
 (00( ، السنة )02( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (70), Year (22) 

783 

 قساءة يف كتاب )شسح مبادئ الينيدزوا( 

-للوكبة من األساترة
)*(
-  

 بشسى خالد تسكي املوىلد.    

 أستاذ القانون التجازي املساعد

 كلية احلقوق/ جامعة املوصل  
لتْفري  ٘مَن ٗلعقْد التذازٗ الدّلٔ٘ خطْ ّدْد مؤلف لػسح مبادئ الٔئدزّا اٌ

لرلم ّمً ادل ظباح ٍرِ الفلسٗ  ،القاىْىٔ٘ العسبٔ٘ غا يف امللتب٘ٓطد فسا مسدع ىْعٕ مَه
تطلب تعافس دَْد عدٗ اغداص طبتلفني يف االماكً صبتنعني يف الفلسٗ علٙ اٌ ٓتْىل كل 

 (ازبصٛ االّل)ني  تطنً ٜرِ املبادئ ّمً ثه دبنٔعَا يف دصّاسد ميَه غسح دصُٜٔ مً ٍ
د. أمني  دّاع  ّ د. عالٛ قاو بلتابتَا كل مً أ.  ( صفش363٘بْاقع ) فصْل مخط٘

ازبصٛ )الدًٓ اشبصاّى٘  ّ د. امحد اسبٔازٖ ّ د. ضبنْد دزّٓؼ ّ د. ىطسًٓ ضباضب٘ اما 
تْىل غسسَا كل مً  د. عبد الياصس  ( صفش660٘ضت٘ فصْل بْاقع )فقد تطنً  (الجاىٕ

 .اهلٔادي٘ ّ د. ْٓضف ضيدٖ ّ د. امحد طْامدٗ  ّ د. ىعٔه العتْو ّد. ضبند اليطْز  

 لاّ بإصدازّتتعلق مبادئ الٔئدزّا  بعقْد التذازٗ الدّلٔ٘ ّقد قاو معَد زّما 
ّقد دسٚ علَٔا تعدٓالت  2004ثه صدزت اليطد٘ الجاىٔ٘ املعدل٘ عاو  1994ىطد٘ هلا عاو 

( دّل٘ ميَا 63ّٓطه ٍرا املعَد املركْز ) 2010صدزت علٙ اثسٍا ىطد٘ ثالج٘ معدل٘ عاو 
 ْىظ ميجلٌْ اعطاٛ مً الدّل العسبٔ٘ . العساق ّالطعْدٓ٘ ّت

( مادٗ 211مْشع٘ علٙ ) اًلصّقد داٛت اليطد٘ املعدل٘ مً دٓباد٘ ّاسد عػس ف
 فَرِ املبادئ تطه عقْد تقدٓه اشبدمات ّعقْد بٔع البطاٜع ّعقْد العنل . 

َّضبق اٌ ّضشيا اكن املؤَلف ٓقع يف دصٜني ٓطه ازبصٛ االّل فصل متَٔدٖ  ، فإ
قد داٛ الفصل التنَٔدٖ بعيْاٌ )الػسض مً مبادئ الٔئدزّا لعقْد ّ ،ط٘ فصْلشاٜدًا مخ
قد داٛت بقْاعد  اٌ مبادئ الٔئدزّاعلٙ الفصل ٍرا (. مت التأكٔد مً خالل الدّلٔ٘التذازٗ 

                                                      

 .الموضوع مقال مراجعة)*( 
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 اختٔازٍا مً قبل االطسا  صساس٘ اّ ضنيا لتلٌْ متعام٘ خاص٘ بعقْد التذازٗ الدّلٔ٘ 
ٔق علٙ العقد فاذا مت اختٔازٍا صساس٘ مً قبل االطسا  ٓفرتض القاىٌْ الْادب التطب

علٙ احملاكه الْطئ٘ للْىَا تعرت   ٓيطبقاز ّاالمس ٔبَٔٝات التشلٔه االعرتا  بَرا االخت
لقاىٌْ لٌْ اتباختٔاز االطسا  ملبادئ الٔئدزّا  للٕ  تعرت ت التشلٔه  فاألّىل اٌ ابقساز

باتفاق الطسفني  ِاالختٔاز الطنين ملبادئ الٔئدزّا ظبدأما  ،الْادب التطبٔق علٙ العقد
علٙ تطبٔق املبادئ العام٘ للقاىٌْ اّ قاىٌْ التذازٗ اّ ما غابُ ذلم كنا ىصت علٙ ذلم 
دٓباد٘ ٍرِ املبادئ اّ ٓته عيد اختٔاز الطسفني للتشلٔه املؤضطٕ عيدما تطنح برلم اّ 

ت مبادئ الٔئدزّا ق كحله العقد ّقد القد ٓته عيد عدو اتفاق الطسفني علٙ قاىٌْ معني
تقبل ّاضع مً قبل اجملتنع التذازٖ الدّلٕ ٓعَس ٍرا االمس دلٔا يف اضتياد احملاكه 

ػلل كبري االمس الرٖ جيعلَا بالْطئ٘ ٍّٔٝات التشلٔه الدّلٔ٘ يف اسلامَا اىل ٍرِ املبادئ 
ٔدزّا كْثٔق٘ تْسد عقْد فذاٛت قْاعد الٔي، مً القاىٌْ التذازٖ أٓتذص متجل دصٛ ال

بَرِ الصف٘ فَٕ تقف اىل داىب ّثاٜق مػابَ٘ اخس ، ّالدّلٔ٘ بطسٓق٘ غري تػسٓعٔ٘ ٗ التذاز
ّالقْاعد  د الياظن٘ لعقْد التذازٗ الدّلٔ٘ كنصطلشات التذازٗ الدّلٔ٘مً تْسد القْاع

ّاليت تػلل سف٘ التذازٗ الدّلٔ٘ غعً  ٗالصادز ّٓ٘االعسا  املْسدٗ لالعتنادات املطتيد
غري اٌ  ،القاىٌْ العادٖ عًمجٔعَا دصٛا ال ٓتذصأ مما ٓطنٙ بالقاىٌْ الياعه متٔصا لُ 

مت اعدادٍا ّتجبٔتَا مً قبل ميعن٘ غب٘ مً ىاسٔ٘ أىُ عً مجٔالتَا  تمبادئ الٔئدزّا متٔص
 . را تتياّل طبتلف العقْد التذازٓ٘سلْمٔ٘ ٍٕ معَد زّما ّهل

( مادٗ مً 12ً غسح االسلاو العام٘ اليت ّزدت يف )تطن فقدالفصل االّل أما 
دصٛ مً  الطسفاٌ تطبٔقمبادئ الٔئدزّا ّتطسٚ ٍرِ االسلاو العام٘ آطا ستٙ ّلْ اختاز 

اللاتب مطال٘ متتع االطسا  باسبسٓ٘ يف ابساو  تياّلمبادئ الٔئدزّا فقط علٙ عقدٍنا فقد 
ٔدزّا ّاسد مً املبادئ االضاضٔ٘ اليت مبادئ الٔي عدٓد مطنْىُ ّبرلم تلسالعقد ّيف ذب

ساو العقد بسسٓ٘ االطسا  يف ا حسٔ مً٘ ٍّْ مبدأ ضلطاٌ االزادٗ قٔثتقْو علَٔا ٍرِ الْ
اليت ٓسّىَا مياضب٘ لصفتَٔنا ستٙ لْ كاىت ربالف ىصْص ٍرِ  ّطّاالتفاق علٙ الػس

علٙ  ْازدْٗٔد المعيٙ سسٓ٘ التقاعد ّالق ٍرا الفصل ّقد غسح كاتب اآلمسٗاملبادئ غري 
بالقْاعد االمسٗ كنا داٛت ٍرِ املبادئ مؤكدٗ علٙ اىتفاٛ الػللٔ٘ فال ْٓدد  تعاقدسسٓ٘ ال

ّضٔل٘  بأٓ٘ساو عقد اٌ ٓلٌْ بػلل معني اذ جيْش اثباتُ بفَٔا ما ٓلصو ادساٛ تصس  اّ ا
 . يف ذلم غَادٗ الػَْدمبا 
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ٗ التصاو كل طس  باٌ ٍرِ املبادئ ضنً ٍرا الفصل االّل علٙ ضسّز اكدت كنا
 التصاو ّآطًآتصس  ّفقًا ملا ٓقتطُٔ سطً الئ٘ ّأماى٘ التعامل يف التذازٗ الدّلٔ٘ 

 ٘اليت اتفقا علَٔا ّبأٖ عادٗ يف صبال التذازٗ الدّلٔ٘ ما دامت غاٜع باألعسا االطسا  
ئ الٔئدزّا داٛت مباد كنامً غري املعقْل تطبٔقَا  إال إذا كاٌ ّمتبع٘ يف صبال املعامالت

 .االعسا  يف صبال التذازٗ الدّلٔ٘بػسح تفصٔلٕ ملطأل٘ االلتصاو بالعادات ّ

فقد تياّل كاتبُ غسح مْاد الٔئدزّا املتعلق٘ بتلًْٓ العقد  -:اما الفصل الجاىٕ
لتلًْٓ العقد ّقد مت  (املبشح االّل)ّضلط٘ الْكالٛ ّقد مت تياّهلا ضنً مبشجني خصص 

َنا مً سٔح طسٓق٘ التعبري يّالقبْل ّكل ما ٓتعلق بٔ باإلجياب غسح املطاٜل اشباص٘
طاٜل اشباص٘ مبسسل٘ املّكل ما ٓتعلق ب ناّزفطَ ناعيَنا ّفعالٔتَنا ّالعدّل عيَ

 .العقد إلبساوالتفاّض 

فقد عازبت املبادئ املْسدٗ مْضْع  (لفصل الجاىٕ)ا مً (املبشح الجاىٕ)اما 
اىَا ابتعدت عً  إالصٔل ّالْكٔل ّعالق٘ االصٔل مع الػري ضلط٘ الْكالٛ ّ العالق٘ بني اال

اٗ علٙ ققد الْكال٘ اّ اعطاٛ تعسٓف دامع للْكال٘ اّ االلتصامات امللعتيعٔه مْضْع ازكاٌ 
الطلط٘ املنيْس٘ للْكٔل مبْدب القاىٌْ إال اىَا داٛت معازب٘ لبعض  اّ عاتق الطسفني

َاو لْكالٛ فسعٔني اّ مً الباطً ّاثس اضباب اىتَاٛ ضلط٘ الْكٔل ّتفْٓض بعض امل
 الْكال٘ بني الْكٔل ّالػري ّبني االصٔل ّالػري ّسال٘ تياشع املصاحل .

طاهلا فقد بّمً ادل تطَٔل ابساو عقْد التذازٗ الدّلٔ٘ ّالتقلٔل مً ساالت ا
متطنيًا ( الفصل الجالح ٔئدزّاالافسدت مبادئ املعَد الدّلٕ لتْسٔد القاىٌْ اشباص )

 (املبشح االّل)ضباب اليت ربل بصش٘ العقد ّدسٚ تياّهلا ضنً مبشجني سدد يف اال
سٓس ّعدو التْاشٌ ػّتػنل الػلط ّاالكساِ الت ُطالبمتظ صش٘ العقد ّتبٔح ا االضباب اليت

البني ّاجملشف بني التصامات املتعاقدًٓ  ّبرلم داٛت مبادئ الٔئدزّا ملسض٘ للنبدأ 
االزادٗ اسبسٗ ىني البطٔٝ٘ ٍّْ اٌ االزادٗ اسبقٔقٔ٘ للنتعاقد ٍٕ املطتقس يف غالبٔ٘ القْا

 . اشبالٔ٘ مً العْٔب

ثاز اختالل العقد فقد آفقد تياّل كاتبُ  (الفصل الجاىٕ)مً  (املبشح الجاىٕ)اما 
 ثاز العام٘ لعدو صش٘ العقد كنا عسض اللاتب ماداٛت ىصْص مبادئ الٔئدزّا ضبددِ لآل
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س املرتتب علٙ ً اسلاو خاص٘ تتعلق ببعض عْٔب السضا ّاالثتطنيتُ ٍرِ اليصْص م
 . عدو مػسّعٔ٘ العقد

تياّل إذ تفطري العقد بلػسح املْاد اشباص٘ ( فقد خصص الفصل السابعأما )
تْضٔح املرٍبني الػدصٕ ّاملْضْعٕ يف التفطري اضاف٘ اىل العسّ  ّاملعآري  اللاتب

اليص ّالتبآً  حمبدأ اعنال اليص ّسال٘ عدو ّضْاملؤثسٗ يف التفطري ّّسدٗ بيْد العقد ّ
( مً ٍرِ 1/6فعلٙ السغه مً اٌ املادٗ )، طذ العقد ّضد فذْات العقد فاللػْٖ بني 

املبادئ  تقطٕ بطسّزٗ تفطريٍا ّفقا للطابع الدّلٕ هلا مبا ٓطاٍه يف تْسٔد تطبٔقَا اال 
ّمعرت  بَا  متْاشى٘ري اىا ّاضعٕ ٍرِ املبادئ قد سسصْا علٙ اضتدالص قْاعد تفط

يف االىعن٘  عاملٔا مطتْساٗ مً املعآري املػرتك٘ ليعسٓات التفطري املألْف٘ ضبلًٔا
القاىْىٔ٘ املدتلف٘ ّالقْاىني املْسدٗ ٍّرا ٓدل اٌ قْاعد التفطري ٍرِ اّ علٙ االقل بعطَا 

 .القْاعد احمللٔ٘ يف تفطري العقْدميطذن٘ بػلل اضاضٕ مع 

مبادئ الٔئدزّا مً مْاد  تُتطني فقد غسح كاتبُ ما (مظالفصل اشبا)اما 
مً  (املبشح االّل)يف ، تتعلق مبطنٌْ العقد ّسقْق الػري ّالػسّط ضنً ثالخ مباسح

تعلق٘ مبطنٌْ العقد ّقد تياّلتَا املبادئ الفصل املركْز اعالِ بسش كاتبُ املطاٜل امل
ص علٙ االلتصامات العقدٓ٘ مً سٔح بٔاٌ املركْزٗ بتطع٘ مْاد قاىْىٔ٘ مت مً خالهلا الرتكٔ

ٓلٌْ ضبال لتيعٔه خاص يف  تصئفَا ّطبٔعتَا عالّٗ علٙ ّضع ىص خاص بالتصاو قد ال
مبادئ الٔئدزّا مً خالل ٍرا الفصل  اكدتالقْاىني العسبٔ٘  ٍّْ االلتصاو بالتعاٌّ . كنا 

املدٗ ّآطًا املطاٜل علٙ مطاٜل اخسٚ كيْعٔ٘ االداٛ ّذبدٓد البدل ّالعقد غري ضبدد 
 املتعلق٘ باإلبساٛ مً االلتصاو اّ اكجس . 

ل٘ سقْق الػري أكاتبُ اىل مط قتطسفقد  (الفصل اشبامظ)( مً اما )املبشح الجاىٕ
اكدت علٙ اىُ جيْش للطسفني  فقد مً خالل تيعٔنَا ملطال٘ االغرتاط ملصلش٘ الػري

دد ّدْد شّٓت، (ا سقا للػري )امليتفعنين اٌ مييشاملتعَد ّاملػرتط باتفاق صسٓح اّ  ض
دباِ املتعَد ّمطنْىُ باتفاق الطسفني ّخيطع للػسّط ّالقْٔد االتفاقٔ٘  سق امليتفع

 . عيْاٌ العاقدًٓ املتعَد ّاملػرتط ملصلش٘ امليتفعاالخسٚ ّاخطعت ٍرِ املطال٘ ذبت 
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العقد اليت ٓته تعلٔق ئدزّا )مخط٘ مْاد( لػسح الػسّط ت مبادئ الٔصصكنا خ
اّ االلتصاو التعاقدٖ علُٔ ّقد اتطنت ٍرِ الػسّط بالبطاط٘ ّالْضْح ميلً تطبٔقَا 

ٍرِ املبادئ ما  ّضشتطاملا ال ْٓدد اتفاق بني الطسفني علٙ ما خيالف اسلامَا فقد 
الرٖ  احملضاملقصْد بالػسط االتفاقٕ الرٖ ٓتْقف علٙ ّدْد العقد كلُ ّالػسط االزادٖ 

الػسط الرٖ ٓتْقف علٙ كالتصاو معني مً االلتصامات اليادب٘ عً العقد ٓتْقف علُٔ ّدْد 
 . تصاولاللازادٗ املدًٓ ّمدٚ ّدْد ىٔ٘ سقٔقٔ٘ لدُٓ 

ثاز املرتتب٘ علٙ ادزاز مْضشًا اآل (الفصل اشبامظ)ّداٛ )املبشح الجالح( مً 
عيد ذبقق  كاٌ ّاقف او فاضذ مً سٔح اىقطاٛ العقد اّ االلتصاو التعاقدٖاٛ االػسط ضْ

كنا تطنيت ، الػسط الفاضذ اّ ىفاذ العقد اّ االلتصاو التعاقدٖ عيد ذبقق الػسط الْاقف
ٍرِ املبادئ معازب٘ مطال٘ تدخل اسد الطسفني يف ذبقق الػسط اّ ميع ذبققُ مً سٔح 

ّآطا اكدت علٙ مطال٘ احملافع٘ علٙ سقْق الطسفني باليص ، االثس املرتتب علٙ ذلم 
عدو اسباق الطسز حبقْق الطس  االخس اليت تجبت لُ بتشقق الػسط بطس   علٙ الصاو كل

 ّساالت االضرتداد . 

ازاد فقد مبْضْع الْفاٛ )التيفٔر(  مً ٍرا اللتاب متعلق (الفصل الطادعّداٛ )
ضنً مبادئ الٔئدزّا خبصْص املقصْد بتيفٔر  مً اسلاو خاص٘ ّزد كاتبُ غسح ما

ّقد تياّلُ ضنً مخظ مباسح يف )املبشح  عقادِملاٌ اىالعقد ّمإٍ اطسافُ ّشماٌ ّ
اٖ تيفٔر االلتصامات الياغٝ٘ عً العقد ٍّْ قٔاو  ،املقصْد بالتيفٔر مااالّل( مت بٔاٌ 
 ، كنا مت بٔاٌ أٌصامات يف مْادَ٘ املتعاقد االخريتستب يف ذمتُ مً الت املدًٓ بتيفٔر ما

ً مممل تتعسض ألطسا  التيفٔر ّ )الٔئدزّا( مبادئ املعَد الدّلٕ لتْسٔد القاىٌْ اشباص
علَٔا يف التػسٓعات  عاز مس الرٖ ٓفَه اىَا تسكتَا للقْاعد العام٘ املتاأل ،ٓصح اّ ملً

كل مً  املدىٔ٘ ملدتلف الدّل ّاليت ذبدد اطسا  الْفاٛ بااللتصاو أٓا كاٌ مصدزِ ٍّنا
مً اللتاب ذبت  (لفصل الطادعا)مً الجاىٕ( املبشح ). ّداٛ املدًٓ ّالداًٜ ّّكالؤٍنا

  تُطسيف العقد بْدْب تيفٔر التصاما كل طس  مً العيْاٌ )شماٌ تيفٔر العقد( مؤكدٗ علٙ
تيفٔر االلتصاو العقدٖ قد  اٌعلٙ  اكدتّعازبت خبصْص ٍرِ املْضْع عدٗ مطاٜل فقد 

 .علٙ دفعاتأّ ّاسدٗ  دفع٘ٓته 
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كنا اعطت اسبق للداًٜ اٌ ٓسفض عسض املدًٓ للتيفٔر ازبصٜٕ لاللتصاو يف مْعد 
التيفٔر املبلس طاملا اٌ لُ مصلش٘  جيرب علٙ قبْل اٌ السق الداًٜ يف ّآطًا قاق شاالضت

ٌ قٔاو املدًٓ بالتيفٔر املبلس ٓعد مً القاق شمػسّعٔ٘ يف اٌ ٓته التيفٔر يف مْعد االضت
للعقد الٌ التيفٔر املبلس قد خيلف للداًٜ اّضاعًا غري مالٜن٘ اّ ٓتطلب سٔح املبدأ طبالف٘ 
 ىفقات اضافٔ٘ . 

يف قاعدٗ عام٘ الفصل الطادع( )مً  (املبشح الجالحكنا ّضح اللاتب يف )
)ذبدٓد ملاٌ التيفٔر( ٍّٕ اٌ التيفٔر ٓلٌْ يف امللاٌ املتفق علٔ٘ صساسُ بني اطسا  

عاقد ٍّيا داٛت تظسّ  ال ُطبٔع٘ االلتصاو اّ تػري الٔ تقتطُٔالعقد اّ امللاٌ الرٖ 
املبادئ معازب٘ للشال٘ اليت ال ٓتفق  اطسا  العقد فَٔا صساس٘ علٙ امللاٌ الرٖ جيب فُٔ 

يف االلتصامات  تيفٔر االلتصاو مؤكدٗ علٙ اٌ التيفٔر يف ٍرِ اسبال٘ ٓلٌْ يف ملاٌ عنل الداًٜ
ضبنْل( الدازد٘ يف  القاعدٗ القاضٔ٘ بأٌ )الدًٓ مطلْب الٓعين  اىَا خالفت  ٍّرا ال اليقدٓ٘
اٌ القاعدٗ املركْزٗ اعالِ تتعلق بباقٕ االلتصامات  قسزت الٌ قْاعد الٔئدزّاالتيفٔر 

االخسٚ غري اليقدٓ٘ سني قسزت يف اسد املْاد اٌ ٓلٌْ مسكص عنل املدًٓ ٍْ ضبل التيفٔر 
 لباقٕ االلتصامات االخسٚ غري اليقدٓ٘.

اص٘ اشبسلاو اال تطنً بعضفقد  (الفصل الطادع)مً  (املبشح السابع)ا ام
 بالتيفٔر كالتيفٔر اّ الدفع بْاضط٘ )الػٔم( أّ بأدّات دفع اخسٚ كطيد الطشب
"الطفتذ٘" أّ الطيد االذىٕ "اللنبٔال٘" أّ بْاضط٘ بطاق٘ اٜتناٌ أّ ّضاٜل الدفع 

ّ التيفٔر بْاضط٘ قٔاو املدًٓ بالتنْٓل ْعد بالدفع اّ ٓته الدفع اباالللرتّىٕ اّ ستٙ 
اليقدٖ اىل مؤضط٘ مالٔ٘ صسح الداًٜ باٌ لُ سطاب فَٔا ، كنا اغازت املبادئ اىل عنل٘ 
التيفٔر ّاليت ٓعتند ذبدٓدٍا علٙ اتفاق الطسفني فاذا مل ٓتشقق االتفاق فإٌ التيفٔر ٓته 

 بالعنل٘ املتداّل٘ يف امللاٌ الرٖ ٓته بُ التيفٔر.

مْضشًا العسّ  الػاق٘ إذ  (مً )الفصل الطادع املبشح اشبامظّداٛ 
خصصت مبادئ الْٔىٔدزّا ثالخ مْاد قاىْىٔ٘ خاص٘ بالعسّ  الػاق٘ ٍّٕ اليت تتشقق 

تياّلتُ تلم املْاد مً  بْقْع اسداخ تػري بػلل دٍْسٖ تْاشٌ العقد ّقد بسش اللاتب ما
 غسّط لتشقق العس  الػاق.
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يف ىَآ٘ غسسُ للنْاد اشباص٘ بتيفٔر العقد اٍنَا  ٔاتصّقد كاٌ لللاتب تْ
اليقدٓ٘ يف ذم٘  املطأل٘ املتعلق٘ بتعٔني دَ٘ الْفاٛ يف اسبال٘ اليت تتعدد فَٔا االلتصامات غري

  بإملاىٔ٘املدًٓ لداًٜ ّاسد فقد اغاز اللاتب اىل اىَا ذبتاز مصٓدا مً التْضٔح فٔنا ٓتعلق 
اٌ  ّاملعآري الْادب اتباعَا يف ذلم كنا ّددىا يفٔرب ىصاع ٓتعلق بتعٔني دَ٘ التىػْ

اللاتب اّضح مطأل٘ مَن٘ اخسٚ تتعلق حبق اللذْٛ اىل القطاٛ يف سال٘ العسّ  الػاق٘ اذ 
اعطت املبادئ لطسيف العقد اسبق يف اللذْٛ اىل القطاٛ عيد اعادٗ التفاّض ّفػلَه يف 

 التْصل اىل اتفاق.

معقْل فقط يف اسبال٘  اليت ٓتأثس فَٔا طسيف العقد  ّداٛ زأٖ اللاتب اٌ ٍرا اسبله
، ّللً دٗ التفاّض ّتعدٓل العقد أّ فطدُالعسّ  الػاق٘ سٔح تلٌْ هلنا مصلش٘ يف إعاب

الػالب اٌ ٓلٌْ للعسّ  الػاق٘ اثس علٙ التصامات اسد االطسا  دٌّ اآلخس فال ٓتصْز 
ق٘ مصلش٘ يف اللذْٛ اىل القطاٛ ّاسبال كرلم اٌ ٓلٌْ للطس  غري املتأثس بالعسّ  الػا

لعدو ّدْد مطالب لدُٓ تتعلق بَرِ العسّ  بل اٌ مصلشتُ اجملسدٗ تقتطٕ اإلبقاٛ علٙ 
 العقد  دٌّ تعدٓل أّ فطذ.

 (املبشح االّل،ضلط الطْٛ يف )ازبع مباسح  فقد تطنً (الفصل الطابعأما )
ٖ مً التصاماتُ الياغٝ٘ عً املقصْد بعدو التيفٔر باىُ كل اخالل مً اسد االطسا  أل علٙ

االعفاٛ مً املطؤّلٔ٘ ّغسّط  كنا تبادل ساالت العقد مبا يف ذلم التيفٔر املعٔب اّ املتأخس
القاٍسٗ مبٔيًا غسّطَا  القْٗكنا ضلط الػازح ملبادئ الٔئدزّا ما تياّلتُ خبصْص 

ًٓ علٙ ىفقتُ اشباص٘ املاىٔ٘ قٔاو املد ّمدٚاملْضْعٔ٘ ّاالدسأٜ٘ ّاالثاز املرتتب٘ علَٔا 
 .ل٘ بإصالح عدو التيفٔر ّّقف غسّطبارباذ كاف٘ الْضاٜل اللفٔ

مطأل٘ التيفٔر العٔين املباغس لاللتصاو ّالتيفٔر العٔين اىل  آطًا املبادئ ّاغازت
مً  (املبشح الجاىٕ)غري املباغس عً طسٓق  فسض الػسام٘ القطأٜ٘ ّضنيَا اللاتب يف 

 يْاٌ )اسبق يف التيفٔر(. ذبت ع( الفصل الطابع )

ّاالبدال  باإلصالحداٛت املبادئ حبلنني ملطألتني ٍامتني االّل تتعلق ّقد 
ّالجاىٔ٘ تتعلق حبق الداًٜ يف تػري الْضاٜل كنا تياّلت مطال٘ التيفٔر مبقابل ضنً 
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مْضْع التعْٓض اذ ٓته التيفٔر مبقابل مً خالل سصْل الداًٜ علٙ مقابل مالٕ عً عدو 
 االلتصاو عٔيًا .  تيفٔر

ٛ عدو تيفٔر االلتصاو ادص فقد تطنً (الفصل الطابع ))املبشح الجالح( مً أما
بالفطذ  زالعقدٖ ٍّْ الفطذ مْضشًا اسلامُ املتعلق٘ باسبق يف الفطذ بػلل عاو ّاالخطا

للعقد ّمطأل٘ تقدٓه ضناىات  تطسّاسبال٘ اشباص٘ املتعلق٘ بعدو التيفٔر املبلس اّ املب،
 ٘ سبطً التيفٔر .كافٔ

مْضْع اسبق يف التعْٓض فقد  لطابع(الفصل ا)كنا تياّل )املبشح السابع( مً 
االضساز اليت اصابتُ مً  عًزضدت ٍرِ املبادئ سق الداًٜ يف اسبصْل علٙ تعْٓض 

 دساٛ عدو التيفٔر . 

مت تطلٔط الطْٛ  إذ عيْاٌ )املقاص٘ القاىْىٔ٘ ( ( فقد محلالفصل الجامً) أما
ُ مبادئ الٔئدزّا خبصْص املقاص٘ القاىْىٔ٘ ّفقا للنبادئ املْسدٗ تتطني ماعلٙ 

عس  املبادئ املْسدٗ لعقْد التذازٗ الدّلٔ٘ املقاص٘ ّامنا لعقْد التذازٗ الدّلٔ٘ ّمل ُت
ىصت علٙ اسلامَا ّكٔفٔ٘ ّقْعَا بػلل مباغس كنا تطنً ٍرا الفصل فْاٜد املقاص٘ 

َٔا كنا داٛ تأكٔد ٍرِ املبادئ علٙ مطال٘ اىُ اذا اختلفت ّغسّطَا ّاالثاز املرتتب٘ عل
تر املقاص٘ اثسٍا مً ْٓو مبالؼ الدٌْٓ فاٌ املقاص٘ تقطَٔا يف سدّد مبلؼ الدًٓ االقل ّتي

 . االخطاز

مً ٍرا اللتاب فقد غسست الدكتْزٗ ىطسًٓ ضباضي٘ ما  (الفصل التاضع)اما 
ىقل االلتصامات ّسْال٘ الدًٓ مسكصٗ يف تطنيُ مبادئ الٔئدزّا خبصْص سْال٘ اسبق ّ

)عيصس االتفاق( عيدما عسقتَا علٙ  علٙ سْال٘ اسبق ّاكدت مً خالهلا  (املبشح االّل)
باىَا اتفاق بني غدص ٓقال لُ "احملٔل" مع اخس ٓقال لُ احملال الُٔ علٙ ىقل سق 

دٖ اّ تيفٔر اداٛ اخس " اىل احملال الُٔ ّٓتعلق بطداد مبلؼ ىقًٓللنشٔل يف ذم٘ الػري "املد
 ّقد تته اسبْال٘ علٙ ضبٔل الطناٌ .

كنا ٓالسغ مً خالل غسح ما داٛت بُ مبادئ الٔئدزّا اىَا قد ّضعت مً ىطاق 
تقدٓه اشبدمات املأدْزٗ كسْال٘ اسبق حبٔح تػنل املال ّغري املال مً االلتصامات االخسٚ 

سْال٘ اسبق ٍٕ عبازٗ عً سْاالت  ليف مععه القْاىني الْطئ٘ يف اٌ ضب ِظبد ما خبال 
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مالٔ٘ كنا اعتربت مبادئ  الٔئدزّا سْال٘ اسبق مبجاب٘ ضناٌ اللتصاو معني فَٕ اقسب 
ٌ احملٔل ٓقدو كفال٘ غدصٔ٘ لتيفٔر التصاو علُٔ للتأمني الػدصٕ ّغبَت االمس ّكّا

اذ ،  ال بُ ال لُ سق مطلق يف اقتطاٛ املبلؼ احملشال لُ ّيف ٍرِ اسبال٘ ال ٓلٌْ للنشللن
 ،أخل احملٔل بتيفٔر التصامُ دباِ احملال لُ اعطٕ كتامني ّالٓصاز اىل اضتٔفاُٜ إال اذا  اىُ

علٙ االصل يف سق احملال لُ املطلق يف اضتٔفاٛ قٔن٘ اسبْال٘  زسّخّمبا اٌ ٍرا االثس 
ٔح  ٓعد ّاحملال لُ تطنني اهلد  مً اسبْال٘ يف االتفاق فٔنا بٔيَنا حب احملٔل فبإملاٌ

ٍرا الػسط مً سق احملال لُ املطلق كنا تياّل ٍرا الفصل ادساٛات الْفاٛ باسبْال٘ ّما 
 .قْق احملال لُ ّالتصامات احملٔلصدّز سْال٘ اسبق مً اثاز قاىْىٔ٘ متجل حب علٙٓرتتب 

اص٘ ب ىقل متطنيا غسح للنْاد اشب (الفصل التاضع)مً  ّداٛ )املبشح الجاىٕ(
اذ تياّل الػازح  تطلٔط  الطْٛ علٙ ىطاق الدٌْٓ القابل٘ للشْال٘  (لدًٓااللتصاو )سْال ا

بٔاٌ مفَْو االلتصاو القابل للشْال٘ اذا داٛ يف مقدم٘ ٍرِ املبادئ اليص علٙ اىُ ميلً ب
اىل  دفع مبلؼ مً اليقْد اّ تقدٓه اداٛ اخس مً الػدص )املدًٓ االصلٕ(بسْال٘ االلتصاو 

 . غدص اخس )املدًٓ ازبدٓد(

ىطاق الدٌْٓ اليت  مًّقد متٔصت املبادئ يف تيعٔنَا سبْال٘ الدًٓ يف اىَا تْضع 
فلل التصاو يف ذم٘ املدًٓ  ّلٔظ الدًٓ مً املنلً سْالتَا ّهلرا اضتددمت لفغ )االلتصاو(

قابل للشْال٘ ّضْاٛ اكاٌ مااًل ىقدًٓا اّ التصاو بتقدٓه خدمات معٔي٘ فْفقًا هلرا امليطق جيْش 
زخصُ  صدازااللتصاو الطناٌ لبطاع٘ معٔي٘ ثه بٔعَا  ّجيْش سْال٘ االلتصاو باضت سْال٘
 . ىػاط معني )سْال٘ الدًٓ(ملصاّل٘ 

تيطبق املبادئ فٔنا خيص تيعٔنَا ليقل االلتصاو علٙ اسباالت اليت تتشقق  ال
 فَٔا اسبْال٘ حبله القاىٌْ سٔح ربتص املبادئ فقط باسبْال٘ اليت تته باالتفاق بني

ا خبصْص سْال٘ الدًٓ ّسْال٘ مبادئ الٔئدزّ ىعنتُ االطسا  كنا اضتعسض اللاتب ما
 .اسبق

القاىْىٔ٘  لألّضاعمساعاٗ كنا اّلت مبادئ الْٔىٔدزّا للتقادو  اٍتناو كبري ّذلم 
تعني علٙ االغداص اسرتامَا الصماٌ ٓ املطتقسٗ اليت مطٙ علَٔا فرتٗ طْٓل٘ مً

ً غأىُ اٌ ٓطَه يف تْسٔد مىل اضتقساز املعامالت املالٔ٘ ّالرٖ ّاالطنٝياٌ هلا للْصْل ا
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امً اجملتنع بتْفري بٔٝ٘ تعامالت امي٘ مطتقسٗ ّاال فاٌ اجملتنع اشبالٕ مً التيعٔه قاىْىٕ 
مفَْو لُ خيتلف عً  املبادئ لتقادو ْٓصف باىُ صبتنع اقسب اىل الفْضٙ ّاعطت تلم ل

 رِالصماٌ املطقط للشق براتُ اذ اٌ مفَْمُ يف ظل ٍ مفَْمُ التقلٔدٖ الرٖ ٓقصد بُ مسّز
الداًٜ  ْٚاملبادئ ٓقصد بُ مسّز الصماٌ املاىع مً مساع الدعْٚ مبعيٙ مييع مساع دع

يٙ مطأل٘ ضقْط اسبق بلم فاٌ املبادئ مل تترعيدما ٓتنطم املدًٓ بدفع مسّز الصماٌ ّب
 .الصماٌ ّامنا تعطل ّضٔل٘ محآتُ تقادوب

اٌ اقساز املدًٓ  بٔيتف ّاىقطاعُّقف التقادو مطأل٘ فصل العاغس عاجل ال كنا
حبق الداًٜ ٓؤدٖ اىل اىقطاع مدٗ التقادو فتصّل مدٗ التقادو الطابق٘ كامل٘ ّتبدا مدٗ تقادو 
ددٓدٗ ٓبدأ سطابَا مً الْٔو التالٕ للْٔو الرٖ سصل فُٔ االقساز ّقد داٛت مبادئ 

ٖ اىل ّقف مدٗ التقادو فقد ٓلٌْ الْقف بطبب اليت تْد بابالٔئدزّا بتْضٔح االض
قْٗ قاٍسٗ  بطبب اّ ّدٓ٘ مباغسٗ ادساٛات قطأٜ٘ اّ ادساٛات ذبلٔنٔ٘ اّ ادساٛات تطْٓ٘

 . ُ عازض مً عْازض االٍلٔ٘بلٌْ ازادٗ اسد االطسا  غالاسد املتعاقدًٓ اّ ّفاٗ اّ 

ىل املبادئ التذازٓ٘ مبدأ ددٓد ا 2010كنا ادخلت مبادئ الٔئدزّا املعدل٘ لطي٘ 
ٍّٕ تطامً املدٓيني ّتطامً الداٜيني ّضنيتَا الفصل اسبادٖ عػس يف مْادِ )الطبع٘ 

مدٚ سقْق  عػس( ادابت مً خالهلا علٙ عدٗ اضٝل٘ طسست ضنً العقْد الدّلٔ٘ ٍّٕ ما
مدٚ التصامات كل مً املدٓيني املتطاميني  لدٚ املدًٓ ّما طاميني املت نيكل مً الداٜي

ٍْ   الطس  االخس ّما ِادباٖ مً االطسا   مً اليت قد تجاز دفْعّمإٍ ال ِ  الداًٜدبا
حبقْقَه ّكٔف  طاميٌْازبْاب القاىْىٕ عيدما ْٓيف املدٓيٌْ املتطاميٌْ الداٜيني املت

 اٛ االلتصاو اللامل فَل لُ اسبق مبطالب٘فٓته تقطٔنَا بٔيَه ّعيدما ٓقْو مدًٓ متطامً بْ
او ال ّما ٍْ اسبل اٌ كاٌ ٍّل ٓطالبَه بالتطامً آطًا  اميني االخسًٓاملدٓيني املتط

الداًٜ  ِادب تطامينيامل الداٜينيطبٔع٘ التصاو  تلٌْاٛ ّكٔف فاسدٍه غري قادز علٙ الْ
 .بالْفاٛالرٖ قاو 

 
 


