘د أ. كٌي (5)اهيت ٙصٌ٘ فٚٔي اهريطع ا٨جوٌيعٛ عوٟ ذصيب اهريطع ا٨قوصيدٜ
جدٙدٝ ًثى عقد ُقى اهولِ٘ه٘جٚي ٗعق٘د اهوعيْٗ اهصِيعٛ ٗعق٘د اهوٌ٘ٙى ٗده٘هلي يف 

                          

 ،الدار الجامعية ،القانوف الدولي الخاص ،د.عكاشة عبد العاؿ ،د. سامي بديع منصور(4) 
 .397ص ،بدوف سنة نشر ،بيروت

بحث منشور عمى شبكة االنترنيت وعمى  ،العقود الدولية ،د. حناف عبد العزيز مخموؼ(1) 
 الموقع التالي:  

        http://www.bu.edu./olc./images/426    1043-44-45تاريخ الزيارة. 
رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية  ،القانوف الواجب التطبيؽ عمى عقد التأميف ،زينة حاـز(3) 

 .11ص ،1006جامعة الموصؿ  ،القانوف
 .65-61ص ،مصدر سابؽ ،ىيبت محمد(1) 
بحث  ،الموجيات العامة لمقانوف الرياضي الدولي الخاص ،ماف األحمدد. محمد سمي(5) 

 ،(3سنة ) ،(3مجمد ) ،جامعة تكريت ،منشور في مجمة تكريت لمعمـو القانونية والسياسية
 .44ص  ،1044،(41عدد )

http://www.bu.edu./olc./images/426
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ًّ اهعق٘د املعوٌوٞ عوٟ عِصر أجِيب ًّ ُريق طي٢فٞ اهعق٘د اهدٗهٚٞ ٨ ٙعل إهراد غريٓي 
 (.1)اهدٗهٛ اشبيااهقيُْ٘ 

 انفرع انثانث
 ادلعيار ادلختهط

املعٚير املخووط ٓ٘ املعٚير اههٜ ػبٌع طني املعٚيرّٙ اهقيُُ٘ٛ ٗا٨قوصيدٜ 
هلها املعٚير طأْ ٙرتبط طأُظٌٞ قيُُ٘ٚٞ تع٘د هدٗي طبووفٞ ٗٙٔد   ٗفقًي ًيٗٙلْ٘ اهعقد دٗهٚ

ذبقٚق اهرطح ٗاملضيرطٞ أٗ ُقى اشبدًي  ٗا٪ً٘اي عرب اسبدٗد أٗ ؼبقق ًصيحل اهوحيرٝ  إىل
هه طٕ ًّ قبى اهقضي١ اهفرُصٛ ٗأكدتٕ ضبلٌٞ اهِقض أٗازبٌع طني املعٚيرّٙ  ,(2)اهدٗهٚٞ

( مبِيشبٞ عقد اطرَ يف ٓ٘هِدا طني ظركٞ 1972ث٘ز  4اهفرُصٚٞ يف ذلٍ هلي صيدر طويرٙخ )
أهه  طٕ ا٨تفيقٚٞ ا٪ٗرطٚٞ هوورلٍٚ اهوحيرٜ  فرُصٛ ازبِصٚٞ, ٗأٙضًيٓ٘هِدٙٞ ٗظخص 
ذٚث نع  طني املعٚيرّٙ هدٗهٚٞ اهعقد املرتبط مبصيحل ا٪طرا   1961املربًٞ يف صٚف 

, ٗطيهويهٛ (3)أٜ اُوٌي١ كى ًٌِٔي هدٗهٞ طبووفٞ هوِؤٛ إىل دٗهٚٞ اهعقد ًّٗ ثٍ دٗهٚٞ اهورلٍٚ
هعقد اهدٗهٛ ًٗد٠ تعوقٕ مبصيحل اهوحيرٝ اهدٗهٚٞ ٓٛ ٗطيهويهٛ فأْ ًصأهٞ ذبدٙد ًفَٔ٘ ا

ًصأهٞ تع٘د هوقيضٛ ذصب ظرٗ  كى قضٚٞ عوٟ ذدٝ طي٨شوِيد إىل ً٘ض٘س اهعقد ٗاىل 
 .(4)عِيصرٖ اهعخصٚٞ

 
 
 
 
 

                          

القانوف الواجب التطبيؽ عمى الحساب الجاري  ،د. سمطاف عبد اهلل محمد الجواري(4) 
 .14ص ،1040 ،4ط ،بيروت ،منشورات الحمبي الحقوقية ،ديواالعتماد المستن

 .75ص ،مصدر سابؽ ،د. خميؿ إبراىيـ محمد خميؿ(1) 
 . 18-17مصدر سابؽ، ص ،د. باسـ سعيد يونسلمزيد مف التفصيؿ عف القرار ينظر  (3) 
دار الثقافة لمنشر  ،4ط،الوجيز في شرح القانوف الدولي الخاص ،د. محمد وليد المصري(1) 

 .480ص ،1009 ،والتوزيع



 (19( ، السنة )66( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (66), Year (21) 

782 

 ادلطهب انثاني
يف االتفاقيات انذونية انسياحيه دونية عقذ انرحهة  

وانتشريعات انعربية واألجنبية   
هعقد يف ا٨تفيقي  ٨طد ًّ اهوررق إىل ً٘قف طعض ا٨تفيقٚي  ٗهوبرث عّ دٗهٚٞ ا

))تربق ا٨تفيقٚٞ ذٚث ٙ٘جد  :فقد ُص  يف امليدٝ ا٪ٗىل ًِٔي ،(1)اهدٗهٚٞ كيتفيقٚٞ رًٗي
أٗضيس توضٌّ تِيزس ق٘اُني ذ٘ي ا٨هوساًي  اهوعيقدٙٞ يف أٜ ذيهٞ ٙصو٘جب اهوٚير قيُْ٘ 

ا٨تفيقٚٞ عوٟ اهعقد اهدٗهٛ طص٘رٝ ًبيظرٝ ٗإمني  ًّ طني ق٘اُني طوداْ ًوعددٝ(( مل تِص
 ٨ يف إطير اهعقد اهدٗهٛ.إ لكر  عبيرٝ تِيزس اهق٘اُني ٗاهوِيزس يف اهق٘اُني ٨ ػبد هٕ صبي٨ً

( تربٚقٔي عوٟ اهعقد اهداهوٛ اههٜ ؽبوير 3/3ا٨تفيقٚٞ يف امليدٝ )اجيز  ٗكههم 
 سبلٌٕ. أجِبًٚي فٕٚ ا٪طرا  قيًُُ٘ي
)اهعقد ؼبلٍ طقيُْ٘ اهبود ا٪ٗثق : عوٟ إُ( 4تفيقٚٞ أٙضي يف امليدٝ )ٗأظير  ا٨

. ٓها ٙعل أْ اهعقد اهدٗهٛ ٓ٘ اهعقد اههٜ ٙرتبط طأكثر ًّ طود فٔهٖ (2)طيهعقد( ارتبيطًي
ا٨تفيقٚٞ ٨ تأهه طيملعٚير اهقيُُ٘ٛ ازبيًد طى أُٔي ثٚس طني اهعِيصر اهفعيهٞ ٗامل٧ثرٝ ٗغري 

ٞ ف٩ ربوير إ٨ اهعِصر اهفعيي امل٧ثر ٓها ٙدي عوٟ أْ املعٚير اهقيُُ٘ٛ اههٜ اهفعيهٞ اهصيهب
 .(3)لا طيطع دٗهٛ ًااعوٌدتٕ ٓهٖ ا٨تفيقٚٞ غري ًروق طى ًقٚد طأْ ٙلْ٘ ٧ًثر

                          

( convention on the law applicable to convention 1980اتفاقية روما )(4) 
وىي مف أحدث االتفاقيات في القانوف الدولي الخاص األوربي المعاصر عرفت باتفاقية 

أصبحت نافذة  4980روما بشأف القانوف الواجب التطبيؽ عمى االلتزامات التعاقدية لسنة 
وتطبؽ االتفاقية عمى االلتزامات التعاقدية في الحاالت التي تنطوي  4994ياف نس 4في

 عمى االختيار بيف القوانيف. مقالة منشورة عمى شبكة االنترنيت وعمى الموقع التالي:
 Europa.eu/legislation-freedom–security/judicial-cooperation-ciril-

matters/133109-en.htm .1043-9-40. تاريخ الزيارة    
 نصوص االتفاقية منشورة بالمغة االنكميزية عمى شبكة االنترنيت وعمى الموقع التالي:(1) 

     eur-lex.europa.eu/lexuriser،do?uri=celex:41980a093:en:html   
                                                    1043-9-40 تاريخ الزيارة

 .50ص ،بؽمصدر سا ،زينة حاـز(3) 
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ًّ اهقيُْ٘  أًي طيهِصبٞ مل٘قف اهوعرٙعي  ًّ دٗهٚٞ اهعقد فصِعر  ً٘قف ك٩ً
 .أجِبًٚي قيًُُ٘ي ط٘صفٕاهعراقٛ ٗاملصرٜ ٗا٪ردُٛ ٗاهفرُصٛ 

( 25إْ املعرس اهعراقٛ مل ؼبدد ًي املقص٘د طيهعقد اهدٗهٛ هلِٕ ُص يف امليدٝ )
: ًّ اهقيُْ٘ املدُٛ اهعراقٛ اهِيفه عوٟ اهقيُْ٘ اه٘اجب اهوربٚق عوٟ ا٨هوساًي  اهوعيقدٙٞ 

وعيقدّٙ )ٙصرٜ عوٟ ا٨هوساًي  اهوعيقدٙٞ قيُْ٘ اهدٗهٞ اهيت ٙ٘جد فٚٔي امل٘طّ املعرتن هوٌ
مل ٙوفق  إلا اذبدا ً٘طًِي فإلا اهووفي ٙصرٜ قيُْ٘ اهدٗهٞ اهيت مت فٚٔي اهعقد ٓها ًي

 املوعيقداْ أٗ ٙوبني ًّ اهظرٗ  أْ قيُُ٘ي أهر ٙراد تربٚقٕ(.
( ًّ قيُْ٘ اهوحيرٝ  294دٝ )إ٨ أْ املعرس اهعراقٛ عر  عقد اهبٚع اهدٗهٛ يف املي

ٞ ًِق٘هٞ أٗ ًعدٝ هوِقى طني دٗهوني أٗ أكثر( اعوٌد )اهبٚع اههٜ ٙلْ٘ ضبوٕ طضيع: طإُٔ
املعرس يف ٓهٖ امليدٝ عوٟ اهعِيصر اهقيُُ٘ٚٞ عِد ذبدٙدٖ هعقد اهبٚع اهدٗهٛ فيهو٩  

  اهدٗي ٓ٘ اههٜ ػبعى اهعقد دٗهًٚي.

أًي طيهِصبٞ مل٘قف املعرس املصرٜ ٗا٪ردُٛ ف٩ ؽبووف عّ ً٘قف املعرس 
( ًّ اهقيُْ٘ 20( ًّ اهقيُْ٘ املدُٛ املصرٜ ٗامليدٝ )19اهعراقٛ ذٚث جي١ يف امليدٝ )

املدُٛ ا٪ردُٛ )ٙصرٜ عوٟ ا٨هوساًي  اهوعيقدٙٞ قيُْ٘ اهدٗهٞ اهيت ٙ٘جد فٚٔي امل٘طّ 
مل ٙوفق  املعرتن إلا اذبدا ً٘طًِي فأْ اهووفي ٙصرٜ قيُْ٘ اهدٗهٞ اهيت مت فٚٔي اهعقد ٓها ًي

هوردٙد  ًاأٗ ًعٚير ملعرس املصرٜ أٗ ا٪ردُٛ تعرٙفًياملوعيقداْ عوٟ غري لهم( فوٍ ٙهكر ا
 اهعقد اهدٗهٛ.

فقد أكد عوٟ هض٘س اهعقد  1991ظبيا عيَ  28أًي اهقيُْ٘ اهفرُصٛ اهصيدر يف 
ْ ٓهٖ أهقيُْ٘ اشرادٝ ٗاْ ه٫فراد اسبرٙٞ يف اهوٚير اهقيُْ٘ اه٘اجب اهوربٚق عوٟ عق٘دٍٓ ٗ

ٗكههم اهقضي١ يف فرُصي  ٨هوٚير,اتعرٛ هلٍ ذرٙٞ اهيت  اسبرٙٞ ًصوٌدٝ ًّ قيعدٝ اششِيد
أكد ذق ا٪طرا  طيهوٚير اهقيُْ٘ اه٘اجب اهوربٚق عوٟ عق٘دٍٓ ذٚث أكد  ضبلٌٞ اهِقض 
اهفرُصٞ يف قرار هلي أْ اهقيُْ٘ اه٘اجب اهوربٚق عوٟ اهعق٘د ًّ ذٚث تلِ٘ٙٔي ٗظرٗطٔي ٓ٘ 

يف اتفيقٚٞ  أْ أصبر  فرُصي طرفًي اهقيُْ٘ اههٜ ؽبويرٖ ا٪طرا  ٗتعسز ٓها ا٨دبيٖ طعد
 .(1)(1980رًٗي عيَ )

                          

 .03ص ،سابؽ مصدر ،الجواري محمود اهلل عبد سمطاف. دنقاًل عف  (4) 
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فأٜ ًّ ٓهٖ املعيٙري اهصيطقٞ اههكر ميلّ اعوٌيدٖ ملعرفٞ دٗهٚٞ عقد اهرذوٞ 
 اهصٚيذٚٞ؟

طيهِظيَ اهقيُُ٘ٛ ٪كثر ًّ  عِدًي ٙلْ٘ ًوص٩ً عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ ٙلْ٘ دٗهًٚي
ٓها اهعِصر ا٪جِيب فعيي ٧ًٗثر ٗهٚض ْ ٙلْ٘ أأٗ أكثر ٗ أجِبًٚي دٗهٞ أٜ ٙوضٌّ عِصرًا

عوٟ اعوبير إْ اهصٚيذٞ ٓٛ عٌوٚٞ اقوصيدٙٞ  ٙلْ٘ دٗهًٚي ٗأٙضًي ٗضبيٙدًا جيًدًا عِصرًا
ْ اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ تلْ٘ أط ا٪ً٘اي عرب اهدٗي لهم ٗؼبدث ًّ ه٩هلي ُقى هوخدًي  ٗر٦

يف دٗهٞ أهر٠ أٗ قد  عيطرٝ هوردٗد فيهصي٢ح قد ٙدفع مثّ اهرذوٞ إىل ظركٞ شٚيذٚٞ تقرّ
أهر٠ ممي ٧ٙدٜ إىل اُوقيي  ٞىل شي٢ح يف دٗهإْ تقدَ ظركٞ ٗطِٚٞ هدًيتٔي أٙلْ٘ اهعلض ط

 ا٪ً٘اي ٗاشبدًي  عرب اسبدٗد اشقوٌٚٚٞ هودٗهٞ ًّٗ ثٍ ٙصبح اهعقد عوٟ ٓها اهِر٘ ًوعوقًي
 طيهوحيرٝ اهدٗهٚٞ

يذٞ عراقٚٞ عوٟ ًث٩" ا٨تفيق عوٟ رذوٞ شٚيذٚٞ طني شي٢ح أجِيب ٗظركٞ شٚ
اظبيز رذوٞ شٚيذٚٞ داهى اهعراق , ِٓي اهعِصر ا٪جِيب ٓ٘ اهو٩  ازبِصٚي   فيهصي٢ح 
جِصٚوٕ أجِبٚٞ ٓها ا٨هو٩  جبِصٚي  ا٪فراد ٨ ٙلفٛ ٨عوبير ٓها اهعقد عقدا" دٗهٚي 
ر ٗطيهويهٛ فيملعٚير اهقيُُ٘ٛ ٗذدٖ ٗكههم املعٚير ا٨قوصيدٜ ٗذدٖ ٨ ٙلْ٘ كيفٚي ٨عوبي

إلا فيملعٚير املخووط ٓ٘ املعٚير ا٪صوح يف ذبدٙد دٗهٚٞ عقد اهرذوٞ  اهعقد عقدا دٗهٚي ,
هوقيضٛ يف اشوِبيا ًد٠ دٗهٚٞ  اهصٚيذٚٞ ذٚث إْ املعٚير املخووط ٙرتن صبيي ٗاشعًي

ْ عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ ٓ٘ ًّ اهعق٘د اهدٗهٚٞ ًّ ذٚث اًوداد تِفٚهٖ عرب إاهعقد ٨ٗشٌٚي ٗ
توعوق مبركس اهصي٢ح اهقيُُ٘ٛ اههٜ ٙأًى يف اسبص٘ي عوٟ  ٞٙثري ًِيزعي  دٗهٚاهدٗي قد 

ُٕ اهرر  املصؤوم يف ٓهٖ اهع٩قٞ هها ميلّ أْ ٙ٘فر املعٚير أكرب محيٙٞ قيُُ٘ٚٞ هيصٞ ٗأ
املخووط هوقضي١ ًصيذٞ أٗشع يف تقدٙر ٢٩ًٌٗٞ اعوبير اهعقد لٗ صفٞ دٗهٚٞ ًّٗ ثٍ تربٚق 

 د ا٨هوصيا اهقضي٢ٛ عوٟ ًِيزعيتٕ أٗ اهعلض أٜ اعوبيرٖ عقدًاق٘اعد اششِيد ٗق٘اع
تِربق عوٕٚ اهق٘اعد اهقيُُ٘ٚٞ اهداهوٚٞ ٗلهم ٨ْ املعٚير املخووط أٗ املعٚير اهقيُُ٘ٛ  داهوًٚي

طعلى ذوٌٛ ًوٟ ًي اًود  إهٕٚ اهصفٞ اهدٗهٚٞ ٨ٗشٌٚي عِدًي  املرْ ٨ ػبعى اهعقد دٗهًٚي
 تلْ٘ عرضٚٞ ٗغري ٧ًثرٝ.
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 ةـاخلامت
ًّ اهعقة٘د   ًاعقد ط٘صفٕطعد إْ تعرضِي هعقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ ٗطِٚي ًد٠ أٌٓٚوٕ 

اهصٚيذٚٞ ميلّ أْ ظبٌى أٍٓ اهِوي٢خ اهيت ت٘صوِي إهٚٔي ًّٗ ه٩ي ٓةهٖ اهِوةي٢خ شةِعر     
 تٛ: ٬طعض اهو٘صٚي  ٗكي

 -اهِوي٢خ:
يف  ٘قة  اسبةيهٛ ٗهص٘صةيً   يف اه كثرٓةي اُوعةيراً  أٍٓ اهعق٘د ٗأعقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ ًّ  -1

هعركي  اهصٚيذٞ اهةيت تةِظٍ رذة٩      ًيٗاشع ًاهريٝ اُوعيراهعراق ذٚث ظٔد  اهفرتٝ ا٪
 داهى اهقرر ٗهيرجٕ.

عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ اُصب  نٚعٔي ذ٘ي هدًٞ تقدَ ًةّ قبةى   ه عدٙدٝٗرد  تعيرٙف  -2
ْ هوعقةد  أٙف تبني اهوعير ٖجر ٗملدٝ ضبددٝ. ًّٗ ٓهأىل اهصي٢ح ًقيطى إظركٞ اهصٚيذٞ 

 ظركٞ اهصٚيذٞ ٗاهصي٢ح.  ٌٓي  طرفيْ
ٙوٌٚس عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ طعدٝ هصي٢ص ًِٔي عيًٞ ٙعرتن طٔي ًع غريٖ ًةّ اهعقة٘د    -3

( هصِٞ ٨49 اهقيُْ٘ املرقٍ )إُٕ عقد غري ًصٌٟ مل ِٙظٌٕ املعرس طقيُْ٘ هيا أٗٓٛ 
ٞ ٗاهصةفر ٗكةههم لكةر يف    اشبيا طوِظٍٚ عٌى ظركي  ٗكي٨  ًٗليتب اهصٚيذ   1983

ْ إعوةٟ   ٞطعيصة اهفقرٝ اه ٞيف امليدٝ اشبيًص 1984( هصِٞ 30قيُْ٘ اهوحيرٝ اهعراقٛ رقٍ )
عٌةيي دبيرٙةٞ هلةّ اهع٩قةٞ طةني اهصةي٢ح       أُٔةي  أاشبدًي  اهيت تقدًٔي ظركي  اهصةٚيذٞ ط 

ُةٕ ِٙعة١ٟ   ٪ٗظركٞ اهصٚيذٞ مل ذبظ طوِظٍٚ هيا. ٗكههم ٓة٘ عقةد ًوةسَ هوحةيُبني     
ٙأهةه فٚةٕ كةى     ٞي  ًوقيطوٞ عوٟ عيتق كى ًّ املوعيقدّٙ ٗكههم ٓ٘ عقد ًعيٗضة اهوساً

عريٖ ٗكههم ٓ٘ عقد دبيرٜ طني طرفني ًٔل ٗٓٛ ظةركٞ اهصةٚيذٞ   أملي  ًوعيقد ًقيط٩ً
, ج٘ٓرًٙي ًٗصؤوم ٗٓ٘ اهصي٢ح, ٗكههم ٓ٘ عقد ًّ عق٘د املدٝ ٙلْ٘ اهسًّ فٕٚ عِصرًا

 .اشو٩ٔكٛ ٗعقد ًركب ًّ عدٝ عق٘د ٓ٘
طرافةٕ  أجِيب قد ٙوعوق طألا ظيطٕ عِصر إوصب عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ اهريطع اهدٗهٛ ٙل -4

ير املعةل٩  املوعوقةٞ طيهقةيُْ٘    تثة ل ًةي ذةدث لهةم فِٔةي     إٗ تِفٚهٖ ٗأطرإً إضبى أٗ 
  .اهدٗهٛ اشبيا

ًعيٙري ذبدٙد دٗهٚٞ اهعقد طص٘رٝ عيًٞ ٓٛ كى ًّ املعٚير اهقةيُُ٘ٛ اهةهٜ ٙعوٌةد عوةٟ      -5
ٗ أٗ ًلةيْ تِفٚةهٓي   أطةراَ اهع٩قةٞ   إجِيب يف اهع٩قٞ ٗاملوٌثى يف ضبى ٪د اهعِصر اٗج٘

ًة٘اي  ٪ط ا٦ٗطرا , ٗاملعٚير ا٨قوصيدٜ اهةهٜ ٙوعةر  سبركةٞ ر   ٪اهو٩  جِصٚي  ا
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ْ املعٚةير املخةووط   أ٨ إعرب اسبدٗد, ٗاملعٚير املخووط اههٜ ػبٌع طٌِٚٔي. ٗقد اُؤِٚةي  
 . ًِٗٔي عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ ٗهٚٞ اهعقدٓ٘ اُصب املعيٙري هوردٙد د

 -اهو٘صٚي :
ًّ قبةى املعةرس    قيًُُ٘ٚي عقد اهرذوٞ اهصٚيذٞ ًّ اهعق٘د اهيت ٨طد ًّ تِظٌٚٔي تِظًٌٚي -1

طةني   ْٞ ٙوِةيٗي يف ٓةها اهوِظةٍٚ اهع٩قة    أْ اهصٚيذٞ يف اهعراق يف تر٘ر ًصةوٌر ٗ ٪ٗلهم 
زبة٘ر   ق٘اعةد سبٌيٙةٞ اهصةي٢ح تفيدٙةيً    ْ ٙوضٌّ ٓها اهوِظةٍٚ  أاهصي٢ح ٗظركٞ اهصٚيذٞ ٗ
طةرا  طةني طةر     ٪ُٕ ًةّ اهعقة٘د اهةيت ربووةف فٚةٕ ًراكةس ا      ٪ظركي  اهصٚيذٞ ٗلهم 
هر ًٔل قٜ٘ ٓ٘ ظركٞ اهصٚيذٞ اهيت قد تصوغى ضةعف اهصةي٢ح   آضعٚف ٓ٘ اهصي٢ح ٗ

 ٗجٔوٕ.
ُعقةيد  ا ظلوٚٞ ًعِٚةٞ ٨ اُدع٘ املعرس اهعراقٛ عِد تِظٌٕٚ عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ اظرت -2

عقد ٗأْ ٙصري عوٟ هرٟ املعرس ا٪ردُٛ طيْ ٙوسَ اهعركي  طيْ توعيقةد ًةع اهصةي٢ح    اه
طعةلى هرةٛ, ٗلهةم ٨ْ ٓةهٖ اهلويطةٞ تة٘فر اسبٌيٙةٞ هورةر  اهضةعٚف اهصةي٢ح اهةهٜ            
تِقصٕ اشبربٝ طأً٘ر اهصٚيذٞ ٗاهصفر ًّ تعصف ٗج٘ر اهعركي  اهصٚيذٞ املوخصصةٞ  

 تٕ. هرب ٞاهيت قد تصوغى جٔى اهصي٢ح ٗقو
 ادرـادلظ
 اهقيُُ٘ٚٞ  اهلوبأ٨ًٗ: 
محد اهصعٚد اهسقرد، عقد اهرذوٞ دراشٞ يف اهوساًي  ًٗص٧ٗهٚٞ ٗكي٨  اهصفر أد.  .1

 .2008 ، اهِيظر امللوبٞ اهعصرٙٞ، ًصر,1ٗاهصٚيذٞ، ا
ص٧ٗهٚٞ املمحد اهصعٚد اهسقرد، عقد اهِسٗي يف اهفِدق، دراشٞ يف اهوساًي  اهفِدقٛ ٗأد.  .2

، امللوبٞ اهعصرٙٞ هوِعر ٗاهو٘زٙع، ًصر، 1اجٔٞ اهصي٢ح أٗ اهعٌٚى، ااملدُٚٞ يف ً٘
2008. 

 ., دار اهفلر ازبيًعٛ, اششلِدرٙٞٞأميّ ف٘زٜ املصوليٜٗ, عقد اهفِدق د. .3
 .2006رطٚى, أطِٚيًني ٙ٘ذِي داُٚيي، اهصٚيذٞ أشض ًٗبيد٥، طدْٗ دار ُعر،  .4
 .2010 رطٚى,أار ُعر, طِٚيًني ٙ٘هِي داُٚيي، اهصٚيذٞ ا٨هلرتُٗٚٞ، طدْٗ د .5
، 1ضبٌد شعٚد اهرذ٘، اه٘جٚس يف اهِظرٙٞ اهعيًٞ ه٩هوساَ، د د. ذصّ عوٛ اههُْ٘، د. .6

 .2002، دار ٗا٢ى هوِعر ٗاهو٘زٙع، عٌيْ، 1ًصيدر ا٨هوساَ، ا
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ط اشبيهيت، عقد اهرذوٞ اهصٚيذٚٞ، دار اهلوب اهقيُُ٘ٚٞ، دار ظوي  إهٚيشيًيْ شوٌٚيْ  .7
 .2011 هوِعر ٗاهربصبٚي  ًصر,

اهقيُْ٘ اه٘اجب اهوربٚق عوٟ اسبصيب ازبيرٜ  اهلل ضبٌد ازب٘ارٜ, شوريْ عبد .8
 .2010, 1ملصوِدٜ, ًِع٘را  اسبويب اسبق٘قٚٞ, طريٗ , ااٗا٨عوٌيد 

شيًٛ طدٙع ًِص٘ر, د.عليظٞ عبد اهعيي, اهقيُْ٘ اهدٗهٛ اشبيا, اهدار ازبيًعٚٞ,  .9
 طريٗ , طدْٗ شِٞ ُعر.

، اهِيظر ًلوبٞ 1٘شٚط يف عقد اهبٚع، ازبس١ ا٪ٗي، اد. طيرق عحٚى كيظٍ، اه  .10
 .2008اهصِٔ٘رٜ، طغداد، 

  عيطد فيٙد عبد اهفويح فيٙد، تعدٙى اهعقد طيشرادٝ املِفردٝ، دراشٞ تربٚقٚٞ يف عق٘د  .11
 . 2010اهصٚيذٞ ٗاهصفر، دار اهلوب اهقيُُ٘ٚٞ ٗدار ظوي  هوِعر ٗاهربصبٚي ، ًصر، 

يٙد، ا٨هوساَ طضٌيْ اهص٩ًٞ يف عق٘د اهصٚيذٚٞ، دار اهلوب اهفويح ف د. عيطد فيٙد عبد  .12
 .2010اهقيُُ٘ٚٞ، دار ظوي  هوِعر ٗاهربصبٚي ، ًصر، 

، ًِع٘را  اسبويب اسبق٘قٚٞ، 2، ا1محد اهصِٔ٘رٜ، ُظرٙٞ اهعقد، دأاهرزاق  د. عبد  .13
 .1998,هبِيْ، طريٗ 

 .1984دار اهِٔضٞ, ًصر,  ،د. عبد اهفويح عبد اهبيقٛ، ُظرٙٞ اهعقد ٗاشرادٝ املِفردٝ  .14
 هوِعر اهثقيفٞ دار ،1ا، ا٨هلرتُٗٛ اهوعيقد يف املصؤوم محيٙٞ، ضبٌ٘د لٙب اهلل عبد  .15

 .2012، عٌيْ، ٗاهو٘زٙع
ضبٌد طٕ طعري, اه٘جٚس يف  اهبيقٛ اهبلرٜ, د. عبد اسبلٍٚ, د. اجملٚد عبد عبد د.  .16

َ, ذق٘ق اهربع ٗاهِعر ضبف٘ظٞ , ًصيدر ا٨هوسا1ُظرٙٞ ا٨هوساَ يف اهقيُْ٘ اهعراقٛ, د
 .1980ه٘زارٝ اهوعوٍٚ اهعيهٛ ٗاهبرث اهعوٌٛ، 

د. عصٌ  عبد اجملٚد، ُظرٙٞ اهظرٗ  اهرير٢ٞ ٗدٗر اهقيضٛ يف تربٚقٔي، طغداد،   .17
1993. 

، ًِع٘را  اسبويب 1د. فيتّ ذصني ذ٠٘، اه٘جٚس يف قيُْ٘ محيٙٞ املصؤوم، ا .18
 .2012اسبق٘قٚٞ، طريٗ , 

ٗتِيزس  , اه٘شٚط يف تِيزس اهق٘اُنيِعٍ رٙي , د. شيًٚٞ راظدد. ف٘اد عبدامل .19
 . 231ا  ٗ 1987, دار اهِٔضٞ اهعرطٚٞ ,اهقيٓرٝ ,ا٨هوصيا اهقضي٢ٛ اهدٗهٛ
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، دار اهِٔضٞ اهعرطٚٞ، 1طرآٍٚ طِهارٜ، ًصيدر ا٨هوساَ يف ًصر ٗعٌيْ، اإد. ضبٌد   .20
 .2009اهقيٓرٝ، 

ٞ يف صبيي ُقى اهولِ٘ه٘جٚٞ, ًربعٞ عبري، ضبٌد اهل٩ُٚٛ, عق٘د اهوحيرٝ اهدٗهٚ د. .21
 .1988ذو٘اْ 

ضبٌ٘د ضبٌد ٙيق٘ , ذرٙٞ املوعيقدّٙ يف اهوٚير قيُْ٘ اهعقد اهدٗهٛ, ًِعأٝ  د. .22
 .2000املعير , اششلِدرٙٞ, 

دار اهثقيفٞ هوِعر  ضبٌد ٗهٚد املصرٜ ,اه٘جٚس يف ظرح اهقيُْ٘ اهدٗهٛ اشبيا, .23
 .2009, 1ٗاهو٘زٙع ا

 .2005، دار اهقوٍ، دًعق، 1ق٘د املركبٞ يف اهفقٕ اشش٩ًٛ، اسٕٙ محيد، اهعُ .24
 .2008، ًِع٘را  اسبويب اسبق٘قٚٞ، 1ٓد٠ عبد اهلل، اهعقد، ازبس١ اهثيُٛ، ا .25
 ٓعيَ هيهد, ًيٓٚٞ اهعقد اهدٗهٛ, ًِعأٝ املعير , اششلِدرٙٞ, طدْٗ شِٞ ُعر. .26
 ُعر. ٞوٛ, طدْٗ شِٓٚب  ضبٌد ,ًعٚير اهعقد اهدٗهٛ, ًريطع ًركس اهبيشى, اهقيًع .27
د. ٗهٚد ص٩ح ًرشٛ رًضيْ، اهق٘ٝ املوسًٞ هوعقد ٗا٨هوساًي  اه٘اردٝ عوٚٔي، دار  .28

 .2009ازبيًعٞ ازبدٙدٝ هوِعر اششلِدرٙٞ، 
 ازبيًعٚٞ طيرٙح٪ا اهرشي٢ى ٗثيًُٚي: 

 ٗاز مشض اهدّٙ صيحل، اهوِظٍٚ اهقيُُ٘ٛ هوعقد اهصٚيذٛ ا٨هلرتُٗٛ، رشيهٞ ًيجصوريأ .1
 .2013رطٚى، أكوٚٞ اهقيُْ٘ ٗاهصٚيشٞ، جيًعٞ ص٩ح اهدّٙ،  ًقدًٞ إىل

  اهقيُْ٘ اه٘اجب اهوربٚق عوٟ اهعقد اهدٗهٛ, أطرٗذٞ دكو٘راٖ طيشٍ شعٚد ُٙ٘ض, .2
 .1998 جيًعٞ امل٘صى , ًقدًٞ إىل  كوٚٞ اهقيُْ٘،

كوٚٞ اسبق٘ق, جيًعٞ ًقدًٞ إىل  طو٘ي صراٗٝ عبيدٜ, اهعقد اهصٚيذٛ, أطرٗذٞ دكو٘راٖ .3
 .2007 رّٙ,اهِٔ

 دكو٘راٖ أطرٗذٞ, اهدٗهٛ اهوحيرٜ اهعقد عوٟ اهوربٚق اه٘اجب اهقيُْ٘, ظ٘ٙرب هيهد .4
 (.2008/2009, )ازبسا٢ر جيًعٞ ًقدًٞ إىل كوٚٞ اسبق٘ق ,

شِدا  اهعرّ اهبررٙٞ,  عوٟهوٚى إطرآٍٚ ضبٌد هوٚى, اهقيُْ٘ اه٘اجب اهوربٚق  .5
 .2005مل٘صى, كوٚٞ اهقيُْ٘, جيًعٞ اإىل ًقدًٞ ًيجصوري رشيهٞ 
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كوٚٞ  ًقدًٞ إىل هوربٚق عوٟ عقد اهوأًني, رشيهٞ ًيجصوريازِٙٞ ذيزَ, اهقيُْ٘ اه٘اجب  .6
 .2006 ،اهقيُْ٘, جيًعٞ امل٘صى

كوٚٞ  ًقدًٞ إىل ظريزاد عسٙس شوٌٚيْ، ذصّ اهِٚٞ يف إطراَ اهعق٘د، أطرٗذٞ دكو٘راٖ .7
 .2006رطٚى، أاهقيُْ٘، جيًعٞ ص٩ح اهدّٙ، 

اهوٌ٘ٙوٚٞ هوصٚيذٞ دراشٞ ًقيرُٞ طني ازبسا٢ر ٗتُ٘ض ٗاملغرب،  ععٛ صوٚرٞ، ا٬ثير .8
-2004ازبسا٢ر, ) ,كوٚٞ اهعوَ٘ ا٨قوصيدٙٞ، جيًعٞ طيتِٞ ًقدًٞ إىل رشيهٞ ًيجصوري

2005.) 
كوٚٞ  ًقدًٞ إىل  ضبٌ٘د ف٘زٜ ظع٘طٛ، اهصٚيذٞ ٗاهفِدقٞ يف ازبسا٢ر، أطرٗذٞ دكو٘راٖ .9

 .2007-2006 , اهعوَ٘ ا٨قوصيدٙٞ، جيًعٞ ازبسا٢ر
ًقدًٞ إىل  ضبٌد صدٙق ضبٌد عبد اهلل، ً٘ض٘عٚٞ اشرادٝ اهوعيقدٙٞ، أطرٗذٞ دكو٘راٖ. 10

 .2010جيًعٞ امل٘صى،  كوٚٞ اهقيُْ٘,
يفع حبر شوريْ اهبيُٛ, تِيزس اهق٘اُني يف ًِيزعي  اهوحيرٝ ا٨هلرتُٗٚٞ, رشيهٞ ُ .11

 .2004كوٚٞ اهقيُْ٘, جيًعٞ طغداد,  ًقدًٞ إىل ًيجصوري
 املِع٘رٝ  اهبر٘ثثيهثًي: 
 اهقيُْ٘ ٞصبو يف ًِع٘ر حبث ,اهرذوٞ عقد يف طيشع٩َ ا٨هوساَ ,ًٍٔ طلر أط٘ .د .1

 :اهويهٛ امل٘قع ٗعوٟ ا٨ُرتُٚ  ظبلٞ عوٟ ٗا٪عٌيي
                            www.droitetentreprise.org/web/?p=435  

اهولٚٚف اهقيُُ٘ٛ يف تِيزس اهق٘اُني ًّ ذٚث املليْ, حبث أعدٖ  نيي ًرشٛ طدر, .2
 .1959 هو٧ٌثر اشبيًض هوٌريًٚني اهعرب, طريٗ ,

 ٗعوٟ ا٨ُرتُٚ  ظبلٞ عوٟ ًِع٘ر حبث, اهدٗهٚٞ اهعق٘د, طبو٘  اهعسٙس عبد ذِيْ .3
 .http://www.bu.edu./olc./images/426               :اهويهٛ امل٘قع

وٛ محٚد كيظٍ، املص٧ٗهٚٞ اهعقدٙٞ هعركي  اهصٚيذٞ ٗاهصفر يف عقد اهرذوٞ، حبث ع .4
 .2013(, 1(, اهعدد )2) ٞاهصِجيًعٞ كرط١٩ ,رشيهٞ اسبق٘ق,  ًِٞع٘ر يف صبو

 حبث, اشبيا اهدٗهٛ اهرٙيضٛ وقيُْ٘ه اهعيًٞ امل٘جٔي , ا٪محد شوٌٚيْ ضبٌد. د .5
 ٞشِ(, 3) صبودجيًعٞ تلرٙ  , , ٗاهصٚيشٚٞ اهقيُُ٘ٚٞ هوعوَ٘ تلرٙ  صبوٞ يف ًِع٘ر

 .(12) عدد(, 3)

http://www.droitetentreprise.org/web/?p=435
http://www.bu.edu./olc./images/426
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 ٓعيَ عوٛ صيدق, اهقيُْ٘ اه٘اجب اهوربٚق عوٟ عق٘د اهوحيرٝ ا٨هلرتُٗٚٞ, حبث .6
 .2004 (,1) اهدراشي  اهقيُُ٘ٚٞ ,جيًعٞ طريٗ , اهعدد ًِٞع٘ر يف صبو

صيطي  إُٙ٘ض ص٩ح اهدّٙ, َ.َ. ٗشيَ ضبٌد هوٚفٞ, اهقيُْ٘ اه٘اجب اهوربٚق عوٟ  .7
ًرا  املِٔٚٞ ضٌّ ُريق عقد اهعٌى اهدٗهٛ, حبث ًِع٘ر يف صبوٞ تلرٙ  ٪اهعٌى ٗا

 (.15(, عدد )4) ٞ(, ش4ِصبود )جيًعٞ تلرٙ  , هوعوَ٘ اهقيُُ٘ٚٞ ٗاهصٚيشٚٞ, 
 اهق٘اُني راطعًي: 

 .1951 ٞ( هص40ِهعراقٛ املرقٍ )اهقيُْ٘ املدُٛ ا .1
 .1984 ٞ( هص30ِاهعراقٛ املرقٍ ) ٝقيُْ٘ اهوحير .2
 .1983 ٞ( هص30ِقيُْ٘ اهِقى اهعراقٛ املرقٍ ) .3
 .1983 ٞ( هص49ِقيُْ٘ تِظٍٚ عٌى ظركي  ٗكي٨  اهصٚيذٞ ٗاهصفر املرقٍ ) .4
 .1948 ٞ( هص131ِاهقيُْ٘ املدُٛ املصرٜ املرقٍ ) .5
 . 1999 ٞ( هص17ِقٍ )قيُْ٘ اهوحيرٝ املصرٜ املر .6
ٗاملعدي طيهقيُْ٘ رقٍ  1983 ٞ( هص118ِقيُْ٘ ظركي  اهصٚيذٞ املصرٜ املرقٍ ) .7

 . 2008 ٞ( هص125ِ)
 .1976 ٞ( هص43ِردُٛ املرقٍ )٪اهقيُْ٘ املدُٛ ا .8
 .1966 ٞ( هص12ِقيُْ٘ اهوحيرٝ ا٪ردُٛ املرقٍ ) .9
 .2005 ٞ( هص11ِظيَ ًليتب اهصٚيذٞ ٗاهصفر ٗتعد٩ٙتٕ رقٍ )ُ .10
 املعدي. 1804اهقيُْ٘ املدُٛ اهفرُصٛ  .11
 .1994 ٞ( هص16ِقيُْ٘ عقد تِظٍٚ اهرذوٞ اهفرُصٛ املرقٍ ) .12

  هيًصًي: ا٨تفيقٚي  اهدٗهٚٞ
 1980اتفيقٚٞ رًٗي املوعوقٞ طيهقيُْ٘ اه٘اجب اهوربٚق عوٟ ا٨هوساًي  اهوعيقدٙٞ هصِٕ  -1

 : اهويهٛ امل٘قع ٗعوٟ ُٚ ا٨ُرت ظبلٞ عوٟ ا٨ُلوٚسٙٞ طيهوغٞ ًِع٘رٝ ا٨تفيقٚٞ ُص٘ا
 http://eur-lex.europa.eu/lexuriser,do?uri=celex:41980a093:en:html 
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 شيدشًي: ً٘اقع ا٨ُرتُٚ  
1. http://www.info.eco@economie.fgov.be. 

2. www.droitetentreprise.org/web/?p=435. 

3. www.sos.net.eu.org/conso/code/infodat/ae.htm. 

4. Europa.eu/legislation-freedom–security/judicial-

cooperation-ciril-matters/133109-en.htm. 
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