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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

أثارت كممة عقد وال تزاؿ تثير لدى بعػض البػاحثيف لبًػًاال إال ومػو محاولػة ًػحب 
حمبػػة القػػوانيف الداخميػػةال إلػػ   -رغػػـ أن ػػا نػػوع خػػاص مػػف العقػػود -عقػػود التجػػارة الدوليػػة 

ومحاولػة تجريػػد مػلع العقػػود ال (1)وأبرزمػا القػانوف المػػدننال مػف دوف اعتػػراؼ بخصوصػيت ا
مػف عناصػػرما اسًاًػػية وخمػػؽ عقػود جديػػدة ال بمعنػػ  الجػػدةال إنمػا بمعنػػ  المحاكػػاة بػػيف 

 ة سغراض التجارة الدولية!! العقد المدنن التقميدي وأي رابطة قانونية اقتصادي

ة القانوف المدنن بؿ تًتمد فن حيف أف عقود التجارة الدولية ُكميًة ال تنتمن  لمدًر
 مػػا تعػػرؼأو  نمولج ػػا مػػف أنظمػػة قػػوانيف الًػػابقة القلػػا ية )انكمتػػرا والواليػػات المتحػػدة(

(ال بػػؿ وتكتػػب بمذػػة مػػلا النمػػولج Common Law Systemبأنظمػػة القػػانوف العػػاـ )
 Civil Lawلمذػػػة االنكميزيػػػة ال بمذػػػة اي دولػػػة مػػػف دوؿ أنظمػػػة القػػػانوف المػػػدنن)با

Systemفكيػػؼ القػػوؿ بًػػحب ا عمػػ  فكػػرة )2(بمجيكػػا!أو  النػػروي أو  فرنًػػاأو  ( كألمانيػػا 

                                                           

. ثنننخ ل ؼنننا سنننار راجعرصننند  عرونننغم ثننن،را ثسجنننضا راجضرونننجعق راجضننن صاؼ  راججدؼننن   نننغ ػ نننضا د نننا 1

 .56ق ص0212ق ارع راث د  ق ػجدحق 1راتكذضاضوؼدقط

2. Moss, Giuditta Cordero. "International Contracts between Common Law 

and Civil Law: Is Non-state Law to Be Preferred? The Difficulty of 

Interpreting Legal Standards Such as Good Faith." (2007).  
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كمػا ان ػا ال  (1)العقد المدنية؟! واخلاع ا لمقانوف المدنن بنفس افكارع كما يفعػؿ الػبعض
المقولبػػة )العقػػود المًػػماة( كمػػا فػػن بعػػض العقػػود المدنيػػةال تخلػػا ابػػدًا لمصػػيه الجػػامزة و 

بحػػػوث اًاًػػية وتقػػػـو عمػػػ  إلػػ   وللػػؾ سن ػػػا نػػات  ن ػػػا ن لعمميػػة طويمػػػة ومعقػػدة تًػػػتند
 .(2)التطبيؽ والتطوير

: اف عقود التجارة الدولية تعكس اشكاليات العقد المشكمة التن يطرح ا ملا البحث
ال مف جوانب عدة تتمخص فن نقطتػيف اثنتػيف االولػ : باللات فن القوانيف المدنيةالمدنن 

الطبيعػػػػة المركبػػػػػة لمعقػػػػػد والثانيػػػػة: المعلػػػػػمت المدنيػػػػػة فػػػػن العقػػػػػود المركبػػػػػةال ًػػػػػنحاوؿ 
اف  حقيقػة مفادمػا:إلػ   تذطيت مػا قػدر المًػتطاع مػف خػمؿ مػلع الورقػة البحثيػةال لنصػؿ
نولوجيػا بػات ثقػًمال لجمػود الظؿ العقدي المدنن لعقود التجارة الدولية ومن ا عقػد نقػؿ التك

وعػػدـ االًػػتعانة بالدراًػػات   معظػػـ االفكػػار وعػػدـ تطورمػػا داخػػؿ القػػانوف المػػدنن لاتػػ ال
المقارنة التن تقمػؿ الفػارؽ بػيف دوؿ النظػاـ المػدنن التػن تًػتورد ال التقنيػة فقػط بػؿ العقػد 

ممػػا خمػػؽ  المنشػػأ ل ػػاال وبػػيف الػػدوؿ المصػػنعة لمعقػػد والتقنيػػة ومػػن انظمػػة القػػانوف العػػاـال
 بالنتيجة فن لمف بعض الباحثيف ملا التشوش حياؿ العقد التجاري.

تعال  ملع النقطتيف مف خمؿ ملع الخطة :  ًو
 مقدمة

 المطمب االوؿ: الطبيعة المركبة لعقد نقؿ التكنولوجيا
( ونظػػاـ Common Law Systemالفػػرع االوؿ: العقػػد الػػدولن بػػيف نظػػاـ القػػانوف العػػاـ )

 (.Civil Law System) القانوف المدنن
 الفرع الثانن: مف ـو مجموعة العقود فن قانوف التجارة الدولية وتزاحم ا ما العقد المدنن.

 المطمب الثانن: المعلمت المدنية فن العقود المركبة
 الفرع االوؿ: معلمة الطرؼ والذير 

 الفرع الثانن: معلمة مبدأ ًمطاف اإلرادة.
 خاتمة

                                                           

 .56. ث،را ثسجضا راجضروجعق ث،وغ صدبقق ص1

. بض ض،رف راجؼالدغق راتججػج  نغ ػ نضا د نا راتكذضاضوؼندق ثجبن  ربسندا رلتونداػ  صرارعػن ق ودثؼن  0

 . 20ق ص0211ثسجج خؼض،ق بضك،عق راؼجا راتدصغق 
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 املطهب االول
 املركبة نعقد نقم انتكنونوجياانطبيعة 

  تمهيد وتقسيم:

والتػػن تبػػـر  (2)تطبيقػػات العقػػود الدوليػػةأو  احػػد اشػػكاؿ (1)يعػػد عقػػد نقػػؿ التكنولوجيػػا
اف يكوف احد اطراؼ العقد أو  معنوية(الأو  عادة بيف اطراؼ عادييف ) اشخاص طبيعية
الطبيعيػػػػةال كالبحػػػػث  اًػػػػتذمؿ المػػػػواردأو  مػػػػو الدولػػػػة كتعاقػػػػدما عمػػػػ  توريػػػػد التكنولوجيػػػػا

عقػػػود المًػػػاعدة الفنيػػػة وغيرمػػػا مػػػف انػػػواع عقػػػود التجػػػارة أو  والتنقيػػػب واًػػػتذمؿ الػػػنفط
ال ما تحفظنا عم  تدخؿ الدولػة فػن النشػاط التجػاري واف كػاف لتحقيػؽ مصػمحة (3)الدولية

 عامةال ف لا يتجاوز المف ـو الحامن لمدولة )االمف والدفاع(. 

                                                           

راؼضدددؼنن  ص ؼذننغ ػبننت راوذننضح عص راوننذدػ  عص اعرصنن  راوذننضح عص إاننظ  ذضاضوؼنند  ؼننضا بهاننضاشد.كبجنن   ك1

 ؼ،ػننل اوننك   كذضاضوؼنند بجونن ب  إاننظ  راوننذدػ ق را رح ثججننغ رابلنن  راؼ،بؼنن  راجونن،ع ردتشننظ

"رات ذؼ ". عروغ بشار راوجام رحجج ب،كد  ثو وظق راؼ ضا راتجدعػ  صػجبؼند  را ذنضد اعرصن   نغ 

ق را  ؼ  راثداث ق ارع راذشض  راؼ،بؼ ق را دس،عق بجصح صنذ  درن، 1333اضذ   11تجدعع علت لددضح را

.را رح راصننتدا ربنن،رسؼت راجذجننظ ػ ننضت "رح رات ذؼنند  سننغ  ننغ دشدػنن  راثنن، ثججضػنن  ثننخ 01قص

راصننداؼلق  ننغ حننؼخ رح راتكذضاضوؼنند سننغ ثججضػنن  ثننخ راجؼنندعف" صبنناا  ػؼتنن،  ضننجذد  ػبننظ 

وك صػوضا رصتخجرة ثو ب  راتكذضاضوؼند اصح رػجندا  ،وجن  ػ،بؼن  اشندق   نج راجو ب  راجؼ،ب اب

 ؼدعف راذدس ػبظ سار راجو ب  صراج وضا بزق صػؼت ج رح رصتخجرة ار  راجو ب  ثخ بدب رااكدء 

رادضننددغ صراتننهلبت راسؼننضع ثننغ را ؼانن  راوتجدػؼنن . عروننغم ربنن،رسؼت راجذجننظق ػ ننج د ننا راتكذضاضوؼنندق 

 . 02ق ص0220راصكذجعػ  ق ثذرهع راجؼدعفق 

. ص تسجا اصاؼ  راؼ ج ثخ خالت رشتجداز ػبظ ػذو، روذ غ صراس ؼ ن  رح سنار راجؼؼندع كجند ػونوز راو نز 0

ثؼؼنندع لننددضدغق صسننض راجؼؼنندع راجضصننغ رات بؼننجع راضنندلجق ص ضننؼؼ ز بداجؼؼنندع رالتوننداع رع بجننجط 

خدعج د دق راسجصاق را رح حضنل صوشن  رع  دطز ص ؼب ز بجودا  راتجدعع راجصاؼ  رع  ؼب ز بتجدعع 

دظ، بؼض راو ز رح سار راجؼؼدع رع رالتوداع ا ػضؼف ح ؼ   شؼاد وجػجر  ػبظ راؼ ج اح رادت ندت 

ػ ، راسجصا ػضوغ ػبؼز را ندبغ رانجصاغ رع ضنجذد  احتضرلنز ػبنظ ػذون، روذ نغ ثن د،  نغ  سجػنج 

جذد  لضت دوش راوك،ع اكخ بكبجد  ثختبون . را ددضح راضرول رات  ؼق صرا ضدء راجختصق ثجد ػؼذغ ض

 .  10ق ص0223عروغم ثسجج حضؼخ ثذوضعق راؼ ضا راجصاؼ ق ارع راجدثؼ  راججػجعق راصكذجعػ ق 

ثغ رحتودظ راؼ ج راذو غ بججؼزر  رخ،ط خدا  را ردشد   غ ضنجخ راؼ نضا راتنغ   ،ثشند رانجصت ػنداع . 2

. غضنندح عبنندلق راننضوؼز  ننغ راؼ ننج 12 عروننغ كننا ثننخم ثسجننج حضننؼخ ثذوننضعق ث،وننغ صنندبقق ص

ق ص 0222ق ثذرننضعر  راسب ننغ راس ضلؼنن ق بؼنن،ص  ق 1راتجنندعع راننجصاغ دجننضاج راؼ ننج راذو ننغقط

. را رح سذدد ردضرع  خص ػ ضا د ا راتكذضاضوؼد ا راؼ ضا راجصاؼ  بوضعع ػدث ق صثخ رشكدت 103

رعق ػ ننضا راجؼ، نن ق ر ودلؼنند  ػ ننضا د ننا راتكذضاضوؼنند سننغ ػ ننضا رارنن،رك ق ػ ننضا رصننتلالت راختنن،

راجسد ظ  ػبظ راض،ػ  صػجة را ودلق ػ ضا رات،رخؼص ردظ،م ااؼا صرعشندار  ػ نضا راتن،رخؼص 

 .    2ق ص0226صد ا راتكذضاضوؼدق اداع ػخ وجؼؼ  خ ،رء رات،رخؼص  غ راجصت راؼ،بؼ ق ػجدحق 



 ولوجياالتكن نقل لعقد المدنية الجوانب

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

981 

تكنولوجيا مف وميف احدمما اقتصادي واالخر قانوننال ويرى الفق  عم  اغمب  اف لم
مػػػا مػػػلا يػػػرى جانػػػب مػػػف الفقػػػ  اف ال يمكػػػف ولػػػا تعريػػػؼ لمتكنولوجيػػػا بًػػػبب التػػػأثير 
الوالػػػػػػػػا لمتجامػػػػػػػػات االقتصػػػػػػػػادية الف التأصػػػػػػػػيؿ القػػػػػػػػانونن بػػػػػػػػات رمينػػػػػػػػًا بالتأصػػػػػػػػيؿ 

نن مذػػاير ال والواقػػا اف التأصػػيؿ االقتصػػادي بحػػد لاتػػ  مػػرتبط بنظػػاـ قػػانو (1)االقتصػػادي
(ال ومػػن انظمػػة لات اًػػاس Common Law Systemومػػو انظمػػة القػػانوف العػػاـ )

ال وفن ملع االنظمة يرتبط التأصػيؿ االقتصػادي بالتأصػيؿ -كما ًنبحث الحقاً -مختمؼ 
 القانوننال وال يعمؿ احدمما بدوف االخر.

ف شػفيؽ ما ي منا مو المف ـو القانونن ال يعرف ا االًػتال محًػفإف  وأيًا كاف الرأي
اختراع ويطمؽ عمي ا فػن أو  بأن ا "مجموعة معمومات تتعمؽ بكيفية تطبيؽ نظرية عممية

. والحقيقػػة اف مػػلا لػػيس بتعريػػؼ بقػػدر بيػػاف Know-How"(2)االصػػطمح حػػؽ المعرفػػة 
 حت  جانب  القانونن.أو  عنصر العقد في االإل   فا دة التكنولوجياال دوف اف يشير

العمػػـ لاتػػ  ال مػػف خػػمؿ العقػػد "التكنموجيػػا مػػن  فػػن حػػيف عرفػػ  اخػػروف مػػف خػػمؿ
 ال ومػػن تعػػاريؼ تميػػؿ(3)مجموعػػة مػػف المعمومػػات المًػػتخدمة فػػن انتػػاج الًػػما والخػػدمات

اًػػتبعاد المف ػػـو العقػػدي والػػ  التركيػػز عمػػ  محػػؿ العقػػدال ربمػػا إلدراؾ اغمػػب الفقػػ  إلػػ  
 المتينن المشاكؿ التن تعصؼ بالعقد فتحاوؿ االبتعاد عن . 

بعض الفق  بأن  "ماؿ منقوؿ معنػوي لػ  قيمػة  عندُيعّرؼ عقد نقؿ التكنولوجيا كما 
 -Howوالػلي اصػطما عمػ  تًػميت  بػػ وغير مشػموؿ بحمايػة قانونيػة خاصػةاقتصادية 
Know (4) ال ويبدو اف ملا التعريؼ يخمط بيف المعرفة الفنية وبػيف نقػؿ التكنولوجيػاال واف

وعػػة مػػف المعػػارؼ اال اف مػػلا ال يبػػرر تعريػػؼ كانػػت عقػػود نقػػؿ التكنولوجيػػا تحػػوي مجم
                                                           

ث،حبن  ثند ل نا راؼ نج ساعرصن   نغ  . د ؼا رصجدػؼا رار القق را  ؼؼ  را ددضدؼ  اجض صاؼ  راط،رف  نغ1

راؼ ضا راجصاؼ  اذ ا راتكذضاضوؼد(ق بسث ثذرضع بججب  ودثؼن  اثرنق ابؼبنضة رالتونداػ  صرا ددضدؼن ق 

 .222ص 220ق اثرقق ص0212قراؼجا راثددغق 03راججبج 

 .02. راتؼ،ػف ثردع راؼز ػذجم رحجج ب،كد  ثو وظق ث،وغ صدبقق ص0

 .12ق ص0223ا ددضح راتجدععق ارع راجدثؼ  راججػجعق راصكذجعػ ق . راجؼتوت بدهلل رال،ػددغق ر2

. ثسجنج خؼن،عق صنجؼ، راثنؼخق 02. راتؼ،ػف صعا ػذج كا ثخ م رب،رسؼت راجذجنظق ث،ونغ صندبقق ص4

ق راج،كننز را ننضثغ اراننجرعر  را ددضدؼنن ق را نندس،عق 1راضكدانن  راتجدعػنن  صػ ننضا د ننا راتكذضاضوؼنندق ط

 .145ق ص0211
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العقػد ككػػؿ مػف خػػمؿ فكػرة المعرفػػة الفنيػة عمػػ  حػدا دوف االفكػػار االخػرى التػػن يطرح ػػا 
عقد نقؿ التكنولوجياال والًبب فن رفض ملا الخمط اف مناؾ خمؼ فق ن باسصؿ حوؿ 

بالًػػرية مػػف  تعريػػؼ "المعرفػػة الفنيػػة" وانصػػب مػػلا الخػػمؼ حػػوؿ اقتػػراف المعرفػػة الفنيػػة
عدمػػ ال واف كػػاف منػػاؾ اجمػػاع فق ػػن عمػػ  لػػرورة مػػلا االقتػػراف لكػػن تكتًػػب الحمايػػة 

 .(1)القانونية

مف جانب اخر دور الًرية لات  كاف محؿ خمؼ مف نوع اخرال ف ؿ الًرية مػن 
ػػيمة احتكػػار منفصػػمة عػػف جػػومر المعرفػػة الفنيػػة اـ ان ػػا جػػز  ال يتجػػزأ من ػػاال مػػا مػػلا  ًو

حػػػوؿ صػػػمحية المعرفػػػة الفنيػػػة كمحػػػؿ لمحػػػؽال ال  1994تفاقيػػػة مػػػراكش اًترشػػػد الفقػػػ  با
قررت االتفاقية قيام ال تاركة امػر تكييػؼ مػلا الحػؽ لمجت ػاد بنوعيػ  الفق ػن والقلػا نال 
بمعنػػػ  اف المف ػػػـو الوالػػػا ل ػػػلع المعرفػػػة الفنيػػػة لػػػف يتحػػػدد اال بػػػالنظر الي ػػػا فػػػن حػػػاؿ 

المعرفػػػة الفنيػػػة غيػػػر كػػػاؼن وال بػػػد مػػػف اف  تػػػداول اال بمعنػػػ  اف االًػػػت ثار الػػػواقعن لحػػػا ز
يتمتػػػا مػػػلا الحػػػا ز بحػػػؽ قػػػانونن عمي ػػػاال ومثػػػؿ مػػػلا القػػػوؿ يصػػػطدـ مػػػا الفكػػػرة التقميديػػػة 

 . (2)لمحؽ

ًػػو  انػػ  غيػػر مشػػموؿ واسكمػػا يوجػػ  نقػػد اخػػر لمتعريػػؼ انػػ  وصػػؼ العقػػد بمػػاؿ 
العقود أيًا كاف  وملا بحد لات  مدر لقيمة العقد فم يوجد عقد مف بحماية قانونية خاصة!

م مػػا كػػاف اًػػم اال واال مػػا الفا ػػدة مػػف أو  اًػػم  ووصػػف  ال يتمتػػا بحمايػػة قانونيػػة عامػػة
 الحماية الخاصة؟

اف مناؾ جانب مف  -ومو تفريؽ منطقن-للا يقوؿ االًتال احمد بركات مصطف 
ماؿ بيف نقؿ التكنولوجيا بالمعن  القانونن اي انتقاؿ الحؽ فن اًتعالفق  المصري يفرؽ "

الطػػػػػرؼ المػػػػػرخص لػػػػػ ال وبػػػػػيف عمميػػػػػة اكتًػػػػػاب التمكػػػػػيف إلػػػػػ   التكنولوجيػػػػػا مػػػػػف مالك ػػػػػا
 طرة عمي اػػعاب ا والًيػػية ثـ اًتيػػجالتكنولوجنال والتن تفترض تمقن المعمومات التكنولو 

                                                           

رب،رسؼت راذجدعق ػ ج راثتؼند  راتجندعع اعرصن   نغ د نا راجؼندعف راوذؼن ق ارع راجدثؼن  ثسجج ثسضخ  .1

 .4-0ق ص0221راججػجعق راصكذجعػ ق 

 .4-0ثسجج ثسضخ رب،رسؼت راذجدعق ث،وغ صدبقق ص .0
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 . (1)"واكتًاب القدرة عم  اًتخدام ا فن العممية االنتاجية

حوؿ المعرفة الفنية وتصػنيف ا  للا كاف مف المنطقن اف ال ندخؿ فن خمؼ فق ن
كحػػؽ واعتبارمػػا محػػور لتعريػػؼ عقػػد نقػػؿ التكنولوجيػػاال وأف كػػاف نقػػؿ مػػلع المعػػارؼ مػػف 

 .(2)االلتزامات الخاصة التن تقا عم  عاتؽ الناقؿ لمتكنولوجيا

( 3) 73امػػػا قػػػانوف التجػػػارة المصػػػري فقػػػد عػػػرؼ عقػػػد نقػػػؿ التكنولوجيػػػا فػػػن مادتػػػ  

وادرج صػػػورًا مػػػف العقػػػود تحتػػػ ال فػػػن حػػػيف كػػػاف عمػػػ  المشػػػرع واصػػػفًا ايػػػاع بمفػػػظ االتفػػػاؽ 
المصػػريال ومػػو مػػف المنطػػؽال اف يصػػف  بأنػػُ  "مجموعػػة مػػف العقػػود" قػػد تقػػا لػػمف العقػػد 

 ليًت العقد كم . -عندما تكوف منفصمة-وجزً  من  لكن ا 

ا مف لفظ العقدال الف العقود  ويرى جانبا مف الفق  باف لفظ االتفاؽ اصطمحا اًو
ادة تحػػت االتفاقػػاتال امػػا االتفاقيػػات فػػم يمكػػف اف تصػػنؼ تحػػت قا مػػة العقػػودال تنػػدرج عػػ

ػػا نطاقػػًاال وبكػػؿ االحػػواؿ  وللػػؾ الف العقػػود منشػػأة لملتزامػػات امػػا االتفاقػػات فمجال ػػا اًو
اتفاقػػػًاال ويػػػرى أو  توافػػػؽ االرادتػػػيف عمػػػ  احػػػداث اثػػػر قػػػانونن يمكػػػف اف يًػػػم  عقػػػدافػػػإف 

مػػػف خػػػمؿ  الًػػػيماف العقػػػد واالتفػػػاؽ لػػػيس لو امميػػػةال و االًػػػتال الًػػػن وري اف التمييػػػز بػػػي
ال ولػػو كػػاف االمػػر كمػػا لمػػب اليػػ  الًػػن وريال لمػػا كػػاف (4)االمثمػػة البًػػيطة التػػن ًػػاق ا 

مناؾ مصطمحيف مختمفيفال للا نؤيد ما لمب الي  جانب اخر مف الفق  اف االتفاؽ يعنن 
عمػ  زوالػ ال بينمػا العقػد أو  تعديمػ أو  نقمػ أو  عمػ  انشػا  الحػؽ اكثػر مػف ارادتػيفتوافؽ 

ػػػػا مػػػػف  مػػػػو توافػػػػؽ ارادتػػػػيف يًػػػػت دؼ انشػػػػا  الحػػػػؽال ومػػػػلا يعنػػػػن لػػػػمنا اف االتفػػػػاؽ اًو

                                                           
 . 04رحجج ب،كد  ثو وظق ث،وغ صدبقق ص. 1

 . 006ثسجج حضؼخ ثذوضعق ث،وغ صدبقق ص .0

د ـا راتكذضاضوؼـد ر ودق ػتؼشـج بج تضنـدر س ثنـضعا راتكذضاضوؼنـد ( بنـهح ػذ نـا  عروغ دص راجداعم ػ ـج .2

س ثضتضعا راتكذضاضوؼد ( اصتخجرثشد  غ ط،ػ    ذؼ  خدا  إلدتندج صنبؼ  إاظ  بج دبـا ثؼبضثد   ذؼ 

د ثؼؼذ  عص   ضػ،سد عص ات،كؼل عص  رلؼا آا  عص عوشزع عص ات جػت خجثد  صا ػؼت ، د ال  اتكذضاضوؼن

ثج،ا بؼغ عص ش،رء عص  هوؼ، عص رصتاجدع راضبغ. صا بؼغ راؼالثد  راتجدعػ  عص رألصنجدء راتجدعػن  عص 

 رات،خؼص بدصتؼجداشد إا إار صعا اا  كجزء ثخ ػ ج د ا  كذضاضوؼدق عص كدح ث،   د  بز.

صراذرنن،  . ػ ننج رانن، رق راضننذشضععق دظ،ػنن  راؼ ننج سراذظ،ػنن  راؼدثنن  االاتننزرة(ق ارع راوكنن، اب  دػنن 4

 .22-13صراتض ػغق را دس،عق بجصح صذ  در،ق ص
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ال الف مػػػلع الفكػػػرة متوافقػػػة مػػػا فكػػػرة تعػػػدد االطػػػراؼ التػػػن تفرلػػػ ا اغمػػػب عقػػػود (1)العقػػػد
 التجارة الدوليةال والت رب مف معلمة الطرفيف.

تكنولوجيػا مجموعػة مػف العقػود تًػم  وملع الفكرة بحد لات ا تعنن بػأف عقػد نقػؿ ال
المركبػػػة لعقػػػد نقػػػؿ  ولػػػدت نوعػػػًا مػػػف عػػػدـ ف ػػػـ الطبيعػػػة اكثػػػرأو  وبتوافػػػؽ ارادتػػػيفاتفاقػػػًا 

وكيػػؼ ُيمقػػن العقػػد المػػدنن  مجموعػػة العقػػود؟أو  فمػػالا يعنػػن العقػػد المركػػبال التكنولوجيػػا
جيػػػا بعػػػد بظملػػػ  عمػػػ  عقػػػود نقػػػؿ التكنولوجيػػػا؟ ومػػػؿ ًػػػيتذير تعريػػػؼ عقػػػد نقػػػؿ التكنولو 

 اًتعراض ملع الصور؟ ملا ما ًنحاوؿ مناقشت  مف خمؿ التقًيـ االتن:

ــالو  العــام  : الفــ ا الو  ــي  لقــام الق ــدولن ن  Common Lawالعقــد ال
System  ولقام القالو  المدلن )Civil Law System) 

يختمػػػػؼ العقػػػػد المػػػػدنن عػػػػف عقػػػػود التجػػػػارة الدوليػػػػة مػػػػف نػػػػاحيتيف االولػػػػ  مشػػػػكمة 
ي مف مـ اطراؼ العقد طرفيف اـ اكثرال الثانية اطمؽ ومحدودية مبدأ ًػمطاف الطرؼال ا

االرادةال والحقيقة اف ملع االختمفات لـ تكف لتوجد مػف االًػاس لػو كػاف النظػاـ العػالمن 
يقوـ عم  نظاـ قانونن واحدال فبرزت ملع المشكمة نتيجة اختمؼ االنظمة القانونيػة بػيف 

نظػػػػػاـ الًػػػػػابقة أو  المػػػػػدنن والثػػػػػانن نظػػػػػاـ القػػػػػانوف العػػػػػاـنظػػػػػاميف االوؿ نظػػػػػاـ القػػػػػانوف 
القلا يةال ملا االختمؼ يعنن اف انظمة القانوف المدنن اليزاؿ القانوف المػدنن المكػدس 
ًُػميت بأنظمػة القػانوف المػدننال بالمقابػؿ اخػلت  بالنصوص الحاكـ المطمؽ ل اال واال لما 

شػػػي ًا فشػػػي ًا تًػػػيطر عمػػػ   -لػػػا يةالتػػػن تًػػػير وفػػػؽ الًػػػوابؽ الق-انظمػػػة القػػػانوف العػػػاـ 
التجارة الدولية بؿ تتحكـ ب ا وفػؽ قوانين ػاال ولػو كػاف النظػاميف متًػقيف لمػا كانػت منػاؾ 

ال لكػف ال يعنػن  (2)اية مشكمة اال اف النظاميف مختمفيف جومريا فن مجموعة مف االًػس

                                                           

 .  11-15عروغم رب،رسؼت راجذجظق ث،وغ صدبقق ص .1

ثذشد ثخ حؼث درهع كا ثخ راذظدثؼخق صرػتجندا كنا ثذشجند ػبنظ راترن،ػغ عص ػبنظ راضندب   را ضندلؼ ق  .0

( Law Comparativeصط،ق حا راذزرػد  صلج اك،  بداتوداؼا ػذنج ػنجا ثنخ كتندب را نددضحس

 راج دعح عروغم

Dainow, Joseph. "The civil law and the common law: Some points of 

comparison." The American Journal of Comparative Law (1966): 419-

435. 
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مػا عقػد اال ما نطرح  اف العقد المػدنن يختمػؼ عػف عقػود التجػارة الدوليػة بػالمطمؽ فكمم
إلػػػػ   اف بعػػػػض التفصػػػػيمت المختمفػػػػة داخػػػػؿ االنظمػػػػة الحاكمػػػػة لكػػػػؿ شػػػػكؿ من مػػػػا ادى

اف انظمة القػانوف المػدنن ُتعػرؼ  االًاًن االوؿفالفرؽ ال لرورة تحديد ملع التفصيمت
ال فػػن حػػيف اف انظمػػة القػػانوف العػػاـ تعرفػػ  عمػػ  انػػ  (1)العقػػد عمػػ  انػػ  رابطػػة بػػيف طػػرفيف

ال فعميػػػ  يمكػػػف تفًػػػير العقػػػود التجاريػػػة الدوليػػػة وفػػػؽ انظمػػػة (2)راكثػػػأو  عقػػػد بػػػيف طػػػرفيف
)الػلي مػو عقػد مػف  (3)القانوف العاـ دوف انظمة القانوف المدنن كعقد االعتماد المًتندي

ال (4)عقػػود التجػػارة الدوليػػة ثمثيػػة االطػػراؼ( كمػػا يمكػػف تفًػػر الفرانشػػايز متعػػدد االطػػراؼ
جتماع اكثر مػف شػخص معنػوي فػن عمقػة وتفًير حالة "مجموعة الشركات" التن من ا

فػػن فرنًػػا  الًػػيما"اقتصػػادية" ال تبتعػػد عػػف كون ػػا عمقػػة عقديػػةال اال اف الفقػػ  المتينػػن و 
يعجػػز عػػػف تفًػػيرما مػػػف خػػمؿ فكػػػرة العمقػػػة ثنا يػػة االطػػػراؼال لػػلا لػػػـ تػػنظـ مػػػلع الفكػػػرة 

 .(5)قانونا

لمشػػػروعات كمػػػا تعجػػػز فكػػػرة العقػػػد ثنػػػا ن االطػػػراؼ عػػػف تفًػػػير شػػػكؿ اخػػػر مػػػف ا
أو  والػػلي يكػػوف نػػاجـ عػػف ارتبػػاط اثنػػيف Joint Ventureالدوليػػة كالمشػػروع المشػػترؾ 

المعنويػػة ففػػن احػػد اشػػكال  مػػو اتفػػاؽ تعاقػػدي خػػالص أو  اكثػػر مػػف االشػػخاص الطبيعيػػة
 .(6)ومف امثمت  اتفاقات المعونة والتصنيا المشترؾ

ػػيمة فيمػػا يخػػص العقػػد الػػدولن بػػيف ا الفػػرؽ الجػػومري الثػػاننامػػا  لنظػػاميفال مػػن ًو
المحػػاكـ إلػػ   تًػػوية المنازعػػات الناشػػ ة عػػف العقػػود الدوليػػةال تمجػػأ انظمػػة القػػانوف المػػدنن

                                                           
ق صكاا  دنص 1361اضذ   42ثخ را ددضح راججدغ راؼ،رلغ علت  12عروغ اشار رال، ق دص راجداع . 1

 .1342اضذ   121ا ددضح راججدغ راجو،ع علت ثخ ر 23راجداع 

2 . Ryan, Fergus. "Round Hall nutshells Contract Law." Thomson Round 

Hall (2006): 1. 

االػتجندا راجضنتذج  نغ دنص  1333اضنذ   11 ؼ،ػنف لنددضح راتجندعع راجون،ع علنت . عروغ كا ثنخم 2

تجنندار  راجضننتذجػ ق راجؼشننج راؼبجننغ ابوكنن، . صمثسننغ راننجػخ رصننجدػؼا ػبننت رانجػخق راػ241/1راجنداع 

 . 16ق ص1335راصالثغق را دس،عق 

 .12ق ث،وغ صدبقق صثسجج ثسضخ رب،رسؼت راذجدع .4

ق 0211طدس، شضلغ ث ثخ ق اعرص  لددضدؼ   غ ثججضػ  رار،كد ق ارع راذشض  راؼ،بؼ ق را دس،عق  .6

 .1ص 5ص 

 .25ق ص0211ع راذشض  راؼ،بؼ ق را دس،عق طدس، شضلغ ث ثخق راتججغ راج لت ابجر،صػد ق ار .5
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الوطنيػػة لحػػؿ نزاعات ػػا الناشػػ ة عػػف العقػػد الػػوطننال وكػػلا طموح ػػا مػػا العقػػد أو  المحميػػة
فػػإف  الػػدولن مػػف خػػمؿ اخلػػاع  لقػػانوف الدولػػةال وبعيػػدا عػػف مًػػا ؿ الًػػيادة ومػػا تثيرمػػاال

عقػػود الدوليػػة مػػن عقػػود تجاريػػة تراعػػن فػػن العػػادة مصػػالحا ومكاًػػبا تجاريػػةال والقػػانوف ال
التجاري بعكس المدننال يفترض اجرا ات لحؿ النزاع تتًـ بالًرعة والمرونة تماشػيا مػا 
ًػػرعة عػػالـ االعمػػاؿال اال اف نظػػاـ التقالػػن المػػدنن مػػا اجرا اتػػ  ال تحقػػؽ مػػلا ال ػػدؼ 

مناؾ نظاـ وطنن فن دوؿ انظمة القػانوف فإف  العكس تمامالمعقد التجاري الدولنال عم  
ال ويقصد ب ا تًوية النزاع ببدؿ مالن خػارج (1)(settlementالعاـ يعطن خيار التًوية)

اروقة التقالنال ملا النظاـ لات  يعتمد االف فن تًوية النزاعػات الدوليػة وابتكػر التحكػيـ 
  تعػػويض مػػالن ال ن ػػا  الخػػمؼ بػػيف اًػػتنادا عميػػ ال فػػالطرفيف فػػن التًػػوية يتفقػػاف عمػػ

الطرفيفال ملا النظاـ االصيؿ الوطنن فن انظمة القانوف العاـ لمرونت ال تحػوؿ مػف كونػ  
نظػػاـ تقالػػن عػػالمن تخلػػا لػػ  كػػؿ التجػػػارة إلػػ   نظامػػا وطنيػػا يخػػص انظمػػة بعيني ػػا

 .(2)الدولية

مػػدننال القلػػا  فػػن انظمػػة القػػانوف الإلػػ   كمػػا اف منػػاؾ مشػػكمة اخػػرى فػػن المجػػو 
ومن الًماح لمقالن بتفًير العقد ومو مػا ال يمكػف القبػوؿ بػ  فػن انظمػة القػانوف العػاـ 

تفًػير القالػػن إلػػ   ال تتبنػ  مػػلع االنظمػة التفًػػير الحرفػن لمعقػػد بػيف الطػػرفيفال وتنظػر
ان  قابؿ الف يتلمف التقدير الشخصن لمقالن عم  نحو مقيد إلرادة الطرفيف فن تقييـ 

عف التعاقد والتػن يحػاولوف تجنب ػا عنػد التعاقػدال عمػ  العكػس منػ  فػن  المخاطر الناجمة
انظمػػػة القػػػانوف المػػػدنن فػػػالطرفيف عنػػػد التعاقػػػد يتوقعػػػاف الحقػػػًا تػػػدخؿ "تصػػػحيحن" مػػػف 

 ال وملا ما مرفوض تماما فن التجارة الدولية.(3)القالن إلرادت ما

                                                           

1. Fiss, Owen M. "Against settlement." Yale Lj 93 (1983): 1073. Katz, 

Avery. "The effect of frivolous lawsuits on the settlement of 

litigation." International review of law and economics 10, no. 1 (1990): 3-

27. 

2 . Mentschikoff, Soia. "Commercial arbitration." Columbia Law Review 61, 

no. 5 (1961): 846-869. 

3. Moss, p5. 
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 ن انظمة القانوفال ومو مف الفروؽ االًاًية ايلًاال اف العقد فالفرؽ الثالثاما 
 ية لممتيػػػازات الممنوحػػػة ل فػػػرادالالنظػػػاـ االنكميػػػزي( تعطػػػ  فيػػػ  االفلػػػم والًػػػيماالعػػػاـ )

بكممػة اخػػرى العقػػد فػػن انظمػة القػػانوف العػػاـ يخلػػا بولػوح لمنمػػولج الميبرالػػن ال يحتػػـر 
اًػػتقملية الفػػرد ومصػػالح ال كمػػا يحتػػـر النظػػاـ القػػانونن لمعقػػد تصػػميـ االفػػراد لمصػػال ـ 

ال فالقالػػػن ولػػػو كػػػاف عمػػػ  حًػػػاب العدالػػػة واالنصػػػاؼاتيػػػة واالثػػػار المترتبػػػة عمي ػػػاال الل
االنكميزي متردد جدا فن التدخؿ فن االلتزامات التن يلع ا االطراؼ عم  عاتق ـ اثنػا  
التعاقدال وم مت  االًاًية من انفال ما اتفقػت عميػ  ارادة االطػراؼ بػدال مػف اقامػة العػدؿ 

ًُس مختمفةال وملا الموقؼ مًتند باسًاس عم  ما كانت عميػ  انكمتػرا منػل قػروف  عم  ًأ
وما كانت تتعبػ  فػن التبػادالت التجاريػة الدوليػةال وال ًػيما فػن مجػاالت القػانوف البحػريال 
والتػػأميفال والتمويػػؿال ففػػن مػػلع االنظمػػة يتوقػػا االفػػراد مػػف النظػػاـ القػػانونن تػػوفير ادوات 

الحمايػػػة والرعايػػػةال الن ػػػـ قػػػادريف عمػػػ  حمايػػػة  إلنفػػػال مػػػا اتفقػػػوا عميػػػ ال وال يتوقعػػػوف منػػػ 
 .(1)ورعاية مصالح ـ الخاصة

اما فن انظمة القانوف المدنن ف و يمنا العدالة بدرجات متفاوتػةال بمعنػ  اخػر اف 
العقػػد فػػن االنظمػػة االوربيػػة قػػد تطػػور بطريقػػة مختمفػػة عمػػا مػػو عميػػ  فػػن انظمػػة القػػانوف 

ػػػطو ون ػػػ   الفلػػػيمة الػػػلي تبنػػػاعال اال اف أوربػػػا مجػػػرت مػػػلع العػػػاـال فتػػػأثر اواًل بفمًػػػفة اًر
إلػػ   االفكػار باتجػػاع افكػػار اكثػػر ايجابيػةال وفػػن طريػػؽ تطورمػػا مػلا انقًػػمت حيػػاؿ العقػػود

ال  Romanisticمػػػا يًػػػم  بالرومانًػػػتؾ أو  قًػػػميف القًػػػـ االوؿ مػػػو التوجػػػ  الفرنًػػػن
م  تًػػػػػػأو  Germanicوالثػػػػػػانن مػػػػػػو التوجػػػػػػ  االلمػػػػػػانن ومػػػػػػو مػػػػػػا يعػػػػػػرؼ بالجيرمانػػػػػػؾ 

(Romano-Germanic group)(2)والػػلي تتبعػػ  كػػؿ مػػف ايطاليػػا والنػػروي ال كمػػا  ال
. قػاد (3)فػن مجػاؿ العقػود الًػيماتؤثر المانيا بشكؿ مباشر عم  كؿ الدوؿ االًكندنافية و 

ارادة االفراد فن العقد فػن القػرف التاًػا عشػرال دوف إل   اف يتـ االًتنادإل   ملا التقًيـ

                                                           

1. Moss, p4-5. 

  عروغ راجو ب  ػذج م .0

Bunni, Nael G. The FIDIC forms of contract. John Wiley & Sons, 2013. 

3 .Moss, p10. 
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فن الواجبات العقديةال واخل القانوف الفرنًن بمبدأ مًػؤولية الفػرد  االًتناد عم  الفلا ؿ
الباله عم  ما يمـز ب  نفً  مف التزاماتال واف القانوف ال يوفر ل  حماية عف مػا الػـز بػ  

اصػػػناؼ وتقًػػػيمات متفرعػػػةال بقيػػػت االلتزامػػػات إلػػػ   نفًػػػ ال اال اف بفعػػػؿ تقًػػػيـ العقػػػود
ػػطو عػػف  تحقيػػؽ المًػػاواة فػػن المعػػاممت فػػن تفاصػػيؿ الطبيعيػػة التػػن فرلػػت ا فمًػػفة اًر

حريػة االرادة فػن انشػا  التصػرفات تخفػؼ مػف نزعػة إلػ   ملع العقودال مما جعؿ االًػتناد
خل المحاموف يفًروف العقػود فػن لػو  أتحقيؽ الفليمة( فإل   عن )النزعةالقانوف الطبي

ػطو بمعنػ  اف التػ ال(1)القواعد المتفػؽ عمي ػا فػن كػؿ نػوع مػف انػواع العقػود أثر بأفكػار اًر
ملع الفروقات خمقػت اختمفػا بػيف نظػاميف حػوؿ ال زؿ تماماً حوؿ الفليمة ُخفؼ لكن  لـ ي  
 نظرت ـ لمعقد بصورة عامة.

مفهوم مجموعـة العقـود  ـن وـالو  التجـا ة الدوليـة وتزاعمهـا مـ  : الف ا الثالن
 العقد المدلن

ًة جديد (3)العقود المركبةأو  (2)مجموعة العقود ة فن المجاؿ العقدي فن من مًؤ
انظمة القانوف المدننال التن لـ يعرؼ مكػلا تصػرفات قانونيػةال ف ػن تتعػارض مػا بعػض 

ال ويػػرى كمبػػدأ المفعػػوؿ النًػػبن ومبػػدأ ًػػمطاف االرادةالمبػػادئ القانونيػػة التػػن تحكػػـ العقػػد 
خمق ػػا كظػػامرة جديػػدة المجػػاؿ إلػػ   الفقػػ  مػػلع العقػػود بان ػػا تصػػرؼ قػػانونن حػػديثال دفػػا

فػػػأنعكس التطػػػور االقتصػػػادي  (4)تصػػاديال الػػػلي شػػػ د تطػػػورًا اقتصػػػاديًا غيػػػر مًػػػبوؽاالق
المتعدد االوج  فن اطار قانوننال وبالتالن خمػؽ عمقػات تعاقديػة تتجػاوز االتفػاؽ الواحػد 

بػػيف عػػدة فرقػػا ال ومػػلع االتفاقػػات واف أو  تعػػدد االتفاقػػات بػػيف فػػريقيفإلػػ   بػػيف متعاقػػديف
اال ان ا مترابطة اقتصػاديًاال الف العقػد  -وج ة نظر الكاتب حًب-كانت مًتقمة قانونيًا 

                                                           

1.Moss, p11 

ثضنجؼد  رخن،ط ثذشند راجججنضع راؼ نجعق عص راصن،ع راؼ جػن  عص راضبضن  راؼ جػن   بؼض راو نز رصنتخجة  .0

 .00ص ص  3عروغ بشار راوجام حضخ ثسجج صبؼتق راج،وغ راضدبقق ص

ق ثذرنننضعر  راسب نننغ راس ضلؼننن ق 4ثوننن وظ راؼنننضوغق را نننددضح راججدغسراؼ نننج(ق راجنننزء راصتق ط .2

 .166ق ص0221بؼ،ص ق

ق 0211راجوؼضت راذض غ  غ إطدع ثججضػ  راؼ نضاق بنجصح ارع درن، ق . ثسجج حضؼخ راسدج ػبغق ث جع4

 .12بؼ،ص  ق ص 
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. والحقيقػػة انػػ  ال يمكػػف (1)الواحػػد غيػػر قػػادر عمػػ  تنفيػػل العمميػػات االقتصػػادية المتعػػددة 
االًػػتقمؿ القػػانوننال اال مػػف خػػمؿ مبػػرر أو  تفًػػير كيفيػػة االتحػػاد االقتصػػادي والتفػػرؽ

قتصاديال ف لا الترابط قا ـ حقيقًة وموجود واحد عدـ وجود قالب قانونن يحوي الترابط اال
خياليػة البػػاحثيف إلػػ   فعػًم عمػ  ارض الواقػػاال امػا عػػدـ وجػود القالػػب القػانونن فمػػردع امػا

عجػػػزمـ عػػػف ايجػػػاد قالػػػب صػػػالا لحػػػؿ أو  القػػػانونييف بًػػػبب تمًػػػك ـ بعمقػػػة الطػػػرفيفال
 المشكمة.  

عيػة مػف العقػود الناقمػة لات المشكمة جانب اخر مف الفق  فن نفس النو إل   وُيمما
ما يشاب  ا مف عقود التجارة الدولية كعقد الفرانشايز ال يقوؿ االًتال محمد أو  لمتكنموجيا

النجػػار "ويكشػػؼ الطػػابا المعقػػد لعمقػػات الفرانشػػايز عػػف ظ ػػور تركيبػػات اخػػرى لمعمقػػة 
يًػػػمي   الثنا يػػػةال فيظ ػػػر الفرانشػػػايز ثمثػػػن االطػػػراؼ )المػػػانا الر يًػػػنال المػػػانا )او كمػػػا

الػبعض المػػانا الفرعػػن(ال المتمقػػن( ممػػا يطػػرح تًػػاؤاًل عػػف مػػدى اعتبػػار االطػػراؼ الثمثػػة 
اطرافًا فن العمقة العقدية اـ يخرج مػؤال  مػف العمقػة فيصػبا اجنبيػًا عػف العقػد الػلي لػـ 

مشػػكمة الطػػرؼ ومػػن احػػدى إلػػ   واشػػار بشػػكؿ غيػػر مباشػػر (2)يشػػترؾ مباشػػرة فػػن ابرامػػ 
 فن العقد والتن اشار الي ا جانب مف الفق .  المشكمت المدنية

لات الفكػػرة وبشػػكؿ منفصػػؿ جانػػب اخػػر مػػف الفقػػ  دوف اف يًػػم  إلػػ   كمػػا اشػػار
المعلمة االًاًية اال ومن العقود المركبة ال يقوؿ إل   العقد بنقؿ التكنولوجيا انما اشار

يػػػز المركػػػز "منػػػاؾ بعػػػض التصػػػرفات ال تنعقػػػد اال بوجػػػود ثػػػمث ارادات وتصػػػرفاتال يتم
القانونن بكؿ طرؼ مف اطراف ا عف االخرىال اال ان  ال يمكف اتماـ التصػرؼ اال باتفػاؽ 

 .(3)االطراؼ الثمثة عم  انشا  "

ويبػػرر الفقػػ  المػػدنن الًػػبب فػػن ظ ػػور العقػػد المركػػب فػػن العقػػود الدوليػػة بصػػورة 
د فقػد يكػوف اف ملموف ملع العقػو إل   عامة وعقد نقؿ التكنولوجيا بصورة خاصةال يعود

                                                           

 .14ثسجج حضؼخ راسدج ػبغق ث،وغ صدبقق ص  .1

 .12ق ث،وغ صدبقق صثسجج ثسضخ رب،رسؼت راذجدع .0

 .02حضخ ثسجج صبؼتق ث،وغ صدبقق ص .2
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انشػػػا  مصػػػنا وتركيػػػب معداتػػػ  والتػػػدريب عمػػػ  ادارتػػػ  كعقػػػد تًػػػميـ المفتػػػاحال وبعلػػػػ ا 
 رد مًػػػػػاعدة فنيػػػػػة واخػػػػػرى بحػػػػػث وتبػػػػػادؿتػػػػػراخيص باالًػػػػػتذمؿال وبعلػػػػػ ا االخػػػػػر مجػػػػػ

 .(1)معمومات

مػػػػلا التنػػػػوع فػػػػن العمميػػػػات ادرجػػػػت لػػػػػمف عقػػػػد واحػػػػد يطمػػػػؽ عميػػػػ  عقػػػػد نقػػػػػؿ  
شػرا  والتػأجير وبػاقن العمميػات التػن تػدخؿ فػن العقػػد التكنولوجيػا ومػا يميػزع عػف البيػا وال

وال وجػػػػود ل ػػػػا اال بوجػػػػودعال مػػػػو التػػػػزاـ المػػػػورد لمتكنولوجيػػػػا بنقػػػػؿ المعرفػػػػة والتكنولوجيػػػػا 
التنميػػػة إلػػػ   المًػػػاعدة الفنيػػػة)ومن بحػػػد لات ػػػا عقػػػد منفصػػػؿ( باإللػػػافةإلػػػ   باإللػػػافة

نػػػ  مػػػف االًػػػتثمارال واالعػػػمـال البشػػػريةال وتػػػدريب العمالػػػة المحميػػػةال والحداثػػػةال والحػػػد االد
والمحافظػػػػػة عمػػػػػ  الًػػػػػريةال وتبػػػػػادؿ التحًػػػػػيناتال ومواصػػػػػمة االنتػػػػػاج والجػػػػػودةال وتحمػػػػػؿ 

إلػ   ال الػافة(2)المخاطرال ومًاعدة المًتثمر االجنبن وحمايت ال وادا  االعبا  اللريبية
تفاصػػيؿ اخػػرى تخػػص كػػؿ عمميػػة بػػلات ا مػػف عمميػػات نقػػؿ التكنولوجيػػا وحًػػب المجػػاؿ 

 ي اللي ًتنقؿ في .    االقتصاد

ػة المتينيػة فمػن ـ مػف عرف ػا  للا ظ رت تعريفات عديدة لمعقود المركبة فػن المدًر
بًػػػبب اشخاصػػػ ا لتحقيػػػؽ أو  بأن ػػػا "تػػػرابط عػػػدة عقػػػود معينػػػةال ًػػػوا  بًػػػبب مولػػػوع ا

مػن "مجموعػة مػػف االشػخاص يًػامموف فػػن تكػويف تصػػرفات أو  عمميػة تجاريػة معينػػة"ال
مترابطة بقصد تحقيػؽ مػدؼ أو  ماؿ واحدأو  تعاقبة عم  محؿ واحدمأو  قانونية متتالية

والحقيقة اف التعريػؼ االخيػر ال ( 3)اقتصادي واحدال وينشأ كؿ تصرؼ مًتقؿ عف االخر
ال ف ػو ال يبتعػد عن ػا اال بقػدر اًػتبداؿ كممػة Jensen &Mecklingيخػرج عػف نظريػة 

اي فكػػرة  The Nexus of contractsعقػػد بكممػػة شػػركة اي ال يخػػرج عػػف مف ػػـو 
العقػػود المتواليػػػة ال يقػػػوؿ الباحثػػػاف "ينبذػػػن عمينػػػا االدراؾ اف معظػػػـ المنظمػػػات مػػػن مػػػف 

                                                           

ق 0221  راس ضلؼن  انداعق بؼن،ص قػ ج هللا ػ ج راك،ػت ػ ج هللاق ػ ضا د ا راتكذضاضوؼندق راجذرنضعر .1
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صػػػػنيعة التصػػػػور القػػػػانوننال والتػػػػن تخػػػػدـ تتػػػػالن مجموعػػػػة مػػػػف العمقػػػػات  العقديػػػػة بػػػػيف 
 مجموعة مف االشخاص"

"It is important to recognize that most organizations are 

simply legal fictions which serve as a nexus for a set of 

contracting relationships among individuals"
(1)

 

تعريف ػػا بأن ػػا عػػدة عقػػود تًػػ ـ جميع ػػا فػػن إلػػ   ولمػػب جانػػب مػػف الفقػػ  المتينػػن
تحقيؽ وتنفيل االلتزامات الناش ة عف عقد واحدال فكؿ مف يًامـ ولػو بصػورة مًػتقمة فػن 

اكثػرال كمػا أو  ت اعتبر طرفًا فن المجموع العقدي الػلي يتكػوف مػف عقػديفتنفيل االلتزاما
يعرف ػػا الػػبعض بأن ػػا مجموعػػة العقػػود التػػن تنصػػب عمػػ  شػػن  واحػػد وتتػػابا زمنيػػًا ومػػف 

 (2)المًت مؾ.إل   المنت  وصوالً أو  خمل ا يتتابا )اي العقد( بد ًا مف المالؾ

ف تعريف ػػا ومػػو توجػػ  االًػػتال االحجػػاـ عػػإلػػ   بينمػػا اتجػػ  جانػػب اخػػر مػػف الفقػػ 
الخبػرة أو  مصطف  العوجن ال اكتف  بالتوصيؼ ولرب امثمة عمي ا كعقػد نقػؿ المعرفػة

اف المشػػرع إلػ   البيػا(ال واكتفػػ  االًػتال العػوجن باإلشػارة-)الفرنشػايز(ال و عقػد )االيجػار
شػػريا المبنػػانن لػػـ ينظم ػػا بتشػػريا داخمػػنال والحقيقػػة اف مػػلا الموقػػؼ اي عػػدـ التنظػػيـ بت

 .   (3) داخمن ليس موقؼ المشرع المبنانن وانما موقؼ اغمب التشريعات العربية

الف لمنًا ملع الفكرة تزدحـ ما فكرة العقد ثنا ن االطراؼال وال تتقيػد ب ػا بػؿ ان ػا 
نظػرة العقػد  -تقفز عم  فكػرة نًػبية اثػر العقػد لممتعاقػديف ولمخمفػيف العػاـ والخػاص فوفػؽ

النظرة تحدد مف مـ مف االطراؼ ومف مـ يبدوف مػف مػلع الزاويػة  ملع -الثنا ن الطرفيف
                                                           

1. Michael C. Jensen &William H. Meckling, Theory of the Firm: 

Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of 

Financial Economics, October, 1976, V. 3, No. 4. 
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اجانػػب عػػف العقػػدال ومػػا دمنػػا ننظػػر لمعقػػد مػػف زاويػػة الثنا يػػة فمػػف نًػػتطيا تبريػػر أيػػًا مػػف 
 االفكار المختمفة.

مػػف جانػػب االشػػكالية التػػن نطرح ػػا بأنػػ   لػػلا يمكننػػا تعريػػؼ عقػػد نقػػؿ التكنولوجيػػا
اكثرال يتمحور حوؿ نقؿ معارؼ معينة بذرض تحقيؽ  أو "عقد مركبال ينعقد بيف طرفيف

تطػػور معػػيف لػػدى مًػػتورد التكنولوجيػػا فػػن المجػػاؿ الػػلي اًػػتثمر فيػػ "ال لػػلا ًػػنناقش اواًل 
الجوانػب المدنيػػة فػن العقػػد مػػف حيػث انعكػػاس العقػد المػػدنن التقميػػديال ومػف ثػػـ العناصػػر 

 ة. التن خمقت من  عقدًا مركبا قلاً  الحتياجات التجارة الدولي

 املطهب انثاني
 املعضالت املدنية يف انعقود املركبة

 تمهيد وتقسيم:

معلػػمتيف اثنتػػيف كمػػا قػػدمناال إلػػ   تتركػػز المعلػػمت المدنيػػة فػػن العقػػود المركبػػة
اطػراؼ العقػد ف ػو إلػ   االول  من معلمة الطرؼ ومحدودية القانوف المػدنن فػن النظػر

وال يًتطيا اف يعمؿ ظوامر اخػرى دوف  ال يًتطيا تصور ًوى العمقة القطبية الثنا ية
اًػػػتخداـ مصػػػطما عقػػػد مػػػف البػػػاطفال امػػػا المعلػػػمة الثانيػػػة ف ػػػو لمػػػاب اغمػػػب القػػػوانيف 

فػػػن حػػػيف اف مقتلػػػيات  اف مبػػػدأ ًػػػمطاف االرادة مبػػػدأ مقيػػػد وغيػػػر مطمػػػؽإلػػػ   المدنيػػػة
 التجارة الدولية والعقود التجارية الدولية تًير عم  مف ـو مخالؼ كما ًنرى.

 :فرعيف كما يأتنإل   نقًـ ملا المطمبللا ً

 

 معضمة الط ف والغي : الف ا الو 

تتركز اشكالية ملا الفرع فن مف ُيعتبر طرفًا فن العقد وفن مػف يعتبػر مػف الذيػرال 
ومػػلع الفكػػرة الطػػرؼ والذيػػر تػػرتبط ارتباطػػًا وثيقػػًا بتعريػػؼ العقػػد بصػػورة عامػػةال ومًػػتقاة 

ري مف تعريؼ العقد اللي قدمنا ل  فن ملا البحثال باسًاس فيما ولع  العممة الًن و 
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ال ويػػػػلمب (1)ال يقػػػوؿ الًػػػػن وري "اف الترالػػػػن المطمػػػػوب فػػػػن العقػػػد مػػػػو توافػػػػؽ ارادتػػػػيف"
لات الفكرة بالقوؿ "اف العقػد مػو حصػيمة ارادتػيف حػرتيف التزمتػا بمػا إل   االًتال العوجن

 .(2)لن"ارادتا اف تمتزما ب  ف و ممـز لمطرفيفال كما مو ممـز لمقا

 اي اف الفكرة مرتبطة باسًاس بمبدأ النًبيةال نًبية اثر العقد ف و ال ينصرؼ االّ 
 .(3)المتعاقديف وخمف ما العاـ والخاصال وكؿ ما عدا للؾ يعد مف الذيرإل  

بمعنػػ  اف النظريػػة االًاًػػية التػػن يقػػوـ عمي ػػا القػػانوف المػػدنن تفتػػرض اف العقػػد 
اال ل ليف الطرفيف وكؿ مػا يظ ػر خػارج نطػاؽ مػلع  طرفيفال وال يمكف اف ينصرؼ العقد

 العمقة الثنا ية يعد مف الذير.

تعريػػػؼ إلػػػ   لػػػلا البػػػد مػػػف تحديػػػد معنػػػ  كػػػؿ مػػػف الطػػػرؼ والذيػػػرال ال لمػػػب الفقػػػ 
لمطػػرؼ كمػػا يقػػوؿ القالػػن محمػػد حًػػيف الحػػاج عمػػن "جػػا  انطمقػػًا مػػف مبػػدأ ًػػمطاف 

ويف العقد وابرام ال واعتبر الطرؼ مو االرادةال بحيث اقتصر ملا التعريؼ عم  مرحمة تك
مػػف يشػػارؾ بإرادتػػ  فػػن انشػػا  العقػػد وابرامػػ  دوف ًػػواعال وكػػؿ مػػف لػػـ يشػػارؾ يعتبػػر مػػف 

ادخؿ اشكالية تحديد مف وـ الطرؼ فن  (4)الذيرال وملا التعريؼ حًب وج  نظر البعض
مػف اف فن ازمة ارتبطت باسزمة التػن يعػانن من ػا باسًػاس مبػدأ ًػمطاف االرادةال وبػداًل 

يكوف ملا المبدأ بمثابة الية لتً يؿ قياـ العقد بما يتم ـ ودورع المطور باعتبار اف العقد 
لـ يعد شي ًا فرديًا خاصًاال اصبا عب ًا عم  فكرة العقػد برمت ػاال وبػات يبػرر ل ػا بػأف مبػدأ 
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 ًمطاف االرادة يّولد دوف شؾ طرفًا لعيفًا فن العقود والبد مف تػداخؿ تشػريعن يقمػؿ مػف
 . (1)ًطوة االرادة وبالتالن مف اثارما

وحقيقػػػة االمػػػر اف الًػػػير ورا  مػػػلع الفكػػػرة يجػػػر مجموعػػػة مػػػف التناقلػػػات عمػػػ  
الًػػػاحة الدوليػػػة فالػػػدوؿ المًػػػتوردة لمتكنولوجيػػػا والشػػػركات المصػػػدرة ل ػػػا اي مػػػا الطػػػرؼ 
اللعيؼ؟ واي ما الطرؼ القوي؟ مػلا مػف ناحيػة مػف ناحيػة اخػرى افتػراض اف العقػد مػف 

اف كػػاف االطػػراؼ اكثػػر مػػف  -االرادة المًػػتبدة-رفيفال فمػػا النتيجػػة وفػػؽ مػػلا التحميػػؿ طػػ
؟ كيػػؼ ًػػيتـ تشػػخيص مػػف -مجموعػػة العقػػودأو  االًػػرة العقديػػة-اثنػػيفال كفكػػرة البحػػث 

من ػػا الػػعؼ؟ وايػػف تًػػتبد تمػػؾ االرادة عمػػ  اّي مػػف مػػؤال  االطػػراؼ عمػػ  كثػػرت ـ فػػن 
 بعض العقود؟

اقعػػن تحمػػؿ اغمػػب العقػػود وبتعػػدد اطراف ػػا واقػػا اف مػػف ناحيػػة اخػػرى ومػػو امػػر و 
يحقػػؽ احػػد االطػػراؼ ربحػػا فػػن موقػػا وتنػػازؿ فػػن موقػػا اخػػرال ومػػلا يحػػدث عمػػ  صػػعيد 
 عالمن ومقبوؿ اف كاف ًيدر الحقا تكنولوجيا ترفا مف شأف االقتصاد وتحرؾ عجمت .

تحديػػػد مف ػػػوـ الطػػػرؼ بأنػػػ  "مػػػف ُيعبػػػر إلػػػ   كمػػػا لمػػػب الػػػبعض االخػػػر مػػػف الفقػػػ 
ونػػػرى تركيػػػز الفقػػػ  ( 2)التصػػػرؼ عػػػف مصػػػمحة لاتيػػػة وقانونيػػػة ومباشػػػرة فيتػػػأثر بأحكامػػػ "ب

يتماشػػ  مػػا احكػػاـ القػػانوف فػػن تحديػػد فكػػرة الطػػرؼ بالمصػػمحة المباشػػرة دوف تحديػػد مػػا 
 من المصمحة المباشرة.

)االجنبػن عػف العقػد( ف ػو اي شػخص مػف غيػر المتعاقػديف وخمف مػا أو  اما الذيػر
يفػرؽ الفقػ  بػيف نػوعيف مػف الذيػر النػوع االوؿ الػلي يًػتعاف ب ػـ مػف  العاـ والخػاصال ال

ػػة حقػػًا مػػف حقوقػػ  أو  قبػػؿ المػػديف )احػػد اطػػراؼ العقػػد( ليع ػػد ل ػػـ بتنفيػػل االلتػػزاـ مماًر
 اللمننال والنوع الثانن الذير الليف يتدخموف بنػاً  عمػ  طمػب المػديفأو  برلاع الصريا
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. ويمحػػظ اف (1)ـ تنفيػػل االلتػػزاـ الناشػػل عػػف العقػػدمػػف تمقػػا  انفًػػ ـ ليقفػػوا حػػاجزًا امػػاأو 
 الفق  يصنؼ الذير بيف مًاعديف فن ًير العقد والعكس معرقميف ل . 

ونجد اف االًتفالة فن ملا التفصيؿ ًتنت  نتا   ال تختمػؼ عػف محدوديػة فكػرة 
ػتجر فكػرة تنويػػا الذيػر مًػامـ وغيػر مًػامـ فػن العقػػد إلػ   الطػرؼ الثػانن بحػد لاتػ ال ًو

 تفاصيؿ واعبا  اخرى بالعقد الدولن غير قادرًا عم  تحمم ا.و 

اما جانب اخر مف الفق  فقد عرؼ الذير "وفقًا لممف وـ التقميدي لفكرة الطرؼ بأن  
بنا  تصرؼ قانونن معيف يعتبر مف الذير أو  تكويفأو  كؿ شخص لـ يًامـ فن انشا 

اتػػ ق قػػد شػػارؾ فػػن تكػػويف بالنًػػبة ل ػػلا التصػػرؼال حتػػ  لػػو كػػاف مػػلا الشػػخص نفًػػ   ل
متعاقب مػا مػلا التصػرؼ" ويصػؼ الكاتػب مػلا التعريػؼ أو  تصرؼ قانونن اخر مرتبط

بأن  التعريؼ التقميدي لمطرؼ واف مػلا التعريػؼ قػد ُمجػر مػف قبػؿ الفقػ  المتينػن تماشػيا 
مجموعػػػة العقػػػود واف الطػػػرؼ قػػػد ُعػػػّرؼ مػػػف قبػػػؿ القلػػػا  أو  مػػػا فكػػػرة االًػػػرة العقديػػػة

تعريػػؼ جديػػد واًػػا وعمػػ  اًػػاس مولػوعن فيمػػا يتعمػػؽ ب ػػلع العقػػود ال ُعػػّرؼ الفرنًػن ب
"بانػ  كػػؿ شػخص ًػػامـ فػػن تكػويف تصػػرؼ قػانونن ويتػػأثر بأحكامػػ  وكػللؾ كػػؿ شػػخص 

االنت ا  من اال وعم  للؾ يعد مف الذيػر بالنًػبة لتكػويف التصػرفات أو  ًامـ فن تنفيلما
ريػػػػة بالنًػػػبة إلنتػػػػاج مػػػػلع التصػػػػرفات القانونيػػػة االخػػػػرىال اال انػػػػ  يخػػػرج مػػػػف منطقػػػػة الذي

تعريػؼ الذيػر إل   سثارماال ويختمؼ وصؼ الذير منا عف وصؼ الذير االجنبن" ولمب
االجنبن "مو اللي لـ يكف طرفػًا فػن العقػد وال خمفػًا الحػد مػف المتعاقػديفال ومػو بعيػد كػؿ 

جنبػػن البعػػد عػػف المجموعػػة العقديػػة اي ال تربطػػ  اي صػػمة بأحػػد اطػػراؼ العقػػدال ف ػػلا اال
خاصػة تقتلػن أو  يخرج مف اطار اثار ملع التصرفات حيث ال توجد ل  مصمحة عامػة

 . (2)الزام  بشن  ِقبؿ االطراؼ فن التصرؼ"

يا  والذير ترتبط ارتباط وثيؽ بمبدأ التلييؽ فن فكرة الطرؼأو  ويمحظ اف التًو

                                                           

طدعق كدظت ػجؼاق ثض صاؼ  رالؼن، ػنخ راخنالت بداؼ نجق بسنث ثذرنضع  نغ ثجبن  را نددضح اب سنضا  .1
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 دخػاؿ اي طػرؼًمطاف االرادةال فالمتعاقدوف وحدمـ وفؽ ملا المبػدأ مػف ل ػـ الحػؽ فػن ا
مػلاال ومػـ كػللؾ ل ػـ الحػؽ باًػتبعاد مػف إلػ   اخر فن التزام ـ مػا دامػت ارادت ػـ اتج ػت

حالػة التعاقػد االولػ  باسًػاس وكػؿ مرحمػة حًػب إلػ   عػدـ لػم ـإل   تنصرؼ ارادت ـ
مرحمت ػػاال فقػػد تػػدخؿ بعػػض االطػػراؼ فػػن العقػػد فػػن مرحمػػة التفػػاوض وتختفػػن فػػن مرحمػػة 

بمػػػا فػػػن مرحمػػػة التنفيػػػل ومكػػػلا دواليػػػؾ حًػػػب مقتلػػػيات العقػػػد االتفػػػاؽ وتعػػػود لمظ ػػػور ر 
 . (1)تحقيق  وفؽ مبدأ ًمطاف االرادةإل   وحًب ما تميؿ ارادة المتعاقديف

ال يقػػوؿ جانػػب مػػف الفقػػ  اف تحديػػد وصػػؼ الطػػرؼ اصػػبا يػػتـ عػػف طريػػؽ االرادة 
ف طريق ػا العنصر االراديال فاإلرادة من االًاس والعقد ال يػن ض اال عػإل   اي بالنظر

عقػد بػدون اال ومػف خمل ػا أو  ف ن الركف االًاًػن وال يتصػور اف يقػـو تصػرؼ صػحيا
يػػتـ تحديػػد كػػوف الشػػخص طرفػػًا فػػن العقػػد مػػف خمفػػ ال مػػلا مػػف ناحيػػة مػػف ناحيػػة اخػػرى 
يحػػػدد اف مف ػػػـو الطػػػرؼ يػػػرتبط بفكػػػرة المصػػػمحة فالمصػػػمحة مػػػن مػػػدؼ ونتػػػاج االرادةال 

عمػػ  يملػػن فػػن انشػػا  وتكػػويف عمميػػة التعاقػػدال بػػؿ واالخيػػرة مػػن التػػن تقػػود صػػاحب ا وتج
يطرح فكرة ان  مف الممكف اف تحػؿ مػلع المصػمحة محػؿ االرادة فػن بعػض انػواع العقػود 

الطػرؼ عمػ  اًػاس المصػمحة ال عمػ  اًػاس االرادة إلػ   . والحقيقة اف تقًيـ النظرة(2)
الدوليػػة غيػػر نًػػتطيا اف ندرجػػ  لػػمف مقتلػػيات العقػػدال فػػم يتصػػور فػػن عقػػود التجػػارة 

المصػػػمحةال وال يتصػػػور اف يكػػػوف اًػػػاس التعاقػػػد واختيػػػار االطػػػراؼ اال لتحقيػػػؽ امػػػداؼ 
 وغايات ومصالا معينة قد ال يحقق ا التعاقد مف اغيارمـ.

العقػػػود إلػػػ   مػػػف جانػػػب اخػػػر ينظػػػر كتػػػاب انظمػػػة القػػػانوف العػػػاـ مػػػف اتجػػػاع اخػػػر
رابطػػة اقتصػػادية بالذالػػب المركبػػة مػػف خػػمؿ الشػػركةال وال يتصػػور عمقػػات متعػػددة لات 

 االعـ اال مف خػمؿ الشػركاتال مػا اف تعريػؼ العقػد عنػدمـ يخػرج عػف التعريػؼ القطبػن
ال وحت  االمثمػة التػن يًػوق ا البػاحثوف فػن (3) التعريؼ المتعدد)اي اكثر مف طرفيف(إل  
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كًونن و االنكمو امريكن بشقي ال تتركز تعدد العقود  The Nexusأو  القانونيف االنكمًو
of contracts  ايلػػػًا ال يتصػػور اال اف يتػػػأت  اال مػػػف خػػمؿ الشػػػركةال مػػػلا االرتبػػػاط

ًػػة الوحيػػػدة التػػن تعقػػػد ًمًػػػؿ  الوثيػػؽ لػػػ  مبػػررال ومبػػػررع مقبػػوؿ اف الشػػػركة مػػػن المًؤ
عقدية وملا ما تقتلي  طبيعة دور الشركة فن الحياة االقتصادية وتتشعب عمقات ا بنا  

 عم  تحرك ا فن بي ت ا.

و اردنا تحديد الطرؼ فن العقد وفػؽ مػلا المنظػور ف ػو تعػداد لكػـ ما ػؿ مػف للا ل 
االشخاص الليف يعتبروف طرفا فن ملع العقػود المتعديػةال وال يكتفػن كتػاب القػانوف العػاـ 

االطػػراؼ غيػػر لات المصػػمحة إلػػ   بػػاسطراؼ الفاعمػػة )اي لات المصػػمحة( انمػػا يتعػػداما
يش فن نفس المنظومة العقدية ومف اً ؿ االمثمة والتن يصيب ا اللرر دوف الفا دة وتع

المًامميف فن الشركات ككػؿ باعتبػارمـ طرفػا فػن العقػد إل   عم  ملا من مًألة النظر
 . (1)المديريف والموظفيف والمورديف والعمم إل   وفقًا لنظرية الوكالة وتمتد

 (2 معضمة مندأ سمطا  ال ادة: الف ا الثالن

مبدأ ًمطاف االرادة مف خمؿ عدـ قدرة القالن التدخؿ فػن يقر االًتال العوجن ب
ارادة الطػػرفيف ال يقػػوؿ "اف العقػػد مػػو ارادتػػيف حػػرتيف التزمتػػا بمػػا ارادتػػا اف تمتزمػػا بػػ  ف ػػو 
ممػػـز لمطػػرفيفال كمػػا مػػو ممػػـز لمقالػػن الػػلي ال يًػػتطيا اف يعػػدؿ شػػي ًا فػػن ملػػمون ال 

 ػػػ ال وبالتػػػالن لػػػيس لمقالػػػن اف يحػػػؿ وعميػػػ  اف يفًػػػرع بمػػػا يظ ػػػر ارادة الفػػػريقيف مػػػف ورا
 ظ رع مف النص يجب اف يكوف عاكًاً ػػػػػػػػػ ال بؿ اف ما يًتػػػػػػػػؿ طرفيػػػقد محػػمف وم  لمع

                                                           
 . عروغ بشار راخوضصم1

Jensen & Meckling, p8. 

اضضػضن،ع ب،صشنؼز كندح رصت ثنخ رطبنق ران الل كدح ػضجظ ث جع صب دح راطن،رفق را رح راو ؼنز ر .0

صننب دح راعراع  ننغ راججنندت را ننددضدغ صرصننتؼدعر ثذننز  ؼجنند بؼننج شنن،رل را ننددضح راجننجدغق اح راننا 

سردة راجو ب  درهع ص هاؼال  غ را ددضح راجصاغ راخدص حؼث  ذد ع را ضردؼخ. عروغ بشار راوجام 

رح سننار إاننظ  . صػجننجع راشنندعع114 ص خداننجق خضننضع راؼ ننج راتجنندعع راننجصاغ ا ننددضح راعراعق

راجو ب  ثؼ،صف  غ رار،ػؼ  راصالثؼ  صػ  ق بار  را ،ػ   رابؼ ،راؼ  راسجػث  رح ا  راتؼ ؼ،ق 

حججع ثسجج رصجدػؼا صب  ق را ؼضا رانضرعاع  شض ػضؼ، ثغ ح،ػ  راعراع  جدثد. عروغ بشار راوجام 

ث دعدن  بداو نز راصنالثغق ارع راوكن، راجندثؼغق ػبظ ث جع صب دح راعراع  غ راؼ نضا راججدؼن  اعرصن  
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 (1)إلرادت ما المفترلة وما مو منطبؽ عم  روح العقد والذرض المقصود من .

ف معلػػمة مػػلا المبػػدأ فػػن عمػػـو القػػانو إلػػ   كمػػا ُيشػػير االًػػتال مصػػطف  العػػوجن
"ال وفي  اشارة والحة عم  مدى تدخؿ (2)المدنن بالقوؿ "ًمطاف االرادة اـ ارادة الًمطاف

المشػػرع فػػن تنظػػيـ بعػػض انػػواع مػػف العقػػود تنظيمػػًا ُيخػػؿ حقيقػػة بمف ػػوـ ًػػمطاف االرادةال 
والواقػػا اف كػػاف مكػػلا فػػن العقػػود المدنيػػة الداخميػػة ف ػػو اولػػ  باالنتقػػاد فػػن قيػػاس العقػػد 

 التجاري الدولن. المدنن عم  العقد

ال يقػػـو مبػػدأ ًػػمطاف االرادة عمػػ  اصػػؿ فكػػرة اف االنًػػاف حػػر فػػن تصػػرفات  وفػػن 
اف االرادة وحػػدما مػػن صػػاحبة الًػػمطاف  ال اي(3)تقريػػر مػػا يػػراع مناًػػبًا لػػ  مػػف تصػػرفات

االكبر فن انشا  التصرفات القانونية وتحديد اثارما فمإلرادة الحؽ فن انشا  ما تشا  مف 
العقػػود مػػف دوف اف تتقيػػد بػػأنواع العقػػود التػػن ينظم ػػا المشػػرع فػػن القػػانوف المػػدننال كمػػا 

ن يرتب ػا المشػرع عمػ  يكوف ل ا الحرية فن تحديػد اثػار التصػرؼ دوف تقيػدما باسثػار التػ
ال امػا القػوؿ (4)نوع معيف مف التصرفات عم  اف تمتـز االرادة فن للؾ حدود النظػاـ العػاـ

بػػدور القالػػن والنظػػاـ القػػانونن بتقييػػد المبػػدأ تحقيقػػًا لمعدالػػة فينتقػػد االًػػتال العػػوجن مػػلع 
ؿ الفكػػرة بػػػالقوؿ " ومػػؿ اعػػػدؿ مػػػف االنًػػاف مػػػا نفًػػ  اف عػػػدؿ" ويعنػػػن لػػمنًا مػػػف خػػػم

شػػػرح  ل ػػػلع الفكػػػرة اف كػػػؿ عقػػػد يًػػػتوجب مػػػف المتعاقػػػديف تقػػػديـ تنػػػازالت حػػػرة ومتبادلػػػة 
ال وال يعقػػػؿ قيػػػاـ عقػػػد دوف تقػػػديـ نػػػوع مػػػف التنػػػازؿال مػػػا تبريػػػرع تػػػدخؿ (5)ومتوازنػػػة وعادلػػػة

 المشرع فن فرض ارادت  عم  ارادة االطراؼ فن بعض انواع العقود.

ػػة الفرنًػػية ينظػػرالمتػػأثر ب الًػػيماواف كػػاف الفقػػ  المتينػػن و  المصػػطما إلػػ   المدًر
ػة الفرنًػية وعمػ  راًػ ـ االًػتال  مكلا فن حالة العموـال اال اف غالب الفقػ  التػابا لممدًر
الًػػػن وري مػػػا فكػػػرة وجػػػود ارادتػػػيف ف ػػػلا الفقػػػ  يعتقػػػد ومػػػو اعتقػػػاد )فرنًػػػن االصػػػؿ( اف 
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ال فالظػامرة لػدي ـ مجػرد ارادتيف احدمما ارادة ظامرة والثانية ارادة باطنػةإل   االرادة تنقًـ
مظ ر ماديال ال يعبر ملا المظ ر المادي عن ا باللرورةال ويفتػرض اف تتطػابؽ االرادة 
الظػػامرة مػػا الباطنػػةال واالرادة الباطنػػة لديػػ  مػػن مػػا تنطػػوي عميػػ  الػػنفس ومػػا يًػػتكف فػػن 
!! الصػػػدرال ويجػػػـز مػػػلا الفقػػػ  اف غالبػػػًا مػػػا تختمػػػؼ االرادتػػػافال لػػػلا تُػػػرّجا االرادة الباطنػػػة

والحقيقة اف كاف مف ًبب لوجود معلمة فن مبدأ ًمطاف االرادة ف و ملا التقًيـال فنية 
ابراـ عقد مف عقود التجارة الدولية قيمت  بالمميارات مؿ يخلا بالمنطؽ لػإلرادة الظػامرة 

ظامرة وباطنة رغـ ما يًوق  الفق  مف إل   اـ الباطنة؟؟ والحقيقة اف القوؿ بتقًيـ االرادة
اال اننػا نجػد اف مػلا التقًػيـ منػاؼ لممنطػؽ وحتػ  لػو  (1)ت دـ الفػرؽ العممػن بيػن ـافكار 

تبػػيف اف ارادة احػػد الطػػرفيف التػػن اظ رمػػا فػػن العقػػد مخالفػػة إلرادتػػ  الظػػامرة واثبػػت مػػلا 
بالػػػػدليؿ ف ػػػػلا مػػػػدـ كمػػػػن لمبػػػػادئ اًػػػػتقرار التجػػػػارةال ولمًػػػػؤولية الفػػػػرد عمػػػػا يتخػػػػلع مػػػػف 

الػػنفس فػػن عقػػود نقػػؿ  ن فػػن ارادة باطنػػة تجػػوؿ فػػنتصػػرفاتال واال كيػػؼ يبحػػث القالػػ
ة المتينية نفً ا انقًمت عم  نفًػ ا فػن مولػوع  التكنولوجيا! ويؤيد اتجامنا اف المدًر

ة الجرمانية االلمانية االخل فقػط بػاإلرادة الظػامرة الماديػة إل   انواع االرادة فلمبت المدًر
ػػة الفرنًػػية التػػن تػػرى ا ف االرادة الباطنػػة التػػن تجػػوؿ فػػن عمػػ  العكػػس مػػف اتجػػاع المدًر

 !(2)النفس من االرادة الحقيقية

وينًؼ االًتال الًن وري مبدأ ًمطاف االرادة اف ما اعتمدنا عم  االرادة الظػامرة 
حًػػب رايػػ ال بػػالقوؿ "اف نظريػػػة االرادة الظػػامرة ليًػػت فػػن الواقػػػا اال انتقاصػػًا مػػف مبػػػدأ 

ؿ القانوف امرًا اجتماعيًا ال يعنػ  بػالفرد مػف ًمطاف االرادةال وانتصار لممبدأ القالن بجع
والحقيقػة اف اًػمـ رد عمػ  مػلا الطػرح  (3)حيث موال بؿ ينظػر اليػ  كعلػو فػن المجتمػا"

مو رأي انظمة القانوف العاـ مف حيث وظيفة النظاـ القلا ن ومو انفػال )اي تطبيػؽ مػا 
 . (4)اتفؽ عمي  االطراؼ( ال االنشذاؿ بتفًيرع

                                                           

 152ععق دظ،ػ  راؼ جق ث،وغ صدبقق ص. ػ ج را، رق راضذشض1

 112-153ق صدوضزج،وغ را. 0

 .110. عروغم ػ ج را، رق راضذشضععق دظ،ػ  راؼ جق ث،وغ صدبقق ص2

4. Moss, p4. 



   (9302لعام )ا(/03(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

119 

أو  اي حريػػة االرادة free willsامريكيػػة فيًػػم  مبػػدأ -االنكمػػو امػػا فػػن القػػوانيف
 -لات المعنػػػ  مػػػا بعػػػض فروقػػػات الصػػػياغة فالفقػػػ  االنكمػػػوإلػػػ   االرادة الحػػػرةال وتػػػلمب

اف حريػػة التعاقػػد تًػػتند عمػػ  فكػػرة تنفيػػل العقػػد اي اف االرادة الزمػػت إلػػ   امريكػػن يػػلمب
إلرادة الحرةال فػاسطراؼ ل ػا حريػة تحديػد نتاج ل -اي التنفيل-نفً ا فن تنفيل العقدال ومو 

مدى ونطاؽ التزامات اال حت  واف كانت ملع التعاقدات غير عادلةال الف االرادة من التن 
كًػػػونن غيػػػر راغػػػب بػػػالنظر فػػػن دعػػػوى تقػػػـو فكػػػرة  خمقت ػػػاال لػػػلا كػػػاف القلػػػا  االنكمًو

عية وانتشار االدعا  في ا عم  اًاس عدـ عدالة العقدال ما ملا بعد حدوث الثورة الصنا
مجموعات االعماؿ بدأت الحكومات مف خمؿ التشريا تتدخؿ فن صياغة العقود ومن ا 
عقود التأميف عم  الحياة عقود التوظيؼ التن حددت في ػا الحػد االعمػ  لًػاعات العمػؿ 

االًػػتذمؿال والتعػػويض عػػف اصػػابات العمػػؿال كمػػا أو  والحػػد االدنػػ  ل جػػور منعػػًا لمذػػبف
 .(1) ية المصنعيف عف بلا ع ـ ومنتجات ـ )حماية المًت مؾ(حددت قانوف لمًؤول

كًػػونن كػػاف قمقػػًا مػػف اف يتػػدخؿ  مػػا مػػلا يجػػب اف ال ُيذفػػؿ بػػأف القلػػا  االنكمًو
فن صنا قواعد العقد لتكوف ملع العقود عادلةال ف لا ليس مف م متُ  بؿ يقا عم  عػاتؽ 

مف خمؿ بعض المعايير  االطراؼال ما موقؼ القلا  ملا اال ان  ًما لممحاكـ بتدخؿ
 goodالتن وصفت ان ا غير دقيقة مف حيث الوصؼ وتتًـ بالمرونة مثؿ )حًف النية 

faith ال والظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـinjustice ال والمعقوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةreasonableness ال وااللعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
unconsscionability  اي ًػمطاف االرادة( بػيف االطػراؼ مػو  االتفػاؽ(ال ما ملا يبق(

اف االًاس مو الرلا ية وما دون  فن بعض الحاالت يتـ ال مما يعنن (2)اًاس كؿ عقد
 تدخؿ القلا  ال القانوف الف تدخؿ القانوف محدد فيما لكر اعمع.

كانػت مػلع الرلػا يةال "قػدرة الطػرفيف عمػ  فإف  فالقاعدة فن العقود من الرلا يةال
 ػا حمايػة ابراـ العقد بالشكؿ اللي يريدان "ال تتحػدد فػن العقػود سًػباب حػددما المشػرع من

المتعاقػػػػديفال اال اف مػػػػلا التحديػػػػد ال يشػػػػمؿ كمػػػػا يػػػػلمب اغمػػػػب الفقػػػػ  العقػػػػود التجاريػػػػةال 
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فاسصػػػػؿ فػػػػن العقػػػػود التجاريػػػػة مػػػػن الرلػػػػا ية حيػػػػث ال يتطمػػػػب المشػػػػرع شػػػػكم معينػػػػًا 
النعقادما اال عم  ًػبيؿ االًػتثنا ال ومػلا كمػا يػرى الفقػ  يتطػابؽ مػا طبيعػة مػلع العقػود 

عبػػػر االنترنػػػت وغيرمػػػا مػػػف أو  يػػػر تقميديػػػة كال ػػػاتؼ والمراًػػػمةالف اغمب ػػػا يػػػتـ بطػػػرؽ غ
ا ؿ بًبب طبيعة التعاقدات وتطمب ا لمًرعة  .(1)الًو

التقييػػد إلػػ   مػػا مػػلا رغػػـ اف مػػلا معنػػ  المبػػدأ اال انػػ  يخلػػا فػػن بعػػض القػػوانيف
حتػ  اف ُيقيػد المبػدأ مػف أو  ملا التقييد مصدرع اتًاع نطاؽ النظاـ العاـ وما يدرج تحتػ 

 .(2)القانوف لات  باعتبار اف القانوف مو مف ولا المبدأ ال ارادة االطراؼ

فيرى االًتال الًن وري اف ولا قيود عم  مبدأ ًمطاف االرادة يخفؼ مف النزعة 
مػف وج ػة –مدى بعيد إل   الفردية التن تتميز ب ا التقنينات المتينيةال والتن تطمؽ المبدأ

ال ومػػػلا الكػػػمـ منطقػػػن (3)مػػػا العدالػػػة والمصػػػمحةبحيػػػث مػػػلا االطػػػمؽ يتعػػػارض  -نظػػػرع
ومقبوؿ فن العقود الداخمية كعقد االجارةال عقد البياال عقػد نقػؿ بلػا ا داخمػنال لكنػ  مػف 
المًػػتحيؿ اف ينطبػػػؽ عمػػ  واقػػػا التجػػارة الدوليػػػة وعمػػػ  عقػػد مثػػػؿ عقػػد نقػػػؿ التكنولوجيػػػا 

ة بنػا  مفاعػؿ نػووي فكيؼ يمكػف اف يحػد المبػدأ لدرجػة تلػمف العدالػة فػن عقػد نقػؿ تقنيػ
 مثم!!

فػػػػن حػػػػيف يػػػػرى االًػػػػتال مشػػػػاـ خالػػػػد اف "ايػػػػة محاولػػػػة لتقييػػػػد مبػػػػدأ ًػػػػمطاف ارادة 
ًػػػوؼ تمقػػػ  حتف ػػػاال دوف  -خػػػارج الحػػػدود المقبولػػػة عمػػػ  المًػػػتوى الػػػدولن -المتعاقػػػديف

 ال ومو بللؾ ين ن امكانية معارلة المبدأ. (4)مرا "

ن اف عمينػػػػػا اف نًػػػػػػحب لات فانحًػػػػػار المػػػػػلمب فػػػػػن القػػػػػػوانيف الداخميػػػػػة ال يعنػػػػػ
ال بػؿ ويعتبػر جانبػًا اخػرًا مػف الفقػ  بػأف مبػدأ (5)االنحًار حيف تعاممنا ما العقػود الدوليػة 

ػػػيمة دفاعيػػػة عػػػف النظػػػاـ القػػػانونن الػػػدولن فػػػن مواج ػػػة النظػػػاـ  ًػػػمطاف االرادة بمثابػػػة "ًو
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لتػن تبنامػا وملا رفض مطمؽ لفكرة االنحًػار الػداخمن ومقتلػيات ا ا (1)القانونن الداخمن"
 الًن وري ابتداً .

بمذػػػػة والػػػػحة ومػػػػوجزة  ويظ ػػػػر معنػػػػ  مبػػػػدأ ًػػػػمطاف االرادة فػػػػن العقػػػػود الدوليػػػػة
"منػػػاؾ ًػػػبباف يبػػػرراف تخويػػػؿ المتعاقػػػديف حػػػؽ ومقتلػػػبة فػػػن فكػػػرة االًػػػتال مشػػػاـ خالػػػد 

اختيػػار القػػانوف الواجػػب التطبيػػؽ عمػػ  عقػػدمماال كػػللؾ حػػؽ اختيػػار المحكمػػة المختصػػة 
زعات المتولدة عف ملا العقد)ويقصد ب  العقد الػدولن(ال ومػلاف الًػبباف بحًـ جميا المنا

 (2)مما عم  التوالن: الحرية التعاقدية اليقيف القانونن والفعالية االقتصادية."

اي اف الحرية التعاقدية كما الموجبات االقتصادية من التن تًتوجب اطمؽ مبدأ 
نال وكػػػػػلا الحػػػػػاؿ فػػػػػن عقػػػػػود نقػػػػػؿ ًػػػػػمطاف االرادة عمػػػػػ  ًػػػػػعت  فػػػػػن مجػػػػػاؿ العقػػػػػد الػػػػػدول

التكنولوجيػػاال ويلػػيؼ االًػػتال مشػػاـ خالػػد بػػالقوؿ "اف مبػػدأ الحريػػة العقديػػة مػػو جػػز  مػػاـ 
مػػػف اقتصػػػاديات الًػػػوؽ. فيجػػػب اف يكػػػوف المتعاقػػػديف احػػػرارًا فػػػن تحديػػػد شػػػروط عقػػػدمـ 

 ال امػػا اليقػػيف القػػانونن ففًػػرع بأنػػ  قػػدرة المتعاقػػديف عمػػ  "مواج ػػة الشػػؾ حػػوؿ(3)واجالػػ "
القانوف الواجب التطبيػؽ وحػوؿ المحكمػة المختصػةال عػف طريػؽ تلػميف عقػودمـ شػرطًا 

أو  واف تػرؾ( 4)يحدد المحكمة المختصة والقانوف الواجب التطبيؽ عم  مثػؿ مػلع العقػود"
لممحػػاكـ الوطنيػػة مػػو امػػر  -فػػن عقػػود التجػػارة الدوليػػة–تحديػػد القػػانوف الواجػػب التطبيػػؽ 

 .(5)ال يمكف اف تزدمر حركة التجارة العالمية مف دون  ي در مبدأ اليقيفال ومو مبدأ

مػا مػػلا منػػاؾ منطػػؽ اخػػر فرلػػ  التعامػؿ ال فػػن تحديػػد مبػػدأ ًػػمطاف االرادة انمػػا 
فن تحديد التعًؼ فن اًتعماؿ ملا الًمطافال ال يرى جانب مف الفق  اف الواقػا العممػن 

                                                           

 . 4-2طدعق راسجضععق ث،وغ صدبقق ص  .1

صلنج ػ ن، وددنل رخن، ثنخ راو نز ػنخ سنار راوكن،ع بندا ضت رح ث نجع . 12سردة خداجق ث،وغ صدبقق ص .0

اػن ق صوددنل رخاللنغ  نغ حنق رادضندح بندح صب دح راعراع ػ ضة ػبظ رػت ندعر  ثذشند راس،ػن   راو،

ػتؼدلج ثند  نغ ثونبستزق صرخؼن،ر وددنل رلتونداع صسنار ثند  ناسل راؼنز راؼ نضا راجصاؼن . عرونغ بشنار 

حججع ثسجج رصجدػؼا صب  ق را ؼضا راضرعاع ػبنظ ث نجع صنب دح راعراع  نغ راؼ نضا راججدؼن  راوجام 

 .11ق ص0225راصكذجعػ ق  اعرص  ث دعد  بداو ز راصالثغق ارع راوك، راجدثؼغق

 .22. سردة خداجق ث،وغ صدبقق ص2

 .32. سردة خداجق ث،وغ صدبقق ص 4

 .  35ص راج،وغ دوضزق . 6
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شركات متعدة الجنًية مف  لمتعامؿ فن عممية نقؿ التكنولوجيا تتـ فن االغمب االعـ بيف
جانب وبيف حكومػات دوؿ ناميػة فقيػرةال فتكػوف االولػ  عػادة تمتمػؾ الخبػرات التكنولوجيػة 
بما يًما ل ا الًيطرة المطمقة عم  زماـ ًػير العقػد وحتػ  اليػة التنفيػل والمواعيػدال بينمػا 

دونػػة محاولػػة ولػػا مإلػػ   الطػػرؼ المًػػتقبؿ بػػم حػػوؿ وال قػػوةال ممػػا دفػػا بػػاسمـ المتحػػدة
دوليػػػة لقواعػػػد الًػػػموؾ فػػػن نقػػػؿ التكنولوجيػػػاال ومػػػو مػػػا اطمػػػؽ عميػػػ  "تقنػػػيف الًػػػموؾ لنقػػػؿ 
التكنولوجيا" ورغـ اقرار ملا المشػروع اال انػ  فعميػا لػـ يكتػب لػ  النجػاح بًػبب الخمفػات 
حػػوؿ صػػياغت ال لػػلا يعتبػػر الفقػػ  اف مػػا تبقػػ  مػػف الج ػػود لتقنػػيف قواعػػد نقػػؿ التكنولوجيػػا 

 . (1)اخمقنعالميا مو اًاس 

ما ملا المعموؿ ب  فعميػا اف الشػركات عنػد تعاقػدما مػا الػدوؿ االقػؿ نمػوًا تفػرض 
شرطًا بات متعارؼ عمي  دوليػا اال ومػو تجميػد القػانوف الػوطنن مػف حيػث الزمػاف بحيػث 
ال يًػػري عمػػ  عقػػدماال اال القػػانوف الػػلي كػػاف ًػػاريًا وقػػت التعاقػػد اعمػػااًل لمبػػدأ ًػػمطاف 

اقتلػػت ارادة الطػػرفيف فػػن ادراجػػ  فػػن عقػػدمماال ومػػلا التجميػػد واعػػم  االرادة وعمػػ  مػػا 
ارادة المتعاقػػديف ُيبػػّرر بػػالحرص عمػػ  اًػػتقرار الرابطػػة العقديػػة وحفػػظ توقعػػات االطػػراؼال 
ومػا مػػلا ال يجػػوز اف ُيِلػػّمف الطرفػػاف نصػًا يًػػتبعد القواعػػد الوطنيػػة عمػػ  اطمق ػػا الف 

لدوليػػة فػػم يمكػػف االخػػل باالًػػتبعاد عمػػ  اطمقػػ ال المعامػػدة اإلػػ   العقػػد الػػدولن ال يرتقػػن
قوط الحؽ  .(2)وانما ل  بعض المقيدات كالقواعد االمرة فن التقادـ ًو

يعتبػر الفقػ  اف تقييػد مبػدأ ًػمطاف االرادة بمثابػة "ازمػة" مػلا  للا بنا  عم  ما تقػدـ
 بؿ وازمت  الحقيقية ايلا فن مجاؿ التجارة الدولية. (3)المبدأ

                                                           

  05-06رحجج ثو وظ ب،كد ق ث،وغ صدبقق ص .1

 . 4طدعق راسجضععق ث،وغ صدبقق ص .0

 .115م سردة خداجق ث،وغ صدبقق ص2
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 الخاتمة
بعػػد طػػرح المًػػا ؿ االًاًػػية ل ػػلا البحػػث ًنشػػمؿ فػػن خاتمتنػػا اًػػتنتاجات االتيػػة 

 :التجاري -سن ا  جز  مف ملا الخمؼ المدنن

ف عقػػود نقػػؿ التكنولوجيػػا فػػن حقيقػػة الحػػاؿ مػػن ليًػػت عقػػود انمػػا مػػن اتفاقػػات بمػػا إ -1
ان ػػا بػػيف اكثػػر مػػف طػػرؼال وبػػللؾ نخرج ػػا مػػف فولػػ  التحميػػؿ والدراًػػة والمقارنػػة 

لعقػػػػد المػػػػدننال لػػػػلا عمػػػػ  مجمػػػػا المذػػػػة العربيػػػػة وحتػػػػ  المعػػػػاجـ القانونيػػػػة اعتمػػػػاد با
مصػػطما اتفػػاؽ ال عقػػدال وربمػػا حقيقػػة مػػا يثيػػر الجػػدؿ منػػا انػػا بعػػض الفقػػ  العربػػن 
ًيعجز عف تفريؽ االتفاؽ التجاري عف االتفاقيات الدوليةال وملا لذط مف باب اخػر 

ة الدوليػػػػة لػػػػمف القػػػػانوف العػػػػاـ البػػػػد مػػػػف تصػػػػحيح  واال الحتًػػػػبت "عقػػػػود" التجػػػػار 
 والقانوف الدولن ومن ليًت كللؾ.

أمريكية القانونية لعقود نقؿ التكنولوجيا من -ًكًونية واسنجمو-ف التًمية االنكموإا -2
 اتفاقات نقؿ التكنولوجيا.

فن حاؿ بقا نا عم  كممة عقد تجنبا لمصراع المشار الي  فػن اًػتنتاجنا االوؿال البػد  -3
ا ادارة العقػػد محػػؿ مصػػطما عقػػدال والحقيقػػة اف ادارة العقػػود ال مػػف اًػػتخداـ مصػػطم

فكػػرة العقػػود المتعديػػة إلػػ   تكػػوف اال مػػف خػػمؿ الشػػركاتال ونكػػوف مكػػلا قػػد اتج نػػا
ال والحقيقة اف The Nexus of contractsوالمتًمًمة التن اشرنا الي ا فن نظرية 

وكالػة الف ادارة العقػد ملا االمر مف الممكف تحقق  لكف بعد اعػادة صػياغة نظريػة ال
فعميػػا لػػف تػػتـ اال مػػف خػػمؿ نظريػػة الوكالػػةال ومػػن تعػػانن كمػػا ًػػالؼ الفقػػ  المتينػػن 

 مشاكؿ اخرى البد مف حم ا.
 التوصيات :

إلػػ   أو lex mercatoria اعػػراؼ التجػػارإلػػ   محاولػػة اخلػػاع العقػػود الدوليػػة -
دود الوطنيػػػػػة القػػػػػوانيف العػػػػػابرة لمحػػػػػإلػػػػػ   أو soft lawالقػػػػػوانيف غيػػػػػر الممزمػػػػػة 
transnational law ال لتجنب لذط مماثؿ . 
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 :ـمخــــصــالمـ
 مػػف المحػػدد المػػدنن بمعنامػػا عقػػد كممػػة بػػيف المفتػػرض التػػرابط البحػػث مػػلا ينػػاقش

 التجػػػارة كعقػػػود ًػػػعة اكثػػػر اقتصػػػادية ظػػػوامر مػػػا قػػػانوننال اثػػػر سحػػػداث ارادتػػػيف ارتبػػػاط
 ف ػلع التًػميةال كانػت أيػاً أو  متًمًػمة عقػودأو  عقديػة مجموعػة بأن ا تمتاز والتن الدولية
  التكنولوجياال عقود باًـ المدرجة العقدية الًمة فن واحد عقد مف اكثر غالباً  تحوي العقود
 يلػا ممػا االطػراؼال تعػددإلػ   الطػرفيف نطاؽ عف تخرجل االطراؼ ب ا تتداخؿ ان ا كما
 المػدنن العقػد مزايػا اصػباغ الفقػ  بعػض ومحاولػة المػدننال العقػد مواج ة فن الدولن العقد
 خمػؽ ممػا لػيقةال حػدود فػن اال بين ماال التناظر اًتحالة رغـ الدوليةال التجارة عقود عم 
إلػػ   مػػردع االربػػاؾ مػػلا الدوليػػةال ةالتجػػار  عقػػودإلػػ   النظػػرة فػػن وحتػػ  التفًػػير فػػن ارباكػػاً 
 مو ومف ج ةال مف الطرفيف عمقة فن المدنن القانوف عمي ا يقوـ التن االًاًية النظرية
 اليػ  ينظػر الػلي االرادةال ًػمطاف مبدأ عف االحواؿ مجمؿ فن النظر غالاً  الطرؼال ملا
ػػو جػػاؾ جػػاف اثػػار كأحػػد  لعمػػ بعػػض تصػػا كانػػت واف القػػويال حمايػػة فػػن تذمػػو التػػن رًو

 الدوليػػػػػةال التجػػػػػارة عقػػػػػود فػػػػػن تصػػػػػا ال ف ػػػػػن( الداخميػػػػػة) المدنيػػػػػة القػػػػػوانيف فػػػػػن االفكػػػػػار
 من التن المعرفة نقؿ عم  باسًاس تًتند عقود سن ا التكنولوجياال نقؿ عقود وباسخص

 .العصر ملا فن المادية القوة دعا ـ امـ

 العقػدال اطػراؼ نالالػدول العقػد المدننال العقد التكنولوجياال نقؿ عقد :مفتاحية كممات
 .االرادة ًمطاف مبدأ
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ABSTRACT : 

This paper discusses the Supposed correlation between word 

"civil contract" with its exact meaning of wills thread for making 

legal effect ,This threat with an economic phenomenonsuch as 

international tradec ontracts, which had the advantage of a 

Contracts Group or whatever label. These contracts often contain 

more than one contract in the pack, which listed as the  

"TECHNOLOGY TRANSFER AGREEMENT", they also 

interfere with the parties to get out of both sides to multilateralism 

, putting this contracts in the face of civil contract, some of the 

Jurisprudence tried to impededthe advantages of civil contract on 

international trade contracts, despite the impossibility of 

symmetry between them, creating confusion in the interpretation 

and even the perception of the international trade contracts, this 

confusion is due to the basic theory underlying the civil law in 

tow-parties relationship on the one hand, and who is this party, 

and the lack of attention to the principle of free-will, which is seen 

as one of the effects of Rousseau that Exaggeration the strong 

party protect, albeit valid, some of these ideas in the civil laws 

(internal) are not valid in international trade contracts, and in 

particular the TTA , because its contracts based primarily on the 

transfer of knowledge, which is the most important pillars of 

material force in this day and age. 

Keywords: technology transfer contract, civil contract, 

international contract, contract parties, principle of power of will 


