
 (00( ، السنة )02( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (70), Year (22) 

93 

 يف عقد املقاولة الطارئالتطبًقات التصريعًة للحادخ 

-دراسة مقارىة حلاليت عذز املقاول وإفالس رب العنل
)*(
- 

                      ةياو جنه الدين كريهثو.و.                      علٌ عادل حمندد.          

 املشاعد اخلاصالقاىىن  مدرس            القاىىن اخلاص املشاعد أستاذ  
 أربًل -صالح الدين / دامعة القاىىنكلًة         أربًل -كلًة القاىىن/ دامعة صالح الدين 

                                   املشتخلص
 يف املس١ْٝ ٚايكٛاْني تٓؿٝصٖا، يف ايبس٤ بعس املكاٚي١ تٓؿٝص إمتاّ عٔ املكاٍٚ ٜعذع قس    
 يف عًَُٛا تتُجٌ َع١ٓٝ آثاضًا عًٝٗا ٚضتبت االعتباض ٓعطب اؿاي١ ٖصٙ َجٌ أخصت قس عس٠ زٍٚ

 .َع١ٓٝ ؾطٚط بتشكل املكاٚي١ عكس إْٗا٤ إَهإ

 ٚايٓؿكات األعُاٍ بك١ُٝ ايعٌُ ضب ع٢ً املكاٍٚ ضدٛع إٔ ايسضاغ١ ٖصٙ اغتٓتادات َٚٔ    
 ؽأغا ع٢ً ٜكّٛ ال ٚايٓؿكات األعُاٍ ٖصٙ ْتٝذ١ ايعٌُ ضب ع٢ً ايعا٥س ايٓؿع بك١ُٝ أٚ

 ؾطٚط ؼكل عٓس املكاٍٚ بعذع اْكط٢ قس ٜهٕٛ املكاٚي١ عكس إٔ إش ايعكس١ٜ، املػؤٚي١ٝ
 ع٢ً املكاٍٚ يطدٛع أغاغًا ٜهٕٛ إٔ ٚدٛز، ي٘ ٜبل مل ايصٟ ايعكس، ٜصًح ؾال اؿاي١، ٖصٙ
 املػؤٚي١ٝ أغاؽ ع٢ً ايعٌُ ضب ع٢ً بصيو ايطدٛع يًُكاٍٚ ميهٔ ال ٚنصيو. ايعٌُ ضب

 أغاؽ ٜهٕٛ ٚإمنا. ايعٌُ ضب ؾ١ٗ تكصري أٟ ْػب١ باإلَهإ يٝؼ طاملا ايتكصري١ٜ،
 بعض تعسٌٜ اقرتاح يف تتُجٌ ايسضاغ١ ٖصٙ تٛصٝات إٔ نُا. غبب زٕٚ ايهػب ٖٛ ايطدٛع

 ٖصٙ َٔ مبٛضٛعات َتص١ً َع١ٓٝ ْصٛص ٚإضاؾ١ ايسضاغ١ قٌ ايكٛاْني ْصٛص
 . ايسضاغ١

 .ايعٌُ ضب إؾالؽ املكاٍٚ، ٛتَ املكاٍٚ، عذع ايطاض٤٣، اؿازخ: َؿتاس١ٝ نًُات

Abstract 

     The contractor may be unable to complete the contract 

after commencement its implementation, and the civil laws 

of several States have taken such a situation into account and 

                                                      

 .5/2/3131*** قبل لمشذخ في  :3/23/312)*( أستمع البحث  في 



 دراسة مقارنة لحالتي عجد السقاول وإفبلس رب العسل التصبيقات التذخيعية لمحادث الصارئ في عقج السقاولة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (70), Year (22) 

04 

arranged certain implications on it, generally represent in the 

possibility of terminating the contract if certain conditions 

are met. 

    One of the conclusions of this study is that the contractor 

return onto the employer of the value of the work and 

expenses or the value of the benefit to the employer as a 

result of these works and expenses is not based on the 

contractual liability, since the contract is over by the 

contractor's inability when certain conditions are met, and 

the contract, which is no longer in existence, can not be the 

basis for the return of the contractor onto the employer. The 

contractor can not return onto the employer on the basis of 

tort liability, as long as the employer can not be considered 

as a delinquent. Therefore the basis of return is gain without 

reason. The recommendations of this study are representing 

in suggestions to amend some of the texts of the laws under 

study and adding specific texts related to the subjects of this 

study. 

 Key words :Emergency Incident, Contractor`s Inability, 

Death of the Contractor, Bankruptcy of the Employer. 

 ةـاملقدم

 أططاؾٗا، أسس عل َطٖكًا ؾٝٗا االغتُطاض ػعٌ ساالت إبطاَٗا عكب ايعكٛز ع٢ً تططأ قس    
 باالغتٓاز َعاؾات َٔ ٜٓاغبٗا َا ٚتكطٜط اؿاالت تًو تكسٜط إىل بايكٛاْني ٜػتسعٞ َا ٖٚصا

 ايعكٛز تعرتٟ اييت ايطاض١٥ اؿاالت ٚتًو. سهِ َٔ تكتطٝ٘ َٚا ايطاض١٥ اؿاي١ طبٝع١ إىل
 ايكٛاْني تطتب٘ ؾُٝا ٚنصيو ايعكٛز أْٛاع َٔ ب٘ ؽتص ٚؾُٝا صٛضٖا يف تتعسز إبطاَٗا بعس
 ايعكٛز، َٔ َع١ٓٝ بطا٥ؿ١ خاص١ ساالت ٚبعطٗا عا١َ ساالت ؾبعطٗا ؼككٗا، ع٢ً أثط َٔ
 .غريٙ زٕٚ ايعكٛز َٔ َعني ْٛع يف إال تتشكل ال ساالت ٖٓاى إٔ سني يف

 بعكس ٚؽتص أعالٙ ايٛاضز ايػٝام ضُٔ تٓسضز املكاٚي١ عكس يف ايطاض١٥ ٚاؿٛازخ     
 ايصٟ األَط َعني، مٛ ع٢ً املكاٚي١ عكس َطُٕٛ يف تؤثط َع١ٓٝ سٛازخ تكع قس إش املكاٚي١،

 ملٛقـ تبعًا ىتًـ مٛ ع٢ً اؾسٜس ايٛاقع ٖصا ملٛاد١ٗ ايكطا٤ تسخٌ ٜػتسعٞ قس
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 ايكٛاْني أٚضزت ؾكس املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايعاّ املبسأ عٔ طاًلٚؾ. ايكٛاْني
 ضب ٚإؾالؽ املكاٍٚ عذع َٚٓٗا املبسأ، هلصا َع١ٓٝ تؿطٜع١ٝ تطبٝكات َتؿاٚت١ بصٛض٠
 .ايعٌُ

 تٓؿٝصٙ، إمتاّ ٚقبٌ ايعٌُ تٓؿٝص يف ايبس٤ ٚبعس املكاٚي١ عكس إبطاّ بعس املكاٍٚ عذع ؾإشا    
 ٚؾل ٚضٝكًا غع١ ؽتًـ َع١ٓٝ ؾطٚط بتشكل َع١ٓٝ آثاضًا شيو ع٢ً تطتب ايكٛاْني ؾإٕ

 املكاٚي١، عكس إبطاّ بعس ايعٌُ ضب أؾًؼ ٚإشا. املدتًؿ١ ايسٍٚ قٛاْني يف املٛضٛع تٓعِٝ
 ؾإْ٘ إمتاَ٘، ٚقبٌ تٓؿٝصٙ يف ايبس٤ بعس أٚ ايعٌُ تٓؿٝص يف املكاٍٚ بس٤ قبٌ أنإ غٛا٤

 .َع١ٓٝ ؾطٚط بتشكل ايعكس إْٗا٤ باإلَهإ
 ايسضاغ١ أ١ُٖٝ: أٚاًل
 ٚاقع َٔ َػتٛس٢ تطبٝكًٝا داْبًا ؾٝ٘ إٔ إىل بايٓعط أُٖٝت٘ ايسضاغ١ َٛضٛع هس    

 ضب إؾالؽ أٚ ؾٝ٘ ايبس٤ بعس ايعٌُ تٓؿٝص إمتاّ عٔ املكاٍٚ عذع إٔ إىل بايٓعط ٚشيو اؿاٍ،
 ال عا١َ بصٛض٠ املس١ْٝ ايكٛاْني ٚإٔ ايعًُٞ، ايٛاقع يف سسٚثٗا املُهٔ األَٛض َٔ ايعٌُ
 مل أٚ ايتعاقس يف اعتباض قٌ ؾدصٝت٘ تهٔ مل َا املكاٍٚ بعذع املكاٚي١ عكس إْٗا٤ تطتب

 ػٝع َع١ٓٝ ساي١ عسا ٚشيو يًُكاٍٚ، ايؿدص١ٝ ايهؿا١ٜ إىل ايطنٕٛ ايعٌُ طبٝع١ تؿرتض
 ؾطٚطًا ٖٓاى إٔ نُا. َع١ٓٝ ؾطٚط بتٛاؾط املكاٍٚ بعذع املكاٚي١ عكس إْٗا٤ ؾٝٗا ايكٛاْني

 .ايعٌُ ضب بإؾالؽ املكاٚي١ عكس إْٗا٤ ميهٔ يهٞ َع١ٓٝ
 ؾهإ ايؿك٘، يف االٖتُاّ َٔ أُٖٝت٘ قسض ٌٜٓ مل املٛضٛع ٖصا إٔ غبل َا إىل ٜٚطاف    
 يف اـًٌ َٚٛاطٔ ٚأثطٙ ؾطٚط٘ ٚتبٝإ َؿَٗٛ٘ الغتذال٤ بايسضاغ١ ٜٛىل إٔ املِٗ َٔ

 .ايسضاغ١ َٛضٛع أ١ُٖٝ تأتٞ ٖٓا َٔٚ. ايسضاغ١ قٌ ايكٛاْني يف تٓعُٝ٘
 ايسضاغ١ َؿه١ً: ثاًْٝا
 املسْٞ ايكإْٛ ْصٛص يف عا١َ بصٛض٠ إؾهاالت ٚدٛز يف ايسضاغ١ َؿه١ً تتُجٌ    

 املكاٍٚ عذع ساي١ أٚ ايعٌُ ضب إؾالؽ ؿاي١ تٓعُٝٗا يف غٛا٤ املكاض١ْ، ٚايكٛاْني ايعطاقٞ
 ْصٛص يف أٚ عًٝٗا، املرتتب ٚاألثط يؿطٚطا سٝح َٔ ؾٝ٘ ايبس٤ بعس ايعٌُ تٓؿٝص إمتاّ عٔ

 بصسز ايؿك٘ يف ايًبؼ بعض ٖٓاى إٔ نُا. َباؾط٠ غري بصٛض٠ باملٛضٛع تتصٌ أخط٣
 إؾالؽ أٚ املكاٍٚ بعذع املكاٚي١ عكس إْٗا٤ ساٍ يف ايعٌُ، ضب ع٢ً املكاٍٚ ضدٛع أغاؽ

 األعُاٍ ٖصٙ ْتٝذ١ عٌُاي ضب ع٢ً ايعا٥س ايٓؿع بك١ُٝ أٚ ٚايٓؿكات األعُاٍ بك١ُٝ ايعٌُ، ضب
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 اؿًٍٛ ٚاقرتاح اؾٛاْب تًو يف ايبشح تػتٗسف ايسضاغ١ ٖصٙ ؾإٕ ٚبايتايٞ. ٚايٓؿكات
 .بؿأْٗا

 ايسضاغ١ ْطام: ثايجًا
 عذع ساي١ َٔ نٌ ٚأثط ٚؾطٚط َؿّٗٛ بٝإ يف ٚاملتُج١ً ايسضاغ١ ٖصٙ َٔ بايػا١ٜ اضتباطًا    

 تطبٝكًا باعتباضٙ ايعٌُ ضب إؾالؽ ٚساي١ ٘ؾٝ ايبس٤ بعس ايعٌُ تٓؿٝص إمتاّ عٔ املكاٍٚ
 ايعاّ املبسأ إىل تتططم ئ ايسضاغ١ ٖصٙ ؾإٕ املكاٚي١، عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ تؿطٜعًٝا
 يف ايطاضئ يًشازخ األخط٣ ايتؿطٜع١ٝ ايتطبٝكات إىل ٚال املكاٚي١، عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ

 املكاٍٚ عذع ساييت بٝإ ٜػتٛدب٘ ايصٟ بايكسض إال ايكٛاْني، بٗا دا٤ت ٚاييت املكاٚي١ عكس
 . ٚد٘ أمت ع٢ً ايعٌُ ضب ٚإؾالؽ

 ايسضاغ١ َٓٗذ١ٝ: ضابعًا
 باعتباضٙ ايعٌُ ضب إؾالؽ َٚٛضٛع املكاٍٚ عذع َٛضٛع َٔ نٌ زضاغ١ غتعتُس    

 إش. ٚاملكاضٕ ايتشًًٝٞ املٓٗذني ع٢ً املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ تؿطٜعًٝا تطبٝكًا
 ٖصٜٔ تٓعِ اييت ايكا١ْْٝٛ ايٓصٛص ؼًٌٝ خالٍ َٔ ايتشًًٝٞ املٓٗر ع٢ً غ١ايسضا غتعتُس

 ٚايكطا٤ ايؿك٘ َٛقـ بتشًٌٝ ايسضاغ١ غتكّٛ ٚنصيو. ٚاألثط ايؿطٚط سٝح َٔ املٛضٛعني
 غتعكس املكاضٕ املٓٗر إعُاٍ ٚيف املكاضٕ، املٓٗر ع٢ً ايسضاغ١ غتعتُس نُا. ايؿإٔ ٖصا يف

 ٚايكإْٛ( 1951) يػ١ٓ( 40) ضقِ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ نٌ بني املكاض١ْ ايسضاغ١
 يػ١ٓ( 43) ضقِ األضزْٞ املسْٞ ٚايكإْٛ( 1948) يػ١ٓ( 131) ضقِ املصطٟ املسْٞ

 املس١ْٝ املعاَالت ٚقإْٛ( 1980) يػ١ٓ( 67) ضقِ ايهٜٛيت املسْٞ ٚايكإْٛ( 1976)
 (. 2013) يػ١ٓ( 29) ضقِ ايعُاْٞ
 ايسضاغ١ خط١: خاَػًا

 ايتُٗٝسٟ املطًب يف ْبشح إش َٚبشجني، متٗٝسٟ َطًب إىل ايسضاغ١ ٖصٙ تكػِٝ غٝتِ    
 املبشح يف ٚغٓتططم عا١َ، بصٛض٠ املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايتؿطٜع١ٝ ايتطبٝكات

 نصص بُٝٓا املكاٚي١، عكس يف طاض٥ًا سازثًا باعتباضٖا املكاٍٚ عذع ساي١ يبٝإ األٍٚ
. املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا باعتباضٖا ايعٌُ ضب إؾالؽ ساي١ يبٝإ ايجاْٞ املبشح
 اييت ٚايتٛصٝات إيٝٗا غٓتٛصٌ اييت االغتٓتادات أِٖ ؾٝٗا ْصنط غامت١ ايسضاغ١ ٚغٓدتِ

 .ايسضاغ١ ٖصٙ َٛضٛع بؿإٔ ْكسَٗا إٔ ميهٔ
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 التنهًدٍ املطلب

 املقاولة عقد يف الطارىء للحادخ التصريعًة التطبًقات
 أسس هلا ٜتعطض ساي١ غٝام يف ايعاّ إطاضٙ يف املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣ اؿازخ ٜٓسضز    

 ايػٝام ٖصا ٚيف. ايعكس إْٗا٤ طًب بايتايٞ ٚؽٛي٘ َطٖكًا، تٓؿٝصٙ َٔ ٚػعٌ ايعكس ططيف
 عكس يف ايطاض٤٣ اؿازخ َٛضٛع تٓعِٝ يف ٚضٝكًا غع١ املكاض١ْ ايكٛاْني َٛقـ ىتًـ

 املكاٚي١، عكس يف ايطاض٤٣ اؿازخ َؿّٗٛ بتشسٜس ٜتعًل ؾُٝا اـصٛص ٚد٘ ٚع٢ً املكاٚي١،
 املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣ اؿازخ ايكٛاْني بعض خصت إش. ايطاض٤٣ اؿازخ ؼكل ٚؾطٚط
 ع٢ً املرتتب ٚاألثط ؾطٚط٘ ٚبٝٓت املكاٚي١ يعكس املٓع١ُ ايٓصٛص ضُٔ خاص بتٓعِٝ
 عكس يف ايطاض٤٣ اؿازخ ؼكل سهِ ببٝإ انتؿت أخط٣ قٛاْني ٖٓاى سني يف ؼكك٘،
 ايطاض٤٣ اؿازخ َٛضٛع أسايت قٛاْني ٖٓاى شيو، عٔ ؾطاًل. ؾطٚط٘ بٝإ زٕٚ املكاٚي١

 يٓعط١ٜ ايعاّ املبسأ غصٛص ؾٝٗا ايٛاضز ايتٓعِٝ إىل َباؾط٠ بصٛض٠ املكاٚي١ عكس يف
 .ايطاض١٥ ايعطٚف

 ايػبب ٚيعٌ املكاٚي١، عكس يف ايطاض٤٣ ازخاؿ عا١َ بصٛض٠ املس١ْٝ ايكٛاْني ُتعطف مل     
 ٜتٛضح ال ايعساي١ َبسأ أغاؽ ع٢ً ايكا٥ِ املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣ اؿازخ َؿّٗٛ إٔ شيو يف
 فاٍ يف ايباسجني ٚ ايؿطاح إٔ نُا. (1)ايعكس ططيف ايتعاَات يف ٚأثطٙ ؾطٚط٘ ببٝإ إال

 يف دا٤ مبا انتؿا٤ً يطمبا كاٚي١،امل عكس يف ايطاض٤٣ اؿازخ ٜعطؾٛا مل املسْٞ ايكإْٛ
 ع٢ً َرتتب ٚأثط املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣ اؿازخ يتشكل ؾطٚط َٔ ايكإْٛ ْصٛص

 .ؼكك٘
 يف االقتصازٟ ايتٛاظٕ اختالٍ َػأي١ ع٢ً املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣ اؿازخ َؿّٗٛ ٜٚكّٛ    

 تٓؿٝص ٜصبح عٝح ٜٛٓ٘ته ع٢ً السك١ َطس١ً يف ٚاملكاٍٚ ايعٌُ ضب ايتعاَات بني ايعكس
 تٓؿٝص ٜهٕٛ إٔ ٚزٕٚ ب٘، دػ١ُٝ خػاض٠ إؿام إىل ٜٚؤزٟ عك٘ َطٖكًا املسٜٔ ايتعاّ

                                                      

ويشصبق ذلظ عمى حالة العحر الصارىء في عقج اإليجار. يشطخ: د. عمي عادل دمحم،  (2)
ة "دراسة العحر الصارىء في عقج اإليجار وشبيعة عبلقتو بشطخية الطخوف الصارئ

مقارنة"، بحث مشذػر في مجمة )الذخيعة والقانػن( الرادرة عغ كمية القانػن بجامعة 
، 3127اإلمارات العخبية الستحجة، العجد الخامذ والدتػن، الدشة الثبلثػن، يشايخ 

 .76ص
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 َصًش١ بني املٛاظ١ْ ٚبعس َع١ٓٝ، ؾطٚط بتشكل يًكاضٞ، هٛظ ٚعٓس٥ٍص َػتشٝاًل، االيتعاّ
 .إْٗا٥٘ أٚ ايعكس بتعسٌٜ ايتسخٌ ايططؾني

 يػ١ٓ( 40) ضقِ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 878) املاز٠ تٓص ايصسز، ٖصا ٚيف    
 إٔ ايعا١ًَ األٜسٟ ٚأدٛض األٚي١ٝ املٛاز أغعاض اضتؿعت إشا يًُكاٍٚ يٝؼ)) أْ٘ ع٢ً (1)1951
 ايعكس تٓؿٝص هعٌ سسًا االضتؿاع ٖصا بًؼ يٛ ست٢ األدط٠ يف ظٜاز٠ يٝطًب شيو إىل ٜػتٓس
 ٚاملكاٍٚ ايعٌُ ضب َٔ نٌ يتعاَاتا بني االقتصازٟ ايتٛاظٕ اْٗاض إشا أْ٘ ع٢ً عػريًا،
 قاّ ايصٟ األغاؽ بصيو ٚاْعسّ ايتعاقس ٚقت اؿػبإ يف تهٔ مل سٛازخ بػبب تاًَا اْٗٝاضًا
 بؿػذ أٚ األدط٠ يف بعٜاز٠ تكطٞ إٔ يًُشه١ُ داظ املكاٚي١، يعكس املايٞ ايتكسٜط عًٝ٘
 .   (2)((ايعكس

                                                      

 (.2:62/:/9( بتأريخ )4126مشذػر في الػقائع العخاقية في العجد ) (2)
والتي  2:59( لدشة 242( مغ القانػن السجني السرخي رقع )796وتقابميا السادة ) (3)

إذا أبخم العقج بأجخ إجسالي عمى أساس ترسيع اتفق عميو مع رب  -2تشز عمى أنو ))
وليذ لمسقاول إذا  -4العسل فميذ لمسقاول أن يصالب بأية زيادة في األجخ....... 

يخىا مغ التكاليف أن يدتشج إلى ارتفعت أسعار السػاد األولية وأجػر األيجي العاممة أو غ
عمى  -5ذلظ ليصمب زيادة األجخ ولػ بمغ ىحا االرتفاع حجًا يجعل تشفيح العقج عديخًا. 

أنو إذا انيار التػازن االقترادي بيغ التدامات كل مغ رب العسل والسقاول بدبب حػادث 
لحي قام عميو استثشائية عامة لع تكغ في الحدبان وقت التعاقج، وتجاعى بحلظ األساس ا

، التقجيخ السالي لعقج السقاولة، جاز لمقاضي أن يحكع بديادة األجخ أو بفدخ العقج((
والتي تشز عمى أنو  2:87( لدشة 54( مغ القانػن السجني األردني رقع )912والسادة )

إذا حجث عحر يحػل دون تشفيح العقج أو إتسام تشفيحه جاز ألحج عاقجيو أن يصمب ))
والتي  2:91( لدشة 78( مغ القانػن السجني الكػيتي رقع ):78ادة )والسفدخو((. 

ال يكػن الرتفاع تكاليف العسل أو انخفاضيا أثخ في مجى االلتدامات تشز عمى أنو ))
( مغ قانػن 758، والسادة )((2:9التي يختبيا العقج، وذلظ دون إخبلل بأحكام السادة 

إذا حال والتي تشز عمى أنو )) 3124( لدشة :3السعامبلت السجنية العساني رقع )
عحر دون تشفيح العقج أو إتسام تشفيحه جاز ألحج عاقجيو أن يصمب فدخو أو إنياءه حدب 

  األحػال((.
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 ايكإْٛ يف ي٘ ايعاّ املبسأ يف املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣ اؿازخ َؿّٗٛ ؾإٕ شيو ع٢ً ٚبٓا٤ً    
 يٝؼ ٚايصٟ تٓؿٝصٙ، إمتاّ ٚقبٌ املكاٚي١ عكس إبطاّ بعس ٜكع ايصٟ اؿازخ ٖٛ ايعطاقٞ املسْٞ

 َٔ نٌ ايتعاَات بني االقتصازٟ ايتٛاظٕ اْٗٝاض إىل ٜٚؤزٟ ايتعاقس، ٚقت تٛقع٘ ايٛغع يف
 ٚىٍٛ يًعكس، املايٞ ايتكسٜط عًٝ٘ ّقا ايصٟ األغاؽ ٜٓعسّ عٝح ٚاملكاٍٚ ايعٌُ ضب

 .ايعكس بإْٗا٤ أٚ املكاٍٚ أدط بعٜاز٠ ؼهِ إٔ يًُشه١ُ
 عا١َ بصٛض٠ املؿطعٕٛ ٜٛضز. املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايعاّ املبسأ عٔ ٚؾطاًل    

 املجاٍ غبٌٝ ع٢ً ٚشيو املكاٚي١، عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايتؿطٜع١ٝ ايتطبٝكات بعض
 ٖٛ شيو َطز ٚيعٌ. ايعٌُ ضب إؾالؽ أٚ عذعٙ أٚ املكاٍٚ َٛت شيو َٚجاٍ صط،اؿ ٚيٝؼ
 إىل ايطدٛع ؾٝٓبػٞ اؿاالت ٖصٙ غري يف أَا. ايع١ًُٝ اؿٝا٠ يف اؿاالت ٖصٙ ٚقٛع نجط٠

 .ؾطٚط٘ تٛاؾطت إشا سهُ٘ إلعُاٍ املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايعاّ املبسأ
 اـاضع١ ايكٛاْني يف املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايتؿطٜع١ٝ ايتطبٝكات ٚتتؿاٚت    

 إىل (1)ضأٟ ؾٝصٖب. أٜطًا ايؿإٔ ٖصا يف ايؿك٘ َٛقـ ٜتؿاٚت ٚنصيو. ايسضاغ١ ٖصٙ يف يًُكاض١ْ
 يف املكسض٠ املصطٚؾات فاٚظ٠ بػبب املكاٚي١ عكس َٔ ايعٌُ ضب ؼًٌ ساي١ اعتباض

 .  املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ١ايتؿطٜعٝ ايتطبٝكات َٔ دػ١ُٝ فاٚظ٠ املكاٜػ١
 أبطّ إشا -1)) أْ٘ ع٢ً ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 879) املاز٠ تٓص ايصسز، ٖصا ٚيف    

 يتٓؿٝص ايططٚضٟ َٔ أْ٘ ايعٌُ أثٓا٤ يف ٚتبني ايٛسس٠ بػعط َكاٜػ١ أغاؽ ع٢ً ايعكس
 ٚدب قػٛغ١، اٚظ٠ف املكاٜػ١ يف املكسض٠ املصطٚؾات فاٚظ٠ عًٝ٘ املتؿل ايتصُِٝ

 املصطٚؾات، ظٜاز٠ َٔ ٜتٛقع٘ َا َكساض َبًٝٓا ايعٌُ، ضب اؿاٍ يف ىرب إٔ املكاٍٚ ع٢ً

                                                      

ىشاك مغ يخى بأن تكييف حق رب العسل في التحمل مغ عقج السقاولة لسجاوزة  (2)
خاصًا لشطخية  السرخوفات السقجرة في السقايدة مجاوزة جديسة ىػ أنو يعج تصبيقاً 

الطخوف الصارئة، يدتقل بو رب العسل، فيشاك ضخف شارىء، وىػ ضيػر الحاجة إلى 
زيادة كسيات العسل مغ أجل تشفيح الترسيع، وىشاك إرىاق يريب رب العسل لعجم تحسل 
إمكانياتو السالية اإليفاء بالتداماتو الججيجة. لحلظ راعى السذخع ضخوف رب العسل ومشحو 

كي يتحمل مغ العقج. يشطخ: د. عبج الجبار ناجي صالح، عقج السقاولة، ىحا الحق ل
. مذار إليو عشج: د. 237، ص:2:8أشخوحة دكتػراه، كمية القانػن بجامعة بغجاد، 

عرست عبج السجيج بكخ، الػجيد في العقػد السجنية السدساة "السقاولة والػكالة"، الصبعة 
 .394، ص3126لبشان،  -األولى، مشذػرات زيغ الحقػقية، بيخوت
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 ناْت ؾإشا -2. ْؿكات َٔ املكاٜػ١ ق١ُٝ ب٘ داٚظ َا اغرتزاز يف سك٘ غكط ٜؿعٌ مل ؾإٕ
 ٕؾإ ايعكس، َٔ ٜتشًٌ إٔ ايعٌُ يطب داظ دػ١ُٝ، ايتصُِٝ تٓؿٝص ٜكتطٝٗا اييت اجملاٚظ٠

 َٔ أْؿك٘ َا مجٝع عٔ املكاٍٚ تعٜٛض َع إبطا٤ زٕٚ ب٘ ٜبازض إٔ ٚدب ايتشًٌ أضاز
 . (1)((ايعٌُ أمت أْ٘ يٛ نػب٘ ٜػتطٝع نإ َا زٕٚ األعُاٍ َٔ ألعٙ َٚا املصطٚؾات

                                                      

إذا أبخم  -2( مغ القانػن السجني السرخي والتي تشز عمى أنو ))768وتقابميا السادة ) (2)
عقج بسقتزى مقايدة عمى أساس الػحجة وتبيغ في أثشاء العسل أن مغ الزخوري لتشفيح 
الترسيع الستفق عميو مجاوزة السقايدة السقجرة مجاوزة محدػسة، وجب عمى السقاول أن 
يخصخ في الحال رب العسل بحلظ مبيشًا مقجار ما يتػقعو مغ زيادة في الثسغ، فإن لع 

فإذا كانت  -3يفعل سقط حقو في استخداد ما جاوز بو قيسة السقايدة مغ نفقات. 
السجاوزة التي يقتزييا تشفيح الترسيع جديسة جاز لخب العسل أن يتحمل مغ العقج ويقف 

إبصاء، مع إيفاء السقاول قيسة ما أنجده مغ األعسال التشفيح عمى أن يكػن ذلظ دون 
مقجرة وفقًا لذخوط العقج، دون أن يعػضو عسا كان يدتصيع كدبو لػ أنو أتع العسل((، 

إذا تع عقج  -2( مغ القانػن السجني األردني والتي تشز عمى أنو ))8:5والسادة )
جد لكل وحجة ثع تبيغ السقاولة عمى أساس الػحجة وبسقتزى ترسيع معيغ لقاء بجل مح

أن تشفيح الترسيع يقتزي زيادة جديسة في الشفقات جاز لراحب العسل بعج إعبلمو 
بسقجار الديادة أن يتحمل مغ العقج مع أداء قيسة ما أنجده السقاول مغ العسل وفقًا لذخوط 

وإذا لع تكغ الديادة جديسة ولكشيا  -3العقج أو قبػل متابعتو مع التدامو بالديادة. 
محدػسة وضخورية لتشفيح الترسيع الستفق عميو وجب عمى السقاول أن يخصخ رب 
العسل قبل االستسخار في التشفيح بسقجار ما يتػقعو مغ زيادة في الشفقات، فإذا مزى في 

( مغ القانػن السجني :79التشفيح دون إخصار فبل حق لو في شمب الديادة((، والسادة )
إذا أبخمت السقاولة عمى أساس مقايدة تقجيخية،  -2الكػيتي والتي تشز عمى أنو ))

وتبيغ في أثشاء التشفيح ضخورة مجاوزة ىحه السقايدة مجاوزة جديسة، وجب عمى السقاول 
أن يبادر بإخصار رب العسل بحلظ مبيشًا مقجار ما تدتتبعو ىحه السجاوزة مغ زيادة في 

لخب العسل، في ىحه الحالة ويجػز  -3السقابل، وإال سقط حقو في شمب ىحه الديادة. 
أن يتحمل مغ السقاولة ويػقف التشفيح، عمى أن يتع ذلظ دون إبصاء، مع إيفاء السقاول 
قيسة ما أنجده مغ األعسال مقجرة وفقًا لذخوط العقج دون تعػيزو عسا كان يدتصيع 

تي ( مغ قانػن السعامبلت السجنية العساني وال751كدبو لػ أنو أتع العسل((، والسادة )
 =إذا أبخم عقج بسقتزى مقايدة عمى أساس الػحجة وتبيغ في أثشاء -2تشز عمى أنو ))
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 إٔ املكاٚي١، عكس َٔ ايتشًٌ ايعٌُ يطب ميهٔ يهٞ أعالٙ، املصنٛض ايٓص ٜؿرتط إش    
 ايططٚضٟ َٔ ٜهٕٛ ٚإٔ ايٛسس٠، بػعط املكاٜػ١ أغاؽ ع٢ً ٘ؾٝ سسزت قس األدط٠ تهٕٛ
 (1)دػ١ُٝ فاٚظ٠ املكاٜػ١ يف املكسض٠ (1)املصطٚؾات فاٚظ٠ عًٝ٘ املتؿل ايتصُِٝ يتٓؿٝص

                                                                                                                              

العسل أن مغ الزخوري لتشفيح الترسيع الستفق عميو مجاوزة السقايدة السقجرة مجاوزة =
مخىقة وجب عمى السقاول أن يخصخ في الحال صاحب العسل بحلظ مبيشًا مقجار ما 

ع يفعل سقط حقو في استخداد ما جاوز بو قيسة السقايدات يتػقعو مغ زيادة الثسغ فإن ل
إذا كانت السجاوزة التي يقتزييا تشفيح الترسيع مخىقة جاز لراحب  -3مغ نفقات. 

العسل أن يتحمل مغ العقج ويػقف التشفيح عمى أن يكػن ذلظ دون إبصاء مع إيفاء 
 (.السقاول قيسة ما أنجده مغ األعسال مقجرة وفقًا لذخوط العقج(

العخاق أنو )تبيغ أن السقاول األصمي  -وقج جاء في قخار لسحكسة تسييد إقميع كػردستان    
لع يخبخ رب العسل بسجاوزة مرخوفات تشفيح الترسيع، كسا أن األعسال التي قام بيا 
مقاول السقاول ..... مذسػلة بالعقج السبخم بيغ السقاول األصمي ورب العسل، لحا ال 

داد ما جاوز قيسة السقاولة مغ نفقات، عميو يكػن الحكع بخد الجعػى يحق لمسسيد استخ 
صحيحًا ومػافقًا لمقانػن لؤلسباب أعبله واألسباب الػاردة في صمب الحكع السسيد قخر 

. مذار 23/3123/:( بتأريخ 3123/ مجنية ثانية/ 985ترجيقو ......(. القخار رقع )
القانػنية لقخارات محاكع تسييد إقميع  السبادىءإليو عشج: مخوان حاجي الديباري، 

كػردستان واستئشاف مشصقتي أربيل ودىػك وجشايات دىػك برفتيا التسييدية، مكتب 
 . 275، ص3128التفديخ لمشذخ واإلعبلن، أربيل، 

يبلحظ بأن مػقف القػانيغ الخاضعة لمسقارنة في ىحه الجراسة يتفاوت فيسا إذا كان  (2)
جاوزة السرخوفات السقجرة في السقايدة أو مجاوزة كسيات القرج مغ السجاوزة ىػ م

األعسال السقجرة في السقايدة، إذ أن مجاوزة السرخوفات كسا وردت في القانػن السجني 
( مغ 2( والقانػن السجني األردني في الفقخة ):98( مغ السادة )2العخاقي في الفقخة )

بدبب مجاوزة كسيات األعسال  (، تذسل برػرة عامة مجاوزة السرخوفات8:5السادة )
السقجرة في السقايدة، وكحلظ قج تشرخف إلى مجاوزة السرخوفات بدبب ارتفاع أسعار 
السػاد األولية وأجػر األيجي العاممة. ولكغ مع ذلظ فإن مجاوزة السرخوفات بدبب 

ث أو أجػر األيجي العاممة تشجرج ضسغ السبجأ العام لمحاد ارتفاع أسعار السػاد األولية
الصارىء في عقج السقاولة، ويدخي عمييا حكسو. وبالتالي ال مجال لتصبيق حالة تحمل 

 =رب العسل مغ عقج السقاولة. وفي السقابل فإن مػقف كل مغ القانػن السجني السرخي 
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 َٔ ايتشًٌ ايعٌُ يطب نإ ملا ٚإال ايعكس، ؾٝ٘ أبطّ ايصٟ ايٛقت يف تبٝٓٗا ميهٔ ال عٝح
 مل ٚيهٔ قػٛغ١ اجملاٚظ٠ ناْت ؾًٛ. إبطا٤ زٕٚ ايعكس َٔ ايتشًٌ إىل ٜبازض ٚإٔ ايعكس،
 إشا يًُكاٍٚ احملػٛغ١ ايعٜاز٠ ٖصٙ زؾع ايعٌُ ضب ع٢ً يتٛدب اؾػا١َ، يسضد١ تصٌ

 ٜبازض مل ٚإشا ،(2)ايعٜاز٠ َٔ ٜتٛقع٘ َا َكساض َع ايعٜاز٠ ٖصٙ تبٝٓ٘ ؾٛض األخري أخططٙ
 َٔ املكاٜػ١ ق١ُٝ ب٘ داٚظ اَ اغرتزاز يف سك٘ غكط اؿاٍ، يف ايعٌُ ضب بإخطاض املكاٍٚ
 .ْؿكات

 تٛاؾط عٓس املكاٜػ١ يف املكسض٠ املصطٚؾات جملاٚظ٠ ايعٌُ ضب ؼًٌ ع٢ً ٜٚرتتب    
 ىتًـ ٚيهٔ. ايعٌُ ضب ع٢ً ايطدٛع يف يًُكاٍٚ اؿل قإْٛ، نٌ يف املطًٛب١ ايؿطٚط
 ٜهٕٛ يعطاقٞا املسْٞ ايكإْٛ يف املكاٍٚ ؾطدٛع ايطدٛع، َكساض ؾإٔ يف ايكٛاْني َٛقـ
 يف اؿل ي٘ ٜهٕٛ إٔ زٕٚ املصطٚؾات َٔ أْؿك٘ َٚا األعُاٍ َٔ املكاٍٚ ألعٙ َا بك١ُٝ

 ايكإْٛ َٔ ناًل ؾإٕ املكابٌ ٚيف. ايعٌُ أمت أْ٘ يٛ ٜهػب٘ إٔ ٜػتطٝع نإ مبا ايطدٛع
 َٔ املكاٍٚ ألعٙ َا ق١ُٝ بأزا٤ ايعٌُ ضب ًٜعّ ايهٜٛيت املسْٞ ٚايكإْٛ املصطٟ املسْٞ
 يٛ ٜهػب٘ إٔ ٜػتطٝع نإ مبا ايطدٛع يًُكاٍٚ ٜهٕٛ إٔ ٚزٕٚ ايعكس، ؾطٚط ٚؾل األعُاٍ

                                                                                                                              

( مغ السادة 2( والقانػن السجني الكػيتي في الفقخة )768( مغ السادة )2في الفقخة )=
( أدق في 751( مغ السادة )2السجنية العساني في الفقخة ) ( وقانػن السعامبلت:79)

ىحا الذأن، إذ يفيع مغ ىحه القػانيغ أن السجاوزة في ىحا الفخض تتسثل في مجاوزة 
 كسيات األعسال السقجرة في السقايدة.

( تػصيف السجاوزة بأن 751بيشسا أورد قانػن السعامبلت السجنية العساني في السادة ) (2)
 ة.تكػن مخىق

يختمف مػقف القػانيغ الخاضعة لمسقارنة في ىحه الجراسة حػل شخوط رجػع السقاول  (3)
عمى رب العسل بالديادة في السرخوفات السقجرة في السقايدة. فيذتخط كل مغ القانػن 
السجني العخاقي والقانػن السجني السرخي أن تكػن السجاوزة محدػسة، في حيغ أن 

تخط أن تكػن السجاوزة محدػسة وضخورية لتشفيح الترسيع القانػن السجني األردني يذ
الستفق عميو في العقج. وفي السقابل يذتخط القانػن السجني الكػيتي كػن السجاوزة 
جديسة. أما قانػن السعامبلت السجنية العساني فيذتخط أن تكػن السجاوزة مخىقة. وتطيخ 

قة تكػن دائسًا محدػسة، بيشسا قج أىسية ىحه التفخقة في أن السجاوزة الجديسة أو السخى
 تكػن السجاوزة محدػسة دون أن تكػن جديسة أو مخىقة.
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 املس١ْٝ املعاَالت ٚقإْٛ األضزْٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ نٌ يف أْ٘ سني يف. ايعٌُ أمت أْ٘
 ٚؾكًا املكسض٠ األعُاٍ َٔ ألعٙ َا بك١ُٝ ايعٌُ ضب ع٢ً املكاٍٚ ضدٛع ٜهٕٛ ايعُاْٞ
 ال األخرئٜ ايكاْْٛني ٖصٜٔ إٔ َٔ ايطغِ ٚع٢ً. صطؾٗا اييت املصطٚؾات زٕٚ ايعكس يؿطٚط
 ايعٌُ، أمت أْ٘ يٛ ؾات٘ ايصٟ بايهػب ايعٌُ ضب ع٢ً املكاٍٚ ضدٛع إَهإ عسّ إىل ٜؿريإ

 أزا٤ ع٢ً اؿاي١ ٖصٙ يف ايعٌُ ضب ايتعاّ ٜكصط ايصٟ ايٓص غٝام َٔ َؿّٗٛ شيو إٔ إال
 .ايعكس يؿطٚط ٚؾكًا َكسض٠ عُاٍاأل َٔ املكاٍٚ ألعٙ َا ق١ُٝ
 ٜػتذس إٔ ؾٝ٘ ٜؿرتط ال املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣ اؿازخ إٔ إىل (1)ٜصٖب َٔ ٖٚٓاى    
 هٌٗ ٚيهٔ ايعكس إبطاّ قبٌ ٜكع ايصٟ اؿازخ ايطاض١٥ اؿٛازخ َٔ ٜعس ٚأْ٘ ايعكس، إبطاّ بعس

 .دطاأل ؼسٜس عٓس تكسٜطُٖا يف بايتايٞ ٜسخالْ٘ ٚال ٚقٛع٘، ططؾاٙ
 بػبب املكاٚي١ عكس َٔ ايعٌُ ضب ؼًٌ ساي١ اعتباض ٚضا٤ نإ أعالٙ شنطْاٙ َا ٚيعٌ    

 عكس يف ايطاض١٥ اؿٛازخ ضُٔ َٔ دػ١ُٝ فاٚظ٠ املكاٜػ١ يف املكسض٠ املصطٚؾات فاٚظ٠
 جملاٚظ٠ املكاٚي١ عكس َٔ ايعٌُ ضب ؼًٌ ساي١ إٕ يٓا ٜبسٚ ٚيهٔ. ايبعض ٖصا عٓس املكاٚي١

 يف دٖٛط١ٜ صؿ١ يف ايػًط َؿّٗٛ يف تسخٌ دػ١ُٝ فاٚظ٠ املكاٜػ١ يف املكسض٠ اتاملصطٚؾ
 بٗا، ايكٝاّ املكاٍٚ َٔ املطًٛب األعُاٍ نُٝات تكسٜط يف غًط يف املتُجٌ ،(2)عًٝ٘ املعكٛز

 ٚبٓا٤ً. املكاٜػ١ يف املكسض٠ األعُاٍ نُٝات فاٚظ٠ بػبب املب١ٓٝ املصطٚؾات يف ايػًط أٚ

                                                      

الجدء الدابع،  الخزاق أحسج الدشيػري، الػسيط في شخح القانػن السجني الججيج، عبج د. (2)
السجمج األول، العقػد الػاردة عمى العسل، السقاولة والػكالة والػديعة والحخاسة، الصبعة 

. )اليامر 293، ص:311لبشان،  -الججيجة، مشذػرات الحمبي الحقػقية، بيخوت الثالثة
( ؛ د. كسال قاسع ثخوت، الػجيد في شخح أحكام عقج السقاولة، الصبعة األولى، 3رقع 

؛ د. قجري عبج الفتاح  315، ص2:87الجدء الثاني، مصبعة أوفديت الػسام، بغجاد، 
رخي والسقارن، مشذأة السعارف، اإلسكشجرية، الذياوي، عقج السقاولة في التذخيع الس

؛ دمحم عدمي البكخي، عقج السقاولة  (55، )اليامر رقع 326-325، ص ص 3115
، 3128-3127في ضػء الفقو والقزاء، الصبعة األولى، دار محسػد، القاىخة ، 

 .2:3ص
غ القانػن ( م232( مغ القانػن السجني العخاقي، وتقابميا السادة )229تشطخ السادة ) (3)

( مغ 258( مغ القانػن السجني األردني، والسادة )264السجني السرخي، والسادة )
 ( مغ قانػن السعامبلت السجنية العساني.222القانػن السجني الكػيتي، والسادة )
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 املصطٚؾات جملاٚظ٠ املكاٚي١ عكس َٔ ايعٌُ ضب ؼًٌ ساي١ اعتباض هٔمي ال شيو، ع٢ً
 املكاٚي١، عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ تؿطٜعًٝا تطبٝكًا دػ١ُٝ فاٚظ٠ املكاٜػ١ يف املكسض٠

 َٔ ايسضاغ١، ٖصٙ يف يًُكاض١ْ اـاضع١ ايكٛاْني يف ايطاض٤٣ اؿازخ ؾطٚط تٛاؾط يعسّ ٚشيو
 يف ايػًط ْطام ضُٔ اؿاي١ ٖصٙ تسخٌ ٚإمنا ايعكس، إبطاّ بعس ٚقع قس اؿازخ نٕٛ ٚدٛب
 يف دٖٛط١ٜ صؿ١ يف غًطًا ٜعس ٚايصٟ إبطاَ٘، ٚقت ايعكس يف املكسض٠ األعُاٍ ن١ُٝ تكسٜط

 . املكاٚي١ عكس يف عًٝ٘ املعكٛز
 املكاٍٚ َٛت ساالت يف املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايتؿطٜع١ٝ ايتطبٝكات ٚتتُجٌ    
 . ايعٌُ ضب إؾالؽ أٚ عذعٙ أٚ

 ؾدص١ٝ إٔ ؾاألصٌ املكاٚي١، عكس يف طاض٥ًا سازثًا باعتباضٙ املكاٍٚ مبٛت ٜتعًل ٚؾُٝا    
 َا نٌ ألٕ املكاٍٚ، مبٛت املكاٚي١ تٓتٗٞ ٚال. ايتعاقس يف اعتباض قٌ يٝػت ططؾٝ٘ َٔ نٌ
 بٗصا ٜكّٛ عُٔ ايٓعط بصطف عًٝٗا، املتؿل يًُٛاصؿات ٚؾكًا ايعٌُ ٜتِ إٔ ايعٌُ ضب ِٜٗ

 َتؿل ٖٛ ملا ٚؾكًا ايعٌُ بتٓؿٝص ايكٝاّ ٜػتطٝعٕٛ ٚضث١ ي٘ ٚناْت املكاٍٚ تٛيف ؾإشا. ايعٌُ
 عكس ُٜعس قس ٚيهٔ. (1)ْؿػ٘ املكاٍٚ بٛاغط١ ايتٓؿٝص عسّ َٔ ايعٌُ ضب ٜتططض ؾال عًٝ٘،

 ناْت أٚ وشي ع٢ً ايعكس ططؾا اتؿل إشا ايؿدصٞ االعتباض ع٢ً تكّٛ اييت ايعكٛز َٔ املكاٚي١
 املتعاقس يؿدص ٜهٕٛ عٝح يًُكاٍٚ، ايؿدص١ٝ ايهؿا١ٜ إىل ايطنٕٛ تؿرتض ايعٌُ طبٝع١
 .(2)ايعكس مبٛضٛع اضتباط املتعاقس يصؿ١ تهٕٛ أٟ خاص، اعتباض

 تٓتٗٞ -1)) أْ٘ ع٢ً ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 888) املاز٠ تٓص ايصسز ٖصا ٚيف    
 تهٔ مل ؾإٕ ايتعاقس، يف اعتباض قٌ ايؿدص١ٝ َؤٖالت٘ ناْت إشا املكاٍٚ مبٛت املكاٚي١

 تطبٝل ساي١ غري يف ؾػد٘ ايعٌُ يطب هٛظ ٚال شات٘، تًكا٤ َٔ ايعكس ٜٓتٗٞ ؾال اعتباض قٌ
 -2. ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات املكاٍٚ ٚضث١ يف تتٛاؾط مل إشا إال ،885 املاز٠

                                                      

د. دمحم لبيب ششب، شخح أحكام عقج السقاولة، الصبعة األولى، مكتبة الػفاء القانػنية،  (2)
 .426، ص3126اإلسكشجرية، 

د. عساد خزيخ عبلوي، الغمط في عقج السقاولة، بحث مشذػر في مجمة )كمية الحقػق(  (3)
د.  ؛ 6، ص3121الرادرة عغ جامعة الشيخيغ، السجمج الثاني عذخ، العجد األول، 

محسػد جسال الجيغ زكي، الػجيد في نطخية االلتدام في القانػن السجني السرخي، الجدء 
. 362، ص2:87لتدام، الصبعة الثانية، مصبعة جامعة القاىخة، األول، مرادر اال

 .397مذار إليو عشج: د. عرست عبج السجيج بكخ، مرجر سابق، ص
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 َٗٓسؽ أٚ ؾٓإ َع ايعكس أبطّ إشا ايتعاقس، يف ضاعتبا قٌ املكاٍٚ ؾدص١ٝ زا٥ًُا ٚتعترب
 اييت ايعكٛز يف ايصؿ١ ٖصٙ ٚتؿرتض. أخط٣ سط٠ ًَٗٓا ٜعاٚيٕٛ ممٔ غريِٖ َع أٚ َعُاضٟ

 غا٥ط ٚيف شيو، بػري ٜكطٞ عطف أٚ زيٌٝ ٖٓاى نإ إشا إال ايصٓاع، أٚ ايعُاٍ َع تربّ
 ٚصٌ اييت املها١ْ إٔ املؿطٚض ٕٜهٛ ايهبري٠ املكاٚالت أعُاٍ يف ٚغاص١ األخط٣ األسٛاٍ

 االعتباض قٌ ناْت اييت ٖٞ ايؿدص١ٝ، املكاٍٚ صؿات ال ايػٛم يف املكاٍٚ اغِ إيٝٗا
 .(1)((ايتعاقس يف األٍٚ
 اعتباض قٌ ايؿدص١ٝ املكاٍٚ َؤٖالت تهٔ مل إشا أْ٘ أعالٙ املصنٛض ايٓص َٔ ٜتطح    
 ميهٔ ال ٚنصيو املكاٍٚ، مبٛت ايكإْٛ عهِ شات٘ تًكا٤ َٔ  ٜٓؿػذ ال املكاٚي١ عكس ؾإٕ
 بإضازت٘ املكاٚي١ عكس ايعٌُ ضب إْٗا٤ ساي١ إسساُٖا سايتني، يف إال ايعكس إْٗا٤ ايعٌُ يطب

 تعترب ال أْٗا أٟ ايطاض٤٣، باؿازخ املكاٚي١ عكس اْتٗا٤ ْطام يف تسخٌ ال ٚاييت املٓؿطز٠،
 ايعٌُ ضب إْٗا٤ ساي١ ٚثاْٝتُٗا. كاٚي١امل عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايتؿطٜع١ٝ ايتطبٝكات َٔ

. ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات ٚضثت٘ يف تتٛاؾط مل إشا املكاٍٚ مبٛت املكاٚي١ عكس
 ال إٔ ؾٝٗا ٜٚؿرتط. املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ تؿطٜعًٝا تطبٝكًا اؿاي١ ٖصٙ ٚتعترب
 ايهاؾ١ٝ ايطُاْات تتٛاؾط ال ٚإٔ قسايتعا يف اعتباض قٌ يًُكاٍٚ ايؿدص١ٝ املؤٖالت تهٕٛ
 املكاٍٚ َٛت باعتباض ايعٌُ ضب ٜتُػو إٔ ٚنصيو املكاٍٚ، ٚضث١ يف ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ

                                                      

( مغ القانػن السجني السرخي والتي تشز عمى أنو ))يشقزي عقج 777وتقابميا السادة ) (2)
تعاقج، فإن لع السقاولة بسػت السقاول إذا كانت مؤىبلتو الذخرية محل اعتبار في ال

تكغ محل اعتبار فبل يشتيي العقج مغ تمقاء نفدو وال يجػز لخب العسل فدخو في غيخ 
، إال إذا لع تتػافخ في ورثة السقاول الزسانات 774الحاالت التي تصبق فييا السادة 

( مغ القانػن السجني األردني 915( مغ السادة )2الكافية لحدغ تشفيح العسل((، والفقخة )
تشز عمى أنو ))يشفدخ عقج السقاولة بسػت السقاول إذا كان متفقًا عمى أن يعسل والتي 

( مغ السادة 2بشفدو أو كانت مؤىبلتو الذخرية محل االعتبار في التعاقج((، والفقخة )
( مغ القانػن السجني الكػيتي والتي تشز عمى أنو ))تشتيي السقاولة بسػت 797)

( 2ة أو إمكاناتو محل اعتبار في التعاقج((، والفقخة )السقاول، إذا كانت مؤىبلتو الذخري
( مغ قانػن السعامبلت السجنية العساني والتي تشز عمى أنو ))يشفدخ :75مغ السادة )

عقج السقاولة بسػت السقاول إذا كان متفقًا عمى أن يعسل بشفدو أو كانت مؤىبلتو 
 الذخرية محل اعتبار في التعاقج((.
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 طاض٥ًا سازثًا باعتباضٙ املكاٍٚ َٛت ساي١ ؾطٚط ؼكل ٚعٓس. املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا
 يف ايٛاضز٠ ايؿطٚط كلؼ َٔ ايتجبت يف تٓشصط ايعكس، إْٗا٤ طًب عٓس ايكطا٤، غًط١ ؾإٕ

 اؿهِ عسّ ي٘ ٜهٕٛ ٚال ايطاض٤٣، اؿازخ آثاض ٚإعُاٍ ايعكس بإْٗا٤ اؿهِ ثِ َٚٔ ايكإْٛ،
 إخالٍ ْتٝذ١ يًعكس ؾػدًا ٜعس ال األَط ٖصا ألٕ ٚشيو ايؿطٚط، ؼكل عٓس ايعكس بإْٗا٤

 .ايتعاقس١ٜ بااليتعاَات املتعاقس
 ْطام يف ٜسخٌ ال املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا ضٙباعتبا املكاٍٚ َٛت إٔ إىل ٚبايٓعط    
 املكاٍٚ عذع ساي١ َٔ نٌ زضاغ١ ع٢ً ْٚطنع ايكسض بٗصا ْهتؿٞ غٛف يصيو ايسضاغ١، ٖصٙ

 . املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا َُٓٗا نٌ باعتباض ايعٌُ، ضب إؾالؽ ٚساي١
 األول املبحح

 قاولةامل عقد يف طارئًا حادثًا باعتباره املقاول عذز
 ؾدص١ٝ تهٔ مل إٕ نًُٝٗا، أٚ املتعاقسٜٔ أسس بعذع ٜٓكطٞ ال املكاٚي١ عكس إٔ األصٌ    

 سل يف ٜػتُط ٚايصٟ شات٘ ايعكس ع٢ً ي٘ أثط ال شيو إٔ إش ايتعاقس، يف اعتباض قٌ املتعاقس
 ظبإلا ٜٓكطٞ إٔ إىل نًُٝٗا أٚ املتعاقسٜٔ أسس عذع بعس ٜبك٢ ايعكس ؾإٕ يصيو. املتعاقسٜٔ

 .آخط غبب بأٟ أٚ ايعٌُ
 نًُٝٗا أٚ ايعكس ططيف أسس بعذع املكاٚي١ عكس اْكطا٤ عسّ ٖٞ ايعا١َ ايكاعس٠ ناْت ٚإشا    
 املكاٍٚ بعذع اْكطا٥٘ ع٢ً املكاٚي١ عكس يف االتؿام هٛظ إش آَط٠، يٝػت ايكاعس٠ ٖصٙ ؾإٕ
 ٖٓاى شيو، عٔ ؾطاًل. عًٝ٘ املتؿل ايعٌُ ٜٓذع مل ٚيٛ ست٢ عذعُٖا أٚ ايعٌُ ضب أٚ

 عسّ يف ايعا١َ ايكاعس٠ عٔ خطدت ايسضاغ١ ٖصٙ يف يًُكاض١ْ اـاضع١ ايكٛاْني يف ْصٛص
 .  املكاٚي١ عكس إْٗا٤ ؾٝٗا أداظت َع١ٓٝ ساالت يف املكاٍٚ بعذع املكاٚي١ اْكطا٤

 عكس يف طاض٥ًا سازثًا باعتباضٙ املكاٍٚ عذع َؿّٗٛ َٔ نٌ يف أزْاٙ ْبشح شيو، ٚيبٝإ   
 يف ْبشح. َطايب ثالث١ إىل املبشح ٖصا تكػِٝ خالٍ َٔ ٚأثطٙ ؼكك٘ ٚؾطٚط كاٚي١امل

 املطًب ٚنصص املكاٚي١، عكس يف طاض٥ًا سازثًا باعتباضٙ املكاٍٚ عذع َؿّٗٛ يف أٚهلُا
 يف ْتططم بُٝٓا املكاٚي١، عكس يف طاض٥ًا سازثًا باعتباضٙ املكاٍٚ عذع ؾطٚط يسضاغ١ ايجاْٞ

 .املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا باعتباضٙ املكاٍٚ عذع أثط بٝإي ايجايح املطًب
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 األول املطلب

 املقاولة عقد يف طارئًا حادثًا باعتباره املقاول عذز مفهىو
 ٜؿًُ٘ أْ٘ أٚ ؾكط اؾػسٟ ايعذع املكاٍٚ بعذع ٜكصس نإ إشا َا عٔ ايتػاؤٍ ٜجٛض    

 إىل ٜؤزٟ َا نٌ ٜؿٌُ املكاٍٚ عذع إٔ (1)ايؿك٘ أغًب ٜط٣ ايؿإٔ ٖصا ٚيف. غريٙ ٜٚؿٌُ
 اؾػسٟ، بايعذع املكاٍٚ عذع ؿاي١ ايؿك٘ ٚميجٌ. ؾٝ٘ ي٘ ٜس ال يػبب ايعٌُ إمتاّ عسّ

 .َػتشٝاًل عًٝ٘ ايعٌُ تٓؿٝص هعٌ مما دػِٝ، سازخ أٚ عا١ٖ أٚ مبطض املكاٍٚ نإصاب١
 ٜؤزٟ َا نٌ عا١َ ٠بصٛض ٜؿٌُ املكاٍٚ عذع َؿّٗٛ إٔ (2)ٜط٣ َٔ ٖٓاى املكابٌ، ٚيف    
 سازخ بػبب أٚ املكاٍٚ بػبب أٚ ايعٌُ ضب بػبب غٛا٤ املكاٚي١، عكس تٓؿٝص عسّ إىل

 خاضز سازخ أٟ بػبب أٚ إبطاَ٘ عٓس االعتباض بٓعط ٜؤخص ٚمل إبطاَ٘ بعس ايعكس ع٢ً ٜططأ
 بٓعط أخصٙ ٚعسّ يًشازخ تٛقع٘ عسّ أٚ املكاٍٚ خرب٠ ق١ً بػبب أٚ املكاٍٚ إضاز٠ عٔ
 ع٢ً ايعكس أبطّ اييت تًو َٔ أع٢ً املكاٚي١ تٓؿٝص تهًؿ١ دعٌ إىل شيو ٜؤزٟ عٝح تباض،االع

 .أغاغٗا

                                                      

ػ كان السقاول نحاتًا، وقصعت يجه التي يشحت بيا، أو رسامًا، وقصعت ومثال ذلظ، كسا ل (2)
يجه التي يخسع بيا، أو جخاحًا وأصيب بسخض مفاجىء أقعجه عغ إجخاء العسمية، أو 
ميشجسًا معساريًا، وفقج برخه، أو مؤلفًا، وفقج ذاكختو. يشطخ: د. عبج الخزاق أحسج 

عجيل، الػسيط في عقج السقاولة،  ؛ د. شارق كاضع 368الدشيػري، مرجر سابق، ص
؛ د. وىبة  596، ص3127بيخوت، بغجاد،  -الصبعة األولى، مكتبة الدشيػري، لبشان

مرصفى الدحيمي، عقػد ججيجة "عقج السقاولة، بيع االسع التجاري والتخخيز والتشازل 
عغ  عغ السشفعة بسقابل بجل الخمػ"، بحث مشذػر في مجمة )الذخيعة والقانػن(، الرادرة

؛ د.  32، ص2:99جامعة اإلمارات العخبية الستحجة، العجد الثاني، مايػ )أيار(، 
 -الػكالة -عجنان إبخاىيع الدخحان، شخح القانػن السجني، العقػد السدساة "السقاولة

 .7:، ص3124الكفالة"، الصبعة الخامدة، دار الثقافة لمشذخ والتػزيع، عسان، 
فيسا لػ التدم السقاول بالبخنامج الدمشي لمتشفيح ولكشو قام بتشفيح عجم الكفاية الفشية يتحقق  (3)

األعسال خبلفًا لمذخوط والسػاصفات الستفق عمييا في العقج. يشطخ: خػلة كاضع دمحم، 
عجد السقاول عغ تشفيح السقاولة، بحث مشذػر في مجمة )العمػم اإلندانية( الرادرة عغ 

 .22-:، ص ص3125السجمج األول، جامعة بابل، العجد الحادي والعذخون، 
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 نؿاٜت٘ أٚ خربت٘ ق١ً ْتٝذ١ ناْت إشا املكاٚي١، عكس تٓؿٝص عٔ املكاٍٚ عذع إٔ يٓا ٜٚبسٚ    
 عًٝ٘ بٚترتت ايعكس١ٜ، بايتعاَات٘ إخالاًل ٜعس ٚإمنا طاض٥ًا، سازثًا ٜعس ال شيو ؾإٕ ايؿ١ٝٓ

 َع اإلخالٍ، ٖصا ْتٝذ١ ايعكس ؾػذ طًب ايعٌُ يطب ميهٔ عٝح ايعكس١ٜ، املػؤٚي١ٝ
 .َكتط٢ ي٘ نإ إٕ ايتعٜٛض

 ٚايطٝل، ايػع١ سٝح َٔ املكاٍٚ عذع َؿّٗٛ يبٝإ أْ٘ ايكٍٛ ميهٔ ايؿإٔ، ٖصا ٚيف    
 ٚاييت ،(1)قٞايعطا املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 889) املاز٠ َٔ( 3) ايؿكط٠ ْص إىل ايطدٛع ٜٓبػٞ
 أصبح ثِ ايعٌُ تٓؿٝص يف املكاٍٚ بسأ إشا أٜطًا األسهاّ ٖصٙ ٚتػطٟ)) أْ٘ ع٢ً تٓص
 ((.إلضازت٘ ؾٝ٘ زخٌ ال يػبب إمتاَ٘ عٔ عادعًا

 عسّ إىل ٜؤزٟ َا نٌ ٖٛ املكاٍٚ بعذع املكصٛز إٔ أعالٙ املصنٛض ايٓص َٔ ٜٚالسغ    
 عٔ َطًك١ بصٛض٠ ايٓص ٚضز ٚقس. ؾٝ٘ ي٘ ٜس ال يػبب املكاٚي١ عكس تٓؿٝص َٔ املكاٍٚ متهٔ

 املكاٍٚ عذع َؿّٗٛ ؼت املبسأ، سٝح َٔ ٜٓسضز، ٚبصيو. ايعذع َٔ َعني بٓٛع تكٝٝس أٟ
 .ايعٌُ ضب بػبب املكاٚي١ إمتاّ عٔ ٚايعذع املايٞ ٚعذعٙ يًُكاٍٚ اؾػسٟ ايعذع َٔ نٌ
 عازخ أٚ مبطض ملكاٍٚا أصٝب يٛ نُا دػسًٜا، ايعذع ٜهٕٛ إٔ ايصسز ٖصا يف ؾُٝهٔ    

 . املكاٚي١ تٓؿٝصٙ زٕٚ سايت بعا١ٖ أصٝب أٚ ايتعاَ٘ تٓؿٝص عٔ أقعسٙ دػِٝ
 مبا املكاٍٚ أَٛاٍ ع٢ً اؿذع تٛقٝع مت يٛ نُا َايًٝا، عذعًا املكاٍٚ عذع ٜهٕٛ ٚقس    

 يٛ إش ْؿػ٘، املكاٍٚ بػبب ايعذع ٖصا ٜهٕٛ ال إٔ ٜؿرتط ٚيهٔ. ايتعاَ٘ تٓؿٝص عٔ ٜعذعٙ
 ايعذع شيو ؾإٕ بآخط، أٚ بؿهٌ املكاٍٚ بػبب مت قس املكاٍٚ أَٛاٍ ع٢ً اؿذع إٜكاع ٕنا
 يف املكاٍٚ داْب َٔ إخالاًل شيو ٜعس ٚإمنا طاض٥ًا، سازثًا ٜؿهٌ ال املكاٚي١ تٓؿٝص إمتاّ عٔ

 َع ايعكس ؾػذ طًب اؿاي١ ٖصٙ يف ايعٌُ يطب ٜٚهٕٛ ايعكس، مبٛدب ايتعاَات٘ تٓؿٝص
 ايكإْٛ َٔ( 177) املاز٠ َٔ( 1) ايؿكط٠ إىل اغتٓازًا ٚشيو َكتط٢، ي٘ ٕنا إٕ ايتعٜٛض

 ايعاقسٜٔ أسس ٜٛف مل إشا يًذاْبني املًع١َ ايعكٛز يف)) أْ٘ ع٢ً تٓص ٚاييت ايعطاقٞ املسْٞ
 نإ إٕ ايتعٜٛض َع ايؿػذ ٜطًب إٔ اإلعصاض بعس ايآلخط يًعاقس داظ بايعكس عًٝ٘ ٚدب مبا

                                                      

( مغ 913( مغ القانػن السجني السرخي، والسادة )778( مغ السادة )4وتقابميا الفقخة ) (2)
( مغ القانػن السجني الكػيتي، 798( مغ السادة )4القانػن السجني األردني، والفقخة )

 ( مغ قانػن السعامبلت السجنية العساني. 759والسادة )
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 تطؾض إٔ هلا هٛظ نُا أدٌ، إىل املسٜٔ تٓعط إٔ يًُشه١ُ ٛظه أْ٘ ع٢ً. َكتط٢ ي٘
 .(1)((مجًت٘ يف ياليتعاّ بايٓػب١ قًٝاًل املسٜٔ ب٘ ٜٛف مل َا نإ إشا ايؿػذ طًب
 َٔ صاسبٗا ملٓع ايتٓؿٝص أدٗع٠ أٚ ايكطا٤ ٜس ؼت ٚضعٗا األَٛاٍ، عذع ٜٚكصس    

 أّ ايتصطف ٖصا نإ َازًٜا اؿادعٜٔ، ايسا٥ٓني عكٛم ٜطط تصطؾًا ؾٝٗا ايتصطف
 عٔ َايًٝا عادعًا املكاٍٚ أصبح ؾإشا. (3)تٓؿٝصًٜا أّ استٝاطًٝا اؿذع أنإ ٚغٛا٤ ،(2)قاًْْٛٝا

 َٔ( 889) املاز٠ يف ايٛاضز املكاٍٚ عذع َؿّٗٛ ضُٔ تسخٌ اؿاي١ ٖصٙ ؾإٕ عًُ٘، إمتاّ
 ايصسز، ٖصا ٚيف. ايسضاغ١ قٌ ايكٛاْني يف هلا املكاب١ً ٚايٓصٛص ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ
 تصسضٙ عهِ اؿذع ٜهٕٛ -1)) أْ٘ ع٢ً ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 271) املاز٠ تٓص

 إٔ اؿهِ ٖصا مبكتط٢ زا٥ٔ ألٟ ٚهٛظ-2. ايسا٥ٓني أسس طًب ع٢ً بٓا٤ً ايبسا٠٤ قه١ُ
 ٓكٛالتَٚ عكاضات َٔ احملذٛض املسٜٔ أَٛاٍ مجٝع عذع قطاض ع٢ً ايتٓؿٝص زا٥ط٠ َٔ وصٌ
 قا٥ًُا املسٜٔ أَٛاٍ ع٢ً اؿذع ٜٚبك٢ سذعٖا، هٛظ ال اييت األَٛاٍ عسا ايػري ش١َ يف ٚزٜٕٛ

 قإْٛ َٔ( 55) املاز٠ تٓص ٚنصيو. (4)......(( اؿذط ٜٓتٗٞ ست٢ ايسا٥ٓني مجٝع ملصًش١
 ٚضؾع٘ املسٜٔ َاٍ سذع ٜهٕٛ)) أْ٘ ع٢ً (5)املعسٍ 1980 يػ١ٓ( 45) ضقِ ايعطاقٞ ايتٓؿٝص
 عٔ املكاٍٚ عذع إٔ شيو، َٔ ٜٚػتؿـ((. ايعسٍ املٓؿص َٔ ٚقطاض ايسا٥ٔ َٔ بطًب ٚبٝع٘

                                                      

( مغ 357( مغ القانػن السجني السرخي، والسادة )268( مغ السادة )2لفقخة )وتقابميا ا (2)
( مغ القانػن السجني الكػيتي، :31( مغ السادة )2القانػن السجني األردني، والفقخة )

 ( مغ قانػن السعامبلت السجنية العساني.282والسادة )
ى، مصبعة جامعة بغجاد، بغجاد، د. آدم وىيب الشجاوي، أحكام قانػن التشفيح، الصبعة األول (3)

 . 244، ص2:95
لمسديج مغ التفريل في شأن حجد أمػال السجيغ وأنػاعو، يشطخ: مجحت السحسػد، شخح  (4)

وما بعجىا ؛ عمي  287قانػن التشفيح، مصبعة األقبلم، بغجاد، بجون سشة الشذخ، ص
 وما بعجىا. 262، ص2:82مطفخ حافظ، شخح قانػن التشفيح، مصبعة العاني، بغجاد، 

( مغ 389( مغ القانػن السجني األردني، والسادة )487( مغ السادة )3وتقابميا الفقخة ) (5)
قانػن السعامبلت السجنية العساني. وال يػجج ما يقابل ذلظ في كل مغ القانػن السجني 

 السرخي والقانػن السجني الكػيتي.
 (.28/4/2:91ريخ )( بتأ3873مشذػر في الػقائع العخاقية في العجد ) (6)
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 عسّ إىل ٜؤزٟ مبا أَٛاي٘، ع٢ً اؿذع تٛقٝع بػبب ٜهٕٛ إٔ ميهٔ املكاٚي١ تٓؿٝص إمتاّ
 .(1)ايعٌُ تٓؿٝص َٔ متهٓ٘

 عسّ إٔ إش. (2)إعػاضٙ أٚ املكاٍٚ إؾالؽ ْتٝذ١ املايٞ ايعذع وسخ قس شيو، عٔ ٚؾطاًل    
 ٚيهٔ. املكاٚي١ عكس تٓؿٝس عٔ عذعٙ إىل ٜؤزٟ قس إؾالغ٘ ْتٝذ١ يًُكاٍٚ املاي١ٝ ايهؿا١ٜ
. ْؿػ٘ املكاٍٚ بػبب اإلؾالؽ ٜهٕٛ ال إٔ طاض٥ًا سازثًا شيو ٜعس يهٞ املكاّ ٖصا يف ٜؿرتط
 ع٢ً االقتصازٟ اؿصاض ؾطض أٚ اؿطٚب ْتٝذ١ املكاٍٚ إؾالؽ ٜهٕٛ إٔ شيو َٚجاٍ
 .١ايسٚي
 األخري ٜٓؿص مل إشا ايعٌُ، ضب بػبب املكاٚي١ عكس تٓؿٝص عٔ املكاٍٚ عذع ٜهٕٛ ٚقس    

 املٛاز بتٛؾري ايعٌُ ضب ٜكّٛ إٔ ع٢ً ايعٌُ ٚضب املكاٍٚ اتؿل يٛ نُا. (3)ايعكس١ٜ ايتعاَات٘
                                                      

وتججر اإلشارة في شأن العقػد اإلدارية إلى أن السادة )الخامدة والدتػن( مغ شخوط  (2)
السقاولة ألعسال اليشجسة السجنية في العخاق تشز عمى أنو ))لراحب العسل بعج إعصاء 

عمى  السقاول إنحارًا أو إشعارًا تحخيخيًا لسجة أربعة عذخ يػمًا أن يدحب العسل ويزع اليج
السػقع واألعسال ويخخج السقاول مشيا في أي مغ الحاالت التالية دون الخجػع إلى 

إذا وقع الحجد عمى أمػال السقاول مغ محكسة ذات  -السحكسة: ......... ح
اختراص وكان مغ شأن ىحا الحجد أن يؤدي إلى عجد السقاول عغ اإليفاء 

إذا عجد عغ أداء التداماتو بدبب تػقيع بالتداماتو((. ويتزح مغ ىحه السادة أن السقاول 
الحجد عمى أمػالو، سػاء أكان ىحا الحجد بدبب السقاول أم ال، فإنو يسكغ لخب العسل 
بعج إنحاره أو إشعاره تحخيخيًا لسجة أربعة عذخ يػمًا أن يدحب العسل مغ السقاول دون 

 الخجػع إلى السحكسة.  
العخاقي والتي سبق ذكخىا. وتقابميا السادة  ( مغ القانػن السجني382تشطخ السادة ) (3)

( مغ القانػن السجني السرخي، والتي تشز عمى أنو ))يكػن شيخ اإلعدار بحكع 361)
ترجره السحكسة االبتجائية التي يتبعيا مػشغ السجيغ، بشاًء عمى شمب السجيغ نفدو أو 

مغ القانػن ( 487شمب أحج دائشيو، وتشطخ الجعػى عمى وجو الدخعة((، والسادة )
( مغ قانػن السعامبلت السجنية العساني. وال يػجج ما 389السجني األردني، والسادة )

 يقابل ذلظ في القانػن السجني الكػيتي.
جاء في قخار لسحكسة التسييد العخاقية أنو )يحق لمسقاول شمب فدخ عقج السقاولة إذا لع  (4)

/ 342حاره وإميالو(. القخار رقع )يقع رب العسل باختيار مػقع العسل الرالح رغع إن
 =. مشذػر في )مجسػعة األحكام العجلية(29/9/2:87بتأريخ  2:87مجنية أولى/
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 عكس تٓؿٝص عٔ املكاٍٚ عذع إىل شيو ٚأز٣ االيتعاّ، بٗصا ايعٌُ ضب ٚأخٌ ،(1)ايعٌُ ألزا٤
 ٚنصيو. املكاٍٚ ػاٙ عكس١ٜ َػؤٚي١ٝ اؿاي١ ٖصٙ يف َػؤٚاًل ايعٌُ ضب ٜهٕٛ إش. كاٚي١امل
 مبا بايعٌُ، ايبس٤ املكاٍٚ ٜػتطٝع يهٞ ،(2)اإلداظات ع٢ً اؿصٍٛ يف ايعٌُ ضب تأخط إشا

 املتؿل املس٠ خالٍ ايعكس تٓؿٝص عسّ عًٝ٘ ٚتطتب ايتعاَات٘، تٓؿٝص يف املكاٍٚ تأخط إىل ٜؤزٟ
 تٓسضز ٚإمنا طاض٥ًا، سازثًا باعتباضٖا ايعذع أسهاّ بؿأْٗا تطبل ال اؿاي١ ٖٚصٙ .عًٝٗا
 ٚاييت ايعكس١ٜ، املػؤٚي١ٝ أسهاّ بؿأْٗا ٚتطبل ايعكس١ٜ، بايتعاَات٘ ايعٌُ ضب إخالٍ ضُٔ
 .َكتط٢ ي٘ نإ إٕ بايتعٜٛض، املطايب١ َع ايعكس ؾػذ طًب يف يًُكاٍٚ اؿل تعطٞ

 ع٢ً ض٥ٝػٞ بؿهٌ املكاٍٚ اعتُاز نإ إشا ٜتشكل املكاٍٚ عذع إٔ (3)ٜط٣ َٔ ٖٓاى    
 إىل َؤزًٜا غبب ألٟ املػتشكات ٖصٙ زؾع يف ايعٌُ ضب تأخط ٚنإ املٓذع٠، األعُاٍ غًؿ١

                                                                                                                              

الرادرة عغ قدع اإلعبلم القانػني بػزارة العجل في العخاق، العجد الثالث، الدشة =
( بتأريخ 2:85/ مجنية أولى/484وكحلظ القخار رقع ) .59، ص2:87الدابعة، 

شذػر في )مجسػعة األحكام العجلية( الرادرة عغ قدع اإلعبلم القانػني م. 6/3/2:86
 .1:، ص1975بػزارة العجل في العخاق، العجد األول، الدشة الدادسة، 

( مغ القانػن السجني العخاقي عمى أنو ))يجػز أن 976( مغ السادة )2تشز الفقخة ) (2)
رب العسل السادة التي يدتخجميا يقترخ السقاول عمى التعيج بتقجيع عسمو عمى أن يقجم 

السقاول أو يدتعيغ بيا في القيام بعسمو، ويكػن السقاول أجيخًا مذتخكًا((. وتقابميا الفقخة 
( مغ 892( مغ السادة )2( مغ القانػن السجني السرخي، والفقخة )758( مغ  السادة )2)

ن السجني الكػيتي، ( مغ القانػ 773( مغ السادة )2القانػن السجني األردني، والفقخة )
  ( مغ قانػن السعامبلت السجنية العساني.738والسادة )

جاء في قخار لسحكسة الشقس السرخية أن )..... تأخخ رب العسل في عقج السقاولة في  (3)
الحرػل عمى التخاخيز البلزمة لبجء العسل والسزي في تشفيحه حتى يتع إنجازه، ىػ 

يعتبخ في ذاتو خصئًا مػجبًا لمسدؤولية ال يجرؤىا عشو إخبلل بالتدامو التعاقجي، ومغ ثع 
، 48لدشة  354إال إثبات قيام الدبب األجشبي الحي ال يج لو فيو .......(. الصعغ رقع 

 . متاح عمى العشػان اإللكتخوني اآلتي:2173، ص2:83
<http://www.laweg.net/Default.aspx?action=Office > 
  (Last visited 07.04.2019). 

. ويؤيج ىحا االتجاه قخار لسحكسة التسييد األردنية 31خػلة كاضع دمحم، مرجر سابق، ص (4)
 =جاء فيو )..... أن إلدام السقاول األصمي بجفع قيسة األعسال السشجدة لمسقاول الفخعي

http://www.laweg.net/Default.aspx?action=Office
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. ايعٌُ ع٢ً ايصطف أدٌ َٔ بؿٛا٥س املصاضف َٔ ايػشب أٚ يالغتسا١ْ املكاٍٚ اضططاض
 ٚتٛقؿت ط١ًٜٛ، يؿرت٠ املكاٍٚ تَػتشكا زؾع يف تأخطٙ أٚ ايعٌُ ضب تٛقـ ٚاغتُط

 املكاٍٚ عذع إىل ايٓٗا١ٜ يف شيو ٚأز٣ يًُكاٍٚ، أخط٣ إضاؾ١ٝ تػٗٝالت تكسِٜ عٔ املصاضف
  .ايعٌُ تٓؿٝص يف االغتُطاض عٔ
 ايعٌُ ضب إخالٍ إٔ إش ايصٛاب، داْب قس أعالٙ املصنٛض االػاٙ إٔ يٓا ٜٚبسٚ    

 َٛدب إخالٍ أْ٘ بٌ طاض٥ًا، سازثًا ٜؿهٌ ال املكاٚي١ عكس مبٛدب ايعكس١ٜ بايتعاَات٘
 ي٘ نإ إٕ ايتعٜٛض َع ايؿػذ ٜطًب إٔ اإلعصاض بعس اآلخط يًططف هٝع ايعكس١ٜ، يًُػؤٚي١ٝ

 .(1)َكتط٢
 عذع ساي١ ضُٔ أٜطًا ٜسخٌ ال ؾإْ٘ بػبب٘، ايعٌُ تٓؿٝص عٔ املكاٍٚ بعذع ٜتعًل ٚؾُٝا    

 ؾٝ٘ زخٌ ال يػبب) عباض٠ يٛدٛز ٚشيو املكاٚي١، عكس يف طاض٥ًا سازثًا باعتباضٖا املكاٍٚ
 قٌ ايكٛاْني يف ي٘ املكاب١ً ٚايٓصٛص( 889) املاز٠ َٔ( 3) ايؿكط٠ ْص يف( إلضازت٘
 باإلَهإ ٜهٔ مل ؾإْ٘ َٛدٛز٠ ايعباض٠ تًو تهٔ مل يٛ ست٢ بأْ٘ ايكٍٛ ٚميهٔ. ايسضاغ١
 يهْٛٗا اؿاي١، ٖصٙ ع٢ً كاٚي١امل عكس يف طاض٥ًا سازثًا باعتباضٙ املكاٍٚ عذع سهِ تطبٝل

                                                                                                                              

بذخوط عقج السقاولة الفخعي، إلدام مػافق لمقانػن بجاللة وكحلظ التعػيس عغ إخبللو =
مغ القانػن السجني المتيغ تقزيان باستحقاق السقاول لقيسة  914و  913السادتيغ 

األعسال السشفحة مغ السقاولة عشج عجد السقاول عغ إتسام السقاولة لدبب ال يج لو فيو. 
متزخرًا مغ الفدخ(. قخار محكسة  ودفع التعػيس في الحجود التي يقخىا العخف إذا كان

. مذار إليو عشج: جسال 26/9/2:99( بتأريخ 379/2:99التسييد، حقػق رقع )
مجغسر و يحيى دحسان، مػسػعة شخح القانػن السجني، الجدء الثالث عذخ، السخكد 

 .291، ص3115القانػني االستذاري، ببل مكان الشذخ، 
( 2( مغ القانػن السجني العخاقي، والفقخة )288سادة )( مغ ال2وذلظ استشادًا إلى الفقخة ) (2)

( مغ القانػن السجني 357( مغ القانػن السجني السرخي، والسادة )268مغ السادة )
( مغ 282( مغ القانػن السجني الكػيتي، والسادة ):31( مغ السادة )2األردني، والفقخة )

ا ىػ أسمػب التعػيس الػارد في قانػن السعامبلت السجنية العساني. وخيخ دليل عمى رأيش
( مغ القانػن السجني األردني، والحي ال يدتقيع تصبيقو عمى ىحه الحالة، 913السادة )

كسا سيأتي بيانو الحقًا عشج بحث األثخ الستختب عمى إنياء عقج السقاولة بعجد السقاول 
 باعتباره حادثًا شارئًا.
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 عٔ املكاٍٚ عذع اعتباض ميهٔ ؾال ٚبايتايٞ. ايعكس١ٜ بايتعاَات٘ املكاٍٚ إخالٍ ضُٔ تٓسضز
 .املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا بػبب٘ ايعٌُ تٓؿٝص

 تٓؿٝص إمتاّ عٔ املكاٍٚ عذع يف ٜؿرتط نإ إشا َا عٔ ايؿإٔ ٖصا يف ايتػاؤٍ ٜٚجٛض    
 .عسَ٘ َٔ نًًٝا عذعًا ٜهٕٛ إٔ املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا ضٙباعتبا ايعٌُ

 باعتباضٙ املكاٍٚ عذع يف ٜؿرتط بأْ٘ (1)ٜط٣ َٔ ؾٗٓاى املػأي١، ٖصٙ يف اآلضا٤ اختًؿت    
 عسّ (2)ٜط٣ َٔ ٖٓاى املكابٌ، ٚيف. نًًٝا ايعذع ٜهٕٛ إٔ املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا

 أّ نًًٝا عذعًا أنإ غٛا٤ طاض٥ًا، سازثًا عذع نٌ ٜعترب مناٚإ نًًٝا، ايعذع نٕٛ اؾرتاط
 ايؿكط٠ ْص بإٔ يٓا ٜٚبسٚ. صشٝش١ بصٛض٠ عًُ٘ أزا٤ َٔ املكاٍٚ ميٓع إٔ ٜهؿٞ إش. دع٥ًٝا

 ايعذع تكٝٝس زٕٚ َطًك١ بصٛض٠ دا٤ قس ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 889) املاز٠ َٔ( 3)
 طاملا دع٥ًٝا، أّ نإ نًًٝا طاض٥ًا، سازثًا املكاٍٚ عذع ٜهٕٛ ٚبايتايٞ. نًًٝا نْٛ٘ بٛدٛب

 .املكاٚي١ تٓؿٝص بإمتاّ املكاٍٚ قٝاّ إَهإ عسّ إىل َؤزًٜا نإ
 املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا باعتباضٙ املكاٍٚ عذع َؿّٗٛ ؾإٕ غبل، َا ع٢ً ٚبٓا٤ً    

 َايًٝا، أّ دػسًٜا ذعايع أنإ غٛا٤ ايعكس، تٓؿٝص عٔ املكاٍٚ عذع إىل ٜؤزٟ َا نٌ ٜؿٌُ
 . ايعٌُ ضب إىل أٚ املكاٍٚ إىل ضادعًا ايعذع غبب ٜهٕٛ إٔ زٕٚ َٔ

 الجاىٌ املطلب

 املقاولة عقد يف طارئًا حادثًا املقاول عذز اعتبار شروط
 املكاٍٚ عذع أسهاّ تٓعِٝ ؾإٔ يف ٚايهٜٛيت ٚاملصطٟ ايعطاقٞ املؿطع َٔ نٌ أساٍ    
 ٚع٢ً املكاٍٚ، عذع ساي١ ؾطٚط بعض ع٢ً األَط ٖصا بلٜٚٓط املكاٍٚ، َٛت أسهاّ إىل

 بٓص املكاٍٚ عذع ساي١ ْعُا ايًصٜٔ ٚايعُاْٞ األضزْٞ املؿطع َٔ نٌ بعهؼ ٚشيو أثطٙ،
 . السكًا شيو بٝإ ٚغٝأتٞ. ٚاألثط ايؿطٚط سٝح َٔ كتًؿ١ ٚبأسهاّ خاص،

 َا ؼكل املكاٚي١، عكس يف طاض٥ًا سازثًا املكاٍٚ عذع اعتباض يف ٜؿرتط شيو، ع٢ً ٚبٓا٤ً    
 :ٜأتٞ

                                                      

 .32د. وىبة مرصفى الدحيمي، مرجر سابق، ص (2)
عبج الجبار ناجي صالح، انقزاء عقج السقاولة، أشخوحة دكتػراه، كمية القانػن، جامعة  (3)

. مذار إليو عشج: د. عرست عبج السجيج بكخ، مرجر سابق، 57، ص:2:8بغجاد، 
 .3:3ص
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 ايتعاقس يف اعتباض قٌ يًُكاٍٚ ايؿدص١ٝ املؤٖالت تهٕٛ ال إٔ: أٚاًل

 َؤٖالت٘ تهٕٛ ال إٔ املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا املكاٍٚ عذع اعتباض يف ٜؿرتط    
 يف اعتباض قٌ يًُكاٍٚ ايؿدص١ٝ املؤٖالت ناْت يٛ إش. ايتعاقس يف اعتباض قٌ ايؿدص١ٝ

 َٔ إلْٗا٥٘ طًب تكسِٜ إىل اؿاد١ زٕٚ ايكإْٛ، ٚعهِ شات٘ تًكا٤ َٔ ايعكس الْؿػذ ايتعاقس
. ايعٌُ تٓؿٝص اغتشاي١ بػبب ايعكس اْؿػار يف اؿاٍ ٖٛ نُا. املكاٚي١ عكس ططيف َٔ أٟ قبٌ

 تكابًٗا ٚاييت ايعطاقٞ، املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 889) املاز٠ َٔ( 3) ايؿكط٠ َٔ شيو ٜٚػتؿاز
( 687) املاز٠ َٔ( 3) ٚايؿكط٠ املصطٟ، املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 667) املاز٠ َٔ( 3) ايؿكط٠

 . ايهٜٛيت املسْٞ ايكإْٛ َٔ
 املصنٛض٠ ايٓصٛص يف( أٜطًا األسهاّ ٖصٙ ٚتػطٟ) عباض٠ اغتدساّ َٔ ٚاملكصٛز    

 َٔ( 889) ٚ( 888) املازتني يف ايٛاضز٠ املكاٍٚ َٛت ساي١ أسهاّ غطٜإ ٖٛ أعالٙ
 األثط ؾإٔ ٚيف املكاٍٚ، مبٛت املكاٚي١ عكس اْكطا٤ نٝؿ١ٝ ؾإٔ يف (1)ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ
 . املكاٍٚ مبٛت املكاٚي١ عكس اْكطا٤ ع٢ً املرتتب

 يف( 889) املاز٠ أسهاّ غطٜإ يف ٜٓشصط ايعباض٠ ٖصٙ َٔ ايكصس بإٔ ٜط٣ َٔ (2)ٖٚٓاى    
 ٖصٙ ٚتػطٟ) عباض٠ إٔ يٓا ٜبسٚ ٚيهٔ. اٍٚاملك عذع ساي١ ع٢ً املكاٍٚ َٛت أثط ؾإٔ

 ٚإٕ ايعطاقٞ، املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 889) املاز٠ َٔ( 3) ايؿكط٠ يف ايٛاضز٠( أٜطًا األسهاّ
 َٚا ايعطاقٞ، املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 889) املاز٠ أسهاّ غطٜإ تكتطٞ أْٗا ظاٖطٖا يف بست

 املاز٠ َٔ( 1) ايؿكط٠ يف ٚضز َا ٕأ إال ٚايهٜٛيت، املصطٟ املسْٝني ايكاْْٛني يف ٜكابًٗا
 ٚايهٜٛيت، املصطٟ املسْٝني ايكاْْٛني يف ٜكابًٗا َٚا ايعطاقٞ، املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 889)

( 888) املاز٠ يف ؾطٚط َٔ ٚضز مبا املكاٍٚ مبٛت املكاٚي١ عكس إْٗا٤ أثط تطتٝب ضبط َٔ
 ٜكتطٞ ٚايهٜٛيت، املصطٟ نياملسْٝ ايكاْْٛني يف ٜكابًٗا َٚا ايعطاقٞ، املسْٞ ايكإْٛ َٔ

 عٔ املكاٍٚ عذع ساي١ ع٢ً املكاٍٚ َٛت بػبب املكاٚي١ عكس إْٗا٤ ؾطٚط تطبٝل بايططٚض٠
 عذع بػبب املكاٚي١ عكس إْٗا٤ أثط تطبٝل ٜكتطٝ٘ مما شيو باعتباض ايعٌُ، تٓؿٝص إمتاّ

 .ايعٌُ تٓؿٝص إمتاّ عٔ املكاٍٚ

                                                      

( مغ القانػن السجني السرخي، 778( و )777ويشصبق نفذ الحكع عمى السادتيغ ) (2)
 غ القانػن السجني الكػيتي.( م798( و )797والسادتيغ )

 .3:4-3:3د. عرست عبج السجيج بكخ، مرجر سابق، ص ص (3)
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 ٚايهٜٛيت ٚاملصطٟ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ نٌ يف ايٛاضز٠ ايصٝاغ١ ؾإٕ شيو، َٚع    
 إمتاّ عٔ املكاٍٚ عذع ساي١ تٓعِٝ ٜتِ إٔ ٜػتشػٔ ٚنإ. اإلؾهاالت ٚتجري َٛؾك١، يٝػت
 ٚقإْٛ األضزْٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ نٌ يف اؿاٍ ٖٛ نُا خاص١، َاز٠ يف ايعٌُ تٓؿٝص

 ع٢ً إٜطازٖا ميهٔ اييت تاملالسعا َٔ ايطغِ ع٢ً ٚشيو ،(1)ايعُاْٞ املس١ْٝ املعاَالت
 ايعطاقٞ املؿطع ع٢ً ْكرتح يصيو. َٛقؿُٗا يف ايبشح عٓس ْبٝٓٗا ٚاييت األخرئٜ، ايكاْْٛني

 .السل َٛضع يف ايٓص ٖصا ٚغٓكرتح. خاص١ َاز٠ يف املكاٍٚ عذع أسهاّ تٓعِٝ
 ٜٓتٗٞ ال ايعكس ؾإٕ ايتعاقس، يف اعتباض قٌ يًُكاٍٚ ايؿدص١ٝ املؤٖالت تهٔ مل ٚإشا     
 قاّ غٛا٤ شيو، ضغِ ايعكس تٓؿٝص يف االغتُطاض املكاٍٚ ع٢ً ٜٓبػٞ ٚإمنا املكاٍٚ، بعذع

 اؿاي١، ٖصٙ يف يًُكاٍٚ، ميهٔ ٚنصيو. يسٜ٘ ايعاًَني اغتدساّ ططٜل عٔ أٚ بٓؿػ٘ بتٓؿٝصٙ
 ٕاألخريتا اؿايتإ ٖاتإ ٚتتشكل. املكاٚي١ عٔ ٜتٓاظٍ إٔ أٚ ايباطٔ، َٔ املكاٚي١ عكس إبطاّ

 عٔ ايتٓاظٍ أٚ ايباطٔ َٔ املكاٚي١ عكس إبطاّ َٔ ميٓع ايعكس يف ؾطط ٖٓاى ٜهٔ مل إٕ
 .يًُكاٍٚ ايؿدص١ٝ ايهؿا١ٜ إىل ايطنٕٛ ايعٌُ طبٝع١ تؿرتض مل أٚ املكاٚي١،

 املعاَالت ٚقإْٛ( 802) املاز٠ يف األضزْٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ ناًل ؾإٕ املكابٌ، ٚيف    
 يف اعتباض قٌ املكاٍٚ ؾدص١ٝ نٕٛ عسّ ٜؿرتطا مل( 648) ملاز٠ا يف ايعُاْٞ املس١ْٝ

 ٚيهٔ. طاض٥ًا سازثًا باعتباضٖا املكاٍٚ عذع ساي١ يف املكاٚي١ عكس إْٗا٤ ميهٔ يهٞ ايتعاقس،
 ٜٓؿػذ ايتعاقس يف اعتباض قٌ املكاٍٚ ؾدص١ٝ ؾٝ٘ تهٕٛ ايصٟ املكاٚي١ عكس إٔ إىل بايٓعط

 ؾإٕ املكاٍٚ، عذع بػبب (2)َػتشٝاًل ايعٌُ تٓؿٝص أصبح إشا ايكإْٛ ٚعهِ شات٘ تًكا٤ َٔ

                                                      

( مغ القانػن السجني األردني عمى أنو ))إذا بجأ السقاول في التشفيح ثع 913تشز السادة ) (2)
أصبح عاجدًا عغ إتسامو لدبب ال يج لو فيو فإنو يدتحق قيسة ما تع مغ األعسال وما 

تشفيح بقجر ما يعػد عمى صاحب العسل مغ نفع((. وتشز السادة أنفق في سبيل ال
( مغ قانػن السعامبلت السجنية العساني عمى أنو ))إذا بجأ السقاول في التشفيح ثع 759)

أصبح عاجدًا عغ إتسامو لدبب ال يج لو فيو فإنو يدتحق قيسة ما تع مغ األعسال وما 
 العسل مغ نفع((.أنفق في سبيل التشفيح بقجر ما عاد عمى صاحب 

( مغ القانػن السجني األردني عمى أنو ))في العقػد السمدمة لمجانبيغ، 358تشز السادة ) (3)
إذا شخأت قػة قاىخة تجعل تشفيح االلتدام مدتحيبًل، انقزى معو االلتدام السقابل لو، 
 وانفدخ العقج مغ تمقاء نفدو. فإذا كانت االستحالة جدئية، انقزى ما يقابل الجدء
 =السدتحيل. ومثل االستحالة الجدئية االستحالة الػقتية في العقػد السدتسخة، وفي كمييسا
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 ٖصٜٔ ؾإٕ يصيو. املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣ اؿازخ َؿّٗٛ ضُٔ تسخٌ ال اؿاي١ ٖصٙ
 قٌ املكاٍٚ ؾدص١ٝ تهٕٛ ال إٔ املكاٍٚ عذع ساي١ بصسز صطاس١ً ٜٓصا مل ٚإٕ ايكاْْٛني

 تعٗط ال املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا تباضٖاباع املكاٍٚ عذع ساي١ إٔ إال ايتعاقس، يف اعتباض
 ٖصٙ يف ضًُٓا ٜؿرتض ٚبايتايٞ. ايتعاقس يف اعتباض قٌ املكاٍٚ ؾدص١ٝ تهٕٛ ال عٓسَا إال

 . ايتعاقس يف اعتباض قٌ املكاٍٚ ؾدص١ٝ نٕٛ عسّ ٚدٛب اؿاي١
 ايعٌُ تٓؿٝص يف املكاٍٚ بس٤ بعس ايعذع ٚقٛع :ثاًْٝا

 َٚا ،(1)ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 889) املاز٠ َٔ( 3) ايؿكط٠ ططايؿ ٖصا ع٢ً تؤنس    
 تٓؿٝص عٔ عادعًا أصبح إشا املكاٍٚ إٔ شيو ع٢ً ٜٚٓبين. ايسضاغ١ قٌ ايكٛاْني يف ٜكابًٗا
 ؾإْ٘ ايعٌُ، تٓؿٝص يف ايبس٤ ٚقبٌ املكاٚي١ عكس إبطاّ بعس ؾٝ٘ إلضازت٘ زخٌ ال بػبب ايعٌُ
 ناْت ؾإٕ. ال أّ ايعكس يف اعتباض قٌ املكاٍٚ ؾدص١ٝ ناْت اإش َا بني ايتؿطٜل ٜٓبػٞ

 املاز٠ مبٛدب ٚشيو تٓؿٝصٙ، باغتشاي١ ٜٓكطٞ ايعكس ؾإٕ ايتعاقس يف اعتباض قٌ ؾدصٝت٘

                                                                                                                              

( مغ قانػن 283يجػز لمجائغ فدخ العقج بذخط عمع السجيغ((. وتشز السادة )=
في العقػد السمدمة لمجانبيغ، إذا شخأت قػة  -2السعامبلت السجنية العساني عمى أنو ))

ام مدتحيبًل، انقزى معو االلتدام السقابل لو، وانفدخ العقج مغ قاىخة تجعل تشفيح االلتد 
إذا كانت االستحالة جدئية انقزى ما يقابل الجدء الحي استحال تشفيحه،  -3تمقاء نفدو. 

ويشصبق ىحا الحكع عمى االستحالة الػقتية في العقػد السدتسخة، وفي ىاتيغ الحالتيغ 
 يغ((.يجػز لمجائغ فدخ العقج بذخط إعحار السج

ىشاك مغ يخى بأنو ال يمدم األخح بطاىخ الشز، فيسا يتعمق بػجػب وقػع عجد السقاول  (2)
بعج البجء بتشفيح العسل، وذلظ عمى اعتبار أن السقاولة تشتيي أيزًا نتيجة لعجد السقاول 
حتى وإن حرل العجد قبل البجء بالعسل، وأنو ال يػجج أي مبخر مشصقي يجعل انفداخ 

ة يتع بدبب العجد بعج البجء بتشفيح العقج، وعجم إقخار ذلظ قبل البجء بتشفيحه. عقج السقاول
 .433يشطخ: د. كسال قاسع ثخوت، مرجر سابق، ص

( مغ القانػن السجني العخاقي، :99( مغ السادة )4ويبجو لشا، مغ صخاحة نز الفقخة )    
جد بعج بجء السقاول وما يقابميا في القػانيغ محل الجراسة، أنو يذتخط أن يحجث الع

بتشفيح العسل. وإن حالة عجد السقاول قبل البجء بتشفيح العسل ال تجخل في نصاق ىحا 
 الشز، وإن كان ال يػجج مبخر مشصقي لحلظ التسييد في التعامل بيغ الحالتيغ.
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 تهٔ مل إشا أَا. (1)ايسضاغ١ قٌ ايكٛاْني يف ٜكابًٗا َٚا ايعطاقٞ، املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 886)
 املكاٚي١، عكس إلْٗا٤ بايعذع ايتُػو ميهٔ ؾال عاقس،ايت يف اعتباض قٌ املكاٍٚ ؾدص١ٝ

. ؾطٚط٘ ؼككت إٕ املكاٚي١، عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايعاّ املبسأ إىل ايطدٛع ٜٓبػٞ ٚإمنا
 ٖٓاى ٜهٕٛ ؾال املكاٚي١، عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايعاّ املبسأ ؾطٚط تتشكل مل إٕ أَا

 عكس ؾػذ طًب غ٣ٛ ايعٌُ ضب أَاّ ٜهٕٛ ٚال. املكاٍٚ عذع بػبب ايعكس ٖصا إلْٗا٤ فاٍ
 .ايعكس١ٜ ايتعاَات٘ بتٓؿٝص املكاٍٚ إخالٍ ْتٝذ١ املكاٚي١

 املكاٍٚ بس٤ بعس ايعذع ٚقٛع باؾرتاط ايعٌُ تٓؿٝص عٔ املكاٍٚ عذع ؿاي١ ايتكٝٝس ٖٚصا    
 املكاٍٚ، بعذع املكاٚي١ عكس إْٗا٤ ٜؿٌُ إٔ أٚىل باب َٔ نإ إش. َٓتكسًا ٜعس ايعٌُ تٓؿٝص يف

 بتٓؿٝص ايبس٤ ٚقبٌ َباؾط٠ ايعكس إبطاّ بعس ايعٌُ تٓؿٝص عٔ املكاٍٚ ؾٝٗا ٜعذع اييت اؿاي١
 إبطاّ قبٌ عًٝ٘ نإ َا إىل اؿاٍ إعاز٠ تػٌٗ اؿاي١ ٖصٙ يف أْ٘ إىل بايٓعط ٚشيو. ايعٌُ
 َٔ ًاؾ٦ٝ اغتعذٌ قس ايعٌُ ضب نإ إشا إال اآلخط، ع٢ً بؿ٤ٞ أُٜٗا ٜطدع ال قس إش. ايعكس

 . اغرتزازٙ ي٘ ؾُٝهٔ األدط،
 ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات املكاٍٚ يف تتٛاؾط ال إٔ: ثايجًا

 املسْٞ ٚايكإْٛ املصطٟ املسْٞ ٚايكإْٛ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ ناًل إٔ بايٓعط    
 صٖٙ يف ٜؿرتط ؾإْ٘ املكاٍٚ، َٛت أسهاّ إىل املكاٍٚ عذع ؾإٔ يف أساٍ قس ايهٜٛيت
 يف اعتباض قٌ ؾدصٝت٘ تهٔ مل إشا املكاٍٚ عذع بػبب املكاٚي١ عكس إلْٗا٤ ايكٛاْني
 يٓا ٜٚبسٚ. املكاٚي١ عكس تٓؿٝص ؿػٔ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات (2)املكاٍٚ يف تتٛاؾط ال إٔ ايتعاقس

 عٗس يٛ نُا ايعٌُ، تٓؿٝص سػٔ أدٌ َٔ املكاٍٚ ٜكسَ٘ َا نٌ ٖٛ بايطُاْات املكصٛز إٔ

                                                      

( مغ القانػن السجني 796( مغ القانػن السجني السرخي، والسادة )775تشطخ السادة ) (2)
( مغ القانػن السجني األردني، 358كسا تشصبق بذأن ىحه الحالة، السادة ) الكػيتي.
( مغ قانػن السعامبلت السجنية العساني، وذلظ لعجم وجػد نز فييسا 283والسادة )

 ( مغ القانػن السجني العخاقي.997يقابل السادة )
ت السقاول يختمف الذخز الحي يقجم الزسانات لحدغ تشفيح العسل في كل مغ حالة مػ  (3)

وحالة عجد السقاول. ففي حالة مػت السقاول، فإن ورثة السقاول ممدمػن بتقجيع 
الزسانات الكافية لحدغ تشفيح العسل. ولكغ في حالة عجد السقاول، فإن ىحا األخيخ 
ممدم بتقجيع الزسانات الكافية لحدغ تشفيح العسل، وذلظ بالشطخ إلى أن السقاول يكػن 

 عمى قيج الحياة.
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 يف شيو َٔ َاْع ؾطط ٚدٛز عسّ اؿاي١ ٖصٙ يف ٜٚٓبػٞ. ايباطٔ َٔ املكاٍٚ إىل ٌُايع تٓؿٝص
 ؾال املكاٍٚ، إىل املعٗٛز ايعٌُ تٓؿٝص سػٔ ٖٛ ايعٌُ ضب عٓس املِٗ إٔ إش. (1)املكاٚي١ عكس

 إٔ إىل بايٓعط ايباطٔ، َٔ املكاٍٚ إىل ب٘ عٗس أٚ ايعٌُ بتٓؿٝص بٓؿػ٘ املكاٍٚ قاّ إٕ ٜؿطم
 َٔ ميٓع َا ٖٓاى يٝؼ أْ٘ شيو، إىل أضـ. ايعكس يف اعتباض قٌ يٝػت كاٍٚامل ؾدص١ٝ

. شيو َٔ ميٓع ايعكس يف ؾطط ٖٓاى ٜهٔ مل َا أٜطًا (2)املكاٚي١ عٔ بايتٓاظٍ املكاٍٚ ٜكّٛ إٔ

                                                      

يجػز لمسقاول أن يكل  -2( مغ القانػن السجني العخاقي عمى أنو ))993تشز السادة ) (2)
تشفيح العسل في جسمتو أو في جدء مشو إلى مقاول آخخ إذا لع يسشعو مغ ذلظ شخط في 

ولكشو  -3العقج أو لع تكغ شبيعة العسل مسا يفتخض معو الخكػن إلى كفايتو الذخرية. 
نحػ رب العسل عغ السقاول الثاني((. وتقابميا السادة  يبقى في ىحه الحالة مدؤوالً 

( مغ القانػن السجني األردني، 8:9( مغ القانػن السجني السرخي، والسادة )772)
( مغ قانػن السعامبلت 755( مغ القانػن السجني الكػيتي، والسادة )792والسادة )

 السجنية العساني.
لسقاولة في كل مغ القانػن السجني العخاقي ال يػجج نز في شأن تشطيع التشازل عغ ا (3)

والقانػن السجني السرخي والقانػن السجني األردني وقانػن السعامبلت السجنية العساني. 
لحلظ يشبغي الخجػع في ىحا الرجد إلى األحكام العامة لحػالة الحق وحػالة الجيغ. وفي 

اقي عمى أنو ))ال تكػن ( مغ القانػن السجني العخ 474شأن حػالة الحق، تشز السادة )
الحػالة نافحة في حق السحال عميو أو في حق الغيخ إال إذا قبميا السحال عميو أو أعمشت 
لو. عمى أن نفاذىا في حق الغيخ بقبػل السحال عميو يدتمدم أن يكػن ىحا القبػل ثابت 

القانػن  ( مغ القانػن السجني السرخي. ولع يشطع كل مغ416التأريخ((. وتقابميا السادة )
السجني األردني وقانػن السعامبلت السجنية العساني أحكام حػالة الحق.  والججيخ بالحكخ 
أن األصل بسػجب الشرػص السحكػرة أعبله، أنو يسكغ لصخفي عقج السقاولة التشازل عشو 
ما لع يػجج شخط في العقج يسشع ذلظ أو لع تكغ شخرية الستعاقج الستشازل محل اعتبار 

ج. ويعتبخ تشازل السقاول نافحًا في حق رب العسل إذا قبمو أو أعمغ لو، وال يشفح في التعاق
في حق الغيخ إال في تأريخ اإلعبلن الخسسي أو التأريخ الثابت لقبػل رب العسل. ويكػن 
مغ السفتخض عسػمًا أن رب العسل يقبل التشازل ما دام لع يذتخط في عقج السقاولة عجم 

ض عمى رب العسل التشازل يشبغي عميو قبػلو، ويعتبخ التشازل جػاز التشازل، فإذا عخ 
  =ساريًا في حقو مغ وقت إخصاره بالتشازل.
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( مغ القانػن السجني العخاقي، وتقابميا السادة 451وتشطخ في شأن حػالة الجيغ السادة )=    
( مغ القانػن السجني األردني، 7::( مغ القانػن السجني السرخي، والسادة )427)
( مغ قانػن السعامبلت السجنية العساني. إذ أن حػالة الجيغ ال تشفح في 886السادة )و 

حق رب العسل إال إذا أقخىا، ويفتخض أن رب العسل يقبل التشازل ما دام لع يذتخط في 
عقج السقاولة عجم جػاز التشازل، وبالتالي ال حاجة إلقخار رب العسل لحػالة الجيغ، 

 غ وقت صجوره. ويكػن التشازل ساريًا م
ويخجع البعس الدبب في عجم تشطيع السذخع لحالة التشازل عغ السقاولة إلى أنو أقل     

وقػعًا في الحياة العسمية مغ السقاولة مغ الباشغ. د. عرست عبج السجيج بكخ، مرجر 
 .324؛ دمحم عدمي البكخي، مرجر سابق، ص 369سابق، ص

ىا، وىي عجد السقاول، أن تشازل السقاول عغ العقج يبجو لشا، في الحالة التي نحغ برجد    
أكثخ وقػعًا مغ السقاولة مغ الباشغ، بالشطخ إلى اآلثار التي تتختب عمى كل حالة، إذ 
تشتيي مدؤولية السقاول برػرة عامة في حالة قيامو بالتشازل عغ السقاولة. لحلظ كان 

الحال في القانػن السجني  يدتحدغ تشطيع التشازل عغ السقاولة بشرػص خاصة، كسا ىػ
 الكػيتي، وذلظ بسخاعاة خرػصية عقج السقاولة.

( مغ القانػن السجني العخاقي تصبق عمى 993وىشاك مغ يحىب إلى أن أحكام السادة )    
كل مغ السقاولة مغ الباشغ والتشازل عغ السقاولة. يشطخ في ىحا الذأن: د. شارق كاضع 

( 993دتشج القزاء في العخاق إلى السادة ). وكحلظ ي4:8عجيل، مرجر سابق، ص
في حالة التشازل عغ عقج السقاولة. إذ تحىب محكسة التسييد العخاقية في أحج قخاراتيا إلى 
أنو )وجج أن السحكسة قزت بحكسيا السسيد بخد دعػى السجعي السسيد واستشجت 

اول األول مغ القانػن السجني التي حطخت عمى السق 993بحكسيا عمى أحكام السادة 
التشازل عغ السقاولة إال بعج مػافقة رب العسل. ولع يقتخن التشازل بيحه السػافقة. وأن 
السسيد عمى ىحا األساس ىػ الحي يتحسل عبء السقاولة وغخاماتيا وحجه، وىحا الشطخ 
مغ السحكسة غيخ صحيح، ذلظ أن مفيػم السادة السذار إلييا تحكع العبلقة بيغ السقاول 

ألول، عشج وجػد السػافقة، أما إذا لع تػجج ىحه السػافقة فبل يكػن ىحا السقاول الثاني وا
مدؤواًل أمام رب العسل ..... لحا كان السقتزى عمى السحكسة أن تبلحظ نرػص 
السقاولة بيغ الصخفيغ وتجخي تحقيق شمبات الجعػى في ضػئيا ومغ ثع ترجر حكسيا 

جرت حكسيا دون االلتفات لحلظ فقخر عمى ضػء ما يتحرل لجييا وحيث أنيا قج أص
 =/مجنية858نقس الحكع السسيد وإعادة أوراق الجعػى لسحكستيا ......(. القخار رقع )
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. مشذػر في )الشذخة القزائية( الرادرة عغ 25/4/2:84بتأريخ  2:83ثالثة/ =
 .2:، ص2:84السكتب الفشي بسحكسة تسييد العخاق، العجد األول، الدشة الخابعة، 

( مغ القانػن السجني العخاقي صخيح في كػن حكسو 993ويبجو لشا أن نز السادة )    
مقترخًا عمى حالة قيام السقاول بالسقاولة مغ الباشغ دون التشازل عغ السقاولة، وذلظ 
ألن السقاول يبقى شخفًا في السقاولة األصمية عشجما يكل العسل إلى السقاول مغ الباشغ 

( مغ نفذ السادة، فبل 3صاق العقج. وىحا ما تؤكج عميو الفقخة )إلنجازه، وال يخخج مغ ن
تشتيي التدامات السقاول األصمي تجاه رب العسل، إنسا يبقى ممتدمًا قبمو عغ أعسال 

 السقاول مغ الباشغ. 
ولكغ في حالة التشازل عغ السقاولة فإنو ال يبقى أي التدام عمى عاتق السقاول قبل رب     

ازلو عغ السقاولة لذخز آخخ، بل تشتيي العبلقة بيغ السقاول ورب العسل في حالة تش
العسل، ويحل الستشازل لو محل السقاول الستشازل في الحقػق وااللتدامات الستػلجة عغ 
العقج، بل أنو ال يػجج نز في حالة التشازل عغ السقاولة يقخر ضسان الستشازل لمستشازل 

الحال في حالة التشازل عغ عقج اإليجار. يشطخ:  لو في تشفيح التداماتو، بخبلف ما عميو
. إذ يبقى الستشازل عغ عقج 319د. عبج الخزاق أحسج الدشيػري، مرجر سابق، ص

( القانػن 888اإليجار ضامشًا لمستشازل لو في تشفيح التداماتو بسػجب نز السادة )
 السجني العخاقي. 

( 791م التشازل عغ السقاولة في السادة )وفي السقابل، نطع القانػن السجني الكػيتي أحكا    
ال يجػز ألي مغ الستعاقجيغ التشازل عغ السقاولة إال بسػافقة  -2والتي تشز عمى أنو ))

فإذا تع التشازل حل  -3اآلخخ، وذلظ ما لع يػجج في العقج شخط يقزي بخبلفو. 
في مػاجية الغيخ وال يدخي التشازل  -4الستشازل لو محل الستشازل في حقػقو والتداماتو. 

إال إذا أعمغ لمستعاقج اآلخخ بػجو رسسي، أو كانت مػافقتو عمى التشازل ثابتة التأريخ((. 
ويتزح مغ نز تمظ السادة بأنو مغ حيث السبجأ ال يجػز لصخفي عقج السقاولة التشازل 
عغ السقاولة لذخز آخخ، حتى لػ لع يػجج في العقج شخط مانع مغ ذلظ، إال بسػافقة 

عاقج اآلخخ. وإذا تشازل السقاول عغ عقج السقاولة لذخز آخخ، يحل الستشازل لو الست
 محل السقاول في جسيع الحقػق وااللتدامات الستػلجة عغ عقج السقاولة.

وتججر اإلشارة في شأن العقػد اإلدارية إلى أن السادة )الثالثة( مغ شخوط السقاولة     
نطست حالة التشازل عغ السقاولة، ومشعت السقاول ألعسال اليشجسة السجنية في العخاق قج 

 =مغ التشازل عغ السقاولة دون أخح السػافقة التحخيخية السدبقة مغ رب العسل، سػاء كان
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 ضُاْات املكاٚي١ عٔ ايتٓاظٍ أٚ ايباطٔ َٔ املكاٚي١ يف تتشكل إٔ ايؿطض ٖصا يف ٜٚٓبػٞ
 ؾإٕ املكاٍٚ قبٌ َٔ املكس١َ ايطُاْات َا١ٖٝ عٔ ايٓعط ٚبػض. ٌُايع تٓؿٝص ؿػٔ ناؾ١ٝ

 ايعٌُ ضب طًب ع٢ً ايطز َعطض يف ٚشيو ال، أّ ناؾ١ٝ ناْت إشا َا تكطض اييت ٖٞ احمله١ُ
 ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ املكس١َ ايطُاْات نؿا١ٜ ض٤ٛ يف بكا٥٘، أٚ املكاٚي١ عكس بإْٗا٤ ٚاؿهِ

 .نؿاٜتٗا عسّ أٚ
 ايؿدص١ٝ أٚ ايع١ٝٓٝ ايتأَٝٓات أٜطًا تؿٌُ إٔ ميهٔ ايطُاْات ؾإٕ و،شي عٔ ؾطاًل    
 تٓؿٝص ؿػٔ ضُاًْا ضٖٔ تكسِٜ يًُكاٍٚ ميهٔ إش. ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ املكاٍٚ ٜكسَٗا اييت

 (3)ؾدص١ٝ نؿاي١ تكسِٜ ميهٓ٘ ٚنصيو. (2)سٝاظًٜا ضًٖٓا أٚ (1)تأًَٝٓٝا ضًٖٓا نإ غٛا٤ ايتعاَ٘،
( 888) املاز٠ ب٘ دا٤ت ايصٟ ايطُاْات يؿغ إٔ شيو َٚطز. ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ ع١ٝٓٝ أٚ

                                                                                                                              

مشفعة أو التدام أو مرمحة لو فييا أو بسػجبيا  بأيةالتشازل كميًا أو جدئيًا أو متعمقًا =
ي يتعامل معيا السقاول بأية مبالغ باستثشاء ما يتختب مغ التدام لرالح السرارف الت

مدتحقة أو ستربح مدتحقو بسػجب السقاولة. وبحلظ يسكغ لمسقاول التشازل عغ السقاولة 
( مغ 87كميًا إذا حرل عمى السػافقة التحخيخية السدبقة مغ رب العسل. وتقابميا السادة )

 9::2( لدشة :9)البلئحة التشفيحية لقانػن تشطيع السشاقرات والسدايجات السرخي رقع 
. لمسديج في ىحا الذأن، يشطخ: 9::2( لدشة 2478الرادرة بقخار وزيخ السالية رقع )

سعيج عبج الكخيع مبارك، مدؤولية السقاول الثانػي وفقًا ألحكام القانػن السجني والذخوط 
، 1::2العامة لسقاوالت أعسال اليشجسة السجنية، دار الحكسة لمصباعة والشذخ، بغجاد، 

؛ د. حدغ عبج هللا حدغ، عقػد مقاوالت األعسال، دار الجامعة  52-51ص ص
 وما بعجىا. 272، ص3126الججيجة، اإلسكشجرية، 

( مغ القانػن 2141( مغ القانػن السجني العخاقي. وتقابميا السادة )2396تشطخ السادة ) (2)
( مغ 82:( مغ القانػن السجني األردني، والسادة )2433السجني السرخي، والسادة )

 ( مغ قانػن السعامبلت السجنية العساني.2121القانػن السجني الكػيتي، والسادة )
( مغ القانػن 21:7( مغ القانػن السجني العخاقي. وتقابميا السادة )2432تشطخ السادة ) (3)

( مغ 2138( مغ القانػن السجني األردني، والسادة )2483السجني السرخي، والسادة )
 ( مغ قانػن السعامبلت السجنية العساني.2168الكػيتي، والسادة ) القانػن السجني

( مغ القانػن 883( مغ القانػن السجني العخاقي. وتقابميا السادة )2119تشطخ السادة ) (4)
( مغ 856( مغ القانػن السجني األردني، والسادة )61:السجني السرخي، والسادة )

 غ قانػن السعامبلت السجنية العساني.( م847القانػن السجني الكػيتي، والسادة )
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 ٖصٙ يف يًُكاض١ْ اـاضع١ ايكٛاْني يف هلا املكاب١ً ٚايٓصٛص ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ
 . ايطُاْات َٔ َعني بٓٛع تكٝٝس أٟ عٔ َطًكًا ٚضز إمنا ايسضاغ١

 تٛاؾط عسّ ساي١ يف املكاٚي١ عكس إْٗا٤ يف ايعٌُ ضب سل إٔ شنطٙ، غبل مما يٓا ٜٚبسٚ    
 ؾٝٗا ميهٔ ال اييت اؿاي١ يف عًَُٛا ٜتُجٌ املكاٍٚ يف ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات

 املكاٚي١ عكس يف ؾطط يٛدٛز املكاٚي١ عٔ ايتٓاظٍ أٚ ايباطٔ َٔ املكاٚي١ عكس إبطاّ يًُكاٍٚ
 ٚدٛز عسّ ضغِ ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ ناؾ١ٝ ضُاْات تكسمي٘ عسّ ساي١ أٚ شيو، َٔ ميٓع
 .املكاٚي١ عٔ ايتٓاظٍ أٚ ايباطٔ َٔ املكاٚي١ َٔ َاْع ؾطط
 َٔ املكاٍٚ ميٓع ال ضًُٓٝا، أٚ صطوًا نإ غٛا٤ ،(1)املاْع ايؿطط إٔ بايصنط ٚاؾسٜط    
 ٖؤال٤ زاّ َا ايعٌُ، إلاظ يف ؾٓٝني غري أٚ ؾٓٝني َٔ آخطٜٔ بأؾداص ٜػتعني إٔ

 ٚيٝؼ ايعٌُ بعكس املكاٍٚ عٓس َػتدسَني ٜهْٛٛا بٌ ايباطٔ، َٔ َكاٚيني يٝػٛا األؾداص
 . (2)ٚإؾطاؾ٘ َطاقبت٘ ؼت ٜٚعًُٕٛ املكاٚي١، بعكس
 َٔ املكاٚي١ بني أسهاَ٘ َٔ ايهجري يف خًط قس ايعطام يف ايكطا٤ إٔ بايصنط، ٚهسض    

 ايطغِ ع٢ً ُٓٗا،بٝ ؾطم أٟ ٖٓاى ٜهٔ مل يٛ نُا إيُٝٗا ٜٚؿري املكاٚي١، عٔ ٚايتٓاظٍ ايباطٔ
 سٝح) أْ٘ إىل هلا قطاض يف ايعطاق١ٝ ايتُٝٝع قه١ُ ؾتصٖب. (3)بُٝٓٗا نجري٠ ؾطٚم ٚدٛز َٔ

                                                      

ويتػجب في الذخط السانع أن يكػن قاشعًا في داللتو، ألنو يدمب مغ السقاول حقًا يخػلو  (2)
عقج السقاولة. ولحلظ يشبغي عجم التػسع في تفديخه، وعشج وجػد الذظ، يجب القػل بعجم 

يكفي أن يدتجل عميو  وجػده. ولكغ ال يمدم أن يكػن ىحا الذخط صخيحًا في العقج، بل
ضسشًا مغ ضخوف الحال، كسا لػ كان عقج السقاولة معقػدًا مع مخاعاة شخرية السقاول. 

د. شارق كاضع  ؛ 322-:31د. عبج الخزاق أحسج الدشيػري، مرجر سابق، ص
 .::4عجيل، مرجر سابق، ص 

 .256ص مرجر سابق،د. دمحم لبيب ششب،  (3)
: أولا التشازل عغ السقاولة في أمػر كثيخة، مشيا ما يأتي:  يتسيد السقاولة مغ الباشغ عغ (4)

يتزسغ التشازل عغ السقاولة عسميتيغ قانػنيتيغ، حػالة الحق بالشدبة إلى حقػق السقاول، 
وحػالة الجيغ بالشدبة إلى التداماتو. وبحلظ يحل الستشازل لو محل السقاول في ما لو مغ 

عقج السقاولة. بيشسا السقاولة مغ الباشغ تتسثل  حقػق وما عميو مغ التدامات متػلجة عغ
في قيام السقاول األصمي بتػكيل تشفيح العسل كمو أو في جدء مشو إلى السقاول مغ 

 =الباشغ، ويتػجب في كمييسا أن ال يػجج شخط في العقج يسشع ذلظ وأن ال تفتخض
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 ٜهٌ إٔ األصًٞ يًُكاٍٚ أداظت املسْٞ ايكإْٛ َٔ -882- املاز٠ َٔ -1- ايؿكط٠ إٔ
 كس،ايع يف ؾطط شيو َٔ ميٓع٘ مل إشا آخط، َكاٍٚ إىل َٓ٘ دع٤ يف أٚ مجًت٘ يف ايعٌُ تٓؿٝص
 ناْت إشا مما ايتشكل االغت٦ٓاف قه١ُ ع٢ً نإ أْ٘ ايعطاق١ٝ ايتُٝٝع قه١ُ ضأت يصيو

 يًُكاٍٚ ؾًٝؼ َٛدٛزًا، ايؿطط ٖصا َجٌ نإ ؾإٕ ال، أّ ايتٓاظٍ عسّ ؾطط تتطُٔ املكاٚي١
 َٔ املكاٚي١ خًت ٚإشا ايعٌُ، ضب مبٛاؾك١ إال آخط َكاٍٚ إىل املكاٚي١ عٔ ٜتٓاظٍ إٔ األصًٞ

 يٓؿؼ آخط قطاض يف ٚدا٤. (1)(ايعٌُ ضب َٛاؾك١ أخص زٕٚ ايتٓاظٍ ؾٝذٛظ ايؿطط، ٖصا
 آخط، َكاٍٚ إىل َٓ٘ ظع٤ أٚ ظًُت٘ ايعٌُ تٓؿٝص ٜهٌ إٔ يًُكاٍٚ هٛظ) أْ٘ احمله١ُ
 إٔ بؿطط األٍٚ املكاٍٚ ش١َ يف ي٘ مبا َباؾط٠ ايعٌُ ضب َطايب١ سل ايجاْٞ يًُكاٍٚ ٜٚهٕٛ

                                                                                                                              

عمى التشازل عغ : يتختب ثانياا شبيعة العسل الخكػن إلى الكفاية الذخرية لمسقاول. =
السقاولة، عمى عكذ السقاولة مغ الباشغ، أن يربح السقاول الستشازل لو مجيشًا بجسيع 
التدامات السقاول نحػ رب العسل، ويربح الجائغ بجسيع حقػق السقاول، بحيث يختفي 
السقاول الستشازل، وال يبقى لو شأن في العقج الحي انتقل بجسيع ما يتختب عميو مغ آثار 

لسقاول الستشازل لو. فزبًل عغ ذلظ، أن السقاول الستشازل ال يكػن مدؤواًل عغ إلى ا
السقاول الستشازل لو وال ضامشًا لو. لمسديج مغ التفريل حػل التسييد بيغ السقاولة مغ 
الباشغ والتشازل عغ السقاولة، يشطخ: د. عبج الخزاق أحسج الدشيػري، مرجر سابق، 

 (.3)اليامر رقع  .3:4رجر سابق، ص؛ د. كسال قاسع ثخوت، م 319ص
إذ ال يػجج في التشازل عغ السقاولة سػى عقج مقاولة وحيج بيغ السقاول ورب العسل،     

ويتشازل السقاول عغ العقج لذخز آخخ ويخخج مغ العقج. ولكغ في السقاولة مغ الباشغ 
السقاولة الثاني يػجج عقجان، عقج السقاولة األول بيغ السقاول األصمي ورب العسل، وعقج 

بيغ السقاول األصمي والسقاول الثاني. وال يتػجب أن تكػن شخوط السقاولة مغ الباشغ 
 ىي نفديا شخوط السقاولة األصمية.

. مذار إليو عشج: د. شارق 33/8/2:84( بتأريخ 2:84/ مجنية أولى/951القخار رقع ) (2)
 (.2. )اليامر رقع 4:9كاضع عجيل، مرجر سابق، ص
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 عكس يف ؾطط ٜٛدس مل َا األصًٞ، يًُكاٍٚ ب٘ َسًٜٓا ايعٌُ ضب هٕٜٛ ايصٟ ايكسض ٜتذاٚظ ال
 .(1)(يػريٙ ايتٓاظٍ َٔ املكاٍٚ ميٓع املكاٚي١

 اإلؾاض٠ زٕٚ ايباطٔ َٔ املكاٚي١ تصنط احمله١ُ يٓؿؼ أخط٣ قطاضات تٛدس املكابٌ، ٚيف    
 دع٤ أٚ نً٘ ايعٌُ ٜهٌ إٔ األصًٞ يًُكاٍٚ) أْ٘ هلا قطاض يف ؾذا٤ املكاٚي١، عٔ ايتٓاظٍ إىل

 َع٘ ٜؿرتض مما ايعٌُ طبٝع١ تهٔ مل أٚ ايعكس يف ْص ميٓع٘ مل إشا آخط َكاٍٚ إىل َٓ٘
 .(2).....( ايؿدص١ٝ نؿاٜت٘ إىل ايطنٕٛ

 َٔ املكاٚي١ بني عًٝ٘ األَط ايتباؽ يف ايعطاقٞ ايكطا٤ َٛقـ ٚضا٤ َٔ ايػبب ٚيعٌ    
 ايكإْٛ يف املكاٚي١ عٔ ايتٓاظٍ ٜٓعِ صطٜح ْص ٚدٛز عسّ ٖٛ املكاٚي١ عٔ ٚايتٓاظٍ ايباطٔ
 أسهاّ تطبٝل إىل بٝاْ٘، غبل نُا ايؿك٘، ٚبعض بايكطا٤ أز٣ مما ايعطاقٞ، املسْٞ
 ميهٔ إش ايػبب، بٗصا ايتشذر ميهٔ ال ٚيهٔ. املكاٚي١ عٔ ايتٓاظٍ ع٢ً ايباطٔ َٔ املكاٚي١
 . املكاٚي١ عٔ ايتٓاظٍ ع٢ً تطبل ٚاييت اؿٛاي١ يف ايعا١َ األسهاّ إىل ايطدٛع يًكطا٤

 ايعطاقٞ املؿطع َٔ نٌ ٜػًو إٔ األٚىل َٔ نإ أْ٘ يٓا ٜبسٚ غبل، َا ع٢ً بٓا٤ً    
 عكس عٔ ايتٓاظٍ َٛضٛع تٓعِٝ يف ايهٜٛيت املؿطع َػًو ٚايعُاْٞ ٚاألضزْٞ ٚاملصطٟ

 .بصسزٙ املتبا١ٜٓ ٚايتؿػريات يإلؾهاالت زض٤ً خاص، بٓص املكاٚي١
 :اآلتٞ ايٓشٛ ع٢ً ايٓص ٜأتٞ إٔ ْكرتح ٝامايػ ٖصا ٚيف    
 ايعكس يف ؾطط ٜٛدس مل َا املكاٚي١، عٔ ايتٓاظٍ ايعٌُ ٚضب املكاٍٚ َٔ يهٌ هٛظ -1))    

 سٌ ايتٓاظٍ مت ٚإشا. ايتعاقس يف اعتباض قٌ املكاٍٚ ؾدص١ٝ تهٔ مل أٚ غالؾ٘ ٜكطٞ
 إال ايػري سل يف ْاؾصًا ايتٓاظٍ هٕٜٛ ٚال -2. ٚايتعاَات٘ سكٛق٘ يف املتٓاظٍ قٌ ي٘ املتٓاظٍ

 ((.اآلخط يًُتعاقس أعًٔ إشا
 ايعُاْٞ املس١ْٝ املعاَالت ٚقإْٛ األضزْٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ نٌ ٜؿرتط ال املكابٌ، ٚيف    

 يف اعتباض قٌ ؾدصٝت٘ تهٔ مل إشا املكاٍٚ، عذع بػبب املكاٚي١ عكس إْٗا٤ إلَهإ
                                                      

. مشذػر في )مجسػعة 3/2:86/:2( بتأريخ 2:85/ مجنية أولى/496خار رقع )الق (2)
األحكام العجلية( الرادرة عغ قدع اإلعبلم القانػني بػزارة العجل في العخاق، العجد 

 . 3:، ص2:86األول، الدشة الدادسة، 
. مشذػر في )مجسػعة األحكام 38/21/2:87( بتأريخ 2/2:87/ م545القخار رقع ) (3)

جلية( الرادرة عغ قدع اإلعبلم القانػني بػزارة العجل في العخاق، العجد الخابع، الدشة الع
  .88، ص2:87الدابعة، 
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 إْٗا٤ ميهٔ أْ٘ إش. ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات ٍٚاملكا يف تتٛاؾط ال إٔ ايتعاقس،
 .تتٛاؾط مل أّ ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات املكاٍٚ يف تٛاؾطت غٛا٤ املكاٚي١ عكس
 ٚايكإْٛ املصطٟ املسْٞ ٚايكإْٛ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ نٌ َٛقـ إٔ يٓا، ٜٚبسٚ    

 ٚقإْٛ األضزْٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ نٌ َٛقـ َٔ اؾ١ٗ ٖصٙ َٔ أزم ايهٜٛيت املسْٞ
 يف ايعٌُ ضب ضمح١ ؼت املكاٍٚ ايكٛاْني ٖصٙ ػعٌ مل إش ايعُاْٞ، املس١ْٝ املعاَالت

 قٌ يٝػت ؾؿدصٝت٘ ايعٌُ، تٓؿٝص ؿػٔ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات ؾٝٗا تتٛاؾط اييت اؿاالت
 َٔ أٚ بٓؿػ٘ ايعٌُ بتٓؿٝص اٍٚاملك قاّ إٕ ايعٌُ ضب ِٜٗ ال ٚبايتايٞ ايتعاقس، يف اعتباض
 أٚ ايع١ٝٓٝ ايتأَٝٓات ناْت أٚ ي٘، َتاسًا شيو نإ طاملا آخطٜٔ بأؾداص االغتعا١ْ خالٍ

 األضزْٞ املسْٞ ايكإْٛ َٛقـ غالف ٖٚصا. ايعٌُ تٓؿٝص سػٔ يطُإ ناؾ١ٝ ايهؿاي١
 ٚإٕ ست٢ عٌُ،اي ضب ضمح١ ؼت املكاٍٚ ٚضعا ٚايًصٜٔ ايعُاْٞ، املس١ْٝ املعاَالت ٚقإْٛ
 . املكاٚي١ عكس إْٗا٤ ايعٌُ يطب ؾٝذٝعإ ايعٌُ، تٓؿٝص ؿػٔ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات ؾٝ٘ تٛاؾطت

 املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا املكاٍٚ عذع باعتباض ايتُػو: ضابعًا
 ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ نٌ يف ايص١ً شات يًٓصٛص ايٛاضز٠ ايصٝاغ١ بإٔ ٜالسغ    

 عكس إْٗا٤ يف ايعٌُ يطب اؿل تعطٞ ايهٜٛيت املسْٞ ٚايكإْٛ املصطٟ ٞاملسْ ٚايكإْٛ
. ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ ؾٝ٘ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات تٛاؾط عسّ ساي١ يف املكاٍٚ عذع بػبب املكاٚي١

 ؾإٕ ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات ؾٝ٘ تتٛاؾط مل ٚإٕ ست٢ املكاٍٚ إٔ شيو َٚؿاز
 ع٢ً شيو ٜتٛقـ ٚإمنا إْٗا٤ٙ، ايعٌُ ضب ٜطًب مل إٕ ت٘،شا تًكا٤ َٔ ٜٓكطٞ ال ايعكس
 .ايعكس إلْٗا٤ ايعٌُ ضب قبٌ َٔ طًب تكسِٜ

 يف املكاٚي١ عكس إلْٗا٤ ايطًب تكسِٜ يًُكاٍٚ نإ إشا َا عٔ ايؿإٔ ٖصا يف ايتػاؤٍ ٜٚجٛض    
 عٌُاي ضب ٜطًب مل إشا ٚشيو ايعٌُ، تٓؿٝص ؿػٔ ؾٝ٘ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات تٛاؾط عسّ ساي١
 .ايعكس إْٗا٤
 ٚايكإْٛ املصطٟ املسْٞ ٚايكإْٛ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ ناًل إٔ املالسغ َٔ    

 ساي١ يف املكاٚي١ عكس إلْٗا٤ ايطًب تكسِٜ يًُكاٍٚ ػٝع ْصٛص َٔ ىًٛ ايهٜٛيت، املسْٞ
 اٍٚيًُك بإٔ ايكٍٛ ميهٔ ال يصيو. ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ ؾٝ٘ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات تٛاؾط عسّ
 ايعاّ املبسأ إىل باالغتٓاز ايعكس إْٗا٤ طًب ميهٓ٘ ال قس ؾإْ٘ ٚنصيو. ايعكس إْٗا٤ طًب

 ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 878) املاز٠ يف املٓعِ املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ
 تاّ اْٗٝاض سسٚخ ٜؿرتط نْٛ٘ إىل بايٓعط األخط٣، ايكٛاْني يف هلا املكاب١ً ٚايٓصٛص
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 ٚقت اؿػبإ يف تهٔ مل سٛازخ بػبب ايعكس ططيف ايتعاَات بني قتصازٟاال يًتٛاظٕ
 زٕٚ األَط وٍٛ إٔ أٚ ،(1)يًعكس املايٞ ايتكسٜط عًٝ٘ قاّ ايصٟ األغاؽ ٚاْعساّ ايتعاقس،

 يٛ ست٢ أْ٘ ثِ. املكاٍٚ عذع ساي١ يف ٜتٛاؾط ال قس َا ٖٚصا ،(2)تٓؿٝصٙ إمتاّ أٚ ايعكس تٓؿٝص
 ايعكس إْٗا٤ يف عًٝ٘ املعٍٛ ؾإٕ ايطاض٤٣، يًشازخ ايعاّ املبسأ ؾطٚط ١اؿاي ٖصٙ يف تٛاؾطت

 ٚيٝؼ املكاٚي١، عكس يف ايطاض٤٣ اؿازخ يف ايعاّ باملبسأ اـاص١ ايٓصٛص تطبٝل ٖٛ
 ايعطٚف ْعط١ٜ إىل االغتٓاز يًُكاٍٚ ميهٔ ٚيهٔ. املكاٍٚ عذع عاي١ اـاص ايتطبٝل
 األخط٣ ايكٛاْني يف هلا املكاب١ً ٚايٓصٛص( 146) از٠امل َٔ( 2) ايؿكط٠ يف ايٛاضز٠ ايطاض١٥

 طًب ع٢ً اؿاي١ ٖصٙ يف سك٘ ٜكتصط شيو َٚع. ؾطٚطٗا تٛاؾطت إٕ ٚشيو ،(3)ايسضاغ١ قٌ
 ي٘ ٜهٕٛ إٔ ٚزٕٚ يصيو، املٓع١ُ ايٓصٛص يف ايٛاضز باألغًٛب يًعكس املايٞ ايتٛاظٕ إعاز٠
 .ايعكس إْٗا٤ طًب
 يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايعاّ املبسأ يف ٜكصط مل ايهٜٛيت املسْٞ ٕايكاْٛ بإٔ املالسغ َٚٔ    
 بٗا، دا٤ اييت ايتؿطٜع١ٝ ايتطبٝكات عهؼ ع٢ً. َعني بططف ب٘ ايتُػو سل املكاٚي١ عكس

 ٖصا هع مل شيو، عٔ ؾطاًل. املكاٍٚ زٕٚ ؾكط، ايعٌُ بطب بٗا ايتُػو سل تكصط ٚاييت
 ايتطبٝكات يف أْ٘ إال ايعكس، إْٗا٤ املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايعاّ املبسأ يف ايكإْٛ

 .ايعكس إْٗا٤ أداظ بٗا دا٤ اييت ايتؿطٜع١ٝ
 ايعُاْٞ املس١ْٝ املعاَالت ٚقإْٛ األضزْٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ نٌ يف ؾإْ٘ املكابٌ، ٚيف    

 تٓؿٝص إمتاّ عٔ املكاٍٚ عذع ساي١ يف املكاٚي١ عكس اْتٗا٤ ع٢ً صطو١ ْصٛص ٖٓاى يٝػت

                                                      

( 769( مغ السادة )5( مغ القانػن السجني العخاقي. وتقابميا الفقخة )989تشطخ السادة ) (2)
 مغ القانػن السجني السرخي، والتي تذتخط، فزبًل عغ ذلظ، أن تكػن الحػادث

( مغ القانػن :78( و )2:9استثشائية وعامة. والججيخ بالحكخ أنو استشادًا إلى السادتيغ )
السجني الكػيتي، ال يسكغ شمب إنياء عقج السقاولة، حتى وإن تحققت شخوط السبجأ العام 

 لمحادث الصارىء في عقج السقاولة. 
( مغ قانػن السعامبلت 758( مغ القانػن السجني األردني، والسادة )912تشطخ السادة ) (3)

 السجنية العساني.
( مغ 316( مغ القانػن السجني السرخي، والسادة )258( مغ السادة )3تشطخ الفقخة ) (4)

( :26( مغ القانػن السجني الكػيتي، والسادة  )2:9القانػن السجني األردني، والسادة )
 مغ قانػن السعامبلت السجنية العساني.
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 َػتشكات ع٢ً ْصا قس أُْٗا إال. ايتعاقس يف اعتباض قٌ املكاٍٚ ؾدص١ٝ تهٔ مل إشا ايعٌُ
 ٚع٢ً. ايعكس اْتٗا٤ نٝؿ١ٝ بٝإ زٕٚ َٔ ٚيهٔ ٜٓتٗٞ، املكاٚي١ عكس إٔ ٜسٍ مبا املكاٍٚ

 ٜؿرتض أْ٘ إال املكاٚي١، عكس إلْٗا٤ طًب تكسِٜ ٚدٛب ايٓص َٔ ٜبسٚ ال أْ٘ َٔ ايطغِ
 ايتعاقس، يف اعتباض قٌ يٝػت املكاٍٚ ؾدص١ٝ إٔ إىل بايٓعط ٚشيو ًب،ط تكسِٜ ٚدٛب

 َطُٕٛ تٓؿٝص إٔ طاملا ايكإْٛ، ٚعهِ شات٘ تًكا٤ َٔ ايعكس اْتٗا٤ ٜتصٛض ال ٚبايتايٞ
 ٚيصيو ايعكس، اْؿػار ضُٔ اؿاي١ ٖصٙ تسخٌ ال إش. شات٘ يف َػتشٝاًل ٜصبح مل ايعكس

 ايكاْْٛإ ٖصإ ٜكٝس مل شيو، عٔ ٚؾطاًل. ايطًب ع٢ً بٓا٤ً ٜهٕٛ ايعكس إْٗا٤ إٔ ٜؿرتض
 ايعٌُ ضب أٚ يًُكاٍٚ ميهٔ ؾإْ٘ يصيو. َعني بططف املكاٚي١ عكس إلْٗا٤ ايطًب تكسِٜ

 يف َٛقؿُٗا َع املكاٍٚ عذع ساي١ يف ايكاْْٛني ٖصٜٔ َٛقـ ٜتؿل ٚبٗصا. ايعكس بإْٗا٤ ايتُػو
 .كاٚي١امل عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايعاّ املبسأ تٓعِٝ

 عذع بػبب املكاٚي١ عكس إْٗا٤ ؿاي١ املٓع١ُ ايٓصٛص إٔ إىل اإلؾاض٠ تٓبػٞ ٚأخريًا،   
 تؿطض مل ايسضاغ١، ٖصٙ يف يًُكاض١ْ اـاضع١ ايكٛاْني يف ايعٌُ، تٓؿٝص إمتاّ عٔ املكاٍٚ

 ٚدٛز عسّ شيو َٚطز. األخط ايططف إعصاض ايعكس إْٗا٤ طًب إشا املكاٍٚ أٚ ايعٌُ ضب ع٢ً
 أٚ ايعٌُ، تٓؿٝص ؿػٔ املكاٍٚ يف ايهاؾ١ٝ ايطُاْات تتٛاؾط ال إش اإلعصاض، َٔ َطد٠ٛ ٥س٠ؾا
 املسْٞ ايكإْٛ يف اؿاٍ ٖٛ نُا ايعٌُ، تٓؿٝص ؿػٔ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات املكاٍٚ يف تتٛؾط قس

 ٜطًب شيو، َٔ ايطغِ ع٢ً ايعٌُ، ضب إٔ إال ايعُاْٞ، املس١ْٝ املعاَالت ٚقإْٛ األضزْٞ
 .املكاٚي١ تٓؿٝص بٛدٛب اإلعصاض َٔ ؾا٥س٠ ٖٓاى يٝػت يصيو ايعكس، ٤إْٗا
 أدٌ خالٍ طًب٘ ٜكسّ إٔ بٛدٛب ايعكس بإْٗا٤ ٜتُػو َٔ ايٓصٛص ٖصٙ تًعّ مل ٚنصيو   

 إْٗا٤ طًب تكسِٜ ميهٓ٘ يصيو. املكاٍٚ عذع ؼكل بػبب املكاٚي١ عكس إْٗا٤ أضاز إٕ َعني،
 يف تأخطٙ فطز ٚإٕ. شيو ع٢ً ايعَٔ َٔ ؾرت٠ َطٚض بعس أٚ املكاٍٚ عذع بعس َباؾط٠ ايعكس
 مبا شيو ٜكرتٕ مل إٕ اإلْٗا٤ طًب يف سك٘ عٔ تٓاظٍ أْ٘ ع٢ً وٌُ إٔ ميهٔ ال ايطًب تكسِٜ
 أٚ بصيو ايعٌُ ضب عًِ َع املكاٚي١ تٓؿٝص يف االغتُطاض مت قس نإ إشا إال ايتٛد٘، ٖصا ٜسعِ

 إىل ايًذ٤ٛ عٔ ْعٚي٘ ع٢ً إال ايؿطض ٖصا يف ايعٌُ ضب َٛقـ محٌ ميهٔ ال إش. إٜاٙ إقطاضٙ
 . ايعكس إْٗا٤ طًب

 تٓؿٝص إمتاّ عٔ املكاٍٚ عذع بػبب املكاٚي١ عكس إْٗا٤ ساي١ إٔ غبل، مما ٚنًص   
 ٜٛدس أْ٘ إال املكاٚي١، عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايتؿطٜع١ٝ ايتطبٝكات َٔ عست ٚإٕ ايعٌُ

 املبسأ ؾؿٞ. ايطاض٤٣ باؿازخ ايتُػو سل ي٘ ايصٟ بايططف ٜتعًل ؾُٝا بُٝٓٗا اختالف
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 ايكإْٛ َٔ نٌ يف ايطاض٤٣ باؿازخ ايتُػو ٜكتصط املكاٚي١، عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايعاّ
 عذع ساي١ يف أْ٘ سني يف ؾكط، املكاٍٚ ع٢ً املصطٟ املسْٞ ٚايكإْٛ ايعطاقٞ املسْٞ
 ٜالسغ شيو، عٔ ٚؾطاًل. املكاٍٚ زٕٚ كس،ايع إْٗا٤ ايعٌُ يطب ايكاْْٛإ ٖصإ هٝع املكاٍٚ

 املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايعاّ املبسأ يف اؾرتطت ٚإٕ ايسضاغ١ قٌ ايكٛاْني إٔ
 ضب ايتعاَات بني االقتصازٟ يًتٛاظٕ ايتاّ االْٗٝاض إىل ايطاض٤٣ اؿازخ ٜؤزٟ إٔ ٚدٛب
 زٕٚ اؿًٝٛي١ أٚ (1)يًعكس املايٞ ايتكسٜط عًٝ٘ قاّ ايصٟ األغاؽ ٜٓعسّ عٝح ٚاملكاٍٚ ايعٌُ
 ٚاييت املكاٍٚ، بعذع املكاٚي١ عكس إْٗا٤ ساي١ يف أْ٘ إال ،(2)تٓؿٝصٙ إمتاّ أٚ ايعكس تٓؿٝص
 ايكٛاْني ٖصٙ تؿرتط مل املكاٚي١، عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايتؿطٜع١ٝ ايتطبٝكات َٔ تعترب
 .شيو ؼكل

 ؾٝ٘ كاٍٚامل إلضاز٠ زخٌ ال يػبب ايعذع ٜهٕٛ إٔ: خاَػًا
 املكاٚي١، عكس يف طاض٥ًا سازثًا ٜعترب يهٞ ايعٌُ تٓؿٝص إمتاّ عٔ املكاٍٚ عذع يف ٜؿرتط    
 بصٛض٠ خاط٤٢ َػًو بػبب أٚ ْؿػ٘ إصاب١ املكاٍٚ تعُس بػبب ْاؾ٦ًا ايعذع ٜهٕٛ ال إٔ

 أٚ يًدُط ايؿسٜس ايتأثري ؼت ٖٚٛ باملكاٍٚ سٌ قس ايعذع ٜهٕٛ إٔ ٜػٛؽ ال إش. دػ١ُٝ
 قس ايعٌُ تٓؿٝص إمتاّ عٔ املكاٍٚ عذع نإ ؾًٛ. (3)ايػري ع٢ً اعتسا٥٘ أثٓا٤ أٚ دسضاتامل

 ايعكس١ٜ، بايتعاَات٘ املكاٍٚ إخالٍ غٝام يف ٜٓسضز شيو ؾإٕ ْؿػ٘، املكاٍٚ بػبب ؼكل
 ٚشيو. َكتط٢ ي٘ نإ إٕ ايتعٜٛض َع ايعكس ؾػذ طًب املكابٌ يًططف اؾا٥ع َٔ ٚيهإ

 .يًذاْبني املًع١َ ايعكٛز ؾػذ يف ايعا١َ اعسايكٛ إىل باالغتٓاز
 
 
 

                                                      

( 769( مغ السادة )5مغ القانػن السجني العخاقي. وتقابميا الفقخة ) (989تشطخ السادة ) (2)
 مغ القانػن السجني السرخي.

( مغ قانػن السعامبلت 758( مغ القانػن السجني األردني، والسادة )912تشطخ السادة ) (3)
 السجنية العساني.

؛ د.  378ص ،2:98فتيحة قخة، أحكام عقج السقاولة، مشذأة السعارف، اإلسكشجرية،  (4)
؛ د. عجنان إبخاىيع الدخحان،  3:3عرست عبج السجيج بكخ، مرجر سابق، ص

 .7:مرجر سابق، ص
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 الجالح املطلب

 املقاولة عقد يف طارئًا حادثًا املقاول عذز اعتبار على املرتتب األثر
 إشا شات٘، تًكا٤ َٔ املكاٚي١ عكس الْؿػار غببًا ٜهٕٛ املكاٍٚ عذع إٔ (1)ٜط٣ َٔ ٖٓاى    
 تهٕٛ ايصٟ املكاٚي١ عكس إٔ (2)ٜط٣ َٔ اىٖٓ املكابٌ، ٚيف. إسساث٘ يف ٜس يًُكاٍٚ تهٔ مل

 نٝؿ١ٝ بٝإ زٕٚ ايكإْٛ، عهِ ٜٓكطٞ ايتعاقس يف اعتباض قٌ املكاٍٚ ؾدص١ٝ ؾٝ٘
 يٓا ٜبسٚ ٚيهٔ. اعتباض قٌ ؾٝ٘ املكاٍٚ ؾدص١ٝ تهٕٛ ال ايصٟ املكاٚي١ عكس اْكطا٤
 ٚاؿاي١ ايتعاقس يف اعتباض قٌ املكاٍٚ ؾدص١ٝ ؾٝٗا تهٕٛ اييت اؿاي١ بني ايتُٝٝع ٚدٛب

 .ايتعاقس يف اعتباض قٌ املكاٍٚ ؾدص١ٝ ؾٝٗا تهٕٛ ال اييت
 اغتشاي١ ايتعاقس، يف اعتباض قٌ ايؿدص١ٝ َؤٖالت٘ ناْت إٕ املكاٍٚ، عذع ع٢ً ؾترتتب    

 إىل ساد١ زٕٚ ايكإْٛ، ٚعهِ شات٘ تًكا٤ َٔ املكاٚي١ عكس ٜٓؿػذ ٚبايتايٞ االيتعاّ، تٓؿٝص
 ٚنصيو املكاٍٚ، ايتعاّ يصيو تبعًا ٜٚٓكطٞ. املكاٍٚ أٚ ايعٌُ ضب قبٌ َٔ ذايؿػ طًب تكسِٜ
 .املٛضٛع يف ايعكس ططيف َٔ أٟ إلضاز٠ زخٌ ال إش يًتعٜٛض، فاٍ ٚال ايعٌُ، ضب ايتعاّ

 عًٝ٘، املرتتب١ االيتعاَات غكٛط ايكإْٛ، عهِ املكاٚي١ عكس اْؿػار ع٢ً ٜٚرتتب    
 تٓؿٝص يًُكاٍٚ ول ال ٚنصيو ايعٌُ، تٓؿٝص ع٢ً املكاٍٚ إدباض ٌايعُ يطب ميهٔ ال ٚبايتايٞ
 تتٛاؾط ناْت إشا أٚ ايتٓؿٝص، يف ؾٛطًا قطع قس نإ ٚإٕ ست٢ ؾٝٗا، االغتُطاض أٚ املكاٚي١

 املكاٚي١ عكس اْؿػار بعس املكاٍٚ أضاز إشا ٚيهٔ. ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات ؾٝ٘
 بٝٓ٘ دسٜس َكاٚي١ عكس إبطاّ ًٜعّ ؾإْ٘ عذعٙ، َػببات ظٚاٍ عسب ايعٌُ، تٓؿٝص يف االغتُطاض

 يف االغتُطاض املكاٚي١ عكس اْؿػار بعس ايعٌُ ضب أضاز إشا اؿاٍ ٚنصيو. ايعٌُ ضب ٚبني
 عكس بإبطاّ إال ٜتِ ال شيو ؾإٕ األخري، ٖصا عذع َػببات ظٚاٍ بعس املكاٍٚ َع ايعٌُ تٓؿٝص
 أبطَ٘ قس نإ ايصٟ املكاٚي١ عكس اْكطا٤ إىل بايٓعط ٚشيو املكاٍٚ، ٚبني بٝٓ٘ دسٜس َكاٚي١

 .املكاٍٚ َع

                                                      

؛ د. كسال قاسع ثخوت، مرجر  3:3د. عرست عبج السجيج بكخ، مرجر سابق، ص (2)
 .432سابق، ص

الدبلمة العامة في -د. نعيع مغبغب، مقاوالت البشاء الخاصة "عقػد البشاء ومفاعيميا (3)
دراسة في القانػن السقارن، الصبعة الخابعة، مشذػرات الحمبي  ،السراعج والسباني"

 .372، ص:311الحقػقية، لبشان، 
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 ايعكس ؾإٕ ايتعاقس، يف اعتباض قٌ يًُكاٍٚ ايؿدص١ٝ املؤٖالت تهٔ مل إشا املكابٌ، ٚيف    
 يطب ميهٔ ال ٚنصيو. ايعٌُ تٓؿٝص إمتاّ عٔ املكاٍٚ عذع بػبب ْؿػ٘ تًكا٤ َٔ ٜٓتٗٞ ال

 مبٛدب ٚشيو املٓؿطز٠، بإضازت٘ املكاٚي١ عكس َٔ ايعٌُ ضب ؼًٌ ١ساي يف إال إْٗاؤٙ، ايعٌُ
 شنطْاٖا اييت ايؿطٚط ؼكل ساي١ يف ٚنصيو ،(1)ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 885) املاز٠
 .طاض٥ًا سازثًا باعتباضٙ ايعٌُ تٓؿٝص إمتاّ عٔ املكاٍٚ عذع غصٛص غابكًا

 سازثًا باعتباضٖا املكاٍٚ عذع ساي١ ؾطٚط كلؼ عٓس املكاٚي١ عكس إْٗا٤ إٔ إىل ٚبايٓعط    
 طًب عٓس ايكطا٤، غًط١ ؾإٕ ايعكس١ٜ، بايتعاَات٘ املتعاقس إلخالٍ يًعكس ؾػدًا ٜعس ال طاض٥ًا
 بإْٗا٤ اؿهِ ثِ َٚٔ ايكإْٛ، يف ايٛاضز٠ ايؿطٚط ؼكل َٔ ايتجبت يف تٓشصط ايعكس، إْٗا٤
 ؼكل عٓس ايعكس بإْٗا٤ اؿهِ عسّ ي٘ ٜهٕٛ ٚال ايطاض٤٣، اؿازخ آثاض ٚإعُاٍ ايعكس

 . ايؿطٚط
 َٛت ساي١ ع٢ً ترتتب اييت اآلثاض ْؿؼ ترتتب املكاٍٚ، بعذع املكاٚي١ عكس اْكط٢ ٚإشا    

 ٜعذع ؾشني. تهٔ مل أّ ايتعاقس يف اعتباض قٌ ايؿدص١ٝ َؤٖالت٘ أناْت ٚغٛا٤. (2)املكاٍٚ
 ٖصا يف ٜٚٓبػٞ. َع١ٓٝ ثاضآ شيو ع٢ً رتتبت ايعكس، ٜٚٓكطٞ ايعٌُ، تٓؿٝص إمتاّ عٔ املكاٍٚ
 تٓؿٝص يف ٜبسأ مل ٚيهٓ٘ املكاٚي١، عكس أبطّ قس املكاٍٚ نإ إشا َا بني ْؿطم إٔ ايصسز
 .ايعٌُ تٓؿٝص يف بسأ قس املكاٍٚ نإ إشا َٚا ايعٌُ،

 مل ايسضاغ١ قٌ ايكٛاْني ؾإٕ ايعٌُ، تٓؿٝص يف ايبس٤ قبٌ املكاٍٚ عذع عاي١ ٜتعًل ؾؿُٝا    
 إٔ ٚطاملا ايؿإٔ، ٖصا يف ايعا١َ األسهاّ إىل ايطدٛع َٔ بس ال يصيو. ايؿطض ٖصا تٓعِ

 بعذع ٜٓكطٞ ال ايعكس ؾإٕ ايتعاقس، يف اعتباض قٌ يٝػت يًُكاٍٚ ايؿدص١ٝ املؤٖالت
 يف ايبس٤ عٔ املكاٍٚ عذع ؾإٕ ايكإْٛ، ٚعهِ شات٘ تًكا٤ َٔ ايعكس ٜٓؿػذ ال إش املكاٍٚ،

                                                      

( مغ القانػن السجني 799( مغ القانػن السجني السرخي، والسادة )774وتقابميا السادة ) (2)
جنية العساني الكػيتي. ولع يشطع كل مغ القانػن السجني األردني وقانػن السعامبلت الس

حالة تحمل رب العسل مغ عقج السقاولة بإرادتو السشفخدة. ولحلظ فإن ىحان القانػنان 
 األخيخان ال يجيدان ىحا الشسط مغ إنياء عقج السقاولة.

في كل مغ القانػن السجني العخاقي والقانػن السجني السرخي والقانػن السجني الكػيتي.  (3)
دني وقانػن السعامبلت السجنية العساني قج جاءا في حيغ أن القانػن السجني األر 

بتصبيقات تذخيعية متبايشة لمحادث الصارىء في عقج السقاولة. إذ تختمف الذخوط واألثخ 
 الستختب عمى كل مغ حالة مػت السقاول وحالة عجد السقاول.



 (00( ، السنة )02( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (70), Year (22) 

44 

 ٚسٝح ايعكس، َطُٕٛ تٓؿٝص يف االغتشاي١ شات٘ يف ٜؿهٌ ال ايؿطض، ٖصا يف ي١،املكاٚ تٓؿٝص
 ؾإٕ ايعكس، إْٗا٤ ٜطًب إٔ ايعٌُ يطب ٜتٝح اؿاي١ ٖصٙ بصسز خاص ْص ٜطز مل أْ٘

 إٕ ايتعٜٛض َع ايعكس ؾػذ ٜطًب إٔ ايعٌُ يطب نإ ايعكس، َطُٕٛ ٜٓؿص مل إٕ املكاٍٚ
 إىل باالغتٓاز ٚشيو ايعكس، مبٛدب اليتعاَات٘ املكاٍٚ صتٓؿٝ عسّ إىل بايٓعط َكتط٢، ي٘ نإ

 َٔ ايعٌُ ٚضب املكاٍٚ َٔ نٌ ٜتشًٌ إش. يًذاْبني املًع١َ ايعكٛز ؾػذ يف ايعا١َ األسهاّ
 عًٝٗا ناْا اييت اؿاي١ إىل ٜٚعٛزإ ايتعاّ، بأٟ اآلخط ػاٙ َُٓٗا أٟ ًٜتعّ إٔ زٕٚ ايعكس،

 ٜػرتزٙ إٔ ايعٌُ يطب ؾُٝهٔ األدط، َٔ دع٤ ع٢ً ٌسص قس املكاٍٚ نإ ٚإشا. ايعكس قبٌ
 .غبب زٕٚ ايهػب إىل باالغتٓاز ٚشيو َٓ٘،
 َٛقـ ؾإٕ املكاٚي١، تٓؿٝص يف بسأ إٔ بعس ايعٌُ تٓؿٝص إمتاّ عٔ املكاٍٚ عذع إشا ٚيهٔ     

 َٔ( 889) املاز٠ يف دا٤ ايصسز، ٖصا ٚيف. َتبأٜ ايؿإٔ ٖصا يف يًُكاض١ْ اـاضع١ ايكٛاْني
 إٔ ايعٌُ ضب ع٢ً ٚدب املكاٍٚ مبٛت ايعكس اْكط٢ إشا -1)) أْ٘ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ

 ٜعٛز ايصٟ ايٓؿع بكسض ٚشيو ٜتِ، مل َا يتٓؿٝص أْؿل َٚا األعُاٍ َٔ مت َا ق١ُٝ يًرتن١ ٜسؾع
 نإ إشا مجًتٗا، يف ْاؾع١ ٚايٓؿكات األعُاٍ ٚتعترب. ٚايٓؿكات األعُاٍ ٖصٙ َٔ عًٝ٘

 ْعري يف ايعٌُ يطب ٚهٛظ -2. أخط٣ نبري٠ أعُاٍ إْؿا٤ أٚ َبإ تؿٝٝس كاٚي١امل َٛضٛع
 إٔ ع٢ً تٓؿٝصٖا، يف بس٤٣ اييت ٚايطغّٛ إعسازٖا مت اييت املٛاز بتػًِٝ ٜطايب إٔ شيو

 ايعٌُ تٓؿٝص يف املكاٍٚ بسأ إشا أٜطًا األسهاّ ٖصٙ ٚتػطٟ -3. عازاًل تعٜٛطًا عٓٗا ٜسؾع
 .(1)((إلضازت٘ ؾٝ٘ زخٌ ال يػبب اَ٘إمت عٔ عادعًا أصبح ثِ

 املسْٞ ٚايكإْٛ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ نٌ َٛقـ إٔ شنطٙ، غبل مما ٜٚالسغ    
 األثط تطتٝب يف َتُاثٌ ايعُاْٞ املس١ْٝ املعاَالت ٚقإْٛ األضزْٞ املسْٞ ٚايكإْٛ املصطٟ

                                                      

ا إذ -2( مغ القانػن السجني السرخي، والتي تشز عمى أنو ))778وتقابميا السادة ) (2)
انقزى العقج بسػت السقاول، وجب عمى رب العسل أن يجفع لمتخكة قيسة ما تع مغ 
األعسال وما أنفق لتشفيح ما لع يتع، وذلظ بقجر الشفع الحي يعػد عميو مغ ىحه األعسال 

ويجػز لخب العسل في نطيخ ذلظ أن يصالب بتدميع السػاد التي تع  -3والشفقات. 
وتدخي  -4تشفيحىا، عمى أن يجفع عشيا تعػيزًا عاداًل. إعجادىا والخسػم التي بجىء في 

ىحه األحكام أيزًا إذا بجأ السقاول في تشفيح العسل ثع أصبح عاجدًا عغ إتسامو لدبب ال 
( 759( مغ القانػن السجني األردني، والسادة )913يج لو فيو((. وتقابميا أيزًا السادة )

 مغ قانػن السعامبلت السجنية العساني.
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. تٓؿٝصٙ يف بسأ قس نإ ايصٟ ايعٌُ تٓؿٝص إمتاّ عٔ املكاٍٚ بعذع املكاٚي١ عكس اْتٗا٤ ع٢ً
 َٚا األعُاٍ َٔ مت َا ق١ُٝ َٔ باألقٌ املكاٍٚ بتعٜٛض ايعٌُ ضب إيعاّ يف األثط ٖصا ٜٚتُجٌ

 األعُاٍ ٖصٙ َٔ ايعٌُ ضب ع٢ً ايعا٥س ايٓؿع ٚق١ُٝ ٜتِ، مل َا إللاظ املكاٍٚ أْؿك٘
 .ٚايٓؿكات

 يطب َٓٗا ؾا٥س٠ ال املكاٍٚ بٗا قاّ اييت ٚايٓؿكات األعُاٍ ناْت إشا غبل، َا ع٢ً ٚبٓا٤ً    
 ايعٌُ ضب ؾإٕ املكاٍٚ، عذع بعس األعُاٍ ٖصٙ إمتاّ أسس باغتطاع١ ٜهٔ مل يٛ نُا ايعٌُ،

 ايٓؿكات ٖصٙ َٔ ايعٌُ ضب ع٢ً ٜعٛز ايصٟ ايٓؿع نإ ٚإشا. يًُكاٍٚ قُٝتٗا بسؾع ًٜتعّ ال
 ايعا٥س ايٓؿع بكسض إال ُكاٍٚيً ٜسؾع بإٔ ًٜتعّ ال ايعٌُ ضب ؾإٕ قُٝتٗا، َٔ أقٌ ٚاألعُاٍ

 ألعٙ مما دع٤ تٓؿٝص إعاز٠ ايططٚضٟ َٔ نإ يٛ نُا. ٚايٓؿكات األعُاٍ ٖصٙ َٔ عًٝ٘
 غري يٛ نُا ايعٌُ، ضب بػبب َؿٝس غري املكاٍٚ عٌُ أصبح إشا ٚيهٔ. عذعٙ قبٌ املكاٍٚ
 ٚايٓؿكات ُاٍاألع تًو ق١ُٝ بأزا٤ ًٜعّ ايعٌُ ضب ؾإٕ املكاٚي١، قٌ ايعٌُ خطا٥ط أٚ ضغّٛ

 عٔ ايٓعط ٚبػض ٚايٓؿكات، األعُاٍ ٖصٙ َٔ ْؿع َٔ عًٝ٘ ٜعٛز نإ َا بكسض يًُكاٍٚ
 ٚايٓؿكات األعُاٍ إٔ ايعطاقٞ املؿطع اعترب ٚقس. ايعٌُ ضب بػبب َؿٝس٠ غري صريٚضتٗا

. أخط٣ نبري٠ أعُاٍ إْؿا٤ أٚ َبإ تؿٝٝس املكاٚي١ َٛضٛع نإ إشا مجًتٗا يف ْاؾع١ تهٕٛ
 تًو َجٌ ٜكِ مل ايعُاْٞ ٚاملؿطع األضزْٞ ٚاملؿطع املصطٟ املؿطع َٔ ناًل إٔ سني يف

 .ايكط١ٜٓ
 األعُاٍ بك١ُٝ ايعٌُ ضب ع٢ً املكاٍٚ ضدٛع أغاؽ سٍٛ ايتػاؤٍ ٜجٛض ايؿإٔ، ٖصا ٚيف    

 . ٚايٓؿكات األعُاٍ ٖصٙ ْتٝذ١ ايعٌُ ضب ع٢ً ايعا٥س ايٓؿع بك١ُٝ أٚ ٚايٓؿكات
 بك١ُٝ أٚ ٚايٓؿكات األعُاٍ بك١ُٝ ايعٌُ ضب ع٢ً املكاٍٚ ضدٛع إٔ ايكٍٛ ميهٔ ٖٚٓا    

 املػؤٚي١ٝ أغاؽ ع٢ً ٜكّٛ ال ٚايٓؿكات األعُاٍ ٖصٙ ْتٝذ١ ايعٌُ ضب ع٢ً ايعا٥س ايٓؿع
 اؿاي١، ٖصٙ ؾطٚط ؼكل عٓس املكاٍٚ بعذع اْكط٢ قس ٜهٕٛ املكاٚي١ عكس إٔ إش ايعكس١ٜ،

. ايعٌُ ضب ع٢ً املكاٍٚ يطدٛع أغاغًا ٜهٕٛ إٔ ز،ٚدٛ ي٘ ٜبل مل ايصٟ ايعكس، ٜصًح ؾال
 ايتكصري١ٜ، املػؤٚي١ٝ أغاؽ ع٢ً ايعٌُ ضب ع٢ً بصيو ايطدٛع يًُكاٍٚ ميهٔ ال ٚنصيو
 ٖٛ ايطدٛع أغاؽ ٜهٕٛ ٚإمنا. ايعٌُ ضب ؾ١ٗ تكصري أٟ ْػب١ باإلَهإ يٝؼ طاملا

 املؿطع َٔ نٌ إيٝ٘ شٖب َا َع َٓػذًُا ٜأتٞ االػاٙ ٖصا ٚيعٌ. غبب زٕٚ ايهػب
 ايعٌُ ضب بإيعاّ ٚشيو غبب، زٕٚ يًهػب ايعاّ املبسأ يف املصطٟ ٚاملؿطع ايعطاقٞ

 إللاظ املكاٍٚ صطؾٗا اييت ٚايٓؿكات املٓذع٠ األعُاٍ ق١ُٝ َٔ باألقٌ املكاٍٚ بتعٜٛض
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 أَا. ٚايٓؿكات األعُاٍ ٖصٙ ْتٝذ١ ايعٌُ ضب ع٢ً ايعا٥س ايٓؿع ٚق١ُٝ تتِ، مل اييت األعُاٍ
 املعاَالت ٚقإْٛ( 802) املاز٠ يف األضزْٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ نٌ مبٛقـ ٜتعًل ُٝاؾ

 ٖٛ اؿاي١ ٖصٙ يف ايتعٜٛض أغاؽ اعتباض يف ٜكسح ال ؾإْ٘ ،(648) املاز٠ يف ايعُاْٞ املس١ْٝ
 يف َكطض ٖٛ عُا كتًـ بتعٜٛض دا٤تا قس املازتني ٖاتني إٔ إش غبب، زٕٚ ايهػب
 ايكإْٛ َٔ( 802) املاز٠ َٔ ناًل إٔ إش ،(1)ايكاْْٛني ٖصٜٔ يف غبب بال يًهػب ايعاّ املبسأ
 خاصًا ْصًا تعس ايعُاْٞ املس١ْٝ املعاَالت قإْٛ َٔ( 648) ٚاملاز٠ األضزْٞ املسْٞ

 املاز٠ َٔ( 1) ٚايؿكط٠ األضزْٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 294) املاز٠ َٔ( 1) ايؿكط٠ إىل بايٓػب١
 ٚايٓص عاًَا، ْصًا تعسإ ايًتني ايتٛايٞ، ع٢ً ايعُاْٞ، املس١ْٝ تاملعاَال قإْٛ َٔ( 202)

 .عًٝ٘ ٜٚكسّ ايعاّ ايٓص ٜكٝس خاص
 ؿاي١ ايعطاقٞ املؿطع تٓعِٝ ؾإٔ يف َالسعات َٔ أبسٜٓاٙ ٚإٔ غبل َا ض٤ٛ ع٢ً    
 :ناآلتٞ ْصٗا ٜهٕٛ إٔ ْٚكرتح. خاص١ َاز٠ يف اؿاي١ ٖصٙ تٓعِٝ ْكرتح املكاٍٚ عذع

 تٓؿٝصٙ يف االغتُطاض أٚ األَط َبسأ َٔ املكاٚي١ عكس تٓؿٝص عٔ عادعًا املكاٍٚ صبحأ إشا))
 قٌ املكاٍٚ ؾدص١ٝ تهٔ مل إشا ايعكس إْٗا٤ ٜطًب إٔ ايعٌُ يطب داظ ؾٝ٘، ي٘ ٜس ال يػبب
 مت َا ق١ُٝ املكاٍٚ ٜٚػتشل. ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات ؾٝ٘ تتٛاؾط ٚمل اعتباض

 ٖصٙ َٔ ْؿع َٔ ايعٌُ ضب ع٢ً عاز َا بكسض ٚشيو ٜتِ، مل َا تٓؿٝص يف أْؿل اَٚ األعُاٍ َٔ
 ((.ٚايٓؿكات األعُاٍ

 ع٢ً املكاٍٚ ضدٛع َكساض ؾإٔ يف ايهٜٛيت املسْٞ ايكإْٛ َٛقـ ىتًـ املكابٌ، ٚيف    
 املصطٟ املسْٞ ٚايكإْٛ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ نٌ َٛقـ عٔ بايتعٜٛض ايعٌُ ضب

 َٔ( 687) املاز٠ تٓص إش. ايعُاْٞ املس١ْٝ املعاَالت ٚقإْٛ األضزْٞ املسْٞ ٕٛٚايكاْ
 َٔ ٚضثت٘ اغتشل املكاٍٚ مبٛت املكاٚي١ اْتٗت إشا -1)) أْ٘ ع٢ً ايهٜٛيت املسْٞ ايكإْٛ
 َٛقع يف ؽًـ َا ق١ُٝ يف عكِٗ إخالٍ زٕٚ ٚشيو ،تٓؿٝصٖا مت اييت األعُاٍ بٓػب١ املكابٌ
 ٚيطب -2. ايعٌُ إمتاّ يف الغتعُاهلا صاؿ١ ناْت إشا َٛاز، َٔ املكاٍٚ َٛت عٓس ايعٌُ

                                                      

( مغ القانػن السجني األردني عمى أنو ))مغ كدب 3:5( مغ السادة )2شز الفقخة )ت (2)
مااًل مغ غيخه بجون ترخف مكدب وجبت عميو قيستو ليحا الغيخ ما لع يقس القانػن 

( مغ قانػن السعامبلت السجنية العساني 313( مغ السادة )2بغيخ ذلظ((. وتقابميا الفقخة )
مااًل مغ غيخه بجون ترخف مكدب وجب عميو رده  والتي تشز عمى أنو ))مغ كدب

 إن كان قائسًا ومثمو أو قيستو إن لع يكغ قائسًا((.
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 تٓؿٝصٖا، يف بس٤٣ اييت ٚايطغّٛ إعسازٖا مت اييت األخط٣ املٛاز بتػًِٝ ٜطايب إٔ ايعٌُ
 تٓؿٝص يف املكاٍٚ بسأ إشا أٜطًا األسهاّ ٖصٙ ٚتػطٟ -3. عازاًل َكاباًل عٓٗا ٜسؾع إٔ ع٢ً

 َٛقـ َٔ ٜٚػتؿـ((. ؾٝ٘ إلضازت٘ زخٌ ال يػبب إمتاَ٘ ٔع عادعًا أصبح ثِ ايعٌُ
 زٕٚ يًُكاٍٚ، املٓذع٠ األعُاٍ ق١ُٝ بسؾع ًٜعّ ايعٌُ ضب إٔ ايهٜٛيت املسْٞ ايكإْٛ
 ْاؾع١ األعُاٍ تًو ناْت إشا عُا ايٓعط ٚبػض تتِ، مل اييت األعُاٍ يف صطؾٗا اييت ايٓؿكات

 َٛقع يف ؽًؿت اييت املٛاز ق١ُٝ بسؾع يعٌُا ضب ًٜعّ شيو، عٔ ٚؾطاًل. ال أّ ايعٌُ يطب
 إلاظ يف الغتدساَٗا صاؿ١ املٛاز تهٕٛ إٔ شيو يف ٜؿرتط ٚيهٔ املكاٍٚ، عذع عٓس ايعٌُ
 .ايعٌُ

 ايعٌُ ضب ًٜتعّ ٚاييت املكاٍٚ عذع عٓس ايعٌُ َٛقع يف ؽًؿت اييت باملٛاز ٜٚكصس    
 اييت املٛاز تًو ايعٌُ، امتاّ يف اَٗاالغتدس صاؿ١ تهٕٛ إٔ بؿطط يًُكاٍٚ قُٝتٗا بأزا٤
 قس املٛاز ناْت إشا أَا. بايعٌُ ايتعاَ٘ داْب إىل (1)ايعٌُ إللاظ بتذٗٝعٖا املكاٍٚ قاّ

 إمتاّ يف الغتعُاهلا صاؿ١ ناْت ٚإٕ بكُٝتٗا املطايب١ يًُكاٍٚ ميهٔ ؾال ايعٌُ، ضب قسَٗا
 .ايعٌُ يطب أغاغًا تعٛز أْٗا اعتباض ع٢ً ٚشيو ايعٌُ،

 ايكإْٛ َٔ( 687) املاز٠ يف يًُكاٍٚ املكطض ايتعٜٛض أغاؽ إٔ ؾٝ٘، ؾو ال ٚمما    
 املػؤٚي١ٝ ٚيٝؼ غبب، زٕٚ ايهػب ٖٛ ايسضاغ١، قٌ ايكٛاْني غطاض ع٢ً ايهٜٛيت، املسْٞ
 كتًـ بتعٜٛض دا٤ت قس املاز٠ إٔ شيو يف ٜكسح ٚال. ايتكصري١ٜ املػؤٚي١ٝ أٚ ايعكس١ٜ

 ع٢ً غبب زٕٚ اإلثطا٤ غٝام يف ايهٜٛيت املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 262) از٠امل يف َكطض ٖٛ عُا
 شنطْاٙ َا شيو بؿإٔ ٜصسم إش ايؿإٔ، ٖصا يف إؾهاٍ ٜجٛض ؾال ايعاّ، َبس٥٘ يف ايػري سػاب
 .ايعُاْٞ املس١ْٝ املعاَالت ٚقإْٛ األضزْٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ نٌ خصٛص يف أعالٙ

 َاز٠ قسّ َٔ ٖٛ نإ إشا ايعٌُ تٓؿٝص إمتاّ عٔ ايعادع املكاٍٚ إٔ بايصنط، ٚاؾسٜط    
 ًٜعّ ال املكاٍٚ إٔ ٚاألصٌ. ايعٌُ َس٠ طٛاٍ ي٘ ممًٛن١ تعٌ املاز٠ ٖصٙ ؾإٕ ايعٌُ،
 خطز قس ايعطاقٞ املؿطع ٚيهٔ. صٓعٗا َٔ االْتٗا٤ قبٌ ايعٌُ ضب إىل املٛاز ٖصٙ بتػًِٝ

 باملٛاز املكاٍٚ َطايب١ ايعٌُ يطب اظأد إش املكاٍٚ، عذع ؿاي١ بايٓػب١ األصٌ ٖصا ع٢ً
 َكابًٗا يف ي٘ ٜسؾع إٔ ع٢ً تٓؿٝصٖا، يف ايبس٤ مت اييت ٚاـطا٥ط ٚايطغّٛ إعسازٖا مت اييت

 بؿأْ٘ اختًـ إٕ ايعازٍ، ايتعٜٛض ٖصا َكساض وسز ايصٟ ٖٛ ٚايكطا٤. عازاًل تعٜٛطًا
 املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 889) ٠املاز َٔ( 2) ايؿكط٠ تٓص ايصسز، ٖصا ٚيف. ايعٌُ ٚضب املكاٍٚ

                                                      

 ( مغ القانػن السجني الكػيتي.773( مغ السادة )3تشطخ الفقخة ) (2)
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 إعسازٖا مت اييت املٛاز بتػًِٝ ٜطايب إٔ شيو ْعري يف ايعٌُ يطب ٚهٛظ)) أْ٘ ع٢ً ايعطاقٞ
 .(1)((عازاًل تعٜٛطًا عٓٗا ٜسؾع إٔ ع٢ً تٓؿٝصٖا يف بس٤٣ اييت ٚايطغّٛ

 بتًو عٌُاي يف ؾعاًل بسأ قس املكاٍٚ ٚنإ ايعٌُ، َٛاز قسّ َٔ ٖٛ ايعٌُ ضب نإ إشا أَا    
 تٓؿٝص إمتاّ قبٌ املكاٚي١ إْٗا٤ مت ؾإٕ ايعٌُ، يطب ممًٛن١ تعٌ املٛاز ٖصٙ ؾإٕ املٛاز،
 .املٛاز ٖصٙ اغرتزاز ايعٌُ يطب نإ ايعٌُ،

 غري أٚ َٓؿٛض قطا٥ٞ قطاض أٟ ع٢ً ايعجٛض يف ْٛؾل مل أْٓا إىل ْؿري إٔ بس ال ٚأخريًا،    
 أغاؽ ع٢ً ايعكس ٚإْٗا٤ املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا املكاٍٚ عذع اعتباض ؾإٔ يف َٓؿٛض

 .  شيو

 املبحح الجاىٌ

 إفالس رب العنل باعتباره حادثًا طارئًا يف عقد املقاولة
 إؾالؽ دعٌ يف ْصٛصًا تٛضز مل ايعطاقٞ، املسْٞ ايكإْٛ عسا ايسضاغ١، قٌ ايكٛاْني إٕ    
 إْٗا٤ طًب ايتؿًٝػ١ ٚنٌٝ أٚ يًُكاٍٚ هٝع عٝح املكاٚي١، عكس يف طاض٥ًا سازثًا ايعٌُ ضب

 األضزْٞ املسْٞ ٚايكإْٛ املصطٟ املسْٞ ايكإْٛ َٔ نٌ خًٛ ؾٝالسغ بػبب٘، ايعكس
. ايصسز ٖصا يف ْصٛص َٔ ايعُاْٞ املس١ْٝ املعاَالت ٚقإْٛ ايهٜٛيت املسْٞ ٚايكإْٛ

 ايعاّ املبسأ إىل اؿاي١ تًو بصسز ايطدٛع األخري٠ ايكٛاْني ٖصٙ ظٌ يف ٜتٛدب ؾإْ٘ ٚبصيو
 تٓطبل ؾطٚط٘ ناْت إشا ٚشيو أثطٙ، ٚإعُاٍ ايطاض٤٣ باؿازخ املكاٚي١ عكس اْكطا٤ يف

 ؾػذ ططٜل عٔ املكاٚي١ عكس إْٗا٤ ؾباإلَهإ ايعاّ، املبسأ ؾطٚط تتٛاؾط مل إٕ أَا. عًٝٗا
 .إؾالغ٘ يف بٓؿػ٘ تػبب قس نإ إشا ٚشيو ايعٌُ، ضب إخالٍ ْتٝذ١ ايعكس
 سازثًا ايعٌُ ضب إؾالؽ ساي١ خاص بٓص ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ عس كابٌ،امل ٚيف    

 بتشكل املكاٚي١ عكس إْٗا٤ ايتؿًٝػ١ ٚنٌٝ أٚ املكاٍٚ طًب هٝع املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا

                                                      

( مغ 3( مغ القانػن السجني السرخي، والفقخة )778( مغ السادة )3وتقابميا الفقخة ) (2)
نػن السجني الكػيتي. وفي السقابل، يخمػ كل مغ القانػن السجني ( مغ القا798السادة )

 األردني وقانػن السعامبلت السجنية العساني مغ نز مقابل لحلظ.
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 ايعكس ؾػذ طًب يًُكاٍٚ ميهٔ أْ٘ (2)ٜط٣ َٔ ٖٓاى إٔ َٔ ايطغِ ٚع٢ً. (1)َع١ٓٝ ؾطٚط
 إىل باالغتٓاز ٚشيو َٛدٛز٠، ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 890) املاز٠ تهٔ مل يٛ ست٢

 ٜبسٚ أْ٘ إال ايكإْٛ، ْؿؼ َٔ( 177) املاز٠ يف املٓع١ُ بايعكٛز اإلخالٍ يف ايعا١َ ايكٛاعس
 قس ايعٌُ ضب ٜهٕٛ إٔ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 177) املاز٠ إعُاٍ يف ٜؿرتط أْ٘ يٓا

 مبٛدب ايعٌُ ضب ايتعاَات تٓؿٝص يف االغتُطاض هإباإلَ ٜهٔ ٚمل إؾالغ٘، يف بٓؿػ٘ تػبب
 بػبب نإ إشا ايعٌُ ضب إؾالؽ األَط ٖصا ٜؿٌُ ٚال. اإلؾالؽ ٖصا بػبب املكاٚي١ عكس

 إؾالؽ بػبب ايعكس إْٗا٤ ساي١ يف هع، مل ايعطاقٞ املؿطع إٔ عٔ ؾطاًل. إضازت٘ عٔ خاضز
 ايكإْٛ َٔ( 177) املاز٠ يف دا٤ َا غالف ٚشيو ايتعٜٛض، طًب يًُكاٍٚ ايعٌُ، ضب

 .َكتط٢ ي٘ نإ إٕ ايتعٜٛض طًب ايؿػذ يطايب أداظت ٚاييت املسْٞ
 املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا املكاٍٚ إؾالؽ اعتباض ميهٔ نإ إشا َا عٔ ايتػاؤٍ ٜٚجٛض    

 .ايعكس إْٗا٤ خالي٘ َٔ ميهٔ
 ايعكس ٜبك٢ بٌ املكاٚي١، عكس ٗا٤إلْ غببًا ٜهٕٛ ال املكاٍٚ إؾالؽ إٔ (3)ٜط٣ َٔ ٖٚٓاى    

 . ايعكس تٓؿٝص يف االغتُطاض ايتؿًٝػ١ ٚنٌٝ ٜتٛىل إش. إؾالغ٘ َٔ ايطغِ ع٢ً قا٥ًُا
 ايصٟ اإلؾالؽ إٔ َٓٗا ٜتطح ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 890) املاز٠ إٔ يٓا، ٜٚبسٚ    

 ٚيٝؼ ايعٌُ ضب الؽإؾ ٖٛ إمنا طاض٥ًا سازثًا باعتباضٙ بػبب٘ املكاٚي١ عكس إْٗا٤ ميهٔ
. املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا املكاٍٚ إؾالؽ اعتباض ميهٔ ؾال ٚبايتايٞ. املكاٍٚ إؾالؽ
 املايٞ ايعذع إىل شيو أز٣ إشا املكاٍٚ إؾالؽ إىل باالغتٓاز املكاٚي١ عكس إْٗا٤ ميهٔ ٚيهٔ

 عكس ٜٓكطٞ ال ١اؿاي ٖصٙ يف ٚيهٔ. تٓؿٝصٙ يف ايبس٤ بعس ايعٌُ تٓؿٝص إمتاّ عٔ يًُكاٍٚ
 املكاٍٚ عذع اعتباض أغاؽ ع٢ً ٜٓكطٞ ٚإمنا طاض٥ًا، سازثًا املكاٍٚ إؾالؽ باعتباض املكاٚي١

 شنطْاٖا ٚإٔ غبل اييت ٚبايؿطٚط طاض٥ًا، سازثًا تٓؿٝصٙ يف ايبس٤ بعس ايعكس تٓؿٝص إمتاّ عٔ
 .ايسضاغ١ ٖصٙ َٔ غابل َٛضع يف

                                                      

))إذا أشيخ إفبلس رب ( مغ القانػن السجني العخاقي عمى أنو 9:1وتشز السادة ) (2)
ألي مشيسا حق  العسل، جاز لمسقاول أو لػكيل التفميدة أن يفدخ العقج دون أن يكػن 

 السصالبة بتعػيس عغ ىحا الفدخ((.
 (.2. )اليامر رقع :54د. شارق كاضع عجيل، مرجر سابق، ص (3)
 . 434د. كسال قاسع ثخوت، مرجر سابق، ص (4)
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 ٖصا يف متؼ اؿاد١ ؾإٕ املكاٚي١، عكس يف اض٥ًاط سازثًا ٜعس ايعٌُ ضب إؾالؽ نإ ٚإشا    
 املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا باعتباضٙ ايعٌُ ضب إؾالؽ َؿّٗٛ َٔ نٌ بٝإ إىل املبشح
 َطايب، ثالث١ إىل املبشح ٖصا تكػِٝ خالٍ َٔ ٚشيو عًٝ٘، املرتتب ٚاألثط ؼكك٘ ٚؾطٚط

 املطًب ٚيف. املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا باعتباضٙ ايعٌُ ضب إؾالؽ َؿّٗٛ أٚهلا يف ْبشح
 يف ْتططم بُٝٓا املكاٚي١، عكس يف طاض٥ًا سازثًا ايعٌُ ضب إؾالؽ اعتباض ؾطٚط ْبني ايجاْٞ

 .املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا ايعٌُ ضب إؾالؽ اعتباض ع٢ً املرتتب يألثط ايجايح املطًب
 األول املطلب

 املقاولة عقد يف طارئًا حادثًا باعتباره العنل رب إفالس مفهىو
ّٓا       تٛضز مل ايعطاقٞ، املسْٞ ايكإْٛ عسا ايسضاغ١، قٌ ايكٛاْني إٔ غبل ؾُٝا بٝ

 ؾإٔ يف ٜٚٓبػٞ. املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا ايعٌُ ضب إؾالؽ اعتباض يف خاص١ ْصٛصًا
 ايؿطٚط ؼككت شاإ املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايعاّ املبسأ إىل ايطدٛع ايكٛاْني ٖصٙ

 ايعٌُ ضب إؾالؽ ساي١ ْعِ قس ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ إٔ سني يف. َٓٗا نٌ يف ايٛاضز٠
 َؿّٗٛ ْبني املطًب ٖصا يف ؾإْٓا يصيو. خاص بٓص املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا باعتباضٖا

 املسْٞ ايكإْٛ أسهاّ ض٤ٛ يف املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا باعتباضٙ ايعٌُ ضب إؾالؽ
 .ايسضاغ١ قٌ ايكٛاْني باقٞ زٕٚ ايعطاقٞ،

 زْٜٛ٘ زؾع عٔ املتٛقـ ايتادط املسٜٔ َاٍ ع٢ً يًتٓؿٝص ططٜل بأْ٘ اإلؾالؽ ُٚعطف    
 اؾُاعٞ ايتٓؿٝص تٓعِٝ إىل ٜٚطَٞ ايتادط، ع٢ً ٜطبل ْعاّ) بأْ٘ عطف نُا. (1)ايتذاض١ٜ

 .(2)(اغتشكاقٗا َٛاعٝس يف ايتذاض١ٜ زْٜٛ٘ زؾع عٔ ٜتٛقـ ايصٟ املسٜٔ، ايتادط أَٛاٍ ع٢ً
 تٛاؾطٖا ايٛادب ايؿطٚط (3)املًػٞ ايعطاقٞ ايتذاض٠ قإْٛ َٔ( 566) املاز٠ بٝٓت ٚقس

                                                      

د. عديد العكيمي، الػجيد في شخح قانػن التجارة الججيج، أحكام اإلفبلس، الصبعة  (2)
 . 8، ص2:84األولى، مصبعة دار الدبلم، بغجاد، 

إلياس ناصيف، الكامل في قانػن التجارة، الجدء الخابع، اإلفبلس، الصبعة األولى،  (3)
 .25، ص2:97باريذ،  -مشذػرات عػيجات، بيخوت

السعجلة  2:81( لدشة :25تشطخ أحكام اإلفبلس في قانػن التجارة العخاقي رقع ) (4)
 =بذأن تصػيخ 3115لدشة  (89بسػجب قخار سمصة االئتبلف السؤقتة السشحمة رقع )
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 زٜٓ٘ زؾع عٔ تٛقـ تادط نٌ -1)) أْ٘ ع٢ً تٓص إش ايتادط، ع٢ً باإلؾالؽ يًشهِ
 بإؾٗاض زضايصا اؿهِ -2. بصيو ٜصسض عهِ إؾالغ٘ ٜٚؿٗط. إؾالؽ ساي١ يف ٜعترب ايتذاضٟ
 أثط أٟ ايسؾع عٔ ايٛقٛف ع٢ً ٜرتتب ال اؿهِ ٖصا ٚبسٕٚ اإلؾالؽ، ساي١ ٜٓؿ٤٢ اإلؾالؽ

 يهٞ تادطًا ايؿدص ٜهٕٛ إٔ ٜؿرتط شيو، ع٢ً ٚبٓا٤ً((. شيو غري ع٢ً ايكإْٛ ٜٓص مل َا
 .ايتذاض١ٜ زْٜٛ٘ زؾع عٔ ٜتٛقـ ٚإٔ اإلؾالؽ، أسهاّ عًٝ٘ تطبل

 إؾالؽ) عباض٠ اغتدساّ َٔ ايكصس نإ إشا َا عٔ ايتػاؤٍ عل ٜجٛض املكاّ، ٖصا ٚيف    
 ايعٌُ ضب ٜهٕٛ إٔ ٖٛ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 890) املاز٠ يف ايٛاضز٠( ايعٌُ ضب

 .نصيو ٜهٕٛ ال إٔ ايصسز ٖصا يف ٜػٛؽ أْ٘ أّ تادطًا
 أؾٗط إشا)) أْ٘ ع٢ً تٓص اييت ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 890) املاز٠ إٔ إىل ؾبايٓعط    

 َُٓٗا ألٟ ٜهٕٛ إٔ زٕٚ ايعكس ٜؿػذ إٔ ايتؿًٝػ١ يٛنٌٝ أٚ يًُكاٍٚ داظ ايعٌُ، ضب إؾالؽ
 يهٞ ايعٌُ ضب إٔ َٓ٘ ٜػتؿـ ايٓص ظاٖط ؾإٕ ،((ايؿػذ ٖصا عٔ بتعٜٛض املطايب١ سل

 بايتذاض، خاص ْعاّ اإلؾالؽ إٔ اعتباض ع٢ً ٚشيو تادطًا، ٜهٕٛ إٔ بس ال َؿًػًا ٜعترب
 زْٜٛ٘ زؾع عٔ ٜتٛقـ ٚإٔ ايتادط صؿ١ تجبت إٔ ؾ٤ٞ نٌ قبٌ ٜتطًب ؾٗٛ ٞٚبايتاي

                                                                                                                              

اإلجخاءات القزائية الستعمقة بسشازعات الجيغ والسشذػر في الػقائع العخاقية في العجد =
 (.2/7/3115( بتأريخ )4:94)
عمى الخغع مغ إلغائو، إال أن  2:81( لدشة :25والججيخ بالحكخ أن قانػن التجارة رقع )    

والرمح الػاقي مشو ال تدال نافحة، إذ  الباب الخامذ مشو الحي يتزسغ أحكام اإلفبلس
عمى أنو  2:95( لدشة 41( مغ قانػن التجارة رقع )442تشز الفقخة )أواًل( مغ السادة )

وتعجيبلتو باستثشاء الباب الخامذ مشو  2:81( لدشة :25))يمغى قانػن التجارة رقع )
تشطيع أحكام (، لحيغ 8:2-677الستزسغ أحكام اإلفبلس والرمح الػاقي مشو )السػاد 

اإلعدار بقانػن((. ولمسديج مغ التفريل حػل شخوط اإلفبلس، يشطخ: أحسج محسػد 
خميل، أحكام اإلفبلس التجاري واإلعدار السجني، دار السصبػعات الجامعية، 

وما بعجىا ؛ د. مرصفى كسال شو و وائل أنػر بشجق،  66، ص3115اإلسكشجرية، 
وما بعجىا ؛  214، ص3116إلسكشجرية، أصػل اإلفبلس، دار الفكخ الجامعي، ا

 وما بعجىا.  232إلياس ناصيف، مرجر سابق، ص
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 (1)ايعطاقٞ ايتذاض٠ قإْٛ َٔ( 7) املاز٠ َٔ( أٚاًل) ايؿكط٠ تٓص ايصسز ٖصا ٚيف. ايتذاض١ٜ
 ٚد٘ ع٢ً ٚؿػاب٘ بامس٘ ٜعاٍٚ َعٟٓٛ أٚ طبٝعٞ ؾدص نٌ تادطًا ٜعترب)) أْ٘ ع٢ً

 ((. ايكإْٛ ٖصا أسهاّ ٚؾل ػاضًٜا عُاًل االسرتاف
 نصيو ٜػطٟ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 890) املاز٠ ْص سهِ إٔ (2)ٜط٣ َٔ ٖٚٓاى    
 األٚىل بايسضد١ ٜعين ال املسْٞ ايكإْٛ إٔ شيو َٚطز. تادطًا ٜهٕٛ ال ايصٟ ايعٌُ ضب ع٢ً

 يف اغتعًُت( املؿًؼ) ن١ًُ ٚإٔ. املس١ْٝ األؾداص عٔ بٌ ايتذاض عٔ األسهاّ بإٜطاز
 اإلؾالؽ يؿغ إٔ (3)ٜط٣ َٔ ٖٓاى املكابٌ ٚيف. ايعازٟ املسٜٔ ع٢ً يًسالي١ املسْٞ ايكإْٛ
 .ؾكط ايتادط ايعٌُ ضب إىل ٜٚٓصطف ايتذاض ىص املاز٠ ٖصٙ يف ايٛاضز

 ايكإْٛ َٔ( 890) املاز٠ يف ايٛاضز٠( ايعٌُ ضب إؾالؽ) عباض٠ إٔ ايؿإٔ ٖصا يف يٓا ٜٚبسٚ    
 املسْٞ ايكإْٛ ألٕ ٚشيو ايتادط، ٚغري ايتادط ايعٌُ ضب َٔ نٌ ع٢ً تٓطبل ايعطاقٞ املسْٞ

 َؿّٗٛ ٜكصط إٔ زٕٚ َٔ( 279-270) املٛاز يف املؿًؼ املسٜٔ ع٢ً اؿذع أسهاّ ْعِ قس
 قإْٛ خالٍ َٔ أضاز ايعطاقٞ املؿطع إٔ شيو إىل ٜطاف. ايتادط ع٢ً املؿًؼ املسٜٔ
 ٚتٛسٝس ايتذاضٟ اإلؾالؽ أسهاّ اغتبعاز 1977 يػ١ٓ( 35) ضقِ ايكاْْٛٞ ايٓعاّ إصالح

 قٛاعس يف ٚصٛغٗا تادط، غري أٚ تادطًا نإ غٛا٤ املعػط، املسٜٔ مبتابع١ اـاص١ األسهاّ
 ايطغِ ع٢ً ٚشيو ،(4)ايعا١َ املصًش١ إطاض يف مجاع١ٝ تصؿ١ٝ املسٜٔ أَٛاٍ تصؿ١ٝ إىل تٗسف

 أغًب يف ايعٌُ ضب ؾإٕ شيو، عٔ ؾطاًل. ايٛاقع أضض ع٢ً ٜتشكل مل األَط ٖصا إٔ َٔ

                                                      

، مشذػر في الػقائع العخاقية، العجد 2:95( لدشة 41قانػن التجارة العخاقي رقع ) (2)
 (.3/5/2:95( بتأريخ )3:98)

بجامعة عبج الجبار ناجي صالح، انقزاء عقج السقاولة، أشخوحة دكتػراه، كمية القانػن  (3)
وما بعجىا. مذار إليو عشج: د. عرست عبج السجيج بكخ،  238، ص:2:8بغجاد، 

 .395مرجر سابق، ص
لبشان، -د. جعفخ الفزمي، الػجيد في عقج السقاولة، مشذػرات زيغ الحقػقية، بيخوت (4)

 .395؛ د. عرست عبج السجيج بكخ، مرجر سابق، ص 227-226، ص ص3124
فرل األول مغ القدع الثاني مغ ورقة عسل إصبلح الشطام ( مغ ال3يشطخ: البشج ) (5)

( لدشة 46القانػني في العخاق والسمحقة بقانػن إصبلح الشطام القانػني العخاقي رقع )
 (.25/4/2:88( بتأريخ )3687السشذػر في الػقائع العخاقية في العجد ) 2:88
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 ٚد٘ ع٢ً (1)املكاٚي١ بأعُاٍ ٜكّٛ قس ايصٟ املكاٍٚ بعهؼ ٚشيو تادط، غري ٜهٕٛ األسٝإ
 ٚايكٍٛ. تادطًا ٜهٕٛ يهٞ ايعٌُ ضب يف املطًٛب١ ايؿطٚط تتٛاؾط ال قس ٚبايتايٞ. االسرتاف
 َٔ املكاٍٚ سطَإ إىل ٜؤزٟ قس ايتادط ايعٌُ ضب ع٢ً املاز٠ تًو ْص تطبٝل باقتصاض

 املكاٍٚ أبطّ إشا شيو، َٚع. املكاٚي١ عكس إلْٗا٤ املعػط ايعٌُ ضب بإؾالؽ ايتُػو يف سك٘
 .ايجاْٞ املكاٚي١ عكس يف تادط عٌُ ضب ٜهٕٛ ؾإْ٘ ايباطٔ َٔ املكاٚي١ عكس ايتادط

 الجاىٌ املطلب

 املقاولة عقد يف طارئًا حادثًا العنل رب إفالس اعتبار شروط
 ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ يف املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا ايعٌُ ضب إؾالؽ تباضالع ٜؿرتط    

 :ٜأتٞ ؾُٝا ْصنطٖا َع١ٓٝ، ؾطٚط تٛاؾط
 ايتعاقس يف اعتباض قٌ ايعٌُ ضب ؾدص١ٝ تهٕٛ ال إٔ: أٚاًل

 ضب ؾدص١ٝ تهٕٛ ال إٔ املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا ايعٌُ ضب إؾالؽ العتباض ٜؿرتط    
 ايعٌُ ضب ؾدص١ٝ تهٕٛ ال األصٌ يف أْ٘ َٔ ايطغِ ٚع٢ً. ايتعاقس يف اعتباض قٌ ايعٌُ
 املكاٚي١ عكس ططؾا ٜتؿل إٔ َٔ ميٓع َا ٖٓاى يٝؼ أْ٘ إال ايعاز٠، يف ايتعاقس يف اعتباض قٌ
 ايتعاَات٘ تٓؿٝص اؿاي١ ٖصٙ يف املطًٛب َٔ ؾٝهٕٛ. ايتعاقس يف اعتباض قٌ دعًٗا ع٢ً

 ع٢ً ٜرتتب ؾإْ٘ إؾالغ٘ بػبب بٓؿػ٘ تٓؿٝصٖا ٜػتطع مل ؾإشا بٓؿػ٘، ايعكس عٔ ايٓاؾ١٦
 بصيو ٚتٓكطٞ. (2)ايتٓؿٝص اغتشاي١ بػبب ايكإْٛ ٚعهِ شات٘ تًكا٤ َٔ ايعكس اْؿػار شيو

 مل َا اآلخط، ع٢ً بايتعٜٛض ايطدٛع يف اؿل ألسسُٖا ٜهٕٛ إٔ زٕٚ ايعكس ططيف ايتعاَات
 اؿازخ غٝام يف اؿاي١ ٖصٙ تٓسضز ٚال. بٓؿػ٘ إؾالغ٘ يف تػبب قس ايعٌُ ضب ٜهٔ

 .املكاٚي١ عكس يف ايطاض٤٣
 

                                                      

األعسال التجارية،  2:95ة ( لدش41( مغ قانػن التجارة العخاقي رقع )6ذكخت السادة ) (2)
 ومغ ضسشيا أعسال السقاوالت إذا تست مسارستيا بقرج الخبح.

( مغ القانػن السجني 775( مغ القانػن السجني العخاقي، والسادة )997تشطخ السادة ) (3)
( مغ القانػن السجني الكػيتي. كسا تشصبق بذأن ىحه الحالة، 796السرخي، والسادة )

( مغ قانػن السعامبلت السجنية 283انػن السجني األردني، والسادة )( مغ الق358السادة )
 ( مغ القانػن السجني العخاقي.997العساني، وذلظ لعجم وجػد نز فييسا يقابل السادة )
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 ايعٌُ ضب بإؾالؽ اؿهِ صسٚض: ثاًْٝا

 َٔ باإلؾالؽ اؿهِ صسٚض املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا ايعٌُ ضب إؾالؽ العتباض ٜؿرتط   
 عًٝ٘ ٜرتتب ال زْٜٛ٘ زؾع عٔ ايعٌُ ضب تٛقـ ؾُذطز. (1)بصيو االختصاص شات احملانِ

 َٓؿ٦ًا اؿهِ ٜهٕٛ إش. ايعٌُ ضب إؾالؽ بإؾٗاض اؿهِ صسٚض َٔ بس ال ٚإمنا اإلؾالؽ،
 ٚايتصطف أَٛاي٘ إزاض٠ يف املؿًؼ( ايعٌُ ضب) املسٜٔ ٜس غٌ إىل ٜٚؤزٟ. (2)اإلؾالؽ ؿاي١
 األؾداص سٝح َٔ ْػب١ٝ ٚيٝػت َطًك١ سذ١ باإلؾالؽ ايصازض اؿهِ ٜٚعترب. ؾٝٗا

 األَٛاٍ، سٝح َٚٔ. ايسا٥ٓني ؾكط ٚيٝؼ األؾداص نٌ ع٢ً َطًك١ سذ١ ٗٛؾ ٚاألَٛاٍ،
 . (3)ايٓعاع َٛضٛع ع٢ً أثطٙ ٜٓشصط ٚال املؿًؼ، أَٛاٍ مجٝع اإلؾالؽ ٜؿٌُ

 ؾرت٠ خالٍ املكاٍٚ َع ايعٌُ ضب ٜربَ٘ ايصٟ املكاٚي١ عكس َصري سٍٛ ايتػاؤٍ ٜٚجٛض    
 .ال أّ اؾٛاظٟ أٚ بٞايٛدٛ ايٓؿاش يعسّ ىطع نإ إشا َٚا ايطٜب١،

                                                      

 2:81( لدشة :25( مغ قانػن التجارة العخاقي رقع )684( مغ السادة )2تشز الفقخة ) (2)
بذأن تصػيخ  3115( لدشة 89السشحمة رقع ) السعجلة بقخار سمصة االئتبلف السؤقتة

تختز محكسة البجاءة  -2اإلجخاءات القزائية الستعمقة بسشازعات الجيغ عمى أنو ))
التي يقع ضسغ دائختيا مخكد أعسال السجيغ الخئيدي بإشيار اإلفبلس. وفي األحػال 

خكة التي يكػن فييا السجيغ شخكة ذات مدؤولية محجودة، شخكة مداىسة أو فخع ش
أجشبية، يتع نطخ الجعػى مغ قبل قاضي البجاءة السحجد لمشطخ في دعاوى اإلفبلس وفق 

 أحكام التذخيعات ذات العبلقة((.
( مغ أحكام اإلفبلس في قانػن التجارة العخاقي رقع 677( مغ السادة )3تشطخ الفقخة ) (3)

 السمغي، والتي سبق ذكخىا.  2:81( لدشة :25)
ل في شأن أثخ اإلفبلس عمى السجيغ، يشطخ: د. عبج الحسيج الذػاربي، لمسديج مغ التفري (4)

؛ ريبةر حديغ وما بعجىا 256، ص2:99إلسكشجرية، اإلفبلس، مشذأة السعارف، ا
يػسف، التشطيع القانػني إلنقاذ التاجخ مغ اإلفبلس، دراسة تحميمية مقارنة، أشخوحة 

د.  ؛ 25-24، ص ص:312دىػك، دكتػراه، كمية القانػن والعمػم الدياسية بجامعة 
 وما بعجىا. 7:عديد العكيمي، مرجر سابق، ص
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 ضب تصطؾات ؽطع إش. ايتادط ٚغري ايتادط ايعٌُ ضب بني ايتُٝٝع ايؿإٔ ٖصا يف ٜٓبػٞ    
 (1)ايطٜب١ بؿرت٠ املػُا٠ ايؿرت٠ يف اإلؾالؽ بإؾٗاض اؿهِ صسٚض ع٢ً ايػابك١ ايتادط ايعٌُ
 باإلعػاض اؿهِ ضصسٚ ع٢ً ايػابك١ ايؿرت٠ يف أْ٘ سني يف. اؾٛاظٟ أٚ ايٛدٛبٞ ايٓؿاش يعسّ

 ايكإْٛ َٔ( 890) املاز٠ ْص إٔ عٔ ؾطاًل. (2)ايتصطؾات تًو ع٢ً األثط يصيو ٚدٛز ال
 ايعٌُ ضب إؾالؽ بػبب املكاٚي١ عكس بإْٗا٤ املطايب١ سل إٔ يف صطٜح ايعطاقٞ املسْٞ
 بض أبطَ٘ ايصٟ املكاٚي١ عكس ٜبطٌ ال ٚبايتايٞ. اإلؾالؽ إؾٗاض سهِ صسٚض بعس زا٥ًُا ٜهٕٛ
 ؾطٚط تٛاؾطت إشا إال باإلؾالؽ، اؿهِ صسٚض تػبل ؾرت٠ أْٗا باعتباض ايطٜب١ ؾرت٠ يف ايعٌُ
 اال٥تالف غًط١ بكطاض املعسي١ 1970 يػ١ٓ( 149) ضقِ ايتذاض٠ قإْٛ َٔ( 614) املاز٠

 مبٓاظعات املتعًك١ ايكطا١ٝ٥ اإلدطا٤ات تطٜٛط بؿإٔ 2004 يػ١ٓ( 78) ضقِ املٓش١ً املؤقت١
 عٔ ايتٛقـ تأضٜذ قبٌ ًَٜٛا( 90) خالٍ املكاٚي١ عكس أبطّ قس ايعٌُ ضب نإ شاإ ايسٜٔ،

                                                      

تخة الخيبة ىي الفتخة التي تزصخب فييا أعسال السجيغ وتدبق شيخ إفبلسو. يشطخ: د.  (2)
حديغ الشػري، نطام اإلفبلس، مكتبة عيغ شسذ، دار الجيل لمصباعة، القاىخة، بجون 

رة بيغ تأريخ التػقف عغ دفع الجيغ وبيغ . وىي الفتخة السحرػ 228سشة الشذخ، ص
/ ىيئة عامة 436الحكع بذيخ اإلفبلس. يشطخ: قخار محكسة التسييد العخاقية رقع )

. مشذػر في )مجسػعة األحكام العجلية( الرادرة عغ 4/2:88/:2( بتأريخ 87أولى/
 .1:-:9، ص ص2:88قدع اإلعبلم القانػني بػزارة العجل في العخاق، العجد األول، 

الترخفات  2:81( لدشة :25( مغ قانػن التجارة العخاقي رقع )724حجدت السادة ) (3)
الخاضعة لعجم الشفاذ الػجػبي عمى سبيل الحرخ، وتتسثل في التبخعات والػفاء بالجيػن 
غيخ الحالة والػفاء بغيخ الذيء الستفق عميو والتأميشات الزامشة لجيغ سابق. ولمسديج 

 -السػضػع، يشطخ: د. دمحم سيج الفقي، القانػن التجاري، اإلفبلسمغ التفريل حػل ىحا 
-عسميات البشػك، الصبعة األولى، مشذػرات الحمبي الحقػقية، بيخوت -العقػد التجارية

؛ د. عديد  232؛ د. حديغ الشػري، مرجر سابق، ص 6:، ص3116لبشان، 
 .325-324العكيمي، مرجر سابق، ص

مغ ذات القانػن بعج التعجيل قج ألغت حاالت عجم الشفاذ ( 725في حيغ أن السادة )    
الجػازي، وأحمت محميا حكسًا ججيجًا متزسشًا إلدام القاضي بالحكع بعجم نفاذ الترخفات 

( يػمًا قبل تأريخ التػقف عغ الجفع، ولكغ بذخط 1:التي أجخيت مغ قبل السجيغ خبلل )
 الترخف ضارًا بحقػق الجائشيغ.  أن يكػن مغ تعامل مع السفمذ سيء الشية وأن يكػن 
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 بايٛضع ايتعاقس ٚقت ٜعًِ أٟ اي١ٝٓ، غ٤ٞ ايعٌُ ضب َع املتعاقس املكاٍٚ ٜهٕٛ ٚإٔ ايسؾع،
 عكس ٜطط إٔ ٚنصيو ايعكس، بإبطاّ ضضٞ قس شيو َع ٚيهٓ٘ املؿًؼ، ايعٌُ يطب املايٞ

 .ايعٌُ بض بسا٥ين املربّ املكاٚي١
 عكس إْٗا٤ طًب يًُكاٍٚ ميهٔ ؾال اإلؾالؽ َٔ (1)ايٛاقٞ ايصًح ايعٌُ ضب أبطّ ٚإشا    

 .باإلؾالؽ سهِ صسٚض عسّ بػبب املكاٚي١
 ايعٌُ ضب أبطّ إشا املكاٚي١ عكس إْٗا٤ طًب يًُكاٍٚ ميهٔ نإ إشا َا عٔ ايتػاؤٍ ٜٚجٛض    

 . ايسا٥ٓني مجاع١ َع (2)ايكطا٥ٞ ايصًح
 قبٌ املكاٚي١ عكس إْٗا٤ طًب قس املكاٍٚ نإ إشا َا بني ايتؿطق١ اؿاي١ ٖصٙ يف بػٜٞٓ    

 قبٌ ايعكس إْٗا٤ طًب قسّ إٔ يًُكاٍٚ غبل ؾإشا. بعسٙ أٚ ايسا٥ٓني مجاع١ َع ايصًح إبطاّ
 عٓس٥ٍص ٜجبت بٌ ايعكس، إْٗا٤ يف املكاٍٚ سل ع٢ً ٜؤثط ال ايصًح ؾإٕ ايصًح، ايعٌُ ضب إبطاّ
 ضب إؾالؽ بػبب املكاٚي١ عكس إلْٗا٤ طًب٘ املكاٍٚ ٜكسّ مل إشا أَا. ايعكس ْٗا٤إ يف سك٘

 طًب يف سل يًُكاٍٚ ٜبك٢ ال ؾإْ٘ ايسا٥ٓني مجاع١ َع ايصًح ايعٌُ ضب إبطاّ بعس إال ايعٌُ
 َٔ( 691) املاز٠ َٔ( 1) ايؿكط٠ تٓص إش اْت٢ٗ، قس اإلؾالؽ يهٕٛ املكاٚي١ عكس إْٗا٤

 املٓش١ً املؤقت١ اال٥تالف غًط١ بكطاض املعسي١ 1970 يػ١ٓ( 149) ضقِ اقٞايعط ايتذاض٠ قإْٛ

                                                      

ليذ مغ الزخوري لتقجيع شمب الرمح الػاقي أن يكػن التاجخ متػقفًا عغ الجفع، بل  (2)
يحق لو ذلظ قبل تػقفو عغ اإليفاء، فيكفي أن يكػن التاجخ قج اضصخبت أعسالو بذكل 

ريل مدتسخ وتدعدع مخكده السالي، وذلظ لكي يتػقى خصخ اإلفبلس. ولمسديج مغ التف
 36حػل شخوط الرمح الػاقي مغ اإلفبلس، يشطخ: إلياس ناصيف، مرجر سابق، ص

وما بعجىا ؛ د. عديد  315وما بعجىا ؛ أحسج محسػد خميل، مرجر سابق، ص
 وما بعجىا. 482العكيمي، مرجر سابق، ص

الرمح القزائي أو الرمح البديط عقج يتع بيغ السفمذ مغ جية، وجساعة الجائشيغ،  (3)
ية ىؤالء، مغ جية أخخى، ضسغ شخوط معيشة، وترادق عميو السحكسة، وبسػجبو بأغمب

يعػد السجيغ السفمذ إلى رأس أعسالو، فيدتعيج إدارة أمػالو والترخف بيا، لقاء تعيجه 
بأن يدجد في تػاريخ محجدة جسيع ديػنو أو قدسًا مشيا. ويؤدي الرمح إلى إبخاء السفمذ 

 لئليفاء أو األثشيغ معًا. يشطخ: إلياس ناصيف، مغ جدء مغ ديػنو أو مشحو آجاالً 
وما  282وما بعجىا ؛ أحسج محسػد خميل، مرجر سابق، ص 624مرجر سابق، ص

 .318بعجىا ؛ د. مرصفى كسال شو و وائل أنػر بشجق، مرجر سابق، ص
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 أْ٘ ع٢ً ايسٜٔ مبٓاظعات املتعًك١ ايكطا١ٝ٥ اإلدطا٤ات تطٜٛط بؿإٔ 2004 يػ١ٓ( 78) ضقِ
 قطاضٙ ايتؿًٝػ١ قاضٞ إصساض عٓس باإلؾالؽ اؿهِ ع٢ً املرتتب١ اآلثاض مجٝع تعٍٚ))

 ٚتٓص((. 602 املاز٠ يف عًٝٗا املٓصٛص اآلثاض جٓا٤باغت ٚشيو ايصًح، ع٢ً باملٛاؾك١
 اإلؾالؽ إؾٗاض ٜهٕٛ إٔ هٛظ)) أْ٘ ع٢ً ايكإْٛ ْؿؼ َٔ( 602) املاز٠ َٔ( 2) ايؿكط٠

 ع٢ً مت قس املؿًؼ َع ايتعاٌَ ؾٝٗا ٜهٕٛ تطتٝبات أٚ َعاَالت أٟ إْٗا٤ يتربٜط أغاغًا
 ((.ْٚعاٖت٘ دساضت٘ أغاؽ

 املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا ايعٌُ ضب ؽإؾال باعتباض ايتُػو: ثايجًا

 ايتُػو سل ٜعطٞ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 890) املاز٠ ْص إٔ املالسغ َٔ    
. ايتؿًٝػ١ ٚٚنٌٝ املكاٍٚ َٔ يهٌ املكاٚي١ عكس يف طاض٥ًا سازثًا ايعٌُ ضب إؾالؽ باعتباض

 .(1)اإلؾالؽ إلزاض٠ يًسؾع ٚنٝاًل باعتباضٙ اإلؾالؽ سهِ يف احمله١ُ تعٝٓ٘ األخري ٖٚصا
 ساي١ ٜٓعِ ايصٟ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 890) املاز٠ ْص إٔ إىل اإلؾاض٠ ٚتٓبػٞ     
 إشا املكاٍٚ أٚ ايتؿًٝػ١ ٚنٌٝ ع٢ً ٜؿطض مل ايعٌُ، ضب إؾالؽ بػبب املكاٚي١ عكس إْٗا٤
 بايٓعط اإلعصاض، َٔ َطد٠ٛ ؾا٥س٠ ٚدٛز عسّ شيو َٚطز. األخط ايططف إعصاض ايعكس إْٗا٤ طًب

 .ايتعاَات٘ تٓؿٝص ميهٓ٘ ٚال أؾًؼ قس ايعٌُ ضب إٔ إىل
 ايعٌُ ضب إؾالؽ بػبب ايعكس بإْٗا٤ ٜتُػو َٔ أعالٙ املصنٛض ايٓص ًٜعّ مل ٚنصيو   

 َباؾط٠ ايعكس إْٗا٤ طًب تكسِٜ بإَهاْ٘ ؾإٕ يصيو. َعني أدٌ خالٍ طًب٘ ٜكسّ إٔ بٛدٛب
 تأخطٙ فطز ٚإٕ. (2)شيو ع٢ً ايعَٔ َٔ ؾرت٠ َطٚض بعس أٚ اإلؾالؽ إؾٗاض سهِ صسٚض بعس
 شيو ٜكرتٕ مل إٕ اإلْٗا٤، طًب يف سك٘ عٔ تٓاظٍ أْ٘ ع٢ً وٌُ إٔ ميهٔ ال ايطًب تكسِٜ يف

 إلْٗا٤ قٌ ال إش ايعٌُ، تٓؿٝص إمتاّ قبٌ طًب٘ ٜكسّ إٔ ٜؿرتط ٚيهٔ. ايتٛد٘ ٖصا ٜسعِ مبا
 عًُ٘ بعس ايعٌُ تٓؿٝص يف املكاٍٚ اغتُطاض ٜؿػط قس انُ. ايعٌُ تٓؿٝص مت إٕ املكاٚي١ عكس

 .ايعٌُ ضب إؾالؽ بػبب ايعكس إْٗا٤ يف سك٘ عٔ بتٓاظي٘ ايعٌُ ضب إؾالؽ بإؾٗاض
                                                      

 2:81( لدشة :25( مغ قانػن التجارة العخاقي رقع )697( مغ السادة )2تشز الفقخة ) (2)
بذأن تصػيخ  3115( لدشة 89جلة بقخار سمصة االئتبلف السؤقتة السشحمة رقع )السع

اإلجخاءات القزائية الستعمقة بسشازعات الجيغ عمى أنو ))تعيغ السحكسة في إشيار 
 اإلفبلس، وكيبًل لمجفع إلدارة اإلفبلس، ويجعى بأميغ التفميدة((.

ولة في ىحه الحالة خبلل فتخة معقػلة. وىشاك مغ يخى بأنو يجب التسدظ بإنياء عقج السقا (3)
 .227يشطخ: د. جعفخ الفزمي، مرجر سابق، ص
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 ٚنٌٝ أظٗط إشا املكاٚي١ عكس إْٗا٤ طًب يًُكاٍٚ ميهٔ نإ إشا َا عٔ ايتػاؤٍ ٜٚجٛض    
 يًُكاٍٚ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات قسّ إشا أٚ املكاٚي١، عكس تٓؿٝص يف يالغتُطاض اغتعسازٙ ايتؿًٝػ١

 .ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ
 ؾطٚط تٛاؾط ٜؿرتط ال أْ٘ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 890) املاز٠ ْص َٔ ٜػتؿـ    

 أضاز ٚإٕ ست٢ املكاٚي١، عكس إْٗا٤ طًب يًُكاٍٚ ميهٔ يهٞ ايعٌُ، ضب إؾالؽ غ٣ٛ َع١ٓٝ،
 ؿػٔ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات ايتؿًٝػ١ ٚنٌٝ قسّ أٚ ايعكس، تٓؿٝص يف االغتُطاض ايتؿًٝػ١ ٚنٌٝ
 بصٛض٠ املاز٠ تًو ْص دا٤ إش ايعكس، إْٗا٤ يف املكاٍٚ سل ٜػًب ال شيو ؾإٕ ايعٌُ، تٓؿٝص
 ؾطاًل. (1)عسَ٘ َٔ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات بتكسمي٘ أٚ ايتؿًٝػ١ ٚنٌٝ بإضاز٠ تكٝٝسٙ عٔ َطًك١

 ٚشيو ايعٌُ، ضب إؾالؽ بعس ايعٌُ، صتٓؿٝ يف االغتُطاض أضاز يٛ ست٢ املكاٍٚ ؾإٕ شيو، عٔ
 األضض ع٢ً ضٖٔ سل يًُكاٍٚ نإ يٛ نُا بطٖٔ، َطًُْٛا سك٘ ؾٝٗا ٜهٕٛ اييت األسٛاٍ يف

 ايتؿًٝػ١ ٚنٌٝ أضاز إشا شيو ميهٓ٘ ؾال اَتٝاظ، عل َطًُْٛا أٚ ايبٓا٤، عًٝٗا ٜكِٝ اييت
 .ايعكس إْٗا٤
 يف ايطاض٤٣ يًشازخ تؿطٜعًٝا تطبٝكًا باضٙباعت ايعٌُ ضب إؾالؽ إٔ إىل اإلؾاض٠ ٚتٓبػٞ    
 املسْٞ ايكإْٛ بُٗا دا٤ ايًصٜٔ اآلخطٜٔ ايتؿطٜعٝني ايتطبٝكني عٔ ىتًـ املكاٚي١ عكس

 عكس إلْٗا٤ ٜؿرتط األخرئٜ ايتؿطٜعٝني ايتطبٝكني ؾؿٞ. ٚعذعٙ املكاٍٚ َٛت أٟ ايعطاقٞ،

                                                      

وىشاك مغ يخى أنو مغ الػاجب أن ال يجاب السقاول إلى شمب إنياء عقج السقاولة إذا  (2)
أضيخ وكيل التفميدة استعجاده لتشفيح السقاولة باسع جساعة الجائشيغ، فيدتسخ عقج السقاولة 

ة، وال يجػز الحكع بإنياء العقج إال إذا رفس وكيل التفميدة تشفيح مع وكيل التفميد
السقاولة، وعمى السقاول عشجئٍح إعحاره ومصالبتو بالتشفيح، وإذا امتشع عشو كان لمسقاول أن 
يصمب إنياء العقج. وكحلظ الحال إذا قجم وكيل التفميدة الزسانات الكافية لحدغ تشفيح 

نياء السقاولة، ويجب عشجئح الخجػع إلى األصل، وىػ العسل، إذ تشتفي الحكسة مغ إ
مخاعاة القػاعج السمدمة لمعقج. يشطخ: د. شارق كاضع عجيل، مرجر سابق، ص 

. ويبجو لشا أن ىحا الخأي، عمى الخغع مغ وجاىتو مغ الشاحية السشصقية، 552-:54ص
ان السذخع يقرج ( مغ القانػن السجني العخاقي. ولػ ك9:1إال أنو ال يدشجه نز السادة )

ذلظ لكان قج نز عميو، وذلظ عمى غخار مػاضع أخخى قخن فيو السذخع حق التسدظ 
بإنياء عقج السقاولة، عمى سبيل السثال، بعجم تقجيع ضسانات كافية لحدغ تشفيح العسل. 

 ( مغ القانػن السجني العخاقي.999( مغ السادة )2كسا ىػ الحال في نز الفقخة )
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 َٔ أٚ املكاٍٚ َٛت ساي١ يف اٍٚاملك ٚضث١ قبٌ َٔ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات تكسِٜ عسّ املكاٚي١
 تكسِٜ ميهٓ٘ ال ؾإْ٘ ايعٌُ ضب إؾالؽ ساي١ يف أَا. عذعٙ ساي١ يف ْؿػ٘ املكاٍٚ قبٌ

 ٚست٢. (1)ؾٝٗا ٚايتصطف أَٛاي٘ إزاض٠ يف ٜسٙ تػٌ إش ايعٌُ، تٓؿٝص ؿػٔ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات
 املكاٍٚ سل ٜػًب ال شيو ؾإٕ ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات ايتؿًٝػ١ ٚنٌٝ قسّ يٛ
ّٝٓا نُا ايعكس، إْٗا٤ طًب يف  .غابل َٛضع يف شيو ب

 الجالح املطلب

 املقاولة عقد يف طارئًا حادثًا العنل رب إفالس اعتبار على املرتتب األثر
 أٚ املكاٍٚ طًب ع٢ً بٓا٤ً املكاٚي١، عكس اْكطا٤ ايعٌُ ضب إؾالؽ ؼكل ع٢ً ٜرتتب    

 بعس أٚ ايعٌُ تٓؿٝص يف ايبس٤ ٚقبٌ املكاٚي١ عكس إبطاّ بعس وشي نإ غٛا٤ ايتؿًٝػ١، ٚنٌٝ
 . شنطٖا غبل اييت ايؿطٚط تٛاؾطت إشا إمتاَ٘، ٚقبٌ ايعٌُ تٓؿٝص يف ايبس٤

                                                      

السمغي عمى  2:81( لدشة :25( مغ القانػن التجارة العخاقي رقع )714وتشز السادة ) (2)
يسشع السفمذ بسجخد صجور حكع إشيار اإلفبلس مغ إدارة أمػالو والترخف  -2أنو ))

فييا. وتعتبخ الترخفات التي يجخييا في يػم صجور حكع اإلفبلس حاصمة بعج صجوره. 
ق الغيخ إال بالتدجيل أو غيخه مغ إذا كان الترخف مسا ال يشعقج وال يشفح في ح -3

اإلجخاءات فبل يدخي عمى جساعة الجائشيغ إال إذا تّع اإلجخاء قبل صجور حكع اإلفبلس. 
وال يحػل مشع السفمذ مغ إدارة أمػالو والترخف فييا دون قيامو باإلجخاءات البلزمة  -4

 -2نو ))( مغ نفذ القانػن عمى أ718لمسحافطة عمى حقػقو((. كسا تشز السادة )
يذسل مشع السفمذ مغ اإلدارة والترخف جسيع األمػال التي تكػن ممكًا لمسفمذ في يػم 
صجور حكع إشيار اإلفبلس واألمػال التي تؤول إليو ممكيتيا وىػ في حالة اإلفبلس. 

األمػال التي ال يجػز  -ومع ذلظ ال يذسل السشع مغ اإلدارة والترخف ما يأتي: أ -3
 -األمػال السسمػكة لغيخ السفمذ. ج -ًا واإلعانة التي تتقخر لو. بالحجد عمييا قانػن

التعػيزات التي تدتحق  -الحقػق الستعمقة بذخز السفمذ أو بأحػالو الذخرية. د
لمسدتفيج في عقج تأميغ صحيح أبخمو السفمذ قبل صجور حكع إشيار اإلفبلس. ومع 

أميغ التي دفعيا السفمذ ابتجاًء مغ ذلظ يمتدم السدتفيج بأن يخد إلى التفميدة أقداط الت
 التأريخ الحي عيشتو السحكسة لمػقػف عغ الجفع، ما لع يشز القانػن عمى غيخ ذلظ((.
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 ىتًـ ٚيهٔ. َع١ٓٝ آثاض شيو ع٢ً ترتتب ايعٌُ ضب بإؾالؽ املكاٚي١ عكس اْكط٢ ٚإشا    
 يف بسأ قس ٜهٔ مل أٚ ٜتُ٘، ٚمل ٌُايع تٓؿٝص يف بس٤ قس املكاٍٚ نإ إشا َا سػب األثط

 .تٓؿٝصٙ
 ٚٚنٌٝ املكاٍٚ َٔ نٌ ٜتشًٌ ايعٌُ، تٓؿٝص يف ايبس٤ قبٌ ايعٌُ ضب إؾالؽ ساي١ ؾؿٞ    

 اييت اؿاي١ إىل ٜٚعٛزإ. ايتعاّ بأٟ اآلخط ػاٙ َُٓٗا أٟ ًٜتعّ إٔ زٕٚ ايعكس َٔ ايتؿًٝػ١
 يٛنٌٝ ميهٔ إش األدط، َٔ دع٤ ع٢ً سصٌ قس املكاٍٚ نإ إشا إال ايعكس، قبٌ عًٝٗا ناْا

 قس ايعٌُ ضب نإ إشا َا سهِ عٔ ايصسز ٖصا يف ٜجٛض ايتػاؤٍ ٚيعٌ. اغرتزازٙ ايتؿًٝػ١
 أٚ (1)(ايتكصريٟ اإلؾالؽ) بايتكصري باإلؾالؽ ٜعطف َا ٖٚٛ إؾالغ٘، يف غط٦٘ تػبب

  .(1)(ايتسيٝػٞ اإلؾالؽ) بايتسيٝؼ اإلؾالؽ
                                                      

اإلفبلس التقريخي جخيسة جشائية، إال أنو ال يشصػي عمى الغر وقرج اإلضخار بحقػق  (2)
عمى ترخفات الجائشيغ، بل يشصػي عمى تقريخ وإىسال في إدارة السذخوع التجاري، أو 

تشع عغ شير ورعػنة دون احتخاز لمشتائج الخصيخة التي قج تتختب عمييا بالشدبة لمسذخوع 
وما قج يشتج عشيا مغ ضخر لمجائشيغ. يشطخ: وردة دالل، جخائع السفمذ في القانػن 

. مذار 54، ص:311الجدائخي والقانػن السقارن، دار الجامعة الججيجة، اإلسكشجرية، 
م بػالرمرال، جخيسة اإلفبلس التجاري، محكخة تكسيمية لشيل شيادة إليو عشج: ىذا

، 3125الساستخ، جامعة العخبي بغ مييجي أم البػاقي، كمية الحقػق والعمػم الدياسية، 
 . متاحة عمى العشػان اإللكتخوني اآلتي:8ص

<http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/bitstream.pdf> 

 (Last visited 09.07.2019). 

حدام صالحي، جخيسة اإلفبلس، محكخة تكسيمية لشيل شيادة الساستخ، جامعة العخبي بغ 
. متاحة عمى العشػان 43، ص3126مييجي أم البػاقي، كمية الحقػق والعمػم الدياسية، 

 اإللكتخوني اآلتي:
<http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/5118.pdf> 

(Last visited 05.07.2019). 

السمغي في شأن جخائع اإلفبلس  2:81( لدشة :25وقج أحال قانػن التجارة العخاقي رقع )    
( مشو عمى أنو ))تدخي في شأن 898إلى قانػن العقػبات العخاقي، فتشز السادة )

ح الػاقي مشو األحكام السشرػص عمييا في قانػن الجخائع الستعمقة باإلفبلس والرم
 :2:7( لدشة 222( مغ قانػن العقػبات العخاقي رقع ):57العقػبات((. وتشز السادة )

 =(:26/23/2:7( بتأريخ )2889السعجل والسشذػر في الػقائع العخاقية في العجد )

http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/bitstream
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تيغ كل تاجخ عمى أنو ))يعج مفمدًا بالتقريخ ويعاقب بالحبذ مجة ال تديج عمى سش=
حكع نيائيًا بإشيار إفبلسو يكػن قج تدبب بتقريخه الجديع في خدارة دائشيو. ويكػن 

إذا كانت  -التاجخ السفمذ في حالة تقريخ جديع في إحجى الحاالت التالية: أوالً 
إذا أنفق مبالغ جديسة في  -مراريفو الذخرية أو السشدلية باىطة بالشدبة لسػارده. ثانياً 

إذا اشتخى بزاعة لبيعيا  -أعسال الشريب أو في السزاربات الػىسية. ثالثاً القسار أو 
بأقل مغ سعخىا أو إذا اقتخض مبالغ أو أصجر أوراقًا مالية أو استعسل شخقًا أخخى مسا 

إذا أقجم  -تدبب لو في خدارة كبيخة ليحرل عمى السال حتى يؤخخ إشيار إفبلسو. رابعاً 
ء أحج دائشيو ديشو إضخارًا بباقي الجائشيغ أو بقرج بعج التػقف عغ الجفع عمى إيفا

إذا حرل عمى الرمح مع دائشيو بصخيق  -الحرػل عمى قبػلو الرمح. خامداً 
( مغ نفذ القانػن عمى أنو ))يعج مفمدًا بالتقريخ 581التجليذ((. كسا تشز السادة )

إحجى الحاالت  ويعاقب بالحبذ ..... كل تاجخ حكع نيائيًا بإشيار إفبلسو إذا تػافخت
عجم مدكو الجفاتخ التجارية التي تػجب عميو القػانيغ التجارية مدكيا أو  -التالية: أوالً 

كانت دفاتخه غيخ كاممة أو غيخ مشتطسة بحيث ال يعخف مشيا حقيقة ما لو وما عميو. 
صحة عجم  -عجم تقجيسو إقخارًا بتػقفو عغ الجفع في السيعاد السحجد قانػنًا. ثالثاً  -ثانياً 

إذا فذل بتقجيع شمب  -البيانات التي يمدمو القانػن بتقجيسيا بعج تػقفو عغ الجفع. رابعاً 
أميغ التفميدة أو القاضي السدؤول عغ اإلجخاءات أو لمغيخ في الحاالت التي تتصمب 
ىكحا بجون سبب معقػل أو إذا فذل في تقجيع بيانات لآلخخيغ أو كػن ىحه البيانات 

عقجه لسرمحة الغيخ بجون عػض تعيجًا جديسًا ال تدسح بو  -غيخ صحيحة. خامداً 
إذا لع يقع بعج إشيار إفبلسو باإلفراح عغ ذلظ  -حالتو السالية عشجما تعيج بو. سادساً 

لمغيخ، وذلظ في الحاالت التي يتصمبيا القانػن((. لمسديج مغ التفريل حػل اإلفبلس 
د شو ياسيغ، جخائع السفمذ، دراسة التقريخي، يشطخ: د. إسخاء دمحم عمي سالع و عيػ 

مقارنة، بحث مشذػر في مجمة )السحقق الحمي لمعمػم القانػنية والدياسية( الرادرة عغ 
وما بعجىا ؛ إلياس  :23، ص3127جامعة بابل، العجد الثالث، السجمج الثامغ، 

وما بعجىا ؛ أحسج محسػد خميل، مرجر سابق، ص  751ناصيف، مرجر سابق، ص
 .335-334ص

اإلفبلس التجليدي ىػ الحي يشتج عغ غر واحتيال التاجخ، ويذتخط فيو سػء الشية مغ  (2)
قبل التاجخ السفمذ. ويقػم عمى الخكشيغ السادي والسعشػي. يشطخ: حدام صالحي، 

 =( مغ قانػن العقػبات العخاقي عمى أنو579. وتشز السادة )9مرجر سابق، ص
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 ٜهٕٛ إٔ ٜؿرتض ايتسيٝػٞ اإلؾالؽ أٚ ايتكصريٟ اإلؾالؽ ساي١ يف أْ٘ يٓا ٜٚبسٚ    
 مت قس ايعٌُ ضب إٔ إىل بايٓعط ٚشيو املكاٚي١، عكس إْٗا٤ عٔ ايتعٜٛض طًب املكاٍٚ بإَهإ
 إؾٗاض إىل املؤزٟ تسيٝػ٘ أٚ تكصريٙ ْتٝذ١ ايعكس إْٗا٤ ٜتِ ٚبايتايٞ إؾالغ٘، إؾٗاض

 .  السل َٛضع يف شيو يتؿصٌٝ ٚغٓعٛز. إؾالغ٘
 املاز٠ ْص ؾإٕ ايعٌُ تٓؿٝص يف املكاٍٚ بس٤ بعس ايعٌُ ضب إؾالؽ إؾٗاض مت إشا أَا    

 ٚنٌٝ ع٢ً املكاٍٚ ضدٛع نٝؿ١ٝ َٔ خايًٝا دا٤ قس ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 890)
 ٜتِ مل اييت األعُاٍ يتٓؿٝص ايٓؿكات َٔ أْؿك٘ َٚا األعُاٍ َٔ ألعٙ َا بك١ُٝ ايتؿًٝػ١
 ٚنٌٝ ع٢ً املكاٍٚ ٚضدٛع. ايعا١َ ايكٛاعس إىل ايؿإٔ ٖصا يف ايطدٛع ٜٓبػٞ يصيو. إلاظٖا

 اْكط٢ قس ٜهٕٛ املكاٚي١ عكس إٔ إش ايعكس١ٜ، املػؤٚي١ٝ أغاؽ ع٢ً ٜهٕٛ ال ايتؿًٝػ١
 املػؤٚي١ٝ أغاؽ ع٢ً ايطدٛع ي٘ ميهٔ ال ٚنصيو. ؾطٚط٘ ؼكل عٓس ايعٌُ ضب بإؾالؽ

 ٜهٕٛ ٚإمنا. ايعٌُ يطب ايتسيٝػٞ ٚاإلؾالؽ تكصريٟاي اإلؾالؽ ساييت غري يف ايتكصري١ٜ،
 ايكإْٛ َٔ( 243) املاز٠ تٓص ايصسز ٖصا ٚيف. غبب زٕٚ ايهػب أغاؽ ع٢ً ايطدٛع
 َؿطٚع غبب زٕٚ نػب ع٢ً وصٌ ممٝع غري ٚيٛ ؾدص نٌ)) أْ٘ ع٢ً ايعطاقٞ املسْٞ

 صاٖ بػبب ضطض ؿك٘ َٔ بتعٜٛض نػب٘ َا سسٚز يف ًٜتعّ آخط ؾدص سػاب ع٢ً
 ايتؿًٝػ١ ٚنٌٝ ًٜتعّ ٚبصيو((. بعس ؾُٝا نػب٘ ظاٍ ٚيٛ قا٥ًُا االيتعاّ ٖصا ٜٚبك٢ ايهػب،

                                                                                                                              

يائيًا بإشيار إفبلسو في إحجى الحاالت التالية: ))يعج مفمدًا بالتجليذ كل تاجخ حكع ن=
إذا اختمذ  -إذا أخفى دفاتخه أو بعزًا مشيا أو أتمفيا أو غيخ فييا أو بجليا. ثانياً  -أوالً 

إذا اعتخف بجيغ صػري أو جعل نفدو  -أو أخفى جدءًا مغ مالو إضخارًا بجائشيو. ثالثاً 
في دفاتخه أو ميدانيتو أو غيخىا مغ  مجيشًا بسبمغ ليذ في ذمتو حقيقة سػاء أكان ذلظ

إذا امتشع بدػء قرج عغ تقجيع ورقة أو إيزاح  -األوراق أو بإقخاره بحلظ شفػيًا. رابعاً 
شمبتو مشو جية مخترة مع عمسو بسا يتختب عمى ذلظ االمتشاع. ويعاقب السفمذ 

يغ((. بالتجليذ بالدجغ مجة ال تديج عمى سبع سشػات أو بالحبذ مجة ال تقل عغ سشت
لمسديج مغ التفريل حػل مفيػم اإلفبلس التجليدي وأركانو، يشطخ: د. إسخاء دمحم عمي 

وما بعجىا ؛ إلياس ناصيف، مرجر  219سالع و عيػد شو ياسيغ، مرجر سابق، ص
وما بعجىا ؛  332وما بعجىا ؛ أحسج محسػد خميل، مرجر سابق، ص :73سابق، ص

س الجشائي لمذخكات في الشطام الدعػدي، بحث د. سعج بغ دمحم شايع القحصاني، اإلفبل
 وما بعجىا. متاح عمى العشػان اإللكتخوني اآلتي:  64مقارن، ص

<Http://mksq.journals.ekb.eg> (Last visited: 02.07.2019). 

http://mksq.journals.ekb.eg/
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 إللاظ املكاٍٚ صطؾٗا اييت ٚايٓؿكات املٓذع٠ األعُاٍ ق١ُٝ َٔ باألقٌ املكاٍٚ بتعٜٛض
 أَا. ٚايٓؿكات األعُاٍ ٖصٙ ْتٝذ١ ايعٌُ ضب ع٢ً ايعا٥س ايٓؿع ٚق١ُٝ تتِ، مل اييت األعُاٍ

 ايطدٛع أغاؽ ؾإٕ تسيٝػ٘ أٚ تكصريٙ ْتٝذ١ سسخ قس ايعٌُ ضب إؾالؽ إؾٗاض نإ إٕ
 ؾٝؿٌُ ايتعٜٛض، ْطام يصيو تبعًا ٜتػري ٚبايتايٞ ايتكصري١ٜ، املػؤٚي١ٝ ٜهٕٛ بايتعٜٛض

 .َتٛقع غري أٚ نإ َتٛقعًا املباؾط، ايططض
 َٚا األعُاٍ َٔ عٙأل َا بك١ُٝ ضدٛع٘ يف االَتٝاظ سل ي٘ املكاٍٚ إٔ املالسغ َٚٔ    

 ايكإْٛ َٔ( 1379) املاز٠ تٓص إش. ايعٌُ َٔ ٜتِ مل َا تٓؿٝص غبٌٝ يف ايٓؿكات َٔ أْؿك٘
 ايصٜٔ املعُاضٜني ٚاملٗٓسغني يًُكاٚيني املػتشك١ املبايؼ -1)) أْ٘ ع٢ً ايعطاقٞ املسْٞ

 سل هلا ٗا،صٝاْت أٚ تطَُٝٗا أٚ تؿٝٝسٖا إعاز٠ أٚ أخط٣ َٓؿآت أٚ أب١ٝٓ تؿٝٝس إيِٝٗ عٗس
. بٝع٘ ٚقت ايعكاض ق١ُٝ يف األعُاٍ ٖصٙ بػبب ظا٥سًا ٜهٕٛ َا بكسض املٓؿآت ٖصٙ ع٢ً اَتٝاظ

 ٚتػذٌٝ َكابًٗا يف املػتشك١ ٚاملبايؼ متت اييت باألعُاٍ ضمسٞ غٓس ؼطٜط ٚهب -2
 ٚقت َٔ االَتٝاظ ٖصا َطتب١ ٚتهٕٛ. ايػٓس ٖصا ع٢ً بٓا٤ً ايعكاضٟ ايتػذٌٝ زا٥ط٠ يف االَتٝاظ

 املطتٗٔ سل ع٢ً االَتٝاظ ٖصا صاسب ٜتكسّ املٓؿآت بٗصٙ ٜتعًل ٚؾُٝا -3. ايتػذٌٝ
 أٚ تأًَٝٓٝا ايطٖٔ ٖصا نإ غٛا٤ ايطٖٔ مشًٗا إشا األعُاٍ ٖصٙ عًٝٗا قاَت اييت يألضض
 ((.سٝاظًٜا

 ٌايعُ ضب باعتباضٙ األصًٞ املكاٍٚ أؾًؼ إشا ايباطٔ، َٔ املكاٚي١ عكس يف ؾإْ٘ شيو َٚع    
 اييت املٓؿآت ع٢ً االَتٝاظ سل ي٘ يٝؼ ايباطٔ َٔ املكاٍٚ ؾإٕ ايجاْٞ، املكاٚي١ عكس يف

 صاسب َع ٜتعاقسٕٚ ايصٜٔ املكاٚيني ملصًش١ َكصٛض االَتٝاظ سل تطتٝب ألٕ ٜكُٝٗا،
 .(1)األضض

 إشا أْ٘ إىل أؾاضت قس ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 890) املاز٠ إٔ بايصنط، ٚاؾسٜط    
 ايتؿًٝػ١، ٚنٌٝ أٚ املكاٍٚ َٔ بطًب نإ غٛا٤ ايعٌُ، ضب بإؾالؽ املكاٚي١ عكس ط٢اْك

 إٔ َٔ ايطغِ ٚع٢ً. اإلْٗا٤ ٖصا عٔ بايتعٜٛض اآلخط ع٢ً ايطدٛع َُٓٗا ألٟ ميهٔ ال ؾإْ٘
 ايؿػذ، ٚيٝؼ ايعكس إْٗا٤ غٝام يف ٜٓسضز األَط إٔ إال بايؿػذ، اإلْٗا٤ مس٢ قس ايٓص ٖصا
 داْب َٔ اإلخالٍ ٜتٛاؾط ال ٚقس ايعكس١ٜ، بايتعاَات اإلخالٍ عٓس زًَٚا ٕٜهٛ ايؿػذ إٔ إش

 إْٗا٤ ؾطٚط ؼكل عٓس عسَ٘ َٔ ايعكس بإْٗا٤ اؿهِ يف يًكطا٤ غًط١ ال أْ٘ نُا. ايعٌُ ضب
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 اؿاي١ ؾطٚط ؼكل َٔ ايتجبت يف زٚضٙ ٜٓشصط بٌ ايعٌُ، ضب إؾالؽ بػبب املكاٚي١ عكس
 . ايعكس بإْٗا٤ اؿهِ قبٌ

 بصٛض٠ ايعكس إْٗا٤ يف سك٘ اغتعُاٍ املكاٍٚ سل َٔ إٔ إىل ضأٟ ٜصٖب ايػٝام ٖصا ٚيف    
 ٚاقع١ ع٢ً ٜتٛقـ اؿل ٖصا اغتعُاٍ إٔ اعتباض ع٢ً ٚشيو ايكطا٤، إىل ايًذ٤ٛ زٕٚ َباؾط٠
 ايٓص يف( ايعكس ٜؿػذ إٔ) عباض٠ اغتعُاٍ ٚإٔ ايعٌُ، ضب إؾالؽ إؾٗاض ٖٚٞ الأ َع١ٓٝ

 احمله١ُ، أَاّ بصيو ايسع٣ٛ ضؾع عٓس ؾإْ٘ أعالٙ شنطْا نُا ٚيهٔ. (1)لزقٝ غري اغتعُاٍ
 .ايعكس بإْٗا٤ اؿهِ ؾطٚط ؼكل َٔ ايتجبت يف ايكطا٤ غًط١ تٓشصط

 ع٢ً ايطدٛع إَهإ عسّ َٔ أعالٙ املصنٛض ايٓص يف دا٤ َا إٔ ايصسز ٖصا يف يٓا ٜٚبسٚ    
 ميهٔ ال َا ٚيهٔ. بايعكس إخالٍ أٟ إيٝ٘ ٜٓػب ال إش َؿّٗٛ، أَط ٖٛ إمنا بايتعٜٛض املكاٍٚ
 عٔ بايتعٜٛض ايتؿًٝػ١ ٚنٌٝ ع٢ً ايطدٛع إَهإ عسّ َٔ ايٓص يف دا٤ َا ٖٛ تربٜطٙ
 أٚ تكصريًٜا ايعٌُ ضب إؾالؽ ؾٝ٘ ٜهٕٛ ايصٟ ايؿطض يف ٚؼسٜسًا املكاٚي١، عكس إْٗا٤

 ٚال ايعكس، إْٗا٤ ثِ َٚٔ إؾالغ٘، يف املتػبب ٖٛ اؿاي١ ٖصٙ يف ايعٌُ ضب ٜهٕٛ إش تسيٝػًٝا،
 ٚال اإلْٗا٤، شيو عٔ بايتعٜٛض املكاٍٚ ضدٛع أعالٙ املصنٛض ايٓص َٓع َع شيو ٜػتكِٝ
 أٟ إضازت٘، عٔ خاضز بػبب ايعٌُ ضب إؾالؽ ؾٝٗا ٜهٕٛ اييت اؿاي١ ع٢ً شنطْاٙ َا ٜٓطبل

( 890) ملاز٠ا ْص تعسٌٜ ْكرتح شيو ع٢ً ٚبٓا٤ً. تسيٝػًٝا أٚ تكصريًٜا ٜهٕٛ ال اإلؾالؽ إٔ
 :اآلتٞ ايٓشٛ ع٢ً يٝهٕٛ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ
 إٔ زٕٚ ايعكس ٜٓٗٞ إٔ ايتؿًٝػ١ أَني أٚ يًُكاٍٚ داظ ايعٌُ، ضب إؾالؽ أؾٗط إشا))    

 ((.اإلْٗا٤ ٖصا عٔ بتعٜٛض املطايب١ سل ايتؿًٝػ١ ألَني ٜهٕٛ
 ايعُاْٞ املس١ْٝ ملعاَالتا ٚقإْٛ األضزْٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ نٌ ْص املكابٌ، ٚيف    

 اييت اؿسٚز يف اآلخط ع٢ً املكاٚي١ عكس إْٗا٤ َٔ املتططض ايططف ضدٛع سل ع٢ً صطاس١ً
 ضب إؾالؽ ساي١ ع٢ً صطاس١ ٜٓصا مل ايكاْْٛني ٖصٜٔ إٔ َٔ ايطغِ ٚع٢ً. (2)ايعطف ٜكطٖا
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 ضب إؾالؽ ي١سا إٔ إال املكاٚي١، عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايتؿطٜع١ٝ ايتطبٝكات ضُٔ ايعٌُ
 عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايعاّ يًُبسأ املٓعِ ايٓص عُّٛ ضُٔ تسخٌ إٔ املُهٔ َٔ ايعٌُ

 .املصطٟ املسْٞ ايكإْٛ َٛقـ ع٢ً األَط ٖصا ٜٓطبل ٚال. ايكاْْٛني ٖصٜٔ يف املكاٚي١
 املكاٍٚ ٜكسَٗا اييت املٛاز سهِ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 890) املاز٠ تبني ٚمل    

 ٚنٌٝ إىل املٛاز ٖصٙ بتػًِٝ ًٜتعّ املكاٍٚ نإ إشا َٚا املكاٚي١، عكس إْٗا٤ بعس ًعٌُي
 ٖصٙ بتػًِٝ املكاٍٚ إيعاّ ايتؿًٝػ١ يٛنٌٝ ميهٔ نإ إشا َٚا بٗا، وتؿغ أْ٘ أٚ ايتؿًٝػ١

 اؾاٖع٠ املٛاز ناْت إشا أْ٘ (1)ٜط٣ َٔ ٖٓاى ايصسز ٖصا ٚيف. ال أّ تعٜٛض َكابٌ املٛاز
 يًُكاٍٚ ؾٝهٕٛ اؿػاب، ؼت َبايؼ عٓٗا تػًِ قس املكاٍٚ ٚنإ َج١ًٝ أَٛااًل اٍيالغتعُ

 قس املكاٍٚ ٚنإ ق١ُٝٝ، أَٛااًل املٛاز ناْت إشا أَا. عٓ٘ ٜسؾع مل ايصٟ اؾع٤ شيو أخص
 ناْت إشا أَا. بٗا االستؿاظ ي٘ ول ال ؾإْ٘ قُٝتٗا، تعازٍ اؿػاب ؼت َبايؼ عٓٗا تػًِ

 .ايعٌُ يطب بتػًُٝٗا ًٜتعّ ال ؾإْ٘ قُٝتٗا، َٔ أقٌ املبايؼ
 املكاٍٚ ايتؿًٝػ١ ٚنٌٝ َطايب١ دٛاظ عسّ ايؿإٔ، ٖصا يف ْص غٝاب يف يٓا، ٜٚبسٚ    

 ضضٞ إشا إال يًُكاٍٚ، عازٍ تعٜٛض يسؾع َػتعسًا نإ يٛ ست٢ املٛاز ٖصٙ بتػًُٝ٘
 ٜتؿل إٔ ايصسز، صاٖ يف ْص ٚدٛز عسّ ض٤ٛ يف ميٓع، َا ٖٓاى يٝؼ ٚنصيو. بصيو املكاٍٚ
 َكابٌ يف غٛا٤ ٚايطغّٛ، ٚاـطا٥ط املٛاز األخري ٖصا تػًِٝ ع٢ً ايتؿًٝػ١ ٚنٌٝ َع املكاٍٚ
 .بسْٚ٘ أٚ تعٜٛض

 غري أٚ َٓؿٛض قطا٥ٞ قطاض أٟ ع٢ً ايعجٛض يف ْٛؾل مل أْٓا إىل ْؿري إٔ بس ال ٚأخريًا،    
 ايعكس ٚإْٗا٤ املكاٚي١ عكس يف اض٥ًاط سازثًا باعتباضٙ ايعٌُ ضب إؾالؽ اعتباض ؾإٔ يف َٓؿٛض

 .شيو أغاؽ ع٢ً

 ةـاخلامت
 ايتٛصٝات، بعض ٚقسَٓا نُا اغتٓتادات، عس٠ إىل ايسضاغ١ ٖصٙ خالٍ َٔ تٛصًٓا    

 :أُٖٗا ْٛضز ٜأتٞ ٚؾُٝا
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 :االغتٓتادات: أٚاًل
 عكس تٓؿٝص َٔ املكاٍٚ متهٔ عسّ إىل ٜؤزٟ َا نٌ ٖٛ املكاٍٚ بعذع املكصٛز إٔ. 1

 املكاٍٚ عذع َؿّٗٛ ؼت املبسأ، سٝح َٔ ٜٓسضز، ٚبصيو. ؾٝ٘ ي٘ ٜس ال يػبب اٚي١املك
 ايعذع ٜهٕٛ إٔ ايصسز ٖصا يف ؾُٝهٔ. املايٞ ٚعذعٙ يًُكاٍٚ اؾػسٟ ايعذع َٔ نٌ

 أٚ ايتعاَ٘ تٓؿٝص عٔ أقعسٙ دػِٝ عازخ أٚ مبطض املكاٍٚ أصٝب يٛ نُا دػسًٜا،
 مت يٛ نُا َايًٝا، عذعًا املكاٍٚ عذع ٜهٕٛ ٚقس. املكاٚي١ تٓؿٝصٙ زٕٚ سايت بعا١ٖ أصٝب
 ٜهٕٛ ال إٔ ٜؿرتط ٚيهٔ. ايتعاَ٘ تٓؿٝص عٔ ٜعذعٙ مبا املكاٍٚ أَٛاٍ ع٢ً اؿذع تٛقٝع

 بػبب مت قس املكاٍٚ أَٛاٍ ع٢ً اؿذع إٜكاع نإ يٛ إش ْؿػ٘، املكاٍٚ بػبب اؿذع ٖصا
 طاض٥ًا، سازثًا ٜؿهٌ ال املكاٚي١ صتٓؿٝ إمتاّ عٔ ايعذع شيو ؾإٕ بآخط، أٚ بؿهٌ املكاٍٚ

 يطب ٜٚهٕٛ ايعكس، مبٛدب ايتعاَات٘ تٓؿٝص يف املكاٍٚ داْب َٔ إخالاًل شيو ٜعس ٚإمنا
 اغتٓازًا ٚشيو َكتط٢، ي٘ نإ إٕ ايتعٜٛض َع ايعكس ؾػذ طًب اؿاي١ ٖصٙ يف ايعٌُ

 يف هلا ملكاب١ًا ٚايٓصٛص ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 177) املاز٠ َٔ( 1) ايؿكط٠ إىل
 إش. إعػاضٙ أٚ املكاٍٚ إؾالؽ ْتٝذ١ املايٞ ايعذع وسخ قس نُا. ايسضاغ١ قٌ ايكٛاْني

 عكس تٓؿٝس عٔ عذعٙ إىل ٜؤزٟ قس إؾالغ٘ ْتٝذ١ يًُكاٍٚ املاي١ٝ ايهؿا١ٜ عسّ إٔ
 اإلؾالؽ ٜهٕٛ ال إٔ طاض٥ًا سازثًا شيو ٜعس يهٞ املكاّ ٖصا يف ٜؿرتط ٚيهٔ. املكاٚي١
 ؾطض أٚ اؿطٚب ْتٝذ١ املكاٍٚ إؾالؽ ٜهٕٛ إٔ شيو َٚجاٍ. ْؿػ٘ ملكاٍٚا بػبب

 .ايسٚي١ ع٢ً االقتصازٟ اؿصاض
 األخري ٜٓؿص مل إشا ايعٌُ، ضب بػبب املكاٚي١ عكس تٓؿٝص عٔ املكاٍٚ عذع ٜهٕٛ قس. 2

 طاض٥ًا، سازثًا باعتباضٖا ايعذع أسهاّ بؿأْٗا تطبل ال اؿاي١ ٖٚصٙ. ايعكس١ٜ ايتعاَات٘
 املػؤٚي١ٝ أسهاّ بؿأْٗا ٚتطبل ايعكس١ٜ، بايتعاَات٘ ايعٌُ ضب إخالٍ ضُٔ تٓسضز ٚإمنا

 نإ إٕ بايتعٜٛض، املطايب١ َع ايعكس ؾػذ طًب يف يًُكاٍٚ اؿل تعطٞ ٚاييت ايعكس١ٜ،
 . َكتط٢ ي٘

 سػٔ أدٌ َٔ املكاٍٚ ٜكسَ٘ َا نٌ ٖٛ املكاٍٚ عذع ساي١ يف بايطُاْات املكصٛز إٕ. 3
 عسّ اؿاي١ ٖصٙ يف ٜٚٓبػٞ ايباطٔ، َٔ املكاٍٚ إىل ايعٌُ تٓؿٝص عٗس يٛ نُا عٌُاي تٓؿٝص
 تٓؿٝص سػٔ ٖٛ ايعٌُ ضب عٓس املِٗ إٔ إش. املكاٚي١ عكس يف شيو َٔ َاْع ؾطط ٚدٛز
 إىل ب٘ عٗس أٚ ايعٌُ بتٓؿٝص بٓؿػ٘ املكاٍٚ قاّ إٕ ٜؿطم ؾال املكاٍٚ، إىل املعٗٛز ايعٌُ

 نُا. ايعكس يف اعتباض قٌ يٝػت املكاٍٚ ؾدص١ٝ إٔ إىل يٓعطبا ايباطٔ، َٔ املكاٍٚ
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 ٖٓاى ٜهٔ مل َا أٜطًا املكاٚي١ عٔ بايتٓاظٍ املكاٍٚ ٜكّٛ إٔ َٔ ميٓع َا ٖٓاى يٝؼ أْ٘
 أٚ ايباطٔ َٔ املكاٚي١ يف تتشكل إٔ ايؿطض ٖصا يف ٜٚٓبػٞ. شيو َٔ ميٓع ايعكس يف ؾطط

 َا١ٖٝ عٔ ايٓعط ٚبػض. ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ ناؾ١ٝ ضُاْات املكاٚي١ عٔ ايتٓاظٍ
 ال، أّ ناؾ١ٝ ناْت إشا َا تكطض اييت ٖٞ احمله١ُ ؾإٕ املكاٍٚ قبٌ َٔ املكس١َ ايطُاْات

 ض٤ٛ يف بكا٥٘، أٚ املكاٚي١ عكس بإْٗا٤ ٚاؿهِ ايعٌُ ضب طًب ع٢ً ايطز َعطض يف ٚشيو
 ميهٔ ايطُاْات إٔ نُا. نؿاٜتٗا عسّ أٚ ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ املكس١َ ايطُاْات نؿا١ٜ

 تٓؿٝص ؿػٔ املكاٍٚ ٜكسَٗا اييت ايؿدص١ٝ أٚ ايع١ٝٓٝ ايتأَٝٓات أٜطًا تؿٌُ إٔ
 ضًٖٓا نإ غٛا٤ ايتعاَ٘، تٓؿٝص ؿػٔ ضُاًْا ضٖٔ تكسِٜ يًُكاٍٚ ميهٔ إش ايعٌُ،
 تٓؿٝص ؿػٔ ع١ٝٓٝ أٚ ؾدص١ٝ نؿاي١ تكسِٜ ميهٓ٘ ٚنصيو. سٝاظًٜا ضًٖٓا أٚ تأًَٝٓٝا
 ٚايٓصٛص ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 888) املاز٠ يف ُاْاتايط ؾًؿغ ايعٌُ،
 بٓٛع تكٝٝس أٟ عٔ َطًكًا ٚضز ايسضاغ١ ٖصٙ يف يًُكاض١ْ اـاضع١ ايكٛاْني يف هلا املكاب١ً

 . ايطُاْات َٔ َعني
 ايطُاْات تٛاؾط عسّ عٓس املكاٍٚ عذع ساي١ يف املكاٚي١ عكس إْٗا٤ يف ايعٌُ ضب سل إٕ. 4

 يًُكاٍٚ ؾٝٗا ميهٔ ال اييت اؿاي١ يف عًَُٛا ٜتُجٌ املكاٍٚ يف ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ ايهاؾ١ٝ
 ميٓع املكاٚي١ عكس يف ؾطط يٛدٛز املكاٚي١ عٔ ايتٓاظٍ أٚ ايباطٔ َٔ املكاٚي١ عكس إبطاّ

 ؾطط ٚدٛز عسّ ضغِ ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ ناؾ١ٝ يطُاْات تكسمي٘ عسّ ساي١ أٚ شيو، َٔ
 .املكاٚي١ عٔ ايتٓاظٍ أٚ ايباطٔ َٔ املكاٚي١ َٔ َاْع

 ايباطٔ َٔ املكاٚي١ بني أسهاَ٘ َٔ ايهجري يف األَط عًٝ٘ ايتبؼ قس ايعطام يف ايكطا٤ إٕ. 5
 َٔ ايطغِ ع٢ً بُٝٓٗا، ؾطم أٟ ٖٓاى ٜهٔ مل يٛ نُا إيُٝٗا ٜٚؿري املكاٚي١، عٔ ٚايتٓاظٍ

 األَط ايتباؽ يف ايعطاقٞ ايكطا٤ َٛقـ ٚضا٤ َٔ ايػبب ٚيعٌ. بُٝٓٗا نجري٠ ؾطٚم ٚدٛز
 ٜٓعِ صطٜح ْص ٚدٛز عسّ ٖٛ املكاٚي١ عٔ ٚايتٓاظٍ ايباطٔ َٔ املكاٚي١ بني عًٝ٘

 إىل ايؿك٘، ٚبعض بايكطا٤ أز٣ مما ايعطاقٞ، املسْٞ ايكإْٛ يف املكاٚي١ عٔ ايتٓاظٍ
 بٗصا ايتشذر ميهٔ ال ٚيهٔ. املكاٚي١ عٔ ايتٓاظٍ ع٢ً ايباطٔ َٔ املكاٚي١ أسهاّ تطبٝل

 ايتٓاظٍ ع٢ً تطبل ٚاييت اؿٛاي١ يف ايعا١َ األسهاّ إىل ايطدٛع يًكطا٤ ميهٔ إش ايػبب،
 .املكاٚي١ عٔ

 املسْٞ ٚايكإْٛ املصطٟ املسْٞ ٚايكإْٛ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ نٌ َٛقـ إٕ. 6
 املس١ْٝ املعاَالت ٚقإْٛ األضزْٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ نٌ َٛقـ َٔ أزم ايهٜٛيت
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 ايكٛاْني، ٖصٙ ػعٌ مل إش املكاٍٚ، بعذع املكاٚي١ عكس بإْٗا٤ ٜتعًل ؾُٝا ايعُاْٞ،
 ؿػٔ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات ؾٝٗا تتٛاؾط اييت اؿاالت يف ايعٌُ ضب ضمح١ ؼت املكاٍٚ

 إٕ ايعٌُ ضب ِٜٗ ال ٚبايتايٞ ايتعاقس، يف اعتباض قٌ يٝػت ؾؿدصٝت٘ ايعٌُ، تٓؿٝص
 نإ طاملا آخطٜٔ بأؾداص االغتعا١ْ الٍخ َٔ أٚ بٓؿػ٘ ايعٌُ بتٓؿٝص املكاٍٚ قاّ
. ايعٌُ تٓؿٝص سػٔ يطُإ ناؾ١ٝ ايهؿاي١ أٚ ايع١ٝٓٝ ايتأَٝٓات ناْت أٚ ي٘، َتاسًا شيو
 ٚايًصٜٔ ايعُاْٞ، املس١ْٝ املعاَالت ٚقإْٛ األضزْٞ املسْٞ ايكإْٛ َٛقـ غالف ٖٚصا

 ؿػٔ ايهاؾ١ٝ اتايطُاْ ؾٝ٘ تٛاؾطت ٚإٕ ست٢ ايعٌُ، ضب ضمح١ ؼت املكاٍٚ ٚضعا
 .املكاٚي١ عكس إْٗا٤ ايعٌُ يطب ؾٝذٝعإ ايعٌُ، تٓؿٝص

 ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ نٌ يف ايص١ً شات يًٓصٛص ايٛاضز٠ ايصٝاغ١ بإٔ ٜالسغ. 7
 عكس إْٗا٤ يف ايعٌُ يطب اؿل تعطٞ ايهٜٛيت املسْٞ ٚايكإْٛ املصطٟ املسْٞ ٚايكإْٛ
 تٓؿٝص ؿػٔ ؾٝ٘ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات تٛاؾط عسّ ي١سا يف املكاٍٚ عذع بػبب املكاٚي١

 تٓؿٝص ؿػٔ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات ؾٝ٘ تتٛاؾط مل ٚإٕ ست٢ املكاٍٚ ؾإٕ ٚبايتايٞ. ايعٌُ
 ٜتٛقـ ٚإمنا إْٗا٤ٙ، ايعٌُ ضب ٜطًب مل إٕ شات٘، تًكا٤ َٔ ٜٓكطٞ ال ايعكس ؾإٕ ايعٌُ

 .ايعكس إلْٗا٤ ايعٌُ ضب قبٌ َٔ طًب تكسِٜ ع٢ً شيو
 ٜعس ال طاض٥ًا سازثًا باعتباضٖا املكاٍٚ عذع ساي١ ؾطٚط ؼكل عٓس املكاٚي١ عكس إْٗا٤ إٕ. 8

 طًب عٓس ايكطا٤، غًط١ ؾإٕ ٚبايتايٞ ايعكس١ٜ، بايتعاَات٘ املتعاقس إلخالٍ يًعكس ؾػدًا
 اؿهِ ثِ َٚٔ ايكإْٛ، يف ايٛاضز٠ ايؿطٚط ؼكل َٔ ايتجبت يف تٓشصط ايعكس، إْٗا٤

 عٓس ايعكس بإْٗا٤ اؿهِ عسّ ي٘ ٜهٕٛ ٚال ايطاض٤٣، اؿازخ آثاض عُاٍٚإ ايعكس بإْٗا٤
 . ايؿطٚط ؼكل

 إؾالؽ ٖٛ إمنا طاض٥ًا سازثًا باعتباضٙ بػبب٘ املكاٚي١ عكس إْٗا٤ ميهٔ ايصٟ اإلؾالؽ إٕ. 9
 طاض٥ًا سازثًا املكاٍٚ إؾالؽ اعتباض ميهٔ ال ٚبايتايٞ. املكاٍٚ إؾالؽ ٚيٝؼ ايعٌُ ضب
 أز٣ إشا املكاٍٚ إؾالؽ إىل باالغتٓاز املكاٚي١ عكس إْٗا٤ ميهٔ ٚيهٔ. كاٚي١امل عكس يف

 ٖصٙ يف ٚيهٔ. تٓؿٝصٙ يف ايبس٤ بعس ايعٌُ تٓؿٝص إمتاّ عٔ يًُكاٍٚ املايٞ ايعذع إىل شيو
 ع٢ً ٜٓكطٞ ٚإمنا طاض٥ًا، سازثًا املكاٍٚ إؾالؽ باعتباض املكاٚي١ عكس ٜٓكطٞ ال اؿاي١

 .طاض٥ًا سازثًا تٓؿٝصٙ يف ايبس٤ بعس ايعكس تٓؿٝص إمتاّ عٔ كاٍٚامل عذع اعتباض أغاؽ
 ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 890) املاز٠ يف ايٛاضز٠( ايعٌُ ضب إؾالؽ) عباض٠ إٕ. 10

 ْعِ قس املسْٞ ايكإْٛ ألٕ ٚشيو ايتادط، ٚغري ايتادط ايعٌُ ضب َٔ نٌ ع٢ً تٓطبل
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 َؿّٗٛ ٜكصط إٔ زٕٚ َٔ( 279-270) املٛاز يف املؿًؼ املسٜٔ ع٢ً اؿذع أسهاّ
 قإْٛ خالٍ َٔ أضاز ايعطاقٞ املؿطع إٔ شيو إىل ٜطاف. ايتادط ع٢ً املؿًؼ املسٜٔ
 ايتذاضٟ اإلؾالؽ أسهاّ اغتبعاز 1977 يػ١ٓ( 35) ضقِ ايكاْْٛٞ ايٓعاّ إصالح

 تادط، غري أٚ تادطًا نإ غٛا٤ املعػط، املسٜٔ مبتابع١ اـاص١ األسهاّ ٚتٛسٝس
 املصًش١ إطاض يف مجاع١ٝ تصؿ١ٝ املسٜٔ أَٛاٍ تصؿ١ٝ إىل تٗسف قٛاعس يف غٗاٚصٛ

 شيو، عٔ ؾطاًل. ايٛاقع أضض ع٢ً ٜتشكل مل األَط ٖصا إٔ َٔ ايطغِ ع٢ً ٚشيو ايعا١َ،
 ٜكّٛ قس ايصٟ املكاٍٚ بعهؼ ٚشيو تادط، غري ٜهٕٛ األسٝإ أغًب يف ايعٌُ ضب ؾإٕ

 ضب يف املطًٛب١ ايؿطٚط تتٛاؾط ال قس ٚبايتايٞ .االسرتاف ٚد٘ ع٢ً املكاٚي١ بأعُاٍ
 ايتادط ايعٌُ ضب ع٢ً املاز٠ تًو ْص تطبٝل باقتصاض ٚايكٍٛ. تادطًا ٜهٕٛ يهٞ ايعٌُ

 عكس إلْٗا٤ املعػط ايعٌُ ضب بإؾالؽ ايتُػو يف سك٘ َٔ املكاٍٚ سطَإ إىل ٜؤزٟ قس
 عٌُ ضب ٜهٕٛ ؾإْ٘ ايباطٔ َٔ املكاٚي١ عكس ايتادط املكاٍٚ أبطّ إشا شيو، َٚع. املكاٚي١

 .ايجاْٞ املكاٚي١ عكس يف تادط
 عكس بإْٗا٤ املطايب١ سل إٔ يف صطٜح ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 890) املاز٠ ْص إٕ. 11

 ٚبايتايٞ. اإلؾالؽ إؾٗاض سهِ صسٚض بعس زا٥ًُا ٜهٕٛ ايعٌُ ضب إؾالؽ بػبب املكاٚي١
 تػبل ؾرت٠ أْٗا باعتباض ايطٜب١ ؾرت٠ يف ٌايعُ ضب أبطَ٘ ايصٟ املكاٚي١ عكس ٜبطٌ ال

 ضقِ ايتذاض٠ قإْٛ َٔ( 614) املاز٠ ؾطٚط تٛاؾطت إشا إال باإلؾالؽ، اؿهِ صسٚض
 2004 يػ١ٓ( 78) ضقِ املٓش١ً املؤقت١ اال٥تالف غًط١ بكطاض املعسي١ 1970 يػ١ٓ( 149)

 أبطّ قس ايعٌُ ضب نإ إشا ايسٜٔ، مبٓاظعات املتعًك١ ايكطا١ٝ٥ اإلدطا٤ات تطٜٛط بؿإٔ
 املتعاقس املكاٍٚ ٜهٕٛ ٚإٔ ايسؾع، عٔ ايتٛقـ تأضٜذ قبٌ ًَٜٛا( 90) خالٍ املكاٚي١ عكس
 املؿًؼ، ايعٌُ يطب املايٞ بايٛضع ايتعاقس ٚقت ٜعًِ أٟ اي١ٝٓ، غ٤ٞ ايعٌُ ضب َع

 ضب بسا٥ين املربّ املكاٚي١ عكس ٜطط إٔ ٚنصيو ايعكس، بإبطاّ ضضٞ قس شيو َع ٚيهٓ٘
 .ٌايعُ

 ايعٌُ ضب إبطاّ قبٌ ايعكس إْٗا٤ طًب املكاٍٚ قسّ إشا ايعٌُ، ضب إؾالؽ ساي١ يف. 12
 يف سك٘ عٓس٥ٍص ٜجبت بٌ ايعكس، إْٗا٤ يف املكاٍٚ سل ع٢ً ٜؤثط ال ايصًح ؾإٕ ايصًح،

 ايعٌُ ضب إؾالؽ بػبب املكاٚي١ عكس إلْٗا٤ طًب٘ املكاٍٚ ٜكسّ مل إشا أَا. ايعكس إْٗا٤
 طًب يف سل يًُكاٍٚ ٜبك٢ ال ؾإْ٘ ايسا٥ٓني مجاع١ َع ايصًح ايعٌُ ضب إبطاّ بعس إال

 .اْت٢ٗ قس اإلؾالؽ يهٕٛ املكاٚي١ عكس إْٗا٤



 (00( ، السنة )02( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (70), Year (22) 

409 

 املكاٍٚ بإَهإ ٜهٕٛ إٔ ٜؿرتض ايتسيٝػٞ اإلؾالؽ أٚ ايتكصريٟ اإلؾالؽ ساي١ يف. 13
 اضإؾٗ مت قس ايعٌُ ضب إٔ إىل بايٓعط ٚشيو املكاٚي١، عكس إْٗا٤ عٔ ايتعٜٛض طًب

 .إؾالغ٘ إؾٗاض إىل املؤزٟ تسيٝػ٘ أٚ تكصريٙ ْتٝذ١ ايعكس إْٗا٤ ٜتِ ٚبايتايٞ إؾالغ٘،
( 890) املاز٠ ْص ؾإٕ ايعٌُ تٓؿٝص يف املكاٍٚ بس٤ بعس ايعٌُ ضب إؾالؽ إؾٗاض مت إشا. 14

 ايتؿًٝػ١ ٚنٌٝ ع٢ً املكاٍٚ ضدٛع نٝؿ١ٝ َٔ خايًٝا دا٤ قس ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ
. إلاظٖا ٜتِ مل اييت األعُاٍ يتٓؿٝص ايٓؿكات َٔ أْؿك٘ َٚا األعُاٍ َٔ ألعٙ َا بك١ُٝ
 ٚنٌٝ ع٢ً املكاٍٚ ٚضدٛع. ايعا١َ ايكٛاعس إىل ايؿإٔ ٖصا يف ايطدٛع ٜٓبػٞ يصيو

 اْكط٢ قس ٜهٕٛ املكاٚي١ عكس إٔ إش ايعكس١ٜ، املػؤٚي١ٝ أغاؽ ع٢ً ٜهٕٛ ال ايتؿًٝػ١
 املػؤٚي١ٝ أغاؽ ع٢ً ايطدٛع ي٘ ميهٔ ال ٚنصيو. ؾطٚط٘ ؼكل عٓس ايعٌُ ضب بإؾالؽ

 ٚإمنا. ايعٌُ يطب ايتسيٝػٞ ٚاإلؾالؽ ايتكصريٟ اإلؾالؽ ساييت غري يف ايتكصري١ٜ،
 .غبب زٕٚ ايهػب أغاؽ ع٢ً ايطدٛع ٜهٕٛ

 املكاٚي١ عكس اْكط٢ إشا أْ٘ إىل ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 890) املاز٠ أؾاضت. 15
 ألٟ ميهٔ ال ؾإْ٘ ايتؿًٝػ١، ٚنٌٝ أٚ املكاٍٚ َٔ بطًب نإ ا٤غٛ ايعٌُ، ضب بإؾالؽ
 قس ايٓص ٖصا إٔ َٔ ايطغِ ٚع٢ً. اإلْٗا٤ ٖصا عٔ بايتعٜٛض اآلخط ع٢ً ايطدٛع َُٓٗا
 إٔ إش ايؿػذ، ٚيٝؼ ايعكس إْٗا٤ غٝام يف ٜٓسضز األَط إٔ إال بايؿػذ، اإلْٗا٤ مس٢

 ضب داْب َٔ اإلخالٍ ٜتٛاؾط ال ٚقس ١ٜ،ايعكس بايتعاَات اإلخالٍ عٓس زًَٚا ٜهٕٛ ايؿػذ
 إْٗا٤ ؾطٚط ؼكل عٓس عسَ٘ َٔ ايعكس بإْٗا٤ اؿهِ يف يًكطا٤ غًط١ ال أْ٘ نُا. ايعٌُ
 ؾطٚط ؼكل َٔ ايتجبت يف زٚضٙ ٜٓشصط بٌ ايعٌُ، ضب إؾالؽ بػبب املكاٚي١ عكس

 .ايعكس بإْٗا٤ اؿهِ قبٌ اؿاي١
 : ايتٛصٝات: ثاًْٝا

 عكس إبطاّ بعس ؾٝ٘ إلضازت٘ زخٌ ال بػبب ايعٌُ تٓؿٝص عٔ عادعًا ٍاملكاٚ أصبح إشا. 1
 ؾدص١ٝ ناْت إشا َا بني ايتؿطٜل ٜٓبػٞ ؾإْ٘ ايعٌُ، تٓؿٝص يف ايبس٤ ٚقبٌ املكاٚي١
 ؾإٕ ايتعاقس يف اعتباض قٌ ؾدصٝت٘ ناْت ؾإشا. ال أّ ايعكس يف اعتباض قٌ املكاٍٚ

 املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 886) املاز٠ مبٛدب ٚشيو تٓؿٝصٙ، باغتشاي١ ٜٓكطٞ ايعكس
 قٌ املكاٍٚ ؾدص١ٝ تهٔ مل إشا أَا. ايسضاغ١ قٌ ايكٛاْني يف ٜكابًٗا َٚا ايعطاقٞ،

 إىل ايطدٛع ٜٓبػٞ ٚإمنا املكاٚي١، عكس إلْٗا٤ بايعذع ايتُػو ميهٔ ؾال ايتعاقس، يف اعتباض
 تتشكل مل إٕ أَا. ؾطٚط٘ ؼككت إٕ املكاٚي١، عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايعاّ املبسأ
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 ٖصا إلْٗا٤ فاٍ ٖٓاى ٜهٕٛ ؾال املكاٚي١، عكس يف ايطاض٤٣ يًشازخ ايعاّ املبسأ ؾطٚط
 املكاٚي١ عكس ؾػذ طًب غ٣ٛ ايعٌُ ضب أَاّ ٜهٕٛ ٚال. املكاٍٚ عذع بػبب ايعكس
 عٔ املكاٍٚ عذع ؿاي١ ايتكٝٝس ٖٚصا. ايعكس١ٜ ايتعاَات٘ بتٓؿٝص املكاٍٚ إخالٍ ْتٝذ١
 نإ إش َٓتكسًا، ٜعس ايعٌُ تٓؿٝص يف املكاٍٚ بس٤ بعس ايعذع ٚقٛع باؾرتاط ايعٌُ تٓؿٝص

 املكاٍٚ ؾٝٗا ٜعذع اييت اؿاي١ املكاٍٚ، بعذع املكاٚي١ عكس إْٗا٤ ٜؿٌُ إٔ أٚىل باب َٔ
 إىل بايٓعط ٚشيو ايعٌُ، تٓؿٝص يف ايبس٤ ٚقبٌ َباؾط٠ ايعكس إبطاّ بعس ايعٌُ تٓؿٝص عٔ
 ٜطدع ال قس إش ايعكس، إبطاّ قبٌ عًٝ٘ نإ َا إىل اؿاٍ إعاز٠ تػٌٗ ١اؿاي ٖصٙ يف أْ٘

 ي٘ ؾُٝهٔ األدط، َٔ ؾ٦ًٝا اغتعذٌ قس ايعٌُ ضب نإ إشا إال اآلخط، ع٢ً بؿ٤ٞ أُٜٗا
 .اغرتزازٙ

 ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ نٌ يف املكاٚي١ عٔ ايتٓاظٍ تٓعِٝ ؾإٔ يف ْص ٜٛدس ال. 2
. ايعُاْٞ املس١ْٝ املعاَالت ٚقإْٛ األضزْٞ املسْٞ ٚايكإْٛ املصطٟ املسْٞ ٚايكإْٛ

 ٜٚػتٓس. ايسٜٔ ٚسٛاي١ اؿل ؿٛاي١ ايعا١َ األسهاّ إىل ايصسز ٖصا يف ايطدٛع ٜٓبػٞ يصيو
 املاز٠ ْص إٔ َع املكاٚي١، عكس عٔ ايتٓاظٍ ساي١ يف( 882) املاز٠ إىل ايعطام يف ايكطا٤

 قٝاّ ساي١ ع٢ً َكتصطًا سهُ٘ نٕٛ يف صطٜح ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 882)
 يف ططؾًا ٜبك٢ املكاٍٚ ألٕ ٚشيو املكاٚي١، عٔ ايتٓاظٍ زٕٚ ايباطٔ َٔ باملكاٚي١ املكاٍٚ
 ْطام َٔ ىطز ٚال إللاظٙ، ايباطٔ َٔ املكاٍٚ إىل ايعٌُ ٜهٌ عٓسَا األص١ًٝ املكاٚي١
 املكاٍٚ ايتعاَات تٓتٗٞ الؾ املاز٠، ْؿؼ َٔ( 2) ايؿكط٠ عًٝ٘ تؤنس َا ٖٚصا ايعكس،

 نإٚ. ايباطٔ َٔ املكاٍٚ أعُاٍ عٔ قبً٘ ًَتعًَا ٜبك٢ إمنا ايعٌُ، ضب ػاٙ األصًٞ
 املؿطع َػًو ٚايعُاْٞ ٚاألضزْٞ ٚاملصطٟ ايعطاقٞ املؿطع َٔ نٌ ٜػًو إٔ األٚىل َٔ

 يإلؾهاالت زض٤ًا خاص، بٓص املكاٚي١ عكس عٔ ايتٓاظٍ َٛضٛع تٓعِٝ يف ايهٜٛيت
 :اآلتٞ ايٓشٛ ع٢ً ايٓص ٜأتٞ إٔ ْكرتح ايػٝام ٖصا ٚيف. بصسزٙ املتبا١ٜٓ تؿػرياتٚاي

 ايعكس يف ؾطط ٜٛدس مل َا املكاٚي١، عٔ ايتٓاظٍ ايعٌُ ٚضب املكاٍٚ َٔ يهٌ هٛظ -1))    
 سٌ ايتٓاظٍ مت ٚإشا. ايتعاقس يف اعتباض قٌ املكاٍٚ ؾدص١ٝ تهٔ مل أٚ غالؾ٘ ٜكطٞ

 إال ايػري سل يف ْاؾصًا ايتٓاظٍ ٜهٕٛ ٚال -2. ٚايتعاَات٘ سكٛق٘ يف تٓاظٍامل قٌ ي٘ املتٓاظٍ
 ((.اآلخط يًُتعاقس أعًٔ إشا
 املاز٠ َٔ( 3) ايؿكط٠ يف( أٜطًا األسهاّ ٖصٙ ٚتػطٟ) عباض٠ اغتدساّ َٔ املكصٛز. 3

 املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 667) املاز٠ َٔ( 3) ٚايؿكط٠ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 889)
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 أسهاّ غطٜإ ٖٛ ايهٜٛيت املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 687) املاز٠ َٔ( 3) ٚايؿكط٠ صطٟامل
 ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 889) ٚ( 888) املازتني يف ايٛاضز٠ املكاٍٚ َٛت ساي١

( 687) ٚ( 686) ٚاملازتني املصطٟ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 667) ٚ( 666) ٚاملازتني
 ٚيف املكاٍٚ، مبٛت املكاٚي١ عكس اْكطا٤ نٝؿ١ٝ ؾإٔ يف ايهٜٛيت املسْٞ ايكإْٛ َٔ

( 1) ايؿكط٠ يف ٚضز َا ٚإٔ. املكاٍٚ مبٛت املكاٚي١ عكس اْكطا٤ ع٢ً املرتتب األثط ؾإٔ
 املسْٝني ايكاْْٛني يف ٜكابًٗا َٚا ايعطاقٞ، املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 889) املاز٠ َٔ

 َٔ ٚضز مبا املكاٍٚ مبٛت املكاٚي١ عكس إْٗا٤ أثط تطتٝب ضبط َٔ ٚايهٜٛيت، املصطٟ
 املسْٝني ايكاْْٛني يف ٜكابًٗا َٚا ايعطاقٞ، املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 888) املاز٠ يف ؾطٚط

 َٛت بػبب املكاٚي١ عكس إْٗا٤ ؾطٚط تطبٝل بايططٚض٠ ٜكتطٞ ٚايهٜٛيت، املصطٟ
 تطبٝل ٜكتطٝ٘ مما شيو باعتباض ايعٌُ، تٓؿٝص إمتاّ عٔ املكاٍٚ عذع ساي١ ع٢ً املكاٍٚ

 ؾإٕ شيو َٚع ايعٌُ، تٓؿٝص إمتاّ عٔ املكاٍٚ عذع بػبب املكاٚي١ عكس إْٗا٤ أثط
 َٛؾك١، يٝػت ٚايهٜٛيت ٚاملصطٟ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ نٌ يف ايٛاضز٠ ايصٝاغ١

 تٓؿٝص إمتاّ عٔ املكاٍٚ عذع ساي١ تٓعِٝ ٜتِ إٔ ٜػتشػٔ ٚنإ اإلؾهاالت، ٚتجري
 ٚقإْٛ األضزْٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ نٌ يف اٍاؿ ٖٛ نُا خاص١، َاز٠ يف ايعٌُ

 :ناآلتٞ ْصٗا ٜهٕٛ إٔ ايؿإٔ ٖصا يف ْٚكرتح. ايعُاْٞ املس١ْٝ املعاَالت
 تٓؿٝصٙ يف االغتُطاض أٚ األَط َبسأ َٔ املكاٚي١ عكس تٓؿٝص عٔ عادعًا املكاٍٚ أصبح إشا))

 قٌ املكاٍٚ ؾدص١ٝ هٔت مل إشا ايعكس إْٗا٤ ٜطًب إٔ ايعٌُ يطب داظ ؾٝ٘، ي٘ ٜس ال يػبب
 مت َا ق١ُٝ املكاٍٚ ٜٚػتشل. ايعٌُ تٓؿٝص ؿػٔ ايهاؾ١ٝ ايطُاْات ؾٝ٘ تتٛاؾط ٚمل اعتباض

 ٖصٙ َٔ ْؿع َٔ ايعٌُ ضب ع٢ً عاز َا بكسض ٚشيو ٜتِ، مل َا تٓؿٝص يف أْؿل َٚا األعُاٍ َٔ
 ((.ٚايٓؿكات األعُاٍ

 سٝح َٔ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ َٔ( 890) املاز٠ ْص تعرتٟ اييت يًجػطات تالؾًٝا. 4
 يٝهٕٛ تعسًٜ٘ ٜتِ إٔ ْكرتح ؾإْٓا ايتعٜٛض طًب إَهإ سٝح َٚٔ ايعكس، إْٗا٤ تهٝٝـ

 :اآلتٞ ايٓشٛ ع٢ً
 إٔ زٕٚ ايعكس ٜٓٗٞ إٔ ايتؿًٝػ١ أَني أٚ يًُكاٍٚ داظ ايعٌُ، ضب إؾالؽ أؾٗط إشا))    

 ((.ٗا٤اإلْ ٖصا عٔ بتعٜٛض املطايب١ سل ايتؿًٝػ١ ألَني ٜهٕٛ
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 ادرـاملص  
 ايهتب: أٚاًل
 املطبٛعات زاض املسْٞ، ٚاإلعػاض ايتذاضٟ اإلؾالؽ أسهاّ خًٌٝ، قُٛز أمحس .1

 .2004 اإلغهٓسض١ٜ، اؾاَع١ٝ،

 بػساز، داَع١ َطبع١ األٚىل، ايطبع١ ايتٓؿٝص، قإْٛ أسهاّ ايٓساٟٚ، ٖٚٝب آزّ. ز .2
 .1984 بػساز،

 األٚىل، ايطبع١ اإلؾالؽ، ايطابع، اؾع٤ ،ايتذاض٠ قإْٛ يف ايهاٌَ ْاصٝـ، إيٝاؽ .3
 .1986 باضٜؼ، -بريٚت عٜٛسات، َٓؿٛضات

 ايطبع١ ،"املكاٚي١ -اإلهاض -ايبٝع" املس١ْٝ ايعكٛز يف ايٛدٝع ايؿطًٞ، دعؿط. ز .4
 .2009 ايكاٖط٠، ايهتاب، يصٓاع١ ايعاتو ايطابع١،

 يبٓإ،-بريٚت ١ٝ،اؿكٛق ظٜٔ َٓؿٛضات املكاٚي١، عكس يف ايٛدٝع ايؿطًٞ، دعؿط. ز .5
2013. 

 عؿط، ايجايح اؾع٤ املسْٞ، ايكإْٛ ؾطح َٛغٛع١ زمحإ، و٢ٝ ٚ َسغُـ مجاٍ .6
 .2004 ايٓؿط، َهإ بال االغتؿاضٟ، ايكاْْٛٞ املطنع

 اإلغهٓسض١ٜ، اؾسٜس٠، اؾاَع١ زاض األعُاٍ، َكاٚالت عكٛز سػٔ، اهلل عبس سػٔ. ز .7
2015. 

 ايكاٖط٠، يًطباع١، اؾٌٝ زاض مشؼ، عني تب١َه اإلؾالؽ، ْعاّ ايٓٛضٟ، سػني. ز .8
 .ايٓؿط غ١ٓ بسٕٚ

 املسْٞ ايكإْٛ ألسهاّ ٚؾكًا ايجاْٟٛ املكاٍٚ َػؤٚي١ٝ َباضى، ايهطِٜ عبس غعٝس .9
 بػساز، ٚايٓؿط، يًطباع١ اؿه١ُ زاض املس١ْٝ، اهلٓسغ١ أعُاٍ ملكاٚالت ايعا١َ ٚايؿطٚط

1990. 

 ايػٓٗٛضٟ، َهتب١ األٚىل، ايطبع١ كاٚي١،امل عكس يف ايٛغٝط عذٌٝ، ناظِ طاضم. ز  .11
 .2016 بػساز، بريٚت، -يبٓإ
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 .1988 اإلغهٓسض١ٜ، املعاضف، َٓؿأ٠ اإلؾالؽ، ايؿٛاضبٞ، اؿُٝس عبس. ز  .11

 اؾع٤ اؾسٜس، املسْٞ ايكإْٛ ؾطح يف ايٛغٝط ايػٓٗٛضٟ، أمحس ايطظام عبس. ز  .12
 ٚاؿطاغ١، ٚايٛزٜع١ ٚايٛناي١ كاٚي١امل ايعٌُ، ع٢ً ايٛاضز٠ ايعكٛز األٍٚ، اجملًس ايػابع،
 .2009 يبٓإ، -بريٚت اؿكٛق١ٝ، اؿًيب َٓؿٛضات اؾسٜس٠، ايجايج١ ايطبع١

 -املكاٚي١" املػُا٠ ايعكٛز املسْٞ، ايكإْٛ ؾطح ايػطسإ، إبطاِٖٝ عسْإ. ز  .13
 .2013 عُإ، ٚايتٛظٜع، يًٓؿط ايجكاؾ١ زاض اـاَػ١، ايطبع١ ،"ايهؿاي١ -ايٛناي١

 ايطبع١ اإلؾالؽ، أسهاّ اؾسٜس، ايتذاض٠ قإْٛ ؾطح يف ايٛدٝع ايعهًٝٞ، عٜعع. ز  .14
 .1973 بػساز، ايػالّ، زاض َطبع١ األٚىل،

 ،"ٚايٛناي١ املكاٚي١" املػُا٠ املس١ْٝ ايعكٛز يف ايٛدٝع بهط، اجملٝس عبس عصُت. ز  .15
 .2015 يبٓإ، -بريٚت اؿكٛق١ٝ، ظٜٔ َٓؿٛضات األٚىل، ايطبع١

 .1971 بػساز، ايعاْٞ، َطبع١ ايتٓؿٝص، قإْٛ ؾطح ساؾغ، َعؿط عًٞ  .16

 .1987 اإلغهٓسض١ٜ، املعاضف، َٓؿأ٠ املكاٚي١، عكس أسهاّ قط٠، ؾتٝش١  .17

 َٓؿأ٠ ٚاملكاضٕ، املصطٟ ايتؿطٜع يف املكاٚي١ عكس ايؿٗاٟٚ، ايؿتاح عبس قسضٟ. ز  .18
 .2004 اإلغهٓسض١ٜ، املعاضف،

 اؾع٤ األٚىل، ايطبع١ املكاٚي١، عكس هاّأس ؾطح يف ايٛدٝع ثطٚت، قاغِ نُاٍ. ز  .19
 .1976 بػساز، ايٛغاّ، أٚؾػٝت َطبع١ ايجاْٞ،

 ايبٓٛى، عًُٝات -ايتذاض١ٜ ايعكٛز -اإلؾالؽ ايتذاضٟ، ايكإْٛ ايؿكٞ، غٝس قُس. ز  .21
 .2005 يبٓإ،-بريٚت اؿكٛق١ٝ، اؿًيب َٓؿٛضات األٚىل، ايطبع١

 زاض األٚىل، ايطبع١ ٚايكطا٤، ايؿك٘ ض٤ٛ يف املكاٚي١ عكس ايبهطٟ، ععَٞ قُس  .21
 .2017-2016 ، ايكاٖط٠ احملُٛز،

 ايٛؾا٤ َهتب١ األٚىل، ايطبع١ املكاٚي١، عكس أسهاّ ؾطح ؾٓب، يبٝب قُس. ز  .22
 .2015 اإلغهٓسض١ٜ، ايكا١ْْٝٛ،
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 .ايٓؿط غ١ٓ بسٕٚ بػساز، األقالّ، َطبع١ ايتٓؿٝص، قإْٛ ؾطح احملُٛز، َسست  .23

 اؾاَعٞ، ايؿهط زاض اإلؾالؽ، أصٍٛ بٓسم، أْٛض ٚا٥ٌ ٚ ط٘ نُاٍ َصطؿ٢. ز  .24
 .2005 اإلغهٓسض١ٜ،

 يف ايعا١َ ايػال١َ-َٚؿاعًٝٗا ايبٓا٤ عكٛز" اـاص١ ايبٓا٤ َكاٚالت َػبػب، ْعِٝ. ز  .25
 اؿًيب َٓؿٛضات ايطابع١، ايطبع١ املكاضٕ، ايكإْٛ يف زضاغ١ ،"ٚاملباْٞ املصاعس
 .2009 يبٓإ، اؿكٛق١ٝ،

 بشٛخاي: ثاًْٝا
 عح َكاض١ْ، زضاغ١ املؿًؼ، دطا٥ِ ٜاغني، ط٘ عٗٛز ٚ غامل عًٞ قُس إغطا٤. ز .1

 بابٌ، داَع١ عٔ ايصازض٠( ٚايػٝاغ١ٝ ايكا١ْْٝٛ يًعًّٛ اؿًٞ احملكل) ف١ً يف َٓؿٛض
 .2016 ايجأَ، اجملًس ايجايح، ايعسز

 ايعًّٛ) ف١ً يف َٓؿٛض عح املكاٚي١، تٓؿٝص عٔ املكاٍٚ عذع قُس، ناظِ خٛي١ .2
 .2014 األٍٚ، اجملًس ٚايعؿطٕٚ، اؿازٟ ايعسز بابٌ، داَع١ عٔ ايصازض٠( اإلْػا١ْٝ

 ايعطٚف بٓعط١ٜ عالقت٘ ٚطبٝع١ اإلهاض عكس يف ايطاض٤٣ ايعصض قُس، عازٍ عًٞ. ز .3
 ن١ًٝ عٔ ايصازض٠( ٚايكإْٛ ايؿطٜع١) ف١ً يف َٓؿٛض عح ،"َكاض١ْ زضاغ١" ايطاض١٥
 ايجالثٕٛ، ايػ١ٓ ٚايػتٕٛ، اـاَؼ ايعسز املتشس٠، ايعطب١ٝ اضاتاإلَ ظاَع١ ايكإْٛ

 .2016 ٜٓاٜط

( اؿكٛم ن١ًٝ) ف١ً يف َٓؿٛض عح املكاٚي١، عكس يف ايػًط عالٟٚ، خطري عُاز. ز .4
 .2010 األٍٚ، ايعسز عؿط، ايجاْٞ اجملًس ايٓٗطٜٔ، داَع١ عٔ ايصازض٠

 ايتذاضٟ االغِ بٝع ي١،املكاٚ عكس" دسٜس٠ عكٛز ايعسًٝٞ، َصطؿ٢ ٖٚب١. ز .5
 ايؿطٜع١) ف١ً يف َٓؿٛض عح ،"اـًٛ بسٍ مبكابٌ املٓؿع١ عٔ ٚايتٓاظٍ ٚايرتخٝص

 ،(أٜاض) َاٜٛ ايجاْٞ، ايعسز املتشس٠، ايعطب١ٝ اإلَاضات داَع١ عٔ ايصازض٠ ،(ٚايكإْٛ
1988. 
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 اؾاَع١ٝ األطاضٜح: ثايجًا
 ؼ١ًًٝٝ زضاغ١ اإلؾالؽ، َٔ دطايتا إلْكاش ايكاْْٛٞ ايتٓعِٝ ٜٛغـ، سػني ضٜب١ض .1

 .2019 زٖٛى، ظاَع١ ايػٝاغ١ٝ ٚايعًّٛ ايكإْٛ ن١ًٝ زنتٛضاٙ، أططٚس١ َكاض١ْ،

 ايكطا١ٝ٥ ايكطاضات َطادع: ضابعًا
 ايػ١ٓ األٍٚ، ايعسز ايعطام، متٝٝع مبشه١ُ ايؿين املهتب عٔ ايصازض٠ ايكطا١ٝ٥ ايٓؿط٠ .1

 .1973 ايطابع١،

 ايعطام، يف ايعسٍ بٛظاض٠ ايكاْْٛٞ اإلعالّ قػِ عٔ زض٠ايصا ايعسي١ٝ األسهاّ فُٛع١ .2
 .1975 ايػازغ١، ايػ١ٓ األٍٚ، ايعسز

 ايعطام، يف ايعسٍ بٛظاض٠ ايكاْْٛٞ اإلعالّ قػِ عٔ ايصازض٠ ايعسي١ٝ األسهاّ فُٛع١ .3
   .1976 ايػابع١، ايػ١ٓ ايجايح، ايعسز

 ايعطام، يف ايعسٍ بٛظاض٠ ايكاْْٛٞ اإلعالّ قػِ عٔ ايصازض٠ ايعسي١ٝ األسهاّ فُٛع١ .4
 .1976 ايػابع١، ايػ١ٓ ايطابع، ايعسز

 ايعطام، يف ايعسٍ بٛظاض٠ ايكاْْٛٞ اإلعالّ قػِ عٔ ايصازض٠ ايعسي١ٝ األسهاّ فُٛع١ .5
 .1977 األٍٚ، ايعسز

 نٛضزغتإ إقًِٝ متٝٝع قانِ يكطاضات ايكا١ْْٝٛ املباز٤٣ ايعٜباضٟ، سادٞ َطٚإ .6
 ايتؿػري َهتب ايتُٝٝع١ٜ، بصؿتٗا زٖٛى ٚدٓاٜات زٖٛىٚ أضبٌٝ َٓطكيت ٚاغت٦ٓاف

 .2017 أضبٌٝ، ٚاإلعالٕ، يًٓؿط

 ايعطاق١ٝ ايٛقا٥ع: خاَػًا
 (.8/9/1951) يف ايصازض( 3015) ايعسز ايعطاق١ٝ، ايٛقا٥ع .1

 (.15/12/1969) يف ايصازض( 1778) ايعسز ايعطاق١ٝ، ايٛقا٥ع .2

 (.14/3/1977) يف ايصازض( 2576) ايعسز ايعطاق١ٝ، ايٛقا٥ع .3

 (.17/3/1980) يف ايصازض( 2762) ايعسز ايعطاق١ٝ، ايٛقا٥ع .4
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 (.2/4/1984) يف ايصازض( 2987) ايعسز ايعطاق١ٝ، ايٛقا٥ع .5

 (.1/6/2004) يف ايصازض( 3983) ايعسز ايعطاق١ٝ، ايٛقا٥ع .6

 ايتؿطٜعات: غازغًا
 .1948 يػ١ٓ( 131) ضقِ املصطٟ املسْٞ ايكإْٛ .1

 .1951 يػ١ٓ( 40) ضقِ ايعطاقٞ املسْٞ ايكإْٛ .2

 .1969 يػ١ٓ( 111) ضقِ ايعطاقٞ ايعكٛبات قإْٛ .3

 املعسي١ اإلؾالؽ أسهاّ) 1970 يػ١ٓ( 149) ضقِ املًػٞ ايعطاقٞ ايتذاض٠ قإْٛ .4
 تطٜٛط بؿإٔ 2004 يػ١ٓ( 78) ضقِ املٓش١ً املؤقت١ اال٥تالف غًط١ قطاض مبٛدب

 (. ايسَٜٔ مبٓاظعات املتعًك١ ايكطا١ٝ٥ اإلدطا٤ات

 .1976 يػ١ٓ( 43) ضقِ األضزْٞ املسْٞ ٕٛايكاْ .5

 .1977 يػ١ٓ( 35) ضقِ ايعطاقٞ ايكاْْٛٞ ايٓعاّ إصالح قإْٛ .6

 .1980 يػ١ٓ( 45) ضقِ ايعطاقٞ ايتٓؿٝص قإْٛ .7

 .1980 يػ١ٓ( 67) ضقِ ايهٜٛيت املسْٞ ايكإْٛ .8

 .1984 يػ١ٓ( 30) ضقِ ايعطاقٞ ايتذاض٠ قإْٛ .9

 يػ١ٓ( 89) ضقِ املصطٟ ٚاملعاٜسات ٓاقصاتامل تٓعِٝ يكإْٛ ايتٓؿٝص١ٜ ايال٥ش١  .11
 .1998 يػ١ٓ( 1367) ضقِ املاي١ٝ ٚظٜط بكطاض ايصازض٠ 1998

 .2013 يػ١ٓ( 29) ضقِ ايعُاْٞ املس١ْٝ املعاَالت قإْٛ  .11

 .ايعطام يف املس١ْٝ اهلٓسغ١ ألعُاٍ املكاٚي١ ؾطٚط  .12
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 اإليهرت١ْٝٚ املطادع: غابعًا
 املاغرت، ؾٗاز٠ يٌٓٝ ته١ًُٝٝ َصنط٠ يتذاضٟ،ا اإلؾالؽ دطمي١ بٛايصًصاٍ، ٖؿاّ .1

 َتاس١. 2014 ايػٝاغ١ٝ، ٚايعًّٛ اؿكٛم ن١ًٝ ايبٛاقٞ، أّ َٗٝسٟ بٔ ايعطبٞ داَع١
 :اآلتٞ اإليهرتْٚٞ ايعٓٛإ ع٢ً

<http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/bitstream. 

 pdf> (Last visited 09.07.2019). 

 ايعطبٞ داَع١ املاغرت، ؾٗاز٠ يٌٓٝ ته١ًُٝٝ َصنط٠ اإلؾالؽ، دطمي١ صاؿٞ، سػاّ .2
 ايعٓٛإ ع٢ً َتاس١. 2015 ايػٝاغ١ٝ، ٚايعًّٛ اؿكٛم ن١ًٝ ايبٛاقٞ، أّ َٗٝسٟ بٔ

 :اآلتٞ اإليهرتْٚٞ

http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/5118. pdf 

 (Last visited 05.07.2019). 

 عح ايػعٛزٟ، ايٓعاّ يف يًؿطنات اؾٓا٥ٞ اإلؾالؽ ايكشطاْٞ، ؾاٜع قُس بٔ غعس .3
 : اآلتٞ اإليهرتْٚٞ ايعٓٛإ ع٢ً َتاح. َكاضٕ

<Http://mksq.journals.ekb.eg> (Last visited 02.07.2019). 

 ايعٓٛإ ع٢ً َتاح .(1972 ،37 يػ١ٓ 243 ضقِ ايطعٔ) املصط١ٜ ايٓكض قه١ُ قطاض .4
 :اآلتٞ اإليهرتْٚٞ

 <http://www.laweg.net/Default.aspx?action=Office > 
 (Last visited 07.04.2019). 
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