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 مقدمةال
إن إتسااااااع مإاااااكمة إزاااااترف التاااااواان المعرءاااااة باااااين المتعا ااااادين جاااااا  نتيجاااااة 

 تصااادية والطاااراا التكنموجيااةت بسااارا باادورىا العر اااا التعا ديااة  اان لمتطااوراا اا
ت وجااود ءيتااين ماان المتعا اادين تمماال إلااداىا المعموماااا والبياناااا  مااا يتعا ااد  مياااو

ءتقار اازر ليا .  وا 
ونتيجة لألسس التة  اما  مييا  وانين ااستيرل والتة جعما مان العاع  

إستد ى اامر توءير لماية و ايية من زرف إلاام ت المعرءة مبررًا للماية المستيمل
المينااااة بتمكااااين المسااااتيمل  بااااف التعا ااااد ماااان اللصااااوف  مااااى المعموماااااا والبياناااااا 

 بااف   رمإرسااا  االتاااام باااإلإلااى  وىااو مااا دءاار المإاارعت الكاءيااة لااوف موعااوع العقااد
ام يمكاان التعا ااد كوساايمة و اييااة ماان  اادم التااواان المعرءااة . و اان طرياا  ىاا ا االتااا 

 مااى نلاو تاااداد ت تقوياة الجاناا المعرءااة لادر الطاار  العاعي  المتمتااف بالمساتيمل
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بو ارادتو تبصرًات اامر ال ي يترتا  ميو  درتو  مى ان يتز   رارًا مبنيًا  مى بسس 
إرتأينااااا تقسااايم ىاااا ا ت معرءياااة صااااليلة.ولرلاطة بيااا ا االتاااااام مااان مزتماااا  جوانباااو

 : المطالا ااتيةإلى  البلث
 ومبرراا وجوده .  رمتعري  االتاام  بف التعا د باإلاألوف: المطما 

 .  رمإروط االتاام  بف التعا د باإل: المطما التانة
 .  رمملف االتاام  بف التعا د باإل: المطما التالث
 .  رمجاا  اازرف باالتاام  بف التعا د باإل: المطما الرابر

 األولالمطمب 
 ومبررات وجوده عالمام قبل التعاقد باإلتعريف االلتز 

ليث ت  رماالتاام  بف التعا د باإلت الارنسةبو  المصريبو  لم ُيعر  المإرع العرا ة
ت وال ي يتريم مر  قود ااستيرلت ترل المجاف لماقو ءة وعر تعري  مناسا لو

يتعم  ت التعا د التاام ساب   مى)بانو  رماالتاام  بف التعا د باإل 1ءعر  ربي ءقية
يقدم لممتعا د اازر  ند تكوين العقدت البياناا الرامة بأن  بالتاام الد المتعا دين

و لل بسبا ظرو  ت ايجاد رعا  سميم كامف متنور  مى  مم بتاصيف ى ا العقد كاءة
اي بو  تطبيعة ملموبو  صاة بلد طرءيوبو  طبيعة العقدإلى  وا تباراا معينة  د ترجر

يلتم  ميو بو  تيجعف من المستليف  مى الدىما ان يمم ببياناا معينةآزر  ا تبار
منح تقتو المإرو ة لمطر  اازر ال ي يمام بنا   مى جمير ى ه اا تباراا باالتاام 

التاام  ام يغطة المرلمة السابقة  مى )2باادا  بالبياناا(. وىنال من  رءو بأنو
تعم  باادا  بكاءة المعموماا والبياناا الرامة التعا د ءة جمير  قود ااستيرل وي

 ويرلظ  مى التعرياين ب ره بنيما تطر ات د رعا  لر وسميم لدر المستيمل(ايجا
 بف التعا د كونو التاامًا  امًا يإمف جمير العقودت اا إنيما لم   رماالتاام باإلإلى 

                                                           

جً اٌزؼبلذ ثبإلدالء ثبٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌؼمذ ٚرطج١مبرٗ د.ٔض٠ٗ ِذّذ اٌظبدق ِٙذٞ، االٌزضاَ ل: . ٠ٕظش1

 . 11ص ،1891ػٍٝ ثؼغ أٔٛاع اٌؼمٛد، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 

اٌذّب٠خ اٌخبطخ ٌشػبء اٌّغزٍٙه فٟ ػمٛد )دغٓ ػجذ اٌجبعؾ ج١ّؼٟ، دّب٠خ اٌّغزٍٙهد.: . ٠ٕظش1

 . 11ص ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، ثالعٕخ،(االعزٙالن
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عمم بالمعموماا من  بف المدين بيا يلددا الإروط الواجا تواءرىا لقيامو والمتمتمة بال
 وجيف الداين بيا . 
تل ير بو إ رم بو  إزطار)ىو  رماالتاام  بف التعا د باإلبأن  1ل ا ي ىا ربي ءقية

الطر  اآلزر بكاءة ت بلد المتعا دين ال ي يكون ءة مركا ب ور من المتعا د اآلزر
والتة تمكن ت رعا  اللر المستنيرالبياناا  ند إبرامو لمعقد والتة تساىم ءة تكوين ال
تم إيجاد ت إا إ ا  التلمف منوبو  المتعا د الععي  من اإل دام  مى العقد  ند إبرامو

نوع من التعاون بين الطرءين لتناي  العقد طبقًا لما إإتمف  ميو وبطريقة تتا  مر 
 موجباا لسن النية ءة التعامف ولماية التقة المإرو ة ءة العقد( .

  رمتعري  االتاام  بف التعا د باإلإلى  2ءة الاقوآزر  المعنى ي ىا ربيٌ وبناس 
الداين بو ءة ظرو   إ رمالتاام  انونة  ام ساب   مى التعا د يمتام ءيو المدين ب)بأنو

ًا صليلًا وصاد ًا بكاءة المعموماا الجوىرية المتصمة بالعقد المراد إبرامو إ رممعينة 
 ة بيا بوسايمو الزاصة ليبنى  مييا رعا ه بالتعا د( . والتة يعجا  ن االاط

التاام  انونة ساب   مى )بأنو  رموبالمعنى ناسُو ك لل ُيعر  االتاام  بف التعا د باإل
التعا د ءة  قود ااستيرل يمتام بموجبو المينة ان يقدم المعموماا والبياناا الجوىرية 

ة لديو لممستيمل ال ي ايستطير االاطة بيا اا المتصمة بالعقد المامر ابرامو والمعموم
ويرلظ من التعاري  ب ره ما ت3من زرف المينة من بجف إيجاد رعا لر وسميم(

 : يأتة
 المجاف الطبيعة لي ا االتاام ىة المرلمة السابقة  مى نإو  العقد . .1
و ليث نصا  ميت ىو القانون  رمان مصدر وبساس االتاام  بف التعا د باإل .2

كما تم النص  ميو بصورة مباإرة ءة ت التإريعاا الزاصة بلماية المستيمل
لسنة  131المعدف بالمرسوم التإريعة ر م  1884القانون المدنة الارنسة لسنة 

2816 . 
                                                           

 9ص، 1222عؼ١ذ عؼذ ػجذ اٌغالَ، االٌزضاَ ثبالفظبح فٟ اٌؼمٛد، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، د.: . ٠ٕظش1

 91صعٕخ، ثالاٌمب٘شح،،داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ،لجً اٌزؼبلذ ػالَاالٌزضاَ ثبإل،خبٌذ جّبي ادّذد.: . ٠ٕظش1

زٙالن، سعبٌخ ِبجغز١ش، جبِؼخ لجً اٌزؼبلذ فٟ ػمٛد االع ػال١ٌَٚذ ؽؼّخ ِفزٓ، االٌزضاَ ثبإل: . ٠ٕظش3

 . 9ص ،1212اٌجظشح، و١ٍخ اٌمبْٔٛ، 
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يتمتف بالمعموماا والبياناا الجوىرية   رمإن ملف االتاام  بف التعا د باإل .3
 موعوع العقد . 2الزدمةبو  1المؤترة والمتصمة بالعقد لوف السمعة

ءة  قود   رمىنال إروط ابد من تواءرىا لقيام االتاام  بف التعا د باإل .4
 ااستيرل .

إ  ان صاة المينة تعد ت 3يستند لصاة المينة  رماالتاام  بف التعا د باإل .5
ان إلى  و لل بالنظرت  رمالمجاف ااكتر مريمة لقيام االتاام  بف التعا د باإل

مما ياسر  امف التقة ال ي ينإأ لدر ت لعمم بالمعموماا ايتيسر مبدييًا لممستيملا
و بكف ما يزص ملف إ رمالمستيمل ويبرر ما ينتظره من  يام متعا د مينة ب

 العقد . 
 : مصلوبًا بمبرراا تتمتف باألتة  رمو د نإأ االتاام باإل

إن  دم المساواة إلى  ي ىا الاقو الارنسة :إ ادة المساواة ءة العمم بين المتعا دين: بواً 
بين المتعا دين ءة العمم ىو من ااسس الجوىرية التة يقوم  مييا االتاام  بف التعا د 

ىو إ ادة المساواة   رما  إن من مبرراا تقرير االتاام  بف التعا د باإلت 4 رمباإل

                                                           

أٚ  وً ِٕزج طٕبػٟ)/ ثب١ٔبً( ِٓ لبْٔٛ دّب٠خ اٌّغزٍٙه اٌؼشالٟ 1ٟ٘. اٌغٍؼخ دغت ٔض اٌّبدح )1

أٚ  ٠ّىٓ دغبثٗ ٚرمذ٠شٖ ثبٌؼذآخش  اٞ ِٕزجأٚ  ِبدح ا١ٌٚخأٚ  ٔظف ِظٕغأٚ  رذ٠ٍٟٛأٚ  صساػٟ

 بط، ٠ٚىْٛ ِؼذاً ٌالعزٙالن(.اٌم١أٚ  اٌى١ًأٚ  اٌٛصْ

إٌشبؽ اٌزٞ أٚ  اٌؼًّ)/ ثبٌثبً( ِٓ لبْٔٛ دّب٠خ اٌّغزٍٙه اٌؼشال1ٟ. اٌخذِخ دغت ٔض اٌّبدح )1

اِب لبْٔٛ دّب٠خ اٌّغزٍٙه اٌّظشٞ فمذ  (ثمظذ االٔزفبع ِٕٗ ثذٚٔٗأٚ  رمذِٗ اٞ جٙخ ٌمبء اجش

اٌغٍغ ٚاٌخذِبد )( ُِٕٗ ثبٔٙب1ّبدح )إٌّزجبد( ٚػشفزٙب اٌ)ٚسدد اٌغٍغ ٚاٌخذِبد ف١ٗ رذذ ِغّٝ

اٌخبص، ٚرشًّ اٌغٍغ اٌّغزؼٍّخ اٌزٟ ٠زُ اٌزؼبلذ ػ١ٍٙب أٚ  اٌّمذِخ ِٓ لجً اشخبص اٌمبْٔٛ اٌؼبَ

 ِٓ خالي ِٛسد(.

ػٍٝ ػبرك إٌّٟٙ ثبػزجبسٖ ؽشفبً ل٠ٛبً فٟ اٌؼمذ، ٚ٘زا ٘ٛ اٌغبٌت،  ػالَ. االطً اْ ٠مغ االٌزضاَ ثبإل3

٠ٍزضَ ثٗ ؽشفب اٌؼمذ ِؼبً ادذّ٘ب رجبٖ االخش، ف١ىْٛ وً ٚادذ ِّٕٙب دائٕبً ِٚذ٠ٕبً فٟ اال أٗ اد١بٔبً لذ 

اٌّؤِٓ ٌٗ ثىبفخ  ئػالَٔفظ اٌٛلذ فٟ ِٛاجٙخ االخش، ِثبٌٗ ػمذ اٌزأ١ِٓ، د١ث ٠ٍزضَ اٌّؤِٓ ث

اٌّؤِٓ ثىبفخ  إػالَاٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌؼمذ، ٠ٚمغ فٟ ٔفظ اٌٛلذ ػٍٝ اٌّؤِٓ ٌٗ 

/ ة( 899اٌّؼٍِٛبد ٚاالٚطبف اٌّزؼٍمخ ثبٌخطش اٌّشاد اٌزأ١ِٓ ِٓ دذٚثٗ، د١ث ٔظذ اٌّبدح )

ة. اْ ٠مشس ٚلذ اثشاَ اٌؼمذ وً اٌظشٚف  ...٠ٍزضَ اٌّؤِٓ ٌٗ )ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ

اٌّؼٍِٛخ ٌٗ، ٚاٌزٟ ٠ُٙ اٌّؤِٓ ِؼشفزٙب، ١ٌزّىٓ ِٓ رمذ٠ش اٌّخبؽش اٌزٟ ٠أخز٘ب ػٍٝ ػبرمٗ، 

 زجش ِّٙبً فٟ ٘زا اٌشأْ اٌٛلبئغ اٌزٟ جؼٍٙب اٌّؤِٓ ِذً اعئٍخ ِىزٛثخ(.٠ٚؼ

4 . Alisse , Lobligation de renseignements dans les contrats , these , paris , 11 

, 1975 , no 121 ets , p 41 . 
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اوا المعرءة ال ي اادا ىوتو  لل التات الماقودة ءة المعرءة لممتعا د الععي  معرءياً 
تسر نتيجة لمتطور العممة والتقدم التكنموجة ال ين بصابا اللياة المدنية  مى نلو  وا 
إنعكس  مى تطور السمر والزدماا مما جعف من  المستليف  مى غير المتزصصين 

ت ءة لين نجد ءة 1الزدمة ملف العقدبو  ءييا العمم بكاءة التاصيرا الانية لمسمعة
ابف طرءًا ب ور ءة العقد يمتمُو المينيون تتواءر لدييم مقوماا العمم الكاءة المق

ت ءازترف مياان 2بالمعموماا الجوىرية والعرورية المتصمة بالعقد المامر إبراموُ 
إلى  المعرءة لصالح المينة يجعف المستيمل لين يقدم  مى إبرام العقد ياتقر لتماً 

تلديد اوصا  ملف العقد من سمر إلى  تة ترإدهالمعموماا والبياناا ااساسية ال
وزدماا والى تقدير مدر تواء  ى ه السمر والزدماا مر رغباتو ومدر كاايتيا اإباع 

 .  3لاجاتو
متى تكون المعرءة متساوية بين المتعا دين بليث ت اا ان التساؤف ال ي يطرح ىنا

 ف ءة التكاءؤ المعرءة بينيما ؟اواف اازتر رم إلى يؤدي االتاام  بف التعا د باإل
 المستيملإلى  بينا  وانين ااستيرل طبيعة ونو ية المعموماا التة يجا اإلدا  بيا

تكون متعمقة بأوصا  المنتج و زصايصو وكياية استزدامو وتواريخ ابتدا  و بأن 
ة إا إن إيراد ى ه المعموماا ء انتيا  الصرلية و غيرىا من المعموماا العرورية.

ألن المعموماا األساسية ت النصوص القانونية  د تكون  مى سبيف المتاف ا اللصر
ءتارة تكون المعموماا العرورية ت لكف منتج تعتمد  مى طبيعة و تركيبة ى ا المنتج

و ت صرليتو لغرض ااستعمافبو  و تارة بزرر ءة منإيوت تتجسد ءة استعماف الإئ
المتاو  معرءيًا ليس ممامًا ءإن  . ل ا4عود لمملكمةتقرير مدر كااية ى ه المعموماا ي

                                                           

دّب٠خ ػجذ إٌّؼُ ِٛعٝ اثشا١ُ٘، د..  11ص ،ِظذس عبثكدغٓ ػجذ اٌجبعؾ ج١ّؼٟ، د.: . ٠ٕظش1

 . 321ص ،1222ٝ، األٌٚاٌّغزٍٙه، ِٕشٛساد اٌذٍجٟ اٌذمٛل١خ، اٌطجؼخ 

اِبٔج سد١ُ ادّذ، دّب٠خ اٌّغزٍٙه فٟ ٔطبق اٌؼمذ، ششوخ اٌّطجٛػبد ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، : . ٠ٕظش1

 . 21ص ،1212ٝ، األٌٚث١شٚد، اٌطجؼخ 

 . 11ص دغٓ ػجذ اٌجبعؾ ج١ّؼٟ، ِظذس عبثك،د.: . ٠ٕظش3

ِذىّخ ر١١ّض اٌؼشاق فٟ لشاس لؼبئٟ طذس ػٕٙب، سرجذ اٌّغؤ١ٌٚخ ف١ٗ ػٍٝ ِجٙض  . ٚ٘زا ِب أوذر2ٗ

ِٕظِٛخ طٛد اٌزٞ خبٌف االرفبق ػٍٝ ِٛاطفبد ِؼ١ٕخ )ِٕشأ إٌّظِٛخ( د١ث وبْ ِٓ اٌّزفك 

ػ١ٍٗ أْ رىْٛ إٌّظِٛخ إٔى١ٍض٠خ إٌّشأ، ٌىٓ ثؼذ اٌزٕظ١ت رج١ٓ إْ إٌّظِٛخ ٕ٘ذ٠خ إٌّشأ، 

(، 1229)( ٌغٕخ191رُ رؼ٠ٛغ اٌّذػٟ ثم١ّخ اٌفشق ث١ٓ إٌّشأ٠ٓ. لشاس سلُ )ٚرأع١غبً ػٍٝ رٌه 



  (0202لعام )ا(/43)/العدد(9)لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

084 

بف  ميو إاالة كف إل ت ياود الععي  معرءيًا بالمعرءة اإلجمالية  ن العقدبأن  ءقط
 .1لوف العقد
يلق  لالة ت  بف التعا د وءقًا لممسوغاا القانونية  رمإن تناي  االتاام باإلت وناءمة القوف

اواف ازترف التكاءؤ المعرءة ءة إلى  مما يؤديت ا دينالمساواة ءة المعرءة بين المتع
 ى ه المرلمة.

ان التواان العقدي إلى  2ي ىا ربُي ءة الاقو الارنسة: العقدإلى  إ ادة التواان: تانياً 
ءا ا كان القانون يلمة التواان العقدي ءانو ت يجا بن يتم تقديره بتنا  تكوين العقد

واإل إن لماية اارادة اتنا  ت صالا تكوين العقديلميو من زرف ااجرا اا التة ت
 الو اية من  دم التواان العقدي ال ي يجا ان ننظر ءة تقديرهإلى  ى ه المرلمة يؤدي

وى ا يعنة إن تقدير التواان العقدي يكون بالتركيا  مى السبا ت مرلمة تكوين العقدإلى 
 دم التكاءؤ إلى  لسبا ال ي يؤديالو اية من ى ا اءإن  و ميوت المنإئ انعدام التواان

 ءة االتااماا ىو زير معيار ا امة لالة التواان العقدي .
ت ان  دم المساواة بين طرءة العقد ىو ال ي يمتف السبا الرييسة لعدم التواان العقدي

ويجعمو مقسمًا ت ءقوة بلد طرءة العقد وعع  اازر معرءيًا يؤتر  مى ملتور العقد
والقانون بملاربتو لعدم ت وا ءة اللقو  واالتااماا التة يرتبيا العقدبإكف يعكس التاا

المساواة بين المتعا دين من ليث درجة العمم التة يتمتر بيا كف منيم يكون  د زم  
ولما كان تلقي  المساواة بين طرءة العقد ت نظام  انونة لمو اية من  دم التواان العقدي

ءالعرورة تقتعة تلقي  ت ييا التواان العقدييمتف اارض الزصبة التة يادىر ء
 . 3التواان المعرءة بين الطرءين

                                                                                                                                                      

، 1229اٌّذبِٟ ػالء اٌز١ّّٟ، اٌّجّٛػخ اٌّذ١ٔخ فٟ لؼبء ِذىّخ اٌز١١ّض االرذبد٠خ ٌٍغٕٛاد 

 . 91، ص1228، اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ، ثغذاد، 1229، 1222

 .11دغٓ ػجذ اٌجبعؾ ج١ّؼٟ، ِظذس عبثك، صد.: . ٠ٕظش1

2 . N. VILLEY , Essor et decadence du volontarisme juridique , in Archives 

de philosophie du droit , 1957 , p 87 . 

اثشا١ُ٘ ػجذ اٌؼض٠ض داٚد، ػذَ اٌزٛاصْ اٌّؼشفٟ فٟ اٌؼمٛد، داس اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذح، د.ِشبس ا١ٌٗ ٌذٜ، 

 . 99ص ،1212االعىٕذس٠خ، 

 . 22ص ِظذس عبثك،، داٚد اثشا١ُ٘ ػجذ اٌؼض٠ضد.: . ٠ٕظش3
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إن تنوير إرادة الطر  الععي  معرءيًا بالاام الطر  إلى  وي ىا ى ا الربي الاقية
تعر ى ا الطر  ت ياعة اليو بالمعموماا المتعمقة بالعقد المراد إبراموبأن  اازر

ءيصبح  ادرًا  مى ت اازر من النالية المعرءية الععي   مى  دم المساواة مر الطر 
بن يصدر العقد متواانًا ءة اللقو  التة إلى  مما يؤديت إبرام العقد بإرادة متنورة

كما ان التطبي  العممة اتبا ان التراعة ت يكتسبيا اطراءو واالتااماا التة يتلممونيا
ا اتوجد مساواة بين طرءة طالمت بين ااراداا ايكاة ولده لتلقي  التواان العقدي

ءقوة الد الطرءين معرءيًا وعع  اازر يؤتر ءة تكوين العقد ال ي يبدو ءيو ت العقد
 . 1جميًا  دم التكاءؤ ءة اادا اا واللقو  الناإية منو

ويرر ان التواان المعرءة اتأتير لو ت ما  ىا اليو الربي الساب  2يعارض ربٌي ءة الاقو
كان العقد متواانًا من  دمو إنما ينظر اليو بتنا  إ ا  وان تقدير ما ت مى التواان العقدي

ءالتواان العقدي ما ىو اا تكاءؤ ءة ت تناي  العقد وليس ءة المرلمة السابقة  ميو
وى ه يتم البلث  نيا ءة ت اادا اا اي ءة اللقو  واالتااماا الناإية  ن العقد

 ن .مرلمة تناي  العقد وليس ءة مرلمة التكوي
العقد ربما يكون متواانًا ءة اللقو  واالتااماا  مى الرغم من بأن  ويبرر ى ا الربي

واليانًا يقدم الطر  القوي ت  دم وجود تواان معرءة بين اطراءو ءة مرلمة تكوين العقد
الطر  الععي  بالمعموماا المتعمقة بالعقد ومر  لل ايتلق  التواان ءة  إ رمب

القانونية التة تساىم ءة تلقي  التواان العقدي يجا ان تمعا  والوسايفت اادا اا
يمعا دوره كامر ءة مرلمة تكوين   رمواالتاام باإلت دورىا اتنا  تناي  العقد وليس  بمو

ءاالتاام ت الرعا ل ا ءيو يسا د  مى تلقي  المساواة ءة المعرءة بين طرءة العقد
تمعا دورًا باراًا ءة تقميف الاجوة بين المينة  ماىو اا وسيمة لمايية و ايية  رمباإل

 . 3والمستيمل

                                                           

ػّشٚ ِذّذ ػٍٟ ؽبدْٛ، ربث١ش ا١ٌّٕٙخ االلزظبد٠خ ػٍٝ اٌزٛاصْ اٌؼمذٞ، اؽشٚدخ : . ٠ٕظش1

 . 319ص ،1212دوزٛساٖ، جبِؼخ إٌّٛف١خ، و١ٍخ اٌذمٛق، 

2. Denis Berthiau , Le principe degalite et le droit civil des contrat , LGDJ, 

1999, p426. 

3 . Denis Berthiau, op.cit , p 428 . 
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دءر اغما ت ان الوعر الزاص ءة  وانين ااستيرل القايمة  مى التااوا المعرءة
ىو السبيف   رمالو اية من العع  المعرءة  ن طري  االتاام باإلبأن  القوفإلى  الاقو

اغرو ان ارادة المتعا د تكون اكتر لاجة )بنُو  1ا  تّم من يررت لتلقي  التواان العقدي
لملماية والتنوير لين يتعم  اامر بعقود ااستيرل التة تلمف مزاطر  ديدة لغير 

بما ت ولعف  لل ىو ما دءر المإرع ايجاد  در كا  من التواان العقدي ت المينة
لتاام اا)2بالقوفآزر  كما ي ىا رايٌ ت(صلة العقد ويلق  العدالة العقديةيعمن 

 بف التعا د من الوسايف القانونية التة ُتمنح لممتعا د غير الملتر  بقصد   رمباإل
 تلقي  التواان العقدي للظة ابرامو( .

ان العدالة العقدية تكون ميددة ءة اللااا إلى  ءة ى ا الصدد 3وي ىا ربٌي ءقية
 ند   رمالتاام باإلويقوم ات التة يقوم ءييا  دم التكاءؤ ءة العمم لوف  ناصر العقد

 التعا د كوسيمة ا ادة ى ا التكاءؤ الماقود .
 بف   رمك لل  ن الدور اليام ال ي يمعبو االتاام باإل 4و د  بر ربٌي ءة الاقو الارنسة

زاصة بين المينيين وااءراد العاديين ت التعا د ءة تلقي  التواان بين المتعا دين
يمتف   رمليث ان ا رار االتاام  بف التعا د باإلت تعا دععياة الزبرة والدراية بامور ال

ا ور الوسايف القانونية التة يمكن ان تمنح لمطر  الععي  لتلقي  التواان العقدي 
 للظة ابرام العقد .

ان الوسايف اللمايية التة إلى  جممة اارا  السابقة ت ىا صرالةءإن  وكما يتعح
تلقي  إلى  المعرءة بين طرءة العقد تؤدي دايماكرسيا المإرع لتلقي  المساواة ءة 

 مبدب التواان العقدي . 

                                                           

فٟ ػمٛد االعزٙالن، داس اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذح،  ػالَِظطفٝ أدّذ اثٛ ػّشٚ، االٌزضاَ ثبإلد.: . ٠ٕظش1

 .8، ص1212االعىٕذس٠خ 

ِذّذ عبِٟ ػجذ اٌظبدق، خذِخ اٌّؼٍِٛبد اٌظٛر١خ ٚاالٌزضاِبد إٌبشئخ ػٕٙب، داس د.: . ٠ٕظش1

 . 91ص ،1229إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 

لجً اٌزؼبلذ، داس ا٠ٙبة ٌٍطجغ ٚإٌشش، اع١ٛؽ،  ػالَِذّذ اثشا١ُ٘ دعٛلٟ، االٌزضاَ ثبإلد.: . ٠ٕظش3

 . 122،  ص1891

4 . Pascal puig , contrats speciaux , 2 edition , 2007 , p 87 .  
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ءقد ورد النص  ميو ءة ت وءيما يتعم  بمو    وانين لماية المستيمل من ى ا االتاام
والمادة  (ب/ ا/بواً /6)( ءة المادة2818( لسنة )1 انون لماية المستيمل العرا ة ر م )

( 2886( لسنة )67لماية المستيمل المصري ر م )كما نص  ميو  انون ت (/ بواً 7)
كما ورد النص  ميو صرالًة ءة القانون المدنة ت (3/ ا( والمادة )2ءة المادة )

بي طر  يعر  معمومة تكون )( ا  نصا  مى1-1112الارنسة المعدف ءة المادة )
ر مادام ى ا اازيت بىميتيا لاسمة لرعى الطر  اازر يجا  ميو ان يعممو اياىا

ايتعمن   رميت  ءة المتعا د اازر . غير ان واجا اإلبو  يجيف ءعًر ى ه المعمومة
 تقدير  يمة اادا  . إن المعموماا التة ليا رابطة مباإرة وعرورية مر موعوع العقد

 . ...(مر صاة ااطرا  يكون ليا بىمية لاسمة بو 
ة  ممية تقتعييا عرورة  بف التعا د اعلى عرور   رمإن النص  مى االتاام باإل

ت و لل اإا ة روح التعاون والتعامن بين المتعاممينت التعامف بين ااءراد ءة لياتيم
إ  بعلى من ت وىو التاام اغنى  نو ءة تلقي  الرعا الوا ة والمستنير لدر المتعا د

المسمماا إن رعا ااطرا  ءة العقد ينبغة بن يكون لرًا مستنيرًا  مى نلو كاٍ  
 . 1صورة مرعيةوب

 المطمب الثاني
 عالمشروط االلتزام قبل التعاقد باإل

 بف التعا د ءة  قود ااستيرل من   رمإن من ببرا مبرراا  يام وتقرير االتاام باإل
 دم التكاءؤ بين المستيمل والمينة المتعا د معو من ليث إلى  النالية القانونية يرجر

وا ا كان ت الجوىرية  اا الصمة بالعقد المامر ابرامو مستور العمم بالمعموماا والبياناا
وا ا ت المينة غالبا مايلوا تمل المعموماا والبيناا  اا التاتير  مى رعا المستيمل

ل ا يوجد ىنال إرطان ت ءيجا ان يبادر المينة الاطتو بيات كان المستيمل يجيميا
 : و ااتةنبينيما  مى النل  رملقيام االتاام  بف التعا د باإل

                                                           

 . 133_  111ص خبٌذ جّبي ادّذ، ِظذس عبثك،د.: . ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفظ١ً ٠ٕظش1
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يإترط : معرفة المدين )الطرف القوي( بالمعمومات ومدى اهميتها بالنسبة لمدائن: أوالً 
 بف التعا د  مى  ات  المدين بو ان يكون  الما   رملكة يتم ءرض االتاام باإل

ءعًر  ن  ممو بمدر تاتير ى ه المعموماا  مى رعا ت بالبياناا والمعموماا الجوىرية
واستماام ى ا الإرط يعد امرا ت االجام  نوبو  ر  ند ا دامو  مى التعا دالمتعا د ااز

بف ت معموماا ىو اصر ايعمميابو  منطقيا ا  ايعقف الاام المدين باادا  ببياناا
ويإمف ى ا االتاام ك لل البياناا ت 1ءرتكمي  بمستليفت وليس بامكانو العمم بيا

اامر ال ي يلتم  ميو ت ون المدين  مى  مم بياوالمعموماا التة من الماترض ان يك
القيام بااستعرم  ن ى ه المعموماا والبياناا لغرض اادا  بيا لممستيملت وى ا 

 ( . رم)االتاام بااستعرم من اجف اإل 2مايسميو الاقو
و د اكدا ملكمة النقض الارنسية  مى عرورة تواءر إرط العمم والمعرءة لدر المدين 

ليث ت  مى  اتقو  رمموماا كإرط اام وعروري لوجود االتاام  بف التعا د باإلبالمع
معامف اادوية ءيما بو  الواجا  مى المزتبراا  رمإن االتاام باإل)ا منا ءة لكم ليا

ايمكن ان يوجد اا ءيما ت يتعم  بموانر ااستعماف وااتار الجانبية الزاصة باادوية
عًر لدييا من ى ه المعموماا للظة دزوف ى ه اادوية يتعم  بما ىو معرو  ء

ءمن  ى ا التاريخ تكون مزتبراا ومعامف اادوية مسؤولة  ن اازرف الوا ر ت بااسوا 
 .3ة  ن ى ه المعموماا( رممنيا بزصوص اداييا لدورىا اإل

 مإ رو مى الرغم من ان إرط  مم المينة بالمعموماا والبياناا لقيام التاامو ب
المستيمل يعد إرطًا منطقيًا يقتعيو اليد  من ورا  تقرير ى ا االتاام وال ي يتمتف ءة 

اا ان ت التقميص من  دم التواان ءة العمم والمعرءة بين المينة والمستيمل  بف التعا د
اُيقبف من المينة ااد ا  بجيمو لممعموماا بأن  مستماماا لماية المستيمل تقتعة

                                                           

 . 122ص د.خبٌذ جّبي أدّذ، ِظذس عبثك، :. ٠ٕظش 1

 . 129ص ٔض٠ٗ ِذّذ اٌظبدق اٌّٙذٞ، ِظذس عبثك،د.: . ٠ٕظش1

3 . cass . civ . lere , 8 avril 1986 , Bull . civ.I.No: 82 . p: 81 . 

 . 122ص خبٌذ جّبي ادّذ، ِظذس عبثك،د.ِشبس ا١ٌٗ ٌذٜ 
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وى ا يدف  مى ان  مم ت ىرية  اا الصمة بالعقد ءة مواجية المستيملوالبياناا الجو 
 . 1الملتر  بالمعموماا والبياناا الجوىرية ماترض

ان  مم المدين الماترض بالمعموماا والبياناا يكون بنا ًا  مى  رينة المعرءة لدر 
بو  معةءر يستطير المينة ان يت رع بعدم معرءتو بملف العقد سوا  كان ست المينيين
وى ه القرينة البسيطة تقتعة ت طالما ان  لل دازف ءة مينتو وازتصاصوت زدمة

ويقر  مى  ات  الداين بيا اتباا ان المينة كان ت اءتراض العمم واالمام بالمعموماا
وىو ماصرلا ت المستيملإلى  ويقر  مى المدين اتباا انو  ام بتقديميات مدينًا لو بيا
يتوجا  مى )القانون المدنة الارنسة المعدف والتة جا  ءييا ( من1_1112بو المادة )

المعمومة كانا من استلقا و اتباا ان الطر  اازر كان بأن  الإزص ال ي يا م
وجا  ءة  رار ملكمة ت ويقر  مى  ات  الطر  اازر اتباا تقديميا لو(ت مدينًا لو بيا

 ا  اتباا  مم الطر   رم يقر  مى  ات  الداين باالتاام باإل)النقض الارنسية
ءصاة االترا  ءة الد المتعا دين من اىم القراين التة ت اازر بالبياناا الرامة

 . 2ُيستااد منيا  مم المدين بالمعموماا التة يتطما تكوين رعا مستنير لمطر  اازر(
ة  ويتقرر التاام  مى  ات  المينة بااستعرم  ن المعموماا والبياناا المتصمة بالإ

وى ا النوع ت المستيمل بيد  تنوير ارادتو وتبصيرهإلى  من اجف اادا  بيات ملف العقد
وال ي يارض  ميو لتى ت من ااستعرم يزتم   ن ااستعرم ال ي يقوم بو المستيمل

كما ان اليد  من استعرم المستيمل ىو ااستاادة ت ايكون جيمو غير مإروع
 . 3الإزصية من المعموماا

 مم المدين ت  رمانو ايكاة لقيام االتاام  بف التعا د باإلإلى  ر ااإارةوتجد
جانا  لل ان يكون المدين إلى  بف ينبغةت بالمعموماا والبياناا المتعمقة بملف العقد

الداين ودورىا اليام ءة تكوين رعاه إلى   مى  مم ايعا باىمية ى ه المعموماا بالنسبة

                                                           

 . 121ص اِبٔج سد١ُ ادّذ، ِظذس عبثك،: . ٠ٕظش1

عؼ١ذ عؼذ ػجذ د.: ، ِشبس ا١ٌٗ ٌذ111ٜص ،1821داٌٛص  12/11/1821ٔمغ ِذٟٔ فشٔغٟ فٟ  .1

 . 31اٌغالَ، ِظذس عبثك، ص

ػجذ إٌّؼُ ِٛعٝ اثشا١ُ٘، دغٓ ا١ٌٕخ فٟ اٌؼمٛد، ِٕشٛساد ص٠ٓ اٌذمٛل١خ، ث١شٚد، د.: . ٠ٕظش3

 . 12_ 18، ص1229
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م زبرتو يتلق   نده االمام الإامف بالمعموماا الجوىرية ا  ان المينة بلكت بالعقد
طما  لل من  بف إلى  دون لاجةت المستيملإلى  المؤترة و ميو تقديميا من تمقا  ناسو

كان المدين مماما بتقديم ى ه المعموماا إ ا  اسيمات و باىميتيابو إ رم المستيمل
 . 1بموجا نصوص  انونية صريلة

 ا: )الطرف الضعيف( بالمعمومات المتصمة بالعقد جهاًل مشروعاً  جهل الدائن: ثانياً 
 مم المينة بالبياناا والمعموماا الجوىرية ت  رميكاة لقيام االتاام  بف التعا د باإل

بف يجا ان يكون المستيمل جاىًر لي ه المعموماا جيًر مبررًا ت المتصمة بالعقد
مل بالجيف باي لالة ليمقة  مى المينة وغاية  لل لتى ايت رع المستيت ومإرو اً 

 -اي المستيمل  –ويلممو مسؤولية اازرف بو من زرف اتزا ه   رماالتاام باإل
والتة يمكنو اللصوف  مييا  ن ت مو اًا سمبيًا معتمدًا  مى المينة ءة توءير المعموماا

  .2طري  ااستعرم  نيا
كان المستيمل  مى  مم بالمعموماا إ ا  تعا د بف ال  رموا اا  المينة من االتاام باإل

يجد تبريره ءة ان ااصف ءة  يام ى ا االتاام ىو لماية المستيمل با تباره ت والبياناا
ءا ا ت الزدمة ملف العقدبو  طرءًا ععياًا وال ي ايستطير ان يمم بمواصااا السمعة

معموماا والبياناا الزاصة انتاا الغاية باتعاح ان المستيمل لم يكن ععياًا لعممو بال
 و د انتاا اللاجة اليو .  رمءمن الظمم تلميف المينة مسؤولية  دم اإلت بملف العقد

إ ا  ءالمستيمل ايستطير ان يد ة بمإرو ية جيمو بالمعموماا والبياناا الجوىرية اا
يام اا ان ىنال ا تباراا وظرو   د تلوف دون  ت اتبا  دم امكانية ااستعرم  نيا

وااستلالة التة تلوف دون استعرم المستيمل  ن المعموماا ت المستيمل بااستعرم
 . 3 د تكون استلالة إزصيةبو  والبياناا  د تكون استلالة موعو ية

                                                           

 . 181، 182ص خبٌذ جّبي ادّذ، ِظذس عبثك،د.: . ٠ٕظش1

 . 122ص اِبٔج سد١ُ ادّذ، ِظذس عبثك،: . ٠ٕظش1

  اٌّظذس اػالٖ، اٌظفذخ ٔفغٙب .: . ٠ٕظش3
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وااستلالة الموعو ية لرستعرم ىة اللالة التة يستليف ءييا  مى المستيمل ان 
بو  بالإة  ملف العقد من النالية المادية يليط  ممًا بالبياناا والمعموماا المتعمقة

 .1وى ه ااستلالة تجعف من استعرمو  ن المعموماا امرًا مستليرً ت القانونية
ومن اسباا تلقي  ى ا النوع من ااستلالة وجود الإة  ملف التعا د ءة ليااة الباير 

بصيرتو متًر بإكف ايستطير المستيمل من معرءة زصايصو وصااتو  مى نلو ينير 
ومن تم يتلق  اازرف ت  دم التعا دبو  ويجعمو ءة وعر يستطير اتزا  القرار بالتعا د

 . 2بمبدا المساواة ءة العمم
انو إلى  3ءي ىا ربُي ءة الاقوت اما ءيما يتعم  بالوعر القانونة لمإة  ملف العقد

كان المستيمل إ ا  تلوف الوعر القانونة لمإة  ملف العقد  رماينإا االتاام باإل
وىو  4ءة لين ي ىا ربٌي ءقية بزرت سب  وان لااه ليااة  رعية كما ءة ااستعارة

انو ايصح اءتراض  مم المستيمل بالوعر القانونة لمإة  ملف التعا د إلى  مانؤيده
 مى الرغم من اءتراض  ممو بااوصا  والزواص المادية ت بسبا سب  ليااتو لو

ان ليااة المستيمل لمإة  ملف التعا د  بف إلى  سبا  للويعود ت لمإة  ملف العقد
تبعية(  مى بو  ابرام العقد ايمنر المينة من ان يقوم بترتيا لقو   ينية )اصمية

و ميو ءيظف التاام المينة  ايما بالاطة ت الإة  ملف العقد دون  مم المستيمل بيا
 المستيمل  مما بالوعر القانونة لمإة  ملف العقد .

ااستلالة الإزصية لرستعرم ءتعنة  دم  درة المستيمل العمم بالبياناا بما 
ظرو  تبرر  دم بو  نتيجة لوجود اسباا زاصةت والمعموماا الزاصة بملف العقد

إلى  ءي ىا ربُي ءقيةت وبصدد تقدير وجود ااستلالة من  دميات 5 يامو بااستعرم

                                                           

. اوشَ ِذّذ دغ١ٓ اٌز١ّّٟ، اٌزٕظ١ُ  129ص ٔض٠ٗ ِذّذ اٌظبدق اٌّٙذٞ، ِظذس عبثك،د.: . ٠ٕظش1

 . 122ص ،1212اٌمبٟٔٛٔ ٌٍّٕٟٙ، ِٕشٛساد اٌذٍجٟ اٌذمٛل١خ، ث١شٚد، 

 . 321ص ِظذس عبثك، خبٌذ جّبي ادّذ،د.: . ٠ٕظش1

 . 99ص ٔض٠ٗ ِذّذ اٌظبدق اٌّٙذٞ، ِظذس عبثك،د.: . ٠ٕظش3

 . 323ص خبٌذ جّبي ادّذ، ِظذس عبثك،د.: . ٠ٕظش2

ِذّذ دغ١ٓ ػجذ اٌؼبي، ِفَٙٛ اٌطشف اٌؼؼ١ف فٟ اٌشاثطخ د..  318ص اٌّظذس اػالٖ،: . ٠ٕظش1

 سد١ُ ادّذ، ِظذس عبثك،. اِبٔج  22، ص1222اٌؼمذ٠خ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 

 129ص
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وىنا ت ستلالة الإزصية من  دمياااز  بمعيار  اتة )إزصة( ءة تقرير وجود اا
ت درايتو بالإة  ملف العقدبو  كاا توبو  يعتد بالوعر الزاص لممستيمل و دم زبرتو

وتدزف ءة اا تبار كاءة ظرو  المستيمل الإزصية دون  ياسيا بمسمل الإزص 
 . 1المعتاد

)الإزص معيار إلى  ءياز  بالمعيار الموعو ة وال ي يستند 2اما الربي الاقية التانة
ليث ت المعتاد( ءة تقدير الظرو  وااسباا التة تلوف دون  يام المستيمل بااستعرم

اتبا انو إ ا  ايعد جيف المستيمل بالمعموماا والبياناا الرامة ابرام العقد مإرو ًا اا
 د ب ف  ناية الإزص المعتاد من اجف ااستعرم  ن المعموماا والبياناا تم استلاف 

 مم بيا رغم  لل . ميو الع
ءااز  بالمعيار الإزصة يعمن توءير  در اكبر من ت ولكف معيار ما يمياه ويعيبو

ويسمح ت اللماية القانونية لممستيمل من زرف از  ظروءو الإزصية بعين اا تبار
 مى ان ت و بالمعموماا والبيانااإ رمبتنوير ارادة المستيمل من زرف الاام المينة ب

تقا س المستيمكين  ميمة الزبرة  ن إلى  المعيار ءة ناس الو ا  د يؤديااز  بي ا 
 مى ا تبار ان المينة ممام تجاىيم باادا  ت السعة استلصاف البياناا والمعموماا

 بالبياناا والمعموماا لتى وان كان من السيف  مى المستيمل ااستعرم  نيا باناسيم
 .3بواسطة وسايميم الزاصةبو 

ءايو مصملة لممينة ليث ايمام باادا  ت ا يزص المعيار الموعو ةاما ءيم
بالمعموماا والبياناا الجوىرية لممستيمل ما لم يتبا ى ا اازير بانو  د ب ف  ناية 

وءة ى ه ت الإزص المعتاد من اجف ااستعرم تم استلاف  ميو العمم بيا رغم  لل
ار لو ما يعيبو ا  من إان ااز  بو اا ان ى ا المعيت اللالة يكون جيمو مإرو اً 

 . 4اسبابة الإزصية من ااستعرمبو  ااعرار بالعا د ال ي منعتو ظروءو الزاصة

                                                           

 ِٚب ثؼذ٘ب .  111ص ٔض٠ٗ ِذّذ اٌظبدق اٌّٙذٞ، ِظذس عبثك،د.: . ٠ٕظش1

 ِٚب ثؼذ٘ب . 28عؼ١ذ عؼذ ػجذ اٌغالَ ، ِظذس عبثك ، صد.: . ٠ٕظش1

 . 122ص اِبٔج سد١ُ ادّذ، ِظذس عبثك،: . ٠ٕظش3

 اٌّظذس اػالٖ، اٌظفذخ ٔفغٙب .: . ٠ٕظش2
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وجوا ااز  إلى  1ءي ىا ربٌي ءة الاقوت اما بزصوص ااز  بالد ى ين المعيارين
بمعيار مادوج يجمر بين المعيارين الإزصة والموعو ة مر تغميا الجانا الإزصة 

 الجانا الموعو ة من زرف تقدير ظرو  وبسباا المستيمل الإزصية .  مى
وبدورنا نؤيد المعيار المادوج كونُو يرا ة الجانا الإزصة لممستيمل و دم  درتو 

الزدمة ملف العقد اسيما تمل بو  االاطة  ممًا بكاءة المعموماا والبياناا لمسمعة
ىنال ا تباراا تبرر جيف آزر  من جاناو ت السمر والزدماا  اا الطابر الانة المعقد

ت يتعم  بمينة معينة كالطا مترً   رمكان ملف االتاام باإلإ ا  المستيمل بالمعموماا
وءييا ايمكن لمطبيا بن يلتج بإمكانية  مم المريض لتبرير  دم  يامو باالتاام 

  بف التعا د .  رمباإل
 المطمب الثالث

 عالممحل االلتزام قبل التعاقد باإل
تلديد البياناا التة يجا  مى إلى   مدا التإريعاا الزاصة بلماية المستيمل

و مى ت المينة تقديميات والتة بغيابيا يتلق  ازترف التواان المعرءة بين المتعا دين
_ اي المينة _  2المستيمل بالبياناا الزاصو بو إ رمالرغم من الاام المإرع المينة ب

ت  ه البياناا اترًا ءة ازترف التواان المعرءة بين المتعا ديناا اننا انرر ان لي
ت المستيمل بيا لصوف ازترف ءة التواان المعرءة إ رمءالبياناا التة ينجم  ن  دم 

 : ىة البياناا الزاصة بملف العقد وإروط التعا دت وىو ما سنبينو  مى النلو ااتة

                                                           

 . 189ص ٔض٠ٗ ِذّذ اٌظبدق، ِظذس عبثك،د. :. ٠ٕظش فٟ ٘زا اٌشأ1ٞ

ارخبر اعُ ٚػٕٛاْ رجبسٞ ٚل١ذّ٘ب )ثبٌثبً(ِٓ لبْٔٛ دّب٠خ اٌّغزٍٙه اٌؼشالٟ ػٍٝ/2. ٔظذ اٌّبدح )1

، وّب ٔظذ (فٟ اٌغجالد االط١ٌٛخ ٌذٜ اٌجٙبد اٌّخزظخ ِٚغه اٌغجالد اٌّؼزّذح ٌٕشبؽٗ

غ ِشاعالرٗ ِٚطجٛػبرٗ ٚاػالٔبرٗ اعّٗ اْ ٠ذْٚ ػٍٝ ج١ّ)اٌّبدح رارٙب )عبدعبً( ػٍٝ إٌّٟٙ

( ِٓ لبْٔٛ دّب٠خ اٌّغزٍٙه 2، اِب اٌّبدح )(اٌزجبسٞ ٚػٕٛأٗ ٚا٠خ ػالِخ ٠ؼزّذ٘ب لبْٔٛ اْ ٚجذد

ػٍٝ اٌّٛسد اْ ٠ؼغ ػٍٝ ج١ّغ اٌّشاعالد ٚاٌّغزٕذاد ٚاٌّذشساد )اٌّظشٞ فمذ ٔظذ ػٍٝ

رٌه اٌّذشساد ٚاٌّغزٕذاد  رؼبلذٖ ِغ اٌّغزٍٙه، ثّب فٟأٚ  اٌزٟ رظذس ػٕٗ فٟ رؼبٍِٗ

االٌىزش١ٔٚخ، اٌج١بٔبد اٌزٟ ِٓ شبٔٙب رذذ٠ذ شخظ١زٗ، ٚخبطخ ث١بٔبد ل١ذٖ فٟ اٌغجً اٌخبص 

 ثٕشبؽٗ ٚػالِزٗ اٌزجبس٠ٗ اْ ٚجذد(.
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القى المإرع ءة  وانين لماية : الزدمةبو  عةالمعموماا والبياناا المتعمقة بالسم: بواً 
المستيمل بالمعموماا والبياناا المتعمقة  إ رمالمستيمل  مى  ات  المينة التاامًا ب
ءالمستيمل  ندما يتقدم لملصوف  مى السمعة ت بملف العقد اسيما ءيما يتعم  بالسمعة

ا كونيا تاصح  ن ءانو غالبا ما يعتمد  مى مدر معرءة ى ه المعموماا والبيانا
 ا  رمو ت التعا دإلى  العناصر الجوىرية لملف العقد با تبارىا الد ااسباا الداءعة

ت المستيمل بي ه المعموماا والبياناا الجوىرية امر اغنى  نو لتلقي  رعا مستنير لو
بف يعتمد بصاة ت ءيو ءة الغالا ايتمكن من معاينة الإة  ملف التعا د معاينة لقيقة

 . 1ة  مى المعموماا والبياناا التة يعمن  نيا المينةاساسي
 إ رمو د تعمنا  وانين لماية المستيمل نصوصا صريلة بإان الاام المينة ب

المستيمل  بف التعا د بالمعموماا والبياناا الجوىرية والتة تنبأ  ن الصااا الجوىرية 
المستيمل العرا ة  مى من  انون لماية  (ا// اواً 6ءقد نصا المادة )ت لملف العقد

ل  المستيمل ءة اللصوف  مى المعموماا الكاممة  ن مواصااا السمر وطر  
المعموماا الكاممة  ن مواصااا السمر والتعر   مى الطر  )ا  جا  ءييات استزداميا

والاما ت (لكياية تمقة الزدمة بالإكف والمغة الرسمية المعتمدةبو  السميمة استعماليا
التأكد من تتبيا البياناا )وًا( من القانون ناسُو المجيا والمعمن باا/ ب7المادة )

والمواصااا والمكوناا الكاممة لممنتج وزاصة بد  وانتيا  الصرلية وبمد المنإأ  بف 
 . (اا رن  نيابو  الإرا بو   بف اجرا   ممية البيربو  طرليا ءة السو 

/ بوًا(  صر  كر المواصااا 7مادة )ومما تجدر مرلظتو بن المإرع العرا ة ءة ال
 مى الرغم من ت البياناا الزاصة بالزدمةإلى  دون التطر ت والبياناا  مى السمر ءقط

ا( بكدا  مى عرورة لصوف المستيمل  مى المعموماا الكاممة // اواً 6ان المادة )
لاام المينة /بوًا( وا7ل لل ابد من تدارل القصور ءة المادة )ت  ن كياية تمقة الزدمة

 بالبياناا المتعمقة بالزدمة ملف العقد لمايًة لممستيمل .

                                                           

 . 121ص ٔض٠ٗ ِذّذ اٌظبدق، ِظذس عبثك،د.: . ٠ٕظش1
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جا ا  مى سبيف المتاف ت إن جمير المعموماا بناة ال كر المتعمقة بالسمعة ملف العقد
ا اللصرت ا  من غير الممكن ان تستو ا ى ه النصوص جمير المعموماا والبياناا 

ومن جية ازرر ءينال ت ماا  مى ازتر  انوا يا ى ا من جيةالجوىرية لمسمر والزد
تإريعاا زاصة اوردا بعض المعموماا المتعمقة بالمنتج والتة يجا اادا  بيا من 

كما ءة  انون الجياا المركاي لمتقييس والسيطرة النو ية العرا ة ر م ت  بف المينة
لم يرد بو نص ءة  انون وال ي يتم تطبي  الكامو ءة كف ما ت (1979( لسنة )54)

( من  انون 11/7ا  نصا المادة )ت ( منو15لماية المستيمل العرا ة بموجا المادة )
 مى جمير المإارير تتبيا اسماييا  مى منتجاتيا وتتبيا ملتور )الجياا المركاي

بو  ومكوناا المنتجاا التة يصنعونيا ور م المواصاة المتبعة ءة اانتاج  مى العمبة
ءة بطا ة المعموماا المرءقة لممنتوج بالمغة العربية وءة لالة وجود بو  الغر 

 (استزداميا ...بو  مل المنتجاامواصااا  را ية تنص  مى تلديد تاريخ ناا  تداوف ت
من النصوص الزاصة  1ولم تزمو الريلة التناي ية لقانون لماية المستيمل المصري

( من الريلة  مى 1ستيمل ا  نصا المادة )بالمعموماا والبياناا واجبة اادا  لمم
بعض بو  المستورد _ بلسا االواف _ ان يعر  مى المنتج كفبو   مى المنتج)انو

بو   رعوبو   ن طري  اا رن  نوبو  البياناا التالية و لل لسا طبيعة كف منتج
. اسم 3منإأ . البمد ال2. اسم السمعة 1: التعا د  ميو وءقا لممواصااا القياسية المصرية

. تاريخ اانتاج 4المستورد واسمو التجاري و نوانو و رمتو التجارية ان وجد بو  المنتج
. اانواع والسماا 6. إروط التداوف والتزاين وطريقة ااستعماف 5ومدة الصرلية 

وجا ا ى ه المادة لتعدد المعموماا التة نصا المادة ت (واابعاد وااواان والمكوناا
انون لماية المستيمل المصري  مى عرورة وععيا بالمغة العربية  مى ( من  3)

كما نصا  اا المادة  مى ان يلدد مقدم الزدمة بطريقة واعلة بياناا ت السمعة
 . 2واسعارىا ومميااتيا وزصايصيات الزدمة التة يقدميا

                                                           

صاسح اٌزجبسح ٚاٌظٕبػخ . طذسد اٌالئذخ اٌزٕف١ز٠خ ٌمبْٔٛ دّب٠خ اٌّغزٍٙه اٌّظشٞ ثّٛجت لشاس 1ٚ

 ( .1229ٔٛفّجش  32( فٟ )12( ٚإٌّشٛس ثبٌٛلبئغ اٌّظش٠خ اٌؼذد )1229( عٕخ )999اٌّشلُ )

أْ  –ثذغت األدٛاي  –اٌّغزٛسد أٚ  ػٍٝ إٌّزج)( ِٓ لبْٔٛ دّب٠خ اٌّغزٍٙه اٌّظش3ٞ. اٌّبدح )1

 أٜ لبْٔٛأٚ  ١بع١خ اٌّظش٠خ٠ؼغ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٍٝ اٌغٍغ اٌج١بٔبد اٌزٝ رٛججٙب اٌّٛاطفبد اٌم
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مقة بلماية كانا التإريعاا المتع: إ ا المعموماا والبياناا الزاصة بإروط العقد: تانياً 
الزدمة ملف العقدت ءقد بو  و بالمعموماا الزاصة بالسمعةإ رمالمستيمل تلرص  مى 

لرصا بععيا استكماف تنوير إرادة المستيمل إلاطتو بإكف كامف بإروط العقد 
 . 1لملد من الناا اا الملتممة

مستيمل ال إ رملم يرد النص ءة  انون لماية المستيمل العرا ة ُيمام ءيو المينة ب
: ( منو  مى8بما ءة  انون لماية المستيمل المصري ءقد نصا المادة )ت بإروط العقد

اتاا ية بءعف لممستيمل و ءيما لم بو  إروط  انونيةبو  مر  دم اإلزرف بأية عماناا)
لممستيمل زرف بربعة  إر يومًا ت طبيعة السمعةإلى  يلدده الجياا من مدد ب ف بالنظر

إاا إ ا  و للت استرداد  يمتيابو  إ ادتيابو  ة الل  ءى استبداليامن تسمم بية سمع
الغرض ال ر تم التعا د  مييا من بو  كانا غير مطابقة لمموصااابو  السمعة  يا

بو  بإبداف السمعة –بنا   مى طما المستيمل  –ويمتام المورد ءى ى ه األلواف ت بجمو
يمتام ): (9وك لل نص المادة )ت (...ة استعادتيا مر رد  يمتيا دون بية تكماة إعاءي

إلى  إ ادة تقديميابو  مقابف ما يجبر النقص ءييابو  كف مقدم زدمة بإ ادة مقابميا
نقص بيا وءقًا لطبيعة الزدمة وإروط التعا د بو  و لل ءى لالة وجود  يات المستيمل

بو  اةويرلظ بن كر المادتين إإترطا  دم مزالت (... مييا و العر  التجارر 
 وبديية إن المستيمل لم يتعا د وء  ى ه الإروط اات اازرف بالإروط المتعا د  مييا

 كان  د إطمر  مييا .إ ا 
( من الريلة التناي ية لقانون لماية المستيمل المصري اا رن 17/5وا  تبرا المادة )

جرا اا بو  زم  إنطباع غير لقيقةإ ا  زاد اً  ت التعا دمعمف ءيما يتعم  بإروط وا 

                                                                                                                                                      

اٌالئذخ اٌزٕف١ز٠خ ٌٙزا اٌمبْٔٛ، ٚرٌه ثشىً ٚاػخ رغًٙ لشاءرٗ، ٚػٍٝ إٌذٛ اٌزٜ ٠زذمك آخش أٚ 

أٚ  ػشػٗأٚ  ثٗ اٌغشع ِٓ ٚػغ رٍه اٌج١بٔبد دغت ؽج١ؼخ وً ِٕزج ٚؽش٠مخ اإلػالْ ػٕٗ

٠مذِٙب ٚأعؼبس٘ب إٌٝ  خاٌزؼبلذ ػ١ٍٗ. ٚػٍٝ ِمذَ اٌخذِخ أْ ٠ذذد ثطش٠مخ ٚاػذخ ث١بٔبد اٌخذِ

 ١ِّٚضارٙب ٚخظبئظٙب(.

 ، ِظذس عبثك،.١ٌٚذ ؽؼّخ ِفزٓ 112، 118ِظطفٝ أدّذ ػّشٚ، ِظذس عبثك، صد.: . ٠ٕظش 1

 . 113، 111ص
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جرا اتو ا دام اازير  وى ا يعنة عرورة  يام المينة بتنوير المستيمل بإروط التعا د وا 
  مى التعا د من  دمو . 

( منو  مى 1119ءقد نص القانون المدنة الارنسة الُمعدف ءة المادة )ت بما ءة ءرنسا
   اازر إاليس لمإروط العامة التة يتمسل بيا بلد ااطرا  بي بتر إاا  الطر )بنو
( من 113/3وك لل نصا المادة )ت (...ى ا اازير بيا و ام بقبوليا إ رمتم إ ا 

سوا  ت يتعين  مى كف مينة ملتر )(  مى1993 انون ااستيرل الارنسة لسنة )
ان يليط ت بأية طريقة مناسبةبو  الايإاابو  لص  البطا اابو   ن طري  الطبر

ت الإروط االتمالية الملددة لممسؤولية العقديةالمستيمل  ممًا بسعر المبير وب
وبالإروط الزاصة لمبير لسا النما ج الملددة ءة المراسيم الصادرة من وايراا تصاد 

( من  اا 121/18. ونصا المادة ) (وبعد بز  ربي المجمس القومة لرستيرل
تاام ( بعرورة اال2881( ءة )741القانون بعد تعديميا بموجا المرسوم ر م )

مصاري  التعا د والرسوم : وبىم تمل الإروط تتمتف بااتةت لإروط العقد  رمباإل
الإروط ت طريقة تناي  العقد ومكان وتأريخ التسميمت طريقة الدءرت والعرايا والتسميم

 . 1المتعمقة بلقو  المستيمل
 المطمب الرابع

 عالمجزاء االخالل بااللتزام قبل التعاقد باإل
بعلى من ت وإروطو وملمو  رممى تعري  االتاام  بف التعا د باإلبعد الو و   

ومدر إنعكاس ت العروري معرءة الجاا  ال ي يترتا  ند إزرف المينة بالتاامو ى ا
ن الغاية من ى ا االتاام يتمتف بإيجاد رعا تام ومستنير ت  لل  مى العقد اسيما وا 

 لتلقي  التواان بين ااطرا  المتعا دة .
ا  نصا ت بورد  انون لماية المستيمل العرا ة جاا ًا  ند اازرف بي ا االتاام و د

لممستيمل وكف  ي مصملة ءة لالة  دم لصولو  مى )/تانيًا(  مى بنو   6المادة )
المجيا إلى  جا اً بو  المعموماا المنصوص  مييا ءة ى ه المادة إ ادة السمر كرً 

                                                           

 . 113ص ، ِظذس عبثك،١ٌٚذ ؽؼّخ ِفزٓ: . ٠ٕظش 1
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بأموالو من بو    بوالمدنية  ن العرر ال ي يملوالمطالبة بالتعويض بمام الملاكم 
 ان الجاا  ال ي  رره المإرع العرا ة يتمتف ءة ل  المستيمل بإ ادة السمرت (جرا   لل

 بف التعا د دون تو     رمجا ًا بمجرد إزرف المينة بالتاامو باإلبو  المجيا كرً إلى 
 مطالبة  عايية.بو   مى لكم

 مى الرغم من ان المإرع ت جاا  اا ادة  مى بنو ءسٌخ لمعقد 1و د كي  بلُد البالتين
إا بننا نرر بن تكيي  اا ادة  مى إنيا ءسخ ءيو ت العرا ة لم يصرح بلكم الاسخ

 لل إن لكم الاسخ يتقرر ءة لالة إزرف بلد المتعا دين بإلتاامو ت مزالاة لمقانون
التعا د يتقرر ءة المرلمة السابقة   بف  رمءة لين إن االتاام باإلت الناإئ  ن العقد

/تانيًا( لممستيمل 6ءقد ب طى نص المادة )آزر  ومن جاناٍ ت  مى العقد ى ا من جانا
ت جا اً بو  ولكف  ي مصملة ءة لالة  دم الوءا  باالتاام  بف التعا د ا ادة السمر كرً 

ف  ي مصملة وليس لكت المتعا دينبو  ءة لين إن جاا  الاسخ يتقرر من  بف الملكمة
 المطالبة بو .

ءنظرًا لعدم وجود نص  انونة صريح ت بما بالنسبة لقانون لماية المستيمل المصري
ءتقرير جاا  مدنة مناسا ءة لالة اازرف ت  رميقرر ءيو جاا  اازرف باالتاام باإل
  اعلى ات القوا د العامة ءة القانون المدنةإلى  بي ا االتاام يستمام بالعرورة الرجوع

كونو يعد ت ُيبلث ءة اطار القوا د المنظمة للماية رعا المتعا د  رماالتاام باإل
وسيمة ءعالة ايجاد رعا متنور ومتبصر بجمير المعموماا والبياناا الجوىرية لملف 

واازرف بي ا االتاام يكون سببًا لتعيا اارادةت وجاا  تعيا اارادة ءة القانون ت العقد
 2وبساس الجاا  ىو  يبة الغمط والتدليست مصري يتمتف بقابمية العقد لربطافالمدنة ال

( جاا ًا ءة لالة اازرف 1-1112اما ءة القانون المدنة الارنسة ءقد رتبا المادة )
ت . ءيما  دا المسؤولية التة يمام بيا الإزص...) بف التعا د ا  نصا  رمباالتاام باإل

                                                           

، ػالَذ ثبإل٘بدٞ دغ١ٓ ػجذ ػٍٟ اٌىؼجٟ، أ. َ . ِذّذ جؼفش ٘بدٞ، االٌزضاَ لجً اٌزؼبلد.: . ٠ٕظش1

ثذث ِٕشٛس فٟ ِجٍخ اٌّذمك اٌذٍٟ ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌغ١بع١خ، اٌؼذد اٌثبٟٔ، اٌغٕخ اٌخبِغخ، 

 . 121، 122ص ،1213

االٌىزشٟٚٔ لجً اٌزؼبلذ ػجش شجىخ االٔزشٔذ،  ػالَاٌغ١ذ ِذّذ اٌغ١ذ ػّشاْ، االٌزضاَ ثبإلد.: . ٠ٕظش 1

 . 32، ص1229داس اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذح، االعىٕذس٠خ، 
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بطرن العقد وء  الإروط المنصوص  مييا ءة إلى  اجا د يؤدي اازرف بي ا الو 
. وواعح من ى ا النص بن جاا  اازرف باالتاام  بف  (وما ترىا 1138المواد 

التعا د يتمتف بالبطرن النسبة لمعقد ءة لاف تواءر الإروط التة نصا  مييا المادة 
ظ إنيا نصا  مى ( نرل1138نص المادة )إلى  وبالرجوعت ( من ى ا القانون1138)

كراه  يبة إلى  وىو ما يعنة إن بساس الجاا  يستندت  يوا الرعا من غمط وتدليس وا 
 الغمط والتدليس .

الساب   مى التعا د با ادة السمر كًر بوجا ًا   رموايقتصر جاا  اازرف باالتاام باإل
بمية العقد لسا ما نص  ميو  انون لماية المستيمل العرا ةت كما ايقتصر  مى  ا

لربطاف وء  نظريتة الغمط والتدليس ءة القانون المدنة المصري والارنسةت بف يمكن 
اصابو عرر جرا  اازرف بي ا االتاام تقرير مسؤولية المدين بي ا إ ا  لممستيمل

االتاام والمطالبة بالتعويضت ولجو  المستيمل لمتعويض  د يكون بديًر  ن الجاا اا 
 . 1مكمًر ليابو  ااناة ال كر

وتلديد طبيعة المسؤولية المترتبة  ن اازرف باالتاام الساب   مى التعا د ملف 
 بف   رمغير  قدية االتاام باإلبو  زر ت ءقد ازتماا اارا  الاقيية لوف  قدية

بن مسؤولية اازرف بي ا االتاام ىة إلى  2األوفالتعا دت ءي ىا ااتجاه الاقية 
والتة  (قديةت ويعتمد انصار ى ا ااتجاه  مى نظرية)الزطأ  ند تكوين العقدمسؤولية  

نادر بيا الاقيو االمانة )إىرنج(ت وءلور ى ه النظرية وكما يرر )إىرنج(ت بن الزطأ 
الوا ر ءة الاترة السابقة  مى التعا د ىو زطأ  قدي يتير المسؤولية العقدية  مى  ات  

لمطالبة بالتعويض كعقد ا كوا عة ماديةت و لل مرتكبوت ويرتا لممعرور ل  ا
بإءتراض وجود  قد ساب   مى العقد ااصمة ُيعر  باا ) قد عمان( وىو  قد مقترن 
بكف ملاولة ابرام  قدت بمقتعاه يتعيد كف طر  مقدم  مى التعا د لمطر  اازر 

رعا   بصلة التعا د وبن ايقوم من جانبو سبا يوجا بطرن العقدت وب لل يكون

                                                           

أدّذ ِذّذ ِذّذ اٌشفبػٟ، اٌذّب٠خ اٌّذ١ٔخ ٌٍّغزٍٙه اصاء اٌّؼّْٛ اٌؼمذٞ، داس إٌٙؼخ د.: . ٠ٕظش1

 . 181ص ،1882اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 

 . 21ص أِبٔج سد١ُ أدّذ، ِظذس عبثك،: . ٠ٕظش 1
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المتعا د اازر ءة الو ا  اتو  بوًا عمنيًا لي ا التعيدت ءيتم  قد العمان بإيجاا 
 . 1و بوف عمنيين

إن المسؤولية الناإية  ن إلى  وىو مانؤيدهُ  2ءة لين ي ىا بنصار ااتجاه التانة
اازرف باالتاام  بف التعا د ىة مسؤولية تقصيريةت و لل  مى إ تبار إن الزطأ 

   مى التعا د يناصف  ن العقدت وا يمكن تو ير الجاا  بإأنو إا من زرف الساب
بلكام المسؤولية التقصيريةت ءتكيي  المسؤولية بأنيا تقصيرية يتماإى مر الطبيعة غير 

وجود ) قد عمان( ساب   مى بأن  العقدية لي ا االتاامت كما رد بنصار ى ا ااتجاه
مجرد ااءتراضت ءر لاجة اءتراعة من بجف تبرير العقد المراد إبرامو  ايم  مى 

الطبيعة العقدية  ند اازرف باالتاام الساب   مى التعا دت  لل إن االتاام  بف التعا د 
ىو التاام  انونة نصا  ميو القوانينت وكف من بزف بالتاام  انونة وبلل    رمباإل

 ء  بلكام المسؤولية التقصيرية و  ب لل عررًا بالغير يكون مسؤوًا  ن تعويض العرر

                                                           

ِذّٛد جّبي اٌذ٠ٓ صوٟ، ِشىالد اٌّغؤ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ، اٌطجؼخ د.: . ٠ٕظش فٟ ػشع ٘زٖ إٌظش٠خ1

 ِٚبثؼذ٘ب . 119ص ،1829ٝ، ِطجؼخ جبِؼخ اٌمب٘شح، ألٌٚا

 خبٌذ جّبي أدّذ، ِظذس عبثك،د.، 322ٔض٠ٗ ِذّذ اٌظبدق اٌّٙذٞ، ِظذس عبثك، صد.: . ٠ٕظش1

االٌىزشٟٚٔ، ثذث  ػالَغٕٟ س٠غبْ جبدس، االٌزضاَ ثبإلد.ػم١ً فبػً دّذ دٚ٘بْ ٚد..  221ص

 . 119، 112، ص1222اٌؼذد اٌخبِظ، ِٕشٛس فٟ ِجٍخ أً٘ اٌج١ذ، جبِؼخ أً٘ اٌج١ذ، 
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 الخاتمة
 بساسو ءة القوانين التة نصا  ميو .  رميجد االتاام  بف التعا د باإل .1
من االتااماا التة د ا تطوراا اللياة   رميعد االتاام  بف التعا د باإل .2

 مما جعف ىوة التااوا تاداد بين المتعا دين .ت المعاصرة اليو
كونو الطر  اا ف ت ىو المستيمل دايماً   رمالتعا د باإل الداين باالتاام  بف .3

 زبرة ودراية بملف العقد ءة مواجية المينة .
معمون ى ا االتاام يتعمن جممة من البياناا والتة نص  انون لماية  .4

 المستيمل العرا ة  مى بععيا وبغاف البعض اازر .
لزاصة بملف العقد بما إستلالة استعرم المستيمل  ن المعموماا والبياناا ا .5

وبصدد تقرير ااستلالة ت إستلالة إزصيةبو  بن تكون إستلالة موعو ية
بو  إزصة واازر موعو ةبو  الإزصية طرح الاقو معياران بلدىما  اتة

ورجح بعض الاقو الماج بين المعيارين مر ت ما يعر  بمعيار الرجف المعتاد
 تغميا المعيار ال اتة وىو ما رجلناه .

 انون لماية المستيمل العرا ة  مى الجاا  المترتا نتيجة لعدم التاام نص  .6
جا ًا و المطالبة بو   بف التعا دت تمتف الجاا  با ادة السمر كرً   رمالمينة باإل
 مى زر   انون لماية المستيمل المصري والقانون المدنة ت بالتعويض

ت  يبة الغمط والتمدليسى إل برجر كرىما بساس االتاامإ ا  تالارنسة المعدف
و ميو يطب  الجاا  ال ي جا ا بو الكام الغمط والتدليس والمتمتف بقابمية العقد 

كما ويقر  مى  ات  المينة االتاام بالتعويض  ند و وع عرر  مى ت لربطاف
 المستيمل .

تنااع الاقو ءة بساس مسؤولية المينة  ند اازرف بالتاامو  بف التعا د  .7
ءة لين ب اميا ت ءمنيم من ب اميا  مى بساس المسؤولية العقدية ت رمباإل

 اازر  مى المسؤولية التقصيرية وىو مارجلناه .
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 المصادر
 الكتا : بوا
بمانج رليم المدت لماية المستيمل ءة نطا  العقدت إركة المطبو اا لمنإر والتوايرت بيروات .1

 . 2818ىت األولالطبعة 
 .2814ااسكندريةتتدار الجامعة الجديدةت دم التواان المعرءة ءة العقودتودإبراىيم  بد العايا داد..2
د. بلمد ملمد ملمد الرءا ةت اللماية المدنية لممستيمل ااا  المعمون العقديت دار النيعة .3

 .1994العربيةت القاىرةت 
 .2818روات التنظيم القانونة لممينةت منإوراا اللمبة اللقو يةت بيتد. بكرم ملمد لسين التميمة.4
االكترونة  بف التعا د  بر إبكة اانترنات دار   رمد. السيد ملمد السيد  مرانت االتاام باإل.5

 . 2886الجامعة الجديدةت ااسكندريةت 
د. لسن  بد الباسط جميعةت لماية المستيمل)اللماية الزاصة لرعا  المستيمل ءة  قود .6

 بر سنة . ت دار النيعة العربيةت القاىرةت(ااستيرل
 . بف التعا دت دار النيعة العربيةت القاىرةت بر سنة   رماالتاام باإلد. زالد جماف المدت .7
 . 2888د. سعيد سعد  بد السرمت االتاام بااءصاح ءة العقودت دار النيعة العربيةت .8
 2886  بد المنعم موسى إبراىيمت لسن النية ءة العقودت منإوراا اين اللقو يةت بيرواتد..9

 2887ىت األولمنإوراا اللمبة اللقو يةت الطبعة لماية المستيملتد.  بد المنعم موسى ابراىيمت .18
 1985اسيوطتتدار ايياا لمطبر والنإرت بف التعا د  رماالتاام باإلتإبراىيم دسو ة د.ملمد.11
ربيةت د. ملمد لسين  بد العافت مايوم الطر  الععي  ءة الرابطة العقديةت دار النيعة الع.12

 . 2887القاىرةت 
د. ملمد سامة  بد الصاد ت زدمة المعموماا الصوتية واالتااماا الناإية  نيات دار النيعة .13

 .2888العربيةت القاىرةت 
 1978مطبعة جامعة القاىرةت ت1طتملمود جماف الدين اكةتمإكرا المسؤولية المدنيةد..14
د ااستيرلت دار الجامعة الجديدةت ءة  قو   رمد. مصطاى بلمد ابو  مروت االتاام باإل.15

 .2818ااسكندرية 
د. نايو ملمد الصاد  ميديت االتاام  بف التعا د باإلدا  بالبياناا المتعمقة بالعقد وتطبيقاتو .16

 . 1982 مى بعض بنواع العقودت دار النيعة العربيةت القاىرةت 
 الرسايف وااطاريح: تانياً 
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ييمنة اا تصادية  مى التواان العقديت اطرولة دكتوراهت  مرو ملمد  مة طالونت تاتير ال .1
 .2818جامعة المنوءيةت كمية اللقو ت 

 بف التعا د ءة  قود ااستيرلت رسالة ماجستيرت جامعة   رموليد طعمة ماتنت االتاام باإل .2
 . 2814البصرةت كمية القانونت 

 البلوث : تالتاً 
االكترونةت بلث   رمجادرت االتاام باإلد.  قيف ءاعف لمد دوىان ود. غنة ريسان  .1

 . 2887منإور ءة مجمة بىف البيات جامعة بىف البيات العدد الزامست 
ت  رمد. ىادي لسين  بد  مة الكعبةت ب. م . ملمد جعار ىاديت االتاام  بف التعا د باإل .2

 2813ةت السنة الزامسةت بلث منإور ءة مجمة الملق  اللمة لمعموم القانونية والسياسيةت العدد التان
 : المصادر بالمغة الارنسية: رابعاً 

1. Alisse , Lobligation de renseignements dans les contrats , these , paris , 

11 , 1975. 

2. Denis Berthiau , Le principe degalite et le droit civil des contrat , LGDJ, 

1999, p426. 

3. Pascal puig , contrats speciaux , 2 edition , 2007 

 القوانين : زامساً 
 ( .2818( لسنة )1 انون لماية المستيمل العرا ة ر م ) .1
 ( .2886( لسنة )67 انون لماية المستيمل المصري ر م ) .2
الريلة التناي ية لقانون لماية المستيمل المصري الصادرة بموجا  رار واارة التجارة  .3

 38( ءة )27( والمنإور بالو اير المصرية العدد )2886( سنة )886والصنا ة المر م )
 ( .2886نوءمبر 

 المجمو اا القعايية : سادساً 
الملامة  ر  التميمةت المجمو ة المدنية ءة  عا  ملكمة التمييا ااتلادية لمسنواا  .1

 .2889ت الطبعة التانيةت بغدادت 2888ت 2887ت 2886
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 : الممخص
قدمااااااة الواجباااااااا األساسااااااية لمدولااااااة بعاااااالا لمايااااااة المسااااااتيمل اليااااااوم ءااااااة م

ءلماياااااة ت تمااااالبو  تعكاااااس  يماااااة اإلنساااااان والماااااواطن لااااادر ىااااا ه الدولاااااةت المعاصااااارة
و اد بدر التطاور ت   األعع  ءة مواجية الطار  القاويالمستيمل ىة لماية لمطر 

اياادة المعاروض مان السامر والزادماا وتبااين مواصاااتيا إلاى  الصنا ة والتكنماوجة
بعاالى ءااة مواجيااة زياااراا متعااددة دون معرءااة اانسااا منيااا  بماام المسااتيمل الاا ي

ومااا تلويااو ماان مناااءر ومعااار كونااو  ميااف الزباارة والدرايااة ءااة مواجيااة المينااة الاا ي 
وبمااام ىاا ا اازااترف المعرءااة  تياار المعموماااا الزاصااة بملااف العقااديلاايط  ممااًا بجم
 إ رمبعاااالى ماااان العااااروري ءاااارض إلتاااااام  مااااى  اتقااااو يتمتااااف باااات لصااااالح المينااااة

المستيمل بملف العقد  مى نلو يستطير معاو الو او   ماى مادر مريماة ىا ا العقاد 
 بالنسبة لو . 

  قدت ااستيرلت اإل رمت القانون المدنةت التواان: الكممات المفتاحية
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ABSTRACT:  

Nowadays, the protection of a consumer is one of most 

important and main duties of the contemporary country. As it 

reflects the value of the man in this country. The protection of a 

consumer is mainly for the weak party in facing the strong one. 

The industrial and technological development lead to an 

increase in supplying goods and services and the variety of 

characteristics of goods in use of a consumer. The variety of the 

goods makes a consumer confused of which is the suitable and 

beneficial one among them as he has not got wide knowledge in 

comparison with the experienced party who has got a lot of 

information. Therefore, there must be an obligation represented 

by informing the consumer with services in a way that suits 

him well. 

Key words: contract, consumption, media, civil law, 

equilibrium 

 


