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الضوابط القانونية إلدارة عقود فيديك في ظل أزمة كورونا

"الكتاب األحمر1999بالتطبيق على نموذج فيديك "

ز  للتحر  سبيلوالفيه،جدالالملموًساواقًعا(COVID-19)املستجدكورونافيروسانتشارأضَحى

هذهظليفطرفكلوواجباتحقوق وتحديداإلدارةبُحسنسوى العقودعلىاالقتصاديةآثارهمن

.األزمة

 تقودكونهاوالتشييدللبناءالدوليةالعقودألهميةونظًرا
َ
تكون فقدالعالم،دانبلبينالتنمية  قاطرة

 
ً
ة،األزمةبتلكتأثًراالقطاعاتأكثرمنواحدة ةالدول بتضر التياالقتصاديةواألزماتخاصَّ .عامًّ

ريسمحالعقودتلكتنفيذمدةطول أنفالثابت برمتالتيالظروفبتغي 
ُ
أوأحداثتطرأففيها،أ

عةغير-غيرهاأوصحية،أواقتصاديةأوسياسية-ظروف
َّ
 تنفيذهاأثناءمتوق

 
إرادةعنخارجة

سبًباروفالظهذهتكون وقدالتعاقدية،التزاماتهتنفيذعناألطرافأحدتعوق قدوالتياألطراف

.أحكامهاتعديلأواملسؤولية،منلإلعفاء

Fédération"االستشاريينللمهندسينالدولياالتحادعقودنماذجكانتوملا International Des

Ingénieurs Conseils:FIDIC"طبعةاألخصوعلىوالدولي،املحليالصعيدينعلىشيوًعااألكثرهي

معللتعاقداأنموذًج العربيةالدول منالعديداتخذتهاوالتياألحمرالكتابباسماملعروفة1999عام

بةعقديةنماذجواستحداثبتعديلوقامتالحكومية،الجهات ذلكمنذكرونالطبعة،تلكمنُمعرَّ

1رقمملتحدةاالعربيةاإلماراتبدولةالتنفيذياملجلسرئيسالسموصاحبقراراملثالسبيلعلى

رطحيثوالبناءوالتصميماملقاوالتواتفاقيات  عقود  نماذج  إصدار  شأنفي2007لسنة
ُ
أناشت

برمهاالتيالعامةاملقاوالتواتفاقاتعقودجميعتكون 
ُ
لهذهوفًقاوظبيأبإمارةفيالحكوميةالدوائرت

.النماذج



هونُندراستنا،محلهوالفيديكعقدمنالنموذجذلكيكونأنآثرنافقدلذلك ِّ كلماأنهو 

1999FIDIC")طبعةبهاالمقصوديكونفيديكعقدعبارةوردت Red Book").وكلما

.(COVID-19)املستجدكورونافيروسوباءبهااملقصوديكون كوروناعبارةوردت

خاللمنكوروناوباءأزمةظلفيفيديكعقودإلدارةالقانونيةللضوابطنعرضأنارتأيناكما

 د،العقو بتلكاملعنيينباَل تشغُل والتيإلينا،وردتالتيالتساؤالتأهمعناإلجابة
ً

لعمومتسهيال

.القانونينلغيرالفائدة

:وإجابتهاالتساؤالتطرحفينبدأهللاوبسم

تحال ضمنكوروناوباءاعتبار مدىماهو الذهن،إلىيتبادر الذيالتساؤل لعل/1س

فيديك؟عقودفيالقاهرةالقوة

قدملم
ُ
1999FIDIC)الدراسةمحلالنموذجاألخصوعلىفيديكعقودنماذجت Red Book)تعريًفا

ر1-19البنداشترطوإنماالقاهرةللقوةدقيًقا
 
ظرفأوواقعةأيفيمجتمعةشروطأربعةتوف

:يباآلتيتصفأنوهيالعقد،حكمفي"القاهرةالقوة"بمصطلحتتصفحتىاستثنائي

...وطرف،أيسيطرةعنخارجأنه-أ

ز أنالطرفذلكبوسعيكنلمأنه-ب ...والعقد،إبرامقبلمعقولةبصورةمنهيتحرَّ

...وحدوثه،عندمعقولةبصورةيتالفاهأويتجنبهأنالطرفذلكبوسعيكنلمالذي-ج

.اآلخرالطرفإلىجوهري بشكلُيعَزى الأنه-د

عةغيرالطبيعةإلىوبالنظر
َّ
ياملتوق  

 
بكورونافيروسمرضلتفش   

ماوهو،(19-كوفيد)ضملر املسب 

 لإلعالن2020مارسفياملتحدةلألممالتابعةالعامليةالصحةمنظمةدفع
ً
 "باتأنهصراحة

ً
،"جائحة

اوباءً أي .عامليًّ

.الفيديكعقودفيالقاهرةالقوةوصفعليهينطبقفإنهوبالتالي



الطارئة؟والظروفالقاهرةالقوةبينالفرق ما/2س

الشروطفيرُيذكخالفالأنهمعرفتهعليكيجبفمااملصطلحين،حول فقهيجدالفيالولوجدون 

لْيهماالنظريتينمنواحدةإلعمالتوفرهاالواجبوالضوابط ك  أما.ضوابطوالالشروطنفسفل 

.منهماكلعلىاملترتباألثرفيفيكون الرئيسالخالف

 االلتزامتنفيذاستحالةإلىالجاري الوباءأدىإذابساطةوبكل
ً
 استحالة

ً
إعمالبصددن نكو مطلقة

ةنظرية لز مالعقدفينفسخالقاهرة،القوَّ
ُ
.قابلةاملتااللتزاماتتسقطو للجانبين،امل

نظريةمالإعبصددفنكون استحالتهوليسااللتزامتنفيذفياإلرهاقإلىكوروناوباءأدىإذاأما

مأوللقاض يجازوحينئذ  الطارئة،الظروف
َّ
حك

ُ
قااللتزامرديأنالطرفينأحدطلبعلىبناءً امل ره 

ُ
امل

قااللتزامتنفيذيوقفأنأواملعقول،الحدإلى دون املقابل،مااللتزافييزيدأومنهينقصأواملره 

 أوللقاض ييتراءىحسبماوذلك.(واإلماراتياملصري القانونينبحسب)العقدفسخ
ُ
مامل

َّ
تبًعاحك

 ويقع.الطرفينمصلحةبيناملوازنةوبعدللظروف
ً

.ذلكخالفعلىاتفاقكلباطال

ةوبصفة لتحآليةوتحديدالقاهرةالقوةأحكامتنظيمعلىاالتفاقلألطرافيجوز عامَّ عتها،م  ب 
َ
وهوت

وأحكامهاالقاهرةالقوةملعالجة19البندأفردحيث.الدراسةمحلفيديكبعقدواضًحانجدهما

عاتها ب 
َ
.وت

بإذااتخاذهالواجباإلجراءهو ما/3س املقاول قدرةمنالحدفيكوروناوباءانتشار تسبَّ

األعمال؟استئنافعلى

جراءاتاإل بسببالتعاقديةالتزاماتهمنأيأداءمن(سيمنعهكانأو)املقاوَل الوباءُ َمَنعإذا

الحدأوجول،التحظراملثالسبيلعلىمنهاوالتيانتشاره،منللحدالدول تتخذهاالتياالحترازية

 التحركاتمن
ً

منفيكون رها؛وغيباملوقع،العملساعاتتقليلأوالوطني،التعقيمملنظومةتفعيال

تعيَّن
ُ
الطرفإلى(فيديكعقدمن2-19للبندوفًقاتمأنهفيهيذكر)إخطاًرايرسلأناملقاول علىامل

مهاآلخر ةتشكلأنهاويؤكدالظروف،أوبالواقعةُيعل  نقاهرة،قوَّ   أنويتعيَّ
وجهعلىاإلخطارفيدُيحد 

ًرا(سيصبحأو)أصبحالتيالعقديةااللتزاماتالدقة
َّ
.ظروفالهذهبسببأداؤهاعليهمتعذ



ضُيفترَ كانأو)بهعلمالذيالتاريخمنيوًما(14)خاللاإلخطارهذاُيصدرأناملقاول علىويتعيَّن

لالذيالظرفأوبالحادث(العلمفيه
َّ
.القاهرةالقوةشك

فيديك؟عقدمن2-19للبندوفًقااإلخطارعلىيترتبالذياألثرما/4س

هااللتزاماتأداءمنُمعًفىاإلخطاربإرسالقامالذيالطرفيعد   القاهرةالقوةقاءبطيلةعنهااملنوَّ

.أدائهامنلهاملانعة

الطرفلىإيدفعبأنالتزامهمنطرفأييعفيالكوروناوباءفيهابماالقاهرةالقوةحكمأنبيَد 

.العقدبموجباستحقاقاتهاآلخر

غيرنقصالبسببتأخًراعانىإذاالعقدتنفيذوقتبامتداداملطالبةللمقاول يحقهل/5س

كورونا؟وباءانتشارنتيجةاللوازمأوالعمالةتوفرفياملتوقع

ل بالحصو املطالبةاملقاول حقمنيكون الفيديكعقدمنأ-4-19البندوأيًضا،4-8البندبحسب

رحصلإذااإلنجازملدةتمديدعلى ريحصلأنمتوقًعاكانأوتأخ  ومنهااألوبئةتفش يبسببتأخ 

التيتياجاتواالحاللوازمأوالعمالةتوفرفيمتوقعغيرنقصإلىأدىإذاخاصةكورونا،وباءبالطبع

.1-20الفرعيللبندوفًقااملطالبةتقديممراعاةمع.املشروعتنفيذيتطلبها

اقياتاتفأوعقدأيبموجبباطنمقاوليمعمتعاقًداالرئيساملقاول كانإذاالحكمما/6س

اأوالقاهرةالقوةمنإعفاءً تتضمنأخرى 
ً
دةتلكمنأوسعشروط معقدالعبموجباملحدَّ

الرئيس ي؟املقاول 

منإلعفاءلأوسعشروطأوإضافيةشروطعلىالباطنومقاوليالرئيساملقاول بيناالتفاقيجوز 

لالالعملصاحبأنبيَد القاهرة،القوة عةيتحمَّ ب 
َ
تعفيوالطن،البامقاوليمعاالتفاقاتهذهت

.اللتزامهأدائهعدمحالةفيالعملصاحبأماممسؤوليتهمنالرئيساملقاول 



دالوقتما/7س  باستحقاقاتهاملقاول ملطالبةاملحدَّ
َ
عندهلورونا؟كفيروسانتشار  نتيجة

محدد؟وقتهناكأمالعقد،انتهاءعندأمالوباء،انتهاء

:التاليةاملواعيدفيباإلخطارااللتزاماملقاول علىيجب

هفيُيفترضكانأو)بهعلمالذيالتاريخمنيوًما(14)خالل2-19البندألحكاموفًقااإلخطار-1

.كورونافيروسوباءبأثر(العلم

:باآلتيتقض يوالتي1-20البندألحكاموفًقااملطالبةتقديم-2

 واصًفااملهندسإخطار-
َ
 أوالحَدث

َ
يوًما28عنخًرامتأوليسوقتأقربفيللمطالبةاملؤديالظرف

.علمهافتراضأواملقاول علمبعد

أخرى مدةخاللأو(علمهافتراضأوعلمهبعد)يوًما(42)خاللتفصيليةبمطالبةاملهندسإخطار-

دةالتفاصيلكافةتتضمناملهندس،عليهاويوافقاملقاول يقترحها  
سساملؤي 

ُ
وامتداداملطالبةأل

باإلضافيةاملبالغأوالوقت
َ
.بهااملطال

:اآلتيمراعاةاملقاول علىفيجبالعقد،علىمستمرمفعول كورونالوباءكانإذاأما

لةاملطالبةتعد  -أ مهاالتياملفصَّ  املقاول قدَّ
ً
ةمطالبة .مرحليَّ

ن-ب ةاملطالباتإرساليواصلأناملقاول علىيتعيَّ ا،األخرى املرحليَّ   شهريًّ
 منهاكلفيًنامبي 

َ
ة مدَّ

ر باملبلغأو/واملتراكمالتأخ 
َ
بصورةاملهندسلبهيطحسبمااملؤيدةالتفاصيلمنوغيرهابه،املطال

...ومعقولة،

وباءعنالناجمةاآلثارانتهاءتاريخمنيوًما(28)خاللالنهائيةمطالبَتهيرسلأناملقاول على-ج

.املهندسعليهاويوافقاملقاول يقترحهاأخرى فترةأيخاللأوكورونا،



معلىالوباءأثرعناإلخطارفياملقاول إخفاقهل/8س يؤديسابقةالاملواعيدفياألعمالتقد 

املطالبة؟فيحقهسقوطإلى

مالفقهيالجدلفيالدخول عنبعيًدا مددَ فيديكعقودفيالواردةاملواعيداعتبارمدىحول املحتد 

،مدد  مجردَ أمسقوط   نؤكدأنناإاللعقد،لالحاكمةالقانونيةالنظمباختالفتختلفوالتيتنظيمية 

دأهميةعلى اهاملواعيدبهذهبااللتزاماملقاول إخاللوأناملواعيدبهذهالتقي  عدم-عامةبصفة-مؤدَّ

ى،تعويضأيتقاض يفيأحقيتهوعدمالعقد،تنفيذمدةتمديد َ
ميعجمنالعملربوُيعف

.باملطالبةاملتعلقةاملسؤوليات

عنصاريفباملاملطالبة":بأنقضتحيثبأبوظبي؛النقضمحكمةأحكامعليهاستقرَّتماوهذا

الذكر،سالفةالعقدشروطحسبمحددةوإجراءاتلطرق تخضع(ُوجدتإن)االمتدادفترات

نةللطاعيحقالمماذلك،علىدليلأيمناألوراقلخلواإلجراءاتهذهيتبعلماملقاول وكون 

."بالتعويضاملطالبة

.(15/2/2017بجلسةتجاري،2017لسنة6رقمالطعن)

كورونا؟وباءبسببالعقدإنهاءيجوز هل/9س

 ق 
فر 

ُ
:اإلجباري اإلنهاءانيوالثاالختياري،اإلنهاء:أولهما:كوروناوباءبسببالعقدإنهاءفيأمرينبينن

 
ً

:الختياري اإلنهاء-أول

الفرعيلبندابموجبكورونا،وباءألزمةنظًراالعقدبإنهاءاآلخرالطرفإخطارالطرفينمنألييجوز 

:التاليةالشروطتوافرتإذاوذلك19-6



َددأومتصلةيوًما(84)ملدةجوهريةبصورةالجاريةاألعمالكلتنفيذتعذرإذا-1
ُ
تلفترامتعددةمل

.السببذاتعنيوًما(140)منأكثَر بمجموعهاتتجاوز متتابعة

الظروفأوبالواقعة2-19للبندوفًقااآلخرالطرفبإخطارقامقداإلنهاءطالبالطرفيكون أن-2

لالتي  
 
شك

ُ
ةت يكون وأن(بهاالعلمفيهاملفترضأو)بهاالعلمتاريخمنيوًما(14)خاللالقاهرة،القوَّ

ًرا(سيصبحأو)أصبحالتيااللتزاماتاإلخطارفيحدد
َّ
.أداؤهاعليهمتعذ

.العقدبإنهاءاآلخرالطرفإلىإخطاربإرسالاإلنهاءطالبالطرفيقومأن-3

االعقدإنهاءيصبحالحالة،هذهوفي
ً
املقاول علىويتعيناإلخطار،إرسالتاريخمنأيام(7)بعدنافذ

.اإلجراءاتباتخاذاملباشرة

:القانون بموجباإلنهاء-ثانًيا

مهالذيالتطبيقالواجبالقانون بمقتض ىالفيديكعقدانفساخيكون 
ُ
كوروناوباءرجخفإذا.َيحك

رال-الطرفينسيطرةعن  عاقديةالتبالتزاماتهكليهماأوالطرفينأحدوفاءَ وجعل-هللاقدَّ
ً

أومستحيال

فيستمراراال منالطرفينإعفاءإلىالعقديحكمالذيالقانون بمقتض ىيؤديأوللقانون،مخالًفا

هذهباآلخرالطرفإلىالطرفينمنأيمنإخطار  وبعدعندئذ  العقد؛بموجبآخرالتزامأيأداء

أيأداءفياالستمرارمنالطرفانُيعَفىالدراسة،محلفيديكنموذجمن7-19البندبموجبالحالة

  بحقوق اإلجحافبدون ولكنآخر،التزام
.بالعقدسابقإخاللأيبخصوصمنهماأي 

موجببكوروناوباءظلفيالفيديكعقدإنهاءإمكانيةملدىنعرضأنعلينالزاًماكانهناومن

:واإلماراتياملصري القانونين



:املصري القانون في-1

ت التزام  ض ىانقإذاللجانبينامللزمةالعقودفي":أنهعلىاملصري املدنيالقانون من159املادةنصَّ

."نفسهاءتلقمنالعقدوينفسخله،املقابلةااللتزاماتمعهانقضتتنفيذهاستحالةبسبب

تكما أصبحبهالوفاءأناملدينأثبتإذاااللتزامينقض ي":أنهعلىالقانون ذاتمن373املادةنصَّ

 
ً

."فيهلهيَد الأجنبيلسببعليهمستحيال

ت:اإلماراتيالقانون في-2 إذاللجانبينامللزمةالعقودفي-1":أنهعلىمدنيةمعامالت273املادةنصَّ

 االلتزامتنفيذتجعلقاهرةقوةطرأت
ً

منالعقدسخوانفلهاملقابلااللتزاممعهانقض ىمستحيال

الحكماهذوينطبقاملستحيل،الجزءيقابلماانقض ىجزئيةاالستحالةكانتوإذا-2.نفسهتلقاء

علمبشرطالعقدفسخللدائنيجوز الحالتينهاتينوفياملستمرةالعقودفيالوقتيةاالستحالةعلى

."املدين

 ن
ةالعقدالنفساخُيشترطأنهالسابقة،النصوصاستقراءمنوالَبي  العقدتنفيذيكون أنةقاهر بقوَّ

 
ً

.مطلقةاستحالةمستحيال

فلناألغلب،علىسنواتعدةتنفيذهايستغرق املدةطويلةعقوًداالفيديكعقودكون إلىوبالنظر

 -اآلنحتى-كورونافيروسوباءيكون 
ً

لممااإلماراتي،وأاملصري القانونينبموجبالعقدإلنهاءسبيال

باإلنهاءلبةاملطافيالطرفينأحدبأحقيةاملساسدون وذلكاملطلقة،التنفيذاستحالةتتحقق

.قدمناكماالعقدمن6-19للبندوفًقااالختياري 



ةالقيمةما/10س كورونا؟وباءبسببالتعاقدإنهاءتمإذاللمقاول املستحقَّ

ااإلنهاءتمسواء ربسبباختياريًّ
 
يوًما(84)دةملجوهريةبصورةالجاريةاألعمالكلتنفيذتعذ

 السببذاتعنيوًما(140)منأكثربمجموعهاتتجاوز متتابعةلفتراتمتعددةملددأومتصلة
ً

عمال

 القانون بموجباإلنهاءتمأو،6-19بالبند
ً

قيمةبتقديراملهندسفسيقوم؛7-19بالبندعمال

:يليماتتضمندفعشهادةوإصدارإنجازها،تمالتياألعمال

...والعقد،فيمحددسعرولهتنفيذهتمعملأيمقابلالدفعالواجبةاملبالغ-أ

 املقاول يكون التيتلكأوللمقاول،توريدهاتموالتيطلبهاتمالتيواملوادالتجهيزاتتكلفة-ب
ً

مسؤوال

اواملوادالتجهيزاتهذهتصبحالحالةهذهمثلوفيتوريدها،قبول عن
ً
وضمن)ملالعلصاحبملك

...ولعمل،اصاحبتصرفتحتووضعهاتسليمهااملقاول وعلىلثمنها،تسديدهحال(مسؤوليته

دهاأخرى مسؤوليةأوتكلفةأي-ج إلنجازتوقعهةنتيجمعقول بشكلالظروفتلكفياملقاول تكبَّ

...واألعمال،

آخرانمكأيإلىأو)بلدهإلىوإعادتهااملوقع،مناملقاول ومعداتاملؤقتةاألعمالإزالةتكلفة-د

...و،(بلدهإلىإعادتهاتكلفةتجاوز عدمشريطة

.اإلنهاءتاريخفياألعمالإنجازفيالوقتكلَّ املستخدميناملقاول وعمالموظفيترحيلتكلفة-هـ

بتسويةالخاص"20البندأحكامبموجبعليهاالعتراضيتملمماملز ًمااملهندستقديرويكون 

."والتحكيمواملنازعاتاملطالبات



تفش يبسببتكبدهاالتيالزائدةالتكلفةعنبالتعويضباملطالبةاملقاول أحقيةمدى/11س

فيديك؟عقدلبنودوفًقاكوروناوباء

منبش ئ-اؤل التسهذاعلىاإلجابةحول الجدلأثارتالتياإلشكاليةنبينأنالكريمالقارئ نستميح

يديكالفعقدنموذجأناإلشكاليةمردفلعل.محددةنقاطفياإلجابةنوجزأنقبل-االستفاضة

راشترط(1999األحمرالكتاب)
 
تىحاستثنائيظرفأوواقعةأيفيمجتمعةشروطأربعةتوف

خمسدمقالعقدنموذجأنبيد.كوروناوباءعلىتنطبقماوهي."القاهرةالقوة"بمصطلحتتصف

الفرض.ب-4-19بالبندفرضينإلىوقسمهم،1-19بالبندالقاهرةللقوة(املثالسبيلعلى)حاالت

-man)بشري بفعلحوادثاألول  made)وهي،الفيديكشرحدليلبحسب:

.Iاألعداءأفعالأو،الغزو أو(تعلنلمأوالحربأعلنتسواء)العدوانيةاألعمالأوالحرب

،األجانب

.IIرد ربالحأو،بالقوةالحكمعلىاالستيالءأوالعصيانأوالثورةأواالرهابأعمالأوالتم 

،االهلية

.IIIلقبمنالحصارأواالضراباتأو،بالنظاماالخاللحركامأواملشاغباتأواالضطرابات

رعيين،الفواملقاوليناملقاول لدىاالخرينواملستخدميناملقاول أشخاصغيرمناالشخاص

.IVماتثناءباساالشعاعي،التلوثأو،االيونيةاالشعاعاتأواملتفجرةاملواداوالحربيةاألعتدة

و،االشعاعاتاواملتفجراتاواالعتدةلهذهاملقاول استخدامالىيعزى أنيمكن

الفقراتمنأيفياملوصوفالنوعمنالظرفأوالواقعةكانتفإذا

املقاول يصبح،الدولةفي(2،3،4-19/1)االحداثمنأيحصلإذاوفيما،(19/1-1،2،3،4)

.زائدةكلفةأياستردادمستحًقا



:الثانيالفرضأما

V.احداثهافياالنسانيتدخلالالتيالطبيعةكوارثفهي(none man- made).ولم

:وهيبسببها،هاتكبدالتيالتكلفةعنبالتعويضللمطالبةاملقاول استحقاقعلىالفيديكينص

.I(أيًضاملثالاسبيلعلى).البركانيالنشاطأوالزوابعأواالعصارأوالزلزالمثلالطبيعةكوارث.

ستحقتالتيالقاهرةالقوةحاالتفيسواءصراحةالوباءيذكرلمفيديكأناالنتباهيلفتوما

فيديكنموذجأنمنالرغمعلى.التكلفةعنالتعويضتستوجبالالتيتلكوال.بالتكلفةاملطالبة

.4-8بالبندالزمنيالتمديداستحقاقفيصراحةالوباءذكر

بالتعويضبةاملطالاملقاول استحقاقعلىينصولمفيديكنموذجأوردهاالتياألمثلةإلىوبالنظر

الفيديكأورداحسبماالنسان،فيهايتدخلالطبيعيةحوادثكونهافيخصوصيتهانجدحدوثها،عند

.عنهايضبالتعو املطالبهمنيمنعهنصوجودعدمعلىالتأكيدمع.العقودشرحدليلفينفسه

دخلوالطفقطبيعيةحادثةكوروناوباءتفش يُيعدهلرئيس،تساؤل الذهنإلىيتبادرثمومن

ال؟أمفيها،لإلنسان

اثنين،ونيينمكمنمزيًجاأنهحيثما،حدإلىفريًداوضًعايمثل"كورونا"فيروستفش يأنالبين

سوى يتماليروسالفنقلأنفييتمثلبشرًيامكوًناوالثاني.(ذاتهالفيروس)طبيعًيامكوًنااألول 

إلىشخصمنبشري تدخلعنبمعزل ينتقلوالحًياكائًناُيعدالالفيروسأنحيث)بشري بتدخل

الحجزإجراءاتمخالفةأوالوقائيةاإلجراءاتاتخاذفيكالتقصيربالتعديأوبالتعمدسواءآخر

لنقلهبشري تدخلدون ينتقلالكورونافيروسأنفالثابت.(الوباءتفش يملنعوضعهاتمالتيالصحي

.بالخطأأوبالعمدسواء



بهاتنتفيتيالالقاهرةبالقوةاملوصوفالحادثفييشترطأنه"وقضاءً فقًهاعليهاملستقرومن

تدخلدون أيرر الضوقوعفيالوحيدالسببهويكون أناملطالبةفياألحقيةمعهاوينتفياملسؤولية

."آخرطرفأيمن

القوةحاالتدتحديعلىاألطرافاتفاقجوازوقضاءً وفقًهاقانوًناعليهاملستقرأنتسليمناومع

لمحفيديكفيالحالهوكما)الحاالتلتلكصريحتحديدمناإلتفاقخلوأنبيد.القاهرة

.حدىعلىحالةكلفيالحالظروفبحسباملحكم/للقاض يتحديدهافيالحقيعطي(الدراسة

لبةباملطااملقاول أحقيةمنمانعة-عامةبصفة-الطبيعةقوى يعتبرلمفيديكوأنخاصة

(ب-4-17)و(ح-3-17)البندينبأنالتذكيرالضروري منيكون فقد.ضرر عليهاترتبمتىبالتعويض

الطبيعةلقوى ةعمليأيبسببتكبدهاتكلفةبأيباملطالبةللمقاول األحقيةأعطاالفيديكعقدمن

 اعتبرتمتى
ً
أوعماللأل ضرر أوخسارةأيفيتسببتإذامتمرس،مقاول قبلمنمتوقعغيرأمرا

كلفةأو/وتنفيذالفيتأخًرااملقاول وتكبداصالحها،املهندسمنهطلبواملقاول،وثائقأوالبضائع

معأنها،بشاستحقاقاتهلتقديراملهندساخطاربعدالخسائر،أواألضرارتلكاصالحبسببما

إلىرتشيأعالهبالبند"الطبيعةبقوى "املقصودبأنالتسليمومع.(20/1)املادةأحكاممراعاة

بشأنديكفينموذجصياغةغموضعلىوتؤكداللبستثيرأنهاإاليماثلها،أومااملناخيةالظروف

.الطبيعيةالكوارثمفهومتحديد

الجزائيةاملسؤوليةتثارأناملمكنمنهلآخر،تساؤل إلىيقودناللمسألةالدقيقالبحثأنكما

كورونا؟وباءوتفش ينقلفياملساهمةفيالتعمدأوالتعديعناملدنيةبعدهاومن

نقلعندنيةواملالجزائيةاملسؤوليتينتحققامكانيةهيالشك،تحتملالالتيالقاطعةواإلجابة

236باملواداملثاللسبيعلىاملصري بالقانون ثابتهاملرضنقلعنالجزائيةفالعقوبة.الوباءوتفش ي

باملواداألردنيبالقانون ثابتةهيكما.العقوباتقانون من237-241-242-243-265-

ريمتجبمقتضاهايمكنوالتياألردني،العقوباتقانون من(326،327،328،333،334،343،344)

.خطأأوقصد  عنغيرهإلىكورونافيروسناقلومعاقبة



بالتعليماتلتقيدواالطبيةالوصفاتوتنفيذالوقائيةبالتدابيرااللتزامعدمعناملسؤوليةتقومبل

االتحاديللقانون وفًقااآلخري إلىالعدوى نقلدون الحيلولةبهدفله،تعطىالتي

.املتحدةالعربيةاإلماراتبدولةالساريةاألمراضمكافحةبشأن2014لسنة14رقم

جراثيمداماستخسبقكماالبيولوجيةالحربفيالفيروساتاستخدامامكانيةمنثبتعماناهيك

ةبريديرسائلإرسالطريقعناملتحدة،الوالياتفي2008و2001عامهجماتفيالخبيثةالجمرة

.الجراثيمعلىتحتوي 

األيامتشهدسبل.الفيروسنقلتعمدحول والصينأمريكابيناملتبادلةالتصريحاتعنوناهيك

عنأخرى دول ومسؤوليةالفيروس،تفش يعنبعينهادول مسؤوليةعنقضائيةدعاوى القادمة

أننابيد.امرةاملؤ بفكرةنقول الكناوإن.الحمايةإجراءاتفيالتقصيرأومواطنيهاحمايةفيالفشل

طبيعيةكارثةهأنأوبشري،بتدخلبأنهالدوامعلىوصفةيمكنالالفيروسوتفش يانتقالأننوضح

.فيديكشرحدليلفيالواردالتفرقةضابطبحسببها،للبشردخلال

عزى تيالاألولىالحاالتفيالفيروساتالنتشارفيديكعقدتحديدعدمأهميةيتضحهناومن
ُ
إلىت

تدخلدون عيةالطبيبالكوارثتوصفالتيالثانيةالحاالتفيوال.التعويضوتوجباالنسانتدخل

ا.اإلنسانمن
ً
ُيعدالذاتهدحفيالفيروسفانتشارحدى،علىواقعةكلظروفإلىفيهاالُحكمتارك

.املطالبةمنمانًعا

أنعلينااًمالز يكون ثمومنعليه،التطبيقالواجبالقانون عنينفصمالالعقدتطبيقأنوحيث

فيل املقاو أحقيةعلىواضحةإجابةلُنقدمالقادمالتساؤل معالتساؤل هذاعلىاإلجابةندمج

اعدةالقوأنخاصةفيديك،نموذجفيالنصغموضأمامتكبدهاالتيالتكلفةعنالتعويض

 حكمامل/القاض يسلطةمنتفسيرهايكون واضحهغيرالعقدعباراتكانتمتىأنهاملستقرة
ً
وصوال

.للمتعاقديناملشتركةلإلرادة



التعاقدشروطتعديلأوالزائدةالتكلفةعنبالتعويضباملطالبةاملقاول أحقيةمدى/12س

.(االستثنائيةالظروفنظرية)للقانون العامةلألحكاموفًقاكوروناوباءبسبب

لفرضابحثيحجبال(العقدألحكامطبًقااملطالبة)األول الفرضبحثأنننوهبدء،ذيبادئ

إلىالوصول يمكنالو بعًضابعضهمايكملكالهمابل،(بالقانون العامةلألحكاموفًقااملطالبة)الثاني

ريعةشالعقدبأنذلكعلىيحاجوال.الثانيالفرضبحثقبلاألول الفرضعلىصحيحةإجابة

يجوز فاللزائدةاالتكلفةعنبالتعويضباملطالبةالتعاقدبنودتسمحلمفإنثمومناملتعاقدين،

.قانوًنابهااملطالبة

علىالتفاقايجوز واليخالفهاماعلىاالتفاقلألطرافيجوز القانونيةأحكامفثمةمردود،قول فهو

 قعويخالفها،علىاألطرافاتفاقمنالرغمعلىوتقريرهابحثهاعناملحكم/القاض ييدغل
ً
باطال

."ثنائيةاالستالظروف"ومنهاالعامبالنظاملتعلقهاالقواعدتلكيخالفماعلىاألطرافاتفاق

ألثرالسليميالقانونالتكييفاضفاءعلىيجبرناالتساؤل،هذاعلىلإلجابةالصحيحاملدخلولعل

ية؟استثنائظروفأمالقانون فيقاهرةقوةيعدوهلفيديك،عقودعلىكوروناوباءتفش ي

هوائية،استثنظروفأمقاهرةقوةكوروناوباءتفش ياعتباربينالتفرقةضابطأنقدمناوقد

 االلتزامتنفيذاستحالةإلىالجاري الوباءتفش يأدىفإذا.عدمهامنالتنفيذاستحالة
ً
استحالة

 
ً
ةنظريةإعمالبصددنكون مطلقة لز مالعقدفينفسخالقاهرة،القوَّ

ُ
االلتزاماتوتسقطن،للجانبيامل

.املتقابلة

نظريةمالإعبصددفنكون استحالتهوليسااللتزامتنفيذفياإلرهاقإلىكوروناوباءأدىإذاأما

غيرتسمياتمنعقودهمفياألطرافيطلقهبمايعتدالالقانون أنإلىوننوه.االستثنائيةالظروف

ظروفأوقاهرةقوةمصطلحفيديكنموذجفيوردسواءأيمحلها،غيرفيكانتإنصحيحة

.استثنائية



فلناألغلب،علىسنواتعدةتنفيذهايستغرق املدةطويلةعقوًداالفيديكعقودكون إلىوبالنظر

املقاول الرهاقاسببً يكون قدوإنما-اآلنحتى-املطلقةالتنفيذالستحالةسبًباكوروناوباءيكون 

.العقدبأحكامالتزمإذافادحةبخسارةيهددهبحيث

قلتزامااليردأناملحكم/القاض يمنيطلبأناملتضرر يخول سبًباكوروناوباءيكون ثمومن ره 
ُ
امل

قااللتزامتنفيذيوقفكأناملعقول،الحدإلى ذلكومن.املقابلمااللتزافييزيدأومنهينقصأواملره 

 
ً
تكبدهاالتيدةالزائالتكلفةعنتعويضبدفعالعملصاحببإلزاماملطالبةفياملقاول أحقيةمثال

قراريرتضيالمإذا)املطالبةتقديرويكون .(1-20)البندأحكاممراعاةمعالوباءتفش يبسبب

م/للقاض ي(املهندس
َّ
حك

ُ
 ويقع.الطرفينمصلحةبيناملوازنةوبعدلهيتراءىحسبماامل

ً
اتفاقكلباطال

.ذلكخالفعلى

عليهنستندالذيالقانونياألساس:

:املصري القانون -1

الوسعىفيكنلمعامهاستثنائيةحوادثطرأتإذا...":أنهعلىنصتالتيمصري مدني2-147املادة

 يصبحلمإن،التعاقدىااللتزامتنفيذأنحدوثهاعلىوترتبتوقعها
ً
للمدينرهقامصارمستحيال

يردأنرفينالطمصلحةبيناملوازنةوبعدللظروفتبًعاللقاض ىجاز.فادحةبخسارةيهددهبحيث

 ويقع.املعقول الحدالىاملرهقاأللتزام
ً
."ذلكخالفعلىاتفاقكلباطال

أساسعلىالىاجمبأجرالعقداملبرماملقاولةبعقدخاًصاحكًماأوردقداملصري املشرعأنإلىونشير

.ل واملقاو العملربمنكلالتزاماتبيناالقتصاديالتوازن انهارإذاعليه،متفقتصميم

بر مععليهاتفقتصميمأساسعلىاجمالىبأجرالعقدأبرمإذا-1"أنهعلى658املادةتنصحيث

بيناالقتصاديالتوازن انهارإذاأنهعلى-4......األجرفىزيادةبأيةيطالبأنللمقاول فليسالعمل

قتو الحسبانفيتكنلمعامةاستثنائيةحوادثبسببواملقاول العملربمنكلالتزامات

يحكمأنيللقاض جاز،املقاولةلعقداملاليالتقديرعليهقامالذياألساسبذلكوتداعى،التعاقد

.قدالعهذافياستثناءً العقدفسخللقاض يالنصأجازفقد."العقدبفسخأواألجربزيادة



:اإلماراتيالقانون -2

فيكنيلمعامةاستثنائيةحوادثطرأتإذا":أنهعلىنصتالتيإماراتيمدنيةمعامالت249املادة

 يصبحلموإنالتعاقديااللتزامتنفيذأنحدوثهاعلىوترتبتوقعهاالوسع
ً
 صارمستحيال

ً
مرهقا

 للقاض يجازفادحةبخسارةيهددهبحيثللمدين
ً
أنالطرفينلحةمصبيناملوازنةوبعدللظروفتبعا

 ويقعذلكالعدالةاقتضتإناملعقول الحدإلىاملرهقااللتزاميرد
ً
."ذلكخالفىعلاتفاقكلباطال

:األردنيالقانون -3

الوسعفييكنلمعامةاستثنائيةحوادثطرأتإذا:أنهاألردنياملدنيالقانون من205املادةنصت

للمدينرهقامصارمستحيال،يصبحلموانالتعاقديااللتزامتنفيذأنحدوثهاعلىوترتبتوقعها

تردانفينالطر مصلحةبيناملوازنةوبعدللظروفتبعاللمحكمةجازفادحةبخسارةيهددهبحيث

.ذلكفخال علىاتفاقكلباطالويقع.ذلكالعدالةاقتضتاناملعقول الحدالىاملرهقااللتزام

(كوروناوباء)الراهناملوضوععلىالسابقةالقانونيةالنصوصوبانزال:

تنفيذأنهحدوثعلىترتبفإن.توقعهالوسعفىيكنلمعاماستثنائيحادثكوروناوباءأننجد

،يكنلموإنالتعاقد،وقتعليهااملتفقبالشروطالتعاقدىااللتزام
ً
مرهًقاأصبحهأنإالمستحيال

.فادحةبخسارةيهددهبحيثللمقاول 

لنظريةفًقاو التعاقدشروطتعديلأوالزائدةالتكلفةعنبالتعويضاملطالبةاملقاول حقمنكان

.املعقول الحدإلىاملرهقااللتزاميردكياالستثنائيةالظروف



تقديرفيينظرأناملهندسعلىويتعين،(1-20)البندمراعاةمعبمطالبتهيتقدمأناملقاول فعلى

يمسعىفيالطرفينمعيتشاور وأناملقاول،مطالبة  
يكون التوافق،لفشوإذااتفاق،إلىللتوصلجد 

م/للقاض يالفصلالقول 
َّ
حك

ُ
قااللتزامتنفيذيوقفأنلهويكون .امل فييزيدأومنهقصينأواملره 

بيناملوازنةعدوبللظروفتبًعاوذلك.الطرفينمنأييطلبهلمماالعقدفسخدون املقابل،االلتزام

 ويقع.الطرفينمصلحة
ً

كوارثمنضكوروناوباءاعتبرناإذاحتى،ذلكخالفعلىاتفاقكلباطال

V).الفقرة)1-19بالبندعليهااملنصوصالطبيعة

الخالصة:

-الش ئبعض-ةاالستفاضإلىعمدناوحيثبالتكلفة،املطالبةعناألخيرينالتساؤلينألهميةنظًرا

:يليحسبماقاطعةبإجابةإليهانتهينامانوجزأنالواجبمنفكان

دالتزاماتهمنأيأداءمناملقاول ُمنعإذا  وتكبَّ
ً
 تكلفة

ً
تنفيذوصارورونا،كوباءتفش ينتيجةزائدة

 ميكنلموإنللمقاول،مرهًقاالتعاقدوقتعليهااملتفقبالشروطالتعاقدىااللتزام
ً
يكون .ستحيال

 قعوي،املرهقااللتزامُيردحتىالزائدة،التكلفةعنبالتعويضاملطالبةاملقاول حقمن
ً
كلباطال

1-19البندبعليهااملنصوصالطبيعةكوارثضمنكوروناوباءأنسلمناإذاحتىذلك،خالفاتفاق

.(V)الفقرة

منُمنعإذاكبدهاتالتيالتكلفةكاملعنبالتعويضاملطالبةفياملقاول بأحقيةإخاللدون وبالطبع

-man)بشري تقصيرأوخطأبسببالتزاماتهمنأيأداء made)الوباءتفش يفيتسبب.



،(20/1)لبنداأحكاممراعاةمعاملطالبة،تسلمهبعداملهندسعلىفيتعين:املطالبةتقدير عنأما

يمسعىفيالطرفينمعيتشاور أن  
-عليهعينفيتالتوافق،فشلوإذااتفاق،إلىللتوصلجد 

االعقد،أحكامبموجبمنصفةبصورةتقديراتهُيعدَّ أن-املهندس
ً
ذاتالظروفلك االعتبارفيأخذ

م/للقاض يالفصلالقول ويكون .العالقة
َّ
حك

ُ
قاملر االلتزامتنفيذيوقفأنفلهامل أومنهينقصأوه 

تبًعاوذلك.دهاتكبالتيالزائدةالتكلفةبعضأوكلعناملقاول يعوضأواملقابلااللتزامفييزيد

.الطرفينمصلحةبيناملوازنةوبعدللظروف

********

هأنيفوتناالالختام،وفي ايرفعأنراجينوتعالىسبحانههللاإلىنتوجَّ البالدسائروعنبالدناوعنعنَّ

 والبالءالوباء
ً

.آجلغيرعاجال



:القانونيةواإلستشاراتتواصل مع شورى للمحاماة 

لعربيةامصر جمهورية،الشماليالتسعينشارع،الخامسالتجمع،الجديدةالقاهرة:الرئيس يالفرع

info@shuralawfirm.com shuralawfirm.com +20502507037

األول الطابق،فلسطينشارع،سنتربالازا،املخمل:جدةفرع

info@shuralawfirm.com shuralawfirm.com

430مكتبA5مبني،العامليدبيمركز :دبيفرع

info@shuralawfirm.com shuralawfirm.com

أضغط هنا اب الواتسللتواصل مباشرة عبر 

https://www.shuralawfirm.com/ar/
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