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 ةالمقدم

ليقومــوا  أشــصا اليــوم  ــو الوالــل العممــو الكليــر مــن الــ ين ي  لــون  ــن نــرى 
كال صـول  معامالتيم سواء كانت ى ه المعاممة تتعمق  العقار، إنجازال  نيم  و  د

أو  تتعمــق  ــالمنقول كمعاممــة تســجيل مرك ــةأو  نقــل ممكيــة  قــارأو   نــاء إجــاز  مــ  
رصصــة ممارســة مشــروع أو  ر ضــوأو  إجــاز معاممــو ال صــول  مــ  أو  نقــل ممكيتيــا

لعــدم أو  عقــا امــا لضــيق ولتــون مــن ي  ــ   ــن الما  و ، التصــادي معــينأو  تجــاري
المعقا الـ ي لـو درايـة ومعمومـات  صصـو  ىـ ه إل   أصول المعاممة  يمجأ  ودرايت

ـــ لك نجـــد  ـــدد ك يـــر مـــن  أجـــر المعاممـــة  يتعالـــد معـــو مقا ـــل  يـــتم االت ـــاق  مييـــا، ل
والم اكم والتسجيل العقاري والجـوازات  ةكال مدي المعق ين  و دوائر ومؤسسات الدولة

المعاممـة م ـل العقـد  يـ   نجازإلالمدنية،  يتم التعالد مل ىؤالء المعق ين   والواأل
 إنجــازالتعالــد مــل المعق ــين كــون الــروتين  ــو إلــ   جعــو الــدوائرامــن مر  يمجــأ الكليــر

ك يــرين كمــا ان ىــ ه المينــة تســاىم  ــو  ــل مشــكمة  وجيــداً  المعــامالت يســتورق ولتــاً 
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ـــة ـــ   ال طال ـــ  مصـــدر رزق  ـــد مـــا،  يـــ  تمكـــن مـــن يمارســـيإل ا مـــن ال صـــول  م
 مور معيشتيم وا انة  وائميم واسرىم.أمناسا يسا دىم  و تد ير 

 :اختياره أسبابة موضوع البحث و أهمي
 عق ين ل ا  قد اص  ت ال اجة مم ة دم وجود تشريل  و العراق ينظم  مل الم .1

وجود تشريل متكامل ينظم  مل المعق ين  وضل الشروط التو يجا تو رىا  ـو  
لمعقا و يان  قوليم والتزاماتيم، وكـ لك النصـو  العقا يـة التـو تضـمن تن يـ  ا

ـــين  أ كـــام ىـــ ا القـــانون وكـــ لك المصـــم ة العامـــة تقتضـــو  وجـــوا جعـــل المعق 
 ولوا د معينة  و ممارسة ا ماليم. أ كامإل   يصضعون

 ســاء اإلجعــل الــ عن ممــن يمــارس مينــة التعقيــا  امــ ــو ظــل  يــاا التشــريل م .2
ائر وســـمك ســـ ل  يـــر و المـــوظ ين  ـــو الـــد مـــل  عـــن واالت ـــاقلمينـــة ىـــ ه اإلـــ  

 المعامالت. إنجازلانونية و ير مشرو ة  و 
 دم وجود دراسات لانونية  صصو  موضـوع ال  ـ  ممـا يعنـو ا تقـار المكت ـة  .3

 ى ا الموضوع .إل   القانونية العرالية
 تساؤالت البحث:

 مييــا ومــن ىــ ه  ةاالجا ــقتضــو ييليــر موضــوع ال  ــ  العديــد مــن التســاؤالت 
 :التساؤالت

 المقصود  عقد تعقيا المعامالت؟ما  .1
 ماىو اركان ى ا العقد؟  .2
 من ىو المعقا و ما ا يصتمف  ما يشت و  و؟ .3
 ما ىو صصائ  ى ا العقد؟ .4
 ما ىو التكييف القانونو لي ا العقد؟ .5
 العقد من  ي  ال قوق وااللتزامات؟ ماىو الار ى ا .6

 :منهجية البحث
 سنقوم  ت ميل النصو إ     لنا ى ا المنيج الت ميمو، ةكتا  سنت ل  و
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، والكشـــف  ـــن مـــواطن الضـــعف التشـــريعاتالقانونيـــة الـــوارد   يـــ ا الصصـــو   ـــو 
ن المشـــرع العرالـــو لـــم أو مـــا  ،والصمـــل  ييـــا، وكـــ لك ســـنت ل اســـموا المـــنيج المقـــارن

 ةلســن 12رلــم  يعــالج ويــنظم ىــ ا الموضــوع لــ ا ســتكون المقارنــة  ــو القــانون الســوري
الصــا   تنظــيم مينــة معقــا المعــامالت وكتــاا العــرائن القــانون الســعودي  2114
ه الصـــــا   تنظـــــيم مزاولـــــة مينـــــة التعقيـــــا وكـــــ لك  25/6/1424 ـــــو  35م/رلـــــم 

 كردستان العراق .  إلميممشروع لانون الداللة والتعقيا  و 
 :البحث ةهيكمي

وصاتمــة  يــ  ســن ين  ــو  م ا ــ  ةولاللــ ةســنتناول موضــوع   لنــا  ــو مقدمــ 
التعريــف  عقــد تعقيــا المعــامالت،  ينمــا سنصصــ  الم  ــ  اللــانو  األولالم  ــ  

 لــارلمتكييــف القــانونو لعقــد تعقيــا المعــامالت، و ــو الم  ــ  اللالــ  ســنتكمم  ــن اآ
ىم النتائج والتوصيات ألعقد تعقيا المعامالت و و الصتام سن ين  ةالقانوني  كامواأل

 لييا. التو توصمنا ا

 األولاملبحث 

 التعريف بعقد تعقيب املعامالت
ال     و تعريف  قد تعقيا المعامالت يقتضو منـا  يـان م يـوم ىـ ا العقـد  

وىــ ا يتطمــا  أصــرى قــود مــل  يانــاً أ ن ىــ ا العقــد لــد يشــت و إ او يــان صصائصــو كمــ
 مطم ين و م  الن و االتو:إل   تقسيم الم   

 األولاملطلب 
 .ب املعامالتتعريف عقد تعقي

 نـو ال توجـد دراسـة معمقـة ليـ اإال أة ال الوة لي ا العقـد، ىمي م  الر م من األ
النــوع مــن العقــود تتنــاول ىــ ا العقــد  شــوء مــن الت ميــل والتأصــيل والت صــيل والســ ا 

ن المشــرع العرالــو لــم يــنظم ىــ ا العقــد، وتعريــف الشــوء يتطمــا اكتشــاف أإلــ   يعــود
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كـل شـوء جـوىر مت ديد العناصر التـو تميـزه  ـن  يـره،  ماىية ى ا الشوء ومن لم 
 .(1)يستقل  و  ن  يره، وان التعريف  الشوء يستوجا ت ديد ى ا الجوىر

لة  قييــة أان التعريــف مســإلــ   شــار ول ــل ان نعــرف ىــ ا العقــد، ال  ــد مــن اإل 
( مــــن المرســــوم 1) المــــاد  ــــ ن  ومــــل  لــــك (2)مــــن المناســــا تركــــو لالجتيــــاد ال قيــــو

 ت قــد  ر ــ 12/2/2114الصــادر  تــاري   2114لعــام  12يعو الســوري رلــم التشــر 
الشـــص  الط يعـــو الـــ ي اجيـــز لـــو  موجـــا ىـــ ا المرســـوم  "معقـــا المعـــامالت  انـــو:

و يـر  العامـةالمعـامالت لـدى الجيـات  إنجـازالتشريعو ان ي ترف مينـو التعقيـا و 
 ."جرأيا مقا ل أص ا  ن  نيا ة العامة

 إلمـيموالتعقيـا  ـو  الداللـة( مـن مشـروع لـانون را عـاً /1وك لك  ر ت المـاد : )
 ـــو  "المعـــامالت إنجــازالشــص  الـــ ي يمـــتين  "ىـــو: أنـــو  كردســتان العـــراق المعقــا

  نجـاز القيـام  "ن سيا من القانون ن سو التعقيا  انـو:  من الماد (لاللاً ) ين  ر ت: 
  ن المـادإكمـا  "أجـر قـاء المنقول لدى الجيات المعنيـة لو المعامالت المتعمقة  العقار 

التنظيميــة لمزاولــة مينــة التعقيــا  مــ  المعــامالت لــدى الجيــات  ة  مــن الالئ ــاألولــ
ــــة الســــعودية رلــــم  ه  ر ــــت 25/6/1424 ــــو  35/مال كوميــــة  ــــو المممكــــة العر ي

القيام  م  سـ يل اال تـراف  متا عـة المعـامالت وانيائيـا لـدى الـدوائر  "نو:أالتعقيا  
تســــتد و المعاممــــة  المعـــامالت وال اجــــات  يلمــــا ال أصــــ اا ــــن  ال كوميـــة نيا ــــة

 أنو  واستنادا لما تقدم يمكننا تعريف  قد تعقيا المعامالت " ضور صا  يا  ن سو
معاممــو   نجــاز العقــد الــ ي  موج ــو يتعيــد ا ــد الطــر ين )المعقــا( الم تــرف  ":ىــو

القـــوانين م ـــل ومـــن صـــالل االطـــالع  مـــ   "جـــرألمطـــرف االصـــر )المســـت يد( مقا ـــل 
والمـــوائا  ات العاللـــة تـــن   مـــ  جممـــة  نظمـــةىـــ ه القـــوانين واأل ـــأن  نجـــد ةالمقارنـــ

ـــة التعقيـــا ويمكـــن القـــول ـــأن  شـــروط يجـــا تو رىـــا،  ـــو كـــل مـــن يمـــتين مين ىـــ ه  

                                                           

 .8-7، ص2002، ثٞذ اىحنَخ، ثغذاد، 1د. سٝبع اىقٞغٜ، عيٌ اط٘ه اىقبُّ٘، ؽ (1)

، ٍْشاا٘ساد اىحيجااٜ اىحق٘ ٞااخ، 2، ؽ1د. اىٞاابط ّبطااٞو، ٍ٘عاا٘عخ اىلقاا٘د اىَذّٞااخ ٗاىز بسٝااخ،ط (2)

 .22،ص1997ثٞشٗد، 
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والك ــاء  العمميــة وال صــول  مــ   ىميــةالشــروط تتعمــق  الجنســية والســن القــانونو واأل
  ه الشروط  م  الن و االتو:، ومن صالل ما تقدم ن ين ىإجاز 
ولانونيـة  ـين ال ـرد ورو يـة   انيـا را طـة سياسـية "ةتعرف الجنسي/الجنسية ةشرط .1

  (1) "مت ادلة ن  قوق وواج ات أ والدولة تنش
ـــر ال ـــرد  مقتضـــاىا  "ىـــو وأ ـــة يعت  ـــين ال ـــرد والدول ـــة وسياســـية    اللـــة لانوني
.  يــ ا (3)والمــوائا نظمــةنين واألوتــ ىا اكلــر القــوا .(2) " ــو شــعا تمــك الدولــة  ضـواً 

االجن ــو  االتعقيــا امــ ةي تــرف ويمــارس مينــي ــق لمــوطنو  قــط ان  أنــو  الصصــو 
  يمنل من  لك.

أو  ال يكـون المعقـا مجنــون اي ةالمدنيـ ىميـةاأل (نو ـان ىميـةاأل): ىميـةشـرط األ .2
تو االد يـة اي ان تكـون سـير  ىميـة األم جـورًا  ميـو وان يكـون متمتعـا أو  معتوىـاً 

 ىميـــةاأل ــأن  والســموك واالصــالق وا تقـــد   ــوق الشــ يات وان يكـــون  ســن الســـير 
االد ية من صـالل  ىميةتت ين األو . (4)االد ية ىميةالمدنية واأل ىميةاأل ىو الالزمة

مكتس ة   كامالتو لد تصدر من الم اكم ضد الشص ، وتكون ى ه األ  كاماأل
و ــ لك يــتم  رمــان كــل  المجتمــل،ســيرتو  ــو  ســوء الدرجــة القطعيــة والتــو تعكــس

االمانــــة مــــن أو   جن ـــة مصمــــة  الشـــرفأو  م كـــوم  ميــــو  جنايـــة  يــــر سياســــية
 وممارسة تعقيا المعامالت. ا تراف

                                                           

 .20، ص2018، 1( د. ٍحَذ جاله حغِ، اىقبُّ٘ اىذٗىٜ اىخبص، ٍنزجخ ٝبد مبس، اىغيَٞبّٞخ، ؽ1

، ٍلٖذ اىجح٘س ىيذساعابد 1( د. فؤاد عجذ اىَْلٌ سٝبع، اى ْغٞخ فٜ اىزششٝلبد اىلشثٞخ اىَقبسّخ، ؽ2

 .4، ص1975اىلشثٞخ، 

ىذالىاخ ٗاىزلقٞات فاٜ ي ياٌٞ مشدعازبُ ( ٍاِ ٍشاشٗق  ابُّ٘ ا1/اٗال/4(عيٚ عجٞو اىَضبه رْض اىَابدح )3

اىزلقٞت ٍِ  جو ٗصاسح اىلذه عيٚ ٍِ رز٘فش فٞأ اىشاشٗؽ أٗ  اىلشاق عيٚ أّ:" رَْح يجبصح اىذالىخ

 اُ ٝنُ٘ عشا ٜ اى ْغٞخ" -1اٟرٞخ ثلذ رقذٌٝ ؽيت رحشٝشٛ ثزىل 

ٜ ي ياٌٞ مشدعازبُ ( ٍِ ٍشاشٗق  ابُّ٘ اىذالىاخ ٗاىزلقٞات فا3/اٗال/4عيٚ عجٞو اىَضبه رْض اىَبدح )( 4

اىزلقٞت ٍِ  جو ٗصاسح اىلذه عيٚ ٍِ رز٘فش فٞأ اىشاشٗؽ أٗ  اىلشاق عيٚ أّ:" رَْح يجبصح اىذالىخ

ث شَٝاخ أٗ  اُ ٝنُ٘ غٞش ٍحنً٘ عيٞٔ ث ْبٝخ غٞش عٞبعاٞخ -3اٟرٞخ ثلذ رقذٌٝ ؽيت رحشٝشٛ ثزىل 

 ٍخيخ ثبىششف ٍِٗ رٗٛ االعزقبٍخ ٗحغِ اىغي٘ك"
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ميـم  ـو  و نصـر ىميـةمـن مكونـات األ اً يعـد السـن جـزءإ   شرط السـن القـانونو: .3
 إلــــ  ةتوجيــــو و ت ديــــد مالمــــا الص ــــر  والمعر ــــة، وىــــ ا الســــن يصتمــــف مــــن دولــــ

 تص يضو.أو   قد يكون  زياد  ى ا السن .(1)أصرى
المكمـف  يـا يجـا  ةالمعاممـ إنجـازشرط المؤىل العممو لكو يتمكن المعقـا مـن  .4

إلـ   من الوصول   م  شياد   ممية،  ت  تمكنو ى ه الشياد ان يكون  اصالً 
 الممقــا   مــ   اتقــو وىــ ا المؤىــل وااللتزامــاتالمعر ــة الكا يــة وال يــم  ــو الميــام 

 .(2)أصرىإل   العممو يصتمف من دولة
 انيـا تـرصي  الصـادر و ـق القـانون  جـاز ، تعـرف اإلإجـاز شرط ال صـول  مـ   .5

ال إ   ،والتعميمــــات التــــو تمــــنا الشــــص  صــــال ية ممارســــة تعقيــــا المعــــامالت
 ،جـــاز مينـــة التعقيــا اال عـــد ال صــول  مـــ  ىــ ه اإل اي شــص  يجــوز ممارســـة
صـر  قـد تكـون ىـ ه الجيــة آإلـ   مـن لـانون جـاز المان ـة ليـ ه اإل ةوتصتمـف الجيـ
 جـاز ويجـا  مـ  طالـا اإل .(4)ولد تكـون وزار  التجـار  والصـنا ة (.3)وزار  العدل

ــــ   تقــــديم طمــــا ــــو ر ةىــــ ه الجيــــة، وير ــــق معيــــا الســــندات واالوراق المل تــــإل  لت
وت ــت الــوزار   ــو الطمــا صــالل مــد  معينــة  جــاز الشــروط المطمو ــة لمــنا ىــ ه اإل

، ة ـدم ال ـت  يـو صـالل مـده معينــأو  تـاري  تقديمـو و ـو  الـة ر ـن الطمـامـن 
تصتمـــف  ســـا  اال تـــران  مـــ  لـــرار الـــوزار  لـــدى جيـــة معينـــة جـــاز  اإللطالـــا 

وتكـون ىـ ه  اً  و ى ه ال الـة صـالل مـد  معينـة  اتـ القوانين ويكون القرار الصادر
نــو يــتم ســ ا والوــاء إ كمـا ،نا ــ   لمــد  معينــة ويجـا تجديــدىا  عــد الن ــا  جـاز اإل

ارتكـــاا أو   ـــو  الـــو  قـــدان ا ـــد شـــروط ممارســـة مينـــة التعقيـــا جـــاز ىـــ ه اإل
                                                           

عياٚ اّأ" ال ٝشازشؽ فاٜ  2014ىغاْخ 12ِ اىَشعاً٘ اىزشاشٝلٜ اىغا٘سٛ س اٌ /أ( 2ٍرْض اىَبدح) (1

 ٍلقت اىَلبٍالد اُ ٝنُ٘ ارٌ اىضبٍْخ عششح ٍِ عَشٓ" 

عياٚ اّأ" حبطاو عياٚ  2014ىغاْخ 12/ط( ٍِ اىَشعاً٘ اىزشاشٝلٜ اىغا٘سٛ س اٌ 2رْض اىَبدح) (2

ِ اىالئحخ اىزْظَٞٞخ ىَضاٗىاخ ٍْٖاخ شٖبدح اىذساعٞخ اىضبّ٘ٝخ عيٚ اال و" ثَْٞب رْض اىَبدح )اىضبّٞخ( ٍ

ٕ٘ عيٚ أّ )ٝشزشؽ االطذاس اىزشخٞض ٍب ٝأرٜ:"  25/6/1424فٜ  35اىزلقٞت اىغل٘دٛ س ٌ ً/

 أ/اُ ٝنُ٘ ؽبىت اىزشخٞض عل٘دٝب ٝ ٞذ اىقشاءح ٗاىنزبثخ"

 ( ٍِ ٍششٗق  بُّ٘ اىذالىخ ٗاىزلقٞت فٜ ي يٌٞ مشدعزبُ.1/اٗال/4اىَبدح) (3

اىغاال٘دٝخ، اىَاابدح )ا(ٗىااٚ( ٍااِ اىالئحااخ اىزْظَٞٞااخ ىَضاٗىااخ ٍْٖااخ اىزلقٞاات عيااٚ  اىََينااخ اىلشثٞااخ (4

 ٓ. 25/6/1424فٜ  35اىَلبٍالد ىذٙ اى ٖبد اىحنٍ٘ٞخ س ٌ ً/
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( مـــن لـــانون كتـــاا 8/2المـــاد  ) ـــأن  ايضـــاً  شـــار المعقـــا مصال ـــة وال ـــد مـــن اإل
 1971لســـنة  135العـــرائن  ـــو الـــدوائر الرســـمية وشـــ و الرســـمية العرالـــو رلـــم 

ولكــن  شــروط  يــ  نصــت  مــ  منعــت كتــاا العــرائن مــن تعقيــا المعــامالت 
  يــانلأو  طمــا صــا ا العريضــة إنجــازال يجــوز لكاتــا العــرائن تعقيــا " نــو:أ

التــو يعمــل  ةوشــ و الرســمي ةالــدوائر الرســمي ىمــا يمالــل  لــك لــدأو  االســتمار أو 
 ." و مجاليا

 املطلب الثاني
 تعقيب املعامالتعقد خصائص 

طمـا السـا ق يتضـا لنـا مـن  عد ان تم تعريف  قد تعقيا المعامالت  و الم 
وصصائصـيا التـو  ةيساسـى ا التعريـف مالمـا  قـد تعقيـا المعـامالت و ناصـرىا األ

، وى ه الصصائ  صرى ن  يره من النظم القانونية األ  قد تعقيا المعامالت تميز
 ىو:
  قد تعقيا المعامالت  قد رضائو: .1

 ،النعقــادهة معينــة يك ـو النعقــاده، مجــرد توا ـق االرادتــين وال يســتمزم اي شـكمي 
صــل  مجــرد وليــ ا ينعقــد ىــ ا العقــد  ــو األ (1)الرضــائية صــل  ــو العقــود يــ  ان األ

 تاللو ارادتو كل من المعقا
ي رضــيا القــانون و يمتــزم  أصــرىات إجــراءي أوالمســت يد ومــن  يــر ان تشــترط 

 .(2)يكون االيجاا والق ول ش اىا يمكن ان يكون كتا ة  يا المتعالدين،  ملمما
 قد تعقيا المعامالت  قد ممزم لمجان ين:  .2

 و  مة  الديـو،  ةمن  ل ظة ا رامو التزامات متقا مو  أ ي  ان ى ا العقد ينش 
صر، وىـ ا يعنـو انـو ال ي ـق   ي  يكون كل منيما  و الولت  اتو، دائن ومدين لآل

                                                           

، اىَنزجااخ 1د. عجااذ اىَ ٞااذ اىحنااٌٞ ٗاخااشُٗ، اىاا٘جٞض فااٜ ّظشٝااخ االىزااضاً فااٜ اىقاابُّ٘ اىَااذّٜ، ط (1)

 .23، ص2011اىقبّّ٘ٞخ ثغذاد، 

 .65، ص1981، داس اىْٖؼخ اىلشثٞخ، اىقبٕشح،1اىشش بٗٛ، اىْظشٝخ اىلبٍخ ىالىزضاً، ط د. جَٞو (2)
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لــار المن ــرد  دون ان يت مــل اآ   رادتــون يت مــل مــن العقــد أي طــرف مــن اطرا ــو أل
 .(1) م   لك ةالمترت  ةالقانوني
  قد تعقيا المعامالت  قد معاوضة: .3

المسـت يد كمـا يعطـو، لكـل طـرف مقا ـل  يأصـ  قد المعاوضة ىو العقد ال ي  
جـر الم ـدد التو يست يد منيا والمعقـا ي صـل  مـ  األ ةالمعامم إنجازي صل  م  

  موجا االت اق.
  قد تعقيا المعامالت من العقود الم دد : .4

ىــــو العقــــد الــــ ي يت ــــدد  يــــو مركــــز المتعالــــدين المــــالو  نــــد  "لعقــــد الم ــــددا 
.  يـ  يسـتطيل (2)" المقـدار الـ ي  ميـوو التعالد،  يعرف كل طرف المقـدار الـ ي لـو 

 اص .ا ط  والمقدار ال ي كل من المعقا والمست يد ان ي دد المقدار ال ي 
  قد تعقيا المعامالت من العقود  ير المسما : .5

ىــو العقــود التــو لــم يصصــيا المشــرع  اســم صــا  ولــم  " يــر المســما  العقــود 
ولــد النظريــة العامــة لمعقــد،   كــاموانمــا تصضــل أل (3)" صاصــة أ كــام يتــول  تنظيميــا 

ـــك ـــ   "( مـــن القـــانون المـــدنو العرالـــو  قوليـــا:76) المـــاد  نصـــت  مـــ   ل تســـري  م
 " ا ال صلالعقود المسما  والوير مسما  القوا د التو يشتمل  مييا ى 

  قد تعقيا المعامالت من  قود م دد  المد : .6
جوىريــا مــن   نصــراً  والمــد   قــود المــد  ىــو العقــود التــو يكــون  ييــا الــزمن 

 .(4)لت ديــد التزامــات المتعالــدين و قــوليم الــزمن يعــد مقياســاً  ــ ن   ناصــره، ومــن لــم

                                                           

 .67،اىَ يذ ا(ٗه، ص1د. عجذاىشصاق احَذ اىغْٖ٘سٛ، اى٘عٞؾ فٜ ششح اىقبُّ٘ اىَذّٜ،ط (1)

، 2007د. عظَذ عجذاىَ ٞذ ثنش، ٍظبدس االىزضاً فٜ اىقبُّ٘ اىَاذّٜ، اىَنزجاخ اىقبّّ٘ٞاخ ثغاذاد، ( 2)

 .37ص

د. عاالٞذ عجااذ اى ااشٝح ٍجاابسك ٗاخااشُٗ، اىاا٘جٞض فااٜ اىلقاا٘د اىَغااَبح، اىلبراال ىظااْبعخ اىنزاابة،  (3)

 .3ثٞشٗد، ص

د. احَذ عيَبُ شٖٞت، ٗد. ج٘اد مبظٌ ج٘اد، ٍظبدس االىزضاً، ٍْش٘ساد صِٝ اىحق٘ ٞخ، ثٞشٗد،  (4)

 .38، ص2015
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ان يـتم  يجـا و و  قود تعقيا المعامالت يت ق المتعالـدين  مـ  المـد  التـو صالليـا
 المعاممة. إنجاز
  قد تعقيا المعامالت من  قود اال ت ار الشصصو: .7

ىناك   ن  كانت التشريعات المدنية لم تتضمن تعري ًا لال ت ار الشصصوإ ا  
الشصصو مـن  اال ت ارالشصصو،  يناك من يرى انو  كر   لال ت ارتعري ات  قيية 

الشصصــو تــدل  مــ   اال ت ــارن   ــار  ية  ــو مجــال ا ــرام العقــود، واساســ كــار األاأل
صـر لمتعالـد الطرف اآ ءان ا ت ار الشص  ال ي تم التعالد معو ىو ال ي د ل رضا

معــو  ينمــا ىنــاك مــن يــرى انــو يقصــد  ــو اال ت ــار الشصصــو  ــو التعالــد ان يكــون 
صـ ة مـن أو   ـو التعالـد وميمـا كالىمـا  نصـرًا جوىريـاأو  شصصية ا د المتعالدين

 ــو التعالــد  ميــا صــور  لال ت ــار الصــ ات الجوىريــة التــو تكــون م ــالً  مــاإ صــ اتو،
لة أصـــر،  يـــو مســـيـــا و تصتمـــف مـــن شـــص  آاصتال شـــت ، تتعـــدد ىـــ ه الصـــ ات و 

نو يمكن القول من ى ه الص ات التو لد يقام ليا وزن  و التعالـد المقـدر  أال أنس ية 
. (1)عة والمينــــة واالمانــــةالماليــــة والمــــؤىالت ال نيــــة والص ــــرات العمميــــة و ســــن الســــم

ـــد تعقيـــا المعـــامالت مـــن  قـــود اال ت ـــار الشصصـــو  شصصـــية  ـــأن  لنـــا ويت ـــين  ق
الص ــــر   نـــد ا ـــرام التعالـــد معــــو وصـــ اتو الجوىريـــة و  يؤصـــ   نظـــر اال ت ــــارالمعقـــا 

 االمانة و سن السمعة ترا    ند التعالد معو.و 

 املبحث الثاني
 تالتكييف القانوني لعقد تعقيب املعامال

زاء  قد لم يـنظم المشـرع نصوصـو  ـو إكون نلة التكييف تلار  ندما أن مسإ 
القانونيـة القائمـة  نظمـة ـد األأدرج ىـ ا العقـد ضـمن إلـ   تشريل، وى ا  ـدورنا يقودنـا

النظـر  ـو تكييـف العقـود  ال ـا لين مـ   مـن لـمو لك من صالل تكييف ىـ ا العقـد، و 
ة ت ديد الوصف القـانونو لمعقـد أىمي ظيرىنا ت ، ومنةلة ميمأالمست دلة كونيا مس

 كــان العقــد مســم إ ا  ية وضــرورية لت ديــد مــاأساســلة أي تكيي ــو، و لــك لكونيــا مســأ
                                                           

 .104، ص2013ىقبّّ٘ٞخ، ٍظش،د. عبٍش عبش٘س عجذهللا، اىزلب ذ ٍِ اىجبؽِ، داس اىنزت ا (1)
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التط يـق  مـ   ةة ىـ ا التكييـف  ـو تعيـين القوا ـد واج ـأىميـ ير مسم ، وتكمـن أو 
 .(1)ى ا العقد

راء آوال  ــــ   ــــو التكييــــف القــــانونو لعقــــد تعقيــــا المعــــامالت يتطمــــا  يــــان ا
 ةالتــو ليمــت  يــ ا الصــدد وىــل يمكــن ادراج ىــ ا العقــد ت ــت العقــود التقميديــ ةال قييــ
 مــ   (مطالــا ةلاللــ)إلــ    مــ  ىــ ا التســاؤل يقتضــو تقســيم ىــ ا الم  ــ  ةاالجا ــ

 :الن و االتو

 األولاملطلب 
 ةعقد وكال عقد تعقيب املعامالت

 ـو تصـرف جـائز  يقـيم  ـو شـص   يـره مقـام ن سـو  قـدنيـا أ  ةتعرف الوكالـ 
يتشا و ويقترا مل  قد تعقيا المعامالت مـن  يـ   ة. وا ا كان  قد الوكال(2)معموم
 :اآتيةالنقاط 
ــ .1 مــن  قــود اال ت ــار الشصصــو  ةمــن  يــ  اال ت ــار الشصصــو يعــد  قــد الوكال

ـــ ـــ  اللق ـــين المتعالـــدين،  ةالـــ ي يقـــوم  م ـــاره شصصـــية أالموكـــل    دصـــل  ـــو ا ت 
ــــ  ان . و يــــ ا يت ــــق  (3)الوكيــــل ــــة مــــل  قــــد تعقيــــا المعــــامالت،  ي قــــد الوكال

 م ل ا ت ار كما  ينا سا قا. شصصية المعقا ايضاً 
وىـ ا مـا يط ـق  مـ   قـد الوكيل يعمل ل سـاا الموكـل و اسـمو  ة و  قد الوكال .2

 المست يد ول سا و.  اسم،  المعقا يعمل تعقيا المعامالت ايضاً 
كالىمــا مــن العقــود  ــأن  امالتمــل  قــد تعقيــا المعــ ةوكــ لك يت ــق  قــد الوكالــ  .3

 الرضائية.

                                                           

د.عبٍش عبش٘س عجذهللا، رنٞٞو اىلقاذ فاٜ اىقابُّ٘ اىَاذّٜ، ثحاش ٍْشا٘س فاٜ ٍ ياخ جبٍلاخ رنشٝاذ  (1)

، 201ىيليااً٘ اىقبّّ٘ٞااخ ٗاىغٞبعااٞخ، ميٞااخ اىقاابُّ٘ جبٍلااخ رنشٝااذ، اىلااذد اىغاابدط، اىغااْخ اىضبّٞااخ، 

 .16ص

 ( ٍذّٜ عشا ٜ.927اىَبدح) (2

،اىَشمااض اىقااٍٜ٘ ىرطااذاساد اىقبّّ٘ٞااخ، 1عقااذ رقااذٌٝ اىَشاا٘سح اىقبّّ٘ٞااخ، ؽٕاابّٜ حَااذاُ عجااذهللا،  (3

 .104، ص2018اىقبٕشح، 
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ى ه الجوانـا إال أن  السا قة، ووجولكن  م  الر م من تشا و العقدين  و األ 
ن تكــون ىـ ه االوصــاف أ امـة تمتقــو  يـو الكليــر مـن العقــود مـن دون  اً تملـل اوصــا 

  ـأن مد ا  لمتقريا  ين ى ين العقدين لدرجو يتع ر معيما التمييز  ينيمـا لـ لك نجـد
 :اآتية و المسائل  ن  قد الوكالة  قد تعقيا المعامالت يصتمف 

ــ .1 تقتصــر  مــ  التصــر ات القانونيــة التــو ي رميــا الوكيــل لصــالا الموكــل،  ةالوكال
امــا م ــل  قــد تعقيــا المعــامالت  .(1)ة يــو ال تــرد اال  مــ  التصــر ات القانونيــ

 .اً لانوني اً ر تص  والي  ال من األأمعاممة وى ا ال يمكن  ده   إنجاز يو 
. (2)ليـوإالعمل الموكل  إنجاز ن   ل العناية الالزمة  و اال ل أان الوكيل ال يس .2

 المعاممة. إنجازىو  ة ت قيق  اي المعقا يمتزم دائماً  و  ين ان 
اشترط إ ا  ،ة، ولكن لد تكون من  قود المعاوضت ر ية انيا  ةصل  و الوكالاأل .3

ن  قــد تعقيــا المعــامالت  يــو مــن إ ــين  .  ــو(3)ضــمناً أو  جــر  ييــا صــرا ةاأل
ال  أنــو  عتقــدنلمــا تقــدم  اســتناداً  ر، قــود المعاوضــة وال يمكــن ان يكــون  ــدون اجــ

 .صوره من صور  قد الوكالة أنو  يمكن تكييف  قد تعقيا المعامالت
 املطلب الثاني

 مالت عقد مقاولةاعقد تعقيب املع
وم شص   عمل معين ل سـاا  قد يقصد  و ان يق "نوأ  ةيعرف  قد المقاول 
 . (4) "دارتوإأو  شرا وصر  و مقا ل اجر دون ان يصضل إلآشص  

 قـد  "( من القانون المدنو العرالو المقاولة  انيا864) الماد  و  ين  ر ت 
جـــر يتعيـــد  ـــو الطـــرف أيصـــنل شـــيئا لقـــاء أو   ـــد الطـــر ين ان يـــؤدي  مـــالً أيتعيـــد 

 .(1)"صراآ
                                                           

اىزظشفبد اىقبّّ٘ٞخ ٕٜ ار بٓ االسادح ّح٘ احذاس اصش  بّّٜ٘، ع٘اء امبّذ ٕزٓ اٟصبس ٕٜ اّشابء اً  (1

ّ٘ٞاخ، داس اىكناش رلذٝو اً ّقو اً اّٖبء حق ٍِ اىحقا٘ق، د. ر٘فٞاق حغاِ فاشط، اىَاذخو ىيلياً٘ اىقبّ

 .721، ص2012اىلشثٜ، اىقبٕشح، 

 ( ٍذّٜ عشا ٜ.934( اىَبدح )2

 ( ٍذّٜ عشا ٜ.940/1( اىَبدح)3

 .11، ص1962د. ٍحَذ ىجٞت شْت، ششح أحنبً عقذ اىَقبٗىخ، داس اىْٖؼخ اىلشثٞخ، اىقبٕشح،  (4
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 و م يوم االداءات التو يقوم  يـا  ةطورات ال اصمالت أن  .(2)وىناك من يرى
نـو لـيس أإ    قـط، ةطار التقميدي لو  ا ت اره يقـوم  ـاداءات ماديـالمقاول لد  دت اإل

 ـــاالداءات  ات الطـــا ل الـــ ىنو،  ـــو  يعنـــو ايضـــاً  تن المقـــاوالإمـــا يمنـــل مـــن  ةلمـــ
ود االداءات التـو تنـدرج ت ـت م يـوم  قـد المقاولـة اصـ  ت تتميـز  وجـ  المين ال ـر 

 ــو الكليـر مــن  ةىنــاك تشـا و  ــين  قـد تعقيــا المعـامالت و قــد المقاولـ ، لـ اةال ىنيـ
 تو:الصصائ  والوجوه والتو يمكن اجماليا  اآ

 مــ  اال مــال الماديــة،  ة قــد تعقيــا المعــامالت  ا تقادنــا يــرد كعقــد المقاولــ ان .1
  ادائـــو، ولـــيس المعقـــا مـــن  يـــإلـــ   ينســـا ماديـــاً  المعاممـــة يعـــد  مـــالً   نجـــاز 

ــاه ان يــؤدي المعقــا  تو صاليــو مــن ال كــر، و التــالو ال أن تــأ مــال ماديــة، أمعن
 ةن ط يعـة  قـد المقاولـإ لـك إل   ضا ةإيمكن وصف  ممو ى ا تصر ًا لانونيًا، 

االداءات إلـ   ةضا التو تسما  تعدد االداءات  ات الطا ل ال ىنو وتنو يا  اإل
 .ةالتقميدي ةالمادي

كالىمـــا مـــن العقـــود  ـــأن  عقيـــا المعـــامالت يت ـــق مـــل  قـــد المقاولـــة،ان  قـــد ت  .2
 جر.ألمجان ين وكالىما من  قود المعاوضة ومقا ل  ةالممزم

  نجــاز يمتــزم المقــاول إ   ةالتــزام كــل مــن المقــاول والمعقــا التــزام  ت قيــق نتيجــ  .3
 المعاممة وتسميميا لممست يد.  نجاز العمل ويمتزم الطرف اللانو 

إ    مــ  اال ت ــار الشصصــو، ســاسقيــا المعــامالت يقــوم  الدرجــة األان  قــد تع .4
 ـرام العقـد، كـ لك ال ـال مـل  قــد إ نــد  ا ت ـارشصصـية المعقـا تكـون م ـل إن 

  و جزء منوأو  ن يوكل  و تن ي  العمل  و جممتوأال يجوز لممقاول إ   ةالمقاول
إلـ   ركـونالعمـل مـن مـا ي تـرن معـو لصـد ال ةكانـت ط يعـإ ا  صـرآمقـاول إل  

المقاولــة  قــد  ينقضــو. وكــ لك (3)وجــود شــرط يــن   ــ لكأو  ك اءتــو الشصصــية

                                                                                                                                                      

 ىقبُّ٘ اىَذّٜ اىكشّغٜ.( ٍِ ا1710( ٍِ اىقبُّ٘ اىَذّٜ اىَظشٛ، ٗاىَبدح )646رقبثيٖب اىَ٘اد ) (1

، داس اىْٖؼااخ 1د. احَااذ ٍحَاا٘د عاالذ، ّحاا٘ اسعاابء ّظاابً  اابّّٜ٘ ىلقااذ اىَشاا٘سح اىَليٍ٘برٞااخ، ؽ (2

 .290، ص1994اىلشثٞخ، اىقبٕشح، 

 ( ٍذّٜ اىلشا ٜ.882/1اىَبدح ) (3
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. وىــو (1)التعالــد  نــدكانــت مؤىالتــو الشصصــية م ــل ا ت ــار إ ا   مــوت المقــاول
 عامالت ينتيو العقد  موت المعقا.ك لك ال ال  ميو  و  قد تعقيا الم

ــــود الر  ات ــــاد .5 ــــدين  عــــده صصــــائ  وىــــو كونيمــــا مــــن العق والعقــــود  ةضــــائيالعق
 .الم دد 

القوا ـد العامـة  ـو  قـد المقاولـة الـوارد   ـو  ـأن  نـرى  ننـا  واستنادا لما تقـدم،
 م   قد تعقيا المعامالت   القانون المدنو العرالو ر م انط اليا  و نصو  كلير 

 كـر   قـد المقاولـة ولكـن ي قـ  ىـ ا العقـد ىـو إلـ   لـراأصيـر وى ا ما يجعل العقد األ
 ـن  يـره مـن العقـود لـ ا نعتقـد  واالسـتقالل يعة صاصـة تقـوم  مـ  ال اتيـة ط  قد  و

 تنظيم ى ا العقد تنظيما تشريعيًا صاصًا. ةأىمي 

 املطلب الثالث
 ةعقد تعقيب املعامالت وعقد الدالل

 ـــو كليـــر مـــن اال يـــان ي صـــل لـــ س و ـــدم التمييـــز  ـــين معقـــا المعـــامالت  
التمييـــز  ينيمـــا و لـــك ل ـــك ىـــ ا  ارتأينـــا ا ، لـــ مميمـــاوالـــدالل و لـــك لمتقـــارا ط يعـــة 

 الم س  ينيما.
ــةأ ــد أ الــدالل يعت ــر  أو  الشــص  الط يعــو "ويقصــد  ــو (2)طــراف  قــد الدالل

. وىــ ا يعنــو ان الــدالل ىــو الشــص  المكمــف مــن (3) "المعنــوي الــ ي يمــتين الداللــة
صــر الــد اآتمــام صــ قة  ينــو و ــين المتعا إللــكالىمــا وىــو الواأو  ل ــل ا ــد العالــدين

 ممــو و لــك  نــد نجــا   ةضــمنو اجــرًا مــن ط يعــأو  يســت ق  مقتضــ  ات ــاق صــريا
الدالل يتعيد لشص  ما  ال     ن طرف إ ا  .(4)وساطتو وا رام الص قة  م  يديو

                                                           

 ( ٍذّٜ اىلشا ٜ.888/1اىَبدح )(1

قبء رلٖذٓ ىشخض اىَزلب ذ ٍلٔ ثاأُ ٝلشف عقذ اىذالىخ ثبّٔ" عقذ ٝحظو ثَ٘ججٔ شخض عيٚ اجش ى (2

ٝلضش ىٔ عيٚ ٍزلب ذ ثشاأُ طاكقخ ٍلْٞأ" د. ؽبىات ثاشاٌٝ عايَٞبُ ٗد. طاذ ٜ ٍحَاذ اٍاِٞ عٞغاٚ، 

، اىَ ياذ 2اىزْظٌٞ اىقبّّٜ٘ ىلذ اىذالىخ فٜ ي يٌٞ مشدعزبُ، ثحش ٍْشا٘س فاٜ ٍ ياخ ث٘ىٞزنْٞال، اىلاذد

 .17، ص2017، 7

 .1987ىغْخ  58ىلشا ٜ س ٌ /صبّٞب( ٍِ  بُّ٘ اىذالىخ ا1اىَبدح)( 3

 .19د. ؽبىت اثشاٌٝ عيَٞبُ، ٗد. طذ ٜ ٍحَذ اٍِٞ عٞغٚ، ٍظذس عبثق، ص( 4
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، جــرأمعينــة لقــاء  قةصــ أو   ــرام  قــد معــينمتعالــد اصــر والتوســط  ينيمــا إلأو  لــانو
 ــرام  قــد إنــو  مــ  صم يــة إيمكــن القــول  و ،و لــك مــن صــالل تقريــا وجيــات النظــر

لاللة  قود اوليما العقد االصمو )الص قة( ال ي ينوي الـدالل أو  الداللة ت رم  قدين
الــ . وىــو العقــد الم ــرم  ــين العميــل و ...رنقــالأو  االيجــارأو  اتماميــا كعقــد ال يــل

ل(  ـو التعالـد المتعالد االصـر، ولانييمـا العقـد  ـين الـدالل و ـين ا ـد الطـر ين )العميـ
ولالليما، لد يوجد  قد داللة اصر  ـين الـدالل و المتعالـد ة وىو ما يسم   عقد الدالل
لـد  ـدد ( 1987لسـنو  58العرالو رلـم ) الداللةولانون  .(1)االصر  و العقد االصمو

ان الداللــة  مــ  ار عــة " مــن ىــ ا القــانون  مــ : (2المــاد ) تــن إ   مجــاالت الداللــة
  "أنواع
  العقار. ةالمتعمق ةالداللة  و التصر ات القانوني/اوالً 
 الداللة  و  يل وشراء وتأجير المرك ات./لانياً  
 الداللة  و م الت المزاد العمنو./لاللاً  
 .صرىموال األ و  يل وشراء المنتجات الزرا ية والصنا ية واأل ةالدالل/را عاً  

ــمــن مشــروع لــا اوالً   ان ال قــر إلــ   شــار وال ــد مــن اإل والتعقيــا  ــو  ةنون الدالل
لتســـييل أو  الوســاطة لعقــد مــن العقــود ":كردســتان العــراق  ر ــت الداللــة  انيــا إلمــيم

 ."أجر  قد المعامالت وما يت رع من تمك المعامالت لقاء 
أو  الشـــص  الط يعـــو أنـــو  "الـــدالل:المـــاد  ن ســـيا  اللانيـــة مـــن ال قـــر و ر ـــت 

التعقيـا المـاد  ن سـيا  من اللاللةر ت ال قر   و  ين   "المعنوي ال ي يمتين الداللة
 العقـار والمنقـول لـدى الجيـات المعنيـة لقـاء  ةالمعامالت المتعمق  نجازالقيام   " انو:
الشــص  الــ ي يمــتين  أنــو  "المعقــا:المــاد  ن ســيا  و ر ــت ال قــر  الرا عــة مــن "أجــر 
 ."المعامالت إنجاز

                                                           

 18د. ؽبىت اثشاٌٝ عيَٞبُ، ٗد. طذ ٜ ٍحَذ اٍِٞ عٞغٚ، ٍظذس عبثق، ص( 1
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عـــامالت و قـــد الداللـــة و ـــين وىكـــ ا يتضـــا لنـــا ال ـــرق  ـــين  قـــدين تعقيـــا الم
 :توالمعقا والدالل ويمكن اجمال ى ه ال رولات  اآ

المعــامالت مــن  إنجــازمــن  يــ  م ــل العقــد،  م ــل  قــد تعقيــا المعــامالت ىــو  .1
 أصـــرىل ـــل المعقـــا،  ينمـــا م ـــل  قـــد الداللـــة ىـــو الوســـاطة لعقـــد العقـــود،  ع ـــار  

أو   ــرام العقــدإصــر لوــرن التقريــا  ــين وجيــات النظــر  ــين العميــل و المتعالــد اآ
 الص قة  ينيما.

مــن  يــ  اطــراف العقــد، اطــراف  قــد التعقيــا ىــو كــل مــن المعقــا والمســت يد،  .2
 ينما اطراف  قد الداللة، تصتمف   سـا نـوع الداللـة  ـو الداللـة ال سـيطة يكـون 

مـا  ـو الداللـة المزدوجـة يكـون الـدالل إمـن ل ـل ا ـد اطـراف العقـد،  اً الدالل مكم ـ
 من ل ل كال طر و العقد. اً مكم 

 من  ي  شص  الدالل و المعقا من الممكن ان يكون الـدالل شصصـًا ط يعيـاً  .3
 معنويًا  و  ين يجا ان يكون المعقا شصصا ط يعيا.أو 

ت الييــا المــاد  أشــار  مــل الــدالل الم ــدد  ــو  ــاالت وارد   مــ  ســ يل ال صــر  .4
معقــا متعــدد  ال  صــر  مــل ال  ينمــا مجــاالتمــن لــانون الداللــة العرالــو،  (2)

 ليا.
 املبحث الثالث

 ثار عقد تعقيب املعامالتآ
جانـا إل    قد تعقيا المعامالت من العقود الممزمة لمجان ين أن   ينا سا قا 

اطرا ـو وان ىـ ه  اللتزامـاتو ساسـالمصـدر األ ن ـومن  قود المعاوضة،  كونو  قداً 
 ســن النيــة  أ ــاء  يــا ط قــًا لم ــد ــو العقــد ويتعــين الو الممزمــة االلتزامــات تجــد لوتيــا 

التزامــات اطــراف ىــ ا  ةدراســ ــ ن  و ــو كا ــة مرا ــل تن يــ  العقــد وتأسيســًا  مــ   لــك
 يقتضو منا  يان التزامات كل طرف  يـو، وىـ ا يتطمـا تقسـيم ىـ ا الم  ـ  .(1)العقد
 كل طرف. لاللتزاماتمطم ين، وا راد مطما إل  

                                                           

 ( ٍذّٜ عشا ٜ.150اىَبدح ) (1
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 األولاملطلب 
 التزامات املعقب

يمتـزم  التزامـات،  يـومـن المعقا  ـو  قـد تعقيـا المعـامالت  مجمو ـة يمتزم  
المت ـق  مييـا، ويجـا  ميـو ان ي ـا ظ  مـ  اسـرار المتعـاممين معـو  ةالمعاممـ  نجاز 

المعاممة،  ميـو سـيتم  إنجازيا  عد أص ا إل   واصيرًا يجا  ميو ان يعيد المستندات
     ى ه االلتزامات  م  الن و االتو:

 ةالمعامم إنجازبالتزام المعقب : ولال الفرع 
المت ـــق  ةالمعاممـــ إنجـــازالمعقـــا ىـــو  ةااللتـــزام الرئيســـو الـــ ي يترتـــا  ـــو  مـــ

 ـا ا لـم تكـن ىنـاك شـروط مت ـق  مييـا، وجـا  العقـد لمشروط الوارد   ـو و قاً  مييا و 
ام المعاممة يعت ر التـز   نجاز التو يقوم  يا والتزام المعقا  ةات اع العرف  و المعامم

 إنجــازت ققــت الوايــة وتــم إ ا  الإ ــال ت ــرأ  مــة المعقــا مــن التزامــو  ،ة ت قيــق نتيجــ
ىـا  نايـة الشـص  إنجاز ن ي  ل  و القيام  و أىا، وال يك و إنجاز المعاممة المطموا 

، وال تنت ــو المعقــا يكــون مســؤوالً  ــ ن  ىــاإنجاز المعتــاد،  مــا دامــت المعاممــة لــم يــتم 
مـن ن ـو  يـأتو نمـاإ و ندئـ جن و وانت اء مسؤوليتو أل ت الس ا األإ ا  الإمسؤوليتو، 

 ال من ن و الصطأ. الس  ية ةالعالل
لــم  ــ ن  ،المو ــد المت ــق  ميــوالمعاممــة  ــو  إنجــازوكــ لك يجــا  مــ  المعقــا 

المـــد  المعقولـــة التـــو  ن ينجزىـــا  ـــوأمعينـــة،  الواجـــا  يكـــن ىنـــاك ات ـــاق  مـــ  مـــد 
المعاممـــة  ـــو المـــد    نجـــاز وااللتـــزام  (1)المعاممـــة عـــةو مرا ـــا  ط ي ىـــا نجاز  تســـما 

  ـ ل  نايـة،  التزامـاً  و المد  المعقولة التزام  ت قيـق نتيجـة، ولـيس أو  المت ق  مييا
نـــو  ـــ ل  نايــــة أن يل ـــت أصير أ ـــن التـــ ة  ـــاء المعقـــا مـــن المســـؤولي ـــال يك ـــو إل

لكنـو لـم يـتمكن مـن  المعاممـة  ـو الميعـاد المت ـق  ميـو و إنجـازالشص  المعتاد  و 
ال ت القـو      ا جن و،ن يل ت الس ا األأمسؤوليتو ت و  لك،  ل يجا  ميو  ت  تن

                                                           

 ٍِ اىالئحخ اىزْظَٞٞخ ىَضاٗىخ ٍْٖخ رلقٞت اىَلبٍالد اىغل٘دٛ . 5ً  (1
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الســـــ  ية ولـــــم تت قـــــق  ةنت ـــــت العاللـــــأ عـــــل الويـــــر أو  ال ـــــاد  ال جـــــائوأو  القـــــاىر 
 ـن ىـ ا  المعاممـة  انـو يكـون مسـؤوالً   نجـاز صـل المعقـا  التزامـو أإ ا  .(1)ومسؤوليت

مـا أصر المست يد  و ىـ ه ال الـة، تط يـق القوا ـد العامـة، لمطرف اآصالل ويكون اإل
يطالا   س  العقد مل التعوين  و ال التين ان كان أو  ان يطالا  التن ي  العينو،

 لو مقتض .
 التزام المعقب بالمحافظة عمى اسرار المستفيد: الفرع الثاني

 لـــك مـــن يتطمـــا  مـــل المعقـــا الكشـــف  ـــن  عـــن المعمومـــات والعناصـــر و  
 إنجــاز المســت يد و لــك  ــو اطــار  الصاصــةصــالل اطال ــو  مــ  االوراق والمســتندات 
 الكشـــف  ـــن ىـــ ه مكانيـــة ليـــام المعقـــا إالمعاممـــة، وىنـــا يتعـــرن المســـت يد لصطـــر 

 ة الســـري االلتـــزام ةأىميـــيضـــر  مصـــال و، ومـــن ىنـــا  ـــرزت   شـــكل لآلصـــرين االســـرار
  المعقا  عدم ال و   صصو  كل ما ال ي ي رن  م االلتزاموال ي يقصد  و  لك 

ولمــــا كــــان المعقــــا مينيــــًا  .(2)المعاممــــة إنجــــازيكشــــ و صــــالل أو   ممــــوإلــــ   يصــــل
ويمـــــارس مينـــــو  ـــــر ،  انـــــو يعـــــد مـــــن ضـــــمن االلتزامـــــات الم ـــــرون  ميـــــو االلتـــــزام 

ال إالمعاممــة   نجــاز  مــ  الســر المينــو،  المعقــا لــن يــتمكن مــن القيــام  ة الم ا ظــ
 يد المعمومـــات وال يانـــات المطمو ـــة  صصـــو  موضـــوع المعاممـــة،  عـــد تقـــديم المســـت

ىـ ه  إ شـاءىـاًل ليـ ه اللقـة وان يمتـزم  عـدم أويتعين مقا ل  لك من المعقا ان يكـون 
إلـــ   يســـتند االلتـــزامالمعمومـــات وال يانـــات التـــو لـــدميا لـــو المســـت يد وان مصـــدر ىـــ ا 

 ــو تن يــ  العقــود ي ــرن ىــ ا  ســن النيــة  أجانــا م ــدإلــ   العقــد الم ــرم  ــين الطــر ين
 مــم إلــ   ســرار التــو تصــلن األإ ــو ىــ ا الصــدد يتملــل  ــو  ة، و ســن النيــااللتــزام

و  ميو   ظيا و دم اال صا   نيا   اظًا ت مناس أو  المعقا و لك من صالل  ممو

                                                           

" ٝيزاضً :( ٍِ ٍششٗق  بُّ٘ اىذالىخ ٗاىزلقٞت فٜ ي يٌٞ م٘سدعزبُ اىلشاق عيٚ اّا14ٔرْض اىَبدح )( 1

 اىَلقت ثأُ ٝنُ٘: اٗالً اٍْٞبً فٜ عشعخ يّ بص اىَلبٍالد اىزٜ  بً ثزلقٞجٖب".

( ٍِ اىالئحخ اىزْظَٞٞخ ىَضاٗىخ ٍْٖخ رلقٞت اىَلبٍالد اىغل٘دٛ، رْض عياٚ اّأ:" ٝ ات 5اىَبدح ) (2

راأخٞش ٗاُ ٝحابفع عياٚ اعاشاس أٗ  ٚ طبحت ٍنزت اىزلقٞت...اُ ٝؤدٛ عَئ ثذ خ ٗدُٗ إَابهعي

 اىَزلبٍيِٞ ٍلٔ، ٗاُ ٝلٞذ اىَغزْذاد يىٚ أطحبثٖب"



   (3232لعام )ا(/23(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

611 

وى ا االلتزام ينشئ  و ال االت التو ال يـرد  شـأنيا نـ ،  .(1) م  مصالا المست يد
المعقـــا ط قـــًا لمســـتمزمات ىـــ ا العقـــد و قـــًا لمقـــانون  ةىـــ ا االلتـــزام   مـــ رتـــاي العقـــد 

يا إ شـــائ ـــ ن  .  ممـــا كانـــت ىـــ ه المعمومـــات تتســـم  طـــا ل الســـرية(2)والعـــرف والعدالـــة
ـــ ا يمكـــن القـــول اإلإلـــ   يـــؤدي يعت ـــر مـــن  االلتـــزامن ملـــل ىـــ ا إضـــرار  المســـت يد، ل

كونـو مـن العقـود التـو  االلتزامى ا مستمزمات العقد  ط يعة ى ا العقد تقتضو  وجود 
مــن االلتزامــات المصــيقة  عقــد تعقيــا إ ا  تقــوم  مــ  اللقــة واال ت ــار الشصصــو  يــو

نـ   ـو   شـأنياالمعامالت والتو يجا الو اء  و من ل ل المعقـا  تـ  ولـو لـم يـرد 
 العقد.

 المعاممة إنجازالتزام المعقب برد االوراق والمستندات بعد : الفرع الثالث
نجاز عد انتياء  قد التعقيا و   المعاممة يتوجا  م  المعقا ان يرد مـا  ـو  ا 

المعاممـــة  إنجــاز يــ  ان  .(3)المســـت يدإلــ   وولــائق ومســـتندات تعــود وراقأيــده مــن 
يكـــون المعقـــا لـــد أو  المســـت يد،إلـــ   ولـــائق ومســـتندات تعـــودأو  وراقأإلـــ   ي تـــاج

 المعاممــة،  يجــا  ميــو ان يردىــا إنجــازلنــاء إســتصرج ولــائق ومســتندات لممســت يد، أ
والولـــــائق والمســـــتندات العائـــــد   األوراقن ي ـــــ س ىـــــ ه أولممعقـــــا  (4)المســـــت يدإلـــــ  

 (5)و لـك ط قـا لمقوا ـد العامـة جرتـو مـن المسـت يدأ ين استي اء  قولـو و إل   لممست يد
  ـوأو   ن مكان تسميم االوراق والمستندات  يكون التسـميم  ـو مكـان ا ـرام العقـد ماإ

 ــرف يقضــو  ويــر أو  مــوطن المــدين الــ ي ىــو )المعقــا( مــا لــم يكــن ىنــاك ات ــاق
صل المعقـا  التزامـو ىـ ا،  يكـون لمطـرف االصـر و قـا لمقوا ـد العامـة أإ ا  ماأ (6) لك

                                                           

 ( ٍذّٜ عشا 150/1ٜاىَبدح ) (1

 ( ٍذّٜ عشا ٜ.150/2اىَبدح) (2

اىلاشاق عياٚ اّأ:" ٝيزاضً /صبىضب( ٍِ ٍششٗق  بُّ٘ اىذالىخ ٗاىزلقٞت ي يٌٞ مشدعزبُ 14رْض اىَبدح) (3

 اىَلقت ثأُ ٝنُ٘:... صبىضب: اىَحبفظخ عيٚ اى٘صبئق ٗاىَغزْذاد اىزٜ ٝغزيَٖب ٗاُ ٝل ٜ ٗطال".

( ٍااِ اىالئحاخ اىزْظَٞٞااخ ىَضاٗىاخ ٍْٖااخ اىزلقٞاات اىغال٘دٛ )ثبعاازالٍٖب ٍشعاً٘ ٍينااٜ س ااٌ 5اىَابدح )( 4

 ٓ 25/6/1424فٜ  35ً/

ٜ عيٚ أّ:" فٜ مو ٍلبٗػاخ ٍبىٞاخ ث٘جأ عابً ىناو ٗاحاذ ( ٍذّٜ عشا 280/2حٞش رْض اىَبدح ) (5

 ٍِ اىَزلب ذِٝ اُ ٝحجظ اىَلق٘د عيٞٔ ٕٗ٘ فٜ ٝذٓ حزٚ ٝقجغ اىجذه اىَغزحق"

 ( ٍذّٜ عشا ٜ.396/2اىَبدح ) (6
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 سـ  مـل التعـوين  ـو ال ـالتين ان اليطمـا أو  و لمعقـدمـا  التن يـ  العينـأان يطالا 
 كان لو مقتض .

 املطلب الثاني
 ت املستفيدالتزاما

، و لـك جـر يمتزم الطرف اللانو  و  قـد تعقيـا المعـامالت والمسـت يد  ـد ل األ
 قد تعقيا المعامالت من  قود المعاوضة، وك لك يمتزم المست يد  التعاون مل  ألن

إلـــ   المعاممـــة وىـــ ا يتطمـــا تقســـيم ىـــ ا المطمـــا إنجـــازالمعقـــا و لـــك لتمكينـــو مـــن 
  ر ين.

 .جرةستفيد بدفع الالتزام الم: الولالفرع 
التزامـــا رئيســًا، وىــو م تــرن الوجــود ســـواء  جــر يعــد التــزام المســت يد  ــد ل األ 
ىـم مميـزات أيعد من  جر  د ل األ االلتزامن أم لم يشترطاه، كما أالمتعالدان  أشترطو

أو  صـــرا ة جـــر األ التضـــاءن االت ـــاق  مـــ   ـــدم أ قـــد تعقيـــا المعـــامالت   يـــ  
وصــف  قــد تعقيــا المعــامالت  مــ  االت ــاق الم ــرم، و لــك  ءانت ــاإلــ   يــؤدي ضــمناً 
ن يعـــرف أين وـــو ان يعـــرف كـــل طـــرف  يـــو إ   ىـــ ا العقـــد مـــن العقـــود الم ـــدد ، ألن

جـر مـن ل ـل الطـر ين مـا يـتم ت ديـد األ و ال ـاً  ي صـل  ميـو، مقدار ما يمتـزم  ـو ومـا
 عــــن  ، و ــــوةن ىــــ ا العقــــد مــــن العقــــود الرضــــائيإ أســــاسالمتعالــــدين و لــــك  مــــ  

 جر ما  صصو  ت ديد زمان د ل األأ .(1)من ل ل المشرع جر  يان يتم ت ديد األاأل
ــا الرجــوع  ننــا  ومكانيــا،  يجــا د ــل   ــو القــانون المــدنو، ةالقوا ــد العامــإلــ   يمكنن

لـم يوجـد ات ـاق  مـ  مو ـد معـين، إ ا  مـاإ و المو د المت ق  ميو  ـو العقـد،  جر األ
 جـــر مـــا  صصـــو  مكـــان د ـــل األإالمعاممـــة،  إنجـــازد  نـــ جـــر يجـــا د ـــل األإ    نـــد

 ــدم وجــود  ةمــا  ــو  الــإ ــو العقــد،  الــ ي تــم االت ــاق  ميــو يكــون الــد ل  ــو المكــان 
                                                           

( ٍِ ٍششٗق  بُّ٘ اىذالىخ ٗاىزلقٞت فٜ ي ياٌٞ مشدعازبُ اىلاشاق عياٚ اّأ:" اٗال: 15رْض اىَبدح ) (1

ٍئزاابُ ٗخَغااُ٘ اىااو دْٝاابس عااِ رلقٞاات  250000شٓ ال رضٝااذ ٍقااذاسٕب عيااٚ ٝغااز٘فٜ اىَلقاات اجاا

ٗيّ بص اىَلبٍالد اىزٜ ٝقً٘ ثزلقٞجٖب ىذٙ اىذٗائش اىَلْٞخ مبفخ ٗىحِٞ امَبىٖب. صبّٞبً: فاٜ اىَلابٍالد 

 اىزٜ رل٘د ىي٘سصخ ٝ ٘ص االركبق عيٚ ٍجيغ ٝضٝذ عَب ٕ٘ ٍقشس فٜ اىكقشح )اٗال( اعالٓ"
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يكــــــون الو ــــــاء  ــــــو مــــــوطن المــــــدين وىــــــو  ةاســــــتنادا لمقوا ــــــد العامــــــإ   ات ــــــاق  نــــــد
ان يطالـا  و الد ل،  مممعقـا  تأصرأو  ،جر لم يد ل المست يد األإ ا  ماإ.(1)المست يد

جر المست ق لو، ولو ان يطالـا  م  المست يد  األ  التن ي  العينو،  يستصدر  كماً 
صــالل المســت يد مــن إمــن جــراء   ســ ا ــوق  لــك تعويضــًا  ــن جميــل مــا اصــا و مــن 

إ ا  التزامــو، ولــو ايضــًا  ــداًل مــن التن يــ  العينــو ان يطمــا  ســ  العقــد مــل التعــوين
 .(2)القاضو التقديرية ةصاضعًا لسمط ، وطم و ى ا يكونىناك ضرركان 

 التزام المستفيد بالتعاون مع المعقب: الفرع الثاني
 ــــرام  قــــد تعقيــــا المعاممــــة كــــان لوايــــة  ــــو ن ــــس إن ممــــا ال شــــك  يــــو ان إ 

المســــت يد ي توـــــو لضــــاؤىا، لـــــ ا مــــن الضـــــروري ان يكــــون المعقـــــا  مــــ   مـــــم تـــــام 
ميمتــو  مــ  اتــم وجــو، ومــن ىنــا  ىــا، لكــو يتســن  لــو اداءإنجاز المطمــوا  ة المعاممــ
ى ا االلتزام  و اطار  قد تعقيا المعامالت وال ي يعـد مـن االلتزامـات  ةأىمي رزت 

المست يد  التعاون مل المعقا يكون  لـك  ،  التزامالتو ت رضيا صصوصية ى ا العقد
المعاممـة وىـ ا  إنجـازلمسـا ده المعقـا  ـو  ةمن صالل اتصا  المست يد موالف ايجا ي

المعقا  ةوتقديم معمومات من صالل ا اط    طاءلتزام يتص   د  مظاىر، تتملل اال
المعاممـة وىنـا مـن  نجـازإلواالوراق والمسـتندات الالزمـة  (3) كا و ت صيالت المعاممـة

ال يقتصـر العقـد  مـ  الـزام المتعالـد  مـا ورد  يـو ولكـن يتنـاول ايضـًا مـا  أنـو  (4)يرى
  ممقاضـو و قـا ليـ ا ان يضـيف. (5)ة ون والعـرف والعدالـو قًا لمقان وىو من مستمزمات

العـام  الم ـدأالعدالة  ـو اطـار أو  العرفأو  مضمون العقد ما يقض   و القانونإل  
الـــ ي يقضـــو  ضـــرور  تن يـــ  العقـــود  طريقـــة تت ـــق مـــل  ســـن النيـــة مرا يـــًا  ـــو  لـــك 

ة ال رد و ت قيق  مايإل   المر وا  يو اجتما يًا الن القانون نظام اجتما و ييدف
                                                           

 ذّٜ عشا ٜ.( 396ٍاىَبدح ) (1

 ( ٍذّٜ عشا ٜ.177/1ّض اىَبدح ) (2

( ٍِ  بُّ٘ اىذالىخ ٗاىزلقٞت فٜ ي يٌٞ مشدعازبُ اىلاشاق عياٚ اّأ:" ٝيزاضً اىَلقات 14رْض اىَبدح ) (3

ثأُ ٝنُ٘...صبىضب: اىَحبفظاخ عياٚ اى٘صابئق ٗاىَغازْذاد اىزاٜ ٝزغايَٖب ٍاِ اى اشف االخاش ىيلقاذ ٗاُ 

 ٝل ٜ ٗطال ثبعزالٍٖب"

 .190اُ عجذهللا، ٍظذس عبثق، صٕبّٜ حَذ (4

 ( ٍذّٜ عشا ٜ.150/2اىَبدح ) (5
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ضـا و أكـان إ ا  . ويتعين  م  القاضو ان يقدر مـا(1)التوازن  ين المصالا المصتم ة
 االلتـزاما ضـل لمعاللـات  ـين طر يـو، ويعـد  مضمون العقد ي قق تنظيمـاً إل   االلتزام

لمقاضـو ان  ـ ن   و العقـد، ة التعاون من تمك االلتزامات وان لم ين   مييا صرا 
العدالـة و لـك  ـو  ال ت ـاراتأو  الرارًا لمعـرفأو  ن  القانون ما تن ي اً ليو اإيضي يا 

ــ  ــين  ة ــو تن يــ  العقــود ومــا ين وــو ان يتــوا ر مــن لقــ ةاطــار مــا يقتضــيو  ســن الني
" ( مـــن القـــانون المـــدنو العرالـــو  مـــ  انـــو:151/1المتعالـــدين  يـــ  تـــن  المـــاد  )

 ." ق مل ما يوجا  سن النيةيجا تن ي  العقد ط قا لما اشتمل  ميو و طريقو تت

                                                           

 .191ٕبّٜ حَذاُ عجذهللا، ٍظذس عبثق، ص (1
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 ةالخاتم
مـا توصــمنا إلــ   شـار   لنــا المتواضـل ىــ ا ال  ـد مــن اإل ةمــن كتا ـ االنتيـاء عـد  

 :اليو من نتائج ومقتر ات
 اواًل: النتائج:

ليســـت  ديلـــة العيـــد، الكليـــر مـــن مراجعـــو  ةمينـــة تعقيـــا المعـــامالت مينـــة لديمـــ .1
لمعق ـــين لكســـا الجيـــد والولـــت  ـــو التعالـــد مـــل اإلـــ   الــدوائر والمؤسســـات يمجـــؤون

 معامالتيم. إنجاز
 ـــد أ قـــد تعقيـــا المعـــامالت ىـــو  لـــك العقـــد الـــ ي  موج ـــو يتعيـــد  ـــأن  اتضـــا لنـــا .2

 جر.أصر المست يد مقا ل معاممة لمطرف األ  نجاز الطر ين المعقا 
 يجا توا ر جممة شروط  و من يمارس مينة التعقيا  أنو  ت ين لنا   .3
 ممة صصائ  يتصف  يا  قد تعقيا المعامالت.ىناك ج أن  ت ين لنا .4
ىناك صالف  قيو  ـول التكييـف القـانونو لعقـد تعقيـا المعـامالت،  أن  اتضا لنا .5

 قــد  و ط يعــة  أنــو  نــا قــد مقاولــة ام  قــد داللــة ولــد انتييأو  ىــل ىــو  قــد وكالــة
 .صاصة

ت تقل  م   قد تعقيا المعامالت من العقود الممزمة لمجان ين،  يناك جممة التزاما .6
  اتق المعقا والتزامات تقل  م   اتق المست يد.

 التوصيات: ا:ثاني
نقتر   م  المشرع العرالو تنظيم ىـ ا العقـد تنظيمـًا لانونيـًا و لـك مـن صـالل تعـديل  .1

ـــراد نصـــو  لانونيـــا  و  (1987لســـنو  58العرالـــو رلـــم)  ةلـــانون الداللـــ  ـــو ىـــ ا  ةي
ــــ   قــــوق القــــانون ت ــــدد شــــروط ممارســــة مينــــة تعقيــــا الم عــــامالت، والــــن   م

والتزامـات المعقـا وتضـمين القـانون نصـو   قا يـة تتضـمن تن يـ  وتط يـق لوا ـد 
 القانون، لكو ال تمارس ى ه المينة  طريقة  شوائية  دون ضوا ط وليود. أ كامو 

سـراع  ــو اصـدار مشــروع لــانون كردســتان العــراق اإل إلمـيمنقتـر   مــ  المشـرع  ــو   .2
مضــ   تــر  طويمــة  مــ  ىـــ ا  أنــو  ىــ ا القــانون والســيما وتــميىوالتعقيــا أل ةالداللــ

  .2117من   ام  لميم رلمان اإلإل   المشروع  ي  تم تقديمو
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 اواًل : الكتب القانونية : 
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2117 . 
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 .  1975لمدراسات العر ية، 
 . 2118، 1د. م مد جالل  سن، القانون الدولو الصا ، مكت ة يادكار، السميمانية، ط -9

، لقانونية،المركز القومو لالصدارات ا1 مدان   داهلل،  قد تقديم المشور  القانونية، طىانو  -11
 .  2118القاىر ، 

دار النيضة  ،1د.ا مد م مود سعد، ن و ارساء نظام لانونو لعقد المشور  المعموماتية، ط -11
 .  1994القاىر ، ، العر ية
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 ثانيًا : البحوث المنشورة 
 ، التنظيم القانونو لعد الداللة  و الميم د. طالا  رايم سميمان ود. صدلو م مد امين  يس  -1

 .  2117، 7 المجمد ،2العدد كردستان،     منشور  و مجمة  ولينكنيك،
د. طالا  رايم سميمان ود. صدلو م مد امين  يس ، التنظيم القانونو لعد الداللة  و الميم  -2

 .  2117، 7 المجمد ،2العدد كردستان،     منشور  و مجمة  ولينكنيك،
 امر  اشور   داهلل، تكييف العقد  و القانون المدنو،     منشور  و مجمة جامعة . د -3

 السنة اللانية، العدد السادس، كمية القانون جامعة تكريت، والسياسية، لمعموم القانونية تكريت
211  . 

 
 ثالثا : القوانين:

 القانون المدنو العرالو . -1
 القانون المدنو المصري . -2
 المدنو ال رنسو .القانون  -3
 . 1987( لسنة 58لانون الداللة العرالو رلم ) -4
  2114( لسنة 12المرسوم التشريعو السوري رلم ) -5
 ه . 35/1424الالئ ة التنظيمية لمزاولة مينة التعقيا السعودي رلم  -6
 مشروع لانون الداللة والتعقيا  و إلميم كردستان العراق . -7
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 :الممخص
، لكلير من ال ين ي  لون  ن من يقوم  داًل  نيم  و انجاز معامالتيمنرى اليوم ا
 يمجأ ال  التعالد مل شـص  آصـر ، لعدم درايتيم  أصول المعاممةأو  و لك لضيق ولتيم

يــد    ـــ )المعقــا( لينجــز لــو المعاممــة مقا ــل م مــك معــين مــن المــال كــأجر  يــتم االت ــاق 
وتعقيـا ، يتص  مـن تعقيـا المعـامالت مينـة لـو ل لك نجد اليوم ىناك الكلير ممن،  مييا

المعامالت يكون  و ا ما دوائر ومؤسسات الدولة كال مدية ومـديريات التسـجيل العقـاري 
والجــوازات واال ــوال والمدنيــة والم ــاكم  يمجــأ الكليــر ممــن ير ــا ال صــول  مــ  جــواز 

الـ  ال  ـ  ، المـرورتسجيل مرك ـة  ـو دائـر  أو  نقل ممكية  قارأو  إجاز   ناءأو  الس ر
كمــا ان ىــ ه الميمــة تســاىم  ــو ، النجــاز المعاممــة م ــل العقــد،  ــن معقــا والتعالــد معــو

ى ه المينة كمصدر لمزرق لممعقا يسـا ده  ـو  تعد ل مشكمة ال طالة ال   د ما  ي  
ألىميــة الموضــوع تــم تنظيمــو  ــو ا مــا التشــريعات ، تــد ير أمــور معيشــتو وا انــة اســرتو

اال ان المشـرع العرالـو لـم يـنظم ىـ ا الموضـوع وانمـا تركــو  ،وري والسـعوديكالتشـريل السـ
لمقوا ــد العامــة لــ لك  ــ ن ال اجــة أصــ  ت مم ــة لتــدصل المشــرع العرالــو ومعالجــة ىــ ا 
القصــور التشــريعو وتنظــيم ىــ ه المينــة و مايتيــا و ــدم اإلســاء  الييــا مــن صــالل ات ــاق 

ن  ـو الـدوائر وسـمك سـ ل  يـر لانونيـة  عن من يمارس ى ه المينة مـل  عـن المـوظ ي
و يــر مشــرو ة  ــو انجــاز المعــامالت وتضــمين لــانون الشــروط الواجــا توا رىــا لممعقــا 

وكــ لك النصــو  العقا يــة التــو تضــمن تن يــ  ، و يــان  قولــو وااللتزامــات التــو تقــل  ميــو
  ا كامو  شكل لانونو .
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ABSTRACT: 

Today we see a lot of people who are looking for someone to 

take their place in carrying out their transactions, due to their 

limited time or lack of knowledge of the origins of the transaction, 

so they resort to contracting with another person called (Tracer) to 

complete the transaction in his stead for a certain amount of 

money as agreed. Thus, there are many who take transactions 

tracking as a profession in most state departments and institutions 

such as the municipality and the real estate registration 

directorates, passports, civil status and courts, as many who wish 

to obtain a passport or building permit or transfer ownership of a 

property or register a vehicle in the traffic department, resort to 

contract to complete the transaction. Also, it contributes to solving 

the unemployment problem to some extent, as this profession is a 

source for living for the tracer that helps in managing his living 

and his family’s. As such, the importance of the topic was 

organized in most legislations such as the Syrian and Saudi 

legislations, except the Iraqi legislator who did not regulate this 

issue leaving it to the general rules. Therefore, the need has 

become urgent for the Iraqi legislator to intervene, address this 

legislative deficiency, regulate and protect this profession without 

disgracing it through the deal between some tracers with some 

employees in the departments using unlawful ways to complete 

transactions. This may occur when the law disseminates the 

conditions that must be met for the tracer and clarifies his rights 

and obligations, as well as punitive texts that ensure the 

implementation of these provisions legitimately. 

 


