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 إعداد 

 حذيفة رعد الطائي

 إشراف

 مغلي أبومهند عزمي  الدكتور األستاذ 

 صالملخ  

نظررررراا للرررردور الهررررام الررررذي تقرررروم برررره الشررررركات المتعررررددة الجنسررررية علررررى الصررررعيد الرررردولي، 

الجتماعيررررررة، ونظررررررراا ودخولهررررررا فرررررري تعاقرررررردات مررررررع الرررررردول لتنفيررررررذ برررررررام  التنميررررررة االقتصررررررادية وا

للطبيعررررة القانونيرررررة الخاصرررررة لهرررررذه الشرررررركات والناشررررؤة عرررررن جنسررررريتها األجنبيرررررة وانتما هرررررا ألكثرررررر 

مررررررن نظررررررام قررررررانوني ممررررررا أثررررررار مشرررررركلة تحديررررررد القررررررانون الواجرررررر  التطبيررررررق علررررررى العقررررررود الترررررري 

 تبرمها هذه الشركات.

رررررريعتبرررررر مررررررن أهررررررم الن  و  ع األردنرررررري فرررررري شررررررر  ى المتبن ررررررالد راسررررررة  إليهررررررا لت  ترررررراؤ  الترررررري توص 

مررررن القررررانون المرررردني فرررري تحديررررد القررررانون الواجرررر  التطبيررررق علررررى العقررررود المبرمررررة  02/1المررررادة 

أن التعبيررررررر  ارهمررررررع الشررررررركات المتعررررررددة الجنسررررررية قاعرررررردة خضرررررروع العقررررررد لقررررررانون اإلرادة، واعتبرررررر

تجزؤرررررررة القرررررررانون الواجررررررر   جازترررررررهإوعررررررردم عرررررررن اإلرادة يمكرررررررن أن يكرررررررون صرررررررريحاا أو ضرررررررمنياا، 

نررره لرررم يشرررر إلرررى ضررررورة وجررررود أره وحررردة متكاملرررة، كمررررا يالحرررظ اطبيرررق علرررى العقرررد برررل اعتبرررالت

، رغرررررم أهميرررررة وجرررررود ارتبررررراط برررررين القرررررانون الواجررررر  التطبيرررررق ارتبررررراط برررررين قرررررانون اإلرادة والعقرررررد

 . على العقد من جهة، والعقد من جهة ثانية



 ل

ث يكرررررررون القرررررررانون مرررررررن القرررررررانون المررررررردني األردنررررررري بحيررررررر 02/1تعرررررررديل المرررررررادة ممرررررررا يسرررررررتدعي 

الصررررررلة بررررررين العقررررررد وقررررررانون  برررررره ألن   المختررررررار مررررررن قبررررررل األطررررررراف لرررررريحكم العقررررررد علررررررى صررررررلة  

كانررررررررت هررررررررذه الصررررررررلة شخصررررررررية تتعلررررررررق بجنسررررررررية  اإلرادة هرررررررري الترررررررري تبرررررررررر االختيررررررررار، سررررررررواءا 

 المتعاقدين أو محل إقامتهم، أو موضوعية تتعلق بمكان إبرام العقد أو تنفيذه.

 زع القوانين، الشركة، المتعددة الجنسية، القانون الواج  التطبيق.تنا مفتاحية:الكلمات ال
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Abstract 

In view of an important role played by multinational companies at 

the international level, and their involvement in contracts with countries 

to carry out economic and social development programs, as well as due to 

the special legal nature of these companies resulting in their foreign 

nationality and their belonging to more than one legal system, the 

problem of identifying applicable law on contracts made by companies is 

raised. 

One of the most important results that the study has concluded is 

adoption of Jordanian legislator in article (20/1) of civil law in identifying 

applicable law on contracts made with multinational companies as a base 

of contract subjected to law of will, considering that the expression of 

will can be either implicit or explicit. In addition, it does not authorize to 

take a part of applicable law on contract, but it is considered as an 

integrated unit. It is observed that there is no correlation between contract 

and law of will despite the significance of existing correlation between 

the applicable law on contract on the one hand and the contract on the 

other hand.  



 ن

This calls for amending article (20/1) of Jordanian civil law to be 

the law chosen by parties to rule contract related to it since the relation 

between contract and law of will justify the selection, whether the relation 

is personal related to contractors' nationality or their residential place, or 

objectivity related to place of making or conducting contract. 

Key words: The conflict of laws, company, multinational 

companies, the applicable law. 
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 الفصل األول

 وأهميتهاالد راسة  ةخلفي  

 تمهيد:

طرررررور االقتصررررررادي واالجتمررررراعي للرررررردول وضررررررورة تررررر مين سررررررير مرافقهرررررا العامررررررة ض الت  ر  ف ررررر

وتلبيررررررة الحاجررررررات االجتماعيررررررة واالقتصررررررادية لمواطنيهررررررا االسررررررتعانة بالشررررررركات المتعررررررددة الجنسررررررية 

كبيرررررر، وتقنيرررررة متقدمرررررة تفتقرررررر لتنفيرررررذ المشررررراريع االقتصرررررادية الضرررررخمة التررررري تحترررررا  إلرررررى تمويرررررل 

إليهررررا هرررررذه الرررردول، كمرررررا أن االسررررتعانة بالشرررررركات المتعررررددة الجنسرررررية لررررم يقتصرررررر علررررى الررررردول أي 

إلررررى أشررررخاص القررررانون الخرررراص واألفررررراد الررررذين اسررررتعانوا  علررررى أشررررخاص القررررانون العررررام بررررل امتررررد  

 بهذه الشركات في تنفيذ مشروعاتهم.

ولهرررررررررا إلرررررررررى مختلرررررررررف ميرررررررررادين الحيررررررررراة وقرررررررررد رافرررررررررق توسرررررررررع نشررررررررراط هرررررررررذه الشرررررررررركات ودخ

وانتما هررررررا  ،االقتصررررررادية العديررررررد مررررررن المشرررررركالت القانونيررررررة نظررررررراا لتعرررررردد جنسرررررريات هررررررذه الشررررررركات

، وقيامهررررا بتنفيرررررذ مشررررراريعها إلررررى قوميرررررات وثقافررررات وقررررروانين مختلفررررة عرررررن البلررررد الرررررذي تنتمرررري إليررررره

ازع القرررروانين الواجبررررة حالررررة مررررن تنرررر قيررررام مررررا أدى إلررررى فرررري بلررررد يختلررررف عررررن البلررررد الم سسررررة فيرررره،

، وفرررررررض بالتررررررالي تحديرررررد القررررررانون الواجررررر  التطبيررررررق علررررررى التطبيرررررق علررررررى عقرررررود هررررررذه الشرررررركات

 عقود هذه الشركات مع الدولة.
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 :وأسئلتهاالد راسة  مشكلة أولا ـ

يلعررررررر  تحديرررررررد القرررررررانون واجررررررر  التطبيرررررررق علرررررررى المنازعرررررررات المتعلقرررررررة بعقرررررررود الشرررررررركات 

دوراا كبيرررررراا فررررري حرررررل المشررررركالت التررررري تعررررراني منهرررررا هرررررذه  الدولرررررة المبرمرررررة مرررررعالمتعرررررددة الجنسرررررية 

 .، وتطوير أنشطتهاالشركات

واسرررررتناداا لمرررررا تقررررردم فرررررسن مشررررركلة البحرررررث الرؤيسرررررية ترررررتلخص فررررري إيجررررراد الحلرررررول القانونيرررررة 

الشررررررررركات المتعررررررررددة  المبرمررررررررة بررررررررين عقررررررررودالالمالؤمررررررررة لتحديررررررررد القررررررررانون واجرررررررر  التطبيررررررررق علررررررررى 

 . والدولة ،الجنسية

 األسئلة الفرعية التالية:الد راسة  ير مشكلةوتث

 ما ماهية الشركات المتعددة الجنسية؟ 

  المقصرررررررود بقرررررررانون اإلرادة الواجررررررر  التطبيرررررررق علرررررررى العقرررررررود المبرمرررررررة برررررررين الشرررررررركات مرررررررا

 ؟والدولة ،المتعددة الجنسية

  واجرررررر  التطبيررررررق علررررررى عقررررررود الشررررررركات المتعررررررددة الجنسررررررية المبرمررررررة مررررررع المررررررا القررررررانون

 ؟ي حالة غيا  قانون اإلرادةالدولة ف

 أهداف الدراسة: ثانياا ـ

  ماهية الشركات المتعددة الجنسيةتحديد . 

 علرررررى عقرررررود الشرررررركات المتعرررررددة الجنسرررررية الوقررررروف علرررررى قرررررانون اإلرادة الواجررررر  التطبيرررررق 

 .ات الدوليةواالتفاقي   ،في القانون األردني مع الدولة
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 لعقرررررود المبرمرررررة برررررين الشرررررركات المتعرررررددة علرررررى اعررررررف علرررررى القرررررانون الواجررررر  التطبيرررررق ت  لل

واالتفاقيرررررررات الجنسرررررررية والدولرررررررة فررررررري حالرررررررة غيرررررررا  قرررررررانون اإلرادة فررررررري القرررررررانون األردنررررررري 

 .الدولية

 راسة:ية الد  أهم   :ثالثاا 

إلررررى طبيعررررة الرررردور الررررذي تلعبرررره الشررررركات المتعررررددة الجنسررررية الد راسررررة  ترجررررع أهميررررة هررررذه

ة لي ررررررآو  ،هررررررذه الشرررررركات علينرررررا اإللمررررررام ب نشرررررطة   ولي ممررررررا يفررررررضعلرررررى الصرررررعيد االقتصررررررادي الرررررد  

وطبيعررررررة عملهررررررا ونشرررررراطها لالسررررررتفادة ممررررررا تقرررررروم برررررره فرررررري تحقيررررررق التنميررررررة االقتصررررررادية  ،تكوينهررررررا

يجرررراد الحلررررول المالؤمررررة للمشرررركالت القانونيررررة الناشررررؤة عررررن عمررررل هررررذه الشررررركات  ،واالجتماعيررررة، وا 

 عن طريق القضاء أو التحكيم. اءا وتحديد القانون واج  التطبيق على منازعاتها وحلها سو 

 راسة:حدود الد   :رابعاا 

ـــــة:الحـــــدود الز   - علرررررى الفتررررررة الممتررررردة مرررررن تررررراري  الد راسرررررة  يقتصرررررر النطررررراق الزمنررررري لهرررررذه مني

 31وقرررررانون التحكررررريم األردنررررري رقرررررم  1791لسرررررنة  43صررررردور القرررررانون المررررردني األردنررررري رقرررررم 

 الد راسة. هذه وحتى تاري ، 0221لسنة 

ــــالحــــدود المكا - العديررررد مررررن الرررردول، إلررررى جانرررر   يشررررمل اإلطررررار المكرررراني لهررررذا الموضرررروع ة:ني 

 .المملكة األردنية الهاشمية

علرررررى تحديرررررد القرررررانون الواجررررر  التطبيرررررق علرررررى الد راسرررررة  هرررررذهتقتصرررررر  الحـــــدود الموضـــــوعية: -

نه القرررررانون العقرررررود المبرمرررررة برررررين الدولرررررة والشرررررركات المتعرررررددة الجنسرررررية علرررررى ضررررروء مرررررا تضرررررم  

 31وقرررررررانون التحكررررررريم األردنررررررري رقرررررررم وتعديالتررررررره،  1791لسرررررررنة  43نررررررري رقرررررررم المررررررردني األرد

 نته االتفاقيات والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص.وما تضم  ، 0221لسنة 
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 :راسةمصطلحات الد   :خامساا 

" كررررل تنظرررريم جمرررراعي يتكررررون مررررن شررررركات تسررررتقل فيرررره : الشــــركة المتعــــددة الجنســــية -

معنويررررة الخاصررررة بهررررا وتتحررررد فيمررررا بينهررررا كررررل منهررررا بوجودهررررا القررررانوني وشخصرررريتها ال

بررررررررررروابط متنوعررررررررررة تسررررررررررمخ للشررررررررررركة األم بسخضرررررررررراع الشررررررررررركات األخرررررررررررى لتبعيتهررررررررررا 

  (1).وممارسة رقابة عليها للتوصل إلى وحدة القرار الصادر عنها"

: نظرررررام خررررراص للتقاضررررري ينشررررر  مرررررن االتفررررراق برررررين األطرررررراف المعنيرررررة علرررررى التحكـــــيم -

بمهمررررة الفصررررل فرررري المنازعررررات القاؤمررررة  العهرررردة إلررررى شررررخص أو أشررررخاص مررررن الغيررررر

 (2).فيه بينهم بحكم يتمتع بحجية األمر المقضي

 راسة:ظري للد  الن   اإلطار :سادساا 

يعتبرررررر تحديرررررد القرررررانون الواجررررر  التطبيرررررق علرررررى العقرررررود التررررري تبرمهرررررا الشرررررركات المتعرررررددة 

ؤ  وآثرررار قانونيررررة مرررن المواضررريع القانونيرررة الهامررررة، لمرررا يترتررر  عليهرررا مرررن نترررا مرررع الدولرررة الجنسرررية

رررر ة مررررع توسررررع نطرررراق عمررررل هررررذه الشررررركات وتزايررررد الطلرررر  تمررررر أطررررراف العالقررررة القانونيررررة، وخاص 

علرررررررى أنشرررررررطتها، وتمتعهرررررررا بالقررررررردرات الماليرررررررة والفنيرررررررة الهاؤلرررررررة لتنفيرررررررذ المشرررررررروعات االقتصرررررررادية 

 اا ميزانية الدول عن القيام بها.الضخمة التي تعجز أحيان

 إلرررررى خمسرررررة فصرررررولالد راسرررررة  ع مرررررن جميرررررع جوانبررررره سررررريتم تقسررررريموبغيرررررة اإلحاطرررررة بهرررررذا الموضرررررو 

 وفقاا لما يلي:

  

                                                           
اتها (، اإلفالس الدولي لمجموعة الشركات المتعددة الجنسية، مسؤولية الشركة األم األجنبية عن ديون شرك6002) غنام محمد شريف - 1

 9ـ7الوليدة، دار الجامعة الجديد للنشر، اإلسكندرية، ص 
، منشددددورات الحلبددددي 22، ص5( المددددوج  فددددي النلريددددة العامددددة فددددي التحكدددديم التجددددار  الدددددولي،  6002الحددددداد ح يلددددة السدددديد،) - 2

 الحقوقية
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 يتهاوأهم  الد راسة  الفصل األول: خلفية

راسرررررة، واألسرررررؤلة التررررري تثيرهرررررا، وأهرررررداف الد  الد راسرررررة  راسرررررة، ومشررررركلةالتمهيرررررد للد  ويتضرررررمن 
راسررررررررة، للد  ظررررررررري راسررررررررة، واإلطررررررررار الن  يتهررررررررا، وحرررررررردودها، والمصررررررررطلحات المسررررررررتخدمة فرررررررري الد  وأهم  
 الد راسة. والمنه  المستخدم في راسة،ابقة التي تناولت موضوع الد  راسات السوالد  

 .ة الشركات المتعددة الجنسيةماهي  : الفصل الثاني

مفهرررررررروم الشررررررررركات المتعررررررررددة الجنسررررررررية، ومرررررررردى تمتعهررررررررا بالشخصررررررررية القانونيررررررررة  :حررررررررث األولالمب  
 الدولية.

 .ي تبرمها الشركات المتعددة الجنسيةبعض أنواع العقود الت :المبحث الثاني

ماهيـــــة قـــــانون اإلرادة الواجـــــب التطبيـــــق علـــــى عقـــــود الشـــــركات المتعـــــددة  :الفصـــــل الثالـــــث
 الجنسية.

 مفهوم قانون اإلرادة.  :المبحث األول

 ضوابط قانون اإلرادة :المبحث الثاني

 معوقات تطبيق قانون اإلرادة.  :المبحث الثالث

ـــع ـــانون  :الفصـــل الراب ـــي ظـــل الق ـــددة الجنســـية ف ـــود الشـــركات المتع ـــى عق ـــق عل الواجـــب التطبي
 غياب قانون اإلرادة.

مواقررررررف الفقهرررررراء مررررررن تحديررررررد القررررررانون الواجرررررر  التطبيررررررق علررررررى عقررررررود الشررررررركات  :المبحررررررث األول
 .المتعددة الجنسية

سرررررلطة المحكمرررررين فررررري تحديرررررد القرررررانون الواجررررر  التطبيرررررق علرررررى عقرررررود الشرررررركات  :المبحرررررث الثررررراني
 .الجنسية المتعددة

القرررررررانون الواجررررررر  التطبيرررررررق علرررررررى عقرررررررود الشرررررررركات المتعرررررررددة الجنسرررررررية فررررررري  :المبحرررررررث الثالرررررررث
 القانون الدولي الخاص.
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 والنتائج والتوصيات الفصل الخامس: الخاتمة

 النتاؤ  / التوصيات/  الخاتمة

 :راسات السابقةالد   :سابعاا 

ا علـــــــى ســـــــيادة الشـــــــركات المتعـــــــددة الجنســـــــيات وت ثيرهـــــــ( 0213) مليكرررررررهدراسرررررررة  -1

 . (1)الدول

مفهرررررروم الشررررررركات المتعررررررددة الجنسرررررريات مررررررن خررررررالل تسررررررليط الضرررررروء علررررررى الد راسررررررة  تناولررررررت

والشخصرررررية القانونيرررررة التررررري تتمترررررع  ،تعريفهرررررا وجرررررذورها التاريخيرررررة وخصاؤصرررررها وأسرررررالي  تكوينهرررررا

 وأثرررررر نشررررراط هرررررذه الشرررررركات علرررررى مفهررررروم سررررريادة الررررردول وت ثيرهرررررا علرررررى ،سرررررتراتيجية عملهررررراابهرررررا و 

 .على ثرواتها الطبيعيةولة مبدأ سيادة الد  

السررررررابقة أنهررررررا تبحررررررث فرررررري تحديررررررد القررررررانون واجرررررر  التطبيررررررق الد راسررررررة  تلررررررف دراسررررررتنا عررررررنوتخ  

 علرررررى المنازعرررررات المتعلقرررررة برررررالعقود التررررري تبرمهرررررا الشرررررركات المتعرررررددة الجنسرررررية، حيرررررث خلرررررت تلرررررك

الشرررررركات متعرررررددة الجنسرررررية أثرررررر  واقتصررررررت علرررررى تنررررراول   ،عررررررض لهرررررذه المسررررر لةمرررررن الت  الد راسرررررة 

 على مس لة السيادة. 

ــــــددة الجنســــــيات فــــــي الش  ( 0212دراسررررررة نعيمررررررة) -0 خصــــــية القانونيــــــة للشــــــركات المتع

 .(2)القانون الدولي العام

وليررررررة بصررررررورة عامررررررة، وللشررررررركات ظررررررام القررررررانوني للشخصررررررية القانونيررررررة الد  الن  الد راسررررررة  تناولررررررت

وهيؤرررررررات  ،ف الفقررررررره الررررررردولي والقضررررررراءمرررررررن خرررررررالل موقررررررر ،المتعرررررررددة الجنسررررررريات بصرررررررورة خاصرررررررة

 التحكيم الدولية من الشخصية القانونية للشركات المتعددة الجنسية.
                                                           

تير، جامعددددة  مدددديس مليانددددة، ( الشددددركات المتعددددددة الجنسدددديات وتياير ددددا علدددد  سدددديادة الدددددو ، رسددددالة ماجسدددد6052مليكددددة م)يلددددي) -1
 الج ائر.

( الش صددددية القانونيددددة للشددددركات المتعددددددة الجنسدددديات فددددي القددددانون الدددددولي العددددام، رسددددالة ماجسددددتير، 6050نعيمددددة بددددوبر  دددد  ) -2
 جامعة األ وة منتور ، قسن ينة، الج ائر.
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فررررري أنهرررررا تتنررررراول تحديرررررد القرررررانون واجررررر  التطبيرررررق علرررررى الد راسرررررة  وتختلرررررف دراسرررررتنا عرررررن هرررررذه

قررررررررد اقتصرررررررررت علررررررررى تحديررررررررد الد راسررررررررة  عقرررررررود الشررررررررركات متعررررررررددة الجنسررررررررية فرررررررري حررررررررين أن تلرررررررك

الد راسررررة  نيررررة للشررررركات المتعررررددة الجنسررررية فرررري القررررانون الرررردولي العررررام إال أن هررررذهالشخصررررية القانو 

تصررررلخ أساسرررراا لدراسررررتنا فرررري تحديررررد القررررانون الررررذي يحكررررم الشررررركات المتعررررددة الجنسررررية ألن تحديررررد 

 هذا القانون يرتبط ارتباطاا وثيقاا بتحديد الشخصية القانونية للشركات متعددة الجنسية.

ظـــام القـــانوني للعقـــود المبرمـــة بـــين الـــدول واألشـــخاص الن  ( 0212دراسرررة عبرررد الكرررريم) -3

 (1)األجنبية

ررررررررالد راسررررررررة  تناولررررررررت هررررررررذه وابط القانونيررررررررة للعقررررررررود الترررررررري تبرمهررررررررا الرررررررردول مررررررررع الشررررررررركات الض 

ة هرررررذه العقرررررود وذاتيتهرررررا التررررري تتميرررررز بهرررررا عرررررن العقرررررود المبرمرررررة فررررري إطرررررار األجنبيرررررة، وخصوصررررري  

ظرررررررام ة علرررررررى مضرررررررمون هرررررررذه العقرررررررود والن  ت هرررررررذه الخصوصررررررري  وليرررررررة، وانعكاسررررررراجرررررررارة الد  عقرررررررود الت  

 القانوني الذي تخضع له.

هررررررا تتنرررررراول تحديررررررد القررررررانون الررررررذي يطبررررررق علررررررى فرررررري أن  الد راسررررررة  وتختلررررررف دراسررررررتنا عررررررن هررررررذه

 نأعقرررررود الشرررررركات متعرررررددة الجنسرررررية سرررررواء مرررررع أشرررررخاص القرررررانون العرررررام أو الخررررراص فررررري حرررررين 

ظرررررام القرررررانوني للعالقرررررة مرررررع أشرررررخاص القرررررانون العرررررام السرررررابقة اقتصررررررت علرررررى تحديرررررد الن  الد راسرررررة 

 ولم تتعرض لعقود الشركات متعددة الجنسية مع أشخاص القانون الخاص.

الشــــــركات المتعــــــددة الجنســــــيات وأثرهــــــا ( 0212دراسررررررة عبررررررد العزيررررررز أحمررررررد وآخرررررررون) -4

 (2)ول الناميةعلى الد  

                                                           
شدددد اص األجنبيددددة، رسددددالة دكتددددورا ، ( النلددددام القددددانوني للعقددددود المبرمددددة بددددين الدددددو  واأل6050عبددددد الكددددريم عدددددلي محمددددد )  -1

 جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الج ائر.
( الشددددركات المتعددددددة الجنسدددديات وأار ددددا علدددد  الدددددو  الناميددددة، دراسددددة منشددددورة فددددي مجلددددة 6050عبددددد الع يدددد  أحمددددد و  ددددرون) -2

 اإلدارة واالقتصاد، العدد ال امس والامانون, دمشق.
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ل تسررررليط الضرررروء علررررى ة الشررررركات المتعررررددة الجنسرررريات مررررن خررررالماهي ررررالد راسررررة  تناولررررت هررررذه

مفهرررررروم الشررررررركات المتعرررررررددة الجنسرررررريات وتنظيمهررررررا القرررررررانوني، كمررررررا تناولررررررت دراسرررررررة مرررررردى تررررررر ثير 

ول الناميرررررة وأثارهرررررا السياسرررررية واالقتصرررررادية واالجتماعيرررررة الشرررررركات المتعرررررددة الجنسررررريات علرررررى الرررررد  

 على هذه الدول.

ون الواجرررر  التطبيررررق علررررى هررررا تتنرررراول تحديررررد القررررانفرررري أن  الد راسررررة  وتختلررررف دراسررررتنا عررررن هررررذه

المررررررذكورة خلررررررت مررررررن التعرررررررض لهررررررذه الد راسررررررة  عقررررررود الشررررررركات المتعررررررددة الجنسررررررية فرررررري حررررررين أن

 المس لة.

 راسة:منهج الد   :ثامناا 

بنشررررررراط  علرررررررى المرررررررنه  التحليلررررررري الوصررررررفي لتحليرررررررل الظرررررررواهر المرتبطرررررررةالد راسرررررررة  تعتمررررررد

رررررررر، والشررررررررركات المتعررررررررددة الجنسررررررررية لمميررررررررزة للشررررررررركات المتعررررررررددة فات اوصررررررررفها لمعرفررررررررة أهررررررررم الص 

وصررررررل إلرررررى تحديررررررد القررررررانون والمشرررررركالت القانونيرررررة الناشررررررؤة عررررررن مزاولتهرررررا لنشرررررراطها للت   ،الجنسرررررية

 الواج  التطبيق على عقودها.
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 الفصل الثاني

 ةدة الجنسي  المتعد   ركاتلش  اة ماهي  

ة فررررررررري ميررررررررردان التنميرررررررررة االقتصرررررررررادية، متعرررررررررددة الجنسررررررررري  النظرررررررررراا لتعررررررررراظم دور الشرررررررررركات 

داريرررررررة، وماليرررررررة، واالجتماعيرررررررة، لمرررررررا تمتلكررررررره هرررررررذه الشرررررررركات مرررررررن قررررررردرات فن   يرررررررة، وتكنولوجيرررررررة، وا 

ات بعرررررض الررررردول، ممرررررا وعلميرررررة، وقررررردرة علرررررى تنفيرررررذ المشررررراريع التررررري تعجرررررز عرررررن تنفيرررررذها ميزاني ررررر

فررررررررض علرررررررى الررررررردول وبخاصرررررررة السررررررراؤرة فررررررري طريرررررررق النمرررررررو االسرررررررتعانة بهرررررررذه الشرررررررركات لتنفيرررررررذ 

هرررررذه الشرررررركات ال تنتمررررري إلرررررى جنسرررررية دولرررررة معينرررررة  أنخمة، وحيرررررث المشررررراريع االقتصرررررادية الضررررر

ولرررة التررري تقررروم فيهرررا بتنفيرررذ سررربة للد  كمرررا أنهرررا تعتبرررر أجنبيرررة بالن   ،برررل تنتمررري إلرررى جنسررريات متعرررددة

كرررررران  تحديررررررد مفهرررررروم الشررررررخص األجنبرررررري سررررررواءا  القانونيررررررة   علررررررى األنظمررررررة   ممررررررا فرررررررض   ،تعاقررررررداتها

وصررررل إلررررى تحديررررد القررررانون الواجرررر  التطبيررررق علررررى العقررررود الترررري ت  لل ،أو اعتباريرررراا  ،اا شخصرررراا طبيعي رررر

الصررررررفة األجنبيررررررة تلحررررررق بكررررررل شررررررخص يتمتررررررع  أن   ا هررررررذه الشررررررركات، وقررررررد اعتبررررررر الفقهرررررراءتبرمهرررررر

غيررررر إنهررررم اختلفرررروا فرررري تحديررررد المعيررررار  (1)،بجنسررررية دولررررة أخرررررى غيررررر الدولررررة الطرررررف فرررري العقررررد

فررررررذه   بيررررررا بالنسرررررربة للدولررررررة المضرررررريفة؟الررررررذي يمكررررررن بواسررررررطته اعتبررررررار الشررررررخص االعتبرررررراري أجن

ة جنسرررررري   أنبعضررررررهم إلررررررى تبنرررررري معيررررررار جنسررررررية األعضرررررراء فرررررري تحديررررررد جنسررررررية الشررررررركة واعتبررررررر 

ن تعررررددت جنسررررياتهمالشررررركة هرررري جنسرررري    اآلخرررررفرررري حررررين ذهرررر  الرررربعض  (2).ة أغلرررر  الشررررركاء وا 

تررررري ترررررم إلرررررى القرررررول بمعيرررررار ت سرررررير الشرررررركة وبموجبررررره يشرررررترط لتمترررررع الشرررررركة بجنسرررررية الدولرررررة ال

 ،خررررذت وفقرررراا لقررررانون هررررذه الدولررررةقررررد ات   فيهررررا إبرررررام العقررررد المنشررررا لرررره أن تكررررون إجررررراءات ت سيسرررره  

                                                           
لت الصددددناعية بددددين الدددددو  والشددددركات األجنبيددددة 6599السدددديد عددددو  ل شددددبي  الحمددددد) -1 (  النلددددام القددددانوني لعقددددود ّنشدددداع المنشددددا

ومددددا  582ال اصددددة، )مددددت دراسددددة ت بيقيددددة علدددد  العقددددود المصددددرية( رسددددالة دكتددددورا ، جامعددددة أسدددديو  ، كليددددة الحقددددوق، مصددددر.ص
 بعد ا.

 منشددددورات الحلبددددي الحقوقيددددة، بيددددروت، ،5 ،عقددددود االسددددتامار فددددي العالقددددات الدوليددددة ال اصددددة، (6002)األسددددعد بشددددار محمددددد -2
 .69ص 
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فررررري حررررررين ذهرررررر  رأي آخررررررر  (1).أو أن يكرررررون قررررررد مررررررنخ الشخصررررررية القانونيرررررة بنرررررراء علررررررى قوانينهررررررا

القررررررررانون  أخررررررررذوقررررررررد  (2)،بمعيررررررررار مركررررررررز اإلدارة الرؤيسرررررررري لتحديررررررررد جنسررررررررية الشررررررررركة إلررررررررى القررررررررول

/أ مررررررن 042حيررررررث نصررررررت المررررررادة بهررررررذا الرررررررأي ي تحديررررررد جنسررررررية الشررررررركة األجنبيررررررة األردنرررررري فرررررر

 .قانون الشركات األردني على إنه " لغايات هذا القانون

يقصررررررد بالشررررررركة األجنبيررررررة العاملررررررة الشررررررركة أو الهيؤررررررة المسررررررجلة خررررررار  المملكررررررة، ويقررررررع 

 (3).مركزها الرؤيسي في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية"

ن مررررن خررررالل المبحررررث األول الررررذي تقرررردم فررررسن تناولنررررا لهررررذا الموضرررروع سرررريكو  واسررررتناداا لمررررا

 .الدوليررررة الشخصررررية القانونيررررةب ، ومرررردى تمتعهررررافيرررره مفهرررروم الشررررركات المتعررررددة الجنسررررية سررررنتناول

رررررر العقررررررود الترررررري تبرمهررررررا الشررررررركات  مررررررن خاللرررررره مجموعررررررة مررررررن ا فرررررري المبحررررررث الثرررررراني فنتنرررررراولأم 

 المتعددة الجنسية. 

 

  

                                                           
، دار 6(، مدددددو ن الشددددد ص ال بيعدددددي والشددددد ص االعتبدددددار  فدددددي العالقدددددات ال اصدددددة الدوليدددددة،  6008)النمدددددر أبدددددو العدددددال،  -1

 .607ص  النهضة العربية، القا رة، 
 .599السيد عو  ل شبي  الحمد، المرجت السابق، ص  -2
 .6002لسنة  17وتعديالت  ل)اية القانون رقم  5997لسنة  66قانون الشركات األردني رقم  -3



11 

 لاألوالمبحث 

 ةدة الجنسي  متعد  الركات الش   مفهوم

 وليةة الد  خصية القانوني  ومدى تمتعها بالش  

ع أعمرررررررال الشرررررررركات المتعرررررررددة الجنسرررررررية علرررررررى الصرررررررعيد الررررررردولي، وقيامهرررررررا نظرررررررراا لتوس ررررررر

ور الرررررررذي باترررررررت تلعبررررررره بالنسررررررربة للررررررردول فررررررري تحقيرررررررق بتنفيرررررررذ شرررررررتى المشررررررراريع االقتصرررررررادية، والرررررررد  

والخصوصرررررية التررررري يتمترررررع بهرررررا عمرررررل هرررررذه الشرررررركات واختالفهرررررا التنميرررررة االقتصرررررادية لشرررررعوبها. 

 ة التي تتمتع بها. ة القانوني  عن غيرها من الشركات، واختالف الموقف من الشخصي  

المطلررررر  األول الرررررذي نسرررررتعرض فيررررره  سرررررتكون مرررررن خرررررالل   لهرررررذا الموضررررروعفرررررسن دراسرررررتنا 

رررررروالطررررررررق القانونيررررررة لتكوينهرررررررا. أ ،متعرررررررددة الجنسرررررريةالتعريررررررف الشررررررركات  ا فررررررري المطلرررررر  الثررررررراني م 

 .الدولية القانونية مدى تمتع الشركات المتعددة الجنسية بالشخصية فنتناول
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 المطلب األول

 ةمتعددة الجنسي  الركات تعريف الش  

 ة لتكوينهاوالطرق القانوني  

لشرررررررعوبها إلرررررررى  ،واالجتماعيرررررررة ،ول فررررررري تحقيرررررررق التنميرررررررة االقتصررررررراديةدفعرررررررت رغبرررررررة الرررررررد  

ت المتعرررررددة الجنسرررررية فررررري تنفيرررررذ هرررررذه البررررررام  التنمويرررررة عبرررررر الررررردخول معهرررررا ركابالش ررررر االسرررررتعانة  

ات تكوينهرررررررا لي رررررررآعررررررررف علرررررررى طبيعرررررررة هرررررررذه الشرررررررركات و ممرررررررا يفررررررررض الت   ؛فررررررري عالقرررررررات تعاقديرررررررة

نشا  .هاؤوا 

وعليررررره فرررررسن تناولنرررررا لهرررررذا الموضررررروع سررررريكون مرررررن خرررررالل الفررررررع األول الرررررذي نتنررررراول فيررررره 

ررررر ة الطررررررق القانوني ررررر فيررررره الثررررراني فنسرررررتعرض الفررررررعا فررررري تعريرررررف الشرررررركات المتعرررررددة الجنسرررررية، أم 

 لتكوين الشركات المتعددة الجنسية. 

 

 الفرع األول

 تعريف الشركات المتعددة الجنسية

ول مرررررن تعريرررررف الشرررررركات المتعرررررددة الجنسرررررية، فقرررررد نظرررررراا لخلرررررو التشرررررريعات القانونيرررررة للرررررد  

 عايير:حاول الفقهاء التصدي لتعريف هذه الشركات، من خالل عدة م

ـــــي أو اإلقليمـــــي:: أولا  ـــــار الجغراف ة عررررررف الشرررررركات المتعرررررددة الجنسررررري  وفقررررراا لهرررررذا المعيرررررار ت   المعي

ة وتمتلرررررك وحررررردات إنتاجي ررررر ،ةة لهرررررا مرررررن الناحيرررررة القانوني رررررسرررررات عبرررررر قوميرررررة ال جنسررررري  هرررررا "م س  ب ن  

ابررررة ة رقموزعررررة علررررى عرررردد مررررن الرررردول األجنبيررررة، األمررررر الررررذي يمكنهررررا مررررن العمررررل بمنرررر ى عررررن أي رررر
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ة ذات مصررررررالخ عالميررررررة أو هرررررري "م سس رررررر (1).وأن تفلررررررت مررررررن رقابررررررة أي قواعررررررد خاصررررررة" ،وطنيررررررة

مالها مررررررن عرررررردة دول "شررررررركات خاصررررررة يسرررررتمد رأسرررررر أو (2).تنشرررررط فرررررري عرررررردة دول لزيرررررادة أرباحهررررررا"

متعررررررددة الويسررررررتنت  ممررررررا تقرررررردم أن الشررررررركة  (3)..وتكررررررون لهررررررا عرررررردة فررررررروع ذات جنسرررررريات متباينررررررة"

ر نشرررراطها فرررري أكثررررر مررررن دولررررة وبصرررررف النظررررر عررررن عرررردد الرررردول الترررري الجنسرررية هرررري الترررري تمررررار 

 تمارر فيها هذه الشركات نشاطاتها.

ــــــاا  ــــــار مركــــــز اإلدارة والتنظــــــيم:: ثاني اسررررررتناداا إلررررررى هررررررذا المعيررررررار يررررررتم تعريررررررف الشررررررركات   معي

متعررررررددة الجنسررررررية وفقرررررراا لمرجعيررررررة القرررررررارات الترررررري تتخررررررذ علررررررى صررررررعيد الشررررررركة ككررررررل. فالمشررررررروع 

حررررررداا علررررررى الرررررررغم مررررررن تشررررررتته الجغرافرررررري وهررررررذه الوحرررررردة تكمررررررن فرررررري وجررررررود إدارة عليررررررا يعتبررررررر وا

مهمتهررررررا رسرررررررم السياسررررررة االقتصرررررررادية العامررررررة للمشرررررررروع، وعلررررررى إدارات الشرررررررركات التابعررررررة التقيرررررررد 

 (4).بتلك السياسة االقتصادية على الرغم من وجودها في دول أخرى ونظم قانونية مستقلة"

الشرررررركة فسنررررره ال يكفررررري االسرررررتناد  اسرررررتراتيجيةلمعيرررررار  وفقررررراا  الشـــــركة: اســـــتراتيجيةمعيـــــار : ثالثـــــاا 

إلررررررررى معيررررررررار الترررررررروزع الجغرافرررررررري أو اإلقليمرررررررري، أو وجررررررررود مركزيررررررررة فرررررررري اإلدارة والتنظرررررررريم للقررررررررول 

موحرررردة فرررري ممارسررررة  اسررررتراتيجيةبالشررررركة المتعررررددة الجنسررررية إنمررررا يشررررترط فرررري الشررررركة أن تتبنررررى 

هررررري التررررري تسررررريطر علرررررى وحررررردات إنتاجيرررررة فررررري أكثرررررر مرررررن نشررررراطاتها، فالشرررررركة متعرررررددة الجنسرررررية 

 (5).إنتاجية موحدة استراتيجيةدولة وتديرها في إطار 

                                                           
(،  النلددددام السياسددددي الدددددولي، دراسددددة فددددي األصددددو  النلريددددة وال صددددائص المعاصددددرة، دار 5991محمددددد فهمددددي عبددددد القددددادر) - 1

 . 25الشؤون الاقافية العامة، ب)داد، ص 
 .202لم بوعات الجامعية، الج ائر، ص ( قانون المجتمت الدولي المعاصر، ديوان ا6001تونسي بن عامر) - 2
، 81، ص 6( الددددوجي  فددددي التنلدددديم الدددددولي، النلريددددة العامددددة، منشددددية المعددددارف، اإلسددددكندرية،  5972ال)نيمددددي محمددددد  لعددددت) - 3

 .6 امش 
 ،5(، المركدددد  القددددانوني الدددددولي للشددددركات متعددددددة الجنسددددية، دار الحامددددد لل باعددددة والنشددددر،  6008الحديددددد   لعددددت جيدددداد) - 4

 .26عمان،  ص 
 .22عيس  حسام)د/ت( الشركات المتعددة القوميات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص  - 5
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ـــــرى الباحـــــث ه ال يمكرررررن االكتفررررراء بمعيرررررار واحرررررد مرررررن المعرررررايير الرررررثالث السرررررابقة العتبرررررار ن رررررب  وي

ف بررررل البررررد مررررن ترررروافر المعررررايير الررررثالث مجتمعررررة، وعليرررره يمكننررررا تعريرررر ؛الشررررركة متعررررددة الجنسررررية

خضررررع تتمررررارر نشرررراطها فرررري أكثررررر مررررن دولررررة، و الشررررركة الترررري  :الشررررركة المتعررررددة الجنسررررية ب نهررررا

 العامة الموحدة. استراتيجيتهالمركز إدارة وتنظيم واحد، يتولى رسم 

 الفرع الثاني

 متعددة الجنسيةالالطرق القانونية لتكوين الشركات 

ا العديرررررد مرررررن الصرررررور، فقرررررد ي خرررررذ الوجرررررود القرررررانوني للشرررررركات متعرررررددة الجنسرررررية وظهورهررررر

يررررتم عبررررر تكرررروين شررررركات وليرررردة تابعررررة لهررررا، كمررررا يمكررررن أن يكررررون ظهورهررررا عررررن طريررررق االنرررردما  

 القانوني بين عدة شركات موجودة بالفعل.

 ة عن طريق الشركات الوليدة: متعددة الجنسي  التكوين الشركات  :أولا 

الرغبررررة فرررري الررررتخلص مرررررن ترجررررع دوافررررع الشررررركة األم فرررري ت سررررير الشرررررركات الوليرررردة إلررررى 

الرسرررررروم الجمركيررررررة، والقيررررررود المفروضررررررة علررررررى االسررررررتيراد، أو تررررررداول النقررررررد وكررررررذلك حاجتهررررررا إلررررررى 

المررررواد األوليررررة، ورغبتهررررا فرررري المنافسررررة، وانخفرررراض مسررررتوى األجررررور وخاصررررة فرررري البلرررردان الناميررررة 

 (1).لتوظيف ر ور األموال والتكنولوجيا

لصررررررعيد الرررررردولي أن يكررررررون للشررررررركة األم وفقرررررراا ويشررررررترط لتكرررررروين الشررررررركات الوليرررررردة علررررررى ا

ألحكرررررام قانونهرررررا الررررروطني الحرررررق فررررري تملرررررك أسرررررهم شرررررركة أخررررررى، وأن يكرررررون مرررررن الممكرررررن وفقررررراا 

ولرررررة المضررررريفة أن تمتلرررررك الشرررررركة األم أسرررررهم الشرررررركة الوليررررردة بنسررررربة تسرررررمخ بالسررررريطرة ألحكرررررام الد  

                                                           
ـددددد 201( المشددددرو  لو القوميددددات المتعددددددة مدددددن الناحيددددة القانونيددددة، دار النهضددددة العربيددددة، القددددا رة، ص 6002شدددد يق محسددددن) -1

202. 
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ررررر (1).عليهرررررا فررررري الشرررررركة الوليررررردة فتختلرررررف ا فيمرررررا يتعلرررررق بمسررررر لة مشررررراركة رأر المرررررال الررررروطني أم 

مواقررررررررف الشررررررررركة األم مررررررررن هررررررررذه المسرررررررر لة إذ أن بعررررررررض الشررررررررركات األم ترررررررررفض مشرررررررراركة رأر 

فرررررري حررررررين أن هنرررررراك بعررررررض  (2)،المررررررال الرررررروطني فرررررري ت سررررررير الشررررررركة كشررررررركة جنرررررررال موتررررررورز

الشررررركات األم  تقبررررل بمشرررراركة رأر المررررال الرررروطني فرررري ت سررررير الشررررركة الوليرررردة شررررريطة سرررريطرة 

 (3).ألم على الشركة الوليدة وتبعيتها لها تنظيمياا أو عقدياا الشركة ا

وتسررررررتنت  تبعيررررررة الشررررررركة الوليرررررردة للشررررررركة األم مررررررن عرررررردم جررررررواز تملررررررك الشررررررركة الوليرررررردة 

أسرررررررهماا فررررررري الشرررررررركة األم لتبقرررررررى السررررررريطرة والرقابرررررررة للشرررررررركة األم علرررررررى أوالدهرررررررا وبالمقابرررررررل فرررررررسن 

ليرررردة التابعررررة لهررررا وأسررررماء الرررردول الترررري توجررررد فيهررررا الشررررركة األم ملزمررررة ببيرررران أسررررماء الشررررركات الو 

ومقرررررردار مسرررررراهمة الشررررررركة األم فرررررري رأسررررررمالها فضررررررالا عررررررن قيررررررام الشررررررركة األم بسعررررررداد الميزانيررررررات 

غيررررررر أن تبعيررررررة الشررررررركة الوليرررررردة للشررررررركة األم ليسررررررت  (4).والحسررررررابات السررررررنوية لشررررررركاتها الوليرررررردة

داء األم هامشررررررراا مرررررررن الحريرررررررة فررررررري أ مطلقرررررررة فررررررربعض الشرررررررركات الوليررررررردة قرررررررد تتررررررررك لهرررررررا الشرررررررركة

ألقررررردميتها، وأهميتهرررررا، والبيؤرررررة التررررري تعمرررررل فيهرررررا، وخبررررررة القررررراؤمين عليهرررررا،  مهامهرررررا، وذلرررررك نظرررررراا 

وبعرررردها عررررن المركررررز األصررررلي، وغيررررر ذلررررك مررررن الظررررروف الترررري تبرررررر مررررنخ وحرررردة معينررررة سررررلطات 

 (5).أكبر من غيرها

حيرررررررد الرررررررذي تسرررررررلكه الشرررررررركات ويعتبرررررررر أسرررررررلو  إنشررررررراء الشرررررررركات الوليررررررردة األسرررررررلو  الو 

مررررن قرررررانون  011ووفقرررراا للمرررررادة  (6).متعررررددة الجنسرررررية عنرررردما تقررررروم باالسررررتثمار فررررري الرررردول الناميرررررة

                                                           
ات متعددددددة الجنسددددية، م بعددددة األديددددث، ب)ددددداد، دار الاددددورة لل باعددددة والنشددددر ص ( االشددددتراكية والشددددرك5977الرامددددي جددددور  ) -1

 .589ـ 588
 .552المرجت السابق، ص  عيس  حسام، -2
 .207ش يق محسن، المرجت السابق، ص  -3
ـدددد 70، بيددددت الحكمددددة، ب)ددددداد، ص 5( التنلدددديم القددددانوني للشددددركات متعددددددة الجنسددددية والعولمددددة،  6006ال  ددددر  عددددوني محمددددد) -4

75. 
 .661ش يق محسن، المرجت السابق، ص  -5
 .201ش يق محسن، ن س المرجت السابق، ص  -6
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الشرررررررركات األردنررررررري يجررررررروز تسرررررررجيل الشرررررررركات المعفررررررراة فررررررري المملكرررررررة شرررررررريطة أن ترررررررزاول عملهرررررررا 

خارجهرررررررا ويضرررررررراف إلرررررررى اسررررررررمها عبرررررررارة معفرررررررراة، ويحظررررررررر علرررررررى هررررررررذه الشرررررررركة طررررررررر  أسررررررررهمها 

 تا  في المملكة.لالكت

 ة عن طريق الندماجمتعددة الجنسي  الركات ثانياا ـ تكوين الش  

وفررررررري هرررررررذه الحالرررررررة ال يرررررررتم تكررررررروين الشرررررررركات متعرررررررددة الجنسرررررررية التررررررري تررررررردور فررررررري فلرررررررك 

، برررررل يرررررتم تكررررروين هرررررذه الشرررررركات عرررررن طريرررررق االنررررردما  ركة األم عرررررن طريرررررق الشرررررركة الوليررررردةالشررررر

ما  ب نرررررره "عمليررررررة تتضررررررمن قيررررررام شررررررركة، أو عرررررردة بررررررين شررررررركات قاؤمررررررة بالفعررررررل، ويعرررررررف االنررررررد

شررررررررركات بنقررررررررل كافررررررررة موجوداتهررررررررا إلررررررررى شررررررررركة أخرررررررررى، قاؤمررررررررة يزيررررررررد رأسررررررررمالها بمقرررررررردار هررررررررذه 

الموجرررررودات، أو إلرررررى شرررررركة جديررررردة بحيرررررث تتحمرررررل الشرررررركة الدامجرررررة، أو الجديررررردة كافرررررة خصررررروم 

ودات إلررررررى الشررررررركة المندمجررررررة، وترررررر ول األسررررررهم، أو الحصررررررص الجديرررررردة الترررررري تمثررررررل هررررررذه الموجرررررر

وترجررررررع أسرررررربا  االنرررررردما  إلررررررى التغلرررررر  علررررررى شررررررركة منافسررررررة بهررررررردف  (1).الشررررررركات المندمجررررررة"

توسرررررريع نشرررررراط العمليررررررات واالسررررررتيالء علررررررى قرررررروة إضررررررافية علررررررى الصررررررعيد الرررررروطني يترررررريخ للشررررررركة 

 (2).الدامجة إمكانية تغيير عالقات القوى غير الم اتية لها على الصعيد العالمي

 ركات على صورتين:ويتم الندماج بين الش

وتعنررري هررررذه الطريقررررة فنررراء شررررركة أو أكثررررر فررري شررررركة قاؤمررررة   األولــــى: النــــدماج بطريــــق الضــــم:

فعررررالا أي فنرررراء شررررركة وطنيررررة فرررري شررررركة وطنيررررة وليرررردة أو تابعررررة لشررررركة أم أجنبيررررة فتكررررون الشررررركة 

                                                           
، دار الاقافددددة لل باعددددة والنشددددر، القددددا رة، 5( النلددددام القددددانوني الندددددما  الشددددركات،  5987الصدددد)ير حسددددام الدددددين عبددددد ال)نددددي) -1

 .50ص 
ة المتعددددددة الجنسددددية، دار الاددددورة للصددددحافة والنشددددر، ( مددددد   ّلدددد  دراسددددة الشددددركات االحتكاريدددد5977) األتربددددي محمددددد صددددبحي -2

 .22، ص ب)داد
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 الوليرررررردة هرررررري الدامجررررررة والشررررررركة الوطنيررررررة هرررررري المندمجررررررة فيررررررتم نقررررررل أمرررررروال وموجررررررودات وأصررررررول

 (1).وديون الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة

ــــزج: ــــق الم ــــدماج بطري ــــة: الن يررررتم نتيجررررة اتفرررراق بررررين شررررركتين أو أكثررررر علررررى حررررل المررررز   الثاني

كررررررل منهمررررررا ونقررررررل موجررررررودات والتزامررررررات كررررررل منهمررررررا إلررررررى الشررررررركة الجديرررررردة الترررررري تنشرررررر  نتيجررررررة 

صررررريتها المعنويرررررة بنشررررروء االنررررردما  علرررررى أنقررررراض الشرررررركات المندمجرررررة التررررري تنقضررررري وترررررزول شخ

 ،الشرررررررركات المندمجرررررررة مسررررررراهمين فررررررري الشرررررررركة الجديررررررردة االشرررررررركة الجديررررررردة، إذ يعتبرررررررر مسررررررراهمو 

ولكررررري  ،ويحصرررررل كرررررل مسررررراهم علرررررى أسرررررهم جديررررردة بنسررررربة كرررررل مرررررا يملكررررره فررررري األسرررررهم القديمرررررة

يكررررون هررررذا االنرررردما  أحررررد مصررررادر تبعيررررة الشررررركة الجديرررردة للشررررركة يلررررزم أن تكررررون هرررري أو إحرررردى 

ا التابعرررررة طرفررررراا فررررري عقرررررد االنررررردما  وتهررررردف الشرررررركة مرررررن ذلرررررك أن تسررررريطر علرررررى شرررررركة شرررررركاته

أجنبيررررة وعررررن مجمرررروع شررررركاتها الكتسررررا  مواضررررع جديرررردة فرررري اإلنتررررا  والتسررررويق لررررم تكررررن الشررررركة 

 (2).قادرة على الوصول إليها

كررررران عرررررن  متعرررررددة الجنسرررررية علرررررى الصرررررعيد الررررردولي سرررررواءا الأن تكررررروين الشرررررركات  ويـــــرى الباحـــــث

المرررررز  مرررررن شررررر نه أن  وأبنوعيررررره الضرررررم  االنررررردما ق الشرررررركات الوليررررردة، أو كررررران عرررررن طريرررررق طريررررر

يسرررررراهم فرررررري تقويررررررة المركررررررز االسررررررتثماري للشررررررركات متعررررررددة الجنسررررررية، ويكسرررررربها الخبرررررررة الالزمررررررة، 

 وأن يساهم في زيادة نشاطها على الصعيد العالمي. 

ـــــــث ـــــــرى الباح ـــــــا ي علرررررررى الشرررررررركات الوليررررررردة أيضررررررراا أن االنررررررردما  الررررررردولي ال يقتصرررررررر فقرررررررط  كم

والشررررررركات الوطنيررررررة القاؤمررررررة بررررررل يمكررررررن أن يمتررررررد ليكررررررون بررررررين الشررررررركات األم وذلررررررك لزيررررررادة رأر 

 المنافسة في األسواق العالمية. مال هذه الشركات وقدرتها على

                                                           
 .550ال  ر  عوني محمد، المرجت السابق، ص  - 1
 .12ـ 11، عمان، ص 5( الشركة القابضة وعالقتها بالشركات القابضة،  5990ّسماعي  محمد حسين) -2
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 المطلب الثاني

 ةدة الجنسي  ركات المتعد  مدى تمتع الش  

 وليةة الد  ة القانوني  الشخصي  ب

، عيمنحهررررا لرررره المشررررر   ةة قانوني ررررشخصرررري   ؛كرررران طبيعيرررراا أو اعتباريرررراا  سررررواءا تثبررررت للشررررخص 

ة األداء، ويقصرررررررد ب هليرررررررة الوجرررررررو  ة الوجرررررررو ، وأهلي رررررررويميرررررررز فررررررري هرررررررذه الشخصرررررررية برررررررين أهلي ررررررر

رررررصرررررالحي   ا أهليرررررة ة الشرررررخص ل لرررررزام أو االلترررررزام، أو صرررررالحيته لثبررررروت الحقررررروق لررررره، أو عليررررره، أم 

 التصرفات القانونية المنتجة. األداء فيقصد بها صالحية الشخص إلتيان

متعرررررددة الجنسرررررية الي يطرررررر  نفسررررره هنرررررا هرررررو هرررررل تتمترررررع الشرررررركات السررررر ال الرررررذ   غيرررررر أن  

هرررررل تتمترررررع باألهليرررررة الالزمرررررة الكتسرررررا  الحقررررروق وااللترررررزام  وليرررررة، بمعنرررررىة الد  وني رررررة القانبالشخصررررري  

خرررررراص وتخضررررررع بالواجبررررررات وفقرررررراا لقواعررررررد القررررررانون الرررررردولي؟ أم تعتبررررررر مررررررن أشررررررخاص القررررررانون ال

 بالتالي ألحكامه؟

هررررذا الموضرررروع سرررريكون مررررن خررررالل الفرررررع األول ل تناولنررررا ن  فررررسللجرررروا  علررررى هررررذا السرررر ال 

رررر اعتبررررارالررررذي نرررردرر فيرررره  ا الشررررركات المتعررررددة الجنسررررية مررررن أشررررخاص القررررانون الرررردولي العررررام، أم 

 الخاص.الشركات المتعددة الجنسية من أشخاص القانون  اعتبارفي الفرع الثاني فنتناول 

 الفرع األول

 ولي العامركات متعددة الجنسية من أشخاص القانون الد  الش  اعتبار 

وليرررررة ب نهرررررا "كرررررل وحررررردة إنسرررررانية تشرررررغل مركرررررزاا فررررري يعررررررف الفقررررره الشخصرررررية القانونيرررررة الد  

دوليررررراا إقليميرررررا كررررران أو نوعيررررراا تترررررولى تنظيمررررره القواعرررررد  ء المجتمرررررع الررررردولي وتباشرررررر اختصاصررررراا بنرررررا
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كمرررررا تترررررولى تحديرررررد مرررررا لهرررررذه الوحررررردة مرررررن حقررررروق والتزامرررررات ومسررررر ولية تجررررراه  ،وليرررررةالقانونيرررررة الد

 (1).الوحدات الدولية األخرى أو تجاه المجتمع الدولي ككل"

متعررررددة الجنسررررية بالشخصررررية اليررررد مررررن الفقهرررراء علررررى تمتررررع الشررررركات وعلررررى الرررررغم مررررن اتفرررراق العد

 تحديررررد مررررردى ووصررررف الشخصررررية القانونيرررررة إال إنهرررررم اختلفرررروا فيمررررا بيرررررنهم فرررري (2)القانونيررررة الدوليررررة

 إلى عدة أراء متباينة. لهذه الشركات

ـــع الشـــركات  -أ  ـــد  التمت ـــة لل ـــددة الجنســـية بالشخصـــية القانوني يررررى أنصرررار هرررذا الررررأي  ول:متع

ولي يفررررررررض عليررررررره أن يمرررررررنخ هرررررررذه الكيانرررررررات بعرررررررد أن ي عرفررررررره المجتمرررررررع الرررررررد  ر الرررررررذ  ن التطرررررررو  إ"

كمرررررا يررررررى الررررربعض  (3)،ليهرررررا مركرررررزاا قانونيررررراا مسررررراوياا للررررردول"أحررررررزت علرررررى المكانرررررة التررررري وصرررررلت إ

أن العناصررررر الواجرررر  توافرهررررا لقيررررام الدولررررة والمتمثلررررة فرررري الشررررع  واإلقلرررريم والسررررلطة مترررروافرة كلهررررا 

فرررررري الشررررررركات متعررررررددة الجنسررررررية، فحسرررررر  وجهررررررة نظرررررررهم يمثررررررل العمررررررال عنصررررررر الشررررررع ، فرررررري 

قابررررررة فرررررري حررررررين أن مركزيررررررة اإلشررررررراف والر   ول المضرررررريفة عنصررررررر اإلقلرررررريم،حررررررين تمثررررررل أقرررررراليم الررررررد  

يسرررررمخ لهرررررا متعرررررددة الجنسرررررية الن الهيكرررررل التنظيمررررري للشرررررركات ا  تمثرررررل عنصرررررر السرررررلطة خاصرررررة و 

 (4).ة بغض النظر عن الحدود اإلقليمية للدوليبممارسة سلطاتها بكل حر 

 (5):غير إن هذا الرأي تعرض لالنتقاد من النواحي التالية

ولررررة رابطررررة قانونيررررة وسياسررررية تتمثررررل فرررري الجنسررررية الترررري ن الرابطررررة بررررين الشررررع  والدإ -

رررررررر عرررررررن الررررررروالء للد  تعب ررررررر ة فرررررررال ا العررررررراملين فررررررري الشرررررررركات المتعرررررررددة الجنسررررررري  ولرررررررة، أم 

                                                           
، دار ألهنددددا لل باعددددة، 5م والشددددريعة اإلسددددالمية،  ( الش صددددية الدوليددددة فددددي القددددانون الدددددولي العددددا5975يدددداقوت محمددددد كامدددد ) -1

 .  72القا رة ، ص 
 .526الحديد   لعت جياد، المرجت السابق، ص  -2
لمتعدددددة الجنسدددديات، رسددددالة ماجسدددتير، كليددددة الحقددددوق والعلددددوم ا( التنلددديم القددددانوني الدددددولي للشددددركات 6005بدددن صددددال، رشدددديدة،) -3

 .25اإلدارية، جامعة الج ائر،  ص 
( النلددددام القددددانوني للشددددركات عبددددر الو نيددددة المعاصددددرة والقددددانون الدددددولي العددددام، دار  ومددددة، الج ائددددر 6009سددددي علددددي )أحمددددد  -4

 .561ص 
 556نعيمة بوبر   ، المرجت السابق، ص - 5
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ممرررررررا يعنررررررري عررررررردم تررررررروافر الشرررررررعور برررررررالوالء  ؛ركةة بالش رررررررترررررررربطهم أي رابطرررررررة سياسررررررري  

اتجاههررررا برررردليل أنهررررم كثيررررراا مررررا يعبرررررون عررررن سررررخطهم وغضرررربهم علررررى هررررذه الشررررركات 

 عن طريق اإلضرابات واالعتصام.

ولرررررررة يعتبرررررررر ركرررررررن مرررررررن أركانهرررررررا ويخضرررررررع لسررررررريادتها بموجررررررر  القرررررررانون قلررررررريم الد  إن إ -

ول قررررد تنازلررررت عررررن أقاليمهررررا للشررررركات الررررد   وال يوجررررد مررررا يرررردل علررررى أن   ،الرررردولي العررررام

 التجارية الخاصة.

رررررر - ة فررررررسن سررررررلطة الشررررررركة المتعررررررددة الجنسرررررري ؛ولررررررةيتعلررررررق بعنصررررررر سررررررلطة الد  الررررررذ ي ا أم 

نررررررة مررررررن السررررررلطات التشررررررريعية ولررررررة المكو  علررررررى الشررررررركات الوليرررررردة ال تشرررررربه سررررررلطة الد  

 والتنفيذية والقضاؤية.

ـــــع الشـــــركات  -ب  ـــــالتمت ـــــددة الجنســـــية بالشخصـــــية القانوني  ـــــة المحـــــدودة:ة الد  متع يررررررى  ولي

دة وليرررررة المحررررردودة للشرررررركات المتعررررردة الد  ة القانوني ررررربالشخصررررري   االعترررررراف ن  أأنصرررررار هرررررذا االتجررررراه 

الجنسرررررررية أمرررررررراا يفرضررررررره غيرررررررا  اإلطرررررررار القرررررررانوني العرررررررام الرررررررذي يحكرررررررم هرررررررذه الشرررررررركات ويرررررررنظم 

ولي يفرررررررررض الواقررررررررع الررررررررد   كمررررررررا أن   (1)،أنشررررررررطتها االسررررررررتثمارية فرررررررري األنظمررررررررة القانونيررررررررة الوطنيررررررررة

ال سرررررتتمكن مرررررن  ،ة لمرررررا ترتكبررررره مرررررن انتهاكرررررات لحقررررروق اإلنسررررراناالعترررررراف لهرررررا بهرررررذه الشخصررررري   وا 

ووفقررررراا لررررررأي الررررربعض فرررررسن مرررررا  (2).ولي العرررررامبموجررررر  أحكرررررام القرررررانون الرررررد   الهرررررر  مرررررن المسررررراءلة

متعررررددة الجنسررررية الجرررراء فرررري مرررردونات السررررلوك الصررررادرة عررررن األمررررم المتحرررردة والخاصررررة بالشررررركات 

يعرررررد اعترافررررراا بهرررررا فررررري اإلطرررررار  ؛ومخاطبتهرررررا بصرررررورة مباشررررررة فررررري شررررركل حقررررروق وواجبرررررات دوليرررررة

                                                           
 .522الحديد   لعت جياد، المرجت السابق، ص  -1
لمتعددددددددة الجنسددددددية لحقددددددوق اإلنسددددددان، دار ( المسددددددؤولية الدوليددددددة عددددددن انتهاكددددددات الشددددددركات ا6009صددددددديق جوتيددددددار محمددددددد ) -2

 .88الم بوعات الجامعية، اإلسكندرية، ص
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ر ن تطررررررررو  ا  و  (1)صررررررررية القانونيررررررررة الدوليررررررررة المحرررررررردودة.ولي مررررررررا يعنرررررررري منحهررررررررا الشخالقررررررررانوني الررررررررد  

وازدهرررررررار وتنرررررررامي أنشرررررررطة هرررررررذه الشرررررررركات فررررررري عصرررررررر العولمرررررررة يفررررررررض االعترررررررراف لهرررررررا بهرررررررذه 

 (2).الشخصية

ولي العررررام بالشخصرررررية تمتررررع أشرررررخاص القررررانون الرررررد   ض هرررررذا الرررررأي لالنتقررررراد ألن  وقررررد تعررررر  

لصرررررررغيرة والفقيررررررررة تتمترررررررع بالشخصرررررررية فالررررررردول ا ؛القانونيرررررررة الدوليرررررررة ال يقرررررررار بقوتهرررررررا وازدهارهرررررررا

ومرررررررا دامرررررررت الشرررررررركات المتعرررررررددة الجنسرررررررية مجررررررررد شرررررررركات تجاريرررررررة تسرررررررعى  ،وليرررررررةة الد  القانوني ررررررر

ة يمكرررررن أن قوتهرررررا االقتصرررررادي   ن  أومرررررا دامرررررت التجرررررارة ربرررررخ وخسرررررارة فهرررررذا يعنررررري  ،لتحقيرررررق الرررررربخ

 (3).تتضاءل أو تزول

ـــانوالالشـــركات  -ج ـــاطي للق ـــددة الجنســـية شـــخص احتي ـــد  متع ـــام:ن ال يررررى أنصرررار هرررذا  ولي الع

ويررررردعمون  (4)،ولي العرررررامة شرررررخص احتيررررراطي للقرررررانون الرررررد  الشرررررركات متعرررررددة الجنسررررري   االتجررررراه بررررر ن  

 وجهة نظرهم بالحج  التالية:

ولررررررررررة مسررررررررررتقبالا نتيجررررررررررة للتقرررررررررردم ة سررررررررررتحل محررررررررررل الد  متعررررررررررددة الجنسرررررررررري  الركات ن الش ررررررررررإ  -1

واق الواسرررررررعة كمرررررررا حلرررررررت الدولرررررررة التكنولررررررروجي وزيرررررررادة اإلنتاجيرررررررة، والحاجرررررررة إلرررررررى األسررررررر

 (5).الحديثة محل األنظمة اإلقطاعية

متعرررررددة الركات ظمرررررة الوطنيرررررة وقررررردرتها علرررررى الوقررررروف فررررري وجررررره الش رررررتهررررراوي سرررررلطة األن    -0

ول عررررن تطبيررررق ة نتيجررررة للعولمررررة، واختررررراق الحررررواجز الجمركيررررة، وعجررررز هررررذه الررررد  الجنسرررري  

علرررررى اإلمكانيررررررات االقتصررررررادية  قوانينهرررررا المحليررررررة علرررررى هررررررذه الشررررررركات، وتسرررررلط األخيرررررررة

                                                           
 .22بن صال، رشيدة، المرجت السابق، ص  -1
 .586الحديد   لعت جياد، المرجت السابق، ص  - 2
 وما بعد ا 551نعيمة بوبر    ، المرجت السابق، ص - 3
 .22، ص 5ضوع القانون الدولي المعاصر منشورات دحلث،  ( أساس المسؤولية الدولية في 5991تونسي بن عامر ) -4
( التجدددارة الدوليدددة، دراسدددة أل دددم الت)يدددرات التدددي لحقدددت سددديادة الدولدددة فدددي لددد  تندددامي التجدددارة 6001المراكبدددي السددديد عبدددد المدددنعم) -5

 .672الدولية، دار النهضة العربية، القا رة، ص 
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متعرررررددة الول التررررري أصررررربحت تحررررت رحمرررررة الرأسرررررمالية العالميررررة والشرررررركات للعديررررد مرررررن الررررد  

 (1).الجنسية

نقديرررررة والماليرررررة لننظمرررررة الوطنيرررررة تخطررررري الشرررررركات المتعرررررددة الجنسرررررية لحررررردود السررررريادة ال -3

 (2).أو تهري  ر ور األموال والفواؤد وذلك عن طريق التهر  من دفع الضراؤ 

اختررررررراق األفكررررررار والمعلومررررررات مررررررن خررررررالل سرررررريطرة الشررررررركات المتعررررررددة الجنسررررررية علررررررى   -4

وسرررراؤل األعرررررالم وعملهررررا علرررررى التسررررطيخ الفكرررررري والتركيررررز غيرررررر الهررررادف حيرررررث أظهررررررت 

متعرررررددة الجنسرررررية مرررررن مرررررواد ترفيهيرررررة ينشرررررر الراسرررررات النفسرررررية أن مرررررا تقدمررررره الشرررررركات الد  

 (3).اإلبداع وي دي إلى عزل الفرد عن غيره السلبية واالتكالية والخمول كما يقتل

ولرررررة وعلرررررى الررررررغم مرررررن انحسرررررارها أمرررررام ظررررراهرة الد   ن  إض هرررررذا الررررررأي لالنتقررررراد إذ وقرررررد تعرررررر  

العولمرررررة ولصرررررالخ الشرررررركات المتعرررررددة الجنسرررررية التررررري اسرررررتغلت ضرررررعفها وتواطررررر  مسررررر وليها لكرررررن 

 ؛أو االسررررررتغناء عنهرررررراهررررررا مهمررررررا بلغررررررت جرأتهررررررا علررررررى سرررررريادة الرررررردول فلررررررن تسررررررتطيع اإلحررررررالل محل  

ولررررن تسررررمخ لهررررذه  ،فالدولررررة مازالررررت تلعرررر  دوراا محوريرررراا وكبيررررراا علررررى المسررررتويين الرررروطني والرررردولي

ولرررررة المضررررريفة تمتلرررررك مرررررا يكفررررري مرررررن الوسررررراؤل للررررردفاع عرررررن نفسرررررها هرررررا فالد  الكيانرررررات برررررالحلول محل  

صرررررردار القررررروانين التميزيررررررة التررررري تطبررررررق ف قرررررط علررررررى وذلرررررك عرررررن طريررررررق دعرررررم إجررررررراءات الرقابرررررة وا 

 (4).الشركات األجنبية والت ميم

  

                                                           
أدوار الدولدددة الو نيدددة، رسدددالة ماجسدددتير، كليدددة الحقدددوق والعلدددوم السياسدددية، ( العولمدددة وانعكاسددداتها علددد  6002متنصدددر جمدددا ،) -1

 .29جامعة قسن ينة المرك ية، ص 
 .29ـ 28(، بين العولمة والسيادة، في الج ائر والعولمة، منشورات جامعة قسن ينة، ص 6005غضبان مبروك) -2
واألبعدددددداد، دار الجامعددددددة الجديدددددددة للنشددددددر،  ( العولمددددددة، دراسددددددة فددددددي الم هددددددوم واللددددددا رة6002منصددددددور ممدددددددو  محمددددددود) -3

 .522اإلسكندرية، ص
 560نعيمة بوبر   ، المرجت السابق، ص  - 4
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 الفرع الثاني

 ة من أشخاص القانون الخاصدة الجنسي  متعد  الركات الش   اعتبار

ولي اعتبررررررار رى أنصررررررار هررررررذا االتجرررررراه أن "مررررررن المسررررررلمات فرررررري النظررررررام القررررررانوني الررررررد  ي رررررر

الدوليررررررة وذلررررررك وليررررررة الكيانرررررات الوحيرررررردة الترررررري تتمتررررررع بالشخصرررررية القانونيررررررة ول والمنظمررررررات الد  الرررررد  

نهررررررا ال تتمتررررررع إولي إال بررررررالرغم مررررررن تواجررررررد قرررررروى أخرررررررى إلررررررى جانبهمررررررا مرررررر ثرة فرررررري المجتمررررررع الررررررد  

يكررررررررون  ة يجرررررررر  أن  دة الجنسرررررررري  متعررررررررد  الركات ن عمررررررررل الش ررررررررا  و  (1).وليررررررررة"ة الد  ة القانوني ررررررررخصرررررررري  بالش  

ر الجمعيررررة وي كررررد ذلررررك قرررررا ،ولررررة وسرررريادتها وعاداتهررررا وتقاليرررردهامنسررررجماا مررررع القرررروانين الوطنيررررة للد  

المتضررررررمن حقرررررروق الرررررردول وواجباتهررررررا  1791الصررررررادر عررررررام  3021العامررررررة لنمررررررم المتحرررررردة رقررررررم 

 منه على ما يلي "لكل دولة الحق في: 0/0ت المادة حيث نص   (2)،القتصادية

تنظررررررريم االسرررررررتثمارات األجنبيرررررررة فررررررري نطررررررراق واليتهرررررررا القوميرررررررة وممارسرررررررة السرررررررلطة عليهرررررررا  -أ

هرررررردافها وأولوياتهرررررا القوميرررررة وال تكرررررره أي دولرررررة علررررررى حسررررر  قوانينهرررررا وأنظمتهرررررا وطبقررررراا أل

 .ةإعطاء أي معاملة تفضيلية لالستثمارات األجنبي

تنظررررررررريم نشررررررررراطات الشرررررررررركات عبرررررررررر الوطنيرررررررررة الداخلرررررررررة فررررررررري نطررررررررراق واليتهرررررررررا القوميرررررررررة   - 

 واإلشراف عليها..." 

 ومرررررررن األمثلرررررررة التطبيقيرررررررة علرررررررى ذلرررررررك فررررررري القرررررررانون الررررررروطني إخضررررررراع القرررررررانون األردنررررررري

 

                                                           
عبدددد الحميددددد محمددددد سدددامي)د/ت( العالقددددات الدوليةددددـ مقدمدددة لدراسددددة القددددانون الددددولي العددددام ـ الددددار الجامعيددددة لل باعددددة والنشددددر،  -1

 .592بيروت ، ص
ن الددددولي ، أ دددم االت اقيدددات والقدددرارات والبياندددات والوادددائق الدوليدددة للقدددرن العشدددرين فدددي ( موسدددوعة القدددانو6002دبدددا  عيسددد ) -2

 .587، األردن، ص 5مجا  القانون الدولي العام، المجلد لرابت، دار الشروق للنشر والتو يت،   
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لزامهرررررا بالحصرررررول علرررررى تررررررخيص بمزاولرررررة عملهرررررا  (1)،الشرررررركات غيرررررر األردنيرررررة للرقابرررررة أنشرررررطة وا 

/  مررررررن قررررررانون الشررررررركات األردنرررررري علررررررى أنرررررره "ال يجرررررروز ألي شررررررركة 042حيررررررث نصررررررت المررررررادة 

أو هيؤررررة أجنبيررررة أن تمررررارر أي عمررررل تجرررراري فرررري المملكررررة مررررا لررررم تكررررن مسررررجلة بمقتضررررى أحكررررام 

بالعمرررررل بمقتضررررى القررررروانين واألنظمررررة المعمرررررول بهرررررا".  هررررذا القرررررانون بعررررد الحصرررررول علررررى تصرررررريخ

لررررررررزام هررررررررذه الشررررررررركات باسررررررررتخدام العما رررررررروا  مررررررررن قررررررررانون  047ت المررررررررادة لررررررررة األردنيررررررررة حيررررررررث نص 

الشرررررررركات األردنررررررري علرررررررى أنررررررره "ال يجررررررروز أن يقرررررررل عررررررردد المسرررررررتخدمين األردنيرررررررين فررررررري الشرررررررركة 

ا"، وممارسرررررررة األجنبيرررررررة غيرررررررر العاملرررررررة فررررررري المملكرررررررة عرررررررن نصرررررررف مجمررررررروع المسرررررررتخدمين لرررررررديه

ررررررر /أ مرررررررن 023ت المرررررررادة األجهرررررررزة اإلداريرررررررة األردنيرررررررة التفتررررررري  علرررررررى هرررررررذه الشرررررررركات حيرررررررث نص 

اا مررررررن اؤرة المفوضررررررون خطي ررررررفي الررررررد  "يكررررررون للمراقرررررر  ولمرررررروظ   قررررررانون الشررررررركات األردنرررررري علررررررى أن

حررررررق اإلطررررررالع علررررررى جميررررررع سررررررجالت الشررررررركة ودفاترهررررررا ووثاؤقهررررررا كمررررررا يكررررررون لهررررررم حررررررق  قبلرررررره  

فاتر والوثررررررراؤق لغايرررررررات تمكرررررررنهم مرررررررن القيرررررررام جالت والرررررررد  ن تلرررررررك الس رررررررالحصرررررررول علرررررررى نسررررررر  مررررررر

وعلرررررى السرررررلطات الرسرررررمية المختصرررررة ومسررررر ولي ومررررروظفي  ،ب عمرررررالهم وفرررررق أحكرررررام هرررررذا القرررررانون

 الزمة لهذه الغاية".الشركات تقديم المساعدة ال  

  

                                                           
 ة عل  ما يلي:من قانون الشركات األردني تحت عنوان  واجبات الشركة األجنبية المسجل 622حيث نصت المادة  - 1

 أ ـ عل  الشركة أو الهيئة األجنبية المسجلة وفقاً ألحكام  لا القانون القيام بما يلي:

ـددد أن تقددددم ّلددد  المراقدددث  دددال  االادددة أشدددهر مدددن نهايدددة كددد  سدددنة ماليدددة مي انيتهدددا وحسددداث األربدددا  وال سدددائر عدددن أعمالهدددا فدددي 5

 المملكة مصدقة من مدقق حسابات قانوني أردني.

شدددر المي انيدددة وحسددداث األربدددا  وال سدددائر عدددن أعمالهدددا فدددي المملكدددة فدددي صدددحي تين يدددوميتين محليتدددين علددد  األقددد  وللدددك ـددد أن تن6

  ال  ستين يوماً من تاري  تقديم  ل  البيانات للمرقث.

 ( بناع عل  تنسيث مراقث الشركات.6(و)5ـ للو ير استاناع أ  شركة من أحكام البندين )2

  اال ددددال  علدددد  دفدددداتر الشددددركة ومسددددتنداتها وعلدددد  الشددددركة أن تضددددت تحددددت تصددددرف  تلددددك الدددددفاتر ث ـ للمراقددددث أو مددددن ينتدبدددد

 والمستندات"
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 رأي الباحث:

مرررررررن أشرررررررخاص  ة تعتبررررررررمتعرررررررددة الجنسررررررري  الالشرررررررركات  د الباحرررررررث الررررررررأي القاؤرررررررل بررررررر ن  ي ي ررررررر

تخضرررررررع  لهرررررررذه الشرررررررركات يجررررررر  أن   األنشرررررررطة االقتصرررررررادية واالسرررررررتثماريةن ا  و  ،القرررررررانون الخررررررراص

قابرررررة عليهرررررا يصرررررلخ ممارسرررررة التشرررررريعات الوطنيرررررة للر   ن  ألننظمرررررة والقررررروانين الوطنيرررررة، كمرررررا يررررررى 

ة مررررن أشررررخاص القررررانون الخرررراص. دة الجنسرررري  ركات متعررررد  فرررري حررررد ذاترررره دلرررريالا للقررررول باعتبررررار الش رررر

الحجررررر  التررررري  ن  أوليرررررة كمرررررا يررررررى ينفررررري عرررررن هرررررذه الشرررررركات صرررررفة الشخصرررررية القانونيرررررة الد   ممرررررا

ر عررررررن طبيعررررررة، وحقيقرررررررة وليررررررة لهررررررذه الشررررررركات ال يعب ررررررسرررررراقها القرررررراؤلين بالشخصررررررية القانونيررررررة الد  

فترررررررارة  ،عمرررررررل، وواقرررررررع هرررررررذه الشرررررررركات، حيرررررررث يالحرررررررظ تذبرررررررذ  أنصرررررررار هرررررررذا الررررررررأي وتناقضرررررررهم

هررررذه  رول لهررررذه الشررررركات رغررررم افتقرررراية للررررد  وليررررة الكاملررررة والمسرررراو لد  يقولررررون بالشخصررررية القانونيررررة ا

وليرررررة المحررررردودة ومرررررا ذلرررررك إال ولرررررة، وترررررارة يقولرررررون بشخصررررريتها القانونيرررررة الد  مرررررات الد  الشرررررركات لمقو  

ولي العرررررام ممرررررا تالعررررر  علرررررى األلفررررراظ، وترررررارة يقولرررررون باعتبرررررار شخصررررريتها احتياطيرررررة للقرررررانون الرررررد  

 نية الدولية. ينفي عنها الشخصية القانو 

ة يتنررررراقض مرررررع مبررررردأ دة الجنسررررري  متعرررررد  الركات وليرررررة للش رررررة الد  القرررررول بالشخصرررررية القانوني ررررر ن  إ

سررررريادة الدولرررررة علرررررى إقليمهرررررا، ويشررررركل انتهاكررررراا لسرررررلطة القررررروانين الوطنيرررررة، ويجعرررررل هرررررذه الشرررررركات 

 لرررررصهرررررا، ممرررررا يقفررررري مرتبرررررة أعلرررررى مرررررن مرتبرررررة الدولرررررة التررررري تقررررروم هرررررذه الشرررررركات باالسرررررتثمار في

سرررررلطة القرررررانون الررررروطني خاصرررررة إذا علمنرررررا إن ميزانيرررررة هرررررذه الشرررررركات قرررررد تتفررررروق علرررررى ميزانيرررررة 

. ممرررررا يوجررررر  اعتبرررررار هرررررذه الشرررررركات مرررررن أشرررررخاص احيانررررراا  ولرررررة التررررري تقررررروم باالسرررررتثمار فيهررررراالد  

خضاعها له.  القانون الوطني وا 
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 المبحث الثاني

 ةتبرمها الشركات المتعددة الجنسيالتي  بعض أنواع العقود

ز العقررررررود الترررررري تبرمهررررررا الشررررررركات المتعررررررددة الجنسررررررية بكونهررررررا مررررررن العقررررررود الدقيقررررررة تتمي رررررر

العقررررود اسررررتثمار الثررررروات الطبيعيررررة وال  هررررذه يعتبررررر مررررنالمهررررارة والخبرررررة الفنيررررة و  إلررررىالترررري تحتررررا  

، وعقرررررود إنشرررراء مشرررراريع البنيررررة التحتيررررة لتلبيررررة الحاجرررررات نقررررل التكنولوجيرررراسرررريما النفطيررررة، وعقررررود 

 مة للسكان.العا

ي األول الررررذ   المطلرررر قرررردم فررررسن تناولنررررا لهررررذا الموضرررروع سرررريكون مررررن خررررالل واسررررتناداا لمررررا ت  

رررر نتنرررراول  ، ثررررم  نقررررل التكنولوجيرررراالثرررراني فنتنرررراول عقررررود  المطلرررر ا فرررري نرررردرر فيرررره عقررررود البترررررول، أم 

 ولية.الد   ةاألشغال العام  الثالث عقود  المطل في 

 األول المطلب

 عقود البترول

نتاجرررره وتسررررويقه مررررا يكررررون الطرررررف المتعاقررررد مررررع الد  غالبرررراا  ولررررة فرررري التنقيرررر  عررررن الررررنفط وا 

والتررررري تملرررررك مرررررن  ول الصرررررناعية المسرررررتهلكة للطاقرررررةمرررررن الشرررررركات الكبررررررى المتخصصرررررة فررررري الرررررد  

ل العواؤررررررد تشررررررك  و (1).األمرررررروال والخبرررررررة التكنولوجيررررررة مررررررا يمكنهررررررا مررررررن الرررررردخول فرررررري هررررررذا الميرررررردان

ول المنتجررررة لررره والترررري تعتمررررد خل القررررومي بالنسررربة لغالبيررررة الرررد  مرررن الررررد  البتروليرررة نسرررربة مرتفعرررة جررررداا 

تضرررررار   لرررررىإ ىأد  ا مرررررمأساسررررراا علرررررى هرررررذه العواؤرررررد للنهررررروض بتنميتهرررررا االقتصرررررادية واالجتماعيرررررة. 

ول المنتجررررررة للررررررنفط والشررررررركات المسررررررتثمرة لرررررره إلررررررى نشرررررروء أنررررررواع عديرررررردة مررررررن المصررررررالخ بررررررين الررررررد  

                                                           
 .11ص   ، مكتبة  ين الحقوقية واألدبية، بيروت،5  ، عقود الدولة في القانون الدولي،(6050)األسعد بشار محمد-1
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عقررررررود المشرررررراركة، وعقررررررود المقاولررررررة، وعقررررررود از البترولرررررري و عقررررررود االمتيرررررر ة ومنهرررررراالصرررررريغ العقدي رررررر

 (1).اقتسام اإلنتا 

ولرررررة ي تمرررررنخ الد  ه "ذلرررررك التصررررررف الرررررذ  عررررررف عقرررررد االمتيررررراز ب ن ررررري   عقـــــود المتيـــــاز البترولـــــي:-1

بمقتضررررراه الشرررررركة األجنبيرررررة الحرررررق المطلرررررق فررررري البحرررررث والتنقيررررر  عرررررن المررررروارد البتروليرررررة الكاؤنرررررة 

منرررره واسررررتغالل هررررذه المرررروارد والتصرررررف فيهررررا خررررالل فترررررة زمنيررررة مقابررررل فرررروق إقليمهررررا أو فرررري جررررزء 

ومرررررن األمثلرررررة علرررررى ذلرررررك اتفاقيرررررة امتيررررراز  (2).معينرررررة" ماليرررررة   ولرررررة علرررررى حصرررررص  حصرررررول هرررررذه الد  

البترررررول المبرمررررة بررررين شرررراه إيررررران والترررراجر البريطرررراني وليررررام دارسرررري والترررري منحررررت األخيررررر الحررررق 

ن إ (3).غالله ونقلررررره وتسرررررويقه وبيعررررره لمررررردة سرررررتون عامررررراا واسرررررت فررررري البحرررررث عرررررن البتررررررول ومشرررررتقاته  

سررررررمت بغيررررررا  الترررررروازن لصررررررالخ عقررررررود االمتيرررررراز فرررررري فترررررررة مررررررا قبررررررل الحررررررر  العالميررررررة الثانيررررررة ات  

ول نت الكثيررررررر مررررررن اإلجحرررررراف بحقرررررروق ومصررررررالخ الررررررد  شررررررركات التنقيرررررر  واالسررررررتغالل كمررررررا تضررررررم  

 ،ة واالقتصرررررررررراديةف السياسرررررررررري  رو وبعررررررررررد الحررررررررررر  العالميررررررررررة الثانيررررررررررة تغيرررررررررررت الظ رررررررررر (4).المتعاقرررررررررردة

ى إلرررررررى هامررررررراا فررررررري الحرررررررر  مرررررررا أد  ولعررررررر  البتررررررررول دوراا  ،ول المنتجرررررررة للبتررررررررولواالجتماعيرررررررة للرررررررد  

ول المنتجررررررة للررررررنفط علررررررى اسررررررتقاللها السياسرررررري طالبررررررت الطلرررررر  عليرررررره. ومررررررع حصررررررول الررررررد   زيررررررادة  

بمراجعرررررررة عقرررررررود االمتيررررررراز مرررررررع هرررررررذه الشرررررررركات للررررررردخول فررررررري حصرررررررص المشررررررراركة مرررررررع العاؤرررررررد 

 (5).بتروليال

شررررركاتها مررررع الشررررركة  ىحرررردإولررررة أو وفرررري هررررذه الصررررورة تقرررروم الد   عقــــود المشــــاركة البتروليــــة:-2

شررررررركاتها بحصررررررة فرررررري رأسررررررمالها  ىحرررررردإولررررررة أو األجنبيررررررة علررررررى ت سررررررير شررررررركة تسرررررراهم فيهررررررا الد  

                                                           
 وما بعد ا.  21ضة العربية، القا رة، ص( التحكيم في عقود البترو ، دار النه6002)أبو  يد سرا  حسين -1
 .22المرجت السابق، صن س أبو  يد سرا  حسين،  -2
 .22ـ 21أبو  يد سرا  حسين، ن س المرجت السابق، ص  -3
 .79األسعد بشار محمد، عقود االستامار في العالقات الدولية ال اصة، المرجت السابق، ص  -4
 .79ي العالقات الدولية ال اصة، ن س المرجت السابق، ص األسعد بشار محمد، عقود االستامار ف -5
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ولرررررررة الحرررررررق فررررررري الررررررردخول فررررررري ولرررررررة المنتجرررررررة ويكرررررررون فيهرررررررا لجانررررررر  الد  تتمترررررررع فيهرررررررا بجنسرررررررية الد  

نترررررا  وتكريررررر وتسررررويق وحصرررررول كررررل مرررررن الشررررريكين الررررروطني العمليررررات ا لنفطيررررة مرررررن اكتشرررراف وا 

 (1).واألجنبي كل حس  حصته في المشاركة المتفق عليها في العقد

ــــــة: -3 ــــــة البترولي ــــــود المقاول ولررررررة ممثلررررررة فرررررري إحرررررردى الم سسررررررات وفيهررررررا تررررررتم اسررررررتعانة الد   عق

عرررررداده المشررررررفة علرررررى الرررررنفط بمقررررراول ممثرررررل فررررري شرررررركة يترررررولى مسررررر ولية ال كشرررررف عرررررن الرررررنفط وا 

ل نتررررررا  علررررررى أن يتحمررررررل كافررررررة المصرررررراريف ومسرررررر ولية المخرررررراطرة الترررررري تكتنررررررف هررررررذه العمليررررررات 

رررررر (2)،منررررررذ بدايررررررة المشررررررروع ا ويقرررررروم هررررررذا المقرررررراول باسررررررتخرا  الررررررنفط لحسررررررا  الشررررررركة الوطنيررررررة إم 

 (3).بمقابل مادي أو على شكل حصة في اإلنتا  يبيعها لحسابه

فرررري هررررذا العقررررد يتحمررررل المسررررتثمر كافررررة مصرررراريف البحررررث والتنقيرررر   ج:عقــــود اقتســــام اإلنتــــا -4

عررررن البترررررول واسررررتخراجه مررررع االتفرررراق علررررى حررررد أدنررررى لقيمررررة المصررررروفات الترررري يتعهررررد الطرررررف 

الطرررررررف األجنبرررررري  ن  سدم اكتشرررررراف الررررررنفط بكميررررررات تجاريررررررة فرررررروفرررررري حالررررررة عرررررر ،األجنبرررررري بسنفاقهررررررا

ون لررررررره الحررررررق فررررررري الحصرررررررول علرررررررى أي يكررررررر يتحمررررررل وحرررررررده كافرررررررة المصرررررراريف والنفقرررررررات دون أن  

رررررر ا فرررررري حالررررررة اكتشرررررراف الررررررنفط بكميررررررات تجاريررررررة يكررررررون مررررررن حررررررق الطرررررررف األجنبرررررري تعررررررويض أم 

اسرررررترداد المصرررررروفات التررررري أنفقهرررررا علرررررى شررررركل نسررررربة معينرررررة مرررررن البتررررررول المنرررررت  يرررررتم االتفررررراق 

 (4).عليها في العقد

  

  

                                                           
 .21أبو  يد سرا  حسين، المرجت السابق، ص  -1
، منشدددورات الحلبدددي الحقوقيدددة، بيدددروت، 5( الدددوجي  فدددي العقدددد التجدددار  الددددولي، نمدددول  العقدددد الن  دددي،  6008ربدددا  غسدددان) -2

 .21ص 
 .588ـ 587الحداد ح يلة السيد،المرجت السابق،  ص -3
، ص ( التحكددددديم فدددددي العقدددددود اإلداريدددددة لات ال دددددابت الددددددولي، دار النهضدددددة العربيدددددة، القدددددا رة6008) الشدددددي  عصدددددمت عبدددددد ل، -4

 .562ـ 562
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 الثاني المطلب 

 عقود نقل التكنولوجيا

نقررررل التكنولوجيررررا مررررن المجتمعررررات الترررري حققررررت فيهررررا تقرررردماا إلررررى  تهرررردف هررررذه العقررررود إلررررى

المجتمعرررررات التررررري تكرررررون فررررري حاجرررررة إليهرررررا لتحقيرررررق ذات النتررررراؤ  بمختلرررررف المجررررراالت االقتصرررررادية 

 (1).واالجتماعية وغيرها

ينقررررررررل  هررررررررا "اتفرررررررراق يتعهررررررررد بمقتضرررررررراه مررررررررورد التكنولوجيررررررررا برررررررر ن  عرررررررررف هررررررررذه العقررررررررود ب ن  وت  

التكنولوجيرررررا السرررررتخدامها فررررري طريقرررررة فنيرررررة خاصرررررة إلنترررررا  سرررررلعة معلومرررررات فنيرررررة إلرررررى مسرررررتورد 

وال يعتبرررررررر  ،معينرررررررة أو تطويرهرررررررا أو لتركيررررررر  أو تشرررررررغيل اآلالت أو األجهرررررررزة أو لتقرررررررديم الخررررررردمات

وال بيررررررررع العالمرررررررررات  ،نقررررررررال للتكنولوجيررررررررا مجرررررررررد بيررررررررع أو شررررررررراء أو ترررررررر جير أو اسررررررررتؤجار السررررررررلع

رد كجرررررررررزء مرررررررررن عقرررررررررد نقرررررررررل التكنولوجيرررررررررا أو كررررررررران إذا و  إالجاريرررررررررة أو التررررررررررخيص باسرررررررررتعمالها الت  

وينصرررررر  جررررروهر عقررررررد نقررررررل التكنولوجيرررررا علررررررى العناصررررررر المعنويرررررة المتمثلررررررة فرررررري  (2)مرتبطررررراا برررررره"

ة الترررررري حقرررررروق االختررررررراع أو حررررررق المعرفررررررة الفنيررررررة، أو الخرررررردمات الفنيررررررة ولررررررير العناصررررررر المادي رررررر

 (3).يشملها هذا العقد من معدات وآالت وأجهزة

 ود ضمن ثالثة فؤات:وتندر  هذه العق

 أولاـ عقود نقل التكنولوجيا البسيطة:

برررراإلذن لمنشرررر ة وطنيررررة  وفيهررررا يررررتم نقررررل المعرفررررة الفنيررررة عررررن طريررررق عقررررد الترررررخيص وذلررررك

باسررررررررتعمال حررررررررق مملرررررررروك لمشررررررررروع أجنبرررررررري، وقررررررررد تكررررررررون طريقررررررررة اسررررررررتحدثها فرررررررري الصررررررررناعة أو 

                                                           
( تسدددوية منا عدددات عقدددد نقددد  التكنولوجيدددا، دراسدددة فدددي القدددانون المصدددر ، ونلدددام التحكددديم السدددعود ، 6009المالفددد  فهدددد بجددداد) -1

 .58ص  دار النهضة العربية، القا رة،
 .5999الصادر سنة 57من قانون التجارة المصر  رقم  72المادة  -2
 .20، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص 5( الوجي  في عقود التنمية التقنية،  6001جابر عبد الرعوف) -3
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كرررررران الحررررررق مشررررررموالا أم  اءا وسررررررو تصررررررميماا وضررررررعه آللررررررة أو اختررررررراع ابتكررررررره، أو نمرررررروذ  ابتدعرررررره، 

أو عررررررن طريررررررق عقررررررد المسرررررراعدة الفنيررررررة  (1).غيررررررر مشررررررموالا بالحمايررررررة المقررررررررة للملكيررررررة الصررررررناعية"

ررر مرررن العقرررد المبررررم برررين الشرررركة السرررعودية  4ت عليررره الفقررررة ومرررن األمثلرررة علرررى هرررذا العقرررد مرررا نص 

لمتفررررق عليرررره أن نرررره مررررن اإلصررررناعة المحرررراور وشررررركة فررررولكر فرررراغن األلمانيررررة والترررري جرررراء فيهررررا "

الزمررررررررة لشررررررررريكتها السررررررررعودية بهرررررررردف تقررررررررديم تتعهررررررررد شررررررررركة فررررررررولكر فرررررررراغن بنقررررررررل المعلومررررررررات ال  

نشررررررراء وحررررررردة صرررررررناعية ي يتعهرررررررد بمقتضررررررراه أو عقرررررررد التررررررردري  الرررررررذ   (2).المسررررررراعدة لخطرررررررة بنررررررراء وا 

الناقررررل بنقررررل مجموعررررة المعررررارف الفنيررررة والمعلومررررات الالزمررررة إلررررى الطرررراقم الفنرررري للطرررررف المتلقرررري 

ويسررررراعد البلررررردان الناميرررررة علرررررى الحصرررررول علرررررى  (3).سرررررتعمال التكنولوجيرررررا بطريقرررررة فعالرررررة"وهرررررذا ال

أو عقررررررد التنظرررررريم  (4).القرررررردرة التقنيررررررة البشرررررررية ويمهررررررد لسرررررريطرتها علررررررى التكنولوجيررررررا المنقولررررررة إليهررررررا

ه ال يبرررررررم إال بعررررررد إجررررررراء دراسررررررة مررررررن الطرررررررف المررررررورد الررررررذي يتميررررررز عررررررن العقررررررود األخرررررررى ب ن رررررر

 (5).ل اإلمكانيات التنظيمية ووساؤل وأهداف الطرف المتلقي للتكنولوجياللتكنولوجيا حو 

 ثانياا ـ عقود نقل التكنولوجيا المركبة: 

عبررررررارة عررررررن اتفرررررراق يلتررررررزم بموجبرررررره ناقررررررل التكنولوجيررررررا إلررررررى جانرررررر  نقررررررل المعرفررررررة الفنيررررررة 

نتاجيتها، وتسويق المنت . ومن األمثلة على هذه العقود   :بتشغيل هذه الوحدات، وا 

ــــد وي   -1 ــــي الي ــــاد ف ــــد المفت ــــعق ــــرف ب ن  يقرررردم إلررررى  عقررررد يلتررررزم فيرررره مررررورد التكنولوجيررررا برررر ن  ه "ع

المشرررررررتري مجمرررررررع صرررررررناعي فررررررري حالرررررررة التشرررررررغيل مرررررررع تحملررررررره المسررررررر ولية الكاملرررررررة عرررررررن تشرررررررييد 

                                                           
 .22ش يق محسن، المرجت السابق، ص  -1
، بيددددروت، ص 6لوجيددددا، مركدددد  الدراسددددات العربددددي األوربددددي،  (، العقددددود الدوليددددة لنقدددد  التكنو6002ال يددددار صددددال، بددددن بكددددر) -2

 .28ـ 27
 .501ـ  506ص ( عقود نق  التكنولوجيا، دار ال كر الجامعي، اإلسكندرية، 6001)جما  الدين صال  الدين -3
 .502جما  الدين صال  الدين ، ن س المرجت السابق، ص -4
 .70ال يار صال، بن بكر، المرجت السابق، ص  -5
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هرررررذا العقررررد مررررا اصرررررطلخ علررررى تسررررميته عقرررررد  ومررررن صررررور   (1).المصررررنع وضررررمان األداء والتشرررررغيل"

هررررردف إلرررررى إنشررررراء وحررررردة صرررررناعية مرررررن طررررررف مرررررورد التكنولوجيرررررا وي ؛المفترررررا  فررررري اليرررررد الخفيرررررف

علررررى القيررررام بهررررا فرررري ذلررررك  ه قررررادراا ن ررررب مررررع احتفرررراظ الطرررررف المتلقرررري برررربعض األعمررررال الترررري يرررررى 

 (2).المشرررررررروع وفرررررررق قدراتررررررره التكنولوجيرررررررة المحليرررررررة مثرررررررل األعمرررررررال التحضررررررريرية النجررررررراز المشرررررررروع

الناقررررررل فقرررررط بتسررررررليم الوحرررررردة الصررررررناعية فرررررري وعقرررررد المفتررررررا  فرررررري اليررررررد الثقيرررررل وبموجبرررررره ال يلتررررررزم 

إلكسرررررررابها المعرفرررررررة الفنيرررررررة وتقرررررررديم  حالرررررررة التشرررررررغيل برررررررل يلترررررررزم بتررررررردري  العمالرررررررة المحليرررررررة فنيررررررراا 

نتا  الوحدة الصناعية  (3).المعلومات والوثاؤق العلمية الالزمة لتشغيل وا 

نولوجيررررا مررررن يتضررررمن هررررذا العقررررد تحديررررد المسرررر وليات فرررري نقررررل التك عقــــد اإلنتــــاج فــــي اليــــد: -2

كمرررررا  (4).المرحلرررررة األولرررررى حترررررى مرحلرررررة اإلنترررررا  التررررري تقرررررع علرررررى عررررراتق طررررررف واحرررررد هرررررو الناقرررررل

ظريررررة ممررررا يجعلرررره يسرررراهم راسررررات الن  يتضررررمن هررررذا العقررررد نقررررل التكنولوجيررررا الفعالررررة ولررررير مجرررررد الد  

 (5).مساهمة فعلية في عملية التنمية

ـــد الســـوق فـــي اليـــد: -3 كنولوجيرررا سرررقف التزاماتررره ليصرررل إلرررى فررري هرررذا العقرررد يرفرررع مرررورد الت عق

حرررردث صررررور أويعتبررررر هررررذا العقررررد  ،حررررد تسررررويق أو شررررراء منررررت  التكنولوجيررررا المنقولررررة أو جررررزء منرررره

للعقررررود المركبررررة لنقررررل التكنولوجيررررا ويررررتم اللجرررروء إليرررره لضررررمان عرررردم خسررررارة متلقرررري التكنولوجيررررا بعررررد 

 (6).نجاز المشروعإ

 

  

                                                           
 .605ا  الدين صال  الدين، المرجت السابق، ص جم -1
(، عقدددود نقددد  التكنولوجيدددا فدددي مجدددا  التبددداد  الددددولي، رسدددالة دكتدددورا ، جامعدددة اإلسدددكندرية،  5987سدددعد  نصددديرة بدددو جمعدددة) -2

 .22ص 
 .601، مصر، ص 5(، القانون الدولي العام للعقود، دار ال كر العربي،  6007شكر  سعيد عبد ال) ار أمين) -3
 .82ال يار صال، بن بكر، المرجت السابق، ص  - 4
 .520جما  الدين صال  الدين، المرجت السابق، ص  - 5
 .607شكر  سعيد عبد ال) ار أمين، المرجت السابق، ص  -6
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 الثالث المطلب

 لدوليةعقود األشغال العامة ا

وليررررررررة إنشرررررررراء بنيررررررررة تحتيررررررررة تشررررررررمل محطررررررررات للكهربرررررررراء وشرررررررربكات األشررررررررغال الد  بيقصررررررررد 

قامرررررررة المستشرررررررفيات والجسرررررررور والطررررررررق ولمرررررررا  والمطرررررررارات وغيرهرررررررا مرررررررن المشررررررراريع االتصررررررراالت وا 

ولررررة تلجرررر  ألجررررل تنفيررررذ الد   تحتاجرررره هررررذه المشررررروعات مررررن تكرررراليف عاليررررة وتقنيررررة متخصصررررة فررررسن  

مرررررررع شرررررررركات أجنبيرررررررة عمالقرررررررة ذات ر ور أمررررررروال كبيررررررررة وذات  هرررررررذه المشرررررررروعات إلرررررررى التعاقرررررررد

"توافرررررق إرادتررررري جهرررررة اإلدارة  هررررراوتعررررررف هرررررذه العقرررررود ب ن   (1).خبررررررة وتخصرررررص فررررري هرررررذا المجرررررال

جرررررل تنفيرررررذ أعمرررررال عقاريرررررة معينرررررة لحسرررررا  شرررررخص معنررررروي عرررررام أوشرررررخص أجنبررررري خررررراص مرررررن 

عقرررررود تبرمهرررررا الدولرررررة أو هرررري  (2).وتحقيقرررراا لمصرررررلحة عامرررررة علررررى نحرررررو معرررررين ولقرررراء ثمرررررن معرررررين"

إلنشررررراء المشررررراريع الكبيررررررة علرررررى أرضرررررها فررررري كافرررررة المجررررراالت والتررررري قرررررد تحترررررا  إلرررررى رأر مرررررال 

األجنبررررررري أو التررررررري ال تسرررررررتطيع الدولرررررررة تنفيرررررررذها بشرررررررركاتها الوطنيرررررررة نتيجرررررررة نقرررررررص اإلمكانيرررررررات 

 (3).المادية أو الخبرة

البنرررراء أو أشررررغال وهررررذه العقررررود تتضررررمن فرررري الغالرررر  تشررررييد مشررررروع والقيررررام بكررررل أعمررررال 

الهندسرررررة المدنيرررررة أو التشرررررييدات الصرررررناعية األخررررررى، ومرررررا يلحرررررق بهرررررا مرررررن أعمرررررال مثرررررل تصرررررميم 

المشرررروع وتوريررررد التكنولوجيرررا، وذلررررك فرررري مقابرررل أجررررر يتعهررررد بررره الطرررررف الرررروطني الرررذي قررررد يتمثررررل 

 (4).فررررري حصرررررة فررررري مشرررررروع مشرررررترك يتقاسرررررم األطرررررراف تكاليفررررره وتوزيرررررع أرباحررررره وخسررررراؤره بيرررررنهم

 . BOT رررراألمثلة على عقود األشغال الدولية عقد البناء والتشغيل والتحويل ال ومن

                                                           
 .28األسعد بشار محمد، عقود الدولة في القانون الدولي، المرجت السابق، ص -1
 .25األش)ا  الدولية والتحكيم فيها، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص ( عقود 6002ّسماعي  محمد عبد المجيد) -2
 .58الشي  عصمت عبد ل، المرجت السابق، ص  -3
( االلتدددد ام بالضددددمان فددددي عقددددود البندددداع والتشييد،دراسددددة ت بيقيددددة علدددد  عقددددود اإلنشدددداعات 6002محمددددد علددددي عمددددرو  دددد  بدددددو ) -4

 .272ـ 276ص  الدولية، دار النهضة العربية، القا رة،
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 الفصل الثالث

 قانون اإلرادة الواجب التطبيقة ماهي  

 ةمتعددة الجنسي  الركات على عقود الش  

ظررررررام القررررررانوني للعقررررررود الترررررري تنطرررررروي علرررررى عنصررررررر أجنبرررررري فيمررررررا يتعلررررررق بتحديررررررد مرررررر الن  

بالعديررررررد مررررررن التطررررررورات الفقهيررررررة إلررررررى أن انتهررررررى الفقهرررررراء إلررررررى تبنرررررري القررررررانون الواجرررررر  التطبيررررررق 

وليرررررة حيرررررث أخضرررررع الفقررررره االيطرررررالي القرررررديم هرررررذه العقرررررود قرررررانون اإلرادة واعتبررررراره حاكمررررراا للعقرررررود الد  

والرررررذي ارتضررررراه  لقرررررانون مكررررران إبررررررام العقرررررد باعتبررررراره المكررررران الرررررذي نشررررر  فيررررره التصررررررف القرررررانوني

غيرررررررر أن الفقيررررررره (1)،مرررررررن معرفتهمرررررررا واحاطتهمرررررررا لهرررررررذا القرررررررانونطررررررررف العقرررررررد والمسرررررررتنت   اا ضرررررررمني  

ناداا إلرادة المتعاقررررردين فقرررررد قرررررال بسخضررررراع العقرررررد لمكررررران التنفيرررررذ اسرررررت Savignyاأللمررررراني سرررررافيني

فررررري حرررررين  (2)،مرررررن يررررردخل فررررري عالقرررررة تعاقديرررررة يقبرررررل مسررررربقاا الخضررررروع لقرررررانون مركرررررزه ن  ذاتهرررررا أل

نرررررره لررررررم يسررررررتطع إة القرررررروانين غيررررررر ة شخصرررررري  ي ررررررنظر   Manciniيطررررررالي مانشررررررينيتبنررررررى الفقيرررررره اإل

ن الفقيررررره غيرررررر إ (3)،تجاهرررررل قرررررانون اإلرادة فررررر ورده ك حرررررد أهرررررم االسرررررتثناءات المقرررررررة علرررررى نظريتررررره

ه إذا كررررررران قرررررررانون محرررررررل إبررررررررام العقرررررررد قرررررررد فررررررررض اختصاصررررررره ن رررررررإاعتبرررررررر  Dumoulinالفرنسررررررري 

صررررررريحة اختيررررررار قررررررانون آخررررررر ه بسمكرررررران المتعاقرررررردين بسرادتهمررررررا الاسررررررتناداا لرررررر رادة الضررررررمنية فسن رررررر

ومنرررررررذ ذلرررررررك الوقرررررررت اسرررررررتقرت قاعررررررردة سرررررررلطان اإلرادة فررررررري ميررررررردان العالقرررررررات  (4)لررررررريحكم عقررررررردهما

 (5).ظم القانونيةالتعاقدية بمثابة عرف دولي أو مبدأ عام معترف به، في كافة الن  

                                                           
 .92األسعد بشار محمد، عقود االستامار في العالقات الدولية ال اصة، المرجت السابق، ص  - 1
 .97األسعد بشار محمد، عقود االستامار في العالقات الدولية ال اصة، ص  - 2
، منشددددورات الحلبدددددي 5  ( المشدددداك  القانونيدددددة فددددي عقدددددود نقدددد  التكنولوجيددددا ّلددددد  الدددددو  الناميدددددة،6008)فلحددددو  وفدددداع م يدددددد - 3

 .727، ص الحقوقية، بيروت
 .671بلقاسم ّعراث)د/ت( القانون الدولي ال اص، تنا   القوانين، ال يتونة لإلعالم والنشر، الج ائر، ص  -4
 وما بعد ا. 727فلحو  وفاع م يد، ن س المرجت السابق، ص  - 5
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ة األطرررررراف فررررري تحديرررررد ولي الخررررراص حري رررررويقصرررررد بمبررررردأ قرررررانون اإلرادة فررررري القرررررانون الرررررد  

ن الواجرررر  التطبيررررق علررررى العقررررد المزمررررع إبرامرررره إذا كرررران هررررذا العقررررد ممررررا يحتمررررل خضرررروعه القررررانو 

وهرررررو يعطررررري األطرررررراف سرررررلطات واسرررررعة فررررري اختيرررررار القرررررانون الواجررررر   (1).لقررررروانين برررررالد مختلفرررررة

 زاعات.التطبيق والمحكمة المتخصصة لحل الن  

حررررث األول الررررذي واسررررتناداا لمررررا تقرررردم فررررسن تناولنررررا لهررررذا الموضرررروع سرررريكون مررررن خررررالل المب

ررررر مفهرررررومنتنررررراول فيرررررره  لضرررررروابط قررررررانون اإلرادة،  ا فرررررري المبحرررررث الثرررررراني فنتعررررررضقررررررانون اإلرادة، أم 

 تطبيق قانون اإلرادة. موانع ثم نتناول في المبحث الثالث

  

                                                           
التجدددددارة اإللكترونيدددددة، دار ال كدددددر الجدددددامعي، اإلسدددددكندرية ص ( النلدددددام القدددددانوني لحمايدددددة 6006حجدددددا   عبدددددد ال تدددددا  بيدددددومي) -1

570. 
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 المبحث األول

 قانون اإلرادة مفهوم

ة مرررررع تثيرررررر المنازعرررررات التررررري تنشررررر  عرررررن العقرررررود التررررري تبرمهرررررا الشرررررركات المتعرررررددة الجنسررررري

وذلررررك الخررررتالف مكرررران تنفيررررذ الدولررررة مسرررر لة تحديررررد القررررانون الواجرررر  التطبيررررق علررررى هررررذه العقررررود، 

ة مررررررن جهررررررة، دولررررررة الترررررري يوجررررررد فيهررررررا المركررررررز الرؤيسرررررري للشررررررركة المتعررررررددة الجنسرررررري  العقررررررد عررررررن ال  

 هذه الشركات من جهة أخرى. مساهميولتعدد جنسيات 

علرررررى طريرررررق االتفررررراق برررررين الطررررررفين وغالبررررراا مرررررا يرررررتم حرررررل هرررررذه المشررررركلة القانونيرررررة عرررررن 

تطبيررررق قررررانون اإلرادة لرررريحكم العقرررردمما يرررردفعنا إلررررى التسررررا ل عررررن مظرررراهر تعبيررررر المتعاقرررردين عررررن 

 ، والمبادئ التي تخضع لها اإلرادة في اختيار قانون العقد. اإرادتهم

تناولنررررا لهررررذا الموضرررروع سرررريكون مررررن خررررالل المطلرررر  األول الررررذي  واسررررتناداا لمررررا تقرررردم فررررسن  

رررررراإلرادةالتعبيررررررر عررررررن  طرررررررقحررررررث فيرررررره نب المبررررررادئ الترررررري  الثرررررراني فنسررررررتعرضا فرررررري المطلرررررر  ، أم 

 .تخضع لها اإلرادة في اختيار قانون العقد

 المطلب األول

 التعبير عن اإلرادة رقط  

مظررررررراهر التعبيرررررررر عرررررررن اإلرادة فررررررري تحديرررررررد القرررررررانون الواجررررررر  التطبيرررررررق علرررررررى العقرررررررد  ن  إ

 الجنسية، أو الدولة قد تكون صريحة أو ضمنية.صدرت من قبل الشركة المتعددة  سواءا 

فرررررسن تناولنرررررا لهرررررذا الموضررررروع سررررريكون مرررررن خرررررالل الفررررررع األول الرررررذي  واسرررررتناداا لمرررررا تقررررردم

ررررررر نبحرررررررث ا فررررررري الفررررررررع الثررررررراني فنتنررررررراول التعبيرررررررر مرررررررن خاللررررررره التعبيرررررررر الصرررررررريخ عرررررررن اإلرادة، أم 

 الضمني عن اإلرادة. 
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 الفرع األول

 ريح عن اإلرادةالتعبير الص  

رررركررررون التعبيرررررر عررررن اإلرادة صرررررريحاا ي اا يحررررردد قررررانون العقرررررد بعبرررررارات إذا تضررررمن العقرررررد نص 

بصررررورة بعيرررردة عررررن  (1)،واضررررحة جازمررررة تفصررررخ عررررن نيررررة المتعاقرررردين عررررن القررررانون الحرررراكم للعقررررد

االلكترونيررررررررة ، كمررررررررا يمكررررررررن أن يكررررررررون التحديررررررررد عررررررررن طريررررررررق الرسرررررررراؤل الغمرررررررروض أو االلتبررررررررار

عقررررد ترررر مين ه إبرررررام لقرررره اتفرررراق المتعاقرررردين علررررى قررررانون العقررررد ك ن ررررشرررربه بعررررض الف وقررررد (2)،المتبادلررررة

قيرررررام األطرررررراف  بمعنرررررى أن   (3)،علرررررى الحيررررراة تحوطررررراا للمسرررررتقبل ومرررررا يكتنفررررره مرررررن أخطرررررار محتملرررررة

زاعررررات الترررري قررررد تنشرررر  بتحديررررد القررررانون الواجرررر  التطبيررررق علررررى النررررزاع يعتبررررر علررررى سرررربيل ترررروقي الن  

ن الواجررررر  التطبيرررررق. وغالبررررراا مرررررا يشرررررمل تحديرررررد األطرررررراف مسرررررتقبالا فيمرررررا بيرررررنهم بخصررررروص القرررررانو 

للقرررررانون الواجررررر  التطبيرررررق علرررررى العقرررررد الجرررررانبين القضررررراؤي والتشرررررريعي اللرررررذان يحكمررررران العقرررررد أي 

تحديررررد الجهررررة القضرررراؤية المختصررررة بالفصررررل فرررري النزاعررررات بررررين الطرررررفين، وكررررذلك القررررانون الررررذي 

 (4).ي النزاعيتعين على هذه الجهة القضاؤية أن تطبقه للفصل ف

ومررررررن التطبيقررررررات العمليررررررة للتعبيررررررر الصررررررريخ عررررررن اإلرادة فرررررري اختيررررررار القررررررانون الواجرررررر  

وحكومررة  Alcoa Minerals of Jamaicaالتطبيررق مررا نررص عليرره العقررد المبرررم بررين شررركة 

جامايكررررررا والرررررررذي نرررررررص علررررررى أن "محكمرررررررة التحكررررررريم سررررررروف تطبررررررق القرررررررانون الجامرررررررايكي وقواعرررررررد 

رررر (5)،كررررن تطبيقهررررا"ولي الترررري يمالقررررانون الررررد   ولي فرررري مررررن قرررررار المجمررررع الررررد   4/1ت المررررادة كمررررا نص 

                                                           
( القدددددانون الدددددولي ال ددددداص، الكتددددداث األو ، تندددددا   القددددوانين، دار النهضدددددة العربيدددددة، القدددددا رة، 6000حمدددددد)أبدددددرا يم ّبددددرا يم ّ - 1

 ،  215ص
 .216، ص ، العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية)د/ت(منصور محمد حسين -2
( قددددانون العقددددد الدددددولي، م اوضددددات العقددددود الدوليددددة، القددددانون واجددددث الت بيددددق وأ متدددد ، دار 6005سددددالمة أحمددددد عبددددد الكددددريم ) - 3

 .590النهضة العربية، القا رة، ص 
 وما بعد ا. 127محمد علي عمرو    بدو ، المرجت السابق، ص  - 4
 .508ات الدولية ال اصة،، ص األسعد بشار محمد، عقود االستامار في العالق - 5
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ن األطررررراف صررررراحة يعرررري   ه "مررررن المرررر مول فيرررره أن  علررررى أن رررر 1797مرررر تمره المنعقررررد فرررري أثينررررا سررررنة 

 القانون الواج  التطبيق على عقدهم".

 الفرع الثاني

 التعبير الضمني عن اإلرادة

رررررررر ة صررررررررعوبة فرررررررري معرررررررررض تحديررررررررد القررررررررانون ريخ عررررررررن اإلرادة أي ررررررررال يثيررررررررر التعبيررررررررر الص 

الصررررعوبة تثررررور فرررري حالررررة غيررررا  التعبيررررر الصررررريخ عررررن  الواجرررر  التطبيررررق علررررى العقررررد، غيررررر أن  

المتعاقرررررررردين قررررررررد يتعمرررررررردا عنررررررررد إبرررررررررام العقررررررررد تجاهررررررررل تحديررررررررد القررررررررانون الواجرررررررر   اإلرادة، ذلررررررررك أن  

 فيمررررا لررررو أصررررر   (1)،التطبيررررق مسرررربقاا وقبررررل وقرررروع النررررزاع  وذلررررك لخشرررريتهما مررررن فشررررل عمليررررة اإلبرررررام

علررررى تحديررررد القررررانون الررررذي يتنرررراغم مررررع مصررررالحه، ممررررا يرررردفعنا إلررررى التسررررا ل هررررل يسررررتطيع  طرررررف

 ؟قانون العقدالقاضي أو المحكم البحث عن إرادة األطراف الضمنية في 

 حقيقة أن موقف الفقهاء من هذه المسالة قد انقسم إلى اتجاهين:

 ية: أولا ـ التجاه المعارض لإلرادة الضمن

عرررررررارض أنصرررررررار هرررررررذا االتجررررررراه فكررررررررة اسرررررررتخالص قرررررررانون العقرررررررد مرررررررن اإلرادة الضرررررررمنية 

لنطرررررراف، و رأى أن سررررركوت األطرررررراف عرررررن تحديرررررد قرررررانون العقرررررد ال يمكرررررن اعتبررررراره سرررررهواا  مرررررنهم 

إذ ال يمكررررن لهررررم أن يسررررهوا عررررن تحديررررد قررررانون يتعلررررق بعقررررد يتضررررمن أمررررواالا طاؤلررررة وترررررك مصرررريره 

قررررررد يكررررررون اختيرررررراره متعسررررررفاا وخاضررررررعاا ألهواؤرررررره تحررررررت سررررررتار اإلرادة  الررررررذي (2)،الجتهرررررراد المحكررررررم

كمررررا أن تطبيررررق قررررانون فشررررل األطررررراف فرررري الوصررررول إلررررى اتفرررراق بشرررر نه مررررن خررررالل  (3)،الضررررمنية

                                                           
، دار ال كددددر الجددددامعي، اإلسددددكندرية، 6(،القددددانون الواجددددث الت بيددددق علدددد  عقددددود التجددددارة الدوليددددة،  6005صددددادق  شددددام علددددي) - 1

 .267ص 
، 5( النلددددام القددددانوني الواجددددث اإلعمددددا  علدددد  العقددددود اإلداريددددة الدوليددددة أمددددام المحكددددم الدددددولي،  6008حمدددد ة  دددداني محمددددود) - 2

 .525ات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص منشور
دراسددددة فدددي ّ ددددار القددددانون الددددولي ال دددداص، دار النهضددددة   BOT( عقدددود التشددددييد واالسددددت)ال  والتسدددليم 6002الروبدددي محمددددد) - 3

 628العربية، القا رة، ص 
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البحرررررث فررررري اإلرادة الضرررررمنية سررررري دي إلرررررى تطبيرررررق قرررررانون قرررررد يخرررررل بتوقعررررراتهم  لكونررررره ال يعبرررررر 

اعرررررد التنرررررازع فررررري إسرررررناد العقرررررد للقرررررانون الرررررذي فررررري حرررررين أن تطبيرررررق قو  (1)الحقيقيرررررة اعرررررن إرادتهمررررر

علررررررى صررررررلة وثيقررررررة برررررره مررررررن شرررررر نه أن يحقررررررق طم نينررررررة المتعاقرررررردين ويعطرررررري نترررررراؤ  أفضررررررل مررررررن 

 (2).تخويل القاضي البحث عن اإلرادة الضمنية

 ثانياـا التجاه المؤيد لإلرادة الضمنية: 

لنطررررررراف فرررررري  ةه يمكررررررن االسررررررتناد إلررررررى اإلرادة الضررررررمني  ن ررررررأيرررررررى أنصررررررار هررررررذا االتجرررررراه 

رررررر ،تحديررررررد قررررررانون العقررررررد اسررررررتناداا إلررررررى االتفاقيررررررات الدوليررررررة مررررررن اتفاقيررررررة  3/1ت المررررررادة حيررررررث نص 

 علرررررى أن "يحكرررررم العقرررررد بالقرررررانون المخترررررار مرررررن جانررررر  األطرررررراف، ويجررررر  أن   1722رومرررررا لسرررررنة 

يكرررررررون هرررررررذا االختيرررررررار صرررررررريحاا، أو مستخلصررررررراا بطريقرررررررة م كررررررردة مرررررررن نصررررررروص العقرررررررد، أو مرررررررن 

المنعقررررردة فررررري مدينرررررة برررررال  ولي فررررري دورتررررره  مجمرررررع القرررررانون الرررررد   أقرررررر  كمرررررا  (3)...."ظرررررروف التعاقرررررد 

ه ه فرررررري حررررررال غيررررررا  االختيررررررار الصررررررريخ للقررررررانون الحرررررراكم للعقررررررد فسن ررررررن ررررررإ 1771السويسررررررية سررررررنة 

واسرررررررتناداا لمرررررررا تقررررررردم  (4)،يتوجررررررر  اسرررررررتخالص اإلرادة الضرررررررمنية لنطرررررررراف مرررررررن ظرررررررروف التعاقرررررررد

يتعررررررررين علررررررررى القاضرررررررري  م شررررررررراتلضررررررررمنية يخضررررررررع لعرررررررردة نخلررررررررص إلررررررررى أن اسررررررررتنتا  اإلرادة ا

، أو مكرررررران إبرررررررام ةويعتبررررررر مررررررن هررررررذه الم شرررررررات اسررررررتخدام المتعاقرررررردين لغررررررة معينرررررراالسررررررتناد إليهررررررا 

العقررررررد، أو مكرررررران تنفيررررررذه، أو مكرررررران إقامررررررة األطررررررراف أو جنسرررررريتهم المشررررررتركة أو تضررررررمين العقررررررد 

 (5).جان  مهم في العقد أحكاما وقواعد معينة مستمدة من قانون دولة معينة لتنظيم

                                                           
 .502األسعد بشار محمد،عقود االستامار في العالقات الدولية ال اصة، المرجت السابق، ص  - 1
 وما بعد ا. 525م ة  اني محمود، المرجت السابق، ص ح - 2
 .550مشار ّليها عند األسعد بشار محمد، عقود االستامار في العالقات الدولية ال اصة، المرجت السابق، ص  - 3
ة (  التحكددديم فدددي منا عدددات العقدددود اإلداريدددة الدوليدددة فدددي ضدددوع القدددوانين الوضدددعي6008أبدددو أحمدددد عدددالع محدددي الددددين مصددد   ) - 4

   212والمعا دات الدولية وأحكام محاكم التحكيم، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر، ص 
 212األسعد بشار محمد، عقود االستامار في العالقات الدولية ال اصة، المرجت السابق، ص  - 5
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ويتمتررررررع االختيررررررار الضررررررمني بمجرررررررد اسررررررتنباطه واالسررررررتدالل عليرررررره بقررررررراؤن م كرررررردة بررررررنفر 

 (1).سلطة االختيار الصريخ ويتعين االحتكام بموجبه للقانون الذي وقع عليه هذا االختيار

مررررن  02/1نصررررت المررررادة موقــــف القــــانون األردنــــي مــــن قاعــــدة خضــــوع العقــــد لقــــانون اإلرادة: 

قرررررانون المررررردني األردنررررري علرررررى أن "يسرررررري علرررررى االلتزامرررررات التعاقديرررررة قرررررانون الدولرررررة التررررري يوجرررررد ال

ولررررة الترررري تررررم قررررانون الد   ياختلفررررا يسررررر  فيهررررا المرررروطن المشررررترك للمتعاقرررردين إذا اتحرررردا موطنرررراا فررررسن  

 "فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك

خلرررررو العقرررررد  ةول هرررررو اإلرادة، وفررررري حالرررررضرررررابط اإلسرررررناد األ ن  أيتضرررررخ مرررررن هرررررذا الرررررنص 

ررررموطنرررراا مررررن قررررانون اإلرادة يطبررررق قررررانون المرررروطن المشررررترك للمتعاقرررردين إذا اتحرررردوا  ا فرررري حالررررة ، أم 

 ولة التي تم فيها إبرام العقد. اختالفهم في الموطن فيطبق قانون الد  

ز األردنيررررة كمررررة التمييرررروقررررد اعتررررد المشرررررع األردنرررري برررراإلرادة الصررررريحة لنطررررراف حيررررث ذهبررررت مح

الفرررررريقين قرررررد اتفقرررررا فررررري عقرررررد الشرررررحن علرررررى تطبيرررررق اتفاقيرررررة بروكسرررررل لعرررررام  ن  إث حيررررر" إلرررررى القرررررول

فرررررسن هرررررذا  ،الترررري حرررررددت المبلرررررغ الواجررررر  ضرررررمانه عرررررن كررررل طررررررد أو وحررررردة مرررررن البضررررراؤع 1704

ه يشررررركل جرررررزءاا مرررررن شرررررروط ن رررررإاالتفررررراق يعرررررد نافرررررذاا بحرررررق المتعاقررررردين وملزمررررراا لهمرررررا علرررررى اعتبرررررار 

ه لررررم يشررررر إليهررررا فرررري المررررادة ن ررررإة لنطررررراف علررررى الرررررغم مررررن كمررررا اعتررررد برررراإلرادة الضررررمني   (2)،العقررررد"

مررررن القررررانون  01اسررررتنتا  تبنيرررره لهررررا ممررررا أوردترررره المررررادة حيررررث يمكررررن مررررن القررررانون المرررردني  02/1

ولي الخرررراص فيمررررا لررررم يرررررد فرررري شرررر نه المرررردني والترررري نصررررت علررررى أنرررره" تتبررررع مبررررادئ القررررانون الررررد  

                                                           
 .525األسعد بشار محمد، عقود الدولة في القانون الدولي، المرجت السابق، ص  - 1
 .627ص  25منشور في مجلة نقابة المحامين السنة  297/5986ميي  حقوق رقم ت - 2
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 123/1قة، مررررن أحرررروال تنررررازع القرررروانين". هررررذا فضررررال عمررررا أوردترررره المررررادة نررررص فرررري المررررواد السرررراب

 (1).1710من الدستور األردني لعام 

ـــــــ فكررررررررة االعترررررررداد برررررررالتعبير الضرررررررمني عرررررررن اإلرادة فررررررري تحديرررررررد القرررررررانون  د الباحـــــــثويؤي 

ه يرررررررى ن ررررررإإال  ،الواجرررررر  التطبيررررررق علررررررى العقررررررد المبرررررررم بررررررين الشررررررركة المتعررررررددة الجنسررررررية والدولررررررة

يتررررررررك  ال ن  أحرررررررددة فرررررري اسرررررررتخالص هرررررررذه اإلرادة و االعتمررررررراد علرررررررى معررررررايير واضرررررررحة ومضرررررررورة 

ن معررررررايير لغررررررة العقرررررد، أو مكرررررران إبرامرررررره أو تنفيررررررذه ا  و استخالصرررررها ألهررررررواء القاضرررررري أو المحكرررررم، 

أو مكرررران إقامررررة األطررررراف والجنسررررية المشررررتركة كلهررررا تصررررلخ لنخررررذ برررر ي منهررررا فرررري الكشررررف عررررن 

 اإلرادة الضمنية لنطراف.

 طلب الثانيالم

 المبادئ التي تخضع لها اإلرادة في اختيار قانون العقد 

يرررررردفعنا إلررررررى  لقررررررانون العقرررررردالقررررررول بتمتررررررع األطررررررراف بالقرررررردرة علررررررى االختيررررررار اإلرادي  ن  إ

 هذا القانون؟التسا ل عن المبادئ التي يتعين على اإلرادة مراعاتها في اختيار 

سرررريكون مررررن خررررالل الفرررررع األول  لررررهنررررا تناول فررررسن   ولتسررررليط الضرررروء علررررى هررررذا الموضرررروع 

مكانيررررة ختيررررار القررررانون الواجرررر  التطبيررررق علررررى العقررررد وقررررت االررررذي نرررردرر فيرررره  ررررتجزؤررررة العقرررردوا  ا ، أم 

رررررالقرررررانون الواجررررر  التطبيرررررق علرررررى العقرررررداإلحالرررررة إل الفررررررع الثررررراني فسنخصصررررره لدراسرررررة  ا فررررري . أم 

 معينة. ي لدولة  لمدى قدرة األطراف على اختيار قانون وطن فنتعرض الثالثالفرع 

  

                                                           
والتدددي نصدددت علددد  أن" تمدددارس المحدددداكم النلاميدددة ا تصاصدددها فدددي القضددداع الحقددددوقي والج ائدددي وفدددق أحكدددام القدددوانين النافددددلة  - 1

ة والتجاريدددة التدددي قضدددت العدددادة فدددي الم عدددو  فدددي المملكدددة علددد  أنددد  فدددي مسدددائ  األحدددوا  الش صدددية ل جاندددث أو فدددي األمدددور الحقوقيددد
الدسدددتور األردندددي لسدددنة  العدددرف الددددولي بت بيدددق قدددانون بدددالد أ دددرا بشدددينها ين دددل للدددك القدددانون بالكي يدددة التدددي يدددنص عليهدددا القدددانون".

 وتعديالت . 5916
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 الفرع األول

مكانية  على العقد القانون الواجب التطبيق وقت اختيار  تجزئة العقدوا 

ف علرررررى كيفيرررررة اختيرررررار القرررررانون الواجررررر  التطبيرررررق علرررررى العقرررررد، يفررررررض علينرررررا التعرررررر   ن  إ

تحديرررررد الوقرررررت الرررررذي يرررررتم فيررررره االختيرررررار، ومررررردى قررررردرة األطرررررراف علرررررى تعرررررديل هرررررذا االختيرررررار، أو 

 أكثر من قانون يطبق على العقد.اختيار 

مكانية تعديله أولا ـ  وقت اختيار القانون  :  الواجب التطبيق وا 

انقسررررررم الفقرررررره فرررررري موقفرررررره مررررررن مسرررررر لة الوقررررررت الررررررذي يررررررتم مررررررن خاللرررررره اختيررررررار القررررررانون 

 الواج  التطبيق على العقد إلى اتجاهين:

 إبرامرررررهيرررررتم لحظرررررة  يجررررر  أن لقرررررانون العقرررررداختيرررررار األطرررررراف  أنويررررررى التجـــــاه األول: 

وقررررد اسررررتند أنصررررار هررررذا االتجرررراه فرررري دعررررم  (1)،أو االتفرررراق عليرررره مسررررتقبالا  يجرررروز لهررررم ت جيلرررره، فررررال

الرررررررذي  1711يونيرررررررو  02يطاليرررررررة الصرررررررادر فررررررري محكمرررررررة الرررررررنقض اإل وجهرررررررة نظررررررررهم إلرررررررى حكرررررررم

"يجرررررر  أن يتررررررزامن إبرررررررام العقرررررد األصررررررلي مررررررع االتفرررررراق علررررررى اختيررررررار القررررررانون  ذهررررر  إلررررررى القررررررول

 التطبيق".  الواج 

ـــــاني:  نررررره ال يشرررررترط لصرررررحة القرررررانون الواجررررر  إويررررررى أنصرررررار هرررررذا االتجررررراه التجـــــاه الث

يرررررتم اختيررررراره لحظرررررة التعاقرررررد برررررل يمكرررررن لنطرررررراف اختيررررراره فررررري أي وقرررررت  التطبيرررررق علرررررى العقرررررد أن  

يريرررررردون ولررررررو حتررررررى فرررررري وقررررررت الحررررررق إلبرررررررام العقررررررد األصررررررلي، ويمكررررررن أن يررررررتم هررررررذا االختيررررررار 

ويسرررررررررتمر حرررررررررق  (2)،منية يستخلصرررررررررها القاضررررررررري مرررررررررن دالؤرررررررررل معينرررررررررةبطريقرررررررررة صرررررررررريحة أو ضررررررررر

ررررر طرررررر  لرررررى مرررررا قبرررررلإاختيرررررار قرررررانون العقرررررد قاؤمرررررا  األطرررررراف فررررري ا بعرررررد النرررررزاع أمرررررام المحكمرررررة، أم 

                                                           
 وما بعد ا 561حم ة  اني محمود، المرجت السابق، ص  - 1
 وما بعد ا. 129ص محمد علي عمرو    بدو ، المرجت السابق،  - 2
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وقررررد اسررررتند أنصررررار هررررذا االتجرررراه فرررري ت ييررررد وجهررررة  (1).طرحرررره أمررررام القضرررراء فررررال يحررررق لهررررم ذلررررك

ن فرررري اختيررررار القررررانون بعررررد إبرررررام العقررررد نظرررررهم إلررررى اعتررررراف القضرررراء السويسررررري بحررررق المتعاقرررردي

كمرررررا اسررررتندوا فرررري دعرررررم وجهررررة نظرررررهم إلرررررى اتفاقيررررة رومرررررا  (2)،ولررررو حتررررى أمرررررام محكمررررة الموضرررروع

منهرررررا علررررررى حرررررق األطررررررراف فررررري اختيررررررار القرررررانون وقررررررت  3/0الترررررري نصرررررت المررررررادة  1722لسرررررنة 

لرررررى حكرررررم المركرررررز الررررر (3)إبررررررام العقرررررد أو بعرررررده مرررررع الرررررتحفظ بحمايرررررة حقررررروق الغيرررررر  دولي لتسررررروية وا 

وحكومررررررة سررررررريالنكا  AAPLمنازعرررررات االسررررررتثمار فيمررررررا يتعلررررررق بررررررالنزاع الررررررذي نشرررررر  بررررررين شررررررركة 

الررررذي ذهرررر  إلررررى القررررول" فرررري ظررررل هررررذه الظررررروف الخاصررررة سرررروف تتجسررررد عمليررررة اختيررررار القررررانون 

بررررررر عظرررررة وت صررررريل سرررررلوك وتصررررررفات األطرررررراف عقررررر  ظهرررررور النرررررزاع وذلرررررك عرررررن طريررررررق مالح

أقررررر مجمررررع القررررانون الرررردولي فرررري دورترررره المنعقرررردة بمدينررررة بررررال بسويسرررررا . كمررررا (4)وقرررراؤع التحكرررريم.."

 عرررردم اإلخررررالل بررررالحقوق المكتسرررربة حررررق المتعاقرررردين فرررري االختيررررار الالحررررق لقررررانون العقررررد شررررريطة

 .(5)لغيرل

والسرررررر ال الررررررذي يطررررررر  نفسرررررره هنررررررا هررررررو هررررررل يحررررررق لنطررررررراف تعررررررديل اختيررررررارهم للقررررررانون 

 نون آخر، أو إلغاؤه؟الواج  التطبيق، أو الرجوع عنه إلى قا

إذا  لقرررررانون العقرررررد ه يحرررررق لنطرررررراف تعرررررديل اختيرررررارهمالفقررررره أن ررررر جانررررر  وحيرررررد مرررررن يررررررىو 

أو التنفيرررررذ،  ،كررررران القرررررانون المخترررررار ال يتناسررررر  مرررررع اقتصررررراديات العقرررررد، أو طبيعرررررة محرررررل اإلبررررررام

وقررررررد  (6)،كرررررران القررررررانون المررررررراد اسررررررتبداله مترررررر خراا فرررررري تطرررررروره عررررررن القررررررانون المررررررراد تطبيقررررررهإذا أو 

مرررررن اتفاقيرررررة رومرررررا التررررري ذهبرررررت إلرررررى القرررررول  3/0اسرررررتندوا فررررري ت ييرررررد وجهرررررة نظررررررهم إلرررررى المرررررادة 

                                                           
 .580سالمة احمد عبد الكريم، المرجت السابق، ص  - 1
 .120محمد علي عمرو    بدو ، المرجت السابق، ص  - 2
( الددددرواب  العقديددددة الدوليددددة بددددين النلريددددة الش صددددية والنلريددددة الموضددددوعية، دراسددددة تحليليددددة 6002يدددداقوت محمددددود محمددددد) - 3

 .92ة، ص مقارنة، دار ال كر الجامعي، اإلسكندري
 .522مشار ّلي  عند األسعد بشار محمد، عقود الدولة في القانون الدولي، المرجت السابق، ص  - 4
 .562حم ة  اني محمود، المرجت السابق، ص  - 5
 .125محمد علي عمرو    بدو ، المرجت السابق، ص  - 6
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يجرررررروز لنطررررررراف فرررررري أي وقررررررت االتفرررررراق علررررررى إخضرررررراع العقررررررد لقررررررانون غيررررررر ذلررررررك الررررررذي كرررررران "

ولي مررررن القررررانون الررررد   09/0كمررررا اسررررتندوا فرررري ت ييررررد وجهررررة نظرررررهم إلررررى المررررادة  (1).يحكمرررره سررررابقاا"

فرررراق تيجرررروز لنطررررراف فرررري أي وقررررت اإل"نرررره إالترررري نصررررت علررررى  1721لسررررنة  األلمرررراني الخرررراص

  (2).على إخضاع العقد لقانون غير ذلك الذي كان يحكمه سابقاا"

ى العقررررررد فرررررري لقررررررانون الواجرررررر  التطبيررررررق علررررررلطررررررراف فكرررررررة اختيررررررار األ ويؤيــــــد الباحــــــث

كرررررن أن يتراخرررررى نرررره ال يشرررررترط هرررررذا االختيررررار لحظرررررة إبررررررام العقررررد برررررل يما  و  ،ن و الوقررررت الرررررذي يشرررررا

هررررذا االختيرررررار إلررررى مرررررا بعرررررد اإلبرررررام برررررل وحتررررى إلرررررى لحظرررررة وقرررروع النرررررزاع بررررين األطرررررراف احترامررررراا 

 لمبدأ سلطان اإلرادة. 

 تجزئة العقد:إمكانية ثانياا ـ 

غالبررررراا مرررررا يتضرررررمن العقرررررد العديرررررد مرررررن البنرررررود ممرررررا يطرررررر  تسرررررا الا حرررررول إمكانيرررررة إخضررررراع 

خ بعض بنود هذا العقد لقانون معين،  ضاع بنود أخرى لقانون آخر؟وا 

 هذه المس لة إلى اتجاهين:انقسم الفقه في موقفه من 

 عرررررن طريرررررق تحديررررردي يرررررد تطبيرررررق أكثرررررر مرررررن قرررررانون علرررررى العقرررررد حيرررررث  التجـــــاه األول:

يمكرررررن لنطرررررراف  نرررررهإويررررررى  (3)،نطرررراق تطبيرررررق كرررررل قرررررانون، والجرررررزء مرررررن العقرررررد الررررذي يخضرررررع لررررره

خضرررررراع تكرررررروين العقررررررد لقررررررانون بلررررررد االتفرررررراق علررررررى إخضرررررراع تنفيررررررذ العقررررررد لقررررررانون  بلررررررد التنفيررررررذ، وا 

إلرررررى مرررررا تضرررررمنته المرررررادة السرررررابعة مرررررن فررررري رأيهرررررم  وقرررررد اسرررررتند أنصرررررار هرررررذا االتجررررراه  (4)،اإلبررررررام

                                                           
 .567حم ة  اني محمود، ن س المرجت السابق، ص  - 1
 .567المرجت السابق، ص  ن س حم ة  اني محمود، -2
 .506( القانون الجو  الدولي، دار الاقافة للنشر والتو يت، عمان، ص 5998موس   الث حسن) -3
 722فلحو  وفاع م يد، المرجت السابق، ص  - 4
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اتفاقيرررررررة رومرررررررا التررررررري نصرررررررت علرررررررى ضررررررررورة احتررررررررام إرادة األطرررررررراف فررررررري التجزؤرررررررة عنرررررررد تطبيقررررررره 

 (1).للقواعد اآلمرة في قوانين الدول وثيقة الصلة بالعقد

ـــــاني :ال  خضررررراعه ألكثرررررر  تجـــــاه الث وينكرررررر أنصرررررار هرررررذا االتجررررراه فكررررررة تجزؤرررررة العقرررررد، وا 

اختيررررررار  ن  إأن تخضررررررع لقررررررانون واحررررررد متجررررررانر، إذ مررررررن قررررررانون ألن العقررررررد وحرررررردة واحرررررردة يجرررررر  

وصررررحيحاا عرررردة قرررروانين لررررتحكم العقررررد قررررد يرررر دي إلررررى اعتبررررار العقررررد برررراطالا فرررري ظررررل أحررررد القرررروانين، 

قاعررررردة اإلسرررررناد فررررري العقرررررود الدوليرررررة تقررررررر حرررررق األطرررررراف فررررري  ن  إفررررري ظرررررل قررررروانين أخررررررى، كمرررررا 

 (2).اختيار قانون واحد ولير عدة قوانين

رررر حكمرررراا عامرررراا  فقررررد تبنررررىفسنرررره هررررذه المسرررر لة ا فيمررررا يتعلررررق بموقررررف المشرررررع األردنرررري مررررن أم 

القرررررانون األردنررررري ال ي خرررررذ بفكررررررة  ن  إأي  (3).يضرررررمن وحررررردة القرررررانون الواجررررر  التطبيرررررق علرررررى العقرررررد

 ة العقد.تجزؤ

ديررررة الواحرررردة ه يتعررررين أن ال يترررررك لرررر رادة حريررررة إخضرررراع العالقررررة العقن ررررإ ويــــرى الباحــــث

وان إخضرررررراع الشررررررروط الموضرررررروعية  ،العقررررررد عمليررررررة قانونيررررررة واحرررررردة ن  إلررررررى أكثررررررر مررررررن قررررررانون أل

ألنظمررررة قانونيررررة متعررررددة قررررد يرررر دي إلررررى صررررعوبات تواجرررره المحكمررررة المختصررررة بنظررررر النررررزاع عنررررد 

 العالقة العقدية مركبة وال تقبل التجزؤة. ن  إن الواج  التطبيق كما دها للقانو تحدي

  

                                                           
 .122محمد علي عمرو    بدو ، المرجت السابق، ص  - 1
 .121محمد علي عمرو    بدو ، ن س المرجت السابق، ص  - 2
مدددددن القدددددانون المددددددني األردندددددي، أنلدددددر المدددددلكرات  60/5وقدددددد أشدددددارت الددددد  للدددددك المدددددلكرة اإليضددددداحية تعقيبددددداً علددددد  المدددددادة  -3

 .21، ص 5981، 6اإليضاحية للقانون المدني األردني ّعداد المكتث ال ني لنقابة المحامين ، عمان، م بعة التوفيق،  
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 الفرع الثاني

 القانون الواجب التطبيق على العقد اإلحالة إلى

إخضرررراع العقررررد لقررررانون دولررررة معينررررة  إلررررىاألطررررراف عنررررد اختيررررارهم لقررررانون العقررررد   قررررد يلجرررر

 ى القانون المختار؟قواعد التنازع علتطبيق  إمكانيةمما يدفع إلى التسا ل حول 

 انقسم الفقهاء في موقفهم من هذه المس لة إلى اتجاهين:

 التجاه األول: 

اتفرررررراق األطررررررراف علررررررى اختيررررررار القررررررانون ينصرررررررف إلررررررى  ن  إرى أنصررررررار هررررررذا االتجرررررراه يررررررو 

القواعررررررد الموضرررررروعية المنصرررررروص عليهررررررا فيرررررره، وقواعررررررد اإلسررررررناد الترررررري يتضررررررمنها اسررررررتناداا إلررررررى 

 (1).تركيز عالقتهم التعاقدية داخل نظام قانوني معين تخويل األطراف الحق في

 التجاه الثاني: 

اختيرررررار األطرررررراف لقرررررانون العقرررررد ينصررررررف إلرررررى القواعرررررد  ن  إ نصرررررار هرررررذا االتجررررراهأ ويررررررى

قواعررررد التنررررازع فيرررره وذلررررك لمررررنخ األطررررراف القرررردرة علررررى اختيررررار لالموضرررروعية لهررررذا القررررانون ولررررير 

  (2).فيما بينهمقانون دولة معينة لتنظيم العالقة 

مرررررررن قرررررررانون  31وقرررررررد تبنرررررررى المشررررررررع األردنررررررري رأي أنصرررررررار هرررررررذا االتجررررررراه فررررررري المرررررررادة 

ررررر ذا اتفقرررررا علرررررى تطبيرررررق قرررررانون دولرررررة معينرررررة اتبعرررررت القواعرررررد هن رررررإت علرررررى التحكررررريم التررررري نص  ".. وا 

( مررررررن القررررررانون 02كررررررذلك المررررررادة ) (3).الموضرررررروعية فيرررررره دون القواعررررررد الخاصررررررة بتنررررررازع القرررررروانين"

 .الردنيالمدني ا

                                                           
 وما بعد ا. 290الحداد ح يلة السيد، المرجت السابق، ص  - 1
 .92حم ة  اني محمود، المرجت السابق، ص  - 2
 .6005لسنة  25قانون التحكيم األردني رقم  - 3
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انصررررررراف إرادة  موقررررررف المشرررررررع األردنرررررري مررررررن هررررررذه المسرررررر لة ويرررررررى أن   ويؤيــــــد الباحــــــث

األطرررررراف إلرررررى تطبيرررررق قررررررانون دولرررررة معينرررررة يقصررررررد منررررره تطبيرررررق القواعررررررد الموضررررروعية فررررري هررررررذا 

يحيررررل األطررررراف  أن   القررررانون وذلررررك ألن القررررول بتطبيررررق قواعررررد التنررررازع فرررري هررررذا القررررانون مررررن شرررر نه  

 .ال يرتضيانه ليحكم عالقتهما التعاقدية إلى تطبيق قانون قد

 الثالثالفرع 

 مدى قدرة األطراف على اختيار قانون وطني لدولة معينة 

 إرادةينررررررت  عررررررن قرررررردرة اإلرادة علررررررى تحديررررررد قررررررانون العقررررررد التسررررررا ل حررررررول إمكانيررررررة توافررررررق 

 على تحديد قانون وطني لدولة معينة ليحكم العقد؟طرفي العقد 

 من هذه المس لة إلى اتجاهين: انقسم الفقه في موقفه

 التجاه األول: 

فكررررررررة قررررررردرة اإلرادة علرررررررى اختيرررررررار قرررررررانون وطنررررررري لدولرررررررة معينرررررررة  هرررررررذا االتجررررررراه يعرررررررارض

ليطبررررررق علررررررى العقررررررد ويرررررررى أن تطررررررور العالقرررررررات التجاريررررررة الدوليررررررة جعررررررل مررررررن غيررررررر المناسررررررر  

 تطبيق قانون وجد أصالا ليحكم العالقات الداخلية. 

 التجاه الثاني: 

وطنررررري لدولرررررة معينرررررة قرررررانون  ون اإلرادة علرررررى اختيرررررارقررررردرة قرررررانفكررررررة  هرررررذا االتجررررراه يررررردي  

محكمرررررة  اسرررررتند أنصرررررار هرررررذا االتجررررراه فررررري ت ييرررررد وجهرررررة نظررررررهم إلرررررى حكرررررم وقرررررد (1)لررررريحكم العقرررررد

 والررررررذي 1707العرررررردل الدوليررررررة الررررررذي أصرررررردرته فرررررري قضررررررية القررررررروض الصررررررربية والبرازيليررررررة عررررررام 

برررررين دولترررررين بصرررررفتهما مرررررن أشرررررخاص القرررررانون الررررردولي  بررررر ن " كرررررل عقرررررد لرررررير عقرررررداا  فيررررره قضرررررت

                                                           
 571سالمة احمد عبد الكريم، قانون العقد الدولي، المرجت السابق، ص  -1
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التنرررررازع برررررين القررررروانين ال يقررررروم إال برررررين دولترررررين  ن  ا  و  (1)،قرررررانون وطنررررري"الالعرررررام يجرررررد أساسررررره فررررري 

 (2).ولة وفقاا لقواعد القانون الدولي العامتتمتع كل منهما بخصاؤص ومقومات الد  

ررررر مرررررن قرررررانون  31ي المرررررادة ا موقرررررف المشررررررع األردنررررري مرررررن هرررررذه المسررررر لة فقرررررد تجلرررررى فرررررأم 

رررررر "تطبررررررق هيؤررررررة التحكرررررريم علررررررى موضرررررروع النررررررزاع القواعررررررد  ت علررررررى أنالتحكرررررريم األردنرررررري الترررررري نص 

 .نية التي يتفق عليها الطرفان..."القانو 

ه لررررررير هنررررراك مرررررا يحرررررول دون قرررررردرة األطرررررراف علرررررى اختيرررررار قررررررانون ن رررررإ ويـــــرى الباحـــــث

عاقررررد، أو للطرررررفين معرررراا، أو ينتمرررري ألحررررد طرفرررري التمعررررين لرررريحكم العقررررد سررررواء كرررران هررررذا القررررانون 

 لدولة ثالثة احتراماا لمبدأ سلطان اإلرادة.

 

  

                                                           
 .521مشار ّلي  عند األسعد بشار محمد، عقود الدولة في القانون الدولي، المرجت السابق،، ص  -1
دراسدددة تحليليدددة ومقارندددة فدددي ، يددداقوت محمدددود محمدددد حريدددة المتعاقددددين فدددي ا تيدددار قدددانون العقدددد الددددولي بدددين النلريدددة والت بيدددق،  -2

 500،ص  ضوع االتجا ات الحدياة، منشية المعارف، اإلسكندرية،
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 المبحث الثاني

 ضوابط قانون اإلرادة

تثيرررررررر مسررررررر لة اختيرررررررار األطرررررررراف للقرررررررانون الواجررررررر  التطبيرررررررق علرررررررى العقرررررررد العديرررررررد مرررررررن 

فرررررررري  خضررررررررع لهررررررررا إرادة األطرررررررررافتبالضرررررررروابط القانونيررررررررة الترررررررري تعلقررررررررة التسررررررررا الت القانونيررررررررة، الم

 اختيار القانون الواج  التطبيق على العقد.

األول الررررذي  المطلرررر واسررررتناداا لمررررا تقرررردم فررررسن تناولنررررا لهررررذا الموضرررروع سرررريكون مررررن خررررالل 

رررررمراعررررراة مبرررررادئ النظرررررام العرررررام عنرررررد اختيرررررار قرررررانون العقررررردنررررردرر فيررررره  الثررررراني  المطلررررر ا فررررري . أم 

 .قانون العقداختيار  عند التحايل أو الغ  على القانونعدم فيه فنتناول

 األولالمطلب 

 مراعاة مبادئ النظام العام عند اختيار قانون العقد

ظرررررررام العرررررررام برررررررين النظرررررررام العرررررررام الررررررروطني، والنظرررررررام العرررررررام الررررررردولي، ز فررررررري فكررررررررة الن  يمي ررررررر

ويقصرررررد بالنظرررررام العرررررام الررررروطني مجموعرررررة المصرررررالخ األساسرررررية التررررري يقررررروم عليهرررررا كيررررران المجتمرررررع 
رررررررر( 1) ولي فهررررررررو "عبررررررررارة عررررررررن مجموعررررررررة أسررررررررر وقواعررررررررد عامررررررررة ال تتعلررررررررق ظررررررررام العررررررررام الررررررررد  ا الن  أم 

نمرررررا تتعلرررررق بمصرررررالخ أساسرررررية خاصرررررة بالجماعرررررة  بالمصرررررالخ األساسرررررية لمجتمرررررع وطنررررري معرررررين وا 

فررررسن ولي الررررد  ، والنظررررام العررررام الرررروطنيوعلررررى الرررررغم مررررن االخررررتالف بررررين النظررررام العررررام  (2).الدوليررررة"

ولررررة األساسررررية الترررري تحرررردد الحررررد األدنررررى مررررن األخيررررر يهرررردف فرررري النهايررررة إلررررى صرررريانة قرررروانين الد  

المبرررررادئ الوطنيرررررة المشرررررتركة، ويمرررررارر القاضررررري الررررروطني رقابتررررره علرررررى القرررررانون الواجررررر  التطبيرررررق 

                                                           
 .72 ( أصو  القانون، دار النهضة العربية لل باعة والنشر، بيروت، ص5978الصدة عبد المنعم فر ) -1
( القددددانون الواجددددث الت بيددددق علدددد  عقددددود التجددددارة اإللكترونيددددة، دار ال كددددر الجددددامعي، اإلسددددكندرية،  6008المندددد الو  صددددال،) - 2

 .697ص 
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ذا مررررررا وجررررررد أيررررررة  مررررررن خررررررالل تفحررررررص مضررررررمونه، والتثبررررررت مررررررن عرررررردم مخالفترررررره للنظررررررام العررررررام، وا 

حالل قانون القاضي   .(1)محلهمخالفة فسنه يبادر إلى استبعاد ذلك القانون وا 

ويقرررررروم النظررررررام العررررررام الرررررردولي فرررررري معررررررررض تحديررررررد القررررررانون الواجرررررر  التطبيررررررق بوظيفرررررررة 

مزدوجرررررة األولررررررى حماؤيرررررة وتترررررريخ للقاضررررري أو المحكررررررم اسرررررتبعاد النظررررررام العرررررام الرررررروطني إذا وجررررررده 

والثانيررررررة توجيهيررررررة وتتمثررررررل فرررررري تطبيررررررق قواعررررررد القررررررانون  (2)،مخالفرررررراا ألحررررررد هررررررذه المبررررررادئ العامررررررة

بمعرررررزل عرررررن القرررررانون الررررروطني لضررررررورات التجرررررارة الدوليرررررة التررررري تسرررررتلزم خضررررروع " الررررردولي العرررررام 

األنشررررررطة والعمليررررررات الترررررري يقرررررروم بهررررررا المتعرررررراملون فرررررري التجررررررارة الدوليررررررة لمجموعررررررة مررررررن القواعررررررد 

القانونيرررررة التررررري تلبررررري احتياجرررررات المتعررررراملين فررررري التجرررررارة الدوليرررررة إلرررررى الصررررردق والعدالرررررة والنظرررررام 

  (3).واألمان"

المشررررررع األردنررررري بفكررررررة ضررررررورة تقيرررررد قرررررانون اإلرادة بالنظرررررام العرررررام ومراعاتهرررررا وقرررررد أخرررررذ 

مرررررن القرررررانون المررررردني األردنررررري والتررررري  07لررررره وعررررردم مخالفرررررة قرررررانون اإلرادة  لقواعرررررده فررررري المرررررادة 

نصررررت علررررى أنرررره  " ال يجرررروز تطبيررررق أحكررررام قررررانون أجنبرررري عينترررره النصرررروص السررررابقة إذا كانررررت 

وعليه فررررررررسن لعررررررررام واآلدا  فرررررررري المملكررررررررة األردنيررررررررة الهاشررررررررمية".هررررررررذه األحكررررررررام تخررررررررالف النظررررررررام ا

مخالفرررررة قرررررانون العقرررررد للنظرررررام العرررررام الررررردولي مرررررن شررررر نه أن يررررر دي إلرررررى امتنررررراع القاضررررري الررررروطني 

، أمرررررا فررررري حالرررررة مخالفرررررة العقرررررد للنظرررررام العرررررام الررررروطني فرررررسن ذلرررررك مرررررن عرررررن تطبيرررررق قرررررانون العقرررررد

 ش نه أن ي دي إلى بطالن التصرف القانوني.

                                                           
( القددددانون الواجددددث الت بيددددق علدددد  العقددددد التجددددار  الدددددولي، رسددددالة دكتددددورا  فددددي الحقددددوق، جامعددددة الج ائددددر، 6008شددددويربحالد)- 1

 21وق، ص بن يوسف بن  لدة، كلية الحق
( قابليدددة محددد  النددد ا  للتحكددديم فدددي عقدددود التجدددارة الدوليدددة، دار النهضدددة العربيدددة، القدددا رة، 5999ناصددديف حسدددام الددددين فتحدددي) - 2

 .29ص 
 .206المن الو  صال،، المرجت السابق، ص  - 3
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ــــد ضرررررورة توافررررق وانسررررجام قررررانون العقررررد مررررع فكرررررة النظررررام العررررام بمفهوميرررره  الباحــــث ويؤي

الرررررررررروطني، والرررررررررردولي، ألن مبرررررررررردأ سررررررررررلطان اإلرادة فرررررررررري اختيررررررررررار القررررررررررانون الواجرررررررررر  التطبيررررررررررق ال 

الواجرررر  مراعاتهررررا والترررري تررررنص عليهررررا معظررررم القرررروانين الوطنيررررة يتعررررارض مررررع فكرررررة النظررررام العررررام 

 ألهدافه وضمان األمان القانوني ألطراف التعاقد. اوني وتحقيقنظام القانوالدولية لصيانة ال

 الثاني المطلب

 عند اختيار قانون العقد القانون نحوالتحايل أو الغش 

يقصرررررد بالتحايرررررل أو الغررررر  علرررررى القرررررانون قيرررررام أحرررررد المتعاقررررردين بتغييرررررر ظررررررف اإلسرررررناد 

لرررررة أخررررررى تحقيقررررراا بحيرررررث ينتقرررررل االختصررررراص القضررررراؤي مرررررن قرررررانون دولرررررة معينرررررة إلرررررى قرررررانون دو 

، ويتفررررق الغرررر  نحررررو القررررانون مررررع النظررررام العررررام فرررري أن كالهمررررا يمنررررع تطبيررررق (1)لمصررررلحة معينررررة

القررررررانون المختررررررار عررررررن طريررررررق فرررررررض رقابررررررة علررررررى القررررررانون المطبررررررق، ويختلفرررررران مررررررن ناحيررررررة أن 

الررررردفع بالنظرررررام العرررررام يكرررررون موجررررره إلرررررى مضرررررمون القرررررانون المخرررررتص ألن قواعرررررده تتعرررررارض مرررررع 

ي يقرررروم عليهررررا النظررررام العررررام الرررروطني فرررري حررررين أن الرررردفع بررررالغ  نحررررو القررررانون لررررير األسررررر الترررر

موجهررررررا إلررررررى مضررررررمون هررررررذا القررررررانون بررررررل إلررررررى الوسرررررريلة المسررررررتعملة للتهررررررر  مررررررن القررررررانون الررررررذي 

 .(2)يكون األصلخ

  

                                                           
، دار 2عية فدددي القدددانون،  ( القدددانون الددددولي ال ددداص، تندددا   القدددوانين، المبدددادل العامدددة والحلدددو  الوضددد6055الهدددداو  حسدددن) - 1

 592الاقافة للنشر والتو يت، عمان، ص 
 .21، ب)داد، دون دار نشر، ص 6( القانون الدولي ال اص العراقي،  5976حافل ممدو  عبد الكريم) -2
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 موقف الفقهاء من نظرية الغش نحو القانون:

 جاهين:انقسم موقف الفقهاء من نظرية الغش نحو القانون إلى ات

 التجاه األول: 

تبنرررررري نظريررررررة الغرررررر  نحررررررو القررررررانون ودعررررررا إلررررررى تطبيررررررق القررررررانون  هررررررذا االتجرررررراهعررررررارض 

المتفرررررررق عليررررررره علرررررررى العقرررررررد نتيجرررررررة تغيرررررررر ضررررررروابط اإلسرررررررناد دون االعترررررررداد بالررررررردافع الرررررررذي دفرررررررع 

صرررراح  المصررررلحة إلررررى تغييررررر موطنرررره أو جنسرررريته فمررررن يسررررتعمل حقرررره ال يعتبررررر مخالفرررراا للقررررانون 

الغرررررر  نحرررررو القررررررانون بقصرررررد نقررررررل االختصررررراص مررررررن قرررررانون دولررررررة إلرررررى قررررررانون دولررررررة وان ثبررررروت 

 .(1)أخرى عن طريق تغير الجنسية مثالا ال ي ثر أصالا في صحة الجنسية المكتسبة

 الثاني:  التجاه 

دعررررا أنصررررار هررررذا االتجرررراه إلررررى عرررردم االعتررررراف بالنترررراؤ  الناشررررؤة عررررن اسررررتخدام المتعاقررررد 

ه إذا كرررررران يحررررررق للفرررررررد تغييررررررر جنسرررررريته أو ن ررررررأوجهررررررة نظرررررررهم فرررررري و القررررررانون وبرررررررروا الغرررررر  نحرررررر

موطنررررره فرررررسن هرررررذا التغييرررررر يجررررر  آال يكرررررون علرررررى حسرررررا  العدالرررررة، وللتهرررررر  مرررررن القواعرررررد اآلمررررررة 

 (2).والناهية

 :ة الغش نحو القانونعناصر نظري  

وجرررررود نيرررررة للغررررر : يشرررررترط للقرررررول بوجرررررود الغررررر  نحرررررو القرررررانون أن تتجررررره إرادة المتعاقرررررد  -1

حايرررررررل بقصرررررررد تغييرررررررر ظررررررررف اإلسرررررررناد لنقرررررررل االختصررررررراص ويررررررردخل التثبرررررررت مرررررررن إلررررررى الت

 (3).مس لة الغ  ضمن نطاق اختصاص القاضي

                                                           
 502ص  دون ناشر، أو بلد نشر، ( تنا   الهيئات وتنا   اال تصاص القضائي،5921نصر ل مرتض  ) - 1
(القدددانون الددددولي ال ددداص، تندددا   القدددوانين، تندددا   اال تصددداص القضدددائي الددددولي، تن يدددل األحكدددام 6052غالدددث علدددي )الدددداود   - 2

 .611، دار الاقافة للنشر والتو يت، عمان ، ص 6األجنبية، دراسة مقارنة،  
   12ي، ب)داد، ص( أحكام تنا   القوانين في القانون العراقي، م بعة الحكم المحل5980الراو  جابر ّبرا يم) - 3
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يجرررر  أن تكررررون وسرررريلة الغرررر  فاعلررررة فرررري نقررررل االختصرررراص القضرررراؤي وأن يكررررون تغييررررر  -0

 (1).ظرف اإلسناد حقيقياا ال صورياا 

اآلمررررررررررة أو  أن تكرررررررررون القاعررررررررردة القانونيرررررررررة المتحايرررررررررل علرررررررررى اختصاصرررررررررها مرررررررررن القواعرررررررررد -3

 وذلررررررك ألن القواعررررررد اآلمرررررررة والناهيررررررة ال يجرررررروز لنفررررررراد االتفرررررراق علررررررى خالفهررررررا ،الناهيررررررة

 

 . (2)أو استبعاد تطبيقها أو نقل االختصاص منها

 : موقف المشرع األردني

علرررررى الررررررغم مرررررن عررررردم التبنررررري الصرررررريخ مرررررن قبرررررل المشررررررع األردنررررري لنظريرررررة الغررررر  نحرررررو 

برررررررالقول ) تتبرررررررع مبرررررررادئ  01ن مرررررررا نصرررررررت عليررررررره المرررررررادة القرررررررانون فررررررري القرررررررانون المررررررردني غيرررررررر أ

القرررررانون الررررردولي الخررررراص فيمرررررا لرررررم يررررررد فررررري شررررر نه نرررررص قررررري المرررررواد السرررررابقة مرررررن أحررررروال تنرررررازع 

حالرررررة عررررردم  01القررررروانين( يكفررررري لتغطيرررررة هرررررذا الرررررنقص ألن المشررررررع األردنررررري عرررررال  فررررري المرررررادة 

ذلررررك إلررررى مبررررادئ القررررانون وجررررود نررررص فرررري شرررران مسررررالة مررررن مسرررراؤل تنررررازع القرررروانين باإلحالررررة فرررري 

الرررردولي الخرررراص لررررذا فرررران القاضرررري األردنرررري ملررررزم بتطبيررررق فكرررررة الغرررر  نحررررو القررررانون باعتبررررار ان 

ن إالمشرررررار إليهرررررا هرررررذا باإلضرررررافة إلرررررى  هرررررذا المبررررردأ أصررررربخ مرررررن مبرررررادئ القرررررانون الررررردولي الخررررراص

جررررروز ين "أترررررنص علرررررى  1710لسرررررنة  2د مرررررن قرررررانون تنفيرررررذ األحكرررررام األجنبيرررررة رقرررررم  9/1المرررررادة 

ترررررفض الطلرررر  المرفرررروع إليهررررا لتنفيررررذ حكررررم أجنبرررري إذا كرررران الحكررررم قررررد حصررررل عليرررره  ن  أللمحكمررررة 

 بطريق االحتيال".

                                                           
 620الداود  غالث علي، المرجت السابق، ص  - 1
 .620المرجت السابق، ص ن س الداود  غالث علي،  - 2
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ن حريرررررة األطرررررراف فررررري اختيرررررار القرررررانون الواجررررر  التطبيرررررق علرررررى العقرررررد إ ويـــــرى الباحـــــث

يجرررررر  أن تكررررررون خاليررررررة مررررررن نيررررررة الغرررررر  والتحايررررررل علررررررى القررررررانون فرررررري التالعرررررر  علررررررى قواعررررررد 

لتررررررر مين احتررررررررام النظرررررررام القرررررررانوني، وكررررررري ال يكرررررررون هرررررررذا التالعررررررر  وسررررررريلة بيرررررررد  اإلسرررررررناد وذلرررررررك

 األطراف في التهر  من تطبيق قانون معين.  
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 الثالثالمبحث 

 تطبيق قانون اإلرادة موانع

نظررررراا لتخرررروف الشررررركات المتعررررددة الجنسررررية مررررن قيررررام الدولررررة بعررررد إبرررررام العقررررد معهررررا إلررررى 

هرررررررذه الشرررررررركات االمتيرررررررازات التررررررري شرررررررريعية بغررررررررض سرررررررل  إدخرررررررال تعرررررررديالت علرررررررى قوانينهرررررررا الت

هرررذه الشرررركات تحتررراط  بررررم فررري ظرررل قرررانون نافرررذ، لرررذلك فرررسن  أبموجررر  العقرررد الرررذي  ت عليهررراحصرررل

وتقرررروم بتضررررمين العقررررد شرررررطاا يقضرررري بسخضرررراع العقررررد للقررررانون الررررذي أبرررررم فرررري ظلرررره لهررررذه المسرررر لة 

ريعي. وقررررررد تلجرررررر  هررررررذه التشرررررر حتررررررى ولررررررو طرررررررأ التغييررررررر عليرررررره ويعرررررررف هررررررذا البنررررررد باسررررررم الثبررررررات

محاولرررررة فصرررررل العقرررررد عرررررن القرررررانون الررررروطني للدولرررررة المتعاقررررردة عرررررن طريرررررق إدمرررررا  الشرررررركات إلرررررى 

قرررررانون اإلرادة فررررري العقرررررد، وتحويلررررره إلرررررى شررررررط مرررررن شرررررروطه التعاقديرررررة. أو تحويرررررل القرررررانون الرررررذي 

 يلعبه قانون اإلرادة إلى دور احتياطي.

ن مررررررن خررررررالل المطلرررررر  األول الررررررذي نتنرررررراول وعليرررررره فررررررسن تناولنررررررا لهررررررذا الموضرررررروع سرررررريكو 

ررررر )شررررررط الثبرررررات التشرررررريعي( فيررررره التجميرررررد الزمنررررري لقرررررانون اإلرادة ا فررررري المطلررررر  الثررررراني فنررررردرر أم 

انرررررردما  قررررررانون اإلرادة فرررررري العقررررررد، فرررررري حررررررين نتعرررررررض فرررررري المطلرررررر  الثالررررررث للرررررردور االحتيرررررراطي 

 لقانون اإلرادة.

  



55 

 المطلب األول

 التجميد الزمني لقانون اإلرادة

 )شرط الثبات التشريعي(

يررررررتم التجميررررررد الزمنرررررري لقررررررانون اإلرادة عررررررن طريررررررق تضررررررمين العقررررررد شرررررررطاا يقضرررررري بعرررررردم 

 بقصررررررد المحافظررررررة سررررررريان التعررررررديالت التشررررررريعية الجديرررررردة علررررررى القررررررانون المختررررررار للعقررررررد وذلررررررك

 (1).ومنع اإلضرار بالطرف األجنبي المتعاقد مع الدولة ،على التوازن االقتصادي للعقد

مررررن العقررررد المبرررررم  01األمثلررررة علررررى شررررروط الثبررررات التشررررريعي مررررا تضررررمنته المررررادة ومررررن 

ن إالتررررري نصرررررت علرررررى  1791ريرررررة فررررري يونيررررو بررررين حكومرررررة ليبريرررررا وشرررررركة الحديررررد والصرررررل  الليبي

"اتفاقيررررررررة االمتيرررررررراز هررررررررذه سررررررررتكون خاضررررررررعة لقرررررررروانين جمهوريررررررررة ليبريررررررررا ويررررررررتم ت ويلهررررررررا وتفسرررررررريرها 

يصرررردر أو ينفررررذ فرررري الجمهوريررررة قبررررل ترررراري  هررررذه االتفاقيررررة أو بموجبهررررا إنمررررا باسررررتثناء أي تشررررريع 

ول إلررررى الررررنص الررررد   بعررررض تلجرررر  كمررررا قررررد (2)،بعررررده ويكررررون غيررررر متوافررررق أو منرررراقض لنصوصررررها"

، وعررررردم تطبيرررررق القرررررانون الجديرررررد إال إذا طلررررر  علرررررى هرررررذا البنرررررد صرررررراحة فررررري قوانينهرررررا االسرررررتثمارية

مرررررن  11مرررررا نصرررررت عليررررره المرررررادة  علرررررى ذلررررركالمسرررررتثمر المتعاقرررررد مرررررع الدولرررررة ذلرررررك ومرررررن األمثلرررررة 

نرررررره" ال تطبررررررق المراجعررررررات أو اإللغرررررراءات الترررررري أمررررررن  0221ر الجزاؤررررررري لسررررررنة قررررررانون االسررررررتثما

قررررررررد تطرررررررررأ فرررررررري المسررررررررتقبل علررررررررى االسررررررررتثمارات المنجررررررررزة فرررررررري إطررررررررار هررررررررذا األمررررررررر إال إذا طلرررررررر  

ن القرررررديم أو أو إعطررررراء الخيرررررار للمسرررررتثمر برررررين البقررررراء علرررررى القرررررانو ، (3)المسرررررتثمر ذلرررررك صرررررراحة"

اختيرررررررار إخضررررررراع العقرررررررد للقرررررررانون الجديرررررررد أي للمسرررررررتثمر اختيرررررررار تطبيرررررررق القرررررررانون األصرررررررلخ لررررررره 

                                                           
 .262الحداد ح يلة السيد، المرجت السابق، ص  - 1
كددددد  ( القدددددانون والسددددديادة وامتيدددددا ات الدددددن  ، مقارندددددة بالشدددددريعة اإلسدددددالمية، مر5997السدددددعيدان احمدددددد عبدددددد الع يددددد   لي دددددة) - 2

 .690، بيروت، ص 6،  69دراسات الوحدة العربية، سلسلة أ روحات الدكتورا ، 
، تدددددداري  27المنشددددددور فددددددي الجريدددددددة الرسددددددمية للجمهوريددددددة الج ائريددددددة، العدددددددد  6005قددددددانون االسددددددتامار الج ائددددددر  لسددددددنة  -3

66/8/6005 . 
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ومن ذلرررررك مرررررا نرررررص عليررررره قرررررانون االسرررررتثمار األردنررررري والجديرررررد والمفاضرررررلة برررررين القرررررانونين القرررررديم

" للمسرررررتثمر الرررررذي يتمترررررع مشرررررروعه حيرررررث نرررررصفررررري المرررررادة السادسرررررة منررررره  0223لسرررررنة  12رقرررررم 

مزايرررررا بمقتضرررررى تشرررررريعات تشرررررجيع االسرررررتثمار وتعرررررديالتها التررررري كانرررررت نافرررررذة قبرررررل بسعفررررراءات أو 

 اا مما يلي:يختار بش ن مشروعه أي   أنسريان مفعول هذا القانون 

أ ر االسرررررتمرار باالسرررررتفادة مرررررن اإلعفررررراءات والمزايرررررا التررررري ترررررم منحهرررررا لمشرررررروعه حترررررى نهايرررررة مررررردة 

 وط الواردة فيها.اإلعفاء الممنو  له بموج  تلك التشريعات وبالشر 

  ر االسررررتفادة مررررن المزايررررا واإلعفرررراءات المقررررررة للمشرررراريع بمقتضررررى أحكررررام هررررذا القررررانون شررررريطة 

توفيررررررررق أوضرررررررراعه والتزامرررررررره بالشررررررررروط والمتطلبررررررررات الترررررررري يقتضرررررررريها هررررررررذا القررررررررانون أو األنظمررررررررة 

 الصرررررادرة بمقتضررررراه وفررررري هرررررذه الحالرررررة تقتصرررررر اسرررررتفادة المشرررررروع مرررررن المزايرررررا واإلعفررررراءات علرررررى

 .(1)المدة الالحقة لتوفيق أوضاعه"

 من الفقه من النواحي التالية: ةعديدشرط الثبات التشريعي لنتقاداتوقد تعرض 

رررررر إن تضرررررمين العقرررررد شررررررط الثبرررررات التشرررررريعي يشررررركل تعررررردياا علرررررى الدولرررررة وانتهاكررررراا لسررررريادتها كمرررررا 

 (2).يملك الحق لير األطراف بل المشرعيتنافى مع القانون إذ أن الذي 

العقرررررد الررررردولي بعرررررد  أنن شررررررط الثبرررررات التشرررررريعي يتنرررررافى مرررررع القرررررانون الررررردولي الخررررراص ذلرررررك إ رررررر

تحديررررررد القررررررانون الواجرررررر  التطبيررررررق يصرررررربخ ك حررررررد العقررررررود الداخليررررررة وتسررررررري عليرررررره أحكامهررررررا مررررررن 

 (3).حيث سريان النصوص أو التعديالت الجديدة

                                                           
تددددداري   2202ة الرسدددددمية األردنيدددددة رقدددددم المنشدددددور فدددددي الجريدددددد 6002لسدددددنة  28قدددددانون االسدددددتامار األردندددددي المؤقدددددت رقدددددم  - 1

   2628، ص 52/2/6002
( القددددانون الدددددولي ال دددداص، الجدددد ع الادددداني، فددددي تنددددا   القددددوانين، وتنددددا   اال تصدددداص القضددددائي 5982عبددددد ل عدددد  الدددددين) -2

 وما بعد ا. 206، الهيئة المصرية العامة للكتاث، ص9الدولي  
ابددددات التشددددريعي فددددي عقددددود االسددددتامار والتجددددارة الدوليددددة، المجلددددة المصددددرية (، شددددرو  ال5987سددددالمة احمددددد عبددددد الكددددريم) - 3

 .82، ص 22للقانون الدولي، العدد 
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بررررررات التشررررررريعي ط الثونتيجررررررة لهررررررذه االنتقررررررادات فقررررررد عمررررررد بعررررررض الفقرررررره إلررررررى التلطيررررررف مررررررن شررررررر 

ط الثبرررررات التشرررررريعي يقتصرررررر علرررررى حرررررق المسرررررتثمر فررررري الحصرررررول علرررررى برررررالقول ان مفعرررررول شرررررر 

التعررررررررويض إذا مررررررررا تمخررررررررض عررررررررن التعررررررررديالت التشررررررررريعية الجديرررررررردة ضرررررررررراا أصررررررررا  المسررررررررتثمر 

األجنبرررررري ممررررررا يوجرررررر  أن يكررررررون هنرررررراك التررررررزام بررررررالتعويض عررررررن المكاسرررررر  المنتظرررررررة الترررررري كرررررران 

وقرررررد  (1).الطررررررف األجنبررررري المتعاقرررررد خرررررالل المررررردة المتبقيرررررة مرررررن العقرررررد متوقعرررررا أن يحصرررررل عليهرررررا

حررررين قررررررت  Aminoilاسررررتند أنصررررار هررررذا االتجرررراه علررررى الحكررررم التحكيمرررري الصررررادر فرررري قضررررية 

مرررررررن االتفاقيرررررررة  19الحكومرررررررة الكويتيرررررررة إنهررررررراء امتيررررررراز هرررررررذه الشرررررررركة وت ميمهرررررررا رغرررررررم أن المرررررررادة 

التفاقيرررررة ال مرررررن قبرررررل الشررررري  وال مرررررن قبرررررل نصرررررت علرررررى  عررررردم إجرررررراء أيرررررة تغييررررررات فررررري شرررررروط ا

لتحكيمرررررري إلررررررى االشررررررركة إال إذا وافررررررق الطرفرررررران علررررررى مثررررررل هررررررذه التغييرررررررات وقررررررد انتهررررررى الحكررررررم 

نهرررررا الترررررزام بررررراال يكررررون للتررررر ميم طرررررابع المصرررررادرة وعلرررررى إنهرررررا تعرررررزز أتفسررررير شرررررروط الثبرررررات علرررررى 

 (2).الضرورة لتعويض الؤق كشرط له

 رأي الباحث:

ضرررررمين العقرررررد المبررررررم بينهرررررا، وبرررررين الشرررررركة المتعرررررددة الجنسرررررية شررررررطاا إن قبرررررول الدولرررررة ت

يقضرررررري بعرررررردم سررررررريان التعررررررديالت التشررررررريعية الالحقررررررة علررررررى قررررررانون العقررررررد يعتبررررررر ملزمرررررراا للدولررررررة 

شرررررراعة رو  الطم نينررررررة  ويتعررررررين عليهررررررا احترامرررررره لتعزيررررررز الثقررررررة بينهررررررا وبررررررين المسررررررتثمر األجنبرررررري وا 

أن هررررررذا البنررررررد ال يشرررررركل أي انتهرررررراك لسرررررريادة الدولررررررة ألن  لديرررررره، وزرع الثقررررررة بررررررين الطرررررررفين. كمررررررا

الدولررررة تقبرررررل بمحرررررض إرادتهرررررا السرررريادية عررررردم سرررررريان التعرررررديالت التشررررريعية الالحقرررررة علرررررى العقرررررد، 

فررررررراق مسررررررربقاا علرررررررى تطبيرررررررق تعرررررررد القرررررررانون الررررررردولي الخررررررراص ألن اإلكمرررررررا انررررررره ال يتنرررررررافى مرررررررع قوا

                                                           
 .652األسعد بشار محمد، عقود الدولة في القانون الدولي، المرجت السابق، ص  - 1
 .658األسعد بشار محمد، عقود الدولة في القانون الدولي، ن س المرجت السابق، ص - 2
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تطبيررررررق قواعررررررد التنررررررازع علررررررى العقررررررد، وال القررررررانون الرررررروطني علررررررى العقررررررد يعتبررررررر بمثابررررررة اسررررررتبعاد 

يخضررررررع القاضرررررري إلرادة األطررررررراف بررررررل علررررررى العكررررررر يكررررررون القاضرررررري الرررررروطني قررررررد امتثررررررل إلرادة 

 المشرع في بلده.

 المطلب الثاني

 اندماج قانون اإلرادة في العقد

يسررررررتطيع األطررررررراف اسررررررتناداا إلررررررى فكرررررررة انرررررردما  قررررررانون اإلرادة فرررررري العقررررررد االتفرررررراق علررررررى 

ة قواعرررررد آمرررررة فرررري القرررررانون المختررررار المتفررررق علرررررى تطبيقرررره علررررى العقرررررد وبررررذلك تعتبرررررر اسررررتبعاد أي رررر

كمررررررا يسررررررتطيع األطررررررراف االتفرررررراق  (1).أحكررررررام القررررررانون المختررررررار كشرررررررط مررررررن الشررررررروط التعاقديررررررة

 (2).مررررر فرررري القررررانون المختررررارأي شررررروط أخرررررى فرررري العقررررد ولررررو ترترررر  عليهررررا مخالفررررة نررررص أعلررررى 

فررررري العقرررررد إلرررررى تفرررررادي بطرررررالن العقرررررد فرررررسذا كررررران العقرررررد بررررراطالا ويررررر دي إدمرررررا  القرررررانون المخترررررار 

بموجررررر  القرررررانون المخترررررار فرررررسن انررررردما  هرررررذا القرررررانون فررررري العقرررررد يحرررررول دون الررررربطالن ألنررررره مرررررن 

غيرررررر المعقرررررول أن يقررررررر احرررررد شرررررروط العقرررررد بطالنررررره الن حريرررررة المتعاقررررردين سرررررت دي إلرررررى نقرررررض 

رادة فررررري العقرررررد إلرررررى عررررردم سرررررريان أيرررررة .كمرررررا يررررر دي إدمرررررا  قرررررانون اإل(3)الهررررردف الرررررذي تسرررررعى إليررررره

اتسرررررمت  تعرررررديالت تشرررررريعية قرررررد تطررررررأ علرررررى أحكرررررام القرررررانون المخترررررار بعرررررد إبررررررام العقرررررد حترررررى ولرررررو

وغالبرررراا مررررا يررررتم  (4).مرررررة مررررا لررررم يتفررررق المتعاقرررردان علررررى خررررالف ذلرررركهررررذه التعررررديالت بالصرررربغة األ

جنبرررررري مررررررع الدولررررررة مررررررن اللجرررررروء إلررررررى إدمررررررا  القررررررانون المختررررررار فرررررري العقررررررد لحمايررررررة المتعاقررررررد األ

ويشرررررررررترط للقرررررررررول بفكررررررررررة اإلدمرررررررررا  أن تكررررررررررون إرادة  (5)السرررررررررلطان التشرررررررررريعي الرررررررررذي تتمترررررررررع بررررررررره

                                                           
 .226دق  شام، المرجت السابق، ص صا - 1
 .521صادق  شام، ن س المرجت السابق، ص  - 2
 .226سالمة احمد عبد الكريم، قانون العقد الدولي، المرجت السابق، ص - 3
 .622األسعد بشار محمد، عقود الدولة في القانون الدولي، المرجت السابق، ص  - 4
 .229الحداد ح يلة السيد، المرجت السابق، ص  - 5
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المتعاقرررردين صررررريحة فرررري العقررررد بمعنررررى أن يتضررررمن العقررررد مررررا يشررررير إلررررى إدمررررا  القررررانون المختررررار 

كبنررررد تعاقرررردي فرررري العقررررد، أمررررا فرررري حالررررة اإلرادة الضررررمنية فمررررن الصررررعوبة تصررررور حالررررة اإلدمررررا  

 (1).اختارته إرادة المتعاقدينننا نكون أمام قانون عينه المشرع ولير أمام قانون أل

القرررررانون المخترررررار فررررري   ومرررررن األمثلرررررة علرررررى عقرررررود الدولرررررة التررررري تضرررررمنت شررررررطاا بسدمرررررا

فررررراق المبررررررم برررررين حكومرررررة زامبيرررررا واحرررررد المسرررررتثمرين األجانررررر  والرررررذي تضرررررمن أن تلترررررزم تالعقرررررد اإل

تفسررررير وتطبيررررق أيررررة اتفاقيررررات ووثرررراؤق وتشررررريعات وأوامررررر وغيرهررررا بموجبرررره أيررررة هيؤررررة تحكرررريم عنررررد 

ديسررررررمبر  04ممرررررا هرررررو ذو صرررررلة برررررالنزاع بتطبيرررررق قرررررانون جمهوريرررررة زامبيرررررا كمرررررا هرررررو عليررررره فررررري 

نهرررررا و لكر والتعليمرررررات السرررررارية فررررري زامبيرررررا مرررررع تجاهرررررل كرررررل التشرررررريعات واألحكرررررام واألوامررررر 1717

 (2).صدرت أو تم تبنيها بعد ذلك التاري 

رضرررررت فكررررررة إدمرررررا  القرررررانون المخترررررار فررررري العقرررررد للنقرررررد مرررررن جانررررر  الفقررررره الرررررذي وقرررررد تع

رأى أن تجاهرررررل القواعرررررد اآلمررررررة فررررري القرررررانون المخترررررار مرررررن شررررر نها أن تررررر دي إلرررررى سرررررمو القرررررانون 

المختررررررار علررررررى العقررررررد ذلررررررك أن إرادة األفررررررراد مقيرررررردة بالقواعررررررد اآلمرررررررة وعليرررررره فسنرررررره ال قيمررررررة إلرادة 

جررررل ترتيرررر  آثارهررررا أون الررررذي يعطرررري ضررررمنا سررررلطة لرررر رادة الفرديررررة مررررن األفررررراد إال بمقتضررررى القرررران

أضررررف إلررررى ذلررررك أن فكرررررة االنرررردما  تصررررطدم بطبيعررررة قاعرررردة التنررررازع المقررررررة الختصرررراص قررررانون 

عمال قانونه  (3).اإلرادة حيث ت دي إلى الخلط بين عملية إسناد العقد، وا 

ارضرررررها مرررررع فكررررررة النظررررررام فكررررررة إدمرررررا  القرررررانون المخترررررار بالعقرررررد لتع ويعـــــارض الباحـــــث

إرادة األطررررررررراف مقيررررررررردة  إنالعررررررررام واعتبرررررررراره لهررررررررا شرررررررركل مررررررررن أشرررررررركال االلتفرررررررراف عليرررررررره، ويرررررررررى 

 بنصوص القواعد اآلمرة في القانون.

                                                           
 .85ياقوت محمود محمد حرية المتعاقدين في ا تيار قانون العقد الدولي، المرجت السابق، ص  -1
 .669األسعد بشار محمد، عقود الدولة في القانون الدولي،  المرجت السابق، ص  - 2
 .229سالمة احمد عبد الكريم، قانون العقد الدولي،  المرجت السابق، ص - 3
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 المطلب الثالث

 الدور الحتياطي لقانون اإلرادة

اسرررررررتناداا إلررررررررى فكرررررررررة احتياطيررررررررة قررررررررانون اإلرادة يسررررررررتطيع أطررررررررراف العقررررررررد تضررررررررمين العقررررررررد 

 (1)،هم كررررل مررررا يحتاجرررره مررررن أحكررررام وقواعررررد بحيررررث يصرررربخ بمنرررر ى مررررن سررررلطة القررررانونالجرررراري بيررررن

حيرررررررث تعتبررررررررر البنرررررررود التعاقديررررررررة بمثابرررررررة قررررررررانون حررررررراكم للعقررررررررد ومسرررررررتقل عررررررررن القررررررروانين الدوليررررررررة 

والوطنيررررة، وقرررررادرة علرررررى التعريرررررف بحقررررروق والتزامرررررات األطرررررراف، وبرررررذلك فرررررسن القاضررررري أو المحكرررررم 

كمررررا  (2)،ن العقررررد فرررري حررررل النررررزاع إال علررررى سرررربيل االحتيرررراطال يسررررتطيع الخرررررو  عررررن نطرررراق قررررانو 

فررري حالرررة سررركوت األطرررراف عرررن تنظررريم مسررر لة معينرررة، أمرررا فررري غيرررر حالرررة السررركوت يكرررون العقرررد 

 .(3)طليقا وخار  سطوة القانون

وترجرررررع فكررررررة الصرررررفة االحتياطيرررررة للقرررررانون إلرررررى انتشرررررار ظررررراهرة العقرررررود النموذجيرررررة التررررري 

تجسررررد مبرررردأ العقررررد شررررريعة المتعاقرررردين علررررى نحررررو يجعررررل الرجرررروع إلررررى قواعررررد تنررررازع القرررروانين أمررررراا 

لررررررى وجررررررود قواعررررررد موضرررررروعية خاصررررررة برررررربعض العقررررررود الدوليررررررة ممررررررا يجعررررررل االلتجرررررراء  (4)،نررررررادراا  وا 

 (5).ة ال يكون إال بصفة احتياطيةإلى القوانين الوطني

ومرررررررن األمثلرررررررة علرررررررى تكررررررررير إرادة األطرررررررراف لفكررررررررة احتياطيرررررررة القرررررررانون المخترررررررار العقرررررررد 

ررررر تتعهررررد 1" الررررذي تضررررمن مررررا يلرررري Esso Hellenicالمبرررررم بررررين الحكومررررة اليونانيررررة وشررررركة 

إال إذا  الحكومررررة اليونانيررررة للشررررركة برررر ن االتفاقيررررة لررررن تلغررررى أو تعرررردل برررر ي قررررانون عررررام أو خرررراص

رررررر يلرررررزم ان تخضرررررع الشرررررركة وجميرررررع عملياتهرررررا وممتلكاتهرررررا الموجرررررودة فررررري 0وافقرررررت عليررررره الشرررررركة 

                                                           
 .287الكريم، قانون العقد الدولي، ن س المرجت السابق، صسالمة احمد عبد  - 1
 وما بعد ا. 627األسعد بشار، عقود الدولة في القانون الدولي، المرجت السابق، ص  - 2
 .272سالمة أحمد عبد الكريم، قانون العقد الدولي، المرجت السابق، ص -3
 522السابق، ص  سالمة احمد عبد الكريم قانون العقد الدولي، ن س المرجت - 4
( مدددنهل القواعدددد الموضدددوعية فدددي تنلددديم العالقدددات ال اصدددة لات ال دددابت الددددولي، دراسدددة 5998المؤيدددد محمدددد عبدددد ل محمدددد،) - 5

 87تيصيلية، دار النهضة العربية، القا رة، ص 
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ذا مررررا ظهررررر  اليونرررران للقرررروانين اليونانيررررة طالمررررا ان هررررذه القرررروانين ال تتعررررارض مررررع بنررررود االتفاقيررررة وا 

تلرررررك القررررروانين التررررري ستصررررربخ غيرررررر سرررررارية فررررري هرررررذه  علرررررى تعرررررارض فررررران بنرررررود االتفاقيرررررة تسرررررود

 (1).لة على الشركة أو عملياتها أو ممتلكاتهاالحا

ررررر مبررررردأ الررررردور االحتيررررراطي لقرررررانون اإلرادة ال يمكرررررن قبولررررره أو إقرررررراره ألنررررره  ا الفقررررره فقرررررد اعتبرررررر أن  أم 

يتضررررمن االعتررررراف لرررر رادة بالقرررردرة علررررى صررررياغة القررررانون فرررري حررررين إن اإلرادة ال يمكنهررررا ترتيرررر  

ني معررررين يقررررر أن اتفرررراق األطررررراف قررررادر علررررى أن آثارهررررا إال إذا كانررررت منطويررررة تحررررت نظررررام قررررانو 

ثرررر قرررانوني يعرررزى إلرررى الخلررررق أ، فكرررل (2)يرتررر  فررري ظرررل تحقرررق شرررروط معينرررة أثرررارا قانونيرررة معينرررة

الحرررررررر لررررررر رادة ال يكرررررررون لررررررره قيمرررررررة إال بمقتضرررررررى القرررررررانون الرررررررذي يعطررررررري ضرررررررمناا سرررررررلطة لررررررر رادة 

االحتيرررررراطي لقررررررانون اإلرادة ال كمررررررا أن مبرررررردأ الرررررردور  (3).الفرديررررررة مررررررن اجررررررل األثررررررر المررررررراد ترتيبرررررره

إمكانيررررة توقررررع األطررررراف المسرررربق ألوجرررره النررررزاع الترررري قررررد تثررررور  عرررردملرررري ليتماشررررى مررررع الواقررررع العم

 .(4)في المستقبل

أن إرادة األطرررررررراف المتعاقررررررردة بمفردهرررررررا عررررررراجزة عرررررررن لفقررررررره ويررررررررى رأي ا د الباحـــــــثويؤي ـــــــ

كرررررن أن تعمرررررل وتنرررررت  آثارهرررررا إال صرررررناعة القرررررانون الواجررررر  التطبيرررررق علرررررى العقرررررد ألن اإلرادة ال يم

فرررري ظررررل نظررررام قررررانوني معررررين يسرررربغ علررررى قراراتهررررا المشررررروعية بمعنررررى أن اإلرادة ال تسررررتطيع أن 

تصررررنع لنفسررررها قانونرررراا بمعررررزل عررررن القرررروانين المحيطررررة بهررررا، أو أن تجعررررل الرررردور الررررذي تلعبرررره هررررذه 

 القوانين احتياطية.

  

                                                           
 .626األسعد بشار محمد، عقود الدولة في القانون الدولي، المرجت السابق، ص  - 1
 .722لة السيد، المرجت السابق، ص الحداد ح ي -2
 .525سالمة احمد عبد الكريم، قانون العقد الدولي، المرجت السابق، ص  - 3
 .225صادق  شام، المرجت السابق،، ص  - 4
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 الفصل الرابع

في ظل غياب قانون  د الشركات المتعددة الجنسيةالقانون الواجب التطبيق على عقو 

 اإلرادة

الشرررررركات المتعرررررددة الجنسرررررية مرررررن تحديرررررد القرررررانون الواجررررر   الرررررذي تبرمرررررهقرررررد يخلرررررو العقرررررد 

يررررردفع إلرررررى التسرررررا ل حرررررول كيفيرررررة تحديرررررد القرررررانون  التطبيرررررق علرررررى العقرررررد وفقررررراا لقرررررانون اإلرادة، ممرررررا

 ؟الواج  التطبيق على العقد

فررررسن تناولنررررا لهررررذا الموضرررروع سرررريكون مررررن خررررالل المبحررررث األول الررررذي  واسررررتناداا لمررررا تقرررردم

القررررانون الواجرررر  التطبيررررق علررررى عقررررود الشررررركات المتعررررددة الجنسررررية فرررري ظررررل القررررانون  نتنرررراول فيرررره

ررررررر،الررررررردولي الخاص ا فررررررري المبحرررررررث الثررررررراني فنتعررررررررض لسرررررررلطة المحكمرررررررين فررررررري تحديرررررررد القرررررررانون .أم 

ثررررررم نتنرررررراول فرررررري المبحررررررث الثالررررررث ، نسرررررريةواجرررررر  التطبيررررررق علررررررى عقررررررود الشررررررركات المتعررررررددة الج

 .متعددة الجنسيةالتحديد القانون الواج  التطبيق على عقود الشركات  مواقف الفقهاء من
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 الول المبحث

 القانون الواجب التطبيق على عقود الشركات المتعددة الجنسية

 في ظل القانون الدولي الخاص

تعددة الجنسية من قانون اإلرادة فسنه يتعين على إذا خال العقد المبرم بين الدولة والشركة الم

القاضي في هذه الحالة البحث عن قراؤن مستمدة من العقد ذاته تعينه في تحديد هذا القانون ويتم 

ذلك عن طريق إسناد الرابطة العقدية لضوابط جامدة ومعلومة للمتعاقدين كمحل إبرام العقد، أو 

ة، أو بسسنادها لضوابط مرنة تستمد من طبيعة العقد الذاتية الموطن المشترك، أو الجنسية المشترك

ي حيث يتم اللجوء إلى إعمال قواعد تنازع القوانين ف (1)،ومن أهمها ضابط األداء المميز للعقد

التي تتمثل وظيفتها األساسية في اإلشارة إلى قانون يتولى حل النزاع في  تحديد قواعد اإلسناد

 (2).ليالعالقات ذات الطابع الدو 

واستناداا لما تقدم فسن تناولنا لهذا الموضوع سيكون من خالل المطل  األول الذي ندرر 

اإلسناد المرن للعقد، المطل  الثاني فنتناول فيه اإلسناد الجامد للقانون األوثق صلة بالعقد، أما في 

 ومنه  األداء المميز.

  

                                                           
 .128صادق  شام علي، المرجت السابق، ص  - 1
 .27، ص ، المرجت السابق ابرا يم ابرا يم أحمد - 2
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 المطلب األول

 لعقداإلسناد الجامد للقانون األوثق صلة با

من اتفاقية  4/1وفي هذه الحالة يتم إسناد العقد للقانون األوثق صلة به حيث نصت المادة 

روما بش ن القانون الواج  التطبيق على االلتزامات التعاقدية على أنه" في الحدود التي يتم فيها 

كثر الروابط اختيار القانون الواج  التطبيق على العقد فيسري على العقد قانون البلد الذي له أ

ووفقاا لهذا النظام يقوم المشرع بسيراد ضوابط قانونية معينة يلتزم القاضي بتطبيقها عند  (1).وثوقاا"

غير أن  (3)،مان القانونيعات األطراف المشروعة ويمنحهم األمما يحقق توق (2)،تخلف قانون اإلرادة

لعقود غير المسماة المتعددة األشكال هذا المنه  في تحديد القانون الواج  التطبيق ال ينطبق على ا

ويعتبر من الضوابط التي تعتمد عادة وفقاا لهذا المنه  الموطن المشترك للمتعاقدين،  (4)،والنماذ 

 والجنسية المشتركة، ومحل إبرام العقد.

 ـ إسناد العقد لقانون الموطن المشترك للمتعاقدين: 1

لموطن المشترك للمتعاقدين، والموطن هو استناداا إلى هذا المعيار يتم تطبيق قانون ا

وقد تبنى المشرع األردني تطبيق قانون الموطن المشترك  (5)،المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة

من  02/1للمتعاقدين على العقد في حالة خلوه من اتفاق األطراف وفق ما نصت عليه المادة 

ية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن القانون المدني بالقول" يسري على االلتزامات التعاقد

من القانون  01" وكذلك الحال بالنسبة للمشرع العراقي في المادة للمتعاقدين إذا اتحدا موطناا...

 المدني. 

                                                           
 وما بعد ا. 612، ص الستامار في العالقات ال اصة الدولية، المرجت السابقااألسعد بشار محمد، عقود  - 1
 .611، ص في العالقات ال اصة الدولية، ن س المرجت السابق، األسعد بشار محمد، عقود االستامار - 2
 .117ص  المرجت السابق، صادق  شام علي،  - 3
 .617ص المرجت السابق،  ، صة الدوليةفي العالقات ال ا األسعد بشار محمد، عقود االستامار - 4
 من القانون المدني األردني. 29/5المادة  - 5
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 ـ إسناد العقد لقانون الجنسية المشتركة للمتعاقدين: 2

ة للمتعاقدين تناقضت أحكام القضاء الفرنسي ومواقفه من تطبيق قانون الجنسية المشترك

ففي حين اعتبرته بعض األحكام قرينة على اإلرادة المفروضة اعتبرته أحكام أخرى دليالا على 

الذي خذ بهذه القاعدة القانون المدني االسباني أوقد  (1).اإلرادة الضمنية أو مركز األعمال المشترك

لف قانون اإلرادة "تخضع االلتزامات التعاقدية في حالة تخ منه على أن 11/1نصت المادة 

" وقد تعرض هذا اإلسناد لالنتقاد اتحدا جنسية... ن  إالصريحة لقانون الجنسية المشتركة للمتعاقدين 

  (2).ألن الجنسية األجنبية ال تعتبر عنصراا م ثراا في عقود المعامالت الدولية

 ـ إسناد الرابطة العقدية لقانون محل إبرام العقد: 3

لرابطة العقدية لقانون محل إبرام العقد  يتيخ لنطراف ميزة العلم إسناد ا ن  إيرى البعض 

المسبق بالقانون الذي يحكم العقد، كما أن ضابط محل إبرام العقد يعبر عن وجود صلة حقيقة بين 

القانون والعقد، ويضمن وحدة الحلول القانونية التي تطبق على الرابطة العقدية، ويكفل للمتعاقدين 

عتد القانون المدني األردني بمكان تنفيذ العقد أوقد  (3)،لحلول المطبقة بشكل مفصلية عرض اإمكان

سرى ه"...ن  أمنه على  02/1حيث نصت المادة  ختالف الموطن المشترك للمتعاقدينفي حالة ا

من القانون  01قانون الدولة التي تم فيها العقد...". وقد تبنى المشرع العراقي نفر الحكم في المادة 

من القانون المدني االسباني والتي نصت على أن تخضع االلتزامات  11/1مدني وكذلك المادة ال

 التعاقدية لقانون محل إبرام التصرف. 

 غير أن هذا الضابط تعرض للنقد من النواحي التالية:

                                                           
 .222المن الو  صال،، المرجت السابق، ص  - 1
 .71ص  المرجت السابق،صادق  شام علي،  - 2
ير، جامعدددة أبدددو ( قواعدددد التندددا   والقواعدددد الماديدددة فدددي منا عدددات عقدددود التجدددارة الدوليدددة، رسدددالة ماجسدددت6050بدددالق محمدددد)  - 3

 12بكر بلقايد، تلمسان، الج ائر، ص 
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محل إبرام العقد قد ي ثر على تحديد قانون  النظم القانونية المتعلقة بتحديدن اختالف إ

وي دي إلى اإلخالل باألمان القانوني الذي ينشده األطراف، كما إن إبرام العقد بناء على  العقد،

 .(1)ظروف عارضة، ال يكفي العتماد هذا الضابط في تحديد القانون 

ي خذ بقاعدة إسناد عامة وكثيرا ما ال يعبر عن مركز الثقل في العالقة التعاقدية األمر 

  العام لقواعد تنازع القوانين التي تربط قاعدة اإلسناد بمركز الثقل الذي يبدو نشازا في إطار المنه

  (2).في العالقة

 المطلب الثاني

 اإلسناد المرن للعقد، ومنهج األداء المميز

ال يقتصر إسناد الرابطة العقدية على اإلسناد الجامد، بل يمكن إسناد هذه الرابطة إلى اإلسناد 

 المرن، ومنه  األداء المميز. 

 ولا ـ اإلسناد المرن للعقد: أ

وفقاا لهذا المنه  يقوم القاضي بتمحيص بنود العقد وتفحص مركز الثقل فيه والذي يستنت  

وتطبيقاا لما تقدم ذهبت محكمة النقض الفرنسية في حكمها  (3).من خالل ظروف العقد ومالبساته

تيار قانون العقد صراحة فعلى إلى القول" إذا لم يقم المتعاقدون باخ 1717تموز  01الصادر في 

قضاة الموضوع أن يتصدوا لتحديد القانون الواج  التطبيق على ضوء ظروف التعاقد ومالبساته". 

إلى ما سماه القانون الخاص بالعقد والذي  ةسند القضاء االنجليزي الروابط العقدية الدوليأكما 

 .(4)شير به أحداثه الماديةيحدده القاضي في ضوء ظروف التعاقد ومالبساته وفقا لما ت

                                                           
 .267المن الو  صال،، المرجت السابق، ص  - 1
( قدددانون العمليدددات المصدددرفية الدوليدددة ـ دراسدددة فدددي القدددانون الواجدددث الت بيدددق علددد  عمليدددات البندددوك 5992عبدددد العدددا  عكاشدددة) - 2

 .20ص  ، دار الم بوعات الجامعية،اإلسكندريةلات ال بيعة الدوليةـ 
 وما بعد ا. 122ص  المرجت السابق، صادق  شام علي،  - 3
 .256ص  في القانون الدولي، المرجت السابق، بشار محمد عقود الدولة األسعد - 4
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 ثانياا ـ منهج األداء المميز: 

 ر عن حقيقتهاستناداا إلى هذا المعيار يتم تحديد االلتزام األساسي في العقد والذي يعب

ويصلخ االعتماد عليه لتحديد القانون الواج  التطبيق على مجمل العقد. ويعرف األداء المميز ب نه 

ففي فكرة األداء المميز ال وجود ل رادة بل  (1)،هام في الرابطة العقديةالبحث عن األداء الجوهري وال

يتم التركيز على عناصر مادية وموضوعية مستوحاة من طبيعة الرابطة العقدية فمعظم العقود 

تتحدد باألداء النقدي وعليه فسن إخضاع العقد لقانون موطن المدين يعتبر الوسيلة التي يتم 

القوانين اتصاالا بالعقد نظراا لبساطتها ووضوحها وحمايتها لتوقعات  بمقتضاها تعيين أكثر

نظرية األداء المميز حيث نصت المادة الرابعة منها  1722وقد تبت اتفاقية روما لعام  (2).األطراف

 على أنه "عند انعدام االختيار الصريخ يسري على العقد قانون الدولة التي لها أكثر الروابط وثوقاا 

ويفترض أن العقد يرتبط ب وثق صلة بقانون الدولة التي يوجد بها عند التعاقد محل اإلقامة  بالعقد

كما تبنى  (3).المعتاد للطرف المدين باألداء المميز أو مركز إدارته فيما لو كان شخصاا اعتبارياا"

الطرفان  نه" إذا لم يتفقأ/  والتي نصت على 31قانون التحكيم األردني هذه النظرية في المادة 

على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيؤة التحكيم القواعد الموضوعية 

 في القانون الذي ترى أنه األكثر اتصاالا بالنزاع".

 ومن التطبيقات القضاؤية لنظرية األداء المميز: 

ا الصادر ضابط األداء المميز في حكمه Grenobleتبنت محكمة استؤناف  افي فرنس

يطالي بصفته قانون المدين ث قضت المحكمة بتطبيق القانون اإلحي 1771سبتمبر  31بتاري  

والتي  1722من اتفاقية روما لعام  4/0باألداء المميز في العقد واستندت المحكمة إلى المادة 

                                                           
 .222المن الو  صال،، المرجت السابق، ص  - 1
 .26ص ، المرجت السابق،عبد العا  عكاشة محمد - 2
 .996الروبي محمد، المرجت السابق، ص  - 3
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قد تطبق في حالة عدم وجود اختيار صريخ أو ضمني من جان  األطراف للقانون الذي يحكم الع

 (1).فيكون العقد خاضعاا هنا للنصوص العامة في اتفاقية روما

 12قرار هيؤة التحكيم المشكلة في إطار غرفة التجارة الدولية في حكمها الصادر في 

بش ن النزاع الذي ثار بين الحكومة الجزاؤرية وشركة أمريكية والمتعلق بسنشاء  1721ديسمبر عام 

لقانون الواج  التطبيق قررت تطبيق القانون الجزاؤري على العقد خط سكة حديدية وأمام غيا  بند ا

 (2).حيث أن العقد يتمركز في القانون الجزاؤري فقد أبرم في الجزاؤر وتم تنفيذه فيها

نها إديد القانون الواج  التطبيق إال وعلى الرغم من أهمية نظرية األداء المميز في تح

 (3):تعرضت للعديد من االنتقادات أهمها

ر ي دي االعتماد على ضابط األداء المميز إلى اإلضرار بالطرف الضعيف حيث تكون النتيجة 1

 إسناد هذه العقود لقانون الطرف القوي في العقد باعتباره المدين باألداء المميز. 

 ر صعوبة تحديد األداء المميز في العقود المركبة كعقد المقايضة الذي يتم بموجبه تبادل الملكية. 0

ر صعوبة تحديد االلتزام الذي يشكل األداء المميز وترجيحه عن غيره ما دام العقد يتضمن 3

 التزامات متقابلة ومتعددة.

في تحديد القانون الواج  التطبيق على العقد  ي يد األخذ بفكرة اإلسناد الجامدف ا الباحثأم  

 فهما في الموطن فيطبق قانون مكانا في حالة اختالأم   ،استناداا إلى اشتراك المتعاقدين في الموطن

 العقد وفقاا لما ذه  إليه المشرع األردني. برامإ

  

                                                           
(،  حمايدددة المسدددتهلك فدددي القدددانون الددددولي ال ددداص ، دار النهضدددة العربيدددة، القددددا رة،  ، 6006محمدددد  ليددد   الدددد عبدددد ال تدددا ،) - 1

 .512ص 
 .672، ص في العالقات ال اصة الدولية بشار محمد، عقود االستامار األسعد - 2
 وما بعد ا. 25ص ( المرجت السابق، 6050)بالق محمد،  - 3
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 المبحث الثاني

 سلطة المحكمين في تحديد القانون واجب التطبيق

 على عقود الشركات المتعددة الجنسية

يتعلق  غالباا ما تتضمن العقود التي تبرمها الشركات المتعددة الجنسية مع الدولة بنداا 

لالستفادة ي نزاع ينش  عن تنفيذ العقد، وذلك سعياا من هذه الشركات أاللجوء إلى التحكيم لفض ب

، والس ال الذي من المزايا التي يقدمها سلوك سبيل التحكيم كبديل في حل النزاع عن القضاء العادي

بيق على المحكمين في تحديد القانون الواج  التطما هي الضوابط التي يخضع لها يطر  هنا هو 

العقد؟ وهل يتعين عليهم االستعانة بقواعد تنازع معينة أم أن لهم سلطة التحديد المباشر لهذا 

 القانون؟

ل جابة على هذه األسؤلة نتناول هذا الموضوع من خالل المطل  األول الذي ندرر فيه 

طل  الثاني فنتناول ا في الم، أم  دعقالمدى قدرة المحكمين على تحديد القانون الواج  التطبيق على 

 العقد. المحكمين في تحديد القانون الواج  التطبيق على  طرق

  



71 

 المطلب األول

 مدى قدرة المحكمين على تحديد القانون الواجب التطبيق

 العقدعلى 

في تحديد القانون الواج   الضوابط التي يخضع لها المحكمينانقسمت مواقف الفقه بش ن 

 المتعددة الجنسية إلى اتجاهين:التطبيق على عقود الشركات 

 التجاه األول: تقييد المحكمين بتحديد القانون الواجب التطبيق من خالل قواعد التنازع:

المحكم يمكنه تحديد القانون الواج  التطبيق على العقد من خالل  يرى بعض الفقه أن  

 غير أن   (1)في النزاع قواعد التنازع المنصوص عليها في قوانين الدولة المختصة أصالا بالفصل

المشكلة التي تعترض المحكم هنا تتمثل في كيفية تحديده للدولة التي تختص محاكمها بالفصل في 

ولتالفي هذه المشكلة ذه  بعض الفقه إلى  (2)،يجعل المحكم يدور في حلقة مفرغة النزاع مما

ة التي يحمل هو جنسيتها، أو القول إن بسمكان المحكم اللجوء إلى قواعد تنازع القوانين في الدول

ه أن ي دي إلى تطبيق لالنتقاد ألن من ش نهذا الرأي تعرض  التي يوجد فيها محل إقامته، غير أن  

ن هذا الحل من الصعوبة تبينيه وخاصة عندما تت لف أال يمت بصلة لموضوع النزاع، كما قانون 

ونظراا  (3).إقامتهم مختلفة نسياتهم، أو محلهيؤة التحكيم من عدد من المحكمين، وتكون ج

لالنتقادات التي تعرض لها هذا الرأي ذه  بعض الفقه إلى القول إن باستطاعة المحكمين تحديد 

القانون الواج  التطبيق على العقد من خالل اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الخاص في الدولة 

مشترك، غير أن المشكلة التي تعترض التي يحمل األطراف جنسيتها، أو التي يوجد فيها موطنهم ال

                                                           
من القانون المدني األردني عل  أن " تتبت مبادل القانون الدولي ال اص فيما لم يرد في شين  نص في المواد  61نصت المادة حيث  - 1

 السابقة، من أحوا  تنا   القوانين". 
 .219أبو أحمد عالع محي الدين مص   ، المرجت السابق، ص  - 2
 .178أبو  يد سرا  حسين، المرجت السابق، ص  - 3
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هذا الحل تتمثل في أن أطراف العالقة قد ال يجمعهم موطن مشترك وال جنسية مشتركة حتى نتمكن 

 (1).من إعمال قواعد تنازع القوانين في دولة الموطن أو الجنسية المشتركة

 بيق: المحكمين في التحديد المباشر للقانون الواجب التط حريةالتجاه الثاني: 

حاول أنصار هذا االتجاه تجاوز االنتقادات التي وجهت إلى الرأي القاؤل بقدرة المحكم على 

المحكمين  بحريةقواعد التنازع عن طريق القول  من خاللتحديد القانون الواج  التطبيق على العقد 

جاه في دعم وجهة في التحديد المباشر للقانون، وعدم تقييدهم ب ية قيود  وقد أستند أنصار هذا االت

 من قانون اإلجراءات المدنية الفرنسية التي نصت على أن   1471/1نظرهم إلى ما تضمنته المادة 

"يفصل المحكم في النزاع في حالة غيا  القواعد المختارة من قبل األطراف وفقاا لقواعد القانون 

عد تنازع القوانين في القانون التي يقدر أنها مالؤمة". وعليه فسن المحكم ال يلزم باللجوء إلى قوا

منه  1212كما تبنى هذا االتجاه قانون التحكيم الجزاؤري في المادة  (2).الدولي الخاص لبلد معين

"تفصل محكمة التحكيم في النزاع عمالا بقواعد القانون الذي اختاره األطراف،  والتي نصت على أن  

ا قانون ألعراف التي تراها مالؤمة". أم  وفي غيا  هذا االختيار تفصل حس  قواعد القانون وا

تطبق هيؤة التحكيم على موضوع النزاع  منه على أن   31التحكيم األردني فقد نص في المادة 

القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان، وفي حالة عدم االتفاق تطبق القواعد الموضوعية في 

 القانون األكثر صلة بالنزاع. 

د فكرة تمتع المحكمين بحرية التحديد المباشر للقانون الواج  التطبيق على في ي ا الباحثأم  

العقد ويرى انه في حالة خلو العقد من قانون اإلرادة تطبق القواعد الموضوعية في القانون األكثر 

 صلة بالنزاع وفقا لما ذه  إليه المشرع األردني. 

                                                           
 .219أبو أحمد عالع محي الدين مص   ، المرجت السابق، ص  - 1
 .652ص  ( ت ور التحكيم التجار  الدولي في القانون الج ائر ، منشورات ب)داد ، الج ائر،6008)محمد كوال - 2
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 المطلب الثاني

 المحكمين طرق

 العقدجب التطبيقعلى في تحديد القانون الوا

في تحديد القانون الواج  التطبيق على  طرق معينةغالباا ما يلج  المحكمين إلى إتباع 

 عقود الشركات المتعددة الجنسية ومن هذه الطرق:

 أولا ـ التحديد المباشر للقانون واجب التطبيق: 

عقد القانونية ويتم التحديد المباشر للقانون عن طريق قيام المحكم بتحليل عناصر ال

والموضوعية ومن ثم ربط العقد بالقانون الذي على صلة كبيرة به، وعليه فسن المحكم وفقاا لهذه 

وفقاا للظروف  معينالطريقة ال يلج  إلى قواعد تنازع القوانين بل يقوم بسخضاع العقد لقانون 

كمة التحكيم في المحيطة بالعقد. ومن أحكام التحكيم في هذا الخصوص القرار الصادر عن مح

ه لير من الضروري البحث أن   ق القانون البلجيكي استناداا إلىمدينة بال بسويسرا والتي قررت تطبي

عن قواعد القانون الدولي الخاص واجبة اإلتباع لتعيين القانون واج  التطبيق على العقد موضوع 

كان تنفيذ العقد وكذلك مكان النزاع بل يكفي إثبات أن كل عناصر العقد من الباؤع، والمشتري، وم

وقد تبنى المشرع األردني فكرة تمتع المحكمين بالقدرة على التحديد  (1).إبرامه تقع في بلجيكا

 .ذكرهالمباشر للقانون وتطبيق قواعده الموضوعية األكثر صلة بالنزاع وفقا لما سبق لنا 

 ع:ثانياـ التطبيق الجامع ألنظمة تنازع القوانين المرتبطة بالنزا

استناداا إلى هذه الطريقة يقوم المحكم بتفحص قواعد تنازع القوانين في مختلف األنظمة 

القانونية الوطنية التي لها صلة بالنزاع المطرو  أمامه فسذا ما أجمعت هذه القواعد على قانون 

                                                           
 .189ـ 187أبو  يد سرا  حسين، المرجت السابق، ص  - 1



73 

 تخل داخلي معين فسنه يقرر تطبيق هذا القانون وهذه الطريقة تلبي الرغبة المشروعة لنطراف وال

بتوقعاتهم ألنه عندما تلتقي قواعد تنازع القوانين في األنظمة القانونية المرتبطة بالعقد موضوع 

النزاع عند تطبيق قانون واحد فمن غير الممكن أن يدعي األطراف ب ن المحكم قد أخل بتوقعاتهم 

 (1).بتطبيقه لهذا القانون

 لدولي الخاص:ثالثاا ـ اللجوء إلى المبادئ العامة في القانون ا

القى تطبيق قواعد تنازع القوانين ألحد أطراف العقد، أو لقانون مكان التحكيم باعتباره 

األوثق صلة بالعقد العديد من االنتقادات، وذلك لصعوبة تحديد مقر التحكيم عندما تعقد جلساته في 

صد منه تطبيق قواعد أكثر من بلد كما أن اختيار التحكيم لدى الهيؤات التحكيمية المتخصصة ال يق

وعليه فسن المحكم ال يلج  في  (2).التنازع لقانون البلد الذي يوجد به مقر هذه الهيؤات التحكيمية

بحثه عن القانون الواج  التطبيق إلى قواعد تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص لبلد معين بل 

 (3).قبل الجماعة الدوليةلى قاعدة تنازع القوانين المعترف بها بصورة واسعة من إ

ومن أحكام التحكيم التي أخذت بهذه الطريقة الحكم الصادر في القضية التحكيمية رقم 

واج  التطبيق على ال"يوجد اتفاق بش ن مس لة القانون  هن  أوالذي تضمن  1791لسنة  1110

قود من الممكن العقود بين مختلف األنظمة الرؤيسية لتنازع القوانين في العالم ففي مساؤل الع

الحديث عن قانون دولي خاص مشترك أو عالمي على األقل عندما يتعلق األمر بمعرفة القانون 

 (4).من جان  األطراف ضمنيكم العقد في حالة االختيار الالذي يح

                                                           
 .189المرجت السابق، ص ن س ابو  يد سرا  حسين،  - 1
 .657 ص محمد كوال، المرجت السابق، - 2
 .191أبو  يد سرا  حسين، المرجت السابق، ص  - 3
 .192المرجت السابق، ص ن س أبو  يد سرا  حسين،  - 4
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في يد تطبيق الطريقة التي يتمتع من خاللها المحكمين بالقدرة على التحديد  ا الباحثأم  

لواج  التطبيق على العقد ويرى ان هذه الطريقة تتماشى مع نظام التحكيم وروحه المباشر للقانون ا

 وتوفر للمحكمين المرونة والقدرة على تحديد قانون العقد. 

 الثالثالمبحث 

 مواقف الفقهاء من تحديد القانون الواجب التطبيق

 على عقود الشركات المتعددة الجنسية

د القانون الواج  التطبيق على عقود الشركات انقسم الفقه في موقفه من مس لة تحدي

 :غيا  قانون اإلرادة إلى اتجاهينالمتعددة الجنسية مع الدولة في حالة 

ويرى أن العقود التي تكون الدولة طرفاا فيها تخضع للقانون الوطني للدولة  :التجاه األول

 (1).المتعاقدة

م خضوع عقود الشركات المتعددة الجنسية فيعارض هذه الفكرة ويقول بعد :ا التجاه الثانيأم  

 (2).لسلطان القانون الوطني للدولة المتعاقدة

ولتسليط الضوء على آراء هذين االتجاهين نتناول هذا الموضوع من خالل المطل  األول 

الذي ندرر فيه تطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقدة على العقود المبرمة مع الشركات المتعددة 

عدم تطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقدة على العقود  ا في المطل  الثاني فنتناول. أم  الجنسية

 .المبرمة مع الشركات المتعددة الجنسية

  

                                                           
( الضددددمانات فددددي العقددددود االقتصددددادية الدوليددددة فددددي التجربددددة الج ائريددددة )فددددي عقددددود الم تددددا  واإلنتددددا  فددددي 5998)معاشددددو عمددددار -1

 وما بعد ا. 21جامعة بن عكنون، الج ائر،  ص اليد( رسالة دكتورا  
 .221حم ة  اني محمود، المرجت السابق، ص  -2



75 

 المطلب األول

 تطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقدة

 على العقود المبرمة مع الشركات المتعددة الجنسية.

ون الوطني للدولة جاه على خضوع عقود الدولة للقانعلى الرغم من اتفاق أنصار هذا االت

 نهم اختلفوا في تحديد األسار القانوني الذي يقوم عليه هذا الخضوع.إالمتعاقدة إال 

واستناداا لما تقدم فسن تناولنا لهذا الموضوع سيكون من خالل الفرع األول الذي ندرر فيه 

ا في الفرع الثاني ، أم  إلى الصفة اإلدارية للعقد تناداا تطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقدة اس

في حين  لى المعاهدات والقرارات الدولية.ولة المتعاقدة استناداا إتطبيق القانون الوطني للد   فنتناول

تطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقدة استناداا إلى مبدأ القرينة المفترضة  نتناول في الفرع الثالث

 لهذا القانون.

 فرع األولال

 تطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقدة

 استناداا إلى الصفة اإلدارية للعقد

نظراا لتطور وظاؤف الدولة التقليدية، ونهوضها بمهمة تحقيق التنمية االقتصادية 

واالجتماعية، وتوفير الخدمات األساسية للمواطنين فقد شرعت بسبرام العقود المختلفة بصفتها 

مة مناط بها السهر على خدمة المصلحة العامة وضمان السير المنتظم للمرافق صاحبة سلطة عا

ه يشترط للقول بسدارية العقد أن تكون اإلدارة ن  أوقد استقر الفقه والقضاء اإلداري على  (1).العامة

طرفاا فيه، وأن يتصل بمرفق عام، وأن يتضمن شروط استثناؤية غير م لوفة في عقود القانون 
                                                           

( عقددددود الدولددددة لنقدددد  التكنولوجيددددا دراسددددة فددددي ّ ددددار القددددانون الدددددولي ال دددداص والقددددانون 5992جمددددا  الدددددين صددددال  الدددددين ) - 1
 .205التجار ، رسالة  دكتورا ، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ص
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مع الشركات متعددة الجنسية نجد  ولةوبتطبيق هذه الشروط على العقود التي تبرمها الد   (1).الخاص

الدولة بصفتها صاحبة سلطة عامة داؤماا ما تكون طرفاا في العقد، كما أن موضوع العقد غالباا  ن  أ

ما يكون متصالا بمرفق عام كعقود استغالل المصادر الطبيعية، وأما فيما يتعلق بالشروط 

ستثناؤية فسن هذه الشروط تجد ميداناا رحباا لها في عقود الدولة كسعفاء الشركة المتعددة الجنسية اال

من الضراؤ  والرسوم ومنحها األرض الالزمة إلقامة المشروع كما تعتبر شروط الثبات التشريعي 

 (2).الخاص وعدم المسار بالعقد من الشروط االستثناؤية التي ال يوجد لها مثيل في عقود القانون

وعليه فسن العقود المبرمة بين الدولة والشركات المتعددة الجنسية تخضع للقانون الوطني للدولة 

كما  (3).المتعاقدة سواء فيما يتعلق  بنش تها وتنفيذها استناداا إلى الصفة اإلدارية التي تتمتع بها

ة واج  التطبيق على العقود اعتبر بعض أنصار هذا االتجاه ان القانون الوطني للدولة المتعاقد

التي تكون الدولة طرفاا فيها استناداا إلى الطابع اإلداري لهذه العقود والمنبثقة عن فكرة السيادة التي 

 (4).تقضي بعدم خضوع الدولة لقانون آخر غير قانونها

هذه العقود تندر  في إطار القانون  ن  أوقد تعرض هذا الرأي لالنتقاد إذ اعتبر البعض 

خاص ورأى أن المعايير الثالث التي أوردها دعاة إدارية عقود الدولة ال تكفي بذاتها إلسباغ ال

خراجها من داؤرة القانون الخاص ذلك أن المعيار العضوي أي  الصفة اإلدارية على عقود الدولة وا 

ار المرفق ا، أضف إلى ذلك أن معيوجود الدولة طرفاا في العقد ال يكفي بذاته العتبار العقد إداري  

ا فيما يتعلق بالشروط االستثناؤية فسن عقود العام ومفهومه ما زال موضع خالف بين الفقهاء، وأم  

                                                           
 19، ص 1( األسددددس العامددددة فددددي العقددددود اإلداريددددة، دراسددددة مقارنددددة، دار ال كددددر العربددددي،  5995مدددداو  سددددليمان محمددددد)ال  - 1

 وما بعد ا.
(، فكدددرة العقدددد اإلدار  عبدددر الحددددود،  دراسدددة فدددي النلدددام القدددانوني للعقدددود المبرمدددة بدددين 6000بكدددر محمدددد عبدددد الع يددد  علدددي) -2

( قضدددداع 5982ومددددا بعددددد ا،. مح ددددول عبددددد المددددنعم ) 661ة العربيددددة، القددددا رة، ص ، دار النهضدددد5الدددددو  واألشدددد اص األجنبيددددة،  
 .252، ص 5المشروعية وفلس ة االن تا  االقتصاد  في مصر عالم الكتث،  

 .   22، المرجت السابق، ص معاشو عمار - 3
ـدددد 255، ص 5تددددث،  ( قضدددداع المشددددروعية وفلسدددد ة االن تددددا  االقتصدددداد  فددددي مصددددر، عددددالم الك5982مح ددددول عبددددد المددددنعم ) -4
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القانون الخاص اليوم كثيراا ما تتضمن شروطاا استثناؤية  فعقد البيع يمكن أن يتضمن شرطا ينص 

حد أيكون فيها  على حق األطراف في إنهاؤه باإلرادة المنفردة وهذا النوع من الشروط التي

كما استشهد أنصار هذا الرأي في دعم وجهة  (1).قل من المتعاقد اآلخرأالمتعاقدين في مركز 

نظرهم بالتحكيم في قضية ارامكو الذي رفضت فيه هيؤة التحكيم اعتبار عقود الدولة إدارية استناداا 

م في ن المحك  أرنسي، كما إلى أن القانون الداخلي السعودي ال ي خذ بمبادئ القانون اإلداري الف

ه عقد إداري لعدم توافر شروط العقد اإلداري في عقد قضية تكساسو رفض تكييف العقد ب ن  

 (2).االمتياز

 رأي الباحث:

ن العقود التي تبرمها الدولة مع هذه الشركات ال يمكن إدراجها ضمن نطاق القانون العام، إ

على حده وتحليل عناصره القانونية فسذا ما تبين  أو القانون الخاص بل يتعين النظر إلى كل عقد

أن الدولة قد أبرمت هذا العقد استناداا ألسالي  السلطة العامة فسنه يتعين اعتباره عقداا إداريا 

خضاعه للقانون الوطني للدولة المتعاقدة، أما إذا تبين أن الدولة قد أبرمت العقد وفقاا ألسالي   وا 

نفسها بامتيازات السلطة العامة التي تمكنها من تعديل العقد أو إنها ه القانون الخاص ولم تحتفظ ل

بسرادتها المنفردة، وأخضعت هذا العقد لقانون إرادة الطرفين فسن ذلك يعتبر إقرارا منها بعدم إدارية 

 هذا العقد، وخضوعه لقواعد القانون الخاص.

  

                                                           
 505األسعد بشار محمد، عقود الدولة في القانون الدولي، المرجت السابق، ص - 1
 505األسعد بشار محمد، عقود الدولة في القانون الدولي، ن س المرجت السابق، ص  - 2
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 الفرع الثاني

 تطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقدة

 ستناداا إلى المعاهدات والقرارات الدولية.ا

يرى أنصار هذا االتجاه أن عقود الدولة تخضع للقانون الوطني للدولة المتعاقدة استناداا إلى 

 ما تضمنته ونصت عليه المعاهدات والقرارات الدولية في هذا الش ن.

 أول ـ المعاهدات الدولية:

"تفصل  على أن 1711مارر  12في  الموقعة من معاهدة واشنطن 40/1نصت المادة 

محكمة التحكيم في النزاع وفقاا لقواعد القانون المختارة من قبل األطراف، وفي حال عدم وجود 

اتفاق فسن للمحكمة تطبيق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في المنازعة بما في ذلك القواعد المتعلقة 

..". فالقانون الوطني .بالنزاعات المعروضة عليه بتنازع القوانين ومبادئ القانون الدولي المتعلقة

  (1).تطبيق في حال غيا  قانون اإلرادةللدولة المضيفة هو القانون الواج  ال

 ثانياا ـ القرارات الدولية: 

الذي نص في  1710ديسمبر  14تاري   1223ومن هذه القرارات قرار األمم المتحدة رقم 

د الت ميم أو نزع الملكية أو المصادرة على أسر من المنفعة منه على أن " يراعى استنا 4المادة 

العامة أو األمن العام أو المصلحة الوطنية المسلم برجحانها على المصالخ الفردية أو الخاصة 

األجنبية أو الوطنية وللمالك، في هذه الحاالت الحق في الحصول على التعويض المالؤم الذي يتم 

رية في الدولة التي تتخذ هذه اإلجراءات في ممارستها لسيادتها ووفقاا للقانون تقديره وفقاا للقواعد السا

الذي جاء  10/10/1794تاري  3021وكذلك قرار الجمعية العامة لنمم المتحدة رقم  (2).الدولي"

                                                           
 وما بعد ا. 671، المرجت السابق، ص في العالقات ال اصة الدولية األسعد بشار محمد، عقود االستامار - 1
 .261حم ة  اني محمود، المرجت السابق، ص  -2
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ن لكل دولة الحق بتنظيم السلطة وممارستها على االستثمار األجنبي ضمن اختصاصها إفيه" 

انينها وأنظمتها ووفق أهدافها وأولوياتها الوطنية وال يجوز أن تجبر الدولة على الوطني بموج  قو 

تاري   1223منخ معاملة تفضيلية لالستثمار األجنبي". وأيضاا  قرار األمم المتحدة رقم

الذي أكد على أن يكون الرأسمال المستورد وعاؤداته محكوما بالتشريع الوطني  14/10/1710

 (1).لدوليالنافذ وبالقانون ا

القرارات الدولية مجرد توصيات وال تتمتع بالقوة الملزمة  ن  أبعض الفقه اعتبر  غير أن  

ها تقع في المنطقة الوسطى في حين اعتبر البعض اآلخر أن   (2)،ها غير مقترنة بالجزاءنللدول كما آ

عرفية حلت محل  ها قاعدةن  أال تتمتع بقوة ملزمة على اعتبار ها فهي ليست مجرد توصيات كما أن  

  (3).قاعدة عرفية سابقة

قانون ن المعاهدات والقرارات الدولية تشكل دليالا على خضوع العقد للإفيرى  ا الباحثأم  

افتقار القرارات الدولية إلى  ن  أاإللزام، كما ن المعاهدات الدولية لها طابع ا  الوطني للدولة المتعاقدة و 

 الجزاء ال يقلل من قيمتها. 

  

                                                           
 وما بعد ا. 629، المرجت السابق، ص في القانون الدولي مشار ّليهما عند األسعد بشار محمد، عقود الدولة -1
 .256أبو  يد سرا  حسين، المرجت السابق، ص  -2
 وما بعد ا. 269حم ة  اني محمود، المرجت السابق، ص  -3
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 الثالثالفرع 

 تطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقدة

 استناداا إلى مبدأ القرينة المفترضة لهذا القانون

استند أنصار هذا الرأي في تبرير وجهة نظرهم بتطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقدة 

قد دعم على فكرة القرينة المفترضة وتقوم هذه القرينة على مجرد وجود الدولة طرفاا في العقد، و 

والذي جاء  1247أنصار هذا الرأي وجهة نظرهم بالحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية سنة 

فيه أن " كل شخص يتعاقد مع دولة ذات سيادة يخضع لقوانين هذه الدولة" كما أخذت محكمة 

بالقول" كل شخص خاص يتعاقد مع دولة ذات  1702االستؤناف ببارير في حكمها الصادر في 

غير أن بعض الفقه عارض في مس لة  (1).يخضع لهذا السب  وحده لقوانين هذه الدولة" سيادة

خضوع عقود الدولة لسلطان الدولة المتعاقدة واعتبر إن هذه القرينة بسيطة قابلة للدحض إذا كانت 

 كما أن   (2).هناك ظروف أو عوامل ت دي إلى تطبيق قانون آخر غير قانون الدولة المتعاقدة

قضت بعدم وجود أي قرينة  1730مايو  31النقض الفرنسية في حكمها الصادر في محكمة 

خاصة تطبق على العقود المبرمة بين دولة وأحد الرعايا األجان  وذلك عندما تدخل هذه العقود 

بطبيعتها وبالشكل الذي أبرمت فيه على حد سواء ضمن طاؤفة اتفاقات القانون الخاص والمشابهة 

مجرد كون  ن  إوكذلك فسن القضاء االنجليزي قرر  (3).تبرم بين األشخاص الخاصة لالتفاقات التي

 (4).العقد مبرماا بواسطة الدولة ال يمثل قرينة لصالخ تطبيق قانونها

                                                           
 .258 يد سرا  حسين، المرجت السابق، ص أبو  -1
 .265الحداد ح يلة السيد،  المرجت السابق، ص  -2
 .266أبو  يد سرا  حسين، المرجت السابق، ص  -3
 .266ـ 260المرجت السابق، ص  ن س أبو  يد سرا  حسين، -4
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مجرد وجود الدولة طرفاا في العقد ال يكفي بذاته للتدليل على خضوع  ن  إ ويرى الباحث

لدولة كثيراا ما تبرم عقودها وفقا ألسالي  القانون الخاص ا عقودها لسلطان قانونها الوطني، ذلك أن  

وتخضع العقد لقانون اإلرادة، كما ان الدولة طرفاا ثابتاا في جميع العقود التي تبرمها مما يعني أن 

جميع عقود الدولة تخضع لقوانينها وهذا غير جاؤز ألن االعتماد على هذه القرينة المفترضة يلغي 

ولة لقانون اإلرادة والتي تحرص الدولة ذاتها على تطبيقها في كثير من فكرة خضوع عقود الد

 العقود.

 المطلب الثاني

 عدم تطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقدة

 على العقود المبرمة مع الشركات المتعددة الجنسية.

على الرغم من أن بعض الفقه قد اتفقوا على فكرة عدم إخضاع عقود الشركات المتعددة 

على  لجنسية للقانون الوطني للدولة المتعاقدة إال إنهم قد اختلفوا في تحديد القانون الواج  التطبيقا

 .هذه العقود

ولتسليط الضوء على هذا الموضوع فسن تناولنا له سيكون من خالل الفرع األول الذي 

ا في الفرع ية، أم  ندرر فيه تطبيق قواعد القانون الدولي العام على عقود الشركات المتعددة الجنس

الثاني فنتناول تطبيق القانون العابر للدول على عقود الشركات المتعددة الجنسية. ثم نتناول في 

 الفرع الثالث تطبيق المبادئ العامة للقانون على عقود الشركات المتعددة الجنسية.
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 الفرع األول

 تطبيق قواعد القانون الدولي العام

 ة الجنسيةعلى عقود الشركات المتعدد

ن إخضاع عقود الدولة للقانون الوطني للدولة المتعاقدة من ش نه أن يمنخ هذه الدولة إ

سلطة تعديل العقد، أو إنها ه بسرادتها المنفردة لضرورات المصلحة العامة، وعليه فسن تقييد سلطات 

عتراف الدولة ال يكون عن طريق تضمين هذه العقود شرط الثبات التشريعي، بل عن طريق اال

مما يفيد في منخ المتعاقد مع الدولة حق  (1)،للقانون الدولي  بمعالجة كل ما له صلة مباشرة بالعقد

ومما يعزز فكرة خضوع عقود الدولة للقانون الدولي العام أن عقود االستثمار  (2).مساءلتها دولياا 

أجنبي تتصل بالنظام  التي تبرمها الدولة أو األجهزة والم سسات التابعة لها مع مستثمر خاص

القانوني الدولي بطبيعتها، وقد اعتبر بعض الفقهاء أن " كل شخص مهما كان نظامه القانوني 

بصفته مواطناا يخضع بصفة مباشرة للنظام القانوني الدولي ويحتمي به"، وأن كثيراا من العقود التي 

دول مما يدعو إلى إنشاء قانون تبرمها الدولة تبرم في إطار اتفاقيات التعاون االقتصادي بين ال

دولي للعقود مشتمالا على مجموعة قواعد القانون الدولي العام الخاصة بالعقود المبرمة بين دولة 

  (3).وشخص أجنبي

واستناداا لما تقدم تعتبر العقود التي تبرمها الدولة من خالل االتفاقيات الدولية عقوداا دولية 

ت العامة التابعة لها طرفاا فيها، وتضمنت التزام الدولة بعدم إذا كانت الدولة أو إحدى الهيؤا

ممارستها لبعض سلطاتها العامة، واختصاص قضاء التحكيم بالفصل في المنازعات التي تنش  بين 

ذا ما احتوى العقدعلى ما يشعر االتفاق صراحة أو ضمناا على استبعاد تطبيق القانون  األطراف، وا 
                                                           

دوليدددة وشددد ص القدددانون الددددا لي، منشدددية )د/ت( القدددانون واجدددث الت بيدددق علددد  العقدددد المبدددرم بدددين المنلمدددة الفدددؤاد مصددد    أحمدددد -1
 وما بعد ا. 29ص  المعارف، اإلسكندرية،

 .119الحداد ح يلة السيد، المرجت السابق، ص  -2
 وما بعد ا. 28ص  ، المرجت السابق، عمار معاشو - 3
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وتعتبر المعاهدات  (1)،، وتطبيق القانون الدولي أو المبادئ العامة للقانونالوطني للدولة المتعاقدة

الثناؤية بين الدول الشكل األكثر تقدماا لتدويل العقود المبرمة بين الدول، واألشخاص األجنبية 

التابعة لدول أخرى، ففي االتفاقيات الثناؤية تعتبر الدولة شريك في العقد لجهة تثبيت النظام 

ي أو المالي الداخلي كما إنها تمنخ الطرف المتعاقد مع الدولة إمكانية المطالبة بحقوقه أمام القانون

القضاء الدولي القادر على إصدار أحكام قضاؤية ملزمة وواجبة النفاذ على عاتق الدولة الطرف 

 (2).معه في العقد

ن العقود إ د من جان  بعض الفقه الذي اعتبروقد تعرض رأي أنصار هذا االتجاه للنق

ن المعاهدات الدولية إذ إوخصاؤصها عن المعاهدات الدولية  الدولية تختلف بطبيعتها وماهيتها

وخاصة ذات الطابع الصناعي أو التجاري ال تتعرض للموضوعات التي تتناولها العقود الدولية إذ 

لخوض في تقتصر هذه المعاهدات على االتفاق على تقديم القروض والمساعدات الفنية دون ا

المنازعات الجوهرية التي تثيرها العقود فالمعاهدة مصدر للقانون في حين أن العقد مصدر للحقوق 

نا لها ال تتم إال بين فييوااللتزامات. كما أن المعاهدات الدولية وفقاا لتعريف المادة الثانية من اتفاقية 

يعد من قبيل المعاهدات األعمال  أشخاص القانون الدولي أي الدول والمنظمات الدولية ومن ثم ال

القانونية التي ي تيها أشخاص القانون الداخلي حتى ولو اتخذت في بعض األحيان شكل االتفاق 

 (3).الدولي

ن عقود الشركات المتعددة الجنسية تخر  عن نطاق الخضوع لقواعد إفيرى  ا الباحثأم  

ن الدولي يختص بتنظيم العالقات بين الدول القانون الدولي، أو اعتبارها اتفاقية دولية ألن القانو 

                                                           
 وما بعد ا. 616ص المرجت السابق، عقود نق  التكنولوجيا،  ،جما  الدين صال  الدين -1
 221محمود، المرجت السابق، ص  حم ة  اني -2
 وما بعد ا. 222ص  المرجت السابق، أبو  يد سرا  حسين، -3



84 

والقواعد التي تحكم هذه العالقات، أما الشركات المتعددة الجنسية فال ينطبق عليها وصف الدولة 

 للقول بسخضاع عقودها لقواعد القانون الدولي. 

 الفرع الثاني

 تطبيق القانون العابر للدول

 على عقود الشركات المتعددة الجنسية

الة عدم تحديد المتعاقدين للقانون الواج  التطبيق على العقد، وعدم إمكانية يمكن في ح

لدول ويشمل هذا القانون وفقاا لمفهومه الواسع لبر اإخضاعه للقانون الدولي العام تطبيق قانون ع

قانون التجارة الدولية ك حد مكوناته المتعددة، ويت لف القانون العابر للدول من األعراف والعادات 

ويرى بعض الفقه  (1)،لتجارية، والمبادئ العامة للقانون، والقضاء اإلداري الدولي، وقضاء التحكيما

لدول يتطابق مع قانون التجارة الدولية ويصلخ ألن يحكم العالقات بين الدولة لبر اعالقانون الن إ

ية بين طرفين غير ويسعى قانون التجارة الدولية إلى تنظيم العالقات التعاقد (2)،واألشخاص الخاصة

متساويين أو متكافؤين من خالل القواعد المادية التي يتضمنها والتي تتجاوز الحدود الوطنية وي من 

ه في تجدد مستمر ال يصيبه الجمود مما يجعله ن  أخ األطراف المتعاقدة، ويتميز في الحماية لمصال

 (3).يتالءم مع طبيعة العقود التي ينظمها

موقفه من مس لة تمتع قانون التجارة الدولية بصفة النظام القانوني إلى وقد انقسم الفقه في 

 اتجاهين:

                                                           
 وما بعد ا. 716ص  المرجت السابق، الحداد ح يلة السيد،  -1
 .711المرجت السابق، ص  ن سالحداد ح يلة السيد،  -2
، دار 6ة الدوليدددة، دراسدددة تحليليدددة تيصددديلية،  ات ددداق التحكددديم كيسدددلوث لتسدددوية منا عدددات عقدددود التجدددار، (6001)م لدددوف أحمدددد -3

 .589ص النهضة العربية، القا رة، 
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ويعارض فكرة تمتع قانون التجارة الدولية بصفة النظام القانوني ويرى أن قواعد  التجاه األول:

التجارة الدولية مجرد عادات تجارية ال تحظى بصفة اإللزام التصافها بالتجريد والعمومية وغيا  

وال يمكن تطبيقها إال إذا تمت  (1)،م يد الجزاؤي المادي وعدم انتماؤها إلى مجتمع منظم ومتجانرال

اإلحالة إليها من أصحا  العالقة أو القانون الوطني الواج  التطبيق، وقد حاول بعض الفقه 

بادئ بين التخفيف من النقد الذي تعرضت له هذه القواعد بالقول ان المبادئ العابرة للحدود أو الم

الدول ال تشكل نظاماا قانونياا مستقالا، بل مجرد اقتراحات قانونية تعين المحكمين يبقى من الصع  

 (2).تحديد هويتها وطبيعتها ولم تتجاوز هذا النطاق

قواعد التجارة الدولية تشكل نظاماا قانونيا متكامالا  يرى أنصار هذا االتجاه أن   التجاه الثاني:

ن عدم اختيار األطراف لهذه القواعد ال يفقدها ا  و  ،على المعامالت التجارية الدوليةومستقالا يطبق 

كما تتمتع هذه القواعد بالترابط الداخلي  (3).الصفة القانونية لتلع  دوراا تكميلياا إلرادة األطراف

د والخارجي فالترابط الداخلي يتجلى من خالل انتها  المتعاملين في ميدان معين على نه  محد

بعد من كونه شرطاا عقدياا وجديراا أية ثم تكرار ذلك العمل حتى يغدو استناداا إلى مبدأ الحرية العقد

ب ن يتبناه قضاء التحكيم. بينما يكفل الترابط الخارجي لقواعد هذا القانون مالؤمته لحكم منازعات 

ضاء الفعلي الحقيقي لمجتمع عقود الدولة مقارنة بقواعد القوانين الوطنية واستنادا إلى اعتباره الق

كما يرى أنصار هذا االتجاه إن قواعد هذا القانون تتمتع بالتجريد واإللزام وتحتوي  (4)،التجار الدولي

على حلول مالؤمة تخلو منها القوانين الوطنية وان سيادة الطابع المكمل ال يمنع من إلزامها الذاتي 

                                                           
 .529ص المرجت السابق ، ، في العالقات ال اصة الدولية األسعد بشار محمد، عقود االستامار- 1
 وما بعد ا. 720، ص المرجت السابقالحداد ح يلة السيد، - 2
 وما بعد ا. 529، ص العالقات ال اصة الدوليةفي  األسعد بشار محمد، عقود االستامار - 3
 وما بعد ا. 820ص المرجت السابق، فلحو  وفاع م يد،  - 4
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أنها تتوفر على الركن الم سساتي إذ تنتمي إلى  خاصة في ظل قواعد عبر دولية آمرة عالوة على

 (1).مجتمع يتمتع بقدر من التنظيم ووحدة المصلحة

في يد فكرة تطبيق قواعد قانون التجارة الدولية على عقود الشركات المتعددة  أما الباحث

متكامالا،  عتبر نظاماا قانونياا هذا القانون ي تلف مع طبيعة عقود هذه الشركات وي ن  أسية ويرى الجن

 ويقدم حالا لمشكلة خلو العقد من تحديد القانون الواج  التطبيق. 

 الفرع الثالث

 تطبيق المبادئ العامة للقانون

 على عقود الشركات المتعددة الجنسية

يقصد بالمبادئ العامة للقانون المبادئ الساؤدة في األمم المتحضرة والتي يمكن تطبيقها 

ا أم   (2)،وجود مصدر قانوني دولي آخر معترف به كمعاهدة أو عرف على النطاق الدولي عند عدم

اليوم فتستمد المبادئ العامة للقانون من مختلف الدول األعضاء في الجماعة الدولية وبغض النظر 

وقد جرى  (3)،عن درجة تقدمها الفعلية وذلك استناداا إلى مبدأ المساواة في السيادة فيما بينها جميعاا 

طبيق هذه المبادئ بناء على اتفاق خاص بين األطراف، ثم استخدمت في قضاء العمل على ت

من النظام  32حيث نصت على هذه المبادئ المادة  (4).1702ة الداؤمة للعدل الدولي عام المحكم

األساسي لمحكمة العدل الدولية بهدف تزويد المصادر االتفاقية أو العرفية بضمان احتياطي 

ليست نصاا تشريعياا  32من ثغرات. ووفقاا لرأي بعض الفقه فسن المادة لمواجهة ما يعترضها 

                                                           
 .510، ص في العالقات ال اصة الدولية األسعد بشار محمد، عقود االستامار- 1
 من القانون المدني األردني. 62أنلر المادة  -2
 عد ا.وما ب 880ص  المرجت السابق، فلحو  وفاع م يد،-3
 .880ص  ن س المرجت السابق، فلحو  وفاع م يد، - 4
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نما نصا  قضاؤياا يحدد وظيفة القاضي الدولي وحدود سلطته فهي أقر  إلى  للحقوق وااللتزامات وا 

 (1).كونها قانوناا إجراؤيا مما يعني اعتبار موضوع هذه المادة مصدراا للقانون أمراا متعذراا 

 طبيق المبادئ العامة للقانون بين حالتين:ويميز في معرض ت

إذا تضمن العقد الحالة األولى: حالة وجود نص صريح يقضي بإعمال المبادئ العامة للقانون: 

نصاا يقضي بتطبيق المبادئ العامة للقانون ففي هذه الحالة يتعين إعمال هذا النص، وعلى الرغم 

خر، ففي تحكيم ألف في تطبيقه من تحكيم إلى ه اختنإي قضاء التحكيم لهذا المبدأ إال من تبن

Liamco  انتهى المحكم إلى عدم وجود مبادئ مشتركة بين القانون الليبي والقانون الدولي فيما

ن تفسير تلك المبادئ يشير إه اعتبر ن  أغير يتعلق بسنهاء العقد باإلرادة المشتركة مع التعويض، 

فسن  Aminoil، أما في تحكيم رة التعويض العادلويوج  تطبيق فكإلى مبادئ العدل واإلنصاف 

الوضع يختلف قليالا حيث اتخذ المحكم موقفاا سلبياا من هذه المبادئ وخاصة من مبدأ القوة الملزمة 

للعقد وقبل فكرة مسار الدولة به فيما لو اقتضت مصلحتها ذلك بشرط التعويض العادل كما أظهر 

نه قام بترك فسحة معينة سمخ من خاللها بتدخل إاا كامالا إال نون الكويتي تطبيققبوله لتطبيق القا

المبادئ العامة بغرض تدويل العقد وذلك عندما اعتبر تلك المبادئ مصدراا احتياطياا للقانون 

الوطني الكويتي وب ن القانون الدولي يمثل جزء مكمالا لهذا القانون وب ن تلك المبادئ تعترف بحق 

 (2).ها العامةالدولة في حماية مصالح

ويتجلى غيا  اإلرادة  الحالة الثانية: غياب اإلرادة الصريحة حول إعمال المبادئ العامة للقانون:

الصريحة حول إعمال وتطبيق المبادئ العامة للقانون في حالة عدم االتفاق على تحديد القانون 

قتها بالنظام المختص، أو النص على مبادئ أخرى من قبيل حسن النية دون أن يشترط عال

                                                           
 وما بعد ا. 85ص المرجت السابق، موس   الث حسن،  - 1
 .887فلحو  وفاع م يد، المرجت السابق، ص  -2
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القانوني الدولي أو النظم الوطنية، أو وجود نص صريخ يشير إلى إعمال قانون وطني معين وهنا 

  (1).تبلغ هيؤة التحكيم ذروة جرأتها باستبعاد ذلك القانون لصالخ إعمال هذه المبادئ

حو ومن األمثلة على ذلك تحكيم ارامكو الذي ادعى فيه المحكم بغموض العقد ونقصه على ن

استلزم تطبيق المبادئ العامة للقانون على موضوع النزاع فالقانون السعودي ال يعرف فكرة العقود 

اإلدارية كما أن المحكمة قضت ب ن" مبدأ احترام الحقوق المكتسبة هو أحد المبادئ األساسية في 

أن تنقض أو النظامين الدولي والداخلي لغالبية الدول المتحضرة وعلى ذلك ال تستطيع الحكومة 

 .(2)تقيد الحقوق التي منحتها في اتفاق سابق بسبرام اتفاق الحق حول نفر الموضوع كله أو بعضه

  

                                                           
 .889ص ن س المرجت السابق، فلحو   وفاع م يد،  -1
 .62ص  المرجت السابق، بكر محمد عبد الع ي ، - 2
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 الفصل الخامس

 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 

 أولا ـ الخاتمة:

موضوع القانون الواج  التطبيق على عقود الشركات المتعددة الد راسة  لقد تناولت هذه

على تحديد هذا القانون من أهمية على الصعيدين القانوني واالقتصادي، وذلك الجنسية لما يترت  

نظراا لتوسع النشاط االستثماري لهذه الشركات على المستوى الدولي، واستعانة الدول بها لما تتمتع 

 به من قدرات مالية وتقنية وبشرية في تنفيذ برام  التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

للتصدي لمشكلة تحديد القانون الواج  التطبيق على الد راسة  ءت هذهومن هنا فقد جا

فقد تناولت في الفصل الثاني الد راسة  العقود التي تبرمها هذه الشركات وتمهيداا لمعالجة موضوع

حيث تم في المبحث األول تناول مفهوم  ،ماهية الشركات المتعددة الجنسية من خالل مبحثين

سية ومدى تمتعها بالشخصية القانونية الدولية من خالل تعريفها وتسليط الشركات المتعددة الجن

الضوء على الطرق القانونية لتكوينها، ودراسة مدى إمكانية تمتعها بالشخصية القانونية الدولية، وما 

ا في المبحث الثاني إذا كانت تعتبر من أشخاص القانون العام أم من أشخاص القانون الخاص. أم  

بعض أنواع العقود التي تبرمها الشركات المتعددة الجنسية مع الد راسة  فصل فقد عرضتمن هذا ال

 الدول ومن هذه العقود عقود البتول، وعقود نقل التكنولوجيا، وعقود األشغال الدولية.

فخصص لبيان ماهية قانون اإلرادة الواج  التطبيق الد راسة  ا الفصل الثالث من هذهأم  

المتعددة الجنسية، في حال رغبة األطراف إخضاع عقودهم لقوانين معينة على عقود الشركات 

استناداا لمبدأ سلطان اإلرادة وقد تم تناول هذه المشكلة من خالل المبحث األول الذي تصدى 
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هذه لتحديد مفهوم قانون اإلرادة من خالل مناقشة موقف القانون األردني واالتفاقيات الدولية من 

، والمبادئ التي تخضع لها في سليط الضوء على مظاهر التعبير عن اإلرادةالمس لة حيث تم ت

مكانية تجزؤة العقد، ونطاق االختيار،  اختيار قانون العقد والمتعلقة في وقت اختيار قانون العقد، وا 

ومس لة االرتباط بين القانون المختار والعقد، ومدى قدرة األطراف على اختيار قانون وطني لدولة 

إلى الضوابط التي تحكم اإلرادة عند اختيار الد راسة  ا في المبحث الثاني فقد تعرضت. أم  معينة

قانون العقد وتتمثل هذه الضوابط بضرورة مراعاة مبادئ النظام العام المنصوص عليها في القانون 

في الد راسة  األردني واالتفاقيات الدولية، وعدم التحايل أو الغ  على القانون. ثم استعرضت

المبحث الثالث المعوقات التي تقف في وجه تطبيق قانون اإلرادة والمتمثلة بالتجميد الزمني لقانون 

اإلرادة أو مبدأ الثبات التشريعي، واندما  قانون اإلرادة في العقد، وأخيراا الدور االحتياطي الذي 

 يلعبه قانون اإلرادة في تحديد القانون الواج  التطبيق على العقد.

القانون الواج  التطبيق على عقود الشركات المتعددة الد راسة  الفصل الرابع من وعرض

الجنسية في ظل غيا  قانون اإلرادة ، حيث تم معالجة هذه المشكلة والوقوف على كيفية تحديد 

الد راسة  قانون العقد في حالة غيا  قانون اإلرادة من خالل المبحث األول الذي استعرضت فيه

هاء من تحديد القانون الواج  التطبيق وبينت انقسام مواقفهم إلى موقفين األول دعا إلى مواقف الفق

. أما رمة مع الشركات المتعددة الجنسيةتطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقدة على العقود المب

 الموقف الثاني فقد عارض في تطبيق القانون الوطني على عقود الشركات المتعددة الجنسية. ثم

في المبحث الثاني سلطة المحكمين في تحديد القانون الواج  التطبيق في حالة الد راسة  تناولت

غيا  قانون اإلرادة من خالل عرض موقف قانون التحكيم األردني واالتفاقيات الدولية من هذه 

في هذا المس لة حيث تم تناول مدى قدرة المحكمين على تحديد قانون العقد، والطرق التي يتبعونها 

موقف القانون الدولي الخاص من مس لة تحديد الد راسة  ا في المبحث الثالث فقد تناولتالمجال. أم  
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القانون الواج  التطبيق في حالة غيا  قانون اإلرادة وعرضت طرق اإلسناد الجامد للقانون األوثق 

 صلة بالعقد واإلسناد المرن ومنه  األداء المميز. 

 النتائج: ثانيا :

 إلى النتاؤ  التالية:الد راسة  خلصت وقد

من القانون المدني في تحديد القانون الواج  التطبيق  02/1ر تبنى المشرع األردني في المادة 1

على العقود المبرمة مع الشركات المتعددة الجنسية قاعدة خضوع العقد لقانون اإلرادة، واعتبر أن 

ه لم يجز تجزؤة القانون الواج  ن  أضمنياا، غير أن يكون صريحاا أو  التعبير عن اإلرادة يمكن

ه لم يشر إلى ضرورة وجود ارتباط بين ن  إاعتبره وحدة متكاملة، كما يالحظ التطبيق على العقد بل 

 قانون اإلرادة  والعقد. 

ن إرادة األطراف في اختيار القانون الواج  التطبيق على العقد ليست حرة بصورة مطلقة بل إر 0

من القانون  07د من الضوابط أهمها ضرورة مراعاة النظام العام حيث منعت المادة تخضع للعدي

المدني األردني تطبيق أحكام قانون أجنبي إذا كانت هذه األحكام تخالف النظام العام واآلدا  في 

على الرغم من عدم التبني و عدم التحايل أو الغ  على القانون.كة األردنية الهاشمية. و الممل

من خالل و القانون غير أنه يمكن تطبيقها خ من قبل المشرع األردني لنظرية الغ  نحالصري

من القانون المدني المتعلقة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الخاص  01إعمال ما تضمنته المادة 

رد من قانون تنفيذ 9/1فيما لم يرد نص بش نه من أحوال تنازع القوانين، وكذلك ما تضمنته المادة 

ترفض الطل   ن  أوالتي نصت على أنه يجوز للمحكمة  1710لسنة  2حكام األجنبية رقم األ

 المرفوع إليها لتنفيذ حكم أجنبي إذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق االحتيال.

ر اختلفت مواقف الفقهاء، وقضاء التحكيم، والتشريعات القانونية، من مس لة تحديد القانون الواج  3

عقد في حالة غيا  قانون اإلرادة حيث ذه  بعض الفقهاء إلى القول بسخضاع هذه التطبيق على ال
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العقود إلى القانون الوطني للدولة المتعاقدة، في حين ذه  البعض اآلخر إلى القول بتطبيق قواعد 

القانون الدولي العام عليها، أو قانون التجارة الدولية. أما موقف قضاء التحكيم فقد تجلى من خالل 

تجاهين األول يقول بتقييد المحكمين بتحديد القانون الواج  التطبيق من خالل قواعد التنازع، ا

والثاني يقر حرية المحكمين في التحديد المباشر للقانون الواج  التطبيق. أما فيما يتعلق بموقف 

اعتبرت انه من القانون المدني والتي  02/1المشرع األردني من هذه المس لة فقد نصت عليه المادة 

في حالة خلو العقد من قانون اإلرادة يسري على االلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها 

 الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناا، فسن اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد.
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 التوصيات: :ثالثاا 

ألردني بحيث يكون القانون المختار من قبل األطراف من القانون المدني ا 02/1ر تعديل المادة 1

ليحكم العقد على صلة به ألن الصلة بين العقد وقانون اإلرادة هي التي تبرر االختيار، سواء كانت 

هذه الصلة شخصية تتعلق بجنسية المتعاقدين أو محل إقامتهم، أو موضوعية تتعلق بمكان إبرام 

 العقد أو تنفيذه.

من القانون المدني األردني والمتعلقة بمنع تطبيق قانون أجنبي في المملكة  07ة ر تعديل الماد0 

لمخالفته النظام العام بسضافة فقرة إلى هذه المادة تمنع تطبيق أحكام قانون أجنبي إذا تم اللجوء إليه 

 عن طريق الغ  والتحايل على القانون. 

لكيفية اختيار القانون الواج  التطبيق على  ةر إقرار اتفاقية دولية تتعلق بتحديد معايير أساسي3

يراعي مقتضيات القوانين الوطنية، وتكون له األولوية في  العقد في حالة خلوه من قانون اإلرادة

 التطبيق على القوانين الداخلية. 
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 لمراجعقائمة المصادر وا

 أولا ـ الكتب:

تا  األول، تنازع القوانين، دار النهضة ، الكالقانون الدولي الخاص( 0222حمد)أبراهيم إبراهيم إ

 العربية، القاهرة.

التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الدولية في (  0222أبو أحمد عالء محي الدين مصطفى)

، دراسة مقارنة، دار الجامعة ضوء القوانين الوضعية والمعاهدات الدولية وأحكام محاكم التحكيم

 .الجديدة، مصر

 ، دار النهضة العربية، القاهرة. التحكيم في عقود البترول( 0224ين)أبو زيد سرا  حس

، دار مدخل إلى دراسة الشركات الحتكارية المتعددة الجنسية( 1799) األتربي محمد صبحي

 .الثورة للصحافة والنشر، بغداد

، لعامالنظام القانوني للشركات عبر الوطنية المعاصرة والقانون الدولي ا( 0227أحمد سي علي )

 دار هومة، الجزاؤر.

، منشورات الحلبي 1، طعقود الستثمار في العالقات الدولية الخاصة(،0221األسعد بشار محمد)

 الحقوقية، بيروت. 

، مكتبة زين الحقوقية واألدبية، 1، طعقود الدولة في القانون الدولي(، 0212األسعد بشار محمد)

 بيروت.

 ، عمان.1، طقابضة وعالقتها بالشركات القابضةالشركة ال( 1772إسماعيل محمد حسين)

منشورات الحلبي  عقود األشغال الدولية والتحكيم فيها،( 0223إسماعيل محمد عبد المجيد)

 الحقوقية، بيروت.
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،  دراسة في النظام القانوني فكرة العقد اإلداري عبر الحدود(، 0222بكر محمد عبد العزيز علي)

 ، دار النهضة العربية، القاهرة. 1ألشخاص األجنبية، طللعقود المبرمة بين الدول وا

 ، تنازع القوانين، الزيتونة ل عالم والنشر، الجزاؤر.القانون الدولي الخاصبلقاسم إعرا )د/ت( 

منشورات  أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر( 1771تونسي بن عامر )

 .1دحل ، ط

 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاؤر.ون المجتمع الدولي المعاصرقان( 0221تونسي بن عامر)

، منشورات الحلبي الحقوقية، 1، طالوجيز في عقود التنمية التقنية( 0221جابر عبد الرءوف)

 بيروت.

 ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية.عقود نقل التكنولوجيا( 0221جمال الدين صال  الدين)

 ، بغداد، دون دار نشر.0، طالقانون الدولي الخاص العراقي( 1790حافظ ممدو  عبد الكريم)

، دار الفكر النظام القانوني لحماية التجارة اإللكترونية( 0220حجازي عبد الفتا  بيومي)

 الجامعي، اإلسكندرية.

، 1، طالموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي( 0224الحداد حفيظة السيد،)

 لبي الحقوقيةمنشورات الح

، دار الحامد المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسية(، 0222الحديدي طلعت جياد)

 ، عمان.1للطباعة والنشر، ط

النظام القانوني الواجب اإلعمال على العقود اإلدارية الدولية أمام ( 0222حمزة هاني محمود)

 ت.، منشورات الحلبي الحقوقية، بيرو 1، طالمحكم الدولي
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، تنازع القوانين، تنازع االختصاص القضاؤي القانون الدولي الخاص(0213الداودي غال  علي )

 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.0الدولي، تنفيذ األحكام األجنبية، دراسة مقارنة، ط

لدولية ، أهم االتفاقيات والقرارات والبيانات والوثاؤق ا موسوعة القانون الدولي( 0223دبا  عيسى)

، 1للقرن العشرين في مجال القانون الدولي العام، المجلد لرابع، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط

 األردن.

، مطبعة األدي ، بغداد، دار الثورة الشتراكية والشركات متعددة الجنسية( 1799الرامي جور  )

 للطباعة والنشر.

، مطبعة الحكم المحلي، القانون العراقي أحكام تنازع القوانين في( 1722الراوي جابر إبراهيم)

 بغداد. 

، منشورات 1، نموذ  العقد النفطي، طالوجيز في العقد التجاري الدولي( 0222ربا  غسان)

 الحلبي الحقوقية، بيروت.

دراسة في إطار القانون الدولي   BOTعقود التشييد والستغالل والتسليم ( 0224الروبي محمد)

 ربية، القاهرة.الخاص، دار النهضة الع

، دار النهضة العربية، المشروع ذو القوميات المتعددة من الناحية القانونية( 0221شفيق محسن)

 القاهرة.

، 1، دار الفكر العربي، طالقانون الدولي العام للعقود(، 0229شكري سعيد عبد الغفار أمين)

 مصر.

، دار النهضة وليت الطابع الد  التحكيم في العقود اإلدارية ذا( 0222الشي  عصمت عبد اهلل،)

 العربية، القاهرة.
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، دار الفكر 0، طالقانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية(،0221صادق هشام علي)

 الجامعي، اإلسكندرية.

 ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت.أصول القانون( 1792الصدة عبد المنعم فر )

المسؤولية الدولية عن انتهاكات الشركات المتعددة الجنسية ( 0227صديق جوتيار محمد )

 ، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية.لحقوق اإلنسان

، دار الثقافة 1، طالنظام القانوني لندماج الشركات( 1729الصغير حسام الدين عبد الغني)

 للطباعة والنشر، القاهرة.

دراسة مقارنة، دار الفكر  ي العقود اإلدارية،األسس العامة ف( 1771الطماوي سليمان محمد)

 .1العربي، ط

، مركز الدراسات العربي األوربي، العقود الدولية لنقل التكنولوجيا(، 0223الطيار صالخ بن بكر)

 .12ر 19، بيروت، ص 0ط

مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ر الدار  العالقات الدوليةـعبد الحميد محمد سامي)د/ت( 

 عية للطباعة والنشر، بيروت.الجام

دراسة في القانون الواج  التطبيق  قانون العمليات المصرفية الدولية( 1774عبد العال عكاشة)

 على عمليات البنوك ذات الطبيعة الدوليةر اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية.

القوانين، وتنازع  ، الجزء الثاني، في تنازعالقانون الدولي الخاص( 1721عبد اهلل عز الدين)

 ، الهيؤة المصرية العامة للكتا .7االختصاص القضاؤي الدولي ط

 ، الم سسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.الشركات المتعددة القومياتعيسى حسام)د/ت( 

 ، في الجزاؤر والعولمة، منشورات جامعة قسنطينة.بين العولمة والسيادة(، 0221غضبان مبروك)
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، مس ولية اإلفالس الدولي لمجموعة الشركات المتعددة الجنسية(، 0221ف )غنام محمد شري

 الشركة األم األجنبية عن ديون شركاتها الوليدة، دار الجامعة الجديد للنشر، اإلسكندرية

، النظرية العامة، منش ة المعارف، الوجيز في التنظيم الدولي( 1793الغنيمي محمد طلعت)

 .0اإلسكندرية، ط

، بيت 1، طالتنظيم القانوني للشركات متعددة الجنسية والعولمة( 0220ني محمد)الفخري عو 

 الحكمة، بغداد.

، 1، طالمشاكل القانونية في عقود نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية( 0222فلحوط وفاء مزيد)

 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.

د المبرم بين المنظمة الدولية وشخص القانون واجب التطبيق على العقف اد مصطفى أحمد)د/ت( 

 ، منش ة المعارف، اإلسكندرية.القانون الداخلي

عالم  قضاء المشروعية وفلسفة النفتاد القتصادي في مصر( 1724محفوظ عبد المنعم )

 .1الكت ، ط

، دراسة اتفاق التحكيم ك سلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية(، 0221مخلوف أحمد)

 ، دار النهضة العربية، القاهرة0ت صيلية، طتحليلية 

، دار  حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص(،  0220محمد خليل خالد عبد الفتا ،)

 النهضة العربية، القاهرة.

،دراسة تطبيقية اللتزام بالضمان في عقود البناء والتشييد( 0221محمد علي عمرو طه بدوي)

 دار النهضة العربية، القاهرة. على عقود اإلنشاءات الدولية،

، دراسة في األصول النظرية النظام السياسي الدولي(،  1771محمد فهمي عبد القادر)

 والخصاؤص المعاصرة، دار الش ون الثقافية العامة، بغداد.
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، منشورات بغدادي، تطور التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري( 0222محمد كوال)

 الجزاؤر.

دراسة ألهم التغيرات التي لحقت سيادة الدولة  التجارة الدولية،( 0221بي السيد عبد المنعم)المراك

 في ظل تنامي التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة.

، دراسة في القانون المصري، تسوية منازعات عقد نقل التكنولوجيا( 0227فهد بجاد) فخالمال

 نهضة العربية، القاهرة.ونظام التحكيم السعودي، دار ال

، دار الفكر القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكترونية( 0222المنزالوي صالخ)

 الجامعي، اإلسكندرية.

سالمة أحمد  ، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية.العقود الدوليةمنصور محمد حسين)د/ت(، 

اوضات العقود الدولية، القانون واج  التطبيق وأزمته، ، مفقانون العقد الدولي( 0221عبد الكريم )

 دار النهضة العربية، القاهرة.

، دراسة في المفهوم والظاهرة واألبعاد، دار الجامعة الجديدة العولمة (0223منصور ممدو  محمود)

 للنشر، اإلسكندرية.

 ، عمان.، دار الثقافة للنشر والتوزيعالقانون الجوي الدولي( 1772موسى طال  حسن)

منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العالقات الخاصة ذات ( 1772الم يد محمد عبد اهلل محمد،)

 ، دراسة ت صيلية، دار النهضة العربية، القاهرة.الطابع الدولي

، دار قابلية محل النزاع للتحكيم في عقود التجارة الدولية( 1777ناصيف حسام الدين فتحي)

 رة.النهضة العربية، القاه

 ، دون ناشر، أو بلد نشر.تنازع الهيئات وتنازع الختصاص القضائي( 1711نصر اهلل مرتضى )



111 

دور القانون الدولي العام في النظام القتصادي العالمي ( 0229نصار محمد عبد الستار) 

 ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندريةالجديد

ص العتباري في العالقات الخاصة موطن الشخص الطبيعي والشخ(، 0222النمر أبو العال، )

 ، دار النهضة العربية، القاهرة.0، طالدولية

، تنازع القوانين، المبادئ العامة والحلول الوضعية القانون الدولي الخاص( 0211الهداوي حسن)

 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.3في القانون، ط

، ون الدولي العام والشريعة اإلسالميةالشخصية الدولية في القان( 1791ياقوت محمد كامل)

 ، دار ألهنا للطباعة، القاهرة. 1ط

حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي بين النظرية ( 0222ياقوت محمود محمد)

 ، دراسة تحليلية ومقارنة في ضوء االتجاهات الحديثة، منش ة المعارف، اإلسكندرية.والتطبيق

الروابط العقدية الدولية بين النظرية الشخصية والنظرية  (0224ياقوت محمود محمد)

 .، دراسة تحليلية مقارنة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندريةالموضوعية

 

 ثانياـا الرسائل الجامعية:

، رسالة قواعد التنازع والقواعد المادية في منازعات عقود التجارة الدولية( 0212بالق محمد) 

 لقايد، تلمسان، الجزاؤرماجستير، جامعة أبو بكر ب

، رسالة ماجستير، التنظيم القانوني الدولي للشركات المتعددة الجنسيات( 0221بن صالخ رشيدة،)

 كلية الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة الجزاؤر.
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عقود الدولة لنقل التكنولوجيا دراسة في إطار القانون الدولي ( 1773جمال الدين صال  الدين )

 ، رسالة  دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمر.التجاري الخاص والقانون

، رسالة دكتوراه، عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي(، 1729سعدي نصيرة بو جمعة)

 جامعة اإلسكندرية.

القانون والسيادة وامتيازات النفط، مقارنة بالشريعة ( 1779السعيدان احمد عبد العزيز خليفة)

 ، بيروت.0، ط07مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة أطروحات الدكتوراه، ، اإلسالمية

النظام القانوني لعقود إنشاء المنشا ت الصناعية بين (  1770السيد عوض اهلل شبيه الحمد)

، )مع دراسة تطبيقية على العقود المصرية( رسالة دكتوراه، الدول والشركات األجنبية الخاصة

 لحقوق، مصر.جامعة أسيوط ، كلية ا

، رسالة دكتوراه في القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي( 0222شويربحالد)

 الحقوق، جامعة الجزاؤر، بن يوسف بن خلدة، كلية الحقوق.

، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية( 0212عبد الكريم عدلي محمد )

 أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزاؤر.رسالة دكتوراه، جامعة 

، رسالة ماجستير، كلية العولمة وانعكاساتها على أدوار الدولة الوطنية( 0224متنصر جمال،)

 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة المركزية.

)في عقود  الضمانات في العقود القتصادية الدولية في التجربة الجزائرية( 1772معاشو عمار)

 ا  واإلنتا  في اليد( رسالة دكتوراه جامعة بن عكنون، الجزاؤرالمفت

، رسالة ماجستير، الشركات المتعددة الجنسيات وت ثيرها على سيادة الدول( 0213مليكة مغيلي)

 جامعة خمير مليانة، الجزاؤر.
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الشخصية القانونية للشركات المتعددة الجنسيات في القانون الدولي ( 0212نعيمة بوبر ط  )

 ، رسالة ماجستير، جامعة األخوة منتوري، قسنطينة، الجزاؤر.لعاما

 

 ثالثاا ـ البحوث والمقالت المنشورة في المجالت:

(، شروط الثبات التشريعي في عقود االستثمار والتجارة الدولية، 1729حمد عبد الكريم)أسالمة 
 .43، العدد المجلة المصرية للقانون الدولي

دراسة ( الشركات المتعددة الجنسيات وأثرها على الدول النامية، 0212ن)عبد العزيز أحمد وآخرو 
 ، العدد الخامر والثمانون, دمشق.منشورة في مجلة اإلدارة والقتصاد

 الدولية: واألنظمة والقرارات رابعاا ـ التفاقيات والمعاهدات

 1711اتفاقية واشنطن لعام 

 1722اتفاقية روما لعام 

 1710لسنة  1223و  1794لسنة  3021مة لنمم المتحدة رقم قرارات الجمعية العا

 1771وبال بسويسرا لسنة  1797قرارات مجمع القانون الدولي في م تمري أثينا لسنة 

 النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية

 خامساا ـ القوانين:

 وتعديالته. 1710لسنة الدستور األردني 

 1791لسنة  43رقم  القانون المدني األردني

 .0221لسنة  19وتعديالته لغاية القانون رقم  1779لسنة  00قانون الشركات األردني رقم 

 . 0221لسنة  31قانون التحكيم األردني رقم 

 1710لسنة 2قانون تنفيذ األحكام األجنبية األردني رقم 

 القانون المدني المصري.

 1711لسنة  42القانون المدني العراقي رقم 
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 1777الصادر سنة 19المصري رقم قانون التجارة 

المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزاؤرية، العدد  0221قانون االستثمار الجزاؤري لسنة 
 . 00/2/0221، تاري  49


