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، وحددت قوافل التجارة مالمح الحدود بين  منذ األزل  رسم التجار مسارات الجنود
ومهاراٌت  صنائٌع  وبادت  وعقوٌد؛  وأعراٌف  ودوٌل  وأمٌم  مساراٌت  فسادت  الدول؛ 

م السياسة واالقتصاد والمجتمع،  وثرواٌت وعهوٌد، ووسم التجار بميسم عالمهم عال
فاكتشفوا العالم الجديد  سفن التجارة؛  معون والحالمون على  وثب الطامحون والطاف

وأعادوا بناء العالم القديم؛ فتضاربت المصالح وتعارضت الرؤى وتناحرت القوى؛ 
من جديد    -كما بدأت    -العالمية  فكانت الحرب مخرجًا إلى حيٍن، ولتعود التجارة  

 ولكن بوجٍه جديد..

وأسواقها    الدولية،  التجارة  أهمية   زادت و  ومواردها  موادها   وتعقدت فتنوعت 
الشاغل  حلول    عن  بالبحث   االهتمام   وأصبح  مشاكلها، الشغل  بها   لها  للمعنيين 
 تسانده   الدولي،  التجاري   المجتمع  وأصبح  الدول؛  مختلف  في  والمشرعين  والباحثين
 تحكم   موحدة  إيجاد قواعد   إلى  يسعى  ،ومراكز بحثية  تجارية  وهيئات   دولية  منظمات 

القانوني   االقتصادي  النظام  طبيعة  عن  النظر  بغض   الدولي  التجاري   النشاط أو 
 .  على حدة كل دولة   السائد في

يزال   ال  لها؛  الناظمة  القواعد  وقدم  الدولية  التجارة  رسوخ  من  الرغم  وعلى 
منكِر   وبين  المستقل  قانونها  لوجود  مؤيد   بين  ما  أشده  على  األكاديمي  النقاش 

الواجب لوجوده. وع للقانون  الحر  بآلية االختيار  الدولية  العقود  انفراد  الرغم من  لى 
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يقع في دائرة عدد  من القيود التي تفرضها    –فعليًا    –التطبيق عليها؛ فإنه ال يزال  
 معطيات ال تتجاوزها اإلرادة.

التي أحدثتها ثورات    الدولي  التجاري   المجتمع  الكبيرة في  التطورات   ظل  وفي
  ال وآلياتها التقليدية    البسيطة  العقود   أصبحت   والمعلومات؛  المواصالت واالتصاالت  

  هنا   ومن  ،سريعة التجدد والنمو وشديدة التنوع والثراء  التجارة الدولية  بمتطلبات   تفي 
و من    الميدان  هذا  في  ن العاملو   أجمع و   تجار  حكومات   وسماسرة    رجال وصناعيين 
الراسخة   فاعر األ   من  تنبعمتجددة    قانونية  آليات   وجود   ضرورة   على  ؛..قانون 

 العالم  دولبين    ةالسائد الطبقية واأليديولوجية    ات لتقسيم بعيدًا عن ا  ؛ةالدولي  لتجارةل
 . المختلفة وموجباتها

؛ بانَّ    أن    استطاعت التجارة الدولية  وال مناص من اإلقرار؛ بادئ ذي بدء 
مة من تراكم  طويل  لألعراف التجارية، فكانت أدواتها المالئ  -كما سنرى    –تصطنع  

العصب الرئيس    ت شكل  ًا؛ إذ وتأثير تنوعًا  نموًا و و حضورًا    األدوات العقود الدولية أكثر  
الح و في  العالمية،  االقتصادية  تأخذ  ياة  للمعامالت    متعددةً   أشكاالً صارت  تيسيرًا 

والعمرانية  التجارية   و والصناعية  له؛  حصر  ال  تنوعها حدًا  في  بلغت  صارت التي 
مفردات المال واألعمال وقوانين االقتصاد، بل العقود الدولية وعاًء تموج في ثناياه  

مفردات السياسة من جديد؛ بما فيها مستجدات السياسة العالمية مثل "  لتعود تعلوها  
   .النفط مقابل الغذاء"، و" المال مقابل الدواء" ..

 التجارية  العالقات  في   جديداً   بدعاً   ليست  الدولية  العقود  إن  غرو  وال
 وكذلك   الوطني  المشرع  على  نفسها  فرضت  موضوعات  هناك  كانت  وإن  الدولية؛
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 الحكم   دائرة  عن  إخراجه  في  العقد  أطراف  مكنة   إن  بيد  بشأنها؛  الدولي  التعامل  في
 –  األوصاف  أحسن  في  –  منحةً   األمر  واقع  في  هي  الوطني؛  للقانون   التقليدية

 نطاق   توسيع  في  األجنبية  لألطراف  وترغيباً   ؛النية  حسن  عن  تعبيراً   الدول  تقدمها
 صيغةٍ   على  ينطوي   األمر  إن    تعلم  والدولة  عقودها؛  شروط  تحسين  أو  استثماراتها

 .. .السيادة عن الطوعي التنازل صيغ من ما

عقدًا  و  بوصفها  الدولية  التجارة  عقود  وتظهر  تبرم  تجاري،  طابع  ذو  دوليًا 
فإذا ؛  الدولية  تنازٌع في أحكام القوانين  -في شأن أحكام العقد    -هذه الصفة إذا وقع  

ه  أنَّ العقد  أن يصنف    -بأي حال  من األحوال    -فال يمكن    ؛لم يظهر هذا التنازع
عقدٌ   عقدٌ  بل  وطني  دولي  أو  .  غالباً   تجاري  للعقد  الدولية  الصفة  منح  إنَّ  والواقع 

خالفية؛   وأوصاف  معايير  تحكمها  شائكٌة  قضيٌة  بداو منعها  الدولي  نَّ  أ  إن  العقد 
طيستمد   من  الدولية  ب صفته  يرتبط  وال  يحكمها،  التي  العالقة  أطرافه جنسية  بيعة 

اختلفت؛ أم  الف  اتحدت  األطراف  أعمال  مراكز   باختالف  محالعبرة  أو  ال  متعاقدة 
 . إقامتهم العادية

ال يتم بين عشيٍة    -في الظروف العادية    –ن  العقد الدولي  وال مراء في أ
إذ  وضحاها؛ بل يأتي تتويجًا لجهوٍد متراكمٍة؛ أصبحت تتطلب خبراٍت متخصصٍة؛  

سنرى    –  المفاوضات  مرحلة  تعد  العقود   معظم  إبرام  قبل  هامة  مرحلة  -كما 
أحياناً   من  به   تتسم  لما  نظراً ,  الدولية وخطورٍة  وحيويٍة    حرية   األصلو   ،أهميٍة 

 أو   هعن  العدول  يجوزبل    ما،  عقدٍ   إبرامفي    التفاوض  ببدء  إلزامض؛ إذ ال  التفاو 
أطراف  ؛وقتٍ   ي   أ  في  قطعه  مواجهة   في  -عادًة    –يكونون  الدولي    العقد  ألن  

 على  يفرض  النية  بحسن  االلتزام بيد إنَّ    التفاوض؛  مرحلة  في  متناقضةٍ   اعتباراتٍ 
 األمانة.الشفافية و و  بالصدق االلتزام -دائمًا  – المفاوض
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  –على الرغم من هويتها الخاصة    –نَّ العقود الدولية  مما ال شك فيه؛ أ   وال
وسرعة   والتعدد  بالتنوع  الداخلية؛تتشابه  العقود  مع  من    التطور  كان  وبالتالي 

أكاديمية؛  ذو طبيعة   كتاب   الدولية في  العقود  أنواع  بكل  اإلحاطة  بمكان  الصعوبة 
على نوعين جامعين من أنواع العقود   –  الكتاب   في هذا  –دراستنا    ستقتصرلذلك  
حيث  الدولي النفط؛  وعقد  االستثمار  عقد  هما   ثمرة   الدولي  االستثمار  عقد   يعد  ة 

  وظيفة   انتقلت حينما    الحديث،  العصر  في  ووظائفها  الدولة  لدور  الطبيعي  التطور
 المتدخلة  الدولة  إلى  والعدل  والدفاع  األمن  تحقق   التي  الحارسة  الدولة  من  الدولة

  أهداف   تحقيق  في  فاعلةً   أداةً   االستثمار  عقود   أصبحت و   وصواًل إلى دولة الرفاهية؛
 لذلك  خاصة؛   النامية  والدول  عامة   العالم  دول  في   المختلفة  المجاالت   في  التنمية

  التنمية   أهداف  تحقيق  ووسائل  آليات   تنظيم  على  كافة  الداخلية   التشريعات   حرصت 
قيمًة  الدولي  أو  الداخلي  المستوي   علي  سواء األكثر  االستثمار  عقود  وصارت  ؛ 

 أهم   من  كواحد    وحلق(  الفرنشايز)  االمتياز  وحضورًا وتأثيرًا وتنوعًا، حيث تألق عقد 
جانب    الحاضر،   العصر  في  محدود   الال  االستثمار  آليات    التزامات   عقود إلى 

  تعاني   التي  الدول  إليه  تلجأ  عالمياً   نظاماً   ت أصبحالتي    B.O.T  الـ  العامة  المرافق
 االقتصادي  والنمو  اإلصالح  خطط  تحقيق  من   يمنعها   ؛ ةالعام  موازناتها  في  عجزاً 
 . شعوبها احتياجات  وتلبية

أ البيان؛  عن    يمكن   ال  التي   القومية  الثروات  إحدى  النفط  نَّ غنيٌّ 
  أحدٍ   على  يخفى  فال  وواضح،  محدد  قانوني  إطار  بدون   تركها  أو   بها  االستهانة 

ال  إضافًة  السياسي،    االقتصادية   الساحتين  على  اإليجابية  نعكاساتهدوره 
و  ال  التعاقدات  د  تعلذلك  واالجتماعية؛  النفط  صناعة  في  الرئيسة   ركيزة القانونية 

 الدول المضيفة.  في كات النفطية  جراءات الرقابة على مختلف أعمال الشر إل

  النفط   أسعار  في  مستدام   ارتفاع  من  العالمية  األسواق  تشهده  ما  ومع
 السعي   رغم,  الطاقة  مصادر  أوفر  وسيبقى  كان,  األسود   الذهب   فإن ,  ومشتقاته
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ولكن  البدائل  الستنباط  الحثيث   عام   أواخر  بالعالم  عصفت   التي  المالية  األزمة  ؛ 
 في  أو  الدولية،  االقتصادية  العالقات  مجال  في  سواء  تحول؛  نقطةم شكلت  2008

 شكل   في  أو  ،وفاعليتها  للدول  الوطنية  واالقتصادية  المالية  السياسات   عمل  نطاق
على   الحقيقية،  االقتصادية  بالقطاعات   المالي  القطاع  عالقة  واتجاه انعكس  مما 

 –غير مسبوق     –؛ األمر الذي أدى إلى عجز   العقود الدولية وعقود النفط خاصةً 
 في موازنات الدول العربية النفطية. 

قلنا   إذا  الحقيقة؛  نعدو  الوطن ها في  وتراكم  األحداث  تطور  إنولعلَّنا ال 
الماضية  السنوات  خالل,  العربي عاصفٍة   سياسية  أزمات  من  رافقها  وما,  العشر 

داميةٍ   واجتياحات األسئلة    الواجهة  إلى  بالنفط  دفع,  عسكرية  فعادت  جديٍد؛  من 
القديمة واالستحقاقات المؤجلة لتعلن عن ذاتها؛ بقسوٍة وألٍم ومرارٍة؛ وليغدو حديث 
الدوافع؛   اختالف  مع  فوقها  الجميع  قفز  حقيقًة  تأكدت  بعدما  شجون؛  ذو  النفط 

به عالميًا تغيير الواقع العربي القائم بكل مفرداته،    ا إنه من غير المسموحمؤداه
ومن ثم يحظر على الدول العربية إعمال مبادئ التكامل والتكافل فيما بينها، أو  
كل ما من شأنه أن يؤدي إلى االستثمار اإلنساني اإلستراتيجي عربيًا، بمثل ما 

 استمرار تدفق النفط..إسرائيل أو وقف بمس اليحظر 

من الرغم  استطاعت    على  الدولية  العقود  العالقات  أنَّ  في  وجودها  فرض 
عية والثقافية خاصًة مع  الدولية االقتصادية والمالية، بل امتدت إلى األنماط االجتما

ب النالتبشير  على  البشر  لتنميط  تسعى  التي  العولمة  المأكل مظاهرة  في  الغربي  ط 
اط السلوك االجتماعي والعالقات األسرية؛ مع مل حتى في أنوالمشرب والملبس، ب

 . ..كل ما يرمي إليه ذلك من تحقيق أهداف وأبعاد سياسية خطيرة
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بين   كثيفًا  اتصااًل  استدعى  والمكان  الزمان  عبر  العقود  امتداد  إنَّ  وحيث 
  ةً ي كثير  من الدول؛ مما أوجد بيئمختلف الفئات االجتماعية والطبقية واألخالقية ف

؛   تسمح بممارسات  فاسدة؛ بل أصبح الكثير من العقود الدولية عناوين لفساد  كبير 
خاصًة تلك التي تبرمها االحتكارات الغربية الكبرى ) الشركات متعددة الجنسيات(؛ 
الهيئات  الدولية المتنوعة فضاًل عن  مما استدعى تضافر جهود الدول والمنظمات 

 ناظمةً   دوليةً   اتفاقيات  الدولية؛ فأينعت تلك الجهود  الخاصة المعنية بشؤون التجارة  
للبضائع    الدولي  البيع  عقد   اتفاقية   مهاهأ   ، منالمجالكان لها األثر الفعال في هذا  

 اتفاقية التجارة اإللكترونية واتفاقية التحكيم الدولي واإللكتروني.و 

إخفاء مفردات    -منذ البداية    -ولما كان التنظيم الدولي المعاصر؛ أجاد   
الهيمنة واإلذعان وامتيازات الكبار في ميثاق األمم المتحدة بحسبانه دستور العالم؛ 
فأحاطتها   الخاصة،  عنايتها  الدولية  العقود  أولت  حينما  الدولية  التجارة  تفعل  كذلك 
بااللتفاف على مبدأ السيادة بإعالء مبدأ سلطان   بالرعاية الوطنية والدولية؛ وبدأت 

ثم توجهت صوب األمم المتحدة تبحث عن إطار  دولي لمشروعية العقود اإلرادة،  
التعاون  لتطوير  اختصاصاتها  تنفيذ  سبيل  في  المتحدة،  األمم  فقامت  الدولية؛ 
)أمانة  الدولي  التجاري  للقانون  المتحدة  األمم  لجنة  أمانة  بتشكيل  الدولية،  والتجارة 

المعاه   ( UNCITRAL  األونسيترال تولت صياغة  للعقود  التي  الناظمة  الدولية  دات 
 الدولية.

مجموعة إلى    التجارية   بالممارسات   الخاصة  والمبادئ  القواعد   باإلضافة 
المتحدة  لمؤتمر   التقييدية الصكوك  والتنمية،  للتجارة  األمم  لما  وكذلك   تعتمد   التي 

سلوك  المتحدة  األمم   كمدونة  نهائي؛  بشكل    الجنسيات،  المتعددة   الشركات   لقواعد 
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األمم  وضعها  التي  التكنولوجيا  لنقل  السلوك   قواعد   مدونة  وكذا  المتحدة  مؤتمر 
تلك الجهود قد  ؛ و والتنمية  للتجارة  التوحيد في مجال  حتى وصلت إلى    تنامت  فكرة 

الدولية الخاص  جهود    تظهر ؛ وهنا  التجارة  القانون  لتوحيد  الدولي  المشهور المعهد 
اليونيدروا جزءًا أضحت  حيث  ؛  ”  أو ب ” معهد روما”UNIDROIT”  ب  مبادئ 

 الدولية. ةمن قانون التجار  أساسياً 

العقود   مآالت  ونرى  ونتابع  نعلم  ونحن  هذا  كتابنا  نقدم  فإننا  وأخيرًا؛ 
لكث  الكبير  التهافت  ونراقب  العرب،  ديار  في  على  الدولية  الدول  من  عقود  يٍر 

إل الحثيث  وسعيها  والنفط؛  ليست االستثمار  مجاالٍت  في  الكبرى  الصفقات  برام 
عبر    –؛ بل ألنها تحقق  األولى وال األجدى حتى بمقاييس التجارة والربح والخسارة

نرجو هللا تعالى أن نكون قد وفقنا إلى مكاسب كبيرة ألصحابها؛ ولذلك    –الفساد  
ونحن نتطلع إلى آفاٍق األماني عسى  ًة في دراسة العقود الدولية،  تقديم رؤية جديد

   ...أن تغدو العقود الدولية رافعة تنميٍة حقيقيٍة في مواطن األحالم

 وما توفيقي إال بالل 

            م 22/3/2021هـــ االثنني  1442شعبان     8  دمشق  ريف       

 أ.د. جاسم حممد زكريـــا                                   
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الباب األول

مفهوم العقود الدولية

:ويتضمن الفصلين اآلتيين

صهماهية العقد الدولي وخصائ:الفصل األول

أنواع العقد الدولي: الفصل الثاني
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 الباب األول 

 مفهوم العقود الدولية 
 

 تمهيد وتقسيم: 

  منظمة   وإنشاء  الجات  اتفاقية  توقيع  بعد  ينمو  التجاري   التبادل  في  االزدياد  أخذ
  يتم   العالمية  التجارة  منظمة   إنشاء  قبل  مضى  فيما  العقد  وكان  العالمية،  التجارة
 إلى   بسيط  إيجاب  بتوجيه   الطرفين  أحد  يقوم  حيث  وسريعة،  بسيطة  بطريقة   إبرامه

  وينتهي   العقد  فينعقد  اإليجاب  ذلك  يقبل  أن  األخير  هذا  يلبث  ما  ثم  ؛اآلخر  الطرف
 التجاري   العقد  عن  تكوينه   مراحل   في   يختلف  الدولي  التجاري   العقد  أن  إال   األمر،

  وتقنياً   فنياً   معقدة  عقوداً   الدولية   التجارية   العقود  أغلب  كون   البسيط،  الداخلي
 قبل   من  العقد  وتوقيع  النهائي  القبول  إلى  الوصول  حتى   تفاوض  إلى  وتحتاج
 1 .أطرافه

 
  النهضة   دار   الثالث،   العالم   نهب  وتقنين  العالمية  التجارة  منظمة  إبراهيم،  علي .  د.  أ:  أنظر  -  1

المبادئ التي تحكم التفاوض   د. حمدي بارود، ))وما بعدها.    22، ص  م1997  القاهرة،  العربية،
دراسة   ومقتضياته:  النية  حسن  مبدأ  بها:  االلتزام  ومضمون  التكنولوجيا  لنقل  الدولية  العقود  في 

سلسلة الدراسات اإلنسانية، المجلد السادس عشر،    –((، مجلة الجامعة اإلسالمية  تأصيلية تحليلية
الدوسري، )) التفاوض    بندر بن شمال  .878-841ص    ISSN 1726- 6807العدد األول،  

السبت   في  منشور  الدولية((،  التجارة  عقود  إبرام  الوطن  17/11/2018في  صحيفة  في  م 
األربعاء   في  الزيارة  بتاريخ  ومتاحة  موقعها: 2019/ 25/9البحرينية،  م 

https://alwatannews.net/article/Bahrain/ 
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وقد تجلى دور اإلرادة في إبرام العقود على الصعيد الدولي لما تحمله هذه  
العقود غالبًا من دور مالي يفوق مثيله من العقود المحلية، وهو األساس الذي قامت 

جانب دور التشريعات في توفير الحماية القانونية الالزمة عليه العقود الدولية، إلى  
لتنفيذ هذه العقود المرتكزة إلى إرادة المتعاقدين في تحديد األطر القانونية التي تحكم 

 2االلتزام العقدي.

الدولية  بالعقود  المقصود  تحديد  إلى  يدعونا  األمر  فإن  ذلك،  ضوء  وعلى 
القانون   تحديد  إلى  ال  للوصول  التي  العقود  تخرج  بحيث  بشأنها،  التطبيق  الواجب 

 تعد من عقود المبادالت التجارية.

ضوء ذلك فإن العقود التي ستكون محاًل لهذه الدراسة تتمثل بعقود    فيو 
وعقود العمل    ،التجارة الدولية، وبالتالي يخرج من نطاقها عقود األحوال الشخصية

العقارية وغير  العقارية  المالية  المعامالت  بالعالقات   ،وعقود  المتعلقة  العقود  أو 
االقتصادية الدولية مثل البيوع الدولية للمنقوالت المادية وغير المادية. وتفصيل  

 في الفصلين اآلتيين: –بإيجاٍز    –ما تقدم؛ نعرضه 

 ماهية العقد الدولي وخصائصه الفصل األول: 

 أنواع العقد الدولي فصل الثاني: ال

 

 
دراسة    -  2 الدولي((،  العقد  على  التطبيق  الواجب  القانون   (( إبراهيم،  احمد  إبراهيم  د.  أنظر: 

في   األربعاء  2005منشورة  الزيارة  بتاريخ  ومتاحة  النظم  25/9/2019م،  مركز  موقع  في  م 
العلمي:   البحث  . ولمزيد  من /nodom.com/index.phphttp://www.alللدراسات وخدمات 

التفصيل؛ أنظر: د. هشام علي صادق, القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية, منشاة 
 وما بعدها. 44م، ص 1995المعارف, اإلسكندرية, 

http://www.alnodom.com/index.php/
http://www.alnodom.com/index.php/
http://www.alnodom.com/index.php/
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 الفصل األول 
 

 ماهية العقد الدويل وخصائصه 
 

 تمهيد:

  بمحاولة   االهتمام  أصبح  بحيث   مشاكلها،  وتعقدت   الدولية،  التجارة  أهمية  زادت
  مختلف   في  والمشرعين  الباحثين  بال  يشغل  القانونية  لمشاكلها  حلول  عن  البحث
 المجتمع   الدولي؛ وأصبح  المستوى   على  أو  الوطني  المستوى   على  سواء  الدول؛

إلى  تجارية،  وهيئات  دولية  منظمات  تؤيده  الدولي،  التجاري   قواعد   خلق  يسعى 
 االقتصادي   النظام  طبيعة  عن  النظر  بغض  الدولي  التجاري   النشاط  تحكم  موحدة

  تتبعه   الذي  القانوني  النظام  لطبيعة  اعتبار  ودون   الدول،  من  دولة  في   الذي يسود
 3الدول. هذه

 
الطبعة    -  3 األجنبية،  واألشخاص  الدول  بين  المبرمة  العقود  الحداد،  السيد  حفيظة  د.  أنظر: 

د. محمد محسوب،  نظرية .  24-22م، ص  2003منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،    األولى،
م، ص  2003قانون التجار الدولي بين الوهم والحقيقة،  الطبعة األولى، مطبعة حمادة، القاهرة،  

الدولي(،  .  23 التجاري  القانون  قواعد  وتوحيد  خلق  في  “يونيدروا”  معهد  دور   ( يوسف،  التامر 
ف منشورة  األول  9/2018/ 24ي  دراسة  الحسن  جامعة  الدولية  واألعمال  القانون  مجلة  في    –م 

في موقعها:   الزيارة  بتاريخ  ومتاحة  ود.    ./https://www.droitetentreprise.comالمغرب، 
أشرف إبراهيم مصطفى محمد، التوجه نحو صحة إقرار العقد الدولي، رسالة دكتوراه كلية الحقوق  

إشراف    – شمس،  عين  النمر،  جامعة  العال  أبو  علي  العال  أبو  الدكتور  هـ   1440األستاذ 
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القانون   بنشأة  ارتبطت  التي  الدولية  التجارة  عقود  طبيعة  على  يؤثر  ال 
الحديث لمضمونه  وفقًا  الخاص  مشر   ؛الدولي  أحد  أو  الدولة  تكون  وعاتها  أن 

بالعقد، طرفًا  إن    العامة  المتعاقد   -  متعاقدٍ   كطرفٍ   -انتقلت  الدولة    حيث  من 
المتعاقد   إلى  الحياة الحارس  مسرح  في  شريكًا  الدولة  صارت  بحيث  المشارك، 

عقود الوذلك وفقًا لنماذج    ،الخاصة الدولية بوصفها مشترية أو بائعة أو مقترضة 
وبين   األجنبيةبينها  و مثل    ؛الشركات  االستثمار  العامةعقود  التعاون  و   ،األشغال 

التكنولوجياو   ،الصناعي المتنوعة،    ،نقل  النفط  الفنية والمساعدات  وعقود 
وعقود و  المفتاح  تسليم  عقود  في  ذلك  على  شاهد  وخير  الصناعية،  المنشآت 

 4 تسليم المنتج في اليد وعقود تسليم التسويق في اليد.

ولما كانت عقود التجارة الدولية تخضع في أحكامها إلى األحكام العامة في  
الوجود األمر الذي  التعاقد وخاصة تحديد دور سلطان اإلرادة في ظهورها إلى حيز  
بغية الوصول إلى    ؛دفعنا في هذه الدراسة إلى دراسة األحكام المتعقلة بقانون اإلرادة

ودراسة األحكام المتعلقة واآلثار   ،تحديد نطاق خضوع التجارة الدولية لقانون اإلرادة
اإلطار هذا  في  إعماله  عن  مشكلة    ؛الناجمة  حل  متطلبات  تقتضيه  الذي  بالقدر 

 

د. أبو العال علي أبو العال النمر، مقدمة في القانون الخاص الدولي،    . 39-34م، ص  2019
.  ولمزيد  من التفصيل؛ أنظر:  44م، ص  1999الطبعة األولى،  دار النهضة العربية، القاهرة،  

الدولي التجارية  العقود  عوض،  يسري  وتنفيذها  د.  وإبرامها  مفاوضاتها  على    –ة:  تحليلية  دراسة 
النيلين،   دكتوراه، جامعة  التشريع اإلسالمي، رسالة  في  العقد  /  1430ضوء نظرية  م،  2009هـ 

 .   24منشورة في إصدارات مكتب اليسري للمحاماة واالستشارات، الخرطوم، السودان، ص 
ا  -  4 الواجب  القانون  صادق,  علي  هشام  د.  مرجع أنظر:  الدولية,  التجارة  عقود  على  لتطبيق 

. د. إبراهيم احمد إبراهيم، )) القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي((، مرجع 55سابق، ص  
 سابق.
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الق تنازع  تحديد  مسألة  ضوء  في  الدولية  التجارة  عقود  في  التطبيق  الواجب  انون 
  5القوانين. 

على   يقتصر  اإلرادة  لقانون  الدولية  التجارة  عقود  خضوع  في  واألصل 
في مجال تكوين العقد وشروط انعقاده الموضوعية  أي    ؛الجانب الموضوعي للعقد 

ناحية من  والسبب  والمحل  التراضي  أخرى   ؛في  ناحية  العقد   ومن  بآثار  يتعلق  ما 
لألشخاص  نظرًا    ،بالنسبة  المسؤولية  وأساس  فيه  الفرقاء  والتزامات  موضوعه  أو 

 6  لتحديد القانون الواجب التطبيق بشأنها.

الدولي         العقد  الرئيسية لدراستنا ستشمل  تقدم فإن المحاور  وعلى ضوء ما 
وقواعد   لقانون   وآثارًا؛ماهيًة  الموضوعية  أحكامه  في  العقد  هذا  خضوع  ومدى 

الدولي   ،اإلرادة العقد  على  التطبيق  الواجب  القانون  تحديد  إلى  الوصول  بغية 
 7  بمضمونه الكامل.

 : ةاآلتي ةالثالث  حثاموضوعات هذا الفصل في المب ونستعرض

 
الجزء األول، الطبعة العاشرة، دار    –أنظر: د. عز الدين عبد هللا  القانون الدولي الخاص    -  5

  -د. إبراهيم أحمد إبراهيم، القانون الدولي الخاص    .54م، ص  1977العربية، القاهرة،    النهضة
الجزء األول، االختصاص القضائي الدولي و اآلثار الدولية لألحكام، دار النهضة العربية، القاهرة  

ص  1995،   النظرية  .24-21م،  بين  الدولية  العقدية  الروابط  ياقوت,  محمد  محمود  د. 
م, ص 2003لنظرية الموضوعية, الطبعة األولى, دار الفكر الجامعي, اإلسكندرية,  الشخصية وا 

 . 32-31، ص  مرجع سابق ، وما بعدها. د. يسري عوض44
6  - Voir: J.M.Loncle, J.Y.Trochon «La phase de pour parles dans les 
contrats internationaux », N 1, 1997, pp 11- 22 . 

جها  -  7 حاسي  مجلة  أنظر:  الدولية((،  النموذجية  للعقود  التشريعي  اإلطار   (( فتاك،  وعلي  د 
 . 23-22م، ص 2020، حزيران/ يونيو 7العدد  2الدراسات الحقوقية، المجلد 
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 : التعريف والمضمون والبنية العقد الدولي  المبحث األول:

 خصائص العقد الدولي الثاني:المبحث 

 المبحث الثالث: مراحل إبرام العقود الدولية 
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 املبحث األول 
 العقد الدويل: التعريف واملضمون والبنية 

 

العقد   القانونية  -  امةً ع  -يعد  التصرفات  أهم  في   ، من  الصدارة  مركز  ويحتل 
و ياالح العملية،  على عقد  الة  وجوده  مبتدا  في  اإلنسان  أجراه  قديٌم  إرادي  تصرٌف 

يزال   وال  حضورًا  العقد  األرض؛  األكثر  القانونية  الفردية المؤسسة  العالقات  في 
تنال   أن  العقد  مؤسسة  واستطاعت  واالقتصادية،  والمالية  والتجارية  االجتماعية 

  8.المتنامية المكانة ذاتها في عالقات التجارة الدولية

العقد   إحداث  بأنه    –عادًة    –ويعرف  على  إرادتين  إما  أتوافق  قانوني  ثر  
بكل   فيخضع  وطنيًا  العقد  يكون  وقد  إنهائه،  أو  تعديله  أو  نقله  أو  التزام   بإنشاء 
لألفراد  مجااًل  تترك  ال  التي  اآلمرة  النصوص  وتحكمه  الداخلية،  للقواعد  تفاصيله 
لتجاوزها ومخالفتها، كما أنه ال يثير مشكلة تنازع القوانين ألنه ال يحكمه إال قانون  

ال دوليًا  الدولة  العقد  يكون  وقد  إليها؛  ينتمي  سنرى   -وفقًا  تي  كما  محددة  لمعايير 
؛ أي إنه إذا تعلقت العالقة التعاقدية بأكثر  إذا اشتمل على عنصر  أجنبي  -الحقًا  

 
فقهية   -  8 في مقرر قضايا  د. جاسم محمد زكريا، قضايا معاصرة، محاضرات منشورة  أنظر: 

معهد الفتح   -وقانونية معاصرة لطالب السنة الثالثة في كلية الشريعة والقانون، جامعة بالد الشام  
 . 22، ص م2015-2014ه  1436 -1435اإلسالمي العام الجامعي 
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؛  من نظ الستئثار  هي ا، و لميزة األثيرة في العقود الدوليةافضاًل عن  ام قانوني واحد 
 9سنرى الحقًا. كما بتطبيق قانون سلطان اإلرادة،

  العقود   أصبحت  الدولي  التجاري   المجتمع  فيالكبيرة    التطورات  ظل   في
الدولية،  بمتطلبات   تفي   ال  البسيطة  هذا   في  ن المتعاملو  أجمع  هنا   ومن  التجارة 

 التجاري   العرف  من   تنبع قانونية  آليات  وجود  ضرورة  على  ؛القانون   ورجال  المجال
اشتراكية  إلى   العالم   دول  في  السائد  للتقسيم  اعتبار  دون   الدولي  ودول   دول 

الدولية أن قد  المشترك؛ و   القانون   نظام   تطبق  ودول  رأسمالية التجارة  استطاعت 
كانت العقود الدولية  ٍم طويٍل لألعراف التجارية، فتصطنع أدواتها المالءمة من تراك

وتأثيرأ... حضورًا  الدولية  التجارة  آليات  الد10أكثر  العقود  هي  وما  فما  ولية؟ 
 مونها؟ وما هي خصائصها؟ ضم

  

 
9  9  -  - See: Michael H. Roffer, THE LAW BOOK FROM HAMMURABI 
TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, 250 MILESTONES IN 
THE HISTORY OF LAW, STERLING, New York, 2015, pp 72-73. 

مجلة    -  10 الدولية((،  النموذجية  للعقود  التشريعي  اإلطار   (( فتاك،  جهاد وعلي  حاسي  أنظر: 
 . 242م، ص 2020، حزيران/ يونيو 7العدد  2الدراسات الحقوقية، المجلد 
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 املطلب األول 

 تعريف العقد الدويل 

 العقد لغًة: –أواًل 

وَتْعقاداً  َعْقدًا  َيْعق ُده  َعَقَده  ؛  الَحل   نقيض  ده   الَعْقد:  الَعْقد.  وَعقَّ مواضع  والمعاق ُد:   .
َمْعق َد    والَعق يُد: مني  هو  وقالوا  سيبويه:  قال  في الُمَعاق ُد.  المنزلة  بتلك  َأي  زار   اإل 

غير  ُمْجرى  ُأجريت  التي  المختصة  الحروف  من  وهو  وَأْوَصَل،  فحذَف    القرب، 

  إ ذا لم يكن   المختصة أَلنه كالمكان وإ ن لم يكن مكانًا، وإ نما هو كالمثل، وقالوا للرجل

عن  ُز  َيْعج  َأنه  َأي  الَحْبَل  َيْعق ُد  ال  فالن  غناء:  َهوان  عنده  على  ه  هذا  .  وخفَّته  ِ 

د شد  دة:  معقَّ وخيوط  ُعَقد.  والجمع  الَعْقد،  َحْجُم  عقدت   والُعْقَدُة:  ويقال:  للكثرة. 
وانعَقَد َعْقُد الحبل انعقادًا.    الحبل، فهو معقود، وكذلك العهد؛ ومنه ُعْقَدُة النكاح؛

وجمعه َمْعق ٌد،  الحبل:  من  العقد  إ    وموضع  ُعْقَدٍة  على  َعْظُمه  وَجَبَر  لم  َمعاق د.  ذا 
. والُعْقَدُة: ْقد: الخيط ينظم فيه الخرز، وجمعه ُعقود.  َيْسَتو    11قالدة. والع 

 هللا   وفي حديث قيس بن َعبَّاد قال: كنُت آتي المدينَة فَألقى َأصحاَب رسولِ 
   ُِإلي  عمر يديه     بن الخطاب   وَأَحب هم  وُأقيمت صالة الصبح فخرج عمر وبين 

 القوم فعرفهم غيري، فدفعني من الصف وقام مقامي ثم قعد فنظر في وجوه    رجل،

أَهلُ  هَلك  فقال:  ِإليه  متوجهًة  أَعناقها  مدت  الرجال  رَأيت  فما  ثنا،  وربِ     يحد  الُعَقِد 
َيْهِلكون من الناس؛ قال َأبو   الكعبِة، قالها ثالثًا، وال آَسى عليهم ِإنما آسى على من

 
، الطبعة األولى،  12أنظر: محمد بن مكرم بن علي ))ابن منظور((، لسان العرب، الجزء  -  11

 . 178-175العين، ص   م، حرف1990دار الفكر، بيروت، 
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غيره: هلك أَهُل الَعَقِد، وقيل: هو من    مصار، ورواه منصور: الُعَقُد الِوالياُت على األَ 
 َعْقِد الوالية لأُلمراء. 

فيها. وفي    وفي حديث: الخيُل َمعقوٌد في نواصيها الخْيُر َأي مالزم لها كَأنه معقود
العزم على الندامة وهو تحقيق   حديث الدعاء: لك من قلوبنا ُعْقَدُة النَّدم؛ يريد َعْقدَ 

ُتْرَحُل ثم ال َأُحل  لها ُعْقدًة حتى َأقَدَم المدينة   ديث: آلُمَرنَّ براحلتيالتوبة. وفي الح
حتى َأقَدَمها؛ وقيل: َأراد ال َأنزل عنها فَأعقلها حتى َأحتاج إ لى   َأي ال َأُحل  عزمي 

 عقالها.   حل

َتَذلَّلَ   مثل  استحكم  اإِلخاُء:  وَتَعقَّد  ِإبرامه.   : شيء  كلِ   من  والَعقِ .  وُعْقَدُة  المتراِكُم  ُد: 
َعِقَدة والجمع أَعقاٌد. ْيَعُة.  الرمل، واحده  لُعْقدة: واعَتَقَد َأيضًا: اشتراها. وا  والُعْقَدُة: الضَّ

 وفي الحديث: فعدلت عن الطريق فِإذا بعقدة من شجر َأي بقعة ،  اأَلرض الكثيرة الشجر

  ي من الشجر ما كثيرة الشجر؛ وقيل: العقدة من الشجر ما يكفي الماشية؛ وقيل: ه

حبيب: هي   اجتمع وثبت َأصله يريد الدواَم. وقولهم؛ آَلُف من ُغراِب ُعْقَدة؛ قال ابن
النخيل ال يطيُر ُغراُبها. وفي الصحاح: آلُف من ُغراب ُعْقدة ألَنه ال   َأرض كثيرة 

له. واعتقد َضْيعة العقار، فهو عقدة  اإِلنسان من  يعتقده  َأي    ُيَطيَُّر. وكل ما  ومااًل 
العقدة ُعْقدة،  لفالن  قولهم  في  األَنباري:  ابن  وقال  الحائط   اقتناهما.  العرب  عند 

وكَأن  الرجل ِإذا اتخذ ذلك فقد َأحكم    الكثير النخل. ويقال للَقْرية الكثيرة النخل: ُعْقدة،
صيروا كل شيء يستوثق الرجل به لنفسه ويعتمد   َأمره عند نفسه واستوثق منه، ثم

  12  سكن غضبه: قد تحللت ُعَقُده.  ْقدة. ويقال للرجل ِإذاعليه عُ 

 
 . 178أنظر: محمد بن مكرم بن علي ))ابن منظور((، مرجع سابق، ص  - 12
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 العقد اصطالحًا:   –ثانيًا 

القانون الصور    أهمالعقد    د  يع القانوني    ،تصرف  التعبير  المعامالت  إلوهو  جراء 
الدولي   المستوى  على  واألحكام   .الداخلي  أوسواء  والربط  الشد  لغة  في  ، والعقد 

 –فقهًا    –العقد  ويعرف    ،والضمان  ،العهد الموثقللداللة على    –يضًا  أ  -ويأتي  
التزام على    إيجاد ادتين على  إر توافق  كثيرة . إذ يعرفه بعض الفقه؛ " بأنه    بتعريفات  

هاء على الفقبين    كبير    ف  اختال؛ على  في ذمة احدهما على األقل  أومة الطرفين  ذ 
العقد  أنَّ  و ؛  تعريف  ماالغالب  عقدًا.التزام  ئينش  كل  يسمى  آخرون   ًا  أ ويعرفه  نه " 

كما  ؛ توافق إرادتين أو أكثر على إحداث اثر قانوني كالبيع أو اإليجار هبة أو وكالة
ث يظهر أثر  يح در من أحد العاقدين بقبول اآلخر  يعرف بأنه" ارتباط اإليجاب الصا

ومن هنا نستخلص انه يجب توفر أمرين ؛  االرتباط في المعقود عليه والعاقد"هذا  
ن على  ا اإلرادت  ناتاوالثاني أن تتفق ه  ،اتفاق إرادتين أو أكثر  لنكون أمام عقد أولهما

على إنَّ العقد الدولي يرتكز على  كلها  تلك التعريفات  وتتوافق  13إحداث اثر قانوني.
 اآلتي: -بإيجاز    –القانوني؛ وهو ما يعني  األثر إحداث على  أكثر  أو إرادتين اتفاق

 : اتفاق إرادتين أو أكثر -1

حدهما لكنا أمام تصرف  أالبد من توفر هذا العنصر ألنه لو اشتمل االلتزام على  
كما هو الحال في الوصية التي ال يشترط فيها    ؛قانوني ناتج عن إرادة منفردة واحدة

تعد هذه النقطة هي الفاصلة بين العقد و  ،قبول الموصي له إلتمام التصرف القانوني

 
القاهرة   -  13 العربية،  النهضة  دار  الدولي،  العقد  قانون  سالمة،  الكريم  عبد  أحمد  د.  أنظر: 

 وما بعدها. 33م، ص 2001/ 2000
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ضرورًة    –يستلزم    العقد أي أن نهوض    ؛منفردة    و التصرف القانوني الناتج عن إرادة  
 14.إيجاب  و   من جانبين أي اتفاق قبول   اً أن يكون التصرف صادر  -

 :إحداث األثر القانوني -2

أن    األثر  بإحداث   المقصود  على  القانوني  مبني  االلتزام  إنشاء  من  الغرض  يكون 
عالقة   عقداً   الف  ؛ملزمة    قانونية    إحداث  المجامالت  على  االتفاق  اعتبار    يجوز 

وإذا تحقق هذان العنصران فال    .كاالتفاق على حضور وليمة عشاء مع صديق مثالً 
لكن  ، و أو نقله أو تعديله أو انتهائه"يهم طبيعة هذا األثر سواء إن كان إنشاء التزام  

لدى الفقه الذي يقيم تمييزًا  ين العقد واالتفاق  عدم مراعاة األثر القانوني يخلط ما ب 
 15بينهما..

  :ماهية العقود الدولية -ثالثًا 

العقد   الحياة يعدٌّ  في  بارزة   مكانة   ويحتل  القانونية  التصرفات  أهم  من  الدولي 
العملية بحسبانه  يمثل توافق إرادتين على إحداث أثر قانون, إما بإنشاء التزام أو 
نقله أو تعديله أو إنهائه, و العقد عامة يمكن أن يكون عقد داخلي )وطني( بكل 

الداخلي القواعد  وتحكمه  اتفاصيله  )القانون  متفقاً (؛  لوطنية  مع    حكماً   ويكون 

 
المجيد،أنظر:    -  14 عبد  منير    المعارف،  منشأة  الداخلي،   و  الدولي   للتحكيم  العامة  األسس  د. 

أحمد28  ص   م،2000   اإلسكندرية، د.  أنظر:  التفصيل؛  من  ولمزيد     أصول   الزقرد،  سعيد  . 
  م،   2007  القاهرة،  للنشر،  العصرية  المكتبة   للبضائع،  الدولي  البيع  الدولية،  التجارة  قانون 

 . 44ص

ال  -  15 القانون  شرح  في  الواضح  السعدي،  صبري  محمد  د  العامة    -مدني  أنظر:  النظرية 
دراسة مقارنة في القوانين العربية, الطبعة    -مصادر االلتزام العقد واإلرادة المنفردة    -لاللتزامات  

 . 41-39م, ص  2009الرابعة, دار الهدى, عين مليلة, الجزائر, 
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القواعد اآلمرة التي ال تترك مجاال لتجاوزها أو مخالفتها من قبل األطراف كافة سواء 
 .فرادا طبيعيا أم شخصيات اعتباريةأكانوا أ

  بين   اتفاق   هي: "  Contrats internationaux  تعريفاً   الدولية  العقودو 
  لدولة   تابعة  خاصة  وشركة  التابعة،  العامة  الهيئات  إحدى  أو  سيادة،  ذات  دولة
  بقصد   دولة،  من  أكثر  حدود  نشاطها  يتجاوز  أي   الجنسيات،  متعدد  أو   أخرى 

  االتفاق   يتم  مقابلٍ   في  طبيعية،  ثروة  واستغالل  اكتشاف  أو  كبير،  مشروع  إنشاء
 16". صورته  كانت أياً  الطرفين بين عليه

أنَّ  العقود    –  كما  من  النوع  ألنه    –هذا  القوانين  تنازع  مشكلة   يثير  ال 
كما قد يكون العقد خارجيا ,  ون الدولي الخاص فحسب محكوم بقانون واحد هو القان 

أو  )دولياً  تنفيذه  أو  بإبرامه  األمر  تعلق  سواء  أجنبي  عنصر  على  اشتمل  إذا   )
ترتبط   العقد  فدولية  بموطنهم  أو  المتعاقدين  األجنبية  بجنسية  الصفة  تتطرق  بمدى 

إلى عناصره القانونية المختلفة؛ أي أنه إذا تعلقت العالقة التعاقدية بأكثر من نظام  
قانوني واحد فإننا نكون أمام عقد دولي، ويتيح هذا األخير لألطراف إمكانية الخروج  

األ إرادة  قانون  إلى  وإخضاعها  ما  دولة  اآلمرة في  القواعد  م  طراف طبقا ألحكا عن 
 17. قانون دولي خاص 

 
16  -  Well “P”, ‘Problémes relatif aux contrats passés un état et un 
particulier”, R.C.A.D.I, 1969 .III . 

الدكتور علي إبراهيم، الوسيط له بإذن هللا تعالى األستاذ    غفورعن األثر القي م ألستاذنا المنقاًل    -
 . 84م، ص1995في المعاهدات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

الجالء الجديدة، المنصورة،    أنظر: د. ثروت حبيب، دراسة في قانون التجارة الدولية، مكتبة  -  17
ص  1995 ص 19-17م،  سابق،  مرجع  الدولي،  العقد  قانون  سالمة،  الكريم  عبد  أحمد  د.   .

الطبعة 31-33 األجنبية،  واألشخاص  الدول  بين  المبرمة  العقود  الحداد،  السيد  حفيظة  د.   .
 . 24-22م، ص 2003األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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ال   أجنبية  دولة  لقانون  عقدهم  إخضاع  على  األطراف  اتفاق  أن  والواقع 
هنا  أنه عقد دولي؛ ومن  تكييفه على  من  القاضي  إذا خلص  إال  يكون صحيحا 

لقا تخضع  قانونية  مسألة  تبقى  التي  العقدية  الرابطة  تكييف  أهمية  نون  تظهر 
النزاع عليه  طرح  الذي  نشالقاضي  في  وهو  محكمة  ,  لرقابة  يخضع  هذا  اطه 

 النقض.

الزمًا  مسبقًا  شرطًا  يعد  العقدية  الرابطة  دولية  عن  الكشف  أن  إال  ونشير 
إلعمال قاعدة اإلسناد التي تخول المتعاقدين حق اختيار قانون العقد و يرى بعض 
الفقهاء أنه ال يمكن السماح بحق المتعاقدين في اختيار قانون معين بغض النظر  

بالطابع الدولي من عدمه ؛ ألن في ذلك إهدار للتفرقة عن   اتسام الرابطة العقدية 
كأ الدولية  والعقود  الداخلية  العقود  خاص.  بين  دولي  قانون  قواعد  إلعمال  ساس 

يقودنا هذا التحليل السابق إلى التساؤل حول نوع المعيار الذي تم اعتماده لتحديد  و 
االتفاقات  معيار التمييز و العقد الداخلي و هو   مفهوم العقد الدولي و بتعبير آخر, ما

  18الدولية؟

  

 
األنظمة  أنظر: زبيدة ع  -  18 في  الدولية  التجارة  لمنازعات عقود  المادية  القواعد   (( الهادي،  بد 

الدولية   االتفاقيات  إطار  في  األبحاث،   –العربية  ونشر  للعلوم  العربية  المجلة  مقارنة((،  دراسة 
 . 154-153، ص م2017 المجلد الثالث،  العدد الثاني، مارس
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 املطلب الثاني 

 بنية العقود الدولية ومضمونها 

 

 : العقود الدولية بنية -أوالً 

تراض من  اإللزامية  قوته  الدولي  العقد  من   ييستمد  تحرره  و  المعنية,  األطراف 
القا ألحكام  يتالالخضوع  لكي  معينة  لدولة  الوطني  الحياة ءنون  تطور  مع  م 

 االقتصادية, ويتالفى االختالف الناتج عن تباين التشريعات الوطنية. 

في و  المهمة  المبادئ  أحد  من  يعد  الذي  اإلرادة  سلطان  مبدأ  على  ثم  من  استقر 
و بمقتضاه تتمتع األطراف المتعاقدة بحرية تنظيم العقد    ميدان العقود و االلتزامات؛

و تحديد القانون واجب التطبيق عليه, و تحقيق الكفاية الذاتية له أيا كانت جنسية  
الدولي  العقد  يصبح  ثم  ومن  العقد  إبرام  مكان  أو  موطنهم  أو  المتعاقدة  األطراف 

 19 ات.صانعا لقواعد قانونية و مصدرا مستقال للحقوق و االلتزام 

 مضمون العقود الدولية: -ثانيًا 

للمصطلح تعريفًا  عادة  الدولي  العقد  المستخدمةيتضمن  المادية    ،ات  والشروط 
وبعد األحكام الختامية   التزاماتهاعاقد وحقوق األطراف المتعاقدة, و لتالموضوعية لو 
 : بنى العقد الدولي بشكل رئيٍس علىينطوي أو يو 

 
19  -  Voir: Henri Batiffol , Le pluralisme des méthodes en droit 
internationale privé , rec. des cours ,  T 02 , 1973 , pp 97- 106. 
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تتضمن بعض التعابير المألوفة  في النظام الذي يتعرض  مقدمة العقد: و   (1
 . لها إبرامه و تمام وجوبه قانوناً إليه العقد و شرحا للظروف التي تم من خال

الشروط التنظيمية: كل حصول على تصاريح الرخصة لالستيراد والتصدير   (2
سليم و  أو االستثمار من قبل السلطات المعنية و الجهات المختصة و بيان مكان الت

 زمانه .

أو   (3 المنتج  مواصفات  بتحديد  يتعلق  ما  أي  التجارية:  و  التقنية  الشروط 
 البضاعة المطلوب توريدها أو االستثمار المتفق عليه وفقا للعقد .

مالحق و أجزاء   و يتضمن العقد الدولي إضافة إلى ذلك شروط أخرى و قد يتضمن
 20  .مضافة أو تكميلية

 

  

 
 . 31-29أنظر: د. حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص  - 20
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 الثاني املبحث  

 خصائص العقد الدويل 

 

عالقات يعدٌّ العقد الدولي من أهم التصرفات القانونية ويحتل مكانة  بارزة  في ال
إذ   الدولية؛  الدوليةاالقتصادية  التجارة  عقود  الحياة   تشكل  في  الرئيس  العصب 

للمعامالت التجارية التي بلغت   متعددة تيسيراً أشكااًل  االقتصادية العالمية، و تتخذ  
التجارة الدولية اختالفها   عقود  في تنوعها حدًا ال حصر له. و لعل ابرز ما يميز

األخرى  العقود  و   ؛عن  الدولي  القانون  لقواعد  تخضع  األولى  أن  باألخص   في 
 21قواعد التجارة الدولية، أما الثانية فيتم تنظيمها بموجب القوانين الوطنية. 

 
 التجــاري   القــانون   وحتميــة  التحكــيم  حتمية:  الــدولي  التجــاري   التحكــيم  إبــراهيم،  كمــال:  أنظر  -  21

 . 26ص  م،1991 القــاهرة، العــربي، الفكــر دار األولى، الطبعة  الــدولي،
- See: Chi-Ming Lam, Childhood, Philosophy and Open Society: 
Implications for Education in Confusion Heritage Cultures, The Hong 
Kong Institute of Education, China, Springer,  2013, pp 55-67, Abla 
Mayss, Principles of Conflict of laws. Third edition, Cavendish Publishing 
Limited, London, 1999, pp 18-29. 

التفصيل؛   من  الخاص  ولمزيد   الدولي  القانون  هللا   عبد  الدين  عز  د.  األول،    –أنظر:  الجزء 
القاهرة،   النهضة العربية،  العاشرة، دار  . د. احمد عبد الكريم سالمة, 36م، ص  1977الطبعة 

المصرية   المجلة  في  منشور  بحث  الخاص,  الدولي  القانون  في  الضروري  التطبيق  ذات  القواعد 
د. طالب حسن موسى، الموجز في .   142م, ص1984القاهرة ,  ,  40للقانون الدولي, المجلد  

األردن،   عمان،  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  دار  ومكتبة  الدولية  العلمية  الدار  الدولية،  التجارة  قانون 
 . 15م، ص ٢٠٠١
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قوته  الدولي  العقد   أما  من   وتحرره,  المعنية  األطراف  تراض   من  اإللزامية   فيستمد 
 الحياة   تطور  مع  يتالءم  لكي   معينة  لدولة  الوطني  القانون   ألحكام  الخضوع

  ثم   من  واستقر  .الوطنية  التشريعات   تباين   عن  الناتج  االختالف  ويتالفى,  االقتصادية
 العقود   ميدان  في  المهمة  المبادئ   أحد   من  يعد   الذي  اإلرادة  سلطان  مبدأ  على

  القانون   تحديد   و  العقد   تنظيم   بحرية  المتعاقدة  األطراف  تتمتع   وبمقتضاه  وااللتزامات؛
 المتعاقدة   األطراف  جنسية  كانت   أيا  له  الذاتية  الكفاية  تحقيق و,  عليه  التطبيق  واجب 

  قانونية   لقواعد   صانعاً   الدولي  العقد   يصبح  ثم  ومن  العقد   إبرام  مكان  أو  موطنهم  أو
 22. االلتزامات  و  للحقوق  مستقالً  ومصدراً 

 املطلب األول 

 اخلصائص الذاتية للعقود الدولية 

 

 الدولي؟  العقدفي   الدولية – أوالً 

؛ منسوبة إلى الدولة والدولة واحدة الدولصفة  الدولية  لعله غنيٌّ عن البيان؛ إن    
لحال؛ يقال   انقالب الزمان والعقبة في المال واالنتقال من حالٍ   والدولة بالفتح لغةً 

المذكورة  المعاني  هذه  وجميع  لحال؛  حال  من  انتقل  أي  ودولة  دوال  الدهر  دال 
يطلق على مجموعة  اسٌم    أما الدولة اصطالحاً   ؛ترجع إلى معنى التغيير واالنتقال

لجنس أو اللغة أو العقيدة من األفراد الذين يجمع بينهم رابطة مشتركة مثل وحدة ا
 ) الحديثة  الدولة  في  الجامع  المعيار  هي  )والجنسية  المشتركة  المصالح  أو 

 
الدولية، مرجع   -  22 الواجب التطبيق على عقود التجارة  القانون  أنظر: د. هشام علي صادق، 

 . 25-22سابق، 
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ويعيشون على بقعة من األرض محددة و يخضعون لسلطة عليا تتصف بالسيادة 
  23داخليًا وخارجيًا. 

العقد   دولية  الدولية  بعالقتهترتبط  التجارة  صعوبات    ؛بعمليات  الفقه  ووجد 
في   العقدعدة  دوليه  معايير  الدولية    تحديد  العالقة  بين  التمييز  لصعوبة  نظرًا 
  القانوني هما المعيار    لتحديد دولية العقد؛  نيد الفقهاء معيار جو ألذلك    ؛والداخلية

 24 والمعيار االقتصادي.

يتم الكشف عنها عن طريق    االستناد ن ضوابط  إ ف  :وفقًا للمعيار القانوني .1
   .العقد  إبراممكان  والمركز الرئيس و التحليل القانوني مثل الموطن 

للمعيار  و  .2 فيستند  االقتصاديوفقًا  والخدمات    إلى:  األموال  تبادل  حركة 
الحدود  في    وارتكز  ؛عبر  السابقين    أحكامهالقضاء  المعيارين  على 

عام    ؛همايكل في  الصادر  التحكيم  محكمة  حكم    أوضحت   ١٩٩٧ففي 
ب   إن"    ؛المحكمة تتعلق  التي   هي   الدولية  التجارية  الالعقود  مصالح 
قواعد   االقتصادي،بالمفهوم  الدولية   على  القانوني  بمفهومها  وتنطوي 

 
المعارف،   -  23 منشأة  اإلسكندرية،  العام،  الدولي  القانون  هيف،  أبو  صادق  علي  د.  أنظر: 

وما بعدها. د. الشافعي محمد بشير، القانون الدولي العام في السلم والحرب،    44م، ص  1995
أنظر: د. جاسم محمد زكريا، القانون  وما بعدها.    22م، ص  2001اإلسكندرية، منشأة المعارف،  

م،  2020هـ  1422العام الجامعي  دولي العام، الطبعة األولى، جامعة الشام الخاصة، دمشق،  ال
 . 65-61ص 

 . 153أنظر: زبيدة عبد الهادي، مرجع سابق، ص  - 24
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من طبيعة   -يضًا  أ  -  الدوليةويستمد العقد صفته    أخر،دول    إلى  إسناد 
 25. هاالعالقات التي يحكم

دوليه    قدو  معايير  الموحد    ما  أهمها  ؛أخرى وجدت  القانون  به  لبيع ل جاء 
ال وضع  ذالدولي  عام    بموجبي  الهاي  هذه   وبناءً م.  ١٩٦٤اتفاقية  على 

ي   إنف  ؛االتفاقية ال  الدولي  المتعاقدين  بنىالبيع  جنسية  البيع لو   ؛على  يعد  ذلك 
ن العبرة من اختالف إو   ة،المشتري من جنسية واحد  ودوليًا  ولو كان من البائع  

ما تقدم معايير  ل  إضافةالعادية وهناك    إقامتهممحالت    أومراكز األطراف المتعاقدة  
 : لهذه االتفاقية لتحديد دولية العقد وفقاً  أخرى 

تكون الدولتان     أنوال يشترط    ،والقبول في دولتين مختلفتين  اإليجاب صدور   -1
مركز  لال فيهما  يقع  التي  ومحل    أعمالتان    ؛ العادية  إقامتهماالمتعاقدين 

 . عن دولة القبول اإليجاب دولة  باختالففالعبرة 
 26.والقبول اإليجاب تسليم المبيع في دولة غير التي صدر فيها  -2

 
العقد   -  25 على  التطبيق  الواجب  القانون  اختيار  عقد   (( العبودي،  زبون  عباس  د.  أنظر: 

القانونية، جامعة بغ العلوم  الثالث  الدولي((، مجلة  الخاص  العدد  م،  2017الجزء األول،    –داد، 
و 62-1ص   قي  .  منشورة  دراسة  الدولي،  التجاري  العقد  قانون  الخياط،  م،  8/2020/ 15أمينة 

الزيارة   بتاريخ  المغربية24/11/2020ومتاحة  القانونية  موقع  في  الشابكة  م  : على 
www.elkanounia. Com.  

26  - Honnold,  J. The  1964  Hague  Conventions  and  Uniform  Laws  
on  the  International Sale  of  Goods,  13  American  Journal  of  
Comparative  law. The  Hague:  Kluwer  Law International,1964. 

http://www.elkanounia/
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  أو   وطنياً   عقداً   كان  إذا  فيما  العقد  طبيعة  تحديد  إنوبناًء على ما تقدم؛ ف
  منح  على  بالقدرة  العقد  أطراف  تمتع  لتقرير  الزمة؛  أولية  مسألة  هي  دولياً   عقداً 

 بأكثر   القانونية  العالقة  اتصال  أن  المعلوم  ومن  التشريعي،  االختصاص  ما  قانون 
  االتصال   هذا  وتحقيق  القوانين،  تنازع  لقيام  األول  الشرط  هو  قانوني  نظام  من

  في   يسيراً   يكون   يكاد  العنصر  هذا  وتحديد  القانونية،  بالعالقة  أجنبي  عنصر  بوجود
 الشخصية   باألحوال  العبرة  أن  إذ  التعاقدية؛  االلتزامات  ماعدا  القوانين  تنازع  أحوال

  أصحاب   هم  الذين  الشخصية  القوانين   بين  المفاضلة  تكون   ثم العالقة  أصحاب  هي
 .العالقة

 محل   القانونية  العالقة  مصدر  يكون   عندما  كثيراً   يتعقد   األمر  هذا  أن  إال
 ألكثر   األجنبية   الصفة  تسرب   والحتمالية  العقد   أنواع   لسعة  وذلك  ما،   عقد   هو  البحث 

  إلى  يمتد   بل  العقد؛  أشخاص   على  األمر  يختصر  ال  العقد؛ إذ   جهات   من  جهة  من
 العقد إبرام  محل إلى أو التعاقد  ظروف إلى أو العقد  تنفيذ  محل في كما وآثاره أركانه
 27. الدولي

 
والنظرية    -  27 الشخصية  النظرية  بين  الدولية  العقدية  الروابط  ياقوت,  محمد  محمود  د.  أنظر: 

وما بعدها. د.    33م, ص  2003الموضوعية, الطبعة األولى, دار الفكر الجامعي, اإلسكندرية,  
القوانين, م العال, تنازع  الحمورى، )) قراءة 66ص    رجع سابق،عكاشة عبد  . أنظر: د. طارق 

طة في عقود التجارة الدولية((، بحٌث مقدٌم في ندوة صياغة و إبرام عقود التجارة الدولية؛ شرم    ُمبس 
العربية    –الشيخ   زكريا،    م.2007ديسمبر    29جمهورية مصر  جاسم محمد  في  ))  د.  الوجيز 

، محاضرات منشورة في مقرر العقود الدولية لطالب السنة الرابعة في كلية  ((دراسة العقود الدولية
الجامعي    –وق  الحق للعام  الصيفي  الفصل  في  الخاصة؛  الشام  ص م2019هـ  1440جامعة   ،
 عصر  نهاية. ولمزيد  من التفصيل في انحسار السيادة؛ أنظر: د. جاسم محمد زكريا، )) 14-15

  دراسة   الدولي((؛   والتدخل   الدولة   سيادة  بين  الصراع  آفاق   في   ناقدة  تحليلية  تأصيلية   دراسة   السيادة
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ن مصفته القانونية تتحدد العقد الذي هو  ؛العقد الدولي إن  إلىص مما تقدم لونخ
عقد نموذجي    أوعادة شكل الشروط العامة    ويتخذ  ،طبيعة العالقة التي يحكمها 

 -ن كان من خصائص العقد الدولي  إو   ؛الشكل النموذجي للعقد  إنمع مالحظة  
 28 ..مستلزماتهعلى انه ليس من  -غالبًا 

 مرونة العقود الدولية: –ثانيًا 

لعل سبب عدم تعريف العقد التجاري الدولي تعريفًا واحدًا جامعًا و مانعًا، هو أن 
ما قد يجعل مـن عقٍد ما دوليًا بصدد نشاط معين، قد ال يضفي عليه هذه الصفة  

كثـير مـن بصدد نشـاط آخـر، فكـان مـن شـأن هذه الصعوبة أن أدت إلى جعل ال
الفقهـاء تعـاريف قاصـرة نظـرًا لتبـاين آراء فقهـاء القــانون    بهاالتعـاريف الـتي قـال  

أن  علـى  يكشــف  التعــاريف  هـذه  تحليــل  أن  غـير  بشــأنها،  الخــاص  الـدولي 
القــائلين بها يعتدون بمعيارين اصطلح على تسميتها تباعًا: المعيار القانوني و 

  29قتصادي.المعيار اال

ومما ال شك فيـه أن تطبيـق كـل معيـار سوف يـؤدي إلى نتيجـة مغـايرة عنـد تطبيـق  
معيـار آخـر، وذلك راجع إلى أن الفقه قد اختلف بين المعايير القانونية و المعايير 

 

 الثاني،  العدد   –  32  المجلد   واالقتصادية،   القانونية  للعلوم  دمشق  جامعة  مجلة   في  منشورة
د. عباس زبون العبودي، )) عقد اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي((،   .م2016

 . 11-7م، ص  2017الجزء األول،  –مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، العدد الخاص الثالث 
 . 156ص  أنظر: زبيدة عبد الهادي، مرجع سابق، - 28

. د. حفيظة السيد الحداد، مرجع 33أنظر: د. أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سابق، ص    -  29
 . 42سابق، ص 
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يتم   إســـناد  ضـــوابط  إلى  تســـتند  األولى  كـــون  الدولي،  التجاري  للعقد  االقتصادية 
عنهـــا أو    الكشـــف  اإلبــرام  ـومكــان  المـــوطن  مثـــل  القـــانوني  التحليـــل  طريـــق  عـــن 

مــن  التعاقديــة  العمليــة  مجمــوع  بحــث  تتطلـب  فإنها  الثانيــة  أمــا  التنفيــذ؛  مكــان 
ى الناحيــة االقتصــادية، أي حركــة تــداول األمــوال والقــيم عــبر الحــدود، إذ تبــنى علــ

   30 اعتبــارات تمــس مصــالح التجــارة الدولية.

الــذي يعتــد بعناصــر الرابطــة القانوني  اســتقر الفقــه التقليــدي علــى اعتنــاق المعيــار  
العقديــة و مدى تطـرق الصــفة األجنبيـة إلى عناصـر هـذه الرابطـة كلهـا أو بعضـها،  

الفقـه الحـديث أو جانـب  بالمعيار االقتصادي   يتجـه   كبير منه إلى تفضيل التمسك 
يعبر عن مدى   الدولية، ليصل هذا   اتصالالذي  التجارة  العقديـة بمصـالح  الرابطـة 

التفرقـة في    الخالف في المتعـين  إذا كـان مـن  مـا  التساؤل حـول  إلى  مرحلة الحقة 
الصـذ هــ ناحيــة    دد ا  مــن  التنــازع  قواعــد  أخــرى،    والقواعد بــين  ناحيــة  مــن  الماديــة 

األخــذ  يقتصــر  األخــيرة  بحيــث  القواعــد  هــذه  إعمــال  عنــد  االقتصــادي  ؛ بالمعيــار 
عنــد إعمــال قواعــد التنازع، أم أنه يتعين توحيد المعيار    بينمــا يعتــد بالمعيــار قــانوني

اعد القانون  قو النظـر عـن طبيعـة    الواجب اإلتباع للكشف عـن دوليـة العقـد بصـرف
 31..الدولي الخاص التي ستخضع لها الرابطة العقدية

 

 
 . 151ص أنظر: زبيدة عبد الهادي، مرجع سابق،  - 30

الواجب التطبيق على عقود التجارة    -  31 القانون  الدولية، مرجع أنظر: د. هشام علي صادق، 
 . 71سابق، ص
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 املطلب الثاني 

 التمييز بني العقود الدولية واآلليات القانونية املشابهة 

 

 التمييز ما بين العقود الداخلية و العقود الدولية: -أواًل 

القانونية عن العقود القانونية عن تلك المبرمة بين  تختلف العقود الدولية بطبيعتها  
كعقد البيع و    أفراد القانون الداخلي للدولة بما في ذلك العقود المسماة أو الشائعة )

اإليجار و الوكالة ....( و على الرغم من أن العقود الدولية تخضع مبدئيا للقواعد 
ت  أنها  إال  كافة؛  الرضائية  العقود  تحكم  التي  غير  العامة  طرفين  بين  عادة  برم 

المتعاقد   الطرف  بها  يتمتع  ال  سيادية  بمزايا  المتعاقدة  الدولة  تتمتع  إذ  متكافئين, 
على   يضفي  القانونية  المراكز  في  التفاوت  وهذا  أجنبي  شخص  هو  والذي  اآلخر, 

غيرها   عن  تمييزها  استقاللية  الدولية  األخرى, العقود  التعاقدية  التصرفات  من 
إلى  نظام قانوني ذاتي مستمد من مبدأ سلطان اإلرادة؛ بينما يحكم  تخضع من ثم  و 

تسويتها  يمكن  ال  شائكة  مشكلة  تبقى  ظله,  في  تنظم  التي  العقود  الوطني  القانون 
تسوية حاسمة و قطعية؛ ألنها تثير مسائل كثيرة تتعلق بتحديد القانون الذي يحكم  

 32  .مة عن تفسيرها و تنفيذهاات الناجالتفاوت بشأنها و إبرامها وتسوية النزاع

يطبق بشأنها أيضا فكرة الحماية الدبلوماسية للدولة التي يتبع لها الطرف المتعاقد و 
 مع الدولة واألخرى . 

 التمييز ما بين العقود الدولية و االتفاقيات أو المعاهدات الدولية:  -ثانيًا 
 

د.  أنظر:    -  32 القاهرة، أ.  العربية،  النهضة  دار  الدولية،  المعاهدات  في  الوسيط  إبراهيم،  علي 
ص 1995 بعدها  23  م،  النظرية   .وما  بين  الدولية  العقدية  الروابط  ياقوت,  محمد  محمود    د. 

 . 44, ص رجع سابقالشخصية والنظرية الموضوعية, م
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القانونية   نَّ إ القاعدة  إلنشاء  األول  المباشر  المصدر  هي  المعاهدات 
الداخلي؛  النظام  دائرة  في  التشريع  بمثابة  الدولي  النظام  دائرة  في  الدولية، وهي 
فالدول عندما تتراضى فيما بينها على إنشاء معاهدة معينة؛ إنما تقوم بالوظيفة  

  33 .عينها التي يقوم بها المشرع داخل الدولة

دولية،  تع قانونية  قواعد  إلنشاء  األول  المباشر  المصدر  المعاهدات  د  
والمعاهدة بالتعريف هي اتفاق بين شخصين دوليين من شأنه أن ينتج أثرًا حقوقيًا 
يحكمه النظام الدولي؛ والمعاهدة لكي تكون مصدرًا للقواعد القانونية ينبغي أن تكون 

لذا نجد التعامل الدولي استقر اآلن على    معترفًا بها صراحة من قبل الدول المعنية,
المتحدة كشرط   لألمم  العامة  األمانة  لدى  المعاهدات  تسجيل  لقبولها حكمًا    ضرورة 

في خالفات الدول الموقعة عليها؛ وللمعاهدات حسنات القانون ومساوئه, فهي من 
أن  ناحية دقيقة صريحة، ومن ناحية أخرى صلبة وجامدة ومحدودة األثر, لذا البد  

 34يرافقها مصادر أخرى تعدل هذه المساوئ.

الدوليةوتعرَّف   االتفاقية  أو  )كتابة  المعاهدة  معقود  اتفاق  بين  بأنها   )
الدولي القانون  أشخاص  بين  أكثر  أو  تسميات    ،شخصين  الدولية  لالتفاقيات  و 

م موضوعها  أو  نوعها  أو  منها  الغرض  بحسب  االتفاق,  متعددة  المعاهدة,   ( نها 
هو اتفاقية   حاكماً   قانونياً   قد أصبح لالتفاقيات الدولية نظاماً .....( و العهد, الميثاق

 
شارل    - 33 سعد،  أنظر:  المحسن  عبد  خليفة،  هللا  شكر  ترجمة:  العام،  الدولي  القانون  روسو، 

 وما بعدها. 97م، ص 1987األهلية للنشر والتوزيع: بيروت، 
34 - See: Oliver Dorr& Kirsten Schmalenbach Editors. Vienna 
Convention on the Law of Treaties A Commentary, Springer Heidelberg 
Dordrecht London New York, 2012, pp 45-54. 
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ن قانو   )معاهدة المعاهدات( أو )   تي تسمى غالباً الم/ و 1969فيينا للمعاهدات لعام /
 35( . المعاهدات 

أو  دولة  بين  الدولية  العقود  الدولي  تبرم  القانون  أشخاص  من  شخص  ي 
القانون و  على الداخلي أو الوطني لدولة ما, و   طرف أجنبي  شخص من أشخاص 

ا أساس  هو  الطرفين  رضا  أن  من  و الرغم  المعاهدات  في  القانونية  العقود  لرابطة 
؛  في تحديد القانون الواجب التطبيق دولي الدولية إال أن المعاهدة تختلف عن العقد ال

الدولية بحرية   يتمتع أطراف العقود  بينما  القانون الدولي  إذ تخضع المعاهدات إلى 
ال القانون  من  مستمد  أكان  سواء  عقدهم  سيحكم  الذي  القانون  أو اختيار  وطني 

  36. الدولي

اإل  و  العنف  أثر  في  يكمن  اآلخر  أحد  واالختالف  يمثل  الذي  عيوب  كراه 
لعقد الدولي الذي أبرم تحت يسمح بموجبه للطرف المتضرر طلب إلغاء او ،  الرضا
المشروعية  وطأته إكساء صفة  التعامل على  فقد جرى  الدولي  القانون  في  أما   ,

صلح التي أبرمت تحت وطأة بالنسبة إلى بعض المعاهدات وال سيما معاهدات ال
 37.اإلكراه  إال في حاالت معينة ومحدودةالضغط و 

  

 
 . 47-44ص ، مرجع سابقأ. د. علي إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، أنظر:  - 35
 . 65-61، ص أنظر: د. جاسم محمد زكريا، القانون الدولي العام، مرجع سابق - 36
وما بعدها. د. طالب حسن موسى، الموجز   46أنظر: د. ثروت حبيب، مرجع سابق، ص    -  37

في قانون التجارة الدولية، الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  
 . 79م، ص ٢٠٠١
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 املبحث الثالث 

 مراحل إبرام العقود الدولية 

 

عقد إبرام  أساسيت   يمر   بمرحلتين  الدولية  حيث  يالتجارة  األولى ن  إن،   المرحلة 
في والمتمثلة  الدولية،  التجارة  عقود  إلبرام  السابقة  المراحل  اإلعداد    تتضمن 

وهو من   الدولي،  العقد  إبرام  تسبق  التي  للمفاوضات،  الشاقة والترتيب  العمليات 
ونفقات، بل يمكن القول إن المفاوضات التي يعد لها   وجهداً   التي تستغرق وقتاً 

عليه، وتنفيذه، بطريقة سليمة    االتفاق، يتم  ناجحٍ   ، بإبرام عقدٍ تنتهي، غالباً   جيداً 
له   اإلعداد  يتم  ما  بين  ورائه.ومن  من  يبتغيه  ما  طرف  كل  ويحقق  هادئة 

بين األطراف ودعوة أحدهم اآلخر للتحاور وتبادل   تصالاال للمفاوضات التعاقدية،  
بينهم؛   فيها  الدخول  المزمع  التعاقدية  العملية  حول  أضحت اآلراء   حيث 

الوضع   ظل  في  سيما  ال  الدولي،  العقد  إبرام  تسبق  ضرورية  الزمة  المفاوضات 
ذلك   ويرجع  الدولية،  والمعامالت  للمبادالت  موضوعيٍة  الحالي  أسباٍب  إلى 

 38   يعول عليها ابتداًء وانتهاًء.وشخصيةٍ 

 
خالدي  -  38 د.  عمان،  الفاروق   دار  ناجحة،  مفاوضات  تجري   كيف  العامري،  أنظر:    للنشر، 

أنظر: د. حفيظة السيد الحداد، العقود  ولمزيد  من التفصيل؛ أنظر:    .61ص    م،2000  األردن،
بيروت،   الحقوقية،  الحلبي  منشورات  األولى،  الطبعة  األجنبية،  واألشخاص  الدول  بين  المبرمة 

 الدبلوماسية محمد،  كامل د. ثامر. 23ص مرجع سابق، ، حسوبد. محمد م. 44م، ص 2003
، عمان،    والنشر،   للطباعة  المسيرة  الطبعة األولى، دار   المفاوضات،  إدارة  وإستراتيجية  المعاصرة

 . 14ص  ، 0م2000 األردن،
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  قبل   هامة  مرحلة  -كما سنرى    –  الدولية  التجارة  عقود   في  المفاوضات   مرحلة  تعد و 
  فاألصل   تعقيد،  من  األخيرة  به  تتسم  لما   نظراً ,  الدولية  التجارية  العقود   معظم   إبرام 
 في   بالبدء  إلزام  فال  التفاوض،  حرية  هو  التعاقد   وحرية  اإلرادة  سلطان  لمبدأ  وفقاً 

 وقت   إي  في  قطعها   أو  المفاوضات   عن العدول  ويجوز  كما   ما،  عقد  إلبرام  التفاوض 
  ليست   للتعاقد   المطروحة  الشروط   أن  اتضح   كلما  منها،  متقدمة  مرحلة   في  ولو

 في   متناقضة  اعتبارات   مواجهة  في  الدولي  التجاري   العقد   أطراف  فإن  ولذا  مناسبة،
 المفاوض   على  يفرض   الذي  النية  بحسن  بالتفاوض   االلتزام  منها  التفاوض؛  مرحلة
 معه،   بالتعاقد   يرغب   الذي  اآلخر   المفاوض   تجاه  واألمانة  بالصدق  إيجابياً   التزاماً 
  بحسن  بالتفاوض  االلتزام مفهوم هو ما منها تساؤالت، الواقع، في االلتزام، هذا  ويثير
  االلتزام؟   لهذا  القانونية  الطبيعة  هي  وما  الدولية،  التجارة   عقود   مفاوضات   في  النية
 39العقود؟ هذه مفاوضات  في نطاقه  هو وما

 

 

  

 
المبادئ التي تحكم التفاوض في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا   د. حمدي بارود، ))  :أنظر  -  39

تحليلية تأصيلية  دراسة  ومقتضياته:  النية  حسن  مبدأ  بها:  االلتزام  الجامعة  ومضمون  مجلة   ،))
 -ISSN 1726سلسلة الدراسات اإلنسانية، المجلد السادس عشر، العدد األول،    –اإلسالمية  

الدوسري، )) التفاوض في إبرام عقود التجارة الدولية((،    بندر بن شمال  .878-841ص    6807
السبت   في  في 11/2018/ 17منشور  الزيارة  بتاريخ  ومتاحة  البحرينية،  الوطن  صحيفة  في  م 

 /https://alwatannews.net/article/Bahrainم موقعها: 25/9/2019األربعاء 
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 املطلب األول 

 مفاوضات العقود الدولية 

 

المفاوضات الالزمة    تعد   األولية  المقدمات  األوضاع   -من  ظل  في  األقل  على 
إلبرام   -المعاصرة للمعامالت والمبادالت االقتصادية للسلع والخدمات عبر الحدود  

لدول  العقود الدولية؛ فتلك العقود تستتبع، بالضرورة انتقال القيم االقتصادية بين ا
بها وتتأثر  وتلك    المختلفة،  بل  الدولي،  التعامل  أطراف  لألفراد  الحيوية  المصالح 

وشركاء  األعمال  رجال  وممارسات  العملي،  الواقع  أرسى  وقد  ذاتها.  الدول 
بع الدولية،  التجارية  وسير العمليات  بدء  تحكم  التي  والتطبيقات  القواعد  ض 

وانتهاء مفاوضات العقود الدولية، وهي قواعد تبدو أساسية في ظل فراغ تشريعي  
 40  حقيقي في مختلف التشريعات المقارنة.

فالتعبير األول    هناك فرق وتداخل بين تعبيري "أنواع التفاوض"و"أنواع المفاوضات"؟
مفاوضات   هناك  بأن  الصفقات،يفيد  وعقد  أصحاب    الشراء  بين  الخاصة  وتلك 

األعمال ونقابات العمال وغير ذلك من أنواع ال حصر لها في المجاالت المختلفة 
القانونية والدبلوماسية واالجتماعية، وتلك الخاصة بتخطيط تدفق األعمال واألنشطة 

 
لمفاوضات العقود الدولية((، دراسة  أنظر: د. أحمد عبد الكريم سالمة، )) النظام القانوني    -  40

الزيارة   بتاريخ  ومتاحة  الخميس  23/4/1442منشورة  القوانين  12/2020/ 10هـ  مدونة  على  م 
 https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blog-post_797.htmlالوضعية: 
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وتخصيص مع اإلدارات والجهات األخرى وحل الصراعات والنزاعات بين اإلدارات  
 ...  41الموارد المحددة إلى آخره

    Negotiationالتفاوض أو المفاوضاتماهية : أوالً 

على  يطلق  وهو  التفاوض؛  من  مفاعلة  وهي  مفاوضة  جمع  لغة:  المفاوضات 
وقوم   جاراه  أي  األمر؛  في  فاوضه  ويقال  واالتفاق  واالشتراك  واالختالط  المجاراة 

ببعض   بعضهم  مختلط  أي  فيه فوضى  اشتركا  أي  المال  في  الشريكان  وتفاوض 
الرأي  اذا لم يخالف أحدهم األخر، والمفاوضة تبادل  بينهم  أجمع ومالهم فوضى 

  42مع ذوي الشأن فيه بغية الوصول إلى تسوية واتفاق. 

متقاربة   تعريفات  بعدة  عرفت  العام  بمعناها  فالمفاوضات  االصطالح:  في  أما 
 : يأتي معنى، ومن هذه التعريفات ماال

على   -1 طرفين  بين  ما  األمور  مسار  عن  المعبرة  الصور  هي  المفاوضات 
يسعون   أنهم  إال  مختلفة  نظر  ووجهات  وحاجات  ومعتقدات  قيم  لهم  األقل 

 43جاهدين التفاق حول مواضيع وأمور ذات مصالح واهتمامات مشتركة.

 
التفاوض االجتماعي والسياسي، سلسلة عالم    -41 أنظر: د. حسن محمد وجيه، مقدمة في علم 

 . 78-77م ، ص 1994تشرين األول/ أكتوبر  190العدد  الكويت، المعرفة، 
ع  -  42 ناصربأنظر:  كاظم  المهدي  حسن  د  نغيش  فاهم  الدولي  ،  والهام  العقد  دراسة    –تجزئة 

القانون   كلية  القاد  –مقارنة،  ص  2017سية،  جامعة  القاضي    .  4-3م،  ))حماية  شرو،  سعيد 
القانون الدولي الخاص((، دراسة منشورة في   م،  20/1/2020الوطني لمؤسسة النظام العام في 

الزيارة   بتاريخ  القانونية: م  3/10/2020السبت  ومتاحة  المعلومة  موقع  في 
https://alkanounia.info/ 

حمين  أنظر:    -  43 بن  فهد  بن  أحمد  دراسة  د.  الدولية:  التجارة  عقود  مفاوضات   (( الفهد، 
. منشورة  445-237م، ص  2017،  38فقهية((، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، المجلد/العدد  
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األطراف هي عبارة عن حوار ملتزم بين  وفي تعريف  آخر المفاوضات؛ "   -2
المعينة تحاول عن طريقه الوصول التفاق يبنى على مجموعة من القواعد 

تتوفر أن  الضروري  ومن  والحقوق؛  لهذا   وااللتزامات  الوصول  في  الرغبة 
 ".االتفاق

المفاوضات بأنها عملية تسوية النزاع بين طرفين أو أكثر؛    Kennyويعرف   -3
بطريقة    طلباتهم  األطراف  أو  الطرفان  يقدم  وسط  حيث  حل   إلى  تفضي 

 مرض  للجميع.  

" Negotiation is a process for solving conflict between two 

or more parties whereby both or all identify their demands 

to achieve a mutually acceptable compromise".44 

كذلك؛فاوضمالوتعرف   -4 وجهات  بأنها    ات  بين  التوفيق  طرفين  عملية  نظر 
 : ومطالبهما المثالية إلى نتائج يمكن تحقيقها

" Negotiation is a process of adjusting both parties views 

their ideal outcomes to an attainable outcome"..45 

 :اآلتي ات التعريف همن هذنستنتج و 
 

الخميس   الزيارة  بتاريخ  رابط: 6/9/2018ومتاحة  المنظومة:  دار  موقع  في   م 
http://search.mandumah.com/Record/ 

44  - Kennedy , G,Benson ,J & Mcmilan, J, Managing Negotiation, 
Hutchinson Business Book , limited –London 1987 , p.15. 

 . 130ـــ نقاًل عن د. يسري عوض، مرجع سابق، ص 

 . 130د. أنظر: د. يسري عوض، مرجع سابق، ص  -  45
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سياسية, اقتصادية,    المفاوضات تعبير عام يدخل في شتى المجاالت )  نَّ إ -أ
 اجتماعية, أسرية أو من أجل إبرام العقود التجارية... (

الواقع؛  إ -ب  المفاوضات على أرض  لتحقيق  فأكثر  بد من وجود طرفين  نه ال 
وهذه   اللغة،  في  المفاعلة  وزن  على  هو  الذي  المفاوضة  لفظ  عليه  يدل  ما  وهذا 

 غة تقتضي وجود طرفين فأكثر مثل المساعدة والمعاونة والمشاركة الصي

إن األطراف التي تلجأ إلى المفاوضة ينبغي أن تتحلى أو تتصف بصفات   -ت 
لما   متفقة  كانت  لو  إذ  مختلفة؛  بينهم  فيما  النظر  وجهات  تكون  أن  أهمها:  عدة 

يضًا وجود مصالح  احتيج إلى التفاوض فإنه يراد من التفاوض الوصول التفاق ما؛ أ
  46واهتمامات مشتركة تحدو بالطرفين إلى الجلوس على مائدة المفاوضات... 

 اإلعداد للمفاوضات: -ثانيًا 

 الشاقة  العمليات  من  هو  الدولي،  العقد  إبرام  تسبق  التي  للمفاوضات،  اإلعداد   إن
 لها   يعد  التي  المفاوضات  إن  القول  يمكن  بل  ونفقات،  وجهدا  وقتا  تستغرق   التي
  سليمة   بطريقة  وتنفيذه،  عليه،  االتفاق  يتم  ناجح،  عقد  بإبرام   غالبا،  تنتهي،  جيدا

 . ورائه من يبتغيه ما طرف كل ويحقق هادئة

 ودعوة   األطراف  بين  االتصال  التعاقدية،  للمفاوضات   له  اإلعداد   يتم  ما  بين   ومن
  فيها  الدخول  المزمع  التعاقدية  العملية  حول  اآلراء  وتبادل  للتحاور  اآلخر  أحدهم

 
46  - See: N. SCHAPIRO: Negotiating for your life, New-York, Henry 
Holt     & comp., 1993, pp 76-88.  G.I.NIERENBERG: The art of 
negotiation, New-York, Pocket Books, 1981, pp 66-79. 
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) يسمى خطاب    النيات   بخطابات   يسمى  ما  االتصال  وسائل   أهم  بين  ومن   بينهم،
  47  النوايا غالبًا(.

 العقود الدولية: أهمية المفاوضات في  -ثالثًا 

 أمور كثيرة أهمها اآلتي:  العقود الدولية في وتتضح أهمية المفاوضات في  

المفاوضات لها أهمية واضحة في مجال العقود خاصة في مجال العقود   ن  إ -1
الذي   الحاضر  الوقت  المركبةاستفي  العقود  العديد من  فيه  الفيديك   ؛جدت   ( مثل 

الصناعي والبوت...  والفرنشايز اإلنتاج  وسائل  في  الهائل  للتطور  كاستجابة   )
  فضالً   لى مخاطر جمة غالباً وهذه العقود تنطوي ع  ،والتكنولوجي والثورة المعلوماتية

  48. عن قيمتها الهائلة

تسبقه  نَّ إ -2 الذي  للعقد  إعداد  فترة  تعد  المفاوضات  هذا    ،مرحلة  كان  وكلما 
  .لها لمصالح الطرفين ومحققاً  جاء العقد ملبياً  اإلعداد جيداً 

ما يمكن أن تنطوي عليه بعض العقود   كبير    المفاوضات تقلل إلى حد    نَّ إ -3
مخاطر  من  والمعقدة  الذي    ؛الكبيرة  العقد  دراسة  المفاوضات  خالل  العاقد  فبإمكان 

وأن يطلب ما يشاء من المعلومات التي تعينه على التأكد   ،خرتقدم به الطرف اآل
  .من جدية العرض المقدم له ومناسبته ألحواله وظروفه

 
 أنظر: بندر بن شمال الدوسري، مرجع سابق.  - 47
 . 850-846أنظر: د. حمدي بارود، مرجع سابق، ص  - 48
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على   ن  إ -4 تعمل  العالقة    المفاوضات  أطراف  نظر  وجهات  بين  التقريب 
المستقبلية متباينةً ،  التعاقدية  تكون  على   -  غالباً   -  ومتباعدةً   والتي  يعين  مما 

وج  على  العقد  إبرام  مرحلة  إلى  الطرفين  ه  الوصول  مصالح  يتعارض يحقق  وأال  ؛ 
 49المصلحة الدولية المشتركة.

عملية التفاوض أصبحت تقوم على علم له قواعده وأصوله وشروحاته   نَّ إ -5
االجتهادات   ؛الخاصة عليها  تغلب  األسواق  في  مساومة  عملية  مجرد  تعد  فلم 

  .الشخصية ألطراف التفاوض 

وذلك في حال نشوء    ،المفاوضات تعين على تفسير العقد الذي تسبقه  ن  إ -6
ة بالنظر في  ي نععين الجهة المتكما أنه    ،امهنزاع بين الطرفين بعد إبرام العقد وإتم

  50  .النزاع القائم على الوصول إلى الحكم السليم في القضية التي بين يديها

 :وغاياته) النوايا(  النيات خطاب -ًا رابع

 إقامة   التحتية،  البنية  إنشاء  كعقود  المعاصرة،  الدولية  العقود  في  المتأملإنَّ  
 بنظام   المصانع  إنشاء  وعقود  ،[B.O.T  ـ]ال  بنظام  الطاقة   ومحطات  المطارات
 Produit en main  اليد  في  اإلنتاج  أو  cle en main  اليد  في  المفتاح

 
 االقتصادي   النظام  لتطوير  كأساس    المشتركة  الدولية  المصلحة  الفار،  الواحد   عبد.  دأنظر:    -  49

 . 38-7 ص.  م1984 العربية،  النهضة  دار الدولي، 
- MALCOLM N. SHAW QC, INTERNATIONAL LAW Sixth, edition. 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2008, pp 129-141. Alina 
Kaczorowska, Public International Law, Fourth edition, Routledge, 
LONDON AND NEW YORK, 2010, pp 142-153.  

 . 357-356سابق، ص  مرجعأنظر: د. أحمد بن فهد بن حمين الفهد،  - 50
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 contral informatique  المعلومات  خدمات  وعقود  التكنولوجيا  نقل  وعقود
 ...... . الدولي التأجيري  االئتمان وعقود

 غيرها،   أو  النقل  أو  كالبيع  البسيطة   اليومية  الدولية  العقود   خالف  على  أنها،  يدرك
 أو   جلسة  في  حسمها  يمكن  ال   التي  الدقيقة،  الفنية  المسائل  من  العديد   على  تنطوي 

  يتم   النهائي،  العقد   صوب   ومستمرة  متعاقبة  مراحل  إجتياز  األمر  يستلزم  بل  جلستين،
 مستندات   في  تحرر  Preliminary agreemenis  تمهيدية  اتفاقيات   فيها

  والمفاهيم   الرؤية  األطراف  فيها   تبادل  documents preparatoires  تحضيرية
 يسمى   ما  أهمها  من  ولعل  النهائي،  العقد  حول  بالمفاوضات   تتصل  أمور  حول

  51 .التفاهم أو النيات  بخطاب 

  التفاهم   خطاب   أو  ،[]Lettre dintention  النية  وخطاب :  النية  خطاب   تعريف
[Letter of understanding]،  التفاهم   مذكرة  أو  Memorandum of 

understanding  االتفاق  أساسيات   مذكرة   أو  heads of agreement  من   ليس 
 الواقع   ألن  وذلك  القانوني،  وضعه  تحديد   وبالتالي  له،  محدد   تعريف  وضع  السهل
  شتى   موضوعات   وتتناول  مختلفة،  أشكاال  النيات   لخطابات   أن  على  يدل  العملي
 52مما يجعلها ذات طابع  شامل. فيه  تتمركز محور الستخالص   بينها الربط يتعذر

 
أنظر: د. أحمد عبد الكريم سالمة، )) النظام القانوني لمفاوضات العقود الدولية((، دراسة    -  51

الزيارة   بتاريخ  ومتاحة  الخميس  23/4/1442منشورة  القوانين  12/2020/ 10هـ  مدونة  على  م 
 https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blog-post_797.htmlالوضعية: 

52  - See: R.B LAKE & U.DRAETTA, Letter of intent and other Pre – 
contractual documents, Butter worths legal Publishers, 1989, pp 4-15. 
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 العقد   قبل  مكتوبة  وثيقة"   إنه  بالقول   له،  تعريف  تقديم  البعض  حاول   ذلك  ومع  
 التعاقد  أطراف  من  أكثر  أو  لطرف  المبدئي  الفهم  أو  االتفاقات  تعكس  النهائي
 53. "مستقبلي عقد في الدخول بغية التجاري 

 :الخمسة للمفاوضات Fred ikleتصنيفات  -ًا خامس

في كتابه المهم الذي صدر عن معهد الدراسات الدبلوماسية بجامعة جورجتاون؛ 
الرئيسة    Fred ikleقدم   التفاوض  أهداف  على  مبني  التفاوض  ألنواع  تصنيفًا 

 الخمسة طبقًا له؛ وهي كاآلتي:

 ( Extension) التفاوض من أجل مد اتفاقيات أو عقود قائمة  -1

بين   قائمة  ترتيبات  أو  تعهدات  أو  اتفاقيات  أمد  تطويل  أجل  من  التفاوض  ويكون 
يكون   آخره...وهنا  إلى  عسكرية  أوتسهيالت  معنية  إعفاءات  مثل  المعنية  األطراف 
المحرك األول هو انقطاع العقد أو الترتيب المعين سيؤدي إلى تأثيرات سلبية في  

 54الطرفين أو أحدهما. 

 ( Normalizationالتفاوض من أجل تطبيع العالقة )   -2

 
أنظر: د. أحمد عبد الكريم سالمة، )) النظام القانوني لمفاوضات العقود الدولية((، مرجع   -  53

 سابق.
54  - See: IKLE ((F.Ch)): How nations negotiate?, New-York, London, 
Harber & Row publishers, 1964, pp 3-10. G.I.NIERENBERG: The art of 
negotiation, New-York, Pocket Books, 1981, pp 66-79.  
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ويضرب  مؤقت.  احتالل  إنهاء  أو  دبلوماسية  عالقة  تأسيس  إعادة  هنا  والمقصود 
Ikle  أي عقب موقف   ،1949مثال العالقة بين مصر وإسرائيل واألمم المتحدة عام

 55  غير عادي وبعد وقف قتال ووجود جو غير مستقر.

 (   Redistributionع ما لصالح طرف ما )مفاوضات تغيير أوضا -3

طرف   حساب  على  ما  طرف  لصالح  األوضاع  وتغيير  تشكيل  هنا  الهدف  ويكون 
ويقدم مثال    ؛يكون طابع هذا التفاوض هو التهديد والقهر واإلجبار  آخر..وعادة ما

لمانيا  على تسليم بقية بالده ألم  1939الرئيس التشيكي في مارس  التفاوض مع  هو  
 .. عهد هتلرفي 

 ( Inovationالمفاوضات االبتكارية )  -4

والمقصود هنا هو خلق عالقة جديدة والتفاوض إلنشاء مؤسسة جديدة. األمر الذي  
النوع  هذا  أمثلة  .ومن  األطراف  بين  العالقات  طبيعة  تغيير  شأنه  من  يكون 

الذرية، الطاقة  وكالة  تأسيس  األوروبية   مفاوضات  السوق  تأسيس  ومفاوضات 
 لمشتركة وما شابه ذلك.ا

 (   Side Effectsمفاوضات التأثيرات الجانبية ) -5

هنا تلك التأثيرات المهمة للتفاوض التي اليكون الهدف منها التوصل    Ikleويقصد  
اتفاقية، بل المقصود هنا هو األهداف الدافعة للتفاوض، مثل   إلى اتفاق أو توقيع 

 
55  - See: G.I.NIERENBERG, op, cit,. pp 77-86. F. IKLE, op, cit., pp 
15-26. 
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قائ عنف  أعمال  ووقف  االتصال،  على  مواقف الحفاظ  واستطالع  محتملة  أو  مة، 
   56  الخصم، والقيام بالخداع والتضليل إلى آخره.

أن ينبغي  ال  ذلك؛  أجل  واجري"    فكرة  على  المفاوضات  تقوم    من  الفلوس  "خذ 
Take the money and Run[89.]   إن اإلستراتيجية  تلك  أن  في  خالف  وال 

ينصح بها في مفاوضات العقود كانت تصلح في المفاوضات السياسية إال أنه ال  
وتطويق  صفقة  أحسن  على  الحصول  أجل  من  الضغط  يالئمها  ال  التي  الدولية، 
الطرف اآلخر. فإذا كان من المتصور أن تؤدي تلك اإلستراتيجية إلى تلك النتيجة،  

المقتنص   فاالنتصار.  فإن مستقبل العالقات والتعامل بين الطرفين لن يدوم طويالً 
يحمل معه بذور نهايته، حيث أن الطرف اآلخر سوف يحاول أو قد لطرف واحد قد 

مما يؤدي إلى زعزعة    ؛متاحة    تضطره الظروف إلى طلب التعديل في أول فرصة  
بشرط الظروف  وال سيما عندما يتعلق األمر  السير الهادئ لتنفيذ العملية التعاقدية،  

ب في المواقف،  أضف إلى ذلك أن الضغط والتصل؛  Hardship clauseالطارئة  
اآلخر  يقد   الطرف  رفض  إلى  إلى   االستمرارؤدي  وبالتالي  التفاوض،  عملية  في 

 57  إنهائها.

 هدف التفاوض: عقد أم عالقة؟  –ًا سساد

 
 . 78-77، ص رجع سابقمأنظر: د. حسن محمد وجيه،   -56
أنظر: د. أحمد عبد الكريم سالمة، )) النظام القانوني لمفاوضات العقود الدولية((، دراسة    -  57

الزيارة   بتاريخ  ومتاحة  الخميس  23/4/1442منشورة  القوانين  12/2020/ 10هـ  مدونة  على  م 
 https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blog-post_797.htmlالوضعية: 
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نبين في المفاوضات أن هناك سؤاال مبدئيًا، وهو هل لدى الجا   Salacuseيذكر
نفس  نفسه  الهدف من  الصفقة  صنع  عملية  إلى  ينظران  وهل  فمن  ؟  الزاوية؟ 

الممكن أن يفسر رجاله أعمال من ثقافات مختلفة الهدف من مفاوضاتهما ذاتها  
بأشكال مختلفة. فهدف مفاوضات األعمال لدى الكثيرين من األمريكيين هو أواًل؛  
الحقوق  من  مجموعة  يحدد  عليه  موقع  عقد  إلى  الوصول  األول  المقام  وفي 

و موقف يمكن تلخيصه في عبارة موجزة والواجبات التي تلزم الطرفين بدقة، وه 
 58 ))إن الصفقة هي الصفقة((.

ثق  د  ويع ومجموعات  اليابانيين  الثقافية  غالبية  مثل  أخرى  أن  افية  العربية 
هدف المفاوضات ليس عقدًا موقعًا عليه، بل عالقة بين الجانبين في المقام األول. 

السادات مع زعماء الغرب؛ محمد أنور  ولعلنا نتذكر هنا كيف كان يتفاعل الرئيس  
شاوشيسكو((   وصديقي  ديستان  وصديقي  كارتر  صديقي   (( يقول  ما  دائمًا  فكان 

دائم فكوالعديد من اآلخرين، وكان  العالقات،  هذه  على جذور  يركز  ما  يقول ًا  ان 
أنا من الريف وأنت كذلك من الريف وعلينا أن ندعم من أخالق    ((  للرئيس بومبيدو

أنا متدين وأنت متدين...وعلينا أن نزرع  (( القرية في السياسة((، وكان يقول لكارتر
 في السياسة أخالق وقيم األديان((. 

ما ورد يؤكد أهمية النظر للعملية التفاوضية على كونها عالقة األمر الذي  
هنري  أن  السادات...حتى  مع  تفاوضهم  في  الزعماء  هؤالء  إليه  استجاب 

أنه  يؤكد  لقائه...مما  عند  ويقبله  يحضنه  كان  أيضًا  السادات    -كسنجر))صديق(( 

 
 . 93-92حسن محمد وجيه، مرجع سابق، ص أنظر: د.  - 58
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لتفاوض معه بعد أن  تفهم منطلق التعامل مع السادات، أي التعامل وا  -أي كسنجر
العقد  أن  ومع  عقدًا،  منه  أكثر  عالقة  األمر  أن  أي  الثقافية،  التأثير  نقطة  عرف 

ذاته العالقة  يعبر عن عالقة، إال أن جوهر الصفقة هو  توقيع  االمكتوب  . ويكون 
للصفقة، على حين يمكن أن يسمي توقيع العقد   قد بالنسبة لألمريكيين هو إغالقٌ الع

 صورة أكثر مالءمة )) بدء عالقة((.عند اليابانيين ب

إنه إذا جلس المفاوض الذي هدفه )) العالقة((على    Salacuseويقول  
بقدراتنا على تسليم  ندرك أن مجرد إقناعه  فعلينا أن  المائدة،  الجانب اآلخر من 
عقد منخفض التكاليف لن يكسبنا الصفقة، إذ علينا أن نقنعه بداًل من ذلك في  

بالذات؛   لقاء  إقامة أول  على  القدرة  نمثلها  التي  والهيئات  المنظمات  لدى  أن 
الطويل. المدى  إعمال إستراتيجية    59  عالقة مجزية على  وغالبًا ما يستلزم ذلك؛ 

في   العدالة  إستراتيجية  اإلطالق  على  وخيرها  واالستدامة؛  بالتوازن  تتسم 
 المفاوضات.

العدالة العدالة في كل شيء،   وتقوم إستراتيجية  مثالية، وهي  فكرة  على 
ا ولما كانت فكرة العدالة فكرة نفسية تدور حول ما يعتقد أنه الحق، فإن مفهومه

طرف   كل  التزام  عن  العدالة  فكرة  تخرج  لن  ذلك،  وإزاء  تحديده.  الصعب  من 
الموضوعية في عرض وجهة نظره، وفي تقييم عناصر موقف الطرف اآلخر، فال 
يتفاوض من مواقف مسبقة ال يمكن المساس بها، ولكن الحث الموضوعي عما  

د الوصول إلى يريده هو وما يرضيه الطرف اآلخر. فكأن تلك اإلستراتيجية تقص

 
 . 92أنظر: د. حسن محمد وجيه، مرجع سابق، ص  - 59
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ن فيها ما وبحيث ال يك Un benefice mutualحلول تحقق المنفعة المشتركة 
يكسبه طرف هو ما يخسره اآلخر، وتنتفى معادلة الكاسب / الخاسر. ويجب أن  

مت نتيجة  يستلزم  بل  يفترض،  التعاقد  أن  مفاوض  كل  كيف  يتذكر  وإال  وازنة، 
ينظر كل طرف في   ث، يجب أنفي النهاية، وكما قيل، بحي   نتصور وجود تراض

إلى المطروحة    المفاوضات  والنقاط  والمعطيات  والحوار  كلها  الظروف  للمناقشة 
بعيون الطرف آخر. فذلك كفيل بالوصول الى اتفاق ليس فقط متوازنا، بل كذلك 

 60 .عادالً 

 موقف التفاوض: فوز / خسارة، أم فوز / فوز؟   -2

لعملية    Salacuseيحاول   الرئيسين  للموقفين  هنا  ثقافيًا  تأثيرًا  يقدم  أن 
من   يكسب  أن  كالهما  يستطيع  عملية  المفاوضات  تكون  أن  إما  وهو  التفاوض، 
خاللها )فوز/ فوز(، أو عملية يفوز خاللها بحكم الضرورة من جانب، واحد ويخسر 

معرفة   المهم  من  فإنه  المفاوضات،  تبدأ  وعندما  خسارة(   / )فوز  من اآلخر  أي 
قوة   الجانبين  أحد  لدى  كان  فإن  تجاهك،  يجلس  الذي  المفاوض  يكون  النوعين 

إ ميل  األضعف  الجانب  لدى  يكون  بكثير،  اآلخرين  لدى  مما  أكبر  لى  مساومة 
خسارة (؛ إذ إن كل كسب للجانب األقوى سيكون  /اعتبار المفاوضات موقف ) فوز

 طرف الضعيف. بصورة أو بأخرى آلية خسارة لل

 
مرجع أنظر: د. أحمد عبد الكريم سالمة، )) النظام القانوني لمفاوضات العقود الدولية((،    -  60
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القولوبذلك   أشبه   ((:  يصح  والضعيف  القوي  بين  المفاوضات  إن 
الحمل   ألن  والحمل،  األسد  بين  بالتأكيد بالمفاوضات  يؤكل  ومفاوضو  سوف  ((؛ 

ون صنع الصفقة عملية تعاونية وحاًل للمشكالت، على حين يرى  د فوز/ فوز( يع)
 61  مفاوضو )فوز/خسارة( إنها عملية مواجهة.

 :مفاوضات عقود التجارة الدوليةصفات  -سابعًا 

 أهمها: ومن  ،للمفاوضات في عقود التجارة الدولية صفات تتسم بها

واتفاقهما  نإ -1 الطرفين  برضا  تكون  إرادتين    ؛المفاوضات  بتوافق  تتم  فهي 
وهي لما كانت مرحلة سابقة   ،على التفاوض حول عقد يرغبان في إبرامه مستقبالً 

وذلك أنه    ،فإنها ال تكون الزمة للطرفين وال يجب عليهما الدخول فيها  ؛على التعاقد 
ال يجب الدخول في المفاوضات التي   ه نأل؛  جب عليهما الدخول في العقد أصالً ال ي 

  62أولى. تسبق العقد من باب 

فهي تستمر فترة معينة تنتهي    ؛معين    بزمن    ن المفاوضات مؤقتة ومحددةً إ -2
وقد يكون انتهاؤها    ،ليهإيكون انتهاء المفاوضات    أمداً الطرفان    بأن يعين  ؛بانتهائها

 
 . 94-93أنظر: د. حسن محمد وجيه، مرجع سابق، ص  - 61
 . 847-448ص  مرجع سابق،أنظر: د. حمدي بارود،  - 62
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إبرامه عدم  أو  العقد  غاية، بإبرام  بتحقيق  حتمًا  وليس  بعناية  التزام  فالمفاوضات  ؛ 
 63وهذه قاعدة رسختها أعراف التجارة الدولية. 

  ؛ فهي تمهد للعقد المرتقب وتحضر له   ؛ن المفاوضات مرحلة تمهيدية للعقد إ -3
للتشاور األطراف  التقاء  إلى  تهدف  المفاوضات  النظر   ،ألن  وجهات  وتبادل 

   .إلبرام العقد النهائي واالقتراحات تمهيداً 

الغالب  -4 للطرفين في  مالية  المفاوضات مكلفة  وقتاً   ؛إن  تتطلب  ألنها    وذلك 
   64  .أخرى  ونفقات   واستشارات   متعددةً  واجتماعات   طويالً 

 : حدود التفاوض وحسن النية -ًا ثامن

  الكثير   نصت  وقد  المدنية،  القوانين   في  األساسية  المبادئ  من  النية  حسن  مبدأ  إن
  حسن   مع  يتعارض  ترك  أو  فعل  كل  فحرمت  النية  حسن  مبدأ  على  القوانين  من

  المعامالت   في  بينهم  الناس  يبرمها  التي  العقود  من  كثير   في  نهإ  وحيث  النية،
  وأنه   نية،  حسن  بكل  تنفيذه  العقد  طرفي  التزام  على  النص  يتم  التجارية،  أو  المالية

  كااللتزام  مظاهره  خالل  من  عليه  االستدالل  يمكن  عليه،  النص  عدم  حال  في

 
63  - See: Berman, Harold J.and Kaufman, Colin, " The Law of 
International Commercial Transactions (Lex Mercatoria)", Harvard 
International Law Journal, vol: 19, 1978, pp 79-91. 

 . 359-358مرجع سابق، ص أنظر: د. أحمد بن فهد بن حمين الفهد،  - 64
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 كالغش  القانون   يخالف  ما  إلى  العقود  تنفيذ  في  االلتجاء  وعدم  القانون   بحدود
  65. النية سوء مظاهر من باعتبارها والتواطؤ

 مفهوم حسن النية: ــ 1

 في الحاء بفتح وَحَسن،  جميل هج  ُمب كلهو   الَحاء بضم   الل غة في الُحسنأصل  
ن رجاله،  رهُ واشت َمخر ُجه ُعِرفَ  ما  :الحديث  مصطلح  حَسناً  جعله أي الشيءَ   وَحسَّ

وَحَسن ووردت هاأفضلُ  األخالق وزيَّنه،  حسن ،   ها بمشتقات الكريم القرآن في   مادة 
ة   بمعان   األنعام   سورة في تعالى كقوله اللغوي، اھمعنا   عن كثيراً  تختلف ال ِعد 

فصلت.   وقوله،  160. وقوله33تعالى  عمران.   تعالى  ،   المرجع  أي؛  14آل 
يِ ئةَ  وأْتِبعِ  ُكنَت، َحيُثما هللاَ  ِات قِ : ))  قوله هرةالمط السن ة في وجاء،  الحسن الَحَسنَة  السَّ

وأم ا  .  الذِ بحة(( فأْحِسُنوا ذَبحُتم َحَسن، وقوله: )) وإذا بُخُلق   الن اَس  ، وخاِلقِ هاتْمح
الل غة   وعر ففهي  النية في  والعزم،  بأن  هاالقصد  بقلِبههماالقرافي  اإلنساِن  ْقصُد  ما    : 

الن ووي:   وقال  ِفعلِ ھيريد،  والعزيمة على  الشيِء  إلى  القْصد  قدامة: ي  ابن  وقال  ه، 
فر، أي عزمت عليه. ھ ، أي قَصَدك، ونويُت السَّ  66ي القْصد، وُيقال نواَك هللُا بخير 

 العقود:  في  النية حسن مبدأ أهميةـــ 2

والفلسطيني   القانون   فيها  بما  الوضعية  القوانين  من  الكثير  نص  لقد  السوري 
  أو   فعل  كل  فحرمت   النية،  حسن   مبدأ  واالنجليزي على  المصري   والقانون   واألردني

 
أنظر: رائد هاني سالمة، )) مبدأ حسن النية في ابرام التصرفات القانونية((، دراسة منشورة   -  65

الزيارة   2020/ 27/7في،   بتاريخ  ومتاحة  الديمقراطي 3/10/2020م،  المركز  موقع  في  م 
  ?/https://democraticac.deالعربي: 

واألنظمة   -  66 السعودي  النظام  في  النية  حسن  مبدأ    (( الذيابي،  سعيد  بن  سعد  د.  أنظر: 
( العدد  اإلسالمية،  والدراسات  والقانون  الشريعة  مجلة  اآلخر  23المقارنة((،  ربيع  هـ  1435(، 

 . 21-17م، ص  2014فبراير 
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  قانونياً   تعريفاً   له  تضع  لم  كانت  وإن  ومقتضياته،  النية  حسن  مع  يتعارض  ترك
 المتعاقدين   الزم  قد  المشرع  إن  إال  والقضاء،  للفقه  تعريفه  أمر  تركت  بل  محددا

 ما   ضوء  في  المتعاقدين   خالفات  بحل   القاضي   والزم  بمقتضياته،  وااللتزام  بمراعاته
  ال   انه  بحيث   والفاعلية  الشمول  من   فهو   النية،  وحسن  للعقد  الملزمة  القوة  تمليه 
 خالل   ومن  مظاهره  خالل  من  القضاء  يطبقه  إنما  صراحة،  عليه  للنص  حاجة
  وانتفاء   الحق  استعمال  في  التعسف  عدم  كفكرة  معه  تلتقي   التي  القانونية  النظم

  الحياة   في  استقر  عام  قانوني  كمبدأ  وضرورته  أهميته  على  يدلل  ما  وهذا  الغش،
 67  .القانونية

 وإبرامها   تكوينها  في  -عامًة والعقود الدولية خاصًة    من أجل ذلك؛ تخضع العقود 
  وتوجيه   ضبط  إلى  ترمى  القانون؛   يعينها  محددة  والتزامات   لضوابط  -  وتنفيذها

 العقدية،  العدالة   إجهاض   إلى  تؤدي  ال  بصورة  العقد   أطراف  وتصرفات   سلوكيات 
  أكثر   من  يعتبر  الذي  النية،  حسن  بمبدأ  االلتزام  االلتزامات   أو  الضوابط  هذه  ومن

  للتطبيق   أقحمت   التي   األخالقية  األسس   من   باعتباره   وذلك  تعقيدًا؛  القانونية  المسائل
  حتى   أو   المتعاقدين،  سلوكيات   ضبط  في  كبيرة   فوائد   من  لها   لما  القانوني   الواقع  على

  في   كبيراً   حيزاً   المبدأ  هذا  اخذ  وقد   العقد،  على  السابقة  المراحل  في  المتفاوضين
 68  كافًة. المعاصرة النظم

 (التفاوض) المبدئي االتفاق مرحة في النية حسن مبدأًا ـــ عتاس 

  ليس   اآلخر  مواجهة  في  كل  أطرافه،  بتعهد  اتفاق ”    هو   المبدئي   باالتفاق  يقصد
  خالل   ومن  ”العقد  هذا  إبرام  إلى  التوصل  بقصد  بالتفاوض  وإنما  معين  عقد  بإبرام

 
 . 869-668ص مرجع سابق، أنظر: د. حمدي بارود،  - 67

 أنظر: رائد هاني سالمة، مرجع سابق. - 68



 أ.د. جاسم محمد زكريـــــا                                             ة                  العقود الدولي

59 
 

 على  اتفاقا  يكون   إنما  معين  عقد  بشان  االتفاق  أو  التفاوض   ان  يتبين  تقدم  ما
 الى   التوصل  دون   األطراف،  يقصده  الذي  الهدف  على  اتفاق   أي  العقد،  هذا  مبدأ

 هذه  بشان  فالتفاوض  العقد،  هذا  النعقاد  الالزمة  الجوهرية  العناصر  على  اتفاق
 اتفاق   بان  يتضح  المعنى  وبهذا  التفاوض،  اتفاق  محل   هو  يكون   العناصر
 يمهد   والذي  األطراف،  أصال  يقصده  الذي  العقد  على  سابق  اتفاق  هو  التفاوض
  التمهيدية   العقود  من  يعتبر  فانه  وبالتالي  به،  يختلط  ان   دون   العقد  لهذا  ويحضر

 69  .البيع بشان بالتفضيل والوعد بالبيع الوعد مع  يتفق فهو التحضيرية، او

 النص  يتم لم إذا  ؛التفاوض  مرحلة في النية حسن بالتزام اإلخالل نفإ وعلية
  يرتب   العام  األصل  في  فإنه  عنه،  المتفرعة  االلتزامات   احد   أو  هو  صراحة  علية

  ومصر   فرنسا  في  المعاصر  الفقه  ةيغالب   علية  استقر  ما  وهذا  التقصيرية،  المسؤولية
 .في تلك الدول. القضاء أيده كماوكثير من الدول العربية 

 القواعد   به  تقضي  ما   وفق  تنفيذه  يجب  بالتفاوض  االلتزام  فان  وعليه
  يوجبه   ما  مع  تتفق  بطريقه  تنفيذه  يجب   أي  العقدية  االلتزامات   تنفيذ  في  العامة
 إيجابيا،  مظهرا  يتخذ  التفاوض  اتفاق  عن  الناشئ  االلتزام  ان  حيث   النية،  حسن

 يتطلب   بل   النية   بسوء   وصفه  يمكن  عما  االمتناع  فقط  ليس   طرفية  من  يقتضي 
 من   إن  حيث  المفاوضات،  إنجاح  بقصد  إيجابيا  ونشاطا  همه  ذلك  الى  باإلضافة

 لدية   ما  بكل  اآلخر  بإعالم  طرف   كل  يقوم  أن  التفاوض  في  النية  حسن  مقتضيات 

 
ولمزيد  من التفصيل؛ أنظر: د. أبو العال علي أبو   أنظر: رائد هاني سالمة، مرجع سابق.  -  69

النمر والتوزيع، العال  والنشر  للطباعة  العربية  النهضة  دار  الدولية،  التجارة  عقود  مفاوضات   ،
 . 24-22م، ص 2002القاهرة، 
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 بين   فيما  البناء  التعاون   وكذلك   علية،  المفاوض  بالعقد  تتعلق  معلومات  من
 70.المفاوضات مسيرة خالل الطرفين

إنَّ   هنا؛  ذكره  يجدر  النِ ية  ومما  ُحسن  يحتل  مبدأ  قواعد  ال  في  ثابتًا  مكانًا 
( اإلنجليزي  المقابل common_lawالقانون  فكرة  فُتعد   عام ة ،  بصفة    )

(consideration ،يقابله بمجرَّد ما  العقد  العقد، أي نشوء  ( أساسًا  كسبب  إلبرام 
، بما يعني عدم االعتداد بالن ية بوجه  عام  ، بحسبا   وهي أمرًا    نهافكرٌة ذات طابع  مادِ ي 

د المحاكم اإلنجليزية في إعمال مبدأ ُحْسن النِ ية، لعدم  خارجًا عن التصر ف؛ وتتردَّ
شروط   على  الط رفان  اتفق  فإذا  المتعاقدين"،  شريعة  العقد  "أنَّ  قاعدة  مع  اتِ ساِقه 

فليس بالعقد  دة   لتعديهناك    ُمحدَّ يدعو  تغيي لهاما  أو  تعطيرها،  أو  استنادًا لها  ، 
لوك الفقهاء  من    كثير  في نظر    فهيُحسن النِ ية.  لتها  لمخالف ُتعد  شكاًل من أشكال الس 

واجبَ  قانونيًا  واجبًا  أو  إلزامًا  تمثل  ال  مسؤوليَّة   واألخالق  المتعاقد  يتحمَّل  اإلتِ باع 
 71  الخروِج عنه.

اللورد)          عام   Hoffmanويرى  ِضمني    التزام   أو  واجب   فْرَض  أن   بُحسِن  ( 
الن ية؛  سوف يؤدِ ي إلى إدخاِل نوع  من عدم اليقين في قانون العقد، إْذ إنَّ الط رفين 

ناك ُسلطة تقديري ٌة  هسوف ُتطبَّق قْسرًا، وليس  ها  ا شروطًا يعلمان أن  همقد َضمَّنا عقدَ 
روط،  ل من تلك الش  غير معروفة على أساس ُحْسِن الني ة قد تمنع أو تعطِ ل أو تعدِ 

الن ية وا ُحْسن  ففكرة  اليقين؛  لعدم  يؤدِ ي  معقول   غير  أمرًا  سيكون  ذلك  بغير  لقول 

 
ولمزيد  من التفصيل؛ أنظر: د. أبو العال علي أبو   المة، مرجع سابق.أنظر: رائد هاني س  -  70

 . 20-18، مفاوضات عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص  العال النمر
71 - See: Berman, Harold J.and Kaufman, Colin, op, cit., pp 44-58. 
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د   ھيلحق ُمحدَّ تعريف   وضُع  َيصُعب  و  الغموض،  يقول)فهي  ؛  لهاا  ( Burtonكما 
 لها تمنح المتعاقد الحقَّ في أن يشكو ِمن أيِ  شيء  وِمن كلِ  شيء  تقريبًا، وإن  إْعما

 72   آثارًا ضخمة!قد َحمََّل شركاِت التأمينِ 

 االلتزامات الناشئة عن االلتزام بالتفاوض بحسن نية:  -عاشرًا 

التزاميستلزم   وجود  نية  بحسن  بتفاوض  من    ؛عنه  ةناشئ  ى ر أخ  اتٍ االلتزام  وتعد 
التزامات: ثالث  وهي  باإلعالم  مقتضياته  بالسرية،  االلتزام  و االلتزام  بعدم  ،  االلتزام 

: –بإيجاز    –؛ نستعرضها ض الدوليرشوة المفاوِ    فيما هو آت 

باإلعالم:  -1 وهو   االلتزام  المفاوضات,  طرفي  أحد  عاتق  على  يقع  التزام  هو 
مستقبالً  إبرامه  المزمع  العقد  عليه  سيقع  الذي  المحل  يملك  الذي  فيجب    ؛الطرف 

كافة   الدولي  التجاري  بالعقد  المتعلقة  والمعلومات  بالبيانات  العقد  إبرام  قبل  اإلدالء 
وقد    ؛تفاوض كافةً مما يساهم في إيجاد رضا كامل وسليم بتفصيالت العقد محل ال

المتعاقدين بأن  "  ف هذا االلتزام  عرَّ  فيه أحد  التعاقد, ويلتزم  التزام سابق على  بأنه 
زمة إليجاد رضا سليم كامل  الالبيانات ال  -عند تكوين العقد    -خر  يقدم للمتعاقد اآل

  , وهذا االلتزام البد من تقريره في مفاوضات العقود الدولية بعد بتفصيالت العقد كافةً 
التفصيلية  المعلومات  في  متساوية  وغير  متوازنة  غير  المعرفة  مراكز  أصبحت  أن 
الالزمة إلبرام العقد والسيما مع تعقد شكل العقود الدولية ومضمونها, وظهور وسائل 

 73 فنية جديدة في مجال إبرامها.

 
 . 28-27أنظر: د. سعد بن سعيد الذيابي، مرجع سابق، ص  - 72
 . 390-389مرجع سابق، ص أنظر: د. أحمد بن فهد بن حمين الفهد،  - 73
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أبرزها بها اإلعالم عديدة  التي يحصل  المباشر والكتابة  والطرق  ويجب   ؛اإلخبار 
أن يكون    أن يتوفر في اإلعالم أوصاف معينة لتحقيق الغاية المرجوة منه أهمها:

 74  والشمول والصدق والدقة. ,متسمًا بالسهولة

  ؛ تفاق بين األطراف المتفاوضة ا يعرف بأنه أثر يترتب على    االلتزام بالسرية:  -2
العقد   بسبب  عليها  يحصل  التي  المعلومات  بكتمان  الطرفين  أحد  بمقتضاه  يقوم 

خر ويترتب على إنشائها والتي تخص المفاوض اآل،  التجاري الدولي محل التفاوض 
ويعد االلتزام بالسرية من أهم العناصر التي تميز عقود التجارة  .  إلحاق الضرر به

برام العقد أم لم  إللمعرفة الفنية سواء تم  والتي يحرص عليها الطرف المالك    ،الدولية
 75يتم, وهذه المعرفة الفنية هي التي تضفي على العقد القيمة االقتصادية. 

 ض الدولي: االلتزام بعدم رشوة المفاو   - 3

وذلك   ض أو دفع عمولة له ظاهرة موجودة في عقود التجارة الدولية,إن رشوة المفاوِ 
ال لتلك  المالية  القيمة  ظاهرٌة  الرتفاع  وهي  ظاهرة عقود؛  ضوء  في  أسبابها  تدرس 

ومؤداه أن    -كما سنرى    -الفساد المرافق لتلك العقود والمتفشي على نطاق عالمي  
برام الصفقة المطلوبة إبرام العقد فائدة تقدم له لقاء السعي في  إيقبل المفاوض عند  

اآل الطرف  الشروط    ؛خرمع  تكون  كأن  يمثله  الذي  الطرف  لمصلحة  مراعاة  دون 
أو يكون محل المعقد المزمع إبرامه ذا جدوى   ،مجحفة في حق الطرف الذي وكله
 

 . 871-708ص مرجع سابق، أنظر: د. حمدي بارود،  - 74

الفهد،    -  75 حمين  بن  فهد  بن  أحمد  د.  ص  أنظر:  سابق،  من  390-389مرجع  ولمزيد    .
لمفاوضات  التفصيل؛   القانوني  ))النظام  سالمة،  الكريم  عبد  أحمد  د.  الدولية((، أنظر:  العقود 

 مرجع سابق. 
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وفائدة قليلة, فيقدم المفاوض مصلحته الشخصية بأخذ الرشوة على مصلحة الطرف 
 76 الذي يمثله.

 حظر المفاوضات الموازية: - عشر أحد

ببناء إطاٍر   القانونية؛  النظم  التي استقرت فيها  الليبرالية  الدول  اهتمت تشريعات 
التفاوض   لمؤسسة  مما  و   77عامًة؛قانوني  خاصًة؛  الدولية  والعقود  العقود  في 

القانون  أوالها  التي  للحماية  مطمئنة  وهي  التفاوض  على  تقدم  األطراف  يجعل 
همية؛ فواكب االجتهاد القضائي ما إياها؛ وفي الوقت نفسه أدرك القضاء تلك األ

انصرفت إليه اإلرادة التشريعية؛ ثم تجلى ذلك بأحكاٍم وسوابق رفدت رصيد حماية 
 78  المفاوضات في العقود الدولية.

ما   ذلك؛   لعقد   التمهيدي  الطابع  أنمن    األلماني  القانون عليه    نص ومن 
  وفي .  النهائي  للعقد   واألساسية  الجوهرية  الشروط  تضمينه  من   يمنع  ال  التفاوض؛

 الثانوية   المسائل  لتحديد   التدخل  األحوال  حسب   وعلى  للقاضي   يمكن  الحالة،  هذه
 عن   أحدهم  تقاعس   فإن  األطراف،  تنفيذه  في  ويبدأ  النهائي  العقد   يكتمل  كي   المتبقية

 
 . 392-391مرجع سابق، ص أنظر: د. أحمد بن فهد بن حمين الفهد،  - 76

77  -  See: Habeeb M.W", Power and tactics in international negotiation, 
Bultimore, Maryland, The Johns Hopkins university Press, 1988, pp 33-
44. 
78  - See: Fox, William F, International Commercial Agreements. 
Deventer, Netherlands :kluwer. Galanter, Marc et al. (1989) The 
Transformation of American Business Disputing. Unpublished maniscript. 
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  له   كان  إن  بالتعويض   عليه  الحكم  مع  ذلك،  على  إجباره  أمكن  التزاماته  احترام
 79  .مقتض 

دعوى   فيوالمسألة ليست نظرية، بل أثيرت أمام المحاكم، ففي المحاكم  
 مبدئياً   اتفاقاً أبرمتا    GBL HACHETTEتتلخص وقائعها في أن شركتين هما  

Un accord de principe  غي النشر،  دور  إحدى  هذه  لشراء  صاحب  أن  ر 
في تفاوض  أخرى  ذاته  الوقت    الدار  شركة    Les editions Mondialesمع 

 وباعها لها.  

  ؛ الدعوى إلى المحكمة التجارية في بروكسل  إليهمارفعت الشركتان المشار  
دقيق   بتحليل  المحكمة  المدعي    لالتفاققامت  وبين  بينهما  إبرامه  السابق  المبدئي 

بمتابعة المفاوضات بحسن نية،   تفاقياً ا  عليه، وتوصلت إلى أنه كان يتضمن تعهداً 
مع   م عقداً أبر وقطع فجأة المحادثات و  ،المدعى عليه قد خالف ذلك التعهد  ن  إوحيث 

مع    عقداً   وأبرمالغير، فإنه يتعين على من خالف ذلك التعهد وقطع فجأة المحادثات  
الغير، فإنه يتعين عليه إصالح الضرر الذي لحق بالمدعين، وهو التنفيذ العيني،  

لملكية بين المدعين والمدعى عليه، فال يمكن غير أنه لما كان لم يبرم العقد الناقل ل
لم   حيث  كذلك  به  الحكم  يمكن  ال  أنه  إال  بمقابل،  التنفيذ  إلى  ويصار  به،  الحكم 

 
أنظر: د. أحمد عبد الكريم سالمة، علم قاعدة التنازع واالختيار بين الشرائع القاهرة، دار    -  79

 وما بعدها.  105م، ص 1996النهضة العربية، القاهرة، 
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لم ايط حيث  كذلك  به  الحكم  يمكن  ال  أنه  إال  بمقابل،  التنفيذ  إلى  ويصار  به،  لبه 
 80  يطلبه المدعون.

  المفاوضات   بحظر  بااللتزام  اإلخالل  لجزاء  المحاكم  تعرضت  وقد
 الفرنسية   Gallay  شركة  أن  في  وقائعها   تتلخص   التي  القضية   ذلك  من...الموازية

  عن   للثانية  األولى  تتنازل  بموجبه  عقد   إلبرام  البلجيكية؛  Alvat  شركة  مع  تفاوضت 
  أن   غير.  الثمن  على  االتفاق  وتم  فروعها،  بأحد   تملكها  التي  الحصص   من%  70

  قد   األخيرة  تلك  أن  الفرنسية؛  الشركة  مع  مفاوضاتها  أثناء  البلجيكية علمت   الشركة
 وقف   إلى  دفعها  مما   إنجليزية؛  شركة  مع  العملية   نفس  على  موازية  مفاوضات   أجرت 

 التنفيذ   أصلياً   وطلبت   الفرنسية،  المحاكم  إلى  األمر  ورفعت   وإنهائها،  المفاوضات 
 واحتياطياً   العقد،  انعقاد   مدعيةً   إليها  عليها  المتفق  الحصص   بنقل  لاللتزام  العيني
 التي   األضرار  عن  التعويض   بدفع  بالتضامن  واإلنجليزية  الفرنسية  الشركتين  بإلزام

 .موازية بمفاوضات  قيامها جراء من لحقتها

الدرجة  وأجابت  الشركة  محكمة    أن   إال  طلباتها،  إلى   البلجيكية  األولى 
 وجود   ثبوت   عدم  إلى  وانتهت   الدرجة األولى،  محكمة  حكم  ألغت   االستئناف  محكمة

  الفرنسية   الشركة  فإن  وبالتالي  الموازية،  المفاوضات   إجراء  حظر  على  صريح    اتفاق  

 
القانوني ل  -  80 العقود الدولية((، مرجع  أنظر: د. أحمد عبد الكريم سالمة، ))النظام  مفاوضات 

سابق. ولمزيد  من التفصيل؛ أنظر: د. أحمد عبد الكريم سالمة، علم قاعدة التنازع واالختيار بين 
 .106، ص مرجع سابقالشرائع، 
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  إلى   عاماً   عرضاً   طرحت   قد   كانت   الشركة  تلك  أن  أكدت   بل  التزام،  أي  تخالف  لم
 81". شريك عن البحث " مسمى تحت  الدول من  العديد  في الشركات  مختلف

  الدولية  العقود  مفاوضات  عليه خبراء  يؤكدمما يجدر التذكير به هنا؛ ما  و 
  كلما  المدة،  قصيرة  المفاوضات  كانت  فكلما  المفاوضات  مدة  تحديد  أهميةمن  
  والمتوقع   العملية   المقترحات  وطرح   النقاش  في   الجدية  التزام  إلى  طرف  كل  سعى

 ذلك  وعلى  .والتسويف  المماطلة  الطرفين  يجنب  ما  وهو  اآلخر  الطرف  من  قبولها
 إذا كان   أنه  على  قصوى..  لضرورة   إال  مدها  أو  المفاوضات  مدة  إطالة  يسوغ  ال

 بتحقيق   التزام  بصدد  كنا  معينة،  مدة  خالل  إنجازه  التفاوض  طرفي  على  مفروضاً 
أال  وسعهم  في   ما  عمل  منهما  فقط  مطلوباً   كان  إن  أما  نتيجة،   تتعدى   على 

؛ بل يمكن أن يتعدى هدف عناية  ببذل  التزام  بصدد  كنا  معقواًل،  زمناً   المفاوضات
منها    –المفاوضات   السياسية  إلى   -خاصًة  المفترضة  أو  المتوخاة  األهداف 

 82!...تمامًا من قبيل المفاوضات ألجل المفاوضات فحسب –أهداٍف غريبٍة  

  عقد   بخصوص   1992  عام  فرنسا  في  RIOM  استئناف  محكمة  قضت  وقد 
 Rover  وشركة  Auto62   شركة  بين  إبرامه  تم  سيارات؛  وبيع  توزيع  توكيل

 
د. . ولمزيد  من التفصيل؛ أنظر:  31د. عباس زبون العبودي، مرجع سابق، ص  أنظر:    -  81

))النظام القانوني لمفاوضات العقود الدولية((، مرجع سابق. ولمزيد  من  أحمد عبد الكريم سالمة،  
الشرائع، مرجع  بين  التنازع واالختيار  قاعدة  الكريم سالمة، علم  أحمد عبد  د.  أنظر:  التفصيل؛ 

 . 58سابق، ص 
82 - See: N. SCHAPIRO, Negotiating for your life, New-York, Henry Holt 
& comp., 1993, pp 33-42  .G.I.NIERENBERG: The art of negotiation, 
New-York, Pocket Books, 1981, pp 5-22. 
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France،   الطرفين   تعسفية ؛ أن  بطريقة    المفاوضات   بقطع  األخيرة  هذه  قامت   حيث  
 كبير   أمل  األولى  للشركة  وكان   وثيقة ،  عمل    عالقات   على  طويلة  لسنوات   كانا

 مسلكاً   سلكت "  فرانس  روفر"  شركة  أن  حين  في  المفاوضات؛  نجاح  في  وعريض 
 دون   ومكلفة  ومكثفة  طويلة  كانت   مفاوضات   وقطعت   conduite matoise  خبيثاً 
 المترتب   المالي  الضرر  عن  التعويض   يستوجب   تقصيرياً   خطأ  يعد   مما  مبرر،  سبب 
  تعمل   التي  المنطقة  في  التجارية  بسمعتها  المساس  عن  وكذلك  العقد،  إبرام  عدم  على
 83  .فيها

 

 الثاني املطلب  

 إنشاء العقود الدولية وتنفيذها 

الدولية يمر بمرحلتين أساسيت  إبرام عقد  إن التي  المفاوضات  أوالهما  ن،  يالتجارة 
ضرورية تسبق إبرام العقد الدولي، ال سيما في   الزمةً   -كما مر معنا    –  أضحت

ذلك   ويرجع  الدولية،  والمعامالت  للمبادالت  الحالي  الوضع  أسباٍب ظل  إلى 
 84  موضوعيٍة وشخصيٍة يعول عليها ابتداًء وانتهاًء.

 
العقود الدولية((، مرجع    -  83 القانوني لمفاوضات  أنظر: د. أحمد عبد الكريم سالمة، ))النظام 

بين سابق. ولمزيد  من التفصيل؛ أنظر: د. أحمد عبد الكريم سالمة، علم قاعدة التنازع واالختيار  
 . 66الشرائع، مرجع سابق، ص 

أنظر: د. حفيظة  ولمزيد  من التفصيل؛     . 91مرجع سابق، ص    العامري،  أنظر: د. خالدي  -  84
 . 32ص  مرجع سابق، محمد، كامل د. ثامر .35، ص  مرجع سابقالسيد الحداد، 
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  االتفاق   الصياغة، وعقد   على  تحتوي   فهي  النهائية،   المراحل  يخص   فيما   أما
الدولية؛ أال    الدولي؛  العقد   أطراف  بين  النهائي للعقود  الخاصية األثيرة  يرتكز على 

أساس    على  وتقوم  العقود،  تلك   مع   اتفاقاً   أكثر  جديدة  قانونية  قواعد   إلى   وهي الحاجة
لعقدهم،  الحرة  اإلرادة الحاكم  القانوني  النظام  اختيار  في  أصبح    ولذلك  لألطراف 

  النظام   مواجهة  في  الدولي   القانوني   النظام  عن  دفاعية  وسيلة   بمثابة  اإلرادة  سلطان
األطراف الدولية من غير الدول ) غالبًا    بمقدور  ليس  ذلك  ومع  الداخلي،  القانوني 

 الوطنية بصورة    القوانين  تطبيق  يستبعد   نصًا؛  عقودهم  تضمين  والصناعيين(  التجار
  القوانين   أن  إلى  إضافة   .دوليةً   معاهدةً   يعد    ال  الدولي،  العقد   هذا  أن  بحسبان  مطلقة ،
 فمن   الدعوى،  وتقادم  الحق  بسقوط   كالمتعلقة  اآلمرة،  القواعد   بعض   تتضمن  الوطنية

  إال   تصورها  إمكان  وعدم  القواعد،  هذه  مثل  صياغة  في  األهمية   تبدو  تقدم،  ما  خالل
يكون   بإفراغها كيما  دليالً   كتابًة؛  العقد    الشكوك  تجنب   أجل  من  لهما،  عملياً   صك 

 تمت   ما  إذا  الشروط  على  التفاوض   خالل  عليه  االتفاق  تم  ما  حول  الفهم  وسوء
؛ ةالدولي  العقود   في   الرئيسة  والبنود   الدولي  التعاقد   أساسيات   معرفة  وكذا  كتابته،

 إرادة  مصدرها  يبقى  العقود  فهذه   ووسيلتها،  الكتابة  هذه  نوع  عن  النظر   وبصرف
معانيها؛   ووضوح  تحريرها  لكيفية  القصوى   األهمية  تأتي   هنا  ومن  المتعاقدين،

 في اآلتي..  -بإيجاٍز  -كما سنبين  85؛وتبيان طرائق تنفيذها ومآالتها األخرى 

 إبرام العقد التجاري الدولي:  -أواًل  

 
محمد  -  85 د.   العلمية،  الكتب  دار  الدولية،  التجارة  عقود  في  الوسيط  محمد،  نصر  أنظر: 

 . 76 ، صرجع سابقد. طالب حسن موسى، م.  44ص   م، 1971 بيروت،
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التجارة  عقود  في  الشأن  هو  كما  أسلوب  من  بأكثر  الدولية  التجارة  عقود  تبرم 
سو   ،الداخلية اآلخر  الطرف  مع  المباشر  لالتصال  طريق  باإلضافة  عن  اء 

وهذا ما يعبر   ،ت(نبكة )االنتر اتصاالت عبر الش، أو اال االتصاالت عبر المراسالت
يمكن العمل بأسلوب التفاوض   ؛عنه بعقود المعلوماتية إلى جانب هذه األساليب

آخر أسلوب  ألي  مكماًل  كان  إلى  ،سواء  الوصول  بغية  لذاته  رئيسًا  إبرام   أو 
 86العقد. 

وهذا نظرًا   ؛العقود التجارية الدولية إلى كثير من التفكير والتخطيطويحتاج إبرام  
إبرام أي عقد آخر فإبرام عقد تجاري دولي ليس مثل  سنتناول  ذلك  ول  ؛لطبيعتها 

 مرحلة اإلعداد إلبرام العقود الدولية وشروط إبرامها في اآلتي:  

   اإلعداد إلبرام العقود الدولية:ـــ 1

الت التفاوض تحتاج مرحلة ما قبل  لعملية  قانونية  إدارة  إلى  ألن حسن اإلدارة  ؛  عاقد 
يكون   أن  يمكن  ال  سويًا  عقد  قيام  إلى  النهاية  في  تؤدي  التعاقد  قبل  ما  لمرحلة 

اإلبطال  أو  للبطالن  أو    ؛عرضة  الظاهرة  اإلرادة  عيوب  في  الوقوع  بتفادي  وكذلك 
إلى حسن توجيه مرحلة   إضافةً   ؛وغيرها من عيوب خفية في محل التعاقد   ،الخفية

ولتحقيق ذلك وجب   ؛)أي مرحلة التنفيذ(  ؛ما قبل التعاقد يخدم مرحلة ما بعد التعاقد 
ضمان  بيان  ثم  بداية  وأهدافه  العقد  موضوع  تحديد  المتعاقدين  حسن على  ات 

 87.التنفيذ 

 
م،  8/2020/ 15، دراسة منشورة قي  ((قانون العقد التجاري الدولي))  أنظر: أمينة الخياط،    -  86

الزيارة   بتاريخ  المغربية:  2020/ 24/11ومتاحة  القانونية  موقع  في   .www.elkanouniaم 
Com .  ،79، ص مرجع سابقد. طالب حسن موسى . 

مأنظر:    -  87 محسوب،  محمد  سابقد.  ص  رجع  التفصيل؛  .  51،  من  محمدولمزيد     نصر  د. 
 . 33ص  مرجع سابق، محمد، كامل د. ثامر. 100-99ص  مرجع سابق، الوسيط محمد،
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 أو التعاقد:  هوأهدافتحديد موضوع العقد ــ 2

تحديد مالمح ال بد من    ؛لتحديد موضوع وأهداف التعاقد في العقد التجاري الدولي
ف الدخول  بصدد  الطرفان  يكون  التي  التعاقدية  اآلخر    ؛هاي الرابطة  مع  يتعاقد  فمن 

وما الذي يريده  ، في العقد  يجب أن يعرف على وجه الدقة ما الذي يريده هو كطرف  
من  إذ البد    ؛ومن بين العناصر الجوهرية تذكر مثاًل الثمن  ،الطرف اآلخر بموجبه

في   المفاوضات تحديده  أثناء  للتحديد  قاباًل  جعله  أو  البيع    ؛العقد  عقود  في  فمثاًل 
 ؛ د ثمن السلعة أو الخدمة من بين االلتزامات الرئيسة واألساسية للمشتري الدولية يع

واالتفاق على األوصاف   ،كذلك من بين العناصر الجوهرية االتفاق على نوع العقد 
 .الدقيقة للشيء وموعد التسليم إلى غير ذلك من العناصر 

لدولية الظروف  في عقود التجارة اإليها  التطرق    مومن بين المسائل المهمة التي يت 
وهذه   ،كأن تعرقل التنفيذ أو تحول دونه  ؛المتغيرة أو الطارئة التي تؤثر في تنفيذها

كونها    ؛طارئة فعلى األطراف التطرق إليها  اً الظروف سواء كانت قوة قاهرة أو ظروف
 وإنما تتمدد إلى اقتصاديات الدول التي ينتمي إليها األطراف. ،ال تحدد أطرافها فقط

88  

فاألولى تسفر عن تكوين إيجاب مشترك    ؛وتكون المفاوضات إما عامة أو عقدية
تنصب على مناقشة  ف   ؛أما المفاوضات العقدية  ،يصلح إلقامة عقد بمجرد القبول

 ؛لية التعاقد برمتهامالئمة لعم  إستراتيجية   إتباعولذلك يجب    ،تفاصيل عقد معين
حيث تتم دراسة الجدوى ومعرفة ما إذا كان استثمار مفيد أم ال، ويرتبط موضوع  

 األساسية.  هالتعاقد عادة ارتباطًا وثيقًا بالسياسة العامة للمشروع وبمقومات

 ضمانات حسن تنفيذ العقود التجارية:  –ثانيًا 
 

م،  2010  القاهرة،  الجديدة،  الجامعة  دار  العقود الدولية،  منصور،  حسين  د. محمدأنظر:    -  88
 . 75، ص مرجع سابقد. طالب حسن موسى،  . 67ص 
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  ؛ التي يحصل عليها أطراف العقد الدوليالضمان في العقود الدولية متعلق بالحماية  
بتنفيذ االلتزامات   تنفيذ أو إخالل  لتجنب األضرار التي يمكن أن تلحقهم من جراء 

عليها االتفاق  تم  التي  مصدرها  ،التعاقدية  إلى  بالنظر  تكون    ؛والضمانات  أن  إما 
فيجعل   ؛فاألولى هي التي يرتبها القانون بحق  ؛  قانونية أو ضمانات اتفاقيةت  ضمانا

الدائن النظر عن إرادة  امتياز بصرف  الطرفين،  له مركز  بإرادة  فتنشأ  الثانية    ، أما 
موضوعها حيث  من  إليها  نظرنا  شخصية   ،وإذا  ضمانات  إلى  تنقسم  أنها  فنجد 

وتأتي ضمانات حسن التنفيذ في شكل اشتراطات يتضمنها العقد   ،وضمانات عينية
يضمن به الدائن وفاء دينه أو    ستقل  م  ويمكن أن تكون محل عقد    ،التجاري الدولي

والضمان مرتبط ارتباطًا وثيقًا بنوعية المخاطر المحتملة التي يمكن    ،استيفاء دينه
 أن يتعرض لها المتعامل في مجال العقود الدولية. 

 شروط إبرام العقد التجاري الدولي:  -ثالثًا 

التجارة الدولية لها أهمية إن مراعاة األسس واألساليب المطلوبة في صيغة عقود  
العملي الواقع  في  وشروط   ؛ كبيرة  شكلية  شروط  نوعين  على  الشروط  وهذه 

 نستعرضهما بإيجاٍز في اآلتي:  89موضوعية، 

 الشروط الشكلية: ــ 1 

 بالكتابة واللغة والتوقيع.  تتمثل الشروط الشكلية بشكل رئيسٍ 

عليه أعمال الجهات الدولية المهتمة إن واقع التطبيق الدولي وما درجت  الكتابة:  أــ  
الدولية التجارية  لم  ؛بالعقود  الكتابي  التجسيد  ضرورة  إرادة   افرضت  إليه  انصرفت 

ي يمر بها العقد البد لها من أن تدون  تن كل المراحل الإ حيث    ؛األطراف المتعاقدة

 
 .وما بعدها 52، ص مرجع سابقأنظر: د. محمد حسين منصور،  - 89
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أو    تفاقياً سواء كانت اتفاقًا مبدئيًا أو بروتوكواًل ا  ؛في شكل محررات )وثائق مكتوبة(
  90تعهدًا شفهيًا أو كلمة شرف أو عقد نهائيًا.

  العقد  بداية  في  ترد   التي  وجرى العرف أن تبدأ العقود بالمقدمة أو الديباجة 
   -غالبًا    –  يشار  و  فيها  كلمة  كل  دراسة  بعد   تكتب   بحيث   خاصًا،  اهتماماً   تعطى  و

 تشمل   كما  عليه،  االتفاق  تم  كما  ونطاقه  موضوعه،  و  العقد   طبيعة   إلى  خاللها   من
 ال   حتى  العقد؛  في  استعمالها  يتكرر  التي  التجارية  للمصطلحات   محدد   تعريف  على
 91 للمصطلحات. هذه  تفسير حول المتعاقدين  بين  الخالف يثور

 لغة العقد: ب ـــ 

مختلفتين    جنسيتين  من  طرفين  بين  تكون  أن  الدولية  التجارة  عقود  على  يغلب 
الطرفان  يتفق  فقد  العقد  لغة  تحديد  من  البد  ولذلك  أيضًا  مختلفتين  لغتين  ويتكلما 

وتقوم    ،على تحرير العقد بلغة واحدة سواء كانت لغة إحداهما أو لغة أجنبية عنهما
ا معًا ومن أجل تفادي المشكالت في التفسير  العقد ذاته بلغتهم  تحريرالمشكلة عند  

 يفضل أال ويغفل األطراف عن تعيين اللغة المعتمدة.

 التوقيع:  ج ــ 

 
 مرجع سابق.أمينة الخياط،    . 68-66منصور، مرجع سابق، ص    حسين   د. محمدأنظر:    -  90

 . 76، ص مرجع سابقد. طالب حسن موسى، 
 . 111-110ص  مرجع سابق، الوسيط  محمد، نصر محمدد.  أنظر: - 91
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يعتبر التوقيع    إذ   ؛إال عند توقيع المحرر  -  عامة    كقاعدة    -ال ينعقد العقد الدولي  
الموقع إلى  نسبته  أساس  هو  ألنه  فيه  الجوهري  قبول    ،الشرط  يتضمن  فالتوقيع 

 92  على من وقعه. إثبات كامل ويكون حجةً لمكتوب به واعتماد محتواه كدليل ا

 الشروط الموضوعية:  ــ 2

يشتمل العقد الدولي كغيره من العقود على شروط موضوعية أي جانب الشروط 
 الشكلية: 

 أطراف العقد:  أــ 

األساس الركن  هو  التراضي  بين   يعد  والقبول  اإليجاب  بتالقي  وذلك  العقد  في 
المتعاقدة الدولي  ؛األطراف  العقد  إلبرام  يكفي  ال  وحده  أن   ،والرضا  يجب  وإنما 

قانوناً  يصدران عن طرفي ،  يصدر من شخص مؤهل  بإيجاب وقبول  العقد  وينعقد 
العقد دون أن يشترط في ذلك أن يصدر اإليجاب عن المشتري والقبول عن البائع  

إلى   ؛العكسأو   العقد  أحد طرفي  يوجهه  الذي  باإليجاب  القبول  باتصال  العبرة  إذ 
اآلخر البيع    إنعلى    ؛الطرف  نطاق عقد  البسيطة في  الصورة  بهذه  يتم  األمر ال 

تس  ؛الدولي العقد  هذا  البيع  -  عادةً   -قه  ب ألن  طرفي  بين  المفاوضات  أو    ،أما 
العقد دون حاجة   النعقاد لطرفين  سلوك ابد  تبحيث يع   ؛معامالت سابقة بين الطرفين

 93إلى تميز أو تجسيد كل من اإليجاب والقبول. 

 محل العقد: ب ــ 

 
92  -  Voir,RACINE  Jean  Baptiste,  «La  notion  de  prix  en  droit  
contemporain des contrats», RIDE, n° 01, Bruxelles, 1999, pp 88-97. 

التجارة عبد هللا بن عطاف العوفي، المبادئ القانونية في صياغة عقود    أنظر: صالح بن  -  93
   . 188-186 ص  ،م1998، الرياض، مركز البحوث والدراسات اإلداريةدولية، ال
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 ؛ أو عماًل أو امتناع عن عمل    ،وهو إما نقاًل لحق عيني  ؛هو الشيء المتعاقد عليه
 إال إذا كان محله موجودًا وقت إبرامه. -  غالباً   -فالعقد ال يكون صحيحًا 

 :العقد التجاري الدوليتنفيذ  -رابعًا 

المعنية   األطراف  تلزم  التزامات  الدولي  التجاري  العقد  تنفيذ  مرحلة    ؛ تستوجب 
 أهمها اآلتي: و 

 :التزامات األطرافــ 1

أطرافها  ئتنش  بين  متبادلة  وحقوقًا  التزامات  الدولية  التجارية  تتنوع   ؛العقود 
المبرمة العقود  بين نوعين من   ،وتختلف حسب طبيعة  التميز  الواقع  ويجري في 

العقد   الواردة في  التنفيذ  -  عادةً   -االلتزامات  والتزامات    ،والمتمثلة في التزامات 
 من هذه االلتزامات اآلتي:  و  ،الضمان التي تقع على عاتق أطراف العقد

 تقديم المعلومات والمشورة:أــ 

األطراف  بالتزامات  تتعلق  التي  والمواد  النصوص  صياغة  إلى  ،  تتم  تهدف  وهي 
أو تعديل    ،تحديد المسؤولية عن تنفيذ االلتزامات أو الحد منها أو تأكيدها أو تعديلها

 ؛قواعد المسؤولية العقدية المنصوص عليها في القانون الواجب التطبيق على العقد 
المستقبلية  التنفيذ  بظروف  الكاملة  اإلحاطة  بتحديدها  يقوم  من  في  تتطلب  حيث 

ويقتضي ذلك التزام المتفاوض بالتعاون   ،والبيئة القانونية التي سوف ينفذ فيها  ،للعقد 
 94. ينبغي تحديد أغراضه وأهدافه في العقد الساعي إليه حيث ؛ تعاونًا كامالً 

 المحافظة على سرية األعمال:ــ 3

 
 . 200-198، مرجع سابق، ص عوض يسري أنظر: د.  - 94
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حيث قد   ؛ي يطلع عليها أثناء التفاوض تمتفاوض بالمحافظة على األسرار ال يلتزم ال 
  ؛ ًا أو مهنياً يالمهمة فن  اء أحد الطرفين لألخر ببعض أسرارتقتضي المفاوضات إفض

وبات معلومًا أن هذا االلتزام   ،تحظى بالحماية القانونية األسرار ن هذه حتى لو لم تك 
آثارٌ  عليه  تترتب  أن  في   ؛رةٌ يخط  يمكن  الكبرى  الشركات  وسمعة  بمكانة  تتعلق 

 High  )العالية  ة  ان تقالوأهم تطبيقات السرية تتجلى في مجاالت    ،عقودها الدولية
Technology في أو على  أو    ،علميةأو نظريات  على مبادئ    ( والتطبيقات القائمة

ستخدم في إنتاج السلع أو الخدمات مميزة تابتكارات أو تطبيقات تقنية  في   السبق  
 95لقاح كورونا مثاًل(. أو العقاقير الطبية )

 
” بظالله على العالقات الدولية وتسبب في توترات دبلوماسية. وقد  19-ألقى وباء “كوفيد  -  95

التشخيصية  واالختبارات  األدوية  ونقل  التجارة  حول  التوترات  بسبب  الدول  بين  العالقات  تأثرت 
بلدانا أخرى بعدم احتواء   البلدان  قادة بعض  التاجي. واتهم  الفيروس  لوباء  المستشفيات  ومعدات 
المرض بفعالية، مما أدى إلى انتشار الفيروس دون ضابط. وال تستطيع الدول النامية في أمريكا 
و   التاجي،  الفيروس  بوباء  اإلصابة  الختبار  المواد  من  يكفي  ما  على  العثور  وأفريقيا  الالتينية 
و   اإلقليمية  التكتالت  دوى  مدى  حول  األسئلة  من  العديد  طرح  مما  عزلة  في  الدول  دخلت 

السريع الم االنتشار  ظل  في  الدولية  الصراعات  استمرار  مع  الوضع  ليتفاقم  الدولية،  نظمات 
الجيوبولتيكية ال   المنافسة   و   السياسة  األنظمة  نماذج  على   تنافس..  كورونا  فيروس  وباء  للفيروس.

  يحمل   ،   Michel Duclos  ديكلوس  ميشال  السابق  السفير  و  الخاص  المستشار  كتبه  تقرير  في
  هناك   أن  عن  فيه  تحدث  ،”    ؟  الجيوبوليتيكية  لل عبة  مغي ر  المستجد  كورنا  فيروس  هل”    عنوان
 القوى   بين  الجيوبوليتكية  المنافسة  و  األفضل  السياسي  النظام  نموذج   على  التنافس  بين  تالزم

 مونتاني  معهد“  أن  حتى  كورونا،  فيروس  أزمة  حركته  قد  التنافس  هذا  و  الناشئة،  و  الكبرى 
Institut Montaigne  ” ظل   في  ” الجدد  المستبدين“  حول  الشأن  هذا   في  خاصة  دراسة  أصدر 

  المناهض   العالمي  للتيار  كمرجع  الحالة  هذه   في  ”الصيني  النموذج“  ويظهر.  COVID-19  وباء
  نظامها  لتعزيز  ”الفيروس  ضد  البالد   انتصار“  من  االستفادة  الصين  تحاول  حين  في  لليبرالية،
  جليا  تظهر  الوقت  لبعض  تختمر  كانت  التي  المعلنة  غير  الباردة  الحرب  من  النوع  هذا.  السياسي

  كورونا   فيروس  أزمة  تداعيات))    جمال،   الصالح  محمد.  د:  أنظر.  Covid-19  وباء  ضوء  تحت
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 تجسيد محل العقد الدولي: ــ 4

تسليم   االلتزام  دراسة  من  البد  الدولي  العقد  محل  تجسيد  وااللتزام  لدراسة  المحل 
 بدفع الثمن. 

 االلتزام بتسليم المحل:أــ 

إن محل التزام البائع هو الشيء المتفق عليه أي شيء المبيع وتوابعه مادية كانت   
والشيء المتفق   ،كما يجب التطرق إلى حالة النقص والزيادة في المبيع  ؛أو معنوية

سليم بوضوح على المبيع  ويجب أن ينصب الت  ، عليه هو محل التنفيذ في عقد البيع
العقد  في  معرف  هو  لذلك   ن؛إذ   ؛كما  طبقًا  الشيء  ذلك  تسليم  البائع  على  يجب 

  96وال يمكن أن يقوم بتعويضه بشيء آخر حتى ولو لم يبدو ذلك ضارًا. ،التعريف

 تحديد مدة العقد: –ب 

الدولية أشد  تحديد آجال العقود يعد من ضرورياتها؛ وهو في العقود    ال شك إنَ 
ذلك؛ أجل  من  على  ضرورًة؛  العرف  التعريفات  جرى   بالشهر،   المتعلقة  تحديد 

الدولية؛   التجارية  الحياة  في  -  عملياً   -  عليه  متعارف  هو  بما  واليوم،  والسنة،
متعارف هو  إنَّ   ومما  أي    التقويمي؛  الشهر  بها  يقصد   الشهر  إلى  اإلشارة  عليه 

 

  الزيارة   بتاريخ  ومتاح  م، 21/7/2020  في   منشورٌ   بحثٌ   ،((الدولي  األمن  و   الدولية  العالقات  على
 و  اإلرهاب  مكافحة  لدراسات  األوروبي  المركز  موقع  في   م،2020/ 12/ 13  األحد  هــ2/4/1442

 /https://www.europarabct.com: هولندا و ألمانيا – االستخبارات
الخياط،  -  96 أمينة  سابق.  أنظر:  التفصيل؛    مرجع  من  الرحمن ولمزيد   عبد  الطيب  د.  أنظر: 

العقد   أهمية   (( عليه((محمد،  التطبيق  الواجب  والقانون  الدولية  التجارة  في  العلومالدولي   ، 

المجلد   االقتصادية ص    الثالث  والقانونية،  الزيارة   . 143-141عشر،  بتاريخ  ومتاح 
 /http://hdl.handle.netم في موقع: 2021/ 8/3هــ االثنين 1442/ 25/7
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  يعادل   بما  تاريخين  بين  تكون   و   العقد،  أطراف  بين  عليها  االتفاق  تم   التي  المدة
 .تقويمياً  شهراً 

 يهدف   ضروري   شيء  الدولية  التجارية  العقود   في  األيام  بعدد   المدة  تحديد والواقع إنَّ  
 األشهر،   بين  األيام  عدد   اختالف  نتيجة  يقع  قد   الذي  واللبس   الغموض   تجنب   إلى
 تكون   التي   و   االتفاقية   نهاية  أجل  من   األيام   بعدد   المدة  تحديد   من  الهدف  يكون   كما

الميالدية   األشهر  ألن  شهر،  عن  اً عوض  يوماً (  30)  مثالً   فقط  األيام  بعدد   محدودة
 األشهر   فبعض   ذلك،  من  أكثر   أو  أقل  تكون   فقد   ؛بعضها  عن  تختلفوالهجرية  

) الهجرية، ويومًا في األشهر    29يكون    إلى  اآلخر  والبعض   (يوماً   31)  إلى  تصل
 قد   مما.  الدولية  التجارة  في  عادة  المستخدم  الميالدي  للتاريخ  بالنسبة  يوماً (  28

 للتأخير   كوسيلة  ذلك  يؤخذ   ألن   المستفيد   بالطرف  يؤدي  و  الفهم  في  سوء  إلى  يؤدي
 97 .اآلخر للطرف خسارة عنه ينتج قد   مما

 االلتزام بدفع الثمن:ــ ج 

ين ي كما تنص على تع  ،تنص الشروط العقدية على الثمن المقرر دفعه إلى المتعاقد  
التسديد  بدقة    ،أشكال  التعاقدي  الثمن  تعيين  متغيراً   ،ويمكن  يكون  أن  يمكن  ، كما 

ثمن مستقل العقد  يشترط في  أن  قانونية   ؛ويمكن  له مشكالت  ليس  الثابت  فالثمن 

 
 الحساب ضمن   فيه  يبدأ  الذي  اليوم  يكون   التقويمي أن  الشهر  أيام  عدد  حساب  عند  يجب  -  97

 يوم  كانون الثاني/ يناير ينتهي  10  في  يبدأ  الذي  التقويمي  الشهر:  على سبيل المثال.  الشهر  أيام
  : الصيغة  بهذه  فيكون   وتحديدها؛  المدة  االتفاق على  عند  كتابته  يتم  الذي   والنص .  شباط/ فبراير  9
  من   إنهاؤه  يتم(    حتى   أو)    لم   ما  يستمر  ذلك   بعد  و .....لمدة  يستمر  و......  في  العقد  يبدأ هذا"

ال  اآلخر  للطرف  بذلك   إشعار  بإعطاء  أطرافه   قبل مدة   يومًا.   تسعين"  90"  عن  مدته  تقل   قبل 
محمد  أنظر: سابق،  الوسيط  محمد،  نصر  د.  التفصيل؛ 112-111ص    مرجع  من  ولمزيد    .

  .192-191 ص ،مرجع سابقعبد هللا بن عطاف العوفي،  صالح بنأنظر: 
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أثناء   بالكامل  يتم  تعنيه  العقد ألن  تسببها  استب  ؛إبرام  التي  المراجعة  حاالت  ثناء 
  98المتغيرات االقتصادية الدولية التي تظهر الحقًا على توقيع العقد.

اشتراطه حالة  في  المتغير  الثمن  بخصوص  وبيان   ،مقداره  تعيينينبغي  ف  ؛أما 
الحقاً  تحديده  العقد  أشكال  تنفيذ  مراحل  مع  تدريجية  للمتغيرات    ،بصورة  ووفقًا 
االقتصادية الجوائح    والظروف  تهددها  أصبحت  نحٍو   Pandemic'sالتي  على 

يجعلها تبدو أصاًل ينبغي التعامل معه؛ أي ظاهرًة من الظواهر الطبيعية التي ال  
تحتاج إلى سن تشريعاٍت استثنائية، أو  تطبيق حاالت القوة القاهرة واالستثناءات 

في    –مؤخرًا    –ارئ؛ وهذا األمر تجلى  األخرى التي عرفتها القوانين لمواجهة الطو 
العالم؛ وربما لمرٍة واحدة حتى آخر ظل   انتشار وباء ) كورونا( الذي غير حياة 

الزمان؛ وفي هذا  األمر رؤى كثيرة ذات أبعاد ودالالت ثقافية وسياسية، ودينية؛ 
 99 ...وإن كانت التداعيات هي أكبر بكثير مما عرفته التجارة الدولية حتى اآلن

 
98  -  Voir,RACINE  Jean  Baptiste,  «La  notion  de  prix  en  droit  
contemporain des contrats», RIDE, n° 01, Bruxelles, 1999, pp 65- 77. 

كوفيد    -  99  " جائحة  مع  التطبيع  عدم  "؛  19  –يوشك  مستقباًل  المتوقع  من  وقائع بأنه  إدراج 
ويقول   القاهرة”.  كالوباء المنتشر حاليًا، ضمن ما يسمى بـ “الظروف الطارئة” الناتجة عن “القوة 

: “لو فكرنا في المستقبل )إن أمكن( فإنه يمكننا القول بوضوح أكبر بأن بعض األحداث البعض
يتحم المدين سوف  الطرف  أن  أو  قاهرة”،  “قوة  أنها  لن تصن ف على  ل مسؤولية  المحددة سوف 

ستجبر  الجائحة  هذه  إن  القاهرة.  القوة  أو  الطارئ  الظرف  إثر وقوع  التعاقدية  بااللتزامات  الوفاء 
ندوة   في  مشاركة  فيغيرا،  أمارال  فابيو  أنظر:  معينة”.  مفاهيم  في  النظر  يعيد  أن  األعمال  عالم 

ال مع  التكي فات  القانوني:  واألمن  الدولية  “المفاوضات  بعنوان:  نظمتها إلكترونية  الجديد”،  مشهد 
األربعاء   يوم  البرازيلية  العربية  التجارية  الزيارة 2020/ 20/5الغرفة  بتاريخ  ومتاحة  منشورة  م، 

االثنين  1442/ 21/8 البرازيلية: 5/4/2021هــ  العربية  األنباء  وكالة  موقع  في  م 
https://anba.com.br/ar/ 
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 الفصل الثاني
 أنواع العقد الدويل 

 

 تمهيد:

وتختلف   العقود  لتتنوع  وغايتبعًا  وأهدافها  أطرافها  حسب   ؛تهااتعدد  تصنف  فقد 
إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة فتقسم  لها  القانوني  أوالتنظيم  مبدأ   ،  إلى 

تنقسم إلى من حيث تكييفها  ، و تكوينها فتقسم إلى عقود رضائية وشكلية وعينية
ومن حيث المقابل إلى عقود احتمالية وعقود محددة    ، عقود بسيطة وعقود مركبة

ومن حيث الزاميتها ألطراف العقد إلى عقود ملزمة   ،وعقود معاوضة وعقود تبرع
واحد لجانب  ملزمة  وعقود  عقود  وم  ،لجانبين  إلى  تنقسم  الزمني  اإللزام  حيث  ن 

أما من حيث األطراف المكونين لها فتنقسم إلى عقود مدنية .  فورية وعقود زمنية
ممارسة    ،وإدارية عقود  إلى  أطرافها  بين  العقدي  التوازن  مدى  إلى  بالنظر  أو 
 100.إذعانوعقود 

إال    –على الرغم من هويتها الخاصة    –العقود الدولية  ال مراء في أنَّ  و 
هناك  أ إن  بل  الداخلية؛  العقود  مع  التطور  وسرعة  والتعدد  بالتنوع  تتشابه  نها 

 
المجلد   –شرح القانون المدني نظرية االلتزام  أنظر: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في    -  100

وما بعدها. د. محمد صبري السعدي، الواضح  25األول، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص  
العقد واإلرادة المنفردة    -في شرح القانون المدني: النظرية العامة لاللتزامات     -مصادر االلتزام 

م, ص  2009  ة الرابعة, دار الهدى, عين مليلة, الجزائر,دراسة مقارنة في القوانين العربية, الطبع
11 -15 . 
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سرعة وكثافة وغزارة في التنوع تفوق بأضعاٍف العقود الداخلية؛ وبالتالي كان من  
  الصعوبة بمكان اإلحاطة بكل أنواع العقود الدولية في كتاٍب ذو طبيعٍة أكاديمية؛ 

دراستنا   المقام    –لذلك قصرنا  أنوا  –في هذا  نوعين جامعين من  العقود    ععلى 
أهم الصور في كٍل منهما كما  وعقد النفط مستعرضين  الدولية هما عقد االستثمار 

 سنرى..

 

 املبحث األول 

 عقود االستثمار الدولية 

 

ووظائفها في العصر  يعد  عقد االستثمار الدولي ثمرة التطور الطبيعي لدور الدولة  
الحديث، حيث انتقلت وظيفة الدولة من الدولة الحارسة التي تحقق األمن والدفاع 
والعدل إلى الدولة المتدخلة في مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
األداة  هي  االستثمار  عقود  أصبحت  ثم  ومن  المواطن،  رفاهية  لتحقيق  كافًة؛ 

أه تحقيق  في  عامة  الفاعلة  العالم  دول  في  المختلفة  المجاالت  في  التنمية  داف 
على تنظيم آليات كافًة  التشريعات الداخلية    دول النامية خاصة؛ لذلك حرصتوال

 .ووسائل تحقيق أهداف التنمية سواء علي المستوي الداخلي أو الدولي

وتشجيع   األجنبية  األموال  رؤوس  جذب  إلى  تحتاج  النامية  الدول  كانت  ولما 
ستثمار في المجاالت المختلفة، وجلب التقنية الحديثة من الدول المتقدمة، أصبح اال

لزامًا أن تكون هناك وسيلة  قانونية  تضمن  حقوق  المستثمرين،  وتلزم  الدول  
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بتحمل  التزاماتها مع المستثمرين األجانب سواء كانوا أشخاصًا أو شركات، فظهر  
الثورة  نتيجة لذلك عقد االستثمار الدولي   التاسع عشر وبزوغ فجر  بداية القرن  مع 

الصناعية في أوربا. وتميزت هذه العقود بطبيعة خاصة تختلف عن العقود اإلدارية  
المختلفة  المجاالت  أنواعها حسب  وتعددت  فيها،   الدولة طرفًا  تكون  التي  األخرى 

 101لالستثمار خدمية كانت أو سلعية أو رأس مالية. 

 

 املطلب األول 

 مفهوم االستثمار الدويل وطبيعة العقود اخلاصة به

 مفهوم االستثمار:  -أواًل 

الفقهاء بأنه  فعرفه  االستثمار  مفهوم  لتعريف  التصدي  حاول بعض  "   :  بعضهم 
االستثمار الناشئ عبر الحدود، نتيجة النتقال رؤوس األموال االستثمارية وشتى 

بهد  المختلفة  البلدان  بين  االقتصادية  المنافع  الموارد  وتعظيم  األرباح  جني  ف 
االستثمارات".   تلك  جراء  من  بأنهالمتحققة  اآلخر  البعض  عرفه  انتقال   :وقد   "

كشراء  مختلفة،  اقتصادية  عمليات  في  توظيفها  بقصد  بلدين  بين  األموال  رؤوس 
أوراق مالية أو أموال منقولة تدر ربحاً، أو امتالك عقارات تعطي ربحاً، أو بقصد 

 
الجامعي،  أنظر:    -  101 الفكر  دار  األجنبي،  للمال  الدولية  الحماية  صادق،  علي  هشام  د. 

ص   2002اإلسكندرية،   إبراهيم  17-15م،  د.  لعقود  .  القانونية  الطبيعة   ( القعود،  محمد 
-284م، ص  2015ة والشرعية، العدد السابع، ديسمبراالستثمار الدولية(، مجلة العلوم القانوني

286 . 
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عمليات ائتمانية مثمرة كاإلقراض أو عمليات غير مثمرة كحفظ النقود توظيفها في  
في مصرف أو بيت لإليداع، تفادياً لألخطار التي قد تتعرض لها في ظروف التوتر  

ويبدو واالقتصادي،  إلنجاز   الجهود    أن   السياسي  بذلت  التي    تعريف    الكبيرة 
عاجزةً   مانع   جامع وقفت  اال  لالستثمار؛  أشكال    المتنوعة   وصوره  ستثمارأمام 

  المتمثلة   االستثمار  عناصر  اتفقت على  باستمرار، إال أنَّ تلك التعريفات   والمتطورة
  في   مشروع  إلنشاء  جنسيته  دولة  غير  ما  دولة  يدخل  بالنقد؛  تقويمه  يمكن  مال    برأس

  102.الدولة تلك

الدول   إن   وحيث  الدولية؛  االستثمار  عقود  في  الحديث  نبدأ  أن  النامية  وقبل 
تتسايق في توسل االستثمارات، وبطرٍق فيها حيٌف كبيٌر؛ فإننا نقول مع من قال: 

 من   فاالستثمار...  باطل  بها  يراد  حق  كلمة  تكون   ال  ان  يجب   االستثمارات  " إن
 ولكن  الكبيرة،  أرباحه  تحمي  التي   القانونية  الضمانات  على  ويحصل  "يدلل"  أن  حقه
 باسم  فلكية  أرقام  الى  االرباح  تضاعف  وسائل  على  الحصول  حقه  من  ليس

 103 !للتحكيم  " دالل" تأمين اجل ومن  عباءته وتحت التحكيم

 تعريف عقد االستثمار الدولي: -ثانيًا 

 
إبراهيم  أنظر:    -  102 سابق،د.  مرجع  القعود،  التفصيل؛  286-284ص    محمد  من  ولمزيد    .

دار  أنظر األولى،  الطبعة  وسياسات،  نظريات  الدولي  االستثمار  شرار،  أبو  الفتاح  عبد  علي   :
 . 47-44م، ص 2007المسيرة، عمان، األردن،  

: د.  عبد الحميد األحدب، ) التحكيم في العقود اإلدارية الدولية(، دراسة منشورة في أنظر  -  103
م في  8/11/2020هـ األحد   22/3/142م، ومتاحة بتاريخ الزيارة:  9/2001/ 5صحيفة السفير  

 ./http://www.mafhoum.com/pressموقع: 
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حاول  تبين ولذلك  الدولي؛  لالستثمار  شامٍل  تعريٍف  إلى  الوصول  صعوبة   للفقه 
  القانون   مجمع  عرفها  حيث  الدولية؛  االستثمار  لعقود  تعريفٍ   وضع  القانون   فقهاء

  لجنة   ، وعرفتها"الدولية  االقتصادية  بالعالقات  تتعلق  التي  العقود  "  بأنها  الدولي؛
المتحدة عقود  بأنها  U.N.D.C.I  التجاري   للقانون   األمم    عالقة   بترتيب  تقوم  " 

 104".تجاري   طابع ذات تعاقدية

بأنها   وتعرف االستثمار؛     المشروعات    بين   المبرمة   العقود "   عقود 
 أو إدارة المرافق   إنشاء أو صيانة  محلها  األجنبية ويكون   والشركات    العامة الوطنية

 االستثمار   عقود   ديبي  المحكم  عرف  لها". وقد   الحديثة  التقنية   أو جلب   للدولة   العامة
  طويلة   تنمية  عقود "   بأنها  الليبية؛  الحكومة  ضد   TEXACOشركة    قضية تحكيم  في
 المتعاقدة   الدولة  بين  التعاون   من  نوعاً   وتخلق  المضيفة  لدولةإلى ا  أهمية بالنسبة  لها

وتضمن   والطرف تحقيق  تهدف  نصوصاً   األجنبي   وعدم   التشريعي  الثبات   إلى 
لنظم  بالعقد   المساس للقانون   خاصة  وإخضاعه   الخاص   للطرف  حمايةً   الدولي  أو 
إنهائه    العقد   لتعديل  تستخدمها  التي  لسيادتهاأعمالها    في  الدولة  مع  المتعاقد  أو 
فعقد   .المنفردة"  بإرادتها  باتفاق  يتم  عقد  هو   الدولي   االستثمار  إذن   بين   إبرامه 
التابعة  أواحد  الدولة عامة  األجهزة  أجنبية  وأطراف  خاصة  كانت  لها،    محله   أو 

صيانة، أو  المرافق  إنشاء  إدارة  توريد  العامة  أو  تقنية   خدماتأو    سلع  أو    أو 
  105. المرافق ألحد هذه حديثة

 
المعوقا  -  104 األجنبي  االستثمار  السامرائي،  دريد  محمود  د.  القانونية، أنظر:  والضمانات  ت 

 . 25-22م، ص 2006الطبعة األولى، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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 خصائص عقد االستثمار الدولي:  –ثالثًا 

التعريفات   بناءً  بينته  يمكننا  السابقة؛  على   عقود  خصائص  استخالص  فإنه 
 :وفقًا لآلتي الدولية االستثمار

  وعلي   .العقد   هذا  في  طرفاً   تكون   لها  التابعة  األشخاص المعنوية  أو احد   الدولة  ـ1
العقود   ال  ذلك التابعين  الخاصة   الجهات   بين   تبرم  التي  تعد   األفراد    من   ألكثر  أو 
 106.الدولية االستثمار عقود  من  دولة

  أو أشخاصًا طبيعيين   كانت   أجنبيًا، دولة  أن يكون   يتعين  العقد   في  الثاني  ـ الطرف2
واألشخاص   والجهات   الدولة  بين  تبرم  التي  العقود   تتمتع  ال  ولذلك  أو معنويين؛  كانوا

 .إدارية داخلية عقود  هي  الدولية، بل بالصفة الوطنية

يكون   يجب   العقد   محل  ـ3  المرفق  تبعية"  الشكلي  بمفهومه  سواء  عاماً   مرفقاً   أن 
العامة  أواحد   الدولة  في   ممثلة  لإلدارة بمفهومه  " أجهزتها    تحقيق "وهو  العضوي   أو 

 . "المرفق هذا وراء من العامة المصلحة

صيانة  هو  العقد   من  الهدف  ـ4 أو  المرافق  إنشاء  إدارة   توريد   وكذلك  العامة،  أو 
 المرافق. لهذه الحديثة والتكنولوجيا والخدمات  السلع

 
المقارن،   إلياسأنظر:    -  106 القانون  في  البوت  عقد  للمنشورات   ناصيف،  الحلبي  مؤسسة 

 . 25-22م، ص  2009الحقوقية، بيروت، 
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  بين   المباشر  واالتفاق  التفاوض   إبرامها لنظام  في  الدولية  االستثمار  عقود   تخضع  ـ5
أياً   والمستثمر  الدولة   في   العامة  القواعد   عن  خروجاً   وذلك  .صفته  كانت   األجنبي 

  107.المباشر.." والتكليف والممارسات  المناقصات  نظام" اإلدارية إبرام العقود 

 التطور التاريخي لعقود االستثمار:  -رابعًا 

 مع  متزامنةً  عشر التاسع القرن  بدايات في بالظهور الدولية االستثمار عقود بدأت
وتحولت  والتكنولوجية  الصناعية  الثورة  ظهور أوربا،    الصغيرة   المشروعات  في 

  بالكهرباء   المدن  تزويد  تم  كبيرة، حيث   األفراد واألسر إلى مشروعات  من  الممولة 
وتبع   وتمويل   والتشييد  البناء  ميدان  في  الخاص  القطاع  دخول  ذلك  والغاز، 

  وفي   .الربح  من  معقول  قدر  تحقيق  مع  األساسية للدولة  التحتية   البنى  مشرعات
  مشروعات   األولى ظهرت  الحرب الغربية  اندالع  وقبل  عشر  التاسع  القرن   منتصف
وانتشرت  التنمية كبيٍر،  بشكٍل    والكهرباء   المواصالت  وطرق   المطارات  اإلنسانية 
الحكومات  التي  الخدمات  من  وغيرها فحرصت  أدركت    الحكومات   تلك  أهميتها، 

أو   ،أو صيانتها  ،إلنشائها  سواء   المستثمرينإلى    المشروعات  بهذه  أن تعهد  على
سعياً  هذه  ثقل  رفع  وراء  إدارتها  وإدارة  إنشاء    على   من  المشروعات  وأعباء 

 108كاهلها. 

  كل  في  الدولة   بتدخل  القائل  الفكر  الثانية انتشر  الغربية  الحرب   انتهاء  وبعد 
األساسية    الخدمات   تقدم  التي  المشروعات   وإدارتها؛ بتأميم  االقتصادي  النشاط  صور

 
إبراهيم  أنظر:    -  107 القعود، مرجع سابقد.  أنظر: د. محمود دريد    . 289-288، ص  محمد 

 .31السامرائي، مرجع سابق، ص 
 وما بعدها. 44، ص أنظر: علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابق - 108
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 إبرام اتفاقات   في  الدولة  تشجع  إيرادات عامه  توفر  المستهلكين، مع  لجمهور  الهامة
 مثل   التقليدية  المالية  الموارد   من   اإليرادات المتحصلة  تلك  خاصة  والتنمية  لالستثمار
 الحكومة  وتعد   .الدول  لبعض   اإليرادات النفطية  مثل   والجمارك، أو الحديثة   الضرائب 
  سنة   البوت   عقد   شكل  في  متمثلة  الدولية  االستثمار  عقود   طبق  من  أول  الفرنسية
 الواليات   ثم  باريس،  في  المياه  لتوزيع  "خوانإ  بيرن "  لشركة  امتياز  بإعطاء  م1782
حيث   المتحدة عقود   األمريكية     الثورة   ظهور  مع  الدولية  االستثمار  انتشرت 

  امتياز   األعمال والمستثمرين   األمريكية رجال   أعطت الحكومة   حيث    الصناعية؛
  مقابل    الشركات    لهذه  رسوم  بدفع  الطرقات   هذه  على  يمر   من  الطرق، وتلزم  بناء

  109.والصيانة  االستخدام

بإبرام   المتحدة  الواليات  في   الفدرالية   الواليات   توالت   وقد   األمريكية 
 بداية   في  العام  القطاع  وخصخصة  الواليات؛  لتلك  االستثمارات  لجلب  عديدة   عقود

وصل   العشرين  القرن   من  الثمانينات خصخصة  حتى  إلى   السجون   األمر 
 قامت   نفسه الذي  االتجاه  دولية، وهو   استثمار  عقود  بموجب  إلدارتها  والمدارس

حكومة   ونيوزيلندا  انجلترا  به مارجريت  إب ان   مشروعات   أسندت   حيث   تاتشر"  " 
 استغالل   في  وتوسعت  االستثمارية،  للشركات  -كافًة    -األساسية    التحتية  البنية

  .الربح من  معقول قدر العامة لغرض تحقيق المرافق إلدارة الخاص القطاع طاقات

  االستثمار   عقود   نظام  باستخدام  ماليزيا  اآلسيوية قامت   القارة  مستوى   وعلى
بالمياه  مشروعات   إلقامة  الدولية؛ شركة  النقية  اإلمداد    النقية   للمياه  جالون   وإدارة 
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مشروعات   باإلضافة إلدارة  البنية  إلى  والصرف    الكهرباء  مشروعات   األساسية 
  دولية   استثمار   عقود   بموجب   الصينية  الحكومة  عهدت   وكذلك  والجسور،  الصحي
األساسية، وإدارة   التحتية  البنية  مشروعات   إلنشاء  الصينية  الشركات   لبعض   وداخلية
 مع  التركية  الحكومة  واتبعت األمر ذاته  الصين،  في  العامة  للمرافق  الخاص   القطاع

 عقود   بموجب  والسياحية  الزراعية  المشروعات   إلنشاء  العشرين؛  ثمانينات القرن   بداية
 استثمار دولية. 

  إفريقيا والوطن   في  الدولية  االستثمار  لعقود  التاريخي  التطور  تتبعنا  ولو
 عقود   بإبرام  األوسط تقوم  إفريقيا والشرق   في  أول دولة  تعد  أن مصر  نجد  العربي

عقد  حيث  دولية؛  استثمار  مشروع   إلنشاء  م1856  سنة  دولي  استثمار  أبرمت 
ذلك  السويس،  قناة الحكومة  وأعقب   امتياز   عقد  م1865   سنة  المصرية  إبرام 

للبلجيكي  القاهرة  في  الغاز ثم  شارل  واإلسكندرية  لتوريد  عقد  ليون،   الغاز   آخر 
فرنسي  رجل  مع  بورسعيد  لمدينة واستمرت"مانوري "   يدعي  أعمال    الحكومة   ، 

حتى   القومية   المشروعات  من عديد  في  الدولية   االستثمار   إبرام عقود  في  المصرية
السد  م،1952  سنة  يوليو  ثورة  قيام  بعد   استثمار   عقد  بموجب  العالي  وإنشاء 

  110م.1985 اإلنفاق عام إنشاء متروإلى  اإلسكندرية وصوالً  ميناء  وبناء دولي

   

 

 
 . 291-290، ص محمد القعود، مرجع سابقد. إبراهيم أنظر:  - 110



 أ.د. جاسم محمد زكريـــــا                                             ة                  العقود الدولي

89 
 

 املطلب الثاني 

 (( Franchise الفرنشايزاالمتياز التجاري )) عقد 

في  بات   الالمحدود  االستثمار  آليات  أهم  من  واحدًا  )الفرنشايز(  االمتياز  حق 
العصر الحاضر، ويمكن تمييزه عن غيره من نظم االستثمار بأنه أسلوب عالمي 

طابع نفوذي بين شركتين، واحدة مانحة واألخرى ممنوحة. ولقد  وإداري حديث ذا  
ما   على  معتمدًا  العالم  دول  من  الكثير  يغزو  )الفرنشايز(  االمتياز  حق  نظام  بدأ 
يقدمه من معرفة تكنولوجية أو فنية تحت اسم أو عالمة تجارية لشركة ناجحة،  

يتطل ما  تجارية  لعالمة  الفنية  المعرفة  نقل  عملية  في  عقد ويراعى  من  ذلك  به 
من  النوع  هذا  مثل  في  الدخول  فإن  لذا  والممنوح،  المانح  بين  محددة  اتفاقيات 
األنشطة يتطلب المزيد من المعرفة القانونية والمالية والمعلوماتية التي يجب أن 
أنشطة  من  النوع  هذا  في  للدخول  عقد  أي  توقيعه  قبل  الممنوح  بها  يتسلح 

عقبات قد ينتج عنها التزامات مالية ومادية هو    االستثمار تفاديا ألية مشاكل أو
 111في غنى عنها.

هذا وتجدر اإلشارة هنا إلى أن االستثمار عن طريق حق االمتياز )الفرنشايز( يتم  
الصناعات   من  وغيرها  واألدوية  والسيارات  البترول  كصناعة  كبيرة  صناعات  في 
جدًا  كثيرة   ) وصغيرة  )متوسطة  وخدمية  إنتاجية  قطاعات  في  يتم  وكذلك  الكبيرة، 

لمأكوالت والمشروبات واألثاث واألجهزة  تعمل بنظام حق االمتياز )الفرنشايز( مثل ا

 
بتاريخ    -  111 منشورة  دراسة  االمتياز)الفرنشايز((،  حق  نظام   (( عامر،  عادل  د.    22أنظر: 

يوليو   األربعاء  2018تموز/  الزيارة  بتاريخ  ومتاحة  الوطن: 2019/ 2/9م،  دنيا  موقع  في  م 
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/469048.html   
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والكمبيوتر  والنظافة  الصيانة  وخدمات  النقل،  وخدمات  واإللكترونية،  الكهربائية 
  112.مية والسفر والسياحة ... إلخوالخدمات التعلي

 : "الفرنشايز" ماهية عقد  –أواًل 

حيث يختلف تعريف حق    ؛لحق االمتياز ) الفرنشايز(   معتمدٌ   واحدٌ   ال يوجد تعريفٌ 
وذلك باختالف الهيئة أو الجهة التي وضعت    ،االمتياز )الفرنشايز( من بلد آلخر

التعريف و هذا  هو  ؛  عليه  اصطلح  ما  التجاري   أوالفرنشايز    أنلكن  "   :االمتياز 
لالمتياز  عقدٌ  )المانح  طرفيه  أحد  ليقوم  بالموافقة  )المم(  اآلخر  له  لطرف  نوح 

أو   ،أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية  ،( على استخدام حقٍ االمتياز
السلعة إلنتاج  الفنية  العالمة    ،المعرفة  تحت  خدماته  أو  منتجاته  توزيع  أو 

للمانح لتعليماته  ،التجارية  جغرافية  ووفقًا  منطقة  في  حصريًا  إشرافه  وتحت   ،
بتقديم المساعدة الفنية، وذلك نظير    -البًا  غ  -مع التزامه    محددةٍ   ولفترةٍ معينة،  

 113.مقابل مادي
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أنظر: طالل محمد بادكوك، )) ماضي وحاضر ومستقبل صناعة االمتياز التجاري في    -  113
المملكة   في  األول  التجاري  االمتياز  ومعرض  مؤتمر  في  محاضرة  السعودية((،  العربية  المملكة 

في صحيفة الجزيرة السعودية يوم الثالثاء    ةم بالرياض، منشور 8/6/2008الذي أقيم األسبوع في  
األ  29 يونيو    3هـ  1429ول  جمادى  العدد   2008حزيران/  موقعها 13032م  في  ومتاحة   ،

. ولمزيد  من التفصيل؛  jazirah.com-http://www.al.م:  6/9/2018بتاريخ الزيارة الخميس  
المالية   المعامالت  التتم، االمتياز في  إبراهيم  الفقه اإلسالمي، أنظر: د. صالح بن  وأحكامه في 

. أحمد المالكي،  36-33هــ، ص    1420دار ابن الجوزي، الرياض، المملكة العربية السعودية،  
م ومتاح بتاريخ الزيارة السبت  23/10/2014السعودية((، بحث منشور في    في  االمتياز  )) عقد

مايو  20 موقع2017أيار/  في  الشابكة:    المحامين  منتدى  م  على  العرب 
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?= 

http://www.al-jazirah.com/
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 التطور التاريخي لعقد الفرنشايز:  –ثانيًا 

التجــاري) الفرنشايز( إلى العصور الوسطى األوربية لوصف    االمتيــاز   نظــام  يعــود
  األســواق   بإقامــة  الســماح  الحقوق واالمتيازات الممنوحة إلى حاكم المنطقة مقابــل 

 فــي   المصطلــح   اســتخدم  الحيــن  ذلــك  ومنــذ  األخــرى،  المناطــق  وعبــور  واألعيــاد
ولكــن  اللغــة مــع    المعنــى،  مــع  بتفــاوت  االنجليزيــة  دائمًا  يكن  لم    وضــوح   وأن 
 بعــض يمنحون  األراضي    مــالك  كان  حيــث   فرنســا،  وقد ظهر تحديدًا فــي  كبيــٍر،

 وســمعته،   المالــك  أســم  مســتغلين  وتســويقه،  المحصــول  جنــي  حقــوق   فالحيهــم
بذاتــه،  المفهــوم  هــذا  تطــور  ثــم قائمًا  نظامًا  ليصبح  الحديث  العصر   لــه   في 

المتحدة    الواليــات  وكانــت  والقوانيــن،  األنظمــة  جانــب  إلــى  وأخالقياتــه  ســلوكياته
 وذلــك  األهليــة،  الحــرب  وتطبيقه بأسلوب تجاري بعــد  تعامل بهذا النظام  أول من

منتجاتها وبضائعها عن لماكينات الخياطة بتسويق    ســنجر  شــركة  قامــت  عندمــا
 114  م.1851ز عام  طريق نظام الفرنشاي

وسيلًة فعالًة في إنعاش نظام توزيع    –منذ ذلك الحين    –وأصبح الفرنشايز  
في   بذاته  قائم   تجاري  كنظام   تفعيله  وبدأ  المتحدة،  الواليات  في  والخدمات  السلع 

بشكل    –في السبعينيات الماضية    –خمسينيات القرن الماضي، ثم احتضنته أوروبا  

 
محمد  -  114 د.  عقد محسن أنظر:  دراسة"  التجاري   االمتياز إبراهيم،   نقل في الفرنشايز" 

 . 22-19م، ص   2007 الجديدة، القاهرة، الجامعة دار، الفنية المعارف
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ي إستراتيجي؛ ثم انتقل إلى اليابان وجنوب شرق آسيا من خالل النمور اآلسيوية ف
 115إلى الدول العربية. –في التسعينيات الماضية  –الثمانينات، ليصل  

( االمتياز  حق  كلمة  تعني  Franchiseاشتقت  الالتينية  باللغة  كلمة  من   )
السيطرة، ولقد استعملت هذه الحقوق منذ العصور الوسطى في تحصيل الضرائب 

)الفرنشايز( بمعناه الحالي كان في لصالح الحكومات. وأول ظهور لحق االمتياز  
األهلية  األمريكية  الحرب  انتهاء  بعد  ذلك  وكان  األمريكية،  المتحدة  الواليات 

حيث ظهر في عملية تسويق وتوزيع ماكينات سنجر    1871وبالتحديد في عام  
تواجه مصنعي ومنتجي ماكينات سنجر هي  التي  للخياطة، حيث كانت المشكلة 

وساعد   تسويقها  ذلك كيفية  في  لالتصاالت  سريع  نظام  وجود  عدم  ذلك  على 
أشخاص   تعيين  أجل  من  المفهوم  هذا  الخياطة  ماكينات  منتجو  فابتدع  الوقت 

  116يقومون بتوزيع الماكينات وعمل صيانة لها وبيعها.

بالواليات نفسها  الفترة    وفي المشروبات  تصنيع  شركات  قامت  تقريبا 
االمتيا حق  بإعطاء  األمريكية  لبعض المتحدة  منتجاتها  لتوزيع  )الفرنشايز(  ز 

ومنافسة   الفنادق. إنتاج  هناك  السيارات وتطورت وأصبح  انتشرت صناعة  وعندما 
يفكرون في وسيلة تمكنهم   السيارات  المنتجين أخذ أصحاب مصانع  بين كثير من 

فما كان لهم   من عرض منتجاتهم للجماهير وتسويقها وتوفير الخدمة والصيانة لها.
سوى التقاط مفهوم حق االمتياز )الفرنشايز( حيث ال يستطيع الصانع أن  من خيار  

 
المنظمات    -  115 تأهل  مقومات   (( القحطاني،  دليم  بن  محمد  د.  للفرنشايز:  أنظر:  السعودية 

المجلد   المجلة العربية لإلدارة،  الممنوحة((،  الوطنية  الشركات  العدد  37دراسة ميدانية على   ،1  
 . 92-91م، ص 2017مارس )آذار( 

 وما بعدها. 31، ص مرجع سابقإبراهيم،  محسن أنظر: د. محمد - 116
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يقوم بفتح مصنع أو ورشة صيانة وخدمة ومعرض في كل والية أو مدينه. فتطور 
هذا المفهوم عن طريق قيام مصنعي السيارات بمنح حق امتياز )فرنشايز( لبعض  

وورشة معارض  بعمل  يقوم  حيث  األخرى،  الواليات  في  المنتجات   التجار  لعرض 
  117وذلك تحت إشراف المصنع. 

يعرف السوق المحلية بالتأكيد ولكنه ال يعرف السوق   يإن الطرف المحل
البعيدة  أقل في األسواق  المشروع  نجاح  فرص  يعنى أن  مما  العالمية وظروفها، 
وكلفتها أكثر. ودفع ذلك المصنعين إلى السماح بالتصنيع بتلك األسواق وتسويقها 

 . ة الثانيةغربيمعينه وكان ذلك بعد الحرب الأيضا تحت شروط 

م مانح حق االمتياز )الفرنشايز( قبل تلك الحرب بوضع الترتيبات  كان يقو 
بالرقابة   للقيام  وذلك  الممنوحين  لدي  طرفه  من  ممثل  أو  مندوب  وإرسال  الالزمة 
واإلشراف وكان يتحمل مصاريف مندوبيه، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية أصبح 

أية من  تخلص  وبالتالي  مندوبيه  ورواتب  مصاريف  يتحمل  التزامات   ال  أو  أعباء 
المفهوم،  هذا  وانتشر  قبل،  ذي  عن  حرية  أكثر  وأصبح  الصدد  هذا  في  مالية 
الخمسينات  تطور في  وقد  العالمي.  بالسوق  يسمى  وأصبح ما  المنتجات  وانتشرت 
من القرن العشرين ولم يصبح قاصرا على السيارات بل تعدى إلى منتجات وخدمات 

 118أخرى كثيرة. 

 
117  - See: Jiun, Lan H, “Key Success Factors in Catering Franchise”, 
The International Journal of Organizational Innovation, Vol. 5, No, 3, 
January, 2013. 

سابق.  -  118 مرجع  عامر،  عادل  د.  التفصيل؛    أنظر:  من  محمدولمزيد   د.   محسن  أنظر: 
 44مرجع سابق، ص  ،  الفنية المعارف نقل في الفرنشايز" دراسة"  التجاري   االمتياز إبراهيم، عقد
 وما بعدها. 
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 تنامي عقد االمتياز التجاري " الفرنشايز" وانتشاره عالميًا: –ثالثًا 

  من الدول المتقدمة كوسيلةٍ   كثيرٍ حق االمتياز )الفرنشايز( في  انتشار عقد    تنامى
بين الشركات والمؤسسات التي تمتلك المعرفة الفنية   ؛ لنقل التكنولوجيا المتطورة

ولوجيا في التنمية االقتصادية الحديثة والشركات والدول التي تستعين بهذه التكن 
جيدة في االستثمار لرجال األعمال    حق االمتياز )الفرنشايز( آليةً ؛ حيث يعد   لديها

وصغار المستثمرين، فصناعة حق االمتياز )الفرنشايز( تنمو وتتطور بشكل كبير 
وذلك من خالل هيئات وجمعيات حق االمتياز )الفرنشايز( المنتشرة في كثير من  

( الدولية  )الفرنشايز(  االمتياز  حق  هيئة  وتتصدرها  العالم،   Internationalدول 
Franchise Association - IFA)   األوروبي )الفرنشايز(  االمتياز  واتحاد حق 

(European Franchise Federation - EFF)   االمتياز حق  وهيئة 
وهيئة حق   (British Franchise Association – BFA)الفرنشايز( البريطانية )

 (German Franchise Association – GFAاالمتياز )الفرنشايز( األلمانية )
)الفرنشايز( و  االمتياز  حق  لمتعاملي  األمريكية  )الفرنشايز(  االمتياز  حق  هيئة 
(AAFD-American Association Franchise Dealers .) 119  

بدأ   ؛النوع من الهيئات/ االتحادات/الجمعيات ومما يجدر ذكره هنا أَن هذا  
والي وبلغاريا  والبرازيل  المكسيك  مثل  العالم  دول  من  كثير  في  وماليزيا  ينتشر  ونان 

 
ولمزيد  من التفصيل في    .95-93أنظر: د. محمد بن دليم القحطاني، مرجع سابق، ص    -  119

 التجربة األمريكية واالنتشار العالمي لعقد االمتياز ) الفرنشايز(؛ أنظر: 

- Marzheuser, Babette , Franchise law in US , London , Dentons ,2015, 
pp 6-20.  at: www. dentons.com last visited: 20/5/2017, clock 2:00 
Am. 



 أ.د. جاسم محمد زكريـــــا                                             ة                  العقود الدولي

95 
 

وسنغافورة وبعض الدول العربية مثل لبنان ومصر وغيرها في كثير من دول العالم،  
إن هذه الهيئات أو الجمعيات غالبا ما تأخذ شكل منظمات غير هادفة للربح. هذا 

جد  الكثير  في  دخل  قد  )الفرنشايز(  االمتياز  حق  نظام  أن  القطاعات   اً ونجد  من 
ناعة الوجبات السريعة، والسياحة، واإلعالن، والنظافة، اإلنتاجية والخدمية مثل ص

والسيارات، وخدمات األطفال، والصيانة، والكمبيوتر، والمالبس والمعدات الرياضية،  
الخ، من الصناعات  ...وقطع الغيار، واألدوية، والخدمات المالية، وخدمات اإلنترنت 

 120واألنشطة المختلفة. 

عام   حق    2000وفي  لهيئة  األمريكية  وطبقًا  )الفرنشايز(  االمتياز 
(AFA ما يوازي )من حجم مبيعات  40( بلغت مبيعات حق االمتياز )الفرنشايز %

التجزئة في الواليات المتحدة أو ما يوازي تريليون دوالر أمريكي. كما أن، هناك 
الصناعات   350.000 في  )الفرنشايز(  االمتياز  حق  على  الحاصلين  من 

يندرجون   وهم  التصنيف   75تحت  المختلفة  )بحسب  مختلفة  صناعة 
 121األمريكي(. 

مليون عامل أو ما يوازي    8وتقوم شركات االمتياز بتوظيف ما يزيد عن  
الكلي6 العمالة  حجم  من  تقريًبا  فإن %  الدولية  االمتياز  حقوق  لمؤسسة  وطبًقا   .

داخل  ما  مكان  في  دقائق  ثمانية  كل  يمنح  جديد  )فرنشايز(  امتياز  حق  هناك 

 
120  - See: ChutaratInma and Shelda Debowski, Analysis of Franchise 
Performance through Use of a Typology: An Australian Investigation, 
Singapore Management Review, 28, 2; ProQuest Central, (2006), pp 1-
6. 
121  - See: Marzheuser, Babette , Franchise law in US , London , 
Dentons ,2015, pp 6-20.  at: www. dentons.com last visited: 
20/5/2017, clock 2:00 Am. 
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يات المتحدة وأن هناك واحد من بين كل اثني عشر تجارة تجزئة حاصل على الوال
 حق امتياز )فرنشايز(.

االمتياز   حق  هيئة  عن  الصادر  السنوي  للتقرير  طبًقا  بريطانيا  وفي 
( البريطانية  بلغت  BFA)الفرنشايز(  )الفرنشايز(  االمتياز  حق  مبيعات  فإن   )9.6  

عام   في  إسترليني  جنيه  كم2003بليون  )الفرنشايز( م  االمتياز  حق  صناعة  أن  ا 
بتشغيل   يوازي    330تقوم  ما  أو  عامل  في  1.2ألف  العاملة  القوى  حجم  من   %

% من وحدات حق االمتياز )الفرنشايز( 96بريطانيا. وتشير اإلحصاءات أيًضا أن  
وأن   ،ما زالت تعمل بكفاءة    م(2004-2000)والتي أنشئت خالل سنوات    ،الجديدة

% منها ما زال مربًحا. هذا ويمثل قطاعي الخدمات التجاري والخدمات العقارية 95
منهما   يمثل كل  )الفرنشايز( حيث  االمتياز  %  22أكبر قطاعين في صناعة حق 

يناير ) شهر  وفي  )الفرنشايز(.  االمتياز  حق  أنظمة  طلبات  2004من  عدد  بلغ   )
 122  طلًبا في شهر واحد.  112متياز )الفرنشايز( المعلومات عن حق اال

 :(الفرنشايزعقد االمتياز التجاري )وعناصر  أركان -رابعاً 

يقوم عقد االمتياز كغيره من العقود على اإلرادة )أي تراضي المتعاقدين( واإلرادة 
يجب أن تتجه إلى غاية مشروعة، وعليه يمكننا القول بأن لعقد االمتياز ركنان  

 أساسيان هما:

األول  -1 إرادة   التراضي:  -  الركن  تتطابق  أن  أي  إرادتين  تطابق  هو  التراضي 
االمتياز(  حق  )الممنوح  الثاني  الطرف  إرادة  مع  االمتياز(  )مانح  األول  الطرف 

 بااللتزام بعالقة تعاقدية بينهما ضمن شروط وضوابط معينة 
 

122  - See: Jiun, Lan H, “Key Success Factors in Catering Franchise”, 
The International Journal of Organizational Innovation, Vol. 5, No, 3, 
January, 2013. 
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بأنه الغرض المباشر الذي يقصد  يمكن تعريف السبب    الركن الثاني: السبب:  -2
التزام   الغرض من  يكون  التزامه، وفي عقد االمتياز  إليه من وراء  الوصول  الملتزم 
أو  )نقدي(  مادي  مقابل  على  الحصول  هو  عادة  االمتياز(  )مانح  األول  الطرف 
الثاني  الطرف  التزام  من  الغرض  أما  اقتصادية.  مصالح  أو  مزايا  على  الحصول 

اال حق  الملكية  )الممنوح  حقوق  استخدام  حق  على  الحصول  عادة  فيكون  متياز( 
 123 الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية التي يمتلكها الطرف األول.

 العناصر األساسية لحق االمتياز )الفرنشايز(:  -خامسًا 

عقد االمتياز من عقود نقل التكنولوجيا الذي تعد المعرفة   د  يع  المعرفة الفنية:ــ  1
تعطي صاحبها ميزة على    محالً  تكنيكية سرية،  عبارة عن معلومات  والمعرفة  له، 

منافسيه الذين ال يعرفونها، قد تكون إلنتاج سلعة معينة عن طريق استغالل براءة  
تحمل   معينة  منتجات  لتوزيع  تكون  قد  كما  صناعية،  نماذج  أو  رسوم  أو  اختراع 

 124وفقًا لنظام عمل محدد.عالمة تجارية شهيرة أو لتقديم خدمات مميزة وذلك 

 شرط القصر )تحديد التعامل(: -2

بالتعامل فقط مع الطرف اآلخر. ومن الناحية  التزام أحد طرفي العقد  تعريفه: هو 
 العملية يكون نطاق شرط القصر من ناحيتين: 

االمتياز  مانح  من  كل   حرية  على  قيدًا  القصر  شرط  يفرض  تبادلي:  نطاق  أ. 
يحددها  التي  المنطقة  في  خدماته  أو  منتجاته  توريد  المانح  يستطيع  فال  والممنوح 

 
. وأنظر: د. صالح بن إبراهيم التتم، مرجع  .  أنظر: طالل محمد بادكوك، مرجع سابق.  -  123

 . 68-66سابق، ص 
التجاري    -  124 االمتياز  عقد  على  التطبيق  الواجب  القانون   ( العدوي،  مصطفى  د.    –أنظر: 

-909م، ص  2013،  2دراسة مقارنة(، مجلة حقوق حلوان للبحوث القانونية االقتصادية، العدد  
948 . 
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العقد إال للممنوح الذي بدوره يتوجب عليه عدم التزود بهذه المنتجات إال من مانح  
 االمتياز.

اتفاق   يجب  جغرافي:  نطاق  )الفرنشايز(  ب.  االمتياز  حق  منح  على  العقد  طرفي 
طرفا   أن يحرص  ويجب  معينة،  لوحدة  محدد  شارع  أو  بمدينة  محدد  نطاق  ضمن 
العقد على تجنب أي غموض في تحديد النطاق الجغرافي لالمتياز وتوضيح الحدود 

 125  الفاصلة بين مناطق النشاط األخرى.

الفكرية: ــ  3 الملكية  العالمة تتمثل تلك    حقوق  الحقوق في أشكال متعددة منها ) 
التجارية، براءة االختراع، حقوق المؤلف( وأكثرها شهرًة العالمة التجارية التي تتمثل  
رمزًا  العالمة  بها  تصبح  رسوم  أو  كلمات  أو  أسماء  كانت  سواء  مميز  شكل  في 
السلع  عن  وتميزها  يحملها،  التي  للسلعة  معينة  بصفات  يوحي  معين  لمعنى 

. افسة، وهي من العناصر األساسية لعقد االمتيازالمن
126

 

 المساعدات الفنية:ـــ 4

الفنية   المساعدات  بتقديم  االمتياز  حق  مانح  يلتزم  الفنية،  المعرفة  لنقل  امتدادًا 
العناصر  من  الفنية  المساعدات  وتعتبر  للممنوح  القانونية  وأحيانًا  والتجارية 

  األساسية لعقد االمتياز.

المادي:ـــ  5 لحق   د  يع  المقابل  األساسية  العناصر  أهم  من  المادي  المقابل  تحديد 
 .)الفرنشايز( لكل من طرفي التعاقد االمتياز 

 
وأنظر: د. مصطفى العدوي، مرجع سابق، ص   أنظر: طالل محمد بادكوك، مرجع سابق. - 125

930-941 . 
 محسن ولمزيد  من التفصيل؛ أنظر: د. محمد أنظر: طالل محمد بادكوك، مرجع سابق. - 126

  31مرجع سابق، ص ، الفنية المعارف نقل في الفرنشايز" دراسة" التجاري  االمتياز إبراهيم، عقد
 . 939-935وما بعدها. د. مصطفى العدوي، مرجع سابق، ص 
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العقد:ـــ  6 العقد  تتحدد    مدة  )الفرنشايز( مدة  االمتياز  حق  طبيعة  ضوء  على 
وكذلك حجم المبالغ المطلوب استثمارها   ؟وهل هو امتياز رئيس أم محدد   ،الممنوح

الممنوح في   ،من  المستثمر  المبلغ  استرداد  خالله  يستطيع  الذي  األدنى  والحد 
 127 المشروع.

 

 املطلب الثالث 

 (B.O.T)عقود التزامات املرافق العامة
 

من عقود االستثمار، وهو يخضع    B.O.Tالـ    العامة  المرافق  التزامات  دو عق  د  عت
نظام أصبح  وقد  لالستثمار.  المنظمة  القانونية  للقواعد  الصفة  عالمياً بهذه   اً  

تلجأ   االقتصادية،  والمشاريع  الخطط  عجز   إليهلتحقيق  تعاني  التي  في اً الدول   
خطط   تحقيق  من  يمنعها  العمومية  وتلبية    اإلصالح موازناتها  االقتصادي  والنمو 

تلك   128  شعوبها.  احتياجات أمام  الحكومات  اليها  تلجأ  التي  التقليدية  فالخيارات 
زيادة  وإما  الالزمة،  األموال  توافر  عدم  بسبب  تلبيتها  عدم  إما  هي:  االحتياجات 

يؤدي   الخيارين  وكال  لها،  المناسب  التمويل  لتأمين  سيئة   إلىالضرائب  نتائج 
كخيار ثالث عبر االستعانة   B.O.Tوقد اعتمد نظام عقد الـ    تماعًيا.واج  اقتصادياً 

 
د. صالح بن إبراهيم التتم، مرجع سابق، ص    أنظر: طالل محمد بادكوك، مرجع سابق.  -  127
 . أحمد المالكي، مرجع سابق.71-72
المقارن،   إلياسأنظر:    -  128 القانون  في  البوت  عقد  للمنشورات   ناصيف،  الحلبي  مؤسسة 

 . 35-33م، ص  2009الحقوقية، بيروت، 
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وخبراته   استثماراته  واستخدام  الخاص  المطلوبة    إلنشاءبالقطاع  التحتية  البنى 
شروط  وفق  الزمن،  من  دة  محدَّ لفترة  العام  المرفق  عائدات  من  االستفادة  مقابل 

 129 وقواعد خاصة.

 :وتطورها B. O.Tعقود   نشأة –أواًل 

من األنظمة الحديثة التي تعتمدها الدول لتنفيذ مشاريع   B.O.Tنظام عقد الـ  د  يع
والجسور  والطرقات  األوتوسترادات  مثل  وغيرها،  التحتية  البنية  في  ضخمة 

 130والمطارات واالتصاالت والمرافىء والماء والكهرباء... 

هذه   تسمية  مصدر  إنَّ  هنا؛  ذكره  يجدر  القوانين  هو     العقود ومما 
. Build, Operate and Tranfer (B.O.T)  األنجلوسكسونية من خالل تسمية:

الدول  وعلى رأسها فرنسا وكذا   بينما ال تتضمن قوانين الدول الالتينية هذه العبارة،
الحال  هو  كما  وعادي(.  )إداري  القضاء  بازدواجية  وتأخذ  فلكها  في  تسير  التي 

ئري واللبناني والسوري والتونسي والمغربي وقوانين بعض الدول بالنسبة للقانون الجزا
البوت   فعقود  ...إلخ.  الفرنكوفونية  القانون   (B.O.T)اإلفريقية  إذن،  أوردها،  قد 

 
؟(، دراسة منشورة ولماذا يتم اعتمادها  BOTعقود الـ، )  د. نادر عبد العزيز شافيأنظر:    -  129

األول    -  318العدد  في   الزيارة:  م2011كانون  بتاريخ  ومتاحة  االثنين 8/8/1442،  هــ 
 ./https://www.lebarmy.gov.lb/ar/contentم في موقع الجيش اللبناني: 2021/ 22/3

 ولماذا يتم اعتمادها؟(، مرجع سابق.  BOTأنظر: د. نادر عبد العزيز شافي، ) عقود الـ  -  130
  B.O.Tعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية    ،ولمزيد  من التفصيل؛ أنظر: وضاح محمود الحمود

 . 30-28م، ص 2010 ، عمان،دار الثقافة للنشر والتوزيع، المتعاقدة والتزاماتها( اإلدارة)حقوق 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/
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العادية.   العقود  عن  متميزة  إدارية  عقود  بوجود  يعترف  ال  الذي  األنجلوسكسوني 
وقضاء إداري  قانون  بوجود  اعترافه  عدم  من  انطالقا  عن    وذلك  مستقلين  إداري 

 131القانون الخاص وعن جهات القضاء العادي. 

 :وأهميته وانتشاره B.O.Tتعريف عقد الـ  -ثانيًا 

  –(  Operateتشغيل )  –(  Buildاختصار لثالث كلمات هي: بناء )  B.O.Tالـ  
الملكية ) بأنه  Transferنقل  العقد  الدولة وشركة   اتفاق(. ويمكن تعريف هذا  بين 

مهمة  الشركة  الى  الدولة  بموجبه  توكل  الخاص،  القطاع  شركات  من  صة  متخص 
  اً القيام بأعمال تدخل في نشاطات القطاع العام، عن طريق منح هذه الشركة امتياز 

أجل   من  القانونية  األصول  وتتولى    إنشاءوفق  وتشغيله.  وتنفيذه  ضخم  مشروع 
دون إرهاق الموازنة العامة للدولة بأي نفقات، على الشركة تمويل هذا المشروع، من  

أرباحها المتوخاة فيه    إلىما أنفقته على هذا المشروع إضافة    باستعادةأن يسمح لها  
 132  عبر استيفاء رسوم معينة من المستفيدين من خدماته مباشرة.

مشاريع   يسلكها    األوتوسترادات ولعلَّ  التي  العالم،  دول  معظم  في  الكبرى 
بولوج االوتوستراد،   البدء  المنتفع عند  يدفعه  لقاء بدل معين على شكل رسم  المارة 

الـ   عقد  نظام  على  مثال  خير  المستثمر  B.O.Tهو  يقوم  حيث  حقوقه   باستيفاء، 
 

العامة)  -  131 المرافق  التزامات  العزيز، ))عقود  أنواعها وطرق  B.O.Tأنظر: د. نويري عبد   :)
/ الزيارة  بتاريخ  ومتاحة  منشورة  دراسة  منها(،  الخميس  8/1442االستفادة  في  2021/ 1/4هــ  م 

 https://carjj.org › wrq_ml_ljzyr_-_qwd_l_botموقع: ...

 ؟(، مرجع سابق.ولماذا يتم اعتمادها BOTعقود الـ، )  العزيز شافيد. نادر عبد أنظر:  - 132
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ونفقات  مصاريف  من  دفعه  ما  السترداد  مباشرة  المنتفعين  من    إلنشاء   ؛المالية 
ربحه المأمول من تنفيذه وتشغيله، مع األخذ بعين االعتبار    إلىالوتوستراد إضافة  ا

 جميع المخاطر الممكن مواجهتها في هذا النوع من االستثمارات الطويلة األمد. 

 من الناحية التنفيذية للمشاريع  اً  جديداً نظام  B.O.Tنظام عقد الـ    د  وال يع
الكبرى، وال سيما الفنية والتقنية، إنما يعتبر نظاًما جديًدا من الناحية التنظيمية  

ومن ناحية مصدر تمويل المشاريع العامة، فهو شكل من أشكال تحقيق    اإلدارية
والتشييد  والبناء  التصميم  مسؤولية  المستثمر  تحميل  يعتمد  وتمويلها،  المشاريع 

 133  التمويل.و 

 :BOTالصور المختلفة لعقد ال  –ثالثًا 

ن تعدد وتنوع االتفاقات التي تبرمها الدولة مع شركات القطاع الخاص )الوطني إ
لم تعد مقتصرة على الشكل التقليدي لعقد البناء واالستغالل والتحويل    ؛واألجنبي(
(BOT),  المشتقة    كثيرة من العقودول د صورا    بل أن تطور المعامالت االقتصادية

التسمية.   هذه  اليوم  حيث  من  تأخذ  والتجارية  االقتصادية  االتفاقات  صارت 
على مشاريع استثمارية جديدة يتم    تكون منصبةً ؛ فهي إما أن  تسميات مختلفة

بإيجاٍز كبيٍر    –ونستعرض    134؛إحداثها من العدم، أو على مشاريع قائمة من قبل
 :BOTد ال بعض الصور المختلفة لعق –

 
 ؟(، مرجع سابق.ولماذا يتم اعتمادها BOTعقود الـ، )  د. نادر عبد العزيز شافيأنظر:  - 133

134  - See: ChutaratInma and Shelda Debowski, Analysis of Franchise 
Performance through Use of a Typology: An Australian Investigation, 
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التحويل   -أ ثم  والتملك  والتشغيل  البناء   , Operate  (T.O.O.B)عقد 
Owen and Transfer Build,    المتضمن االتفاق  العقد:  بهذا  يقصد 

نهاية   في  تحويله  ثم  محددة.  لمدة  مؤقتا  وتملكه  واستغالله  المشروع  إقامة 
 تلك المدة إلى الدولة المتعاقدة.

ثم    -ب والتملك  البناء   Owen and Operate(O.O.B)التحويلعقد 
Build ,    واستغالله، وذلك وتملكه  المشروع  بناء  يتضمن شروط  عقد  هو 

 135  طيلة مدة انتهاء عمره االفتراضي.
 operate and Renewal(R.O.Bعقد البناء واالستغالل والتجديد )  -ت

Build  ,   يبرم هذا العقد من أجل إنجاز مشروع وتشغيله طيلة فترة متفق
   عليها مسبقا، تم القيام بتجديده لفترة أخرى.

الت -ث )صعقد  واالستغالل  والتمويل  والبناء   ,O.F.B.D  )Designميم 
Build, Finance and Operate    على االتفاق  في  العقد  هذا  يتميز 

توفير   طريق  عن  إنجازه  ثم  المشروع  تصميم  في  يتمثل  مسبق  عمل 
الدولة    لىة، وتحويل المشروع إة مدة محدود التمويالت الالزمة لتشغيله طيل

 136إثر انتهاء تلك المدة المتفق عليها. 

 

Singapore Management Review, 28, 2; ProQuest Central, (2006), pp 1-
6. 

 . 101-99مرجع سابق، ص  ناصيف، عقد البوت في القانون المقارن، إلياسأنظر:  - 135
136  - See: Dunn, Terrence M. “The Franchisor’s Control over the 
Transfer of a Franchise”, Franchise Law Journal, 27.4. 2008 ( Spring), 
pp 22-36. 
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)  -ج  والتحويل  والتأجير  البناء   T.L.B  )Build, Lease andعقد 
Transfer   أجل من  مؤقتا  وتملكه  المشروع  بناء  بمقتضاه  يتم  اتفاق  وهو 

المتفق  تأجيره، سواء للمالك األصلي أو للغير. ثم تحويله في نهاية المدة  
 137 عليها في العقد إلى الحكومة.

) -ح  والتحويل  واالستئجار  البناء   T.R.B  )Build, Rent andعقد 
Transfer  االتفاق هذا  في  الحكومة  مع  المتعاقد  الطرف  ببناء    يتعهد 

ثم   تشغيله.  بعد  معينة  لمدة  منها  باستئجاره  يقوم  أن  على  معين،  مشروع 
يقوم بتحويله في نهاية العقد المتفق عليه إلى المالك األصلي )الدولة(، أو 

 138 إلى جهة محددة في العقد.
)  -خ  والتشغيل  والتحويل  البناء   O.T.B  )Build, Transfer andعقد 

Operate    هذا بموجب  ثم  يتم  المتعامل،  قبل  من  المشروع  بناء  العقد 
له. وذلك شريطة أن  المالكة  إلى الحكومة  يتخلى عنه عن طريق تحويله 
المشروع   المتعامل، كي يشغل  ذلك  إبرام عقد آخر مع  تتولى هذه األخيرة 
يتلقاها.  إيرادات  على  حصوله  مقابل  محددة  امتياز  لفترة  ويستغله  المنجز 

امل تكون الدولة مالكة للمشروع منذ نشأته، وبعد  ففي هذه الصورة من التع
يتم   لفترة  المشروع  يستغل  كي  المتعامل،  مع  جديد  امتياز  عقد  تبرم  ذلك 

 139  االتفاق عليها.
 

 ؟(، مرجع سابق.ولماذا يتم اعتمادها BOTعقود الـ، )  د. نادر عبد العزيز شافيأنظر:  - 137

 . 104-102ناصيف، عقد البوت في القانون المقارن، مرجع سابق، ص  إلياسأنظر:  - 138
 مرجع سابق. أنظر: د. نويري عبد العزيز،  - 139
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) -د والتحويل  والتدريب  التأجير   T.T.L  )Lease, Training andعقد 
Transfer   بتمويل العقد  هذا  في  الخاص  للقطاع  التابع  المستثمر  يتعهد 

لها   المشروع  تأجير  يتولى  ثم  للدولة.  التابعين  العاملين  وتدريب  المشروع 
فيما بعد، كي تقوم بتشغيله خالل فترة محددة على أن يعود في نهاية تلك 

   140 الفترة إلى ذلك المالك الخاص.

 لدولة:بالنسبة إلى ا B.O.Tمزايا عقود ال  –رابعًا 

ل  يعود المتنامي  صورها    -  BOTعقود  االنتشار  المشروعات   -بمختلف  في 
  –فيما هو آٍت  –نذكر و   ؛للحكوماتالكبيرة التي تحققها    للمزايا  االستثمارية للدول

 : أهم تلك المزايا

خزينة   -1 من  المستمدة  العامة  الموارد  إلى  الرجوع  دون  جديدة  مشاريع  إقامة 
في ظروف معينة ) أزمة    الدولة. وهي موارد قد تكون محدودة، خصوصاً 

 اقتصادية، حروب، اضطرابات داخلية، كوارث طبيعية ...( 
المديونية  -2 مشاكل  حل  في  والوطني(  )األجنبي  الخاص  الرأسمال  مساهمة 

أو   االقتراض،  عن  الحكومة  باستغناء  وذلك  المعنية.  للدولة  الخارجية 
 141  تقليصه على األقل.

التحكم في التقنيات الحديثة لإلنجاز  استفادة الدولة من التحول التكنولوجي و  -3
)مصانع،   واالستغالل  مركبات موانئواإلنتاج  مطارات،  سريعة،  طرقات   ،

 
140 - See: ChutaratInma and Shelda Debowski, Op cit., pp 22-33. 

 ؟(، مرجع سابق.ولماذا يتم اعتمادها BOTعقود الـ، )  د. نادر عبد العزيز شافيأنظر:  - 141
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السلكية   واالتصاالت  والغاز  والكهرباء  المياه  توزيع  شبكات  رياضية، 
 والالسلكية ...(. 

عقود    إيجاد  -4 مشاريع  بين  المنافسة  من  تتم    BOTنوع  التي  والمشاريع 
بواسطة طرق أخرى وتسيرها الدولة )عقود امتياز، صفقات عمومية، شراكة  

  تطويراً   -في النهاية    -يحقق    ن العام والخاص ...(. وهو مابين القطاعي 
 142  المرافق العامة.التنموية وترقية مشاريع اللمختلف 

  عن   عبارة  تنشيط وتطوير مجاالت اقتصادية كانت في السابق مهمشة، أو -5
 الدولة  في   ممثالً   العام،   القطاع   يحتكرها  متهالكة  بيروقراطية  مشاريع

 143.المحلية  أو المركزية ئاتهاوهي

 

  

 
 . 105مرجع سابق، ص  ناصيف، عقد البوت في القانون المقارن، إلياسأنظر:  - 142
 مرجع سابق. أنظر: د. نويري عبد العزيز،  - 143
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 املبحث الثاني
 ة د النفط الدولي و عق 

 

من    اإلستراتيجيةالثروات  إحدى  النفط    ن  إ الكثير  الثروة  هذه  وتتطلب  الهامة، 
إنجاح الوصول   بالشكل الصحيح. ويقع   إليهاالعناية والعمل في سبيل  وتقديمها 

تس األول  المقام  في  الحكومات  عاتق  قوانينها يعلى  خالل  من  العمل  هذا  ير 
األرباح   اإلجراءالمرعية   لتحقيق  الساعية  األجنبية  االستثمارات  جذب  سبيل  في 
وأهمية النفط ليست مجال للنقاش، فالنفط قوة اقتصادية وحياتية تعود  النفطية.  

 144 بالمقام األول على الشعوب المالكة لهذه الثروة.

األساسفال  المصدر  يعد  للدول    نفط  القومي  للدخل  الوحيد  يكن  لم  إن 
المنتجة له، حيث تعتبر العوائد النفطية الركيزة األولى لمختلف النواحي االقتصادية  
واالجتماعية. ولبنان من أكثر الدول التي تعد بحاجة إلى هذا النوع من المداخيل  

و تل الخارجية  الديون  نفق  من  الخروج  ولمحاولة  االقتصادي  التوازن  النهوض حقيق 
 145.لنواحي االقتصاديةفي مختلف ا

 
عالم    -  144 سلسلة  عربية،  نظر  وجهة  الدولية:  والعالقات  النفط  الرميحي،  محمد  د.  أنظر: 

العدد   أبريل  52المعرفة،  نيسان/  الكويت،  والفنون واآلداب،  للثقافة  الوطني  المجلس  م،  1982، 
 . 178ص 

قانون    -أنظر: د. زينب محمد جميل الضناوي، ) امتياز النفط بين الحقوق والواجبات     -  145
العدد   المعمقة،  القانونية  األبحاث  جيل  مجلة  في   نشر  مقال  اللبناني(،  البحرية  ،    31الموارد 
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تركها   أو  بها  االستهانة  يمكن  ال  التي  القومية  الثروات  من  النفط  ُيَعد  
بدون إطار قانوني محدد وواضح، فال يخفى على أحد انعكاساته اإليجابية على  

الرئيس الدخل  المنتجة  للدول  ُيعد   فهو  واالجتماعية.  االقتصادية  وال    الساحتين 
غيره  نظير  القومي  تتراوح   ؛القتصادها  بنسبة  عليه  تعتمد  النفطية  الدول  فغالبية 
 .146% 98و  95بين 

األجنبية    األموالعلى رؤوس    -بسبب ضخامة مشاريع النفط   -تعتمد الدول المنتجة 
التاريخ  عبر  النفط  عقود  في  والناظر  األرباح.  من  قدر  أكبر  تحقيق  إلى  الساعية 

أنها   يلحظ  المشاريع    أثارت البعيد  من  النوع  لهذا  العقدية  للطبيعة  عديدة  صعوبات 
التي تحمل في طياتها عالقة قائمة بين دولة كشخص من أشخاص القانون الدولي 

كش المستثمرة  والشركات  الغالب، العام،  في  الخاص  القانون  أشخاص  من  خص 
وواضٌح.   جليٌّ  الطرفين  هذين  بين  التفاوت  سبيل   ويكون  وتطوير  ففي  اكتشاف 

مد الحكومات على الشركات النفطية الدولية. ودائمًا تسبق هذه  تتعمواردها الطبيعية  
المنافع   أكبر  على  للحصول  الطرفين  كال  فيها  يدخل  مفاوضات  االتفاقيات 

 .ديةاالقتصا

 

موقع مركز جيل  م في  3/2021/ 22هــ االثنين  8/8/1442. ومتاح بتاريخ الزيارة  61الصفحة  
 . https://jilrc.comي: البحث العلم

د. فهد بن عبد هللا الحويماني، ))تداول عقود النفط في األسواق الدولية((، دراسة منشورة     -  146
م في موقع مجلة  2020/ 3/10م، ومتاحة بتاريخ الزيارة السبت  2013ديسمبر    10يوم الثالثاء  
 https://www.aleqt.com/2013/12/10/article_806393.htmlاالقتصادية: 

https://jilrc.com/
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قد دخل   الحالي  يعد مصدرًا منفردًا لهدًف محدد، بل نجده في عصرنا  لم  فالنفط 
للتقدم  المرافقة  قيمته  من  انطالقًا  والمعيشية،  الحياتية  االستخدامات  جميع  في 
العلمي  في شتى المجاالت. فأصبح واقعًا وليس خيارًا، ُيعتمد عليه من قبل الدول 

   147.المتطورة والمتقدمةالنامية والدول 

 

 املطلب األول 

 األهمية اإلسرتاتيجية للنفط وتداعيات األزمات العاملية 

 األهمية اإلستراتجية للنفط: –أواًل 

 األولى   الغربيتين  الحربين  خالل   المحروقات  من  ومشتقاته  النفط  قيمة   تجلت
  اكتشاف   قبل  اإلقليمية؛  وصراعاته  األوسط  الشرق   حروب  خالل  وكذلك,  والثانية

  األكبر   المنتج  هي  المتحدة  الواليات  كانت  سنة  80  قبل  والحجاز  الخليج  في  النقط
  بعد   ولكن,  حينه  في  العالمي  اإلنتاج  من%  90  يعادل  ما  العالمي  في  واألول
  الدولي   النقل  مركز  أن  األمريكية  لإلدارة  تبين  األوسط  الشرق   في  النفط  ظهور

 استخراجه   لسهولة  نظراً ,  النهرين  بين  ما  وبالد  الخليج  مناطق  ستكون   المادة  لهذه
 148 .والعراق وإيران  السعودية في والمتوفرة الهائلة االحتياط وكميات

 
 مد جميل الضناوي، مرجع سابق.أنظر: د. زينب مح  - 147

سعت الشركات الغربية منذ مطلع القرن الماضي إلى وضع يدها على الثروة النفطية في    -  148
في علم الغيب؛ وذلك في إطار جهودها التي لما تتوقف في   -حينذاك    –بالد العرب، وإن كانت  
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  العالم   احتياط  من%  70  اليوم  يشكل  المؤكد   الخليجي  النفط  احتياط  إن
  على   واألمريكي  الغربي  التكالب   يؤكد   ما  وهذا.  برميل  تريليون   1,2  البالغ  اجمع

 منذ   وجغرافيتها  سياستها  رسم  وفي  المنطقة  شؤون   في  مباشرال  غيرو   المباشر  التدخل
 149.هذا يومناى  لإو  بيكو ـ سيكس معاهدة

 

لريعية والثراء الشكلي الذي ال تقييد األمة وتحجيم دورها وتقزيم إمكانتاتها؛ ووضعها في الدائرة ا
اإلسهام في بعث األمة أو تحقيق مطامحها فوق األرض وتحت الشمس. أنظر:  –بحال   –يمكنه 

م  21/4/2009ربيع ياغي، )) النفط في االتفاقية األمنية العراقية األمريكية((، دراسة منشورة في  
م  5/2017/ 20تاريخ الزيارة السبت  مركز العراق للدراسات، ومتاحة ب  –على موقع أحرار العراق  

موقعه:  زكريا، .   http://markazaliraq.netفي  محمد  جاسم  د.  أنظر:  التفصيل؛  من  لمزيد  
في   المساواة  لمبدأ  الجدلية  العالقات  في  دراسة  المعاصر:  الدولي  التنظيم  في  العالمية  مفهوم 

هـ  1422جامعة عين شمس، القاهرة؛    –والحكومة العالمية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق  السيادة  
 . 182م، ص 2001

"؛ بحسبانها  Red Line Agreementر هنا باتفاقيات ب " اتفاقيات الخط األحمر  ذك  نُ   -  149
لجيكية أول الخطوط الحمر على مستقبل النفط العربي؛ تلك االتفاقية الموقعة في مدينة اوستند الب

اكبر مؤامرة من نوعها   1928. وتعد  اتفاقية الخط األحمر الموقعة في عام  1928تموز    31في  
ال  والتي  كافًة؛  األوسط  الشرق  في  العثمانية  الدولة  أراضي  في  النفط  كافة  الحتكار  العالم  في 

ت الخالفات  إال القليل مع األسف. فما إن انته  -حتى اليوم    -يعرف عنها أبناء البالد العربية  
التي سيشملها  الشرق األوسط  في  العثمانية  األراضي  بعدها مناقشة تحديد  ليتم  إال  الشركاء  بين 
للتدخل  كولبنكيان  دفع  مما  األراضي  تلك  تحديد  إلى  الشركاء  يتوصل  لم  الذاتي.  الحرمان  مبدأ 

ق األوسط  لحل الخالف. حيث يقال إن المهندس األرمني كولبنكيان استخرج خريطة كبيرة للشر 
ووضعها على طاولة المفاوضات؛ ليقوم بتأشيرها بقلم أحمر موضحًا بذلك ما كانت عليه حدود 

عام   في  األوسط  الشرق  في  العثمانية  اإلمبراطورية  اخبر 1914أراضي  انه  يقال  حيث   .

http://markazaliraq.net/
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  إحباط   إلى  تستند   فيها  لبس  ال  غربية  إستراتيجية  هو  التكالب   هذا  وعنوان 
 الحروب   وما,  النفطية  ثرواتهم  على  العرب   سيادة  تأكيد   إلى   الرامية  العربية  الجهود 
  ما   على  دليل  خير  إال,  مستدام  إسرائيلي  عدوان  من  يتخللها   وما  اإلقليمية  العبثية

 على   والسيطرة  ثرواتها،  الحتواء  منهجي  تدمير  من  المنطقة   لهذه  ويرسم  رسم
 والحماية   الوصاية  تحت   لوضعها  وصوالً   وتسويقًا؛  إنتاًجا   البترولية  احتياطها
, حمايتها  على  القدرة  يملكون   ال  الثروة  أصحاب   أن  معادلة  ضمن,  والغربية  األمريكية

تتأكد الرؤية    150  .الفعلية  قيمتها  حتى  يجهلون   بل,  إدارتها  حسن  يعرفون   وال وبذلك 
 151التي قدمها كولبنكيان إب ان توقيع اتفاقيات الخط األحمر...

 

بقية  من  بحدودها  أدرى  فهو  لذلك  العثمانية؛  اإلمبراطورية  في  وعاش  ولد  قد  انه  المجتمعين 
معين؛ وبهت المجتمعون من تلك الخارطة حيث إنها كانت تمثل ما كان يدور في أذهانهم  المجت

من المساحة المطلوبة لتتم الموافقة عليها القتسام مستقبل النفط في المشرق العربي؛ وقد شملت  
خارطة الخط األحمر كل من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واألردن والجزيرة العربية باإلضافة  

تركيا وقبرص ولكن باستثناء الكويت... لمزيد  من التفصيل؛ أنظر: غانم العناز، )) اتفاقية   الى
  18الصادر في     4122الخط األحمر الحتكار نفوط الشرق األوسط((، صحيفة المثقف، العدد:  

الزيارة  2017/  12/ بتاريخ  ومتاح  األربعاء  18/8/1442م،  موقعها: 2021/ 31/3هـــ  في  م 
https://www.almothaqaf.com/qadayaama/ 

      أنظر: ربيع ياغي، مرجع سابق. - 150

بالمائة     -  151 خمسة  السيد  أو  المهندس    Mr Five Percent 5%%  5كولبنكيان  هو  ؟ 
المولود في اسطنبول في عام   العبقري كالوست سركيس كولبنكيان  ألب ارمني   1869األرمني 

ل والده  أرسله  والتصدير.  االستيراد  في  في يعمل  لندن  في  كنكز  كلية  في  البترول  هندسة  دراسة 
بريطانيا. عمل بعد تخرجه في حقول النفط الغنية في باكو ليكتسب خبرة جيدة في صناعة النفط 
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وهو ،  أن للنفط أهمية في التطور االقتصادي في العالم  لقد أصبح واضحاً 
العالقات   على  أثر  المنتجة بالتالي  األقطـار  أخذت  عندما  خاصة  الشعوب  بين 

والتسعيرة،   اإلنتاج  قرارات  صناعة  في  أكبر  دورًا  هـذاللنفط  يكون    ولكن  التأثير 
سـوق    إيجابياً  هـي  الـنـفـط  سـوق  كانـت  إمـاالـبـائـع )  إذا  هناك    ين(  أصبح  إذا 

السياسية  اسـتـخـدامـاتـه  فـان  مـشـتـريـن(؛   ( سـوق  إلـى  وتحـول  مـنـه  فائض 
 152  تضعف حتى تصل إلى الصفر.

 

عام   في  القاهرة  إلى  ذهب   . في مجال    1896هناك  ليعمل  بريطانيا؛   إلى  هنالك  ليهاجر من 
البريطان الجنسية  على  ذلك  بعد  وليحصل  النفط  عام  تجارة  في  ذلك  1902ية  بعد  اشتهر   .

الهولندية،   الوساطة بين شركة رويال داتج  له دور فعال في  الشركات حيث كان  بالوساطة بين 
بالتوصل إلى دمج الشركتين ليساهم   1907وشركة شل البريطانية لتنجح تلك الوساطة في عام  

تهر بعد ذلك بالوساطة بين  % في الشركة الجديدة رويال دتج شل التي نعرفها اليوم. اش5بنسبة  
شل   وشركة  الهولندية  داتج  رويال  شركة  بين  الوساطة  في  فعال  دور  له  كان  حيث  الشركات 

%  5بالتوصل الى دمج الشركتين ليساهم بنسبة    1907البريطانية لتنجح تلك الوساطة في عام  
عال في االتصاالت في الشركة الجديدة روايل دتج شل التي نعرفها اليوم. وكان له بعد ذلك دور ف

العراق   نفط  )شركة  التركية  النفط  شركة  لمنح  العثمانية  اإلمبراطورية  حكومة  مع  أجريت  التي 
الحقًا( حق التنقيب عن النفط في واليتي الموصل وبغداد ليضمن مرة أخرى حصوله على نسبة 

اختيار 5 في  السبب  عن  كولبنكيان  كالوست  سؤال  وعند  أعاله.  ذكر  كما  أسهمها  %  5ه  % من 
أجاب انه يفضل قطعة صغير من كعكة كبيرة على قطعة كبيرة من كعكة صغيرة!! لمزيد  من  

 التفصيل؛ أنظر: غانم العناز، مرجع سابق.

عالم    -  152 سلسلة  عربية،  نظر  وجهة  الدولية:  والعالقات  النفط  الرميحي،  محمد  د.  أنظر: 
العدد   والفنون واآلد52المعرفة،  للثقافة  الوطني  المجلس  أبريل  ،  نيسان/  الكويت،  م،  1982اب، 

 . 178ص 
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اإلشارة للنفط  الجيوبولتكي  الواقع  علينا  أهمية   ...ويفرض  األقطار    إلى 
ذي  في الخليج. فالدرس ال  في الساحة النفطية وخاصة  اً رئيس   اً العربية التي تلعب دور 

الـثـالثـ  أكثرتـكـرر   الـسـنـوات  خـالل  مـرة  الدولية مـن  العالقات  في  الماضية  ين 
النفطية؛ هو أنه إذا لم تحقق تـنـمـيـة شـامـلـة سياسية اقتصادية اجتماعية مبنية على 

إلى وموجهة  واسعة  شعبية  متوازنة مشاركة  داخلية  عالقات  هذه ؛  تحقيق  تصبح 
الري تـكـديـس   احاألقطار معرضة لهبوب  مـثـل  فيهـا حـلـول  تنفع  التي قد ال  الشديدة 

 153  الثنائية الخاصة. الـسـالح أو الـعـالقـات 

ما دام النفط  راسخًا في رؤية هذه الدول؛ إنه  وعلى ذلك؛ ينبغي أن يكون   
الـصـنـاعـي   موجوداً  الـعـالـم  طـلـبـات  الطلبات    تبقى  هذه  وتتصاعد  التحقيق  واجبة 

لذلك فان شعار النفط للتنمية عن    ؛لهذه األقطار  كلما اختل التوازن الداخليدرجات  
طلوب رفعه ليتحقق خالل السنوات القليلة القادمة...  لما  شاركة هو الشعارلمطريق ا

 154  اتقاء األعاصير. حتى ولو من اجل

  التوحد  إلى  الكبار  الثمانية  أو  الكبرى   الصناعية  بالدول  دفع  الواقع  هذا
 إلى  ينتمي   ومعظمها  للنفط  المنتجة   الدول  على  والضغط  اللوم  إلقاء  في   الشرس

 
أ.  أنظر: ولمزيد  من التفصيل؛    .180-179أنظر: د. محمد الرميحي، مرجع سابق، ص    -  153

 واالستغالل  المؤامرة  ثالثية:  الدولية  األزمات  في  الكبرى   القوى   استثمار))  د. جاسم محمد زكريا،  
  التأهيل  ماجستير  في  الثانية  السنة  لطالب  الدولية  األزمات  إدارة  مقرر   في  محاضرات  ،((والمقامرة

  الجامعي   العام   دمشق،  جامعة  –  الحقوق   كلية  والدبلوماسية؛  الدولية   العالقات  في   والتخصص 
 . 8-7، ص 2019  -2018/هـ 1439-1440

 . 180-179أنظر: د. محمد الرميحي، مرجع سابق، ص  - 154
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 الحقول  لتطوير  المليارات  مئات   استثمار  يتطلب  مما,  اإلنتاج  لزيادة,  الثالث  العالم 
 على  الضرائب  عائدات  نجد  بينما,  النفطية  عائداتها  نصف  يوازي   ما,  واآلبار

 النفط   تأمين  علينا  أنه  يعني  ما.  للمستهلك  البيع  سعر  من%  58  تفوق   بريطانيا
 155 .إلينا والغالء التضخيم توريد مقابل لهم الرخيص

 ي أزمة أم قضية؟ نفط العربالتدويل  –ثانيًا 

إن أزمة التنمية في دول العالم الثالث واآلثار الناجمة عنها، دفعت إلى اإلحساس  
النامية  تنمية الدول  المتقدمة وثرائها، وبين تعثر  باالرتباط الشديد بين رخاء الدول 
جديد،  دولي  اقتصادي  بنظام   المطالبة  إلى  دفع  مما  فيها.  اإلخفاق  واستمرارية 

الره التفاوت  من  للحد  الناجمة  كمحاولة  والمزايا  االقتصادية  الموارد  توزيع  في  يب 
العالم  دول  أمام  الفرصة سانحة  المتكافئة. وجاءت  العالقات غير  عنه، في ضوء 

العربي –الثالث   الوطن  أقطار  سيما  االعتماد   -ال  لمبدأ  عاداًل  ميزانًا  تقيم  ألن 
الغرب   أجبر  عندما  كافةً –المتبادل،  الصناعية  االنحنا  -والدول  مرة، على  ء ألول 

أمام قرارات اقتصادية متخذة من خارج المراكز الكبرى للقوى االقتصادية في العالم  
المتقدم، الذي اكتشف مع "الصدمة النفطية األولى" ظهور الوعي بعالقات اعتماد  
متبادل يمكن أن تؤثر على استقالله، بإقصاء قائمة الخيارات السياسية واالقتصادية  

 ليصها والحد منها في أحسن األحوال.المتاحة له، أو تق

العربي  و  النفطي  القرار  شأن  من  كان  انقالباً   –قد  عد   حرب   -الذي  إبان 
عام   في  العربية  االعتماد 1973التحرير  لمفهوم  المتنامي  الصدع  يرأب  أن   ،

 
      أنظر: ربيع ياغي، مرجع سابق. - 155
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بيد أن  المتبادل "بصيغته الغربية"، وينأى به عن مرابع الجور إلى مواطن العدل. 
"الثورة المضادة" أجهضت ثمار القرار المذكور قبل أن ترى النور، ثم عادت بمبدأ 
كشف   دون  يحول  ستارًا  يكون  أن  أي  تريد؟!  الذي  أصله  إلى  المتبادل"  "االعتماد 

ال العالمي،  الرأسمالي  النظام  غير    سوءات  الدولي  التقسيم  ظاهرة  إخفاء  سيما 
للعمل   الذي فرضه   Inégale division internationale du travailالمتكافئ 

الدول  بين  المتكافئة  غير  العالقات  إطار  في  الرأسمالي،  للنظام  التاريخي  التطور 
" في المستعمرة باألمس، واألقاليم المستعمرة التي أضحت دواًل اليوم، تتمتع "بالسيادة

لتكتشف أن   -ما كانت بحاجة إلى شديد عناء –نطاق دول العالم الثالث، إال أنها  
استقاللها السياسي لم يكن إال استقالاًل منقوصًا، زادت معه حدة التبعية االقتصادية 

  156 للدول الغربية الرأسمالية.

 سنوات   الخمس  خالل,  العربية  منطقتنا  في  األحداث   وتراكم  تطور  إن
 إلى   بالنفط  دفع,  عسكرية  واجتياحات  سياسية  أزمات  من  رافقها  وما,  الماضية

, األسعار  وتصاعد  الوفرة  في  المحدودية  حيث  من  العالمي  المسموح  واجهة

 
د. برهان غليون قائاًل: إن  " لعداء الغرب المتميز   -في نظرة مقاربة إلى ذلك    -يذهب    -  156

والكيان  والنفط  االستراتيجي  الموقع  هي:  أربعة  أسبابًا  األرض  شعوب  كل  بين  من  للعرب 
فالغرب ال يمكن أن يقبل العرب إال  الصهيوني والحسابات التاريخية الحضارية المعلقة منذ القدم.  

إذا آمنوا أو آمن بأنهم ليسوا أمًة. أنظر: د. برهان غليون، حرب الخليج والمواجهة اإلستراتيجية 
العدد   العربي،  المستقبل  العربية،  المنطقة  العام  48في  ص  1991،  من  6-5م،  ولمزيد    .

ا في  العالمية  مفهوم  زكريا،  محمد  جاسم  د.  أنظر:  مرجع التفصيل؛  المعاصر،  الدولي  لتنظيم 
 . 180-179و د. محمد الرميحي، مرجع سابق، ص  .183سابق، ص 
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 أنفلونزا   عن  ناهيك(,  النفطي  األساس  عملة)  الدوالر  وسقوط ,  الطلب  في  وارتفاع
 تشهده   ما  ومع   .  الغربي  والترف  األمريكي  الحلم  تضرب  التي   واالنكماش  التضخيم
 الذهب  فإن,  ومشتقاته  النفط  أسعار  في  مستدام  ارتفاع  من  العالمية  األسواق
 الستنباط  الحثيث  السعي  رغم,  الطاقة  مصادر  أوفر  وسيبقى  كان,  األسود
 157.البدائل

 التوحد   إلى   الكبار  الثمانية  أو   الكبرى   الصناعية   بالدول  دفع  الواقع  هذا
 إلى   ينتمي  ومعظمها  للنفط  المنتجة   الدول  على  والضغط  اللوم  إلقاء  في  الشرس

 الحقول  لتطوير  المليارات   مئات   استثمار  يتطلب   مما,  اإلنتاج   لزيادة,  الثالث   العالم
 على  الضرائب   عائدات   نجد   بينما,  النفطية  عائداتها  نصف  يوازي   ما,  واآلبار

 النفط   تأمين  علينا  أنه  يعني  ما.  للمستهلك  البيع  سعر  من%  58  تفوق   بريطانيا
 158 .إلينا والغالء التضخيم توريد  مقابل لهم الرخيص 

 ة: النفطي  االمتيازاتأهمية دراسة عقود  –ًا ثالث

منه   تستقي  الذي  المنبع  بمثابة  النفط  صناعة  في  القانونية  التعاقدات  تعتبر 
إجراءات الرقابة على مختلف أعمال الشركات النفطية الممارسة لنشاطها بالدول 

صيغها وأشكالها القانونية تعد أداة   باختالفالمضيفة. ونظرًا ألن هذه التعاقدات  
من هام  مورد  حماية  خاللها  من  يتم  لحسن   أساسية  وتقنن  المجتمع  موارد 

 
أنظر: د. جاسم محمد زكريا، مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر،  مرجع سابق،    - 157

 . 182ص 

 أنظر: ربيع ياغي، مرجع سابق. - 158
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للدول   استغالله خاصة  أهمية  ذو  يعد  بالدراسة  تناولها  فإن  الطرق،  بأفضل 
 المضيفة والباحثين والمهتمين في مجال الصناعة النفطية. 

عقود  و  دراسة  أهمية  تحقيق    االمتيازاتتنبع  على  قدرتها  من  النفطية 
 الرقابة في العمل من خالل ما يلي: 

تعاقدات النفطية والتطور التاريخي لها وصواًل إلى الصيغ المعاصرة أ. إن معرفة ال
الدولة   ؛منها لنصيب  المحددة  الرقابية  اإلجراءات  توضيح  في  أساسيًا  مرتكزًا  يعد 

 المضيفة من النفط المنتج. 

المختلفة  والعيوب  المزايا  على  التعرف  في  النفطية  التعاقدات  دراسة  تساعد  ب. 
 من ذلك في صياغة أنماط العقود المستقبلية.  االستفادةللصيغ التعاقدية، وبالتالي 

في   والمسئولين  المهتمين  مدارك  توسيع  في  النفطية  التعاقدات  دراسة  تساعد  ج. 
يلفت   مما  النفطية،  الصناعة  يمكن    باههمانتمجال  التي  األمور  من  العديد  إلى 

على   االستفادة أساسي  بشكل  تعتمد  التي  المستقبلية  التعاقدات  صياغة  في  منها 
 159  عملية التفاوض قبل الصياغة القانونية للعقد.

 م على عقود النفط الدولية:2008العالمية عام  ةتأثير األزمة االقتصادي  -رابعًا 

 
  صاحبة   الشركة   حقوق   بين….  نفطيةال  االمتيازات  ، )) عقود رملي  حمزةفياض  أنظر: د.    -  159

في    والدولة   االمتياز منشورة  دراسة  األربعاء  2017/ 11/ 13  المضيفة((،  بتاريخ  ومتاحة  م، 
 . /https://fna24.comم الزيارة في موقع وكالة أنباء المال واألعمال: 2020/ 3/10
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نقطة تحول؛ سواء   2008المالية التي عصفت بالعالم أواخر عام  األزمة    تشكل
السياسات  وفاعلية  عمل  نطاق  في  أو  الدولية،  االقتصادية  العالقات  مجال  في 
المالي  القطاع  عالقة  واتجاه  شكل  في  أو  للدول،  الوطنية  واالقتصادية  المالية 

ال للدول  النسبي  الثقل  في  أو  الحقيقية،  االقتصادية  في بالقطاعات  مختلفة 
  160االقتصاد العالمي.

وآليات    تطالو  الدوليين،  والنقدي  المالي  النظامين  هيكل  التحوالت 
التنسيق واتخاذ القرارات االقتصادية ذات البعد الدولي وغير ذلك، إذ أصبح واضحًا  
من  سواء  المتحدة،  الواليات  األساس  مصدرها  التي  العالمية  المالية  األزمة  أن 

االقتصادي الذي قام عليه النظام المالي فيها ألكثر من عقد، حيث نطاق الفكر  
أو المجال الرقابي الذي تأطر فيه ذلك النظام، أو ممارسات االستثمار واألعمال  

 
الرهن    -  160 موضوع  المتحدة    –  العقاري كان  الواليات  لألزمة  -في  الرئيس  السبب  ألن    ؛هو 

ثم    بداية،ال  فيوأغرتهم بفائدة بسيطة    ،التحقق من الجدارة االئتمانية للمقترضين  فيالبنوك أهملت  
؛ على العقارات إلى أن تشبع السوق   متزايداً   طلباً أوجد  مما    ؛منح القروض  فيتزايدت وتوسعت  

وكانت البنوك قد باعت هذه القروض   ،فانخفضت أسعار العقارات وعجز المقترضون عن السداد
التوريق   شركات  العام  التيإلى  لالكتتاب  وطرحتها  سندات  بها  على    وبالتالي  ،أصدرت  ترتب 

ببعض    العقاري الرهن   بعضها  مرتبط  الديون  من  هائل  توقف   ؛هش    توازن    فيكم  إلى  أدى 
نورة أحمد مصطفى، ))   أنظر: د. ...إلى انهيار هذا الهرم وحدثت المشكلة؛ ومن ثم  المقترضين

الراهنة((،  العالمية  المالية  األزمات  لمعالجة  اإلسالمية  الزيارة    الحلول  بتاريخ  منشورة  دراسة 
في  20/12/2017 الفقهي  م  الملتقى  اإلسالم:   –موقع  رسالة 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx? 
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والوساطة التي صاحبته، كان لها صدى انتشار وبدرجات مختلفة في جميع دول  
 161 العالم.

تم التي  واإلجراءات  المالية  األزمة  أسباب  أن  من    ومع  للتخفيف  اتخاذها 
قد  وغيرها  المتحدة  الواليات  في  الكلي،  واالقتصادي  المالي  القطاع  على  آثارها 
أن   الثابت  من  انه  إال  عنها،  والتقارير  الدراسات  تتوالى  تزال  وال  بإسهاب  نوقشت 

عام   ربيع  في  بوادرها  الحت  التي  تحرير 2007األزمة  سياسات  عن  نتجت  ؛ 
صاحب  وما  البنكية  انخفاض  األنظمة  بسبب  العقارية؛  الرهون  في  توسع  من  ها 

معدالت الفائدة التي اختطها مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي، وكان جزء من  
 162. ينتلك الرهون مصاحبًا إلهمال في المالءات المالية للمقترض

ولتغطية مخاطر القروض العقارية جرى بيع وإعادة بيع الرهون، والتأمين  
أوائل   قيمتها  بلغت  عدة  مالية  ومشتقات  أدوات  خالل  من  حوالي    2008عليها 

  -أيضًا    -، وساهم في نموها  2002بليون دوالر عام    200تريليون دوالر مقارنة بـ
ف االئتماني الدولية المعنية التصنيف المواتي لتلك األدوات من قبل هيئات التصني 

 
على    -  161 وتداعياتها  واالقتصادية  المالية  الظروف   (( المنيف،  هللا  عبد  بن  ماجد  د.  أنظر: 

أحمد  بن  الرحمن  عبد  األمير  منتدى  في  مقدمة  عمل  ورقة  المملكة((،  واقتصاد  النفط  سوق 
ديسمبر   3السديري للدراسات السعودية؛ الذي أقيم بمنطقة الجوف، منشورة يوم األربعاء الموافق  

في2008 العدد    م  اليوم"،   " موقعها:   12955صحيفة  في  الزيارة  بتاريخ  ومتاحة   ،
http://www.alyaum.com/article/2634870 

د. جاسم محمد زكريا،  أنظر:    -  162  ثالثية :  الدولية  األزمات  في  الكبرى   القوى   استثمار))  أ. 
  الثانية   السنة  لطالب  الدولية  األزمات  إدارة  مقرر  في  محاضرات  ،((والمقامرة  واالستغالل  المؤامرة

  جامعة  –  الحقوق   كلية  والدبلوماسية؛  الدولية  العالقات  في  والتخصص  التأهيل  ماجستير  في
 . 12-9م، ص  2019 -2018/ هـ 1440-1439 الجامعي العام دمشق،
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العقارات )خصوصاً  فقاعة في أسواق  ذلك اإلقراض  الواليات   بذلك، ونتج عن  في 
على  القدرة  عدم  نتيجة  اتجاهها  تغير  أن  لبث  ما  الديون،  خدمة  وفي  المتحدة( 

إلى   المالءة   20السداد؛ حيث وصلت  العقارية منخفضة  الديون  بالمائة من حجم 
 163  بالمائة قبل عامين(. 5قل من  المالية )مقارنة بأ

بأن  و  التذكير؛  من  مندوحة  أزمة  ال  تحمله  الذي  هيكليتها، م  2008الجديد  هو 
فهي ليست أزمة ظرفية نابعة من حالة عدم انسجام حيني بين عوامل أولية أو  
فكرية،  مدرسة  وهزيمة  أيديولوجية  رؤية  فشل  من  أساسا  تنبثق  ولكنها  ثانوية، 

متكامل  وسقوط   إطار  داخل  وممارسة  تعامل  أخالقية  وانفضاح  حضارية،  مقاربة 
المسار هذا  في  حياة  البديل    164،لفلسفة  عن  أو  "الحقيقة"  عن  البحث  وفي 

المرتجى والمنتظر، تدخل المرجعية اإلسالمية ألول مرة بعد غياب طويل، ساحة  
للنماذ ومخبرا  والتقليد،  التلقي  موطن  لعقود  ظلت  أن  بعد  والتصورات، العرض  ج 

المأزق   لهذا  تجاوزا  عادل،  إنساني  بديل  نحو  بصماتها  طرح  عبر  بدلوها  لتدلي 
األساسية  منازله  إحدى  تمثل  التي  ثانيا،  االقتصادية  ولألزمة  أوال،  الحضاري 

  165 والخطيرة.

 :النفطعقود تداعيات األزمة المالية على  -رابعًا 

 
 أنظر: د. ماجد بن عبد هللا المنيف، مرجع سابق.  - 163
د. جاسم محمد زكريا،  أنظر:    -  164  ثالثية :  الدولية  األزمات  في  الكبرى   القوى   استثمار))  أ. 

 . 15-14، مرجع سابق، ص ((والمقامرة واالستغالل المؤامرة
 مرجع سابق. نورة أحمد مصطفى،  أنظر: د.  -165
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بها العالم أواخر العقد األول من القرن   األزمة المالية واالقتصادية التي مر    أثرت
العالم دول  على  والعشرين  وبدرجات    ،الحادي  المختلفة  االقتصادية  والقطاعات 

والقطاعات   واالئتمان،  العالمية  السيولة  من  كل  على  تأثيرها  خالل  من  متفاوتة 
االستهالكي   واإلنفاق  والخدمية  المستهلكين اإلنتاجية  ثقة  ومناخ  الخاص 

والمستثمرين وانعكاس ذلك على النمو االقتصادي العالمي، وقد أصبح واضحا أن 
الرئيسة  الصناعية  الدول  في  اقتصادي  ركود  إلى  تؤدي  سوف  المالية  األزمة 

 تختلف تقديرات مدته وحدته.

آسيا بدوره على إمكانات النمو في االقتصادات الناشئة في  أثر  وهذا الركود  
وأمريكا الالتينية والشرق األوسط، سواء عن طريق تأثير ذلك الركود على واردات  

الصناعية الناشئة    ،الدول  الدول  صادرات  األجنبية   أو وبالتالي  االستثمارات  تأثر 
أو تأثير شح السيولة على توفر االئتمان   ،المباشرة من الدول الصناعية إلى الناشئة

ومشاريع البنية األساسية في تلك الدول أو من خالل   ، الدولي للمشاريع الصناعية
 166  تأثر القطاعات المالية لديها باألزمة المالية بسبب العولمة وتكامل األسواق.

بما   تقدر  التي  األزمة  جراء  عالميا  المالية  المؤسسات  خسائر  وبافتراض 
لرأس المال إلى    معدالً   1  –  12ر 5تريليون دوالر، وبافتراض    12  –  1يتراوح بين  

تريليون في    38  –  19الموجودات؛ فان تلك الخسارة تترجم إلى انخفاض بحوالي  
تمثل   المؤسسات؛  لتلك  االقراضية  اإلقراض    15  –  7القدرة  مستويات  من  بالمائة 

المحلي   الناتج  في  واحد  دوالر  لكل  قروض  دوالرات  أربعة  وبافتراض  العالمية، 
في االنخفاض  هذا  فان  النمو    اإلجمالي،  في  انخفاضًا  يعني  االقراضية  القدرة 

 
 أنظر: د. ماجد بن عبد هللا المنيف، مرجع سابق.  - 166
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بالمائة، هذا خالف التأثيرات الثانوية واالرتدادية    4  –  2االقتصادي العالمي بحدود  
 األخرى على المعدل.

بحوالي    الدولي  النقد  صندوق  استعرض  وركودًا   113وقد  تباطؤا 
في   منه  17اقتصاديًا  الماضية؛  الثالثة  العقود  خالل  صناعية  أزمة    29ا  دولة 

منها ارتبطت بالبنوك، ووصل إلى نتيجة مؤداها    18أدت إلى ركود اقتصادي، و
إن الركود االقتصادي الناتج عن األزمات المالية التي تطال القطاع البنكي؛ يكون  
إلى  المتوسط  في  ويؤدي  أطول  زمنية  مدة  ويستمر  وسوءًا،  عمقًا  أكثر  عادة 

بحوالي   االقتصادي  النمو  في  الركود    4ر 5انخفاض  فترات  إلى  وبالنظر  بالمائة. 
الذي  واالنتعاش  الثانية  العالمية  الحرب  منذ  األمريكي  االقتصاد  بها  مر  التي 
االنتعاش  فترة  اختالف  مع  اشهر  عشرة  حوالي  الركود  فترة  متوسط  فان  تبعها؛ 

 167التي تبعت ذلك.

 :تأثير تراجع النمو االقتصادي على طلب النفط -خامسًا 

الط الى يعتمد  إضافة  واألسعار  الدخل  أهمها  عدة  متغيرات  على  النفط  على  لب 
تأثره بعدد السكان ومستوى التحضر وسياسات الترشيد وغيرها، وسبب قلة بدائل  

)خصوصاً  من    النفط  أكثر  على  يستحوذ  حيث  النقل  قطاع  من   95في  بالمائة 
سعار في األجل  فان درجة تأثر الطلب عليه نتيجة تغير األ ؛استهالك ذلك القطاع(

وتختلف بين الدول اعتمادًا على أنماط االستهالك وعوامل  ،  القصير قليلة نسبياً 
 ، أخرى، وطوال العقود الماضية كان معدل نمو الدخل المؤثر األساس على الطلب
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بوجه   والنفط  الطاقة  استخدام  كثافة  انخفاض  بسبب  تاريخيًا  تأثيره  اختلف  وإن 
الال  النفط  بكمية  )مقيسة  المحلي خاص  الناتج  من  واحدة  وحدة  إلنتاج  زمة 

وخصوصًا في الدول الصناعية حيث انخفضت كثافة استخدام   ؛باألسعار الثابتة(
إلى   واحد  برميل  من  لكل    0.6النفط  يوميًا  محلي    1000برميل  ناتج  دوالر 

 168  .2002و 1980إجمالي بين عامي  

االقتصادي والنمو في  م أخذت عالقة النمو  2008-1992وخالل الفترة  
أي أن الطلب على النفط ينمو بمعدل أقل   0.3:  1الطلب في تلك الدول العالقة  

من الثلث بالمائة لكل زيادة بمعدل واحد بالمائة في الناتج المحلي اإلجمالي، وإن  
من   الفترة  خالل  العالقة  الفترة  0.48:  1اختلفت  : 1الى    2001-1992في 

الفترة  0.04 إلى   م2008-2002في  والتحول  النفط  أسعار  في  الزيادة  بسبب 
وقبيل استفحال األزمة   2008البدائل في الفترة التالية، ويالحظ انه خالل العام  

برميل  مليون  بحوالي  المتحدة  الواليات  في  النفط ومنتجاته  الطلب على  انخفض 
 يوميًا وهو أكبر انخفاض سنوي فيها منذ عقدين.

الصناعية    -حينذاك    –  الدوليالنقد  وقدر صندوق   الدول  اقتصاديات  أن 
بانخفاض  تس ركودًا  عام    0.3عاني  المحلي  الناتج  في  وسيؤثر    ؛م2009بالمائة 

الركود في الدول الصناعية على الدول النامية حيث من المتوقع أن ينخفض معدل  
وهذه التقديرات    ،2009بالمائة عام    5.1م إلى  2008بالمائة عام    6.6نموها من  
أشمل  ستتعرض  وتأثيراتها  أعمق  األزمة  أن  اتضح  إذا  هبوطًا  النظر ربما  ؛  إلعادة 
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إلى  األزمة  تداعيات  نقل  على  الكبرى  الدول  عملت  عندما  الحقًا  األمر  تأكد  وقد 
بل   والترغيب؛  الترهيب  بين  تراوحت  متعددة؛  بأشكال   األخرى  الدول  اقتصاديات 

نظمة السياسية كما حصل في وصلت إلى حد التدخل العسكري المباشر إلسقاط األ
 169  م.2011ليبيا عام  

سنوات( واألجل الطويل    5-3سوف تؤثر توقعات الطلب لألجل المتوسط )
والتي ستتأثر مستوياتها بما سوف تنتهي عليه األزمة من انخفاضات في الطلب 
خالل فترة الركود وهذه التوقعات سوف تؤثر بدورها على مستويات أسعار النفط  

القادمة للفترة  الطلب   ؛المتوقعة  توقعات  على  المبنية  االستثمار  خطط  وعلى 
واألسعار، يضاف إلى التأثير السابق تأثير آخر في األجل القصير ناتج عن شح  
القروض من القطاع البنكي العالمي لتمويل المشاريع بأنواعها بسبب الوضع غير  

في قطاع النفط، فإذا أضفنا إلى   مما يؤثر على االستثمارات  ؛الموات لذلك القطاع
السوق   في  العرض  فائض  ارتفاع  وتوقع  السعر  وانخفاض  اإلقراض  صعوبة 
المصادر   مشاريع  أو  النفط  لمشاريع  االئتمان  توفر  على  األثر  فإن  النفطية، 

 170البديلة، سيكون حاسمًا.
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هنا تجدر المالحظة أن هناك عدة أسعار لبرميل النفط، أولها السعر النقدي وهو متوسط   -  170

السعر لصفقات الشراء والبيع التي تتم في مدينة كوشينج في والية أوكالهوما خالل اليوم، وهي  
من عدة    عبارة عن أسعار آنية يتم التسليم فيها فورًا. ثانيًا هناك أسعار العقود اآلجلة للنفط وتمتد

المتداولون أنها أسعار   التي يرى  الواحد  إلى عدة سنوات، وهي عبارة عن أسعار البرميل  أشهر 
النفط  سعر  يكون  أن  العقود  هذه  في  والشراء  البيع  حركات  عن  ينتج  فقد  المستقبل.  في  عادلة 
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تمويلها   من  األكبر  الجزء  فيأتي  الغاز  تسييل  أو  التكرير  مشاريع  أما 
الطاقة   ،راض باالقت مصادر  مشاريع  أما  أكبر  بشكل  باألزمة  تتأثر  سوف  وهذه 

المياه   ،األخرى  في  التنقيب  مشاريع  مثل  االقتراض  على  كبير  بشكل  تعتمد  والتي 
أو مشاريع اإلنتاج من رمال  ،العميقة في غرب أفريقيا وفي البرازيل وخليج المكسيك

ة  ن جهة وانخفاض األسعار مقارنالنفط في كندا يمكن أن تتأثر النخفاض التمويل م
  171  .بتكاليف تلك المشاريع

 مستقبل صناعة النفط وآفاق العقود الدولية:  -سادسًا 

 الطاقة   مجال  في  المتخصصة  معظم الدراسات  –  الماضية  السنوات  خالل  -قامت  
  جميع   خضعت  حيث  النفط،  على  العالمي  للطلب  المستقبلية  توقعاتها  بخفض

 على.  النفط  على  الطلب  توقعات  لخفض  مستمرة  تنقيح  لعمليات  السابقة  توقعاتها
 US DOE/EIA  األمريكية  الطاقة  وزارة  في  الطاقة  معلومات  إدارة  المثال،  سبيل
 للطلب  السابقة  توقعاتها  بخفض  قامت  الماضية؛  الخمس  السنوات  مدى  على

 

أسعار  دوالرًا، وما نسمعه عن    89دوالرًا، ويكون للشهر المقبل    90لشهر آذار )مارس( المقبل  
يجب أال يفهم من و عقود غرب تكساس إعالميًا هو سعر البرميل للشهر الحالي، أو العقد القريب. 

دوالرًا آلذار )مارس(، بل إن هذا فقط هو السعر الذي    90ذلك أن سعر البرميل سيكون بالفعل  
ليوم أعلى  تم إبرام عقود بيع وشراء عليه، وقد يأتي آذار )مارس( ويكون السعر النقدي في ذلك ا

أو أقل من ذلك. لذا فإن سعر العقد اآلجل في أي وقت من األوقات وألي شهر من األشهر هو 
 أفضل ما هو متاح لدينا لمعرفة سعر النفط في المستقبل، وهو السعر الذي يراه المتداولون عاداًل. 

 مرجع سابق.  الحويماني، هللا  عبد  بن فهد. أنظر: د
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من2025  لعام  النفط  على  العالمي  عام   في  يومياً   برميل  مليون   120  نحو  ؛ 
 أي   ،2009  عام  توقعات  في   يومياً   برميل  مليون   100  من  أكثر  إلى  2005

 توقعات   خفض  من  المعدل  هذا   نصف  استمر  ولو.  يومياً   برميل  مليون   20  بنحو
  على  العالمي الطلب يصل أن  المتوقع من الالحقة، السنوات في النفط على الطلب
 172.أجالً  أو عاجالً  ذروته إلى النفط

  إال   هو  ما   المستقبل   في  النفط   على  الطلب   توقعات   في   االنخفاض   هذا  إن  
 صرامة   تزداد   النفط  على  الطلب   من  الحد   إلى  تهدف  التي  السياسات   أن  إلى  إشارة
  مراجعة   في  االستمرار  إلى  حاجة  هناك  أن  هنا  الواضح  من  عليه  يوم،  بعد   يوماً 

 الجهات   عليه  تعمل  ما  هذا  باستمرار،  وتنقيحها  النفط  على  الطلب   توقعات 
  مدى   أي  إلى  هو  الصدد   هذا  في  المهم  السؤال.  المجال  هذا  في  المتخصصة 

 . المستقبل في النفط على الطلب  توقعات   في التراجع هذا  سيستمر

  األساس   في  هو  النفط  على  للطلب   المستقبلية  التوقعات   في  الخفض   هذا  إن
 وخصوصاً   النفط  على  االعتماد   تقليل  إلى  الهادفة  الغربية  الدول  سياسات   نتيجة

  التغير   تأثيرات   وتقليل  البيئة  وحماية  آمنة،  غير  يعتبرونها  مناطق  من  المستورد 
  التي   االقتصادية  األزمات   التوقعات  في  الخفض   هذا  يعزز   أسلفنا،  كما  المناخي
 . م2008عام   المالية األزمة وآخرها آخر إلى وقت  من العالم يشهدها

 
أنظر: د. نعمت أبو الصوف، ) سياسات الطاقة وأثرها في مستقبل الطلب العالمي على    -  172

في   منشورة  دراسة  الخميس  19/8/2009النفط(،  الزيارة  بتاريخ  ومتاحة  في  6/9/2018م،  م 
 /http://www.startimes.comموقع: 

http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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التقرير  أورده  ما  هنا؛  به  التذكير  يجدر    الدول   لمنظمة  السنوي   ومما 
 OPEC World  2030  لعام  العالمية  النفط  لتوقعات''  أوبك''  للنفط  المصدرة

Oil Outlook،  في   وأثرها  الغربية  الدول  في  الطاقة  سياسات  موضوع  إذ ناقش  
  إن  -  الصدد  هذا  في  -  التقرير  وبين  النفط؛  على  العالمي  الطلب  مستقبل

 المتحدة   الواليات  في  الطاقة  إمدادات  وأمن  استقالل  قانون   أقرها  التي  اإلجراءات
EISAفي   وحدها  المتحدة  الواليات  في  النفط  استهالك  تخفض  أن  المتوقع  ؛ من 

 المرجعي   السيناريو  حسب  2030  عام  بحلول  يومياً   برميل  ماليين  ثالثة  حدود
 173.للتقرير

  للنفط   المنتجة  للدول  كبيراً   تحدياً   تمثل  مجملها  في  السياسات  هذه
  كبير   تذبذب   ظل  في  جديدة،  إنتاجية   طاقات  وإضافة  جديدة،  حقول  في   لالستثمار

 
الم  -  173 الدول  منظمة  عام  تأسست  للنفط  وهـي    ١٩٦٠صدرة  للنفط  المصدرة  الدول  وتضم  م 

الجابون،   اإلكوادور،  الجزائـر،  الـسعودية،  العربية  المملكة  العراق،  هي:  دولة  عشرة  ثالث 
إندونيسيا، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، دولة اإلمارات العربية المتحـدة، فنزويال، ويطلق على هذِه 

 OPEC   Organization of petroleum Exproting Countries)   )  المنظمة لفظ األوبك
أنظر: د. محمد  لمزيد  من التفصيل؛     وهي األحرف األولى من اسم المنظمة باللغة االنكليزيـة. 

مجلة   المالي((،  الدولي  القانون  ظل  في  النفطية  االستثمارات  عقود  أنماط   (( الصايغ،  يونس 
المجلد   للحقوق،  العدد    ١٢الرافدين  السنة    46،  ص  2010،  الزيارة 257م،  بتاريخ  متاحة   .

 https://alaw.mosuljournals.com/pdfم في موقع: 2021/ 29/3هـــ االثنين 8/8/1442
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 الطاقات  وارتفاع  واإلنتاج،  التطوير   تكاليف  ارتفاع  واستمرار  النفط،  أسعار  في
 174 .قياسية.. مستويات إلى االحتياطية اإلنتاجية

 

 املطلب الثاني 

 التكييف القانوني للعقود الدولية للنفط وأهم صورها 

درجة المخاطرة والحاجة إلى رؤوس أموال    بارتفاعيتسم مجال الصناعة النفطية  
المستوى   لالستثمارضخمة   على  العاملين  هذين  ألهمية  ونظرًا  مجاله،  في 

العالم   االقتصادي في  للطاقة  النفط كمصدر رئيسي  أهمية  إلى  باإلضافة  للدولة، 
وكذلك  النفط(،  أرض  مالكة  )الدولة  المضيفة  الدولة  موازنة  في  أساسيًا  وموردًا 

تصنيفه ضمن الموارد الطبيعية اآليلة للنضوب كانت الصناعة النفطية    اعتبارات
  لدول المنتجة، لتنظيم خاص من قبل المشرع القانوني في كافة ا  اهتمامموضع  

النفط   عن  البحث  أعمال  ممارسة  نطاقه  في  تتم  الذي  القانوني    واستخراجه اإلطار 
عليه المحافظة  تضمن  التنمية    ؛بطريقة  عملية  في  الهامة  الطبيعية  الموارد  كأحد 

للدول المنتجة. كما تهتم الدول المستهلكة للنفط بتأمين مصادر الطاقة   االقتصادية
تحتاجها   هذه  التي  تأمين  على  المحافظة  سبيل  وفي  مشتقاته،  مختلف  من 

 
 مرجع سابق. أنظر: د. نعمت أبو الصوف،  - 174
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وتص  االحتياجات  لذلك  الالزمة  التشريعات  لتأمين و تسن  الالزمة  التعاقدات  غ 
 175المالية والمستقبلية من النفط ومشتقاته.  احتياجاتها

تنقيبًا   الدولية  النفط  بعقود  الخاصة  القانونية  النظم  تباينت  ذلك؛  أجل  من 
واستخراجًا واستثمارًا؛ وإذا كانت عقود االمتياز هي األصل الذي انبثقت عنه سائر 

تتعدد    وإنما  ًا؛واحد  اً عقدي  اً نمط  -اليوم    –ما عادت    العقود النفطية   إنالعقود؛ ف
)  ؛وتتنوع المباع  شراء  وعقود  الخدمة  وعقود  االمتياز  عقود   BUYفمنها 

BACK  المشاركة وعقود  نستعرضه  الخ؛  .النفطية..(  ما  فيما   –بإيجاٍز    –وهو 
 176هو آتٍ 

 التكييف الدولي لعقود النفط: –أواًل 

إطار  في  المبرمة  تلك  سواء  األخرى،  العقود  بقية  عن  النفط  عقود  تتميز 
المعامالت الداخلية أم تلك المبرمة في إطار المعامالت الدولية؛ من حيث المحل 

العقود، ذلك أن عقد النفط ليس من العقود أو الموضوع الذي تنصب عليه هذه  
تنفيذ  بمجرد  وتنقضي  واحدة  عملية  على  تنصب  التي  شراء  هالعادية  كعملية  ا 

 
 ، مرجع سابق. رملي حمزةفياض أنظر: د.  - 175

الخاص    -  176 األجنبي  المال  رأس  استثمار  إطار  المخالفي،  علي  أحمد  محمد  د.  أنظر: 
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السكر أو القمح أو بناء مصنع مثاًل، وإنما يتضمن عقد النفط استخراج واستغالل 
 177  مورد هام من الموارد الطبيعية لفترات زمنية طويلة.

أشكاالً    العقود  هذه  العقد  وتتخذ  طرفي  والتزامات  حقوق  بموجبها  تتباين  مختلفة   
الطرف  يكون  بينما  األجنبي؛  لالستثمار  المضيفة  الدولة  أطرافها  أحد  يكون  التي 

و للنفط  المستثمرة  األجنبية  الشركة  والتي هالثاني  الدولية،  العقود  من  يعُد  العقد  ذا 
المت المالي  الدولي  القانون  وأحكام  ومبادئ  لقواعد  اتفاقيات تخضع  في  جسدة 

مت في تحسن وتطور هاالستثمار الثنائية، أو الجماعية المبرمة بين الدول والتي سا
مناخ االستثمار في الدول النامية؛ فضاًل عن كونها لعبت دورًا أساسيًا في تطوير 

 178قواعد القانون الدولي المالي بشكل عام وقواعد االستثمار األجنبي بشكل خاص.

كانت  مهما  النفط  لعقود  واحدٍة  هوية  إقرار  إلى  الدولي  العمل  وانتهى 
ظروف إبرامها؛ على إنها عقود دولية لطالما بقي أحد طرفيها ليس شخصًا من 
بقيت  حيث  الدولي،  القضائي  باالجتهاد  ذلك  وتأكد  الدولي؛  القانون  أشخاص 

و  المجال؛  هذا  في  األبرز  المثال  اإليرانية  النفط  عقود    –بإيجاٍز    –نبين  قضية 
 مضمونها في اآلتي: 

بين حكومة إيران وشركة البترول االنكليزية   تفاقٌ ا  -م 1933نيسان    29في    -ُعقد  
الشركة   ؛اإليرانية استغالل  موضوعه  المتحدة،  المملكة  في  مسجلة  شركة  وهي 

و  اإليراني.  للبترول  حتى  المذكورة  االتفاق؛  تنفيذ  في  المعتاد  سيرها  األمور  سارت 

 
 . 232مرجع سابق، ص أنظر: د. محمد يونس الصايغ،  - 177

 . 36صأنظر: د. محمد أحمد علي المخالفي، مرجع سابق،   - 178
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م وافق المجلس 1950في آذار من عام  لع الخمسينيات من القرن الماضي؛ و مط
اإليراني ومجلس الشيوخ على قانون صناعة البترول في إيران، كما صدر قانون في 

يتضمن إجراءات تنفيذ قانون التأميم ونشأ عن تنفيذ   ؛  نيسان من السنة ذاتها  15
الب وشركة  اإليرانية  الحكومة  بين  خالف  لت  القانون  وتو  اإليرانية.  اإلنكليزية  ترول 

بناءً  اإلنكليزية  الشركة  مصالح  عن  الدفاع  البريطانية  في   الحكومة  حقها  على 
م إلى عرض 1951/أيار/26الحماية الدبلوماسية، ولجأت الحكومة البريطانية في  

لمحكمة ا  هذا النزاع على محكمة العدل الدولية، ولكن إيران دفعت بعدم اختصاص 
 : ؛ أهمهااب لعدة أسب

اإللزامية  إن     - الوالية  إيران  قبلت  التي  المنازعات  دائرة  في  يدخل  ال  النزاع  هذا 
في   إيران  عليه  صدقت  الذي  التصريح  بمقتضى  الدولية  العدل  لمحكمة 

 م؛ فضاًل عن أنه يتعلق بمسألة تدخل في نطاق سلطات الدولة. 1932/أيلول/19

م 1951/ 5/6لة اختصاصها قرارًا في وقد أصدرت المحكمة قبل أن تبت في مسأ  -
ومنع طرفي   ؛رض منها بقاء األمور على ما هي عليهغيتضمن إجراءات وقتية ال

وكان للدكتور    ،النزاع من إتيان أي عمل يؤدي إلى وقف االستغالل أو تفاقم النزاع
))وجوب أن   مؤداه   ؛مخالفٌ   لمحكمة رأيٌّ في اعبد الحميد بدوي القاضي المصري  

الوقتية   اإلجراءات  المتضمن  القرار  إصدار  قبل  اختصاصها  في  المحكمة  تفصل 
   179حيث أن الحق في إصدار مثل هذه القرارات ال يثبت إال لمحكمة مختصة.

 
قاعـدة    -  179 إعمـال  إيرانية  االنجلو  الشركة  رفض  إن  المقام  هذا  في  إليه  اإلشارة  تجدر  ومما 

مناصفة األرباح بينها وبين إيران؛ كان احد األسباب التي أدت إلى قيام حكومة الـدكتور مصدق 
واجهت إيران   ونقلها إلى الشركة الوطنية اإليرانية للـنفط، ولقد  ١٩٥١بتأميم ممتلكات الشركة عام  
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م حكمًا بعدم اختصاصها لنظر  1952/ 22/7وقد عادت المحكمة فأصدرت في    -
المحكمة    ،النزاع الحكم على أن والية  التي    ااإللزامية مبناه وبنت هذا  التصريحات 

صرت من إيران والمملكة المتحدة بقبول هذه الوالية، وقد صدر التصريح اإليراني  
في 1930/ 2/10في   عليه  وصد ق  التصريح  9/1932/ 19م  صدر  بينما  م 

في   على 1940/ 28/2البريطاني  متعددة  تحفظات  يوردان  التصريحان  وهذان  م؛ 
قبول إيران الختصاص المحكمة الجبري   نَّ إدل الدولية، و الوالية اإللزامية لمحكمة الع

دولية   اتفاقية  أو  بتنفيذ معاهدة  تتعلق  التي  المنازعات  على  لتصريحها قاصر  وفقًا 
للنزاع  بالنسبة  للمحكمة  اختصاص  فال  ثم  ومن  التصريح؛  تاريخ  بعد  إيران  تعقدها 

بي تنفيذ معاهدة عقدت  ينشأ عن  لم  الذي  البريطاني  تاريخ  اإليراني  بعد  الدولتين  ن 
عام   في  عقد  الذي  االتفاق  ألن  والشركة 1923التصريح؛  إيران  حكومة  بين  م 

الدفاع  لبحث  حاجة  المحكمة  تجد  ولم  دولية،  معاهدة  اعتباره  يمكن  ال  االنكليزية 
 180. المتعلق بتعلق مسألة التأميم بصميم االختصاص الداخلي اإليراني

التذكير به هنا؛  تاريخ  ومما يجدر  إلى  النفط  صناعة  إن     إذ   م،١٨٥٩  عام  يعود 
 اآلالت  بواسطة  العالم   في  للنفط  بئر  أول  بحفر  أدوين دريك  األمريكي  الكولونيل  قام

 

إلى   أدى  مما  اإليراني  الـنفط  مـع  التعامل  عدم  على  النفط  شركة  اتفاق  نتيجة  حقيقية  أزمة 
االنخفاض الحاد في إنتاجه، بل لقد وصل األمر إلى حد مصادرة النفط اإليراني في موانئ بعض  

الدكت إسقاط حكومة  بعد  إال  األزمة  عليه ولم يتم تسوية هذه  الحجز  ور مصدق، الدول، وتوقيع 
في   تم  ناحية،   ١٩٥٤أيلول    ١٩حيث  من  اإليرانية  الوطنية  والشركة  إيران  بـين  عقـد  إبرام 

ومجموعة الشركات المكونة للكونسرتيوم من ناحية أخرى، ولقد تبنى األطراف في هذا العقد قاعدة  
 . 255مناصفة األرباح. أنظر: د. مجمد يونس الصباغ، مرجع سابق، ص 

د حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، مطبعة النهضة الجديدة،  أنظر: د. محم - 180
 . 126-125م، ص 1967القاهرة، 
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  مدينة   في  بنسلفانيا  بوالية  وذلك  الخام  إلنتـاج النفط  قدماً )   ٦٩)   ولعمق  البخارية؛
  عهد  فاتحة  الحدث  هذا  وكان.  األمريكيةالمتحـدة    الواليـات  فـي  الواقعـة  تيتوسفيل
حتى   أخذت  التي  الحديثة  النفطية  للصناعة هي  إلى  وصلت  بالتوسـع   عليه    ما 

 181 .  واالنتشار التقدم من اليوم

 : النفطية عقود االمتياز –ثانيًا 
الشركة المتعاقدة حق البحث واالستكشاف من   تبنى عقود االمتياز على إعطاء 

ثم   ،في االستكشاف والتنقيب  األعمالفتتولى بموجب هذا الحق كافة  ؛  قبل الدولة
الشركة    إذا تتحول  تجارية  بكميات  النفط  وصوالً   إلىوجد  مرحلة   إلى  التطوير 

جلب    ،والتصدير  اإلنتاج ناحية  من  سواء  التسهيالت  كافة  تقديم  الدولة  وعلى 
الدولة على جزء  من   أو  ،المعدات العمالة وغيرها مقابل حصول  تسهيل دخول 
في     األرباح، الحق  للدولة  الوطنية    أووالرقابة    اإلشرافوليس  العمالة  تعيين 

 182.معظم الدول العربية المنتجة للنفطومثال ذلك عقود االمتياز في 
التعاقدية في مجال استغالل    األشكال  أقدموتعد عقود االمتياز النفطية من    
المنتجة وشركات   ؛النفط الدول  مابين  العالقة  لتنظيم  السائد  الشكل  حيث كان هو 

حيث انتشر في العشرينات   ؛من القرن الماضي  األولالنفط الوطنية طوال النصف  
ذلك التصرف الذي   " بأنها  ؛ دقيق    بشكل    االمتياز  عقود والثالثينات ويمكن تعريف  

الحق المطلق في البحث والتنقيب عن الموارد    األجنبيةتمنح الدولة بمقتضاه الشركة  

 
 . 234أنظر: د. محمد يونس الصايغ، مرجع سابق، ص  - 181

أنظر: د. نجيب نجم الدين، البلدان النامية والنظام االقتصادي الدولي الجديد، دار الرشيد    -  182
 .  23م، ص  1983بغداد،  –
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في   الكامنة  الموارد   إقليمها النفطية  هذه  استغالل  في  والحق  منه  جزء  في  او 
نسب  على  الدولة  حصول  مقابل  معينة  زمنية  فترة  خالل  وذلك  فيها  والتصرف 

 . "معينة

االمتياز    األمثلةومن     النوع عقد  هذا    1901عام    اإليرانيالشهيرة على 
يعد   تم    أولالذي  نفطي  امتياز  الشرق    إبرامهعقد  المليونير    األوسط في  مع 

د )وليم  وكذرسي(االبريطاني  عام  ل،  القطري  االمتياز  عقد  وعقود ،  1925ك 
، 1925كة نفط تركية عام  الحكومة العراقية مع شر   أبرمتهااالمتياز الثالثة التي  

 1939.183وعقد االمتياز مابين الحكومة المصرية والشركة االنجلو مصرية عام 
 هذه  كانت سواء شروط من  تضمنه ما حيث االمتياز من عقود اختالف من بالرغم

 السمات  من  العديد  على  استحوذت  أنها  إال  غيرها،  أو  مالية  أو  قانونية  الشروط
 :التالية وهي  المشتركة

 التنقيب   في  الكامل  الحق  األجنبية   الشركات   النفط  امتياز  عقود   منحت   البداية  في•
  كامل   وتصدير  وتكرير  نقل  إلى  باإلضافة   االمتياز،  مناطق   في  النفط  واستخراج

 الحقوق   من   وغيره   النفط  عن  البحث   في  الحق  أن  يجد   فالمتابع  النفطي،  لإلنتاج 
.  جداً   وطويلة  طويلة  الحال  بطبيعة   ُتَعدُ   مدة  وهي  عامًا،  ستون   يقارب   لما  تمتد   كانت 

  بين   المبرم  االمتياز  عقد   أبرزها  ولعل  السياق،  هذا  في  األمثلة  من  العديد   وهناك
  حكومة   مع  أمينويل  شركة  وبين  ،1933  عام  كاليفورنيا  أويل  وشركة  السعودية

  كما   عاماً   وسبعين  لخمسة  امتدت  عقوداً   هناك  أن  كما  ، 1948  عام  المبرم  الكويت 
 

والتوزيع،    -  183 للنشر  بيسان  العربي،  النفط  على  الدولي  الصراع  برجاس،  حافظ  د.  أنظر: 
لية، دار النفائس، د. محمد ختاوي، النفط وتأثيره في العالقات الدو .  165م، ص  2000بيروت،  
 . 46-44م، ص  2010بيروت، 
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  أنَّ   إلى  باإلضافة.  1925  أيار   27  في  قطر  شيخ  مع  قطر  نفط  شركة  مع  حصل
 بأن   نجد   نفسه  السياق  وفي.  للتمديد   قابلة  جميعها  تكن  لم  إنْ   العقود   هذه  غالبية
  امتازت   األجنبية   والشركات   المصرية   الحكومة  قبل   من   إبرامها  تم  التي  االمتياز  عقود 

 184. المجاورة األوسط الشرق  دول إلى بالنسبة  مدتها بقصر
 للدولة   كاملة  تكن  لم  إن  شاسعة   مساحات   على  تعطى  االمتياز  عقود   كانت •

  اإلقليمية   المياه  نفسه  العقد   ضمن  تدخل  كانت   األحيان  من  كثير  وفي  المنتجة،
  األراضي   كافة  على  بامتيازها  تمتد   االمتياز  صاحبة  الشركات   كانت   وبالتالي  للدولة،
 185. السياق هذا في تصب  ذكرها السابق األمثلة وكل المنتجة للدولة التابعة

 بشكل   تحصن  الشركة  كانت   بل  سابقًا،  ذكره  تم  ما   على  مقصورة  االمتيازات   تكن  لم•
  كانت   فلقد   مسمى،  أي  تحت   ضرائب   حتى  او  تراخيص   أو  رسوم  أي  تجاه  كامل

 
وفي    -  184 بل  المنتجة،  الدول  إقليم  للغاية من  شاسعة  تغطي مساحات  االمتياز  منطقة  كانت 

ا اإلقليمية. ومن ھھبعض األحيان كانت تغطى منطقة االمتياز جميع أراضي الدولة المنتجة وميا
ن عقد امتياز شركة نفط قطر مع شيخ قبيل ذلك يمكن أن نذكر ما نصت عليه المادة األولى م

من أن " يمنح الشيخ الشركة في إمارة قطر حق البحث   ١٩٣٥أيار لسنة    ١٧قطر المبرم في  
والتنقيب ... والمقصود بإمارة قطر كل المنطقة التي يمتد إليها  حكم الشيخ " . وما نصت عليه 

من    ١٩٣٤وشركة نفط الكويت عام  المادة األولى من العقد المبرم بين شيخ الكويت    -أيضًا    -
أن " يمنح الشيخ الشركة الحق في البحث والحفر ... في كل إمارة الكويت بما في ذلك الجزر  

. ولمزيِد من التفصيل؛ 245والمياه اإلقليمية. أنظر: د. محمد يونس الصايغ، مرجع سابق، ص  
في العراق، الطبعة األولى، دار  د. ناظم يونس الزاوي، التاريخ السياسي المتيازات النفط  أنظر:  

 . 34، ص 2010دجلة، عمان،  

ص    -  185 سابق،  مرجع  برجاس،  حافظ  د.  بعدها.    77أنظر:  مرجع  وما  ختاوي،  محمد  د. 
 وما بعدها.43سابق، ص 



 أ.د. جاسم محمد زكريـــــا                                             ة                  العقود الدولي

136 
 

 اإلتاوة   على  المنتجة  للدول  المالية  المدفوعات   اقتصرت   وقد .  الكامل  باإلعفاء  تتمتع
 . اإليجار على  أخرى  حاالت  وفي الريع أو

  خالل   من  تحصل  كانت  للنفط  المنتجة  الدول  بأن  نجد  تفصيله  تم  مما  انطالقاً 
  األرباح   من  القليل  على  األجنبية،  الشركات  مع  تنشئها  التي  االمتياز  عقود

  لسنوات   الوضع   هذا  واستمر  .  العقود  هذه  من  تحققه   األخيرة  كانت  لما  بالمقارنة 
  التدرجية  السيطرة   إعادة   من  الطبيعية  الموارد  صاحبة  الدول  تمكنت  حتى  طويلة

 يكن  لم  األمر  هذا  بأن  يخفى  وال  الصحيح،  إطارها  ضمن ووضعها  العقود  هذه  على
  إلى  الحال  بطبيعة  أدت  التي  المختلفة  المراحل  من  بالعديد  مر  بل  الساعة،  وليد

 186. الحالي بشكلها  النفطية العقود ظهور
لما   وهيمنة    وبالنظر  الوطنية  الثروات  استنزاف  من  العقود  هذه  تمثله 

 األجنبية تجنيه هذه الشركات    مقابل عائدات رمزية مقارنة مع ما  األجنبيةالشركات  
السياسية    ؛طائلة  أرباحمن   للظروف  لتحرر   ،العالمية  واألحداث وبالنظر  ونتيجة 

وتنبهها   والقومي  والوطني  الفكري  العربية  والحكومات  ثروتها   ألهميةالشعوب 
النفطية والبحث    االمتيازات سن القوانين للتحرر من نظام    إلىسعت الدول    ؛النفطية

النفطية ثروتها  واستثمار  الستغالل  جديدة  سبل    أخرى   أشكالفظهرت    ؛عن 
المشا عقود  مثل  النفطية  ثروات للتعاقدات  الستغالل  جديدة  كخطوة  النفطية  ركة 

 187الكبرى.  األجنبيةعن هيمنة الشركات  الدول بعيداً 

 
 مرجع سابق.أنظر: د. زينب محمد جميل الضناوي،  - 186

الدولي الجديد، دار الرشيد    أنظر: د. نجيب نجم الدين، البلدان النامية والنظام االقتصادي  -  187
 .15- 13م، ص1983بغداد،  –
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 عقود المشاركة النفطية:  –ثالثًا 
من   النفطية   المشاركة  عقود  تلجا    أهمتعد  التي  النفطية  حكومات   إليهاالعقود 

والغازية النفطية  ثرواتها  الستغالل  للنفط  المنتجة  تحقق    ؛الدول  عقود  باعتبارها 
وتكنولوجية   اقتصادية  الداخلي    وإستراتيجيةمنافع  الصعيدين  على  كبرى 

ما  ؛والخارجي يدفعها    من خالل  ثروات هائلة  الدول من  تلك  اختيار   إلىتمتلكه 
جانب.    أفضل من  هذا  الستغاللها  جانب  الوسائل  ظهورآخر  ومن  عقود   يعود 

النفطية   الشركات     إلىالمشاركة  الدول وفيرة    إبرامفي    األجنبيةرغبة  مع  عقود 
 إزالة مهما في    ولعل في مقدمتها شركتي ايني االيطالية والتي لعبت دوراً   اإلنتاج؛

 188االمتيازات البترولية و شركة ايرب الفرنسية. 

 
للبترول في خمسينات القرن الماضي، وتعد  شركة ايني    -  188 تم تأسيس شركة ايني االيطالية 

من أوائل الشركات التي أبرمت عقود مشاركة مع حكومات الدول المنتجة للنفط، والتي  لها وفق  
في آبارها، وحقها في جني األرباح الناتجة عن عمليات   عقود المشاركة حق ملكية الخام المنتج

عقود حققت  حيث  المباشر   اإلنتاج؛  التدخل  خالل  من  واالمتيازات  المزايا  من  الكثير  المشاركة 
البحث   عمليات  وتكاليف  لنفقات  النفطية  الشركات  تحمل  مع  النفطية؛  ثروتها  الستغالل 

مسؤولية على الدولة المتعاقدة في حالة فشل الشركة األجنبية واالستكشاف  والتنقيب؛ دون أدنى  
في االكتشاف التجاري للنفط؛ باإلضافة إلى دخول الدول المنتجة إلى األسواق العالمية للتصدير 

أنظر: د. شفاء عبد حسين و د. ميسون علي عبد الهادي،    والتسويق والمشاركة في راس المال.
دراسة مقارنة(، دراسة منشورة ومتاحة بتاريخ الزيارة   -شاركة النفطية) التنظيم القانوني لعقود الم

 /https://www.researchgate.net/publicationم في موقع: 2021/ 22/2
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ومن   التأميم،على قبول نظام المشاركة لتالفي شبح   األجنبيةولقد حرصت الشركات 
داخل  أ االستقرار  من  مناخ  في  العمل  المنتجة  إقليمجل  شريكاً   ؛الدولة    باعتبارها 

 189مع انتهاء نظام االمتياز االحتكاري النفطي.  تزامناً 
للدول     فعلية  مشاركة  تطبيق  بهدف  النفطية  المشاركة  عقود  ظهرت  

من   تعد  والتي  للنفط،  تعقيداً   األنظمة  أكثر المنتجة  تقوم   إذ  ؛النفطية  بموجبه 
بالعمليات النفطية المختلفة ابتداًء من    أموالهاباستثمار    األجنبيةالشركة النفطية  

  اإلنتاج؛ ية وانتهاًء بمرحلة  البنى التحت  وتأسيس   ،مرحلة االستكشاف واالستخراج
القيام بعمليات تطوير المكامن النفطية كافة مقابل حصولها على حصة متفق    أي

 
  العشرين،   القرن   مطلع  مع  ظهرت  حيث  نسبيًا،  الحديثة  النظم  من  قانونية  ظاهرة  التأميم  يعد  -  189

  مبدأ   تعرض  عندما  م،1917  عام  المكسيكي  الدستور  في  مرة  ألول  عليه   النص   خالل   من  وذلك
 المكسيك  من   كل  في   المطلق  طابعها  الملكية  هذه   فقدت  وبموجبه  لالنهيار،  الفردية   الملكية

  طور   من  انتقلت  والتي   الملكية،  مفهوم  في  عميق  لتطور  مظهرا  الواقع   في   ذلك  وكان  وروسيا،
 المجتمع   يضعها  وسيلة  الملكية  أن  أي  اجتماعية،  وظيفة  ذو  حقا  لتصبح   المطلق  المقدس  الحق

 الفنية   األداة   بوصفه   الـتأميم  إلى  الحاجة  تأكدت  وبذلك   العام،  الصالح   لتحقيق  الفرد   يد   في
  العرف   أقر  لقد.  العامة  الملكية  إلى  الخاصة  الملكية  من  المنشود  االنتقال  لتحقيق  والقانونية،

  في   يدخل  إجراء  بوصفه   عامة،  كقاعدة  األجنبي  المال  ملكية  أخذ   في   الدولة  حق  على   الدولي 
  DUPUY  دوبي  األستاذ  إليه  أشار   وقد  السيادة،  حقوق   من  النابع  اإلقليمي  اختصاصها  صميم

  من  حالياً :"أنه على ،C/GCALASIATIC-TESCASO LIBYEN القضية في الوحيد كمحكم
 السيادة   عن   تعبيرا  يعتبر  االختصاص  هذا  وممارسة  معارض،  غير  التأميم  إجراء  من   الدولة   حق

 والواجبات   الحقوق   ،د. علي إبراهيم  أنظر: أ.لمزيد  من التفصيل؛  .  الدولي  للقانون   ووفقاً   الوطنية
 النهضة   دار  األولى،  الطبعة  الجديد،  الدولي  والنظام  الكبرى   المبادئ:  متغير  عالم  في  الدولية
 218– 216ص  ،م1995 ،، القاهرةالعربية
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وذلك بتسديد تكاليف االستثمار من النفط المنتج والذي يحدد   اإلنتاجعليها من  
 190المواصفات االقتصادية والجيولوجية للمكمن النفطي.  أساسعلى 
يتب   تقدم؛  ما  على  إنوبناًء  لنا  المشاركة    األساسيةالفكرة    ين  لعقود 

الدولة   اعتبار  هي  شريكاً   إحدى   أوالنفطية  الوطنية  في   شركاتها  الحصة  كامل 
  191األجنبي. تبقى مخاطر التنقيب على كاهل الشريك  أناستغالل النفط على 

وفي عقود المشاركة تتولى الشركة تمويل وتنفيذ عمليات التطوير والتشغيل   
لمتابعة ومناقشة    مشتركة بينهما دورياً   إدارةوتولف لجنة    ،طيلة مدة العقد    واإلنتاج
بالذكر    ، المشتركة  األساسية   األمور التي    األجنبيةالشركات    إنوالجدير  المتعاقدة 

 : أمرينجاءت للتعاقد تبحث عن 

 
في    –هو  أول تشريع    ١٩٥٧حزيران عام    ٣١ويعد  قانون النفط اإليراني الصادر في     -  190

النفط. فقد    –منطقة الشرق األوسط   ينص على األخذ بنظام عقود المشاركة في مجال صناعة 
يجب على الشركة الوطنية اإليرانية للبترول أن تمتلك، على األقل،   هذا القانون على أنهنص  

بالما أن  ٣٠ئة  ثالثين  الشركة  لهذه  رخص  لقد  بل   ، المستثمرة  األجنبية  الشركة  رأسمال  %من 
  Mixte Societe Uneتشارك في أنشطة الشركة األجنبية سواء من خالل إنشاء شركة مختلطة  

المتعاقدة  األجنبية  والشركة  اإليرانية  الوطنية  الشركة  بتأسيسها  تقوم  القانونية  بالشخصية  تتمتع 
، أي هيئة منشأة بواسطة  Commune Entrepriseا ، أو من خالل إنشاء مشروع مشترك  ھمع

الطرفين المتعاقدين ال تتمتع بالشخصية القانونية تقوم بتنفيذ العمليات المتفق عليها في العقد نيابة  
 . 266عن الطرفين. أنظر: د. محمد يونس الصايغ، مرجع سابق، ص 

عبد    -191 نسرين  د.  العربية  أنظر:  الدول  في  ومستقبلها  البترول  شركات  عقود  نبيه،  الحميد 
 . 50-49م، ص2010والعالم،  منشاة المعارف، اإلسكندرية، 
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مين الطاقة لدولها في خضم الصراع العالمي للكتل االقتصادية واالهم من  أتما:  أوله
الربح المادي ثانيهما:    الربح .  يأتيذلك تسويقه واستعماله كورقة سياسية ومن ثم  

 192اإلنتاج. لدعم االقتصاد الوطني للشركات الشريكة في 
 : النفطية عقود المقاولة  -رابعًا 

سادت في العالقة وقد    ثها،التعاقدية وأحد   األشكالم  ھمن أ  المقاولةعقود  أصبحت  
في    بين العاملة  األجنبية  والشركات  للنفط  المنتجة  أجل  هذا  الدول  من  المجال 

واستغال  اكتشاف مجال  .لهالنفط  في  جديدًا  نظامًا  المقاولة  عقد  يعد   صناعة    وال 
العالمية،   ظو النفط  العقود،    هذا  ھر  قد  من  عام    ألولالنوع  المكسيك  في  مرة 

بتأميم ١٩٥٠ قامت  والتي  عام    ،  النفط  الوطنية   ١٩٣٨صناعة  الشركة  وأسست 
؛ الفنية  لإلمكانيات الحاجة  تها  فقد دفع  "  Pemexe"  يمكسبللنفط المعروفة باسم   

ية لمباشرة عمليات صناعة النفط مع الشركات األمريك  االستعانة بعقود المقاولة  إلى
عددًا من عقود المقاولة    أبرمت التعاقدي األرجنتين والتي    الشكل  بهذا. كما أخذت  

 .١٩٦١-١٩٥٨الفترة من عام   مع الشركات األجنبية في
الشركة   األوسط  الشرق   منطقة  إلى  العقود   من  النوع  ذاھ  إدخال  تم  ولقد  يد   على 

عقد   عندما  وذلك   ؛"ايراب "    والمسماة  النفطية  واألنشطة  للبحث   الفرنسية  أبرمت 
   .١٩٦٦ سنة آب   ٢٧ في للنفط اإليرانية الوطنية الشركة مع نفطي مقاولة

  التي   بالمدد  بالمقارنة  اھمدت  المقاولة تمتاز بقصر  أخيرًا؛ بقي أن نقول إن  عقود
ففي  وحتى عقود  بل  االمتياز،  عقود  ا  ھعلی  كانت  بين   المبرم  العقد  المشاركة؛ 

ايراب"  الفرنسية  والشركة  العراقية  الوطنية  الشركة  والتنقيب  البحث  مدة  كانت  " 
 

 أنظر: د. شفاء عبد حسين و د. ميسون علي عبد الهادي، مرجع سابق. - 192
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 التجاري   اإلنتاج  تاريخ  من  تبدأ  سنة  االستغالل عشرين  مدة  وكانت  سنوات،  ست
المساحات  –  أيضاً   -  العقود  ذه  ھ  تميزت  كما  محدودة   اھتشمل  كانت  التي  بأن 

وكان المستغلة  المناطق  عن  التخلي  نظام  للغاية،    بالمقارنة   صرامة  أشد  غير 
 193المشاركة.  االمتياز وعقود عقود في عليه منصوصاً  كان الذي بالتخلي
 مستقبل النفط العالمي:  –خامسًا 
  االثنين   مساء  للبرميل،  دوالرا  37-  إلى  األميركي  للخام  اآلجلة  العقود  انهارت

  في   التداول  وقف  تم  حين  في   .تاريخه  في  مستوى   أدنى  مسجالً   ،م2020/ 20/4
 هذا  وحدث  .0.01  مستوى   بلوغه  بعد  اآلنية  للعقود  األمريكي   تكساس  خام  نفط

الثالثاء    يومال  صباح   للبرميل  دوالر  18  مستوى   من  االنهيار التالي 
 ما  دوالرا 20 فوق  متماسكا برنت خام مازال المقابلة، الجهة  في .م2020/ 21/4

 194.عقباها ال تحمد قد  ضخمة أسعار حرب إلى يشير

تراجعت   النفط  أسعار  وكانت    ، م 2020/ 21/4  الثالثاء  يوم  بالمئة  1  قد 
 في   اللقاحات   انتشار  وبطء  الوباء  انتشار  على  الجديدة  القيود   أن  من  مخاوف  بفعل

 يشير  مما األسعار، المنتجين خفض  ومع الوقود  على الطلب  انتعاش ستبطئ أوروبا
  الوسيط   تكساس  غرب   لخام  اآلجلة  العقود   وانخفضت   .النفطي  المعروض   وفرة  إلى

 
 . 283أنظر: د. محمد يونس الصايغ، مرجع سابق، ص  - 193
194  -    (( عجمية،  أبو  أسامة  في  أنظر:  األولى  للمرة  بالسالب  تنهار  األميركي  النفط  عقود 

مستوى   بلوغه  بعد  األمريكي  تكساس  خام  نفط  في  التداول  وقف  تقرير 0.01تاريخها:   ،))
في   منشور  الغد:  2020/ 20/4اقتصادي  صحيفة  موقع  في  الزيارة  بتاريخ  ومتاح  م، 
https://alghad.com/ 

https://alghad.com/
https://alghad.com/
https://alghad.com/
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 الساعة   في  للبرميل   اً دوالر   60.86  إلى ٪  1.12  أو  سنًتا   71  مايو   لتسليم  األمريكي
  سنًتا  78 مايو لشهر برنت  لخام  اآلجلة العقود  وانخفضت  .جرينتش بتوقيت   05:49

 الجلسة   في  سنت   9  بلغت   مكاسب   عن  متخلية  ،  اً دوالر   63.84  إلى٪  1.21  أو
 195  .السابقة

  تعني   ال  للنفط  اآلجلة  العقود   أن  هي  أخرى   مرة  األساسية  النقطة  فإن  لذا
 المنتجات   أسعار   ارتفاع  ضد   تأمين  مجرد   إنها   بل  نفسه،  النفط  لشراء  حاجة  وجود 

 آلذار   نفط   عقد   ألف  اشترت   التي  هذه،  الطيران  شركة  مثال  في.  بالنفط  المرتبطة
 هذا   ترى   يا  هو  فمن  العقود،  لهذه  بائع  هناك  يكون   أن   بد   ال  ،2015(  مارس)

  ــــ   النفط  أسعار  هبوط  من  تتخوف  أخرى   جهة  البائع  يكون   أن  الممكن  من  البائع؟
  ومشتر   بائع  لدينا  فيكون   ، 2015  عام  عقود   ببيع  فتقوم  ــــ  الطيران  شركة   بعكس

 نفط   شركة  يكون   قد   البائع  هذا .  التحوط  بغرض   اآلجلة  العقود   سوق   دخل  كالهما
 في   الدخول  في  ترغب   وال  نفط،  من  لديها  لما  محدد   سعر  ضمان  في  ترغب 

   196  .األسعار تقلب '' معمعة''

التواصل   ومواقع  والفضائيات  األنباء  وكاالت  أن  به؛  التذكير  يجدر  ومما 
كلها   انشغلت  كامل    –االجتماعي  أسبوع  مدى  النفط   –على  أسعار  بانهيار 

الصناعة  وتدهور  النفط  مستقبل  عن  الصادمة  التحليالت  وكثرت  وتداعياتها؛ 
مدلوالت  لها  عبارة  وهذه  الوراء؛  إلى  الزمن  عقارب  إعادة  وبالتالي  النفطية، 

 
 مرجع سابق.أنظر: أسامة أبو عجمية،  - 195

 مرجع سابق.  الحويماني،  هللا عبد  بن فهد. أنظر: د  - 196
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النفط   عقود  أن  تعني  أن  فيمكن  إجحافها    –خطيرة؛  على  النظر   –كلها  سيعاد 
القو  أن  تعني  أن  يمكن  كما  القانون بها؛  ذرائع  إلى  بحاجة  عادت  ما  الكبرى  ى 

وأدوات   الدبلوماسية  الطرق  تنهار  ربما  بل  الطولى؛  ذراعها  تلجم  لكي  الدولي؛ 
السياسة الناعمة دفعًة واحدة؛ ليعود االحتالل المباشر إلى الواجهة فيمإذا أخفقت 

 197الحروب األهلية من تحقيق األهداف البعيدة للقوى الكبرى... 

  

 
زكري  -  197 محمد  جاسم  د.  ))  اأنظر:    ، (( والنهاية؟  البداية  خطوط  والدبلوماسية  السياسة، 

 المعهد   –  في  األولى  السفراء  دورة  في   م 8/2020/ 8  السبت  هـ 18/12/1441  يوم  محاضرة
 . 13-11الخارجية، ص   وزارة الدبلوماسي
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 الباب الثاني 
 وآثارها   النظام القانوني للعقود الدولية

 

 تمهيد: 

االقتصادية   الدولية  العالقات  في  وجودها  تفرض  أن  الدولية  العقود  استطاعت 
والمالية، بل امتدت إلى األنماط االجتماعية والثقافية خاصًة مع التبشير لظاهرة 

النط   على  البشر  لتنميط  تسعى  التي  والمشرب  العولمة  المأكل  في  الغربي 
أن في  حتى  بل  ما  موالملبس،  كل  مع  األسرية؛  والعالقات  االجتماعي  السلوك  اط 

 يرمي إليه ذلك من تحقيق أهداف وأبعاد سياسية خطيرة.

ولما كانت الحاجة إلى إطار  قانوني يحوز المشروعية الدولية هي األساس  
رار الهوية الدولية لعقود التجارة عابرة  المشترك الذي تقبله الدول؛ كانت البداية في إق

فقد   المتحدةالحدود؛  لألمم  تقرير  في  إ  ؛جاء  عن "  عبارة  الدولية  التجارة  قانون  ن 
القانون   إلى  المنتمية  الدولية  التجارية  العالقات  تحكم  التي  القواعد  من  مجموعة 

التجاري الدولي  ن القانون  فإوفقًا لهذا التقرير  و   "،مختلفة    الخاص والتي ترتبط بدول  
خاص  قانون  األجنبي   ؛هو  العنصر  ذات  الخاصة  التجارية  العالقات  يحكم  ، ألنه 

نظام القانوني لقواعد  الوبعد هذا االستعراض آلراء منكري ومؤيدي الصفة القانونية و 
الدولية لإف  ؛التجارة  المؤيدين  رأي  هو  الراجح  الرأي  أن  لنا  بدا  القانونية  لنه  صفة 

 .لتوفر أوصاف القاعدة القانونية لقواعده ؛لقواعد التجارة الدولية والنظام القانوني
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المعاصر؛ أجاد   الدولي  التنظيم  البداية    -ولما كان  إخفاء مفردات   -منذ 
الهيمنة واإلذعان وامتيازات الكبار في ميثاق األمم المتحدة بحسبانه دستور العالم؛ 

ال العقود  أولت  حينما  الدولية  التجارة  تفعل  فأحاطتها  كذلك  الخاصة،  عنايتها  دولية 
بااللتفاف على مبدأ السيادة بإعالء مبدأ سلطان   بالرعاية الوطنية والدولية؛ وبدأت 
اإلرادة، ثم توجهت صوب األمم المتحدة تبحث عن إطار  دولي لمشروعية العقود 
التعاون  لتطوير  اختصاصاتها  تنفيذ  سبيل  في  المتحدة،  األمم  فقامت  الدولية؛ 

)أمانة والتجا الدولي  التجاري  للقانون  المتحدة  األمم  لجنة  أمانة  بتشكيل  الدولية،  رة 
للعقود    ( UNCITRAL  األونسيترال الناظمة  الدولية  المعاهدات  تولت صياغة  التي 

 الدولية.

إن العقود الدولية باستثماراتها الكبرى، وتباين النظم القانونية والثقافية،  
إعمال   خالل  من  الواجب استطاعت  القانون  تجديد  في  اإلرادة  سلطان  مبدأ 

القضاء  عن  بدياًل  قضاًء  التحكيم  يغدو  ألن  واسعًا  المجال  ترك  مما  التطبيق؛ 
في   التحكيم  على  االستناد  في  جسيمة  عيوبًا  ثمة  إن  الوقائع  وبينت  الوطني؛ 

 العقود الدولية.

اتصاالً  استدعى  والمكان  الزمان  عبر  العقود  امتداد  إنَّ  بين    وحيث  كثيفًا 
مختلف الفئات االجتماعية والطبقية واألخالقية في كثير  من الدول؛ مما أوجد بيئة   
؛   تسمح بممارسات  فاسدة؛ بل أصبح الكثير من العقود الدولية عناوين لفساد  كبير 
 خاصًة تلك التي تبرمها االحتكارات الغربية الكبرى ) الشركات متعددة الجنسيات(.

  –تفصياًل   –نَّ هذه العناوين تثير إشكاالت  كبيرًة يصعب اإللمام بها  و ال مراء في أ
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نه ال مناص من استعراضها مجملًة، مع ضرورة التفصيل في في كتابنا هذا؛ بيد أ
 :كثر أهميًة، وذلك من خالل الفصليين اآلتيين المواطن األ

 النظام القانوني للعقود الدولية   الفصل األول:

 . م الدولي للعقود الدوليةينظتالالمبحث األول: 

 . الدولية العقود على التطبيق الواجب القانون المبحث الثاني: 

 . .الدولية العقود في الفساد ظاهرةو  الغربية االحتكارات دور :الفصل الثاني

 الدولية  العقود في الغربية االحتكارات دور المبحث األول:

 . الدولية العقود في الفساد ظاهرة: المبحث الثاني
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 الفصل األول 

 الدولية   للعقود  القانوني  النظام
 تمهيد: 

إن العقد    ؤداهاعلى فكرة أساسية مللعقد الدولي  يقوم التعريف القانوني التقليدي  
فيما لو اتصلت عناصره القانونية بأكثر من نظام قانوني واحد، وعلى   ؛يعد دولياً 

ذلك فانه يتعين الكشف عن مدى تطرق الصفة األجنبية إلى العناصر القانونية 
للعقد للرابطة   ،المختلفة  القانونية  العناصر  بين  التسوية  إلى  يميل  هذا  في  وهو 

إلى   األجنبية  الصفة  تطرق  على  يترتب  بحيث  العقد العقدية،  اكتساب  منها  أي 
للطابع الدولي، فهو ال يميز بخصوص العناصر القانونية للعقد، والتي قد تتطرق  
إليها الصفة األجنبية، بين العناصر الفاعلة أو المؤثرة والعناصر غير الفاعلة أو  

 198المحايدة.

وباستقراء بسيط لالتفاقيات الدولية نجدها أنها ال تقر هذا التعريف القانوني  
الجامد وال تنحو منحاه، بل على العكس من ذلك فهي تميز بين العناصر القانونية  
للعقد التي تطرقت لها الصفة األجنبية، وال تختار إال العنصر الفاعل والمؤثر الذي 
يملك بذاته القدرة على ربط العقد بالنظام القانوني ألكثر من بلد حقيقة وواقعا، كان  

 
أنظر: د. عمر سعد اهللا ، فانون التجارة الدولية: النظرية المعاصرة، الطبعة األولى، دار    -  198

 . 35-33م،  ص  2007هومة،  الجزائر، 
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ال والخدمات عبر الحدود، والمساس بالمصالح االقتصادية ُيشاهد مثال انتقال األمو 
 199  للبلدين كالهما.

  

 
م  2016/ 12/10أنظر: أمل المرشدي، )) عقد البيع الدولي للبضائع((، دراسة منشورة في  -  199

الزيارة   بتاريخ  نت: 2/2021/ 28ومتاحة  محاماة  موقع  في  م 
https://www.mohamah.net/law 
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 املبحث األول 

 م الدويل للعقود الدولية ي نظ ت ال

 

جهود المنظمة الدولية األم في تنمية وتنظيم التجارة   ( األونسيترال)  أمانة  قادت  
أهمها   كثيرٍة ومتنوعٍة  بأنشطٍة  فقامت  اتفاقياتٍ الدولية؛  كان ناظمٍة    دوليةٍ   إعداد 

الفعال في هذا   األثر  للبضائع   الدولي  البيع  عقد  اتفاقية  مهاهأ  ، منالمجاللها 
الدولي  و  التحكيم  واتفاقية  اإللكترونية  التجارة  إلى   واإللكتروني. اتفاقية  باإلضافة 

األمم    لمؤتمر  التقييدية  التجارية  بالممارسات  الخاصة  والمبادئ  القواعد  مجموعة
الصكوك  والتنمية،  للتجارة  المتحدة لما  وكذلك    كمدونة   نهائي؛  بشكلٍ   تعتمد  التي 

سلوك  المتحدة  األمم  قواعد   مدونة  وكذا  الجنسيات،  المتعددة  الشركات  لقواعد 
 200 .والتنمية للتجارة المتحدة مؤتمر األمم وضعها التي التكنولوجيا لنقل السلوك

نا ال نستطيع إصدار حكم قيمي منذ الوهلة األولى نَّ أ ونود اإلشارة هنا إلى  
من   عنصر  فالذي العلى  فاعل،  أو  محايد  بكونه  والقول  للعقد،  القانونية  عناصر 

في   موقعه  هو  وتأثيره  فاعليته  ومدى  طبيعته  حدة، يحدد  على  عقدية  رابطة  كل 
يكون عنصراً  قد  العقد  إبرام  أو محل  الجنسية  بذاته على    ؛فاعالً   فعنصر  يستطيع 

بمصالح   المساس  خالل  من  دولتين  قانون  بين  وملموس  واقعي  بشكل  العقد  ربط 

 
بحٌث   -  200 للبضائع((،  الدولية  البيع  عقود  اتفاقية   (( غالب،  ورسمه  القادر  عبد  د.  أنظر: 

في    الزيارة  2019ر/مايو  أيا  22منشوٌر  بتاريخ  ومتاح  االثنين 1442/ 21/4م،  هـ 
 /https://www.omandaily.omم في موقع صحيفة ُعمان: 2020/ 7/12
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كل قد ياقتصاد  بالمقابل  انه  كما  معها  هما،  يكون  حاالت  موطن    نصادف  اختالف 
  -ن  التي يبرم فيها شخص الحالة ا  من ذلك مثالً   ًا؛محايد   اً مؤسسات األطراف عنصر 

حدهما  أبموجبه  يبيع  ،  ثالث    في بلد    عقد بيع    -  مختلف    ا مؤسسة في بلد  ممنه  لكل  
بهذا البلد، ويتم تسليمها بذات البلد، وعملة أداء الثمن كانت    موجودةً   لآلخر سلعةً 
 201 لد.بعملة هذا الب

 

 املطلب األول 

 موقف االتفاقيات الدولية من املعايري املعتمدة لدولية العقد  

 للعقد: موقف االتفاقيات الدولية من المعايير المحددة للطبيعة الدولية - أوالً 

 : االتفاقيات الدولية التي دلت على التعريف القانوني المتطور بشكل صريحـــ 1

يح، هي  التي تتبنى التعريف القانوني المتطور وبشكل صر إن االتفاقيات الدولية  
دوليا العقد الذي إذا تطرقت الصفة األجنبية لعنصر من    دتلك االتفاقيات التي تع

عناصره القانونية. وليس أي عنصر إنه عنصر حاسم يستطيع بذاته الربط بين 
مؤثرة الغير  د العناصر األخرى  عبمصالح دولتين حقيقة وواقعا، وبالتالي فهي تست

 
ولمزيد  من التفصيل؛    مرجع سابق.  أنظر: أمل المرشدي، )) عقد البيع الدولي للبضائع((،   -  201

 .ومابعدها 56،  ص مرجع سابق،  أنظر: د. عمر سعد اهللا
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، وذلك في والحيادية، مثل عنصر الجنسية ومحل إبرام العقد وتكتفي بعنصر واحد
 202  سبيل الحد من توسع نطاق تطبيقها أكثر مما يلزم.

الذي  العنصر  كون  على  تتفق  الصنف  لهذا  تنتمي  التي  االتفاقيات  وتكاد 
العقد،   إقامة مؤسسات أطراف  اختالف محل  المذكورة هو عنصر  يحقق األهداف 

البيع    قد بشان ع واألمثلة عن هذه االتفاقيات كثيرة نذكر منها: اتفاقية األمم المتحدة  
)ف للبضائع  الدولي 1980ابريل    11ينا  يالدولي  البيع  بشان  الموحدة  االتفاقية   ،)

الهاي    ( لتكوين  1964للبضائع  الموحدة  واالتفاقية   ،)formation    البيع عقد 
التمثيل   بشان  الموحدة  واالتفاقية  المادية،  المنقولة  لألشياء  الدولي 

representation    للبضائع )جنيف الدولي  البيع  الموحدة 1983في  واالتفاقية   ،)
 203 الدولي. يالتمويلاإليجار بشان 

إنَّ    ماوم  هنا؛  ذكره  بهيجدر  تمسكت  التي  القانونية األساسية  ا المبادئ 
الدولي البضائع  بيع  لعقد  المنظمة  المتحدة  األمم  بضمان  اتفاقية  االعتراف   ،

ولي للبضائع وذلك ألن االتفاقية تنص على السماح الحرية التعاقدية في البيع الد
للطرفين باستبعاد تطبيق هذه االتفاقية أو بالخروج عن أي حكم من أحكامها أو 

 تعديل آثار هذا الحكم. 

اختيار   أو  متعاقدة  غير  دولة  قانون  اختيار  لألطراف  يجوز  هذا  وبموجب 
لتطبيق. ولمزيد من التوضيح القانون الوطني لدولة متعاقدة ليكون القانون الواجب ا

تكوين   على  تقتصر  أنها  تنص  االتفاقية  فإن  للبضائع  الدولي  البيع  لعقود  بالنسبة 
 

202 - See: Babiak, A. op, cit,,  pp 60-75. 
 مرجع سابق.أنظر: أمل المرشدي، )) عقد البيع الدولي للبضائع((،  - 203
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البائع والمشتري والجزاء  العقد وعلى الحقوق والواجبات التي ينشئها العقد لكل من 
تسليم   البائع،  على  االلتزامات  هذه  أهم  من  اللتزاماته.  طرف  أي  بمخالفة  المتعلق 

ع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وتغليفها وتعبئتها مطابقة ألحكام العقد مع بضائ
ذلك   في  بما  للغير  ادعاء  أو  حق  أو  التزام  أي  من  خالية  البضائع  تسليم  ضرورة 

  204الحقوق المتعلقة بالملكية الصناعية أو أي ملكية أخرى.

هذه النقاط هامة  وتتضمن االتفاقية األحكام المنظمة للعرض والقبول، وكل  
التطبيق، خاصة وأن األطراف في جهات مختلفة.  الفهم عند  اللبس أو سوء  لمنع 
مع العلم أن هناك قضايا كثيرة تنشأ عن مدى انطباق وصحة المواصفات والنوعية. 
ومن هذا قد يكون من األفضل للجهات المتعاقدة وضع أحكام االتفاقية كجزء من 

األطراف يستفيد  وبهذا  البضائع   العقد  أنواع  بكل  المرتبطة  العالمية  التجارب  من 
على  المستهلكة  المواد  من  أو غيره  العربي  الصمغ  أو  القطن  أو  البن  أو  كالشاي 

 نطاق واسع. 

يتيح   األطراف  بين  المبرم  العقد  من  كجزء  االتفاقية  لتضمين  اإلشارة  إن 
مم المتحدة بشأن لهم االستفادة من عدة تجارب دولية مقننة تتمثل في اتفاقية األ 

األمم   اتفاقية  وكذلك  التقادم(  )اتفاقية  للبضائع  الدولي  البيع  في  التقادم  فترة 
)اتفاقية  الدولية  العقود  في  اإللكترونية  الخطابات  باستخدام  المتعلقة  المتحدة 
األطر   وفق  الدولية  التجارة  لتعزيز  هامة  االتفاقيات  وهذه  اإللكترونية(  الخطابات 

 
204  - See: Graffim, L, Case Law on the Concept of –Fundamental 
Breach-in the Vienna Sales Convention. London: 3 International 
Business Law Journal, Vol: 3, 2003, pp 339-348. 
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دة في االتفاقيات، واإلشارة لها في العقد يعطي األطراف الحق في القانونية المحد
 205  االستفادة من هذا التقنين.

بشكل    -ثانيًا   المتطور  القانوني  التعريف  على  دلت  التي  الدولية  االتفاقيات 
 ضمني:

تكلف   ال  أنها  بحيث  الدولي،  العقد  تحديد  في  خاصة  طريقة  لها  اتفاقيات  توجد 
عنصر القانوني الذي يمكن اعتباره كعنصر قادر بذاته على نفسها عناء تعيين ال

مقتضيات  على  باإلحالة  فقط  تكتفي  بل  العقد،  على  الدولي  الطابع  إضفاء 
مثالً  نجد  االتفاقيات  من  الصنف  هذا  أمثلة  ومن  جنسها،  من  التي   االتفاقيات 

شرا عقد  أن  تعتبر  والتي  الدولي،  الفاتورات  شراء  بشأن  الموحدة  ء االتفاقية 
 206  .عن “عقد بيع دولي للبضائع” عندما يكون ناشئاً  الفواتير يكون دولياً 

اتفاقية الهاي  نفسه  وفي اإلطار    الدولي    1915نجد  الطابع  البيوع ذات  بشان 
لألشياء الدولي، والتي كذلك نصت بمقتضى الفترة األولى من مادتها األولى على 

الطابع الدولي لألشياء المنقولة المادية ”  أن تطبق االتفاقية على البيوع “ذات  
 207 فكال االتفاقيتين ال يعرف دولية العقد.

جانبٌ و  الفقه  يذهب  يخرجانإلى    من  ال  القانوني  أنهما  التعريف  ،  عن 
القانوني المنظور صراحة،   في ذلك إنها تحيل على اتفاقيات تبنت المعيار   دليلالو 

 
 أنظر: د. عبد القادر ورسمه غالب، مرجع سابق. - 205

206 - See: Graffim, L, op, cit., pp 336-338. 
 مرجع سابق.أنظر: أمل المرشدي، )) عقد البيع الدولي للبضائع((،  - 207
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هو    واحد    المواد األولية نجد أنها تصب في مصب  نه بالتأمل في مقتضيات  إإضافة  
القانوني االنتقائي، ا في المادة   1955لعام  اتفاقية الهاي  وإلى ذلك تشير    لتعريف 

بمقتضى قانوني بلد إقامة    يكون بمقتضاها العقد منظماً   قاعدة تنازع  إلى  الثالثة منها  
تجعل كغيرها  االتفاقية  هذه  أن  نستنتج  الذي  األمر  اختالف   البائع،  عنصر  من 

 إلضفاء الدولية على العقد.  اً مؤسسات األطراف ضابط

من   آخر  شكل  كذلك  يوجد  المذكورة،  االتفاقيات  من  الشكل  هذا  جانب  وإلى 
االتفاقيات التي كذلك تستعمل عبارات مبهمة في تحديد دولية العقد، نذكر من ذلك 

روما   اتفاقية  المثال  سبيل  القا   1980يونيو    19على  على بشان  المطبق  نون 
توجد  حين  االتفاقية  “تطبق  األولى  مادتها  في  جاء  والتي  التعاقدية،  االلتزامات 

التعاقدية”، وهي االلتزامات  قوانين حول  تنازع  تتضمن  التي  نفسها  العبارة    أوضاع 
الهاي   اتفاقية  بمقتضى   22/12/1986استعملتها  للبضائع  الدولي  البيع  بشان 

  األولى لتحديد دولية العقد كشرط مسبق لتطبيق مقتضياتها،   فقرتها الثانية من المادة
العقود  هوية  تحديد  في  االقتصادي  القانوني  المزدوج  بالمعيار  األخذ  مكرسًة 

 وهذا ما تناولته المادة األولى من اتفاقية فيينا؛ إذ نصت على إنَّه:    208الدولية.

توجد  أطراف بين المعقودة البضائع  بيع عقود   على االتفاقية ــــ )) تطبق أحكام هذه1
 : مختلفة دول في عملهم أماكن

 أو الدول دواًل متعاقدًة؛ هذه تكون   عندما -أ

 
البيع الدولي  دراسة خاصة لعقد : محمود سمير الشرقاوي، العقود التجارية الدوليةأنظر: د.  - 208

 وما بعدها. 56ص ، م1992للبضائع، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 .َ متعاقدة دولة قانون  إلى تطبيق الخاص  الدولي عندما تؤدي قواعد القانون   -ب 

لم    توجد في دول  مختلفة ؛ إذا  األطراف مختلفة  عمل  أماكن  كون   ال يلتفت إلى  ـــــ  2
 أي معلومات سابقة بين األطراف، أو من المعلومات   من   أو  يتبين ذلك من العقد،

 . انعقاده وقت  في أو العقد  األطراف قبل انعقاد  بها أدلى التي

لألطراف    التجارية  أو  ؤخذ في االعتبار جنسية األطراف وال الصفة المدنيةـــ ال ت3
 209  .االتفاقية هذه  تطبيق تحديد  في للعقد  أو

إال أن هذا اإلبهام والغموض من استعمال عبارة كتنازع القوانين، سرعان ما  
القوانين ال يجد مجاالً  تنازع  نعلم أن منهج  التعريف    يتبدد عندما  له إال في إطار 

(، بل إن  القانوني وليس له أي دور في إطار غيره من التعاريف )االقتصادي مثالً 
يزداد   مثالً   جالءً األمر  نجد  حيث  الالحقة،  المواد  مقتضيات  اتفاقية   بتفحص  إن 

روما المذكورة تتضمن بعض القواعد التي من خاللها يمكننا أن نستخلص تعريف 
من الدولي  فمثالً   للعقد  قاعدة   صلبها،  الثالثة على  فقرتها  في  الثالثة  المادة  نصت 

“اختيار األطراف لقانون أجنبي ال يقبل عندما فيها تعريف للعقد الداخلي كما يلي:  
واحد” بلد  داخل  االختيار  هذا  وقت  توجد  العقد  عناصر  جميع  وبمفهوم  تكون   ،

لي كالتالي يكون دوليا العقد يمكن استنباط تعريف للعقد الدو لهذا النص؛  المخالفة  
الذي ال تكون جميع عناصره تتموضع ببلد واحد، وتعريف آخر نستنتجه من الفقرة  

“العقد يحكمه قانون البلد الذي يتصل به األولى من مادتها الرابعة التي جاء فيها  
 

209  - Voir: Philippe  KAHN,  La  convention  de  vienne  du  11  avril  
1980  sur  les  contrats  de  vente international de marchandises , 
R.I.D.C , 33 année , N 04 , 1981, pp 955-966. 
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له  هذا األخير بمقتضى روابط أكثر وثوقا” الذي  العقد  الدولي هو  العقد  ، من أن 
 مع أكثر من بلد واحد.روابط 

بناء على كل ما سبق نعتقد أن االتفاقيات بصنفيها الصريح والضمني ال تعتمد  
أي من المعايير التي قال بها الفقه الحديث منه والتقليدي، بل لها مقاربة خاصة  
في التعامل مع مفهوم العقد الدولي، باختصار انه تعريف قانوني متطور يعتبر  

الذي تتطرق الصفة األجنبية لعنصر من عناصره القادرة بذاتها العقد دوليا العقد  
 210  .ونظرياً  ال تجريداً  على ربط العقد بأكثر من بلد واحد حقيقة وواقعاً 

التقنية   ووسائل  اإلنترنت  عبر  التجارية  العمليات  انتشار  فإن  وكمثال، 
الخطابات   اتفاقية  أحكامه  تنظم  والذي  هذه الحديثة  إلى  اللجوء  يجعل  اإللكترونية، 

نطاق   من  مستبعدة  عقود  أنواع  وهناك  حتمي.  بل  نظرنا  في  مفيد  أمر  االتفاقيات 
أو   العائلية  أو  الشخصي  لالستعمال  تشتري  التي  البضائع  مثل  االتفاقية  تطبيق 
المنزلية أو عقود بيع المزاد أو عقود تنفيذ الحجز أو غيره من العقود التي تتم بأمر  

والصكوك  ق االستثمار  وسندات  واألسهم  المالية  باألوراق  المتعلقة  العقود  أو  ضائي 
 211 القابلة للتداول والنقود والسفن والمراكب والطائرات والكهرباء.

هذه   مثل  من  لالستفادة  الدولي  المجتمع  مع  يدنا  وضع  في  ولنتسابق 
ولي المتطلع النسياب  بل لكل المجتمع الد  ؛المخرجات القانونية المفيدة لنا ولغيرنا

 
 مرحع سابق.أنظر: أمل المرشدي،  - 210

211 - Voir: Philippe  KAHN, op, cit., pp 946-955. 
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يقود   مما  والرخاء  التنمية  تسود  التجارة  وبانسياب  وسالمة.  أمان  في  التجارة 
 212 لألمان بين الشعوب.

الجنسية عنصر   اعتبار عنصر  جميعها على  تتفق  تكاد  فاالتفاقيات  هكذا 
الدولي قانوني محايد في العقود التجارية الدولية، ال يصلح كأساس إلضفاء الطابع  

األمم   اتفاقية  نذكر  صراحة  لذلك  أشارت  التي  االتفاقيات  ومن  العقود،  هذه  على 
عمان  التجاري  للتحكم  العربية  اتفاقية  للبضائع،  الدولي  البيع  عقود  بشأن  المتحدة 

الهاي  1978 اتفاقية  البحري،  النقل  عقود  بشأن  هامبورغ  اتفاقية  بشان   1964، 
بشان التمثيل في البيع    1983لمادية، اتفاقية جنيف  البيع الدولي األشياء المنقولة ا

الدولي للبضائع، اتفاقية بشان فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع، وما قيل عن  
إهمال  خالل  من  ضمنيا  العقد  إبرام  محل  عنصر  عن  يقال  الجنسية  عنصر 

 االتفاقيات الدولية العتباره وذكره.

الدولي االتفاقيات  اعتبرت  اختالف  بالمقابل  عنصر  أن  على  باإلجماع  ة 
موطن مؤسسات األطراف هو العنصر القانوني الفاعل، القادر بذاته على إضفاء 
دولة   من  العقد  محل  نقل  آثاره  من  ألن  التجارية،  العقود  على  الدولي  الطابع 

واحدة. دولة  من  أكثر  باقتصاد  والمساس  العقد  ارتباط  وبالتالي  هنا    ألخرى،  من 
االتفا أن  الذي  يظهر  القانوني  للعنصر  إال  تنتصر  وال  عناصرها،  تتخير  قيات 

بلد  من  أكثر  بمجال  العقد  يرتبط  بموجبه  والذي  األجنبية  الصفة  له  تطرقت 
 213 وتتجاوز إطار اقتصاد دولة واحدة.
 

 أنظر: د. عبد القادر ورسمه غالب، مرجع سابق. - 212
 مرجع سابق.أنظر: أمل المرشدي، )) عقد البيع الدولي للبضائع((،  - 213
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 املطلب الثاني 
 للبضائع   اتفاقية عقد البيع الدويل 

 

 عقد بيع البضائع الدولي:  –أواًل 

وبالتالي فانه يثير المشاكل التجارية   ،للبضائع  الدولي في أساسه بيعاً   يعد  البيع
البضائع ببيع  المتعلقة  وجود    إال   كافًة؛  والقانونية  من  الدولية  صفته  يستمد  انه 

و يهتم البائع في البيوع الدولية بتوفير  ،  البائع و المشتري في دولتين مختلفتين
المبيعة البضاعة  ثمن  للحصول على  له  يدفع  ؛  ضمان  بأال  المشتري  يعنى  بينما 

في هذا    هاماً   و تلعب البنوك دوراً   إليه،البضاعة    إرسالالثمن قبل أن يتحقق من  
  -كما يشارك الناقلون والمؤمنون   214، نظام االعتماد المستندي  قد عن طريالصد
 .في توفير ضمانات البيع الدولي للبضائع - أيضاً 

االلتزام  على االلتزام بالتسليم و   -فقط  -الدولي النص  عقد البيعال يتضمن و   
ائع  يتضمن كذلك مسائل أخرى مثل نقل البضاعة من دولة الب  بل إنمابدفع الثمن،  

المشتري   إلى الثمن  ،دولة  سداد  طريقة  كذلك  و  البضاعة  على  تتميز و   ،والتأمين 
فالبيع الدولي    ؛ العقود الدولية لبيع البضائع بخصائص ال تتوفر في البيوع الداخلية

 
الثقة؛ وهو في صورته العادية البسيطة هو تعهد من المصرف ) البنك(   -  214 االعتماد معناه 

بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغًا معينًا خالل مدة معينة يتفق عليها، ةيقوم العميل بسحب  
أما   اإلطالق؛  على  بسحبه  اليفوم  ..أو  شيكات  بسحب  أو  نقدًا  منجمًا؛  أو  مجمدًا  المبلغ  هذا 

ال من االعتماد  لمزيد   آخر.  شخص   لصالح  المصرف  من  العميل  يطلبه  اعتماد  فهو  مستندي؛ 
الدين،  التفصيل؛   علم  إسماعيل  الدين  محي  د.  األولى،  أنظر:  الطبعة  المستندية،  االعتمادات 

 . 17-15م، ص1996هـــ   1417المعهد العالي للفكر اإلسالمي، القاهرة، 
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لك عقد نقل ذ مثال    ،بعض العقود الدولية األخرى   الزماً   للبضائع تتصل به اتصاالً 
بحراً  جواً   البضائع  و   أو  تصديرها  عقد  البضائعو  على  التأمين  دفع  ؛  عقد  أن  كما 

البنك  مع  المشتري  يبرمه  الذي  المستندي  االعتماد  فتح  عقد  خالل  من  يتم  الثمن 
  ترتبط و بالتالي فان البيع الدولي للبضائع يكون وحدة من العقود الدولية    ،المراسل

موح  ؛ككل  معاً  قواعد  بوضع  الدولية  الهيئات  بعض  اهتمت  التجاري وقد  للبيع  دة 
 215أو اتفاقيات دولية. نموذجيةالدولي سواء في شكل شروط عامة أو عقود 

 المنظمة لعقد بيع البضائع الدولي:اتفاقية األمم المتحدة  –ثانيًا 

والتجارة   التعاون  لتطوير  اختصاصاتها  تنفيذ  سبيل  وفي  المتحدة،  األمم  قامت 
األمم   لجنة  أمانة  بتشكيل  )أمانة الدولية،  الدولي  التجاري  للقانون  المتحدة 

للبضائع.   الدولي  البيع  عقود  بشأن  المتحدة  األمم  اتفاقية  إلعداد  األونسيترال( 
وقامت أمانة األونسيترال بإعداد اتفاقيات دولية عديدة كان لها األثر الفعال في 
الدولي  التحكيم  واتفاقية  اإللكترونية  التجارة  اتفاقية  منها  الخصوص،   هذا 

واإللكتروني. والغرض المزمع من هذه االتفاقيات دعم وتطوير األعمال التجارية  
 216 لتحقيق الرفاهية والنماء في ربوع العالم.

 
م  2016/ 12/10لي للبضائع((، دراسة منشورة فيأنظر: أمل المرشدي، )) عقد البيع الدو   -  215

الزيارة   بتاريخ  نت: 2/2021/ 28ومتاحة  محاماة  موقع  في  م 
https://www.mohamah.net/law 

216  -  See: Babiak, A. Defining “Fundamental Breach” Under the United 
Nations Convention on Contracts  for  the International  Sale  of  Goods.  
6  Temple  International  and  Comparative  Law Journal, 1992,  pp 12-
137. 
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النقاط   من  العديد  األونسيترال،  من  الصادرة  التفسيرية،  المذكرة  أوضحت 
مم المتحدة  الهامة المتعلقة باالتفاقية للتقيد بها عند التطبيق. مع تبيان إن اتفاقية األ

يتعلق  موحد  )اتفاقية(  لقانون  موحد  نص  لتقديم  تهدف  الدولي  البيع  عقود  بشأن 
بالبيع الدولي للبضائع. هذا مع العلم أن المحاوالت الدولية إلعداد قانون موحد للبيع  

في   بدأت  للبضائع  روما  1930الدولي  و و   ؛في  الجهود  تلك  توقفت   ها لكنتتابعت 
 . الثانية غربيةالحرب الظروف بسبب 

الجهود  و   استئناف  الموحدب  -  الحقاً   -تم  القانون  تقديم  عام    إعادة 
و م1964 موضوع    جهودالتلك    منتكونت  ،  بتقنين  للعناية  دولية  التفاقية  بذرة 

التوجه في االتفاقيات   اولكن ما دعا لعدم التفاعل مع هذ  البيع الدولي للبضائع.
هذا  مصالح  لتحقيق  االتفاقيات  تلك  على  المهيمن  األوربي  األثر  وجود  السابقة 
الجزء من العالم دون األقطار األخرى. وهذا يفقد االتفاقية الصفة الدولية ويجعلها  

 217إقليمية.

تعد   ذلك؛  أجل  بشــأن  األمــم  اتفاقية   من  للبضــائع   الــدولي  البيــع  عقــد  المتحـدة 
أول1980لعام   فيينا(  اتفاقية   ( دوليةٍ   آليةٍ   م  بالتنظيم   قانونيــٍة  تتناول    جامعٍة 
الهــــاي   الدولية؛ ثم جاءت اتفاقية  االقتصادية  العالقات  في   تــداوالً   األكثــر  العقــد
عصارة   الــــدولي  البيــــع   بشــــأن1986لعام     ث البح  من  طويل    تاريخ    للبضائع 

 
بحٌث   -  217 للبضائع((،  الدولية  البيع  عقود  اتفاقية   (( غالب،  ورسمه  القادر  عبد  د.  أنظر: 

في    الزيارة  2019أيار/مايو    22منشوٌر  بتاريخ  ومتاح  االثنين 1442/ 21/4م،  هـ 
 /https://www.omandaily.omحيفة ُعمان: م في موقع ص2020/ 7/12
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ومكرسًة   العقود،  من الطائفة  لهذه  مالئمة   تنظيمية   حلول  إيجاد  في سبيل المضني
  218  األخذ بالمعيار المزدوج القانوني االقتصادي في تحديد هوية العقود الدولية.

 طلب الثالث امل 

 ) اليونيدروا( التنظيم الدويل املوحد للعقود الدولية معهد روما   

 

 مبادئ اليونيدروا: معهد روما و التطور التاريخي ل –أواًل 

وبصورة   بالخصوص  الدولية  التجارة  مجال  في  التوحيد  فكرة  توسعت  لقد 
للقانون المقارن سنة   الدولية  بالمؤتمرات  القانون   1900أكبر مع االهتمام  باعتبار 

القانون التشريعي المشترك لمجموعة  بالكشف عن  المقارن كعلم حديث نسبيا يهتم 
ي كانت محاوالت الفقهاء تصب في  كبيرة من التشريعات الوطنية المتقاربة. وبالتال 

واحد  قانوني  نظام  من  أكثر  بين  المشتركة  القانونية  للقواعد  توحيد  الى  التوصل 
والمبادرة الى وضعها ككيان قانوني متكامل ومستقل عن التشريعات الوطنية لتصبح  
بمثابة قانون مشترك يحكم المعامالت الدولية. وليس ببعيد عن هذا الغرض ما يقوم 

 

Voir: Philippe  KAHN,  op, cit., pp 945-957. 
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لمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص الذي ما فتئ يضاعف الجهود نحو تحقيق به ا
 219 أكبر قدر من التوحيد المأمول لقواعد القانون التجاري الدولي.

معهد  و  ” ب  عادة  الخاص  القانون  لتوحيد  الدولي  المعهد  اسم  يختصر 
UNIDROIT أو ب ” معهد روما”  وهو منظمة حكومية دولية تهتم بتوحيد  ”

الوصول   بغية  وذلك  العالم.  مستوى  على  الخاص  القانون  قانون   إلىمسائل 
خاص موحد ومقبول من جميع أعضاء المجتمع الدولي عن طريق دراسة وسائل 

 تحقيق التوافق والتنسيق فيما بين القوانين الخاصة للدول. 

مرة فكرة إنشاء معهد دولي لتوحيد القانون الخاص أثناء  وقد ظهرت ألول  
حينما أحالت الجمعية العامة  9/1924/ 30الدورة الخامسة لعصبة األمم في    انعقاد 

مجلس  طرف  من  تحدد  ووظائف  سلطات  ومنحه  دولي  معهد  خلق  قرار  للعصبة 
على  العصبة  مجلس  وافق  وقد   . اإليطالية  الحكومة  مع  باالتفاق  وذلك    العصبة 

وتم قبول اقتراح  الحكومة اإليطالية .حينما عرضت أن    1924/ 3/10القرار في  
تكون مدينة روما اإليطالية مقرا للمعهد. وأنها تقبل منحه اعتماد مالي سنوي يعينه 

 220  على أداء غرضه.

 
219  -  Voir: GIARDINA   Andrea,   «   Les   principes   d’UNIDROIT   sur   
les   contrats   internationaux », JDI, juil-aout, n° 03, Paris, 1995, pp 
550-558. 

التجاري   -  220 القانون  قواعد  وتوحيد  خلق  في  “يونيدروا”  معهد  دور   ( يوسف،  التامر  أنظر: 
في   منشورة  دراسة  الحسن  24/9/2018الدولي(،  جامعة  الدولية  واألعمال  القانون  مجلة  في  م 
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أكدت الحكومة اإليطالية تعهدها بإنشاء والحفاظ على    3/1926/ 31وفي  
قواعد القانون الخاص لمختلف الواليات وجميع الدول. المعهد لغرض توحيد وتنسيق  

تعزيز   بهدف  مختلف   اعتماد وذلك  قبل  من  الخاص  للقانون  موحد  لنظام  تدريجي 
ينبغي أن يستمر مفعوله لمدة ست سنوات قابلة   باالنضمامهذا التعهد ؛ و دول العالم

إشعار  االنسحاب وفق  يتم  مالم  الحقة مماثلة مدتها ست سنوات  لفترات  للتجديد  
 221 .األصليةتلك الفترة  انقضاءكتابي قبل سنة على األقل من 

أنشئ   اليونيدروا  وقد  البداية  -  في روما  معهد  ال  وكان في  الدول  تي  بين 
اتفاقية متعددة األطراف  بناءً   -اء فيه  قبلت أن تكون أعض قدت في ظل ع  ؛على 
في   األمم  بو ؛  1926/ 20/5عصبة  المعهد   مقتضاها أصبح  تابعة   هذا  منظمة 

األمم افتتاحه رسمياً و   ،لعصبة  االيطالية    ،5/1928/ 30في    تم  الحكومة  وتعهدت 
 222  ًا.مجلد  200.000يقارب  بتوفير مكتبة للمعهد تسع ما 

 : عهد الدولي لتوحيد القانون الخاصأهداف الم -ثانيًا 

الهدف الرئيس للمبادئ هو توفير إطار موحد للعقود التجارية الدولية والتأكد من  
من   عدد  أقصى  في  وتطبيقها  وتفسيرها  العملية  المختلفة ممارستها  البلدان 

 لتشجيع التقيد بحسن النية ونزاهة التعامل في العالقات التعاقدية الدولية. 

 

موقعها:   –األول   في  الزيارة  بتاريخ  ومتاحة  المغرب، 
https://www.droitetentreprise.com/ 

221 - Voir: GIARDINA   Andrea,  op, cit., pp 548-552. 
 أريج عبد الرحمن حمادة، مرجع سابق. أنظر: التامر يوسف، مرجع سابق.  - 222
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من النظام األساسي التي تنص على ”   األولىالبد من اإلشارة بداية لمحتوى المادة  
مالئمة  طرق  دراسة  هو  الخاص  القانون  لتوحيد  الدولي  المعهد  من  الغرض  ان 
تدريجيا العتماد  واإلعداد  الدول  أو مجموعات  الدول  بين  الخاص  القانون  وتنسيق 

 223مختلف الدول قواعد موحدة للقانون الخاص. 

 : اآلتيإلى ما تقدم يضطلع المعهد بوابتغاء التوصل 

 ( أ( إعداد مسودات لقوانين واتفاقيات بغرض إقامة نظام قانوني داخلي موحد.

القانون   مجال  في  الدولية  العالقات  تيسير  بهدف  التفاقيات  مسودات  إعداد  ب(   )
 الخاص .

 ( ج( عمل دراسات في القانون الخاص المقارن . 

المجاالت تتوالها مؤسسات أخرى  ( د( االهتمام بمشروعات قائمة في أي من هذه  
 . عالقة معها كلما كان ذلك ضرورياً  بما يمكن من إقامة

نطاق   على  باالنتشار  جديرة  المعهد  يراها  أعمال  ونشر  مؤتمرات  تنظيم  ه(    )
 224 .واسع”

 
أبوأنظر:    -  223 "  الليونيدروا"روما  معهد  لمبادئ  تحليلية  دراسة   النمر،  العال  أبو  علي   العال  د. 

-51م، ص  2000النهضة العربية، القاهرة،  الطبعة األولى، دار    الدولية،  التجارة  بعقود  المتعلقة
53 . 
فتاك، مرجع سابق، ص    -  224 التفصيل؛    . 252-251أنظر: حاسي جهاد وعلي  ولمزيد  من 

أبوأنظر:     المتعلقة "  اليونيدروا"روما  معهد  لمبادئ  تحليلية  دراسة  النمر،  العال  أبو  علي  العال  د. 
 . 62مرجع سابق، ص  الدولية، التجارة بعقود
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طرق   إيجاد  كيفية  دراسة  هو  للمعهد  الرئيس  الهدف  إن  إذن  يتضح 
ال مختلف  بين  الخاص  القانون  لتوحيد  إلى ووسائل  يحتاج  وهو هدف ال  دول ، 

عليه  للداللة  تستخدم  التي  التسمية  من  يستخلص  أساسا  ألنه  وإيضاح  تفسير 
اإلعداد   بد من  الهدف ال  تحقيق هذا  أوال وأخيرا ومن أجل  الهدف األسمى  وهو 
التدريجي لمشروعات االتفاقيات الدولية التي تهتم بتوحيد قواعد القانون الخاص 

عد المادية أو في مجال قواعد تنازع القوانين .والتنسيق بين  سواء في مجال القوا
على   الخاص  القانون  بتوحيد  والمعنية  المختلفة  الدولية  والمنظمات  الهيئات 
مناهج  وتنسيق  واآلراء  الخبرات  لتبادل  معها  لقاءات  وعقد   ، الدولي  المستوى 

 225 العمل فيما بينها.

يتمثل    unidroitألول لمعهد  وكمالحظة أولى يمكن القول على أن الهدف ا
بكل  التنصيص عليه  تم  الدول كهدف وحيد وأسمى  وهو ما  العمل من أجل  في 

اليضع    unidroitوضوح في النظام األساسي للمعهد. ويفيد هذا المعنى أن معهد  
اليمكن  الحقيقة  وفي  الدول.  مواطني  مصلحة  أجل  من  العمل  أولوياته  ضمن 

يو  مبادئ  وجود  ظل  في  القول  بهذا   بسهولة  بالعقود  التصريح   المتعلقة  نيدروا 
أن هذه المبادئ ليست مشروع    التجارية الدولية، لكن الذي ينبغي أن يكون واضحاً 

مجاالً  تترك  لم  المبادئ  هذه  ديباجة  أن  كما  اتفاقية  أو  تم  ؛  لاللتباس  معاهدة  فقد 
أن    على  تشريعا  كنموذج  تتخذ تصميمها  سن  في  ترغب  التي  للدول   ت تشريعي 

الدول العقود  أن  ؛يةبشأن  عمل    نموذجيةقوانين    إعداد مسألة    والواقع  لتسهيل 

 
 . 12أنظر: التامر يوسف، مرجع سابق، ص  - 225
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. ولكن هل يمكن التشكيك في unidroitالمشرعين الوطنيين يعتبر ضمن وظائف  
 226وجود حاجة حقيقية في هذا المجال؟

ويجب   ،ى بالفعالية والنجاعةظلكي يح  النموذجيمن الواضح أن القانون  
أن يستجيب وضعه  لضرورة قائمة وأن تمر فترة زمنية على اعتماده من طرف  

قانون   كمثال  للدول.  الداخلية  الذي    النموذجيالتشريعات  الدولي  التحكيم  بشأن 
تكن  لم  إذ  بالغة  أهمية  منحته  ظرفية  في  وضع  حيث  األونسيترال،  وضعته 

الطري هذه  يخص  تقنين  على  تتوفر  الوطنية  لتسوية التشريعات  البديلة  قة 
وضع  في  الوطنيين  المشرعين  حاجة  فإن  يونيدروا  لمبادئ  وبالرجوع  المنازعات. 
قانون خاص بالتجارة الدولية ستنعدم مالم توفر لهم هذه المبادئ قدرا من األمن  

 227.القانوني أكثر مما لديهم

 :مبادئ اليونيدروا المتعلقة بعقود التجارة الدولية -ًا ثالث

الدوليةمبادئ  الصدرت   التجارة  بعقود  لتوحيد    المتعلقة  الدولي  روما  معهد  من 
ممثلة في  وهناك عدة دول عربيه    ،دولة  65بمشاركة أكثر من    ؛القانون الخاص

 ، مصر، المملكة العربية السعودية وتونس . هذا المعهد منها العراق

 
أبوأنظر:    -  226 " اليونيدروا"روما  معهد  لمبادئ  تحليلية  دراسة  النمر،  العال  أبو  علي  العال  د. 

 . 66مرجع سابق، ص  الدولية، التجارة بعقود المتعلقة
القواعد المادية لمنازعات عقود التجارة الدولية في األنظمة    -  227 أنظر: زبيدة عبد الهادي، )) 

الدولية   االتفاقيات  إطار  في  األبحاث،   –العربية  ونشر  للعلوم  العربية  المجلة  مقارنة((،  دراسة 
 . 156-155، ص م2017المجلد الثالث،  العدد الثاني، مارس 
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ليها الحكومات  لم يشأ معهد روما أن يجعل  من مبادئ اليونيدروا اتفاقية تصادق ع
بها هذه    ؛وتلتزم  فيه  تستعين  نموذجي   قانون  ومجرد  عامة  مبادئ  جعلها  وإنما 

إجراء ألن القوانين النموذجية وغير ملزمة للدول فهي بطبيعتها تسمح للدول ب  ؛الدول
نصوصها   على  التعديالت  ومصالحهابعض  احتياجاتها  مع  تتماشى    228؛ حتى 

بعد التحفظ على تطبيق  بعكس االتفاقيات الدولية حيث ال تصادق عليها الدول إال  
 229  .بعض نصوصها

بين   مشتركة  للعقد  قواعد  وضع  في  اليونيدروا  لمبادئ  الرئيسي  الهدف  يتمثل 
إلى  القانونية  اليونيدروا  المبادئ  العالم لذلك عمدت  القانونية في  معظم األنظمة 

تناس التي  الحلول  اليونيدروا  تبني  مبادئ  فأصبحت  الدولية  التجارة  وطبيعة  ب 
 230  .ة بطريقة غير تشريعية وغير ملزمةوثيقة توحد قواعد عقود التجارة الدولي

باإلضافة إلى ذلك فإن مبادئ اليونيدروا تتميز عن  مثيالتها من الوثائق في أنها  
اليونيدروا القانونية يتوقف إلى  ولكن تطبيق مبادئ    تتناول مختلف العقود التجارية.

  حد كبير على مدى اختيارها من قبل أطراف العقد وعلى مدى تقبلها من المحاكم 
 ؛ أهمها: يتم تطبيق هذه المبادئ في عدة حاالت و  .الوطنية وهيئات التحكيم الدولية

 
   .10سابق، ص  أنظر: التامر يوسف، مرجع - 228

229  -  See: BENNETT ”A.L”, International organization: Principles and 
Issues, Prentice-Hall International, 1991, pp 22-35. 

 العال  د. أبوأنظر:  ولمزيد  من التفصيل؛    .13أنظر: التامر يوسف، مرجع سابق، ص    -  230
 الدولية،  التجارة  بعقود  المتعلقة"  اليونيدروا"روما   معهد  لمبادئ  تحليلية  دراسة  النمر،  العال  أبو  علي

 . 76مرجع سابق، ص 
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 ( عندما يتفق الطرفان على أنه هو القانون الواجب تطبيقه في العقد .1

 يتفق الطرفان على تطبيق قانون معين على عقدهما .( عندما ال 2

 ( يجوز استخدامها لتفسير أو إلكمال وثائق القانون الدولي .3

 ( يجوز استخدامها لتفسير أو إلكمال القانون الوطني . 4

 231 ( عندما يتم اتخاذها كنموذج من قبل المشرع الدولي والداخلي .5

 : ( لتوحيد القانون التجاري الدولي)يونيدروامعهد منجزات  همأ –ًا رابع

ن التوفيق بين التشريع الوطني والتشريع الدولي أضحى مطلبًا ملحًا ألن التجارة  إ
الوطني  القانون  بمقدور  يعد  ولم  الدولية  االتفاقات  من  العديد  إبرام  فرضت 
دراسة  إن  ثم  الذاتي.  واالكتفاء  الضيق  بموقعه  والتحصن  نفسه  على  االنطواء 
التي   منها  سواء  الدولية  العقود  قانون  عن  بمنأى  تعد  لم  الوطني  العقود  قانون 

  . بين الشركات فيما بينها  تبرمها الدول أو تلك التي تبرمها الدول مع الشركات أو
232 

بالتالي فقد نجح المعهد في توحيد العديد من القواعد الموضوعية و المادية  و 
الدولي و يكفي بان نش الدولية    إلىير  للقانون الخاص    الهامة بعض االتفاقيات 

تمت   وقد  المعهد  هذا  الى  إعدادها  في  الفضل  يرجع  من    الموافقةالتي  عليها  
 :العديد من الدول ومنها جانب

 
 أنظر: أريج عبد الرحمن حمادة، مرجع سابق.  - 231

232 - Voir: GIARDINA   Andrea, op, cit., pp 555-559. 
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 1964عام  المادية المنقولة لألشياءبالبيع الدولي   الخاصةاتفاقيه الهاي  -1
 و المتعلقة بعقد الرحلة .  1970اتفاقيه بروكسل عام   -2
عام   -3 واشنطن  قانوناً   1973اتفاقيه  تتضمن  بـشكل    خاصاً   موحداً   التي 

 ذات الطابع الدولي. الوصية
،    2010،  1994مبادئ العقود التجارية الدولية ) مبادئ يونيدروا( لسنة   -4

2016. 
 . 1995متلكات الثقافية عام الدولية للم بالحماية خاصةاتفاقيه  -5
يونيدرو  -6 /    ااتفاقية  الوسيطة  المالية  لألوراق  الموضوعية  القواعد  بشأن 

2009.233 

 ستناد إلى إرادة الطرفين الصريحة:تطبيق مبادئ اليونيدروا باال -خامسًا 

قانون الواجب التطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين واستنادا لمبدأ الإلى  استنادا  
الذين يريدانه بما ال يتعارض مع  يحق ألطراف العقد اختيار القانون   ؛  على العقود

 قواعد اآلمرة ويتم ذلك كالتالي :ال

الوطنية:ــ  1 والعقود  اليونيدروا  من    مبادئ  الوطني  العقد  أطراف  يمنع  شيء  ال 
اختيار مبادئ اليونيدروا للتطبيق أو بعض نصوصها  وحيث أن العديد من األحكام  

 
 د. أبوأنظر:  ولمزيد  من التفصيل؛    .11  -10أنظر: التامر يوسف، مرجع سابق، ص    -  233

 التجارة  بعقود  المتعلقة"  اليونيدروا"روما  معهد  لمبادئ  تحليلية  دراسة  النمر،  العال  أبو  علي  العال
 . 71مرجع سابق، ص   الدولية،
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أحكام جيدة وجدي هي  اليونيدروا  مبادئ  العربية مما الواردة في  التشريعات  دة على 
 234  يشجع أطراف العقد الوطني على اختيارها.

في العقود التجارية أن يجوز ألطراف العقد    :دوليةمبادئ اليونيدروا والعقود الــ  2
يصنعا من ضمن شروط وبنود العقد أي نص أو مادة من المواد الواردة في مبادئ 

اختيارها كلها وهذه الحرية للمتعاقدين ال يحد منها  اليونيدروا أو بعضهما أو حتى  
العقد  يحكم  الذي  القانون  في  اآلمرة   النصوص  بمراعاة  االلتزام  أن   ؛سوى  حيث 

اآلمرة النصوص  وبين  بينها  تصادم  ال  اليونيدروا  مبادئ  نص   ؛نصوص  فهناك 
يق  ينص صراحة على أنه ال يوجد ما يحد من تطبيق القواعد اآلمرة الواجبة التطب

يجوز   ، ذلك  خالف  على  نص  المبادئ  في  يرد  لم  ما   "  : أنه  على  تنص  حيث 
تعديل  أو  نصوصها  من  نص  مخالفة  أو  المبادئ  هذه  تطبيق  استبعاد  لألطراف 
محددة  بصورة  النسخة  تحديد  على  العقد  ألطراف  وينصح   ". عليه  المترتب  لألثر 

إدماجه في  يرغبان  التي  اليونيدروا  بمبادئ  الخاصة  حيث  وواضحة  عقدهما  في  ا 
 ( نسخ  عدة  يتم  2016،  2010،  2004،    1994هناك  ذلك  إغفال  حال  وفي   )

 235. لنسخة السارية وقت النظر بالنزاعاعتماد ا

 بمبدأ القانون الواجب التطبيق:  تطبيق مبادئ اليونيدروا ــ 3

 
.  ولمزيد  من التفصيل؛ أنظر: د   أنظر: المحامية أريج عبد الرحمن حمادة، مرجع سابق.  -  234

  إصدارات   األولى،  الطبعة  تنفيذها،  إبرامها  مفاوضاتها:  الدولية  التجارية   العقود  عوض،  يسري 
 . 316  ص م،2010 السودان، الخرطوم، اليسري، مكتب

 أريج عبد الرحمن حمادة، مرجع سابق. أنظر: المحامية  - 235
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القانون  ويتم ذلك عبر أتفاق أطراف العقد بأن تكون مبادئ اليونيدروا صراحة هو  
الواجب التطبيق ليحكم عقدهما التجاري الدولي رغم أن القانون الوطني يظل واجب 

التطبيق  والحال كذلك بالنسبة لقواعد النظام  العام في الدولة التي تنظر النزاع مما  
تستمد صفتها  و   .ن فقط مع مزايا مبادئ اليونيدروايفيد أن االستفادة واالستعانة تكو 

قبل سلطات الدول لها من المجتمع التجاري الدولي على أنه القانون  اإللزامية من ت 
   236المستقر .

 يئات التحكيم لمبادئ اليونيدروا:اعتراف هــ 4

للفصل  وذلك  التطبيق  الواجب  للقانون  العقد  أطراف  باختيار  التحكيم  هيئة  تلتزم 
اختياره   يجوز  وكذلك  العقد  إبرام  عند  اليونيدروا  لمبادئ  االختيار  هذا  ويتم  بالنزاع 
بحقوق   يكون هناك إضرار  أن  ال  التحكيم بشرط  إجراءات  السير في  أثناء  أيضًا 

اختيار مبادئ اليونيدروا كقانون واجب التطبيق الغير. وقد يتم االتفاق صراحة على  
 237  .ن قواعد قانونية غير وطنيةاالطرفوقد يتم االتفاق صلحا وقد يختار 

اليونــ  5 لمبادئ  الطرفين  باختيار  الوطنية  المحاكم  اعتراف  أنها  مدى  على  يدروا 
 القانون المنطبق: 

انت تلزم الطرفين باختيار  هذا التساؤل يعتمد على قاعدة اإلسناد الوطنية فيما إذا ك
.  اختيار قواعد قانونية غير وطنية   قانون دولة معينة أم أنها تسمح بشكل أو بآخر

 
،  أنظر: د. هشام خالد، العقود الدولية وخضوعها للقواعد الموضوعية، دار الفكر الجامعي -  236

 . 44م، ص2001اإلسكندرية، 

 أنظر: المحامية أريج عبد الرحمن حمادة، مرجع سابق.  - 237
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ولذلك إذا كانت مبادئ اليونيدروا هي القانون المختار من قبل الطرفين فال تعترف 
ا على  وإنما تقوم بتطبيقه  ؛المحاكم بها على أنها القانون المختار من قبل الطرفين 

، األمر الذي يظل معه هذا العقد إلى قانون يحكمه والذي أنها  جزءًا من بنود العقد 
تعد جزء من  المبادئ  هذه  أن  ذلك  والسبب في  اإلسناد  قانون  تحديده بموجب  يتم 
ليست   فهي  الدولية  التجارة  في  بها  المعمول  القواعد  يتضمن  الذي  التجار  قانون 

ادق عليها الدول ليتم اعتبارها جزء من قانونها  الوطني وبناء عليه فإن  اتفاقية تص
القانون   في  آخر  آمر  نص  مع  تعارضت  حال  في  إال  بتطبيقها  تلتزم  المحكمة 

 238  الوطني.

 : األطراف  لمبادئ اليونيدروا ضمناً اختيار  -سادسًا 

نصوص   فهي  الدول  عليها  تصادق  اتفاقية  ليست  اليونيدروا  مبادئ  أن  حيث 
القرار   الدولية، وقد صدر في  بالتجارة  المشتغلين  مكتوبة؛ وفي متناول يد جميع 

  7110الجزئي لمحكمة التحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة التجارة الدولية رقم  
انون التجار حيث ورد التالي: "  يؤكد اعتبار مبادئ اليونيدروا جزءًا أساسيا من ق

الخاصة  العامة  والقواعد  المبادئ  من  أساسيًا  جزءًا  اليونيدروا  مبادئ  تعتبر 
الدولية التعاقدية  الذي   ،بااللتزامات  القانون  لتشكيل  واسع  دولي  بإجماع  والمتمتعة 

 يحكم العقد وذلك كالتالي: 

 
أبوأنظر:    -  238 " اليونيدروا"روما  معهد  لمبادئ  تحليلية  دراسة  النمر،  العال  أبو  علي  العال  د. 

 وما بعدها. 44مرجع سابق، ص  الدولية، التجارة بعقود المتعلقة
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الدول1 القانونية  للمبادئ  صياغة  إعادة  المبادئ  تعتبر  على (  التطبيق  الواجبة  ية 
القانونيين   الخبراء  متميزة من  قبل مجموعة  تم وضعها من  الدولية؛   التجارة  عقود 
أو  الدول  قبل  من  تدخل  وبدون  العالم،  في  القانونية  لألنظمة  المتمثلين  الدوليين 
استنادها  إلى  باإلضافة  وحيادها،  للمبادئ  العالية  الجودة  إلى  أدى  مما  الحكومات 

 .رية الدولية التي تقع ضمن نطاقهاالة ومالءمتها للمعامالت التجاعلى العد 

(  تنظم هذه المبادئ كل من عقود البيوع الدولية للبضائع والعقود الدولية لتزويد 2
 الخدمات . 

( لم تتضمن هذه المبادئ لمبادئ غامضة أو توجيهات عامة وإنما تضمنت قواعد 3
 239. محددة تم وضعها بشكل منظم ومناسب 

الواجب   -ًا  سابع للقانون  الطرفين  اختيار  عدم  عند  اليونيدروا  مبادئ  تطبيق 
 : التطبيق

من أي بند بخصوص القانون الواجب   -أحيانًا    -قد يخلو العقد التجاري الدولي  
أنهما   بال أطرافه، أو  القانون في  أنه لم يخطر هذا  التطبيق، وقد يكون السبب 

 240.ر القانون لحين وقوع نزاع بينهمااختيافضال االتفاق الحقًا على 

 
  العال  أبو  علي   العال  د. أبو  سابق. ولمزيد  من التفصيل؛ أنظر: : التامر يوسف، مرجع  أنظر  -  239

مرجع سابق،    الدولية،  التجارة  بعقود  المتعلقة"  اليونيدروا"روما  معهد  لمبادئ  تحليلية   دراسة  النمر،
 . 87ص 

يوسف،    -  240 التامر  دراسة  سابق  مرجعأنظر:  النمر،  العال  أبو  علي  العال  أبو  د.  أنظر:   .
 . 89د روما"اليونيدروا" المتعلقة بعقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص تحليلية لمبادئ معه
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 وهيئات التحكيم في هذه المسألة:مواقف المحاكم الوطنية  

الطرفي1 اتفاق  عدم  حال  في  اليونيدروا  مبادئ  وتطبيق  الوطنية  المحاكم  على (  ن 
 القانون الواجب التطبيق: 

القاضي   العربي  -عادًة    –يلتزم  العالم  المشترك   في  الوطن  قانون  بتطبيق 
للطرفين، أو قانون محل إبرام العقد؛ مما يعني ال مجال بتطبيق مبادئ اليونيدروا 

بشأن    1980في هذه الحالة. أما  في الدول األوربية فنجد أن اتفاقية روما لعام  
القانون الواجب التطبيق على االلتزامات التعاقدية؛ تلزم القاضي في الدول التي  

زمت باالتفاقية أن يطبق  قانون الدولة التي يكون للعقد رابطة قوية معها؛ عند الت
غياب اإلرادة في اختيار القانون الواجب التطبيق ويقصد بالرابطة القوية )الرابطة  

 241اإلقليمية الجغرافية(. 

على 2 الطرفين  اتفاق  عدم  عند  اليونيدروا  لمبادئ  التحكيم  هيئات  تطبيق  مدى   )
الا العقد لقانون  التطبيق على  اليونيدروا واجب  مبادئ  تطبيق  التحكيم  لهيئة  يجوز   :

وذلك  التطبيق؛  الواجب  القانون  اختيار  على  العقد  أطراف  اتفاق  عدم  حال  في 

 
الدولية    دخلت  -  241 شديد    والعالميةاإلقليمية  المنظمات  تنافس   القضايا    في  من  كثير   في 

التنموية؛ وبدا إن المنظمات اإلقليمية لما تستطع االستمرار في تلك المنافسة؛ خاصًة في مواجهة  
والتجمعات االقتصادية الجديدة؛ لمزيد  من   World Trade Orgnizatinمثل    المنظمات الحديثة

 التفصيل؛ أنظر: 
- Theo van Boven, Human Rights and Rights of Peoples, European 
Journal of International law, VOL. 6, (1995) №.3, PP 461-477  . 
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التحكيم   محكمة  قررت  حيث  الدولية؛  التجارية  للعقود  مالءمة  األكثر  باعتبارها 
 242. التابعة لغرفة التجارة الدولية ذلك

الفجوات  ــ  2 سد  أو  تفسير  عند  اليونيدروا  مبادئ  تطبيق  القانون مدى  في 
 الوطني: 

لعام   اليونيدروا  مبادئ  أن  الفقهاء  بعض  وسد   2010يرى  تفسير  في  تساهم 
فجوات القانون الوطني الواجب التطبيق؛ سواء باتفاق الطرفين أو باالستناد إلى 

 243  .سناد االحتياطية الواجبة التطبيققواعد اإل

المحاكم  - مبادئ :  اجتهادات  استخدام  يجوز  أنه  على  محاكم  عدة  أكدت  حيث 
 اليونيدروا في تفسير وتكميل القانون الوطني في أكثر من محكمة. 

صدرت عدة قرارات تحكيم تم فيها استخدام بعض النصوص مبادئ  : قرارات التحكيم
  244  المعين.اليونيدروا لتأكيد الحلول الموجودة في القانون الوطني 

 
سابق.    -  242 مرجع  يوسف،  التامر  سابق.  مرجع  الحمادة،  أريج  المحامية  من  أنظر:  ولمزيد  

 . 319 ص مرجع سابق، عوض، يسري . التفصيل؛ أنظر: د
 . 48-45، ص مرجع سابقس زبون العبودي، أنظر: د. عبا - 243
 العال   د. أبوأنظر:  ولمزيد  من التفصيل؛    أنظر: أريج عبد الرحمن حمادة، مرجع سابق.  -  244

 الدولية،  التجارة  بعقود  المتعلقة"  اليونيدروا"روما   معهد  لمبادئ  تحليلية  دراسة  النمر،  العال  أبو  علي
 . 71مرجع سابق، ص 
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 الثاني   بحث امل 

 القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية 

 

 وهي   األخرى   القوانين   تنازع  بأحوال  مقارنة  نادرة  بمزية  الدولي  العقد  أطراف   يتمتع
 . التعاقدية التزاماتهم على التطبيق واجب القانون  اختيار على القدرة

 مفروض   ليس  المختار  القانون   أن  إذا  القانوني  األمان  لتحقيق   األمثل  الوسيلة  وهي
  المفترض   العلم   من  الحقيقي  علمهم  إلى  أقرب   وهو  توقعاتهم  عن  بعيد   وال   عليهم

 القانوني   األمان  تحقيق  في  التطبيق  واجب   القانون   اختيار  لدور   ونظراً   بالقانون 
  أو   يتضمنه  الذي  الدولي  العقد   عن  استقالله   تقليد   نحو  توجهاً   ثمة  فإن  للمتعاقدين

 وقد   الماضي  القرن   سبعينيات   في  الفرنسي  بالفكر  طرح  وأن   سبق  رأي  وهو  به  يتعلق
( 7)  المادة  نصت   إذا  2012  لعام  الدولي  التجاري   للعقد   الهاي  مبادئ  مسودة  قننته
  الذي   العقد   بطالن  أساس  على   القانون   باختيار  الطعن  يجوز  ال:    إنه  على  منها

  بطالن   إشكالية  تجنب   فائدة  وتحقيق  التحكيم  مبادئ  من  مقتبس  مبدأ  وهو  يتضمنه
  القانون   تطبيق  استحالة  من  عليه  يترتب   وما  به  يتعلق  أو  يتضمنه   الذي  العقد 

  العقد   في  كثيرة  شبه  أوجه  التطبيق  واجب   القانون   اختيار  عقد   ويتضمن  المختار
 األداء  أهلية  توافر  وجوب   بذلك  ليقابل  الدولي  العقد   صفة  توافر  يلزم  إذ   الموضوعي

 ماهية   وتقابل  اإلرادة  عن  التعبير   لتقابل  التطبيق  واجب   القانون   اختيار  وطريقة
 245.العقد  محل ركن المختار القانون 

 
 . 62-1م، ص  2017مرجع سابق، أنظر: د. عباس زبون العبودي،  - 245
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 املطلب األول 

 خصوصية القانون الواجب التطبيق ف العقود الدولية 

 

الواجب إن أهم المسائل الناجمة عن العقود الدولية تتمحور حول تعيين القانون  
تطبيقه عليه و على اآلثار الناجمة عن العقد من حيث تنفيذه أو عدم تنفيذه, و  

با المختصة  الجهة  تحديد  و  تفسيره  و  شروطه  المحتمل  تعديل  النزاع  في  لفصل 
ع عليه    ن الناجم  المترتب  أو  و العقد,  أطرافه؛  بأحد  اإلضرار  و  تقضي  فسخه 

الدولي لقانون اإلرادة؛ أي    القواعد المستقرة بهذا الشأن؛ بضرورة إخضاع العقد 
 246 القانون الذي تشير إليه إرادة المتعاقدين.

الموضوعية   وشروطه  العقد  بتكوين  يتعلق  ما  كل  القانون  هذا  ويحكم 
وما  العقد  أثار  ينظم  كما  المتعاقدة.  األطراف  وأهلية  والسبب  المحل  و  كالتراضي 

بين   متبادلة  وحقوق  التزامات  من  من  يرتبه  أحكامه  مخالفة  تثيره  ما  و  أطرافه 
ن هذه المسؤولية أو من  مسؤولية عقدية وكذلك توافر شروط العقد القاهرة للتحلل م

منها؛   أثر   علماً جزء  يرتب  ال  الدولي  العقد  تعارضه    اً قانوني  اً بأن  عدم  بمدى  إال 
 .والمصلحة العامة  و النظام العام

 ان اإلرادة مبدأ سلطإعالء   -أواًل 

 
الجديدة،    -  246 الجالء  مكتبة  الدولية،  التجارة  قانون  في  دراسة  حبيب،  ثروت  د.  أنظر: 

ص  1995المنصورة،   دار 91-89م،  الدولي،  العقد  قانون  سالمة،  الكريم  عبد  أحمد  .د.   .
القاهرة،   العربية،  ص  2001/  2000النهضة  العقود 78-77م،  الحداد،  السيد  حفيظة  د.   .

واألشخا الدول  بين  بيروت،  المبرمة  الحقوقية،  الحلبي  منشورات  األولى،  الطبعة  األجنبية،  ص 
 . 101-99م، ص 2003
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 هي   مازالت  آثاره  وتحديد  التصرف   إنشاء  في  األفراد  حرية   أو  اإلرادة  قدرة  أن
 كان  عما  -  الحاضر  الوقت  في  -  زادت  قيود  القاعدة  هذه   على  ترد  لكن.  القاعدة

 من   تحد  التي   القيود   في  الزيادة  هذه  وترجع.  كبيرة  درجة  إلى  ذلك  قبل  منها  مقرراً 
 قوى   نشوء  وهو  دائم،  أولهما:  األسباب  من  نوعين  إلى  الفردية  اإلرادة  سلطان

  حديثة   اجتماعية  نظريات  فظهرت   األفكار،  في  تطور  إلى  أدت  جديدة  اجتماعية
  نشوب   وهو   عارض،  والثاني  قبل،   من  سائداً   كان  الذي  الفردي  المذهب   ناهضت
  نطاق   على  العقد  في  يتدخل  المشرع  تجعل   التي   االقتصادية  واألزمات  الحروب

 247.لمواجهتها واسع

نَّ اإلرادة ال تزال تتمتع بمكانٍة عليٍة في إجراء التصرفات القانونية؛ بيد أ 
كرس ثم  ابتداًء،  الشرع  أقرها  قدٍر  بهالة  أحيطت  الوضعية؛ تولذلك  القوانين  ها 

الفطرة   إلى  تعود  بحسبانها  اإلرادة"  سلطان   " مفهوم  في  الحقائق  تلك  وتالقت 
 248اإلنسان عليها؛ فجعلها حرًا مسؤواًل ومختارًا... األولى التي خلق هللا تعالى

اإلرادة   سلطان  مبدأ  عن  الحديث  إن   في  مراء  به    -ال  يليق    –بإسهاب  
 سلطان   فمبدأ  تحول دونها قيود المقام؛ ونكتفي بإشارة  وافية  عن مضمونه؛ضرورٌة  

  التي   اآلثار   وتحدد   القانوني،  التصرف  تنشئ  أن  على   قادرة   اإلرادة  أن  يعني  اإلرادة
 مبدأ   وهو   بالشكل،  منه   األول  الشق  يتعلق :  شقين  ذو   مبدأ  فهو .  عليه  تترتب 

. التصرف  إلنشاء  كافية  شكلية  أي  عن  مجردة  وحدها  اإلرادة  يجعل  الذي  الرضائية

 
أنظر: د. أيمن أبو العيال، )) مبدأ سلطان اإلرادة((، دراسة منشورة ومتاحة بتاريخ الزيارة    -  247

 /http://arab-ency.com.sy/law/detailم في موقع الموسوعة العربية:  2020/ 3/10
أنظر: د. جاسم محمد زكريا، قضايا معاصرة، محاضرات منشورة في مقرر قضايا فقهية   -  248

معهد الفتح   -ة لطالب السنة الثالثة في كلية الشريعة والقانون، جامعة بالد الشام  وقانونية معاصر 
 م.  2015-2014ه  1436 -1435اإلسالمي العام الجامعي 
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 صورة،   بأي  يكون   التعبير  وهذا  اإلرادة،  عن  تعبير  يصدر  أن  مطلوب   هو  ما  فكل
  90  المادة)  ضمنياً   يكون   أن   ويجوز   باإلشارة،  حتى  أو  بالكتابة  أو   باللفظ  يقع   فقد 
 (.السوري  المدني القانون  من

  السلطان   صاحبة  كذلك  اإلرادة  تكون   أن  ومقتضاه  بالموضوع،  الثاني  الشق  ويتعلق
  وأن   القانون،  يعرفه  ال  عقداً   تنشئ  أن  اإلرادة  فتستطيع.  التصرف  آثار  تحديد   في

 العقد   من   تجعل  وأن  القانون،  نظمها   التي  العقود   أحكام  يخالف  ما  إلى  تتجه 
 هذا  أثر  على  السوري   المدني  القانون   نص   وقد .  عينياً   أو  شكلياً   عقداً   الرضائي

 أن   على  تنص   التي(  السوري   المدني  القانون   من  148)   المادة  في  العقد   في  المبدأ
  أو   الطرفين،  باتفاق   إال  تعديله  وال  نقضه  يجوز  فال  المتعاقدين،  شريعة  العقد »

]«القانون   يقررها  التي  لألسباب   المدني   القانون   من(  1134)   المادة  نص   ومثله. 
  مقام   تقوم  شرعي  وجه  على  تعقد   التي  االتفاقات »  أن  على  تنص   التي  الفرنسي
  من (  147)  المادة  في  المصري   المشرع  فعل  وكذلك  «عاقديها   إلى  بالنسبة  القانون 
 249  .جائز فهو ممنوعاً  ليس ما فكل التصرف، حرية هي فالقاعدة[. المدني القانون 

  القانوني  التصرف أصل في المتصرف إرادة حرية هو اإلرادة سلطان مبدأ فموضوع
 في  حريات  أربع  المبدأ  بهذا  ويتعلق.  القانون   نظر  في  الحرية  تلك  وحدود  ونتائجه

 : هي  نواح أربع

 
المجلد   –أنظر: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية االلتزام    -  249

. د. محمد صبري السعدي، الواضح  وما بعدها 51األول، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص 
العقد واإلرادة المنفردة    -في شرح القانون المدني: النظرية العامة لاللتزامات     -مصادر االلتزام 

الجزائر, مليلة,  عين  الهدى,  دار  الرابعة,  الطبعة  العربية,  القوانين  في  مقارنة  م,  2009دراسة 
 . 45-40ص
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 حرية   هنا  المبدأ  ويسمى  القانوني،  التصرف  أصل  في  المتصرف  حرية .1
 . التعاقد 

 هذا   ويسمى  القانوني،  التصرف  إرادة  عن  التعبير  كيفية  في  المتصرف  حرية .2
  إلنشاء   الرضا  كفاية  أي  القانونية،  التصرفات   في  الرضائية  مبدأ  هنا  المبدأ

  دون   من  أي  الرضا،  هذا  عن  التعبير   طريقة  كانت   أياً   القانوني،  التصرف
  التصرف   ينشأ   ال  بحيث   مخصوصة  ومراسم   شكلية  بقيود   المتصرف  تقييد 

 .  تتحقق  لم إن القانوني

 حدود   في  القانونية  التصرفات   أنواع  من  يشاء  ما  إنشاء  في  المتصرف  حرية .3
  القانون   أقرها  التي  المسماة  التصرفات   بأنواع  التقيد   دون   من  الذاتية  حقوقه

 .  ونظمها

  التصرفات   طائفة  من  القانوني  التصرف  آثار  تحديد   في  المتصرف  حرية .4
. إرادته  بحسب   شروط  من  يريد   ما  باشتراط  األصلية  نتائجه  وتعديل  المسماة

 شريعة   العقد »  بمبدأ  سبقتها  التي  والحرية  الحرية  هذه  عن  ويعبر
  ينص   كما  أو  الطرفين  باتفاق  إال  تعديله  أو  نقضه  يجوز  فال  ،«المتعاقدين

 250  .القانون 

 النتائج المترتبة عن مبدأ سلطان اإلرادة  - ثانياً 

تنحصر عادة خيارات األطراف المتعاقدة في تحديد القانون الواجب التطبيق , سواء 
بالقانون الوطني للدولة المتعاقدة كما هي الحال في أغلب العقود الدولية أو المبادئ 

اال الدولية  العالقات  ميدان  في  المطبقة  تلك  خاصة  و  للقانون  أو  العامة  قتصادية 

 
 )) مبدأ سلطان اإلرادة((، مرجع سابق.  أنظر: د. أيمن أبو العيال، - 250
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القانون الدولي  العام أو حتى بإيجاد قانون دولي مستقل يقوم العقد ذاته بتحديده في  
 251.ضوء ما يسمى بنظرية العقد الطليق

تسمو و  التي  الدولية  االتفاقيات  من  العديد  أحكام  إلى  العقود  تخضع 
تطبيقاً  المتعاقدة  الوطنية لألطراف  القوانين  على  متعارف عليه    بنصوصها  لما هو 

ال الدوليفي  الخصوص قانون  على  هنا  يشار  و  لعامي    ,  الهاي  اتفاقيتي  إلى 
و )  1955) الم1964(  للمنقوالت  الدولية  البيوع  في  لعام (  اتفاقية الهاي  و  ادية 

 
ذهب جانب في الفقه إلى أن فكرة العقد الطليق من إبداع القضاء   نظرية العقد الطليق:  -  251

أن " األطراف قد قصدوا مقدمًا   1951الفرنسي، مؤسسًا رأيه على ما ورد في القرار الصادر عام  
الدين".   مبلغ  من  تنتقص  أن  يمكن  التي  التشريعية  اإلجراءات  كل  سلطان  من  اتفاقاتهم  إخراج 

قرض أبرم في فرنسا بين شخصين فرنسيين، وكان الباعث إلى    وتتلخص وقائع الدعوى في عقد 
التعاقد استخدام أموال القرض في الوفاء بديون المقترض التي ترتبت في ذمته لصالح مقرضين 

أجانب خارج فرنسا. وقد أصدرت محكمة االستئناف  قرارها بإلزام المقترض بوفاء القرض معاداًل  
إلى   بطعن   فتقدم  األداء،  عام  لعملة  الصادر  بالقانون  محتجًا  التمييز،  دولة    1937محكمة  في 

عملة القرض الذي يحظر شرط الوفاء بالذهب، لكن محكمة التمييز ردت الطعن وصدقت على  
حيثياتالقر  على  قرارها  وأسست  بين عدة؛    ار،  األموال  لرؤوس  حركة  يتضمن  العقد  "أن  هي:  

الدولية   بصفة  لقرض  عقد  تمتع   " وأن  حيث دولتين"،  من  ثابتة  بعملة  الوفاء  شرط  من  يستنتج 
الوزن ومحددة بدقة"؛ وإن " كل عقد دولي يرتبط بالضرورة بقانون دولة "؛ وأن" لإلطراف في مثل  
قد  " نية األطراف  القانون المحلي"؛ وأن  القواعد اإللزامية في  العقد االتفاق على ما يخالف  هذا 

قد التي  التشريعات  كل  استبعاد  إلى  الدوالر    اتجهت  وزن  تغيير  بواسطة  الدين  قيمة  من  تقلل 
الذهب".  ويتضح من حيثيات القرار أعاله أن محكمة التمييز الفرنسية قد تجاهلت التشريع الجديد  

( اإللزامية  القواعد  من  تعبيرها  حد  على  يعد  الذي  العملة  دولة  قانون   aux règlesفي 
impérativesا الثبات  نفسها  تلقاء  من  مقررًة  عليه (،  يتفق  لم  وإن  الكندي؛  للقانون  لتشريعي 

المتعاقدان. د. أحمد عبد الكريم سالمة، نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص  
 34م، ص  1989وقانون التجارة الدولية دراسة تأصيلية انتقادية، دار النهضة العربية، القاهرة،  

 . 20، ص سابقرجع وما بعدها. د. عباس زبون العبودي، م
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( في البيوع التجارية  1980اتفاقية فيينا لعام )و   ،جاري ( في عقود التمثيل الت1977)
 . (1994في العقود الدولية لعام ) منظمة الدول األمريكيةاتفاقية و  ،الدولية

إن إرادة األطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي 
تعد قاعدة إسناد خاصة بتنازع القوانين في العقود الدولية و بحال تخلف اإلرادة  

ئع و ظروف  وقاالصريحة يجب البحث عن اإلرادة الضمنية لألطراف المتعاقدة من 
 252  .التعاقد و مالبساته

ندركـه من خالل مبدأ سلطان اإلرادة هو أن االلتزامات   - أول ما يمكن أن 
اعلم   فهو  بإرادته  إال  الشخص  يلزم  ال  إذ  العقود  أصل  هي  اإلرادية 
بمصلحتـه، و إذا تقررت عليه التزامات غير إرادية فان ذلك يعتبر استثناء 

 ضيق الحدود واقعيًا؛
أما ثاني ما يترتب عن مبدأ سلطان اإلرادة حرية التعاقد؛ فإرادة الفرد هي   -

من تنشئ االلتزام العقدي دون أي قيود غير اعتبارات النظام العام واآلداب 
 العامة،

ثالث ما ندركـه هو الحرية في تحديد آثار العقد فإرادة المتعاقدين هي من  و   -
ل القانون بقواعد المكملة في تنظيم  تنشئ االلتزام و تحدد آثاره؛ و إن تدخ

أما   به؛  جاء  ما  غير  على  االتفاق  لألطراف  فيجوز  القانوني؛  التصرف 
 القواعد اآلمرة فهي قليلة لتضمن حقوق الدائن و السير الحسن للمعامالت،

 
أنظر: د, هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، الطبعة    -  252

القاهرة،   الجامعي،  الفكر  دار  الك298م، ص  2001الثانية،  أحمد عبد  ريم سالمة، مرجع . د. 
 . 112-110د. حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص . 97-96سابق، ص 
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العق  - لمبدأ سلطان اإلرادة هي أن  نتيجة  إلى رابع  يقودنا  د شريعة  وهذا ما 
هما من يضعوا التزاماته وهما من يحددوا نوع و   ،هائ المتعاقدين فهما من ينش

 253  التصرف الذي يترتب عليه.
المبدأ   هذا  انتقض  العشرين    -لكن  القرن  أواخر  في  إلى   -السيما  أدى  مما 

 اتساع االلتزامات غير اإلرادية، وإضفاء بعض القيود عليه وتمثلت في: 

اآلداب    -1 و  العام  النظام  فكرة  عن  ناشئة  حرية  قيود  من  ضيق  مما  العامة 
 المتعاقدين في إنشاء االلتزام 

أشكال   -2 في  العقود  بعض  إفراغ  المشرع  اشترط  إذ  العقود  بإبرام  المتعلقة  القيود 
 معينة و باتخاذ إجراءات محددة. 

القيود المتعلقة على حرية تحديد آثار العقد إذ أجازت تشريعات كثيرة؛ للقاضي -3
 254التعسفية في عقود اإلذعان. تعديل الشروط 

 

 

 
القانون المدني نظرية االلتزام،    -  253 مرجع  أنظر: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح 

 . 90 , صمرجع سابق. د. محمد صبري السعدي، ومابعدها42ص سابق، 
القانون المدني نظرية االلتزام،    -  254 مرجع  أنظر: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح 

 . 45-40, صمرجع سابقسعدي، . د. محمد صبري ال245-244ص سابق، 
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الثالث   املطلب   
 التطبيق   واجب   القانون   اختيار   آليات 

 

 التشريعي   االختصاص  منح  على  للقدرة  نادرة  بمزية  الدولي  العقد  أطراف  يتمتع
  وعند   يهملونها  وقد  القدرة  هذه   المتعاقدان  يستخدم  وقد عليه  يتفقون   الذي  للقانون 

  يمنحانه   المتعاقدان  كان  الذي  القانون   الفتراض  التنازع  قاعدة  تتدخل  إذ
الدولي هو  و   .التشريعي  االختصاص العقد  أطراف  عليه  تسير  الذي  األصل  يبقى 

التطبيق على عقدهم؛   الواجب  القانون  اختيار  أنه  حرية   من   ننوعا  ثمةوالواقع 
ل  االختيار أولهما  التطبيق  واجب  لقانون بالنسبة  وثانيهما الحقيقي  االختيار؛   ،
 255. االفتراضي االختيار

 : االختيار الحقيقي - أوالً 

  التطبيق   واجب   القانون   تحديد   في  معينة  شكلية  المتعاقدين  على  القانون   يفرض   لم 
 من   يتضح  ما  وهو  الضمني  التعبير  وبين  الصريح  التعبير  استخدام  بين  بالخيار  وهم

  على   نصت   التي  2012  لعام  الهاي  مبادئ  من(  5)  المادة   من  األولى  الفقرة   نص 
 على   العقد   أطراف  يتفق  لم  ما  شكلية  متطلبات   ألي  القانون   اختيار  يخضع  ال  أنه

 الحال   في  تدعه  ال  مسلكياً   أي   اتخاذ   في  اإلرادة  عن  صريحاً   التعبير  ويكون   .خالفها
 . بالصفة أو بالذات   القانون  تحليل كان سواء المقصود  على  داللته في شكاً 

 
 . 42-40أنظر: د. عباس زبون العبودي، مرجع سابق، ص  - 255
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  الظروف   من  يستنبطه  لكنه  االختيار،  على  بذاته  يدل  فال  الضمني  التعبير  أما
  االختيار   عن  ومثال  اإلرادة  هذه  بوجود   إال  تكييفها  يمكن  ال  التي  المصاحبة
 البريطانية   التأميني  عقود   آخر  ومثال  معينة  بدولة  خاص  عقد  نموذج  تبني  الضمني،

 بإثبات  اعتمادها يمكن التي للظرف  حصري  تعداد  لذلك وليس  السفن إيجار عقود  أو
 /العقد   تنفيذ   مكان  االختياري   القضائي  االختصاص   أهمها  لكن  الضمني  االختيار

  من   الرغم  وعلى  ،  المشتركة  الجنسية  /آخر  بعقد   االرتباط  /العقد   لغة  /الوفاء  عملة
  التعبير   أن  إال  الحقيقية  لإلرادة  صورتان  الضمني  والتعبير  الصريح  التعبير  أن

 : مسائل  ثالثة  في في إثارته الضمني التعبير عن  يتميز الصريح

  باإللزام   للمتعاقدين  المشترك  االختيار  تمتع  أن  ذلك  ؛الصريح  التعبير  إهمال  جواز  ـأ
  فإذا   ؛باالختيار  الخاصة  للفقرة  الصياغة  حسنو   ،القانون   اختيار  في  التدبر  يتطلب 
 . إهمالها إلى عندئذ   يصار  تطبيقها تعذر  أو واضح غير  بشكل اغتهاصيتمت 

 علم   دولة  قانون   سريان  على   النص  حال  البريطاني  القضاء  في  ذلك  وتطبيق
 وجدت   إذا  ؛سفن  عدة  بواسطة  الشحن  بتحقق  األطراف  علم  مع  ؛الناقلة  السفينة

 إهماله  إلى   اضطرها  مام  مبهماً   كان  التطبيق  واجب  القانون   اختيار  أن  المحكمة
 256 . االفتراضي االختيار وإعمال

  من   جانب   ذهب   حيث   الدولي  والعقد   المختار   القانون   بين  الصلة   وجود   اشتراط  ـب  
  تمثلت  أو  التعاقد   بظروف  أو  العقد   بأطراف  تعلقت   سواء الصلة  وجود   لزوم  إلى  الفقه

 بعض   عليه  نصت   ما  التوجه  هذا  وبعض   المختار  القانون   في  التنظيم   بجودة
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 قانون لل  "الهاي  مبادئ"  صراحة  رفضته  قد   كانت   وإن  ،المقارن   القانون   تشريعات 
 . الدولي العقد  على  التطبيق واجب 

  وهو   ؛النظامين  عقد   ضمن  القانون   اختيار   يرد   حيث   االختيار  عقد   في   اإلذعان  ـج  
 تحديد   في  الخدمة  مقدم  أو  البائع   ينفرد   حيث   االستهالك  عقود   في  غالباً   يحدث   ما

 .التطبيق واجب  القانون  شرط ومنها العقد  ونصوص  شروط

رفض  جملة  العقد  قبول  سوى   المتعاقد  أمام  وليس   ال  قد  الشرط  وهذا  جملة  ه أو 
  وإن   بصيغة  الشرط  يرد  وقد  صغيرة  بحروف  مطبوعاً   يكون   وإنما  بارزاً   يكون 

  المحكمة   ذهبت   وقد  للبائع  صالحية   األكثر  القانون   هو  التطبيق  الواجب  القانون 
  عقد   في  والوارد  التطبيق  الواجب  القانون   اختيار  لشرط  تقديرها  في  األمريكية  العليا

  التدليس  وانعدام  تحريره  في  النية  حسن  توافر  متى  الشرط  هذا  صحة  وأن  الترفيه
  أو   للتعديل  بذاته  قابل  التطبيق  واجب  القانوني   الشرط  أن  وبالتالي  االستغالل  أو

 على  الضرر  رجحان  وتحديداً   التعسف  حاالت  إحدى  عليه   انطبقت  متى  اإلبطال
 257 .المختار القانون  من ليقابل أصلح قانون   وجود في المصلحة

 : االفتراضياالختيار  - ثانياً 

  فإذا   التعاقدية  االلتزامات  على  التطبيق  واجب  القانون   المتعاقدان   يختار  أن  األصل
 مبهم   االختيار  كان  أو  الضمنية  إرادتهم  استنباط  وتعذر  المسألة  هذه   عن  سكتا

 هذا  حول  مقاربتان  المقارن   بالقانون   وتبرز  االفتراضي  االختيار  إلى  يصار  عندئذ
 :الموضوع
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  قانون   تطبيق  على  وتقوم  االنكليزي   القانون   ابتداع  هي:   المالئم  القانون   مقاربة  ـأ
  العقد   لطرفي  المفترضة  اإلرادة  تحري   طريق  عن  ذلك  ويتم  بالعقد   صلة  األكثر  الدولة

 .التطبيق واجب  القانون  لتحديد   المعتاد  بالحرص   تمتعان لو

 للوصول   بالعقد   الصلة  ذات   الظروف  لتقييم(  استراليا  ضد   ليثو  بون   دعوى :)    مثال
 . المتقدم للمعنى الضمني لالختيار يقرب  بهذا  وهي استنتاج إلى

  2008  لعام  593  رقم  األوروبي  النظام  تضمنها  فقد :  المميز  األداء  مقاربة  ـب  
 عدة   على  االختيار  غياب   عند   التطبيق  واجب   القانون   منه (  4)  المادة  بينت   حيث 
 غير   العقد   كان   إذا  مفادها   عامة   قاعدة(  2)   الفقرة  في  وصفت   ثم  العقود   من  أنواع

 فيها   يقيم  التي  الدولة  قانون   عليه   يسري   فإنه  مسمى  عقد   من  أكثر  مركب   أو  مسمى
 . المميز األداء بتنفيذ  المطالب  الشخص  عادة

 العقود  بقية عن العقد  يميز التي  الصفة أو أهمية األكثر  االلتزام المميز باألداء ويراد 
  من   ويستظهر  المسماة  بالعقود   واضح  وهو   له   مقابالً   النقود   تؤدي  التي   مبدئياً   وهو
 المتعاقد   بالتزامات   مقارنة  المتعاقدين  أحد   اللتزامات   القانوني  التنظيم  نطاق  سعة

 258.اآلخر
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 املطلب الرابع 

 األشكال املقارنة لقانون دولة ما القانون املختار و   اهية م 

 

 تحديد معنى القانون المختار: – أوالً 

البد العامة  المعنى  السلوك  قواعد  من  مجموعة  أنه   " يعني  قانون  لكلمة  هي 
بين   االجتماعية  للعالقات  المنظمة  مادي المجردة  بجزاء  والمقترنة  األشخاص؛ 

ومن الطبيعي أن تحضر هذه البديهية   تفرضها السلطة العامة على من يخالفها".
عند البحث حول تنازع القوانين في العقد الدولي وقد صرح جانبًا من الفقه بأن 
القانون المختار هو قانون دولة معينة؛ ولكن في العقد الدولي خصوصية تظهر 

ال الحلول  التطبيقفي  الواجب  القانون  تحديد  في  تضافر   259؛ مطروحة  ولقد 
 ن في إضفاء هذه الخصوصية هما: عامال 

 العامل السياسي: ـــ 1

برز العامل السياسي عقب حركة االستقالل التي عرفها العالم بعد انتهاء الحرب  
االستقالل الغربية الثانية حيث اتسع نطاق تنازع القوانين ليضم قوانين الدول حديثة  

الدول  قوانين  تتزعم مع  بحيث  االقتصادي  النشاط  تنظيم جوانب  والتي شرعت في 
يتوف ال  والذي  القانونياالستعمارية  )االشتراك  بينها  فيما  الذ ر  بالمفهوم  قصده  (  ي 

المسيحية  "سيفين"   األوروبية  الدول  بين  القانوني   للفكر  المشتركة  المنطقة  بوصفه 
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الد  مصطلح  في  تجسدت  )التي  المادة  في  الواردة  المتمدنة  النظام 38ول  من   )
وقد تسبب هذا العقد في ظهور مقاربات تهدف .  األساسي لمحكمة العدل الدولية

قانون دولة   تطبيق  الدول حديثة االستقالل وهي  قوانين  تحييد  فيه من إلى  بما 
وتطبيق  ، وتطبيق قانون دولة مقرونًا بالقانون الدولي العام  قواعد تنازع القوانين

 260  األفكار القانونية.

 العامل التنظيمي: ـــ 2

في   موجودًا  تنوعًا  عكست  االستقالل  حديثة  الدول  في  الصادرة  التشريعات  إن 
المقارن  القانون   ،القانون  مدارس  تعدد  في  طابعًا    ،والمتمثل  دولة  كل  أضفت  وقد 

القانوني بإرثها  متأثرة  قوانينها  على  القانون    ،خاصًا  يشهد  أن  إلى  ذلك  أدى  وقد 
القانوني التنظيم  في  وتعدادًا  تنوعًا  المجتمع    ؛المقارن  الحتياجات  يستجيب  ال 

العالقات  تنظم  ومحددة  واضحة  موضوعية  قواعد  يتطلب  الذي  الدولي  التجاري 
ل  وقد أدى ذلك إلى ظهور قواعد موضوعية نموذجية تتكف   ؛نشأ فيهالقانونية التي ت 

 261  عن القوانين الوطنية. تنظيم العالقات القانونية بعيداً 

العقد الدولي يتجاوز قانون   القانون وواجب التطبيق على  وبالتالي فإن البحث عن 
الدولة إلى أشكال مقارنة وأخرى موازية؛ حيث ال يوجد قانون معين بصفته يمكن أن  
االختيار  هذا  مثل  على  أطلق  فقد  التشريعي؛  االختصاص  توصيف  في  يعتمد 

الطليقوصف   جديد    العقد  نوع   وجود  على  التشريعي  للداللة  االختصاص  من   
 

أنظر: د. احمد القشيري، االتجاهات الحديثة في القانون الذي يحكم العقود الدولية، المجلة   - 260
 . ٧م، ص  1996لسنة  ٢١المصرية للقانون الدولي، المجلد  
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بالمصطلح   يراد  القوانين دون أن  تنازع  الدولي؛ عن سائر أحوال  العقد  به  يختص 
الفرنسية   اللغة  في  الحرفي  االنكليزية    Contrat sans loiمعناه   Lawlessأو 

Contract     النظم من  الدولي  العقد  انفكاك   " به  يراد  بل  قانون  بال  العقد  وهو 
 262لتي تطبق عليه بمقتضى قاعدة اإلسناد".القانونية الوطنية ا

لسنة  أخرى  دول  ومواطنين  دول  بين  االستثمار  تنازع  تسوية  اتفاقية  تبنت  وقد 
واشنطن    -  1965 باتفاقية  للقانون   -المعروفة  والموازية  المقارنة  األشكال 

 ( منها على أنه:42الوطني؛ إذ نصت المادة )

مع   -1 ينسجم  بما  نزاعًا  المحكمة  تقرر  عليه  )  يتفق  قد  الذي  القانون  أحكام 
المتعاقدة   الدولة  قانون  المحكمة  تطبق  االتفاق؛  هذا  غياب  في  األطراف 
التي هي طرف في النزاع )بما فيها أحكامه حول قوانين النزاع( ومثل هذه  

 األحكام في القانون الدولي الذي قد يطبق.
 أو الغموض.  قد ال تتوصل المحكمة إلى نتائج على أساس قانون الصمت   -2
القرار   -3 اتخاذ  في  المحكمة  صالحيات  واثنين  واحد  الفقرة  إحكام  تمس  أال 

  263بشأن النزاع إذا اتفق األطراف على ذلك".
وقد شاب النص العربي التفاقية واشنطن عدد من األخطاء اللغوية الجسيمة التي 

ت شأنها  من  والتي  االنكليزية؛  باللغة  األصلي  بالنص  مقارنته  عند  غيير  تظهر 
( للمادة  االنكليزي  للنص  الدقيقة  والترجمة  جاء  إذ  فيها  الواردة  (:  42األحكام 

 
د. أحمد عبد الكريم سالمة، نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص  أنظر:    -  262
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 . 20مرجع سابق، ص 
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وفي    األطراف"تفصل المحكمة نزاعًا على وفق قواعد القانون الذي قد يتفق عليه  
غياب هذا االتفاق تطبق المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بما 

 واعد القانون الدولي القابل للتطبيق.فيها قواعد حول تنازع القوانين وق

: ال يجوز للمحكمة التوصل إلى نتائج على أساس الصمت أو غموض  الفقرة الثانية
   .القانون 

  ن صالحية المحكمة للفصل في نزاع  الفقرة واحد واثني  أحكام : ال تمس  الفقرة الثالثة
 .على ذلك  األطرافاتفق  اعلى أساس العدل و اإلنصاف إذ 

القانون     الختيار  عدة  أشكال  ثمة  أنه  إلى  تقدم  مما  نخلص  التطبيق  و  واجب 
هي أشكال المقارنة للقانون دولة واألشكال الموازية للقانون   ؛على العقد الدولي

 نستعرضه في اآلتي:  –بإيجاٍز   –؛ وتفصيل ذلك دولة

   :لقانون دولةأشكال المقارنة  - ثانياً 

أخرى   ن  إ دولة  بقانون  مقترنًا  دولة  قانون  تقليدٌ تطبيق  هو  التحكيم    ؛  قضاء  أرساه 
اختيار قانون دولة بما فيه من لعدد من األحكام فهو يظهر بشكلين؛ أولهما  الدولي  

  264  .اختيار قانون دولة مقرونة بالقانون الدولي العامثانيهما و  ،قواعد تنازع القوانين

 :بما فيه من قواعد تنازع القوانيناختيار قانون دولة  ـ 1

 
  صادق،   على  هشام .  دأنظر:    . 20أنظر: د. عباس زبون العبودي، مرجع سابق، ص    -  264
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اإلحالة  إ  المختص  تعني  ن  القانون  قانون    -تخلي  في  التنازع  قاعدة  بموجب 
وغالبًا ما تظهر في تنازع    ؛ آخر  عن االختصاص التشريعي إلى قانونٍ   -القاضي  

، ومن  المنقولة  األموالحول    أو  ،القوانين حول أهلية الزواج والمواريث والوصية
وال في المسؤولية التقصيرية    ،محل لها في االلتزامات التعاقدية  الَّ ه أالمتفق علي

( يشير صراحة إلى جواز اإلحالة االختيارية بعقد االستثمار  42لكن نص المادة )
 في النص؟  الدولي فما هو المقصود باإلحالة

حيث ال يقع التنازع   ؛المسائل اإلشكالية في القانون الدولي الخاص من  اإلحالة    نَ إ
أكثر حول حكم واقعة معينة أو  قانونين  التنازع و    ،بين  بين قواعد  التنازع  يقع  بل 

بما فيه من قواعد  ؛لتساؤل حول تطبيق القانون كامالً   هو توصيف مصطلح اإلحالة
تنازع القوانين أن يختصر التطبيق على القواعد الموضوعية منه على الرغم المعنى 

أي عودة االختصاص التشريعي للقانون   اإلرجاع؛رينو الفرنسية هو    الحرفي لكلمة
عام   طبقها  الذي  الفرنسي  القضاء  إلى  نشأتها  أصل  في  اإلحالة  وترجع  القاضي 

مقيم في فرنسا    أجنبي بشخص    اوتتلخص وقائعه  ؛بالقضية المعروفة فاركو  1857
وجب قواعد التنازع  ويسري على التركة بم  ،توفي دون أن يكتسب موطنًا قانوني فيها

( التي تشير قواعد التنازع فيه  القانون الشخصي للمتوفىالفرنسية قانون الموطن )  
وقد   ؛الفعلية أو المعتادة أي القانون الفرنسي  اإلقامةبدورها إلى تطبيق قانون محل  

 265  ارتأت محكمة التمييز الفرنسية وجوب قبول اإلحالة وتطبيق القانون الفرنسي.

 إشكالية اإلحالة:  -ًا ثالث
 

ص    -  265 سابق،  مرجع  العبودي،  زبون  عباس  د.  أنظر:   .92أنظر:  التفصيل؛  من  ولمزيد  
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فثمة إحالة واقعية طبقت عليه ولكن النتيجة غير منطقية ثم تزداد هذه اإلشكالية 
من  بداًل  أكثر  أو  ثالثة  التنازع  قواعد  تكون  عندما  أي  باالفتراض  التوسع  عند 

 :  على نوعين ن اإلحالةتفق عليه إاثنين ونلمس ذلك في أنواع اإلحالة ومن الم

وتسمى باإلحالة المنفردة او الجزئية   :البسيطة أو ذات الدرجة الواحدةاإلحالة  ـــ  1
قانون   سريان  إلى  التطبيق  وواجب  القانون  في  التنازع  قاعدة  أشارت  متى  وتحقق 
اعتراض   وثمة  الوطني  القانون  وتطبيق  اإلحالة  قبول  عندئذ  والحل  المحكمة  دولة 

البسيط  باإلحالة  األخذ  أن  وهو  للمتقدم  للحل  تحيل منطقي  إذ  الدور  إلى  يؤدي  ة 
بدوره  يحيله  الذي  المحكمة  اختصاص  إلى  التطبيق  وواجب  بالقانون  التنازع  قواعد 
تسلسل  توقف  منطقيًا  يوجب  ما  وجودي  دون  وإلخ  التطبيق  وواجب  القانون  إلى 

 اإلحالة. 

الدرجتين  ــــ  2 ذات  وباإلحالة    أو  :المزدوجة  أواإلحالة  المتعددة  الدرجات  ذات 
واجب التطبيق إلى قانون قاعدة التنازع بالقانون    أشارت وتحقق متى كان    ،الكاملة

يتحقق    ؛آخر ما  وهو  المحكمة  قانون  عل   -غالبًا    -غير  الدعوى  عرض  ى عند 
 من الفقه المثال اآلتي: التحكيم الدولي وضرب لها جانبٌ 

  ؛  يرفع نزاع في شأنه في سويسرا  اً ي ألمانيا عقار أن يخلف تركي الجنسية متوطنًا ف
بتخلي القانون التركي المختص    ؛إلى القضاء األلماني حيث تحقق اإلحالة بدرجتين

بموجب قاعدة تنازع القانون األلماني عن االختصاص إلى القانون السويسري الذي 
وقد    ،تعددةفتتحقق اإلحالة بدرجات م  ؛قد يتخلى عن االختصاص للقانون األلماني

جانبٌ  النوع  اقترح  لهذا  حاًل  االنكليزي  الفقه  أ  ؛في  اإلحالة هو  نظرية  تطبيق  ن 
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واجب التطبيق فضاًل عن قواعد التنازع على ما قضت به محكمة بريطانية  بالقانون  
 وتتلخص وقائعها:  1926عام  في دعوى انسلي الصادر

فرنسا  في  توفيت  بريطانية  امرأة  أن  ف  في  تكتسب  أن  مخلفةً دون  موطنًا    يها 
الفرنسي للقانون  مخالفة  ولكن   ؛وصية  التركة  ثلثي  في  ألوالدها  وصيتها  بعدم 

الوصية صحيحة بموجب القانون االنكليزي وقد توصلت المحكمة إلى هذا الحكم 
عن طريق تطبيق اإلحالة الكاملة إذ صحة الوصية تسري عليه القانون الفرنسي  
فأنه   الفرنسي  القانون  وفق  وعلى  االنكليزي  القانون  في  التنازع  قاعدة  بموجب 

على االستخالف قانون جنسية المتوفى وهو القانون االنكليزي ويأخذ على    يسري 
هو   األخير  التطبيق  أن  تتقدم  أن   إحالةما  كما  مركبة  اإلحالة  وليست  بسيطة 

 حول اإلحالة كالم غير معقول.  األجنبيالقول بتطبيق عقيدة المشرع 

يعتبر الذي  االنكليزي  الخاص  الدولي  القانون  عقيدة  مع  التنازع   ويتناقض  قاعدة 
اإلحالة  إن  التركي  الرجل  تركة  األول  المثال  في  يتضح  كما  ملزمة.  غير  قاعدة 
المركبة أما أن تكون صورة لإلحالة البسيطة أو أن تسلسل اإلحاالت دون الخروج 

 266  المنطقي للتوقف.

 

  

 
 . 38أنظر: د. عباس زبون العبودي، مرجع سابق، ص  - 266



 أ.د. جاسم محمد زكريـــــا                                             ة                  العقود الدولي

198 
 

 ثاني الفصل ال 
 الدولية   العقود   ف   الفساد   وظاهرة   الغربية   االحتكارات   دور 

 

 تمهيد:

أصبحت االحتكارات الغربية عابرة القارات )) الشركات متعددة الجنسيات(( ظاهرة 
كبير   بشكل  ومؤثرا  واضحا  حضورها  وبات  المعاصر  الدولي  التنظيم  في  بارزة 
خاصة في الدول النامية و تلك التي تسيير في طور النمو بل تعد حضورها إلى  

النم في  كبيرا  شوطا  قطعت  التي  الدول  من بعض  تعد  أصبحت  و  االقتصادي  و 
 االقتصاديات الواعدة .

كثيرون   ذهب  في  إلى  وقد  بدأ  أو  انبثق  قد  بحق،  كوكبيًا  اقتصادًا  أن 
المحلية   ثم االستراتيجيات  المتميزة، ومن  القومية  تكون االقتصادات  االنبثاق، وفيه 

متزايد  نحو  على  الحال،  لمقتضى  مطابقة  غير  القومية  االقتصادية  كما   لإلدارة   ،
دولياً  العالم أصبح  دينامياته األساسية، وغلبت عليه    يؤكدون أن االقتصاد في  في 

، فأصبحت عناصره الفاعلة الرئيسة، وقوى  سوق الكوكبية غير القابلة للتحكمقوى ال
متعددة  الشركات   ( القارات  عابرة  الغربية  االحتكارات  هي  فيه  الكبرى  التغير 

ألي دولة قومية، والتي تتخذ موقعها في أي مكان   الجنسيات( التي ال والء عندها
 من سوق الكوكب حسبما تمليه المصلحة.  

الشركات  تشبه  المعاصر  الدولي  التنظيم  في  الغربية  االحتكارات  إن 
القديمة، التي كانت األداة المميزة لالستعمار خالل القرنين السادس عشر والسابع  

قد منحتها الدول االستعمارية جزءًا عشر، بل حتى نهاية القرن التاسع عشر. ف
الضرائب  وفرض  العسكرية  القوات  توظيف  من  مكنتها  إذ  والسيادة،  السلطة  من 
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والقيام باألعمال اإلدارية. ونجد اليوم االحتكارات الغربية أكثر استغالاًل لدول العالم 
  267الثالث من أسالفها في عهد االستعمار القديم. 

 

 

  

 
أنظر: د. جاسم محمد زكريا، مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر، مرجع سابق،    -  267

 .  461-460ص 
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 املبحث األول 

 ف العقود الدولية غربية  االحتكارات ال   دور 

 

يتنوع نشاط الشركات متعددة الجنسية بين استخراج المعادن األولية إلى تصنيع  
إلى  والشيكوالتة  الغازية  المشروبات  مثل  استهالكية  بضائع  ومن  المنتجات، 
منتجات تكنولوجية مثل الحواسيب االلكترونية والهواتف الجوالة إلى الخدمات مثل 

ة واإلعالم المرئي والمسموع والمكتوب  التأمين والصرافة والخدمات المالية والسياح
 والنقل. 

  ، فقط  العمل  نوعية  ناحية  من  ليس  الجنسية  متعددة  الشركات  وتختلف 
والبناء   التكنولوجي،  والمستوى  العمل،  هذا  أداء  كيفية  ناحية  من  أيضا  ولكن 
التنظيمي وبنية السوق الذي يستوعب منتجات تلك الشركات. وبالرغم من ذلك ، إال  

هنا يمكن أن  الجنسية،  متعددة  الشركات  من  للعديد  المشتركة  الميزات  بعض  ك 
 268استخدامها لوصف هذه الظاهرة وتميز المشاكل التي تخلقها هذه الشركات.

  

 
االقتصاد    -  268 في  ودورها  الجنسية  متعددة  ))الشركات  الهيتي،  الرحمن  عبد  نوزاد  د.  أنظر: 

  م في موقع شذرات على الشابكة: 2017/ 20/7العالمي((، دراسة منشورة ومتاحة بتاريخ الزيارة  
http://www.shatharat.net/vb/archive/index.php/ 
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 املطلب األول 

 تعريف االحتكارات الغربية وطبيعتها القانونية 

 

 متعددة الجنسيات(:تعريف االحتكارات الغربية عابرة القارات ) الشركات  – أوالً 

“ الجنسية   متعدية  الشركات  ”،  Transnational  Corporationsتسمى 
  “ الكوكبية  الشركات  يسميها  من  وهناك  الجنسية،  متعددة  البعض  ويسميها 

Global Corporations.”269  

الجنسيات(  متعددة  الشركات   ( القارات  عابرة  الغربية  االحتكارات  مفهوم  وشهد 
قب المتعددة تعريفات عدة من  الشركة  يعرف  فمنهم من  االقتصاديين،  العديد من  ل 

أو   يمتلك  مشروع  كل  بأنها  وأصول  الجنسية  موجودات  على  مصانع،    –يسيطر 
هذه مناجم نشاط  ويمتد  أكثر،  أو  دولتين  في  شابهها  وما  واستشارات  مكاتب   ،

الصناعي   المجال  في  االقتصادية  الحياة  مفاصل  كافة  في  والتجاري الشركات 
 والمالي .

التابعة له، والتي  الغربي هو شركة مع عدد من الشركات األجنبية  إن االحتكار 
وهذه   دولة،  أية  حدود  خارج  وتسويقه  األم  الشركة  إنتاج  توصل  أن  تستطيع 
الخارج؛  في  إنتاجها  تسويق  باستطاعتها  ضخمة  شركات  فقط  ليست  الشركات 

 
269  - See: KEOHANE “R.O”& Nye“J.S” jr., Globalization: what’s new? 
What’s not? (And so what)? Foreign Policy, Spring 2000., pp172-181  . 

ن((، مجلة عالم  وأنظر: د. إسماعيل صبري عبد هللا، )) أبرز معالم الجدة في نهاية القرن العشري
المجلد  الثالث والرابع،  26الفكر،  العددان  د. 453م، ص1998،  أنظر:  التفصيل؛  . ولمزيد  من 

 .  461-460جاسم محمد زكريا، مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص 
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حزم صدرت  شركات  المال  اً لكنها  راس  اإلدارية   من  والقدرات  والتكنولوجيا 
 والمهارات التسويقية بهدف القيام باإلنتاج في دولة أجنبية.  

العالم برمته مع اختالف   إنتاج هذه الشركات يغطي  فإن  الحاالت  وفي كثير من 
دولي   مستوى  على  أيضا  والتسويق  مختلفة  دول  في  المتبعة  اإلنتاج  مراحل  في 

في المصنعة  السلع  وبيع  وأخيرًا    أحيانا   ، العالم  أنحاء  جميع  في  دول  أو  دولة 
تهدف الشركات متعددة الجنسيات إلى إيجاد شركات تابعة في العديد من الدول ،  
لها  التي  الشركات  بأنها  الجنسيات  متعددة  الشركات  المحللين  أحد  عرف  وقد 
استثمارات في ستة أو أكثر من الدول األجنبية ووجد أن مثل هذه الشركات تمثل  

( نسبته  األمريكية  80ما  للشركات  التابعة  األجنبية  الشركات  جميع  من   )%
 الضخمة.

ذات  وهي  حجمها،  في  عمالقة  العدد  قليلة  مشاريع  بأنها  اآلخر  البعض  ويعرفها 
وتشعب   تعدد  في  عالمي  هيكل  وذات  مختلفة  دول  في  مباشرة  تصنيع  عمليات 

اإلنت فعاليتها  وتغطي   ، اإلدارية  ومناطقها  ومناطق إنتاجها  مختلفة  بسلع  اجية 
 جغرافية متباينة. 

 ؛ بأنها كيان اقتصادي  UNCATADويعرفها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  
أو أكثر شركات وليدة أو فروع    ،يزاول التجارة واإلنتاج عبر القارات وله في دولتين

 وتخطط لكل قراراتها تخطيطا شاماًل.  ،تتحكم فيها الشركة األم بصورة فعالة

إلى  يشير  الذي  فهو  الجنسيات،  المتعددة  للشركة  والبسيط  العلمي  التعريف  أما 
أنها تلك الشركة التي تمتد فروعها إلى عدة دول وتحقق نسبة هامة من إنتاجها  

والخدمي خارج دولها األصلية، وذلك من خالل إستراتيجية عالمية الكبير السلعي  
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موحدة، وتتسم باستخدامها ألحدث المنجزات التكنولوجية ، وتدار بصورة مركزية  
     270في موطنها األصلي. 

 ؟لقارات أم شركات متعددة الجنسياتاحتكارات غربية عابرة ل -ثانيًا 

 على تقوم  الغربية االحتكارات  ذات  الشركات  هذه ألن  لماذا أسميناها احتكارات؟
 التي  والتاريخية المادية المقومات  من بمجموعة  تستأثر وهي فعليًا، االحتكار فكرة

 التي الخصائص  من مجموعة  وهو الصنعة؛ بسر تسميته يمكن ما تملك تجعلها
 كسيارات :  مثال مميزة ؛ بخاصية   أو بجودة  فائقة ، أو ما، بنكهة    إما ما اً منتج  تميز

 العمالقة الشركات   على أيضا ينسحب  األمر وهذا   ،مرسيدس أو طائرات البوينغ...
 بل لها؛  المرافقة والصناعات  األخرى  المعدنية والثروات   النفط اكتشاف ميادين في
 ًً وخاصة العالمية؛ العلمية المنشآت   تمارسها التي االحتكارات  أيضا يشمل إنه

- وحصرياً  فعلياً   - تحتكر هذه األخيرة أن األدوية؛ إذ  لصناعة العمالقة  الشركات 
  من  الرغم فعلى العالم؛ مستوى  على وأشهرها  األمراض  ألخطر الدوائية التركيبات 

 األدوية صناعة فإن ؛التنفسي  الجهاز وأمراض  واإليدز السرطان أمراض  انتشار
 األدوية  تلك تكلفة تزال وال عالمية؛ شركات  بضع قبضة في  ال تزال األمراض  لهذه

 على لعجزهم سنوياً  الماليين  تلك األمراض على تقضي جدا؛ ولذلك الثمن باهظة
أولى  باالحتكارات   الشركات  لتلك األدق التسمية كانت  ولذلك  الدواء، فاتورة تسديد 

 271وأدق.. 

من أجل ذلك؛ كان إصرارنا على وصف تلك الشركات العمالقة باالحتكارات، فإنه 
يتطابق بدوره مع استئثارها فعليًا بناصية المرتكزات الحقيقية التي تنهض عليها 

 
نهضة  مصطفى سالمة حسين، التنظيم الدولي للشركات المتعددة الجنسيات، دار الأنظر:    -  270

 . 44-42م، ص  1982العربية ، القاهرة، 
  .22مرجع سابق، ص أنظر: د. جاسم محمد زكريا، الوجيز في دراسة العقود الدولية،  - 271
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ومن   عالمي،  صعيٍد  على  للسيطرة  الجديدة  الوسائل  بحسبانها  العولمة،  ظاهرة 
في خمسة أصناٍف وأطلق عليها   حيث هي كذلك، فقد صنفها أحد المفكرين العرب

 تسميًة جامعًة  هي "االحتكارات الخمسة الجديدة"، التي تتضمن: 

احتكار التكنولوجيا الحديثة الرفيعة من خاللها، تتحول صناعات األطراف   -1
الباطن،  من  اإلنتاج  من  نوع   إلى  المفتوحة،  العالمية  األسواق  أجل  من  تنتج  التي 

المركزي االحتكارات  األرباح  تتحكم  من  األكبر  الجزء  وتصادر  مصيرها،  في  ة 
 المحققة من ورائها. 

يكمل عمل   -2 احتكار  العالمي، وهو  النشاط  ذات  المالية  المؤسسات  احتكار 
 السابق في تدعيم هيمنة المراكز على التصنيع من الباطن في األطراف.

واستخدامها  على صعيد احتكار القرار في الحصول على الموارد الطبيعية   -3
المعمورة، والتحكم في خطط تنمية هذه الموارد، والتالعب في أسعار الخامات، بل 

 وأحيانًا االحتالل العسكري للمناطق الغنية بهذه الموارد. 

أجل  -4 من  فعالة  وسيلة  وهو  عالمي،  صعيد   على  اإلعالم  وسائل  احتكار 
 يًا. التأثير على تكوين الرأي العام عالميًا وقطر 

الخوض في   -5 بعيد( دون  التدخل )من  تتيح  التي  العسكرية  الوسائل  احتكار 
 272عمليات حربية طويلة ومكلفة بشريًا . 

احتكارات الغربية، فمرده اعتقادنا بمطابقة االسم المقترح لحقيقة   إنها قولنا ــ أما2
أن  شركة منها تتخذ في الغرب موطنًا ، هذا بحسبان    472هذه الشركات، إذ أن

أل   ذات  الجنوبية  كوريا  أن  وبحسبان   ، الغربي  اإلطار  في  تصنف    13اليابان 
 

د. برهان غليون ود. سمير أمين، ثقافة العولمة وعولمة الثقافة، دار الفكر، الطبعة  أنظر:    -  272
 .80م، ص2000الثانية، دمشق، 
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أل ذات  والبرازيل  تصنف    5شركة  إنما  ذاته    -اقتصادياً   –شركات،  اإلطار  في 
 بالتبعية. 

باإلضافة لذلك فإن تلك الشركات الهائلة؛ تتعامل بلغة الغرب األثيرة؛ القوة؛ 
على   وتشرف  سياساتها  ترسم  الكلمة!!  معنى  حكومات..بكل  تملك  معظمها  أن  إذ 
ثمارها وتحتكر  فتجني  الغرب؛   بتصدير صناعات  ذلك  وتقوم من خالل  تنفيذها، 

 اًل...فع قائم   ً  لحال وصف هوفإن االسم  ولذلكأسرارها؛ 

 قارات  في لها فروعاً  افتتحت   الشركات  تلك ألن للقارات؛ إنها عابرة ــ أما قولنا3
 افتتاح  في وانتقائية الشعوب، بحق مجحفةً  انتقائيةً  تمارس   وباتت  كلها؛ العالم

 تحكم التي  والقوانين  التشريعات  اختيار  في تواجدها؛ وانتقائية مكان واختيار  ،الفروع
 بمنهاج   العقود  إبرام إلى  تسعى  أنها  و خاصةً  والفقيرة؛ البائسة الدول مع  عقودها

  ..مريع ميكافيلي

  - فهي األولى؛ للوهلة  طرافة من ما فيها على للقارات عابرة كلمة أن  والواقعــ  3
 هذه كانت فإذا القارات؛ عابرة الصواريخ فكرة  إلى تستند   - األمر واقع في

 بالخروج فكروا ما إذا الضعفاء؛  على األقوياء من قبل لإلطالق جاهزة الصواريخ
 ما لدولةٍ  تراءت أو  السياسي، القرار احتكار وهو العالم؛ في األكبر  االحتكار من

تقبل بأنها  واالنقياد  القسرية، والطاعة المقنعة، التبعية وضع  في االستمرار ال 
 التي المزايا( القانون  باسم الطغيان  يمارسون  الذين الكبار للخمسة  واألعمى
ويبدو)الدولية   المشروعية لبوس وألبسوها  ألنفسهم  منحوها  أصحاب أن لنا ؛ 

يمكن  أن لهم بدا ألنه ؛  إطالقها يرجئون  القارات  عابرة الصواريخ  تفعله أن ما 
 عبر  القارات؛ عابرة الشركات تلك تفعله أن يمكن  مكلفٍ  ٍِ تدمير من الصواريخ

تسمية  ٍِ استثمار استبدال  على  عزمنا  وانعقد  جهدنا  انصرف  ولذلك   مربٍح، 
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  ضالة  تسميه ألنها الجنسيات متعددة بالشركات للقارات عابرة الغربية االحتكارات
 273  ..ومضللة

وعلى الرغم من أن االحتكارات الغربية عابرة القارات ال تعد شخصًا دوليًا بالمفهوم  
على دور  مؤثر  في تسيير     -واقعيًا    –عليه؛ إال أنها تستحوذ  القانوني المتعارف  

إلى  األحيان  بعض  في  تعدتها  إنها  بل  المالية؛  و  االقتصادية  الدولية  العالقات 
العالقات السياسية، ولذلك يتنامى الحديث عن دور فعال لبعض تلك الكيانات عابرة  

الحاكمة في بعض البالد؛   الحدود، و عابرة السيادة في دعم و مساندة بعض النظم 
لها   ينسب  زعزعة    -أحيانًا    –كما  أو  األخرى،  النظم  بعض  إسقاط  في  تأثيرها 

استقرارها، ولذلك فإن دراسة العقود الدولية بحسبانها الميدان المشترك بين الدول من  
؛ خاصة   جهة، وهذه الكيانات عابرة الدول و السيادات أصبحت من األهمية بمكان 

التقليدي ألشخاص القانون الدولي ال يلحظ المكان الفعلية لها, و على   وأن التقسيم
بنية االحتكارات الغربية عابرة القارات ) الشركات متعددة    -تباعًا    -ذلك سندرس  

ة ما بين الفساد الجنسيات(؛ وآليات تدخلها في العالقات الدولية عبر دراستنا للعالق
 274 والعقود الدولية.

  

 
ولمزيد  من أنظر: د. جاسم محمد زكريا، الوجيز في دراسة العقود الدولية، مرجع سابق.    -  273

مرجع  المعاصر،  الدولي  التنظيم  في  العالمية  مفهوم  زكريا،  محمد  جاسم  د.  أنظر:  التفصيل؛ 
 . 468-464سابق، ص 

سابق،    -  274 مرجع  حبيب،  ثروت  د.  ص  1995أنظر:  الكريم  19-17م،  عبد  أحمد  .د.   .
. .د. حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، 33-31مة، قانون العقد الدولي، مرجع سابق، ص  سال

 . 24-22ص 
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 املطلب الثاني 

 االحتكارات الغربية عابرة القارات خصائص  

 الشركات متعددة اجلنسيات((    ))   

ناصية   تملك  من  لها  مكنت  االحتكارات،  تلك  تمتلكها  التي  الضاربة  القوة  إن 
بالسلطة  تكتفي  أصبحت  التي  الحديثة،  الدول  من  عدٍد  في  الفعلية  السلطة 

االحتكارات بعدٍد من الخصائص، يجعلها  الشكلية في أحياٍن كثيرٍة . وتتميز هذه  
الدولة، سيادة  على  أخطرهم  وبالتالي  العولمة،  جند  أخلص  هذه   275من  وأهم 

 الخصائص: 

نظرًا للحجم الهائل، الذي تمتلكه هذه االحتكارات العمالقة، فإن    :الضخامة -أ
تصلح،   ال  المال  رأس  حجم  أو  العمالة  كرقم  التقليدية  المتبع المقاييس  والمقياس 

األولى  والشركة  المبيعات  رقم  المسمى  المقياس  هو  االحتكارات  هذه  أبعاد  لقياس 
 .هذا النوع  احتكار من 500بين أكبر  

تمتلك شبكة فنادق    ITTفالشركة الدولية للتلغراف والتليفون    :تنوع األنشطة -ب
ه الشرب تمتلك عددًا شيراتون المنتشرة في مدن العالم كله تقريبًا، وشركة ليون لميا

من الصحف، بيد أن أهم ما يميز تنوع أنشطة االحتكارات هو انتشار التخصص،  
إنتاج   من  مكونات  في  تدخل  التي  الكونكورد"  "طائرة  ذلك   على  األوضح  والمثال 

 276 ثالثين ألف مصنع موزعة في أقطار متعددة.

 
اقتصادي دولي جديد، تعريب: د. جمال مرسي    -  275 أنظر: د. محمد بجاوي من أجل نظام 

 . 42م، ص1981وبن عمار الصغير، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
العشرين((،    -  276 القرن  نهاية  في  الجدة  معالم  أبرز   (( هللا،  عبد  صبري  إسماعيل  د.  أنظر: 

 . 456-455مرجع سابق، ص  
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الجغرافي:  -ج فروعها    االنتشار  عبر  االحتكارات  هذه  التي تنتشر  الشركات  أو 
تسيطر عليها في معظم دول العالم، وتمتلك كل منها بنكًا ومركزًا للمعلومات وآخر 
في   عالية  تقانة  ذات  إدارية  بأنظمة  البعض  بعضها  مع  وترتبط  المالية،  للخدمات 
مجالي المعلوماتية واالتصاالت، ويطغى عليها استخدامها اللغة اإلنجليزية في شتى 

 األمريكي كعملة رئيسة فيها أيضًا. فروعها والدوالر 

 -عبر بلدان العالم    -االحتكارات الغربية  ال تنتقل    تعبئة المدخرات العالمية:  -د
على االقتراض من المصارف   -فضاًل عن أموالها–تجر أموالها خلفها، بل تعتمد  

أقطار المالية الكبرى، أو حتى من الجمهور مباشرة عبر سندات بالعملة المحلية في 
انتشارها، إذ أن من القواعد األساسية في تلك االحتكارات إلزام كل شركة تابعة بأن 
منها:  مختلفة  بأشكال  ويتم  لها،  الالزم  التمويل  من  يمكن  ما  أقصى  محليًا  توفر 
تمتص  أنها  المحلية...أي  المالية  السوق  في  أسهم  طرح  المشتركة،  المشروعات 

إفرازها، وربما من دون أن تأتي من مركزها الرئيس    الكتلة النقدية المحلية ثم تعيد 
.  بفلس  واحد 

الكفاءات:  -ه   االحتكارات    تعبئة  هذه  إمكانيات    –تستقطب  من  توفره    -لما 
وتقوم   المتميزة،  “  بتداولهمالكفاءات  سياسة  تتبع  أنها  كما  فروعها،   Headعبر 

hunting  ،العلوم ميادين  شتى  في  النابغة  الرؤوس"   اإلنفاق  ”"اصطياد  تتولى  ثم 
آوان   آن  ما  إذا  حتى  األولى،  الجامعية  الدراسة  مراحل  منذ  بها  وربطهم  عليهم 

 277عطائهم أخذتهم تلك االحتكارات جنودًا في كتائبها. 

 
العشرين((،  أنظر  -  277 القرن  نهاية  في  الجدة  معالم  أبرز   (( هللا،  عبد  صبري  إسماعيل  د.   :

ص    سابق،  مفهوم  459-455مرجع  زكريا،  محمد  جاسم  د.  أنظر:  التفصيل؛  من  ولمزيد    .
 . 470-466العالمية في التنظيم الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص 
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من أجل ذلك، فإن تلك االحتكارات، عبر دورها المتنامي، والذي فتحت له معظم 
طرًا يهدد السيادة والدولة دول العالم الثالث الباب على مصراعيه، سوف تغدو خ

 !! بآٍن معاً 

وتتجسد في الشركات متعددة الجنسية معايير التكامل في فروع النشاط مع  
، واتسام  نة باألعمال القومية للشركة األمالتعاظم المطرد لنسبة األعمال الدولية مقار 

تعددية لجنسية  الهيكل التنظيمي واإلستراتيجي بدرجة عالية من األحكام مع وجود  
المالكين والمديرين ذوي النفوذ في اتخاذ القرارات في إطار يحقق درجة مرتفعة من  

متكاملة كشبكة  الشركة  داخل  السياسات  الشركات ؛  تناسق  تعبر  المعنى  وبهذا 
 : رأسمالي المعاصر نحو تحقيق اآلتيمتعددة الجنسية عن ميول عميقة للتطور ال

لقيود التعريفية عن طريق الهدم واإلضعاف المستمر ل  • توحيد سوق التجارة الدولية
 . والكمية القومية

 .وحيد سوق المال واالئتمان الدولي• ت

 • توحيد سوق التكنولوجيا الدولي من خالل حركة قومية نحو التنميط .

،  من خالل تكوينات مركبة ومعقدة   –  في الواقع  –وتعبر هذه الميول عن نفسها  
التجديدات  عليها  الدوليا  تشهد  االئتمان  مجال  في  نشأت لمؤسسية  حيث   ،

المصارفتحال بين  الجنسيات  متعددة  فروع فات  في  التحالفات  هذه  وتفرعت   ،
واتخذت أنماطا تنظيمية غاية في التعدد والتنوع في    ،النشاط االئتماني المتفاوتة
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التي ارتقت العصبي    ؛إطار درجة عالية من الوحدة  الجهاز  إلى تكوين ما يشبه 
   278الواحد في هذا المجال.

 
  

 
ص   -  278 سابق،  مرجع  هللا،  عبد  صبري  د.إسماعيل  عبد 458-544أنظر:  نوزاد  د.  و   .

الرحمن الهيتي، مرجع سابق. ولمزيد  من التفصيل؛ أنظر: د. جاسم محمد زكريا، مفهوم العالمية  
 . 471-470في التنظيم الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص 
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 املبحث الثاني 
 الفساد ف العقود الدولية ظاهرة  

 

يكرس   و  الدول  استقرار  يهدد  ما  وهذا  دائرته  باتساع  مزمنا  وباء  الفساد  أصبح 
كونه  في  للفساد  الحقيقة  الخطورة  تكمن  و  الدولي  االقتصاد  يزعزع  و  التخلف 

الجريمة االقتصادية , كذلك غسيل األموال  صورة من صور الجريمة المنظمة و  
التي تهدر كميات ضخمة من أموال الدول و مواردها وأمام تزايد هذه الظاهرة في 
حجمها و أنواعها من فساد سياسي و إداري إلى فساد مالي و اقتصادي و إذا  

 279. ت خطر محدق  يهدد العباد والبالدكان موضوع الفساد قديم وانتشر حتى با
ق الحديث عن وبات  لكننا هنا سنقصر  و  مفزٍع حقًا,  نحو  الجميع على  من  ريبا 

 . ة الفساد في إطار العقود الدوليةظاهر 
لم   الفساد  أنَّ  البيان؛  عن  غنيٌّ  األفواه ولعله  همس  أو  المغلقة  الغرف  حديث  يعد 

لما  الجاد،  العلمي  والنقاش  البحث  بساط  علي  مهمة  قضية  أصبح  بل  الصامتة، 
اآل هذه  بخاصة تشكله  الشعوب،  اقتصاديات  انطالق  أمام  معوق  من  الخطيرة  فة 

؛  النامية، لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، كما أصبح الفساد همًا مشتركاً 
عل والجــنوب  الشمال  مجتمعات  صار    ،الســواء   ىتعانيه  علحتى  األجندة    ىيندرج 

 الدولية كبند من أهم بنودها.

قاصرةً من  رغم  الوعلى   مشكلة  ليس  الفساد  النامية  ىعل   أن  تمر   ،البالد  التي  أو 
 ؛ ةً ي بمرحلة انتقال، وإنما هو عام وشامل، إال أن فساد العالم النامي هو األكثر كارث

للحياة الحاكم  القانون  بمثابة  يغدو  المسيطرة  ،ألنه  األساسية  كل    ىعل  والقاعدة 
 

القاهرة،    -  279 الجامعي،  الفكر  دار  العالمي،  والفساد  العالمية  األزمة  د. محمود رمزي،  أنظر: 
 . 35-33م، ص 2009
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مجاالت ومناحي المجتمع، أما الفساد في الدول المتقدمة، فان قوة اإلعالم وتجذر  
الحريات التي يتمتع بها المجتمع، وكفاية العاملين في أجهزة الرقابة، والشفافية التي 

اإلدارة،   مؤسسات  مختلف  دوائر   إن تسود  عن  الكشف  في  يساعد  كله  ذلك 
المواج ثم  ومن  الفاسدين،  لشبكات وأشخاص  الفاعلة  الفساد   ،هة  وأنماط  وهياكل 

 280السياسي والوظيفي. 

  

 
إمام، مركز    -  280 العالمي، ترجمة: محمد جمال  الفساد واالقتصاد  إليوت،  أنظر: كيمبرلي آن 

القاهرة،   والنشر،  للترجمة  ص  2000األهرام  أبرز  12-11م،  الفساد   (( مرتضى،  محمود   .
هـ  1421/ 11/ 18،  13848الظواهر السلبية في نهايات القرن العشرين((، صحيفة الحياة، العدد  

العلوم،    .10م، ص  2001/ 12/2 ياسين محمد حسين، حقوق اإلنسان والديمقراطية، كلية دار 
 . 58-57م، ص 2014-2013هـ  1434جامعة بغداد، 
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 األول   طلب امل 
 وآثارها   د الدولية ظاهرة الفساد ف العقو 

 

  يمس    أن الفساد   على   العالم   في   القانونية    والنظم   االتفاقات  غالبية   اتفقت
والسلوك   النزاهة   أولى   بدرجة إلى    البشري   واألخالق    أضراره  جانبالسوي، 

  بداية   مع  هام  اقتصادي  بعد   ذات  دولية  ظاهرة  فيعد  واالقتصادية،  االجتماعية
  من   التي  و  وسياسية  اقتصادية  قوة  تمثل  التي  الجنسيات  المتعددة  ظهور شركات

  هناك   نجد  كما  .والدولية الوطنية  الهيئات  قبل  ألنشطتها من  رقابة  وجود  الضروري 
كل    : »تعرفه بأنه  حيث  الشفافية الدولية  نظمةقدمته م  للفساد الذي  تعريف دولي

 لنفسه   ذاتية  خاصة  مصلحة  لتحقيق  العام  المنصب  استخدام  سوء  يتضمن  عمل
وبشكل لجماعته،  الضرر  يؤدي   الفساد  فان  عام   أو  إلحاق   بالمصلحة   إلى 

 281.العامة

 للكسب   العامة  الوظيفة  إساءة استعمال  هو:"انه  على  يعرفه  الدولي  البنك  نجد   كذلك"
 عقد   لتسهيل  أو عمولة  رشوة  أو طلب   بقبول  موظف  يقوم  ما  عادة  ؛ فالفساد "الخاص 

  رشاوى   بتقديم  الشركات   وسطاء  أو  وكالء  أن يقوم  يمكن إجراء مناقصة عامة، كذلك
عامة  أو  سياسات   من  لالستفادة  أرباح   وتحقيق  المتنافسين  على   للتغلب   إجراءات 

 
281  - “A general definition of corruption is the use of public assets for 
private use and embezzlement of public funds by politicians and high- 
level officials”. See: GRAY “C.W” & KAUDFMANN .D, Corruption and 
development”, Finance &Development, March 1998, pp 2-7.   
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  العامة   الوظيفة  استغالل  طريق  عن  الفساد   يظهرأن    يمكن  كما  .إطار القانون   خارج
  للفساد   الشامل  والتعريف  .مباشرة  أموال الدولة  أي اختالس  إلى الرشوة،   اللجوء   دون 

استخدام  استعمال  سوء  هو  االقتصادي  المصلحة   لتحقيق  العامة  الوظيفة   أو 
 282الخاصة.

 تعريف الفساد في العقود الدولية:   – أوالً 

اتفقت غالبية المعاهدات و االتفاقيات الدولية و النظم القانونية في العالم على 
إلى  السوي  البشري  السلوك  و  األخالق  و  النزاهة  أولى  بدرجة  يمس  الفساد  أن 
هام  اقتصادي  بعد  ذات  دولية  ظاهرة  فيه  واالقتصادية  االجتماعية  أضراره  جانب 

المتعددة السيما   )الشركات  القارات  عابرة  الغربية  االحتكارات  دور  تنامي  مع 
كيانات  تعد  معها  باتت  هامة  سياسية  و  اقتصادية  قوة  تمثل  التي   ) الجنسيات 
على  رقابة  وجود  الضروري  من  وبات  العالقات  إطار  في  مؤثرة  و  فاعلة  دولية 

 أنشطتها من قبل الهيئات الوطنية و الدولية .
ال تعريف  عمل أما  كل  فهو  الدولية  الشفافية  منظمة  بحسب  الدولي  فساد 

أو   لصاحبه  ذاتية  خاصة  مصلحة  لتحقيق  العام  المنصب  استخدام  سواء  يتضمن 
إساءة   هو  الفساد  الدولي  البنك  يعرف  و  حق  وجود  دون  ما  لفئة  أو  لجماعته 
استعمال الوظيفة العامة لمكسب خاص ومن أشهر وجوه الرشوة و العمولة و قبول 

 
الدولي    -  282 البيع  لعقد  الدولية دراسة خاصة  التجارية  العقود  الشرقاوي،  أنظر: محمود سمير 

ال العربية،  النهضة  دار  ص  1992قاهرة،  للبضائع،  محمود،  12-11م،  فهمي  الدين  صالح   .
الفساد اإلداري كمعوق لعمليات التنمية االجتماعية واالقتصادية، المركز العربي للدراسات األمنية 

 .  44-43م، ص 1993والتدريب، الرياض،  
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ور السماسرة و الوسطاء على أي نحو كان بغية تحقيق مكاسب غير مشروعة و د 
 أرباح خارج القانون.

عن تفاصيل ظاهرة الفساد في نطاق الوظيفة    -طبعًا    -وال نتحدث هنا  
 العامة فهذا حديث آخر ليس هذا مقامه...

 :الفساد في العقود الدولية وآثاره الداخلية -ثانيًا 

الفسـاد لـيس مشـكلة قاصـرًة علـى الـبالد الناميـة، أو التـي تمـر على الرغم مـن أن 
ــامي هــو األكثــر  ــالم الن ــا هــو عــام وشــامل، إال أن فســاد الع ــال، وإنم ــة انتق بمرحل
كارثيــًة؛ ألنــه يغــدو بمثابــة القــانون الحــاكم للحيــاة، والقاعــدة األساســية المســيطرة 

تقدمــة، فــان قــوة علــى كــل مجــاالت ومنــاحي المجتمــع، أمــا الفســاد فــي الــدول الم
اإلعــالم وتجــذر الحريــات التــي يتمتــع بهــا المجتمــع، وكفايــة العــاملين فــي أجهــزة 
الرقابة، والشفافية التي تسـود مختلـف مؤسسـات اإلدارة، إن ذلـك كلـه يسـاعد فـي 
الكشــف عــن دوائــر وأشــخاص الفاســدين، ومــن ثــم المواجهــة الفاعلــة لشــبكات، 

 283في.وهياكل وأنماط الفساد السياسي والوظي

 :من مظاهر الفساد أثناء تنفيذ العقد الدولي –ًا لثثا
األ بتنوع  الدولية  العقود  توافق تنوعت  من  البد  عقد  كل  في  تغطيها و  التي  نشطة 

في    أوإرادتين   للتقارب  بنفسه  مصالحه  يتولى  طرف  كل  و  التزام  إلنشاء  أكثر 

 
إمام، مركز    -  283 العالمي، ترجمة: محمد جمال  الفساد واالقتصاد  إليوت،  أنظر: كيمبرلي آن 

القاهرة،  ا والنشر،  للترجمة  ص  2000ألهرام  أبرز  12-11م،  الفساد   (( مرتضى،  محمود   .
هـ  1421/ 11/ 18،  13848الظواهر السلبية في نهايات القرن العشرين((، صحيفة الحياة، العدد  

العلوم،    .10م، ص  2001/ 12/2 ياسين محمد حسين، حقوق اإلنسان والديمقراطية، كلية دار 
 . 58-57م، ص 2014-2013ـ  ه1434جامعة بغداد، 
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موازيين القوى بين أطراف العالقة لكن وجود خلل في موازيين القوى و عدم احترام  
الالزمة اإلجراءات  و  الصفقات للشروط  مجال  في  الشفافية  و  للنزاهة  افتقار  أي  ؛ 

و الدولية الزدياد  المجال  يفسح  ما  هذا  و  ظاهرة ،  الدولية  تفشي  العقود  في  ، الفساد 
االحتكارات في الصفقات المبرمة بين الدول و   -كما سنرى    –  الفساد صور    وتتنوع

أن مظاهر الفساد  ولكن األدهى    ؛(الحدود ) شركات متعددة الجنسيات   الغربية عابرة
أن نذكر من  يمكن  ؛ و بل تمتد إلى مرحلة تنفيذ العقد   ؛ال تنتهي بانتهاء إبرام العقد 

 : مظاهر الفساد وصوره اآلتيبعض 

با - المباشر  و التعامل  الطاقة  قطاع  في  السيما  و  الصفقات   تحديداً لرشوة 
ب و الخاصة  والغازية  النفطية  عموماً االستثمارات  الباطنية  تعتبر  و   ؛الثروات 

مضطربة   بصفة  الفساد  فيه  يكثر  الذي  المجال  للدولة  العامة  الصفقات 
المال بصرف  المباشرة  اإلجراءات خو   ؛لعالقاتها  احترام  عدم  عند  اصة 

 284لة في غياب المنافسة و الشفافية. الالزمة المتمث
انتهاك سرية العروض إذ ال يمكن الحديث عن المنافسة الحرة ما لم يكن   -

هناك احترام لمبدأ سرية العروض باإلضافة إلى اإلعالن عن الصفقة في  
هذه   تفرضه  لما  تدارك  و  المحدودة  االقتصاد  الصحف  عن  المعامالت 

التي   الترتيبات  بعض  الدولية  االتفاقيات  أو  الدول  بعض  قوانين  فرضت 
 ترتكز على الشفافية و المنافسة النزيهة. 

ريقة على  كما تساعد هذه الط  ؛عدم احترام آجال تنفيذ الصفقة محل التعامل -
و  االقتصادي،  ومردوده  المشروع  فعالية  تأخير تقييم  فرض    كل  إلى  يؤدي 

 . رامات مالية كبرى غ

 
الحلبي    -  284 الرشوة و تبيض األموال، الطبعة األولى، منشورات  ناديا قاسم بيضون،  أنظر:  

 وما بعدها. 33، ص  2008الحقوقية، بيروت، 
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أن يقوم مشرفو  مثال:  :  مية على تسليم البضاعة و الخدمات المصادقة الوه -
على عملية إبرام الصفقة بالتوقيع على استثمارات تسليم البضاعة؛ دون أن 
يتم ذلك مقابل حصولهم على رشوة أو خدمات خاصة, إن تحقق كل هذه  

ية أساليب المراقبة وآلياتها  المظاهر يعود حتما إلى غياب الوقاية وعدم فعال
 و لفسادها أيضًا. 

إبرام معينة؛ لكون مرحلة  الدولية آللية  العقود  بد من إخضاع  من أجل ذلك؛ ال 
اإلبرام توفر بيئة خصبة الرتكاب جرائم الفساد؛ لذا أنصبت الجهود الدولية على 

لية؛ ومن  تنظيم إبرام الصفقات العمومية بحسبانها مفتاح الفساد في العقود الدو 
كما   اإلشهار؛  و  اإلعالن  الشأن  هذا  في  اتخذت  التي  دفتر اإلجراءات  يعتبر 

العقد أطراف    معيار األساسي في تحديد واجبات وحقوق كل طرف منالشروط ال
 . للعقدًا عن نطاقه يعد تجاوز  الدولي و كل خروج

) كالبنك الدولي   غير الحكوميةدعت المنظمات الدولية الحكومية و لهذا و و 
هي و  الدولية و  الشفافية  الفساد منظمة  لمكافحة  المتحدة  األمم  قدرات  ئة  تقوية  إلى   )

التي ، و تفعيل الرقابة خاصة في الدول العربية التي ضرب الفساد أركانها، و الدولة
 285 .سة ألجهزة فعالة لمراقبة إبرام وتنفيذ العقود الدوليةهي بحاجة ما

 : االقتصادية على المستوى الوطنياآلثار  -ًا رابع
تترتب على الفساد في العقود الدولية آثار وخيمة على االقتصاد الوطني  يؤدي 

عددة الوجه إلى إلحاق الضرر بمقومات االقتصاد الوطني عبر آليات و أدوات مت
فاألموال الضخمة التي تتعامل بها جماعات الفساد تحرم و األغراض و المقاصد؛  

لوطني من ثروة كبيرة يجدد استثمارها في مشاريع تنموية تعود بالفائدة االقتصاد ا
 

القاهرة،    -  285 الجامعي،  الفكر  دار  العالمي،  والفساد  العالمية  األزمة  د. محمود رمزي،  أنظر: 
 . 24-22م، ص 2009
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المشروعة   االقتصادية  األنشطة  على  سلبا  يؤثر  ما  هذا  و  البالد  اقتصاد  على 
كبيرة  مداخيل  خزن  كذلك  و  عام  بوجه  االقتصادي  االستقرار  على  و  الخاصة 

لجمارك التي افترض فا  نتيجة للتهرب الجمركي و الضريبي الذي ال يغطيه الفساد.
أن تجنيها الدولة تذهب إلى حسابات المجرمين أو الفاسدين فتنمي ثرواتهم و هذا 

ا أقساطهم  يسددون  الذي  النزهاء  المتعاملين  سلوك  على  يؤثر  و  ما  لضريبية 
 . الجمركية بصورة طبيعية

 تأثير الفساد على األسواق المالية:  -ًا خامس

ا األسواق  على  الفساد  تأثير  المالي يكون  بالنظام  اإلخالل  طريق  عن  لمالية 
المصرفية   بالمؤسسات  الثقة  يفقد  مما  األموال  غسيل  عمليات  عبر  المصرفي؛ 

إليها و يؤدي للسيطرة   المالية؛ إذ إن وفر واالطمئنان  السياسات  العائدات    ةعلى 
على  الحكومات  سيطرة  فقدان  إلى  أدت  المشروعة  غير  لألنشطة  المالية 
حقيقيًا   معوقًا  الفساد  بات  حتى  االقتصادي  النمو  وإعادة  المالية،  السياسات 
و  المالية  األسواق  في  المستثمرين  تضليل  ذلك  أوجه  ومن  التنمية،  لعمليات 

في  عجز  من  ذلك  على  يترتب  وما  الصرف  أسعار  و   تدهور  المدفوعات  ميزان 
 استمراريته. 

الفساد   األجنبية،    –كذلك    –ويؤدي  االستثمارات  جذب  في  الفشل  إلى 
وهروب رؤوس األموال المحلية؛ ألن الفساد يتعارض مع وجود بنية تنافسية حرة؛ 
سواء؛   حد  على  الخارجية  و  المحلية  االستثمارات  لجذب  أساسي  شرط  بذاتها  تعد 



 أ.د. جاسم محمد زكريـــــا                                             ة                  العقود الدولي

219 
 

عا ضعف  إلى  يؤدي  ما  البطالة وهو  ظاهرة  توسيع  و  العمل  فرص  توفير  في  م 
 286والفقر.

 
 

 الثاني   املطلب 
 لفساد ف العقود الدولية: األهداف واآلليات الوطنية ل كافحة  امل 

 

 دور التشريعات الوطنية في مواجهة الفساد في العقود لدولية:  –أواًل 

بمختلف   الفساد  ظاهرة  مستوياتها  بمختلف  النامية  الدول  بل تعرف  أنواعه 
المؤسسات  النامية خاصة في  البلدان  الفساد ظاهرة متنامية في  أصبحت ظاهرة 
العامة و قد حاولت بعض الدول التصدي لهذه الظاهرة نتيجة لضغوط محلية أو  
مكافحة  منها  الهدف  تنظيمية  نصوص  و  تشريعات  إصدار  إلى  فبادرت  دولية 

الذي مس القطاع العام في تلك الفساد و الوقاية منه ولعل أهم مجاالت الفساد  
عقود ممولة   الدول هو الصفقات العامة )المناقصات و المزايدات ( بالحسبان أنها

قد جاءت بعض تلك التشريعات المعنية بمكافحة الفساد للتوافق بميزانية الدولة, و 
اتفاقية إبرام  بعد  خاصة  الظاهرة  هذه  لمكافحة  عالمي  اتجاه  المتحدة   مع  األمم 

 
286  - See: Nye " J.S", ((Corruption and Political Development: A Cost-
Benefit Analysis)), American Political Science Review ,Volume 61, Issue 
2 June 1967. 
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انضمام تلك الدول إليها و كذلك انسجام مع التوجهات اإلقليمية الفساد و   لمكافحة
 287.ولية اإلقليمية في مكافحة الفسادلبعض المنظمات الد

أنها   الفساد  لمكافحة  الخاصة  الوطنية  التشريعات  على  المالحظ  ومن 
العامة  )ق   الجزائية  القوانين  مقارنة مع  الكثافة  التنوع و  و  بالشمول  .ع( امتازت 

موال  أو تمويل اإلرهاب  مثاًل. وخاصة تلك التشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل األ
بالدول العربية خاصة بعد )و حاولت   أن تكون أكثر   ؛م(2011بعض التشريعات 

 لالنتفاضة العربية في  مباشراً   مباشرة و صرامة في مكافحة الفساد الذي كان سبباً 
 288.ذلك العام

 من الفساد أثناء تنفيذ العقود الدولية:  أساليب الحد -ًا ثاني

من أهم أساليب الحد من الفساد أثناء   ؛الماليالرقابة على القطاع المصرفي و تعد   
فمعلوم أن األنظمة المصرفية في مختلف دول العالم تحرص تنفيذ العقود الدولية؛  

اللبنانية  ) مثال البنوك السويسرية و   أو كلياً   على احترام مبدأ السرية المصرفية جزئياً 
بالتكتم كل المصرفية من    ؛(وكالئهايا على أسرار عملياتها و تلتزم  السرية  تعد  لذلك 

أكبر العقبات التي تشكل مانعا على اإلطالع على الودائع النقدية للعمالء لذلك تعد 
مانعاً  التي تشكل  العقبات  أكبر  المصرفية من  اإلط  السرية  الودائع  الع على  على 

للعمالء؛   للبنوك  النقدية  الرقابة  أمر  يترك  الحسابات لذلك  على  تشرف  التي 

 
287  - See: Naresh Kumar Behera, (( The Different Types Of 
Corruption)),Posted Date: Mar.30. 2011, 
http://www.indiastudychannel.com/resources/138785-The different-
types-Corruption.aspx. 

في    -  288 والدولة: محاولة  الثورة  معادلة  العربي  الربيع  "دساتير  زكريا،  جاسم محمد  د.  أنظر: 
العدد    ، الفكر  عالم  مجل ة  في  منشورة  دراسة  أبريل    174التأصيل"؛    -م(  2018يونيو     –) 

 ويت. الك
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تجاو حركتها؛  و  عن  للكشف  و لعمالئها  ومخالفات  و زات  مزيفة؛  كذلك معامالت 
العميل بهوية  خاصة  معلومات  و تسجيل  كانت ،  ولو  إيجابية  نتائج  له  أمر  هذا 

من   ؛محدودة أرباحها  بين  تفاضل  حينما  البنوك  عمالئها    ألن  الكبار، عمليات 
لذا فإن عمليات غسيل األموال تعد  ، و مكافحة الفساد فإنها تختار العمالء الكبارو 

الكبيرة الفساد  أوجه  الت  ؛من  كشركات  المالية  الشركات  من  تعد فكثير  باتت  أمين 
و  األموال  )غسيل(  لتبيض  التأمين    غالباً وسيلة  صفقات  عبر  الفاسدون  يستغلها  ما 

 المشبوهة .

 : الفساد أثناء تنفيذ العقد الدوليمراقبة  -ًا ثالث

الدولي  نظراً  العقد  تنفيذ  أثناء  انتشاره  توسع  و  الفساد  االتفاقيات   ؛المتداد  فإن 
تب التي  الدولية  العقود  بإبطال  قضت  الفساد  لمكافحة  الناظمة  عبر  الدولية  نى 

الرشوة يمكن أن تؤدي إلى إبطال العقد لوجود تواطؤ أدوات فاسدة  كرشوة مثاًل؛ ف
أو غش بين الراشي و المرتشي أو تؤدي لوجود تدليس في تنفيذ العقود الدولية 

 .لعقد باطالً وفي كلتا الحالتين يعد ا

لذلك عملت الدول على الوقاية من هذه المظاهر في هذا الشأن أن لجنة   
فيينا سنة   المنعقدة في  للقانون التجاري  المتحدة  امت بإصدار  ق  1993هيئة األمم 

بحيث   ؛, أطلق عليه القانون النموذجي الخاص بالمناقصات قانون موحد للمنافسات 
وجوب  المرشحين للمشاركة في المناقصة، و من  يهدف هذا القانون لدعوة أكبر عدد  

تحديث إج التعاقد إلاإلعالن في  الشفافية و ضراءات  الحرة واإلنصاف المنافسة  فاء 
و أصبح  تعديل على القانون النموذجي    1994أدخلت اللجنة بعام  لعملية التعاقد، و 

 289 .يشمل التعاقد على الخدمات 

 
القاهرة،    -  289 الجامعي،  الفكر  دار  العالمي،  والفساد  العالمية  األزمة  د. محمود رمزي،  أنظر: 

 . 35-33م، ص 2009
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تسهم في إرساء عالقات دولية   ؛لتعاقد لكذلك أشارت اللجنة بوضع أحكام نموذجية  
الالزمة لضمان و إلتاحة على   ؛اقتصادية منسجمة الجهود  ببذل كل  كما أوصت 

عام التي    ،نطاق  المناقصة  طريق  عن  المتعاقد  المتعامل  اختيار  أساليب  وتحديد 
 تكون على درجة أدنى و درجة أعلى. 

   :اإلعالنفافية و الش –رابعًا 

الدول  وفقاً و  بعض  في  الفساد  بمكافحة  المتعلقة  القانونية  تلزم   ؛للنصوص  فإنه 
, كما إن أغلب الدول تعتمد على هذا إلعالن عن رغبتها بالتعاقد وجوباً اإلدارة با

أو   للصفقة  المميز  الرئيسي  الخط  اإلعالن  باعتبار  الفساد  من  للوقاية  المعيار 
يوفر   مما  تكافؤ  للعقد  و  المساواة  مبدأ  وتحقيق  المرشحين  بين  للتنافس  قاعدة 

 الفرص .
ويتم اإلعالن عادة عن طرق اإلشهار الرسمي العالمي المتاح للجميع عن  

إذا كان اإلعالن بطبيعته عن مادة أو سلعة ال تتوفر إال  ، و طريق الصحف الرسمية
جنبية العالمية أو بلغتين  فيجب مراعاة أن يكون اإلعالن باللغة األ  ؛في بالد أجنبية

األقل باب   ،على  يؤمن  و  الرشوة  و  الشك   ) )الحكومة  اإلدارة  اإلعالن  يجنب  إذ 
للمعاملة النزيهة التي تقي من الجرائم المرتكبة بحق المال العام و هي بطبيعتها في  

 . أبواب الفساد في العقود الدوليةالشأن الدولي 
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 لث ا املطلب الث 
 الدولية   العقود   ف   الفساد   مكافحة   ف   الدولية   اجلهود 

 

اتخذت  حيث  الفساد،  لظاهرة  للتصدي  المبادرين  طليعة  في  المتحدة  األمم  كانت 
 ،ومكافحة الممارسات الفاسدة  ؛كثيرًا من القرارات واإلعالنات التي استهدفت منع

التجارية   المعامالت  في  الرشوة  ذلك  في  بما  للحدود،  العابرة  المنظمة  والجريمة 
 ، بشكل غير مشروع وإعادة األموال إلى بلدانها األصلية،  وتحويل األموال  ،الدولية

 290ومعاقبة االتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين.

 جهود األمم المتحدة في مكافحة الفساد: –أواًل 
في   المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قبل  من  الفساد  مكافحة  اتفاقية    31اعتمدت 

تم فتح باب التوقيع عليها في ميريدا  ؛ ثم  4/ 58قرار  بال  2003أكتوبر  تشرين األول/
وبعد  ؛  2003ديسمبر  كانون األول/    11إلى    9بيوكاتان بالمكسيك في الفترة من  

نيوي المتحدة في مدينة  التوقيع عليها  ، و وركذلك في مقر األمم  كانون   1حتى  تم 
  ،وجزر كوك  ،دولة عضو في األمم المتحدة  171  طرف  من  2015يناير  الثاني/ 

األوروبيدولة  و  واالتحاد  أن    ت وطلب،  فلسطين  العام  األمين  إلى  العامة  الجمعية 
بالمخدرات والجريمة  المتحدة المعني  أمانة مؤتمر    ؛يكلف مكتب األمم  بتولي مهام 

 ؛ كانون األول/ديسمبر من كل عام  9عي نت يوم  كما  طراف في االتفاقية؛  الدول األ
وبدور   ،بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد 

 
 ، مرجع سابق.ينال عليواتأنظر:  - 290



 أ.د. جاسم محمد زكريـــــا                                             ة                  العقود الدولي

224 
 

ومنعه مكافحته  في  كانون  االتفاقية  دخلت    قد و ،  االتفاقية  في  التنفيذ  حي ز 
 291  م.2005األول/ديسمبر، 

اتفاقية   الفساد    وتعد   لمكافحة  المتحدة  التاريخ    -األمم  هذا    -لغاية 
عالمياً  للتطبيق  والقابلة  شمولية،  األكثر  رفدت  االتفاقية  ألنها  الدولي  ؛  العمل 

من الفهم  أصبح فهم الفساد أوسع  ؛ إذ  قانوناً   بيانات تعريفية ملزمةً بلمكافحة الفساد  
مكافحة ل  اً نهجنت االتفاقية  الضيق الذي ساد المفاوضات األولى لالتفاقية؛ حيث تب

االتفاقية مع أشكال  ؛ كما تعاملت  من أحكامه  إلزامي لكثير    طابع  ذا  و   ؛الفساد شامالً 
السابقة الدولية  الصكوك  من  العديد  قبل  من  تغطيتها  يتم  لم  التي  مثل    ؛ الفساد 

بالنفوذ  الوظيفة  ،االتجار  استعمال  القطاع    ،وإساءة  في  الفساد  من  مختلفة  وأنواع 
 .خاص ال

 إن  آنذاك المتحدة لألمم العام األمين عنان كوفي قال لالتفاقية تصديره وفي
 وكبحه   الفساد   منع  على  مصمٌم؛  الدولي  المجتمع  بأن  واضحة  رسالة  االتفاقية
 إلى   إشارة  وفي.  اآلن  بعد   العامة   الثقة  خيانة  مع  تسامح  بأال  الفاسدين؛  وتحذير

 ذلك  إن  عنان  قال  الفساد،  عائدات   واسترداد   الدولي  بالتعاون   المتعلقة   االتفاقية   أحكام
 وستجني   المشروعة،  غير  مكاسبهم   إلخفاء  الفاسدين  بالمسؤولين   السبل  سيضيق

 292  .الوطنية الثروة بنهب  مسؤوليها كبار قام التي النامية البلدان ذلك فائدة
 

))  أنظر:    -  291 لونا،  وديفيد  براندولينو  وااللتزامات  جون  المعاهدات  عبر  الفساد  معالجة 
 مرجع سابق. الدولية((، 

الجزء    –أنظر: د. فيصل عبد الرحمن علي طه، )) اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد    -  292
االثنين   يوم  منشورة  دراسة  )يونيو(    16األول((،  تربيون: 2014حزيران  سودان  موقع  في  م؛ 

الزيارة   بتاريخ  ومتاحة  الرأي،  عامود   | األساسية  فيه:   7/2/2015الصفحة  م 
http://www.sudantribune.net 
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استعادة    بشأنإدراج فصل خاص  أهم ما جاءت به االتفاقية  من  ونرى أن   
لما في ذلك؛ من قطع طريق النجاة أمام الفاسدين، واالستفادة    ،األصول المسروقة

من   –أيضأ    –لما في ذلك  و بثمار جرائمهم التي أرهقت بلدانهم، وأذلت شعوبها؛  
وغيرهم من    ،بقينأصول القادة السا  تودعمصدر قلق كبير بالنسبة للبلدان التي تس

المتهمين الفساد   اإلثبات تم  الذين  أو    ،المسؤولين  في  انخرطوا  ألن  بأنهم  اتفاقية  ؛ 
في   -الدولي  إطار عمل للتعاون    ُتقي م، ألول مرة  الفساد  األمم المتحدة لمكافحة

 293. المنهوبة حاالت استرجاع األموال يعالج  –الفصلين الرابع والخامس 

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في العقود الدولية دور  -ثانيًا 

  االيجابي   الجانب  من  كل  دراسة  منا  يستوجب  االتفاقية  هذه   تقويم  ال غرو في إن
ألفعال    التجريم  مجال  في  االتفاقية  انتهجتها  التي  العقابية  فالسياسة  لها،  والسلبي

 
الحالتين المصرية والليبية في ملف استرداد األموال    -  293 انتقال  يؤشر تطوران قضائيان على 

أموال   الدول؛ حيث توجد  في  بها  المعمول  القانونية  النظم  التكي ف مع  إلى مستوى    -المنهوبة؛ 
عينية أو  السوي  -سائلة  الفيدرالية  المحكمة  قبول  في  يتمثل  األول  التطور  للبلدين.  سرية مستحقة 

الطعن المقدم من الحكومة المصرية؛ على قرار النائب العام السويسري بحفظ التحقيق مع الرئيس  
قرار   الثاني  التطور  المتجمدة.  األموال  قضية  في  حكمه  رموز  وبعض  مبارك،  حسني  المتنحي 
الستثمار   الليبية  المؤسسة  رفعتها  قضية  نظر  جلسة  إرجاء  لندن  في  العليا  المحكمة  في  قاض 

إلى  صن الفرنسي  جنرال«  »سوسييتيه  بنك  ضد  لليبيا؛  السيادية  الثروة  )أبريل(    25دوق  نيسان 
في  2017 أصاًل  موعدها  وكان  الثاني    27م،  فيها  2017كانون  يطالب  التي  الدعوى  م. وهي 

بليون دوالر تتعلق بمعامالت    2.1البنك الفرنسي؛ بنحو    -بليون دوالر  67ميزانيته    -الصندوق  
محل   الصندوق.  تجارية  وبين  بينه  المنهوبة... نزاع  األموال  استرداد   (( فاضل،  جمال  أنظر: 

ليبيا((، بحٌث منشور في   الزيارة في موقع  9/3/2017متابعة حالتي مصر و  بتاريخ  م، ومتاح 
 /http://www.alhayat.com/Articlesصحيفة الحياة: 
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 الصعيد   على  لها  تحمد  التي  السديدةاألفكار    من  بالعديد  جاءت  المجرمة؛  الفساد
االتفاقية  فقد  .والتطبيقي  التشريعي التي  من  بالعديد  جاءت    تكون   قد  األفكار 

استغالل  مثل  العربية  التشريعات  بعض  على  جديدة  وغسل   الوظائف،  إساءة 
وإجمااًل تميزت اتفاقية    .وإعاقة سير العدالة  الفساد  العائدات، وإخفاء آثار جريمة

 األمم المتحدة باآلتي: 

 في  أشكاله، خاصة  كافة   في  الفساد   لمكافحة  األمم المتحدة  اتفاقية  جاءت   .1
الدولية  وتردع  وتكشف  لتمنع   الدولية  العقود   مجال   للموجودات  اإلحاالت 

تعزز  مشروعة؛  غير  بصورة  المكتسبة  مجال  في  الدولي  التعاون   كما 
مراعاة   بالمبادئ   والتسليم   الموجودات  استرداد  األصول     األساسية 
الجنائية،   في   القانونية للفصل  المدنية  اإلجراءات    حقوق   في  واإلدارية 
 294.الملكية

والعدالة  منع  لجنة  مساعدة  خلفية  على  جاءت   كذلك .2   و   الجنائية  الجريمة 
 .المخدرات  جرائم بمكافحة  المعني األمم المتحدة مكتب 

منع  الرامية  التدابير  وتدعيم  ترويج  كذلك .3   العقود   في  ومكافحته  الفساد   إلى 
 . الدولية

 .العامة والممتلكات  العامة للشؤون  اإلدارية السلمية والمساءلة النزاهة تعزيز .4

 
دار   -  294 الفساد،  مكافحة  سويلم،  أبو  نهار  محمود  أحمد  ص    أنظر:  األردن،  عمان،  الفكر، 
العليا،  50 للدراسات  الجنائي: محاضرات  الدولي  القانون  في  أبحاث  العشاوي،  العزيز  د. عبد   .

 . 17م، ص 2006الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر،   -المنظمات الدولية 
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الدولية  وكشف  وردع  منع .5   غير   بصورة  المكتسبة  للموجودات   اإلحاالت 
 . الموجودات  استرداد  مجال في الدولي التعاون  وان تعزز مشروعة

والسلم   حفظ .6 ولتحقيق  األمن    التدابير   الهيئة  تتخذ   الغاية  هذه  الدولي، 
التي  لمنع   الفعالة  المشتركة وتقمع  تهدد   األسباب  وإزالتها  أعمال    السلم 

بالسلم  وجوه  من  وغيرها  العدوان   لحل   السلمية  بالوسائل  والتذرع  اإلخالل 
 . أو لتسويتها اإلخالل بالسلمإلى  تؤدي قد  التي الدولية النزاعات 

 االقتصادية،   الصبغة  ذات   الدولية  المسائل  حل  على  الدولي  التعاون   تحقيق .7
 اإلنسان والحريات   حقوق   احترام  تعزيز  واإلنسانية وعلى  االجتماعية الثقافية

 . ذلك دون تمييز على  والتشجيع جميعاً  األساسية للناس
تشكل   كما .8 صك  إنها    تطوير   خالله  من  يمكن   جامع  عالمي  قانوني   أول 

 وبناء   الدولية  العقود   في  الفساد   لمواجهة  وشاملة؛  موحدة  دولية  مقاربة
 295. تجلياته مختلف محاربة و لمنع  المناسبة االستراتيجيات 

شامل  تشكل  كذلك .9 إطار    باعتبارها   الفساد،السيما  مكافحة  مجال  في  أول 
  الموجودات  السترداد   العالمي اإلطار    حول  شرحاً   تناولت   دولية   أول اتفاقية

 .أعمال الفساد  عن الناجمة
 تعد أداة إرشادية شاملة لقضايا مكافحة الفساد في العقود الدولية. .10
اتفاقية األمم .11 إلى  كما ترمي  الفساد  لمكافحة  نشر وتدعيم    المتحدة 

ت   اإلجراءات  التي  إلىهوالتدابير  فعالة    دف  بصورة  الفساد  ومكافحة  منع 
 

دراسة    -  295 الفساد((،  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية   (( عثمان،  الدين  محي  حسين  أنظر: 
م في موقع سودانيل:  22/3/2021هـ الموافق   144/ 11/8منشورة ومتاحة بتاريخ الزيارة االثنين  

 . 368-365. د. محمد عبد المجيد إسماعيل، مرجع سابق، ص 
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مجاالت    ؛وناجحة في  الفنية  والمساعدة  الدولي  التعاون  ودعم  وتيسير 
ة والمساءلة  هوبما في ذلك استرداد الموجودات وتعزيز النزا   ،مكافحة الفساد 

إدارة والممت  وحسن  العمومية  العموميةلالشؤون  تضمن  كات  ذه  ه  تهومما 
لمكافحة الفساد    ون الدولي المتعدد األطرافامة في مجال التعاهاالتفاقية ال

  296.في العقود الدولية

 الدولية:  العقود في الفساد لمواجهة األمم المتحدة  اتفاقية فعالية مدى - اً ثالث

  هو   -التي جاءت بها االتفاقية    –  األفكار الجديدة  هذه  من  الغايةال مراء في إنَّ  
شبهة  بعيدين  امالع  والموظفالعامة    الوظيفة  جعل وبناء  عن  بيئة   الفساد، 

لنجاح  والنزاهة  الشفافية  الدول،   لهذه  االقتصادي  والنمو  االستثمارات  الالزمة 
الدول  والشك كدولٍ   إلى  بحاجة  العربية  أن  البيئة  هذه   لالستثمار   جاذبةٍ   إيجاد 
 : بها؛ وأهمها اآلتي جاءت التي المفاهيم  له، باإلضافة لبعض طاردة

حد    –التوسع   -1 وصور  كل  تجريم  في  -  كبير    إلى   وتشمل   الفساد   أفعال 
استغالل  واالتجار  العام  المال  اختالس  الرشوة، إساءة  الوظائف،   بالنفوذ، 

 .العدالة سير وإعاقة الفساد  عائدات  غسل
  إسناد جرائم   يمكن   الذي   العام  الموظف  تعريف  في   الموسع  المعيار  استخدام -2

  بل   ما،  دولة  األجنبي في  العام  الموظف  على  يقتصر   ال  إليه، فهو  الرشوة
 . الدولية المؤسسات  األجنبي وموظف العام الموظف

 
296  - See: Nye " J.S", ((Corruption and Political Development: A Cost-
Benefit Analysis)), American Political Science Review ,Volume 61, Issue 
2 June 1967 , pp. 417-423. 
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 العربية  الدول  من  كثيرة   تشريعات   في  معروفة  غير   جديدة  جرائم  استحداث  -3
 .الفساد  عائدات  غسل تجريم مثل

  لنصوصها،   وفقاً   مجرم  أي فعل  ارتكاب   في  أي شروع  االتفاقية  جرمت   كما -4
  في   تجرم  لكي  والتدابير  التشريعات   لسن   يلزم  ما   اتخاذ   للدولوأباحت  
 . االتفاقية في واردة أي جريمة في أي شروع  الداخلية تشريعاتها

في  المجتمع  دور  على   التركيز -5  العقود   في  الفساد   مكافحة  واألفراد 
 297.الدولية

الخاصة   التحقيقات   في  الدول  مساعدة -6   المدنية   بالمسائل  واإلجراءات 
 . المجرمين باإلضافة إلى تسليم والتجارية

   الموجودات   واسترداد    التحفظ   ؛ كانت في  االتفاقية   لهذه   ايجابية   أهم  و -7
  .االتفاقية من44و 43     المادتين  في  عليها  المنصوص 

  يجب   التي  التدابير  األدنى من  الحد   أنها قدمت   نذكر  كذلك  ايجابياتها   ومن -8
 وذلك  العالمية.  الظاهرة  لهذه   التصدي  اجل  من  اعتمادها  دولة  كل  على

الفساد   يقول  الذي  الدولي  التوافق  من  انطالقاً    داخلية   مسالة  يعد   لم   إن 
 التكافل  العالم  دول  على  تحتم  للحدود   عابرة  معضلة   يعتبر  بل  وحسب؛

  األطراف فيها   دول  من  كبير  جمع   هذا  من  االتفاقية  حققت   وقد   لمحاربتها،
كذلك أن    نجد   كما  .عربي  بلد 15  بينها  من  دولة  141  إلى حوالي  فوصل

 
297  -   See: Naresh Kumar Behera, (( The Different Types Of 
Corruption)), Posted Date: Mar.30. 2011, 
http://www.indiastudychannel.com/resources/138785-The-different-
types-Corruption.aspx 
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 وفقاً   طرف  دولة  كل  " تقوم   :على  تنص   االتفاقية التي  نفس  من   9المادة  
  و   إلى الشفافية  تهدف  التي  بالخطوات   القانوني  للمبادئ األساسية لنظامها

 . الفساد  لمواجهة وذلك التنافس
التوزيع  المتعلقة  المعلومات   توزيع -9  ذلك   في  بما   الشراء  وعقود    بإجراءات 

 . المناقصة قواعد  و وإرساء العقود اختيار معايير
اإلجراءات الالزمة   –لنظامها القانوني  وفقاً  - طرف دولة كل تتخذ  -10

 298. إدارة األموال في الشفافية لتعزيز

  العقود   في  الفساد  مكافحة  في   االتفاقية  حققتها  التي  االيجابية  النتائج  جميع  رغم 
 أن  لنا   يمكن  ال  إننا  الهدف، إال  حققت  قد  كانت  وان  ليا  التصدي  ومحاولة  الدولية

 بالجرائم  يتعمق  ما  كل  االتفاقية  إذ أغفلت  الجوانب  من  العديد  في  إخفاقاتها  نغفل
 في   التجارية  المعامالت  كافة  فنجد  بها،  المتعمقة  الفساد  صور  وكل  االلكترونية

والمناقصات   الدولية  التعاقدات  كل  ذلك  عن  فضالً   الكترونيًا؛  تتم  الماليةاألوراق  
اإلشارة إلى أن    يجب  كذلك  .للمعلومات  االلكتروني  التبادل  طريق  عن  تتم  الكبرى 

 كثيرة  والصور  .اآللي  الحاسب  خالل  من  تتم   بالدول  الكبرى   البنوك  جرائم  من  كثيراً 

 
أنظر: د. محمد عبد المجيد إسماعيل، تأمالت في العقود الدولية وآثار العولمة في العقود    -  298

 . 265-262م، ص 2010الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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  في   عليها  المنصوص  الفساد   رائم لج  خصباً   مجاالً   تكون   التي  الجرائم   لهذه
 299االتفاقية.

التسريب  سرية  في  يتمثل  كذلك  العمومية  إفشاء    لجرائم   رحب   مجال  وهو   األوراق 
فاالتفاقية  و   المناقصات   لقوانين   وفقاً   الدولية  التعاقدات   في  الفساد  إذن    المزايدات، 
 . الدولية العقود  في الفساد  بتجريم يتعلق صريح لنص  بحاجة

   العقود   كافة  غرار   على  وذلك  بالسرية  التعهد   إفشاء األسرار وضمان  -1
 في  سواء  السرية  العالمية  الشركات   فيها     تشترط   التي   الكبرى    الدولية
 . التكنولوجيا ونقل والغاز البترول مجال  األساسية أوفي البنية مجال

 . العام المال على االستيالء جرائم كافة أغفلت االتفاقية كما  -2
الستعراض   وجود   عدم  كذلك  -3  تنفيذ   درجة  تقييم  اجل   من  التنفيذ   آلية 

 .الفساد  لمكافحة األمم المتحدة اتفاقية على األعضاء الموقعين
اتفاقية  االتفاقية  تعتبر  كذلك  -4 يحكمها  الحكومات   بين  أنها  عدم   أي   مبدأ 

 . االتفاقية أخرى عضوًا في أي دولة من للدول  الداخلية الشؤون  في التدخل
االتفاقية  -5  والتجربة   فالتطور  الفساد   لمحاربة  قوانينها  تطبيق  من  عجز 

آليات أخرى    عن  للبحث   اآلليات؛ مما سيكشف الحاجة  تلك  عجز  سيكشفان
 .وشموالً  أكثر تقدماً 

 
الم   -  299 األمم  اتفاقية   (( عثمان،  الدين  محي  حسين  مرجع أنظر:  الفساد((،  لمكافحة  تحدة 

أنظر:   التفصيل؛  المجيد إسماعيل، مرجع سابق، ص  سابق. ولمزيد  من  -262د. محمد عبد 
265 . 



 أ.د. جاسم محمد زكريـــــا                                             ة                  العقود الدولي

232 
 

الدولية  ضعف  -6 لجرائم  في   اإلرادة  الجادة    مصالح   بسبب   الفساد   المالحقة 
 300الدول... بين متقاطعة

إن   -آنذاك  -وفي تصديره لالتفاقية قال كوفي عنان األمين العام لألمم المتحدة  
وكبحه  الفساد  منع  على  مصمٌم؛  الدولي  المجتمع  بأن  واضحة  رسالة  االتفاقية 
إلى  إشارة  وفي  اآلن.  بعد  العامة  الثقة  خيانة  مع  تسامح  بأال  الفاسدين؛  وتحذير 

بالتعاون الدولي واسترداد عائدات الفساد، قال عنان إن ذلك أحكام االتفاقية المتعلقة  
وستجني  المشروعة،  غير  مكاسبهم  إلخفاء  الفاسدين  بالمسؤولين  السبل  سيضيق 

 301  فائدة ذلك البلدان النامية التي قام كبار مسؤوليها بنهب الثروة الوطنية.

ة خاصة بات في العقود الدوليو   ،ن ظاهرة الفساد عامةإ  ىإل  ؛ص مما تقدملخون
حاضرة على نحو رهيب حتى أصبحت تخصص للفساد بنود في الموازنات العامة  

العالمي الجنسيات(للشركات  الكبرى )شركات متعددة  بالحسبان عند  ؛  ة  حي يؤخذ 
فادة كبار الفاسدين كل عقد من العقود التي تبرمها تلك الشركات استكل اتفاق و 

 
مرجع   -  300 الفساد((،  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية   (( عثمان،  الدين  محي  حسين  أنظر: 

التفصيل؛   من  ولمزيد   معاسابق.   (( لونا،  وديفيد  براندولينو  جون  عبر  أنظر:  الفساد  لجة 
في   منشورة  دراسة  الدولية((،  وااللتزامات  بتاريخ 2008أيلول/سبتمبر    3المعاهدات  ومتاحة  م، 

موقع:  5/2016/ 10الزيارة   في  م 
http:/iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/ 

الجزء    –اد  أنظر: د. فيصل عبد الرحمن علي طه، )) اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس  -  301
االثنين   يوم  منشورة  دراسة  )يونيو(    16األول((،  تربيون: 2014حزيران  سودان  موقع  في  م؛ 

الزيارة   بتاريخ  ومتاحة  الرأي،  عامود   | األساسية  فيه:   7/2/2015الصفحة  م 
http://www.sudantribune.net 
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مواقعهم كبير  و   ،من  دخل  على  قيمة  الحصول  من  نسب  أو  هدايا  شكل  على 
طريفة  و   ،العقود معادلة  الدولية  الشفافية  منظمة  خصصت  األمر    -قد   -لهذا 

% تكفي 5$ فإن نسبة عمولة  مليون    200" إذا كانت قيمة العقد  :  جاء فيها
تغر 10و،  عاماً   مديراً  و%  وزير  وزراء15ي  رئيس  تناسب  تبلغ و   ،%  عندما 

نسبة   تدفع  %  20العمولة  قد  للتصدي  فإنها  الدول  رؤساء  ألمر لبعض 
 302..!.بأنفسهم"

 
  في   القضاء  أصدر  من  فمنهم  جداًل،  يثير  دولة  رئيس  بدرجة  كبار  سياسيين  فساد  عاد  ما  -  302

  عليهم  حكم  سابقين  رؤساء  وهناك.  وغيرهما  شيراك  وجاك  برلوسكوني  مثل  بالسجن،  أحكاما  حقهم
 مجال  في  تجاوزات  أو  رشى  وتلقي  النفوذ،  واستغالل  الفساد،  بتهم  سجنية  بأحكام  بلدانهم  قضاء
  جويس   السابقة  ماالوي   ورئيسة  فوجيموري   ألبرتو  السابق  البيروفي  الرئيس  مثل  اإلنسان،  حقوق 

))  أنظر.  الخ...السابق  اندونيسيا  ورئيس  باندا  في   منشور  تقرير  ،((الفاسدين  الرؤساء   نادي: 
: موقعها  في  م،7،2017/ 31  االثنين  هـ7/11/1438  الزيارة  بتاريخ  ومتاح  اليوم،  العرب  صحيفة

www.arabstoday.net  . صوتك  هنا  موقع  كذلك؛   وأنظر :
https://hunasotak.com/article/ 
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 اخلامتة 

 

لنا   واضحًا  تقدم    –بدا  ما  خالل  العقود  –من   في  البسيطة  إنًّ   ظل   أصبحت 
 -بالتالي    –وكان    بمتطلباتها،  تفي   ال  الدولية  التجارة  مجتمع   في  الكبيرة  التطورات
بغض    الدولي؛  التجاري   العرف  من  تنبع  قانونية  آليات  وجود  ضرورة  على  اإلجماع

  ودول  رأسمالية  ودول  اشتراكية  دول  إلى  العالم  بين دول  السائد  النظر عن التقسيم
 أدواتها   تصطنع  أن  الدولية  التجارة  استطاعت  وقد  المشترك؛  القانون   نظام  تطبق

 آليات  أكثر  الدولية  العقود  فكانت  التجارية،  لألعراف  طويلٍ   تراكمٍ   من  المالئمة
وتأثيرًا؛ واستطاعت هذه العقود أن تحل  نظامها القانوني    حضوراً   الدولية  التجارة

النظام؛  ذلك  إنها نجحت في عولمة  بل  الدولة؛  في  السائد  النظام  الخاص محل 
  ن تنوع وسرعة نمو العقود الدولية بيد أكيما يكون بدياًل رضائيًا للقانون الوطني؛  

فضالً وكثافتها إلى ؛  الضرورية  السلع  من  االتجاهات  مختلف  في  تمددها  عن   
الكماليات؛ ومن عقود البنى التحتية إلى عقود إعادة البناء؛ ومن عقود االستثمار  
اجتماعية  حقائق  مفرداتها  في  كشفت  المستدامة؛  التنمية  عقود  حتى  البسطة 

الرئيسة لكتابنا   وسياسية وتقنية واقتصادية كبيرة وكثيرة ومتنوعة؛ شكلت المحاور
 هذا.

أ في  مراء  الدو وال  العقود  بعالم  اإللمام  نستطع  لما  أعماقه  ننا  كل  وسبر  لية 
أ بيد  مساراته؛  القصية؛  في  فاصلٍة  محطاٍت  عند  الوقوف  استطعنا  ويمكننا ننا 

بالتالي أن تثبت هنا مجموعة النتائج المستخلصة من هذه الجولة واسعة الطيف 
 الدولية: في عالم العقود 
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  التجارية   العالقات   يحكم  ألنه  خاص؛  قانون   هو  الدولي  التجاري   القانون   إن -
  مستقالً   قانونياً   نظاماً   يشكل  فهو  وبالتالي  األجنبي،  العنصر  ذات   الخاصة
 لذلك. الالزمة العناصر الجتماع

 منظمة ودور الدولية  التجارة دائرة وتوسيع االقتصادية بالتنمية االهتمام تزايد  -
على الرغم من المولد   –وإن كانت هذه المنظمة  ؛  WTOالعالمية    التجارة

والدتها   رافق  الذي  تحقق    –الكبير  أن  هذا؛  الناس  يوم  حتى  تستطع  لما 
والدول   الغنية  الدول  بين  المتنامية  الهوة  بجسر  يتعلق  فيما  منها  المأمول 

آخر األمر لن  الفقيرة؛ بل بدا لنا ما حذرنا منه يومًا؛ إن هذه المنظمة في  
السيطرة على التجارة الدولية؛ كما  تكون إال إطارًا قانونيًا " رضائيا" لتكريس  

 شكلت المنظمات الدولية إطارًا للهيمنة السياسية..
  في   أو  إبرام  في  التدخل  من  لها  بد   ال  العام  القانون   وأشخاص   الدول  إن  -

التي    التنمية  عقود   على  والرقابة  اإلشراف تحتل موقع الصدارة  االقتصادية 
 فيها العقود الدولية.

كما مر معنا   –جاء  قرار بالهوية الدولية لعقود التجارة عابرة الحدود؛ فقد  اإل -
ن قانون التجارة الدولية عبارة عن مجموعة  " إ  ؛ في تقرير لألمم المتحدة  -

القانون   إلى  المنتمية  الدولية  التجارية  العالقات  تحكم  التي  القواعد  من 
 . مختلفة   والتي ترتبط بدول  الخاص 

والثقافية،   - القانونية  النظم  وتباين  الكبرى،  باستثماراتها  الدولية  العقود  إن 
استطاعت من خالل إعمال مبدأ سلطان اإلرادة في تحديد القانون الواجب 
عن   بدياًل  قضاًء  التحكيم  يغدو  ألن  واسعًا  المجال  ترك  مما  التطبيق؛ 

 القضاء الوطني. 
العقود   - امتداد  بين  الدولية  إنَّ  كثيفًا  اتصااًل  استدعى  والمكان  الزمان  عبر 

مما  الدول؛  من  كثير   في  واألخالقية  والطبقية  االجتماعية  الفئات  مختلف 
الدولية   العقود  من  الكثير  أصبح  بل  فاسدة؛  بممارسات   تسمح  بيئة   أوجد 
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؛ خاصًة تلك التي تبرمها االحتكار  ات الغربية الكبرى )  عناوين لفساد  كبير 
 الشركات متعددة الجنسيات(.

كانت    ؛الدولية  العقود   إن -  التجارية   العالقات   في   جديداً   بدعاً   ليست وإن 
إن     الدولية؛   الوطني   المشرع  على  نفسها  فرضت   موضوعات   هناكبيد 
مركبة    الدولي  التعامل  في  وكذلك قانونية  منظومًة  أوجد  مما  بشأنها؛ 

 العقود الدولية. تنظم ظاهرة  –بآن  معًا   –وخاصة 
القانونية    عن  إخراجه  فيالدولي    العقد   أطراف  مكنة  إن - السيادة  نطاق 

 منحةً   األمر   واقع  في  هي  الوطني؛  للقانون   التقليدية  الحكمللدولة؛ أي دائرة  
  حسن   عن  تعبيراً   الدولية  العقود  في  الدول  تقدمها  –  األوصاف  أحسن  في  –

  تحسين   أو  استثماراتها  نطاق  توسيع  في  األجنبية  لألطراف  وترغيباً   النية
  صيغ   من  ما  صيغة    على  ينطوي   األمر  إن    تعلم  والدولة  عقودها؛  شروط
 .  السيادة عن  الطوعي التنازل

مقبواًل في    ازياً غ؛ وصار  (الفرنشايز)  استمرار وتنامي عقد االمتياز التجاري  -
  فنية   أو  تكنولوجية  معرفة  من  يقدمه  ما  على  معتمداً   العالم  دول  من  كثير  
 ناجحة.  لشركة  تجارية  عالمة  أو اسم تحت 

التي    االستثمار  عقود   من   B.O.T  الـ  العامة  المرافق  التزامات   عقود إنَّ   -
  االقتصادية،   والمشاريع  الخطط  لتحقيق؛  عالمياً   نظاماً   -بدورها    –  ت أصبح

  من   يمنعها  ةالعام  موازناتها  في  عجزاً   تعاني  التي  الدول  إليهوتلجأ    ت لجأ
  وهو   .شعوبها  احتياجات   وتلبية  االقتصادي  والنمو  اإلصالح  خطط  تحقيق

 . لالستثمار المنظمة القانونية للقواعد  الصفة بهذه  يخضع
 تحول؛   نقطة  2008  عام  أواخر  بالعالم  عصفت   التي  المالية  األزمة  شكلت  -

  وفاعلية   عمل  نطاق  في  أو  الدولية،  االقتصادية  العالقات  مجال  في  سواء
 عالقة  واتجاه  شكل  في  أو  للدول،  الوطنية  واالقتصادية  المالية  السياسات 
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 للدول   النسبي  الثقل  في   أو  الحقيقية،  االقتصادية  بالقطاعات   المالي  القطاع
 .  العالمي االقتصاد  في المختلفة

واالقتصادية  األ   أثرت - المالية  المختلفة  على  زمة  االقتصادية  القطاعات 
العالمية  السيولة  من  كل  على  تأثيرها  خالل  من  متفاوتة  وبدرجات 

 ،واالئتمان، والقطاعات اإلنتاجية والخدمية واإلنفاق االستهالكي الخاص
والمستثمرين المستهلكين  ثقة  النمو   ،ومناخ  على  ذلك  وانعكاس 

  إلى ركودٍ   تدأأن األزمة المالية    االقتصادي العالمي، وقد أصبح واضحاً 
؛ وإنَّ تقديرات مدته وحدته  تختلفاصادي في الدول الصناعية الرئيسة  اقت

السياسية  التغيرات  لموجة  الرئيسة  األسباب  إحدى  كانت  اآلثار  تلك 
-2010الثانية من قرننا هذا )العاصفة التي اجتاحت العالم في العشرية  

 م(.2020
  –  الغربية  الدول  وفي مقدمتها  -للقوى العالمية الكبرى    الطاقة  سياسات   إن   -

في    وظهر ذلك جلياً   النفط؛  على   العالمي  الطلب   مستقبل  في   أثرت، وستؤثر
  الواليات   في  الطاقة  إمدادات   وأمن  استقالل  قانون   أقرها  التي  اإلجراءات 

 وحدهال  المتحدة  الواليات   تخفض   أن  المتوقع  منإذ    ؛EISA  المتحدة
 عام   بحلول  يومياً   برميل  ماليين  ثالثة  حدود   في  النفط   استهالك

  تحدياً   تمثل مجملها  في السياسات  هذهولسنا بحاجة إلى القول إن  ...2030
 طاقات   وإضافة  جديدة،  حقول  في  لالستثمار  للنفط  المنتجة  للدول  كبيراً 

  ارتفاع   واستمرار  النفط،  أسعار  في  كبير  تذبذب   ظل  في  جديدة،  إنتاجية
  إلى   االحتياطية   اإلنتاجية  الطاقات   وارتفاع  واإلنتاج،   التطوير  تكاليف

 ...   قياسية مستويات 
التي بدأت لتجارة الدولية  د المنظومة القانونية لفكرة توحي بدا واضحًا لنا إن    -

  1900للقانون المقارن سنة  بالمؤتمرات الدولية  منذ أوائل القرن الماضي؛  
المقارن أن     حسبانب عن    -  نسبياً   حديث    كعلم    -  القانون  بالكشف  يهتم 
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التشريعات   من  كبيرة  لمجموعة  المشترك  التشريعي  الوطنية  القانون 
و   ،المتقاربة الدولية  الجهود  تتابعت  ثم  الفقومن  التوصل هاء  محاوالت  في 

واحد اتوحيد    إلى قانوني  نظام  من  أكثر  بين  المشتركة  القانونية  لقواعد 
التشريعات   كيان  في  وضعها    إلىوالمبادرة   عن  ومستقل  متكامل  قانوني 

 الوطنية لتصبح بمثابة قانون مشترك يحكم المعامالت الدولية.
مرجعية - لنا  "    تأكدت  روما”  UNIDROITمبادئ  معهد   ” أو  المعهد  ”  

الخاص  القانون  لتوحيد  لبناء   ؛الدولي   موحد    خاص    قانون    بحسبانها تسعى 
الدولي  ومقبول   المجتمع  أعضاء  جميع  إ من  حيث  اليونيدروا ؛  مبادئ  ن 

اتفاقية تصادق عليها الدول فهي نصوص مكتوبة؛ وفي متناول يد  ليست 
 جميع المشتغلين بالتجارة الدولية، 

  بمرحلة   تمر  التي  أو  النامية،  البالد   على  قاصرةً   ةمشكل  ليس  الفساد   نعم إنَّ  -
  كارثيًة؛   األكثر  هو  النامي  العالم  فساد  أن  إال  وشامل،  عام  هو  وإنما  انتقال،

  على   المسيطرة  األساسية  والقاعدة  للحياة،  الحاكم  القانون   بمثابة  يغدو  ألنه
 قوة   فان   المتقدمة،  الدول  في   الفساد   أما  المجتمع،  ومناحي   مجاالت   كل

  في   العاملين  وكفاية  المجتمع،  بها  يتمتع  التي  الحريات   وتجذر  اإلعالم،
عوامل   كلها  اإلدارة،  مؤسسات   مختلف  تسود   التي  والشفافية  الرقابة،  أجهزة

  الفاعلة   المواجهة  ثم  ومن   الفاسدين،  وأشخاص   دوائر   عن الكشف  في  تساعد 
 . والوظيفي السياسي الفساد  وأنماط وهياكل لشبكات،

جهود بذلت   - المتحدة  لمكافحة   اً األمم  دولية  منظومة  بناء  أجل  من  حثيثًة 
حيث   المعاصر؛  الدولي  التنظيم  في  الفساد  المفاوضات  ظاهرة  في  شارك 

أكثر    -ن  ا التي دامت سنت  -  الخاصة بميثاق األمم المتحدة لمكافحة الفساد 
  ؛ ة الفساد ميثاق األمم المتحدة لمكافح؛ ثم توجت تلك الجهود ببلداً  130من 
؛  (UNCACما أصبحت تسمى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد )أو  
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التي اعترف بها  االتفاقية األحدث في سلسلة طويلة من التطورات  وتعد  هذه  
والسياسي المدى  بأنها    ؛ن و الخبراء  بعيد  تأثير  مواجهةذات   ، الفساد   في 

الديمقراطية قيم  تقوض  التي  االقتصادية  المستدامة    ، والجريمة  والتنمية 
 .وسيادة القانون 

لم   - الفساد  بل إنَّ  الصامتة،  األفواه  همس  أو  المغلقة  الغرف  حديث  يعد 
عل مهمة  قضية  تشكله    ىأصبح  لما  الجاد،  العلمي  والنقاش  البحث  بساط 

اقتصاديا انطالق  أمام  معوق  من  الخطيرة  اآلفة  بخاصة هذه  الشعوب،  ت 
الفساد همًا   النامية، لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، كما أصبح 

مجتمعات  ؛  مشتركاً  الثالث  تعانيه  العالم  يسمى  ما  الدول    -دول  وفيها 
من أهم بنودها. وهذا   األجندة الدولية كبند    ىيندرج علحتى صار    -  العربية

وتكمن   ،يزعزع االقتصاد الدوليويكرس التخلف و    ،ما يهدد استقرار الدول
الحقيق  المنظمة  يالخطورة  الجريمة  صور  من  صورة  كونه  في  للفساد  ة 

 ؛ ة من أموال الدول و مواردهاهائل  والجريمة االقتصادية التي تهدر كميات 
إداري  و  فساد سياسي  أنواعها من  و  الظاهرة في حجمها  هذه  تزايد  وأمام 

اقتصادي و  مالي  بات خطر ؛  إلى فساد  العباد    اً محدق  اً انتشر حتى  يهدد 
 .من الجميع على نحو مفزع  حقاً  وبات قريباً  والبالد.

لنا   - جليًا  تقدم    –صار  ))    إنَّ   –مما  القارات  عابرة  الغربية  االحتكارات 
الجنسيات((الشركا متعددة  الدولي    بارزةً   ظاهرةً أصبحت    ؛ت  التنظيم  في 

واضحاً   ،المعاصر حضورها  الدول    ؛ كبيرٍ   بشكلٍ   ومؤثراً   وبات  في  خاصة 
النمو  ،النامية طور  في  تسير  التي  تعد  ،وتلك  السعي  حضورها    ى بل 

نحوٍ  على  المضيفة  الدول  شؤون  في  التدخل  إلى  للربح    يشبه   المشروع 
التي  الشركات القديمة   خالل   لالستعمار  المميزة  األداة  كانت  الغربية 

  التاسع   القرن   نهاية  حتى  بل  عشر،  والسابع  عشر  السادس  القرنين
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حينما   والسيادة،  السلطة  من  جزءاً   االستعمارية  الدول  منحتها  فقد.  عشر
  باألعمال   والقيام  الضرائب  وفرض   العسكرية  القوات   توظيف   من  مكنتها

 الثالث  العالم   لدول  استغالالً   أكثر  الغربية  االحتكارات  اليوم  ونجد.  اإلدارية
    القديم؛ ونحذر من مزيٍد... االستعمار عهد في أسالفها من
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إدارة د.   .8 وإستراتيجية  المعاصرة  الدبلوماسية  محمد،  كامل  ثامر 
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 . م2000األردن، 
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والتوزيع،  للنشر  الوطنية  الشركة  الصغير،  عمار  وبن  مرسي  جمال 

 .م1981الجزائر، 
، 12محمد بن مكرم بن علي ))ابن منظور((، لسان العرب، الجزء .34

 .م، حرف العين1990روت، الطبعة األولى، دار الفكر، بي
القانون د.   .35 شرح  في  الواضح  السعدي،  صبري   -المدني    محمد 

  -مصادر االلتزام العقد واإلرادة المنفردة    -النظرية العامة لاللتزامات  
عين   الهدى,  دار  الرابعة,  الطبعة  العربية,  القوانين  في  مقارنة  دراسة 

 . م2009مليلة, الجزائر, 
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وآثار  د.   .36 الدولية  العقود  في  تأمالت  إسماعيل،  المجيد  عبد  محمد 
العقود   في  بيروت، العولمة  الحقوقية،  الحلبي  منشورات  الدولية، 

 م. 2010
 الفرنشايز" دراسة" التجاري  االمتياز إبراهيم، عقد  محسن محمد د.  .37

 . م 2007 الجديدة، القاهرة، الجامعة دار، الفنية المعارف نقل في
الوهم  د.   .38 بين  الدولي  التجار  قانون  نظرية  محسوب،   محمد 

 .  م2003حمادة، القاهرة، طبعة والحقيقة،  الطبعة األولى، م 
المعوقات  د.   .39 األجنبي  االستثمار  السامرائي،  دريد  محمود 

الوحد  الدراسات  الطبعة األولى، مركز  القانونية،  العربية، والضمانات  ة 
 . م2006بيروت، 

الفكر  د.   .40 دار  العالمي،  والفساد  العالمية  األزمة  رمزي،  محمود 
 . م2009الجامعي، القاهرة، 

رقاوي، العقود التجارية الدولية: دراسة خاصة  محمود سمير الشد.   .41
 . م1992، القاهرة، لعقد البيع الدولي للبضائع، دار النهضة العربية

النظرية  د.   .42 بين  الدولية  العقدية  الروابط  ياقوت,  محمد  محمود 
الجامعي,  الفكر  دار  األولى,  الطبعة  الموضوعية,  والنظرية  الشخصية 

 . م2003اإلسكندرية, 
إسماعيل علم الدين، االعتمادات المستندية، الطبعة   محي الديند.   .43

 .م1996هـــ   1417األولى، المعهد العالي للفكر اإلسالمي، القاهرة، 
المتعددة  د.   .44 للشركات  الدولي  التنظيم  حسين،  سالمة  مصطفى 

 . م1982الجنسيات، دار النهضة العربية ، القاهرة،  
تبيض  د.   .45 الرشوة و  الطبعة األولى، ناديا قاسم بيضون،  األموال، 

 م. 2008منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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في  د.   .46 النفط  المتيازات  السياسي  التاريخ  الزاوي،  يونس  ناظم 
 م. 2010العراق، الطبعة األولى، دار دجلة، عمان،  

الدولي د.   .47 االقتصادي  والنظام  النامية  البلدان  الدين،  نجم  نجيب 
 . م1983بغداد،  –الجديد، دار الرشيد 

هشام خالد، العقود الدولية وخضوعها للقواعد الموضوعية، دار  د.   .48
 . م2001الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

التجارة  .49 عقود  على  التطبيق  الواجب  القانون  صادق,  علي  هشام 
 وما بعدها.  44م، ص 1995الدولية, منشاة المعارف, اإلسكندرية, 

نبي، دار الفكر هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال األجد.   .50
 .  م2002معي، اإلسكندرية،  الجا

دار  د.   .51 كلية  والديمقراطية،  اإلنسان  حقوق  حسين،  محمد  ياسين 
 . م2014-2013هـ 1434غداد، العلوم، جامعة ب

وإبرامها  د.   .52 مفاوضاتها  الدولية:  التجارية  العقود  عوض،  يسري 
في    –وتنفيذها   العقد  نظرية  ضوء  على  تحليلية  التشريع  دراسة 

م، منشورة  2009هـ /  1430اإلسالمي، رسالة دكتوراه، جامعة النيلين،  
الخرطوم،   واالستشارات،  للمحاماة  اليسري  مكتب  إصدارات  في 

 .ودانالس
 الكتب املرتمجة ف اللغة العربية:   –ثالثًا  
العالمي   .1 النظام  المصير،  وتقرير  اإلنسان  حقوق  مكوركوديل،  روبرت 

عمان،   –صادق إبراهيم عودة، دار الفارس للنشر، األردن  الجديد، ترجمة  
 . م2001

شارل روسو، القانون الدولي العام، ترجمة: شكر هللا خليفة، عبد المحسن   .2
 . م1987سعد، األهلية للنشر والتوزيع: بيروت، 



 أ.د. جاسم محمد زكريـــــا                                             ة                  العقود الدولي

248 
 

كيمبرلي آن إليوت، الفساد واالقتصاد العالمي، ترجمة: محمد جمال إمام،  .3
 . م2000والنشر، القاهرة،  مركز األهرام للترجمة

 
 

 األحباث والدراسات واحملاضرات املتخصصة:   –رابعًا  
العقد الدولي((،   .1 القانون الواجب التطبيق على  د. إبراهيم احمد إبراهيم، )) 

م  2019/ 25/9م، ومتاحة بتاريخ الزيارة األربعاء  2005دراسة منشورة في  
العلمي:  البحث  وخدمات  للدراسات  النظم  مركز  موقع  في 

m/index.phphttp://www.alnodom.co/ . 
محمد القعود، ) الطبيعة القانونية لعقود االستثمار الدولية(، مجلة د. إبراهيم  .2

 م.2015العلوم القانونية والشرعية، العدد السابع، ديسمبر
في   .3 منشور  بحث  السعودية((،  في  االمتياز  عقد   (( المالكي،  أحمد 

السبت  2014/ 10/ 23 الزيارة  بتاريخ  مايو  20م ومتاح  م في  2017أيار/ 
الشابكة:   على  العرب  المحامين  منتدى  موقع 

?http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx 
الدولية:  .4 التجارة  عقود  مفاوضات   (( الفهد،  حمين  بن  فهد  بن  أحمد  د. 

السعو  الفقهية  الجمعية  مجلة  فقهية((،  المجلد/العدد  دراسة  ، 38دية، 
ص  2017 الخميس  445-237م،  الزيارة  بتاريخ  ومتاحة  منشورة   .

رابط: 2018/ 6/9 المنظومة:  دار  موقع  في  م 
http://search.mandumah.com/Record / 

ال .5 لمفاوضات  القانوني  النظام   (( سالمة،  الكريم  عبد  أحمد  عقود د. 
الزيارة   بتاريخ  ومتاحة  منشورة  دراسة  الخميس  4/1442/ 23الدولية((،  هـ 

الوضعية:  2020/ 12/ 10 القوانين  مدونة  على  م 

http://www.alnodom.com/index.php/
http://www.alnodom.com/index.php/
http://www.alnodom.com/index.php/
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx
http://search.mandumah.com/Record/
http://search.mandumah.com/Record/
http://search.mandumah.com/Record/


 أ.د. جاسم محمد زكريـــــا                                             ة                  العقود الدولي

249 
 

-https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blog
post_797.html 

القرن   .6 نهاية  في  الجدة  معالم  أبرز   (( هللا،  عبد  صبري  إسماعيل  د. 
 م. 1998، العددان الثالث والرابع، 26العشرين((، مجلة عالم الفكر، المجلد 

منشورة   .7 دراسة  للبضائع((،  الدولي  البيع  عقد   (( المرشدي،  أمل  د. 
الزيارة  2016/ 10/ 12في بتاريخ  ومتاحة  موقع  2021/ 28/2م  في  م 

 https://www.mohamah.net/law محاماة نت:
قي   .8 منشورة  دراسة  الدولي،  التجاري  العقد  قانون  الخياط،  أمينة  د. 

م في موقع القانونية  24/11/2020م، ومتاحة بتاريخ الزيارة  8/2020/ 15
   Com.www.elkanounia .المغربية على الشابكة: 

د. أيمن أبو العيال، )) مبدأ سلطان اإلرادة((، دراسة منشورة ومتاحة بتاريخ   .9
العربية:   3/10/2020الزيارة   الموسوعة  موقع  في  http://arab-م 

ency.com.sy/law/detail/ 
10. ( الدوسري،  شمال  بن  بندر  التجارة د.  عقود  إبرام  في  التفاوض   (

السبت   في  منشور  الوطن  11/2018/ 17الدولية((،  صحيفة  في  م 
األربعاء   في  الزيارة  بتاريخ  ومتاحة  موقعها: 9/2019/ 25البحرينية،  م 

https://alwatannews.net/article/Bahrain/ 
يو  .11 قواعد التامر  وتوحيد  خلق  في  “يونيدروا”  معهد  دور   ( سف، 

في   منشورة  دراسة  الدولي(،  التجاري  مجلة  2018/ 24/9القانون  في  م 
الحسن األول   الدولية جامعة  بتاريخ    –القانون واألعمال  المغرب، ومتاحة 

   ./roitetentreprise.comhttps://www.dالزيارة في موقعها: 
د. جاسم محمد زكريا، "دساتير الربيع العربي معادلة الثورة والدولة:  .12

)    174محاولة في التأصيل"؛ دراسة منشورة في مجل ة عالم الفكر ، العدد  
 الكويت.  -م( 2018يونيو    –أبريل 

https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blog-post_797.html
https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blog-post_797.html
https://www.mohamah.net/law
http://www.elkanounia/
http://arab-ency.com.sy/law/detail/
http://arab-ency.com.sy/law/detail/
https://alwatannews.net/article/Bahrain/
https://alwatannews.net/article/Bahrain/
https://alwatannews.net/article/Bahrain/
https://www.droitetentreprise.com/
https://www.droitetentreprise.com/
https://www.droitetentreprise.com/
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المفهوم  .13 الدولي:  التجاري  التحكيم   (  ،_______________
واآلفاق(، في    والواقع  التجاري  محاضرة  للتحكيم  واإلحسان  العدل    مركز 

واالقتصادي لدولي، دمشق 23  جمادى األول  1442هـ الموافق  12  كانون  
 الثاني/يناير2021م، ص 7-5. 

خطوط  .14 والدبلوماسية  السياسة   ((  ،________________
يوم   محاضرة  والنهاية؟((،  السبت  1441/ 12/ 18البداية  م  8/8/2020هـ 

 المعهد الدبلوماسي وزارة الخارجية.  –دورة السفراء األولى في  في 
العقود  .15 دراسة  في  الوجيز   ((  ،__________________

الدولية((، محاضرات منشورة في مقرر العقود الدولية لطالب السنة الرابعة 
الحقوق   كلية  للعام    –في  الصيفي  الفصل  في  الخاصة؛  الشام  جامعة 

 م. 2019هـ 1440الجامعي 
16. _  (( دراسة _________________،  السيادة  عصر  نهاية 

تأصيلية تحليلية ناقدة في آفاق الصراع بين سيادة الدولة والتدخل الدولي((؛  
دراسة منشورة في مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية واالقتصادية، المجلد 

 م.2016العدد الثاني،  –  32
تابعة حالتي مصر  جمال فاضل، )) استرداد األموال المنهوبة... م  .17

م، ومتاح بتاريخ الزيارة في موقع  2017/ 9/3و ليبيا((، بحٌث منشور في  
 /http://www.alhayat.com/Articlesصحيفة الحياة:  

النموذجية   .18 للعقود  التشريعي  اإلطار   (( فتاك،  وعلي  جهاد  حاسي 
مجلة   المجلد  الدولية((،  الحقوقية،  يونيو  7العدد    2الدراسات  حزيران/   ،

 م. 2020
لمكافحة  .19 المتحدة  األمم  اتفاقية   (( عثمان،  الدين  محي  حسين  د. 

االثنين   الزيارة  بتاريخ  ومتاحة  منشورة  دراسة  هـ  8/144/ 11الفساد((، 
 م في موقع سودانيل.22/3/2021الموافق  

http://www.alhayat.com/Articles/
http://www.alhayat.com/Articles/
http://www.alhayat.com/Articles/
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الت .20 تحكم  التي  المبادئ   (( بارود،  حمدي  العقود  د.  في  فاوض 
الدولية لنقل التكنولوجيا ومضمون االلتزام بها: مبدأ حسن النية ومقتضياته:  

اإلسالمية   الجامعة  مجلة  تحليلية((،  تأصيلية  الدراسات   –دراسة  سلسلة 
 .  ISSN 1726- 6807اإلنسانية، المجلد السادس عشر، العدد األول، 

نشأة .21 و  تاريخ   (( الفقير،  أحمد  سليمان  رائد  حقوق    د.  مفاهيم 
الزيارة   بتاريخ  ومتاحة  منشورة  دراسة  دلهي،  جامعة  اإلنسان((، 

 / http://ghrorgm.arabblogs.comم في الموقع: 5/2016/ 20
التصرفات  .22 ابرام  في  النية  حسن  مبدأ   (( سالمة،  هاني  رائد  د. 

في،   منشورة  دراسة  الزيارة   27/7/2020القانونية((،  بتاريخ  ومتاحة  م، 
العربي: 3/10/2020 الديمقراطي  المركز  موقع  في  م 

https://democraticac.de/?   
األمريكية((،   .23 العراقية  األمنية  االتفاقية  في  النفط   (( ياغي،  ربيع 

مركز العراق   –م على موقع أحرار العراق  2009/ 21/4دراسة منشورة في  
بتاريخ   ومتاحة  السبت  للدراسات،  موقعه:2017/ 20/5الزيارة  في   م 

http://markazaliraq.net . 
التجارة  .24 عقود  لمنازعات  المادية  القواعد   (( الهادي،  عبد  زبيدة  د. 

دراسة مقارنة((،   –الدولية في األنظمة العربية في إطار االتفاقيات الدولية  
 .للعلوم ونشر األبحاث، المجلد الثالث،  العدد الثاني، مارسالمجلة العربية  

2017 
الحقوق   .25 بين  النفط  امتياز   ( الضناوي،  جميل  محمد  زينب  د. 

جيل    -والواجبات   مجلة  في   نشر  مقال  اللبناني(،  البحرية  الموارد  قانون 
. ومتاح بتاريخ الزيارة  61، الصفحة    31األبحاث القانونية المعمقة، العدد  

االثنين  1442/ 8/8 في  22/3/2021هــ  البحث  م  جيل  مركز  موقع 
 . https://jilrc.comالعلمي: 

http://ghrorgm.arabblogs.com/
http://ghrorgm.arabblogs.com/
http://ghrorgm.arabblogs.com/
http://markazaliraq.net/
https://jilrc.com/
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النظام   .26 في  النية  حسن  مبدأ    (( الذيابي،  سعيد  بن  سعد  د. 
والدراسات  والقانون  الشريعة  مجلة  المقارنة((،  واألنظمة  السعودي 

 م.2014هـ فبراير 1435آلخر  (، ربيع ا23اإلسالمية، العدد )
د. سعيد شرو، ))حماية القاضي الوطني لمؤسسة النظام العام في   .27

في   منشورة  دراسة  الخاص((،  الدولي  ومتاحة  1/2020/ 20القانون  م، 
السبت   الزيارة  القانونية:  2020/ 3/10بتاريخ  المعلومة  موقع  في  م 

nounia.infohttps://alka/. 
التنظيم   .28  ( الهادي،  عبد  علي  ميسون  د.  و  حسين  عبد  شفاء  د. 

النفطية  المشاركة  لعقود  ومتاحة    -القانوني  منشورة  دراسة  مقارنة(،  دراسة 
الزيارة   موقع: 22/2/2021بتاريخ  في  م 

t/publication/https://www.researchgate.ne 
د. صالح بن إبراهيم التتم، االمتياز في المعامالت المالية وأحكامه   .29

ربية السعودية،  في الفقه اإلسالمي، دار ابن الجوزي، الرياض، المملكة الع
 . هــ 1420

صناعة   .30 ومستقبل  وحاضر  ماضي   (( بادكوك،  محمد  طالل  د. 
السعودية((،   العربية  المملكة  في  التجاري  مؤتمر  االمتياز  في  محاضرة 

في   األسبوع  أقيم  الذي  المملكة  في  األول  التجاري  االمتياز  ومعرض 
في صحيفة الجزيرة السعودية يوم الثالثاء  ة  م بالرياض، منشور 2008/ 8/6

األول    29 يونيو    3هـ  1429جمادى  العدد   2008حزيران/  ،  13032م 
الخميس   الزيارة  بتاريخ  موقعها  في  م: 9/2018/ 6ومتاحة 

.jazirah.com-http://www.al . 
التجارة   .31 الدولي في  العقد  أهمية   (( الرحمن محمد،  الطيب عبد  د. 

والقانونية،   االقتصادية  العلوم  عليه((،  التطبيق  الواجب  والقانون  الدولية 
ص   عشر،  الثالث  الزيارة    .143-141المجلد  بتاريخ  ومتاح 

https://alkanounia.info/
https://alkanounia.info/
https://alkanounia.info/
https://www.researchgate.net/publication/
http://www.al-jazirah.com/
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االثنين  7/1442/ 25 موقع:  2021/ 8/3هــ  في  م 
http://hdl.handle.net/ 

د. عباس زبون العبودي، )) عقد اختيار القانون الواجب التطبيق   .32
الخاص   العدد  بغداد،  جامعة  القانونية،  العلوم  مجلة  الدولي((،  العقد  على 

 م. 2017الجزء األول،  –ث الثال
الدولية  .33 البيع  عقود  اتفاقية   (( غالب،  ورسمه  القادر  عبد  د. 

م، ومتاح بتاريخ الزيارة  2019أيار/مايو   22للبضائع((، بحٌث منشوٌر في   
االثنين  4/1442/ 21 ُعمان:  7/12/2020هـ  صحيفة  موقع  في  م 

andaily.omhttps://www.om / 
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: التكي فات مع المشهد الجديد”، نظمتها  “المفاوضات الدولية واألمن القانوني
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 /br/arhttps://anba.com.وكالة األنباء العربية البرازيلية: 

http://hdl.handle.net/
https://www.omandaily.om/
https://www.omandaily.om/
https://www.omandaily.om/
https://www.al-jazirah.com/2018/20181122/
https://www.almothaqaf.com/qadayaama/
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https://www.aleqt.com/2013/12/10/article_806393.html
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 161 اليونيدروا ومبادئ روما لمعهد  التاريخي التطور أوالً 
 163 الخاص  القانون  لتوحيد  الدولي المعهد  أهداف ثانياً 
 166 الدولية التجارة بعقود  المتعلقة اليونيدروا مبادئ ثالثاً 
  القانون  لتوحيد ( يونيدروا) معهد  منجزات  أهم رابعاً 

 الدولي التجاري 
168 

  إرادة إلى باالستناد  اليونيدروا مبادئ تطبيق خامساً 
 الصريحة  الطرفين

169 

 172 ضمناً  اليونيدروا لمبادئ  األطراف اختيار سادساً 
  الطرفين اختيار عدم عند  اليونيدروا مبادئ تطبيق سابعاً 

 التطبيق  الواجب  للقانون 
173 

 176 الدولية العقود  على  التطبيق الواجب  القانون  المبحث الثاني 
 العقود  في التطبيق الواجب  القانون  خصوصية المطلب األول 

 الدولية
177 

 177 اإلرادة سلطان مبدأ إعالء أوالً 
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 180 اإلرادة سلطان مبدأ عن  المترتبة النتائج ثانياً 
 184 التطبيق  واجب  القانون  اختيار آليات  المطلب الثالث 

 184   الحقيقي االختيار أوالً 
 186 االفتراضي  االختيار ثانياً 

  لقانون  المقارنة واألشكال المختار القانون  ماهية المطلب الرابع 
 ما دولة

188 

 188 المختار  القانون  معنى تحديد  أوالً 
 191 دولة  لقانون  المقارنة أشكال ثانياً 
 192 اإلحالة  إشكالية ثالثاً 

  ف  الفساد  وظاهرة  الغربية االحتكارات  دور الفصل الثاني 
 الدولية العقود

195 

 197 الدولية  العقود   في الغربية االحتكارات  دور المبحث األول 
 198 القانونية  وطبيعتها الغربية االحتكارات  تعريف المطلب األول 

)  القارات  عابرة الغربية االحتكارات  تعريف أوالً 
 (الجنسيات  متعددة الشركات 

198 

 متعددة شركات  أم للقارات  عابرة  غربية احتكارات  ثانياً 
 ؟ الجنسيات 

200 

 204 القارات  عابرة الغربية االحتكارات  خصائص  المطلب الثاني
 ظاهرة الفساد في العقود الدولية  المبحث الثاني 

 

208 

 210 وآثارها  الدولية العقود  في الفساد  ظاهرة المطلب األول 
 211 الدولية العقود  في الفساد  تعريف أوالً 
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 212 الداخلية وآثاره الدولية العقود  في الفساد  ثانياً 
 212 الدولي العقد  تنفيذ   أثناء الفساد  مظاهر من ثالثاً 
 214 الوطني  المستوى  على االقتصادية اآلثار رابعاً 

 215 المالية  األسواق على الفساد  تأثير خامساً 
:  الدولية العقود   في للفساد  الوطنية المكافحة المطلب الثاني

 واآلليات  األهداف
216 

 في الفساد  مواجهة  في الوطنية التشريعات  دور أوالً 
 لدولية  العقود 

216 

 217 الدولية العقود  تنفيذ  أثناء  الفساد  من الحد  أساليب  ثانياً 
 218 الدولي  العقد  تنفيذ  أثناء الفساد  مراقبة ثالثاً 
 219 واإلعالن  الشفافية رابعاً 

 العقود  في الفساد  مكافحة في الدولية الجهود  المطلب الثالث 
 الدولية

220 

 220 الفساد  مكافحة في المتحدة األمم جهود  أوالً 
 في الفساد  لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية دور ثانياً 

 الدولية  العقود 
222 

 الفساد  لمواجهة المتحدة األمم اتفاقية فعالية مدى ثالثاً 
 الدولية  العقود  في

225 

 231 الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 239 مراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الكتاب  
 239 الكريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالقرآن  أوالً 
 239 الكتب العربية  ثانياً 
 244 العربية  اللغة في المترجمة الكتب  ثالثاً 
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 244 المتخصصة  والمحاضرات  والدراسات  األبحاث  رابعاً 
 253 اإلنجليزية  باللغة مراجع خامساً 
 256 الفرنسية  باللغة مراجع سادساً 
 257 محتــــــــــــــــــــــــويــــــــات الكتاب الفهرس
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