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 مقدمة:

ال ًخمخؼ بها الصخق الخاؿ  جخمخؼ الذولت بمضاًا اظخثىااُت في مخخلف الىظم اللاهىهُت

 الىوــني وألاحىبي املخػاكذ مػها، هز
ً
 غاما

ً
 إرا وان الصخق ألاحىبي شخفا

ً
لً جضداد املؽيلت حػلُذا

، ما ًترجب غل
ً
الفله غلى اخخالف جخففاتهم خٌى جىُُف غلىد الذولت، وفي  ُه اخخالف أساءأًما

ملذمتها غلىد الىفي، ومداوالث ول فلُه حزب جبػُت جلً الػلىد إلي فشع اللاهىن الزي ًيخمي 

يخفش له أو ًخذم مف لخت أخذ أوشاف الػلذ الزي ًىدعب إلُه، ألامش الزي أدي إلي وؿُان إلُه، ٍو

املعخلشة والعااذة، وإخشاج جلً الػلىد في الؿالب غً مجالها  ـشاع املفالر غلى ألافياس اللاهىهُت

 بِئتها الىبُػُت.و 

ت املػامالث الذاخلی ظىاء جلً املبرمت في إواس ،وجخمحز غلىد الىفي غً بلیت الػلىد ألاخشي  

أو املىلىع الزي جىفب غلیه  ،أم جلً املبرمت في اواس املػامالث الذولیت مً خیث املدل

وجىلط ي  ،الػادیت التي جىفب غلى غملیت واخذة ھزه ِالػلىد، رلً أن غلذ الىفي لیغ مً الػلىد

هػملیت ؼشاء العىش أواللمذ أو بىاء مفىؼ مثال، واهما یخممً غلذ الىفي  ،بمجشد جىفیزھا

 سد الىبیػیت لفتراث صمىیت وىیلت.اج واظخؿالٌ مىسد ھام مً املىااظخخش 

 أوال: مصكلة الدراسة:

 الهخمــاء  
ً
خهــا املمخــذ، فلــذ أزــاسث ـــػىباث كاهىهُــت حمــت، هظــشا بــالىظش إلــي غلــىد الــىفي غبــر جاٍس

وـــل مـــً وشفـــي الػلـــذ لىظـــام كـــاهىوخ مخخلـــف، الذولـــت هصـــخق مـــً أشـــخاؿ اللـــاهىن الـــذولي الػـــام، 

ألاحىبـــي هصـــخق مـــً أشـــخاؿ اللـــاهىن الػـــام أو الخـــاؿ، ومـــا ٌعـــخدبػه رلـــً مـــً وحـــىد والصـــخق 

فــــي خــــاالث هثحــــرة، وجثحــــر الػلــــىد فــــي مجــــاٌ  ظــــدثماس الىفىــــخ بــــحن  ــــ الء  جفــــاوث فــــي املشاهــــض اللاهىهُــــت

 ألاشخاؿ مؽيلت اللاهىن واحب الخىبُم، خاـت في لىء اهخمائهم لىظم كاهىهُت مخخلفت. 

للــــاهىن الىاحــــب الخىبُــــم غلــــى مثــــل  ــــزه الػلــــىد،  ــــى املؽــــيلت ألا ــــم، إر لــــزلً وــــان جدذًــــذ ا

 ًخدذد غلى أظاظها املشاهض اللاهىهُت ليل مً وشفيها، والخلىق التي ًخمخؼ بها ول منهم، 

 ثاىيًا: أٍنية الدراسة:

جلــىم بــه  ظــدثماساث فــي مجــاٌ ـــىاغت  جــيحخ أ مُــت الذساظــت مــً أ مُــت الــذوس الــزي ًمىــً أن 

ـــــــذ حػخمـــــــذ يؽـــــــيل هبحـــــــر غلـــــــي كىـــــــاع البتـــــــروٌ فـــــــي جدلُـــــــم الخىمُـــــــت البتـــــــر وٌ، خاــــــــت أن دولـــــــت اليٍى

 كخفادًت، ومً زم فإن أ مُت الذساظت الػملُت جىبثم مـً مداولـت الباخثـت مػالاـت املؽـىالث التـي 

 جيؽي غً غلىد  ظدثماساث البترولُت.
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 ثالجًا: خطة الدراسة:

ا بمبدــث جمهُــذي م، وعــبلهمبدثــحن ساِعــُحنالٌ مــً خــ ظــىف هدىــاٌو دساظــت مىلــىع البدــث 

ـــف غلـــىد البتـــروٌ  اللىاغـــذ وأؼـــيالها املخخلفـــت، ومـــً زـــم هيخلـــل لخىـــاٌو مىلـــىع وعـــخػشك فُـــه حػٍش

، وهخفــــق املبدــــث  تي فــــي املبدـــث ألاٌو ؼ اليـــٍى اللاهىهُـــت التــــي حعـــشي غلــــى غلـــىد البتــــروٌ فـــي الدؽــــَش

الخىبُـــم غلـــى مىاصغـــاث غلـــىد البتـــروٌ وفـــم  اللـــاهىن الىاحـــبالثـــاوخ مـــً  ـــزه الذساظـــت إلـــى مىلـــىع 

تي،    ورلً غلى الىدى الخالي:أخيام اللاهىن اليٍى
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 تعريف عقود البرتول وأشكاهلا

لم جىً غلىد البتروٌ مػشوفت في البالد الػشبُت كبل اهدؽاف  زه الثروة في أساليها، إر 
ث إلى وحىد الخىظُم اللاهىوخ الزي ًممً خلىكها في ألايث الخاحت لخىظُم اظخؿالٌ  زه الثروا

 زه الثرواث، ووان الػلذ البترولي  ى اللالب ألاوعب الزي ًخممً  زا الخىظُم، وبذأ اظخخذام 
جلً ألاهىاع مً الػلىد مؼ بذاًت اظخؿالٌ الثروة الىفىُت، واظخمش جىىس ا غلى مش الضمً ختى 

لذ إلى الفىس وألاؼياٌ املػشوفت خا ه مً أخيام بدعب كذسة ـو ، والتي جىىغذ فُما جدخٍى
ً
لُا

  أوشافها غلى الخفاوك.

وظىف هدىاٌو  زا املبدث في مىلبحن معخللحن، هخفق ألاٌو منهما لخػٍشف غلىد البتروٌ  
 وأ مُتها، ووػشك في الثاوخ إلى ألاؼياٌ املخخلفت لها، ورلً غلى الخففُل الخالي:

 

 رتول وأٍنيتَاتعريف عقود الب

للذ أوللذ الػذًذ مً الدعمُاث غلى غلىد البتروٌ، ورلً وفلا لىبُػت الػلذ وؼيل  
ألاغماٌ التي ًىول إلى الؽشهت الػاملت في مجاٌ الىفي اللُام بها مً كبل الذولت الىفىُت، وداسث 

فاث لهزه  زه الدعمُاث بحن غلىد امخُاص أو خذمت هفىُت أو مؽاسهت، وؾحر ا، وكذ اخخلفذ ال خػٍش
ػاث املخخلفت.  الػلىد الىفىُت بحن الفلهاء، وفي الدؽَش

مىً أن جخمؼ للفعاد وظىء الخػامل، فإن   وهظشا إلى أن غلىد الىفي مػلذة بالمشوسة، ٍو
خم وؽش ا،   زه الػلىد إلافت إلى الػلىد الفشغُت والؽشوه الىاظمت، ًجب أن جيىن غلىُت ٍو

الع غليها وأن ًدىم خلا غلى فاغلُت وظالمت  زه  جفاكاث، وغىذاز فلي ًمىً للامهىس  و
 وغلى صخت كشاساث املىظفحن الػمىمُحن وممثلي الخيىمت.

وكذ غشف يػن الباخثحن غلذ الخذمت الىفىخ بيهه: غلذ ًبرم بحن دولت مىخجت للىفي  
ىُت، وجلتزم وشخق غام جايؼ لها وؼشهت هفي أحىبُت، بملخماه جبلى الذولت مالىت للثروة الىف

ت للذولت املخػاكذة في مىىلت مػُىت وملذة  الؽشهت املخػاكذة بخلذًم خذماث مالُت وفىُت وججاٍس
يىن للؽشهت الخم في اظترداد أمىالها  مدذدة في الػلذ يؿُت اللُام بالػملُاث الىفىُت، ٍو

، مؼ خفىلها غلى ألاحش املخفم غلُه في خاٌ هجاح الػ
ً
 أو غُىا

ً
 .(1)ملُاث الىفىُتاملعدثمشة هلذا

وججذس إلاؼاسة إلى أن غلىد البتروٌ جخخلف غً الػلىد ألاخشي فؿالبا ما ًيىن الىشف ألاخش  
فيها ؼشهت أحىبُت جذًً بىحىد ا اللاهىوخ للىاهحن دولت أحىبُت، وهي بهزه املثابت جخممً غىفشا 

ا  زا الػىفش ألاحىبي، هما أنها أحىبُا، و ى ألامش الزي ًثحر حذال في جىُُف  زه الػلىد ملجشد جممنه

                                                           

م،  2112اؾش الفىادي، غلذ الخذمت الىفىخ، سظالت ماحعخحر، ولُت اللاهىن حامػت يؿذاد ؼُماء اظىىذس د (1)
 .7 ؿ
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جدخىي غلى بىىد فىُت جمحز ا غً ؾحر ا مً الػلىد ألاخشي، والػلىد البترولُت ؼينها ؼين وافت 
ت  لتزاماث فُما ًخػلم بيسوان الػلذ، إر جدخاج إلى جىافم إسادجحن أو  الػلىد جخمؼ ألخيام هظٍش

و حػذًله أو إنهاؤه، وله مدل و ى إجُان أغماٌ أهثر الخذار أزش كاهىوخ مػحن  ى إوؽاء  لتزام أ
الخفش والخىلُب و ظخخشاج و ظخؿالٌ والخفذًش، وله ظبب دافؼ إلبشامه، إال أن الػلىد 
البترولُت جخخلف غً الػلىد ألاخشي مً هاخُت أنها جخػلم بمىسد  ام مً مىاسد الذولت، و ى ما 

، هما أهه ًيىن غالكاث مً غىاـش دولُت، و ى ما ًجػله في خاحت لخمامه لفذوس كاهىن مً الذولت
ت أم دولُت  .(1)ًثحر الىثحر مً الخالف خٌى وبُػت  زه الػلىد، و ل هي غلىد مذهُت أم إداٍس

 أواًل: التعريف التشريعي لعقد البترول:
ػُت لػلىد البتروٌ في الذٌو املىخجت له، ولىنها لم   فاث الدؽَش وللذ وسدث الػذًذ مً الخػٍش

ؼ جخ ػاث التي حاءث بخػٍشف لػلىد البتروٌ حؽَش فم غلى حػٍشف واخذ لػلىد البتروٌ، ومً الدؽَش
أهه: "غلذ الىفي  ى أي  19/1 م، والزي حاء بىق املادة2111لعىت 22 الىفي ألاهذوهِس ي سكم

غلذ ًخم إبشامه بحن الخيىمت  هذوهِعُت وأي شخق وبُعي أو مػىىي يؿُت اللُام بيؽاواث 
بذو مً خالٌ  زا الخػٍشف أن دولت البدث و  اظخؿالٌ الىفي وفلا ألخيام  زا اللاهىن."، ٍو

أهذوهِعُا كفشث الخػامل في مجاٌ إداسة واظخؿالٌ الىفي غلى الذولت دون ؾحر ا مً اللىاع 
الخاؿ، واغخبرث أن الػلىد البترولُت هي التي جلىم الذولت بإبشامها بلفذ جيلُف وشف زاوخ )ووني 

 ( بإهجاص غملُاث البدث والخىلُب واظخخشاج الىفي ألاهذوهِس ي.أو أحىبي

 م في املادة2111 لعىت 8وكذ غشف كاهىن الىفي والؿاص يعلىىت ُغمان الفادس باملشظىم سكم  
غلذ البتروٌ بيهه: "غلذ جبرمه الخيىمت أو مً ًىىب غنها مؼ الؿحر بلفذ  ظخىالع والخىلُب  (1)

ش واظخؿ بذو أن و هدؽاف والخىٍى الٌ املىاد البترولُت، أو أي مً  زه ألاوؽىت غلى اظخلالٌ."، ٍو
 زا اللاهىن  ى ألاخش كذ كفش إبشام غلىد البتروٌ غلى الخيىمت الُػماهُت أو ًىىب غنها، غلى أن 
ش واظخؿالٌ  ًخم رلً الػلذ مؼ الؿحر يؿُت اللُام بيغماٌ  ظخىالع والخىلُب و هدؽاف والخىٍى

 بترولُت الُػماهُت.الثرواث ال

خ (7-5) مً كاهىن املدشوكاث سكم (5) وهزلً فػل املؽشع الاضااشي بمىحب هق املادة   بخاٍس
م، خُث غشف الػلذ الىفىخ بيهه: "غلذ البدث و/أو اظخؿالٌ، أو غلذ ٌعمذ بإهجاص 24/4/2115

 .وؽاواث البدث و/أو اظخؿالٌ املدشوكاث وبلا لهزا اللاهىن."

ذ ـذ  م يؽين إوؽاء م ظعت البتروٌ 1981لعىت 6 س املشظىم بلاهىن سكموفي اليٍى
ت، وؾشلها الشاِس ي اللُام بيافت  دُت، هم ظعت غامت راث وايؼ اكخفادي وشخفُت اغخباٍس اليٍى
ألاغماٌ املخػللت بفىاغاث البتروٌ واملىاد الهُذسوهشبىهُت بففت غامت في وافت مشاخلها داخل 

ذ، ومً أ م اخخفا  ـاتها:وخاسج اليٍى

 .ظخىؽاف والخىلُب والخفش وإهخاج الىفي والؿاص الىبُعي  

                                                           

ذ مً املػلىماث خٌى  زا املىلىع، أهظش: د. غبذالشخُم مدمذ ظػُذ، الىظام اللاهىوخ لػلىد البتروٌ،  (1) ملٍض
 م.1981سظالت دهخىساه، ولُت الخلىق حامػت اللا شة
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 .ش وجفيُؼ املىاد الهُذسوهشبىهُت ومؽخلاتها  جىٍش

 .م الىفي الخام والؿاص الىبُعي، واملىاد الهُذسوهشبىهُت ألاخشي  هلل وجىصَؼ وحعٍى

 .لها اث البترولُت وهللها وحعٍى  ـىاغت البتروهُماٍو

 ىُت في وافت املجاالث.جىمُت الخبراث الىو 

دُت للىفي وفلا لهزا اللاهىن هي املخخفت بيافت   وغلُه فإهه ًمىىىا اللٌى بين امل ظعت اليٍى
ذ ممثلت للذولت، وله في ظبُل رلً إبشام وافت الػلىد الىفىُت ممثلت  ألاغماٌ البترولُت في اليٍى

ذ، وفي  زا  ججاه وختى جلىم  زه امل ظعت بذوس  ا في الفىاغاث الىفىُت غلى أهمل لذولت اليٍى
وحه، جم جيظِغ غذة ؼشواث مً خالٌ  زه امل ظعت حػمل في مجاٌ الىفي وهي: ؼشهت هفي 
اث البترولُت، ؼشهت هاكالث  دُت، ؼشهت ـىاغت الىُماٍو ذ، ؼشهت البتروٌ الىوىُت اليٍى اليٍى

دُت لالظخىؽافاث البترولُت الخاسحُت،  دُت، الؽشهت اليٍى دُت لتزوٍذ الىفي اليٍى الؽشهت اليٍى
دُت لىفي الخلُج، ؼشهت الخىمُت  دُت الػاملُت، الؽشهت اليٍى الىااشاث بالىكىد، ؼشهت البتروٌ اليٍى

 الىفىُت، ؼشهت خذماث اللىاع الىفىخ.

دُت أو   دُت، بينها الػلىد التي جبرمها الخيىمت اليٍى ف الػلىد البترولُت اليٍى وغلُه ًمىىىا حػٍش
د ُت للبتروٌ، مؼ وشف أحىبي يؿُت اللُام بيغماٌ  ظخىؽاف والخىلُب والخفش امل ظعت اليٍى

 وإهخاج الىفي والؿاص الىبُعي، وؾحر ا مً ألاغماٌ البترولُت، واظخخشاحها واظخؿاللها.

 ثانيًا: التعريف الفقكي لعقد البترول: 
ت مىخجت وكذ غشفه يػن الفلهاء بيهه: الػلذ الزي بىاظىخه جخٌى ؼشهت ووىُت لذول 

للبتروٌ، مؽشوع أحىبي )غام أو خاؿ( اللُام باألغماٌ الالصمت للبدث غً خلٌى البتروٌ 
 بيهه:  ،(1)واظخؿاللها، ورلً لخعاب الؽشهت الىوىُت، مؼ بلاء امللىُت الخامت للذولت

ً
وغشف أًما

الىؽف غً الػلذ الزي بىاظىخه حعخػحن الذولت أو الهُئت املؽشفت بملاٌو أحىبي ًخىلى معئىلُت 
ف ومعئىلُت املخاوشة التي جىخىف  الىفي وإغذاده لإلهخاج وإهخاحه بالفػل، زم ًخدمل وافت املفاٍس
عترد امللاٌو ما أهفله غلى   زه الػملُاث مىز بذاًت املؽشوع إلى أن ًفبذ مىسدا للذخل، َو

دفل هزلً غلى هفِب مً إلاهخاج أو ألاسباح خعبما ًخفم غلُه في الػ وغشفه  ،(2)لذاملؽشوع، ٍو
أخشون بيهه: غلذ مبرم بحن دولت مىخجت للىفي وشخق غام جايؼ لها وؼشهت هفي أحىبُت، 
بملخماه جبلى الذولت مالىت للثروة الىفىُت، وجلتزم الؽشهت املخػاكذة بخلذًم خذماث مالُت وفىُت 

ت للذولت الىفىُت في مىىلت مػُىت وملذة مدذدة في الػلذ يؿُت اللُام بال ػملُاث الىفىُت، وججاٍس
يىن للؽشهت الخم في اظترداد أمىالها املعدثمشة هلذا أو غُىا، مؼ خفىلها غلى ألاحش املخفم غلُه  ٍو

                                                           

تد. خفُظت الخذاد،  (1)  الػلىد املبرمت بحن الذٌو وألاشخاؿ ألاحىبُت، داس املىبىغاث الاامػُت، ألاظىىذٍس
 .187م، ؿ 2117

وث ميؽىساث الخلبي الخلىكُت، بحر ؾعان سباح، الىححز في الػلذ الخجاسي الذولي، همىرج الػلذ الىفىخ، (2)
 .42ؿم، 2118
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 .(1)في خاٌ هجاح الػملُاث الىفىُت

فاث الفلهُت العابلت، وإن اخخلفذ ألفاظها، إال أنها   وفي لىء ما جلذم ًدبحن لىا أن الخػٍش
وجخلاسب في املػنى، خُث جذوس حمُػها خٌى وبُػت ألاغماٌ التي جلىم جخفم حمُػا في املدخىي الػام 

بها الؽشواث ألاحىبُت وهي ألاغماٌ الىفىُت، وؾشلها  ظدثماس في  زا املجاٌ، وأ م ما جىظمه  زه 
 الػلىد أسباح الؽشواث ألاحىبُت وكُمت  ظدثماس، وخلىق الذولت ـاخبت املىاسد في إلاهخاج الىفىخ.

 

 أشكال عقود البرتول

للذ اجخزث غلىد البتروٌ مىز وؽيتها وختى وكخىا الشا ً، أؼياال مخخلفت، وظىف هللخ خالٌ  زا  

املىلب المىء غلى أؼياٌ غلذود الىفي، والتي ًمىً للذٌو الؿىُت باملىاسد إبشامها مؼ الؽشواث الىفىُت 

عُاظُت و كخفادًت مً دولت إلى أخشي فإن همارج الذولُت منها واملدلُت، وبعبب اخخالف ألاولاع ال

وأؼياٌ الػلىد البترولُت هي ألاخشي جخخلف جبػا لزلً، خُث جيىن ول دولت خٍشفت غلى أن ًيىن الػلذ 

خالام مؼ ألا ذاف التي حععى  زه الذولت إلى جدلُلها،  البترولي الزي جبرمه مؼ الؽشواث ًخفم وظشوفها، ٍو

غلىد البتروٌ جدىىع هثحرا في جفاـُلها، إال أنها حمُػا جيخهي إلى جدذًذ كمِخحن  وججذس إلاؼاسة إلى أن

ساِعِخحن،  ما وٍشلت جىصَؼ ألاسباح بحن الذولت ـاخبت املىاسد البترولُت والؽشهت املخػاكذة، وهُفُت الخػامل 

مىً لىا أن هجمل  زه الػلىد  في ألاؼياٌ الخالُت: مؼ جيالُف  ظخىؽاف والخىلُب و ظخخشاج وؾحر ا، ٍو

 .غلىد  مخُاص أو الترخُق 

 .غلىد املؽاسهت في إلاهخاج 

 .غلىد الخذمت الىفىُت 

 وظىف هدىاٌو ول مً  زه الػلىد يص ئ مً الخففُل غلى الىدى الخالي: 

  غلىد  مخُاص: للذ جىىسث اجفاكُاث  مخُاص أو الترخُق هثحرا مىز ظهىس ا في أواال اللشن

ػلىد مً وشف واخذ غىذما واهذ الىثحر مً الذٌو الؿىُت باملىاسد البترولُت ال صالذ جدذ الػؽٍشً ه

اًت أو معخػمشاث لذٌو أخشي أو جدذ خماًتها، فياهذ جلٍشبا خلىق الذولت الىفىُت ؼبه مػذومت.  الـى

هخاج إن الؽيل الخذًث مً  زه  جفاكُاث ٌػىخ الؽشواث الىفىُت خفٍشا خلىكا في الخىلُب و   

والبُؼ والخفذًش لفترة مدذدة مً الضمً، وجدىافغ  زه الؽشواث في جلذًم الػشوك للذٌو ـاخبت املىاسد، 

وؾالبا ما جيىن مؽفىغت بمحزاث لخلً الذٌو للخفٌى غلى  مخُاص، و زا الىىع مً  جفاكُاث ؼابؼ بحن 

 دان وأهجىال و وىادوس.دٌو الػالم، وحعخخذمه الىثحر مً دٌو الػالم، ومنها اليٍىذ والعى 

وجخمحز اجفاكاث  مخُاص بينها أهثر الػلىد مىاظبت للذٌو الىامُت، فالتراخُق أو غلىد  مخُاص هي أهثر  

                                                           

 .7 ، ؿمشحؼ ظابمؼُماء اظىىذس داؾش الفىادي،  (1)
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الػلىد البترولُت يعاوت، وال ظُما إرا اظخخذم هظام املىاكفت الػامت لىلؼ الؽشوه ألاظاظُت، هما أنها 

ينهي، وال جدخاج إلى الخبرة التي جخىلهها غلىد املؽاسهت في  هخاج أو ال جخىلب الىثحر مً الذغم الفني أو امل

غلىد املؽاَسؼ املؽترهت، وفي حمُؼ ألاخىاٌ جبلى  ىان لشوسة لىحىد بيُت جدخُت كاهىهُت ملبىلت ومخِىت، 

 بما في رلً هظام كمابخ كادس غلى جفعحر  جفاكاث املػلذة.

 إلاهخاج الىفىخ: وجخمثل  زه الػلىد في اجفاق بحن الؽشهت  غلىد املؽاسهت في  هخاج أو اكدعام

الىوىُت أو الخيىمت في الذولت ـاخبت املىاسد مؼ الؽشهت ألاحىبُت املعدثمشة ًلط ي بين جخىلى ألاخحرة 

بمىحبه أغماٌ البدث والخىلُب غً الىفي واظخؿالله، مخدملت حمُؼ مخاوش الخىلُب، ملابل الخفٌى 

وكذ ظهش  زا الىىع مً الػلىد في  ،(1)البترولي مػفاة مً المشااب وبعػش جفمُلي غلى خفت مً إلاهخاج

 ، وبػذ ا اهدؽش في دٌو الؽشق ألاوظي.476 م، يػذ ـذوس كاهىن البتروٌ سكم1961 دولت أهذوهِعُا غام

وتهذف  زه الػلىد إلى أن جخدمل الؽشهت املعدثمشة وافت الىفلاث واملخاوش، دون أن ًخػشك  

الىوني ألي مخاوش سؾم املؽاسهت، وفي خاٌ اهدؽاف همُاث ججاٍست مً الىفي، ًمىً للؽشهت  الىشف

املعدثمشة اظترداد ما أهفلذ في غملُاث  ظخىؽاف والخىلُب، ورلً مً خالٌ اظخلىاع همُاث مً 

ثمشة الىفي املىخج، وغلى دفػاث، وفي خاٌ لم ًخم اهدؽاف الىفي بىمُاث ججاٍست، جخدمل الؽشهت املعد

 وافت الىفلاث التي أهفلتها دون الشحىع غلى الؽشهت الىوىُت أو خيىمتها بيي مىالباث.

وأ م ما ًمحز  زا الىىع مً الػلىد، أن الؽشهت املعدثمشة جخدمل وافت املخاوش الػملُاجُت واملالُت،  

ا أنها ال حػاوخ أي وال حؿامش الخيىمت املمُفت أو الؽشهت الىوىُت بيي خعاسة ظىي ولفت املفاولاث، هم

ش، وإرا جم  خالٌ بيي مً ؼشوه  جفاق، ًمىً للذولت  خعاسة مادًت إرا فؽل مؽشوع الخىلُب أو الخىٍى

 املمُفت أن جىهي  زا الخػاكذ وجخػاكذ مؼ ؼشهت بتروٌ أخشي.

 ػني  زا الػلذ كُام الذولت ـاخبت املىاسد الىفىُت غً وٍشم اخذي غلذ الخذمت الىفىُت: َو

اتها الىوىُت، بالخػاكذ مؼ ؼشهت بتروٌ أحىبُت معدثمشة في مجاٌ البتروٌ مً أحل كُام ألاخحرة بخلذًم ؼشو

خذماث وأغماٌ هفىُت مدذدة لفالر الىشف الىوني، خالٌ فترة صمىُت مدذدة وفي هىاق مىىلت غمل 

 مػُىت.

ذولت، وأن الؽشهت وأ م ظماث غلىد الخذمت الىفىُت،  ى أن ملىُت الىفي جبلى خفشا لفالر ال 

ألاحىبُت املعدثمشة ال جخملً أي خفت في البتروٌ املىخج وال في اخخُاوُاجه، وأن الؽشهت ألاحىبُت املعدثمشة 

مػحن، وجيىن  زه الخذماث  حػمل مؼ الذولت ـاخبت املىاسد هملاٌو لخيدًت أغماٌ أو خذماث ملابل أحش

ش و  .(2)إلاهخاج، أو خذماث مالُت والخمٍىلوألاغماٌ إما جلىُت فىُت واالظخىؽاف والخىٍى

                                                           

ان، املبُ (1) ٍض  .222ؿ  شحؼ العابم،حر جٍش
 

ظػُذ ظلُمان بشواث، إواس ملترح ملػاًحر املشاحػت الخيىمُت لؽشواث الىفي والؿاص في ظل غلىد جلاظم د.  (2)
 .28م، ؿ2116 إلاهخاج )دساظت جىبُلُت في الُمً(، سظالت دهخىساه ولُت  كخفاد حامػت دمؽم
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 القواعد القاىوىية اليت تسري 

 على عقود البرتول يف الكويت

 متَيد وتقسيه:

ذ إلى كاهىن الذولت املخػاكذة ، في أؾلب غلىد  ظدثماس   لم جخجه إسادة املخػاكذًً يؽيل ـٍش

هما وسدث إلاؼاسة إلى كاهىن الذولت املخػاكذة الىفىخ التي أبشمذ كبل الخشب الػاملُت ألاولى، وإ

مىً اظخيخاج رلً مً خالٌ مجمىغت مً الؽشوه الػلذًت التي واهذ جخممنها  بفىسة لمىُت، ٍو

غلىد  ظدثماس الىفىخ، ومً جلً الؽشوه، إلتزام الذولت املمُفت يػذم إنهاء أو حػذًل  جفاق 

عي أو إداسي دون مىافلت الؽشهت ألا  إلى اججاه  حىبُت، أو ـاخب  مخُاص، ألامش الزي ٌؽحريػمل حؽَش

هُت ألاوشاف إلى خمىع  زه  جفاكُاث إلى كاهىن الذولت الىفىُت، فػلذ  ظدثماس الىفىخ،  ى 

غلذ ًبرم بحن الذولت املخػاكذة، أو اخذي الؽشواث أو امل ظعاث أو الهُئاث الػامت الخايػت لها، وبحن 

 
ً
، لؿشك البدث غً الىفي والخىلُب غىه واظخىؽافه، ومً زم إهخاحه أو ؼشهت هفي أحىبُت ؾالبا

ٌى إلى أغلى واكت اهخاحُت، في أماهً مػُىت، وملذة مدذدة في الػلذ،  ش الخلٌى الىفىُت للـى جىٍى

يىن رلً للاء أحش مخفم غلُه، ومً المشوساث أن ًيىن  ىان كاهىن ًدىم  زه الػلىد، يؿُت  ٍو

ث وشفي الػلذ، وبُان هُفُت فن املىاصغاث التي كذ جيؽي بُنهما حشاء جىفُز جدذًذ خلىق وإلتزاما

 .(1) زه إلالتزاماث

وججذس إلاؼاسة إلى أَن غلىد  ظدثماس الىفىخ حػذ مً غلىد اللاهىن الخاؿ، فهي غلىد  

 لىحىد أهثر مً معىؽ ًذغم  زه الففت، منها المماهاث التي جلذمها الذولت املخ
ً
ت، هظشا ػاكذة ججاٍس

لؿشك اظخلىاب الؽشواث ألاحىبُت املعدثمشة، مما ًجػل الذولت املخػاكذة جخػامل غلى كذم 

ت غلى  زه  املعاواة مؼ الؽشهت املعدثمشة بمىحب الػلذ املبرم بُنهما، وأن إلفاء الففت الخجاٍس

ت، إر حػذ الػملُاث  ظخخشاحُت للثرواث الى ػاث الخجاٍس فىُت مً الػلىد ًجذ أظاظه في الدؽَش

ت، إر تهذف الذولت املخػاكذة، مً وساء ابشام غلىد  ظدثماس الىفىخ، إلى جدلُم  ألاغماٌ الخجاٍس

ش خلىلها الىفىُت وصٍادة واكاتها  هخاحُت، وما  الخىمُت  كخفادًت و حخماغُت، مً خالٌ جىٍى

ش  كخفاد الىوني، أّما الؽشواث  حىبُت ا ملعدثمشة، فإن العبب وساء إلى رلً مما ٌعهم في جىٍى

ش اكخفاد  حػاكذ ا ًخمثل، في الؿالب، بالشؾبت في اظدثماس سؤوط أمىالها وجدلُم الشبذ ملابل جىٍى

 البلذ ـاخب املىاسد الىفىُت.

 

                                                           

ذ مً الخفاـُل، ساحؼ:  (1)  .32، ؿ مشحؼ ظابماظىىذس داؾش الفىادي، ؼُماء ملٍض
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 تطبيق القاىوٌ الكوييت على عقود االستجنار اليفطي

فت اللاهىن واحب الخىبُم غلُه، ال مً املػشوف أن جىُُف أي غلذ مً الػلىد ً دي إلى مػش 
ظُما وأن الػلذ مدل الذساظت مً الػلىد التي جبرص فيها الففت ألاحىبُت املخيجُت مً حهت حيعُت 

. املعدثمش، يؿن
ً
ا  أو مػىٍى

ً
 وبُػُا

ً
 الىظش غً وىهه شخفا

ت إلى الخمازل   عدىذ حاهب مً الفله في جىُُفه لػلىد  ظدثماس الىفىخ هػلىد إداٍس اللاام َو
ت، إر جخىافش فيها املػاًحر أو الؽشوه املمحزة للػلذ إلاداسي، و زه الؽشوه  بُنها وبحن الػلىد إلاداٍس

 هي: 

 أْن جيىن إلاداسة وشفا في الػلذ.  -1
 .اجفاٌ الػلذ بيؽاه مشفم غام -2

 فُما ًخػلم  .(1)أْن ًخممً الػلذ ؼشووا اظخثىااُت ؾحر ميلىفت في اللاهىن الخاؿ
إر  وشفا في الػلذ، فال ؼً في جدلله في غلىد  ظدثماس الىفىخ شه ألاٌو و ى وىن إلاداسةبالؽ

لت مباؼشة ورلً بلُام الخيىمت بإبشام  حػذ إلاداسة دااما اخذ إوشافها ، فالذولت كذ جخذخل بىٍش
لت ؾحر مباؼشة الػلذ بإبشام  هاورلً بلُام أخذ ألاحهضة أو الهُئاث الػامت الخايػت ل أو جخذخل بىٍش
  .(2) الػلذ

أما الؽشه الثاوخ و ى اجفاٌ غلىد  ظدثماس الىفىخ بمشفم غام، فإن رلً ًخضر مً خالٌ  
املخمثلت في اؼتراه مىافلت الذولت غلى املؽشوع  جمخؼ غلىد  ظدثماس الىفىخ يعماث املشفم الػام

مً كبل الذولت، ومشاحػت خعاباجه وإحاصتها له ابخذاًء، وخمىغه ملشاكبت زابخت   ظدثماسي الىفىخ،
وؾحر  مً المشااب والشظىم، وإغفااه مً كبل أحهضتها، وجمخػه ببػن امخُاصاث العلىت الػامت،

 .(3)رلً مً ظماث املشفم الػام

هما ًشي البػن ألاخش اجفاٌ غلىد  ظدثماس الىفىخ بمشفم غام وإن وان مظهش ا الخاسجي  
  .(4)حىبي، لىنها حعتهذف بالذسحت ألاولى حعُحر مشفم غامًىحي إلى جدلُم أسباح للىشف ألا 

                                                           

ومً الجديز بالذكز , اختالف القضاء حىل شزوط العقد ؤلاداري حيث يشترط القضاء اإلاصزي تىافز  (1)
هذه الشزوط الثالثة مجتمعه الكتساب العقد الصفة ؤلادارية ,بيىما يشترط القضاء الفزوس ي إن تكىن 

فاء الصفة ؤلادارية , إما باليسبة للشزطين آلاخزيً فال يستلشم طزفا في العقد كشزط السم إلض ؤلادارة
ولي,دار النهضة د.حاسم بيىمي ,التىاسن في العقد ؤلاداري الد تىافزهما معا فيكفي تىافز احدهما , اهظز

 .52ص ,م2212العزبية, القاهزة

  .252ص, م2212ن,لبىا1, ط د. بشار محمد ألاسعد, عقىد الدولة في القاهىن الدولي الخاص (2)

 .622, صم2214 ل , دار النهضة العزبية ,القاهزةد. سزاج أبى سيد رضىان , التحكيم في عقىد البترو (3)

 .211، ؿم2111يؼ الذولي، داس الثلافت، غمان د. مشاد مدمىد املىاحذة ،الخدىُم في غلىد الذولت راث الىا (4)
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وهزلً جمخؼ الذولت يػذد مً العلىاث الخىظُمُت التي جدىاٌو جىظُم املؽشوع  ظدثماسي  
ش، وإـذاس اللىااذ الخاـت بزلً  الىفىخ بمشاخله املخػللت حمُػها بالخىلُب وإلاهخاج والخىٍى

  املؽشوع.

 اظخثىااُت ؾحر أما بخفىؿ الؽشه الثالث 
ً
، و ى أن جخممً غلىد  ظدثماس الىفىخ ؼشووا

مخىفشة في الػلىد املذهُت، وجخمثل  زه الؽشوه في جمخؼ الؽشهت ألاحىبُت املعدثمشة ببػن ـفاث 
العلىت الػامت هدم الؽشهت في ؼؿل ألاساض ي واظخخذام غماٌ أحاهب وإكامت العىً الخذًذًت 

ً حاهب، ومً حاهب أخش جمخؼ إلاداسة في غلىد  ظدثماس الىفىخ وؾحر ا مً وظاال الىلل،  زا م
ببػن  مخُاصاث هدلها في الخفخِؾ غً وؽاه الؽشهت وجذكُم ساالتها ودفاجش ا، وخلها في فسخ 
 الػلذ في خاالث مدذدة، وخظش الخىاٌص غً الػلذ إال بمىافلتها، وؾحر رلً مً الؽشوه ؾحر امليلىفت

 .(1)في اللاهىن الخاؿ

م يؽين جىظُم الػالكاث 1961لعىت 5 مً اللاهىن سكم 13 وججذس إلاؼاسة إلى أن املادة 
دُت في حمُؼ ألاخىاٌ  اللاهىهُت راث الػىفش ألاحىبي، هفذ غلى أهه: " جخخق املداهم اليٍى

ذ مً هفغ اللاهىن غلى  14 "، هما هفذ املادة.بالذغاوي املخػللت يػلاس أو مىلٌى مىحىد في اليٍى
  أهه:

ً
 هاؼئا

ً
دُت بالذغاوي املشفىغت غلى أحىبي إرا وان مىلىع الذغىي التزاما " جخخق املداهم اليٍى

ذ."، ومممىن  اجحن املادجحن اخخفاؿ   في اليٍى
ً
غً غلذ أبشم أو هفز أو وان جىفُزه مؽشووا

ذ، هما أن  زه ا دُت بىظش الذغاوي املخػللت يػلاس أو مىلٌى مىحىد في اليٍى ملداهم املداهم اليٍى
، إرا واهذ الذغىي مشفىغت غلى أحىبي يؽين إلتزام هاش ئ غً غلذ أبشم أو 

ً
ًىػلذ اخخفاـها أًما

ذ، وال ًخفى أن البتروٌ أًا وان جىُُف وبُػخه )غلاس أم  هفز أو وان ًفترك جىفُزه في اليٍى
ذ، هما أن الػلذ الزي أبشم مؼ الؽشهت ألاحىبُت املعدثمش  (  ى مىحىد في اليٍى ة جم في مىلٌى

ذ، ومً زم فإهه وفلا لىق  اجحن املادجحن ًىػلذ  ذ، وإلتزامها ًيبغي جىفُزه في اليٍى اليٍى
دُت  . (2) خخفاؿ للمداهم اليٍى

مً هفغ اللاهىن، والتي هفذ غلى أهه: "ٌعشي غلى  52 ومً خالٌ مفهىم أخيام املادة سكم 
، مً خُث خُاصجه وملىُخه والخلىق الػُيُت التي  ًمىً أن جترجب غلُه ووشق هعب  زه املىلٌى

الخلىق واهخلالها واهلمائها، كاهىن الاهت التي ًىحذ فيها  زا املىلٌى وكذ جدلم العبب الزي 
 جشجب غلُه هعب الخُاصة أو امللىُت أو الخلىق الػُيُت ألاخشي أو اهخلالها أو اهلماؤ ا."، وهق املادة

ىلىغُت الوػلاده ومً خُث ثآلزاس التي جترجب "ٌعشي غلى الػلذ، مً خُث الؽشوه امل :59 سكم
، فإن اخخلفا 

ً
غلُه، كاهىن الذولت التي ًىحذ فيها املىوً املؽترن للمخػاكذًً إرا اجدذا مىوىا

مىوىا ظشي كاهىن الذولت التي جم فيها الػلذ،  زا ما لم ًخفم املخػاكذان أو ًدبحن مً الظشوف أن 
 آخش  ى الزي ًشاد جىبُله. 

ً
غلى أن كاهىن مىكؼ الػلاس  ى الزي ٌعشي غلى الػلىد التي كاهىها

                                                           

في مجلت مجلغ لػلذ  مخُاص الىفىخ هػلذ إداسي ، بدث ميؽىس  هبُل اخمذ ظػُذ ، الىبُػت اللاهىهُتد.  (1)
ت ، اللا شة ، الهُئت ا (15-3) الذولت ،العىىاث  .346 ،ؿ م1966لػامت لؽ ون املىايؼ ألامحًر

ذ مً املػلىماث أهظش: مىفىس فشج العػُذ، بدث يػىىان: " الىظام اللاهىوخ لالظدثماس ألاحىبي في ظل  (2) ملٍض
ذ، الػذد الثالث، العىت كاهىن  ظد  .م2111، أًلٌى 27ثماس الاذًذ"، مجلت الخلىق، حامػت اليٍى
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"ٌعشي غلى الػلىد التي جخم في البىسـاث  :61 أبشمذ في ؼين  زا الػلاس."، وهزا هق املادة سكم
وألاظىاق الػامت كاهىن البلذ الزي جىحذ فُه  زه البىسـاث وألاظىاق."، والتي جز ب حمُػها في 

مىىىا أن وعخيبي منها غذة مػاًحر لخىبُم  زا اللاهىن، اججاه جىبُم أخيام اللاهىن  تي، ٍو اليٍى
 منها:

 .ميان وحىد املىلٌى وكذ وؽية الخم غلُه 

 .ميان إبشام الػلذ، أو كاهىن مىكؼ الػلاس 

 .ميان العىق الػام الزي جم فُه الػلذ 

 أساىيد تطبيق القاىوٌ الكوييت مً الياحية الدولية:

لي إلى جيًُذ جىبُم اللاهىن الىوني للذولت املخػاكذة وججعذ رلً في للذ ر ب اللماء الذو  
اجخزتها مدىمت الػذٌ الذولُت في الػذًذ مً اللماًا التي غشلذ غليها ومً أؼهش  إلاخيام التي

لُت  زه اللماًا ، كم ، خُث بُيذ املدىمت في خىمها ما م1929 غامُت اللشوك الفشبُت والبراٍص
فها أشخاؿ لللاهىن الذولي الػام ، إهما ًجذ أظاظه في ًلي: )ول غلذ لم ًجش  ي بحن الذٌو بـى

ت  خخق فشع اللاهىن املػشوف باظم اللاهىن الذولي الخاؿ أو هظٍش اللاهىن الىوني للذولت ما ، ٍو
..........، وملا وان الىشف امللترك في غلذ اللشك  ى دولت راث .جىاصع اللىاهحن بخدذًذ  زا اللاهىن 

فال ًمىً افتراك إن  لتزاماث التي كبلتها والتي جخػلم بهزا اللشك جخمؼ ألي كاهىن أخش ظُادة ، 
 .(ؾحر كاهىنها

 لخىبُم اللاهىن الىوني للذولت  
ً
خضر مما ظبم، أن مدىمت الػذٌ الذولُت ولػذ ؼشوا ٍو

 زه الػلىد أبشمذ  املخػاكذة غلى غلىد الذولت، بما فيها غلىد  ظدثماس الىفىخ  ى، وىن الذولت
 مً أشخاؿ اللاهىن 

ً
فها شخفا  مً أشخاؿ اللاهىن الذولي الخاؿ، ولِغ بـى

ً
فها شخفا بـى

 .الذولي الػام، فإن أبشمذ  زه الػلىد بخلً الففت جخمؼ لللاهىن الذولي الػام

ل في الخىبُم  ى أ م ما ًالخظ غلى إخيام املداهم الخدىُمُت  ى اجفاكها غلى أّن   ألـا
فه كاهىن بلذ إلابشام وبلذ الخىفُز ، واسجباه مىلىع الػلذ اللاهىن الىو ني للذولت املخػاكذة بـى

ا اؾلب الذٌو املخػاكذة هي دٌو هامُت إر تهذف إلى  يؽيل أظاس ي بالذولت املخػاكذة ، وخفـى
  الخىمُت  كخفادًت مً خالٌ إبشامها  زه الػلىد.

ي غالكت حػاكذًت مؼ خيىمت دولت ومً حاهب أخش افترك مجشد دخٌى الصخق ألاحىبي ف 
ىت ولػها ملشس لاىت  أحىبُت ٌػذ كبىال مىه ملبذأ خمىع الػلذ للاهىن جلً الذولت، و زه اللٍش

( خُث ًلٌى بهزا الفذد: جخفم ثآلساء والعلىن املػترف به غلى أن الػلىد Amador) اللاهىن الذولي
ُز ا اللاهىن الىوني للذولت الىشف، ولِغ التي جبرم بحن خيىمت دولت وأحىبي، ًدىم إبشامها وجىف

أن الصخق الخاؿ الزي ًشجبي يػالكت حػاكذًت مؼ خيىمت أحىبُت  اللاهىن الذولي الػام، رلً
 .(1)ًىافم غلى أن جخمؼ وافت ثآلزاس اللاهىهُت املترجبت غلى  زا الػلذ لللاهىن الىوني لهزه الذولت

                                                           

تد. اخمذ غبذ الخمُذ غؽىػ ، كاهىن الىفي ، م   (1)  .71، ؿ م1989 ظعت ؼباب الاامػت ،  ظىىذٍس
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 استبعاد القاىوٌ الكوييت 

 مً التطبيق على عقود االستجنار اليفطي

هؽفذ العىابم الخدىُمُت غً امتزاج املعاال العُاظُت و كخفادًت مؼ املعاال اللاهىهُت  

، ألامش الزي ً دي إلى اظدبػاد ما اجفم غلُه املخػاكذون مدخجحن جاسة يػذم مالامت اللىاهحن 

 .سلها مؼ املبادئ الػامت لللاهىن الىوىُت ملػامالث الخجاسة الذولُت او هلفها او حػا

تي سكم  م يؽين اللاهىن واحب الخىبُم غلى الػالكاث 1961 لعىت 5 هما أن اللاهىن اليٍى

تي خالت ما إرا جم  جفاق بحن  اللاهىهُت راث الػىفش ألاحىبي، أحاص اظبػاد جىبُم اللاهىن اليٍ 

مىه غلى أن: "ٌعشي غلى الػلذ، مً  59م أخش، خُث هفذ املادة سكوشفي الػلذ غلى جىبُم كاهىن 

خُث الؽشوه املىلىغُت الوػلاده ومً خُث ثآلزاس التي جترجب غلُه، كاهىن الذولت التي ًىحذ فيها 

، فإن اخخلفا مىوىا ظشي كاهىن الذولت التي جم فيها 
ً
املىوً املؽترن للمخػاكذًً إرا اجدذا مىوىا

 آخز هى الذي يزاد تطبيقههذا ما لم يتفق اإلاتعاقدان أو يتبين الػلذ، 
ً
، مً الظزوف أن قاهىها

 .(1)غلى أن كاهىن مىكؼ الػلاس  ى الزي ٌعشي غلى الػلىد التي أبشمذ في ؼين  زا الػلاس

  ٌ خجه حاهب مً الفله إلى اللى بين جىبُم اللاهىن الىوني للذولت املخػاكذة غلى الػلىد  (2)ٍو

خل بخىكػاث بما فيها غلىد  ظدثماس الىفىخ ،  الذولُت ً دي إلى إلاخالٌ باألمان اللاهىوخ ٍو

إلاوشاف املخػاكذة ، ليىنها هظم كاهىهُت ولػذ لؿشك مػالات املؽاول الذاخلُت ولِغ الذولُت ، 

 . هما أنها هظم كاهىهُت مخباًىت فُما بُنها

ت هما ر بذ مداهم الخدىُم الذولُت في يػن إخيامها إلى اظدبػاد اللاهىن الىوني للذول 

املخػاكذة ، غلى الشؾم مً اغتراف  زه املداهم، أن اللاهىن الىوني للذولت املخػاكذة  ى اللاهىن 

املىاظب لخىم  زه الػلىد، ألن  زا اللاهىن  ى كاهىن اخذ إلاوشاف وهي الذولت ، و ى كاهىن مدل 

كذة، وجلىم  زه إلابشام ومدل الخىفُز، واسجباه  زه الػلىد بالخىمُت  كخفادًت للذولت املخػا

 املداهم باظدبػاده بذات أّن  زه اللىاهحن ؾحر مخماؼُت مؼ ملخمُاث الخجاسة الذولُت

دت واججا ها إلى جىبُم كاهىن الذولت املخػاكذة   غلى الشؾم مً وحىد إسادة املخػاكذًً الفٍش

 زه إلاسادة أو اججاه امل ؼشاث الممىُت إلى رلً ، لىً املداهم الخدىُمُت اججهذ إلى اظدبػاد 

                                                           

 .21مىفىس فشج العػُذ، مشحؼ ظابم، ؿ  (1)

ام اللاهىوخ للػلذ الذولي لالظدثماس في ظل املخؿحراث د. فىصي كذسي وػُمي ، د.مظفش حابش الشاوي ،الىظ (2)
ذ لل  كخفادًت الػاملُت الاذًذة ، ، 3 ػلىم اللاهىهُت والعُاظُت ، مجلذبدث ميؽىس في مجلت حامػت جىٍش

 .8 ، ؿ3 ، العىت 11 الػذد
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بذات مػاسلت ما اججهذ إلُه إسادتهم في اخخُاس ما لللاهىن الىوني للذولت الىفىُت مؼ مبادئ 

 . اللاهىن الذولي الػام

 بشص اللماًا الخدىُمُت التي أخزث فيها املداهم الخدىُمُت بهزه الدات، كمُت ومً أ

ل" التي اظدىذث فيها مدىمت الخدىُم إلى املادة )  23 مً اجفاق الخدىُم املبرم في( 2/3"امىٍ 

م، التي هفذ غلى أن: "اللاهىن الزي ًدىم مىلىع الجزاع بحن الىشفحن ظىف ًخم 1973 دٌعمبر

جدذًذه مً كبل املدىمت، مؼ مشاغاة ـفت ألاوشاف، والففت غبر الذولُت لػالكاتهم، ومبادئ 

 لهزا الى
ً
ق كذسث  ُئت الخدىُم إن اللاهىن اللاهىن والػاداث املشغُت في الػالم املخدمش"، ووفلا

 مً ـفت الػلذ الذولي، ووىن الػلذ مدل الجزاع كذ 
ً
 بالجزاع، ورلً اهىالكا

ً
تي  ى ألاهثر اسجباوا اليٍى

ذ وهفز فيها، إال أنها ومؼ رلً ظخىبم باإللافت إلُه مبادئ اللاهىن الذولي، ورلً  بشم في اليٍى
ُ
أ

 إلى املادة
ً
املخػللت بىظام الدعػحر الاذًذ الزي ولػخه  م1973 ممً اجفاكُت غا (12) اظدىادا

لُت، )إلاوشاف في  زا الػلذ حعدىذ في  :والتي هفذ غلى مىظمت أوبً ، وهي جايػت لالجفاكُت ألـا

غالكاتها غلى مبادئ خعً الىُت والىد املخبادٌ مؼ ألاخز في  غخباس اخخالف حيعُاث إلاوشاف ، 

تي فخىفُز وجفعحر  زا الػلذ بُنهم  ًجب أن ًخم غلى أظاط املبادئ املؽترهت في اللاهىن اليٍى

ىسن  .(1) ....(.وكاهىن والًت هٍُى

تي   مىىىا اللٌى أن أ م ما ًالخظ غلى خىم مدىمت الخدىُم  زا، اظدبػاده اللاهىن اليٍى ٍو

ن بفىسة ؾحر مباؼشة، وجىبُله املبادئ الػامت لللاهىن، ورلً مً خالٌ حجج مخخلفت منها اللاهى 

تي يؽيل وامل وكامذ  تي، ومً زم اظدبػذث اللاهىن اليٍى الذولي الػام حضء مً اللاهىن اليٍى

بخىبُم مبادئ اللاهىن الذولي الػام، ورلً بالؽيل الزي ًدلم مفلخت الىشف ألاحىبي، ولايث 

ٌى إلى  زه الىدُجت إلى ججضات اللاهىن واحب الخىبُم وغّذث اللاهى  ن  زه املدىمت في ظبُل الـى

ىبم ملػشفت خلىق والتزاماث وشفي الػلذ، والاضء ألاخش ال  تي حضء مً اللاهىن الذولي الػام، ٍو اليٍى

 .ًىبم إال بلذس اجفاكه مؼ مبادئ اللاهىن الذولي الػام

 

 

 

 

 

 
                                                           

ت للػلىم اللاهىهُت د. سؼا خلُل غبذ، الخدىُم في املىاصغاث و مذي جازشه يعُادة الذولت ، مجلت اللادظُ (1)
 .99، 96، ؿ 1، الػذد 4و كخفادًت ، املجلذ 
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 القاىوٌ الواجب التطبيق 

  على ميازعات عقود البرتول وفق أحكاو القاىوٌ الكوييت

 ى اظهاس لإلسادة يؿيى اخذار آزاس كاهىهُت، و لتزام الخػاكذي  ى خالت  الخفشف اللاهىوخ 

يىن غلى شخق اللُام يػمل مػحن، أو غذم اللُام يػمل مػحن ري  كاهىهُت مفذس ا الػلذ، ٍو

لفذ به في مجاٌ جىاصع اللىاهحن، الػلىد املؽىبت يػىفش أحىبي، والتي ًخم الشحىع (1)كُمت مالُت ، ٍو

ثىس يؽينها إلى كىاغذ إلاظىاد في اللاهىن الذولي الخاؿ لخػُحن اللاهىن الىاحب في أي هضاع ً

 الخىبُم غلى  زا الجزاع.

فمىز اللشن الثالث غؽش للمُالد ظعى الفله لخدذًذ اللاهىن الىاحب الخىبُم في الخفشفاث  

ت ألاخىاٌ  ًىالُت بفىسة مىلل ت ؼىال الخػاكذًت املؽىبت يػىفش أحىبي، فيخمػتها هظٍش

(، ورلً باغخباس أن أوشاف الػالكت كذ كبلىا لمىا Lex Loci Actusومىلىغا للاهىن ميان إبشامها )

فترك إهفشاف إسادتهم إلى اغىاء  خخفاؿ  إخماع غالكتهم اللاهىهُت للاهىن ميان إبشامها، ٍو

 فيها لهزا اللاهىن، ألنهم أبشمى ا في ظله.

ج حؿحر  زا املبذ  أ املىلم بخيزحر آساء )دًمىالن(، ةبشص دوس إلاسادة في اخخُاس اللاهىن إال أهه بالخذٍس

الىاحب جىبُله غلى الخفشفاث الخػاكذًت راث الػىفش ألاحىبي، بدُث أـبذ مً خم أوشاف 

الػالكت أال ًخلُذوا بلاهىن مدل إبشام الػلذ، وأن ًخخاسوا ـشاخت أي كاهىن أخش لُدىم غالكتهم 

يىتهم غً جدذًذ اللاهىن الىاحب الخىبُم، ًفترك أنهم كذ اخخاسوا كاهىن الخػاكذًت، وفي خالت ظ

مدل إبشام الػلذ، ووان  زا باليعبت للااهب املىلىعي في الػلذ، أما الااهب الؽىلي فلذ ظل 

 .(2)خالػا لخىم كاهىن مدل إبشام الػلذ

تي مً  زا ال  ؼ اليٍى خالف، خُث هدىاٌو وظىدىاٌو في املباخث الثالزت الخالُت مىكف الدؽَش

في املبدث ألاٌو جىبُم كاهىن إلاسادة، وهخفق املبدث الثاوخ لللاهىن الىاحب الخىبُم غىذ 

ظيىث ألاوشاف غً الخػبحر غً إسادتهم باخخُاس كاهىن مػحن لُدىم حػاكذ م، ووػشك في املبدث 

 ل الخالي:الثالث الظدبػاد اللاهىن الىاحب الخىبُم في خاالث مػُىت، ورلً غلى الخففُ

 

                                                           

، مفادس  لتزام، الؽشهت الاذًذة  (1) د. غبذاملجُذ الخىُم، اليافي في ؼشح اللاهىن املذوخ، الاضء ألاٌو
 .45، ــ 1993للىباغت، غمان 

ع اللىاهحن وجىاصع  خخفاؿ اللمابخ د. ؾالب غلي الذاوودي، اللاهىن الذولي الخاؿ، الىخاب ألاٌو في جىاص  (2)
 .211، ــ 2111الذولي وجىفُز ألاخيام ألاحىبُت، الىبػت الخامعت، داس واال لليؽش، اللا شة 
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 تطبيق قاىوٌ اإلرادة

ما ًمحز كاهىن إلاسادة غىذ جىبُله غلى مىلىع الجزاع الخػاكذي،  ى أهه ًذخل في خىمه  
ت إسادة ألاوشاف والخػبحر  غىاـش شخفُت وهفعُت، ولػل الػىفش الصخص ي ألاهثر أ مُت،  ى خٍش

ت  زه إلاسادة باخخُاس اللاهىن الىاحب الخ ىبُم في  لتزام الخػاكذي الذولي املخممً غىفش غً خٍش
 واألحخ: 

ً
، وكذ ًيىن لمىُا

ً
دا  أحىبي، وكذ ًيىن الخػبحر غً  زه إلاسادة ـٍش

ذ غً إلاسادة: إن البدث غً هُت أصخاب الػالكت اللاهىهُت فُما ًخػلم  -1 الخػبحر الفٍش
دا، بمػنى غىذما باللاهىن الىاحب جىبُله، ال ًثحر  ؼياٌ غىذما ًيىن الخػبحر غ ً  زه إلاسادة ـٍش

ًيىن ألاوشاف كذ اجفلىا لمً هفىؿ وبىىد الخػاكذ ـشاخت غلى اخخُاس كاهىن مػحن جيىن 
أخيامه هي المابىه اللتزاماتهم في  زا الػلذ، وفي  زه الخالت ٌػذ اللاهىن املخخاس  ى املخخق 

 . (1)في دولت اللاض يبدىم الخػاكذ يؽشه أال ًيىن مخالفا للىظام الػام وثآلداب 

الخػبحر الممني غً إلاسادة: مً الىادس أن ًخجا ل ألاوشاف في الػلىد الذولُت جدذًذ  -2
دت، ومؼ رلً فهىان مً الخاالث ما ال جيىن فيها إسادة  اللاهىن الىاحب الخىبُم غليها بفىسة ـٍش

دىمت إلى البدث غً ألاوشاف واضخت في الذاللت غلى اللاهىن الىاحب الخىبُم، وغىذاز حععى امل
ىال إلى جدذًذ ا لهزا اللاهىن، ورلً ؾالبا ما ًيىن مً خالٌ أي حػبحر لمني غنها،   زه إلاسادة ـو
وىحىد هق معخلى مً كاهىن دولت مػُىت في الػلذ، أو ؼشه ًلط ي باخماع أي هضاع ًثىس خٌى 

 الػلذ الخخفاؿ مدىمت دولت مػُىت، و ىزا. 

تي في  زا الؽين، هجذ هق املادة )وباظخػشاك هفىؿ اللاهىن ال  ( مً اللاهىن سكم 59يٍى
يؽين الػالكاث اللاهىهُت راث الػىفش ألاحىبي جىق غلى أهه: "ٌعشي غلى الػلذ،  1961لعىت  5

مً خُث الؽشوه املىلىغُت الوػلاده ومً خُث ثآلزاس التي جترجب غلُه، كاهىن الذولت التي ًىحذ 
، فإن اخخلفا مىوىا ظشي كاهىن الذولت التي جم فيها املىوً املؽترن للمخػاكذً

ً
ً إرا اجدذا مىوىا

 آخش  ى الزي ًشاد جىبُله
ً
 ،".فيها الػلذ،  زا ما لم ًخفم املخػاكذان أو ًدبحن مً الظشوف أن كاهىها

ت في الخىبُم غلى الجزاع الىاؼب غً الػالكت  بذو مفهىم  زا الىق واضر الذاللت في أن ألاولٍى ٍو
راث الػىفش ألاحىبي، هي للاهىن إسادة وشفي  زه الػالكت، وظىاء واهذ  زه إلاسادة الخػاكذًت 

دت أو لمىُت، فإن لم جىحذ  زه إلاسادة فإهه ٌعشي غلى الػلذ، مً خُث الؽشوه املىلىغُت  ـٍش
الوػلاده ومً خُث ثآلزاس التي جترجب غلُه، كاهىن الذولت التي ًىحذ فيها املىوً املؽترن 

، فإن اخخلفا مىوىا ظشي كاهىن الذولت التي جم فيها الػلذ، وبزلً  للمخػاكذًً
ً
إرا اجدذا مىوىا

ت في الخىبُم غلى جلً املىاصغاث. تي كذ كذم إسادة ألاوشاف لخيىن ـاخبت ألاولٍى  ًيىن املؽشع اليٍى

تي كذ ولؼ كاغذحخ اظىاد، اخذا ما   و ىا ًمىً اللٌى أهه في  زه الخالت فإن املؽشع اليٍى
لُت فهي املشجبىت بإسادة ألاوشاف في اخخُاس اللاهىن أـ لُت وألاخشي اخخُاوُت، أما اللاغذة ألـا

املخخق بالخىبُم غلى الجزاع، ورلً بلىله: "  زا ما لم ًخفم املخػاكذان أو ًدبحن مً الظشوف أن 

                                                           

 .211د. ؾالب غلي الذاوودي، املشحؼ العابم، ــ  (1)
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 آخش  ى الزي ًشاد جىبُله
ً
ىم حػبحر املؽشع "، و ىا البذ لىا مً الخىلُذ بين إلاسادة حػذ بد.كاهىها

ذ أو الممني، وأن مفهىم الخػبحر املىلم لإلسادة ٌؽمل إميان جىبُم  )مىللت( فدؽمل  جفاق الفٍش
أهثر مً كاهىن في وكذ واخذ غىذ ججضات الػلذ باخخُاس كىاهحن مخخلفت لخىبُلها غلى ول حضء مىه 

 واملا أن إسادة ألاوشاف كذ اججهذ هدى رلً.

ه ًجب الػمل ما أمىً غلى ججىب ججضات اللاهىن املخخاس مً الىاخُت وججذس إلاؼاسة إلى أه 
بلى الدعاٌؤ كااما خٌى لشوسة وحىد ـلت للػلذ باللاهىن أو اللىاهحن التي ًخخاس ا  املىلىغُت، ٍو
ت  خخُاس  ألاوشاف مً غذمه، إر ًشي البػن لشوسة وحىد  زه الفلت مىػا مً اظخػماٌ خٍش

 للخداًل غلى اللاهىن. 

تي كاغذة إظىاد اخخُاوُت جخمثل   لُت، فلذ أوسد املؽشع اليٍى وإلافت إلى كاغذة  ظىاد ألـا
في كاهىن املىوً املؽترن وكاهىن مدل إبشام الػلذ لخدل مدل لابي إلاسادة في الخاالث التي ٌعاض 

، أو ليىن إلاسادة ؾحر 
ً
مخجهت فيها اللاض ي غً هؽف مممىن إلاسادة لػذم ولىخها ـشاخت أو لمىا

 هدى جدذًذ كاهىن مػحن لُدىم الػلذ.

 أواًل: القانون اإلرادي واجب التطبيق صلى إجراءات النزاع:
 ٌعدىذ إلى إسادة ألاوشاف املخىاصغت، فإن الخفىمت الخدىُمُت  

ً
ملا وان الخدىُم كماًء خاـا

ً إحشاءاث الخدىُم لذ الىشف ألاخ ش، أو جبذأ بمجشد أن ٌػلً أخذ الخفىم سؾبخه في جدٍش
ً في الشابىت الػلذًت.  ألاوشاف ألاخٍش

وجبذأ املهمت املعىذة لهُئت الخدىُم بىظش الجزاع اللاام بحن ألاوشاف املخىاصغت بالبدث غً  
اللاهىن الىاحب الخىبُم غلى  زا الجزاع، باغخباس أن غلىد اظخؿالٌ الىفي جخفل بيهثر مً هظام 

اهىن الىاحب الخىبُم يؽينها، ألنها كذ ج دي إلى الذخٌى كاهىوخ واخذ، و ى ما ًثحر الدعاٌؤ غً الل
في مؽاول جىاصع اللىاهحن في مجاٌ اللاهىن الذولي الخاؿ، وجبرص أ مُت  زا  خخُاس في الىخااج 
املترجبت غلى  زا الػلذ هدُجت  زا  خخُاس، خاـت فُما ًخػلم بدىفُز  زا الػلذ أو غذم جىفُزه، 

 ف املخمشس مً خُث ثآلزاس املترجبت غلى فسخ الػلذ.وفُما ًخػلم بدلىق الىش 

هما أن معيلت اللاهىن الىاحب الخىبُم هي معيلت خالػت إلسادة الذٌو املىخجت والؽشواث  
ألاحىبُت، بدُث ًمىً لهما  جفاق غلى أي اللىاهحن التي هي أكشب ملىلىع الجزاع وججذ كبىال 

ت املىاصغاث واسجُاخا مً الىشفحن، وؾالبا ما ًخم اخخُ اس هظام الخدىُم الخش ولِغ امل ظعاحخ لدعٍى
ت في اخخُاس الىظم واللىاهحن الىاحبت الخذخل لفُاؾت  بحن ألاوشاف ختى ًيىن لألوشاف الخٍش
الففل في الجزاع، وفي خالت غذم اجفاق ألاوشاف غلى  زه الىظم فإهه غلى أغماء  ُئت الخدىُم 

 الخذخل الخخُاس  زه اللىاهحن.

ػاث امللاسهت بحن اللاهىن الىاحب للخىبُم غلى املعاال املخػللت ولل  ذ محزث الدؽَش
باإلحشاءاث الخاـت بالذغىي، وبحن اللاهىن الىاحب الخىبُم غلى مىلىغها، فال ججبر اللىاهحن 
الذاخلُت أوشاف الجزاع غلى الخمىع إلى كاهىن واخذ في املعاال إلاحشااُت واملىلىغُت، ورلً 

منهما غً ألاخش، وفي امللابل ال جمىػهم مً جىبُم كاهىن واخذ غليهما خاٌ اجفلذ  الهففاٌ ول
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ت في اخخُاس اللاهىن الىاحب الخىبُم  إسادتهم غلى رلً، وفي ولخا الخالخحن لىشفي الجزاع وامل الخٍش
ت ألاوشاف، أو جيلُف الهُئت الخدىُمُت بهزه املهمت غلى وحه  غلى هضاغهم، غلى أظاط خٍش

 . (1)ىاء ظخث

 موقف التصريعات الوطيية مً تطبيق قاىوٌ اإلرادة على إجراءات الدعوى:

باغخباس أن اجفاق الخدىُم اللاام غلى إسادة ألاوشاف  ى حى ش غملُت الخدىُم، فال ًمىً أن  
هىىش ما لهزه إلاسادة مً دوس في جدذًذ اللاهىن الىاحب الخىبُم غلى إلاحشاءاث املخبػت في غملُت 

ىُم، إال أنها كذ جخخلف أو حؿُب فِعخػان غىذاز بيغماء  ُئت الخدىُم لخدذًذ  زه الخد
 .(2)إلاحشاءاث

ىت غذم حػاسك  زه  ،وبإميان  ُئت الخدىُم جدذًذ إلاحشاءاث املخبػت في فن املىاصغت  ؼٍش
ػخب ر إلاحشاءاث مؼ اخخُاس ألاوشاف وإسادتهم، ومشاغاة مبذأي خلىق الذفاع ولمان الخلاض ي، َو

اللاهىن الىمىرجي للخدىُم الخجاسي الذولي بمثابت كاهىن إحشابخ معخلل ًممً جدىُما يػُذا غً 
إلاحشاءاث الىوىُت، جلً اللىاهحن اللابلت للخػذًل والخؿُحر وغذم  ظخلشاس، مما ً دي إلى اغاكت 

 .(3)إحشاءاث ظحر دغاوي الخدىُم في الخجاسة الذولُت

ت ألاوشاف جخجعذ في اخ  لر ليليهما، هين ًخفلا غلى اخخُاس كىاغذ فدٍش خُاس اللاهىن ألـا
إلاحشاءاث الخدىُمُت لذي  ُئت جدىُمُت مخخففت مثل ؾشفت الخجاسة الذولُت، و زا املىكف 

مً كاهىن إلاحشاءاث املذهُت، والتي  1494خمؼ له ول مً املؽشع الفشوس ي بمىحب هق املادة 
سادة، مؼ اغىاء أوشاف الجزاع غذة خُاساث، منها ولؼ ًفهم مً خاللها جلذٌغ مبذأ ظلىان إلا 

كىاغذ إلاحشاءاث مباؼشة دون  ظدىاد إلى أي كاهىن ووني مػحن، أو باإلخالت إلى هظام جدىُمي مػحن 
. هما أخز بزلً املؽشع املفشي بمىحب هق (4)خُث ًخم اغماٌ كىاغذ إلاحشاءاث املىحىدة فُه

 م.1994لعىت  27كاهىن الخدىُم املفشي سكم مً كاهىن املشافػاث، و  25املادة 

وفُما ًخق يػن غلىد  ظدثماساث في مجاٌ الىفي جخىلى الذٌو املىخجت، أو الؽشواث  
ألاحىبُت جىظُم إحشاءاث الخدىُم فُما ًخػلم باملعاال إلاحشااُت دون  ظدىاد في رلً إلى أي 

ىُم بال كاهىن، أو جدىُم دولي مدن، ألهه أو جد ،و ى ما غبر غىه البػن بيهه جدىُم ولُم ،كاهىن 

                                                           

اٌ، ولُت اللاهىن، د. خعحن هىاسة، ألامً اللاهىوخ لالظدثماساث ألاحىبُت، سظالت ماحعخحر، فشع كاهىن ألاغم (1)
 ..14، ؿ 2113حامػت مىلىد مػمشي 

ت املىاصغاث التي جثاس بفذد ا، سظالت  (2) د. ؾعان غلي غلي،  ظدثماساث ألاحىبُت ودوس الخدىُم في حعٍى
 .36، ؿ 2114دهخىساه، ولُت الخلىق، حامػت غحن ؼمغ، اللا شة 

لي في مىاصغاث املؽشوغاث الذولُت املؽترهت، داس د. خالذ مدمذ اللاض ي، مىظىغت الخدىُم الخجاسي الذو  (3)
 .251، ؿ 2112الؽشوق، الىبػت ألاولى، اللا شة 

 .188ؿ  ،وىال مدمذ، املشحؼ العابم (4)
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 .(1)ٌعدىذ إلى مبذأ ظلىان إلاسادة

 ثانيًا: القانون اإلرادي واجب التطبيق صلى موضوع النزاع:
ًمىً ألوشاف الػلذ  جفاق ـشاخت في اجفاق الخدىُم أو ؼشه الخدىُم، بدعب ألاخىاٌ،  

مشاغاة اللىاغذ ثآلمشة، وكذ كشسث أؾلب غلى اخماع مىلىع الجزاع إلى كاهىن مىلىعي مػحن، مؼ 
دت أو الممىُت الخخُاس  زا اللاهىن  ػاث امللاسهت إسادة املخػاكذًً الفٍش  .(2)الدؽَش

ت اخخُاس اللاهىن الىاحب الخىبُم غلى مىلىع الجزاع، وظؼ املؽشع الفشوس ي   ولخىَشغ خٍش
ي ًخػذي اللىاهحن الىوىُت مً هىاق اخخُاس اللاهىن الىاحب الخىبُم غلى مىلىع الجزاع، الز
مً كاهىن إلاحشاءاث  1469لِؽمل اللىاغذ املىلىغُت التي ًخم  جفاق غليها، غمال بىق املادة 

املذهُت الفشوس ي، ومثل  زه إلامياهُت غلى اخخُاس اللاهىن الىاحب الخىبُم غلى مىلىع الجزاع، أخز 
والتي جىق غلى أن: " جىبم  ،ُم الخجاسي مً كاهىن الخدى 39بها املؽشع املفشي بمىحب هق املادة 

وإرا اجفلا غلى كاهىن دولت  ، ُئت الخدىُم غلى مىلىع الجزاع اللىاغذ التي ًخفم غليها الىشفحن
مػُىت جىبم اللىاغذ املىلىغُت في  زا اللاهىن دون كىاغذ جىاصع اللىاهحن فُه ما لم ًخفم 

 .(3) ألاوشاف غلى خالف رلً."

ذ مؼ الذٌو ألاخشي، املالخظ لذي كشاءجىا وفي إواس  جفاكُ  اث الثىااُت التي أبشمتها اليٍى
بيهثر مً مفذس لللاهىن الىاحب الخىبُم، وبففت للػذًذ مً  زه  جفاكُاث، جىىغها في ألاخز 

دُت في مجاٌ البتروٌ، كذ وشخذ مىلىغا  اما  ػاث و جفاكُاث اليٍى غامت فإن أؾلب الدؽَش
تي غلى املىاصغاث الخاـت باالظدثماس، بما ًدلم للىشف الىوني لماهت  ًخػلم بخىبُم اللاهىن اليٍى

هاجخت ومدمىدة في إواس جىوحن  زه الػلىد البترولُت، وهي وظُلت  ،في غالكاجه مؼ ؼشوااه ألاحاهب
تي لماهت  خُث حػخبر الؽشواث ألاحىبُت إدساج البىىد أو الؽشوه الخاـت بخىبُم اللاهىن اليٍى

 أظاظُت ملفالخها، فمال غً اغخباس جىبُلها ًخماش ى أهثر مؼ واملخىلباث الػملُت.

م املخدذة لللاهىن الخجاسي الذولي هما أن اللاهىن الىمىرجي الزي ولػخه لاىت ألام 
م، هفذ غلى أهه: " جففل مدىمت الخدىُم في الجزاع وبلا لللىاغذ اللاهىهُت املخخاسة 1985ظىت

مً كبل ألاوشاف باغخباس ا واحبت الخىبُم غلى مىلىع الجزاع، وأي اخخُاس للاهىن دولت ما أو 
للىاغذ اللاهىهُت املىلىغُت لهزه الذولت، لىظامها اللاهىوخ ًجب أن ً خز غلى أهه اخخُاس مباؼش ل

 .ولِغ للىاغذ ا الخاـت بلىاغذ جىاصع اللىاهحن ما لم ًخفم ألاوشاف ـشاخت غلى خالف رلً."

ت 1965ومً  جفاكُاث أًما اجفاكُت البىً الذولي لإلوؽاء والخػمحر لعىت   ، يؽين حعٍى
 زه  جفاكُت  ذفها حصاُؼ  ظدثماساث مىاصغاث  ظدثماس بحن الذٌو ومىاوني الذٌو ألاخشي، و 

                                                           

د. غُذ غبذالخفُظ، دوس أوشاف الجزاع في اخخُاس اللاهىن الىاحب الخىبُم في دغىي الخدىُم، مذاخلت  (1)
خمً محرة، امللخلى الذولي خٌى الخدىُم الخجاسي الذولي الخش، الاضااش كذمذ بيلُت الخلىق، حامػت غبذالش 

 ..2116ًىهُى  6، 5

(2) Terki Noreddin; l, arbitrage commercial international en algeria. p. 100.. 

 .211وىال مدمذ، املشحؼ العابم، ؿ  (3)



 ـ 21ـ 

وجمىحن أصخاب سؤوط ألامىاٌ في الذٌو املخلذمت غلى رلً دون الخىف مً أن  ،في الذٌو الىامُت
ت  ،جلؼ جدذ واالت الخيمُم، التي كذ جلاي لها يػن الذٌو الىامُت وكذ أخزث  جفاكُت بدٍش

بُم غلى مىلىع الجزاع دون الخلُذ بلاهىن ألاوشاف في اخخُاس إلاحشاءاث واللاهىن الىاحب الخى
 . الذٌو املخػاكذة

 

 القاىوٌ واجب التطبيق عيد غياب قاىوٌ اإلرادة

لِغ مً المشوسي في حمُؼ ألاخىاٌ أن ًخم  جفاق مً كبل ألاوشاف في غالكاتهم غلى  

ً جىفُز  زه  جفاكاث، وكذ ال اللاهىن الىاحب الخىبُم غلى ما كذ ًيؽي بُنهم مً مىاصغاث جيخج غ

جخمىً الذٌو املىخجت للبتروٌ والؽشواث ألاحىبُت املعدثمشة في  زا املجاٌ مً  جفاق أو أخخُاس 

أو هما ًمىً اللٌى أن حؿفل إسادة ألاوشاف جدذًذ إلاحشاءاث التي جىبم غلى  ،هظام إحشابخ مػحن

ت  إحشاءاث الخدىُم، ففخ  زه الخالت ًخىلى املدىم أو   ُئت الخدىُم أخخُاس اللاهىن ألامثل لدعٍى

 الجزاع.

 أواًل: القانون الواجب التطبيق صلى إجراءات التحكيم صند صدم االتفاق صليه من قبل األطراف:
هثحرا ما ًترن أوشاف الجزاع في غلىد  ظدثماس املجاٌ ملدىمت الخدىُم أو ٌعىذو لها مهمت  

ظهش (1)جدذًذ إحشاءاث الخدىُم فخدل الهُئت  ،رلً بىلىح في خالت غذم اجفاق ألاوشاف، ٍو

ال ًفلذ الخدىُم الخدىُمُت مدل إسادة ألاوشاف في جدذًذ  زه إلاحشاءاث املخبػت واظخثىاء، ختى 

 .فػالُخه وأ مُخه

 في التشريعات الوطنية:  
ػاث الىوىُت، و جفاكُاث الذولُت املخػللت بالخدىُم   دًا ألي جفا –وللذ هفذ أؾلب الدؽَش

غلى دوس الهُئت الخدىُمُت في ولؼ إلاحشاءاث التي جشا ا مىاظبت للففل في الجزاع،  –فشاؽ كاهىوخ 

وهزلً فػل املؽشع  ،(2)هفغ  ججاه 1981وكذ اجبؼ كاهىن إلاحشاءاث املذهُت الفشوس ي لعىت 

وخ والخجاسي يؽان الخدىُم املذ 1994لعىت  27مً اللاهىن سكم  25املفشي مً خالٌ هق املادة 

والتي هفذ غلى أهه: " إرا لم ًىحذ اجفاق، وان لهُئت الخدىُم أن جخخاس إلاحشاءاث الخدىُمُت التي 

 .(3)جشا ا مىاظبت." 

                                                           

ت  ،غىي الخدىُم، داس الاامػتحماٌ مدمىد الىشدي، اللاهىن الىاحب الخىبُم في دد.  (1) ، 2115ألاظىىذٍس
 .66ؿ 

 .66د. حماٌ مدمىد الىشدي، املشحؼ العابم، ؿ  (2)

شي، الخدىُم الخجاسي الذولي، الىبػت الشايػت، داس النهمت الػشبُت، اللا شة  (3) د. مدمىد مخخاس أخمذ بٍش
 .427، ؿ 2115
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وإرا وان  زان اللاهىهان كذ وفلا في جالش ي الفشاؽ اللاهىوخ املدخمل غىذ غذم الىق في  

تي كذ ظاًش هفغ  ججاه مً خالٌ اجفاق الخدىُم غلى اللاهىن الىاحب الخىبُم، فإن املؽ شع اليٍى

م، غلى اخخفاؿ  ُئاث 1995لعىت  11هق املادة الثاهُت مً كاهىن الخدىُم اللمابخ سكم 

الخدىُم بالففل في املىاصغاث التي ًخفم روي الؽين غلى غشلها غليها، واغخبر املؽشع في خىم 

رم يػذ الػمل بهزا لتي جبػلىد ااجفاق رو الؽين غلى الػشك غلى  ُئت الخدىُم اللمابخ ال

م الخدىُم، ما لم ًىق في  زه (1)اللاهىن  ، وجخممً هفا بدل املىاصغاث التي جيؽي غنها بىٍش

الػلىد غلى خالف رلً، هين ًخم  جفاق في  زه الػلىد غلى اخخُاس مدىم واخذ أو أهثر، ًخم 

الف إحشاءاث الخدىُم اللمابخ، اخخُاس م بمػشفت روي الؽين، أو ًخم اخخُاس إحشاءاث أخشي بخ

بما ٌػني إهفشاف إسادتهم إلى اغماٌ أخيام الباب الثاوخ غؽش مً كاهىن املشافػاث، فُخػحن  ىا 

 اخترام إسادة الىشفحن.

 ،هما ًخػحن اخترام ألاهظمت الخاـت بالخدىُم مثل هظام الخدىُم في بىسـت ألاوساق املالُت 

اصغاث الػمل الاماغُت، أو ؾحر ا مً ألاهظمت، خُث ال ًفترك في أو هظام الخىفُم أو الخدىُم في مى

 .(2) زه الخاالث اجفاق روي الؽين غلى  خالت إلى إحشاءاث الخدىُم اللمابخ

هما جخخق دون ؾحر ا بالففل في املىاصغاث التي جلىم بحن الىصاساث وؾحر ا مً الاهاث  

ت الػامت وبحن الؽشواث التي جملً الذولت سأظمالها  الخيىمُت ألاخشي، أو ألاشخاؿ  غخباٍس

باليامل، أو فُما بحن  زه الؽشواث واخخفاؿ هىعي ظالب الخخفاؿ حهاث اللماء الػادي بها 

جخفُفا للػبء غلى  زه الاهاث، وباغخباس أن جلً املىاصغاث ًجمػها كاظم مؽترن  ى أن مدلها 

 املاٌ الػام.

ت الخاـت،تي ًش هما جخخق بالففل في ولباث الخدىُم ال  أو ألافشاد  فػها ألاشخاؿ  غخباٍس

لذ الىصاساث والاهاث الخيىمُت وامل ظعاث والهُئاث الػامت في املىاصغاث التي جلىم بُنهم، ما لم 

بين واهذ مىشوخت أمام املداهم وكذ ولب اللاىء إلى  ،ًىً كذ ظبم سفؼ املىاصغت أمام اللماء

ولىوان  زا الخىم اًخذااُا، ولىً رلً ال ًمىؼ  ،غت خىم كمابخالخدىُم، أو وان كذ ـذس في املىاص 

وإلالخجاء إلى الخدىُم غمال بالبىذ ألاٌو مً  ،اجفاق روي الؽين غلى جشن الخفىمت أمام اللماء

 املادة الثاهُت.

 في االتفاقيات الثنائية:
 ،ػللت يعحر إحشاءاتهامثلما  ى واسد في أؾلب  جفاكُاث الثىااُت، غلى اللىاغذ الخففُلُت املخ 

وكذ ال ًخخاسون أًما كاهىها مػُىا لُدىم إحشاءاث ظحر  زا الجزاع، وإهما ًتروىن  زا ألامش 

                                                           

 .66مىفىس فشج العػُذ، املشحؼ العابم، ؿ  (1)
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 للمدىمىن أهفعهم لُدذدون جلً إلاحشاءاث غلى لىء ما كذ ًشوهه مىاظبا.

ومً كماء الخدىُم الىمىرجي الزي مىذ ظلىت للماء الخدىُم في جدذًذ اللاهىن الىاحب  

كمُت جدىُم أساميى لذ اململىت الػشبُت العػىدًت في الػام  ،بُم غلى إحشاءاث الخدىُمالخى

، خُث جممً اجفاق الخدىُم املبرم بحن خيىمت اململىت الػشبُت العػىدًت والؽشهت الػشبُت 1958

ىُت للبتروٌ )أساميى( هفا ًخٌى مدىمت الخدىُم ظلىت جدذًذ اللىاغذ إلاحشااُت الىاحبت  ألامٍش

ت  زا الجزاع   .(1)جباع إلداسة  زا الخدىُم وحعٍى

مً غلذ  ظخؿالٌ الىفىخ بحن الاضااش  36/2وفي غلىد  ظخؿالٌ الىفىخ فخىق املادة  

واًىالُا غلى أهه: "في فؽا إحشاء الخىفُم، فإن املىاصغاث املخػللت بخفعحر أو جىفُز الػلذ الخالي 

تها بففت نهااُت وفلا لالادت ت املفػٌى مً وشف زالزت  ًمىً حعٍى الؿشفت الذولُت للخجاسة العاٍس

مدىمحن مػُىحن وفلا لهزه الالادت"، واللشاءة ألاولى لهزه املادة ج هذ لىا أن الخدىُم ال ٌؿىخ فلي 

 الجزاغاث املخػللت بخفعحر  زا الػلذ، بل وأًما جلً املخػللت بدىفُزه.

بلى دوس الهُئت الخدىُمُت دوسا اظخثىااُا  ال ًيىن إال خُث ال ًخفم ألاوشاف غلى اخماع  ٍو

ػاث الىوىُت و جفاكُاث الخدىُمُت الذولُت  هضاغهم إلى كاهىن مػحن، خُث هفذ الىثحر مً الدؽَش

عي كذ ًيخج يعبب ظيىث ألاوشاف غً جدذًذ إلاحشاءاث واحبت  غلى رلً، جفادًا ألي فشاؽ حؽَش

  جباع في املىاصغاث الخدىُمُت.

 لقانون الواجب التطبيق صلى موضوع النزاع صند صدم االتفاق صليه من قبل األطراف:ا ثانيًا:
في يػن ألاخُان ًجذ املدىم هفعه، أو  ُئت الخدىُم هفعها ممىشة لخدذًذ اللاهىن  

الىاحب الخىبُم غلى مىلىع الجزاع املثاس أمام  ُئت الخدىُم، غىذ غذم وحىد إسادة ألوشاف الجزاع 

ت  غلى جدذًذ  زا اللاهىن، وغلى أزش رلً ًمىً لهُئت الخدىُم اخخُاس اللاهىن ألاوعب لدعٍى

مىلىع الجزاع، ولها في رلً أن جخخاس كاهىن دولت مػُىت بالشحىع إلى كىاغذ الخىاصع، أو الشحىع إلى 

 .كىاغذ دولُت

 تطبيق القىاعد الىطىية لدولة معيىة: -1

ػُت  للذ جيهذ الذوس املعخلل للمدىم مً خالٌ الذوس   الزي أغىخه له الىفىؿ الدؽَش

ؼ الفشوس ي  ػاث الذولُت، فمً لمً الىفىؿ الذاخلُت في  زا الؽين الدؽَش الذاخلُت وختى الدؽَش

 39هما هجذ أن املادة  ،1496مً خالٌ كاهىن إلاحشاءاث املذهُت الاذًذ في الفلشة الثاهُت مً املادة 

دىُم كذ هفذ غلى أهه: " وإرا لم ًخفم م يؽين الخ1994لعىت  27مً اللاهىن املفشي سكم 

وبلذ  ُئت الخدىُم اللىاغذ  ،الىشفان غلى اللىاغذ اللاهىهُت واحبت الخىبُم غلى مىلىع الجزاع
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ومً الاذًش باملالخظت أن  زا  ،املىلىغُت في كاهىن الذولت التي جشي أهه ألاهثر اجفاال بالجزاع."

اللاهىن" بذال مً حػبحر "كىاغذ اللاهىن" الزي وان الىق ًخمحز غلى ظابلُه أهه اظخخذم حػبحر "

 .(1)معخخذما مً كبل مما ًذٌ غلى أن ظلىت املدىمحن جلخفش غلى جىبُم كاهىن ووني مػحن

ذ هجذ أن املادة الخاظػت مً كاهىن الخدىُم اللمابخ هفذ غلى أهه: "   وفي دولت اليٍى

ورلً اظخثىاء مً خىم  ،لُذ بمذة مػُىتجففل  ُئت الخدىُم في الجزاع املػشوك غليها دون الخ

ت"، وجىبم الهُئت ألاخيام وإلاحشاءاث املىفىؿ  181املادة  مً كاهىن املشافػاث املذهُت والخجاٍس

ت 1995( لعىت 11غليها في كاهىن الخدىُم سكم )  ،وجلً امللشسة في كاهىن املشافػاث املذهُت والخجاٍس

 فُما ال ًخػاسك مؼ أخيامه.

ت املمىىخت للمدىم غىذ خذود اللىاهحن الذاخلُت، بل جخىتها أليػذ مً ولم جخىكف   الخٍش

بدُث جىلذ يػن  جفاكُاث الذولُت الىق غليها، ومً لمنها  جفاكُت ألاوسبُت لعىت  ،رلً

يؽين الخدىُم الخجاسي الذولي، وبزلً ًظهش أن دوس املدىم ًشجبي اسجباوا وشدًا مؼ دوس  1961

مُم غىذما ًمُم  زا فُدعؼ غ ،إلاسادة ىذ احعاع اظىاد اخخُاس اللاهىن الىاحب الخىبُم لها، ٍو

 .(2) ظىاد

فشؾم أن املدىم ًخخلف في اظخلالله غً كاض ي املىلىع مً خُث اغخماد اظخلالله غلى  

ػاث الذاخلُت، إال أن  زه  ظخلاللُت وعبُت وىهه ًخمؼ مىلىع الجزاع إلى إسادة الخفىم  الدؽَش

بذأ مجعذ في اللاهىن الذولي الخاؿ، وبالخالي ًمىً الشحىع إلى اللاهىن الزي جدذده كىاغذ و زا امل

يىن  زا  خخُاس واكػا غلى اللاهىن ألاوعب وألاهثر اسجباوا بمىلىع الجزاع.  الخىاصع، ٍو

ت التي جمىذ للمدىم جمىىه مً غذة خُاساث، خُث أن مدل اخخُاسه   و زه العلىت الخلذًٍش

غلى كاهىن ووني مػحن كذ جيىن له غالكت مىلىغُت بالذغىي، هما ًمىىه اخخُاس كاهىن كذ ًلؼ 

مداًذ أو غذة كىاهحن، وبزلً ال ًيىن  ىان اسجباه معبم بلىاغذ الخىاصع املشجبىت بلاهىن ووني 

 مػحن.

 :(3)تطبيق قىاعد تىاسع القىاهين -2

لفذ ب  ذخل لمً جىبُم كىاغذ الخىاصع ألاظلىب الاامؼ، ٍو ه جىبُم املبادئ املؽترهت ٍو

بها الجزاع، خُث أن  زا ألاظلىب ًجذ مجاله في ألاهظمت التي  للىاغذ الخىاصع في اللىاهحن التي ًشجبي

                                                           

 .214مشحؼ ظابم، ؿ  ،وىال مدمذ (1)
، اللاهىن الىاحب الخىبُم في  ،العمذانلاغً أخمذ  (2) بدث ميؽىس في مجلت الخدىُم الخجاسي الذٌو

ذ، الػذد   .195م، ؿ 1993ظىت  2، 1الخلىق حامػت اليٍى

أهظش خٌى مفهىم جىاصع اللىاهحن، أظخارها الذهخىس/ مدمذ العُذ غشفه، اللاهىن الذولي الخاؿ، الىخاب  (3)
، في الخىاصع الذولي لللىاهحن، مىخبت الػاملُت باملىفىسة،   .98 - 94م، ؿ 1991ألاٌو
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أو جايػت للاهىن ميان الخىفُز،  ،، ظىاء واهذ جايػت للاهىن حيعُت املخػاكذًً(1)لها ـلت بالذغىي 

لمدىم أهه ًدىاصع لخىم مىلىع الجزاع الزي أو ختى للاهىن مدل إلابشام، فيي كاهىن ًتراءي ل

ًخفذي للىظش فُه ٌعخىُؼ أن ًذخل لمً ألاظلىب الاامؼ، ومً إًجابُاث  زا ألاظلىب أن 

املدىم غلى أزش رلً ال ًمىً أن ًلؼ في ـػىبت حؿلُب أخذ  زه اللىاهحن غلى اللىاهحن ألاخشي مً 

 لمً اللىاهحن املخىاصغت لخىم  زا الجزاع.

 ىا لِغ ملضما باألخز يػحن  غخباس مً لمً كىاغذ الخىاصع التي جيىن داخلت في  فاملدىم 

ألاظلىب الاامؼ كاهىن ملش الخدىُم، فلاهىن ملش الخدىُم ال ًىبم غىذما ًبدث املدىم غً 

إلاسادة الممىُت للخفىم، بل ختى غىذما ال جيىن إلاسادة مىحىدة بدُث غلى أزش رلً ال ًمىً 

باللاض ي الىوني يعبب غذم ألاخز يػحن  غخباس كاهىن مدل الخدىُم هظشا الحعام حؽبُه املدىم 

  زا اللاهىن بالىايؼ املىلىعي الزي ًمىذ الخدىُم الخجاسي الذولي الىايؼ اللمابخ.

هزلً  ىان أظلىب زاوخ ًمىً املدىم في مثل  زه الخالت أن ًشحؼ إلى اللاهىن الزي ًدىم  

للىاغذ املىلىغُت الػامت لللاهىن الذولي الخاؿ، فُلؼ غبء هبحر غلى الجزاع مً خالٌ جىبُم ا

املدىم بإخشاج املبادئ الػامت لللاهىن الذولي الخاؿ مً أحل جىبُلها غلى الجزاع الزي ًثاس يؽين 

الػلذ الخجاسي الذولي دون أن ًجبر غلى اجباع كاهىن اخخفاؿ مدذد معبلا لزلً، وللذ ؼبه  زا 

  .(2)اسي الزي ًلؼ غلى املبادئ الػامت لللاهىن ألاظلىب باالخخُ

 تطبيق اإلابادئ العامة للقاهىن: -3

املبادئ الػامت لللاهىن هي مجمىغت املبادئ الػامت في اللاهىن الذاخلي والتي ًمىً جىبُلها  

غلى الىىاق الذولي، أما غً مىكف اللماء الخدىُمي مً  زه املبادئ فُمىً جلُُمه في مػشك 

ذ ًلط ي باغماٌ املبادئ الػامت لللاهىن، أو غذم وحىد  بحنالخمُحز ما  خالخحن، خالت وحىد هق ـٍش

 مثل  زا الىق.

ومً أمثلت رلً اللشاس الخدىُمي الزي ـذس في الجزاع ما بحن ؼشهت أساميى وخيىمت اململىت  

ل ، خُث اظدبػذ اللاهىن العػىدي بذغىي غذم اخخىااه ألي خ1958الػشبُت العػىدًت في ظىت 

في الجزاع ما بحن الذولت اللُبُت وؼشهت  1977غام  للمؽيلت املىشوخت، وهزلً في الخىم الفادس

ىُت، خُث اظدبػذ فُه املدىم اللاهىن الىوني للذولت املخػاكذة، أال و ى  جىعخيى للبتروٌ ألامٍش

ما كفذه  ووبم ما أظما ا " املبادئ الػامت لللاهىن الذولي، بذات أن رلً  ى  ،اللاهىن اللُبي

أي اظدىادا غلى هِىت ألاوشاف املفترلت، زم كذم حات أخشي فدىا ا حػاسك  زا  ،املخػاكذًً

                                                           

( 1 ) Philippe Foushard, Emmanuel Gaillard; traite de l, arbitration commercial 

international, editions , LITEC, paris 1996, p. 885.. 
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 .(1)اللاهىن اللُبي مؼ يػن مبادئ اللاهىن الذولي الػام

وفي إواس  جفاكُاث الذولُت، فهى ما أؼاسث إلُه  جفاكُت ألاوسبُت للخدىُم الخجاسي الذولي  

ت جدذًذ اللاهىن الزي ًخػحن غلى املدىمحن ، خُث هفذ في امل1961 ادة العايػت بين لألوشاف خٍش

مىً أن ًيىن اللاهىن الىاحب جىبُله غلى مىلىع الجزاع  ى (2)جىبُله غلى مىلىع الجزاع ، ٍو

 ٌ ، هما ًمىً للمدىم أن ًففل في الجزاع وفلا للىاغذ (3)اللاهىن الىوني الذاخلي الخذي الذو

  الخجاسة الذولُت.

 

 استبعاد القاىوٌ الواجب التطبيق يف حاالت معيية

اللاهىن ألاحىبي املخخق، والزي ًخلشس جىبُله وفلا للىاغذ إلاظىاد الىوىُت في كاهىن  
اللاض ي الزي ًىظش الجزاع، لُدىم الجزاع املخممً غىفش أحىبي واملشفىع إلُه، كذ ًمخىؼ جىبُله في 

ياد ًيىن الفله مجمػا غلى أن خاالث مػُىت سؾم إؼاسة كى  اغذ إلاظىاد إلى جىبُم  زا اللاهىن، ٍو
رلً ًيىن غىذما ًخػاسك  زا اللاهىن مؼ الىظام الػام أو ثآلداب أو املفلخت الػامت الىوىُت في 
دولت اللاض ي، أو إرا وان فُه جداًال أو ؾؾ غلى اللاهىن، ففخ  زه الخاالث ًشفن اللاض ي 

زاع جىبُم اللاهىن ألاحىبي املخخق، وكذ ًدل مدله كاهىهه الىوني، و ى ما املخفذس للففل في الج
ٌعمى مىاوؼ جىبُم اللاهىن ألاحىبي املخخق، ختى وإن وان  زا اللاهىن مدل اخخُاس إسادة أوشاف 

 الخػاكذ.

 أساس استبعاد القاىوٌ الوطين للدولة اليفطية:

الظدبػاد جىبُم اللاهىن الىوني للذولت جخػذد ألاظغ التي جُدىذ إليها املداهم الذولُت  
الىفىُت مً الخىبُم غلى الجزاع، فخاسة حعدىذ إلى غذم مالامت اللاهىن الىوني للذولت الىفىُت 
ت الجزاع، وجاسة أخشي حعدىذ إلى هلق  زا اللاهىن، أو حػاسله مؼ كىاغذ اللاهىن الذولي  لدعٍى

 .الػام، وظىف هدىاٌو ول مً  زه الخاالث غلى خذة

 أواًل: حالة صدم مالئمة القانون الوطني للدولة النفطية للمعامالت التجارية الدولية:
إلى اللٌى بين جىبُم اللاهىن الىوني للذولت املخػاكذة غلى الػلىد  (4)ًخجه حاهب مً الفله 

                                                           

 .79د. حماٌ مدمىد الىشدي، مشحؼ ظابم، ؿ  (1)

زشوث خبِب، دساظت في كاهىن الخجاسة الذولُت مؼ   خمام بالبُىع الذولُت، داس  جداد الػشبخ للىباغت، د.  (2)
 .169، ؿ 1957للا شة ا

 .171املشحؼ العابم، ؿ  (3)

د. فىصي كذسي وػُمي، د. مظهش حابش الشاوي، الىظام اللاهىوخ للػلذ الذولي لالظدثماس في ظل املخؿحراث  (4)
ذ للػلىم اللاهىهُت والعُاظُت، مجلذ   3الػاملُت  كخفادًت الاذًذة، بدث ميؽىس في مجلت حامػت جىٍش

 .8، ؿ 3العىت 11الػذد 
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خل بخىكػ اث الذولُت بما فيها غلىد  ظدثماس البترولي، ً دي إلى  خالٌ باآلمان اللاهىوخ، ٍو
ألاوشاف املخػاكذة، ليىنها هظم كاهىهُت ولػذ لؿشك مػالات املؽاول الذاخلُت ولِغ الذولُت، 

 هما أنها هظم داخلُت مخباًىت فُما بُنها.

هما ر بذ مداهم الخدىُم الذولُت في يػن أخيامها إلى اظدبػاد اللاهىن الىوني للذولت  
اللاهىن الىوني للذولت املخػاكذة  ى ألاوعب  املخػاكذة، غلى الشؾم مً اغتراف  زه املداهم بين

للخىبُم غلى الجزاع الىاش ئ غً  زه الػلىد، ألهه كاهىن أخذ أوشاف الجزاع، و ى الذولت الىفىُت 
باغخباس ا وشف في رلً الػلذ، و ى كاهىن مدل إلابشام ومدل الخىفُز، واسجباه  زه الػلىد 

ىم  زه املداهم باظدبػاد  زا اللاهىن غلى الشؾم مً بالخىمُت  كخفادًت للذولت املخػاكذة، وجل
 . (1)رلً بذات أن  زه اللىاهُت ال جخالام مؼ ملخمُاث الخجاسة الذولُت

 ثانيًا: حالة تعارض القانون الوطني للدولة النفطية مع مبادئ القانون الدولي العام:
ُت غلى الشؾم مً وحىد كذ حعدبػذ مداهم الخدىُم الذولُت اللاهىن الىوني للذولت الىفى 

دت، واججا ها هدى جىبُم اللاهىن الىوني للذولت هفىُت، أو اججاه إسادة  إسادة املخػاكذًً الفٍش
املخػاكذًت الممىُت إلى رلً، ولىً مداهم الخدىُم الذولُت سؾم رلً كذ اظدبػذث جىبُم  زا 

إلُه إسادة الىشفحن املخػاكذًً اللاهىن الىوني للذولت الىفىُت املخػاكذة، بذات مػاسلت ما اججهذ 
مؼ املبادئ الػامت لللاهىن الذولي الػام. وظىف وػشك ألبشص اللماًا التي جم فيها اظدبػاد اللاهىن 

 .الىوني للذولت الىفىُت

 قضية شركة أمينويل ضد دولة الكويت:
خ   تي1982ماسط24ـذس الخىم في  زه اللمُت بخاٍس مً  م، باظدبػاد اللاهىن الىوني اليٍى

الخىبُم غلى مىلىع الجزاع، وأخزث  ُئت الخدىُم باللىاغذ التي جدذد ا هي غلى أظاط كىاغذ 
ت الػلذ إلاداسي  الػذالت الىبُػُت ومبادئ الخدىُم الذولي، هما سفمذ  ُئت الخدىُم جىبُم هظٍش

 
ً
تي ًيخز بها ـشاخت  –أًما حشاء الزي معدىذة في  زا  ظدبػاد غلى أن إلا  –سؾم أن اللاهىن اليٍى

دُت  ى مً كبُل الخيمُم الزي ال جدعؼ له كىاغذ الػلذ إلاداسي، فمال غً  اجخزجه الخيىمت اليٍى
ت الػلذ إلاداسي ؾحر مػشوفت في اللاهىن الذولي الػام، وال جشقى إلى مشجبت املبادئ اللاهىهُت  أن هظٍش

بذو واضخا الػامت، وأخحرا ألن الػلذ كذ جممً ؼشوه جثبذ اظدبػاد خم الخيىم ت في الخيمُم، ٍو
أن  زا الخىم كذ اظدبػذ جىبُم اللاهىن الىوني للذولت الىفىُت )الىشف املخػاكذ( الزي جم 
 جفاق غلُه بحن الىشفحن هلاهىن واحب الخىبُم غلى الػلذ، بذات مخالفخه ملبادئ اللاهىن 

 .(2)ىهُت املخػاسف غليها دولُاالذولي الػام، وكذ هلل  زا اللماء البدث إلى دااشة املبادئ اللاه

( مً اجفاق 3/2ومً لمً ما اظدىذث إلُه  ُئت الخدىُم في خىمها  زا هق املادة ) 

                                                           

وكمُت، والتي  ،1951مً أمثلت خاالث  زا  ظدبػاد، كمُت ؼُخ أبى ظبي وؼشهت بترولُم دًفلىب مىهذ  (1)
ػت إلاظالمُت. وكمُت ؼشهت وهترؼاٌ لذ الخيىمت في دولت  جم فيها اظدبػاد كاهىن أبى ظبي امليخىر غً الؽَش

 .1958وهزا كمُت ؼشهت أساميى لذ الخيىمت العػىدًت  .1953كىش 

 .321مؽاس إليها لذي: د. أخمذ أبى الىفا، مشحؼ ظابم، ؿ (2)
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خ  م، والزي جممً الىق غلى أهه: " اللاهىن الزي 1973دٌعمبر23الخدىُم املبرم بحن الىشفحن بخاٍس
شاغاة ـفت ألاوشاف، ًدىم مىلىع الجزاع بحن الىشفحن ظىف ًخم جدذًذه مً كبل املدىمت بم

والففت غبر الذولُت لػالكاتهم، ومبادئ اللاهىن والػاداث املشغُت في الػالم املخدمش."، ووفلا لهزا 
تي سؾم أهه كاهىن الذولت املخػاكذة، و ى اللاهىن  الىق كذسث  ُئت الخدىُم أن اللاهىن اليٍى

اسجباوا بالجزاع، ورلً اهىالكا مً ـفت  املخفم غلُه بحن وشفي الجزاع، و ى غمال بزلً اللاهىن ألاهثر 
ذ  الػلذ الذولي التي ًخمخؼ بها  جفاق بحن الىشفحن، ووىن الػلذ بحن الىشفحن كذ أبشم في دولت اليٍى
وهفز فيها، إال أنها ومؼ رلً ظىف جىبم باإللافت إلُه مبادئ اللاهىن الذولي الػام، اظدىادا إلى 

املخػللت بىظام الدعػحر الاذًذ التي ولػتها مىظمت الذٌو  1973مً اجفاكُت غام  12هق املادة 
لُت، والتي هفذ غلى أهه: "ألاوشاف في  زا الػلذ  املفذسة للبتروٌ )أوبً(، وهي جايػت لالجفاكُت ألـا
حعدىذ في غالكاتها غلى مبادئ خعً الىُت والىد املخبادٌ، مؼ ألاخز في  غخباس اخخالف حيعُاث 

تي ألاوشاف، فخفعحر وج ىفُز  زا الػلذ بُنهم ًجب أن ًخم وفلا للمبادئ املؽترهت في اللاهىن اليٍى
ىسن  .(1)..".وكاهىن والًت هٍُى

ذ )وأ م ما ًالخظ غلى  زا الخىم  اللاهىن الىوني للذولت ، اظدبػاده للاهىن دولت اليٍى
ً خالٌ حجج الىفىُت( بفىسة ؾحر مباؼشة، وجىبُم اللىاغذ واملبادئ الػامت لللاهىن، ورلً م

تي، ومً زم اظدبػذث اللاهىن  مخخلفت، منها أن اللاهىن الذولي الػام  ى حضء مً اللاهىن اليٍى
تي يؽيل وامل وكامذ بخىبُم مبادئ اللاهىن الذولي الػام، وبالؽيل الزي ًدلم مفلخت  اليٍى

ٌى إلى  زه الىدُجت إلى ججضات ا للاهىن واحب الىشف ألاحىبي، ولايث  زه املدىمت في ظبُل الـى
تي حضء مً اللاهىن الذولي الػام غلى خالف الخلُلت، وجىلذ  الخىبُم، وغذث اللاهىن اليٍى
جىبُله ملػشفت خلىق والتزاماث الىشفحن، والاضء ألاخش لم ًىبم إال بلذس اجفاكه مؼ مبادئ اللاهىن 

 .(2)الذولي الػام

 تقدير استبعاد تطبيق القانون الوطني للدولة النفطية:
لذ هؽفذ العىابم الخدىُمُت غً امتزاج املعاال العُاظُت و كخفادًت مؼ املعاال ل 

اللاهىهُت في غملُاث الخدىُم، ألامش الزي ً دي إلى اظدبػاد ما جم  جفاق غلُه بحن املخػاكذًً 
أوشاف الجزاع، جاسة بذات غذم مالامت اللاهىن الىوني للذولت الىفىُت مدل اجفاق ألاوشاف 

 ث الخجاسة الذولُت، أو هلق  زا اللاهىن، أو مػاسلخه للمبادئ الػامت لللاهىن الذولي الػام.ملػامال 

فػلى الشؾم مً اغتراف املدىمحن بهُئاث الخدىُم في الىثحر مً املىاصغاث، بين اللاهىن  
ػىد إال أنها ح ،الىوني للذولت الىفىُت  ى املخخق بدىم الجزاع، اظدىادا للىاغذ جىاصع اللىاهحن

وحعدبػذه بذات جخلف كىاهحن الذولت الىفىُت وغذم مالامتها، و زا ما ر بذ إلُه في كمُت أبى 
ػت إلاظالمُت، هما اظدبػذث اللاهىن اللىشي بذات الىلق في  ظبي بذات أهه ميخىر مً الؽَش

ذ سؾم أهه  ى اللاهى  ذ فلذ اظدبػذث اللاهىن اليٍى ل مؼ دولت اليٍى ن كىاغذه، وفي كمُت أمُىٍى

                                                           

د. سؼا خلُل غبذ، الخدىُم في املىاصغاث ومذي جيزشه يعُادة الذولت، مجلت اللادظُت للػلىم اللاهىهُت  (1)
 .99 - 96ؿ  ،1الػذد 4و كخفادًت، مجلذ 

 .83د. حماٌ الىشدي، مشحؼ ظابم، ؿ  (2)
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الىاحب الخىبُم غلى الجزاع، لِغ ألهه ؾحر مالام لخىم الجزاع وملخمُاث الخجاسة الػاملُت، أو 
 لىحىد هلق في أخيامه، وإهما بذات حػاسله مؼ املبادئ الػامت لللاهىن الذولي.

إلى أهه إرا وان للشاساث الخدىُم  (1)وفي  زا الخفىؿ ًز ب الذهخىس أبىصٍذ سلىان 
ً يػما مً الػزس، إرالخجاسي الذولي ف واهذ جخجه لخىبُم  ي الىفف ألاٌو مً اللشن الػؽٍش

ػاث خذًثت، لىً   ملبادئ الػامت لألمم املخدمشة ًىم واهذ الذٌو الىفىُت الىامُت ال جمخلً حؽَش
ػاث خذًثت  أن حعخمش  زه الىحهت سؾم ما خذر مً جىىساث في الذٌو الىفىُت، وامخالهها لدؽَش

فزلً ٌػني مجشد  ،ثحر منها مً خُث أـىلها معخمذ مً مبادئ الذٌو املخدمشةمخىىسة، بل والى
دُل مبادئ ظُادة الذولت إلى  ،الشؾبت في اغماٌ كاهىن الىشف اللىي غلى الىشف المػُف ٍو

ت املممىن   .(2)ؼيلُت خاٍو

ً ودخن الدجج التي   وغلُه فالبذ للذٌو الىفىُت مً الػمل وبيل كىة غلى حؿُحر املىاٍص
لذ الظدبػاد كىاهُنها الىوىُت غً الخىبُم في مىاصغاث وؽيث غً غلىد أبشمذ غلى أكالُمها، كُ

 وهفزث فُه وجخمؼ لعُادتها، والػت مفلختها اللىمُت وظُادتها واظخلاللها في غحن  غخباس. 

وججذس إلاؼاسة إلى أَن غلىد  ظدثماس الىفىخ حػذ مً غلىد اللاهىن الخاؿ، فهي غلىد  

 لىحىد أهثر مً معىؽ ًذغم  زه الففت، منها المماهاث التي جلذمها الذولت املخػاكذة ججاٍس
ً
ت، هظشا

لؿشك اظخلىاب الؽشواث ألاحىبُت املعدثمشة، مما ًجػل الذولت املخػاكذة جخػامل غلى كذم 
ت غلى  ز ه املعاواة مؼ الؽشهت املعدثمشة بمىحب الػلذ املبرم بُنهما، وأن إلفاء الففت الخجاٍس

ت، إر حػذ الػملُاث  ظخخشاحُت للثرواث الىفىُت مً  ػاث الخجاٍس الػلىد ًجذ أظاظه في الدؽَش
ت، إر تهذف الذولت املخػاكذة، مً وساء ابشام غلىد  ظدثماس الىفىخ، إلى جدلُم  ألاغماٌ الخجاٍس

ش خلىلها الىفىُت وصٍادة واكاتها   هخاحُت، وما الخىمُت  كخفادًت و حخماغُت، مً خالٌ جىٍى
ش  كخفاد الىوني، أّما الؽشواث  حىبُت املعدثمشة، فإن العبب وساء  إلى رلً مما ٌعهم في جىٍى

ش اكخفاد  حػاكذ ا ًخمثل، في الؿالب، بالشؾبت في اظدثماس سؤوط أمىالها وجدلُم الشبذ ملابل جىٍى
 .(3)البلذ ـاخب املىاسد الىفىُت

 وصدم صدالة استبعاده:مبررات تطبيق القانون الكويتي 
م يؽين جىظُم الػالكاث 1961 لعىت 5 مً اللاهىن سكم 13 وججذس إلاؼاسة إلى أن املادة 

دُت في حمُؼ ألاخىاٌ  اللاهىهُت راث الػىفش ألاحىبي، هفذ غلى أهه: " جخخق املداهم اليٍى
ذ هفغ اللاهىن غلى  مً 14 "، هما هفذ املادة.بالذغاوي املخػللت يػلاس أو مىلٌى مىحىد في اليٍى

 
ً
 هاؼئا

ً
دُت بالذغاوي املشفىغت غلى أحىبي إرا وان مىلىع الذغىي التزاما أهه: " جخخق املداهم اليٍى

ذ."، ومممىن  اجحن املادجحن اخخفاؿ   في اليٍى
ً
غً غلذ أبشم أو هفز أو وان جىفُزه مؽشووا

دُت بىظش الذغاوي املخػللت يػلاس أو مىلٌى مىحىد في ذ، هما أن  زه املداهم  املداهم اليٍى اليٍى
                                                           

ذ سلى  (1) ان، كاهىن الخجاسة الذولُت أو اللاهىن الخجاسي الذولي، بدث ميؽىس في مجلت الػلىم اللاهىهُت د. أبى ٍص
 .22، ؿ 1933لػام  35العىت  1و كخفادًت، الػذد 

ذ سلىان، مشحؼ ظابم، ؿ (2)  .38د. أبى ٍص

 .41املشحؼ العابم، ؿ  (3)
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، إرا واهذ الذغىي مشفىغت غلى أحىبي يؽين إلتزام هاش ئ غً غلذ أبشم أو 
ً
ًىػلذ اخخفاـها أًما

ذ، وال ًخفى أن البتروٌ أًا وان جىُُف وبُػخه )غلاس أم  هفز أو وان ًفترك جىفُزه في اليٍى
ذ، هما أن الػلذ الزي أبشم مؼ الؽ (  ى مىحىد في اليٍى شهت ألاحىبُت املعدثمشة جم في مىلٌى

ذ، ومً زم فإهه وفلا لىق  اجحن املادجحن ًىػلذ  ذ، وإلتزامها ًيبغي جىفُزه في اليٍى اليٍى
دُت  .(1) خخفاؿ للمداهم اليٍى

مً هفغ اللاهىن، والتي هفذ غلى أهه: "ٌعشي غلى  52 ومً خالٌ مفهىم أخيام املادة سكم 
، مً خُث خُاصجه وملىُخه و  الخلىق الػُيُت التي ًمىً أن جترجب غلُه ووشق هعب  زه املىلٌى

الخلىق واهخلالها واهلمائها، كاهىن الاهت التي ًىحذ فيها  زا املىلٌى وكذ جدلم العبب الزي 
 جشجب غلُه هعب الخُاصة أو امللىُت أو الخلىق الػُيُت ألاخشي أو اهخلالها أو اهلماؤ ا."، وهق املادة

لذ، مً خُث الؽشوه املىلىغُت الوػلاده ومً خُث ثآلزاس التي جترجب "ٌعشي غلى الػ :59 سكم
، فإن اخخلفا 

ً
غلُه، كاهىن الذولت التي ًىحذ فيها املىوً املؽترن للمخػاكذًً إرا اجدذا مىوىا

مىوىا ظشي كاهىن الذولت التي جم فيها الػلذ،  زا ما لم ًخفم املخػاكذان أو ًدبحن مً الظشوف أن 
 آخش  

ً
ى الزي ًشاد جىبُله. غلى أن كاهىن مىكؼ الػلاس  ى الزي ٌعشي غلى الػلىد التي كاهىها

: "ٌعشي غلى الػلىد التي جخم في البىسـاث 61 أبشمذ في ؼين  زا الػلاس."، وهزا هق املادة سكم
وألاظىاق الػامت كاهىن البلذ الزي جىحذ فُه  زه البىسـاث وألاظىاق."، والتي جز ب حمُػها في 

مىىىا أن وعخيبي منها غذة مػاًحر لخىبُم  زا اللاهىن، اججاه  تي، ٍو جىبُم أخيام اللاهىن اليٍى
 منها:

 .ميان وحىد املىلٌى وكذ وؽية الخم غلُه 

 .ميان إبشام الػلذ، أو كاهىن مىكؼ الػلاس 

 .ميان العىق الػام الزي جم فُه الػلذ 

 تطبيق القانون الكويتي من الناحية الدولية:
اللماء الذولي إلى جيًُذ جىبُم اللاهىن الىوني للذولت املخػاكذة وججعذ رلً في  للذ ر ب 

اجخزتها مدىمت الػذٌ الذولُت في الػذًذ مً اللماًا التي غشلذ غليها ومً أؼهش  إلاخيام التي
لُت ، غام ، خُث بُيذ املدىمت في خىمها م1929  زه اللماًا ، كمُت اللشوك الفشبُت والبراٍص

فها أشخاؿ لللاهىن الذولي الػام ، إهما ًجذ أظاظه في ما ًلي:  )ول غلذ لم ًجشي بحن الذٌو بـى
ت  خخق فشع اللاهىن املػشوف باظم اللاهىن الذولي الخاؿ أو هظٍش اللاهىن الىوني للذولت ما ، ٍو

ت راث ..........، وملا وان الىشف امللترك في غلذ اللشك  ى دول.جىاصع اللىاهحن بخدذًذ  زا اللاهىن 
ظُادة ، فال ًمىً افتراك إن  لتزاماث التي كبلتها والتي جخػلم بهزا اللشك جخمؼ ألي كاهىن أخش 

 .(2) (ؾحر كاهىنها

 لخىبُم اللاهىن الىوني للذولت  
ً
خضر مما ظبم، أن مدىمت الػذٌ الذولُت ولػذ ؼشوا ٍو

                                                           

 .129د. ؾالب الذاوودي، مشحؼ ظابم،  (1)

ذ مً املػلىم (2)  .133اث، أهظش: د. ؾالب الذاوودي، مشحؼ ظابم، ؿملٍض
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أبشمذ  زه الػلىد  وىن الذولت املخػاكذة غلى غلىد الذولت، بما فيها غلىد  ظدثماس الىفىخ  ى،
 مً أشخاؿ اللاهىن 

ً
فها شخفا  مً أشخاؿ اللاهىن الذولي الخاؿ، ولِغ بـى

ً
فها شخفا بـى

 .الذولي الػام، فإن أبشمذ  زه الػلىد بخلً الففت جخمؼ لللاهىن الذولي الػام

ل في الخىبأ م ما ًالخظ غلى إخيام املداهم الخدىُمُت  ى اجفاكها غلى أّن   ُم  ى ألـا
فه كاهىن بلذ إلابشام وبلذ الخىفُز ، واسجباه مىلىع الػلذ  اللاهىن الىوني للذولت املخػاكذة بـى
ا اؾلب الذٌو املخػاكذة هي دٌو هامُت إر تهذف إلى  يؽيل أظاس ي بالذولت املخػاكذة ، وخفـى

 الخىمُت  كخفادًت مً خالٌ إبشامها  زه الػلىد.
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 اخلـــــامتة

مل الخىمُت في دولت ماس ألاحىبي في مجاٌ الػلىد البترولُت، واخذا مً أ م غىاًمثل  ظدث 
ذ غلى  ػذ اللاهىن الىاحب الخىبُم غلى  زه اليٍى وحه الخفىؿ، ودٌو الخلُج بففت غامت، َو

الػلىد، واملىاصغاث التي جيؽي غً جىفُز ا، أ م املىلىغاث التي يهخم بخدذًذ ا أوشاف  زه 
ظش إلى أن  زا اللاهىن  ى الزي ًدذد بففت أظاظُت املشاهض اللاهىهُت لألوشاف، الػلىد، ورلً بالى

 تزاماث التي جلؼ غلى غاجله. لهزا ومً زم الخلىق التي ًخمخؼ بها ول مً وشفي الػلذ، و 

ذ اللاهىن الزي ًدىم  زه الػلىد ا خماما خاـا، فاـذاس فولزلً   لذ أولذ دولت اليٍى
ت سكم  كاهىن الخدىُم اللمابخ م، باإللافت ملا وسد يؽين 1995لعىت  11في املىاد املذهُت والخجاٍس

ت سكم م، ما  ى إال دلُل غلى جدٌى 1981لعىت  38 الخدىُم في كاهىن املشافػاث املذهُت والخجاٍس
الح  كخفادي للذولت،  الىظشة العُاظُت للذولت ججاه  ظدثماس ألاحىبي باغخباسه أخذ بشامج ـ 

دُت بينها خىىة سااذة وحادة في ظبُل جىفُز بشهامج والتي ج ففها ؾشفت الخجاسة والفىاغت اليٍى
الح  كخفادي، ملا له مً دوس مهم في دفؼ عالت الخىمُت  كخفادًت ذة وجىظُؼ اللاغ ،ـ 

ا ًىلل  زه  ظدثماساث مً مجاٌ  ت في البالد، خُث ٌػىغ  زا اللاهىن جدىال حى ٍش  ظدثماٍس
 إلى مجاٌ الدصاُؼ والترخُب.الؽً 

 اليتــــــائج: 

ا في حزبه  -1 ذ، خفـى ٌػذ  ظدثماس ألاحىبي املباؼش  ذفا أظاظُا جخمعً به دولت اليٍى
 للخذفلاث الخىىىلىحُت.

تي لم ًمؼ كىاغذ كاهىهُت جدىم الػىفش الخىىىلىجي في غملُت  ظدثماس. -2  أن املؽشع اليٍى

تي جبنى مىكفا مش  -3 ت املىاصغاث الىاؼئت غً أن املؽشع اليٍى ها بخفىؿ آلُاث حعٍى
 ورلً مً خالٌ حىاص  جفاق غلى اللاىء إلى الخدىُم. ، ظدثماس ألاحىبي املباؼش

ت املىاصغاث -4 والخدىُم الذولي غلى وحه الخفىؿ الكذ كبىال  ،أن الىظاال الذولُت لدعٍى
ػاث متزاًذا في العلىن الذولي، واوػىعذ في الػذًذ مً  جفاكُاث  الاماغُت والثىااُت، وفي الدؽَش

تي، الىوىُت،  ؼ اليٍى ورلً ألنها حػىخ لماهاث للمعدثمش ألاحىبي وحؿىُه غً ومً لمنها الدؽَش
ل و هخلاد ألاظاس ي الزي  ،والخػلُذاث التي ؾالبا ما جدعم بها إحشاءاث الخلاض ي ، هخظاس الىٍى

ة الذولت املمُفت باغخباس أن إكامت الػذالت حضء ًىحه لخلً الىظاال الذولُت،  ى أنها جخالف ظُاد
جب أال حػامل الذولت املمُفت هما لى واهذ ؾحر كادسة غلى اللُام بخلً الىظُفت  مً غمل الذولت، ٍو

ت،  الاى ٍش

 ات:ــــالتوصي

تي أن ٌؽشع في ظً   -1 هظشا للىبُػت الخاـت ملىاصغاث  ظدثماس هلترح غلى املؽشع اليٍى
لخدىُم في غلىد  ظدثماساث ألاحىبُت خاـت في مجاٌ البتروٌ، ورلً هظشا كاهىن خاؿ ًىظم ا

 أل مُت  زه الىظُلت في خل املىاصغاث في  زه الػلىد وهثرة اللاىء إليها.
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هظشا أل مُت مبذأ اظخلالٌ اجفاق الخدىُم في غلىد  ظدثماساث ألاحىبُت، فإهىا هذغى   -2
دت، تي أن ًيخز به بفىسة ـٍش ورلً هما فػل املؽشع الفشوس ي واملؽشع املفشي، ليىهه  املؽشع اليٍى

 .أـبذ مً املبادئ املعخلشة في كماء الخدىُم

تي إلى ولؼ جىظُم مخيامل للخدىُم في مجاٌ مىاصغاث غلىد البتروٌ،   -3 هذغى املؽشع اليٍى
حىبُت، وأن ٌػذ  زا الىىع مً الخدىُم دولُا، السجباوه بالخجاسة الذولُت وخشهت سؤؤط ألامىاٌ ألا 

ذ.  وغذم اغخباس الخدىُم داخلُا فلي مهما وان أوشافه ملجشد وىهه ًجشي في اليٍى

ل في مجاٌ اجفاكاث البتروٌ أـبذ  ى وحىد الىق   -4 تي مشاغاة أن ألـا غلى املؽشع اليٍى
شاث في رلً الفذد أن إحشاءاث  الخػاكذي الزي ًلضم بالخدىُم دون اظخثىاء، ولػل أ م الخبًر

لُت ظىف ًىالها مبذأ خفاهت الذولت، فمال غً غذم إملام املعدثمش بإحشاءاث املداهم املداهم املد
 املدلُت، والخخىف مً أهه ال جىحذ إحشاءاث حعخىغب مىاصغاث  ظدثماس.
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 املراجـــــــع

ذ سلىان، كاهىن الخجاسة الذولُت أو اللاهىن الخجاسي الذولي، بدث مي  -1 ؽىس في مجلت د. أبى ٍص
 .م1933لػام  35العىت  1الػلىم اللاهىهُت و كخفادًت، الػذد 

 .م1988، 4د. أخمذ أبى الىفا، الخدىُم  خخُاسي وإلاحباسي، ه -2

، بدث ميؽىس في  ،أخمذ لاغً العمذان  -3 اللاهىن الىاحب الخىبُم في الخدىُم الخجاسي الذٌو
ذ، الػذد  .م1993ظىت  2، 1مجلت الخلىق حامػت اليٍى

ت ،د. أ  -4  1989 خمذ غبذ الخمُذ غؽىػ ، كاهىن الىفي ، م ظعت ؼباب الاامػت ،  ظىىذٍس
  م.

  .م2111 ، لبىان،1 ، ه د. يؽاس مدمذ ألاظػذ، غلىد الذولت في اللاهىن الذولي الخاؿ  -5

ان، ألاظػاس والػااذاث والػلىد الىفىُت في ألاكىاس الػشبُت وإًشان، جشحمت فىخىس   -6 ٍض بُحر جٍش
 م.1982، امل ظعت الػشبُت للذساظاث واليؽش، بحروث 1 خاب، هس

 ،حماٌ مدمىد الىشدي، اللاهىن الىاحب الخىبُم في دغىي الخدىُم، داس الاامػتد.  -7
ت   م.2115ألاظىىذٍس

 م.2111د.خاصم بُىمخ، الخىاصن في الػلذ إلاداسي الذولي، داس النهمت الػشبُت، اللا شة،   -8

للاهىوخ لالظدثماساث ألاحىبُت، سظالت ماحعخحر، فشع كاهىن ألاغماٌ، د. خعحن هىاسة، ألامً ا  -9
 م.2113ولُت اللاهىن، حامػت مىلىد مػمشي 

د. خفُظت الخذاد، الػلىد املبرمت بحن الذٌو وألاشخاؿ ألاحىبُت، داس املىبىغاث الاامػُت،  -11
ت  .م 2117 ألاظىىذٍس

لي في مىاصغاث املؽشوغاث الذولُت د. خالذ مدمذ اللاض ي، مىظىغت الخدىُم الخجاسي الذو   -11
 م.2112 املؽترهت، داس الؽشوق، الىبػت ألاولى، اللا شة

د. سؼا خلُل غبذ، الخدىُم في املىاصغاث و مذي جازشه يعُادة الذولت ، مجلت اللادظُت للػلىم  -12
 .1، الػذد  4اللاهىهُت و كخفادًت ، املجلذ 

ذ سلىان ، الخدىُم في غلىد ا -13  م.2111اللا شة، لبتروٌ ، داس النهمت الػشبُت،د. ظشاج أبى ٍص

د. ظػُذ ظلُمان بشواث، إواس ملترح ملػاًحر املشاحػت الخيىمُت لؽشواث الىفي والؿاص في ظل  -14
 غلىد جلاظم إلاهخاج )دساظت جىبُلُت في الُمً(، سظالت دهخىساه ولُت  كخفاد حامػت دمؽم

 م.2116

مت الىفىخ، سظالت ماحعخحر، ولُت اللاهىن حامػت ؼُماء اظىىذس داؾش الفىادي، غلذ الخذ  -15
 م. 2112يؿذاد 

د. غبذالشخُم مدمذ ظػُذ، الىظام اللاهىوخ لػلىد البتروٌ، سظالت دهخىساه، ولُت الخلىق   -16
 م.1989 حامػت اللا شة
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، مفادس  لتزام، الؽشهت  -17 د. غبذاملجُذ الخىُم، اليافي في ؼشح اللاهىن املذوخ، الاضء ألاٌو
 م.1993ة للىباغت، غمان الاذًذ

د. غُذ غبذالخفُظ، دوس أوشاف الجزاع في اخخُاس اللاهىن الىاحب الخىبُم في دغىي الخدىُم،  -18
مذاخلت كذمذ بيلُت الخلىق، حامػت غبذالشخمً محرة، امللخلى الذولي خٌى الخدىُم الخجاسي 

 م.2116ًىهُى  6، 5الذولي الخش، الاضااش 

هىن الذولي الخاؿ، الىخاب ألاٌو في جىاصع اللىاهحن وجىاصع د. ؾالب غلي الذاوودي، اللا -19
 خخفاؿ اللمابخ الذولي وجىفُز ألاخيام ألاحىبُت، الىبػت الخامعت، داس واال لليؽش، 

 م.2111اللا شة 

ؾعان سباح، الىححز في الػلذ الخجاسي الذولي، همىرج الػلذ الىفىخ، ميؽىساث الخلبي   -21
 .م2118وث، الخلىكُت، بحر

ت املىاصغاث التي جثاس بفذد ا، د -21 . ؾعان غلي غلي،  ظدثماساث ألاحىبُت ودوس الخدىُم في حعٍى
 م.2114سظالت دهخىساه، ولُت الخلىق، حامػت غحن ؼمغ، اللا شة 

د. فىصي كذسي وػُمي ، د.مظفش حابش الشاوي ،الىظام اللاهىوخ للػلذ الذولي لالظدثماس في ظل  -22
ذ للػلىم اللاهىهُت  ملُت الاذًذة ،املخؿحراث  كخفادًت الػا بدث ميؽىس في مجلت حامػت جىٍش

د. مشاد مدمىد املىاحذة ،الخدىُم في غلىد الذولت  ،3 ، العىت11 ، الػذد3 والعُاظُت ، مجل
 م.2111راث الىايؼ الذولي، داس الثلافت، غمان ،

، في الخىا -23 صع الذولي لللىاهحن، د. مدمذ العُذ غشفه، اللاهىن الذولي الخاؿ، الىخاب ألاٌو
 .م1991مىخبت الػاملُت باملىفىسة، 

شي، الخدىُم الخجاسي الذولي، الىبػت الشايػت، داس النهمت الػشبُت،  -24 د. مدمىد مخخاس أخمذ بٍش
 م.2115اللا شة 

مىفىس فشج العػُذ، بدث يػىىان: " الىظام اللاهىوخ لالظدثماس ألاحىبي في ظل كاهىن  -25
ذ، الػذد الثالث، العىت  ظدثماس الاذًذ"، مجلت  م.2111، أًلٌى 27 الخلىق، حامػت اليٍى

د. هبُل اخمذ ظػُذ ، الىبُػت اللاهىهُت لػلذ  مخُاص الىفىخ هػلذ إداسي ، بدث ميؽىس في  -26
تاللا شة ، الهُئت الػامت لؽئ (15 – 3) مجلت مجلغ الذولت ،العىىاث  ىن املىايؼ ألامحًر

 م.1966

 

 

 

 


