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الملخص:

ااتتتقر تتي أ اتتان الققتتن القتتادودي وتحديتتدا الرومتتادي ماللتيدتتيإ تقاتتين القتتادون لت
الق تتادون الع تتان والق تتادون الك تتا م يتض تتمن ك تتئ تترة م تتن ات ت ا التقا تتين ا ق تتة معيد تتة م تتن
اتتمين،

و بيعة

تقان ااتدادا لمعايير المصلحة والغاية أو معيار صقة األشكا
التشريعات التي ّ
تلمدا بت لر ،وبتتالدظر لت الت تتورات التتتي شت دت ا الاتتاحة
العل تة محتئ التدظتتينم أمتتا و تد ات ّ

القادوديتتة – والتتتي جتتاعت بعتتد تغيتتر المحتتيا الكتتارجي ال ت

يدظمتتن ويعد ت بتتن القتتادون –

كتغير البي ة اال تصادية ،وتواع الم اب االشتتراكي علت حاتاب مت اب اال تصتاد الحتر،

أدى كتتئ لتتر لت االلتقتتات لت ا ت ا التقاتتينم ممتتا أدى بالققتتن القتتادودي للقتتو :بتتون القتتادون

العان بدأ بغتوو اتاحة القتادون الكتا

أدواتن ااحة القادون العانم األمر ال

 ،أو ركمتا كتان القتادون الكتا

اتو متن بتدأت تحتتئ

تاد لت التدعول إللغتاع التقاتين والدظتر لت القتادون

كوحدل واحدل متجاداة.

وعلي تتن ،تتئ يصت ت الق تتو :أن تقا تتين الق تتادون لت ت

ا تتمي الع تتان والك تتا

مج تترد أات ت ورل

تاريكية لألمس ولن تعد تصتل لوا تع اليتونم أن أن المبتررات التتي اتا ت دشتول ات ا التقاتين
ال والت ا مة وتكقي لحملن حت

ي ظئ التغيرات الراادةم

الكلمات المفتاحية :ادون عان؛ ادون كا

؛ االشتراكية؛ االاتثمار األجدبي؛ الكومون

لو؛ مصلحة عامة؛ الدولةم
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Abstract :
It was settled in the jurisprudence mind that the law divided in to
two section, private law and public law. And each of these sections
collect some kinds of rules. This dividing depends on some criteria
such as the public interest and the personality of the parties who
create the legal action.
Nowadays, there is a remarkable improvement in the legal area,
because of the economic improvement which makes the state one of
the parties in the economic legal actions. This makes the legal
jurisprudence ask about the nature of these new legal actions, in
which section of law have we consider it? And from this view they
turn to look at the law as one whole section without any dividing in
to private and public branches.
In this essay, we will study this view, and find the final conclusion
?about the dividing for law, is it a truth or a myth
 foreign؛ Key words : public law ; private law ; socialism
investment ; common law ; public interest ; state.
المقدمة:

ااتتتقر تتي أ اتتان الققتتن القتتادودي وتحديتتدا الرومتتادي ماللتيدتتيإ تقاتتين القتتادون لت
الق تتادون الع تتان والق تتادون الك تتا م يتض تتمن ك تتئ تترة م تتن ات ت ا التقا تتين ا ق تتة معيد تتة م تتن
اتتمين،

و بيعة

تقان ااتدادا لمعايير المصلحة والغاية أو معيار صقة األشكا
التشريعات التي ّ
العل تتة محتتئ التدظتتينم يضتتن ب ت لر القتتادون العتتان ا قتتة الق توادين التتتي تظ تتر ي تتا الدولتتة
كصتتاحبة اتتل ة واتتيادل والقتوادين التتتي ت تتد

بيدما يعد القادون الكتا

– كمتتا يدتتاد التتبعض  -للمصتتلحة العامتتة،

بالتشتريعات التتي يكتون المكا تب ب تا اتن األ تراد والتتي تظ تر

ي ا الدولة باعتباراا رد عاد واي تشريعات ت د

بحاب األصئ للمصلحة الكاصةم

المدا ب لر ،وبالدظر ل الت ورات التي ش دت ا الااحة القادوديتة – والتتي جتاعت
أما و د ّ
بعتتد تغيتتر المحتتيا الكتتارجي ال ت يدظمتتن ويعد ت بتتن القتتادون – كتغيتتر البي تتة اال تصتتادية،
وتواع الم اب االشتراكي عل حااب م اب اال تصاد الحر ،أدى كئ لر ل االلتقات
ل ا ا التقاين ،والدظر لين بمدظور جديد يتدااب والت تورات الراادتةم تدكو :الدولتة تي
الدش تتاال اال تص تتاد  ،وتو يرا تتا للموي تتد م تتن الك تتدمات الت تتي ل تتن تع تتد تقتص تتر علت ت األمد تتين
301

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 80:العدد 80 :السنة 2802

ISSN: 2333-9331
الرقم التسلسلي22:

الداكلي والكارجي قا بئ امتدت لتشمئ ميدان الصحة والتعلين والتدمية اال تصادية ،أدى

بالققتتن القتتادودي للقتتو :بتتون القتتادون العتتان بتتدأ بغتتوو اتتاحة القتتادون الكتتا
القادون الكا

 ،أو ركمتتا كتتان

او من بدأت تحتئ أدواتن ااحة القادون العانم األمر ال

اد ل الدعول

ا تتمي الع تتان والك تتا

مج تترد أات ت ورل

إللغاع التقاين والدظر ل القادون كوحدل واحدل متجاداةم
وعلي تتن ،تتئ يصت ت الق تتو :أن تقا تتين الق تتادون لت ت

تاريكية لألمس ولن تعد تصتل لوا تع اليتونم أن أن المبتررات التتي اتا ت دشتول ات ا التقاتين
ال والت ا مة وتكقي لحملن حت

ي ظئ التغيرات الراادةم

األصل التاريخي في تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص:

ترجع دشول امة القادون لقامي العان والكا

ل القادون الرومادي أو كما يام " ادون

العا لتتة الروماديتتة الجرماديتتة"م1إم قتتد بتتدأ القتتادون بدت ار بالقتتادون الكتتا
القاضي ي بقن وحده ي مداوعتات الكصتونم وكتدكو :الدولتة ك تر

أصتتب القاضتتي – بموجتتب ت بيقتتن للقتتادون الكتتا
واعد القادون الكا

وحتتده ،حيت

كتتان

تي بعتض الد اوعتات،

– يتتت ن بعتتدن الحيتتاد ،لتتر أن ت بي ت

كادت تميئ دا ما لصال األ راد وتجرد الدولة من أ اعتبار للال ة

والاتتيادل التتتي ال يعر تتا ميتتدان القتتادون الكتتا

م وك ت لر أدشتتو القضتتاع اإلدار بمقتض ت

القكرل التي يقرراا القادون ال بيعي واي وجوب وجود ادون تا ن اتلقا ويكضتع لتن الحكتان
والمحكتتومينم وكت لر أصتتب القتتادون العتتان دتتدا للقتتادون الكتتا ياتتاوين تتي القتتول التشتريعية
ويشا ره التدظين ي الدولةم

أمتتا عتتن المعتتايير التتتي يتكت اا الققتتن تتي ات ه التقر تتة ،يتجتتن التتبعض متتن الققتتن لت تقاتتين

القتتادون ل ت

تتادون عتتان و تتادون كتتا

و قتتا لمعي تار غتتا ي " أ بتتالدظر ل ت الغايتتة متتن

الق تتادون"م يك تتون الق تتادون ج تتوعا م تتن الق تتادون الع تتان متت ت كاد تتت الغايتتتة مد تتن اتتتي تحقيت ت
المص تتلحة العام تتة ،ويك تتون الق تتادون رعت تا م تتن الق تتادون الك تتا متت ت كاد تتت غايت تتن تحقيت ت
المصتتلحة الكاصتتة لأل ترادم ال أن ا ت ا التقاتتين يقتقتتر ل ت الد تتة ،لتتر أن اتتد

القتتادون

الكا او دا ما تحقي المصلحة العامة ،ل يقون بحماية المصلحة القردية عل حاتاب
المصلحة العامة ،المصتلحة الكاصتة توجتد دا متا تي لتب المصتلحة العامتة ومتا وضتعت
ال لكير الجماعةم

م2إ
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وعليتن ،ااتتقر الققتن علت األكت بالمعيتار الشكصتي الت

يقتتين التقر تة علت أاتاس بيعتتة

العل ة و بيعة أشكاص ا ،أو بعبارل أدق ب بيعة ظ ور اؤالع األشكا

م يكتون القتادون

تكون العل ة بين األ تراد أو تكتون الدولتة تد دكلتت تي

تار ات ه العل تة

رع ت ا للقتتادون العتتان ا كتتان يتتدظن العل تتة التتتي تكتتون ي تتا الدولتتة ظتتاارل بمظ تتر الاتتل ة
والايادل ،بحكن يام ا عل المصال األاااية للمجتمعم بيدمتا يكتون القتادون رعت ا للقتادون
الكا

 ،حي

باعتباراا شك

كا

يتعامئ كغيره من األشكا

الكاصةم

م3إ

تبدل في األولويات ،وتداخل بين المصلحتين العامة والخاصة:
ّ
ي بداية القرن التااع عشر ،حي

حصئ التضتاد الواضت بتين المت ابين ال أراتمالي الت

كادتتت تق تتوده الوالي تتات المتح تتدل األمريكي تتة وأوروب تتا الغركي تتة ،بيدم تتا تق تتود الحرك تتة االش تتتراكية
أوروبا الشر ية بمعاودة االتحاد الاو ييتيم ترتب عل

لر شيوة القكر االشتراكي ،وتحو:

الدو :من الحاراة التي تقتصر أدواراتا علت تتو ير األمدتين التداكلي والكتارجي ،لت دو:

متدكل تة تتي أوج تتن الدش تتاال اال تص تتاد واالجتم تتاعي ،لتتن يع تتد اد تتار مج تتاالا عص ت ّتيا علت ت
الحكومات وأصتبحت تتدكئ تي كتئ أوجتن الدشتاال ،وأصتبحت الدولتة ملومتة بتتو ير الرعايتة
الصحية ،كدمات التعلين ،الرعاية األارية ،والضمان االجتماعيم

م4إ

و تتد تجا تتدت الدوع تتة االش تتتراكية تتي ت توادين ك تتئ البل تتدان ول تتن يع تتد مقتصت ت ار علت ت االتح تتاد

الاو ييتي قتام5إم وكتان ل ت ا التبتد :تي األولويتات أثتره علت الحتد القاصتئ – كمتا يت اب

جادب من الققن – ما بين القادون العان والقادون الكا
عل ت اتتبيئ المثتتا ،:ودتيجتتة ادتمتتاع كتتئ متتن أ ت ار
الدولة التي تباشر

اتتل ت ا تتي التعا تتد باعتباراتتا ات اتتيادل ،تملتتر الح ت

م قي عقتود االاتتثمار األجدبتي

م6إ

العقتتد لدظتتان تتادودي مكتل ت  ،دتتار
تتي د تتاع العقتتد بتتاإلرادل المدقتتردل،

التت تتومين ،وتكقت تتئ تحقي ت ت المصت تتلحة العامت تتة المتمثلت تتة بالعمت تتئ علتت ت تدقي ت ت ك ت تتا التدميت تتة

اال تصادية واالجتماعية التي تكون محئ تلر العقود الايما الدق ية مد تام وادتار بالمقابتئ
الماتثمر األجدبي ،واو ر كتا

ياتع الاتتثمار رأس مالتن تي بي تة ااتتثمارية بمدتن

دابيا ،تكقئ لتن ضتمان عتدن تتوثر أبجتديات عقتد االاتتثمار وا تصتادياتن بموجتب أ اجتراع
د يتك من بئ الدولة المتعا دلم مما اض رت معن – ولغرض أن تكون الدولتة المضتيقة
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بي ة جا بة للاتثمار – أن تورد بعض الشروال التي تجرداا من الال ة الم لقة تي ات ا
العقتتدم تتك ا كادتتت الدولتتة تملتتر التوجيتتن واإلشت ار  ،ال أن القتتدر األكبتتر متتن التدظتتين يكتتون

ي يد الماتثمر األجدبيم كما يتميو ات ا العقتد بمدظومتة ال بتوس ب تا متن الضتمادات التتي
تكقئ للماتثمر األجدبي عدن توثر مصتالحن بتو

جتراع تشتريعي أو دار تد تتكت ه الدولتة

مما يدعكس الب ا عل العقتد ،وتتمثتئ تلتر المدظومتة بشتروال الثبتات التشتريعيم7إ ،وشتر ي
عدن المااس واعادل التقاوضم8إ ،والتي غالب ا متا ياتع الماتتثمر األجدبتي لعتدن التضتحية
ي أ مد ا ي عقد االاتثمارم

ومتتن ادتتا بتتدأ الدقتتاا القق تتي يتتدور حتتو :متتدى تكيي ت
حيت

تلتتر العقتتود باعتباراتتا عقتتود داريتتة،

أن الدولتتة وان كادتتت تملتتر اتتل ة التوجيتتن واإلشت ار

واإلد تتاع ،ممتتا يجعتتئ ات ا العقتتد

ريب ت ا ل ا قتتة العقتتود اإلداريتتةم ال أدتتن بالمقابتتئ ،عقتتود االاتتتثمار ال تتعل ت دا م ت ا وكجميتتع

األحوا :بمر

عان للقو :بود ا تكتاب وص

العقود اإلدارية بشكئ م لت م ثتن ن الدولتة

ال تملر دا ما يراد شروال غير مولو ة ي تلر العقود ،بتئ علت العكتس أصتبحت الشتروال
غيتتر المولو تتة متتن صتتال الماتتتثمر علت حاتتاب الدولتتة المضتتيقة للاتتتثمار ،عتتلول علت

وجود مكدة االتقاق عل التحكتين لحتئ الد اوعتات التتي تد تثتار بشتود ا ممتا يقترب ات ا العقتد
متتن دا ترل العقتتود الكاصتتة التجاريتتة أو المدديتتةم وك ت لر ااتتتقر الققتتن

م9إ

االاتتتثمار عقتتودا ات بيعتتة كاصتتة ،ال تكتاتتب الوص ت

عل ت اعتبتتار عقتتود

التتد ي للعقتتد اإلدار  ،كمتتا ال

تتجرد من أ ال ة أو ايادل ليجعل ا ي دا رل العقود التجارية الكاصةم

أما عن مدظور الققن األدجلو أمريكي لعقتد االاتتثمار ،توجتد أيضتا تلتر البيديتة تي بيعتة
المصتتال والدظتتان القتتادودي التت يكضتتع لتتن كتتئ متتن أ تت ار العقتتدم قتتي صتتدد القتتادون
البري ادي ،عل الرغن من أن القضاع البري ادي ال يعر

واعد عامة تد ب علت العقتود

اإلداري تتة ،ال أد تتن اا تتتقر تتي عق تتود االمتي تتاو البترول تتي علت ت أن ت بيت ت القواع تتد المعرو تتة
للعقتود المدديتة علت العقتد ال يعدتي أن تتجتترد الدولتة متتن اتل ت ا تي تعتتديئ العقتد ا كتتان

ضتتروريا للمصتتلحة العامتتة ،أو يمدع تتا متتن اللجتتوع ل ت المبتتادم القادوديتتة العامتتةم ويصتتب

األمتر أكثتر تعقيتتدا باتما الدظتان البري تتادي بمقاضتال الدولتتة تي حتا :كر تتا لبدتود التعا تتد
تمام تا كاتتا ر األ ترادم أمتتا عتتن القتتادون األمريكتتي ،الوضتتع ال يكتل ت كثي ت ار عتتن القتتادون
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أن العقتود التتي تبرم تا الدولتة تعامتئ بحاتب األصتئ معاملتة العقتود التتي

تبرم تتا األ تراد ال أ ا اكتتتارت الدولتتة اللجتتوع لت التعا تتد متتن مد لت كود تتا صتتاحبة اتتيادل
واتتل ة لغايتتن تحقيت الدقتتع العتتان ،كمتتا ياتتم للاتتل ة التشتريعية بالتتتدكئ تتي تشتريعات تتد
تتتؤثر عل ت أوضتتاع ا ا متتة ماتتبق ا بموجتتب تلتتر العقتتودم ومتتن ادتتا أصتتب متتن شتتون جتتد:
التو ي بين المصال المتعارضة أن يوك حي او ي قن "الكومون لو" أيض ام10إم
عن دكو :أاتلوب الاتل ة العامتة

ا ا عن عقد االاتثمار األجدبي ،ويظ ر أيض ا الحدي
ي ميدان القادون الكا  ،ي عمليات التكصي التتي تلجتو ل تا الدولتة اليتون العتبتارات
المصلحة العامةم تقون بتحويئ ملكية المشروعات العامة ل الق اة الكا
تي االاتتقادل متتن كبترات وكقتتاعات ات ا الق تاة ،وتكقيت

يتتؤو :تتي د ايتتة الم تتا
األك

 ،رغبتة مد تا

العتتبع علت الق تتاة العتتان ،بمتتا
وعلت ت

لكيتتر الجماعتتة والدقتتع العتتانم ال أن تجركتتة التكصتتي

الكويتية ،كشتقت عتن وجتود تتداكئ كبيتر تي أدوات الق تاعين العتان والكتا

تدقيت ت برد تتامص التكص تتي

لغرض التكصي

تي

م علت ت ال تترغن م تتن اعتب تتار ش تتركة الما تتاامة الت تتي ي تتتن توايات ت ا

من شركات الق تاة الكتا

أن دشوت ا أتت ب ريقة مغايرل لما او معرو

الكاضتعة بوحكام تا لقتادون الشتركاتم ال

ي ادون الشتركات ،قتد تتن تواتيس الشتركة

بموجب ادون بدالا من العقتد التواياتيم كمتا أن تادون تدظتين بترامص وعمليتات التكصتي

ر تتن  73لاتتدة  ،0202يع تتي للدولتتة تتي تلتتر الشتتركة "الات ن الت ابي" وتحتتدده المتتادل 01
عل ت أدتتن " تتدرل تصتتويتية تمكتتن الدولتتة متتن االعت تراض عل ت

حمايتتة المصتتلحة العامتتة"م األمتتر الت
اإلدار

ت اررات مجلتتس اإلدارل لغتترض

يدتقتتده الققتتن عل ت اعتبتتاره ااتتتعارل ألاتتلوب القتتادون

ي العقود اإلدارية وااتكدامن ي ادون الشتركاتم يتعتارض الات ن الت ابي بت لر

مع مبدأ حرية التصر

ي الملتر ،كمتا يتعتارض متع مبتدأ حريتة ادتقتا :رأس المتا :والدقتا

تتي األا تواقم ممتتا يتتدعكس عل ت

واعتتد المدا اتتة بتتين الشتتركات تتي الاتتوق الواحتتدل ،تتك ا

كادت جتئ الشتركات تملتر اتكتا اررات تا تي حريتة م لقتة ،تتقيتد الشتركة المؤااتة لغترض
التكصي

بموجب ح االعتراض الممدو للدولة ي الا ن ال ابيم11إم

كمتتا يلحتتت علت ت تجركتتة التكصتتي
التكصتي

 ،أد تتا بموجتتب دت ت

الم تتادتين  01 ،07متتن تتادون

العتانم تع تي للدولتتة تي اتبيئ تدظتتين عمليتة تواتيس الشتتركة ،الحت
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دابة  %02م ن رأس الما ،:كما يع ي ا الح

ي ملكيتة كاتور األات ن غيتر المكصصتة

للموا دين واألا ن التي لن يادد يمت ا الموا دون بموجب االكتتتاب العتان ،تم يتدا لتحويتئ

ملكيت ا للشترير االاتتراتيجيم ال أن الملكيتة المؤ تتة للدولتة تي ات ا الصتدد متن شتود ا أن

تجعئ دابة الما :العان ي الشركة تصئ لغاية  %01من مجموة رأس الما:م األمر ال

ايدتص عدن تدكئ الج ات الر ابية لغرض الر ابة عل الما :العان ،واو األمر ال
ي غير مقتض و لاقة تواتيس الشتركات ،كمتا يعتوق عمليتة التكصتي

يكتون

وتحقيت الغترض

المرجو مد ام

ا ا ويظ ر عل ااحة القادون الكا

توثر واديد ا بشكئ كبير بالدوعة العقابيتة والجبريتة

الت تتي تعتب تتر م تتن أدوات الق تتادون الع تتان بحا تتب األص تتئم دج تتد تتي ت توادين البي تتة ،وحماي تتة

المدا اتتة ،وتدظتتين االحتكتتار – الدعكاا ت ا عل ت الصتتال العتتان – دجتتد الدولتتة تتتتدكئ تتي
التدظين الجبر من كتل :راراتا ايااتة التاتعير الجبتر  ،كمتا تقترر بعتض العقوبتات تي
حتتا :ارتكتتاب أحتتد صتتور المدا اتتة غيتتر المشتتروعة أو تتي حتتا :اتتاعه ااتتتعما :المركتتو

االحتكار م وعلين لن يعد القادون الكتا

ميتدادا لحريتة المماراتات التجاريتة ،بتئ أصتبحت

القلاقة الايادية والدوعة العقابية توك دصيبا ال بوس بن ي تلر القوادينم12إم
انعكاسات التطورات الراهنة على التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص:

كان للتغيرات التي رأت عل الواا القتادودي والمصتال التتي بتدأت تتبتد ،:كتان ل تا أثتر

عل

كرل تقاين القادون ل

ادون عان و تادون كتا

م قتد أدى التتداكئ بتين المصتلحتين

العام تتة والكاص تتة بالقق تتن لت ت الق تتو :ب تتون ات ت ا التقا تتين ل تتن يع تتد ص تتالحا لتدظ تتين العل تتات

االش تتتراكية الجدي تتدلم كم تتا أن ات ت ا التقا تتين ا تتو مج تترد تقا تتين كلا تتيكي اكتا تتب وت تتن م تتن

راوكن القدين بئ أن يكتابن من مد
وكدأت الدعول ل

اتي أو ضرورل كاصةم13إم

لغاع ا ا التقاين ،والدظر للقتادون كوحتدل واحتدل ال تقبتئ التجو تةم وكتان

مدوجيإ يرى ي لر أن "ليس ادار ادون كا

و تادون عتان ولكتن ادتار القتادون"م ومتا

ي تتدلئ علت ت ص تتحة ل تتر أن األدظم تتة القادودي تتة المقارد تتة كالدظ تتان األدجل تتو أمريك تتي والدظ تتان

الاو ييتي ال تعر ا ا التقاين عل اإل لقم
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يتتن ،تتد دجتتد أن االدتقتتاد محتتئ دظتتر و لتتر

عتدن معر تة األدظمتة القادوديتة األكترى ل ت ا التقاتينم

يرد علين بودن ال يص القياس بين الدظان القادودي اللتيدي واألدظمة القادوديتة األكترى تي
ا ا الكصو

و لر الكتل

ال بيعة والبدية التي يقون علي ا كئ دظانم دظان "الكومون

لتتو" األدجلتتو أمريكتتي ن كتتان ال يعتتر ا ت ا التقاتتين ،ت لر باتتبب أن ا ت ا الدظتتان ال يتتولي

أامية للقادون بحد اتن ،و دظان ا ن عل الاواب القضا ية واو بدوره يدقان أيضت ا لت

دظتامين ،دظتان الاتواب القضتا ية " "common lawودظتتان العدالتة الت
لغرض اد الثغرات واكما :الدوا

ي بقتن القاضتتي

التي شابت دظتان "الكومتون لتو" وات ه المحكمتة تعتر

بمحكمة العد :أو محكمة الضتمير ،يتحترر القاضتي تي ات ا الدظتان متن اإللتوان القضتا ي

ويحكن متن وحتي ضتميره متحرايتا العدالتة قتام بالتتالي يحتترن القضتال التشتريع الصتادر متن
البرلمتتان ،ال اد تتن يعتبرودتتن ااتتتثداع متتن "الكومتتون لتتو" ي بقودتتن تتي حتتدود ضتتيقنم كمتتا ال
يكتاب ا ا التشريع يمتن القادودية ال ا أكده القضتاع تي اتابقة ضتا يةم بتات التشتريع

ي مق ون دو" :الكومون لو" جان غريب ال يعتبر تعبي ار بيعيا للقادونم14إم
لت ا بتتات متتن المد قتتي أال يعتتر ا ت ا الدظتتان التقر تتة بتتين القتتادون العتتان والقتتادون الكتتا

،

تتو أااا تا ال يعتتر أ تقاتتين للقتتادون ل ت متتددي وداتتتور وادار م و لتتر عل ت كتتل
بدية القادون اللتيدي التي تقون بالدرجة األول عل القادون الصادر من الال ة التشريعية

باعتب تتاره المص تتدر األو :وال تتر يس للق تتادون ،ويل تتون القض تتاع بحيت ت
يشوب الحكن القضا ي وياتوجب دقضنم
ودض تتي

علت ت

يع تتد الك تتروا عد تتن عيبت تا

ل تتر ،أن ات ت ا التقا تتين علت ت ال تترغن م تتن ع تتدن وج تتوده تتي البدي تتة القادودي تتة

البري اديتتة ،ال أن القضتتاع البري تتادي يتتولي ل ت ا التقاتتين أاميتتة حي ت

يعتمتتده لحتتئ بعتتض

اإلش تتكاالت القادودي تتة ،دج تتده يلج تتو ل تتن تتي ا تتبيئ تحدي تتد االكتص تتا

القض تتا ي للقض تتاع

البري تتادي تتي العل تتات الكاص تتة ات العدص تتر األجدب تتيم حيت ت

يقا تتن التشت تريعات لت ت

تشتريعات عامتتة وأكترى كاصتتة ،وبالتتالي العل تتات التتي تدشتتو عتن تشتريعات القتادون العتتان
تعتبتتر متتن بيتتئ العل تتات العامتتة التتتي ال يدظراتتا القضتتاع عل ت أد تتا عل تتة كاصتتة ات

عدصر أجدبي وتكون بمدوى عن د اق القادون الدولي الكا
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أما عن الدظان االشتراكي الاو ييتي ،كدن ن كان يص ا ا القياس تي ظتئ يتان االتحتاد
الا تتو ييتي حيت ت

ك تتان م تتن م بق تتي الدظ تتان االش تتتراكي الم لت ت  ،ال أد تتن بع تتد اد ي تتاره ع تتان

 0990لتتن يعتتد ادتتار مجتتاالا للحتتدي

عتتن دو :تتبد ت اليتتون الدظ تتان االشتتتراكيم أمتتا عتتن

الصين عل الرغن مما يروا ل ا عل أد ا الدولة االشتراكية الوحيدل اليتون ،ال أن دظام تا

ال يكلو من الدوعات الرأامالية التي تجعئ من القو :بوجود الدظان االشتراكي الم لت

تي

الو ت الحتالي محتئ دظترم بالتتالي تعتدو االشتتراكية اليتون مجترد حركتة ايااتية ا متة علت
المص تتال اال تصت تتادية وليا تتت دظت تتان تتادودي يصت تتل للمقارد تتةم و ت تتد تتبدت ت بعتتتض التتتدو:
الرأامالية لعدد متن المقتااين االشتتراكية لكتن ات ا ال يجعل تا دولتة ات دظتان اشتتراكي ،بتئ
ن الابب ي درااة التقر ة بين القادودين العان والكا

الرأامالية للدوعات االشتراكية مما جعل ا تق

من جديد ،يكمتن تي تبدتي التدو:

ي مدتص

الحد القاصئ بيد مام

وصتبحت الدولتتة الواحتتدل ل تا العديتتد متتن األدوار المكتلقتتة التتي تمارات ا باعتباراتتا صتتاحبة
ا تتل ة ت تتارل وباعتبارا تتا ش تتك

ك تتا

ت تتارل أك تترى تتي العل تتة الواح تتدلم كم تتا أن الدظ تتان

االشتتتراكي – حيدمتتا كتتان ا م تا تتي االتحتتاد الاتتو ييتي – كتتان يغتتالي تتي مق تتون الملكيتتة
الجماعيتتة التتتي تجعتتئ متتن كتتئ واتتا ئ اإلدتتتاا ملكتا جماعيتا تمتلكتتن التعاوديتتات و قتا لك تتة
دمتاع ا تصتتادية وتاتتتثمر لمصتتالح ام كادتتت بديتتة ات ا الدظتتان ا متتة علت رعايتتة المصتتال

اال تصتتاديةم القتتادون بجميتتع روعتتن متتا اتتو ال ادعكتتاس للدظتتان اال تصتتاد
و ب لر ال يعر التقر ة بين القادودين العتان والكتا

تتي الدظتتان الاتتو ييتي االشتتتراكي اتتو ال ت
الكتتا
وتك ت

تتي المجتمتتعم

م بتئ أكثتر متن لتر ،القتادون العتان

يحتتدد الشتتكئ القتتادودي ل ت ا الدظتتان ،والقتتادون

مجتترد تتتابع لتتنم لتتن يعتتد ادتتار مصتتلحة كاصتتة ،وأصتتبحت كتتئ المصتتلحة عامتتة

الجماعتتةم كمتتا يعتتد القتتادون المتتددي و تتادون الم ار عتتات والقتتادون اإلدار جتتوع متتن

القتتادون العتتان ،ويقتتو :تتي لتتر مليدتتينإ "دحتتن ال دعتتتر بوجتتود تتادون كتتا

كتتئ شتتيع

عدددا أضح من القادون العان"م
وعل ت

لتتر ،أصتتب القيتتاس بتتين األدظمتتة األكتترى والدظتتان الرومتتادي اللتيدتتي يمتتا يتعل ت

ياس مع القارقم ل يص
بتقاين القادون ل ادون عان و ادون كا ٌ ،
عل اآلكر و لر الكتل بدية ومدظور كئ دظان من تلر األدظمة للقادونم

ياس أ مد ما
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يتواتس عليتن دقتد التقر تة ،تو أن ات ا التقاتين لتن يعتد يصتل

اليون ،لما للتداكئ بين المصلحتين العامة والكاصة من أثر عل

بيعة العل ات الجديتدل

المكتل تتة التتتي بتتدأت تدشتتو عل ت الحتتد القاصتتئ متتا بتتين القتتادون العتتان والقتتادون الكتتا

م

ودقتتو :تتي لتتر أن االدتقتتادات التتتي وج تتت ل ت ا التقا تتين صتتحيحة ،ا متتا كتتان التقاتتين
بالقعئ ا ن عل المعيار الغا يم لر ان الصال العان والصال الكا
التتتداكئ ال ت

يصتتعب صتتلن وال ت

 ،يوجد بيد ما من

يكقتتي لحمتتئ ا ت ا االدتقتتادم ال أن الققتتن بكجمتتاة يدتقتتد

ات ت ا المعي تتار تتي التقا تتين كم تتا ا تتب اإلش تتارل لي تتنم تتو معي تتار غي تتر مدض تتبا ،ل تتر أن
المصلحة الكاصة غالب ا ما تتجاد ي صلب المصتلحة العامتةم أمتا عتن المعيتار الت
تبدين و المعيار الشكصي القا ن عل أ ار العل ة و بيعة ظ ور الدولة ي ام
و يمتتا يك ت

تتن

الت تتورات الراادتتة بشتتون العل تتات القادوديتتة الجديتتدل ،التتتي ال تعتتر ميتتداد ا

الحقيقتتي اتتئ اتتو القتتادون الكتتا

أن القتتادون العتتانم لتتر أن الاتتل ة أصتتبحت تظ تتر تتي

القتادون الكتا  ،وأصتتبحت اإلرادل تلعتب دو ار ال بتتوس يتن تتي العقتود التتتي تبرم تا الدولتتةم
ال أن مظتتاار الا تتل ة تتي الحقيق تتة ليا تتت بجدي تتدل علت ت مي تتدان الق تتادون الك تتا م دش تتول

القادون بحد ات ا كادت من بئ الاتل ة البرلماديتةم كمتا أن أاتن الحقتوق المدديتة واتو حت
الملكيتتة مدشتتوه داتتتور م وأصتتب للملكيتتة وظيقتتة اجتماعيتتة تحتتد متتن
المصتتلحة العامتتة كقك ترل التقتتادن و ك ترل التعا ت

ل تتا العتبتتارات

تتي ااتتتعما :الح ت م ودجتتد الجداتتية وعل ت

الرغن من أد ا جوع من القادون العان ،ال أد ا تدرس ضتمن د تاق القتادون التدولي الكتا

واتتو تترة متتن تتروة القتتادون الكتتا
القتتادون الكتتا

م ا ت ا وتتتتدكئ الاتتل ة العامتتة حت ت

تتي ظتتئ واعتتد

لمت لبتتات التدظتتين ،بقتترض واعتتد عل ت المتعتتاملين تتي ظتتئ ا ت ا القتتادون

وتقريتتر العقوبتتات تتي حتتا :مكالقتتة أحكامتتن كالعقوبتتات المقتتررل تتي تتادون الشتتركاتم كمتتا
تتتتدكئ الدولتتة بمتتا ل تتا متتن اتتل ة وتاتتم للقاضتتي تتي تعتتديئ اتقا تتات المتعا تتدين ،وتعتتديئ
يمة الشرال الج او ي ي العقتود تي حتا :كتان مبالغتا يتن ،كمتا يع تي القضتاع الاتل ة تي

تعتتديئ العقتتد لمصتتلحة ال تتر الم ت عن تتي عقتتود اإل عتتان بمتتا يكقتتئ ر تتع اإلجحتتا

ال ت

لحقتتنم ال أن كتتئ ا ت ا التتتدكئ الاتتل و لتتن يدقتتي عتتن تلتتر القواعتتد صتتقت ا كقواعتتد تتادون
كا

 ،لر أن العبرل ب بيعة العل ة وأ ار ا ال ين أتوا ب ا للوجود القادوديم
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أمتا عتن الصتتعوبات التتي يكشت

عد تا الوا تتع العملتي ،تي تتي الحقيقتة لياتتت داشت ة عتتن

علت ت العل تتات القادودي تتة ،بحيت ت

تجع تتئ م تتن العل تتة يتجا ب تتا تترعين م تتن تتروة الق تتادون

تقاين القادونم بئ داتجة عن القلاقة التي يتبدااا كئ ترة متن تروة القتادون والتتي تتدعكس
كالقادون المددي والقادون اإلدار

ي عقود االاتثمار األجدبيم كمتا أن ات ا التقاتين الحت

علت ت دش تتول تل تتر القت توادين ول تتيس ا تتو الا تتبب تتي تك تتوين لا تتقت ا ،ب تتئ والحت ت علت ت دش تتول

القضتتاعين اإلدار والم تتدديم تتل يصت ت الق تتو :أن لغتتاع ات ت ا التقا تتين متتن ش تتودن أن يح تتئ
مشتكلت الوا تتع العملتتي المتعلقتة بالدظتتان القتتادودي الت
ن اإللغتتاع – علت

يحكتتن تلتتر العل تات القادوديتتةم بتتئ

تترض أن تتتن – لتتن يحقت أ دتيجتتة يجابيتتة تتي الوا تتع العملتتيم علت

التترغن متتن محاولتتة كمتتا :الاتتياق ال ت

يدتتاد بتتن الققتتن ،دجتتد بتتون معضتتلة كضتتاة العقتتد

االا تتتثمار للقت تتادون اإلدار أن القت تتادون المت تتددي ا مت تتة وماتتتتمرل حت ت ت
التقاتتينم ومتتا يتتدلئ علت

لتتر ،أدتتن حت ت

ت تتي ت تترض لغت تتاع

تتي دو :دظتتان "الكومتتون لتتو" التتتي ال تعتتر ا ت ا

التقاين ،يحاو :القضاع والققن القادودي ،يجاد اتبلا للتو يت بتين المصتال المتعارضتة تي
عقتتد االاتتتثمار األجدبتتيم قتتد حتتاو :الققتتن تتي اتتبيئ ات ا التو يت

يجتتاد حلتتو :عتتن ريت

دكتتا :القتتادون التتدولي تتي الاتتياق "أ بتتتدويئ العقتتد"م16إ ،واع تتاع الماتتتثمر عتتدد متتن

الضمادات التي د تكقئ لتن عتدن الماتاسم و لتر تجدبتا للكتل

بشتون أ الدظتامين الت

يحكن مصال ا ا العقتد ،دتار المصتلحة العامتة التتي تدشتداا الدولتة والمصتلحة الكاصتة

بالماتثمر التي ال يمكن التضحية ب ا بشكئ م ل م17إم

أما عن القضاع البري ادي ،ي محاولتن لوضع معايير للقصئ تي الد اوعتات ات العدصتر

األجدبي التي يتداكئ ي ا القادون العان والكتا

م دجتده أوال يعتبتر العل تات الداشت ة عتن

تشريعات االاتيراد والتصدير ،تشريعات التحكن باألاعار وتشريعات مكا حة االحتكار متن
العل ات العامة ولياتت الكاصتةم ثاديتا وضتع ثلثتة معتايير للقضتاع ي بق تا القاضتي تي
اتتبيئ تحديتتد بيعتتة العل تتة ومتتن ثتتن تحديتتد التقاتتين القتتادودي الت
ل أ ار

الدواة /الغاية التشريعية من القادون ال

تدتمتتي لتتن واتتي مالدظتتر

يحكن العل ة /والمق تون العتان للوا عتة

محئ الدواةإ م18إم ال أن تلر المعايير د ال يكون ل ا أثر ي تحديد القتادون الت
لتتن العل تتات المكتل تتة ،لتتر أن أ ت ار

تكضتع

الد تواة ،والغايتتة متتن التش تريع ،كمتتا واإل تتار العتتان
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للوا عة ي تلر العل ات دا م ا ما يكون ي دق ة التقا ع التي يصعب ي ا الوصو :لقو:

واحد وحاانم

الخاتمة والنتائج :

ودكل

من لر ،ل أن التقر ة بين القادودين العان والكا

د ال يكون ل تا علت أرض

الوا ع اوى الدتا ص العلميتة التتي تعتمتد علت ات ا التقاتين تي تروة القتادون لغترض تات يئ
الد اراتتة تتي كليتتات الحقتتوق ،وألغتراض التكصت

م أمتتا عتتن الصتتعوبات العمليتتة تتي تتي

الحقيقة ال تداب ل ا التقاين ،بئ تداب ل بيعة القوادين التي يشتمئ علي ا التقاين ،والتي

كادت اابقة عل دشوتنم وبالتالي الحدي

اليون يجتب أال يدصتب علت

لغتاع ات ا التقاتين،

بئ بدالا متن لتر ال بتد أن يكتون مرتكتو أوالا علت
روة القادون المكتلقة ،األمر ال أصب من مت لبات يان الدولة الحديثةم واألمر اآلكر
بتو :وجتود ات ا االتصتا :والتقتا ع بتين

ي اإل رار بون الكلا الت

تان تي أ اتان الققتن كتان باتبب اعتمتاده علت المعيتار الغتا ي

ي التقاين ،ال أن االعتماد البد أن يكون ا ن عل المعيار الشكصي والدظر ل الدولتة
بمدظور ال ر
وعلت

ي العل ة مع صئ ا ا الدور عن دور الدولة باعتباراا ال ة مدظمةم
القتوادين الحديثتتة كالتكصتي

لتر تصتتد

و تتادون البي تة ،حمايتتة المدا اتة ،وتدظتتين

االحتكار عل أااس من بيعتة ظ تور الدولتة تي تلتر القتوادين والقبعتة التتي ترتتدي ا يتنم
قي التكصي

كون الدولة مت دكلت ي شركة المااامة المؤااة لغرض التكصتي

باعتباراا مااان ،تكضتع للقواعتد التتي يكضتع ل تا الماتاان القترد بداتبة ملكيتة  %02متن
رأس الم تتا ،:تعام تتئ معامل تتة الش تتك

الك تتا

م ل تتر علت ت ال تترغن م تتن امتلك تتا للات ت ن

ال ابي ،كودن أمر مدتقد من جادب الققن لمكالقتتن لقلاتقة دارل الشتركات ،كمتا أدتن ال يغيتر

متتن ك ترل أن الدولتتة بحاتتب األصتتئ اتتي ماتتاان تتي الشتتركة بداتتبة ملكيتتة معيدتتة ويكضتتع
لقواعد المااامينم
أمتتا عتتن توادين المدا اتتة واالحتكتتار تتكن الدولتتة وان دظمتتت تلتتر المماراتتات باشتتت ار ات

وعقوبات داتجة عن كرق تلر القوادين وظ رت كصاحبة اتل ة ،ال أدتن متت اترت واعتد
المدا اة واالحتكار عل الدولة باعتباراتا تتاجر كمتا تي شتركات التدقا التتي تملك تا الدولتة
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ملكيتتة كاصتتة ،تتل جتتدا :عل ت أد تتا تعتبتتر متتن األشتتكا

القادون لقان القادون الكا

الكاصتتة وبالتتتالي يدتمتتي ا ت ا

م

تضتتمن تلتتر القتوادين بعتتض االشتتت ار ات والعقوبتتات تتي حتتا:
وال يدتتا :متتن لتتر أن الدولتتة ّ
مكالقت ا ،لر أن القدر البايا من الال ة ألغراض التدظين ال يؤثر علت بيعتة القتادون

ويجعلن يرتد ثوب القادون العان بدالا من القادون الكا
تتي العل تتة التتتي تكتتون محتتئ ات ا القتتادون ،بغتتض الدظتتر عتتن األحكتتان التدظيميتتة والج او يتتة

م العبرل ن ب بيعة دور الدولة

ي تتن ك تتون ات ت ا الظ تتور مقب تتو :ومقت تترض م تتن جاد تتب الدول تتة حتت ت

الكا

تتي تشت تريعات الق تتادون

م19إم

المصادر العربية:

 -0عل تتي الب تتارود  ،الق تتادون الع تتان والق تتادون الك تتا
للبحو القادودية واال تصادية ،مصر0911 ،م

– تقا تتين مدتق تتد  ،-مجل تتة الحق تتوق

 -0عبت تتدالحي حجت تتاو  ،المت تتدكئ لد ارات تتة العلت تتون القادوديت تتة ،م بوعت تتات جامعت تتة الكويت تتت،
0930م

 -7عبدالمدعن را الصدل ،أصو :القادون ،دار الد ضة العركية0931 ،م

 -4عبدالالن الترماديدي ،القادون المقارن والمدااص القادودية الكبرى المعاصرل0912 ،م
 -1غاان ركا  ،العقود الدق ية – العل ات الدولية الكاصة 0911 ،-م
 -1حقيظة الايد الحداد ،العقود المبرمة بين الدو :واألشكا

األجدبية ،دار الم بوعات

الجامعية ،االاكددرية0223 ،

 -3محمد محمد عبدالل ي  ،القادون العان اال تصاد  ،مجلس الدشر العلمي0200 ،م

 -1أحم تتد عب تتدالرحمن الملحتتتن ،الشت ترير االا تتتراتيجي والات ت ن الت ت ابي تتتي تتتادون بت ترامص
وعمليات التكصي

 ،مجلة الحقوق ،العدد 0200 ،0م

 -9برااين محمد الحمود ،المالية العامة للدولة ،ال بعة الثالثة0204/0207 ،م
 -02امير تداغو ،الدظرية العامة للقادون ،مدشول المعار  ،دمسم

المصادر األجنبية:
11- James Fawcett, Janeen M, Carruthers, private international law,
fourteenth edition
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12- M.Sornarajah, The International Law On Foreign Investment,
second edition, CAMBRIDGE
التشريعات:
 -0ادون الشراكة بين الق اعين العان والكا

الكويتي ر ن  001لادة 0204م

 -0داتور دولة الكويت الصادر ي 0910م
 -7ادون تدظين برامص وعمليات التكصي

ر ن  73لادة 0202م

الهوامش والمراجع المعتمدة
م 0إ تضتتن ا ت ه العا لتتة مجمتتوعتين متتن الق توادين األول ت اتتي المجموعتتة اللتيديتتة المتمثلتتة
بالقادون المددي القرداي الصادر ي  ،0124كمتا تضتن المجموعتة الجرماديتة القتادون

المتتددي األلمتتادي الصتتادر  0191والدا ت تتي 0922م ا ت ا و تتد أدت حركتتة الد ضتتة

التي دعت ل

حياع القادون الرومادي ل احتضان ي اليا ل ا القادون ،حي

بتتتدريس القتتادون الرومتتادي تتي جامعتتة

Boulogne

بدأت

 ،كمتتا ويتتت دعتتا ن المتتد ص

الرومتتادي بتبدتتي ك ترل القتتادون ال بيعتتي التتتي دتتادى ب تتا لاتتقة ار العصتترم وك ت لر

تكت ّتون مد ج ت ا موحتتدا للقتتادون الرومتتادي الجرمتتادي كتتان كلي ت ا متتن القتتادون الرومتتادي
والم اب اإلداادي والقادون ال بيعيم عبدالالن الترماديدي ،القادون المقتارن والمدتااص
القادودية الكبرى المعاصرل،0912 ،

91 -97م

م0إ عبت تتدالحي حجت تتاو  ،المت تتدكئ لد ارات تتة العلت تتون القادوديت تتة ،م بوعت تتات جامعت تتة الكويت تتت،
،0930

737م

م7إ عبدالمدعن را الصده ،أصو :القادون ،دار الد ضة العركية،0939 ،
م 4إ أما عن الداتور الكويتي ،يتض من ديباجتن التي تد

47م

عل أن ات ا الداتتور جتاع

"اتتعي ا دحتتو ماتتتقبئ أ ض تتئ يتتدعن يتتن التتو ن بموي تتد متتن الر اايتتة والمكادتتة الدولي تتة"،

يتض بون الداتور يتبد الدظان اال تصاد الجديد للدولة ا ن عل الر ااية للو ن،
مما يعدي بون الدولة لن تعد ملتومة بتو ير الحيال الكريمة والضرورية قا ،بئ تتجاوو
لر ل تو ير ما يحق الر اه لأل رادم األمر ال
مراعال واعد العدالة االجتماعية ي التوويع والتكالي
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عل أن يكون اال تصاد التو دي أاااتن العدالتة االجتماعيتة ،و وامتن

التعتتاون العتتاد :بتتين الدشتتاال العتتان والدشتتاال الكتتا

 ،اد تتن تحقيت التدميتتة اال تصتتادية

وويادل ور ع ماتوى المعيشة وتحقي الركاع للموا دينم

م1إ "التتدو :العركيتتة وجتتدت دقا ت ا حتتا رل بتتين المعاتتكرين الغركتتي والشتتر يم وثتتورل جمتتا:
عبدالداص تتر تتي يولي تتو  0910تعتب تتر تتويجت ت ا الدتش تتار القك تتر االش تتتراكي تتي ال تتو ن

العركي ،وك ت الثورات واالدقلبات تتوالي ي البلدان العركية ي اوريا والعراق أاتول

بمصر"م برااين محمد الحمود ،المالية العامة للدولة ،ال بعة الثالثة،0204/0207 ،
9م

م1إ عتتر

تتادون الش تراكة بتتين الق تتاعين العتتان والكتتا

الكتتويتي تتي مادتتتن األول ت عقتتد

االاتتتثمار تحتتت مق تتون "دظتتان الش تراكة" عل ت أدتتن "دظتتان يقتتون بمقتضتتاه ماتتتثمر متتن
الق اة الكا

باالاتثمار علت أرض تملك تا الدولتة  -متت ت لتب المشتروة لتر -

تتي أحتتد المشتتروعات التتتي يتتتن رح تتا ة ة متتن بتتئ ال ي تتة بالتعتتاون متتع حتتدى

الج تتات العامتتة بعتتد تو يتتع عقتتد معتتن ،يقتتون متتن كللتتن بتدقي ت أو بدتتاع أو ت تتوير أو
تشتتغيئ أو عت تتادل توايتتئ أحتتد المشتتاريع الكدميتتة أو البديتتة التحتيتتة ،وتتتدبير تمويتتئ لتتن
وتشغيلن أو دارتن وت ويره ،و لر كل :مدل محددل يؤو :بعداا ل الدولة"م
م 3إ " واي أن تع د الدولة المتعا دل بموجب ا ا الشرال بوصتق ا اتل ة تشتريعية تي ات
الو ت ،بعدن صدار أين تشريعات جديدل تار علت العقتد المبترن بيد تا وكتين ال تر
األجدبتتي المتعا تتد مع تتا ،عل ت دحتتو يتتؤد

ل ت اإلك تل :بتتالتواون اال تصتتاد للعقتتد،

واإلضرار بال ر األجدبي المتعا د مع ا"م حقيظة الاتيد الحتداد ،العقتود المبرمتة بتين
ال تتدو :واألش تتكا

األجدبي تتة ،دار الم بوع تتات الجامعي تتة ،االا تتكددرية،0223 ،

704م

م1إ تتع تتد الدولتتة بموجتتب شتترال عتتدن الماتتاس – حتتا :د ارجتتن – أال تقتتون بتعتتديئ العق تد
باإلرادل المدقردل بما يكئ بمصتلحة الماتتثمر األجدبتيم كمتا تتع تد بموجتب شترال عتدن
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التقتتاوض بتتالجلوس للتقتتاوض متتع الماتتتثمر األجدبتتي لتعتتديئ بدتتود العقتتد بمتتا يتدااتتب
والظرو

الجديدل التي تكون د رأت علينم

م9إ غاان ركا  ،العقتد التجتار التدولي -العقتود الدق يتة ،0911 ،-

011- 011م

بشتتار محمتتد األاتتعد ،عقتتود االاتتتثمار – العل تتات الدوليتتة الكاصتتة ،0221 ،-
31 – 11م

م02إ غاان ركا  ،المرجع الااب ،

091 – 090

م00إ أحمتتد عب تتدالرحمن الملحتتن ،الشت ترير االاتتتراتيجي والات ت ن ال ت ابي تتي تتادون بت ترامص
وعمليات التكصي

 ،مجلة الحقوق ،العدد ،0200 ،0

04م

م00إ "أصبحت ظاارل تدكئ الدولة تي عل تات األ تراد الكاصتة ،ظتاارل معرو تة ومت اويتد
علت متتر األيتتانم والمشتترة يويتتد تتي كتتئ يتتون تتي عتتدد القواعتتد القادوديتتة اآلم ترل التتتي ال

تجوو مكالقت ا ي العقود المبرمة بين األ راد"م امير تداغو ،الدظريتة العامتة للقتادون،
مدشول المعار ،

117م

م07إ علي البارود  ،القادون العان والقادون الكا
للبحو القادودية اال تصادية ،مصر،0911 ،

– تقاين مدتقد  ،-مجلة الحقوق
14م

011 -041م
م04إ عبدالالن الترماديدي ،المرجع الااب ،
)15( James Fawcett, Janeen M, Carruthers, private international law,
fourteenth edition, p129,130.
م01إ واو أن يعامئ عقد االاتثمار عل اعتباره اتقا ين دولية ،يكون التتوان الدولتة ضتمن
بدود ا ا العقد التوام ا دولياَ ،وعل

لر ال تات يع الدولة أن تتتمل

تي مواج تة الماتتثمر بحجتة أن ادود تا التتداكلي يع ي تا الحت

متن ات ا االلتتوان

تي اإلد تاع او باتكتتا

اإلجتراع الت يشتتكئ كر ت ا لللتتوان أيت ا كتتانم ال أن ات ا القتتو :يتتن متتن المجا تتال ألاتتن
القواعد الماتقر علي ا ي القادون الدولي واي أن األ تراد – ومتد ن الماتتثمر األجدبتي

– ال يعتر ل ن بالشكصية الدولية ،وعلين ال يمكتن أن يكتون ر ت ا تي اتقا يتن دوليتة
للقو :بون عقد االاتثمار أصب اتقاق دولي بين الدولة والماتثمرم
(17) M.Sornarajah, The International Law On Foreign Investment,
second edition, CAMBRIDGE, p.34.
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(18) James Fawcett, Janeen M, Carruthers, private international law,
fourteenth edition, p129,130.
م 09إ واد تتار م تتن القق تتن م تتن ي تتدعو لت ت الدظ تتر للق تتادودين الع تتان والك تتا بمدظ تتور جدي تتد
ا تص تتاد يتداا تتب و بيع تتة العل تتات اال تص تتادية الجدي تتدل وم تتا تت لب تتن م تتن المرود تتة

والقابليتتة للتغيتتر ،كالقتتادون المتتددي اال تصتتاد  ،والقتتادون اإلدار اال تصتتاد م يكتتون

ب لر القادون اال تصتاد لتيس رعت ا ثالثت ا للقتادون ،بتئ يتبتع التقاتين الكلاتيكي يكتون
اد تتار تتادون ك تتا ا تص تتاد و تتادون ع تتان ا تص تتاد م محم تتد محم تتد عب تتدالل ي ،
القادون العان اال تصاد  ،مجلس الدشر العلمي،0200 ،

00م
عل التقاين

ال أن ا ه الدعول ال تو ر حلا ا ع ا للماولة ،كود ا تقون ي د اية الم ا
الاتتاب  ،وكتتئ متتا ادالتتر أد تتا اع تتتن تاتتمية جديتتدلم عتتلول عل ت أد تتا تتد تثيتتر الجتتد:
حو :مدى المة اكتاا المدظور اال تصتاد لاتاحة القتادون تي دو :ال تقتون علت

االش تتتراكية الم لق تتةم واألم تتر الل تتت تتي ا ت ت ا التقا تتينم أن القق تتن تتي ا تتبيئ تحديت تتد

التشريعات اال تصادية التي تدكئ ي ظئ القادون اال تصتاد العتان ،وتمييت او ل تا عتن

القتتادون اال تصتتاد الكتتا

م يتبد ت معيتتار تتتدكئ الاتتل ة لغتترض تحقي ت المصتتلحة
رع ا للقادون العتان متت تتدكلت الدولتة ممثلتة

العامة ،يكون ب لر التشريع اال تصاد

بمؤاا تتات ا وكيادات تتا تتي التدظ تتين أو االا تتتغل :لتحقيت ت الص تتال الع تتانم ال أن ات ت ا

المعيار ركما من شودن أن يعيد الكلا بين واعتد القتادون العتان والقتادون الكتا

م لتر

أدن معيار غير اصئم كما او مقرر أن الال ة تظ ر – وال بوس ب لر – حت

ظئ واعد القادون الكا
كا

ي

غير اال تصاد م ال أن لر لن يدقي عد ا صقت ا كقتادون

ولن يلبا ا ثوب القادون العانم المعيتار الحقيقتي تي التقر تة بتين القتادون العتان

اال تصاد والقادون الكا

او بيعة ظ ور الدولة باعتباراا مكا بة ضتمن أحكتان

القادون ،وليس بمجرد دكول ا ي التدظينم
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