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 مقدمة

تلجأأا جهجتأأإلد جيةجفيأأب لأأز وأأ اخ صاجههأأب جرة إللأأتإل ه ةجف  جه  جلأأ  

جه ةفأ ة  صأأه وأأل,ا جيفجة  هعأة  هوأأإلمخ صةة, أب  صأأه  ا لجأإل جهلجأ,  أ جهعإلصأب 

هفغم  ج اب جأاج  (1)جهق جفجد جيةجفيب جإلن تإل  هجه ة ثخ ا فب  وإلواب لاإلةجف 

 لى حة و,ج    ال  ن  ول,ا  ز تحقا   جةجف جيةجف  هجأل جةجهط ي  هةهفه ل

قأأأة ال يأأأة  ح صأأأت جحةاإلجأأأإلد جأن أأأطب  تأأأاه جيفجة جه أأأإلةف اجهقتأأأ  هجهعقأأأإلا 

 . (2)جالقة إلةيب  الوا إل لز ظخ ج ةةإلق صعظم جهةهل واإلوب جالقة إلة جهح 

ى جأصأأ  جهأأاع يجعأأخ جتأأب جيةجف  تلجأأا أوأأل,ا جهة ج أأز جه  ةأأز  لأأ 

 هك ه اجههب جهة إلط جيةجفع هذ ،إل آر ط لااةتإل هااه   ه جهةعإلقة جالتفإلق جه ة إلةل

ل نحأ, جهلجأ,  هتأاج جأوأل,ا هت تة جأنظ ب جه ل صلح,ظأإل قإلن,ناأب جه عإللأ   جتعأإل إل
ج,  ياأ جح لاث  ل ح جهحكب جهةة اب جالقة إلةيب جهع يعب  الوا إل لز ظخ ح ( 3)

 لأى جه أعاةيه جهأةههز هجهأةجرلز صأه  كثأ  جه,وأإلمخ لإل لاأب لأز  جهعق,ة جيةجفيب

 .(4)تحقا   جةجف هحإلجإلد جه  جل  جهعإلصب

 (5)هيق ة اإلهعقة جيةجفع ك إل جوةق د  لاه جهعإلحب جهفقتاب جهع ااب 

ذهك " جهعقة جهاع ي  صه شخص صعة,ع  إلح اق ة تعاا  ص ل   (6)هجهف نعاب 
                                                             

اإلداري " إفصاح اإلدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح, ( ويقصد بالقرار 1

ة" انظر لعاما ةوذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين ممكن وجائز قانوناً , وكان الباعث عليه ابتغاء المصلح
وعة , الموس1996 مارس 26ق, بتاريخ 36سنة  1692طعن رقم  –في ذلك حكم المحكمة اإلدارية العليا 

 .594, صـ49, جزء 1997 – 1993اإلدارية الحديثة من عام 

- Philppe Georges ét Guy siat " droit public " 13 éd Dalloz Sirey, 2002 – PP.295-296. 

 .3، ص1976( د.على الفحام، سلطة اإلدارة فى تعديل العقد اإلدارى، دار الفكر العربى، 2)
 ( انظر في ذلك 3

J.P Lukaszewice – C.leclerq – A.Chaminade "Travaux dirigés de droit administrative" 
5ed, Jouve, Paris, 2002, P.209 CE.1er Avril 1994, commune df menthon, Rec 
leb.1994.175. 

 .7صـ 1999د/ عبد هللا حنفي "العقود اإلدارية" الكتاب األول, دار النهضة العربية, 
مد محمد بدران "العقد اإلداري بين مفاهيم النظام الالتيني ونظام الشريعة العامة" بحث مقدم لندوة ( د/ مح4

ون مع لي بالتعاالدو التحكيم في العقود اإلدارية الدولية, التي نظمها مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري
 .1مجلس الدولة,  صـ

ة/صح ,ة حل ز  – 299لـ 1988جيةجفع" ةجف جهفك  جهع از ( ة/ ولا إلن جهط إلهع "جه,جاا لز جهقإلن,ن 5

ةجف جهةتضب    ة/ ايا  جه  يف "جهقإلن,ن جيةجفع"4  لـ1992"جهعقة جيةجفع" ةجف جهفك  جهع از  

 جف جهةتضبة  ة/ ح ة  ث إلن  اإلة"صظإلج  جهعلطب جهعإلصب لز جهعق,ة جيةجفيب" 74لـ 1992جهع ااب 

رة إلص جى   ة جه ق ,ة ولام "صعاإلف جهعقة جيةجفع ه ث ه  لى   ة/ ص طف28  لـ1993جهع ااب 

ز، جهق,ج ة هق يب صه ذهك ة/   ة هللا جه,جا  .115  لـ1995صجلس جهةههب" ةجف جهةتضب جهع ااب  

، ص 2002ةب وجه ةظ ب هلعق,ة جيةجفيب هتط اقإلتتإل لز جه  لكب جهع ااب جهعع,ةيب، ةهن ةجف ن  ، 

69. 

6) Philippe Jean – vicent techen "le droit public en 20 lecons 
"ellipse,SA,2005,p.187 
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هعإلح  هيةجلى ذهك لا إل تةض ةه جاج  إلح  هتظت  لاه ناب جأرا ااحكإلح جهقإلن,ن ج

ة ةت جيةجف  و,ج  الب لز  ق,ة جهقإلن,ن جهخإلص  ة صه ش هط غا  صاه,جهعق

اإلصةاإللجد هولطإلد ال ية ةت اتإل جأل جة   ه ا ةح جه ةعإلقة صت جيةجف  ولطإلد 

 لز ص,ججتب جهغا ".

تعة جالصةاإللجد جهةز تة ةت اتإل جتأب جيةجف  لأز ص,ججتأب جه ةعإلقأة صعتأإل ه

إلجإل تعأةطات جيةجف  ق   ذج ا قةضأصه  ا ل صإل ي اأا جهعقأ,ة جيةجفيأب  لأى جيطأ 

 ،لأز ص كأا  وأ ى إل جه ةفأ ة  جهةاجصأإلد تجعلتأإلخ جه ةعإلقأة صعتأإل هاإفجةتتأ ن تح 

جاه جالصةاإللجد حأ  جيةجف   هصه  ا ل.(7)ص إل يخخ ا  ة  جه عإلهج  ااه جه ةعإلقةيه

. هحقتأإل لأز جيشأ جف (8)لز تعةيخ جهعقة اإليفجة  جه ةف ة  ةهن جه ج,ع هل ةعإلقأة

. جأاج لضأ  (9)اه ل ض  لاه جهةاجصإلد تقةضأاتإل جه  ألحب جهعإلصأبهجهة,جاه  لات

لأأأز حإلهأأأب  رأأأ ل جه ةعإلقأأأة اإلهةاجصإلتأأأه  جه  إلشأأأ  جهةةفاأأأا جهج أأأ ع أأأه حقتأأأإل لأأأز 

 .(10)جهةعإلقةيب

 لز صقإلاخ جهعلطإلد هجالصةاإللجد جهةز تة ةت اتإل جيةجف  لز جهعق,ة جيةجفيب لان

لز صجإلل جاه جهطإلمفب صه جهعق,ة اعة  حق,ق، ياتز لز   يضإل جه ةعإلقة ية ةت

تاج ، لصقةصةتإل حقه لز جقةضإل  جه قإلاخ جه إلهز جه ةف   لاه صت جهجتب جيةجفيب

اعة   ج, جهةجلت جأوإلوز هجهحقاقز هل ةعإلقة صت جيةجف ، هيق ة اإله قإلاخ جه قإلال

 ه رةصإلد  فيةجدجه إلةع صإل ي  ف هل ةعإلقة صقإلاخ صإل  ةجه صه    إلل  ه ت,

 .(2)ه إلهح جهجتب جيةجفيب

جهقضإل  جيةجفع  لى تح اةه،  هأج اب جه قإلاخ جه إلهز لقة جوةق د  حكإلح      

لإله حك ب جيةجفيب جهعلاإل  وةق د لز ه ةح ج,جل جه عإلس اه صه ق خ جهط لاه، 

صه جه علم اه  ن جه  هط جهةز تةعل  اةحةية جه قإلاخ جهةقةع  حكإلصتإل  لى  نه "

جهعقة ا فب  إلصب جز ش هط تعإلقة اه هصه ثم تةحةة اةقب هقت جهةعإلقة هال لز 

يعةطات  حة ط لز جهعقة كالخ  إلح تعةيلتإل  ال ا ,جلقب جهط ف جآلر ، هولطب 

جيةجف  لز جهةعةيخ ال تة ب  ال  لى جه  هط جه ةعلقب اةعاا  جه  جل  جهعإلصب 

جهعقة جيةجفع، ههتاج لإن ههاس صه ااةتإل تلك جهةز تحةة جه قإلاخ جهةقةع لز 

، هيجة ذهك جه  هط جه ةعلقب اإله قإلاخ جهةقةع لز جهعقة تةعم اط اعب جالوةق جف

حاث اجهةاجصإلد كخ ط ف صه  ط جف جهعقة تةحةة هقت جهةعإلقة   لله لز  ن

                                                             
جأوس جهعإلصب هلعق,ة جيةجفيب، ةجف جهفك  جهع از ( د/ سليمان الطماوي"األسس العامة للعقود اإلدارية" 7

 .80,79صـ ،2، ط 1965
8) C.A, Paris, 24 Octobre 1995, CJEG 1996, p.26, Note, Savignat. 
9) cass.civ, 7 Mars 1984, Bulletin. Cass.civ, No 9, 1984, p.74. 
10T.c,27 Juillet, 1950, peulaboeuf, Rec, leb, 1950, p.668. 

ريات المشت، مؤلفنا بعنوان " العقود اإلدارية وطرق حسم منازعاتها دراسة في ضوء نظام المنافسات و(2)

 .90ص ، 2018ى، السعودي، مكتبة الشقري بالرياض،  الطبعة األول
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يقةف كخ ط ف لز جاج جه,قت جه قإلاخ جهاع يطل ه هيععى  هاه كةإلتج ه إل يقةصه 

 .(2)هة,جلن جه إلهز هلعقةهلط ف جأر  هيحق  اه ج

لز صجإلل جهعق,ة هل ةعإلقة جهحق,ق جه علم اتإل اجم صة اإلي إللب هاهك لان

حقه لز   إلة  جهة,جلن هيعة  صةةجةج ط اعاإل هحقه لز جه قإلاخ جه إلهز جيةجفيب

إلهاب  لى نح, يخخ اتاج جه إلهز هلعقة، هذهك لز حإلهب  ذج جفتفعت    إلمه جه 

جهجتب جيةجفيب جه ةعإلقة   ذهك اع ب   خ  ه ق جف لإلةف صه و,ج  كإلنجهة,جلن، 

ع خ هجاج صإل  لطلح  لى تع اةه ا ه  حةى جهعلطإلد جهعإلصب لز جهةههب، 

 ، وةثةإلماب رإلفجب  ه  فجة  جه ةعإلقةيه  ه ح,جةث ،  ه اع ب ظ هف(11)جأصا 

نةاجب هجاج صإل يع    ةه اةظ يب جهظ هف جهطإلفمب، ك إل قة يخةخ جهة,جلن جه إلهز 

اعض جه ع,اإلد جه إلةيب جهةز ت إلةف جه ةعإلقة  ثةإل  تةفااه الهةاجصإلته ههم تكه 

 . (12)صة,قعب حاه جهةقةح اإلهعطإل 

هكإلن هتإل تاثا  يب جهةز  ثا د لز جأهنب جأرا   جالقة إلةهصه  ا ل جهظ هف 

ج, هج,  جهحك,صب جه   يب ألةجف جهعةية صه ك ا   لى  لى جهعق,ة جيةجفيب 

، هقة كإلنت تح ي  وع  جه  ف  ول,ا  لجإل ت ةزاجهق جفجد جالقة إلةيب، صه  

يةإلي   29جهجةاه جه   ع لز ةع,يم صجلس جه,لفج ا جه ةجيب ا ةهف ق جف فماس

جهةخلز  ه نظإلح فاط اإلهعع  جه  كاع هلةهالف، ه  ع  هغإل  جهع خ، 2003

هقة جهع  د جهاع كإلن صع ,ال اه صةا اةجيب ا نإلصج جهةح ف جه إلهز لز ص  ، 

% ر ل  23،3ت تب  لى ذهك  نخفإلض جهجةاه جه   ع صقإلاخ جهةهالف ا عةل 

 . (13)2002/2003جهعةب جه إلهاب 

                                                             
 ،م 1993أغسطس  31بجلسة القضائية 34لسنة  2519الطعن رقم راجع على سبيل المثال حكمها في (2)

)من أول  جزء الثانيال - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة اإلدارية العليا السنة الثامنة والثالثون
ق  11120/49في الطعن رقم . وحكمها 1664( صـ 1993إلى آخر سبتمبر سنة  1993مارس سنة 

 19584حكمها في الطعنين رقم ، غير منشور، و24/1/2017بجلسة  ق عليا 12400/49والطعن رقم عليا

هجرية الموافق  9143لسنةمحرم  6األربعاءق.ع بجلسة 59لسنة  19266ق.ع والطعن رقم  59لسنة 

 ، غير منشور.27/9/7201
، صج , أأب  حكأأإلح جهعأأةب  1957ي,ناأأه  30جيةجفى ، جه أأإلةف اجلعأأب فججأأت حكأأم صحك أأب جهقضأأإل  (  11

، جه أأأإلةف اجلعأأأب  297لةأأأ,ى جهج عاأأأب جهع ,صاأأأب هقعأأأ ى جهفةأأأ,ى هجهة أأأ يت فقأأأم . ه607،ص11

ل ، ص 24/2/1965 قم ف، صلف 180، صج , ب جه  إلةئ لى صإلة  جهعق,ة جيةجفيب لى ر عب      إلصإل

19/88/309 

ق  8هعةب  7892لى جهة ,ى فقم  20/1/1957ى جه   يب جه إلةف اجلعب حكم صحك ب جهقضإل  جالةجف( 12

 . 152ص  11صج , ب جحكإلح جهعةب 

حاث جنخفض جهجةاب جه   ع ها لأ  جه ة,وأط جهعأإلح جه أ جح هعأع  جهأةهالف لأز جهعأ,ق هلقأإل ه اإلنأإلد  ( 13
 2003ق شأإل هلأةهالف لأز نتإليأب ي,ناأ,  603،23غ لب  ح إل جد جهةقة جأجة ز ) تحأ,ي د /شأ ج ( 

 ع ه  ج  فججت جهةق ي  جهعة,ع هل ةك جه  كا  2002لز نتإليب ي,نا, ق شإل هلةهالف  462،65صقإلاخ 

    https:www.cbe.egجه ,قت جه و ز  24، ص 2002/2003هعإلح 
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اةح ي   قاإلح جه ةك جه  كاعهذهك ا 2016ن,ل    هعإلح  3لز  هتك ف جأص  ذجته

يم  ه صإل جلطلح  لى تع اةه اةع, تح ي ج كإلص ، جهجةاه جه   ع ل فع  و

ج  تخ,يخ جهح  هل ة,ك جهعإلصلب لز ص   هةععا  ش ذهك صه ر ل ه جهجةاه،

 .  حعب ظ هف جهع ض هجهطلب هاات جهةقة جأجة ز

اعإلح  تع,يم جهجةاب جه   ع و,ج  لتح ي  وع  جه  لاه هقة ت تب  لى       

  ، جأص  جهاع تع ب اخعإلم فتفإل إل ك ا ج لز جالوعإلف 2016 ه إلح  2003

ى قةضهج, صإل جك ا   هل ةعإلقةيه صت جهةههب، حاث جنقل ت جقة إلةيإلد  ق,ةجم،

 1864جهةةرخ جهع يت صه ق خ فماس صجلس جه,لفج  هذهك اإلةجف ق جفه فقم 

تع,يض  ، هذهك اتةف2004هعةب  229جه عةل اق جفه فقم  2003هعةب 

هج  ا جهايه   يه صت جهجتإلد جيةجفيب ق خ تإلفيخ تح ي  وع  جه  ف،جه ةعإلقة

 صه ج جِ  ذهك.

حاث  وةق د  ،ك إل ظت  جهةهف جه إلفل هلقضإل  جيةجفع لز جاج جه ض إلف

يعة  ن تح ي  وع  جه  ف هصإل ت عه صه جفتفإلع لز جأوعإلف  حكإلصه  لى 

ل هم يكه لى حع إلن جه ةعإلقا ثإلاب  ل طإلفمإل ل جقة إلةيإل  قة، هالجهع ة  ةة  ا جحظ لإل

ل،  هعقة جب تةفاا هكفإلهتحقاقإل ال ة إلفجد جهعةجهب  -قةضز يجأص  جهاع ي لك هه ةلعإل

إل لى ص صه جهط لاه جهةعإلنة هجه  إلفكب هلةغلب  -هجوة  جف وا  جه  ل  جهعإلح

صإلل يعة ض تةفاا جهعقة صه لع,اإلد هصإل ي إلةله صه  ق إلد، هصه ثم كإلن هاج

 ى حإلقتجهة  لى جتب جيةجف  ص إلفكبُ جه ةعإلقِِة صعتإل لى تح خ جا  صه جهخعإلف ِ 

 اه ط,جل لة   قاإلح جاج جهظ ف.  

هصإل و  ه صه  2016لز  إلح  جهجةاه جه   ع ي  وع  جه  فه قب تح       

صقإلاخ جهع  د جأجة اب ه فتفإلع جأوعإلف ا كخ  إلض ك ا  لز وع  ل له نخف

جه   ع  ك ا  ص إل  حةث جرة ال لز جهة,جلن جه إلهز لز  ق,ة جهةههب، لقة تةرخ

 ه جهخعإلم  جهةز حإلقت اتم أق جف ح  جه ةعإلقةيه لز جهةع,يض  ه   عج

ا ان  2017هعةب  84 فقم إلهقإلن,نةاجب جالفتفإلع لز جأوعإلف، هذهك ا قةضىن

 .(14) لةجف قإلن,ن تع,يضإلد  ق,ة جه قإلهالد هجهة,فيةجد هجهخةصإلد جهعإلصب

ههةةفاا ذهك  لى  فض جه,جقت لقة لةف صجلس جه,لفج  جه   ع  ة  

هذهك ه, ت  وس ه ,جاط  2017هعةب  13ق جفجد،  ا لجإل جهق جف فقم 

 . (15)هنعب جهةع,يضإلد جه لصب هةط ا   حكإلح جاج جهقإلن,ن

                                                             
 .2017/  7/  9اةإلفيخ  صك ف 27 جهعةة جهج ية  جه و اب( 14

 .2017/  10/  1اةإلفيخ  )ا( صك ف 29 جهعةة جهج ية  جه و اب( 15
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ةهفصجلأأأس جهأأ,لفج  لأأأز   أأأإلة  ز  أأأ,  جهعأأأ ض جه ةقأأةح نعأأأةع ض لأأ

هلعقأأ,ة جيةجفيأب نةاجأأب تح يأأ  وأأع  جه أ ف،  لأأى نعقأأب ذهأأك  جهةأ,جلن جه أأإلهز

جهقضإل  جيةجفع لز جاج جه ض إلف، ثم نخةم جه حث اإهقإل  جهض,   لأى  ةهف ا اإلن

ةعأ,يض لأز  قأ,ة جه قأإلهالد هجهة,فيأةجد جها أان  2017هعأةب  84جهقإلن,ن فقأم 

 قت إل جأأاج جه حأأث هث ثأأب ل أأ,ل، يعأأهجأأاج صأأإل يق,ةنأأإل هةقعأأام هجهخأأةصإلد جهعإلصأأب. 

، ح ي  وع  جه  ف ه ث ه  لأى جهةضأخم اإلن صفت,ح تل   ت تاةيإل نخ  ه ه

 هذهك  لى جهةح, جهةإلهز: 
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 تمهيدي: مفهوم تحرير سعر الصرف وأثره على التضخم.  فصل

في ظل  في إعادة التوازن المالي للعقد اإلداري الفصل األول: الدور الحكومي

 .تحرير سعر الصرف

في  القضاء اإلداري في إعادة التوازن المالي للعقد اإلداري الفصل الثاني: دور

 ظل تحرير سعر الصرف.

تعويض في عقود البشأن  2017لسنة  84الفصل الثالث: القانون رقم 

 المقاوالت والتوريدات والخدمات العامة.
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 الفصل التمهيدى

 وأثره على األسعار مفهوم تحرير سعر الصرف

ا ثإلاأأب لأأز هقةةأأإل جهحإل أأ   لأأ ح جهأأةههز  إلهة أأإلةل جهةجأأإلفعجه عأألم اأأه  ن

جه ح,ف جأوإلوز لز تحقا  جهةة اب جالقة إلةيب هلةهل،  ذ  ه ط يقأه ي كأه هكأخ 

ةههب جالوةفإلة  صه صاجيإل جهةهل جأرأ ى، لإلالكةفأإل  جهأاجتز  لأ ح جهاأ,ح صعأةحاخ 

جهةحقا ، حاث ال ت,جة ةههب صت إل  ظم شانتإل هكثأ د ص,جفةجأإل تعأةطات جهعأا  

لإلالنةأإل  لأز جهأةهل جه أةإل اب يةطلأب لز  اهب جقة أإلةيب  أه اأإلقز ةهل جهعأإلهم. 

جهح أ,ل  لأى جه أ,جفة جأههاأأب جهةأز تعأة,فةجإل صأه جهأأةهل جهةإلصاأب، ك أإل  ن جأأاه 

 لز حإلجب هلح ,ل  لى جهعلت جه  و إلهاب هجآلالد هجألكأإلف هجه تأإلفجدجأرا   

حةأأأأى تعأأأأةث   ص,جفةجأأأأإل  ،جه أأأأةإل اب جه ةقةصأأأأب هجه ع لأأأأب جهةقةاأأأأب صأأأأه جهأأأأةهل

 .(16)جالقة إلةيب جه عطلب

 يجأإلة ن, أإل صأه   أإلةل جهةجأإلفع جهأةههز  لأى جأاج جهةحأ, يقةضأزجهةقاإلح ه

اإلهةظأإلح  ، هج, صإل  لأطلح  لأى تعأ اةهجهةعإلهن جهةههز لز صجإلل جهعاإلوب جهةقةيب

كأه جهف أخ اأاه جأايه جهجأإلن اه، لكأخ ةههأب احكأم حاث ال ي  ،(17)جهةقةع جهةههز 

جأجة ز هةعأ,يب صعإلص تتأإل  جهةقة  قإلتتإل جهةجإلفيب صت جهعإلهم جهخإلفجز تحةإل   هى 

احإلجأأب  هأأى ةيةإلصاكاأأب صعاةأأب هةعأأتاخ  جصإلتتأأإل جهةههاأأب جه خةلفأأب، حاأأث تكأأ,نه هةا

  لاب جهة إلةل جهةجإلفع نظ ج الرة ف جهع  د ااه جهةهل، هصه جةأإل يظتأ  ةهف 

، هذهك صه ر ل تح,يخ جهع لب جه حلاب وع  جه  ف كاةج  هة عاط جاه جهع لاإلد

 .جأجة اب جه ةف   لاتإل لز جهة إلةل  هى جهع  د

 ذ  ،لعأع  جه أأ ف ي ثأخ جه,وأأالب جأوإلوأاب هةعأأ,يب جه أةل, إلد جهةههاأأب

صه ر هه تحةة جهع قب اأاه جهعألت هجهخأةصإلد جه حلاأب ه وأعإلف جهعألت هجهخأةصإلد 

اأة د صأه جه أ ف  أة  صحطأإلد لأز تطأ,فه،    ف نظإلح وأع قة جهخإلفجاب، ه

يقأأ,ح  لأأى جوأأإلس هجهأأاع نظأأإلح ا يةأأ,ن ههةل  جهأأةههز، ثأأم جأأإل  اجبقإل أأة  جهأأ

، هصأأت نتإليأأب جأأاج جهةظأأإلح لأأز صطلأأت جهأأةهالف جأص يكأأز جه أأ ت ط اأأةهفه اإلهأأاجب

جهع عاةاإلد صه جهق ن جه إل أز لقأة اأة  نظأإلح نقأةع ةههأز يظتأ  لأز جألأ  يةعأم 

ص نب يع ف تقل إلد ال ح   هتإل، هج, صإل يطل   لاه نظأإلح وأع   ل ف ااوعإلف

 ههب قأةةجهصه ق خ  جأرا  هال شك  ن ت ةز جاج جهةظإلحجه ع,ح، جه  ف جه  ن  ه 

                                                             
 إلهم جهكةب، ةهن ة/   ة جه,جحة صح ة جهفإلف،  حكإلح جهةعإلهن جهةههز لز صجإلل جهةة اب جالقة إلةيب، جهةإلش  ( 16

 .36ذك  وةب ن  ، ص 

هيق ة اه صج , ب جالتفإلقاإلد هجهتائإلد جهةز ت إلةق  لاتإل جهةهل لز صجإلل جهةقأ,ة ه وأعإلف جه أ ف. ( 17

 فججت: 

Y.Crozet, et al, « Les grandes questions de l’économie internationale », 
édition Nathan, France, 1997, p.250. 
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جهعلت هجهخةصإلد  ع صإل يع ف  وعإلف   ثإلف ول اب صه  ا لجإل  فتفإلعح ه  ة  إلي 

 .(18)) جهةضخم(  اظإلج  

جه ق أ,ة اعأع  لز  ,  جاج جهع ض جه ةقأةح نعأ ض لأز جأاج جهف أخ 

نظأأإلح وأأع  جه أأ ف لأأز  ا اأأإلنذهأأك جه أأ ف ه نظ ةأأه جه خةلفأأب،  لأأى نعقأأب 

 هذهك لز جه  حث جهثإلنز،  لى جهةح, جهةإلهز:،ج ت,فيب ص   جهع ااب

 

 

  

                                                             
18) Devereux M, Yetman J, « Etablissement des prix et transmission des 
variations du taux de change: théorie et vérification empirique », Bank of 
Canada, 2003, p.375. 



272 
 

 المبحث األول

 وأنظمته المختلفة المقصود بسعر الصرف

 جهةقةع جهةظإلح جوم يؤراه جه خةلفب، جهةقةيب جأنظ ب صه  ةة جهعإلهم   ف

 تث ات تم لإذج اةالهةتإل. جهةقة هحة  تث ت جهةز جهعلت  ه صةإلهعلعب جهةقةيب جهقإل ة   ه

 جهع لب فاط تم ه ذج ،جهاجب قإل ة  تة ت نتإلقاأل جهاجب،  هى اإلهةع ب جهةههب   لب

  ذج  صإل قإل ة جه عةناه، جوم جهةقةع جهةظإلح  لى  طل  هجحة آن لز هجهفضب اإلهاجب

   لب فاط يةم هم ه ذج جهفضب، قإل ة   لى تعا  إلنت  قاخ جهفضب،  هى اإلهةع ب ث ةت

 .(19)جه,فقز جهةقةع جهةظإلح تة ت إلنت  قاخ صعةن جهةههبااع

 اجات جه ق ,ة ااإلن يقةضز جأص  لان جه  ف وع   نظ ب تةإلهل هق خ

  ةإلهز:جه جهةح,  لى ه طل اه جه  حث جاج امتقع يقةضز صإل هجاج ههظإلمفه، جهعع 

 

 األول مبحثال

 ووظائفه الصرف بسعر المقصود

 جأةج  اانه جه عض   له حاث جه  ف، هعع  قالت جهةز جهةع يفإلد تعةةد      

 هجأوعإلف جه حلاب جأوعإلف ااه جهع قب  لى جه  إلش  جهةاثا  ذجد جه ماعاب

 ت جات جأص  يقةضز  ةةصإل لإل لاب جأكث  جأةج  يك,ن صإل هكثا ج ،جهخإلفجاب

 جه,جفةجد هت,لا  جه إلةفجد
 ااه فاط  ةج  ج, اانه جآلر  جه عض ه  له . (20)

 ص ت طإلن لت إل جهعإله ز، ع,قجه لز ه وعإلفجإل جه حلز جالقة إلة لز جهعلت  وعإلف

 جه  ف وع  ر ل صه
   لب ص إلةهب نع ب  ه وع  اانه جأر  جه عض ه  له (21)

 نقةع وع  جأر ى تعة   حاه لز ولعب، جهع لةاه  حةى تعة حاث  ر ى اع لب

 هتإل
(22). 

هيق ة يضإلاةظإلصعع جه  ل ج , بجهق,ج ةهجه ع هلباإلو ق,ج ةجهلع بجهةاةحةةة

 .(23)هفكل ةإلهعلطإلت,جه ةعإلصلاةإلآلر يةفاع,قإله  لإلأجة ز

 ذجد تإل ن  ال جه  ف هعع  قالت جهةز جهةع يفإلد تعةة صه جه غم ه لى

 لابجه ح جهع لب صه هحة  اه ت ةل جهةز جهةقةيب جه,حةجد  ةة يعةى  ع هجحة صةه,ل

                                                             
19 ( Ph, Avoyo, finance Appliquée, Dunod, paris, 1993, p. 55. 
20(Michel Jura, « Technique financière international », 2ème édition, Dunod, 

Paris, 2003, p.117. 

21) JP. Allégret, «économie monétaire internationale », Edition Hachette, 

paris, 1997, p.100. 

د/ حمدي عبد العظيم، سياسة سعر الصرف وعالقتها بالموازنة العامة للدولة، مكتبة دار النهضة القاهرة ( (22
 .96 ، ص1987، 

23) Andrew Harrison et Autres,« Business international et mondialisation 
»,1ère édition, édition de Boeck université, Bruxelles, Belgique, 2004, p.303 
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 صه ا,حةجد  ةتإل صع  ج جأجة ز جهةقة صه جه,حة  وع   ه  جة اب،  ر ى  هى

 يعإلةل ص   لز جهةهالف  وع  ن  لة  ةإل ه, هلان هاهك هتط اقإل جه,طةاب، جهع لب

 جه,اليإلد صه اضإلمت اإلوةا جة ش كب  ه تإلج  قاإلح لان ق ش، 16،5 ح,جهز

 ص  يإل جةاتإل 16500 قا ةه صإل ةةتع  ن  لاتإل ةهالف  هف اقا ب جأص يكاب جه ةحة 
 جه حلاب جهع لب صه ا,حةجد تحةة جأجة اب جهع  د  وعإلف  ن يعةز صإل هج, .(24)

 جهع,ق. لز هجهخةصإلد جهعلت تععا   ةة جهحإلل ج, ك إل هلةههب،

 ا,ظافب يق,ح لت,ح جأج اب، غإليب لز هظإلمف  ة  جه  ف ههعع 

 كإلآلتز: ن,جاه صإل هجاج ،(25)هت,ليعاب هقاإلواب تط,ي يب

 جه إلةجفجد ا ان يلع ه صإل ر ل صه هذهكالتطويرية: الوظيفة أوال:

 ي كه ك إل جه إلةفجد، هت جات تط,ي  لز جه  ف وع  يعتم حاث هجه,جفةجد،

 إل ةت جالوةعإل ب  ه صعاةب، لةإل اب ل هع تعطاخ  ه جالوةغةإل   هى  يؤةع  ن

  وع لان جةإل هصه لاب،جه ح جأوعإلف صه  قخ  وعإلفجإل تك,ن جهةز اإله,جفةجد

 هلةجإلف  جهجغ جلز جهعلعز جهة كاب  لى صؤث ج ةهفج يلعب  ن ي كه جه  ف

   جهخإلفجاب.

 جهاع جه ؤش  ا ثإلاب جه  ف وع  يعة حاث القياسية: الوظيفة ثانيا:

  حلابجه جأوعإلف هصقإلفنب هقاإلس هذهك جه حلا,ن هجه ةةج,ن جهةجإلف  لاه يعة ة

 هاا جه,لخ حلقب يعة جه  ف وع   ن  ع جهعإله اب، جهع,ق  وعإلف صت صإل هعلعب

 .هجهعإله اب جه حلاب جأوعإلف

 - قلةإل ك إل - جه  ف وع  الفت إلط نظ جالتوزيعية: الوظيفة ثالثا:

 ز،جهةهه جالقة إلة صعة,ى  لى ت,ليعاب هظافب ي إلفس لان جهخإلفجاب اإلهةجإلف 

 جهعإلهم.  قطإلف ااه ةابجه,ط هجهث هجد جهعإله ز جهق,صز جهةرخ ت,ليت ر ل صه هذهك

 

 الثاني المبحث

 العالمية الصرف سعر أنظمة

 صت جه ةجيب كإلنت هقة تإلفيخاب، هصع اإلد صحطإلد اعة  جه  ف ص وع 

 قإلن,ناب نع ب تحةية يةم كإلن جهةظإلح جاج ظخ لفز هجهفضب( جهاجب ) جه عةناه نظإلح

 جهاج اب جه عك,كإلد صه نق,ةج جةإلك كإلن هقة جهاجب، ه اإلف جهفضب  اإلف ااه

 لز جه إللز جه عةن  وإلس  لى ااةت إل جهة إلةل يةم جهفضاب جه عك,كإلد صه ه ر ى

 لز جه إللز هجهاجب جهفضز، جهةهالف لز جه إللز جهفضب صقةجف  ع صةت إل، كخ

                                                             
  2019ن,ل     20( جاج جهعع  هلقإل ه إل جإل  لز جه ة,ك جه   يب هجه ةك جه  كاع اةإلفيخ 24
ة/ 25،ص 2011جالوكةةفيب،-  لىععةصح ةةجهة،جيةجف جه إلهابجهةههاب،ةجفجهةعلا إلهجإلصعابة/ ( فججت 25

 .10، ص 2003 صح ةجهع ااعإلك ،صحإل  جتفاإلالقة إلةجهكلاإله ع  ،ةهنةجفجهة  ،
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  ن  ع ،16/1 تعإلةل جهةهالف  ااه جهقإلن,ناب جهةع ب كإلنت  ذ جهاج ز، جهةهالف

 .(26)فضزجه جهةهالف صه 16 يعإلهع هاج زج جهةهالف

  ال يلب،ط, هفة   جهةههز جهةقةع هلةظإلح هلاإل رإلةصإل جه عةناه نظإلح ظخ هقة

 صه  قةضى جهاع جأص     ، جهةإلوت جهق ن نتإليب لز لع,اإلد  ة  هججه  نه

 جاه  دجوة  هقة ،جهاجب قإل ة   ه اةظإلح ح1881  إلح جوة ةجهه جأهفااب جهعلطإلد

 هجهاع هةله ا ية,ن نظإلح جإل  جهثإلناب جهعإله اب جهح ا هاعة ط,يلب، هفة   جهقإل ة 

 ،1971  إلح نتإليةه هكإلنت  ة  ح،جه جهق ن صه جهع عاةاإلد صطلت  هى جوة  

   كث ل ف  نظ ب صحله حلته جهةقةع، جهةظإلح لز جهاجب ةهف جنةتى هاةتإليةه

  جهةإلهز: جهةح,  لى وةجاه صإل هجاج ، ص هنب

 جهع لب قا ب فاط جهقإل ة  جاه ا قةضى يةم حاثالذهب: قاعدة أوال:

 ااه هثإلاةب صحةة  وع يب   قب تة ا جةإل هصه جهاجب، صه صعاه ا,لن جه,طةاب

 صإل هقا ب صعإلهيب جهةقةيب جه,حة  قا ب تك,ن احاث.(27)جه خةلفب هجهع  د جهاجب

 جهق,   هى صعإلهيب تك,ن جهةقة ه,حة  جه  جماب جهق,   ن  ع ذجب، صه تحة,يه

 ت ةز  لى جهةهل صه جهعةية ح لت هقة جهاجب، صه جهثإلات ةجفجه ق هاهك جه  جماب

 جأص  جه  إلهاب،  هفاإل هةهل ه ص يكإل كإلنجلة ج جهك  ى جهةهل الوا إل جهاجب قإل ة 

 ةههز نقةع نظإلح ا ثإلاب جهاجب قإل ة  نظإلح جعخ جهاع
(28). 

 تم حاث جه  ف، أوعإلف جل ك ا  جل جوةق جف جهاجب قإل ة  ظخ لز تحق  هقة

 جه ة,ك هتك,ن اإلهاجب، صق,صب ثإلاةب ااوعإلف جهع  د هكخ جهخإلفجاب جهقا ب تحةية

 اع لةتإل صحةة وع   ةة جهاجب صه ك اب  ع هش ج  ه ات صعةعة  جه  كايب

 تحةية  وإلوه  لى يةم جهاع جهعإلح جه عاإلف ا ثإلاب جهاجب كإلن لقة هاإلهةإلهز جه حلاب،

 ااه جهة إلةل صعةالد جه حإللظب يكفخ جهاع جأص  هج, تث اةتإل،ه جهع  د كخ قا ب

 هجاج جهقام، تلك  ه جةجل   اقب حةهة لز  ال تقل إلد تحةث هال جه خةلفب، جهع  د

 كفخ ك إل ،هةهلج  عظمه جالقة إلةع جالوةق جف تحقا  لز ك ا  ا كخ وإلجم صإل

 .(29) صةل, إلتتإل ه ااجن جوةق جفج

 جهح ا اقاإلح جنتإلفد حةى ص,جتاب ا ,ف  قإلم ب جهاجب قإل ة ظلت هقة

 نح, نظإلفجأ تجتجت جهح ا جاه جنةتإل  ه قب ح،1914  إلح جأههز جهعإله اب

 جاج يعةطات هم ههكه جهعإلم ب، جه  ف  وعإلف  لى يعة ة نقةيإل نظإلصإل تاواس

  ر ى ص   جه ج,ع  قةضى جأص  هج, هآلصإلل، صخا إل كإلن حاث جالوة  جف جهةظإلح

                                                             
26) M.Bassone, A.Bettone, « Problèmes monétaires internationaux », édition, 
Armand colin, 1998, p.48. 

 . 188، ص 1992جهعاة   ة جه ,هى، جهة  يعإلد جالقة إلةيب، ةجف جهةتضب جهع ااب، ( ة/ 27
28) M.Bassone, A.Bettone,op.cit. p.48. 

فججت ة/ رإلهة   ة جه ح ه جه عإلح، جه يإلل هجهةهالف:   قب صعةق    ح   قب  إلم ب، نةه  نظ ةتإل جهغ لب ( 29

 . 5، ص 2007جهةجإلفيب جه ةإل اب اجة ، ن,ل    
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  جخ صه  لاه جهةعةي د اعض  ةرإلل صت ، ح1925  إلح لز هذهك ،جهاجب هقإل ة 

 جه,قت ذهك لز جه  ف  وعإلف وإلةد جهةز جهف, ى صه جهةخلص
 (30). 

 كعإلة حإلهب صه جهعإلهم  لإلا هصإل جه إل ز جهق ن صه جهث ثاةإلد صطلت هصت

 جهةجرلز، جهة,جلن   إلة   هى جالقة إلةيب هلعاإلوب جه ماعز جهتةف هتح,ل  إلصب

 جوةق جف تحقا   ه جهةظ  ا  ف جهكإلصخ جهة,ظاف تحقا  صحإلههب ه  لض 

  ةح  ا لجإل صه جهعق إلد صه جهعةية جهاجب قإل ة  هججتت لقة جه  ف. أوعإلف

 صه كإللاب جحةاإلطإلد ت,لا  ه ةح  جه  ةجقاب هغاإلا جهةههز، هجهةعإلهن جالهةاجح

 جه ةطل إلد  بص,جك  لى قةفتتإل هعةح  ةى صإل هجاج جهعإلهم، ةهل صعظم لز جهاجب

 جهعإله اب جهح ا ت كةه صإل  ه لض  هذهك جهعإله اب، جهةههاب هلعا,هب جه ةاجية 

 جالقة إلةيب جهخ يطب تغا د حاث جهاجب، نظإلح  لى هرا ب آثإلف صه جأههى

 هغا  جهععك ع جالنفإلق  هى جهةهل تلك   ط د حاث جه ةحإلفاب، هلةهل

 قلب  لاه ت تب جهاع أص ج جهاجب، اغطإل   إلائب غا  جهح ا اعة جهععك ع

 جهع لب ن ف و,ى يغطز يكه ههم جهاجب( ) جهةفاس جه عةن جاج صه جه حاهن

  جهاجب هقإل ة  نتإليب ذهك كإلن هقة جه ةةجههب،
 جه ةحة  جه  لكب جعخ صإل هجاج.(31)

 صه هقلاخ ل نعإل هجوة  د  ر ى، ةهل ذهك لز هت عتإل ، ةه تةخلى1931  إلح

 1936  إلح حةى جهاجب اقإل ة  اإلهع خ جهةهل
(32).  

-BRETTON): وودز بريتون نظام) المدار التثبيت نظام ثانيا:

WOODS  

 جأص يكاب جه ةحة  اإله,اليإلد ههةل ا ية,ن جتفإلقاب فحم صه جهةظإلح جاج ههة

 هعإلح ي,ها, 22 حةى ي,ها,  هل صه جهفة   لز ةههب ه فاعاه  فات اإلجة إلع هذهك

جهةقةع جهةههز  لى  وإلس نظإلح جه  ف اإلهاجب هقة قإلح جاج جهةظإلح  .1944

 .(33)هلةح,يخ  هى ذجب اعع  ثإلاتهجهةهالف جأص يكز كع لب  فتكإلليب قإلالب 

 35جأص يكاب اةح,يخ جهةهالف هاجب اعع  ثإلات، هج, حاث تلةاح جه,اليإلد

ةهالف هألقاب، هذهك ه ه ي غب صه جه ة,ك جه  كايب جهةز تحةفظ اإفلة  

لةةهق جهةقة جهةههز ك  كا  ههةل ا ية,ن جتفإلقاب. ك إل  ن ئت (34)ةهالفيب 

                                                             
 جيشإلف  جهعإلاقب. ( 30

31 (JP.Faurgere, « La crise du système monétaire international », édition, 

Minerve, France, 1986, p.23.Andrew .C ,‘ International Money ‘, ELBS & Nelson , 
1982 , p 42 – 44. 

 
 .16ص  ،2011  إلن،- جهةظ يبهجهعاإلوإلد،ةجفجهفك - جهعاةصة,هاع ةجهقإلةف،جالقة إلةجهةههز( 32
 

33) Eichengreen. B, « L’expansion du capital: une histoire du système 
monétaire international », édition, l’harmattan, 1997, p.172. 

 ،،القاهرةالمصرفيةمعهدالدراساته عإلل  ا وعإلفجه  ل,جألصإلتإلهةقة    '،ضيراى عبدالمنعمعلد/ ( (34
 .24-23، ص 1972/1973
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يةجف  نظإلح ا ية,ن ههةل هذهك اتةف جهحفإلظ  لى جوةق جف  وعإلف جه  ف 
 هة , جه لح جهةقةع جالوةق جف تحقا  لز جإلصإل ةهفج جالوةق جف هتاج نكإل هقة.(35)

  وعإلف لز  ةافب تقل إلد صه جهث ثاةإلد لة   شتةته صإل  كس  لى ،جهةههاب جهةجإلف 

 .(36)جه  ف

 لز هجه ةةإلصز جهع يت جهعجا هتفإلقم  ر ى  إله اب جقة إلةيب ق,ى ظت,ف هصت      

  را ،ك ا   ا عةالد هتاجيةه جأوعإلف هتضخم جأص يكز جه ةل, إلد صااجن

 هججه صإل هج, ذجب،  هى هةح,يله جهطلب هجشةة نقةيب ألصإلد يةع ض جهةهالف

 لقة هاهك هجوةك إلال جأص يكاب، جه ةحة  جه,اليإلد ق خ صه جه لض

 ااه جالفت إلط افك1971 عإلحه  غعطس لز   لةإله ماعإلأص يكا ية إلفةناكع,ن

  ع ، هجهاجب جهةهالف

إيقإللةح,ي هةهالفجه  ل,كللحك,صإلت,جه ة,كإله  كايبجأجة اب هىاج اه هىال,الحةاإلا

 ،طاب ر ى

.هشتةتفة  جهةخلاعةةعإلةأوعإلفجه هذهكك ةجيبهعق,طةظإلصإلوةق جف وعإلفجه  ف

 فلإلهثإلاةبلاعة,جتإلهع عاةإلد،هصإلت ت عةتإلصه

تح كإلتل ؤهوإلأص,جالهةههابااة خةلفإله  جكاجه إلهابتقل إلت ةية لااوعإلفجه  ل,جنة

 .(37) دإلهع  ال إل ط جاإلتعةافبلااو,جق

 حإلههت جهع    هجةب لز صة ثلب جه ةقةصب جهةهل  ن  هى اإلهاك  هجهجةي 

 ن ت هجهةز و اث,ناإلن جتفإلقاب  ا جح ر ل صه هذهك ،ههةل ا ية,ن نظإلح  نقإلذ

 صه قةف ي فإل  هذهك %2،5  هى جهةعإلةل وع  ح,ل جهةقلب حة  ليإلة   لى

  لى يةل جهاع جأص  جه حإلههب، جاه تةجح هم ههكه جه  ف،  وعإلف  لى جه  هنب

 ت إلصإل  نةتى لقة هاإلهفعخ ،جهع لز جه,جقت لز ههةل ا ية,ن نظإلح تط ا  لع,اب

 .(38) 1973 صإلفس لز اه جهع خ

  (: التعويم ) الصرف سعر تحرير ثالثا:

 وع  جرةاإلف لز ح   ةههب كخ  ل حت لقة ههةل ا ية,ن نظإلح  نتاإلف اعة

 جه  ف هعع   وإلواه ن طاه  ه قط اه ظت  لقة جةإل هصه ،هتإل جه ةإلوب جه  ف

، هذهك (39)بجه  ن جه  ف وع   نظ بهبإلهثإلاةوع جه  لنظ ب ج إلKجهعإلهم لز

 كإلآلتز:

                                                             
والجدير بالذكر أنه في هذا االجتماع تم وضع اتفاقيتين تنظم إحدهما صندوق النقد الدولي وتنظم األخرى ( 35

يناير  10 الصادر في 117من السنة  4البنك الدولي للتنمية والتعمير، راجع الوقائع المصرية عدد رقم 
1946. 

36) Teulon. F, « la nouvelle économie mondiale », édition, PUF, 1998, p.24. 
37) Jacquel. P, « le système monétaire en avenir », in: CEII, cinquante ans 
après Brettons woods, édition economica, 1995, p.202. 

 .39، ص 1997، صادق،النقودالدوليةوعملياتالصرفاألجنبي( راجع مدحت  (38
صح ة  صاه، ص  فجد هةهجلت جهة,جه جهحةيث أنظ ب جه  ف جهةههاب، صجلب جقة إلةيإلد ش إلل ( ة/ ا ا ع (39

 .27 ل يقاإل، جهعةة جهعإلات، ص 
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 اقا ب جهع لب قا ب تث ات يةم هلاتإل:المربوطة أو نظمةسعرالصرفالثابتةأ -1

 جأص يكز( جهةهالف غإله إل )  ر ى   لب تجإله ثإلاةب
 ج, ذهك صه هجهتةف ،(40)

 جهةههاب جه عإلص د تععا  لز جالوةق جف صه  إلهاب ةفجب  هى جه,ل,ل
(41). 

 جهةقةيب جهعاإلوب  لى قا,ةج ه, ت  جهثإلات جه  ف وع  نظإلح يععى ك إل

 صه صثإلهب،  ة  تكةةفه جهةظإلح جاج لان ذهك صه جه غم ه لى جهةجرلاب،

 هاإلهةإلهز اإله  ةجقاب، يحظى هم  ن هل ضإلفاب    ب يك,ن  نه  ا لجإل

 صه جالحةاإلطإلد ه لى جهةقةع جالوةق جف  لى  لى هرا ب نةإلمجه لةك,ن

 صه يةطلب جهثإلات جه  ف وع  نظإلح ت ةز  ن هاهك يضإلف جأجة اب. جهع لب

 اإلوة  جف هلةةرخ جهكإلصلب جهجإلجايب جه  كاع جه ةك
(42).   

 جهع,ق آهاإلد تحةةجإل جهع لب  بقا ة كت لاتإلهنظمةسعرالصرفالمرنة:أ -2

 وإلم  شان ذهك لز شانه جه  ف وع  يك,ن  ن ا عةى هجهطلب(، )جهع ض

  ع ةهن جأجة ز جه  ف و,ق لز هجهطلب جهع ض  لى ية,قف جأوعإلف

 .جهةقةيب جهعلطإلد صه تةرخ

 -جهاإلاإلن -جأص يكاب جه ةحة  جه,اليإلد ) جهك  ع جه ةإل اب جهةهل ت ةت هقة      

 صطلت صت هذهك جهعإلم ب  ه جه  نب جه  ف وع   نظ ب ل نعإل( -جنجلة ج – جه إلناإل

 صه هجنة إلف ق,   كث  جأنظ ب جاه يجعخ صإل هجاج جه إل ز، جهق ن صه جهع عاةاإلد

 جهعظ ى جهغإله اب ت كخ جهةهل جاه د     ن اإل ة إلف جه,واطب،  ه جهثإلاةب

 جهةههاب ه حةاإلطإلد
(43).  

  وعإلف  نظ ب تع  ت جه إل ز، جهق ن صه جهةععاةإلد صطلت صت  نه ك إل      

 لز ك ا   نخفإلض صه ذهك لإلحب هصإل  ةافب هصضإلفات هتج إلد جهثإلاةب جه  ف

 اإلتخإلذ إل ةت جهةخلز  هى جهحإلالد  غلب لز جقةضى جهاع جأص  جه حلاب، جهع  د

 جهع لب تع,يم  ج ج 
. لفز  ح إلماب ث ت  نه لز  هجر  جهق ن جه إل ز كإلن (44)

جةإلك جتجإله ق,يإل صه ق خ جهةهل   ضإل  لةةهق جهةقة جهةههز نح, نظإلح تح ي  

 .(45)وع  جه  ف 

                                                             
فالدوالر األمريكي كما هو معلوم يتمتع بقوة إقتصادية كبيرة جعلت منه العملة األكثر تداوال ورواجا في ( (40

يل لي. للتفصالدو ة االلتزامات الناتجة عن التبادل التجاريجميع أنحاء العالم، بل أنه أصبح أهم عملة لتسوي
جزائرية، ية الراجع بغداد زيان، تغيرات سعر صرف اليورو والدوالر وأثرها على المبادالت التجارية الخارج

 ا. وما بعده 78م، ص  2012/2013رسالة ماجستير، مقدمة لكلية العلوم االقتصادية جامعة وهران، 
 .43-42. صإلفك آوة,ن هآر هن ، ص جت وإلا ، ص 27صح ة  صاه، ص جت وإلا ،ص ( ة/ ا ا ع  (41
 . 24-23( فججت اغةجةع ليإلن، ص جت وإلا ، ص  (42
 .7( ة/ رإلهة   ة جه ح ه جه عإلح، ص جت وإلا ، ص  (43

44(Cartapanis. A, « Le déclenchement des crises de change: qu’avons –nous 
appris depuis dix ans ? », Document de travail CEFI, mai, 2002, p.02.. 

دولة(  98% ) 62انخفضت الدول التي تتبع نظام الصرف الوسيط من  1999-1991ففي الفترة من ( (45
لى دولة( إ 36% )23دولة(، في حين إزدادت الدول التي تنبنت تحرير سعر الصرف من  63% )34إلى 
ص  ،2001دولة (. راجع ستانلي فيشر، أنظمة سعر الصرف، مجلة التمويل والتنمية، يونيه  %77 ) 42

118    . 
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 الثاني المبحث

 العربية مصر جهورية في الصرف سعر تحرير مراحل

 ن, اه لز تة ح,ف جه  ف وع   نظ ب  ن جهعإلا  جه طلب ثةإليإل لز   لةإل

 ت ةت هقة جه  نب، جه  ف وع  ه نظ بنظ بوع جه  لإلهثإلاةب ج إل  وإلوااه

 جهع ااب ص  ج ت,فيب هلز جأرا  . جاه -قلةإل ك إل – جهك  ع جه ةإل اب جهةهل

اة,حاة هتخفاض وع  جه  ف هتث اةه  1991لقة قإلصت جهحك,صب لز  إلح 

ااة  ن جاه جه حإلههب هم تفلح لز تحقا  ، اتةف جهعاط    لى صعةل جهةضخم

ههكه . (46)ذهك، جأص  جهاع جعخ جهحك,صب تةجه نح, نظإلح وع  جه  ف جه,واط

هم يخة   جاج جهةظإلح هل,ق,ف  لى صةى ص م ةه هلعاإلوب جهةقةيب لز ص  ، حاث 

و  إلن صإل جتجتت جهحك,صب  هى جهعا   لى نتج جهةهل جه ةإل اب جهك  ى، 

هت,لاإلد هةفجوإلد لةةهق جهةقة جهةههز، الوا إل جهةفجوب جهةز   ةجإل لز 

 29جه  ف هذهك لز وع  اةح ي   ه تع,يم  جل ق جفهذهك اإتخإلذ ( 47) 2003

 ثم .لز تإلفيخ جهةظإلح جهةقةع جه   ع هلجةاه ، هجاج كإلن  هل تع,يم2003يةإلي  

 لز وةةةإلههه صإل جاج ،2016 هعإلح ن,ل    صه جهثإلهث لز هلجةاه جهثإلنز جهةع,يم جإل 

 ه  جهةضخم  لى جه  ف وع  تح ي   ث  ا اإلن ذهك نعقب  لى ،صطل اه

 جهةإلهز: جهةح,  لى هذهك ،جهثإلهث جه طلب لز هذهك جأوعإلف،

 األول المطلب

 2003 عام الصرف سعر تحرير

  ةل هجهاع 2003 هعةب 183 فقم جه,لفج  صجلس فماس ق جف ا قةضى ذهك جإل 

 جأجة ز اإلهةقة جهةعإلصخ تةظام ا ان 1994 هعةب 38 فقم هلقإلن,ن جهةةفاايب جه محب
 (11ه) (3) جه إلةتاه اةص يعة ةل  نه  لى صةه جأههى جه إلة  لز نص هقة .(48)

 :جآلتاإلن جهة إلن  هاتإل جه  إلف 1994 هعةب 38 فقم هلقإلن,ن جهةةفاايب جه محب صه

 جأجة ى جهةقة لى اإلهةعإلصخ هتإل جه  رص جه عة ة  هل  إلفف يك,ن - 3 المادة

 هلةقة جهح   جهع,ق  طإلف لى جأجة ى هلةقة هجه ات جه  ج   وعإلف تحةية ح يب

 صه ل ع كخ لى هج حب اط يقب جأوعإلف جاه  ه جي  ن يةم  ن لى  جأجة ى،

                                                             
( هجاج يعة ا ثإلاب نظإلصإل ثإلهثإل أوعإلف جه  ف يع ى اإلهةظإلح جه,واط، ا ,ج ه تحةفظ جهع لب اقا ب صعةق   (46

ص هف  فخ صت لج    لب جهةث ات  ه ولب صه جهع  د، صت تح ك جاج جه اط لز اعض جهحإلالد هأل لى  ه جأو

ع  ة,ن هآر هن ،  نظ ب وجه,قت، هيعة ة ذهك  لى ت إليه صعةالد جهةضخم لز جهةهل، فججت صإلفك آو

   42، ص 2008جه  ف: ثإلاةب  ح صع,صب، صجلب جهة ,يخ هجهةة اب، صإلفس 
 2009  ،2003،  1999( حاث  لةف لةةهق جهةقة جهةههز ث ث ةفجوإلد تحلالاب صت ب هذهك لز   ,جح (47

رةاإلفجم ثا  ج لى تاح,ل جرةاإلفجد جه لةجن هةظإلح وع  جه  ف، هذهك صه  جخ تقةيم جه عإل ة  هلةهل جأ ضإل  

..  هخ. هقة هةظإلح وع  جه  ف  لى جأةج  جالقة إلةع جهكلز، هجهةضخم هجهة , هجهقإلالاب هلةع ض ه لصإلد.

 ف، عإلف جه  هى ت,جاه جأو,جق جه إل ة  هجه لةجن جهةإلصاب  ن تعة ة جهةق,يم جهح  أو 2003رل ت ةفجوب 
 يع   ةظإلح وع  جه  ف، صجلب جهة ,يخ هجهةة اب، فججت لز ذهك  تا  غ,ش هج,نإلثإلن  هوة ع، جرةاإلف ن

 .   38، ص 2009
 .2003 /28/1) تإلات( لز  23( جه,قإلمت جه   يب جهعةة  (48
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 اإلهةقة تعإلصله وع  ي,صالإل جه  كاى جه ةك هيعله.جأجة ى اإلهةقة تةعإلصخ جهةى جهف هع

 غ لب ق خ صه هجه عله جه ة,ك لى جيغ ق هعع  جه  جح جه ة,وط حعب جأجة ى

 .جأجة ى جهةقة  ح إل جد

 ىل اإلهةعإلصخ هتإل ي رص جهةى جه   لاب غا  جتإلدجه ن إلط يقة   - 11 المادة

 أجة ىج جهةقة ش ج  ) (:ياتى صإل  لى لقط جأجة ى هلةقة جهح   جهع,ق لى جهةقة

 دجه اكإل هاات هتح اخ ش ج  )ا( .صعئ,هاةتإل هتحت هحعإلاتإل هااعه )اةكة,د(

 تهتح هحعإلاتإل جهخإلف  لى  ه ص   لى جهعإلصلب جه ة,ك  ه جه إلةف  جهعاإلحاب

  ي ط  ه جه ات حإلهب لى هجهةغطاب جه  ج  حإلهب لى جهةح اخ هيةم ئ,هاةتإل،صع

 غا  جهجتإلد  لى هيحظ  .ص   لى جه عة ة  جه  إلفف  حة هةى حعإلاإلتتإل

 ن إلط ت ,يخ هيقة   جهخإلف  ه هى صه جهةح,ي د  ج ج  ت إلش   ن جه   لاب

 لكت  لى حظ ي ك إل جهة إلط، ه إلمة جه إلل ف س صه جهاجتاب ص,جفةجإل  لى جهجتب

 مة إلنهجال جه ة,ك قإلن,ن لى جه,جفة  جه ة,ك    إلل صه   خ ااى جهقاإلح جهجتإلد

 جهجتإلد إلات تق,ح جهةى جأجة ى جهةقة هاات ش ج    لاإلد  لى هتط   . هاه جه  إلف

 ة ح هةى جه علةب جأجة ى هلةقة جهح   اإلهع,ق جه  ف  وعإلف  هاتإل جه  إلف

 فجه    جاج جوم  ه اإلي  ن جهجتإلد جاه صه كخ هتلةاح جه عة ة  جه  إلفف

 ". اه جه   ى جه  كاى جه ةك ه رطإلف

 جهجةاه قا ب لز شةية  نخفإل إل جالقة إلةيب جهعإلحب ت,قعت لقة جهةع,يم جاج  قبه

 نفس رإل ت جهةز جأر ى جهةهل لز حةث صثل إل تع,ي ه، ق جف  قب جه   ع

 حاث جه ة,قعب، اإلهحة  يكه هم جهجةاه قا ب لز جالنخفإلض ههكه ،(49)جهةج اب

 جه,جحة، هلةهالف جةاه 5،52  هى 4،64 صه هذهك %، 19 تقإلفا اةع ب  نخفضت

 ر ل تخفاضه تم قة جه   ع جهجةاه  ن ، ا لجإل صه  و إلا هعة  ذهك هي جت

 تةفيجاإل جإل  جهةخفاض  ن يعةز صإل هجاج %، 36 اةع ب 2001/2002  إلصز
(50). 

 ، إلص ك تع,ي إل يكه هم 2003  إلح جه   ع جهجةاه متع,ي  ن اإلهاك  هجهجةي       

 يق,ح هجهاعMANAGED FLOATING جه ةجف جهةع,يم  نظإلح ية ت كإلن ههكه

 لز جه  كاع جه ةك اح  جالحةفإلظ صت جه  ف أوعإلف ص هنب   طإل   وإلس  لى

 ل إلدجهةق تجةب  جخ صه جأجة اب هلع  د هش ج  ااعإل جه  ف  و,جق لز جهةةرخ

 .هتإل جهخإلفجاب جهقام لز جهحإلة 

  لى جهقضإل  لز جه  ف هعع  جأهل جهةح ي  قةف   ةح ذهك  لى ت تب هقة      

 نظ  هجتب صه – جهع,ق جاه كإلنت حاث جهع,ةج ( جهع,ق ) ه ,جلعج جهع,ق

                                                             
% لز غض,ن شت  هجحة صه  87،5( لفز جه  جليخ لعقب تح ي  تع,يم جه يإلل، جنخفضت قا ةه اح,جهز  (49

 فججت: 1999جهةع,يم، لز يةإلي  

JP. Allégret, « Les régimes de change dans les marchés émergents », 
librairieVuibert, Paris, 2005, p.97. 

( ة/  ح ة ج ل، صإلذج اعة تحا  وع  جه  ف ؟ آفج  لز جهعاإلوب جهةقةيب، جه  كا جه   ع هلةفجوإلد  (50

 .1، ص 2003ل  جي   13جالقة إلةيب، جهعةة 
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   فجه هعع  هجه ع,ح جه حةة  ج, -جالقة إلةياه
 ل ف وع  لاتإل ه فتفت.(51)

 لز جهعإلصلب كجه ة, ت خ جةاتإلد،ههم جهع ت وع ه تجإلهل حاث جأص يكز جهةهالف

 لةح جهاع جأص  هج, جه  كاع، جه ةك تعلا إلد الت إلع نظ ج جهعع  هتاج ص  

 .جأجة اب جهع  د ل ف وع  و,ق لز جهع,ةج  هلع,ق ص   اه  لى جه جإلل

 قة إلةيبه  واإلواب فظ ه صه لإلح تإل هصإل 2011 يةإلي  25 ث,ف  قاإلح هصت      

 نةاجب جأجة اب جهع لب صه جهةقةع ه حةاإلطز جشةية إلجنخفإل  حةث لقة   ا ب

 ، لاه جهطلب ليإلة   ه لض  جأجة ز جهةقة ص إلةف  لز ظ هفجه جاه تاثا 

 جةاتإلد 7 ح,جهز  هى ها خ جه   ع، هلجةاه ك ا   نتاإلف ذهك  لى هت تب

 لز هلةهالف جةاه 8،88  هى ها خ جهع يت جالنخفإلض لز اة  ثم جه,جحة، هلةهالف

 جةاههل جه و ز عع جه ااه ك ا  لإلفق حةث لقة ذهك ،هفغم2016 صإلفس

 13 ح,جهز جأرا   جاه لز ال  حاث جه ,جليب، جهع,ق لز جهعع  إلاخصق جه   ع

  .(52)جه,جحة هلةهالف جةاه
 

 الثاني المطلب

 2016 عام المصري للجنيه الثاني التعويم

 هجهةطلعإلد جأصإلل تحقا   لى جه   ع هلجةاه جأهل جهةع,يم قةف  هعةح نظ ج

 هجا لقة جهع,ةج ( ) جه ,جليب جهع,ق  لى جهقضإل  لز  جاه  ه لض  جالقة إلةيب،

 وع  اةح ي  جل ق جف جتخإلذ  هز 2016 هعإلح ن,ل    صه جهثإلهث لز جه  كاع جه ةك

 جهةع,يم ذهك لز جت ت هقة ،جأجة اب جهع  د صقإلاخ جه   ع هلجةاه جه  ف

 هلاه جهح ، جهةع,يم ذجد جه  ف وع  اةظإلح تع اةه  لى  لطلح صإل  ه جهكإلصخ

 ) جهع,ق ق,ى  ه آلهاإلد هلقإل هج ,طإل لع,ةج تةغاا  جهع لب قا ب تحةية ية ك

 .(53)هجهطلب( جهع ض

 2003 ل   ن, 3 لز جه إلةف جه  كاع جه ةك صحإللظ ق جف نص جإل  حاث      

لصةإله ةكإله  كايعلىةاكاةجهثقبلاإليقة إلةجه   ي,تحقاقإليوة " اق,هه  ق جفح لإل

ج جتلة حا جهةقةيإوةتةجلإله عة,يإلتاةنى ةإلهةضخم،لقةق فجه ةكإله  كايإتخإلذ ة  ج

حعاإلوبتةجهالهةقةجالجة ا ةخ هةح ي  وعإلفجه  لإل طإل ص هنبهل ة,كإلهعإلصلبلا 

هااعإلهةقةجأجة ا تةلإوةعإلة تةجههتةجر هقة,جتإله   ابهٕجنتإل ت إلصإل ج ل هةععا ش

لصعإله ةظ,صبجيل حابجه ةكإلصلبجهةاةةض ة  جهع,قإله ,جليبهلةقةجأجة ز،هذهكإلتعإلقإل

 .هلحك,صبجهاياة إلآلنةةفااج حعمفنإلصجإليل حإلتإلهتاكلابهل إلهابجهعإلصب

 نحاصبجيل حإلتإلهةقةيبهجه إلهابجه ةكإلصلبت كةإلالقة إلةجه   ي ة ,ججتبجهةحةيإلتإل

                                                             
، كلاب جهةجإلف  ه ةجف  جأ  إلل، جإلصعب حل,جن، 2001( ة/  ي ه جةةع، صحةةد  لصب جهع لب لز ص  ، ي,ها, (51

 . 8-4ص 
( فججت ة/ رإلهة   ة جه,جإلا جه ةةفع، تاثا  جهف هق لز  وعإلف ل ف جهجةاه جه   ع  لى جالقة إلة (52

 .17، ص 2016جه   ع، جتحإلة جهغ ف جهع ااب، ت  يه جأهل صه  كة,ا  
 .164( فججت ة/ جهعاة صة,هز   ة جهقإلةف، ص جت وإلا ، ص (53
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هقإلم بهٕجط ققةجفتت,تحقاق عةالتإلهة ,هجهة غا ه ة ,ة ا إليةةإلو  عإصكإلناإلت,ص,جف

 .ةص  جه   يبهجهط اعابهجه إلةيب

 ههةط ا ". هفة  جهةط اقإلأههىهه ةحإله  هنبجهكإللابر  جفجاجهلىإلطإلفتةفااجاججهق

 جآلتز: لز تة ثخ  ج ج جد،  ة  جه  كاع جه ةك ق ف لقة جه,جقت  فض  لى ذهك

 :بالنسبةلمواعيدعماللبنوك  هال: 

ه يإلصإلهعطلبجأو , غ  ةة اباية إلهع إلحلل ة,ك فةحف ه تإلحةىإلهعإل بجهةإلوعبصعإل ل

هنةحإلفجة,ااعإلهع لبجأجة ابهل لح,جالتإله   ياةإلهعإلصلاةفىإلهخ جؤجلاا  لاإلت 

 الشابهجلاأليب  ,الت, ةصةةفاا يبصعإلص ت   لاب ر ىعلىاناة إلا غقطإل إله قإل

 . إله ةكإله  كايإله   ي  اإلنةلكإلهف هعجل

 /ج خطإلاإلهعاةية إهغإل جهكةإلاإلهةهفيإله إلةفا , :بالنسبةألولوياتتدبيرالعملةثانيا:

هةااةعاةجهايةةض ةإلهعلعإلأوإلوابج٢٠١٣ جي ل ٤ايإله   ي ةإلفيخصحإللظإله ةكإله  ك

إللباجهخةيب جةا لىإله ة,كإ طإلمتإل هه,يبلاةةاا جهع لبجأجة اب ةةتةفااجهع لاإلتإليو

 .جإل

 :بالنسبةلإليداعاتالنقديةبالعملةاالجنبيةثالثا:

صإلفس٩ه٢٠١٦صإلفس٨يعالجه ةكإله  كايإله   يإلهكة إلهةهفيبجه إلةف اةإلفيخ

إلال ةشخإللةجهط اعااة,جأ ا انإلهغإل جهحةهةجهق ,ىلإليةج ,جهعح إلهةقةيلألل٢٠١٦

 ,جقت ق ىةجهعلعغا جأوإلوابجهةاةخضعلحة جاإلفيباإوةثةإل تلكإلهعإلصلبلا جإليوةا

جهفةه٣٠ ت هإليةج ,جهفةهالفر اله٥٠آاللةهالفجص يكاخ الها,ص,احة ق ى١٠

 .الفهلعحب

 هذهك جهجةاه، ل ف هعع  جهكإلصخ جهةح ي   لى جه  كاع جه ةك ق جف  كة ك إل      

 " اق,هه هذهك ،ص   لز جهعإلصلب ك,جه ة  إلت   لى جه عئ,هاب ت ك ر ل صه

إلصاإلةجتتيبهقههقة ل حة عئ,هاب و,جقإلهةقةجآلنتا إلهةفجبجأههى عئ,هابجه ة,كإله   

ا, افتتإلصإليةطل  ةك ك هح لعلىتاجإله عئ,هابجهك ا  هةحقاقإلهغ  إله ة ,ةهٕجةج

 .هل  لحبجهعإلصبإلهٕجةفك

ل لىثقبصةانتاجإله عئ,هابلااية صاةب،تةفكألج ابةهفجإلهح  لى  للتإل هٕجنةإلج اعإل

 ." ةظ صةك ك إل ,ةت ,جعلىإلأةج جه حة ص,جه لةاححبجاججه لةجهاياة

 

 الثالث المطلب

 (54)الصرف على التضخم ) األسعار(تحرير سعر أثر سعر 

                                                             
إلالفتفإل إله عة  هجه حع,ول عة,ىإلهعإلصلألوعإلف،هجوةةإلةجهاهك يعة  صه هيق ة اإلهةضخ ( (54

جهةضخ ةلكإلهحإلالتإلهةاة تفعفاتإلجأوعإلفا كلقلالجةج هصةقطت،لاج اناك,نإلالفتفإل فز 

حاثاع   .    الفتفإل فة  لصةابغا ق ا  جه عة,ىإلهعإلصلألوعإلفهج حإلهصحع,وإللاإله جة ع, نا

راجع:   ةإلهةضخ  انتع لابةيةإلصاكابقإلالبهل  حظبر هفة  ط,يلبنع اإل،لإلهةضخ اع   ةحإلهب ةصإلهة,جلن
Schmitt B, « Inflation, chômage et malformations du capital », Economica, 
Paris, 1984, p.228. Benissad M.E, « Essais d’analyse monétaire avec 
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ه إلد صأاعة  نتاإلف نظإلح ا ية,ن ههةل لز صطلت جهع عاةا ولفةإل جهق,ل  نه 

إلح  اط  وعإلف ل لتإل اةظأهم تعة صضط    ه صلاصب اجهق ن جه إل ز، لان جهةهل 

اع لةةهق جهةقة جهةههز، ههكةتإل  ل حت ح   لز جرةاأإلف جهةظأإلح جهأي  ف  لاه 

ز ة جهأةههجةإل لان جهةعإلؤل جهاع  ثا  لز  إلهم جالقة أإل هصه ت جه صةإلو إل هظ هلتإل،

 يةعل  اإلالرةاإلف جأصثخ هةظإلح وع  جه  ف. 

جهةأز (55) 1999ةفجوب لةةهق جهةقة جهةههز هعإلح  هقة جإل د جيجإلاب لز

هأةيتإل جهخاأإلف اأاه  صأ يه: جأهل: جهأ اط جهجإلصأة اع لأب  رأ ى   نةتأت اأان جه لأةجن

 ه  كإلالتحإلةجد جهةقةيب  ه صجإلهس جهع لب جهخاإلف جهثإلنز: جهلج,  هة ةز جهةع,يم جهحأ 

ك أأأإل  –هقأأأة  تجتأأأت جهأأأةهل جه أأأةإل اب جهك أأأ ى نظأأأإلح تح يأأأ  وأأأع  جه أأأ ف. 

ةهق جهةقأة لقة  هلت ةفجوب لةهتاج جأرا ، هصت صطلت جأهفاب جهثإلهثب  -   ةإل

وع  جه أ ف نظإلح جهةهل جهةإلصاب اض هف  ت ةز وإلهفب جهاك   2003جهةههز هعإلح 

جأاه جهأةهل هصةتأإل ج ت,فيأب ص أ  جهع ااأب جأاه  صعظأم جهح ، هاإلهفعخ لقأة ت ةأت

، هجةأإل يثأ,ف جهةعأإلؤل صفأإلةه صأإل صأةى تأاثا  نظأإلح تح يأ  وأع  جه أ ف جهة,لاب

  لى جهةضخم ؟

ت أأا  جهةفجوأأإلد جالقة أأإلةيب  هأأى  ن صعأأةالد جهةضأأخم تأأاجة لأأز جهأأةهل 

هفعأخ لأز ج ت,فيأب ص أ  هجاج صإل حةث اإل(56)جهةز تة ةى  نظ ب جه  ف جه  نب 

لقأة الأ  صعأأةل   2003جهع ااأب، حاأث  نأه  قأب تح يأ  وأع  جه أ ف لأز  أإلح 

 ل % رأ 11،1هجيح إل   هأى  جهةضخم هلقإل ه إل   لةه جهجتإلل جه  كاع هلةع ئب

% رأأ ل  4،0صقإلاأأخ  2003/2004ي,نا,/ غعأأطس صأأه جهعأأةب جه إلهاأأب  شأأت ع

 . (57) 2002/2003جهعةب جه إلهاب جهعإلاقب هعإلح 

جهةظأأأإلح  يعأأأة صأأأه جأ أأأ,جح جهةإلفيخاأأأب لأأأزهجهأأأاع  – 2016لأأأز  أأأإلح ه

  ةأة بمررحلتي:: األولرى:لقة ص  صعةل جهةضخم  –جالقة إلةع هجهةقةع جه   ع 

%،  14،30اةعأأ ب  2016هعأأإلح  صأأإلفس 14تخفأأاض قا أأب جهجةاأأب جه  أأ ع لأأز 

جأصأ  جهأاع  ةى جةاتأإل،   8،95هلأ,ل وأع  جهأةهالف  هأى هقة ت تب  لى ذهأك 

%،  13نع ب جهةضخم  هى  لت هجهخةصإلد، هقة هللتجهع كإللب ع  وعإلفإل فتف  هى

ب جهةز يعةتلكتإل جهع,ق جه   ع تاتز % صه جهعلت جه ماع 80إل  ن ح,جهز الوا 

 . (58)صه جالوةا جة هاإلهةإلهز لانتإل تحةإل  هلع لب جه ع ب 

                                                                                                                                               
référence en Algérie», édition O.P.U, Alger, 1980, p.98.                                  

                                    
 .38ص جت وإلا ، ص  ( فججت لز ذهك  تا  غ,ش هج,نإلثإلن  هوة ع،(55
ص جت وإلا ، ص  هج,نإلثإلن  هوة ع،.  تا  غ,ش 2( فججت لز ذهك ة/  ح ة ج ل، ص جت وإلا ، ص (56

39. 
 لى ص,قعه جه و ز ا  كب جالنة نت  2003/2004( فججت لز ذهك تق ي  جه ةك جه  كاع جه   ع هعإلح (57

 WWW.cbe.org.egجهةإلهز: 
 .40، 35( فججت ة/ رإلهة   ة جه,جإلا جه ةةجفع، ص جت وإلا ، ص (58

http://www.cbe.org.eg/
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اة د اعة ق جف جه ةأك جه  كأاع جه  أ ع  :المرحلة الثانية م: التضخم

وأع   ي  وع  جه  ف، ه قأب جأاج جهقأ جف اايأإلح  فتفأتةح ا 2016ي,نا,  3لز 

هلأخ وأع  جهأةهالف  حاأث جهةهالف صقإلاخ جهجةاه جه   ع ا كخ ك اأ  هصخاأف،

جةاتأأإل  18،1397هلأأخ وأأع  جهأأةهالف  هأأى  2017هلأأز ي,ناأأ,  جةاتأأإل، 18 هأأى 

هقأة ت تأب  لأى . (59)هذهك هلقإل هألوعإلف جه وأ اب لأز جه ةأ,ك جهعإلصلأب لأز ص أ 

،  ع  2016فأز ي,ناأ, ل عةل جهةضأخم اجك ا  إل فتفإلع جهةهالف اتاج جه كخ جفتفإل 

(60)% 13 ق أأخ جهةعأأ,يم جهثأأإلنز هلجةاأأه لقأأة هلأأخ جهةضأأخم
 جهةعأأ,يم قأأ جف هاعأأة 

 هلةع ئأأأب جه  كأأأاع جهجتأأأإلل يح أأأإلماإلد هلقأأأإل جهةضأأأخم لصعأأأة  فتفأأأت ا  إلشأأأ  

 .% 30 صه  كث   هى ها خ هجيح إل ،

 جالفتفأإلع صأه جه  أ ع جه أإلفع  نةإلاأت جهةأز جهةخ,لأإلد صأه جهأ غم ه لى

 ،جه  أأأ ع جهجةاأأأه لأأأ ف هعأأأع  جهكإلصأأأخ جهةح يأأأ  نةاجأأأب وأأأعإلفجأ لأأأز جهك اأأأ 

  أأإلح صطلأأت صأأت  نأأه  ال جأجة اأأب جهع أأ د صقإلاأأخ ك اأأ   ا أأ,ف  قا ةأأه ه نخفأأإلض

  ن  أه يأةم جهأاع جأصأ  جه  أ ع، جهجةاأه هةع,يم جييجإلااب جه ,جةف ظت د 2019

 لأأ ف وأأع  تح يأأ   ةى لقأأة نإلحاأأب ل أأه أهجنأأه. وأأإلاقإل كأأإلن جهةعأأ,يم  لأأى جهحكأأم

 بنإلحاأ هصأه ت إلصأإل، هعأ,ةج (ج ) جه ,جليأب جهعأ,ق  لى جهقضإل   هى جه   ع جهجةاه

 جهأأأةهالف هرإللأأأب جأجة اأأأب، جهع أأأ د صقإلاأأأخ جهجةاأأأه قا أأأب تحعأأأةت لقأأأة  رأأأ ى

 أراأ ج جأاج تخطأى  ن ل عأة جأههأى، جهعإله اأب جهع لأب قلةأإل ك إل يعة هجهاع جأص يكز

 ها أخ جه  أ ع جهجةاأه صقإلاأخ جهأةهالف  نخفأض لقأة جه و ز هلعع  هلقإل جةاه 18

  .2019 ن,ل    لز ذهكه جةاه 16 يق ا صإل  هى

 

 

 

  

                                                             
،  لى جه ,قت جه و ز ا  كب 26، ص ا 2016/2017( فججت تق ي  جه ةك جه  كاع جه   ع هعإلح 59

 WWW.cbe.org.egجالنة نت جهةإلهز: 
هة ااة جفحلب لز صحطب جهةع,يضإلد، ي ةفجإل جالتحإلة جه   ع ه قإلههز  41فججت صجلب جه قإلهل جه   ع،  

 . 50)  ةة رإلص( ، ص  65ةة هجه ةإل ، جهع
 ،    2201( حاث جفتفعت نع ب جهةضخم نةاجب جهجتإلل جه  كاع هلةع ئب هجيح إل ، جهكةإلا جهعة,ع (60

http://www.cbe.org.eg/
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 الفصل األول

 فالدور الحكومي لتحقيق التوازن المالي للعقود في ظل تحرير سعر الصر

لى  ف يةإل صةى جأفتفإلع لز جأوعإلف نةاجب تح ي  وع  ل ف جهجةاه جه   ى

إلهز ، جأص  جهاع ت تب  لاه  حةجث  رة ل لز جهة,جلن جه 2003يةإلي   29

 جاج هلعق,ة جيةجفيب، ص إل كإلن يقةضز  لى جهحك,صب جهةةرخ جهع يت ي إلة 

ا  وى  وة  جف جهة,جلن، تحقاقإل ال ة إلفجد جهعةجهب صه نإلحاب، هجهحفإلظ  ل

 ةةرخجه  جل  جهعإلصب اإنةظإلح ه ط جة صه نإلحاب  ر ى، هاإلهفعخ لقة جإل  جه

لى  2003هعةب  1864جهع يت صه صجلس جه,لفج ، حاث  لةف جهق جف فقم 

 ا انهذهك  2004هعةب  229، ثم   ق ه اق جفج آر  يح خ فقم 14/11/2003

تح ي  وع  ل ف  تع,يض جه قإلههاه  ه ل هق جأوعإلف جهةإلتجب  ه ق جف

ف ك إل لة، 29/1/2003جهجةاه جه   ع لز صقإلاخ جهع  د جأجة اب اةإلفيخ 

، 2008 ا يخ هعةب  18اةإلفيخ  49فقم  صجلس جه,لفج  ق جفج ثإلهث لز جلعةه

صب هذهك اتةف تع,يض جه قإلههاه اع ب تح ي  وع  جه  ف  ه جهعق,ة جهُ   

 5حةى لةهف جهقإلن,ن فقم ه 2003يةإلي  29صت جهجتإلد جيةجفيب صه تإلفيخ 

 ةإلههههجاج صإل وةة ،ا ان تعةيلقإلن,ن جه ةإلق إلد جه اجيةجد جهعإلا 2005هعةب 

  لى جهةح, جهةإلهز: لز  ث ثب ص إلحث

 المبحث األول

 2003لسنة  1864قرار مجلس الوزراء رقم 

خ ، هنص  لى   هف  ت كا2003ن,ل    هعإلح  14لةف جاج جهق جف لز       

" اق,هه جه إلة  جأههى صةه نصهجإلن لةاب هح    ق,ة جأ  إلل،  حاث جإل  

اب إلل  لة  ةت كخ  لِز كُخُّ هلجف   ه  ع جتب ِصَه جتإلد جيوةإلة هجةب لةاب ِصهَ 

ثخ  ز : ص هةإله َلَى جهةح, ج هصإلهاب هقإلن,ناب يخةإلفجم جه,لي   ه فماس جهجتب هذهك

ك ه ة جتب جيوةإلة ـ ص ثخ ه,لجف  جه إلهاب ـ ص ثخ  ه,لجف  جهةخطاط ـ ص ثخ

 ـجالوةث إلف جهق,صز ـ ص ثخ جهجتإلل جه  كاع هلةع ئب جهعإلصب هجيح إل  

 ـ إلد جه خة ,ن اإلأفقإلح جهقاإلواب هألوعإلف ـ صثخ  هلجتإلل جه  كاع هل حإلو

 ل."ص ثخ هلجتب جه ةفا  هأل  إل

تك,ن صت ب كخ هجةب صه جهلجإلن جه  إلف  هاتإل لى جه إلة  جأههى صإل ياتز:  هال:  

. 2003صه يةإلي   29ص ججعب هتحةية حجم جأ  إلل جهةى كإلن صةعإلقَةجل  لاتإل ق خ 

 .(61)جه ة,ة جهةى تع  ت هةلك جهايإلة  ثإلناإل: تحةية حجم جهايإلة  لى جأوعإلف ه

 إلاطإل لصةاإل الوةحقإلق جهةع,يض جاج جهق جف ك إل ه عت جه إلة  جهثإلهثب صه       

يك,ن تارا  تةفاا أال نةاجب تح ي  وع  جه  ف، لض   ه ذهك لقة  شة طت 

                                                             
 ( فججت نص جه إلة  جهثإلناب صه جهق جف.61
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ك إل  ج ى صجلس هع ب ي جُت هل قإلهل،  2003صه يةإلي   29جأ  إلل اعة 

صإل وةةةإلههه لز ث ثب جاج ، ه2004ل  جي   14ق جفاةإلفيخ تاج جههتعةي  جه,لفج 

 على جهةح, جهةإلهز: صطإله 
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 المطلب األول

 2003لسنة  1864رقم النطاق الزمني لتطبيق قرار مجلس الوزراء

هاتإل   إلف  تؤةع جهلجإلن جه“ ن ت جه إلة  جهثإلهثب صه جاج جهق جف  لى  نه       

إلد   ه    إلهتإل ا  ج إل  صإل ياتز  هال:  ةح حعإلا  يب ليإلة  لى جأوعإلف هل 

د هلقإلل ".... فجاعإل:  ن تع ى جهةع,يضإل 29/1/2003جهةى تم تقةيم    تإل اعة 

 ه  هةفجوب تع,يضإلد جه قإلههاهلةعب جهةى جفتاد جهلجةب جه,لجفيب جهخإللب ا

  جهةعإلقة % صه جأوعإلف جهعإلا10جفتفإلع جأوعإلف جالوة شإلة اتإل ها إل ال يجإلهل 

  لاتإل. 

 ن صةإلط جيلإلة  صه  حكإلح ق جف فماس صجلس جه,لفج  فقم هيةضح صه ذهك       

 ن يك,ن جهعقة قة تم  2004هعةب  229جه عةل اإلهق جف فقم  2003هعةب  1864

% صه قا ب 10ه ةةما يعةح  جه ةعإلقة ل ف نع ب  29/1/2003خ ت,قاعه ق 

" هال جأ  إلل جه,جفة  اإلهعقة. هجاج صإل  كةته صحك ب جهقضإل  جيةجفع اقةإل اق,هتإل 

يةإلل صه ذِهَك صإل ت عكت اه جه  كب جْهُ ةَّ اب صه جالوةةإلة  هز صإل لةف َ ه َفمِاس 

 2004هَعةَب  229،  2003هَعةَب  1864صْجِلس جه,لفج  ا ,جب ق جفيه فق ز 

ه يإل َكإلَن  –اَ اْن تع,يض جه قإلههاه َ ه ل هق جأوعإلف ، ذِهَك  ن جايه جهق جفيه 

 لةفجل ه عإلهجب جأ  جف جهَِّةز هحقت اإله ةعإلقةيه َصَت كإلنإل قَةْ  –هجه ص  ه اةت إل 

جتب جيةجف  نةاجب هةح ي  وع  جه  ف ، َكَ إل  نت إل لةفجل ه عإلهجب جأَْ َ إلل 

ل َ لَْاَتإل ق خ   ه تِْلَك جهَّةِز قةصت َ ْةَتإل   هض  29/1/2003جهَّةِز َكإلَن صةعإلقةج

اَج جهةإلفيخ  ه اعةه ةهن تِْلَك جهع هض جهَّةِز َوَ,ج  تِْلَك جهَّةِز تمَّ جه ت لِاَتإل ق خ جَ 

 .(62)و,ف يقةح َ ْةَتإل   هض لا إل اَْعة 

ك إل  كةد صحك ب جهقضإل  جيةجفع اإلهقإلج   جهةطإلق جهاصةز هق جف صجلس       

هذهك اق,هتإل " ت,قف جه  كب  ه جهةةفاا يعة  2003هعةب  1864فقم جه,لفج  

إل جهعقةيب هال ي ح هتإل جهةافع ا ةهف  ر الل صه جإلن تإل اةةفاا  هةاجصإلتت

جهق جفجد جالقة إلةيب اةع,يم جهجةاه جه   ع هليإلة  جأوعإلف ا إل يؤةع  هى 

 رة ل جهة,جلن جه إلهز هلعقة حاث  ن جهق جفجد وإلهفب جهاك  حةةد نطإلق 

ه ن جاه جأ  إلل هاعت صه  29/1/2003و يإلنتإل  لى جأ  إلل جه عةة  ق خ 

ق جفجد هصه ثم لإن قاإلح جهجتب جيةجفيب اعحب جأ  إلل تلك جه خإلط ب اتاه جه

صه جه  كب جه ة اب هة,قفتإل  ه جهةةفاا يةف  هلحاح حكم جهقإلن,ن ، ك إل  يك,ن 

هلجتب جيةجفيب جهح  لز جهةةفاا  لى حعإلاتإل هج, صإل قإلصت اه لع ل  لى جهةح, 

حب جأ  إلل صه جه  إلف  هاه..... هصه ثم لإن قاإلح جتب جيةجف  جه ة ز  لاتإل اع

ل هلحاح حكم جهقإلن,ن هكإلنت  جه  كب جه ة اب هتةفااجإل  لى حعإلاتإل يك,ن صةفقإل

                                                             
، 26/12/2013اجلعب  –-ةجم   صةإلل إلد جأل جة ق،  20هعةب  15305لز جهة ,ى فقم حك تإل جه إلةف ( 62

 غا  صة ,ف.
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جه  كب جه ة اب صةيةب هلجتب جيةجفيب اإله  إله  وإلهفب جهاك  جأص  جهاع تقضز 

 . (63)صعه جه حك ب ا لض جهطل إلد جه ةعلقب اإله عةحقإلد جه إلهاب 

إل " اانه ههئه كإلن تإلفيخ جي  ن  ه تط اقإل هاهك لقة قضت جه حك ب ذجتته      

حاث  لةفد جه  كب جه ة اب رطإلا  هى جهجتب  7/5/2002جه ةإلق ب ج, 

جيةجفيب يفاة صة جالفت إلط اع ض جأوعإلف جه قةح صةتإل لز جاه جه ةإلق ب حةى 

هصه ثم لإن جهةعإلقة  5/2/2003حاث لةف  ص  جهة,فية لز  2003نتإليب ل  جي  

هت جرى جهةةفاا كإلص ل  هى صإل اعة تإلفيخ  29/1/2003يخ يك,ن قة  ا ح ق خ تإلف

 2003هعةب  1864جه حةة اق جف فماس صجلس جه,لفج  فقم  29/1/2003

، جأص  جهاع يةتض 2004هعةب  229جه عةل اق جف فماس صجلس جه,لفج  فقم 

ل لز ل ف نع ب  % صه قا ب جأ  إلل جه,جفة  اإلهعقة 10هل  كب جه ة اب حقإل

ل  جه  إلف  هاه،  2003هعةب  1864أحكإلح ق جف فماس صجلس جه,لفج  هذهك ط قإل

هجفةلت اان ص ل  جه طإله ب صعل,ح جه قةجف صعةح  جأةج  هقة جنةتت  هى  حقاب 

جه  كب لز طل تإل جأص  جهاع قضت صعه ااحقاةتإل لز جهف,جمة جهقإلن,ناب  ه جه  ل  

 10/3/2004إلللب لز % صه تإلفيخ جه طإله ب جهقضإلماب جهح5جه عةح  هتإل ا,جقت 

ل هحكم جه إلة    .(64)صه جهقإلن,ن جه ةنز  226هحةى ت إلح جهعةجة ط قإل

هجاج صإل  كةته جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل اق,هتإل " ه ه طلب جه  كب       

تع,يضتإل   إل  لإلاتإل صه    جف  ه جهق جفجد جه إلةف  لا إل  طل   لاه " 

ل ط ل ، لإنه ه إل كإلن جهظ ف تع,يم جهجةاه جه   ع" اإ ة إلفجإل ت ثخ ظ لإل إلفمإل

جهطإلفئ جه ة ز اه لز جهحإلهب جه إلثلب ج, تح ي  وع  جه  ف هصإل لإلح ه صه 

 فتفإلع لز جأوعإلف هجهاع تق ف ا ,جب ق جفع فماس صجلس جه,لفج  جه  إلف 

يةإلي   29 هات إل قة ق فج نطإلق  و يإلنت إل اإلأ  إلل جهةز كإلن صةعإلقةجل  لاتإل ق خ 

ليإلة  لز جأوعإلف هل   ه إلد جهةز تم تقةيم  صت  ةح حعإلا   ع 2003

هكإلن جهع لاب صحخ جهةةج ز قة تم تقةيم   ه تإل  29/1/2003   تإل اعة 

ـ  ع اعة جهةإلفيخ جه  إلف  هاه ـ ههم يةم جهةعإلقة ا انتإل  ال  2/2/2003اةإلفيخ 

هصه ثم يخ   جاج جهعقة  ه نطإلق  تط ا  ق جفع صجلس  3/8/2003اةإلفيخ 

 .(65) إلف  هات إل جه,لفج   جه 

ا لض تع,يض  حةى هتط اقإل هاهك لقة قضت صحك ب جهقضإل  جيةجفع 

 لى  نه " اإلهةع ب هل ةإلق ب جهعإلصب جهخإللب  (66)جه  كإلد هشاةد قضإلمتإل

                                                             
 49532لِز جهة ,ى فقم  26/2/2013( حك تإل  صحك ب جهقضإل  جيةجفع اإلهقإلج   )ةجم   جهعق,ة( اجلعب (63

 ق، غا  صة ,ف. 59هعةب 
 .22/5/2012ق جلعب  59هعةب  37957حك تإل جه إلةف صه جهةجم   جهثإلصةب  ق,ة لز جهة ,ى فقم ( 64

ق.ع 95هعةب  19266ق.ع هجهطعه فقم  59هعةب  19584حكم جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل لز جهطعةاه فقم ( (65

 ، غا  صة ,ف.27/9/2017جج يب جه ,جل   1439هعةبصح ح  6جأفاعإل اجلعب 
في الدعوى رقم  15/6/2010بالقاهرة )دائرة العقود والتعويضات( بجلسة حكم صحك ب جهقضإل  جيةجفع ( 66

 ، غير منشور.ق 60ة لسن 3042
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اة,فية هتجتاا  قعإلح جه  إليب هغ ف جهع لاإلد جهخإللب اة,فية هتجتاا  قعإلح 

  21/3/2003اجلعب جه  إليب هغ ف جهع لاإلد جه,جفة  ا حافب جه ة ى هجى 

ل  يعةح  جه ة ى ا فةه  ى تع,يض  ةتإل أنه  29/1/2003 ى اعة تإلفيخ 

 ى لى ظخ جالوعإلف جهجةية  لى  29/1/2003قةح  طإلؤه لى جاه جه ةإلق ب اعة

ذهك جه,قت   هكاهك جأص  لى حإلهب  هجص  جيوةإلة جي إللاب جه إلةف  هل ة ى 

يةجفيب جه ة ى  لاتإل جلعإلد  ه جهع لاإلد جهةى يج ى تةفااجإل هلجتب ج

ك إل  29/1/2003لقة تم  وةإلةجإل هل  كب جه ة اب اعة  2/6/2003 24/5/2003

 ن جه ة ى ا فةه هم يقةح ةهاخ  لى  ن جةإلك ليإلة  لى  وعإلف جه ,جة جأههاب  ه 

جهة,فيةجد ص إل ال يح  صعه هل ة ى جه طإله ب اقا ب  لية ا إل ج, صعةح   لاه 

يةعاه لاه فلض جهةع,يض. هرل ت جه حك ب ااهك  هى  هايإلة  جأوعإلف ص إل

 حك تإل وإلهف جه اإلن.
 

 

 المطلب الثاني

 أال يكون تأخير تنفيذ األعمال لسبب يرجُع للمقاول

 وإلهف 2003هعةب  1864ن ت جه إلة  جهثإلهثب صه ق جف صجلس جه,لفج  فقم 

.رإلصعإل: ز: .. لى  ن " تؤةع جهلجإلن جه  إلف  هاتإل    إلهتإل ا  ج إل  صإل يات جهاك  

هل. هع ب ي جُت هل قإل 2003يةإلي   29 ال يك,ن تارا  تةفاا جأ  إلل اعة 

 ك,ن صه  لاهاإلهةإلهز لانه  ذج كإلن جهةارا  لز تةفاا جأ  إلل ي جت هجتب جيةجف

 ح  جه ةعإلقة جهةع,يض هلقإل هتاج جهق جف.

اان جهثإلات صه "  .(67)هتط اقإل هاهك لقة قضت صحك ب جهقضإل  جيةجفع 

جأهفجق  ن جه ة ى قة تعإلقة صت جهجتب جيةجفيب جه ة ى  لاتإل  لى  ن إل  

  هكإلن  ةح جهة ,يخ جه عة   هل   هع 29/1/2003صعة فى ك ة جه حلب ق خ 

ثم يةط    لاه  صه ق خ جه,لجف   ةى  هى تار  جينةتإل  صه  وةك إلل جهع لاب ل ه

وإلهف  2003هعةب  1864جأحكإلح جه,جفة  اق جف فماس صجلس جه,لفج  فقم 

جهاك  ه صإل اإلهةع ب هل ةإلق إلد جهعإلصب لإن جهثإلات صه جأهفجق  ن جهعطإل  ق خ 

ل ه ثم يةط    لاه جأحكإلح  2003هعةب  1864جهع خ ااحكإلح جهق جف فقم 

أص  جيوةإلة جه إلةف صه هلجف   جه,جفة  اإلهق جف وإلهف جهاك . ه صإل اإلهةع ب

جه حب هجهعكإلن ا ان جه ةإلق ب جهعإلصب جهخإللب اةط,ي  ص ةى ط,جفئ ا عة فى 

هج, صإليعةى  25/6/2000جهعاإلط جه  كاى أص   وةإلة   إللى هكاهك اةإلفيخ 

 هه إل كإلن  ةح 2003هعةب 1864 ن جهعطإل   قةح ق خ جهع خ ااحكإلح جهق جف فقم 

ع صه ق خ جه,لجف  ج, جهاى  ةى  هى تارا  جيوة ح جهة ,يخ جه عة   هل   ه

جهةتإلمى هلع لاب ل ه ثم يةط    لاه جأحكإلح جه,جفة  اإلهق جف وإلهف جهاك . 

                                                             
في الدعوى رقم  15/6/2010بالقاهرة )دائرة العقود والتعويضات( بجلسة حكم صحك ب جهقضإل  جيةجفع ( 67

 ، غير منشور.ق 60لسنة  3042
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هاإلهةع ب هل ةإلق ب جهعإلصب جهخإللب اةط,ي  ص ةى جهط,جفئ ا عة فى جهعاإلط 

هكإلن جلعب لةح جه ظإلفيف لى  21/2/2003جه  كاى هكإلن ذهك اجلعب 

هكإلن و ب جهةارا  ي جت هلجتب 29/1/2003يعةى  نه ق خ  ص إل25/6/2000

جيةجفيب هذهك هعةح جهة ,يخ هل   هع جأص  جهاى يةعاه صعه جهقضإل  ااحقاب 

ل هق جف فماس صجلس جه,لفج  فقم 10جه  كب لى ل ف نع ب  %جهف,فيب هلقإل

 –اإلهةع ب هع لاب تط,ي  ص ةى صعة فى جهعاإلط جه  كاى  2003هعةب  1864

  إلصب...". صةإلق ب

 لى جهةقاض صه ذهك لإذج كإلن جهةارا  هع ب فججت هل ةعإلقة  ل  يعةح  

،  2003هعةب  1864جهةع,يض جه ق ف ا قةضى ق جف صجلس جه,لفج  فقم 

جهثإلات صه جأهفجق  ن  هتط اقإل هاهك لقة قضت صحك ب جهقضإل  جيةجفع اان "

ى تةفاا   لاب  ن إل  جهجتب جيةجفيب جه ة ى  لاتإل قة تعإلقةد صت جه ة ز  ل

و,ف أفض جه  كا جهق,صز هل ح,ث ا ةيةب جهعإلةس صه  كة,ا  صقإلاخ ص ل  

( جةاه ، هقة نص  قة جه قإلههب جه   ح لز جاج جه ان لز 765000 ج إلهز قةفه )

جه ةة جهثإلنز صةه  لى  ن يلةاح جهط ف جهثإلنز )جه قإلهل( اإلوةخ ج  جهة جراص 

هةعإلقة صه جهجتإلد جه و اب جه خة ب هذهك جه لصب أ  إلل جه ةإل  ص, ,ع ج

 لى نفقب جه  كا )جهط ف جأهل( ، ك إل نص جه ةة جه جات صه جهعقة  لى  ن صة  

تةفاا جهع لاب صحخ جهةةج ز وةب  شت  ت ة  صه تإلفيخ جوة ح جهط ف جهثإلنز 

ل صه جه ,جنت ا ,جب صحض  فو ز ص,قت  )جه قإلهل جه ة ز( ه ,قت جهع خ رإلهاإل

صةةهاه هصه صةةها جيةجف  جهعإلصب هل ئ,ن جهتةةواب اإله  كا جه ةعإلقة  صةه  ه صه

هتعلام جه و,صإلد جهخإللب اإلهع لاب صحخ جهةعإلقة ، هقة تعلم جه قإلهل ص,قت جهع خ 

هصه ثم كإلن يةعاه  لاه تعلام جأ  إلل جه عةة   هاه اةإلفيخ  24/6/2002اةإلفيخ 

ل اةإلفيخ ، ه ذ قإلح جه ة ز اةعلام جأ  إلل ص 27/1/2003 حخ جهةعإلقة جاةةجماإل

ل ه ثم يك,ن قة تار  لز تعلام جأ  إلل جه عةة   هاه  ه جه اعإلة  10/1/2004

جه حةة اإلهعقة أو إلا ت جت  هاه ههاس  هى جهجتب جيةجفيب جه ةعإلقة   ذ  ن 

ل هل ةة جهثإلنز صه  جه ة ز ج, جه ة,ط اه جوةخ ج  جهة جراص جه لصب هلع لاب ط قإل

غض,ن جاه جه ة  )صة  جهةةفاا( لةف ق جف تح ي  وع  ل ف  جهعقة ، هلز

ل  لى صإل تقةح  جهجةاه جه   ع ص إل ت تب  لاه ليإلة   وعإلف ص,جة جه ةإل  ، هت تا إل

هه إل كإلن جه ة ز ج, جه عئ,ل  ه جهةارا  لز جوةخ ج  جاه جهة جراص ص إل 

الوةفإلة  صه ت تب  لاه تار ه لز جهةةفاا هجهةعلام ل ه ثم يةةفز لز حقه صةإلط ج

هعةب  229،  2003هعةب  1864 حكإلح ق جفع فماس صجلس جه,لفج  فق ز 

ا ان تع,يض جه قإلههاه  ه ل هق جأوعإلف جهةإلتجب  ه ق جف تح ي   2004

وع  ل ف جهجةاه جه   ع لز صقإلاخ جهع  د جأجة اب هجه إلةفجن اةإلفيخ 

ل هاهك فكه جهخطا لز جإلنب جهجتب  29/1/2003 جيةجفيب هتةتإلف ، هيةةفز ت عإل
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صعه  فكإلن صعئ,هاةتإل جهعقةيب  وإلس طلب جهةع,يض ، ص إل تضحى صعه جهة ,ى 

 .(68)ا قاتإل لإلقة  هعةةجإل جهقإلن,نز جه حاح هجج ب جه لض 

اان " ص إلفكب جتب جيةجف  جه ةعإلقة  (69)ك إل قضت جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل        

ق جفع فماس صجلس جه,لفج    صعتإل لى تح خ ن اب صه جهخعإلف  هل   حكإلح

صه يةإلي   29وإلهف جيشإلف   هات إل فجاه  ااال يك,ن تاراُ  تةفاِا جأ  إلل اعة 

هع ٍب ي جُت هل قإلهل، هذهك حةى ال يك,ن  ر ل جه ةعإلقة صت جتب  2003

ل يث جمه  لى حعإلا جتب  جيةجف  اإلهةاجصإلته جهعقةيب هت جراه لى جه,لإل  اتإل و  إل

جيةجف  هج,  ص   يااإلهُ جهعةُل هجه ةطُ . هصه حاث  نه  لى جةع صإل تقةح، هكإلن 

جهثإلاُت  ن جهطإل ه قة ت جرى لى جه,لإل  اإلهةاجصإلته جهعقةيب، هج, صإل حةج جتب 

ك إل  ن جهثإلات صه كةإلا جيةجف   لى  ناجفه  ة  ص جٍد  لى نح, صإل ولف ااإلنه، 

جه  إلف  هاه اكةإلا جه ةك جأجلى  31/5/2003جه ؤفخ  886جتب جيةجف  فقم 

 ن نع ب تةفاا  22/7/2003اةإلفيخ  1548جه   ى )ل ع جهغ ةقب( فقم 

َفد اةح,  %، هج, صإل هم يجحةه جهطإل ه، هكإلنت صة  جهةةفاا قة 36.5جأ  إلل قُة ِ

، هصه ثم يك,ن صعلُك 24/11/2003ى  هشكت  لى جالنةتإل ، حاث تةةتى ل

ل هلحاَح حكِم جهقإلن,ن، هتغةه صطإله ب جهطإل ه اإلهةع,يض  جهجتِب جيةجفيب صةفقإل

 غا  قإلم ٍب  لى وةٍة لحاحٍ صه جهقإلن,ِن رلاقبل اإله لض.

  

                                                             
قضائية  الصادر 64لسنة  38746رقم فى الدعوى ، الدائرة الثامنة عقودحكم صحك ب جهقضإل  جيةجفع( 68

 منشور.، غير 26/6/2012بجلسة 
صه ن,ل     30اجلعب جهقضإلماب  لاإل،  53هعةب  22367جهطعه فقم جه إلةف صه جهةجم   جهثإلهثب لز حك تإل ( 69
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 مطلب الثالثال

 2004لسنة  229قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 فد ز تض وةك إلال هح ص جهحك,صب  لى   إلة  جهة,جلن جه إلهز هلعق,ة جهة      

 ه  ه  فنةاجب  فتفإلع جأوعإلف جهةإلتج  ه جهق جفجد جالقة إلةيب اةح ي  وع  ج

ةإلفيخ ا، لقة لةف صجلس جه,لفج  جاج جهق جف 2003جهةع,يم جأهل هلجةاه  إلح 

وإلهف  2003هعةب  1864فقم  ق جفه  اةعةيخ اعض  حكإلح 2004ل  جي   14

 جهاك .

جف هى ق  تضإلف صإلةتإلن “ لى  ن:  هقة ن ت جه إلة  جأههى صه جاج جهق جف      

 جه  إلف  هاه ن ت إل جآلتز: 2003هعةب  1864فماس صجلس جه,لفج  فقم 

 % هذهك  هى حاه10)جه إلة  جهعإلةوب( ت  ف نع ب صؤقةب ل,فيب صقةجفجإل 

لتإل ة كاجنةتإل     إلل جهلجإلن جهفةاب هح   هص ججعب هتحةية جأ  إلل جه إلةف ا

 .2003هعةب  1864صجلس جه,لفج  فقم ق جف فماس 

إلِد   ه )جه إلة  جهعإلاعب( تق,ح جه,لجفجد هجتإلد جيوةإلة جأر ى اةفجوٍب هل 

لى تعةيلتإل هجهع خ   29/1/2003تةفااُجإل هجهعق,ِة جهةى تم ت,قاعتإل ق خ جهجإلفى 

ل تإل ط ق كالت ذج ت,جل د ص  فجد  لى  ,ِ  صإل تةةتى  هاه جهلجإلن جهفةاب جهةى تم  إل

ل ، هذهك حةى يةم جوةك إل2003هعةب  1864هق جف فماس صجلس جه,لفج  فقم 

 جه إلهاب جه خ  ب،جه   ه إلد جهةى ت,قف تةفااجإل لى حةهة جال ة إلةجد 

د  إلةجهيج,ل ليإلة   ه صة لة جد تةفاا جه   ه إلد لى كخ جتب تحةإل   هى ج ة

هى  صإلهاب   إللاب تاية  لى جه خ ص هتإل ر ل جهعةب،  لى  ن يةم جه ج,ع 

 ”.هلجفتز جه إلهاب هجهةخطاط هاةك جالوةث إلف جهق,صز

 

 

 

 الثاني مبحثال

 2008لسنة  49قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

هذهك اتةف تع,يض  18/4/2008 لةف صجلس جه,لفج  جاج جهق جف لز       

جه قإلههاه اع ب تح ي  وع  جه  ف  ه جهعق,ة جهُ   صب صت جهجتإلد جيةجفيب 

ا ان 2005هعةب  5هحةى لةهف جهقإلن,ن فقم  2003يةإلي  29صه تإلفيخ 

هق خ تةإلهل . (70) 1998هعةب  89تعةيلقإلن,ن جه ةإلق إلد جه اجيةجد جهعإلا  فقم 

 ,جاط جهةع,يض هلقإل هتاج جهق جف لان جأص  يقةضز  هقإل  نظ   و يعب  لى 

  لى جهةح, جهةإلهز:لز صطل اه ، هذهك 2005هعةب  5جهقإلن,ن فقم 

 المطلب األول

                                                             
 .2005صإلفس  8) صك ف( اةإلفيخ  9جهج ية  جه و اب جهعةة ( 70
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 2005لسنة  5القانون رقم 

 لقة جفتفعت نع ب 2003  لةإل  نه  قب تح ي  وع  جه  ف لز  إلح       

ب، جهحك,ص جهةةرخ جهع يت صه ق خ –ك إل ف يةإل  -جهةضخم، جأص  جهاع ت تب  لاه 

ز هذهك اإلةجف ق جفيه صه ق خ صجلس جه,لفج  اتةف   إلة  جهة,جلن جه إله

م هص  وعإلف. هجأهلعق,ة صت جهجتإلد جهحك,صاب هجهةز تض فد نةاجب  فتفإلع جأ

يقف  ةة جاج جهحة ههكه ح ص جه   ع جه   ع  لى  ةرإلل تعةي د  لى 

هك. ، اتةف تقةاه ذ1998هعةب  89قإلن,ن جه ةإلق إلد جه اجيةجد جهعإلا  فقم 

ث جإل  وإلهف جهاك ، حا 2005هعةب  5جهةعةيخ جأهل كإلن ا قةضى جهقإلن,ن فقم 

 ةب لاكث ،ةز تك,ن صة  تةفااجإل و( اق,هه " لز جهعق,ة جه1صك ف ) 22نص جه إلة  

إلة   ه إل هلايهلق تلةاح جهجتب جه ةعإلقة  لز نتإليب كخ وةب تعإلقةيب اةعةيخ قا ب جهعقة

يف  ظإلفجهةقص لز تكإلهاف اة,ة جهعقة جهةز ط  د اعة جهةإلفيخ جه حةة هفةح جه

قإل ك هلجهفةاب  ه اعة تإلفيخ جهةعإلقة جه  ةز  لى  ص  جيوةإلة جه  إلش ، هذه

 جاج  د يحةةجإل جه قإلهل لز  طإلمه هيةم جهةعإلقة  لى  وإلوتإل، هيك,نه عإلص

 جهةعةيخ صلاصإل هلط لاه ". 

جه   ع قة  ق  ص ة  تعةيخ جهعقة وة,يإل لاهاح هيةضح صه جاج جهةص  ن      

جهجتب جيةجفيب جه ةعإلقة  لِز نتإليب كخ َوةَب تعإلقةيب  ن تعةل قا ةه هل  جهايإلة   ه 

هذِهَك هل  صعإلص د يحةةجإل جه قإلهل لِز  ،د لِز تكإلهاف اة,ةهجهةقص جهَِّةز ط  

اإله محب جهةةفاايب تحةية صعإلص د  ه نإلط جْه   ع ،ة َ لَى  وإلوتإل طإلمه يةم جهةعإلق

جه إلة   ف لِز جهحإلالد جه خةلفب  ع ااإلن ش هط هحإلالد تط ا  حكمتغاا  جأوعإل

 2006هَعةَب  219جه إلهاب فقم ، ه نه تةفااج هاِهَك لةف قََ جف َهِلي   جه اك,ف

 صك فج هجهةز 55جه  إلف  هاه صضافإل  ِهاتإل جه إلة   ةفاايب هلقإلن,ناةعةيخ جه محب جهة

ص  هةعةيخ قا ب جهعقة حةةد لاه ش هط هكافاب  ج ج  صثخ تض ةت نظإلصإل صةكإل

ااه  ةإلل  جهةكلفب هل ة,ة جهةز جهجتب طإله ب جهةعإلقة تع لىجهةعةيخ ، لاهج ت   جاج

ه ن  ،ل هق جأوعإلف ، ك إل  ه حت كافاب جه حإلو ب  لىجهةعةيخ وا ة  لاتإل

( 55  )ه عةتإل جه محب جهةةفاايب لِز جه إلة عةفإلة ص إل تقةح  ن جه  هط جهةزجه 

خ لِز حقاقةتإل ش هط ص, , اب ت ث اخ جز ،صك ف هاعت ش هط شكلاب

إلا ل هق جهعقة هحع ي كه صه ر هتإل تعةيخ قا ب جهعةإلل  هجأو إلا جهةز

ه طإله ب اةعةيخ جهقا ب هجالوةفإلة  صه ُحْكم جنةفت ال ية ,ف ج جهعع  هجهةز صةى

 ذ يك,ن جةإلك جوةحإلهب قإَلنُ,ناب ه  لاب تح,ل ةهن جه,ل,ل  ،صك فج( 22جه إلة  )

 .(71)هَتِاِه جهةةاجب النةفإل  ش هطتإل ه و إلاتإل

                                                             
، فججت حكم حإلهب ص إلثلبجنْةَتت جهج عاب جهع ,صاب هقع ز جهفة,ى هجهة  يت ا جلس جهةههب لِز جاج صإل  ( 71

 ، غا  صة ,ف.22/5/2018ق.  ُلاإل، اجلعب  60هعةب  22041جهطَّعه فقم لز جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل 
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جه ة ز  ن "  (72)هتط اقإل هاهك لقة قضت صحك ب جهقضإل  جيةجفع       

)جهطإل ه( تعإلقة صت صحإللظب جة,ا واةإل  ا ,جب  قة صقإلههب صؤفخ 

( هحة  وكةاب ا ةيةب ف س وةف ر ل صة  60 لى  ن إل   ةة ) 15/7/2007

( شت جل هقإلح اةةفاا جأ  إلل جه ةعإلقة  لاتإل هتم تعلا تإل لز 12تةفاا قةفجإل )

ف ثإلاةب ةهن  ع هقة تض ه جه ةة جهثإلصه صه جهعقة  ن تظخ جأوعإل 16/7/2009

ليإلة  ط,جل صة  جهةةفاا هحةى جنةتإل  جهع خ اإلهكإلصخ هصه ثم ل  تةط   ا ان جاج 

جه  إلف  هاه  ذ  ن جه   ع جوةلاح لز  2005هعةب  5جهعقة  حكإلح جهقإلن,ن فقم 

ل ه عإلص د يُحةةجإل 22جه إلة  ) صك فجل( صه جاج جهقإلن,ن  ن يك,ن جهةعةيخ هلقإل

هةعإلقة  لاتإل ه ذ هم يُحةة جه قإلهل لز  طإلمه صعإلص د جه قإلهل لز  طإلمه هيةم ج

ل هلجةهل  تم جهةعإلقة  لى  وإلوتإل هةعةيخ ش هط جهعقة اإلهايإلة   ه جهةق إلن هط قإل

 1998هعةب  89صك فجل( صه جه محب جهةةفاايب هلقإلن,ن فقم  55جه حةة اإله إلة  )

إلة  ط,جل صة  لض ل  ه  ن جهعقة قة نص  لى  ن تظخ جأوعإلف ثإلاةب ةهن  ع لي

جهةةفاا هحةى جنةتإل  جهع خ اإلهكإلصخ ، هصه ثم لإن طلب جه ة ز )جهطإل ه( ال وةة 

 هه جةي جل اإله لض".

الوا إل لز جهعق,ة  ،هصه  جخ فغ ب جه   ع لز جهح إليب جهكإللاب هل ةعإلقةيه

قإلن,ن صه ( 1صك ف ) 22ق ا   جأجخ لقة  ةرخ تعةي   ر   لى جه إلة  

، 2008هعةب  191جه ةإلق إلد هجه اجيةجد وإلهف جهاك ، ا قةضى جهقإلن,ن فقم 

حاث جإل  ن تإل لز جهعق,ة جهةز تك,ن صة  تةفااجإل وةب  شت  لاكث ، تلةاح جهجتب 

جه ةعإلقة  لز نتإليب كخ ث ثب  شت  تعإلقةيب اةعةيخ قا ب جهعقة هلقإل هلايإلة   ه 

د اعة جهةإلفيخ جه حةة هفةح جه ظإلفيف جهةقص لز تكإلهاف اة,ة جهعقة جهةز ط  

جهفةاب  ه اعة تإلفيخ جهةعإلقة جه  ةز  لى  ص  جيوةإلة جه  إلش ، هذهك هلقإل 

ه عإلص د يحةةجإل جه قإلهل لز  طإلمه هيةم جهةعإلقة  لى  وإلوتإل، هيك,ن جاج 

 .(73)جهةعةيخ صلاصإل هلط لاه، هيقت اإلط  كخ جتفإلق يخإلهف ذهك " 

اةعةيخ  2016هعةب  426لةف ق جف هلي  جه إلهاب فقم  هتط اقإل هاهك لقة       

 حكإلح جه محب جهةةفاايب هقإلن,ن جه ةإلق إلد هجه اجيةجد، حاث ق ف لز جه إلة  

 55( صه جهفق   جهثإلناب صه جه إلة  ) 4جأههى اانه " يعة ةل اةص جه ةة ) ثإلهثإل/

ف  هاتإل جهةص صك فجل( صه جه محب جهةةفاايب هقإلن,ن جه ةإلق إلد هجه اجيةجد جه  إل

يحإلوب جه قإلهل  لى جهةعةيخ لز جأوعإلف فلعإل  ه رفضإل اإلهةع ب  -4جآلتز: " 

هل ة,ة جه ةغاا    ه صك,نإلتتإل كخ ث ثب  شت  تعإلقةيب صه تإلفيخ لةح جه ظإلفيف 

                                                             
ق.  16هعةب  3919لز جهة ,ى فقم  25/5/2013حكم صحك ب جهقضإل  جيةجفع اإليو إل الاب اجلعب ( 72

 و قت جيشإلف   هاه.

 . 2008ي,ناه  22جهعةب جهحإلةيب هجهخ ع,ن لز  ) صك ف ا( 25جهج ية  جه و اب جهعةة ( 73
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جهفةاب  ه جيوةإلة جه  إلش  احعب جأح,جل، صت ص ج إل  جه  نإلصج جهاصةز هلةةفاا 

 . (74)جهط لإلن " هتعةي ته جهةز يةف   لاتإل 

اإلةجف قإلن,ن تةظام  2018هعةب  182 هجاج صإل تم تقةاةه لز جهقإلن,ن فقم       

 لى  47حاث تةص جه إلة   .(75)جهةعإلقةجد جهةز ت  صتإل جهجتإلد جهعإلصب جهحإلهز 

 نه لز  ق,ة صقإلهالد جأ  إلل جهةز تك,ن صة  تةفااجإل وةب  شت  لاكث ، تلةاح 

خ ث ثب  شت  تعإلقةيب صه جهةإلفيخ جه حةة هفةح جهجتب جيةجفيب لز نتإليب ك

جه ظإلفيف جهفةاب  ه تإلفيخ جهةعإلقة جه  ةى  لى  ص  جيوةإلة اإلالتفإلق جه  إلش  

احعب جأح,جل، اةعةيخ قا ب جهعقة هلقإل هلايإلة   ه جهةقص لز تكإلهاف اة,ة جهعقة 

هةعإلقة جهةز ط  د اعة جهةإلفيخ جه حةة هفةح جه ظإلفيف جهفةاب  ه اعة تإلفيخ ج

جه  نإلصج جهاصةز هلةةفاا صه  جه  ةى  لى  ص  جيوةإلة اإلالتفإلق جه  إلش  ها  ج إل 

هجقت ن    جأفقإلح جهقاإلواب هل ةةجاه جه إلةف  صه جهجتإلل جه  كاع هلةع ئب 

جهعإلصب هجيح إل ، هيك,ن جاج جهةعةيخ صلاصإل هط لز جهةعإلقة، هيةعاه تض اه 

 . جهعقة صض ,ن ذهك

ه  هط ججوب ه لى جهجتب جيةجفيب تحةية جه ة,ة جه ةغا    ه صك,نإلتتإل اك       

هل ه قإلهجه ,جلفإلد هلقإل هلقإلم ب جهةز ت ةفجإل هلجف  جيوكإلن،  لى  ن يضت ج

ه هت ا . صعإلص تتإل لز جه ظ هف جهفةز، هيقت اإلط  كخ جتفإلق يخإلهف ذهك

 ان، ج جه جد جه ة عب لز جاجه محب جهةةفاايب هتاج جهقإلن,ن جهض,جاط هجيج ج

 .هصعإلةهب تغا  جأوعإلف هجشة جطإلد تط اقتإل
 

 المطلب الثاني

 2008لسنة  49التعويض في ظل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

ع ب ان,جةإل  هى  ن صجلس جه,لفج   لةف جاج جهق جف اتةف تع,يض جه قإلههاه 

 29صه تإلفيخ  تح ي  وع  جه  ف  ه جهعق,ة جهُ   صب صت جهجتإلد جيةجفيب

 وإلهف جهاك ، هذهك صه 2005هعةب  5هحةى لةهف جهقإلن,ن فقم  2003يةإلي 

  هوع ص,جلنإلد جهجتإلد جيةجفيب اإلهةظ   هى ل هق جأوعإلف ااه وع  جهةعإلقة

 . جهع,ق

جه قإلههاه يةضح صه ذهك  ن ق جف صجلس جه,لفج  حةة نطإلقإل لصةاإل هةع,يض ه

، هجاج صإل  كةه جهقضإل  وع  جه  ف  ه جأ  جف جهةز حإلقت اتم اع ب تح ي 

ش كب جه  هق  لز حك تإل وإلهف جهاك  جه إلةف ا ان صةإلل بجيةجفع 

تعإلقةد صت صحإللظب جة,ا واةإل   لى  هجهةز هل قإلهالد هجوة  ح جأفج ز

( هحة  وكةاب ا ةيةب ف س وةف ا ,جب  قة صقإلههب صؤفخ 60 ن إل  )

                                                             
 .2005صإلفس  8) صك ف( اةإلفيخ  9جهج ية  جه و اب جهعةة ( 74

 .2، ص 2016ةيع     24لز  تإلات 289جهعةة  ,قإلمت جه   يبجه( 75
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. 16/7/2009جتب جيةجف  اةإلفيخ هتم تةفاا جاه جهع لاب هتعل ةتإل  15/7/2007

هقة ف د جه  كب  ن جاج جهعقة تع ع  لاه ق,ج ة هش هط ل ف جهةع,يضإلد 

(  اةإلفيخ 49جهُ ق ف  اق جف صجلس جه,لفج  جه إلةف اإلهجلعب فقم )

اةع,يض جه قإلههاه اع ب تح ي  وع  جه  ف  ه جهعق,ة  18/4/2008

هحةى لةهف جهقإلن,ن فقم  29/1/2003جهُ   صب صت جهجتإلد جيةجفيب صه تإلفيخ 

هذهك صه ص,جلنإلد جهجتإلد جيةجفيب اإلهةظ   هى ل هق جأوعإلف  2005هعةب  5

ل جتب جيةجف   ااه وع  جهةعإلقة هوع  جهع,ق. ه ذ تقةح جه ة ز ا فةه ُصطإله إل

 ا  ف جاه جهةع,يضإلد  ال  نه هم يةم ل ف جاه جهةع,يضإلد .

ج ز ق هل قإلهالد هجوة  ح جأف لى  ث  ذهك قإلح صةي  ش كب جه  ه       

حك ب ق اإيةجع لحافةتإل قلم كةإلا ص 16هعةب  3919ا فةه  ا لت جهة ,ى فقم 

ل لز رةإلصتإل  21/11/2010جهقضإل  جيةجفع اإليو إل الاب اةإلفيخ  هحكم جطإله إل

 فةه(ا,قف تةفاا ه هغإل  ق جف جتب جيةجف  جهعل ز ) )صحإللظ جة,ا واةإل ا 

 يضإلد جهُ ق ف  اإلالصةةإلع  ه ل ف جهةع,

( 60 ه   لاب  ن إل  ) 18/4/2008( اةإلفيخ 49اق جف صجلس جه,لفج  فقم )

ب ح جتهحة  وكةاب وإلهفب جهاك ، صت صإل ية تب  لى ذهك صه آثإلف  ج تإل،  هاج

خ جيةجف  ا  ف جاه جهةع,يضإلد صت  هاجح جتب جيةجف  جه   هلإلد هصقإلا

  تعإلا جه حإلصإل  .

قضت صحك ب جهقضإل  جيةجفع اإليو إل الاب  25/5/2013هاجلعب       

ق جف احك تإل جه طع,ن ا لض جهة ,ى، هشاةد جه حك ب قضإلمتإل  لى  ن 

ه ت  إلاطإل لصةاإل   18/4/2008( اةإلفيخ 49صجلس جه,لفج  فقم )

جه قإلههاه صه ص,جلنإلد جهجتإلد جيةجفيب نةاجب  فتفإلع جأوعإلف  هةع,يض

، احاث 2003 /29/1ي  وع  جه  ف  ه تع,يم جهجةاه لز جهةإلتج  ه تح 

يع ع  لى جهعق,ة جهُ   صب هجهع هض جه قةصب صه تإلفيخ جاج جهةح ي   ه 

هعةب  5جهةع,يم هجصةةد حةى اعة جاج جهةإلفيخ حةى تإلفيخ لةهف جهقإلن,ن فقم 

جه  إلف  هاه، اإلهةظ   هى ل ق جهعع  ااه وع  جهةعإلقة هوع  جهع,ق  2005
هجة جاج جهحكم تاياةج صه جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل لز حك تإل جه إلةف  هقة.(76)

 .(77)23/1/2018اجلعب  

 الفصل الثاني

                                                             
ق.  16هعةب  3919لز جهة ,ى فقم  25/5/2013حكم صحك ب جهقضإل  جيةجفع اإليو إل الاب اجلعب ( 76

 ,ف.، غا  صة 23/1/2018جهحكم تاياةج صه جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل اجلعب  هقة هجة جاج 

جهثإلهثب )ص, ,ع( هذهك لز جهطعه لز جهحكم جه إلةف صه صحك ب جهقضإل  جهةجمـ   حك تإل جه إلةف صه ( 77

غا   ق، وإلهف جهاك  16هعةب  3919لز جهة ,ى فقم  25/5/2013جيةجفع اإليو إل الاب اجلعب 

 صة ,ف.
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ير دور القضاء اإلداري في إعادة التوازن المالي للعقد في ظل تحر

 سعر الصرف

جه علم اه  ن جه ةعإلقة لز جهعقة جيةجفع  ذج كإلن يعتم لز تةظام  ه تعاا   ه 

جأوإلوز ج, تحقا  ص إلهح هصةإللت   ه جإلجعه  إلح،  ال  ن جةلهرةصب ص ل  

شخ اب، ياتز  لى ف وتإل جه اح   ه جه قإلاخ جه إلةع جهاع واح خ  لاه صقإلاخ 

، لتاج جه قإلاخ يعة صه  جم حق,ق جه ةعإلقة لز جهعق,ة جيةجفيب .(78)جاه جه عإلج ب

اعاإلح صه جهح إليب  -لز صقةصب جه حثك إل قلةإل  – هقة  حإلطه جهقضإل  جيةجفع

 . (79)تعةيخ جاه جهعق,ة ه حقتإل لز احاث يخ    ه نطإلق ولطب جيةجف  

تعةيخ ولطب جيةجف  لز  جه قإلاخ جه إلهز هل ةعإلقة يخ    ه نطإلق كإلنه ذج       

ثإلاةإل ةضز  ن يظخ جاج جه قإلاخ جكة إلل جاه جهح إليب يق لان جهعقة جيةجفع،

كخ ط ف صه  ط جف جهعقة يحةة   ذهك  ن،تةفاا جهعقة حةى ت إلحهصة,جلنإل 

 هاه كةإلتج ه إل  جه قإلاخ جهاع يطل ه هيععز لإله ةعإلقة يحةة،هقت جهةعإلقة جهةاجصإلته

تط   ر ل صة   قة  ال  نه ،(80)هعقةهيحق  اه جهة,جلن جه إلهز ه يقةصه هإلةجف 

اتاج جفيب  ه جالقة إلةيب جهةز قة تخخ اعض جه خإلط  جهط اعاب  ه جيةجهعقة  تةفاا

ك إل ج, جهحإلل ا ان لةهف ق جف  ،تقلب ظ هف جهعقة جه إلهاب ه جهة,جلن،

ج, جأص  جهاع جهحك,صب جه   يب اةح ي  وع  ل ف جهجةاه جه   ع،ه

                                                             
 إللب هل قإلاخ جهةقةع جهاع يح خ  لاه جه ةعإلقة ا فب  للاب قة يك,ن جةإلك صاجيإل صإلهاب ر ى، اإلي(  78

ق ض  ه اج جهجكإلهةاجح جيةجف  اإق جض جه ةعإلقة ا  إله  صعاةب،  ه   إلنب هةى جه ة,ك هلح ,ل  لى 

قةصتإل ت ن  جال فإل  صه جهض جمب  ه جهج إلفك هغا جإل صه جه اجيإل جهةز ية غز  لى جهجتب جيةجفيب

 جيةجفيب هعق,ةجهة جات جه ةعإلقةيه، الوا إل لز  ق,ة جالوةث إلفجد جأجة اب. فججت صؤهفةإل، اعة,جن، 

 .92-91هط ق حعم صةإلل إلتتإل.....، ص جت وإلا ، ص 

جهعق,ة جيةجفيب جهعلطإلد هجالصةاإللجد جهةز تة ةت اتإل جيةجف ، هصه  ج تإل  حاث  ن صه  جم صإل ي اا(  79

م تقةاةه تج صإل حقتإل لز تعةيخ ش هط جهعقة اإلهايإلة   ه جهةق إلن حعب صإل تقضاه جه  لحب جهعإلصب، هجا

 قمفجهحإلهز  قإلن,نصه ق خ جه   ع جه   ع لز جهق,جناه جه ةظ ب هةعإلقةجد جهةههب جه ةعإلق ب، ه ر جإل جه

صه قإلن,ن  46جه إلة  ، حاث تةص تةظام جهةعإلقةجد جهةز ت  صتإل جهجتإلد جهعإلصب  انا 2018هعةب  182

,ن هلجتب إلقة يك ذج ط   صه جه عةجةجد اعة  ا جح جهعقة صإل ي,جب تعةيخ حجم جهةعتعإلقةجد  لى  نه " 

عق,ة ةة ه( صه ك اب كخ ا%25جيةجفيب  ن تعةل  ق,ةجإل اإلهايإلة   ه جهةقص ها إل ال يجإلهل )

لفإلد ( صه ك اب كخ اةة ه إلقز جهعق,ة ااجد جه  هط هجه ,ج%15جه قإلهالد، ها إل ال يجإلهل )

هيةعاه هةعةيخ جهعقة  .هجأوعإلف،  لى  ن تةض ه ك جوب جه  هط هجه ,جلفإلد صض ,ن ذهك

هز جه إل جهح ,ل  لى ص,جلقب جهعلطب جه خة ب  ه صجلس جه,لفج  احعب جأح,جل، ههج,ة جال ة إلة

ز ت تاب لعإلقة  لح، ه ن ي ةف جهةعةيخ ر ل لة   و يإلن جهعقة، ه ال يؤث  ذهك  لى  هه,يب جه ةجه

 ص   ه جهةقهايإلة طإلمه، ه ن تعةل صة  جهعقة جأللز  ذج تطلب جأص  ذهك اإلهقةف جهاع يةةإلوب هحجم ج

". 

 ق  لاإل 24001/49ق  لاإلهجهطعه فقم  11120/49لز جهطعه فقم حكم جه حك ب جالةجفيب جهعلاإل ( 80

ب هعة 19266ق.ع هجهطعه فقم  59هعةب  19584لز جهطعةاه فقم  ، هحك تإل24/1/2017اجلعب 

 . غا  صة ,فيه.27/9/2017جج يب جه ,جل  1439هعةبصح ح  6جأفاعإل ق.ع اجلعب 59
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يقةضز تحقاقإل ال ة إلفجد جهعةجهب صه نإلحاب هكفإلهب وا  جه  جل  جهعإلصب اإنةظإلح 

 .(81)ه ط جة صه نإلحاب  ر ى   إلة  جهة,جلن جه إلهز هلعقة

هلعقة  La notion d'equilibre financierجهة,جلن جه إلهز هقة ظت د لك  

 11أهل ص   لز قضإل  صجلس جهةههب جهف نعز لز حك ه جه إلةف لز  جيةجفع

 Cie française desلز قضاب جه  كب جهف نعاب هلة جص,ع 1910صإلفس 

tramveysPrestations ك إل جإل  لز تق ي  صف,ض  - ، هجهة,جلن جه ق ,ة

ج, جهة,جلن - ا ان جاه جهقضاب " L.BLUMها,ن ال,ح جهةههب

 ااه جالهةاجصإلد L’équivalence Honnête Des Prestationsجه  يف

 .(82) ه جه اجيإل جه ق ف  هه هجهحق,ق جه ف ه ب  لى جه لةاح

شتا    ث ث نظ يإلدلز جاج جه ض إلف هقة جاةةع جهقضإل  جيةجفى جهف نعى 

افعخ جيةجف   ه لز حإلهب جرة هه و,ج   ،جه إلهز هلعق,ة جيةجفيب جهة,جلني إلة  

 Théorie due Faitنظ يب   خ جأصا تة ثخ لز ، رإلف   ه  فجة  جه ةعإلقةيه

due Prince(83)هنظ يب جه ع,اإلد جه إلةيب غا  جه ة,قعب ،Theorie de 

Sujétion imprevues(84)هنظ يب جهظ هف جهطإلفمب ،orie De éTh

Limpre Vision. 

                                                             
جهطإلفمب، هجهجةي  اإلهاك   ن جه  يعب جيو صاب و قت كخ جهق,جناه جه, عاب لز ت ةز نظ يب جهظ هف ( 81

لت  ة  تإل   اإل ة إلف  ن كخ  حكإلصتإل تق,ح  لى  وإلس جهعةل هجه ح ب هفلت جهح    ه جهةإلس، ك إل  ن

، صةتإل  طإلفمبتط اقإلد   لاب تعة جهل ةب جأههى هجأوإلس جه   ز جهاع تق,ح  لاه نظ يب جهظ هف جه

ة، لز هةق,اا  قا ب جنظ يب جأ اجف لز جاليجإلف، هنظ يب جهح,جمج لز جهث إلف هجهافهع هنظ يب تغ

لز  ةجفعتف اخ ذهك فججت  ح ة ي,وف   ة جه ح ه، نظ يب جهظ هف جهطإلفمب ه ث جإل  لى جهعقة جي

اغا ،   صابللعطاه، ةفجوب صقإلفنب، فوإلهب صإلجعةا  صقةصب هكلاب جه  يعب هجهقإلن,ن جهجإلصعب جيو

 هصإل اعةجإل. 65، ص 2017

82) conclusion sous C.E 11 mars 1910 Cité Générale Française des Tramways, D. 

1912, III, p. 49. 

 تعةةد تع يفإلد   خ جأصا   لى جهعإلحةاه جهفقتاب هجهقضإلماب ههكه تةهف كلتإل ح,ل صعةى هجحة، هج,(83

ب( ه جهقضإلما اايب  ن جاج جهع خ يق ة اه كخ  ج ج  ص  هع تةخاه جهعلطإلد جهعإلصب ) جهة  يعاب  ه جهةةف

اع يؤةع ص  جه,قعإل  ةة جهةعإلقة، هية تب  لاه  حةجث رلخ لز جهة,جلن جه إلهز هلعقة جأههم يكه صة

قتاب هعإلحب جهفلز ج.هايإلة  جأ  إل  جه إلهاب هل ةعإلقة صت جيةجف   ه جالهةاجصإلد جهةى يةص  لاتإل جهعقة

 ثإلهثب وةبجه  عبة/ ولا إلن صح ة جهط إلهى ، جأوس جهعإلصب هلعق,ة جيةجفيب ةفجوب صقإلفنب ، جهطفججت 

ل هلقإلن,ن فة/  ا ججام صح ة  لى ، آثإلف جهعق,ة جيةجفيب هلق. 619، ةجف جهفك  جهع اى ،ص 1975 قم إل

، ةجف 2003ا ان جه ةإلق إلد هجه اجيةجد هالمحةه جهةةفاايب ،جهط عب جهثإلناب وةب  1998هعةب  89

 إلةف جيةجفى ، جه حكم صحك ب جهقضإل  ، ه لى جهعإلحب جهقضإلماب فججت218جهةتضب جهع ااب ،ص

ى لة,ى جهج عاب جهع ,صاب هقع . ه607،ص11، صج , ب  حكإلح جهعةب  1957ي,ناه  30اجلعب 

ق,ة ، صج , ب جه  إلةئ لى صإلة  جهع 24/2/1965، جه إلةف اجلعب  297جهفة,ى هجهة  يت فقم 

ل ، ص  .19/88/309، صلف فقم 180جيةجفيب لى ر عب      إلصإل

هتعةز جاه جهةظ يب ح  جه ةعإلقة صت جهجتإلد جيةجفيب لز تع,يض كإلصخ  ه جه ع,اإلد جه إلةيب غا  ( 84

جه ة,قعب هذجد جهط اعب جالوةثةإلماب جهخإله ب هجهخإلفجب  ه  فجة  جه ةعإلقةيه جهةز ي,ججتتإل  ثةإل  تةفااه 
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جأرا  ، اإل ة إلف  ن جهةظ يب هو,ف تة ح,ف ةفجوةةإل لز جاج جه ةة  لى جاه 

هلقإل ه إل جوةق   لاه جهقضإل   ه  ف يعة فتفإلع جأوعإلف نةاجب تح ي  وع  ج

تط ا  جاه جهةظ يب لز  جأص  جهاع يقةضزظ لإل طإلفمإل،  جيةجفع جه   ع

ن جه إلهز هلعق,ة جهةز تض فد صه جاج حإلهب ت,جل  ش هطتإل ي إلة  جهة,جل

قضاب تةعل  اإرة ل   لاه   تكل إل  ُ  حاث  ن جهقإل ز جيةجفعجالفتفإلع.

ق,ة جيةجفيب أفتفإلع جأوعإلفنةاجب تح ي  وع  جه  ف لز جهة,جلن جه إلهز هلع

 يعةع ض ش هط تط ا  ، نجةه2016 ، ه إلح2003ص حلةاه لز  إلح 

، نط إلقتإل  لى جهحإلهب جه ع ه ب  لاهنظ يبجهظ هف جهطإلفمب هاةحق  صه صةى  

اإ  إلل آثإلفجإل هجه ة ثلب ا فب  وإلواب لز  لإذج ت,جل د ش هطتإل يقضز

جه ةعإلقة لز   إلة  جهة,جلن جه إلهز هعقةه جهاع تض ف نةاجب ذهك، جاج صإل  إلقحقجوة

 وةةةإلههه لز ص حثاه، هذهك  لى جهةح, جهةإلهز:  

 

 

  

                                                                                                                                               
هف نعز جاه جهةظ يب صت  اةةع صجلس جهةههب جالهةاجصإلته جهةعإلقةيب هتجعخ تةفااه ص جقإل ههاس صعةحا  

 . ص إلف  هاه هةى:1869صإلفس هعإلح  18صةة ف جهق ن جهةإلوت     تق ي إل لز حك ه جه إلةف اةإلفيخ 

ANDRE DELAUBADERE : Traité élémentaire de Droit Administratif , 5eme 

ed. Paris1970. P 314 
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 المبحث أول

 الصرفومدى انطباقها على تحرير سعر نظرية الظرف الطارئةشروط 

جهظ هف لضخ جهع   لز  اةةجع نظ يب كإلن ه جلس جهةههب جهف نعى

هصإل   ق تإل صه تغاا جد ،هتط اقتإل، الوا إل ر الهح اإلهعإله ابجأههىجهطإلفمب

اجصإلد لاإلهظ هلإلالقة إلةيبهتاثا جإللاةةفاا ق,ةجهة

لز  لاتاججه ض إلفج,حك تإله إلةفه شت جإل ه ههىةط اقإلتتإلهقضإلماب،لقإلهعإلحججه  

جهةى ، هBordeauxا ان قضاب نإلف صةيةبا,فةه  ١٩١٦ /جيإلف صإلفس /30

 لى  ث  جنةالع جهح ا جهعإله اب جأههى  لةاح اة,فية جهغإلل هتاه جه ةيةب قإلصتإل جه 

جهةى  ةد  هى  فتفإلع  وعإلف جهفحم ث ثب   عإلف، 

 ( ١٩١٦ل نكإلفتفع عة جيا جح لز  إلح ٢٣إلهعقة جصة ال عة نكإلنعع جعة

ل نك,جاججالفتفإل  يةةإلو  ع قةجفجأج,فجهةااةقإل إلجإلجه لةاص ةإله ةة٧٣ هىاكث صه

حاث ال تعطات جه  كب جه ,فة  اإله,لإل  اإلهةاجصإلتتإل نةاجب هتاج جالفتفإلع  لعاه،

هم تكه لى جهك ا . هصه ثم  شإلف جهحكم  هى  نه  ذج ط  د اعة جهةعإلقة ظ هف 

جهحع إلن هغا  صة,قعب هكإلن صه شانتإل  ن تاية جأ  إل  جه لقإل   لى  إلت  

ل لاح  هل لةاح  ن يطإلهب  جه لةاح تؤةى  هى  ر ل ت,جلن جهعقة  ر الل جعا إل

ل لى جهخعإلف  جهاجمة  هجهةى تف,ق جهحة  جهجتب جيةجفيب اةع,يضه هه, جاماإل

 .(85)جه عق,ل 

نظ يب جهظ هف جهطإلفمب  صإلح ط ي  جهلةح فز جهحك  قة وإلجم جاجه

، ك إل جصةةد ههاس  ق,ة جالهةاجح لحعب ،هةط    لى كإللب جهعق,ة جيةجفيب

هةغطاب كإللب جهظ هف جهطإلفمب، حاث هم تعة ت ت ط لقط اإلهظ هف جالقة إلةيب 

 ه  عاب كإلهفاضإلنإلد هجهاالللههكةتإل ي كه تط اقتإل لز حإلهب جهظ هف جهط ا

. (86)  خ جتب  ةجفيب غَاْ  جهجتب جهُ ةعإلقة    هةإلتجب جه تلكعاإلواب ه جهظ هف جه

هجاج صإل جوةق   لاه قضإل  جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل لز ص   حاث يق,ل " 

يعةلاح هةط ا  نظ يب جهظ هف جهطإلفمب  ن تط   ر ل صة  تةفاا جهعقة جيةجفع 

 ح,جةث  ه ظ هف ط اعاب  ه جقة إلةيب  ه صه   خ جتب  ةجفيب غا  جهجتب

جه ةعإلقة   ه صه   خ  نعإلن آر  هم تكه لز حع إلن جه ةعإلقة  ةة  ا جح جهعقة هال 

ل هصه شانتإل  ن تةال اه رعإلم  لإلةحب تخةخ صعتإل جقة إلةيإلد جهعقة  ي لك هتإل ةلعإل

ل   .(87)جرة الل جعا إل

                                                             
85( C.E.30 mars 1916 , compagnie général d. Eclairage de Bordeaux, Les grands 

arraets,p.129. 

 . 21، ة/ لى   ة جه ,هى، ص جت وإلا ، ص 671( فججت ة/ ولا إلن جهط إلهع، جه  جت جهعإلا ، ص 86

صه ةيع    وةب  18جلعب ، جهقضإلماب 27هعةب  1224ه 1223 زفق  اهجهطعةحك تإل لز ( 87

جهعةة جأهل  -صج , ب جه  إلةئ جهقإلن,ناب جهةز ق فتتإل جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل جهعةب جهث ث,ن 1984

 /549جهطعةإلن فق إل . هحك تإل 250لـ  -(  1985 هى آر  ل  جي  وةب  1984)صه  هل  كة,ا  وةب 
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يةضح صه ذهك  ن جهقضإل  جيةجفع ه ت  ة  ش هط هةط ا  نظ يب 

تة ثخ لز هق,ع  كم هل ةعإلقة لز جهةع,يض، جإل هلحجهظ هف جهطإلفمب يجب ت,جل

حإلةث طإلفئ  ه جوةثةإلمز غا  صة,قت، هيك,ن رإلف   ه  فجة  جه ةعإلقةيه،ه ن 

ض جاه نعةع  يقت  ثةإل  تةفاا جهعقة، ه ن يؤةع  هى قلب جقة إلةيإلد جهعقة،

 ه تع,يم  قتإل  لى ظ ف تح ي  وع  جه  فإل جه  هط هل,ق,ف  لى صةى جنط

جهقضإلماب جه إلةف   لى  ن ية ب ت كاانإل  لى جهةط اقإلد  ،جهجةاه جه   ع

 هذهك لز جه طإلهب جآلتاب: ، ه جهةع,يم ا ان جاج جهةح ي 

  

                                                                                                                                               
تتإل جه حك ب صج , ب جه  إلةئ جهقإلن,ناب جهةز ق ف،1993 ا يخ وةب  4، جلعب جهقضإلماب 35هعةب  801

 جيةجفيب جهعلاإل 
 -( 1993 هى آر  و ة    وةب  1993جهجا  جهثإلنز )صه  هل صإلفس وةب  -جهعةب جهثإلصةب هجهث ث,ن 

ق  لاإل،  62هعةب  22571ق  لاإل ه فقم  62هعةب  21626، هحك تإل لز جهطعةاه فق ز 888لـ 

 ، غا  صة ,ف.2018يةإلي   23اجلعب 
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 المطلب األول

 وقوع حادث طارئ أو استثنائي

ي ة ط هةط ا  نظ يب جهظ هف جهطإلفمب  ن يط   ر ل صة   تةفاا جهعقة 

ا إل يجعخ  ،هج ط جا لى ش هطهظ لإل  ه حإلةثإل جوةثةإلماإل يؤةى  هى جرة ل 

رعإلم  لإلةحب ال  اه هيةال ، هةاجصإلد  حة جه ةعإلقةيه  كث  ص قب صه جآلر 

 -جهظ ف جهطإلفئ يةعت ها  خ   ن  لى جه غم صه. ه(88)يعةطات هحةه ةلعتإل

 ال .واإلواب  حظ هف جهطإلفمب و,ج  كإلنت جقة إلةيب  ح ط اعاب كخ جه -ك إل قلةإل 

تظخ جهظ هف جالقة إلةيب ا ثإلاب جه جإلل جهخ ب هةط ا  نظ يب جهظ هف  ه ن

جهظ هف هصه  ا ل جاه  هجأوإلس جهاع قإلصت  لاه لز اةجيةتإل، جهطإلفمب،

، ك إل حةث لز تح ي  وع  جه  ف  ه تع,يم جهجةاهتخفاض قا ب جهع لب، ه 

 ج ت,فيب ص   جهع ااب.

لفا إل يةعل  اةخفاض قا ب جهع لب لقة ج ة  د جهج عاب جهع ,صاب هقع ز جهفة,ى 

هجهة  يت ا جلس جهةههب جه   ع  ن " ق جف صجلس جه,لفج  جه إلةف اةخفاض 

قا ب جهجةاه جه   ع اإلهةع ب هلةهالف حإلةثإل جوةثةإلماإل  إلصإل لز حكم جه إلة  

قةيه ت,قعه حاه  ا ح جهعقة صه جهقإلن,ن جه ةنز،  ذ هم يكه لز هوت جه ةعإل 147/2

ه لى جهةتج ذجته لقة  نةتت  ةجف  جهفة,ى هجهة  يت ه,لفج  جه ئ,ن  .(89)..." 

جه لةيب هجهق هيب  هى  نه "  ذجث ت  ن تح,يخ جهع لب جأجة اب جه لصب ه وةا جة 

صه جتب لةت جه ت إلد لز جه إلناإل جهغ ااب كإلن يج ع لز تإلفيخ جهةعإلقة اإلهعع  

ن جالهةاجح اإةج    ه  هةح,يخ جهع لب  ص  جة اعة جهةعإلقة نةاجب جه و ز، ه 

ظ هف جوةثةإلماب  إلصب هم يكه لز جه,وت ت,قعتإل  ةة جهةعإلقة، هجز هق,ع 

جهعةهجن  لى ص   هتج اة  فلةتتإل جالوة هاةاب، ه ن  هاجح جه  كب ااةج  جاه 

لإلةحب. لإنه يك,ن جهع ه  قة جعخ تةفاا جهةاجصإلتتإل ص جقإل احاث يلح  اتإل رعإلم  

نظ يب جهظ هف جهطإلفمب ا ة جاج جالهةاجح  هى جهحة جه عق,ل، ث ب صجإلل ي  إلل 

هذهك اايإلة  جهث ه جه ة ,ص  لاه لز جهعقة اإلهقةف جهاع يؤةع  هى  ن ي لت 

 .(90) ه  إلت  جه  كب جا جل صه جهخعإلف  جهةز تجإلهل جه اه,ف " 

                                                             
( هجهةط,ف جهحةيث هعقة جيهةاجح ، ةفجوأب نقةيأب هلةظ يأب  B.o.tة جه ,د ) جإلة ن إلف ،  ق,ة/ جإلا     )88

 . 176جهط عب جأههى، ص  2002جهةقلاةيب هعقة جيهةاجح ، ةجف جهةتضب جهع ااب ، ط عب 

، جه ,و, ب جيةجفيب جهحةيثأب، جهجأا  جهثأإلصه   أ ، 1954ي,ها,  17لز  360لة,ى قعم جه  ع فقم    )89

 .896ص 

، صج , ب جه  أإلةئ جهقإلن,ناأب جهةأز  ق تتأإل جهج عاأب هقعأ ز 1957 كة,ا   9اةإلفيخ  3323فقم  لة,ى   )90

ا ، ص جهفة,ى هجهة  يت لز شان جهعق,ة جيةجفيب، ص إلف  هاتإل هأةى ة/ جاأثم حلأام غأإللع، ص جأت وأإل

115. 
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جيةجفع  لى  نه  ذج كإلن  فتفإلع قا ب  لى جهةقاض صه ذهك لقة جوةق  جهقضإل  

ل  يعة  جهع لب جإل  اع ب ظ هف و,ق جه  ف، ههم يكه نةاجب ق جف واإلةع،

اانه " هصه حاث هتط اقإل هاهك لقة قضت جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل  ظ ف طإلفمإل،

 - لى صإل ذجب جهحكم جه طع,ن لاه  - ن جوةا جة جه ,جوا  صه جهخإلف  يةطلب 

 لب جأجة اب جه لصب هاهك  ه ط ي  ش جمتإل صه  حة جهح ,ل  لى جهع

ل أحكإلح جهقإلن,ن فقم   80جه  إلفف جه  رص هتإل لز اات جهع  د جأجة اب هلقإل

اةةظام   لاإلد جهةقة هذهك  ه ط ي   ا جح  قة ل ف ااه  1947هعةب 

جه قإلهل هجه   ف. هه إل كإلن ط لإل  قة جه  ف جهاع ي  صه جه قإلهل ج إل 

اخ هصحله ش ج    لب  جة اب يةلت ث ةتإل اإلهجةاه جه   ع اعع  جه   ف هجهع 

جه  ف جه و ز يضإلف  هاه جهع ه  جه ق ف  هصه ثم يةح خ جهع اخ  يب ليإلة  

تط    لى تلك جهع ه  ك إل يعةفاة صه  ع رفض لاتإل شانتإل لز ذهك شان  ع 

ب  ه  ج,ف تغاا  يط   اإلهايإلة   ه جهةق إلن  لى ث ه جه ت إلد  ه جه ,جة جأهها

ل لز  قة جأشغإلل  جهع إلل  ه  ج,ف جه حه  ه جهةاصاه. ه ذج كإلنت جه,لجف  ط لإل

جهعإلصب جه   ح صت جه قإلهل  ال  نتإل تعة   صه جهغا  اإلهةع ب هعقة جه  ف هصه ثم 

%  هى 20ال تلحقتإل آثإلف جاج جهعقة ل  تفاة صه رفض   ه  ل ق جهع لب صه 

ل هلق جف جهاع لةف لز ج10  .(91)اج جه ان  % هلقإل

جوةق  جهقضإل  جيةجفع  لى  ن تح ي  وع  جه  ف يعة ظ لإل ك إل       

جقة إلةيإل طإلفمإل ي,جب تط ا  نظ يب جهظ هف جهطإلفمب ، حاث قضت جه حك ب 

قة ت تب  لاه  29/1/2003جيةجفيب جهعلاإل اان " تح ي  وع  جه  ف لى 

جفتفإلع لى جأوعإلف هصه ااةِتإل  وعإلُف ص,جِة جه ةإل ، هج, صإل حةج فماس صجلس 

 2004هعةب  229 ه 2003هعةب  1864لفج   لى  ن ي ةف ق جفيه فق ز جه,

وإلهف جيشإلف   هات إل جاةغإل  تع,يض جه قإلههاه جه ةعإلقةيه صت جهجتإلد جيةجفيب 

ق خ تإلفيخ تح ي  وع  جه  ف جهايه   ا هج صه ج جِ  ذهك، احع إلن  ن 

ل هم يكه لى ح ل طإلفمإل ل جقة إلةيإل ع إلن جه ةعإلقة تح ي  وع  جه  ف  ن إل ي ثخ ظ لإل

ل، هصه شانه  ن يُةِاَل اه رعإلمَ  لإلةحب تخةخ   ةة  ا جح جهعقة، هال ي لك هه ةلعإل

ل، هج, صإل يقةضز صه جهط لاه جهةعإلنة  صعتإل جقة إلةيإلد جهعقة جرة الل جعا إل

هجه  إلفكب هلةغلب  لى صإل يعة ض تةفاا جهعقة صه لع,اإلد هصإل ي إلةله صه 

ل  لى  ِخ  ق إلد، هصه ثم كإلن هاجصإل جتب جيةجف  ص إلفكبُ جه ةعإلقِِة صعتإل لى تََح ُّ

                                                             

، 1967وةب صه ن,ل     25جهقضإلماب جلعب  10هعةب  1186حكم جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل جهطعه فقم ( 91

هل هل )صه  ةة جأجهع -صج , ب جه  إلةئ جهقإلن,ناب جهةز ق فتتإل جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل جهعةب جهثإلهثب      

 121لـ  -( 1968 هى صةة ف ل  جي  وةب  1967 كة,ا  وةب 
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ن ا ِه صه جهخعإلف ِ جهةى حإلقت اه ط,جل لة   قاإلح جهظ ف جهطإلفئ هذهك   إلنإلل 

 .(92)هةةفاا جهعق,ة جيةجفيب هجوة  جف وا  جه  ل  جهعإلح 

تق,ل جه حك ب ذجتتإل "  ن  2017و ة    هعةب  26هلز حكم  ر  اةإلفيخ       

ق جف  ع صقإلاخ جهع  د جأجة ابا قةضى ف جهجةاه جه  تح ي  وع  ل 

واإلةع صه جهةههب اعة تقةيم جه  كب هعطإلمتإل يُعة صه جهظ هف جهطإلفمب جهةز هم 

 .(93)تكه صة,قعب صه جإلن تإل ص إل يةعاه صعه تع,يضتإل  ه ذهك 

 

 

 المطلب الثاني

 أن يكون الحادث االستثنائي أو الطارئ غير متوقع

ش طإل ج,ج يإل  ا ثإلاب condition d'imrevislbilitéش ط  ةح جهة,قت يعة 

 كه يهةط ا  نظ يب جهظ هف جهطإلفمب، هيق ة اه جهظ ف جهاع يف,ق كخ تقةي  

، ،  صإل لا إل ج,  قخ صه ذهك لاعة صه ق اخ جه خإلط  جهعإلةيب ن ية,قعه ط لز جهعقة

هاإلهةإلهز لاجب  لى جه ةعإلقة  ن يقةفجإل ه ن يع خ  لى حاط اكخ  قة، جهةز ت

 .(94)تفإلةيتإل هةلعتإل، لإذج ق   جه ةعإلقة لز ذهك لانه يةح خ ت عإلد تق ا ه 

ش ط  ةح جهة,قت ت,جل  هقة  كة صجلس جهةههب جهف نعز  لى   هف        

ه جه تا  لز قضاب غإلل هةط ا  نظ يب جهظ هف جهطإلفمب، هذهك اة ج صه حك 

هجهاع ه ت جأوإلس هتاه جهةظ يب، ك إل  كة  لى ذهك لز  ،جهاك  وإلهف ا,فةه

ه إلةف  ك إل  كة جهقضإل  جيةجفع جه   ع لز كخ  حكإلصه ج .(95) حكإلصب جه حقب 

 ةح  هةط ا  جا جهةظ يب هط تط ا ش صه  لى ا ان نظ يب جهظ ف جهطإلفمب

 .(96)ت,قت جهظ ف  ه جهحإلةث جهطإلفئ

                                                             
 03 جهقضأإلماب اجلعأب 53هعأةب  22367حكم جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل جهةجم   جهثإلهب  لاإل لز جهطعه فقم ( 92

 غير منشور. .2010صه ن,ل    وةب 

غا   ،2017و ة     26ق.ع، اجلعب  56هعةب  23547( حكم جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل، لز جهطعه فقم 93

 صة ,ف.

 .673جه  جت جهعإلا  ،ص  ، جأوس جهعإلصب هلعق,ة جيةجفيب ،ة/ ولا إلن جهط إلهى  )94
95 ) CE 20 Janvier 1978 Soicitet, Routes et travaux publics R.o.p, 1978. P. 1485, 

CE, 29 avril 1981, Bernard C/villed de Noumea, C.J.E.G Janvier. 1982, p.9 

 .  332-331ة/ صح ة ج إلل ج  يخ، ص جت وإلا ، ص ص إلف  هات إل هةى 
 27هعةب  1224ه 1223 زفق  اهجهطعةفيب جهعلاإل لز فججت  لى و اخ جه ثإلل حكم جه حك ب جيةج  )96

صج , ب جه  إلةئ جهقإلن,ناب جهةز ق فتتإل جه حك ب جيةجفيب 1984صه ةيع    وةب  18جلعب ، جهقضإلماب

لـ  -(  1985 هى آر  ل  جي  وةب  1984جهعةة جأهل )صه  هل  كة,ا  وةب  -جهعلاإل جهعةب جهث ث,ن 

صج , ب ،1993 ا يخ وةب  4، جلعب جهقضإلماب 35هعةب  801 /549جهطعةإلن فق إل . هحك تإل 250
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 ةح  ش ط هجهةعإلؤل جهاع يث,ف جةإل يةعل  اإلهةإلفيخ جهاع يعةة اه هةقةي       

ن إلي    ات ة ج ج جد  ا جح جهعق,ة جيةجفيب هجهةزجهة,قت، الوا إل لز ظخ ط,ل  

ب  ه جه ةإلق ب، ص هفج ا  حلب ةفجوب جهع هض الرةاإلف  لضلتإل صه جهةإلحا

 . ةفاا، ثم تاتز ص حلب جهةإلهة وابت تاةج أرا جهق جف ا ،جهفةاب هجه إلهاب

 ن (97)صه جهفقه صت جالتجإله جهغإلهب ةإل ن ىةهن جهةر,ل لز صجإلةالد لقتاب لان

تإلفيخ  ةح جهة,قت ي ة صه هحظب تقةيم جه ةعإلقة هلعطإل  جهاع ال يج,ل جه ج,ع 

هاإلهةإلهز  لاه، ههاس صه تإلفيخ جهعقة ك إل ج, جهحإلل اإلهةع ب هعق,ة جهقإلن,ن جهخإلص.

اعة تقةيم جه ةعإلقة  هجه ة ثخ لز تح ي  وع  جه  ف لإذج حةث جهظ ف جهطإلفئ

هع  ه هكإلن اإصكإلنه وح ه ةهن تح له أع جاج جد، لانه ال ي كه هه جهة عك 

 اإلهةع,يض هلقإل هةظ يب جهظ هف جهطإلفمب جوةةإلةج هتاج جهظ ف اعة ت,قات جهعقة.

 laلز حك ه ا ان قضاب  هب جهف نعزهتط اقإل هاهك لقة قضى صجلس جهةه      

pomme de terre  ا لض جهةع,يض اةإل   لى نظ يب جهظ هف جهطإلفمب

هل  كب جه ة اب جه ةعإلقة  صت جهحك,صب جهجاجم يب  لى ت,فية ك اإلد صه 

  إل تك ةته  1959ا يخ حةى  هل   1958 ة  صه  هل  ا يخ جه طإلطس لز جه

هك,ن  فتفإلع  1958ب  حةجث صإلي, وةب نةاجب  فتفإلع  وعإلف جفتفإل إل لإلح إل اع 

جهة ةي   لى جهعقة، هاإلهةإلهز لان ش ط  ةح جهة,قت قة  وعإلف قة حةث ق خجأ

تخلف لز جاه جهحإلهب،  ذ كإلن اإصكإلن جه  كب جه ةعإلقة  وحب  طإلمتإل ر ل جه ة  

 .(98)جهع ض  هى حاه جهة ةي  صه تإلفيخ تقةيم

إله حك ب جيةجفيب جهعلاإل لز حك تإل هلا إل يةعل  اةح ي  وع  جه  ف لقة قضة

اان " تح ي  وع  ل ف جهجةاه  2017و ة    هعةب  26جه إلةف اةإلفيخ 

جه   ع صقإلاخ جهع  د جأجة اب ا ,جب ق جف واإلةع صه جهةههب اعة تقةيم 

جه  كب هعطإلمتإل يُعة صه جهظ هف جهطإلفمب جهةز هم تكه صة,قعب صه جإلن تإل ص إل 

 .(99) يةعاه صعه تع,يضتإل  ه ذهك

                                                                                                                                               
جهجا  جهثإلنز )صه  هل  -جه  إلةئ جهقإلن,ناب جهةز ق فتتإل جه حك ب جيةجفيب جهعلاإلجهعةب جهثإلصةب هجهث ث,ن 

 888لـ  -( 1993 هى آر  و ة    وةب  1993صإلفس وةب 
هك يم  ح ة جهع,يلم، لك   جهة,جلن ، ة/  لز اه   ة ج336ة/ ج إلل صح ة ج  يخ، ص جت وإلا ، ص  )97

ه جإلصعب  ا هحق,قجه إلهز هلعقة جيةجفع لز جه  لكب جهع ااب جهعع,ةيب، فوإلهب ةكة,فج  صقةصب هكلاب ج

  .  لى جهةقاض صه ذهك ي ى جه عض  ن جهةإلفيخ جه ع,ل  لاه ه ة79ح، ص 2007ه/1427ش س 

ة/ . 129م حلام غإللع، ص جت وإلا ، ص  ةح جهة,قت ج, تإلفيخ  ا جح جهعقة اإلهفعخ، فججت ة/ جاث

هع ااب إله  لكب جصإلح اح إلة    ة جه جلق ح إلة ، جهعق,ة جيةجفيب لز جهةظإلح جهعع,ةع، صكة ب جه ةة ز اإلهة

 .280ص  ح،2018ه/1439، 1جهعع,ةيب، ط
98(CE 20 Decembre 1961 

غا   ،2017و ة     26اجلعب ق.ع،  56هعةب  23547( حكم جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل، لز جهطعه فقم 99

 صة ,ف.
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ق جف فماس صجلس جه,لفج   اان "صحك ب جهقضإل  جيةجفع ك إل قضت   

 1994هعةب  38اةعةيخ جه محب جهةةفاايب هلقإلن,ن فقم  2003هعةب  183فقم 

هن   لز جه,قإلمت  28/1/2003اةةظام جهةعإلصخ اإلهةقة جأجة ز قة لةف اةإلفيخ 

ه ل ح صعل,صإل هةع جهكإللب صةا جاج  28/1/2003تإلات لز  /23جه   يب جهعةة 

اجف اإلهجتخ اه، ه ن جهثإلات صه  هفجق جه ةإلق ب  ن جهةإلفيخ احاث ال يج,ل جال ة

جه ة ز ا فةه قــــــة تقةح اع  ه  ه جألةإلف جه طل,ا ت,فيةجإل لز 

 لز  وإلس جأوعإلف جهةز فآجإل صةإلو ب هلةحت  24/11/2002جه ةإلق ب اةإلفيخ 

ثم ت ت جهة واب  لاه، هصه ثم لإلن قــــــ جف  16/2/2003جه ظإلفيف جه إلهاب لز 

جلس جه,لفج  وإلهف جهاك  يك,ن اإلهض هف  صعل,صإل هةع جه ة ز فماس ص

الوا إل هجن جه ة ز قة  كة لز لحافب ة ,جه جنه يق,ح  ،هغا ه صه جهةجإلف

اإلوةا جة جأر إلا صه جهخإلف  هاإلهةهالف جأص يكز هج, اتــــاه جه ثإلاب يك,ن 

ف  لز ةفجيب ه لم يقاةز اةقل إلد  وعإلف ل ف جهةهالف جأص يكز اعة لةه

 راج لز جال ة إلف  ة    ،جهق جف جه  إلف  هاه ههم يكه ذهك ا ثإلاب صفإلجا  هه

جهاصه  ةة ت,قاعه هلةعإلقة صت جهجتب جيةجفيب هق ,ل  ص  جهة,فية جأهل لز 

هاإلهةإلهز لإلن ش هط ه حكإلح . 19/4/2003 ص  جهة,فية جهثإلنز لز ه 9/4/2003

 لز تعإلقة جه ة ز  لز  نظ يب جهظ هف جهطإلفمب هجهحإلةث جه فإلجئ ال تةط  

 . (100)جيةجفيب "جهجتب 

هقة  كةد جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل  لى  ن ش ط  ةح جهة,قت ي ة  صه هحظب تقةيم 

حاث قضت هصه حاث  نه ال ص ج  لز  ن جه ةة جهثإلهث     صه  ،جهعطإل 

صه جه محب جهةةفاايب هقإلن,ن جه ةإلق إلد هجه اجيةجد  64هجه إلة   ،جه  هط جهعإلصب

ة جوةتةلةإل  ن تةح خ جهجتب جه ةعإلقة  اقا ب جهف ق لز حإلهب ليإلة  جهض جمب  ه ق

جه و,ح جهج  كاب   إل كإلنت  لاه ر ل جهفة   جه,جقعب ااه تقةيم جهعطإل  هآر  

ةهن تف قب ااه صإل  ذج كإلن و ب جاه جهايإلة  ج, ليإلة  جهةع يفب  ،ص, ة هلة,فية

تحعب جه و,ح جهج  كاب  لى جهج  كاب  ه ليإلة  وع  جه  ف جهاع كإلنت 

هجز  ،احع إلن  ن جهحك ب صه تح خ قا ب جهايإلة  لز جهحإلهةاه هجحة  ، وإلوه

تاصاه صه يةعإلقة صت جهجتإلد جيةجفيب  ة كخ تغاا  لز جهض جمب  ه جه و,ح 

 ن يةم جهةةفاا لز ش يطب  ،هحةى ت إلح جهة,فية ،جهج  كاب اعة تقةيم جهعطإل 

جه , ة جه حةة ةهن تارا  ه ن يعةة لع ل جه قإلهل  ه جه ةعتة جه و,ح جهج  كاب 

 .(101)اإلهفئإلد جهجةية  

، جه إلةف ا إلن ه ت 2017هعةب  13ق جف صجلس جه,لفج  فقم  هقة ت ةى      

 وس ه ,جاط هنعب جهةع,يضإلد جه لصب هةط ا   حكإلح قإلن,ن تع,يضإلد 

                                                             
 غا  صة ,ف. 21/12/2008ق اجلعب 59هعةب  39162حكم صحك ب جهقضإل  جيةجفع لى جهة ,ى فقم  )100
 .1993صه صإلي, وةب  11جهقضإلماب جلعب  35هعةب  3733 /3438 زفق  اهجهطعةحك تإل لز  )101



306 
 

هعةب  84ن,ن فقم هجهة,فيةجد هجهخةصإلد جهعإلصب جه إلةفاإلهقإل ق,ة جه قإلهالد 

نص  لى  ن  جتجإلجإل ق ي إل صه ذهك حاث جه عة ة  صه صجلس جه,لفج ، 2017

جهةإلفيخ جه ع,ل  لاه لز حعإلا جهةع,يضإلد هلقإل هتاج جهقإلن,ن ج, تإلفيخ لةح 

جه ظإلفيف جهفةاب اإلهةع ب هل ةإلق إلد هجه  إلفوإلد اان,ج تإل هتإلفيخ جهةعإلقة 

 . (102)اإلهةع ب  هى جهعق,ة جه  ةاب  لى  ص  جيوةإلة جه  إلش 

ةصه يعةقخ  لى  يب حإلل لان صعاهب صةى ت,جل  ش ط  ةح جهة,قت صه  

ق,ف  لى صةى هل, ،اتإل قإل ز جهعقة، حاث يق,ح افحص كخ ظ ف  لى حةه

لز  ةجة جه خإلط  غا  جهعإلةيب جهةز تعة,جب تط ا  نظ يب جهظ هف   نةفججه

جهطإلفمب،  ح يعة صه جه خإلط  جهعإلةيب جهةز ي كه ت,قعتإل  ةة جهةعإلقة، هجهةز 

 .(103)يةح خ  ث جإل جه ةعإلقة

صت جه, ت لز جال ة إلف  ن جه   ع هم ية ك  ص  تحةية جهظ ف  ه 

ل  ل جهحإلةث جهطإلفئ هلقضإل  يقةفه تقةي جل ذجتاإل ، اخ  تخا صه   إلف  "  ن  ه شخ اإل

جقةضت جهعةجهب ذهك " اةي ل هجز   إلف  تح خ لز ثةإليإلجإل صعةى جيشإلف   هى 

ه قاإلح جهطإلفئ لإذج تث ت جهقإل ز ص ص, , ز جهةا ب، هلض ل  ه ذهك ت,جاه

غا  جه ة,قت ه  ة  هى    إلل جهجاج  اإنقإلص جالهةاجح جهاع  ل ح يجإلهل جهععب 

 .(104)، لت, يةقص صةه  هى " جهحة جه عق,ل " ، هجاج قاة آر  صإلةع جه  غب

جهجةي  اإلهاك   نه قة حةث تط,فج لز جهقضإل  جيةجفع جهف نعز 

 ن يك,ن  هةط ا  نظ يب جهظ هف جهطإلفمب هجه   ع، حاث هم يعة ي ة ط

، ههكه ي كه تط ا  جاه جهةظ يب لز حإلهب جهحةث  ه جهظ ف جهطإلفئ غا  صة,قت

جز جهةز هم تكه اإليصكإلن ت,قعتإل، هقة   ذج كإلنت جآلثإلف جه ة ت ب  لى جاج جهظ ف

لز ت ةز جاج جالتجإله لز حك ه جه إلةف لز جه جات صه  جهف نعز اة  صجلس جهةههب

وإلف  ثم .Ste eau et assainissament(105)لز قضاب  1932    وةب ن,ل

 .(106)لز  حكإلصه جه حقب جهةتجذهك   لى

هقة وإلف جهقضإل  جيةجفع جه   ع  لى جهةتج ذجته، لفز لة,ى جهج عاب 

وإلهفب جهاك   1954ي,ها,  17اةإلفيخ هجهة  يت جهع ,صاب هقع ز جهفة,ى 

ض  لى جه ةعتة  ن ية,قت ة اانه صت جهةعلام اانه كإلن جه ف ق,هتإل " جوةك لت

                                                             
 .2017 صك ف )ا( لز  هل  كة,ا  وةب 39فججت جهج ية  جه و اب جهعةة  )102

 .127(  فججت ة/ جاثم حلام غإللع، ص جت وإلا ، ص 103

هعأأةب  19266ق.ع هجهطعأأه فقأم  59هعأةب  19584حكأم جه حك أب جيةجفيأأب جهعلاأإل لأز جهطعةأأاه فقأم ( 104

 غا  صة ,ف.، 27/9/2017جج يب جه ,جل   1439هعةبصح ح  6جأفاعإل ق.ع اجلعب 59

جهةز تط    ثةإل  تةفاأا جهعقأة جيةجفع، ةفجوأب صقإلفنأب، (  ص إلف  هاه هةى ة/  لز   ة جه ,هى، جهظ هف 105

 .350، ص 1991اةهن ذك  ةجف ن  ،  إلح 

106) CE . 22 février 1963, Ville d'Avingnon, R.D.P, 1963, p. 575. 
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لإن صةى جاج جهةخفاض هم  ، هةجإل  جهحك,صب  هى رفض قا ب جهع لب جه   يب

هصه ثم لانه يحة خ  ن تك,ن نةإلمج جاج جيج ج   ،يكه صه جه عةطإلع جهةكته اه

هصةى تاثا ه لز جهة,جلن جه إلهز هلعقة قة جإلهل صإل كإلن صف ه إل  ن ية,قعه 

، هلز جهحإلهاه  ن كإلنت رعإلف  جه ةعتة صه جاج جيج ج  جه ةعتة حاه  ا جح جهعقة

قة جعلت تةفاا جهةاجصه  ص ج ص جقإل صتةةج هه اخعإلف  لإلةحب كإلن  لى جهط ف 

جآلر   ن ي إلفكه لز تلك جهخعإلم  اإلهقةف جهاع يحة صةتإل هي ةجإل  هى جهحة 

 .(107)جه عق,ل "

 

 المطلب الثالث

 أن يكون الظرف الطارئ خارج ع: إرادة المتعاقدي:

ن ة،  ي ة ط ي  إلل نظ يب جهظ هف جهطإلفمب هةحقا  جهة,جلن جه إلهز هلعق

ة ا عةى  ال يك,ن أحيك,ن جهظ ف جهطإلفئ رإلفجإل  ه  فجة  جه ةعإلقةيه، 

جتب جهت صهاإلهةإلهز لان جه ةعإلقة   ه  حةجث آثإلفه. ط لز جهعقة ةرخ لز  حةجثه

ب  ذج هطإلفمجنظ يب جهظ هف جيةجفيب ال ي كه هه جه طإله ب اإلهةع,يض جوةةإلةج  هى 

جتة   ع ه هم ي الفئ،  لز جهحإلةث جهطإل اع له  ه  ج إلهه كإلن ج, نفعه جه ةع ب

 نةإلمجه جهضإلف . ه  ج جهظ فجاصه جإلن ه هة,قز 

   عإلله  ه ا كخ يجعلتإل ت ةةهةاجصإلتصثإلل ذهك تار  جه ةعإلقة لز تةفاا ج

ع  تح ي  و اعض جهعق,ة جهةز تاث د اع ب شتةته هجاج صإل. جهظ هف جهطإلفمب

 قمفي ة ط لز ق جفه -ك إل ف يةإل  – صجلس جه,لفج  جه  ف، جأص  جهاع جعخ

هةع,يض جهعق,ة  2004هعةب  229فقم  ق جفجه عةل اإله 2003هعةب  1864

 هجوة   جهةةفاا اعة جاج 2003يةإلي   29جه ةض ف   ن تك,ن ص  صب ق خ 

  قإلهل.هع ب ي جُت هل  ك,ن جهةارا  لز تةفاا جأ  إلل ال يجهةإلفيخ، ش يطب 

فز حك تإل جه إلةف اجلعب هتط اقإل هاهك لقة قضت صحك ب جهقضإل  جيةجفي

ل جه عةة   هاه اةإلفيخ تعلام جأ  إل ى جه ةعإلقةاانه كإلن يةعاه  ل15/6/2010

ه ذ قإلح جه ة ز اةعلام جأ  إلل  )  ع ق خ تح ي  وع  جه  ف( 27/1/2003

ل اةإلفيخ  ل ه ثم يك,ن قة تار  لز تعلام  10/1/2004صحخ جهةعإلقة جاةةجماإل

جأ  إلل جه عةة   هاه  ه جه اعإلة جه حةة اإلهعقة أو إلا ت جت  هاه ههاس  هى 

 ذ  ن جه ة ز ج, جه ة,ط اه جوةخ ج  جهة جراص  ،جهجتب جيةجفيب جه ةعإلقة 

ل هل ةة جهثإلنز صه جهعقة ، هلز غض,ن جاه جه ة  )صة  جهةةفاا( جه لصب هلع لاب  ط قإل

لةف ق جف تح ي  وع  ل ف جهجةاه جه   ع ص إل ت تب  لاه ليإلة   وعإلف 

                                                             
، جه ,وأ, ب جيةجفيأب جهحةيثأب، جهجأا  جهثأإلصه   أ ، 1954ي,ها,  17لز  360لة,ى قعم جه  ع فقم ( 107

 .896ص 
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ل  لى صإل تقةح هه إل كإلن جه ة ز ج, جه عئ,ل  ه جهةارا  لز  ص,جة جه ةإل  ، هت تا إل

ل ه ثم  ،هةعلامجوةخ ج  جاه جهة جراص ص إل ت تب  لاه تار ه لز جهةةفاا هج

يةةفز لز حقه صةإلط جالوةفإلة  صه  حكإلح ق جفع فماس صجلس جه,لفج  فق ز 

ا ان تع,يض جه قإلههاه  ه ل هق  2004هعةب  229،  2003هعةب  1864

جأوعإلف جهةإلتجب  ه ق جف تح ي  وع  ل ف جهجةاه جه   ع لز صقإلاخ 

ل هاهك فكه ، هيةةفز ت 29/1/2003جهع  د جأجة اب هجه إلةفجن اةإلفيخ   عإل

هتةتإلف صعه  فكإلن صعئ,هاةتإل جهعقةيب  وإلس  ،جهخطا لز جإلنب جهجتب جيةجفيب

طلب جهةع,يض ، ص إل تضحى صعه جهة ,ى ا قاتإل لإلقة  هعةةجإل جهقإلن,نز 

 .(108)جه حاح هجج ب جه لض 

هجاج صإل  كةد  لاه جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل ا ان تح ي  وع  جه  ف   

 ن ص إلفكب جتب جيةجف   اق,هتإل " 2010ن,ل     30 تإل جه إلةف لز لز حك

ق جفع فماس صجلس   جه ةعإلقة صعتإل لى تح خ ن ا ه صه جهخعإلف  هل   حكإلح

صه  29جه,لفج  وإلهف جيشإلف   هات إل فجاه  ااال يك,ن تاراُ  تةفاِا جأ  إلل اعة 

ب هع ٍب ي جُت هل قإلهل، هذهك حةى ال يك,ن  ر ل جه ةعإلقة صت جت 2003يةإلي  

ل يث جمه  لى حعإلا جتب  جيةجف  اإلهةاجصإلته جهعقةيب هت جراه لى جه,لإل  اتإل و  إل

جيةجف  هج,  ص   يااإلهُ جهعةُل هجه ةطُ . .... هصه حاث  نه  لى جةع صإل تقةح، 

هكإلن جهثإلاُت  ن جهطإل ه قة ت جرى لى جه,لإل  اإلهةاجصإلته جهعقةيب، هج, صإل حةج 

ص جٍد  لى نح, صإل ولف ااإلنه، ك إل  ن جهثإلات صه جتب جيةجف   لى  ناجفه  ةَّ َ 

جه  إلف  هاه اكةإلا جه ةك  31/5/2003جه ؤفخ  886كةإلا جتب جيةجف  فقم 

 ن نع ب تةفاا  22/7/2003اةإلفيخ  1548جأجلى جه   ى )ل ع جهغ ةقب( فقم 

َفد اةح,  %، هج, صإل هم يجحةه جهطإل ه، هكإلنت صة ُ جهةةفاِا قة 36.5جأ  إلل قُة ِ

، هصه ثم يك,ن صعلُك 24/11/2003هشكت  لى جالنةتإل  حاث تةةتى لى  

ل هلحاَح حكِم جهقإلن,ن، هتغةه صطإله ب جهطإل ه اإلهةع,يض  جهجتِب جيةجفيب صةفقإل

 .(109)غا  قإلم ٍب  لى وةٍة لحاحٍ صه جهقإلن,ِن رلاقبل اإله لض 

هجهةعإلؤل جهاع يط ح نفعه  لى اعإلط جه حث جخ ي ة ط  ن يك,ن جهظ ف 

ك إل ج, جهحإلل اإلهةع ب هل ةعإلقة  جه ةعإلقة  جهطإلفئ رإلف   ه  فجة جهجتب جيةجفيب

جهقضإل  جيةجفع، هخ لإل  لى وإلحب جهفقه د جيجإلاب  لى جاج جهةعإلؤه ثإلف ؟ 

حاث ي ة ط جه عض  ن يك,ن جهظ ف جهطإلفئ رإلف   ه  فجة  جه ةعإلقةيه، 

                                                             
في الدعوى رقم  15/6/2010بالقاهرة )دائرة العقود والتعويضات( بجلسة حكم صحك ب جهقضإل  جيةجفع ( 108

 ، غير منشور.ق 60لسنة  3042

 22367جهطعأه فقأم  2010صأه نأ,ل    وأةب  30حكم جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل جهةجم   جهثإلهثب، اجلعب ( 109

 جهقضإلماب  لاإل. 53هعةب 
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هجاج صإل وإلفد  لاه جه حك ب  .(110)  و,ج  جه ةعإلقة  ح جهجتب جيةجفيب جه ةعإلقة

حاث جوةلاصت هةط ا  نظ يب جهظ هف جيةجفيب جهعلاإل لز ص   هفة   ط,يلب، 

جهطإلفمب  ن تط   ر ل صة  تةفاا جهعقة جيةجفع ح,جةث  ه ظ هف ط اعاب  ه 

جقة إلةيب  ه صه   خ جتب  ةجفيب غا  جهجتب جه ةعإلقة   ه صه   خ  نعإلن آر  

 .(111)قة  ةة  ا جح جهعقة هم تكه لز حع إلن جه ةعإل

صؤيأةج صأه  (112)ااة  نه قة حةث تط,ف لز قضإل  صجلس جهةههأب جهف نعأز

اجب  هأأأى  صكإلناأأأب تط اأأأ  نظ يأأأب يأأأ (113)ق أأأخ اعأأأض لقتأأأإل  جهقأأأإلن,ن جيةجفع 

جهظ هف جهطإلفمب و,ج  كإلن جهفعخ جهاع و ب جهض ف فججعإل  هى جهجتب جيةجفيأب 

هقة وإلفد جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل لز ص    لى جاج جهةتج  جه ةعإلقة   ح غا جإل 

 ن صقةضأز َجأِاِه جهةظ يأأب  ن يطأ   ِرأَ ل صأأة  لأز اعأض  حكإلصتأإل حاأأث تقأ,ل " 

تةفاأأا جهعقأأة جيةجفع حأأ,جةث  ه ظأأ هف ط اعاأأب َكإلنَأأت  ه جقة أأإلةيب َوأأَ,ج  صأأه 

 ةعإلقأأة ِ ْةأأة   أخ جهجتأأب جيةجفيأأب جه ةعإلقأأة   ه صأأه غا جأأإل هَأْم تكأأه لِأأز حعأأ إلن جه

 ا جح جهعقة هال ي لك هََتإل ةلعإل هصه شأانتإل  ن تةأال اأه رعأإلم  لإلةحأب تخةأخ صعتأإل 

ل ه ن جفتفأأإلع جأوأعإلف ال ي قأز  هأز ص ت أب جهقأأ,   جقة أإلةيإلد جهعقأة  رأ ال جعأا إل

جهقأأإلج   جهَّةِأأز تجعأأخ تةفاأأا جالهةأأاجح صعأأةحا  ، لضأأ  َ أأه  نأأه لِأأز هوأأت جه أأ كب 

ةجف   ن َكإلنَت ح ي أب  لأز تةفاأا جهةاجصإلتتأإل احعأه ناأه  ن جه ةعإلقة  َصَت جتب جي

تة,قت جفتفإلع جأوعإلف ، َكَ إل  ن تط اأ  َجأِاِه جهةظ يأب يفةأ ض اأةج    ن يأةم تةفاأا 

                                                             
، صح ة  ا, اك    أة جه ق أ,ة،   أإلة  جهةأ,جلن 279ة/ ح إلة    ة جه جلق ح إلة ، ص جت وإلا ، ص ( 110

   ع جهثإلهث  جه إلهز هلعقة جيةجفع لز ظخ جألصب جه إلهاب جهعإله اب، احث صقةح هل ؤت   جهعل ز جهعة,

ت ، ص ج. ة/     جهخ,هز28، ص 2009 ا يخ  2-1هكلاب جهحق,ق جإلصعب جه ة ,ف ، لز جهفة   صه 

 . 155وإلا ، ص 

صه ةيع    وةب  18جهقضإلماب، جلعب  27هعةب  1224ه 1223حك تإل لز جهطعةاه فق ز ( 111

 هعةة جأهلج -,ن صج , ب جه  إلةئ جهقإلن,ناب جهةز ق فتتإل جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل جهعةب جهث ث1984

 /549 إل إل جهطعةإلن فق. هحك ت250لـ  -(  1985 هى آر  ل  جي  وةب  1984)صه  هل  كة,ا  وةب 

تتإل جه حك ب ،صج , ب جه  إلةئ جهقإلن,ناب جهةز ق ف1993 ا يخ وةب  4جهقضإلماب، جلعب  35هعةب  801

 هى آر  و ة     1993جهجا  جهثإلنز )صه  هل صإلفس وةب  -جهعةب جهثإلصةب هجهث ث,ن ، جيةجفيب جهعلاإل

 .888لـ  -( 1993وةب 

112) CE, 8 Decembre 1944, Ste L'energie industrielle, RDP, 1946, P.317 concl. 
Detton note Jeze.  CE, 2 mars 1949, Menis tre des travaux publics, D. 1953, 
p. 309. 

 .118 شإلف هتايه جهحك اه ة/ جاثم حلام غإللع، ص جت وإلا ، ص 

ة/  .736، ص 1978وأةب ( ة/ صح أة لأؤجة صتةأإل، ص أإلةئ ه حكأإلح جهقأإلن,ن جيةجفع، اأةهن ةجف ن أ ،  (113

 .673ولا إلن جهط إلهع، ص جت وإلا ، ص 
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جهعقة تةفاأاجل كأإلص  هكأز تلحأ  اإله ةعإلقأة َصأَت جهجتأب جيةجفيأب رعأإلف  لإلةحأب تخةأخ 

 . (114)صعتإل جقة إلةيإلد جهعقة 

ع ةجفهتاج جالتجإله جهحةيث لز جهفقه هجهقضإل  جي  لى جه غم صه تقةي نإل

نةإل  جهف نعز هجه   ع حاث يحإلهل   فإل   ك   ح إليب ص كةب هل ةعإلقة،  ال 

ه  ةث يك,ن جهحإل ي ة ط هةط ا  نظ يب جهظ هف جهطإلفمب  ن هن ى صه جإلن ةإل  ن

 جاج  ذج كإلن ه  فجة  جهجتب جيةجفيب جه ةعإلقة ،احاث  إلخإلفججهظ ف جهطإلفم

 ف جهظ تةإل نف ق ااه  ص يه: جأهل:  ذج كإلنل ع  تإل،ا  ف  ه جهحإلةث هقتجهظ

 لى  ةإل ججهطإلفئ نةاجب رطا صه جيةجف  جه ةعإلقة  لان تع,يض جه ةعإلقة يك,ن ا

حإلةث ه جه ق,ج ة جه عئ,هاب جهةعإلقةيب هإلةجف . جأص  جهثإلنز:  ذج كإلن جهظ ف 

ةخا إل كعلطب  إلصب، كان تجهطإلفئ و  ةه جهجتب جيةجفيب جه ةعإلقة  اة  لت

ظ يب ف جهطإلفمب هتط   نلفز جاه جهحإلهب تعة عة نظ يب جهظ ه ج ج جد  إلصب 

   خ جأصا .

 –حاث يح  هه  ح إليب  ك   هل ةعإلقةي,ل   جأرا   تط ا  جاه جهةظ يبه

صطإله ب جهجتب جيةجفيب جه ةعإلقة  اإلهةع,يض جهكإلصخ، هي  خ  -ك إل وة ى الحقإل

ذهك صإل هح  جه ةعإلقة صه   ف هصإل لإلته صه كعب. هيةحق  ذهك صه ر ل 

. لز حاه  ن جهةع,يض هلقإل هةظ يب (115)جه طإله ب اإ إلة  جهة,جلن جه إلهز هلعقة 

 صه جا ل  لقط يغطز،  ع  نه جهظ هف جهطإلفمب ك إل وةع ض الحقإل يك,ن جاماإل

 إله ةعإلقة.اجهخعإلف  جهجعا ب جهةز هحقت 

  

                                                             
 .8/5/2001ق ع جلعب  43هَعةَب  5955جهةجم   جهثإلهثب  ُْلاإَل  لِز جهطعه فقم ( حك تإل جه إلةف صه 114

ق صج , ب جه  إلةئ جهقإلن,ناب جهةى ق فتتإل 11هعةب  51حكم صحك ب جهقضإل  جيةجفى لى جهقضاب فقم (  115

 .22ص  57جيةجفى جهعةب جهخإلصعب      اةة صحك ب جهقضإل  
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 المطلب الرابع

 أثناء تنفيذ العقدأن يقع الظرف الطارئ 

 ي ة ط هةط ا  نظ يب جهظ هف جهطإلفمب كالخ  إلح  ن يقت جهظ ف  ه

  هقضإلجهجاج هج ح صه ر ل كخ  حكإلح  ،جهحإلةث جهطإلفئ ر ل صة  تةفاا جهعقة

يب جهةز و      تإل،هجهةز جوةلاصت هةط ا  نظ  جيةجفع جه   ع هجهف نعز

هف جهظ هف جهطإلفمب  ن تط   ر ل صة  تةفاا جهعقة جيةجفع ح,جةث  ه ظ 

 جهاع حإلةثهاإلهةإلهز لانه ال يعة ظ لإل طإلفمإل جه،جقة إلةيب واإلواب  ه ط اعاب  ه

 خ  صإل  ذج ق ،هجه ةعإلقة جالصةةإلع  ه  ا جص يقت ق خ  ا جح جهعقة، حاث كإلن اإصكإلن

 يب هةظ لانه ال يعةح  جه طإله ب اإلهةع,يض هلقإل جهعقة لز ظخ هج,ة جاج جهظ ف

 جهظ هف جهطإلفمب.

 -ك إل ن,جةإل ولفإل –ط,يلب  ههكه ا إل  ن جهعقة جيةجفع ي   اعة  ص جحخ

لانه يجب جأرا لز جال ة إلف جهظ هف جهطإلفمب جهةز ي كه  ن تحةث اعة تقةيم 

ةهن   طإلمهوحب  صإل ال يعةطات، الوا إل  ةةهق خ  ا جح جهعقة هجه ةعإلقة هع  

 ت,قتتإلفيخ  ةح  هج,  ن، هاإلهةإلهز لانةإل نؤكة  لى ق,هةإل جهعإلا .(116)جاج جد 

ي ة  صه هحظب تقةيم جه ةعإلقة هلعطإل  جهاع ال يج,ل جه ج,ع لاه،  جهظ ف جهطإلفئ

ههاس صه تإلفيخ جهعقة ك إل ج, جهحإلل اإلهةع ب هعق,ة جهقإلن,ن جهخإلص. هاإلهةإلهز لإذج 

حةث جهظ ف جهطإلفئ اعة تقةيم جه ةعإلقة هع  ه هكإلن اإصكإلنه وح ه ةهن 

هةظ يب جهظ هف تح له أع جاج جد، لانه ال ي كه هه جهة عك اإلهةع,يض هلقإل 

 جهطإلفمب جوةةإلةج هتاج جهظ ف اعة ت,قات جهعقة.

اان " صإل ت عكت اه  صحك ب جهقضإل  جيةجفعهتط اقإل هاهك لقة قضت 

جه  كب جْهُ ةَّ اب صه جالوةةإلة  هز صإل لةف َ ه َفمِاس صْجِلس جه,لفج  ا ,جب 

إلههاه اَ اْن تع,يض جه ق 2004هَعةَب  229،  2003هَعةَب  1864ق جفيه فق ز 

 –ه يإل َكإلَن هجه ص  ه اةت إل  –َ ه ل هق جأوعإلف ، ذِهَك  ن جايه جهق جفيه 

كإلنإل قَةْ لةفجل ه عإلهجب جأ  جف جهَّةِز هحقت اإله ةعإلقةيه َصَت جتب جيةجف  نةاجب 

هةح ي  وع  جه  ف ، َكَ إل  نت إل لةفجل ه عإلهجب جأَْ َ إلل جهَّةِز َكإلَن صةعإلقةجل 

َوَ,ج  تِْلَك جهَّةِز تمَّ  ،  هض  ه تلك جهةز قةصت  ةتإل 29/1/2003لَْاَتإل ق خ  َ 

جه ت لِاَتإل ق خ َجاَج جهةإلفيخ  ه اعةه ةهن تِْلَك جهع هض جهَّةِز و,ف يقةح َ ْةَتإل 

 .(117)  هض لا إل اَْعة ، هجَُ, صإل ال يةط   َ لَى جهةعإلقة جه إلثخ

                                                             
ا ان تةظام جهةعإلقةجد جهةز ت  صتإل جهجتإلد  2018هعةب  182صه جهقإلن,ن فقم  22/2حاث تةص جه إلة  (  116

اب إلفيف جهفةح جه ظ ذج جنعحب صقةح جهعطإل  صه جهع لاب ق خ جه اعإلة جه حةة هجلعب لةجهعإلصب  لى  نه " 

قضإل   ه هى جه قإل هلجتب جيةجفيب ةهن حإلجب  هى  ناجف  ه جالهةجإل  ي  ح جهةاصاه جه ؤقت جه ؤةى ح

عةح   ه ت جتخإلذ  ع  ج ج جد  ه  قإلصب جهةهاخ  لى ح ,ل   ف،  ه جوةةةجمه صه  ع ص إله  صعةحقب

  .هةيتإل  ه هةى  ع جتب  ةجفيب  ر ى ه إلحب جهعطإل  جه اك,ف

 –ق 20هعةب  15305لز جهة ,ى فقم  -ةجم   صةإلل إلد جأل جة  –حكم صحك ب جهقضإل  جيةجفع اقةإل ( (117

 ، غا  صة ,ف. 26/12/2013اجلعب 
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 ةح ت,قت جهظ ف جهطإلفئ   ن ك إل  كةد جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل  لى

ي ة  صه تإلفيخ تقةيم جه ةعإلقة هلعطإل   ه جهع ض، حاث تق,ل لز حك تإل جه إلةف 

" حاث  ن جه   ع لز قإلن,ن تةظام جه ةإلق إلد (118) 2017يةإلي   24لز 

هالمحةه جهةةفاايب ) جهعإلا ( جوةتةف تاصاه صه  1983هعةب  9هجه اجيةجد فقم 

كخ تغاا  لز جهض جمب هجه و,ح جهج  كاب  يةعإلقةهن صت جهجتإلد جيةجفيب  ة

، ه إل قة ية تب  لى ر اب جؤال  قةيم جهعطإل جد هحةى ت إلح جهة,فيةيحةث اعة ت

 ،جه ةعإلقةيه صه ذهك جهةغاا ، صه  حجإلصتم  ه جهةعإلقة صت جهجتإلد جيةجفيب

لق ف تح اخ جهجتب جه ةعإلقة   ،لاةعطخ وا  جه  جل  جهعإلصب اإلنةظإلح هج ط جة

ف ق لى حإلهب ليإلة  جهض جمب  ه جه و,ح جهج  كاب   إل كإلنت  لاه اقا ب جه

ةهن تف قب ااه صإل  ذج  ،ر ل جهفة   جه,جقعب ااه تقةيم جهعطإل  هآر  ص, ة هلة,فية

كإلن و ب جاه جهايإلة  ج, ليإلة  جهةع يفب جهج  كاب  ه فو,ح جهخةصإلد  ه ليإلة  

ش يطب  ن يةم  ،وهوع  جه  ف جهاى كإلنت تحعب جه و,ح جهج  كاب  لى  وإل

ه ن يعةة لع  جه قإلهل  ه جه ةعتة جه و,ح  ،جهةةفاا لى جه , ة جه حةة ةهن تارا 

 جهج  كاب هغا جإل صه جهض جمب هجه و,ح اإلهفئإلد جهجةية  ".

فمب اإلي إللب هاهك لان جه ةعإلقة ال يعةح  جهةع,يض  ه جهظ هف جهطإل

اج ف لز جن تث,جيشكإلهاب جهةز ي كه  جهةز تقت اعة  نقضإل  صة  تةفاا جهعقة، ههكه 

 جه ةة حإلهب حةهث جهظ ف  ه جهحإلةث جهطإلفئ اعة  صةةجة جاه جه ة  اعة

 جةإل ية غز جهةف قب ااه  ص يه: .جنةتإلمتإل

األمر األول:إذا كان سبب االمتداد ناتج ع: تأخر المتعاقد أو تراخيه 

لفز جاه جهحإلهب ال يح  هه جالوةفإلة  صه جهةع,يض  ذج حةث  :في تنفيذ التزاماته

جهعقة، أن صه ش هط نظ يب جهظ هف صة  تةفاا ظ ف  ه حإلةث طإلفئ اعة صة 

 ال يك,ن جةإلك تارا  صه جه ةعإلقة لز تةفاا  -ك إل    ةإل ولفإل  -جهطإلفمب 

هاهك هتط اقإل  جهةاجصإلته ا كخ يجعلتإل ت ةة ه عإلل   جهظ ف  ه جهحإلةث جهطإلفئ.

لقة قضت جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل اانه " هه إل كإلنت صة  جهةعإلقة صت جه طع,ن 

ههم يث ت صه جأهفجق جن  1973 /12 /31لى  1973 ةه تةةتى اةتإليب وةب 

جأوعإلف جفتفعت لا إل ااه جا جح جهعقة صت جه ة ى  لاه هنتإليب صة  جهةةفاا جه ةف  

يةتةة جه ة ى  لاه اخعإلف  لإلةحب   لى نح, 1973 /12 /31 لاتإل لاه لى ي,ح 

هيخخ اإلقة إلةيإلد جهعقة صعه هيجعخ تةفاا جهةاجصإلته ص جقإل هه، هكإلن جه ع هف 

جال اعة  1973هةى جهكإللب جن جأوعإلف هم ت تفت صه ج ج  ح ا  كة,ا  وةب 

هاهك لإلنه يةعاه جهحكم اان ظ هف  -صضى  كث  صه وةب كإلصلب  لى جنةتإلمتإل 

ال ت كخ اإلهةع ب هلعقة صحخ جه ةإلل ب ح,جةث جوةثةإلماب  1973ح ا  كة,ا  وةب 

                                                             
، غا  ح24/1/2017اجلعب  ق  لاإل 12400/49ق  لاإلهجهطعه فقم  11120/49لز جهطعه فقم حك تإل ( (118

 .صة ,ف
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 إلصب تتةة جه ة ى  لاه اخعإلم  لإلةحب هت,جب  لى جهحك,صب تع,يضه  ةتإل 

 "...(119). 

 قد لسبب يرجع لجهة اإلدارة:امتداد مدة تنفيذ العإذا كان األمر الثاني:

هاع يحةث لفز جاه جهحإلهب لان جه ةعإلقة يح  هه جهةع,يض  ه جهظ ف جهطإلفئ ج

جه ة. ك إل يع ع جاج جهحكم لز حإلهب ه, تقةح جه ةعإلقة اطلب  ج  لة    ثةإل  

هجاج صإل  كةته جه حك ب  .  إللاإل الوةك إلل تةفاا جهةاجصإلته ههجلقت جهجتب جيةجفيب

جه ة  جه حةة  لز  صة جيةجفيب جهعلاإل اق,هتإل "  ذج كإلنت جه,لفجف  قة هجلقت  لى

جهعقة هلةةفاا، ههقت جهحإلةث جهطإلفئ ر ل جالصةةجة جهاع و    ن هجلقت  لاه 

 .(120)جه,لفجف  لحك ه حكم جه ة  جه حةة  لز جهعقة " 

حةهث جهظ ف ك إل ي كه تط ا  نظ يب جهظ هف جهطإلفمب لز حإلهب 

يةجفيب حاث  ن هج,  جهجتب ججهعقة  لى حعإلا جه ةعإلقة، تةفاا جهطإلفئ  ثةإل  

حاث  ،هةةفاا جهعقة  لى حعإلا جه ةعإلقة ال يؤةع  هى جنةتإل  جه جاطب جهعقةيب

صإلح ه ةعإلقة صعئ,ال  ه   لاب جه  ج   صت ج ة إلف ج –يعة   جهعقة صةةجإل الثإلفه 

جالةجف  هتح له غ جصب جهةارا  هجه  إلفيف جالةجفيب جهةى تةك ةجإل لى   لاب 

لز صجإلل جهعق,ة جيةجفيب ج, صه ق اخ  جه ةعإلقةلإلهةةفاا  لى حعإلا . (121)جه  ج 

هح إليب  ،هلضغط  لى جه قإلهل جه ق  ك,والب جه   ع  ش  ه ،جهةةفاا جهعاةز

ا قةضإله تق,ح جيةجف  اةفعتإل ه لى حعإلا . وا  جه  ل  جهعإلح اإنةظإلح هجط جة

جه ةعإلقة صعتإل هتحت صعئ,هاةه جه إلهاب اةةفاا جهعقة ةهن  ن تلجا لز ذهك  هى 

هال يعة   جهةةفاا  لى جهحعإلا  ق,اب  قةيب ت,قعتإل جتب جيةجف   لى  ،هقضإل ج

هكةه  ج ج  تعةتةف اه جيةجف  حعه وا  جه  ل   ،جه ةعإلقة جه ق   لز جهةةفاا

 . (122)جهعإلح 

صقةضى  هذهك اق,هتإل اان " جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل هجاج صإل  كةد  لاه

تط ا   حكإلح نظ يب جهظ هف جهطإلفمب ج,  هاجح جتب جيةجف  ا  إلفكب جه ةعإلقة 

ل، هيعة,ع  ن  ل هةةفاا جهعقة جيةجفع تةفااجل ولا إل صعتإل لز جاه جهخعإلم ،   إلنإل

يح خ جهةةفاا صه جه ةعإلقة نفعه  ه تق,ح اه جتب جيةجف  ناإلاب  ةه  ةة جه  ج  

                                                             
جه  إلةئ ، 1982صه ن,ل    وةب  20جلعب ، جهقضإلماب 26هعةب  922ه  843 زفق  اهجهطعة( حك تإل لز (119

ى آر  و ة    وةب  ه 1982جهةى ق فتتإل جه حك ب جيةجفيب جهعلاإلجهعةب جهثإلصةب هجهع  هن )صه  هل  كة,ا  وةب 

 .86( لـ 1983
، ص إلف  هاه هةى ة/ جاثم حلام غإللع، 1962ي,ناه  9ق، جلعب  6هعةب  2150( حك تإل لز جهطعه فقم (120

 .125ص جت وإلا ، ص 
، ص إلف  هاه هةى ة/ جاثم حلام غإللع، 1962ي,ناه  9ق، جلعب  6هعةب  2150فقم ( حك تإل لز جهطعه (121

 .125ص جت وإلا ، ص 
ق.ع 95هعةب  19266ق.ع هفقم  59هعةب  19584حكم جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل لز جهطعةاه فق ز ( (122

 ، غا  صة ,ف.27/9/2017جج يب جه ,جل   1439هعةبصح ح  6جأفاعإل اجلعب 
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هصه حاث  نه لز  (124)ة قضت جه حك ب ذجتتإل هتط اقإل هاهك لق .(123) لى حعإلاه

 ,  صإل تقةح يح  هلطإل ه جه طإله ب اةط ا   حكإلح نظ يب جهظ هف جهطإلفمب 

 لى حإلهةه، هجه حك ب هجز تط   جاه جأحكإلح  لى هقإلمت جهة ,ى جه ط هحب، 

تضت لز ج ة إلفجإل  ن جهايإلة  لز  وعإلف جه عا  جهاع جشة د اه جتب جيةجف  

ى حعإلا جهطإل ه هم تكه اإلجظب  ذ ال  ل ق جهعع  ح,جهز جاج جه ح ,ل  ل

صلا جـ  ه كخ  فةا، هصه ثم ل  صجإلل هةط ا  جأحكإلح جه  إلف  هاتإل  1.500

اإلهةع ب  هى ش ج  جاج جه ح ,ل.  صإل اإلهةع ب  هى جهة ه لإن جهايإلة  لز جأوعإلف 

هعإلا  جةاه لز كخ ح خ. ها  ج إل  جهظ هف هجال ة إلفجد ج 20قة الغت ح,جهز 

ل ه ةالل  ن ت إلفك جتب جيةجف  جهطإل ه لز جاه جهايإلة   ااإلنتإل ت ى جه حك ب حقإل

صةإللفب ااةت إل، لاحإلوب جهطإل ه  ه كخ ح خ صه جهة ه جشة ته جيةجف   لى 

ل، هتةح خ جتب جيةجف       جةاتإلد صه  حعإلاه  لى  وإلس ر عب     جةاتإل

 -حع  إل ااه صه جأهفجق  -ث ه كخ ح خ. هه إل كإلنت جتب جيةجف  قة جشة د 

جةاه، لإنتإل تةح خ صه ث ه جاه جهك اب ص ل   25ح خ ت ه اعع  جهح خ  47 ةة 

جةاه يخ م صه جه  ل  جهاع قضى جهحكم جه طع,ن لاه اإهاجح جهطإل ه اه.  470

هصه حاث  نه ك إل تقةح يةعاه تعةيخ جهحكم جه طع,ن لاه اةخفاض جه  ل  

 جةاه ".  470إل يعإلةل جه حك,ح اإهاجح جهطإل ه اه ا 

 المطلب الخامس

 لعقدى قلب إلقتصاديات اأن تؤدي الظروف الطارئة إل

 تضح هةإل صه ر ل جوةق ج   حكإلح جهقضإل  جيةجفع جهف نعز هجه   ع  ن 

ص  هط اان يك,ن صه شان جهظ ف  ه جهحإلةث  جهظ هف جهطإلفمب نظ يب تط ا 

ف س  لى  ،Situation extracontractulleجهطإلفئ قلب جقة إلةيإلد جهعقة 

 ع  حةجث  رة ل لز جهة,جلن جه إلهز هلعقة، اان يلح  اإله ةعإلقة   فج   قب،

 جعخ تةفااهيجأص  جهاع  لى قةف ك ا  صه جهجعإلصب ص إل ي ا ه اخعإلم  لإلةحب،

ل إل جه ق ,ة اكخ . (125)ههاس صعةحا  ،جهةعإلقةيب ص جقإل  هى حة ك ا  الهةاجصإلته

لز ل  اه  جه إلةع جهجعام، هجوةحإلهب جهةةفاا، جاج صإل وةجاب  لاهصه جيفجإلق 

  لى جهةح, جهةإلهز:

  

                                                             
ق  01هعةب  1562فقم  طعههحك تإل لز جه 1962 /6 /9ق جلعب  6هعةب  2150فقم  طعهجهلز  تإلحك ( (123

 ، و قت جيشإلف   هات إل.1968 /5 /11جلعب 
صج , ب جه  إلةئ جهقإلن,ناب جهةز ، 1984صه يةإلي  وةب  21جلعب ، جهقضإلماب 27هعةب  877جهطعه فقم لز ( (124

 هى آر   1983ةب جهعةة جأهل )صه  هل  كة,ا  و -هجهع  هن ق فتتإل جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل جهعةب جهةإلوعب 

 .505لـ  -( 1984ل  جي  وةب 
جاج صإل جوةق   لاه قضإل  جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل لز كخ  حكإلصتإل جه إلةف  ا ان نظ يب جهظ هف ( (125

ح. غا  26/12/2017، اجلعب ق .  لاإل55هعةب  9332لز جهطعه فقم  تإلحكجهطإلفمب، فججت  لى و اخ جه ثإلل 

 صة ,ف.
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 الفرع األول

 الجسيم اإلرهاق الماديالمقصود ب

ُصحققب، تةةف  لِز صعةى يلح  اإله ةعإلقة رعإلم  صإلةيب لإلةحب ه هيعةز  ن

جاج جه  ط هاإلهةإلهز ل  يعة   . ة اا وةثةإلماب جه,ج حب هجه جهخعإلف  جهجعا ب جال

ققإل  ذج كإلن جهض ف جهاع  حإلق اإله ةعإلقة   فج  إلةيإل  ه صعق,ال،  ه لقة صح

ال تعةتةف تغطاب جه اح  جهظ هف جهطإلفمب ةظ يبل فاإلحه كلتإل  ه اعضتإل، 

تقةي  صةى . هف  جهعإلةيب جه اه,لب لِز جهةعإلصخجهضإلمت  يـلإل َكإلَن صقةجفه  ه جهخعإل

ظ هف جهطإلفمب يجب  ن يةُرخ لِز جهحعإلا جالرة ل جهحإلةث لِز جهعقة اع ب جه

ج ات  ةإلل ه جه ؤث   لِز جقة إلةيإلته هصةتإل كإلصخ قا ةه هصةته، لافحص لِز 

صج , ب ك,حة  ةهن جه,ق,ف َ لَى  حة  ةإلل ه لقة يك,ن لِز جهعةإلل  

 .(126) جأر ى صإل يجاى هيع,ض

لز   نق ا  قة إلةيإلد جهعقة  ه جيفجإلق جه إلةع جهجعام صعاهب هاإلهةإلهز لان

ال تظت  هال ي كه جهةحق  صه  إلةث جهطإلفئ  ه جيوةثةإلمزحإلهب ت,جل  جهح

هج, صإل ال  ،ه ةة   خ جهحعإلا جهةتإلمز ،هج,ةجإل  ال صه جه عةخل إلد جهةتإلماب

 .(127) ,ن  ال اعة  نجإلل ج ات جأ  إلليك

جز لك   نع اب تقةف  ق جه إلةع هل ةعإلقةلك   جيفجإلهلز نتإليب جأص  لان 

ت ت ط اإلهعقة جيةجفع ذجته  ، ك إل  نتإل لى حةه لز كخ حإلهب هلقإل هظ هف كخ  قة

 كةته جه حك ب  ، هجاجههاس اإله ةعإلقة، ل  ةرخ ه  ة إلف جه خ ز لز تقةي جإل

جيةجفيب جهعلاإل اق,هتإل "  ن صعاإلف جيفجإلق ج, صعاإلف ص, , ز صة هك هةقةي  

صحك ب جه , ,ع جهةز يقت  لاتإل  ب  جهةح ع لا إل  ذج كإلن جهحإلةث جهطإلفئ قة 

 رخ اإلهة,جلن جه إلهز هلعقة ااه جهط لاه ا  ف جهةظ   ه ظ هف جه ةعإلقة 

ص, ,ع جهعقة أن صجإلل تط ا   جهخإللب  ه جه خ اب جه ة ةب جه لب  ه

ف  جأرا اعاه جال ة إلف الهةاجح جهةعإلقةع جه ج ة، صت   هجهةظ يب يةح   اإل

 هجه جهة إلط جهاع ي إلفوه جه ةعإلقة ذجد جه لب اإلالهةاجح جأللز هصةى تاثا  

جاج جهظ ف جهطإلفئ  لى ذهك جالهةاجح، ه ن يةرخ ذهك لز حعإلاإلد جه اح 

                                                             
 ا يخ وةب  4جهقضإلماب، جلعب  35هعةب  801 /549 زفق  اهجهطعةلز حكم جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل، ( (126

هثإلنز ججهجا   -  ث,ن،صج , ب جه  إلةئ جهقإلن,ناب جهةز ق فتتإل جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل جهعةب جهثإلصةب هجهث1993

عةب ه 23547لز جهطعه فقم  هحك تإل. 888لـ  -( 1993 هى آر  و ة    وةب  1993)صه  هل صإلفس وةب 
 .و قت جيشإلف   هاه،  26/9/2017ق.ع اجلعب  56
هعةب  19266ق.ع هجهطعه فقم  59هعةب  19584حكم جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل لز جهطعةاه فق ز ( (127

 .27/9/2017جج يب جه ,جل   1439هعةبصح ح  6جأفاعإل ق.ع اجلعب 59



316 
 

إله ةعإلقة ةهن  ن ي ةة ذهك  هى صإل حققه جه ةعإلقة صه هجهخعإلف  جهةز قة تلح  ا

 .(128) فاإلح وإلاقب و,ج  كإلنت نإلتجب  ه تعإلقةه صت جيةجف   ه صت جتب جر ى

  

                                                             
ق.ع 95هعةب  19266ق.ع هجهطعه فقم  59هعةب  19584حكم جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل لز جهطعةاه فقم ( (128

عةى فججت ، و قت جيشإلف   هاه. لز ذجد جه 27/9/2017جج يب جه ,جل   1439هعةبصح ح  6جأفاعإل اجلعب 

 .600ص 28س 1-3-1977ق جلعب 43هعةب  580حكم صحك ب جهةقص لز جهطعه فقم 
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 الفرع الثاني

 ف الطارئ إلى استحالة التنفيذريشترط أال يؤدي الظ

ةط ا  نظ يب جهظ هف جهطإلفمب  ال يؤةع جهظ ف  ه جهحإلةث ي ة طل      

ةط   نظ يب ا، احاث  ذج هلخ جأص  هتاج جهحة لجهةةفا  هى جوةحإلهب جهطإلفئ

جهق,  جهقإلج    ه جهحإلةث جهفجإلمز  ص جل ههكه ذهك ص  هط اان تك,ن جهق,  جهقإلج  ،

ل  غا  ص كه جهة,قت هصعةحاخ جهةلت  لإن ت,جل  جاجن جه  طإلن كإلن جهحإلةث  جة اإل

هيجب  ن يك,ن  ةح جوةطإل ب جهة,قت ال صه جإلنب  ، ه جه خص ال ية هه لاه

جه ةعإلقة، اخ صه جإلنب  شة جهةإلس يقظب ها  جل اإلأص,ف  لإله عاإلف ص, , ز ال 

ل   ،ذجتز ل  يكةفز لاه اإله خص جهعإلةع ههكه يةطلب  ن يك,ن  ةح جيصكإلن صطلقإل

ه لإن  صك ،ك إل يجب  ن تك,ن جهق,  جهقإلج    ه جهحإلةث جهفجإلمز صعةحاخ جهةلت

ةلت جهحإلةث حةى هه, جوةحإلل ت,قعه هم يكه ث ب ق,  قإلج    ه حإلةث لجإلمز، ك إل 

يجب  ن يك,ن صه شانه جعخ جهةةفاا صعةحا ل جوةحإلهب صطلقب ال اإلهةع ب هل ةعإلقة 

هحةه اخ اإلهةع ب  هى  ع شخص يك,ن لز ص,قفه، هجاج ج, صإل ي اا جهق,  جهقإلج   

هةز تجعخ تةفاا جالهةاجح ك إل قلةإل ص جقإلل هجهحإلةث جهفجإلمز  ه جهظ هف جهطإلفمب ج

 .(129)ال صعةحا ل 

. جهة ااا ااه جهظ ف جهطإلفئ (130)هقة  ظت د جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل       

هجهق,  جهقإلج  ، هذهك اق,هتإل  ن " جهطإلفئ غا  جه ة,قت تةةظ ه صت جهق,  جهقإلج   

لك   جه فإلجا  هجهحةم ، ههكةه يفة ق  ةتإل لز  ث ه لز تةفاا جالهةاجح ، لت, ال 

ل يجإلهل جهععب ، ةهن  ن ي ل  اه حة  يجعخ جاج جهةةفاا صعةحا ل ، اخ يجعله ص جقإل

وةحإلهب ، هيعةة ت ذهك قاإلح لإلفق آر  ية خ اإلهجاج  ، لإلهق,  جهقإلج   تفضز جال

 هى  نقضإل  جيهةاجح ، ه لى جاج جهةح, يةح خ جهةجمه ت عةه كإلصلب ،  صإل جهطإلفئ 

غا  جه ة,قت ل  ية تب  لاه  ال جنقضإل  جيهةاجح  هى جهحة جه عق,ل ، هااهك 

 يةقإلوم جهةجمه هجه ةيه ت عةه.

" اان  ل جف جهحك,صةاه جهف نعاب  .(131)لقة قضت جه حك ب ذجتتإل اهكهتط اقإل ه

يعة  ،هجاليطإلهاب  لى صةت ت ةي  جأولحب جه ةف   لاتإل  هى جهحك,صب جه   يب

و  إل  جة اإل تةحق  اه جهق,  جهقإلج  ، حاث هاس لز  صكإلن  ع شخص لز صثخ 

                                                             
صه ةيع    وةب  12جلعب اجهقضإلماب  4هعةب  689فقم  طعهجهجه حك ب جالةجفيب جهعلاإل لز حكم ( (129

 ل )صه  هلجأه جهعةة -صج , ب جه  إلةئ جهقإلن,ناب جهةز ق فتتإل جه حك ب جيةجفيب جهعلاإلجهعةب جهخإلصعب 1959

 .106لـ  -( 1960 هى آر  يةإلي  وةب  1959 كة,ا  وةب 
 6جأفاعإل ق.ع اجلعب 59هعةب  19266ق.ع هجهطعه فقم  59هعةب  19584م حك تإل لز لز جهطعةاه فق( (130

 غا  صة ,ف. 27/9/2017جج يب جه ,جل   1439هعةبصح ح 
صج , ب جه  إلةئ جهقإلن,ناب 1959صه ةيع    وةب  12جهقضإلماب اجلعب  4هعةب  689لز جهطعه فقم  تإلحك ( (131

 هى آر  يةإلي  وةب  1959جهعةة جأهل )صه  هل  كة,ا  وةب  -جهةز ق فتتإل جه حك ب جيةجفيب جهعلاإلجهعةب جهخإلصعب 

 .106لـ  -( 1960
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اخ  ن جه طع,ن  لاه اعة  ذ  جا  ه  ،ص كا جه ةيه  ن ية,قعه  ه يةلعه

جهح ,ل  لى ت راص جهحك,صةاه حإلهل تةفاا جهةاجصه ا,وإلمخ  ر ى    تإل 

 لى جه لحقاه جهععك ياه لز فهصإل هاإلفيس هذهك اإفوإلل جأولحب ا وم 

 لى  ن تعة,هز  لاتإل جهحك,صب لز  ثةإل  ص هفجإل  إلا   ا    اعة  ، ثا,ااإل

 ،هغا  ذهك صه جه,وإلمخ جأر ى جهةز جقة حتإل ،بجالتفإلق صت جهحك,صب جأثا,اا

ههكه جهحك,صب جه   يب هم تق لتإل هكخ ذهك يةل  لى  نه هم ية ك هوالب ص كةب 

هةةفاا جهةاجصه  ال هجا  هاتإل ههكه حإلل ةهن جهةةفاا جهع ب جأجة ز جهاع ال ية هه 

 ." لاه  ع جهق,  جهقإلج   جهةز تعفاه صه جه عئ,هاب

لز حك تإل جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل هك لقة جوةق د لى جهةقاض صه ذ

جفتفإلع جأوعإلف ال ي قى  ِهَى ص ت ب   لى  ن 2018صإلي,  22جه إلةف اةإلفيخ 

 .(132)ههكةه يعة   ظ لإل طإلفمإل  ،جهق,  جهقإلج   جهَِّةز تجعخ تةفاا جالهةاجح صعةحا 

ان  فتفإلع جأوعإلف نةاجب ا -ك إل ف يةإل –جه حك ب ذجتتإل  هتط اقإل هاهك لقة قضت

ل هم يكه لى حع إلن جه ةعإلقة  ل طإلفمإل ل جقة إلةيإل تح ي  وع  جه  ف  ن إل ي ثخ ظ لإل

ل، هصه شانه  ن يُةِاَل اه رعإلمَ  لإلةحب تخةخ   ةة  ا جح جهعقة، هال ي لك هه ةلعإل

ل، هج, صإل يقةضز صه جهط لاه جهةعإلنة  صعتإل جقة إلةيإلد جهعقة جرة الل جعا إل

لةغلب  لى صإل يعة ض تةفاا جهعقة صه لع,اإلد هصإل ي إلةله صه هجه  إلفكب ه

ِخ  ل  لى جتب جيةجف  ص إلفكبُ جه ةعإلقِِة صعتإل لى تََح ُّ  ق إلد، هصه ثم كإلن هاجصإل

ن ا ِه صه جهخعإلف ِ جهةى حإلقت اه ط,جل لة   قاإلح جهظ ف جهطإلفئ هذهك   إلنإلل 

 .(133)هةةفاا جهعق,ة جيةجفيب هجوة  جف وا  جه  ل  جهعإلح 

" اان جفتفإلع  وعإلف جهام   ال يعة   ق,  جهقإلج   صإلنعب (134) يضإل قضت ك إل

صه تةفاا جهةعتة اإلهة,فية ههكةه يعة   ظ لإل طإلفمإل هم يكه لى جهحع إلن  ةة 

جهةعإلقة هقة ت ت ت  لاه ليإلة     إل  جه  كب اةح التإل رعإلم  لإلةحب جهى حة 

تب جالةجف  جالر ل اة,جلن جهعقة جر ال جعا إل هجن صقةضى جاه جهةظ يب جهاجح ج

ا  إلفكب جه  كب لى جاه جهخعإلف    إلنإل هةةفاا جهعقة جالةجفى تةفااج ولا إل 

هيعة,ى  ن يح خ جهةةفاا صه جه  كب نفعتإل  ه تق,ح اه جتب جالةجف  ناإلاب  ةتإل 

 ةة جه  ج   لى حعإلاتإل ك إل جن تط ا  جاه جهةظ يب ال يعفى جه  كب صه غ جصب 

                                                             
 ، غا  صة ,ف.22/5/2018 ُلاإل، اجلعب ق.  60هعةب  22041جهطَّعه فقم لز فججت حك تإل ( 132

جهطعه  2010صه ن,ل    وةب  30اجلعب  لاإل  جهقضإلماب 53هعةب  22367جهطعه فقم  تإل لز حك( 133

 2150فقم  طعهجهحكم جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل لز  لاإل، و قت جيشإلف   هاه.  جهقضإلماب 53هعةب  22367فقم 

 .1024صج , ب جه  إلةئ جهعةب جهعإلاعب، ص  ،1962ي,ناب وةب  9جلعب ا جهقضإلماب 6هعةب 

، 9621ي,ناب وةب  9جلعب ا جهقضإلماب 6هعةب  2150فقم  طعهجهحكم جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل لز ( 134

 .1024صج , ب جه  إلةئ جهعةب جهعإلاعب، ص 
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الحكإلح المحب جه خإللن هجه  ة يإلد هجنه  جهةارا  هجه  إلفيف جالةجفيب هلقإل

يجب  ن يؤرا لى جال ة إلف  ةة ت,ليت جهخعإلف  ااه جه  كب هجه,لجف  جهظ هف 

جهةى  ا ح لاتإل جهعقةجن صه جفتفإلع صفإلجئ لى جوعإلف جهام   اع ب تتإللت جهةهل 

جهك  ى  لى ش جمه هجوة  جف جاج جالفتفإلع ط,جل صة  جهةةفاا. هصإل ااهةه جه  كب 

صحإلهالد هلح ,ل  لى جهام   اث ه صحة خ هطل إلتتإل جه ةعةة  ال فإلمتإل صه صه 

جهة,فية هقاإلح جهحك,صب ناإلاب  ةتإل اإله  ج   لى حعإلاتإل اعة جنةظإلف ط,يخ حةى 

 جالفتفإلع ". الغت جالوعإلف  ق إلجإل لى

 

 المبحث الثاني

 آثار نظرية الظروف الطارئة 

 ذج جوة,لت نظ يب جهظ هف جهطإلفمب ش هطتإل وإلهفب جهاك ، لانه ية تب 

صةتإل صإل يقت  لى جهجتب جيةجفيب،  قإلن,ناب جإلصب،هةاجصإلد  ه ج لى ذهك  ة  آثإلف 

هصةتإل صإل يقت  لى جه ةعإلقة،هصه  ا ل جهةاجصإلد جيةجف  تقةيم جه عإلهنب هتاج 

 ه جأ  جف ةع,يض جهجأرا  ط,جل لة   جهظ ف جهطإلفئ، هتة ثخ لز صةحه 

 تةفاالز  إلوة  جفجه ةعإلقة ، ههكه ذهك ص  هطجاج جهظ فجهةز حإلقت اه نةاجب 

ك إل يك,ن هه جهح  لز طلب ت ةية جهعقة هجي فإل  صه ، ه ةح جهة,قف جهةاجصإلته

جاج صإل  .غ جصب جهةارا   ذج ت تب  لى جهظ هف جهطإلفمب تارا  لز تةفاا جهعقة

صةى ج,جل جالتفإلق  لى جهةةإللل  ه  نعقب ذهك ا اإلن،  لى وةةإلههه لز صطل اه

، هذهك لز جه طلب جهح  لز   إلة جهة,جلن جه إلهز هلعقة جهةةإللل  ه ،  هجهةع,يض

  لى جهةح, جهةإلهز: جهثإلهث

 

 المطلب األول

 وجوب االستمرار في التنفيذ

هةاجصإلد  ولفةإل جهق,ل  ن جهظ ف جهطإلفئ ال ية تب  لاه جوةحإلهب لز تةفاا جال

جهقضإل   هص قب هل ةعإلقة، هجاج صإل جعخ  كث   فجإلقإل جهةعإلقةيب، ههكه يجعلتإل

تط ا  نظ يب جهظ هف جيةجفع جهف نعز هجه   ع لز  حكإلصه جه إلةف  ا ان 

ف لز تةفاا جهعقة ه ةح جه ةعإلقة اإلالوة  ج يح ص  لى  هاجح  ن جهطإلفمب

هصإل  لاه  ال   ط جة،حفإلظإل  لى ةهجح وا  جه  ل  جهعإلح اإلنةظإلح ه، هذهك جهة,قف

 ن يلجا هلجتب جيةجفيب جه ةعإلقة  هلح ,ل  لى   إلة  جهة,جلن جه إلهز هعقةه  ه 

، هلز حإلهب فلضتإل،  ه صةحةه جأ  جف جهةز  لإلاةه نةاجب جهظ ف جهطإلفئ

هحجم جأ  جف، لاجب  لاه جالوة  جف لز جهةةفاا، صت  إلتع,يض غا  صةإلو 

 .جاج جهة,جلني إلة  جهلج,  هلقضإل  جيةجفع 
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اق,هتإل " هاس صؤةى تط ا  نظ يب  (135)قضت اه جه حك ب جيةجف  جهعلاإل صإل هجاج 

 ن ي ةةت جه ةعإلقة ل,فجل  ه تةفاا  –اعة ت,جل  ش هطتإل  –جهظ هف جهطإلفمب 

ههل ةعإلقة  ن ية , جيةجف  جه ةعإلقة صعتإل ه  إلفكةه لى  ، هةاجصإلته جه,جفة  اإلهعقة

ى حإلقت اه نةاجب تةفاا جهعقة لى ظخ جهظ هف تح خ ن اب صه جهخعإلف  جهة

لاقة   ةهف  ،يلجا جه ةعإلقة  هى جهقضإل  ،جهطإلفمب لإذج فلضت جتب جيةجف 

 جهقإل ى لى جاه جهحإلهب  لى  هاجح جيةجف  اإلهةع,يض جه ةإلوب ".  

يةضح صه ذهك  ن تقةي  ت,جل  ش هط تط ا  نظ يب جهظ هف جهطإلفمب ه

 جالوة  جف لز جه ةعإلقة ية غز  لى هجهعقة، هاإلهةإلهز لان ص  يعةقخ اةقةي ه قإل ز 

هحاه ل خ جاج جأرا  لز ص, ,ع جهة ,ى، هلز حإلهب جالصةةإلع جصإلته تةفاا جهةا

، ي,قعه (136)اعة ا ثإلاب رطإل  قةيإلذهك انل ،حجب جهظ ف جهطإلفئ ه جهةةفاا ا

جه عإل هب جهقإلن,ناب، جهةز تخ,ل هلجتب جيةجفيب ت,قات  لاه جهجاج جد جهةز  تحت

 .(137)وحب جهع خ صةه هجهةةفاا  لى حعإلاهقة ت خ هحة 

هجه ة ثخ لز تح ي  وع   تقةي  جه ةعإلقة ا,ج,ة جهظ ف جهطإلفئ ك إل  ن

هيةةتز جأص  ا لض جهة ,ى هعةح  ،قة يجإلن ه جه ,جا صه تلقإل  نفعه جه  ف

هتط اقإل هاهك لقة .(138)ةه ا  نظ يب جهظ هف جهطإلفمب  لى حإلهت,جل  ش هط تط 

اان " ت,قف جه  كب  ه جهةةفاا يعة  اإلهقإلج   قضت صحك ب جهقضإل  جيةجفع

 ر الل صه جإلن تإل اةةفاا  هةاجصإلتتإل جهعقةيب هال ي ح هتإل جهةافع ا ةهف 

اةع,يم جهجةاه جه   ع هليإلة  جأوعإلف ا إل يؤةع  هى جهق جفجد جالقة إلةيب 

 رة ل جهة,جلن جه إلهز هلعقة حاث  ن جهق جفجد وإلهفب جهاك  حةةد نطإلق 

ه ن جاه جأ  إلل هاعت صه  29/1/2003و يإلنتإل  لى جأ  إلل جه عةة  ق خ 

تلك جه خإلط ب اتاه جهق جفجد هصه ثم لإن قاإلح جهجتب جيةجفيب اعحب جأ  إلل 

، ك إل  يك,ن جهةةفاا يةف  هلحاح حكم جهقإلن,ن ه  كب جه ة اب هة,قفتإل  هصه ج

هلجتب جيةجفيب جهح  لز جهةةفاا  لى حعإلاتإل هج, صإل قإلصت اه لع ل  لى جهةح, 
                                                             

 ق.ع .  29هعةب  2541لى جهطعه فقم  30/11/1985اجلعب حك تإل جه إلةف  ( 135

حاث ج ى قضإل  جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل  لى  ن " جهخطا جهعقةع ج,  ةح قاإلح جه ةيه اةةفاا جهةاجصإلته ( 136

 ةه  ه  ه   جهةإلشئب  ه جهعقة  يإل كإلن جهع ب لى ذهك، يعة,ع لى جاج  ن يك,ن  ةح جهةةفاا نإلشئإل

 22367ه فقم جهطع 2010صه ن,ل    وةب  30 ج إلهه،  ه لعله ةهن   ٍة  ه  ج إلل،حك تإل اجلعب 

ل لز ص10/4/2018اجلعب لز جهطعه فقم جهقضإلماب  لاإل، و قت جيشإلف   هاه، هحك تإل  53هعةب  طعةإل

لز  30/11/2011اجلعب - ق,ة  -جهةجم   جهثإلصةب  -جهحكم جه إلةف صه صحك ب جهقضإل  جيةجفع 

 ، غا  صة ,ف. ق 58هعةب  30443ه 17727جهة ,ياه فق ز 

هعةب  19266ق.ع هجهطعه فقم  59هعةب  19584جهعلاإل لز جهطعةاه فقم حكم جه حك ب جيةجفيب ( 137

 ، غا  صة ,ف.27/9/2017جج يب جه ,جل   1439هعةبصح ح  6جأفاعإل ق.ع اجلعب 59

138) voir Laubadére De.A, conclus sous CE, 2 Juillet, 1982, Société routière 

colas, marches publics, Octobre + Novembre, 1983, p. 53. 
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ب جه ة ز  لاتإل اعحب جأ  إلل صه يجه  إلف  هاه..... هصه ثم لإن قاإلح جتب جيةجف

ل هلحاح حكم جهقإلن,نجه  كب جه ة اب هتةفااجإل  لى حعإلاتإل يك,ن  هكإلنت ،صةفقإل

جه  كب جه ة اب صةيةب هلجتب جيةجفيب اإله  إله  وإلهفب جهاك  جأص  جهاع تقضز 

 .(139)صعه جه حك ب ا لض جهطل إلد جه ةعلقب اإله عةحقإلد جه إلهاب 

اان" صقةضى تط ا  نظ يب (140)ت جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل ضك إل ق       

 ن يةم تةفاا جهعقة جيةجفع تةفااجل كإلص ل، ههكه جهظ هف جهطإلفمب " يفة ض اةج   

تلح  اإله ةعإلقة صت جهجتب جيةجفيب رعإلف  لإلةحب تخةخ صعتإل جقة إلةيإلد جهعقة، 

هه إل كإلن جهطإل ه هم يقم اةةفاا جهةاجصإلته جهةعإلقةيب كإلصلب اعة  ن   فةه جهجتب 

فإل  ص, ,ع جهةاجع هج, جي  73 /72طه صه  قة  1805جيةجفيب صه ت,فية 

جهاع  ق ته جه حك ب  لى جهةح, جه ةقةح هجهاع يعة   را  ص إلفكب صه جإلنب 

جيةجف  هل ةعإلقة لز تح خ اعض    إلمه ط,جل لة   جهظ ف جهطإلفئ ا إل ال صحخ 

ل آر  يجإلهل حةهة تط ا  نظ يب جهظ هف  صعه أن يطلب جهطإل ه تع,يضإل

 جهطإلفمب ".

قة يفقةه حقه لز جه طإله ب لز  ك إل  ن  صةةإلع جه ةعإلقة  ه تةفاا  هةاجصإلته

نظ يب جهظ هف جهطإلفمب ص ج,ن    إلة  جهة,جلن جه إلهز هعقةه، اإل ة إلف  ن تط ا 

اإلوة  جه لز تةفاا جالهةاجصإلد جهةعإلقةيب ه ةح جهة,قف اإفجةته  –ك إل قلةإل  –

هجاج صإل  كةته جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل اق,هتإل " صه حاث  نه ال ص ج   جه ةف ة ،

صه جه محب جهةةفاايب  64ه ةة جهثإلهث     صه جه  هط جهعإلصب هجه إلة  لز  ن ج

هقإلن,ن جه ةإلق إلد هجه اجيةجد قة جوةتةلةإل  ن تةح خ جهجتب جه ةعإلقة  اقا ب 

جهف ق لز حإلهب ليإلة  جهض جمب  ه جه و,ح جهج  كاب   إل كإلنت  لاه ر ل 

تف قب ااه صإل  ذج كإلن جهفة   جه,جقعب ااه تقةيم جهعطإل  هآر  ص, ة هلة,فية ةهن 

و ب جاه جهايإلة  ج, ليإلة  جهةع يفب جهج  كاب  ه ليإلة  وع  جه  ف جهاع 

كإلنت تحعب جه و,ح جهج  كاب  لى  وإلوه احع إلن  ن جهحك ب صه تح خ قا ب 

جهايإلة  لز جهحإلهةاه هجحة  هجز تاصاه صه يةعإلقة صت جهجتإلد جيةجفيب  ة كخ 

 كاب اعة تقةيم جهعطإل  هحةى ت إلح جهة,فية تغاا  لز جهض جمب  ه جه و,ح جهج 

ش يطب  ن يةم جهةةفاا لز جه , ة جه حةة ةهن تارا  ه ن يعةة لع ل جه قإلهل  ه 

 .(141)جه ةعتة جه و,ح جهج  كاب اإلهفئإلد جهجةية 

                                                             
هعةب 95324لِز جهة ,ى فقم  26/2/2013( حكم  صحك ب جهقضإل  جيةجفع اإلهقإلج   )ةجم   جهعق,ة( اجلعب (139

 ق، غا  صة ,ف. 59
صج , ب 1984صه ةيع    وةب  18جلعب ، جهقضإلماب 27هعةب  1224ه 1223 زفق  ةاهجهطعحك تإل لز ( (140

 1984ةب  كة,ا  و صه  هلجهعةة جأهل ) -جهعلاإل جهعةب جهث ث,ن  جه  إلةئ جهقإلن,ناب جهةز ق فتتإل جه حك ب جيةجفيب
 .250لـ  -(  1985 هى آر  ل  جي  وةب 

، و قت 1993صه صإلي, وةب  11جهقضإلماب جلعب  35هعةب  3733 /3438 زفق  اهجهطعةحك تإل لز ( (141

 جيشإلف   هاه.
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جه ةعإلقة لز تةفاا جهةاجصإلته ه ةح جهةحجج  جفك إل تظت   ج اب جوة  

لز  ن ذهك يعإل ة  لى  جه ة ثخ لز تح ي  وع  جه  ف، اإلهظ ف جهطإلفئ

تقةي  جهةع,يض جه عةح   ه جال  جف جهةز هقعت  لاه نةاجب جاج جهظ ف  

 2017و ة     27هجاج صإل  كةته جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل لز حك تإل جه إلةف لز 

إلةث صه جه عةق   لاه  ن  نق ا  قة إلةيإلد جهعقة ـ لز حإلهب ت,جل  جهحاق,هتإل " 

جهطإلفئ  ه جيوةثةإلمز ـ صعاهب ال تظت  هال ي كه جهةحق  صه هج,ةجإل  ال صه 

جه عةخل إلد جهةتإلماب ه ةة   خ جهحعإلا جهةتإلمز هج, صإل ال يك,ن  ال اعة  نجإلل 

ج ات جأ  إلل ـ هااهك ي كه تحةية جهةع,يض هطل ه  لى  وإلس نظ يب 

ذ هم تقم جه  كب جهطإل ةب جهظ هف جهطإلفمب ـ هج, صإل رلت صةه جهحإلهب جه إلثلب  

اإله,لإل  اكإلصخ  هةاجصإلتتإل جهعقةيب اإنجإلل جأ  إلل جه ةعإلقة  لاتإل هاإلهةإلهز   خ 

جهحعإلا جهخةإلصز هتإل هصه ثم جه,ق,ف  لى صإل  ذج كإلنت تلك جهظ هف قة  ةد 

ل  لى  قب هج, صإل ي ثخ جه ةرخ ه حث صةى   هى  نق ا  قة إلةيإلد جهعقة ف وإل

 . (142(,يض صه  ةصه حقاب جه  كب لز جهةع

ة  ة إلتها جهةاصاإلالوة  جف لز تةفايلةاح ه ةعإلقة ج  ذج كإلنتجةف جيشإلف   هى  نه ه

ه جي فإل  صه طلب ت ةية جهعقة صت حق,ن صةيكانه ل ص,ججتب  ع ظ ف طإلفئ،

ةةه قصإل  ، هجاجتارا  لز تةفاا جهعقة جاج جهظ ف ذج ت تب  لى  ،غ جصب جهةارا 

د ا ان تةظام جهةعإلقةج 2018هعةب  182جهقإلن,ن فقم  جه   ع جه   ع، لز

ار  ت لى  نه " ذج  48حاث تةص جه إلة  جهحإلها جهةز ت  صتإل جهجتإلد جهعإلصب

فاا   جهةةه صة جه ةعإلقة  ثةإل  تةفاا جهعقة  ه جه اعإلة جه حةة هه اإلهجةهل جهاصةز 

 تلبصه جه حةة  اإلهعقة، جإلل هلعلطب جه خة ب هةهج ز جه  لحب جهعإلصب   طإلؤ

 ب إل هعيت إلح جهةةفاا ةهن تح اخ صقإلاخ هلةارا  صةه  ذج كإلن جهةارا  فججع

عإلقة، هلز حإلهب  ةح جالهةاجح اإلهةةفاا، هع ب فججت هل ة  .رإلف   ه  فجةته

 ه  ناجفيح خ صقإلاخ هلةارا  يحعب صه اةجيب جه تلب ةهن حإلجب  هى تة اه  ه  

 جتخإلذ  ع  ج ج  آر ...".

 المطلب الثاني

 تعويضالحق المتعاقد في الحصول على 

 لى جهعقة جيةجفع نةاجب   ذج ت,جل د ش هط نظ يب جهظ هف جهطإلفمب

هةاصإلته جهةعإلقةيب هجهةاجح جه ةعإلقة اإلالوة  جف لز تةفاا ج تح ي  وع  جه  ف 

جهةع,يض صه ق خ جهجتب جيةجفيب جه ةعإلقة ، هجهةع,يض لانه يعةح   ،فغم ذهك

، جاج صإل وةةةإلههه لز ل ع  هل،  لى  ن هصؤقةإل يك,ن جاماإلهلقإل هتاه جهةظ يب 

                                                             
جأفاعإل  اجلعب  ق.ع59هعةب  19266ق.ع هجهطعه فقم  59هعةب  19584فقم حك تإل لز جهطعةاه ( 142

 27/9/2017جج يب جه ,جل   1439صح ح هعةب  6
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نعقب ذهك ا اإلن جأوإلس جهقإلن,نز هتاج جهةع,يض لز جهف ع جهثإلنز، هق,ج ة 

 تقةي ه لز جهف ع جهثإلهث، هذهك  لى جهةح, جهةإلهز: 
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 الفرع األول 

 المؤقت حق المتعاقد في التعويض الجزئي

قت اه جه ةعإلقة  ه جأ  جف جهةز حإليةعم جهةع,يض جهاع يح خ  لاه 

تع,يضإل جاماإل  هاان نةاجب تح ي  وع  جه  ف  ه تع,يم جهجةاه جه   ع

هصؤقةإل، حاث ال يغطز  ال جا  صه جهخعإلف  جهجعا ب جهةز هحقت اه، ل  شان 

هج,ة ج ج  جاج جهةح ي   جهةز ي كه  ن تك,ن تاث د  ه هم يعة هتإل هه اإلأفاإلح

تخةلف   ه جهةع,يم. هذهك تط اقإل هألحكإلح جهعإلصب هةظ يب جهظ هف جهطإلفمب هجهةز

، حاث (144)هجه ع,اإلد جه إلةيب غا  جه ة,قعب (143)  خ جأصا  ه نظ يةز 

يك,ن لات إل جهةع,يض كإلص  احاث يغطز صإل هح  جه ةعإلقة صه رعإلف  هصإل لإلته 

 صه كعب.

هظ هف فع لز كخ  حكإلصب جه إلةف  ا ان نظ يب جهقة  كة جهقضإل  جيةج

ل ها فمب  لى  نجهطإل هك ال يك,ن  ال جهةع,يض جهاع تةلعه جهجتب جيةجفيب هلقإل

ل  ل جاماإل جهخعإلف  جه حققب جهةز هحقت اإله ةعإلقة   ه " احاث يك,ن(145)تع,يضإل

لإلهةع,يض جهاع يةلت ال ي  خ جهخعإلف  كلتإل  ن إل يغطز جا ل صه جأ  جف جهةز 

 لإلات جه ةعإلقة، هصه ثم هنةاجب هاهك ال يع,غ هل ةعإلقة جه طإله ب اإلهةع,يض 

ه ج ة  ن  فاإلحه قة نق ت  ه هف,جد كعب  إلع  لاه نةاجب ظ هف ط  د 

اخ ية غز الوةةتإلض ج ة إلفجد تط ا  تلك  ، هى ليإلة  جأوعإلف لى جهةعإلقة  ةد 

ل هظ هف غا  صة,قعب  لى جهةح,  جهةظ يب  ن تك,ن جهخعإلف  هج حب ص اا  هلقإل

                                                             
 كأة جهقضأإل  جيةجفع  لأى حأ  جه ةعإلقأة لأز جهح أأ,ل  لأى جهةعأ,يض جهكإلصأخ لأز ظأخ نظ يأب   أأخ ( 143

 /30/6ق، اجلعب  9هعةب  983جأصا ، فججت لز ذهك حكم صحك ب جهقضإل  جيةجفع لز جهة ,ى فقم 

 . 93. ص إلف  هاه هةى ة/ جاثم غإللع، ص جت وإلا ، ص 607، ص 11، صج , ب جهعةب 1957

اق,هأه "  ةأة تةفاأا   لأى جهةعأ,يض جهكإلصأخ جهقضأإل  جالةجفى لفا إل يةعلأ  اإله أع,اإلد جه إلةيأب لقأة  كأة( 144
لى حعإلا  جهعق,ة جالةجفيب هرإللب  ق,ةج جالشغإلل جهعإلصب قة تط   لع,اإلد صإلةيب جوةثةإلماب هم تةرخ

اجب لجكث  كلفب ط لى جهعقة هتقةي ج إل  ةة جهةعإلقة هتجعخ جهةةفاا جشة هطا   لى جه ةعإلقة صت جالةجف  ه

جال  أإل    لاتإل لى جهعقأة ليأإلة  تغطأى ج اأتصه اإلا جهعةجهب تع,يضه  ه ذهك اايإلة  جالوعإلف جه ةف  

إلةيب ال  إلل جهعهجهةكإلهاف جهةى  تح لتإل ج ة إلفج اإلن جالوعإلف جه ةف   لاتإل لى جهعقة التع ى جال  لى ج

جاماأب  جه ة,قعب لقط هجن جاه جى ناب جهطأ لاه جه  أة كب هجهةعأ,يض جةأإل الية ثأخ لأى صعإلهنأب صإلهاأب

تإل جه قإلهل اخ يك,ن تع,يضإل كإلص    ه ج ات جال  جف جهةى يةح لت ةحتإل جتب جالةجف  جه ةعإلقة صعتإل 

ه أإلةف جحكم صحك ب جهقضإل  جالةجفى جه   يب  اةلت ص ل  ج إللى هه  لى جالوعإلف جه ةف   لاتإل..".

 . 152ص  11ق صج , ب جحكإلح جهعةب  8هعةب  7892لى جهة ,ى فقم  20/1/1957اجلعب 

ح. غا  26/12/2017، اجلعب ق .  لاإل55هعةب  9332لز جهطعه فقم حكم جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل فججت ( (145

صه ةيع    وةب  18جلعب ، جهقضإلماب 27هعةب  1224ه 1223 زفق  اهجهطعةحك تإل لز  صة ,ف.

ل هل )صه  هجأةة جهع -صج , ب جه  إلةئ جهقإلن,ناب جهةز ق فتتإل جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل جهعةب جهث ث,ن 1984
 35ب هعة 801 /549جهطعةإلن فق إل . هحك تإل 250لـ  -(  1985 هى آر  ل  جي  وةب  1984 كة,ا  وةب 

ب ب جهعلاإل جهعةصج , ب جه  إلةئ جهقإلن,ناب جهةز ق فتتإل جه حك ب جيةجفي،1993 ا يخ وةب  4، جلعب جهقضإلماب

 888لـ  -( 1993 هى آر  و ة    وةب  1993جهجا  جهثإلنز )صه  هل صإلفس وةب  -جهثإلصةب هجهث ث,ن 
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ل  لى ذهك لانه ية غز هةقةي  جنق ا جقة إلةيإلد جهعقة هج ة إلفجإل  جه ةقةح، هت تا إل

ة جهةز تؤث  لز قإلم ب لز جاج جه ض إلف  ن يةرخ لز جهحعإلا ج ات  ةإلل  جهعق

ن يفحص لز صج , ه ال  ن ، ااهج ة إلف جهعقة لز ذهك هحة  هجحة  ،جقة إلةيإلته

يةظ   هى  حة  ةإلل ه لقط اان يك,ن ذهك ا  ج إل  ج ات جهعةإلل  جهةز يةاهف 

ل  ه جهعةإلل  جأر ى  ل هصع, إل صةتإل،  ذ قة يك,ن اعض جاه جهعةإلل  صجايإل

ا جقة إلةيإلد جهعقة صعاهب ال تظت  هال جهةز  ةد  هى جهخعإلف  هصه ثم لإن جنق 

ي كه جهةحق  صه هج,ةجإل  ال اعة  نجإلل ج ات جأ  إلل جه ةعلقب اإلهعقة، هيقة   

ةهف جهقإل ز جيةجفع حإلل ت اةه تحق  ص,ج إلد تط ا  جاه جهةظ يب جهحكم 

 اإلهةع,يض جه ةإلوب ةهن  ن يك,ن هه تعةيخ جالهةاجصإلد جهعقـــةيب.

هةظ يب جهظ هف جهطإلفمب يك,ن صؤقةإل، ا عةى  ن ك إل  ن جهةع,يض هلقإل 

جهجتب جيةجفيب تلةاح ا  إلفكب جه ةعإلقة لز جهخعإلف  ط,جل صة  هج,ة جهظ ف 

هجهخ ه  صه جألصب، هذهك جهطإلفئ، حةى ية كه صه تةفاا جهةاجصإلته جهةعإلقةيب 

حفإلظإل  لى جوة  جف ةهجح وا  جه  ل  جهعإلح اإلنةظإلح ه ط جة،  لى  ن تة,قف 

هلز حإلهب جوة  جف جاج جهظ ف، . (146)إل ة  ا ج ة لهجل جهظ ف جهطإلفئجه ع

صإلته  ال ا عإلهنب ةجم ب صه جيةجف ، لانه جه ن جه ةعإلقة هه يعةطات جهقاإلح اإلهةا

ية غز  لى جهط لاه   إلة  جهةظ  لز ش هط جهعقة هتةفااه  لى  وس جةية ، 

تفإلق لز جاج جه ان لانه ص    ر ى، هلز حإلهب  ةح جهة,لخ ال ي إلة  جهحاإل   هاه

 .(147)لعخ جهعقة ع صه جهط لاه  ن يطلب صه جهقإل زأ

ة جح ف نعز لز جهقضاب جه تا   جه ةعلقباهجاج صإل قضى اه صجلس جهةههب جه

هجهةز تةلخص هقإلمعتإل لز  ن جه  كب جه لةاصب Cherbourg صةيةب ش ا,ف 

جه كإلا  ه اةقخ فكإلا جاه جه ةيةب هججتت  جاج صإلهاإل ك ا ج اع ب  اهف 

، هلز صحإلههب ي إلة  جهة,جلن جه إلهز جوةخةجح جهة جح ه ا,ع هوإلمخ جهةقخ جهحةيثب

 هلعقة لقة تم جالتفإلق ااه جه  كب هجه ةيةب  لى فلت تععا   تاك   فك,ا جهة جح،

هلز جهعةب جأرا   ل, ت جهجتب جيةجفيب ) جه ةيةب( جه  كب لز تحةية جهعع ، 

حاث ظلت جه  كب لز جحةاإل   هى جه عإلهنب  ،هم تفلح  ال  ن كخ جاه جه حإلهالد

، ه ةة   ض جأص   لى صجلس جهةههب ت ةى جهةجم ب صه ق خ جهجتب جيةجفيب

هجتب نظ  صف,ض جهحك,صب ) ج,س( هجز  ن هج,ة  جا رطا  يقلب 

                                                             
 .346ة/ صح ة ج إلل ج  يخ، ص جت وإلا ، ص ( 146

147) J. Eygasier, CH. Pareydt, Exécution des marchés publics de travaux, éd 

Lamy, France 2010, p. 263. 
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جقة إلةيإلد جهعقة يح,ل جهظ ف جهطإلفئ  هى ق,  قإلج   جأص  جهاع يقةضز لعخ 

 .(148)جهعقة

هجهجةي  اإلهاك   ن جهح  لز جهة,جلن جه إلهز هلعقة جيةجفع هاس صق ف 

لقط ه إلهح جه ةعإلقة، ههكه يح  هإلةجف  جالوةفإلة  صةه هذهك لز حإلهب رفض 

جأوعإلف، هجاج صإل  كةه جهقضإل  جيةجفع اق,هه "  ن  حكإلح جهق,جناه هجهل,جمح 

ة,ججإل صف هض  نتم  ةة جه ةظ ب هلعق,ة جيةجفيب  ن إل تخإلطب جهكإللب ه ل تم ا ح

جهةعإلقة قة جفتض,ج  حكإلصتإل هحاةئا تةةصج جاه جأحكإلح لز  ق,ةجم هت ا  جا جل 

صةتإل لاةعاه تط اقتإل صإل هم يةص جهعقة ل جحب  لى جوة عإلة  حكإلصتإل  ةج صإل تعل  

صةتإل جهةظإلح جهعإلح هه إل كإلنت جه إلة  جهعإلش   صه المحب جه ةإلق إلد هجه اجيةجد 

هجهةز يقت جهعقة  1957هعةب  542لي  جه إلهاب هجالقة إلة فقم جه إلةف  اق جف ه

لز جه جإلل جهاصةز النط إلق  حكإلصتإل ن ت ل جحب  لى  نه  ذج جوةلاح جأص  

 ةة جهةعإلقة  لى ج,جل تعةيخ جأث إلن جه ةعإلقة  لاتإل اةع ب صإل يط    لى  وعإلف 

ه جهايإلة  اعض جه ,جة صه جفتفإلع لإنه يجب جهةص  لى حة  ق ى اإلهةع ب هتا

صه حفظ ح  جهحك,صب لز جيلإلة  ص إل قة تةع ض هه جأوعإلف  ه جأج,ف صه 

رفض، لإن جاج جهةص جه,جفة ا محب جه ةإلق إلد هجه اجيةجد  ن إل يخإلطب 

جيةجف  هجه ةعإلقة صعتإل  لى حة و,ج  هجهعلم ا حة,جه صف هض هيةةصج اإلهةإلهز 

ة هم يةص  لى جوة عإلةه لز جهعقة جه   ح ااه جهط لاه رإللب ه ن جاج جهعق

هاإلهةإلهز يح  هإلةجف  جيلإلة  ص إل يط   صه جنخفإلض  لى  وعإلف جه ,جة لز جاه 

جهحإلهب طإله إل هفة جهةص لز جهعقة  لى ج,جل تعةيخ جهث ه جه ةف   لاه ه إلهح 

جه ةعإلقة صت جيةجف  ا  ف جهايإلة  لز  وعإلف جه ,جة  هاه لإنه احكم جه,ج,ا 

ل ه محب جه ةإلق إل د هجه اجيةجد هجهةز جز رطإلا هط لز جهعقة جيةجفع ط قإل

 .(149)" يةعاه  لإلة  جيةجف  صه جهخفض لز  وعإلف جاه جه ,جة
 

 ةة حة جهقضإل   قفجهقإل ز جيةجفع تولطب  ن  هصإل يجب جهةة,يه  لاه

تفعا  جهعقة ه ناجل حك ه، ةهن  ن ت ةة  هذهك صه ر ل ، ه فلضه اإلهةع,يض

 هى تعةيخ ش هطه  ه جهخ ه  اه  ه لح,جه هجيفجة  جه  ة كب هط لاه. هاتاج 

 نظا ه جه ةنزلان ةهف جهقإل ز جيةجفع  لج  جهظ ف جهطإلفئ يخةلف  ه ةهف 

صه جهقإلن,ن جه ةنز  يقإلف تةفاا جهعقة صؤقةإل  147هجهاع يعةطات هلقإل هةص جه إلة  

                                                             
م، ص جأت . ة/  لز اه   ة جهكأ ي641ة/ ولا إلن جهط إلهع، ص جت وإلا ، ص ( فججت جاج جهقضاب  ةة 148

 .98-97وإلا ، ص 

م:  4جلسة ب، القضائية 31لسنة  1625و 1511رقما حكم جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل لز جهطعةاه ( 149

 هثإلنزجهجا ج - صج , ب حكإلصإله حك بجيةجفيبجهعلاإلجهعةبجه جاعبهجهث ث,ن، 1989إبريل سنة 

 831 لـ -( 1989  هىآر و ة   وةب 1989 صةاهه إلفوعةب)
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الهةاجح جه  ج   هى جهحة إنقإلص ج ن يحك   هجل جهظ ف جهطإلفئ،  ههحاه ل

 . ه اايإلة  جه قإلاخ ه هةاجح جه عق,ل

هقة حإلههت صحك ب جهقضإل  جيةجفع لز ص   جوةع إلل ولطإلد جهقإل ز جه ةنز 

 ةةصإل حإلههت تع,يض صلةاح تعاا  جالهت,ااس جهةت ع  ،لز جهظ هف جهطإلفمب

 ال  ن  ،هذهك صه ر ل تعةيخ ش هط جهعقة ،اع ب صةإللعب جيةجف  هة إلطه

جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل نقضت حك تإل صؤكة   لى  ن ةهف جهقإل ز جيةجفع 

، حاث جإل  يةح   لز جهةع,يض جهجامز هل لةاح ةهن  ن يةعةجه هةعةيخ جهعقة

ق,هتإل "  ن تعةيخ جيتإله  جه ةف   لاتإل يةط,ع  لى تعةيخ ه  هط جهعقة اع ب 

 .(150)ةإل  تةفااه هج,  ص  ال ي لكه جهقإل ز جيةجفع " حإلةث طإلفئ  ث
 

 الفرع الثاني

 األساس القانوني للتعويض

 إلقةه ةعججرةلفت وإلحب لقه جهقإلن,ن جيةجفع ا ان تحةية جأوإلس جهقإلن,نز هح  

هصه ااةتإل تح ي   جهظ هف جهطإلفمب لز جهح ,ل  لى تع,يض نةاجب حةهث

 جتجإلجإلد، نع  تإل كإلهةإلهز: ، حاث جنقع ,ج لز ذهك هعة وع  جه  ف

ويذهب إلى أن أساس هذا التعويض هو النية المشتركة االتجاه األول:

 ن  تاواعإل  لى  ن جهقإل ز  ةةصإل يحكم اإلهةع,يض لانه يعةةة  هى للمتعاقدي::

جهط لاه قة  ن  لت هقت  ا جح جهعقة  هى تح خ ط لاه آثإلفه جهضإلف ، صه  ناب

، حاث   ة   هقة تع ض جاج جه  ع هلةقة .(151)ر ل جه  إلفكب لز جهخعإلم 

جه عض  ن جالوةةإلة هفك   جهةاب جه  ة كب ي ثخ  وإلوإل تععفاإل لز صعظم جهحإلالد، 

هه, جوةة  رلف  ،هال ي لح ةجم إل هة  ي  جهق,ج ة جهةز يخلقتإل جهقضإل  جيةجفع

يضإلف هاهك  نه صه جه عب جهحةيث  ه تط ا  لك   جهةاب  .(152)حالب جهةفعا 

جه  ة كب لز ظخ تعإلفض جه  إلهح، لإله ةعإلقة لز حإلهب جهظ هف جهطإلفمب تةجه 

ناةه  هى جهةح ف صه جيهةاجح جهاع  ل ح  كث   فجإلقإل هه هيتةةه اخعإلف  

 .(153)لإلةحب

                                                             
، ص أإلف  هاأه هأةى ة/ جاأثم حلأام 874، ص 13، صج , أب جهعأةب 1968صأإلي,  11جه إلةف لأز ( حك تإل 150

 .152غإللع، ص جت وإلا ، ص 

151 (R. Bonnard, précis de droit administrative, paris 1, G.D.J, 4 éd, 1943, p. 744. 

.348ص إلف  هاه هةى ة/ صح ة ج إلل ج  يخ، ص جت وإلا ، ص   

 . 697 -696ة/ ولا إلن جهط إلهع، ص جت وإلا ، ص ( 152

ص إلف  ،395ة/   ة جهح اة ح ا ، نظ يب جهظ هف جهطإلفمب لز جهعق,ة جيةجفيب، ةفجوب صقإلفنب، ص ( 153

 .146 هاه هةى ة/ جاثم حلام غإللع، ص جت وإلا ، ص 
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ى فكرة إل ثانيا: يرجع البعض فكرة التعويض وفقا لنظرية الظروف الطارئة

هجهةز تعةز   هف  تحقا  جه عإلهج  اقةف جيصكإلن ااه التوازن المالي للعقد: 

. هقة تع ض جاج (154)جه اجيإل جه ق ف  هل ةعإلقة هااه جأ  إل  جهةز تف ض  لاه

صقةضى لك   جهة,جلن جه إلهز هلعقة تؤةع   لى  وإلس  ن  يضإل ه نةقإلة جه  ع

هةظ يب جهظ هف جهطإلفمب ك إل يض هلقإل هلةع,يض جهكإلصخ، لز حاه  ن جهةع,

 .(155)تع,يضإل جاماإل    لةإل يك,ن

ثالثا:اتجه أغلب الفقه إلى أن أساس التعويض وفقا لنظرية الظروف الطارئة 

، هللةتإل جه,ثاقب اإله  جل  جهعإلصب:يستند إلى الطبيعة الذاتية للعقود اإلدارية

يحك تإل ص ة   وإلوز هج,   هف   ن تع خ اإلوة  جح ه ط جة لز تقةيم  هجهةز

رةصإلتتإل ةهن  نقطإلع، هاإلهةإلهز لانه لز حإلهب حةهث ظ لإل طإلفمإل يقلب 

جقة إلةيإلد جهعقة، لعلى جهجتب جيةجفيب  ن تعإلفع لز صة ية جهع,ن هل ةعإلقة 

 .(156)  ة حفإلظإل  لى جاج جهه وة  جف لز تةفاا جهةاجصإلته 

ةع جض جاه جأفج  لانةإل ن ى  ن جالتجإله جأرا  ج, جأق ا هاعة  و

صإل جوةق د  لاه هج, لك   جهعةجهب، هجاج إل آر   وإلو هه صت   إللب ،هل ,جا

" صه جه عةق   لاه لز قضإل  جاه جه حك ب جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل  هذهك اق,هتإل 

جز ق,جح   ن نظ يب جهظ هف جهطإلفمب تق,ح  لى لك   جهعةجهب جه ج ة  جهةز

جهقإلن,ن جيةجفع ك إل  ن جةلتإل تحقا  جه  لحب جهعإلصب ل جمة جهجتب جيةجفيب ج, 

كفإلهب حعه وا  جه  جل  جهعإلصب اإلوة  جف هجنةظإلح هحعه  ةج  جأ  إلل 

هجهخةصإلد جه طل,اب هو  ب  نجإللجإل ك إل  ن جةف جه ةعإلقة صت جيةجف  ج, 

ةع جهةاجصه ااصإلنب هكفإليب هقإل  جه عإلهنب لز و اخ جه  لحب جهعإلصب هذهك اان يؤ

فاح ه ج   إلةل هجاج يقةضز صه جهط لاه جهةعإلصح هجه  إلفكب هلةغلب  لى صإل 

 .(157)يعة ض تةفاا جهعقة صه لع,اإلد هصإل ي إلةله صه  ق إلد

  

                                                             
154( M. Waline, traité élémentaire de droit administrative, Siery, 1963, p. 340. 

 . 349فججت ة/ صح ة ج إلل ج  يخ، ص جت وإلا ، ص ( 155

. ة/ جاثم حلام غإللع، ص جت وأإلا ، ص 350-349فججت ة/ صح ة ج إلل ج  يخ، ص جت وإلا ، ص ( 156

 .90، ة/  لز   ة جهك يم صةاف، ص جت وإلا ، ص 147

جه  إلةئ ، 1972ي,ناه  17ق، اجلعب  14هعةب  46حك تإل لز جهطعه فقم ( فججت  لى و اخ جه ثإلل 157

 1972   جي  وةبة ف لصجهقإلن,ناب جهةز ق فتتإل جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل، جهعةب جهعإلاعب     جهعةة جهثإلنز )  صه 

ق.ع هجهطعه فقم  59هعةب  19584 زفق لز جهطعةاه  ، هحك تإل576، ص 1972 هى آر  و ة    وةب 

 .27/9/2017جل  جج يب جه , 1439صح ح هعةب  6جأفاعإل  اجلعب  ق.ع59هعةب  19266
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 الفرع الثالث

 كيفية تقدير التعويض

  لةإل  ن جهةع,يض جهاع واح خ  لاه جه ةعإلقة هلقإل هةظ يب جهظ هف جهطإلفمب 

 لى  ة ثلفز تح خ جهجتب جيةجفيب جه ةعإلقة  جا  صه جهخعإلف  جهةز هحقت اه،ي

جهجا  جه إلقز هه, كإلن يعا ج، هتةعم   لاب تقةي  جهةع,يض  جه ةعإلقة ن يةح خ 

جه عةح  لز اعض جأحاإلن اإله ع,اب، ك إل ج, جهحإلل لز حإلهب تح ي  وع  

كإلنت قإلم ب،  جه  ف هصةى صإل و  ةه صه رعإلم  ألحإلا جهةعإلقةجد جهةز

اإلهخ  ج  إلنب جهقضإل  جيةجفع جهع خ  لى  وةع ههةغلب  لى ذهك لقة ج ى

 ع لب وع  ل ف جهع لب جأجة اب صقإلاخ جهجةاه ، هجه خة اه لز جاج جأص 

جه   ع  ةة تقةيم جهطإل ه هعطإلمه لز جه ةإلق ب جهعإلصب صحخ جهةاجع جه إلثخ، 

، ك إل يُحةة ,يم جهجةاههوع جإل اعة لةهف ق جف تح ي  وع  جه  ف  ه تع

 يضإل  لى هجه جهةقب ل هق  وعإلف تةفاا جهع لاب صحخ جهةةج ز نةاجب تح ي  

وع  جه  ف، هغا جإل صه جأص,ف جهةز تعإل ة جهقإل ز  لى جه,ل,ل هةقةي  

 . تع,يض جه عةح  هل ةعإلقة

هجاج صإل ط قةه جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل لز جهطع,ن جهةز    ت  لاتإل لز جاج 

هحاث  ن  " ق,ة صقإلهالد جأ  إلل قضت جه حك ب اانه قة صه لفز جه ض إلف.

جاج جهطعه احإلهةه جه ججةب غا  لإلهح هلف خ لاه احع إلن  نه يلاح صع لب وع  

ل ف جهةهالف صقإلاخ جهجةاه جه   ع  ةة تقةيم جهطإل ه هعطإلمه لز جه ةإلق ب 

جهعإلصب صحخ جهةاجع جه إلثخ هوع ه اعة لةهف ق جف فماس صجلس جه,لفج  فقم 

اةةظام  1994هعةب  38إلن,ن فقم اةعةيخ جه محب جهةةفاايب هلق 2003هعةب  183

جهةعإلصخ اإلهةقة جأجة ز هةحةية ص ل  جهةع,يض جه عةح  هه نةاجب هاهك  ذج صإل 

ت,جل د ش هط جوةحقإلقه ، جأص  جهاع يك,ن صعه هل حك ب    ل احكم جه إلة  

( صه قإلن,ن جيث إلد لز جه ,جة جه ةناب هجهةجإلفيب جوةج   ه,جه جهح   ن 135)

طعه  هى صكةب ر  ج  هلجف  جهعةل هاةةا اةهفه  حة ر  جمه تقضز اإحإلهب جه

جه خة اه تك,ن صت ةه  ن يُحةة  لى هجه جهةقب ل هق  وعإلف تةفاا جهع لاب صحخ 

جهةةج ز نةاجب تح ي  وع  جه  ف ا ,جب ق جف فماس صجلس جه,لفج  فقم 

جه  إلف  هاه ه ج إلهز جه  إله  جهةز تح لتإل جهطإل ه نةاجب  2003هعةب  183

لةهف ق جف فماس صجلس جه,لفج  وإلهف جهاك  ، هااإلن صإل  ذج كإلن  قة صقإلههب 

جأ  إلل صثإلف جهةاجع جه ع هض قة رضت هلفحص ا ع لب جهلجإلن جه  كلب 

جه  إلف  هاه صه  2003هعةب  1864ا ,جب ق جف فماس صجلس جه,لفج  فقم 

 ن   ةصه هصةى جنط إلق ش هط ذهك جهق جف  لى جاج جهعقة ، هنةاجب جهفحص

هجة، هكاهك ااإلن  و إلا  ةح قاإلح جهجتب جيةجفيب اإلتخإلذ  ع  ج ج  حاإلل تار  

جهطإل ه  ه تةفاا جأ  إلل جه عةة   هاه  ه جه اعإلة جه ةف   لاه صه  ث إلد 

جهةارا  ا ,جب صحإل   ه ناجفجد فو اب هلطإل ه ه ث إلد ذهك جهةارا  لز 
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ل ، هذهك هك,ن جاج  صحض  تعلم جأ  إلل هت,قات غ جصإلد جهةارا  جه ق ف  قإلن,نإل

جهع ب جهاع جوةةةد  هاه جتب جيةجف  لز  ةح  جإلاب جهطإل ه هطل ه ا  ف 

جهةع,يضإلد جه ق ف  هل قإلههاه نةاجب تح ي  وع  ل ف جهجةاه صقإلاخ جهع  د 

جأجة اب ، هااإلن صةى لحب صإل ية اه جهطإل ه صه  ن صة  جهة,قف  ه جهع خ لز 

 26/1/2003هحةى  24/6/2002ت جهع خ لز جهفة   صه تإلفيخ جوة ح ص,ق

كإلنت أو إلا رإلفجب  ه  فجة  جهطإل ه هلح ,ل  لى جه ,جلقإلد هجوةخ ج  

جهة جراص جه لصب ه ةإل  جهع,ف صحخ جهةةج ز ه ن جتب جيةجف  قة  وةةد  هاه 

   إلل لجمة   ه جه ةف   لاتإل صقإلاخ صةة   إللاب تضإلف  هى صة  جهةةفاا جه ةف  

اإلن صإل قإلح اه جه تةةس جه   ف  لى جهةةفاا ا ان ص جق ب هصةإلاعب  لاتإل هكاج ا

جهةةفاا صه ق خ جه قإلهل ، هصإل  لةفه صه  هجص  هت,جاتإلد هل قإلهل ، لض ل  ه 

ل هل  نإلصج  جالط ع  لى جهةقإلفي  جهةهفيب جهةز قإلح اإ ةجةجإل  ه وا  جهةةفاا ط قإل

 ه صةى جهةارا  لز جهةةفاا جهاصةز هةةفاا جه   هع هصإل  ث ةه اةلة  جهع لاب 

ه و إلاه هااإلن جه ةع ب لاه هصةى ص ججعةه جه عةخل إلد لز جه ,ج اة جه ق ف  

ل ، ههلخ ا  لز و اخ  ةج  صاص,فيةه جيط ع  لى صلف جهطعه هصإل يح,يه  قإلن,نإل

صه صعةةةجد هجيط ع  لى صلف جهع لاب هجالنةقإلل  هى جهجتإلد جهةز ي ى 

ل ه نةقإلل  هاتإل  هإلط ع  لى صإل هةيتإل صه صعةةةجد تةعل  ا , ,ع هاهصإل

جهةاجع، ههلخ ا  ق ,ل جأهفجق هجه عةةةجد جهةز يقةصتإل  ط جف جهطعه، هو إلع 

ل هع إلع  ق,جهه اغا  حلف ي اه  .  (158) ق,جل صه ي ى هاهصإل

وإلفد جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل  لى جهةتج ذجته لز حك تإل جه إلةف قة ه

طل  إلد ت,فية  قة  طعه  لى حكم لإلةف ا انا ان جه 26/9/2017اجلعب 

تاث  اإلفتفإلع جأوعإلف نةاجب تح ي  وع  جه  ف، حاث  فلت صاإله جه  ف

جهطعه احإلهةه جه ججةب َغْا  لإلهح هلف خ لِاِه اُحع إلن  نهُ يلاح  " انقضت ا

صع لب وع  ل ف جهجةاه جه   ع ُصقإلاخ جها,فه ِ ْةة تقةيم جه  كب جهطإل ةب 

ةإلق ب ت,فية طل  إلد فلت صاإله جه  ف صحخ جهةاجع جه إلثخ هعطإلمتإل لِز صُ 

اةعةيخ  2003هَعةَب  83هُصعع   اَْعة لةهف قََ جف َفمِاس صجلس جه,لفج  فقم 

اةةظام جهةعإلُصخ اإلهةقة جأجة ز  1994هَعةَب  38جه محب جهةةفاايب هلَقإلنُ,ن فقم 

 -فجإل " صحلاب هاَاإَلن جألةإلف هجهك اإلد جهةِز تم ت,فيةجإل هن, تإل هص ة

صعة,فة  " هوع  ل ف جها,فه َهْقت تقةيم جهعطإل  هِ ْةة جهة,فية هل هق 

إل  جأوعإلف جهةإلتجب َ ه تغاا  وع  ل ف جها,فه ِ ْةة لةهف  ص  جهة,فية َ  َّ

                                                             
ح، هحك تأإل لأز جهطَّعأه فقأم 24/1/2017ق .  لاأإل اجلعأب  56هعأةب  40228حك تإل لز جهطعأه فقأم ( 158

هعأةب  21284فق أى : لأى جهطعةأاه ح حك تأإل 28/11/2017قضإلماب  ُلاإل، اجلعب  59هعةب  22965
 هعأةب 20899قضإلماب  لاإل، حك تإل لأز جهطعأه فقأم  56هعةب  21809هجهطعه فقم قضإلماب  لاإل  56

ق .  لاأأأأإل، اجلعأأأأب  59هعأأأأةب  26858هحك تأأأأإل لأأأأز جهطعأأأأه فقأأأأم  ح.26/6/2018ق .  لاأأأأإل  57

 . حكإلح غا  صة ,ف ح، 26/6/2018
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َكإلَن َ لَْاِه لِز تإلفيخ تقةيم جه  كب جهطإل ةب هعطإلمتإل ه ج إلهز جه  إله  جهةِز تح لةتإل 

 2003هَعةَب  183جف َفمِاس صجلس جه,لفج  فقم جه  كب نةاجب لةهف قَ َ 

جهُ  إلف  ِهَْاِه هصإل  ذج َكإلَن  قة جهة,فية هجهة كاب صثإلف جهةاجع جه إلثخ قَةْ رضت 

 1864هلفحص ا ع لب جهلجإلن جهُ  كلب ا ,جب قََ جف َفِماس صجلس جه,لفج  فقم 

 إَلا اةح ي  وع  جه  ف صه  ةصه هنةاجب جهفحص  ن هجة ه وْ  2003هَعةَب 

َ ةَح قاإلح جهجتب جيةجفيب ا  ف جهةع,يضإلد هل  كب جهطإل ةب هصإل  ذج َكإلنَت 

جألةإلف جه ,فة  صه جهخإلف  قَةْ  ُوةخةصت لِز تةفاا جهعقة هلِز َجِاِه جهحإلهب اَاإَلن 

جألةإلف جه ,فة  صه جهخإلف  ُص إلش   هتإلفيخ جوةا جةجإل هجيل ج  جهُج  كز 

نُ,ن جيل ج  جهُج  كز َ ْةَتإل هوع  جه  ف لِز َ ْةَتإل ه وعإلف ش جمتإل حعب قإَل

ذِهَك جهةإلفيخ هصقةجف جهايإلة  لِز وع جإل اإلهجةاه جه   ع َ ه وع جإل جهُ عله َ ه 

هاََاإلن صإل  ذج َكإلَن قَةْ ت تب َ لَى تح ي  وع   29/1/2003جه  كب جهُ ةةجب قَْ خ 

إل و   ااإلنه ههُ  ث ه  ل ف جهعُ  د جأجة اب هتع,يم جهجةاه جه   ع ط قـلإل هَ َّ

جهُ  إلش  جهُ ةع ب اإلإلاب جهُ ةعإلقة اخعإلم  اإلهةع ب هج ات  ةإلل  جهعقة هصقةجف 

َجِاِه جهخعإلم  هنع ةتإل جه ئ,يب صه قا ب جهعقة جهكُلاب ، هصه ثمَّ جنةتى جهُحْكم 

جهة تاةع جه اك,ف  ِهَى نةا ر ا  لِز جهطعه أةج  جه اص,فيب جه , حب آنفـلإل 

 .(159)ت,جلُ  ش هط تط ا  نظ يب جهظ هف جهطإلفمب  هلةحقُ  صه

يض هاعة  ن يةةتز جهخ ا  صه تق ي ه ي ةف جهقإل ز حك ه اةقةي  جهةع,

 : إل لجا ج , ب صه جهق,ج ة، صه ه  هذهك هلقإل ،صعةعاةإل اتاج جهةق ي  جه عةح 

ك إل قلةإل  -اإل ة إلف  ن جاه جهفة    :أوال: تحديد فترة بداية ونهاية الظرف الطارئ

جهةع,يض  ه  ، هاإلهةإلهز ل  يعةح جز جهةز يعةح   ةتإل جه ةعإلقة هلةع,يض -

هجاج صإل قضت اه جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل اق,هتإل  جهفة   جهعإلاقب  ه جه حقب  لاتإل.

ل هم يكه لى احع إلن "  ل طإلفمإل ل جقة إلةيإل  ن تح ي  وع  جه  ف  ن إل ي ثخ ظ لإل

ل، هصه شانه  ن يُةِاَل اه  حع إلن جه ةعإلقة  ةة  ا جح جهعقة، هال ي لك هه ةلعإل

ل، هج, صإل يقةضز صه  رعإلمَ  لإلةحب تخةخ صعتإل جقة إلةيإلد جهعقة جرة الل جعا إل

فاا جهعقة صه لع,اإلد جهط لاه جهةعإلنة هجه  إلفكب هلةغلب  لى صإل يعة ض تة

ل  لى جتب جيةجف  ص إلفكبُ جه ةعإلقِِة  هصإل ي إلةله صه  ق إلد، هصه ثم كإلن هاجصإل

ِخ ن ا ِه صه جهخعإلف ِ جهةى حإلقت اه ط,جل لة   قاإلح جهظ ف  صعتإل لى تََح ُّ

 .(160)جهطإلفئ " 

                                                             
، غاأأ  26/9/2017اجلعأأب ق.ع  56هعأأةب  23547حكأأم جه حك أأب جيةجفيأأب جهعلاأأإل لأأز جهطعأأه فقأأم ( 159

 صة ,ف.

صأه نأ,ل     30جهقضأإلماب اجلعأب  53هعةب  22367( حك تإل جه إلةف صه جهةجم   جهثإلهثب لز جهطعه فقم 160

 ، و قت جيشإلف   هاه.2010وةب 
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 ن تع,يض جه ةعإلقة " (161)هتط اقإل هاهك لقة قضت جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل 

تك,ن جاه جهايإلة  لز جأوعإلف ط  د اعة جهةعإلقة ههم يكه جه ةعإلقة  ص ج,ن اان

ه عتإل لز حعإلاإلته  ةة تقةيم  طإلمه. هاةإل   لاه يعةح  جه قإلهل ل ف 

جهف هق جه ة ت ب  لز ليإلة   وعإلف جهحةية هجالو ةت ش يطب  ن يث ت ت,فية جاج 

صإل صإل تم جهحةية هجالو ةت ه ,قت جهع خ  قب لةهف ق جف ليإلة   وعإلفج إل  

ت,فيةه  ه ,قت جهع خ ق خ لةهف ق جف ليإلة  جأوعإلف لإن جه قإلهل ال يعةح  

 ."  ةه ل هق  وعإلف اإل ة إلف  نه هم يةح خ جاه جهف هق  ل 

لفز صجإلل تح ي  وع   :ثانيا: تحديد حجم الخسارة التي لحقت بالمتعاقد

جاج جهةح ي   يةم تحةية  لى هجه جهةقب ل هق  وعإلف تةفاا جهعقة نةاجبجه  ف 

هقة جوةق د ااه جأوعإلف جهفعلاب جهةز تم جهةعإلقة  لاتإل هااه جأوعإلف جهجةية .

 ،جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل  لى صج , ب صه جهق,ج ة هةحةية حجم رعإلم  جه ةعإلقة

هذهك لز كخ  حكإلصتإل جه إلةف  ا ان هاإلهةإلهز تحةية جهةع,يض جه ةإلوب 

حاث جإل  ق,هتإل  ن " جاج   جه  ف جهظ هف جهطإلفمب هصه ااةتإل تح ي  وع

جهةع,يض ال ي  خ جهخعإلف  كلتإل هال يغطز  ال جا جل صه جأ  جف جهةز ت اب 

هاس هه  ن يطإلهب اإلهةع,يض اة ,ى  ن  فاإلحه قة نق ت  ه هف,جد  -جه ةعإلقة 

نةاجب ذهك:  -كعب  إلع  لاه ك إل  نه يجب  ن تك,ن جهخعإلف  هج حب صة اا  

جهعقة هج ة  جإل قإلم ب  ن يةرخ لز جهحعإلا يجب هةقةي  جنق ا جقة إلةيإلد 

ج ات  ةإلل  جهعقة جهةز تؤث  لز جقة إلةيإلته هج ة إلف جهعقة لز ذهك هحة  هجحة  

هيفحص لز صج , ه ال  ن يةظ   هى  حة  ةإلل ه لقط اخ يك,ن ذهك ا  ج إل  

 وإلس ذهك: قة يك,ن اعض جاه جهعةإلل   -ج ات جهعةإلل  جهةز يةاهف صةتإل 

ل  ل هصع, إل ال تةط   جاه  -  ه جهعةإلل  جأر ى جهةز  ةد  هى جهخعإلف  صجايإل

ل هلعا   جهةظ يب  ذج كإلن رطا جه ةعإلقة قة هقت لز  ص,ف صة,قعب ق خ تةفاا جهعقة هلقإل

 . (162)جهط اعز هألص,ف ههلةظإلح جه عةإلة هلع خ لز جيةجف  جهعإلصلب " 

 ء الخسارة بي: المتعاقد واإلدارة:ثالثا: توزيع عب

لز فحلب جهةع,يض هلقإل هةظ يب جهظ هف  جه  حلب جأرا  ت ثخ جاه 

ااه جه ةعإلقة هجيةجف ،  ،، حاث يق,ح لاتإل جهقإل ز اة,ليت  ب  جهخعإلف جهطإلفمب

ج ى جهقضإل  جيةجفع  لى  ن يةح خ جه ةعإلقة قةفج يعا ج صه جهخعإلف   لى  هقة

هال ت,جة ق,ج ة صحةة  لز  تةح خ جهجتب جيةجفيب جه ةعإلقة  جهجا  جأك   صةتإل،

جاج جه ض إلف،  ال  ن صجلس جهةههب جهف نعز قة ج ى  لى  ن تةح خ جيةجف  

                                                             
 و قت جيشإلف   هاه. ح.24/1/2017، اجلعب ق  49هعةب   9086لز جهطعه فقم ( حك تإل جه إلةف 161

هعأةب  19266ق.ع هجهطعأه فقأم  59هعأةب  19584( فججت  لى و اخ جه ثإلل حك تإل لز جهطعةاه فقم 162

 ، و قت جيشإلف   هاه.27/9/2017جج يب جه ,جل   1439هعةبصح ح  6اعإل جأفق.ع اجلعب 59
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، (163)% 80% صه جهخعإلم ، هلز اعض جأحاإلن تقخ جاه جهةع ب هةك,ن  90

هذهك هلقإل هعة    ة إلفجد يضعتإل جهقإل ز لز .(164)%  95هقة تاية هةك,ن 

، ول,ك جه ةعإلقة صت جيةجف  هصةى حع إلنه  ةة تحةية جهةع ب جه ئ,يب صةتإل

 له  لى ه ,ججتب جهظ ف جهطإلفئ،هح جه جت,ةجد جه  اههب صه جإلن ه

لض  ول,ك جيةجف  هصةى تعإلهنتإل  .(165)جالوة  جف لز جهةةفاا فغم ذهك

 . (166)هججة إلصتإل ا عإل ة  جه ةعإلقة هةخطز جاج جهظ ف 
 

 المطلب الثالث

 ع: الظرف الطارئلتنازل ع: الحق في التعويض مدى جواز ا

 ذج كإلن جه   ع قة ر,ل هلجتإلد جيةجفيب جهعةية صه جهعلطإلد 

 جل  ه ج هجالصةاإللجد لز صجإلل جهعق,ة جيةجفيب، هذهك صه  جخ جهحفإلظ  لى وا 

ز جاه لإلقة  ال  نه لز صقإلاخ ذهك ل اة صه ت ةت جه ةع جهعإلصب اإنةظإلح ه ط جة،

ط ئه حةى يتلك جهعلطإلد جهخطا  ، جهطإلمفب صه جهعق,ة اعة    إلنإلد ه ,ججتب 

  ، هصه  جم جهض إلنإلد  ه جهحق,ق حقه لز   إلة لى حق,قه جه عة ة  صةتإل

 جهة,جلن جه إلهز هلعقة لز حإلهب حةهث  ع رلخ ط,جل لة   جهةةفاا.

 ع,يضهجهةعإلؤل جهاع يث,ف جةإل صفإلةه صإل صةى ص  ه اب جهةةإللل  ه جهة

 ؟  ه جأ  جف جهةإلتجب  ه جهظ هف جهطإلفمب 

 لى  ن  .(168)هجهع ااب  (167)إلهف نعابتفقت وإلحب لقه جهقإلن,ن جيةجفيج

 حكإلح نظ يب جهظ هف جهطإلفمب تةعل  اإلهةظإلح جهعإلح هاإلهةإلهز ل  يج,ل جالتفإلق 

                                                             
163) CE. 9 Novembre 1935, Ville de fagny. Rec, p. 102.  

.351ص إلف  هاه هةى ة/ صح ة ج إلل ج  يخ، ص جت وإلا ، ص   

164) CE. 11 juin 1943, Min. Marine . Rec. P. 148. CE. 17 Novembre 1965, 

commune de monthemet et qutres c/st Gaziere des ardemnes. Rec. P. 981.  

165) CE. 12 Avril. 1944, Société Française des càbles Téléphoniques , Rec. P. 

119. 

166) CE. 18 Avril 1959, Société industrielle de travaux d'assainissement et 

d'urbanisme et ville de Nice, R.E.C, p. 216. 

167)  Laubadere A.DE, traité théorique et pratique des contrats administratifs, 

L.G.D.J, 1956, p. 110.A. Hachich, La de l'imprévision dans les contrat 

administratifs étude comparée du droit Français et du droit de la République 

Arabe Unie, Caen, 1962, 1962, p. 395. P. Terneyre, la responsabilité 

contractuelle des personnes publiques en droit administrative, thèse, 1983, p. 

389. M.Waline, note sous CE. 31 Junvier 1967, Départ de la Moselle, RDP, 

1968, p. 391. 

، ة/ ح إلة    أة جهأ جلق ح أإلة ، ص جأت وأإلا ، 357( فججت ة/ صح ة ج إلل ج  يخ، ص جت وإلا ، ص 168

، ة/ هجلف ي,وف جهاا,ن، صةى ص  ه اب نص جهعقة جيةجفع  لى صخإلهفب نظ يإلد   إلة  283ص 

جوإلد جه   اب هجهقإلن,ناب، جهعأةة جأهل جهة,جلن جه إلهز: ةفجوب صقإلفنب، صجلب جهجإلصعب جيو صاب هلةف
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صه جهقإلن,ن جه ةنز  147/2هجاج صعةفإلة صه نص جه إلة   . لى جوة عإلةجإل

 لى  نه "  ذج ط  د ح,جةث جوةثةإلماب  إلصب هم يكه لز  ةصجه   ع هجهاع ي

 ن تةفاا جالهةاجح جهةعإلقةع ه ن هم ي  ح جه,وت ت,قعتإل هت تب  لى حةهثتإل 

صعةحا  لإلف هج إل هل ةيه احاث يتةةه اخعإلف  لإلةحب، جإلل هلقإل ز ت عإل 

ة جالهةاجح جه  ج   هى جهحة جه ,جلنب ااه ص إلهح جهط لاه  ه ي هلظ هف هاعة 

 جه عق,ل. هيقت اإلط  كخ جتفإلق  لى ر ف ذهك ".

 لى اط ن كخ يةضح صه جاج جهةص  ن جه   ع نص ل جحب 

جهةةإللل  ه جهةع,يض  ه جأ  جف جهةإلتجب  ه  جالتفإلقإلد جهةز تةض ه

جهظ هف جهطإلفمب، لإذج كإلن ذهك هفة اإلهةع ب هعق,ة جهقإلن,ن جهخإلص فغم  ةح 

 ،(169)ط   صه اإلا  ههى  لى جهعق,ة جيةجفيبلانه ي ، ت إلهتإل اإله  لحب جهعإلصب

اإله  جل  جهعإلصب، هجهةز يقةضز هلحفإلظ  لى وا جإل  هجهةز ت ت ط  فت إلطإل هثاقإل

اإنةظإلح ه ط جة، جهع خ  لى صةح جه ةعإلقة جهةع,يض  ه جأ  جف جهةز تقت  لاه 

نةاجب جهظ هف جهطإلفمب جهةز ي كه  ن ت,ججته  ثةإل  تةفاا جهةاجصإلته جهةعإلقةيب، 

ة ا ثإلاب يع -ك إل قلةإل  –لتاج جهةع,يض هلقإل ه إل جوةق   لاه جهقضإل  جيةجفع 

 . (170)جهعإلصب جه  جل وا  ه نةظإلح ةةفاا جهعقة  لى جه,جه جهاع يكفخ   إلنب ه

هةههب جهف نعز  لى  ةح هت تا إل  لى ذهك لقة جوةق  قضإل  صجلس ج

 ه  جتفإلق يةةإللل ا قةضإله جه ةعإلقة  ه حقه لز جه طإله ب اإلهةع,يضص   اب  ع 

هقة وإلف جهقضإل  جيةجفع جه   ع .(171)جهعقة تةفااجهظ هف جهةز قة تط    ثةإل  

" صه  اانهصةا هقت ص ك  صحك ب جهقضإل  جيةجفع حاث قضت  جاج جهةتج لى 

جه ق ف لز جهعق,ة جيةجفيب  ن جتب جيةجف  ال ت لك  ن تضت لاتإل ن إل  إلصإل ... 

يعفاتإل صه جالهةاجح اةع,يض جهض ف جهحإلةث هل ةعإلقة صعتإل، أن ذهك يةعإلفض 

صت جه  إلةئ جه ق ف  لز جهقإلن,ن جيةجفع صه ث ,د ح  جه ةعإلقة صت جيةجف  لز 

                                                                                                                                               
، ةجف جهةتضأأب PPPهصأإل اعأأةجإل. ة/ فجأب صح أأ,ة طأإلجه،  قأأ,ة جه أ جكب،  468، ص، 2018هعأةب 

هصأإل اعأةجإل، ة/  لأأى اأه   أة جهكأ يم، ص جأت وأأإلا ، ص  213، ص 2007جهع ااأب، جهط عأب جأههأى 

108-109. 

( حاث  نه صه جه عةق   لاه لز قضإل  جه حك ب جيةجفيأب جهعلاأإل  ن جهعقأ,ة جيةجفيأب شأانتإل شأان جهعقأ,ة 169

ه ثأإلل صه جهقأإلن,ن جه أةنز، فججأت  لأى وأ اخ ج 147جه ةناب تخضت هأللخ جهعإلح جه ق ف اةص جه إلة  

 ، غا  صة ,ف. 2006ل  جي   إلح  21ق، جلعب  46هعةب  6148حك تإل لز جهطعه فقم 

، غا  2017و ة     26ق.ع، اجلعب  56هعةب  23547حكم جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل، لز جهطعه فقم ( 170

 صة ,ف.

171(CE. 10 mars 1948, Hospices de Vinne, A.J.D.A, 1948, p. 31. Cité par 

Stéphane Braconnier, précis du droit des marchés publics, 3 éd, le 

Moniteure, paris 2009, p. 450. 
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إلح جهعق,ة جيةجفيب هصةتإل حقه لز جهةع,يض ط قإل هلةظ يإلد جهعإلمة  لز نظ

 . (172)جهة,جلن جه إلهز هلعقة " 

" اان جتب جيةجف  ال ت لك  ن هقة  كةد جه حك ب ذجتتإل ذهك اق,هتإل 

تضت ش طإل يح,ل ااه جه ةعإلقة هااه جهة عك اإلهق,  جهقإلج    ه جهظ ف جهطإلفئ 

جهعق,ة  ذج هقت  ع صةت إل، هتكإلصلت ش جمط هصةإلط جاج جهحكم ي ة  هى ط اعب 

جيةجفيب جهةز صه شانتإل  ن ت تب هكخ صه جه ةعإلقةيه جهة عك ااع صه جايه 

جهحةثاه، لإذج كإلنت جيةجف  قة  راد  لى جه ة ز جهةعتة اعةح جالحةجإل   لاتإل 

اإلهق,  جهقإلج    ه جهظ ف جهطإلفئ لإن جاج جالشة جط غا  ص  هع هال يعةة اه 

"(173). 

 ن  حكإلح جهق,جناه هجهل,جمح جه ةظ ب  تق,ل جه حك ب جيةجفيب جهعلاإلك إل 

هلعق,ة جيةجفيب  ن إل تخإلطب جهكإللب ه ل تم ا حة,ججإل صف هض  نتم  ةة جهةعإلقة 

 ،قة  فتض,ج  حكإلصتإل هحاةئا تةةصج جاه جأحكإلح لز  ق,ةجم هت ا  جا جل صةتإل

لاةعاه تط اقتإل صإل هم يةص جهعقة ل جحب  لى جوة عإلة  حكإلصتإل  ةج صإل تعل  صةتإل 

 .(174)هةظإلح جهعإلحاإل

ك إل يث,ف جهةعإلؤل ح,ل صةى ص  ه اب ش ط جهعقة جهاع يحةة 

  لى جهةع,يض جه عةح  هل ةعإلقة  ه جهظ ف جهطإلفئ، صثإلل ذهك  ن يةص جهعقة

فيب يةج نه لز حإلهب تغاا  قا ب جهع لب  ه تح ي  وع  جه  ف، تةح خ جهجتب ج

  ح ي .ة% صه جهخعإلف  جهةإلتجب  ه  فتفإلع جأوعإلف جهةإلتج  ه جاج جه 50نع ب 

لز جه,جقت هم يحةث جاج جه  ط ر لإل  لى جهعإلحب جهفقتاب  ه جهقضإلماب، 

 ك إل  ن صجلس جهةههب .(175),ن جةإلك ش ه  ج إلع  لى ص  ه اةه حاث يكإلة يك

قة ة ا  لى جهة ,   هى جهحخ جه,ةع هلةاجع لز حإلهب حةهث جهظ ف  جهف نعز

ل جهط لاه  ه جه,ل,يحكم اإلهةع,يض  ال لز حإلهب  جا ال جهطإلفئ، حاث 

                                                             
 ا يأخ هعأإلح  14، و قت جيشإلف   هاه. هحك تإل  يضإل اةإلفيخ 1957ي,ناه هعةب  30( حك تإل جه إلةف لز 172

 .36، ص 14، صج , ب جه  إلةئ هجأحكإلح جهخإللب ا حك ب جهقضإل  جيةجفع جهعةب 1960

، ص 25اةأة  14، جه ج , أب جهعأةب 1960 ا يأخ  14ق اجلعأب  1هعأةب  82( حك تإل لز جهقضأاب فقأم 173

36-37. 

، صج , أب جأحكأإلح 1989 ا يأخ  4ق، اجلعأب  31هعأةب  1625ه  1511( حك تإل لز جهطعةاه فق أز 174

 .831، ص 1989 هى آر  و ة     1989جهجا  جهثإلنز، صه  هل صإلفس  34جهعةب 

، ة/ هجلف ي,وأف جهااأ,ن، صأ   وأإلا ، ص 358-357( ة/ صح ة ج إلل ج  يخ، ص جت وإلا ، ص 175

، 2010إلالعز، جهعق,ة جيةجفيب، ةفجوب صقإلفنب، صة ,فجد ليه جهحق,قاب، ، ة/ ن  ع صة ,ف ن471

 .782ص 
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، هي جت ذهك  هى  ن جهةع,يض جهقضإلمز  ه جهخعإلم  التفإلق لز جاج جه ان

 .(176)هلحخ جه,ةع جهةإلتجب  ه جهظ ف جهطإلفئ يعة ا ثإلاب ح   حةاإلطاإل

 ال  ن صإل يجب جهةة,يه  هاه  ن هج,ة ش ط لز جهعقة يحةة صقةصإل 

ال جهةع,يض  ه جأ  جف جهةز ي كه  ن تةةج صعةق    ه جهظ ف جهطإلفئ، 

يح,ل ااه جه ةعإلقة هااه حقه لز طلب جهةع,يض هلقإل هةظ يب جهظ هف جهطإلفمب، 

، ة لز جهعقة ةح جهة كه صه تط ا  جه  ط جه,جف جهحإلهب جأههى: هذهك لز حإلهةاه:

هي كه  ن يحةث ذهك لز حإلهب تج اة جأوعإلف هجأج,ف  ةة حة صعاه ا قةضى 

 لى  قةف  جاج جه  طث ت  ةح  جهحإلهب جهثإلناب:  ذج، (177)جهة  يعإلد جأجة إل اب

، الوا إل  ةة تجإلهل جهةقل إلد جالقة إلةيب جهةز (178)  إلة  جهة,جلن جه إلهز هلعقة

. هاإلهةإلهز  ه  ا جح جهعقة جنت,قعه جه ةعإلقةحةثت  ثةإل  تةفاا جهعقة صقةجف صإل 

ط ا  نظ يب جهظ ف جهطإلفمب  ذج كإلن ةيطإلهب ال ةعإلقة  ن لاك,ن صه جأقضخ ه

 .   صاجيإل  ك   صه شان ذهك ح ,هه  لى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 2017لسنة  84القانون رقم إعادة التوازن المالي للعقود في ظل 

                                                             
176(CE. 11 Février 1983, Société Entreprise caroni, Rec. P. 59. Cité par J.David 

Drefus, in l'exécution des contrats, les pouvoirs de contrôle de 

l'administration en France, IRJS éd, 2007, p. 235. 

177 ( CE. 15 Juiellet 1949, Ville d'Elbeuf, Siry 1950, cité par Catherine Bergeal, 
Frédéric Lenica, le contentieux des marchés  publics, 2e éd, le Moniteur, paris, 

2010, p. 163. 

 .358( ة/ صح ة ج إلل ج  يخ، ص جت وإلا ، ص 178
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ح ص جه   ع لز جهكثا  صه جهةهل  لى تقةاه نظ يب جهظ هف جهطإلفمب       

هلز جهعق,ة جيةجفيب  لى هجه جهخ ,ص . (179)لز صجإلل جهعق,ة ا فب  إلصب 
لعلى لعاة جهةظإلح جهقإلن,نز جه   ع لقة ح ص جه   ع صةا هقت ص ك  .(180)

إلد جه  جل  ا ان جهةاجص 1947هعةب  129صه جهقإلن,ن فقم  6إله إلة   لى ذهك، ل

جهعإلصب تةص  لى  نه "  ذج ط  د ظ هف هم يكه صه جه عةطإلع ت,قعتإل هال ية 

ه إلنح جالهةاجح  ه جه لةاح لاتإل، ه لضت  هى جير ل اإلهة,جلن جه إلهز هإلهةاجح  ه 

 هى تعةيخ كاإلنه جالقة إلةع ك إل كإلن صقةفج هقت صةح جالهةاجح، جإلل ه إلنح 

ه ذج  قةضى جهحإلل  ن يعةل  فكإلن تةظام  جالهةاجح  ن يعةل ق,جمم جأوعإلف،

جه  ل  جهعإلح هق,ج ة جوةغ هه، هذهك هة كاه جه لةاح صه  ن يعة   لز جوةغ هه 

  ه هخفض جأفاإلح جه إلجظب  هى جهقةف جه ق ,ل ". 

ك إل ح ص جه   ع جه   ع  لى تقةاه نظ يب جهظ هف جهطإلفمب لز       

( 2/  147، َحْاُث تةص جه إلة  )1948ي,ها,  29جهقإَلنُ,ن جه ةنز جه إلةف لز 

تب تإل هت ,قُعَ لَى  نه "  ذج ط  د ح,جةث جوةثةإلماب  إلصب هَْم يكُه لِز جه,وت ت

إل إلف هج ـل ل - َ لَى حةهثتإل  ن تةفاا جالهةاجح جهةعإلقُةع ه ن هَْم ي  ح ُصعةحا ل 

جلنب ة جه ,اَعْ ههل ةيه اَحْاُث يُتةةهُ اخعإلف  لإلةحب ، جإلل هلقإل ز ت عـلإل هلظ هف 

 هيقت اإلط ل  .اَْاه ص لحب جهط لاه  ن ي,ة جالهةاجح جهُ  ج   ِهَى جهحة جه عق,ل 

 كُخ جتفإلق َ لَى ر ف ذِهَك " .

ههاس هل قأإلهل  -3( صه جهقإلن,ن ذجته  لى  نه "4، 658/3هتةص جه إلة  )

   ذج جفتفعت  وعإلف جه ,جة جأههاب ه جأ,ف جأيأةع جهعإلصلأب  ه غا جأإل صأه جهةكأإلهاف

 ه يعةةة  هى ذهأك هاطلأب ليأإلة  جأجأ,ف ههأ, الأ  جأاج جالفتفأإلع حأةجل يجعأخ تةفاأا 

 لأى  نأه  ذج جنتأإلف جهةأ,جلن جيقة أإلةع اأاه  هةاجصأإلد كأخ صأه  -4جهعقة  عا جل. 

فا جهع أأخ هجه قأأإلهل اعأأ ب حأأ,جةث  وأأةثةإلماب  إلصأأب هأأم تكأأه لأأز جهحعأأ إلن هقأأت 

                                                             
، 9851صه قإلن,ن جه عإلص د جه ةناب جيصإلفجتز هعإلح  249نص جه إلة  لعلى جه عاة جهع از فججت ( 179

إلص د جه ةناب صه قإلن,ن جه ع 117، هجه إلة  1951صه جهقإلن,ن جه ةنز جهع جقز هعةب  146هنص جه إلة  

صه  198، هجه إلة  1976صه جهقإلن,ن جه ةنز جأفةنز هعإلح  205، هجه إلة  1984جهع,ةجنز هعةب 

 ،  هخ. 1949صه جهقإلن,ن جه ةنز جهع,فع هعإلح  148، هجه إلة  1980يةز هعإلح جهقإلن,ن جه ةنز جهك,

جهظ هف جهطإلفمب لز صجإلل جهعق,ة جيةجفيب، صثإلل ( حاث ح لت اعض جهة  يعإلد  لى تقةاه نظ يب 180

ق,هه لز جج يإل، ا 1427هعإلح جه ةظم جهعع,ةع لز نظإلح جه ةإللعإلد هجه  ة يإلد ذهك صإل نص  لاه 

 عع   هخةصإلد جهةة تعةيخ جهةع يفب جهج  كاب  ه جه و,ح  ه جهض جمب  ه جه ,جة  ه ج " 43جه إلة   نص

ل اإلهايإلة   ه جهةقص   –ل حعب جأح,جا –تاجة قا ب جهعقة  ه تةقص  –اعة تإلفيخ تقةيم جهع ض  –فو اإل

 ص جت إل...،ه اية صه جهةف خ فججت صؤهفةإل، جهعق,ة جيةجفيب هط ق حعم صةإلل إلتت ا قةجف جهف ق .

لز  هصإل اعةجإل. ك إل ح ص جه   ع جيصإلفتز  لى تقةاه نظ يب جهظ هف جهطإلفمب 101وإلا ، ص 
هةيه ، فججت ة/ ل ح ج1978هعةب  14صجإلل  ق,ة جه قإلهالد هجهة,فية، هذهك لز جهق جف فقم 

ف  جلب جيةجحث ا ال,لع، جهعق,ة جيةجفيب ااه جهةظ يب هجهةط ا  لز ةههب جالصإلفجد جهع ااب جه ةحة ، 

 . 48، ص 1990هجهةة اب،  ا يخ 
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جهةقةي  جه إلهز هعقة جه قإلههب ، جإلل  جهةعإلقة ، هتةج ز ااهك جأوإلس جهاع  قإلح  لاه

 هلقإل ز  ن يحكم اايإلة  جأج   ه افعخ جهعقة".

 جهجةاأه لأ فتح يأ  وأع   قأب قأ جف ك إل ف يةإل  ن جه   ع جه   ع 

هم يكةف اق جفجد صجلس جه,لفج  ي أإلة  جهةأ,جلن جه أإلهز هلعقأ,ة  2003لز  إلح 

حأأ ص  لأأى  ةرأأإلل تعأأةي د  لأأى قأأإلن,ن جهةأأز تضأأ فد جأأ ج  ذهأأك، ههكةأأه 

اتةف   إلة  جهة,جلن جه أإلهز ، 1998هعةب  89جه ةإلق إلد جه اجيةجد جهعإلا  فقم 

وأإلهف  2005هعأةب  5. جهةعةيخ جأهل كإلن ا قةضأى جهقأإلن,ن فقأم هلعق,ة جيةجفيب

جه ةإلق أأإلد  ( قأأإلن,ن1صكأأ ف ) 22رأأ   لأأى جه أأإلة   ةرأأخ تعأأةي  آ، ك أأإل جهأأاك 

صفأأإلةه  نأأه لأأز  .2008هعأأةب  191، ا قةضأأى جهقأأإلن,ن فقأأم  هجه اجيأأةجد جهعأأإلا

جهعق,ة جهةز تك,ن صة  تةفااجإل وةب  شت  لأاكث ، تلةأاح جهجتأب جه ةعإلقأة  لأز نتإليأب 

كخ ث ثب  شت  تعإلقةيب اةعةيخ قا ب جهعقة هلقإل هلايإلة   ه جهةقص لز تكأإلهاف اةأ,ة 

اب  ه اعأة تأإلفيخ جهةعإلقأة جهعقة جهةز ط  د اعة جهةإلفيخ جه حةة هفةح جه ظإلفيف جهفة

جه  ةأأز  لأأى  صأأ  جيوأأةإلة جه  إلشأأ ، هذهأأك هلقأأإل ه عأأإلص د يحأأةةجإل جه قأأإلهل لأأز 

 طإلمأأه هيأأةم جهةعإلقأأة  لأأى  وإلوأأتإل، هيكأأ,ن جأأاج جهةعأأةيخ صلاصأأإل هلطأأ لاه، هيقأأت 

 2018هعأةب  182 هجاج صإل تم تقةاةه لز جهقإلن,ن فقم. اإلط  كخ جتفإلق يخإلهف ذهك

 .اإلةجف قإلن,ن تةظام جهةعإلقةجد جهةز ت  صتإل جهجتإلد جهعإلصب جهحإلهز

نأ,ل     3لأز  جهجةاأه جه  أ ع هل أ   جهثإلناأب لأ فهاعة تح يأ  وأع  

عأأةل ، هصأأإل ت تأأب  لأأى ذهأأك صأأه  فتفأأإلع ك اأأ  لأأز جأوأأعإلف ههلأأ,ل ص2016

 اكأأخ لئأأأإلد جه جة أأت ا أأفب  إلصأأأب %، ص أأإل   أأ  30جهةضأأخم  هأأى  كثأأ  صأأأه 

ي أإلة  إلهةةرخ هجه جهخ ,ص، لقة  و ع جه   ع ا هجه ةعإلقةيه صت جهةههب  لى

 قأ,ة هةعأ,يض ق  قإلن,نأإل صعأة ، هذهأك صأه رأ ل  لأةجفهجهة,جلن جه إلهز هلعقأ,ة

جأ, جه قإلهالد هجهة,فيةجد هجهخةصإلد جهعإلصب جهةز تض فد نةاجب تعأ,يم جهجةاأه، 

 .2017هعةب  84جهقإلن,ن فقم 
 

صه ص,جة جيلةجف  لى  نأه " تعأ ع  إله إلة  جأههىلاتاج جهقإلن,ن ن  هقة

( صأه جهقأإلن,ن جه  جلأ  هجهةأز 1 حكإلح جاج جهقإلن,ن  لى جهعق,ة جه  اةب لز جه أإلة  )

هحةأأأى  1/3/2016تأأأاث د اأأأإلهق جفجد جالقة أأأإلةيب جه أأأإلةف  لأأأز جهفةأأأ   صأأأه 

31/12/2016.) 

 هاأأإله ج,ع هأأةص جه أأإلة  جأههأأز نجأأةجإل حأأةةد وأأ يإلن جأأاج جهقأأإلن,ن صأأه

  هجهةأز د جهعإلصأبجهةإلحاب جه , , اب  لى  ق,ة جه قإلهالد هجهة,فيةجد هجهخأةصإل

تك,ن جهةههب  ه  ع صه جه  كإلد جه  ل,كأب هتأإل  ه  ع صأه جأشأخإلص جال ة إلفيأب 

 ه جأ  إلل  حاث يك,ن جهةع,يض ،إللصةا إلهه نطإلق دجهعإلصب ط لإل لاتإل، ك إل حةة



339 
 

هعقة  هذهأك كلأه صأإل هأم يكأه جةأإلك هحةى نتإليب تةفاا ج 1/3/2016جه ةفا  اة ج صه 

،  لأى  ن جاج صإل وةةةإلههه لز ص حثاه .تارا  لز جهةةفاا هع ب ي جت  هى جه ةعإلقة

، هذهأك لأأز حأإلالد  أةح جوأأةحقإلق جه ةعإلقأة هلةعأ,يض  ه تاجالأأهااأأإلن يعقأب ذهأك 

هعأةب  84ج ج جد جهح ,ل  لى جهةع,يض هلقأإل هلقأإلن,ن فقأم جه  حث جهثإلهث، ه 

 هذهك  لى جهةح, جهةإلهز: جه جات،لز جه  حث  2017

 

 

 ولالمبحث األ

 2017لسنة  84النطاق الموضوعي للقانون رقم 

 ذهكههةط اقه،   زحةةد جه إلة  جأههى صه جاج جهقإلن,ن جهةطإلق جه , ,

ز هتلق هجز  ق,ة جه قإلهالد هجهة,فيةجدلز ث ث ط,جمف صه جهعق,ة جيةجفيب، 

لى  ن  هكخ طإلمفب،  ر ل تخ اص صطل إلج صإل وةةةإلههه صه جاجهخةصإلد جهعإلصب، 

، جاتجه  إلط ب ااحكإلح جاج جهقإلن,ن لز جه طلبنعقب ذهك اةحةية جهجتإلد جه خ

 هذهك  لى جهةح, جهةإلهز: 

 األول المطلب

 عقود المقاوالت العامة

 جهاع جالتفإلقإل ق,ة جأشغإلل جهعإلصب، هيق ة اتيطل   لى جاه جهعق,ةه

جاج  ي  ح ااه جتب  ةجفيب هااه شخص ط اعز  ه ج ة إلفع، ا قةضإله يق,ح

،  ه  قإلصب جع   ه نف   ه نح,جإل هحعإلا جهجتب جأرا  ا ةإل   ه ت صام  قإلف

 .(181)هذهك اتةف تحقا  جهةفت جهعإلح ،جيةجفيب هقإل  صقإلاخ صإلهز صعاه

هيةضح صه جاج جهةع يف  ن 

صحلعقةجأشغإلالهعإلصبيك,نةجم إل قإلفج،و,ج كإلنعقإلفجاط اعةتاه قإلفجاإلهةخ اص، 

،غا  نإلهقضإل جيةجف(182)هيعة,ي عةذهكاناك,نإلهق ةصةإلهعقة ن إل  هت صا تاججهعقإلف

ع 

                                                             
)181(L. Richer, Droit des contrats administratifs, L.G.D.J. 1999., 2e éd, pp.103-
107.MAURICE Hauriou, Précis de droit Administratif et de droit public, 12e éd, 

DALLOZ, PARIS, 2002, p.900. 
 .38 -37، ص 0520عبدالعزيزعبدالمنعمخليفة،األسسالعامةللعقوداإلدارية،دارالكتبالقانونية،القاهر، .د(182)
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جهف نعاة,و عفا فت,صإلأشغإلالهعإلصبه ةرلفاتإلكإللبجأ  إلاله ةعلقبا اإلنبجهعقإلفجتإلهع

 .(183)هةةفااجاجإلأ  إللتعل قإلهعقةاةق ه ,جةجه لصب،  ه جصب

  ه جه قإلهالد جأشغإلل  ق,ةلز ل نعإل هص    لى  هقة   فى جه   ع

الاف,ل  28صه قإلن,ن  4/3جهط اعب جيةجفيب، لفز ل نعإل ن ت جه إلة   جهعإلصب

جهعةب جهثإلصةب ا ان  قة جأشغإلل جهعإلصب،  لى جرة إلص صجلس جه قإلطعب اةظ  

جه ةإلل إلد جهةز تثإلف ااه صقإلهل جأشغإلل جهعإلصب هجيةجف  ا ةة تحةية جه ق ,ة 

  نص جه إلة  جأههز اإله  هط جه,جفة  لز  ق,ة جأشغإلل، هكاهك تةفااجإل. هجإل

صه جهقإلن,ن جهعإلح ه لكاب  2331/1،) جه إلة  1938صه ي,نا,  إلح  17صه ص و,ح 

جأشخإلص جهعإلصب جآلن(، حاث  قةد تلك جه إلة  جالرة إلص هلقضإل  جيةجفع 

ل اإلهةهصاه جهعإلح  اةظ  جه ةإلل إلد جه ةعلقب اإلهعق,ة جهةز تةض ه َشْغ ل  ه جنةفإل إل

  occupation du les contrats comportant.domaine public(184). 

 تةص جه إلة  جهعإلش   صه قإلن,ن صجلس جهةههب جه   ع فقمهلز ص   

ز ل لى  نه " تخةص صحإلكم صجلس جهةههب ةهن غا جإل اإلهف خ  1972هعةب  47

شغإلل جه ةإلل إلد جهخإللب اعق,ة جيهةاجح  ه جأ)حإلةع    (: جه عإلمخ جآلتاب

  قة  ةجفع آر ...".جهعإلصب  ه جهة,فية  ه ااع 

يعة قطإلع جه قإلهالد صه  ك   ه جم جهقطإل إلد جالقة إلةيب لز ص  ، ه

نظ ج ه عإلج ةه لز ليإلة  جهةإلتج جهق,صز، الوا إل لز حإلهب ت ةي ه هلخإلف  لز 

جهةهل جأل يقاب هجهع ااب، حاث يعة ذهك ا ثإلاب ص ةفج جإلصإل هلع لب جه ع ب، 

رل  ل ص هلع خ لز جهةجرخ  ,ججتب حإلهب جه طإلهب صه ر ل ههل لب 

هجهخإلف ، يضإلف  هى ذهك لان ت ةي  جاج جهقطإلع يعة ص ةفج هةع,ي  كإللب 

) حةية ه و ةت هط,ا ه ةهجد صةةجإلد جه ةإل  جهةز تةةجتإل جه  كإلد جه   يب 

 .(185)كت اإلماب هغا جإل(لحاب ه

صه  كث  جهقطإل إلد جهةز تض فد صه جهق جفجد  جاج جهقطإلع يعة   ك إل 

جالقة إلةيب جهةز جتخاتتإل جهحك,صب جه   يب صت صطلت جأهفاب جهثإلهثب، هصه 

                                                             
)183(Yves GAUDEMET, Droit Administratif des Biens, Tome 2, 12e édi, L.G.D.J., 

PARIS, 2002, p.416 et s. 

)184( voir Ch. Lavialle, Qualification du contrat passé par un sous-

concessionnaire, comm. de la décision du tribunal des conflits du 16 octobre 
2006, EURL Pharmacie de la gare Sait-Charles et autre c/ sté 

d'aménagement, de commerce et de concessions, RFDA 2007., pp.298-303. 

راجع مقال بعنوان ، اتحاد المقاولين: تصدير المقاوالت يحقق إيرادات بمليارات الدوالرات لمصر، (185)

       gate.ahram.org.eg، بوابة األهرام االلكترونية: 2019يونيه  24بتاريخ 
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، ههتاج (186)2016،  ه  إلح 2003ي  وع  جه  ف و,ج   إلح   ا لجإل ق جف تح

 2017هعةب  84جهقإلن,ن فقم لقة كإلن هتاج جهقطإلع جهفضخ لز جهضغط يلةجف 

 .(187)هالد هجهة,فيةجد هجهخةصإلد جهعإلصب لز  ق,ة جه قإل ا ان جهةع,يضإلد

كإللب  ن,جع    إلل  ق,ة  لى كإللب  2017هعةب  84جهقإلن,ن فقم  يع ىه

هجهةز تك,ن جهةههب  ه  ع صه جه  كإلد جه  ل,كب هتإل  ه  ع صه جه قإلهالد 

جأشخإلص جال ة إلفيب جهعإلصب ط لإل لاتإل  هذهك  ه جأ  إلل جه ةفا  اة ج صه 

هال تع ع  حكإلح جهقإلن,ن (. 1هحةى نتإليب تةفاا جهعقة ) صإلة   1/3/2016

جه اك,ف  لى جأ  إلل جهةز يةار  لاتإل جه ةعإلقة  ه جهةةفاا ط قلإل هل  نإلصج جهاصةز 

هتعةي ته جه ةف   لاتإل،  ذج كإلن جهةارا  لز جهةةفاا هع ب ي جت  هى  فجة  

 .(188)تةفاا جهعقة جه ةعإلقة، ههم تقم جهجتب جه ةعإلقة  ا ة صة  

هحعةإل لعخ جه   ع جه   ع، نظ ج ه إل قة ي ثله تغاا  وع  جه  ف 

، ل ه جه ع هف  ن صه جهعإلصب  ه جه قإلهالد جأشغإلل صه تاثا  ك ا   لى  ق,ة

 ا ل جه ق,صإلد جهةقلاةيب هةكلفب جاه جهعق,ة تة ثخ لز جهحةية جه علح هجالو ةت 

جهع إلهب هجهةز تةاهف صه   إلل  إلةياه، هجهخ ب هجالر ط هغا جإل، اجإلنب 

هلةإلع هصتةةواه قإلم اه اإليش جف، هك إل ج, صعل,ح  ن تح ي  وع  جه  ف، 

اةع ب  هتع,يم جهجةاه جه   ع  ةى  هى جفتفإلع ك ا  لز كخ جاه جه ق,صإلد،

جأص  جهاع  ، هج,(189)% تق ي إل لز جهعإلح جأهل اعة جهةع,يم 100هللت هقا ب 

، الوا إل لز جهعق,ة ت تب  لاه رلخ ك ا  لز جهة,جلن جه إلهز هلعق,ة جه قإلهالد

جهةز تحةإل  ص  ه إلتتإل  هى جوةا جة صعةجد ه ةهجد ه يةع  إلصلب هر  جد 

 .(190) جة اب صه جهخإلف  يةم جه,لإل  اث ةتإل اإلهع لب جأجة اب

ه  ق,ة ك إل  ن ص,قف جه   ع جه   ع االةجفه قإلن,ن جهةع,يضإلد  

جه قإلهالد ج ج  جهق جفجد جالقة إلةيب، هصةتإل تح ي  وع  جه  ف، يك,ن جإل  

) جالتحإلة جهةههز هل تةةواه  FIDICهلقإل ه إل نص  لاه ن ,ذ   قة جهفاةك

                                                             
في تفصيل ذلك راجع مقال بعنوان، المقاوالت ... القطاع األكثر تضررا .. وقانون التعويضات طوق (186)

  الموقع االلكتروني:  .2018نوفمبر  3، بتاريخ 2379النجاة، كتب جهاد عباس، جريدة الوطن عدد 
m.elwatannews.com       

فحلب لز صحطب جهةع,يضإلد، ي ةفجإل جالتحإلة  41صجلب جه قإلهل جه   ع، في تفصيل ذلك راجع  (187)

 شإلف   هاه.)  ةة رإلص( و قت جي 65جه   ع ه قإلههز جهة ااة هجه ةإل ، جهعةة 

 .5، سبق اإلشارة إليه ص 2017لسنة  13راجع قرار مجلس الوزراء المصري رقم (188)
راجع المقال سالف الذكر بعنوان، المقاوالت ... القطاع األكثر تضررا .. وقانون التعويضات طوق (189)

 النجاة،
دولية، دراسة مقارنة، دار د/ مصطفي عبد المحسن الحبشي، التوازن المالي في عقود اإلنشاءات الراجع (190)

 .92، ص 2008الكتب القانونية، 
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 لى  نه " تضإلف  هى قا ب جهعقة  ه تخ م صةه نص هجهاع  .(191)جالوة إلفيه (

جه  إله  جهخإللب اايإلة   ه نقص تكلفب جهع إلهب هجه ,جة  ه  يت إل  ه شئ  ر  يؤث  

 . (192) لى تكلفب تةفاا جأ  إلل " 

ك إل  ن جالتفإلقاإلد جهةههاب جهةز تعقة ااه ج ت,فيب ص   جهع ااب 

,جلن جه إلهز هلعقة، جة اب تح ص  لى جهةص  لى جهةجأهش كإلد جه قإلهالد 

 19ناك  صةتإل جالتفإلقاب جه   صب صت ش كب  ي,ك ك,جنك هجائب جهة ,يخ جهةههاب لز 

، هجهةز تةص  لى  ن تة,هى ش كب  ي,ك ك,جنك صقإلهالد جهةةقاب 1996صإلي, 

هجهحف  هصة رط,ط جهغإلل هكإللب    إلل جه قإلهالد هجه ةإل  جهخإللب اإلوةخ ج  

هقة تض ه جاه جالتفإلقاب اة,ةج تةعل  ا  ة   جهغإلل ه نةإلجه هتة اب جهحق,ل،

جهة,جلن جه إلهز هلعقة، حاث تق ف هل قإلهل لز طلب   إلة  جهة,جلن جه إلهز هعقةه 

لز حإلهب تغاا  جهة  يعإلد  ه جهل,جمح جهةز تؤث   لى جه  إلهح جالقة إلةيب 

 .(193)ه تفإلقاب لز غا  لإلهح جه قإلهل 

 الثاني المطلب

 عقود التوريدات العامة

ااه جتب جيةجف  هااه صؤوعب  ه ش كب  تاه جهعق,ة جتفإلق ي  حيق ة ا

رإللب، ا ,ج ه تلةاح جاه جأرا   اة,فية صةق,الد صعاةب هجتب جيةجف  هخةصب 

هصه ر ل جاج جهةع يف يةضح هةإل  .(194)هذهك صقإلاخ ص ل  صإلل صعاه ،ص ل   إلح

 ن ص, ,ع جاج جهعقة ةجم إل ية ب  لى صةق,الد، اغض جهةظ   ه قا ةتإل، كان 

يك,ن ص, , ه ت,فية ص,جة غاجماب  ه ت ,يةاب،  ه  ةهجد صكة اب،  ه  ثإلثإلد  ه 

 .تحةإلجتإل جه  جل  جهعإلصب غا جإل صه جه ,جة جهةز

ث  جهعق,ة جيةجفيب جهةز تعة ة صه  ك ي  اإلهاك   ن  ق,ة جهة,فية تعةهجهجة

 لاتإل جهجتب جيةجفيب لز جهح ,ل  لى جه ةق,الد جهةز تحةإلجتإل هةحقا   جةجلتإل 
هقة  وةق د وإلحب جهقإلن,ن جيةجفع  لى جهط اعب جيةجفيب هتاه جهعق,ة  ذج .(195)

                                                             
يعد هذا العقد بمثابة معيار عالمي ودليل إرشادي لعقود المقاوالت وأعمال البناء والهندسة الدولية (191)

 االنشاءات بشكل عام، نحاول نجيب مراجع
 من الترجمة العربية لعقد الفيدك. 70/1نص المادة (192)
راجع د/ مصطفي عبد المحسن الحبشي، التوازن المالي في عقود اإلنشاءات الدولية، دراسة مقارنة، (193)

لى ع. مشار إليه لدى وائل محمد عشم، أثر تغييرات سعر الصرف 21-20، ص 2002دون ذكر دار نشر ، 

 . 127، ص 2016قيمة العقد اإلداري، دراسة مقارنة، مكتبة الوفاء القانونية، 
)194(Laurent RICHER, Droit des contrats administratifs, 2eédi, L.G.D.J., PARIS, 

1999, p.329. 

ة/   أأة جه حعأأه اأأه وأأاة فيأأإلن، ص أأإلةئ جهةظأأإلح جيةجفع جهعأأع,ةع جه قأأإلفن، ةجف جهةتضأأب جهع ااأأب  (195)

 . 270، ص 2012اإلهقإلج  ، 
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ا ان  1806صه ي,نا,  إلح  11جوة,لت ش جمطتإل، لفز ل نعإل لقة  كة ص و,ح 

صةه  لى  14 ق,ة جهة,فية،  لى جهط اعب جيةجفيب هتاج جهعقة، حاث ن ت جه إلة  

ق,ة جهة,فية جهةز ت  صتإل جرة إلص جهقضإل  جيةجفع اةظ  جه ةإلل إلد جه ةعلقب اع

تةص جه إلة  جهعإلش   صه قإلن,ن صجلس جهةههب جه   ع . هلز ص   (196)جهةههب 

 لى  نه " تخةص صحإلكم صجلس جهةههب ةهن غا جإل  1972هعةب  47فقم 

.. جه ةإلل إلد جهخإللب اعق,ة جيهةاجح  )حإلةع    (: اإلهف خ لز جه عإلمخ جآلتاب

 اع  قة  ةجفع آر ...". ه جأشغإلل جهعإلصب  ه جهة,فية  ه ا

هجاج  كةد صحك ب جهةقض جه   يب اق,هتإل " يو إلغ جه فب جيةجفيب 

 لى  قة جهة,فية لإنه ية غز  ن يةم  ا جصه صت  حةى جهجتإلد جيةجفيب ا ان 

ت,فية صإلة  اللصب هةعاا  ص ل   إلح، ه ن يف ح جهعقة  ه جتجإله ناب جيةجف   هى 

جهةعإلقة، هذهك صه ر ل  نط,ج  جهعقة  لى ش هط   ت إلع  وإلهاب جهقإلن,ن جهعإلح لز

 .(197) غا  صاه,لب لز جهقإلن,ن جهخإلص "

 Marché deه ق,ة جهة,فية ي كه  ن تك,ن  لى ةلعب هجحة  

livraison  هي كه  ن تةم  لى ةلعإلد صةعةةMarchés de fournitures 

multiples et successives . لئةاه: جأههى تع ى  هى  ة,عقجاه جهتةقعم ك إل

ةايب نتإلجاةة اااك,هعإلةيبجهة,فية جه ق,ة  ت ة لى ةق,التعإلةيبالتةض  

، هجاه جز جهغإله ب، تعقاةجتةقةابهالتةرلفاإطإلفجهةط,فجهةكة,ه,جز

جهفئب جهثإلناب:  ق,ة جهة,فية جه ,جةجهغةجماب هغا جإل.,كعق,ةت,فيةجه ضإلمع

  ل لجإلجهةط,فجه ةإل ز، هجز جهةز Marchés industrielsجه ةإل اب

 Marché de  ق,ة جهة ةات :ن, اه. هجز تةقعم اةهفجإل  هى هجهةكة,ه,جز

fabrication  ه ق,ة جهةعةيخ  ه جهةح,يخ Marché de conversion et 

transformation(198) . 

فة ا ةإل ب جه ةق,الد جهةز يلةاح اة,فيةجإل ,هصثإلل جأههى جهةاجح جه 

 جه ةف   لاتإل هإلةجف  هذهك حعب جه ,جلفإلد

لةإل بجه ,جةجه ةفقعلىة,فيةجإل،ه إلة صإلتةطل تاجإله ,جةر   تقةابهتكة,ه,جاب إلهاب

، هصثإلل جهثإلناب حاة إل تع ة صةخ  ب ةجهةاةك,نةةاجب احإلثعل اب,فصةط لإله 

                                                             
)196(L. Richer, Droit des contrats administratifs, L.G.D.J. 1999., 2e éd, 

pp.103-107. 

ح إلة  ، ص إلف  هاه هةى ة/ 1990ل  جي   5ق، اجلعب  54هعةب  316حك تإل جه إلةف لز جهطعه فقم  (197)

 .61  ة جه جلق ح إلة ، ص جت وإلا ، ص 

)198(Christophe LAJOYE, droits des Marchés Publics, 2eédi, GUALINO éditeur, 

PARIS, 2005. P. 30. 
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جيةجف   هى تعلام جه ةعإلقة صعتإل صةق,الد صعاةب هاق,ح اةح,يلتإل  هى ص,جة  ر ى 

 .   لى جاإل   ه ل,ف  صغإلي  جيةجف جإل  هىفيةثم يق,ح اة, هحعب طل تإل، هص

ى،  ر  ةق,التإهىإحةىإله  كإلتلةح,يلتإل هى إلة  عل ت صإلاإلهةع بهعق,ةجهةح,يلفإلهةههبجةإل

عة هلقإل ث اعإلةتعلا تإلهلةههب،هجاججيتفإلقت,جتفإلق  كب،هي

إلهقضإل جيةجفيإلهف نعاعقة أحكإلص

، لز حاه ت,فيةهلقإلهقإل ة هحة جيتفإلقإذجصإلكإلنةفك  جهة,فيةجاإله تا ةب لىإليتفإلق

جهةههب ااه جهع لاةاه جهةعلام هجهةح,يخ  ذج كإلنت كخ   لاب صعةقلب  سيف خ صجل

 .(199)ت إلصإل  ه جأر ى

ب كإلله 2017هعةب  84جهةع,يض جه ة ,ص  لاه لز جهقإلن,ن فقم  هي ةح

ه  ع  ههب ( هجهةز تك,ن جهةجهعإلةيب هجه ةإل اب جهعإلصب )  ن,جع  ق,ة جهة,فيةجد

إل  لات صه جه  كإلد جه  ل,كب هتإل  ه  ع صه جأشخإلص جال ة إلفيب جهعإلصب ط لإل

  هذهك هحةى نتإليب تةفاا جهعقة 1/3/2016هذهك  ه جأ  إلل جه ةفا  اة ج صه 

هحعةإل  .(1)صإلة  كله صإل هم يكه جةإلك تارا  لز جهةةفاا هع ب ي جت  هى جه ةعإلق

ا  ك  لعخ جه   ع جه   ع، نظ ج ه إل قة ي ثله تغاا  وع  جه  ف صه تاثا 

  اتإل )اة, ، الوا إل لز  ق,ة جهة,فية جه ةإل اب لى  ق,ة جهة,فية اكإللب  ن,ج تإل

إلصإلد جوةا جة اعض جهخيلاب( هجهةز قة تةطلب صه جه ,فة هجهةح, –جه ةإل اب 

، هج, خإلف تك,يه جه ةةج جهةتإلمز صه جههجه ,جة جهةز تةةرخ لز   لاب جهة ةات ه

 جأص  جهاع يحةإل  صةه ةلعتإل اإلهع لب جأجة اب. 
 

 الثالث المطلب

 الخدمات العامةتلقي عقود 

هيق ة اتإل جتفإلق ي  ح ااه شخص صعة,ع  إلح هااه شخص صه 

 شخإلص جهقإلن,ن جهخإلص، ا قةضإله يلةاح جاج جأرا   ن يق,ح ااةج  رةصب ه إلهح 

ه اةإل   ه ت,فية  ه ت ةات شز  صإل، جه خص  جه عة,ع، هجاه جهخةصب ال تةض  

ه ن إل يق,ح جه ةعإلقة جةإل اإنجإلل   خ  ه جهقاإلح اة إلط صإل يع,ة اإلهفإلمة   لى 

 هفك يب،هج هي  خ ذهك جهخةصإلتإله إلةيب .(200)جه خص جهعإلح لز و اخ تاةيب هظافةه

 هكإلالتإلهعف ،هإلهةإلقلاهصع  نإلهقضإل جيةجفيإلهف نعاإ ة  جهعق,ةجه   صبك إل 

ا ثإلاب  ةاصاةإلنةقإله ,ظفاإلهةههباتةل

                                                             

)199(Cristophe LAJOYE, o.p cit., pp.30-31. 

200) voirCristophe LAJOYE, o.p cit., p.30. 
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هعق,ةجه   صبلاإطإلفر   صجرةصإلد،هكاهكإلأص اإلهةع بهع لاإلتةةظافإلأحاإل ،ه ق,ة

 .Expertise comptable (201)حإلو ةاه 

  ثصإلد جهعإلصب ي كه  ن تظت  لز ثهيةضح صه ذهك  ن  ق,ة تلقز جهخة

 ل,ف،  ق,ة رةصإلد  إلةيب، هلك يب  ه  وة إلفيب، ه را ج رةصإلد  ه  ق,ة

 جهةقخ، هذهك  لى جهةح, جهةإلهز:

هجز   إلف   ه رةصإلتةحةإلجتإلجهجتإلد عادية: الخدمات الأوال: عقود 

 ه  التةطل  ةجإلنب جه ةعإلقةصعتإل صكإلناإلت ع لاب هتكة,ه,جابصةط,ف هجيةجفيب،

صثإلل . (202)ذهيخ  جتعل ابهه ؤجلاةةقةاإلع إلللتز رةصإلد ال تحةإلج صةخ  ب،

، ذهك  نةلجاجهجإلصعب هى جهةعإلقةصع ؤوعبتةظاف

ح إليبجه حاط، ه نةةف  , تةلإلهعت  لىةةظافإلأقعإلص,جه ةفجإلتهذهك

 هىإلهةعإلقجه حإللظبجه لةيبصع ؤوعبرإللبهج عإلهةفإليإلتإله ةة   لاإله لةيب،ه يضإلهج, 

 .إلصؤوعب صةابصةاجلح جوبهح إليبجهعقإلفجتإلهع ,صابجهةاة لكتةصت 

هيق ة اتإل  قة ي  ح ااه شخص ستشارية:فكرية أو االالخدمات العقود ثانيا: 

 ه صتةةس  ه ر ا  ك عة إلف قإلن,نز  ه ط اب  ) صعة,ع  إلح هشخص رإلص

جقة إلةع (  ه  حةى جه كإلتب جه ةخ  ب  ه جه ؤوعإلد  ه جه  كإلد جه  رص 

هةة,هى   ةجة جهةفجوإلد جه ع قب  ه ص  هع صه جه   ه إلد جهعإلصب، و,ج   ،هتإل

صه حاث جهجةهى جالقة إلةيب  ه حعإلا جهةكلاف جهخإللب اإلهةةفاا  ه   ةجة 

 .(203)جهة  ا إلد هجه ,جلفإلد جهخإللب اإله   هع 

يك,ن  يةضح  ن هج,  جيةجف  هعق,ة جهخةصإلد جالوة إلفيب جهعإلصبهااهك       

صه  جخ جنةقإل راإلفجتجاة هKإلتخإلذق جفجت إلم باتةل

هليإلة لعإلهابجه  إلفيعإله ةجا هتفإلةيإلأرطإل جه حة ل,ق, تإل،كتإلتحعاةة, ابن إلط

لز جه جإلل  تكة,ه,جاب إلهاةاةلةىإله ةعإلقةصعإليةجف هصإل نتاجإله فقإلتةةطل ةقةاب

 .(204)جه عةز

هج,  قة ي  ح ااه شخص صعة,ع  إلح هشخص ثالثا: عقود النقل: 

ل ة  ه ش كب ( ا قةضإله يلةاح جاج جأرا  اةقةيم رةصب نقخ اضإلمت  ه رإلص ) 

 ه    هجحة   ه هعة  ص جد صةق,الد  ه  شخإلص صه صكإلن أر  ه إلهح جيةجف 

                                                             
201) voir François LLORENS; Pierre SOLLER-COUTEAUX, Code des Marchés 

Publics, L.I.T.E.C , PARIS, 1999., p.36-37. 
202) voirCristophe LAJOYE, o.p cit., p.31. 

 .26جهعإلا ، ص ( ة/     جهخ,هز، جه  جت 203

204) Cristophe LAJOYE, o.p cit., p.31. 
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هصثإلل ذهك جتفإلق  حةى جهجإلصعإلد اإلهةعإلقة صت . (205)هذهك هقإل   ج  صةف   لاه

جوب ذجإلاإل ش كب نقخ، هذهك هةقخ جهط ا صه صحخ  قإلصةتم  هى صق  جهةف

هقة جوةق  جهقضإل  جيةجفع  لى ج ة إلف  قة جهةقخ ذجد ط اعاب  ةجفيب  ذج ه يإلاإل.

 .(206)ت,جل د لاه جه  هط جه  اا  هتاه جهطإلمفب صه جهعق,ة 

إلةيب قة هنظ ج هةاث   ق,ة جهخةصإلد جهعإلصب اكإللب  ن,ج تإل اإلهق جفجد جال

إلهق جفجد جه إلةف  ا ان فلت وع  جه ة هل ه  ي ب ، كهلحك,صب جه   يب

لن جهقا ب جه ضإللب هتح ي  وع  جه  ف، لقة ح ص جه   ع  لى   إلة  جهة,ج

هعإلصب ججل  جه إلهز هتاه جهعق,ة تحقاقإل ال ة إلفجد جهعةجهب، هح لإل  لى وا  جه  

 2017هعةب  84حةةد جه إلة  جأههى صه جهقإلن,ن فقم اإلنةظإلح ه ط جة، حاث 

ه ه  ع ص جهةز تك,ن جهةههب   ق,ة تلقز جهخةصإلد جهعإلصبكإللب و يإلنه  لى  نطإلق

ذهك ه، تإلجه  كإلد جه  ل,كب هتإل  ه  ع صه جأشخإلص جال ة إلفيب جهعإلصب ط لإل لا

ك كله صإل هحةى نتإليب تةفاا جهعقة  هذه 1/3/2016 ه جأ  إلل جه ةفا  اة ج صه 

 .(1)صإلة  ةه ةعإلقهم يكه جةإلك تارا  لز جهةةفاا هع ب ي جت  هى ج

 2017هعةب  84فقم  هلقإلن,ن هاعة جوةع جض جهةطإلق جه , , ز

ثب إلةجف قإلن,ن تع,يضإلد ، هجهاع جإل  صحةةج  لى و اخ جهح   لز ث ا ان

ةإل لان ط,جمف صه جهعق,ةهجز  ق,ة جه قإلهالد هجهة,فيةجد هجهخةصإلد جهعإلصب

اه يقة    لى ج احاث النةإلشة جه   ع جه   ع اض هف  تعةيخ جاج جهقإلن,ن 

ةاجب إلف نجهعق,ة جهث ثب ههكه ي  خ كإللب جهعق,ة جهةز تض فد صه  فتفإلع جأوع

هةز تح ي  وع  جه  ف، ك إل ج, جهحإلل لز  ق,ة جهةاجح جه  جل  جهعإلصب، هج

 ي كه  ن يؤةع تغاا  وع  جه  ف  هى جهةاثا  جه  إلش   لى جه وم جهاع

 لاتإل ،  ع جهةز يك,نصحةة  جهث هواح خ  لاه جه ةعإلقة، الوا إل لز جهعق,ة 

 ج ت,فهل بجهاع واح خ  لاه جه لةاح نظا   ةج  جهخةص  ه جه وم جه قإلاخ جه إلهز

ةاجب إلف نهاإلهةإلهز لان  فتفإلع جأوعثإلاةإل هصحةةج اةقب هغا  قإلاخ أع تغاا .

هاع جص  تح ي  وع  جه  ف قة ية تب  لاه ليإلة  لز تكلفب جهخةصب جه ؤةج ، جأ

ح صه لةاجه  يقإلاله ليإلة  لز جه وم ) ث ه جهخةصب( جهاع واح خ  لاه نيقةضز  

 جهجتب ق خ جهج ت,ف، هجاج ال ي كه تحقاقه لز جهعق,ة صحةة  جهث ه  ال اةةرخ صه

 جيةجفيب صإلنحب جالهةاجح.

 الرابع المطلب
                                                             

205) François LLORENS; Pierre SOLLER-COUTEAUX, Code des Marchés Publics, 

L.I.T.E.C ,PARIS, 1999, p.40 
، 22/2/1957قضإلماب، اةإلفيخ  10هعةب  79لز جهقضاب فقم  ( فججت صحك ب جهقضإل  جيةجفع جه   يب206

، 2017ههى ص إلف  هاه هةى ة/ ا جإلح لفي ،  قة جهة,فية جيةجفع، ةهن ذك  ةجف ن  ، جهط عب جأ

 . 25ص 
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 2017لسنة  84الجهات المخاطبة بالقانون رقم 

د ا ان  لةجف قإلن,ن تع,يضإل2017هعةب  84فقم تع ع  حكإلح جهقإلن,ن 

فع  لى هحةجد جهجتإلل جيةج ق,ة جه قإلهالد هجهة,فيةجد هجهخةصإلد جهعإلصب

كإلد هلةههب ـ صه هلجفجد، هص إلهح، ه جتا  هتإل ص,جلنإلد رإللب ـ ه لى جه  

ةصاب ب، رجه  ل,كب هلةههب، ه لى هحةجد جيةجف  جه حلاب، ه لى جهتائإلد جهعإلص

 اتإل لا إل يلز اـ جهجتإلد.كإلنت  ه جقة إلةيب، هي إلف  ه

 هيق ة اـ جه  كإلد جه  ل,كب هلةههب:

كخ ش كب ي ةلكتإل شخص  إلح ا ف ةه  ه يعإلجم لاتإل صت غا ه صه  -1

 جأشخإلص جهعإلصب  ه صت ش كإلد هاة,ك جهقطإلع جهعإلح.

  كخ ش كب يعإلجم لاتإل  ه ي ةلك جا ل صه ف س صإلهتإل شخص  إلح  ه  كث -2

رإللب، هتةرخ لز جاه جهةع ب صإل % صت  شخإلص 51اةع ب ال تقخ  ه 

 تعإلجم اه ش كإلد  ه اة,ك جهقطإلع جهعإلح صه ح ب لز ف س جه إلل.

% صه 51جه  كإلد جهةإلاعب جهةز يك,ن يحةى جه  كإلد جهقإلاضب نع ب  -3

ف و إلهتإل  لى جأقخ، هه, جشة ك لز جاه جهةع ب  كث  صه ش كب صه 

,ك جهقطإلع جهعإلح جه  كإلد جهقإلاضب  ه جأشخإلص جال ة إلفيب جهعإلصب  ه اة
(207). 

 2017ب هعة 84ع جض جهجتإلد جيةجفيب جه خإلط ب اإلهقإلن,ن فقم جوةهاعة       

ه  ن، ج ه   لى ط يقب جهث ه جه ةغا   ق,ةجإل صعةق   نةإلشةجإل  ن تعة ة لزلانةإل

ه خ جاك إل  نه يح  هلجتإلد جيةجفيب لز ظحاث  ث ةت   لاإل  نخفإلض تكلفةتإل،

لز  ا إل، الو ن تعةفاة صه  ع  نخفإلض لز جأوعإلف  ثةإل  تةفاا جهعقة جهط يقب

 ةنى شك   ا جهث ه جه ةغا  يعة  جهعق,ة ك ا   جهةكإلهاف هط,يلب جأصة. ك إل  ن 

  ز وعل لضخ هل ةعإلقة ه كث    إلنب هه، هذهك ه ,ججتب  ع تغاا جد اإلهايإلة  

   ي  وع,ا تحت ةز جهةههب أولجهعقة  ه لز تكلفةه  ثةإل  جهةةفاا، الوا إل لز ظخ 

خ قإلاصإل اجه  ف، ذهك جأول,ا جهاع تةغا  لاه قا ب جهع لب جه حلاب ش ه ي,ص

 .جهع  د جأجة اب

 

 نيالمبحث الثا

                                                             
صك ف )ا(،  هل  كة,ا   39، جهج ية  جه و اب جهعةة 2017هعةب  13فججت ق جف صجلس جه,لفج  فقم ( 207

 . 5، ص 2017
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 2017لسنة  84النطاق الزمني للقانون رقم 

 وإلهف جهاك  قة 2003هعةب  1864  لةإل  ن ق جف صجلس جه,لفج  فقم 

ه ت  إلاطإل لصةاإل الوةحقإلق جهةع,يض نةاجب تح ي  وع  جه  ف لز  إلح 

،  لى جهةتج ذجته 2017هعةب  84وإلف جه   ع لز جهقإلن,ن فقم ، هقة 2003

 ، حاث جشة ط نص2016ن,ل    هعإلح  قب جهةح ي  جهثإلنز هعع  جه  ف لز 

جد هة,فيةد هج  جأههى صه جاج جهقإلن,ن الوةحقإلق جه ةعإلقة لز  ق,ة جه قإلهالجه إلة

 ةاجبنهجهخةصإلد جهعإلصب هلةع,يض  ن يك,ن جالرة ل لز جهة,جلن جه إلهز جإل  

ةى هح 1/3/2016جهق جفجد جالقة إلةيب جه إلةف  صه جهحك,صب لز جهفة   صه 

ةح ي  وع  ، هصه  ا لجإل ق جف جه ةك جه  كاع جه   ع ا31/12/2016

 هع ب هذهك كله صإل هم يكه جةإلك تارا  لز جهةةفااجه  ف  ه تع,يم جهجةاه، 

 .ي جت  هى جه ةعإلقة

وإلهف  2017هعةب  13فقم لز ق جفه صجلس جه,لفج   هقة  كة

، حاث جإل  ن ه (208)2017هعةب  84جهضإلاط جهاصةز هع يإلن جهقإلن,ن فقم جهاك 

يع ع جهقإلن,ن جه اك,ف  لى كإللب  ن,جع  ق,ة جه قإلهالد هجهة,فيةجد هتلقز 

هجهةز  2016 /12 /31هحةى  2016 /3 /1جهخةصإلد جهعإلفيب ر ل جهفة   صه 

ت تب  لاتإل جير ل اإلهة,جلن جه إلهز هةلك جهعق,ة، هذهك هعق,ة جه قإلهالد 

هحةى  2016 /3 /1هجهة,فيةجد هتلقز جهخةصإلد جهةز ج ى تةفااجإل ج ة إلفج صه 

 نتإليب تةفاا جهعقة،  يإل كإلن تإلفيخ  ا جصتإل.

 ،ةهعق,ج لى  ع صه  ن,جع تلك  ةية صةى و يإلن جاج جهقإلن,نهجهع    لز تح

 2016 /3 /1ج, اإلأ  إلل ص, ,ع جاج جهعقة صه حاث تةفااجإل ر ل جهفة   صه 

اا جهةةف اجهحةى نتإليب تةفاا تلك جهعق,ة، هه, كإلن نتإليب ج 2016 /12 /31هحةى 

 هية ,ف ذهك لز جهحإلالد جآلتاب: 2016 /12 /31الحقإل  لى تإلفيخ 

 إلد  ةإلقب لا إل يخص جههعق,ة جهةز تم لةح صظإلفيفتإل جهفةااإلهةع ب  هى ج -1

 ب إلهةعاهجه  إلفوإلد،  ه تم  ا جح  ق,ةجإل  ه لةهف  هجص  جيوةإلة هتإل، 

لى    خ وإلا هى جهةعإلقةجد جه  ةاب  لى  ص  جيوةإلة جه  إلش ، لز تإلفي

ذهك  ، هجوة   تةفااجإل  هى صإل اعة2016 /3 /1ي,ح جهث ثإل  جه ,جل  

 و,ج هجهةإلفيخ، هط,جل لة   تةفااجإل، هحةى نتإليب تةفاا تلك جهعق,ة، 

 2016 /12 /31هع ت جه ,جل  كإلن تإلفيخ نتإليب جهعقة وإلاقإل  لى ي,ح ج

 إل  لاه.قح ح ال

                                                             
 صه جاج جهق جف، و قت جيشإلف   هاه.  5فججت ص ( 208
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جهفةاب، لا إل يخص جه ةإلق إلد اإلهةع ب  هى جهعق,ة جهةز تم لةح صظإلفيفتإل  -2

هجه  إلفوإلد،  ه تم  ا جح  ق,ةجإل  ه لةهف  هجص  جيوةإلة هتإل، اإلهةع ب 

 هى جهةعإلقةجد جه  ةاب  لى  ص  جيوةإلة جه  إلش ، لز ي,ح جهث ثإل  جه ,جل  

، هجوة   تةفااجإل  هى صإل اعة ذهك جهةإلفيخ، هط,جل لة   2016 /3 /1

جهعق,ة، هو,ج  كإلن تإلفيخ نتإليب جهعقة وإلاقلإل تةفااجإل، هحةى نتإليب تةفاا تلك 

  ح الحقإل  لاه. 2016 /12 /31 لى ي,ح جهع ت جه ,جل  

اإلهةع ب  هى جهعق,ة جهةز تم لةح صظإلفيفتإل جهفةاب، لا إل يخص جه ةإلق إلد  -3

هجه  إلفوإلد،  ه تم  ا جح  ق,ةجإل  ه لةهف  هجص  جيوةإلة هتإل، اإلهةع ب 

جيوةإلة جه  إلش ، لز تإلفيخ الح   لى ي,ح  هى جهةعإلقةجد جه  ةاب  لى  ص  

، هجوة   تةفااجإل  هى صإل اعة ذهك جهةإلفيخ، 2016 /3 /1جهث ث  جه ,جل  

 هط,جل لة   تةفااجإل، هحةى نتإليب تةفاا تلك جهعق,ة.

هتط اقإل هاجد جه  ة  لإن جهعق,ة جهةز ال يع ع  لاتإل  حكإلح جهقإلن,ن 

 تة ثخ لز جهحإلالد جآلتاب:  اك,فجه

اإلهةع ب  هى جهعق,ة جهةز تم لةح صظإلفيفتإل جهفةاب، لا إل يخص جه ةإلق إلد  -1

هجه  إلفوإلد،  ه تم  ا جح  ق,ةجإل  ه لةهف  هجص  جيوةإلة هتإل، اإلهةع ب 

 هى جهةعإلقةجد جه  ةاب  لى  ص  جيوةإلة جه  إلش ، هتم جالنةتإل  صه تةفااجإل 

 .2016 /3 /1لز تإلفيخ وإلا   لى ي,ح جهث ثإل  جه ,جل  

إلهةع ب  هى جهعق,ة جهةز تم لةح صظإلفيفتإل جهفةاب ، لا إل يخص جه ةإلق إلد ا -2

هجه  إلفوإلد،  ه تم  ا جح  ق,ةجإل  ه لةهف  هجص  جيوةإلة هتإل، اإلهةع ب 

 هى جهةعإلقةجد جه  ةاب  لى  ص  جيوةإلة جه  إلش ، لز تإلفيخ الح   لى 

 .2016 /12 /31ي,ح جهع ت جه ,جل  

ش طإل هح ,ل جه ةعإلقة لز  2017ب هعة 84ه ت جهقإلن,ن فقم ك إل 

 ق,ة جه قإلهالد هجهة,فيةجد هجهخةصإلد جهعإلصب وإلهفب جهاك   لى جهةع,يض 

، هجاج صإل جوةق   لاه جهقضإل  جه ق ف، هج,  ال يك,ن جةإلك ث ب تارا  صه جإلن ه

 جهةط اقإلد جهقضإلماب جه إلةف  لز جاج جه ان، جيةجفع ك إل ف يةإل  ةة جوةع جض

وإلهف  2003هعةب  1864 قم جه,لفج  لز ق جفججلس ك إل و    ن  كةه ص

جه إلةف ا ان تع,يض جه قإلههاه  2004هعةب  229جه عةل اق جفه فقم  جهاك 

جه ةعإلقةيه صت جهجتإلد جيةجفيب ق خ تإلفيخ تح ي  وع  جه  ف جهايه   ا هج 

 صه ج جِ  ذهك.

 المبحث الثالث

 حاالت عدم استحقاق المتعاقد للتعويض أو تأجيله
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 ة  حإلالد هعةح جوةحقإلق  2017هعةب  13حةة ق جف صجلس جه,لفج  فقم 

ا ان  2017هعةب  84لز جهقإلن,ن فقم جه ةعإلقة هلةع,يض جه ة ,ص  لاه 

جهةع,يضإلد لز  ق,ة جه قإلهالد هجهة,فيةجد هجهخةصإلد جهعإلصب، ك إل نص  لى 

لز  حإلهةاه تقةضاإلن  لى جهجتإلد جهخإل عب الحكإلح جاج جهقإلن,ن تاجاخ جهةظ 

 : . هجاج صإل وةةةإلههه لز صطل اه  لى جهةح, جهةإلهز(209)طل إلد جهةع,يض ا انتإل 

  

                                                             
 .10، و قت جيشإلف   هاه ص 2017هعةب  13فججت ق جف صجلس جه,لفج  فقم ( 209
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 المطلب األول

 حاالت عدم استحقاق التعويض

 نجهقإلن, ب جهةع,يضإلد جه ة ,ص  لاتإل لزال يعةح  جه ةعإلقة ل ف قا ب نع

 لز جهحإلالد جآلتاب: 2017هعةب  84فقم 

أوال: إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو       

هقة  حعه التالعب في تعامله مع الجهة المتعاقدة أو في حصوله على العقد: 

جه   ع جه   ع اح صإلن جه ةعإلقة صه جهةع,يض جه ة ,ص  لاه لز جهقإلن,ن 

 ن ذهك ي,جب  لز حإلهب  ذج ث ت  فتكإلاه هلغ ، اإل ة إلف 2017هعةب  84فقم 

لعخ جهعقة هشطب جوم  -هاس لقط جهح  لز ح صإلنه صه جهةع,يض - لى جيةجف  

ا ان تةظام  2018هعةب  182جه ةعتة. هجاج صإل ت ةإله ل جحب جهقإلن,ن فقم 

 لى  نه "  50، حاث تةص جه إلة  (210)جهةعإلقةجد جهةز ت  صتإل جهجتإلد جهعإلصب 

  :يجب لعخ جهعقة لز جهحإلالد جآلتاب

ب لز جهة    ذج ت اه  ن جه ةعإلقة جوةع خ اةفعه  ه ا,جوطب غا ه جهغ   ه  هال: 

  .تعإلصله صت جهجتب جيةجفيب جه ةعإلقة   ه لز ح ,هه  لى جهعقة

   . ذج ت اه هج,ة ت,جطؤ  ه ص إلفوإلد جحةاإلل  ه لعإلة  ه جحةكإلف ثإلناإل:

لز جهحإلهةاه  هيةم جهفعخ لز جأح,جل جه  إلف  هاتإل تلقإلماإل، هي طب جوم جه ةعإلقة

جه ة ,ص  لات إل صه وجخ جه ةعإلصلاه اعة  را ف ع  ةجف  جهفة,ى جه خة ب 

ا جلس جهةههب، هتخط  جهتائب جهعإلصب هلخةصإلد جهحك,صاب ااهك هة   ق جف 

هيعإلة قاة . جه طب اط ي  جهة  جد جه  لحاب ه لى ا,جاب جهةعإلقةجد جهعإلصب

إل   لى طل ه  ذج جنةفى و ب جه ةعإلقة جهاع شطب جو ه لز وجخ جه ةعإلصلاه اة

جه طب ا ةهف ق جف صه جهةاإلاب جهعإلصب ااال هجه يقإلصب جهة ,ى جهجةإلماب  ةه 

 ه احفظتإل  ةجفيإل  ه ا ةهف حكم نتإلمز ا  ج ته ص إل نعب  هاه،  لى  ن تخط  

جهتائب جهعإلصب هلخةصإلد جهحك,صاب اق جف   إلة  جهقاة هة  ه اط ي  جهة  جد 

 .(211)جهةعإلقةجد جهعإلصب جه  لحاب ه لى ا,جاب 

يةعاه ه,لم جه ةعإلقة صت جالةجف  اإلهغ  لى تةفاا جهةاجصإلته هت,قات جهجاج  و      

جه ة ,ص  ن يث ت و,  ناةه  ى  ل ه ا إل ي ,ا جألةإلف جهةى ي,فةجإل صه 

                                                             
 2018/  10/  3اةإلفيخ  صك ف )ة( 39 جهعةة هج ية  جه و ابج ( 210

هلخةصإلد جهحك,صاب تة,هى جهتائب جهعإلصب "  صه جاج جهقإلن,ن  لى  نه 83 وةك إلال هاهك لقة ن ت جه إلة  ( 211
جهةهفيب  جهكةبهن   جاج جهقإلن,ن هالمحةه جهةةفاايب ه ع تعةي د  لات إل، هكاهك جه ة ,فجد جهعإلصب 

جإل، هذهك هغا  هجهق جفجد جه ةعلقب اةط اقت إل ل,ف لةهفجإل، ا إل لاتإل ق جفجد جه طب  ه   إلة  جهقاة

 . "  ف  لى ا,جاب جهةعإلقةجد جهعإلصب اإلي إللب  هى ق,ج ة جهة   جه ق
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غ ، ه نه هجن كإلن جاج جهعلم صفة  إل لى جه ةعإلقة صت جالةجف  جال  نه صةى كإلنت 

,غ هل ه اإلهغ ، هظ هف ظ هف جهحإلل تةفى جاج جهعلم  ه جه ةعتة لإلنه ال يع

جهحإلل جهةى تةفى جاج جهعلم ك إل قة تعةفإلة ص إل قة ي ةف صه  حكإلح جةإلماب لى شان 

صإل نعب جهى جه ةعتة صه غ ، تعةفإلة  يضإل ص إل قة ي ة لى جأهفجق صةعلقإل ا ةى 

حعه ناب جه ةعإلقة لى تةفااه جهةاجصإلته جهةى يةض ةتإل جهةعإلقة ا فب  إلصب، هحجم 

 .(212)ه هتعةة جالهةاجصإلد جه,جفة  اه جهةعإلقة لى ذجت

هتط اقإل هاهك لقة قضز اان صج ة صخإلهفب جه ,جلفإلد جه ةف   لاتإل ال       

ي كخ غ إل  ه ت   إل ية , جهى شطب جوم جه ةعتة صه قإلم ب جه ةعإلصلاه صت 

جالةجف . جذ يلاح حةى ت قى صخإلهفب جه ,جلفإلد جهى ص ت ب جهغ   ن يث ت  لم 

ا إل يةط,ى  لاه جاج جهعلم صه جهخةجع صه جإلنب جه ة ى  ، خإلهفبجه ةعتة اتاه جه

لى حقاقب جه ئ جه علم صه حاث ن, ه  ه ط اعةه  ه لفإلته جهج,ج يب جهةى 

ج ى جهةعإلقة  لاتإل. لفى جاه جهحإلهب ية,جل  و,  جهق ة جهةجل  لى جوةع إلل 

لالب كاهك لإلن صج ة صخإلهفب جه ,جلفإلد لى جهك اب جهق ،جهغ  جه   ف هل طب

جهةى قإلح جه ة ى اةعلا تإل جهى جهع إلل لى صحله هلى جهظ هف جهةى تم لاتإل جاج 

جهةعلام ال يعة ت   إل. ذهك  ن جهة  ب جهاى يجإلهل جالج إلل هال ي قى جهى ص ت ب 

جهغ ، هجهاى يةعاف ح   صخةلف  وإلها ه هشةى ل,فه، يفة ض  تاإلن جه ةعتة 

إلة  لى تةفاا جهةاجصإلته هصحإلههةه جيجإلة    إلال تةم  ه  ةح جهةاجح جه ةعتة جهج

جهثغ جد هلةحلخ صةتإل جاةغإل  جهح ,ل  لى صةفعب غا  ص  ه ب  لى حعإلا 

 .(213)جه  لحب جهعإلصب جهةى يعةتةلتإل جهعقة جالةجفى 

اجعة ريست ثانيا: إذا أفلس المتعاقد أو أعسر طالما أن أسباب اإلعسار ل      

: عويضات( م: قانون الت1إلى القرارات االقتصادية المشار إليها في المادة )

خ هجاج  ص  اةيتز اإل ة إلف  ن جيل س  ه جي عإلف يعةج صه حإلالد جهفع

 ان ا 2018هعةب  182 صه جهقإلن,ن فقم 50حاث تةص جه إلة  جه,ج,از هلعقة، 

عخ جب ليتةظام جهةعإلقةجد جهةز ت  صتإل جهجتإلد جهعإلصب وإلهف جهاك   لى  نه " 

عخ جةإل يك,ن  . هجهف ذج  للس جه ةعإلقة  ه   ع -3جهعقة لز جهحإلالد جآلتاب:..... 

  (.50/2ز ) صإلة  تلقإلم

                                                             
صج , ب ،6619صإلي,  14، اجلعب جهقضإلماب 9هعةب  95فقم ( حكم جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل لز جهطعه 212

 كة,ا  وةب  هل  )صه -جه  إلةئ جهقإلن,ناب جهةى ق فتتإل جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل جهعةب جهحإلةيب      

 .651لـ  -( 1966 هى آر  ي,ناه وةب  1965

صج , ب 6719صه ي,ناب وةب  17جلعب ، ا9هعةب  929جهعلاإل لز جهطعه فقم حكم جه حك ب جيةجفيب ( 213

ةة ف صثإلنى )صه ةة جهجهع -جه  إلةئ جهقإلن,ناب جهةى ق فتتإل جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل جهعةب جهثإلناب      

 1192لـ  -( 1967 هى آر  و ة    وةب  1967ل  جي  وةب 
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هيق ة اإليل س اانه حإلهب قإلن,ناب تع    ه تإلج  ت,قف  ه وةجة ةي,نه       

جهةجإلفيب لز حإلهب  ل س صت صإل ي ت ه جهقإلن,ن  لى ذهك صه غخ يةه  ه  ةجف  

 ص,جهه  ه جهة  ف لاتإل، هلقة  جلاةه لز جهةقإل ز ا انتإل، هيحخ صحله لز 

. (214)جيل س  فحكم  شتإل ص إلش   تلك جأص,ف هكاخ هلةجمةاه تعاةه جه حك ب لز

لإليل س ج, جاج  يقة   ت,قاعه  لى جهةجإلف جهايه ية,قف,ن  ه وةجة ةي,نتم 

. هال ي ة ط هلحكم اإشتإلف (215)جهةجإلفيب نةاجب   ط جا ص كاجم جه إلهز 

جيل س تعةة جهةي,ن جهةجإلفيب جهةز ية,قف جه ةيه ) جه ةعإلقة(  ه جه,لإل  اتإل، اخ 

 .(216)ث ت ت,قفه  ه  ةج  ةيه هجحة  يج,ل  شتإلف  ل وه صةى

 صإل جي عإلف لت, حإلهب قإلن,ناب تعةفإلة صه  ةح كفإليب  ص,جل جه ةيه )       

. هجاج (217)احكم قضإلمز  هجه ةعإلقة( هل,لإل  اةي,نه صعةحقب جأةج  هيجب شت 

يع ى جي عإلف جهقإلن,نز، هجةإلك ن,ع  ر  يع ى جي عإلف جهفعلز هج, حإلهب 

هجقعاب تة ا  ه ليإلة  ةي,ن جه ةيه ) جه ةعإلقة( جه عةحقب هغا  صعةحقب جأةج  

. هيك,ن هه   صةه جهةز ت تة  لاه، ه لى صه ية ز  ن صةيةه (218) ه حق,قه 

 .  (219)قإلمت جهةز تةل  لى ذهكصعع ج  ن يقام جهةهاخ  لى   عإلفه اإث إلد جه,

ثالثا: إذا أصدرت الجهة المتعاقدة قرارا بسحب األعمال أو بفسخ العقد أو       

التنفيذ على حساب المتعاقد أو شطبه، ما لم يك: السحب أو الفسخ أو التنفيذ 

على الحساب أو الشطب ناتجا ع: القرارات االقتصادية المشار إليها في 

تةة,ع جهجاج جد جهةز ت لكتإل حاث قانون التعويضات:  ( م:1المادة رقم )

هتة ثخ  جم جهجاج جد جهةز يح  هإلةجف  جهجتإلد جيةجفيب لز جهعقة جيةجفع، 

ت,قاعتإل  لى جه ةعإلقة لز حإلهب  ر هه اإلهةاجصإلته وحب جهع خ صةه، ه تخإلذ 

إلهعق,ة جيةجفيب هتإل ط اعةتإل جهةز ، ل ج ج جد لعخ جهعقة  ه جهةةفاا  لى حعإلاه

                                                             
 –،  جه كةب جهفةز 1998صإلفس  23ق، اجلعب  61هعةب  2465حكم صحك ب جهةقض لز جهطعه فقم ( 214

 . 247، ص 49جهعةب  -صةنز، جهجا  جأهل

،  0012ةيع     13ق، اجلعب  71هعةب  63ق،  70هعةب  895حكم صحك ب جهةقض لز جهطعةإلن فق إل ( 215

 .1297، ص 52جهعةب  -صةنز، جهجا  جهثإلنز –جه كةب جهفةز 

 –، جه كةب جهفةز 1965ل  جي   11ق، اجلعب  30هعةب  195حكم صحك ب جهةقض لز جهطعه فقم ( 216

، اجلعب ق 41هعةب  510. هحك تإل  يضإل لز جهطعه فقم 155، ص 16صةنز جهعةة جهعةة جأهل جهعةب 

 .366، ص  27صةنز جهعةب  -،  حكإلح جهةقض جه كةب جهفةز1976ل  جي   2

 –، جه كةب جهفةز 2000صإلي, وةب  28ق، اجلعب  69هعةب   3563عه فقم حكم صحك ب جهةقض لز جهط( 217

 .733، ص 51جهعةب  -صةنز جهجا  جهثإلنز

، نظ يب جالهةاجح ا,جه  إلح، جه جلة 2ة/   ة جه جلق جهعةت,فع، جه,واط لز ش ح جهقإلن,ن جه ةنز،   ( 218

 .1565، ص 2جهثإلنز، آثإلف جالهةاجح، ط 

، و قت جيشإلف  2000صإلي, وةب  28ق، اجلعب  69هعةب   3563فقم  حكم صحك ب جهةقض لز جهطعه( 219

  هاه.
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ل  ن تحق  جه  لحب جهعإلصب جهةز  ت ااجإل  ه جهعق,ة جه ةناب، احاث يجب ةجم إل

 . (220)ت جح  لى جه  لحب جهخإللب هل ةعإلقة صت جتب جيةجف  

هولطب جيةجف  لز ت,قات جهجاج جد صه جهحق,ق جه ق ف  هتإل ةهن حإلجب  هى       

جه حك ب جيةجفيب لز ص    ه ذهك هقة    د نص قإلن,نز  ه نص لز جهعقة. 

اق,هتإل "  ن هإلةجف  جهح  لى ت,قات جهجاج جد  لى صةعإلقةيتإل هجى لى جاج ال 

تعةةة  هى جهعقة جيةجفى اخ  هى ولطةتإل جهضإلاطب هل  جل  جهعإلصب ه   ل 

اإلهق,ج ة جأل,هاب جهةى تقضى اتإل ط اعب جهعق,ة جيةجفيب ه جةجلتإل هقاإلصتإل  لى 

 .(221)   حعه جوة  جف جه  جل  جهعإلصب " لك

 المطلب الثاني

 حاالت تأجيل نظر طلب التعويض

ى اة غز  لوإلهف جهاك  لانت 2017هعةب  13هلقإل هق جف صجلس جه,لفج  فقم 

طلب  نظ تاجاخ 2017هعةب  84جه خإلط ب ااحكإلح جهقإلن,ن فقم جهجتإلد جيةجفيب

 جاججهقإلن,ن جهةع,يضإلد جه ة ,ص  لاتإل لز جه ةعإلقة ا ان ل ف قا ب نعب

 لز جهحإلالد جآلتاب:

 ذج كإلن جهعقة صحخ طلب جهةع,يض صح  هث ب صةإلل إلد قضإلماب  ه  هال:       

تحكا اب صةظ,ف   صإلح جهقضإل   ه جائإلد جهةحكام، هط,جل لة   تةجهل تلك 

هحعةإل لعخ ق جف صجلس جه,لفج ،  .(222)جه ةإلل إلد، هحةى تإلفيخ جهف خ لاتإل 

اإل ة إلف  ن جه ةعإلقة قة يح خ  لى   إلة  جهة,جلن جه إلهز هعقةه، احكم قضإلمز  ه 

هاإلهةإلهز لافضخ جالنةظإلف هحاه لةهف جاج جهحكم، لإذج قضى  .(223)احكم تحكام
                                                             

صه ي,ها, وةب  28جهقضإلماب جلعب  33هعةب  832جهطعه فقم حكم صحك ب جيةجفيب جهعلاإل لز جهطعه ( 220

جهعةة  -هث ث,ن عب هجصج , ب جه  إلةئ جهقإلن,ناب جهةز ق فتتإل جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل جهعةب جهعإلا 1992

 .1990لـ  -( 1992 هى آر  و ة    وةب  1992إلنز )صه  هل صإلفس وةب جهث

 . 324ص 8س  28/12/1963جلعب  –جه حك ب جيةجفيب جهعلاإل (  221

 و,ج  جهةجرلاب  ح جهةههابجه   ع جه   ع يجاا جهةحكام لز  كإللب جهعق,ة جيةجفيب  ل ه جه ع هف  ن(  222

 أإلد وأإلم  جه ةإلل هصه ااةتإل  ق,ة جه قإلهالد هجهة,فيةجد هجهخةصإلد جهعإلصأب صحأخ جه حأث، هذهأك لأز

  ب  لاتإلآلثإلف جه ة تجهعق,ة   اة جل صه ص حلب  ا جصتإل ص هفجل اةةفااجإل هججهطإلمفب صه جهةز تُثإلف ا ان تلك 

 (إلة  " تضإلف  هز جه  اق,ههجه إلة  جأههز  حاث جإل  نص  1997هعةب  9 فقم قإلن,نهذهك ا قةضى جه
قأ   ثإلناأب ل 1994هعةب  27صه قإلن,ن جهةحكام لز جه ,جة جه ةناب هجهةجإلفيب جه إلةف اإلهقإلن,ن فقم  ) 1

هأأ,لي  " هاإلهةعأأ ب ه ةإلل أأإلد جهعقأأ,ة جيةجفيأأب يكأأ,ن جالتفأأإلق  لأأى جهةحكأأام ا ,جلقأأب ج ن أأتإل كأأإلآلتز

هأك ذجهعإلصب  هاليج,ل جهةف,يض لأز جه خةص  ه صه ية,هز جرة إلله اإلهةع ب هألشخإلص جال ة إلفيب 

جهعقأ,ة  فججت لز تف اخ ذهك فوإلهةةإل اعة,جن، حةهة جه قإلاب جهقضإلماب  لى جهةحكام لز صةإلل أإلد . "

صأإل ه 160، ص 2010جيةجفيب ةفجوب صقإلفنب، فوإلهب ةكة,فج  صقةصب هكلاب جهحقأ,ق جإلصعأب  وأا,ط، 

 اعةجإل.

جهةأأ,جلن جه أأإلهز هلعقأأة جيةجفع فججأأت، ة/ لتأأة صجعأأة هةفجوأأب تف أأالاب  أأه ةهف جهةحكأأام لأأز   أأإلة  (  223

جه طا ع، ةهف جهةحكام لز جهحفإلظ  لى جهةأ,جلن جه أإلهز هلعقأة جيةجفع، ةفجوأب صقإلفنأب اأاه جهك,يأت 
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اإلهةع,يض لانه ال ةج ز هةظ  طلب جهةع,يض ص    ر ى  صإلح جهلجةب جهعلاإل 

، حةى ال يك,ن 2017هعةب  84ص  لاتإل لز جهقإلن,ن فقم هلةع,يضإلد جه ة ,

لض طلب جةإلك  لةهج  لز جهةع,يض. ههكه جهةعإلؤل جهاع يث,ف صفإلةه صإلذج ه, فُ 

جهةع,يض صه ق خ جهقضإل   ه جهةحكام لتخ ي كه    ه  لى جهلجةب جهعلاإل 

 هلةع,يضإلد ؟

ج  ,لفس جه فت,ح صه ق جف صجلنعةقة  ن جيجإلاب تك,ن اةعم هجاج ج, جه      

ه  ضإل  جهاك ، اإل ة إلف  ن جاج جهق جف جعخ هج,ة طلب جهةع,يض  صإلح جهق وإلهف

م ف جهحكلةه جهةحكام و  إل هةاجاخ جهةظ  لاه  صإلح جهلجةب جهعلاإل هلةع,يضإلد هحاه

  يإل كإلن و,ج  جإل  اةاياة طلب جه ةعإلقة لز جهةع,يض  ح ا لضه.

جهقإلن,ن جه  إلف  هاه ا ةة ةفجوب وحب  ذج كإلنت جهجتب جهخإل عب أحكإلح ثإلناإل: 

جأ  إلل  ه لعخ جهةعإلقة جهةإلشئ  ه  ر ل جه ةعإلقة ااع ش ط صه ش هط جهعقة 

هه جهقاإلح ااحة جهةاجصإلته جه ق ف  أو إلا ت جت  هى جفجةته، إلهه  ه  غفإل ه  ج 

هط,جل لة   تلك جهةفجوب، هحةى تإلفيخ لةهف ث ب ق جف لز جاج جه ان طإله إل 

وحب جأ  إلل هاس فججعلإل  هى جهق جفجد جالقة إلةيب جه  إلف  هاتإل لز  ن  و إلا 

 ( صه قإلن,ن جهةع,يضإلد.1جه إلة  )

 المبحث الرابع

 إجراءات الحصول على التعويض

  ة   ج ج جد يلةأاح اتأإل 2017ةب هع 13حةة ق جف صجلس جه,لفج  فقم 

هلقأإل ط لز جهعقة جيةجفع ) جه ةعإلقة هجهجتب جيةجفيب( هلح ,ل  لأى جهةعأ,يض 

، نةةإلههتأأإل لأأز صطل أأاه،  لأأى  ن نعأأ   ذهأأك اإهقأأإل  2017هعأأةب  84 هلقأأإلن,ن فقأأم

، هذهأك جهض,   لى ت كاخ هجةب جهةع,يضإلد جه ة ,ص  لاتأإل لأز جأاج جهقأإلن,ن

  لى جهةح, جهةإلهز: 

  

                                                                                                                                               
ة/ فشإل  لى جهأةيه، وألطب جه حكأم لأز   أإلة  جهةأ,جلن  2015هص   هل نعإل، ةجف جهةتضب جهع ااب، 

جه ججةب، جه ؤت   جهعل ز جهعة,ع جهثإلهث     كلاب جهحق,ق جإلصعب جه إلهز هلعقة لز ظخ جألصب جهعإله اب 

 هصإل اعةجإل. 66، ص 2009 ا يخ  2-1جه ة ,ف ، لز جهفة   صه 
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 المطلب األول

 تشكيل اللجنة العليا للتعويضات 

هجه جه   ع اض هف  ت كاخ هجةب تعأ ى "جهلجةأب جهعلاأإل هلةع,يضأإلد"  

يكأ,ن صق جأإل هلجف  جيوأكإلن هجه  جلأأ  هجه جة عأإلد جهع  جناأب  تخأةص اةحةيأأة 

 وأأأس ه أأأ,جاط هنعأأأب جهةع,يضأأأإلد  أأأه جأ أأأ جف جهةإلشأأأئب  أأأه جهقأأأ جفجد 

  هجهةأأز 31/12/2016هحةأأى  1/3/2016جالقة أأإلةيب جه أأإلةف  لأأز جهفةأأ   صأأه 

ت تأب  لاتأإل جيرأ ل اأإلهة,جلن جه أأإلهز هعقأ,ة جه قأإلهالد هجهة,فيأةجد هجهخأأةصإلد 

جهعإلصأأأب جهعأأأإلفيب رأأأ ل تلأأأك جهفةأأأ    هجهةأأأز تكأأأ,ن جهةههأأأب  ه  ع صأأأه جه أأأ كإلد 

جه  ل,كأأب هتأأإل  ه  ع صأأه جأشأأخإلص جال ة إلفيأأب جهعإلصأأب ط لأأإل لاتأأإل  هذهأأك  أأه 

هحةأى نتإليأب تةفاأا جهعقأة  هذهأك كلأه صأإل هأم  1/3/2016جأ  إلل جه ةفا  اأة ج صأه 

  .(1) صإلة   يكه جةإلك تارا  لز جهةةفاا هع ب ي جت  هى جه ةعإلقة

جهلجةب ق جف صه فماس صجلس جه,لفج   ا مإلوب جاه هي ةف اة كاخ 

 هلي  جيوكإلن هجه  جل  هجه جة عإلد جهع  جناب  ه ض,يب كخ صه: 

 فماس  ةجف  جهفة,ى ه,لجف  جيوكإلن ا جلس جهةههب.  -1

 ص ثخ  ه هلجف  جه إلهاب.  -2

 ص ثخ  ه جائب جه قإلاب جيةجفيب.  -3

 ص ثخ  ه جهجتإلل جه  كاع هلةع ئب جهعإلصب هجيح إل .  -4

 ص ثخ  ه جالتحإلة جهعإلح هلغ ف جهةجإلفيب.  -5

 ص ثخ  ه جتحإلة جه ةإل إلد جه   يب.  -6

 تائب جهتةةواب هلق,جد جه علحب. ص ثخ  ه جه -7

 ص ثخ  ه جالتحإلة جه   ع ه قإلههز جهة ااة هجه ةإل .  -8

ههلجةب  ن تعةعاه ا ه ت جه صه ذهع جهخ    لز صجإلل   لتإل   لى  ال  

يك,ن هه ح  جهة ,يت  لى    إلل هق جفجد جهلجةب. هه ماس جهلجةب  ن ي ةف 

  جد جهفةاب هجه إلهاب هجهقإلن,ناب ق جفج اة كاخ  صإلنب لةاب تةض ه جهعةإلل  هجهخ

جه طل,اب هة كاه جهلجةب صه  ت إلح    إلهتإل  هتع ض جأصإلنب جهفةاب تقإلفي جإل  لى 

 جهلجةب جهعلاإل هلةع,يضإلد هةق ي  صإل ت جه.
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 2017هعةب  1677هتةفااج هاهك لقة  لةف صجلس جه,لفج  جهق جف فقم 

هعةب  84اة كاخ جاه جهلجةب هلقإل ه إل جإل  لز نص جه إلة  جهثإلناب صه جهقإلن,ن فقم 

.  لى  ن يك,ن هتاه جهلجةب  صإلنب لةاب تعإلهنتإل لز  ةج  صتإلصتإل تضم 2017

هة كاه جهلجةب صه  ت إلح  جهعةإلل  هجهخ  جد جهفةاب هجه إلهاب هجهقإلن,ناب جه طل,اب

   إلهتإل هتع ض جأصإلنب جهفةاب تق ي جإل  لى جهلجةب جهعلاإل هةق ي  صإل ت جه هي ةف 

قة لةف ق جف جاج اإلهفعخ ل. ه( 224)اة كالتإل هنظإلح   لتإل ق جف صه فماس جهلجةب 

، 2017هعةب  699جأرا  ) هلي  جيوكإلن( اة كاخ جأصإلنب جهفةاب اإلهق جف فقم 

لى صةجف جلعإلد  نعقإلةجإل تقإلفي  ا قة ح هةحةية هت,حاة جأوس هجهةز   ةد  

 وإلهف جهاك . 2017هعةب  84هجهض,جاط جهخإللب اةط ا  جهقإلن,ن فقم 

ل ك إل   ةد جأصإلنب جهفةاب تقإلفي  اةعب جهةع,يضإلد اخ ,ص جأ  إل

د هل ة ا –جهةإلهاب: نعب جهةع,يضإلد هعق,ة جه قإلهالد) هل ة اد جهعكةاب 

ة,ة ه  –أ  إلل صحطإلد جهةقةاب  -أ  إلل صحطإلد جه لت -ةصابجيةجفيب هجهخ

 طإلا ه ة,ة    إلل جه  -   إلل جه طإلا  صه جهخ وإلنب جه علحب هغ ف جه جإلهس

وإلنب أ  إلل جه طإلا  صه جهخ  -هغ ف جه جإلهس شإلصلب قطت جهغاإلف هجه حإلاس 

أ  إلل ص  ه إلد جهط ق. هكاهك نعب جهةع,يضإلد أ  إلل  –جهعإلةيب 

 ت,فية – ت,فية جهطل  إلد –ت,فية جالو ةت  –ةجد ) ت,فية حةية جهةعلاح جهة,في

 جه ,جهةجد هجه ح كإلد (.

هقة قإلصت جهلجةب جهعلاإل هلةع,يضإلد ا ةإلق ب هةفجوب جأوس هجهض,جاط 

احاث ، جه قة حب صه ق خ جأصإلنب جهفةاب، هجنةتت اإلهفعخ  هى  ق جفجإل اإلهكإلصخ

حكإلح جهقإلن,ن جه  إلف  هاه حإلل   ةجةجإل تلةاح اتإل كإللب جهجتإلد جهخإل عب أ

 .(225)هةفجوب قا ب جهةع,يضإلد جهةز تعةح  هل ةعإلقةيه 

 المطلب الثاني

 لمتعاقدتقديم طلب التعويض م: قبل ا 

 ة  وإلهف جهاك   2017هعةب  13حةة ق جف صجلس جه,لفج  فقم 

 ف لز  ج ج جد يجب  لى جه ةعإلقةيه  ت إل تإل هلح ,ل  لى جهةع,يض جه ق

ةقةح  هى جهجتإلد جه ةعإلقة صعتإل، و  ب جه، تة ثخ لز 2017هعةب  84جهقإلن,ن فقم 

شإلصلب  ،اطل إلد جهةع,يض ز جه إلة  جأههى صه جاج جهقإلن,نجه ة ,ص  لاتإل له

                                                             
 .2017ي,هاه  26صك ف )ع( لز  29ج ية  جه و اب جهعةة جه( 224

صك ف )ا(،  هل  39، جهج ية  جه و اب جهعةة 2017لسنة  13راجع قرار مجلس الوزراء رقم ( 225

 . 2017 كة,ا  
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 لى كإللب ااإلنإلد جهةعإلقة، هجوةع جض هكإللب جأ  جف جهةز حإلقت اإله ةعإلقة صه 

هصةى تاثا جإل  جهقإلن,ن جه اك,ف، ج  جأو إلا جه  إلف  هاتإل اإله إلة  جأههى صهج 

 لى جالتاجن جالقة إلةع هجه إلهز هلعقة، هتقةي  قا ةتإل صه هجتب نظ  جه ةعإلقة، 

هذهك  هال ااهل، ا إل يةاح هلجتإلد جه إلهكب ةفجوةتإل صه حاث صةى جنط إلق 

جهقإلن,ن صه  ةصه  لى حإلهب كخ صةعإلقة  لى حة ، هتحةية قا ب جهةع,يضإلد 

ق ي  ,لإل  جأهفجق هجه عةةةجد  هى جهعلطب جه خة ب هةجه عةحقب، هفلعتإل صعة

ل( صه تلك جهض,جاط لا إل يخص صإل ت جه صةإلو إل لز جاج جه ا ن هط قإل هل ةة )ثإلناإل

 جهةطإلق جهاصةز هع يإلن  حكإلح قإلن,ن جهةع,يضإلد.

تقةح طل إلد جهةع,يض ص,قعب صه  لحإلا جه ان  لى ن ,ذ   لى  ن 

جهةعتةجد جه  لقب اتاه ن إلذ   إلن ي ل  اتجهطلب جه  ل  اتاه جهض,جاط،  لى  

ل,ف   ,ماب صه اطإلقب جه قم جهق,صز  ه ج,جل جهعف  هل ةعإلقة  ه جهض,جاط،ه

 إلذ  جه  إلف  هاتإل احعب جأح,جل، صت  فلإلقصه يف, ه لز جهة,قات  لى جهة 

  لخ وةة جهةف,يض.

ه ك إل ي ل  صقةح جهطلب كإللب جأهفجق هجه عةةةجد جه ؤية  ه حب صإل ية ا

صه    جف حإلقت اه ـ  ن  صكه ه ن هجةد ـ ج ج  جأو إلا جه  إلف  هاتإل اإله إلة  

جأههى صه جهقإلن,ن جه  إلف  هاه هصةى تاثا جإل  لى جالتاجن جالقة إلةع هجه إلهز 

 هلعقة صحخ جهطلب.

يجب  ن تك,ن جه طإله ب  ه صإل تم تةفااه لع  صه    إلل  لى ك إل 

 جهةع,يضإلد  ه جأ  إلل جه ة قاب اعة جت إلح تةفااجإل.جهط اعب، هيةم ةفجوب قا ب 

ال يج,ل ق ,ل طل إلد جهةع,يض جه,جفة   لى غا  ن ,ذ  جهطلب جه  إلف  هاه  ه

 .يلب اة,قات جه ةعإلقةهةعتةجد جه  إلف  هاتإل  ه غا  جه ا ه غا  جه  لقب اة إلذ  ج
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 المطلب الثالث

 بشأن التعويض لجهة اإلدارية المتعاقدةواجبات ا 

 لأأى وأأإلهف جهأأاك   2017هعأأةب  13ف صجلأأس جهأأ,لفج  فقأأم قأأ ج جأأبه 

 أإلف  هاتأإل هلةع,يضأإلد جه  ،  ن تفأ ةقإلن,ن جهةع,يضإلدجهخإل عب أحكإلح  جهجتإلد

ي أأ ف هألغأأ جض جه , أأحب لأأز جه ,جلنأأب، قعأأم صعأأةقخ لأأز  لأأز جأأاج جهقأأإلن,ن

جهقإلن,ن ه لى جه,جه جه  اه لز جاه جهضأ,جاط،  لأى  ن يأةم لأ ف جهةع,يضأإلد 

حةهة جال ة أإلةجد هاأإلهةط ا  هأله أإلع جه إلهاأب جه قأ ف ،  ه ط قأإل ه أإل يقأ فه  لز

صجلس جه,لفج  لز جاج جه ان، هيأةم لأ ف جهةع,يضأإلد صأه ص,جلنأإلد جهجتأإلد 

وأإلهفب جهأاك  هلعأإلح جه أإلهز جهحأإلهز هحأاه  لأ جة قعأم صعأةقخ هتأإل لأز ص,جلنأب جهعأأإلح 

فاأا جهعقأ,ة جهةأز يةط أ   لاتأإل هكأاج جأ أ,جح جهةإلهاأب هحةأى نتإليأب تة ،جه إلهز جهقإلةح

 حكأإلح جهقأإلن,ن جه أأاك,ف، ها ,جلقأب جهعأألطب جه خة أب لأأز كأخ جتأأب صأه جهجتأأإلد 

 جهخإل عب أحكإلح جهقإلن,ن جه اك,ف.

هلز ج ات جأح,جل يجب ق خ ل ف جهةع,يضإلد جهح ,ل  لى ص,جلقأب 

 ،هجهةأأز تفاأأة هجأأ,ة جال ة أأإلةجد جه خ  أأب ،جه عأأئ,ل جه أأإلهز اإلهجتأأب جه ةعإلقأأة 

هذهأأك اعأأة ص ججعأأب جتأأإلد  ،إلحأأب جهة ,يأأخ جهأأ لح ه أأ ف قا أأب جهةع,يضأأإلدهجت

جهة ,يخ جه خة ب لز جاج جه ان، ها  ج إل  جه ةة جهةأز يحأةةجإل صجلأس جهأ,لفج ، 

 هق خ جهع ض  لى جهعلطب جه خة ب.

هي ج أأز  أأةح لأأ ف جهةع,يضأأإلد لأأز غاأأ  جه أأةة جه حأأةة  صأأه صجلأأس 

إلهاأأأب، ك أأأإل ي ج أأأى  أأأةح لأأأ ف جهأأأ,لفج ،  ه اق أأأة جوأأأةةفإلة جال ة أأأإلةجد جه 

جهةع,يضإلد لز جه ت  جأرا  صه جهعةب جه إلهاأب  ال لأز جهحأإلالد جالوأةثةإلماب جهةأز 

 تقةضاتإل   هف  جهع خ ها ,جلقب جهعلطب جه خة ب.

( صه قأإلن,ن 1تلةاح ج ات جهجتإلد جه ة ,ص  لاتإل لز جه إلة  فقم )ك إل 

حأأأإلل ةفجوأأأةتإل هقا أأأب  ز يعأأأ ع  لاتأأأإل  حكأأأإلح جأأأاج جهقأأأإلن,ن،جهةع,يضأأأإلد، هجهةأأأ

اةط اأأ  نعأأب جهةع,يضأأإلد قب تط اقأأإل هلقأأإلن,ن جه  أأإلف  هاأأه جهةع,يضأأإلد جه عأأةح

 جه عة ة  صه صجلس جه,لفج  ةهن غا جإل.

ال يج,ل ةفجوأب قا أب  ع تع,يضأإلد ال يقأةح جه ةعإلقأة لاتأإل طل أإلد ا أان 

 جهةع,يض  ةتإل، هتلةاح ج ات جهجتإلد جهخإل عب أحكإلح جهقإلن,ن جه  إلف  هاه حأإلل

ةفجوةتإل هقا ب جهةع,يضإلد جه عةقلب تط اقإل هلقإلن,ن جه  أإلف  هاأه ا  ج أإل  صأإل وأ   

لأأ له صأأه ةلعأأإلد تحأأت جهحعأأإلا هةلعأأإلد صقةصأأب هلأأ هق  وأأعإلف هلقأأإل هل أأ,جة 

صأأه قأأإلن,ن تةظأأام جه ةإلق أأإلد هجه اجيأأةجد  1صكأأ فج  22صكأأ ف ه  22( ه 22)
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ةع,يضأإلد، هيقأت هذهك تفإلةيإل اللةهججاب لأ ف جه 1998هعةب  89اإلهقإلن,ن فقم 

 صخإلهفإل هلقإلن,ن جه اك,ف كخ جتفإلق يخإلهف ذهك.

تلةاح جهجتإلد جهخإل أعب هقأإلن,ن جهةع,يضأإلد اخ أم لأ هق جأوأعإلف ك إل 

هطأ,جل صأة  تةفاأا جهعقأة،  2016 /3 /1جهةز تم ل لتإل هل ةعإلقة ر ل جهفة   صأه 

اح صأه صأإل يلأ ك إل ية غز  لاتإل  تخأإلذ هذهك صه قا ب جهةع,يضإلد جهةز يةم حعإلاتإل.

ي,صأإل صأه  90 ج ج جد هضأ إلن  أةح تأار  لأ ف قا أب نعأب جهةع,يضأإلد  أه 

 تإلفيخ تقةيم جه طإله ب.

هتج ع كخ جتب صه جهجتإلد جهخإل عب أحكأإلح جهقأإلن,ن جه أاك,ف ةفجوأب 

هةحةيأأة قا أأب جهةع,يضأأإلد جه عأأةحقب هل ةعإلقأأةيه صعتأأإل هلقأأإل هلةع يفأأإلد هجه عإلةهأأب 

 هجهق,ج ة جآلتاب:
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 أوالً: التعريفات.

جهةعأأأأب جه قة حأأأأب صأأأأه جهلجةأأأأب جهعلاأأأأإل هلةع,يضأأأأإلد  :نسررررب التعررررويض

 هجه عة ة  صه صجلس جه,لفج .

جه ة,ة  ه صك,نإلتتإل جهخإل عب هلةعةيخ جهةز تحأةةجإل  حكأإلح  فروق األسعار:

 جهقإلن,ن جه اك,ف ا عةةجد جهط ح ) ن هجةد(.

 جهعقة.اجب جهايإلة  لز  وعإلف اة,ة جه  ل  جه عةح  هل قإلهل نة قيمة التعويض:

 ثانيًا: المعادلة.

 يةم حعإلا قا ب جهةع,يضإلد جه عةحقب هل ةعإلقةيه هلقإل هل عإلةهب جهةإلهاب:

 ج أأإلهز قا أأب جأ  أأإلل جه ةفأأا   لأأى جهط اعأأب رأأ ل  قا أأب جهةعأأ,يض  

ةاجب تط ا  صعإلةهأب قا ب صإل تم ل له ن)  –نع ب جهةع,يض × فة   صحخ جهطلب جه

حعإلا + قا ب نع ب صإل تم ل له صه ةلعإلد تحت جه - ن هجةد -ل هق جأوعإلف 

  ن هجةد ه ه ذجد جهفة  . + قا ب نع ب جهةلعب جه قةصب (

 ثالثًا: قواعد المحاسبة على التعويضات.

ت أأ ف قا أأب جه عأأةخلص جه عة أأة لأأز جه ,ج اأأة جه حأأةة  هلقأأإل أوأأعإلف  -1

 جهعقة ةهن جنةظإلف هةط ا  صعإلةهب نعب جهةع,يضإلد.

يحإلوب جه ةعإلقة  لى جهةع,يضإلد كخ ث ثب  شت  صأت ص ج أإل  جه  نأإلصج   -2

 جهاصةز هلةةفاا هتعةي ته جهاع يةف   لاه جهط لإلن.

يكأأ,ن حعأأإلا جهةع,يضأأإلد هكأأخ صعأأةخلص  لأأى حأأة ، هتحعأأب قا أأب  -3

 جهةع,يض صه تإلفيخ جوةحقإلق جهةع,يض هحةى تإلفيخ جه عةخلص.

 في الحاالت اآلتية: ال تسري معادلة التعويضات وقواعد تطبيقها -4

 جهعق,ة جهةز ال يقةح جه ةعإلقة لاتإل طل إلد ا ان جهةع,يض  ةتإل. - 

جأ  أأإلل جهةأأز يةأأار  لاتأأإل جه ةعإلقأأة  أأه جهةةفاأأا ط قأأإل هل  نأأإلصج جهاصةأأز  -ا

 كإلن جهةارا  لز جهةةفاا هع ب ي جت  هى  فجة  جه ةعإلقة.  ذججه ةف   لاه، 

ه جه ةأ,ة جه عأةجة ، حجم جهعقة  % صه ك اإلد  ه 125جه ة,ة جه ةجإلهل  نع ب  - 

وأةإلةج إل ط قأإل هلقأإلن,ن  ه جهلأ,جمح جه ةظ أب هأاهك، هجه قةأ ناه ا أ ط هجهلةاه يةم  



362 
 

ةفجوب جأوعإلف حإلل جه حإلو ب  لى تلك جه ة,ة هيةعاه ر  تإل ق أخ حعأإلا قا أب 

 جهةع,يض.

اإلهةع ب هلعق,ة جه عةة   هأى جه ةعإلقأةيه جهةأز جوأة   تةفاأاجإل رأ ل جهفةأ    -5

هجهةأأأز هأأأم تةضأأأ ه شأأأ هط  2016 /12 /31هحةأأأى  2016 /3 /1صأأأه 

جهط ح  ةإلل  جهةكلفب جهخإل عب هلةعأةيخ كأ,ن صأة  جهةةفاأا  قأخ صأه وأةب 

 شت ، هكاهك هم يةضأ ه  طأإل  جه قأإلهل تحأةيثإل ه عأإلص د ت ثأخ  هلجن 

 ةإللأأ  جهةكلفأأب، لأأإن جه ةعإلقأأة يعأأةح  جهةعأأ,يض  أأه جأوأأ إلا جه  أأإلف 

ل جهفةأ   جه أاك,ف  ه جهقأإلن,ن جه  أإلف  هاأه رأ  هاتإل لأز جه أإلة  جأههأى صأ

 جهةعإلقة ط قإل هل عإلةهب جآلتاب: هحةى تإلفيخ نتإليب

ج أأإلهز قا أأب جأ  أأإلل جه ةفأأا   لأأى جهط اعأأب رأأ ل    قا أأب جهةعأأ,يض 

قا أب نعأ ب صأإل تأم لأ له صأه ةلعأإلد )  –نعأ ب جهةعأ,يض × جهفة   صحأخ جهطلأب 

  ن هجةد ه ه ذجد جهفة  . حعإلا + قا ب نع ب جهةلعب جه قةصب (تحت جه

 أ,جاط  إلصأأب  2017هعأةب  13ك أإل   أإلف قأأ جف صجلأس جهأ,لفج  فقأأم 

 لأى جهجتأإلد جهخإل أعب أحكأإلح جهقأإلن,ن جه  أإلف  هاأه جه ةعإلقأة  جهقاأإلح اتأإل،  ية غز

تة ثخ لز   هف   ا غ ص لحب جهض جمب جه   يب  ه كإللب جهةع,يضإلد جهةأز 

هلجف  جه إلهاب ا اإلن فات وأة,ع  أه ت  ف هل ةعإلقة ا ج ة ل لتإل. ك إل تخط  

كإللأب جهةع,يضأأإلد جهةأز لأأ لةتإل جهجتأأإلد جهخإل أعب أحكأأإلح جهقأإلن,ن جه  أأإلف  هاأأه 

رأأ ل كأأخ لةأأ   )ث ثأأب شأأت,ف( شأأإلص  ط يأأ  جهةعإلقأأة هقا ةأأه هص أأةف جهة ,يأأخ 

 جة ز( هجهجتب جهةز تم جهة واب  لاتإل  ه جيوةإلة هتأإل، صأت تحةيأة صأإل  ذج  -)صحلز 

آد جه أأأغا   هجه ةةإلجاأأأب جه أأأغ   ه غا جأأأإل صأأأه جه أأأ كإلد كإلنأأأت صأأأه جه ة أأأ

 لأأى  قعأأإلط( هيأأةم جأأاج جالرطأأإلف  لأأى  -هجه ة أأآد، ه وأأل,ا جه أأ ف )لأأ,فع 

جهة إلذ  جهةز ت ةفجإل جه,لجف  اعأة ص ججعةتأإل هج ة إلةجأإل صأه جه عأئ,ل جه خأةص 

( صأأأأه قأأأأإلن,ن 1هرة تأأأأإل اخأأأأإلتم جهجتأأأأب جه ة أأأأ,ص  لاتأأأأإل لأأأأز جه أأأأإلة  فقأأأأم )

 يع ع  لاتإل  حكإلح جاج جهقإلن,ن. جهةع,يضإلد، هجهةز

يجب  لى ص ثلز هلجف  جه إلهاب هجه عئ,هاه جه إلهااه اإله,حةجد جهحعأإلااب  

لز جهجتإلد جهخإل عب أحكإلح جهقإلن,ن جه  إلف  هاه ق أخ لأ ف نعأب جهةع,يضأإلد 

ج اأأأت  جهضأأأ,جاط جهةحقأأأ  صأأأه تح أأأاخ  ه وأأأةجة جه ة أأأ,ص  لاتأأأإل لأأأز جأأأاه

ةصغأأإلد هفوأأ,ح ج  كاأأب ه أأ ي اب صعأأةحقإلد جهخاجنأأب جهعإلصأأب صأأه  أأ جمب ه

جهقا أأأأب جه ضأأأأإللب هجهةاصاةأأأأإلد جالجة إل اأأأأب هغ جصأأأأإلد جهةأأأأارا  هغا جأأأأإل صأأأأه 

 جه عةحقإلد جه,جج ب جهعةجة هلقإل هلق,جناه هجهق جفجد جه ةظ ب هاهك.
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ه جهق جفجد  لةف جهعةية ص اإلهاك   ن صجلس جه,لفج  جه   عهجهجةي  

ةهل جه أإلةف   أأه شأت  صأأإلي, نعأب جهةع,يضأأإلد جهأ,جفة  اإلهجأأ جهةأز تتأةف تث أأت

لأز جه أإلة   ، هجهأاع نأص2018هعأةب  16فقأم  ه، هكإلنت جه ةجيأب صأت قأ جف2017

" تُث ت نعأب جهةع,يضأإلد جهأ,جفة  اإلهجأةهل جه أإلةف   أه شأت    نه  لى جأههى

هجهةأأأأأأز لأأأأأأةف ا أأأأأأانتإل قأأأأأأ جفجد صجلأأأأأأس جهأأأأأأ,لفج   فقأأأأأأإلح  2017صأأأأأأإلي, 

، جه  أأأإلف  هاتأأأإل  ةأأأة تط اأأأ  جه عإلةهأأأب جهأأأ,جفة  اقأأأ جف صجلأأأس 17،16،14،13

 1/6/2017جه  أإلف  هاأه، هذهأك رأ ل جهفةأ   صأه  2017هعأةب  13جه,لفج  فقم 

 .(226)" إل  حعإلا جةجهل نعب جهةع,يضإلد  أه جه خةلفأب ثة 30/11/2017حةى 

 34هقأأ جفه فقأأم . (227) 2018هعأأةب  31 لأأةف قأأ جف صجلأأس جهأأ,لفج  فقأأمك أأإل 

 .(228)هةث ات نعب جهةع,يضإلد  ه جهفة   ذجتتإل  2017هعةب 

نأص لأز صإلةتأه ه2018هعأةب  38ك إل  لةف صجلس جه,لفج  ق جفه فقأم 

جهأ,جفة  اإلهجأةهل جه أإلةف   أه شأت  نعأب جهةع,يضأإلد  ث تتُ " جأههى  لى  نه 

، هجهةز تم   ة إلةجإل صه صجلس جه,لفج  هذهأك  ةأة تط اأ  جه عإلةهأب  2017صإلي, 

ه  أأإلف  هاأه، هذهأك رأأ ل ج 2017هعأةب  13جهأ,جفة  اقأ جف صجلأس جهأأ,لفج  فقأم 

 ثةإل  حعإلا قأام نعأب جهةع,يضأإلد  31/5/2018هحةى  1/12/2017جهفة   صه 

 لأأأةف صجلأأأس  2018هلأأأز  أأأإلح  .(229)تلأأأك جهفةأأأ  جه ةفأأأا  رأأأ ل  أأأه جه خةلفب

هلأأةص  لأأى تث اأأت نعأأب جهةع,يضأأإلد  أأه  48جل آرأأ  يح أأخ فقأأم جهأأ,لفج  قأأ جف

 .31/5/2018هحةى  1/6/2017جه ة  صه 

هفقم .(230)27لقة  لةف صجلس جه,لفج  ق جفجيه، فقم  2019هلز  إلح 

هاة أأإل  لأأأى تث اأأت نعأأأب جهةع,يضأأإلد وأأأإلهفب جهأأاك   أأأه جهفةأأ   صأأأه  .(231)28

هذهك  ثةإل  حعإلا قام نعب جهةع,يضإلد  ه  11/2018/ 30هحةى  1/6/2017

 جأ  إلل جه خةلفب جه ةفا  ر ل تلك جهفة  .

 لأأى  ن " يع أأخ وأأإلهف جهأأاك   2019هعأأةب  27ك أأإل نأأص جهقأأ جف فقأأم 

ح جه  لأأ  حأأإلل تط اأأ  جه عإلةهأأب اةعأأب جهةع,يضأأإلد جهأأ,جفة  اجأأةهل جهأأ قم جهعأأإل

جه  أأإلف  هاأأه، هذهأأك لأأز  2017هعأأةب  13جهأأ,جفة  اقأأ جف صجلأأس جهأأ,لفج  فقأأم 

                                                             
 . 2018 ا يخ  30صك ف ) ( لز  17ج ية  جه و اب جهعةة جه( 226

 . 0182ي,ها,  17صك ف ) ة( جهعةب جهحإلةيب هجهعة,ن جه  جل   28 31ج ية  جه و اب جهعةة جه( 227

 . 2018س  غعط 26، اةإلفيخ 61صك ف، جهعةب  34ج ية  جه و اب جهعةة جه( 228

 .2018 كة,ا   13) صك ف( لز  41ج ية  جه و اب جهعةة جه( 229

 . 2019و ة     10جه ,جل   62صك ف ) ( جهعةب  36ج ية  جه و اب جهعةة جه( 230

 . 2019و ة     10جه ,جل   62صك ف ) ( جهعةب  36ج ية  جه و اب جهعةة جه( 231



364 
 

 قأأ,ة جأ  أأإلل جهةأأز هأأم يعأأ   تقأأةيم طل أأإلد ةفجوأأب جأأةجهل  -1جهحأأإلالد جآلتاأأب: 

ا أأانتإل  هأأى جهلجةأأب  ه  صإلنةتأأإل جهفةاأأب هتأأ ى جهجتأأب جه ةعإلقأأة   أأةح هجأأ,ة جأأةجهل 

 قأ,ة   -2ي كه تط اقتإل  لى جأ  إلل صحأخ جهةعإلقأة.  صعة ة  صه صجلس جه,لفج 

جأ  إلل جهةز تم تقةيم طل إلد ةفجوب جةجهل ا انتإل  هى جهلجةب ه صإلنةتإل جهفةاب اعأة 

هتأأ ى جهجتأأب جه ةعإلقأأة   أأةح هجأأ,ة جأأةجهل صعة أأة  صأأه  31/12/2018تأأإلفيخ 

صأب جهطل أإلد جه قة -3صجلس جه,لفج  ي كه تط اقتأإل  لأى جأ  أإلل صحأخ جهةعإلقأة. 

 هأأى جهلجةأأب  ه  صإلنةتأأإل جهفةاأأب ا أأان ةفجوأأب جهجأأةجهل هجج أأب جهةط اأأ   لأأى  قأأ,ة 

جأ  أأإلل هجهةأأز تأأ ى جهجتأأإلد جه ةعإلقأأة   أأةح هجأأ,ة جأأةجهل صعة أأة  صأأه صجلأأس 

جه,لفج  ي كه تط اقتإل  لى جأ  إلل صحخ جهةعإلقة، هوأ   هألصإلنأب جهفةاأب صخإلط أب 

ةأى يةعأةى جوأةك إلل جه حأث تلك جهجتأإلد الوأةافإل  اعأض جأهفجق هجه عأةةةجد ح

هجهةفجوأأب ت تاأأةجل ي أأةجة جأأةجهل رإللأأب اةلأأك جأ  أأإلل، ههأأم تأأ,جف اأأإلأهفجق 

 ةةةجد جه طل,اب.هجه ع

 

 

 

 

 

 

 جهخإلت ب

ه اإلن جه ق ,ة اةح ي  وع  جه  ف، جه حث  تع  ةإل لز  طإلف جاج

 ذ  ،ي ثخ جه,والب جأوإلواب هةع,يب جه ةل, إلد جهةههاب هقة   لةإل  ن جاج جهعع 

ةحةة جهع قب ااه جهعلت هجهخةصإلد جه حلاب ه وعإلف جهعلت هجهخةصإلد تصه ر هه 

ك إل  ن تح ي  وع  جه  ف يعة صه  جم جه خإلط  جالقة إلةيب جهةز  جهخإلفجاب،

يةع ض هتإل جهعقة جيةجفع  ثةإل  تةفااه، نظ ج ه إل يعق ه صه  فتفإلع لز جأوعإلف، 

 .جه إلهزه ت,جلنجأص  جهاع يؤةع  هى  رة ل لز 

صطلت جأهفاب جهثإلهثب، حاث  نه صت  ،إل حةث لز ج ت,فيب ص   جهع اابهجاج ص

نتج جهةهل جه ةإل اب جهك  ى، لقة وإلفد  لى  2003يةإلي   29هتحةية لز 

 جهع لب قا ب تة ك  ن يعةز هجهاع هذهك اة ةز نظإلح وع  جه  ف جه  ن، 

 لز شانه جه  ف وع  يك,ن  ن ا عةى هجهطلب(، )جهع ض جهع,ق آهاإلد تحةةجإل
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 جأجة ز جه  ف و,ق لز هجهطلب جهع ض  لى ية,قف جأوعإلف، وإلم  شان ذهك

جأص  ،جهةضخم نع ب . هج, صإل  ةى  هى  فتفإلعجهةقةيب جهعلطإلد صه تةرخ  ع ةهن

ج لز جهة,جلن جه إلهز هلعق,ة جيةجفيب نةاجب  فتفإلع جأوعإلف جهاع  حةث رل  ك ا 

اإلهةةرخ جهع يت هةع,يض   ماس صجلس جه,لفج هج, صإل حةجا ا كخ ك ا .

جه ةعإلقةيه صت جهجتإلد جيةجفيب ق خ تإلفيخ تح ي  وع  جه  ف، جهايه   ا هج 

هعةب  1864قم ف جه تا  ف ق جفهصه ج جِ  ذهك، هكإلن ذهك صه ر ل  لةج

 .2004هعةب  229فقم جه عةل اإلهق جف  2003

 لز 2003  إلح لز جه  ف هعع  جأهل جهةح ي  قةف  هعةح هنظ ج

 صه – جهع,ق جاه كإلنت حاث جهع,ةج ( جهع,ق ) جه ,جلع جهع,ق  لى جهقضإل 

لقة  لةف صحإللظ  جه  ف، هعع  هجه ع,ح جه حةة ج, -جالقة إلةياه نظ  هجتب

ق جفج اةح ي  وع    2016صه ن,ل    هعإلح جه ةك جه  كاع جه   ع لز جهثإلهث 

 ي  كإلص  هعع  ل ف جهجةاه جه   ع هل    جهثإلناب، هلز جاه جه    كإلن جهةح

 نخفإلض ك ا  لز وع  ل له صقإلاخ ، جأص  جهاع ت تب  لاه ل ف جهجةاه

جهع  د جأجة اب، هنةج  ه ذهك  فتفإلع جأوعإلف ا كخ ك ا  ص إل  حةث جرة ال 

  إلهز لز  ق,ة جهةههب.لز جهة,جلن جه

هجهاع تةرخ أق جف ح  جه ةعإلقةيه لز  هجةإل لقة ظت  ةهف جه   ع

جهةع,يض  ه جهخعإلم  جهةز حإلقت اتم نةاجب جالفتفإلع لز جأوعإلف، هذهك 

ا ان  لةجف قإلن,ن تع,يضإلد  ق,ة  2017هعةب  84جهقإلن,ن فقم اإلةجف 

 لى  فض جه,جقت لقة  ههةةفاا ذهك .جه قإلهالد هجهة,فيةجد هجهخةصإلد جهعإلصب

ق جفجد، صه  ا لجإل جهق جف فقم جهلةف صجلس جه,لفج  جه   ع جهعةية صه  

هذهك ه, ت  وس ه ,جاط هنعب جهةع,يضإلد جه لصب  2017هعةب  13

 هةط ا   حكإلح جاج جهقإلن,ن.

نطإلق ص, , اإل  2017هعةب  84هقة حةة نص جه إلة  جأههز صه قإلن,ن 

جه , أأأ, اب يعأأأ ع جأأأاج جهقأأأإلن,ن  لأأأى  قأأأ,ة  هلصةاأأأإل هةط اقأأأه، ل أأأه جهةإلحاأأأب

جه قأأأأإلهالد هجهة,فيأأأأةجد هجهخأأأأةصإلد جهعإلصأأأأب  هجهةأأأأز تكأأأأ,ن جهةههأأأأب  ه  ع صأأأأه 

جه أأ كإلد جه  ل,كأأب هتأأإل  ه  ع صأأه جأشأأخإلص جال ة إلفيأأب جهعإلصأأب ط لأأإل لاتأأإل،  ح 

 أأه جأ  أأإلل جه ةفأأا  اأأة ج صأأه  تط اأأ  جأأاج جهقأأإلن,ن جهةطأأإلق جهاصةأأز لاة ثأأخ لأأز

تإليب تةفاا جهعقة  هذهك كله صإل هم يكه جةإلك تأارا  لأز جهةةفاأا هحةى ن 1/3/2016

 .هع ب ي جت  هى جه ةعإلقة

 أة  حأإلالد هعأةح  2017هعأةب  13حأةة قأ جف صجلأس جهأ,لفج  فقأم ك إل 

 2017هعأةب  84لأز جهقأإلن,ن فقأم جوةحقإلق جه ةعإلقة هلةعأ,يض جه ة أ,ص  لاأه 

ب غاأ ه جهغأ   ه جهة  أب جأههى:  ذج ث ت  ن جه ةعإلقة جوأةع خ اةفعأه  ه ا,جوأط
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لز تعإلصله صت جهجتب جه ةعإلقة   ه لز ح ,هه  لى جهعقة. جهحإلهب جهثإلناأب:  ذج  للأس 

جه ةعإلقأأأة  ه   عأأأ  طإله أأأإل  ن  وأأأ إلا جي عأأأإلف هاعأأأت فججعأأأب  هأأأى جهقأأأ جفجد 

( صأه قأإلن,ن جهةع,يضأإلد: جهحإلهأب جهثإلهثأب  ذج 1جالقة إلةيب جه  إلف  هاتإل لز جه إلة  )

ةعإلقأة  قأأ جفج اعأحب جأ  أأإلل  ه افعأخ جهعقأأة  ه جهةةفاأا  لأأى  لأةفد جهجتأأب جه 

حعإلا جه ةعإلقة  ه شط ه، صإل هم يكه جهعحب  ه جهفعخ  ه جهةةفاا  لى جهحعأإلا  ه 

( صأأه 1جه أأطب نإلتجأأإل  أأه جهقأأ جفجد جالقة أأإلةيب جه  أأإلف  هاتأأإل لأأز جه أأإلة  فقأأم )

 قإلن,ن جهةع,يضإلد.

ع  جه  ف هصإل ت عه صه ك إل  ن جهقضإل  جيةجفع  وةق   لى  ن تح ي  و

ل هم يكه لى حع إلن جه ةعإلقة جفتفإلع لز جأوعإلف يعة ا ثإلاب  ل طإلفمإل ل جقة إلةيإل ظ لإل

ل،  تحقاقإل ال ة إلفجد  -جأص  جهاع يقةضز  ةة  ا جح جهعقة، هال ي لك هه ةلعإل

صه جهط لاه جهةعإلنة  -هجوة  جف وا  جه  ل  جهعإلحجهعةجهب هكفإلهب تةفاا جهعقة 

هلةغلب  لى صإل يعة ض تةفاا جهعقة صه لع,اإلد هصإل ي إلةله صه هجه  إلفكب 

ل  لى جتب جيةجف  ص إلفكبُ جه ةعإلقِِة صعتإل لى تح خ   ق إلد، هصه ثم كإلن هاجصإل

 جا  صه جهخعإلف ِ جهةى حإلقت اه ط,جل لة   قاإلح جاج جهظ ف.

هاإلهةإلهز لان جهقإل ز جيةجفع كل إل  ُ  ت  لاه قضاب تةعل  اإرة ل       

,جلن جه إلهز هلعق,ة جيةجفيب أفتفإلع جأوعإلف نةاجب تح ي  وع  جه  ف جهة

نجةه يعةع ض ش هط تط ا  نظ يب جهظ هف جهطإلفمب هاةحق  صه صةى 

 نط إلقتإل  لى جهحإلهب جه ع ه ب  لاه، لإذج ت,جل د ش هطتإل يقضز اإ  إلل 

جه إلهز آثإلفجإل هجه ة ثلب ا فب  وإلواب لز جوةحقإلق جه ةعإلقة لز   إلة  جهة,جلن 

 قة جوةخل ةإل صه ر ل جهخ,ض لز  حكإلحه..، هعقةه جهاع تض ف نةاجب ذهك.

لز غإليب جأج اب،  لز جاج جه ض إلف  ة  ص إلةئجه إلةف  جهقضإل  جيةجفع 

 نعةع ض  ج تإل كإلآلتز: 

 ن تإلفيخ  ةح جهة,قت ك  ط هلظ ف جهطإلفئ ي ة  صه هحظب تقةيم  هال:      

جه ج,ع لاه، ههاس صه تإلفيخ جهعقة ك إل ج, جهحإلل  جه ةعإلقة هلعطإل  جهاع ال يج,ل

اإلهةع ب هعق,ة جهقإلن,ن جهخإلص. هاإلهةإلهز لإذج حةث جهظ ف جهطإلفئ هجه ة ثخ لز 

تح ي  وع  جه  ف اعة تقةيم جه ةعإلقة هع  ه هكإلن اإصكإلنه وح ه ةهن تح له 

ب أع جاج جد، لانه ال ي كه هه جهة عك اإلهةع,يض هلقإل هةظ يب جهظ هف جهطإلفم

 13ق جف صجلس جه,لفج  فقم هقة ت ةى  جوةةإلةج هتاج جهظ ف اعة ت,قات جهعقة.

 لةجف قإلن,ن ا ان  2017هعةب  84جه إلةف هةةفاا جهقإلن,ن فقم  2017هعةب 

جتجإلجإل ق ي إل صه ذهك  تع,يضإلد  ق,ة جه قإلهالد هجهة,فيةجد هجهخةصإلد جهعإلصب

حاث نص  لى  ن جهةإلفيخ جه ع,ل  لاه لز حعإلا جهةع,يضإلد هلقإل هتاج 
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جهقإلن,ن ج, تإلفيخ لةح جه ظإلفيف جهفةاب اإلهةع ب هل ةإلق إلد هجه  إلفوإلد 

 .اان,ج تإل هتإلفيخ جهةعإلقة اإلهةع ب  هى جهعق,ة جه  ةاب  لى  ص  جيوةإلة جه  إلش 

كإلصه جه إلةف  ا ان تح ي  وع  جه  ف جهقضإل  جيةجفع لز  حح ص ثإلناإل: 

 لى  هاجح جه ةعإلقة اإلالوة  جف لز تةفاا جهعقة ه ةح جهة,قف اع ب جاج جهةح ي ، 

هصإل  لاه  ال  ن يلجا  حفإلظإل  لى ةهجح وا  جه  ل  جهعإلح اإلنةظإلح ه ط جة،هذهك 

 هلجتب جيةجفيب جه ةعإلقة  هلح ,ل  لى   إلة  جهة,جلن جه إلهز هعقةه  ه جأ  جف

جهةز  لإلاةه نةاجب جاج جهظ ف جهطإلفئ هلز حإلهب فلضتإل،  ه صةحةه تع,يض 

غا  صةإلو إل هحجم جأ  جف، لاجب  لاه جالوة  جف لز جهةةفاا، صت جهلج,  

 هلقضإل  جيةجفع ين إلله. 

تط ا  نظ يب جهظ هف جهطإلفمب يةطلب   ذج كإلن جألخ جهعإلح  نثإلهثإل: 

صه ذهك   وةثةإل ل جهطإلفئ  ثةإل  صة  تةفاا جهعقة، لانه  حةهث جهظ ف  ه جهحإلةث

لقة تط   جاه جهةظ يب  ذج  صةةد جاه جه ة  هع ب ي جت هجتب جيةجف . ك إل 

يع ع جاج جهحكم لز حإلهب ه, تقةح جه ةعإلقة اطلب  ج    إللاإل الوةك إلل تةفاا 

إلفمب لز ك إل ي كه تط ا  نظ يب جهظ هف جهط.جهةاجصإلته ههجلقت جهجتب جيةجفيب

حإلهب حةهث جهظ ف جهطإلفئ  ثةإل  تةفاا جهعقة  لى حعإلا جه ةعإلقة، حاث  ن 

هج,  جهجتب جيةجفيب هةةفاا جهعقة  لى حعإلا جه ةعإلقة ال يؤةع  هى جنةتإل  

 جه جاطب جهعقةيب حاث يعة   جهعقة صةةجإل الثإلفه.

حإلقت  جهةع,يض جهاع يح خ  لاه جه ةعإلقة  ه جأ  جف جهةز فجاعإل:  ن        

 جه   ع يةعم اانه تع,يضإل اه نةاجب تح ي  وع  جه  ف  ه تع,يم جهجةاه

حاث ال يغطز  ال جا  صه جهخعإلف  جهجعا ب جهةز هحقت اه، ل   هصؤقةإل، جاماإل

شان هه اإلأفاإلح جهةز ي كه  ن تك,ن تاث د  ه هم يعة هتإل هج,ة ج ج  جاج 

هةظ يب جهظ هف جهطإلفمب هجهةز  جهةح ي   ه جهةع,يم. هذهك تط اقإل هألحكإلح جهعإلصب

تخةلف  ه نظ يةز   خ جأصا  هجه ع,اإلد جه إلةيب غا  جه ة,قعب حاث يك,ن 

لات إل جهةع,يض كإلص  احاث يغطز صإل هح  جه ةعإلقة صه رعإلف  هصإل لإلته صه 

ك إل يةعم جهةع,يض هلقإل هةظ يب جهظ هف جهطإلفمب اانه صؤقت، ا عةى  ن كعب.

فكب جه ةعإلقة لز جهخعإلف  ط,جل صة  هج,ة جهظ ف جهجتب جيةجفيب تلةاح ا  إل

جهطإلفئ، حةى ية كه صه تةفاا جهةاجصإلته جهةعإلقةيب هجهخ ه  صه جألصب، هذهك 

حفإلظإل  لى جوة  جف ةهجح وا  جه  ل  جهعإلح اإلنةظإلح ه ط جة،  لى  ن تة,قف 

ث ت جه عإل ة  ا ج ة لهجل جهظ ف جهطإلفئ هلز حإلهب جوة  جف جاج جهظ ف، ه

 ال ا عإلهنب ةجم ب صه جهةاجصإلته ةعإلقة هه يعةطات جهقاإلح جالوة  جف لز تةفاا  ن جه 

نه ية غز  لى جهط لاه   إلة  جهةظ  لز ش هط جهعقة هتةفااه  لى جيةجف ، لإ

 وس جةية ، ي إلة  جهحاإل   هاه ص    ر ى، هلز حإلهب  ةح جهة,لخ التفإلق لز 

 قإل ز لعخ جهعقة.جاج جه ان لانه الع صه جهط لاه  ن يطلب صه جه
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نظ ج التعإلح   لاب تقةي  جهةع,يض جه عةح  هل ةعإلقة  ه رإلصعإل:       

تح ي  وع  جه  ف صه لع,اب لقة ج ى جهع خ  لى  وةعإلنب جهقضإل  جيةجفع 

 ع لب وع  ل ف جهع لب جأجة اب صقإلاخ اإلهخ  ج  جه خة اه لز جاج جأص ، ه

جهجةاه جه   ع  ةة تقةيم جهطإل ه هعطإلمه لز جه ةإلق ب جهعإلصب صحخ جهةاجع 

جه إلثخ، هوع جإل اعة لةهف ق جف تح ي  وع  جه  ف  ه تع,يم جهجةاه، ك إل 

جاج يُحةة  يضإل  لى هجه جهةقب ل هق  وعإلف تةفاا جهع لاب صحخ جهةةج ز نةاجب 

صه جأص,ف جهةز تعإل ة جهقإل ز  لى جه,ل,ل هةقةي  تع,يض  ، هغا جإلجهق جف

 جه عةح  هل ةعإلقة. 
 

ولطب جهقإل ز جيةجفع تقف  ةة حة جهقضإل  اإلهةع,يض  ه : وإلةوإل

تفعا  جهعقة ه ناجل حك ه، ةهن  ن ت ةة  هى تعةيخ  هذهك صه ر ل فلضه،

ش هطه  ه جهخ ه  اه  ه لح,جه هجيفجة  جه  ة كب هط لاه. هاتاج لان ةهف 

جهقإل ز جيةجفع  لج  جهظ ف جهطإلفئ يخةلف  ه ةهف نظا ه جه ةنز هجهاع 

صه جهقإلن,ن جه ةنز  يقإلف تةفاا جهعقة صؤقةإل هحاه  147يعةطات هلقإل هةص جه إلة  

هجل جهظ ف جهطإلفئ،  ه  ن يحكم اإنقإلص جالهةاجح جه  ج   هى جهحة جه عق,ل ل

 . ه اايإلة  جه قإلاخ ه هةاجح

 ن  حكإلح نظ يب جهظ هف جهطإلفمب تةعل  اإلهةظإلح جهعإلح، وإلاعإل:      

هاإلهةإلهز لقة جوةق  جهقضإل  جيةجفع جهف نعز هجه   ع  لى  ةح ص   اب  ع 

جه ةعإلقة  ه حقه لز جه طإله ب اإلهةع,يض  ه جهظ هف جتفإلق يةةإللل ا قةضإله 

 ن هج,ة ش ط لز جهعقة يحةة صقةصإل . كما جهةز قة تط    ثةإل  تةفاا جهعقة

جهةع,يض  ه جأ  جف جهةز ي كه  ن تةةج صعةق    ه تح ي  وع  جه  ف 

 ه تخفاض جهع لب ال يح,ل ااه جه ةعإلقة هااه حقه لز طلب جهةع,يض هلقإل 

هف جهطإلفمب،  ذج ث ت  ةح قةف  جاج جه  ط  لى   إلة  جهة,جلن هةظ يب جهظ 

جه إلهز هلعقة، الوا إل  ةة تجإلهل جهةقل إلد جالقة إلةيب جهةز حةثت  ثةإل  تةفاا جهعقة 

ضخ هل ةعإلقة هاإلهةإلهز لاك,ن صه جألصقةجف صإل ت,قعه جه ةعإلقةجن  ه  ا جح جهعقة. 

صه شان ذهك ح ,هه  لى  ن يطإلهب اةط ا  نظ يب جهظ ف جهطإلفمب  ذج كإلن 

 صاجيإل  ك  . 

هاعة جوةع جض جهةةإلمج جهةز  وف   ةتإل جه حث لانةإل نقةح  ة  ت,لاإلد 

 هل   ع هجهقضإل  جيةجفع ههط لز جهعقة جيةجفع، هذهك  لى جهةح, جهةإلهز:

هعةب  84نةإلشة جه   ع جه   ع اض هف  تعةيخ جهقإلن,ن فقم  هال: 

,ة جه قإلهالد هجهة,فيةجد هجهخةصإلد إلةجف قإلن,ن تع,يضإلد  قا ان 2017

جهعإلصب، احاث ال يقة    لى جاه جهعق,ة جهث ثب ههكه ي  خ كإللب جهعق,ة جهةز 
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ك إل ج, جهحإلل لز تض فد صه  فتفإلع جأوعإلف نةاجب تح ي  وع  جه  ف، 

 ق,ة جهةاجح جه  جل  جهعإلصب، هجهةز ي كه  ن يؤةع تغاا  وع  جه  ف  هى 

جه وم جهاع واح خ  لاه جه ةعإلقة، الوا إل لز جهعق,ة جهةاثا  جه  إلش   لى 

صحةة  جهث ه،  ع جهةز يك,ن لاتإل جه قإلاخ جه إلهز  ه جه وم جهاع واح خ  لاه 

جه لةاح نظا   ةج  جهخةصب هلج ت,ف ثإلاةإل هصحةةج اةقب هغا  قإلاخ أع تغاا . 

ليإلة  هاإلهةإلهز لان  فتفإلع جأوعإلف نةاجب تح ي  وع  جه  ف قة ية تب  لاه 

لز تكلفب جهخةصب جه ؤةج ، جأص  جهاع يقةضز  ن يقإلاله ليإلة  لز جه وم ) ث ه 

، هجاج ال ي كه تحقاقه لز اع واح خ  لاه جه لةاح صه جه ةةفعاهجهخةصب( جه

 جهعق,ة صحةة  جهث ه  ال اةةرخ صه ق خ جهجتب جيةجفيب صإلنحب جالهةاجح. 

لز حإلهب  ذج كإلن جهظ ف  ه نةإلشة جهقضإل  جيةجفع جه   ع اانه ثإلناإل: 

جهحإلةث جهطإلفئ و  ةه جهجتب جيةجفيب جه ةعإلقة  اة  لتإل كعلطب  إلصب، كان 

تةخا  ج ج جد  إلصب، لفز جاه جهحإلهب تعة عة نظ يب جهظ هف جهطإلفمب هتط   

 تط ا  جاه جهةظ يب ي,ل  ح إليب  ك   هل ةعإلقةنظ يب   خ جأصا . الوا إل ه ن 

ب جيةجفيب جه ةعإلقة  اإلهةع,يض جهكإلصخ، هي  خ ذهك صإل صطإله ب جهجتحاث يح  هه 

 هح  جه ةعإلقة صه   ف هصإل لإلته صه كعب.

 ك إل نةإلشة جهقضإل  جيةجفع جهعا   لى نتج نظا ه جهف نعز لز تقةي 

يةح خ جه ةعإلقة قةفج يعا ج صه جهخعإلف   لى احاث  صئ,يإل، جهةع,يض نع ب

صجلس جهةههب  قة ج ىجهجا  جأك   صةتإل، ه تةح خ جهجتب جيةجفيب جه ةعإلقة 

% صه جهخعإلم ، هلز اعض جأحاإلن تقخ  90 لى  ن تةح خ جيةجف   جهف نعز

هذهك هلقإل هعة    ة إلفجد %،  95%  هقة تاية هةك,ن  80هةك,ن جاه جهةع ب 

ول,ك جه ةعإلقة صت  حع إلنه  ةة تحةية جهةع ب جه ئ,يب، صةتإليضعتإل جهقإل ز لز 

ى جه جت,ةجد جه  اههب صه جإلن ه ه ,ججتب جهظ ف جهطإلفئ، جيةجف  هصة

هح له  لى جالوة  جف لز جهةةفاا فغم جاج جهظ ف، لض  ول,ك جيةجف  

 هصةى تعإلهنتإل هججة إلصتإل ا عإل ة  جه ةعإلقة هةخطز جاج جهظ ف

نةإلشة جهجتإلد جيةجفيب  ن تعة ة لز  ق,ةجإل ط يقب جهث ه جه ةغا  ثإلهثإل:

حاث  نه يح  هتإل لز  ,  ذهك ةت   لاإل  نخفإلض تكلفةتإل،  ه جه  ن، حاث  ث 

، الوا إل لز جهعق,ة ك ا    ن تعةفاة صه  ع  نخفإلض لز جأوعإلف  ثةإل  تةفاا جهعقة

جهث ه جه ةغا  يعة   ا   ةنى شك  لضخ هل ةعإلقة جهةكإلهاف هط,يلب جأصة. ك إل  ن 

وع  جهعقة  ه لز ه كث    إلنب هه، هذهك ه ,ججتب  ع تغاا جد اإلهايإلة  لز 

تكلفةه  ثةإل  جهةةفاا، الوا إل لز ظخ ت ةز جهةههب أول,ا تح ي  وع  جه  ف، 

ذهك جأول,ا جهاع تةغا  لاه قا ب جهع لب جه حلاب ش ه ي,صإل صقإلاخ جهع  د 

 .جأجة اب



370 
 

لز حإلهب جهةقةح اعطإل   لى  وإلس  لز جهعق,ة جيةجفيب جه ةعإلقة فجاعإل: ن,لز  

جهعع  جهثإلات  ن يقةف حاه يحةة وع   طإلمه كخ جالحة إلالد جه,جفة  اإلهةع ب 

، ك إل ية غز  لاه لز جهعطإل الفتفإلع جأوعإلف هيةرلتإل لز جهث ه جهاع يحةةجإل لز 

إلالوة  جف لز تةفاا  هةاجصإلد جهةعإلقةيب، ه ةح حإلهب ص,ججتب  ع ظ ف طإلفم

جهةع ض أع ظ ف طإلفئ، حاث  ن جهة,قف  ه جهةةفاا قة  جهة,قف لز حإلهب

يفقةجم حقتم لز جه طإله ب لز   إلة  جهة,جلن جه إلهز هعقةه، اإل ة إلف  ن تط ا  

نظ يب جهظ هف جهطإلفمب ص ج,ن اإلوة  جف جه ةعإلقة لز تةفاا جالهةاجصإلد 

صةةإلع اإلي إللب هاهك لانه لز حإلهب جال.جهةعإلقةيب ه ةح جهة,قف اإفجةته جه ةف ة 

 ه جهةةفاا احجب جهظ ف جهطإلفئ، لان ذهك يعة ا ثإلاب رطإل  قةيإل، ك إل  ن  

تقةي  جه ةعإلقة ا,ج,ة جهظ ف جهطإلفئ صه تلقإل  نفعه قة يجإلن ه جه ,جا، 

هيةةتز جأص  ا لض جهة ,ى هعةح ت,جل  ش هط تط ا  نظ يب جهظ هف 

 .جهطإلفمب  لى حإلهةه

فاا جهةاجصإلته ه ةح جهةحجج اإلهظ ف جه ةعإلقة لز تة جفك إل تظت   ج اب جوة  

جهطإلفئ لز  ن ذهك يعإل ة  لى تقةي  جهةع,يض جه عةح   ه جال  جف جهةز 

صعاهب صةى ت,جل  جهحإلةث جهطإلفئ  ه هقعت  لاه نةاجب جاج جهظ ف ، حاث  ن 

جيوةثةإلمز صه  ةصه هةقةي  جهةع,يض ال تظت  هال ي كه جهةحق  صه هج,ةجإل  ال 

إلماب ه ةة   خ جهحعإلا جهةتإلمز هج, صإل ال يك,ن  ال اعة صه جه عةخل إلد جهةت

  نجإلل ج ات جأ  إلل.

  نةإلاأت جهةأز جهةخ,لأإلد صأه جهأ غم  لأى  نأه  هى ن ا   ن لة,ةهلز جهخةإلح 

 هعأع  جهكإلصأخ جهةح يأ  نةاجأب جأوأعإلف لأز جهك اأ  جالفتفأإلع صأه جه  أ ع جه إلفع

 جهع أ د صقإلاأخ جه  أ ع جهجةاأه قا أب لأز ك اأ   نخفإلض صه   ق ه هصإل ،  فجه

 جهجةاأأه هةعأأ,يم جييجإلااأأب جه أأ,جةف ظتأأ د 2019  أأإلح صطلأأت صأأت  نأأه  ال ،جأجة اأأب

 نإلحاأب ل أه أهجنه. وإلاقإل كإلن جهةع,يم  لى جهحكم  ن  ه يةم جهاع جأص  جه   ع،

 ) جه ,جليأب جهعأ,ق  لأى جهقضإل   هى جه   ع جهجةاه ل ف وع  تح ي   ةى لقة

 جهع أأ د صقإلاأأخ جهجةاأأه قا أأب تحعأأةت لقأأة  رأأ ى نإلحاأأب هصأأه ت إلصأأإل، جهعأأ,ةج (

 جأههأى، جهعإله اأب جهع لأب قلةأإل ك أإل يعأة هجهأاع جأص يكأز جهةهالف هرإللب جأجة اب،

 جهأأةهالف  نخفأأض لقأأة جه وأأ ز هلعأأع  هلقأأإل جةاأأه 18 جأراأأ  جأأاج تخطأأى  ن ل عأأة

  .2019 ن,ل    لز هذهك ،جةاه 16 يقإلفا صإل  هى ها خ جه   ع جهجةاه صقإلاخ
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صإلذج اعة تح ي  وع  جه  ف ؟ آفج  لز جهعاإلوب  د/ أحمد جالل، -

ل  جي   13جهةقةيب، جه  كا جه   ع هلةفجوإلد جالقة إلةيب، جهعةة 

2003  ، 

صظإلج  جهعلطب جهعإلصب لز جهعق,ة جيةجفيب" ةجف ، د/أحمد عثمان عياد -

 . 1993جهةتضب جهع ااب 

نظ يب جهظ هف جهطإلفمب ه ث جإل  لى  د/ أحمد يوسف عبد الرحم:، -

جهعقة جيةجفع لز للعطاه، ةفجوب صقإلفنب، فوإلهب صإلجعةا  صقةصب هكلاب 

 .2017جه  يعب هجهقإلن,ن جهجإلصعب جيو صاب اغا ، 

جهة  يعإلد جالقة إلةيب، ةجف جهةتضب جهع ااب،  د/ السيد عبد المولى، -

1992. 

 -جهةظ يبهجهعاإلوإلد،ةجفجهفك  -جالقة إلةجهةههزد/ السيدمتوليعبدالقادر، -

 .2011  إلن،

ب جرةاإلف نظإلح وع  جه  ف، صجل أتيش غوش وجوناثان أوستري، -

 .2009جهة ,يخ هجهةة اب، ةيع    

، كلاب 2001صحةةد  لصب جهع لب لز ص  ، ي,ها,  د/ أيم: هندي، -

 جهةجإلف  ه ةجف  جأ  إلل، جإلصعب حل,جن.

 قة جهة,فية جيةجفع، ةهن ذك  ةجف ن  ، جهط عب  د/ برهام زريق، -

 .2017جأههى 

، ص  فجد هةهجلت جهة,جه جهحةيث أنظ ب د/ بربري محمد أمي: -

 ةة جهعإلاتجه  ف جهةههاب، صجلب جقة إلةيإلد ش إلل  ل يقاإل، جهع

تغا جد وع  ل ف جها,فه هجهةهالف ه ث جإل  لى  بغداد زيان،د/  -

جه  إلةالد جهةجإلفيب جهخإلفجاب جهجاجم يب، فوإلهب صإلجعةا ، صقةصب هكلاب 

 .   2012/2013جهعل,ح جالقة إلةيب جإلصعب هج جن، 

( هجهةط,ف جهحةيث هعقة  B.o.t ق,ة جه ,د )  د/ جابر جاد نصار ، -

قةيب هلةظ يب جهةقلاةيب هعقة جيهةاجح ، ةجف جهةتضب جيهةاجح ، ةفجوب ن

 .2002جهع ااب ، جهط عب جأههى وةب 

، جهعق,ة جيةجفيب لز جهةظإلح جهعع,ةع، د/ حمادة عبد الرازق حمادة -

 ح.2018ه/1439، 1صكة ب جه ةة ز اإلهةصإلح اإله  لكب جهع ااب جهعع,ةيب، ط

اإله ,جلنب جهعإلصب  واإلوب وع  جه  ف ه  قةتإل ،د/ حمدي عبد العظيم -

 .1987هلةههب، صكة ب ةجف جهةتضب جهع ااب جهقإلج   ، 

تاثا  جهف هق لز  وعإلف ل ف جهجةاه  د/ خالد عبد الوهاب البندري، -

جه   ع  لى جالقة إلة جه   ع، جتحإلة جهغ ف جهع ااب، ت  يه جأهل 

 2016صه  كة,ا  
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لز  حةهة جه قإلاب جهقضإلماب  لى جهةحكام د/ رجب محمد السيد، -

صةإلل إلد جهعق,ة جيةجفيب ةفجوب صقإلفنب، فوإلهب ةكة,فج  صقةصب هكلاب 

 .2010جهحق,ق جإلصعب  وا,ط، 

____________ جهعق,ة جيةجفيب هط ق حعم صةإلل إلتتإل ةفجوب لز  -

 ,  نظإلح جه ةإللعإلد هجه  ة يإلد جهعع,ةع، صكة ب جه ق ع اإله يإلض،  

 .2018جهط عب جأههى، 

، ةجف جهةتضب جهع ااب، PPPة جه  جكب،  ق, د/ رجب محمود طاج:، -

 .2007جهط عب جأههى 

ولطب جه حكم لز   إلة  جهة,جلن جه إلهز هلعقة لز  د/ رشا على الدي:، -

ظخ جألصب جهعإله اب جه ججةب، جه ؤت   جهعل ز جهعة,ع جهثإلهث     كلاب 

 .2009 ا يخ  2-1جهحق,ق جإلصعب جه ة ,ف ، لز جهفة   صه 

 نظ ب وع  جه  ف، صجلب جهة ,يخ هجهةة اب، ي,ناه  ستانلي فيشر، -

2001 ، 

جأوس جهعإلصب جأوس جهعإلصب هلعق,ة جيةجفيب" ،د/ سليمان الطماوي -

 .1965، 2هلعق,ة جيةجفيب، ةجف جهفك  جهع از، ط عب 

، جه,جاا لز جهقإلن,ن جيةجفع" ةجف جهفك  جهع از __________ -

1988 

جهعق,ة جيةجفيب ااه جهةظ يب هجهةط ا  لز ةههب  د/ صالح الدي: فوزي، -

 .1990جالصإلفجد جهع ااب جه ةحة ، احث ا جلب جيةجف  هجهةة اب،  ا يخ 

جهق,ج ة جه ةظ ب هلعق,ة جيةجفيب هتط اقإلتتإل لز  د/ عبد هللا الوهيبي، -

 2002جه  لكب جهع ااب جهعع,ةيب، ةهن ةجف ن  ، وةب 

وعإلهعإلصبهلعق,ةجيةجفيب،ةجفجهكة إلهقإلن,ناجأعبدالعزيزعبدالمنعمخليفة،د/ -

 .2005 ،جهقإلج ، 

جهعق,ة جيةجفيب" جهكةإلا جأهل  ةجف جهةتضب جهع ااب  د/ عبد هللا حنفي، -

1999. 

د/ عبدالمنعمعلى  -

،جهقإلإله   لاب وعإلفجه  ل,جألصإلتإلهةقة  جه عإلل  صعتةجهةفجوإلت،راضي

 .1972/1973ج  ، 

ص إلةئ جهةظإلح جيةجفع جهعع,ةع جه قإلفن،  د/ عبد المحس: سيد ريان، -

 .2012ةجف جهةتضب جهع ااب اإلهقإلج  ، 

،  حكإلح جهةعإلهن جهةههز لز صجإلل جهةة اب د/ عبد الواحد محمد الفار -

 جالقة إلةيب، جهةإلش   إلهم جهكةب، ةهن ذك  وةب ن  .

ولطب جيةجف  لى تعةيخ جهعقة جيةجفى، ةجف جهفك   على الفحام،د/ -

 ،1976جهع اى، 
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لك   جهة,جلن جه إلهز هلعقة  د/ علي ب: عبد الكريم أحمد السويلم، -

جيةجفع لز جه  لكب جهع ااب جهعع,ةيب، فوإلهب ةكة,فج  صقةصب هكلاب 

 ح.2007ه/1427جهحق,ق جإلصعب  اه ش س 

 -جيةجف جه إلهابجهةههاب،ةجفجهةعلا إلهجإلصعابعلىسعدمحمدداود،د/  -

 . 2011 جالوكةةفيب،

جهظ هف جهةز تط    ثةإل  تةفاا جهعقة جيةجفع،  د/ علي عبد المولى، -

 . 1991ةفجوب صقإلفنب، اةهن ذك  ةجف ن  ،  إلح 

ةهف جهةحكام لز جهحفإلظ  لى جهة,جلن جه إلهز د/ فهد مجعد المطيري،  -

ااه جهك,يت هص   هل نعإل، ةجف جهةتضب  هلعقة جيةجفع، ةفجوب صقإلفنب

 .2015جهع ااب، 

،  نظ ب وع  جه  ف: ثإلاةب  ح صع,صب، صجلب  مارك آستون وآخرون -

 2008جهة ,يخ هجهةة اب، صإلفس 

  إلة  جهة,جلن جه إلهز هلعقة جيةجفع لز  د/ محمد أبو بكر عبد المقصود، -

جهعة,ع جهثإلهث ظخ جألصب جه إلهاب جهعإله اب، احث صقةح هل ؤت   جهعل ز 

 ا يخ  2-1    هكلاب جهحق,ق جإلصعب جه ة ,ف ، لز جهفة   صه 

2009 ، 

 صحإل  جتفاإلالقة إلةجهكلاإله ع  ،ةهنةجفجهة  ،د/ محمدالعربيساكر، -

2003  

جهعقة جيةجفع ااه صفإلجام جهةظإلح جه تاةز هنظإلح  ،د/ محمد محمد بدران -

جه  يعب جهعإلصب" احث صقةح هةةه  جهةحكام لز جهعق,ة جيةجفيب جهةههاب  

جهةز نظ تإل ص كا جهقإلج   جيقلا ز هلةحكام جهةجإلفع جهةههز اإلهةعإلهن 

 صت صجلس جهةههب   

ن  ، ص إلةئ ه حكإلح جهقإلن,ن جيةجفع، اةهن ةجف  د/ محمد فؤاد مهنا، -

 .1978وةب 

  4  لـ1992جهعقة جيةجفع" ةجف جهفك  جهع از   ،د/محمود حلمي -

 . 1992ة/ ايا  جه  يف "جهقإلن,ن جيةجفع" ةجف جهةتضب جهع ااب 

 .1997جهةق,ة جهةههاب ه  لاإلد جه  ف جأجة ز،  د/ مدحت صادق، -

صعاإلف جهعقة جيةجفع ه ث ه  لى ، د/ مصطفى عبد المقصود سليم -

 . 1995لس جهةههب" ةجف جهةتضب جهع ااب  جرة إلص صج

جهة,جلن جه إلهز لز  ق,ة جين إل جد  د/ مصطفي عبد المحس: الحبشي، -

 .2008جهةههاب، ةفجوب صقإلفنب، ةجف جهكةب جهقإلن,ناب، 

جهعق,ة جيةجفيب، ةفجوب صقإلفنب، صة ,فجد  د/ نصري منصور نابلسي، -

 .2010ليه جهحق,قاب، 
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  ه اب نص جهعقة جيةجفع  لى صةى ص د/ واصف يوسف الزبون، -

صخإلهفب نظ يإلد   إلة  جهة,جلن جه إلهز: ةفجوب صقإلفنب، صجلب جهجإلصعب 

 .2018جيو صاب هلةفجوإلد جه   اب هجهقإلن,ناب، جهعةة جأهل هعةب 

 ث  تغاا جد وع  جه  ف  لى قا ب جهعقة  د/ وائل محمد عشم، -

 . 2016جيةجفع، ةفجوب صقإلفنب، صكة ب جه,لإل  جهقإلن,ناب، 
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