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 :خمصمال
انييار إلى  تؤدي الحوادث الطارئة       

التوازنات العقدية، كون العقود عند أبراميا تحقق 
ت نوعًا من التوازن بطريقة تتعادل فييا االلتزاما

بين األطراف المتعاقدة، فاذا وقع حادث طارئ 
انييار التوازن العقدي إلى  غير متوقع يؤدي

ويجعل تنفيذ احد األطراف اللتزامو مرىقًا 
ومستحياًل،  وعندما أعمنت منظمة الصحة 

( Covid 19العالمية عن فيروس كورونا )
كجائحة دولية عابرة لمحدود أخذت الدول بالقوة 

عد من الناحية القانونية أمرًا خارجًا القاىرة التي ت  
عن إرادة األطراف المتعاقدة ذات األثر السمبي 
المباشر عمى تنفيذ االلتزامات العقدية ومنيا عقد 

وضع آليات إلى  التوريد التجاري، ولجأت الدول
 وس بل قانونية لمعالجة االلتزامات المتقابمة فيو . 

التوازن، انييار، العقد،  الكممات المفتاحية:
 . ، التوريد، كورونا ئالطار 

 المقدمة
أثارت مخاطر األمراض  :أهمية الموضوع -أولً 

واألوبة الصحية خالل العقدين الماضيين من 
القرن الحالي العديد من اإلشكاالت ذات األبعاد 
القانونية والسياسية والتجارية واالقتصادية 
 واالجتماعية والمالية، بسبب ارتباطيا باألمن
الصحي والسياسي والعسكري والغذائي 
واالجتماعي وما يتبعيا من آثار وتحديات 
وانعكاسات سمبية عمى مختمف القطاعات، تتمثل 
في توقف جميع مفاصل الحياة، وعند مالحظة 
العقدين األخيرين من القرن الحالي فان األوبئة 

وباء االلتياب الرئوي الحاد "بــــــــ 3002بدأت سنة 
 sars"" افالونزا "بـــــــ 3009وفي سنةH1n1" ثم

، 3002( في أفريقيا سنة ebolaتبعيا وباء)
جائحة "بـــــــــ3030ليتجدد الوباء سنة 

(، ىذا الوباء corona- Covid 19كورونا")
المستجد اثر بشكل مباشر عمى كافة العقود 

انييار الكثير إلى  ومنيا العقود التجارية وادى
رات الشركات التجارية العالمية منيا، مما دفع كبي

القوة القاىرة النتفاء المسؤولية إلى  المجوء
القانونية الواقعة عمى عاتقيا والتحمل من 
االلتزامات التعاقدية تجاه عمالئيا والتخمص من 

التعويض عن سبب عدم أو  الغرامات التاخيرية
 التنفيذ.     

سة تكمن إشكالية الدرا إشكالية الدراسة: -ثانياً 
 في اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

ي مدى يمكن اعتبار جائحة كورون إلى أ -0
(Covid 19 احد تطبيقات القوة القاىرة؟ ) 
ما ىي اآلثار القانونية الناتجة عن انييار  -3

 التوازن العقدي التجاري بسبب جائحة كورونا؟
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ىي الحمول التي يتم المجوء الييا إلنقاذ ما -2
عقد التوريد في ظل انييار التوازن العقدي ل

 "جائحة كورونا".
تحقيق إلى  تيدف الدراسة أهداف الدراسة:-ثالثاً 

 األىداف اآلتية:
التعريف بالقوة القاىرة وجائحة كورونا وعقد  -0

 التوريد محل الدراسة.
تسميط الضوء حول السند القانوني الذي اعتبر  -3

 من قبيل القوة القاىرة.""جائحة كورونا
إعفاء إلى  ت التي تؤديالوقوف عمى اإلجراءا -2

المدين من التزاماتو نتيجة انييار العقد 
 التجاري.

بيان مدى إمكانية قطع العالقة السببية في  -2
 أفعال المتعاقدين من التجار.

لغرض بمورة أىداف الدراسة رابعًا منهجية البحث:
فقد اعتمدت المنيج التحميمي بما يتعمق باثر 

ام وعقد عمى العقود بشكل ع""جائحة كورونا
التوريد بشكل خاص، معتمدًا عمى نصوص 
القانون المدني العراقي وقانون التجارة العراقي، 
وعدم إمكانية تنفيذه بالشكل المتفق عميو في بنود 
 العقد، بسبب ىذا الوباء غير المتوقع مما يؤدي

انييار التوازن العقدي وييدده بالفشل ويجعل إلى 
  مستحياًل.أو  التنفيذ مرىقاً 

 خطة الدراسة -خامساً 
المبحث األول: التعريف بانييار التوازن 

 ونطاق تطبيقيا""جائحة كورونابـالعقدي
المطمب األول: التعريف بانييار العقد بالقوة 

 القاىرة وطبيعتيا وأسسيا 

المطمب الثاني: نطاق تطبيق جائحة كورونا 
الطبيعة واألساس "عقد –عمى العقود التجارية

 ا"التوريد أنموذج
المبحث الثاني: شروط تحقق القوة القاىرة واثرىا 

 عمى عقد التوريد وس بل المعالجة
جائحة "المطمب األول: شروط تحقق القوة القاىرة 

 كورونا"
المطمب الثاني: اآلثار القانونية لتفشي "جائحة 

 ومدى امتدادىا لمعالقة التعاقدية "كورونا 
ازن عقد المطمب الثالث: وس بل معالجة انييار تو 

 التوريد بسبب "جائحة كورونا"
 المبحث األول

عريف بانهيار التوازن العقدي الت 
 ونطاق تطبيقها""جائحة كورونابــ

التعاقد بعضيم مع إلى  يحتاج األفراد     
البعض اآلخر لتسييل معامالتيم المختمفة ومنيا 

تنوع العقود إلى  المعامالت التجارية، مما أدى
تحقيق يرمي اليو المتعاقدان لبحسب اليدف الذي 

احد اىم العقود نتناول مصالحيم المتنوعة، لذا س
التجارية وىو عقد التوريد ومدى تأثره بـ"جائحة 

المستجدة، باعتبارىا قوة قاىرة وصورة من "كورونا
انييار إلى  صور السبب األجنبي التي تؤدي

التوازن العقدي القائم عمى نفي العالقة السببية 
اف العالقة العقدية المتمثل بين فعل بين اطر 

المدين والضرر الذي لحق بالدائن، ولغرض 
اإلحاطة بالموضوع سوف أتناولو بالمطمبين 

 اآلتيين:
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 المطمب األول
التعريف بانهيار العقد بالقوة القاهرة 

 وطبيعتها وأسسها 
اختمفت التعاريف بشأن انييار العقد والقوة     

، فالعقد اذا نشأ (0)ونيةالقاىرة وطبيعتيا القان
أو  صحيحًا يزول باالنقضاء عند إتمام التنفيذ

 االنحالل الذي يمكن ان يكون قبل التنفيذ، أما
األبطال فيرد عمى عقد غير صحيح ثم ينحل 

وىذا  باثر رجعي واعتباره كأنما شيء لم يكن
مصيره المألوف، ولكن قد ينيار العقد قبل تمام 

نفيذه، ولغرض اإلحاطة قبل البدء بتأو  تنفيذه
 بالموضوع سوف أتناولو بالفرعين اآلتيين: 

مفهوم انهيار التوازن العقدي  الفرع األول: 
 والتعريف بالقوة القاهرة 

يحدث انييار التوازن العقدي في عقد      
التوريد بين المورد من جية والجية الم ورد الييا 

دية من جية ثانية بسبب األخالل بااللتزامات العق
المتقابمة من قبل األطراف المتعاقدة نتيجة سبب 
اجنبي خارج عن أرادتيم، ولغرض اإلحاطة 

 بالموضوع سوف أتناولو بالنقاط اآلتية:

                                                           

ٔالزع ذٕٛع اٌّظطٍساخ اٌرٟ ذغرخذِٙا اٌمٛا١ٔٓ  (ٔ)

اٌظشٚف -اعرساٌح اٌرٕف١ز-اٌمٛج اٌما٘شج"ِثً 

ٚوً ِٓ ٘زٖ اٌّظطٍساخ ٠ؼىظ ٔظش٠ح "اٌطاسئح

س٘ا ٚٔرائح ذطث١مٗ، لا١ٔٛٔح ِغرمٍح فٟ ذؼش٠فٙا ٚآثا

ٚ٘دش لغُ ِٓ اٌمٛا١ٔٓ ٌّظطٍر اٌمٛج اٌما٘شج 

ٚخظٛطاً فٟ اذفالاخ اٌرداسج اٌذ١ٌٚح، فثٕض اٌّادج 

( ِٓ اذفال١ح األُِ اٌّرسذج إٌّؼمذج فٟ ف١١ٕا ػاَ 97)

( ٚاٌّرؼٍمح  تاٌث١غ اٌذٌٟٚ ٌٍثضائغ ذغرخذَ 79ٓٔ)

ذ وؼٕٛاْ ٌٙا تذي اٌمٛج اٌما٘شج. ٌٍّٚض٠"وٍّح "إػفاء

أظش: د. شش٠ف غٕاَ، اثش ذغ١١ش اٌظشٚف فٟ ػمٛد 

، ِطثؼح اٌفد١شج اٌٛط١ٕح، ٔاٌرداسج اٌذ١ٌٚح،ط

 . 9، صٕٓٔٓاألِاساخ اٌؼشت١ح اٌّرسذج، دتٟ،

ان األصل مفهوم انهيار التوازن العقدي:-أولً 
في العقود ىو التزام األطراف المتعاقدة 
بمضمونيا، وىذا يتطمب توازن بين االلتزامات 

أثناء تنفيذه، ففي أو  أثناء أبرام العقدالمتقابمة 
حالة حصول انييار في العقد في مرحمة تكوينو 

إزالة ىذا االنييار وما ينجم إلى  تمجأ األطراف
عنو من آثار تمحق ضررًا كبيرًا بأحد األطراف، 

األحكام إلى  وتتم اإلزالة من خالل المجوء
 الخاصة لمعقود المدنية والتجارية، فيما اذا أصاب

إلى  احد الطرفين عيب من عيوب اإلرادة واجبر
التعاقد والتوقيع عمى بنوده دون ان تكون لو 
حرية في تعديمو، ولكن لو حدث انييار التوازن 
العقدي أثناء تنفيذ العقد بسبب ظروف غير 
متوقعة فتتم إزالة ىذا االختالل في التوازن من 

 ةاألحكام الخاصة بالقوة القاىر إلى  خالل المجوء
أما من الناحية  ،(3)الظروف الطارئةأو 

االقتصادية فانييار السوق يعني اليبوط السريع 
 .(2)(crashوالمفاجئ التي تعني باإلنكميزية )

خال القانون  :(2)تعريف القوة القاهرة -ثانياً 
المدني العراقي من أي نص خاص بتحديد 

                                                           

خ١ّظ طاٌر ٔاطش ػثذهللا إٌّظٛسٞ، ٔظش٠ح (ٕ)

اٌظشٚف اٌطاسئح ٚاثش٘ا فٟ اٌرٛاصْ االلرظادٞ 

الخ ٌٍؼمذ "دساعح ذس١ٍ١ٍح فٟ ضٛء لأْٛ اٌّؼاِ

اٌّذ١ٔح اإلِاساذٟ، أطشٚزح دورٛساٖ، و١ٍح اٌمأْٛ، 

 .9ٔ، ص9ٕٔٓخاِؼح األِاساخ اٌؼشت١ح اٌّرسذج، 

ٚسد ذؼش٠ف اال١ٙٔاس ِٓ إٌاز١ح االلرظاد٠ح فٟ  (ٖ)

اٌّؼدُ اٌٛع١ظ، اٌماِٛط "ِؼاخُ اٌٍغح اٌؼشت١ح ٟٚ٘

ػشتٟ، -اٌّس١ظ، ٌغاْ اٌؼشب، اٌشائذ، لاِٛط ػشتٟ

 ِادج أٙاس.

ثاط صتْٛ اٌؼثٛدٞ، شش٠ؼح زّٛساتٟ، دساعح د. ػ (ٗ)

لا١ٔٛٔح ِماسٔح ِغ اٌرشش٠ؼاخ اٌسذ٠ثح، ِطثؼح اٌرؼ١ٍُ 

 ، ار أشاس7ٔ، ص77ٓٔاٌؼاٌٟ، خاِؼح اٌّٛطً، 

ذدذ = =أْ فىشج اٌمٛج اٌما٘شج ٟ٘ فىشج لذ٠ّحإٌٝ 

خزٚس٘ا فٟ اٌمٛا١ٔٓ اٌٛضؼ١ح اٌمذ٠ّح إر خاء فٟ 

واْ ػٍٝ سخً إرا "( ِٓ لأْٛ زّٛساتٟ 9ٗاٌّادج )
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 مفيوم القوة القاىرة، وان النصوص التي تشير
القاىرة تصفيا كصورة من صور السبب  القوةإلى 

( 300األجنبي ووسيمة لدفع المسؤولية، فالمادة)
إذا أثبت الشخص أن "الذي نصت عمى انو 

الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد لو فيو 
أو  قوة قاىرةأو  حادث مفاجئأو  كآفة سماوية
خطأ المتضرر كان غير ممزم أو  فعل الغير

أتفاق عمى غير و أ بالضمان ما لم يوجد نص
 .(0)ذلك"
كل قد عرف القوة القاىرة عمى أنيا "أما الفقو ف   

أمر ال يمكن نسبتو لممدعى عميو يكون غير 
فيكون ىو  متوقع الحصول وال ممكن الدفع

 .(3)السبب في حصول الضرر"
 كل فعل"كما ع رفت القوة القاىرة عمى أنيا     
ي ظاىرة غير متوقعة ولو نسبيًا تكون فأو 

مادية متخذة مظيرًا أو  الغالب ذات سمة طبيعية
خارجيًا تنفصل فيو تمامًا عن طبيعة النشاط 
الذي تمارسو اإلدارة وال يكون من المستطاع 

أو  الزالزلأو  مقاومتيا كالفيضاناتأو  دفعيا
أو  األمطار الغزيرةأو  البراكينأو  الصواعق
 .(3)الغزوات"أو  الحرب

                                                                                    
دِشٖ أٚ  د٠ٓ ٚضشب اٌٗ األػاط١ش )أدد( زمٍٗ

إٌٝ  اٌف١ضاْ فأٗ ال ٠ؼ١ذ اٌسثٛب  اٌرٟ ألرشضٙا 

 دائٕح ٠ٍٚغٝ ػمذٖ ٚال ٠ذفغ فائضا ٌرٍه اٌغٕح".

 ٓٗ( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ ٕٔٔاٌّادج ) (ٔ)

 اٌّؼذي. 7ٌ٘ٔٔغٕح 

ح د. غٕٟ زغْٛ طٗ، اٌّٛخض فٟ إٌظش٠ح اٌؼاِ (ٕ)

ِظادس االٌرضاَ، ِطثؼح  –اٌىراب األٚي –ٌالٌرضاَ

 .9ٕٗ، ص79ٔٔاٌّؼاسف، تغذاد، 

أزّذ طاٌة اٌدؼ١فشٞ، ِغؤ١ٌٚح اإلداسج ػٓ اٌخطاء  (ٖ)

إٌاذح ػٓ األػّاي اٌّاد٠ح، سعاٌح ِاخغر١ش، و١ٍح 

 .ٖٔٔ، ص777ٔاٌمأْٛ، خاِؼح تاتً،

بعقد التوريد وجائحة  التعريفالفرع الثاني: 
 كورونا

من العقود التجارية  (4)ي عد عقد التوريد      
المستجدة وما لحق بيا من تطور في وسائل 
اإلنتاج النوعي والكمي وتطور وسائل النقل 
واالتصال المختمفة، لذا ي عرف عقد التوريد 

استمرار توريد أشياء "بمفيومو التجاري عمى انو 
أو  األغذيةأو  الفحمأو  منقولة كالبضائع

الوقود....وال يمكن ان أو  الورقأو  المالبس
عقار أو  يكون محل عقد التوريد عقار بطبيعتو

 .(5)عقد أشغالإلى  بالتخصيص واال تحول العقد
عقد يمتزم بموجبو "ويعرف التوريد عمى انو     

شخص بتجييز شخص آخر ببعض األموال 
ل فترة المنقولة عمى شكل دفعات متتابعة خال

أجرة متفق عمييا حسب أو  زمنية معينة لقاء ثمن
أو  ما اذا كان تسميم األموال عمى سبيل البيع

وعرف المشرع العراقي ، (6)االستعمال"أو  اإلجارة
الحصول عمى السمع "التجييز عمى انو 

والخدمات وخدمات األعمار بعقود ذات تمويل 
من خالل أو  ألجل الحكومةأو  عام بواسطة

 (7)اإليجار"أو  راءالش
                                                           

اٌرٛس٠ذ ٌغح: ٘ٛ ِظذس ّٚسد ترشذ٠ذ اٌشاء، ٚأٚسد  (ٗ)

الْ اٌشٟء أٞ ازضشٖ .ٌٍّٚض٠ذ أظش اتٓ فاسط ف

، ششوح ِظطفٝ اٌثأٟ ٙ،جِٔؼدُ ِما١٠ظ اٌٍغح،ط

 =. ٚٚسد فٟ٘ٓٔاٌسٍثٟ، ِظش، د.ط. ْ، ص

﴾ ِٓ عٛسج ٘ٛد تمٌٛٗ 89اٌمشآْ اٌىش٠ُ ا٠٢ح ﴿ =

ِْٛسد   َوبِْئسَ  فَأَْوَرَدُهُن النَّبرَ ذؼاٌٝ﴿  ٌْ ﴾ٚخاءخ  اْلَوْوُرودُ  ا

اٌرٛس٠ذ اٌرٟ ذؼٕٟ اٌثٍٛؽ  وٍّح اٌٛسد تٕفظ ِؼٕٝ

 ٚاإلزضاس. 

د. ِسّذ ع١ٍّاْ اٌطّاٚٞ، األعظ اٌؼاِح ٌٍؼمٛد  (٘)

 .ٙٔٔ، ص79٘ٔ، داس اٌفىش اٌؼشتٟ، ٔاإلداس٠ح، ط

ٌغٕح  ٖٓ( ِٓ لأْٛ اٌرداسج اٌؼشالٟ ٕ/٘اٌّادج) (ٙ)

 اٌّؼذي. 79ٗٔ

اٌمغُ األٚي ِٓ لأْٛ اٌؼمٛد اٌسى١ِٛح اٌؼاِح سلُ  (9)

 .ٌٕٗٓٓغٕح  99
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أو  ويمكن ان يكون المورد شخص طبيعي    
شخص معنوي الذي يقوم بشراء السمع 

إلى  بشكل دفعات متتالية وتوريدىا (0)والبضائع
الطرف الثاني، وال يقتصر التورد عمى ىذا النوع 
فيوجد توريد صناعي ويسمى توريد الخدمات 
كتوريد خدمات الكيرباء والياتف والماء 

، وعقود التوريد العسكرية التي تكون ليا (3)غازوال
أىمية كبيرة التصاليا بأمن وسالمة الدولة، 

 ويأخذ عقد التوريد الصورتين اآلتيتين :
: وىي عقود التوريد اإلدارية -الصورة األولى

تمك العقود التي تكون اإلدارة طرفًا فييا وتتصل 
 بالمرافق العامة وتخضع ألحكام القانون اإلداري
عند وقوع النزاع مثل اتفاق وزارة التعميم العالي 
والبحث العممي مع مصنع لألثاث عمى ان يورد 

 آالف مكتبة خالل سنو. 5ليا 
وىي  عقود التوريد الخاصة: -الصورة الثانية

التي تكون بين األفراد مثل اتفاق شركة إلنتاج 
الدواجن( مع احد أو  المحوم )لحوم المواشي

                                                           

ذثٕٝ اٌّششع اٌؼشالٟ ِفَٙٛ ٚاعغ ٌٍغٍغ ٌرشًّ  (ٔ)

إٌّرداخ اٌضساػ١ح ٚاٌظٕاػ١ح ٚاٌرس١ٍ٠ٛح عٛاء 

أ٠ح ِٛاد أٚ  ٔظف ِظٕؼحأٚ  أوأد واٍِح اٌرظ١ٕغ

أٚ  أ١ٌٚح، ٚاٌّٛاد اٌرٟ ٠ّىٓ اٌرؼاًِ ِؼٙا تاٌؼذد

اٌٛصْ ٚاٌم١اط ٚاٌى١ً، ٚٔالزع ٕ٘ا اٌغٍؼح ال 

ذىْٛ ِؼذج ٚلاتٍح ذٕسظش فٟ ٔطاق ِسذد، تششط اْ 

ٌالعرٙالن. ٌٍّٚض٠ذ أظش: د فاسٚق إتشا١ُ٘ خاعُ، 

اًِ واظُ عؼٛد، اٌٛخ١ض فٟ ششذ أزىاَ لأْٛ 

، داس ٕٓٔٓ( ٌغٕح ٔزّا٠ح اٌّغرٍٙه سلُ )

 .ٖٗ، صٕٙٔٓاٌغٕٙٛسٞ، ت١شٚخ، 

-اٌمغُ األٚي-د. تاعُ ِسّذ طاٌر، اٌمأْٛ اٌرداسٞ (ٕ)

ؼ١ٍّاخ اٌ-اٌؼمٛد اٌرداس٠ح–إٌظش٠ح اٌؼاِح 

اٌمطاع االشرشاوٟ، اٌؼاذه ٌظٕاػح -اٌّظشف١ح

 .ٗٙاٌىراب، اٌما٘شج، د. ط. ْ، ص

يد لحوم بصورة مستمرة ولمدة المطاعم عمى تور 
 .(2)معينة في العقد

جائحة في المغة ىي اسم  جائحة كورونا:-رابعاً 
جائحات ويقال أصابتو جائحة –وجمعيا جوائح 

داىية تيمكو، ويقال سنة جائحة أي –أي بمية 
. وفي اصطالح الفقياء (2)قاحمة-غبراء–جدبة 

كمو أو  فان جائحة تعني ما اذىب الثمر بعضو
 .(5)آفة سماوية بسبب
والجائحة وباء سريع االنتشار عابر الحدود       

الدولية يؤثر عمى األفراد بشكل كبير، وقسمت 
منظمة الصحة العالمية دورة حدوث الجوائح من 

مراحل، يبدأ من مرض  6إلى  خالل تصنيفو
جائحة إلى  يصاب بو قمة من األفراد حتى يتحول

الفرق بين  ، ولكن يثار تساؤل حول(6)عالمية
ىو تفشي المرض الوباء الوباء والجائحة؟

وانتشاره بسرعة، مما يؤثر عمى األفراد بمجتمع 
إلى  في موقع جغرافي واحد، وممكن امتداده

مناطق مجاورة أخرى، ومما يتميز بو الوباء ىو 
 مروره دون معرفة الناس بو أال عند اإلصابة بو

                                                           

د. ١ٍ٘ح تٕد ػثذاٌشزّٓ ا١ٌاتظ، ػمذ اٌرٛس٠ذ ٚاثش  (ٖ)

. 9ٔاٌغش ف١ٗ، شثىح االٌٛوح، لغُ اٌىرة، ص

ِٕشٛس ػٍٝ ِٛلغ االٌٛوح ٚأخش ص٠اسج فٟ 

ٕٖ/ٗ/ٕٕٓٓ .

file:///C:/Users/accer/Downloads/tawred

.pdf 

ػشتٟ، وٍّح -ِؼدُ اٌّؼأٟ اٌداِغ، لاِٛط ػشتٟ(ٗ) 

 خائر.

 ، وٍّح خائسح.7ٙ٘ٔخثشاْ ِغؼٛد، اٌشائذ،  (٘)

(6) Martin ،John (2009-06-01). "Global 

institutions: the World Health 

Organization  . Bulletin of the World 

Health Organization  ذمش٠ش ِٕظّح اٌظسح

اٌؼا١ٌّح تراس٠خ 9/ٗ/ِٕٕٕٓٓشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ  

 https://ar.wikipedia.org/wikiاإلٌىرشٟٚٔ 

.ٕٕٓٓ/ٗ/7ٔٚآخش ص٠اسج فٟ    

file:///C:/Users/accer/Downloads/tawred.pdf
file:///C:/Users/accer/Downloads/tawred.pdf
https://web.archive.org/web/20200407043102/http:/www.who.int/bulletin/volumes/87/6/08-060814.pdf
https://web.archive.org/web/20200407043102/http:/www.who.int/bulletin/volumes/87/6/08-060814.pdf
https://web.archive.org/web/20200407043102/http:/www.who.int/bulletin/volumes/87/6/08-060814.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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ئحة باألشخاص المصابين، أما الجااالتصال أو 
فيي مشتقة من الوباء ولكنيا تؤثر عمى األفراد 
في نطاق جغرافي أوسع كما ىو الحال في 
فايروس كورونا، وعادة ما تكون غير مألوفة 

لو لفترة  لألجسام المضيفة بسبب عدم تعرضيا
توقف كافة مفاصل الحياة إلى  طويمة، فتؤدي

 .(0)االجتماعية واألنشطة التجارية واالقتصادية
 الثاني المطمب

نطاق تطبيق جائحة كورونا عمى العقود 
الطبيعة واألساس "عقد التوريد –التجارية 

 أنموذجا"
جائحة "بـ ت عد القوة القاىرة المتمثمة       
أمرًا جديدًا عمى الساحة العالمية بشكل "كورونا

عام واألنشطة التجارية بشكل خاص، اذ تجمت 
وفي  انعكاساتو السمبية عمى مختمف القطاعات

مقدمتيا القطاع التجاري في كافة البمدان الفقيرة 
والغنية عمى السواء، مما دفع الدول القيام 
بإجراءات شبو موحدة تتمثل الحجر الصحي 
يقاف األنشطة التجارية  مكانيًا وزمانيًا وا 
والمصانع المنتجة والشركات التجارية وتوقف 
أنشطة المالحة الجوية والبحرية وغمق الحدود 

تخاذ تدابير الحجر الصحي عمى مواطنييا، وا
إلى  وتوقف الخدمات التجارية المختمفة، مما أدى

نقص السيولة النقدية وتدىور أسعار النفط، 
فاصبح العالم أمام تحديات كبيرة، وبما ان 
التشريعات اعتبرت جائحة كورونا من قبيل القوة 

                                                           

زغاَ خ١ٕذٞ، ِا اٌفشق ت١ٓ اٌٛتاء ٚاٌدائسح، أرشاس  (ٔ)

فا٠شٚط وٛسٚٔا ٠خثشن اإلخاتح، ِماي ِٕشٛس ػٍٝ 

اٌّٛلغ اإلٌىرشٟٚٔ ٚأخش ص٠اسٖ ٌٗ تراس٠خ 

ٔ7/ٗ/ٕٕٓٓ.ps://www.popsci.ae/htt  

القاىرة، لذا يجب عمينا بيان العقود التجارية التي 
تصمح ان تكون محاًل ليا وطبيعتيا وأساسيا 

 القانوني وكما في الفروع اآلتية:
نطاق تطبيق جائحة كورونا عمى الفرع األول: 

 "العقود التجارية "عقد التوريد
جائحة "تطبق القوة القاىرة المتمثمة بــــ     
عمى العقود التي ي عد عنصر الزمن "كورونا

ر عمى مقدار بشكل مباش عنصرًا جوىريًا يؤثر
التزامات األطراف مثل عقد التوريد والنقل 
واإليجار والمقاوالت، وبذلك فان جائحة كورونا 
يرتبط تأثيرىا بالعقود الزمنية باعتبارىا ظرفًا 
طارئًا يؤثر عمى الدائن ويستفيد المدين من حالة 
انتفاء المسؤولية العقدية بسبب انييار التوازن 

ذ العقود خالل فترة العقدي والتراخي في تنفي
 .(3)الجائحة

 الطبيعة الشكمية لمقوة القاهرةالفرع الثاني: 
لمقوة القاىرة طبيعة شكمية معينة تصنف      

 قسمين وكما يأتي:إلى  بموجبيا حوادثيا
اذ تنشأ  القسم األول: من حيث اصل الحادث:

 القوة القاىرة بصورتين وكما يأتي:
-الزالزل-الفيضانات"مثلفعل الطبيعة: -1

ارتفاع أو  انخفاض-العواصف-الجفاف-البراكين
األوبئة واألمراض( وال دخل  -درجة الحرارة 

لإلنسان في حدوثيا، وال ت عد قوة قاىرة أال اذا 
استحال دفعيا ومقاومتيا ودرء نتائجيا، وىذا ال 

اذ ت عد قوة قاىرة لعدم "ينطبق عمى "جائحة كورونا

                                                           

٘ثح ػادي سشه اٌسٍفٟ، إٌظاَ اٌمأٟٛٔ ٌؼمٛد   (ٕ)

اٌرٛس٠ذ اٌذٚائ١ح ٚاٌّغرٍضِاخ اٌطث١ح، سعاٌح 

 ،ِٕٙٔٓاخغر١ش، خاِؼح إٌٙش٠ٓ، و١ٍح اٌسمٛق، 

 .9ٔص

https://www.popsci.ae/
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تنشأ القوة أو  تمكن األنسان من درء نتائجيا،
 القاىرة.

وتتمثل في )الحروب األىمية  فعل األنسان: -2
االنقالبات  -الثورات الشعبية -والدولية
أو  القيود القانونية القاىرة كالمصادرة -العسكرية

فرض أو  التسعير الجبريأو  نزع الممكية
الحراسة( وىذا ما يط مق عميو في القانون اإلداري 

نظرية "ما يسمى بـــــأو  (0)فعل األمير""بـــــــ
أما المسؤولية العقدية الناتجة المخاطر اإلدارية"، 

عن فعل األمير تتمثل في منع بعض التصرفات 
 تصدير سمعة معينة،أو  القانونية كمنع استيراد

مقاطعة دولة أو  نزع الممكية لممنفعة العامة،أو 
 مرسومأو  معينة، وعادة يصدر في شكل قانون

داري ويشترط ىنا أال ينسب صدوره قرار إأو 
وان يكون غير متوقع وال يمكن  لخطأ المدين،

دفعو وان يكون مشروعًا صادرًا من السمطة 
 (.3)المختصة

الذي  القسم الثاني: من حيث موضوع اللتزام:
االمتناع عن القيام بعمل، أو  يتمثل القيام بعمل

ة وااللتزام بإعطاء شيء م عين بذاتو ونوعو، والقو 
 القاىرة تقف حائاًل أمام تنفيذ التزامو.

                                                           

٠ ؼذ فؼً األ١ِش ِٓ األٔشطح اٌرم١ٍذ٠ح ٚ٘ٛ ػثاسج ػٓ  (ٔ)

ِٓ فؼً ِششٚع طادس ِٓ اٌغٍطح اٌؼاِح اٌّرؼالذج 

شأٔٗ اْ ٠دؼً ذٕف١ز االٌرضاَ ِٓ خأة اٌّرؼالذ اوثش 

طؼٛتح، ٚفٟ زاٌح ذخٍف اٌّرماػذ ِؼٙا ٠رطٍة 

ذؼ٠ٛضاً واِالً ػٓ األضشاس اٌرٟ ٌسمد تٗ. ٌٍّٚض٠ذ 

أظش : د. ع١ٍّاْ ِسّذ اٌطّاٚٞ، ِظذس عاتك، 

 .79٘ص

د. ِسّٛد ػثذاٌّد١ذ ِغشتٟ، اٌّشىالخ اٌرٟ (ٕ) 

دساعح ِماسٔح -داس٠ح ٚآثاس٘ا٠ٛخٙٙا ذٕف١ز اٌؼمٛد اإل

ت١ٓ إٌظش٠ح ٚاٌرطث١ك، اٌّؤعغح اٌسذ٠ثح ٌٍىراب، 

 .9ٓ، ص779ٌٔثٕاْ، طشاتٍظ، 

أسس قاعدة "العقد شريعة الفرع الثالث: 
 المتعاقدين"

كأحد الوقائع المادية ""جائحة كورونا إن     
تكون ليا انعكاسات واضحة عمى انييار التوازن 
العقدي لمختمف العقود التجارية ومنيا عقد 

والتي يمكن رصد مالمحيا في ، (3)التوريد
عالقات القانونية بوجو عام من خالل تصدع ال

أو  صعوبةإلى  يؤدي الروابط العقدية، مما
 كل االلتزامات،أو  تأخير تنفيذ بعضأو  استحالة

تبنى عمى  (4)وان قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"
 أسس وىي: ةثالث

الذي يقوم عمى مبدأ  األساس القانوني: -1
متعاقدين كما ان التساىل مع ال سمطان اإلرادة،

في خرق التزاماتيم العقدية سيضعف الثقة العامة 
بقوة القانون والزامو بين أفراد المجتمع وسينعكس 
سمبًا عمى حركة التجارة والمعامالت التجارية 

 .(5)ومنيا عقد التوريد
يتمثل األساس الجتماعي والقتصادي:  -2

في وجوب استقرار المعامالت من خالل احترام 
من أو  قبل األطراف المتعاقدة مضمون العقد من

 جانب القضاء.

                                                           

ِسّذ اٌخضشاٚٞ، ا٢ثاس اٌما١ٔٛٔح ٌف١شٚط وٛسٚٔا  (ٖ)

االٌرضاِاخ اٌرؼالذ٠ح، ِماي ِٕشٛس إٌٝ  اٌّغردذ ذّرذ

ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىرشٟٚٔ، 

https://www.hespress.com/orbites.html ،

 ٕٕٓٓ/ٗ/ٗٔٚآخش ص٠اسج فٟ 

 ٓٗ( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ ٔ/ٙٗٔاٌّادج ) (ٗ)

 اٌّؼذي. 7ٌ٘ٔٔغٕح 

د. ٠س١ٝ اٌدذساْ، و١ف ٠ّىٓ اػرثاس فا٠شٚط   (٘)

وٛسٚٔا خائسح ػٍٝ ِغرٜٛ اٌؼمٛد؟، ِماي ِٕشٛس 

االلرظاد٠ح ػٍٝ اٌّٛلغ "ح "ِايفٟ طس١ف

 اإلٌىرشٟٚٔ،

https://www.maaal.com/archives ٚآخش ،

 .ٕٕٓٓ/ٗ/9ٔص٠اسج تراس٠خ 

https://www.hespress.com/orbites/462534.html
https://www.hespress.com/orbites/462534.html
https://www.maaal.com/archives/20200408/139079
https://www.maaal.com/archives/20200408/139079
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الذي يتمثل في احترام  األساس األخالقي: -3
 .المواثيق والعيود القانونية والعرفية

المشرع العراقي كفل مكافحة بأن  ونرى    
األمراض االنتقالية ومراقبتيا ومنع تسريبيا من 

إلى  من مكانأو  خارج البمد داخمو وبالعكس
شارىا في األرض والمياه آخر وتحد من انت

 .(0)والجو
 المبحث الثاني

شروط تحقق القوة القاهرة واثرها عمى 
 عقد التوريد وُسبل المعالجة

لكي تنتج القوة القاىرة آثارىا القانونية عمى       
اطراف االلتزامات في عقد التوريد البد من تحقق 

لذا سوف أتناول ىذه الشروط ، شروط معينة
 كما في المطمبين اآلتيين: وس بل معالجتيا

 المطمب األول
جائحة "شروط تحقق القوة القاهرة 

 كورونا"
ان تتوفر فييا عدة "جائحة كورونا"يشترط بـــ      

 شروط لكي يمكن اعتبارىا قوة قاىرة وكما يأتي:
االحتمالية)عدم التوقع(: يشترط في الحادث  -أوالً 

ثو من لكي يمكن اعتباره قوة قاىرة عدم توقع حدو 
، وال يخطر في (3)قبل األطراف العقدية

حساباتيم، كالفيضانات والزالزل والحروب األىمية 
                                                           

( ِٓ لأْٛ اٌظسح اٌؼاِح ٖ-ٕاٌفمشذ١ٓ  ٖاٌّادج) (ٔ)

 .79ٌ٘ٔغٕح  97اٌؼشالٟ سلُ 

ظش ا١ٌٗ ِٓ ذاس٠خ أتشاَ اٌؼمذ اْ ششط ػذَ ا (ٕ) ٌرٛلغ ٠ٕ 

اٌرداسٞ، أظش لشاس ِسىّح إٌمض اٌفشٔغ١ح تراس٠خ 

، تذػٜٛ ذرؼٍك تأرشاس ٚتاء 7ٕٓٓ/ٕٔ/7ٕ

ٚاٌزٞ ظٙش فٟ شٙش )٠ٕا٠ش( ػاَ ""شىٛٔغ١ٔٛا

أٞ لثً ظٙٛس اٌٛتاء، ار اػرثشخ ششط ػذَ  ٕٙٓٓ

اٌرٛلغ غ١ش ِرسمك ِا داَ اٌؼمذ اتشَ فٟ 

 .ٕٙٓٓح شٙش)أغغطظ( عٕ

واالضطرابات الداخمية، وىذا الشرط ينطبق من 
الناحية العممية عمى جائحة كورونا، اذ وقعت 
بشكل فجائي، كونيا حدث نادر الوقوع، وىذا ال 

نيوض إلى  ينفي صفة القوة القاىرة، مما أدى
اإلشكاليات التي تتعمق بالعقود واألنشطة 

 التجارية.
عدم توقع حدوث جائحة كورونا بأن  ونرى     

ىو باألصل معيار موضوعي ي عتمد في تقديره 
عمى مقدار ما يبذلو الشخص العادي الحريص 
في إدارة شؤونو الخاصة، وان عدم التوقع ىو 
ظاىرة عامة ألطراف جميع العقود التجارية 

، النيم يخضعون لمظروف نفسيا وال المبرمة
 تتعمق بظروف شخصية الحد األطراف.

واعفى المشرع العراقي من التزام الضمان      
اتفاق عمى غير ذلك، اذ أو  ما لم يوجد نص

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد "  نص عمى
 سماوية نشأ عن سبب أجنبي ال يد لو فيو كآفة

أو  ل الغيرفعأو  قوة قاىرةأو  حادث مفاجئأو 
خطأ المتضرر كان غير ممزم بالضمان ما لم 

 .(2)أتفاق عمى غير ذلك "أو  يوجد نص
استحالة دفع خطر جائحة كورونا: لكي  -ثانياً 

يتمكن اطراف العقد التجاري اإلعفاء من 
الحادث مستحيل دفعو  المسؤولية البد ان يكون

ومقاومتو وىذا ما يسمى في اطار المسؤولية 
، وليس باستطاعة (2)استحالة الوفاء""ـــالعقدية بـ

التخمص أو  المدين تالفيو والتغمب عمى نتائجو
                                                           

 ٓٗ( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ ٕٔٔاٌّادج ) (ٖ)

 اٌّؼذي. 7ٌ٘ٔٔغٕح 

د. ع١ٍّاْ ِشلظ، اٌٛافٟ فٟ ششذ اٌمأْٛ  (ٗ)

، االٌرضاِاخ، اٌفؼً اٌضاس، اٌّغؤ١ٌٚح ٕاٌّذٟٔ،ج

 .99ٗ، ص799ٔاٌّذ١ٔح، اٌمغُ األٚي، 
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ان يكون إلى  من اآلثار الضارة، والتي تؤدي
التنفيذ مستحياًل استحالة مطمقة وبشكل عام ليس 
عمى المدين وحده، حتى وان بذل تضحيات كبيرة 
وي عد ىذا الشرط في الواقع شرطًا بديييًا تقتضيو 
طبيعة الفكرة التي تقوم عمييا القوة القاىرة، وفي 

نالحظ "كوروناظل تواجد واستمرار "جائحة 
استمرار الحالة وانتشارىا وعدم إمكانية الدول 
العظمى عمى تالفي أثارىا وليس المدين وحده، 

إذا "ولقد نص القانون المدني العراقي عمى اآلتي 
تزام عينًا استحال عمى الممتزم بالعقد أن ينفذ االل

حكم عميو بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامو، ما لم 
يثبت استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي 
ال يد لو فيو وكذلك يكون الحكم إذا تأخر الممتزم 

 .(0)في تنفيذ التزامو"
واالستحالة المطمقة امر مختمف باختالف      

النشاط التجاري الذي تعاقد الطرفان عميو، كون 
ض األنشطة التجارية من سمع وخدمات بع

الكترونية لم تتأثر بجائحة كورونا، أو  تقميدية
وىنا يتحمل المدين من التزامو األصمي بانقضاء 
االلتزامات األصمية من االلتزامات المتفرعة مثل 
االلتزام العقدي المضمون بكفالة شخصية 

 انقضت الكفالة وبرئت ذمة الكفيل.
االستحالة نسبية ناتجة عن أما اذا كانت       

"جائحة كورونا"، فينا ال بـالقوة القاىرة المتمثمة
انييار العقد التجاري بالكامل، ويكون إلى  تؤدي

الوفاء في الجزء الذي لم تطمو القوه القاىرة، كما 
ان القوة القاىرة قد تكون مؤقتة فيتم تنفيذ جزء 
وتعميق تنفيذ الجزء اآلخر من العقد التجاري، 

                                                           

 ٓٗ( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ 9ٙٔاٌّادج ) (ٔ)

 اٌّؼذي. 7ٌ٘ٔٔغٕح 

تظير مشكمة االلتزامات العقدية المرتبطة و 
بعضيا البعض بشكل ال يقبل االنفصال، اذ ان 
انتياء احدىما بسبب استحالة التنفيذ بجائحة 
كورونا فانو يؤدي بالتبعية باستحالة تنفيذ الجزء 

 اآلخر من االلتزام وي ترك األمر لمقضاء.
حادث خارجي: يطمق عمى ىذا الشرط  -ثالثاً 

الل الحدث عن أرادة المدين"، أي "شرط استق
أو  من المدين ناجم عن إىمال عدم وجود خطأ

وقوعو، في عد أو  تقصير، ولم يساىم بقيام الحادث
الحادث من قبيل القوة القاىرة حتى لو توافرت 
بقية الشروط، وفي ىذه الحالة تنيض مسؤولية 
المدين وال يعفى من المسؤولية، ونالحظ في القوة 

لمتمثمة باألوبئة ومنيا جائحة كورونا ال القاىرة ا
دخل لممدين بوقوعيا، وان اشتراط استقالل 
 الحدث عن إرادة المدين يبدو منطقيًا وعادالً 
كونو يتماشى مع مبدأ حسن النية فمن غير 
المنطقي ومن غير العدل أن يسمح لممدين 
باالستفادة من عدم تنفيذ عقد التوريد بسبب 

الحدث عن إرادة المدين  خارجي، وشرط استقالل
حماية الدائن من تدخل المدين سيء إلى  يفضي

غير أو  النية في أحداث الضرر بصورة مباشرة
 .(3)مباشرة
 قوة قاىرة يرجع"ان اعتبار "جائحة كورونا     
العقد المبرم بين األطراف، فيما اذا تضمن إلى 

وجود شرط يقضي باعتبار األوبة الصحية قوة 
من س بل أخرى بديمة لتنفيذ العقود يتضأو  قاىرة

نقاذىا من االنييار، وفي حالة عدم وجود ىذا  وا 

                                                           

د. شش٠ف ِسّذ غٕاَ، اثش ذغ١١ش اٌظشٚف فٟ ػمٛد (ٕ) 

اٌرداسج اٌذ١ٌٚح، داس إٌٙضح اٌؼشت١ح، اٌما٘شج 

 .9ٖ،ص ٕٓٓٓ،



 نموذجًا(أ التوريد عقد) كورونا حةئبجا العقدي التوازن انهيار

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

311 

الشرط فت عد جائحة كورونا قوة قاىرة، وفي ضوء 
القرار الصادر من خمية األزمة العراقية ت عد 

 .(0)جائحة كورونا قوة قاىرة
ونالحظ ان المشرع العراقي في شرط     

استعمل  استقالل الحدث عن إرادة المدين
مصطمح )ال يد لممدين فيو( إذ تنص عمى انو 

إذ استحال عمى الممتزم بالعقد أن ينفذ االلتزام "
عينًا حكم عميو بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامو ما 
لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب 
أجنبي ال يد لو فيو، وكذلك يكون الحكم اذا تأخر 

 .(3)الممتزم في تنفيذ التزامو"
 المطمب الثاني

اآلثار القانونية لتفشي "جائحة كورونا 
 ومدى امتدادها لمعالقة التعاقدية "
عمى المدين عند وقوع حادث من قبيل القوة      

إثناء تنفيذه أن يقاومو أو  القاىرة بعد إبرام العقد
 وان يستعمل المتاح لو من الوسائل لدفع نتائجيا،

فان لم يستطع عمى األقل التخفيف منيا أو 
اعفي من المسؤولية، وما عميو إال إثبات بذلو 
العناية المطموبة لتنفيذ التزامو، وقد يحدث أن 
يستحيل تنفيذ االلتزام كميا وتكون القوة القاىرة 

، وقد يتراخى تنفيذ ىي السبب الوحيد في ذلك
اجل غير محدد بسبب ظروف إلى  عقد التوريد

سبان وعند دراسة استثنائية عامة لم يكن في الح

                                                           
لشاس خ١ٍح اٌالصِح، ٌدٕح األِش اٌذ٠ٛأٟ اٌؼشالٟ (ٔ) 

ِٕٗ، اٌرٟ اػرثش ٕٔاٌفمشج  ٕٕٓٓ/ ٖ/ٕٔفٟ  ٘٘

فا٠شٚط وٛسٚٔا لٛج لا٘شج ٌد١ّغ اٌؼمٛد اترذاء ِٓ 

ٌٚغا٠ح إػالْ ٚصاسج اٌظسح  ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٓاس٠خ ذ

 أرٙاء ٚتاء وٛسٚٔا.

 ِٓٗٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ  9ٙٔاٌّادج  (ٕ)

 اٌّؼذي. 7ٌ٘ٔٔغٕح 

الجدوى من العقد توقعيا يترتب عمييا انييار 
 التوازن العقدي بين األطراف المتعاقدة مما يؤدي

عدم القدرة عمى إلى  اختالاًل خطيرًا يؤديإلى 
تنفيذ العقد من قبل المدين وييدده بخسارة فادحة 
تخرج من المتعارف عميو، مما يضطر الطرف 

القضاء إلى  بالمجوءالمضرور من انييار العقد 
بيدف السعي إلعادة التوازن والخروج من 

 .(3)العقد شريعة المتعاقدين""قاعدة
بمثابة ""جائحة كورونا (4)وعد المشرع العراقي    

قوة قاىرة كونيا احد صور السبب األجنبي الذي 
ينفي العالقة السببية بين فعل المدين والضرر 

ي ال الذي لحق بالدائن، كونيا حادث خارج
يمكن توقعو من حيث الزمان والمكان وال يمكن 
تجنبو، وبذلك ال يمكن لمدائن مطالبة المدين 
بالتعويض عن األضرار التي لحقت بو من جراء 

خطأ المدين، إلى  ىذا الوباء كون السبب ال يعود
ولكن حدثت عند أبرام العقد التجاري وخالل مدة 
ن تنفيذه ظروف استثنائية عامة من شأنيا ا

تجعل تنفيذ العقد التجاري من قبل المتعاقدين 
اشد إرىاقًا، ولغرض اإلحاطة بآثار العقد 

 التجاري سوف أتناولو بالنقطتين اآلتيين:
اثر جائحة كورونا عمى عنصر المحل في -أولً 

يتمثل عنصل المحل في عقد  :عقد التوريد
التوريد في غاية العقد واليدف األصمي الذي ابرم 

جائحة كورونا"، ولذلك "بــــــ لمتأثرألجمو، وا
ينصب المحل في عقد التوريد في األموال 

غير مادية وكذلك أو  المنقولة سواء أكانت مادية
                                                           

خ١ّظ طاٌر ٔاطش ػثذهللا إٌّظٛسٞ، ِظذس   (ٖ)

 .9ٔعاتك، ص

( األِش اٌذ٠ٛأٟ اٌؼشالٟ اٌظادس ِٓ ٕٔاٌفمشج )(ٗ) 

 . ٕٕٓٓ/ ٖ/ٕٔفٟ  ٘٘خ١ٍح األصِح اٌّشلُ 
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الخدمات التجارية، ولغرض اإلحاطة باآلثار 
الناتجة عن القوة القاىرة سوف أتناوليا بالنقاط 

 اآلتية:
 محل عقد التوريد عمى شكل أموال منقولة: -1
ثر األموال المنقولة في عقد التوريد تتأ

نقل وتحويل إلى  التي تحتاج"جائحة كورونا"بــــــــــــــــ
من مكان آلخر، أي انو يرد عمى أشياء مادية 

أو  بقصد االستيالك كتوريد األغذية لممستشفيات
سمع استيالكية لممصانع كتجييز أو  لممدارس

قصد يرد عمى أشياء مادية بأو  الورق لممطابع،
االستعمال واإليجار كتوريد المالبس لممسارح 
الفنية وأعادتيا بعد االنتياء من استخداميا وىنا 
يطبق عقد اإليجار، ويتم توصيل وتسميم األموال 
المنقولة محل عقد التوريد في محل تواجد الطرف 
األول ويتحمل تكاليف النقل والمسؤولية في حالة 

أضرار فييا أي نواقص و أو  ىالكياأو  تأخرىا
(1). 

 محل عقد التوريد عمى شكل أموال معنوية:-2
قد يكون محل عقد التوريد أموال معنوية تتأثر 

كعمل الغير مثل تعيد شخص "جائحة كورونا"بـــ
بعممية تشييد جسر فيذا العقد ال ينصب عمى 

األجور  بل عمى حضور العمال وتنفيذ العمل
 التي تدفع ليم. 

ى شكل خدمات محل عقد التوريد عم-3
اذ تتأثر الخدمات المقدمة لألفراد  صناعية:

مثل خدمات الياتف النقال "جائحة كورونا"بـــــــــــ
يصال المياه  .(3)والغاز والكيرباء وا 

                                                           

 .9ٖ٘ثح ػادي سشه اٌسٍفٟ، ِظذس عاتك، ص  (ٔ)

د. ِسّذ ع١ذ اٌفالٟ، ِثادئ اٌمأْٛ اٌرداسٞ،   (ٕ)

ِٕشٛساخ اٌسٍثٟ اٌسمٛل١ح، ت١شٚخ، د.ط.ْ، 

 .7٘ص

اثر جائحة كورونا عمى نسبة عقد  -ثانياً 
جائحة "لمقوة القاىرة المتمثمة بـــ :التوريد
يد وكما آثار كمية ونسبية عمى عقد التور "كورونا
 يأتي:

متى ثبت أن  األثر الكمي لمقوة القاهرة: -1
القوة القاىرة ىي السبب في حدوث الضرر فان 
التزام المدين ينقضي ويعفى من المسؤولية إعفاًء 
كاماًل، وال محل لمساءلتو، والقضاء اذا خالف 
ذلك عد مخالفًا لمقانون، وعقد التوريد ينفسخ بقوة 

اء، فبتوافر القوة القاىرة القانون دون المجوء لمقض
تنقطع العالقة السببية بين فعل المدين والضرر 
الحاصل وتنتفي األخطاء المفترضة وتجدر 
اإلشارة ىنا انو قد يترتب عمى القوة القاىرة 

ليس الكل، استحالة تنفيذ في شق من االلتزام و 
فيبقى المدين ممزما بتنفيذ الجزء الممكن وال 
ينقضي االلتزام المقابل لو ،غير أن األمر يترك 
لمسمطة التقديرية لمقاضي، فقد ال يحقق الجزء 
الباقي المقصود من التعاقد فيقضي ىنا القاضي 
بفسخ العقد برمتو إذا كان ىذا العقد غير قابل 

فاء بو ىو الجزء كان ما استحال الو أو  لمتجزئة
األىم في العقد، كما ان القوة القاىرة المؤقتة ال 
تحول دون إعفاء المدين من المسؤولية، اذ يمكن 
إرجاء التنفيذ حتى زوال الظرف مع مراعاة آجال 
الوفاء اذ يمكن أن تحل عمى الرغم من وقتية 
القوة القاىرة وقبل زواليا، فيصبح الوفاء بعد ذلك 

، وعادة ما يطرح ىذا اإلشكال غير مجدي لمدائن
 بشان العقود المستمرة المتراخية التنفيذ. 

قد تشترك القوة  األثر النسبي لمقوة القاهرة: -2
القاىرة مع عامل آخر في إحداث استحالة تنفيذ 

فتوزع المسؤولية بين األطراف وال ، عقد التوريد
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يعفى المدين كميًا من المسؤولية، إذا اشترك في 
استحالة التنفيذ بسبب مشترك، إلى  تأحداث أد

مثل القوة القاىرة وخطأ المدين ىنا تٌقسم 
المسؤولية بين ىذه األسباب، ويشترط فييا أن 
تكون كميا فعالة في إحداث النتيجة، فان وجد 
سبب وحيد منتج ال نكون أمام تعدد أسباب، وىنا 
يتحمل المدين تبعة خطئو في حدود ما أحدثو 

رر ويعفى مما تسببت فيو القوة ىذا الخطأ من ض
القاىرة، وقد يتحمل الغير مسؤولية خطئو قياسا 
عمى اشتراك خطأ المدين مع القوة القاىرة، 
ويتحمل المسؤولية بقدر مساىمة خطئو في 
إحداث الضرر وال يشترط في فعل الغير أن 
يكون خطأ كما ال يشترط في ىذا الغير أن يكون 

أن يكون أجنبيًا  كامل اإلدراك بل يشترط فقط
 .عن المدين

 المطمب الثالث
ُسبل معالجة انهيار توازن عقد التوريد 

 بسبب "جائحة كورونا"
وضعو األصمي إلى  ان إعادة عقد التوريد      

امر ""جائحة كورونابـبسبب السبب األجنبي المتمثم
غاية الصعوبة، ولكن ممكن لمقضاء محاولة 

توريد من خالل تصويب انييار التوازن في عقد ال
 ما يأتي: 

أجاز المشرع العراقي  انقاص اللتزام: -أولً 
وطبقًا لنظرية الظروف الطارئة يتم رفع إرىاق 
المدين عن طريق انقاص االلتزام في عقد التوريد 

اذا طرأت حوادث "لعذر اذ نص عمى انو 
استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعيا وترتب 

وان لم  لتزام التعاقدي،عمى حدوثيا أن تنفيذ اال

يصبح مستحياًل، صار مرىقًا لممدين بحيث 
ييدده بخسارة فادحة جاز لممحكمة بعد الموازنة 
 بين مصمحة الطرفين أن تنقص االلتزام المرىق

الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك . ويقع إلى 
 . (0)باطاًل كل أتفاق عمى خالف ذلك"

اله، أن العقد يتضح لنا من خالل النص أع    
اذا كان من العقود المستمرة التنفيذ كعقد التوريد 

عامة وليس وطرأت أثناء تنفيذه ظروف استثنائية 
( غير متوقعة كجائحة خاصة بالمدين )كإفالسو

انييار التوازن العقدي إلى  كورونا التي أدت
وعرقمة تنفيذ االلتزامات، وىذه الجائحة لم تكن 

جاز لمقاضي التدخل  موجودة عند ايرام العقد
الحد الذي يرفع اإلرىاق إلى  لتعديل االلتزامات

أو  عن المدين من خالل زيادة التزامات الدائن
 انقاص التزامات المدين. 

ويتمثل بالعمل اإليجابي الذي  تعديل العقد:-ثانياً 
التحوير أو  اإلضافةأو  يجريو القاضي بالحذف

نفيذ جزء االستغناء عن جزء منو وتأو  والتغيير
منو، اذ يتم تعديل بنود العقد وااللتزامات العقدية 
خصوصًا في العقود التجارية الزمنية)عقد المدة( 

أو  المدة والفائدةأو  تعديل المبمغأو  كعقد التوريد
تأجيميا اذا لم تؤثر بشكل فعال عمى األطراف 

تشكل إرىاقًا الحدىم، مثل قيام أو  المتعاقدة
ل مدة معينة فمن الممكن شركة بتشييد جسر خال

تأجيل تشييده لحين زوال ىذه الجائحة عمى 
خالف العقود التجارية الفورية التي ال يمكن 
تأجيميا كالبيع والوكالة كونيا ترد عمى تصرف 

إلى  قانوني واحد، وييدف تعديل عقد التوريد
                                                           

( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ ٕ/ٙٗٔاٌّادج )  (ٔ)

 اٌّؼذي. 7ٌ٘ٔٔغٕح  ٓٗ
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تحقيق العدالة التي يسعى المشرع لتحقيقيا بين 
ا يشمل تعديل عقد المتعاقدين، والتعديل ىن

التوريد بسبب الظروف الطارئة التي حدثت 
بسبب "جائحة كورونا"، واستثنى المشرع العراقي 
العقود التي تطرأ عمييا حوادث استثنائية عامة 

مكانية تعديمو ، وال بد (0)من مسألة لزوم العقد وا 
عقد التوريد الذي يتم عميو بأن  من اإلشارة ىنا

 الشروط اآلتية:التعديل يجب ان يتضمن 
ان تكون الوقائع الطارئة عمى العقد من  -0

 الوقائع العامة كاألوبة مثاًل.
ان تكون ىذه الحوادث غير متوقعة،  -3

المتعاقدين، بل إلى  ومسألة عدم التوقع ال تعود
لمظروف العامة لممجتمع وال يوجد تحذير مسبق 

 .(3)بشأن حدوثيا
ان يكون عقد التوريد قيد التنفيذ أثناء  -2
جائحة كورونا"، أما في حالة "قوع الحادثة و 

إنجاز تنفيذ العقد فينعدم الحديث عن الواقعة غير 
 المتوقعة التي تؤثر في التزامات المتعاقدين .

تنفيذ االلتزام "ان تجعل جائحة كورونا -2
 .(2)مرىقًا عمى المدين 

ففي حالة تحقق الشروط أعاله يحق لممدين      
بتعديل العقد، ويقع  المرىق الطمب من المحكمة

عمى الدائن األثبات، كون األحكام الخاصة بيذه 

                                                           

 ٓٗشالٟ سلُ ( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼٕ/ٙٗٔاٌّادج ) (ٔ)

 اٌّؼذي.  7ٌ٘ٔٔغٕح 

د. ػثذاٌّد١ذ اٌسى١ُ ٚآخشْٚ، اٌٛخ١ض فٟ ٔظش٠ح  (ٕ)

، اٌؼاذه ٌظٕاػح ِٔظادس االٌرضاَ، ج -االٌرضاَ

 .ٔٙٔ، صٕٓٔٓاٌىراب، اٌما٘شج، 

، ٔطادس االٌرضاَ، ِظد.ع١ّش ػثذاٌغ١ذ ذٕاغٛ،  (ٖ)

، 7ٕٓٓما١ٔٛٔح، اإلعىٕذس٠ح، ِىرثح اٌٛفاء اٌ

 .ٓٙٔص

الظروف تعد من النظام العام وال يمكن مخالفتيا 
 . (2)من قبل األطراف المتعاقدة

بإمكان الدائن في  فسخ العقد والتعويض: -ثالثاً 
 عقد التوريد في حالة أخالل المدين بتنفيذ كامل

طمب فسخ العقد  جزء من التزاماتو العقديةأو 
والتعويض بعد األعذار طمب الفسخ وىذا ما جاء 

في  -0بو المشرع العراقي الذي نص عمى "
العقود الممزمة لمجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين 
بما وجب عميو بالعقد جاز لمعاقد األخر بعد 
األعذار إن يطمب الفسخ مع التعويض إن كان 

ن تنظر لو مقتضى، عمى انو يجوز لممحكمة إ
اجل كما يجوز ليا إن ترفض طمب إلى  المدين

الفسخ إذا كان ما لم يوف بو المدين قمياًل 
 (.5)بالنسبة لاللتزام في جممتو "

قوة قاىرة ذىب "ونظرًا لكون "جائحة كورونا     
فسخ العقد وتخفيف مسؤولية إلى  اتجاه فقيي

المدين في عقد التوريد بقدر اشتراك القوة أحداث 
وبذلك يتم تخفيض التعويض الذي يمزم  الضرر

 .(6)بو المدين عميو
االنفساخ يقصد بو انحالل  النفساخ: -رابعاً 

لمعقد بقوة القانون دون تدخل القاضي ودون إن 
يكون مشروطًا ذلك في العقد إن استحال تنفيذ 

، وقد عنيت التشريعات (7)االلتزام لسبب أجنبي
ألسباب التي بتنظيم االنفساخ بوصفو سببًا من ا

                                                           

( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌّظشٞ سلُ ٕ/9ٗٔج )اٌّاد (ٗ)

 .7ٗ9ٌٔغٕح  ٖٔٔ

( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ ٔ/99ٔاٌّادج )  (٘)

 اٌّؼذي. 7ٌ٘ٔٔغٕح  ٓٗ

 .9٘ٗد. غٕٟ زغْٛ طٗ، اٌّشخغ عاتك، ص  (ٙ)

د. خ١ًّ اٌششلاٚٞ، إٌظش٠ح اٌؼاِح ٌالٌرضاَ،   (9)

ؼشت١ح، اٌىراب األٚي، ِظادس االٌرضاَ، داس إٌٙضح اٌ

 .9ٓٗ، ص79ٔٔاٌما٘شج، 
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تنحل بيا العقود وتركز ىذه العناية من كون 
االنفساخ ىو نظام من أنظمة انحالل العقد إما 
تكييف االنفساخ في الفقو والقانون المدني 
العراقي فقد ورد في المذكرة اإليضاحية لمقانون 
المدني العراقي إن انحالل العقد يترتب عمى 

النفساخ أمرين فقط ىما الفسخ واإلقالة وعد ا
نوعًا من أنواع الفسخ وىي الفسخ أالتفاقي 
والقضائي والقانوني أي لم يجعل االنفساخ أحد 
نما أدخمو ضمن  الطرق التي ينحل بيا العقد وا 

 . (0)الفسخ
عالج قانوني مؤقت "ىو وقف التنفيذ :-خامساً 

لحالة تعذر تنفيذ العقد نتيجة لالستحالة المؤقتة 
استمرار إلى  وييدف الناجمة عن السبب األجنبي

أو  واستقرار الرابطة العقدية يعقبو إما تنفيذ العقد
. وي عد وقف تنفيذ العقد من (3)اإلقرار بانفساخو "

المسائل التي اختمف فييا الفقو، وصعوبة وضع 
تعريف جامع مانع ليا فاختمف تعريفو من فقيو 
آلخر، أال أنيا تتمحور حول وقف تنفيذ 

المتبادلة التي يفرضيا العقد  االلتزامات الرئيسية
إلى  عمى طرفيو عند حدوث قوة قاىرة تؤدي

االستحالة المؤقتة لمتنفيذ ويستأنف تنفيذ العقد 
أي ان وقف تنفيذ  ،عند زوال االستحالة المؤقتة

العقد من خالل األثر الرئيسي المترتب عمى 
وقف تنفيذ االلتزامات الرئيسية المتبادلة التي 

                                                           

د. ١ِٕش اٌماضٟ، اٌّزوشج اإل٠ضاز١ح اٌّخرظشج   (ٔ)

ٌّششٚع اٌمأْٛ اٌّذٟٔ، ِطثؼح اٌسىِٛح،  تغذاد، 

 .ٔٔٔ،ص79ٗٔ

د. واظُ وش٠ُ ػٍٟ اٌشّشٞ، ٚلف ذٕف١ز   (ٕ)

اٌؼمذ،سعاٌح ِاخغر١ش، و١ٍح اٌسمٛق ،خاِؼح إٌٙش٠ٓ، 

 ٙص، ٕٕٓٓ

حقيقة وىدف وقف إلى  ون اإلشارةيرتبيا العقد د
  0(2)التنفيذ

 الخاتمة

جائحة كورونا ت عد بأن  في نياية بحثنا تبين     
انييار التوازن العقدي في إلى  قوة قاىرة تودي

وىي إحدى ، عقد التوريد بين األطراف المتعاقدة
حاالت السبب األجنبي التي يدفع بيا المدين 

نسبية، أو  كمية ، وقد تكون قوة قاىرةالمسؤولية
جممة من االستنتاجات إلى  وتم التوصل

 والمقترحات وكما يأتي:
 الستنتاجات-أول
ت عد جائحة كورونا من قبيل القوة القاىرة لما -0

تضمنتو من شروط تتمثل في المفاجئة غير 
المتوقعة ولم يتم أخذىا بالحسبان عند دراسة 
ة الجدوى لمعمميات التجارية المتمثمة باألنشط

اإلنتاجية والخدمية عمى مختمف أنواعيا، كما ان 
إمكانية تنفيذ العقود التجارية المبرمة مستحيمة 
استحالة مطمقة طوال مدة تواجد ىذا الوباء 
وبشكل عام مما انعكس سمبًا عمى عموم 

 القطاعات.
ان انييار التوازن العقد بين المتعاقدين بسبب -3
حالة في عقد التوريد ىي "جائحة كورونا"

استثنائية تعتري المتعاقدين، التي نتجت عن 
حادثة مستجدة غير متوقعة وال يمكن لألطراف 

أخالل التوازن العقدي، إلى  العقدية درئيا، فتؤدي
فيترتب عنيا صدور أحكام قضائية يراعي تحقيق 

                                                           

ػمذ اٌؼًّ فٟ اٌمأْٛ  د. ػذٔاْ اٌؼاتذ، ٚلف  (ٖ)

اٌّماسْ،  تسث ِٕشٛس فٟ ِدٍح اٌمأْٛ 

، 797ٔ، اٌغٕح اٌغاتؼح،  تغذاد، ٓٔاٌّماسْ،ع

 .9٘ٔص
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العدالة االجتماعية وخاصة عند حدوث نزاعات 
 تجارية.

المركبة  ان عقد التوريد ي عد من العقود-2
المستمرة التي تنضوي تحت ضالليا عمميات 
تجارية أخرى كالنقل والتغميف والشحن والتخزين 

مما "جائحة كورونا"وىذه العمميات كميا تتأثر بـــــ
 انييار التوازن العقدي.إلى  تؤدي

أن آثار جائحة كورونا المباشرة عمى مختمف -2
ت العقود التجارية سوف تثير الكثير من النزاعا

نظرًا لتوقف العديد من المتعاقدين عن الوفاء 
بالتزاماتيم عمى الرغم من اعتبارىا قوة قاىرة 

انتفاء إلى  بحسب مفيوم النص القانوني، وتؤدي
المسؤولية في الظروف التي نعيشيا جراء انتشار 
ىذا الفيروس، وان اإلجراءات الحاسمة التي 
 اتخذتيا السمطات المعنية تشكل في حد ذاتيا

 صورة من صور القوة القاىرة .
 المقترحات-ثانياً  
باعتبارىا "اصدار قرارات تعالج "جائحة كورونا-0

وباء عالمي عام، تتضمن ىذه القرارات معالجة 
آثار ىذا الوباء من خالل التعويض واإلعفاء 
ومرونة القضاء، لضمان االستقرار التجاري 
واالقتصادي واالجتماعي، وتبني سياسية 

 ية ناجحة في إدارة ىذه الالزمة.اقتصاد
ي عد عقد التوريد من العقود ذات األىمية في  -3

إشباع رغبات األفراد وحاجياتيم من البضائع 
والخدمات فيو من العقود المعدة لتمبيو رغبات 
األفراد من السمع والخدمات ومن ثم فان ليذا 
العقد عالقة وثيقة بمجمل التطورات االقتصادية 

توحيد ة، لذا نقترح عمى المشرع واالجتماعي
توريد "المصطمحين بمصطمح واحد 

ووضع تعريف واضح لعقد التوريد، "وتجييز
أحكامًا خاصة تنظمو بداًل من ان وتخصيص 

تطبق عميو أحكام القواعد أو  يتبع في تنظيمو
األحكام الخاصة بغيره من العقود، فاذا أو  العامة

جتماعية انطمقنا من الوظيفة االقتصادية واال
لمعقد فالعقد فيو أداة لمتبادل االقتصادي، 
ومصدر رئيسي في أنشاء الحقوق وااللتزامات 

معالجة اإلشكاالت بين المتعاقدين، وبيان س بل 
انييار التوازن العقدي إلى  القانونية التي تؤدي

 بين المتعاقدين.
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ABSTRACT: 

Emergency accidents lead to a 

breakdown of contractual balances, 

since contracts at their conclusion 

achieve a kind of balance in a way 

that equals obligations between the 

contracting parties, so if an 

unexpected accident occurs, it leads 

to a breakdown of the contractual 

balance and makes one of the parties 

implement its commitment 

exhausting and impossible, and 

when the World Health Organization 

announced a virus Corona (Covid 

19) As an international cross-border 

pandemic, states have taken force 

majeure, which is legally an out-of-

control contracting party with a 

direct negative impact on the 

implementation of contractual 

obligations, including the 

commercial supply contract, and 

countries have resorted to a Legal 

mechanisms and ways to address the 

obligations opposite. 

Key words: collapse, contract, 

balance, emergency, supply, covide 
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