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ادلستخهص
إٕ االختالف ٚايتبا ٜٔيف ٚدٛز ايجطٚات ٚايكسضات ٚاملؤٖالت ايعًُ ١ٝبني
اجملتُعات ايبؿطٚ ،١ٜتطٛض اجملتُعات املتكسَ َٔ ١ايٓاس ١ٝايتكٓٚ ١ٝايكٓاع ١ٝعً٢
اجملتُعات املتدًفْ َٔ ١اسٚ .١ٝغٗٛي ١ايتٛاقٌ ٚاظزٜاز سادات اؿٝا ٠ايْ َٔ ١َٝٛٝاس١ٝ
أخطٚ .٣اظاي ١ايعٛا٥ل ايتكًٝس ١ٜأَاّ ايتذاض ٠ايسٚي ،١ٝنٌ ٖص ٙايعٛاٌَ ؾهًت زٚافع ألٟ
تادط أَٓ ٚتر يف ايبشح عٔ أغٛام دسٜس ٠يتكطٜف َٓتذات٘ٚ ،قس ٜه ٕٛعً ٢غري زضا١ٜ
بأٚناع تًو األغٛام ٚطبٝعتٗا َٚعاز املػتًٗهني يف تًو اجملتُعات ،ففٖ ٞص ٙاؿاي ١تربظ
أُٖٚ ١ٝزٚض ٚنطٚضٚ ٠دٛز أؾدام َتدككني يف نٝف ١ٝايرتٜٚر ٚإهاز َػتًٗهني
ٜه َٔ ْٕٛٛأبٓا ٤تًو اجملتُعات .نُا إ املٓتر قس ٜه َٔ ٕٛاجملتُع ْفػ٘ ٚيهٓ٘ قس
ٜه ٕٛغري قازض عً ٢ايكٝاّ بتًو األعُاٍ .ففٖ ٞص ٙاؿايٜ ١تِ ايًذ ٤ٛإىل ايٛن ٌٝايتذاضٟ
بػطض ايكٝاّ باألعُاٍ ايتذاضْٝ ١ٜاب ١عٔ املٛنٌ املٓترٚ .ضغِ ن ٕٛعكس ايٛناي ١قس ْعِ
باعتباض َٔ ٙايعكٛز املػُا ٠نُٔ ْطام ايكاْ ٕٛاملسْٚ ،ٞإٕ عكس ايٛناي ١ايتذاض ١ٜبايٓٗا١ٜ
عكس ٚناي ،١إالّ إٔ ٖٓاى مجً َٔ ١االختالفات ٚاملُٝعات ٜتُٝع بٗا عكس ايٛناي ١ايتذاضٚ ١ٜال
ميهٔ االنتفا ٤مبا ٖٚ ٛاضز يف ايكاْ ٕٛاملسْ ،ٞعً ٘ٝظٗطت اؿاد ١إىل أخص تًو اـكٛق١ٝ
بٓعط االعتباض ٚبايتاي ٞتٓعُٗٝا باختالف أْٛاعٗا َٔ .دٗ ١أخط ،٣أقسض املؿطع ايعطاقٞ
قاْْٛاً دسٜساً ْعِّ فَٛ ٘ٝنٛع ايٛناالت ايتذاض َٔ ١ٜدسٜس ش ٟايطقِ ( 79يػٓ،)2017 ١
ًَٚػٝاً ب٘ أٜهاً قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ١ٜضقِ ( 51يػٓٚ )2000 ١شيو بٗسف َػاٜط٠
ايتطٛضات ايتذاض ١ٜاؿسٜجٚ ،١تٓاغباً َع ايٛاقع ايتذاضٚ ٟاالقتكاز ٟايعطاق ٞاؿايٚ .ٞهلصا
(*) أستمؼ البحث في  *** 2222/7/22قبل لمشذخ في .2222/9/8
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د٘ ايٓكلٚإ أٝبٚ ٌَ٘ أسهاًٝؼٚ سٜٕ اؾسْٛ أِٖ َػتذسات ٖصا ايكا٢ًٓا إٔ ْكف عٜاضتأ
.٘ٝض فٛايككٚ
١ُ باعتباضٖا َٔ األْع،١ٜ اؿكط١ٜ ايتذاض١نايٛع ايٛنَٛ ا ايبشحٜيٓا يف ثٓاٚنُا تٓا
تعًلٜ ُاٝقاً فٛ خك،١ْْٝٛات ايكاٝاييت قس تجري بعض االؾهايٚ ًاٝ ْػب١جٜ اؿس١ْْٝٛايكا
اتٝ اإلؾهايٌٙ ٖصًٝ إىل ؼ١قس ٖسفت ايسضاغٚ ،١س املٓافػٝٝتكٚ ضٖا يف االستهاضٚبس
.١ْاْني قٌ املكاضٛ َٔ ايك١عُٛٓاً مبذٝ َػتع،ًٍٛ إهاز اؿ١يٚقاٚ
.ٟٕ ايتذاضْٛ ايكا، االستهاض،١ املٓافػ،١ٜ اؿكط١نايٛ اي،١ٜ ايتذاض١نايٛ اي:١ٝنًُات َفتاس
Abstract
The difference and the disparity in the wealth,
capacities and scientific qualifications between human
societies, and the development of advanced societies in term
of technology and industry over undeveloped societies on
one hand. Also, the increase in the daily life needs and the
ease of communication on the other hand. In addition to the
removing the traditional obstacles to international trade. All
these factors above formed a motive for the trader or
producer to look for new markets to sell their products, who
might be unaware of markets’ conditions, the nature, and the
mood of the consumers in their societies. In this case, we can
see the importance and the necessity of having specialized
people who have to be from the same community to figure
out how to promote the products and find out the consumers.
The producer might be from the same society but he cannot
do this business. In this case, the producer goes to the
commercial agent to conduct business on behalf of him.
Despite the fact that the agency contract has been organized
as a part of the named contracts within the scope of the civil
law, and the commercial agency contract is ultimately an
agency contract. However, there are number of differences
and advantages that characterize the commercial agency
contract that contained in the civil law is not sufficient.
Thus, the need to take this privacy into consideration
and regulate it with different types emerged. On the other
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hand, the Iraqi legislator regulated commercial agencies by
issuing a new commercial agency law No.79, 2017 which
repealed the commercial agency law No. 51, 2000 in order
to keep the modern commercial developments which proport
with the reality of the current Iraqi commercial and
economic. That is why we decided to examine the most
developments of the new law, analyze its provisions,
indicate its deficiencies, and its shortcomings.
Moreover, in this research we discuss the exclusive
commercial agency and raise its legal problems especially
with regard to its role in monopoly, restricting competition
as one of the relatively modern legal system. Finally, this
study the aimed to analyze these problems and find out their
solutions by using the comparative laws.
Key words: commercial agency, exclusive agency,
competition, monopoly, commercial law.
ادلقذيـة
:ع ايبشحٛنٛف مبٜايتعط
ّ ايعطام بعس عا٢ً اييت زأبت ع١ٝاالدتُاعٚ ١ٜاالقتكازٚ ١ٝاغٝضات ايػٛإٕ ايتط
بنيٚ ٞ ايعطاقٟايتذاضٚ ٟاقع االقتكازٛ بني اي٠ نبري٠ٛخ فذٚ) تػبب يف سس2003(
 نإ قسٞ شيو إٔ االقتكاز ايعطاق،١ٜاملعاَالت ايتذاضٚ ٌ٥ يًُػا١ُ املٓع٠عات ايٓافصٜايتؿط
ع َهأَ االقتكازٝ مج٢ً ع١يٚ٘ ايسٝطط فٝد٘ تػَٛٚ  كططٟ ْعاّ اقتكاز٢ًبين ع
رياتٝبعس ايتػٚ ،ٍ بؿهٌ فعّا٠ ايتذاض١اً بصيو ايكطاع اـام َٔ مماضغَٝككٚ ٠ايتذاضٚ
 مما،ً٘ٝ ع١نٚز اييت ناْت َفطٛٝ ايك١ٝمت ضفع أغًبٚ  ايعامل٢ً اْفتح ايعطام ع،ً آْفا٠ضٛاملصن
٢ًساً عٛ َفتٞم ايعطاقٛح أقبح ايػٝ ع،مٛد٘ إىل اقتكاز ايػٛ ايتٛ مٙ باقتكاز٣أز
ٟايصٚ ْْٞٛاقع ايكاٛ خالف اي٢ًشيو عٚ ،١ًُٝٝاالقٚ ١ٝيٚم ايسٛايػٚ ٠٘ أَاّ ايتذاضَٝكطاع
سٝعٜ ٕ َٔ املؿطع أٞػتسعٜ ٟ األَط ايص،١ٜايتذاضٚ ١ٜضات االقتكازٛكاً أَاّ ايتط٥عترب عاٜ
يفٚ ٞ ايعطاق٠ٕ ايتذاضْٛ يف قا٠اضزٛ اي١ٌٜ ايتذاض٥ح يًُػاٜسسٚ سِٜ دسٝايٓعط يف تٓع
عٛنَٛ ٖٛ ٌ٥ املػاٙيعٌّ َٔ أِٖ ٖصٚ ،١ٖٓفل املػتذسات ايطاٚ ١ اـاق٣اْني األخطٛايك
تؤثطٚ  نُا،١ٜريات االقتكازٝ اييت تعس َٔ أِٖ ايكطاعات اييت تتأثط بايتػ١ٜناالت ايتذاضٛاي
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تأثرياً نبرياً عً ٢االْتعاف االقتكاز ٟيف ايسٚيٚ ،١اييت ناْت بأَؼ اؿاد ١إىل إعاز ٠ايٓعط
يف أسهاَٗا ٚتٓعُٗٝا ايكاْ ْٞٛخكٛقاً بعس ايتػريات اؿاقً ١يف ايٓعاَني االقتكازٟ
ٚايػٝاغ ٞايعطاقٚ ٞايتطٛضات ايطآٖ ١يف فاٍ ايتذاض.٠
ٚيف ٖصا ايكسزٚ ،يػطض َٛانب ١ايتطٛضات اؿسٜجٚ ١ايطآٖ ١يف َٝسإ ايتذاض،٠
ٚمتاؾٝاً َع ايٛاقع ايتذاضٚ ٟاالقتكاز ٟايصٜ ٟعٝؿ٘ ايعطام يف ايٛقت اؿاي ،ٞأقسض
املؿطع ايعطاق ٞقاْْٛاً دسٜساً ْعِّ فَٛ ٘ٝنٛع ايٛناالت ايتذاض َٔ ١ٜدسٜس ش ٟايطقِ (79
يػًَٓٚ ،)2017 ١ػٝاً ب٘ أٜهاً قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ١ٜضقِ ( 51يػٓ.)2000 ١
َؿهً ١ايبشح:
تتُجٌ َؿهً ١ايبشح األغاغ ١ٝيف غٝاب ايتٓع ِٝايتؿطٜع ٞملٛنٛع ايٛناي١
ايتذاض ١ٜاؿكط ١ٜاييت تعترب َٔ األْعُ ١ايكاْ ١ْٝٛاؿسٜجْ ١ػبٝاًٖٚ ،ص ٙاؿساث ١قس تجري
بعض اإلؾهايٝات فُٝا ٜتعًل مبس ٣اْػذاَٗا أ ٚتٓافطٖا َع أسهاّ تؿطٜعات املٓافػ١
َٓٚع االستهاض ،فكس ٜؿهٌ ايٛناي ١اؿكط ١ٜيف بعض األسٝإ قٝساً عً ٢املٓافػٚ ١تؤزٟ
إىل خًل االستهاضات بػبب اؿكٛم اؿكط ١ٜايٓاؾ ١٦عٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعكٛز ،مما
ٜػتٛدب األَط ايٛقٛف عًٖ ٢ص ٙاإلؾهايٚ ،١ٝقاٚي ١ايبشح عٔ اؿً ٍٛاملٓاغب.١
ْطام ايبشح:
ٜتشسز ْطام ايبشح يف زضاغ ١اإلطاض ايتؿطٜع ٞاؾسٜس يتٓع ِٝايٛناالت ايتذاض ١ٜيف
ايعطامَٚ ،سَٛ ٣انبت٘ يتطٛضات اؿسٜجٚ ،١بٝإ أثط ٖص ٙاألسهاّ اؾسٜس ٠يف تععٜع
املٓافػَٓٚ ١ع االستهاض ،خكٛقاً فُٝا ٜتعًل بايٛناي ١ايتذاض ١ٜاؿكط.١ٜ
َٓٗر ايبشح:
اعتُسْا يف نتاب ١ايبشح عً ٢املٓٗر ايتشً ًٞٝاملكاضٕ ٚشيو َٔ خالٍ ؼًٌٝ
ْكٛم ايكاْ ٕٛايعطاقَٚ ٞكاضْتٗا مبا ٖٚ ٛاضز نُٔ ْطام ايكٛاْني قٌ املكاضْٚ ١بكٛض٠
خاق ١ايكاْ ٕٛاملكطٚ ٟاإلَاضاتٚ ٞايكططٚ ٟايعُاْٚ ٞايًبٓاَْ ،ٞع اإلؾاض ٠إىل بعض
ايكٛاْني األخط ٣نًُا زعت اؿاد ١ايٗٝا.
ٖٝهً ١ٝايبشح:
غٛف ْكػِ ٖصا ايبشح عًَ ٢بشجني ،نكل املبشح األ ٍٚيبٝإ أِٖ
َػتذسات قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ١ٜايعطاق ٞضقِ ( 79يػٓٚ ،)2017 ١شيو َٔ خالٍ
َطًبنيْ ،تططم يف األَُٗٓ ٍٚا إىل تعطٜف ايٛناي ١ايتذاض ،١ٜبُٓٝا ْبشح يف املطًب ايجاْٞ
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إىل زضاغ ١أِٖ األسهاّ املتعًك ١مبٛانب ١ايتطٛضات اؿسٜج ١يف تٓع ِٝايٛناالت ايتذاض ،١ٜنُا
ْتٓا ٍٚبايسضاغ ١يف املبشح ايجاْ ٞأثط قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ١ٜايعطاق ٞعً ٢تععٜع
املٓافػَٓٚ ١ع االستهاضٚ ،شى َٔ خالٍ َطًبني أٜهاً ،نكل املطًب األَُٗٓ ٍٚا
يبٝإ َٛقف املؿطع ايعطاق َٔ ٞايٛناي ١اؿكط ،١ٜبُٓٝا ْتططم يف املطًب ايجاْ ٞإىل أثط
ايٛناالت اؿكط ١ٜعً ٢املٓافػَٓٚ ١ع االستهاض.
ادلبحث األول

أهى يستجذات قانون تنظٍى انوكانة انتجارٌة رقى ( 97نسنة )7109
دا ٤قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناالت ايتذاض ١ٜايعطاق ٞضقِ ( 79يػٓ )1()2017 ١بعس َهٞ

عكس ٜٔعً ٢ايعٌُ بايكاْ ٕٛاملًػ ٞضقِ ( 51يػٓ ،)2()2000 ١ؾٗست اؿطن ١ايتذاض ١ٜخالٍ
ٖص ٙاملس ٠تطٛضاً غطٜعاً ًَٚشٛظاً عً ٢املػتٜٛني احملًٚ ٞايسٚيْ ،ٞعطاً يتػري ايٓعاَني
ايػٝاغٚ ٞاالقتكاز ٟيف ايعطامٚ ،بصيو داٖ ٤صا ايكاْ ٕٛاؾسٜس يٛنع قٛاعس أخط٣
تتٓاغب َع ايٛاقع اؾسٜس ٚتٛانب ايتطٛض يف فاٍ تٓع ِٝايٛناالت ايتذاض.١ٜ
ٚتكته ٞزضاغ ١قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ١ٜايعطاق ٞاؾسٜس ايتططم إىل أِٖ
َتػريات ٖصا ايكاَْٚ ٕٛػتذسات٘ٚ ،قاٚي ١تكٖ ِٝٝص ٙايتػٝريات باملكاضَْ ١ع ايتطٛضات
اؿسٜج ١يف ايتذاض ،٠خاق ً١فُٝا ٜتعًل مبسَ ٣ػاٜطٖ ٠صا ايكاْ ٕٛيألٚناع اؾسٜسٚ ٠ايطآٖ١
يف ايٓطام ايتذاضَٚ ،ٟسَ ٣عاؾ ١ايككٛض ايتؿطٜع ٞيف ايكاْ ٕٛاملًػ ٞبٗصا اـكٛم.
ٖٚصا َا غٓتٓاٚي٘ بايسضاغ ١يف ٖصا املبشح َٔ خالٍ َطًبني ،نكل األَُٗٓ ٍٚا يبٝإ
تعطٜف ايٛناي ١ايتذاض ،١ٜبُٓٝا ْبشح يف املطًب ايجاْ ٞإىل زضاغ ١أِٖ األسهاّ املتعًك١
مبٛانب ١ايتطٛضات اؿسٜج ١يف تٓع ِٝايٛناالت ايتذاض.١ٜ

( )1السشذؾر في الؾقائع العخاقية بالعجد ( )4469في (.)2217/11/13

( )2مازال قانؾن تشغيؼ الؾكالة التجارية العخاقي رقؼ ( 51لدشة  )2222نافحاً في اقميؼ
كؾردستان ،وذلػ بسؾجب القانؾن رقؼ ( 29لدشة  )2227قانؾن انفاذ قانؾن تشغيؼ
الؾكالة التجارية في اقميؼ كؾردستان-العخاق.
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ادلطهب األول

تؼرٌف انوكانة انتجارٌة
ْالسغ  َٔٚخالٍ زضاغ ١أسهاّ ايكٛاْني قٌ املكاضْ ،١بإٔ تًو ايكٛاْني ؼا ٍٚإٔ تٓعط
إىل َفٗ ّٛايٛناي ١ايتذاض َٔ ١ٜخالٍ قٌ ايٛناي .١فإشا نإ َٛنٛع ايٛناي ٖٛ ١ايكٝاّ بأسس
األعُاٍ ايتذاض ١ٜاملصنٛض ٠يف ايكٛاْني ايتذاض ،١ٜفٓه ٕٛأَاّ ٚناي ١ػاضٚ ،١ٜغالف شيو ال
تعس ايٛناي ١ػاضٖ َٔٚ .١ٜص ٙايكٛاْني ْصنط (سصف) ايكاْ ٕٛاملكط ٟايصٜ ٟطبل أسهاّ
ايتذاض.)1(١ٜ

ايٛناي ١ايتذاض ١ٜيف ساي ١إشا نإ ايٛن ٌٝقرتفاً يف إدطا ٤املعاَالت
باإلناف ١اىل شيو قس ٚضز باملعٓ ٢شات٘ يف قاْ ٕٛايتذاض ٠ايعطاق ٞاملًػ ٞسٝح
أٚدب تطبٝل أسهاّ ايٛناي ١ايتذاض ١ٜايٛاضز ٠يف ايفكٌ ايطابع َٔ ايباب ايجاْ ٞيف سايَ ١ا
إشا نإ ايٛن ٌٝقرتفاً يف إدطا ٤املعاَالت ايتذاض ١ٜؿػاب ايػري( .)2نُا إٔ قاْ ٕٛايتذاض٠
ايرب ١ٜايًبٓاْ ٞقس عس ايٛناي ١ػاض ١ٜعٓسَا ؽتل باملعاَالت ايتذاضٚ .)3(١ٜفُٝا ىل
قاْ ٕٛايتذاض ٠ايعطاق ٞايٓافص ،مل ٜتططم اىل تٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ١ٜعً ٢اإلطالم ،ضغِ
اعتباض ٙمماضغ ١أعُاٍ ايٛناي ١ايتذاض ١ٜعُالً ػاضٜاً(ٖٚ .)4صا ٜعس فطاغاً ي٘ آثاض قاْ١ْٝٛ
غًبٚ ١ٝشيو ْعطاً ألُٖ ١ٝايٛناي ١ايتذاض ١ٜيف اؿٝا ٠االقتكازٚ ١ٜباألخل يف ظٌ ايتطٛضات
اييت سسثت يف فاٍ ايتذاض ٠ايسٚيٚ ١ٝاْفتاح األغٛام ايعامل ١ٝعً ٢بعهٗا ايبعض اييت أزت
إىل ٚدٛز سادًَ ١ش ١يًتٓع ِٝبني ايٛن َٔ ٌٝايساخٌ ٚاملٛنٌ املٓتر أ ٚاملكٓع َٔ
اـاضز.
ٖ َٔٚصا املٓطًلٚ ،بػ ١ٝتٓع ِٝايعالق ١املصنٛض ،٠مت إقساض قاْ ٕٛايٛنال٤
ايتذاضٜني ايعطاق ٞضقِ ( 208يػٓٚ )1969 ١ايص ٟمت ايػاؤ ٙمبٛدب قاْ ٕٛايٛنايٚ ١ايٛغاط١
ايتذاض ١ٜضقِ ( 11يػٖٓٚ )1983 ١صا ايكاْ ٕٛبسٚض ٙمت ايػا ٘٥مبٛدب قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي١
( )1السادة ( )148مؽ القانؾن التجاري السرخي رقؼ ( 17لدشة  )1997الؾارد في الفرل
الخامذ الخاص الحكام الؾكالة التجارية.

( )2السادة ( )193مؽ قانؾن التجارة العخاقي رقؼ ( 149لدشة  )1972السمغي.

( )3السادة ( )272مؽ قانؾن التجارة البخية المبشاني الرادر بسؾجب مخسؾم اشتخاعي رقؼ
( 324لدشة .)1942

( )4السادة ( )5مؽ قانؾن التجارة العخاقي رقؼ ( 32لدشة .)1984
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (75), Year (23

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )12العدد ( ، )57السنة ()12

7

ايتذاض ١ٜضقِ ( 26يػٓٚ )1994 ١مت ايػا ٤ايكاْ ٕٛاألخري نصيو مبٛدب قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي١
ايتذاض ١ٜضقِ ( 51يػٓٚ ،)2000 ١مت ايػاٖ ٤صا ايكاْ ٕٛأٜهاً مبٛدب قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي١
ايتذاض ١ٜضقِ ( 79يػٓ .)2017 ١سٝح عطف ايكاْ ٕٛاملصنٛض ايٛناي ١ايتذاض ١ٜبأْٗا(( :عكس
ُٜعٗس مبكتها ٙإىل ؾدل طبٝع ٞأَ ٚعٓ ٟٛبٝع أ ٚتٛظٜع غًع أَٓ ٚتذات أ ٚتكسِٜ
خسَات زاخٌ ايعطام بكفت٘ ٚنٝالً أَٛ ٚظعاً أ ٚقاسب أَتٝاظ عٔ املٛنٌ خاضز ايعطام
يكا ٤ضبح أ ٚعُٛيٜٚ ١ك ّٛغسَات َا بعس ايبٝع ٚأعُاٍ ايكٝاْٚ ١ػٗٝع قطع ايػٝاض

يًُٓتذات  ٚايػًع اييت ٜك ّٛبتػٜٛكٗا))(.)1
مما ٜالسغ َٔ ايتعطٜف املصنٛض إٔ املؿطع ايعطاق ٞقس سكط ْطام تطبٝل
ايكاْ ٕٛمبٛنٌ َٛدٛز َٚك ِٝخاضز ايعطام .مما ٜعين أْ٘ َٔ غري املُهٔ عً ٢اإلطالم
ٚدٛز نٌ َٔ املٛنٌ ٚايٛن ٌٝزاخٌ ايعطامٜٚ .رتتب عً ٢شيو يف سايٚ ١دٛز ٚنايٜ ١هٕٛ
َٛنٛعٗا ايكٝاّ باألعُاٍ ايتذاض ١ٜبني ٚنَٛٚ ٌٝنٌ َٛدٛز ٜٔزاخٌ ايعطام ،البس َٔ
ايطدٛع اىل األسهاّ ايعاَ ١يعكس ايٛناي ١املٛدٛز ٠يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق.)2(ٞ
ٚبايتاي ٞفإٕ املؿطع ايعطاق ٞبٗصا ايٓل قس سسّ َٔ ْطام ايٛناي ١ايتذاض١ٜ
اـانع ١يكاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ،١ٜعٝح هعً٘ خانعاً عً ٢ايٛناالت ايتذاض ١ٜاييت
ٜه ٕٛفٗٝا املٛنٌ ؾدكاً طبٝعٝاً أَ ٚعٜٓٛاً َٔ خاضز ايعطام(ْٚ .)3ط ٣بإٔ ٖصا األَط
ٜتٓاقض َع َا دا ٤يف األغباب املٛدب ١يًكاْ ٕٛاؾسٜس َٔ إٔ ايػطض َٔ تؿطٜع ٖصا
ايكاْ ٖٛ ٕٛتٓع ِٝأعُاٍ ايٛناي ١ايتذاضَٛٚ ١ٜانب ١ايتطٛض االقتكاز.ٟ
ٚيعٌّ َا ٜربض َٛقف املؿطع ايعطاق ٞيف ٖصا ايكسز ٖ ٛإٔ اؿاد ١إىل بػط ايطقاب١
عًْ ٢ؿاط ايٛنال ٤ايتذاضٜني تعٗط عٓسَا ٜه ٕٛاملٛنٌ َٔ خاضز ايسٚي ١ال َٔ زاخً٘ ،نُا
إٔ ؼسٜس تطبٝل ايكاْ ٕٛعً ٢املٛنٌ خاضز ايسٚي ١وس َٔ االغتػالٍ ٚايتٛغط غري
املؿطٚع ٜٚؤَٔ َكًش ١االقتكاز ايٛطينٜٚ ،عس ٖصا ايتربٜط قاقطاً ألٕ ايطقابَ ١طاقب١
( )1الفقخة الثالثة مؽ السادة األولى مؽ قانؾن تشغيؼ الؾكالة التجارية رقؼ ( 79لدشة .)2217

( )2نغؼ السذخع العخاقي عقج الؾكالة ضسؽ السؾاد ( )949-927مؽ القانؾن السجني رقؼ
( 41لدشة .)1951

عخفت الفقخة الخامدة مؽ السادة األولى مؽ قانؾن تشغيؼ الؾكالة التجارية رقؼ ( 79لدشة
( ّ )3
 )2217السؾكل بأنو(( :الذخص الظبيعي أو السعشؾي األجشبي مؽ خارج العخاق والحي
يعسل الؾكيل التجاري لسرمحتو)).
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أعُاٍ ايٛنال ٤ايتذاضٜني َٚهافش ١االغتػالٍ ٚايتٛغط غري املؿطٚع ٖ ٛأَط نطٚض ٟغٛاّ٤

نإ املٛنٌ َٔ خاضز ايسٚي ١أ َٔ ٚزاخًٗا(ٚ .)1هلصا فإٕ ايكٛاْني َٛنٛع املكاضْ ١مل تهع
ؼسٜساً يًٛناي ١ايتذاض ١ٜاييت ؽهع هلا بٓا ّ٤عً ٢قف ١املٛنٌٚ ،إمنا متتس ْطام تطبٝل
ٖص ٙايكٛاْني يتدهع هلا مجٝع ايٛناالت ايتذاض ١ٜز ٕٚايتفطق ١بني دٓػ ١ٝاملٛنٌ ،فُٝا إشا

نإ َٔ زاخٌ ايسٚي ١أ ٚخاضدٗا(.)2
 َٔٚاملالسعات األخط ٣عً ٢تعطٜف املؿطع ايعطاق ٞيًٛناي ١ايتذاضْ ١ٜصنط (سصف):

ٜ .1فِٗ َٔ ايتعطٜف ايص ٟأٚضز ٙاملؿطع ايعطاق ٞبإٔ ايٛناي ١ايتذاض ٖٞ ١ٜإسس ٣أْٛاع
ايٛناالت ايتذاضٚ ١ٜشيو َٔ خالٍ عباض( ٠غٛا ٤أناْت ػاض ١ٜأّ ٚناي ١بايعُٛي )١يف
سني إٔ مجٝع اْٛاع تًو ايٛناالت ٖٚ ٞناي ١ػاض ١ٜيف ايٓٗاٚ .١ٜهتُع ٕٛؼت تًو
ايتػُ ١ٝاملصنٛض.)3(٠
ٖ .2صا ايتعطٜف ٚغّع َٔ ْطام ايٛناي ١ايتذاض ١ٜعٝح أناف إيٗٝا (أقشاب االَتٝاظ) إىل
داْب ايٛنالٚ ٤املٛظعنيٖٚ .صا ٜعترب تعسٜالً دٖٛطٜاً يف ْطام قاْ ٕٛايٛناي ١ايتذاض،١ٜ
سٝح أْ٘ مبٛدب ٖصا ايتعس ٌٜميهٔ تطبٝل األسهاّ ايكاْ ١ْٝٛيًٛناالت ايتذاض ١ٜعً٢

( )1يشغخ :د .آالء يعقؾب الشعيسي“ التدامات الؾكيل التجاري تجاه السؾكل بيؽ القؾاعج العامة
ومتظمبات التعامل التجاري” بحث مشذؾر في مجمة الذخيعة والقانؾن ،كمية القانؾن،
جامعة اإلمارات العخبية الستحجة ،العجد ( ،2228 ،)34ص.269

( )2مؽ ىحه القؾانيؽ ،يشغخ :قانؾن تشغيؼ الؾكاالت التجارية االماراتي رقؼ ( 18لدشة

عخف السؾكل
 )1981السعجل ،والتي حدست ىحا األمخ في السادة األولى مشو حيؽ ّ
بأنو(( :ويقرج بو السشتج ،أو الرانع في الجاخل ،أو الخارج  .))...وكحلػ األمخ

بالشدبة لمسادة األولى مؽ قانؾن تشغيؼ أعسال الؾكالة التجارية وبعض أعسال الؾساطة
السرخي رقؼ ( 122لدشة  ،)1982والسادة الثانية مؽ قانؾن تشغيؼ أعسال الؾكالء

التجارييؽ القظخي رقؼ ( 8لدشة  .)2222حيث تظبق ىحه القؾانيؽ عمى الؾكاالت
التجارية التي يكؾن فييا السؾكل شخراً طبيعياً أو معشؾياً مؽ خارج الجولة أو مؽ

داخمو.

( )3د .مر ططظفى كس ططال ط ططو ،العق ططؾد التجاري ططة ،دار الفك ططخ الج ططامعي ،االس ططكشجرية،2225 ،
ص.95
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أقشاب االَتٝاظ يف عكٛز االَتٝاظ ايتذاض ٟأٜهاًَ ٖٛٚ ،ا مل ٜهٔ َػُٛساً ب٘ يف ظٌ

ايكاْ ٕٛاملًػ.)1(ٞ

ادلطهب انثانً

األحكاو ادلتؼهقة مبواكبة انتطورات احلذٌثة

يف تنظٍى انوكاالت انتجارٌة
إٕ ايتطٛض ايتذاض ٟايطأٖ أز ٣إىل إٔ أقبشت ايكٛاْني ايتذاض ١ٜبؿهٌ عاّ ٚتًو
املتعًك ١بايٛناالت ايتذاض ١ٜيف ايعطام ال تٛانب آيٝات ايػٛم اؿسٜجٚ ١ؽًفت عٔ ايٛاقع
االقتكاز ٟايسٚيٚ ،ٞيصيو غٓتططم يف ٖصا املطًب إىل بٝإ ٚؼً ٌٝبعض األسهاّ ايٛاضز٠
يف قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ١ٜايعطاق ٞضقِ ( 79يػٓٚ )2017 ١اييت َٔ املفرتض إٔ
ته ٕٛقس ػاٚظت اإلؾهايٝات ٚايعٛا٥ل اييت ناْت َٛدٛز ٠يف ايكٛاْني ايػابكٚ ،١شيو َٔ
خالٍ َا ٜاـ:ٞ
أٚالً :األغباب املٛدب:١
ؾطع قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناالت ايتذاض ١ٜايعطاق ٞاؾسٜس ضقِ ( 79يػَٓٔ )2017 ١
أدٌ ؼكٝل بعض األٖساف اييت أؾاضت ايٗٝا األغباب املٛدب ١يًكاْ ٕٛاملصنٛض ٚاييت

تتُجٌ يف(:)2

يبيؽ لشا قانؾن تشغيؼ الؾكاالت التجارية العخاقي رقؼ ( 79لدشة  )2217السقرؾد
( )1لؼ َ
براحب االمتياز السذار اليو في تعخيف الؾكالة التجارية ،وعمى األرجح يقرج بو
صاحب االمتياز في عقج االمتياز التجاري ،وىؾ عقج يتؼ ابخامو بيؽ طخفيؽ بسقتزاه
يسشح أحجىسا (السانح) االمتياز لمظخف اآلخخ (السسشؾح لو) الستخجام حق أو أكثخ مؽ

حقؾق السمكية الفكخية (اسؼ تجاري ،عالمة تجارية ,بخاءة اختخاع) أو السعخفة الفشية

إلنتاج سمع أو تؾزيعيا أو تقجيؼ خجمات ،وذلػ نغيخ مقابل يتقاضاه الظخف األول.

يشغخ :عبجاليادي دمحم الغامجي“ إشكاليات االمتياز التجاري في السسمكة العخبية

الدعؾدية” بحث مشذؾر في مجمة جامعة السمػ عبجالعديد ،االقتراد واإلدارة ،ججة،
السجمج ( ،)29العجد ( ،2215 ،)1ص.279

( )2األسباب السؾجبة لقانؾن تشغيؼ الؾكاالت التجارية العخاقي رقؼ ( 79لدشة  )2217الشافح.
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 .1تٓع ِٝأعُاٍ ايٛناالت ايتذاضَٛٚ ١ٜانب ١املػتذسات ٚايتطٛضات االقتكاز:١ٜ
إٕ َا دا ٤يف َكسَ ١األغباب املٛدب َٔ ١إٔ ٖصا ايكاْ ٕٛقس مت تؿطٜع٘ يهٜٛ ٞانب
ايتطٛضات ايتذاضٚ ١ٜاالقتكاز ١ٜاؿسٜج ١إمنا ٜعس تطبٝكاً يًتٛد٘ اؾسٜس يالقتكاز ايعطاقٞ
ٚؼٛي٘ َٔ اقتكاز مشٛيَٛ ٞد٘ إىل اقتكاز ٜػري ٚفل خط ٢ايػٛم اؿطَ ٖٛٚ ،ا أنسّ
عً ٘ٝايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ َٔ )2005( ١إٔ ايسٚي ١تتهفٌ بإقالح االقتكاز ايعطاقٚ ٞفل
أغؼ اقتكاز ١ٜسسٜج.)1(١
َٚا ٜالسغ عًَ ٢ا غبل ،إٔ ايكاْ ٕٛاؾسٜس مل ٜٛانب ايتطٛضات اؿسٜج ١يف عس ٠أَٛضَٔ ،
أُٖٗا:
أ) ال ٜٛدس يف قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ١ٜايعطاق ٞاؾسٜس َا ميٓع ايٛن ٌٝايتذاضٟ
باالْفطاز يف ايتعاٌَ َع املٛنٌ ز ٕٚغري ٙبؿإٔ ايػًع ٚاـسَات قٌ ايٛنايٚ ،١ايصٟ
بسٚضٜ ٙؤز ٟيف ايهجري َٔ األسٝإ إىل تكٝٝس سط ١ٜاملٓافػ ١يف ايػٛم مما ٜتعاضض َع
املبازئ األغاغ ١ٝيألْعُ ١االقتكاز ١ٜاؿسٜج ١ايكا ١ُ٥عً ٢سط ١ٜاملٓافػَٓٚ ١ع

االستهاض(ٖٚ .)2صا َا غٝه ٕٛقٛض املطًب ايجاْٖ َٔ ٞصا املبشح.
ب) اؾرتط ايكاْ ٕٛاؾسٜس يف َٓح اإلداظ ٠يًٛن ٌٝايتذاض ،ٟإٔ ٜه ٕٛعطاقٝاً(ٚ ،)3بايتاي ٞال
متٓح اإلداظ ٠يًٛن ٌٝإشا نإ َٔ دٓػ ١ٝأدٓب ١ٝغري عطاقٖٚ ،١ٝصا األَط أٜهاً ال
ٜٓػذِ َع ايتٛدٗات ايعامل ١ٝاؿسٜج ١ايكا ١ُ٥عً ٢أغاؽ ؼطٜط ايتذاضٚ ،٠بايتاي ٞنإ
َٔ األفهٌ ؽطٖ ٞصا ايؿطط ٚفػح اجملاٍ أَاّ ايٛن ٌٝايٛطين ٚاألدٓيب يًكٝاّ
بإدطا ٤أعُاٍ ايٛناي ١ايتذاض ١ٜزفعاً يعذً ١االقتكاز م ٛاألَاّ ٚتؿذٝعاً يالغتجُاض.
ت) ٚالسعٓا أٜهاً إٔ املؿطع ايعطاق ٞقس سسز ْطام ايٛناي ١ايتذاض ١ٜاـانع ١يكإْٛ
تٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ١ٜاؾسٜسٚ ،دعً٘ خانعاً عً ٢ايٛناالت اييت ٜه ٕٛفٗٝا املٛنٌ
ؾدكاً َٔ خاضز ايعطام ،غٛا ّ٤نإ طبٝعٝاً أَ ٚعٜٓٛاً.

( )1يشغخ :السادة ( )25مؽ الجستؾر العخاقي لدشة (.)2225

( )2يشغططخ :الفق طخة الثالثططة مططؽ السططادة األولططى مططؽ قططانؾن تشغططيؼ الؾكططاالت التجاريططة الع اخقططي رقططؼ
( 79لدشة .)2217

( )3يشغخ :السادة ( /4أوالً /أ) مؽ القانؾن رقؼ ( 79لدشة .)2217
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 .2عسّ تكٝٝس ايٛن ٌٝايتذاض ٟبعسز َعني َٔ ايٛناالت ايتذاض:١ٜ
نإ قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ١ٜاملًػ( ٞضقِ  51يػٓ )2000 ١ميٓع تػذ ٌٝأنجط َٔ
ثالخ ٚناالت ػاض ١ٜباغِ ٚنٚ ٌٝاسس ،غٛا ّ٤نإ ٖصا ايٛن ٌٝؾدكاً طبٝعٝاً أَ ٚعٜٓٛاً(،)1
ٚشيو يًشس َٔ ظٛاٖط االغتػالٍ( ،)2أَا ايكاْ ٕٛاؾسٜس فكس خطز عٔ ٖصا ايٓٗر متاَاً فًِ
ٜكٝس ايٛن ٌٝايتذاض ٟبعسز َعني َٔ ايٛناالت ايتذاضٚ .١ٜيَعٌّ املؿطع ايعطاق ٞأضاز َٔ خالٍ
ايٓل اؾسٜس إٔ ٜٛانب ايتطٛضات االقتكاز ١ٜاؿسٜجٚ ١املتُجً ١بهطٚض ٠ؼطٜط ايتذاضَٔ ٠
نٌ قٝس بٓا ّ٤عً ٢ايتٛد٘ ايسغتٛض ٟيًسٚي ١مْ ٛعاّ اقتكازَ ٟبين عً ٢أغؼ سسٜج،١
ٚيهٔ املؿطع ْفػ٘ مل ٜٓتب٘ إىل إٔ ٖصا األَط قس ٜؤز ٟيف أسٝإٍ نجري ٠إىل ْتا٥ر عهػ١ٝ
تتُجٌ يف االستهاض ٚاملٓافػ ١غري املؿطٚع ،١خكٛقاً ٚإٔ ايعطام بعس عاّ (ٚ )2003ؿس
اآلٕ ٜعاْ ٞأؾس املعاْاَ َٔ ٠ؿهً ١ايفػاز بأْٛاع٘ املدتًف ١يف مجٝع َهأَ ايسٚي١
َٚؤغػاتٗا ٚقطاعاتٗاٚ .يف ظٌ تفؿ ٞظاٖط ٠ايفػاز ٚتساعٝات٘ ايػًب ١ٝعً ٢مجٝع
ايكطاعات خكٛقاً املايَٗٓ ١ٝا ٚايتذاض ،١ٜفإٕ إعُاٍ ٖصا ايٓل ايػابل ايصٜ ٟػُح بإٔ
ٜه ٕٛيًٛن ٌٝايٛاسس أنجط َٔ ٚناي ١ػاض ١ٜز ٕٚؼسٜس اؿس األعً َٔ ٢ؾأْ٘ إٔ ٜفتح باب ًا
ٚاغعاً ٚإٔ ٜه ٕٛفاالً خكباً يًفػاز ،ألْ٘ ميهٔ يبعض ايتذاض املتٓفص ٜٔإٔ وكًٛا عً٢
إداظات يٛناالت عسٜس ،٠مما غٝؤز ٟبايتاي ٞإٔ بهاع ١أ ٚخسََ ١ع ١ٓٝميهٔ إٔ ٜتِ
سكطٖا ٚاستهاضٖا يف ٜس أسس ايٛنال ٤فكط ،مما ٜؤثط غًباً عً ٢ايػٛم ٜٚطتب (سصف)
ْتا٥ر غًب ١ٝنجريٚ ٠ىٌّ مببسأ املٓافػ ١املؿطٚعٚ .١بايتاي ٞته ٕٛفطم املٓافػ ١يف
بعض اجملاالت ْازض ٠أَ ٚعس ١َٚأقالً.
ٚمما غبل ،نإ َٔ األفهٌ عً ٢املؿطع ايعطاق ٞإٔ ال ٜتبٖٓ ٢صا ايٓل عً ٢األقٌ يف
ايٛقت ايطأٖٚ ،ست ٢بٛدٛز قٛاْني أخط ٣متٓع االستهاض ٚاملٓافػ ١غري املؿطٚع ١نُا ٖٛ
اؿاٍ بايٓػب ١يكاْ ٕٛمحا ١ٜاملػتًٗو (ضقِ  1يػٓٚ )3()2010 ١قاْ ٕٛاملٓافػَٓٚ ١ع
( )1تشص الفقخة الخابعة مؽ السادة ( )4مؽ قانؾن تشغيؼ الؾكالة التجارية السمغي رقؼ (51
لدشة  )2222عمى أنو ((:ال يجؾز تدجيل أكثخ مؽ ثالث وكاالت لمذخص الظبيعي أو
السعشؾي وتذظب الؾكاالت السدجمة التي تديج عمى العجد السحكؾر وفق اختيار الؾكيل

التجاري السعشي)).

( )2األسباب السؾجبة لقانؾن تشغيؼ الؾكالة التجارية السمغي رقؼ ( 51لدشة .)2222
( )3السشذؾر في الؾقائع العخاقية ،العجد ( ،)4143في (.)2212/2/8
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االستهاض ضقِ ( 14يػٓ ،)1()2010 ١ألٕ ٖص ٙايكٛاْني ٚؿس اآلٕ مل ػس هلا َػاس ١يف
ايتطبٝلٚ ،ايػبب نً٘ ٜعٛز إىل تفؿ ٞظاٖط ٠ايفػاز ٚغٝططتٗا عً ٢مجٝع ايكطاعات
اؿهٚ ١َٝٛست ٢ايكها ١ٝ٥أسٝاْاً ،األَط ايص ٟال ٜعط ٞفاالً يكٛاْني َهافش ١ايفػاز
ٚاالستهاض ٚو ٍٛز ٕٚتطبٝل أسهاَٗا نُا ٖٚ ٞبكٛضْ ٠عٚ ١ٜٗؾفاف.١
ٚقس ساٚيت بعض ايكٛاْني َٛنٛع املكاضَْ ١عاؾٖ ١صا املٛنٛع بٓكٛم قاْ١ْٝٛ
متٓع االستهاض ٚاملٓافػ ١غري املؿطٚع ،١سٝح أٚدب قاْ ٕٛايٛناالت ايتذاض ١ٜايعُاْ( ٞضقِ
 26يػٓ )1977 ١املعسٍ عً ٢فًؼ ايٛظضا ٤إٔ وسز عسز ايٛناالت املػُٛح بٗا يهٌ
ٚنٚ ٌٝأْٛاعٗا ،بٓا ٤عً ٢تٛق ١ٝاؾٗات املعٓ ١ٝباملٓافػَٓٚ ١ع االستهاضٚ ،شيو يف ساي١
ٚدٛز ٖٚ ١ُٓٝاستهاض عً ٢أْٛاع قسز َٔ ٠ايػًع ٚاـسَات اييت تؤثط غًباً عً ٢عًُ١ٝ
ايعطض ٚايطًبٚ ،تؤز ٟإىل اضتفاع غري َربض يألغعاض(.)2
ْٚط ٣بإٔ اؿهِ ايػابل ايص ٟأخص ب٘ ايكاْ ٕٛايعُاْٜ ٞعترب سهُاً َكبٛالً ٚوكل ْٛع ًا
َٔ ايتٛاظٕ بني َكاحل األططاف ش ٟٚايعالق ،١فٗ َٔ ٛدٗ ١مل ميٓع تعسز ايٛناالت ايتذاض١ٜ
يًٛن ٌٝايٛاسس تطبٝكاً ملبازئ ايتذاض ٠اؿط َٔٚ ،٠دٗ ١أخط ٣أعط ٢يًػًطات قالس١ٝ
َٓع ايتعسز أ ٚؼسٜس ٙإشا تػبب ٖصا ايتعسز يف استهاض ايػًع ٚاـسَات أ ٚإشا تعاضض َع
َبسأ املٓافػٚ .١عًْ ٘ٝكرتح عً ٢املؿطع ايعطاق ٞبإٔ وص ٚسص ٚاملؿطع ايعُاْ ٞبٗصا
اـكٛم  ٚايعٌُ عً ٢إٜطاز ْل مماثٌ يف قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض.١ٜ
ثاْٝاً :األسهاّ املتعًك ١بتٛفري ايهُاْات يًٛن ٌٝايتذاض:ٟ
َٔ أِٖ اإلؾهايٝات اييت تػع ٢ايكٛاْني املتعًك ١بتٓعَٛ ِٝنٛع ايٛناالت ايتذاض ١ٜإىل
َعاؾتٗا َٖ ٞػأي ١تٛفري اؿُا ١ٜايالظَ ١يًٛنال ٤ايتذاضٜني نس تعػف املٛنٌ ،خاق ١يف
ساي ١إْٗا ٤عكس ايٛناي ١أ ٚععٍ ايٛنٚ ،ٌٝشيو َٔ خالٍ إساط ١ايٛن ٌٝايتذاض ٟمبذُٛعَٔ ١
ايهُاْات ػٓب٘ اآلثاض ايػًب ١ٝاملرتتب ١عًٖ ٢صا األَط.
ٚعًْ ٘ٝسضؽ فُٝا  ًٜٞاألسهاّ املتعًك ١بتٛفري ايهُاْات ايكاْ ١ْٝٛيًٛن ٌٝيف ايكإْٛ
ايعطاقٚ ٞايكٛاْني قٌ املكاضْٚ ،١شيو َٔ خالٍ َا ٜأت:ٞ

( )1السشذؾر في الؾقائع العخاقية ،العجد ( ،)4147في (.)2212/3/9

( )2يشغخ :السادة ( )14مؽ قانؾن الؾكاالت التجارية العساني (رقؼ  26لدشة )1977
السعجل.
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 .1نُاْات ايٛن ٌٝيف ايكاْ ٕٛايعطاق:ٞ
أنست األغباب املٛدب ١يكاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ١ٜايعطاق ٞضقِ ( 79يػٓ)2017 ١
عً ٢نطٚض ٠نُإ سكٛم ايٛن ٌٝايعطاق ٞخكٛقاً عٓس ععٍ ايٛن ٌٝأ ٚاْٗا ٤ايٛنائَ ١
قبٌ املٛنٌ َٔ .املعً ّٛإٔ عكس ايٛنايٜ ١عترب َٔ ايعكٛز غري ايالظَ ،١سٝح هٛظ يًُٛنٌ
إٔ ٜععٍ ايٛن ٌٝأ ٚإٔ ٜكٝس َٔ ٚنايت٘ يف أٚ ٟقت ست ٢قبٌ إمتاّ ايعٌُ قٌ ايٛناي.)1(١
ٚعًٖ ٢صا األغاؽ ٚيف ظٌ عسّ نفا ١ٜايكٛاعس ايعاَ ١ؿُاٚ ١ٜنُإ سكٛم ايٛنال٤
ايتذاضٜني ،اػٗت ايهجري َٔ ايتؿطٜعات قٌ املكاضْ ١إىل انفا ٤محا ١ٜخاق ١يًٛنٌٝ
ايتذاض َٔ ٟتعػف املٛنٌ خاق ً١يف ساي ١ععي٘ أ ٚعسّ ػسٜس عكس ٙبسَ ٕٚربض َؿطٚع،
خكٛقاً ٚإٔ ٖصا ايعكس ٜٓعكس يف ايػايب بني ططفني ال ٜتهافنٕ يف ايك ٠ٛاالقتكاز ،١ٜفٗٛ
ٜربّ بني ٚنالَٓٚ ٤ؿنت أ ٚؾطنات قٓاع ١ٝنبري ٠تتُتع مبطانع اقتكاز ١ٜضاغد،١
ٚبايتاي ٞتًذأ ٖص ٙايؿطنات يف ايهجري َٔ األسٝإ إىل فطض عكٛز قسز ٠املس ٠عً٢
ايٛنالٚ ،٤إشا َا ؾكت َٓتذاتٗا ططٜكٗا إىل ايعُالٚ ٤ضغدت أقساَٗا يف ايػٛم َٔ خالٍ
دٗٛز ايٛنال ،٤عُست ٖص ٙايؿطنات إىل ععٍ ايٛنٚ ٌٝاغتبساي٘ مبٔ ٖ ٛأزْ ٢أدطاً َٓ٘ ،أٚ
اَتٓعت عٔ ػسٜس عكس ٙست ٢تٓفطز ٚسسٖا بجُط ٠دٗٛزٚ ،)2(ٙشيو بس ٕٚإٔ ٜكسض َٔ
ايٛن ٌٝخطأ أ ٚتككري .األَط ايصٜ ٟؤز ٟبايهطض يًٛنالْ ٤عطاً ملا ٜتهبس َٔ ْ٘ٚدٗس
ْٚفكات يف إزاض ٠عًُِٗ ٚزٚضِٖ ايباضظ يف تعطٜف ايؿطن ١األقًَٓٚ ١ٝتذاتٗا يًعُال.٤
ٚسطقاً َٔ املؿطع ايعطاق ٞعً ٢نُإ سكٛم ايٛنال ٤ايتذاضٜني ايعطاقٝني ،أساط
ايكاْ ٕٛاؾسٜس بهُاْات يف ٖصا ايكسز ،إش مل هع يًُٛنٌ اْٗا ٤عكس ايٛناي ١أ ٚعسّ
ػسٜسَ ٙا مل ٜهٔ ٖٓاى غبب ٜربض اْٗا ٙ٤أ ٚعسّ ػسٜس.)3(ٙ

( )1الفقخة األولى مؽ السادة ( )947مؽ القانؾن السجني العخاقي رقؼ ( 42لدشة .)1951

( )2د .بجر سعج العتيبي “أىؼ مدتحجثات قانؾن تشغيؼ الؾكاالت التجارية الججيج رقؼ (13
لدشة  ”)2216بحث مشذؾر في مجمة كمية القانؾن الكؾيتية العالسية ،الدشة الدادسة،
العجد ( ،2218 ،)3ص.79

( )3تشص السادة ( )22مؽ قانؾن تشغيؼ الؾكالة التجارية العخاقي رقؼ ( 79لدشة )2217
عمى ((:ال يجؾز لمسؾكل انياء عقج الؾكالة أو عجم تججيجه مالؼ يكؽ ىشاك سبب يبخر
انياءه أو عجم تججيجه.))...
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عً ٢ايطغِ َٔ إٔ ٖصا اؿهِ ٜعترب ْكًْٛ ١ع ١ٝيف قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناالت ايتذاض١ٜ
ضقِ ( 79يػٓ )2017 ١عً ٢اعتباض أْ٘ مل ٜهٔ ي٘ ٚدٛز يف ايكاْ ٕٛاملًػ ٞضقِ ( 51يػٓ١
ٚ ،)2000يهٔ ٜالسغ إٔ ٖصا اؿهِ ال ٜٛفط اؿُا ١ٜايهاف ١ٝيًٛن ،ٌٝخاقٚ ً١إٔ ايكإْٛ
اؾسٜس مل ٜبني يف ْكٛق٘ األثط املرتتب عً ٢قٝاّ املٛنٌ بععٍ ايٛن ٌٝأ ٚعسّ ػسٜس
ٚنايت٘ ،سٝح مل ٜتهُٔ أ ١ٜإؾاض ٠إىل سل ايٛن ٌٝيف ايتعٜٛض يف ٖص ٙاؿايٚ ،١إٕ نإ
هٛظ ي٘ شيو ٚفكاً يًكٛاعس ايعاَ ١إشا تػبب ٖصا ايععٍ أ ٚاالْٗا ٤بهطض ي٘ٚ .شيو غالف
ايكٛاْني قٌ املكاضْ ١اييت تهُٓت يف ْكٛقٗا نُاْات أنجط فاعً ً١ٝمما َٖٛ ٛدٛز يف
ايكاْ ٕٛايعطاقٚ ،ٞنإ َٔ املُهٔ إٔ ٜػتفٝس املؿطع ايعطاق َٔ ٞأسهاّ ٖص ٙايكٛاْني.
ٚيف ٖصا ايكسزْ ،صنط َٛقف بعض ايتؿطٜعات املكاضْ ١فُٝا .ًٜٞ
 .1نُاْات ايٛن ٌٝيف ايكٛاْني قٌ املكاضْ:١
غكٛم ايهُاْات ايكاْ ١ْٝٛاييت تٛفطٖا ايكٛاْني قٌ املكاضْ ١يًٛن ٌٝايتذاض،ٟ
غٓبسأ بكاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناالت ايتذاض ١ٜاإلَاضات ٞضقِ ( 18يػٓ )1981 ١املعسٍ بايكإْٛ
ضقِ ( 14يػٓٚ )1988 ١ايكاْ ٕٛضقِ ( 13يػٓٚ )2006 ١ايكاْ ٕٛضقِ ( 2يػٓ ،)2010 ١ايصٟ
سطم يف ْكٛق٘ عً ٢إساط ١ططيف عكس ايٛناي ١ايتذاض ١ٜبهُاْات َتٛاظْ ١عً ٢اعتباض إٔ
ٖصا ايعكس َٔ ايعكٛز ايكا ١ُ٥عً ٢املكًش ١املؿرتن.)1(١
سٝح مل هع ايكاْ ٕٛاإلَاضات ٞيًُٛنٌ إْٗا ٤عكس ايٛناي ١أ ٚعسّ ػسٜسَ ٙامل ٜهٔ
ٖٓاى غبب دٖٛطٜ ٟربض إْٗا ٙ٤أ ٚعسّ ػسٜس ،ٙنُا أناف املؿطع اإلَاضات ٞنُاْ١
أخط ٣يًٛن َٔ ٌٝخالٍ َٓع إعاز ٠قٝس ايٛناي ١يف غذٌ ايٛنال ٤ايتذاضٜني باغِ ٚن ٌٝآخط
ستٚ ٢ي ٛناْت ايٛناي ١ايػابك ١قسز املسَ ٠امل تهٔ ايٛناي ١قس فػدت بايرتان ٞبني
ايٛنٚ ٌٝاملٛنٌ ،أ ٚإشا ناْت ٖٓاى أغباب دٖٛط ١ٜتربض إْٗا ٙ٤ايٛناي ١أ ٚعسّ ػسٜس

( )1تشص السادة ( )6مؽ قانؾن تشغيؼ الؾكاالت التجارية االماراتي رقؼ ( 18لدشة )1981
السعجل بقانؾن رقؼ ( 14لدشة  )1988عمى أنو(( :يعتبخ عقج الؾكالة التجارية لسرمحة
الستعاقجيؽ السذتخكة ،وتختص محاكؼ الجولة بشغخ أي نداع يشذأ عؽ تشفيحه بيؽ السؾكل
والؾكيل وال يعتج بأي اتفاق يخالف ذلػ)).
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َستٗا ،أ ٚبعس قسٚض سهِ قها ٞ٥بات بؿطبٗا( .)1نُا أيعّ ايكاْْ ٕٛفػ٘ ططيف ايٛناي١
بتعٜٛض ايططف اآلخط يف ساي ١إشا أز ٣إْٗا ٤ايٛناي ١إىل إؿام نطض ب٘(.)2
مما ٜعين أْ٘ مبٛدب ايكاْ ٕٛاإلَاضات ٞاـام بتٓع ِٝايٛناالت ايتذاض ١ٜايػايف
شنط ،ٙئ ٜتِ ػسٜس أ ٚتػذ ٌٝايٛناالت ايتذاض ١ٜإيّا مبٛافك ١ططيف ايعكسٖٚ ،صا األَط
غٝؤز ٟإىل إهاز ْٛع َٔ ايتٛاظٕ يف ايعالق ١بني ايٛنٚ ٌٝاملٛنٌ نُاْاً الغتُطاض ١ٜايعالق١
ٚاغتكطاضٖا ز ٕٚإدشاف َٔ قبٌ ططف اػا ٙآخط.
ٚقطٜب ًا َٔ َٛقف املؿطع اإلَاضات ،ٞلس إٔ ايال٥ش ١ايتٓفٝص ١ٜيًكاْ ٕٛاملكط ٟاـام
بتٓع ِٝأعُاٍ ايٛناي ١ايتذاضٚ ١ٜبعض أعُاٍ ايٛغاط ١ضقِ ( 120يػٓ )1982 ١قس أسٝط
املٛنٌ بهُاْات نجري ٠تهُٔ ي٘ سكٛق٘ يف ساالت ايععٍ أ ٚاإلْٗا ٤أ ٚعسّ ايتذسٜس ،إش مل
هع املؿطع املكط ٟيًُٛنٌ إْٗا ٤عكس ايٛناي ١غري قسز املس ٠ز ٕٚخطأ أ ٚتككري َٔ
ايٛن ٌٝيف تٓفٝص ايعكسٚ ،إال نإ ًَعَاً بتعٜٛه٘ عٔ ايهطض ايص ٟؿك٘ َٔ دطا ٤ععي٘
ٚإْٗا ٤عكس ايٛنايٜٚ ،١كع باطالً نٌ اتفام ىايف شيو(ٜٚ .)3طبل ْفؼ اؿهِ يف ساي ١اَتٓاع
املٛنٌ عٔ ػسٜس عكس ايٛناي ١قسز املس ٠ز ٕٚخطأ أ ٚتككري َٔ ايٛن ٌٝأثٓا ٤تٓفٝص عكس
ايٛناي ،١ففٖ ٞص ٙاؿايٜ ١ه ٕٛاملٛنٌ ًَعَاً بتعٜٛض ايٛن ٌٝعٔ ايهطض ايص ٟؿك٘ َٔ
دطا ٤شيو بؿطط إشا نإ ْؿاط ايٛن ٌٝقس أز ٣إىل لاح ظاٖط يف تطٜٚر ايػًع ١أ ٚظٜاز٠

عسز ايعُال.)4(٤
أَا بايٓػب ١يًكاْ ٕٛايكطط ٟضقِ ( 8يػٓ )2002 ١بؿإٔ بتٓع ِٝأعُاٍ ايٛنال٤
ايتذاضٜني ،فٗ ٛميتاظ عٔ بك ١ٝايكٛاْني األخط ٣بأْ٘ قس بايؼ يف إنفا ٤اؿُا ١ٜعً ٢سكٛم

( )1يشغخ :السادة ( )8مؽ قانؾن تشغيؼ الؾكاالت التجارية االماراتي رقؼ ( 18لدشة )1981
السعجل بقانؾن رقؼ ( 2لدشة .)2212

( )2يشغخ :السادة ( )9مؽ قانؾن تشغيؼ الؾكاالت التجارية االماراتي رقؼ ( 18لدشة )1981
السعجل بقانؾن رقؼ ( 13لدشة .)2226

( )3وىؾ نفذ مؾقف السذخع الكؾيتي ،يشغخ :الفقخة (جط) مؽ السادة التاسعة مؽ قانؾن تشغيؼ
الؾكاالت التجارية الكؾيتي رقؼ ( 13لدشة .)2216

( )4يشغخ :السادة ( )13مؽ الالئحة التشفيحية رقؼ ( 342لدشة  )1982لمقانؾن السرخي
الخاص بتشغيؼ أعسال الؾكالة التجارية وبعض أعسال الؾساطة رقؼ ( 122لدشة
.)1982
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ايٛن ،ٌٝسٝح إٔ ٖصا ايكاْ ٕٛتهُٔ يف ْكٛق٘ أسهاَاً تسعِ ٚبؿسَٛ ٠قف ايٛن ٌٝيف
ساي ١إْٗا ٤عكس ايٛناي َٔ ١قبٌ املٛنٌٚ ،يف ٖصا ايكسز َّٝع املؿطع ايكطط ٟبني عكس
ايٛناي ١قسز املسٚ ٠غري قسز املس:٠
إشا ناْت ايٛناي ١قسز ٠املس ،٠فٗ ٞتٓتٗ ٞباْتٗا ٤األدٌ احملسز هلا َامل ٜتفل
ايططفإ عً ٢ايتذسٜسٚ ،أعط ٢ايكاْ ٕٛايكطط ٟيًٛن ٌٝاؿل يف طًب ايتعٜٛض َٔ املٛنٌ
يف ساي ١غشب ايٛناي ١قسز ٠املس َٔ ٠قبٌ ٖصا األخري ،نُا أعط ٢اؿل يًٛن ٌٝيف ساي١
اْتٗا ٤أدٌ ايٛناي ١قسز ٠املسَ ،٠طايب ١املٛنٌ بتعٜٛض إشا نإ ْؿاط٘ قس أز ٣إىل لاح
ظاٖط يف تطٜٚر َٓتذات املٛنٌ ،أ ٚظٜاز ٠يف عسز عُالٚ ،٘٥ساٍ ز ٕٚسكٛي٘ عً ٢األدط

َٔ دطا ٤شيو ايٓذاح ضفض املٛنٌ ػسٜس عكس ايٛناي.)1(١
أَا إشا ناْت ايٛناي ١غري قسز ٠املس ،٠فال هٛظ إْٗاؤٖا إال باتفام ايططفني ،فإشا ضغب
أسس ايططفني يف إْٗاٗ٥ا ضغِ َعاضن ١ايططف اآلخط فٝذب إٔ ٜه ٕٛشيو عهِ أ ٚقطاض َٔ
اؾٗ ١املدٛي ١بايفكٌ يف أْ ٟعاع ٜٓؿأ عٔ عكس ايٛناي .١أَا إشا أْٗ ٢أسس ايططفني َٔ
داْب٘ عكس ايٛناي ١غري قسز املس ،٠داظ يًططف اآلخط املطايب ١بايتعٜٛض عٔ ايهطض ايصٟ
أقاب٘ َٔ ٖصا اإلْٗا .٤نُا ول يًٛن ٌٝيف ساي ١إْٗا ٤عكس ايٛناي ١غري قسز املسَ ،٠طايب١
املٛنٌ بتعٜٛض إشا نإ ْؿاط٘ قس أز ٣إىل لاح ظاٖط يف تطٜٚر َٓتذات املٛنٌ ،أ ٚيف
ظٜاز ٠يف عسز عُالٚ ،٘٥ساٍ ز ٕٚسكٛي٘ عً ٢األدط َٔ دطا ٤شيو ايٓذاح عسّ َٛافك١
َٛنً٘ عً ٢اغتُطاض عكس ايٛناي.)2(١
ٚإٕ أِٖ َا ميّٝع ايكاْ ٕٛايكطط ٟعٔ غري َٔ ٙايكٛاْني َٛنٛع املكاضْ ١أْ٘
أعط ٢سل االَتٝاظ يًٛن ٌٝايتذاض ٟنهُإ الغتٝفا ٤سكٛق٘(ٜٚ ،)3عترب ايكاْ ٕٛايكططٟ
ايٛسٝس بني ايكٛاْني قٌ املكاضْ ١يف ٖصا اؿهِ ،سٝح قطض سل االَتٝاظ يًٛن ٌٝعً٢
ايبها٥ع ٚغريٖا َٔ األؾٝا ٤اييت ٜطغًٗا إي ٘ٝاملٛنٌ أٜٛ ٚزعٗا يس ٜ٘أٜ ٚػًُٗا ي٘ٚ ،إٕ
( )1يشغخ :السادة ( )8مؽ قانؾن تشغيؼ أعسال الؾكالء التجارييؽ القظخي رقؼ ( 8لدشة
.)2222

( )2يشغخ :السادة ( )9مؽ قانؾن تشغيؼ أعسال الؾكالء التجارييؽ القظخي رقؼ ( 8لدشة
.)2222

( )3يشغخ :السادة ( )6مؽ قانؾن تشغيؼ أعسال الؾكالء التجارييؽ القظخي رقؼ ( 8لدشة
.)2222
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ٖصا االَتٝاظ ٜهُٔ أدط ايٛنٚ ٌٝمجٝع املبايؼ املػتشك ١ي٘ بػبب ايٛناي ١غٛا ٤اغتشكت
ٖص ٙاملبايؼ قبٌ تػً ِٝايبها٥ع أ ٚاألؾٝا ٤أ ٚأثٓاٚ ٤دٛزٖا يف سٝاظ ٠ايٛن.ٌٝ
ٜٚتكطض سل االَتٝاظ يًٛن ٌٝزٚمنا اعتباض فُٝا إشا نإ ايس ٜٔقس ْؿأ عٔ أعُاٍ تتعًل
بايبها٥ع أ ٚاألؾٝا ٤اييت ال تعاٍ يف سٝاظ ٠ايٛن ،ٌٝأ ٚببها٥ع أ ٚأؾٝا ٤أخط ٣غبل
إضغاهلا إيٚ ٘ٝإٜساعٗا عٓس ٙأ ٚتػًُٗٝا ي٘ ؿفعٗاٚ .يف ساي ١إشا بٝعت ايبها٥ع أ ٚاألؾٝا٤
اييت ٜكع عًٗٝا االَتٝاظ ٚغًُت إىل املؿرت ٟاْتكٌ اَتٝاظ ايٛن ٌٝإىل ايجُٔ.
ٚيهٔ ستٜ ٢ه ٕٛيًٛن ٌٝسل االَتٝاظ ٚفكاً ملا غبل ،هب إٔ ته ٕٛايبها٥ع املطغً١
إي ٘ٝأ ٚاملٛزع ١عٓس ٙأ ٚاملػًُ ١إي ٘ٝؿفعٗا ؼت سٝاظت٘ٚ ،تعترب ٖص ٙايبها٥ع ؼت

سٝاظ ٠ايٛن ٌٝيف األسٛاٍ ايتاي:)1(١ٝ
أ) إشا ٚنعت ؼت تكطف٘ يف ايهُاضى ،أ ٚيف كاظٕ إٜساع عاَ ،١أ ٚيف كاظْ٘ ،أٚ
إشا نإ ٜك ّٛبٓكًٗا بٛغا ً٘٥اـاق.١
ب) إشا نإ وٛظٖا قبٌ ٚقٛهلا مبٛدب غٓس ؾشٔ أ ٚأٚ ١ٜثٝكْ ١كٌ أخط.٣
ت) إشا قاّ بتكسٜطٖاٚ ،ظٌ ضغِ شيو سا٥عاً يػٓس ايؿشٔ أٚ ١ٜثٝكْ ١كٌ أخط.٣
ٖٚهصا لس إٔ ايكاْ ٕٛايكططٜ ٟعترب َجاالً منٛشدٝاً يف تكطٜط نُاْات ؿُا ١ٜسكٛم
ايٛنٚ ،ٌٝايكاْ ٕٛايعطاق ٞىًَ َٔ ٛجٌ ٖص ٙاألسهاّ خاق ً١فُٝا ٜتعًل (سصف) بإعطا٤
سل االَتٝاظ يًٛنٚ ،ٌٝنإ َٔ األفهٌ يًُؿطع ايعطاق ٞإٔ ٜػتفٝس َٔ أسهاّ ايكٛاْني
قٌ املكاضْ ١يف ٖصا املٛنٛع ٜٛٚانب ايتطٛضات اؿسٜج ١يف ٖصا ايؿإٔ خاق ً١فُٝا ٜتعًل
عُا ١ٜسكٛم ايٛن ٌٝايتذاض.ٟ
ادلبحث انثانً

أثر قانون تنظٍى انوكانة انتجارٌة ػهى تؼسٌس ادلنافسة وينغ االحتكار
غبل ٚإٔ قًٓا بإٔ قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ١ٜايعطاق ٞاؾسٜس َٓح يًٛنٌٝ
ايتذاض ٟسل االْفطاز يف ايتعاٌَ َع املٛنٌ ز ٕٚغري ٙبؿإٔ ايػًع ٚاـسَات قٌ ايٛناي،١
مبعٓ ٢آخط إٔ املؿطع ايعطاق ٞمسح بٛدٛز ايٛناالت اؿكطٖ .١ٜصا َٔ داْب َٔٚ ،داْب
آخط ،مل ٜكٝس املؿطع ايٛن ٌٝايتذاض ٟبعسز َعني َٔ ايٛناالت ايتذاض ١ٜاألَط ايصٜ ٟػُح
( )1يشغخ :السادة ( )7مؽ قانؾن تشغيؼ أعسال الؾكالء التجارييؽ القظخي رقؼ ( 8لدشة
.)2222
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بإٔ ٜه ٕٛيًٛن ٌٝايٛاسس عسز َٔ ايٛناالتٚ .غٓشا ٍٚيف ٖصا املبشح إٔ ْبشح يف أثط ٖصٙ
املػتذسات عً ٢تععٜع املٓافػ ١املؿطٚعَٓٚ ١ع االستهاض يف ايػٛم ،بايتٛاظَ ٟع ايتٛد٘
اؿاي ٞيًسٚي ١م ٛايٓعِ االقتكاز ١ٜاؿسٜج ١املبٓ ١ٝعً ٢اقتكاز ايػٛمٚ .شيو نً٘ َٔ
خالٍ َطًبني ،نكل املطًب األ ٍٚيبٝإ ايتٓع ِٝايتؿطٜع ٞيًٛناي ١اؿكط ،١ٜبُٓٝا
ْتططم يف املطًب ايجاْ ٞإىل أثط ايٛناالت اؿكط ١ٜعً ٢املٓافػَٓٚ ١ع االستهاض.
ادلطهب األول

انتنظٍى انتشرٌؼً نهوكانة احلصرٌة
قبٌ اـٛض يف َػأي ١ايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيًٛناي ١ايتذاض ١ٜاؿكط ،١ٜالبس يٓا َٔ
ٚقفْ ١ب ّٔٝفٗٝا َفٗ ّٛايٛناي ١اؿكطٚ ،١ٜنصيو البس يٓا َٔ اإلؾاض ٠إىل َٛقف املؿطع
ايعطاق َٔ ٞايٛناي ١اؿكطٖٚ .١ٜصا نً٘ َٔ خالٍ فطعني.
انفرع األول

تؼرٌف انوكانة احلصرٌة
مبا أْٓا قُٓا يف املبشح األ ٍٚبتعطٜف ايٛناي ١ايتذاض ،١ٜيصا ْطنع يف ٖصا ايفطع عً٢
بٝإ َفٗ ّٛايٛناي ١اؿكط ١ٜفكط ،فاؿكط يف ايًػَ :١أخٛش َٔ فعٌ (سكط) ،سَكَطَٙ
َٜشكط ٙسَكطاً فٗ ٛقكٛضٜٚ ،أت ٞاؿَكط يف ايًػ ١يعسَ ٠عاَْٗٓ ،ٞا( :اؿبؼ  ٚاإلساط١
 ٚايكطع)ٜٚ ،أت ٞاؿكط أٜهاً مبعٓ( ٢ايتَّهِٝٝلُ) ،نُا يف قٛي٘ تعاىل
((سكطت قسٚضِٖ)) ،أ ٟناقت قسٚضِٖ(ٖٓ َٔٚ ،)1ا ميهٔ ايك ٍٛإٔ اؿكط يف َٛنٛع

ايبشح ٜعين تٛن ٌٝايػري بكٛض ٠نٝكٚ .)2(١يعٌ املعٓ ٢ايصٜ ٟتٓاغب َع دٖٛط َٛنٛع
عجٓا ٖ ٛإٔ ايٛناي ١اؿكط ٖٞ ١ٜقكط ايتٛن ٌٝعًٚ ٢نٚ ٌٝاسس أ ٚعسز َعني َٔ ايٛنال.٤

( )1يشغخ :أبي الفزل جسال الجيؽ دمحم بؽ مكخم ابؽ مشغؾر ،لدان العخب ،ج ،3دار احياء
التخاث العخبي ،بيخوت ،1999 ،ص .221-222وكحلػ يشغخ :دمحم بؽ أبي بكخ

عبجالقادر الخازي ،مختار الرحاح ،دار الكتاب العخبي ،بيخوت ،1981 ،ص.59

( )2أشخف رسسي أنيذ عسخ ،الؾكالة التجارية الحرخية في الفقو االسالمي والقانؾن ،رسالة
ماجدتيخ مقجمة الى جامعة الشجاح الؾطشية في نابمذ ،2212 ،ص .58متاح عمى
العشؾان االلكتخوني التالي=:
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أَا فُٝا ٜتعًل مبٛقف ايكٛاْني ،فًِ لس يف ايكاْ ٕٛايعطاقٚ ٞال يف ايكٛاْني
األخط ٣قٌ املكاضْ ١تعطٜفاً قسزاً يًٛناي ١ايتذاض ١ٜاؿكط ،١ٜباغتجٓا ٤ايكاْ ٕٛايًبٓاْٞ
ايصْ ٟعَِ أسهاّ املُجٌ ايتذاضٚ ٟايص ٟأضاز ب٘ ايٛن ٌٝايتذاض ٟاؿكطٚ ،)1(ٟشيو َٔ
خالٍ املاز ٠األٚىل َٔ املطغ ّٛاالؾرتاع ٞضقِ ( 34يػٓٚ )1967 ١اييت ْكت عً ٢أْ٘:
((ايٛن ٌٝايصٜ ٟك ّٛعهِ َٗٓت٘ االعتٝاز ١ٜاملػتكًٚ ،١ز ٕٚإٔ ٜهَ ٕٛطتبطاً بإداض٠
خسَ ،١باملفاٚن ١إلمتاّ عًُٝات ايبٝع ٚايؿطا ٤أ ٚايتأدري أ ٚتكس ِٜاـسَات ٜٚك ّٛعٓس
االقتها ٤بٗص ٙاألعُاٍ باغِ املٓتذني أ ٚايتذاض ٚؿػابِٜٗٚ .عترب أٜهاً عهِ املُجٌ
ايتذاض ٟايتادط ايصٜ ٟك ّٛؿػاب٘ اـام ببٝع َا ٜؿرت ٜ٘بٓا ّ٤يعكس ٜتهُٔ إعطا ٙ٤قف١
املُجٌ أ ٚاملٛظع ايٛسٝس بٛد٘ اؿكط))ٚ .بٓا ّ٤عًٖ ٢صا ايتعطٜف ،مت تعطٜف ايٛناي١
ايتذاض ١ٜاؿكط ١ٜبأْٗا ((:عكس ًٜتعّ مبٛدب٘ ططف بتُج ٌٝططف آخط عً ٢أضض قسز٠

ٚتٛظٜع َٓتذات٘ عًٚ ٢د٘ اؿكط))(َٚ .)2ا ٜالسغ عًٖ ٢صا ايتعطٜف األخري ٚنصيو
ايتعطٜف ايص ٟدا ٤ب٘ املؿطع ايًًبٓاْ ٞأُْٗا ٜطنعإ عًْٛ ٢ع ٚاسس َٔ أْٛاع ايٛناي١
ايتذاض ٖٞٚ ١ٜايتُج ٌٝايتذاض.ٟ
ْٚط ٣بأْ٘ هب إٔ ٜؿٌُ تعطٜف ايٛناي ١اؿكط ١ٜعً ٢مجٝع أْٛاع ايٛناي١
ايتذاضٚ ،١ٜبايتاي ٞميهٔ يٓا إٔ ْعطّف ايٛناي ١ايتذاض ١ٜاؿكط ١ٜبأْٗا(( :عكس ًٜتعّ
مبكتها ٙاملٛنٌ بإٔ ٜعٗس إىل ؾدل طبٝع ٞأَ ٚعٓ ٟٛبٝع أ ٚتٛظٜع أ ٚعطض غًع أٚ
َٓتذات أ ٚتكس ِٜخسَات عًٚ ٢د٘ اؿكط بكفت٘ ٚنٝالً أَٛ ٚظعاً أ ٚممجالً عٔ املٛنٌ
يكا ٤ضبح أ ٚعُٛيٚ ،١وسز ْٛع اؿكط سػب االتفام)).

=https://scholar.najah.edu/sites/default/files/allthesis/exclusive_comme
rical_agency_in_islamic_fiqh_and_law.pdf
تاريخ آخخ زيارة)2222/3/15( :
( )1سحخ رشيج حسيج الشعيسي ،االتجاىات السختمفة في تشغيؼ الؾكالة التجارية ،دار الثقافة
لمشذخ والتؾزيع ،عسان ،2224 ،ص.228
( )2أشخف رسسي أنيذ عسخ ،مرجر سابق ،ص.59
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ٚػسض اإلؾاض ٠إىل إٔ ؾطط اؿكط املصنٛض يف تعطٜفٓا وتٌُ أنجط َٔ ساي،)1(١
فكس ٜككس ب٘ اؿكط املهاْٚ ٞايعَاْ ،ٞأٜ ٟه ٕٛيًٛن ٌٝاؿكطٚ ٟسس ٙسل بٝع أٚ
تٛظٜع ايػًع ٚاـسَات يف َٓطك ١دػطاف ١ٝقسز ٠يف عكس ايٛنايٚ ١يف فرت ٠ظَٓ ١ٝقسز٠
أٜهاًٚ .قس ٜتفل ايططفإ بإٔ ٜه ٕٛاؿكط ْٛعٝاً ،عٝح ٜٓكطف عكس ايٛناي ١إىل غًع ١أٚ
خسََ ١عٚ ١ٓٝبايتايٜ ٞه ٕٛيًٛن ٌٝاؿكط اؿل يف بٝع أ ٚتٛظٜع ايػًع ١أ ٚاـسَ ١احملسز٠
فكط ز ٕٚغريٖاٚ .قس ٜه ٕٛاؿكط ؾدكٝاًٚ ،شيو بإٔ ٜه ٕٛيًٛن ٌٝاؿكط ٟاؿل يف
ايتعاٌَ َع أؾدام قسز ٜٔز ٕٚغٛاِٖ .نُا ي ٛمت االتفام عً ٢إٔ ٜه ٕٛتعاٌَ ايٛنٌٝ
قاقطاً عً ٢ػاض اؾًُ ١ز ٕٚايتذع ١٥أ ٚعً ٢املػتًٗهني ز ٕٚايتذاض.
ٚأخرياً ،قس ػتُع نٌ ٖص ٙاؿاالت يف عكس ٚنايٚ ١اسس ،٠عٝح ٜه ٕٛيًٛنٌٝ
ايتذاض ٟسل بٝع أ ٚتٛظٜع ايػًع ٚاـسَات اييت ٜتِ تعٜٚس ٙبٗا َٔ قبٌ املٛنٌ سكطاً َٔ
مجٝع ايٛد ٙٛاملهاْٚ ١ٝايعَاْٚ ١ٝايٓٛعٚ ١ٝايؿدكٚ ،١ٝقس تفرتم ٖص ٙاؿاالتٚ ،شيو
سػب االتفام.
انفرع انثانً

يوقف انتشرٌؼات ين انوكانة انتجارٌة احلصرٌة
مل لس يف ْكٛم قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ١ٜاملًػ )2(ٞضقِ ( 51يػٓ)2000 ١
أ ١ٜإؾاض ٠عً ٢األخص بايٛناالت ايتذاض ١ٜاؿكط ،١ٜمما ٜعين إٔ ايكاْ ٕٛاملًػ ٞمل ٜهٔ
ٜػُح بٛدٛز ايٛناالت اؿكطٖٚ .١ٜصا األَط ٜبسٚ ٚانشاً َٔ خالٍ تعطٜف ايكاْ ٕٛاملًػٞ

يًٛناي ١ايتذاض ١ٜايص ٟمل ٜؿط َطًكاً إىل اَهاْٚ ١ٝدٛز َجٌ ٖص ٙايٛناالت(.)3

( ) 1مشيخ قدمان ،الؾكالة التجارية في ضؾء الفقو والقزاء ،دار الفكخ الجامعي ،االسكشجرية،
 ،2225ص.161

( )2عمساً أن قانؾن تشغيؼ الؾكالة التجارية العخاقي رقؼ ( 51لدشة  )2222الزال سارياً ونافحاً
في اقميؼ كؾردستان العخاق.

عخفت الفقخة األولى مؽ السادة الثالثة مؽ قانؾن تشغيؼ الؾكالة التجارية العخاقي السمغي
(ّ ) 3
الؾكالة التجارية بأنيا(( :كل عسل تجاري يقؾم بو في العخاق شخص برفة وكيل عؽ
اء أكانت وكالة تجارية أم وكالة بالعسؾلة
شخص طبيعي أو معشؾي مؽ خارج العخاق سؾ ً
أم أية وكالة تجارية أخخى مشرؾص عمييا في القؾانيؽ الخاصة بالتجارة والذخكات

والشقل)).
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 َٔٚاؾسٜط باإلؾاض ٠إىل إٔ املؿطع ايعطاق ٞيف ايكاْ ٕٛاملًػ ٞضغِ أْ٘ مل ٜٓل
قطاس ١عً ٢إداظ ٠ايٛناالت اؿكط ،١ٜإالّ أْ٘ مل ميٓع أٜهاً ٚدٛز َجٌ ٖص ٙايٛناالت
بٓكٛم قطوٚٚ ١انش ،١مما ٜبس ٚيً ١ًٖٛاألٚىل بإٔ املؿطع قس تطى ؼسٜس ْٛع ايٛناي١
فُٝا إشا ناْت سكط ١ٜأّ ال يالتفاقات املربَ ١بني أططاف ايٛناي ١ايتذاض.١ٜ
ٚيهٔ ٖصا األَط ال ميهٔ ايكب ٍٛب٘ خاقٚ ً١إٔ ايكاْ ٕٛاملًػٚ( ٞايصَ ٟا ظاٍ
غاضٜاً يف اقً ِٝنٛضزغتإ) قس مت تؿطٜع٘ بٗسف اؿس َٔ ظٛاٖط االغتػالٍ نُا اؾاضت إىل
شيو األغباب املٛدب ١يًكاْ َٔٚ ،ٕٛايٛانح إٔ ايٛناي ١اؿكط ١ٜتعٝل يف ايهجري َٔ
األسٝإ املٓافػ ١املؿطٚع ١يف ايػٛمٚ ،تأنٝساً عً ٢شيو فإٕ ايٛاقع ايعًُ ٞال ٜػُح
بٛدٛز َجٌ ٖص ٙايٛناالت ٚإٔ َسٜط ١ٜتػذ ٌٝايؿطنات ال تػذٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٛناالت يف
غذالتٗا.
أَا فُٝا ٜتعًل بكاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ١ٜضقِ ( 79يػٓ )2017 ١ايٓافص يف
ايعطام ،ايص ٟعطّف ايٛناي ١ايتذاض ١ٜبأْٗا(( )1(:عكس ٜعٗس مبكتها ٙإىل ؾدل طبٝع ٞأٚ
َعٓ ٟٛبٝع أ ٚتٛظٜع غًع أَٓ ٚتذات أ ٚتكس ِٜخسَات زاخٌ ايعطام بكفت٘ ٚنٝالً أَٛ ٚظع ًا
أ ٚقاسب اَتٝاظ عٔ املٛنٌ خاضز ايعطام يكا ٤ضبح أ ٚعُٛيٜٚ ١ك ّٛغسَات َا بعس ايبٝع
ٚأعُاٍ ايكٝاْٚ ١ػٗٝع قطع ايػٝاض يًُٓتذات ٚايػًع اييت ٜك ّٛبتػٜٛكٗا)).
ٚمما غبل ،لس إٔ قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ١ٜيػٓ )2017( ١أٜهاً مل ٜأخص
بٓعاّ ايٛناالت اؿكطٚ ،١ٜإٕ نإ مل ميٓع شيو أٜهاً ،عٝح ال ٜٛدس يف ايكاْ ٕٛاؾسٜس
أْ ٟل ميٓع َٔ إبطاّ عكٛز ايٛناالت ايتذاض ١ٜاؿكط ١ٜبني املٛنٌ ٚبني ايٛن.)2(ٌٝ
ٚتفازٜاً يٛدٛز َجٌ ٖص ٙاالتفاقات اؿكط ١ٜنإ ٜٓبػ ٞيًُؿطع إٔ وص ٚسصٚ
ايكٛاْني قٌ املكاضْ ١اييت عاؾت َٛنٛع ايٛناالت اؿكط ١ٜبططم أنجط تٛافكاً َع
ايتطٛضات االقتكاز ١ٜاؿسٜج ١ايكا ١ُ٥عً ٢أغؼ ؼطٜط ايتذاض ،٠بايتٛاظٕ َع قطع ايططٜل
أَاّ أقشاب ايٛناالت ايتذاض ١ٜأل ٟقاٚي ١الستهاض ايػًع ٚاـسَات قٌ ايٛنايٚ ١أٟ
تكطف آخط تعٝل املٓافػ.١
( )1الفقخة الثالثة مؽ السادة األولى مؽ قانؾن تشغيؼ الؾكاالت التجارية العخاقي رقؼ ( 79لدشة
.)2217

( )2وىؾ نفذ مؾقف قانؾن تشغيؼ أعسال الؾكالة التجارية وبعض أعسال الؾساطة السرخي
رقؼ ( 122لدشة  ،)1982يشغخ :السادة األولى مشو.
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ٚيف ٖصا ايكسز ،اؽصت ايكٛاْني قٌ املكاضْ ١ططٜكتني ملعاؾٖ ١صا املٛنٛع:
األٚىل :بعض ايكٛاْني َٓعت ايٛناالت اؿكط ١ٜبٓكٛم قطوٖ َٔ ،١ص ٙايكٛاْني ،قإْٛ
تٓع ِٝايٛناالت ايتذاض ١ٜايهٜٛيت (ضقِ  13يػٓ ،)2016 ١ايص ٟدا ٤بأسهاّ ملٓع االستهاض
يف فاٍ ايٛناالت ايتذاض ،١ٜسٝح أؾاضت املاز ٠ايطابع َٔ ١ايكاْ ٕٛايهٜٛيت عًَٓ ٢ع سكط
اغترياز أ ١ٜغًع ١أ ٚخسَ ١بٛنًٗٝا أَٛ ٚظعٗا ٚإٕ ْل عكس ايٛناي ١عً ٢غري شيو(ٚ .)1بٗصا
فإٕ ايكاْ ٕٛايهٜٛيت قطع ايططٜل أَاّ ٚدٛز ايٛناالت اؿكط ،١ٜمما ٜعين أْ٘ هٛظ

يًُٛنٌ إٔ ٜه ٕٛي٘ أنجط َٔ ٚن ٌٝأَٛ ٚظع يف ْفؼ املٓطك.١
ثاْٝاً :فُٝا ساٚيت بعض ايكٛاْني األخط ٣إهاز ْٛع َٔ ايتٛاظٕ يف َٛنٛع ايٛناالت
اؿكطٚ ،١ٜشيو َٔ خالٍ ايػُاح بٛدٛز ايٛناي ١اؿكطَ ١ٜع فطض بعض ايكٛٝز عً٢
أقشاب ٖص ٙايٛناالت يكاحل املٓافػَٓٚ ١ع االستهاضٖ َٔ .ص ٙايكٛاْني ،ايكاْ ٕٛايعُاْ.ٞ

ناْت املاز ٠ايػابع َٔ )2(١قاْ ٕٛايٛناالت ايتذاض ١ٜايعُاْ( ٞضقِ  26يػٓ١
 )1977ؼعط عً ٢املٛنٌ طٛاٍ َس ٠غطٜإ عكس ايٛناي ،١إٔ ًٜذأ إىل بٝع أ ٚتكطٜف
َٓتذات٘ أ ٚبهاعت٘ أ ٚخسَات٘ بٓفػ٘ أ ٚبٛغٝط يف ْفؼ َٓطك ١ايٛناي ،١عٔ غري ططٜل
ايٛنٚ ،ٌٝيف ساي ١املدايفٜ ١ػتشل ايٛن ٌٝايطبح أ ٚايعُٛي ١املتفل عًٗٝا عٔ ايكفك ١اييت
ٜربَٗا املٛنٌ أ ٚعٔ ططٜل ايٛغٝط ٚي ٛمل ٜهٔ يًٛن ٌٝدٗس يف إبطاَٗاٚ .يهٔ مبٛدب
ايتعس ٌٜاألخري يًكاْ ٕٛايعُاْ ٞاملصنٛض مت ضفع اؿُا ١ٜعٔ ايٛن ٌٝالستهاض ايػًع ٚاـسَات
ست ٢يف ساي ١إشا ضغب املٛنٌ يف ايتٛغع يف عًُ ١ٝتٛظٜعٗا يف َٓطك ١ايٛنايٖٚ ،١صا ٖٛ
ايٛنع ايكشٝح خاقٚ ١إٔ املٛنٌ األدٓيب قاسب ايػًع ١أ ٚاـسََٛ ١نٛع ايٛناي ١يف
َععِ اؿاالت قازّ َٔ أغٛام زٚي ١ٝسطٜٚ ٠عًِ إٔ استهاض ٚنٚ ٌٝسٝس يتًو ايػًعَٓ ١اف
ألبػط قٛاعس اقتكاز ايػٛمٚ .بايتاي ٞمسح ٖصا ايتعس ٌٜيًُٛنٌ بإٔ ٜٛنٌ أنجط َٔ ٚنٌٝ
يتٛظٜع َٓتذات٘ يف ْفؼ االقً.ِٝ
( )1تشص السادة الخابعة مؽ قانؾن تشغيؼ الؾكاالت التجارية الكؾيتي (رقؼ  13لدشة )2216
عمى أنو(( :ال يشحرخ استيخاد أو تؾفيخ أي سمعة أو مشتج في وكيميا أو مؾزعيا وإن

كان حرخياً ،ولؾ اشتسمت عمى حق استخجام العالمة التجارية ،شخيظة أن تتؾافخ في
مؽ يدتؾردىا أو يؾفخىا شخوط وأحكام ىحا القانؾن والئحتو التشفيحية.))...

( )2تؼ الغاء السادة الدابعة مؽ قانؾن الؾكاالت التجارية العساني (رقؼ  26لدشة )1977
بسؾجب السخسؾم الدمظاني (رقؼ  34لدشة .)2214
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أَا ايكاْ ٕٛاإلَاضات ،ٞفبعس إٔ فػح اجملاٍ أَاّ ٚدٛز ايٛناالت ايتذاض١ٜ

اؿكط َٔ ١ٜخالٍ املاز ٠اـاَػ َٔ ١قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناالت ايتذاضٚ ،)1(١ٜبعس إٔ سعط
إزخاٍ ايػًع ٚاـسَات َٛنٛع ايٛناي ١اؿكط ١ٜعٔ غري ططٜل ايٛن ٌٝاملكٝس يف غذالت
ايٛظاض ٠املدتك ،١عاز املؿطع اإلَاضاتٚ ٞعٔ ططٜل تعس ٌٜاملاز َٔ )2()23( ٠ايكإْٛ
املصنٛض ٚٚنع قٝساً عً ٢ايٛناالت اؿكط َٔ ١ٜخالٍ اغتجٓا ٤بعض املٛاز َٔ اـهٛع
يًشهِ ايػابل ٚايػُاح بتشطٜط اإلػاض فٗٝاٚ ،شيو بكطاض ٜكسض َٔ فًؼ ايٛظضا ٤عسز
فٗٝا ٖص ٙاملٛاز َع ؾطب ايٛناالت ايتذاض ١ٜشات ايكً ١بٗص ٙاملٛاز َٔ غذٌ ايٛناالت
ايتذاض.١ٜ
ٜٚبس ٚإٔ ٖصا ايتعس ٌٜيف ايكاْ ٕٛاإلَاضاتٜ ٞتُاؾَ ٢ع ايتٛد٘ املبين عٌ أغاؽ
ؼطٜط ايػًع ايهطٚضٚ ١ٜعسّ فػح اجملاٍ أَاّ استهاضٖا أ ٚاضتفاع غري َربض ألغعاضٖا َٔ
قبٌ بعض ايٛنال ٤اؿكطٜني.

( )1تشص السادة الخامدة مؽ قانؾن تشغيؼ الؾكاالت التجارية اإلماراتي (رقؼ  18لدشة
 ) 1981السعجل عمى أنو(( :لمسؾكل األصمي أن يدتعيؽ بخجمات وكيل واحج في الجولة
كسشظقة واحجة كسا يجؾز لو أن يدتعيؽ بؾكيل واحج في كل إمارة ،أو في عجد مؽ

اإلمارات ،عمى أن يكؾن تؾزيع الدمع والخجمات محل الؾكالة مقرؾ اًر عميو داخل مشظقة

الؾكالة)).

( )2تشص السادة ( )23مؽ قانؾن تشغيؼ الؾكاالت التجارية اإلماراتي (رقؼ  18لدشة )1981
السعجل بالقانؾن االتحادي رقؼ ( 13لدشة  )2226عمى أنو(( :ال يجؾز ألحج إدخال

بزاعة أو مشتجات أو مرشؾعات أو مؾاد أو غيخ ذلػ مؽ أمؾال مؾضؾع أية وكالة
تجارية مقيجة في الؾ ازرة باسؼ غيخه بقرج االتجار عؽ غيخ طخيق الؾكيل ،وعمى دوائخ
الجسارك عجم اإلفخاج عؽ ىحه السدتؾردات الؾاردة عؽ غيخ طخيق الؾكيل إال بسؾافقة
الؾ ازرة أو الؾكيل ،وعمى دوائخ الجسارك والدمظات السخترة كل فيسا يخرو بشاء عمى

طمب الؾكيل عؽ طخيق الؾ ازرة الحجد عمى تمػ السدتؾردات وإيجاعيا في مخازن السؾانئ

أو مخازن السدتؾرد حتى يتؼ الفرل في الشداع ،وذلػ باستثشاء السؾاد التي يرجر قخار
مؽ مجمذ الؾزراء بتحخيخ االتجار فييا ،وعمى الؾ ازرة شظب الؾكاالت التجارية ذات
الرمة بيحه السؾاد مؽ سجل الؾكاالت التجارية)).
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ٚأخرياً ،فإٕ ايكاْ ٕٛايكطط َٔ ٟداْب٘ فػح اجملاٍ أَاّ ٚدٛز ايٛناالت ايتذاض١ٜ

اؿكطٚ ،)1(١ٜيهٔ َع ٖصا أداظ يًتذاض املكٝس ٜٔيف غذٌ املػتٛضز ٜٔإٔ ٜػتٛضزٚا ايػًع
املؿُٛي ١يف ايٛنايٚ ،١ي ٛنإ هلص ٙايػًع ٚنال ٤قًٚ ،)2(ٕٛٝيف ٖص ٙاؿاي ١يًٛن ٌٝإٔ
ٜطدع عً ٢املٛنٌ يًشك ٍٛعً ٢ايعُٛيٚ ١فل االتفام بُٗٓٝا إشا ناْت ايػًع أ ٚايبها٥ع
اييت ٜػتٛضزٖا ايػري بككس اإلػاض عٔ ططٜل املٛنٌٚ .يهٔ ال ٜػتشل ايٛن ٌٝأ ١ٜعُٛي١
عٔ ايبها٥ع اييت ٜتِ اغتريازٖا يالغتعُاٍ ايؿدك ،ٞنُا ال ٜػتشل أ ١ٜعُٛي ١عٔ ايػًع
ٚايبها٥ع اييت ٜػتٛضزٖا ايػري بككس إعاز ٠تكسٜطٖا( .)3نُا أداظ ايكاْ ٕٛايكطط ٟجملًؼ
ايٛظضا ،٤اغتجٓا ٤بعض ايػًع ٚاملٓتذات ٚاـسَات َٔ ْطام تطبٝل أسهاّ ايٛناي١

اؿكط.)4(١ٜ
ٖٚهصا لس اختالف َٛقف ايكٛاْني قٌ املكاضْ ١يف َعاؾَٛ ١نٛع ايٛناالت
اؿكط ،١ٜبُٓٝا سعطت بعض ايكٛاْني ايٛناالت اؿكط ١ٜبكٛضَ ٠طًك ،١اضتأت بعض
ايكٛاْني األخط ٣إفػاح اجملاٍ أَاّ ايٛناالت اؿكطَ ١ٜع فطض بعض ايكٛٝز عً ٢ؾطط
اؿكط َٓعاً يالستهاض ٚتفع ٌٝاملٓافػٚ ١اؿس َٔ االضتفاعات غري املربض ٠ألغعاض ايػًع
ٚاـسَات َٛنٛع ايٛناالت ايتذاض ١ٜاؿكط.١ٜ
ٚنإ َٔ املُهٔ إٔ ٜػتفٝس املؿطع ايعطاق ٞيف قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناالت اؾسٜس
يػٓ َٔ )2017( ١أسهاّ ٖص ٙايكٛاْني قٌ املكاضْٚ ١اييت يٝػت ببعٝس ٠عٔ احملٝط
اؾػطايف ٚاالقتكازٚ ٟايكاْ ْٞٛيًعطامٚ ،شيو محا ١ٜيًُػتًٗو ايعطاقٚ ٞتععٜعاً يًُٓافػ ١يف
( )1تشص السادة الثانية مؽ قانؾن تشغيؼ أعسال الؾكالء التجارييؽ القظخي رقؼ ( 8لدشة

 )2222عمى أنو(( :في تظبيق أحكام ىحا القانؾن ،يعتبخ وكيالً تجارياً مؽ كان مخخراً
لو وحجه دون غيخه بتؾزيع الدمع والسشتجات أو عخضيا لمبيع أو التجاول أو أداء خجمات
معيشة في نظاق الؾكالة نيابة عؽ مؾكمو نغيخ أجخ)).

( )2يشغخ :السادة الخابعة مؽ قانؾن تشغيؼ أعسال الؾكالء التجارييؽ القظخي رقؼ ( 8لدشة
 )2222السعجل.

( )3يشغخ :السادة الخامدة مؽ قانؾن تشغيؼ أعسال الؾكالء التجارييؽ القظخي رقؼ ( 8لدشة
 )2222السعجل.

( )4يشغخ :الذظخ األول مؽ السادة الخابعة مؽ قانؾن تشغيؼ أعسال الؾكالء التجارييؽ القظخي
رقؼ ( 8لدشة  )2222السعجل بالقانؾن رقؼ ( 2لدشة .)2216
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األغٛام ٚخفض أغعاض ايػًع ٚتطٜٛط دٛز ٠اـسَات ،خكٛقاً يف ظٌ األٚناع
االقتكاز ١ٜايطآٖ ١اييت باتت غري َػتكطٚ ٠تجكٌ ناٌٖ املػتًٗو.
ادلطهب انثانً

انوكانة احلصرٌة وأثرها ػهى ادلنافسة وينغ االحتكار
بعس إٔ تططقٓا ملفٗ ّٛايٛناي ١اؿكطٚ ١ٜبٝإ َٛقف ايكٛاْني َٓٗاٜ ،بسٚا يٓا
 َٔٚاي ١ًٖٛاألٚىل بإٔ ايٛناالت ايتذاض ١ٜاؿكط ١ٜتتعاضض َع املبازئ األغاغ ١ٝاييت تكّٛ

عًٗٝا ايتذاض ٠اؿط َٔٚ ،)1(٠أِٖ ٖص ٙاملبازئ سط ١ٜاملٓافػ ١يف املعاَالت ايتذاض.١ٜ
إٕ سط ١ٜاملٓافػ ١باعتباضٖا أسس املعاٖط األغاغ ١ٝيًتذاض ٠اؿط ٠يف َهُْٗٛا
ايعاّ متجٌ سل نٌ تادط يف اغتعُاٍ نٌ ايٛغا ٌ٥اييت ٜطاٖا َٓاغب ١الغتكطاب اؾُٗٛض،
ٚشيو بابتهاض ٚاهاز أفهٌ ايططم يتشػني دٛزَٓ ٠تٛدات٘ ،مما ٜرتتب عً ٘ٝآثاض إهاب١ٝ
تتُجٌ يف تطٛض ايٓؿاط ايتذاضٚ ٟؼػني االْتاز ٚظٜاز ٠خٝاضات املػتًٗو ٚتكًٌٝ

األغعاض(ٚ .)2تطبٝكاً ملا غبلٜ ،ػتطٝع املٛنٌ إٔ ٜبشح عط ١ٜعٔ األغٛام اييت ؼكل ي٘
أفهٌ ايعٛا٥سٚ ،ي٘ إٔ ٜتفل َع َٔ ٜؿا َٔ ٤ايٛنال ٤إلٜكاٍ َٓتٛدات٘ إىل أنرب عسز َٔ
املػتًٗهني.
ٚإشا َا قُٓا بتشً ٌٝآثاض ايٛناي ١ايتذاض ١ٜاؿكط ١ٜعً ٢االقتكاز ٚايػٛمْ ،السغ
بإٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٛناالت َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜؤز ٟإىل إعاق ١املٓافػ ١يف فاٍ ايٛناالت
ايتذاضٚ ،١ٜميٓع زخ ٍٛػاض آخط ٜٔفٗٝا ميهٔ إٔ ٜهْٛٛا أنجط نفا ،٠٤نُا ميهٔ إٔ تػِٗ
( )1يقرج بالتجارة الحخة ،عسمية رفع القيؾد التي تقف حائالً دون حخية التجارة ،وقج تأخح
أشكاالً عجة ،مثل إصجار تذخيعات تخفع القيؾد الستعمقة بالتجارة ،كخفع القيؾد الكسخكية

وغيخ الكسخكية ،وإزالة الحؾاجد التشغيسية واإلدارية لتدييل حخكة األمؾال والدمع .يشغخ:
د .أحسج عبجهللا الساضي ،جاسؼ دمحم حديؽ عمؾ "مفيؾم تحخيخ التجارة العالسية وأثخه

عمى الشغام القانؾني واالقترادي وسيادة الجول األعزاء" بحث مشذؾر في مجمة جامعة

تكخيت لمحقؾق ،الدشة األولى ،السجمج األول ،العجد األول ،الجدء الثاني،2216 ،

ص.422

( ) 2د .باسؼ عمؾان طعسة "الدياسة التذخيعية االقترادية لمسشافدة وحساية السدتيمػ وحساية
االنتاج الؾطشي )التذخيعات االقترادية لجول مجمذ التعاون الخميجي والعخاق انسؾذجاً)"
بحث مشذؾر في مجمة رسالة الحقؾق ،جامعة كخبالء ،العجد الثاني ،2212 ،ص.11
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ايٛناي ١اؿكط ١ٜيف َٓع زخ ٍٛايٛاضزات إىل ايػٛم إال عٔ ططٜل ايٛنٖٚ ،ٌٝصا ميهٔ إٔ
ٜؤز ٟإىل اضتفاع األغعاض ْتٝذ ١غٝاب املٓافػ ،١مما غٓٝعهؼ غًباً عًَ ٢كاحل
املػتًٗهني(ٚ .)1بايتاي َٔ ٞاملُهٔ دساً إٔ تؤز ٟايٛناالت اؿكط ١ٜإىل ظٗٛض االستهاضات
يف ايػٛم.
نُا إٔ عكٛز ايٛناالت اؿكط ١ٜؼت ٟٛيف َهُْٗٛا ؾطٚطاً تتعًل بتٛظٜع ايػٛم
َٔ خالٍ تكػ ُ٘ٝإىل ْطاقات دػطاف ١ٝميٓع زخ ٍٛاملٓافػني فٗٝاٚ ،نصيو ؾطٚطاً تتعًل

بتشسٜس األغعاض ،مما وس َٔ املٓافػ.)2(١
ٚمما غبل نًٜ٘ ،تهح يٓا بإٔ عكٛز ايٛناالت ايتذاض ١ٜاؿكط ١ٜقس متجٌ قٝساً
سكٝكٝاً عً ٢املٓافػٚ ١تؤز ٟإىل خًل االستهاضاتٚ ،بايتاي َٔ ٞاملُهٔ دساً إخهاع َجٌ
ٖص ٙايعكٛز ألسهاّ قٛاْني َٓاٖه ١االستهاض.
ْٚػتٓتر َٔ ايٓكٛم ايٛاضز ٠يف قاْ ٕٛاملٓافػَٓٚ ١ع االستهاض ايعطاق ٞبأْ٘
ميهٔ إخهاع ايٛناالت ايتذاض ١ٜاؿكط ١ٜإىل ايكاْ ٕٛاملصنٛض اْطالقاً َٔ أْٗا تؿهٌ إخالالً

باملٓافػَٓٚ ١ع االستهاض( .)3سٝح إٔ قاْ ٕٛاملٓافػَٓٚ ١ع االستهاض سعطت مجٝع
املُاضغات أ ٚاالتفاقات ؼطٜط ١ٜناْت أ ٚؾفٗ ١ٝتؿهٌ إخالال باملٓافػَٓٚ ١ع االستهاض أٚ
اؿس َٓٗا أَٓ ٚعٗاٚ ،عًٚ ٢د٘ اـكٛم َا ٜهَٛ ٕٛنٛعٗا أ ٚاهلسف َٓٗا ؼسٜس
أغعاض ايػًع أ ٚاـسَات أ ٚؾطٚط ايبٝع أ ٚؼسٜس نُ ١ٝايػًع أ ٚأزا ٤اـسَات أ ٚتكاغِ

( )1طارق عبجالخحسؽ الدىج ،مدتقبل الؾكاالت التجارية في السسمكة العخبية الدعؾدية في عل
التظؾرات التجارية الجولية ،الغخفة التجارية الرشاعية لمسشظق الذخقية ،الجمام1424 ،ىط،
ص.55
( )2د .دمحم جؾاد مشحور السؾسؾي ،عقج التؾزيع الحرخي ،السكتب الجامعي الحجيث،
االسكشجرية ،2219 ،ص.144

عخفت الفقخة الثانية مؽ السادة األولى مؽ قانؾن السشافدة ومشع االحتكار العخاقي رقؼ
(ّ )3
( 14لدشة  )2212االحتكار بأنو(( :كل فعل أو اتفاق أو تفاىؼ صجر مؽ شخص أو
أكثخ طبيعي أو معشؾي أو مسؽ تؾسط بيشيؼ لمتحكؼ بالدعخ أو نؾعية الدمع والخجمات

بسا يؤدي إلى إلحاق الزخر بالسجتسع)).
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األغٛام عً ٢أغاؽ املٓاطل اؾػطاف ١ٝأ ٚنُٝات املبٝعات أ ٚاملؿرتٜات أ ٚايعُال ٤أٚ

عً ٢أ ٟأغاؽ آخط ٜؤثط غًباً عً ٢املٓافػَٓٚ ١ع االستهاض(.)1
 َٔٚداْب آخط ،عسّ املؿطع ساي ١اإلْسَاز َٔ نُٔ املُاضغات املكٝس٠
يًُٓافػ ،١إشا ناْت ايؿطن ١أ ٚفُٛع َٔ ١ايؿطنات َٓسف ١أَ ٚطتبطَ ١ع بعهٗا تػٝطط
عً )%50( ٢أ ٚأنجط َٔ فُٛع إْتاز غًع ١أ ٚخسََ ١ع ١ٓٝأ ٚإشا ناْت تػٝطط عً)%50( ٢
أ ٚأنجط َٔ فُٛع َبٝعات غًع ١أ ٚخسََ ١ع.١ٓٝ
ٚعًٖ ٢صا األغاؽ ،لس إٔ املؿطع ايعطاق ٞقس َٓع مجٝع ايعكٛز ٚاملعاَالت اييت
َٔ ؾأْٗا إٔ تؤثط غًباً عً ٢سط ١ٜاملٓافػٖٚ ،١صا ٜعين أْٗا تؿٌُ عكٛز ايٛناالت
اؿكط ١ٜأٜهاًٚ .بايتاي ٞإشا تػببت ايٛناي ١اؿكط ١ٜيف استهاض غًع ١أ ٚخسََ ١ع ١ٓٝأٚ
إشا أزت إىل ظٜاز ٠يف أغعاضٖا فإْٗا ؽهع يًكاْ ٕٛاملصنٛض ٚتعترب َٔ األعُاٍ املدً١
باملٓافػٚ ،١ترتتب عًٗٝا اؾعا٤ات اييت سسزٖا ايكاْ.)2(ٕٛ
ٚإٕ َا ٜالسغ عً ٢قاْ ٕٛاملٓافػَٓٚ ١ع االستهاض ايعطاق ٞإٔ اؿعط ايػابل قس

ال ٜهَ ٕٛطًكاً يف َا ٜتعًل بعكٛز ايٛناالت اؿكط ،١ٜسٝح ْكت يف املاز َ٘ٓ )12( ٠عً٢
أْ٘((:أٚالً -تػذ ٌٝاالتفاقٝات ايتذاض ١ٜيس ٣اجملًؼ أ ٚيس ٣أٚ ١ٜسسٜ ٠ؿهًٗا اجملًؼ
ؽٛهلا قالس ١ٝاإلؾطاف عً ٢االتفاقٝات بني ايؿطنات ٚاييت تؿٌُ -1 :االتفاقٝات اييت
تٛافل فٗٝا األططاف عً ٢ايكٛٝز بايٓػب ١يألغعاض ٚؾطٚط ايبٝع -2 .االتفاقٝات اييت
تٛافل فٗٝا األططاف عً ٢ايكٛٝز بايٓػب ١يهُٝات ايػًع ٚأْٛاعٗا اييت تٓتذٗا ٚاألؾدام
ٚاملٓاطل اييت ٜتِ ػٗٝعٖا.))...
ٜٚصٖب داْب َٔ ايباسجني بٗصا ايكسز إىل إٔ املؿطع ايعطاق ٞمل وعط ايٛناالت
اؿكط ١ٜبكٛضَ ٠طًكٚ ١إمنا ٚنع إعفاٗ٥ا َٔ ايؿُ ٍٛبكاْ ٕٛاملٓافػ ١نُٔ قٛٝز ٚ

( )1يشغخ :السادة العاشخة مؽ قانؾن السشافدة ومشع االحتكار العخاقي.

( )2تشص السادة ( )13مؽ قانؾن السشافدة ومشع االحتكار العخاقي عمى أنو(( :أوالً :يعاقب

بالحبذ مجة ال تقل عؽ ( )1سشة وال تديج عمى ( )3ثالث سشؾات أو بغخامة ال تقل عؽ

( )1222222مميؾن ديشار وال تديج عمى ( )3222222ثالثة مالييؽ ديشار كل مؽ
خالف أحكام ىحا القانؾن .ثانيا  :لمستزخر السظالبة بالتعؾيض لجى السحكسة السخترة
ان كان لو مقتزى..))...
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ؾطٚطٚ ،شيو ست ٢ال تفكس املٓافػ َٔ ١دٗٚ ١ال تفٛت فٛا٥س ايٛناالت اؿكط َٔ ١ٜدٗ١

أخط.)1(٣

عً ٢أْ٘ ال ٜفٛتٓا يف ٖصا املكاّ اإلؾاض ٠إىل بعض ايفٛا٥س املطد َٔ ٠ٛعكٛز
ايٛناالت اؿكطَٗٓ ،١ٜا تكس ِٜخسَات َا بعس ايبٝع َٔ ايهُإ ٚايكٝاْٚ ١اإلضؾازات،
ٖٚص ٙاـسَات ال تتٛفط عاز ٠يس ٣ايٛن ٌٝايعاز ٟأ ٚاملػتٛضز ،ألْٗا ؼتاز إىل خرب٠
ٚتهًفٚ ١ؽكل ال ٜتُتع بٗا إالّ ايٛن ٌٝاؿكط ،)2(ٟنُا إٔ تٓفٝص ايٛناي ١اؿكط ١ٜقس
ٜتطًب إهاز بعض املٓؿنت ٚتٛفري املعسات ايالظَ ١يًعٌُ َٔ قبٌ املٛظع نٛضف ايكٝاْ١
ٚفتح ايفطٚع يف أما ٤ايبالز َٔٚ ،زٚ ٕٚدٛز محاٚ ١ٜيٚ ٛقسٚز َٔ ٠خالٍ اؿل اؿكطٟ
ٚنُإ عسّ َٓافػت٘ يفرت ٠قسٚز ٠قس ال ٜه ٕٛاملٛظع عً ٢اغتعساز يًسخ ٍٛيف ٖهصا
اتفام(ٚ .)3ميهٔ ايك ٍٛإٔ فتح ايٛضؾات ٚاملٓؿنت اييت ٜتطًبٗا تٓفٝص ايٛناي ١اؿكط ١ٜقس
ٜه ٕٛي٘ َطزٚز إهاب ٞعً ٢االقتكاز َٔ دٗ ١تٛفري فطم ايعٌُ ٚايتكًْ َٔ ٌٝػب١
ايبطاي.١
نُا إٔ املٛنٌ عٓسَا ٜؿرتط عً ٢ايٛن ٌٝاؿكط ٟاالقتكاض عً ٢ايتعاٌَ َع٘
فإْ٘ بصيو ٜهُٔ ادتٗاز ايٛن ٌٝاؿكط ٟيف تٛظٜع ٚبٝع غًع ٚخسَات املٛنٌٚ ،بصٍ
أقك ٢اؾٗٛز يف غب ٌٝاحملافع ١عً ٢ايتعاٌَ اؿكط َٔ ،ٟخالٍ نػب ايعُالٚ ٤اؾٛز٠

يف األزاٚ ٤ايتطٜٛط املػتُط يٓؿاط٘(.)4
باإلناف ١إىل إٔ ايٛناالت اؿكط ١ٜؼا ٍٚإٔ تكسّ ايػًع ٚاـسَات بأفهٌ
دٛزٚ ،٠بأعً ٢املٛاقفات ،مما ميهٔ ايك ٍٛإٔ إيػا ٤ايٛناالت اؿكط ١ٜبكٛضَ ٠طًك ١قس
ال تؤز ٟإىل محا ١ٜاملػتًٗو َٔ خالٍ فتح أبٛب املٓافػَٓٚ ١ع االستهاض ،ألٕ ٖصا األَط
قس تؤز ٟإىل فتح أبٛاب االغترياز َٔ ز ٕٚقٛٝز ،مما ٜفػح اجملاٍ أَاّ عًُٝات ايػـ

( )1د .دمحم جؾاد مشحور السؾسؾي ،مرجر سابق ،ص.147
( )2أشخف رسسي أنيذ عسخ ،مرجر سابق ،ص.72

( )3د .دمحم جؾاد مشحور السؾسؾي ،مرجر سابق ،ص.146
( )4دمحم صييب بؽ سميسان الخومي ،الؾكالة الحرخية وعالقتيا باالحتكار في الفقو
اإلسالمي ،رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى كمية الذخيعة والقانؾن ،الجامعة ٍ
اإلسالمية ،غدة،

 ،2211ص.78
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ٚايتعٜٚط ٚايتٗطٜبٚ ،بايتاي ٞىفض َٔ دٛزْٛٚ ٠ع ١ٝايػًع ٚاـسَاتٚ ،وطّ املػتًٗو
َٔ اـسَات َا بعس ايبٝع.
ٚمما تكسّ ،ميهٔ يٓا ايك ٍٛبأْ٘ عً ٢ايطغِ َٔ إَهاْ ١ٝاْطبام أسهاّ قإْٛ
املٓافػَٓٚ ١ع االستهاض عً ٢ايٛناالت ايتذاض ١ٜاؿكط( ١ٜسصف عباضٚ ،)٠شيو يًشس َٔ
االستهاض ايصٜٓ ٟذِ عٔ ٖص ٙايٛناالتٚ ،إعاقتٗا يًُٓافػٚ ،١عً ٢ايطغِ َٔ سعط االتفاقٝات
ٚاملُاضغات اييت تؤز ٟإىل اإلخالٍ باملٓافػَٓٚ ١ع االستهاض نُا غبل ايك ،ٍٛفإْٓا ْط٣
بإٔ ٚدٛز االستهاض يف غٛم َع ١ٓٝال ٜعين إٔ ٖصا االستهاض غري َؿطٚع يف شات٘ ،طاملا ال
ترتتب عً ٘ٝأنطاض متؼ عط ١ٜاملٓافػ ١يف ايػٛم .فاألسهاّ ايكاْ ١ْٝٛاملتعًك ١باملٓافػ١
َٓٚع االستهاض مل ؼعط عً ٢األؾدام ش ٟٚايػٝطط ٠إٔ ٜهْٛٛا يف َطنع َػٝطط عً٢
ايػٛم(ٚ ،)1إمنا احملعٛض ٜتُجٌ يف إغا ٠٤أ ٚتعػف اغتعُاٍ ٖص ٙايػٝطط ٠عً ٢مٜ ٛكٝس

املٓافػٚ .)2(١ست ٢بايٓػب ١ؿاي ١اإلْسَاز ٚايص ٟسسز املؿطع ْػب ١ايػٝطط ٠ف ٘ٝبـ(،)%50
بـ( ،)%50فإٕ اإلْسَاز عس شات٘ ال ٜعس اتفاقاً َكٝساً يًُٓافػٚ ،١إمنا َا قس ٜٓتر عٔ غٝطط٠
َؿطٚع أ ٚعسز َٔ املؿاضٜع عً ٢غٛم َا أ ٚإغاٖ ٠٤ص ٙايػٝطط.)3(٠
مما ٜعين ،إٔ األسهاّ ايكاْ ١ْٝٛاـاق ١مبٓاٖه ١االستهاض يف ايعطام تػتٓس يف
َعاؾتٗا ملٛنٛع املطنع املػٝطط يًتادط يف ايػٛم عً ٢فهط ٠ايتعػف يف اغتعُاٍ اؿل،

( )1تذيخ تعبيخ (السخكد الدؾقي السديظخ أو السييسؽ) إلى الحالة التي تكؾن فييا مؤسدة
اء بشفديا أو بالعسل مع بزع مؤسدات أعسال أخخى ،في وضع يدسح ليا
أعسال ما سؾ ً
بالديظخة عمى الدؾق ذات الرمة لدمعة أو خجمة معيشة أو لسجسؾعة معيشة مؽ الدمع
والخجمات .يشغخ :الفقخة (ب) مؽ السادة األولى مؽ الفرل الثاني ،مؽ القانؾن

الشسؾذجي بذأن السشافدة لدشة ( ،)2222الرادر عؽ مؤتسخ األمؼ الستحجة لمتجارة
والتشسية ،جشيف .2222 ،متاح عمى السؾقع االلكتخوني لسؤتسخ األمؼ الستحجة لمتجارة
والتشسية (األونكتاد):
https://unctad.org/ar/docs/tdrbpconf7d8_exerpt_ar.pdf
تاريخ آخخ زيارة)2222/4/8( :

( )2يشغخ :السؾاد ( )9و ( )12و ( )12مؽ قانؾن السشافدة ومشع اإلحتكار العخاقي.

( )3د .أكخم دمحم حديؽ ،التشغيؼ القانؾني لمسشافدة التجارية في القانؾن العخاقي" ،بحث مشذؾر
في مجمة العمؾم القانؾنية ،جامعة بغجاد ،اإلصجار الثاني ،العجد (،2215 ،)32
ص."14
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ألٕ املٓافػَٚ ١ا ٜٓذِ عٓٗا َٔ استهاضات َٖ ٞػأيٜ ١كطٖا ايكاْ ٕٛنشل ؾُٝع ايتذاض ،إال
إشا أغاٖ ٤ؤال ٤اغتعُاٍ سكِٗ ،مبا ٜرتتب عً ٘ٝاإلنطاض بايػري أ ٚإشا ناْت املكًش ١اييت
ٜككس قاسب اؿل ؼكٝكٗا بٗصا االغتعُاٍ َٔ ٚضا ٤اغتعُاي٘ ؿك٘ يف املٓافػ ١غري
َؿطٚع ،١أ ٚال تتٓاغب َع ايهطض ايص ٟوسث٘ يًػري(.)1
نُا إٔ قاْ ٕٛاملٓافػَٓٚ ١ع االستهاض ايعطاق ٞأعط ٢قالس ١ٝيًذٗات املدتك١
(ٚظاض ٠ايكٓاعٚ ١املعازٕ ٚٚظاض ٠ايتذاض )٠بتشسٜس أغعاض ايػًع ٚاـسَات األغاغ ١ٝبٓاّ٤
عً ٢قٝاّ ظطف اغتجٓا ٞ٥طاضٚ ٤ٟيًُس ٠اييت ٜتطًبٗا ايعطف املصنٛض(ٚ .)2عً ٘ٝتػتطٝع
اؾٗات املدتك ١املصنٛض ٠اؽصا قطاضات باغتجٓا ٤بعض ايػًع ٚاـسَات َٔ ْطام تطبٝل

أسهاّ ايٛناي ١اؿكط ،١ٜخاق ً١تًو املتعًك ١بايػًع ٚاـسَات األغاغ ١ٝناملٛاز ايػصا١ٝ٥
َجالُٚ ،شيو يف ساي ١سسٚخ ظطف طاضئ ،قس ٜتُجٌ بأظَ ١اقتكاز ١ٜأ ٚسطب أ ٚتفؿٚ ٞبا٤
َعنيٚ ،شيو يًشس َٔ االضتفاعات غري املربض ٠يألغعاضٚ ،تٛفري ٖص ٙايػًع ٚاـسَات ؾُٗٛض
املػتًٗهني ٚعطنٗا ظٛزٚ ٠أغعاض َٓاغبني.
نُا ميهٔ َعاؾَٛ ١نٛع ايٛناي ١اؿكط َٔ ١ٜخالٍ إيعاّ املٓتر أ ٚاملٛنٌ
بإْتاز ْػبَ ١ع َٔ ١ٓٝاْتاد٘ يف املٓطك ١قٌ ايٛناي ١اؿكط ،١ٜسٝح إٔ ٖصا األَط غٝعٛز
بفا٥س ٠نبري ٠عً ٢االقتكاز ايٛطين َٔ خالٍ تٛفري فطم ايعٌُ ٚاالغتفاز َٔ ٠اـربات
ٚاإلَهاْٝات.

( )1د .ميشج ابخاهيؼ عمي فشجي "التشغيؼ القانؾني لسشاىزة االحتكار" بحث مشذؾر في مجمة
الخافجيؽ لمحقؾق ،السجمج ( ،)9الدشة الثانية عذخة ،العجد ( ،2227 ،)33ص.91

( )2يشغخ :الفقخة الثانية مؽ السادة الثالثة مؽ قانؾن السشافدة ومشع االحتكار العخاقي.
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اخلامتـة
بعس االْتٗا َٔ ٤ايبشح ،فإْٓا ْػذٌ ٖٓا أِٖ االغتٓتادات ٚايتٛقٝات اييت
تٛقًٓا ايٗٝا:
أٚالً :االغتٓتادات:
 -1عً ٢ايطغِ َٔ تأنٝس األغباب املٛدب ١يكاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناالت ايتذاض ١ٜضقِ ( 79يػٓ١
 )2017عً ٢نطٚضَٛ ٠انبٖ ١صا ايكاْ ٕٛيًتطٛضات ايتذاضٚ ١ٜاالقتكاز ١ٜاؿسٜج١
ٚنطٚض ٠تهٝفٗا َع ايتٛد٘ اؾسٜس يالقتكاز ايعطاقٚ ٞؼٛي٘ َٔ اقتكاز مشٛيٞ
َٛد٘ إىل اقتكاز ايػٛم اؿط ،إال إٔ ايكاْ ٕٛاؾسٜس مل ٜٛفِ باملتطًبات املطد،٠ٛ
َٔ سٝح أْ٘ فػح اجملاٍ أَاّ ٚدٛز ايٛناالت اؿكطٚ ،١ٜعسّ تكٝٝس ايٛن ٌٝايتذاضٟ
بعسز َعني َٔ ايٛناالتٚ ،عسّ تٛافط نُاْات ناف ١ٝيًٛن ٌٝايعطاقٚ ،ٞغريٖا َٔ
املالسعات املؿاض ايٗٝا يف ثٓاٜا ايبشح.
 -2مل ٜأخص قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ١ٜيػٓ )2017( ١بٓعاّ ايٛناالت اؿكط١ٜ
بٓكٛم قطوٚ ،١يهٔ َع ٖصا ،ال ٜٛدس يف ايكاْ ٕٛاملصنٛض أْ ٟل ميٓع إبطاّ ٖصا
ايٓٛع َٔ ايعكٛز بني املٛنٌ ٚبني ايٛن ،ٌٝمما ٜفػح اجملاٍ أَاّ ٚدٛز ايٛناالت
اؿكط.١ٜ
 -3ال ؾو أْ٘ َٔ ؾإٔ ايٛناالت ايتذاض ١ٜاؿكط ١ٜإٔ تؿهٌ قٝساً سكٝكٝاً عً ٢املٓافػ١
ٚتفػح اجملاٍ أَاّ االستهاض يف أسٝإ نجري ،٠مما ٜرتتب عً ٘ٝأْ٘ ميهٔ إخهاع َجٌ
ٖص ٙايعكٛز ألسهاّ قاْ ٕٛاملٓافػَٓٚ ١ع االستهاض عً ٢اعتباض إٔ ايكاْ ٕٛاملصنٛض
سعط مجٝع املُاضغات ٚاالتفاقات اييت تؿهٌ إخالالً باملٓافػَٓٚ ١ع االستهاضَٚ ،ع
ٖصا فإٕ ٖصا اؿعط ايػابل قس ال ٜهَ ٕٛطًكاً يف نٌ األسٛاٍ.
 -4إٕ األسهاّ ايكاْ ١ْٝٛاملتعًك ١باملٓافػَٓٚ ١ع االستهاض يف ايكاْ ٕٛايعطاق ٞمل متٓع
عً ٢ايتذاض ش ٟٚايػٝطط ٠إٔ ٜهْٛٛا يف َطنع َٗ ُٔٝعً ٢ايػٛمٚ ،إمنا املٓع يف ٖصٙ
اؿايٜ ١تُجٌ يف إغا ٠٤أ ٚتعػف اغتعُاٍ ٖصا املطنع املػٝطط عً ٢مٜ ٛكٝس
املٓافػ.١
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ثاْٝاً :ايتٛقٝات:
ْٛ -1ق ٞاملؿطع ايعطاق ٞمبطادع ١ؾاًَْٚ ١ادع ١ألسهاّ قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض١ٜ
ضقِ ( 79يػٓ )2017 ١تتٓاغب َع ايعطٚف االقتكاز ١ٜاؾسٜس ٠املبٓ ١ٝعًَ ٢فّٗٛ
اقتكاز ايػٛم ٚابطاظ زٚض ٚأُٖ ١ٝايكطاع اـام بٗصا اـكٛم.
ْٛ -2ق ٞاملؿطع ايعطاق ٞبعسّ قكط َفٗ ّٛايٛناي ١ايتذاض ١ٜعً ٢ايٛناي ١ايتذاض١ٜ
األدٓب ،١ٝمبعٓ ٢آخط البس إٔ ٜه ٕٛاملٓتر أ ٚاملٛنٌ ططفاً أدٓبٝاً يهْ ٞه ٕٛأَاّ
ٚدٛز ٚناي ١ػاض ،١ٜيف سني أْ٘ َٔ املُهٔ ٚباألخل يف ايعطام باعتباض ٙزٚي ١اؼاز١ٜ
تٛدس فٗٝا أقاي ِٝإٔ ٜه ٕٛنال ايططفني زاخٌ ايعطامٚ .يف ساٍ عسّ األخص بٗصٙ
ايتٛق ١ٝهب تػٝري تػُ ١ٝايكاْ ٕٛإىل (قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ١ٜاألدٓب )١ٝألٕ
ايكاْ ٕٛاؾسٜس َتدكل بايٛناالت ايتذاض ١ٜاملُٓٛس َٔ ١قبٌ َؤغػات أدٓب،١ٝ
ٚبايتايْٛ ٞق ٞبتعسْ ٌٜل املاز /3( ٠أٚالً) بايكٛض ٠ايتاي( ١ٝعكس ٚنايٜ ١كّٛ
مبكتها ٙؾدل باألعُاٍ ايتذاضْٝ ١ٜاب ١عٔ ؾدل طبٝع ٞأَ ٚعٓ ٟٛخاضز ايعطام).
 َٔ -3ايهطٚض ٟدساً تٛفري ايهُاْات ايالظَ ١يًٛن ٌٝايتذاضٟ؛ ْعطاً يهعف َطنعٙ
ايتعاقسٚ ،ٟيف ٖصا ايكسز ْٛق ٞاملؿطع ايعطاق ٞبتعسْ ٌٜل املاز َٔ )20( ٠قإْٛ
تٓع ِٝايٛناالت ايتذاض ١ٜاؾسٜس بايؿهٌ اآلت:ٞ
(أ -ال هٛظ يًُٛنٌ إْٗا ٤عكس ايٛناي ١أ ٚعسّ ػسٜسَ ،ٙامل ٜهٔ ٖٓاى غبب ٜربض إْٗاٙ٤
أ ٚعسّ ػسٜس ،ٙنُا ال هٛظ إعاز ٠قٝس ايٛناي ١يف غذٌ ايٛنال ٤ايتذاضٜني باغِ
ٚن ٌٝآخط إال بعس اْتٗاَ ٤ستٗا ز ٕٚػسٜس باتفام ايططفني ،أ ٚبعس فػدٗا بايرتانٞ
بُٗٓٝا ،أ ٚبعس قسٚض سهِ قها ٞ٥بات بؿطبٗا.
(ب -تعترب ايٛناي ١ايتذاض ١ٜقسز ٠املسَٓ ٠تٗ ١ٝباْتٗا ٤أدًٗاَ ،امل ٜتفل ططفاٖا عًَ ٢س
ايعٌُ بٗا خالٍ غٓ ١قبٌ شيو االْتٗا.٤
(ت -ول يًٛن ٌٝيف ساي ١غشب ايٛناي ١قسز ٠املسَ ٠طايب ١املٛنٌ بتعٜٛض.
(خ -ول يًٛن ٌٝيف ساي ١اْتٗا ٤ايٛناي ١قسز ٠املسَ ٠طايب ١املٛنٌ بتعٜٛض إشا نإ
ْؿاط٘ قس أز ٣إىل لاح ظاٖط يف تطٜٚر َٓتذات املٛنٌ ،أ ٚظٜاز ٠عسز عُال،٘٥
ٚساٍ ز ٕٚسكٛي٘ عً ٢األدط َٔ دطا ٤شيو ايٓذاح ضفض املٛنٌ ػسٜس عكس
ايٛناي.١
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(ز -إشا نإ عكس ايٛناي ١غري قسز املس ،٠فال هٛظ إْٗاؤ ٙإال باتفام ايططفني ،فإشا ضغب
أسس ايططفني يف إْٗا ٘٥ضغِ َعاضن ١ايططف اآلخط فٝذب إٔ ٜه ٕٛشيو عهِ أ ٚقطاض
َٔ اؾٗ ١املدٛي ١بايفكٌ يف أْ ٟعاع ٜٓؿأ عٔ عكس ايٛناي.١
(ح -إشا أْٗ ٢أسس ايططفني َٔ داْب٘ عكس ايٛناي ١غري قسز املس ،٠داظ يًططف اآلخط
املطايب ١بايتعٜٛض عٔ ايهطض ايص ٟأقاب٘ َٔ ٖصا اإلْٗا.٤
(ر -ول يًٛن ٌٝيف ساي ١إْٗا ٤عكس ايٛناي ١غري قسز املسٚ ،٠ضغِ أ ٟاتفام كايف،
َطايب ١املٛنٌ بتعٜٛض إشا نإ ْؿاط٘ قس أز ٣إىل لاح ظاٖط يف تطٜٚر َٓتذات
املٛنٌ ،أ ٚيف ظٜاز ٠عسز عُالٚ ،٘٥ساٍ ز ٕٚسكٛي٘ عً ٢األدط َٔ دطا ٤شيو
ايٓذاح عسّ َٛافكَٛ ١نً٘ عً ٢اغتُطاض عكس ايٛناي.١
ْ -4كرتح عً ٢املؿطع ايعطاق ٞإنافَ ١از ٠دسٜس ٠إىل قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ،١ٜعً٢
إٔ تٓل عًَ ٢ا (( :ًٜٞعً ٢فًؼ ايٛظضا ٤إٔ وسز عسز ايٛناالت املػُٛح بٗا يهٌ
ٚنٚ ٌٝأْٛاعٗا ،بٓا ّ٤عً ٢تٛق ١ٝاؾٗات املعٓ ١ٝباملٓافػَٓٚ ١ع االستهاضٚ ،شيو يف
سايٚ ١دٛز ٖٚ ١ُٓٝاستهاض عً ٢أْٛاع قسز َٔ ٠ايػًع ٚاـسَات اييت تؤثط غًباً عً٢
عًُ ١ٝايعطض ٚايطًبٚ ،تؤز ٟإىل اضتفاع غري َربض يألغعاض)).
ْٛ -5ق ٞاملؿطع ايعطاق ٞبتٓعَٛ ِٝنٛع ايٛناي ١اؿكط ١ٜبٓكٛم قطو ١تطاعٞ
فٗٝا ايتٛاظٕ بني ايفٛا٥س املطدَٗٓ ٠ٛا ٚبني سط ١ٜاملٓافػَٓٚ ١ع االستهاضٚ ،يف ٖصا
ايكسز ْكرتح ايٓل اآلت:ٞ
((أ -يًُٛنٌ األقً ٞإٔ ٜػتعني غسَات ٚنٚ ٌٝاسس يف ايعطام نُٓطكٚ ١اسس ،٠نُا هٛظ
ي٘ إٔ ٜػتعني بٛنٚ ٌٝاسس يف نٌ اقً ِٝأ ٚقافع ،١أ ٚيف عسز َٔ األقاي ِٝأٚ
احملافعات)).
((ب -هٛظ يًتذاض املكٝس ٜٔيف غذٌ املػتٛضز ٜٔإٔ ٜػتٛضزٚا ايػًع املؿُٛي ١يف ايٛناي١
ٚي ٛنإ هلص ٙايػًع ٚنال ٤قًٚ ،ٕٛٝيف ٖص ٙاؿاي ١يًٛن ٌٝإٔ ٜطدع عً ٢املٛنٌ يًشكٍٛ
عً ٢ايعُٛيٚ ١فل االتفام بُٗٓٝا إشا ناْت ايػًع أ ٚايبها٥ع اييت ٜػتٛضزٖا ايػري بككس
اإلػاض عٔ ططٜل املٛنٌٚ .يهٔ ال ٜػتشل ايٛن ٌٝأ ٟعُٛي ١عٔ ايبها٥ع اييت ٜتِ
اغتريازٖا يالغتعُاٍ ايؿدك ،ٞأ ٚبككس إعاز ٠تكسٜطٖا.
(دـ -جملًؼ ايٛظضا ٤اغتجٓا ٤بعض ايػًع ٚاملٓتذات ٚاـسَات َٔ ْطام تطبٝل أسهاّ
ايٛناي ١اؿكط.))١ٜ
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ز_ جملًؼ ايٛظضاز ٤إٔ ٜؿرتط عً ٢ايٛن ٌٝاؿكط ٟبإْتاز ْػبَ ١ا ال ٜكٌ عٔ (َٔ )%25
َٓتٛدات ايٛناي ١زاخٌ ايعطام أ ٚاالقً ِٝأ ٚاحملافع ١قٌ ايٛناي ١اؿكط.))١ٜ
ادلصـادر
أٚالً  :ايهتب:
 -1أب ٞايفهٌ مجاٍ ايس ٜٔقُس بٔ َهطّ ابٔ َٓعٛض ،يػإ ايعطب ،ز ،3زاض اسٝا٤
ايرتاخ ايعطب ،ٞبريٚت.1999 ،
 -2غشط ضؾٝس محٝس ايٓع ،ُٞٝاالػاٖات املدتًف ١يف تٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ،١ٜزاض ايجكاف١
يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،عُإ.2004 ،
 -3طاضم عبسايطمحٔ ايعٖسَ ،ػتكبٌ ايٛناالت ايتذاض ١ٜيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيف ظٌ
ايتطٛضات ايتذاض ١ٜايسٚي ،١ٝايػطف ١ايتذاض ١ٜايكٓاع ١ٝيًُٓطل ايؿطق ،١ٝايسَاّ،
ٖ1424ـ.
 -4قُس بٔ أب ٞبهط عبسايكازض ايطاظ ،ٟكتاض ايكشاح ،زاض ايهتاب ايعطب ،ٞبريٚت،
.1981
 -5قُس دٛاز َٓصٚض املٛغ ،ٟٛعكس ايتٛظٜع اؿكط ،ٟاملهتب اؾاَع ٞاؿسٜح،
االغهٓسض.2019 ،١ٜ
َ -6كطف ٢نُاٍ ط٘ ،ايعكٛز ايتذاض ،١ٜزاض ايفهط اؾاَع ،ٞاالغهٓسض.2005 ،١ٜ
َٓ -7ري قعَإ ،ايٛناي ١ايتذاض ١ٜيف ن ٤ٛايفك٘ ٚايكها ،٤زاض ايفهط اؾاَع ،ٞاالغهٓسض،١ٜ
.2005
ثاًْ ٝا  :ايسٚضٜات:
 -1آالٜ ٤عكٛب ايٓع ،ُٞٝايتعاَات ايٛن ٌٝايتذاض ٟػا ٙاملٛنٌ بني ايكٛاعس ايعاَ١
َٚتطًبات ايتعاٌَ ايتذاض ،ٟعح َٓؿٛض يف فً ١ايؿطٜعٚ ١ايكاْ ،ٕٛنً ١ٝايكاْ،ٕٛ
داَع ١اإلَاضات ايعطب ١ٝاملتشس ،٠ايعسز (.2008 ،)34
 -2أمحس عبساهلل املان ،ٞداغِ قُس سػني عًَ ،ٛفٗ ّٛؼطٜط ايتذاض ٠ايعاملٚ ١ٝأثطٙ
عً ٢ايٓعاّ ايكاْٚ ْٞٛاالقتكازٚ ٟغٝاز ٠ايس ٍٚاألعها ،٤عح َٓؿٛض يف فً١
داَع ١تهطٜت يًشكٛم ،ايػٓ ١األٚىل ،اجملًس األ ،ٍٚايعسز األ ،ٍٚاؾع ٤ايجاْ.2016 ،ٞ
 -3أنطّ قُس سػني ،ايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيًُٓافػ ١ايتذاض ١ٜيف ايكاْ ٕٛايعطاق " ،ٞعح
َٓؿٛض يف فً ١ايعً ّٛايكاْ ،١ْٝٛداَع ١بػساز ،اإلقساض ايجاْ ،ٞايعسز (.2015 ،)30
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 -4باغِ عًٛإ طعُ ،١ايػٝاغ ١ايتؿطٜع ١ٝاالقتكاز ١ٜيًُٓافػٚ ١محا ١ٜاملػتًٗو
ٚمحا ١ٜاالْتاز ايٛطين )ايتؿطٜعات االقتكاز ١ٜيس ٍٚفًؼ ايتعا ٕٚاـًٝذٚ ٞايعطام
امنٛشداً) ،عح َٓؿٛض يف فً ١ضغاي ١اؿكٛم ،داَع ١نطبال ،٤ايعسز ايجاْ.2012 ،ٞ
 -5بسض غعس ايعتٝيب ،أِٖ َػتشسثات قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناالت ايتذاض ١ٜاؾسٜس ضقِ (13
يػٓ ،)2016 ١عح َٓؿٛض يف فً ١نً ١ٝايكاْ ٕٛايهٜٛت ١ٝايعامل ،١ٝايػٓ ١ايػازغ،١
ايعسز (.2018 ،)3
 -6عبساهلاز ٟقُس ايػاَس ،ٟإؾهايٝات االَتٝاظ ايتذاض ٟيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز،١ٜ
عح َٓؿٛض يف فً ١داَع ١املًو عبسايععٜع ،االقتكاز ٚاإلزاض ،٠دس ،٠اجملًس (،)29
ايعسز (.2015 ،)1
َٓٗ -7س ابطاٖ ِٝعً ٞفٓس ،ٟايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛملٓاٖه ١االستهاض ،عح َٓؿٛض يف فً١
ايطافس ٜٔيًشكٛم ،اجملًس ( ،)9ايػٓ ١ايجاْ ١ٝعؿط ،٠ايعسز (.2007 ،)33
ثايجاً :ايطغاٚ ٌ٥األطاضٜح اؾاَع:١ٝ
 -8أؾطف ضمس ٞأْٝؼ عُط ،ايٛناي ١ايتذاض ١ٜاؿكط ١ٜيف ايفك٘ االغالَٚ ٞايكاْ ،ٕٛضغاي١
َادػتري َكسَ ١اىل داَع ١ايٓذاح ايٛطْٓ ،١ٝابًؼ.2012 ،
 -9قُس قٗٝب بٔ غًُٝإ ايط ،َٞٚايٛناي ١اؿكطٚ ١ٜعالقتٗا باالستهاض يف ايفك٘
اإلغالَ ،ٞضغايَ ١ادػتري َكسَ ١إىل نً ١ٝايؿطٜعٚ ١ايكاْ ،ٕٛاؾاَع ١اإلٍغالَ ،١ٝغع،٠
.2011
ضابعاً :اؾطا٥س ايطمس:١ٝ
 .1ايٛقا٥ع ايعطاق ،١ٝايعسز ( ،)4143يف (.)2010/2/8
 .2ايٛقا٥ع ايعطاق ،١ٝايعسز ( ،)4147يف (.)2010/3/9
 .3ايٛقا٥ع ايعطاق ١ٝبايعسز ( )4469يف (.)2017/11/13
خاَػاً :املكازض اإليهرت:١ْٝٚ
 -1املٛقع االيهرت ْٞٚؾاَع ١ايٓذاح ايٛطْٓ ،١ٝابًؼ.
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/allthesis/exclusive_commeri
cal_agency_in_islamic_fiqh_and_law.pdf

تاضٜذ آخط ظٜاض.)2020/3/15( :٠
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 -2املٛقع االيهرت ْٞٚملؤمتط األَِ املتشس ٠يًتذاضٚ ٠ايتُٓ( ١ٝاألْٚهتاز):
https://unctad.org/ar/docs/tdrbpconf7d8_exerpt_ar.pdf

تاضٜذ آخط ظٜاض.)2020/4/8( :٠
غازغاً  :ايكٛاْني ٚاألْعُٚ ١األٚاَط:
 -1قاْ ٕٛايتذاض ٠ايرب ١ٜايًبٓاْ ٞايكازض مبٛدب َطغ ّٛاؾرتان ٞضقِ ( 304يػٓ١
.)1942
 -2ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞضقِ ( 40يػٓ.)1951 ١
 -3قاْ ٕٛايتذاض ٠ايعطاق ٞضقِ ( 149يػٓ )1970 ١املًػ.ٞ
 -4قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناالت ايتذاض ١ٜاالَاضات ٞضقِ ( 18يػٓ )1981 ١املعسٍ بكاْ ٕٛضقِ
( 14يػٓٚ )1988 ١قاْ ٕٛضقِ ( 2يػٓٚ )2010 ١قاْ ٕٛضقِ ( 13يػٓ.)2006 ١
 -5قاْ ٕٛتٓع ِٝأعُاٍ ايٛناي ١ايتذاضٚ ١ٜبعض أعُاٍ ايٛغاط ١املكط ٟضقِ ( 120يػٓ١
.)1982
 -6قاْ ٕٛايتذاض ٠ايعطاق ٞضقِ ( 30يػٓ.)1984 ١
 -7قاْ ٕٛايتذاض ٠املكط ٟضقِ ( 17يػٓ.)1997 ١
 -8قاْ ٕٛايٛناالت ايتذاض ١ٜايعُاْ( ٞضقِ  26يػٓ )1977 ١املعسٍ مبٛدب املطغّٛ
ايػًطاْ( ٞضقِ  34يػٓ.)2014 ١
 -9ايكاْ ٕٛايُٓٛشد ٞبؿإٔ املٓافػ ١يػٓ )2000( ١ايكازض عٔ َؤمتط األَِ املتشس٠
يًتذاضٚ ٠ايتُٓ.١ٝ
 -10قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ١ٜايعطاق ٞضقِ ( 51يػٓ )2000 ١املًػ.ٞ
 -11قاْ ٕٛتٓع ِٝأعُاٍ ايٛنال ٤ايتذاضٜني ايكطط ٟضقِ ( 8يػٓ.)2002 ١
-12ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ.)2005( ١
 -13قاْ ٕٛضقِ ( 29يػٓ )2007 ١قاْ ٕٛاْفاش قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ١ٜيف اقًِٝ
نٛضزغتإ-ايعطام.
-14قاْ ٕٛاملٓافػَٓٚ ١ع اإلستهاض ايعطاق ٞضقِ ( 14يػٓ.)2010 ١
-15قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناالت ايتذاض ١ٜايهٜٛيت ضقِ ( 13يػٓ.)2016 ١
 -16قاْ ٕٛتٓع ِٝايٛناي ١ايتذاض ١ٜايعطاق ٞضقِ ( 79يػٓ.)2017 ١
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