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                              املستخهص
يكد أثس فريٚع نٛزْٚا ع٢ً نٌ دٍٚ ايعامل مما دفعٗا إىل ايًذ٤ٛ ؿاي١ ايطٛاز٨ 

. يريو تٓاٚيت يف ٖرا ايبشح اييت أدت إىل عدّ متهني ا٭فساد َٔ ايٛفا٤ بايتصاَاتِٗ ايتعاقد١ٜ
ْعس١ٜ ايعسٚف ايطاز١٥ َٚدٟ ضًط١ ايكاقٞ يف تعدٌٜ ايعكد. ٚاْتٗٝٓا إىل ٚتعسٜف اؾا٥ش١ 

فُٛع١ َٔ ايتٛؾٝات َٓٗا إٔ اؾا٥ش١ ٖٞ ايعسٚف اييت تٓػأ بعد إبساّ ايعكد ٚمل ٜهٔ 
تأثريٖا ع٢ً بٛضع املتعاقدٜٔ تٛقعٗا ٚػعٌ تٓفٝر ا٫يتصاّ َسٖكًا أٚ َطتش٬ًٝ عطب 

ايعكٛد. ٚيهٞ ميهٔ اعتبازٖا ظسفا اضتجٓا٥ٝا ٫بد إٔ ٜهٕٛ ايعسف عاَا ٚغري َتٛقع، ٖٚرا 
ايكإْٛ يتطٜٛع ايعكد َع عدّ  اٜاٖا ٜربز تدخٌ ايكاقٞ باضتدداّ اٯيٝات اييت خٛي٘

 .اإلخ٬ٍ مببدأ سس١ٜ ايتعاقد
 .ايعكد: دا٥ش١ نٛزْٚا، ايعسٚف ايطاز١٥، تعدٌٜ املفتاس١ٝايهًُات 
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Abstract 
The Corona virus has affected all countries of the 

world, leading them to resort to a state of emergency that has 

led to individuals not being able to meet their contractual 

obligations. So in this research I addressed the definition of 

the pandemic, the theory of emergency circumstances and 

the extent of the judge's power to amend the contract. We 

concluded with a set of recommendations, including that the 

pandemic was the circumstances that arose after the 

conclusion of the contract and that contractors could not 

anticipate it and made the performance of the obligation 

burdensome or impossible depending on its impact on the 

contracts. In order to be considered an exceptional 

circumstance, the circumstance must be general and 

unexpected, which justifies the judge's intervention by using 

the mechanisms conferred upon him by law to adapt the 

contract without prejudice to the principle of freedom of 

contract. 

Keywords: Corona pandemic, exigent circumstances, 

contract modification. 

 تـمذمامل
ي٘ تأثري  2020صاٍ فريٚع نٛزْٚا ايرٟ أعًٓت عٓ٘ َٓع١ُ ايؿش١ ايعامل١ٝ يف ٫ ٜ

ع٢ً كتًف ا٭ْػط١ ست٢ اٯٕ. ْٚتٝذ١ً ـطٛزت٘ اؽرت نٌ ايدٍٚ َٚٓٗا َؿس ٚايعسام 
ٚاملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ فُٛع١ َٔ ايتدابري ايؿش١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ أدت إىل تٛقف ايعٌُ 

خاؾ١ بايعكٛد. يرا نإ َٔ ت أش١َ فريٚع نٛزْٚا  َػانٌ يف بعض املٓػآت . ٚبٗرا خًك
ايبشح عٔ اضرتاتٝذٝات أضاض١ٝ ؿٌ املػه٬ت اـاؾ١ بايعكٛد يف ظٌ ٖرٙ  ٟايكسٚز

اؾا٥ش١ َٔ أدٌ اؿفاظ عًٝٗا. ٚتتُجٌ ٖرٙ ا٫ضرتاتٝذٝات يف َٓح  ايكاقٞ ايطًط١ 
ا٫يتصاّ املسٖل ٚشٜاد٠ ا٫يتصاّ ايتكدٜس١ٜ يف تطٜٛع ايعكد َٔ خ٬ٍ آيٝات قدد٠ َٓٗا ْكـ 

املكابٌ أٚ ٚقف تٓفٝر ايعكد إذا نٝفت احمله١ُ إٔ دا٥ش١ نٛزْٚا غأْٗا غإٔ أٟ ظسف 
طاز٨ هعٌ تٓفٝر ا٫يتصاّ َسٖكًا يًُدٜٔ ٜٚٗددٙ غطاز٠ فادس١. فٓعس١ٜ ايعسٚف ايطاز١٥ 

يعسٚف اييت أبسّ ايعكد تفرتض إٔ عكدًا ًَصًَا ٜتِ إبساَ٘ يف ايعسٚف ايعاد١ٜ، ٚفذأ٠ تتػري ا
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يف ظًٗا مما هعٌ تٓفٝر ٖرا ايعكد َسٖكًا ٭٣ َٔ طسفٝ٘ ٜٚٗددٙ غطاز٠ فادس١. فٌٗ ٜتِ 
تٓفٝر ا٫يتصاّ بػض ايٓعس عٔ دزد١ اـطاز٠ ٚايعسٚف يف ظٌ ٖرٙ اؾا٥ش١؟ بايطبع يٝظ 

ايطاز١٥  َٔ ايعدٍ ٚاملٓطل تٓفٝر ا٫يتصاّ املسٖل إذا تٛافست غسٚط تطبٝل ْعس١ٜ ايعسٚف
ٚتدخٌ ايكاقٞ يسد ا٫يتصاّ املسٖل إىل اؿد املعكٍٛ ٖٛ أضاع اسرتاّ سس١ٜ ايتعاقد َٚبدأ 
ضًطإ اإلزاد٠. ٚأخريًا ػدز اإلغاز٠ إىل إٔ دا٥ش١ نٛزْٚا يٝطت يف نٌ ا٭سٛاٍ ظسفا 

أخس٣ عطب تهٝٝف ايكاقٞ يًعسف عُا إذا نإ  اضتجٓا٥ٝا فتدتًف آثازٖا َٔ ساي١ إىل
ٓفٝر ايعكد َسٖكًا أٚ َطتش٬ًٝ. فٗٓاى ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ قطاعات مل تتأثس إط٬قًا هعٌ ت

ظا٥ش١ نٛزْٚا ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ كاشٕ املٛاد ايػرا١ٝ٥ ٚايؿٝادي١، ع٢ً عهظ ايكطاعات 
ا٭خس٣ ذات ايطًب ا٭قٌ،  َجٌ ايكطاعات ايرتف١ٝٗٝ، أٚ تٓعِٝ امل٪متسات اييت تٛقف 

٤ات ٚايتدابري ايؿش١ٝ اييت اؽرتٗا اؿه١َٛ يف َؿس ٚايعسام ادسْػاطٗا متاًَا بطبب ا٫
 ٚاملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ. ٖٚرا َا ْطعٞ إىل تٛقشٝ٘ بٗرا ايبشح.

 أ١ُٖٝ ايبشح:
تهُٔ أ١ُٖٝ ايدزاض١ يف إٔ دا٥ش١ نٛزْٚا ضسعإ َا ضببت أشَات اقتؿاد١ٜ يف 

بتٓفٝر ايتصاَِٗ ٭ٕ ايتٓفٝر يف ظٌ  نٌ دٍٚ ايعامل  مما أد٣ إىل عدّ قدز٠ أطساف ايتعاقد
َسٖل يًُدٜٔ ٜٚٗددٙ غطاز٠ فادس١. فع٢ً ايسغِ َٔ فٗٛ ٖرٙ اؾا٥ش١ إٕ مل ٜهٔ َطتش٬ٝ 

ع٢ً أغًب  إٔ ٖٓاى دٛا٥ح سدثت يف املاقٞ إ٫ إٔ دا٥ش١ نٛزْٚا نإ تأثريٖا ٚاقشًا
رٙ اؾا٥ش١ ٫ ميهٔ ايعكٛد املرتاخ١ٝ ايتٓفٝر ٚبعض ايعكٛد ايفٛز١ٜ، فاٯثاز ايطًب١ٝ هل

 سؿسٖا.
 َػه١ً ايبشح:

تدٚز َػه١ً ايبشح سٍٛ أثس دا٥ش١ نٛزْٚا ع٢ً ايعكٛد َٚدٟ اعتبازٖا ظسفا 
اضتجٓا٥ٝا ٜتطًب تدخٌ ايكاقٞ َع اسرتاّ إزاد٠ ا٭طساف ٌٖٚ تعترب دا٥ش١ نٛزْٚا ظسفا 

 اضتجٓا٥ٝا يف نٌ ا٭سٛاٍ؟. ٚتجري ٖرٙ املػه١ً ايعدٜد َٔ ايتطا٫٩ت ٖٚٞ:
  ٖٞ؟دا٥ش١ نٛزْٚاَا 
 .َا َفّٗٛ ْعس١ٜ ايعسٚف ايطاز١٥ ٚغسٚط تطبٝكٗا ع٢ً دا٥ش١ نٛزْٚا؟ 
 .َا َد٣ ضًط١ ايكاقٞ يف تعدٌٜ ايعكد يف ظٌ دا٥ش١ نٛزْٚا؟ 
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 َٓٗر ايبشح:
ثازت ايتطا٫٩ت اييت أَٔ أدٌ ايٛؾٍٛ بكدز املطتطاع يع٬ز َػه١ً ايبشح اييت 

 ضبل طسسٗا اتبعت َٓٗذني ُٖٚا:
 ٓٗر ايتشًًٝٞ يًٓؿٛف ايكا١ْْٝٛ ٚبعض آزا٤ ايفك٘ املتبع١ يف ٖرا ايػإٔ ٚإبدا٤ امل

 زأٜٓا يف بعض املطا٥ٌ.
 .ٟٚاملٓٗر املكازٕ عٔ طسٜل املكاز١ْ بني ايكإْٛ املؿسٟ ٚايعساقٞ ٚايٓعاّ ايطعٛد 

 خط١ ايبشح:
َٔ أدٌ ايتٛؾٌ إىل ع٬ز ملػه١ً ايبشح ٚاإلداب١ ع٢ً ايتطا٫٩ت اييت طسستٗا 

 آْفًا قُطت ايبشح إىل اٯتٞ:
 .ايتعسٜف ظا٥ش١ نٛزْٚاَطًب متٗٝدٟ: 

 .َكُٕٛ ْعس١ٜ ايعسٚف ايطاز١٥ ٚغسٚط تطبٝكٗا :  ٭ٍٚاملبشح 
 َد٣ ضًط١ ايكاقٞ يف تعدٌٜ ايعكد يف ظٌ دا٥ش١ نٛزْٚا.جاْٞ: املبشح اي

 املطهب انتمهُذٌ

 انتعرَف جبائحت كىرونا
ٜتعني عًٝٓا ايٛقٛف ع٢ً بعض  دا٥ش١ نٛزْٚاتعسٜف قبٌ اـٛض يف 

 ٖٚٞ: ذات ايؿ١ً  املؿطًشات
ٖٚٞ شٜاد٠ عدد املؿابني مبسض َا يف َٓطك١ دػساف١ٝ قدد٠ أٚ فتُع َعني عٔ  :ايفاغ١ٝ

ايعدد املتٛقع، ٚقد تؿٓف َسقا ٚاسدا أٚ عددا ق٬ًٝ َٔ اؿا٫ت، ٚذيو عٓد ظٗٛزٖا يف 
تُع غاب عٓ٘ املسض فرت٠ ط١ًٜٛ. أَا فتُع ٜتٛقع فٝ٘ غٝاب املسض ْٗا٥ًٝا أٚ يف ف

ايٛبا٤ ٖٛ ازتفاع عدد سا٫ت املسض عٔ املتٛقع يف فتُع َعني نُا ٖٛ اؿاٍ يف ايفاغ١ٝ، 
ٚيهٔ ع٢ً زقع١ دػساف١ٝ أنرب.  ٚأَا اؾا٥ش١ فتشدخ عٓدَا ٜٓتػس ايٛبا٤ يف ايعدٜد َٔ 

 .(1) ايدٍٚ ٚايكازات ٜٚ٪دٟ إؾاب١ أعداد نبري٠ َٔ ايطهإ
َساض املطتذد٠ ٖٞ ا٭َساض املعد١ٜ ٚاييت ظٗست فذأ٠ ٚمل تهٔ َع١ًَٛ ٚا٭

ٚاييت قد تهٕٛ ْػأت ْتٝذ١ ؼٍٛ أٚ تطٛز َٛزٚثات ٚزاث١ٝ يًها٥ٓات املطبب١ يًُسض َٔ 

                                                      

تجاعيات جائحة فيخوس كؾرونا السدتجج عمى األمؽ الرحي "|حشان عيدى ممكاوي،  (2)
 . 7ص | نذخية األلكدؾ العمسية(1010)| |"العخبي



 (22( ، السنة )97( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (79), Year (24) 

5 

. أَا ا٭َساض املعاٚد٠ ٖٞ اييت تعٗس بعد اختفا٥ٗا ْتٝذ١ (1)دساثِٝ ٚفريٚضات ٚغريٙ
ٓات املطبب١ يًُسض. ٚقد تعٛد ٖرٙ ا٭َساض بؿٛز٠ يتشٛز أٚ تطٛز َٛزٚثات ٚزاث١ٝ يًها٥

أق٣ٛ مما ناْت عًٝ٘ َٔ قبٌ ٖٚرا ٜسدع إىل عد٠ عٛاٌَ َٓٗا َكا١َٚ ايعاٌَ املطبب 
 . (2) يًُسض يٮد١ٜٚ، أٚ ْتٝذ١ قعف ٚاْٗٝاز املٓع١َٛ ايؿش١ٝ يف اجملتُع

عٓد عدّ  فاْتػاز ٖرٙ ا٭ٚب١٦ ٜ٪د٣ إىل ساي١ َٔ ايرعس ٚاـٛف يف اجملتُع خاؾ١
انتػاف ع٬ز هلا ٖٚرا َا ودخ اٯٕ ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل.  ففريٚع نٛزْٚا ٖٛ ْٛع َٔ 
ايفريٚضات فٗٛي١ ايطبب ست٢ ٖرٙ ايًشع١، ٜٚؿٝب اؾٗاش ايتٓفطٞ ٜٚؿاسب٘ ْص٫ت بسد 

. َٚٓر اْتػاز دا٥ش١ نٛزْٚا ٜٛاد٘ ايعامل تطٛزات َطتذد٠ تتعًل (3)قد ت٪دٟ إىل ايٛفا٠
نٛزْٚا، سٝح تطعٞ دٍٚ ايعامل بأضسٖا إىل اؽاذ إدسا٤ات اسرتاش١ٜ يًٛقا١ٜ  بتفػٞ دا٥ش١

 .(4)َٔ اْتػاز ايفريٚع ٚايتدفٝف َٔ سد٠ آثازٙ
ففريٚع نٛزْٚا ٖٛ ض٬ي١ ٚاضع١ َٔ ايفريٚضات اييت قد تًشل املسض باإلْطإ 

را ٚاؿٝٛإ، سٝح ٜؿشب٘ ْص٫ت بسد عاد١ٜ تتشٛز إىل أَساض أغد. نُا إٔ خطٛز٠ ٖ
٠ ط١ًٜٛ عٔ طسٜل رتخس ٫ٚ تعٗس آثازٙ إ٫ بعد فآايفريٚع تتُجٌ يف ا٫ْتكاٍ َٔ غدـ إىل 

ايعطظ أٚ ايطعاٍ ٖٚرٙ ايكطريات ٚشْٗا ثكٌٝ قد تتطاٜس إىل أقٝل ايٓطام ٚتطكط ع٢ً 
ا٭ضطح ٚسٝٓٗا ٜؿاب ايػدـ بايعد٣ٚ عٔ ايًُظ. َٚٔ اؾدٜس بايرنس إٔ ٖرا املسض قد 

٭غداف َكاعفات ت٪د٣ إىل سدٚخ ا٫يتٗاب ايس٥ٟٛ، َجٌ املت٬ش١َ ٜطبب يًعدٜد َٔ ا

                                                      

قزاء السحسؾدية -ج في مجتسع محميمغيخ عباس، جائحة كؾرونا ولغة الجدمخوج  (2)
، 61، العجد 61نسؾذجًا، دراسة اجتساعية ميجانية في الفيؼ والتؾاصل االجتساعي، السجمجأ

 .434، ص1010
  .7ممكاوى، مرجر سابق، ص (1)
زمة فيخوس نجالء رجب أحسج الديج، شبكات التؾاصل االجتساعي وتشسية وعى السخأة بأ (3)

كؾرونا السدتجج كستغيخ في التخظيط إلدارة األزمة، مجمة دراسات في الخجمة 
 .232، ص1010االجتساعية والعمؾم اإلندانية، السجمج األول، العجد إثشان وخسدؾن، 

حسادة فتح هللا الدسادوني وأحسج دمحم عبجالديج، أثخ جائحة كؾرونا عمى مدتؾى اإلفراح  (4)
تقاريخ السالية مع دراسة ميجانية في بيئة األعسال السرخية، بحث مقجم االختياري في ال

 .9، ص1012لمسؤتسخ العمسي الخامذ لكميو التجارة جامعة طشظا، 
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ايتٓافط١ٝ اؿاد٠ ايٛخ١ُٝ، مما ٜدفع املعاجل ايؿشٞ إىل إزغاد املؿاب يتٓاٍٚ املكادات 
 .(1)اؿ١ٜٛٝ ملعاؾ١ ا٫يتٗاب ايس٥ٟٛ ٫ فريٚع نٛزْٚا

 ٜٚجاز ٖٓا تطا٩ٍ ٌٖ ٖٓاى فسم بني ايٛبا٤ ٚاؾا٥ش١؟
ٞ املسض ٚاْتػازٙ يف اجملتُع بطسع١ مما ٜ٪ثس ع٢ً أفساد ايٛبا٤ ٖٛ تفػ

اجملتُع يف َٓطك١ َا ٚميهٔ اَتدادٙ إىل املٓاطل اجملاٚز٠ دٕٚ إٔ ٜعًِ ب٘ ايٓاع إ٫ عٓد 
اإلؾاب١ أٚ ا٫تؿاٍ با٭غداف املؿابني، أَا اؾا٥ش١ ٖٞ َػتك١ َٔ ايٛبا٤ ٚيهٓٗا ت٪ثس 

ٛ ايػإٔ يف فريٚع نٛزْٚا ٚعاد٠ َا تهٕٛ غري ع٢ً ا٭فساد يف ْطام دػسايف أٚضع  نُا ٖ
َأيٛف١ يٮدطاّ املكٝف١ ْتٝذ١ يعدّ تعسقٗا ي٘ يفرت٠ ط١ًٜٛ، فت٪د٣ إىل تٛقف غيت 

 .(2)ْٛاسٞ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭ْػط١ ايتذاز١ٜ ٚا٫قتؿاد١ٜ
يف املكاّ ا٭ٍٚ ٖٞ أسد تكُٝٝات َٓع١ُ ايؿش١ ايعامل١ٝ ٚتعترب أع٢ً  (3)فاؾا٥ش١

ٜات ا٭ْفًْٛصا، فٗٞ تػري إىل تفػٞ فريٚع ا٭ْفًْٛصا  ع٢ً َطت٣ٛ اجملُع ايطهين َطتٛ
يف بًد ٚاسد ع٢ً ا٭قٌ، مما ٜػري إىل إٔ ايفريٚع ٜٓتػس عرب ايبًدإ. ٚناْت اؾا٥ش١ تػري 
يف ذيو ايٛقت إىل ْطام ايتأثري يًفريٚع، ٚيٝظ إىل غد٠ ايٛبا٤ َٚعدٍ ايٛفٝات. هلرا يف عاّ 

                                                      

في ضؾء "عسخ خزخ يؾنذ سعج، جائحة كؾرونا وأثخىا عمى االلتدامات التعاقجية  (2)
مية لمجراسات الذخعية نغخيتا الغخوف الظارئة والقؾة القاىخة، مجمة الجامعة اإلسال

؛ إبخاليؼ سالؼ الجيشي، أثخ جائحة كؾرونا 4، ص1010، 3، العجد19والقانؾنية، السجمج
، مجمة "دراسة مقارنة“عمى عقؾد العسل بالقظاع الخاص في ضؾء نغام العسل الدعؾدي 

 .467، ص1010روح القؾانيؽ ، جامعة طشظا، العجد التدعؾن ، 
عقج التؾريج أنسؾذجًا،   " ر التؾازن العقجي بـ" جائحة كؾروناحاتـؼ غائب سعيج، انييا (1)

، 1010السؤتسخ العمسي، مجمة العمؾم القانؾنية والدياسية، جامعة كخكؾك، عجد خاص، 
 .7ص

"اآلفة التي تيمػ الثسار واألمؾال  ( فقج ورد تعخيف الجائحة في معجؼ السعاني الجامع بأنيا(3
 :اآلتي متؾفخ عمى السؾقع " وتدتأصميا

    -https://www.almaany.com/ar/dict/ar   م.1/1/1011وتؼ االطالع عميو في 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
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َٓع١ُ ايؿش١ ايعامل١ٝ تعسٜفًا بطٝطًا يًذا٥ش١ بأْٗا أٟ َسض ددٜد ٜٓتػس  ٚقعت 2010
 .(1)ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل

نُا تعددت تعسٜفاتٗا يد٣ فكٗا٤ ايػسٜع١ . (2)ٖٞ املؿٝب١ املطتأؾ١ً فاؾا٥ش١ يػ١ً
.  ٚعسفت بأْٗا  (3)اإلض١َٝ٬ فكد عسفٗا   فكٗا٤ اؿٓاب١ً " بأْ٘ نٌ آف٘ ٫ ؾٓع ٯدَٞ فٝٗا"

 .(4)ٌ غ٤ٞ ٫ ميهٔ دفع٘ يٛ عًِ ب٘ نايربد ٚاؿس ٚزٜح ايطُّٛ ٚاؾساد ٚمٛ ذيون
 األول املبحث

 مفهىو نظرَت انظروف انطارئت وشروط تطبُمها
أثست دا٥ش١ نٛزْٚا ع٢ً ايعكٛد ٚايتصاَات ا٭طساف ٚدعًت تٓفٝر ا٫يتصاّ يف أغًب 

ش١ نٛزْٚا ظسفا اضتجٓا٥ٝا إذا تٛافس ا٭سٛاٍ َسٖكًا ٜٚٗدد املدٜٔ غطاز٠. ٚبريو تعترب دا٥
 اٯت١ٝ. املطايبفٝٗا غسٚط ايعسف ا٫ضتجٓا٥ٞ ٖٚرا َا ْٛقش٘ َٔ خ٬ٍ 

 األول املطهب
 مفهىو نظرَت انظروف انطارئت يف ظم جائحت كىرونا

ٚذيو يتػري ٖرٙ  يٝظ َٔ ايطٌٗ ٚقع تعسٜف غاٌَ يٓعس١ٜ ايعسٚف ايطاز١٥
ٚف ايطاز١٥ يف ايكإْٛ املدْٞ املؿسٟ سٝح أغاز ٜٛدد تعسٜف يًعس ٫ٚهلرا  ايعسٚف.

املػسع إيٝٗا ٚسدد ايػسٚط اييت ٜتعني تٛافسٖا فٝٗا يهٞ ميهٔ ٚؾفٗا بأْٗا ظسٚف 
ايعكد غسٜع١ -1َٔ ايكإْٛ املدْٞ بكٛهلا بإٔ"  147اضتجٓا١ٝ٥. ٖٚرا َا أندت٘ املاد٠ 

سزٖا ٜكأٚ يٮضباب اييت  ْكك٘ ٫ٚ تعدًٜ٘ إ٫ باتفام ايطسفني، هٛشاملتعاقدٜٔ، ف٬ 
ٔ يف ايٛضع تٛقعٗا ٚتستب ع٢ً ٜهَٚع ذيو إذا طسأت سٛادخ اضتجٓا١ٝ٥ عا١َ مل -2 .ايكإْٛ

                                                      

( حدؽ مشجيل حدؽ، اصظالح  الجائحة بيؽ المغة والفقو ومشغسة الرحة العالسية، مجمة (2
 .10،ص1012الكمؼ، السجمج الدادس، العجد األول ، 

، 1007( عبجهللا معرخ، معجؼ مرظمحات الفقو السالكي، دار الكتب العمسية، لبشان، (1
 .50ص

ـــة في الذخيعــة االسالميــة، السجمج حماليو الجــائنقاًل عؽ دمحم محي الجيؽ سميؼ، ( (3
 .3، ص1010الدادس، العجد الثاني، 

مجارسو(، دار المؤلؤة، -عمساؤه-( أشخف خميفة الديؾطي، معجؼ الفقو السالكي )مرظمحاتو(4
 .102، ص 1012مرخ ،
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ح ٝٔ عد٬ًٜ، ؾاز َسٖكًا يًُشَٝطت ٜؿبحٕ مل إسدٚثٗا إٔ تٓفٝر ا٫يتصاّ ايتعاقدٟ، ٚ
إٔ  فنيطسَؿًش١ اي بنيغطاز٠ فادس١، داش يًكاقٞ تبعًا يًعسٚف ٚبعد املٛاش١ْ  ٜٗددٙ

 .(1)"ع باط٬ً نٌ اتفام ع٢ً خ٬ف ذيوٜكد ا٫يتصاّ املسٖل إىل اؿد املعكٍٛ، ٜٚس
فُٔ ايٛاقح إٔ قابط املعكٛي١ٝ ٜتطِ باملس١ْٚ، ٖٚرٙ املس١ْٚ قد ٜطست ع٢ً 

 .(2)ايكاقٞ إٔ ٜعاجل نٌ ساي١ عطب ظسٚفٗا اـاؾ١
ٟ، سٝح ْؿت ٚيف ايعسام ضاز املػسع ايعساقٞ ع٢ً ْفظ ْٗر املػسع املؿس

إذا طسأت سٛادخ اضتجٓا١ٝ٥ عا١َ مل ٜهٔ " َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ بأْ٘ 146/2املاد٠ 
يف ايٛضع تٛقعٗا ٚتستب ع٢ً سدٚثٗا إ تٓفٝر ا٫يتصاّ ايتعاقدٟ ٚإٕ مل ٜؿبح َطتش٬ًٝ 
ؾاز َسٖكًا يًُدٜٔ عٝح ٜٗددٙ غطاز٠ فادس١ داش يًُشه١ُ بعد املٛاش١ْ بني َؿًش١ 

ني إ تٓكـ ا٫يتصاّ املسٖل إىل اؿد املعكٍٛ إٕ اقتكت ايعداي١ ذيو ٜٚكع باط٬ً نٌ ايطسف
 .(3)اتفام ع٢ً خ٬ف ذيو."

غازا إىل إٔ ايك٠ٛ املًص١َ يًعكد ٫ ٜكتؿس ا اُْٗا فُٔ ايٛاقح َٔ ٖرٜٔ ايٓؿني
اتفل أثسٖا ع٢ً أطساف٘، بٌ تػٌُ ايكاقٞ سٝح ٫ ميهٓ٘ تعدٌٜ أٚ إْكاف بٓٛد ايعكد اييت 

َرتاخ١ٝ ايتٓفٝر، ٚيف ايفرت٠ بني إبساّ ايعكد ايعكٛد عًٝٗا ا٭طساف بٛقٛح. يهٔ ٖٓاى بعض 
ٚتٓفٝرٙ قد تتبدٍ ايعسٚف اييت قد تٗدد أسد ايطسفني غطاز٠ فادس١ إذا ْفر ايتصاَ٘ ع٢ً 
ايٓشٛ املتفل عًٝ٘. ف٬ غو إٔ تعدٌٜ ايعكد إذا طسأت ظسٚف اضتجٓا١ٝ٥ أثٓا٤ تٓفٝرٙ وكل 

َٔ ايتٛاشٕ ايعكدٟ إذا نإ ايتٓفٝر ًٜشل باملدٜٔ خطاز٠ فادس١ ٫ تتٓاضب ايبت١ َع  ًاٛعْ

                                                      

 208، الؾقائع السرخية، العجد 2948لدشة  232القانؾن السجني السرخي رقؼ  (2)
  م.9/7/2948مكخر)أ(، الرادر في 

وف الظارئة وآثخىا في التؾازن خسيذ صالح ناصخ عبجهللا السشرؾري، نغخية الغخ  (1)
في ضؾء قانؾن السعامالت السجنية اإلماراتي، رسالة  لمعقج، دراسة تحميمية يقتراداال

 .262، ص1027ماجدتيخ، كمية القانؾن، جامعة اإلمارات العخبية الستحجة، 
 :متؾفخ عمى  االتي 2952لدشة  40القانؾن السجني العخاقي رقؼ  (3)

 http://jafbase.fr/docAsie/Irak/code%20civil%20irakien%201951.pdf  
 .26/21/1012وتؼ االطالع عميو في       

http://jafbase.fr/docAsie/Irak/code%20civil%20irakien%201951.pdf
http://jafbase.fr/docAsie/Irak/code%20civil%20irakien%201951.pdf
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. ٚػدز اإلغاز٠ إىل إٔ املػسع ايعساقٞ اضتددّ عباز٠ (1)املهاضب اييت تعٛد ع٢ً ايدا٥ٔ
ْكـ ا٫يتصاّ إىل اؿد املعكٍٛ ٖٚرٙ ايعباز٠ ٜتعني  اضتبداهلُا بعباز٠ تعدٌٜ ا٫يتصاّ 

 ٭ٕ تٛاشٕ ايعكد ٜتشكل إَا بإْكاف بٓٛد ايعكد أٚ شٜاد٠ ايتصاّ أسد ا٭طساف.املسٖل، 
ٚيف ايٓعاّ ايطعٛدٟ لد أْ٘ تعاٌَ َع َؿطًح ايعسف ايطاز٨ يف ْؿٛف 
قدد٠ َٓٗا ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ْعاّ املٓافطات ٚاملػرتٜات اؿه١َٝٛ سٝح ْؿت عًٝ٘ 

نُا عسفت  .١ٗ اؿه١َٝٛ أٚ ظسٚف طاز١٥"بأْ٘ "إذا نإ ايتأخري ٜعٛد إىل اؾ 74/3املاد٠ 
ساي١ ٜهٕٛ فٝٗا تٗدٜد ايط١َ٬ ايعا١َ " ت ايٓعاّ بإٔ اؿاي١ ايطاز١٥ ٖٞاملاد٠ ا٭ٚىل َٔ ذا

أٚ ا٭َٔ ايعاّ أٚ ايؿش١ ايعا١َ ددًٜا ٚغري َتٛقع، أٚ ٜهٕٛ فٝٗا إخ٬ٍ ٜٓرز غطا٥س يف 
 .(2)ا٤ات املٓافط١ ايعاد١ٜ."ا٭زٚاح أٚ املُتًهات، ٫ٚ ميهٔ ايتعاٌَ َعٗا بإدس

ٚيف ايفك٘ فكد عسفٗا بعض فكٗا٤ ايكإْٛ بأْٗا "ٖٛ نٌ سادخ عاّ ٫سل ع٢ً 
تهٜٛٔ ايعكد، ٚغري َتٛقع اؿؿٍٛ عٓد ايتعاقد، ٜٓذِ عٓ٘ اخت٬ٍ بني يف املٓافع املتٛيد٠ 

ايعكد  تٓفٝر املدٜٔ ٫يتصاَ٘ نُا أٚدب٘ ٚهعٌعٔ عكد ٜرتاخ٢ تٓفٝرٙ إىل أدٌ أٚ آداٍ، 
ٚعسفٗا ايبعض “. (3) ٜسٖك٘ إزٖاقًا غدٜدًا، ٜتٗددٙ غطاز٠ فادس١ ؽسز عٔ اؿد املأيٛف

سادخ مل  –بعد إبساّ ايعكد ٚقبٌ تٓفٝرٙ  –ا٭خس بأْٗا "اؿاي١ ا٫ضتجٓا١ٝ٥ اييت ٜطسأ فٝٗا 
سًا؛ إذ َٔ غأْ٘ إٔ ٜ٪دٟ إىل اخت٬ٍ ايتٛاشٕ بني ايتصاَات ايطسفني اخت٫ً٬ فاد ًاٜهٔ َتٛقع

                                                      

اقراصي عبج القادر، نغخية الغخوف الظارئة وأثخىا عمى تشفيح االلتدام التعاقجي، (2) 
الجدائخ،  –ارالسجمة األفخيكية لمجراسات القانؾنية والدياسية، جامعة أحسج دراية، ادر 

 .230، ص1028، 1، العجد1السجمج
    :انغخ نغام السشافدات والسذتخيات الحكؾمية متؾفخ عمى السؾقع اآلتي(1) 

https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/Rules/Documents/Government-Tenders-and-

Procurement-Law.pdf  

 .26/21/1012وتؼ االطالع عميو في      
أحسج الرؾيعي شميبػ، نغخية الغخوف الظارئة: أركانيا وشخوطيا، السجمة األردنية في  (3)

 . 271-272، ص1007، 1، العجد3الجراسات اإلسالمية، السجمج

https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/Rules/Documents/Government-Tenders-and-Procurement-Law.pdf
https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/Rules/Documents/Government-Tenders-and-Procurement-Law.pdf
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ٜؿبح ا٫يتصاّ املًكٞ ع٢ً عاتل املدٜٔ َسٖكًا ي٘ إزٖاقًا غدٜدًا ٜٚرتتب ع٢ً تٓفٝرٙ ي٘ 
 .  (1)خطاز٠ فادس١"

ا تعسٜف ايعسف ا٫ضتجٓا٥ٞ بأْ٘ ٖٛ ايعسف ايرٟ ودخ بعد إبساّ َٓٚٔ ٖٓا ميهٓ
اّ َسٖكًا ايعكد أٚ أثٓا٤ تٓفٝرٙ ٚمل ٜهٔ بٛضع أطساف ايعكد تٛقع٘ مما هعٌ تٓفٝر ا٫يتص

 يًُدٜٔ غسٜط١ إ٫ ٜهٕٛ عدّ ايتٓفٝر أٚ ايتأخس فٝ٘ زادع إىل تساخٞ املدٜٔ.
فإذا زدعٓا إىل َبدأ ايك٠ٛ املًص١َ يًعكد يتبني يٓا أْ٘ ٜتعني ع٢ً املتعاقدٜٔ تٓفٝر 

َاداّ أْٗا مل ػعٌ تٓفٝر ا٫يتصاّ َطتش٬ًٝ، ٚيهٔ ايعداي١  نٛزْٚاا٫يتصاّ زغِ ٚدٛد دا٥ش١ 
أ٫ ٜتشٌُ أسد أطساف ايعكد أثس دا٥ش١ نٛزْٚا نعسف اضتجٓا٥ٞ ٚسدٙ، بٌ هب تتطًب 

ٖا ع٢ً ايطسفني، ٖٚرا ٜربز تدخٌ ايكاقٞ يتعدٌٜ ا٫يتصاَات ايٓاغ١٦ عٔ ٪إٔ ٜتٛشع عب
دا٥ش١ نٛزْٚا(. فايكاقٞ بتعدًٜ٘ يًعكد ٜٓاٍ ٜتٓاضب َع تػري ايعسٚف ايطاز١٥ )ايعكد مبا 

٫ ميظ سس١ٜ املتعاقدٜٔ ٭ٕ ضبب تدخً٘ ايعسٚف ايطاز١٥ اييت مل َٔ قٛت٘ املًص١َ إ٫ أْ٘ 
 ٜتٛقعٗا أسد أطساف ايعكد.

ضتُساز١ٜ ايعسٚف اييت أبسّ يف ظًٗا ايعكد، مبعين افرتاقٞ املتعاقدٜٔ َسٖٕٛ ب 
بٗا ايطسفإ؛ فأٟ تػري ىٌ مببدأ  ٢إٔ ايعسٚف اييت أبسّ فٝٗا ايعكد ٖٞ اييت ازتك

 .(2)دايرتاقٞ ٚسس١ٜ ايتعاق
ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو تعترب دا٥ش١ نٛزْٚا ظسفا اضتجٓا٥ٝا يف بعض ا٭سٛاٍ، ٚيهٔ 
بعض ايعكٛد ٫ تتأثس بايٛقع اؿايٞ ؾا٥ش١ نٛزْٚا، فٗرا ايٓٛع َٔ ايعكٛد ٜعٌ ضازًٜا بني 
أطساف٘ ٜٚتِ تٓفٝرٙ ٚفكًا يًػسٚط املتفل عًٝٗا يف اإلطاز ايكاْْٛٞ. ٚايعكٛد تٓكطِ َٔ سٝح 

ٖا إىل عكٛد فٛز١ٜ ٚعكٛد َرتاخ١ٝ. فايعكٛد ايفٛز١ٜ ٖٞ اييت ٫ ًٜعب فٝٗا ايصَٔ آي١ٝ تٓفٝر

                                                      

ة وأثخىا عمى األحكام رؤى خميل إبخاليؼ، نغخية الغخوف الظارئياسخ باسؼ دنؾن و  (2)
دراسة تحميمية مقارنة"، مجمة الذخيعة والقانؾن، كمية القانؾن، جامعة اإلمارات القزائية "

 .288، ص1024العخبية الستحجة، العجد الدابع والخسدؾن، 
ة في عل الغخوف مخابظيؽ سفيان، مدتقبل تشفيح االلتدامات العقجيقجالي مخاد و (1) 

(، السجمة الجدائخية لمعمؾم القانؾنية والدياسية، 29-كؾفيج(االستثشائية لفيخوس كؾرونا 
 .691، ص1012السجمج الثامؽ والخسدؾن، العجد الثاني، 
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عٓؿسًا دٖٛسٜا؛ نعكد ايبٝع ٚإٕ نإ ايجُٔ َ٪د٬ً. أَا ايعكٛد املرتاخ١ٝ ٖٞ ايعكٛد اييت 
 . (1)ٜعترب فٝٗا ايصَٔ عٓؿسًا دٖٛسًٜا نعكد اإلهاز

ٖٞ اييت تتأثس ظا٥ش١ نٛزْٚا  َٚٔ اؾدٜس بايرنس إٔ ايعكٛد املرتاخ١ٝ ايتٓفٝر 
سٝح ػعٌ تٓفٝر ايتصاّ أسد ا٭طساف َسٖكًا ًٜٚشل ب٘ خطاز٠ فادس١ بطبب تػري ايعسٚف 
اييت أبسّ ايعكد يف ظًٗا. ٚيهٔ ٖرا ٫ ٜع٢ٓ إٔ ايعكٛد ايفٛز١ٜ مل تتأثس ظا٥ش١ نٛزْٚا فُج٬ً 

يطريإ بسد أضعاز عكٛد ايٓكٌ اؾٟٛ قد تأثست ظا٥ش١ نٛزْٚا سٝح ايتصَت غسنات ا
ايترانس يًسناب بٓا٤ ع٢ً ايتدابري اييت اؽرتٗا ايدٚي١ ضٛا٤ يف َؿس أٚ ايعسام أٚ املًُه١ 
ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ملٛاد١ٗ ٖرٙ اؾا٥ش١ اييت ادتاست ايعامل بأضسٙ. ٖٚرا ٜدفعٓا إىل ايكٍٛ 

ع٢ً َبدأ بأْ٘ ٜتعني إعُاٍ آثاز دا٥ش١ نٛزْٚا ع٢ً نٌ عكد ع٢ً سد٠ َٔ أدٌ اؿفاظ 
ضًطإ اإلزاد٠ ٚاسرتاّ سس١ٜ ا٭طساف يف ايتعاقد سٝح قد ٫ ٜهٕٛ يفريٚع نٛزْٚا أٟ أثس 

 ع٢ً ايعكد.
ٚػدز اإلغاز٠ أخريًا إىل إٔ ضبب اخت٬ف فكٗا٤ ايكإْٛ املدْٞ بػإٔ تطبٝل 
ْعس١ٜ ايعسٚف ايطاز١٥ ع٢ً ايعكٛد ايفٛز١ٜ ٜسدع إىل إٔ املػسع املؿسٟ ٚايعساقٞ مل 

ايعكٛد اييت تدخٌ يف ْطام ْعس١ٜ ايعسٚف ايطاز١٥ نُا فعًت ايتػسٜعات املكاز١ْ  ٜٛقشا
 .(2)ا٭خس٣

 
 

                                                      

ميثاق طالب عبج حسادي و نيي خالج عيدي، سمظة القاضي في إعادة التؾازن  (2)
رونا، مجمة كمية القانؾن لمعمؾم القانؾنية االقترادي لمعقج، دراسة في عل جائحة كؾ 

 .280ص ،1010، عجد خاص، 9والدياسية، جامعة كخكؾك، السجمج
عمى أنو" في  2467فالسذخع اإليظالي حدؼ ىحا األمخ إذ نص صخاحة في السادة (1) 

العقؾد ذات التشفيح السدتسخ، أو التشفيح الجوري، أو التشفيح السؤجل إذا أصبح التدام أحج 
ستعاقجيؽ مخىقا عمى أثخ عخوف استثشائية جاز لمستعاقج السجيؽ بيحا االلتدام أن يظمب ال

فدخ العقج، ولمستعاقج اآلخخ أن يجرأ طمب الفدخ بأن يعخض تعجياًل لذخوط العقج بسا 
يتفق مع العجالة".  راجع في تفاصيل ذلػ أحسج شميبػ، نغخية الغخوف الظارئة أركانيا 

 :عمى السؾقع اآلتي متؾفخ 21وشخوطيا، ص
https://islamsyria.com/portal/uploads/CMS/library/b5e91ada220a8bd0ccc21a4eb7c344b.pdf  

https://islamsyria.com/portal/uploads/CMS/library/b5e91ada220a8bd0ccc21a4eb7c344b.pdf
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 انثانٍ املطهب
 لها عهً جائحت كىروناابتطبُك نظرَت انظروف انطارئت وانطشروط 

 ٜػرتط يتطبٝل ْعس١ٜ ايعسٚف ايطا٥س٠ فُٛع١ َٔ ايػسٚط ٖٚٞ:
  .إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى عكد َرتاخٞ ايتٓفٝر 

إٔ تهٕٛ ٖٓاى فرت٠ َا بني ْػ٤ٛ ايعكد ٚتٓفٝرٙ، ٚذيو يتؿٛز سدٚخ  مبعين
ضتجٓا٥ٞ ايرٟ أد٣ إىل إخ٬ٍ أسد ايطسفني بايتصاَ٘ بعد إبساّ ايعكد ايعرز، أٚ اؿادخ ا٫

يف غسط ايرتاخٞ، ٚتعٗس ٖرٙ  ًاٖاًَا ٚقبٌ تٓفٝرٙ أٚ أثٓا٤ تٓفٝرٙ. فايصَٔ ٜعترب عٓؿس 
 املطتكبٌ سيت هد ْب ا٭ٍٚ ٜتُجٌ يف اضتُساز تٓفٝر ايعكد يفا٭١ُٖٝ يف داْبني ُٖٚا: اؾا

فا٫ً ٜ٪د٣ إىل اإلخ٬ٍ بايتٛاشٕ ايعكدٟ. أَا اؾاْب ايجاْٞ ٜتُجٌ يف ٚدٛد  ٨ايعسف ايطاز
.إ٫ إٔ ذيو ٫ (1)ع٢ً اإلخ٬ٍ بتٛاشٕ ايعكد ٨ايٛقت ٜطُح بتأثري ايعسف ايطاز َتطع َٔ

يف ْطام ْعس١ٜ ايعسٚف ايطاز١٥، فُذاٍ تطبٝل ٖرٙ ٜعين إٔ ايعكٛد ايفٛز١ٜ ٫ تدخٌ 
ايٓعس١ٜ ميتد يٝػٌُ ايعكٛد ايفٛز١ٜ اييت تأثست بايعسٚف ايطاز١٥ ٚنٌ ايعكٛد اييت ٜٛدد 

. فُج٬ً قد تربّ غسن١ عكد تٛزٜد بكاع١ يفٓدم، (2)فٝٗا فاؾٌ شَين بني إبساَٗا ٚتٓفٝرٖا
ٚتأتٞ دا٥ش١ نٛزْٚا ٚػعٌ تٓفٝر  َع َساعا٠ ايعسٚف ا٫قتؿاد١ٜ ؿع١ إبساّ ايعكد،

ا٫يتصاّ َسٖكًا يًُدٜٔ بطبب ازتفاع ا٭ضعاز فٗٓا قد سدخ اخت٬ٍ يف ايتٛاشٕ ا٫قتؿادٟ 
را املجاٍ يًعكد مما ٜتطًب تدخٌ ايكاقٞ يسد ا٫يتصاّ املسٖل إىل اؿد املعكٍٛ. ففٞ ٖ

 ٖٛا ايطبٝعٞ ٖٚا٭َٛز جملسضعاز خ٬ٍ َد٠ اؾا٥ش١. فبصٚاهلا تعٛد اٜتعني َساع١ اخت٬ٍ ا٭
تٓفٝر ايعكد ٚفكًا ملا مت ا٫تفام عًٝ٘، يرا ميهٔ يٮطساف يف عكٛد ايتٛزٜد ايتٛقف خ٬ٍ َد٠ 

أٚ  ١اؾا٥ش١ َٚعاٚد٠ ايتٓفٝر بعد شٚاهلا ٖٚرا ٜعتُد ع٢ً تهٝٝف اؾا٥ش١ بأْٗا طاز١٥ َ٪قت
تطبل ع٢ً مجٝع ايعكٛد، دا١ُ٥ ٚع٢ً طبٝع١ ايعكد َٚدت٘ ٚقً٘. ف٬ تٛدد إداب١ ٚسٝد٠ 

                                                      

ا في العقؾد السالية السعاصخة، عسخ أحسج أحسج مقبل مخعى، الغخوف الظارئة وأثخى (2)
 :، متؾفخ عمى السؾقع اآلتي535، ص1027

https://www.unisza.edu.my/icic2017/images/77   

 عايض راشج السخى، اآلثار القانؾنية لفيخوس كؾرونا عمى العقؾد التجارية في القانؾن  (1)
الكؾيتي، بحث مشذؾر في مجمة روح القؾانيؽ، كمية الحقؾق، جامعة طشظا، السجمج 

 .22، ص1029األول، العجد الثامؽ والثسانؾن، 

https://www.unisza.edu.my/icic2017/images/77
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َٚٔ اؾدٜس بايرنس إٔ  .(1)بٌ ٜتعني ايٓعس إىل ايعكٛد َٔ عد٠ شٚاٜا َٓٗا طبٝع١ ايعكد َٚدت٘
ٖرٙ ايٓعس١ٜ ٫ تٓطبل ع٢ً ا٫يتصاَات ايفٛز١ٜ اييت ٜسدع ايرتاخٞ أٚ ايتأخس يف تٓفٝرٖا إىل 

 . (2)خطأ املدٜٔ أٚ تكؿريٙ
 َتٛقع.إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى سادخ اضتجٓا٥ٞ عاّ ٚغري  

اضتًصّ املػسع املؿسٟ ٚايعساقٞ ٚايٓعاّ ايطعٛدٟ إٔ ٜهٕٛ اؿادخ ا٫ضتجٓا٥ٞ 
باملدٜٔ ف٬ ٜ٪د٣ ذيو إىل إعُاٍ سهِ ايعسٚف ايطاز١٥ َُٗا  ًاعاًَا. فإذا نإ اؿادخ خاؾ

نإ أثسٖا ع٢ً ايتصاَ٘. يريو ٫ ٜعترب سادثًا طاز٥ًا َسض املدٜٔ أٚ إف٬ض٘ أٚ تعطٌ خط 
ٜٚػرتط ٫عتباز اؿادخ عاًَا إٔ ميتد يطا٥ف١ َع١ٓٝ َٔ ايٓاع. فاؿادخ ٜهٕٛ إْتاد٘. 

عاًَا إذا اْؿسف أثسٙ إىل فُٛع١ نبري٠ َٔ ايٓاع، ٚبايتايٞ ب٬ غو ٜعترب فريٚع نٛزْٚا 
سادثا اضتجٓا٥ٝا باملع٢ٓ املتكدّ، فكد ٚؾٌ ٖرا ايفريٚع يف عَُٛٝت٘ إىل سد أْ٘ طاٍ نٌ 

َُٛٝت٘ مل تكتؿس ع٢ً ْػاط قدد بٌ اَتدت إىل نٌ ا٭ْػط١ يف ناف١ . ٚع(3)أما٤ ايعامل
فع١َُٝٛ ايعسف ايطاز٨ قد تٓؿسف إىل ايٓٛاسٞ ايػدؿ١ٝ، فٝتشدد َعٝاز  .(4)دٍٚ ايعامل

ايع١َُٝٛ بعدد ا٭غداف املتأثسٜٔ ظا٥ش١ نٛزْٚا، ٚقد ٜٓؿسف إىل اإلق١ًُٝٝ، فٝتشدد 

                                                      

ياسخ عبجالحسيج اإلفتحيات، جائحة فخيؾس كؾرونا وأثخىا عمى تشفيح االلتدامات العقجية،  (2) 
 .790، ص1010لعجد الدادس، مجمة كمية القانؾن الكؾيتية العالسية، الدشة الثامشة، ا

 .694-693السخى، مرجر سابق، ص(1) 
 –بتجائية الارونا قخاءة في حکؼ محکسة دمياط دمحم حدؽ قاسؼ، لسدتأجخ في زمؽ الکؾ (3) 

مجنى  1010لدشة  609في القزية رقؼ  28/20/1010مجنى بتاريخ  -الجائخة الخابعة 
، 1012،  2العجد  ،1ذخيع، السجمج مفقو والقزاء والتکمى دمياط، السجمة الجولية ل

. وانغخ في ذات السعشي ابتدام شقاف، التكييف القانؾني لجائحة كؾرونا بيؽ 10ص
)جائحة  االفتخاضينغخيتي الغخوف الظارئة والقؾة القاىخة، بحؾث السؤتسخ الجولي 

ت بيؽ حتسية الؾاقع والتظمعات(، السخكد الجيسقخاطي العخبي لمجراسا 29كؾرونا كؾفيج
 .20، ص1010االستخاتيجية والدياسية واالقترادية، ألسانيا/ بخليؽ، 

أنذ فيرل التؾرة، تأثيخ فيخوس كؾرونا عمى عقج العسل بيؽ الغخوف الظارئة والقؾة  (4)
، 1010القاىخة، مجمة كمية القانؾن الكؾيتية العالسية، العجد الدادس، الدشة الثامشة، 

 . 304ص
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قد ٜٓدَر ايعٓؿسإ َعًا يف ؼدٜد ٚؾف ايعسف بعدد ا٭قايِٝ اييت تأثست ب٘، ٚ
 .(1)ايع١َُٝٛ

 .ٜٔإٔ ٜهٕٛ تٓفٝر ا٫يتصاّ َسٖكًا يًُد 

، ٜٚرتتب عًٝ٘ ٖٚٛ غسط ْـ عًٝ٘ املػسع املؿسٟ ٚايعساقٞ ٚايٓعاّ ايطعٛدٟ
تطبب ايعسٚف ايطاز١٥ إٔ إٔ ٜؿبح ا٫يتصاّ َسٖكًا يًُدٜٔ، ٚاملكؿٛد ٖٓا باإلزٖام 

هٕٛ ضبب ايعسٚف ايطاز١٥ اييت أدت إىل خطاز٠ فادس١ يٝظ ٚقد ٜ .(2)خطاز٠ فادس١ ي٘
نُا ٜتعني إٔ ٜٓعس يف تكدٜس اإلزٖام إىل ذات فشطب بٌ قد ٜهٕٛ ضببٗا ايتػسٜع.  ًاطبٝعٝ

هب إٔ ايٓكض املؿس١ٜ سٝح قكت بأْ٘ "ايؿفك١ َٛقٛع ايتعاقد ٖٚرا َا أندت٘ قه١ُ 
أبسّ يف غأْٗا  إىل ايؿفك١ اييت ٨طاز٢ اؿادخ ايٜٓعس عٓد تكدٜس ا٫زٖام اير٣ تستب عً

ايعكد َجاز ايٓصاع . ٚ َٔ ثِ فإْ٘ يتكسٜس َا إذا نإ قد تستب ع٢ً ؾدٚز قإْٛ اإلؾ٬ح 
َٔ  ٧٤١إزٖام يًُدٜٔ باملع٢ٓ اير٣ ٜتطًب٘ ايكإْٛ يف ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠  ٞايصزاع

ٕ ع٢ً ذات ايؿفك١ قٌ ٜتعني ع٢ً احمله١ُ إٔ تبشح أثس ٖرا ايكاْٛ ٞايكإْٛ املدْ
ٝذ١ ؾدٚز ذيو ايتعاقد ٚ تتبني َا إذا نإ قد طسأ انفاض يف مثٔ ا٭طٝإ املبٝع١ ْت

إزٖام  َٔ -يف ساي١ ؼكل سؿٛي٘  -، ٚ َد٣ َا ضبب٘ ٖرا ا٫نفاض ايكإْٛ أٚ مل ٜطسأ
، إذ ٜػرتط يف اإلزٖام اير٣ ٜربز تطبٝل سهِ ايعسٚف ايطاز١٥ إٔ ٜؿٌ إىل سد يًُدٜٔ

املأيٛف١ يف ايتعاٌَ ٫ تهف٢  تٗدٜد املدٜٔ غطاز٠ فادس١ ، مما ٜٓتر عٓ٘ إٔ اـطاز٠
 .(3)فاد٠ َٔ ٖرا اؿهِ"يإل

ٚىكع تكدٜس اإلزٖام يطًط١ احمله١ُ ايتكدٜس١ٜ ٚاملعٝاز ايرٟ ٜتبع يف ؼدٜدٙ 
ايعسٚف املٛقٛع١ٝ ٫ ا٫عتبازات ايػدؿ١ٝ، ٖٚرا َا طبك٘ ايككا٤ سٝح قكت قه١ُ 

َٔ  147تدخٌ ايكاقٞ يسد ا٫يتصاّ إىل اؿد املعكٍٛ طبكًا يًُاد٠ " بإٔكض املؿس١ٜ ايٓ
ايتكٓني املدْٞ زخؿ١ َٔ ايكإْٛ هب ٫ضتعُاهلا ؼكل غسٚط َع١ٓٝ أُٖٗا غسط اإلزٖام 
املٗدد غطاز٠ فادس١، ٚتكدٜس َد٣ اإلزٖام ايرٟ أؾاب املدٜٔ َٔ دسا٤ اؿادخ ايطاز٨ 

                                                      

الغخوف الظارئة وعالقتيا بالجؾائح، مجمة الحقؾق والعمؾم دمحم بؾكساش، نغخية (2) 
 .315،ص1029اإلندانية، السجمج الخامذ، العجد األول، جامعة الجمفة، 

 .304التؾرة، مرجر سابق، ص (1)
، 1/7/2964ق، جمدة 19مجني، لدشة  257محكسة الشقض السرخية، الظعؽ رقؼ  (3)

 .895، ص239القاعجة السكتب الفشي، مجني، الدشة الخامدة عذخ، 
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ط١ ايتكدٜس١ٜ حمله١ُ املٛقٛع َٚٓاط ٖرا اإلزٖام ا٫عتبازات ٖٛ مما ٜدخٌ يف ايطً
 .(1)"املٛقٛع١ٝ بايٓطب١ يًؿفك١ ذاتٗا ٫ ايعسٚف املتعًك١ بػدـ املدٜٔ

عٔ املتعاقد املكسٚز، يهٕٛ ايعكد ايطًِٝ املٛيد  فتدخٌ ايكاقٞ يسفع ايكسز
َات فكط، بٌ ٜػٌُ ع٢ً اتفام إزادتٞ ايطسفني ع٢ً إْػا٤ ايتصا ي٬يتصاّ يٝظ ٫ ٜكتؿس

ادتُاع١ٝ ٫ تكتؿس ع٢ً  ًاتٓاضب املٓافع اييت تعٛد ع٢ً أطساف٘، ٚذيو ٭ٕ يًعكد َٓافع
. ٖٚرا َا دفع املػسع يًٓـ ؾساس١َ ع٢ً تدخٌ (2)أطساف٘ بٌ تٓعهظ ع٢ً اجملتُع بأضسٙ

فٝر ايكاقٞ يسد ا٫يتصاّ املسٖل إىل اؿد املعكٍٛ يف ساي١ ٚقٛع سٛادخ اضتجٓا١ٝ٥ ػعٌ تٓ
 ا٫يتصاّ َسٖكا يًُدٜٔ.

 انثانٍ املبحث
 مذي سهطت انماضٍ يف تعذَم انعمذ يف ظم جائحت كىرونا

ْعسًا يعسٚف دا٥ش١ نٛزْٚا َٚا ضببت٘ َٔ آثاز ضًب١ٝ ع٢ً ا٫قتؿاد، ٖٚرٙ اٯثاز 
٫ ميهٔ سؿسٖا. ٚبٗرا أعطٞ املػسع يًكاقٞ آيٝات يتطٜٛع ايعكد  يسد ا٫يتصاّ املسٖل إىل 

ملعكٍٛ، َٚٔ ٖرٙ اٯيٝات إْكاف ا٫يتصاّ املسٖل، ٚشٜاد٠ ا٫يتصاّ املكابٌ، ٚٚقف اؿد ا
 .١اٯتٝ املطايبايعكد ٖٚرا َا ْٛقش٘ َٔ خ٬ٍ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      

، 16/3/2964ق، جمدة 19مجني، لدشة  368محكسة الشقض السرخية، الظعؽ رقؼ  (2)
 .409السكتب الفشي، مجني، الدشة الخامدة عذخ، العجد األول،  ص

عبيج نجاة، سمظة القاضي في تعجيل العقج في القانؾن السجني الجدائخي، رسالة  (1)
-1025دياسية، جامعة أبي بكخ بمقايج، الجدائخ، ماجدتيخ، كمية الحقؾق والعمؾم ال

 .6، ص1026
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 األول املطهب
 إنماص االنتساو املرهك يف سهطت انماضٍ

أثست دا٥ش١ نٛزْٚا ع٢ً ايعكٛد املًص١َ يًذاْبني، مما أد٣ إىل ٚقٛع خًٌ يف 
ايعكدٟ ٭سد أطساف٘ َطببًا ي٘ خطاز٠ فادس١، َٚٔ ٖٓا ٜٓػأ دٚز ايكاقٞ يف  ايتٛاشٕ

اضتدداّ آيٝات تطٜٛع ايعكد بسد ا٫يتصاّ املسٖل إىل اؿد املعكٍٛ بٓا٤ ع٢ً طًب ايطسف 
 . (1)املكسٚز. َٚٔ قُٔ ٖرٙ اٯيٝات اييت َٓشٗا ايكإْٛ يًكاقٞ ْكـ ا٫يتصاّ املسٖل

بػإٔ عكد  281/2007ٝٝص ا٫ؼاد١ٜ يف اؿهِ زقِ ٖٚرا َا أندت٘ قه١ُ ايتُ
ا٫هاز سٝح قسزت بإٔ" دٚز احمله١ُ يف إعاد٠ ايتٛاشٕ بني َؿًشيت ايطسفني ٜكتؿس ع٢ً 
إْكاف ا٫يتصاّ املسٖل إىل اؿد املعكٍٛ إٕ اقتكت ايعداي١ ذيو ٫ٚ ٜٓؿسف ذيو إىل تعدٌٜ 

ذ قد ٜؿح طًب شٜاد٠ َد٠ ايعكد تطبٝكا َد٠ ايعكد شٜاد٠ أٚ ْكؿا يف ايعكد َٛقٛع ايدع٣ٛ إ
 .(2)يٓعس١ٜ ايعسٚف ايطاز١٥ يف عكٛد أخس٣ يٝظ َٔ بٝٓٗا عكد اإلهاز"

ٜٚتِ زد ا٫يتصاّ املسٖل إىل اؿد املعكٍٛ عٔ طسٜل إْكاف أسد ا٫يتصاَات ضٛا٤ 
َٔ سٝح ايهِ أٚ ايهٝف نُا ميتد اإلْكاف إىل ق١ُٝ ا٭غٝا٤. فُج٬ً يٛ اتفل غدـ ع٢ً 

ٛزٜد ن١ُٝ َٔ ايكُح بطعس َا قبٌ دا٥ش١ نٛزْٚا ٚقبٌ ايتٓفٝر ٚقعت اؾا٥ش١ ا٭َس ايرٟ ت
أد٣ إىل سدٚخ ازتفاع فادح يٮضعاز، ففٞ ٖرٙ اؿاي١ هٛش يًكاقٞ ْكـ ايه١ُٝ إىل اؿد 

 ايرٟ هٌ تٓفٝر ايتصاّ املدٜٔ ض٬ًٗ غري َسٖل.
اقس ٫ٚ غإٔ ي٘ فسد ا٫يتصاّ املسٖل إىل اؿد املعكٍٛ ٜكتؿس ع٢ً اؿ

باملطتكبٌ. ٖٚرا َا تفطٓت ي٘ قه١ُ ايٓكض املؿس١ٜ سٝح قكت بإٔ" تطبٝل سهِ 
َٔ ايكإْٛ املدْٞ ع٢ً عكٛد ايبٝع اييت ٜهٕٛ فٝٗا ايجُٔ َ٪د٬ أٚ  ٢/٧٤١املاد٠ 

َكططا ٫ وٍٛ دٕٚ إعُاٍ اؾصا٤ املٓؿٛف عًٝ٘ فٝٗا ٖٚٛ زد ا٫يتصاّ إىل اؿد املعكٍٛ 

                                                      

دمحم دمحم أحسج سؾيمؼ، سمظة القاضي في تظؾيع العقج في عل جائحة كؾرونا في القانؾن  (2)
لمبشات  والعخبية سالميةاإلالجراسات  كميةمقارنة، حؾلية  السجني والفقو اإلسالمي، دراسة

 .2252، ص1010 بالسشرؾرة، السجمج الثاني والعذخون، 
 7/8/1007/ايجار، مجني، جمدة 182محكسة التسييد االتحادية العخاقية، الحكؼ رقؼ  (1)

وتؼ االطالع عميو في   https://www.hjc.iq/qview.339متؾفخ عمى السؾقع اآلتي: 
 م.28/21/1012

https://www.hjc.iq/qview.339
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ايكإْٛ ذيو إٔ ايكاقٞ ٫ ٜعٌُ ٖرا اؾصا٤ إ٫ بٓطب١ يًكطط أٚ  ٜتطًب٘ير٣ ع٢ً ايٛد٘ ا
ا٭قطاط اييت ٜجبت ي٘ إٔ أدا٤ املػرت٣ هلا قد أؾبح بطبب ٚقٛع اؿادخ ايطاز٨ غري 
املتٛقع َسٖكا ي٘ عٝح ٜٗددٙ غطاز٠ فادس١ أَا باقٞ ا٭قطاط املطتكب١ً فإٕ ايكاقٞ ٫ 

ذا تبني إٔ ٖٓاى استُا٫ بصٚاٍ أثس ذيو اؿادخ عٓد اضتشكاقٗا ٜعٌُ يف غأْٗا ٖرا اؾصا٤ إ
يف عكٛد املد٠ َٔ سٝح ايتأثس بايعسٚف  ا٭دا٤اتٜٚهٕٛ غإٔ ا٭قطاط يف ذيو غإٔ 

 .(1)ايطاز١٥"
ٚبٓا٤ عًٝ٘ ًٜتصّ املتعاقد املتكسز بايًذ٤ٛ يًككا٤ إذا أؾس ايدا٥ٔ ع٢ً إدبازٙ 

ا يسد ا٫يتصاّ إىل اؿد املعكٍٛ. ٖٚرا يٝظ َعٓاٙ زفع ع٢ً تٓفٝر ايتصاَ٘ يف ظٌ دا٥ش١ نٛزْٚ
ناٌَ اإلزٖام عٔ عاتل املدٜٔ ٚيهٔ نٌ َا يف ا٭َس تبشح احمله١ُ عٔ ايٛضا٥ٌ اييت ٜهٕٛ 

يتصاّ املسٖل إىل َا َٔ غأْٗا زفع اإلزٖام عٔ ناٌٖ املدٜٔ بٗدف ايتٛؾٌ إىل دعٌ ا٫
دف دعٌ عدّ  تٓفٝر ا٫يتصاّ َسٖكًا مبا ٌ اـطاز٠ املتٛقع١، ٖٚرا نً٘ بٗٝبٜعترب َٔ ق

َع املهاضب اييت تعٛد ع٢ً  ١هاٚش قدزت٘ أٚ ٜعسق٘ ـطا٥س فادس١ ٫ تتٓاضب ايبّت
 . (2)ايدا٥ٔ

فاإلزٖام ٖٓا ٜكدز مبعٝاز َٛقٛعٞ قٛاَ٘ ايػدـ ايعادٟ، َٚد٣ تأثسٙ بتٓفٝر 
اإلزٖام ٫ ٜٓعس فٝ٘ إىل ايتصاَ٘ ايتعاقدٟ دٕٚ ا٫عتداد بعسٚف٘ ايػدؿ١ٝ نجسا٥٘ َج٬ً. ف

ايػدـ املتعاقد بٌ إىل ايعكد قٌ ايتداعٞ. فاـطاز٠ ايفادس١ ٜٓعس فٝٗا إىل ايتٛاشٕ 
 .(3)املايٞ ايعكد بػض ايٓعس عٔ غدؿ١ٝ املدٜٔ أٚ ظسٚف٘

ٚتطبٝكًا يريو قكت قه١ُ دَٝاط ا٫بتدا١ٝ٥ ايدا٥س٠ ايسابع١ َدْٞ يف ايكك١ٝ زقِ  
املدعٞ اضتأدس قطعت أزض تتًدـ ٚقا٥عٗا بإٔ "ٚاييت ّ 18/10/2020دًط١ 

ٚأقاّ  15/5/2018دٓٝ٘ َؿسٟ غٗسًٜا يف  1980ٚذيو يكا٤ أدس٠ قدزٖا  َرت 1200َطاستٗا
 2018/ 1/12عًٝٗا قاعات يًشف٬ت ٚا٭فساح ٚا٭غساض ايتذاز١ٜ ٚبدأ ضسٜإ ايعكد يف 

                                                      

، 3/2/2963ق جمدة 16مجني، لدشة  163رقؼ محكسة الشقض السرخية، الظعؽ  (2)
 .37السكتب الفشي، مجني، الدشة الخابعة عذخ، القاعجة الثالثة، ص

لعقج التجاري في مؾاجية جائحة فارس دمحم العجسي، الخيارات القانؾنية الستاحة ألطخاف ا(1) 
ية وس كؾرونا ... وسمظة القاضي في إعادة التؾازن االقترادي لمعقج، مجمة كميخ ف

 .345، ص1010القانؾن الكؾيتية العالسية، الدشة الثامشة، العجد الدادس، 
 .353العجسي، مخجع سابق، ص (3)
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ري ملٛادٗت٘ مبٓع ػُع تدابزْٚا ايرٟ دفع ايدٚي١ إىل اؽاذ ْٚتٝذ١ ٫ْتػاز فريٚع نٛ
املٛاطٓني ا٫َس ايرٟ أد٣ إىل إيػا٤ اؿف٬ت ٚزد َا قبك٘ َٔ َكدّ فك٬ عٔ ا٫يتصاّ بدفع 
أدٛز ايعُاٍ ظاْب اإلهاز. ٖٚرا َٔ غأْ٘ إٔ ًٜشل باملطتأدس خطاز٠ فادس١ بطبب 

سًٜا د١ٝٓ غٗ 1680ظسٚف دا٥ش١ نٛزْٚا ا٭َس ايرٟ دفع احمله١ُ إىل ؽفٝض ا٭دس٠ إىل 
 .(1)ست٢ ْٗا١ٜ َد٠ ا٫هاز احملدد٠ بايعكد"

ٚػدز اإلغاز٠ أخريًا ع٢ً أْ٘ بايسغِ َٔ  متتع ايكاقٞ بايطًط١ ايتكدٜس١ٜ يف زد 
ا٫يتصاّ املسٖل إىل اؿد املعكٍٛ، إ٫ أْ٘ يٝظ ي٘ إٔ ٜت٬عب يف َكدزات ايعكد ٜٚػري َٔ 

(2)دٖٛس ا٫يتصاّ ايرٟ اتفل عًٝ٘ املتعاقدإ
. 

إٔ ايكاقٞ ٫ ٜسفع عٔ املدٜٔ نٌ اـطاز٠ بٌ ٜٛشعٗا بٝٓ٘ ٚبني ايدا٥ٔ فُٝا نُا  
شاد عٔ اؿد املأيٛف سٝح قسزت قه١ُ ايٓكض املؿس١ٜ" إٔ َفاد ْـ ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ 

َٔ ايكإْٛ املدْٞ أْ٘ َت٢ تٛافست ايػسٚط اييت ٜتطًبٗا ايكإْٛ يف اؿادخ  ٧٤١املاد٠ 
عدٌٜ ايعكد بسد ا٫يتصاّ اير٣ ؾاز َسٖكًا إىل اؿد املعكٍٛ ٖٚٛ ايطاز٨ فإٕ يًكاقٞ ضًط١ ت

سني ىتاز يف سدٚد ضًطت٘ ايتكدٜس١ٜ ايطسٜل املٓاضب ملعاؾ١ املٛقف اير٣ ٜٛدٗ٘ ٫ 
ٜسفع نٌ خطاز٠ عٔ عاتل املدٜٔ ٚوًُٗا يًدا٥ٔ ٚسدٙ يهٓ٘ ود َٔ فداس١ ٖرٙ اـطاز٠ 

عكٍٛ بتشٌُٝ املدٜٔ اـطاز٠ املأيٛف١ اييت اييت ضتؿٝب املدٜٔ ٜٚؿٌ بٗا إىل اؿد امل
نإ ميهٔ تٛقعٗا عاد٠ ٚقت ايتعاقد ٜٚكطِ َا ٜصٜد ع٢ً ذيو َٔ خطاز٠ غري َأيٛف١ بني 
املتعاقدٜٔ بايط١ٜٛ فُٝا بُٝٓٗا باعتباز إٔ ذيو أقطط يف َساعا٠ املٛاش١ْ بني َؿًش١ نٌ 

 .(3)َُٓٗا
  

                                                      

جمدة  609انغخ حكؼ محكسة دمياط االبتجائية، الجائخة الخبعة مجني كمي، القزية رقؼ  (2)
 :م متؾفخ عمى السؾقع اآلتي28/20/1010

 https://www.youm7.com/story/2021/1/12/  م.13/2/1012وتؼ االطالع عميو 
 .283ص سابق، حسادي وعيدي، مرجر (1)
 1/4/1009ق، جمدة  78مجني، لدشة  1854محكسة الشقض السرخية، الظعؽ رقؼ  (3)

 :متؾفخ عمى السؾقع اآلتي
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111301028&ja=114983  

 .م19/2/1010تؼ االطالع عميو في      

https://www.youm7.com/story/2021/1/12/
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111301028&ja=114983


 (22( ، السنة )97( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (79), Year (24) 

19 

 انثانٍ املطهب

 ساو املمابمسهطت انماضٍ يف زَادة االنت
قد تكسز احمله١ُ بإٔ شٜاد٠ ايتصاّ ايدا٥ٔ ٖٛ ايطسٜل ا٭فكٌ يتشكٝل تٛاشٕ ايعكد، 

ضعاز َج٬ً. س٦ٓٝر ٜكّٛ ايكاقٞ سف ايطاز٨ إىل ازتفاع فاسؼ يف ا٭ايع ٟٚذيو عٓدَا ٜ٪د
بسفع ايطعس احملدد يف ايعكد يهٞ ٜتشٌُ ايطسفإ ايصٜاد٠ غري املأيٛف١ بٗدف ايٛؾٍٛ إىل 

ي١ اييت نإ ايعكد قبٌ سدٚخ ايعسف ايطاز٨. ٖٚرا ٜعترب خري ٚض١ًٝ يًُشافع١ ع٢ً اؿا
سس١ٜ أطساف ايتعاقد، ٭ٕ تدخٌ ايكاقٞ يٝظ يًُطاع عس١ٜ املتعاقدٜٔ بٌ إلشاي١ 

 . (1)ايعسٚف اييت اضتذدت بعد إبساّ ايعكد أٚ أثٓا٤ تٓفٝرٙ
يتصاّ ٜػس إىل شٜاد٠ ا٫ضايف١ ايرنس مل  146/2ٚيهٔ املػسع ايعساقٞ يف املاد٠ 

يتشكٝل ايتٛاشٕ ايعكدٟ َهتفًٝا بإٔ ْكـ ا٫يتصاّ ٜهفٞ يتشكٝل َجٌ ٖرا ايتٛاشٕ. ٖٚرا َا 
دفع بعض ايفك٘ إىل ايكٍٛ بإٔ عباز٠ ْكـ ا٫يتصاّ اييت أٚزدٖا املػسع ايعساقٞ تفٝد إٔ ١ْٝ 

ا٫يتصاّ  إىل اْكؿاف ا٫يتصاّ فشطب. يف سني ٜسٟ ايبعض إٔ ْكـ تاملػسع اْؿسف
املسٖل أٚ شٜاد٠ ا٫يتصاّ املكابٌ ٫ ىتًفإ ضٛا٤ َٔ سٝح ايٓتٝذ١ أٚ اهلدف. فايكاقٞ 
ٜكّٛ بتشٌُٝ املدٜٔ تبع١ اإلزٖام املأيٛف أ٫ًٚ، ثِ بعد ذيو ٜطتعٌُ ايٛض١ًٝ املٓاضب١ َع 

 .(2)َساعا٠ إٔ تهٕٛ ايٛضًٝتإ ْتٝذ١ ي٬يتصاّ ايكا٥ِ ٫ ا٫يتصاّ ايرٟ مت تٓفٝرٙ
يًُشه١ُ ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ يف زد ا٫يتصاّ املسٖل  ٢أعطفكد َا املػسع املؿسٟ أ

إىل اؿد املعكٍٛ، ٖٚرا ودخ إَا بصٜاد٠ ايتصاّ أسد ا٭طساف أٚ بٓكـ ايتصاَ٘. أَا ايٓعاّ 
 ًِ ٜٓـ ؾساس١ً ع٢ً آي١ٝ قدد٠ يتشكٝل ايتٛاشٕ ايعكدٟ.فايطعٛدٟ 

 انثانث املطهب

 مذسهطت انماضٍ يف ولف انع
إذا تٛافست غسٚط ْعس١ٜ ايعسٚف ايطاز١٥، ٚأدت إىل دعٌ تٓفٝر ايتصاّ املدٜٔ 
َسٖكًا، هٛش تدخٌ ايكاقٞ بٓا٤ ع٢ً طًب املدٜٔ ملسادع١ ايعكد بٓا٤ ع٢ً طًب املدٜٔ يف 
إطاز ايٛضا٥ٌ ايبد١ًٜ املتاس١ ي٘ َٓٗا ٚقف تٓفٝر ايعكد. فإذا قدز ايكاقٞ سطب ايعسٚف 

ز٨ بأْ٘ َ٪قت أٚ ع٢ً ٚغو ايصٚاٍ يف ٖرٙ اؿاٍ ٜأَس بٛقف تٓفٝر احملٝط١ بايعسف ايطا
                                                      

 .280حسادى وعيدي، مرجر سابق، ص (2)
 .221عبيج نجاة، مرجر سابق، ص(1) 
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ايعكد إذا تبني ي٘ أْ٘ ٫ ٜهفٞ زد ا٫يتصاّ املسٖل إىل اؿد املعكٍٛ ضٛا٤ بصٜاد٠ ا٫يتصاّ 
املكابٌ أٚ بٓكـ ا٫يتصاّ املسٖل. فاؿهِ بٛقف تٓفٝر ايعكد ٫ ميظ ايعكد ضٛا٤ َٔ 

ٜعٌ ايتصاّ ا٭طساف قتفعًا بكُٝت٘ َٚكدازٙ دٕٚ إٔ ايٓاس١ٝ املٛقٛع١ٝ أٚ املاد١ٜ، ٚ
 .( 1)ٜتأثس بايٛقف سٝح ٜتِ تٓفٝر ٚفكًا ملا ٖٛ َتفل عًٝ٘ ٚبٗرا ٫ متظ ايك٠ٛ املًص١َ يًعكد

َٚٔ املعًّٛ إٔ دا٥ش١ نٛزْٚا غأْٗا غإٔ أٟ دا٥ش١ سٝح أْٗا تأخر سهِ 
اّ ايطعٛدٟ إذ هٛش يًكاقٞ اؾٛا٥ح املٓؿٛف عًٝٗا يف ايتػسٜع املؿسٟ ٚايعساقٞ ٚايٓع

ٚقف تٓفٝر ايعكد ٫ٚ هٛش ي٘ فطد٘، ٚذيو ٭ٕ املػسع املؿسٟ ٚايعساقٞ ْـ ؾساس١ً 
ع٢ً إٔ هٛش يًكاقٞ زد ا٫يتصاّ املسٖل إىل اؿد املعكٍٛ ٚبايتايٞ تتٛشع آثاز دا٥ش١ 

 .(2)نٛزْٚا ع٢ً أطساف ايعكد دٕٚ إٔ ٜتشًُٗا ايدا٥ٔ ٚسدٙ بفطذ ايعكد
ْعس٠ املٝطس٠" سٝح با٭دٌ ايككا٥ٞ " ٢يرٟ ٜكّٛ ب٘ ايكاقٞ ٜطُفايٛقف ا

أداش املػسع املؿسٟ َٓح املدٜٔ أد٬ً يتٓفٝر ايتصاَ٘ بػسٚط قدد٠ َٓٗا إ٫ ًٜشل بايدا٥ٔ 
بكٛهلا بأْ٘ ".... هٛش يًكاقٞ يف سا٫ت  346/2. ٖٚرا َا أندت٘ املاد٠ (3)قسزًا دطًُٝا
داٍ ٜٓفر فٝٗا آايكإْٛ إٔ ٜٓعس املدٜٔ إىل أدٌ َعكٍٛ أٚ مل ميٓع٘ ْـ يف  اضتجٓا١ٝ٥، إذا

 .(4)"ايدا٥ٔ َٔ ٖرا ايتأدٌٝ قسز دطِٝ ايتصاَ٘، إذا اضتدعت سايت٘ ذيو ٚمل ًٜشل
ٜتكح َٔ ٖرا ايٓـ بإٔ يًكاقٞ ضًط١ تكدٜس١ٜ يف َٓح املدٜٔ أد٬ً يف تٓفٝر  

ٜٚػرتط يف ا٭دٌ ايرٟ ميٓش٘  ٖٚرٙ ايطًط١ َٔ ايٓعاّ ايعاّ ٫ هٛش ضًب٘ إٜاٙ. ايتصاَ٘،
ايكاقٞ يًُدٜٔ يتُهٝٓ٘ َٔ تٓفٝر ايتصاَ٘ إٔ تهٕٛ ساي١ املدٜٔ تطتدعٞ ذيو، ٚأ٫ ًٜشل 

ٜهٕٛ ٖٓاى َاْع قاْْٛٞ ميٓع ايكاقٞ َٔ  ٫ٚ بايدا٥ٔ قسز دطِٝ، ٚإٔ ٜهٕٛ ا٭دٌ َعك٫ًٛ

                                                      

يؽ القانؾن السجني والفقو دمحم محيي الجيؽ إبخاليؼ سميؼ، نغخية الغخوف الظارئة ب (2)
 .446، ص1020اإلسالمي، دراسة مقارنة، دار الشيزة العخبية، 

كؾرونا محسؾد سيجاحسج إبخاليؼ سميسان، الغخوف الظارئة والقؾة القاىخة وتجاعيات جائحة  (1)
لجدائية في التذخيع السرخي، مجمة إدارة السخاطخ واألزمات، اعمى االلتدامات السجنية و 

 .202، ص1012لثالث، العجد األول، السجمج ا
، 1004عة الججيجة اإلسكشجرية، رمزان أبؾ الدعؾد، أحكام االلتدام، دار الجام (3)

 .188ص
 :متؾفخعمى السؾقع اآلتي2948لدشة  232راجع القانؾن السجني السرخي رقؼ  (4)

http://www.incometax.gov.eg/New%20LAWs/law-131-1948.pdf   

http://www.incometax.gov.eg/New%20LAWs/law-131-1948.pdf
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يف املعا٬َت ذيو. ٚقد أخر املٓعِ ايطعٛدٟ يف عَُٛ٘ بريو إ٫ ْ٘ تػدد يف تطبٝكٗا 
ايتذاز١ٜ، ٖٚرا َا دفع بعض ايفك٘ إىل ايكٍٛ بإٔ املٓعِ قؿد َٔ ذيو دعِ ا٥٫تُإ 

 .(1)ايتذازٟ ٚخاؾ١ فُٝا ٜتعًل با٭ٚزام ايتذاز١ٜ اييت أؾبشت ؼٌ قٌ ايٓكٛد يف ايتعاٌَ
يتٓفٝر  أَا يف ايعسام فكد أند املػسع  ع٢ً أْ٘ هٛش يًكاقٞ َٓح املدٜٔ أد٬ً 

بٓؿٗا ع٢ً  َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ 394/2بػسٚط َعٝٓ٘ ٖٚرا َا أندت٘ املاد٠  ايتصاَ٘
فإذا مل ٜهٔ ايدٜٔ َ٪د٬ً أٚ سٌ أدً٘ ٚدب دفع٘ فٛزًا، َٚع ذيو هٛش يًُشه١ُ عٓد أْ٘ "

ايكسٚز٠ إذا مل ميٓعٗا ْـ يف ايكإْٛ إٔ تٓعس املدٜٔ إىل أدٌ َٓاضب إذا اضتدعت سايت٘ 
 .(2)ا٥ٔ َٔ ٖرا قسز دطِٝ"ذيو ٚمل ًٜشل ايد

خري  ٬ْٚ394سغ إٔ عباز٠ ساي١ ايكسٚز٠ اييت زددٖا املػسع ايعساقٞ يف املاد٠ 
َجاٍ هلا دا٥ش١ نٛزْا ٚإٕ نإ بعض ايفك٘ ٜسٟ إٔ ا٭دٌ ايككا٥ٞ يٝظ َٔ تطبٝكات 
 ْعس١ٜ ايعسٚف ايطاز١٥ ٭ْ٘ ميٓح يًُدٜٔ يف غري تًو ايعسٚف. فإذا نإ ٖٛ أسد اؿًٍٛ

باملدٜٔ فُٔ باب أٚىل تطبٝك٘ ع٢ً  ًااييت ًٜذأ إيٝٗا ايكاقٞ سُٝٓا ٜهٕٛ ايعسف خاؾ
ايعسف ايعاّ ٭ْ٘ ٫ ميظ اؿكٛم املاد١ٜ ٚادب١ ايتطًِٝ ٜٚكتؿس أثسٙ ع٢ً عٓؿس 

 .(3)ايصَٔ
ٚهلرا ميهٔ تطبٝل ا٭دٌ ايككا٥ٞ ع٢ً دا٥ش١ نٛزْٚا باعتبازٖا َٔ قبٌٝ   

١ غري املتٛقع١ عٓد إبساّ ايعكد فًِ ٜهٔ يف سطبإ املتعاقدٜٔ اؿٛادخ ايعا١َ ا٫ضتجٓا٥ٝ

                                                      

عبجالحسيج الجيدظي عبجالحسيج شمبي، إشكاالت نتائج التفخقة بيؽ األعسال السجنية (2) 
والتجارية في السسمكة العخبية الدعؾدية، دراسة تحميمية مقارنة، مجمة عمؾم الذخيعة 

-992، ص1012لعجد الخامذ والثامشؾن، والجراسات اإلسالمية، جامعة أم القخي، ا
991. 

 مذار إليو سابقًا.     2952لدشة  40انغخ القانؾن السجني العخاقي رقؼ  (1)
عمى  الشاشئة عؽ جائحة كؾرونا اآلثار القزائي لسعالجة دمحم عمي دمحم القخني، االجتياد (3)

، 1010والثسانؾن، العقؾد، مجمة عمؾم الذخيعة والجراسات اإلسالمية، العجد الثالث 
 .2543ص
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ميهٔ دفع٘ َٔ خ٬ٍ برٍ دٗد َعكٍٛ فكد أد٣ إىل  ظٗٛز ايفريٚع عٓد ايتعاقد. نُا أْ٘ ٫
 . (1)ٚفا٠ ايهجري َٔ ا٭غداف ف٬ ٜتُهٔ ا٭طبا٤ َٔ دفع٘ إ٫ يف سا٫ت َعدٚد٠

ا٥ش١ نٛزْٚا ٚٚقف تٓفٝر ايعكد َٚٔ داْبٓا ٫ ْس٣ إٔ  ٜتدخٌ ايكاقٞ يف ظٌ د
ٚذيو ٭ٕ . (2)ملد٠ قدد٠ نُا ٜسٟ ايبعض بأْ٘ تعدٌٜ ملد٠ ايعكد زغِ إزاد٠ ايطسفني

ايتعدٌٜ نإ بطبب ظسٚف خازد١ عٔ إزاد٠ أطساف ايعكد مل ٜهٔ بٛضعِٗ تٛقعٗا ؿع١ 
ر ب٘ إبساّ ايعكد أٚ أثٓا٤ تٓفٝرٙ. نُا إٔ ايٛقف ودخ يف إطاز َ٪ضظ ٜرتتب ع٢ً ا٭خ

آثاز قا١ْْٝٛ، تػهٌ كتًف ا٫يتصاَات اييت تكع ع٢ً عاتل ا٭طساف ٚاييت ٜتِ تٓعُٝٗا 
 . (3)ٚفكًا إلزادتُٗا

ٚبعدَا اْتٗٝٓا َٔ بٝإ ْعس١ٜ ايعسٚف ايطاز١٥ َٚد٣ اْطباقٗا يف ظٌ دا٥ش١ 
 نٛزْٚا ٚضًط١ ايكاقٞ ع٢ً ايعكد ٜجٛز ٖٓا تطا٩ٍ ٌٖ تعترب دا٥ش١ نٛزْٚا يف نٌ ا٭سٛاٍ
ظسفا اضتجٓا٥ٝا؟ بايطبع ٫ ميهٔ اعتباز دا٥ش١ نٛزْٚا ظسفا طاز٥ا يف نٌ ا٭سٛاٍ فٝتعني 

ايتػاب٘ بني ايعسٚف ايطاز١٥ ٚايك٠ٛ  ٘ساي١ ع٢ً سد٠. فع٢ً ايسغِ َٔ أٚدايٓعس يهٌ 
إ٫ أْ٘ ٜٛدد فازم بُٝٓٗا ٜتُجٌ يف إٔ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ ػعٌ تٓفٝر ا٫يتصاّ َطتش٬ًٝ  (4)ايكاٖس٠

فطذ ايعكد ٫ٚ ميهٔ  ايعسٚف ايطاز١٥ ػعٌ تٓفٝر ا٫يتصاّ َسٖكًا. فاؾصا٤ يف ا٭ٚىلأَا 

                                                      

ؾرونا عمى التؾازن السالي لمعقج عمياء غازي مؾسي و شيساء سعجون عديد، أثخ جائحة ك(2) 
الداري، مجمة كمية القانؾن والعمؾم الدياسية، جامعة كخكؾك، السجمج التاسع، عجد ا

 .28، ص1010خاص، 
في كدب الحق الذخري،   دمحم سميسان األحسج وزياد خمف عميؾي، دور الحكؼ القزائي(1) 

بحث)مدتل( مشذؾر في مجمة كمية القانؾن والعمؾم الدياسية، جامعة كخكؾك، السجمج 
 .561، ص1012العاشخ، العجد الدابع والثالثؾن، 

سسيخة حرايؼ، اآلثار القانؾنية لفيخوس كؾرونا السدتجج عمى تشفيح العقؾد الجولية، مجـمة (3) 
 .25م، ص1010لسجمج الخامذ، العجد األول، ابـحاث قانـؾنية وسيـاسية، ا

نغخًا لعجم وجؾد تعخيف تذخيعي لمقؾة القاىخة  فقج عخفيا بعض الفقو بأنيا واقعة غيخ (4) 
مسكشة التؾقع والجفع والتي تسشع شخص ما مؽ تشفيح التدامو. راجع في ذلػ ياسخ باسؼ 

نيؽ اإلجخائية، دراسة مقارنة، ذنؾن الدبعاوي، جائحة فيخوس كؾرونا وأثخىا في أحكام القؾا
مجمة كمية القانؾن الكؾيتية العالسية، الدشة الثامشة، ممحق خاص، العجد الدادس، 

 . 531، ص1010
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 (2)ٚاملػسع ايعساقٞ (1)ع٢ً ايعسٚف ايطاز١٥. ٖٚرا َا ْـ عًٝ٘ املػسع املؿسٟ ٘تطبٝك
 .(3)ٚايٓعاّ ايطعٛدٟ يف بعض اؿا٫ت

ا ع٢ً عكد يف ظٌ دا٥ش١ نٛزْٚ  ٚيكد طبل ايٓعاّ ايطعٛدٟ ْعس١ٜ ايك٠ٛ ايكاٖس٠
ه١ُ ايعا١َ مبه١ املهس١َ بإٔ بفطذ ايعكد ٫ضتشاي١ تٓفٝرٙ سٝح قكت احمل ٢اإلهاز ٚقك

ٖـ ملد٠ مخظ 29/3/1439مبٓطك١ َه١ املهس١َ بتازٜذ  "املدعٞ قاّ باضت٦ذاز فٓدم
ضٓٛات مببًؼ ًَٕٝٛ َٚا١٥ ايف زٜاٍ ضعٛدٟ تطدد ع٢ً ث٬خ ضٓٛات سٝح قاّ املدع٢ 

َٔ اإلهاز ٖٚٞ أزبعُا١٥ أيف زٜاٍ ضعٛدٟ ٚبعد ايطداد طايب   بتطدٜد ايدفع١ ا٭ٚىل
املدعٞ بفطذ عكد اإلهاز ٚاضت٬ّ امل٪دس يًفٓدم إ٫ أْ٘ فٛد٧ بطًب امل٪دس بدفع باقٞ 

طبب دا٥ش١ نٛزْٚا اييت ع٢ً ق٥ٛٗا أٚقفت ايسغِ َٔ اْعداّ تػػٌٝ ايفٓدم ب ا٭دس٠، ع٢ً
٢ ؾش١ ٚض١َ٬ املٛاطٓني ٚاملكُٝني داخٌ املًُه١. سه١َٛ املًُه١ اؿر ٚايعُس٠ سفاظًا عً

                                                      

التي تشص عمى  2948لدشة  232مؽ القانؾن السجني السرخي رقؼ  265انغخ السادة  (2)
كحادث مفاجئ  أنو "إذا أثبت الذخص أن الزخر قج نذأ عؽ سبب أجشبي ال يج لو فيو،

أو قؾة قاىخة أو خظأ مؽ السزخور أو خظأ مؽ الغيخ، كان غيخ ممدم بتعؾيض ىحا 
 :الزخر، ما لؼ يؾجج نص أو اتفاق عمى غيخ ذلػ". متؾفخ عمى السؾقع اآلتي

http://wiki-law-eg.blogspot.com/2018/03/al-kanoun-el-madani-4.html  
 .29/21/1012تؼ االطالع عميو في      
م  التي تشص عمى 2950لدشة  40مؽ القانؾن السجني العخاقي رقؼ  122انغخ السادة (1) 

أنو" اذا اثبت الذخص ان الزخر قج نذأ عؽ سبب اجشبي ال يج لو فيو كآفة سساوية او 
قاھخة او فعل الغيخ او خظأ الستزخر كان غيخ ممدم بالزسان ما  حادث فجائي او قؾة

 :متؾفخ عمى السؾقع اآلتي .لؼ يؾجج نص او اتفاق عمى غيخ ذلػ"
http://jafbase.fr/docAsie/Irak/code%20civil%20irakien%201951.pdf   

 م.28/21/1012تؼ االطالع عميو      
( الرادر 216انغخ نغام التجارة االلكتخونية الدعؾدي الرادر بالسخسؾم السمكي رقؼ )م/(3) 

" ما لؼ يتفق مؾفخ الخجمة والسدتيمػ 2/ 24ىـ  حيث نرت السادة 7/22/2440في 
العقج إذا تأخخ مؾفخ  يحق لمسدتيمػ فدخ  عمى مجة أخخى لتدميؼ محل العقج أو تشفيحه،

الخجمة عؽ التدميؼ أو التشفيح مجة تديج عمى )خسدة عذخ( يؾمًا مؽ تاريخ إبخام العقج أو 
عؽ السؾعج الستفق عميو، ولو استخداد ما دفعو بسقتزى العقج مقابل السشتج أو الخجمة أو 

 ىخ".غيخ ذلػ مؽ تكاليف تختبت عمى ىحا التأخيخ، ما لؼ يكؽ التأخيخ بدبب قؾة قا

http://wiki-law-eg.blogspot.com/2018/03/al-kanoun-el-madani-4.html
http://jafbase.fr/docAsie/Irak/code%20civil%20irakien%201951.pdf
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ٚهلرا قكت احمله١ُ بفطذ عكد اإلهاز يعدّ اْتفاع املطتأدس بايعني امل٪دس٠ بطبب 
ٖــ ٚ 21/7/1441اإلدسا٤ات ا٫سرتاش١ٜ اييت اؽرتٗا سه١َٛ املًُه١ ٚبد٤ اؿذس املٓصيٞ َٔ 

 . (1)إٜكاف ايعُس٠ ٚتكًٌٝ عدد اؿذاز ٖرا ايعاّ"
ُا طبل ايككا٤ ايعساقٞ ْعس١ٜ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ يف ظٌ دا٥ش١ نٛزْٚا ع٢ً َدد ن

ايطعٔ اييت سددٖا املػسع يًطعٔ ع٢ً ا٭سهاّ ٚاعترب ايتدابري اييت اؽرتٗا ايدٚي١ ملٓع 
ايتذٛاٍ ق٠ٛ قاٖس٠ سٝح قكت قه١ُ ايتُٝٝص ا٫ؼاد١ٜ بإٔ" اْكطاع ايدٚاّ ايسمسٞ ْتٝذ١ 

١ دا٥ش١ اْتػاز ٚبا٤ نٛزْٚا ٜعترب ق٠ٛ قاٖس٠ َٚٔ آثازٖا اْكطاع سعس ايتذٛاٍ بطبب َٛادٗ
سهاّ ٚايكسازات ٭ٕ ا٭ٜاّ اييت مشًٗا ا١ْْٝٛ َٚٓٗا ايطعٔ ايتُٝٝصٟ با٭َدد ايطعٔ ايك

ميهٔ استطابٗا قُٔ املدد ايكا١ْْٝٛ يًطعٔ متٝٝصًا  اؿعس ٚاْكطاع ايدٚاّ ايسمسٞ ٫
ٖٚرا َا زددٙ  .(2)"6/4/2020يف  41ع٢ً بايعدد اضتٓادًا اىل تعُِٝ فًظ ايككا٤ ا٭

بػإٔ 2021يط١ٓ  152املػسع املؿسٟ غؿٛف املٛاعٝد اإلدسا١ٝ٥ يف ايكإْٛ زقِ 
 .(3)إدسا٤ات َٛاد١ٗ ا٭ٚب١٦ ٚاؾٛا٥ح ايؿش١ٝ 

 تـاخلامت

 أ٫ًٚ: ايٓتا٥ر:
ٚتهٕٛ غري  اؾا٥ش١ َػتك١ َٔ ايٛبا٤  إ٫ أْٗا ت٪ثس ع٢ً ا٭فساد يف ْطام دػسايف أٚضع  .1

ْٛاسٞ اؿٝا٠. ففريٚع نٛزْٚا ٖٛ ض٬ي١  ٚاضع١  ٢إىل تٛقف غت َٟأيٛف١ ٭ْٗا ت٪د
ؿشب٘ ْص٫ت بسد تتشٛز إىل أَساض أغد. تَٔ ايفريٚضات ٜؿٝب ا٫ْطإ ٚاؿٝٛإ 

خس عٔ طسٜل ايعطظ أٚ ايطعاٍ ٚتهُٔ خطٛز٠ ٖرا ايفريٚع أْ٘ ٜٓتكٌ َٔ غدـ ٯ
ط١ًٜٛ. نُا أْ٘ ٜطبب يًعدٜد َٔ ا٭غداف َكاعفات  ٫ٚ تعٗس أعساق٘ إ٫ بعد فرت٠

                                                      

ه متؾفخ  20/1/2441انغخ حكؼ السحكسة العامة بججة، الجائخة العامة، الرجار في (2)
 م.28/21/1012تؼ االطالع عميو  covid.net-https://corona :عمى السؾقع اآلتي

مجني/ الييئة االستئشافية  1204انغخ حكؼ محكسة التسييد االتحادية العخاقية، الحكؼ رقؼ (1) 
تؼ االطالع  covid.net-https://corona :م متؾفخ عمى السؾقع اآلتي1010العقارية/

 م.28/21/1012عميو 
 1012نؾفسبخ  19الرادر في  1012لدشة  251مؽ القانؾن رقؼ  12( انغخ السادة (3

 مكخر. 47لجخيجة الخسسية، العجد الستعمق بإجخاءات مؾاجية األوبئة والجؾائح الرحية، ا

https://corona-covid.net/
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ت٪دٟ إىل سدٚخ ايتٗاب ز٥ٟٛ، ٚبايتايٞ مل ٜهٔ أَاّ ايطبٝب ض٣ٛ تٛدٝ٘ املسٜض  قد
 يتٓاٍٚ املكادات اؿ١ٜٛٝ ملعاؾ١ ٖرا ا٫يتٗاب.

مل ٜعسف املػسع املؿسٟ ٚايعساقٞ ايعسف ايطاز٨ ٚانتفٝا باإلغاز٠ إيٝ٘. ٚقد تعددت  .2
ك٘ يًعسف ايطاز٨ ٜٚسدع عدّ ٚقع تعسٜف َٛسد يًعسف ايطاز٨ يتعدد تعسٜفات ايف

ايعسٚف ايطاز١٥ ٚتػريٖا. فذا٥ش١ نٛزْٚا تعترب ظسفا اضتجٓا٥ٝا عاَا غري َتٛقع  ميتد 
أثسٖا إىل ايعكٛد املرتاخ١ٝ ٚ بعض ايعكٛد ايفٛز١ٜ مما هعٌ تٓفٝر ايتصاّ املدٜٔ 

ْعس١ٜ ايعسٚف ايطاز١٥ ع٢ً ايعكٛد ايفٛز١ٜ َسٖكًا. ٜٚعٛد اخت٬ف ايفكٗا٤ سٍٛ تطبٝل 
إىل إٔ املػسع املؿسٟ ٚايعساقٞ مل ٜٛقشا ايعكٛد اييت تدخٌ يف ْطام ْعس١ٜ ايعسٚف 
ايطاز١٥ نُا فعًت ايتػسٜعات املكاز١ْ ا٭خس٣. ٚاْتٗٝٓا إىل إٔ ايعسف ا٫ضتجٓا٥ٞ ٖٛ 

ع أطساف ايعكد تٛقع٘ ايعسف ايرٟ ودخ بعد إبساّ ايعكد أٚ أثٓا٤ تٓفٝرٙ ٚمل ٜهٔ بٛض
٫ ٜهٕٛ عدّ ايتٓفٝر أٚ ايتأخس فٝ٘ أمما هعٌ تٓفٝر ا٫يتصاّ َسٖكًا يًُدٜٔ غسٜط١ 

 زادع إىل تساخٞ املدٜٔ.
أعطٞ ايكاقٞ آيٝات يتطٜٛع ايعكد َٚٔ بٝٓٗا إْكاف ا٫يتصاّ املسٖل، ٖٚرا ٫ ٜعين أْ٘  .3

صٜد عٔ اؿد املأيٛف. ٜسفع عٔ ناٌٖ املدٜٔ نٌ اـطا٥س بٌ ٜٛشع اـطا٥س اييت ت
ْٚكـ ا٫يتصاّ ٜهٕٛ َٔ سٝح ايهِ أٚ ايهٝف نُا ميتد اإلْكاف إىل ق١ُٝ ا٭غٝا٤. 

 زٜٚكتؿس ْكـ ا٫يتصاّ املسٖل ع٢ً اؿاقس ٫ٚ غإٔ ي٘ باملطتكبٌ. ٚا٫زٖام ٖٓا ٜكّد
َٚد٣ تأثسٙ بتٓفٝر ايتصاَ٘ ايتعاقدٟ.  ٟمبعٝاز َٛقٛعٞ قٛاَ٘ ايػدـ ايعاد

 ادس١ ٜٓعس فٝٗا إىل ايتٛاشٕ املايٞ يًعكد دٕٚ ا٫عتداد بػدـ املدٜٔ.فاـطاز٠ ايف
نُا أعطٞ ايكاقٞ آيٝات يتطٜٛع ايعكد َٔ بٝٓٗا شٜاد٠ ا٫يتصاّ املكابٌ ٚٚقف تٓفٝر  .4

ايعكد. فصٜاد٠ ا٫يتصاّ املكابٌ مل ٜػس إيٝ٘ املػسع ايعساقٞ ٚأغاز إيٝ٘ املػسع 
ًذأ إيٝ٘ ايكاقٞ إذا تبني إٔ ايعسٚف ايطاز١٥ املؿسٟ ؾساس١ً. أَا ٚقف تٓفٝر ايعكد ٜ

َ٪قت١ ٚضٛف تصٍٚ فٝشهِ بٛقف تٓفٝر ايعكد. ٚاؿهِ بايٛقف ٫ ميظ ايعكد ضٛا٤ َٔ 
ايٓاس١ٝ املٛقٛع١ٝ  أٚ املاد١ٜ ٜٚعٌ ايتصاّ ا٭طساف قتفعًا بكُٝت٘ َٚكدازٙ سٝح 

 يًعكد.ٜتِ تٓفٝرٙ ٚفكًا ملا ٖٛ َتفل عًٝ٘ ٚبٗرا ٫ متظ ايك٠ٛ املًص١َ 
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٫ ميهٔ اعتباز دا٥ش١ نٛزْٚا ظسفا طاز٥ا يف نٌ ا٭سٛاٍ إذ ٜتعني إٔ ٜٓعس إىل نٌ  .5
 إ٫ ايعسٚف ايطاز١٥ ٚايك٠ٛ ايكاٖس٠ ساي١ ع٢ً سد٠. فع٢ً ايسغِ َٔ أٚد٘ ايتػاب٘ بني

تُجٌ يف إٔ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ ػعٌ تٓفٝر ا٫يتصاّ َطتش٬ًٝ أَا تخت٬ف اأٚد٘  ابُٝٓٗ إٔ 
خت٬ف اؾصا٤ املرتتب ع٢ً نٌ از١٥ ع٢ً ايعهظ َٔ ذيو ٖٚرا ٜ٪د٣ إىل ايعسٚف ايطا

 َُٓٗا. فايك٠ٛ ايكاٖس٠ ٜرتتب عًٝٗا  فطذ ايعكد ٫ضتشاي١ تٓفٝر ا٫يتصاّ.
 ثاًْٝا: ايتٛؾٝات:

ْٛؾٞ بعدّ تدخٌ أٟ ضًط١ يف ايدٚي١ أٚ أٟ د١ٗ إداز١ٜ بٛؾف اؾا٥ش١ بأْٗا ق٠ٛ  .1
ٛاٍ ق٠ٛ قاٖس٠ أٚ ظسفا طاز٥ا  فتهٝٝف ايٛقا٥ع َٔ قاٖس٠ ٭ْٗا ٫ تعترب يف نٌ ا٭س

اختؿاف قاقٞ املٛقٛع ٚىتًف تأثريٖا َٔ عكد ٯخس َٚٔ ثِ ٜتعني ع٢ً ايكاقٞ 
٫ ٜعتُد س٬ً َٛسدًا يهٌ اؿا٫ت ٚإمنا ٜساعٞ نٌ ساي١ ع٢ً سد٠ ٚفكًا يكٛاعد ايعداي١ أ

 ٚاملٓطل.
َٔ ايكإْٛ املدْٞ املؿسٟ  147اد٠ َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ ٚامل146 تعدٌٜ املاد٠ .2

يتشدٜد ْطام تطبٝل ْعس١ٜ ايعسٚف ايطاز١٥ ع٢ً ايعكٛد. نُا ٜتعني اضتبداٍ عباز٠ " 
َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ بسد  146/2...إٔ تٓكـ ا٫يتصاّ املسٖل" ايٛازد يف املاد٠ 

بصٜاد٠ ا٫يتصاّ ا٫يتصاّ املسٖل إىل اؿد املعكٍٛ، ٭ٕ زد ا٫يتصاّ املسٖل قد ٜهٕٛ 
 املكابٌ أٚ بٓكـ ايتصاّ املدٜٔ إىل اؿد ايرٟ ٜسفع اإلزٖام. 

ٚايعساقٞ بكبط عباز٠ سادخ اضتجٓا٥ٞ عاّ يٝػٌُ نٌ  ٟاملػسع املؿس ْٛؾٞ .3
 ايعكٛد. ع٢ً ايعسٚف اييت تطسأ

ؼت إغساف قكا٥ٞ ؿطِ داخٌ احمله١ُ  ا٤ ؾإ عرب املٓؿات ا٫يهرت١ْٝٚإْػ .4
ػأ بني أطساف ايعكد يف ظٌ ٖرٙ اؾا٥ش١ ٚإدباز ا٭طساف يف ايًذ٤ٛ املٓاشعات اييت تٓ

 تط١ٜٛايايتٛؾٌ إىل ساي١ عدّ يف  ٚاعتبازٖا إدسا٤ً َتطًبًا يسفع ايدع٣ٛ، ذيو إيٝٗا
 .قُإ تٓفٝر ا٫يتصاَات ٚفكًا ملبدأ سس١ٜ ايتعاقد٭دٌ  ٛد١ٜاي

The Author declare That there is no conflict of interest 
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 ادرـاملص
 ايهتب:

 . 2004زَكإ أبٛ ايطعٛد، أسهاّ ا٫يتصاّ، داز اؾاَع١ اؾدٜد٠ اإلضهٓدز١ٜ،  .1

قُد قٝٞ ايدٜٔ إبساِٖٝ ضًِٝ، ْعس١ٜ ايعسٚف ايطاز١٥ بني ايكإْٛ املدْٞ ٚايفك٘  .2
 .2010اإلض٬َٞ، دزاض١ َكاز١ْ، داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ، 

َدازض٘(، داز -عًُا٩ٙ-هٞ )َؿطًشات٘أغسف خًٝف١ ايطٝٛطٞ، َعذِ ايفك٘ املاي .3
 .2021ايً٪ي٪٠، َؿس ،

 .2007عبداهلل َعؿس، َعذِ َؿطًشات ايفك٘ املايهٞ، داز ايهتب ايع١ًُٝ، يبٓإ،  .4

 :ايسضا٥ٌ
از١٥ ٚآثسٖا يف ايتٛاشٕ مخٝظ ؾاحل ْاؾس عبداهلل املٓؿٛزٟ، ْعس١ٜ ايعسٚف ايط .1

ا٬َت املد١ْٝ اإلَازاتٞ، زضاي١ يًعكد، دزاض١ ؼ١ًًٝٝ يف ق٤ٛ قإْٛ املع ٟقتؿادا٫
 .2017َادطتري، ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠، 

عبٝد لا٠، ضًط١ ايكاقٞ يف تعدٌٜ ايعكد يف ايكإْٛ املدْٞ اؾصا٥سٟ، زضاي١  .2
-2015َادطتري، ن١ًٝ اؿكٛم ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، داَع١ أبٞ بهس بًكاٜد، اؾصا٥س، 

2016. 

 كا٫ت:ايبشٛخ ٚامل
إبساِٖٝ ضامل اؾٗين، أثس دا٥ش١ نٛزْٚا ع٢ً عكٛد ايعٌُ بايكطاع اـاف يف ق٤ٛ  .1

، ف١ً زٚح ايكٛاْني ، داَع١ طٓطا، ايعدد "دزاض١ َكاز١ْ“ْعاّ ايعٌُ ايطعٛدٟ 
 .2020ايتطعٕٛ ، 

أمحد ايؿٜٛعٞ غًٝبو، ْعس١ٜ ايعسٚف ايطاز١٥: أزناْٗا ٚغسٚطٗا، اجمل١ً ا٭زد١ْٝ يف  .2
 . 172-171، ف2007، 2، ايعدد3اإلض١َٝ٬، اجملًد ايدزاضات
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اقؿاؾٞ عبد ايكادز، ْعس١ٜ ايعسٚف ايطاز١٥ ٚأثسٖا ع٢ً تٓفٝر ا٫يتصاّ ايتعاقدٟ،  .3
اؾصا٥س،  –اجمل١ً ا٭فسٜك١ٝ يًدزاضات ايكا١ْْٝٛ ٚايطٝاض١ٝ، داَع١ أمحد دزا١ٜ، ادزاز

 .2018، 2، ايعدد2اجملًد

ٛزْٚا ع٢ً عكد ايعٌُ بني ايعسٚف ايطاز١٥ ٚايك٠ٛ أْظ فٝؿٌ ايتٛز٠، تأثري فريٚع ن .4
 . 2020ايكاٖس٠، ف١ً ن١ًٝ ايكإْٛ ايهٜٛت١ٝ ايعامل١ٝ، ايعدد ايطادع، ايط١ٓ ايجا١َٓ، 

عكد ايتٛزٜد أمنٛذدًا،   " ساتـِ غا٥ب ضعٝد، اْٗٝاز ايتٛاشٕ ايعكدٟ بـ" دا٥ش١ نٛزْٚا .5
 .2020، داَع١ نسنٛى، عدد خاف، امل٪متس ايعًُٞ، ف١ً ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايطٝاض١ٝ

محاد٠ فتح اهلل ايطُادْٚٞ ٚأمحد قُد عبدايطٝد، أثس دا٥ش١ نٛزْٚا ع٢ً َطت٣ٛ  .6
اإلفؿاح ا٫ختٝازٟ يف ايتكازٜس املاي١ٝ َع دزاض١ َٝدا١ْٝ يف ب١٦ٝ ا٭عُاٍ املؿس١ٜ، 

 .2021عح َكدّ يًُ٪متس ايعًُٞ اـاَظ يهًٝ٘ ايتذاز٠ داَع١ طٓطا، 

ًَهاٟٚ، تداعٝات دا٥ش١ فريٚع نٛزْٚا املطتذد ع٢ً ا٭َٔ ايؿشٞ سٓإ عٝط٢  .7
 . 2020ايعسبٞ، ْػس١ٜ ا٭يهطٛ ايع١ًُٝ، ايعدد ايجاْٞ، 

عاٜض زاغد املس٣، اٯثاز ايكا١ْْٝٛ يفريٚع نٛزْٚا ع٢ً ايعكٛد ايتذاز١ٜ يف ايكإْٛ  .8
اجملًد ايهٜٛيت، عح َٓػٛز يف ف١ً زٚح ايكٛاْني، ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ طٓطا، 

 .2019ا٭ٍٚ، ايعدد ايجأَ ٚايجُإْٛ، 

يف ق٤ٛ "عُس خكس ْٜٛظ ضعد، دا٥ش١ نٛزْٚا ٚأثسٖا ع٢ً ا٫يتصاَات ايتعاقد١ٜ  .9
ْعسٜتا ايعسٚف ايطاز١٥ ٚايك٠ٛ ايكاٖس٠، ف١ً اؾاَع١ اإلض١َٝ٬ يًدزاضات ايػسع١ٝ 

  .2020، 3، ايعدد29ٚايكا١ْْٝٛ، اجملًد

ايكا١ْْٝٛ املتاس١ ٭طساف ايعكد ايتذازٟ يف َٛاد١ٗ  فازع قُد ايعذُٞ، اـٝازات .10
دا٥ش١ فسٜٛع نٛزْٚا ... ٚضًط١ ايكاقٞ يف إعاد٠ ايتٛاشٕ ا٫قتؿادٟ يًعكد، ف١ً 

 .2020ن١ًٝ ايكإْٛ ايهٜٛت١ٝ ايعامل١ٝ، ايط١ٓ ايجا١َٓ، ايعدد ايطادع، 
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ٌ ايعسٚف قذايٞ َساد ٚ َسابطني ضفٝإ، َطتكبٌ تٓفٝر ا٫يتصاَات ايعكد١ٜ يف ظ .11
(، اجمل١ً اؾصا٥س١ٜ يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ 19-نٛفٝد(ا٫ضتجٓا١ٝ٥ يفريٚع نٛزْٚا 

 .692، ف2021ٚايطٝاض١ٝ، اجملًد ايجأَ ٚاـُطٕٛ، ايعدد ايجاْٞ، 

قُد بٛنُاؽ، ْعس١ٜ ايعسٚف ايطاز١٥ ٚع٬قتٗا باؾٛا٥ح، ف١ً اؿكٛم ٚايعًّٛ  .12
 .325،ف2019َع١ اؾًف١، اإلْطا١ْٝ، اجملًد اـاَظ، ايعدد ا٭ٍٚ، دا

بتدا١ٝ٥ ٫دَٝاط ا قه١ُ سهِقسا٠٤ يف  ايهٛزْٚاملطتأدس يف شَٔ اقُد سطٔ قاضِ،  .13
َد٢ْ  2020يط١ٓ  609يف ايكك١ٝ زقِ  18/10/2020َد٢ْ بتازٜذ  –ايدا٥س٠ ايسابع١  –

 . 2021،  1ايعدد  ،2ًفك٘ ٚايككا٤ ٚايتػسٜع، اجملًد دَٝاط، اجمل١ً ايدٚي١ٝ ي ن٢ً

قُد أمحد ضًِٜٛ، ضًط١ ايكاقٞ يف تطٜٛع ايعكد يف ظٌ دا٥ش١ نٛزْٚا يف  قُد .14
 ٚايعسب١ٝ اإلض١َٝ٬ايدزاضات  ن١ًٝ سٍٛايكإْٛ املدْٞ ٚايفك٘ اإلض٬َٞ، دزاض١ َكاز١ْ، 
 .2020يًبٓات باملٓؿٛز٠، اجملًد ايجاْٞ ٚايعػسٕٚ،  

٤ احملُٛد١ٜ قكا-د يف فتُع قًَٞسٚز َعٗس عباع، دا٥ش١ نٛزْٚا ٚيػ١ اؾط .15
، ايعدد 62منٛذدًا، دزاض١ ادتُاع١ٝ َٝدا١ْٝ يف ايفِٗ ٚايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ، اجملًدأ

62 ،2020. 

محاد٠ فتح اهلل ايطُادْٚٞ ٚأمحد قُد عبدايطٝد، أثس دا٥ش١ نٛزْٚا ع٢ً َطت٣ٛ  .16
اإلفؿاح ا٫ختٝازٟ يف ايتكازٜس املاي١ٝ َع دزاض١ َٝدا١ْٝ يف ب١٦ٝ ا٭عُاٍ املؿس١ٜ، 

 .2021َكدّ يًُ٪متس ايعًُٞ اـاَظ يهًٝ٘ ايتذاز٠ داَع١ طٓطا،  عح

ل٤٬ زدب أمحد ايطٝد، غبهات ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ ٚت١ُٝٓ ٚع٢ املسأ٠ بأش١َ  .17
فريٚع نٛزْٚا املطتذد نُتػري يف ايتدطٝط إلداز٠ ا٭ش١َ، ف١ً دزاضات يف اـد١َ 

 .2020ثٓإ ٚمخطٕٛ، اا٭ٍٚ، ايعدد ا٫دتُاع١ٝ ٚايعًّٛ اإلْطا١ْٝ، اجملًد 

، اجملًد ايطادع، ١َاٖٝ٘ اؾــا٥ش١ يف ايػسٜعــ١ ا٫ض٬َٝقُد قٞ ايدٜٔ ضًِٝ،  .18
 .2020ايعدد ايجاْٞ، 
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، ف١ً َٚٓع١ُ ايؿش١ ايعامل١ٝ٘ اؾا٥ش١ بني ايًػ١ ٚايفك سطٔ َٓدٌٜ سطٔ، اؾط٬ح  .19
 .2021ايهًِ، اجملًد ايطادع، ايعدد ا٭ٍٚ ، 

ًٌٝ إبساِٖٝ، ْعس١ٜ ايعسٚف ايطاز١٥ ٚأثسٖا ع٢ً ا٭سهاّ ٜاضس باضِ دْٕٛ ٚ ز٣٩ خ .20
ايككا١ٝ٥ " دزاض١ ؼ١ًًٝٝ َكاز١ْ"، ف١ً ايػسٜع١ ٚايكإْٛ، ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ 

 .2014اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠، ايعدد ايطابع ٚاـُطٕٛ، 

َٝجام طايب عبد محادٟ ٚ ْٗٞ خايد عٝطٞ، ضًط١ ايكاقٞ يف إعاد٠ ايتٛاشٕ  .21
تؿادٟ يًعكد، دزاض١ يف ظٌ دا٥ش١ نٛزْٚا، ف١ً ن١ًٝ ايكإْٛ يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ا٫ق

 .2020، عدد خاف، 9ٚايطٝاض١ٝ، داَع١ نسنٛى، اجملًد

عُس أمحد أمحد َكبٌ َسع٢، ايعسٚف ايطاز١٥ ٚأثسٖا يف ايعكٛد املاي١ٝ املعاؾس٠،  .22
2017. 

٢ً تٓفٝر ا٫يتصاَات ٚع نٛزْٚا ٚأثسٖا عريضس عبداؿُٝد اإلفتشٝات، دا٥ش١ فٜا .23
 .2020ايعكد١ٜ، ف١ً ن١ًٝ ايكإْٛ ايهٜٛت١ٝ ايعامل١ٝ، ايط١ٓ ايجا١َٓ، ايعدد ايطادع، 

قُٛد ضٝدامحد إبساِٖٝ ضًُٝإ، ايعسٚف ايطاز١٥ ٚايك٠ٛ ايكاٖس٠ ٚتداعٝات دا٥ش١  .24
ؾصا١ٝ٥ يف ايتػسٜع املؿسٟ، ف١ً إداز٠ املداطس ٛزْٚا ع٢ً ا٫يتصاَات املد١ْٝ ٚان
 .2021٭شَات، اجملًد ايجايح، ايعدد ا٭ٍٚ، ٚا

عبداؿُٝد ايدٜططٞ عبداؿُٝد غًيب، إغها٫ت ْتا٥ر ايتفسق١ بني ا٭عُاٍ املد١ْٝ  .25
ٚايتذاز١ٜ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، دزاض١ ؼ١ًًٝٝ َكاز١ْ، ف١ً عًّٛ ايػسٜع١ 

 .2021، ٚايدزاضات اإلض١َٝ٬، داَع١ أّ ايكسٟ، ايعدد اـاَظ ٚايجإَٓٛ

زْٚا ع٢ً ايتٛاشٕ املايٞ عًٝا٤ غاشٟ َٛضٞ ٚ غُٝا٤ ضعدٕٚ عصٜص، أثس دا٥ش١ نٛ .26
دازٟ، ف١ً ن١ًٝ ايكإْٛ ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، داَع١ نسنٛى، اجملًد ايتاضع، يًعكد اإل

 .2020عدد خاف، 
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هِ ايككا٥ٞ يف نطب اؿل قُد ضًُٝإ ا٭محد ٚشٜاد خًف عًٟٝٛ، دٚز اؿ .27
( َٓػٛز يف ف١ً ن١ًٝ ايكإْٛ ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، داَع١ عح)َطتٌ ايػدؿٞ،

 .2021نسنٛى، اجملًد ايعاغس، ايعدد ايطابع ٚايج٬ثٕٛ، 

مسري٠ سؿاِٜ، اٯثاز ايكا١ْْٝٛ يفريٚع نٛزْٚا املطتذد ع٢ً تٓفٝر ايعكٛد ايدٚي١ٝ،  .28
 .2020فـ١ً ابـشاخ قاْـ١ْٝٛ ٚضٝـاض١ٝ، اجملًد اـاَظ، ايعدد ا٭ٍٚ، 

س باضِ ذْٕٛ ايطبعاٟٚ، دا٥ش١ فريٚع نٛزْٚا ٚأثسٖا يف أسهاّ ايكٛاْني ذيو ٜاض .29
اإلدسا١ٝ٥، دزاض١ َكاز١ْ، ف١ً ن١ًٝ ايكإْٛ ايهٜٛت١ٝ ايعامل١ٝ، ايط١ٓ ايجا١َٓ، ًَشل 

 .2020خاف، ايعدد ايطادع، 

َٝجام طايب عبد محادٟ ٚ ْٗٞ خايد عٝطٞ، ضًط١ ايكاقٞ يف إعاد٠ ايتٛاشٕ  .30
دزاض١ يف ظٌ دا٥ش١ نٛزْٚا، ف١ً ن١ًٝ ايكإْٛ يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ  ا٫قتؿادٟ يًعكد،

 .2020، عدد خاف، 9ٚايطٝاض١ٝ، داَع١ نسنٛى، اجملًد

 :ا٭سهاّ
دًط١  609سهِ قه١ُ دَٝاط ا٫بتدا١ٝ٥، ايدا٥س٠ ايسبع١ َدْٞ نًٞ، ايكك١ٝ زقِ  .1

  :َتٛفس ع٢ً املٛقع اٯتٞ ّ.18/10/2020

https://www.youm7.com/story/2021/1/12/  ً٘ٝ23/1/2021ٚمت ا٫ط٬ع ع.ّ 

 .2/4/2009م، دًط١  78َدْٞ، يط١ٓ  2854قه١ُ ايٓكض املؿس١ٜ، ايطعٔ زقِ  .2
  :َتٛفس ع٢ً املٛقع اٯتٞ

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111301028&ja=114983 

 .29/1/2020ّمت ا٫ط٬ع عًٝ٘ يف 

 .7/8/2007/اهاز، َدْٞ، دًط١ 281قه١ُ ايتُٝٝص ا٫ؼاد١ٜ ايعساق١ٝ، اؿهِ زقِ  .3
 َتٛفس ع٢ً املٛقع اٯتٞ: 

www.hjc.iq/qview.339https://   18/12/2021ٚمت ا٫ط٬ع عًٝ٘ يف.ّ 

https://www.youm7.com/story/2021/1/12/
https://www.youm7.com/story/2021/1/12/
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111301028&ja=114983
https://www.hjc.iq/qview.339
https://www.hjc.iq/qview.339
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، 3/1/1963م دًط١ 26َدْٞ، يط١ٓ  263قه١ُ ايٓكض املؿس١ٜ، ايطعٔ زقِ  .4
 املهتب ايفين، َدْٞ، ايط١ٓ ايسابع١ عػس، ايكاعد٠ ايجايج١.

، 2/7/1964م، دًط١ 29َدْٞ، يط١ٓ  157قه١ُ ايٓكض املؿس١ٜ، ايطعٔ زقِ  .5
 .139َدْٞ، ايط١ٓ اـاَط١ عػس، ايكاعد٠  املهتب ايفين،

، 26/3/1964م، دًط١ 29َدْٞ، يط١ٓ  368قه١ُ ايٓكض املؿس١ٜ، ايطعٔ زقِ  .6
 املهتب ايفين، َدْٞ، ايط١ٓ اـاَط١ عػس، ايعدد ا٭ٍٚ.

 :ايكٛاْني

َهسز)أ(،  108، ايٛقا٥ع املؿس١ٜ، ايعدد 1948يط١ٓ  131ايكإْٛ املدْٞ املؿسٟ زقِ  .1
 ّ.9/7/1948ايؿادز يف 

( ايؿادز يف 126ْعاّ ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ ايطعٛدٟ ايؿادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ )ّ/ .2
 .ٖـ 7/11/1440

  :َتٛفس ع٢ً املٛقع اٯتٞ 1951يط١ٓ  40ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ   .3

 http://jafbase.fr/docAsie/Irak/code%20civil%20irakien%201951.pdf                       

        

http://jafbase.fr/docAsie/Irak/code%20civil%20irakien%201951.pdf

