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 مراجعة مؤلف سحب العمل يف عقود املقاوالت العامة 

-املؤلف القاضي بشار أمحد اجلبوري -دراسة مقارنة-
)*(
-  

 د. فارس أمحد الدليمي    

 مدرس القانون الدولي العام 

 كلية الهور اجلامعة       
 

زٟ تعد عكٛد املكاٚالت ايعا١َ َٔ ايعكٛد اإلداز١ٜ اييت ختطع ملبادئ ايكإْٛ االدا
ٚاحهاَ٘، ٖٚرا ايعكد احد االضايٝب اييت تعتُدٙ اإلداز٠ يف ممازض١ ْػاطاتٗا، نايدخٍٛ يف 
عكٛد َع االغخاص ايطبٝعٝني اٚ االعتبازٜني، يًكٝاّ ببعض األعُاٍ نايبٓا٤ اٚ صٝا١ْ 
ايعكازات ألغساض ايٓفع ايعاّ، ٚاييت جتد اإلداز٠ احٝاْا اْٗا عاجص٠ عٔ ايكٝاّ بٗا، يٓكص يف 

ٜعين ذيو اْٗا ختًت عٔ ادا٤ ٚظٝفتٗا طبكا  كالنات اٚ ايتخصصات ايف١ٝٓ، ٚاإلداز٠ ٚالامل
يتًو ايعكٛد باملساقب١ اٚ ايتٛجٝ٘، ع٢ً إ ايطسف االخس يف ايعكد قد ٜتًهأ احٝاْا يف اصتاش َا 

ٜكّٛ تطُٓ٘ ايعكد؛ زغِ االْراز املطري، فإ ٖرا ايطسف ٚايرٟ ٖٛ احٝاْا )املكاٍٚ( ال 
، فتكّٛ اإلداز٠ بطخب ايعٌُ َٔ املتعاقد، َٚٔ ثِ قٝاَٗا بإمتاّ ايعٌُ، اٚ تعٗد تجاب١باالض

 اىل َتعاقد اخس إلنُاي٘. 

ايهتاب ٜكع غٞ بابني االٍٚ بعٓٛإ َا١ٖٝ ضخب ايعٌُ ٚغسٚط٘ فُٝا جا٤ ايباب ايجاْٞ 
 ٖٛ "جصا٤ ايفصٌ االٍٚحتت عٓٛإ احهاّ ضخب ايعٌُ، ٚضخب ايعٌُ ايرٟ ٖٛ عٓٛإ 

ضاغط َؤقت تٛقع٘ اإلداز٠ ع٢ً املكاٍٚ امُلكصس يف تٓفٝر ايتصاَات٘ ايتكاعد١ٜ فتخٌ ستٌ 
ع٢ً حطاب َٚطؤٚي١ٝ املكاٍٚ  املكاٍٚ يف ايتٓفٝر اٚ تٛنٌ تٓفٝر ايعٌُ اىل َتعاقد اخس

 االٍٚ".

ٚادتصا٤ ايطاغط اجسا٤ َؤقت تتخرٙ اإلداز٠ ذتٌُ املتعاقد امُلكصس، ع٢ً ايٛفا٤ 
ٜٓٗٞ ايعكد بٌ إ ايعكد  ، ٖٚرا ادتصا٤ اجسا٤ َؤقت الاملب١ٓٝ يف ايعكد املربّ يتصاَاتباال
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ٜبك٢ َطتُسا، حت٢ ٚإ حًت اإلداز٠ بدال عٔ املتعاقد امُلكصس، ع٢ً إ ايتٓفٝر ٜبك٢ ع٢ً 
 حطاب ذيو املتعاقد.

املطًب ايجاْٞ َٔ املبخح االٍٚ َٔ ٚدتصا٤ ضخب ايعٌُ زتُٛع١ َٔ ارتصا٥ص )
( اييت ٜتُٝص بٗا، فٗٛ جصا٤ عكدٟ، ٚ جصا٤ ادازٟ َستبط بايٓعاّ ايعاّ ٍايفصٌ االٚ

ٚحتهُ٘ ايكٛاعد االَس٠ فكال ميهٔ االتفام ع٢ً اضتبعادٙ عٓد االخكالٍ بايكٛاعد اييت ْص 
عًٝٗا عكد املكاٚي١. ٚختتص ب٘ اإلداز٠ دٕٚ ايًج٤ٛ اىل ايكطا٤، َٔ اجٌ ايطسع١ يف تدازى 

يعاّ بإدا٤ ٚظٝفت٘. نُا اْ٘ جصا٤ ضاغط َؤقت، ايػسض َٓ٘ االخكالٍ ٚاضتُساز املسفل ا
ايطػط ع٢ً املكاٍٚ املتعاقد يتٓفٝر ايعكد، ٚإ املتعاقد اذا قاّ بعد ذيو بتٓفٝر ايتصاَات٘ 
فكال ٜهٕٛ ٖٓاى َربز الضتُساز ادتصا٤ فتطتطٝع اإلداز٠ ايػا٤ ضخب ايعٌُ ٚاعاد٠ اذتاٍ اىل 

 َا ناْت عًٝ٘.

ايعٌُ جص٥ٝا َٔ املتعاقد، ٚايطٓد يف ذيو عدّ تطسم تعًُٝات  ٜٛجد َاْع يطخب ٚال
تٓفٝر ايعكٛد اذته١َٝٛ ٚدفاتس ايػسٚط ايعا١َ يًُكاٚالت اىل ْص جيٝص يإلداز٠ ضخب ايعٌُ 
جص٥ٝا، ٚنريو فاإلداز٠ متًو صكالح١ٝ ايطخب ايهًٞ يًعٌُ َٔ املتعاقد، ٚبايتايٞ فٝ٘ متًو 

ادتص٤. ٚايطخب ادتص٥ٞ البد َٔ إ ٜكرتٕ بػسطني، ايطخب ادتص٥ٞ، فُٔ ميًو ايهٌ ميًو 
اٚهلُا إ ٜهٕٛ َكتصسا ع٢ً جص٤ َٔ اعُاٍ املكاٚي١، ٚاالخس إ تهٕٛ طبٝع١ اعُاٍ 
املكاٚي١ مما ٜطُح بتجص٥تٗا، ٚإ املتعاقد ٜبك٢ َطؤٚال اَاّ اإلداز٠، ضٛا٤ أنإ ضخب 

 املكاٚي١.ايعٌُ قد مت ن١ًٝ أّ إ ايطخب ٚقع ع٢ً جص٤ اٚ اجصا٤ َٔ 

بٛصف  )املطًب االٍٚ َٔ املبخح ايجاْٞ(ٜٚتػاب٘ ضخب ايعٌُ ٚايتصًٝخات ايعا١َ 
إ ايتصًٝخات املطتعج١ً امنا ٖٞ اجسا٤ احرتاشٟ شتتصس ٜتعني ايكٝاّ بٗا ع٢ً ٚج٘ 
ايطسع١، يتأَني اٚ تدازى اٟ ضسز بأعُاٍ املكاٚالت ايعا١َ، ضٛا٤ أناْت َؤقت١ اّ دا٥ُٝ٘. 

( َٜٛا قبٌ ضخب 41كالٍ )صا٤ ضخب ايعٌُ تكّٛ بإْراز املتعاقد ع٢ً ايتٓفٝر خٚاإلداز٠ يف ج
ستٌ ي٘ يف اطاز ايتصًٝخات املطتعج١ً، فاإلداز٠ تكّٛ  ، فإٕ ٖرا االجسا٤ الايعٌُ

باإلصكالحات ثِ تػعس املكاٍٚ، َٚٔ اٚج٘ االختكالف االخس٣ فإ ضخب ايعٌُ ٜكع نًٝا اٚ 
اَا يف االصكالحات املطتعج١ً امنا تكع ع٢ً جص٤ ستدد  ع٢ً جص٤ َعني َٔ اعُاٍ املكاٚي١،

 بعٝٓ٘ َٔ اعُاٍ املكاٚي١.
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ٖٚٓاى تػاب٘ بني ضخب ايعٌُ ٚايفطخ ادتصا٥ٞ يف بعض ادتٛاْب فهكالُٖا َٔ ايٓعاّ 
جيب إ ٜهٕٛ خطأ جطُٝا، فطكال عٔ  ادتصا٤ٜٔاٟ َٔ  الختاذايعاّ، ٚارتطأ املٛجب 

 ٤ اىل اٟ َٓٗا ٜكع عًٝٗا ايتصاّ بإعراز املتعاقد َٓٗا.احتادُٖا يف إ اإلداز٠ ٚقبٌ ايًجٛ

ٚخيتًفإ نريو يف إ ايعكد يف جصا٤ ضخب ايعٌُ ٜبك٢ ضازٜا، يف حني اْ٘ يف جصا٤ 
ايفطخ ٜٓتٗٞ، نُا إ اإلداز٠ يف ضخب ايعٌُ تطتخل ايٓفكات اييت تهبدتٗا جسا٤ ايتٓفٝر 

ل ايتعٜٛض عٔ َا ذتكٗا َٔ خطاز٠ ع٢ً حطاب املكاٍٚ، يف حني اْٗا يف فطخ ايعكد تطتخ
 َٚا فاتٗا َٔ نطب.

 نُا تٓاٍٚ املؤيف َٛضٛع ضخب ايعٌُ ٚايتٓفٝر ايعٝين يف عكد املكاٚي١ املدْٞ
فُٔ اٚج٘ االختكالف بني االثٓني، فاإلداز٠ تطتطٝع إ  )املطًب ايجاْٞ َٔ املبخح ايجاْٞ(،

ع٢ً حطاب املكاٍٚ يف عكد املكاٚي١ تطخب ايعٌُ َٔ املتعاقد، اَا يف حاي١ ايتٓفٝر ايعٝين 
املدْٞ، فاإلداز٠ حتتاج اىل اذتصٍٛ ع٢ً إذٕ َٔ احمله١ُ ٚعٔ طسٜل ايكطا٤ املطتعجٌ 

 يًتٓفٝر بٛاضط١ َكاٍٚ آخس ٚع٢ً ْفك١ املتعاقد االٍٚ. 

( ايفكس٠ اٚال َٔ ايػسٚط ايعا١َ ملكاٚالت اعُاٍ 56ٚاٚزد املػسع ايعساقٞ يف املاد٠ )
١ٝ، زتُٛع١ َٔ اذتاالت اييت جتٝص يصاحب ايعٌُ ضخب ايعٌُ ٚٚضع ايٝد اهلٓدض١ املدْ

ع٢ً املٛقع ٚاألعُاٍ بعد االْراز، َٓٗا افكالع املكاٍٚ اٚ اغٗاز افكالض٘، أٚ صدٚز قساز َٔ 
احمله١ُ بٛضع اَٛاٍ املكاٍٚ يف ٜد اَني ايتفًٝط١، ٚنريو إذا ٚقع اذتجص ع٢ً اَٛاٍ 

د٣ ذيو اىل عجصٙ عٔ االٜفا٤ بايتصاَات٘، ٚإ ايٓص املكاٍٚ َٔ قبٌ سته١ُ شتتص١ ٚا
 املرنٛز ستٌ اْتكاد نٕٛ املاد٠ اعكالٙ مل تػس يفهس٠ ارتطأ ادتطِٝ. 

املبخح االٍٚ َٔ ايفصٌ ايجاْٞ َٚٔ اجٌ ضخب ايعٌُ البد َٔ تٛفس بعض ايػسٚط) 
داز٠ ، تٓاٍٚ املؤيف َٛضٛع ازتهاب املكاٍٚ خطأ جطُٝا ٖٚٓا تًتصّ االايباب االٍٚ(

( بأٟ صٝػ١ ناْت ضٛا٤ انإ نتابٝا اٚ بصٛز٠ اتفام ضابل، )املبخح ايجاْٞبتٛجٝ٘ االعراز
 ع٢ً إ ٖٓاى زتُٛع١ َٔ اذتاالت اييت تعفٞ االداز٠ َٔ تٛجٝ٘ االْراز.

املبخح االٍٚ َٔ ٚاإلداز٠ عٓدَا تصدز قسازٖا بطخب ايعٌُ َٔ املتعاقد َعٗا ) 
د َٔ آثازًا َرتتب١ جسا٤ ٖرا ايكساز، فٗٓاى زتُٛع١ َٔ ، البايفصٌ االٍٚ ايباب ايجاْٞ(

   اذتكٛم املرتتب١ يإلداز٠، َٚٓٗا حكٛقٗا باملٛقع ٚاألعُاٍ إذ إ بإَهإ اإلداز٠ ٚضع ايٝد 
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ع٢ً املٛقع ٚاألعُاٍ ضٛا٤ اناْت ٖرٙ األعُاٍ دا١ُ٥ ٖٚٞ زتُٛع١ ايتصاَِٝ ٚايٓصب 
اجٌ صٝا١ْ األعُاٍ ايدا١ُ٥، باإلضاف١ اىل ٚايتػػٌٝ، اّ أعُاال َؤقت١ ٚاييت اعدت َٔ 

ايطًب َٔ املتعاقد َٔ ارتسٚج َٓٗا، ٚاإلداز٠ عٓدَا تكّٛ بريو ال حتتاج اىل قساز اٚ إذٕ َٔ 
 احمله١ُ.

َٚٔ اذتكٛم االخس٣ يإلداز٠ حكٗا يف انُاٍ ايتٓفٝر ع٢ً حطاب املكاٍٚ املطخٛب َٓ٘ 
ايعٌُ بتخٌُ تبع١ ايتهايٝف ٚاملصازٜف ايعٌُ، فٝكع ايتصاّ ع٢ً املكاٍٚ املطخٛب َٓ٘ 

اييت تكّٛ اإلداز٠ بصسفٗا إلنُاٍ ايعٌُ املطخٛب، ٚذيو ٜعد اثسا َرتتبا ع٢ً ايتٓفٝر 
 ايعٝين ادتربٟ اليتصاَات املكاٍٚ عٔ طسٜل ضخب ايعٌُ. 

ٚيإلداز٠ انُاٍ األعُاٍ بٓفطٗا اٚ عٔ طسٜل اضتخداّ َكاٍٚ آخس إلنُاٍ األعُاٍ غري 
قبٌ املكاٍٚ امُلكصس، فطكال عٔ ذيو فًإلداز٠ حل انُاٍ األعُاٍ املطخٛب١ عٔ  املٓجص٠ َٔ

طسٜل دت١ٓ االضساع ع٢ً إ ميجٌ فٝٗا املكاٍٚ املطخٛب َٓ٘ ايعٌُ، ٚإذا َا مت زفض 
املكاٍٚ املطخٛب َٓ٘ ايعٌُ، فإٕ اإلداز٠ تهٕٛ اَاّ خٝاز اذتصٍٛ ع٢ً إذٕ َٔ احمله١ُ 

حطاب٘ بعد ٚضع ايٝد ٚجسد املعدات ٚاملٛاد ارتاص١ املختص١ بٓعس املٛضٛع، ٚع٢ً 
 باملتعاقد، ٚذيو ألغساض تٓفٝر ايعٌُ ع٢ً حطاب٘.

ضتعُاٍ اآلالت ٚاالدٚات ارتاص١ باملكاٍٚ، ْٚٛٙ املؤيف اىل اْ٘ قد اٚيإلداز٠ احتجاش ٚ
ٜجاز ايتطاؤٍ عٔ َد٣ َطؤٚي١ٝ اإلداز٠ يف حاي١ تعسض االدٚات جسا٤ اضتعُاهلا اٚ يطبب 

زجٞ بطسز اٚ خًٌ جيعًٗا خازج ارتد١َ، اٚ إ نفا٤تٗا مل تعد بايدزج١ اييت ناْت عًٝٗا خا
إبإ ضخب ايعٌُ ٚقبٌ اضتعُاهلا َٔ قبٌ اإلداز٠، اٚ إ اإلداز٠ ال تطتطٝع اعادتٗا يًُكاٍٚ 

ا ، فُطؤٚي١ٝ اإلداز٠ تٓٗض ٚتًصّ بايتعٜٛض فُٝا إذا بعد ضخب ايعٌُاالٍٚ بعد اضتعُاهل
 نإ قساز ضخبٗا يًعٌُ قد بين ع٢ً خطأ َٚٔ دٕٚ ٚج٘ حل.

َٚٔ اذتكٛم االخس٣ ايتعاقد َع َكاٍٚ ثإ، فتًجأ اإلداز٠ اىل اضًٛب املٓاقص١ ايعا١َ 
اٚ املٓاقص١ احملدٚد٠، َٚٔ اجٌ االضساع يف تٓفٝر األعُاٍ املطخٛب١ تًجأ اإلداز٠ اىل 

٘ ايدع٠ٛ ملٓاقص ٚاحد، ٜٚتِ ذيو يف اعتُاد اضًٛب ايعطا٤ ايٛاحد ايرٟ ٜتِ بتٛجٝ
املػازٜع ذات ايطبٝع١ االضتػاز١ٜ اٚ اييت ختتص بٗا ج١ٗ َع١ٓٝ دٕٚ اخس٣، ٚإ اضًٛب 
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يتٓفٝر األعُاٍ املطخٛب١، يتٛافس عٓصسٟ ايطسٚز٠  ٌايدع٠ٛ املباغس٠ ٜعد األَج
 ٚاالضتعجاٍ. 

كاٚالت اعُاٍ اهلٓدض١ ( َٔ ايػسٚط ايعا١َ مل56ٚاجاشت ايفكس٠ )االٚىل( َٔ املاد٠ )
املد١ْٝ يإلداز٠ بٝع َعدات االْػا٤ ٚاألعُاٍ املؤقت١، ع٢ً إ تهٕٛ تًو املعدات قد 
اصبخت فا٥ط١ عٔ اذتاج١ ابتدا٤، فطكال ع٢ً إ تهٕٛ ممًٛن١ يًُكاٍٚ امُلكصس حصسًا، 

 .  ٚإ تباع َٔ اجٌ ايٛفا٤ بأ١ٜ َبايؼ ميهٔ إ تهٕٛ َطتخك١ يف اذتاٍ اٚ َطتخك١ َطتكبكال

نُا إٕ يإلداز٠ اذتل يف حجص اٚ اٜكاف املطتخكات اييت ميهٔ إ تهٕٛ قد اضتخكت 
يًُكاٍٚ امُلكصس، نُا ميتد اىل حجص ايتأَٝٓات اييت ضبل إ قدَٗا املكاٍٚ يطُإ ايتٓفٝر، 
ع٢ً إ ٖٓاى قٝدا، ٖٚٛ اْ٘ ال جيٛش اذتجص ع٢ً االَٛاٍ أٚ املطتخكات اييت تستبت يًُكاٍٚ 

 عٔ اصتاشٙ ألعُاٍ غري تًو اييت ٚقع ايتكصري عًٝٗا َٚا شاٍ َطتُسا يف تٓفٝرٖا.  امُلكصس 

ٚميتد حل اإلداز٠ اٜطا اىل املطايب١ باملصازٜف اإلداز١ٜ، ٜٚطًل عًٝٗا يف ايعسام بـ 
)ايتخُٝكالت اإلداز١ٜ( ٖٚٞ ْطب١ َع١ٓٝ َٔ ايٓفكات اإلداز١ٜ َٔ ايهًف١ ايفع١ًٝ يتٓفٝر األعُاٍ 

 عد ضخب ايعٌُ َٔ املكاٍٚ امُلكصس. املتبك١ٝ ب

ٚيإلداز٠ حل املطايب١ بايػساَات ايتأخري١ٜ ٚاييت حتدد امجاال، ٖٚٞ جصا٤ ٚيٝظ 
تعٜٛطا جسا٤ ايتكصري يف تٓفٝر األعُاٍ املٛن١ً اىل املكاٍٚ امُلكصس طبكا يعكد املكاٚي١ 

عٔ ايفرت٠ يًفرت٠ اييت ضبكت ضخب ايعٌُ، َٚٔ ٖٓا فكال جيٛش فسض غساَات تأخري١ٜ 
ايكالحك١ يطخب ايعٌُ بعد إ مت نف ٜد املكاٍٚ. ٚيإلداز٠ حكٗا يف َصادز٠ ايتأَٝٓات ٚنريو 

 املطايب١ بايتعٜٛض عٔ ارتطا٥س ٚاالضساز ٚتهايٝف اعُاٍ ايصٝا١ْ. 

ٚيإلداز٠ حسَإ املكاٍٚ امُلكصس َٔ ايدخٍٛ يف اٟ َٓاقص١ يف املطتكبٌ ٚٚضع٘ يف 
( َٔ تعًُٝات تٓفٝر ايعكٛد اذته١َٝٛ ايعساقٞ أجاشت 44ملاد٠ )ايكا١ُ٥ ايطٛدا٤، ع٢ً إ ا

دت١ٗ ايتعاقد طًب ادزاج املتعاقد املخٌ بايتصاَات٘ يف ايكا١ُ٥ ايطٛدا٤، ٚإ ٚضع املكاٍٚ يف 
ايكا١ُ٥ ايطٛدا٤ ٜطتتبع تٓصٌٜ صٓف٘ اىل دزج١ اد٢ْ، فطكال عٔ عدّ ايتعاٌَ َع٘ ط١ًٝ 

 فرت٠ بكا٤ٙ يف ايكا١ُ٥ ايطٛدا٤.
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( فٗٞ احتطاب حكٛق٘ عٓد ٚضع ايٝد ع٢ً املٛقع )املبخح ايجاَْٞا حكٛم املكاٍٚا
ٚاألعُاٍ، ظسد األعُاٍ املٓجص٠ قبٌ ضخب ايعٌُ ٚاملعدات ٜٚهٕٛ حطاب تًو األعُاٍ 
طبكا يألضعاز ايطا٥د٠ ٜٚهٕٛ ذيو َٔ خكالٍ اْتخاب احمله١ُ رتبري شتتص َٔ ذٟٚ 

 ارترب٠. 

، يػا١ٜ ضخب ايعٌُ تخك٘ عٔ األعُاٍ اييت قاّ بإصتاشٖاٚيًُكاٍٚ ايطًب يبٝإ َا ٜط
َٓ٘، َٚٔ املفٝد االغاز٠ اىل إ املكاٍٚ امُلكصس ال ميهٓ٘ َباغس٠ ٖرا اذتل اال بعد إ 
تٓتٗٞ اإلداز٠ اٚ املكاٍٚ ايبدٌٜ ايرٟ اضٓد ايٝ٘ ايكٝاّ باألعُاٍ املطخٛب١، َٔ اجاش تًو 

 ٌُ.  األعُاٍ ٚاالْتٗا٤ َٓٗا ع٢ً ايٛج٘ االن

بعٓٛإ ايسقاب١ ايكطا١ٝ٥ تٓاٍٚ املؤيف فٝ٘ االختصاص ايكطا٥ٞ)  ايفصٌ ايجاْٞٚجا٤ 
( يف َٓاشعات ضخب ايعٌُ فاألصٌ اْ٘ َٓاط اىل سته١ُ ايبدا٠٤ فٗٞ املختص١ املبخح االٍٚ

بايٓعس يف عكٛد املكاٚالت، ٚجا٤  يف بٝإ تػهٌٝ ٖرٙ احمله١ُ ع٢ً اْ٘ تٓػا يف نٌ َٓطك١ 
سته١ُ بدا٠٤ ختتص بايٓعس يف دعا٣ٚ عكٛد املكاٚالت ٚاييت تهٕٛ ايدٚي١ طسفا  اضت٦ٓاف١ٝ

فٝٗا، نُا ٜٚػٌُ اختصاص ٖرٙ احملانِ املٓاشعات املتعًك١ بكسازات إحاي١ املٓاقصات 
 قبٌ تٛقٝع ايعكد االدازٟ .

اَا سته١ُ ايكطا٤ االدازٟ فاختصاصٗا ايٓعس يف ايطعٔ ايرٟ ٜكدَ٘ املكاٍٚ املطخٛب 
ايعٌُ جسا٤ ٚضع٘ يف ايكا١ُ٥ ايطٛدا٤، بكساز َٔ ٚشٜس ايتخطٝط ٚايتعإٚ االمنا٥ٞ ٖٚٛ  َٓ٘

قساز ادازٟ نْٛ٘ صادزا باإلزاد٠ املٓفسد٠ ، نُا ٚإ اختصاص احمله١ُ املرنٛز٠ اعكالٙ 
ٜػٌُ ايطًب املكدّ َٔ قبٌ املكاٍٚ امُلكصس ٚايرٟ ٜطايب ب٘ بايتعٜٛض جسا٤ ايطسز 

 ٟ اصاب٘ َٔ ٚضع امس٘ يف ايكا١ُ٥ ايطٛدا٤.املادٟ ٚاملعٟٓٛ اير

اَا اختصاص ايكطا٤ ايٛال٥ٞ ٚاملطتعجٌ يف َٛضٛع ضخب ايعٌُ فاملػسع ايعساقٞ 
، ٚيف ضخب ايبدا٠٤ بٓعس املطا٥ٌ املطتعج١ً يف قإْٛ املسافعات املد١ْٝ. اْاط مبخه١ُ

اعطت يإلداز٠ اذتل  ايعٌُ َٔ املكاٍٚ فإٕ ايػسٚط ايعا١َ ملكاٚالت اعُاٍ اهلٓدض١ املد١ْٝ
ٚبعد ٚضع ايٝد ع٢ً األعُاٍ ٚاخساج املكاٍٚ، إ تكّٛ بإثبات اذتاي١ ٚادتسد يًُعدات 
َٚعدات االْػا٤ات ٚاألعُاٍ املؤقت١، اال إ املػسع ضًب حل اإلداز٠ يف اختإذ َا مت ذنسٙ 

٢ يف حايتني اٚهلُا عدّ حطٛز املكاٍٚ اٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ يف املٛعد احملدد يًهػف عً
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ايسغِ َٔ اخطازٙ، ٚنريو  يف حاي١ اَتٓاع املكاٍٚ عٔ ايتٛقٝع ع٢ً ستطس ايهػف ع٢ً 
 ايسغِ َٔ حطٛزٙ اثٓا٤ ايهػف ٚتجبٝت اذتاي١ ٚجسد االدٚات ٚاألعُاٍ املؤقت١.

ٚملا نإ ضخب ايعٌُ احد ادتصا٤ات اييت تًجأ ايٝٗا اإلداز٠ فإٕ اإلداز٠ بارتٝاز َٔ إ 
طتعجٌ َٔ عدَ٘ ٚتطع٢ اىل َا ٖٛ اْفع هلا ، إذ ميهٔ إ جيٓبٗا تطًب إذْا َٔ ايكطا٤ امل

ايسقاب١ ايكطا١ٝ٥ ايكالحك١ ع٢ً َد٣ صخ١ ادتصا٤ ايرٟ اٚقت٘ ع٢ً املكاٍٚ امُلكصس، ذيو إ 
طًب اإلذٕ ضٝهٕٛ ستٌ تدقٝل َٚساجع١ َٔ قبٌ احمله١ُ قبٌ اعطا٤ اإلذٕ يإلداز٠. ع٢ً 

َساقب١ ايكطا٤؛ بٌ إ املكاٍٚ ايرٟ ضخب َٓ٘ إ ٖرا االجسا٤ ضٛف ئ ٜهٕٛ بعٝدا عٔ 
ايعٌُ بإَهاْ٘ طسم ابٛاب ايكطا٤ يًطعٔ يف قساز ضخب ايعٌُ ٚاْصاف٘ فُٝا إذا نإ قساز 

 ضخب ايعٌُ قد غاب٘ خطأ ٚبايتايٞ حك٘ يف طًب ايتعٜٛض عٔ االضساز اييت اصابت٘. 

ٚستٌ ايسقاب١  ١ٝ ٚإتطسم املؤيف اىل ْطام ايسقاب١ ايكطا٥)املبخح ايجاْٞ( اَا يف 
ايكطا١ٝ٥ يف َٛضٛع ضخب ايعٌُ ٜػٌُ ايسقاب١ ع٢ً قساز ضخب ايعٌُ يف ذات٘، ٖٚٞ اَا 
زقاب١ املػسٚع١ٝ ٜٚعين بريو َطابك١ افعاٍ اإلداز٠ َٚٓٗا قسازٖا بطخب ايعٌُ ملا َٓصٛص 

اٚ عدّ  عًٝ٘ يف ايكإْٛ، ٚخًٛ قسازٖا َٔ عٝب ايػهٌ بعدّ اتباع االجسا٤ات ناملد٠ املع١ٓٝ
تٛجٝ٘ االْراز اٚ عدّ ايكٝاّ ظسد املٛاد اٚ ايتجبت َٔ اذتاي١ عٓد ضخب ايعٌُ، اَا شتايف١ 

زتهاب٘ ارتطأ املٛجب دتصا٤ اايكإْٛ فاملكصٛد َٓ٘ ضخب ايعٌُ َٔ املكاٍٚ َٔ دٕٚ 
ضخب ايعٌُ، ٚدٚز ايكاضٞ ٜتج٢ً يف َد٣ اْطبام قساز اإلداز٠ بفسضٗا جصا٤ ضخب ايعٌُ 

ٍٚ امُلكصس ملا اغرتطت٘ ايكٛاْني ذات ايص١ً َٚساقب١ َد٣ ايتٓاضب بني ادتصا٤ َٔ املكا
املفسٚض َٔ قبٌ اإلداز٠ ٖٚٛ ضخب ايعٌُ ٚبني ارتطأ املٓطٛب يًُكاٍٚ ٚفُٝا إذا نإ 
ارتطأ جطًُٝا َٔ عدَ٘، ٜٚطًل عًٝٗا بسقاب١ املكال١َ٤، ٚايسقاب١ ايكطا١ٝ٥ متتد يتػطٞ 

ذا َا أخطأت اإلداز٠ يف عًُٗا ٖٚٞ َطؤٚي١ عٔ خطأٖا َسح١ً َا بعد ضخب ايعٌُ ٚإ
 َطؤٚي١ٝ عكد١ٜ إذا َا تٛافست ازناْٗا َٔ خطأ ٚضسز ٚعكالق١ ضبب١ٝ.

َسجعا،  14صفخ١ َٔ اذتجِ املتٛضط زجع فٝٗا املؤيف اىل  144ايهتاب ٜكع يف 
 حها قطا٥ٝا، املؤيف خسج يف 56ضاف١ اىل عدد َٔ ايتػسٜعات ايعساق١ٝ ،فطكال عٔ باإل

ايٓٗا١ٜ مبجُٛع١ َٔ ايتٛصٝات امل١ُٗ اييت جيب إ تؤخر بٓعس االعتباز، ٜٚعد ٖرا ايهتاب 
 اضاف١ جدٜد٠ يًُهتب١ ايكا١ْْٝٛ ايعساق١ٝ ٚايعسب١ٝ.

 


