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ّل ّخّ تّ دّ الطّ  ّ:ص 

 ة  األجشبي   ات  تستمسار اال جحب   نحؾ   الجول   جسيع   ىؾ تيافت   العالسي   د االقتراد  سي   تي أضحت ت  الدسات ال   أىؼ   مؽ  

 تستمسار  ومشيا اال ة  واالجتساعي   ة  االقترادي   التشسية   في تحقيق   ات  تستمسار اال يا تمػ  تي تمعب  رؾى ال  الق   ة  لألىسي   ، وذلػ   ة  الخاص  

 ة  والتكشؾلؾجي   ة  والفشي   ة  العمسي   والخبخات   األمؾال   وس  ؤ  ر   ق  بتجف   تي تدسح  ال   ة  الخئيد القشاة   ىي   ات  تستمسار اال أن   باعتبار  ،  الشفظي  

 والسذخوعات   الجول   بيؽ   تستمسار  اال بيا عسميات   ح  شف  تي ت  ال   الذائعة   ىؾ األداة   ولي  الج   العقج   أن   السعمؾم   مؽ   ، إذ   إلى الجولة  

 ؼ مؽ  ي  مرالح   قتزيو  ا ت  س  ل   ا  ق  ف  ؼ و  ي  حاجات   بإشباع   ؼ  لي   ، ويدسح   ة  ي  ج   مؽ   و  ألطخاف   ة  ك  خ  السذت   عؽ اإلرادة   خ  عب   ي   و  ، ألن   ة  األجشبي  

 . ثانية   جية  

Abstract: 

One of the most important features that have characterized the global economy is the 

rush of all countries to attract foreign private investments, because of the importance of these 

investments in the achievement of economic and social development, including oil 

investment, and that investments as the main channel that allows the flow of capital and 

scientific expertise, It is known that the international contract is the common tool in which 

investment operations are carried out between foreign countries and projects, because it 
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reflects the common will of the parties on the one hand and allows them to satisfy their needs 

according to the requirements of the Second hand. 

ّ:ّالبحثّ ّةّ أهطيّ 

تي ال   السؾضؾعات   أىؼ    ؽ  م   ، وىؾ   تستمسار  اال عمى مشازعات   التظبيق   الؾاجب   القانؾن   في تحجيج   البحث   ة  أىسي   كسؽ  ت  

 ، وإذا كان  وواجبات و   طخف   كل    عمى حقؾق   أثخ   ؽ  م   ا لحلػ  س  عمييا، ل   عمى االتفاق   تستمسار  لال ولي   الج   العقج   أطخاف   يحخص  

  أن  ، إال   األطخاف   عميو   فق  حي يت  ال   لمقانؾن   أي  ،  ة  اإلدار  لقانؾن   ولي  الج   العقج   خزؾع   ىؾ   عميو   متعارف   ا ىؾ  لس   بقا  ط   األصل  

سا طال   -يا لقانؾن   العقج   إلى إخزاع   دعى الجولة  سا ت  وبيش   ، إذ   طخف   كل    مؾقف   ي إلى اختالف  د   ؤ  ت   ج  ق   ىؤالء   مرالح   تزارب  

 ىحه   ق  تحق   ن  ، وإ وح  بسرال   ا  إضخار  ى في ذلػ  خ  ي   قج   األجشبي   السدتمسخ   فإن   - ة  االقترادي   التشسية   يا ىؾ تحقيق  ف  ىج   أن  

 مشيج   معاناة   في عل   ة  ، خاص  تستمسار  اال لعقج   القانؾني   الشغام   وتجويل   الجولة   قانؾن   عؽ   االبتعاد   ل    في ع  إال   يكؾن   لؽ   األخيخة  

 .الججيجة   ة  العالسي   ة  االقترادي   األوضاع   في عل    ة  حكيكي   أزمة   الؾطشي   حيل إلى القانؾن  حي ي  ال   التشازع  

ّ:ّالبحثّ ّةّ إشكاليّ 

 ة  ولي  الج   لمعقؾد   الؾضعي   التشغيؼ   مجى اتستجابة   عؽ   في التداؤل   ل  تتسم   ة  أتساتسي   ة  إشكالي   يؾاجو   البحث   مؾضؾع   إن  

ما إذا كان  ، وحؾل   العالسي   ىا االقتراد  شيج  تي ال   الت  التحؾ   بعج   الحجيث   ولي  الج   التعامل   مقتزيات  فق  و  الشفظي   تستمسار  لال

، ىحا م ؽ   ىا ىحه العقؾد  ميخ  تي ت  ال   لمسذاكل   الؾافية   ة  القانؾني   الحمؾل   عمى تقجيؼ   وقادرا   و  ذات   في حج    كافيا   لمجولة   القانؾني   الشغام  

 الجول   مرالح   ى مع  ال يتساش   قج   الشفظي    تستمسار  اال لعقج   القانؾني   الشغام   إلى تجويل   المجؾء   فإن   أ خخى  ية  ج   ؽ  ، وم  جية  

 عقج   إخزاع   ما إذا كان   ، وحؾل   السرالح   عمى تمػ   ذلػ التجويل   ى تأثيخ  مج   عؽ   ل  ا إلى التداؤ  ما يجعؾن   ، وىؾ   ة  الستعاقج  

 تمػ   إبخام   عؽ   ة  س  الشاج   السذاكل   جسل  لس   الحمؾل   عمى إيجاد   القادرة   ة  الدحخي   الريغة   فعال   ل  سم  ي   ة  الجولي   خ  ب  ع   لمقؾاعج   تستمسار  اال

ا  قؾد  الع   ى   .وتشفيح 
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ّ:ّالبحثّ ّةّ مظهجيّ 

 ل  ب  ق   مؽ   ىحا السؾضؾع   حي يحغى بو  ال   واالىتسام  ،  الشفط   اتستمسار   عقؾد   د بيا بحث  تي يتسي  ال   ة  لمخرؾصي   نغخا  

 ا األندب  س  ى  باعتبار  ،  واالتستقخائي   التحميمي   عمى السشيج   ا ليحا السؾضؾع  ي  ت  في معالج  تستعتسج   الجراتسة   ، فإن   ولي  الج   السجتسع  

ا ي  مزسؾن   ليا، وشخح   السعالجة   الشفظي   باالتستمسار   ة  الؾطشي   والقؾانيؽ   ة  ولي  الج   ات  االتفاقي   نرؾص   لى مختمف  إ ق  التظخ   ؼ  ك  بح  

 ا.ي  ييس  ق  وت  

ّ:ّالبحثّ ّأهدافّ 

 عمى مفيؾم   الزؾء   لى تدميط  إ الشفط   اتستمسار   في عقؾد   لمجولة   القانؾني   الشغام   مة  مالء   في مؾضؾع   البحث   ييجف  

 ا العقؾد  ي  ش  وم  ،  ة  الجولي   االتستمسار   عقؾد   إخزاع   ، وضخورة  العالسي   ىا االقتراد  ج  ي  تي ش  ال   الت  التحؾ   بعج   الشفط   اتستمسار   عقؾد  

ب خ   لو   ة  الشفظي    .الجولي   وال لمقانؾن   الؾطشي   لمقانؾن   ه ال تشتسي قؾاعج   ولي   د   نغام  ع 

ّ:ّالبحثّ ّةّ هيكليّ 

 :بحميؽ  وفق  اآلتي عمى م   ىحا البحث   شقدؼ  ا يي  مزسؾن   و التستيزاح   السعاني الدابقة   لبيان  

ّ.ّّالظفطّ ّطارّ تثاسّعقهدّ ّماهيةّ ل:ّالطبحثّاألوّ 

ّ.ّةّ الظفطيّ ّاالستثطارّ عقهدّّ ّ:ّمفههمّ لّ األوّ ّالططلبّ 

دإّبينّ ّمةّ لطالءّ مدىّاالثاني:ّّالططلبّ  ب  ّ.ّالظفطّ ّاستثطارّ ّوعقهدّ ّةّ الظفطيّ ّعلىّالثروةّ ّالدائطةّ ّالدولةّ ّسيادةّ ّم 

ّ.ّالطتعاقدةّ ّالدولّ ّعلىّمصالحّ ّهّ وأثرّ ّالظفطيّ ّستثطارّ االّلعقدّ ّالقانهنيّ ّالظظام ّالطبحثّالثاني:ّتدويلّ 
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ّ.ّالظفطيّ ّاالستثطارّ ّلعقدّ ّالقانهني ّ ّالظظام ّ:ّتدويلّ لّ األوّ ّالططلبّ 

ّّ.ّالدولّ ّعلىّمصالحّ ّةّ الظفطيّ ّاالستثطارّ ّعقهدّ ّتدويلّ ّالثاني:ّأثرّ ّالططلبّ 

ّلّ األوّ ّالطبحثّ 

ّالظفطّ ّاستثطارّ ّعقهدّ ّةّ ماهيّ 

ال  ، إذ   ه  النعقاد   أركان   ثالثة   فخ  اتؾ  مؽ   ج  ب   ال لحا كان  ،  ؽ  معي   قانؾني    ثخ  أ حجاث  عمى إ إرادتيؽ   ىؾ تؾافق   العقج   لكؾن  

 جخاء  إعمى  العدم   أي انعقاد  ،  د  حج  وم   ؽ  عي  م   قانؾني    مخ  أ نحؾ   رادة  اإل جاه  ىي التخاضي أي ات  و ا، ي  اجتساع   دون   العقج   يشعقج  

 ضا وعؾارض  الخ   يؾب  ع   ؽ  م   عيب   أي   و  ذؾب  وال ي   وصحيحا   مؾجؾدا   يكؾن   ن  أ والتخاضي يجب   . العقج   محل   ة  انؾني  الق ة  العسمي  

ا . ة  األىمي   ي   خاد  تي ي  ال   ة  القانؾني   ة  العسمي   ، أو   العقج   عميو   ما يشرب   بو   خاد  وي   السحل   يؾ  ف الماني في العقج   ا الخكؽ  أم   ومؾان ع 

 الؾجؾد   كؽ  س  م   أو مؾجؾدا   يكؾن   ن  أ في السحل    ذتخط  ، وي   الجائؽ   لرالح   يؽ  ج  بو الس   حي يقؾم  ، أي األداء ال   العقج   يا جخ اء  تحكيق  

 فيؾ   لمعقج   واألخيخ   المالث   ا الخكؽ  أم   .مذخوعا   السحل   يكؾن   ن  أ يجب   ، وأخيخا   عييؽ  لمت   ال  قاب   أو   ا  ش  عي  م   يكؾن   ن  أ ، ويجب  

 ا  مؾجؾد يكؾن   أن   يجب   ، والدبب   عمى التعاقج   الجافع   الباعث   ، وىؾ   و  بجون   العقج   ال يشعقج   ا  جؾىخي   كشا  ر   عج  ي   إذ  ،  الدبب  

 يكؾن   ن  ، وأباطال   العقج   صبح  أ ف  تخم   ذاإ أو   بتجاء  إ ج  ج  ؾ  ي   ؼ  ل   اذ، فإ العقج   تشفيح   ى وقت  لإ سا  قائ   يغل   ن  وأ،  إبتجاء   التعاقج  عشج   

ىحا  مجلؾل   إن   . إذ   ة  العام   واآلداب   العام   الشغام   ف  خال  ال ي   ن  وأ،  صخيح   قانؾني    نص    مع   ال يتعارض   أي مذخوعا   الدبب  

 باإليجاب   ويختبط   الشفظي    تستمسار  اال عقج   ي  خف  ط   حج  أ   ؽ  م   رجر  ي   ن  أ سكؽ  ي   فاإليجاب  ،  ىحه الجراتسة   دخي عمى مؾضؾع  ي   العقج  

 .(1)الشفظي   تستمسار  اال ة  بعسمي   ل  سم  ت  الس   عميو   في السعقؾد   رتباط  ذلػ اإل ثار  آ ب  تتخت   بحيث   ،اآلخخ   الظخف   ؽ  م   الرادر  

                                                           
، عسان والتؾزيع، لمشذخ المقافة دار ،1ج األردني، السجني القانؾن  شخح في الؾجيد 2008 الجبؾري، دمحم ياتسيؽ. د (1)

 .بعجىا وما 154ص
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 لعقج   القانؾني   الشغام   عمى تجويل   لمؾقؾف   تسييجا   الشفظي   تستمسار  اال عقج   عمى مفيؾم   جمي    بذكل   الؾقؾف   وألجل  

 ا ما يأتي:س  ، وى   ظمبيؽ  عمى م   ىحا السبحث   دراتسة   تقديؼ   تسيتؼ  ،  ة  ج  الستعاق   الجول   الح  مرعمى  ه  وأثخ   الشفظي   تستمسار  اال

ّةّ الظفطيّ ّستثطارّ االّعقهدّ ّ:ّمفههمّ ل ّاألوّ ّالططلبّ 

ّالظفطّاستثطارّ ّوعقهدّ ّةّ الظفطيّ ّعلىّالثروةّ ّالدائطةّ ّالدولةّ ّسيادةّ ّإّ مبدّبينّ ّمةّ ىّالطالءّ دّ مّ الثاني:ّّالططلبّ 

ّلّ األوّ ّالططلبّ 

ّةّ الظفطيّ ّستثطارّ االّعقهدّ ّمفههمّ 

 السال   ، المسخ   ثسخة   جسع   المسخ   ، وقج يكؾن   الجسع   جسع   سخ  وث   ،سار  ث   المسخ   ، وجسع   السال   أنؾاع   غة  ل   المسخ    

خ  س  م  الس  
 أو البعيج   في السدتقبل   ح  ب  ر   لتحقيق   الؾجؾه   مؽ   في وجو   االنفاق   ىؾ   تستمسار  واال ، و  مال   خ  م  ك   إذا الخجل   وأثسخ  ، (1)

م خ  م شػ  م اال  و أ ع د  ن ف خ ا) ىتعال   قؾلو   ما يدتفاد مؽ   ، وىؾ  (2)القخيب   او ر ه  أ ن ا أ ك  ب و  و ى ؾ  ي ح  اح  ان  ل و  ث س خ  ف ق ال  ل ر  ك   .(3)(و 

في  تستمسار  اال 2015 ( لدشة  50ل بالقانؾن رقؼ )السعج   2006( لدشة 13رقؼ ) عخاقي  ال تستمسار  اال قانؾن   ف  عخ   وقج  

(، عمى البمج   السذخوعة   بالسشفعة   يعؾد   اقترادي    مذخوع   أو   نذاط   أي   في  السال   )تؾعيف   و  ن  ( بأ1) السادة   ( مؽ  ا  تس  اد  تس  ) الفقخة  

ا السدتمسخ   ن  فإ الحال   وبظبيعة    السادة   ( مؽ  ا  ع  تاتس  ) خة  ق  الف   عميو   ت  ا نر  لس   وفقا   وذلػ  ،  أجشبيا   يكؾن   ن  أ أو   ا  عخاقي   يكؾن  أن   إم 

يا  في العخاق   ل  ومدج  ،   الحكيقي   الذخص   في حالة   ة  العخاقي   ة  الجشدي   حي يحسل  )ال   و  ن  بأ العخاقي   السدتمسخ   فت  تي عخ  ال   نفد 

حي ال ال   )ىؾ   و  ن  بأ األجشبي   السدتمسخ   فت  تي عخ  ال  ذات يا  ة  الساد   ( مؽ  ا  خ  عاش  ) والفقخة  ،  ( ا  أو حكيكي   ا  معشؾي   ذا كان شخرا  إ

                                                           
(1)

 .297، ص، دار صادر بيخوت3لدان العخب، ج ،1994، ه 1414،ل جسال بؽ دمحم بؽ مكخم بؽ مشغؾرأبؾ الفز 
 .161ص ،بيخوت العخبية، الحزارة دار ،1ط ،1ج الرحاح، ،1974، الجؾىخي   ادحس   بؽ إتسساعيل (2)

 (.34تسؾرة الكيف، اآلية )) 3)
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 ؼ  قد  وي   (.ا  حكيكي   أو   ا  معشؾي   شخرا   ذا كان  إ جشبي   أ في بمج   ل  ومدج   الحكيقي    الذخص   في حالة   ة  العخاقي   ة  الجشدي   يحسل  

 والسذخوع  ،  ا  وطشي   السدتمسخ   يكؾن   الحالة   وفي ىحه  ، ( ة  )الؾطشي   ة  الجاخمي   ات  تستمسار لى االة  إالجشدي   معيار   حدب   تستمسار  اال

 ات  ق  التجف   ا تمػ  ي  ب   قرج  ي  ف   ة  األجشبي   ات  تستمسار االأم ا و  . (1)الحجود   عبخ   وال يشتقل   البمج   داخل   يتؼ  ىؾ ال حي  ؾطشي  ال ي  تستمسار اال

 ولة  الج   خارج   ؽ  ىا م  مرجر   تي يكؾن  وال  ،   مسؾتسة  م   غيخ   أم   مسؾتسة  م   ة  إنتاجي   أم   ة  مالي   صؾل  أ   في شكل   تسؾاء   ة  الخأتسسالي  

 .(2)ة  تجاري   ذ  تس  عمى أ   جار  ت   ة  ك  مذتخ   أو   ة  مدتقم   ة  ي  اتستمسار  ف في مذاريع  ؾع  تي ت  ال   زيفة  الس  

ا ي  خالل   ؽ  م   تشتقل   ، حيث   ة  الجولي   ة  االقترادي   العالقات   إحجى أىؼ   أو  مذاركت و   األجشبي    تستمسار  اال مداىسة   عج  وت  

،  ة  االقترادي   التشسية   ات  وعسمي   في اإلنتاج   السداىسة   بغخض   ة  السختمف   اإلنتاج   عشاصخ   أو   ة  عام   برؾرة   ة  االقترادي   السؾارد  

، (3)في اإلنتاج   ة  والفشي   ة  التقشي   رات  التظؾ   في ذلػ أحجث   مدتخجمة   عالية   بكفاءة   ة  االقترادي   السؾارد   اتستخجام   طخيق   عؽ   وذلػ  

سا أيزا ، ي  بيش   تستمسارات  اال ك  ، تتحخ  دولتيؽ   بيؽ   التجاري   التبادل   زيادة   مع   و  ن  أ السعاصخة   ة  ولي  الج   ة  القترادي  ا العالقات   ح  ؾض   وت  

 حجؼ   ا ، ذلػ أن  ؾ  س  ن   ل  ق  ى أ  خ  خ  أ   ل  و  د   يا مع  ات  اتستمسار  ؽ  م   بكميخ   يا أكبخ  فيسا بيش   ة  الرشاعي   الجول   ات  اتستمسار  أن   ح  ؾض   كسا ت  

يا في مؽ مميم   كبخ  ما، بحيث يربح أ ة  دولي   شخكة   عمى مشتجات   السحمي   الظمب   ، فعشجما يدداد  أكبخ   الجول   ىحه   بيؽ   التجارة  

 ، فالتجارة   في الظمب   الديادة   لتمػ   تمبية   ة  إضافي   ة  إنتاجي   ة  ي  اتستمسار  مذخوعات   في إقامة   دارع تمػ الذخكة  ت  ، فإن و خخى أ   دول  

 ا والذخق  أفخيكي مشظقتي شسال   أن   نجج   في ىحا اإلطار  ، و  األجشبي   تستمسار  ا االي  رائ  و   ؽ  م   خ  ج  تي ت  ال   القاطخة   بسمابة   عج  ت   ة  الجولي  

 األتسؾاق   لتمػ   ة  االتستيعابي   الظاقة   صغخ   ، بدبب   ة  الجولي   الذخكات   نغخ   ة  ي  ج  و   ؽ  جا  م  ح  ؾ  ا  م  ؾق  تس   عج  سا ت  ي  م  س  ج  في م   األوتسط  

                                                           
، ر المقافة لمشذخ والتؾزيع، عسانفي الجول العخبية، دا تستمسارضسانات اال ،2010، عبج العديد عبج الكخيؼ عبج هللا د. 1))

 وما بعجىا. 19ص
 .14ص ،الكؾيت العخبية، الجول في تستمساراال مشاخ تقخيخ ،1987،تستمساراال لزسان العخبية السؤتسدة 2))
 الشغــام العـالـسي   فـي عــل   واقـعيا وآفاقيا ،تستمسارات العخبيةاال ،2004 كانؾن األول 8 – 5لمفتخة مؽ  ،د. ىذــام فاروق  3))

 وما بعجىا. 37شخم الذيخ، صمرخ ، تستمسار، مؤتسخ تظؾيخ اإلدارة العخبية لجحب االالـججيـج
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 ة  الجولي   الذخكات   أن   نجج   الحالي   في الؾقت   ة  األجشبي   ات  تستمسار اال ة  ولزخام   ذلػ   ، وبدبب   السشظقة   ليحه   ة  ن  ؾ   ك  الس   ة  أ  د  ج  الس  

 برؾرة   ىحا الدؾق   أو   ىحه السشظقة   مع   ظمقا  ليا لمتعامل  ش  م   الجولة   تمػ   مؽ   ة  ح  خ  ت  ، م   الجول   حجى ىحه  في إ دائسا  ما تتسخكد  

 .(1)ة  عام  

ؼ   كبيخة   عسل   فخص   خمق  فإن و  الجولة   داخل   تستمسار  في اال األجشبي   تستمسار  اال دايا مداىسة  م   ؽ  وم   ي   حل    في   ، وأتس 

 السؾارد   واتستخجام  ،  ة  األجشبي   ات  تستمسار يا االتي تستمك  ال   األمؾال   س  و  ؤ  ر   وضخامة   مدتؾى السعيذة   وتحديؽ   البظالة   مذكمة  

 سا في مجال  ي  تس   ، ال رة  الستظؾ   ة  اإلداري   يا لألتساليب  مشيا وامتالك   العاطل   وتذغيل  ،  ء  ف  الك   االتستخجام   ة  السحمي   ة  االقترادي  

لجى  فخ  اال تتؾ  في الغالب   وىي  ،  ة  م  تقج   م   ة  فشي   وخبخة   كبيخة   أمؾال   س  و  ؤ  ر   ؽ  م   ة  ىحه العسمي   ليو  إ ا تحتاج  لس   الخام   الشفط   ترفية  

 ممل   إبخام   آلية   ؽ  بي   لي   العخاقي   الخام   الشفط   في ترفية   الخاص    تستمسار  اال لحلػ جاء قانؾن  ،  يا العخاق  ضسش   ؽ  وم   الشامية   الجول  

 اإلدارة   مؽ   ل   ك   وحقؾق   التدامات   ؽ  بي  ي   عقج   خالل   ؽ  م   إال   يكؾن   ن  أ ؽ  ك  س  ال ي   ىحه السؾارد   اتستغالل   ن  إ إذ  ،  العقؾد   تمػ  

 .(2)ا  أجشبي   أم   وطشيا   أكان ذلػ السدتمسخ   تسؾاء   والسدتمسخ  

ابعز   يا عؽ  بعز   فرل   سكؽ  ي   ة  عج   عمى مؾاد    و  باحتؾائ   الخام   الشفط   د  ويتسي    ل  وىي تسم  ،  الترفية   طة  اتسبؾ  اآلخخ   ي 

 و  باحتؾائ   د  ، كسا يتسي  ة  البتخوكيسياوي   في الرشاعات   ميسة   ة  لي  أو   ا  خى مؾاد  خ  األ   و  مذتقات   ل  ا وتذك  كس   لمظاقة   عة  متشؾ   مرادر  

 طة  اتسبؾ  عمى اليابدة   بالشقل   تسؾاء   بعيجة   لى مدافات  إ و  نقم   بديؾلة   كحلػ   د  ويتسي  ،  الظبيعي   الغاز   مؽ   كبيخة   ات  ي  عمى كس  

                                                           
 في مةمقج   ةبحمي   ورقة والسحاذيخ، األىسية يالسحم   تستمساراال في األجشبية السداىسة ،2005، الفخجاني حسجأ تسالؼ 1))

 .2ص، الذيخ شخم مرخ،، FDI السباشخ الخارجي والتسؾيل تستمسارواال لمتسؾيل الدشؾي   السؤتسخ أعسال  
في ترفية الشفط الخام وطبيعتو القانؾنية، دراتسة  تستمسارعقج اال ،2012،. بيخك فارس حديؽ، دمحم مؾتسى خمفد (2)

 ،14، ع4، الدشة4ة والدياتسية، مج تحميمية في التذخيعات العخاقية، بحث مشذؾر في مجمة جامعة تكخيت لمعمؾم القانؾني
 .172ص العخاق،
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 قياتسا   ا  ه ندبي  يخ  وتكخ   و  إنتاج   كمفة   بانخفاض   د  ، كسا يتسي   و  خدن   يؾلة  لى تس  إ باإلضافة   ة  البحخي   الشاقالت   طة  اتسبؾ  أو   األنابيب  

 .(1)خخى األ   الظاقة   مرادر   لى بكية  إ

 ؽ  م   والسدتمسخ   جية   ؽ  م   الحكؾمة   بيؽ   م  خ  ب  ي   )عقج   و  ن  بأ الشفظي    تستمسار  اال عقج   ا تعخيف  ش  ش  سك  ي  أن شا  م  ا تقج  س  م ح  ز  يت   إذ  

 الشفط   عؽ   البحث   ه في مجال  اتستمسار   ألجل   السال   عمى تؾعيف   يقؾم   ا  أجشبي   أم   ا  وطشي   السدتمسخ   أكان   ى تسؾاء  خ  خ  أ   ة  ي  ج  

( مؽ السادة لى الفقخة )رابعا  اتستشادا  إوذلػ  لالتستيالك(، قابمة   ة  نفظي   ات  ذتق  لى م  إ الخام   الشفط   بتحؾيل   وذلػ  ،  الترفية  و 

ل أطخافو بالجية السدتفيجة مؽ فيحا العقج تتسم   في ترفية الشفط الخام العخاقي الشافح، ( مؽ قانؾن االتستمسار الخاص  17)

ىح العقج  ا محل  أم  ،  والظخف اآلخخ وىؾ السدتمسخ الؾطشي أو األجشبي   ،والتي ىي الحكؾمة مالكة المخوة الشفظية تستمساراال

 ؽ  م   لتحقيق مكاتسب تعؾد عميو، والماني ل بتؾعيف أمؾالو السدتمسخةمؽ جية السدتمسخ يتسم   ل  األو  : يؽ ق  ن مؽ ش  فيتكؾ  

ال لالنتفاع يكؾن الشفط الخام الحي يخاد تحؾيمو الى مذتقات الشفط العجيجة لكي يكؾن قاب، إذ  ىؾ مؽ جية الحكؾمة  السحل  

في  تمسارتسوبحلػ تمتقي مرمحة طخفي عقج اال،  المخوة   مالكة   لمحكؾمة   السشفعة   ق  حق  ا ي  س  فزل م  بو واتستيالكو برؾرة أ

 خخى.األ   العقؾد   بيؽ   ؽ  ي  د  تسي   م   ومخكدا   ة  وىحا ما أعظاه أىسي  ، قيا ذلػ العقج ترفية الشفط الخام ويحق  

ّالثانيّالططلبّ 

                                                           
 عقج ويعج   .60ص ،بغجاد التكشؾلؾجية، الجامعة الؾطشية، السكتبة الؾقؾد، تكشؾلؾجيا ،1981،جسالي د. جابخ ششذؾل) 2)

 الذخكة بسقتزاه الجولة تسشح الحي العقج ذلػ" -: وبأن   ويعخف األجشبية اتتستمسار اال عقؾد   أنؾاع   ىؼ   أ  ؽ  م   الشفظي تستمساراال
 ىحه اتستغالل في والحق مشو، جدء أو قميسياإ في الكامشة الشفظية السؾارد عؽ التشقيب أو البحث، في السظمق الحق األجشبية
 عمى فوعخ  ي   مؽ   وىشاك ،شة  معي   فخائض عمى الجولة ىحه حرؾل مقابل معيشة زمشية فتخة خالل وذلػ ،فييا والترخف السؾارد

 واتستغاللو، واتستخخاجو الشفط عؽ قميسياإ في البحث في لو مظمقا   حقا   أجشبيا   مذخوعا   الجولة تسشح بؾاتسظتو الحي العقج" وأن  
العقؾد السبخمة بيؽ الجولة  ،2003، حجاد الديج ةحفيغ راجع التفاصيل مؽ لسديج ." محجدة زمشية فتخة خالل وذلػ

 .175، صبيخوت، الحمبي الحقؾقيةمشذؾرات كسيا، تحجيج ماىيتيا والشغام القانؾني الحي يح – األجشبية واألشخاص
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إّبينّ ّمةّ مدىّالطالءّ  ّالظفطّ ّاستثطارّ ّوعقهدّ ّةّ الظفطيّ ّعلىّالثروةّ ّالدائطةّ ّالدولةّ ّسيادةّ ّمبد 

فيؾما  ا م  ي  إلى كؾن   ضافة  إ الشظاق   واتسعة   ة  وتسياتسي   ة  إقترادي   ذات مزاعفات   ة  الظبيعي   عمى السرادر   الديادة   إن  

 ي إلى السذ  ؤد   حي قج ي  ، ال   را  تظؾ   األقل    لألقظار   األجشبي    الخأتسسال   تؾفيخ   في تسياق   ىحا عمى األخص    ، ويرح   ا  قانؾني  

 األقظار   معغؼ   وبسا أن  ،  أم أجشبية   ة  أكانت محمي   تسؾاء   األمؾال   بجون   ق  ال تتحق   ة  دي  اإلقترا التشسية   . وإن  ة  الؾطشي   بالديادة  

مؽ  ة  األجشبي   عمى األمؾال   يا تدعى بالزخورة لمحرؾل  فإن  ،  ة  ة مؽ مرادر محمي  حاجاتيا السالي   ليا بتمبية   ل  ب  ال ق   الشامية  

 ر اإلقترادي  في التظؾ   تتبعو تأثيخات   قج   إذ  ،  بدالم   ال يسخ   األجشبي   إلى الخأتسسال   لجؾء البمجان الشامية   ن  فإ وإال  الخارج. 

مداتسا   ب  دب   ت   أن   سكؽ  مؽ الس   السدتمسخة   تي تفخضيا الذخكات األجشبية  ال   الذخوط   باىا، وذلػ أن  ك  ع   سج  ح  ال ت   والدياتسي  

 .(1)االجتساعيةيا، وتغييخا  في عخوفيا ت  وحخي   الشامية   بديادة البمجان  

 الديادة   حقؾق اإلندان، عيخ مفيؾم   ميماق   ة  د  دؾ  لس   كأتساس   السريخ   بتقخيخ   ة  السبادئ الخاص   وضع   خالل  وم ؽ  

تقخيخ السريخ اإلقترادي وكان الدبب الخئيذ في ذلػ ىؾ الرمة التي  عؽ مبجإ كتعبيخ   ة  ي  الظبيع عمى السرادر   الجائسة  

اإلعتساد عمى الغيخ، وىكحا غجت الديادة الجائسة  اإلتستعساري وتسشؾات   والتأريخ   الجائسة   الديادة   مفيؾم   بيؽ   رىا كميخ  ترؾ  

حرمت  ريخ اإلقترادي، وبعج أن  مظمبا  رئيدا  لمجول حجيمة اإلتستقالل وأفرحت عشو عمى شكل السظالبة بتقخيخ الس

لؼ تدل  ة  مرادرىا الظبيعي   ت في حاالت متعجدة تذعخ باإلحباط ألن  يا عم  السدتعسخات الدابقة عمى إتستقالليا الدياتسي، فإن  

عالؼ سا تخجم مرالح اليا ال تخجم مرالحيا وإن  عمى أن   الحجيمة   لييا الجول  كانت تشغخ إ بظخق   يدتغميا السدتمسخون األجانب  

                                                           
عقؾد التشقيب عؽ الشفط وإنتاجو، دراتسة قانؾنية تحميمية مقارنة، أطخوحة دكتؾراه، كمية  ،2009كاوان إتسساعيل إبخاليؼ،  1))

 . 35ص العخاق، ،نؾن والدياتسة، جامعة صالح الجيؽالقا
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الة في تظؾيخىا الفع   ة وعمى السذاركة  ة حجيما  عمى الديظخة عمى مرادرىا الظبيعي  ت األقظار السدتقم  ر، وقج أصخ  الستظؾ  

 .(1)ةديظخون عمى مرادرىا الظبيعي  عجيؼ السعشى ما دام السدتمسخون األجانب ي   اإلتستقالل الدياتسي تسيغل   عمى أتساس أن  

الستعاقجيؽ( في العالقات القانؾنية وإتفاقيات اإلمتياز السبخمة بيؽ الجول السشتجة مع لقج تساد مبجأ )العقج شخيعة 

بخمت في ص مؽ اآلثار غيخ السشرفة لمعقؾد التي أ  عمى التخم   الذخكات األجشبية، بحيث لؼ تكؽ األقظار السشتجة قادرة  

ركة شخكات الشفط األجشبية في إتخاذ القخارات بذأن الجول السشتجة وبيؽ الذخكات األجشبية بسذا بيؽ   متكافئة   غيخ   عخوف  

 تذعخ   ا أدى ذلػ إلى أن  حجؼ اإلنتاج أو إدارة السذخوع أو تحجيج أتسعار الشفط، أو رتسؼ الدياتسة الشفظية الجولية ممال، مس  

 إن   خالل السذاركة فزال  عؽ تشسيتيا وتظؾيخىا، إذ   ؽ  م   ، تكؾن   ة  برؾرة كمي   ؽ  لؼ تك   حيا وإن  مرال   حساية   أن   الذعؾب  

في عخوف  ت  ح  ش  ىحه االمتيازات قج م   ا  عمييا، ال تسيسا وأن  ظ  دم  إكخاىا م   عج  السحكؾر، ت   بالسبجإ السحكؾمة   اإلتفاقيات القجيسة  

لغخض عجم وقؾعيا تحت ليسشة الذخكات  ة  فاوضي  الت ة  وكحلػ القؾ   والفشية   اإلقترادية   القجرات   السشتجة   لجى البمجان   ؽ  لؼ تك  

في السذاركة "عمى  الحق   ت بسبجإشخكات الشفط األجشبية وأقخ   بمت  الديادة الجائسة ق   إقخار مبجإ تؼ   و بعج أن  أن   ال  إاألجشبية. 

سمية السفاوضات األقظار السشتجة في دعؾتيا إلى إعادة ع ا تساعج معغؼ  ق بالسذاركة في العائجات"، ومس  فيسا يتعم   األقل  

في القانؾن الجولي، وقج نجحؾا في ذلػ، فعمى  ثابتة   ة  ، وىي نغخي  الغخوف   تغييخ   نغخية  ، ضسؽ   الديادة باإلضافة إلى مبجإ

عمى  ؾافقت فييا الذخكة  فكؾ، آرام مع شخكة   ة  م إتفاقي  1949ل كانؾن األو   30في  ة  الدعؾدي   عت الحكؾمة  تسبيل السمال وق  

 والخيؾع   الزخائب   مجسؾع   ال يديج   ، عمى أن   ام  الحي صجر قبل ىحا التاريخ ببزعة أي   الجخل   ضخيبة   لقانؾن   الخزؾع  

م. 1950مؽ كانؾن الماني  % مؽ صافي أرباح الذخكة، وذلػ إبتجاء  50عؽ  ة  تسش   ة  في أي   الحكؾمة   وإتستحقاقات   واإليجارات  

                                                           
مخكد ط )مقارنة بالذخيعة اإلتسالمية(، القانؾن والديادة وإمتيازات الشف ،7991خميفة الدعيجان،  قد. أحسج عبج الخزا (1)

 .741، صبيخوت جة العخبية،دراتسات الؾح
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 احباث ادلؤمتر انعهًي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 
 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

)اجملهد اخلايس(  2020كانوٌ االول  16-17  

 

% 50 العخاق   ة  تكؾن حر   م عمى أن  1951 في آب مؽ عام   العخاق   وشخكة نفط   ة  العخاقي   بيؽ الحكؾمة   اإلتفاق   لػ تؼ  وكح

 .(1)البرخة   نفط   ، وشخكة  السؾصل   نفط   وشخكة   العخاق   نفط   ، شخكة  ة  المالث الذخكات   مؽ أرباح  

ّالثانيّالطبحثّ 

ّالطتعاقدةّ ّالدولّ ّعلىّمصالحّ ّهّ وأثرّ ّالظفطي ّ ّستثطارّ االّلعقدّ ّالقانهني ّ ّالظظام ّتدويلّ 

 كسؽ  ي   ة  الؾطشي   ة  القانؾني   ىا الشغؼ  قخ  تي ت  ص مؽ العؾائق والقيؾد ال  الدبيل الؾحيج لمسدتمسخ األجشبي مؽ أجل التخم   إن  

 التحكيؼ   لقزاء   يا، وذلػ بالمجؾء  عمي بة  الستخت   تحجيؼ اآلثار   ، أو عمى األقل    ة  الؾطشي   ة  القانؾني   مؽ الشغؼ   االنعتاق   في ضخورة  

، وال  تسؾاء  عمى حج    الجولة والستعامل األجشبي   مرالح   تي تخجم  ال   ة  القانؾني   ولي باختيار القؾاعج  الج   ألطخاف العقج   حي يدسح  ال  

 عمى مظمبيؽ، وىسا ما يأتي: حا السبحث  ى ، وعميو تسشتشاول دراتسة   ة  الجولي   عبخ   ىي القؾاعج   تمػ القؾاعج   أن  في  شػ  

ّالظفطيّ ّستثطارّ االّلعقدّ ّالقانهني ّ ّالظظام ّ:ّتدويلّ لّ الططلبّاألوّ 

ّّالدولّ ّعلىّمصالحّ ّةّ الظفطيّ ّستثطارّ االّعقهدّ ّتدويلّ ّالثاني:ّأثرّ ّالططلبّ 

ّلّ األوّ ّالططلبّ 

ّالظفطي ّ ّستثطارّ االّلعقدّ ّالقانهني ّ ّالظظام ّتدويلّ 

 العالقات   تي تحكؼ  وال   الجولة   تسمظان   عؽ   تي نذأت بعيجة  ال   ة  القؾاعج القانؾني   عمى أن   مؽ الفقو   كبيخ   جانب  ج يؤك   

قج  ىي عاىخة  أ خخى ، و  مؽ جية   ة  األجشبي   والسذخوعات   جية   ؽ  م   الجول   بيؽ   القائسة   بسا فييا العالقات   ة  الجولي   ة  االقترادي  

                                                           
 .194، صالقاىخة مظبعة السعخفة،حخب البتخول في الذخق األوتسط،  ،7991د. راشج البخاوي،  (1)



 

 

 

 

 
 
 

534 
 

 احباث ادلؤمتر انعهًي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 
 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

)اجملهد اخلايس(  2020كانوٌ االول  16-17  

 

 ومشيا العقؾد   ة  الجولي   تستمسار  اال عقؾد   خزؾع   مؽ   ج  وبالتالي فالب  . الحجيمة   ة  االقترادي   عظيات  الس   ل   يا في عنفد   فخضت  

،  محايجة   ة  وطشي   أو قؾانيؽ   الستعاقجة   الجولة   كانت قؾانيؽ   ، تسؾاء   ة  القانؾني   األنغسة   جسيع   عؽ   مدتقل    قانؾني    لشغام   ة  الشفظي  

 تمػ األنغسة   إخزاعيا ألحج   ا يعشي أن  ، مس  يتؾاججون في مخاكد قانؾنية غيخ متكافئة   مؽ العقؾد   في ىحا الشؾع   فاألطخاف  

 .(1)ىؼون في مخاكد  يتداو   لسؾاجية العالقات الشاشئة عؽ أطخاف   أتساتسا   ضعت  ة و  القؾانيؽ الؾطشي   تيا طالسا أن  ذاتي   د  يج   تسي  

 ة  القانؾني   عمى الشغؼ   ال يقترخ   والسدتمسخيؽ األجانب   الجولة   بيؽ   مة  خ  ب  الس   العقؾد   في حكؼ   الفذل   أن  في  وال ريب   

ليحا الشؾع مؽ  سة  السالئ   ىي األخخى عمى تقجيؼ الحمؾل   تي ال تقجر  ال   العام    ولي  الج   القانؾن   قؾاعج   أيزا   ، بل يذسل   ة  الؾطشي  

 الستعامل   األجشبي   ا كان السذخوع  يا، ولس  فيسا بيش   الجول   بيؽ   القائسة   العالقات   لتشغيؼ   جاءت   يا قؾاعج  العقؾد، عمى اعتبار أن  

 يا ىحا الستعامل  م  تي يبخ  ال   العالقات   بذأن   تمػ القؾاعج   إعسال   السعقؾل   غيخ   ؽ  ، فس  الخاص    القانؾن   أشخاص   مؽ   مع الجولة  

 ة  م  مالء   وعجم   د  ج  وع   قرؾر   أمام   نكؾن   . إذ   بؾصف الجولة   عو  تست   ، لعجم  ترادي  ه االقمخكد   حيث   مؽ   قا  كان متفؾ    ى وإن  حت  

 عؽ   آخخ مدتقل    قانؾني    نغام   عؽ   البحث   اما  د  كان ل  ل ح ا ، ىحه العقؾد   لحكؼ   العام    الجولي   والقانؾن   الؾطشية   مؽ القؾانيؽ   كل   

 اإلضخار   ، وبجون  يابيش   التؾازن   ق  حق   ي   ؾ  يا، وذلػ عمى نح  أطخاف   بيؽ   الشاشئة   الشداعات   يا وحل  تشغيس  لى الشغاميؽ الدابقيؽ ليتؾ  

 تستمسار  اال عقؾد   ؽ إخزاع  الحي يتعي   القانؾني   إلى التأكيج عمى أن  الشغام   الغخبي   الفقو   و  ج  وعميو فقج ات  . طخف   أي    بسرالح  

ب خ  لو  ة  الشفظي   ومشيا العقؾد   ة  الجولي   ه في ر  ، ويجج مرج  ولي  الج   وال لمقانؾن   ه ال لمقانؾن الؾطشي  ال تشتسي قؾاعج   دولي    نغام  ع 

، وىحا  ة  الجولي   خ  ب  ع   العالقات   لستظمبات   واتستجابة   مة  مالء   ا األكمخ  ي  بؾصف   ة  الجولي   خ  ب  ع   ة  والسبادئ العام   ة  التجاري   األعخاف  

                                                           
 .740، صمرجر تسابقالديج الحجاد:  حفيغة (1)
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 احباث ادلؤمتر انعهًي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 
 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

)اجملهد اخلايس(  2020كانوٌ االول  16-17  

 

 اإلطار   ل  يسم    و  ، ألن  لمحجود   العابخة   ة  الجولي   في السعامالت   واليقيؽ   االتستقخار   وتأكيج   الحي بإمكانو تجديج   ؾحيج  ىؾ ال الحل  

اي  ل   الظبيعي  
(1). 

 اتستبعاد  يؼ في ت  رغب   يفيج   و  ه عمى أن  تفديخ   يجب   ، فيحا مدمػ   ؽ  عي  م   لقانؾن   الرخيح   باالختيار   األطخاف   ؼ  ق  ت   ؼ  فإذا ل   

ىؾ  األممل   الحل   ، فإن  ة  الشفظي   تستمسار  اال عقؾد   يحكؼ   كقانؾن   ذاتو   في حج    ح  ال يرم   الجولي   القانؾن   ا أن  ، وبس  ىحا القانؾن  

 . (2)العام    الجولي   وال لمقانؾن   الستعاقجة   ال يشتسي ال لمجول   ا لشغام  ي  إخزاع  

 الفقو   جو  الخرؾص، يت   عمى وجو   تستمسار  اال وعقؾد   عسؾما   الجولة   لعقؾد   ة  الخاص   ه بالظبيعة  إقخار   مؽ   وعمى الخغؼ   

 عشج   ، عمى األقل   ىحه القؾاعج   مع مشيج   ال تتعارض   إلى أن  تمػ الظبيعة   ة  الشفظي   تستمسار  اال د  ؾ عق تجويل   لفكخة   السشاصخ  

 التظبيق   واجبة   ة  القانؾني   القؾاعج   عؽ اختيار   لألطخاف   السظمق   الدكؾت   إلى ذلػ عشج   ؼ  ك   ح  الس   ا، أو لجؾء  ي  عمى تظبيق   االتفاق  

 .(3)ة  يؼ العقجي  عمى رابظت  

خخى أ   أضافت قؾاعج   قج   األجانب   والستعامميؽ   الجولة   بيؽ   ة  الجولي   ة  التعاقجي   السسارتسات   إلى أن   ذيخ ىحا االتجاه  وي   

 ؽ  م   ج  قي  ي   لؼ   ة  الجولي   ة  االقترادي   العالقات   في إطار   ليؤالء   الستدايج   التجخل   ، كسا أن  الجولي   عبخ   القانؾني    الشغام   في ختث  أ  

 في مجال   خمة  ب  الس   العقؾد   غالبية   أن   العسمي   ج الؾاقع  أك   ولقج   .ه  ر  وتظؾ   ه  عمى ازدىار   تساعج   بل   ىحا الشغام   ة  اتستقاللي   نظاق  

 في ىحا السجال   ة  عام   بعة  الست   سارتسات  الس   أفزل   عمى تظبيق  صخاحة    األطخاف   اتفاق   ؽ  تتزس   واتستغاللو   البتخول   عؽ   التشقيب  

                                                           
قانؾن الشفط، االتجاىات الحجيمة في تحجيج القانؾن الحي يحكؼ اتفاقيات التشسية ، 2003 ،أحسج عبج الحسيج عذؾش (1)

، كحلػ في ىحا الخأي طالب حدؽ مؾتسىوما يمييا، وانغخ  153، ص مرخاالقترادية الجولية، مؤتسدة شباب الجامعة، 
 .29، ص نعساقانؾن التجارة الجولية، دار المقافة لمشذخ والتؾزيع، ، 2010

 .754الديج الحجاد: مرجر تسابق، ص ةد. حفيغ (2)
، دار الفكخ الجامعي ،2ط مخكد القؾاعج عبخ الجولية أمام التحكيؼ االقترادي الجولي، ،2002، نادر دمحم إبخاليؼد.  (1)

 .472صمرخ، 
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 احباث ادلؤمتر انعهًي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 
 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

)اجملهد اخلايس(  2020كانوٌ االول  16-17  

 

 عمى نحؾ   ة  ع  ب  ل مؽ العادات العابخة لمجولة والست  مؽ القانؾن التجاري الجولي الحي تذك   دءا  عج  ج  ي   البتخول   ا كان "قانؾن  س  ، ول  

 .(1)ؼى  عمى عقج   ة  الجولي   عبخ   القؾاعج   بإعسال   صخاحة   األطخاف   ىحا يعشي ارتزاء   بالبتخول"، فإن   في السجال الخاص   عالسي  

، وذلػ القانؾن   اختيار   لذخط  األطخاف   تخكيد   عجم   ة  الجولي   ة  الشفظي   تستمسار  اال عقؾد   في مجال   أيزا   ظ  الح  والس   

يخى فييا  ، وىي صياغة  ة  جي  ق  يؼ الع  ظ  عمى رواب   داخمي    قانؾن   أي    تظبيق   ؼ في عجم  ي  رغبت   ؽ  بيا ع   ون  خ  عب   ي   ؼ لريغ  ي  باتستخجام  

تي يجرجيا أطخاف ىحه العقؾد في ال   الذخوط   الجولية. ومؽ أمممة   لمقؾاعج عبخ   ذلػ العقج   عمى إخزاع   اتفاقا   أحيانا   ؼ  ك   ح  الس  

"، "مبادئ قانؾن التجارة الجولي"، "مبادئ الؾد  ة  ش  ي  ج  س  ت  الس   ة السعتادة في األمؼ  عمى "السبادئ العام   االتفاق   اتفاقاتيؼ، شخط  

 الجولية لعالقات األطخاف ومبادئ القانؾن والعادات الدائجة في العالؼ   غيخ   الرفة   االعتبار   "، و"األخح بعيؽ  ة  وحدؽ الشي  

 .(2)نفدو   السعشى في العبارات التي ترب  م"، وغيخىا مؽ الستقج  

 ل   في ع   مشو   ج  ب   ال ى واقعا  ح  أض   ة  الجولي   ة  الشفظي   تستمسار  اال لعقؾد   القانؾني   الشغام   تجويل   أن   ما تقج  مس   زح  ىحا ويت   

عمييا،  لتشظبق   ة  وطشي   غيخ   ة  قانؾني   قؾاعج   عمى اختيار   الستعاقجة   األطخاف   اتفاق   في حالة   ، تسؾاء  الخاىشة   ة  االقترادي   الغخوف  

ا بي   السعسؾل   القؾاعج   باختيار   تقؾم   أن   التحكيؼ   لييئة   يجؾز   ، إذ  التظبيق   واجب   القانؾن   ىؤالء حؾل   اتفاق   ف  تخم   ى عشج  أو حت  

 يا.بذأن   جة  س  ت  ع  الس   ة  العام   السبادئ   إضافة  إلىفييا،  الدائجة   والعادات   عمى األعخاف   باالعتساد   الجولي   التبادل   في مجال  

ّالثانيّالططلبّ 

ّالدولّ ّمصالحّ علىّّةّ الظفطيّ ّستثطارّ االّعقهدّ ّتدويلّ ّأثرّ 

                                                           
 .757الديج الحجاد: مرجر تسابق، ص د. حفيغة (2)
 .360-359نادر دمحم إبخاليؼ: مرجر تسابق، صد.  (3)
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 احباث ادلؤمتر انعهًي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 
 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

)اجملهد اخلايس(  2020كانوٌ االول  16-17  

 

 العقؾد   ىا عؽ  د  تسي   ات  بخرؾصي   ة  الخاص   ة  األجشبي   واألشخاص   الجولة   بيؽ   مة  خ  ب  الس   العقؾد   ع  ت  س  ت   ؽ  م   غؼ  و وعمى الخ  إن   

 ة  الجولي   ىحا ال يسشع مؽ إمكانية إخزاعيا لمقؾاعج عبخ   ، إال  أن   ة  الجولي   ة  والتجاري   ة  االقترادي   العالقات   في نظاق   مة  خ  ب  الس  

ع ت  تي ال   ض  ىؾ  ىحه العقؾد   إبخام   وراء   ؽ  م   الجولة   كان ىجف   ى وإن  فحت  . العالقات الشاشئة في ذلػ الشظاق   ؼ  لتحك   ال  أص   و 

 ة  يا، خاص  مشازعات   بذأن   ة  وطشي   غيخ   قؾاعج   تظبيق   ة  إمكاني   دون   ؾل  ح  ىحا ال ي   ، فإن   ة  أو اجتساعي   ة  اقترادي   مرمحة   تحقيق  

 اختيار   في مجال   األطخاف   ة  حخي   ىحا معشاه تقييج   بخالف   ، والقؾل  ؼ  ى  عقج   ؼ  ك  ح  ىا لت  عمى اختيار   األطخاف   فاق  ات   في حالة  

 ذلػ االختيار   ليؼ تسمظة   تخك  ة التي تالعام   والقؾاعج   المابتة   األصؾل   مع   صخيح   بذكل   يتعارض   ، وىحا أمخ  العقج   قانؾن  

 ة  القانؾني   القؾاعج   في اختيار   لمستعاقجيؽ الحخية   أن   ة  عقؾد السبادالت االقترادية الجولي   في مجال   ة  العام   والقاعجة  .  ومكش ش ت و  

 قا  ب  د  وم   ا  جامج   إتسشادا   ة  العقجي   الخوابط   بإتسشاد   ة  تمػ الحخي   تقييج   السقبؾلة   غيخ   السغاالة   مؽ   عج  ؼ، وي  ى  عمى عقج   التظبيق   واجبة  

 عمى المجؾء   األجشبي   الظخف   مع   الستعاقجة   فييا الجولة   فق  تي تت  ال   ى في الحاالت  ، وذلػ حت   الستعاقجة   لمجولة   لمقانؾن الؾطشي  

عمى الجولة مؽ  ، وبالتالي ال ضخر  ثانيا   السبخم   لتحكؼ العقج   ة  الجولي   عبخ   اختيار القؾاعج   ، ثؼ  ال  أو   ولي  الج   التجاري   إلى التحكيؼ  

 ة  العام   ج  ، حيث تقزي القؾاعالؾطشي   العام   الشغام   لحساية   أمان   ؾجج صسام  و ي  يا، التسيسا أن  و ىي مؽ ارتزى تظبيق  ذلػ ألن  

. ة  ج  في الجولة الستعاق   واآلداب   ام  الع مع الشغام   إذا كانت تتعارض   ة  قانؾني   قاعجة   ة  أي   تسخيان   بعجم   الخاص   في القانؾن الجولي  

 بأن   عاء  عقجىؼ، وال مجال لالد   التي اختارىا ىؤالء لحكؼ   ة  القانؾني   وإعسال القؾاعج   األطخاف   اتفاق   وعميو وجب احتخام  

ىحا  إعسال   ، ألن  ة  ج  الستعاق   لمجولة   الؾطشي   تدتتبع بالزخورة خزؾعيا لمقانؾن   ة  الجولي   ة  الشفظي   تستمسارخرؾصية عقؾد اال

 في نظاق   ما جخى عميو العسل   و عؽ مجاراة  أحكام   ف  ، وذلػ لتخم  ا  ع  الستعاقجيؽ م   بسرالح   زخ  ي   قج   دائؼ   بذكل   القانؾن  

 الجولة   قانؾن   عمى تظبيق   فييا األطخاف   فق  تي يت  ال   ى في الحالة  وحت   .العسؾم   عمى وجو   ة  الجولي   ة  االقترادي   السبادالت  

زح ليا وجؾد الدائجة، وذلػ عشجما يت   الجولية   مؽ تظبيق السبادئ واألعخاف عبخ   التحكيؼ   ىيئة   ىحا ال يسشع   فإن   الستعاقجة  

مؽ  عاني عادة  ت   ة  الجاخمي   ؼ  غ  وأن  الش   ة  فيو، خاص   الشرؾص التذخيعية الغامزة   ، أو لتفديخ  السختار   في القانؾن   نقص  

إلى  األطخاف   مؽ لجؾء   الحكسة   ق  ، وبيحا فقط تتحق  تستمسار  واال التشسية   عقؾد   مؾضؾعات   بتشغيؼ   ة  الخاص   في األحكام   قرؾر  
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أ خخى  مؽ جية   يؼ السذخوعة  عات  ، وتحفظ تؾق   ية  مؽ ج   ة  عؽ عالقتيؼ العقجي   الشاشئة   السشازعات   جسيع   فتحدؼ   التحكيؼ   قزاء  

 .(1)ثالمة العجالة مؽ جية   إنكار   طائمة   تحت   الؾقؾع   سيؽ  حك   الس   ب  جش   ، وت  

 مبجأ تسمظان  س تي تقج  الجولية، وال  الشفظية الخخوج عؽ السفاليؼ الدائجة في مجال العقؾد  عمى ىحا فإن   وعالوة   

تي ة ال  تو في اختيار القؾاعج القانؾني  حخي   ج  قي  و ي  ، وذلػ ألن  تستمسار  اال قات  مؽ معؾ   عائقا   األجشبي    الظخف   عج  في نغخ  ي   اإلرادة  

ذلػ  ، طالسا أن  ة  ج  الستعاق   الجولة   بسرمحة   تزخ   ة  تسمبي   آثار   حجوث   األخيخ   ا يعشي في السقام  فييا، مس   ق  م  إلييا وي   ؽ  ئ  س  ظ  ي  

 الجولة   ، فيكؾن اقتراد  لمقانؾن الؾطشي   العقج   خزؾع   لذخط   االتستجابة   ، فيخفض   ة  اقترادي   ة  في مخكد قؾ   دوما   يتؾاجج   الظخف  

 محق  و تسي  ، فإن  ة  ج  اق  الستع لمجولة   ة  إيجابي   لمقانؾن الؾطشي نتائج   تستمسار  اال عقؾد   إتسشاد   ق  حق   ي   أن   مؽ   ، وبجال  األكبخ   ىؾ الخاتسخ  

 عجم   إلى ضخورة   ة  الجولي   عبخ   لمقؾاعج   ةالشفظي   تستمسار  اال عقؾد   لخزؾع   الخافض   جاه  االت   نغخ   لفت   ب  ج  وي   .جديسة   بيا أضخارا  

 ة  الؾطشي   القؾانيؽ   تظبيق   تي كانت تدتبعج  ، وال   المانية   ة  العالسي   الحخب   بعج   الرادرة   التحكيؼ   وقخارات   ىحه األخيخة   الخمط بيؽ  

 الستعاقج   مرمحة   ق  حق   ت   إلى أىجاف   مشيا، وذلػ لمؾصؾل   بجال   ة  السبادئ العام   إلعسال   والمجؾء   ف  التخم   ة  بحج   ة  ج  الستعاق   لمجول  

 تسياتسة   مشظمق   مؽ   تخمق   ج  ع  ت   لؼ   الحجيث   في العرخ   ة  الجولي   عبخ   ، "فالقؾاعج   الشامية   الجول   مرالح   عمى حداب   األجشبي  

 .(2)"جساتي  امشيج بخ  عؽ طخيق   شة  معي   حاجات   تمبية   خخى بقجر  فؾق أ   مرالح   لتغميب   رغبة   أو عؽ   الحكؼ   مدبقة  

 في ىحه الحالة   ؼ  حك   عمى الس   ، وجب  التظبيق   واجبة   ة  القانؾني   القؾاعج   عمى اختيار   األطخاف   فاق  ات   عجم   ا في حالة  وأم   

، وليذ ىشاك  ة  ج  الستعاق   الجولة   في قانؾن   الؾاردة   األحكام   تظبيق   ا يعشي إمكانية  ، مس   بالعقج   ارتباطا   القؾانيؽ   عؽ أكمخ   البحث  

يا ؼ، وإخزاع  ي  نداعات   لحل   ة  الؾطشي   ة  القانؾني   ؼ  غ  الش   باتستبعاد   األطخاف   يعشي ارتزاء   إلى التحكيؼ   المجؾء   بأن   لمقؾل   مجال   أي  

                                                           
ة الجولي ة والجاخمي ة، ط1998د. مرظفى الجسال، د. عكاشة عبج العال،  1)) ، مشذؾرات 1، التحكيؼ في العالقات الخاص 

 .664الحمبي الحقؾقية، بيخوت، ص
 .236نادر دمحم إبخاليؼ: مرجر تسابق، صد.  (2)
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 بالتجويل   عالقة   ة  فقط، وليذ لو أي   اإلجخائي   انرب  ىشا عمى الجانب   التجويل   ، وذلػ ألن  (1)ة  الجولي   مؽ ذلػ لألعخاف   بجال  

 التحكيؼ   لذخط   خاف  ي األطواعتبار تبش  ،  تجاوزه   وعجم   ىحا السقرج   عشج   الؾقؾف   ؼ  حك   عمى الس   ؽ  ، لحا يتعي   لمعقج   السؾضؾعي  

 سا  في اختيارىا حد   يؼ صخيحة   إذا كانت إرادت  ، إال   ة  الجولي   عبخ   عقجىؼ لمقؾاعج   في إخزاع   ة  ؼ الزسشي  ي  عمى رغبت   دليال  

سا ي  تسكؾت   عشج   األجشبي   مع الظخف   ة  م  خ  ب  ىا الس  عمى عقؾد   ة  ج  الستعاق   لمجولة   الؾطشي   القانؾن   تظبيق   عمى أن   لسشازعاتيؼ.

 حي قج يذؾب  ال   الشقص   لتكسمة   ة  الجولي   عبخ   بالقؾاعج   ؼ  ك   ح  ة اتستعانة الس  إمكاني   دون   أيزا   عؽ االختيار، ال يحؾل   مق  ظ  الس  

 تحكيقا   ىي األكمخ   ة  الجولي   عبخ   القاعجة   ، وأن   لحكؼ العقج   ىحه األخيخة   خ لو عجم مالءمة  ي  إذا ع   أو   الجاخمي   القانؾن   قؾاعج  

و أن   ىحا ال يعشي دوما   بالعقج، فإن   كان أكمخ القؾانيؽ ارتباطا   قانؾن الجولة الظخف، وإن   أن   السعمؾم   مؽ   ، إذ  ة  م  لتمػ السالء  

 .(2)ياح  مرال   لحساية   ة  م  األكمخ مالء  

التابعة لمسخكد  التحكيؼ   ىيئة   أمام   22/3/1996 ريخ  بتأ ل  كؾتستاريكا مدج   ، وحكؾمة  CDSE"(3)" شخكة   بيؽ   وفي نداع  

 التظبيق   واجب   ، كقانؾن   فقط و  ئ  ومباد   الجولي   القانؾن   ق قؾاعج  ، طالبت كؾتستاريكا بتظبيتستمسارالجولي لتدؾية مشازعات اال

و مؽ سكؽ اتستشتاج  و ي   أن  ، إال   ة  برؾرة كافي واضح   وغيخ   مكتؾب   الظخفيؽ غيخ   فاق  كان ات   ى وإن  حت   و  بأن   ، ورأت  عمى العقج  

في  ت  كؾتستاريكا قج رأ   حكؾمة   أن  في  شػ   ، وال(4)الحكؾمة عمى اختراص السخكد بشغخ الشداع التحكيؼ، ومؽ مؾافقة   طمب  

                                                           
: "تظبيق قؾاعج قانؾن التجارة الجولية يربح واجبا   (1) بسجخد المجؾء إلى التحكيؼ  حيث يحىب بعض الفقو إلى القؾل بأن 

و السخاطب شخط التحكيؼ... وىكحا يبجو التحكيؼ وكأن   ة بسجخد تزسيؽ العقج الجولي  ، وعمى نحؾ أكمخ دق  الجولي   التجاري  
ججوى المجؾء، إلى التحكيؼ التجاري  ،2005، ىذام خالجد. ط بو تظبيقيا". والسشؾ  ةاألصيل بقؾاعج قانؾن التجارة الجولي  

 .342، ص ، دار الشيزة العخبية، القاىخةي  الجول
 .484نادر دمحم إبخاليؼ: مرجر تسابق، صد.  (2)
 .Compania Del Desarrollo de santa Elenaاخترارا لـ: ( 3)
فييــا،  CDSEى إثــخ إقــجام حكؾمــة كؾتســتاريكا عمــى تــأميؼ بعــض مستمكــات شــخكة وكــان الشــداع قــج ثــار بــيؽ الظــخفيؽ عمــ (4)

، والحي انتيت فيو إلى تظبيق قانؾن كؾتستاريكا بسا فـي ذلـػ 17/02/2000ريخ أالتحكيؼ إلى إصجار قخارىا بت وانتيت ىيئة
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 آخخ عمى أن   دليل  ، وىحا الشداع   في حكؼ   ماري  باختراصيا االتستئ   ت  يا، لحلػ أقخ  لسرمحت   تحكيقا   ة  الجولي   عبخ   القؾاعج   تظبيق  

 .يا الؾطشي  بقانؾن   مقارنة   ة  ج  الستعاق   لمجولة   مة  مالء   أكمخ   ا قج تكؾن  ي  وأحكام   تمػ القؾاعج   مزسؾن  

 عمى عقؾد   ة  الجولي   عبخ   والقؾاعج   الستعاقجة   الجولة   قانؾن   ؽ  م   لكل    السددوج   اإلعسال  جؾاز  شا في مؾقف   ا يجعؼ  س  م  و  

 1965عام  عة  واششظؽ السؾق   ة  اتفاقي   جاه  ، ىؾ ات  التظبيق   الؾاجب   لمقانؾن   الرخيح   االختيار   عؽ   األطخاف   ف  تخم   عشج   الجولة  

 لمقؾاعج   وفقا   في الشداع   السحكسة   و : "تفرل  بأن   42/1 ة  الساد   ، حيث قزت   ة  األجشبي   تستمسار  اال مشازعات   بتدؾية   قة  والستعم  

 السحكسة قانؾن الجولة الستعاقجة الظخف   ق  ظب   فق عمييا األطخاف، وفي حالة عجم وجؾد ممل ىحا االتفاق ت  ات  تي ة ال  القانؾني  

 42/1 ة  الساد   مشيا لشص   وتظبيقا   ".التظبيق   الؾاجبة   القؾانيؽ ومبادئ القانؾن الجولي   بسا في ذلػ قؾاعجه في تشازع   في الشداع  

 ة  الجولي   عبخ   والقؾاعج   الستعاقجة   الجولة   قانؾن   مؽ   الجامع لكل    بالفعل إلى التظبيق   ىيئات التحكيؼ   أعاله، ذىبت   في السحكؾرة  

" Amco Asia" شخكة   بيؽ   ففي نداع   يا.تي ثارت أمام  ال   عمى الشداعات   العقج   قانؾن   اختيار   عؽ   تسكؾت األطخاف   عشج  

 ؽ  عي  م   ؼ لقانؾن  إلى اختيارى   ما يذيخ   األطخاف   في اتفاق   يا لؼ تجج  أن   التحكيؼ   ىيئة   رت  إنجونيديا، قخ   حكؾمة   وآخخيؽ مع  

واجبة  الجولي   ومبادئ القانؾن  ،  اإلنجونيدي   القانؾن   يا بتظبيق  إلى التدام   ، وعميو انتيت  التظبيق   الؾاجب   ىؾ القانؾن   ليكؾن  

 .(1)التظبيق

                                                                                                                                                                                     

اشـشظؽ. حدـيؽ أحسـج مـؽ اتفاقيـة و  42/01السـادة  قؾاعجه في تشـازع القـؾانيؽ، وكـحا مبـادئ القـانؾن الـجولي، وذلـػ وفقـا لـشص  
، دار 1965ة عـام األجشبية عمى ضـؾء اتفاقيـة واشـشظؽ السؾقعـ تستمسارالشغام القانؾن لتدؾية مشازعات اال ،2006، الجشجي

 .229، صالشيزة العخبية
 .222، صنفدوحديؽ أحسج الجشجي: السرجر ( 1)
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في  ة  األجشبية الخاص   واألشخاص   الجولة   بيؽ   ة  م  خ  ب  الس   العقؾد   تجويل   فكخة   عمى رفض   الجولي   تؾاتخ القزاء   ىحا وقج  

 ة  الجولي   السعاىجة   صفة   لى إضفاء  ة إفي القزايا الشفظي   السعخوفة   التحكيؼ   قخارات   مؽ   أي   ، بحيث لؼ يحىب  و  أحكام   العجيج مؽ  

 .(1)البتخول ات  عمى إتفاقي  

 

 

 

عقجا  مؽ  يكؾن   اإلتفاق ال يعجو أن   ن  أ 1925مافخوماتيذ عام  ة  في قزي   الجولي   لمعجل   الجائسة   السحكسة   فقج أوضحت  

 عمى عاتق   ة  دولي   ة  مدؤولي   ب  ، وال تتخت   الجولي   القانؾن   ألحكام   ال تخزع   بو   اإلخالل   ة  مدؤولي   فإن   ثؼ   ؽ  وم   الجاخمي   القانؾن  

 . (2)مقتزيات التعاقج   تي خخجت عؽال   الجولة  

 السسمكة   نغخ   وجية   1952األنجمؾ إيخانية عام  شخكة الشفط   تأميؼ   في قخارىا حؾل   ة  الجولي   العجل   محكسة   كسا رفزت  

"، فكانت مددوجة   م ليا طبيعة  1933 عام   ة  األنجمؾ اإليخاني   والذخكة   ة  اإليخاني   الحكؾمة   بيؽ   عة  السؾق   ة  " اإلتفاقي  أن   ؽ  م   حجة  الست  

خخى أ   جية   ؽ  ، وىي م  ة والذخكة  اإليخاني   الحكؾمة   بيؽ   إمتياز   عقج   ية  ج   ؽ  م   عج  ت   اإلمتياز   ة  إتفاقي   عي بأن  تج   حجة  الست   السسمكة  

 .(3)ة  واإليخاني   ة  البخيظاني   الحكؾمتيؽ   بيؽ   معاىجة  

                                                           
الـــشفط فـــي األقظـــار العخبيـــة )دراتســـة فـــي العقـــؾد االقترـــادية الشغـــام القـــانؾني إلتســـتغالل ، 7991 ،د. دمحم يؾتســـف عمـــؾان (1)

 . 301، صة(، مظبعة جامعة الكؾيت، الكؾيتالجولي
الشغام القانؾني لعقؾد اإلمتياز، مجمة القانؾن واإلقتراد، البحؾث القانؾنية ، 1999 ،د. عسخ أبؾبكخ باخذب (2)

 .26ص  القاىخة، ،99عواإلقترادية، 
 .301، ص الدابقدمحم يؾتسف عمؾان، السرجر  .د (3)
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ّالخاتطةّ 

ّ:االستظتاجاتّ 

يا في م  سم  ، وت  لالتستمسار   فة  السزي   بالجولة   ل  األو   الظخف   ل  طخفيؽ، يتسم   بيؽ   الخام   الشفط   في ترفية   االتستمسار   عقج   إبخام   يتؼ   -1

 في إقميؼ   ة  س  غ  ت  ش  الس   غيخ   والسحافغات   لألقاليؼ   ، كحلػ يجؾز   الشفط   وزارة   ليا وىي في الغالب   التابعة   السؤتسدات   ىحجذلػ إ

 ( مؽ قانؾن  17) ة  الساد   ( مؽ  )رابعا   لى الفقخة  ، وذلػ اتستشادا  إ ة  ا اإلداري  ى  حجود   السرافي ضسؽ   إلنذاء   تخاخيص   مشح  

 )عقج   و  ن  بأ الخام   الشفط   ترفية  ب الخاص   االتستمسار   عقج   ف  عخ  ، وي   الشافح   العخاقي   الخام   الشفط   ترفية  ب الخاص    االتستمسار  

 السال   عمى تؾعيف   يقؾم   ا  أجشبي   أم   ا  وطشي   السدتمسخ   أكان   خخى تسؾاء  أ   ة  ي  ج   ؽ  م   والسدتمسخ   جية   ؽ  م   الحكؾمة   بيؽ   م  خ  ب  ي  

 (.لالتستيالك   قابمة   ة  نفظي   ات  لى مذتق  إ الخام   الشفط   وذلػ بتحؾيل   الترفية   ه في مجال  اتستمسار   ألجل  

 االقترادي   الفكخ   مؽ   يا في كل   داع  ت  وا بو   ة  الخاص   التعخيفات   د  لى تعج  إ تأد   قج  تو االتستمسار وأىسي   مرظمح   حجاثة   ن  إ -2

 . والقانؾني  

، الخاىشة   ة  االقترادي   الغخوف   ل   في ع   و  ش  م   ج  ب   حى واقعا  الأض   ة  الجولي   ة  االتستمسار الشفظي   لعقؾد   القانؾني   الشغام   تجويل   ن  إ -3

 فاق  ات   ف  تخم   ى عشج  ت  ح   عمييا، أو   لتشظبق   ة  وطشي   غيخ   ة  قانؾني   قؾاعج   عمى اختيار   ة  ج  الستعاق   األطخاف   فاق  ات   في حالة   تسؾاء  

 الجولي   التبادل   ا في مجال  ي  ب   ؾل  س  ع  الس   القؾاعج   باختيار   تقؾم   أن   التحكيؼ   لييئة   يجؾز   ، إذ  التظبيق   واجب   القانؾن   حؾل   ىؤالء  

 يا.بذأن   ة  ج  س  ت  ع  الس   ة  السبادئ العام  عمى لػ فييا، وكح الدائجة   والعادات   عمى األعخاف   باالعتساد  

ّات:التهصيّ 
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بخ    ة  الشفظي   ومشيا العقؾد  ،  ة  الجولي   االتستمسار   عقؾد   إخزاع   ضخورة   -1 وال  الؾطشي   لمقانؾن   ه ال تشتسي قؾاعج   دولي    نغام  ع 

 واتستجابة   مة  مالء   يا األكمخ  بؾصف   ة  الجولي   عبخ   ة  والسبادئ العام   ة  التجاري   في األعخاف   ه  مرجر   ، ويجج  الجولي   لمقانؾن  

ة الجولي   في السعامالت   واليقيؽ   االتستقخار   تجديج   و  حي بإمكان  ال   ىؾ الؾحيج   ، وىحا الحل   ة  الجولي   خ  ب  ع   العالقات   بات  لستظم  

ى سا  لمحجود   العابخة    .ليا الظبيعي   اإلطار   ل  يسم   و  ألن  ، وتأكيج 

 خالل   ؽ  وذلػ م  ،  الخام   الشفط   في ترفية   االتستمسار   عقج   أو تشفيح   تفديخ   شذأ عؽ  تي ت  ال   شازعات  الس   حل    وتسيمة   تحجيج   -2

 عمييا.  الشص   

 لمجولة   الؾطشي   يا لمقانؾن  خزؾع   بالزخورة   تدتتبع   ة  الجولي   ة  الشفظي   االتستمسار   عقؾد   ة  خرؾصي   بأن   عاء  لالد   ال مجال   -3

ما  مجاراة   ؽ  ع   و  أحكام   ف  عا ، وذلػ لتخم  م   الستعاقجيؽ   بسرالح   خ  ز  ي   ج  ق   دائؼ   بذكل   ىحا القانؾن   إعسال   ، ألن   ة  ج  الستعاق  

 .العسؾم   عمى وجو   ة  الجولي   ة  االقترادي   السبادالت   في نظاق   العسل   ى عميو  خ  ج  

ّالطصادرّ 

ّالكريمّ ّاًل:ّالقرآنّ أوّ 

ّةّ اللغهيّ ّثانيًا:ّالطعاجمّ 

 .، دار صادر بيخوت3م، لدان العخب، ج1994ه،  1414، ل جسال بؽ دمحم بؽ مكخم بؽ مشغؾرأبؾ الفز -1

 .بيخوت العخبية، الحزارة دار ،1ط ،1ج الرحاح، ،1974، الجؾىخي   ادحس   بؽ إتسساعيل -2

ّبتّ ثالثًا:ّالكّ 
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قانؾن الشفط، االتجاىات الحجيمة في تحجيج القانؾن الحي يحكؼ اتفاقيات التشسية  ،2003عذؾش،  أحسج عبج الحسيج -1

 .لجولية، مؤتسدة شباب الجامعة، مرخاالقترادية ا

القانؾن والديادة وإمتيازات الشفط )مقارنة بالذخيعة اإلتسالمية(، مخكد  ،1997الدعيجان، د. أحسج عبج الخزاق خميفة  -2

 لعخبية، بيخوت.دراتسات الؾحجة ا

 .الكؾيت العخبية، الجول في االتستمسار مشاخ تقخيخ ،1987االتستمسار،  لزسان العخبية السؤتسدة -3

 .بغجاد التكشؾلؾجية، الجامعة الؾطشية، السكتبة الؾقؾد، تكشؾلؾجيا ،1981د. جابخ ششذؾل جسالي،  -4

عة عام الشغام القانؾن لتدؾية مشازعات االتستمسار األجشبية عمى ضؾء اتفاقية واششظؽ السؾق ،2006حديؽ أحسج الجشجي،  -5

 .، دار الشيزة العخبية1965

تيا والشغام القانؾني الحي تحجيج ماىي   –العقؾد السبخمة بيؽ الجولة واألشخاص األجشبية  ،2003حجاد،  الديج حفيغو -6

 .حكسيا، مشذؾرات الحمبي الحقؾقية، بيخوتي

 .مظبعة السعخفة، القاىخةحخب البتخول في الذخق األوتسط،  ،1962د. راشج البخاوي،  -7

 .ار المقافة لمشذخ والتؾزيع، عسانقانؾن التجارة الجولية، د، 2010 طالب حدؽ مؾتسى، -8

 .والتؾزيع، عسانار المقافة لمشذخ ضسانات االتستمسار في الجول العخبية، د، 2010 عبج العديد عبج الكخيؼ عبج هللا، د. -9

الشغام القانؾني إلتستغالل الشفط في األقظار العخبية )دراتسة في العقؾد االقترادية  ،1982د. دمحم يؾتسف عمؾان،  -10

 .ية(، مظبعة جامعة الكؾيت، الكؾيتالجول

ات مشذؾر  ،1التحكيؼ في العالقات الخاصة الجولية والجاخمية، ط ،1998رظفى الجسال، د. عكاشة عبج العال، د. م -11

 .الحمبي الحقؾقية، بيخوت

 .، دار الفكخ الجامعي2ي الجولي، طمخكد القؾاعج عبخ الجولية أمام التحكيؼ االقتراد ،2002د. نادر دمحم إبخاليؼ،  -12

 .لي، دار الشيزة العخبية، القاىخةججوى المجؾء، إلى التحكيؼ التجاري الجو  ،2005ىذام خالج، د.  -13
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 .عسان والتؾزيع، لمشذخ المقافة دار ،1ج األردني، السجني القانؾن  شخح في الؾجيد، 2008 الجبؾري، دمحم ياتسيؽ. د -14

ّوالرسائلّ ّّرابعًا:ّاألطاريحّ 

عقؾد التشقيب عؽ الشفط وإنتاجو، دراتسة قانؾنية تحميمية مقارنة، أطخوحة دكتؾراه، كمية  ،2009كاوان إتسساعيل إبخاليؼ،  -1

 .العخاقانؾن والدياتسة، جامعة صالح الجيؽ، الق

ّّ:ةّ العلطيّ ّالبحهثّ ّخامدًا:

ة، دراتسة عقج االتستمسار في ترفية الشفط الخام وطبيعتو القانؾني   ،2012. بيخك فارس حديؽ، دمحم مؾتسى خمف، د -1

 ،14ع ،4 ، الدشة4ة في التذخيعات العخاقية، بحث مشذؾر في مجمة جامعة تكخيت لمعمؾم القانؾنية والدياتسية، مج تحميمي  

 .العخاق

، الشغام القانؾني لعقؾد اإلمتياز، مجمة القانؾن واإلقتراد، البحؾث القانؾنية 1999د. عسخ أبؾبكخ باخذب،  -2

 ، القاىخة.99واإلقترادية، ع

ّةّ الدوليّ ّالطؤتطراتّ سادسًا:ّ

 الشغــام العـالـسي   فـي عــل   واقـعيا وآفاقيا تستمسارات العخبية،اال 2004 األول،كانؾن  8 – 5لمفتخة مؽ ، د. ىذــام فاروق  -1

 .مرخ شخم الذيخ ،تستمسارالعخبية لجحب اال اإلدارة، مؤتسخ تظؾيخ الـججيـج

 أعسال في مقجمة ةبحمي   ورقة والسحاذيخ، األىسية يالسحم   االتستمسار في األجشبية السداىسة ،2005، الفخجاني حسجأ تسالؼ -2

 .الذيخ شخم مرخ،، FDI السباشخ الخارجي والتسؾيل واالتستمسار لمتسؾيل الدشؾي  السؤتسخ

ّاتّ االتفاقيّ ّسابعًا:
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 .1965قة بتدؾية مشازعات االتستمسار األجشبية عام ة واششظؽ الستعم  اتفاقي   -1

ّ

ّالقهانينّ ّثامظًا:

 .2007( لدشة 64في ترفية الشفط الخام رقؼ ) االتستمسار الخاص   قانؾن   -5

 .2015( لدشة 50رقؼ ) بالقانؾن   ل  عج  الس   2006( لدشة 13االتستمسار العخاقي رقؼ ) قانؾن   -2


