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  )التعويض عن ا#ضرار البيئية

تلعب دوراً مھماً في توفير 
وبما ان موضوع بحثنا ھو عن التعويض عن 

, )العمل غير المشروع( 
القطاع  المشروعات الضخمة سواء أكانت في ضوء

العام او الخاص يتطلب وضع نظام للمسؤولية يحقق العدالة في حال وقع الضرر 
البيئي والعدالة تحقق من تقدير التعويض العادل الذي يمكن ان يجير الضرر الذي 
وبالمقابل يمكن ان يكون ھذا التعويض رادع الى كل 
ة داخل المجتمع مع التأكيد على اخذ جميع 

وبالتالي تكون في وضع  التلوث

ودة والمتعاقبة التي شھدھا مجتمعنا في السنوات القليلة 
جعل الجميع التوجه الى معالجة ھذه المشاكل التي اصبحت واقعة فعلية 
غير ان مشكلة ا<ضرار البيئية تؤثر سلباً على ا<نسان ومن 

<ن تطور الحياة في , ثم البيئة مما جعلنا الى المعالجة في ضوء القانون المدني
وا<جتماعية جعل , )المتعلقة بالمشاريع الضخمة
ومن ھذا الجانب بدأت , قاصراً على حماية البيئة 

ا<ضرار البيئية تظھر وبشكل واسع في مجتمعنا العراقي مما ينبغي من وضع 
الBزمة حتى < يزداد التلوث البيئي نتيجة ا<نتاج الصناعي مع 
ومن المؤكد ان ا<ضرار تنتج 
الصناعية داخل المجتمع وعليه ان ضمان حقوق 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

التعويض عن ا#ضرار البيئية (  

تلعب دوراً مھماً في توفير , ) التقصرية, العقدية ( ا ان المسؤولية المدنية بشقيھ
وبما ان موضوع بحثنا ھو عن التعويض عن , داخل المجتمع  لDشخاص

( البيئية فأن ما يعنينا ھنا المسؤولية التقصرية 
المشروعات الضخمة سواء أكانت في ضوء أصحابفحماية البيئة من قبل 

العام او الخاص يتطلب وضع نظام للمسؤولية يحقق العدالة في حال وقع الضرر 
البيئي والعدالة تحقق من تقدير التعويض العادل الذي يمكن ان يجير الضرر الذي 

وبالمقابل يمكن ان يكون ھذا التعويض رادع الى كل , حصل جراء ا<ضرار البيئية 
ة داخل المجتمع مع التأكيد على اخذ جميع من يمارس العمل و< يراعي البيئ

التلوثا<حتياطات والتدابير التي يمكن لھا ان تمنع حدوث 
  .اطمئنان بالعيش في ضوء حياته خالية من اي تلوث

  البيئية_ا<ضرار_عن_التعويض:الكلمات المفتاحية

 فكرة البحث

ودة والمتعاقبة التي شھدھا مجتمعنا في السنوات القليلة ان الكوارث البيئية الموج
جعل الجميع التوجه الى معالجة ھذه المشاكل التي اصبحت واقعة فعلية 

غير ان مشكلة ا<ضرار البيئية تؤثر سلباً على ا<نسان ومن , منتشرة في المجتمع 
ثم البيئة مما جعلنا الى المعالجة في ضوء القانون المدني

المتعلقة بالمشاريع الضخمة( مختلف جوانبھا ا<قتصادية 
قاصراً على حماية البيئة  اJحيانالجانب القانوني في بعض 

ا<ضرار البيئية تظھر وبشكل واسع في مجتمعنا العراقي مما ينبغي من وضع 
الBزمة حتى < يزداد التلوث البيئي نتيجة ا<نتاج الصناعي مع  التشريعات القانونية

ومن المؤكد ان ا<ضرار تنتج , قلة الوعي البيئي وقصور التشريعات المنظمة للبيئة
الصناعية داخل المجتمع وعليه ان ضمان حقوق  اJنشطةعن ممارسة مختلف 

القانون في أبحاث سلسة

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراإ

  

  صلخستالم

ان المسؤولية المدنية بشقيھ
لDشخاصالحماية 
البيئية فأن ما يعنينا ھنا المسؤولية التقصرية  اKضرار

فحماية البيئة من قبل 
العام او الخاص يتطلب وضع نظام للمسؤولية يحقق العدالة في حال وقع الضرر 
البيئي والعدالة تحقق من تقدير التعويض العادل الذي يمكن ان يجير الضرر الذي 

حصل جراء ا<ضرار البيئية 
من يمارس العمل و< يراعي البيئ

ا<حتياطات والتدابير التي يمكن لھا ان تمنع حدوث 
اطمئنان بالعيش في ضوء حياته خالية من اي تلوث

الكلمات المفتاحية

  المقدمة

فكرة البحث: أو#ً 

ان الكوارث البيئية الموج
جعل الجميع التوجه الى معالجة ھذه المشاكل التي اصبحت واقعة فعلية , الماضية

منتشرة في المجتمع 
ثم البيئة مما جعلنا الى المعالجة في ضوء القانون المدني

مختلف جوانبھا ا<قتصادية 
الجانب القانوني في بعض 

ا<ضرار البيئية تظھر وبشكل واسع في مجتمعنا العراقي مما ينبغي من وضع 
التشريعات القانونية

قلة الوعي البيئي وقصور التشريعات المنظمة للبيئة
عن ممارسة مختلف 
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ة الBزمة في حالة داخل المجتمع يكمن من خBل وضع القواعد القانوني

, فإن ھذا الوضع يطرح اشكاليات معقدة 
كون التلوث , تدور مع مشكلة تلوث البيئة تعد من المشكBت المعقدة في مجتمعنا

لة ا<مد وھذا ما يصعب ازالة ھذا التلوث 
مع , وقواعد المسؤولية العقدية غير كافية للتعويض لمن تضرر جراء ھذا التلوث

عدم امكانية تشخيص الجھة المعنية بھذا التلوث وبالتالي يبقى المضرور في حيرة 
  .من امره عما لحقه من ضرر بيئي وعلى من يرجع بالتعويض بھذه الحالة

وعلى ذلك تتضح اھمية بحثنا في محاولة تحديد التعويض في التشريعات 
: تناولنا في ا<ول , المنظمة للتلوث البيئي ومن ھنا ارتئينا تقسيم البحث الى مطلبين 
  .والثاني التعويض عن الضرر البيئي

 مفھوم ا#ضرار البيئية

مما قد يصيب ا<نسان او ممتلكاته 
وفي ذات , مما يعطي الحق في طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به

الوقت ھذه ا<ضرار تصيب البيئة نفسھا وھذا ما يؤثر على ا<نسان بصورة غير 
اضف الى ذلك على , ماك 

ا< ان ھناك شروط يجب توفرھا في 
وبناًء على ما , الضرر حتى يمكن ان يتحقق عندنا التعويض عن ا<ضرار البيئة

تعريف ا<ضرار ( نتناول في ا<ول
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داخل المجتمع يكمن من خBل وضع القواعد القانوني
  .ا<ضرار من التلوث البيئي المتمثل ذلك بالتعويض

  مشكلة البحث

فإن ھذا الوضع يطرح اشكاليات معقدة , ان ما تقدم يمثل فكرة دراستنا
تدور مع مشكلة تلوث البيئة تعد من المشكBت المعقدة في مجتمعنا

لة ا<مد وھذا ما يصعب ازالة ھذا التلوث يؤدي الى اثار ضارة قد تكون طوي
وقواعد المسؤولية العقدية غير كافية للتعويض لمن تضرر جراء ھذا التلوث

عدم امكانية تشخيص الجھة المعنية بھذا التلوث وبالتالي يبقى المضرور في حيرة 
من امره عما لحقه من ضرر بيئي وعلى من يرجع بالتعويض بھذه الحالة

  خطة البحث

وعلى ذلك تتضح اھمية بحثنا في محاولة تحديد التعويض في التشريعات 
المنظمة للتلوث البيئي ومن ھنا ارتئينا تقسيم البحث الى مطلبين 

والثاني التعويض عن الضرر البيئي, مفھوم ا<ضرار البيئية 

مفھوم ا#ضرار البيئية: ولالمطلب ا/

مما قد يصيب ا<نسان او ممتلكاته , صناعات الحديثة الى اضرار بيئية كبيرة 
مما يعطي الحق في طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به

الوقت ھذه ا<ضرار تصيب البيئة نفسھا وھذا ما يؤثر على ا<نسان بصورة غير 
ماك مباشرة كتلوث المياه وا<شجار وحتى الطيور وا<س

ا< ان ھناك شروط يجب توفرھا في , الرغم من بيان مفھوم ا<ضرار البيئية 
الضرر حتى يمكن ان يتحقق عندنا التعويض عن ا<ضرار البيئة

نتناول في ا<ول, سوف نقسم ھذا المطلب الى فرعين
  ).ا<ضرار البيئيةانواع ( والثاني 

  

 

  

القانون في أبحاث سلسة
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داخل المجتمع يكمن من خBل وضع القواعد القانوني اJفراد
ا<ضرار من التلوث البيئي المتمثل ذلك بالتعويض

مشكلة البحث:  ثانياً 

ان ما تقدم يمثل فكرة دراستنا  
تدور مع مشكلة تلوث البيئة تعد من المشكBت المعقدة في مجتمعنا

يؤدي الى اثار ضارة قد تكون طوي
وقواعد المسؤولية العقدية غير كافية للتعويض لمن تضرر جراء ھذا التلوث

عدم امكانية تشخيص الجھة المعنية بھذا التلوث وبالتالي يبقى المضرور في حيرة 
من امره عما لحقه من ضرر بيئي وعلى من يرجع بالتعويض بھذه الحالة

خطة البحث :ثالثاً 

وعلى ذلك تتضح اھمية بحثنا في محاولة تحديد التعويض في التشريعات   
المنظمة للتلوث البيئي ومن ھنا ارتئينا تقسيم البحث الى مطلبين 

مفھوم ا<ضرار البيئية 

صناعات الحديثة الى اضرار بيئية كبيرة ادت ال
مما يعطي الحق في طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به باJضرار

الوقت ھذه ا<ضرار تصيب البيئة نفسھا وھذا ما يؤثر على ا<نسان بصورة غير 
مباشرة كتلوث المياه وا<شجار وحتى الطيور وا<س

الرغم من بيان مفھوم ا<ضرار البيئية 
الضرر حتى يمكن ان يتحقق عندنا التعويض عن ا<ضرار البيئة

سوف نقسم ھذا المطلب الى فرعين, تقدم 
والثاني ) البيئية
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  تعريف ا#ضرار البيئة

ادت مقتضRRيات التطRRور ا<قتصRRادي وا<جتمRRاعي الRRى زيRRادة تعRRرض ا<نسRRان الRRى 
اي تRأثير :" ومن ھنRا يمكRن ان يعRرف الضRرر بأنRه

على الحياة البحريRة على المكونات الحية أو غير الحية في البيئة بما في ذلك الضرر 
" او البريRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة او الجويRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة

:" بأنه  2004كما وعرفه التوجيه ا<وربي لعام 

التغير المعاكس الذي يمكن قياسه في المواد الطبيعية او اضعاف خدمات الموارد 
, 2009, علي ( )2(" الطبيعية الذي قد يحدث بصورة مباشرة او غير مباشرة

ا<ذى الحالي او المستقبلي الذي ينال من اي عنصر 

من عناصر البيئة والمترتب على نشاط الشخص او الطبيعة والمتمثل في ا<خBل 
في التوازن البيئي سواء كان صادراً من داخل الملوثة او خارجھا

عمل الضار والناجم عن التلوث والذي يتسبب فيه 
ص , 2002, بن زعتمه 

يمكننا ان نتوصل , من خBل التعريفات التي عرضت في موضوع بحثنا 
ا الى تعريف لBضرار البيئية بأنه الضرر الذي يصيب البيئة ذاتھا و< يمكن تغطيتھ
البيئة على النمو الذي كانت عليه قبل وقوع الضرر البيئي 
فھذه التعاريف تختلف باختBف عناصر البيئة وتعدد 
مجا<تھا فھناك اضرار بيئية ناتجة عن الطمر الصحي واخرى ناتجة عن التلوث 

  .نمي البلد الذي توجد فيه

  انواع ا#ضرار البيئية

تناولنا ا<ضرار البيئية بأنھا ا<ذى الناجم من ا<نشطة التي تعتبر من صفات 
وبعد ان , المحيط البيئي لمجموعة من ا<شخاص بصورة مباشرة او غير مباشرة 

اماً علينا ان نبحث عن اصبح لز

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

تعريف ا#ضرار البيئة: ول الفرع ا/

ادت مقتضRRيات التطRRور ا<قتصRRادي وا<جتمRRاعي الRRى زيRRادة تعRRرض ا<نسRRان الRRى 
ومن ھنRا يمكRن ان يعRرف الضRرر بأنRه, ا<ضرار البيئية داخل المجتمع 

على المكونات الحية أو غير الحية في البيئة بما في ذلك الضرر 
او البريRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة او الجويRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة

كما وعرفه التوجيه ا<وربي لعام ). 58ص , 2008, الحسناوي

التغير المعاكس الذي يمكن قياسه في المواد الطبيعية او اضعاف خدمات الموارد 
الطبيعية الذي قد يحدث بصورة مباشرة او غير مباشرة

ا<ذى الحالي او المستقبلي الذي ينال من اي عنصر :" وعرف ايضاً بأنه 

من عناصر البيئة والمترتب على نشاط الشخص او الطبيعة والمتمثل في ا<خBل 
في التوازن البيئي سواء كان صادراً من داخل الملوثة او خارجھا

 ).163ص , 2008

عمل الضار والناجم عن التلوث والذي يتسبب فيه ال:" كما عرف البعض ا<خر بأنه
بن زعتمه ()4("ا<نسان ويصيب مختلف مجا<تھا كالماء والطبيعة 

من خBل التعريفات التي عرضت في موضوع بحثنا 
الى تعريف لBضرار البيئية بأنه الضرر الذي يصيب البيئة ذاتھا و< يمكن تغطيتھ

البيئة على النمو الذي كانت عليه قبل وقوع الضرر البيئي  بإرجاعواصBحھا ا< 
فھذه التعاريف تختلف باختBف عناصر البيئة وتعدد , الذي اصاب المجتمع 

مجا<تھا فھناك اضرار بيئية ناتجة عن الطمر الصحي واخرى ناتجة عن التلوث 
نمي البلد الذي توجد فيهالنووي واخرى عن مشاريع ضخمة من طبيعتھا ان ت

انواع ا#ضرار البيئية: الفرع الثاني

تناولنا ا<ضرار البيئية بأنھا ا<ذى الناجم من ا<نشطة التي تعتبر من صفات 
المحيط البيئي لمجموعة من ا<شخاص بصورة مباشرة او غير مباشرة 

اصبح لز, بحثنا في ھذه الدراسة تعريف ا<ضرار البيئية
  -:انواع ھذه ا<ضرار ويمكن اجمالھا با<تي

القانون في أبحاث سلسة

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراإ

ادت مقتضRRيات التطRRور ا<قتصRRادي وا<جتمRRاعي الRRى زيRRادة تعRRرض ا<نسRRان الRRى 
ا<ضرار البيئية داخل المجتمع 

على المكونات الحية أو غير الحية في البيئة بما في ذلك الضرر 
او البريRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة او الجويRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRة

الحسناوي(  )1(

التغير المعاكس الذي يمكن قياسه في المواد الطبيعية او اضعاف خدمات الموارد 
الطبيعية الذي قد يحدث بصورة مباشرة او غير مباشرة

وعرف ايضاً بأنه ). 179

من عناصر البيئة والمترتب على نشاط الشخص او الطبيعة والمتمثل في ا<خBل 
في التوازن البيئي سواء كان صادراً من داخل الملوثة او خارجھا

2008, حشيش ( )3(

كما عرف البعض ا<خر بأنه
ا<نسان ويصيب مختلف مجا<تھا كالماء والطبيعة 

173.(  

من خBل التعريفات التي عرضت في موضوع بحثنا   
الى تعريف لBضرار البيئية بأنه الضرر الذي يصيب البيئة ذاتھا و< يمكن تغطيتھ

واصBحھا ا< 
الذي اصاب المجتمع 

مجا<تھا فھناك اضرار بيئية ناتجة عن الطمر الصحي واخرى ناتجة عن التلوث 
النووي واخرى عن مشاريع ضخمة من طبيعتھا ان ت

تناولنا ا<ضرار البيئية بأنھا ا<ذى الناجم من ا<نشطة التي تعتبر من صفات   
المحيط البيئي لمجموعة من ا<شخاص بصورة مباشرة او غير مباشرة 

بحثنا في ھذه الدراسة تعريف ا<ضرار البيئية
انواع ھذه ا<ضرار ويمكن اجمالھا با<تي
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, النبات , الماء ( تعد ھذه ا<ضرار ھي التي تصيب المحيط الطبيعي مثل 
فھذه ا<ضرار البيئية تصيب كل شيء بالطبيعة مع العلم بقيت 

لكن صدر قرار في , النظر عليھا لمدة ليست بالقليلة من الزمن
لكن , وكان ھذا القرار متعلق بحادثة بخصوص تلوث نفطي 

المحكمة رفضت الحكم بالتعويض الذي حدث جراء تلوث المجال 
لكن صدر قرار بالتعويض عن ا<ضرار 

قبل المحاكم الفرنسية الذي اقام المسؤولية المدنية Jحد المصانع بسبب 

Jن في , بيد ان اخطر انواع ا<ضرار البيئية ھي التي تصيب البيئة ذاتھا 
ن <ن مصادر الطبيعة التي تدمر < يمكن صناعتھا م

Jن البيئة ھي ليست معمل معين او منشأة او مصنع يمكن ان تعمر من ھذا 

كما يمكن ان يصيب ھذا التلوث البيئة المائية ولما تمثله ھذه البيئة من اھمية 
فيمكن تلوث ھذه , فتلوث المياه يؤثر على البيئة الھوائية والبرية

, فروجه ()7(لنفايات وھذا يعني التأثير المباشر على البيئة المائية

, حقق الضرر به او في ماله
فالضرر المادي ھو كل ضرر يصيب الشخص في ماله او جسمه او في عنصر من 
اخBل بمصلحة للمضرور ذات قيمة 
و< يكفي ان يكون محتمBً اي يقع او < 

ويمكن القول ان الضرر المادي بشكل عام يشكل تعدياً على حق من حقوق 
سBمة نفسه وممتلكاته اما ينقص منھا او يتلفھا او 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

  ا#ضرار التي تصيب البيئة نفسھا

تعد ھذه ا<ضرار ھي التي تصيب المحيط الطبيعي مثل 
فھذه ا<ضرار البيئية تصيب كل شيء بالطبيعة مع العلم بقيت , الطيور 
النظر عليھا لمدة ليست بالقليلة من الزمن متروكة غير ملقى

وكان ھذا القرار متعلق بحادثة بخصوص تلوث نفطي  1989

المحكمة رفضت الحكم بالتعويض الذي حدث جراء تلوث المجال 
لكن صدر قرار بالتعويض عن ا<ضرار , )25ص , 1997, السرحان 

قبل المحاكم الفرنسية الذي اقام المسؤولية المدنية Jحد المصانع بسبب 
  .مخالفاته الصناعية التي كانت تطلق على البحر

بيد ان اخطر انواع ا<ضرار البيئية ھي التي تصيب البيئة ذاتھا 
<ن مصادر الطبيعة التي تدمر < يمكن صناعتھا م,  لUصBحالغالب < تكو قابلة 

Jن البيئة ھي ليست معمل معين او منشأة او مصنع يمكن ان تعمر من ھذا 

كما يمكن ان يصيب ھذا التلوث البيئة المائية ولما تمثله ھذه البيئة من اھمية 
فتلوث المياه يؤثر على البيئة الھوائية والبرية, داخل المجتمع 

لنفايات وھذا يعني التأثير المباشر على البيئة المائيةالبيئة بالنفط او با
33.(  

  ا#ضرار التي تصيب ا#نسان

حقق الضرر به او في مالهيتلف, ا<ضرار تصيب ا<نسان مباشرة 
فالضرر المادي ھو كل ضرر يصيب الشخص في ماله او جسمه او في عنصر من 

اخBل بمصلحة للمضرور ذات قيمة :" عرفه البعض بأنه , يةعناصر ذمته المال
و< يكفي ان يكون محتمBً اي يقع او < , ويجب ان يكون ھذا ا<خBل محققاً 

  ).29ص , 2004, السنھوري 

ويمكن القول ان الضرر المادي بشكل عام يشكل تعدياً على حق من حقوق 
سBمة نفسه وممتلكاته اما ينقص منھا او يتلفھا او ا<نسان وھذه الحقوق ھي في 

القانون في أبحاث سلسة

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراإ

ا#ضرار التي تصيب البيئة نفسھا: او#ً 

تعد ھذه ا<ضرار ھي التي تصيب المحيط الطبيعي مثل   
الطيور , ا<رض

متروكة غير ملقى
1989شيكاغو عام 

المحكمة رفضت الحكم بالتعويض الذي حدث جراء تلوث المجال 
السرحان ()5(البحري

قبل المحاكم الفرنسية الذي اقام المسؤولية المدنية Jحد المصانع بسبب البيئية من 
مخالفاته الصناعية التي كانت تطلق على البحر

بيد ان اخطر انواع ا<ضرار البيئية ھي التي تصيب البيئة ذاتھا   
الغالب < تكو قابلة 

Jن البيئة ھي ليست معمل معين او منشأة او مصنع يمكن ان تعمر من ھذا , جديد
  .)6(التلوث

كما يمكن ان يصيب ھذا التلوث البيئة المائية ولما تمثله ھذه البيئة من اھمية   
داخل المجتمع 

البيئة بالنفط او با
33ص , 2016

ا#ضرار التي تصيب ا#نسان: ثانياً 

ا<ضرار تصيب ا<نسان مباشرة ھذه   
فالضرر المادي ھو كل ضرر يصيب الشخص في ماله او جسمه او في عنصر من 

عناصر ذمته المال
ويجب ان يكون ھذا ا<خBل محققاً , مالية 
السنھوري ( )8("يقع

ويمكن القول ان الضرر المادي بشكل عام يشكل تعدياً على حق من حقوق   
ا<نسان وھذه الحقوق ھي في 
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يغتصبھا او يحول دون مالكھا واستعمالھا او استثمارھا ھذا ما يتعلق بالضرر 

اما بالنسبة للضرر المعنوي الذي يصيب ا<نسان جراء ا<ضرار البيئة 
او عاطفته او شعوره فالضرر المعنوي ھو كل اذى يصيب ا<نسان في عرضه 

فيكون محله الشعور والعاطفة 

يفھم مما تقدم ان الضرر المعنوي الذي يمكن ان يحصل جراء الضرر البيئي 
ة فھو المساس بمصلح, الذي ھو اخBل او مساس بمصلحة او حق غير مالي 

وھذا يسمى بالضرر , ولم يسبب اي خسارة مالية 

ومن ھنا <بد من ا<شارة الى مسألة مھمة وھي ھل يمكن التعويض عن 
ومن ھو الذي يقوم بالتعويض عن ھذه ا<ضرار في حال 

<بد من معرفة القاعدة العامة تعتبر الضرر البيئي واقعة 
, قانونية وليس تصرفاً قانونياً ومن ھنا يمكن تشخيصه واثباته بكافة طرق ا<ثبات 

اي , )ا<ذى(ولكن بالمقابل <بد من توفر شروط كل من الضرر المادي والمعنوي 
ويصيب مصلحة مشروعة اي يجب ان تتوفر ھذه 
الشروط حتى يمكن خضوع ھذه ا<ضرار للتعويض في ضوء القانون المدني 
من القانون المدني العراقي والتي 

تقدر المحكمة التعويض في جميع ا<حوال بقدر ما لحق المتضرر 
فاته من كسب شرط ان يكون ھذا نتيجة طبيعية للعمل غير 

) 27(وايضاً بالرجوع الى قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 

وجدنا اغلب مواده تشير الى الحفاظ على البيئة وعدم اثارة اي ضرر 

  .هاو البيئة المحيطة ب

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

يغتصبھا او يحول دون مالكھا واستعمالھا او استثمارھا ھذا ما يتعلق بالضرر 
  .المادي الذي يصيب ا<نسان

اما بالنسبة للضرر المعنوي الذي يصيب ا<نسان جراء ا<ضرار البيئة 
فالضرر المعنوي ھو كل اذى يصيب ا<نسان في عرضه 

فيكون محله الشعور والعاطفة , Jنه غير مادي , )ادبياً ( ويسمى ضرراً معنوياً 
  ).223ص , 2012, الحكيم واخرون 

يفھم مما تقدم ان الضرر المعنوي الذي يمكن ان يحصل جراء الضرر البيئي 
الذي ھو اخBل او مساس بمصلحة او حق غير مالي 

ولم يسبب اي خسارة مالية ) العاطفة الشعور 
  .المعنوي الذي يصيب الذمة المعنوية للشخص

ومن ھنا <بد من ا<شارة الى مسألة مھمة وھي ھل يمكن التعويض عن 
ومن ھو الذي يقوم بالتعويض عن ھذه ا<ضرار في حال , انخفاض جمالية البيئة؟ 

<بد من معرفة القاعدة العامة تعتبر الضرر البيئي واقعة , على ھذا التساؤل 
قانونية وليس تصرفاً قانونياً ومن ھنا يمكن تشخيصه واثباته بكافة طرق ا<ثبات 

ولكن بالمقابل <بد من توفر شروط كل من الضرر المادي والمعنوي 
ويصيب مصلحة مشروعة اي يجب ان تتوفر ھذه  ان يكون الضرر محققاً ومباشراً 

الشروط حتى يمكن خضوع ھذه ا<ضرار للتعويض في ضوء القانون المدني 
من القانون المدني العراقي والتي ) 207/1(العراقي وبالرجوع الى نص المادة 

تقدر المحكمة التعويض في جميع ا<حوال بقدر ما لحق المتضرر :" 
فاته من كسب شرط ان يكون ھذا نتيجة طبيعية للعمل غير من ضرر وما 
وايضاً بالرجوع الى قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم , 

وجدنا اغلب مواده تشير الى الحفاظ على البيئة وعدم اثارة اي ضرر 

او البيئة المحيطة ب باKنسانسواء كان مادي او معنوي يتعلق 

 

 

القانون في أبحاث سلسة

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراإ

يغتصبھا او يحول دون مالكھا واستعمالھا او استثمارھا ھذا ما يتعلق بالضرر 
المادي الذي يصيب ا<نسان

اما بالنسبة للضرر المعنوي الذي يصيب ا<نسان جراء ا<ضرار البيئة   
فالضرر المعنوي ھو كل اذى يصيب ا<نسان في عرضه 

ويسمى ضرراً معنوياً 
الحكيم واخرون ()9(

يفھم مما تقدم ان الضرر المعنوي الذي يمكن ان يحصل جراء الضرر البيئي   
الذي ھو اخBل او مساس بمصلحة او حق غير مالي 

العاطفة الشعور ( مشروعة 
المعنوي الذي يصيب الذمة المعنوية للشخص

ومن ھنا <بد من ا<شارة الى مسألة مھمة وھي ھل يمكن التعويض عن   
انخفاض جمالية البيئة؟ 

  اثباتھا؟

على ھذا التساؤل  Uجابةل
قانونية وليس تصرفاً قانونياً ومن ھنا يمكن تشخيصه واثباته بكافة طرق ا<ثبات 

ولكن بالمقابل <بد من توفر شروط كل من الضرر المادي والمعنوي 
ان يكون الضرر محققاً ومباشراً 

الشروط حتى يمكن خضوع ھذه ا<ضرار للتعويض في ضوء القانون المدني 
العراقي وبالرجوع الى نص المادة 

:" اشارت الى 
من ضرر وما 

, )10("المشروع

وجدنا اغلب مواده تشير الى الحفاظ على البيئة وعدم اثارة اي ضرر , 2009لسنة 

سواء كان مادي او معنوي يتعلق 
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  آليات التعويض عن ا#ضرار البيئية

وا<صل في , يعد التعويض عن ا<ضرار البيئية ھو جزاء للمسؤولية المدنية 
, ولكن التعويض يقدر في يوم وقوع الضرر البيئي 
 السبب في ذلك ھناك فروق تكون كبيرة بين وقوع الضرر وتقديره عند صدور
كما يجب ا<شارة الى ان المتضرر من ھذا الضرر قد يفارق الحياة او قد 

:" والتعويض ھو , يبقى على قيد الحياة مع وجود عاھات تسبب له تشوھات خلقية
مبلغ من النقود او أية ترضية من جنس الضرر تعادل ما لحق المضرور من خسارة 

المرجع السابق , الحكيم واخرون 

ان التعويض عن ا<ضرار البيئية يتم وفق قواعد 
وھذا التعويض ھو لجبر الضرر او التحقيق منه و< يعد عقاباً 

ون على شكل وھذا ا<خير اما يك
نقد يقدر من قبل المحكمة ولم يورد نص في القانون المدني العراقي نص يحول 

ومن ثم ) الفرع ا<ول( 

 التعويض العيني

, العامري ()12(ني ھو اعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الضرر
اعادة المدعي عليه المسؤول عن الضرر 

البيئي الحالة الى ما كانت عليھا قبل وقوع الضرر البيئي وكأن الضرر البيئي لم 
نبعث منھا الغازات السامة 

  ).75ص , المرجع السابق

لما , والتعويض العيني ھو اجبار المدين على التنفيذ العيني على سبيل التعويض 
حيث يكون الخطأ الذي ارتكبه المدين يمكن ازالته وھو الحل 
مكن مطالبة المدين بالتعويض النقدي ا< في حالة استحالة 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

آليات التعويض عن ا#ضرار البيئية: المطلب الثاني

يعد التعويض عن ا<ضرار البيئية ھو جزاء للمسؤولية المدنية 
ولكن التعويض يقدر في يوم وقوع الضرر البيئي , التعويض ان يقدر بالنقد 

السبب في ذلك ھناك فروق تكون كبيرة بين وقوع الضرر وتقديره عند صدور
كما يجب ا<شارة الى ان المتضرر من ھذا الضرر قد يفارق الحياة او قد 

يبقى على قيد الحياة مع وجود عاھات تسبب له تشوھات خلقية
مبلغ من النقود او أية ترضية من جنس الضرر تعادل ما لحق المضرور من خسارة 

الحكيم واخرون ( )11(لضاروما فاته من كسب نتيجة طبيعية للفعل ا

ان التعويض عن ا<ضرار البيئية يتم وفق قواعد , ومن ھنا يتبين لنا 
وھذا التعويض ھو لجبر الضرر او التحقيق منه و< يعد عقاباً , المسؤولية التقصرية

وھذا ا<خير اما يك, وJن الفعل الضار يتم ويمكن تBفيه بالتعويض 
نقد يقدر من قبل المحكمة ولم يورد نص في القانون المدني العراقي نص يحول 

  .دون جواز التعويض العيني

( وعليه يمكن لنا ان نبحث التعويض العيني في 
  ).الفرع الثاني( نتطرق الى التعويض بمقابل في 

التعويض العيني:  ا/ولالفرع 

ني ھو اعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الضرر
اعادة المدعي عليه المسؤول عن الضرر :" وعرف ايضاً بأنه , ).149

البيئي الحالة الى ما كانت عليھا قبل وقوع الضرر البيئي وكأن الضرر البيئي لم 
نبعث منھا الغازات السامة يحدث وقد يكون التعويض العيني كلياً كالمصانع الذي ت

المرجع السابق, الحسناوي ()13(وا<دخنة والروائح الكريھة

والتعويض العيني ھو اجبار المدين على التنفيذ العيني على سبيل التعويض 
حيث يكون الخطأ الذي ارتكبه المدين يمكن ازالته وھو الحل , تسببه له من ضرر

مكن مطالبة المدين بالتعويض النقدي ا< في حالة استحالة ا<مثل لجبر الضرر و< ي

القانون في أبحاث سلسة
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يعد التعويض عن ا<ضرار البيئية ھو جزاء للمسؤولية المدنية   
التعويض ان يقدر بالنقد 

السبب في ذلك ھناك فروق تكون كبيرة بين وقوع الضرر وتقديره عند صدور
كما يجب ا<شارة الى ان المتضرر من ھذا الضرر قد يفارق الحياة او قد , الحكم به 

يبقى على قيد الحياة مع وجود عاھات تسبب له تشوھات خلقية
مبلغ من النقود او أية ترضية من جنس الضرر تعادل ما لحق المضرور من خسارة 

وما فاته من كسب نتيجة طبيعية للفعل ا
  ).243ص , 

ومن ھنا يتبين لنا   
المسؤولية التقصرية

وJن الفعل الضار يتم ويمكن تBفيه بالتعويض , 
نقد يقدر من قبل المحكمة ولم يورد نص في القانون المدني العراقي نص يحول 

دون جواز التعويض العيني

وعليه يمكن لنا ان نبحث التعويض العيني في   
نتطرق الى التعويض بمقابل في 

ني ھو اعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الضررالتعويض العي
149ص , 1982

البيئي الحالة الى ما كانت عليھا قبل وقوع الضرر البيئي وكأن الضرر البيئي لم 
يحدث وقد يكون التعويض العيني كلياً كالمصانع الذي ت

وا<دخنة والروائح الكريھة

والتعويض العيني ھو اجبار المدين على التنفيذ العيني على سبيل التعويض 
تسببه له من ضرر

ا<مثل لجبر الضرر و< ي
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( وبالرجوع الى نص المادة

والتي نصت  2009لسنة 

يئة وترشيد استخدام البدائل الممكنة <ستخدام تكنلوجيا اقل اضرارا بالب
والتعويض بمادة اما عينيا وھذا ھو موضوعنا ويسمى في ھذه الحالة 
الضرر اي تفرض مثBً على معمل الصناعة الطابوق بعدم القاء المواد 
الملوثة منه في مصدر المياه العذبة التي تسقى منھا ا<راضي الزراعية وتروي 
معمل على عدم تكرار الفعل الضار بكونه تفويضا عينيا 
وا<مر ا<خر تتعلق بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الفعل الضار وھو في 

المرجع , علي ( )15(تتعلق بإصBح ما دمره الضرر البيئي
لBماكن الذي ھددھا والثاني ھو اعادة انشاء شروط معينة مناسبة 

ان ا<ضرار البيئية يجب ان تعوض وفق قواعد المسؤولية 
( ولكن في ضوء ما يتعلق بموضوعنا 

فان التعويض العيني < يمكن ان يتحقق في نطاق الضرر الجبري 
التعويض جزئياً متمثلة باKجراءات التي يمكن ان تفرض 
ومن جانب اخر يمكن ان يكون 
التعويض كلياً وھذا متمثل مثB بغلق المعمل او المصنع نھائياً وعدم مزاولة العمل 

رقابة على قبل وھذا وجدناه في اغلب التشريعات العراقية التي تعد بال
الوزارات كالبيئة والصحة والتنمية الصناعية فقراراتھا ا<دارية تكون ملزمة بالغلق 

  .تعويض أفضل

  

فالقانون أوجب على اي نشاط ان < 
وان  لUنسانبمعنى ان القانون راعى جميع المصالح 

لكن ايضا في ضوء ھذا القانون يواجه تقدير 
<ن ھذا , ھذه الصعوبات تتمثل في تقدير التعويض المالي 

جراء قيام الضرر البيئي  

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

وبالرجوع الى نص المادة, ) 43ص, فروجة المرجع السابق (  )14

لسنة ) 3(من قانون حماية وتحسين البيئة رقم ) 

البدائل الممكنة <ستخدام تكنلوجيا اقل اضرارا بالب
والتعويض بمادة اما عينيا وھذا ھو موضوعنا ويسمى في ھذه الحالة 
الضرر اي تفرض مثBً على معمل الصناعة الطابوق بعدم القاء المواد 
الملوثة منه في مصدر المياه العذبة التي تسقى منھا ا<راضي الزراعية وتروي 

معمل على عدم تكرار الفعل الضار بكونه تفويضا عينيا فإجبار ھذا ال
وا<مر ا<خر تتعلق بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الفعل الضار وھو في 

تتعلق بإصBح ما دمره الضرر البيئي: ا<ول , 
والثاني ھو اعادة انشاء شروط معينة مناسبة , ) 

ان ا<ضرار البيئية يجب ان تعوض وفق قواعد المسؤولية  ،يتبين مما تقدم
ولكن في ضوء ما يتعلق بموضوعنا , التقصيرية في ضوء القانون المدني

فان التعويض العيني < يمكن ان يتحقق في نطاق الضرر الجبري ) ا<ضرار البيئية
التعويض جزئياً متمثلة باKجراءات التي يمكن ان تفرض  فھنا يكون

ومن جانب اخر يمكن ان يكون , على صاحب المعمل او المصنع ھذا من جانب 
التعويض كلياً وھذا متمثل مثB بغلق المعمل او المصنع نھائياً وعدم مزاولة العمل 

وھذا وجدناه في اغلب التشريعات العراقية التي تعد بال
الوزارات كالبيئة والصحة والتنمية الصناعية فقراراتھا ا<دارية تكون ملزمة بالغلق 

أفضلاو بسحب رخصة المعمل من صاحب المشروع وھذا 

  التعويض المقابل: الفرع الثاني

فالقانون أوجب على اي نشاط ان < , البيئية اساس قيام المسؤولية 
بمعنى ان القانون راعى جميع المصالح , لى ا<ضرار بالبيئة 

لكن ايضا في ضوء ھذا القانون يواجه تقدير . القانون الخاص بالتعويض ھو المدني
ھذه الصعوبات تتمثل في تقدير التعويض المالي . التعويض صعوبات 

 التعويض عن ا<ضرار يتضمن جمع ا<ضرار الحاصلة

القانون في أبحاث سلسة
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14(التنفيذ العيني

) 4(الفقرة ) 10

البدائل الممكنة <ستخدام تكنلوجيا اقل اضرارا بالب: " على 
والتعويض بمادة اما عينيا وھذا ھو موضوعنا ويسمى في ھذه الحالة " الموارد
الضرر اي تفرض مثBً على معمل الصناعة الطابوق بعدم القاء المواد  بإصBح

الملوثة منه في مصدر المياه العذبة التي تسقى منھا ا<راضي الزراعية وتروي 
فإجبار ھذا ال, الحيوانات 

وا<مر ا<خر تتعلق بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الفعل الضار وھو في 
, امرين ايضاً 

) 189, السابق 

  .ھذا الضرر

يتبين مما تقدم
التقصيرية في ضوء القانون المدني

ا<ضرار البيئية
فھنا يكون, والمعنوي 

على صاحب المعمل او المصنع ھذا من جانب 
التعويض كلياً وھذا متمثل مثB بغلق المعمل او المصنع نھائياً وعدم مزاولة العمل 

وھذا وجدناه في اغلب التشريعات العراقية التي تعد بال. نھائياً 
الوزارات كالبيئة والصحة والتنمية الصناعية فقراراتھا ا<دارية تكون ملزمة بالغلق 

او بسحب رخصة المعمل من صاحب المشروع وھذا 

البيئية اساس قيام المسؤولية  اJضرارتعد 
لى ا<ضرار بالبيئة يؤدي ا

القانون الخاص بالتعويض ھو المدني
التعويض صعوبات 

التعويض عن ا<ضرار يتضمن جمع ا<ضرار الحاصلة
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ما اصاب البيئة من ضرر وتدمير واتBف تسبب بخسارة جراء 

<ن ھذا ا<خير في بعض 
فھنا للمحكمة , بر الضرر 

وھذا التعويض اما , الحق بتغيير مسار التعويض من العيني الى التعويض المقابل 
أو يكون تعويض غير نقدي كونان خاصان بخبر 

العمل غير  من المعروف أن اJصل في اي تعويض عن
ومن المسلم تعتبر , المشروع في اطار المسؤولية التقصيرية ھو التعويض النقدي

اي ضرر مادي او معنوي يصيب ا<نسان او 
والتعويض النقدي ھو مبلغ من 

ضرر الحاصل جراء العمل غير المشروع بوصفه 
, المB حويش( )18(مقابل لما اصابه من ضرر ويكون بديB عن التعويض العيني

:" من القانون المدني العراقي التي نصت على

ا او تعين المحكمة طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض اقساط
)19(اجراًء مرتبا ويجوز في ھذه الحالة الزام المدين بان يقدم تأميناً 

  

وفكرة التعويض بھذه الحالة ان المحكمة يمكن ان تلزم المدين بالتعويض النقدي 
والسؤال الذي يمكن . تحدد من قبل محكمة الموضوع
في تقدير التعويض ھو  اعتماده

اعادة المضرور الى الحالة التي كان سيكون عليھا فيما لو لم يصيبه ھذا الضرر 

يجوز ان يكون التعويض على شكل النشاط او 
المضررة على شكل اقساط مرتبة تفرض 
على ان تلزم المحكمة المسؤول عن الضرر البيئي بتقديم ضمان 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

ما اصاب البيئة من ضرر وتدمير واتBف تسبب بخسارة جراء  KصBح
  ).15ص,  2004, قنديل ( )16

<ن ھذا ا<خير في بعض , يتضح لنا ان ھذا التعويض يختلف عن التعويض العيني 
بر الضرر ا<ضرار التي تسببھا الضرر البيئي < يكون كافياً يج

الحق بتغيير مسار التعويض من العيني الى التعويض المقابل 
أو يكون تعويض غير نقدي كونان خاصان بخبر ) مادي(يكون تعويض نقدي 

  .الضرر البيئي وھذا ما سنتناوله تباعاً 

من المعروف أن اJصل في اي تعويض عن:  التعويض النقدي
المشروع في اطار المسؤولية التقصيرية ھو التعويض النقدي

اي ضرر مادي او معنوي يصيب ا<نسان او  KصBحالنقود ھي الوظيفة ا<ساسية 
والتعويض النقدي ھو مبلغ من ) 49ص, المرجع السابق , السنھوري 

ضرر الحاصل جراء العمل غير المشروع بوصفه النقود يحكم به للمتضرر من ال
مقابل لما اصابه من ضرر ويكون بديB عن التعويض العيني

208(  

من القانون المدني العراقي التي نصت على) 209(وبالرجوع الى نص المادة 

تعين المحكمة طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض اقساط
اجراًء مرتبا ويجوز في ھذه الحالة الزام المدين بان يقدم تأميناً 

وفكرة التعويض بھذه الحالة ان المحكمة يمكن ان تلزم المدين بالتعويض النقدي 
تحدد من قبل محكمة الموضوع اقساطاً ولكن تكون وفق 

اعتمادهاجب فھنا المبدأ القانوني الو, طرحه في ھذه الحالة 
اعادة المضرور الى الحالة التي كان سيكون عليھا فيما لو لم يصيبه ھذا الضرر 

  ).22ص,  2000, الزلمي (  )20(جراء ھذه ا<عمال

يجوز ان يكون التعويض على شكل النشاط او , يتضح ايضاً من نص المادة اعBه 
المضررة على شكل اقساط مرتبة تفرض  ان يدفع للمضرور جراء ا<عمال البيئية

على ان تلزم المحكمة المسؤول عن الضرر البيئي بتقديم ضمان , من قبل المحكمة 
  .يضمن سداد قيمة التعويض

القانون في أبحاث سلسة
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KصBحفقيمة النقد 
16(ھذه ا<ضرار 

يتضح لنا ان ھذا التعويض يختلف عن التعويض العيني 
ا<ضرار التي تسببھا الضرر البيئي < يكون كافياً يج

الحق بتغيير مسار التعويض من العيني الى التعويض المقابل 
يكون تعويض نقدي 

الضرر البيئي وھذا ما سنتناوله تباعاً 

التعويض النقدي -او#
المشروع في اطار المسؤولية التقصيرية ھو التعويض النقدي

النقود ھي الوظيفة ا<ساسية 
السنھوري . (  )17(البيئة 

النقود يحكم به للمتضرر من ال
مقابل لما اصابه من ضرر ويكون بديB عن التعويض العيني

208ص, 1980

وبالرجوع الى نص المادة 

تعين المحكمة طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض اقساط
اجراًء مرتبا ويجوز في ھذه الحالة الزام المدين بان يقدم تأميناً 

وفكرة التعويض بھذه الحالة ان المحكمة يمكن ان تلزم المدين بالتعويض النقدي 
ولكن تكون وفق 

طرحه في ھذه الحالة 
اعادة المضرور الى الحالة التي كان سيكون عليھا فيما لو لم يصيبه ھذا الضرر 

جراء ھذه ا<عمال

يتضح ايضاً من نص المادة اعBه 
ان يدفع للمضرور جراء ا<عمال البيئية

من قبل المحكمة 
يضمن سداد قيمة التعويض, ) تأمين(



 المعموري 13

 Page برلين –المانيا / سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

 

وتتلخص وقائع ھذه , ) تشرنوبل
( طقة سكنية يقدر تعداد سكانھا بـ 

كانت بسبب وجود مقابل وھذه اصبحت منطقة محضورة <يمكن 

التعويض غير النقدي ھو الحكم بأداء امر معين على سبيل التعويض وھذا <يعد 
لكن يكون معياره مناسبا لجبر الضرر الحاصل جراء 

حيث , من القانون المدني العراقي 

يقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على 
امر معين  بأداءالحالة الى ماكانت عليه او ان تحكم 

من القانون ) 209(المادة 

يعني مالحق المضرور من 
ساسية في اي وھذه العناصر تعتبر من العناصر ا<

  .من القانون المدني العراقي

<يمكن للمحكمة ان تحكم مقدار التعويض اقل ما لحق من ضرر بالمضرور 
<ن ذلك يؤدي الى حرمان المضرور من الحصول على حقه الذي سلب جراء 
كن للمضرور ان يطالب  بتعويض اكبر من 
الضرر <ن في ھذه الحالة تدخل في موضوع اخر وھو ا<ثراء بB سبب على 

وبالتالي يمكن قياس حجم الضرر او تقديره من خBل المبدأ القانوني الواجب 
اعتماده في ضرر الحق بالمضرور من خBل اعادة حال الطرف المضرور الى 

  .حالة التي كان عليھا قبل اصابته اي شيء قبل وقوع الضرر البيئي

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

تشرنوبل(وللتوضيح اكثر ھناك حادثة دولية تسمى بحادثة 
طقة سكنية يقدر تعداد سكانھا بـ فھذه الحادثة قد محت من. 1986الحادثة في عام 

كانت بسبب وجود مقابل وھذه اصبحت منطقة محضورة <يمكن , مواطن 

  ).78ص, المرجع السابق , الحسناوي (  

  :التعويض غير النقدي

التعويض غير النقدي ھو الحكم بأداء امر معين على سبيل التعويض وھذا <يعد 
لكن يكون معياره مناسبا لجبر الضرر الحاصل جراء , ياً و< نقديا

  .ظروف ا<ضرار المؤدية لذلك

من القانون المدني العراقي ) 209(من المادة ) 2(وھذا مانصت عليه الفقرة 

يقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على 
الحالة الى ماكانت عليه او ان تحكم  بإعادةر طلب المتضرر ان تام

المادة  )22(او يرد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض

يعني مالحق المضرور من , الضرر  بإصBحالمدني العراقي مما يمكن التعويض 
وھذه العناصر تعتبر من العناصر ا<, خسارة ومافاته من كسب 

من القانون المدني العراقي) 207(المادة  )23(تعويض ترتكز عليھا المحكمة

<يمكن للمحكمة ان تحكم مقدار التعويض اقل ما لحق من ضرر بالمضرور 
<ن ذلك يؤدي الى حرمان المضرور من الحصول على حقه الذي سلب جراء 

كن للمضرور ان يطالب  بتعويض اكبر من وبالمقابل ايضا < يم, ا<ضرار البيئية 
الضرر <ن في ھذه الحالة تدخل في موضوع اخر وھو ا<ثراء بB سبب على 

  .حساب محدث الضرر

وبالتالي يمكن قياس حجم الضرر او تقديره من خBل المبدأ القانوني الواجب 
اعتماده في ضرر الحق بالمضرور من خBل اعادة حال الطرف المضرور الى 

حالة التي كان عليھا قبل اصابته اي شيء قبل وقوع الضرر البيئي

القانون في أبحاث سلسة
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وللتوضيح اكثر ھناك حادثة دولية تسمى بحادثة 
الحادثة في عام 

مواطن ) 1200

 )21(.السكن بھا

التعويض غير النقدي - ثانيا

التعويض غير النقدي ھو الحكم بأداء امر معين على سبيل التعويض وھذا <يعد 
ياً و< نقدياتعويضا عين

ظروف ا<ضرار المؤدية لذلك

وھذا مانصت عليه الفقرة 

يقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على : " جاء فيھا
طلب المتضرر ان تام

او يرد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض

المدني العراقي مما يمكن التعويض 
خسارة ومافاته من كسب 

تعويض ترتكز عليھا المحكمة

<يمكن للمحكمة ان تحكم مقدار التعويض اقل ما لحق من ضرر بالمضرور ، وعليه
<ن ذلك يؤدي الى حرمان المضرور من الحصول على حقه الذي سلب جراء , 

ا<ضرار البيئية 
الضرر <ن في ھذه الحالة تدخل في موضوع اخر وھو ا<ثراء بB سبب على 

حساب محدث الضرر

وبالتالي يمكن قياس حجم الضرر او تقديره من خBل المبدأ القانوني الواجب 
اعتماده في ضرر الحق بالمضرور من خBل اعادة حال الطرف المضرور الى 

حالة التي كان عليھا قبل اصابته اي شيء قبل وقوع الضرر البيئيال
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اذ يعد ھذا الموضوع من 
الموضوعات المھمة للمحافظة على البيئة في ضوء تنظيم قانون محكم يجسد 

الضرر ھو ضرر عيني اذ ان خصوصية ھذا 
غير شخصي وغير مباشر يصيب المجموع سريع ا<نتشار داخل المجتمع يختلف 

يكون وعليه . عن الضرر الذي يصيب الفرد بمفرده ويصبح من ا<ضرار المادية
وفي اثناء البحث في ھذا الموضوع توصلنا الى بعض النتائج والمقترحات نحاول 

مما يجعل , ا<ضرار البيئية تصيب مجموعة من الناس داخل مجتمع معين 

عامة الناس تطالب بالتعويض ممن سبب ھذا الضرر سواء كان شخصاً طبيعياً ام 
  .معنوياً وفي ذات الوقت ان ھذه ا<ضرار تصيب البيئة مباشرة

حد من ھؤ<ء غير ان كل وا

مما يجعلھم المطالبة , ) ماديا او معنويا
بالتعويض بشكل منفرد من خBل التقديم الى القضاء من اجل الحصول على 

لكن في , التعويض وفي بعض ا<حيان تكون الدعاوى المنفردة مكلفة على البعض
حدة تكون افضل نوعا ما وتقل 

ليس من السھولة على المحكمة تقدير التعويض من ا<ضرار البيئية <ن تقدير 

وھذا ما بيناه , التعويض دقيق ويتوقف عليه الخوض بدعوى المسؤولية من عدمھا
  .بقى مسألة تقديره لدى القضاء

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

اذ يعد ھذا الموضوع من , تناولنا من خBل البحث التعويض عن ا<ضرار البيئية 
الموضوعات المھمة للمحافظة على البيئة في ضوء تنظيم قانون محكم يجسد 

اذ ان خصوصية ھذا , الضرر الناشئ عن التلوث البيئي
غير شخصي وغير مباشر يصيب المجموع سريع ا<نتشار داخل المجتمع يختلف 

عن الضرر الذي يصيب الفرد بمفرده ويصبح من ا<ضرار المادية
وفي اثناء البحث في ھذا الموضوع توصلنا الى بعض النتائج والمقترحات نحاول 

  :بيانھا وفق ا<تي

ا<ضرار البيئية تصيب مجموعة من الناس داخل مجتمع معين 

عامة الناس تطالب بالتعويض ممن سبب ھذا الضرر سواء كان شخصاً طبيعياً ام 
معنوياً وفي ذات الوقت ان ھذه ا<ضرار تصيب البيئة مباشرة

غير ان كل وا, ا<ضرار البيئية عندما تقع تصيب اعدادا كبيرة 

ماديا او معنويا( المضرورين يتضرر في نطاق صغير 
بالتعويض بشكل منفرد من خBل التقديم الى القضاء من اجل الحصول على 

التعويض وفي بعض ا<حيان تكون الدعاوى المنفردة مكلفة على البعض
حدة تكون افضل نوعا ما وتقل ا<جتماع لجميع المضرورين واقامة دعوى وا
  .التكاليف والقضاء سمح باقامة الدعوى بالحالتين

ليس من السھولة على المحكمة تقدير التعويض من ا<ضرار البيئية <ن تقدير 

التعويض دقيق ويتوقف عليه الخوض بدعوى المسؤولية من عدمھا
بقى مسألة تقديره لدى القضاءعن طريق التعويض النقدي او غير النقدي وت

القانون في أبحاث سلسة
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  الخاتمة

تناولنا من خBل البحث التعويض عن ا<ضرار البيئية 
الموضوعات المھمة للمحافظة على البيئة في ضوء تنظيم قانون محكم يجسد 

الضرر الناشئ عن التلوث البيئي
غير شخصي وغير مباشر يصيب المجموع سريع ا<نتشار داخل المجتمع يختلف 

عن الضرر الذي يصيب الفرد بمفرده ويصبح من ا<ضرار المادية
وفي اثناء البحث في ھذا الموضوع توصلنا الى بعض النتائج والمقترحات نحاول 

بيانھا وفق ا<تي

  جالنتائ: أو#ً 

ا<ضرار البيئية تصيب مجموعة من الناس داخل مجتمع معين  -1

عامة الناس تطالب بالتعويض ممن سبب ھذا الضرر سواء كان شخصاً طبيعياً ام 
معنوياً وفي ذات الوقت ان ھذه ا<ضرار تصيب البيئة مباشرة

ا<ضرار البيئية عندما تقع تصيب اعدادا كبيرة  -2

المضرورين يتضرر في نطاق صغير 
بالتعويض بشكل منفرد من خBل التقديم الى القضاء من اجل الحصول على 

التعويض وفي بعض ا<حيان تكون الدعاوى المنفردة مكلفة على البعض
ا<جتماع لجميع المضرورين واقامة دعوى وا
التكاليف والقضاء سمح باقامة الدعوى بالحالتين

ليس من السھولة على المحكمة تقدير التعويض من ا<ضرار البيئية <ن تقدير  -3

التعويض دقيق ويتوقف عليه الخوض بدعوى المسؤولية من عدمھا
عن طريق التعويض النقدي او غير النقدي وت
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ــ نتمنى من المشرع العراقي العمل على تطوير قانون حماية وتحسين البيئة رقم 

<ن , وان يصار الى تضمين ھذا القانون مسألة التعويض 

مع , نيالتعويض عن ا<ضرار البيئية يعتمد على القواعد العامة من القانون المد

نتمنى من المشرع العراقي ان يحدد مسؤولية صاحب الضرر مع الية تقدير 

التعويض حتى يجعل المحكمة في وضع صحيح وا<ستعانة بخبراء من اھل 

<ضرار بالبيئة من بالتوجيه بعدم ا

خBل المشاريع الضخمة <ن ھذا الدور مھم في تنمية الدول وبيان خطورة 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

  المقترحات

ــ نتمنى من المشرع العراقي العمل على تطوير قانون حماية وتحسين البيئة رقم 

وان يصار الى تضمين ھذا القانون مسألة التعويض ,  2009

التعويض عن ا<ضرار البيئية يعتمد على القواعد العامة من القانون المد
  .وضع تعليمات لتنفيذ ھذا القانون

نتمنى من المشرع العراقي ان يحدد مسؤولية صاحب الضرر مع الية تقدير 

التعويض حتى يجعل المحكمة في وضع صحيح وا<ستعانة بخبراء من اھل 
  .ا<ختصاص في تحديد قيمة التعويض

بالتوجيه بعدم ا) المرئي والمسموع( اشراك دور ا<عBم 

خBل المشاريع الضخمة <ن ھذا الدور مھم في تنمية الدول وبيان خطورة 
 .ا<ضرار البيئية على المجتمع

القانون في أبحاث سلسة
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المقترحات: ثانياً 

ــ نتمنى من المشرع العراقي العمل على تطوير قانون حماية وتحسين البيئة رقم 1

2009لسنة ) 27(

التعويض عن ا<ضرار البيئية يعتمد على القواعد العامة من القانون المد
وضع تعليمات لتنفيذ ھذا القانون

نتمنى من المشرع العراقي ان يحدد مسؤولية صاحب الضرر مع الية تقدير  -2

التعويض حتى يجعل المحكمة في وضع صحيح وا<ستعانة بخبراء من اھل 
ا<ختصاص في تحديد قيمة التعويض

اشراك دور ا<عBم  -3

خBل المشاريع الضخمة <ن ھذا الدور مھم في تنمية الدول وبيان خطورة 
ا<ضرار البيئية على المجتمع
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The student's need to learn drives him to contract and enter the 

contract for special education, as it relates to embodying a 

scientific renaissance for learning, and it is known to all that the 

qualitative boom in the private sector related to universities, 

colleges and private institutes became clear after the year 2003, 

despite the existence of a law for private university education No. 

(13) for the year 1996 and amended this law No. (25) for the 

year 2016, as this contract has become comparable to 

government education due to its important position at the present 

time. Therefore, it became imperative to organize this contract 

because of its great importance in terms of education in giving 

study opportunities for all and developing the scientific, cultural 

and educational movement for everyone in society. From here, we 

worked on setting a definition for this contract, which is the legal 

relationship that links its parties to each other, based on the 

legislation related to the private higher education law and the 

instructions issued by the Ministry to regulate the work of private 

colleges. Then, it was exposed to its characteristics and its 

advantage over other contracts, and then I moved to study the 
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effects of the contractual relationship of the parties to the private 

education contract (the private college and the student) by 

clarifying the obligations of each party and the relationship of the 

parties to the relationship with the Ministry of Higher Educat

and Scientific Research represented by the Department of Private 
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 a@�O<� ;^����� ;==K��� f�E� , n<���Q ,

 AZ� �Z����� ������ 
�@:�� 
�)40 ( ;�=�1951.  

 ;������ ;	B��� ��� , �U@:�� N ,

 ;=��� p ;�=��B�� N�@��=J� �:�� ���@:�� A@R��� pV��F�� ;�Q� X�@D A�U����

Q pA�E��J� ��@D� pA�E��J� ;��R� �� E�F�� p
�Tg 
�m�� �<� 
=�1 p )

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

                                                                                

 ��e� @�� �<Uo� �B���� � ;�<UJ� ;��@F�@� ;Q������

 d������ �Z@����� p V�B��� ��@D�� ���� c�E� E���
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 p So� �<F��� p L@��E��J�

1987.  

 ������ 
�@:�� �� A�E��J� ;��R� �� E�F�� p
�Tg A�O��� ��F��� ���

 ��� �Z@���� p �Z@���� �@C��� �� ;�@��� A@O�o� p 
�T� ���<��� ���

.  

 p;��@:� ;=��� p�@T�� A�<���� �:� pV�� cO S��@�=q 
�@O )
@�� : ;<F� ���

 ;�= 
� p��� ��� 
�
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  كيفية اختيار المتعاقد في عقود التجارة الدولية

تتمتع عقود التجارة الدولية بأھمية كبيره ، إذ < تنعقد بالسرعة التي تتم بھا العقود 
تنصب على عمليات معقده 
وإمكانات تقدر قيمتھا بأموال طائله، اضافه الى ما تنطوي عليه من مخاطر بالنسبة 
من الضروري ان يسبق ابرامھا مفاوضات قد تستمر 
لفتره طويله بين الطرفين وللبدء بھذه المفاوضات فان الدولة تبحث عن افضل 

، وتتبع في سبيل  والتكنولوجية
المناقصات الذي < يعتبر ايجابا وانما من قبيل الدعوة للتفاوض ، 
ويعتبر دخول المناقص بعطائه قبو< للدعوة ، وبرسو المزاد على افضل عطاء 

ر بعد التفاوض على نكون امام ايجاب صالحا <ن يقترن بقبول من الطرف ا<خ
بشكله النھائي  وإبرامهالمسائل الجوھرية للعقد وشروطه ومن ثم صياغة العقد 

  .الدولية  –التجارة 

Selection of the contractor in international investment contracts 

International investment contracts are of great importance, since they 

do not hold as quickly as normal contracts.. As they derive to the giant 

investment projects, focused on complex operations and potentials of 

large amounts of money, in addit

parties, so it is necessary to be preceded by negotiations which may took 

a long time between the parties, and to start these negotiations, the 

state is looking for The best contractor among the investors in terms 
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سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

                                                                                

كيفية اختيار المتعاقد في عقود التجارة الدولية

  )دراسة مقارنة(

تتمتع عقود التجارة الدولية بأھمية كبيره ، إذ < تنعقد بالسرعة التي تتم بھا العقود 
تنصب على عمليات معقده  ا<عتيادية ، كونھا ترد على مشروعات تجاريه عمBقه ،

وإمكانات تقدر قيمتھا بأموال طائله، اضافه الى ما تنطوي عليه من مخاطر بالنسبة 
من الضروري ان يسبق ابرامھا مفاوضات قد تستمر  أصبحلكل من اطرافھا ، لذا 

لفتره طويله بين الطرفين وللبدء بھذه المفاوضات فان الدولة تبحث عن افضل 
والتكنولوجيةتعاقدين من الناحية الفنية والمالية متعاقد من بين الم

المناقصات الذي < يعتبر ايجابا وانما من قبيل الدعوة للتفاوض ، 
ويعتبر دخول المناقص بعطائه قبو< للدعوة ، وبرسو المزاد على افضل عطاء 

نكون امام ايجاب صالحا <ن يقترن بقبول من الطرف ا<خ
المسائل الجوھرية للعقد وشروطه ومن ثم صياغة العقد 

  .لنكون امام عقد اتجاري دولي 

التجارة  –عقود  -المتعاقد - اختيار –كيفية : الكلمات المفتاحية 

Selection of the contractor in international investment contracts

International investment contracts are of great importance, since they 

do not hold as quickly as normal contracts.. As they derive to the giant 

investment projects, focused on complex operations and potentials of 

large amounts of money, in addition to the risks involved for each of the 

parties, so it is necessary to be preceded by negotiations which may took 

a long time between the parties, and to start these negotiations, the 

state is looking for The best contractor among the investors in terms 

القانون في أبحاث سلسة
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  صلخستالم

تتمتع عقود التجارة الدولية بأھمية كبيره ، إذ < تنعقد بالسرعة التي تتم بھا العقود 
ا<عتيادية ، كونھا ترد على مشروعات تجاريه عمBقه ،

وإمكانات تقدر قيمتھا بأموال طائله، اضافه الى ما تنطوي عليه من مخاطر بالنسبة 
لكل من اطرافھا ، لذا 

لفتره طويله بين الطرفين وللبدء بھذه المفاوضات فان الدولة تبحث عن افضل 
متعاقد من بين الم

المناقصات الذي < يعتبر ايجابا وانما من قبيل الدعوة للتفاوض ،  أسلوبذلك 
ويعتبر دخول المناقص بعطائه قبو< للدعوة ، وبرسو المزاد على افضل عطاء 

نكون امام ايجاب صالحا <ن يقترن بقبول من الطرف ا<خ
المسائل الجوھرية للعقد وشروطه ومن ثم صياغة العقد 

لنكون امام عقد اتجاري دولي 

الكلمات المفتاحية 

Selection of the contractor in international investment contracts

Summary :  

International investment contracts are of great importance, since they 

do not hold as quickly as normal contracts.. As they derive to the giant 

investment projects, focused on complex operations and potentials of 

ion to the risks involved for each of the 

parties, so it is necessary to be preceded by negotiations which may took 

a long time between the parties, and to start these negotiations, the 

state is looking for The best contractor among the investors in terms of 
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technical, financial and technological backgrounds,  and follow in this 

way the method of bidding, which is not considered as an offer, but an 

invitation to negotiate,Submitting the tender by the tenderer shall mean 

the approval of the invitation.Reffer

means the two parties have positively agreed provided the other party 

agrees on the essential matters of the contract and the terms thereof. 

and then formulate the contract and finalize it, so as to be in front of an 

international investment contract                                                         

Keywords: how   

  :سنحاول من خBل المقدمة إعطاء تصور مبدئي عن موضوع البحث 

و يتعاظم ھذا الدور في العقRود 
, و وسيلة للمباد<ت ا<قتصادية عبRر الحRدود 

حيRRث تRRؤثر تلRRك العقRRود مRRن الناحيRRة ا<قتصRRادية علRRى ميRRزان المRRدفوعات و الميRRزان 
و اذا كRان العقRد , و الثروات و الخRدمات 

حيث يقRوم أحRد الطRرفين بتوجيRه أيجRاب بسRيط 
أ< أن , الى الطرف ا<َخر ثم ما يلبث ھذا اJخير أن يقبل ذلك اKيجاب فينعقRد العقRد 

اخلي كون ھذه العقد التجاري الدولي يختلف في مراحل تكوينه عن العقد التجاري الد
العقود معقدة فنياً و تقنياً تحتاج الى تفاوض من أجRل الوصRول الRى القبRول النھRائي و 

نظراً Jھمية عقود ا<ستثمار الدولية كونھا ترد على مشروعات عمBقة و تنص 
و تنطوي على مخاطر , ھا بأموال طائلة 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

                                                                                

technical, financial and technological backgrounds,  and follow in this 

way the method of bidding, which is not considered as an offer, but an 

invitation to negotiate,Submitting the tender by the tenderer shall mean 

the approval of the invitation.Reffering the auction to the best tenderer 

means the two parties have positively agreed provided the other party 

agrees on the essential matters of the contract and the terms thereof. 

and then formulate the contract and finalize it, so as to be in front of an 

ternational investment contract                                                        

Keywords: how - to - choose - contract - trade – 

سنحاول من خBل المقدمة إعطاء تصور مبدئي عن موضوع البحث 

  فكرة البحث 

و يتعاظم ھذا الدور في العقRود , اً في تبادل و تداول الثروات يلعب العقد دوراً أساسي
و وسيلة للمباد<ت ا<قتصادية عبRر الحRدود , الدولية التي تعد أداة لتسير ا<ستثمار 

حيRRث تRRؤثر تلRRك العقRRود مRRن الناحيRRة ا<قتصRRادية علRRى ميRRزان المRRدفوعات و الميRRزان 
و الثروات و الخRدمات  التجاري للدول أذ أنھا تستدعي أنتقا<ً للقيم

حيث يقRوم أحRد الطRرفين بتوجيRه أيجRاب بسRيط , يتم أبرامه بطريقة بسيطة و سريعة 
الى الطرف ا<َخر ثم ما يلبث ھذا اJخير أن يقبل ذلك اKيجاب فينعقRد العقRد 

العقد التجاري الدولي يختلف في مراحل تكوينه عن العقد التجاري الد
العقود معقدة فنياً و تقنياً تحتاج الى تفاوض من أجRل الوصRول الRى القبRول النھRائي و 

  .توقيع العقد من قبل اطرافه 

  مشكلة البحث 

نظراً Jھمية عقود ا<ستثمار الدولية كونھا ترد على مشروعات عمBقة و تنص 
ھا بأموال طائلة تقدر قيمت, على عمليات معقدة تقنياً و فنياً 

القانون في أبحاث سلسة
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technical, financial and technological backgrounds,  and follow in this 

way the method of bidding, which is not considered as an offer, but an 

invitation to negotiate,Submitting the tender by the tenderer shall mean 

ing the auction to the best tenderer 

means the two parties have positively agreed provided the other party 

agrees on the essential matters of the contract and the terms thereof. 

and then formulate the contract and finalize it, so as to be in front of an 

ternational investment contract                                                        

 international

  مقدمة

سنحاول من خBل المقدمة إعطاء تصور مبدئي عن موضوع البحث 

فكرة البحث : أو#ً 

يلعب العقد دوراً أساسي
الدولية التي تعد أداة لتسير ا<ستثمار 

حيRRث تRRؤثر تلRRك العقRRود مRRن الناحيRRة ا<قتصRRادية علRRى ميRRزان المRRدفوعات و الميRRزان 
التجاري للدول أذ أنھا تستدعي أنتقا<ً للقيم

يتم أبرامه بطريقة بسيطة و سريعة 
الى الطرف ا<َخر ثم ما يلبث ھذا اJخير أن يقبل ذلك اKيجاب فينعقRد العقRد 

العقد التجاري الدولي يختلف في مراحل تكوينه عن العقد التجاري الد
العقود معقدة فنياً و تقنياً تحتاج الى تفاوض من أجRل الوصRول الRى القبRول النھRائي و 

توقيع العقد من قبل اطرافه 

مشكلة البحث : ثانياً 

نظراً Jھمية عقود ا<ستثمار الدولية كونھا ترد على مشروعات عمBقة و تنص 
على عمليات معقدة تقنياً و فنياً 
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لذا أصبح من الضروري البحث عن أفضل متعاقد يتميز 
بالكفاءة الفنية و المالية و التكنولوجية و تتبع في سبيل ذلك توجيه دعوة الى 

على ھذه , التفاوض الى اكبر عدد من المستثمرين أشخاصاً طبيعية او اختبارية 
ھنا , دعوة لدخول المناقص بعطائه و رسوھا على افضل عطاء نكون امام ايجاب 

حتى نكون , يطرح التساؤل كيف يتم اختيار المتعاقد في عقود ا<ستثمار الدولية 

سيمه الى مطلبين سنتناول في المطلب ا<ول 
و نبحثه من خBل فرعين سنتناول في ا<ول 

أما المطلب الثاني , و في الثاني قبول الدعوة الى التفاوض 
نتناول في و نبحثه من خBل فرعين س

  ا>يجاب في عقود التجارة الدولية

وإنما , ان عقود التجارة الدولية < تتم بتوجيه إيجاب مباشر الى الطرف ا<خر 
يكون ذلك على أساس توجيه دعوة للتفاوض حول إبرام عقد تجاري ذو صفة دولية 
و Jجله سنقسم ھذا المطلب على 
و سنخصص ثانيھما لقبول 

  الدعوة الى التفاوض

التي يراھا  إذا كانت القاعدة العامة في إبرام العقود ھو أن يسلك المتعاقد الطريقة
مناسبة في إختيار من يتعاقد معه وذلك تطبيقا لمبدأ الحرية في التعاقد ، إ< إن ا<مر 
Jن الدولة تستطيع أن تتبع إجراءات خاصة 

 الثانيةطريقة المناقصات و
، وبالنسبة للطريقة ا<ولى فB تعد إيجاباً وإنما ھي دعوة للتفاوض 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون
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لذا أصبح من الضروري البحث عن أفضل متعاقد يتميز , كبيرة بالنسبة Jطرافھا 
بالكفاءة الفنية و المالية و التكنولوجية و تتبع في سبيل ذلك توجيه دعوة الى 

التفاوض الى اكبر عدد من المستثمرين أشخاصاً طبيعية او اختبارية 
دعوة لدخول المناقص بعطائه و رسوھا على افضل عطاء نكون امام ايجاب 

يطرح التساؤل كيف يتم اختيار المتعاقد في عقود ا<ستثمار الدولية 
  امام ايجاباً صالحاً Jن يقترن بقبول نھائي يتم به العقد ؟ 

  خطة البحث 

سيمه الى مطلبين سنتناول في المطلب ا<ول ارتأينا أن نبحث الموضوع من خBل تق
و نبحثه من خBل فرعين سنتناول في ا<ول , اKيجاب في عقود ا<ستثمار الدولية 

و في الثاني قبول الدعوة الى التفاوض , الدعوة الى التفاوض 
و نبحثه من خBل فرعين س, نخصصه للقبول في عقود ا<ستثمار الدولية 

  .و في الثاني صياغة العقد , المفاوضات العقدية 

ا>يجاب في عقود التجارة الدولية:المطلب ا/ول 

ان عقود التجارة الدولية < تتم بتوجيه إيجاب مباشر الى الطرف ا<خر 
يكون ذلك على أساس توجيه دعوة للتفاوض حول إبرام عقد تجاري ذو صفة دولية 

و Jجله سنقسم ھذا المطلب على , ادفھا قبو<ً حتى نكون امام إيجاب بات 
و سنخصص ثانيھما لقبول , سنتناول في أولھما الدعوة الى التفاوض 

  .الدعوة الى التفاوض 

الدعوة الى التفاوض:الفرع ا/ول

إذا كانت القاعدة العامة في إبرام العقود ھو أن يسلك المتعاقد الطريقة
مناسبة في إختيار من يتعاقد معه وذلك تطبيقا لمبدأ الحرية في التعاقد ، إ< إن ا<مر 

Jن الدولة تستطيع أن تتبع إجراءات خاصة , بخBف ذلك في عقود التجارة الدولية 
طريقة المناقصات و ا#ولىوالتي تتمثل بطريقتين  , <ختيار من يتعاقد معھا 

، وبالنسبة للطريقة ا<ولى فB تعد إيجاباً وإنما ھي دعوة للتفاوض  )1

القانون في أبحاث سلسة
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كبيرة بالنسبة Jطرافھا 
بالكفاءة الفنية و المالية و التكنولوجية و تتبع في سبيل ذلك توجيه دعوة الى 

التفاوض الى اكبر عدد من المستثمرين أشخاصاً طبيعية او اختبارية 
دعوة لدخول المناقص بعطائه و رسوھا على افضل عطاء نكون امام ايجاب ال

يطرح التساؤل كيف يتم اختيار المتعاقد في عقود ا<ستثمار الدولية 
امام ايجاباً صالحاً Jن يقترن بقبول نھائي يتم به العقد ؟ 

خطة البحث : ثالثاً 

ارتأينا أن نبحث الموضوع من خBل تق
اKيجاب في عقود ا<ستثمار الدولية 

الدعوة الى التفاوض 
نخصصه للقبول في عقود ا<ستثمار الدولية 

المفاوضات العقدية  اJول

ان عقود التجارة الدولية < تتم بتوجيه إيجاب مباشر الى الطرف ا<خر 
يكون ذلك على أساس توجيه دعوة للتفاوض حول إبرام عقد تجاري ذو صفة دولية 

ادفھا قبو<ً حتى نكون امام إيجاب بات يص, 
سنتناول في أولھما الدعوة الى التفاوض : فرعين 

الدعوة الى التفاوض 

إذا كانت القاعدة العامة في إبرام العقود ھو أن يسلك المتعاقد الطريقة
مناسبة في إختيار من يتعاقد معه وذلك تطبيقا لمبدأ الحرية في التعاقد ، إ< إن ا<مر 

بخBف ذلك في عقود التجارة الدولية 
<ختيار من يتعاقد معھا 

1(يدات ھي المزا
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) 80(من نص المادة ) 2(

فاKيجاب تعبير عن الرغبة Jبرام عقد فھو نھائي 

أما الدعوة الى التفاوض فھي 
وھذا ما , مجرد إستعداد للدخول في مفاوضات بعد تقديم عطاء من أفضل مناقص 

على  لوالغرض من المناقصة ھو الحصو

 ,حتى تختار الدولة من بينھا العرض ا<قل سعراً 
فالدولة تھدف الحصول , 

على افضل عرض يجري التفاوض عليه وھذا غالبا ما يحدث في العقود ذات القيمة 

اما المزايدات الغرض منھا اختيار افضل متعاقد بأكبر عطاء من الناحية المالية فقط 
ن الھدف واحد ھو الحصول على افضل متعاقد ا< ان المزايدات تخرج من 

و يمكن تعريف المناقصة بأنھا دعوة علنية يوجھا شخص الى افراد الجمھور عن 
سية و يدعوھم فيھا الى أن يقدموا عروض تناف

لكي يختار من بينھا أفضلھا شروطاً سواء من الناحية 
وغالباً ما يفترض ھذا اJسلوب مع اJشخاص 
و قد أتبع اسلوب المناقصات في معظم الدول الجاذبة لBستثمار مثل 
والمناقصات قد تكون عامة اي بموجب أعBنا يوجه 

 )8(الى جميع الراغبين في المساھمة بتنفيذ مشاريع تجارية دولية وفق شروط محددة 

ونرى ان ھذا يفسح المجال اJوسع لدخول عدد كبير من المنافسين ومن ثم اختيار 
حيث , دة أفضل من بين العروض المقدمة ، او تكون المناقصات خاصة أي محدو

, تجري بين عدد محدد وغالباً ما توجه أليھم دعوات خاصة مباشرة لBشتراك فيھا 
و يلجأ الى ھذا اJسلوب عندما تكون 

او لكون المناقصة , اKمكانات المالية والقدرات الفنية للمشاريع التجارية محدودة 
جھة تحافظ على سرية التعامل لكون طبيعة 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون
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(، وقد أشار المشرع العراقي الى ھذه الصورة في البند 

فاKيجاب تعبير عن الرغبة Jبرام عقد فھو نھائي ,  )3(من القانون المدني العراقي 

أما الدعوة الى التفاوض فھي , موضوع العقد يتضمن جميع العناصر الجوھرية ل
مجرد إستعداد للدخول في مفاوضات بعد تقديم عطاء من أفضل مناقص 

والغرض من المناقصة ھو الحصو, ) 4(أشارت إليه محكمة النقض المصرية 

حتى تختار الدولة من بينھا العرض ا<قل سعراً , أكبر عدد من العروض المنافسة 
, فضB عن إن إرادة الراغب في إبرام العقد ليست نھائية 

على افضل عرض يجري التفاوض عليه وھذا غالبا ما يحدث في العقود ذات القيمة 
  . )5(ا<قتصادية الكبيرة 

اما المزايدات الغرض منھا اختيار افضل متعاقد بأكبر عطاء من الناحية المالية فقط 
ن الھدف واحد ھو الحصول على افضل متعاقد ا< ان المزايدات تخرج من 

  . ) 6( نطاق بحثنا Jنھا تتعلق ببيع وايجار اموال الدولة

و يمكن تعريف المناقصة بأنھا دعوة علنية يوجھا شخص الى افراد الجمھور عن 
و يدعوھم فيھا الى أن يقدموا عروض تناف, طريق وسائل اJعBم المختلفة 

لكي يختار من بينھا أفضلھا شروطاً سواء من الناحية , بشأن عقد معين يراد أبرامه 
وغالباً ما يفترض ھذا اJسلوب مع اJشخاص , المالية أو الخدمة المطلوب أدائھا 

و قد أتبع اسلوب المناقصات في معظم الدول الجاذبة لBستثمار مثل 
والمناقصات قد تكون عامة اي بموجب أعBنا يوجه ,  )7(مصر والكويت و العراق 

الى جميع الراغبين في المساھمة بتنفيذ مشاريع تجارية دولية وفق شروط محددة 

ونرى ان ھذا يفسح المجال اJوسع لدخول عدد كبير من المنافسين ومن ثم اختيار 
أفضل من بين العروض المقدمة ، او تكون المناقصات خاصة أي محدو

تجري بين عدد محدد وغالباً ما توجه أليھم دعوات خاصة مباشرة لBشتراك فيھا 
و يلجأ الى ھذا اJسلوب عندما تكون , بحيث تكون قاصرة عليھم دون غيرھم 

اKمكانات المالية والقدرات الفنية للمشاريع التجارية محدودة 
جھة تحافظ على سرية التعامل لكون طبيعة  تتطلب التقيد بعض ا<حيان مع

القانون في أبحاث سلسة
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، وقد أشار المشرع العراقي الى ھذه الصورة في البند  )2(

من القانون المدني العراقي 

يتضمن جميع العناصر الجوھرية ل
مجرد إستعداد للدخول في مفاوضات بعد تقديم عطاء من أفضل مناقص 

أشارت إليه محكمة النقض المصرية 

أكبر عدد من العروض المنافسة 
فضB عن إن إرادة الراغب في إبرام العقد ليست نھائية 

على افضل عرض يجري التفاوض عليه وھذا غالبا ما يحدث في العقود ذات القيمة 
ا<قتصادية الكبيرة 

اما المزايدات الغرض منھا اختيار افضل متعاقد بأكبر عطاء من الناحية المالية فقط 
ن الھدف واحد ھو الحصول على افضل متعاقد ا< ان المزايدات تخرج من ورغم ا, 

نطاق بحثنا Jنھا تتعلق ببيع وايجار اموال الدولة

و يمكن تعريف المناقصة بأنھا دعوة علنية يوجھا شخص الى افراد الجمھور عن 
طريق وسائل اJعBم المختلفة 

بشأن عقد معين يراد أبرامه 
المالية أو الخدمة المطلوب أدائھا 

و قد أتبع اسلوب المناقصات في معظم الدول الجاذبة لBستثمار مثل , المعنوية 
مصر والكويت و العراق 

الى جميع الراغبين في المساھمة بتنفيذ مشاريع تجارية دولية وفق شروط محددة 

.  

ونرى ان ھذا يفسح المجال اJوسع لدخول عدد كبير من المنافسين ومن ثم اختيار  
أفضل من بين العروض المقدمة ، او تكون المناقصات خاصة أي محدو

تجري بين عدد محدد وغالباً ما توجه أليھم دعوات خاصة مباشرة لBشتراك فيھا 
بحيث تكون قاصرة عليھم دون غيرھم 

اKمكانات المالية والقدرات الفنية للمشاريع التجارية محدودة 
تتطلب التقيد بعض ا<حيان مع
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)  3(كما ھو الحال في المناقصة المحدودة رقم 

الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل Jنشاء 

القطعة رقم , معمل الكتل الكونكريتية من مناشئ كورية او اوربية الواقع في بغداد 
، وقد أشار الى ذلك المشرع العراقي 

من نص ) 5(في البند  2008

                                    .  

من قانون المناقصات و 

الى ذلك ھناك اسلوب التفاوض 

حيث يتم ا<تصال مباشرة مع المنافسين Jغراض تنفيذ المشاريع التجارية 
يلجؤوا  فالمستثمرين قد , دون اتباع اجراءات المناقصة سواء كانت عامة او خاصة 

الى ھذا ا<سلوب لغرض عرض خدماتھم وخبراتھم على الدول التي تنقصھا 
التفاوض  إجراء إلىو ذلك من خBل اللقاءات المباشرة مما يؤدي 

يعطي مجا<ً للسرعة و  
  . )13(ى ايجاب بات 

  قبول الدعوة الى التفاوض

بعد ان تتم الدعوة الى التفاوض عن طريق ا<عBن عن المناقصة <بد من ان تقترن 
بقبول من المنافسين افرادا ام شركات مستثمره ، حتى نكون امام ايجاب  ، ويتم 
المناقصات من خBل تقديم 
العطاء الذي يمثل  ايجابه ، بعد دراسة مستفيضه للمشاريع التجارية المطلوب 
تنفيذھا ، من النواحي الفنية والمالية والضريبية والقانونية ، و<يھم الشكل الذي 
تظھر فيه اKرادة اي قبول الدعوة ، فقد يكون صريحا او ممكن ان يكون ضمنيا 
على ذلك ، اذ < يلزم ان يكون قبول الدعوة صريحا ،بل يمكن ان 
يكون ضمنيا اذا قام الشخص الذي وجھت اليه الدعوة بعمل او تصرف ينبأ بطريقه 
غير مباشره عن قبوله في غير الحا<ت التي يتطلب فيھا القانون ان يكون التعبير 

شرع العراقي في المادة عن اراده العمل القانوني صراحه ، والى ذلك اشار الم
كما لو قدم العطاء في ظرف مغلق يتضمن 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

                                                                                

كما ھو الحال في المناقصة المحدودة رقم  )9(المشروع التجاري تقتضي ذلك 

الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل Jنشاء , التي اعلنتھا وزارة النقل 

معمل الكتل الكونكريتية من مناشئ كورية او اوربية الواقع في بغداد 
، وقد أشار الى ذلك المشرع العراقي  ) 10() عكركوف  -14(مقاطعة 

2008لسنة ) 1(في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 

.                                     )11(العطاء الواحد  أسلوببعنوان 

من قانون المناقصات و ) 3(الى ذلك في المادة كما أشار المشرع المصري 

الى ذلك ھناك اسلوب التفاوض  إضافة,  )12( 1998لسنة ) 89(المزايدات رقم 

حيث يتم ا<تصال مباشرة مع المنافسين Jغراض تنفيذ المشاريع التجارية 
دون اتباع اجراءات المناقصة سواء كانت عامة او خاصة 

الى ھذا ا<سلوب لغرض عرض خدماتھم وخبراتھم على الدول التي تنقصھا 
و ذلك من خBل اللقاءات المباشرة مما يؤدي , رؤوس ا<موال 

 اJسلوبو ھذا , في سرية تامة دون تدخل منافس اخر 
ى ايجاب بات متعاقد و من ثم ال أفضلالسرية والوصول الى 

قبول الدعوة الى التفاوض: الفرع الثاني

بعد ان تتم الدعوة الى التفاوض عن طريق ا<عBن عن المناقصة <بد من ان تقترن 
بقبول من المنافسين افرادا ام شركات مستثمره ، حتى نكون امام ايجاب  ، ويتم 

المناقصات من خBل تقديم القبول عندما يعلن المناقص عن موافقته بالدخول في 
العطاء الذي يمثل  ايجابه ، بعد دراسة مستفيضه للمشاريع التجارية المطلوب 
تنفيذھا ، من النواحي الفنية والمالية والضريبية والقانونية ، و<يھم الشكل الذي 
تظھر فيه اKرادة اي قبول الدعوة ، فقد يكون صريحا او ممكن ان يكون ضمنيا 

على ذلك ، اذ < يلزم ان يكون قبول الدعوة صريحا ،بل يمكن ان  باي تصرف يدل
يكون ضمنيا اذا قام الشخص الذي وجھت اليه الدعوة بعمل او تصرف ينبأ بطريقه 
غير مباشره عن قبوله في غير الحا<ت التي يتطلب فيھا القانون ان يكون التعبير 

عن اراده العمل القانوني صراحه ، والى ذلك اشار الم
كما لو قدم العطاء في ظرف مغلق يتضمن ،  )14(من القانون المدني العراقي 

القانون في أبحاث سلسة
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المشروع التجاري تقتضي ذلك 

التي اعلنتھا وزارة النقل  2012لسنة 

معمل الكتل الكونكريتية من مناشئ كورية او اوربية الواقع في بغداد 
مقاطعة )  30/ 10(

في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 

بعنوان ) 4(المادة 

كما أشار المشرع المصري 

المزايدات رقم 

حيث يتم ا<تصال مباشرة مع المنافسين Jغراض تنفيذ المشاريع التجارية , المباشر 
دون اتباع اجراءات المناقصة سواء كانت عامة او خاصة 

الى ھذا ا<سلوب لغرض عرض خدماتھم وخبراتھم على الدول التي تنقصھا 
رؤوس ا<موال 

في سرية تامة دون تدخل منافس اخر 
السرية والوصول الى 

بعد ان تتم الدعوة الى التفاوض عن طريق ا<عBن عن المناقصة <بد من ان تقترن 
بقبول من المنافسين افرادا ام شركات مستثمره ، حتى نكون امام ايجاب  ، ويتم 

القبول عندما يعلن المناقص عن موافقته بالدخول في 
العطاء الذي يمثل  ايجابه ، بعد دراسة مستفيضه للمشاريع التجارية المطلوب 
تنفيذھا ، من النواحي الفنية والمالية والضريبية والقانونية ، و<يھم الشكل الذي 
تظھر فيه اKرادة اي قبول الدعوة ، فقد يكون صريحا او ممكن ان يكون ضمنيا 

باي تصرف يدل
يكون ضمنيا اذا قام الشخص الذي وجھت اليه الدعوة بعمل او تصرف ينبأ بطريقه 
غير مباشره عن قبوله في غير الحا<ت التي يتطلب فيھا القانون ان يكون التعبير 

عن اراده العمل القانوني صراحه ، والى ذلك اشار الم
من القانون المدني العراقي ) 79(
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عدد من الوثائق التي تحدد الشروط الفنية والمالية التي يعرضھا المناقص للتفاوض 
ويحرص عادة المناقص ان يبين في عطائه مدى قدرته الفنية ، من 
شروعات المماثلة التي قام بتنفيذھا من قبل ، ويحرص على ان تكون 

 )15(ا<سعار الواردة في ايجابه اسعار تنافسية حتى يضمن رسو المناقصة عليه 

) 18(في المادة  1980،وقد اشارت الى ذلك اتفاقية فينا للبيع الدولي للبضائع لسنة 

، ) 16(..) المخاطب يفيد الموافقة 

و<بد من ا<شارة ان ھناك بعض الحا<ت < يكون العطاء مطابقا لشروط الدولة 
التي اعلنت المناقصة ، بل كثيرا ما يتضمن تحفظات على ھذه الشروط ، كون 
كراسة الشروط  قد تتضمن شروطا غير محددة او مبالغا فيھا مما يدفع مقدم العطاء 
فظ بشأنھا Jجل تعديلھا او حذفھا كليا اي توجيه دعوه بالتفاوض لمناقشة 
، وعلى ذلك قد < يلقى المناقص قبو< و< رفضا من قبل المعلن 

عن المناقصة ، بل يصادفه اقتراحا مضادا ،فيتقدم بعرض من جانبه يتضمن استبعاد 
الدعوة ، فيكون بذلك ايجابا ، قد يلقى 
بدوره اقتراحا مضادا وھكذا ،  الى ان يستقر الطرفان على اتفاقا واحدا يكون  
ايجابا مشتركا Jنه يشكل عندئذ تجسيد Kرادتھما المشتركة ، وا<صل ان ا<قتراح 

وھذا ما المقابل يعد رفضا لBقتراح المبدئي ويشكل في الوقت ذاته ايجابا جديدا ، 
  .  )18( من القانون المدني العراقي

وعلى ذلك فان كان قبول الدعوة للتفاوض في عقود التجارة الدولية ينطوي على 
على شروط ھذه الدعوة فأنھا تعد رفضا صريحا ، اما اذا كان 
للدعوة ففي ھذه الحالة يكون 

، اذ ان المتعاقد  )19(القبول صحيحا مالم يعترض الداعي عن المناقصة على ذلك 

بعد ان يتقدم بعطائه الممثل Kيجابه فانه يرتبط به و< يجوز سحبه او تعديله قبل ان 
قضي بان القبول بالمبدأ الذي ي

الذي يتضمن شروطا زائدة او مختلفة من شانھا ان تلغي بشكل اساسي الشروط 
  .)20(الواردة في الدعوة للتفاوض تعد رفضا وتشكل ايجابا جديدا 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

                                                                                

عدد من الوثائق التي تحدد الشروط الفنية والمالية التي يعرضھا المناقص للتفاوض 
ويحرص عادة المناقص ان يبين في عطائه مدى قدرته الفنية ، من  

شروعات المماثلة التي قام بتنفيذھا من قبل ، ويحرص على ان تكون 
ا<سعار الواردة في ايجابه اسعار تنافسية حتى يضمن رسو المناقصة عليه 

،وقد اشارت الى ذلك اتفاقية فينا للبيع الدولي للبضائع لسنة 

المخاطب يفيد الموافقة يعتبر قبو<ً اي بيان او تصرف اخر من 

و<بد من ا<شارة ان ھناك بعض الحا<ت < يكون العطاء مطابقا لشروط الدولة 
التي اعلنت المناقصة ، بل كثيرا ما يتضمن تحفظات على ھذه الشروط ، كون 
كراسة الشروط  قد تتضمن شروطا غير محددة او مبالغا فيھا مما يدفع مقدم العطاء 
فظ بشأنھا Jجل تعديلھا او حذفھا كليا اي توجيه دعوه بالتفاوض لمناقشة 

، وعلى ذلك قد < يلقى المناقص قبو< و< رفضا من قبل المعلن  )17(

عن المناقصة ، بل يصادفه اقتراحا مضادا ،فيتقدم بعرض من جانبه يتضمن استبعاد 
الدعوة ، فيكون بذلك ايجابا ، قد يلقى  او تعديل شرط او اكثر يختلف عما ورد في

بدوره اقتراحا مضادا وھكذا ،  الى ان يستقر الطرفان على اتفاقا واحدا يكون  
ايجابا مشتركا Jنه يشكل عندئذ تجسيد Kرادتھما المشتركة ، وا<صل ان ا<قتراح 

المقابل يعد رفضا لBقتراح المبدئي ويشكل في الوقت ذاته ايجابا جديدا ، 
من القانون المدني العراقي) 85(أشار اليه المشرع العراقي في المادة 

وعلى ذلك فان كان قبول الدعوة للتفاوض في عقود التجارة الدولية ينطوي على 
على شروط ھذه الدعوة فأنھا تعد رفضا صريحا ، اما اذا كان  إضافات

للدعوة ففي ھذه الحالة يكون  أساسيعلى تغيير القبول مقترنا بعناصر < تنطوي 
القبول صحيحا مالم يعترض الداعي عن المناقصة على ذلك 

بعد ان يتقدم بعطائه الممثل Kيجابه فانه يرتبط به و< يجوز سحبه او تعديله قبل ان 
بالمبدأ الذي ي 1994مبادئ اليوندرورا لسنة  أخذتيبت فيه ، وقد 

الذي يتضمن شروطا زائدة او مختلفة من شانھا ان تلغي بشكل اساسي الشروط 
الواردة في الدعوة للتفاوض تعد رفضا وتشكل ايجابا جديدا 

القانون في أبحاث سلسة
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عدد من الوثائق التي تحدد الشروط الفنية والمالية التي يعرضھا المناقص للتفاوض 
 على اساسھا ،
شروعات المماثلة التي قام بتنفيذھا من قبل ، ويحرص على ان تكون خBل بيان الم

ا<سعار الواردة في ايجابه اسعار تنافسية حتى يضمن رسو المناقصة عليه 

،وقد اشارت الى ذلك اتفاقية فينا للبيع الدولي للبضائع لسنة 

يعتبر قبو<ً اي بيان او تصرف اخر من (على انه 

و<بد من ا<شارة ان ھناك بعض الحا<ت < يكون العطاء مطابقا لشروط الدولة 
التي اعلنت المناقصة ، بل كثيرا ما يتضمن تحفظات على ھذه الشروط ، كون 
كراسة الشروط  قد تتضمن شروطا غير محددة او مبالغا فيھا مما يدفع مقدم العطاء 

فظ بشأنھا Jجل تعديلھا او حذفھا كليا اي توجيه دعوه بالتفاوض لمناقشة الى التح
( ھذه التحفظات

عن المناقصة ، بل يصادفه اقتراحا مضادا ،فيتقدم بعرض من جانبه يتضمن استبعاد 
او تعديل شرط او اكثر يختلف عما ورد في

بدوره اقتراحا مضادا وھكذا ،  الى ان يستقر الطرفان على اتفاقا واحدا يكون  
ايجابا مشتركا Jنه يشكل عندئذ تجسيد Kرادتھما المشتركة ، وا<صل ان ا<قتراح 

المقابل يعد رفضا لBقتراح المبدئي ويشكل في الوقت ذاته ايجابا جديدا ، 
أشار اليه المشرع العراقي في المادة 

وعلى ذلك فان كان قبول الدعوة للتفاوض في عقود التجارة الدولية ينطوي على 
إضافاتتعديBت او 

القبول مقترنا بعناصر < تنطوي 
القبول صحيحا مالم يعترض الداعي عن المناقصة على ذلك 

بعد ان يتقدم بعطائه الممثل Kيجابه فانه يرتبط به و< يجوز سحبه او تعديله قبل ان 
يبت فيه ، وقد 

الذي يتضمن شروطا زائدة او مختلفة من شانھا ان تلغي بشكل اساسي الشروط 
الواردة في الدعوة للتفاوض تعد رفضا وتشكل ايجابا جديدا 
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وبعد ان يتم قبول الدعوة ، يتم نشر اعBن يحدد موعدا لجلسة المناقصة وتكون 
المساواة والتقليل من الخBفات 
القانونية ، وتتعزز ھذه العBنية بحضور اعضاء من جھات مختلفة لدراسة 
العروض المقدمة ومنھا وزارة المالية ، وزارة التخطيط ، دائرة العقود الحكومية ، 
ديوان الرقابة المالية ، وبعد ا<نتھاء من ھذه الجلسة يتم اعBن نتائج المناقصة 
ئھا على صاحب العطاء المناسب ، فضB عن أسباب ا<رساء واسماء 

  . )21(المنافسين من ا<فراد او الشركات التجارية التي تقدمت بالعطاء 

يتضح مما تقدم ان رسو المناقصة على افضل صاحب عطاء يعتبر ايجابا ، تنتقل 
د والمسائل بعده ا<طراف المتعاقدة الى مرحلة المفاوضات لمناقشة شروط العق

الجوھرية المتعلقة به ، التي تكون نتيجتھا اما رفض التعاقد وقطع المفاوضة ، او 
  .القبول النھائي بما ورد في تللك المفاوضات ومن ثم صياغة العقد وابرامه 

  القبول في عقود التجارة الدولية

راف الى مرحلة تنتقل اJط
والتي تنتھي اما بالقبول البات و 
و عليه سنبحث ذلك من خBل 

  .و في الثاني صياغة العقد 

  المفاوضات العقدية

لمفاوضات امرا ضروريا Jبرام عقود التجارة الدولية ، ويرجع ذلك لعدة 
ان ھذه العقود ليست عقود اعتيادية  يتفق على عناصرھا وتبرم 
من اول لقاء ، وثانيھما اسباب ترجع الى اطراف تلك العقود حيث يتم التنافس 

شاط اقتصادي دولي ، بين عدد من المتعاقدين غالبا ما يكونوا شركات ذات ن
فيلزم عند التعامل معھا الوقوف على خبراتھا وامكاناتھا المالية ، كما ان الطرف 
ا<ول كثيرا ما يكون من الدول النامية ، فضB عن ذلك فان اختBف لغة 
القانونية التي ينتمي اليھا كل من الطرفين جعل 
وضات تمھيدية  قد تستغرق وقت طويB تسبق 
موقف تعبيري قائم بين طرفين او اكثر حول 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون
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وبعد ان يتم قبول الدعوة ، يتم نشر اعBن يحدد موعدا لجلسة المناقصة وتكون 
المساواة والتقليل من الخBفات  جميع ا<جراءات علنية ومكشوفة  لتحقيق مبدأ

القانونية ، وتتعزز ھذه العBنية بحضور اعضاء من جھات مختلفة لدراسة 
العروض المقدمة ومنھا وزارة المالية ، وزارة التخطيط ، دائرة العقود الحكومية ، 
ديوان الرقابة المالية ، وبعد ا<نتھاء من ھذه الجلسة يتم اعBن نتائج المناقصة 
ئھا على صاحب العطاء المناسب ، فضB عن أسباب ا<رساء واسماء 

المنافسين من ا<فراد او الشركات التجارية التي تقدمت بالعطاء 

يتضح مما تقدم ان رسو المناقصة على افضل صاحب عطاء يعتبر ايجابا ، تنتقل 
بعده ا<طراف المتعاقدة الى مرحلة المفاوضات لمناقشة شروط العق

الجوھرية المتعلقة به ، التي تكون نتيجتھا اما رفض التعاقد وقطع المفاوضة ، او 
القبول النھائي بما ورد في تللك المفاوضات ومن ثم صياغة العقد وابرامه 

القبول في عقود التجارة الدولية:المطلب الثاني 
تنتقل اJط, بعد ان ترسوا المناقصة على مقدم افضل عطاء 

والتي تنتھي اما بالقبول البات و , المفاوضات حول العناصر الجوھرية للعقد 
و عليه سنبحث ذلك من خBل , صياغة العقد او بالرفض و عدم ابرام العقد 
و في الثاني صياغة العقد , فرعين سنتناول في ا<ول المفاوضات العقدية 

المفاوضات العقدية:الفرع ا/ول
لمفاوضات امرا ضروريا Jبرام عقود التجارة الدولية ، ويرجع ذلك لعدة 

ان ھذه العقود ليست عقود اعتيادية  يتفق على عناصرھا وتبرم  اولھما
من اول لقاء ، وثانيھما اسباب ترجع الى اطراف تلك العقود حيث يتم التنافس 

بين عدد من المتعاقدين غالبا ما يكونوا شركات ذات ن
فيلزم عند التعامل معھا الوقوف على خبراتھا وامكاناتھا المالية ، كما ان الطرف 
ا<ول كثيرا ما يكون من الدول النامية ، فضB عن ذلك فان اختBف لغة 

القانونية التي ينتمي اليھا كل من الطرفين جعل  ا<نظمةالتخاطب ، واختBف 
وضات تمھيدية  قد تستغرق وقت طويB تسبق من الضروري الدخول في مفا

موقف تعبيري قائم بين طرفين او اكثر حول (، فالتفاوض ھو  )22(ابرام العقد 

القانون في أبحاث سلسة
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وبعد ان يتم قبول الدعوة ، يتم نشر اعBن يحدد موعدا لجلسة المناقصة وتكون 
جميع ا<جراءات علنية ومكشوفة  لتحقيق مبدأ

القانونية ، وتتعزز ھذه العBنية بحضور اعضاء من جھات مختلفة لدراسة 
العروض المقدمة ومنھا وزارة المالية ، وزارة التخطيط ، دائرة العقود الحكومية ، 
ديوان الرقابة المالية ، وبعد ا<نتھاء من ھذه الجلسة يتم اعBن نتائج المناقصة 

ئھا على صاحب العطاء المناسب ، فضB عن أسباب ا<رساء واسماء وارسا
المنافسين من ا<فراد او الشركات التجارية التي تقدمت بالعطاء 

يتضح مما تقدم ان رسو المناقصة على افضل صاحب عطاء يعتبر ايجابا ، تنتقل 
بعده ا<طراف المتعاقدة الى مرحلة المفاوضات لمناقشة شروط العق

الجوھرية المتعلقة به ، التي تكون نتيجتھا اما رفض التعاقد وقطع المفاوضة ، او 
القبول النھائي بما ورد في تللك المفاوضات ومن ثم صياغة العقد وابرامه 

بعد ان ترسوا المناقصة على مقدم افضل عطاء 
المفاوضات حول العناصر الجوھرية للعقد 

صياغة العقد او بالرفض و عدم ابرام العقد 
فرعين سنتناول في ا<ول المفاوضات العقدية 

لمفاوضات امرا ضروريا Jبرام عقود التجارة الدولية ، ويرجع ذلك لعدة تعد ا
اولھما اسباب

من اول لقاء ، وثانيھما اسباب ترجع الى اطراف تلك العقود حيث يتم التنافس 
بين عدد من المتعاقدين غالبا ما يكونوا شركات ذات ن

فيلزم عند التعامل معھا الوقوف على خبراتھا وامكاناتھا المالية ، كما ان الطرف 
ا<ول كثيرا ما يكون من الدول النامية ، فضB عن ذلك فان اختBف لغة 

التخاطب ، واختBف 
من الضروري الدخول في مفا

ابرام العقد 
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، فھو  )23()قضية من القضايا يتم من خBله عرض وتبادل وتقريب ا^راء 

اسلوب تعامل مقترن بالقدرة والكفاءة العلمية التي تعطي لشخص المفاوض 
الحلول واتخاذ القرار السليم والوصول الى اتفاق بين 
المتفاوضين على موضوع معين بما يخدم مصالح ا<طراف المشتركة 
، ونجد في كل تفاوض بين الدولة والمتعاقد معھا حول تنفيذ 

مشروع تجاري دولي ان ھناك مبادئ يجب مراعاتھا ، فعلى الدولة ان تضع 
بقا لما تمليه مصالحھا ا<قتصادية من الناحية التجارية ، وان 
تأخذ بنظر ا<عتبار ظروف العمل ، وا<ستخدام والتدريب ، وخلق البنى 
ا<رتكازية للمشروع التجاري ، وان تتفھم اھداف المتعاقد الذي يروم الحصول 

بات على ترخيص له لتنفيذ المشروع التجاري والتقليل من المخاطر والعق

نستنتج مما تقدم ان المفاوضات العقدية من أھم مراحل تكوين القبول النھائي من 
خBل ا<عداد والتحضير للعقد ، فھي وسيلة وقائية للحيلولة دون قيام اسباب 

الحق في  وتجدر المBحظة ان Jطراف العقد طبقا لمبدأ سلطان ا<رادة لھم
ا<ستمرار بالمفاوضات ومن ثم ابرام العقد ، او قطعھا والعدول عنھا دون تحقيق 
الغاية منھا ، ا< ان ھذا العدول قد يسبب في كثير من ا<حيان اضرارا بالطرف 

وھنا يطرح التساؤل ھل لDطراف المتفاوضة حرية قطع المفاوضة وانھائھا ؟ وھل 

، وبالتالي  )27(اختلف الفقه حول ذلك ، إذ يرى البعض منھم إن مجرد أعمال مادية 

لكل طرف حرية قطعھا والعدول عنھا دون ان يترتب على ذلك اثر قانوني ، فھي 
ليست تصرف قانوني فB تلزم اي طرف طالما أن كB الطرفين لم يصB الى اتفاق 
د ، وھذا ما يجسد مبدأ حرية المفاوضات في 

) 2(من المادة ) 15(العقود الدولية ، ويمكن ا<ستد<ل على ذلك بما ورد في البند 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون
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قضية من القضايا يتم من خBله عرض وتبادل وتقريب ا^راء 

اسلوب تعامل مقترن بالقدرة والكفاءة العلمية التي تعطي لشخص المفاوض 
الحلول واتخاذ القرار السليم والوصول الى اتفاق بين حرية البحث في 

المتفاوضين على موضوع معين بما يخدم مصالح ا<طراف المشتركة 
، ونجد في كل تفاوض بين الدولة والمتعاقد معھا حول تنفيذ  )24(واغراضھا 

مشروع تجاري دولي ان ھناك مبادئ يجب مراعاتھا ، فعلى الدولة ان تضع 
بقا لما تمليه مصالحھا ا<قتصادية من الناحية التجارية ، وان امامھا ھدفھا ط

تأخذ بنظر ا<عتبار ظروف العمل ، وا<ستخدام والتدريب ، وخلق البنى 
ا<رتكازية للمشروع التجاري ، وان تتفھم اھداف المتعاقد الذي يروم الحصول 

على ترخيص له لتنفيذ المشروع التجاري والتقليل من المخاطر والعق
  . )25(اKدارية والمالية 

نستنتج مما تقدم ان المفاوضات العقدية من أھم مراحل تكوين القبول النھائي من 
خBل ا<عداد والتحضير للعقد ، فھي وسيلة وقائية للحيلولة دون قيام اسباب 

  .الخBفات في المستقبل 

وتجدر المBحظة ان Jطراف العقد طبقا لمبدأ سلطان ا<رادة لھم
ا<ستمرار بالمفاوضات ومن ثم ابرام العقد ، او قطعھا والعدول عنھا دون تحقيق 
الغاية منھا ، ا< ان ھذا العدول قد يسبب في كثير من ا<حيان اضرارا بالطرف 

وھنا يطرح التساؤل ھل لDطراف المتفاوضة حرية قطع المفاوضة وانھائھا ؟ وھل 
  ذلك ؟ ھناك مسؤولية على

اختلف الفقه حول ذلك ، إذ يرى البعض منھم إن مجرد أعمال مادية 

لكل طرف حرية قطعھا والعدول عنھا دون ان يترتب على ذلك اثر قانوني ، فھي 
ليست تصرف قانوني فB تلزم اي طرف طالما أن كB الطرفين لم يصB الى اتفاق 

د ، وھذا ما يجسد مبدأ حرية المفاوضات في نھائي حول العناصر الجوھرية للعق
العقود الدولية ، ويمكن ا<ستد<ل على ذلك بما ورد في البند 

القانون في أبحاث سلسة
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قضية من القضايا يتم من خBله عرض وتبادل وتقريب ا^راء 

اسلوب تعامل مقترن بالقدرة والكفاءة العلمية التي تعطي لشخص المفاوض 
حرية البحث في 

المتفاوضين على موضوع معين بما يخدم مصالح ا<طراف المشتركة 
واغراضھا 

مشروع تجاري دولي ان ھناك مبادئ يجب مراعاتھا ، فعلى الدولة ان تضع 
امامھا ھدفھا ط

تأخذ بنظر ا<عتبار ظروف العمل ، وا<ستخدام والتدريب ، وخلق البنى 
ا<رتكازية للمشروع التجاري ، وان تتفھم اھداف المتعاقد الذي يروم الحصول 

على ترخيص له لتنفيذ المشروع التجاري والتقليل من المخاطر والعق
اKدارية والمالية 

نستنتج مما تقدم ان المفاوضات العقدية من أھم مراحل تكوين القبول النھائي من 
خBل ا<عداد والتحضير للعقد ، فھي وسيلة وقائية للحيلولة دون قيام اسباب 

الخBفات في المستقبل 

وتجدر المBحظة ان Jطراف العقد طبقا لمبدأ سلطان ا<رادة لھم
ا<ستمرار بالمفاوضات ومن ثم ابرام العقد ، او قطعھا والعدول عنھا دون تحقيق 
الغاية منھا ، ا< ان ھذا العدول قد يسبب في كثير من ا<حيان اضرارا بالطرف 

  . )26(ا<خر

وھنا يطرح التساؤل ھل لDطراف المتفاوضة حرية قطع المفاوضة وانھائھا ؟ وھل 
ھناك مسؤولية على

اختلف الفقه حول ذلك ، إذ يرى البعض منھم إن مجرد أعمال مادية 

لكل طرف حرية قطعھا والعدول عنھا دون ان يترتب على ذلك اثر قانوني ، فھي 
ليست تصرف قانوني فB تلزم اي طرف طالما أن كB الطرفين لم يصB الى اتفاق 

نھائي حول العناصر الجوھرية للعق
العقود الدولية ، ويمكن ا<ستد<ل على ذلك بما ورد في البند 
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احرار في التفاوض و<  
مة ، وھذا ما أشارت له أيضا محك

النقض المصرية ، التي بينت إن المفاوضات ماھي إ< عمB ماديا < يترتب قطعھا 
، إ< إنه قد يترتب على قطعھا المسؤولية التقصيرية إذا ترتب 

  .  )30(على انسحاب أحد اطرافھا بالنسبة ل_خرين خسائر يصعب التعويض عنھا 

وذلك بسبب , مفاوضات ھي أعمال قانونية 
مبدأ حسن النية واتساع نطاقه بما يقيد من مبدأ سلطان ا<رادة ، 
ضرورة <بد منھا ، ويمكن 

يلتزم كل طرف (التي نصت على انه 

،  )31() أن يتصرف وفقاً لما يقتضيه حسن النية وامانة التعامل في التجارة الدولية 

أذ تعتبر مرحلة مھمة لھا نظامھا 
وبموجب ذلك فان قطع المفاوضة يرتب 

، وھذا  )32(أ المتمثل بمخالفة مبدأ حسن النية 

ما ذھب اليه القضاء الفرنسي الذي عد قطع المفاوضة دون أسباب خطأ يوجب 
المسؤولية التقصيرية على أساس اJخBل بواجب عام يفرض مراعاة حسن النية 

ي الى عدم يتضح مما تقدم أن اJخذ بقواعد المسؤولية العقدية في ھذا المجال قد يؤد
, دخول المتعاقد في المفاوضات طالما أن قطعھا يرتب مسؤوليته وفق ھذه القواعد 

وھذا يعني أنه < يمكن أجبار من قطع المفاوضة على أبرام العقد Jن ذلك يتعارض 
فمن غير المتصور إلزام المسؤول عن قطع المفاوضة 
فB يبقى سوى اللجوء الى 
التعويض المالي لتغطية الضرر الذي أصاب المتفاوض و التعويض ھنا يشمل فقط 
، و تتحدد الخسارة بمقدار النفقات التي 

ت و تكاليف كنفقات الدراسا
استشارة الخبراء و غيرھا اي < يشمل الكسب الذي فاته لعدم اتمام العقد فB يكون 
التعويض كامBً ، وعلى ذلك فأن المسؤولية الناشئة عن قطع المفاوضات ھي 
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 اJطرافيكون (، التي على انه مبادئ اليوندرورا 
، وھذا ما أشارت له أيضا محك) 28()يكونوا مسؤولين اذا لم يصلو الى اتفاق

النقض المصرية ، التي بينت إن المفاوضات ماھي إ< عمB ماديا < يترتب قطعھا 
، إ< إنه قد يترتب على قطعھا المسؤولية التقصيرية إذا ترتب  )29(أي اثر قانوني 

على انسحاب أحد اطرافھا بالنسبة ل_خرين خسائر يصعب التعويض عنھا 

مفاوضات ھي أعمال قانونية بينما ذھب البعض ا<خر الى إن ال
مبدأ حسن النية واتساع نطاقه بما يقيد من مبدأ سلطان ا<رادة ، ب التطور الحاصل

ضرورة <بد منھا ، ويمكن مراعاة حسن النية في جميع مراحل العقد 
التي نصت على انه ) 1(المادة ا<ستد<ل على ذلك بما ورد في 

أن يتصرف وفقاً لما يقتضيه حسن النية وامانة التعامل في التجارة الدولية 

أذ تعتبر مرحلة مھمة لھا نظامھا , ھذا يعني إن المفاوضات ليست اعمال مادية 
وبموجب ذلك فان قطع المفاوضة يرتب , القانوني يتقرر به وجود العقد ومصيره 
أ المتمثل بمخالفة مبدأ حسن النية المسؤولية التقصيرية على أساس الخط

ما ذھب اليه القضاء الفرنسي الذي عد قطع المفاوضة دون أسباب خطأ يوجب 
المسؤولية التقصيرية على أساس اJخBل بواجب عام يفرض مراعاة حسن النية 

يتضح مما تقدم أن اJخذ بقواعد المسؤولية العقدية في ھذا المجال قد يؤد
دخول المتعاقد في المفاوضات طالما أن قطعھا يرتب مسؤوليته وفق ھذه القواعد 

وھذا يعني أنه < يمكن أجبار من قطع المفاوضة على أبرام العقد Jن ذلك يتعارض 
فمن غير المتصور إلزام المسؤول عن قطع المفاوضة , مع مبدأ حرية التعاقد 

فB يبقى سوى اللجوء الى , ؤولية سابقة على التعاقد بالتنفيذ العيني <ن ھذه المس
التعويض المالي لتغطية الضرر الذي أصاب المتفاوض و التعويض ھنا يشمل فقط 

، و تتحدد الخسارة بمقدار النفقات التي  )34(الخسارة الحالة و ليس الكسب الفائت 

كنفقات الدراسا, صرفھا المتفاوض المتضرر في سبيل ابرام العقد 
استشارة الخبراء و غيرھا اي < يشمل الكسب الذي فاته لعدم اتمام العقد فB يكون 
التعويض كامBً ، وعلى ذلك فأن المسؤولية الناشئة عن قطع المفاوضات ھي 

القانون في أبحاث سلسة
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مبادئ اليوندرورا من 
يكونوا مسؤولين اذا لم يصلو الى اتفاق

النقض المصرية ، التي بينت إن المفاوضات ماھي إ< عمB ماديا < يترتب قطعھا 
أي اثر قانوني 

على انسحاب أحد اطرافھا بالنسبة ل_خرين خسائر يصعب التعويض عنھا 

بينما ذھب البعض ا<خر الى إن ال
التطور الحاصل
مراعاة حسن النية في جميع مراحل العقد بحيث أصبح 

ا<ستد<ل على ذلك بما ورد في 

أن يتصرف وفقاً لما يقتضيه حسن النية وامانة التعامل في التجارة الدولية ب

ھذا يعني إن المفاوضات ليست اعمال مادية و
القانوني يتقرر به وجود العقد ومصيره 
المسؤولية التقصيرية على أساس الخط

ما ذھب اليه القضاء الفرنسي الذي عد قطع المفاوضة دون أسباب خطأ يوجب 
المسؤولية التقصيرية على أساس اJخBل بواجب عام يفرض مراعاة حسن النية 

)33( .  

يتضح مما تقدم أن اJخذ بقواعد المسؤولية العقدية في ھذا المجال قد يؤد
دخول المتعاقد في المفاوضات طالما أن قطعھا يرتب مسؤوليته وفق ھذه القواعد 

وھذا يعني أنه < يمكن أجبار من قطع المفاوضة على أبرام العقد Jن ذلك يتعارض 
مع مبدأ حرية التعاقد 

بالتنفيذ العيني <ن ھذه المس
التعويض المالي لتغطية الضرر الذي أصاب المتفاوض و التعويض ھنا يشمل فقط 

الخسارة الحالة و ليس الكسب الفائت 

صرفھا المتفاوض المتضرر في سبيل ابرام العقد 
استشارة الخبراء و غيرھا اي < يشمل الكسب الذي فاته لعدم اتمام العقد فB يكون 
التعويض كامBً ، وعلى ذلك فأن المسؤولية الناشئة عن قطع المفاوضات ھي 
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مسؤولية تقصيرية تقوم على الخطأ الذي يتمثل بالتقصير في ا<لتزام بمبدأ حسن 

نستنتج مما تقدم <نعقاد العقد من ايجاب تبعه قبول لما ينتج عنه أبرام عقد في زمن 
اذ يتعذر التعبير عن , فھو أمر < يمكن حصوله في عقود التجارة الدولية 

و أنما يتم ذلك من خBل مناقشاَت ا^راء و تبادلھا و تقريب 
  .ھات النظر حول المسائل الفنية و القانونية للعقد المراد أبرامه 

تبدأ , بعد أن توجد ا<رادة  بتوافر ا<يجاب والقبول على أثر نجاح المفاوضات 
مرحلة إبرام العقد من خBل تحرير وصياغة المسودة التي تتضمن جميع المسائل 

فصياغة العقود و<سيما , 
فقد قامت , العقود التي تكون الدولة طرفا فيھا لھا اھمية كبيرة في الواقع العملي 

باعدا دليل قانوني  1987

ومن المسائل ,  ) 37( 198

المتعلقة بشكل العقد ھو ھيكل العقد أذ أنه ا<طار العام الذي يستدل منه على 
, و عادة ما يحتوي على الديباجة والتعاريف والموضوع 

كما أنھا , فالديباجة ھي المقدمة التي تسبق مواد العقد و تبين الھدف من أبرامه 
و تحتوي أيضاً , التي أتفق عليھا في مرحلة المفاوضات 

على ا<تفاقات التمھيدية المتعلقة بالتزامات الطرفين التي يمكن الرجوع أليھا في 
، وبخصوص التعاريف  

ف و المصطلحات عادة ما تكون المادة ا<ولى من العقود التجارية مادة للتعاري
تتضمن شرحاً لمعاني الكلمات و العبارات الواردة في العقد التي قد يثار خBف 
حول معناھا في أثناء تنفيذ العقد و لھذا العقد اھمية كبيرة فيجب بذل العناية اللغوية 
و القانونية عند تحريره و < يعني تحريره ا<قتصار على تحديد معاني ا<لفاظ 
ما يعد جزء منه فھو يدخل في تكوين العقد و من ثم يشار اليه في 
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مسؤولية تقصيرية تقوم على الخطأ الذي يتمثل بالتقصير في ا<لتزام بمبدأ حسن 
  .) 35(ى أبرام العقد النية في المرحلة السابقة عل

نستنتج مما تقدم <نعقاد العقد من ايجاب تبعه قبول لما ينتج عنه أبرام عقد في زمن 
فھو أمر < يمكن حصوله في عقود التجارة الدولية 

و أنما يتم ذلك من خBل مناقشاَت ا^راء و تبادلھا و تقريب , ا<رادة دفعة واحدة 
ھات النظر حول المسائل الفنية و القانونية للعقد المراد أبرامه 

  إبرام العقد:الفرع الثاني 

بعد أن توجد ا<رادة  بتوافر ا<يجاب والقبول على أثر نجاح المفاوضات 
مرحلة إبرام العقد من خBل تحرير وصياغة المسودة التي تتضمن جميع المسائل 

, الى المBحق  ةنود ، باKضافالمتفق عليھا على شكل ب
العقود التي تكون الدولة طرفا فيھا لھا اھمية كبيرة في الواقع العملي 

1987لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لDمم المتحدة عام 

1988لصياغة مثل ھذه العقود و تم نشره في نيويورك سنة 

المتعلقة بشكل العقد ھو ھيكل العقد أذ أنه ا<طار العام الذي يستدل منه على 
و عادة ما يحتوي على الديباجة والتعاريف والموضوع , مضمونه واَثاره 

فالديباجة ھي المقدمة التي تسبق مواد العقد و تبين الھدف من أبرامه 
التي أتفق عليھا في مرحلة المفاوضات تتضمن بعض المبادئ 

على ا<تفاقات التمھيدية المتعلقة بالتزامات الطرفين التي يمكن الرجوع أليھا في 
 )38(حالة نشوب نزاع بين ا<طراف <حقاً تجاه تنفيذھا 

عادة ما تكون المادة ا<ولى من العقود التجارية مادة للتعاري
تتضمن شرحاً لمعاني الكلمات و العبارات الواردة في العقد التي قد يثار خBف 
حول معناھا في أثناء تنفيذ العقد و لھذا العقد اھمية كبيرة فيجب بذل العناية اللغوية 
و القانونية عند تحريره و < يعني تحريره ا<قتصار على تحديد معاني ا<لفاظ 

ما يعد جزء منه فھو يدخل في تكوين العقد و من ثم يشار اليه في المستخدمة و أن
  . )39(المراسBت الBحقة على أبرام العقد 

القانون في أبحاث سلسة
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مسؤولية تقصيرية تقوم على الخطأ الذي يتمثل بالتقصير في ا<لتزام بمبدأ حسن 
النية في المرحلة السابقة عل

نستنتج مما تقدم <نعقاد العقد من ايجاب تبعه قبول لما ينتج عنه أبرام عقد في زمن  
فھو أمر < يمكن حصوله في عقود التجارة الدولية , محدد 

ا<رادة دفعة واحدة 
ھات النظر حول المسائل الفنية و القانونية للعقد المراد أبرامه وج

بعد أن توجد ا<رادة  بتوافر ا<يجاب والقبول على أثر نجاح المفاوضات 
مرحلة إبرام العقد من خBل تحرير وصياغة المسودة التي تتضمن جميع المسائل 

المتفق عليھا على شكل ب
العقود التي تكون الدولة طرفا فيھا لھا اھمية كبيرة في الواقع العملي 

لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لDمم المتحدة عام 

لصياغة مثل ھذه العقود و تم نشره في نيويورك سنة 

المتعلقة بشكل العقد ھو ھيكل العقد أذ أنه ا<طار العام الذي يستدل منه على 
مضمونه واَثاره 

فالديباجة ھي المقدمة التي تسبق مواد العقد و تبين الھدف من أبرامه 
تتضمن بعض المبادئ 

على ا<تفاقات التمھيدية المتعلقة بالتزامات الطرفين التي يمكن الرجوع أليھا في 
حالة نشوب نزاع بين ا<طراف <حقاً تجاه تنفيذھا 

عادة ما تكون المادة ا<ولى من العقود التجارية مادة للتعاري
تتضمن شرحاً لمعاني الكلمات و العبارات الواردة في العقد التي قد يثار خBف 
حول معناھا في أثناء تنفيذ العقد و لھذا العقد اھمية كبيرة فيجب بذل العناية اللغوية 
و القانونية عند تحريره و < يعني تحريره ا<قتصار على تحديد معاني ا<لفاظ 

المستخدمة و أن
المراسBت الBحقة على أبرام العقد 
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أما الموضوع فھو مجموعة مواد العقد التي تحدد ھدف العقد و نطاقه و ا<لتزامات 
, و حقوق ا<طراف و طرق تسوية المنازعات و كل ما يتعلق بأثار العقد و تنفيذه 

ضمن عقود التجارة الدولية مBحق تنظم جوانب العقد التي < تستوعبھا 
نصوص العقد لكثرة التفاصيل و يتضمن كل ملحق جانب معين و له القوة القانونية 
نفسھا التي تكون للعقد و تعد جزءاً متمماً له لذا يجب بذل اقصى العناية في 
ون ھذه المBحق و تقسم 
عادة المBحق الى ثBث أقسام يتضمن القسم ا<ول المناطق المشمولة بالعقد وتؤشر 

اما الملحق الثاني , كما يحدد موقعھا بالنسبة لمساحة الدولة 
يتضمن النظام الحسابي <حتساب تكاليف و ارباح و قيمة استيراد السلع و المعدات 

و الملحق الثالث يتضمن , 
ا<نتاج التجاري و استيراد التكاليف من جانب المستثمرين سواء اشخاصاً طبيعية أم 
و يجب عدم الخلط بين المBحق التي ترافق العقد من لحظة 
عقد عندا تطرأ ظروف من شأنھا 
، أما البند الخاص بلغة العقد فان اطراف عقود التجارة الدولية من 

  وھنا يثار التساؤل أي لغة تعتمد في تحرير العقد ؟ 

سواء كانت لغة احدھما أم لغة 
و في ھذه الحالة < تنشأ اي صعوبة اذ تكون اللغة المتفق عليھا ھي 
و لكن قد يتفق الطرفان على تحرير العقد بلغات متعددة و في ھذه الحالة 
Jن ذلك يوفر عليھما فيما بعد الدخول في 
صطلحات و أذا اتفقا على تحرير العقد بلغة كل 
منھما و عد اللغتين معتمدتين وجب ان يتم التدقيق في اختيار ا<لفاظ و 

ھما , ، ونجد ان عقود التجارة الدولية عادة تحرر بلغتين 

 دالعق ا<نكليزية و العربية وليس ھناك خBف أ< في اعتماد النص الرسمي لتفسير
وھذا ا<مر غير متفق عليه فبعض العقود تنص 

بينما البعص ا<خر , على اعطاء النصين القوة القانونية نفسھا في حالة نشوب نزاع 
لكن نرى ان , ينص على اعطاء النص ا<نكليزي القوة القانونية في حالة الخBف 
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أما الموضوع فھو مجموعة مواد العقد التي تحدد ھدف العقد و نطاقه و ا<لتزامات 
و حقوق ا<طراف و طرق تسوية المنازعات و كل ما يتعلق بأثار العقد و تنفيذه 

ضمن عقود التجارة الدولية مBحق تنظم جوانب العقد التي < تستوعبھا 
نصوص العقد لكثرة التفاصيل و يتضمن كل ملحق جانب معين و له القوة القانونية 
نفسھا التي تكون للعقد و تعد جزءاً متمماً له لذا يجب بذل اقصى العناية في 

ون ھذه المBحق و تقسم صياغتھا حتى < يقع تناقض بين شروط العقد ، ومضم
عادة المBحق الى ثBث أقسام يتضمن القسم ا<ول المناطق المشمولة بالعقد وتؤشر 

كما يحدد موقعھا بالنسبة لمساحة الدولة , على شكل احداثيات 
يتضمن النظام الحسابي <حتساب تكاليف و ارباح و قيمة استيراد السلع و المعدات 

, من عموماً كل الجوانب المالية المتعلقة بالعقد 
ا<نتاج التجاري و استيراد التكاليف من جانب المستثمرين سواء اشخاصاً طبيعية أم 

و يجب عدم الخلط بين المBحق التي ترافق العقد من لحظة , شركات تجارية 
عقد عندا تطرأ ظروف من شأنھا أبرامه و بين المBحق التي تضاف فيما بعد ال

، أما البند الخاص بلغة العقد فان اطراف عقود التجارة الدولية من  )40

وھنا يثار التساؤل أي لغة تعتمد في تحرير العقد ؟ , جنسيتين مختلفتين 

سواء كانت لغة احدھما أم لغة , قد يتفق الطرفان على تحرير العقد بلغة واحدة 
و في ھذه الحالة < تنشأ اي صعوبة اذ تكون اللغة المتفق عليھا ھي , 

و لكن قد يتفق الطرفان على تحرير العقد بلغات متعددة و في ھذه الحالة 
Jن ذلك يوفر عليھما فيما بعد الدخول في , يجب ان < يھمB تعيين اللغة المعتمدة 

صطلحات و أذا اتفقا على تحرير العقد بلغة كل مناقشات حول مدلول ا<لفاظ و الم
منھما و عد اللغتين معتمدتين وجب ان يتم التدقيق في اختيار ا<لفاظ و 

، ونجد ان عقود التجارة الدولية عادة تحرر بلغتين  )41(المصطلحات المقابلة 

ا<نكليزية و العربية وليس ھناك خBف أ< في اعتماد النص الرسمي لتفسير
وھذا ا<مر غير متفق عليه فبعض العقود تنص , في حالة نشوب نزاع بين طرفيه 

على اعطاء النصين القوة القانونية نفسھا في حالة نشوب نزاع 
ينص على اعطاء النص ا<نكليزي القوة القانونية في حالة الخBف 

القانون في أبحاث سلسة
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أما الموضوع فھو مجموعة مواد العقد التي تحدد ھدف العقد و نطاقه و ا<لتزامات 
و حقوق ا<طراف و طرق تسوية المنازعات و كل ما يتعلق بأثار العقد و تنفيذه 

ضمن عقود التجارة الدولية مBحق تنظم جوانب العقد التي < تستوعبھا كما تت
نصوص العقد لكثرة التفاصيل و يتضمن كل ملحق جانب معين و له القوة القانونية 
نفسھا التي تكون للعقد و تعد جزءاً متمماً له لذا يجب بذل اقصى العناية في 

صياغتھا حتى < يقع تناقض بين شروط العقد ، ومضم
عادة المBحق الى ثBث أقسام يتضمن القسم ا<ول المناطق المشمولة بالعقد وتؤشر 

على شكل احداثيات 
يتضمن النظام الحسابي <حتساب تكاليف و ارباح و قيمة استيراد السلع و المعدات 

من عموماً كل الجوانب المالية المتعلقة بالعقد اي تتض
ا<نتاج التجاري و استيراد التكاليف من جانب المستثمرين سواء اشخاصاً طبيعية أم 

شركات تجارية 
أبرامه و بين المBحق التي تضاف فيما بعد ال

40(تفرض ذلك  

جنسيتين مختلفتين 

قد يتفق الطرفان على تحرير العقد بلغة واحدة 
, ھما اجنبية عن
و لكن قد يتفق الطرفان على تحرير العقد بلغات متعددة و في ھذه الحالة , المعتمدة 

يجب ان < يھمB تعيين اللغة المعتمدة 
مناقشات حول مدلول ا<لفاظ و الم

منھما و عد اللغتين معتمدتين وجب ان يتم التدقيق في اختيار ا<لفاظ و 
المصطلحات المقابلة 

ا<نكليزية و العربية وليس ھناك خBف أ< في اعتماد النص الرسمي لتفسير
في حالة نشوب نزاع بين طرفيه 

على اعطاء النصين القوة القانونية نفسھا في حالة نشوب نزاع 
ينص على اعطاء النص ا<نكليزي القوة القانونية في حالة الخBف 
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القيمة القانونية المساوية للنص المكتوب باللغة 
  .) 42(ا<نكليزية و ذلك لقابلية اللغة العربية <ستيعاب المعاني التي يتضمنھا العقد 

وتجدر ا<شارة بھذا الصدد الى ان قانون الحفاظ على سBمة اللغة العربية رقم 
لعقود و الوثائق ، وبعد يقضي بان يعتمد اللغة العربية في تنفيذ ا

ا<نتھاء من اعداد مسودة العقد التي تم ا<تفاق عليھا بين الطرفين يتم التوقيع على 
أذ , و < يكون العقد نافذاً أ< بصدور قانون خاص من السلطة التشريعية 

تتضمن اكثر تشريعات الدول نصوصاً تنظم الموضوع والنطاق و الشروط و تاريخ 
نواع معينة من عقود الدولة مع المتعاقدين و تأتي التشريعات في اكثر 
وبعد أن يتم التوقيع على العقد يأتي وجوب تصديقه 
نظراً لDھمية الكبيرة التي تحظى بھا عقود التجارة الدولية في اقتصاديات البلدان 

كيفية اختيار المتعاقد في عقود 
  :الى نتائج وتوصيات على النحو ا<َتي 

  .< تعتبر المناقصات أيجاباً و انما دعوة الى التفاوض 

يعتبر رسوا المناقصة على أفضل عطاء قبو<ً لUيجاب اي العطاء الذي تقدم 

من اجل تكوين القبول النھائي بعد 

مناقشات حول المسائل الجوھرية للعقد و شروطه التي قد تنھي برفض التعاقد و 
  .قطع المفاوضة أو بالقبول النھائي و من ثم صياغة العقد و أبرامه 

لدولية مجرد اعما<ً مادية تخضع 

  .و انما مرحلة لھا نظامھا القانوني الخاص بھا 

من صدور , أن القصور الذي تضمنته القواعد العامة لكيفية انعقاد العقد 

أمر < يتفق مع سير عملية التفاوض في عقد التجاري 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

                                                                                

القيمة القانونية المساوية للنص المكتوب باللغة  من الضروري اعطاء النص العربي
ا<نكليزية و ذلك لقابلية اللغة العربية <ستيعاب المعاني التي يتضمنھا العقد 

وتجدر ا<شارة بھذا الصدد الى ان قانون الحفاظ على سBمة اللغة العربية رقم 
يقضي بان يعتمد اللغة العربية في تنفيذ ا 1977

ا<نتھاء من اعداد مسودة العقد التي تم ا<تفاق عليھا بين الطرفين يتم التوقيع على 
و < يكون العقد نافذاً أ< بصدور قانون خاص من السلطة التشريعية 

تتضمن اكثر تشريعات الدول نصوصاً تنظم الموضوع والنطاق و الشروط و تاريخ 
نواع معينة من عقود الدولة مع المتعاقدين و تأتي التشريعات في اكثر 

وبعد أن يتم التوقيع على العقد يأتي وجوب تصديقه , ا<حيان على شكل قوانين
نظراً لDھمية الكبيرة التي تحظى بھا عقود التجارة الدولية في اقتصاديات البلدان 

كيفية اختيار المتعاقد في عقود ( استنا في موضوع البحث توصلنا من خBل در
الى نتائج وتوصيات على النحو ا<َتي ) التجارة الدولية 
  النتائج 

< تعتبر المناقصات أيجاباً و انما دعوة الى التفاوض 

يعتبر رسوا المناقصة على أفضل عطاء قبو<ً لUيجاب اي العطاء الذي تقدم 

  . المناقص 

من اجل تكوين القبول النھائي بعد , تعتبر المفاوضات من أھم مراحل العقد 

مناقشات حول المسائل الجوھرية للعقد و شروطه التي قد تنھي برفض التعاقد و 
قطع المفاوضة أو بالقبول النھائي و من ثم صياغة العقد و أبرامه 

لدولية مجرد اعما<ً مادية تخضع < تعتبر المفاوضات في عقود التجارة ا

و انما مرحلة لھا نظامھا القانوني الخاص بھا , لمبدأ حرية التعاقد 
أن القصور الذي تضمنته القواعد العامة لكيفية انعقاد العقد 

أمر < يتفق مع سير عملية التفاوض في عقد التجاري , أيجاب يتبعه قبول 

القانون في أبحاث سلسة

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراإ
93 

                                                      

من الضروري اعطاء النص العربي
ا<نكليزية و ذلك لقابلية اللغة العربية <ستيعاب المعاني التي يتضمنھا العقد 

وتجدر ا<شارة بھذا الصدد الى ان قانون الحفاظ على سBمة اللغة العربية رقم 
1977لسنة ) 64(

ا<نتھاء من اعداد مسودة العقد التي تم ا<تفاق عليھا بين الطرفين يتم التوقيع على 
و < يكون العقد نافذاً أ< بصدور قانون خاص من السلطة التشريعية , العقد 

تتضمن اكثر تشريعات الدول نصوصاً تنظم الموضوع والنطاق و الشروط و تاريخ 
نواع معينة من عقود الدولة مع المتعاقدين و تأتي التشريعات في اكثر سريان ا

ا<حيان على شكل قوانين
نظراً لDھمية الكبيرة التي تحظى بھا عقود التجارة الدولية في اقتصاديات البلدان 

  .)43(النامية 

 الخاتمة 

توصلنا من خBل در
التجارة الدولية 

النتائج : أو#ً 
< تعتبر المناقصات أيجاباً و انما دعوة الى التفاوض  -1

يعتبر رسوا المناقصة على أفضل عطاء قبو<ً لUيجاب اي العطاء الذي تقدم  -2

المناقص به 
تعتبر المفاوضات من أھم مراحل العقد  -3

مناقشات حول المسائل الجوھرية للعقد و شروطه التي قد تنھي برفض التعاقد و 
قطع المفاوضة أو بالقبول النھائي و من ثم صياغة العقد و أبرامه 

< تعتبر المفاوضات في عقود التجارة ا -4

لمبدأ حرية التعاقد 
أن القصور الذي تضمنته القواعد العامة لكيفية انعقاد العقد  -5

أيجاب يتبعه قبول 
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و أنما <بد من , لتوصل الى القبول النھائي دفعة واحدة 
  .مفاوضات مستمرة للتوصل الى اتفاق بين ا<طراف بصدد اعقد المراد ابرامه 

ھي مسؤولية تقصيرية نتيجة 

ضات < يعتبر تعويضاً كامBً و أنما 

فقط ا<ضرار التي أصابت المفاوض المتضرر من نفقات أعداد ودراسات حول 

نتمنى على المشرع العراقي وضع تنظيم قانوني لمرحلة المفاوضات والتركيز 

من القانون المدني )  150

يجب على (العراقي بإضافة فقرة اليھا تكون كفقرة اولى فيھا على النحو ا<َتي 

 ةالمتفاوضين وأسناد عملية صياغة عقود التجارة الدولي

الى متخصصين في ا<مور القانونية ، أذ غالبا ما تستند عملية صياغة العقد الى 
 .موظفين تنقصھم الخبرات بالمقارنة مع الخبراء الفنيين والقانونيين 

اذ تجيز ا<دارة قانونا على اتباع 

مطاوي سليمان محمد ال. انظر في ذلك د
ص ,  1975, القاھرة , دار الفكر العربي 

و تعرف المناقصة بأنھا التعاقد مع الشخص الذي يتقدم بأقل عطاء 

اما المزايدات تعرف بأنھا التعاقد مع الشخص الذي يتقدم 
:   ي ذلك الموقع ا<لكتروني 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

                                                                                

لتوصل الى القبول النھائي دفعة واحدة ا نحيث < يمك
مفاوضات مستمرة للتوصل الى اتفاق بين ا<طراف بصدد اعقد المراد ابرامه 

ھي مسؤولية تقصيرية نتيجة  ةأن مسؤولية المفاوض في عقود التجارة الدولي

  .لDخBل بمبدأ حسن النية 

ضات < يعتبر تعويضاً كامBً و أنما التعويض الذي يترتب على قطع المفاو

فقط ا<ضرار التي أصابت المفاوض المتضرر من نفقات أعداد ودراسات حول 
  .العقد المراد أبرامه 

  المقترحات

نتمنى على المشرع العراقي وضع تنظيم قانوني لمرحلة المفاوضات والتركيز 

150(  فتقترح تعديل نص المادة, على مبدأ حسن النية 

العراقي بإضافة فقرة اليھا تكون كفقرة اولى فيھا على النحو ا<َتي 
  ) .المتفاوضين ا<لتزام بما يفرضه مبدأ حسن النية

المتفاوضين وأسناد عملية صياغة عقود التجارة الدولي لضرورة اختيار أفض

الى متخصصين في ا<مور القانونية ، أذ غالبا ما تستند عملية صياغة العقد الى 
موظفين تنقصھم الخبرات بالمقارنة مع الخبراء الفنيين والقانونيين 

اذ تجيز ا<دارة قانونا على اتباع  اKداريتجد المناقصة صلھا في القانون 

انظر في ذلك د,  اKداريطريقة المناقصة عند ابرام العقد 
دار الفكر العربي ,  1ط, ا<سس العامة للعقود ا<دارية 

و تعرف المناقصة بأنھا التعاقد مع الشخص الذي يتقدم بأقل عطاء , و ما بعدھا 

اما المزايدات تعرف بأنھا التعاقد مع الشخص الذي يتقدم , للقيام بالمشروع التجاري 
ي ذلك الموقع ا<لكتروني انظر ف, بأعلى عطاء 

https://M.bayt.com>specialties .  
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حيث < يمك, الدولي 
مفاوضات مستمرة للتوصل الى اتفاق بين ا<طراف بصدد اعقد المراد ابرامه 

أن مسؤولية المفاوض في عقود التجارة الدولي -6

لDخBل بمبدأ حسن النية 
التعويض الذي يترتب على قطع المفاو -7

فقط ا<ضرار التي أصابت المفاوض المتضرر من نفقات أعداد ودراسات حول 
العقد المراد أبرامه 

المقترحات: ثانياً 

نتمنى على المشرع العراقي وضع تنظيم قانوني لمرحلة المفاوضات والتركيز  -1

على مبدأ حسن النية 

العراقي بإضافة فقرة اليھا تكون كفقرة اولى فيھا على النحو ا<َتي 
المتفاوضين ا<لتزام بما يفرضه مبدأ حسن النية

ضرورة اختيار أفض -2

الى متخصصين في ا<مور القانونية ، أذ غالبا ما تستند عملية صياغة العقد الى 
موظفين تنقصھم الخبرات بالمقارنة مع الخبراء الفنيين والقانونيين 

  الھوامش 

تجد المناقصة صلھا في القانون ) 1(

طريقة المناقصة عند ابرام العقد 
ا<سس العامة للعقود ا<دارية , 

و ما بعدھا  22

للقيام بالمشروع التجاري 
بأعلى عطاء 

https://M.bayt.com>specialties
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النظام القانوني للتعاقد بأسلوب المناقصات في 

و ما  94ص,  2007, ا<سكندرية 

 1951لسنة ) 40(ن المدني العراقي رقم 

اما النشر و ا<عBن و بيان ا<سعار الجاري التعامل 
بھا و كل بيان اخر متعلق بعروض او بطلبات موجھة للجمھور او لDفراد فB يعتبر 

طرح مناقصة توريد اشياء على اساس 

الشروط الواردة في قائمة ا<شتراطات < يعتبر ايجابا في صحيح القانون و انما ھو 
و , اما ا<يجاب فھو ما يصدر ممن تقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه 

طعن , ) من يملكھايتم القبول بالموافقة على العطاء متى صدرت ھذه الموافقة م
محمود محمد علي . أشار اليه د

دار , صياغة العقود بالعربية و ا<نكليزية و اثر ذلك في كسب الدعاوي 

المعدل المزايدات  1986لسنه 

الصادر من وزارة التخطيط 

تسري احكام ھذه ( على انه 

التعليمات على العقود التي تبرمھا الجھات التعاقدية الحكومية و ممثلة بالوزارات و 
العدد , منشور في جريدة الوقائع العراقية 

, دار النھضة العربية , عقود نقل التكنلوجيا 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

                                                                                

النظام القانوني للتعاقد بأسلوب المناقصات في , محمد سعيد الرحوم 

ا<سكندرية , منشأة المعارف , تشريعات الدول العربية 

ن المدني العراقي رقم من القانو) 80/2(انظر نص المادة 

اما النشر و ا<عBن و بيان ا<سعار الجاري التعامل (النافذ و التي نصت على انه 
بھا و كل بيان اخر متعلق بعروض او بطلبات موجھة للجمھور او لDفراد فB يعتبر 

  ) .عند الشك ايجابا و انما يكون دعوة الى التفاوض

طرح مناقصة توريد اشياء على اساس (المصرية بان قضت محكمة النقض 

الشروط الواردة في قائمة ا<شتراطات < يعتبر ايجابا في صحيح القانون و انما ھو 
اما ا<يجاب فھو ما يصدر ممن تقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه 

يتم القبول بالموافقة على العطاء متى صدرت ھذه الموافقة م
أشار اليه د,  36س,  7/1/1985الصادر في ,  

صياغة العقود بالعربية و ا<نكليزية و اثر ذلك في كسب الدعاوي 
  .  197ص ,  2007, مصر , الكتب القانونية 

لسنه ) 32(نظم قانون بيع وإيجار اموال الدولة رقم 

الصادر من وزارة التخطيط  2008لسنة ) 1(نظمت التعليميات الحكومية رقم 

على انه ) 2(من المادة ) 1(المناقصات حيث نصت في البند 

التعليمات على العقود التي تبرمھا الجھات التعاقدية الحكومية و ممثلة بالوزارات و 
منشور في جريدة الوقائع العراقية , ...) مرتبطة بوزارة الجھات غير ال
/5/2008 .  

عقود نقل التكنلوجيا , مصطفى احمد ابو الخير 

  . 87ص ,  2006

القانون في أبحاث سلسة
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محمد سعيد الرحوم . د) 2( 

تشريعات الدول العربية 

  .بعدھا 

انظر نص المادة ) 3(

النافذ و التي نصت على انه 
بھا و كل بيان اخر متعلق بعروض او بطلبات موجھة للجمھور او لDفراد فB يعتبر 

عند الشك ايجابا و انما يكون دعوة الى التفاوض

قضت محكمة النقض ) 4(

الشروط الواردة في قائمة ا<شتراطات < يعتبر ايجابا في صحيح القانون و انما ھو 
اما ا<يجاب فھو ما يصدر ممن تقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه , دعوة للتعاقد 

يتم القبول بالموافقة على العطاء متى صدرت ھذه الموافقة م
 50لسنة  105

صياغة العقود بالعربية و ا<نكليزية و اثر ذلك في كسب الدعاوي , صبره 
الكتب القانونية 

نظم قانون بيع وإيجار اموال الدولة رقم ) 6( 

 .  

نظمت التعليميات الحكومية رقم ) 7(

المناقصات حيث نصت في البند , 

التعليمات على العقود التي تبرمھا الجھات التعاقدية الحكومية و ممثلة بالوزارات و 
الجھات غير ال

/19في  4075

مصطفى احمد ابو الخير . د) 8(

2006, القاھرة 
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Middle east economic sarvey , vol , XL 111 , No,19,8 May  

للمزيد حول شروط المناقصة انظر الموقع ا<لكتروني ا<تي 

يتم توجيه الدعوة مجانا من 

  . ...)ة ا<حتكارية جھات التعاقد    لمناقص واحد فيما يتعلق بالعقود ذات الطبيع

يكون التعاقد بطريق المناقصة 

المحدودة في الحا<ت التي تتطلب طبيعتھا قصر ا<شتراك في المناقصة على 
  ....)موردين او مقاولين او استشاريين او فنيين او خبراء بذواتھم 

لية ، مكتبه دار الثقافة للنشر والتوزيع 

كما يكون ا<يجاب او القبول 

، ...) بالمشافھة يكون بالمكاتبة وباKشارة الشائعة ا<ستعمال ولومن غير اJخرس
النافذ ،  1948لسنه ) 13

التعبير عن ا<رادة يكون باللفظ وبالكتابة وباKشارة 

حسن علي المجمعي ،تسوية المنازعات الناشئة عن عقد الترخيص ، 

  .57، ص

 .https: //www:ا<تفاقية انظر الموقع ا<لكتروني 

محمد حسن عل حسن ، الجديد في المشكBت العملية 

  .   163، ص2004لقانون المناقصات والمزايدات ، دار الكتب القانونية ، مصر، 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

                                                                                

Middle east economic sarvey , vol , XL 111 , No,19,8 May  

للمزيد حول شروط المناقصة انظر الموقع ا<لكتروني ا<تي 

Https://www.scitac.gov.iq.com  

يتم توجيه الدعوة مجانا من (التي نصت على انه ) 4/5(انظر نص المادة 

جھات التعاقد    لمناقص واحد فيما يتعلق بالعقود ذات الطبيع

يكون التعاقد بطريق المناقصة (التي نصت على انه ) 3(انظر نص المادة 

المحدودة في الحا<ت التي تتطلب طبيعتھا قصر ا<شتراك في المناقصة على 
موردين او مقاولين او استشاريين او فنيين او خبراء بذواتھم 

لية ، مكتبه دار الثقافة للنشر والتوزيع محمد علي جواد ، العقود الدو

  .54، ص1997

كما يكون ا<يجاب او القبول (التي نصت على انه ) 79(انظر نص المادة 

بالمشافھة يكون بالمكاتبة وباKشارة الشائعة ا<ستعمال ولومن غير اJخرس
131(من القانون المدني المصري رقم ) 90

التعبير عن ا<رادة يكون باللفظ وبالكتابة وباKشارة  -1( التي نصت على انه 

.(...  

حسن علي المجمعي ،تسوية المنازعات الناشئة عن عقد الترخيص ، 

، ص2003اطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة الجزائر ، 

ا<تفاقية انظر الموقع ا<لكتروني للمزيد حول 

Uncurtail > salea > cisg  

محمد حسن عل حسن ، الجديد في المشكBت العملية . حسن محمد ھند ، د

لقانون المناقصات والمزايدات ، دار الكتب القانونية ، مصر، 

القانون في أبحاث سلسة
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 )9 (Middle east economic sarvey , vol , XL 111 , No,19,8 May  

2000. P1  

للمزيد حول شروط المناقصة انظر الموقع ا<لكتروني ا<تي ) 10( 

:Https://www.scitac.gov.iq.com

انظر نص المادة ) 11(

جھات التعاقد    لمناقص واحد فيما يتعلق بالعقود ذات الطبيع

انظر نص المادة ) 12(

المحدودة في الحا<ت التي تتطلب طبيعتھا قصر ا<شتراك في المناقصة على 
موردين او مقاولين او استشاريين او فنيين او خبراء بذواتھم 

محمد علي جواد ، العقود الدو. د) 13(

1997،عمان ، 

انظر نص المادة ) 14(

بالمشافھة يكون بالمكاتبة وباKشارة الشائعة ا<ستعمال ولومن غير اJخرس
90(يقابلھا المادة 

التي نصت على انه 

...).المتداولة عرفا 

حسن علي المجمعي ،تسوية المنازعات الناشئة عن عقد الترخيص ، ) 15( 

اطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة الجزائر ، 

للمزيد حول ) 16( 

Uncurtail > salea > cisg

حسن محمد ھند ، د. د) 17( 

لقانون المناقصات والمزايدات ، دار الكتب القانونية ، مصر، 
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اذا اوجب احد العاقدين < يلزم 

، يقابلھا نص المادة ) <نعقاد العقد قبول العاقد ا<خر على الوجه المطابق لUيجاب 
اذا اقترن القبول بما يزيد في 

  ).يقيد منه او يعدل منه ، اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا 

ومع ذلك اذا (...من اتفاقية فينا التي نصت 

انصرف الرد على ا<يجاب الى القبول وتضمن عناصر متممه او مختلفة < تؤدي 

اذا  - 1(التي جاءت بعنوان تعديل القبول على انه 

يجاب اضافات او قيود او حدود او اي تعديBت اخرى ، يعتبر 
، للمزيد انظر مبادئ اليوندرورا المتعلقة 

  :بالتجارة الدولية ، منشور باللغة ا<نكليزية على الموقع ا<لكتروني 

https:// www : jus. No /im/unidroit : international 

commercial   Principles , 1994_commeute                                       

  

,  1ط, ضمانات المشاريع ا<نشائية العامة 

أحمد عبدالكريم سBمة ، النظام القانوني للمفاوضات العقدية ، بحث 

  .27، ص2000

محسن احمد الخضيري ، مبادئ التفاوض ، مجموعة النيل العربية ، 

فؤاد العلواني ، ا<حكام العامة في التفاوض 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

                                                                                

اذا اوجب احد العاقدين < يلزم (نه التي نصت على ا) 85(انظر نص المادة 

<نعقاد العقد قبول العاقد ا<خر على الوجه المطابق لUيجاب 
اذا اقترن القبول بما يزيد في (من القانون المدني المصري التي نصت على 

يقيد منه او يعدل منه ، اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا 

من اتفاقية فينا التي نصت ) 19/2(انظر نص المادة 

انصرف الرد على ا<يجاب الى القبول وتضمن عناصر متممه او مختلفة < تؤدي 
  ...).الى تغيير اساسي لUيجاب 

التي جاءت بعنوان تعديل القبول على انه ) 2/1(انظر نص المادة 

يجاب اضافات او قيود او حدود او اي تعديBت اخرى ، يعتبر تضمن الرد على ا<
Bيجاب ، ويشكل ايجابا مقابUللمزيد انظر مبادئ اليوندرورا المتعلقة ) رفضا ل ،

بالتجارة الدولية ، منشور باللغة ا<نكليزية على الموقع ا<لكتروني 

https:// www : jus. No /im/unidroit : international 

rcial   Principles , 1994_commeute                                       

                                                                                 

ضمانات المشاريع ا<نشائية العامة , عبد الرؤوف جابر 

  . 64ص,  2003, بيروت , منشورات الحلبي الحقوقية 

أحمد عبدالكريم سBمة ، النظام القانوني للمفاوضات العقدية ، بحث 

2000،  56منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي ، العدد

محسن احمد الخضيري ، مبادئ التفاوض ، مجموعة النيل العربية ، 

  15، ص2003

فؤاد العلواني ، ا<حكام العامة في التفاوض . د–يعي جمعة سعدون الرب

  .وما بعدھا 31، ص 2003والتعاقد ، بيت الحكمة ، 

القانون في أبحاث سلسة
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انظر نص المادة ) 18(

<نعقاد العقد قبول العاقد ا<خر على الوجه المطابق لUيجاب 
من القانون المدني المصري التي نصت على ) 96(

يقيد منه او يعدل منه ، اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا  أو اKيجاب

انظر نص المادة ) 19(

انصرف الرد على ا<يجاب الى القبول وتضمن عناصر متممه او مختلفة < تؤدي 
الى تغيير اساسي لUيجاب 

انظر نص المادة ) 20( 

تضمن الرد على ا<
Bيجاب ، ويشكل ايجابا مقابUرفضا ل

بالتجارة الدولية ، منشور باللغة ا<نكليزية على الموقع ا<لكتروني 

  https:// www : jus. No /im/unidroit : international 

rcial   Principles , 1994_commeute                                       

                                                                               

عبد الرؤوف جابر . د) 21( 

منشورات الحلبي الحقوقية 

أحمد عبدالكريم سBمة ، النظام القانوني للمفاوضات العقدية ، بحث . د) 22( 

منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي ، العدد

محسن احمد الخضيري ، مبادئ التفاوض ، مجموعة النيل العربية ، . د) 23(

2003القاھرة ، 

جمعة سعدون الرب. د) 24( 

والتعاقد ، بيت الحكمة ، 
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لسنة ) 13(من قانون ا<ستثمار العراقي رقم 

يتمتع المستثمر العراقي او ا<جنبي بجميع 

، منشور في جريدة الوقائع العراقية ، العدد 

صبري حمد خاطر ، قطع المفاوضات العقدية ، بحث منشور في مجلة 

  

، 1ني ، جعبدالرزاق احمد السنھوري ، الوسيط في شرح القانون المد

مصادر ا<لتزام ، تنقيح المستشار احمد المراغي ، منشاة المعارف ، ا<سكندرية ، 
محمد حسين عبدالعال ،التنظيم ا<تفاقي 

للمفاوضات العقدية ، دراسة مقارنه للوسائل القانونية لتامين المفاوضات في عملية 
  .12، ص

( ، ومضمونه  2/1967

المفاوضات ليست ا< عمB ماديا < يترتب عليھا اثر قانوني فكل مفاوض حر في 
. اشار اليه د) ة مسؤولية 

يجب ( من القانون المدني العراقي التي نصت على 

، يقابلھا ) تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 
يجب تنفيذ العقد طبقا ( لتي نصت على 

من المادة ) 3(، كذلك البند 

< ينقض عقد ا< برضا كل 

  ) .وا< وجب تنفيذھا عن طيب نفس بدون غش و< تغرير 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

                                                                                

من قانون ا<ستثمار العراقي رقم ) 10/1(انظر نص المادة 

يتمتع المستثمر العراقي او ا<جنبي بجميع ( المعدل ، حيث نصت على 

، منشور في جريدة الوقائع العراقية ، العدد .......) مانات المزايا والتسھيBت والض
17/1/2007.  

صبري حمد خاطر ، قطع المفاوضات العقدية ، بحث منشور في مجلة 

  .119، ص1997الحقوق ، المجلد ا<ول ، العدد الثالث ، 

عبدالرزاق احمد السنھوري ، الوسيط في شرح القانون المد

مصادر ا<لتزام ، تنقيح المستشار احمد المراغي ، منشاة المعارف ، ا<سكندرية ، 
محمد حسين عبدالعال ،التنظيم ا<تفاقي . ، كذلك انظر د172

للمفاوضات العقدية ، دراسة مقارنه للوسائل القانونية لتامين المفاوضات في عملية 
، ص 1998ربية ، القاھرة ،التجارة الدولية ، دار النھضة الع

  .للمزيد حول ذلك انظر مبادئ اليوندرورا 

9/2ق ، جلسة  33سنة ) 167(انظر الطعن رقم 

المفاوضات ليست ا< عمB ماديا < يترتب عليھا اثر قانوني فكل مفاوض حر في 
ة مسؤولية قطع المفاوضة في الوقت الذي يريد دون ان يتعرض Jي

  . 41محمود محمد علي صبرة ،المصدر السابق ،ص

من القانون المدني العراقي التي نصت على ) 150(انظر نص المادة 

تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 
لتي نصت على من القانون المدني المصري ا

، كذلك البند ) لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 

< ينقض عقد ا< برضا كل (من القانون المدني الفرنسي التي نصت على 

وا< وجب تنفيذھا عن طيب نفس بدون غش و< تغرير ... 

  .                 انظر في ذلك  مبادئ اليوندرورا 

القانون في أبحاث سلسة
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انظر نص المادة ) 25( 

المعدل ، حيث نصت على  2006

المزايا والتسھيBت والض
17، في )4031(

صبري حمد خاطر ، قطع المفاوضات العقدية ، بحث منشور في مجلة . د) 26(

الحقوق ، المجلد ا<ول ، العدد الثالث ، 

عبدالرزاق احمد السنھوري ، الوسيط في شرح القانون المد. د) 27(

مصادر ا<لتزام ، تنقيح المستشار احمد المراغي ، منشاة المعارف ، ا<سكندرية ، 
172، ص2004

للمفاوضات العقدية ، دراسة مقارنه للوسائل القانونية لتامين المفاوضات في عملية 
التجارة الدولية ، دار النھضة الع

للمزيد حول ذلك انظر مبادئ اليوندرورا ) 28( 

انظر الطعن رقم ) 29(

المفاوضات ليست ا< عمB ماديا < يترتب عليھا اثر قانوني فكل مفاوض حر في 
قطع المفاوضة في الوقت الذي يريد دون ان يتعرض Jي

محمود محمد علي صبرة ،المصدر السابق ،ص

انظر نص المادة ) 30(

تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 
من القانون المدني المصري ا) 148(المادة 

لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 

من القانون المدني الفرنسي التي نصت على ) 1134(

... من الجانبين 

انظر في ذلك  مبادئ اليوندرورا ) 31(
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عبد جمعة الربيعي ، رفض التعاقد ، بحث منشور في مجلة القضاء ، 

  .97العدد الثالث والرابع ،السنة الرابعة وا<ربعون ، مطبعة الشعب ، بغداد ، ص 

 civil Aver انظر نقض محكمة النقض الفرنسية ، الغرفة المدنية ،     

صبري حمد خاطر ، المصدر السابق ، 

، الشركة القومية للطبع 1

لتعاقد محمد عبد الظاھر حسين ، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على ا

الصياغة ھي ا<داء او الوسيلة التي يجري بمقتضاھا نقل التفكير القانوني 

. من الحيز الداخلي في نفس ا<نسان الى الحيز الخارجي ، للمزيد انظر في ذلك د
طارق الحموري ، صياغة وابرام عقود التجارة الدولية ، بحث مقدم في الندوة 

 29 – 25دة في شرم الشيخ ، جمھورية مصر العربية ، في الفترة ما بين 

https:// cisg w3 . law . pace. Edu / 

لبي عبد الرؤف جابر ، الوجيز في عقود التنمية التقنية ، منشورات الح

عBء عزيز الجبوري ، عقد الترخيص التجاري ، دار الثقافة للنشر 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

                                                                                

عبد جمعة الربيعي ، رفض التعاقد ، بحث منشور في مجلة القضاء ، 

العدد الثالث والرابع ،السنة الرابعة وا<ربعون ، مطبعة الشعب ، بغداد ، ص 

انظر نقض محكمة النقض الفرنسية ، الغرفة المدنية ،     

1976 Bunciv Ni22صبري حمد خاطر ، المصدر السابق ، . اشار اليه د

1ابراھيم الشھاوي ، ثقافة التفاوض والحوار ، ط

  . 246، ص  2010والتوزيع ، القاھرة ، 

محمد عبد الظاھر حسين ، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على ا

  .92، ص 2002

الصياغة ھي ا<داء او الوسيلة التي يجري بمقتضاھا نقل التفكير القانوني 

من الحيز الداخلي في نفس ا<نسان الى الحيز الخارجي ، للمزيد انظر في ذلك د
طارق الحموري ، صياغة وابرام عقود التجارة الدولية ، بحث مقدم في الندوة 

دة في شرم الشيخ ، جمھورية مصر العربية ، في الفترة ما بين 

2007 .  

 / https:// cisg w3 . law . pace. Edu:للمزيد انظر الموقع ا<لكتروني 

cisg / bibliol                 .  

عبد الرؤف جابر ، الوجيز في عقود التنمية التقنية ، منشورات الح

  .77، ص2005الحقوقية ، بيروت ، 

عBء عزيز الجبوري ، عقد الترخيص التجاري ، دار الثقافة للنشر 

  .93، ص 2003والتوزيع ، عمان ، 

  .78عبد الرؤف جابر ، المصدر السابق ، ص
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عبد جمعة الربيعي ، رفض التعاقد ، بحث منشور في مجلة القضاء ، . د) 32( 

العدد الثالث والرابع ،السنة الرابعة وا<ربعون ، مطبعة الشعب ، بغداد ، ص 

انظر نقض محكمة النقض الفرنسية ، الغرفة المدنية ،     ) 33(

1976 Bunciv Ni22

  .122ص

ابراھيم الشھاوي ، ثقافة التفاوض والحوار ، ط. د) 34(

والتوزيع ، القاھرة ، 

محمد عبد الظاھر حسين ، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على ا. د) 35(

2002، القاھرة ، 

الصياغة ھي ا<داء او الوسيلة التي يجري بمقتضاھا نقل التفكير القانوني ) 36( 

من الحيز الداخلي في نفس ا<نسان الى الحيز الخارجي ، للمزيد انظر في ذلك د
طارق الحموري ، صياغة وابرام عقود التجارة الدولية ، بحث مقدم في الندوة 

دة في شرم الشيخ ، جمھورية مصر العربية ، في الفترة ما بين المنعق

2007ديسمبر ، 

للمزيد انظر الموقع ا<لكتروني ) 37(

cisg / bibliol                 .

عبد الرؤف جابر ، الوجيز في عقود التنمية التقنية ، منشورات الح. د) 38(

الحقوقية ، بيروت ، 

عBء عزيز الجبوري ، عقد الترخيص التجاري ، دار الثقافة للنشر . د) 39(

والتوزيع ، عمان ، 

عبد الرؤف جابر ، المصدر السابق ، ص. د) 40( 
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، دار النصر 3احمد شرف الدين ، اصول الصياغة القانونية للعقود ، ط

حسن طالب موسى ، عقود التجارة الدولية ، بحث منشور في مجلة 

الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية ، كلية الحقوق ، القاھرة ، العدد 

  .1977لسنة ) 64(انظر في ذلك قانون الحفاظ على سBمة اللغة العربية رقم 

لسنة ) 8(انظر في ذلك قانون ضمانات وحوافز ا<ستثمار المصري رقم 

الشركة القومية للطبع ,  1

دار النصر ,  3ط, اصول الصياغة القانونية للعقود 

ا<حكام العامة في التفاوض و 

د في المشكBت الجدي, محمد حسن علي حسن 

  . 2004, مصر , دار الكتب القانونية 

,  1ط, ضمانات المشاريع ا<نشائية العامة 

ت الحلبي منشورا, الوجيز في عقود التنمية التقنية 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

                                                                                

احمد شرف الدين ، اصول الصياغة القانونية للعقود ، ط

  .130، ص  2008ة الحديثة ، مصر ، 

حسن طالب موسى ، عقود التجارة الدولية ، بحث منشور في مجلة 

الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية ، كلية الحقوق ، القاھرة ، العدد 
  .13، ص1997

انظر في ذلك قانون الحفاظ على سBمة اللغة العربية رقم 

انظر في ذلك قانون ضمانات وحوافز ا<ستثمار المصري رقم 

  النافذ ، حيث نص في المادة 

  القراَن الكريم 

  الكتب القانونية 

1ط, ثقافة التفاوض و الحوار , ابراھيم الشھاوي 

  . 2010, القاھرة , 

اصول الصياغة القانونية للعقود , احمد شرف الدين 

  . 2008, مصر , للطباعة الحديثة 

ا<حكام العامة في التفاوض و , فؤاد العلواني , جمعة سعدون الربيعي 

  . 2003, بيت الحكمة 

محمد حسن علي حسن . د, حسن محمد ھند 

دار الكتب القانونية , العملية لقانون المناقصات و المزايدات 

ضمانات المشاريع ا<نشائية العامة , عبد الرؤوف جابر 

  . 2003, بيروت , منشورات الحلبي الحقوقية 

الوجيز في عقود التنمية التقنية , عبد الرؤوف جابر 

  . 2005, بيروت 

القانون في أبحاث سلسة
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احمد شرف الدين ، اصول الصياغة القانونية للعقود ، ط. د 241(

ة الحديثة ، مصر ، للطباع

حسن طالب موسى ، عقود التجارة الدولية ، بحث منشور في مجلة . د) 42(

الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية ، كلية الحقوق ، القاھرة ، العدد 
1997الخامس ، 

انظر في ذلك قانون الحفاظ على سBمة اللغة العربية رقم ) 43(

انظر في ذلك قانون ضمانات وحوافز ا<ستثمار المصري رقم ) 44(

النافذ ، حيث نص في المادة  1997

 المصادر

القراَن الكريم 
الكتب القانونية : او# 

ابراھيم الشھاوي . د -1

, و التوزيع 

احمد شرف الدين . د -2

للطباعة الحديثة 

جمعة سعدون الربيعي . د -3

بيت الحكمة , التعاقد 

حسن محمد ھند . د -4

العملية لقانون المناقصات و المزايدات 

عبد الرؤوف جابر . د -5

منشورات الحلبي الحقوقية 

عبد الرؤوف جابر . د -6

بيروت , الحقوقية 
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,  1ج, الوسيط في شرح القانون المدني 

, ا<سكندرية , منشأة المعارف 

دار الثقافة للنشر و , عقد الترخيص التجاري 

, مجموعة النيل العربية , 

دراسة , التنظيم ا<تفاقي للمفاوضات العقدية 

دار , مقارنة للوسائل القانونية لتأمين المفاوضات في عملية التجارة الدولية 

النظام القانوني للتعاقد بأسلوب المناقصات في 

  . 2007, ا<سكندرية 

, مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع 

صياغة العقود باللغة العربية و ا<نكليزية و 

  . 2007, مصر 

, دار النھضة العربية , عقود نقل التكنولوجيا 

, تسوية المنازعات الناشئة عن عقد الترخيص 

2003 .  

بحث , النظام القانوني للمفاوضات العقدية 

  . 2000لسنة , 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

                                                                                

الوسيط في شرح القانون المدني , عبد الرزاق احمد السنھوري 

منشأة المعارف , تنقيح المشار احمد المراغي , مصادر ا<لتزام 

عقد الترخيص التجاري , عBء عزيز الجبوري 

  . 2003, عمان 

, مبادئ التفاوض , محسن احمد الخضيري 

2003 .  

التنظيم ا<تفاقي للمفاوضات العقدية , محمد حسين عبد العال 

مقارنة للوسائل القانونية لتأمين المفاوضات في عملية التجارة الدولية 
  . 1998, القاھرة , لعربية 

النظام القانوني للتعاقد بأسلوب المناقصات في , محمد سعيد الرحو 

ا<سكندرية , منشأة المعارف , تشريعات الدول العربية 

مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع , العقود الدولية , محمد علي جواد 

1997   

صياغة العقود باللغة العربية و ا<نكليزية و , محمد علي صبرة  محمود

مصر , دار الكتب القانونية , اثر ذلك في كسب الدعاوي 

عقود نقل التكنولوجيا , مصطفى احمد ابو الخير 

2006 . 

  الرسائل و ا/طاريح 

تسوية المنازعات الناشئة عن عقد الترخيص , عي حسن علي المجم

2003, جامعة الجزائر , كلية القانون , دكتوراه 

  البحوث 

النظام القانوني للمفاوضات العقدية , احمد عبد الكريم سBمة 

,  56العدد , منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي 

القانون في أبحاث سلسة
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عبد الرزاق احمد السنھوري . د -7

مصادر ا<لتزام 
2004 .  

عBء عزيز الجبوري . د -8

عمان , وزيع الت

محسن احمد الخضيري . د -9

2003, القاھرة 

محمد حسين عبد العال . د - 10

مقارنة للوسائل القانونية لتأمين المفاوضات في عملية التجارة الدولية 
لعربية النھضة ا

محمد سعيد الرحو . د - 11

تشريعات الدول العربية 

محمد علي جواد . د - 12

1997, عمان 

محمود. د - 13

اثر ذلك في كسب الدعاوي 

مصطفى احمد ابو الخير . د- 14

2006, القاھرة 

الرسائل و ا/طاريح : ثانياً 

حسن علي المجم -1

دكتوراه  أطروحة

البحوث : ثالثاً 
احمد عبد الكريم سBمة . د -1

منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي 
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بحث منشور , انعقاد العقد عبر الوسائل ا<لكترونية 

العدد التاسع و , جامعة النھرين 

مجلة , بحث منشور , قطع المفاوضات العقدية 

بحث مقدم في , صياغة و أبرام عقود التجارة الدولية 

في الفترة المنعقدة ما , جمھورية مصر العربية 
:                         متاح على الموقع ا<لكتروني 

بحث منشور في مجلة , 

, جامعة القاھرة , كلية الحقوق 

العدد , مجلة القضاء, بحث منشور 

  .بغداد , مطبعة الشعب 

  .النافذ 

.  

  . 1977لسنة 

  .المعدل  1986لسنة 

  . 1998لسنة 

  .المعدل 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

                                                                                

انعقاد العقد عبر الوسائل ا<لكترونية , بيداء بھجت نعمان 

جامعة النھرين , كلية العلوم السياسية , في مجلة قضايا سياسية 
   2012, العشرون و الثBثون 

قطع المفاوضات العقدية , صبري محمد خاطر 

  . 1997, العدد الثالث , ول المجلد ا<

صياغة و أبرام عقود التجارة الدولية , طارق الحموري 

جمھورية مصر العربية , الندوة المنعقدة في شرم الشيخ 
متاح على الموقع ا<لكتروني  2007, ديسمبر  29

http:// www.iccwbo.org .  

, عقود التجارة الدولية , طالب حسن موسى 

كلية الحقوق , الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية 
  . 1997, العدد الخامس 

بحث منشور , رفض التعاقد , عبد جمعة الربيعي 

مطبعة الشعب , السنة الرابعة و ا<ربعون , و الرابع 
  القوانين 

  المعدل  1804القانون المدني الفرنسي لسنة 

النافذ  1948لسنة )  131( القانون المدني المصري رقم 

.النافذ  1951لسنة )  40( القانون المدني العراقي رقم 

لسنة )  64( العربية رقم قانون الحفاظ على سBمة اللغة 

لسنة )  32(قانون بيع و ايجار اموال الدولة العراقي رقم 

لسنة )  89( قانون المناقصات و المزايدات المصري رقم 

المعدل  2006لسنة )  13( قانون ا<ستثمار العراقي رقم 

  . 1980ة اتفاقية فيتا للبيع الدولي للبضائع لسن

القانون في أبحاث سلسة
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بيداء بھجت نعمان . د -2

في مجلة قضايا سياسية 
العشرون و الثBثون 

صبري محمد خاطر . د -3

المجلد ا<, الحقوق 

طارق الحموري . د -5

الندوة المنعقدة في شرم الشيخ 
29_25بين 

/ www.iccwbo.org

طالب حسن موسى . د -6

الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية 
العدد الخامس 

عبد جمعة الربيعي . د -7

و الرابع  الثالث
القوانين : رابعاً 

القانون المدني الفرنسي لسنة  -1

القانون المدني المصري رقم  -2

القانون المدني العراقي رقم  -3

قانون الحفاظ على سBمة اللغة  -4

قانون بيع و ايجار اموال الدولة العراقي رقم  -5

قانون المناقصات و المزايدات المصري رقم -8

قانون ا<ستثمار العراقي رقم - 9

اتفاقية فيتا للبيع الدولي للبضائع لسن- 10
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   2008لسنة 

مبادئ البوندرورا المتعلقة بعقود التجارة الدولية التي وضعھا معھد توحيد 

منشورة باللغة ا<نكليزية على الموقع 

http://www:gus.No/Im/unidroit:internationalcommercial.co

Middle east economic sarvey , Vol , Xl 111 , No , 19 , 18 

المعموري محمد سعدون يوسف )مقارنة دراسة( المدني القانون

سات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدرا

                                                                                

  اللوائح التنفيذية 

لسنة )  1( تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقي رقم 

مبادئ البوندرورا المتعلقة بعقود التجارة الدولية التي وضعھا معھد توحيد 

منشورة باللغة ا<نكليزية على الموقع ,  1994القانون الخاص في روما لسنة 

  : ا<لكتروني 

http://www:gus.No/Im/unidroit:internationalcommercial.co

ntract.principls,1994  

  المصادر ا#جنبية 

Middle east economic sarvey , Vol , Xl 111 , No , 19 , 18 

القانون في أبحاث سلسة
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اللوائح التنفيذية : خامساً 
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقي رقم  -1

مبادئ البوندرورا المتعلقة بعقود التجارة الدولية التي وضعھا معھد توحيد  -2

القانون الخاص في روما لسنة 

ا<لكتروني 
http://www:gus.No/Im/unidroit:internationalcommercial.co

ntract.principls,1994

  

المصادر ا#جنبية : سابعاً 
Middle east economic sarvey , Vol , Xl 111 , No , 19 , 18 May 

2000  


