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  نالعقود الدولية للمقاولة من الباطتنازع القوانني يف 

 إعداد

   صالح الدين مجال الدين حممد د . 

 مىجز عه البحث

 –احؾقبل ةدةلقببل  –ة ىف القاقببع العؿؾبل اكتسب  طؼبد الؿؼلةلبن اببـ الأبلصـ كبؿقبن كأقبر 

لتـػقذ الؿشرةطلت الؽربى، إال ككف لبؿ ححظبك ىتبك ابا تبللتـظقؿ التشبرحعل الؽبلد د البدة  

العرتقن، إذ حغؾ  كا حرد تـظقؿ بذه العؼقد ضؿـ ققاطد الؼلكقا الؿدين دةا اراطلة لؾؿتغقبرات 

عؼقببدًا د كطببلا تـببلزا الؼببقاكقـ كظببرًا االقتصببلدحن ةالػـقببن ةالتؽـقلق قببن، ةتببزداد الؿشببؽؾن ت

لؾعالقببلت الؿتشببعأن التببل تـشببل طببـ إتببرا، بببذه العؼببقد، ةبببق اببل حعببر  الؿؼببلة  اببـ الأببلصـ 

لؿخلصر اتـقطن، ةبق ال كة د الدطقى الؿألشرة التل كة دت الصؾن تقـ الؿتعلقد اـ الأبلصـ 

 الـسبألقـ ةقلطبدة األربر خرة ًا طؾك قلطدة الؿسلةاة تبقـ البدا ـ –ةصلى  العؿؾ األسلسل 

استـلدًا إلك فؽرة ةىدة االلتزا، الؼلكقين تبقـ طؼبد الؿؼلةلبن األصبؾل ةطؼبد الؿؼلةلبن  –لؾعؼقد 

اـ الألصـ، كؾ ذلؽ اؿبل كبلا لبف كربره د اسباطلب اكتأبله الػؼبف لأحبت اشبؽؾن تحدحبد الؼبلكقا 

ا، لؾبدطقى الؿألشبرة، ةا   التطأقؼ طؾك طؼد الؿؼلةلن اـ الألصـ ةال حـشل طـفبل ابـ اسبتخد

األار الذي قد ححتلج إلك إحجلد تـظقؿ خبل  ذبذه الـقطقبن ابـ العؼبقد ةابل حاتب  طؾقفبل ابـ 

 ىؼقا تحؼقؼًا لالستؼرار د الؿجل  التجلري ةاالقتصلدي لؾدةلن.

قا   الالؼلكقا  ، طؼقد الؿؼلةلن  ، تـلزا الؼقاكقـ  ، الؿؼلةلن اـ الألصـ  الكلمات المفتاحوة:

 الدطقى الؿألشرة. ، طأقؼ الت
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Abstract :  

The subcontracting contract has gained great importance in the practical reality - 

locally and internationally - for the implementation of major projects, but it has not yet 

received adequate legislative regulation in the Arab countries, as it is likely that the 

organization of these contracts is contained within the rules of civil law without taking 

into account the economic, technical and technological variables, and it is increasing The 

problem is a complex in the scope of conflict of laws due to the complex relationships 

that arise from the conclusion of these contracts, which exposes the subcontractor to 

various risks, which created the direct lawsuit that created the link between the 

subcontractor and the main employer - a departure from the rule of equality between 

creditors and the rule of relative impact For contracts - based on the idea of the legal 

obligation unity between the original contracting contract and the subcontracting 

contract, all of this had its effect in drawing the attention of jurisprudence to discuss the 

problem of determining the law applicable to the subcontracting contract and the 

resulting use of the direct lawsuit, which may need To find a special regulation for this 

type of contracts and the ensuing rights in order to achieve stability in the commercial 

and economic field of the state.  

 

Keywords: Subcontracting, Conflict Of Laws, Contracting Contracts, Applicable Law, 
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 مقدمة
تعترب الؿؼلةلن تصػن طلان إىدى صقر العؼقد الؿللقن التل ال تؼق،، تحس  األصؾ، 

طؾك االطتداد تشخصقن كصراففل، اؿل حجعؾ لؾؿؼلة  رخصن كا حؽؾ تـػقذ العؿؾ د 

تؿق   طؼقد  (8) ؿؾتف كة د  زب اـف إلك اؼلة  كة ككثر اـ تلصـف حعؿؾ استؼال طـف

ؼلةلن اـ الألصـ، تؾؽ التل تزداد كبؿقتفل د العالقلت حربافل اعفؿ تسؿك طؼقد الؿ

الخلصن الدةلقن اع ازدحلد ىركن االستثؿلرات األ ـأقن د تـػقذ الؿشرةطلت الؽربى. 

ال ركحـله د اصر د العؼقد األخقرة اـ إسـلد تـػقذ اشرةطلت ااة : ةاـ كاثؾن ذلؽ 

لشركلت فركسقن ةكارحؽقن  كػلا ةاحطلت الؽفرتلب ةالؿحطلت الـقةحن ةغقربلاأل

ةرةسقن، السقؿل اع إلزا، بذه الشركلت األ ـأقن تنسـلد تعض األطؿل  لؾشركلت 

 الؿصرحن التل تؼد، خدالهتل كؿؼلة  اـ الألصـ.

ةحظفر اـ ذلبؽ كا طؼبد الؿؼلةلبن ابـ الأبلصـ ببق: طؼبد حربابف الؿؼبلة  األصبؾل ابع 

قت حؾتز، األخقر تتـػقذ العؿؾ الؿسبـد إلقبف اؼلة  اـ الألصـ لتـػقذ التزا، التز، بق تف ، ى

ابـ الؿؼببلة  األصبؾل كة صببلى   -ابع التزاابف تللؿحلفظببن طؾبك األشبقلب الؿسببؾؿن إلقبف 

لقستخدافل د تـػقذ األطؿل  الؿسـدة إلقبف، ةالتزاابف تضبؿلا ىسبـ كداب العؿبؾ  -العؿؾ 

لتزااف تنتؿل، العؿبؾ الذي قل، تف، ةخؾق الؿقاد التل استخدافل  اـ العققب، طالةة طؾك ا

، ةإال كبلا اخطًابًا اؾتزابًا تبللتعقحض طؿبل تسبأ  فقبف ابـ (2)د الؿقطد الؿحدد د العؼد

                                                        

د. كعقؿ ططقبن، التعلقبد البدةلل ةتجفقبز اشبرةطلت التـؿقبن، دار  اكظر( اـ الؼلكقا الؿدين. ة448الؿلدة ) اكظر (8)

 -21 -61، الؿجؿقطبن الرسبؿقن، 8116 حقكقبفىؽؿ كؼبض ابدكك كة   اكظر. ة1،   8111تقن، الـفضن العر

8116. 

فنا لؿ حعقـ العؼد اقطدًا لالكتفلب اـ العؿؾ ، ة   كا حتؿ د اقطد اعؼق ، حراطل د تحدحبده صأقعبن العؿبؾ،  (2)

 ةال  رت تف العلدة، ةإاؽلكقلت الؿؼلة  الؿعرةفن لرب العؿؾ.
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 ةفؼل لؿل ححدده الؼلكقا. (8)كضرار

ةقد تظفر اشؽؾن تبزاىؿ الؼبقاكقـ ابع تسبرب الصبػن األ ـأقبن إلبك ببذه الصبقرة ابـ 

الؼبلكقا البذي ححؽبؿ  صقر العالقلت العؼدحن، ةابـ ربؿ تظفبر الحل بن إلبك الأحبت طبـ

اكعؼلدبببل ةالتزااببلت كصراففببل، ةاببل حـشببل طـفببل اببـ خالفببلت ةشببرة  تحؼببؼ الضببرر 

ةاستحؼلا التعقحض، ةشرة  اإلطػلب اـف، ةغقبر ذلبؽ ابـ العـلصبر، ةكبذلؽ التسبل   

 طـ الؼلكقا الذي ححؽؿ العالقن تقـ اؼلة  الألصـ ةصلى  العؿؾ األسلسل؟

طـ ادى استؼاللقن طؼد الؿؼلةلبن ابـ الأبلصـ طبـ  ةطـد ذ حطػق طؾك السطح التسل  

ةلن األصؾل فقؿل حتعؾؼ تللؼلكقا ةا ب  التطأقبؼ، ةتعأبلرة كخبرى ببؾ حخضبعل لطؼد الؿؼ

لببذات الؼببلكقا ك، ككـببل حجبب  كا كأحببت طببـ الؼببلكقا ةا بب  التطأقببؼ طؾببك طؼببد الأببلصـ 

 ؟اـػصال طـ الؼلكقا ةا   التطأقؼ طؾك طؼد الؿؼلةلن األسلسل

 كان من أهمها :  كثورة تناول جواىب من البحث دراسات سابقة

    ،د. احؿببد : 8144طؼببد الؿؼلةلببن ، دراسببن اؼلركببن تببقـ تشببرحعلت الببدة  العرتقببن

  .الرىقؿ طـرب طأد

                                                        

: د. اكظبرثأت كا ذلؽ كلا را عًا لسأ  ك ـأل طـف، كؼقة قبلبرة، كة خطبل الغقبر، كة خطبل رب العؿبؾ. إال كا ح (8)

 اكظبر. ةتصبػن طلابن 41، تـبد 19،   8142احؿد لأق  شـ ، كىؽل، طؼبد الؿؼلةلبن، دار الـفضبن العرتقبن، 

 .  2111طأعن األةلك، الدكتقر/ كسلان احؿد صف، الـظرحن العلان لعؼقد الألصـ، دار الـفضن العرتقن، ال

 :الػركسلىف الػؼف  اكظرة 

Pr. Jean-Louis Van Boxstael, Droit international Privé et sous traitance international: quelle place pour 
l'action direct du sous-traitant? Faculté de droit, univesité cotholique de Louvain, 2017; Marie-Eldie 
Ancel: La protection internationale des saus-traitants, travaux du comité francais de droit international 
privé, 19 e année 2008-2010-2011, P. 225- 259. 
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 8114كىؽل، طؼد الؿؼلةلن، دار الؿعلرف، اإلسؽـدرحن،  : د. فتقحف قرة . 

 8111ؼلركن د الؼلكقكقـ، الؿصري ةالػركسبل،   طؼد الؿؼلةلن اـ الألصـ، دراسن ا ،

 د. اصطػك طأد الستلر الجلرىل. : دار الـفضن العرتقن

  الؿسببًاقلقن الؿدكقببن لؿؼلةلببن الأـببلب اببـ الأببلصـ د الؼببلكقا الؿببدين، دراسببن اؼلركببن، دار

 د. ركفت احؿد ىؿلد.:  8111الـفضن العرتقن، 

 د.  كسلان احؿد صف:  2111العرتقن، صأعن  الـظرحن العلان لعؼقد الألصـ، دار الـفضن. 

 :التؽققػ الؼلكقين لؾعؼقد الدةلقن لؾؿؼلةلن اـ الألصـ. المبحث األول 

 :الؼلكقا القا   التطأقؼ طؾك العؼقد الدةلقن لؾؿؼلةلن اـ الألصـ. المبحث الثاين 

 ويشتمل على مطلبون : 

 : د العالقببن تببقـ الؿؼببلة  اببـ الأببلصـ الؼببلكقا القا بب  التطأقببؼ  المطلببب األول 

 ةالؿؼلة  األصؾل

 : الؼببلكقا القا بب  التطأقببؼ ىف العالقببن تببقـ الؿؼببلة  اببـ الأببلصـ  المطلببب الثبباين

 .  ةصلى  العؿؾ )تـلزا الؼقاكقـ تشلا الدطقى الؿألشرة(

  وفوه فرعان :

 : التؽققػ الؼلكقين لؾدطقى الؿألشرة الفرع األول 

 : اختقلر الؼلكقا ةا   التطأقؼ ضقاتط الفرع الثاين 

  ةفقفل كبؿ كتل ج الأحت ةتقصقلتف. : ثم الخاتمة 
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 المبحث األول

 التكييف القاوىوي للعقىد الدولية للمقاولة مه الباطه
حؼببد، الؿشببرا لؾػببرد كدةات اختؾػببن، لقسببتعؿؾفل د سببأقؾ الحصببق  طؾببك األشببقلب 

ؾ لؾتصرف الؼبلكقين تبقـ ابل إذا ةالخدالت، ةاـ ذلؽ ككف قد فرا د تـظقؿف لؾعؿؾ كؿح

كلا الؿطؾقب بق طؿؾ اـ األطؿل  الؼلكقكقن، ك، اـ األطؿل  الؿلدحن، فأقـؿل كظؿ العؿبؾ 

الؼلكقين تلألىؽل، الؿـظؿن لؾقكللن، فنكف فقؿل حتعؾبؼ تلألطؿبل  الؿلدحبن، فبرا تبقـ العؿبؾ 

الػببرد  الببذي حببتؿ تحببت إدارة ةإشببراف صببلى  الؿصببؾحن فقببف، ةالعؿببؾ الببذي حؼببق، تببف

استؼالً دةا إشراف شخص آخر، ةكظؿ الصبقرة األةلبك تؼقاطبد ةكىؽبل، طؼبد العؿبؾ، 

 .(8)تقـؿل ةصػ الثلكقن ةكظؿفل تؿق   ققاطد ةكىؽل، تـظقؿ طؼد الؿؼلةلن

طؼد فقف "تلكف:  "طؼد الؿؼلةلن"( اـ الؼلكقا الؿدين الؿصري 464ةقد طرفت الؿلدة )

لتبؾ ك بر، دةا كا حخضبع إلشبرافف  اؼحؼق، شخص تعؿؾ اعقـ لحسلب شخص كخر د

 ."إدارتف كة

ففق طؼد تقـ صرفقـ كة ككثر، كىدبؿل بق رب العؿؾ، ةابخر بق الؿؼلة ، ةحؿقبزه كا 

الغر  الر قسل ألصرافف بق ققل، كىدبؿل اسبتؼال ةتلسبؿف الخبل  تنكجبلز طؿبؾ اعبقـ 

 لحسلب ابخر د اؼلتؾ ك ر.

                                                        

ال حؿقبز صبراىن تبقـ  اإلسبالال. ةحالىبظ كا الػؼبف 4 – 1: د. احؿد لأق  شبـ ، الؿر بع السبلتؼ،   اكظر (8)

تبل تعؼبد طؾبك صبقرتقـ: الؿـبلفع، خل  ةكبؾ الصـل ع، ىقت تعترب الؿؼلةلبن ابـ قأقبؾ اإل بلرة الإحجلر األش

 تقع لؾؿـػعن. بلاألطؿل ، ةد كؾتقفؿل  كة

ببب، 8921: تدا ع الصـل ع د ترتق  الشرا ع لإلال، كتبك تؽبر تبـ اسبعقد الؽلسبلين الحـػبل، صأعبن كةلبك، اكظر 

 .1 – 9،   4بب، ج/8964ـأؾل، صأعن ؛ ةالؿغـل التـ قدااف الح846،   6ج/



–

  8646    

ااف تـػسف، فنا تناؽلكف كا حؽبؾ تـػقبذ العؿبؾ د ةكؿل حجقز لؾؿؼلة  كا حؼق، تلداب التز

 ؿؾتف، كة  زب اـف إلك اؼلة  اـ الألصـ، ال لبؿ حؿـعبف ابـ ذلبؽ شبر  د العؼبد، كة لبؿ 

 .(8)تؽـ صأقعن العؿؾ تػا  االطتؿلد طؾك كػلحتف الشخصقن

حؾز، الؿؼلة  األصؾل تللحصق  طؾك اقافؼن صلى   (2)ةلذلؽ كجد الؿشرا الػركسل

فقف، ةإال فنا  لألسلسل طؾك طؼد الؿؼلةلن اـ الألصـ ةشرة  الدفع الؿتػؼ طؾقفالعؿؾ ا

، ةسقاب ىف ذلؽ كا ححصؾ طؾقفل طـبد إتبرا، العؼبد (9)بذا العؼد ال حؽقا كلفذًا د اقا فتف

 .(6)كة كرـلب تـػقذه

ةلؾؿؼلة  اـ الألصـ كا حؼلة  اـ الألصـ ارة كخبرى، إال كا حق بد كبص ححظبر طؾقبف 

 ، سقاب ة د د العؼد كة د الؼلكقا القا   التطأقؼ طؾقف. (4)كة حؼقده (1)ذلؽ

                                                        

( اببـ الؼببلكقا الؿببدين الؿصببري، ةكحضببًا د. اصببطػك طأببد السببتلر الجببلرىل، طؼببد 448: كببص الؿببلدة )اكظببر (8)

؛ 4، دار الـفضبن العرتقبن،   8111الؿؼلةلن اـ الألصـ، دراسن اؼلركبن د الؼبلكقكقـ الؿصبري ةالػركسبل،   

؛ 211،   8146، دار الـفضبن العرتقبن،   4سبقط، الؿجؾبد األة ، ج : د. طأد البرزاا السبـفقري، القاكظرة

، 491، فؼبرة 8119، 8الؿسبؿلة،   العؼبقد –ةكحضل: د. احؿد كلابؾ ارسبل، شبرح الؼبلكقا الؿبدين الجدحبد 

 261. 

 رى العرف د فركسل طؾك  قاز الؿؼلةلن اـ الألصـ طؾبك البرغؿ ابـ ككبف ابـ الؿؼبرر كا الؿؼلةلبن ابـ العؼبقد  (2)

لتل تؼق، طؾك االطتألر الشخصل، ةقد كظؿ الؿشرا الػركسل طؼد الؿؼلةلن اـ الأبلصـ تؿق ب  الؼبلكقا رقبؿ ا

 .8141دحسؿرب  98( الصلدر د 8996)

 ( اـ التشرحع الؿشلر إلقف تعللقف.9/2الؿلدة ) (9)

 ( اـ التشرحع الؿشلر إلقف تعللقف.9/8الؿلدة ) (6)

 .96 -98ر ع السلتؼ،   : د. اصطػك الجلرىل، الؿاكظر (1)

كا حتؼبلة   –لقس كلاال فؼد ححظر طؾك الؿؼلة  األصؾل اثال  –ذلؽ كا اأدك ىرحن اختقلر الؿؼلة  اـ الألصـ  (4)

، الطأعبن "Fidic" ابـ شبرة  طؼبقد كطؿبل  الفـدسبن الؿدكقبن 6/8الؿبلدة  اكظبراـ الأبلصـ طؾبك كبؾ التزاالتبف. 
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ةالؿؼلةلن اـ الألصـ كعؼد الؿؼلةلن األصبؾل، طؼبد رضبل ل حـعؼبد تؿجبرد الااضبل، 

فنذا ة د الرضبل اكعؼبدت الؿؼلةلبن، دةا ىل بن إلبك تبقافر كي ركبـ آخبر تؿجبرد تبقافر 

 .(8)الشرة  الالزان لقصػف تقصػ الألصـقن

ذلبؽ فؼبد ححبدث كا حق بد الااضبل، ةابع ذلبؽ ال تـعؼبد الؿؼلةلبن، ةذلبؽ إذا  ةاع

، ةبق ال حؼتضل تحدحد الؼلكقا القا   التطأقؼ لقأقـ شبرة  (2)اصطدات تـص ححرافل

تحؼؼ الااضل، ةال إذا كلا بـلك كبص د الؼبلكقا الؿشبلر إلقبف ححبر، ابل اتػبؼ طؾقبف ابـ 

 طداف.

علقبدحـ إرادة اعتبربة قلكقكبًا، ةكا تتجبف إلبك تحؼقبؼ ةحج  كحضًا كا تتقافر لؽبال الؿت

غر  اشرةا ابـ الؿؼلةلبن، طبالةة طؾبك تطبلتؼ الؼأبق  ةاإلحجبلب فقؿبل حتعؾبؼ تؿلبقبن 

العؼببد ةالعؿببؾ الؿطؾببقب اببـ الؿؼببلة  الؼقببل، تببف، ذلببؽ ككببف حشببا  لصببحن إتببرا، طؼببد 

قب  ابـ العقبقب، الؿؼلةلن اـ الألصـ كا تؽقا إرادة كؾ اـ صرفقف سؾقؿن غقر اشبقتن تع

ةكا حؽقا كؾ اـ الؿتعلقدحـ كبال إلترااف، تلطتألر ككف طؼد اـ العؼقد البدا رة تبقـ الـػبع 

ةالضرر، ةتللتللل حشا  فقؿـ حربافل كا حؽقا كبالً لؿألشرة التصرفلت الؼلكقكقن الدا رة 

                                                                                                                                                                     

البقصـل لؾدةلبن ققبقد طؾبك ذلبؽ اثبؾ تؼققبد الؿؼبلة  األصبؾل تعبد،  ، ةقد حتضؿـ الؼبلكقا8114الراتعن سـن 

 :اكظرالتعلقد اـ الألصـ اع اؼلةلقـ تحددبؿ قل ؿن سقداب. 

Van Hautte; The impact of trade prohibitions on transnational contracts, R.D.A.I., 1988, P. 141.  

د  اكظبرلة  اـ الألصـ ابع اؼبلةلقـ احؾقبقـ د ىبدةد اعقـبن. تللتؼ األصؾلةقد حؾز، الؼلكقا القصـل الؿؼلة   

 الؼلكقا السعقدي:

V.E. Bertrand et R.J. Tyner, Contrats internationaux, droit saoudien perspectives sur le regal de 30% après 
un d'application J.C.P. "Ent" 1984,-1-13292. 

  .14سلتؼ،   د. احؿد لأق  شـ ، الؿر ع ال (8)

 .9، الؿر ع السلتؼ،   الجلرىلد. اصطػك  (2)
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تحدحبد ، ةبق كؾف ابل حؾبز، اعبف الر بقا إلبك ققاطبد تـبلزا الؼبقاكقـ ل(8)تقـ الـػع ةالضرر

 الؼلكقا ةا   التطأقؼ فقؿل حتعؾؼ تلألبؾقن ةكركلا ةشرة  التعلقد.

ةإذ كا ال حفؿـل د بذا الؿؼل، بق طؼد الؿؼلةلن اـ الألصـ الذي حتسؿ تللصػن الدةلقبن، 

فؿـ رؿ حؾز، كا كتعر  لؾعـلصر التل تضػل طؾقف بذه الصػن كرـلب طؿؾقن تحدحد الطأقعبن 

 عر  لف فقؿل حؾك:الؼلكقكقن لؾعؼد، ةبق ال ك

 :(2)أوال: أثر الصفة الدولوة لعقد المقاولة من الباصن على القاىون واجب التطبوق

 -تصببقرة طلاببن  -اختؾببػ الػؼفببلب ىببق  اببدى كػلحببن إضببػلب الصببػن الدةلقببن لؾعؼببد 

تلالستـلد إلك الصػن الدةلقن ألىد طـلصره، ىقت حرى الأعض طد، كػلحن كا حؽبقا كىبد 

قًا لؽل حؿؽـ إضػلب صػن الدةلقن طؾقف استـلدًا إلك ة قب التػرقن تقـ طـلصر العؼد ك ـأ

العـلصر العؼدحن األسلسقن ةغقر األسلسقن، ىقت ال حتصػ العؼد تللصبػن الدةلقبن إال إذا 

 .(9)اتصؾت بذه الصػن تعـصر اـ طـلصره األسلسقن

ةلقبل إذا ةطؾك العؽس اـ ذلبؽ حبذب  البركي الغللب  د الػؼبف إلبك كا العؼبد حصبقر د

 تجلةز ىدةد االقتصلد القصـل كة تعؾؼ تؿصللح التجلرة الدةلقن.

                                                        

  .14د. احؿد لأق  شـ ، الؿر ع السلتؼ،    (8)

(2) Lamy S.A, 1988 division 8, Articl 234.  

: د. خللد طأد الػتلح خؾقؾ، ىؿلحن الؿستفؾؽ د الؼلكقا البدةلل الخبل ، دار الجلاعبن الجدحبدة لؾـشبر، اكظر (9)

كحضببل: د. احؿببقد احؿببد حببلققت، الببرةاتط العؼدحببن الدةلقببن تببقـ الـظرحببن  اكظببر؛ ة19، 64   ،2111صأعببن 

ةال تعدبل؛ د. بشل،  61،   2116تلإلسؽـدرحن، صأعن  الجلاعلالشخصقن ةالـظرحن الؿقضقطقن ، دار الػؽر 

، 2118أعبن الثلكقبن، طؾك صلدا، الؼلكقا القا   التطأقؼ طؾك طؼقد التجلرة الدةلقن، دار الػؽر الجبلاعل، الط

؛ د. كىؿد طأد الؽبرحؿ سبالان، األصبق  د التـبلزا البدةلل لؾؼبقاكقـ، دار الـفضبن العرتقبن، 888،   49  

 .811دةا سـن كشر،   
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ةىف ضقب بذا الخالف بؾ حؿؽـ ةصبػ طؼبد الؿؼلةلبن ابـ الأبلصـ تقصبػ الدةلقبن 

رغؿ ككف قد حرب، تبقـ اشبرةطقـ حـتؿقبلا لبذات الجـسبقن؟ ال سبقؿل ةكا الؼضبلب الػركسبل 

ركتقـ ححؿبال الجـسبقن الػركسبقن رفض إضػلب ةصػ الدةلقن طؾبك العؼبد الؿبرب، تبقـ شب

 .(8)لتـػقذ طؼد اسـد إلك شركن تحؿؾ الجـسقن األ ـأقن

تظفر كبؿقن بذه الؿسللن د ضبقب شبققا ضبلبرة تؼسبقؿ سبقا العؿبؾ البدةلل ةزحبلدة 

التخصص لأعض الشركلت الصـلطقن ةاؼدال الخدالت طؾك الؿستقى البدةلل، لتـػقبذ 

ؼلة  األصؾل إلك تؼسقؿ األطؿبل  الؿقكؾبن إلقبف الؿشرةطلت الؿركأن، ىقت قد حؾجل الؿ

ةإسـلد تـػقذبل إلك الؿؼبلةلقـ الؿتخصصبقـ لالسبتػلدة ابـ الؿزاحبل االقتصبلدحن ةالتؼـقبن 

 التل حقفربل الؿؼلة  اـ الألصـ ةلق كلا ك ـأقًا.

لشركن فركسقن تنكشلب فـدا تبدتل فتسبتخد، الشبركن الػركسبقن  إالراتقنفؼد تعفد شركن 

الأبلصـ لعطؿبل  اإلكشبل قن ابـ الصبقـ ةآخبر ألطؿبل  التشبطق  ابـ إحطللقبل  اؼلةال ابـ

ةرللببت اببـ القلتببلا لتصببـقع ةتقرحببد ةتركقبب  ك فببزة التؽققببػ ةراتببع اببـ اصببر لتصببـقع 

 ةتقرحد األرلث.

 طبلالةحؿؽـ كا كرى تطأقؼبًا ةاضبحًا لبذلؽ د تـػقبذ اشبرةا تقسبعن قـبلة تـؿبل تبقـ 

قصببن الدةلقببن لتـػقببذ األطؿببل  طؾببك تجؿببع اببـ الؿـل إرسببلبىقببت تببؿ  2184ة  2114

 sacyr Vallehermosoحجؿبببع الشبببركن األسبببألكقن  consortium d'entreprisesالشبببركلت 

ةالشببركن الأـؿقببن  Jan de Nulةالشببركن الأؾجقؽقببن  Salini Impreglioةالشببركن اإلحطللقببن 

Constructora Urbana أببلصـ اببع اببـ العؼببقد اببـ ال اً ىقببت طؼببدت بببذه الشببركلت كثقببر

                                                        

(1) Voir: Cour de paris, 4 Juillet 1979, Bouygues; S.A.  C/ Motenay, C.F. Cour de paris, 30 Nov. 1972, 
Cluent, 1973, P. 390 note Oppett.  
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 الشركلت الؿتخصصن لتـػقذ الؿشرةا.

كطؾك كلصحن سحلب د لـدا التل تؿ افتتلىفل طبل،  "The Shard" ةاـ ذلؽ كحضًا إكشلب

طبدد  "Renzo Piano" ىقت استخد، د تـػقذ التصؿقؿ الذي ةضعتف شبركن إحطللقبن 2182

 .(8)كأقر اـ اؼلةلل الألصـ اـ  ؿقع ككحلب العللؿ

قا العؼبببقد التبببل تسبببفؿ د تحؼقبببؼ الفبببدف ابببـ طؼبببد الؿؼلةلبببن ةإزاب اكتشبببلر ةتـببب

األسلسبببل تتلكبببد لـبببل الحل بببن إلبببك تحبببت اشبببؽؾن تـبببلزا الؼبببقاكقـ ىقبببت حغؾببب  كا 

حخضببع كببؾ طؼببد اببـ بببذه العؼببقد لؼببلكقا ةصـببل حختؾببػ طؿببل حخضببع لببف غقببره اببـ 

العؼببقد ةبببق ابببل قببد حثقبببر فضببال طبببـ التـببلزا تبببقـ الؼببقاكقـ كقطبببًا اببـ التضبببلرب كة 

لزا تبببقـ ىؼبببقا الؿؼبببلةلقـ ابببـ الأبببلصـ كظبببرًا ألا تعبببض الؼبببقاكقـ قبببد تحؿبببل التـببب

ىؼببقا الؿؼببلة  اببـ الأببلصـ اببـ خببال  اببل حعببرف تللببدطقى الؿألشببرة التببل تسببؿح لببف 

تللؿطللأبببن تحؼققبببف د اقا فبببن صبببلى  العؿبببؾ األسلسبببل رغبببؿ طبببد، ة بببقد طؼبببد 

ـبببف الؿشبببرا تقـفؿبببل، خرة بببل طؾبببك اأبببدك األربببر الـسبببأل لؾعؼبببقد طؾبببك الـحبببق البببذي تق

، (2)تشببلا تـظببقؿ طؼببقد الؿؼلةلببن اببـ الأببلصـ 8141 -8996الػركسببل تللؼببلكقا رقببؿ 

ابببببـ الؼبببببلكقا الؿبببببدين  8411،  8828، 8841تبببببللؿقاد  (9)ةالؿشبببببرا الأؾجقؽبببببل

                                                        

 د تػصقالت ذلؽ: اكظر (8)

F. Walshot,  Nouvelles dimensions de la sous traitance, in "La sous traitance,", commission droit et vie 
des affeures, Bruxelles, Bruylant, 2003, P. 7. 

 ةكذلؽ: 

P. Lagarde, La sous- Traitance en droit international prive, in "la sous- traitance de Marchés de travaux 
et de services, sous la direction de C. Gavolda, Paris, Economica, 1978, P. 189. 

(2) J.O.F., Jun 1976, P. 148.  

د، ةالؿبلدة اـ الؼلكقا الؿدين الأؾجقؽل الؾتلا تؽرسلا اأدك األرر الـسأل لؾعؼبق 8828ة  8841الؿلدتلا  اكظر (9)

 :اكظرالتل تؿـح الؿؼلة  اـ الألصـ الحؼ د الدطقى الؿألشرة ضد صلى  العؿؾ األسلسل.  8411
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، تقـؿببببل لببببؿ (8)السببببقرياببببـ الؼببببلكقا الؿببببدين  421، ةالؿببببلدة 2121الؿعببببد  طببببل، 

 .(2)تـص خل  الجزا ريحـظؿفل الؿشرا 

 ر التعاقب الزمني لعقد المقاولة من الباصن على القاىون واجب التطبوق:ثاىوا: أث

حؾز، كا حؽقا طؼد الؿؼلةلن اـ الأبلصـ الىؼبل طؾبك طؼبد الؿؼلةلبن األصبؾل، ةحؼصبد 

تذلؽ كا حؽقا الىؼل طؾقف د إترااف كتقجن طالقن التأعقن الؿق قدة تقـفؿل، ال الىؼل طؾقبف 

األصؾل تحؼقبؼ التزاابف، ابل كلكبت لتق بد ىل بن إلتبرا،  د تـػقذه، إذ لق استـػذ الؿؼلة 

طؼببد الؿؼلةلببن اببـ الأببلصـ، ةال تحثببت اشببؽؾن التؽققببػ الالزاببن لؾقصببق  إلببك الؼببلكقا 

، ةال كلكت بـلك ىل ن لؾأحت ىف اشؽؾن الاكقز الؿؽلين لؾعؼبد ىتبك (9)القا   التطأقؼ

 كتقصؾ إلك تحدحد الؼلكقا القا   التطأقؼ.

اـ ىقت احؾ العؼد ، ةاـ ىقت السأ  ةاألصراف، فؿـ ىقت احبؾ ةتظفر التأعقن 

العؼد فتظفر د استعلرة العؼد اـ الألصـ احؾف ابـ العؼبد األصبؾل، تحقبت حؽبقا احبؾ 

اـف، كلا حـص  طؼد اؼلةلن الأـلب ابـ الأبلصـ  األة  تـػقذ طؼد الؿؼلةلن األصؾل كة  زبً 

                                                                                                                                                                     

Rafaél Jafferli, La distinction entre les effets internes et les effets externs du contrat, rappart belge sur le 
theme "tiers et contrat" présenté lors des journees Panaméennes de L'association Henri Capitan. 18-22. 
Mai 2015, Spec. P. 57. 

 :اكظرة 

Etienne Montero, L'article 1798 du code civil et l'action direct du maitre de l'overage contre le sous- 
traitant" obs. Sous C.A. no 111, 2006, 28 juin 2006, Rev. de juris. De liege, mons et Bruxelles, No. 5, 
2007, P. 186 – 195, Spec. P. 192. 

 ةال تعدبل. 62،   2181(، الجلاعن االفااضقن السقرحن، 9) الؿديندكتقرة كاؾ شرتل، الؼلكقا  اكظر (8)

،  بقاا 81دفبلتر السقلسبن ةالؼبلكقا، العبدد  –، البدطقى الؿألشبرة ضبؿلا غقبر اسبؿك خؾقد الحؿقري اكظر (9)

2181   ،894. 

: د. ركفت احؿد ىؿلد، الؿسًاقلقن الؿدكقن لؿؼلةلن الأـلب اـ الألصـ د الؼلكقا الؿدين، دراسبن اؼلركبن، دار اكظر (9)

 .22،   8111الـفضن العرتقن، 
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، ةال حشبا  كا حؽبقا كبال العؼبدحـ (8)ؾلطؾك إقلان الؿـشلة الؿتػؼ طؾقفل د العؼد األصب

اـ صأقعن ةاىدة، فؼد حتػؼ الؿؼلة  األصؾل طؾك تقرحد سؾعن تؿقاصػلت اعقـبن حـتجفبل 

تـػسف ةحسؾؿف تؿؽلا صلى  العؿؾ اع اؼلة  اـ تلصـف حتقلك الشبحـ ةالتػرحبغ داخبؾ 

 اؽلا اإلكتلج ةتؿخزا رب العؿؾ.

ل إلك كا طؼد الؿؼلةلبن األصبؾل حؾعب  دةر كال التأعقن اـ ىقت السأ ، فا ع كبؿقتف

السأ  تللـسأن لعؼبد الؿؼلةلبن ابـ الأبلصـ، تؿعـبك كا ة بقد األة  ببق سبأ  اشبرةطقن 

 .(2)الثلين

ةتـأع التأعقن اـ ىقت األصبراف ابـ ة بقد صبرف اشباك د العؼبدحـ، ببق الؿؼبلة  

 .(9)األصؾل

اىبد فحسب ، تؿعـبك كا طؼبد ةتدحفل كا التأعقن تقـ العؼدحـ ال تؽقا إال اـ اتجبله ة

                                                        

 .22د. ركفت ىؿلد، الؿر ع السلتؼ،    (8)

ؿحؾ الؿـص  طؾك طؿؾ ابلدي، ابع ابل قبد ىقت حمحد ال ذبأت إلقف احؽؿن الـػض اـ طد، تعلر  ةىدة ال (2)

 حمدحف اؼلة   الألصـ اـ كطؿل  ذبـقن الزان ألداب طؿؾف، ةطد، تلرقر ذلؽ طؾك القصػ الؼلكقين د العؼد. 

، اببج األىؽببل،، قلطببدة 81، س84/1/8144ا،  ؾسببن 99( لسببـن 229: كؼببض اببدين د الطعببـ رقببؿ )اكظببر 

 .4ؿر ع السلتؼ،  ، الالجلرىل: د. اصطػك اكظر؛ ة8111،   811

د التػرقن تقـ العؿؾ الؿلدي ةالعؿؾ العؼؾبل د الؿؼلةلبن، ةالتػرقبن تبقـ كداب العؿبؾ لحسبلب رب العؿبؾ  اكظر (9)

؛ د. احؿبد طأبد البرىقؿ طـبرب، طؼبد 91دةا كا حؽقا كل أًا طـف. د., اصطػك الجلرىل، الؿر بع السبلتؼ،   

 .98،   8144عرتقن، الؿؼلةلن، دراسن اؼلركن تقـ تشرحعلت الدة  ال

ةقد ذبأقا إلك طد، ة قد كقلتن اـ رب العؿؾ لؾؿؼلة  ةطد، ة قد تػرقن تقـ العؿؾ الؿلدي ةالعؿؾ الذبـل،  

ةقد تؼق، الؿؼلةلن تؽبال البدةرحـ د كطؿبل  اختؾػبن لصبللح رب العؿبؾ، فقؽبقا ةكقؾبف د تعبض التصبرفلت، 

 ةاؼلة  تشلا تـػقذ العؿؾ.
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الؿؼلةلن اـ الألصـ حتأع طؼد الؿؼلةلبن األصبؾل ال العؽبس، ةالشبؽ د كا لبذلؽ كتبل ج 

 :(8)تللغن األبؿقن فقؿل حتعؾؼ تتـلزا الؼقاكقـ، ةكق زبل فقؿل حؾل

تتشلتف اراكز كصراف العؼد اـ الألصـ اع اراكز كصبراف العؼبد األصبؾل، فللتزاابلت  – 8

د العؼد الألصـ لقست بل ذاهتل التل تؼع تقـ صرد العؼد األصبؾل، ةىؼقا الطرفقـ 

إكؿل بل اتشلذن تشلذًا لقس تلاًا، إذ طؾك الرغؿ اـ التأعقبن، فبنا العؼبد ابـ الأبلصـ 

طؼد استؼؾ، ةحتؿتع كصرافف تحرحبن تحدحبد اضبؿقا طؼبدبؿ، إال كا العؼبد األصبؾل 

، ةببق (2)قف كصراف العؼد اـ الألصـالؿتأقا حؿثؾ الحد األقصك لؿل حجقز كا حتػؼ طؾ

ابل حثقببر التسبل   بببؾ تبمدى بببذه التأعقببن إلبك تأعقببن طؼبد الؿؼلةلببن ابـ الأببلصـ لعؼببد 

 الؿؼلةلن األصؾل فقؿل حتعؾؼ تللؼلكقا ةا   التطأقؼ؟

كا الطرف الؿشاك ال حجقز كا حؼر لؾؿتعلقد اـ الألصـ ىؼققًا ككثر اؿل لف د العؼبد  - 2

كا تجلةز األطؿل  الؿـق  تتـػقذبل الؿؼلة  اـ الألصـ األطؿبل  األصؾل، فال حصح 

 .(9)الؿـقصن تللؿؼلة  األصؾل

كا الطرف الؿشاك ال حجقز لف كا حؾتز، د العؼد اـ الألصـ تللتزاالت ال حستطقع كا  - 9

 .(6)حـػذبل لتعلرضفل اع كىؽل، العؼد األصؾل

تحبدد تأعبًا لطأقعبن االلتزاابلت د العؼبد كا صأقعن االلتزاالت د العؼبد ابـ الأبلصـ ت - 6

األصؾل ةلقس العؽس إال فقؿل كدر اـ الحلالت، تؿعـك ككف إذا كبلا التبزا، الؿؼبلة  

اـ الألصـ بق التزا، تـتقجن فنكف تللضرةرة سقـتؼؾ كػس القصػ إلك التزا، الؿؼبلة  

                                                        

(1) Jean Neret, Le Sous Contrat, "Librairie generale de droit et de jurisprudence", 1979, No. 15. 
(2) Ibid, no. 178, 179, 180, 187. 
(3) Teyssie, Bernard, Les groups de conrats, Biblotique de droit privé, L.G.D.J., 1975,  P. 328, No. 123. 
(4) Dominique, chedeville, le liaison entre contrats, these, Paris, 1977, P. 171, 173, 174.  
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 األصببؾل ةإا كلكببت تؾببؽ ىببلالت كببلدرة، ةبببق اببل حؼتضببك كا حؽببقا ذلببؽ  ببل زا ىف

 الؼلكقا ةا   التطأقؼ.

ةقببد قضببك تببلا العؼببد الؿببرب، تببقـ صببلى  العؿببؾ )األلؿببلين( ةالؿؼببلة  األصببؾل 

ةالؿـصبب  طؾببك تصببـقع شببلىـلت رؼقؾببن ةفؼببل لؿقاصببػلت خلصببن اؼداببن اببـ صببلى  

العؿؾ، حعد طؼد اؼلةلن، ةاـ رؿ فنذا ال قل، الؿؼلة  األصؾل تتؽؾقػ اؼلة  آخبر تتـػقبذ 

ؾؿقاصػلت الؿػرةضن اـ صلى  العؿؾ، فبنا الؿؼبلة  األصبؾل  زب اـ الشغؾ ةفؼل ل

 .(8)حؽقا قد كتر، طؼد اؼلةلن اـ الألصـ، ال اجرد طؼد تقرحد طلدى

تاتبب  طؾببك التأعقببن كا العؼببد اببـ الأببلصـ حتأببع اصببقر العؼببد األصببؾل، فببنذا اكؼضببك  - 1

 األخقر ألي سأ  اكؼضك األة ، ةذلؽ ألا تـػقذه حصأح استحقالً.

العؼد اـ الألصـ إال تللػسخ كة االكػسلخ، فنذا كلا العؼبد األصبؾل قبد لحؼبف  ةحـؼضل

اكػسلخ الستحللن تـػقذه تسأ  ك ـأل، كدى ذلؽ ةد كػبس الققبت، الكػسبلخ العؼبد ابـ 

. كال د غقر بذه الحللن، فقج  صؾ  الػسخ الؼضل ل، ةبق ال حؼتضك كا تتحدد (2)الألصـ

 .(9)ةفؼ الؼلكقا ةا   التطأقؼ ىلالت االكؼضلب تللػسخ ةاالكػسلخ

 أثر التكووف القاىوين على ىوع المسئولوة الناشئة عن عقد المقاولة من الباصن:

إذا ال تقافرت لؾعؼد الشرة  الالزان لقصػف، كعؼبد اؼلةلبن ابـ الأبلصـ، ترتب  طؾبك 

 ، ةبل العالقن تقـ:(6)ذلؽ ة قدكل كال، طالقن تثقر الؾأس، اـ كلىقن تـلزا الؼقاكقـ

                                                        

(1) Cour de Paris, (cass. Commercial), 11 Juin 1985, No. 83- 16004,  P. 392.  

 .1د. اصطػك السقد، الؿر ع السلتؼ،    (2)

 .81تتصرف، الؿر ع السلتؼ،    (9)

 ةكذلؽ اـ كلىقن تـلزا االختصل  الؼضل ل. (6)
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 الؿؼلة  األصؾل ةالؿؼلة  اـ الألصـ. – 8

 صلى  العؿؾ ةالؿؼلة  اـ الألصـ. – 2

 :اآلتيوهو ما ىتولى بواىه بالتفصول على النحو 

 أوال: العالقة بون المقاول األصلي والمقاول من الباصن:

حؾتز، الؿؼلة  اـ الألصـ تؽؾ ال حؾتز، تف كى اؼلة  كصؾل تجله رب العؿؾ )الؿؼبلة  

، ةحؾتببز، الؿؼببلة  األصببؾل تؽببؾ (2)ةتسببؾقؿ العؿببؾ (8)(، ةاببـ رببؿ حؾتببز، تنكجببلزاألصببؾل

، ةابـ ربؿ (9)التزاالت رب العؿؾ ةكبؿفل االلتبزا، تبلأل ر فضبال طبـ االلتبزا، تبللتعقحض

فللؿسًاقلقن الـلشًان طـ اإلخال  تللتزاالت كؾ اـفؿل تجله ابخر اسًاقلقن طؼدحن فقؿل طدا 

، ةببق ابل حؼتضبك تحدحبد الؼبلكقا (6)قلقن طـ تغقر الظبرةفال حخرج طـ العؼد اثؾ الؿسًا

القا   التطأقؼ طؾبك العؼبد البذي ححبدد االلتزاابلت التبل تقـفؿبل ة بزاب اإلخبال  تبلي 

                                                        

ةال تعدبل؛ د. ركفت ىؿبلد، الؿر بع السبلتؼ،  64، الؿر ع السلتؼ،   الجلرىلد بذه االلتزاالت: د.  راكظ (8)

 .11، د. احؿد لأق  شـ ، الؿر ع السلتؼ،   61، تـد 11  

 .284،   السـفقريد.  اكظر (2)

 .41 – 48، الؿر ع السلتؼ،   الجلرىلد.  اكظر (9)

ألصؾل ةرب العؿؾ األسلسل. فلألصؾ فقفل تؼبلب األة  اؾتزابًا تجبله الثبلين ةفبؼ كال طـ العالقن تقـ الؿؼلة  ا (6)

العؼد الؿرب، تقـفؿل ةاـ رؿ حؽقا اسًاقال طـ كطؿل  الؿؼلة  اـ الألصـ ةلقس لف كا حدفع طبد، اسبًاقلقتف طبـ 

لؼبلكقا الؿبدين / ك ابـ ا448الؿبلدة  اكظبرالتـػقذ الؿعقب  ابـ الؿؼبلة  ابـ الأبلصـ إذ ككبف ال حعبد ك ـأقبًا طـبف. 

 الؿصري.

ةاع كا الؿؼلة  اـ الأبلصـ حعبد ابـ الغقبر تللـسبأن لعؼبد الؿؼلةلبن األصبؾل إال كا فعبؾ اإلخبال  الصبلدر طـبف  

اللتزاالتف اـ شبلكف كا حبمدي إلبك  الجز لتؿـلسأن تـػقذه لعؼد الؿؼلةلن اـ الألصـ كعد، تـػقذ العؿؾ كة التـػقذ 

تجله رب العؿؾ )األصؾل( ، ةابـ ربؿ حؽبقا اسبًاقال كابل، األخقبر طبـ فعبؾ  اإلخال  تللتزا، الؿؼلة  األصؾل

 اإلخال  الصلدر اـ الؿؼلة  اـ الألصـ اسًاقلقن طؼدحن طـ فعؾ الغقر.
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اـفل، ةتحدحد تلرقر الؼلكقا ةا   التطأقؼ طؾبك العؼبد تبقـ الؿؼبلة  األصبؾل ةصبلى  

قبن تبقـ الؿؼبلة  األصبؾل العؿؾ األسلسل طؾك اختقلر الؼلكقا ةا   التطأقؼ طؾك العال

 ةاؼلة  الألصـ.

 ثاىوا: صبوعة العالقة بون المقاول من الباصن وصاحب العمل )األساسي(:

لؾؿؼلة  اـ الألصـ الر قا طؾك رب العؿؾ تدطقى األشرة د ىدةد اللف اـ ىؼقا 

قأؾ الؿؼلة  األصؾل، ةد ىدةد استحؼلت األخقر لدى رب العؿؾ، ةقبد ركى الؿشبرا 

كا حجعؾ الحؼ د بذه الدطقى اـ الـظل، العل، ةكا حرت  لؾؿؼلة  اـ الأبلصـ الؿصري 

 ىؼ ااتقلز طؾك ال لدى رب العؿؾ.

 .(8)ةاع ذلؽ حعترب رب العؿؾ اـ الغقر د طالقتف تللؿؼلة  اـ الألصـ

                                                        

 .18، الؿر ع السلتؼ،   الجلرىل: د. اصطػك طأد الستلر اكظر (8)

ـ ةالتـلز  طـ العؼبد فرقبًا حبمرر د تحبت تقـ طؼد الؿؼلةلن اـ الألص اً كأقر ًاةحتعقـ ككف كالىظ بـل كا بـلك فرق 

اشؽؾن تـلزا الؼقاكقـ ذلؽ ككبف د ىللبن التعلقبد ابـ الأبلصـ حأؼبك الطبرف الؿشباك، دا ـبًا كة ابدحـًا، احتػظبل 

تحؼققف، كة اتحؿال تللتزاالتف تجله ادحـف كة دا ـبف األصبؾل، ةحظبؾ الؿتعلقبد ابـ الأبلصـ غقبرا تللـسبأن لؾطبرف 

صببؾل، ةلقسببت تقـفؿببل طالقببن طؼدحببن، ةال حسببل  كالاببف، إكؿببل حأؼببك الطببرف الؿشبباك بببق ابخببر د العؼببد األ

الؿسًاق  طـ تـػقذ التزاالتف تجله الطرف ابخر د العؼد األصؾل، تقـؿل حؽقا الؿحؾ ةاىبدًا د العؼبد األصبؾل 

 ةالعؼد اـ الألصـ.

ه، ففـبلك طؼبداا: كىبدبؿل العؼبد البذي كال التـلز  طـ العؼد فقختؾػ طـ العؼد اـ الألصـ د كبؾ ببذه الق بق 

حرب، كسلسًا إلكشلب التزا، العؿؾ، كة تنططلب، رؿ حليت د ةقت الىؼ طؼبد آخبر ببق طؼبد التـبلز  احؾبف )التـبلز  

طـ العؼد( ةتذلؽ حختؾػ تؿلاًا د احؾف طـ العؼد األة ، ةحختؾػ د آرلره ةالتزاالتبف، ةحؼصبد األصبراف د 

صرف إلقف احؾ الؿتصرف د العؼبد د  ؿقبع ىؼققبف، ة ؿقبع التزاالتبف، ةكا حخبرج طؼد التـلز  كا ححؾ الؿت

الؿتصرف هنل قًا اـ دا رة العؼد، ةكا تتحق  العالقن العؼدحن إلك الؿتصرف إلقف، فقصقر بق البدا ـ كة الؿبدحـ، 

، ةتق بد طالقبن ةطؾك ذلؽ فنا التـلز  طـ العؼد حتؿ تعؼد تقـ الؿحل  ةالؿحل  لف، دةا تدخؾ الؿحبل  طؾقبف
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ةإذ كا صأقعن العالقن تقـ صلى  العؿؾ ةالؿؼلة  اـ الألصـ بل طالقبن غقبر األشبرة 

التبزا، إال تلسبتخدا،  ي  األصؾل، فؾقس ألي اـفؿل اطللأن ابخر تلداب كحتقسطفل الؿؼلة

الدطقى الؿألشرة. ىقت حسبتخد، صبلى  العؿبؾ األصبؾل البدطقى الؿألشبرة لؿطللأبن 

الؿؼببلة  اببـ الأببلصـ تتسببؾقؿ العؿببؾ ةتللضببؿلا اسببتخدال ىببؼ الؿؼببلة  األصببؾل تجببله 

طقى الؿألشبرة لؾؿطللأبن تبلأل رة الؿؼلة  اـ الألصـ. ةحستخد، الؿؼلة  اـ الألصـ البد

تحدحببد الؼببلكقا  لالؿسببتحؼن لؾؿؼببلة  األصببؾل صببرف صببلى  العؿببؾ، ةبببق اببل حؼتضبب

 ةا   التطأقؼ طؾك الدطقى الؿألشرة التل تـشل تقـ الطرفقـ.

                                                                                                                                                                     

 تقـ الؿحل  لف ةالؿحل  طؾقف، ىقت تتحؼؼ خالفن كلاؾن ىف العؼد.

ةطؼد الؿؼلةلن اـ العؼقد الؿؾزان لؾجلكأقـ، ةابـ ربؿ فبنا التـبلز  طبـ االلتبزا، فقبف حؼصبد تبف ىقالبن الؿؼبلة   

 اللتزااف، ةبق ال ال حجقز إال تؿقافؼن رب العؿؾ.

ىؿبلد، الؿسبًاقلقن الؿدكقبن لؿؼبلة  الأـبلب ابـ الأبلصـ د الؼبلكقا  را ع كػبس الؿعـبك: د. ركفبت احؿبد كىؿبد 

، 8111،   8، ابج/4، القسقط، جالسـفقري؛ د. 84،   8111الؿدين )ار ع سلتؼ(، دار الـفضن العرتقن، 

ةال كشبلر  21  -26، الؿر ع السلتؼ،   الجلرىل: د/ اصطػك السقد طأد الستلر اكظر؛ 884، تـد 248  

 ن.إلقف د اإلىلل

C.Vilari: Le Cession de contract en droit Francais, thèse, Monpellier, 1968, P. 209. 

 اـ الؼلكقا الؿدين الؿصري تشلا إ لزة التـلز  طـ الحؼ. 864، 861الؿقاد:  اكظرة 
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 المبحث الثاوي

 للمقاولة مه الباطه القاوىن واجب التطبيق على العقىد الدولية
إلببك تحدحببد الؼببلكقا ةا بب  التطأقببؼ طؾببك  حتضببح اؿببل سببؾػ كا بـببلك ىل ببن السببن

اقضقا العؼد لؿعرفبن الؼبلكقا البذي ححؽبؿ تؽقحـبف ابـ ىقبت اإلرادة سبقاب ابـ ىقبت 

التعأقر طـفل ةال حتعؾؼ تف، كة اـ ىقت احؾ العؼد ةسبأأف، كة ابـ ىقبت صبحتف ةتطالكبف 

 به.، ةآرلره ةآرلر اكؼضل(8)ةإلزااقتف ةكطلا الؿسًاقلقن ةصأقعتفل ةكقػقن اكؼضلبه

ةإذ حتػببرا طببـ العؼببد الببدةلل لؾؿؼلةلببن اببـ الأببلصـ طالقببن تببقـ الؿؼببلة  األصببؾل 

ةالؿؼببلة  اببـ الأببلصـ، ةكخببرى تببقـ الؿؼببلة  اببـ الأببلصـ ةصببلى  العؿببؾ، فببنا ذلببؽ 

حستتأع الأحت طـ الؼلكقا القا   التطأقؼ طؾك كؾ اـ بلتقـ العالقتقـ ةفبؼ ابل حاتب  

طقن الؿسًاقلقن الؿتعؾؼن تؽؾ اـفؿل ةابرلر الؿاتأن طؾقفؿل اـ التزاالت ةةفؼل لطأقعن ةكق

 :ابيتطؾقفل، ةبق ال كتقلك تػصقؾف طؾك الـحق 

طؼد الؿؼلةلن اـ الألصـ اثؾبف اثبؾ غقبره ابـ العؼبقد حخضبع لؼلطبدة قبلكقا اإلرادة ىف 

اختقلر الؼلكقا القا   التطأقؼ. فؼد حختبلر األصبراف الؼبلكقا القا ب  التطأقبؼ اختقبلرًا 

تاكقبز  الضبؿـلصرححًا ةقد حغق  ببذا االختقبلر اؿبل حؾبز، اعبف الأحبت طبـ اختقبلربؿ 

 العالقن ىف ضقب الظرةف الؿحقطن تللعؼد.

                                                        

ةابل  8822   : د. كىؿد طأد الؽرحؿ سالان، طؾؿ قلطدة التـلزا ةاالختقلر تقـ الشبرا ع، الطأعبن األةلبك،اكظر (8)

. ةكذلؽ لبذات الؿملبػ: التلاقـبلت اال تؿلطقبن طبرب الحبدةد، الطأعبن 8892، 8821تعدبل، ةخصقصل   

 .814،   8111األةلك، دار الـفضن العرتقن، 
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 االختوار الصريح للقاىون واجب التطبوق: – 1

كا ألصراف العالقن العؼدحن الحرحن د االختقلر  (8)ؼقاكقـ الحدحثناـ الؿستؼر طؾقف ىف ال

 .(2)الصرحح لؾؼلكقا ةا   التطأقؼ طؾك العؼد استـلدًا لؿأدك سؾطلا اإلرادة

ةطؾك الرغؿ اـ كا التشبرحع الؿصبري ةاعظبؿ التشبرحعلت العرتقبن قبد اطتؿبدت ببذا 

ر الؼلكقا القا ب  التطأقبؼ طؾبك الؿأدك إال كهنل لؿ تتضؿـ قلطدة إسـلد خلصن تشلا اختقل

الؿـلزطلت التل تـشل طـ طؼقد الؿؼلةلن اـ الألصـ، ةاـ رؿ حر ع د تـظقؿ بذا االختقلر 

اـ الؼلكقا الؿدين  81/8إلك الؼقاطد العلان تشلا العؼقد اثؾ تؾؽ التل تضؿـتفل الؿلدة 

حبن قبلكقا حسبرى طؾبك االلتزاابلت التعلقد"ةالتبل تبـص طؾبك كا  8161لسبـن  898رقؿ 

الدةلن التل حق د فقفل الؿقصـ الؿشاك لؾؿتعلقدحـ إذا اتحدا اقصـل، فنا اختؾػبل اقصـبل 

سرى قلكقا الدةلن التل تؿ فقفل العؼد، بذا ال لؿ حتػؼ الؿتعلقبداا كة حتأبقـ ابـ الظبرةف 

 ."كا قلكقكًا آخر بق الذي حراد تطأقؼف

 42ابـ الؼبلكقا الؿبدين، ةالؿبلدة  21ةبق ال حتطلتؼ اع الؼقاطد التل تضؿـتفل الؿبلدة 

ابـ الؼبلكقا الرةابلين  49، ةالؿبلدة (9)8111اـ الؼلكقا الدةلل الخبل  التقكسبل لسبـن 

                                                        

 د الؼلكقا الػركسل اقسقطن: اكظر (8)

Lamy S.A., op. cit., Art. 235. 

تصبػن طلابن د قلطبدة سبؾطلا  اكظبرطداه ابـ الؼبقاكقـ، ةىقت حر ح كػن الؼلكقا الذي حختلره األصراف طؾك ال 

، 8114،   2ًاببن العلاببن لؾؽتببلب، جاإلرادة د العؼببقد. د. طببز الببدحـ طأببد او، الؼببلكقا الببدةلل الخببل ، الفق

 21. 

 :اكظرىف تطأقؼ بذا الؿأدك  (2)

H. Batiffol, L'affirmation de la loi d'autonomie dans la jurisprudence Francaise, Choix d'article 1976, P. 
265 et suiv.  

(3) Rev. Crit., 1999, P. 227. 
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، ةالؿببلدة (8)تشببلا تـظببقؿ طالقببلت الؼببلكقا الببدةلل الخببل  8112 – 22 – 811رقببؿ 

 .(2)2118اـ الؼلكقا الدةلل الخل  السقحسري لسـن  8281

ـتفببل االتػلققببلت الدةلقببن طؾببك الـحببق الببذي كببراه اببثال د ةبببل كحضببل الؼقاطببد التببل تأ

تشلا الؼبلكقا القا ب  التطأقبؼ طؾبك االلتزاابلت  8111اـ اتػلققن رةال لسـن  9الؿلدة/

( 4، ةالؿبلدة )"ححؽؿ العؼد الؼلكقا الؿختلر اـ كصرافبف"التل تـص طؾك كا:  (9)التعلقدحن

ا   التطأقؼ طؾك العؼبقد الدةلقبن تبقـ تشلا الؼلكقا الق 8116اـ اتػلققن اؽسقؽق لسـن 

 .(6)الدة  األارحؽقن

كقا الدةلبن التبل حتأعفبل كىبدبؿ ةاـ رؿ فعصراف طؼد الؿؼلةلن اـ الألصـ اختقبلر قبل

ىتك قلكقا دةلن رللثن، سقاب تلطتأبلره قبلكقا دةلبن احلحبدة كة تلطتأبلره الؼبلكقا األكثبر  كة

 قعلهتؿ الؿشرةطن.االبان لحؽؿ العالقن كة األكثر تحؼقؼًا لتق

ةىف الؿجؿؾ فبنا لفبؿ إخضبلا العؼبد لؾؼبلكقا البذي حبرتأط تللعالقبن ارتألصبًا األشبرًا 

تشر  طد، التعلر  اع الـظل، العل،. ةلؽـ ببؾ حعبد اختقبلر كصبراف طؼبد الؿؼلةلبن ابـ 

 الألصـ لؾؼلكقا ةا   التطأقؼ اؾزاًا لؾؼلضل؟

ا ةا   التطأقؼ تستـد إلك قلطدة كا اـ الؿسؾؿ تف كا ىرحن األصراف ىف اختقلر الؼلكق

قلطدة قلكقكقن حج  كا تستـد إلك  (1)-كؿل حؼق  الأعض  –العؼد شرحعن الؿتعلقدحـ، ةبل 

ابـ  864كظل، قلكقكك اعقـ حضع لفل ضقاتطفل ةىدةدبل طؾك الـحبق البذي ةرد تللؿبلدة 

                                                        

(1) Rev. Crit., 1994, P. 167. 
(2)  Rev. Crit., 2002, P. 182. 
(3) Rev. Crit., 1980, P. 875. 
(4) Rev. Crit., 1995, P. 173. 

ر ضببد الؿخببلصر التجلرحببن، اـشببلة الؿعببلرف د. بشببل، طؾببك صببلدا، الـظببل، العرتببك لضببؿلا االسببتثؿل اكظببر (1)

 .264،   8144تلإلسؽـدرحن،   
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، ةاـ رؿ حؽبقا (2)الػركسلاـ الؼلكقا الؿدين  8896، ةالؿلدة (8)الؼلكقا الؿدين الؿصري

االختقببلر اسببتـدًا لسببؾطن كة رخصببن حعبباف ذببل كظببل، قببلكقكك اعببقـ لعصببراف الؿتعلقببدة 

حؿؽـفؿ تؿؼتضلبل إكشلب اراكز قلكقكقن تحؼؼ تققعلهتؿ الؿشبرةطن تللسبؿلح لفبؿ تلختقبلر 

 .(9)الؼلكقا الذي حرةكف احؼؼًا لؾـتقجن التل حأتغقهنل اـ ةراب بذا االختقلر

 الضمني للقاىون الواجب التطبوق:االختوار  – 2

رر كؾ اـ اإلرادة الصرححن كحتضح اـ الؼقاطد العلان الؿشلر إلقفل، كهنل قد سلةت تقـ 

، ىقبت اطتبدت تبلإلرادة الصبرححن (6)ةاإلرادة الضؿـقن ىف اختقلر الؼلكقا القا   التطأقؼ

الضبؿـقن ةفبؼ كضلتط الختقلر الؼلكقا القا   التطأقؼ ةطـد السؽقت اطتبدت تبلإلرادة 

ضقاتط ىددهتل الؼقاكقـ ةاالتػلققلت لاكقز العالقن العؼدحن، اع ترك اسمةلقن الأحت د 

الظرةف ةالؿالتسلت. ةىف الؿجؿؾ تػسقر اإلرادة الؿشاكن، لؾؼلضبل البذي حسبتخؾص 

 .(1)الؼلكقا ةا   التطأقؼ طؾك العؼد

التطأقبؼ تحدحبدًا صبرححًا ـ صبرد العؼبد الؼبلكقا القا ب  ةطؾك ذلؽ فنكف إذا لبؿ حعبق  

 ة   طؾك الؼلضل الأحت طـ الؼقاطد الؼلكقكقن التل حؿؽـ الر قا إلقفل؟

                                                        

 ."العؼد شرحعن الؿتعلقدحـ"تـص طؾك كا  التل (8)

 ."تؼق، تللـسأن إلك اـ طؼدةبل اؼل، الؼلكقا شرطلتؿت طؾك ة ف  التلاالتػلقلت "تـص طؾك كا  التل (2)

 :اكظر (9)

D. Halleaux et J. Foyer et de la predelle: Droit international privé, Masson, Paris, 1987, P. 592. 

 الجببلاعل: د. بشببل، طؾببك صببلدا، الؼببلكقا القا بب  التطأقببؼ طؾببك طؼببقد التجببلرة الدةلقببن، دار الػؽببر اكظببر (6)

 .966،   2118، 2تلإلسؽـدرحن،  /

حن اختقبلر الؼبلكقا ةا ب  التطأقبؼ ىؽؿ احؽؿن الـؼض الػركسقن د اطتـلا فؽرة ككف إذا كلا لعصراف ىر اكظر (1)

 فنا دةربؿ حؼتصر طؾك تركقز العؼد تقـؿل حؼق، الؼلضل تلستخال  الؼلكقا ةا   التطأقؼ.

Cour de cassation Française, 25 Mars 1980, Revue critique de droit int. prive, 1981, P. 576 note Batiffol. 
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ةحستخؾص اـ صأقعن العؼد الدةلل لؾؿؼلةلن اـ الأبلصـ ةالظبرةف الؿحقطبن تنتراابف 

ةتـػقذه ككف سقؽقا كال، الؼلضل تزاىؿ تقـ كرتعن كظؿ قلكقكقن ر قسقن لالختقلر فقؿبل تقـفبل 

 بل:

 قلكقا الدةلن احؾ إترا، طؼد الؿؼلةلن اـ الألصـ.  - 8

 قلكقا الدةلن التل حتؿ د إقؾقؿفل تـػقذ طؼد الؿؼلةلن األصؾل. - 2

 الؿؼلة  األصؾل. "رب العؿؾ"قلكقا الدةلن اقصـ الشركن  - 9

 قلكقا الدةلن اقصـ الشركن الؿؼلة  اـ الألصـ. - 6

لتزااببلت احببؾ العؼببد، ذلببؽ كا إضببلفن إلببك ة ببقد تببزاىؿ اببـ كببقا آخببر حتعؾببؼ تلال

 -اثؾبف اثبؾ طؼبد الؿؼلةلبن األصبؾل  -االلتزاالت الـلشًان طـ طؼبد الؿؼلةلبن ابـ الأبلصـ 

. ةاأل ر البذي حدفعبف الؿؼبلة  (8)تـص  طؾك األطؿل  الؿلدحن التل حؼدافل اؼلة  الألصـ

قبؼ األصؾل )صلى  العؿؾ(، ةاـ رؿ حرتأط تبقصقـ الـبزاا ىف إصبلر قبلكقا ةا ب  التطأ

تطأقعن االلتزا،، ةبق ال حعـل ككف د ىللن ة قد كزاا تشلا كبؾ ابـ االلتبزااقـ الؿتؼبلتؾقـ 

ةكلا كالبؿل ةا   األداب د دةلن ةاىدة، كاؽـ تطأقؼ قبلكقا ببذه الدةلبن طؾبك الـبزاا 

تراتف، كال إذا اقتصر الـزاا طؾك التزاالت الؿؼلة  ابـ الأبلصـ تبلا كبلا الخبالف اتعؾؼبًا 

الؿلدحن التل حؼدافل فنا تحدحد الؼلكقا ةا   التطأقؼ حتققػ طؾك ال إذا كلكت تلألطؿل  

بذه األطؿبل  تتعؾبؼ تبللؿـؼقالت ك، تتعؾبؼ تتـػقبذ كطؿبل  اتعؾؼبن تللعؼبلرات ابـ األتـقبن 

ةالؿـشآت، ىقت حطأؼ قلكقا اؽلا ة قد الؿـؼق  كة قلكقا الدةلن التبل فقفبل الؿـشبآت 

                                                        

ت، ، اـشببقرات الحؾأببك الحؼقققببن، الطأعببن الثللثببن، تقببرة4األة ، ج ، القسببقط، الؿجؾببد السببـفقريد.  اكظببر (8)

 /2111   ،4. 
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حسبرى "اـ الؼلكقا الؿدين الؿصري التل تـص طؾبك:  81 طؾك الـحق الذي قررتف الؿلدة

طؾببك الحقببلزة ةالؿؾؽقببن ةالحؼببقا العقـقببن األخببرى قببلكقا الؿققببع فقؿببل حخببتص تللعؼببلر 

ةحسرى تللـسبأن إلبك الؿـؼبق  قبلكقا الجفبن التبل حق بد فقفبل ببذا الؿـؼبق  ةقبت تحؼبؼ 

لؾؿـؼق  قلكقا الجفن  السأ  الذي ترت  طؾقف كس  الحقلزة كة الؿؾؽقن، ةحسرى تللـسأن

  الببذي ترتبب  طؾقببف كسبب  الحقببلزة التببل حق ببد فقفببل بببذا الؿـؼببق  ةقببت تحؼببؼ السببأ

ابـ  26، ةبق كػبس ابل تضبؿـتف الؿبلدة "الؿؾؽقن كة الحؼقا العقـقن األخرى كة فؼدبل كة

تشلا الؼلكقا ةا ب   8111اـ اتػلققن رةال لعل،  6/9الؼلكقا الؿدين العراقل، ةالؿلدة 

 طؾك االلتزاالت التعلقدحن.التطأقؼ 

كاببل إذا كببلا الـببزاا تشببلا الخببالف طؾببك األ ببر الببذي حسببتحؼ لؾؿؼببلة  اببـ الأببلصـ، 

فقتققػ تحدحد الؼلكقا ةا   التطأقؼ طؾك صأقعن بذا األ ر بؾ بق اؼلتؾ كؼبدي ك، ببق 

سببقاب كـسببأن اببـ الؿشببرةا احببؾ الؿؼلةلببن كة كؿؼلتببؾ اببلدى حمدحببف  – ؟طؼببلر كة اـؼببق 

ىقت حطأؼ قلكقا الدةلبن التبل  –ؾ )الؿؼلة  األصؾل( لؾؿؼلة  اـ الألصـ صلى  العؿ

حستحؼ األ ر الـؼدي ىف إقؾقؿفل ةقت إتؿل، الؿؼبلة  ابـ الأبلصـ لؾعؿبؾ الؿتعلقبد طؾبك 

إكجببلزه، تقـؿببل حخضببع الؿؼلتببؾ الؿببلدي طؼببلرًا كة اـؼببقاًل لؾؼقاطببد العلاببن فقسببري قببلكقا 

كقا الدةلببن التببل فقفببل الؿـؼببق  ةقببت إتؿببل، العؿببؾ الدةلببن التببل حق ببد فقفببل العؼببلر كة قببل

 ةاستحؼلا األ ر.

ةضببلبر اببـ ذلببؽ ككببف ىف ىللببن طببد، االختقببلر الصببرحح، فنكـببل كؽببقا تصببدد تببزاىؿ 

لؿجؿقطن اـ الـظؿ الؼلكقكقن التل حؿؽـ كا حـعؼد لؽؾ اـفل االختصل  تحؽؿ العالقبن، 

 ك طؼد الؿؼلةلن اـ الألصـ. ةبـل حثقر التسل   طـ تلرقر طؼد الؿؼلةلن األصؾل طؾ

ةتعألرة كخرى بؾ حجبذب طؼبد الؿؼلةلبن األصبؾل طؼبد الؿؼلةلبن ابـ الأبلصـ تحقبت 
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 حطأؼ الؼلكقا الذي حسري طؾك كةلفؿل طؾك رلكقفؿل؟.

ةرد الرد طؾك بذا التسل   ىف تعض كىؽل، التحؽقؿ التل تتعؾبؼ تللحبلالت التبل تـػبذ 

ألصـ طؾك إقؾقؿ ذات الدةلن األ ـأقن التل حـػبذ فقبف فقفل االلتزاالت القاقعن طؾك اؼلة  ال

طؼد الؿؼلةلبن األصبؾل، إذ حبا ح طـد بذ تبقصقـ طؼبد الأبلصـ د ببذه الدةلبن تلطتألرببل 

 اؽلا تـػقذ االلتزاالت الجقبرحن الؿؿقزة لطأقعن العؼد.

د الـبزاا  8141طبل،  ICCةاـ ذلؽ ال تضؿـف ىؽؿ بقًان تحؽقؿ غرفن التجلرة الدةلقن 

قـ شركن بقلـدحن اع كخرى فركسقن ىقبت تعفبدت األخقبرة تأـبلب سبػقـن شبحـ لصبللح ت

األةلببك، ةلتـػقببذ تعفببدبل كتراببت طؼببد اؼلةلببن اببـ الأببلصـ اببع شببركن إكجؾقزحببن لتجفقببز 

الؿحركلت الالزان )ةفؼ الؿقاصػلت الخلصن الداخؾن د تـبقد العؼبد ةالضبؿلا الؿتػبؼ 

 طؾقف(.

ححؽؿ الخالفلت الـلشًان طـ طؼد الألصـ قبررت بقًابن  ةإزاب طد، تحدحد الؼلكقا الذي

التحؽقؿ رتط طؼد الألصـ تعؼد الؿؼلةلن األسلسل. ةىف تعؾقؾ ذلبؽ قبررت الؿحؽؿبن كا 

تقرحد بذه األ زاب ال حـػصؾ طـ تصـقع السػقـن الؿطؾقتن، ةكا تركقز العؼد األسلسل د 

 –لبدحفل  –ن، ةابـ ربؿ صبلر امكبدًا إصلر الـظل، الؼلكقين الػركسل كارًا لقس احالً لؾؿـلزط

رغأن األصراف د إخضلا طؼد الؿؼلةلن اـ الألصـ لذات الؼلكقا الذي حخضبع لبف العؼبد 

 .(8)الػركسلاألصؾل، اكتفت إلك إخضلا الـزاا لؾؼلكقا 

ةتر بع بببذه الػؽبرة إلببك كا طؼبد الؿؼلةلببن ابـ الأببلصـ ةسبقؾن لتحؼقببؼ ةتـػقبذ العؼببد 

كا الؿؼلة  اـ الألصـ حؼق، تلداب ال التز، تف الؿؼبلة  األصبؾل . ةتعألرة كخرى (2)األصؾل

                                                        

(1) Sentence C.C.I., Rendue dans l'affaire no. 2119 en 1978, J.D.I., Clunet, 1979, P. 997 Obs. Y. Derains. 
CF. Sentence C.C.I., rendue dans l'affaire no. 3043, 1978, Ibid, P. 1001, obs. Derains.  

(2) J. Nert, La Sous- Contrat, L.G.D.J., 1979, no. 203 et s. P. 159 et s. 
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تجله صلى  العؿؾ، ىقت حفدف العؼد األصبؾل ةالعؼبد ابـ الأبلصـ إلبك تحؼقبؼ كػبس 

الفدف ةبق تـػقذ رغأن الؿتعلقد األصؾل. ةكتقجن لفذا حجتذب العؼد الػرطل إلبك العؼبد 

 األصؾل.

ؿـطؼ الؿجرد إال ككف لؿ حؾؼ إ ؿلطبًا ىقبت ةالحؼقؼن كا بذا االتجله رغؿ ال فقف اـ ال

إذا كبلا تعلقبد الأبلصـ قبد  -السبقؿل  -كمحد ال ذبأت إلقف التعؾقؼلت طؾبك ببذه األىؽبل، 

لتـػقذ الؿؼلةلن، ةكرى كا الؼبلكقا البذي حطأبؼ  "Contrat de Consortium" ككشل طؼد شراكن

لؾتطأقبؼ طؾبك طؼبد  طؾك العؼد األسلسل لقس تللضبرةرة كا حؽبقا ببق الؼبلكقا األفضبؾ

 .(8) الألصـ

 تطبوق قاىون الدولة مقر التحكوم:

هل للمحكمة أو لهوئة التحكوم استبعاد النظم القاىوىوة المبككورة سبلفو وتبرجوح تطبوبق 

 قاىون آخر؟

الحؼقؼن ككف ةىف غقلب االختقلر الصرحح لؾؼلكقا القا   التطأقؼ حؿؽبـ تطأقبؼ قبلكقا 

التحؽقؿ السقؿل إذا ال كلا تحدحبد الؿؽبلا قبد تبؿ تـبلب طؾبك الؿؽلا الذي تـعؼد فقف بقًان 

اتػلا األصراف طؾك شر  التحؽقؿ، ةبق ال حػسر تلكف اقافؼن ضبؿـقن طؾبك تطأقبؼ قبلكقا 

 .(2)الدةلن اؼر التحؽقؿ

                                                                                                                                                                     

لؾتعأقر طبـ الؿؼلةلبن ابـ الأبلصـ د الؿبلدة  Sous- Traitéةبق ال حػسر استخدا، الؿشرا الػركسل اصطالح  

 لن اـ الألصـ.تشلا تـظقؿ الؿؼلة 8141دحسؿرب  98الصلدر ىف  41 -8996األةلك اـ الؼلكقا رقؿ 

 ، د تعؾقؼف طؾك كىؽل، التحؽقؿ تللفلاش قأؾ السلتؼ. "Y. Derains" ىف بذا االكتؼلد تعؾقؼ: اكظر (8)

دلقبؾ التحؽبقؿ التجبلري البدةلل لغرفبن التجبلرة الدةلقبن تأبلرحس، صأعبن االتحبلد العبل، لؾغبرف التجلرحبن  اكظر (2)

 .69الؿصرحن،   
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 –رغؿ كا اختقلر الؿؽلا تؿ تـلب طؾك اتػلا األصبراف  –إال كا بذا االىتؿل  قد حؼقده 

التحؽبقؿ كة ال حبن الؿمسسبن التحؽقؿقبن التبل حـظبر د إصلرببل  كص ىف قلكقا الدةلن اؼر

اببـ اتػلققببن إكشببلب اركببز تسببقحن اـلزطببلت  62الـببزاا، طؾببك الـحببق الببذي تقـتببف الؿببلدة 

ىقت استأعد الـص كى داللن لؿؽلا اكعؼبلد التحؽبقؿ فقؿبل  (ICSID)االستثؿلر ىف ةاشـطـ 

 .(8)لؾؼلكقا القا   التطأقؼ الضؿـلحتعؾؼ تلالختقلر 

 القاىون الواجب التطبوق على إثبات عقد المقاولة من الباصن:

لؿ حقرد الؿشرا الؿصري ةال الؿشرا الػركسبل ققاطبد خلصبن تنرأبلت طؼبد الؿؼلةلبن 

اـ الألصـ ، ةلذلؽ حر ع إلك األصؾ د اإلرألت فقخضع د إرألتبف لؾؼقاطبد العلابن التبل 

 .(2)قصـل لؾدةلنتطأؼ تشلا اإل رابات ةالتل تخضعفل لؾؼلكقا ال

تتـقا ةسل ؾ ىؿلحن ىؼقا الؿؼلة  اـ الألصـ ىف العالقبلت الخلصبن الدةلقبن ابل تبقـ 

إططببلبه الحببؼ د الببدطقى الؿألشببرة د تـظقؿفببل تؼقاطببد قلكقكقببن فقرحببن التطأقببؼ ةاببل تببقـ 

. ةال  دا  ىف طبد، ة بقد طالقبن طؼدحبن تبقـ اؼبلة  (9)اقا فن صلى  العؿؾ األسلسل

الألصـ ةصلى  العؿؾ األسلسل إال كا ةىدة االلتزا، تنكجلز العؿؾ احؾ طؼد الؿؼلةلن 

)طؼدحبن األصؾل ةطؼد الؿؼلةلن اـ الألصـ حدفع إلك التسل   طـ كقا ةكطبلا الؿسبًاقلقن 

                                                        

 ققن كحق إكشلب بقًان تحؽقؿ دةلقن استؼؾن.اسلحرة االتجله العل، لالتػل (8)

حسرى طؾك ققاطد االختصل  ة ؿقبع "تـص طؾك ككف:  التل الؿصري الؿديناـ الؼلكقا  22كص الؿلدة  اكظر (2)

 ."تألشر فقف اإل رابات ا الأؾد الذى تؼل، فقف الدطقى كةالؿسل ؾ الخلصن تلإل رابات قلكق

(3) Ludovic Pailler, La protection du sous-traitant dans L'order international, presses de L'université 
Toulouse, 2019, P. 177-190 Spec, P. 177. 
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ك، تؼصقرحن( التل تـشل تقـفؿل ىتك كتؿؽـ اـ تحدحد الؼلكقا ةا   التطأقبؼ ةفبؼ قلطبدة 

 اإلسـلد الؿـلسأن.

ةالقاقع كا الؿؼلة  اـ الألصـ حعد اـ الغقر تللـسأن لصلى  العؿؾ األسلسل، ىقبت 

ال ترتطفؿل طالقن طؼدحن إال كا الؿشرا ةىػلضًا طؾك ىؼقا الؿؼبلة  ابـ الأبلصـ خبرج 

ـ الؼقاطد العلان التل تؼضك تلا العؼد ال حؽقا سلرحًا إال تقـ كصرافف، ةال حتعبدى كربره ط

إلك الغقر، ةكذلؽ خرة ًا طؾك قلطدة الؿسلةاة تقـ الدا ـقـ، ىقت تعطك لؾؿؼبلة  ابـ 

، ىقـؿببل اـحببف الحببؼ د الؿطللأببن تؿببل (8)الأببلصـ اركببزًا اؿتببلزًا تللـسببأن لغقببره اببـ الببدا ـقـ

ؾل اـ ىؼبقا لبدى صبلى  العؿبؾ األسلسبل تؿؼتضبك دطبقى األشبرة، لؾؿؼلة  األص

, ةىف الؿؼلتؾ  عبؾ لصبلى  (2)حصأح تؿؼتضلبل دا ـًا شخصقًا لصلى  العؿؾ األسلسل

العؿؾ األسلسل الحؼ د اطللأن الؿؼبلة  ابـ الأبلصـ ةفبؼ ققاطبد الؿسبًاقلقن التؼصبقرحن 

ؾقؿ ةالضببؿلا ، فؿببل بببل تصببػن طلاببن ةتؿؼتضببك الببدطقى الؿألشببرة د الؿطللأببن تللتسبب

 ةالجقاب د الػرطقـ التللققـ :  الدطقى الؿألشرة ةال بق الؼلكقا الذي ححؽؿفل؟

بببل الببدطقى التببل قرربببل الؿشببرا لصببللح الؿؼببلة  اببـ الأببلصـ  :الببدعوى المباشببرة 

أبن تؿبل لؾؿؼبلة  األصبؾل ابـ ىؼبقا ةتلتعقف د اقا فن صلى  العؿؾ األسلسل لؾؿطلل

                                                        

لعؼببقد الأببلصـ، الؿر ببع  السببلتؼ، : دكتببقر/ كسببلان احؿببد صببف، الـظرحببن العلاببن اكظببرلؿزحببد اببـ التػصببقالت،  (8)

 ةال تعدبل. 241 

/ احؿبد ىسبقـ اـصبقر، الـظرحبن العلابن لاللتبزا،، اصبلدر االلتببزا،، دار : البدكتقراكظبرلؿزحبد ابـ التػصبقؾ،  (2)

. ىقبت حسبعك الؿؼبلة  ابـ الأبلصـ لالسبتًاثلر تبللحؼ البذي د ذابن 889،   2114الجلاعن الجدحدة، صأعن 

الببدكتقر/ راضببلا  اكظببر، تلسببؿف ةلببقس تلسببؿ األخقببر. ةاألصببؾللصببللح الؿؼببلة   األصببؾلصببلى  العؿببؾ 

 .84،   8146ى الؿألشرة، رسللن دكتقراه،  لاعن اإلسؽـدرحن، سـن السعقد، الدطق كتق
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رغؿ طد، ة قد طالقن األشرة تبقـ الؿؼبلة  ابـ الأبلصـ ةصبلى  العؿبؾ، ىقبت تبـص 

حؽبقا لؾؿؼبلةلقـ ابـ الأبلصـ  -8"ابـ التؼـبقـ الؿبدين الؿصبري طؾبك ككبف:  442الؿلدة 

ةلؾعؿببل  الببذحـ حشببتغؾقا لحسببلب الؿؼببلة  ىف تـػقببذ العؿببؾ، ىببؼ اطللأببن رب العؿببؾ 

 حجببلةز الؼببدر الببذي حؽببقا اببدحـًا تببف لؾؿؼببلة  األصببؾل اببـ ةقببت رفببع األشببرة تؿببل ال

الببدطقى، ةحؽببقا لعؿببل  الؿؼببلةلقـ اببـ الأببلصـ اثببؾ بببذا الحببؼ قأببؾ كببؾ اببـ الؿؼببلة  

 .(8)األصؾل ةرب العؿؾ

ذي تدب اـ الطأقعل كا حؼق، الؼلضبل تتطأقبؼ الؼقاطبد الؼلكقكقبن التبل تتضبؿـفل  ةتلدئ

ز، ذل دةلتف، رؿ ققاطد اإلسـلد التل ترد د قلكقكف القصـل لحؾ االتػلققلت الدةلقن التل تؾت

. السبقؿل ةككبف ابـ الـبلدر كا حضبع الؿشبرا (2)الؿـلزطلت التل تـشل د اثبؾ ببذه األىبقا 

ققاطد اقضقطقن األشرة لحؾ الؿـلزطلت ذات الطأقعن الدةلقن، ةاـ رؿ فنا كة  ابل حأبدك 

 أبن التطأقبؼ كا حعطبك األةلقحبن لتطأقبؼ الؼقاطبد تف الؼلضل لتحدحد الؼلطبدة الؼلكقكقبن ةا

الؼلكقكقن الؿقضقطقن فقرحن التطأقبؼ، إا ة بدت، ربؿ تطأقبؼ ققاطبد تـبلزا الؼبقاكقـ التبل 

تحدد لف الـظل، الؼلكقين ةا   التطأقؼ لحؾ الخالف الؿعرة  طؾقف اـ خال  العـلصر 

 .(9)ةالظرةف التل تأقـفل ققاطد اإلسـلد

فقؿبل  -أحت طـ الطأقعن الؼلكقكقن لؾدطقى الؿألشبرة ةببؾ تـبدرج ةبـل تظفر كبؿقن ال

 ؟( 6)تحت ال حتعؾؼ تللؿسل ؾ التعلقدحن ك، غقر التعلقدحن –حتعؾؼ تللؼلكقا القا   التطأقؼ 

                                                        

 ةال تعدبل. 811ىف تػصقالت ذلؽ: دكتقر/ كسلان احؿد صف، الؿر ع السلتؼ، ،    اكظر (8)

(2) J.L. Van Boxstael, aspects de droit international prive, in Guide de droit immobilier, Bruxelles, story- 
Scientaie 32 (nov. 1999), P. 2. 

(3) Ibid. 
(4) Fr. Rigaux et marc Fallon, Droit international privé, l'université catholique de Louvain, 3 eme ed. 

Bruxelles, La rcier 2005, P. 282. 
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فعؾك الؿستقى األةرةتل لبؿ حبـظؿ الؿشبرا ىف اصبر ةالبدة  العرتقبن ببذا الؿقضبقا 

ضبؿـ تـظقؿبف لعؼبد الؿؼلةلبن ابـ الأبلصـ تؼقاطد خلصن، تقـؿل كظؿفل الؿشبرا الػركسبل 

 .(8)8141دحسؿرب  98الصلدر د  41 -8896تللؼلكقا رقؿ 

وعلى المستوى األوروبي فونحصر الخبال  حبول تطبوبق القواعبد البواردة ى إحبدى 

 االتفاقوتون:

 اتػلققببن رةاببل األةلببك لتحدحببد الؼببلكقا القا بب  التطأقببؼ طؾببك االلتزااببلت التعلقدحببن - 8

Obligation Contractuelles"(2). 

 .(9)اتػلققن رةال الثلكقن لتحدحد الؼلكقا ةا   التطأقؼ طؾك االلتزاالت غقر التعلقدحن - 2

ةاببـ ذلببؽ حتضببح كبؿقببن كا حؼببق، الؼلضببل تقصببػ الببدطقى الؿألشببرة ةفببؼ ققاطببد 

، لتحدحد ال إذا كلكت اؿل حخضع لؼقاطد اختقلر الؼبلكقا ةا ب  (6)الؼلكقا القصـل ىف تؾده

التطأقؼ طؾك العؼقد )اثبؾ قبلكقا احبؾ اإلتبرا، كة قبلكقا احبؾ التـػقبذ(، ك، اؿبل حخضبع 

لؾؼلكقا ةا   التطأقؼ طؾك ال حـشل طبـ الؿسبًاقلقن التؼصبقرحن )اثبؾ قبلكقا احبؾ ةقبقا 

 .(1)الػعؾ الضلر(

ةقد اكؼسؿ الػؼف ةالؼضلب ىق  تحدحد الطأقعن الؼلكقكقن لؾدطقى الؿألشرة فأقـؿل حبرى 

كظبرًا لعبد، ة بقد طالقبن  –هنل ابـ الؿسبل ؾ التبل تتعؾبؼ تللؿسبًاقلقن التؼصبقرحن الأعض ك

                                                        

(1) Cass, 3 e. Civ. 27 September 1983, no 82- 12. 737, Bull. Civ., 111- 132; Cass. Civ., 21 Juin, 1950, 
Messagries Maritimes, Dalloz 1951, P. 749 note Hamel, Sirry 1951-1-1, note Niboyet, Rev. Crit.D.1.P., 
1950, P. 609 note H. Batiffol. 

(2) Reglement (C.E) no 593/ 2008 du parelement (Rome I, J.O.C.E) 4 Juillet 2008, P. 6. 
(3) Rome II, J.O.C.E, 31 Juillet 2007, P. 40- 49. 
(4) Voir: R. Boukhari, La qualification en droit international Privé, Les chiers de droit, 511, 2010, P. 159. 
(5) Voir R. Jafferali, Actualité jurisprudentielle dans le domaine du droit applicable aux obligations 

contractuelles et non contractuelle (2007- 2012) in Actualités en droit international privé, Bruxelle, 
Bruylant 2013, no. 20 et Suiv. P. 105. 
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ةابـ ربؿ تخضبع لؾؼلطبدة  –طؼدحن تقـ صلى  العؿبؾ األسلسبل ةالؿؼبلة  ابـ الأبلصـ 

 .(8)العلان التل تسـد العالقن لؼلكقا اؽلا ةققا الػعؾ الضلر

علقدحبن ةإا اختؾػبقا د حرى الأعض ابخر كهنل اـ الؿسل ؾ التبل تتعؾبؼ تللؿسبًاقلقن الت

 األسلس الذي ترد إلقف ةتستـد طؾقف .

إلك رد الدطقى الؿألشرة إلك فؽرة االشاا   – التؼؾقديىف الػؼف  –فؼد ذب  الأعض 

لؿصؾحن الغقر، طؾك كسلس كا صلى  العؿؾ األسلسل د تعلقده اع الؿؼبلة  األصبؾل 

 .(2) شر(إكؿل حشا  لؿصؾحن الؿؼلة  اـ الألصـ )الدا ـ الؿأل

الؿؼبرر لؿصبؾحن  (9)ةذب  الأعض ابخر إلك رد الدطقى الؿألشرة إلك فؽبرة االاتقبلز

، ىقت تؽقا الدطقى الؿألشبرة ببل ةسبقؾن (6)الدا ـ تللـظر إلك ة قد ارتأل  تقـ الدحقا

تحرحؽ االاتقلز الؿؼرر لؾدا ـ ةابـ ربؿ حؽبقا االاتقبلز طؾبك البدحـ ةالبدطقى الؿألشبرة 

                                                        

 :اكظر( 8)

W. Boyault et S. Le maire, Protection du Sous- traitance en matiere international, la cour de cassation 
Française", note sous cass. Fr. (Chamber Mixte), 30 nov. 2007, Dalloz, 2008, P. 753 et suiv., Point II. 

 كحضل د بذا الؿعـك: اكظرة      

S. Francq; reglement rome I: obligations contractuelles, Rep. dr. int., Dalloz, Juin 2016, no 19. 

ةالؿبلدة  الؿصبري الؿبدينابـ الؼبلكقا  814ىتبك  816سبف ىف كصبق  الؿبقاد ابـ طؾك الـحق الذى حجد كسل (2)

، كظرات ىف االشباا  لؿصبؾحن الغقبر، ىجلزيالدكتقر/ طأد الحك  اكظر. الػركسل الؿديناـ الؼلكقا  8828

 .811،   8149، حـلحر 8، ا6اجؾن العؾق، الؼلكقكقن ةاالقتصلدحن، س

 .966سلان احؿد صف، الـظرحن العلان لعؼقد الألصـ،   دكتقر/ ك اكظرةىف كؼد بذه الػؽرة،  

 الؿبدينابـ الؼبلكقا  8891الؿبلدة  اكظبراالاتقلز سؾطن األشرة حؼرربل الؼلكقا لصبللح فًابن اعقـبن ابـ البدا ـقـ.  (9)

 .الؿصري

 الؿبدينطأبد البرىؿـ، ىؼبقا االاتقبلز ىف الؼبلكقا  ىؿديالدكتقر/  اكظرلؿزحد اـ التػصقؾ طـ ىؼ االاتقلز.  (6)

 ةال تعدبل. 88،   8111، دار الحؼقا لؾـشر ةالتقزحع، صأعن الؿصري
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،  ةىقبت حخضببع إكشبلبه لؼببلكقا اؽبلا تؼببدحؿ العؿبؾ لصببلى  (8)ةة فبلا لعؿؾبن ةاىببد

 .(2)العؿؾ األسلسل

ةذب  ركى رللت إلك رد الدطقى الؿألشرة إلك فؽرة ىقالبن الحبؼ ةسبـدبؿ ىف ذلبؽ 

كا بذه الدطقى تـتج اـ احض اكتؼبل  قبلكقين لؾحبؼ، فحؼبقا الؿؼبلة  األصبؾل تـتؼبؾ 

ىظبن كا ببذه الحقالبن ال تحبدث إال تؿؿلرسبن ابع اال (9)تؼقة الؼلكقا إلك اؼبلة  الأبلصـ

 ، ةاـ رؿ تخضع لؾؼلكقا الذي ححؽؿ ىقالن الحؼ.(6)الدطقى الؿألشرة

تسبأ   الشخصبل (1)ةحرى فرحؼ راتع كا البدطقى الؿألشبرة صبقرة ابـ صبقر الحؾبق 

ةبق ال حػسر كقػ كا الؿؼلة  اـ الألصـ ال حؿؽـف اطللأن صلى   (4)االرتأل  تقـ الدحقا

األصبؾل إال تللؼبدر الثلتبت د ذاتبف لؾؿؼبلة  األصبؾل، ةابـ ربؿ تخضبع لؾؼبلكقا العؿؾ 

                                                        

 ةال تعدبل. 961. ةىف طر  كؼد الػؽرة،   961الدكتقر/ كسلان احؿد صف، الؿر ع السلتؼ،    اكظر (8)

 :اكظرةىف اكتؼلد بذه الػؽرة  

C.H. L'arroument; L'action de nature nessairement contractuelle et la responsabilité civil dans les 
ensembles contractuelle, J.C.P., 1988, P. 327. 

(2) Marie-Elodie Ancel, La protection international de sous traitants, TCFDIP, (Travoux du comité 
François de droit international privé) 2008-2010, Pedone, 2011, P. 225 et suiv. Notamment no 17 et 
suiv.  

ىقبت حـتؼبؾ الحبؼ تحللتببف التبل حق بد طؾقفببل ابع كبؾ كسببألب البأطالا ةالبدفقا ةالسببؼق  السبلتؼن طؾبك بببذا  (9)

 :اكظراالكتؼل . 

P. Maurice: L'automation de l'action direct, R.T.D.C., T. 4, Paris, 1998, P. 726. 

 .912السلتؼ،   الدكتقر/ كسلان احؿد صف، الؿر ع  (6)

ىف الحؾبق  ىف طؼبقد الؿؼلةلبن ابـ  اكظبرة الؿبدينابـ الؼبلكقا  921الؿبلدة  اكظبرلؾحؾق ،  التشرحعلىف التـظقؿ  (1)

 الألصـ:

V. Roulet: Responsabilité et assurances en operation de sous-traitance, Special droit immobilier, 2003, 
P. 21. 

البدكتقر/  اكظبر؛ ةىف اكتؼبلد الػؽبرة 241،   8149، 2  العدةى، األدئ االلتزاابلت، جالدكتقر/  ال اكظر (4)

 .914كسلان احؿد صف، الؿر ع السلتؼ،   
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 ةا   التطأقؼ طؾك طؼد الؿؼلةلن األصؾل.

كال ىف الػؼف الحدحت، فقرى الأعض كا الدطقى الؿألشرة تجد كسلسفل ىف كظرحن اإلرراب 

ك بره تال سأ  تللـظر إلك كا الؿؼلة  اـ الأبلصـ قبد، طؿؾبف ةكدةاتبف ةلبؿ ححصبؾ طؾبك 

ةبق ال ححؼؼ اإلرراب ىف ىؼ صلى  العؿؾ األسلسل ةالؿؼلة  األصؾل السقؿل إذا ضبؾ 

الؿؼلتؾ ىف ذان الؿدحـ ةشلركف فقف غقره اـ الدا ـقـ، ةابـ ربؿ تسبتـد البدطقى الؿألشبرة 

 .(8)إلك الؼلكقا ال إلك االتػلا

األكظؿن ةحـتؼد الأعض كؾ بذه الؿحلةالت لقصػ الدطقى الؿألشرة تردبل إلك كىد 

الؼلكقكقببن الؿعرةفببن سببؾػل، تببلا ذلببؽ حجببلد الؿـطببؼ الؼببلكقين الصببحقح ألا اببـ شببلكف 

إخضلطفل ألىؽل، كظل، قلكقين ال دةا اراطلة ال تـػرد تف ابـ خصبل ص، ةببق ابل دفعفبؿ 

تـظر الؿشبرا  (9)التشرحعل، كة إلك فؽرة التخصقص (2)العدالن األدئإلك رد بذا الحؼ إلك 

، ىقبت ببل دطبقى حؿـحفبل (6)الضعقػ، كة ردبل إلك كصق  الؼلكقاإلك ىؿلحن الطرف 

الؼلكقا لشبخص قأبؾ آخبر ال ترتطبف تبف راتطبن قلكقكقبن لؾؿطللأبن تحبؼ لؾبدا ـ قأبؾ ابدحـ 

                                                        

، القسبقط د شبرح الؼبلكقا السبـفقري، ةالبدكتقر/ طأبد البرزاا الؿصري الؿديناـ الؼلكقا  841الؿلدة  اكظر (8)

 ةال تعدبل. 146ة ،   ، الجزب األ2114، صأعن كؼلتن الؿحلاقـ الؿدين

الدكتقر/ احؿد طؾك طرفن، الدطلةى الؿألشبرة الؿاتأبن طؾبك طؼبد التبلاقـ، اجؾبن الؼبلكقا ةاالقتصبلد ،  اكظر (2)

 .228،   8164، حقكقق 2، ا84س

، ةالببدكتقر/ كسببلان احؿببد صببف، الؿر ببع السببلتؼ،   229الؿر ببع السببلتؼ،    اكظببرلؿزحببد اببـ التػلصببقؾ  (9)

944. 

، ابج 21/4/8141كؼبض ابدكك  ؾسبن  اكظبر. ة116،   2، الؿر بع السبلتؼ، جالسـفقريالدكتقر/  اكظر (6)

 :فركسل. ةكذلؽ كؼض 8482،   21كىؽل، الـؼض، س 

Cass. Civ. 14 Juin, 1926, D.H. 1926, P. 393. 
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 .(8)الؿدحـ

ةاببـ  لكأـببل كببر ح االتجببله إلببك كا الببدطقى الؿألشببرة اببـ الؿسببل ؾ التببل تتصببؾ 

لؼلكقكقن الؿتعؾؼن تللعالقلت العؼدحن، ذلبؽ الؼقاطد ا (2)تللؿسًاقلقن العؼدحن ةاـ رؿ تـظؿفل

كا الدطقى الؿألشرة ترتأط ارتألصًا ةاضحل تللعؼقد التل كدت إلك ة قد الحؼ ىف كقلاتفل 

ةالحؼقا التل تـص  طؾقفل، إذ كهنل ال تؼبق، اـػصبؾن طبـ االرتأبل  ةااللتبزا، الؿػبا  

ألسلسبل، ىقبت حق بد تقـ اؼلة  الأبلصـ ةصبلى  العؿبؾ ا –إلقلاتفل  –تـص الؼلكقا 

اـ صلى  العؿؾ األسلسل تجله الؿؼلة  األصؾل تؿق   طؼبد الؿؼلةلبن  إراديالتزا، 

حرت  طؾقف الؼلكقا التزا، صلى  العؿؾ األسلسل تجبله اؼبلة  الأبلصـ. ةتعأبلرة كخبرى 

 .(9)تعترب الدطقى الؿألشرة كررًا قلكقكقل كلشًاًا طـ طؼد الؿؼلةلن األصؾل

إزاب القصػ السلتؼ كرلر الأعض تسل اًل بؾ تتعؾبؼ البدطقى الؿألشبرة تعؼبد الؿؼلةلبن 

األصؾل ك، تعؼد الؿؼلةلن اـ الألصـ فتخضع لؾؼلكقا الذي ححؽؿ كحل اـفؿل ك، بل تتعؾبؼ 

                                                        

 اكظبرله . ةىف طبر  ببذا االتجب611الدكتقر/ راضلا كتق السعقد، الؿر ع السبلتؼ،    اكظرىف تػصقؾ ذلؽ  (8)

ةابل تعبدبل. فؿؿلرسبن البدطقى الؿألشبرة تـشب  ىؼبًا  941الدكتقر/ كسلان احؿد صف، الؿر بع السبلتؼ،   

خلصًا قأؾ ادحـ الؿدحـ ىف ىدةد الثلتت ىف ذان األخقر، ىتك لق كلا كقؾ اـ ىبؼ البدا ـ قأبؾ ابدحـ الؿبدحـ، 

 ,911السلتؼ،   ةتـؼطع صؾن بذا الحؼ تللعالقلت الؼلكقكقن السلتؼن طؾقف، الؿر ع 

 :اكظرالخل ،  الدةللةىف بذا االتجله ىف الؼلكقا  (2)

P. Lagarde, la sous-traitance en droit international privé, in C. Gavalda (dir.), la sous- traitance de 
marches de travaux et de services, Economica, 1978, P. 190, Spec. P. 197 et S.; V. Heuzé, la loi 
applicable aux actions directes dans les groupes de contracts: l'exemple de la sous traitane 
internationale, Rev. Crit. Dr. int. Pr. 1996, P. 243, Spec. no 16. 

 :اكظر (9)

R. Jafferall, op. cit., P. 166. 
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 ؟(8)تؽالبؿل ةتخضع لؾؼقاطد الؼلكقكقن التل تحؽؿ كال العؼدحـ

الراتطن التبل تبرتط تبقـ البدطقى الؿألشبرة ةالعؼبد البذي كترابف الؿؼبلة  ةالحؼقؼن كا 

ةالتبل تبربر اطتألرببل كىبدى كربلر ببذه العالقبن  -األصؾل اع صبلى  العؿبؾ األسلسبل 

ال تبمدى تللضبرةرة إلبك كا حؽبقا  -العؼدحن، ةاـ رؿ تدخؾ ىف إصلر الؿسبًاقلقن العؼدحبن 

لكقا ةا بب  التطأقببؼ طؾببك الببدطقى الؼببلكقا ةا بب  التطأقببؼ طؾببك بببذا العؼببد بببق الؼبب

الؿألشرة، ىقت تق د رالرن رةاتبط حؿؽبـ اسبتخدا، كحبل اـفبل ىف تحدحبد ببذا الؼبلكقا كال 

 ةبل:

الراتطن التل ترتط الدطقى الؿألشرة تللؼلكقا القا   التطأقؼ طؾك طؼد الؿؼلةلن اـ  – 8

 الألصـ.

تطأقبؼ طؾبك طؼبد الؿؼلةلبن الراتطن التل تبرتط البدطقى الؿألشبرة تللؼبلكقا ةا ب  ال – 2

 األصؾل.

الراتطن التل ترتط البدطقى الؿألشبرة تؽبال الؼبلكقكقـ تبللـظر إلبك كا البدطقى تتعؾبؼ  – 9

تحببؼ لؾؿؼببلة  األصببؾل لببدى صببلى  العؿببؾ األسلسببل، إال كا اببـ حسببتعؿؾفل بببق 

 الؿؼلة  اـ الألصـ، ةبل الػرة  التل سـعر  لفل تللتػصقؾ فقؿل حؾك:

خضاع الدعوى المباشرة للقاىون واجب التطبوق على عقبد المقاولبة مبن االتجاه األول: إ

 الباصن:

حرى الأعض كا الدطقى الؿألشرة حج  كا تخضع لؾؼلكقا الذي ححؽؿ طؼد الؿؼلةلبن 

                                                        

 :اكظر( 8)

Fr. Glansdrff, Reflections Complémentaires au sujet de l''action contractuelle direct du maitre de 
l'ouvrage contre le sous-traitant et plus géneralement au sein des groupes de contrats"., R.G.A.R., 
1990, no. 11, P. 596 Spec. note 33 et 34. 
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ىتك ةلق لبؿ تؽبـ اعرةفبن ىف الؼبلكقا ةا ب  التطأقبؼ طؾبك طؼبد الؿؼلةلبن  –اـ الألصـ 

ححؼؼ التققعبلت الؿشبرةطن لؾؿؼبلة  ابـ  ةار ع ذلؽ كا تطأقؼ بذا الؼلكقا –األصؾل 

الألصـ، السقؿل إذا كلا صلى  العؿؾ األسلسل تلتعبل لدةلبن حبـظؿ قلكقهنبل ببذه الـقطقبن 

 .(8)اـ الحؼقا

حضلف إلك ذلؽ ىؼقؼبن كا ببذه البدطقى ابل ببل إال ةسبقؾن تلتعبن لحبؼ الؿؼبلة  ابـ 

ـ، ةابـ ربؿ حؽبقا الؼبلكقا الألصـ ىف الؿطللأن تللؿدحقكقن التل كشًات طـ تـػقذ طؼد الأبلص

 .(2)ةا   التطأقؼ طؾك بذا العؼد بق الؼلكقا األفضؾ لتـظقؿفل

ةحعقبب  بببذه الق فببن اببـ الـظببر كا التققعببلت الؿشببرةطن لصببلى  العؿببؾ األسلسببل 

تستحؼ كا تمخذ ىف االطتألر اثؾفل اثؾ التققعلت الؿشرةطن لؾؿؼلة  ابـ الأبلصـ، ىقبت 

عرف كسؾقب الدطقى الؿألشرة، ةاـ ربؿ ال حتققبع كا قد حؽقا خلضعل لـظل، قلكقكك ال ح

 .(9)حؽقا خصؿل ىف اطللأن اـ اؼلة  الألصـ الذي ال ترتطف تف كى طالقن طؼدحن

االتجاه الثباين: إخضباع البدعوى المباشبرة للقباىون واجبب التطبوبق علبى عقبد المقاولبة 

 األصلي:

قبؼ تتحبدد الحؼبقا التبل تنترا، طؼد الؿؼلةلن األصؾل ةتحدحد الؼبلكقا القا ب  التطأ

حرتأفل بذا الؼلكقا لؽؾ اـ الطرفقـ، تؿعـك كا بذا الؼلكقا بق األقرب لتـظقؿ ال إذا كبلا 

                                                        

 :اكظر( 8)

D. Powell, Sub-contracting in the united Kingdon, Ent. et  dr., 1991, P. 54- 56, P. Wautelet, La Sous-
traitance international, questions choisies, dans "La Sous-traitance, Commission de droit et vie des 
àffaires, Bruxelles, Bruylant, 2003, P. 44. 

(2) Voir: P. Wautelet Ibid.. 
(3)Voir: Pr. Jean-Louis van Boxstael, Droit international privé et sous-traitance international: quelle place 

pour l'action directe du sous-traitant? Faculté de droit, université Catholique de Louvain, 2016- 2017, 
P. 48. 
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، ةتللتبللل (8)لطرف رللت االستػلدة اـ آرلر طؼد الؿؼلةلن األصؾل ةكطلا ببذه االسبتػلدة

البدطقى حؽقا بق الؼلكقا ةا   التطأقؼ ىف تحدحد ىؼ الؿؼلة  اـ الألصـ ىف استخدا، 

الؿألشرة رغؿ ككف لؿ حؽـ صرفًا ىف العؼد األصؾل، ذلؽ كا البدطقى ابـ اؽؿبالت تـػقبذ 

طؼد الؿؼلةلن األصؾل، ةتللتللل تتػؼ ةالتققعبلت الؿشبرةطن لصبلى  العؿبؾ األسلسبل 

)الؿدحـ تلاللتزا،(، تشر  كا حؽبقا الؼبلكقا ةا ب  التطأقبؼ طؾبك العؼبد األسلسبل ابـ 

 ؿ بذه الدطقى.الؼقاكقـ التل تعرف ةتـظ

إال إذا كلكت اعرةفن ةاـظؿن  لدطقى الؿألشرة لـ حؽقا لفل اجل ةتعألرة كخرى فنا ا

، كظبرًا ألا (2)ةفؼ الؼلكقا ةا   التطأقؼ طؾك العؼد الؿرب، اع صلى  العؿبؾ األسلسبل

بذه الدطقى تؼر لؿؼلة  الألصـ االستػلدة اـ االلتزا، التعلقبدي الـلشب  طبـ العؼبد تبقـ 

األصؾل ةصلى  العؿبؾ األسلسبل، السبقؿل ةكا صبلى  العؿبؾ ال حؿؽبـ كا  الؿؼلة 

حتققع تطأقؼ قلكقا آخر غقر الؼلكقا الذي ححؽؿ العؼد الذي كتراف اع الؿؼلة  األصبؾل. 

، طؾبك (9)2186ةقد ة د لفذا االتجله صدى ىف تعض كىؽل، الؼضلب األةرةتل اـذ طبل، 

األسلسبل لـطبلا التزاالتبف تتحبدد ىف  سـد ابـ كا التققعبلت الؿشبرةطن لصبلى  العؿبؾ

الؾحظن التل اختلر فقفل الؼلكقا ةا   التطأقبؼ طؾبك العؼبد البذي كترابف، فبنا كبلا حجقبز 

استخدا، الدطقى الؿألشرة اؼدال، كلا صلى  العؿؾ طؾك تقـن تؿل حؿؽـ كا حتعر  لف 

 اـ اطللألت اـ اؼلة  الألصـ.

                                                        

(1) Voir: R. Jafferali, op. cit., P. 168; V, Heuze, op. cit., Spec, no. 18. 

 :اكظر( 2)

V. Heuze: "La loi applicable aux actions directes dans les groupe de contrats, L'example de la sous-
traitance international, Rev. Crit. dr. int. pr., 1996, P. 243- 266. 

 :B. Voldersتعؾقؼ  الأؾجقؽلىف الؼضلب  اكظر( 9)

Comm. Anvers  8 oct. 2014, R.A.B.G., 2015/12, P. 897 . 
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ن رةاببل تشببلا االلتزااببلت التعلقدحببن، اببـ اتػلققبب 82/8ةبببق اببل حتػببؼ اببع كببص الؿببلدة 

ةالذي كجد لف تطأقؼًا ىف الـزاا الذي كشل تبقـ شبركتقـ تحؿبال الجـسبقن الفقلـدحبن، ىبقـ 

استـدت الؿحؽؿن إلك اؽلا تـػقذ العؼد لتؼضك تلختصلصفل ةتتطأقؼ الؼلكقا الأؾجقؽبل 

ك طؼبد الؿؼلةلبن ، تلطتألره الؼلكقا ةا   التطأقبؼ طؾب(8)-الذي حـظؿ الدطقى الؿألشرة –

 –األصؾل، ةطد، االلتػلت إلك الؼلكقا ةا ب  التطأقبؼ طؾبك طؼبد الؿؼلةلبن ابـ الأبلصـ 

رغؿ كا الـزاا قد كشل كتقجن طد، تـػقذ العؼد األخقبر،  –الذي ال حعرف الدطقى الؿألشرة 

ألا ىف ذلؽ اراطلة لؾتققعلت الؿشرةطن لؽؾ اـ الؿؼلة  اـ الألصـ فضال طـ صبلى  

 سلسل.العؿؾ األ

ةد تػسقر ذلؽ ققؾ كا إخضلا طؼد الؿؼلةلن األصؾل لؼلكقا احبدد حسبؿح لصبلى  

العؿؾ تتققع اطللأتف اـ قأؾ اؼلةلل الأبلصـ ابـ طدابف، تؿعرفتبف ذبذا الؼبلكقا، ةببق ابل 

حؿؽـف تجـ  بذه الؿطللألت تلالتػلا طؾبك إخضبلا العؼبد لؼبلكقا آخبر، كة قأبق  كتقجبن 

 بذه الؿطللألت.

ـ ككف لؿل كلا طؼد الؿؼلةلن اـ الألصـ الىؼ طؾك طؼد الؿؼلةلبن األصبؾل بذا فضال ط

كا حؽقا لف الحؼ ىف الؿطللأبن تحؼققبف  –كا حتققع تققعًا اشرةطًا  –كلا لؿؼلة  الألصـ 

 لدى الؿؼلة  األصؾل تؿق   الدطقى الؿألشرة ىف اقا فن صلى  العؿؾ األسلسل.

جب التطبوق على شبرو  قببول البدعوى المباشبرة االتجاه الثالث: التفرقة بون القاىون وا

                                                        

ةالدطقى الؿألشرة تربر خضقطفل لؾؿبلدة  األسلسلالحؽؿ إلك الؼضلب تلا الصؾن الؼقحن تقـ العؼد  فلىقت اكت (8)

 الأؾجقؽل. القصـلاـ الؼلكقا  8411

 تعؾقؼ طؾك الحؽؿ الؿشلر إلقف: اكظر

B. Volders, op. cit., P. 900 – 903. 
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 والقاىون واجب التطبوق على موضوعها:

ذبب  البأعض إلبك التػرقبن تبقـ الؼبلكقا ةا ب  التطأقبؼ طؾبك شبرة  قأبق  البدطقى 

الؿألشرة ةذلؽ الذي ححؽؿ اقضقطفل، طؾك سـد اـ كا قلتؾقن االدطلب الؿألشبر تخضبع 

ـلشًان طـ طد، سبداد الؿؼبلة  األصبؾل لحؼبقا لؾؼلكقا ةا   التطأقؼ طؾك الؿدحقكقن ال

الؿؼلة  اـ الألصـ ةبق ال حـشل طـ االلتزا، القارد تعؼبد الؿؼلةلبن ابـ الأبلصـ، ةابـ ربؿ 

حخضع قأق  الدطقى الؿألشرة لؾؼلكقا ةا   التطأقؼ طؾبك طؼبد الؿؼلةلبن ابـ الأبلصـ، 

 .(8)ىقت حـظؿ شرة  ةكطلا تحؼؼ بذه الؿدحقكقن ةااللتزا، تسدادبل

كاببل اقضببقا الببدطقى الؿألشببرة إال ةبببق ققؿببن ةكطببلا الؿدحقكقببن الـلشببًان طببـ طؼببد 

ةالتل حؾتز، األخقر تسبدادبل لؾؿؼبلة   –الؿؼلةلن األصؾل لدى صلى  العؿؾ األسلسل 

فتخضع لؾؼلكقا الذي ححؽؿ العؼد الؿرب، تقـفؿل، كى لؾؼلكقا ةا   التطأقبؼ  –األصؾل 

 طؾك طؼد الؿؼلةلن األصؾل.

اقبزة  -األصبؾل ةالأبلصـ –ذا التحؾقؾ لعالقبن البدطقى الؿألشبرة تللعؼبدحـ ةححؼؼ ب

تجـ  صعقتن التؽققػ الؼلكقين لؾدطقى الؿألشرة اـ زاةحن االرتأل  تللعؼد ذي الصبؾن. 

الؿألشرة تلي اـ العؼدحـ، إذ حطأؼ طؾك  فؾقس طؾك الؼلضل كا حؼرر البقن صؾن الدطقى

 .(2)كؾ اـ قأق  الدطقى ةاقضقطفل الؼلكقا الؿـلس  لؽؾ اـفؿل

ةاـ ربؿ حؿؽبـ لؾؿؼبلة  ابـ الأبلصـ اعرفبن كة تققبع ابل إذا كبلا لبف الؾجبقب لؾبدطقى 

                                                        

 :اكظر( 8)

P. Lagarde: La sous-traitance en droit international privé, en la sous-traitance de marches de travaux 
et de services, sous la direction de C. Gavalda, Paris, Economica, 1978, P. 186- 204. 

 :اكظر( 2)

Fr. Rigaux et autr., Droit intenational Privé, op. cit., P. 122. 
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الؿألشرة اـ طدابف ةفؼبل لؾؼبلكقا ةا ب  التطأقبؼ طؾبك العؼبد البذي كترابف ابع الؿؼبلة  

لل حؽقا قأق  بذه الدطقى ىف ضؾ تطأقؼ بذا الؼلكقا احؼؼبًا لؾتققعبلت األصؾل، ةتللتل

 .(8)الؿشرةطن لؽالبؿل ىف كطلا طؼد الؿؼلةلن اـ الألصـ ذي الصػن الدةلقن

 ولكن: هل يمكن االتفاق على القاىون واجب التطبوق على الدعوى المباشرة؟

 دطقى الؿألشرة:حختؾػ الرد طؾك بذا السما  تحس  القصػ الؼلكقين لطأقعن ال

إطؿبلال لؿأبدك سبؾطلا  –فأقـؿل  رى العؿؾ ىف الؼقاطد العلان طؾك كا ألصبراف العؼبد 

اختقلر الؼبلكقا ةا ب  التطأقبؼ طؾبك الؿـلزطبلت التبل تـشبل طبـ العؼبد الؿبرب،  –اإلرادة 

.  ببرى العؿببؾ طؾببك ككببف ىف العالقببلت غقببر التعلقدحببن ال حق ببد التببزا، اسببأؼ تببقـ (2)تقببـفؿ

 (.9)القنكصراف الع

كجد كا تطأقؼ بذه الؼقاطد طؾك العالقن تقـ اؼلة  الألصـ ةصلى  العؿؾ األسلسبل 

ال حاك كالاـبل إال خقبلر إاؽلكقبن االتػبلا طؾبك  -ىف ضقب طد، ة قد طؼد تقـ الطرفقـ  -

الؼبلكقا البذي تخضبع لبف البدطقى الؿألشببرة سبقاب قأبؾ تحؼبؼ الؿدحقكقبن التبل لؾؿؼببلة  

 العؿؾ األسلسل كة تعد تحؼؼ كسألذل.األصؾل ىف ذان صلى  

                                                        

 :اكظر( 8)

W. Wautelet; La sous-traitance international, op. cit., P. 47. 

 اـ اتػلققن رةال لاللتزاالت التعلقدحن. 88، 81، 9( طؾك الـحق الذى كظؿتف الؿقاد 2)

اتػبلا األصبراف  86/8( إال كا اتػلققن رةال لاللتزاالت غقر التعلقدحن كظؿت بذه الؿسللن، ىقت ك لزت تللؿبلدة 9)

 التبلطؾك اختقلر الؼلكقا ةا   التطأقؼ طؾك االلتزاالت غقر التعلقدحن، اتػلقبًا سبلتؼًا كة الىؼبًا طؾبك القاقعبن 

كدت إلك تحؼؼ الضرر، ةتغض الـظر طؿل إذا كلا االتػلا صبرححًا كة ضبؿـقًا حسبتػلد ابـ الظبرةف الؿحقطبن، 

 الؼلضبلحعـبك ككبف إذا ة بد اثبؾ ببذا االتػبلا ة ب  طؾبك  شرحطن كا ال حتضؿـ اسلسًا تحؼقا الغقر ةبق ابل

 االلتزا، تتطأقؼف.
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 ؛ةرغؿ كا الؿـطؼ الـظري حػر  بذا الخقلر، إال كا القاقع العؿؾبل حؼضبك تلسبتأعلده

إذ ال حتصببقر ىببدةث االتػببلا الؿسببأؼ لعببد، اعرفببن صببرد الببدطقى الؿألشببرة تعضببفؿل 

ببذا كؿل ككف ال حتصقر كا ححدث اثبؾ   -خلصن ىف ىللن اختالففؿل ىف الجـسقن  -الأعض 

. فضال طـ ككف اـ الصع  كا (8)االتػلا قأؾ تحؼؼ الضرر الذي حدطق لؾـزاا تقـ الطرفقـ

 كرى اتػلقًا تقـ الطرفقـ تعد ةققا الػعؾ الضلر. 

اـفؿل تجله ابخر، فأقـؿل حرغ  صلى  العؿبؾ  حػسر ذلؽ ةاقع تضلرب اصللح كال

شببرة تجلبببف، حلاببؾ اؼببلة  األسلسببل ىف اختقببلر قببلكقا ال حجقببز الؿطللأببن تللببدطقى الؿأل

 الألصـ ىف اختقلر قلكقا حجقز لف إحلبل.

ةاـ رؿ حؿؽبـ الؼبق  تبلا اأبدك سبؾطلا اإلرادة ال حجبد لبف تطأقؼبل ذا كبؿقبن ىف تحدحبد 

 الؼلكقا ةا    التطأقؼ طؾك الدطقى الؿألشرة. 

 وهنا يثور التساؤل عما هي قومة شر  اختوار القاىون واجب التطبوق الكي قد يتضبمنه

 عقد المقاولة من الباصن؟

ةبببؾ حؿؽببـ لؾؿؼببلة  اببـ الأببلصـ االسببتػلدة اببـ بببذا الشببر  الببذي ةرد تلتػلقببف اببع 

الؿؼلة  األصؾل فقؿل حتعؾؼ تللدطقى الؿألشرة؟ ةتعألرة كخرى بؾ حؿؽـ تعدحن كرر ببذا 

 الشر  إلك التعلاؾ اع صلى  العؿؾ األسلسل؟

الؼضبل ل ةالؼبلكقا ةا ب  التطأقبؼ  كرقرت اشؽؾن تعدحن كرر شر  اختقلر االختصل 

، ىقت اكتفت إلبك ككبف حشبا  لسبرحلا شبر  (2)2189كال، احؽؿن العد  األةرةتقن طل، 

                                                        

 :اكظر( 8)

Pr. Jean-Louis Van Boxstael, Droit international privé, op. cit., P. 51 et suiv. 

 :اكظر( 2)
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اختقلر الؼلكقا ىف اقا فن صرف رللت كا حثأت الؿدطك كا الطرف الثللت ةافؼ طؾك ببذا 

 االختقلر، ةبق ال كراه اـطؼقًا ىف الؿسللن احؾ الأحت.

 عام على الدعوى المباشرة:أثر الدفع بالنظام ال

حعد البدفع تللـظبل، العبل، االسبتثـلب طؾبك تطأقبؼ ابل تبمدى إلقبف ققاطبد اإلسبـلد، ىقبت 

حسؿح تلستأعلد الؼلكقا الؿسـد إلقف، كظرًا لؿل حمدي إلقف تطأقؼ بذا األخقر ابـ اربر سبؾأك 

 .(8)طؾك الـظل، اال تؿلطل ةالسقلسل ىف دةلن الؼلضل

ال حجقز تطأقؼ كىؽل، قلكقا "كقا الؿدين الؿصري طؾك ككف: اـ الؼل 21ةتـص الؿلدة 

األىؽببل، اخللػببن لؾـظببل، العببل،  إذا كلكببت بببذه –الـصببق  السببلتؼن  –ك ـأببل طقـتببف 

 ."لمداب ىف اصر كة

اببـ اتػلققببن رةاببل تشببلا الؼببلكقا ةا بب  التطأقببؼ طؾببك االلتزااببلت  28ةتببـص الؿببلدة 

الؼلكقا الذي تشقر إلقبف ققاطبد االتػلققبن إال  ال حجقز استأعلد كصق "التعلقدحن طؾك ككف 

إذا كببلا تطأقببؼ بببذه الـصببق  اخللػببًا لؾـظببل، العببل، د الدةلببن احببؾ االختصببل  

 .(2)"الؼضل ل

استأعلد الؼلكقا األ ـأبل  لؾؼلضلةطؾك ذلؽ ةىف ضقب اثؾ بذه الـصق  بؾ حجقز 

الؿألشبرة ىف اقا فبن ى قةا   التطأقؼ إذا ال لؿ حعاف لؿؼلة  الأبلصـ تبللحؼ ىف البدط

                                                                                                                                                                     

C.J.U.E., 7 Fevrier 2013, Refcomp SpA C. Axa Corporate Solutions Assurance SA et autres,  C-543/10, 
Rec.2013, P. 62. 

(1) Voir: P. Wautelet, op. cit., P. 49, et J. L. Van Boxstael: Aspects de droit international privé, op. cit., 
P.2. 

الخل  الأؾجقؽل ة برى العؿبؾ طؾقبف ىف قضبلب البـؼض.  الدةللاـ الؼلكقا  28ةبق ال حتػؼ اع كص  الؿلدة  (2)

 :اكظر

Cass 29 avril 2002, Chron. D. S., 2002, Liv. 8, P. 836; Cass. 18 mars 2013, Chron, D.S., 2014, Liv. 9, P. 460. 

 د تحدحد اػفق، الدفع تللـظل، العل،. الؿصريحتأـلبل الؼضلب  التلكػس الػؽرة  بلة 
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 صلى  العؿؾ األسلسل؟.

، تؿعـك طد، (8)ال حؿقؾ الػؼف ةالؼضلب إلك تر قح تعؾؼ الدطقى الؿألشرة تللـظل، العل،

اطتأببلر الؼببلكقا الببذي ال حؼببر لؾؿؼببلة  اببـ الأببلصـ تببللحؼ ىف الببدطقى الؿألشببرة اخللػببًا 

 لؾؿألدئ ةالؼقؿ األسلسقن لؾؿجتؿع.

ي حؼر بذه الدطقى اخللػبًا لؾـظبل، العبل، ابـ ىقبت األصبؾ، كؿل ال حعترب الؼلكقا الذ

ةاـ رؿ فعؾك الؼلضل إذا كراد اسبتخدا، البدفع تللـظبل، العبل، السبتأعلد الؼبلكقا األ ـأبل 

الذي حعرف الدطقى الؿألشرة، كا حثأت اخللػن الؼلكقا الذي حؼر بذا الحؼ لؾـظل، العبل، 

 ىف دةلتف.

 على الدعوى المباشرة: فوريالأثر تطبوق القواعد ذات التطبوق 

قد تستخد، الدةلن كسؾقب الؼقاطد ذات التطأقؼ الػبقري لحؿلحبن الؿؼبلة  ىف العؼبقد 

التصبل  ( 9)، تغض الـظر طؿبل قبد تبمدى إلقبف ققاطبد اإلسبـلد(2)الدةلقن لؾؿؼلةلن اـ الألصـ

 41 -8896. ةحعد الؼبلكقا الػركسبل رقبؿ (6)العالقن كال تنقؾقؿ الؼلضل كة تلىد اقاصـقفل

اثبلال ةاضبحًا  (1)تشبلا تـظبقؿ طؼبقد الؿؼلةلبن ابـ الأبلصـ 8141دحسبؿرب  98الصلدر ىف 

 .(4)لؾؼقاطد التل تقصػ ذذا القصػ

                                                        

(1) Voir: Fr. Rigaux et M. Fallon, op. cit., P. 308; P. Wautlet, op. cit., P. 43. 
(2) Voir: Ludovic Pailler: La protection du sous traitant dans l'order international, preese de l'université 

toulause, open edition books, P. 177- 190. 
(3) Voir: G. Durand- Pasquier, "La loi applicable à la sous-traitance international: Bilan et perspectives", 

Lexis Nex's constraction- urbanisme, no I, Janvier 2008, P. I; Voir Aussi, Pauline d'Argent, op. cit., P. 
56; M.E. Ancel, op. cit., P. 225. 

(4) Voir: J.E. Van Boxstael, op. cit. P. 2. 
(5) Voir: M. Audit; "La loi du 31 decembr 1975 relatine à la sous-traitance est un loi de police". Rev. 

juridique de l'economie publique, no 654, Juin2008, comm.. 25, P 6. 

اـ الؼلكقا الدةلل الخبل  الأؾجقؽبل إلبك ققاطبد الأبقلقس ىقبت تبـص  21فعؾك سأقؾ الؿثل  تشقر الؿلدة/  (4)

 طؾك:
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اـ اتػلققن رةال األةلك إلك بذه الؿسللن ىقبت طرفبت ققاطبد  1ةقد تصدت الؿلدة/ 

لابن ةامسسبلهتل الأقلقس تلهنل الؼقاطد ابارة التل تصدربل الدةلبن لحؿلحبن اصبللحفل الع

السقلسببقن ةاال تؿلطقببن ةاالقتصببلدحن ةتطأؼفببل كحببل كببلا الؼببلكقا الببذي تشببقر إلقببف ققاطببد 

 .(8)اإلسـلد كة الذي حختلره األصراف

ةبق الؿػفق، الذي اسبتخداتف احؽؿبن البـؼض الػركسبقن ىبقـ اطتبربت الؼبلكقا رقبؿ 

طببد فقرحببن الخببل  تتـظببقؿ الؿؼلةلببن اببـ الأببلصـ اببـ ضببؿـ الؼقا 8141لسببـن  8996

 .(2)التطأقؼ

 ةلؽـ بؾ لؾؼلضل القصـل تطأقؼ الؼقاطد األ ـأقن ذات األرر الػقري؟

اببـ اتػلققببن رةاببل لؾؼلضببل الببقصـل ىف دة  االتحببلد األةرةتببل  9 -1ك ببلزت الؿببلدة 

 .(9)تطأقؼ الؼقاطد األ ـأقن فقرحن التطأقؼ التل ال تتعؾؼ تؼلكقا الؼلضل

                                                                                                                                                                     

"Les dispositions de la présente loi ne partent pas atteinte à l'application des regles imperatives ou 
d'order public du droit belge qui entendent regir une situation internationale quell que sait le droit 
désigné par les regles de conflit de loi, en vertu de la loi ou en raison de leur but Manifeste". 

(1) "Un loi de police est une disposition imperative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la 
souvegarde de ses interest publics, tells que son organization politique, sociale qu economique, au 
paint d'en exiger l'application é toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit 
par ailleurs la loi applicable au contrat d'aprés le present reglemen". 

 :اكظر. "Arblade"  ، ىف قضقن8111ةبق التعرحػ الذى كخذت تف احؽؿن العد  األةرةتقن ىف ىؽؿ لفل طل، 

 C.J.C.E., 23 nov. 1999, C- 369.96, Rev. Crit. Dr. int. privé, 2000, P. 710 note Fallon. 
(2) Cass. Fr. (Champer Mixte), 30-11-2007, Agintis, no 66-14-006 Bull Civ. No 12, Rapport de la cour de 

casation 2007, P. 481. D. 2008, P. 753 note, W. Boyault et S. Lemaire, Gaz. Pal. 2008, P. 82, note M-L. 
Niboyet, Rev. Crit. Dr. int. Pr. 2009, P. 728, note M-E. Ancel. 

 :اكظرةىف اكتؼلد بذا الحؽؿ فقؿل حتعؾؼ تتؽققػ الدطقى الؿألشرة،  

 M. Ancel: "La ligne tenue par la cour de cassation en France en Matiere de sous-traitance 
internationale, Rev. Crit. Dr. int. pr. 2009, no 4, P. 732- 740. 

(3) S. Francq, "Le reglement Rome I sur la loi qpplicable aux obligations contractuelles, De queleques 
changements", Clunet, Vol. 136, no. I, P. 56. 



–

  8182    

 خاتمة
 عدة ىتائج وتوصوات ، من أهمها ما يلي : ى ىهاية البحث توصلت إلى 

–

لتـػقذ  –احؾقل ةدةلقل  –كبؿقن كأقرة ىف القاقع العؿؾل لف طؼد الؿؼلةلن اـ الألصـ  -8

 .الؿشرةطلت الؽربى

فؽببرة ةىببدة االلتببزا، الؼببلكقين تببقـ طؼببد الؿؼلةلببن األصببؾل ةطؼببد الؿؼلةلببن اببـ -2

ساطلب اكتأله الػؼف لأحت اشؽؾن تحدحد الؼبلكقا الألصـ، كؾ ذلؽ كلا لف كرره د ا

ةا   التطأقؼ طؾك طؼد الؿؼلةلن اـ الألصـ ةال حـشل طـفل اـ استخدا، لؾدطقى 

 .  الؿألشرة

األار الذي قد ححتلج إلك إحجلد تـظقؿ خل  ذذه الـقطقن اـ العؼقد ةابل حاتب   -9

 قتصلدي لؾدةلن.طؾقفل اـ ىؼقا تحؼقؼًا لالستؼرار د الؿجل  التجلري ةاال

– 

للتـظقؿ التشببرحعل الؽببلد د الببدة  تبب طؼببد الؿؼلةلببن اببـ الأببلصـ  ححظببكالتببد كا  -1

العرتقببن، إذ حغؾبب  كا حببرد تـظببقؿ بببذه العؼببقد ضببؿـ ققاطببد الؼببلكقا الؿببدين دةا 

اراطلة لؾؿتغقرات االقتصلدحن ةالػـقبن ةالتؽـقلق قبن، ةتبزداد الؿشبؽؾن تعؼقبدًا د 

طلا تـلزا الؼقاكقـ كظرًا لؾعالقلت الؿتشبعأن التبل تـشبل طبـ إتبرا، ببذه العؼبقد، ك

ةببق ابل حعببر  الؿؼبلة  ابـ الأببلصـ لؿخبلصر اتـقطبن، ةبببق ابل كة بد الببدطقى 

الؿألشرة التل كة دت الصؾن تقـ الؿتعلقد اـ الألصـ ةصلى  العؿؾ األسلسبل 

 . لؾعؼقد  الـسألألرر خرة ًا طؾك قلطدة الؿسلةاة تقـ الدا ـقـ ةقلطدة ا –

إزاب التقسع ىف استخدا، طؼقد الؿؼلةلن اـ الألصـ لتـػقذ الؿشرةطلت الؽربى د  -2

 ؿقببع ككحببلب العببللؿ ةبببق اببل قببد حببمدى إلببك تعلقببد شببركلت ك ـأقببن اببع شببركلت 
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احؾقن، السقؿل ةقد كصأح ذلؽ ابـ الشبرة  التبل تػرضبفل البدة  الـلاقبن لتـػقبذ 

لببك الأحببت طببـ الؼببلكقا ةا بب  التطأقببؼ طؾببك الؿشببرةطلت، ضفببرت الحل ببن إ

 العالقن ةال قد حـشل طـفل اـ خالفلت.

لؾقصق  إلك بذه الـؼطن حؾز، تقبلا الطأقعبن الؼلكقكقبن لفبذه الـقطقبن ابـ العالقبلت -9

 . لأقلا اتك تتسؿ تللصػن الدةلقن

كؿل تظفر الحل ن إلك الأحت طـ كقػقن اختقبلر الؼبلكقا ةا ب  التطأقبؼ د ضبقب  -6

 العالقن تقـ الؿؼلة  األصؾل ةاؼلة  الألصـ ةصلى  العؿؾ األصؾل.تشع  
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