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S 
بظروف دفعت بها إىل املطالبة -ال سيما البلدان املنتجة للبرتول -مرت البلدان النامية

العاملة على أراضيها، وبسبب عدم تلبية هذه  األجنبيةحبقوقها من شركات النفط 

اللجوء إىل التأميم  الشركات ملطالبات حكومات هذه البلدان اختذت بعض هذه البلدان

الذي يقوم على أساس نقيض لألسس اليت تقوم عليها الرأمسالية خبصوص ملكية 

 وسائل اإلنتاج، فهو مطلب يتحقق بتحقيق االشرتاكية داخل جمتمع معني. 

أن نقل ملكية املشروع -وقد توصل الباحثان إىل جمموعة من النتائج من أهمها: 

 املعنوية، ويتخذ شكاًل قانونيًا جديدًا قد شخصيتهيل ( مباشرة إىل الدولة يزاملؤمم)

يكون على شكل مؤسسة عامة أو شركة حكومية أو شركة مساهمة، حبيث ينطوي 

 حتتها صورتان هما صورة االندماج وصورة التصفية. 

ضرورة قيام املشرع العراقي بإصدار قانون للتأميم -أّما أهم التوصيات فكانت: 

القانونية املتعلقة به يف تشريع  األحكاملعصر، يتضمن كافة جديد يواكب تطورات ا

 قانوني واضح ومفهوم للجميع. 

The legal System Nationalization (A Comparative study )   
Abstract 

Developing countries-passed especially petroleum-producing 

countries - conditions prompted them to claim their rights from 

foreign oil companies operating on its territory, and because of 

failure to meet these companies claims the governments of these 

countries have taken some of these countries there was a need to 

resort to nationalization, which is based on the opposite of the 

foundations on which underpinning capitalism regarding the 

ownership of the means of production, he realized the requirement 

to achieve socialism within a particular community 
he researcher has reached a set of results including  

That the transfer of ownership of the project the congregation 

directly to the State removes the moral character, and take a new 

legal form may be in the form of a public institution or a 

government company or a joint stock company, so that involves 
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underneath two images are the image integration and image 

filtering 

The need for the Iraqi legislature to issue a new nationalization law 

takes into account the developments of the times, that includes all 

the legal provisions relating to him in a clear legal legislation and 

the concept for all 

 مقدمة

يهدف التأميم إىل أن تكون مصادر الثروة الطبيعية، حتت سيطرة إدارات 

يف حياة األمم  مهمةمرحلة  الدولة باعتبارها ملكًا للشعب، وتعّد

والشعوب النامية ال سيما وأن تأثريات ونتائج تأميم شركات البرتول مّتر 

األخرى، حيث قامت  النفطيةا إىل الدول عرب حدود الدول اليت يتم فيه

هذه الدول إعادة النظر يف مجيع عقود البرتول وأدت إىل بروز عقود 

املشروع املشرتك، واملقاولة بداًل من عقود واتفاقيات االمتيازات التقليدية 

والدولة النامية عندما تدخل يف عالقة عقدية مع الشركات النفطية 

اخلربة الفنية واإلدارية الالزمة الكتشاف  األجنبية تقوم إىل اكتساب

العاملية  األسواقالفائدة على إنتاجه بكميات جتارية ومن ثم تسويقه إىل 

وظهرت أمناط من صور مشاريع النفط على شكل: املشروع املشرتك، 

وتضمنت نصوص صرحية تفرض  اإلنتاجوعقود املقاولة، وعقود اقتسام 

ريب وتأهيل العناصر الوطنية يف اجملاالت املتعاقدة معها تدالشركات على 

 الفنية والتقنية واإلدارية أيضًا. 

ومسيت املرحلة اليت تلت التأميم مبرحلة االستغالل املباشر، حيث يتم إعادة 

، هي أن تقوم األوىلمن قبل الدول املنتجة بإحدى صورتني: الصورة 

كن اليت تكون الشركة الوطنية للنفط بعملية التنقيب والبحث يف األما

للبحث فيها. والصورة  األجنبيةخارج املساحة املرخصة للشركات 

الثانية، هي لالستغالل املباشر وهي عبارة عن متلك املشروعات القائمة 

منفردة وكما هو احلال  األجنبيةمن قبل الشركات  اإلنتاجواليت يتم فيها 

بالكامل مملوكًا  يف اتفاقيات االمتياز أو مبشاركة وطنية فيصبح املشروع

 للدولة. 
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ومل تلبث الدول طوياًل بعد مرحلة التأميم االعتماد على هذا النظام 

وزادت احلاجة إىل الشركات األجنبية ثانية نتيجة لعدم متكن هذه الدول 

من مسايرة التطور احلاصل يف زيادة الطلب على البرتول وإمكانية 

تكن مؤهلة الستخراج كميات استخراجه، ال سيما الدول النامية اليت مل 

 العاملية.  األسواقلتلبية  طكبرية من النف

ة إىل وما يربر اختيار هذا املوضوع األهمية اخلاصة اليت حتظى هلا احلاج

، إىل جانب احلاجة إىل املال مما يفرض على الدول استخدام أفضل طالنف

 . طالوسائل واملعدات الالزمة لتطوير صناعة النف

احثان املنهج الوضعي القانوني املقارن ببيان مفردات هذه واستخدم الب

املال  إىلالدراسة خاصة، يف الدول املنتجة للبرتول من أجل بيان احلاجة 

البشرية الستخراج النفط، والكفاءات مقابل ضرورة توفري أفضل املعدات 

وحماولة االستغناء عن الشركات األجنبية اليت كادت أن متس بسيادة الدول 

 ن خالل التحكم باستخراج ثرواتها الطبيعية. م

 مفهوم التأميم وطبيعته القانونية: املبحث األول

غريزة التملك اليت تنشأ عن ضرورة بقاء النوع اإلنساني هي اليت  إّن

 إنسانتدفعه إىل أن يتملك أو أن يستعمل حقًا شخصيًا ومبعزل عن أي 

خرآ
(1)

 . 

بامللكية األساس يف فكرة  واالحتفاظلك بالرغبة يف التم االجتاههذا ويعد 

حق امللكية حق طبيعي أو مالزم لطبيعة اإلنسان،  أّن باعتبار ،التأميم

من قبل أشخاص  اخرتاقهاسلبت أو مت ممتلكاتها أن  الشعوب عندما تشعرو

هذه احلقوق من خالل  الستعادةأو شركات أجنبية تلجأ إىل هذه الوسيلة 

ميلكونهاالقانونية اليت  اآلليات
(2)

.  

املطالب خالل من القانونية التأميم وطبيعته وسيقوم الباحثان ببيان مفهوم 

 :اآلتية

أهم مصادر الطاقة، وشريان النفط  يعّد نشأة التأميم: املطلب األول

يف  سلعة مهمة وهو ،احلياة للمؤسسات الصناعية الكربى يف العامل وأحد
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حبركة الصناعة وتطور  بط، وترتعلى أوسع نطاق اجملال االقتصادي

اإلنتاج
(3)

 . 

اليت متثل أضخم -النفطية املتتاليةاالحتكارات ، جاءت ونظرا هلذه األهمية

للحصول  اطق املنتجة للنفطيف املن هتملت-اجلبارة يف الغرب االحتكارات

واالمتيازات النفطيةعلى العقود 
(4)

. 

 فروع التالية:وعلية سيقوم الباحثان ببيان نشأة فكرة التأميم يف ال

، االشرتاكيةالشريعة اإلسالمية ويف الدول يف جذور التأميم الفرع األول: 

يتطلب بيان جذور التأميم يف الشريعة اإلسالمية والدول االشرتاكية، 

 : اآلتيةتوضيحه يف النقاط 
: امتاز الدين اإلسالمي جذور التأميم يف الشريعة اإلسالمية: أوال

العالقات، شتى اعي أحدث ثورة حقيقة يف ه دين اجتماحلنيف بأّن

على تأكيد أسس العدالة االجتماعيةه واشتملت تعاليم
(5)

الدعوة  وتعّد .

بشر به )رسول ا وتطبيقًا صادقًا مل االجتماعياإلسالمية منطلقًا للعدل 

جتمع متكامل مب-أمني الرسالة السماوية-اهلل صلى اهلل عليه وسلم(

والعدل، فمنح احلاكم حق التدخل دفاعًا  متضامن تسوده أواصر األخوة

وانطالقًا من وجهة النظر هذه سوف  ،عن مصلحة اجلماعة وحقوقها

نقف على مفهوم كل من امللكية الفردية واجلماعية من وجهة نظر 

السمحاءالشريعة اإلسالمية 
(6)

. 

 : اآلتية، يتطلب البحث يف النقاط اإلسالميةالشريعة يف التأميم بيان جذور ول

حيازة : هايعّرف فقهاء الشريعة اإلسالمية امللكية بأّن امللكية الفردية:-1

به على وجه  واالنتفاعحيازة ُتمّكن احلائز من التصرف فيه  ءالشي

شرعي
(7)

اختصاص بأنها ، امللكية الفرديةعرف اإلسالمي الفقه  ّنإبهذا فو، 

أن ه ول ،الشيء بشيء معني واستئثاره مبنافعه يكون لصاحب امللك

عدم اإلضرار بالغري مع مراعاة يتصرف مبلكه كيفما يشاء
(8)

.  

 واالعرتافة امللكية ياليت تدل على شرع اآلياتن الكريم آحدد القرقد و

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ} :مثال ذلك قوله تعاىل ،بها

]سورة  {  جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :وقوله تعاىل، [92البقرة:

 {   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
كقوله  ،اليت تؤكد هذا املعنى لآليات القرآنيةاملتتبع و، [56]سورة احلج:

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}: تعاىل

 ڇ ڇ} :وقوله تعاىل، [701]سورة البقرة: { ڃ ڃ ڃ ڃ

ا جنده، [782]سورة آل عمران: {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

مللكية اخلاصة لغرض إشباع حاجات املسلم حقيقة تسخري اتقرر 

إنفاق ما زاد منها ألجل املصلحة العامةو ،الشخصية
(9)

.  

 االنتفاعبامللكية أوجب على املالك أن يلتزم يف  االنتفاعاإلسالم  قرارإ إّنو

قصد الشارع من املكلف أن  ألّن ،باملال ضمن احلدود اليت رمسها الشارع

والدليل على ذلك  ،لقصده يف التشريع يكون قصده يف العمل موافقًا

ها موضوعة ملصلحة العباد ّنإظاهر من وضع الشريعة اإلسالمية إذ 

على اإلطالق والعموم وامللكية ال تثبت إاّل بإثبات الشارع هلا وتقديره 

خمالف  اجتاهألسبابها فإذا ما أساء الفرد استعمال هذا احلق واستغله يف 

مر التدخللقصد الشارع كان لولي األ
(10)

 إىلمن هنا ينظر اإلسالم  

املال فيها عامل كما ال جيوز و اجتماعية،وظيفة  باعتبارهاامللكية اخلاصة 

وعما تتطلبه مصاحل الدولة عند ظهور حاجتها  ،له أن مينع كل ذي حاجة

إليه، ولذا كان مينع أو حيجب عنه ملكه عندما يسيء بتبذير أمواله 

فكان لزامًا على ولي األمر  ،رض بدون زراعةترك األ: والعمل فيها مثل

كما حرم اإلسالم أن تكون امللكية  ،التدخل حفاظًا على مصلحة اجملموع

وصاحب احلاجة وحّرم الربا وحّرم الستغالل الضعيف اخلاصة وسيلة 

حفاظًا على مصلحة اجملتمع االحتكار
(11)

 . 

 بل أقر، رديةمل يقتصر اإلسالم على امللكية الف امللكية العامة:-2

امللكية اجلماعية أيضًا والقاعدة األساسية اليت تقوم عليها امللكية يف 

شيء يف الوجود إمنا هو ملك هلل تعاىل خالقهم وخالق كل  كّل :اإلسالم، أن
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وأن املال الذي بني يدي اإلنسان إمنا هو وديعة أودعها اهلل لديه، اهلل  ،شيء

ه مهما كان وهو مالك للمال كّل ،وحده الذي له ملك السموات واألرض

 باالنتفاعشكله واإلنسان خليفة اهلل يف أرضه، أمره اهلل سبحانه وتعاىل 

مع مصلحة اجملتمع الذي يعيش فيه االنتفاععلى أن يتفق هذا 
(12)

 . 

بيد الوكيل ال بيد  امللك استخالفأن يسعى املالك إىل  :القاعدة ّنإولذلك ف

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :ن قوله تعاىلاألصيل وهذا املعنى يستفاد م

 [.00]سورة البقرة: {   ڦ پ پ پ پ
ملكية شائعة بني  امللكية اجلماعية اعتباروذهبت الشريعة اإلسالمية إىل 

دون أن يستأثر بها شخص معني أو  ،أفراد املسلمني بوصفهم أفرادًا

 ڃ ڃ ڃ} :ملكية املساجد فيقول اهلل تعاىل بدليل ،هيئة من اهليئات

ها أّن ،ويقصد بإضافتها هلل، [78]سورة اجلن: {ڇ ڇ چ چ چ چ

 .جلماعة املسلمني يؤدون فيها عبادتهم وشعائرهم

 ،قسمتها على الناسومن أمثلة امللكية اجلماعية يف اإلسالم الغنائم و

مْن أحٍد من املسلمني  ما"رضي اهلل عنة:  قول اخلليفة عمر بن اخلطاب

من أراد أن يسأل عن " :وقوله ،"أمنعهإاّل وله يف هذا املال حق أعطيه أو 

"ذلك املال فليأتين فإن اهلل تبارك وتعاىل جعلين له خازنًا
(13)

 . 

اليت تعترب  ،الشريعة اإلسالمية أوجدتهاالتأميم فكرة  فإّنه؛ وعلي 

حتقيقًا ملعنى الشراكة اليت وردت يف حديث اجتماعية، ة فيظامللكية و

 "والنار ،والكأل ،املال :اس شركاء يف ثالثةالن": الرسول صلى اهلل عليه وسلم

تتدخل يف حتديد األسعار، وأن األشياء الثالثة اليت  والواجب على الدولة أن

بل يلحق  ،احلصرسبيل على  تليس ،وردت اإلشارة إليها يف احلديث الشريف

بها كل ما كان مثلها يف حاجة الناس مجيعًا
(14)

. 

 بنيالتشريع ف ريعًا وعماًل وقضاًء:تشنظام التأميم وقد عرف اإلسالم  

إخراج العني املوقوفة من ملك صاحبها إىل حكم اهلل : نظام الوقف وهو

تعاىل، أي يكون خمصصًا ملنفعة املوقوف عليهم ويكون الوقف بذلك صورة 

وقوع التأميم عماًل يف تاريخ اإلسالم فقد تضمنته ، أما من صور التأميم
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رسول اهلل صلى اهلل عليه جزءًا من األرض  اقتطاع :وهو "واقعة اخلمس"

سواد الشعب اأحد بل ينتفع به اال ميلكه هعام يلتكون مراع
(15)

. 

كما قال الفقهاُء املسلمون جبواز نزع امللكية جربًا عن صاحبها للمنافع 

العامة، كتوسعة طريٍق أو إنشاء مسجٍد أو دار للعالج وهذا ما حدث يف 

بعض بيوت الصحابة  ( حينما هدم عنهي اهللزمن عمر بن اخلطاب )رض

بعضهم  اعرتاضلتوسيع احلرم املكي وذلك لوقوعها مبحاذاته رغم 

حرصًا منهم على البقاء جبوار الكعبة املشرفة
(16)

 التأميم عا وقووأّم، 

اهلل عليه  ىعندما أمر الرسول )صل ب"جند بنا"قضاًء أو نقدًا يف قضية 

ستانه ملغارة جارهبقطع خنلة له يف ب أنصارياوسلم( 
(17)

. 

الدول وصلت  7211بعد عام  االشرتاكية:التأميم يف الدول  ثانيا:

االشرتاكية
(18)

 ،االقتصاديةالتأميم الكامل يف مجيع مرافقها فكرة  إىل 

استنادا إىل الفكر األيدلوجي الذي اعتنقته االشرتاكية ومضمونة ضرورة 

جل حتقيق أللفرد من تدخل الدولة يف كافة مناحي احلياة وتأمينها 

سعادته، واعتنقت دساتري تلك الدول نظرية التأميم
(19)

. 

 اقيود عليها وأوردت ،طلقةاملامللكية اخلاصة  هذه الدساتريمل تقرر و

سعيا من  ،االقتصاديوسائل اإلنتاج يف اجملال  خاصة فيما يتعلق مبلكية

الدساتري ولذا حرمت  وراء ذلك حتقيق املساواة الفعلية بني األفراد،

الثروة الطبيعية وطرق املواصالت وجلميع مصادر امللكية اخلاصة للمناجم 

حيث اعتربتها والربق ومجيع األموال اليت تعود بالفائدة على جمموع األمة، 

الدساتري من قبيل األموال العامة
(20)

لدولة إجراء التأميم يف أي وز ل، وجي

غريها فرع من فروع الصناعة والتجارة أو النقل أو
(21)

.  

 وسيبني الباحثان نشأة نظرية التأميم يف بعض الدول االشرتاكية التالية:
 الثورة الروسيةقيام ثر إعلى : التأميم يف اإلحتاد السوفييت )سابقا(-1

املنشور الذي  عادت امللكية ومت اعتماد فكره التأميم من خالل 7271عام 

حيث  70/77/7271 :يف 75صدر يف األيام األوىل للثورة وذلك باملرسوم 

 7205عام  الروسي صدور الدستورعند امللكية العقارية مبوجبه، و ألغيت
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طل امللكية أبالنظام االشرتاكي الذي سيطر على وسائل اإلنتاج و اعتنق

استغالل اإلنسان لإلنسانألغى واخلاصة هلذه األدوات والوسائل 
(22)

. 

وتأثرت بهذه مداه  أتسع التأميم يف االحتاد السوفييت إّنوميكن القول 

حيث  ،وعلى األخص يف دول أوروبا الشرقيةالتجربة الكثري من الدول 

كبريًا وأضحت منوذجًا حيتذى به يف بقية دول جناحًا التأميم  جتربةالقت 

يف تلك الفرتة العامل األخرى
(23)

. 

: أقرت حكومة اجلبهة الوطنية (سابقا) يكوسلوفاكياتشالتأميم يف -2

االقتصادية، سلوفاكيا معنى التأميم يف مجيع مرافق احلياة يكوتشيف 

 حيث أقرت 7216التأميم موضع التطبيق الفعلي، يف عام  توضعو

 تأميم كّلويف البالد، املصارف تأميم مجيع ، وتأميم الصناعات الغذائية

اخلاصةالتأمني شركات 
(24)

 . 

 7218ستور عام أن مجيع أعمال التأميم اليت جرت يف البالد قبل دويذكر 

 إىلكانت تعتمد  766-769الذي جعل التأميم مؤسسة دستورية ويف املواد 

إىل  ملكية املشروع اخلاص انتقالوهي  ،اليت يعتمد عليها التأميم املبادئ

ىل األمة إبتشريع ينظم نقل هذه امللكية  االنتقاللشعب، ويكون هذا ا

وص تدرج يف الدستور أو ممثلة يف الدولة وقد حتدد األموال املؤممة بنص

يفوض الدستور املشرع العادي يف ذلك مكتفيًا بصياغة مبدأ التأميم
(25)

. 

جرى تطبيق التأميم يف يوغسالفيا  :)سابقا( التأميم يف يوغسالفيا-3

والقاضي بتأميم املشروعات  7215مبقتضى القانون الصادر يف عام 

على مجيع املشروعات التأميم اشتمل أيضًا  الصناعية الفردية، كما أّن

يف كافة أحناء البالد فقد حددت املادة األوىل من القانون املشار  األساسية

أعاله طبيعة املشاريع اليت جيري عليها التأميم فاستوجب أن تكون  إليه

املشاريع على درجة معينة من األهمية بالنسبة خلطط الدولة حتى 

ضح القانون املالمح العامة تصلح موضوعًا إلجراء التأميم عليها، وقد أو

للتأميم وحدده كما منح احلكومة سلطة إصدار القرارات الضرورية 

، 90يف هذا اجملال وذلك يف املادة  لتطبيقه وسلطة اختاذ اإلجراءات النفطية
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لذا يكون مالمح التأميم يف يوغسالفيا تتفق مع املالمح العامة ألسس 

التأميم يف كثري من الدول االشرتاكية
(26)

. 

املذهب االشرتاكي فكرة الدول االشرتاكية تقوم على  أّن ويرى الباحثان

الذي يقتضي أن توفر الدولة مجيع حاجات األفراد األساسية والثانوية 

للدولة التدخل ويبيح هذا املذهب حتى تتحقق السعادة والرفاهية لألفراد، 

، وغريها...الجتماعيةيف مجيع مناحي احلياة السياسية والثقافية واالقتصادية وا

خاصة على امللكية الفردية، وصوال إىل –وفرض مزيدا من القيود 

ازدهرت فكرة  االستناد إىل ما سبقوبحتقيق املساواة الفعلية لإلفراد، 

امللكية اجلماعية على حساب امللكية اخلاصة، حيث يرى أنصار الفكر 

ادة توزيع إعمصدر سعادة اإلنسان يتحقق عندما يتم  أناالشرتاكي 

وحتارب امللكية اخلاصة اليت  اإلنتاجالثروة، وأن تسيطر الدولة على وسائل 

، ويذكر أن الفكر االشرتاكي التقليدي مر تؤدي إىل قيام جمتمع الطبقات

، أدت تلك املراحل إىل التخفيف استمراريتهأجل ضمان مبراحل خمتلفة من 

نتقادات الذعة تتعلق من القيود اليت فرضت يف البداية، لتعرضه إىل ا

بغريزة اإلنسان اجملبولة على حب التملك، فلم يعد يف وقتنا احلاضر دولة 

 .و الرأمسالي التقليديأتعتنق الفكر االشرتاكي التقليدي 

مل تكن العراق ومصر جذور التأميم يف العراق ومصر  الفرع الثاني:

ر فكرة التأميم مبعزل عن دول املصاحل إثر ظهور املذهب االشرتاكي وازدها

 ه سيتم بيان هذا الفرع يف النقاط التالية:وعليه فإّن
بوادر التأميم يف العراق كانت واضحة  إّن :التأميم يف العراق-أوال

املعامل يف الدساتري املتعاقبة للدولة العراقية
(27)

احلدث الذي  أّن ، إاّل

نية عشر يستحق الوقوف عنده مليًا هو ذلك املوقف املتمثل يف تقدم مثا

عام  آذارنائبًا من النواب املعارضني للطلب يف اخلامس والعشرين من 

يطلبون من احلكومة أن تضع مشروع قانون لتأميم صناعة  7267

وأمثرت هذه املطالب بعد إحدى وعشرين عامًا حيث أقرت  النفط،

والذي مت مبوجبه تأميم  7219من حزيران عام  األوليف الوطنية السلطة 

نفط العراقعمليات 
(28)

. 
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يتبني أن تغيريًا طرأ  7268دستور عام  استعراض نصوصمن خالل 

حيدد القانون كيفية هذا  اجتماعيةفأعتربها ذات وظيفة  ،على امللكية

أن يقرتن شريطة للمنفعة العامة  ع امللكية إاّلبنزاألدا ، ومل يسمح النص 

 99 ربعد ذلك دستوعادل ووفقًا ملا حيدده القانون، لذا صدر بتعويض  ذلك

امللكية  منه على أّن 79 الباب الثاني يف مأشار يفو ،املؤقت 7251نيسان 

وال تنزع  االجتماعيةاخلاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها 

، وسار امللكية إاّل للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقًا للقانون

امللكية  عتبارا)ف أ( على  (75) : ميف نص 7210على نهجه دستور 

متارس يف حدود  اجتماعيةامللكية وظيفة " :لقوله اجتماعيةوظيفة 

 . "الدولة وفقًا ألحكام القانونومناهج أهداف اجملتمع 

امللكية ليست مطلقة يف التشريع العراقي وإمنا  أّن إليهولإلشارة  ردومما جت

اخلاصة ختضع ملراقبة الدولة وضمن أهداف اجملتمع، أما خبصوص امللكية 

لسنة  الفردية فقد تطرق إليها الدستور العراقي االقتصاديةواحلرية 

 االقتصاديالقانون بشرط عدم اإلضرار بالتخطيط  إىلوقد نقلها  7210

نفة الذكر قد حددت امللكية آالفقرة )د( من م )أ(  العام للدولة، كما أّن

لشعب ومن الزراعية وبينت حدها األعلى وما يزيد عنها تعترب ملكًا ل

 .خالل تلك النصوص

املشرع الدستوري العراقي تبنى فكرة التأميم يف نصوص  يتبني أّن

ووضعت موضع الدستورية دساتري العراق املتعاقبة وطبقت النصوص 

األول من حزيران عام تأميم عمليات شركة نفط العراق يف التنفيذ ب

الرأي العام العربي والدولي يفالبالغ له األثر إجنازًا رائعًا كان وكان ذلك  7219
(29)

. 

لقد كانت هناك حتضريات للتأميم يف مصر إبان  التأميم يف مصر:-ثانيا

أن تقدم إىل  98/0/7267 :حكومة الوفد إذ قررت هذه احلكومة ويف

بالفعل جلنة من  ثم شكلت قناة السويسالربملان يف إصدار قانون تأميم 

تأميم الشركة  عن 7265عالن عام اإل ، ومّتاخلرباء للتحضري هلذا العمل

 95/1/7265 :املصادق يف( 6)رقم مبوجب القانون وذلك  ،العاملية لقناة السويس
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الذي نقل مجيع األموال واحلقوق اليت متلكها الشركة واآلليات اليت متلكها إىل 

الدولة
(30)

. 

عبد الناصر قرار رئيس اجلمهورية بالقانون رقم  أعلن 7265ويف عام 

لقناة السويس شركة مساهمة العاملية الشركة  بتأميم( 7265)سنة ل( 986)

مصرية وتنتقل إىل الدولة مجيع ماهلا من أموال وحقوق وما عليها من 

أن تتوىل إدارة مرفق املرور بقناة  التأميمالتزامات، وجاء يف قانون 

هيئة مستقلة هلا الشخصية االعتبارية وتلحق بوزارة التجارة السويس 

تفسريا  التأميموهو قانون  (986)لقانون  اإليضاحيةء يف املذكرة كما جا

ن الشركة تقوم على استغالل املرور بقناة السويس، وذلك أن العمل أب

ملصر، بالكيان االقتصادي والسياسي يعترب مرفقا عاما وثيق الصلة، 

وكان تأميم القناة حتمية اقتصادية وسياسية
(31)

. 

 :بإصدار ثالثة قوانني وذلك يفصرية احلكومة املوبعد ذلك قامت 

والذي مت مبوجبها تأميم مجيع املصارف األجنبية وتأميم  75/7/7261

والتصدير، وكذلك  االستريادالبيوت التجارية اليت كانت تقوم بأعمال 

األجنبية وقد مت إنشاء هيئة تابعة للدولة مهمتها التأمني تأميم شركات 

العمل اليت الرسائل الفردية يف جماالت الوطين وتوجيه  االقتصادتطوير 

ختص املصاحل العامة
(32)

 . 

مفاهيم وتعريفات  للتأميمه: التأميم وطرقمفهوم املطلب الثاني: 

للدولة، كما أن  واالجتماعيبالوضع السياسي واالقتصادي  ويتأثرخمتلفة 

له طرقًا متباينة ولبيان هذا املطلب سيقوم الباحثان ببيان تعريف 

طرق التأميم يف الفروع بيان من الناحية الفقهية والتشريعية و التأميم

 التالية:

يرى جانب من الفقهالفرع األول: تعريف التأميم 
(33)

هو  التأميم أن 

إخراج العني املوقوفة من ملك صاحبها إىل حكم اهلل تعاىل، أي يكون 

، خمصصًا للمنفعة املوقوف عليها ويكون الوقف صورة من صور التأميم

يرى جانب آخرو
(34)

يرد على حق امللكية فتنزع الدولة ملك  هّنأ 

، يف مقابل تعويض يتقاضاه املالكللدولة الشخص جربًا عنه ويؤول امللك 



 فرحان نزال . دوناجي سليمان  .ب     (ة)دراســــة مقـــارنـــ النـــظام القـــانوني للتـــأميم

 للدراسات القانونية واالقتصادية (121) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

الدولة بتشريع وملصلحة عامة أموال  إىله نقل يف حني يرى جانب ثالث أّن

أو حقوق خاصة ذات طابع معني وذلك لغرض توجيهها من قبلها حنو 

 .هدف جديد

جيب أن يكون بتشريع، تقوم به  التأميم يتضح لنا أّن ما سبقومن خالل 

جل املصلحة العامة بصفة جربية، أن يرد على مشروع، من أالدولة، و

نظام قانوني يقع على املشاريع  التأميم هو أّنيريان الباحثان  وعليه فإّن

ى يدها جربًا عل مبوجبة بوضع احلكومة ذات األهمية اخلاصة، تقوم

إىل الدولة بهدف تنفيذ ملكيتها ونقل الصناعية املشاريع ذات الصبغة 

 ه، مقيدة بنصوص القانون.واجتماعي هاقتصادي إصالحيةسياسة 

ميكن بيانها على النحو للتأميم ثالثة طرق  :طرق التأميم الفرع الثاني:

 :تياآل
 أوالدولة، كلها  إىل يف املشروع نقل ملكية األسهم الطريقة األوىل:

فتنتفع الدولة مبا كان ينتفع به املساهمون مع بقاء شخصية  ،بعضها

فعلى  ،الشركة بنظامها القانوني ، واحتفاظقائمًة االعتباريةاملشروع 

، 7250لسنة  10 :سبيل املثال مت تأميم البنك األهلي املصري بالقانون رقم

عامةمؤسسة الدولة واُعترب  إىلنتقلت ملكية البنك او
(35)

لك فقد مت وكذ ،

يف مباشرة أعماهلا كشركة  استمرارهاتأميم أكثر الشركات النفطية مع 

جتارية طبقًا لنظامها األساسي، مثل شركة نفط الكويت بالقانون رقم 

وشركة ناقالت النفط الكويتية مبوجب املرسوم الصادر ، 7215لسنة  (70)

يتية بالقانون الوطنية الكوالبرتول وشركة  ،7212لسنة  01 :بالقانون رقم

(36)7216لسنة ( 8)رقم 
. 

العامة اليت عهد بإدارتها املرافق احلكومة على  استيالء :الطريقة الثانية

أو يف أثناء هذه  االلتزامإىل امللتزمني األجانب أو الوطنيني بعد نهاية مدة 

اإلسكندرية باملرسوم الصادر  فاستولت احلكومة على شركة )ترام( ،املدة

وعلى مرفق الغاز  ،بعد انتهاء مدة االلتزام 7218سنة  رأكتوب 71يف 

على ، وبعد انتهاء مدة االلتزام 7218لسنة  716والكهرباء بالقاهرة رقم 
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التأميم  ختذاوقد ، االلتزامقبل نهاية  7260شركة سكك حديد الدلتا يف 

(37)7265لسنة  986 :مظهرًا سياسيًا بتأميم قناة السويس بالقانون رقم
. 

نقل ملكية املشروع مباشرة إىل الدولة فتزول  قة الثالثة:الطري

مؤسسة أو  :قد يكون ،شخصيته االعتبارية ويتخذ شكاًل قانونيًا جديدًا

التأميم  بقانون يقّر هيئة عامة أو شركة مساهمة عامة وهذا ال يتم إاّل

كما حدث يف العراق  ،وينص على كيفية تعويض مالك املشروع اخلاص

 52 :انون تأميم عمليات شركات نفط العراق احملدودة رقمعندما صدر ق

بتأميم عمليات شركة نفط العراق وإنشاء الشركة العراقية  7219لسنة 

للعمليات النفطية بداًل عنها، وكذلك عندما صدر قانون إنهاء االتفاقية 

املعقود بني الكويت وشركة الزيت األمريكية املستقلة )أمينويل( وأنشأت 

 791شركة نفط الوفرة الكويتية مبوجب املرسوم  بالقانون  نهامبداًل 

(38)7211لسنة 
. 

: للتأميم املطلب الثالث: األساس التشريعي والطبيعة القانونية

والذي أعلن فيها االحتاد السوفييت  7271 عام اصطالح التأميم بعدعرف 

كلها ملك للدولة اإلنتاجاألرض ووسائل  أن
(39)

رمي اهلدف الذي ي ّنأو .

تنظيمًا حيقق  ،حسب املبادئ االشرتاكية اإلنتاجالتأميم هو تنظيم  ليهإ

كمفهوم  التأميميستعمل اصطالح و، املصلحة العامة دون املصاحل اخلاصة

اليت يعطيها املشرع القانونية قانوني جديد وكمؤسسة من املؤسسات 

مضمونًا خاصًا
(40)

. 

سيقوم الباحثان للتأميم،  القانونيةلبيان األساس التشريعي والطبيعة و

 :اآلتيةببيان هذا املطلب يف الفروع 

 التشريعياألساس بيان  ّنإ: : األساس التشريعي للتأميماألولالفرع 

 وبعدها بيان األساس القانوني ،الدستوري أساسه للتأميم، يقتضي بيان

 : اآلتيةللتأميم، يف النقاط 

تبني دستورية  قواعدالدستور يتضمن  :الدستوري األساس-أوال

يبعضها البعض، السلطات السلطات الثالث يف الدولة، وتضبط عالقة تلك 

ويكون وسيلة توازن سياسي تفرضه طبيعة السلطة  وعالقتها باإلفراد،
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ه ينظم طريقة ممارسة السلطة السياسية اليت ّنأكما  ،السياسية نفسها

يقبض عليها احلكام
(41)

. 

تتعلق باحلقوق واحلريات، وتعرب عن وتتضمن الدساتري احلديثة نصوصا 

األيدلوجية اليت تتبعها الدولة، من خالل تقريرها لتلك احلقوق واحلريات 

يف املسار االقتصادي خاصة ، الدولةالنهج الذي تتبعه  ّنإاملختلفة، وعلية ف

الوثائق  يتضح من خالل القيود املفروضة على احلقوق واحلريات، ومبا أّن

جهات الدولة السياسية والقانونية، فال بد أن توفر متثل توالدستورية 

الضمانات لصيانة احلقوق واحلريات ومنها احلقوق االقتصادية، وحق 

امللكية، األمر الذي جعل من الدساتري تهتم بالتوجهات االقتصادية 

دون التأميم من املستطاع إجراء  هأّنيرى الباحثان للدولة احلديثة، حيث 

 :ألسباب اآلتيةاالستناد إىل ا، بصريحدستوري نص 

 قييدمجيع الدساتري املعاصرة قد نصت صراحة على إمكانية ت ّنإ -7

 حتويلها إىل مقتضيات املصلحة العامة. أوامللكية 

الدولة من أن تتدخل يف النشاط االقتصادي  عمجيع الدساتري ال متن ّنإ -9

ا على للحياة العامة، وقد تلجأ كثري من الدول اليت ال تنص دساتريه

التأميم واليت ال تعاجله باعتباره نظام مستقل عن مبدأ نزع امللكية 

 املنفعة العامة. ألغراض

تقيد -كما أسلفنا–ذا كانت الدساتريإ: القانون يف التأميم أساس ثانيا:

 ّنإجراء التأميم، فإعلى صراحة احلقوق واحلريات، وال ضرورة أن تنص 

 ّنحيظى التأميم بشرعية قانونية، أل األساس القانوني البد من توافره كي

إلفراد من قبل السلطة صاحبة جوهره اعتداء على احلقوق املالية ل

 والنفوذ. القوة

اليت أخذت نصوص التشريعات يف مجيع اصطالح التأميم  ّنأخاصة و

الذي جرى االشرتاكية من عناصر عنصرًا داعمًا باشرتاكية القانون بوصفه 

 جتسيده يف مظهرين:

 إىل ملكية الدولة. اإلنتاجيل مجيع وسائل حتو -7
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استعمال هذه الوسائل من أجل خدمة املصلحة العامة وليس يف -9

 سبيل املصاحل الفردية اخلاصة.

-يتمثل جوهر التأميم: للتأميم القانونية الفرع الثاني: الطبيعة

جراء مشروع تتخذه الدولة حتت غطاء قانوني إ بأنه-كما يراه الباحثان

استنادا ملا متلكه من تفويض برعاية املصلحة العامة لإلفراد، مسبق، 

ويعززه سيادة الدولة على كامل إقليمها يف بسط سلطانها، مع ضرورة 

ميكن اعتباره قرارا  إنهتعويض الضرر املادة للطرف األخر، وعلية ف

سياسيا بإطار تشريعي حمدد مسبقا يضمن عدم االعتداء على حقوق 

 .على العقارات، وال يرد الشركاتأسهم  هويكون حمل-جانبمواطنني وأ-الغري

الطبيعة القانونية لنظام التأميم، تتحدد مبوجب قرار  ّنإخر فآومبعنى 

عمال  داري سيادي تتخذه الدولة، ال خيضع لطرق الطعن اإلدارية، ويعّدإ

من أعمال السيادة استنادا إىل حق الدولة ببسط سلطانها على كامل 

 ضمان احلقوق املالية ألصحابها. إقليمها، مع

ن فكرة التأميم وجدت جذورها األساسية يف الشريعة ا سبق يتضح ّأممو

اإلسالمية، من خالل امللكية اجلماعية وتقديم مصاحل األفراد، وهو مبثابة 

قليمها وال حيتاج للنص حق طبيعي للدولة يف بسط سلطانها على كامل إ

يكفي أن ينظمه القانون حفاظا على يف الدساتري، وإمنا  صراحة عليه

حقوق الغري، وتتكفل الدولة بسن القواعد القانونية اليت تضمن تلك 

 ن ختتص حماكمها الوطنية باملنازعات الناشئة عن التأميم.أاحلقوق، و

 أساس التأميم وشروطه وأثاره: املبحث الثاني

التشريع ر عناصمن عنصرًا  باعتبارهموضوع هذه الدراسة هو التأميم  إّن

ه مل خيتصر على جمرد كونه مبدأ من مبادئ االقتصاد أو مبعنى أّن ،املعاصر

مبدأ من مبادئ السياسة فقد أصبح التأميم اليوم نظامًا قانونيًا يتخذ 

واجتماعية علمية أسباب وللتأميم ، األنظمة القانونية األخرىمكانه إىل جانب 

ليهإىل الغرض الذي تهدف هلا أهميتها بالقياس إواقتصادية وسياسية 
(42)

. 

عبارة عن شئ أكثر من  التأميماملبدأ الذي يطلق عليه اليوم اسم  وأّن

أن تؤمن أداء الوظائف بواسطتها أن يكون فنًا أو طريقة تستطيع الدولة 
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الدولة تهدف من التأميم إىل حتقيق  ّنأاالقتصادية اخلالصة أداًء حسنًا، و

تلغي اخلالفات  أنلفئات اجملتمع وإىل  ،االجتماعيةالسالم والعدالة 

والتناقضات االجتماعية، وعليه يتوجب رسم عالمات التطور اليت ظهرت 

يف التأميم يف أطوارها السابقة يف تشريعها
(43)

. 

 طالبيف املبتقسيم هذا املبحث  ا قامنيالباحث ومن أجل بيان ذلك فإّن

 :التالية

يم يقوم على أساس نقيض التأم إّن: املطلب األول: أساس التأميم

فهو  ،خبصوص ملكية وسائل اإلنتاج ،لألسس اليت تقوم عليها الرأمسالية

التأميم ّد داخل جمتمع معني يف حني يع االشرتاكيةمطلب يتحقق بتحقق 

اشرتاكياليت تنادي به عبارة عن مطلب  السياسية تاأليديولوجيايف 
(44)

. 

م عليها التأميم يف الفروع األسس املختلفة اليت يقوالباحثان  بنيوسي

 :التالية

 إىل التأميم ستندي األساس االجتماعي والسياسي للتأميم:الفرع األول: 

 كما يلي: سيقوم الباحثان ببيانهماسياسيًا، ووأساسا اجتماعيًا  أساسا

التأميم مل يعد كونه مبدأ من  إّن: أواًل: األساس االجتماعي للتأميم

القتصاد بل أصبح التأميم نظامًا قانونيًا له ا مبادئ السياسة أو مبادئ

مكانته اليت يتمتع بها كما تتمتع األنظمة القانونية األخرى باملكانة 

واجتماعية  الالئقة بها، وللتأميم بالرغم من ذلك أسباب اقتصادية

وسياسية لكل منهما غايتها وأهميتها وذلك انطالقا من الغاية اليت تهدف 

إىل حتقيقها
(45)

. 

واالقتصادية، وليس هو  تأميم مميزات تنبع من أصوله االجتماعيةولل

الطريقة اليت تستطيع الدولة بواسطتها أن تؤمن أداء الوظائف 

بل إمنا تهدف الدولة من التأميم حتقيق  ،االقتصادية أداًء حسنًا فحسب

اخلالفات السالم والعدالة االجتماعية لفئات اجملتمع وأن تلغي من خالله 

االجتماعيةقضات والتنا
(46)

 . 

 اإلنسان ال ميكن أن يعيش مبعزل عن غريه كما أّن ويرى علم االجتماع أّن

التملك غريزة غائرة يف النفوس البشرية وعليه، وملا هلذه الغرائز من 
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أهمية وعالقة باألساس االجتماعي لنظام التأميم، سيقوم الباحثان 

 بعرضها على الشكل اآلتي:

وهي اليت تدفع به لالجتماع مع أقرانه  اجتماعي: اإلنسان كائن-أوال

وتبعده عن العيش وحيدًا منفردًا وبهذه الغريزة استطاع اإلنسان أن 

يألف غريه ويألفه غريه، وجند هذه الغريزة أساسًا يف طبيعة الكائن 

البشرية منذ عصر ما قبل التاريخ كانوا جيتمعون  البشري وهكذا جند أّن

سري فيها نوع من الطاعة كما كان هلا مسة ظاهرة من يف مجاعات وقبائل ي

مسات التنظيم
(47)

. 

وهي اليت تنشأ عن ظروف بقاء النوع اإلنساني  غريزة التملك: ثانيا:

واليت حتقق باالجتاه القطري املوجود لدى اإلنسان الذي يدفعه إىل أن يتملك 

له أو  أو أن ينزع إىل استعمال بعض احلاجات اليت يشعر بأنها ضرورية

اليت يعتقد أنها جتلب له نفعًا عميقًا، ويرغب يف استعماهلا شخصيًا ومبعزل 

عن أي إنسان آخر
(48)

 . 

 أنغريزة التملك تدفع اإلنسان إىل أن مينع الغري من  ويرى البعض أّن

تعود له، ويف نفس  أواليت حصل عليها هو  األموالأن يستعمل  أوينتفع 

يم ومحاية حق امللكية واإلعراض به الدولة تقوم بتنظ ّنإالوقت ف

عليه )اسم امللكية(، ومن ذلك  أطلقملصلحة صاحبه وذلك بفضل ما 

التأميم جبوهره االجتماعي رمز للتعايش بني الغريزة  أنإىل  ينظر

االجتماعية يف اجلماعة وبني الغريزة الفردية اليت تدفع إالنسان إىل أن 

ه وأن يعتمد عليها وحيتفظ بها يتملك األموال الالزمة ملعيشته وحيات

لتصرفه الشخصي املطلق
(49)

. 

تنهض بدون وجود تشريعات  أنالدولة احلديثة ال ميكن  وجيد الباحثان أّن

تنظم العالقة بني ملواطنني بعضهم البعض، وبني الدولة من طرف 

تنظيم العالقات البشرية ضرورة حتمية لبقاء اجلنس  آخر، باعتبار أّن

هذه التشريعات ومنها الدساتري قد أسست حق  إىل أّن البشري، إضافة

غاية الدولة  ّنأ، وامللكية ووفرت له الضمانات اخلاصة نظرا ألهميته
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حتقيق سعادة األفراد من خالل حتقيق العدالة االجتماعية اليت ارتكزت 

 . عليها النظم االشرتاكية

لكية اخلاصة امليف االشرتاكية وجدت : ثانيًا: األساس السياسي للتأميم

وحماربة القهر االستغالل الرأمسالية يف عدوا لتحقيق العدالة وأنها أداة 

يف تقييد امللكية اخلاصة  االشرتاكيةاالقتصادي لذا فلقد تباينت املدارس 

لذلك التقييد أو اإللغاءمدرسة وبني إلغائها ثم املربرات اليت قدمتها كل 
(50)

 . 

تقييد أو إلغاء امللكية اخلاصة لألموال ة ضرورعلى االشرتاكي الفكر  قوموي

الرئيسة يف اجملتمع وخاصة أدوات اإلنتاج ووسائله املهمة مبا يكفل ضمان 

ووضعها حتت سيطرة الشعب ، العامةللمصلحة حتقيق العدالة االجتماعية 

جمتمع الكفاية والعدلإقامة وذلك من أجل  اشرتاكيةيف صورة ملكية 
(51)

. 

ق املصلحة العامة هي نقل ملكية وسائل اإلنتاج وسيلة لتحقيوأفضل  

 ،مجيعًا اإلنتاجباعتبارها مالكة لوسائل  امللكية العامة متمثلة بالدولة إىل

الستخدامها لصاحل املواطنني وعلى هذا مجاعية منوعة حتت تصرف أجهزة 

األساس يتكون القطاع العام يف املشاريع واملؤسسات احلكومية من قبل 

والنقل والتوزيع واخلدمات جاالنتها تقوم بعملية الدولة واليت
(52)

. 

عن طريق  االشرتاكيةالتأميم هو املصدر األصلي إلنشاء امللكية  يعّدو 

نقل امللكية اخلاصة ملال من أموال اإلنتاج أو أي نشاط آخر له أهمية 

وذلك  يأيديولوجوله مساس بكيان اجملتمع، وهذا النقل للملكية له دافع 

امللكية يف سبيل املصلحة العامة اجلماعية مالستخدا
(53)

ومن خالل ، 

نقل  هناك عالقة وثيقة بني التأميم واالشرتاكية، وعلى هذا فإّن ذلك فإّن

امللكية اجلماعية اليت تعتربها املذاهب  إىلملكية وسائل اإلنتاج واملبادلة 

التأميم حقيقتها البارزة يف الواقع من األمر سوى االشرتاكية
(54)

.  

جل األخذ أفكرة التأميم حتتاج إىل إرادة سياسية من  يالحظ مما سبق أّن

جراء التأميم باعتبار إبها، هذه اإلرادة تتمثل يف رغبة صاحب السلطة يف 

 احلاكم راعي املصلحة العامة. أّن

عمل اإلنسان  الفرع الثاني: األساس االقتصادي والفكري للتأميم

دية من أجل تأمني متطلبات احلياة اليت جاهدًا لتحسني حياته االقتصا
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حتقق له السعادة، إىل جانب تقديسه حلق امللكية وعدم املساس به 

باعتباره سلطة متكن الشخص من استعمال واستغالل والتصرف بشيء 

حبق امللكية الكامل وقد تكون ملكية ناقصة مىوفقًا ملا يس
(55)

 . 

قهاء والفالسفة للتوفيق وقد جرت مناقشات عديدة وتعارض بني آراء الف

بني حق امللكية وكيفية بناء التأميم، فحق امللكية عندهم هو ذلك احلق 

املطلق املانع الدائم الذي خيّول صاحبه التصرف بشيء ميلكه مبعزل عن أي 

شخص آخر، فأما بالنسبة للفالسفة فاألمر عندهم على العكس من 

عالقة إذ تقتصر على  بني امللكية وبني صاحبها أية ونير ذلك إذ ال

اخلضوع والتبعية، وعلى ما ختوله من احلق يف التصرف وهذا ما يشكل 

األساس ملا يطلق عليه اصطالح الوظيفة االجتماعية للملكية
(56)

. 

فكرة تقيد امللكية حيث نص القانون املدني الفرنسي وتبنى املشرع 

ديد امللكية على جواز حت(( 611))يف املادة  7801الفرنسي الذي صدر عام 

اليت تثبت فيها توافر املصلحة األحوال وتقييدها والتصرف فيها يف مجيع 

للجماهري
(57)

. 

التأميم عبارة عن شيء أكثر من أن يكون فنًا  ّنإوفقا ملا سبق فو

، االقتصاديةوطريقة تستطيع الدولة بواسطتها أن تؤمن أداء الوظائف 

لفئات  االجتماعيةم والعدالة الدولة من التأميم حتقيق السالتهدف  اإمنو

االجتماعيةاجملتمع وإىل أن تلغي اخلالفات والتناقضات 
(58)

. 

يف  برزت للنظريات االقتصادية والفكرة اليت أّنيان  يرنيالباحث وهلذا فإّن

اصة عند التحول من الفكر الرأمسالي إىل الفكر خبو األوقاتوقت من 

قيودًا على  باعتبارهالتأميم  يهلإشكلت أساسًا منيعًا استند  ،االشرتاكي

تتمثل يف تقديم مصلحة اجلماعة على الفرد  ،امللكية اخلاصة لألفراد

 شريطة عدم إهدار املصاحل اخلاصة لألفراد.

التأميم يرتكز على أسس اجتماعية وسياسية واقتصادية،  ّنإف ه؛وعلي

فكرة مجيعا بلورت األسس حداهما عن األخرى يف األهمية، وهذه إال تقل 

قانونية تقوم على تنظيم العالقة بني الفرد والفرد، وبينة وبني الدولة 

العامة على األفراد املصاحل من جهة أخرى، تقوم الدولة مبوجبها برعاية 
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وتقدمها على املصاحل الفردية، على أن ال تهدر األخرية، وصيغت تلك 

 العالقة على شكل نظرية مسيت نظرية التأميم.

مبشروعية  االعرتاف إّن: وآثاره التأميمي: شروط املطلب الثان

إجراءات التأميم ارتبط بعدة شروط أو قيود على حد تعبري أحد 

الفقهاء صاغتها قرارات الشرعية الدولية وطبقتها احملاكم الدولية وأقرها 

أغلب الفقهاء، وهي تعرب عن موقف القانون الدولي التقليدي وترتبت 

اليت أبرمتها شركات أجنبية مع حكومات  آثاره على مستوى العقود

 هذه الشركات.بتأميم عمليات الدول املنتجة ومن ثم قامت هذه احلكومات 

بيان الشروط اليت يقوم عليها التأميم واآلثار املرتتبة وسيقسم الباحثان 

 :علية يف الفروع التالية

 :هيثالثة شروط  يقوم التأميم علىالفرع األول: شروط التأميم 

هي مصلحة اجلميع سواء األجيال احلاضرة أم : املصلحة العامة-الأو

 املقبلة يف اجملتمع، وذلك مبقابلة مصلحة الفرد يف حد ذاته بصرف النظر

عن غريه، وما دام كل من القانون والدولة مرتبطني بفكرة اجلمع ذاتها، 

فإن غاية كل من القانون والدولة هي الغاية اليت يتوخاها اجملتمع 

ملتمثلة يف أملصلحة العامةوا
(59)

. 

لقد أكدت قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن اجلمعية العامة ملنظمة 

األمم املتحدة على أن يكون الدافع وراء قرار التأميم هو الصاحل العام 

فنصت ، وليس انتقامًا أو نكاية يف شركة ما دون أن يكون هناك مربر

، الصادر من اجلمعية العمومية 7259لعام  7800من القرار ( 1)الفقرة 

التأميم أو نزع امللكية أو املصادرة إىل أسس وأسباب  استناديتوجب  :هبأّن

على  أرجحتهامن املنفعة العامة أو األمن أو املصلحة القومية سلم 

املصاحل الفردية أو اخلاصة البحتة
(60)

. 
هذا الشرط ى أيضا علوتؤكد الدساتري واملعاهدات وأراء الفقهاء والقضاء 

جيوز  ال: "همن دستور مجهورية مصر العربية بأّن( 02)فقد نصت املادة 

"ومقابل التعويضوبقانون الصاحل العام  العتباراتالتأميم إال 
(61)

 ، وأكدت

معظم دساتري الدول على عدم جواز نزع امللكية إاّل لغرض النفع العام 
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ها الدستور حتى وإن مل تنص صراحة على عدم جواز التأميم ومن

جيوز  اليت تنص على )ال( 90)العراقي النافذ يف الفقرة )ثانيًا( من املادة 

نزع امللكية إال ألغراض املنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك 

بقانون(
(62)

. 

حكمت حمكمة التحكيم بني الكويت أكد القضاء تلك الشروط حيث وقد  

يئة التحكيم ادعاء شركة حيث رفضت ه 7289وشركة )أميناويل( عام 

ال ينطوي على أي  انفرادياالتأميم كان عماًل  بأّن 7289)أميناويل( عام 

الظروف كانت مهيأة هلذا اإلجراء يف ضوء  مصلحة عامة، وقررت أّن

يف أوبك اليت تدعو إىل التأميم الكامل األعضاء سياسة دول الشرق األوسط 

للصناعة النفطية
(63)

.  

شروط املصلحة العامة ميتد أثرها من الناحية  ذلك فإّن وبناًء على كّل 

العملية أو أن الطعن بصحة وجود هذا الشرط سيكون أمرًا بالغ 

الدولة وحدها اليت تستطيع أن تقرر ما هو الذي خيدم  الصعوبة ألّن

مصاحلها حقًا من أجل حتقيق الرفاهية لشعبها دون أن يكون يف 

مؤيدي خيالف ذلك، مما دفع بعضًا من  أي دولة أخرى إثبات ما استطاعة

ه يرتتب أثرًا من خالل شرط القول بأّن إىلشرط املصلحة العامة 

التعويض
(64)

. 

تعامل الدولة  إّن: عدم التمييز )عدم اإلخالل مببدأ املساواة( ثانيا:

لألجانب املقيمني يف أراضيها على قدم املساواة مع رعايا الدولة فيما 

األجانب وأمالكهم مبقتضى القانون ومتتعهم حبق يتصل حبماية أرواح 

ه اخلصوصية واحلقوق الشخصية وفقا ألحكام القوانني احمللية كما أّن

يتطلب عالجًا ما مبوجب القانون الدولي بشأن ما يصيب أمالك األجانب 

من ضرر نشأ عن تطبيق إجراءات على حنو مييز بني األجانب ورعايا 

ه إذا جرى تأميم ممتلكات ّنإووفقًا هلذا الرأي فالدولة من دون مربر، لذلك 

هذا التأميم  األجانب دون ممتلكات املواطنني بال مسوغ معقول، فإّن

يعترب تأميما ينطوي على التمييز والعكس صحيح
(65)

. 
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ويتفق هذا الرأي مع تطبيقات الدول والفقه الدولي على سبيل املثال 

يف متوز  867 :الكوبية برقم كان قانون التأميم الذي أصدرته احلكومة

موجهًا حصرًا ضد مشاريع ميلكها رعايا الواليات املتحدة، وقد  7250

متحيزة طبيعة ه ذو بأّنالقانون ووصفته الواليات املتحدة على هذا  احتجت

القانون الدولي اليت  انتهاك ملبادئقائلة )من الواضح أن هذا القانون هو 

ه يف فحواه قانون يتسم زمن طويل أّنقبلتها أقطار الغرب احلرة منذ 

بالتحيز واملصادرة
(66)

. 

 British)بتأميم عمليات شركة  7217وعندما قامت احلكومة الليبية عام 

petroleum)  ،عماًل غري شرعي بنظر احملامني عّد على األراضي الليبية

لكونه ينطوي على انتقام موجه ضد بريطانيا بسبب تواطئها مع شاه 

الثالث )طنب الصغرى بتسليمه اجلزر نطقة اخلليج عندما قامت إيران يف م

مهمة القاضي الذي سهل األمر وطنب الكربى وجزيرة أبو موسى( 

التأميم  ، وانتهى إىل أّنالتحكيمالذي كان يفصل يف  (lagergren)السويدي 

مت ألغراض سياسية حبتة وخارجية ال متس املصلحة العامة بصلة من 

ت طبيعة حتكمية ومتييزيةالداخل وأنها ذا
(67)

. 

ترجع أصول التعويض عن قرارات التأميم إىل ما بعد  :التعويض ثالثا:

احلرب العاملية الثانية وبسبب استيالء الدول املنتصرة على أموال كبرية 

يف الدول املنهزمة حبيث أجربت على التعويض عن هذه األموال، يف حني 

النفط أي تعويض بسبب  آخر على عدم استحقاق شركات رأيذهب 

األرباح اخليالية  ثرواتها بشكل يفوق بكثري كل تعويض، كما أّن استنزاف

االعتباراليت حققتها هذه الشركات مل تؤخذ بعني 
(68)

. 

البد من املطالبة بتعويض كامل بسبب إجراء التأميم  أنهويرى البعض 

ه إجراء نوعًا من أنواع املصادرة أكثر من واعتربتوإال فقد شرعيته 

يهدف إىل الصاحل العام
(69)

 اشرتاطيذهب إىل عدم  اجتاهوباملقابل هناك ، 

القانونية  اآلثاردفع التعويض وإمنا يكفي الوعد بالتعويض حتى ترتتب 

بالتأميم، وهو ما قضت به احملاكم اإليطالية من خالل  لالعرتافالالزمة 
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اإلقرار بعدم و 7267مبشروعية تأميم النفط اإليراني عام  االعرتاف

الشركات املؤممةبتعويض صطحب بوعد اه خمالفتها القانون الدولي ألّن
(70)

. 

والتعويض الذي يكون مقبواًل من الضروري أن تتوفر فيه ثالثة عناصر 

وهي أن يكون )كاماًل وحااًل وفعااًل(، فالنزاع الذي قام بني الواليات 

راعية اليت جرت عام املتحدة األمريكية واملكسيك بسبب التأميمات الز

مل يكن لذات التأميمات، وإمنا كان النزاع يدور حول رفض احلكومة  7208

املكسيكية دفع التعويضات مبوجب املفاهيم الغربية للقانون الدولي
(71)

. 

هذه العناصر قد ال حتقق رغبات وطموحات الدول النامية رغم أنها  أّن إاّل 

ؤممة ولكن ترى أن هذا التعويض ال تتنازع يف حق الشركات األجنبية امل

تنفرد هي فقط بتقديره من خالل قوانينها وحماكمها اليت ينعقد هلا 

االختصاص النهائي بهذا الشأن وال يشرتط أن يكون هذا التعويض 

)كافيًا وحااًل وفعااًل( فلقد أكد ميثاق احلقوق والواجبات االقتصادية للدول 

( على حق الدولة يف التأميم وعلى أن يف )مادته الثانية 7211الصادر عام 

مجيع  االعتباريكون التعويض وفقًا لقوانينها ولوائحها مع األخذ يف 

 7259لعام  7800الظروف اليت ترى أنها ذات صلة وهو ما سبق القرار 

التأكيد عليه يف )الفقرة الرابعة( بشأن حق الدول يف التأميم ولكن جيب 

تعويض  اشرتاطمر الذي يدل على عدم أن تدفع تعويضًا مالئمًا، األ

كامل كما تطالب بها الشركات الغربية فالتعويض املالئم يقدر من خالل 

النظر لكل حالة على حدة وحسب ظروفها
(72)

. 

تثور يف هذا الصدد  الفرع الثاني: آثار التأميم يف القانون املدني:

دني تتمثل قاتها بالقانون امليف عال االقتصاديةمسألة تتصل بالنشاطات 

من يتوىل مهمة تأمني جريان عمليات اإلنتاج واملبادلة والكيفية اليت يف

تتوىل  االشرتاكيجتري بها وتتم بواسطتها هذه العمليات، ففي النظام 

تمعجملالدولة أمر تأمني اإلنتاج واملبادالت خدمة لتحقيق مصلحة ا
(73)

. 

جمموعه ليست مسألة  وإذا كانت مسألة آثار التأميم يف القانون اخلاص يف

ها مع ذلك على خطرية يف البالد اليت أخذت بنظام التأميم اجلزئي فإّن

 مبادئن األمر يقتضي يف احلقيقة إعادة بناء إشيء كبري من الدقة إذ 
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القانون اخلاص على مستني خمتلفتني متناقضتني يف بعض األحيان، 

ذ البالد بنظام األساس الليربالي احلر واألساس االشرتاكي، وحني تأخ

التأميم الشامل يكون األمر أكثر وضوحًا وسهولة إذ يقتضي بناء قانون 

البالد تأخذ باالشرتاكية الكاملة  خاص واحد هو األساس االشرتاكي. إّن

يف الوقت احلاضر يف أول طريقها خللق قواعد موضوعية يف القانون 

 االشرتاكيةية بصورة كاملة تبنى على أساس امللك اشرتاكيةاخلاص، أي 

يف الدولة االقتصاديةقاعدة احلياة  باعتبارهالوسائل اإلنتاج 
(74)

. 

والتعويض العادل هو التعويض املناسب الذي يستجيب ملصادر الثروة يف 

البالد املعنية أو عن التعويض هو )الالتعويض( عندما يكون التأميم 

ة ما كان أو وسيلة تعيد للدول االحتكاروسيلة ضرورية للقضاء على 

عائدًا هلا أصال
(75)

. 

ا بالنسبة للوضع يف العراق فقد اجتهت الدولة إىل تعويض أصحاب أّم

املشروع املؤمم تعويضًا عاداًل فلم يأخذ املشرع العراقي بالصورة 

أو مقابل تعويض القاسية للتأميم ونعين بها نزع ملكية املشروعات بال 

بدأ املصادرة اجملانية أو شبه تعويض رمزي، فاملشرع العراقي مل يأخذ مب

التعويض بتحويل أسهم اجملانية وقد نظمت القوانني كيفية حتديد 

على الدولة لصاحل املساهمني أو أصحاب  أمسيةإىل سندات  املشروع املؤمم

واملادة  7251لسنة  22من القانون رقم  9،0املشروع املؤمم وذلك يف املواد 

 أيضًا.( 700)من القانون رقم  0،1

التأميم يعرب يف  وإّن: املطلب الثالث: التأميم وما مييزه عن غريه

احلقيقة عن فكرة قريبة جدًا من ملكية الدولة كما يعرب عن فكرة 

فكرة القطاع العام االقتصادي ولكنه  ويقرتبقريبة من نزع امللكية، 

النشاطات ذات األهمية عودة إن هدف التأميم وعنها متام التمييز،  يتميز

الوطين ى االقتصادعل
(76)

. 

 التالية: وعيف الفر غريهالتأميم عن  مييزوسيقوم الباحثان ببيان ما 
يقرتب التأميم من حيث  :)نزع امللكية( الفرع األول: التأميم و

فكرة من هاتني  طبيعته من نزع امللكية متام القرب، لذا جيب حتديد كّل
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التأميم يف أغلب الفكرتني ما دام الفقهاء والقضاة يدخلون فكرة 

هذه  األحيان ضمن فكرة نزع امللكية ألغراض املصلحة العامة، وأّن

املسالة مهمة جدًا ألن أالمر عندما يتعلق بتعريف اجلوهر القانوني 

للتأميم، ولقد تبلور موقف القانون الدستوري إزاء التأميم حينما جعله 

يف مصاف املؤسسات املنفصلة واملستقلة عن نزع امللكية
(77)

وتتجلى ، 

 أوجه املقارنة بني املبدأين على الوجه اآلتي:

نزع امللكية يتم دائمًا ألسباب اقتصادية حبتة، حيددها املشرع  إّن -7

 ويضع القيود والضمانات لعدم إالسراف يف نزع امللكية اخلاصة

نزع  تتم أنباعتبارها ذلك احلق املقدس الذي ال جيوز املساس به، وجيب 

نفعة عامة حتت رقابة القضاء ومن ثم فلن يرتفع نزع امللكية طبقا مل

مرتبة استخدامه لتحقيق أهداف التأميم إىلامللكية إطالقا 
(78)

 . 
يف نزع امللكية ألغراض املنفعة العامة يتعلق األمر حبقوق امللكية  ّنإ -9

املعنوية، وأما  العقارية وبشكل استثنائي حبقوق امللكية املنقولة أو

ها حمال صفصيب املشروعات االقتصادية بكاملها بوه يالتأميم فإّن

املصارف ، مثل واحدةجتارية يتمتع كل واحد منها بذمة مالية 

وشركات التأميم واملشروعات الصناعية وغريها
(79)

 . 
العامة بصفته العامة للمنفعة التأميم ميتاز عن نزع امللكية  ّنإ -0

 أن مبدأ نزع الشخصية اليت يتصف بها مبدأ نزع امللكية وتتمثل يف

امللكية يتعلق دائما حبال معني منفرد وحمدد بوضوح تام جيد املشرع 

ه يقوم على أساس من أنَّ من الضروري استمالكه لسبب معلوم ألّن

يف سبيل  اإلنتاجفكرة عامة هي الرغبة يف االنتفاع من عوامل 

اليت قد تؤثر اخلاصة جل املصلحة الفردية أاملصلحة العامة ال من 

ى املصلحة العامةعل
(80)

. 
الذي يصيب املال أو جيري على  الستمالكانزع امللكية جيري على  ّنإ -1

تقييد حق امللكية ملقتضى )املصلحة العامة(، اليت جيب أن تتحقق 

الواجب اختاذها  اإلجراءاتطبقًا لنصوص القانون أم من حيث 
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اقي الدستور العر ّنإيف هذا اخلصوص فمردها الدساتري، و وإتباعها

: ّنأمن الباب الثاني منه نص على ( 75)ويف الفقرة )ج( من م 

العامة ووفق تعويض املصلحة ملقتضيات  إالامللكية اخلاصة ال تنزع "

"عاٍل حسب األصول اليت حيددها القانون
(81)

. 
التأميم ينجز إما بشكل مباشر ومبقتضى نص دستوري يقضي  إّن -6

ضوعًا للملكية الفردية بل تكون مو أنميكن  بأن أموااًل معينة ال

تكون مملوكة للدولة، وإما أن ينجز مبوجب قوانني خاصة  أنيلزم 

بالتأميم ترد يف أساسها إىل الدستور، فالقانون هو الذي حيدد حمل 

املشروع املؤمم يأخذهالتأميم وشروطه والشكل الذي 
(82)

 . 
وز أن أشكال التعويض الذي يستحقه املالك يف نزع امللكية فقد جي إّن -5

يؤدي إىل اختالط الوضعني وال جيوز االعتداد بأنه يكفي للتمييز ما 

بني نظامي التأميم ونزع امللكية أن نعرف ما إذا كان قرار 

االستمالك قد صدر على أساس من دفع تعويضًا كاماًل أم ال 

اليت نصت بني الدساتري ونستطيع أن نستند يف هذا املقام إىل نصوص 

حنو صريح ذلك الوضعني على
(83)

.  
تطور القانون قد خلق موقفًا جديدًا جتاه امللكية، حيث مسح بقيام  إّن -1

التأميم كنظام قانوني جديد خيتلف عن نزع امللكية الذي يقوم على 

التأميم  أساس متلك الدولة مااًل معينا من أجل املصلحة العامة، فإّن

ملكية الشعب عبارة عن وسيلة لتحويل امللكية اخلاصة الفردية اىل 

املشاكل واآلثار اليت تنبثق عن التأميم  متمثلة بالدولة وعليه فإّن

عن مبدأ نزع امللكية وذلك أ ها عن تلك اليت تنشختتلف يف طريقة حّل

الختالف القوانني اليت حتكم كالّا منهما
(84)

. 
القانون يهدف إىل  أنظمةمبدأ نزع امللكية عبارة عن نظام من  إّن -8

حتققت حتى تثور مسألة  أناجتماعية اليت ما  مصلحة أو حاجة

 تقدير التعويض املستحق عن نزع امللكية بصورة طبيعية، كما أّن

إداري وفق القانون، أما التأميم  بإجراءاإلجراء الذي يتم به يكون 

فهو عمل من أعمال السيادة يصدر عن احلكومة باعتبارها سلطة 
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وحي القانون أي التأميم عامة ويف نطاق وظيفتها السياسية، فيست

من النشاطات قيما معينة من القيم  أوجها أّنفكرة امسا مفادها 

تستعملها بنفسها  أنن تعود لسوى اجلماعة اليت جيب أاملادية ال ميكن 

حتقيقا ملقتضيات املصلة العامة
(85)

. 

فكرة  مبدأ نزع امللكية قد تطور هو اآلخر كما أّن ويرى الباحثان أّن

يف الفقه والقضاء ثم يف القوانني عمومية عامة اختذت معنى أكثر املنفعة ال

 اخلاصة.

التأميم يتحقق عن طريق  إّن الفرع الثاني: التأميم واملصادرة:

حتويل امللكية اخلاصة إىل ملكية الشعب متمثلة بالدولة وذلك من أجل 

تلك امللكية يف سبيل املصلحة العامة وليس من أجل املنافع  استعمال

من ذلك فهي تقرر مبوجب العكس أما املصادرة فهي على  ،فرديةال

القوانني اجلنائية باعتبارها وسيلة من وسائل العقاب وتتجلى الفلسفة 

يف ذلك برغبة املشرع يف محاية اهليئة االجتماعية فمصادر هذه الوسائل 

جرمية أخرى بها وحيمي اجملتمع من الضرر  ارتكابه إىلمينع من السعي 

للمجتمع واحرتامامصادرتها تعطي يف نفوس الناس هيبًة لد عنها وإن املتو
(86)

. 

الفرق بني التأميم واملصادرة أمر واضح متامًا  وعلى الرغم من ذلك فإّن

عميقة من مجيع النواحي وميكن  اختالفاتوتوجد بني هاتني الفكرتني 

 إمجاهلا يف النقاط التالية:

نشاط منها  طات اليت يشكل كل مال أوحمل التأميم هو األموال والنشا إّن -7

وترد إىل امللكية  االقتصاديةتتصل بفرع من الفروع متكاملة وحدة 

يف سبيل املصلحة العامة بعد أن  استعماهلااجلماعية، وذلك من أجل 

كانت تستعمل من أجل املصلحة الفردية، أما املصادرة فإنها تقع على 

ة يعاقب عليها القانون أو هي أشياء أو حقوق استخدمت يف ارتكاب جرمي

تعود لشخص قام بارتكاب جرمية معينة
(87)

.  
يف سبيل املصلحة  واستعماهلاالتأميم هو حتويل امللكية  من الغرض إّن -9

يف خدمة املصاحل العامة للمجتمع، أما اهلدف  استغالهلاالعامة واليت جيب 

ى إىل تسع من املصادرة فهو العقوبة اليت توقع على اجلاني وهي ال
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املساس وضرب املصاحل املادية لفاعل اجلرمية وإمنا تنصب على ما استخدم 

يف تلك اجلرمية
(88)

. 
التأميم من حيث جوهره يكون أمرًا غري شخصي أي إنه ال  إّن -0

يستهدف شخصًا معينًا بالذات بل هو يتصل بطبيعة امللكية والنشاط 

ق بشخص املالك الذي ميارسه الفرد على العموم، أما املصادرة فمتعل

الذي يرتكب جرمية معينة فهي متصلة بشخص معني بذاته وال تتعداه 

إىل آخر سواه وحتى لو دفعت بالدولة إىل أن متس اجملرم عن طريق أمواله 

هذه األموال ال عالقة هلا مبوضوع اإلطالق فإّن
(89)

. 

التأميم الذي جيري دون مقابل من التعويض أو تطلب تعويضًا  إّن -1

من اجلائز أن يقدر مشرع  ّنإليس هو من أعمال املصادرة إذ جزئيًا 

 ، وذلك ألّنةاأليديولوجيقانون التأميم مقدار التعويض حسب امتيازاته 

االجتماعي الذي نقوم به بالوسط امللكية املؤممة ترتبط من حيث أصوهلا 

ارتباطا وثيقا
(90)

. 

أو  كلي تعويض تقييد امللكية اخلاصة أو نزعها دون أّن ويرى الباحثان

معني  اجتماعيجزئي يتعني أن جيري تكييفه مبقتضى الظروف يف وسط 

االعتبار عناصر عني مع األخذ ب ،ومبوجب التشريعات القائمة يف بلد معني

وشخص  ،لنزع امللكية هأخرى مثل الصفة الشخصية أو الالشخصي

التشابه بني  ميكن إجراء إاّل أنه ال ،والبواعث إىل كل منهما ،املالك السابق

 فقدان الصفة. إىل باالستنادالتأميم واملصادرة 

التأميم نظام قانوني قائم بذاته وخيتلف عن غريه من  ويتبني مما سبق أّن

 اإلجراءات اليت تتخذها الدولة باعتباره صاحبة نفوذ.

 :: النتائجأوال

فكرة سيطرة الدولة على املال اخلاص تعود إىل وجذور التأميم  إّن -7

وأخذت به الدول احلديثة نتيجة لإلشكاالت اليت  اإلسالمية،يعة الشر

واجهتها األنظمة الرأمسالية، ويؤدي األخذ به إىل ثقة متبادلة ما بني 

  وشروط ونطاق حمدد.أسس ممكنة إىل ويستند الشعب والنظام السياسي 
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جراء سيادي تقوم به الدولة باالستناد إىل حقها يف بسط إالتأميم  -9

 رادة سياسية.إعلى كامل إقليمها، ويستند قرار التأميم إىل قانونها 
رادتها احلرية بشرط إأن من حق الدولة أن تتخذ قرار التأميم مبلء  -0

 تقرير تعويض للمتضرر حتت رقابة القضاء.
جيب أن يكون التأميم حتت غطاء قانوني، وليس بالضرورة وجود  -1

 نص صريح بالدستور.
ى األموال املنقولة والعقارات وجماله التأميم نظام قانوني يقع عل -6

عن نزع امللكية  ويتميزاخلاصة  األهميةالشركات الكبرية ذات  أسهم

 واملفاهيم املتشابه له.
عدم النص على التأميم يف الدستور األردني ال يعين عدم جواز  أّن  -6

 األمرعن تنظيم هذا  األردنياألخذ به وسكوت املشرع الدستوري 

 .حتهإلبايعترب سندا 
شكل من األشكال  بأيعلى البلدان اليت متتنع عن إجراء التأميم  -7

هذا السبب قد يؤدي بها إىل  وحتت أي تسمية من التسميات ألّن

وصف معاهدات االستثمار بأنها اعتداء على سيادة الدولة ألنها 

 جتردها من إحدى حقوقها السيادية.

ها هلذه الدراسة فهي كما أما التوصيات اليت ميكن إيراد التوصيات ثانيًا:

 يلي:

 منيوصي الباحثان بوجود نظام قانوني متكامل على شكل تشريع  -7

، وما يشبهه من التأميمالربملان العراقي يبني فيه احلدود ما بني 

ويكفل حق الدولة بالتصرف بثرواتها  ،أنظمة أخرى )نزع امللكية(

فيه احلدود ما  يبنيو ،وفقًا ملصاحلها العليا وال يهدر حقوق األفراد

 .مثل نزع امللكية أخرىوما يشبهه من أنظمة  التأميمبني 
ال يوجد ما مينع من األخذ بالنظام القانوني للتأميم بالنظام القانوني  -9

األردني لسنة بالدستور األردني على الرغم من عدم النص علية 

7269. 



 فرحان نزال . دوناجي سليمان  .ب     (ة)دراســــة مقـــارنـــ النـــظام القـــانوني للتـــأميم

 للدراسات القانونية واالقتصادية (117) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 بإحاطةيف الدول املقارنة  ني الدستورينياملشرعيوصي الباحثان  -0

بالتأميم أو األنظمة املشابهة له مثل النصوص الدستورية املتعلقة 

ات عادلة وواضحة ال لبس فيها، مثل بضمان ونزع امللكية االستمالك

عطاء احلق ألصحاب احلقوق األصلية أولوية التملك عند االستغناء إ

 عن التأميم أو املصادرة أو غريهما.
رنة ضرورة تفصيل وبيان  يف الدول املقانييوصي الباحثان املشرع -1

 جراء التأميم أو غريه.إمفهوم التعويض العادل عند اختاذ 
حمل التأميم يقع على أسهم الشركات، وقد يقع  يؤكد الباحثان أّن -6

ويقع أيضا على مشاريع تلك املواطنني على أسهم مملوكة لألجانب أو 

األسهم، بعكس االستمالك الذي يرد على العقارات، وخيتلف أيضا 

 عن املصادرة اليت ال تستوجب تعويض.

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
يف  األجنبيةالنظام القانوني لالستثمارات  ،(3002) :عصام بسيم، فهد حممد العفاسي( 1)

 (. 050الدول النامية، القاهرة، جامعة عني مشس ص)

يف القانون  البرتولية، السياسة االقتصادية لتأميم الثروات (0790) :طنزر ،ميخائيل( 2)

 األولامللتقى  إىلالبلدان املنتجة على ثرواتها الطبيعية، تقرير مت تقدميه  البرتولي وسيادة

 أكتوبر. 33-30املنعقد يف اجلزائر من 

مكتب اإلعالم، وزارة كراس ، (0799) :التأميم واإلجراءات يف حترير الثروات النفطية( 3)

 (.9ص) ، بغداد،العراقية النفط

مطبعة شركة  ، بغداد،3ق عن النفط يف العراق، جوثائ، (0795) :العباسي، قاسم أمحد( 4)

 (.023ص) النفط الوطنية،

( امللكية يف الشريعة اإلسالمية مع املقارنة بالشرائع 0799) :مصطفى، حامد( 5)

 (.37ص ) ،الوضعية، الطبعة األوىل، القاهرة

، دار 0طاإلسالمي،  االقتصادييف التشريع  االجتاه االجتماعي (،1970) :فاروق ،حممد( 6)

 .(077الفكر، ص )

 .(25مرجع سابق، ص )، (0799) :مصطفى، حامد( 7)

 ، دار النهضة العربية،االشرتاكيامللكية يف النظام ، (0799) :الصادق، نزيه حممد( 8)

 (.29ص) ،القاهرة

 (.99ص ) : مرجع سابق،مصطفى، حامد (9)

 (.88ص ) مرجع سابق، :فاروق ،حممد( 10)

 .(00ص) ،القاهرة ،، الدار النبويةاإلسالم(، اشرتاكية 0790) :السباعي، مصطفى( 11)
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 (.28ص) مرجع سابق، :الصادق، نزيه حممد( 12)

 (.082ص)، مرجع سابق: الدريين، فتحي( 13)

 ثار القانونية للتأميم، عامل الكتب، القاهرة،(، اآل0792: )الصبور، فتحي عبد( 14)

 (.07ص)

 (39ص): مرجع سابق، السباعي، مصطفى( 15)

 .(307ص)مرجع سابق،  :فاروق ،حممد( 16)

 .(27ص )، مرجع سابق: مصطفى، حامد( 17)

عباس الصراف، مطبعة  ة(، نظرية التأميم، ترمج0793: )كاتزاروف ،قسطنطني( 18)

 (.259ص )العاني، بغداد، 

 (.90ص)، مرجع سابق: فتحي عبد ،الصبور( 19)

 (.200ص )، مرجع سابق: نزيه حممد ،الصادق( 20)

( من 5( )ف00م ) (،0709( دستور يوغسالفيا لسنة )3( )ف8-9م )طفا، انظر: ل( 21)

 (.0705الدستور البلغاري لسنة )

 (.079ص )، مرجع سابق: قسطنطني، كاتزاروف( 22)

يف ضوء االيدولوجية العربية  قانون مدني موحد (، حنو0798) كمال: ، حممدرالعطا( 23)

 (.290ص) ،والفنون الثقافة، بغداد، وزاره الثورية

 .(293ص )، مرجع سابق: كاتزاروف ،قسطنطني( 24)

 .(293ص )، مرجع سابق: فتحي عبد ،الصبور( 25)

 (.290ص ): مرجع سابق، العطار، حممد كمال( 26)

اعتبار  :( منها على0ف -00(، حيث نص الباب الثاني منه ويف م )0735دستور سنة )( 27)

يعوض  أنالنفع العام وبشرط  ألجل إالحد أحقوق امللكية مصونة وال ينزع ملك 

( اعتبار 02يف الباب الثاني ويف )م  أشارفقد  ،( املؤقت0758تعويضا عادال، ودستور سنة )

 إالوظيفتها االجتماعية وال تنزع امللكية  أداءامللكية اخلاصة مصونة وينظم القانون 

( املؤقت 0790دستور سنة )، و(0792سنة ) للمنفعة العامة وبتعويض عادل، ودستور

امللكية اخلاصة مصونة وينظم  أنمنه على  (03)يف الباب الثاني ويف م  أشارفقد 

للمنفعة العامة ومقابل تعويض  إالال تنتزع امللكية االجتماعية وظيفتها  أداءالقانون 

ف أ( اعتبار امللكية وظيفة  09يف م )نص  (0790سنة )دستور  أنكما  وفقا للقانون،

 .اجتماعية

 (.300ص )، مرجع سابق: الصبور، فتحي عبد( 28)

 0،ط ،بغداد األمة،مطبعة  القطاع العام يف العراق، ،(0793) :سعيد عبود السامرائي،( 29)

 .(99ص )

 أحاطتقناة السويس والتيارات السياسية اليت ، (0790) :العزيز عبد الشناوي،( 30)

معهد البحوث والدراسات العربية ، 0حبوث يف تاريخ املمرات املائية العربية، ج ،بإنشائها

 .(80ص) ،القاهرة جامعة الدول العربية،
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 ،قناة السويس يف ماضيها وحاضرها ومستقبلها ،(0759) :السعود، مجال سليمانأبو ( 31)

 .(99ص )بريوت،  منشورات نوفل،، 0ط

، التأميمحقائق عن قناة السويس ومشروعية  ،(0759): حامت رعبد القادحممد، ( 32)

 .(79ص) ،هرةالقا

، 0اإلسالمي، ط االقتصادياجلماعي يف التشريع  االجتاه( 0792) :النبهان، حممد فاروق( 33)

 .(330دار الفكر، ص )

، منشورات 0، ج0يف شرح القانون املدني، طالوسيط : محدأ قعبد الرزاالسنهوري، ( 34)

 .(033ص) وزارة العدل، العراق،

دار بور  0،ط ،ة االجتماعية للملكية اخلاصةالوظيف ،(0790) :، حممد عليطبوله( 35)

 .(95ص) اإلسكندرية، ،سعيد

ص  (، نفط الكويت،0782: )من منشورات وزارة النفط الكويتية وأرقامحقائق ( 36)

(50-83.) 

 .(08ص ) ،(037ص ) مرجع سابق، محد:أالرزاق  عبد السنهوري،( 37)

 .حزيران 0يف  3090عدد  ،(0793): جريدة الوقائع العراقية( 38)

 ، بغداد،3القانون الدستوري واملؤسسات الدستورية، ط ،(0799) :لشاوي، منذرا( 39)

 .( وما بعدها95ص)

 .(95ص ) ،مرجع سابق: قسطنطني، كاتزاروف( 40)

 .(250ص) ،مرجع سابق: الصادق، نزيه حممد( 41)

 (.070ص ) ،مرجع سابق: الصبور، فتحي عبد( 42)

 (.20ص ) ،بقمرجع سا: كاتزاروف قسطنطني،( 43)

ص  ،عادل، سيد فهيم، نظرية التأميم، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة( 44)

(30.) 

 .(23ص ) ،مرجع سابق: الصبور، فتحي عبد( 45)

 .(30ص ) ،مرجع سابق: قسطنطني، كاتزاروف( 46)

 .(90ص) ،مرجع سابق: الصادق، نزيه حممد( 47)

( من 0008( و م )0799( لسنة، )02، رقم )ياألردن(، من القانون املدني 0008م )( 48)

 .(0750( لسنة )00القانون املدني العراقي رقم )

 .(30ص ) :مرجع سابق: الصبور، فتحي عبد( 49)

 (.250ص) مرجع سابق، (،0798) :حممد كمال العطار،( 50)

 .(80ص) ،رجع سابق: مالصادق، نزيه حممد( 51)

افاق التطور االشرتاكي يف العراق، دار (، القطاع العام و0790: )احلافظ، ضياء( 52)

 .(98ص) الفارابي، بغداد

(، البعث واالشرتاكية، املؤسسة القومية للدراسات والنشر، 0792) :عفلق ،لميشي( 53)

 .(09ص) 0ط ،بريوت

 .(87ص ) ،: مرجع سابقالسباعي، مصطفى( 54)
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ث عرف حق ( حي0799( لسنة )02، رقم )األردني( من القانون املدني 0008م )( 55)

 يتصرف يف ملكه تصرفا، مطلقا، ومنفعة، واستغالال(. أنامللكية )هو سلطة املالك يف 

 ،االشرتاكية، دار النهضة العربية الطريق اىل (،0798): سيف الدولة، عصمت( 56)

 .(99القاهرة، ص)

( حيث نصت )امللكية هي احلق 0800من القانون املدني الفرنسي، لسنة ) (،500م )( 57)

 الك يف االنتفاع مبا ميلكه والتصرف به(للم

يف القانون املدني العراقي،  للتأميمالقانونية  اآلثار( 0798) :حيدر، شاكر ناصر( 58)

 .(05ص ) ،مطبعة العاني، بغداد

 .(0788( لسنة )30رقم ) األردنياحملاكمات املدنية  أصول( من قانون 2م )( 59)

)أن التأميم أو نزع امللكية جيب أن  :وينص 00/03/0793بتاريخ  0802القرار رقم ( 60)

ن يتم أالنفع العام أو األمن أو املصلحة القومية و ىأسس أو أسباب تقوم عل ىلإيستند 

الدولة املؤممة وطبقًا  السارية يفتعويض الطرف األخر تعويضًا مناسبًا طبقًا للقوانني 

 .لقواعد القانون الدولي(

تؤمن بقانون  أن(، حيث نصت املادة )للدولة 0750) ( من دستور مصر، لسنة27م )( 61)

 تأميمهاحتكاره، متى كان  أممشروع له طابع املرفق العام  أيمقابل تعويض عادل 

 .(حتقيق مصلحة عليا للمجتمع

 إالاليت نص )ال جيوز نزع امللكية  (3005من الدستور العراقي لسنة ) ،3(، ف 32م )( 62)

 ذلك بقانون(. املنفعة العامة وينظم إلغراض

( الوجيز يف العقد التجاري الدولي )منوذج عقد نفطي(، 3002) :العفاسي، فهد حممد( 63)

 .(80احلليب احلقوقية، بريوت ص )دار 

 .255: مرجع سابق، صالعطار، حممد كمال( 64)

)مقارنة  (، القانون والسيادة وامتيازات النفط،0779) :محد خليفةأالسعيدان، ( 65)

 .(390ص) ،بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية (،سالميةاإلبالشريعة 

)املوجه حصرا ضد  (،0790يف متوز لسنة ) 850املرقم  قرار احلكومة الكوبية،( 66)

 .(األمريكيةاملشاريع اليت ميلكها رعايا الواليات املتحدة 

 ( قامت ليبيا بتأميم ممتلكات شركة النفط0790) قرار احلكومة الليبية لسنة،( 67)

عترب مؤشرًا يدل على تعاطف ليبيا ااألمر الذي   (British Petroleum) الربيطانية

بريطانية من  انسحابجاءت هذه اخلطوة عقب  ة، واإلسالمي مع قوى القومية العربية

اإليراني، )إيران بقيادة  لالحتاللثالث جزر صغرية يف مضيق هرمز تاركة هذه اجلزر، 

 حليفا قويًا إلسرائيل(. الشاه رضا بهلوي كانت تعترب

يف القانون  لتأميم الثروات البرتولية االقتصاديةالسياسة ، (0790) :طنز، ميخائيل( 68)

امللتقى األول  إىلتقرير مت تقدميه  البرتولي وسيادة البلدان املنتجة على ثرواتها الطبيعية،

بية املصدرة الذي نظمته منظمة الدول العر أكتوبر، 33-30املنعقد يف اجلزائر يف 

 (. 203ص) ،مطابع منيت برس للنفط بريوت،
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(، القانون والسيادة وامتيازات النفط مقارنة 0779: )محد خليفةأالسعيدان، ( 69)

 .(58ص) بالشريعة االسالمية، مركز دراسات لوحدة العربية، بريوت،

لعلوم جملة ا يف القانون الدولي اخلاص، التأميم ،(0797) :محد صادقأ القشريي،( 70)

 .(98ص) ،جامعة عني مشس القانونية واالقتصادية، القاهرة،

النظام القانوني لالتفاقات البرتولية يف دول جملس  ،(0770) :بكر أبو باخشب، عمر( 71)

 .(99ص) ،مؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندرية، التعاون اخلليجي،

زع امللكية جيب أن أو ن )أن التأميم وينص 00/03/0793بتاريخ  0802 :القرار رقم( 72)

ن يتم أالنفع العام أو األمن أو املصلحة القومية و ىأسس أو أسباب تقوم عل يستند إىل

الدولة املؤممة وطبقًا  السارية يفخر تعويضًا مناسبًا طبقًا للقوانني تعويض الطرف اآل

 .لقواعد القانون الدولي(

 .(29ص ) مرجع سابق،: السباعي، مصطفى( 73)

 ،دار النهضة العربية النظام القانوني للمشروع العام، ،(0790) :قيمرية، صدأ( 74)

 .(79ص ) ،القاهرة

 .(300ص ) ،مرجع سابق: قسطنطني، كاتزاروف( 75)

 .(08ص ) ،مرجع سابق: عادل، سيد فهيم( 76)

مقارنة بالشرائع الوضعية،  اإلسالميةامللكية يف الشريعة ، (0799): اخلفيف، علي( 77)

 .(29)ص ، ، القاهرة0ط

 .(39ص ) ،مرجع سابق: النبهان، حممد فاروق( 78)

 .(55ص) ،مرجع سابق: طبولة، حممد علي( 79)

 .(28ص ) ،مرجع سابق: عادل، سيد فهيم( 80)

(، وتعديالته منشورات 0790متوز لسنة ) – 09الدستور العراقي املؤقت الصادر يف ( 81)

 .(9ص) ،وزارة العدل

 .(90القاهرة، ص) ،، دار الفارابياإلدارية(، القرارات 0790) :لطماوي، سليمان حممدا( 82)

 .(00ص) ،مرجع سابق: مرية، صدقيأ( 83)

 .(77ص) مرجع سابق،: الصادق، نزيه حممد( 84)

(، الوظيفة االجتماعية للملكية اخلاصة يف الشريعة 0799) :عبد احلسني، منذر( 85)

لية القانون والسياسة بغداد، ك إىلوالقانون العراقي، رسالة ماجستري مقدمة  اإلسالمية

 .(27ص)

 .(0790( لسنة )09رقم ) األردني( من قانون العقوبات 20م )( 86)

 .(0790( لسنة )09رقم ) األردني( من قانون العقوبات 0( ف )00م )( 87)

 .(0790( لسنة )09رقم ) األردني( من قانون العقوبات 2( ف )00م )( 88)

 .(0790( لسنة )09رقم ) األردنيت ( من قانون العقوبا2( ف )00)م 89))

 .(07ص) ،مرجع سابق :العطار، حممد كمال( 90)


