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  د انتاج البرمجیاتعلى عقفى مرحلة التفاوض  ن النیةااللتزام بحس

  محمود عبد الجواد عبد الهادي
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 هو برنامج فمحل العقد،  البرمجیات من العقود الحدیثةإنتاجتعتبر عقود 

ولما كان ، شراءه لیؤدى عمل معین على سبیل التحدید و تصمیمهحاسوب یتم 

طرفى العقد المستخدم والمنتج یحتاجان تفاصیل أكثر دقة عن طبیعة محل 

كان من ، العقد والعمل المزمع تنفیذه من خالل البرنامج محل التعاقد

وبطبیعة الحال ، لنهائي العقد اإبرام المرور بمرحلة المفاوضات قبل الضروري

 العقد إبرام عن معلومات هامة ودقیقة وصادقة قبل باإلفصاحیقوم كل طرف 

،  العقدإبرام حتى یصل الطرفین الى نقطة توافق یمكن بعدها اآلخرللطرف 

وفى خالل هذه المرحلة الحساسة البد أن یلتزم طرفي العقد بحسن النیة حتى 

ؤیة واضح وحقیقة حول طبیعة البرنامج  ر إلىیمكن لكلال الطرفین الوصول 

ویناقش البحث طبیعة هذا االلتزام ، والعمل المزمع تنفیذه من خالل البرنامج

  .فى هذا النوع من العقود

 . العقود- البرمجیات– حسن النیة –التفاوض  :الكلمات المفتاحیة
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Commitment to good faith at the stage of negotiating a 

software production contract 

Mahmoud Abdel-Gawad Abdel-Hadi 

Department of Law - College of Sharia and Law - University 

of Tabuk - Saudi Arabia 

Email: MahmoudAbdel-Hadi@yahoo.com 

Abstract 
Software production contracts are considered modern 

contracts, so the contract store is a computer program that is 

designed and purchased to perform a specific job, 

specifically, and as the parties to the contract used and the 

product need more accurate details about the nature of the 

location of the contract and the work to be implemented 

through the program in question, it was necessary to pass In 

the stage of negotiations before concluding the final contract, 

and of course each party discloses important, accurate and 

honest information before concluding the contract to the 

other party until the two parties reach a point of agreement 

after which the contract can be concluded, and during this 

sensitive stage the parties to the contract must adhere to the 

good faith so that each of the Shelves to reach a clear vision 

and reality about the nature of the program and work to be 

carried out through the program, and discusses the nature of 

this commitment in this type of contract. 

Keywords: negotiation - goodwill - software - contracts. 
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$  #  "       !  
:  

ة بالتكنولوجیا  الحدیثة المرتبطمن العقود البرمجیات إنتاجتعتبر عقود 

، فهو عقد یخرج عن العقود التقلیدیة من حیث محله، ينسانوتطور النشاط اإل

خدمة  منهما األول برمجیات باتفاق بین طرفین یحتاج إنتاج هو فمحل العقد

 اآلخر في حین یقوم الطرف اسوبدائها عن طریق برامج حمعینة یمكن أ

تحدید نوعیة البرنامج ونوعیة و ،  البرنامج لیحقق الهدف المتفق علیهبإنتاج

 االتفاق على مالخدمات المطلوب تقدیمها یكون فى مرحلة التفاوض حتى یت

 وهنا ، طبیعة الخدمة المراد القیام بها ومن ثم یتم ابرام العقد بین الطرفین

االلتزامات التى تترتب على العقود فى مرحلة  یتجلي ارتباط التكنولوجیا بتطور

  . العقدطرفيیاتها أى التزام على لم تكن تحمل في ط

 باعالم الطرف االخر بما لدیه التفاوض یقوم كل طرفمرحلة  وفى

 وهو ما ینبغى احاطته ، من خدمات الطرف االخرمن امكانیات وما یحتاجه

لحة الطرفان ویصبح كل طرف مسؤول بالضمانات القانونیة بما یحقق مص

  .ت تمس مصالح الطرف االخرأمام الطرف االخر عما وقف علیه من معلوما

الشك أن العقد محل التفاوض هو عقد انتاج برامج متخصصة فهناك 

نوعا من البرامج یتمیز بالعمومیة ویكون الطرفان على علم بمحتواه وجودته 

 وال یدخل الطرفان فى مفاوضات بشأن شرائه وتكون هذه ،وكل تفاصیله

ل اتفاقات أو مفاوضات على البرامج منتجة مسبقا وال یتم انتاجها من خال

  .مثال ذلك أنظمة التشغیل والبرامج المكتبیة وغیرها، كیفیة وقدرة عمل محددة

وبالنسبة للقواعد العامة فاألمر ال یختلف بالنسبة لالركان الموضوعیة فى 

 ال یتخذ - وهو فرض نادر الحدوث -مدنیاً  فمنتج البرمجیات قد یكون، العقود
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 الطرف  شركة النتاج البرمجیات بینما یكونة أوأو مؤسس شكل تاجر فرد

 ونتناول فى ،ًا أو مدنیًا سواء كان شخصا طبیعیا أو اعتباري ما تاجر الثانى إ

التزام المتفاوض فى عقد انتاج البرمجیات بحسن النیة لما یحیط هذا البحث 

مرحلة التفاوض فى هذا العقد على وجه الخصوص من أهمیة بالغة تمس 

 اذا تعلق ببرامج تخدم مصالح یصبح االمر أكثر حساسیةو ، رفینمصالح الط

فى الغالب ال یكون داخل هذه الجهات ادارت معینة ف، أشخاص القانون العام

 ومن ثم تلجأ الى جهات أخرى ،اعمالها من خاللهاالنتاج برامجها التى تسیر 

 أغراض محددة حسب طلب محترفة من أجل توفیر البرمجیات التى  تخدم

 یطغى على - كانت حكومیة خاصة إذا-وال شك أن هذه الجهات ، الجهة

  .العامة مصالحالو  أعمالها طابع السریة وقد تتعلق باالمن القومى

 وبین ،الجهة منتجة البرمجیاتوهنا یتضح دور حسن النیة المفترض بین 

بحیث ال یستغل أي منهما ما تم الوقوف علیه الجهة المستخدمة للبرمجیات 

 ما تم الوقوف علیه ن أو إفشاء،  إللحاق الضرر باألخرفیما بعد معلوماتمن 

  .معلومات فى حالة اتمام العقد أو فشل المفاوضات

  

  :مشكلة البحث

 تكمن مشكلة البحث فى عدم وجود نظام قانونى واضح یحكم مرحلة 

كما أن التزام حسن النیة غیر مقنن ، المفاوضات فى عقود انتاج البرمجیات

ذا النوع من العقود باعتباره التزام قانونى تنشأ مسؤولیة الطرفین فى حالة فى ه

 وهو ما یمثل مشكلة فى ناحیة التطبیق وطریقة اقتفاء الحقوق فى ،االخالل به

حالة مخالفة التزام حسن النیة فى مرحلة التفاوض على عقود انتاج 

  . البرمجیات
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  :منهج البحث

  .منهج التحلیلى والمنهج المقارناستخدم الباحث فى هذا البحث ال

  

  :خطة البحث

 تشمل على أهم النتائج ینقسم البحث إلى مقدمة وثالث مباحث وخاتمة 

  .والتوصیات

ــاج : المبحــث األول ــود انت ــى مفاوضــات عق ــة ف ــزام حــسن النی ــة الت ماهی

  .البرمجیات

ة التفـاوض علـى لـحاللتـزام بحـسن النیـة فـى مر طبیعـة ا: المبحث الثانى

  .ج البرمجیاتعقد انتا

ــى اإلخــالل بمبــدأ حــسن النیــة فــي  :المبحــث الثالــث ــار المترتبــة عل اآلث

  .التفاوض على عقود انتاج البرمجیات
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  المبحث األول

  ماهیة التزام حسن النیة فى مفاوضات عقود انتاج البرمجیات

 بعد مفاوضات حول محتواها وطریقة انتاج البرمجیات یتم ابرام عقود 

 أو العمل  ومدى تناسبها والخدمة المطلوب تقدیمها،حیتهاعملها ومدة صال

كان من الضرورى تحدید المقصود بحسن النیة فى ف ،الخ...المزمع تنفیذه

وكذلك تحدید المقصود ، مفاوضات عقود نتاج البرمجیات قبل ابرام العقد

  :ببرامج الحاسوب محل العقد وهو ما سنعرض له فى المطلبین التالیین

  

  الولالمطلب ا

  حسن النیة فى مرحلة التفاوض على عقد انتاج البرمجیاتمفهوم  

وهو ، )١(حسن النیة یعنى عمومًا االستقامة والنزاهة والتعامل بشرف 

 یتعلق االمر فى العموم بالنوایا خاصة اذا خال  االصل حیثالتزام أخالقي فى

 عقود انتاج وفى ، زام على عاتق المتفاوض فى هذه المرحلةتالقانون من اى ال

البرمجیات یقوم الطرف المستفید أو طالب الخدمة بتقدیم معلومات مفصلة 

د والمزمع فیذها بواسطة البرنامج محل العقوحقیقیة ودقیقة عن الخدمة المراد تن

 مما یجعل المتعاقد االخر على اطالع بالمعلومات التى تتعلق بالطرف انتاجه

 وهو ما قد یمثل ضررا بالغ اذا كان الطرف االخر سئ ،االخر بشكل كبیر

 وكما سبق وأشرنا أن التفاوض ال یكون اال فى عقود ،النیة ولم یتم ابرام العقد

لمعدة مسبقا ویتم بیعها جاهزة انتاج بعض البرمجیات على عكس البرامج ا

  .كأنظمة التشغیل أو مایكروسوف اوفیس أو فوتوشوب وغیرها الكثیر

                                        
 بون – حسن النیة في العقود – عبد المنعم موسى إبراهیم . د،  في ذات المعنى أنظر-  ١

 . وما بعدها ٣ ص - ٢٠٠٦  -  دار نشر
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لتعریف  )١( ولم یتعرض المنظم السعودى أو المصري أو الفرنسي

 یعرفه جانب من الفقه بأنه التعامل بصدق في حین، المقصود بحسن النیة

واستقامة بصورة تبقى الحق ضمن الغرض من التفاوض بدون اإلضرار 

  .)٢(بالطرف األخر

فكون األطراف المتفاوضة تلتزم بحسن النیة یعنى أن كلیهما سیلتزم بما 

أو إخفاء ، وال یتعمد أحدهما تضلیل األخر، ینبثق عن حسن النیة من التزامات

كما ، مهمة للعقد محل التفاوضأي معلومة أو بیانات ما دامت جوهریة و 

 یكشف عنها أثناء یقتضى حسن النیة الحفاظ على سریة المعلومات التي

 .مرحلة التفاوض

وبما أن المستخدم هو طالب المعلومة فیقع علیه عبء تحدید 

احتیاجاته وتوفیر البیانات الالزمة حتى یستطیع المنتج الوفاء بها طبقًا لإلطار 

  .دم والذي یتناسب مع الغرض منهاالذي یحدده له المستخ

فاذا وجد هذا االلتزام على طرفي عقد انتاج البرمجیات خاصة المنتج 

یعطى مزیدا من الثقة ویصنع توازنًا بین الطرفین ویؤدى الى تحقیق النتیجة 

اذا تؤدى المفاوضات التى وضوح الرؤیة لكال ، االمثل من المفاوضات

ذوى الخبرة فى موضوع العقد دون خوف ة من نالطرفین وتمكن من االستعا

من نتائج االطالع على المفاوضات وما یعرض فیها من معلومات طالما 

ویتیح مثل هذا ، هناك غطاء من االلتزام بحسن النیة تترتب علیه المسؤولیة

                                        
١  - LA BONNE FOI : NOTION PROTÉIFORME   - par Brigitte 

LEFEBVRE - La bonne foi : notion protéiforme ()  

R.D.U.S.  – p.  

 دراسة –وأثره في التصرفات القانونیة  مبدأ حسن النیة – د عبد الحلیم عبد اللطیف -   ٢

 .١٨٧ ص–م ١٩٩٧ – دار النهضة العربیة –مقارنة 
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وهو ما لن یكون إال ، االلتزام التوسع فى المفاوضات حتى انه یمكن التجربة

  .)١(في مرحلة المفاوضات 

فالمفاوضات هى الطریق الممهد البرام العقد دون الوصول الى االلتزام 

 .)٢( أخذ ورد بین الطرفینال یصل طرفیه الى ابرامه إال بعد ف،النهائي بالعقد

 عن فالمفاوضات لیست عقدا فى االصل وال یمكن اعتبارها عقد منفصالً 

فال تعتبر ،  وعدا بالتعاقد أو عقدا ابتدائیاً وال یصح اعتبارها، الصليالعقد ا

المفاوضات اال عرضا لوجهات النظر بین االطراف بغیة الوصول الى نقطة 

 .تالقي یمكن من خاللها ابرام العقد

فى طبیعة هذا  اهمیتها نالمفاوضات فى عقود انتاج البرمجیات تكمف

ة برنامج حاسوب معین یؤدى عمل محدد یتم یكون محلالذي  النوع من العقود

ومن ثم ابارم ، طرح تفاصیله وتفاصیل العمل المطلوب ومدى امكانیة تحقیقة

العقد كما أن دور المفاوضات مماهام جدا فى تقلیل المنازعات فیما بعد وهو 

  .)٣ (وقائي من النزاعات المستقبلیةالدور ال بما یعرف

  المطلب الثانى

 مصدر االلتزام بحسن النیة فى عقد انتاج البرمجیات

نعتقد أن التفاوض فى هذا النوع من العقود یلقى على عاتق طرفیه 

أساسه فى خصوصیة هذا النوع من العقود وأهمیة ما التزاما بحسن النیة یجد 

                                        
 الجامعیة الدار - االلتزام مصادر ،لاللتزام العامة النظریة - منصور حسین محمد.  د- ١

 .٥٣ ص ، ٢٠٠٠ بیروت، للنشر، الجدیدة

 نظریة – لاللتزامات العامة النظریة - المدني القانون شرح  - السنهوري الرزاق عبد.  د- ٢

 بیروت، - الحلبي الحقوقیة، منشورات - الجدیدة  الثانیة الطبعة األول،  الجزء-العقد

  .٢٨٣ص  -  ١٩٩٨  - لبنان
  -  الوضعي والقانون اإلسالمي الفقه في العقد مجلس م،سال الهادي عبد جابر. د،  أنظر- ٣

  .٣ ص–م ٢٠٠١ –اإلسكندریة  ، للنشر الجدیدة الجامعیة الدار
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 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

 دائن لهذا االلتزام فیكون بذلك، یتم طرحة من معلومات على طاولة التفاوض

مدین ومصدر هو إرادة المتعاقدین وطبیعة التفاوض فى هذا النوع من العقود و 

ن هذه اإلرادة ال تفرض على األطراف التفاوض بحسن فإ وعلى الرغم من ذلك

 .)١(نة كالمصري أو اإلنجلیزيار المق طبقًا ألغلب األنظمةنیة 

 وتناول تنظیمه ،فقد فطن إلى أهمیة هذا االلتزام،  أما المشرع الفرنسي

 مدني )١١٠٤(من خالل المادة ، م٢٠١٦ تعدیالت نوفمبر بقواعد أمرة في

فأصبح التزامًا على عاتق األطراف المتفاوضة من بدایة المفاوضات ، فرنسي

،  المفاوضات العقدیة)١١١٢(نظمت المادة ثم ، وحتى تنفیذ كافة مراحل العقد

، وااللتزام باإلعالم وحدوده وعبء إثبات القیام به، والمسؤولیة الناشئة عنها

  .خالل بهوجزاء اإل

 نجاح ال یشترط لوجودهوااللتزام بحسن النیة فى عقد انتاج البرمجیات    

، عقد أصالفهذا االلتزام منفصل عن ال،  واتمام العقد أو فشلها،المفاوضات

وله أساسه القانونى الذى یختلف حسب ، وغیر مرتبط بنجاح التفاوض أو فشله

فقد یكون أساسة ، وجهات النظر القانونیة وطبیعة االلتزام فى كل تشریع

قانونى وقد یكون اساسه قواعد المسؤولیة التقصیریة والتى ال تفرض حسن 

وهنا یثور ، وافر اركانهاع ضرر وتانما تقرر المسؤولیة فى حالة وقو النیة و 

التساؤل حول طبیعة مسؤولیة المتفاوض الذى یدخل فى المفاوضات على 

عقود انتاج البرمجیات بسوء نیة وبین الذى یكون حسن النیة ثم یتصرف فیما 

وهنا یكون االول مخال بالتزام حسن ، بعد بطریقة تلحق ضررا بالطرف االخر

                                        
 جدیر بالذكر أن االلتزام بحسن النیة لیس فقط على النطاق الوطني بل نجد بعض -  ١

، االتفاقیات الدولیة تشیر إلى ضرورة االلتزام بحسن النیة في مرحلة التفاوض العقدي

 .م ١٩٨٠ الدولیة لسنة من اتفاقیة فینا للبیوع) ٧/١,٢(مثال ذلك نص المادة 



        

 
 
  

  

٩٦٦

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

طأ سبب ضررا للغیر وتنشأ مسؤولیته وفق النیة بینما یكون الثانى مرتكبا لخ

 .القواعد العامة للمسؤولیة

ویتضح من ذلك أن التزام حسن النیة فى مفاوضات عقود انتاج 

البرمجیات هو التزام مستقل عن غیره من االلتزامات وما قد ینشأ من مسؤولیة 

فیما بعد عما یلحق الطرف االخر من أضرار فتكون المسؤولیة فى الحالة 

ولى مصدرها االخالل بااللتزام بالتفاوض بحسن نیة بینما تكون المسؤولیة اال

 .فى الحالة الثانیة مصدرها قواعد المسؤولیة التقصیریة

وهنا یثور التساؤل أیضا حول مصدر هذا االلتزام؟ یمكن القول أن 

مصدر هذا االلتزام هو القانون فى الحالة التى یعتبر فیها المشرع االلتزام 

وقد یكون ،  النیة التزاما قانونیا كما هو الوضع فى التشریع الفرنسيبحسن

ولكن ، أو قواعد الشریعة االسالمیة، قواعد العدالة ومبادئ القانون الطبیعى

مهما كان  تبقیى فى النهایة هناك مسؤولیة على المتفاوض بحسن نیة

  .مصدرها

یة في مرحلة أن االلتزام بحسن الن في هذا الصدد یرى جانب من الفقه

 ومن الصعب وضع أي التزام على ، ما هو إال التزام ببذل عنایة،التفاوض

  .)١(عاتق األطراف المتفاوضة أو نسبة خطأ ألي منهما في هذه المرحلة 

أن االلتزام بالتفاوض بحسن نیة یعتبر  )٢(بینما یرى جانب أخر من الفقه

ودائن یلتزم كل وجهة النظر هذه یكون هناك مدین  وفى، التزامًا بتحقیق نتیجة

 وعدم تعطیل المفاوضات أو استغالل ما ،منهما بحسن النیة في التفاوض

                                        
 –  الجوانب القانونیة لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي -عبد العزیز المرسى .  د- ١

 .٧٦ ص –م ٢٠٠٥ –دار النهضة العربیة 

 دراسة – مبدأ حسن النیة وأثره فى التصرفات القانونیة –عبد الحلیم عبد اللطیف .  د-   ٢

 .١٨٧ ص –م ٢٠٠٧ – دار النهضة العربیة –مقارنة 



        

 
 
  

  

٩٦٧

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

 كما یلتزم بسلوك المتعاقد ،أطلع علیه من معلومات بطریقة غیر مشروعة

ونحن من جانبنا نؤید ما یذهب ، حسن النیة بطریقة ال تضر بالمتعاقد األخر

وض بحسن نیة التزامًا بتحقیق نتیجة إلیه هذا االتجاه وهو اعتبار االلتزام بالتفا

فتعزیز طبیعة هذا االلتزام تدفع إلى تحرى حسن النیة وبث مزید من الثقة 

وهو ما ،  والبعد بها عن  التعامل بسوء نیة،واالستقرار في عملیات التفاوض

  .م٢٠١٦ نوفمبر ١٠وتناوله في  تعدیالت  قد تنبه له المشرع الفرنسي

الذى یقوم على أحكام الشریعة االسالمیة فیعتبر  و أما النظام السعودي 

مبدأ عاما یطبق على كافة العقود وقد اشیر الیه فى عدد من االنظمة منها 

وكذلك فى نظام االوراق التجاریة ، هـ١٤٢٤نظام عسیل االموال الصادر فى 

وغیره من االنظمة واالحكام القضائیة اال انها ، هـ١٤.٩السعودي الصادر فى 

یعها من هذا االلتزام فى مرحلة التفاوض ویبقى هذا االلتزام قائما فى خلت جم

ظل القواعد العامة فى الشریعة االسالمیة سواء فى مرحلة التفاوض أو فى 

  .مرحلة تنفیذ العقد

 أن االلتزام بحسن النیة ان كان فى االصل یجد مصدره وخالصة القول 

أو االخالق اذا اعتبرناه التزام فى مصادر محددة سواء كان القانون أو العرف 

فهو ما یوضح ارتباط مصدر هذا االلتزام بتوجه المشرع العتباره ، اخالقى فقط

ونعتقد أن طبیعة من االمور التى تجعل هذا االلتزام ، التزام قانونى من عدمه

موجودا اذا كان التخلي عنها یترتب علیه ضررا باالطراف ولیس بلضرورة 

اعد المسؤولیة العامة انما طبیعة التصرف القانونى تدعو وقوع ضرر وفقا لقو 

الى االلتزام بحسن النیة وال یمكن القدح فى ذلك ان المشرع لم ینص علیه 

فهذا القول یزعع استقرار المراكز القانونیة لكل متفاوض على ، كالتزام قانونى

  .عقد تكون فیه المفاوضات ذات حساسیة معینة

  



        

 
 
  

  

٩٦٨

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

 ب الثالثالمطل

  قود انتاج البرمجیات كمحل للتفاوض عمفهوم

  

 تعترب العموم وىف حتقيقها يراد الىت اخلدمات حسب ومتنوعة متعددة االىل احلاسب برامج

 االىل احلاسب مكونات

 التضییق في تحدید المقصود ببرامج )١(یتبنى جانب من الفقه

مجموعة التعلیمات الموجهة من اإلنسان إلى اآللة  الحاسب اآللي على أنها

  . والتي تسمح بتنفیذ مهمة معینة

أنها مجموعة تعلیمات التي   لتعریفها)٢(بینما ذهب البعض اآلخر

تسمح بعد نقلها على دعامة تستطیع اآلله قراءتها وبیان أو أداء أو إنجاز 

  .وظیفة أو مهمة أو نتیجة بواسطة آلة معالجة البیانات

 في تعریف برامج الحاسب )٣(بینما توسع البعض اآلخر من الفقه

أنها مجموعة األوامر والتعلیمات التي تسمح بعد تحویلها إلى لغة اآللة  اآللي

القادرة على معالجة المعلومات بإنجاز وظیفة معینة على أن تكون هذه 

دات التي تبسط فهمه األوامر والتعلیمات مشفوعة بوصف البرنامج والمستن

ویعتبر البرنامج عمًال أدبیًا ألنه نتاج التفكیر الذهني مثله مثل أي ، وتطبیقه

  .)٤(عمل أدبي آخر

                                        
 دار الثقافـة،الحمایـة القانونیـة لبـرامج الحاسـب اإللكترونـي،محمد حسام محمـود لطفـي. د)١(

 .١٦ص،م١٩٨٧،للطباعة والنشر

الطبعــة ،النمــاذج المعاصــرة لحــق المؤلــف ووســائل حمایتــه،حــق المؤلــف،نــواف كنعــان. د)٢(

 .٢١١ص،م١٩٨٧،األولى

دار الجامعـة الجدیـدة ،فكـرة الحمایـة الجنائیـة لبـرامج الحاسـب اآللـى،محمد محمـد شـتا. د)٣(

 .٤٤ص،م٢٠٠١،االسكندریة،للنشر

(٤) Philippe le Tourneau:" Théorie et pratique des contrats 

informatiques, Paris, Éditions. Dalloz, ,p.. 



        

 
 
  

  

٩٦٩

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

في المادة  )١( اآللي  الحاسبوقد قام المشرع المصري بتعریف برامج

م ٢٠٠٢ لسنة ٨٢األولى من الالئحة التنفیذیة للكتاب الثالث من قانون 

 الخاص بحمایة حقوق الملكیة الفكریة المتعلقة بحقوق المؤلف والصادر بقرار

مجموعة األوامر والتعلیمات "م أنها٢٠٠٥ لسنة ٤٩٧رئیس مجلس الوزراء رقم 

المعبر عنها بأیة لغة أو رمز أو إشارة والتي تتخذ أي شكل من 

ویمكن استخدامها بطریق مباشر أو غیر مباشر في حاسب إلى ألداء ،االشكال

 األصلي أو تحقیق نتیجة سواء كانت هذه األوامر والتعلیمات في شكلها،وظیفة

  ".أو في أي شكل آخر تظهر فیه من خالل الحاسب اآللي

بدأت بتعریف البرنامج ) الویبو(أما المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

مجموعة من التعلیمات التي تسمح بعد نقلها على دعامة تستطیع "على أنه

اسطة اآللة قراءتها ببیان أو أداء أو إنجاز وظیفة أو مهمة أو نتیجة معینة بو 

وتشمل برامج الحاسب الوصف التفصیلي للبرنامج ،آلة معالجة المعلومات

الذي یحدد مجموعة التعلیمات المكونة له وكافة المعلومات المساعدة التي 

كالتعلیمات الموضوعة لصالح المستعمل على سبیل ،تساعد على تفهمه

 .)٢("المثال

                                        
 عــــــــــدد،أیــــــــــصا  قــــــــــرار وزیــــــــــر الثقافــــــــــه المــــــــــصري منــــــــــشور فــــــــــي الوقــــــــــائع المــــــــــصریة)١(

ــــي،١٠٤ ــــه مجموعــــه .م٩/٥/١٩٩٣ف ــــى أن ــــامج الحاســــوب عل ــــا لبرن ــــد ورد فیــــه تعریف  ق

تعلیمــات یعبــر عنهــا بــأي لغــة أو رمــز وتتخــذ أي شــكل مــن األشــكال یمكــن اســتخدامها 

ء وظیفـة أو الوصـول إلـى نتیجـة سـواء بطریق مباشـر أو غیـر مباشـر فـي الحاسـب ألدا

كانــت هــذه التعلیمــات فــي شــكلها األصــلي أو فــي أي شــيء آخــر تتحــول إلیــه بواســطة 

 الحاسب

ة العالمیــة لحقــوق الملكیــة المنظمــ، معجــم مــصطلحات حــق المؤلــف والحقــوق المــشابهه)٢(

 .٥٥ص،الفكریة



        

 
 
  

  

٩٧٠

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

أما  قانون حق المؤلف األمریكي عرف برامج الحاسب اآللي بالمادة 

مجموعة من التعلیمات واألوامر التي یمكن استعمالها بطریقة مباشرة "١٠١

  .)١("على جهاز الكمبیوتر بغرض الحصول على نتائج معینة

أما القانون الفرنسي في مجال المعامالت الضریبیة لبرامج الحاسب 

مجموعة "م بأنها١٢/٤/١٩٨٤اآللي عرف البرنامج في التعلیمات الصادرة في 

تهدف إلى تشغیل ،ضافة إلى الوثائق المتعلقة بهاباإل،من العملیات واإلجراءات

 .)٢("نظام معالجة البیانات وتوظیفها وفقًا للغرض المنشود

ألعمال ویتضح من ذلك أن النص توسع لیشمل كل الوثائق المتعلقة با

ولذلك فإن البرنامج مجرد عن الوثائق یطلق ،التحضیریة الملحقة بالبرنامج

بینما یطلق على البرنامج الذي تلحق به الوثائق ،Programmeعلیه مسمى 

 أي الكیانات Logicielوالمستندات التحضیریة وملحقات التشغیل مسمى 

  .)٣(اسب اآلليوهذا ما یراه الفقه مفهومًا موسعًا لبرامج الح،المنطقیة

ومن الناحیة القانونیة یعتبر البرنامج كأى منتج أخر مخصص لغرض 

معین وهنا یثور التساؤل عن مدى انطباق خصائص محل العقد المزمع ابرامه 

هو ما یقع علیه التعاقد ویظهر فیه فمحل العقد، على البرنامج محل التفاوض

 ونعتقد أن عقد انتاج أثر العقد وأحكامه، وهو یختلف باختالف العقود

البرمجیات كأى عقد أخر البد من توافر كافة اركانه بما فیه المحل المتمثل 

في البرنامج كل ما هنالك ان محل العقد هو ولید التقدم التكنولجى في النشاط 

 .ة القانونیة االنسانى وال یؤثر على اركان العقد االخرى من الناحی

                                        
(١) www.loc.gov.com see at<http: copyright / / 

(٢)M. VIVANT, C. LE STANC et alii, Lamy droit de l’informatique 

et des réseaux, éd. Lamy, ,P 

 .٤٤ص،السابق املرجع،الرمحن عبد محدي خالد.د )٣(



        

 
 
  

  

٩٧١

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

 هومن ینوب عنه و أویكون التفاوض بین طرفین  هما المنتج 

 الذي یقوم بتجمیع عدة معلومات وتحلیلها الشخص الطبیعي أو االعتباري

بهدف تحدید الرابطة التي بینها حتى یتسنى له صیاغتها وتنظیمها والتنسیق 

وأیضًا هو الطرف القوي المحترف العالم بخبایا عملیة تقدیم  ،)١(فیما بینها

یطلق علیه بعض الفقه و المستخدم الطرف االخر هو و ، )٢(خدمات المعلومات

وهو الشخص الطبیعي أو االعتباري وهو  ، الشریك النهائي)٣(الفرنسي

والیشترط حیازته لمهمات وأدوات معلوماتیة  ، من البرنامجالمستفید النهائي

 عرف المستخدم بأنه من )٤(على عكس اتجاه آخر ،لیصبح مستخدمًا نهائیاً 

یملك محطة طرفیة لها مكنة الدخول إلى خدمة أو عدة خدمات سواء كانت 

فهو كل شخص  ،أم مفتوحة للجمیع ،خدمة مغلقة على مستخدمین معینین

حث عن المعلومات المتوفرة لدى بنك المعلومات ویسعى طبیعي أو معنوي یب

 .)٥(إلى الحصول علیها باالتصال به عبر خط نهائي

متعاقد غیر (والمستخدم قد یكون شخصًا مهنیًا محترفًا أو مستهلكاً 

ولذلك اتجه المشرع الفرنسي على عكس المشرع المصري وأضفي ) متخصص

حمایته بطریقة تمنع عنه ما قد ینجم من أضرار في حالة التعاقد مع منتج 

 من ینایر ١٠ من القانون الصادر في ٣٥حیث نص في المادة  ؛محترف

                                        
 .٤١ص،المرجع السابق،لوماتعقود خدمات المع،محمد حسام محمود لطفي. د)١(

 .٨٤ص،المرجع السابق،عقود خدمات المعلومات،محمد حسام محمود لطفي. د)٢(

 .٥١.٥٠ص،المرجع السابق،د خدمات المعلوماتعقو ،محمد حسام محمود لطفي. د)٣(

(٤)poullet Yves: l'informatiqe:des defies pour le juriste,reflts et 

perspectives de la vie economique,tome XXV ,p. 

دراسـة فـي العالقـة بـین ،الخطـأ فـي مجـال المعلوماتیـة،جمال عبد الرحمن محمد علـى. د)٥(

ـــــوك المعلومـــــات والمـــــستخدم النهـــــائي ـــــصادیة،بن ـــــة واالقت كلیـــــة ،مجلـــــة البحـــــوث القانونی

دار النهــــــــــضة ،م١٩٩٩عــــــــــدد یولیـــــــــو ،١٣الـــــــــسنة ،نــــــــــى ســـــــــویفجامعـــــــــة ب،الحقـــــــــوق

 .٣٠٦ص،العربیة



        

 
 
  

  

٩٧٢

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

وكذلك الالئحة  ،م الخاص بإعالن المستهلك بالمنتجات والخدمات١٩٧٨

م على مساواة المهني المحترف ١٩٧٨ من مارس ٢٤التنفیذیة الصادرة في 

ثم نص في المادة الثانیة من هذه الالئحة على أنه في  ،بالمتعاقد سيء النیة

 العقود المبرمة بین مهني محترف وشخص غیر محترف أو مستهلك مجال

فإنه یعتبر شرطًا تعسفیًا كل شرط یهدف إلى إلغاء أو تقلیل مقدار التعویض 

المستحق للمستهلك أو لغیر المحترف في حالة تقصیر المتعاقد المحترف عن 

فرنسي كان یجب أن یحذو المشرع المصري حذو المشرع ال ،أداء أحد التزاماته

في إضفاء الحمایة على المستهلك ویتدخل لمنع أي اختالل في التعاقد بین 

  .)١(شخصین غیر متوازنین في الخبرة

فالمستخدم لیس سوى طالب المعلومة أو مشتریها حسب التعبیر 

،وقد یلجأ إلى خبیر أو متخصص في مجال )٢(الدارج في سوق المعلومات

المعلومات لكي یتمكن من االستفادة من النتیجة النهائیة التي توصل لها 

 .المنتج لحل المشكالت التي تواجهه دون أي عقبات

  بذلكیخرج من نطاق البرمجیات محل التفاوض تلك التى ال یصدق

علیها وصف برنامج كااللعاب وبرامج التشغیل المعدة مسبقا أو فى العموم 

تلك التى تعرض بعد انتاجها على جمهور مفتوح وال یكون فیها مجاال 

كما یخرج أیضا ، للتفاوض حول طبیعتها أو قدرتها التى تكون محددة مسبقا

ل ما ال من نطاق الدراسة االجهزة التى تستخم كأدوات لتشغیل البرامج وك

   .ینطلى علیه وصف برنامج فهو یخرج من دائرة الدراسة فى هذا البحث

  
  
  

                                        
 .٤٥,٤٤ص،المرجع السابق،مدحت محمد محمود عبدالعال. د)١(

 .٥٢ص،المرجع السابق،عقود خدمات المعلومات،حمود لطفيمحمد حسام م. د)٢(



        

 
 
  

  

٩٧٣

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

  الثانى المبحث

  ة التفاوض على عقد انتاج البرمجیاتلحاللتزام بحسن النیة فى مر طبیعة ا

  

وذلك ، ال تختلف طبیعة االلتزام بحسن النیة مهما اختلف محل العقد   

كما لو اعتبره التزام قانونى أو التزام حسب ما یعتبره النظام الذى یحكم العقد 

 اال ان خصوصیة عقد انتاج البرمجیات وما یترتب ،اخالقى أو حتى اغفله

على التفاوض البرامه من اظهار معلومات دقیقة تخص الطرفین یجعل 

االلتزام بحسن النیة أكثر أهمیة وتأثیرا من غیره فى العقود االخرى التى ال 

سن النیة والتزام ح، ومات بذات القدر من االهمیةیكون فیها افشاء المعل

 ووسیلة الحترام تطبیق ، أن یكون التزام قانونىمصدره االخالق أوال قبل

 اله فى أى عملیة تفاوض على أى تصرفینبغى اعم )١(القانونیة القواعد

وال ، قانونى ولیس حكرا على العقود التى یكون فیها افشاء لمعلومات هامة

فطالما هناك مفاوضات یفترض التزم ، یقتصر على أنواع محددة منها

  .اف بمبادئ بحسن النیة في هذه المرحلةاألطر 

وهنا یثور التساؤل حول طبیعة هذا االلتزام هل التزام قانونى یترتب على 

مخالفته مسؤولیة أم مجرد التزام أخالقى أم انه یشترط لقیام المسؤولیة عن 

االخالل به وقوع ضرر معین یلحق بأحد أطراف التفاوض خاصة اذا كان 

و فشلت المفاوضات وانتهى االمر الى العزوف عن ابرام العقد لم یبرم بعد أ

   .العقد محل التفاوض

نجد فى هذا الصدد أن بعض التشریعات ال تعتبر هذا االلتزام التزام 

مناهضة  والذى یعتبر أكثر التشریعات قانونى فى االصل كالقانون اإلنجلیزي

                                        
 المفاوضات فى الفترة قبل –حسام الدین كامل االهوانى .  د– في ذات المعنى أنظر - ١

 جامعة –لعلوم القانونیة واالقتصادیة   مجلة ا- التعاقدیة ومراحل إعداد العقد الدولى 

  .١٢ ص -٣٨ السنة – العدد الثاني –القاهرة 



        

 
 
  

  

٩٧٤

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

في حین تعتبره ، وضفي مرحلة التفا، عموماً  العتبار حسن النیة التزام قانوني

تشریعات أخرى التزاما قانونیا كالتشریع الفرنسي بعد تعدیالت نوفمبر 

 وال یعنى ذلك أن التزام حسن النیة فى هذه التشریعات یبقي كذلك، م٢٠١٦

 ،وهو ما تتبناه أغلب التشریعات، فیعتبر التزامًا قانونیًا في مرحلة تنفیذ العقد

  . السابقة للتعاقدإال أن األمر یختلف في المرحلة

ونتناول في المطالب التالیة طبیعة هذا االلتزام وأثرها على عق انتاج 

  :البرمجیات

  

  المطلب األول

اثر عدم  اعتبار حسن النیة فى مرحلة التفاوض على عقود انتاج 

  البرمجیات التزاما قانونیاً 

  

 یختلف االثر المترتب على اعتبار هذا االلتزام التزاما قانونیا أو

العكس فالتشریع االنجلیزي كمثال ال تعتبر االلتزام بالتفاوض بحسن نیة التزامًا 

باعتباره  هذه المرحلة مكانًا هامًا في  حیث ال یأخذ مبدأ حسن النیة في،قانونیاً 

فاالصل العام هو حریة ، أمر یتعلق بالنوایا ویخرج عن نطاق التصرفات

فال تترتب فى ذمة ، ١ العقداالطراف فى الدخول للمفاوضات بهدف ابرام

االطراف أیة مسؤولیة بسبب قطع المفاوضات او عدم متابعتها الى غایة 

  . ٢الوصول الى اتفاق 

                                        
١  - Jean pierre Scarano, dictionnaire de droit des obligations,  

e" édition, ellipses  France, ,P١ . 

٢  - Christian Atias, contrats et conventions (tome ), dalloz, Pris, 

, . 



        

 
 
  

  

٩٧٥

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

 وهذا االتجاه تبناه القضاء فى المصري فى بعض أحكامه حیث

م أن ١٩٦٧اعتبرت محكمة النقض المصریة فى حكم لها صادر في  

طأ المفاوضات لیست اال اعمال مادیة ال تنشأ عنها المسؤولیة مالم تقترن بخ

  .)١ (تقصیرى

ونعتقد أن هذا االتجاه ربما یكون مبررا اذا اعتبرنا ان المفاوضات 

وما یتم االطالع علیه من معلومات تخص الطرف الطرف ال یترتب علیها 

ضمن معاینة عقار أو تقدیر قیمته أو مدى ضررا كما لو كانت المفاوضات تت

  .الخ...جودته 

وهذا االتجاة ال یبحث فى نیة المتعاقدین ویفترض أن المتعاقدین لدیهم  

، الدرایة الكاملة بالمخاطر المفاوضات وما یتم اظهاره فیها من معلومات

ویكون لهما الحریة الكاملة فى اتمام المفاوضات أو االنسحاب منها أثناء 

  .)٢(مفاوضات دون مسؤولیة علیهال

  

فالتشریع االنجلیزى یتجه نحو اعتبار حسن النیة فكرة غامضة ال یمكن 

في بعض   ویبقي االلتزام بها)٣(التمسك بها فى هذه المرحلة على اطالقها

والتي ، العقود ضروریا طالما أن التخلى عنها یترتب علیه تبعات غیر مقبولة

وهو ما أقرته ، تفرض بطبیعتها إتباع حسن النیة كعقود الوكالة وعقود التأمین

وال ، )٤(بعض المحاكم اإلنجلیزیة باالستدالل علیه بالنسبة لبعض العقود

 فلیس هناك ،یعترف القانون االنجلیزي بواجب حسن النیة الضمني في العقود

ما یدعو إلى إدخال واجب ضمني عام بحسن النیة في العقود في القانون 

                                        
 .١٧٢ ص – املدىن القانون شرح ىف الوسيط -  - عبد الرازق السنهورى ،  اشار لهذا الحكم د-   ١

٢  - Stapleton j. good faith in private law  p . 

٣  - Walford V. Miles – IE. G.L.R. –  – P. 

٤  - Bentsen v- TAYLOR , sons and co ()  QB  at  



        

 
 
  

  

٩٧٦

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

ولة ألطراف االنجلیزي تأسیسًا على أن القضاء االنجلیزي یحترم التوقعات المعق

   .)١( وهو ما یتماشى تمامًا مع مبادئ القانون االنجلیزي،العقد

  

جدیر بالذكر أن موقف الموقف التشریعي االنجلیزي تجاه مبدأ حسن 

فالمجموعة االقتصادیة ، النیة في العقود لیس صلبًا لدرجة عدم إقراره نهائیاً 

األعضاء في سنة  یة أصدرت في توجیها بالتنسیق بین قوانین الدولاألوروب

م توجیهًا باالعتداد بحسن النیة في األداء فیما یخص عمل الوكالء ١٩٨٦

وهذا القول یوضح ، م١٩٩٣ وهو ما تم اعتماده في انجلترا في سنة ،التجاریین

  .تزام حسن النیةعدم تجمد الموقف التشریعي االنجلیزي من ال

  

قد فى هذا الصدد ان التشریع االنجلیزى وما حذا حذوها ال یتخذ ونعت

موقفا جامدا فى هذا الشأن ویأتى على رأس العقود التى یجب أن یكون فیها 

التزام حسن النیة التزاما قانونیا فى مرحلة التفاوض هى برامج انتاج 

حیث یعرض كال الطرفین كل ما عندهما حتى یمكن لكال ، البرمجیات

وهناك بعض ، ین ان ینفذا االلتزامات التى ستلقى على عاتقهما فیما بعدالطرف

   التشریعات تقرهذا المبدأ فى مرحلة التنفیذ فق

  

                                        
١ -Hadley design association v.Lord mayoa and cizens of the city of 

Westminster() EWHC  (tcc). Hadley design association 

v.Lord . mayoa and ci�zens of the city of Westminster() 

EWHC  (tcc)  - steyn L.j ,contact law ,fulfilling  the 

reasonable expectation of honest men  ()  LQRAT 



        

 
 
  

  

٩٧٧

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

یقع على المدین واجب تنفیذ العقد بحسن نیة حیث أن  كالتشریع األلماني

یتم االقتصار على التفسیر  وال ویتبع هذا النص توسعا فى التطبیق القضائي

  .١قودالحرفي للع

ویثور التساؤل حول هذا الفرض الذى یخلو فیه التشریع من نص یحدد 

المشرع المصري  طبیعة هذا االلتزام واالثر الكترتب علیه وهو مسلك یتبعة

وأمام هذا الموقف یرى جانب من الفقه أنه ، م٢٠١٦والفرنسي قبل تعدیالت 

 ،األطراف المتفاوضة بالتزامات أثناء مرحلة التفاوضمن الصعب إثقال عاتق 

أن االلتزام بهذا المبدأ ما هو إال التزام   كما،ومن هذه االلتزامات حسن النیة

 وأغلب وجهات النظر التي تقرر التزام حسن النیة في مرحلة ،)٢(ببذل عنایة

ما قبل التعاقد تجعله على أساس تقصیري بعدم اإلضرار بالغیر لعدم وجود 

  . عقد

 بینما یرى جانب من الفقه أنه التزام بتحقیق غایة یلتزم فیه الطرفین 

ونحن من ، )٣(التفاوض وما جرى علیه العمل في ،بإتباع السلوك المألوف

جانبنا نرى بأن مدى االلتزام سواء كان التزمًا بتحقیق نتیجة أو ببذل عنایة 

 ،ا االلتزاملهذ المنظمة یتوقف على طریقة تناول المشرع للقواعد القانونیة

سواء كان مرده لعقد سابق ، إضافة إلى إرادة المتعاقدین في تحدید مداه

                                        
 املــدين القــانون يتبــىن أيــضاً  كــذلك، م١٩٩٥ نــوفمرب ٢٢ يف األملانيــة االســتئناف حمكمــة موقــف ذلــك مــن -  ١

 نطـاق حتديـد يف التوسـعة هذه. م١٩٠٧ يف الصادر املدين القانون يف األملاين لنظريه مماثل مبدأ السويسري

 مراحــل ليــشمل ميتــد النيــة حــسن التــزام جيعــل ممــا، ( )الفقــه مــن كبــري جانــب يــدعمها النيــة حــسن تطبيــق

 املفاوضات

 الجوانب القانونیة لمرحلة التفاوض ذو –عبد العزیز المرسى .  د، أنظر في ذلك-  ٢

  .٧٦ ص –م ٢٠٠٥ – مصر – دار النهضة العربیة –الطابع العقدي 

 دار – مبدأ حسن النیة في التصرفات القانونیة -عبد الحلیم عبد اللطیف . د:  أنظر -  ٣

  .٢٢٠ ص –النهضة العربیة 



        

 
 
  

  

٩٧٨

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

أو االلتزام العام بعدم ، یتضمن االتفاق على المفاوضات لیكون التزام عقدي

   .اإلضرار بالغیر على أساس تقصیري

ونعتقد في هذا الفرض أن عدم اعتبار المشرع التزام حسن النیة في 

لیس التزاما قانونیا أو السكوت عنه وعدم النص على اعتباره مرحلة التفاوض 

ملزما ال یمنع من مسؤولیة االطراف في مرحلة التفاوض على عقود معینة 

فسكوت المشرع عن ذلك ال یعنى تحلیل ، منها عقود انتاج البرمجیات

المتفاوض في هذا النوع من العقود من المسؤولیة او تحلیله من التزام حسن 

 في التفاوض فكما سبق وأشرنا ان هذا النوع من العقود له خصوصیته النیة

التى تجعله مختلفا عم العقود االخرى حیث یبدى الطرفین ما لدیما من 

معلومات لتمكین الطرف االخر من اداء مهمته وهة ما یمثل خطرا كبیرا على 

بار الطرف الذى یدلى بمعلومات قد تكون سریة أو خطرة لذا نعتقد ان اعت

االلتزام بالتفاوض بحسن نیة في مرحلة التفاوض على عقود انتاج البرمجیات 

هو التزام تترتب علیه مسؤولیة سواء كان مصدره القانون أو االتفاق أو حتى 

قواعد العدالة والقانون الطبیعى وهو ما فطن الیه المشرع الفرنسي في تعدیالت 

  .م٢٠١٦

م التزاما قانونیا عدة نتائج اهمها عدم ویترتب على عدم اعتبار هذا االلتزا

نشوء مسؤولیة المتفاوض سئ النیة اال بتوافر عناصر المسؤولیة المدنیة 

وال ، التقصیریة اذا لم یكن هناك اتفاقا منفصال تسیر في ضوءه المفاوضات

یمكن نشوء مسؤولیة المتفاوض اال اذا ارتكب خطأ سبب ضررا للطرف االخر 

،  الخطأ والضرر وفق القواعد العامة في المسؤولیة المدنیةوالمكلف باثبات هذا

إضافة الى ذلك عدم توفیر حمایة للمتفاوض حسن النیة مما قد یتترب علیه 

مفاوضات عبئیة طالما انه لن یسأل اال في حالة حدوث ضرر صعب االثبات 

 في ظل كون االلتزام بالتفاوض بحسن نیة لیس التزاما قانونیا كما أن أى من



        

 
 
  

  

٩٧٩

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

الطرفین له أن یخفى معلومات مهمة للطرف االخر فهو غیر ملتزم باالعالم 

كالتزام منبثق من التزام حسن النیة في هذه المرحلة یفضل أن یكون االلتزام 

بحسن النیة في مرحلة التفاوض التزاما قانونیا على غرار ما انتهجه المشرع 

اوضات واضحة اال بابداء فهذا النوع من العقود ال تعتبر فیه المف، الفرنسي

معلومات كثیرة جدًا من كال الطرفین فال یكفى أبدا مجرد اعتبار هذا االلتزام 

التزاما اخالقیا خاصة أن النشاط المعلوماتى تمثل فیه كل معلومة أهمیة 

  .لصاحبها

  

  المطلب الثاني

اثر  اعتبار حسن النیة فى مرحلة التفاوض على عقود انتاج البرمجیات 

  ما قانونیاً التزا

 هناك بعض التشریعات تعتبر التفاوض بحسن نیة فى العموم التزام 

قانونى وهو ما یتماشي مع وجهة نظرنا خاصة فى مجال عقود انتاج 

فالتعدیل الذي جاء به المشرع  ،البرمجیات وما تحظي به من مالبسات خاصة

تزامات هو ترجمة لتغلغل االل، م٢٠١٦ نوفمبر ١٠بمقتضى مرسوم  الفرنسي

فال تثور أي مشكلة ، األخالقیة متمثلة في حسن النیة في االلتزامات القانونیة

بعد ذلك حول مدى اعتبار مبدأ التزام حسن النیة التزام قانوني في المراحل 

من خالل تقریر إلزامیة هذا المبدأ لیرقى به إلى  السابقة للتعاقد من عدمه

في مجال  واآلداب باعتبارها مقیدة للحریةجانب القواعد المتعلقة بالنظام العام 

  .العقود

وااللتزام بحسن النیة فى مرحلة التفاوض على عقد انتاج البرمجیات هو 

من المجاالت الخصبة للتمسك بهذا االلتزام وبطبیعته الملزمة قانونًا بما ال 

ا یترك لطرفیه طریقة للتحلل منه فنعتقد أن اعتبار االلتزام بحسن النیة التزام

قانونیا لیس فقط ترجمة لتغلغل القیم واالخالق والتى كانت موجودة قبل 



        

 
 
  

  

٩٨٠

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

القوانین أنما أیضا دعت طبیعة العقود والتصرفات القانونیة الجدیدة ذات 

االبعاد الدقیقة والتى ال تحتمل النزاع فى هذا المبدأ الهام الى اقراره كالتزام 

  .تطور بشكل رهیبقانونى بدافع استقرار المعامالت فى ظل عالم ی

  

 فمعارضة الفقه لمبدأ حسن النیة هو كونه التزام اخالقى فى االساس 

وهو ما قد یترتب ، یة التى تتضمنها النصوصنعلى غیر االلتزامات القانو 

علیه غموض فى التصرفات القانونیة أو أدعاءات ال یمكن الفصل فیها 

أما ، مات طرفى العقدلتزاوتوسع من سلطة القاضى فى نظره ال، لتعلقها بالنوایا

 فهل هناك التزامات ،مر بتفاوض فقط فیكون االمر أكثر تعقیداً اذا اتعلق اال

فى مرحلة التفاوض وان كان التزام حسن نیة أساسه غیر قانونى فى هذه 

ویكون المخرج من ذلك هو ، المرحلة فما هي حدوده وهنا تزداد االشكالیات

وهى بحق تتناسب مع ،  فى هذه المرحلةنونیالتزام التزاما قااعتبار هذا اال

طبیعة العقود التى یتم فیها افشاء معلومات واسرار لغرض الوصول الى 

وجهات نظر متقاربه یمكن من خاللها الوقوف على اماكنیة ابرام العقد من 

  .عدمه

 والقضاء )١ (م كان الفقه والقضاء٢٠١٦فقبل تعدیالت القانون الفرنسي 

فى ظل عدم وجود  مبدأ حسن النیة في مرحلة المفاوضا  )٢(یتبنیان الفرنسیین

                                        
١  -Schmidt – negociation et conclusion de contyacts – dalloz – paris 

– -p. 

  تجدر االشارة الى ان القضاءالفرنسى قبل استقراره على هذا المبدا كان ینكر كل قیمة - ٢

 العقود المبرمة –أنظر حفیظة السید الحداد ، قانونیة للمفاوضات السابقة على التعاقد

 –م ٢٠٠٣ – لبنان – منشورات الحلبى الحقوقیة –دول واالشخاص االجنبیة بین ال

 .١٩٨ص 



        

 
 
  

  

٩٨١

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

وعلى الرغم من ذلك لم یكن هناك سبب موحد ، )١(،نص صریح على ذلك

،  المرحلةوعام متفق علیه یبنى علیه التزام المتفاوض بحسن النیة في هذه

كانت المعارضة على مبدأ حریة المفاوضات هدفها توفیر أكبر قدر من االمن 

وهو ما تبنته تعدیالت القانون المدنى ، )٢(والضمان فى مرحلة المفاوضات 

  .م٢٠١٦ي الفرنس

  

في مواقف محكمة   والواقع أن القضاء كان له دور بالغ األهمیة متمثالً 

في مرحلة  التزام حسن النیة كالتزام قانوني  النقض الفرنسیة التي أقرت

 فعلى الرغم من مبدأ الحریة التعاقدیة إال أن هذه الحریة قد ،المفاوضات

لما أقرته الغرفة  اً  وذلك طبق،بالطرف األخر حسن النیة تستغل لألضرار

باعتبار أن حسن النیة ، )٣(م٢٠٠٣ تشرین ٢٦التجاریة لمحكمة النقض في 

   .التزام قانوني

                                        
 - رمضان مرسي صالح ولید. د، أنظر لقى هذا االتجاة تأیدا كبیرا من جانب الفقه -   ١

  -المدني والقانون اإلسالمي الفقه بین علیها واردةال واالستثناءات للعقد الملزمة القوة

 الحكم عبد. د ، ٢٥٠ ص -  اإلسكندریة - للنشر الجدیدة الجامعة دار  -مقارنة دراسة

  منشأة المعارف اإلسكندریة -والمقارن المدني المصري القانون في العقد تفسیر  - فودة

 دون العقد فاوضاتم قطع عن  المسؤولیة- دواس أمین. د،  ١٥٦ ص  - م ٢٠٠٢ –

 المجلد -  جامعة الشارقة والقانونیة، الشرعیة للعلوم الشارقة جامعة مجلة ،" جدي سبب

 . ١٨٨ ص -  ٢٠٠٨  فبرایر-  ه ١٤٢٩ صفر - األول   العدد- - الخامس
٢  - Cabinets Fontaneau, les formations des contrats internationaux 
htpp://www.fontaneau.comlcfe.htm. 

٣  - Cour de cassation   chambre commerciale  Audience publique du 
 novembre   N° de pourvoi:   Publié 

au bulletin 



        

 
 
  

  

٩٨٢

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

ل طبیعة االلتزام القانوني بالتفاوض بحسن النیة في المادة  ومن ثم تم تعدی    

والتي نصت على وجوب كون ، )١(م٢٠١٦ نوفمبر ١٠ من مرسوم ،١١٠٤

وهو ما یوضح أن االلتزام بحسن النیة ، نفیذه بحسن نیةالتفاوض على العقد وت

في المفاوضات أصبح واجبًا قانونیًا بعد هذا التعدیل بناء على نصوص 

 االتفاق یجوز ال ،العام النظام مسائل من مسألة أیضاً  وجعله، صریحة أمرة

 استقرار ضمان و ،القانوني األمن تعزیز شأنه من ما وهو ،مخالفتها على

  . حساسیة من المرحلة هذه یكتنف ما مع خاصة التالمعام

نوفمبر  ١٠الفرنسي المعدلة بموجب مرسوم   من القانون)١١٠٤(فالمادة 

والتي تبدأ منذ الدعوة ، هذه المرحلة  تلزم المتفاوضین بحسن النیة في،م٢٠١٦

إلیها وتظل كذلك مادامت لم تنتهي بفشل أو لم یصدر إیجاب من قبل الطرف 

ومن ثم الدخول في مرحلة أخرى وهى إبرام ، یث تنتهي بصدورهح، األخر

وحسن النیة في هذه المرحلة وغیرها من مراحل العقد لها مفهوم ، )٢(العقد

ة التنفیذ عن  فتختلف مقتضیاته في مرحل،متغیر حسب كل حالة على حدة

خاصة إذا كان حسن النیة وسوئها یرتبط بالعوامل النفسیة ، مرحلة المفاوضات

  .)٣(لألطراف

أثارًا هامة هي  تب على كون التفاوض یتم بحسن نیة التزام قانونيویتر  

خلق نوع من التوازن بین ما تقتضیه حریة التعاقد في مراحل المفاوضات 

                                        
١ -Art.  - Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés 

de bonne foi. «Cette disposition est d’ordre public 
 وما ٩ ص – الجوانب القانونیة لمرحة التفاوض –عبد العزیز المرسى حمود .   د- ٢

 .بعدها 

٣- La Bonne foi : notion proteiforme - par Brigitte LEFEBVRE - La 

bonne foi : notion protéiforme ()  R.D.U.S. p. . 



        

 
 
  

  

٩٨٣

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

 وبین دواعي ،والتي ال یلتزم األطراف فیها بالوصول إلى صیغة تعاقد نهائي

اللتزام بحسن  فامتداد ا،الثقة واالستقرار والجدیة المفترضة في عملیة التفاوض

النیة إلى مرحلة المفاوضات إلى جانب مرحلة التنفیذ یكسو المفاوضات بطابع 

  . وینأى عن التفاوض المغرض بسوء نیة،الثقة والجدیة

ونعتقد أن هذا االتجاه نحو اعتبار االلتزام بحسن النیة في مرحلة 

قلیدیة التفاوض إضافة الى ما سبق یخدم طبیعة العقود ذات االبعاد الغیر ت

كعقود انتاج البرمجیات وما یحیط بها من مالبسات وتحتاج الى ثقة أكبر في 

مراحل التفاوض علها كما انه في غالب االحیان ال یمكن ابرامها مباشرة حیث 

تحتاج كل جهة تطلب اعداد برنامج معین الى مواصفات معینة في البرنامج 

ى ما لدى المنتج من محل التفاوض تبدى ما لدیها من معلمات لتحصل عل

امكانیات تقنیة تلبى احتیاجاتها وهذا االلتزام یخدم مصلحة الطرفین ویحقق 

  .االستقرار القانونى لهذا النوع من العقود ویساعد عل تنمیه

 توافر بضرورة )١(الجدید المرسوم من )١١٠٤( المادة علیه نصت وقد

 جعلت قد ،)٢(تنفیذه حین إلى العقد على اوضالتف مرحلة في النیة حسن

 تنفیذ وحتى ،المفاوضات مرحلة من یبدأ النیة حسن اللتزام الزمني النطاق

 كل بإلزام المفاوضات فشل بعد ما لمرحلة المادة لنص طبقاً  یمتد كما ،العقد

 االلتزام هذا أن كما ،معلومات من علیه وقف عما اإلفصاح بعدم طرف

 بتقدیم التحایل وعدم التعاقد في رغبة عن ینم حسن سلوك كل بإتباع یقضى

                                        
١   - JORF n° du  février    -  Texte n°  Rapport au 

Président de la République relatif à l’ordonnance n°  du 
 février  portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations NOR: JUSCP 
٢  - Art  ‘’ Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés 

de bonne foi. '' Cette disposition est d'ordre public  



        

 
 
  

  

٩٨٤

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

 وبجعل ،المفاوضات إفشال بغرض التحقیق صعبة اشتراطات أو زائفة عروض

 عنه المسؤولیة رفع في یقدح ال نتیجة بتحقق قانونیا التزماً  نیةال حسن التزام

 وجب كذلك األمر كان فإذا ،الضرر وقوع لتجنب العادیة العنایة ببذل الدفع

 من طرف كل تمكن والتي ،الصحیحة المعلومات كافة یقدم أن طرف كل على

 المبرر یهلد یكون التعاقد یتمم لم إذا بحیث ،التعاقد من موقفه حقیقة تحدید

 بدون منها والخروج نیة بسوء مفاوضات في الدخول مجرد ولیس الكافي

  . مسؤولیة

 التراضي صحة یخدم قانوني التزام النیة حسن التزام جعل أن والخالصة

 من یتمكن فال ،إرادته في بالوضوح طرف كل ویلزم ،إبرامه المزمع العقد في

 هذا كان وان ،مشروع بررم أو حق وجه دون القبول رفض أو اإلیجاب سحب

 بالتفاوض األطراف وٕالزام ،نیة بسوء ذلك یجوز فال التعاقد حریة هو المبدأ

 في الجدیة منها المهمة األخرى االلتزامات من عدد منه ینبثق نیة بحسن

 مبرر بدون المفاوضات قطع بعدم وااللتزام ،بالتعاون وااللتزام ،التفاوض

 الرئیسي االلتزام عن متفرعة االلتزامات هذه وكل ،بالسریة وااللتزام ،مشروع

  . نیة بحسن التفاوض وهو

 اإلنسان في فاألصل ،المتضرر الطرف على یكون النیة حسن واثبات

 یدعى ولمن ،مفترض النیة فحسن ،األصل بإثبات أحد یكلف وال ،النیة حسن

  . اإلثبات طرق بكافة یدعیه ما إثبات ذلك بغیر

  



        

 
 
  

  

٩٨٥

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

  

  الثالثالمبحث 

اآلثار المترتبة على اإلخالل بمبدأ حسن النیة في التفاوض على عقود انتاج 

  البرمجیات

اذا ما ما تم ابرام العقد أو فشلت المفاوضات یبقي كال الطرفین   

وتختلف ، مسؤولین عما تم االطالع علیه من معلومات لدى الطرف االخر

 حسب وجه النظر القانونیة االثار المترتبة على االخالل بااللتزام بحسن النیة

كما تختلف أثر هذه االخالل على ، حول التزام حسن النیة فى مرحلة التفاوض

  .دد مفاوضات عقود انتاج البرمجیاتما ترتب على االخالل به بص

علومات تم الوقوف علیها فى هذه  المفاوضات ویتم افشاء مفقد تفشل 

ى معلومات مغلوطة وذلك وقد تنجح المفاوضات وتكون مبنیة عل، المرحلة

 الماوضات بسبب كما قد تفشل ،اخالال بمبدأ حسن النیة فى العقود التجاریة

  .ملعومات مغلوظة

  

  المطلب األول

  التفاوض علي عقد انتاج البرمجیات بسوء نیة

 وله حریة ، من عدمهالتفاوضاختیار   حر فيكل شخص أن  االصل

ها ما لم یتجاوز هذه المرحلة قطع أو ،ب من المفاوضات في أي وقتانسحاال
یترتب على   و، هذه الحریة یجب أن تكون في إطار حسن النیةاال أن، )١(

اإلخالل بذلك في مرحلة التفاوض قیام مسؤولیة الطرف الذي أخل بما علیه 

على قطع المفاوضات في حد ذاته فى االصل فالقانون ال یرتب ، من التزام

                                        
 ص  -  سابق مرجع  -   العقد نظریة المدني، القانون شرح -  السنهوري الرزاق عبد. د -   ١

٢٣٨ 



        

 
 
  

  

٩٨٦

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

في الخروج عن  یتمثل )١(لم یقترن بخطأ ٌأرتكب في هذه المرحلة أي أثر ما

واإلخالل بحسن النیة یعتبر خروجًا عن هذا األصل ، المألوف في التعامل

ویعتبر الدخول ، ضرار بالغیروانحرافًا عن السلوك المعتاد خاصة بغرض اإل

فى المفاوضات بسوء نیة مكونا لخطأ المتفاوض ویتمثل خطأ المتفاوض فى 

 رغبة أحد الطرفین فى الوقوف على امكانیات عقود انتاج البرمجیات فى

الطرف االخر أو معرفة معلومات لمصلحة أطراف اخرى أو الدخول فى 

المفاوضات بغرض التجسس أو الدخول فى المفاوضات بدون رغبة حقیقیة فى 

 وهذا النوع من العقود ینطوى على اسرار تجاریة تجاریة تتعلق ،تنفیذ العقد

 وقد ، وهو ما یمثل ضررًا للمنتج،ین المحترفین للبرامجبالمنافسة بین المنتج

یكون الطرف المستخدم سئ النیة فى أى صورة من الصور االضرار بالطرف 

  .االخر فى مرحلة المفاوضات

وهنا یختلف االثر المترتب على الدخول فى المفاوضات بسوء نیة حـسب 

أن مجــرد  ام ،مــا یلحــق الطــرف االخــر مــن ضــرر وذلــك بــشرط ثبــوت الــضرر

  .ثبوت سوء النیة یترتب علیه مسؤولیة ولو لم یتحقق ضرر؟

 أو ،للدخول في عالقة تعاقدیة األصل أن الطرفین  لهم حریة اإلرادة في

فلكل طرف الرفض تبعًا لمصلحته وله ، العدول عنها باإلرادة المنفردة الحرة

  .)٢(ي عنها أو التخل حریة اختیار الطرف األخر وكذلك االستمرار في العالقة

 یقوم في األساس على النوایا والتي ال خالل بحسن النیةفإذا كان اإل

كما أن الخطأ الذي یرتكبه ، یمكن إصالحها عن طریق التنفیذ العیني

                                        
 بوجه لاللتزام العامة النظریة - المدني القانون شرح في الوسیط - السنهوري الرزاق عبد .د -  ١

 .٢٠٦ ص -  بیةالعر  النهضة دار -  طبعة بدون  - األول الجزء  - االلتزام مصادر -  عام
٢  - François Terré, Philippe Simles, Yres Lequette, Droit civil, 

les obligation, ٧ème édition, Dalloz, P 



        

 
 
  

  

٩٨٧

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

 وهذا ،اوض سئ النیة یتمثل في عدم بدء المفاوضات بدون مبرر مشروعالمتف

 ،فیه هو إلزام المتعاقد بالتفاوض وٕابرام العقد الخطأ یكون التنفیذ العیني

 ولیس البدء ،ویحصل بذلك الطرف األخر على أكثر مما طلب وهو إبرام العقد

 أن اإلجبار على التفاوض لیس بالضرورة أن وٕان كنا نعتقد، )١(في التفاوض

بل یكون السبب في ، ینتهي إلى عقد نهائي لیعطى المضرور أكثر مما طلب

عدم قابلیة  التنفیذ العیني هو منافاته للمنقط السلیم بإدخال طرف في 

اء وهو ما سیثیر الشك حول كافة ما یتطلبه أثن، التفاوض على غیر رغبته

عارضها مع وجهة ولو كانت اشتراطات ومصالح مشروعة لمجرد ت، التفاوض

  .نظر الطرف األخر

ونعتقد أن عقد انتاج البرمجیات یختلف لتفاوض علیه عن العقود االخرى 

فهذا النوع له من الخصوصیة ما یمیزه عن غیره من العقود فمجرد البدء فى 

 الطرفین بابداء ما لدیهم ن التفاوض على عقد انتاج البرمجیات یلزم كال

معلومات وتصورات وهذه المعلومات والتصورات قد تستغل من الطرف االخر 

سئ النیة بشكل أو بأخر إضافة الى تفویت الفرص فى التعاقد مع أخرین 

لذلك فأن التزام التفاوض بحسن نیة فى عقود ، واهدار حقوق الطرف االخر

 التزاما قانونیا یترتب على االخالل به انتاج البرمجیات یستقیم معه أن یكون

قیام مسؤولیة الطرف االخر سئ النیة والزامه بالتعویض وفق ما تقضي به 

وهنا ، المحكمة وبالطریقة التى تتناسب مع ما لحق بالطرف االخر من ضرر

یمكن القول بناء على ما سبق ان اثبات سوء النیة یكفى لیكون مكونا 

نیة ولیس شرطا أن یكون هناك ضررا وقع على لمسؤولیة المتفاوض سئ ال

الطرف االخر طالما اعتبرناه التزاما قانونیا قائما بذاته ولیس مجرد التزام 

  .اخالقى یلزم لنشوء المسؤولیة عنه وقوع الضرر

                                        
 .٦٢٠ ص -  سابق مرجع -  الاله عبد كریم رجب. د -  ١



        

 
 
  

  

٩٨٨

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

  المطلب الثانى

  افشاء ماتم الوقوف علیه من معلومات بخصوص محل التفاوض

  

حد الطرفین بخصوص قف علیها أفشاء بالمعلومات التى و قد یتم اال

بناء على ذلك  ةلتزام القانونى وتنشأ المسؤولیاللبالمخالفة الطرف االخر 

بإلزام المتسبب في   ویكون ذلك،خطئ التزاما بالتعویضمویكون علي الطرف ال

 وغالبًا ما یكون ،لمضرور بالقدر الذي تحدده المحكمةا بتعویض الضرر

  . على حد سواءومعنويمتناسب مع لحقه من ضرر مادي 

أما لو افشي أحد االطراف معلومات وقف علیها بشأن المتفاوض 

  .االخر مع عدم وجود التزام قانونى بحسن النیة فهنا نكون اما فرضین

وهو اخالل المتفاوض بالتزام السریة ولیس حسن النیة وهو : االول 

 یلتزم الطرفین التزام تقرره أغلب التشریعات فى عقود نقل التكنولوجیا حیث

بعدم نقل الملعومات الطراف أخرى والحفاظ على سریتها ولو لم یتضمن العقد 

  ).١(االصلي نصا بذلك 

ان مكانه هو العقد االصلي اال أننا نعتقد أن اال أن هذا االلتزام وان ك

هذا االلتزام یبدأ منذ مرحلة التفاوض والمعضض لذلك أن هذا النوع من العقود 

قد یقع فیه الضرر منذ بدایة المفاوضات حیث یتم عرض معلومات من كال 

الطرفین على الطرف االخر ونعتقد هنا أن القانون هدفه في العموم هو حمایة 

واستقرار المعامالت فمن االولى فرض هذه الحمایة فى مرحلة الحقوق 

التفاوض نظرا لما تتمیز به من خصوصیة في عقود انتاج البرمجیات والتى 

  .تتمیز بدقة المرحلة السابقة للتعاقد االصلي فیها

                                        
 النهـضة دار – التكنولوجيا نقل عقود يف التجارية لالسرار القانونية احلماية – االه عبد زيدان أمال . د  -   ١

 ٣٧ ص - م٢٠٠٩ – العربية



        

 
 
  

  

٩٨٩

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

ویتحقق الضرر ، االخالل بااللنزام العام بعدم االضرار بالغیر: ثانیا

 والمعلومات التى وقف علیها الطرف المتفاوض وطبقا نتیجة االفشاء باالسرار

لهذا االلتزام ینبغى أن یتحقق الضرر حتى یمكن مسائلة الطرف الذى أفشي 

  .بما وقف علیه من معلومات

وهنا نعتقد ان اعتبار االلتزام بحسن النیة التزام قانونى یحل كل هذه 

 سئ النیة ایا كان االشكالیات ویوحد االساس القانونى لمسؤولیة المتفاوض

كان شكل سوء النیة والتصرف الذى أضر بالمتفاوض االخر فضال عن ثبوت 

   .المسؤولیة القانونیة بمجرد االخالل بهذا االلتزام

  

  المطلب الثالث

  التعویض عن االضرار الناشئة عن االخالل بالتزام حسن النیة

كجزاء ، یثور التساؤل حول طبیعة األضرار التي یجب التعویض عنها

  .بااللتزام حسن النیة ؟ إلخالل أحد األطرف 

یترتب على سوء نیة المتفاوض الذي رفض بدء المفاوضات أو قطع 

المفاوضات بدون مبرر مشروع مما ترتب علیه تفویت فرصة التعاقد على 

حیث یقوم المتفاوض حسن النیة بعمل الدراسات الفنیة ، الطرف األخر

وٕانفاق ما یلزم من أجل اإلعداد ، وغیر ذلك، نتقالواإلستعانه بالخبراء واال

للتفاوض وهذه النفقات التي تتم بمناسبة التفاوض یخسرها نتیجة لعدول 

وهذه الخسائر وجب أن یتحملها الطرف الذي أخل بالتزام ، المتفاوض األخر

  .)١(التفاوض 

لزم أال یكون المتفاوض الذي یدعى بالضرر قد احدث الضرر وهنا ی

، بخطئه نتیجة إلهماله أو تقصیره مما دفع الطرف األخر لقطع المفاوضات

                                        
١  -Cass.com,Mars ,JCP,,II,,note,(J)Schmidt 



        

 
 
  

  

٩٩٠

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

كذلك ما یترتب على قطع المفاوضات من إضاعة وقت المتفاوض حسن 

  .النیة

إال أن األمر یصبح أكثر تعقیدًا في حالة االدعاء بالتعویض عن تفویت  

 ة بقطع المفاوضات وذلك باعتبار أن الضرر في هذه الحالة ضرراً الفرص

  .حتمالیا ولیس محققًا؟ا

إال أننا نذهب ، على الرغم أن التعویض ال یكون ال عن الضرر المحقق

أقرت التعویض عن الضرر المترتب على  مع محكمة النقض المصریة والتي

لى هذا الكسب بناء طالما أن المضرور كان یأمل الحصول ع، تفویت الفرصة

  .)١(على أسباب معقولة 

، فالحقیقة أن الضرر متوقع في حالة قطع المفاوضات وعدم الدخول فیها

فمن ، قدشریطة أال یكون هذا التعویض بالمخالفة لمبدأ حریة اإلرادة في التعا

وجهة نظرنا ال یمكن التعویض عن الفرصة الفائتة ما لم یكن هناك سوء نیة 

فلیس هناك ثمة عقد تم إبرامه یمكن الرجوع إلیة والقول ، من المتفاوض األخر

بالتعویض بمجرد وقف أو عدم الدخول في المفاوضات ینافى المنطق ویعطى 

وذلك ، دى على حریتهالطرف المتضرر فوق حقه ویضر بالطرف األخر ویتع

شریطة أن تكون  على الرغم من إقرار محكمة النقض الفرنسیة التعویض

وهنا نعتقد بضرورة ایقان المتفاوض حسن النیة ، )٢(الفرصة حقیقیة وجادة

أو أن التفاوض ، ربقرب التعاقد النهائي على الرغم من سوء نیة الطرف األخ

                                        
 ٤٧٩٧الطعن رقم ، هذا المبدأ مستقر علیه فى قضاء محكمة النقض المصریة أنظر - ١

 مجموعة أحكام محكمة النقض –م ٢٠٠٧ ینایر ١٥ جلسة – قضائیة ٦٤لسنة 

إلي هذه  أشار م ،١٩٨٥ نوفمبر ١٣  - حكم محكمة النقض المصریة، المصریة أیضاً 

 الحقوق مجلة  الفرصة، تفویت تعویض اللیل، أبو الدسوقي إبراهیم. د االحكام،

 ١٥٢  ص-  ١٩٨٦  -سبتمبر  - الثالث  العدد- العاشرة  السنة- الكویتیة
٢  - CA.RIOM, Juin,RTD.civ.,p,obs (J)Mestre 



        

 
 
  

  

٩٩١

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

فى هذا االتجاه فوت علیه فرصة عقد أخر كان سیبرمه لوال دخلوه فى 

أو أن العدول لم یكن له مبرر مشروع إلمكان القول  ،التفاوض مع هذا الطرف

   .بأن الفرصة التي فاتته حقیقة وجادة

وعلى العموم یجب أن یكون التعویض جابر للضرر الذي لحق 

 ویجبر فوات الفرصة فقط وال یتعدى ذلك  - ١لمعنوى المادى وا-،بالمضرور

 ،د إلیه من إبرام العقدإلى تقدیر تعویض یتناسب والمنفعة التي كانت ستعو 

، فالضرر یتمل في الفرصة الفائتة ولیس في ما لحق به نتیجة عدم إبرام العقد

  من القانون الفرنسي والتي)١١١٢(وهذا القول یتماشى مع نصت علیه المادة 

یلحق بالمتفاوض نتیجة سلوك المتفاوض  أجازت التعویض عن الضرر الذي

عن ما فاته من فرصة بقدر المنفعة التي األخر ولیس التطرق إلى التعویض 

   .)٢(كانت  ستعود علیه من إبرام العقد

ومن خالل ما سبق یتضح لنا  أن ما ورد في القانون المدني الكویتي 

وما ینبثق عنه من التزامات إلى جانب ، التزام التفاوض بحسن نیةبخصوص 

المسؤولیة المترتبة على اإلخالل به لم یأخذ حیزًا تشریعیًا واضحًا یمكن الرجوع 

من هنا ندعو المشرع الكویتي إلى ، إلیه في تكییف المسؤولیة عن هذه المرحلة

النیة في مرحلة والنص على التزام حسن ، إعادة النظر في هذه المسألة

                                        
١ - Pour des illustrations, V., par ex., CA Versailles, er avr. , 

RJDA , n°  ; CA Paris, janv. , cité par O. 

Deshayes, art. préc., spéc. n° .  
٢  -   Art. .-L'initiative, le déroulement et la rupture des 

négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent 

impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. 

« En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du 

préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la 

perte des avantages attendus du contrat non conclu.  



        

 
 
  

  

٩٩٢

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

، وعدم قصره على مرحلة التنفیذ فقط، المفاوضات باعتبار أنه التزام قانوني

وذلك استجابة لدواعي العصر والتقدم االقتصادي الهائل والمعقد الذي یكتنف 

  .كثیرًا من العقود بما ال یسمح بانعقادها بالشكل المبسط النعقاد العقد 

 نوفمبر ١٠لتي جاء بها مرسوم أما عن تعدیالت القانون الفرنسي ا

إلیه الفقه والقضاء من أجل اعتبار  تعتبر وبحق استجابة لما دعي، م ٢٠١٦

 وكذلك ما ینبثق عنه من التزام ،حسن النیة التزام قانوني في مرحلة التفاوض

باإلعالم فحسن ما جاء به ونأمل أن تحذو تشریعاتنا العربیة وعلى رأسها 

مشرع الفرنسي وٕاقرار التزام حسن النیة باعتباره التزام التشریع الكویتي حذو ال

  .قانوني في مرحلة المفاوضات السابقة للتعاقد

  



        

 
 
  

  

٩٩٣

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

  :  
  

 ، تناول البحث التزام المتفاوض فى عقد انتاج البرمجیات بحسن النیة

وذلك من خالل عرض مفهوم التزام المتفاوض بحسن النیة فى عقود انتاج 

. ه المرحلة من أهمیة كبیرة فى هذا النوع من العقودالبرمجیات وما تحتله هذ

 ولعل أهمها ،قترحها أ إلى عدد من التوصیات التيومن خالل البحث توصلت

  :ما یلي

أن یتناول بالتنظیم التزام حسن النیة فى مرحلة المفاوضات  المشرع  على  -١

ض باعتباره مبدأ الزم لمواكبة التطور وما أصبحت علیه عملیات التفاو 

فتقریر المسؤولیة عن التفاوض بحسن نیة یقضى ، العقدیة فى الوقت الراهن

على خالف حول أساس وطبیعة المسؤولیة عن االخالل بحسن النیة فى 

 .من القانونى واستقرار المعامالتویحقق أكبر قدر من اال، مرحلة التفاوض

تفاوض بحسن شر إلي التزام الم القانون المصرى واالنظمة السعودیة لم ت -٢

وكان من األحرى  ، مراحل التنفیذ وٕانما أشار إلى التزام حسن النیة في،النیة

لة التفاوض بغیة القضاء على أن ینص على التزام حسن النیة في مرح

 .النزاعات المستقبلیة

 أن هناك انظمة صدرت بخصوص المعامالت االلكترونیة على سبیل  -٣

ت والتى تحتل مكانا كبیرا فى ظل التحول أما عقود انتاج البرمجیا، المثال

الرقمى كان من االحرى أن تجد أرضیة قانونیة لترتیب أوضاعها للقضاء 

 .على أى فراغ تشریعى فى هذا الصدد

أن عقود انتاج البرمجیات یتم التفاوض علیها فى الغالب بین متعاقدین من  -٤

 االمر الى دول مختلفة فان لم یكن هناك تنظیم قانونى واضح سیؤدى

منازعات كبیرة تعطل نقل التكنولوجیا وتحقیق المصالح عامه فكان من 

االحرى ان یتم تناولها بالتنظیم على المستووین الوطنى والدولى على حد 

 .سواء



        

 
 
  

  

٩٩٤

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

 اا :  
  : باللغة العربیة - 

 الحقوق مجلة  الفرصة، تفویت تعویض اللیل، أبو الدسوقي إبراهیم. د  - 

  .م ١٩٨٦  -سبتمبر  -الثالث  العدد- العاشرة  السنة- یتیةالكو 

 ،" جدي سبب دون العقد مفاوضات قطع عن  المسؤولیة-دواس أمین. د - 

  المجلد-  جامعة الشارقة والقانونیة، الشرعیة للعلوم الشارقة جامعة مجلة

  .م ٢٠٠٨ ر فبرای- ه ١٤٢٩ صفر - األول   العدد- - الخامس

 الوضعي والقانون اإلسالمي الفقه في العقد مجلس - سالم الهادي عبد جابر. د - 

  .م٢٠٠١ –اإلسكندریة  ، للنشر الجدیدة الجامعیة الدار  - 

 المفاوضات فى الفترة قبل التعاقدیة –حسام الدین كامل االهوانى .  د–

 كلیة –قتصادیة   مجلة العلوم القانونیة واال-ومراحل إعداد العقد الدولى 

   .  جامعة القاهرة-الحقوق 

  -   بون دار نشر– حسن النیة في العقود – عبد المنعم موسى إبراهیم . د- 

  .م ٢٠٠٦

 مبدأ حسن النیة وأثره في التصرفات القانونیة – عبد الحلیم عبد اللطیف . د- 

  .م١٩٩٧ – دار النهضة العربیة – دراسة مقارنة –

 – لاللتزامات العامة النظریة - المدني القانون شرح  - وريالسنه الرزاق عبد. د - 

الحلبي  منشورات -  الجدیدة الثانیة الطبعة األول، الجزء -العقد نظریة

   .م ١٩٩٨  - لبنان بیروت، - الحقوقیة،

 العامة النظریة - المدني القانون شرح في الوسیط -السنهوري الرزاق عبد .د - 

  دار-  بدون سنة نشر-األول الجزء  - االلتزام مصادر -  عام بوجه لاللتزام

   . العربیة النهضة

 الجوانب القانونیة لمرحلة التفاوض ذو الطابع –عبد العزیز المرسى . د - 

  .م٢٠٠٥ – مصر – دار النهضة العربیة –العقدي 

  -والمقارن يالمدني المصر  القانون في العقد تفسیر  -فودة الحكم عبد. د - 

   .م٢٠٠٢ –منشأة المعارف اإلسكندریة 



        

 
 
  

  

٩٩٥

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

 مبدأ حسن النیة وأثره فى التصرفات القانونیة –عبد الحلیم عبد اللطیف .  د-

  .م ٢٠٠٧ – دار النهضة العربیة – دراسة مقارنة –

  الجوانب القانونیة لمرحلة التفاوض ذو الطابع -عبد العزیز المرسى . د - 

  .م٢٠٠٥ – العربیة  دار النهضة–التعاقدي 

  -  دراسة مقارنة-   حسن النیة في العقود-إبراهیم موسى المنعم عبد.  د-

  .م٢٠٠٦منشورات زین الحقوقیة،  بیروت، لبنان، 

 -  المسؤولیة المدنیة في مرحلة التفاوض-محمد حسام محمود لطفي. د  - 

 - الذهبي للطباعة-النسر - دراسة في القانونین المصري والفرنسي

  .م١٩٩٥

 الدار - االلتزام مصادر ،لاللتزام العامة النظریة - منصور حسین محمد. د - 

  .م ٢٠٠٠ بیروت، للنشر، الجدیدة الجامعیة

 الواردة واالستثناءات للعقد الملزمة  القوة-  رمضان مرسي صالح ولید.  د-

 الجامعة دار  -مقارنة اسةدر   -المدني والقانون اإلسالمي الفقه بین علیها

  . بدون سنة نشر –للنشر  الجدیدة

  

   :باللغة األجنبیة - 

 - Atirah – anlntroduction to the law of contract - 
London - ١٩٩٥ . 

 - Brigitte Hess-Fallon ; Anne-Marie Simon, Droit 

civil, ٥e édition, Collection Aide – émoire  - Dalloz ; Sirey, 

Paris, ١٩٩٩ .  

 - Bentsen v- TAYLOR , sons and co (١٨٩٣) . 

 - François Terré, Philippe Simles, Yres Lequette, Droit 
civil, les obligation, ٧ème édition, Dalloz, ١٩٩٩, 

- Hadley design association v.Lord mayoa and ci�zens 
of the city of Westminster(٢٠٠٣) EWHC ١٨١٧ (tcc). 
Hadley design association v.Lord . mayoa and ci�zens of 
the city of Westminster(٢٠٠٣) EWHC ١٨١٧ (tcc)  - steyn L.j 



        

 
 
  

  

٩٩٦

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثاينا�لد 

 د انتاج الربجمياتعىل عقىف مرحلة التفاوض  ن النيةااللتزام بحس 

,contact law ,fulfilling  the reasonable expectation of honest 
men  (١٩٩٧) ١١٣ LQRAT. 

- La Bonne foi : notion proteiforme - par Brigitte 
LEFEBVRE - La bonne foi : notion protéiforme (١٩٩٦) ٢٦ 
R.D.U.S. 

 - Jean pierre Scarano, dictionnaire de droit des 
obligations, ٢ e" édition, ellipses, 

France, ١٩٩٩. 

 - Christian Atias, contrats et conventions (tome ٨), 

dalloz, Pris, ١٩٩٨. 
 -Schmidt – negociation et conclusion de contyacts – 

dalloz – paris – ١٩٨٢. 

 - Stapleton j. good faith in private law ١٩٩٩  

- Raymond Guillien  - Jean Vincent, sous la direction de 
Serge Guinchard ; Gabriel Montagnier, Lexique des 
termes juridiques  -١٥e édition, Dalloz - Paris - ٢٠٠٥. 

 -(Ph) Le Tourneau,La rupture des 
négociations,RTD.civ,١٩٩٨. 

- (Ph) Jourdain, La bonne foi, Rapport 
Français,(journée louisianaises),Travaux de l'Association 
Henri Capitant,TXLIII,Litec,١٩٩٢. 

- LA BONNE FOI : NOTION PROTÉIFORME   - par 

Brigitte LEFEBVRE - La bonne foi : notion protéiforme 

(١٩٩٦) ٢٦ R.D.U.S 

- Walford V. Miles – IE. G.L.R–١٩٩٠. 

-Cabinets Fontaneau, les formations des contrats 
internationaux 

htpp://www.fontaneau.comlcfe٧٣٩.htm 


