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التساهات الصائي يف ػقذ الصٍاًة
-دراسة هقارًة-)*(-

الباحث هها رهسي حموذ ػلً

د .زٌٌة غامن ٌىًس الؼبٍذي
أستار القاًىى ادلذًً

كلٍة احلقىق /جاهؼة ادلىصل
ادلستخلص
ٜعد عكد ايضٝاْ ١ايرٜ ٟستب ايتصاَات عً ٢عاتل ايضا ٔ٥أسد اِٖ ايعكٛد يف اؿٝا٠
اي ١َٝٛٝؾٗ ٛعكد َٔ ايعكٛد املُٗ ١يف ايٛاقع ايعًُ ٞي٘ خضا٥ض٘ ٚصٛز ٙاـاص ١ب٘ ٚملا
ناْت اٯ٫ت ٚا٫عٝإ شلا دٚز َِٗ يف سٝا ٠اْ٫طإ ؾإ ا٫يتصاّ بضٝاْ ١تًو ا٫عٝإ ٜعد اَسا
عسٚزٜا َٔ ادٌ اداَتٗا ٚصٝاْتٗا ٚاعادتٗا إىل سايتٗا املعٗٛد ٠اييت ناْت عًٗٝا َٔ قبٌ
سضٛز ا٫عطاٍ ؾٗٝا ؾهإ يٓا إ ْتٓا ٍٚتًو ا٫يتصاَات املًكا ٠عً ٢عاتل ايضا ٔ٥بػ٤ٞ
َٔ ايتؿضَ ٌٝبتعد ٜٔعٔ ا٫طايٚ ١اؿػَ ٛعتُد ٜٔعً ٢اضًٛب املكازْٚ ١اقذلاح ْضٛظ
قاْ َٔ ١ْٝٛادٌ تٓع ِٝتًو املطاي ١بػ َٔ ٤ٞايتؿض ٌٝخاص ١بعد غٝاب ايتٓع ِٝايكاْْٞٛ
اـاظ بتًو املطأي ١ؾٛٝدب عً ٢ايضا ٔ٥بعد صٝاْ ١تًو ا٫عٝإ املتعاقد عًٗٝا ٚالاش
تًو ا٫عُاٍ سطب َا َٖ ٛتؿل عً ٘ٝيف ايعكد َا بني ايطسؾني ٚايتصاَ٘ باحملاؾع ١عً ٢تًو
ا٫عٝإ ط ١ًٝؾذل ٠ايضٝاْٚ ١إ ٜتٛخ ٢اؿٝطٚ ١اؿرز عٓد ايكٝاّ با٭عُاٍ املهًـ بٗا
ٚعً ٘ٝتطً ِٝتًو ا٫عُاٍ بعد اْ٫تٗا َٔ ٤اعُاٍ ايضٝاْ ١خ ٍ٬املد ٠املتؿل عًٗٝا ٚعدّ
ايتأخرل يف الاش تًو ا٫عُاٍ ٚإ واؾغ عً ٢ضس ١ٜا٫عُاٍ املهًـ بٗا عٓد صٝاْ ١تًو
ا٫عٝإ َٓر اْعكاد ايعكد ست ٢بعد اْ٫تٗا َٔ ٤تًو ا٫عُاٍ ٚإ ا٫خ ٍ٬بتًو ا٫يتصاَات ٖٛ
اسد ا٫ضباب املٛدب ١يًُطٚ٪ي ١ٝايعكدٚ ،١ٜبٗرا اْضب ٖرا ايبشح عً ٢تٓا ٍٚتًو
ا٫يتصاَات بػ َٔ ٤ٞايتؿض ٌٝيه ٞتضٌ إىل قٛاعد ٚاسهاّ ػعً٘ وع ٢بتٓع ِٝقاْْٞٛ
خاظ ًٜشل بسنب بك ١ٝايعكٛد اييت ٚصًت إىل املستب ١اييت تهؿٌ شلا ايتٓع ِٝاملؿضٌ.
ايهًُات ملؿتاس :١ٝايضٝاْ ،١ا٭عٝإ ،ايضا.ٔ٥

(*) أستمػ البحث في  *** 3109/6/32قبل لمشذخ في .3109/9/9
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Abstract
The contract of maintenance, which arranges the
obligations of the custodians and one of the most important
contracts in daily life is an independent contract with its own
characteristics and images and since the machines and the
eyes have an important role in human life, the obligation to
maintain these eyes is necessary for the maintenance and
maintenance and return to the state Which was used by the
limitations of the faults in which we could deal with those
obligations placed on the custodians in some detail away
from the mobilization and filling, relying on the method of
comparison and the proposal of legal texts to regulate this
issue in some detail, especially after the absence of
regulation Gan The maintenance of such objects shall be
subject to maintenance after the maintenance of such
contracted objects and the completion of such works as
agreed in the contract between the parties and its
commitment to maintain these properties throughout the
maintenance period and to exercise caution and caution
when carrying out the duties entrusted to it. Maintenance
works during the agreed period and not delay in the
completion of such works and to maintain the confidentiality
of the work entrusted to them in the maintenance of these
objects since the contract even after the completion of such
works and that breach of these obligations is one of the
reasons for the liability of the nodal, This research has
focused on dealing with these obligations in some detail in
order to reach rules and provisions that would give it special
legal regulation to be followed by the rest of the contracts
which reached the rank of the detailed organization.
Key words: Maintenance, The dignitaries, preservative.
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ادلقذهـة
اؿُد هلل زب ايعاملني ٚايضٚ ٠٬ايط ّ٬عً ٢ضٝد املسضًني (قُد صً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚضًِ)  َٔٚضاز عًْٗ ٢ذ٘ ٚدعا بدعٛت٘ إىل  ّٜٛايد.ٜٔ
ملا ناْت املعاَ٬ت ٚا٫يتصاَات ايتعاقد ١ٜمتجٌ سٝصا نبرلا َٔ سٝا ٠ايٓاع ٖٞٚ
دص َٔ ٤ا٫خت٬ؾات ٚاـضَٛات اييت ظٗست بني ايٓاع يريو ظٗست اؿاد ١إىل عكٛد
ددٜد ٠شلا اُٖ ١ٝنبرل٫ ٠تضاشلا بايٛاقع ايعًُ ٞيٲْطإ َجاٍ ذيو عكد ايضٝاْ ١ايرٟ
ٜؿذلض ٚدٛد طسؾني ٜكاٍ يٮ ٍٚايضاٚ ٔ٥ايجاْ ٞاملض ٕٛيٜ٘ٚ ،ؿسض ٖرا ايعكد ايتصاَات
عً ٢عاتل ايضا ٔ٥ايرٜ ٟه ٕٛيصاَا عً ٘ٝتٓؿٝر َجٌ تًو ا٫يتصاَات َٗٓٚا ايتصاَ٘ بإلاش
ايعٌُ املتؿل عًٚ ٘ٝعدّ ايتأخس يف الاش ايعٌُ ٚتطً ِٝا٫عٝإ املضاْ ١بعد صٝاْتٗا
ٚعً ٘ٝا٫يتصاّ بايطس ١ٜيف ادا ٤اعُاٍ ايضٝاْٚ ١اخرلا ٜتٛدب عً ٘ٝاحملاؾع ١عً ٢ايعني
املضاْ ١ط ١ًٝؾذل ٠ايضٝاْ.١
اُٖ ١ٝاملٛعٛع ٚاضباب اختٝاز:ٙ
قد ٜذلا ٣٤يًبعض يً ١ًٖٛاٚ٫ىل إ عكد ايضٝاْ ١ايرٜٛ ٟيد تًو ا٫يتصاَات عً ٢عاتل
ايضا ٫ ٔ٥دد َٔ ٣ايبشح ؾ ٘ٝا ٫إ ٖرا ضسعإ َا ٜتبدد اَاّ اُٖٖ ١ٝرا املٛعٛع ؾٗٛ
َٔ املٛاعٝع اؿ ١ٜٛٝاملُٗ ١يهٚ ْ٘ٛض ١ًٝؾعايَٚ ١تُٝص ٠عانط ١ملطأي ١يف غا ١ٜا ١ُٖٝ٫ا٫
 ٖٞٚايبشح يف ا٫يتصاَات املًكا ٠عً ٢عاتل ايضا ٔ٥خاص ١بعد ايتطٛز املرٌٖ ايرٜ ٟػٌُ
كتًـ دٛاْب اؿٝاٚ ٠اصبح صٝاْ ١ا٫عٝإ َطأي ١ذات اُٖ ١ٝبهرل ٠٭ْٗا تتضٌ بايٛاقع
ايعًُ ٞؿٝا ٠اْ٫طإ ؾٝتٛدب عً ٢ايضا ٔ٥صٝاْ ١تًو ا٫عٝإ املتعاقد عًٗٝا خ ٍ٬ايؿذل٠
ايصَٓ ١ٝاملتؿل عًٗٝا ضٛا ٤اناْت تًو ا٫عٝإ آ٫ت أ ٚادٗص ٠أ ٚابٓٚ ١ٝعكازات َٔ ادٌ
ؼكٝل أداٖ٩ا يٛظا٥ؿٗا بهؿا ٠٤عاي .١ٝاَا عٔ اضباب اختٝاز املٛعٛع ؾٗ ٞنا٫ت:ٞ
 .1غٝاب ايتٓع ِٝايتػسٜع ٞملجٌ يو ايعكٛد اشلاَ ١نإ اسد اِٖ ا٫ضباب اييت دعت إىل
دزاضٖ ١را املٛعٛع َٔ ادٌ ٚعع تٓع ِٝقاْ ْٞٛخاظ غأْ٘ غإ بك ١ٝايعكٛد
املطُا٠
اييت تؿسض ايتصاَات َتكابً ١عً ٢عاتل ايطسؾني نعكد ا٫هاز أ ٚعكد ايبٝع أ ٚعكد
املكاٚي ...١اخل.
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 .2شٜاد ٠اضتدداّ اٯ٫ت ٚا٫دٗص ٠ٱلاش ا٫عُاٍ يف ٖرا ايعضس سٝح دخًت يف اغًب
اجملا٫ت ؾٛضا ٌ٥ايٓكٌ َٔ َسنبات ٚضٝازات ٚطا٥سات ٚضؿٔ ٚقطازات مبدتًـ
اْٛاعٗا ؾغ ّ٬عٔ صٝاْ ١ا٫بٖٓٚ ١ٝرا بدٚز ٙي٘ اُٖ ١ٝيف تٛؾرل ؾسظ ايعٌُ باضتكطاب
اٜ٫د ٟايعاًَٚ ١ايكغا ٤عًْ ٢طب ٫ ١بأع بٗا َٔ ايبطاي.١
 .3عدّ نؿا ١ٜايكٛاعد ايعاَ ١يًكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق َٔ ٞادٌ تػط ١ٝتًو ا٫يتصاَات اييت
تكع عً ٢عاتل ايضا ٔ٥ايرٜ ٟتٛىل صٝاْ ١ا٫عٝإ آًَني اقذلاح ْضٛظ قاْ ١ْٝٛخاص١
ملػسعٓا تتعًل بتًو ا٫يتصاَات.
َٓٗذ ١ٝايبشح
أَٸا عٔ املٓٗر اير ٟاعتُدْا ٙؾٗ ٛاملٓٗر املكازٕ بني ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساقٞ
ٚايكاْ ٕٛاملدْ ٞاملضسٚ ٟايكاْ ٕٛاملدْ ٞايؿسْط ٞزغِ إ ٖر ٙايكٛاْني مل تتٓا ٍٚتًو
ا٫يتصاَات بػ َٔ ٤ٞايتؿضٖٚ ٌٝرا دعاْا إىل اتباع اضًٛب اقذلاح ايٓضٛظ ايكاْ ١ْٝٛاييت
تتٓاٖ ٍٚرا اؾاْب َٔ ٖر ٙا٫يتصاَات َٔ ادٌ ٚعع تٓع ِٝقاْ ْٞٛخاظ ٜٓعِ تًو
ا٫يتصاَاتٚ .باٱَهإ ايسدٛع اىل ايكٛاعد ايعاَ َٔ ١ادٌ املكازْ ١بٗا َع بك ١ٝايكٛاْني
خط ١ايبشح
مبػ ١٦ٝاهلل ٚؾغً٘ ضٛف ٜتِ عح ٖرا املٛعٛع ايرٜ ٟتٓا ٍٚداْب َِٗ َٔ
دٛاْب اؿٝا ٠ا ٖٛٚ ٫ايتصاَات ايضا ٔ٥يف عكد ايضٝاْ ١ؾذاٖ ٤را ايبشح مبادت٘ اييت تطسب
إىل ذٖٔ ايكاز ٨بٝطس ٖٚدَ ٤ٚعتُد عً ٢ا٫هاش ٚايتهجٝـ سٗٓٝا َٚبتعد عٔ ا٫طاي ١املًُ١
سٓٝا آخس ،ؾكد اقتغت اؿاد ١إىل تكطٖ ِٝرا ايبشح إىل َبشجني ٚؾل اـط ١اٯت:١ٝ
املكدَ١
املبشح ا :ٍٚ٫ايتعسٜـ بعكد ايضٝاْٚ ١خضا٥ض٘
املطًب ا :ٍٚ٫ايتعسٜـ بعكد ايضٝاْ١
ايؿسع ا : ٍٚ٫ايتعسٜـ بعكد ايضٝاْ ١يػّ١
ايؿسع ايجاْ : ٞايتعسٜـ بعكد ايضٝاْ ١اصط٬ساّ
املطًب ايجاْ ٞخضا٥ط عكد ايضٝاْ١
ايؿسع ا: ٍٚ٫اـضا٥ط ايعاَ ١يعكد ايضٝاْ١
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ايؿسع ايجاْ: ٞاـضا٥ط اـاص ١يعكد ايضٝاْ١
املبشح ايجاْ :ٞايتصاَات ايضا ٔ٥يف عكد ايضٝاْ.١
املطًب ا :ٍٚ٫ايتصاّ ايضا ٔ٥بإلاش ايعٌُ املتؿل عً.٘ٝ
املطًب ايجاْ :ٞعدّ ايتأخرل يف الاش ايعٌُ.
املطًب ايجايح :ايتصاّ ايضا ٔ٥بتطً ِٝايػ ٤ٞاملض ٕٛبعد صٝاْت٘.
املطًب ايسابع :ايتصاّ ايضا ٔ٥بايطس.١ٜ
املطًب اـاَظ :ايتصاّ ايضا ٔ٥باحملاؾع ١عً ٢ايعني املضاْ.١
اـامت١
قا ١ُ٥املضادز.
ادلبحث االول
التؼرٌف بؼقذ الصٍاًة وخصائصه
ضٛف ْتٓا ٍٚيف ٖرا املبشح ايتعسٜـ ايًػٚ ٟٛا٫صط٬س ٞيعكد ايضٝاْٚ ١بٝإ
خضا٥ض٘ َٔ ادٌ ايٛص ٍٛإىل سكٝك ١ذيو ايعكد ٚذيو يف َطًبني كضضني املطًب اٍٚ٫
يًتعسٜـ بعكد ايضٝاْٚ ١قطُٓا ٙاىل ؾسعني تٓاٚيٓا يف ايؿسع ا ٍٚ٫ايعسٜـ ايًػ ٟٛيعكد
ايضٝاْٚ ١ايؿسع ايجاْ ٞتٓاٚيٓا ؾ ٘ٝتعسٜـ عكد ايضٝاْ ١اصط٬ساّ اَا املطًب ايجاْ ٞتٓاٚيٓا
ؾ ٘ٝخضا٥ط عكد ايضٝاْٚ ١قطُٓا ٙاىل ؾسعني تٓاٚيٓا يف ايؿسع ا ٍٚ٫اـضا٥ط ايعاَ١
يعكد ايضٝاْٚ ١ايؿسع ايجاْ ٞاـضا٥ط اـاص ١يًعكد قٌ ايدزاض١
ادلطلب األول
التؼرٌف بؼقذ الصٍاًة
ضٛف ْتٓا ٍٚيف ٖرا املطًب ايتعسٜـ بعكد ايضٝاْ َٔ ١خ ٍ٬تطًٝط ايغٛع عً٢
ايتعازٜـ ايًػٚ ١ٜٛا٫صط٬س ١ٝيًعكد بعد تكط ُ٘ٝاىل ؾسعني ْتٓا ٍٚيف ايؿسع ا ٍٚ٫ايتعسٜـ
ايًػ ٟٛيًعكد قٌ ايبشح ٚايؿسع ايجاْ ٞايتعسٜـ ا٫صط٬س ٞي٘ ٚعً ٢ايٓش ٛا٫ت-:ٞ
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ايؿسع ا : ٍٚ٫ايتعسٜـ بعكد ايضٝاْ ١يػ:١
ْتٓا ٍٚيف ٖرا ايؿسع سكٝك ١نٌ َٔ ايعكد ٚايضٝاْ َٔ ١ايٓاس ١ٝايًػ ١ٜٛؾهًُ ١ايعكد
يػ ّ١تعين ايسبط ٚايػد ٚايغُإ ٚايعٗد ٜكاٍ عكد اؿبٌ أ ٟزبط٘ بني طسؾ ٘ٝايبا٥ع
ٚاملػذلٚ ,ٟايعكد َٛعع ايعكد َٖ ٛا عكد عًٚ ,)1(٘ٝاؾُع عكٛد  َ٘ٓٚقٛي٘ تعاىل {يَاأَيُّ َها
الَّذِينَ آ َمنُىا أ َ ْوفُىا بِ ْالعُقُى ِد}(ٚ ,)2يكد صسح أ ١ُ٥ا٫غتكام إٔ اصٌ ايعكد ْكٝض اؿٌ ثِ
اضتعٌُ يف اْٛاع ايعكٛد ٚايبٛٝعات ٚنريو يف ايتضُٚ ِٝا٫عتكاد اؾاشّ ٚعكد ايعٗد ٚايُٝني
ٜعكدُٖا عكداّ :أندُٖا  َ٘ٓٚتعاقد ايك ّٛتعاقداّ ٚعكد ايٓهاح ٚاسهاَ٘ ٚابساَ٘ ( ,)3نُا يف

قٛي٘ تعاىل {ٚٳايَّرٹٜٔٳ عٳكَدٳتٵ أَٜٵُٳاٴْهُِٵ}(ٚ ,)4يكد تس ٣عكدٸت بايتػدٜد َعٓا ٙايتٛنٝد ٚايتػًٝغ
نكٛي٘ تعاىل {ٚٳأَٚٵؾُٛا بٹعٳٗٵدٹ ايًَّ٘ٹ إِذٳا عٳاٖٳ ٵدتٴِٵ ٚٳيَا تٳٓكُغٴٛا ايِأَ ٵُٜٳإٳ بٳعٵدٳ تٳٛٵنٹٝدٹٖٳا}(ٚ ,)5ايعكد ٖٛ
ايعٗد ٚاؾُع ايعكٛد  ٖٞٚاٜغا ايعٗدٜٚ ,كاٍ عٗدت إىل ؾ ٕ٬يف نرا ٚنرا ٚتأ ًٜ٘ٚايصَت٘ ذيو
ؾاذا قًت عاقدت٘ أ ٚعكدت عً ٘ٝؾتأ ًٜ٘ٚأْو ايصَت٘ ذيو اضتٝجاقاّ ٚاملعاقد ٠املعاٖد.)6( ٠
اَا ايضٝاْ ١يػ ّ١ؾإ ا٫صٌ ايًػ ٟٛيهًُ ١ايضٝاْ:ٖٞ ١
ايضُّٛإ :بغِ ايضاد ٚنطسٖاٚ ,ايضٝإ َٖ ٛا ٜضإ ؾ ٘ٝايػٚ ٤ٞصٓت٘ٴ سؿعت٘ ,صّ ْٛا
ٚصٝاْٚ ,ّ١اسٝاْاّ ؾَٗ ٛض ٕٛعً ٢ايٓكض  ٖٛٚعًٚ ٢شٕ َؿعٚ ٍٛصإ ايسدٌ عسع٘ٴ عٔ
ايدْظ ؾٗ ٛصٳٸنيٷٚ ,ايضٝاْ ١خ٬ف ا٫بتراٍ(.)7

( )0العالمة ابؼ مشعؽر ,لدان العخب ,ج ,3دار الحجيث لمشذخ ,القاىخة ,3112 ,ص 256؛

الخميل بؼ أحسج الفخاىيجي ,كتاب العيؼ ,دار الكتب العمسية ,بيخوت ,بال سشة طبع ,ص

.096
( )3سؽرة السائجة ,اآلية .0
( )2العالمة ابؼ مشعؽر ,السرجر الدابق ,ص .256
( )4سؽرة الشداء ,اآلية .22
( )5سؽرة الشحل ,اآلية .90

( )6الخميل بؼ احسج الفخاىيجي ,مرجر سابق ,ص .069

( )7احسج بؼ دمحم بؼ عمي السقخي الفيؽمي ,السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ لمخافعي ج,0
السكتبة العخبية ,بيخوت ,دون سشة طبع ,ص .253
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ٚايض ٕٛإٔ تك ٞغ٦ٝاّ أ ٚثٛباّ ٚصإ ايػ ٤ٞصْٛاّ ٚصٝاْٜٚ ١كاٍ صٓت ايػ٤ٞٴ
اصٚ ْ٘ٛصٝاْ ١اٜغاّ ٚ ٖٛٚعا ٘٥ايرٜ ٟضإ ؾٜٚ ٘ٝكاٍ صٓت عسع٘ نُا ٜض ٕٛاْ٫طإ
ثٛب٘(.)1
ٚق ٌٝيف ذيو:
()2

أص ٕٛعسع ٞمبا ي ٫ ٞادْط٘ٴ  ٫بازى اهلل بعد ايعسض يف املاٍ

ٹ

ٚق ٌٝاٜغاّ صإ ايؿسع صْٛاّ قاّ عً ٢طسف ساؾسٙٹ ٚاتك ٢ايػ َٔ ٤ٞسؿا أٚ ٚدع
يف ساؾسٜٚ ٙكاٍ صْٛاّ ٚصٝاْ ١يف َهإ آَٔ ٜٚكاٍ صإ عسع٘ ٚقا ٙمما ٜعٝب٘ ,ايتضإٚ
تهًـ صٝاْْ ١ؿط٘ َٔ املعاٜب ٚمٖٛا ٚقْ ٢ؿط٘ َٓٗا(.)3
صإ صْٛاّ عًعاّ خؿٝؿاّ ؾُعٜٓ ٢ضٔ ايػ ٤ٞأٜ ٟغًعٔ ٚتٛدني َٔ ايتعب(,)4
ٜٚكاٍ صٓت ايػ ٤ٞأص ٫ٚ ١ْٛتكٌ أصٓت٘ ؾَٗ ٛض ٫ٚ ٕٛتكٌ َضإ ٚقاٍ ايػاؾعٞ
زع ٞاهلل عٓ٘ بريت٘ نَٓ٬ا ص ٕٛغرلْا ٚدعًت ايجٛب يف صٛاْ٘ ٚصٝاْ ١اٜغاّ ٚ ٖٛٚعا٘٥
ايرٜ ٟضإ ؾ ,٘ٝابٔ ا٫عساب ٞايض ١ْٛايعكٝدٚ ٠ثٛب َض ٕٛعً ٢ايٓكط َٚض ٕٛعً٢
ايتُاّ ٚصإ عسع٘ صٝاْٚ ١صْٛاّ عً ٢املجٌ(.)5

نُا عسف ؾكٗا ٤ايًػ ١ايضٝاْ ١مبعٓاٖا ايًػ ٖٛٚ ٟٛاؿؿغ ٚايٛقا َٔ ١ٜايتًـ
ؾتهًُٛا عٔ صٝاْ ١ايعسض ٚصٝاْ ١ايدٚ ٜٔصٝاْ ١املاٍ  َٔٚذيو اغذلاطِٗ عدّ اضتعُاٍ

( )0العالمة ابؼ مشعؽر ,مرجر سابق ,ص  425وما بعجىا.

( )3فيرل كيالني دمحم السيجي ،عقج الريانة في الفقو االسالمي والقانؽن الؽضعي،ج،0دار
الكتب القانؽنية  ،القاىخة،3105،ص .27
( )2ابخاليػ مرطفى ,السعجػ الؽسيط ،ط ,3السكتبة االسالمية لمطباعة والشذخ ,اسطشبؽل,
 ,3114ص .521

( )4دمحم بؼ دمحم بيؼ عبجالخزاق الحديشي ,تاج العخوس مؼ جؽاىخ القامؽس ,ج ,0بجون مكان
نذخ ,3101 ,ص .8192
( )5دمحم بؼ مكخم بؼ مشعؽر االفخيقي السرخي ,لدان العخب ,ج ,2ط ,0دار صادر ,بيخوت,
 ,3112ص .218
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ايعني املطتأدس ٠يف غرل َا اضت٪دست ي٘ مما ًٜشل بٗا عسز (ٜٚ ,)1أت ٞيؿغ ايضٝاْ ١بعد٠
َضًشات َٓٗا:
املسََّٚ :١تعين يػ ١اص٬ح ايػ ٤ٞاير ٟؾطد بعغ٘ٴ ٜٚكاٍ زممتٴ اؿا٥ط زٳَٸاّ أ ٟأصًشت٘,
زَِ ايبٓا ٤أ ٟاصًش٘ٴ بعد ؾطادٜٚ ٙكاٍ زَِ املٓصٍ ايكد ِٜزٳ ٸَ٘ٴ أصًش٘ ٚقد اؾطد بعغ ٴ٘
ٜٚكاٍ زممت يف ايبٓٝإ َا اضذلّ َٓ٘ ٚزَِ ايًٛس ١ايؿٓٚ ,)2( ١ٝاملسَ ١تعين ا٫ص٬ح ٚتعين
ايضٝاْ ١ايغسٚز٫ ١ٜضتٝؿا ٤املٓؿعٚ ١تػٌُ اص٬ح اٯ٫ت ايتايؿ ١بطبب ايتػػٌٝ
ٚاضتبداشلا  ٕ٫املسَ ١قد تتطًب غساَٛ ٤اد ؾٗ ٞتػٌُ اص٬ح ايعطٌ ٚتبدَ ٌٜا ؼتاز
إي ٘ٝاملعدات يف نٌ ؾذلٚ ٠ايػسط ايٛسٝد يف املسَ ١إٔ ته ٕٛبؿذلات قدٚد ٠أ ٚباٚ ٟض١ًٝ
تسؾع عٓٗا اؾٗاي ١امل٪د ١ٜيًٓصاع (.)3
أَا ايعُاز :٠يف ايًػ ١ؾَٗ ٞضدز عَُّس ٜكاٍ عُس ايداز عُساّ ٚعُاز ٠أ ٟبٓاٖا أ ٚبَٓ ٢ا اْٗدّ
َٓٗا ٜٚكاٍ عُدت ا٫زض أ ٟأصًشتٚ ,ؾٔ ايعُاز ٖٛ ٠ؾٔ تػٝد املٓاشٍ ٚمٖٛا ٚتصٜٗٝٓا
ٚؾل قٛاعد َع ١ٓٝقاٍ تعاىل { ٴٖٛٳ أَْػٳأَنُِٵ َٹٔٵ ايِأَزٵضِ ٚٳاضٵتٳعٵُٳسٳنُِٵ ؾٹٗٝٳا}( ,)4أ ٟأذٕ يهِ يف
عُازتٗا ٚاضتدساز قٛتهِ َٓٗا(.)5

ٚايتذدٜد :يف ايًػَ ١ضدز ددد ٜكاٍ ددد ؾ ٕ٬ايػ ٤ٞأ ٟصرل ٙددٜداّ ٚاؾدٜد خ٬ف
ايكدٜٚ ,ِٜكاٍ ددد بٝت٘ أ ٟأصًش٘ٴ ٚزمم٘ٴ ,ددد ايػ ٤ٞصرل ٙددٜداّ ؾكد اضتعًُ٘ ايؿكٗا٤
يف اص٬ح ايػ ٤ٞمبا ٜعٝدٙٴ إىل سايت٘ املعٗٛد ٠ي٘ ٜٚكاٍ أٚدد ثٛباّ اضتذد ٙباملعٓ.)6(٢

ٚا٫ص٬ح :يف ايًػْ ٖٛ ١كٝض ا٫ؾطاد ٜٚكاٍ أصًح ايػ ٤ٞبعد اؾطاد ٙأ ٟأقاَ٘ٴ ٜٚكاٍ
اضتضًح ا٫ي ١طًب اص٬سٗا ٜٚكاٍ عً ٘ٝإٔ ٜتضًح َا اؾطد ٙإٔ ٜضًح إٔ ٜسَِ ,ؾكد
( )0دمحم يؽنذ عسخ البيخقجار ,عقج الريانة في الفقو االسالمي ,رسالة ماجدتيخ الكؽيت,
 ,3113ص .41
( )3جارهللا ابي القاسػ محسؽد بؼ عسخ الدمخذخي ,اساس البالغة ,ط ,0دار صادر بيخوت,
 ,3119ص .353

( )2مقال مشذؽر عمى االنتخنت :تاريخ الديارة 3109/3/07
https://www.qaradaghi.com
( )4سؽرة ىؽد ,اآلية .60
( )5العالمة ابؼ مشعؽر ,مرجر سابق ,ص .427
( )6جارهللا ابي القاسػ محسؽد بؼ عسخ الدمذخخي ,مرجر سابق ,ص .83
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اضتعٌُ ايؿكٗا ٤املعاصسٖ ٜٔرا املعٓ ٢يف اص٬ح ايػ َٔ ٤ٞادٌ صٝاْت٘ ٚاداَت٘ ٚاعادت٘

إىل سايت٘ اؾٝد ٠املعتاد.)1( ٠

ٜٚكاٍ صٝاْ ١ايسدٌ ْؿط٘ عٔ خطٝظ اَٛ٫اٍ(ٚ ,)2عً ٘ٝؾإ ايضٝاْ ١يف ايًػٖٞ ١
ايكٝاّ عً ٢ايػ ٤ٞمبا ؾ ٘ٝسؿع٘ٴ ٚصٝاْت٘ ٚٚقاٜت٘ َٔ ايتًـ ٚتعين اٜغاّ سؿغ ايٓؿظ َٔ
املهاضب ايدْٚ ١٦ٝسؿغ املاٍ َٔ ايتًـ ٚايغٝاع ٚميهٔ إٔ ٜسد َعٓ ٢ايضٝاْ ١عً ٢سؿغ
ايعسض ٚسؿغ ايًطإ اٜغاّ.
ٚبعد اضتعساض ايتعازٜـ اييت ٚزدت بػإٔ عكد ايضٝاْ َٔ ١قبٌ ؾكٗا ٤ايًػ١
ٜتغح يٓا بإٔ ايضٝاْ ١تعين ايذلَٚ ِٝايتذدٜد َٔ ادٌ اعاد ٠ايعني إىل سايتٗا املعٗٛد٠
اييت ناْت عًٗٝا قبٌ عطًٗا.
الفرع الثاًً
تؼرٌف ػقذ الصٍاًة اصطالحا
اَا سكٝك ١ايعكد َٔ ايٓاس ١ٝا٫صط٬س ١ٝؾُٝهٔ تعسٜـ ايعكد بأْ٘ تطابل ازادتني
أ ٚانجس عً ٢تستٝب اثاز قاْ ١ْٝٛضٛا ٤أناْت ٖر ٙا٫ثاز اْػا ٤ايتصاّ اْ ٚكً٘ أ ٚتعد ًٜ٘أٚ

اْٗا ,)3(٘٥يريو ؾإٔ ايعكد ٖ ٛتٛاؾل إزادتني عً ٢اسداخ اثاز قاْ ١ْٝٛضٛا ٤أناْت ٖر ٙا٫ثاز
ٖ ٞاْػا ٤ا٫يتصاّ أْ ٚكً٘ أ ٚتعد ًٜ٘أ ٚاْٗاٚ ,)4(٘٥قد عسف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞايعكد
باْ٘ "ازتباط ا٫هاب ايضادز َٔ اسد ايعاقد ٜٔبكب ٍٛا٫خس عًٚ ٢د٘ ٜجبت اثس ٙيف
املعكٛد عً.)5("٘ٝ

( )0االمام العالمة ابؼ مشعؽر ,مرجر سابق ,ص .274
( )3ابخاليػ مرطفى ,مرجر سابق ,ص .047
( )2عبجالسجيج الحكيػ ,عبجالباقي البكخي ,دمحم طو البذيخ ,الؽجيد في نعخية االلتدام ,ج,0
دار الكتب لمطباعة والشذخ ,بغجاد ,0981 ,ص .09

( )4عبجالخزاق الدشيؽري ,الؽسيط في شخح القانؽن السجني الججيج ,ج ,0ط ,2مشذؽرات
الحمبي الحقؽقية ,بيخوت ,3111 ,ص .051

( )5السادة  72مؼ القانؽن السجني العخاقي ,وتقابميا السادة  89مؼ القانؽن السجني السرخي
والسادة  0010مؼ القانؽن السجني الفخندي.
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ٚبٓا٤ٶ عً ٢ذيو ٜه ٕٛاملساد بايعكد تضسف إزادٜٓ ٟػأ َٔ تٛاؾل ازادتني ٫ٚبد
ؾ ٘ٝإٔ ٜهَ ٕٛػسٚعاّ ٚإ ٜكضد ب٘ اسداخ اثس ضٛا ٤أنإ ايتصاَاّ تػػٌ ب٘ ذَ١
املتعاقد ٜٔأ ٚتػٝرلاّ يف قٌ ايعكد( ,)1يريو ؾإٕ ايعكد ٜكتضس عً ٢اْػا ٤ع٬ق ١ذات طابع
َاي ٞأ ٚاقتضاد ٟ٭ْ٘ قد اغذلط يف ا٫يتصاّ ٜه ٕٛقً٘ ذات قَ ١ُٝاي ١ٝأ ٚاقتضاد١ٜ
ٚايعكد ٖ ٛاسد َضادز ا٫يتصاّ ؾ ٬بد َٔ َساعاٖ ٠را ايكٝد(.)2

اَا عٔ تعسٜـ ايضٝاْ ١يف ا٫صط٬ح ايكاْ :ْٞٛؾًِ ٜسد شلا تعسٜـ خاصٚ ١إ ٖرا
ايعكد مل ٜٓعُ٘ املػسع ايعساق ٞعُٔ ايعكٛد املطُاٖ ٠را َا ٜكتغَٓ ٞا اضتعساض
ايتعازٜـ ايؿكٗ ١ٝاييت تٓاٚيت َٛعٛع ايبشح نْ ٞضٌ يف احملضً ١ايٓٗا ١ٝ٥إىل ٚعع
تعسٜـ داَع َاْع يعكد ايضٝاْ.١
ٚعسؾ٘ داْب َٔ ايؿك٘ ايكاْ ْٞٛاملعاصس باْ٘ عكد بني طسؾني ٜكاٍ يٮَِٗٓ ٍٚ
ايضاٚ ٔ٥ايجاْ ٞاملض ٕٛي٘ ٜسد عً ٢عٌُ ٜكغ ٞاضتدداَ٘ آي ١أ ٚعكاز ٚغرلُٖا يًجاْٞ
ضًُٝاّ َجُساّ مثسات٘ املعتادٚ ٠و ٍٛبٚ ٘ٓٝبني ايتًـ أ ٚايتعٝب نُا ٜكغ ٞاص٬س٘ عٓد
اؿاد ١إىل ذيو مبكابٌ بدٍ ٜدؾع٘ ايجاْ ٞيٮٜ ٍٚتؿل عً ٘ٝبُٗٓٝا يف ايعكد َكدازاّ ٚٚصؿاّ
ٚزمبا استاز ذيو ايعٌُ إىل بعض املٛاد أ ٚقطع ايػٝاز أ ٚغرل ذيو ؾٝه ٕٛذيو َٔ ايضأ٥
أ ٚاملض ٕٛي٘ أ ٚبايتطا ٟٚبُٗٓٝا سطب ا٫تؿام(.)3
ٚقد عسؾ٘ داْب آخس َٔ ايؿك٘ عً ٢اْ٘ عكد َا بني طسؾني مبكتغاٜ ٙك ّٛاسدِٖ
بضٝاْ ١آي َٔ ١اٯ٫ت ٚيف ْعرل ذيو ًٜتصّ ايطسف ا٫خس بدؾع ا٫دس ٠احملدد ٠ي٘ بُٗٓٝا(.)4
نُا عسف عكد ايضٝاْ َٔ ١قبٌ داْب اخس َٔ ايؿك٘ بأْ٘ عكد عً ٢اص٬ح ايػ٤ٞ
املعُس نًُا طسأ عً ٘ٝعطٌ أ ٚأذ َٔ ٣سٝح قدزت٘ عً ٢اْػا ٤اـدَات ٚاملٓاؾع
املكضٛد.)5(َ٘ٓ ٠
( )0دمحم يؽنذ عسخ البيخقجار ,مرجر سابق ,ص .05
( )3فيرل كيالني دمحم السيجي ,مرجر سابق ,ص .22

( )2احسج الحجي الكخدي ,عقؽد الريانة ,بحث مشذؽر في مجمة الذخيعة لمجراسات
االسالمية ,العجد  ,0996 ,21ص .094
( )4دمحم يؽنذ عسخ اليبخقجار ,مرجر سابق ,ص .43
( )5مشحر قحف ,عقج الريانة ,بحث مشذؽر عمى شبكة االنتخنت عمى السؽقع االلكتخوني=:
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نُا عسؾ٘ داْب ؾكٗ ٞاخس باْ٘ عكد بني َ٪ضط ١اقتضاد ١ٜا ٚؾسد َٔ داْب أٚ
بني َ٪ضط ١أ ٚؾسد َٔ داْب اخس ٜتعٗد ؾ ٘ٝايطسف ايجاْ ٞمبساقب ١ا٫دٗصٚ ٠اٯ٫ت
َٛعٛع ايعكد يف ؾذلات دٚز ١ٜقدد ٠يتك ّٛبٛظا٥ؿٗا د ٕٚتعطٌ أْ ٚكط نُا ٜتعٗد
بإص٬ح َا تعطب َٔ ايكطع أ ٚا٫ضتبداٍ ايرٜ ٟتِ َا بني اؾدٜد ٚايتايـ ايرٜ ٟدؾع مثٓ٘

صاسب امل٪ضط.)1(١

يف سني عسؾ٘ داْب آخس َٔ ايؿك٘ بأْ٘ فُٛع ١ا٫عُاٍ اي٬شَ ١يبٓا ٤عني عً٢
اؿاي ١اييت تضًح ؾٗٝا ٭دا ٤ا٫عُاٍ املساد َٓٗا(.)2
اَا عٔ فُع ايؿك٘ ا٫ض َٞ٬ؾكد عسف عكد ايضٝاْ ١باْ٘ عكد َعاٚعٜ ١ذلتب
عً ٘ٝايتصاّ طسف بؿشط ٚاص٬ح َا ؼتاز اي ٘ٝآي ١أ ٚأ ٟغ ٤ٞاخس َٔ اص٬سات دٚز ١ٜاٚ
طاز ١٥ملدَ ٠عً ١َٛيف َكابٌ عٛض َعًًٜٚ ّٛتصّ ؾ ٘ٝايضا ٔ٥بايعٌُ ٚسد ٙا ٚبايعٌُ
ٚاملٛاد(.)3
ٚعسف ايؿك٘ ايؿسْط ٞعكد ايضٝاْ ١باْ٘ فُٛع ١ا٫عُاٍ اييت تطُح بضٝاْٚ ١اداَ١
امل٪ضطات ٚغرلٖا ٚنريو ا٫دٗصٚٚ ٠ععٗا مبٛعع دٝد ٚعُإ اـدَ ١اييت ٜتِ
تكدميٗا(.)4

=Mazerkahf.com
 ,0998ص ,2تاريخ الديارة .3108/00/31

( )0دمحم السختار الدالمي ,بحث مشذؽر عمى شبكة االنتخنت عمى السؽقع االلكتخوني:
https://www.islamnessage.com.
 ,3108ص ,02تاريخ الديارة .3108/00/31

( )3عبجالدالم احسج فيغؽ ,عقج الريانة ,بحث مشذؽر في مجمة الحقؽق ,سمدمة السعارف
القانؽنية ,العجد  ,29السغخب ,3106 ,ص  ,71مشذؽر عمى السؽقع االلكتخوني:

https://search mandumanu.com.
تاريخ الديارة .3108/00/31
( )2فيرل كيالني دمحم السيجي ,مرجر سابق ,ص .29
)4( Laurent LEFORTetat, lagestion de main tenance, dans sles, etabl
lisscments, de, santé. Univercity de, Techndogie, de, Compiegne,
2013, P. (70).
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نُا عسف عكد ايضٝاْ ١يف اص٬ح ايتطٜٛكٝني ٚذيو باعتباز ٙخدَ ١تسٚه١ٝ
ٜكدَٗا ايبا٥ع بعد ايػسا ٤يًُشاؾع ١عً ٢ايطًع ١املبٝع ١يف ساي ١دٝد ٠ضً ١ُٝتهؿٌ اضتُساز
ايطًع ١يف عًُٗا ٚعدّ تٛقؿٗا عٔ ا٫دا ٤أ ٚاْ٫تاز (.)1
نُا ٚزد تعسٜـ عكد ايضٝاْ ١يد ٣بعض ايػساح عً ٢اْ٘ ايتصاّ قاَْٛ ْٞٛعٛع٘
اص٬ح نٌ خًٌ اغاز اي ٘ٝزب ايعٌُ طبكاّ يًػسٚط املٓضٛظ عًٗٝا قاْْٛاّ ٚذيو بٗدف
اعاد ٠ايعٌُ َطابكاّ يًشاي ١اييت نإ عًٗٝا أ ٚنإ ٜٓبػ ٞإٔ ٜه ٕٛعًٗٝا عٓد ايتطً.)2(ِٝ

ؾغ ّ٬عٔ ذيو ؾكد عسؾت ايضٝاْ ١بأْٗا اؿؿاظ عً ٢زأع املاٍ املطتجُس يف
صٛز ٠اٯ٫ت ٚاملعدات ٚا٫دٗصَٚ ٠ساؾل َٚباْ ٞيف ساي ١تطُح باضتدداَٗا مبطت ٣ٛأٚ
أداَ ٤عني ٚبأضًٛب اقتضاد ٟمبا وكل اٖداف اْ٫تاز باٱعاؾ ١إىل ذيو ؾإٕ ايضٝاْٖٞ ١
فُٛع ١ايٓعِ ايكاْ ١ْٝٛاييت تك ّٛبٗا اداز ٠ايضٝاْ ١يتكً ٌٝا٫عطاٍ ٚدعٌ ا٫ص ٍٛيف ساي١
تػػ ١ًٝٝدٝد ٠أ ٚأعاد ٠تًو اؿاي ١اؾٝد ٠شلا عٓدَا تتعطٌ(.)3
نُا ق ٌٝبإٔ ايضٝاْ ١عباز ٠عٔ ٚعع اـطط ايعاَ ١ايتؿض َٔ ١ًٝٝادٌ ؼكٝل
اٖداف امل٪ضط ١بأقٌ تهًؿ ١ممهٓٚ ١اعاد ٠اٯ٫ت ٚا٫دٗص ٠إىل سايتٗا ايطبٝع ١ٝقبٌ ايعطٌ
مبا وكل ا٫ضتدداّ اؾٝد ٚايؿعاٍ يتًو ا٫دٗصٚ ٠اٯ٫ت(.)4
( )0اسامة محج الرالبي ,الزسان والريانة لمتخغيب في البيع في مشعؽر الفقو االسالمي,
مجمة جامعة بشغازي ,العجد  ,03ليبا ,3100 ,ص  ,77مشذؽر عمى السؽقع
االلكتخوني:

https://serch.manduman.com

تاريخ الديارة .3108/00/31
( )3صادق عبج عمي طخيخييػ الخكابي ,االلتدام بالريانة في عقؽد مقاوالت السباني
والسشذاءات الثابتة ,ط ,0دار الفكخ القانؽني لمشذخ والتؽزيع ,القاىخة ,3100 ,ص .65
( )2لعريص أيؽب ,دور وظيفة الريانة في زيادة انتاجية السؤسدة ,رسالة ماجدتيخ
الجدائخ ,3106 ,ص  ,3وما بعجىا.

( )4صالح محسؽد ذياب ,دور الريانة في ادارة السدتذفيات وانتاجيا ,بحث مقجم إلى
السؤتسخ العخبي الثالث ,جامعة العمؽم التطبيكية ,العجد  ,3114 ,5ص  ،2مشذؽر عمى
السؽقع االلكتخوني:
=un.orglintradoc/groups/publio/documents.unpan.paf.
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نُا عسف ايؿٓٝني ٚاملٗٓدضني ايضٝاْ ١باْٗا صٝاْ ١املٓػ٦ات ٚاٯ٫ت ٚا٫عٝإ
اييت ؼتاز إىل صٝاْ َٔ ١ادٌ اداَ ١اضتدداَٗا بػهٌ دٝد ٚؼكٝل نؿا ٠٤عاي.١ٝ
ٚقد دا٤ت ٖر ٙايتعازٜـ بضٝؼ كتًؿٚ ١إٔ ناْت مجٝعٗا ػتُع عٓد ْكط١
ٚاسد ٠يبٝإ املعٓ ٢ايٛاعح يًضٝاْ ,١ؾايضٝاْ ١عًُ ١ٝتطتٗدف ايكٝاّ عً ٢ايػ٤ٞ
املضٚ ٕٛاص٬ح ذيو ايػ َٔ ٤ٞادٌ عُإ عدّ تٛقؿ٘ عٔ ادا ٤ايعٌُ املسض ّٛي٘
باٱعاؾ ١إىل اعادت٘ إىل سايت٘ املعتاد ٠اييت نإ عًٗٝا قبٌ تعسع٘ يًعطٌ أ ٚاـًٌ ايرٟ
أثس عً ٢اداٚ ٤ظٝؿٝت٘ ٜٚك ّٛبٗر ٙايعًُ ١ٝاختضاص ٕٛٝشلِ خدلات ٚامل٬ٖ٪ت ايؿٓ١ٝ

يًكٝاّ با٭عُاٍ اي٬شَ ١يضٝاْ ١ايعني(.)1

ٚبعد اضتعساعٓا ٭غًب ايتعسٜؿات اييت قًٝت بػإٔ عكد ايضٝاْ َٔ ١قبٌ ؾكٗا٤
ايكاْ ٕٛنإ يٓا بعض امل٬سعات عًٖ ٢ر ٙايتعازٜـ ؾكد نإ اغًبٗا بضٝػ ١غسح َطٍٛ
ٚاغؿًت ا٫غاز ٠إىل اطساف ايعكد خاصٚ ١اْ٘ ٜعكد َٔ طسؾني ايضاٚ ٔ٥املض ٕٛي٘ ؾإذا نإ
عكد ٫بد َٔ ذنس اطساؾ٘ نُا تٓاٚيت بعض ايتعازٜـ عكد ايضٝاْ ١ايرٜ ٟػتٌُ عً ٢قطع
غٝاز َٗٓٚا ٜ ٫ػتٌُ ٚاٚعشت بعض املطتًصَات نأدٛز اْ٫تكاٍ ٚا٭دٚات ؾٗر ٙصٛز
ٚاعُاٍ  ٫ت٪ثس يف سكٝك ١ايعكد  َٔٚثِ  ٫ع٬ق ١شلا بايتعسٜـ ٚايبعض ا٫خس قضس ايضٝاْ١
عً ٢اٯ٫ت ٚا٫غٝا ٤املعُسٚ ٠ايبعض ا٫خس سدد ايضٝاْ ١عً ٢ا٫غٝا ٤املبٝع ١أ ٟيف عكد
ايبٝع ؾكط ٖٚرا َا ىايـ ايٛاقع ايعًُ ٞيًعكد قٌ ايبشح ٭ْ٘ ٜسد عً ٢ايعكاز ٚاملٓكٍٛ
نُا  ٫ميهٔ إٔ تكتضس ايضٝاْ ١عً ٢ا٫غٝا ٤املباع ١ؾكط ٚامنا تػٌُ ا٫غٝا ٤املطتأدس٠
ؾكط ؾغ ّ٬عٔ ذيو ؾإ ايبعض ا٫خس اغؿٌ (املكابٌ) عٓد تعسٜؿ٘ يعكد ايضٝاْ ١يهٕٛ
ا٫خرل يٝظ َٔ عكٛد ايتدلع ٚامنا ٜه ٕٛايكٝاّ بايعٌُ عاد ٠مبكابٌ ٜتؿل عً ٘ٝاملتعاقدإ
ٖٓٚاى بعض ايتعازٜـ ٜهتٓؿٗا ايكضٛز ٭ْٗا سددت ايضٝاْ ١باٯ٫ت ؾكط َع إٔ ايضٝاْ١
ميهٔ إٔ تسد عً ٢ضا٥س ا٫عٝإ نا٭بٓٚ ١ٝاملٓػ٦ات ٚغرل ذيو مما وتاز إىل صٝاْ١
ٚذنست بعض ايتعازٜـ إ عكد ايضٝاْ ٖٛ ١عكد عً ٢ا٫ص٬ح  ٖٛٚاعاد ٠ايػ ٤ٞإىل سايت٘
املعٗٛد ٠اييت نإ عًٗٝا قبٌ إٔ ٜطسأ عًٗٝا أ ٟتػٝرل ٖٚرا ٜعتدل دصَ َٔ ٤ؿٗ ّٛايضٝاْ١
ٚيٝظ ايهٌ.
=تاريخ الديارة .3108/00/37
( )0دمحم يؽنذ عسخ البيخقجار ,مرجر سابق ,ص .29
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ٖٚهرا اختًـ ايؿك٘ يف تعسٜـ ايعكد قٌ ايبشح ؾكد دا٤ت ايتعازٜـ بضٝؼ
كتًؿٚ ١يعٌ ايطبب يف ذيو ن ٕٛاملػسع ايعساقٚ ٞايكٛاْني قٌ املكازْ ١مل تسد تعسٜؿا
يًعكد قٌ ايدزاضٚ ١سطٓاّ قد ؾعًت ن ٕٛايتعسٜـ ٜ ٫عد َٔ عٌُ املػسع ٚامنا َٖٔ ٞ
اختضاظ ايؿكٗاٚ ٤ايهتاب ٚايباسجني.
َٚع تكدٜسْا يًتعازٜـ ايؿكٗ ١ٝاييت عسعٓٗا نْٗٛا اصابت داْب أ ٚاخس َٔ
دٛاْب عكد ايضٝاْٚ ١يهٔ ٜكتغ ٞاَ٫س ٚعع تعسٜـ داَع ٚغاٌَ ملؿٗ ّٛايضٝاْْٚ ١أٌَ
إٔ ٜه ٕٛبايػهٌ اٯت" :ٞعكد ًٜتصّ مبكتغا ٙاسد ايطسؾني بؿشط ٚصٝاْ ١ايعني املتعاقد
عًٗٝا نًُا تطًب اَ٫س ذيو مبكابٌ ٚخَ ٍ٬دٜ ٠تؿل عًٗٝا املتعاقدٚ ٜٔميهٔ إ تهٕٛ
ايضٝاَْ ١ستبط ١بعكد أَ ٚطتكً ١قا ١ُ٥براتٗا".
ميهٔ إٔ ْٛدص َصاٜا تعسٜؿٓا املكذلح باٯت:ٞ
 .1اٚعح ايتعسٜـ املكذلح بٛدٛد طسؾني يًعكد قٌ ايدزاضٚ ١عادَ ٠ا ٜطُ ٢اسدُٖا
ايضاٚ ٔ٥ا٫خس املض ٕٛي٘.
 .2اضاع عكد ايضٝاْ ٖٛ ١ايكٝاّ بايعٌُ ؾٗ ٛؾشط ٚصٝاْ ١ايعني ؾٝعٗس يٓا َٔ خٍ٬
ايتعسٜـ إ قٌ عكد ايضٝاْ ٖٛ ١ايكٝاّ بايعٌُ َٔ ادٌ اعاد ٠ايعني إىل سايتٗا
املعٗٛد.٠
 .3دا ٤ايتعسٜـ ٚاضعاّ يف ؼدٜد ٙيًعني املضاْ ١اذ سلٌ اٯ٫ت ا٫بٓ ١ٝن ْ٘ٛداَ ٤طًكاّ
ٚنُا َٖ ٛعسٚف ؾإٕ املطًل هس ٟعً ٢اط٬ق٘.
 .4دعٌ عكد ايضٝاْ ١عكد َعاٚعٖٚ ١را ٚاعح َٔ نًُ( ١مبكابٌ) مبعٓ ٢إٔ ن ٬ايطسؾني
ٜأخر َكاب ّ٬ملا ٜعط ٞأ ٟاملكابٌ املايٚ ٞا٫دس ايرٜ ٟطتشك٘ ايضاْ ٔ٥عرل قٝاَ٘
با٭عُاٍ اي٬شَ ١يبكا ٤ايعني صاؿ ١٭داٚ ٤ظا٥ؿٗا  ٖٛٚا٫يتصاّ ايسٝ٥ط ٞايرًٜ ٟتصّ ب٘
املض ٕٛي٘ مبٛدب ايعكد يف َكابٌ ايتصاّ ايضا ٔ٥بايكٝاّ با٭عُاٍ.
 .5سدد ايتعسٜـ املكذلح ايعكد مبد ٠شَٓ ١ٝؽغع ٫تؿام ايطسؾني املتعاقدٜ ٜٔتِ خ٬شلا
اص٬ح ٚصٝاْ ١ايعني ضٛا ٤أناْت اٯ٫ت أ ٚا٭بٓ.١ٝ
 .6اغاز ٖرا ايتعسٜـ إىل صٛز ايضٝاْ ١بٓٛعٗٝا ايضٝاْ ١املطتكًٚ ١ذيو عٓدَا تهٕٛ
ايضٝاْ ١قا ١ُ٥براتٗا اَ ٚستبط ١بعكد آخس نعكد ا٫هاز أ ٚعكد ايبٝع ؾٝطًل عًٗٝا
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ايضٝاْ ١املستبط ١بعكد سٝح ٜتِ ايتعاقد عً ٢غسا ٤اي ١ا ٚدٗاش َع اغذلاط صٝاْتٗا

بجُٔ اعايف بعكد ٚاسد عٝح ٜتِ ايتؿاٚض عً ٢مثٔ ا٫ي ١ثِ ق ١ُٝصٝاْتٗا(.)1
ادلطلب الثاًً
خصائص ػقذ الصٍاًة

ٜتُٝص عكد ايضٝاْ ١بعد ٠خضا٥ط متٝٝص ٙعٔ بك ١ٝايعكٛد ا٫خس ٣يريو نإ يٓا
َٔ بٝإ تًو اـضا٥ط بعد تكطٖ ِٝرا ايطًب اىل ؾسعني كضضني ايؿسع اٍٚ٫
يًدضا٥ط ايعاَ ١يعكد ايضٝاْٚ ١ايؿسع ايجاْ ٞيًدضا٥ط اـاص ١يًعكد قٌ ايبشح
ٚنا٫ت: ٞ
ايؿسع ا ٍٚ٫اـضا٥ط ايعاَ ١يعكد ايضٝاْ١
 .1عكد غرل َطُٜ :٢تُٝص عكد ايضٝاْ ١بأْ٘ َٔ ايعكٛد ايػرل َٓعُ ١قاْْٛاّ زغِ غٛٝع٘ بني
ايٓاع يف فاٍ ايتعاٌَ سٝح مل ٜتِ تٓع ُ٘ٝبتػسٜع خاظ أ ٚعُٔ ايعكٛد املطُا٠
نعكد ايبٝع ٚا٫هاز ٚاملكاٚي...١اخل َٔ ايعكٛد ٚشلرا ايطبب اثرل بػأْ٘ ايٓصاع َٔٚ.
ادٌ ايؿضٌ يف َٛعٛع ايٓصاع .ايبشح عٔ اؿٌ يف ايكٛاعد ايعاَ ١اييت تٓطبل عً٢
ضا٥س ايعكٛد املٓضٛظ عًٗٝا يف ايٓعس ١ٜايعاَ ١ي٬يتصاَات ٚإذا مل هد اؿٌ ؾعً ٘ٝإٔ
ًٜتُظ اؿٌ عٔ طسٜل ايكٛاعد اـاص ١بأقسب ايعكٛد املطُات شلرا ايعكد(.)2
ٚمبا إٔ املػسع ايعساق ٞمل ٜكِ بتٓعٖ ِٝرا ايعكد عُٔ ايعكٛد املطُا ٠ؾٌٗ ٖرا
ٜعين إ ايكٛاعد ايعاَ ١ناؾ ١ٝيتٓعُ٘ٝٴ؟ اّ  ٫بد َٔ تٓع ِٝقاْ ْٞٛخاظ غأْ٘ غإ
ايعكٛد املطُا ٠يدَ ٣ػسعٓا.

( )0عمي عساش الذسخي ،عقج الريانة ،بحث مشذؽر في مجمة الحقؽق سمدمة السعارف
القانؽنية ،العجد ،29السغخب،3106،ص361

( )3حيجر فميح حدؼ ,عقج الريانة ,دراسة مقارنة مع الفقو االسالمي ,مجمة كمية القانؽن,
جامعة السدتشرخية ,مجمج  ,4العجد  ,3103 ,09ص .062
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.2عكد زعا :ٞ٥ؾايعكد ايسعآٜ ٞ٥عكد مبذسد ايذلاع ٞبني طسؾ ٘ٝد ٕٚساد ١إىل صٝػ ١أٚ
غهًَ ١ٝع ١ٓٝؾٓٝعكد ايعكد مبذسد ا٫هاب ٚايكب َٔ ٍٛن ٬ايطسؾني( ,)1ؾايذلاعٚ ٞسدٙ
ٜهؿ ٞيكٝاّ ٖرا ايعكد د ٕٚساد ١إىل اؾساؽ ايذلاع ٞيف قايب ا ٚغهٌ َعني ٚايسعا١ٝ٥
ٖ ٞاضاع نٌ ايعكٛد يف ايػسٜعٚ ١ايكاْٚ ٕٛذيو يكٛي٘ تعاىل {إِ َّ٫إَٔٵ تٳهُٕٛٳ تٹذٳازٳ ّ٠عٳٔٵ

تٳسٳاضٍ َٹ ٵٓهُِٵ}(ٚ ,)2يك ٍٛايسض ٍٛايهس ٫(( ِٜوٌ َاٍ أَسَ ٨طًِ إ ٫بطٝب ْؿظ
َٓ٘))( ,)3اعُا ّ٫مببدأ ضًطإ ا٫زادٚ ٠انجس ايعكٛد يف ايؿك٘ ٚايكاْ ٫ ٕٛؼتاز يف
تهٜٗٓٛا أنجس َٔ فسد ايذلاعٚ ,)4(ٞعً ٘ٝؾإٕ عكد ايضٝاْ ٫ ١وتاز إىل صٝػ ١أٚ
غهٌ َعني ْ٫عكاد ٙستٚ ٢إ اتؿل ايطسؾإ عً ٢ايهتاب ١ؾإْٗا  ٫تعد زنٓاّ يف ايعكد
ٚامنا ٖٚ ٞض ١ًٝيٮثبات ؾكط ٚإٔ أغًب عكٛد ايضٝاْ ١املعاصس ٠تهَ ٕٛهتٛب ١شلرا
ايػسض(ٚ .)5اذا ناْت ايضٝاَْ ١كس ١ْٚبعكد بٝع عكاز ؾإ بٝع ذيو ايعكاز ٜتطًب
ايتطذ ٌٝيف دا٥س ٠ايتطذ ٌٝايعكاز ٟؾٗ ٛعكد غهًٚ ٞإ اقذلٕ بايضٝاْ ١ؾإْٗا تهٕٛ
بٓد يف ذيو ايعكد.
ٚيف ايٛاقع ايعًُ ٞته ٕٛعكٛد ايضٝاَْ ١هتٛبٜ ١رنس ؾٗٝا اطساف ايعكد ٚاملد ٠اييت
ٜبدأ بٗا ذيو ايعكد ٚايػسٚط اـاص ١بايعكد باٱعاؾ ١إىل بٝإ اؿاد ١إىل قطع ايػٝاز اي٬شَ١
يعٌُ ايضٝاْٚ ١عً َٔ ٢تكع َع بٝإ ٚصـ ناٌَ يًػ ٤ٞاملضٚ ٕٛخاصَ ١ا اذا نإ ٚازد
عً ٢عكاز َع بٝإ ٚصـ ناٌَ عٔ املٛقع ٚاملًشكات باٱعاؾ ١إىل ا٫دس ايرٜ ٟطتشل َٔ

تًو ا٫عُاٍ َٚتٜ ٢طتشل؟ (.)6

( )0عرست عبجالسجيج ,الؽجيد في العقؽد السجنية السدساة ,السقاولة والؽكالة ,ط ,0مشذؽرات
زيؼ الحقؽقية ,بيخوت ,3105 ,ص .8

( )3سؽرة الشداء ,اآلية .39

( )2فتح الباري شخح صحيح البخاري ،دار الخيان لمتخاث ،دون مكان نذخ،0986 ،

ص .268اخخجو البخاري في كتاب الجيات باب قؽلو تعالى { ﮱ ﯓ ﯔ} ومدمػ في
كتاب القدامة ,باب ما يباح بو دم السدمػ مؼ حجيث عبجهللا بؼ مدعؽد ( ,)ص

.301

( )4دمحم يؽنذ عسخ البيخقجار ,مرخ سابق ,ص .49
( )5حيجر ,فميح حدؼ ,مرجر سابق ,ص .062
( )6انعخ ممحق رقػ (.)0
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 .3عكد َعاٚعٜ :١عتدل عكد ايضٝاْ َٔ ١عكٛد املعاٚعات اييت ٜذلتب عًٗٝا إٔ وضٌ
مبكتغا ٙاملتعاقد َكاب ّ٬ملا ٜعط ٞأ ٚملا ًٜتصّ ب٘ ٚاملكضٛد باملكابٌ ٖ ٛاملكابٌ
املاي ٞأ ٚاير ٟته ٕٛي٘ قَ ١ُٝايٚ ١ٝبريو ؾإ نٌ طسف ٜأخر َكاب ّ٬ملا ٜعط,)1( ٞ
ؾٝشضٌ املض ٕٛي٘ عً ٢اص٬ح ٚصٝاْ ١ايعني املضاَْ ١كابٌ ا٫دسٚ ٠باملكابٌ
وضٌ ايضا ٔ٥عً ٢ا٫دس َكابٌ صٝاْ ١ا٫عٝإ.
ٚاملكابٌ املاي ٖٛ ٞا٫يتصاّ ايرٜ ٟذلتب عً ٢عاتل املض ٕٛي٘ بعد سضٛي٘ عً٢
ا٫عٝإ املضاْ ١اييت مت صٝاْتٗا ٚاعادتٗا إىل سايتٗا اييت ناْت قبٌ سض ٍٛا٫عطاٍ ؾٗٝا

َكابٌ َا ًٜتصّ ب٘ ايضا ٔ٥بإمتاّ تًو ا٫عُاٍ ٚتطً ِٝا٫عٝإ إىل املض ٕٛي٘ (.)2

 .4عكد ًَصّ يًذاْبني :إٕ عكد ايضٝاْ ١عكد ًَصّ يًذاْبني سٝح ٜستب ايتصاَات َتكابً١
عً ٢عاتل طسؾُٖٚ ٘ٝا ايضاٚ ٔ٥املض ٕٛي٘  َٔٚبني ا٫يتصاَات اييت تكع عً ٢عاتل
ايضا ٖٞ ٔ٥ايتصاَ٘ بإلاش ايعٌُ املتؿل عًٚ ٘ٝنريو عدّ ايتأخس يف الاش ايعٌُ
ٚايتصاَ٘ بتطً ِٝايػ ٤ٞاملض ٕٛبعد اْ٫تٗا َٔ ٤اعُاٍ ايضٝاْ ١باٱعاؾ ١إىل ذيو
ٜتٛدب عً ٢ايضا ٔ٥ايغُإ ٚايتصاَ٘ باحملاؾع ١عً ٢ايطس َٔٚ ,١ٜعُٔ ا٫يتصاَات
اييت تكع عً ٢عاتل املض ٕٛي٘ ٖ ٞايتصاَ٘ بتُهني ايضا َٔ ٔ٥الاش ايعٌُ باٱعاؾ١
إىل ايتصاّ املض ٕٛي٘ بتطًِ ايعٌُ َٔ قبٌ ايضاٚ ٔ٥اخرلاّ ٜتٛدب عً ٢املض ٕٛي٘ إٔ
ٜدؾع ا٫دس يًضا ٔ٥عٔ ايكٝاّ بأعُاٍ ايضٝاْ.١
ٜٚذلتب عً ٢اعتباز إٔ عكد ايضٝاْ ١عكد ًَصّ يًذاْبني اْ٘ ٜ ٫طتطٝع اسد
املتعاقد ٜٔإٔ ٜطتكٌ بؿطذ ايعكد أ ٚاْٗا ٘٥دَٛ ٕٚاؾك ١ايطسف ا٫خس ٭ٕ َجٌ ٖر ٙايعكٛد
إذا مل ٜكِ اسد ايطسؾني بتٓؿٝر ايتصاَ٘ داش يًطسف ا٫خس إٔ ٜطًب ؾطذ ايعكد(.)3
( )0دمحم لبيب ششب ,شخح احكام عقج السقاولة ,ط ,0مكتبة الؽفاء القانؽنية 3105؛ جعفخ دمحم
جؽاد الفزمي ,الؽجيد في عقج السقاولة مكتبة زيؼ الحقؽقية ,بيخوت ,3102 ,ص 7؛
عرست عبجالسجيج ,مرجر سابق ,ص .9

( )3أمجج دمحم مشرؽر ,الشعخية العامة لاللتدامات ,دار الثقافة لمشذخ والتؽزيع االردن3105 ,
 ,ص .55

( )2طارق عجيل ,السطؽل في شخح القانؽن السجني ,انعقاد العقج ,مشذؽرات زيؼ الحقؽقية,
بيخوت ,ج ,3102 ,0ص .55
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ٚذيو  ٕ٫ايتصاَات نٌ طسف َٔ املتعاقد ٖٞ ٜٔضبب ايتصاَات املتعاقد ا٫خس(,)1
ٖٚرا َا ْضت عً ٘ٝايؿكس ٠اٚ٫ىل َٔ املاد َٔ 177 ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق" ٞيف ايعكٛد
املًصَ ١يًذاْبني إذا مل ٜٛف اسد ايعاقد ٜٔمبا ٚدب عً ٘ٝيف ايعكد داش يًعاقد ا٫خس بعد
ا٫عراز إٔ ٜطًب ايؿطذ َع ايتعٜٛض إذا نإ ي٘ َكتغ ٢عً ٢اْ٘ هٛش يًُشهُ ١إٔ تٓعس
املد ٜٔإىل ادٌ نُا هٛش شلا إٔ تسؾض طًب ايؿطذ إٕ نإ َامل ٜٛف ب٘ املد ٜٔقًّ٬ٝ
بايٓطب ١ي٬يتصاّ يف مجًت٘"(ٚ ,)2نريو ْضت املاد َٔ 157 ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاملضس" ٟيف
ايعكٛد املًصَ ١يًذاْبني إذا مل ٜٛف اسد ايعاقد ٜٔبتٓؿٝر ايتصاَ٘ داش يًُتعاقد ا٫خس بعد
اعراز ٙاملد ٜٔإٔ ٜطايب بتٓؿٝر ايعكد أ ٚبؿطد٘ َع ايتعٜٛض يف اؿايتني إذا نإ ي٘

َكتغ.)3("٢

ْٚضت املاد َٔ 1102 ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايؿسْطٜ ٫" ٞه ٕٛايعكد ًَصَاّ يًذاْبني
اذا ايتصّ ايعاقدإ عًٚ ٢د٘ ايتبادٍ نٌ َُٓٗا م ٛا٫خس"(ٚ ,)4ست ٢ايٛاقع ايعًُ ٞميهٔ إٔ
لد يف اسد ٣ايعكٛد اـاص ١يضٝاْ ١عكاز ضهين نٝـ ميهٔ اعتباز عكد ايضٝأَْ ١
ايعكٛد املًصَ ١يًذاْبني ؾاذا اَتٓع اسد ايطسؾني عٔ ايٛؾا ٤بايتصاَ٘ داش يًطسف ا٫خس
اَ٫تٓاع عٔ ايٛؾا ٤اٜغاّ(.)5
 .5عكد َ٪قت(ٜ :)6تُٝص عكد ايضٝاْ ١بأْ٘ َٔ ايعكٛد ايصَٓ ١ٝأ ٟأْ٘ عكد ملدَ ٠عً ١َٛؾٗٛ
َٔ ايعكٛد امل٪قت ,)7(١سٝح ًٜتصّ ايضا ٔ٥بايكٝاّ با٭عُاٍ اي٬شَ ١ابتدا٤ٶ َٔ تازٜذ
قدد ٚإىل ْٗا ١ٜتازٜذ آخس ؾًَٗ ٛصّ بايكٝاّ بأعُاٍ ايضٝاْٚ ١ايتضًٝح ط ١ًٝتًو املد٠
ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ قد تهَ ٕٛد ٠ايعكد ْؿط٘ أ ٚضٓتني ٜتؿل عًٗٝا املتعاقدإ َٔ ادٌ

( )0السرجر نفدو ,ص .56

( )3الفقخة االولى مؼ السادة  ,077مؼ القانؽن السجني العخاقي.

( )2الفقخة االولى مؼ السادة  057مؼ القانؽن السجني السرخي.
( )4السادة  0013مؼ القانؽن السجني الفخندي.
( )5انعخ السمحق رقػ ( )0الفقخة التاسعة.

( )6ويسكؼ في الؽاقع العسمي أن نجج في احجى العقؽد الخاصة لريانة عقار سكشي كيف
نص في العقج عمى فقخة السجة باعتبارىا اىػ فقخاتو ذكخت اول فقخة في العقج :مجة
الريانة تبجأ مؼ(...يشعخ في ىحا الذأن ممحق رقػ (.))0
( )7فيرل كيالني دمحم السيجي ,مرجر سابق ,ص .36
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صٝاْ ١أ ٚاص٬ح املتعاقد عً ٘ٝؾاملدٖٓ ٠ا عٓضس اضاض ٞيف تكدٜس قٌ ايعكد ايرٖٛ ٟ
اعُاٍ ايضٝاْ َٔٚ ١ثِ ٜه ٕٛعٓضساّ اضاضٝاّ يف ؼدٜد املكابٌ املاي ٞايرًٜ ٟتصّ
املض ٕٛي٘ بأدا ٘٥ؾعٓضس ايصَٔ  ٫ميهٔ ؾضً٘ عٔ عٓضس املٓؿع ١املتٛخا َٔ ٠عٌُ
ايضا ٔ٥أ ٚعٓضس ا٫دس ٠اييت ًٜتصّ بٗا املض ٕٛي٘(.)1
ٜٚذلتب عً ٢ن ٕٛعكد ايضٝاْ ١عكد شَين اْ٘ اذا اْؿطذ ايعكد يٮعراز ايداع ١ٝإىل
ذيو ؾٜ ٬ه ٕٛذيو باثس زدع ٞؾٓٝشٌ ايعكد َٔ ٚقت ايؿطذ َٚا ْؿر َٓ٘ قبٌ ذيو ٜبك٢
قاُ٥اّ ٜٚطتشل ايضاَ ٔ٥كدازاّ َٔ ايعٛض ٜكابٌ اعُاٍ تًو املد ٠اييت اْكغت قبٌ ؾطذ
ايعكد  ٫ٚول يًُض ٕٛي٘ اضذلداد غ ٤ٞمما دؾع٘ يًضاَ َٔ ٔ٥بايؼ َاي ١ٝعٔ تًو املد٠
ٚإذا اضتشاٍ تٓؿٝر ا٫يتصاّ َٔ اسد طسيف ايعكد نإٔ تًؿت ا٫عٝإ املض ١ْٛنًٝاّ بطبب
خازد ٞؾإ ٖرا ٜغاف إىل املطتكبٌ ؾكط د ٕٚاملاع ٞؾًٝػ ٢ايعكد  ٫ٚول يًُض ٕٛي٘
اضذلداد غ ٤ٞمما دؾع٘ يًضا ٔ٥عٔ املد ٠ايطابكٚ ,)2(١بٓا٤ٶ عً ٢ذيو ،ؾإٕ ايعكد ايصَين إذا
ْؿر سٓٝاّ َٔ ايصَٔ ٚازٜد ايسدٛع عٓ٘ يطبب ا ٚٯخس اضتشاٍ ذيو ؾإ َا ْؿر اصبح
صشٝشاّ ْٗاٝ٥اّ  ٫ٚميهٔ ايسدٛع ؾ ٘ٝاَا يف ايعكد ايؿٛز ٟؾإٕ َا ْؿر َٓ٘ داش ايسدٛع
ؾ.)3(٘ٝ
 . 6عكد ذ ٚطابع ػاز :ٟميهٔ إعاؾٖ ١ر ٙاـاص ١ٝإىل عكد ايضٝاْ ١باعتباز َٔ ٙايعكٛد
ايتذاز ١ٜاير ٟدخٌ يف نجرل َٔ اجملا٫ت مبا يف ذيو اجملاٍ ايتذازَٚ ٟا تك ّٛب٘
امل٪ضطات ٚايػسنات املتدضض ١يف اعُاٍ ايضٝاْٚ ١ديًٓٝا يف ذيو َا ٚزد يف َنت
ايكاْ ٕٛايتذاز ٟؾٓضت املاد ٠اـاَط ١ايؿكس ٠ايطادض َ٘ٓ ١عًَ ٢ا ٜأت" ٞتعتدل
ا٫عُاٍ ايتاي ١ٝاعُاٍ ػاز ١ٜاذا ناْت بكضد ايسبح ٜٚؿذلض ؾٗٝا ٖرا ايكضد َامل ٜجبت
ايعهظ َ ,-6-5-4-3-2-1كا٫ٚت ايبٓاٚ ٤اشلدّ ٚايضٝاْٖ َٔٚ ,)4("١را ايٓط
ٜتغح يٓا بإ ايؿكس ٠ايطادض َ٘ٓ ١دعًت ايضٝاْ ١عُ ّ٬ػازٜاّ ,ؾٝعد ػازٜاّ ايتعٗد
بإْػا ٤ايعكاز ٚاقاَ ١املٓػ٦ات ٚايطسم ٚاؾطٛز ٚغرلٖا ًٜٚشل بٗا عًُٝات اشلدّ
( )0دمحم يؽنذ عسخ البيخقجار ,مرجر سابق ,ص .52
( )3دمحم يؽنذ عسخ البيخقجار ,مرجر سابق ,ص .52
( )2عبجالخزاق احسج الدشيؽري ,مرجر سابق ,ص .077

( )4الفقخة الدادسة مؼ السادة الخامدة مؼ القانؽن التجاري العخاقي رقػ  21لدشة .0984
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ٚايذلَٚ ِٝايضٝاْ ١يٮَٛاٍ ايعكاز ٫ٚ ١ٜتتِ ٖر ٙا٫عُاٍ إ َٔ ٫خَ ٍ٬ػسٚع ػازٟ

ٚاسذلاف ايعٌُ ( ,)1نُا اؾسد املػسع املضسْ ٟضاّ خاصاّ يٮعُاٍ املتعًك ١بامل٬س١
ايبشسٚ ١ٜاؾ ١ٜٛتغُٓت٘ املاد ٠ايطادض َٔ ١ايتكٓني ايتذاز ٟاؾدٜد ٚاييت ْضت عً٢
أْ٘ "ٜعد عُ ّ٬ػازٜاّ نٌ عٌُ ٜتعًل بامل٬س ١ايتذاز ١ٜعس ١ٜناْت أ ٚدٚ ١ٜٛعً٢
ٚد٘ اـضٛظ َا ٜأت-:ٞ
أ .بٓا ٤ايطؿٔ أ ٚايطا٥سات ٚاص٬سٗا ٚصٝاْتٗا ب -دـ -دٖ-ـ -سـ" (.)2
ٚنُا إٔ عًُٝات بٓا ٤ايطؿٔ ٚايطا٥سات تعتدل اعُا ّ٫ػاز ١ٜطبكاّ يٓط املاد ٠اع ٙ٬ايؿكس٠
(أ) َٔ ايتكٓني ايتذاز ٟاؾدٜدٚ ,نريو ؾإٕ ا٫عُاٍ املتعًك ١بإص٬ح ٚصٝاْ ١ايطؿٔ أٚ
ايطا٥سات تعد ٚؾل املاد ٠اع ٙ٬اعُا ّ٫ػاز ١ٜؽغع يكٛاعد ايكاْ ٕٛايتذاز ٟؾايػايب إٔ
ٜك ّٛبأعُاٍ ايضٝاْٚ ١ا٫ص٬ح ٚزش عدُ ١تأخر غهٌ املػسٚع ايتذازٚ ٟؼذلف
َباغسٖ ٠را ايٓٛع َٔ ا٫عُاٍ(.)3
نُا ٚزدت نًُ ١ايضٝاْ ١يف ايكاْ ٕٛايتذاز ٟايؿسْط ٞطبكاّ ٭سهاّ املاد ٠ايطادضَٔ ١
ٚ l711-8اييت ْضت عًَ ٢ا ٜأت" ٞتتغُٔ غسؾ ١ايتذازٚ ٠ايضٓاعٚ ١ايٛظا٥ـ ايطاْد٠
ٚايدعِ ؿطاب ايػسؾ َٔٚ ١بني ذيو  -3-2-1ايعكٛد اـاص ١بٓؿكات ا٫تضا٫ت ٚايتأَني
ٚايضٝاْ.)4("١
ٜتغح يٓا مما تكدّ بإ اعُاٍ ايضٝاْ ١تعد عُ ّ٬ػازٜاّ بٓط ايكاْٖ ٕٛرا َا
ٜغؿ ٞايطابع ايتذاز ٟعً ٢عكد ايضٝاْ ١قٌ ايدزاض.١
 .7اؾٗاي :١إٕ اِٖ خاصٜ ١ٝتُٝص بٗا عكد ايضٝاْ ١عٔ غرل َٔ ٙايعكٛد ٖ ٞاؾٗاي١
باعتباز َٔ ٙايعكٛد ايٛازد ٠عً ٢ايعٌُ ٱص٬ح َا قد ٜضٝب ايػ ٤ٞاملطًٛب صٝاْت٘
َٔ اعطاٍ تٛقـ أ ٚتكًٌ َٔ ضب ٌٝاملٓاؾع أ ٚاملٓتذات املتٛقع َٔ ١ذيو يف عًُ٘
( )0باسػ دمحم صالح ,القانؽن التجاري ,شخكة العاتغ لرشاعة الكتاب ,القاىخة,3116 ,
ص.68

( )3الفقخة أ مؼ السادة الدادسة مؼ التقشيؼ التجاري الججيج.

( )2دمحم الديج الفقي ,القانؽن التجاري ,دار الجامعة الججيجة ,االسكشجرية  ,3101ص .91
)4( Art.R 711-33.
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (76), Year (23

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )12العدد ( ، )67السنة ()12

101

ايطبٝعٚ ,)*()1(ٞتهُٔ اؾٗاي ١يف عكد ايضٝاْ ١مبكداز ايعٌُ املطًٛب ٚطبٝعت٘ أٟ
طبٝع ١ايػ ٤ٞاملضإ ؾؿ ٞعكٛد ايضٝآْٖ ١اى سد ادَْ ٢تؿل عً َٔ ٘ٝايعٌُ ايرٟ
ٜػًُ٘ ايعكد ٜٚتغح ذيو يف عكٛد ايتػػٚ ٌٝايضٝاْ ١اييت تػذلط سد ادْ َٔ ٢ايعٌُ
ٜتؿل عًَ ٢كداز ٙيف ايعكد(.)2
ٚيهٔ ايعكد ٜٓط داُ٥اّ عً ٢ايتصاّ ايضا ٔ٥بأَ ٟكداز َٔ ايعٌُ ٜسا ٙعسٚزٜاّ
٫ضتُساز عٌُ ا٫دٗصٚ ٠املٓػ٦ات سطبُا ٖ ٛعسٚز ٟشلا عً ٢أْ٘ اِٖ َا ميٝص عكٛد
ايضٝاْ ٖٞ ١أْٗا تتغُٔ َٛادٗ ١ا٫عطاٍ ٚاـًٌ ٖٚر ٙاـاص ١ٝتتطًب َكداز غرل َعًّٛ
َٔ ايعٌُ باٱعاؾ ١إىل أْٗا ؼتاز بعض املعدات ٚاٯ٫ت َٔ أدٌ ايكٝاّ بعًُ ١ٝايضٝاْ١
ٖٚر ٙعاد ٠فٗٛي ١املكداز ٚاملٛاعٝد املطًٛب ١شلا نُا إٔ عكٛد ايضٝاْ ١اسٝاْاّ َا ٜتِ
ايتعاقد ؾٗٝا عً ٢ادس ٠يًعٌُ بايطاعٜٚ ١ذلى ؼدٜد عدد ايطاعات يهٌ عًُ ١ٝصٝاْ ١براتٗا
سٝح ًٜتصّ ايضا ٔ٥ػا ٙعأَ ايضٝاْٜٚ ١ه ٕٛا٫تؿام بني ايطسؾني عً ٢اضاع ؼدٜد
َعد٫ت ا٫دٛز د ٕٚؼدٜد نُ ١ٝايعٌُ اييت ضتشاٍ يهٌ َسَٛ ٫ٚ ٠اعٝدٖا ٖٚرا ايٓٛع َٔ
ايعكٛد ٜتطًب تٛاؾس َكداز َٔ ايعُاي ١اؾاٖص ٠ذات اـدل ٠ملٛادٗ ١تًو ا٫عُاٍ املتعًك١
بضٝاْ ١ا٫عٝإ(.)3
اَعٓا ايٓعس يف ايعكد قٌ ايدزاض ١لد إٔ اؾٗاي ١يٝظ شلا تأثرل ٚاعح يف اصٌ
ايعكد بٌ زمبا ته ٕٛدٗايْ ١طب ١ٝؾ ٬تٛدب ابطاٍ ايعكد ٚذيو َٔ ْاسٝتني:

( )0مشحر قحف ,مرجر سابق ,ص .5

(*) وتكؽن الجيالة عمى ثالث مخاتب ىي الجيالة الفاحذة ,وىي التي تفزي لمشداع وتسشع

صحة العقج فسؼ شخوط صحة العقج أن يكؽن السعقؽد عميو معمؽماً عمساً يسشع مؼ

السشازعة والثانية ىي الجيالة اليديخة التي ال تؤدي إلى مشازعات وىي جائدة اتفاقاً
وترح معيا العقؽد ,اما الجيالة الثالثة وىي الستؽسطة وىي ما كانت دون الفاحذة

وفؽق اليديخة .بحث مشذؽر عمى السؽقع االلكتخوني لذبكة االنتخنت:
www.al.eman.com
( )3حيجر ,فميح حدؼ ,مرجر سابق ,ص .064
( )2مشحر قحف ,السرجر الدابق ,ص .6
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* ايٓاس ١ٝا٭ٚىل :إٔ َا ٜتعًل بايضٝاْ ١يٝظ ؾكط اداَٚ ١صٝاْ ١ايعني أ ٚا٫دٗص ٠بٌ ٖٞ
عباز ٠عٔ عًُ ١ٝتتغُٔ َساقبَٚ ١تابع ١يتًو ا٫عٝإ ٚاٯ٫ت بػهٌ دٚزٚ ٟيف اٚقات قدد٠
ٚيؿذل ٠شَٓ َٔ ١ٝادٌ ايكٝاّ بهٌ َا تتطًب٘ عًُ ١ٝايضٝاْ ١يتًو ا٫عٝإ.
* ايٓاس ١ٝايجاْ :١ٝإٔ مدد ايٓطب ١امل٪د٫ ١ٜستُاٍ َا قد ٜطسأ عً ٢ا٫دٗص ٠أ ٚا٫عٝإ
املػُٛي ١بايضٝاْ َٔ ١عط٬ت ٚعٛٝب َٚكداز َا ؼتاز إي َٔ ٘ٝقطع غٝاز أ ٚادٚات ٚيٛاشّ
تػػٌ غايباّ َا تهَ ٕٛعً ١َٛيد ٣اٌٖ ا٫ختضاظ عهِ اـدلٚ ٠ايتذسبٚ ١إ ٫ملا أقدَت
تًو ايػسنات أ ٚامل٪ضطات عً ٢ابساّ َجٌ تًو ايعكٛد َع عًُٗا بهٌ َا تتطًب٘ تًو

ايعكٛد(ٜٚ ,)1غاف إىل ذيو إٔ عكٛد ايضٝاْ ١تتغُٔ دٗاي ١يف َكداز قطع ايػٝاز ٚامثإ تًو
ايكطع عٓدَا تتطًب اؿاد ١إيٗٝا ٖٚرا املكداز َٔ اؾٗاي ١يٝظ بايٝطرل ضٛا ٤يف نُٝاتٗا
ٚاْٛاعٗا ٚامثاْٗا َٛٚاعٝد تطًُٗٝا باٱعاؾ ١إىل إٔ ٖٓاى دٗاي ١يف املٛاد ا٫ضتٗ٬ن١ٝ
ٚدٗاي ١يف املٛاد ايهُٝا ١ٜٚاي٬شَ ١٭دسا ٤ايؿشط ايدٚز ٟعً ٢اٯ٫ت ٚاملهاٜ ٔ٥غاف إىل
ذيو إٔ اؾٗاي ١يف عكٛد ايضٝاْ ١تتغُٔ ْٛع آخس  ٖٞٚدٗاي ١تتعًل بايتطٛزات ايؿٓ ١ٝاييت
َٔ املُهٔ إ ؼضٌ يف املطتكبٌ  َٔٚأَجً ١ذيو َٗٓ ١بساَر ايهَٛبٛٝتس اييت ايتصَت
بتكد ِٜبساَر ايهَٛبٛٝتس َع عكٛد يضٝاْتٗا ٚذيو َٔ ادٌ ادخاٍ نٌ َا ٖ ٛددٜد َٔ
ايٓاس ١ٝايؿٓٚ ١ٝاير َٔ ٟاملُهٔ إٔ ٜطسأ عًٗٝا خَ ٍ٬د ٠ايعكد ٚايتػٝرل ايؿين يف ٖرٙ
ايضٓاع ١نبرل ٚضسٜع  ٫ ٖٛٚميهٔ ايتٓب ٪ب٘ ٖٚرا ايٓٛع َٔ اؾٗايٜ ١ػٌُ دٗاي ١ايتػرلات

املطتكبًٚ ١ٝامثاْٗا َٛٚاعٝد ظٗٛزٖا (.)2

 .8خاص ١ٝايتعًٝل :ن ٕٛايضٝاَْ ١عًك ١بعٗٛز اـًٌ أ ٚايعٝب يف تًو ا٫دٗص ٠أٚ
املٓػ٦ات ؾٗ ٛغرل َعًل عً ٢غسط ا ٚادٌ ٚامنا ٜه ٕٛايتعًٝل بعٗٛز ايعٝب يف ايعني
املضاْ ١ؾٗ ٞا( ٟايضٝاْ )١تدٚز ٚدٛداّ ٚعدَاّ َع ايعٝب أ ٚاـًٌ ؾا٭صٌ يف
املعاَ٬ت املاي ١ٝإ تهَٓ ٕٛذصٚ ٠يهٔ ٖرا ايتعًٝل يف سكٝكت٘ عا٥د إىل دٗ َٔ ١ذيو
ايعكد ٚيٝظ َٓٛطاّ بأصٌ ايعكد ؾأصٌ ايتعاقد قا ِ٥عً ٢ا٫غساف ايدٚزٚ ٟاملتابع١
( )0عمي عساش الذسخي ,عقج الريانة الحجيث مؼ مشعؽر شخعي بحث مشذؽر في مجمة
مخكد صالح عبجهللا كامل لالقتراد االسالمي ,مجمج  ,07العجد ,51مرخ,3102 -
ص .339
( )3السرجر نفدو ,ص 370؛ حيجر فميح حدؼ ,مرجر سابق ,ص .064
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املطتُس ٠يٮدٗص ٠نُا أْ٘ قا ِ٥عً ٢اضتعداد اؾٗ( ١ايضا )١ٓ٥ايكٝاّ باـدَات اي٬شَ١

عٓد اؿاد.)1( ١

ٚملا نإ ايتعًٝل يف عكٛد ايضٝاْ ١عا٥د إىل دٗ َٔ ١ذيو ايعكد ؾإٕ ذيو ٪ٜ ٫ثس يف
صش ١عكد ايضٝاْٚ ١بٗرا ىتًـ عٔ ايعكد املٓذص  ٕ٫ا٫خرل ٜضدز بضٝػَ ١طًكَٔ ١
غأْٗا إٔ تػٝرل ٚدٛد ايعكد ٚاسهاَ٘ يف اؿاٍ مبعٓ ٢إٔ ايعاقدٜ ٜٔدلَإ ايعكد بُٗٓٝا دٕٚ

قٝد إٔ غسط (.)2

عكد ٜسد عً ٢ايعٌُ:
َٔ اـضا٥ط املُٝص ٠يعكد ايضٝاْ ٖٛ ١أْ٘ َٔ ايعكٛد ايٛازد ٠عً ٢ايعٌُ ؾا٭دا٤
ايسٝ٥ط ٞيف ايعكد َطًٛب َٔ ايضا ٔ٥يًكٝاّ بعٌُ َعني ٚإٔ ٖرا ايعٌُ ٜتِ مبكابٌ أدس
ٜتؿل عً ٘ٝايطسؾإ ٚاير ٟوضٌ عً ٘ٝايضا ٔ٥يكا ٤قٝاَ٘ بايعٌُ املتعًل بأعُاٍ ايضٝاْ١

ؾإٕ ا٫عتدا ٤يف ٚصـ ايعكد امنا ٜه ٕٛبا٭دا ٤ايسٝ٥ط ٫ ٞاملكابٌ(ٚ ,)3ا٫دا ٤ايسٝ٥طٞ
املطًٛب َٔ ايضا ٔ٥ايكٝاّ بعٌُ َعني ٖٚرا ا٫دا ٖٛ ٤اير ٟميٝص عكد ايضٝاْٜٚ ١عط٘ٝ
اـضٛص ١ٝسٝح ًٜتصّ ايضا ٔ٥بإص٬ح ايعني ٚاعادتٗا إىل سايتٗا املعتاد ٠اييت ناْت
عًٗٝا قبٌ قٝاّ ايعطٌ أ ٚاـًٌ ٜٚطت ٟٛذيو إٔ ٜه ٕٛؼت اغساف ٚتٛد ٘ٝصاسب ايعٌُ
أ ٚبد ٕٚاغساف ٚتٛد َٔ ٘ٝقبٌ صاسب ايعٌُ ٚضٛا ٤ايتصاّ ايضا ٔ٥بتكد ِٜقطع ايػٝاز
باٱعاؾ ١إىل عًُ٘ أّ أْ٘ ٜك ّٛبأعُاٍ ايضٝاَْ ١ع ايتصاّ املض ٕٛي٘ بتكد ِٜتًو ايكطع
اي٬شَ ١ٱمتاّ عًُ ١ٝايضٝاْ ١ؾًٝتصّ ايضا ٔ٥بتٓؿٝر ا٫تؿام ايٛازد يف ايعكد َٔ ْاس ١ٝايتصاَ٘
با٭عُاٍ املٓاط ١إيٚ ٘ٝإٔ ٜطتعٌُ ناؾ ١خدلات٘ ٚاَهاْٝات٘ ايؿٓٚ ١ٝايتكٓ َٔ ١ٝادٌ امتاّ
ٚالاش ايعٌُ املطًٛب أ ٖٛٚ ٫ايضٝاْٚ ١اعاد ٠ايعني إىل سايتٗا ايطبٝعٚ.)4(١ٝا٫صٌ يف
ايعٌُ ايرٜ ٟك ّٛب٘ ايضا ٔ٥اْ٘ ٜتطًب بعض املٛاد ٚقطع ايػٝاز ٚبايتايٜ ٞه ٕٛايضا ٔ٥قد
عُٔ تهًؿ ١ايكٝاّ بتو ا٫عُاٍ ق ١ُٝاملٛاد اييت مت اضتدداَٗا  ٫متاّ اعُاٍ ايضٝاْ١
( )0حيجر فميح حدؼ ,مرجر سابق ,ص .066

( )3دمحم قجري باشا ,مخشج الحيخان مؼ معخفة احؽال االندان ,دار الكتب العمسية ,القاىخة,
 ,0970ص.242
( )2دمحم لبيب ششب ,مرجر سابق ,ص .04
( )4فيرل كيالني دمحم السيجي ,مرجر سابق ,ص .37
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ادلبحث الثاًً
ضٛف ْتٓا ٍٚيف ٖرا املبشح ا٫يتصاَات اييت تكع عً ٢عاتل ايضا ٔ٥مبٛدب عكد
ايضٝاْٚ ١ؾل َطايب مخظ كضضني املطًب ا٫ ٍٚ٫يتصاّ ايضا ٔ٥بإلاش ايعٌُ املتؿل
عًٚ ٘ٝاملطًب ايجاْ ٞعدّ ايتأخس يف الاش ايعٌُ ٚاملطًب ايجايح ايتصاّ ايضا ٔ٥بتطًِٝ
ايػ ٤ٞاملض ٕٛبعد صٝاْت٘ٚ ،املطًب ايسابع ايتصاّ ايضا ٔ٥بايطسٚ ١ٜاملطًب اـاَظ
ايتصاّ ايضا ٔ٥باحملاؾع ١عً ٢ايعني املضاْ ٖٞٚ ،١نا٫ت.ٞ
ادلطلب األول
التسام الصائي بإجناز الؼول ادلتفك ػلٍه
ضٛف ْتٓا ٍٚيف ٖرا املطًب ايتصاّ ايضا ٔ٥بإلاش ايعٌُ املتؿل عً ٘ٝمبكتغ٢
عكد ايضٝاْ ،١سٝح ٜتعني عً ٢ايضا ٔ٥مبكتغٖ ٢را ا٫يتصاّ إٔ ٜتٛىل صٝاْ ١ايػ ٤ٞقٌ
ا٫يتصاّ ٚذيو طبكاّ يًػسٚط املتؿل عًٗٝا يف ايعكد ؾاذا مل ٜهٔ ٖٓاى غسٚط َتؿل عًٗٝا
ؾ٬بد َٔ اتباع ايعسف ؾُٝا ٜتعًل بأص ٍٛايضٓعٚ ١ايؿٔ تبعاّ يًعٌُ ايرٜ ٟك ّٛبإلاش ٙا٫
اذا سددت طسٜكٚ ١اعش ١دً ١ٝيهٝؿ ١ٝايتٓؿٝر ؾإ ذيو ٜكتغ ٞاتباع تًو ايطسٜك ١يف
ايتٓؿٝر ،ؾٝتٛدب عً ٢ايضا ٔ٥إٔ ٜٓذص ايعٌُ ٚؾكاّ يًػسٚط املتؿل عًٗٝا ؾاذا خًت بعض
دصٝ٥ات ايعٌُ َٔ ايػسٚط ٚدب اتباع ايعسف ذيو إٔ املعسٚف عسؾاّ ناملػسٚط غسطاّ َٔٚ
أدٌ إٔ ٜك ّٛايضا ٔ٥بتٓؿٝر ايتصاَ٘ يف الاش ايعٌُ ٚدب عً ٘ٝإٔ ٜٓذص ٙبايطسٜك ١ايٛادب١
ٜٚهَ ٕٛط ّ٫ٚ٪عٔ خطٚ ٘٦خطأ تابعٚ ٘ٝعً ٘ٝإٔ ٜٓذص ايعٌُ يف املد ٠املتؿل عًٗٝا أٚ
املد ٠املعكٛي.)1(١
ٖرا ٜٚكتضس دٚز ايضا ٔ٥عً ٢تكد ِٜايعٌُ (ايضٝاْ ١ؾكط) يف سني ًٜتصّ املضٕٛ
ي٘ بتكد ِٜقطع ايػٝاز اييت ٜطتددَٗا ايضاٜ ،ٔ٥تعٗد ايضا ٔ٥بتكد ِٜقطع ايػٝاز ٚايعٌُ َع ّا
ؾاذا نإ املض ٕٛي٘ ٖ ٛايرٜ ٟكدّ قطع ايػٝاز ٜٚكتضس دٚز ايضا ٔ٥عً ٢تكد ِٜايعٌُ ؾكط
ٜتعني عًٖ ٢را ا٭خرل احملاؾع ١عً ٢قطع ايػٝاز ٚاضتعُاشلا بايكدز اي٬شّ ٱلاش ايعٌُ
املطًٛب د ٕٚشٜاد ٠أْ ٚكضإ ٜٚهَ ٕٛط ّ٫ٚ٪عٔ ٖ٬نٗا أ ٚتًؿٗا أ ٚعٝاعٗا ٚاخرلاّ
( )0جعفخ دمحم جؽد الفزمي ،الؽجيد في عقج السقاولة ،مكتبة زيؼ الحقؽقية ،بيخوت،3102 ،
ص .20
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ٜتٛدب عً ٘ٝإٔ ٜكدّ سطاباّ يضاسب ايػ ٤ٞاملض ٕٛعُا اضتعًُ٘ َٔ قطع غٝاز ٜٚسد
ايباقَٗٓ ٞا إٔ ٚدد ٚميهٔ ايك ٍٛإٔ ايضا ٔ٥اذا ٚدد عٝباّ يف قطع ايػٝاز اييت قدَٗا
املض ٕٛي٘ مما هعًٗا غرل صاؿ ١٭دا ٤اعُاشلا املكضٛدَٗٓ ٠ا ٚدب عً ٘ٝاخطاز
املض ٕٛي٘ بريو ؾٛزاّ ٚا ٫نإ َط ّ٫ٚ٪عٔ نٌ َا ٜذلتب عً ٢اُٖاي٘ َٔ ْتا٥ر ( )1أَا اذا
نإ ايضا ٖٛ ٔ٥ايرٜ ٟكدّ قطع ايػٝاز باٱعاؾ ١إىل عًُ٘ ؾاْ٘ ٜهَ ٕٛط ّ٫ٚ٪عٔ دٛد ٠تًو
ايكطع يف َٛادٗ ١املض ٕٛي٘ ؾٝغُٔ َا قد ٜه ٕٛؾٗٝا َٔ عٛٝب تٓكط َٔ قُٝتٗا أٚ
َٓؿعتٗا عطب ايػاَٗٓ ١ٜا نُا أْ٘ ٜغُٔ ؽًـ املٛاصؿات اييت نإ قد تعٗد بتٛؾسٖا يف
قطع ايػٝاز تًو (.)2
ٚايط٪اٍ ايرٜ ٟجاز يف ٖرا املغُاز َٖ :ٛاٖ ٞايعٓا ١ٜاي٬شَ ١عً ٢ايضا ٔ٥إٔ
ٜبرشلا يف الاش ايعٌُ؟ َٚا طبٝع ١ايتصاَ٘؟!
ٚيٲداب ١عً ٢ذيو ميهٔ ايك ٍٛاْ٘ ٜتٛدب عً ٢ايضا ٔ٥إٔ ٜبرٍ ايعٓا ١ٜايٛادب١
اثٓا ٤ايكٝاّ با٭عُاٍ اي٬شَ ١يًضٝاْٚ ١إٔ ٜبرٍ عٓا ١ٜايػدط املعتاد اير ٖٛ ٟيف ْؿظ
َطتٛا ٙاملٗين ٚيف َجٌ ظسٚؾ٘ ٖٚرا َا ٜطُ ٢بايطًٛى املعتاد أ ٟايطًٛى املتعازف يف
نٌ فا٫ت ايعٌُ عً ٢أْ٘ ميهٔ ايك ٍٛأْ٘ ملا نإ ايضا َٔ ٔ٥أٌٖ ا٫سذلاف ٚايتدضط
بٛصؿ٘ َٗٓٝاّ َتُسضاّ يف اعُاٍ ايضٝاْٖٚ ١را ايتدضط قد ٜٛدد ْٛعاّ َٔ عدّ املطاٚا٠
بني طسيف ايعكد َٔ سٝح املعًَٛات ٚاـدلات املتعًك ١مبذاٍ ايعكد يريو ميهٔ ايك ٍٛإٔ
ايتصاَات ايضا ٔ٥ته ٕٛأغد اذا تٛاؾس يد ٜ٘ا٫ختضاظ ٚا٫سذلاف يضاحل ايطسف اٯخس
يريو تعتدل ايجك ١اييت ٜساٖا املض ٕٛي٘ يف ايضآٜ ٔ٥تعسٖا َٓ٘ ضٝاداّ وٛط ايضا ٔ٥يف
ادا٫ ٘٥يتصاَات٘ م ٛاملض ٕٛي٘ ٚخضٛصاّ ؾُٝا ٜتعًل ببرٍ ايعٓا ١ٜاي٬شَ ١يف ا٫عُاٍ اييت
تتعًل بايضٝاْٖٚ )3( ١را َا ْط عً ٘ٝايكاْ ٕٛاملد ٜٔايعساق ٞيف ايؿكس ٠ا٭ٚىل َٔ املاد٠
ٚ 251اييت دا ٤ؾٗٝا َا ٜأت" :ٞيف ا٫يتصاّ بعٌُ اذا نإ املطًٛب يف املد ٜٔإٔ واؾغ عً٢
ايػ ٤ٞأ ٚإٔ ٜك ّٛبإدازت٘ أ ٚنإ َطًٛب َٓ٘ إٔ ٜتٛخ ٢اؿٝط ١يف تٓؿٝر ايتصاَ٘ ؾإٔ
( )0عرست عبج السجيج ،الؽجيد في العقؽد السجنية السدساة ،مشذؽرات زيؼ الحقؽقية،
بيخوت ،ط ،3105 ،0ص  023وما بعجىا.
( )3حيجر فميح حدؼ ،مرجر سابق ،ص .082
( )2دمحم يؽنذ عسخ البيخقجار ،مرجر سابق ،ص .062
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املدٜ ٜٔه ٕٛقد ٚؾ ٢با٫يتصاّ اذا برٍ يف تٓؿٝر َٔ ٙايعٓاَ ١ٜا ٜبري٘ ايػدط املعتاد ست٢
ٚي ٛمل ٜتشكل ايػسض املكضٛد".
أَا عٔ طبٝع ١ايتصاّ ايضا ٔ٥ؾعً ٢ايسغِ َٔ ايك ٍٛإٔ ايتصاّ ايضا ٔ٥باٱَهإ إٔ
ٜه ٕٛايتصاّ بٛض ١ًٝأ ٟاْ٘ ٜبرٍ عٓا َٔ ١ٜغرل ؼكٝل ايٓتٝذ ١ا ٫إٔ َٔ ٚدْٗ ١عسْا
املتٛاععْ ١عتكد إٔ ايتصاّ ايضا٫ ٔ٥بد إٔ ٜه ٕٛداُ٥اّ ايتصاّ بتشكٝل ْتٝذ ٖٞٚ ١صٝاْ١
ايعني ٚاعادتٗا إىل سايتٗا ؾًَٗ ٛصّ بتشكٝل ْتٝذ ٖٞٚ ١صٝاْ ١ايعني ٚاعادتٗا إىل سايتٗا
املعٗٛد ٠اييت ناْت عًٗٝا قبٌ ايعطٌ أ ٚاـًٌ ؾٗ ٛىتًـ عٔ ايتصاّ ايطبٝب ٚاحملاَٞ
ؾايطبٝب غرل َطًٛب َٓ٘ غؿا ٤املسٜض ٚامنا املطًٛب َٓ٘ إٔ ٜعاجل َسٜغ٘ َتبعاّ ملا
متً ٘ٝعًَٓٗ ٘ٝت٘ َٔ اصٚ ٍٛباذ ّ٫بايع٬ز ْؿظ ايعٓا ١ٜاييت ٜبرشلا أ ٟطبٝب يف َطتٛاٙ
ايعًُٚ ٞاَ٫س ٜٓطبل عً ٢ايتصاّ احملاَ ٞعٓد املساؾع ١يف قغ ١ٝؾٝتٛدب عً ٘ٝإٔ ٜبرٍ
عٓا ١ٜايسدٌ املعتاد ٜٚه ٕٛقد ٚؾ ٢ايتصاَ٘ عٓد برٍ ٖر ٙايعٓاٚ ١ٜي ٛمل ٜتشكل ايػسض
املكضٛد  ٖٛٚنطب ايكغٚ )1( ١ٝا٫يتصاّ ببرٍ ايعٓا ١ٜاملطًٛبٜ ١ػٌُ ايتصاّ ايضأ٥
باحملاؾع ١عً ٢ا٫غٝا ٤املطًُ ١اي ٘ٝيتأد ١ٜعًُ٘ ؾاذا اخٌ ايضا ٔ٥بٗرا ا٫يتصاّ بإ اتًؿت
ٖر ٙا٫غٝا ٤أ ٚؾكد ت َٓ٘ نإ َط ّ٫ٚ٪يف َٛادٗ ١املض ٕٛي٘ ٚايتصاّ ايضا ٔ٥باحملاؾع١
عً ٢ا٫غٝا ٤املطًُ ١ايٜ ٘ٝتغُٔ ايتصاَ٘ بعدّ اضتدداّ ادٚات ايعٌُ خازز َهإ ايعٌُ ا٫
بذلخٝط َٔ املض ٕٛي٘ ٚإٔ وؿغ ٖر ٙا٫دٚات يف اَ٫انٔ املدضض ١شلا(.)2
ٚهب عً ٢ايضا ٔ٥ايتُطو مببدأ سطٔ ايٓ ١ٝيف ايتٓؿٝر َ ٖٛٚبدأ ٜطٛد مجٝع
ايعكٛد َٔ َسسً ١ابساّ ايعكد َٚسٚزاّ بايتٓؿٝر  َٔٚثِ اْكغا ٘٥ؾكد ْضت املادَٔ 150 ٠
ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞعً ٢أْ٘" :هب تٓؿٝر ايعكد طبكاّ ملا اغتٌُ عًٚ ٘ٝبطسٜك ١تتؿل
َع َا ٜٛدب٘ سطٔ ايٓ.)3("١ٝ

( )0مع االخح بشعخ االعتبار الحاالت االستثشائية الحي يعج فييا التدام الطبيب التداماً بشتيجة
كالتدام طبيب االسشان وطبيب التجسيل والحي يعج التداميسا التداماً بتحقيق نتيجة
استثشاء عمى االصل في التدام الطبيب.
ً
( )3فيرل كيالني دمحم السيجي ،مرجر سابق ،ص .46
( )2تقابميا السادة  048مؼ القانؽن السجيؼ السرخي.
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ٜٚعد َبدأ سطٔ ايٓ َٔ ١ٝاملبادٚ ٨ا٫ص ٍٛايعاَ َٔ ١ايكاْٜٚ ٕٛكغٖ ٞرا املبدأ
إٔ ٜه ٕٛتٓؿٝر عكد ايضٝاْٚ ١ؾكاّ ملا اغتٌُ عً ٘ٝبٓٛد ايعكد ٚايػسٚط ٚاملٛاصؿات ؾكد
ٜتِ عكد ايضٝاْ ١يف بعض ا٫سٝإ بني ا٫داز َٔ ٠دٗٚ ١املتعٗد بايضٝاْ َٔ ١دٗ ١اخس٣
سٝح ٜكغٖ ٞرا املبدأ إٔ تك ّٛدٗ ١ا٫داز ٠بتُهني املتعٗد بايضٝاْ َٔ ١ايبد ٤بتٓؿٝر
اعُاٍ ايضٝاْ ١خَ ٍ٬دَ ٠عكٛيٚ ١ا٫يتصاّ بتعٜٛغ٘ عُا ٜضٝب٘ َٔ عسز بطبب ايتأخس يف
تٓؿٝر ايتصاَٗا دَ ٕٚدلز َػسٚع ٚد ٕٚا٫خ ٍ٬عك٘ يف طًب ؾطذ ايعكد (.)1
ٜٚكغَ ٞبدأ سطٔ ايٓ ١ٝإٔ ىتاز ايضا ٔ٥ايطسٜك ١اييت تؿسعٗا اَ٫اْٚ ١ايٓصاٖ١
َٔ أدٌ امتاّ ايعٌُ ٚاذا نإ ٖ ٛاملًتصّ بتكد ِٜاملٛاد ؾُبدأ سطٔ ايٜٓ ١ٝكغ ٞإٔ ٜغُٔ
دٛدتٗا(.)2
أَا عٔ غدض ١ٝايضا ٔ٥يف عكد ايضٝاْ ١ؾكد ته ٕٛغدضٝت٘ قٌ اعتباز يف
ايعكد ؾغ ّ٬عٔ نؿا٤ت٘ يف ادا ٤ايعٌُ عٓد ابساّ ايعكد ؾ ٬هٛش إٔ وٌ غرلَ ٙهاْ٘ يف ادا٤
ايعٌُ املطًٛب ٚيهٔ ٖرا ايطابع ايػدضٜ ٫ ٞعتدل َٔ املطا ٌ٥اييت تتعًل بايٓعاّ ايعاّ
 َٔٚثِ هٛش ا٫تؿام عًْ ٢ؿ ٘ٝؾٝذٛش يًعاٌَ إٔ ٜطتعني بػرل ٙيف الاش ايعٌُ نُا إٔ ٖرا

( )0عبج الحسيج الدباعي عبج الحسيج ،الريانة واالصالح كرؽرة مؼ صؽر العقج االدارية
غيخ السدساة ،اطخوحة دكتؽراه في الحقؽق ،جامعة عيؼ شسذ كمية الحقؽق،3118 ،

ص .372

( )3عرت عبج السجيج ،مرجر سابق ،ص .020
وقج اكجت السحكسة االدارية العميا في حكسيا الرادر في  05فبخايخ سشة 0969
مدؤولية جية االدارة العقجية في حالة تخمفيا عؼ الكيام بتشفيح التداميا بتسكيؼ الستعاقج
معيا مؼ البجء في تشفيح العسل وقج جاء في الحكػ (بسا أن العقج الحي تدتشج اليو السشازعة
ىؽ عقج اشغال عامة ويؽلج ىحا العقج في مؽاجية جية االدارة التدامات عقجية اخريا أن

يسكؼ الستعاقج معيا مؼ البجء بتشفيح العسل ومؼ الدعي في تشفيحه حتى يتػ انجازه فاذا لػ

تقػ بيحا االلتدام فان ىحا يكؽن خطأ عقجياً مؼ جانبيا يخؽل السجعي الحق أن يطمب

بتشفيح التداماتيا بتسكيؼ الستعاقج مؼ البجء بتشفيح أو مؼ جخاء تأخخىا في الكيام بو).لسديج

مؼ التفاصيل يشعخ :د .عرست عبج السجيج ،مرجر سابق ،ص.020،
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ايطابع ايػدضٜ ٞدلز يًُض ٕٛي٘ اَهاْ ١ٝؾطذ ايعكد بٛؾا ٠ايضا ٔ٥ؾٜ ٬طتطٝع املضٕٛ

ي٘ ايصاّ ايٛزث ١بأدا ٤ايعٌُ اير ٟنإ َٛزثِٗ ًَتصّ بأدا.)1( ٘٥

ٚايط٪اٍ ايرٜ ٟجاز ٖٓاَ :ا ٖ ٛاؾصا ٤ايرٜ ٟذلتب عً ٢ا٫خ ٍ٬يف ا٫يتصاّ بإلاش
ايعٌُ املتؿل عً٘ٝ؟ َٚاذا ٜذلتب اذا خايـ ايضا ٔ٥اص ٍٛايضٓعٚ ١عسؾٗا ٚتكايٝدٖا؟
ٚيٲداب ١عً ٢ايػطس ا٭ َٔ ٍٚايط٪اٍ ميهٔ ايك ٍٛاذا اخٌ ايضا ٔ٥بايتصاَ٘
بإلاش ايعٌُ املتؿل عً ٘ٝؾاْ٘ ٜهَ ٕٛط ّ٫ٚ٪عٔ ا٫خٚ ٍ٬ول يًُض ٕٛي٘ طبكاّ يًكٛاعد
ايعاَ ١إٔ ٜطًب ايتٓؿٝر ايعٝين أ ٚايؿطذ َع ايتعٜٛض يف اؿايتني اذا نإ ي٘ َكتغ ٢بعد

إٔ ٜه ٕٛقد اْرز ايضا ٔ٥باٱخ ٍ٬بايتصاَات٘ (.)2

ؾاذا مل ٜكِ ايضا ٔ٥بتٓؿٝر ايتصاَ٘ ٚمل ٜهٔ عسٚزٜاّ إٔ ٜٓؿر ٙبٓؿط٘ داش
يًُض ٕٛي٘ إٔ ٜطًب َٔ احملهُ( ١سرف) تٓؿٝر ا٫يتصاّ عًْ ٢ؿك ١ايضا ٔ٥اذا نإ ٖرا
ايتٓؿٝر ممهٓاّ ٚيف ساي ١ا٫ضتعذاٍ هٛش يًُض ٕٛي٘ إٔ ٜٓؿر ا٫يتصاّ عًْ ٢ؿك ١ايضأ٥
د ٕٚساد ١إىل اذٕ َٔ احملهُٖٚ ١را َا ْضت عً ٘ٝاملاد َٔ 250 ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساقٞ
" -1يف ا٫يتصاّ بعٌُ اذا مل ٜكِ املد ٜٔبتٓؿٝر ايتصاَ٘ ٚمل ٜهٔ عسٚزٜاّ إٔ ٜٓؿر ٙبٓؿط٘
داش يًدا ٔ٥إٔ ٜطتأذٕ َٔ احملهُ ١يف تٓؿٝر ا٫يتصاّ عًْ ٢ؿك ١املد ٜٔاذا نإ ٖرا ايتٓؿٝر
ممهٓاّٚ -2 ،هٛش يف ساي ١ا٫ضتعذاٍ إٔ ٜٓؿر ايدا ٔ٥ا٫يتصاّ عًْ ٢ؿك ١املد ٜٔب ٬اذٕ َٔ
احملهُ.)3("١

ٚقد ىتاز صاسب ايعٌُ ؾطذ ايعكد يعدّ ايتٓؿٝر ٜٚه ٕٛيًكاع ٞضًط ١تكدٜس ١ٜيف ذيو
ؾكد وهِ بايؿطذ َتٚ ٢دد إٔ اخ ٍ٬ايضا ٔ٥بايتصاَ٘ نإ دطُٝاّ ؾُٝتٓع عٓدٖا
املض ٕٛي٘ عٔ تطًِ ايػ ٤ٞاملضٜٚ ٕٛطذلد ا٫دس َٔ ايضا ٔ٥اذا نإ قد دؾع٘ ي٘ ٚاذا
نإ املض ٕٛي٘ ٖ ٛاير ٟقدّ املادٚ ٠قطع ايػٝاز ؾأْ٘ ول ي٘ املطايب ١بك ١ُٝتًو املاد٠
نُا إٔ طًب ايؿطذ  ٫ميٓع٘ يف املطايب ١بايتعٜٛض عٔ ا٫عساز اييت ؿكت٘ َٔ دسا ٤اخٍ٬

( )0فيرل كيالني دمحم السيجي ،مرجر سابق ،ص .42
( )3عجنان ابخاليػ الدخحان ،العقؽد السدساة ,دار الثقافة ,عسان ،3119 ,ص .57
( )2وتقابميا السادة  301 ،319مؼ القانؽن السجيؼ السرخي.
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ايضا ٔ٥بايتصاَ٘ ؾٝشل يًُض ٕٛي٘ املطايب ١بايتعٜٛض اذا تأخس ايضا ٔ٥يف الاش ايعٌُ

تأخساّ ٜؿٛت ايػسض املكضٛد َٔ ايكٝاّ بايعٌُ (.)1

ٚيٲداب ١عً ٢ايػطس ايجاْ َٔ ٞايط٪اٍ بإَهآْا ايك:ٍٛ
إْ٘ اذا خايـ ايضا ٔ٥اص ٍٛايضٓعٚ ١عسؾٗا ٚتكايٝدٖا ؾإ َطٚ٪يٝت٘ ايعكد١ٜ
تٓتٗ ٞيف َٛادٗ ١املض ٕٛي٘ ٜ ٫ٚطتطٝع ايضا ٔ٥ايتدًط َٓٗا ا ٫بإثبات ايطبب ا٫دٓيب
ٚاملتُجٌ بايك ٠ٛايكاٖس( ٠اؿادخ ايؿذا )ٞ٥أ ٚؾعٌ ايػرل أ ٚؾعٌ صاسب ايػ ٤ٞاملضٕٛ
ْؿط٘ (.)2
ٚتجٛز املطٚ٪ي ١ٝايعكد ١ٜيف سا٫ت عدَٗٓ ٠ا ساي ١ايتصاّ ايضا ٔ٥بإلاش ايعٌُ ؾاذا
باٯي ١أ ٚايعني قٌ ايضٝاْ ١اْؿذست أ ٚتًؿت يطبب أ ٚٯخس أ ٚيف ساي ١ايتصاّ ايضأ٥
بضٝاْ ١ايعني امل٪دسٚ ٠ضبب اعساز يًُض ٕٛي٘ ؾٝه ٕٛايضاًَ ٔ٥تصَاّ ػا ٙاملض ٕٛي٘
مبكتغ ٢ايعكد املدلّ بُٗٓٝا ٭ْ٘ اخٌ بايتصاَ٘ ٚضبب اعساز يًُض ٕٛي٘ (ٚ .)3اذا انتػـ
ايضا ٔ٥عٝبا يف قطع ايػٝاز املطًُ ١اي َٔ ٘ٝقبٌ املض ٕٛي٘ اذا نإ ٖ ٛاملهًـ بتكدميٗا

ؾٝذب عً ٘ٝاخطاز املض ٕٛي٘ بريو ٚتٓٗض َطٚ٪ي ١ٝايضا ٔ٥ايعكد. ١ٜ
ٚباَهآْا إٔ ْكذلح ايٓط ايكاْ ْٞٛؾُٝا ٜتعًل بايتصاّ ايضا ٔ٥بإلاش ايعٌُ ٚبايػهٌ
ا٫ت:ٞ
ًٜ -1تصّ ايضا ٔ٥بإلاش ايعٌُ ٚؾكاّ يًػسٚط املتؿل عًٗٝا أَ ٚا ٜكتغ ٘ٝايعسفٜٚ ،هٕٛ
عآَاّ يًُٛاد اذا تعٗد بتكدميٗا بٓؿط٘.
 -2اذا اخٌ ايضا ٔ٥بايتصاَ٘ داش يًُض ٕٛي٘ إٔ ٜطًب ايتٓؿٝر ايعٝين أ ٚايؿطذ َع
ايتعٜٛض ..

( )0عجنان ابخاليػ الدخحان ،مرجر سابق ،ص  58وما بعجىا.
( )3حيجر فميح حدؼ ،مرجر سابق ،ص .083

لسديج مؼ التفاصيل يشعخ :السادة ( )300مؼ القانؽن السجني العخاقي

( )2عبج الخزاق الدشيؽري ،مرجر سابق ،ص .425
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ٚيًٓط املكذلح َصاٜا مددٖا بايػهٌ ا٫ت:ٞ
 -1سدد ايٓط املكذلح نٝؿ ١ٝالاش ايعٌُ يف عكد ايضٝاْٚ ١ذيو َٔ خ ٍ٬ايػسٚط اييت
ٜتؿل عًٗٝا املتعاقد ٜٔأٚ ٚؾكاّ يًعسف ٚاص ٍٛاملٗٓ.١
 -2نُا اٚعح ايٓط إٔ عكد ايضٝاْٜ ١تطًب اص٬ح ايعني قٌ ايعكد ٖٚرا وتاز إىل َٛاد
ٚقطع غٝاز قد ٜتعٗد ايضا ٔ٥بتكدميٗا ؾكد دعٌ ايٓط املكذلح ايضا ٔ٥عُاْاّ يًُٛاد
يف ساي ١تعٗد ٙبتكدميٗا َ َٔٚؿٗ ّٛاملدايؿ ١ميهٓٓا ايك ٍٛبإٔ ايضا ٔ٥غرل عأَ
يًُٛاد اذا قدَٗا غرل ٙنُا ي ٛتعٗد املض ٕٛي٘ بتكد ِٜاملٛاد ؾٗ ٛعأَ شلا.
 -3سدد ايٓط املكذلح ايتصاّ ايضا ٔ٥بإلاش ايعٌُ ٚدصا ٤ا٫خ ٍ٬بٗرا ا٫يتصاّ سٝح ٚعع
خٝازات يًُض ٕٛي٘ أَا إٔ ٜطايب بايتٓؿٝر ايعٝين اذا نإ ممهٓاّ أ ٚإٔ ٜطايب بؿطذ
ايعكد َع ا٫ستؿاظ عك٘ يف نًتا اؿايتني باملطايب ١بايتعٜٛض.
ادلطلب الثاًً
ػذم التأخر يف اجناز الؼول
غايباّ َا ٜتِ ؼدٜد َدًٜ ٠تصّ ايضا ٔ٥بإلاش ايعٌُ ؾإٔ مل ٜهٔ ٖٓاى اتؿام عً٢
َدَ ٠ع ١ٓٝؾايٛادب إٔ ٜٓذص ايعٌُ خ ٍ٬املد ٠املعكٛي ١اييت تطُح بإلاش ايعٌُ تبع ّا
ملكدز ٠ايضاَٚ ٔ٥ساعا ٠طبٝع ١ايعٌُ َٚكداز َا وتاز اي َٔ ٘ٝدٗد يف عًُٝات ايضٝاْ١

ٚسطب عسف ايضٓع .)1( ١ؾعاد ٠تٓط عكٛد ايضٝاْ ١عً ٢أْ٘ يف ساي ١تعطٌ بعض ا٫عٝإ
ًٜتصّ ايضا ٔ٥بإلاش اعُاٍ ايضٝاْ ١خ ٍ٬املٛاعٝد احملدد ٠يف ايعكد ؾاذا مل ٜهٔ ٖٓاى
اتؿام ٚدب اتباع ايعسف أ ٚإٔ ٜتِ الاش ذيو ايعٌُ خَ ٍ٬دَ ٠عكٛيٚ ١قد تػذلط بعض
ايعكٛد اْ٘ يف ساي ١سض ٍٛايتأخرل يف الاش ايعٌُ ًٜتصّ ايضا ٔ٥بتٛؾرل بد ٌٜي٬عٝإ
املعطً ١عٝح ميهٔ يًُض ٕٛي٘ اضتدداّ ا٫عٝإ ايبد ١ًٜستٜ ٢تِ اص٬ح ا٫عٝإ املعطً١
ٚوضٌ ٖرا عاد ٠يف صٝاْ ١ادٗص ٠اؿاضٛب ٚايطٝازات (ٚ )2إٔ تٓؿٝر اعُاٍ ايضٝاْ١

( )0دمحم لبيب ششب ،شخح احكام عقج السقاولة ,ط ,0مكتبة الؽفاء القانؽنية ,مرخ،3105 ,
ص .030
( )3دمحم يؽنذ عسخ البيخقجار ،مرجر سابق ،ص .062
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ٜطتػسم يف غايب ١ٝا٫سٛاٍ شَٓاّ قد ٜطٚ ٍٛقد ٜكضس ٚيريو ؾإٔ اْتٗاٖ ٤را ايتٓؿٝر ٜهٕٛ
زّٖ ٓٝا بإٔ ٜبدأ ٙايضا ٔ٥يف ٚقت ٜطُح ي٘ بإٔ ٜٓتٗ َ٘ٓ ٞيف املٛعد احملدد يريو.
ٚايط٪اٍ ايرٜ ٟجاز ٖٓا َاذا ٜذلتب اذا تأخس ايضا ٔ٥يف ايبد ٤بتٓؿٝر ايعٌُ تأخساّ
ٜ ٫سدَ ٢ع٘ َطًك ّا إٔ ٜتُهٔ َٔ الاش ايعٌُ يف ا٫دٌ املتؿل عً٘ٝ؟
ٚيٲداب ١عً ٢ذيو بإَهآْا ايك ٍٛاذا تأخس ايضا ٔ٥بايبد ٤بتٓؿٝر ايعٌُ أ ٚتساخ٢
تساخٝاّ ٜ ٫سدَ ٢ع٘ اط٬قاّ ٚبايٓعس إىل طبٝع ١ايعٌُ ٚاَهاْٝات ايضا ٔ٥إٔ ٜٓتٗ ٞايتٓؿٝر
يف املٛعد احملدد يريو ؾإٔ ٖرا املطًو َٔ قبٌ ايضاٜ ٔ٥تغُٔ اخ ّ٫٬بٛادب َساعاَ ٠بدأ
سطٔ ايٓ ١ٝيف تٓؿٝر٫ ٙيتصاَ٘ ٚعدّ تكدٜس سذِ اؾصا ٤اير ٟضٛف ٜذلتب عً ٘ٝؾٝشل
يًُض ٕٛي٘ إٔ ٜطًب ؾطذ ايعكد ٚتعٜٛض َا اصاب٘ َٔ اعساز ٚي ٛإٔ املٛعد احملدد
يْ٬تٗا َٔ ٤ايعٌُ مل ٜٓكضِ بعد ؾٜ ٬هٖٓ ٕٛاى أَ ٟدلز ٫يتصاّ املض ٕٛي٘ باْ٫تعاز
ست ٢وٌ املٛعد احملدد اص ّ٬يًتٓؿٝر(.)1
ٚميهٔ إٔ لد يف عكٛد صٝاْ ١اٯ٫ت نٝـ ْعُت عكد ايضٝاْٚ ١يف بٓٛد اغازت
َٔ خ٬شلا إىل ايتصاّ ايضا ٔ٥بعدّ تأخس ٙيف الاش ايعٌُ ٚزتبت عً ٢اضاع ذيو سكاّ
يًُض ٕٛي٘ يف ايتٛقـ عٔ دؾع ايبدٍ (.)2
ٚايط٪اٍ ايرٜ ٟجاز ٖٓا َا ٖ ٛاؾصا ٤ايرٜ ٟذلتب عً ٢تأخس ايضا ٔ٥عٔ الاش
ايعٌُ املتؿل عً٘ٝ؟ ٚنٝـ ٜطتطٝع ايضا ٔ٥ايتدًط َٔ َطٚ٪يٝت٘ ػا ٙاملض ٕٛي٘؟
ٚيٲداب ١عً ٢ذيو ميهٓٓا ايك ٍٛاذا تأخس ايضا ٔ٥يف الاش ايعٌُ خ ٍ٬املد ٠املتؿل عًٗٝا
يف ايعكد داش يًُض ٕٛي٘ املطايب ١بؿطذ ايعكد َت ٢نإ تأخس ايضا ٔ٥تأخساّ ٜ ٫سدَ٘ٓ ٢
ابداّ ايكٝاّ باٱص٬ح خ ٍ٬املد ٠املتؿل عًٗٝا عً ٢إٔ طًب ايؿطذ  ٫ميٓع املض ٕٛي٘ َٔ
املطايب ١بايتعٜٛض عٔ ا٫عساز اييت ؿكت٘ َٔ دسا ٤ايتأخس يف ايتٓؿٝر.
ٚاذا تأخس ايضا ٔ٥يف الاش ايعٌُ خ٬ؾاّ يًُد ٠املتؿل عًٗٝا عد َط ّ٫ٚ٪عٔ ٖرا
ايتأخرل ٚاذا ازاد إٔ ٜتدًط َٔ َطٚ٪يٝت٘ ؾعً ٘ٝإٔ ٜجبت إٔ ضبب ايتأخرل ٜ ٫د ي٘ ؾ٘ٝ

( )0دمحم لبيب ششب ،السرجر الدابق ،ص  033وما بعجىا.
( )3يشعخ في ىحا الذأن ممحق رقػ ( )0الفقخة الثامشة مشو.
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نك ٠ٛقاٖس ٠أ ٚسادخ ؾذا ٞ٥أ ٚخطأ املض ٕٛي٘ نُا ي ٛتأخس املض ٕٛي٘ يف تطً ِٝاملٛاد

إىل ايضا ٔ٥اذا نإ ٖ ٛاملًتصّ بتكد ِٜقطع ايػٝاز أ ٚاملٛاد (.)1

يف نٌ َا تكدّ ميهٓٓا إٔ ْكذلح ْط قاْ ْٞٛخاظ ٫يتصاّ ايضا ٔ٥بإلاش ايعٌُ
خ ٍ٬املد ٠املتؿل عًٗٝا ٚنا٫ت:ٞ
ًٜ -1تصّ ايضا ٔ٥بإلاش ايعٌُ خَ ٍ٬دَ ٠تؿل عًٗٝا.
 -2اذا تأخس ايضا ٔ٥عٔ الاش ايعٌُ خَ ٍ٬دَ ٠عكٛي ١داش يًُض ٕٛي٘ إٔ ٜطًب ايؿطذ
َع املطايب ١بايتعٜٛضٜ .عين ا٫صٌ ٖ ٛا٫تؿام ٚيف ساي ١عدّ ٚدٛد ا٫تؿام هب إ
تهَ ٕٛدَ ٠عكٛي.١
َصاٜا ايٓط املكذلح
 -1ايصّ ايٓط ايضا ٔ٥بإلاش ايعٌُ ٚعدّ ايتأخس يف الاش ٙخَ ٍ٬دَ ٠عكٛي ١ؾٝؿِٗ َٔ
ذيو إٔ ٖر ٙاملد ٠ؽغع أَا ٫تؿام ايطسؾني املتعاقد ٜٔأ ٚسطب ايعسف طبكاّ يطبٝع١
املتعاقد عً.٘ٝ
 -2ؾسض ٖرا ايٓط دصا ٤عً ٢اخ ٍ٬ايضا ٔ٥با٫يتصاّ بإلاش ايعٌُ خ ٍ٬تًو املد٠
عٝح ول يًُض ٕٛي٘ املطايب ١بايؿطذ ٚإٔ ناْت املد ٠مل تٓكضِ ٜعد ذيو إٔ تأخسٙ
يف الاش ايعٌُ ٖ ٛقس ١ٜٓعً ٢عدّ الاش ايعٌُ خ ٍ٬املد ٠املتؿل عًٗٝا َطبكاّ َع
سك٘ يف املطايب ١بايتعٜٛض اذا نإ ي٘ َكتغ.٢

( )0عرست عبج السجيج ،مرجر سابق ،ص  040وما بعجىا.
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ادلطلب الثالث
التسام الصائي بتسلٍن الشًء ادلصىى بؼذ صٍاًته
نٓتٝذ ١طبٝع ١ٝيًع٬قَ ١ا بني ايضاٚ ٔ٥املض ٕٛي٘ ٚمبذسد اْتٗا ٤ايضأَ ٔ٥
امتاّ ايعٌُ املهًـ ب٘ ٚتأندَ ٙبدٝ٥اّ َٔ َطابك ١ايعٌُ ملا ٚزد يف ا٫تؿام َا بني ايطسؾني
ٜٚهَ ٕٛطتٛؾٝاّ يًػسٚط ايٛازد ٠يف ايعكد سٝح ًٜتصّ ايضا ٔ٥بتطً ُ٘ٝيًُض ٕٛي٘ ٚؾكاّ
يٰداٍ ٚاملٌٗ احملددَ ٠طبكاّ ٜٚتِ ٖرا ا٫يتصاّ بٛعع ايػ ٤ٞاملض ٕٛؼت تضسف
املض ٕٛي٘ َٔ ادٌ اْ٫تؿاع ب٘ د ٕٚعا٥ل عٝح ٜتُهٔ َٔ اضتػ٬ي٘ دٚ ٕٚقٛع َاْع وٍٛ
بٚ ٘ٓٝبني اْ٫تؿاع بايػ ٫ٚ )1(٤ٞتجرل َطأي ١تطً ِٝايعٌُ إىل املض ٕٛي٘ بعد امتاّ ايعٌُ
أ ١ٜصعٛبات أ ٚعٛا٥ل ٭ْٗا تطًِ بػهٌ اعتٝاد ٟبعد الاش اعُاٍ ايضٝاْٚ ١يهٔ قد تتِ
اعُاٍ ايضٝاْ ١يف بعض ا٫سٝإ يف قٌ املض ٕٛي٘ أ ٟإٔ تتِ اعُاٍ ايضٝاْ ١اثٓا٤
تٛاددٖا يف سٝاش ٠املض ٕٛي٘ ٚميهٔ إ وضٌ ايتطً ِٝبايتدً ١ٝبٗدف ؾتح ايطسٜل

يًُض ٕٛي٘ َٔ ادٌ اْ٫تؿاع ٚاضتػ ٍ٬ايعٌُ اير ٟمت الاش.)2(ٙ

ٚؽتًـ طسٜك ١ايتطً ِٝباخت٬ف ا٫عُاٍ ؾاذا نإ ايضا ٖٛ ٔ٥اير ٟقدّ املاد٠
ٚدب عً ٘ٝتطًُٗٝا إىل ايضُ ٕٛي٘ عً ٢ايٓش ٛاملتؿل عً ٘ٝيف ايعكد أَا اذا نإ املض ٕٛي٘
ٖ ٛاير ٟقدّ املاد ٠ؾإ ايضاًٜ ٔ٥تصّ بسدٖا بعد إٔ هس ٟعًٗٝا ايعٌُ املطًٛب َٔ

تضًٝح ٚؼطني(ٚ )3اذا نإ املض ٕٛي٘ ٖ ٛايرٜ ٟكدّ قطع ايػٝاز ٜٚكتضس دٚز ايضأ٥
عً ٢تكد ِٜايعٌُ ؾكط ٜٚتعني عًٖ ٢را ا٭خرل احملاؾع ١عً ٢قطع ايػٝاز تًو ٚا ٫نإ
َط ّ٫ٚ٪عٔ ٖ٬نٗا ٚتًؿٗا ٚضسقتٗا نُا ٜتعني عً ٘ٝإٔ ٜطتعٌُ تًو ايكطع بايكدز اي٬شّ
ٱلاش ايعٌُ طبكاّ ملا تكغ ٞب٘ اص ٍٛايضٓع ١أ ٚاملٗٓ ١نُا ٜتعني عً ٘ٝإٔ ٜكدّ سطاباّ
يضاسب ايػ ٤ٞاملض ٕٛعُا اضتعًُ٘ يف قطع غٝاز ٜٚسد ايباقَٗٓ ٞا إٔ ٚدد(.)4

( )0حيجر فميح حدؼ ،مرجر سباق ،ص .082

( )3عالوة آمال ،اثار عقج السقاولة في القانؽن السجيؼ ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة عبج الخحسؼ
ميخة ،الجدائخ ،3102 ،ص .08
( )2دمحم لبيب ششب ،مرجر سابق ،ص .063
( )4حيجر فميح حدؼ ،مرجر سابق ،ص .082
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ٚايط٪اٍ ايرٜ ٟطسح ْؿط٘ يف ٖرا اجملاٍ َٖ :ٛا ٖ ٛشَإ َٚهإ ايتطًٚ ِٝعً َٔ ٢تكع
ْؿكات ايتطًِٝ؟ ٚتبع ١اشل٬ى
ٚيٲداب ١عً ٢ذيو ميهٔ ايك ٍٛإٔ ا٫صٌ إٔ ٜهَ ٕٛهإ ايتطً ِٝبايٓطب ١يًعٌُ
بعد الاش ٖٛ ٙاملهإ احملدد يف ايعكد ٚاذا مل ٜهٔ ٖٓاى اتؿام يف ايعكد ؾرلدع إىل عسف
ايضٓعٚ ١ذيو تطبكاّ يًكٛاعد ايعاَ.١
ٚايعسف يٝظ َٛسداّ يهٌ اْٛاع ا٫عُاٍ ؾًهٌ صٓع ١عسف َتداٚ ٍٚخاظ ٚسطب
طبٝع ١ايعني املضاْ ١ؾُٝا اذا ناْت عكازاّ اّ َٓك ّ٫ٛيرا وب َساعا ٠عسف نٌ صٓع ١ؾاذا
ناْت اعُاٍ ايضٝاْ ١تتِ يف َٛطٔ املض ٕٛي٘ ؾإ ايتطًٜ ِٝتِ بايتدً ١ٝنُا ضبل بٝاْ٘
ٚاذا ناْت ا٫عُاٍ تتِ يف َٛطٔ ايضا ٔ٥ؾإ ايتطًٜ ِٝه ٕٛيف ذيو املهإ أ ٚاملهإ ايرٟ
ٜٛدد ؾَ ٘ٝسنص اعُاي٘ باعتباز ٙاملد ٜٔبايتطً.ِٝ
أَا بايٓطب ١يٓؿكات ايتطً ِٝؾأْٗا تكع عً ٢عاتل ايضا ٔ٥باعتباز ٙاملد ٜٔبايٛؾا٤
َا مل ٜٛدد اتؿام أ ٚغسط َا بني ايطسؾٝني ٜكغ ٞغ٬ف ذيو يًُتعاقدَ ٜٔطبكاّ إٔ ٜتؿكا
عً ٢ؼٌُ اسدُٖا يٓؿكات ايتطً ِٝنُا هٛش يٮطساف ا٫تؿام عً ٢تٛشٜع ْؿكات ايتطًِٝ
َٓاصؿ ١بُٗٓٝا أ ٚبٓطبَ ١ع ١ٓٝيهٌ طسف (ٖٚ )1را َا ْضت عً ٘ٝاملاد َٔ 398 ٠ايكإْٛ
املدْ ٞايعساقْ" ٞؿكات ايٛؾا ٤عً ٢املد ٜٔا ٫اذا ٚدد اتؿام أ ٚعسف أْ ٚط ٜكغ ٞبػرل
ذيو".
أَا بايٓطب ١يصَإ ايتطً ِٝؾإ املعٝاز املتؿل عً ٘ٝيتطً ِٝايعٌُ ٖ ٛاملٛعد
املتؿل عً ٘ٝٱلاش ايعٌُ َا بني ايضاٚ ٔ٥املض ٕٛي٘ ٚاذا مل ٜهٔ ٖٓاى اتؿام عًَٛ ٢عد
قدد أَ ٚعني ؾٝه ٕٛايتطً ِٝيف َٝعاد َعك ٍٛٱلاش ايعٌُ ٚسطب طبٝع ١ايعٌُ ٚعسف
ايضٓعٚ ١يف نٌ ا٫سٛاٍ ٜه ٕٛايتطً ِٝعٓد اْ٫تٗا َٔ ٤اعاٍ ايضٝاَْ ١ا مل ٜتؿل عًَٝ ٢عاد

اخس (.)2

ٚايط٪اٍ ايرٜ ٟجاز ٖٓا ٌٖ ول يًضا ٔ٥سبظ ايعني املض١ْٛ؟

( )0عالوة آمال ،مرجر سابق ،ص .30
( )3عرست عبج السجيج ،مرجر سابق ،ص .046
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ٚيٲداب ١عً ٢ذيو ميهٓٓا ايك ٍٛيًضا ٔ٥اؿل يف سبظ ايعني زغِ سً ٍٛادٌ

تطًُٗٝا ٚاْ٫تٗا َٔ ٤اعُاٍ ايضٝاْ ١يف ساي ١اَتٓاع املض ٕٛي٘ عٔ دؾع ا٫دس (.)1

ٖرا َا اندت٘ ْط املاد 280 ٠ايؿكس ٠ايجاْ َٔ ١ٝايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساقٚ ٞاييت دا٤
ؾٗٝا " -2 .... -1يف نٌ َعازعَ ١اي ١ٝبٛد٘ عاّ يهٌ ٚاسد َٔ املتعاقد ٜٔإٔ وبظ
املعكٛد عً ٖٛٚ ٘ٝيف ٜد ٙستٜ ٢كبض ايبدٍ املطتشل"(.)2
أَا عٔ دصا ٤اخ ٍ٬ايضا ٔ٥بتٓؿٝر ايتصاَ٘ بتطً ِٝايعني قٌ ايضٝاْ ١ؾاْ٘ ٜهٕٛ
قد اخٌ بايتصاَ٘ ٚنٌ اخ ٍ٬بٛادب َعني ٜطتٛدب تكسٜس دصاَ ٤عني ؾٝطًب ندط ٠ٛاٚىل
ايتٓؿٝر ايعٝين ٚاذا مل هدٖ ٟرا ايطًب ْؿعاّ ٜك ّٛبطًب ؾطذ ايعكد َع املطايب ١بايتعٜٛض
ؾٝشل يًُض ٕٛي٘ املطايب ١بايتعٜٛض بكدز ايغسز اير ٟاصاب٘ ٚقبٌ ؾ ٤ٛاملض ٕٛي٘
يًشً ٍٛايطابك ١عً ٘ٝايبد ٤ا ّ٫ٚبأعراز ايضا ٔ٥بتطً ِٝايعٌُ ٚا٫عراز خط ٠ٛعسٚز١ٜ
ؿض ٍٛايدا ٔ٥عً ٢ايتٓؿٝر ايعٝين اذ اْ٘ ٜ ٫طتشل ايتعٜٛض ا ٫بعد اعراز املد.)3( ٜٔ
ٜٚكضد با٭عراز دع ٠ٛايدا ٔ٥يًُد ٜٔيهٜ ٞك ّٛبتٓؿٝر ايتصاَ٘ ٖٚرا َا ْضت عً٘ٝ
املاد َٔ 256 ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساقٜ ٫" ٞطتشل ايتعٜٛض ا ٫بعد اعراز املدَ ٜٔا مل
ٜٓط ايكاْ ٕٛعً ٢غرل ذيو"(.)4
ٚيٮعراز أُٖ ١ٝ٭ْ٘ ٜ ٫ذلى فاٍ يًضا ٔ٥بادعا ٘٥عدّ ايعًِ بٛادبات٘ ٚبايتايٞ
املُاطً ١انجس بٗا ٚيف اؿاي ١اييت ته ٕٛؾٗٝا غدض ١ٝايضا ٔ٥قٌ اعتباز داش يًُض ٕٛي٘
ايًذ ٤ٛإىل ايػساَ ١ايتٗدٜد ١ٜٱدباز ٙعً ٢تٓؿٝر ايعٌُ أَا اذا مل تهٔ غدض ١ٝايضا ٔ٥قٌ
اعتباز ٚنإ ايتٓؿٝر ممهٓاّ داش يًُض ٕٛي٘ إٔ ٜطتأذٕ ايكاع ٞٱمتاّ ايعٌُ بٛاضط١

صا ٔ٥آخس عًْ ٢ؿك ١ايضا ٔ٥ا٫صً.)5(ٞ

( )0دمحم لبيب ششب ،مرجر سابق ،ص .066

( )3وتقابميا السادة  346مؼ القانؽن السجيؼ السرخي والسادة  0082مؼ القانؽن السجني
الفخندي

( )2عالوة آمال ،مرجر سابق ،ص .33

( )4وتقابميا السادة ( ،331 ،308مؼ القانؽن السجني السرخي).
( )5عرست عبج السجيج ،مرجر سابق ،ص .069
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ٚبإَهآْا إٔ ْكذلح ْضاّ قاْْٝٛاّ ؾُٝا ٜتعًل بايتصاّ ايضا ٔ٥بايتطًٚ ِٝعً ٢ايٓش ٛا٫ت:ٞ
ًٜ -1تصّ ايضا ٔ٥بتطً ِٝايعني املضاْ ١إىل املض ٕٛي٘ بعد صٝاْتٗا يف ايصَإ ٚاملهإ
املتؿل عًُٗٝا.
 -2اذا اخٌ ايضا ٔ٥بتٓؿٝر ايتصاَ٘ بتطً ِٝايعني املضاْ ١ول يًُض ٕٛي٘ املطايب١
ايتٓؿٝر ايعٝين أ ٚاملطايب ١بؿطذ ايعكد َع ايتعٜٛض اذا نإ ي٘ َكتغ.٢
٬ٜٚسغ عًٖ ٢را ايٓط:
 -1ؾسض ايتصاَاّ عً ٢عاتل ايضا ٔ٥بغسٚز ٠تطً ِٝايعني املضاْ ١بعد اْ٫تٗا َٔ ٤اعُاٍ
ايضٝاْ.١
 -2عً ٢إٔ ٜه ٕٛايتطً ِٝيف ايصَإ ٚاملهإ املتؿل عً ٘ٝيف ايعكد ؾكد ٜه ٕٛايتطً ِٝيًعني
املضاْ ١أَا تطًُٝاّ سهُٝاّ يف سايَ ١ا اذا ناْت اعُاٍ ايضٝاْ ١تتِ يف َهإ املضٕٛ
ي٘ أ ٟاثٓا ٤تٛادد ا٫عٝإ يف َهإ املض ٕٛي٘ ٚقد ٜه ٕٛايتطً ِٝؾعًٝاّ ؾُٝا اذا متت
اعُاٍ ايضٝاْ ١يف َهإ غرل َهإ تٛاددٖا ؾٛٝدب عً ٢ايضا ٔ٥بعد اْ٫تٗأَ ٤
ا٫عُاٍ قٌ ايضٝاْ ١إٔ ٜك ّٛبتطً ِٝا٫عٝإ إىل املض ٕٛي٘ سطب َا َٖ ٛتؿل عً٘ٝ
بايعكد.
 -3نُا إٔ ايٓط ؾسض دصا٤ٶ يف ساي ١اخ ٍ٬ايضا ٔ٥بتٓؿٝر ذيو ا٫يتصاّ ٚاعط ٢ي٘ سل
اـٝاز أَا ايتٓؿٝر ايعٝين أ ٚايؿطذ َع ايتعٜٛض َٔ دصا ٤ا٫خ ٍ٬بريو ا٫يتصاّ عً٢
أْ٘ ول يًُض ٕٛي٘ اعراز ايضا ٔ٥قبٌ ؾ ٤ٛاملض ٕٛي٘ إىل تًو اؿً.ٍٛ
ادلطلب الرابغ
التسام الصائي بالسرٌة
 َٔٚعُٔ ايٛادبات اييت تكع عً ٢ايضا ٔ٥اثٓا ٤قٝاَ٘ بأدا ٤اعُاٍ ايضٝاْٖٞ ١
قٝاَ ١بازل٘ ٚباضِ ايؿٓٝني َع٘ باؿؿاظ عً ٢ضس ١ٜاملعًَٛات اييت ٜٓبػ ٞعدّ اٱؾػا ٤بٗا
ؾُٝا ٜتعًل بتٓؿٝر ا٫عُاٍ املتعًك ١بايضٝاْٚ ١خ ٍ٬ؾذل ٠تٓؿٝر ايعكد ٚباٱَهإ اب٬ؽ
املعًَٛات إىل ا٫غداظ ايرٜ ٜٔتعٗد ٕٚبتٓؿٝر اـدَات نُا إٔ مجٝع ايٛثا٥ل املتعًك١
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بتٓؿٝر ا٫عُاٍ املتعًك ١بايضٝاْ ١هب إٔ ته ٕٛعُٔ ًَه ١ٝاملض ٕٛي٘( )1ؾٝتٛدب عً٢
ايضا ٔ٥اؿاؾغ عً ٢اضساز َٗٓت٘ ؾعً ٘ٝإٔ وؿغ اضساز املٗٓ ١ايضٓاعَٗٓ ١ٝا ٚايتذاز١ٜ
ٚبايتاي ٫ ٞهٛش يًضا ٔ٥ايهػـ عٔ اضساز َٗٓت٘ ط ١ًٝؾذل ٠ايعكد ٚنريو بعد اْتٗاَ ٤دت٘
يهٜ ٫ ٞغس باملض ٕٛي٘ سُٓٝا ٜبٝع اضساز َٗٓت٘ يًػرل (ٚ )2ا٫يتصاّ عؿغ ا٫ضساز اَس
ٜكتغَ ٘ٝبدأ سطٔ ايٓ ١ٝيف تٓؿٝر ايعكٛد ٚٚادب ا٫خ٬ظ ٚاَ٫اْ ١يف ع٬قات ايعٌُ ٚعً٢
ذيو ٜتٛدب عً ٢ايضا ٔ٥نتُإ املعًَٛات اييت تتعًل بأضساز َٗٓت٘ عٝح ٜذلتب عً٢
اذاعتٗا اعساز باملٓػأ ٠اييت ٜعٌُ ؾٗٝا ايضاٚ ٔ٥شعصع ١ايجك ١ؾٗٝا.
ٚايط٪اٍ ايرٜ ٟجاز ٖٓا؟ َا ٖ ٞا٫ضساز اييت ٜتٛدب عً ٢ايضا ٔ٥نتُاْٗا؟
ميهٔ ا٫داب ١عً ٢ذيو بايك ٍٛإٔ اضساز املٗٓ ٖٞ ١نٌ َعً ١َٛذات ق ١ُٝمتظ
بكدز ٠املػسٚع أ ٚامل٪ضط ١عً ٢املٓاؾط ١ميهٔ إٔ تدخٌ يف اطاز ايطسًٜٚ ١ٜتصّ ايضأ٥
بهتُاْٗا ضٛا ٤أناْت ٖر ٙاملعً ١َٛتتعًل بأَٛاٍ َع ١ٓٝيًُػسٚع أ ٚاعُاٍ َادٜٚ ١ٜػٌُ
اؾاْب ا٭ ٍٚاملعًَٛات املبتهس ٠ا٫صًٚ ١ٝاملعًَٛات ايؿسٜد ٠ا٫ضذلاتٝذ ١ٝاملتعًك ١غطط
املػسٚع أَا اؾاْب ايجاْ ٞؾٝػٌُ املعًَٛات اييت تٓضب عً ٢زأزلاٍ املػسٚع َٔ
ايٓاس ١ٝا٫قتضاد ١ٜنايٛعع ا٫قتضاد ٟيًُػسٚع يف اؿاعس أ ٚاملطتكبٌ.
ٚيهٔ ايط٪اٍ ايرٜ ٟطسح ْؿط٘ ٖ ٌٖ :ٛايضاًَ ٔ٥صّ باحملاؾع ١عً ٢اضساز َٗٓت٘
ست ٢بعد اْتٗا ٤أ ٚاْكغا ٤ايعكد املدلّ َع املض ٕٛي٘؟
ٚميهٔ ا٫داب ١عً ٢ذيو إٔ ايضاًَ ٔ٥صّ باحملاؾع ١عً ٢اضساز املٗٓ ١ست ٢بعد
اْتٗا ٤ايعكد َٓعاّ ٭ ٟؼا ٌٜبإٔ ٜك ّٛايضا ٔ٥بإْٗا ٤ايعكد ثِ ٜطتعٌُ ا٫ضساز اييت اطًع
عًٗٝا ملضًشَٓ ١اؾظ املض ٕٛي٘ ٚيهٔ ٖرا  ٫ميٓع َٔ اضتؿاد ٠ايضا ٔ٥شلر ٙا٫ضساز
يٓؿط٘ يف َػسٚع خاظ بػسط عدّ املٓاؾط ١اذ إٔ قضس ا٫يتصاّ عًَ ٢د ٠ايعكد ٪ٜدٟ

)1( Daniel BACHELIER Edifions d'organistion 2004, is BN:2 – 70813131-1 P. 18.
( )3فيرل كيالني دمحم السيجي ،مرجر سابق ،ص  46وما بعجىا.
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بايضا ٔ٥ض ٤ٞايٓ ١ٝإىل اْٗا ٤ايسابط ١ايعكد ١ٜبأ ١ٜذزٜع ١ستٜ ٢تُهٔ َٔ بٝع ا٫ضساز اييت
اطًع عًٗٝا إىل اؾٗ ١املٓاؾط ١يًُض ٕٛي٘(.)1

أَا عٔ اثس ا٫خ ٍ٬بٗرا ا٫يتصاّ ؾإ ايضاٜ ٔ٥ه ٕٛقد أخطأ بٗرا ا٫يتصاّ اذا اخٌ
با٫يتصاّ باحملاؾع ١عً ٢ايطسٜٚ ١ٜستب عًٖ ٢را اـطأ َطٚ٪يٝت٘ ايعكد ١ٜيف َٛادٗ١
املض ٕٛي٘ ٜٚه َٔ ٕٛسل ٖرا ا٭خرل املطايب ١بايتعٜٛض عٔ ا٫عساز اييت اصابت٘ َٔ
دسا ٤ا٫خ ٍ٬بٗرا ا٫يتصاّ ٚؾكاّ يًكٛاعد ايعاَ ١ؾإٔ َٔ سل املض ٕٛي٘ املطايب ١بؿطذ
ايعكد يعدّ قٝاّ ايضا ٔ٥مبا ؾسع٘ عً َٔ ٘ٝايتصاَات ( .)2ؾكد مت تٓاَٛ ٍٚعٛع املطٚ٪ي١ٝ
عُٓا ٚمل ٜتِ ايتطسم ايٗٝا بػهٌ َؿضٌ يهْٗٛا قٛاعد عاَ٫ٚ ١ددٜد ٜرنس ؾٗٝا.
ٚباَهآْا إٔ ْكذلح ْضاّ قاْْٝٛاّ ؾُٝا ٜتعًل بايتصاّ ايضا ٔ٥باحملاؾع ١عً ٢اضساز َٗٓت٘
بايػهٌ ا٫ت:ٞ
ًٜ -1صّ ايضا ٔ٥باؿؿاظ عً ٢اضساز َٗٓت٘ ايؿٓٚ ١ٝايتذازٜٚ ١ٜبك ٢ا٫يتصاّ قاُ٥اّ ست ٢بعد
اْكغا ٤ايعكد اَ ٫ا اضتجٓ ٢باتؿام أْ ٚط قاْ.ْٞٛ
 -2اذا اخٌ ايضا ٔ٥بايتصاَات٘ ؾاْ٘ ٜستب سكاّ يًُض ٕٛي٘ بؿطذ ايعكد َع املطايب١
بايتعٜٛض عُا اصاب٘ َٔ عسز.
٬ٜٚسغ عًٖ ٢را ايٓط ايكاْ:ْٞٛ
 -1أْ٘ ؾسض ايتصاَات عً ٢ايضا ٔ٥باٱعاؾ ١إىل ايتصاَات٘ ا٭خس ٖٞٚ ٣احملاؾع ١عً٢
ضس ١ٜاملٗٓ ١ؾُٝا ٜتعًل بأعُاٍ ايضٝاْ.١
ٚ -2إٔ اؿؿاظ عً ٢اضساز املٜٗٓ ١ػٌُ اؾٛاْب ايؿٓٚ ١ٝايتذاز ١ٜاملتعًك ١بأعُاٍ ايضا.ٔ٥

( )0التدام العامل بالسحافعة عمى اسخار ميشتو ،مقال مشذؽر عمى السؽقع االلكتخوني تاريخ
الديارة .www.aleqt.com ،3109 /4 /08

( )3فيرل كيالني دمحم السيجاوي ،مرجر سابق ،ص  .51وإلى جانب ىحه االلتدامات ىشاك
الجداء التأديبي وىحا الجداء عكذ الجداء السجني يتسثل فيو معشى العقؽبة ويقرج بو

الخدع ولحلغ فيؽ ال يقاس بسقجار ما اصاب السرؽن لو مؼ ضخر وانسا يقجر جدامة
السخالفة التي ارتكبيا الرائؼ.
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 -3إٔ ٖرا ا٫يتصاّ ٜبك ٢قاُ٥اّ ط ١ًٝؾذل ٠ايعكد ٜٚبك ٢قاُ٥اّ ست ٢بعد اْتٗا ٤اعُاٍ ايضٝاْ١
يًشؿاظ عً ٢املض ٕٛي٘ سُٓٝا ٜبٝع اضساز َٗٓت٘ يًػرل ٚاغاز ايٓط إىل بعض اؿا٫ت
اييت هٛش ؾٗٝا اؾػا ٤ا٫ضساز د ٕٚإٔ تٓٗض َطٚ٪ي ١ٝايضاٚ ٔ٥ذيو يف سايتني :ا٭ٚىل
ٖ ٞمبٛاؾك ١ايضاٚ ٔ٥ايجاْ ٖٞ ١ٝاؿا٫ت ايٜ ٞطتجٓٗٝا املػسع ايكاْ ْٞٛبٓط قاْْٞٛ

نإ ٜػرل ايٓط إىل ا٫ؾػا ٤بايطس َٓعاّ ٫زتهاب دسمي ١عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ(.)1

 -4سدد ايٓط املكذلح اؾصا ٤ايرٜ ٟذلتب عً ٢ا٫خ ٍ٬بٗرا ا٫يتصاّ ٜٚهُٔ ذيو عل
املض ٕٛي٘ بؿطذ ايعكد ٚاملطايب ١بايتعٜٛض عُا ؿك٘ َٔ عسز.
ادلطلب اخلاهس
التسام الصائي باحملافظة ػلى الؼني ادلصاًة
ًٜتصّ ايضا ٔ٥احملاؾع ١عً ٢ا٫غٝا ٤املطًُ ١اي٫ ٘ٝضتدداَٗا يف ايعٌُ ٖٚرا
ا٫يتصاّ ٜتطًب َٓ٘ إٔ وسظ عًٗٝا بإٔ ٜتدر ا٫دسا٤ات ٚا٫ستٝاطات ايهؿ ١ًٝملٓع تًؿٗا
أ ٚعٝاعٗا ؾاذا ضًِ ايضا ٔ٥ضٝاز َٔ ٠أدٌ اص٬سٗا ٚاضتػسم ذيو ٚقتاّ ط ّ٬ٜٛؾعً ١ٝإٔ
ٜساع ٞيف ذيو احملاؾع ١عً ٢اطازات املسنبات أ ٚقسنٗا َٔ ايتًـ َٔ دسا ٤بكاٗ٥ا يف
َهإ ا٫ص٬ح َد ٠طٚ ١ًٜٛاذا استادت ٖر ٙا٫عٝإ إىل ْؿكات ؾإٔ ايضاٜ ٔ٥تشًُٗا ٫ٚ
هٛش إٔ ٜسدع إىل املض ٕٛي٘ ٭ْٗا تعتدل دص٤اّ َٔ ايٓؿكات ايعاَ ١اييت هب عً ٘ٝإٔ
ٜساعٗٝا عٔ ؼدٜد أدسَ ٙا مل ٜتؿل عً ٢غرل ذيوٚ ،ايتصاّ ايضا ٔ٥باحملاؾع ١عً ٢ا٫غٝا٤
املطًُ ١اي ٖٛ ٘ٝايتصاّ بٛض ١ًٝؾٜ ٬طًب َٓ٘ ض ٣ٛإٔ ٜبرٍ قدزاّ َٔ ايعٓا ١ٜيف ضبٌٝ
احملاؾعٚ ١ملا نإ ايتصاّ ايضا ٔ٥باحملاؾع ١عً ٢ا٫غٝا ٤املطًُ ١اي ٘ٝيٝظ َكضٛداّ يرات٘
بٌ ٖ ٛايتصاّ تابع ٫يتصاَ٘ بايكٝاّ بأعُاٍ ايضٝاْٚ ١نإ ٖرا ا٫يتصاّ ٜتِ مبكابٌ ادس ؾإٔ
ايضاٜ ٔ٥برٍ يف احملاؾع ١عًٗٝا عٓا ١ٜايػدط املعتاد( )2سٝح ٜتغُٔ ايتصاّ ايضأ٥
باحملاؾع ١عًٚ ٢ضا ٌ٥اْ٫تاز ٚا٫دٚات ٚقطع ايػٝاز املطتددَ ١يف ايعٌُ ٚإٔ ٜك ّٛظُٝع
ا٫دسا٤ات ايغسٚز ١ٜؿؿعٗا ٚضَ٬تٗا َ ٖٛٚا ٜكتغ ٞاضتدداّ ا٫دٚات املسخط ؾٗٝا

( )0نرؽص قانؽن العقؽبات.351-341 ،
( )3دمحم لبيب ششب ،مرجر سابق ،ص  034وما بعجىا.
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يًعٌُ ٚإ وؿعٗا يف اَ٫انٔ املدضض ١شلا

ٜٚذلتب عً ٢ذيو إٔ ًٜتصّ ايضأ٥

باحملاؾع ١عً ٢ا٫غٝا ٤املطًُ ١اي ٘ٝ٭دا ٤ايعٌُ املطًٛب َ٘ٓ ١يضٝاْ ١ا٫عٝإ ٜٚذلتب عً٢
ذيو إٔ ٜطأٍ ايضا ٔ٥عٔ ايعٛٝب ٚاشل٬ى اير ٟوضٌ شلر ٙا٫غٝا ٤غط ٘٦أَا اشل٬ى
اؿاصٌ عٔ اؿادخ ايؿذا ٞ٥أ ٚايك ٠ٛايكاٖس ٠اير ٟمل ٜتطبب عٔ تضسؾ٘ أ ٚخط ٘٦ؾ٬
ٜطأٍ عٓ٘ ٚيهٔ اذا ضسقت تًو ا٫غٝا ٤اييت يف سٛشت٘ أ ٚمت اخت٬ضٗا ؾإٔ ذيو ٜ ٫عتدل
ق ٠ٛقاٖس ٠ا ٫اذا اثبت اْ٘ اؽر نٌ َا ًٜصّ َٔ اؿٝطٚ ١اؿرز ( )2ؾاذا قضس ايضا ٔ٥يف برٍ
ايعٓاٚ ١ٜتستب عً ٢ذيو إٔ تًؿت ا٫غٝا ٤املطًُ ١اي َٔ ٘ٝقبٌ املض ٕٛي٘ أ ٚاصبشت غرل
صاؿ٫ ١ضتدداَٗا ؾاْ٘ ٜهَ ٕٛط ّ٫ٚ٪عٔ ذيو ايتًـ ٚايغٝاع ًٜٚتصّ بسد ق ١ُٝتًو املٛاد
إىل املض ٕٛي٘ ؾغ ّ٬عٔ ذيو ٜتٛدب عً ٘ٝايتعٜٛض طبكاّ يكٛاعد املطٚ٪ي ١ٝايعكدٚ ،١ٜملا
نإ ايتصاّ ايضا ٖٛ ٔ٥ايتصاّ بٛض ١ًٝؾإ املض ٕٛي٘ ايرٜ ٟدع ٞا٫خ ٍ٬ب٘ ًٜتصّ بإقاَ١
ايدي ٌٝعًَ ٢ا ٜدعٚ ٘ٝذيو بإثبات إٔ ايضا ٔ٥مل ٜبرٍ عٓا ١ٜايػدط املعتاد أ ٚاثبات
قضٛز نؿاٜت٘ ايع ١ٝٓٝايؿٓ ١ٝمما ضبب تًـ ايػٚ ٤ٞيهٔ ظسٚف اؿاٍ قد تطُح
باضتد٬ظ قس ١ٜٓقغا ١ٝ٥عًٖ ٢را ايتكضرل تعؿ ٞاملض ٕٛي٘ َٔ عب ٧اثبات خطأ ايضأ٥
ٚتطٌٗ ي٘ اؿض ٍٛعً ٢سك٘ ٚيهٔ ٖر ٙايكس ١ٜٓبطٝطٜ ١طتطٝع ايضا ٔ٥اثبات عهطٗا
ٚذيو بإٔ ايتًـ أ ٚايغٝاع مل ٜٓػأ عٔ خطٜ ٖٛٚ ٘٦طتطٝع ذيو بأسد طسٜكني ا٭ٍٚ
َباغس  ٖٛٚاْتؿا ٤اـطأ َٔ داْب٘ يه ْ٘ٛبرٍ عٓا ١ٜايػدط املعتاد يف اؿاؾغ عً٢
ا٫غٝا ٤املطًُ ١ايٚ ٘ٝايجاْ ٞغرل َباغس  ٖٛٚاثبات إٔ اشل٬ى ٜسدع إىل ضبب ادٓيب

عٓ٘(.)3

ٚميهٔ ايك ٍٛيف ٖرا ا٫يتصاّ إٔ ٜد ايضآٖ ٔ٥ا ٖٜ ٞد أَاْٜ ٕ٫ ١د ٙعً ٢ايعني
املضاْ ١بإذٕ َٛٚاؾكَ ١ايو ايعني ٚعً ٘ٝؾإٔ ٖر ٙايٝد  ٫تغُٔ ا ٫بايتعدٚ ٟايتكضرل ؾاذا
ًٖهت ايعني بطبب ق ٠ٛقاٖس ٠أ ٚسادخ ؾذا ٞ٥ؾٗ ٛغرل عأَ ٚيهٔ ؾُٔ املُهٔ إٔ
( )0حقؽق والتدامات العامل في ضؽء احكام قانؽن العسل سشة  3112وتعجيالتو مقالة
مشذؽرة عمى شبكة االنتخنيت عمى السؽقع االلكتخوني

 .https://www.manpower.gorتاريخ الديارة .3109 /5 /08
( )3التدامات االجيخ في تشفيح العسل ،مقالة مشذؽرة عمى شبكة االنتخنيت عمى السؽقع
االلكتخوني .https://www.blog.saeed.com :تاريخ الديارة .3109 /5 /08
( )2دمحم لبيب ششب ،مرجر سابق ،ص  036وما بعجىا.
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تتشٜ َٔ ٍٛد أَاْ ١إىل ٜد عُإ يف ساي ١غضب ايعني َٔ َايهٗا دٚ ٕٚد٘ سل ٖٓا ٜغُٔ
ايضاٖ ٔ٥ر ٙايعني ست ٢يًٖ ٛهت بطبب ادٓيب ٚقد ٜه ٕٛاشل٬ى غطأ َٔ املض ٕٛي٘
ٚعٓد ذيو ٜطتشل ايضا ٔ٥ناٌَ ا٫دسًٜٚ ٠تصّ ايضا ٔ٥بدؾعٗا ايٜٚ ٘ٝه ٕٛيًضا ٔ٥اؿل يف
املطايب ١بايتعٜٛض مبا ؿك٘ َٔ اعساز(ٚ )1باٱَهإ ايتُٝٝص بني سايتني ؾُٝا ٜتعًل بتكدِٜ
َاد ٠ايعٌُ ؾكد ٜهٖٓ ٕٛاى اتؿام َا بني ايطسؾني عً ٢قٝاّ املض ٕٛي٘ بتكد ِٜاملٛاد َٔ
عٓد ٙعٝح ٜكتضس ايضا ٔ٥عً ٢تكد ِٜعًُ٘ ؾكط ٚقد ٜتغُٔ ا٫تؿام غسطاّ ٜكغ ٞبتكدِٜ
ايضا ٔ٥املادٚ ٠ايعٌُ َعاّ ،ؾاذا اتؿل عً ٢إٔ ٜكدّ املض ٕٛي٘ املاد ٠ؾٝهَ ٕٛا ٜكدَ٘
ايضا ٖٛ ٔ٥عًُ٘ ؾكط ا ٫إٔ تكدَ ٘ٝيًعٌُ ٜ ٫عين إٔ ٖٓاى بعض ا٫دٚات ٚاملُٗات تكع
عً ٢عاتك٘ ؾا٭صٌ إٔ ٜتٛىل ايضا ٔ٥باٱعاؾ ١إىل تكدمي٘ يًعٌُ إٔ ٜكدّ نٌ َا وتاز اي٘ٝ
الاش ايعٌُ َٔ ادٚات َٛٚاد ،ؾإذا نإ ٖرا ا٫صٌ ؾأْ٘ ٜسد عً ٘ٝبعض ا٫ضتجٓا٤ات .ا٭ٍٚ
إٔ ٖٓاى عسف بايٓطب ١يًُٗٓ ١اييت وذلؾٗا ايضا ٔ٥مما ٜكغ ٞخ٬ؾاّ يٮصٌ أ ٟإٔ تهٕٛ
تًو ا٫دٚات ٚاملُٗات عً ٢عاتل املض ٕٛي٘ مما ٜكغ ٞاتباع ايعسف يف ٖر ٙاؿاي،١
ٚايجاْ :ٞقاعد ٠ؼٌُ ايضاْ ٔ٥ؿكات ا٫دٚات ٚاملُٗات  ٫تعتدل َٔ قٛاعد ايٓعاّ ايعاّ يرا
هٛش يًطسؾني إٔ هعٌ تًو ايٓؿكات عً ٢عاتل املض ٕٛي٘ (.)2
ٚايط٪اٍ ايرٜ ٟجاز ٖٓا َٔ ايرٜ ٟتشٌُ تعب٬ٖ ١ٝى ا٫عٝإ املضاْ ١قبٌ تطًُٗٝا إىل
املض ٕٛي٘؟.
ٚيٲداب ١عً ٢ذيو ميهٔ ايك ٍٛاذا ًٖهت ا٫عٝإ املضاْ ١قبٌ تطًُٗٝا إىل
املض ٕٛي٘ بطبب سادخ ؾذا ٞ٥يٝظ بإزاد ٠طسيف ايعكد ؾإ ٖ٬نٗا ٜه ٕٛعً ٢عاتل
ايضاٚ ٔ٥يظ ي٘ إٔ ٜطًب ادس ٙعٔ عًُ٘  ٫ٚبسد ق ١ُٝايٓؿكات اييت تهبدٖا ا ٫اذا نإ
ايضا ٔ٥قد ٚد٘ اْرازاّ إىل املض ٕٛي٘ بٛدٛب تطًِ ا٫عٝإ املضاْ ١بعد امتاّ ايعٌُ.
٬ٖٚى املاد ٠اييت مت اضتدداَٗا يف اعُاٍ ايضٝاْ ١بطبب سادخ ؾذاٜ ٞ٥هٕٛ
ٖ٬نٗا عً َٔ ٢قاّ بتٛزٜد تًو املاد ٠ضٛا ٤أنإ ايضا ٔ٥أ ٚاملض ٕٛي٘.

( )0جعفخ دمحم جؽاد الفزمي ،مرجر سابق ،ص .40
( )3عرست عبج السجيج ،مرجر سابق ،ص 025؛ جعفخ دمحم جؽاد الفزمي ،مرجر
سابق ،ص  20وما بعجىا.
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ٚقد ٜه ٕٛاشل٬ى غطأ َٔ ايضُ ٕٛي٘ ٚعٓد ذيو ٜطتشل ايضا ٔ٥ا٫دس ٠ناًَ١
بايسغِ َٔ ٖ٬ى ايػًٜٚ ٤ٞتصّ املض ٕٛي٘ بدؾع ا٫دس ٠إىل ايضاٜٚ ٔ٥ه ٕٛيًضا ٔ٥اؿل يف
طًب ايتعٜٛض عٔ ا٫عساز اييت ؿكت٘ ٜٚتشٌُ املض ٕٛي٘ ٚسد ٙاـطاز ٠اذا اعرزٙ
ايضا ٔ٥بإٔ ٜتطًِ ايػٚ ٤ٞاَتٓع املض ٕٛي٘ عٔ ذيو ؾاذا ًٖو ايػ ٤ٞؾإٔ املض ٕٛي٘
ٚسدٜ َٔ ٖٛ ٙتشٌُ اـطاز ٠ناًَ.١
ٚاذا ًٖهت ا٫عٝإ بؿعٌ ايضا ٔ٥ؾأْ٘ ٚسدٜ َٔ ٙتشٌُ اـطاز ٠ؾًٝتصّ تبعاّ يريو
بإٔ ٜدؾع إىل املض ٕٛي٘ ق ١ُٝايػ ٤ٞاير ٟدٗص ٙي٘ ٜٚعؿ ٢املض ٕٛي٘ َٔ دؾع ا٫دس إىل
ايضاٚ ٔ٥اذا مت اعراز ايضا َٔ ٔ٥قبٌ ايضُ ٕٛي٘ بٛدٛب تطً ِٝا٫عٝإ ي٘ ؾاذا اَتٓع عٔ
ذيو ًٖٚهت ا٫عٝإ املضاْ ١ؾإٔ ٖ٬نٗا ٜه ٕٛعً ٢ايضاٚ ٔ٥سدٚٚ ٙدب عً ٘ٝتعٜٛض

املض ٕٛي٘ عٔ ا٫عساز اييت ؿكت٘ َٔ دسا ٤ذيو (.)1

ٚباَهآْا إٔ ْكذلح ْضاّ قاْْٝٛاّ ؾُٝا ٜتعًل بٗرا ا٫يتصاّ
ًٜ -1تصّ ايضا ٔ٥باحملاؾع ١عً ٢ا٫غٝا ٤املطًُ ١ايٚ ٘ٝإٔ ٜساع ٞاص ٍٛايؿٔ يف
اضتدداَٗا.
ًٜ -2تصّ ايضا ٔ٥بغُإ دٛد ٠قطع ايػٝاز مجٝعٗا ا ٚبعغٗا اذا نإ ٖ ٛاملتعٗد بتكدِٜ
تًو املٛاد.
 -3اذا اخٌ ايضا ٔ٥بايتصاَات٘ ٜه ٕٛعآَاّ ػا ٙاملض ٕٛي٘ ٚول شلرا ا٭خرل إٔ ٜطًب
ايتٓؿٝر ايعٝين أ ٚايؿطذ َع املطايب ١بايتعٜٛض يف ن ٬اؿايتني.
َصاٜا ايٓط املكذلح
 -1اعط ٢ايٓط ايتصاَاّ عً ٢عاتل ايضا ٔ٥بغسٚزَ ٠ساعا ٠اص ٍٛايؿٔ ٚايضٓع ١يف
اضتعُاٍ املاد ٠اييت ٜكدَٗا املض ٕٛي٘ ٚواؾغ عًٗٝا (.)2
 -2إٔ ٜبرٍ يف ضب ٌٝتًو احملاؾع ١عٓا ١ٜايػدط املعتاد.
ٜ -3ه ٕٛعآَاّ ؾٛد ٠تًو ايكطع ٚاملٛاد اذا نإ ٖ ٛاملتعٗد بتكدميٗا.
( )0جعفخ دمحم جؽاد الفزمي ،مرجر سابق ،ص  ،41عجنان ابخاليػ الدخحان ،مرجر
سابق ،ص .028
( )3يشعخ ممحق رقػ  3بطاقة ضسان.
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 -4ؾسض ٖرا ا٫يتصاّ دص٤اّ عً ٢ا٫خ ٍ٬بٗرا ا٫يتصاّ ٜهُٔ يف سل املض ٕٛي٘ باملطايب١
أَا بايتٓؿٝر ايعٝين أ ٚؾطذ ايعكد َع املطايب ١بايتعٜٛض يف نًتا اؿايتني.
اخلامتـة
ٚيف ْٗا ١ٜاملطاف ٚبعد إ اْتٗٓٝا َٔ ٖرا ايبشح ايرٜ ٟتٓا ٍٚايتصاَات ايضا ٔ٥يف
عكد ايضٝاْ ٫ ١بد إ نتِ ٖر ٙايدزاض ١بأِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات:
ا - ٫ٚايٓتا٥ر:
 .1عكد ايضٝاْ َٔ ١ايعكٛد املُْٗ ١ػأ َع ايتطٛز املرٌٖ يف ناؾ ١فا٫ت اؿٝاٚ ٠مل وغ
بتٓع ِٝقاْ.ْٞٛ
 .2عكد ايضٝاْ ٖٛ ١عكد ًٜتصّ مبكتغا ٙاسد ايطسؾني بؿشط ٚصٝاْ ١ايعني املتعاقد عًٗٝا
نًُا تطًب ا٭َس ذيو ٚمبكابٌ ٚخَ ٍ٬دٜ ٠تؿل عًٗٝا املتعاقد.ٜٔ
 .3إ يعكد ايضٝاْ ١خضا٥ض٘ اييت متٝص ٙعٔ غرل َٔ ٙايعكٛد ٜك ّٛعً ٢ازتباط ازادتني
أ ٟطسؾني ٜكاٍ يٮ ٍٚايضاٚ ٔ٥ايطسف ايجاْ ٞاملض ٕٛي٘ٚ ،اِٖ ٖر ٙاـضا٥ط بإ
ي٘ صؿ ١اؾٗايٚ ١ايتعًٝل.
 .4إ ٖرا ايعكد ٜٛيد ايتصاَات عً ٢عاتل ايضا ٔ٥ايرٜ ٟتٛىل صٝاْ ١ا٫عٝإ َٔ اٯ٫ت
ٚا٫دٗصٚ ٠املباْ ٞؾًٝصّ بإلاش ايعٌُ املتؿل عًٚ ٘ٝعدّ ايتأخرل يف الاش ايعٌُ نُا
ٜتٛدب عً ٘ٝاحملاؾع ١عً ٢ا٫عٝإ ط ١ًٝؾذل ٠ايضٝاْ َٔٚ ١عُٔ تًو ا٫يتصاَات ٖٞ
ايطس ١ٜيف ايعٌُ َٓر اْعكاد ايعكد ست ٢بعد اْتٗاٚ ٘٥تطً ِٝا٫عٝإ بعد اْ٫تٗا َٔ ٤تًو
ا٫عُاٍ ٚإ ا٫خت٬ف بتًو ا٫يتصاَات ٜعد ضببا َٔ اضباب قٝاّ املطٚ٪ي ١ٝايعكد.١ٜ
ثاْٝا – املكذلسات:
ْ .1أٌَ َٔ املػسع ايعسام تٓعٖ ِٝرا ايعكد ايرٜ ٟتٓا ٍٚتًو ا٫يتصاَات عُٔ ايعكٛد
املطُا ٠يف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞبٓضٛظ قاْ ١ْٝٛخاص.١
ْ .2أٌَ َٔ َػسعٓا إ ٜٓعِ ايتصاَات ايضا ٔ٥بٓضٛظ قاْ ١ْٝٛنايتصاّ ايضا ٔ٥بإلاش
ايعٌُ املهًـ ب٘ عً ٢إ ٜه ٕٛايٓط املكذلح بايػهٌ اٯت:ٞ
"أًٜ .تصّ ايضا ٔ٥بالاش ايعٌُ ٚؾل ايػسٚط املتؿل عًٗٝا أَ ٚا ٜكتغ ٘ٝايعسفٜٚ ,هٕٛ
عآَا يًُٛاد إذا تعٗد بتكدميٗا بٓؿط٘.
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ب .إذا اخٌ ايضا ٔ٥بايتصاَ٘ داش يًُض ٕٛي٘ إٔ ٜطًب ايتٓؿٝر ايعٝين أ ٚايؿطذ َع
ايتعٜٛض يف ن ٬اؿايتني".
ٚ .3ملا نإ ايضاًَ ٔ٥صَاّ بالاش ايعٌُ خَ ٍ٬دَ ٠عكٛي ١أ ٚاملد ٠املتؿل عًٗٝا باَهآْا
إٔ تكذلح عً ٢املػسع ايعساقْ ٞضاّ قاْْٝٛاّ ٜٓعِ َطأي ١ايتصاّ ايضا ٔ٥بالاش ايعٌُ
خ ٍ٬تًو املد ٠احملدد ٠يف ايعكد عً ٢إ ٜه ٕٛايٓط بايػهٌ اٯت:ٞ
"أًٜ .تصّ ايضا ٔ٥بإلاش ايعٌُ خَ ٍ٬دَ ٠عكٛيٜ ١تؿل عًٗٝا املتعاقدإ أٚ ٚؾكاّ يًعسف.
ب .إذا تاخس ايضا ٔ٥عٔ الاش ايعٌُ خٖ ٍ٬ر ٙاملد ٠داش يًُض ٕٛي٘ إٔ ٜطًب ؾطذ
ايعكد َع املطايب ١بايتعٜٛض".
ًٜ .4تصّ ايضا ٔ٥بتطً ِٝا٫عُاٍ أ ٚا٫عٝإ اييت مت صٝاْتٗا إىل املض ٕٛي٘ بعد اْ٫تٗا٤
َٔ اعُاٍ ايضٝاْ َٔٚ ١ادٌ تٓع ِٝتًو املطأي ١نإ يٓا إٔ تكذلح ايٓط ايكاْْٞٛ
ايرٜ ٟتٓا ٍٚتًو املطأي ١عً ٢ايٓش ٛا٫ت-:ٞ
"أًٜ .تصّ ايضا ٔ٥بتطً ِٝا٫عٝإ املضاْ ١إىل املض ٕٛي٘ بعد صٝاْتٗا يف ايصَإ ٚاملهإ
املتؿل عًُٗٝا.
ب .اذا اخٌ ايضا ٔ٥بتٓؿٝر ايتصاَ٘ بتطً ِٝايعني املضاْ ١ول يًُض ٕٛي٘ املطايب١
بايتٓؿٝر ايعٝين أ ٚاملطايب ١بؿطذ ايعكد َع ايتعٜٛض إذا نإ ي٘ َكتغ."٢
ْ .5أٌَ َٔ َػسعٓا ايعساق ٞتٓعْ ِٝط قاْٜ ْٞٛتعًل بايتصاّ ايضا ٔ٥باحملاؾع ١عً٢
اضساز املٗٓٚ ١عدّ اؾػاٗ٥ا عٓد تٓؿٝر ٙ٭عُاٍ ايضٝاْ ١عً ٢إٔ ٜه ٕٛايٓط بايػهٌ
اٯت:ٞ
"أًٜ .تصّ ايضا ٔ٥باحملاؾع ١عً ٢اضساز َٗٓت٘ ايؿٓٚ ١ٝايتذازٜٚ ١ٜبك ٢ا٫يتصاّ قاُ٥اّ ست٢
بعد اْكغا ٤ايعكد إَ ٫ا اضتجٓ ٢باتؿام أْ ٚط قاْ.ْٞٛ
ب .إذا أخٌ ايضا ٔ٥بايتصاَ٘ ؾأْ٘ ٜستب سكاّ يًُض ٕٛي٘ إىل طايب ١بؿطذ ايعكد َع
ايتعٜٛض عُا اصاب٘ َٔ عسز".
ٚ .6ملا نإ ايضاًَ ٔ٥صَاّ باحملاؾع ١عً ٢ا٫عٝإ املضاْٜٚ ١تطًب َٓ٘ ذيو اؽاذ
ا٫دسا٤ات ٚا٫ستٝاطات ايهؿً ١ٝيًُشاؾع ١عًٗٝا َٔ ايتًـ أ ٚايغٝاع ٚإىل غرل ذيو
عًْ ٘ٝكذلح ايٓط ايكاْ ْٞٛايرٜ ٟتٓا ٍٚتًو املطأي ١عً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
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"أًٜ .تصّ ايضا ٔ٥باحملاؾع ١عً ٢ا٫غٝا ٤املطًُ ١ايٚ ١ٝإٕ ٜساع ٞاص ٍٛايؿٔ يف
اضتدداَٗا.
بًٜ .تصّ ايضا ٔ٥بغُإ دٛد ٠قطع ايػٝاز نًٗا أ ٚبعض َٓٗا إذا نإ ٖ ٛاملتعٗد بتكدِٜ
تًو املٛاد.
ز .إذا اخٌ ايضا ٔ٥بايتصاَ٘ ٜه ٕٛعآَاّ ػا ٙاملض ٕٛي٘ ٚول شلرا ا٫خرل إ ٜطًب
ايتٓؿٝر ايعٝين أ ٚايؿطذ َع املطايب ١بايتعٜٛض يف ن ٬اؿايتني".
ادلصـادر
أ: ٫ٚاملضادز ايعسب ١ٝبعد ايكسإ ايهسِٜ
ثاْٝاّ :نتب ايؿك٘ ا٫ضَٞ٬
 .1قُد قدز ٟباغاَ ,سغد اؿرلإ َٔ َعسؾ ١اسٛاٍ اْ٫طإ ,داز ايهتب ايعًُ,١ٝ
ايكاٖس.1971 ,٠
ثايجاّ :نتب اؿدٜح:
 .1ؾتح ايباز ٟغسح صشٝح ايبداز ،ٟداز ايسٜإ يًذلاخ ،دَ ٕٚهإ ْػس.1986 ،
زابعاّ املعادِ ايًػ: ١ٜٛ
 .1ابساَٖ ِٝضطؿ ,٢املعذِ ايٛضٝط ،ط ,2املهتب ١ا٫ض ١َٝ٬يًطباعٚ ١ايٓػس ,اضطٓب,ٍٛ
.2004
 .2دازاهلل اب ٞايكاضِ قُٛد بٔ عُس ايصكػس ,ٟاضاع ايب٬غ ,١ط ,1داز صادز برلٚت,
.2009
 .3اـً ٌٝبٔ امحد ايؿساٖٝد ,ٟنتاب ايعني ,داز ايهتب ايعًُ ,١ٝبرلٚت ,ب ٬ضٓ ١طبع.
 .4محد بٔ َهسّ بٔ َٓعٛز ا٫ؾسٜك ٞاملضس ,ٟيطإ ايعسب ,ز ,3ط ,1داز صادز,
برلٚت.2003 ,
خاَطاّ :ايهتب ايكاْ: ١ْٝٛ
 .1أفد قُد َٓضٛز ,ايٓعس ١ٜايعاَ ١ي٬يتصاَات ,داز ايجكاؾ ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ا٫زدٕ,
.2015
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 .2باضِ قُد صاحل ,ايكاْ ٕٛايتذاز ,ٟغسن ١ايعاتو يضٓاع ١ايهتاب ,ايكاٖس.2006 ,٠
 .3دعؿس قُد دٛد ايؿغً ،ٞايٛدٝص يف عكد املكاٚيَ ،١هتب ١ش ٜٔاؿكٛق ،١ٝبرلٚت،
.2013
 .4طازم عذ ,ٌٝاملط ٍٛيف غسح ايكاْ ٕٛاملدْ ,ٞاْعكاد ايعكدَٓ ,ػٛزات ش ٜٔاؿكٛق,١ٝ
برلٚت ,ز.2013 ,1
 .5عبد ايسشام ايطٓٗٛز ،ٟايٛضٝط يف غسح ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاؾدٜد ,ز ,1طَٓ ,3ػٛزات
اؿًيب اؿه.2000 ,١َٝٛ
 .6عبداجملٝد اؿه ,ِٝعبدايباق ٞايبهس ,ٟقُد ط٘ ايبػرل ,ايٛدٝص يف ْعس ١ٜا٫يتصاّ,
ز ,1داز ايهتب يًطباعٚ ١ايٓػس ,بػداد.1980 ,
 .7عدْإ ابساٖ ِٝايطسسإ ،ايعكٛد املطُا ,٠داز ايجكاؾ ,١عُإ،.2009 ,
 .8عضُت عبد اجملٝد ،ايٛدٝص يف ايعكٛد املدْ ١ٝاملطُآَ ،٠ػٛزات ش ٜٔاؿكٛق،١ٝ
برلٚت ،ط.،2015 ،1
 .9ؾٝضٌ ن ْٞ٬ٝقُد املٗد ،ٟعكٛد ايضٝاْ ١يف ايؿك٘ ا٫ضٚ َٞ٬ايكاْ ٕٛايٛعع ,ٞز,1
داز ايهتب ايكاْ ,١ْٝٛايكاٖس2015 ,٠
 .10قُد ايطٝد ايؿك ,ٞايكاْ ٕٛايتذاز ,ٟداز اؾاَع ١اؾدٜد ,٠ا٫ضهٓدز.2010 ١ٜ
 .11قُد يبٝب غٓب ،غسح اسهاّ عكد املكاٚي ,١طَ ,1هتب ١ايٛؾا ٤ايكاَْ ,١ْٝٛضس,
.2015
 .12صادم عبد عً ٞطسى ِٗٝايسناب ,ٞا٫يتصاّ بايضٝاْ ١يف عكٛد َكا٫ٚت املباْٞ
ٚاملٓػآت ايجابت ,١ط ,1داز ايؿهس ايكاْ ْٞٛيًٓػس ٚايتٛشٜع ,ايكاٖس.2011 ,٠
ضادضاّ :ايسضاٚ ٌ٥ا٫طازٜح:
 .1قُد ْٜٛظ عُس ايبرلقداز ،عكد ايضٝاْ ١يف ايؿك٘ ا٫ض ,َٞ٬زضايَ ١ادطترل ايهٜٛت,
،2002
 .2عبد اؿُٝد ايطباع ٞعبد اؿُٝد ،ايضٝاْٚ ١ا٫ص٬ح نضٛز َٔ ٠صٛز ايعكد ا٫داز١ٜ
غرل املطُا ،٠اطسٚس ١دنتٛزا ٙيف اؿكٛم ،داَع ١عني سلظ نً ١ٝاؿكٛم،2008 ،
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 .3يعضٝط أٜٛب ,دٚز ٚظٝؿ ١ايضٝاْ ١يف شٜاد ٠اْتاد ١ٝامل٪ضط ,١زضايَ ١ادطترل
اؾصا٥س.2016 ,
 .4ع ٠ٚ٬آَاٍ ،اثاز عكد املكاٚي ١يف ايكاْ ٕٛاملد ،ٜٔزضايَ ١ادطترل ،داَع ١عبد ايسمحٔ
َرل ،٠اؾصا٥س.2013 ،
ايبشٛخ:
 .1امحد اؿذ ٞايهسد ,ٟعكٛد ايضٝاْ ,١عح َٓػٛز يف فً ١ايػسٜع ١يًدزاضات
ا٫ض ,١َٝ٬ايعدد .1996 ,30
 .2اضاَ ١قد ايض٬ب ,ٞايغُإ ٚايضٝاْ ١يًذلغٝب يف ايبٝع يف َٓعٛز ايؿك٘ ا٫ض,َٞ٬
فً ١داَع ١بٓػاش ,ٟايعدد  ,12يٝبا ,2011 ,ظ َٓ ,77ػٛز عً ٢املٛقع ا٫يهذل:ْٞٚ
 https://serch.manduman.comتازٜذ ايصٜاز.2018/11/20 ٠
 .3محد املدتاز ايط ,َٞ٬عح َٓػٛز عً ٢غبه ١اْ٫ذلْت عً ٢املٛقع ا٫يهذل:ْٞٚ
 ,2018 .https://www.islamnessage.comظ ,13تازٜذ ايصٜاز٠
.2018/11/20
 .4سٝدز ؾًٝح سطٔ ,عكد ايضٝاْ ,١دزاضَ ١كازَْ ١ع ايؿك٘ ا٫ض ,َٞ٬فً ١نً ١ٝايكاْ,ٕٛ
داَع ١املطتٓضس ,١ٜفًد  ,4ايعدد .2012 ,19
 .5ص٬ح قُٛد ذٜاب ,دٚز ايضٝاْ ١يف اداز ٠املطتػؿٝات ٚاْتادٗا ,عح َكدّ إىل
امل٪متس ايعسب ٞايجايح ,داَع ١ايعً ّٛايتطبٝك ,١ٝايعدد  ,2004 ,5ظ َٓ ،3ػٛز عً٢
املٛقع ا٫يهذل:ْٞٚ
un.orglintradoc/groups/publio/documents.unpan.paf.
تازٜذ ايصٜاز.2018/11/27 ٠
 .6عبدايط ّ٬امحد ؾٝػ ,ٛعكد ايضٝاْ ,١عح َٓػٛز يف فً ١اؿكٛم ,ضًطً ١املعازف
ايكاْ ,١ْٝٛايعدد  ,39املػسب ,2016 ,ظ َٓ ,70ػٛز عً ٢املٛقع ا٫يهذل:ْٞٚ
 mandumanu.com.https://searchتازٜذ ايصٜاز.2018/11/20 ٠
 .7عً ٞعُاش ايػُس ,ٟعكد ايضٝاْ ١اؿدٜح َٔ َٓعٛز غسع ٞعح َٓػٛز يف فً١
َسنص صاحل عبداهلل ناٌَ ي٬قتضاد ا٫ض ,َٞ٬فًد  ,17ايعددَ ,50ضس.2013 -
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َٓ .8رز قشـ ,عكد ايضٝاْ ,١عح َٓػٛز عً ٢غبه ١اْ٫ذلْت عً ٢املٛقع ا٫يهذل:ْٞٚ
 ,1998 Mazerkahf.comظ ,3تازٜذ ايصٜاز.2018/11/20 ٠
ثآَاَّٛ :اقع اْ٫ذلْت:
 .1ايتصاّ ايعاٌَ باحملاؾع ١عً ٢اضساز َٗٓتَ٘ ،كاٍ َٓػٛز عً ٢املٛقع ا٫يهذل ْٞٚتازٜذ
ايصٜازwww.aleqt.com. ،2019 /4 /18 ٠
 .2ايتصاَات ا٫درل يف تٓؿٝر ايعٌَُ ،كايَٓ ١ػٛز ٠عً ٢غبه ١اْ٫ذلْٝت عً ٢املٛقع
ا٫يهذل https://www.blog.saeed.com. ْٞٚتازٜذ ايصٜاز.2019 /5 /18 ٠
 .3سكٛم ٚايتصاَات ايعاٌَ يف ع ٤ٛاسهاّ قاْ ٕٛايعٌُ ضٓٚ 2003 ١تعد٬ٜت٘ َكاي١
َٓػٛز ٠عً ٢غبه ١اْ٫ذلْٝت عً ٢املٛقع ا٫يهذل:ْٞٚ
 https://www.manpower.gor.تازٜذ ايصٜاز.2019 /5 /18 ٠
تاضعاّ :ايكٛاْني:
 .1قاْ ٕٛايتذاز ٠ايعساق ٞزقِ  30يطٓ1984 ١
 .2قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ  11يطٓ1969 ١
 .3ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞزقِ  40يطٓ1951 ١
 .4ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايؿسْط ٞزقِ /28متٛش2014/
 .5ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاملضس ٟزقِ  131يطٓ1948 ١
املًشل زقِ ()1
عكد صٝاْ ١عكاز ضهين
ايضا ...... :ٔ٥طسف أ.ٍٚ
املض ٕٛي٘ ........ :طسف ثإ.
املض :ٕٛايعكاز املٛصٛف باحملغس .......ايٛاقع يف قً٘ .......امل٪يـ َٔ
...............
َد ٠ايضٝاْ :١تبدأ َٔ ...........................
بدٍ ايضٝاْ ................١تدؾع غٗسٜاّ يف أ َٔ ّٜٛ ٍٚنٌ غٗس.
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قطع ايػٝاز :تكع نًٗا عً ٢عاتل ايطسف ايجاْ ٞاملض ٕٛي٘.
عد ٠ايضٝاْ :١تكع نًٗا عً ٢عاتل ايطسف ا٭ ٍٚايضا.ٔ٥
ايػسٚط اـاص:١
 .1عً٫ ٢طسف ا٭(( ٍٚايضا ))ٔ٥إٔ  َٔ٪ٜايضٝاْ ١شلرا املبٓ ٢عٔ طسٜل َٗٓدع َدْ,ٞ
ٚث٬ث ١عُاٍ ؾٓٝني عً ٢ا٫قٌ ,نًُا يصّ ا٭َس.
ٜ .2دخٌ يف أعُاٍ ايضٝاْ :١عُاز ٠املبَٓٚ ,٢ا قد ٜطسأ عً َٔ ٘ٝتػككات ,أ ٚغرلٖا نُا
ٜدخٌ ؾ ٘ٝاملساؾلَ َٔ :اٚ ,٤نٗسباٚ ,٤غاش ٚفازٚ ,ٟغرل ذيو ,مما ٖ ٛثابت يف
املبٓ.٢
ٜ ٫ .3دخٌ يف ايضٝاْ ١اٯ٫ت ايهٗسباٚ ١ٝ٥غرلٖا ,مما ٖ ٛغرل َجبت يف املبٓ.٢
 .4عً ٢ايطسف ا ٍٚ٫إٔ ٜك ّٛبايهػـ عً ٢املبَٓٚ ٢ساؾك٘ٚ ,ادسا ٤اي٬شّ ي٘ ,عطب
ْضٛظ ٖرا ايعكدٚ ,سطب ا٫عساف ايطا٥د ٠املطتكس ٠اضبٛعٝاٚ ,نًُا دعت اؿاد,١
ٚنًُا اضتدعا ٙإىل ذيو ايطسف اٯخس.
 . 5عً ٢ايطسف ا٭ :ٍٚايبد ٤بأعُاٍ ايضٝاْ ١اي٬شَ ١ؾٛز اؿادٚ ,١د ٕٚتأخسٚ ,عًب١
اْ٫تٗاَٗ ٤ا يف اقسب ٚقت ناف ممهٔ ؿضٛشلا َٔ ايٓاس ١ٝايؿٓ.١ٝ
ٜ ٫ .6ػٌُ ٖرا ايعكد َا وضٌ يف املبٓ َٔ ٢ؽسٜب َكضٛد ,أْ ٚاتر عٔ اٱُٖاٍ ,أٚ
ض ٤ٛا٫ضتعُاٍ َٔ قبٌ ايطسف اٯخس ,أ ٚأ َٔ ٟدٗت٘.
 ٫ .7ول ٭ َٔ ٟايطسؾني ؾطذ ٖرا ايعكد إ ٫مبٛاؾك ١ايطسف اٯخس ,إ ٫يف سا٫ت ا٫عراز
ايطاز ,١٥غرل املتٛقع ١اثٓا ٤ايتعاقد ,اييت ػعٌ ا٫ضتُساز يف تٓؿٝر ايعكد َسٖكاّ ددّا
٫سد ا٫طساف ,ؾإْ٘ هٛش يف ٖر ٙاؿاٍ ؾطذ ايعكد بإزاد َٔ ٠قاّ ب٘ ايعرزَ ,جٌ :تٗدّ
ايبٓا ,٤أَٓ ٚع ايضا َٔ ٔ٥ا٫ضتُساز بعًُ٘ َٔ قبٌ ايدٚي.١
 .8إذا اَتٓع أسد ايطسؾني عٔ ايٛؾا َٔ ٤ايتصاَات٘ أ ٚتأخس ؾٗٝا داز يًطسف اٯخس اَ٫تٓاع
عٔ ايٛؾا ٤اٜغاّٚ ,عد ذيو ؾطداّ َٓ٘ يًعكد إذا اضتُس ايتأخس اضبٛعاّ ؾأنجس.
 .9إذا اَتٓع ايضا ٔ٥عٔ ا٫ضتُساز بايكٝاّ بأعُاٍ ايضٝاْٚ ١ؾل ٖرا ايعكد أ ٚتأخس اضبٛع ّا
ؾأنجس ,ؾإٕ نإ يعرز طازٚ( ٨ؾل املٓضٛظ عً ٘ٝيف ايبٓد  )7اضتشل بدٍ ايضٝاْ١
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عٔ املد ٠ايطابك ١عً ٢اَتٓاع٘ٚ ,إٕ نإ يػرل عرز مل ٜطتشل غ٦ٝاّ َٔ ايبدٍٚ ,نإ
يًطسف اٯخس املض ٕٛي٘ َطايبت٘ مبا دؾع٘ ي٘ َٔ ايبدٍ.
 .10إذا اَتٓع املض ٕٛي٘ عٔ دؾع ايبدٍ أ ٚأخس ,ٙأ ٚاخس دص٤ا َٓ٘ عٔ َٛعد ٙاضبٛعاّ
ؾأنجس ,ؾإٕ نإ ذيو يعرز (ناملٓضٛظ عً ٘ٝيف ايبٓد  )7مل ٜهٔ ايضاَ ٔ٥طايبت٘
بأ ٟبدٍ عٔ املد ٠اي٬سك ١يَ٬تٓاعٚ ,إ نإ يػرل عرز اضتشل ايضا ٔ٥بدٍ املد٠
املػسٚط ١يف ايعكد نًٗا.
 .11غاٖد ايضا ٔ٥املض ٕٛعٓد ايتعاقد ,أقس بأْ٘ ضًٚ ِٝصاحل ي٬ضتجُازٚ ,تعٗد بايعٌُ
عً ٢اضتُساز داٖصٜت٘ عً ٢سايت٘ ايسآَٖ ١د ٠ايضٝاْ.١
عكد صٝاْ ١آي١
ايضا ........... :ٔ٥طسف أ.ٍٚ
املض ٕٛي٘ ......... :طسؾاّ ثإ.
َد ٠ايضٝاْ ...... :١تبدأ..................... :
بدٍ ايضٝاْٜ .............١دؾع غٗسٜاّ يف أ َٔ ّٜٛ ٍٚنٌ غٗس.
قطع ايػٝاز :تكع نًٗا عً ٢عاتل املض ٕٛي٘ (ايطسف ايجاْ )ٞمبا يف ذيو ايصٜٛت ٚايػشّٛ
اي٬شَ ١يًضٝاْ.١
عد ٠ايضٝاْ :١تكع نًٗا عً ٢عاتل ايضا( ٔ٥ايطسف ا٭.)ٍٚ
ايػسٚط اـاص:١
 .1عً ٢ايضا ٔ٥إٔ  َٔ٪ٜصٝاْٖ ١ر ٙاٯي ١يف َهاْٗا ,عٔ طسٜل َٗٓدع نٗسباٞ٥
َٝهاْٝهٚ ,ٞعاٌَ ؾين ٚاسد عً ٢ا٫قٌٚ ,إذا استاز ا٭َس إىل ْكٌ اٯي ١إىل ٚزغ١
ايضا ٔ٥ؾٝذب إٔ ٜتِ ذيو عً ٢سطاب ايضا ٔ٥ؾٛزا.
ٜ .2دخٌ يف اعُاٍ ايضٝاْ ١نٌ َا ٜتعًل بٗر ٙاٯي َٔ ١ايٓاسٝتني ايهٗسباٚ ١ٝ٥املٝهاْٝه:١ٝ
ٚإص٬ح ,أ ٚتبد ٌٜقطع غٝاز ,أ ٚغرل ذيو ,مما وتاز إي٫ ٘ٝضتُساز عًُٗا عطب
ايعسف.
ٜ .3تٛدب عً ٢ايطسف ا٭ ٍٚايضا ٔ٥ايهػـ ايدٚز ٟعً ٢اٯي ١نٌ أضبٛع َس ٠يًتأند َٔ
ضَ٬تٗاٚ ,داٖصٜتٗا يًعٌُٚ ,ايكٝاّ بهٌ َا ًٜصّ يريو ؾٛزاّ.
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 .4عً ٢ايطسف ا٭ ٍٚايضا ٔ٥ايكٝاّ بتصٜٝت اٯي ١نٌ َٜٛني َس.٠
 .5عً ٢ايطسف ا٭ ٍٚاؿغٛز إىل َهإ اٯي ١نًُا اضتدعا ٙايطسف ايجاْ ٞيضٝاْتٗا أٚ
إص٬سٗا ٚإدسا ٤اي٬شّ ؾٛزاّ.
ٜ ٫ .6ػٌُ ٖرا ايعكد َا ودخ يٰي َٔ ١اعطاٍ ْتٝذ ١ض ٤ٛا٫ضتعُاٍ أ ٚايتعط ٌٝاملتعُد
َٔ قبٌ ايطسف ايجاْ ,ٞأ ٚأ َٔ ٟعُاي٘.
 ٫ .7ول ٭ َٔ ٟايطسؾني ؾطذ ٖرا ايعكد مبٛاؾك ١ايطسف اٯخس ,إ ٫يف سا٫ت ا٫عراز
ايطاز ,١٥غرل املتٛقع ١اثٓا ٤ايتعاقد اييت ػعٌ تٓؿٝر ايعكد َطتش ,ّ٬ٝأَ ٚسٖكاّ إزٖاق ّا
نبرلاَّ ,جٌ ضسق ١اٯيَ ١ج ,ّ٬أ ٚصدٚز قساز إداز ٟمبٓع ايضا ٔ٥عٔ ايعٌُ ,أ ٚغرل ذيو,
ؾإْ٘ يف ٖر ٙاؿاي ١هٛش يًطسف اير ٟقاّ ب٘ ايعرز ؾطذ ٖرا ايعكد بإزادت٘ اـاص.١
 .8إذا اَتٓع ايضا ٔ٥عٔ ا٫ضتُساز يف أعُاٍ ايضٝاْ ,١أ ٚتأخس عٓٗا اضبٛعاّ ؾأنجس يعرز أٚ
غرل عرز داش يًطسف ايجاْ ٞايتٛقـ عٔ دؾع ايبدٍ ,ثِ إٕ نإ اَ٫تٓاع يعرز (نُا يف
ايبٓد )7:اضتشل ايضا ٔ٥ايبدٍ عٔ املد ٠ايطابك ١عً ٢اَ٫تٓاعٚ ,إٕ نإ يػرل عرز مل
ٜطتشل غ٦ٝاّ َٔ ايبدٍ ٚٚدب عً ٘ٝزد َا قبغ ١ضابكاّ َٔ ايبدٍ.
 .9إذا اَتٓع املض ٕٛي٘ عٔ دؾع ايبدٍ يعرز أ ٚغرل عرز ,أ ٚأخس دص٤اّ َٔ ايبدٍ عٔ ٚقت٘
اضبٛعاّ ؾأنجس يعرز أ ٚغرل داش يًطسف ا٫خس ايتٛقـ عٔ ا٫ضتُساز يف اعُاٍ ايضٝاْ.١
ثِ إٕ نإ ايتٛقـ يعرز (نُا يف ايبٓد )7:اضتشل ايضا ٔ٥ايبدٍ عٔ املد ٠ايطابك ١يًتٛقـ,
ٚمل ٜهٔ ي٘ املطايب ١مبا بك َٔ ٞايبدٍ ,إٕ نإ يػرل عرز اضتشل ايضا ٔ٥عً ٘ٝايبدٍ
عٔ املد ٠نًٗا ايطابكٚ ١اي٬سك َٔ ١ايعكد.
 .10غاٖد ايضا ٔ٥اٯي ١املض ١ْٛعٓد ايعكد ٚتؿشضٗا ٚأخس بأْٗا ضًٚ ١ُٝداٖص ٠يًعٌُ,
ٚتعٗد بايعٌُ عً ٢اضتُساز داٖصٜتٗا عً ٢سايتٗا ايسآَٖ ١د ٠ايضٝاْ.١
ٖر ٙصٛزَ ٠كذلس ١ايعكد ٟصٝاْ ١عكاز ضهينٚ ,آيٚ ١ميهٔ إٔ هعَ ٬جا ّ٫٭ٟ
عكد صٝاْ ١آخسَ ,ع تػٝرل َا ٜٓاضب٘ َٔ ايػسٚط ٚا٫سهاّٚ ,قد بٓٝت غسٚط ٚأسهاّ
ٖر ٜٔايعكد ٜٔعًٚ ٢ؾل غسٚط ٚأسهاّ عكد ٟاٱدازٚ ٠اؾعايُٖٚ ,١ا أقسب ايعكٛد
املطُا ٠إي ٘ٝنُا تكدّ يف ايبشح.
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