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 مقدم  البحث

عند ذكةر المقاولةه يت ةه الفكةر غالبةا الة  عقةود مقةاوالت االبنيةه الكبةر  وتشةيد    

 المنشةة ت الضةةخمه كالسةةدود واقامةة  ال سةةور ومةةا شةةاكل ذلةةا ه والتةةي لهةةا اثارهةةا

الممي ه في التنميه القوميه غير ان ذلا ي ةب ان ال ينسةينا االعمةال الصة يره التةي 

مةةن الةةو هتين االقتصةةاديه واال تماعيةةه كربنيةة  دور السةةكن  تمةةس حياتنةةا اليوميةةه

الص ار الت ار والموظفين وما شةابه ذلةا ه هةي مقةاوالت واعمالهةا مهمةه تت(لبهةا 

الضةةةروريات اليوميةةةه االمةةةر الةةةذك يحسةةةن (رفةةةي كةةةل مقاولةةةه .وهمةةةا رب العمةةةل 

قاولةةه والمقةةاول ان يكةةون علةة  بينةةه  باالحكةةام القانونيةةه التةةي تسةةرك علةة  عقةةد الم

وتشةعب االختصاصةات االمةر الةذك ونظرا ان اغلب اعمال المقاوالت مةن الضةخامه 

المقاوله بذم  المقاول تحاول عدة اختصاصةات فنيةه مختلفةه ل ةر  عن عقد  ينشر

ان ا ه وتسهيال التمام العمل  بالوقت الم(لوب فقد ا ا  المشرع للمقةاول ان يعهةد 

الة  مقةاول اخةر ه وتكمةن اهمية  المقاولةه  بتنفيذ العمل في  ملته او فةي  ة   منةه

عموما والمقاوله مةن البةا(ن خصوصةا فةي تسةهيل اتمةام العمةل وان ةا ه وتسةلميه 

 بوقت قصير.

ويقوم منه نا في هذا البحث عل  تحليل النصوص القانونيه واستخالص النتائج    

ن منهةةا ه وقةةد رأيةةت ان الضةةروره تسةةتدعي منةةي ان او ع هةةذا البحةةث علةة  مبحثةةي

 كالتالي :

 المبحث االول : التعريف بعقد المقاوله 

 المبحث الثاني : احكام المقاوله من البا(ن .
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 االولالمبحث 

 التعريف بعقد المقاوله

تناول القانون المدني العراقةي احكةام عقةد المقاولةه فةي الفةرع االول مةن الفصةل    

االول في الباب الثالةث مةن الكتةاب المخصةص للعقةود المسةماة الةوارده علة  العمةل 

 المضمون )عقد المقاوله واالستصناع ( .

  -كالتالي : وعليه سنقوم بتقسيم هذا المبحث ال  م(لبين   

 

 الم(لب االول : تعريف عقد المقاوله وتميي ه عما يشتبه به من العقود

 الم(لب الثاني :تكوين عقد المقاوله
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 الم(لب االول

 تعريف عقد المقاوله وتميي ه عما يشتبه به من العقود

مقاولةه سنقسم هذا الم(لب ال  فرعين ه الفرع االول نتكلم فيةه عةن تعريةف عقةد ال

مع بيان خصائصةه امةا الفةرع الثةاني فسةوف نتنةاول فيةه تميية  عقةد المقاولةه عةن 

 غيره من العقود .
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 الفرع االول

 تعريف عقد المقاوله وخصائصه

علةة  انةةه ) عقةةد بةةه يتعهةةد احةةد ال(ةةرفين ان  ( عقةةد المقاولةةه864عرفةةت المةةاده )

يصنع شي  او يؤدك عمال لقا  ا ر يتعهد به ال(رف االخر( .
(1)

 

يتضح من خالل هةذا التعريةف ان لعقةد المقاولةه خصةائص يمكةن ا مالهةا فةي نقةا( 

 -عده كما يرتي :

انه عقد من عقود المعاوضه الن كل (رف يرخذ مقابال لما يع(ي .  -1
(2) 

المقاولةةه عقةةد رضةةائي ال يشةةتر( النعقةةاده شةةكل معةةين في ةةو  ابرامةةه عقةةد  -2

بالكتابه او مشافهه ه والكتابه ال ضروره لها في اثبات المقاوله. 
(3) 

يقةةع التراضةةي علةة  عنصةةرين اثنةةين ه الشةةي  الم(لةةوب صةةنعه او العمةةل  -3

الم(لوب ترديته مةن المقةاول وهةو احةد المتعاقةدين هواال ةر الةذك يتعهةد بةه 

عمل وهو المتعاقد االخر .رب ال
(4) 

انه عقد مل م لل انبين ه فالمقاول يلت م باتمام العمل ثم تسةلميه ويقةع عليةه  -4

الضمان ه وصاحب العمل يلت م بتسلم العمل بعد اتمامه ويدفع البدل.
(5) 

ان عقد المقاولةه يةرد علة  العمةل اال انةه يختلةف عةن عقةد العمةل الةذك يةرد  -5

رد فيةه علة  العمةل فةي ذاتةه ه بينمةا عقةد المقاولةه عل  العمل ايضا اال انه ي

فرنه يرد عل  العمل برعتباره نتي ه.  
(6) 

 

  1951( لسن  41ق.المدني العراقي رقم ) .1

المقاولةه(ه دار الثقافةه للنشةر -االي ار-د. عفر الف(ليه الو ي  في العقود المدنيه)البيع .2

 368هص  1997لسن   1والتو يع/عمانه( 

د.(ةةه المةةال حةةويش / د.صةةاحب عبيةةد الفتالوكهالمةةو   فةةي العقةةود د.سةةعيد مبةةارا / .3

ه ص 2112لسةةن   1المقاولةةه( همكتبةة  السةةنهورك/ب داده(-االي ةةار-المسةةماة )البيةةع

411 

د.عبد الر اق السنهورك هالوسي( في شرح القانون المةدني ال ديدهمنشةورات الحلبةي  .4

 6ه ص2113لسن   1الحقوقيه/بيروت ه(

-الوكالةةه-سرحانهشةةرح القةةانون المةةدني العقةةود المسةةماة)المقاولهد.عةةدنان ابةةراهيم ال .5

 17هص2119لسن   1الكفاله(هدارالثقافه للنشر والتو يع/عمانه (

المحامي فخر الدين الحسينيهعقد المقاوله في القانون المدني العراقيهمكتبة  النهضةه  .6

 7ه ص1984لسن   1/ب داد ه( 
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 الفرع الثاني

 يره من العقودتميي  عقد المقاوله عن غ

سرخصص هذا الفرع بالكالم عن تميي  عقد المقاوله عن غيةره مةن العقةود التةي    

 -يتداخل معها وكما يلي:

 -اوال : تميي  عقد المقاوله عن عقد العمل :

بالرغم من ان كال العقدين يردان عل  العمل اال ان القواعد التي يخضع لهةا احةد    

 عن القواعد التي يخضع لها العقد االخره العقدين تختلف اختالفا  وهريا

ان اعتبةةةار العقةةةد عقةةةد عمةةةل يعنةةةي ان رب العمةةةل يكةةةون مسةةةؤوال عةةةن العامةةةل    

مسؤولي  المتبوع عن التابع الن العامل خاضع الدارة وتو يه رب العمةل ه امةا فةي 

عقةةةةد المقاولةةةةه فيكةةةةون المقةةةةاول مسةةةةتقال عةةةةن رب العمةةةةل وال يخضةةةةع الدارتةةةةه 

وتو يهه.
(1)

 

 -نيا : عقد المقاوله وعقد المفتاح في اليد :ثا

المفتاح في اليد عقد موضوعه االساسي االستثمار الصناعي ه يبرم بةين (ةرفين    

همةةا المسةةتثمر والمتعهةةد ه بحيةةث ينةةوك المسةةتثمر القيةةام بمشةةروع معةةين ويكلةةف 

روع المتعهد لقا  ا ر معين بالقيام ب ميع االعمال التي تؤدك ال  ان ةا  هةذا المشة

بصورة كامله هتسليم المفتاح يعني ان  ميع المعامالت الال مه التمام المشروع قةد 

تمةةت فعةةال ه وهةةو يختلةةف عةةن عقةةد المقاولةةه فةةي ان المتعهةةد ال يقةةوم دائمةةا ب ميةةع 

االعمال الال مه التمام المصنع.
(2)

 

 

 

 

 

__________________________ 

 371-371د. عفر الفيصلي ه مصدر سابق ه ص .1

هالعقود الدوليةةةه عقةةةد المفتةةةاح باليةةةد ه منشةةةورات الحلبةةةي ناصةةةيفقاضةةةي اليةةةاس ال .2

 31-29ه ص  2118لسن   1الحقوقيه/بيروت ه ( 
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 -ثالثا : تميي  المقاوله من البيع :

صعوبه في التميي  بين المقاوله والبيع في حالة  مةا اذا قةدم رب العمةل المةاده  ال   

واقتصر المقاول عل  تقديم عمله فق( .
(1)

فال شا في ان العقد في هذه الحالةه هةو  

عقد مقاوله ال شبهه فيه ه وانما تقوم الشبهه فةي حالة  مةا اذا اقةدم المقةاول العمةل 

والماده معا.
(2)

اختلفت االرا  في هذه المساله ولكن الرأك الرا ح هو الةذك يةذهب  

العمل. ال  ان العقد يكون مقاوله او بيعا بحسب نسب  قيم  الماده ال  قيم 
(3)

 

اذا كانت قيم  العمل تفوق قيم  المةاده فالعقةد يعتبةر عقةد مقاولةه ه امةا اذا كانةت    

قيم  الماده تفوق   قيم  العمل فالعقد يعتبر في مثل هذه الحاله عقد بيع.
(4)

 

 -رابعا : تميي  المقاوله من االي ار :

  العمل .عقد االي ار يرد عل  االنتفاع بالشي  وعقد المقاوله يرد عل
(5)

 

مع ذلا يصعب تحديةد مةا اذا كةان العقةد مقاولةه ام اي ةار اذ قةد يسةتخدم المقةاول    

ممةا يحةدث في ادا  عمله بع  االشةيا  ينتفةع بهةا رب العمةل ب(ريةق غيةر مباشةر 

معه تداخل ملموس بين عقد المقاوله وعقد االي ار.
(6)

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 1951( لسن  41من ق.م العراقي رقم )( 1( فقره )865م.) .1

 1951( لسن  41( من ق.م العراقي رقم )2( فقره )865م.) .2

 27-24د.السنهورك ه مصدر سابقه ص  .3

 414د.سعيد مبارا / د.(ه المال حويش / د. صاحب الفتالوكهمصدر سابق هص  .4

 373د. عفر الفضلي ه مصدر سابق ه ص  .5

 415حب الفتالوك. المصدر نفسه هص د.سعيد مبارا / د.(ه المال حويش / د. صا .6
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 -خامسا: تميي  المقاوله عن الوكاله :

علةة  عمةةل ه وهةةذا العمةةل يؤديةةه تتفةةق المقاولةةه والوكالةةه فةةي ان كالهمةةا عقةةد يةةرد 

المقاول او الوكيل لمصةلح  ال يةر . والكنهمةا يختلفةان فةي ان العمةل بعقةد المقاولةه 

انوني .هو عمل مادك اما في عقد الوكاله فهو تصرف ق
(1)

 

 -وللتمي  بين المقاوله والوكاله اهميه عمليه تظهر فيما يلي :

ال يخضع المقاول الشراف رب العمةل وال يكةون تةابع لةه ه امةا الوكيةل يعمةل  -1

في كثير من االحيان باشراف الموكل ويكون تابع له.
(2) 

المقاوله تكون دائما بر ر اما الوكاله فقد تكون بر ر او بدون أ ر. -2
(3) 

لتصةةرفات التةةي ي ريهةةا المقةةاول ال ينصةةرف اثرهةةا الةة  رب العمةةل ه امةةا ا -3

الوكيل فرنه ينوب عن الموكل يل م بتصرفاته وينصرف اثةر هةذه التصةرفات 

مباشرة ال  الموكل . 
(4) 

يتحمل المقاول وحده الضرر بسبب تنفيذ العمل ه امةا الوكيةل يكةون مسةؤوال  -4

ب تنفيةةذ الوكالةةه تنفيةةذا عمةةا اصةةاب الموكةةل مةةن ضةةرر دون خ(ةةر منةةه بسةةب

معتادا .
(5) 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 14د.السنهورك ه مصدر سابق ه ص  .1

 415د.سعيد مبارا / د.(ه المال حويش / د. صاحب الفتالوكهمصدر سابقه ص  .2

 14د. السنهورك ه المصدر نفسه ه ص  .3

 416المصدر نفسه ه صد.سعيد مبارا / د.(ه المال حويش / د. صاحب الفتالوكه  .4

 1951( لسن  41( من ق.م العراقي رقم )2( فقره)941م.) .5
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 الم(لب الثاني 

 تكوين عقد المقاوله

ي ب لتكوين عقد المقاوله ان تتوفر فيه اركان اساسيه وهةذه االركةان ال تختلةف    

عن اركان سائر العقود وهي الرضا والمحةل والسةبب الةذك سةنتناولهن فةي م(لبنةا 

 الث  افرع كالتالي :هذا في ث

 الفرع االول : التراضي

 الفرع الثاني : المحل 

 الفرع الثالث : السبب
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 الفرع االول

 التراضي

يتم التراضي في عقد المقاوله اذا تحققت الشرو( النعقاده والشرو( لصحته .
(1)

 

ان يت(ةابق االي ةاب بةالقبول علة   ففةي شةرو( االنعقةاد ي ةب النعقةاد عقةد المقاولةه

الذك يؤديه المقاول لرب العمل واال ةر الةذك يتقاضةاه منةه.
(3)

وي ةو  التعبيةر عةن  

التراضةةةي صةةةراحه او ضةةةمنا وال يتشةةةر( شةةةكل خةةةاص الن المقاولةةةه مةةةن عقةةةو 

التراضي.
(4)

  . 

اما شرو( صح  التراضي في المقاوله شرو( اك عقد اخر حيةث ال بةد مةن قيةام    

المتعاقةد وكقاعةده اساسةيه فةي القةانون يعتبةر كةل شةخص اهةل للتعاقةد مةا لةم اهلي  

يقرر القانون عدم اهليته
(5)

. وقيام سالم  التراضي من عيوب االراده ومن عيوبهةا 

االكراه ه اك ا بارشخص ب ير حق ان يعمل عمل دون رضاه.
(6)

 

فةةي صةةف  للشةةي  تكةةون وال لةة( فةةي محةةل العقةةدهفال ينفةةذ العقةةد اذا وقةةع غلةة(    

 وهري  في نظر المتعاقدين.ومن عيوب االراده الت رير مع ال بن هوم رد ال بن ال 

يمنع من نفاذ العقد ما دام لم يصةحب ال ةبن ت ريةر وال ي ةو  ال(عةن بةال بن اذاكةان 

عقد المقاوله قد تم ابرامه ب(ريق الم ايده العلنيه .
(7)

 

 

 

 

____________________________ 

 9محامي فخر الدينه مصدر سابقه ص ال .1

 411مصدر سابقهصهد.سعيد مبارا / د.(ه المال حويش / د. صاحب الفتالوك .2

 37د.السنهورك ه مصدر سابق ه ص  .3

 376د.  عفر الفضلي ه مصدر سابقه ص  .4

 11المحامي فخر الدين ه المصدر نفسه ه ص  .5

الةةو ي  فةةي نظريةة  هد.عبةةد الم يةةد الحكيم/د.عبةةد البةةاقي البكرك/د.محمةةد (ةةه البشةةير .6

 1همكتبةةةةةة  السةةةةةةنهورك /ب ةةةةةةداده( 1االلتةةةةةة ام فةةةةةةي القةةةةةةانون المةةةةةةدني العراقةةةةةةيه 

 75هص2112ه

 11المحامي فخرالدينه المصدر نفسه ه ص  .7
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 الفرع الثاني

 المحل

لكل الت ام محل ايا كان مصدر هذا االلت ام    
(1)

. والمحل في عقد المقاوله م دو  

اللت امةات المقةاول العمةل المتعاقةد علة  ترديتةه ه وبالنسةب  اللت امةات   فهو بالنسةبه

رب العمل اال ر الذك تعهد بدفعه للمقاول
(2)

. وفي كل االحوال ي ب ان يكةون هةذا  

المحل سوا  كان متعلقا بالعمل او اال ةر ان يكةون ممكنةا وان يكةون معينةا او قابةل 

لقةةةانون والنظةةةام العةةةام واالداب للتعيةةةين وان يكةةةون  مشةةةروعا اك غيةةةر مخةةةالف ل

العامه.
(3)

 

 

 الفرع الثالث

 السبب

السبب في االلت ام العقدك وثيةق الصةله بةاالداره اذ ال يتصةور ان تتحةرا االداره    

دون سبب
(4)

. والسبب هو ال ر  الذك مةن ا لةه او ةب المتعاقةد علة  نفسةههففي 

او ةب المقةاول االلتة ام علة  نفسةه ل ةر  اسةتيفا  اال ةره مةن رب  عقد المقاولةه

(. ويفتةر  باحكةام القةانون ان لكةل التة ام 5العمل لقا  العمل الذك تعهد القيام به)

سبب ولو لم يذكر في العقد  اال اذا قام الدليل عل  غير ذلاه اما اذا ذكر السبب فةي 

  يقةوم الةدليل علة  مةا يخالفةه هويعتبةر العقد فيعتبر انه السبب الحقيقي لاللت ام حت

العقد با(ل اذا التة م المتعاقةد دون سةبب او لسةبب ممنةوع قانونةا او مخالفةا للنظةام 

العام واالداب .
(6)

 

 

____________________________ 

 95د.عبد الم يد الحكيم/د.عبد الباقي البكرك/د.محمد (ه البشيرهمصدر سابق ه ص .1

 415مصدر سابقهص همال حويش / د. صاحب الفتالوكد.سعيد مبارا / د.(ه ال .2

 55د.السنهورك ه مصدر سابق ه ص  .3

د.عبةةد الم يةةد الحكيم/د.عبةةد البةةاقي البكرك/د.محمةةد (ةةه البشيرهمصةةدر نفسةةه ه ص  .4

111 

 11المحامي فخر الدين ه مصدر سابق ه ص  .5

 1951( لسن  41( من ق.م العراقي رقم )132م.) .6



13 
 

 المبحث الثاني

 من البا(ن احكام المقاوله

ان اغلةةب اعمةةال المقةةاوالت مةةن الضةةخامه وتشةةعب االختصاصةةات االمةةر الةةذك    

يستو ب لتنفيذ االلت ام الذك نشر عن عقةد المقاولةه تعةاون عةدة اختصاصةات فنيةه 

العمل بالوقت الم(لةوب واتقانةه علة  الو ةه  مختلفه ل ر  ان ا ه وتسهيله التمام

الم(لوب ايضا ه قد ا ا  المشرع للمقاول ان يعهةد بتنفيةذ العمةل فةي  ملتةه او فةي 

    منه ال  مقاول اخر لذلا ان عقد المقاوله من البا(ن هو العقد الذك بمقتضةاه 

ذا العمةل يتعامل المقاول الذك عهد اليه لتنفيذ عمل مع مقاول اخر من ا ل تنفيةذ هة

كله او   ه منه ويل ةر الة  المقةاول مةن البةا(ن عةادة فةي العمليةات ال سةيمه التةي 

 تتناول اعماال مختلفه .

 -وعليه سوف نقسم هذا المبحث ال  م(لبين كالتالي :

 

 الم(لب االول : اثار المقاوله من البا(ن

 الم(لب الثاني : المسؤوليه المترتبه عل  عقد المقاوله من البا(ن
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 الم(لب االول 

 اثار المقاوله من البا(ن

المقاولةةه مةةن البةةا(ن تقةةوم عنةةدما ينفةةذ المقةةاول العمةةل الةةذك يلتةة م فةةي موا هةة     

صاحب العمل بواس(  شخص اخر سوا  كان هذا العمل ماديا او فكريا 
(1)

. 

ويترتةةةب علةةة  انشةةةا  عقدالمقاولةةةه مةةةن البةةةا(ن قيةةةام عالقةةةات متعةةةدده يمكةةةن    

 في:حصرها

 -اوال : عالق  المقاول االصلي بالمقاول من البا(ن :

تكةةون العالقةةه مةةا بةةين المقةةاول االصةةلي والمقةةاول مةةن البةةا(ن عالقةة  رب عمةةل    

بمقةةاول
(2)

. فهةةي عالقةة  عقديةةه ينظمهةةا عقةةد المقاولةةه مةةن البةةا(ن المبةةرم بينهمةةا 

يةه  ميةع فيكون المقةاول االصةلي بالسةنبه للمقةاول مةن البةا(ن صةاحب عمةل ه وعل

الالت امات التي يرتبها عقد المقاوله عموما عل  صاحب العمل ويكون المقاول مةن 

البا(ن بالنسبه ال  المقاول االصلي مقاوال وتقع عليه  ميع االت مات المقاوله
(3)

. 

وعقد المقاوله يحكم العالقات بين المقةاول االصةلي والمقةاول مةن البةا(ن ولةيس    

قدان مت(ابقين او متقاربين بل ي(لب ان يكةون مختلفةين من الضرورك ان يكون الع

من و وه كثيره هكمقدار اال ةره او شةرو( العقةد ه فقةد تكةون اال ةره فةي المقاولةه 

من البا(ن اقل او اعل  من المقاوله االصةليه ويو ةد هنةا الشةر( فةي المقاولةه مةن 

يوضةةع هةةذا البةةا(ن وقةةد يضةةع المقةةاول شةةر(ا   ئيةةا فةةي المقاولةةه مةةن البةةا(ن وال 

في المقاوله االصليه.الشر( 
(4)

 

 

 

 

 

_______________________________ 

 111د.عدنان ابراهيم السرحان ه مصدر سابق ه ص  .1

 212د. السنهورك ه مصدر سابق ه ص  .2

 112د. عدنان ابراهيم السرحان ه الصمدر نفسه ه ص  .3

 112سابقه ص  مصدرهد.سعيد مبارا / د.(ه المال حويش / د. صاحب الفتالوك .4
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 -ثانيا :عالق  المقاول االصلي برب العمل :

ان عقةةد المقاولةةه االصةةلي هةةو الةةذك يةةنظم هةةذه العالقةةه و شةةرن لةةرب العمةةل بعقةةد    

المقاوله من البا(ن ه فهةذا العقةد ال يكسةبه حقةا وال يرتةب فةي ذمتةه الت امةا النةه ال 

ه القةانون مةن ر ةوع يعتبر بالنسبه اليةه مةن ال يةر وذلةا فةي مةا عةدا مةا نةص علية

المقاول من البا(ن عل  رب العمل باال ره في حدود معينه .
(1)

 

ه االصل ان ال تقوم عالقه مباشرة ما اما عن عالق  رب العمل بالمقاول من البا(ن 

بين رب العمل والمقاول من البا(ن اذ ال يرب(هما اك تعاقد .
(2)

   

بةةين رب العمةةل والمقةةاول مةةن البةةا(ن عالقةةه غيةةر مباشةةره اذ  وانمةةا تكةةون العالقةةه

يتوس(هما المقاول االصيل .
(3)

 

ويترتب عل  ذلا ان المقاول من البا(ن ال يست(يع ان ي(الب صاحب العمل بشةي  

مما يستحقه المقاول االصلي بالدعو  المباشره ه انما الذك ي(الب بها هو المقاول 

االصلي .
(4  )

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

 221د.السنهورك . مصدر سابقه ص  .1

 487مصدر سابقه ص هد.سعيد مبارا / د.(ه المال حويش / د. صاحب الفتالوك .2

 223د. السنهورك . المصدر نفسه ه ص  .3

 114د.عدنان ابراهيم السرحانه مصدر سابق ه ص  .4

 ب الثاني الم(ل

 المسؤولي  المترتبه عل  عقد المقاوله من البا(ن



11 
 

 

ان عقةةةةد المقاولةةةةه مةةةةن البةةةةا(ن ينشةةةةر الت امةةةةات او مسةةةةؤوليات متعةةةةدده ت ةةةةاه 

 ا(رافه.وعليه سوف اقوم بتقسيم هذا الم(لب ال  ثالث  فروع كاالتي :

 

 الفرع االول : مسؤولي  المقاول االصلي 

 المقاول من البا(نالفرع الثاني : مسؤولي  

 الفرع الثالث : مسؤولي  رب العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع االول

 مسؤولي  المقاول االصلي
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يكون للمقةاول االصةلي مسةؤوليات والت امةات متعةدده ت ةاه المقةاول مةن البةا(ن    

ورب العمل ه حيث تكون مسؤولي  المقاول االصلي بالمقاول مةن البةا(ن مسةؤولي  

وهي مسؤولي  عقديةه ينظمهةا عقةد المقاولةه مةن البةا(ن المبةرم  بمقاولرب العمل 

بينهما.
(1)

 

حيث يلت م المقاول االصلي ت اف المقاول من البا(ن ب ميع الت امةات رب العمةل   

وهي تمكين المقاول من ان ا  العمل وتسلم العمل بعد ان ا ه ودفع اال ر.
(2)

 

فيلتةة م المقةةاول االصةةلي بتمكةةين المقةةاول مةةن البةةا(ن مةةن ان ةةا  العمةةل فةةرذا كةةان    

المقةةاول مةةن البةةا(ن فةةي حا ةةه الةة  مهمةةات وادوات ومةةواد تعهةةد المقةةاول االصةةلي 

بتنفيةةذها لةةه واذا كةةان عمةةل المقةةاول مةةن البةةا(ن يقتضةةي ان تقةةدم لةةه مواصةةفات 

ورسوم ونماذ  و ب عل  المقاول االصلي ان يقدمه له.
(3)

 

كما يلت م المقاول ايضا بتسليم العمل من المقاوله من البا(ن بعد ان ا ه.
(4)

 

ويلت م المقاول االصلي اخيرا بدفع اال ر ال  المقاول من البا(ن فيدفع له اال ةر    

المتفق عليه بينهما فرذا لم يكن هنالةا اتفةاق علة  مقةدار اال ةر و ةب الر ةوع فةي 

العمل الذك قام به المقاول مةن البةا(ن ه والنفقةات التةي تقدير هذا المقدار ال  قيمه 

صرفها المقاول الثاني .
(5)

 

امةةا الت امةةات المقةةاول االصةةلي ت ةةاه رب العمةةل فرنةةه يلتةة م بتسةةليم العمةةل الةةذك   

تسةةلمه مةةن المقةةاول مةةن البةةا(ن الةة  رب العمةةل وايضةةا يلتةة م بضةةمان العمةةل حيةةث 

ني خالل عشر سنوات. يضمن التهدم والعيوب في المنش ت والمبا
(6)

 

_______________________ 

 115د.ابراهيم السرحان, مصدر سابق , ص  -1

 341د.جعفر الفظلي , مصدر سابق , ص -5

 513د.السنهوري , مصدر سابق , ص  -4

 341د.جعفر الفظلي , المصدر نفسه,ص  -3

 342د.جعفر الفظلي , المصدر نفسه,ص  -2

 31صالمحامي فخر الدين الحسيني , مصدر سابق,  -1

 

 الفرع الثاني

 مسؤولي  المقاول من البا(ن
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يلت م المقاول مةن البةا(ن ت ةاه المقةاول االصةلي ب ميةع الت امةات المقةاول ت ةاه    

رب العمةةل وهةةذه االلت مةةات هةةي ان ةةا  العمةةل وتسةةلميه بعةةد ان ةةا ه وضةةمانه بعةةد 

التسليم.
(1)

 

ه مةن المقةاول االصةلي فيلت م المقةاول مةن البةا(ن بان ةا  العمةل المعهةود بةه الية   

ه وي ةب سوا  كان موكل العمل محل مقاول  االصلي او كةان  ة  ا مةن هةذا العمةل 

ان ين ةة  العمةةل بال(ريقةةه المتفةةق عليهةةا فةةي عقةةد المقاولةةه مةةن البةةا(ن وبالشةةرو( 

الوراده في هذا العقد فرذا لم تكن هناا شرو( متفق عليها و ب عليه اتباع العرف 

لت ام بتوفير المواد المستخدمه حسب الشرو( المتفق عليها وي ب عل  المقاول اال

وعليه ايضا دفع ا ور العمل الذين يعملون لديه.
(2)

 

كةةذلا عليةةه ان ةةا  العمةةل فةةي المةةده المتفةةق عليهةةا واذا ل يكةةن هنةةاا مةةدة متفةةق    

عليها فعليه اكماله في المده المعقوله وتسلميه ال  المقاول االصلي.
(3)

 

المقاول من البا(ن ان يكون ضامن العمل الذك قام به ت اه المقةاول وايضا عل     

االصلي.
(4)

 

 

 

 

 

________________________ 

 511د.السنهوري , مصدر سابق , ص  -1

 348د.جعفر الفظلي , مصدر سابق ,  -5

 511د.السنهوري ,المصدر نفسه ,ص  -4

 113د.عدنان ابراهيم السرحان ,مصدر سابق , -3

 

 الفرع الثالث

 مسؤولي  رب العمل
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ال تو د الت مات عل  رب العمةل فةي عقةد المقاولةه مةن البةا(ن النةه لةيس (رفةا    

في العقد  ه ولكن القانون قد خر  عن هذا االصل.
(1)

 

)يكون للمقاول الثاني وللعمةال الةذين  883فقد نص في الفقره االول  من الماده    

العمةل حةق م(البة  رب العمةل مباشةرة بمةا  في تنفيذ اشت لوا لحساب المقاول االول 

لهةةم مةةن ذمةة  المقةةاول بشةةر( ان ال يت ةةاو  القةةدر الةةذك يكةةون فيةةه مةةدينا للمقةةاول 

االصلي وقت رفع الةدعو  .ويكةون للعمةال وللمقةاول الثةاني نفةس هةذا الحةق حتة  

ولو كان المقاول االصلي موسرا(.
(2)

 

فةةع اال ةةور للمقةةاول الثةةاني يتضةةح مةةن هةةذا الةةنص ان لةةرب العمةةل التةة ام وهةةو د   

وللعمال.
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 349د.جعفر الفظلي ,مصدر سابق , ص  -1
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من البا(ن اتضح لنا  مل  من النتائج لما توصلنا الة  عةدة  بعد بحثنا لعقد المقاوله

 -توصيات نوردها في االتي :

   -اوال : النتائج :

عند بحثنا في عقد المقاوله من البةا(ن عرفنةا اوال عقةد المقاولةه وعنةد تعريفنةا لةه 

اتضح لنا ان لهذا العقد عدة خصائص تمي ه عن باقي العقود االخةر  كمةا ان لهةذا 

 ركان اساسيه ي ب توافرها لكي يتم تكوين هذا العقد.العقد ا

اما عقد المقاوله من البا(ن فبعد بحثنا له اتضح لنا ان عنةد تكةوين هةذا العقةد فرنةه 

 ينشر عالقات والت امات بين ا(رافه.

 -ثانيا : التوصيات :

ي ةةب علةة  المشةةرع العراقةةي وخصوصةةا فةةي ظةةل هةةذا الوضةةع والتخةةب( فةةي عقةةود 

االلت ام من ا(راف العقةد ان يرخةذ دورا اكثةر ح مةا ويشةرع قانونيةا  المقاوله وعدم

رادعةةه ه ونوصةةي ايضةةا باع(ةةا  فرصةةه للشةةركات المحليةةه والمقةةاولين المحليةةين 

وتفضةيلها علة  الشةةركات والمقةاولين اال انةب لمةةا لهةذا االمةر مةةن فائةدة اقتصةةاديه 

عاتقهةةا تنظةةيم  تعةةود علةة  البلةةد ه ونوصةةي اخيةةرا بتشةةكيل ل نةة  عليةةا نرخةةذ علةة 

 مشاريع المقاوالت في البلد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائم  المصادر والمرا ع



55 
 

 -اوال / الكتب القانونيه :

القاضي الياس ناصيفهالعقود الدوليه عقد المفتاح باليد ه منشورات الحلبي  -1

 2118لسن   1الحقوقيه/بيروت ه ( 

المقاولةةه(ه دار -االي ةةار-د. عفةةر الف(لةةيه الةةو ي  فةةي العقةةود المدنيةةه)البيع -2

 1997لسن   1الثقافه للنشر والتو يع/عمانه( 

د.سعيد مبةارا /د.(ةه المةال حةويش / د.صةاحب عبيةد الفتالوكهالمةو   فةي  -3

لسةن   1المقاوله( همكتبة  السةنهورك/ب داده(-االي ار-العقود المسماة )البيع

2112 

د.عبةةةةةد الةةةةةر اق السةةةةةنهورك هالوسةةةةةي( فةةةةةي شةةةةةرح القةةةةةانون المةةةةةدني  -4

 2113لسن   1شورات الحلبي الحقوقيه/بيروت ه(ال ديدهمن

د.عبةد الم يةةد الحكيم/د.عبةةد البةةاقي البكرك/د.محمةةد (ةةه البشةةيرهالو ي  فةةي  -5

همكتبةةةة  السةةةةنهورك  1نظريةةةة  االلتةةةة ام فةةةةي القةةةةانون المةةةةدني العراقةةةةيه 

 2112ه 1/ب داده(

-د.عدنان ابراهيم السرحانهشةرح القةانون المةدني العقةود المسةماة)المقاوله -6

 2119لسن   1الكفاله(هدارالثقافه للنشر والتو يع/عمانه (-الهالوك

المحةةةةةامي فخةةةةةر الةةةةةدين الحسةةةةةينيهعقد المقاولةةةةةه فةةةةةي القةةةةةانون المةةةةةدني  -7

 1984لسن   1العراقيهمكتب  النهضه /ب داد ه( 

 -ثانيا/ القوانين :

 1951( لسن  41ق.المدني العراقي رقم ) -1

 


