
ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         2802السنة  80العدد:  80المجلد: 22:لتسلسليالرقم ا           

 

300 

 

 30/30/7302 القبو:تاريخ                           72/30/7302راا:  اإلتاريخ 
 القانون الخاص والقانون العام

 )محاوالت ما بين اإللغاء والصمود( 

(Private & Public Law) 

( Attempts between cancelation and resistance ) 

 Amira almardhi awad                                      أميره المرضي عوض
Amira.al3@outlook.com 

 Kuwait University - school of law                    كلية الحقوق، جامعة الكويت

 State Audit Bureau – Kuwait                                  ديوان المحاابة الكويتي

 لملخص:ا
ااتتتقر  تتي أ اتتان الققتتن القتتادودي وتحديتتداا الرومتتادي ماللتيدتتيإ تقاتتين القتتادون  لتت   اتتمين، 
القتتتادون العتتتتان والقتتتتادون الكتتتتا م يتضتتتتمن كتتتتئ  تتتترة متتتتن اتتتت ا التقاتتتتين  ا قتتتتة معيدتتتتة متتتتن 
التشريعات التي تقّان ااتداداا لمعايير المصلحة والغاية أو معيار صقة األشكا  و بيعة 

ئ التدظتتينم أمتتا و تد اتتلّمدا بتت لر، وبتتالدظر  لت  الت تتورات التتتي شتت دت ا الاتتاحة العل تة محتت
 –والتتتي جتتاعت بعتتد تغيتتر المحتتيا الكتتارجي التت   يدظمتتن وي عدتت  بتتن القتتادون  –القادوديتتة 

كتغير البي ة اال تصادية، وتواع الم اب االشتتراكي علت  حاتاب مت اب اال تصتاد الحتر، 
أدى بالققتتن القتتادودي للقتتو: بتتون القتتادون   ا التقاتتينم ممتتاأدى كتتئ  لتتر  لتت  االلتقتتات  لتت  اتت

العان بدأ بغتوو اتاحة القتادون الكتا ، أو ركمتا كتان القتادون الكتا  اتو متن بتدأت تحتتئ 
أدواتن ااحة القادون العانم األمر ال    تاد  لت  التدعول إللغتاع التقاتين والدظتر  لت  القتادون 

 .كوحدل واحدل متجاداة
قتتتو: أن تقاتتتين القتتتادون  لتتت   اتتتمي العتتتان والكتتتا  مجتتترد أاتتت ورل وعليتتتن،   تتتئ يصتتت  ال

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

ألجدبي؛ الكومون  ادون عان؛  ادون كا ؛ االشتراكية؛ االاتثمار ا :الكلمات المفتاحية
 لو؛ مصلحة عامة؛ الدولةم 
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Abstract : 

It was settled in the jurisprudence mind that the law divided in to 

two section, private law and public law. And each of these sections 

collect some kinds of rules. This dividing depends on some criteria 

such as the public interest and the personality of the parties who 

create the legal action.  

Nowadays, there is a remarkable improvement in the legal area, 

because of the economic improvement which makes the state one of 

the parties in the economic legal actions. This makes the legal 

jurisprudence ask about the nature of these new legal actions, in 

which section of law have we consider it? And from this view they 

turn to look at the law as one whole section without any dividing in 

to private and public branches. 

In this essay, we will study this view, and find the final conclusion 

about the dividing for law, is it a truth or a myth? 

Key words : public law ; private law ; socialism ؛ foreign 

investment ; common law  ; public interest ; state.  

 المقدمة: 
ر  تتي أ اتتان الققتتن القتتادودي وتحديتتداا الرومتتادي ماللتيدتتيإ تقاتتين القتتادون  لتت   اتتمين، ااتتتق

القتتتادون العتتتتان والقتتتتادون الكتتتتا م يتضتتتتمن كتتتتئ  تتتترة متتتتن اتتتت ا التقاتتتتين  ا قتتتتة معيدتتتتة متتتتن 
التشريعات التي تقّان ااتداداا لمعايير المصلحة والغاية أو معيار صقة األشكا  و بيعة 

تتن بتت لر القتتادون العتتان  ا قتتة القتتوادين التتتي تظ تتر  ي تتا الدولتتة العل تتة محتتئ التدظتتينم   يض 
للمصتتلحة العامتتة،  -كمتتا يدتتاد  التتبعض  –كصتتاحبة اتتل ة واتتيادل والقتتوادين التتتي ت تتد  

بيدما ي عد  القادون الكتا  بالتشتريعات التتي يكتون المكا تب ب تا اتن األ تراد والتتي تظ تر 
 يعات ت د  بحاب األصئ للمصلحة الكاصةم ي ا الدولة باعتباراا  رد عاد  واي تشر 

والتتي جتاعت  –أما و د الّمدا ب لر، وبالدظر  ل  الت ورات التي ش دت ا الااحة القادوديتة 
كتغيتتر البي تتة اال تصتتادية،  –بعتتد تغيتتر المحتتيا الكتتارجي التت   يدظمتتن وي عدتت  بتتن القتتادون 

كئ  لر  ل  االلتقات  وتواع الم اب االشتراكي عل  حااب م اب اال تصاد الحر، أدى
 ل  ا ا التقاين، والدظر  لين بمدظور جديد يتدااب والت تورات الراادتةم  تدكو: الدولتة  تي 
الدشتتتاال اال تصتتتاد ، وتو يراتتتا للمويتتتد متتتن الكتتتدمات التتتتي لتتتن تعتتتد تقتصتتتر علتتت  األمدتتتين 
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أدى  الداكلي والكارجي  قا بئ امتدت لتشمئ ميدان الصحة والتعلين والتدمية اال تصادية،
بالققتتن القتتادودي للقتتو: بتتون القتتادون العتتان بتتدأ بغتتوو اتتاحة القتتادون الكتتا ، أو ركمتتا كتتان 
القادون الكا  او من بدأت تحتئ أدواتن ااحة القادون العانم األمر ال    اد  ل  الدعول 

 إللغاع التقاين والدظر  ل  القادون كوحدل واحدل متجاداةم
قتتتادون  لتتت   اتتتمي العتتتان والكتتتا  مجتتترد أاتتت ورل وعليتتتن،   تتتئ يصتتت  القتتتو: أن تقاتتتين ال

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

 األصل التاريخي في تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص:
لقامي العان والكا   ل  القادون الرومادي أو كما يام  " ادون  ترجع دشول  امة القادون 

م  قتتد بتتدأ القتتادون بدتت ار بالقتتادون الكتتا  وحتتده، حيتت  كتتان إ1مالعا لتتة الروماديتتة الجرماديتتة"
القاضي ي بقن وحده  ي مداوعتات الكصتونم وكتدكو: الدولتة ك تر   تي بعتض الدواعتات، 

ي تتت ن بعتتدن الحيتتاد،  لتتر أن ت بيتت   –  بموجتتب ت بيقتتن للقتتادون الكتتا –أصتتب  القاضتتي 
 واعد القادون الكا  كادت تميئ دا ما لصال  األ راد وتجرد الدولة من أ  اعتبار للال ة 
والاتتتيادل التتتتي ال يعر  تتتا ميتتتدان القتتتادون الكتتتا م وكتتت لر أ دشتتتو القضتتتاع اإلدار  بمقتضتتت  

ن اتلقاا ويكضتع لتن الحكتان القكرل التي يقرراا القادون ال بيعي واي وجوب وجود  ادون  تا 
والمحكتتومينم وكتت لر أصتتب  القتتادون العتتان دتتداا للقتتادون الكتتا  ياتتاوين  تتي القتتول التشتتريعية 

 ويشا ره التدظين  ي الدولةم
أمتتا عتتن المعتتايير التتتي يتكتت اا الققتتن  تتي اتت ه التقر تتة،  يتجتتن التتبعض متتن الققتتن  لتت  تقاتتين 

ار غتتتا ي " أ  بتتتالدظر  لتتت  الغايتتتة متتتن القتتتادون  لتتت   تتتادون عتتتان و تتتادون كتتتا  و قتتتا لمعيتتت
القتتتتادون"م  يكتتتتون القتتتتادون جتتتتوعاا متتتتن القتتتتادون العتتتتان متتتتت  كادتتتتت الغايتتتتة مدتتتتن اتتتتي تحقيتتتت  
المصتتتلحة العامتتتة، ويكتتتون القتتتادون  رعتتتاا متتتن القتتتادون الكتتتا  متتتت  كادتتتت غايتتتتن تحقيتتت  

لقتتتادون المصتتلحة الكاصتتة لأل تتترادم  ال أن اتت ا التقاتتتين يقتقتتر  لتتت  الد تتة،  لتتتر أن اتتد  ا
الكا  او دا ماا تحقي  المصلحة العامة،  ل يقون بحماية المصلحة القردية عل  حاتاب 

ومتا وضتعت  المصلحة العامة،  المصتلحة الكاصتة توجتد دا متاا  تي  لتب المصتلحة العامتة
 إ2م ال لكير الجماعةم
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يعتتة وعليتن، ااتتقر الققتن علت  األكتت  بالمعيتار الشكصتي الت   يقتتين التقر تة علت  أاتاس  ب
العل ة و بيعة أشكاص ا، أو بعبارل أدق ب بيعة ظ ور اؤالع األشكا م  يكتون القتادون 
 رعتتاا للقتتادون العتتان   ا كتتان يتتدظن العل تتة التتتي تكتتون  ي تتا الدولتتة ظتتاارل بمظ تتر الاتتل ة 
والايادل، بحكن  يام ا عل  المصال  األاااية للمجتمعم بيدمتا يكتون القتادون  رعتاا للقتادون 

حي  تكون العل ة بين األ تراد أو تكتون الدولتة  تد دكلتت  تي   تار ات ه العل تة  الكا ،
 إ3مباعتباراا شك  كا  يتعامئ كغيره من األشكا  الكاصةم
 تبّدل في األولويات، وتداخل بين المصلحتين العامة والخاصة:

لت    ي بداية القرن التااع عشر، حي  حصئ التضتاد الواضت  بتين المت ابين الرأاتمالي ا
كادتتتت تقتتتوده الواليتتتات المتحتتتدل األمريكيتتتة وأوروبتتتا الغركيتتتة، بيدمتتتا تقتتتود الحركتتتة االشتتتتراكية 
أوروبا الشر ية بمعاودة االتحاد الاو ييتيم ترتب عل   لر شيوة القكر االشتراكي، وتحو: 
الدو: من الحاراة التي تقتصر أدواراتا علت  تتو ير األمدتين التداكلي والكتارجي،  لت  دو: 

ة  تتتي أوجتتتن الدشتتتاال اال تصتتتاد  واالجتمتتتاعي،  لتتتن يعتتتد ادتتتار مجتتتاالا عصتتتّياا علتتت  متدكلتتت
الحكومات وأصتبحت تتدكئ  تي كتئ أوجتن الدشتاال، وأصتبحت الدولتة ملومتة بتتو ير الرعايتة 

 إ4مالصحية، كدمات التعلين، الرعاية األارية، والضمان االجتماعيم

ولتتتن يعتتتد مقتصتتتراا علتتت  االتحتتتاد و تتتد تجاتتتدت الدوعتتتة االشتتتتراكية  تتتي  تتتوادين كتتتئ البلتتتدان 
كمتا يت اب  –م وكتان ل ت ا التبتد:  تي األولويتات أثتره علت  الحتد القاصتئ إ5مالاو ييتي  قتا
 إ6مما بين القادون العان والقادون الكا م  قي عقتود االاتتثمار األجدبتي –جادب من الققن 

لتت ،   دتتتار علتت  اتتبيئ المثتتتا:، ودتيجتتة ادتمتتتاع كتتئ متتتن أ تترا  العقتتتد لدظتتان  تتتادودي مكت
 الدولة التي تباشر 

اتتل ت ا  تتي التعا تتد باعتباراتتا  ات اتتيادل، تملتتر الحتت   تتي  د تتاع العقتتد بتتاإلرادل المدقتتردل، 
التتتتتتومين، وتكقتتتتتئ تحقيتتتتت  المصتتتتتلحة العامتتتتتة المتمثلتتتتتة بالعمتتتتتئ علتتتتت  تدقيتتتتت  ك تتتتتا التدميتتتتتة 

ادتار بالمقابتئ اال تصادية واالجتماعية التي تكون محئ تلر العقود الايما الدق ية مد تام و 
الماتثمر األجدبي، واو  ر  كتا  ياتع  الاتتثمار رأس مالتن  تي بي تة ااتتثمارية بمدتن 
دابياا، تكقئ لتن ضتمان عتدن تتوثر أبجتديات عقتد االاتتثمار وا تصتادياتن بموجتب أ  اجتراع 

ولغرض أن تكون الدولتة المضتيقة  – د يتك  من  بئ الدولة المتعا دلم مما اض رت معن 
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أن تورد بعض الشروال التي تجرداا من الال ة الم لقة  تي ات ا  –ة للاتثمار بي ة جا ب
العقتتدم  تتك ا كادتتت الدولتتة تملتتر التوجيتتن واإلشتترا ،  ال أن القتتدر األكبتتر متتن التدظتتين يكتتون 
 ي يد الماتثمر األجدبيم كما يتميو ات ا العقتد بمدظومتة ال بتوس ب تا متن الضتمادات التتي 

دن توثر مصتالحن بتو   جتراع تشتريعي أو  دار   تد تتكت ه الدولتة تكقئ للماتثمر األجدبي ع
، وشتر ي إ7ممما يدعكس الباا عل  العقتد، وتتمثتئ تلتر المدظومتة بشتروال الثبتات التشتريعي

، والتي غالباا متا ياتع  الماتتثمر األجدبتي لعتدن التضتحية إ8معدن المااس وا عادل التقاوض
  ي أ  مد ا  ي عقد االاتثمارم

أ الدقتتاا القق تتي يتتدور حتتو: متتدى تكييتت  تلتتر العقتتود باعتباراتتا عقتتود  داريتتة، ومتتن ادتتا بتتد
ن كادتتت تملتتر اتتل ة التوجيتتن واإلشترا  واإلد تتاع، ممتتا يجعتتئ اتت ا العقتتد  حيت  أن الدولتتة وا 
 ريبتتاا ل ا قتتتة العقتتتود اإلداريتتتةم  ال أدتتتن بالمقابتتتئ، عقتتتود االاتتتتثمار ال تتعلتتت  دا متتتاا وكجميتتتع 

و: بود ا تكتاب وص  العقود اإلدارية بشكئ م لت م ثتن  ن الدولتة األحوا: بمر   عان للق
ال تملر دا ما  يراد شروال غير مولو ة  ي تلر العقود، بتئ علت  العكتس أصتبحت الشتروال 
غيتتر المولو تتة متتن صتتال  الماتتتثمر علتت  حاتتاب الدولتتة المضتتيقة للاتتتثمار، عتتلول علتت  

تتي  تد تثتار بشتود ا ممتا يقترب ات ا العقتد وجود مكدة االتقاق عل  التحكتين لحتئ الدواعتات ال
علتت  اعتبتتار عقتتود  إ9ممتتن دا تترل العقتتود الكاصتتة التجاريتتة أو المدديتتةم وكتت لر ااتتتقر الققتتن

االاتتتثمار عقتتوداا  ات  بيعتتة كاصتتة، ال تكتاتتب الوصتت  التتد ي  للعقتتد اإلدار ، كمتتا ال 
 كاصةمتتجرد من أ  ال ة أو ايادل ليجعل ا  ي دا رل العقود التجارية ال

أما عن مدظور الققن األدجلو أمريكي لعقتد االاتتثمار،  توجتد أيضتاا تلتر البيديتة  تي  بيعتة 
المصتتتال  والدظتتتان القتتتادودي التتت   يكضتتتع لتتتن كتتتئ متتتن أ تتترا  العقتتتدم  قتتتي صتتتدد القتتتادون 
البري ادي، عل  الرغن من أن القضاع البري ادي ال يعر   واعد عامة تد ب  علت  العقتود 

أدتتتن ااتتتتقر  تتتي عقتتتود االمتيتتتاو البترولتتتي علتتت  أن ت بيتتت  القواعتتتد المعرو تتتة اإلداريتتتة،  ال 
للعقتود المدديتة علتت  العقتد ال يعدتي أن تتجتترد الدولتة متتن اتل ت ا  تي تعتتديئ العقتد   ا كتتان 
ضتترورياا للمصتتلحة العامتتة، أو يمدع تتا متتن اللجتتوع  لتت  المبتتادم القادوديتتة العامتتةم ويصتتب  

ظتان البري تتادي بمقاضتال الدولتتة  تي حتا: كر  تتا لبدتود التعا تتد األمتر أكثتر تعقيتتداا باتما  الد
تمامتتاا كاتتتا ر األ تتترادم أمتتتا عتتتن القتتتادون األمريكتتي،  الوضتتتع ال يكتلتتت  كثيتتتراا عتتتن القتتتادون 
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البري اديم حي  أن العقتود التتي تبرم تا الدولتة تعامتئ بحاتب األصتئ معاملتة العقتود التتي 
لجتتوع  لتت  التعا تتد متتن مد لتت  كود تتا صتتاحبة اتتيادل تبرم تتا األ تتراد  ال أ ا اكتتتارت الدولتتة ال

واتتل ة لغايتتن تحقيتت  الدقتتع العتتان، كمتتا ياتتم  للاتتل ة التشتتريعية بالتتتدكئ  تتي تشتتريعات  تتد 
تتتؤثر علتتت  أوضتتتاعاا  ا متتتة ماتتبقاا بموجتتتب تلتتتر العقتتتودم ومتتتن ادتتا أصتتتب  متتتن شتتتون جتتتد: 

 مإ10مو" أيضاا التو ي  بين المصال  المتعارضة أن يوك  حيواا  ي  قن "الكومون ل
ا ا عن عقد االاتثمار األجدبي، ويظ ر أيضاا الحدي  عن دكو: أاتلوب الاتل ة العامتة 
 ي ميدان القادون الكا ،  ي عمليات التكصي  التتي تلجتو ل تا الدولتة اليتون العتبتارات 
المصلحة العامةم  تقون بتحويئ ملكية المشروعات العامة  ل  الق اة الكا ، رغبتة مد تا 

تقادل متتن كبتترات وكقتتاعات اتت ا الق تاة، وتكقيتت  العتتبع علتت  الق تتاة العتتان، بمتتا  تي االاتت
يتتتؤو:  تتتي د ايتتتة الم تتتا  لكيتتتر الجماعتتتة والدقتتتع العتتتانم  ال أن تجركتتتة التكصتتتي  وعلتتت  
األك  الكويتية، كشتقت عتن وجتود تتداكئ كبيتر  تي أدوات الق تاعين العتان والكتا   تي 

تبتتتار شتتتركة الماتتتاامة التتتتي يتتتتن تواياتتت ا تدقيتتت  بردتتتامص التكصتتتي م  علتتت  التتترغن متتتن اع
لغرض التكصي  من شركات الق تاة الكتا  الكاضتعة بوحكام تا لقتادون الشتركاتم  ال 
أن دشوت ا أتت ب ريقة مغايرل لما او معرو   ي  ادون الشتركات،  قتد تتن تواتيس الشتركة 

التكصتي   بموجب  ادون بدالا من العقتد التواياتيم كمتا أن  تادون تدظتين بترامص وعمليتات
 01، يع تتي للدولتتة  تتي تلتتر الشتتركة "الاتت ن التت ابي" وتحتتدده المتتادل 0202لاتتدة  73ر تتن 

علتت  أدتتن " تتدرل تصتتويتية تمكتتن الدولتتة متتن االعتتتراض علتت   تترارات مجلتتس اإلدارل لغتترض 
حمايتتة المصتتلحة العامتتة"م األمتتر التت   يدتقتتده الققتتن علتت  اعتبتتاره ااتتتعارل ألاتتلوب القتتادون 

قود اإلدارية وااتكدامن  ي  ادون الشتركاتم  يتعتارض الات ن الت ابي بت لر اإلدار   ي الع
مع مبدأ حرية التصر   ي الملتر، كمتا يتعتارض متع مبتدأ حريتة ادتقتا: رأس المتا: والدقتا  
 تتي األاتتواقم ممتتا يتتدعكس علتت   واعتتد المدا اتتة بتتين الشتتركات  تتي الاتتوق الواحتتدل،  تتك ا 

ا  تي حريتة م لقتة، تتقيتد الشتركة المؤااتة لغترض كادت جتئ الشتركات تملتر اتكتا   رارات ت
 مإ11مالتكصي  بموجب ح  االعتراض الممدو  للدولة  ي الا ن ال ابي
متتتن  تتتادون  01، 07كمتتتا يلحتتتت علتتت  تجركتتتة التكصتتتي ، أد تتتا بموجتتتب دتتت  المتتتادتين 

التكصتي  العتانم تع تي للدولتتة  تي اتبيئ تدظتتين عمليتة تواتيس الشتتركة، الحت   تي تملتتر 
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ن رأس الما:، كما يع ي ا الح   ي ملكيتة كاتور األات ن غيتر المكصصتة م %02دابة 
للموا دين واألا ن التي لن يادد  يمت ا الموا دون بموجب االكتتتاب العتان، تم يتداا لتحويتئ 
ملكيت ا للشترير االاتتراتيجيم  ال أن الملكيتة المؤ تتة للدولتة  تي ات ا الصتدد متن شتود ا أن 

من مجموة رأس الما:م األمر ال    %01لشركة تصئ لغاية تجعئ دابة الما: العان  ي ا
ايدتص عدن تدكئ الج ات الر ابية لغرض الر ابة عل  الما: العان، واو األمر ال   يكتون 
 ي غير مقتض و لاقة تواتيس الشتركات، كمتا يعتوق عمليتة التكصتي  وتحقيت  الغترض 

 المرجو مد ام
ديد ا بشكئ كبير بالدوعة العقابيتة والجبريتة ا ا ويظ ر عل  ااحة القادون الكا  توثر  وا

التتتتي تعتبتتتر متتتن أدوات القتتتادون العتتتان بحاتتتب األصتتتئم  دجتتتد  تتتي  تتتوادين البي تتتة، وحمايتتتة 
دجتتتد الدولتتتة تتتتتدكئ  تتتي  –الدعكااتتت ا علتتت  الصتتتال  العتتتان  –المدا اتتتة، وتدظتتتين االحتكتتتار 

بعتض العقوبتات  تي  التدظين الجبر  من كتل:   راراتا ايااتة التاتعير الجبتر ، كمتا تقترر
حتتتا: ارتكتتتاب أحتتتد صتتتور المدا اتتتة غيتتتر المشتتتروعة أو  تتتي حتتتا:  اتتتاعه ااتتتتعما: المركتتتو 
االحتكار م وعلين لن يعد القادون الكتا  ميتداداا لحريتة المماراتات التجاريتة، بتئ أصتبحت 

 مإ12مالقلاقة الايادية والدوعة العقابية توك  دصيباا ال بوس بن  ي تلر القوادين
 لتطورات الراهنة على التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص:انعكاسات ا

كان للتغيرات التي  رأت عل  الواا القتادودي والمصتال  التتي بتدأت تتبتد:، كتان ل تا أثتر 
عل   كرل تقاين القادون  ل   ادون عان و تادون كتا م  قتد أدى التتداكئ بتين المصتلحتين 

اتتتت ا التقاتتتتين لتتتتن يعتتتتد صتتتتالحاا لتدظتتتتين العل تتتتات  العامتتتة والكاصتتتتة بالققتتتتن  لتتتت  القتتتتو: بتتتتون
االشتتتتراكية الجديتتتدلم كمتتتا أن اتتت ا التقاتتتين اتتتو مجتتترد تقاتتتين كلاتتتيكي اكتاتتتب  وتتتتن متتتن 

 م إ13مراوكن القدين  بئ أن يكتابن من مد    اتي أو ضرورل كاصة
وكتان  وكدأت الدعول  ل   لغاع ا ا التقاين، والدظر للقتادون كوحتدل واحتدل ال تقبتئ التجو تةم

مدوجيإ يرى  ي  لر أن "ليس ادار  ادون كا  و تادون عتان ولكتن ادتار القتادون"م ومتا 
يتتتدلئ علتتت  صتتتحة  لتتتر أن األدظمتتتة القادوديتتتة المقاردتتتة كالدظتتتان األدجلتتتو أمريكتتتي والدظتتتان 

 الاو ييتي ال تعر  ا ا التقاين عل  اإل لقم 
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أن االدتقتتتاد محتتتئ دظتتتر و لتتتر   ال أدتتن بااللتقتتتات  لتتت  اتتت ا القتتتو: والتمحتتتي   يتتتن،  تتتد دجتتتد
للعديتد متن األاتبابم أوالا  يمتا يكت  عتدن معر تة األدظمتة القادوديتة األكترى ل ت ا التقاتينم 
ي رد علين بودن ال يص  القياس بين الدظان القادودي اللتيدي واألدظمة القادوديتة األكترى  تي 

ظانم  دظان "الكومون ا ا الكصو  و لر الكتل  ال بيعة والبدية التي يقون علي ا كئ د
لتتو" األدجلتتو أمريكتتي  ن كتتان ال يعتتر  اتت ا التقاتتين،  تت لر باتتبب أن اتت ا الدظتتان ال يتتولي 
أامية للقادون بحد  اتن،   و دظان  ا ن عل  الاواب  القضا ية واو بدوره يدقان أيضتاا  لت  

ضتتي " ودظتتان العدالتة التت   ي بقتن القاcommon lawدظتامين، دظتان الاتتواب  القضتا ية "
كما: الدوا   التي شابت دظتان "الكومتون لتو" وات ه المحكمتة تعتر   لغرض اد الثغرات وا 
بمحكمة العد: أو محكمة الضتمير،  يتحترر القاضتي  تي ات ا الدظتان متن اإللتوان القضتا ي 
ويحكن متن وحتي ضتميره متحرياتا العدالتة  قتام بالتتالي يحتترن القضتال التشتريع الصتادر متن 

عتبرودتتن ااتتتثداع متتن "الكومتتون لتتو"  ي بقودتتن  تتي حتتدود ضتتيقنم كمتتا ال البرلمتتان،  ال اد تتن ي
يكتاب ا ا التشريع  يمتن القادودية  ال   ا أكده القضتاع  تي اتابقة  ضتا يةم  بتات التشتريع 

 م إ14م ي مق ون دو: "الكومون لو" جان غريب ال يعتبر تعبيراا  بيعياا للقادون 
ن التقر تتة بتتين القتتادون العتتان والقتتادون الكتتا ، لتت ا بتتات متتن المد قتتي أال يعتتر  اتت ا الدظتتا

دار م و لتتر علتت  كتتل     تتو أاااتتاا ال يعتتر  أ  تقاتتين للقتتادون  لتت  متتددي وداتتتور  وا 
بدية القادون اللتيدي التي تقون بالدرجة األول  عل  القادون الصادر من الال ة التشريعية 

بحيتتت  يعتتتد الكتتتروا عدتتتن عيبتتتاا  باعتبتتتاره المصتتتدر األو: والتتتر يس للقتتتادون، ويلتتتون القضتتتاع
 يشوب الحكن القضا ي وياتوجب دقضنم 

ودضتتتي  علتتت   لتتتر، أن اتتت ا التقاتتتين علتتت  التتترغن متتتن عتتتدن وجتتتوده  تتتي البديتتتة القادوديتتتة 
البري اديتتة،  ال أن القضتتاع البري تتادي يتتولي ل تت ا التقاتتين أاميتتة حيتت  يعتمتتده لحتتئ بعتتض 

تحديتتتتد االكتصتتتا  القضتتتتا ي للقضتتتتاع اإلشتتتكاالت القادوديتتتتة،  دجتتتده يلجتتتتو لتتتن  تتتتي اتتتبيئ 
البري تتتادي  تتتتي العل تتتتات الكاصتتتتة  ات العدصتتتتر األجدبتتتتيم حيتتتت  يقاتتتتن التشتتتتريعات  لتتتت  
تشتريعات عامتتة وأكترى كاصتتة، وبالتتالي العل تتات التتي تدشتتو عتن تشتتريعات القتادون العتتان 
تعتبتتر متتن  بيتتئ العل تتات العامتتة التتتي ال يدظراتتا القضتتاع علتت  أد تتا عل تتة كاصتتة  ات 

 مإ15معدصر أجدبي وتكون بمدوى عن د اق القادون الدولي الكا 
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أما عن الدظان االشتراكي الاو ييتي،  كدن  ن كان يص  ا ا القياس  تي ظتئ  يتان االتحتاد 
الاتتتو ييتي حيتتت  كتتتان متتتن م بقتتتي الدظتتتان االشتتتتراكي الم لتتت ،  ال أدتتتن بعتتتد اد يتتتاره عتتتان 

اليتتتون الدظتتتان االشتتتتراكيم أمتتتا عتتتن  لتتتن يعتتتد ادتتتار مجتتتاالا للحتتتدي  عتتتن دو: تتبدتتت  0990
الصين  عل  الرغن مما يروا ل ا عل  أد ا الدولة االشتراكية الوحيدل اليتون،  ال أن دظام تا 
ال يكلو من الدوعات الرأامالية التي تجعئ من القو: بوجود الدظان االشتراكي الم لت   تي 

حركتة ايااتية  ا متة علت   الو ت الحتالي محتئ دظترم بالتتالي تعتدو االشتتراكية اليتون مجترد
المصتتتتال  اال تصتتتتادية ولياتتتتت دظتتتتان  تتتتادودي يصتتتتل  للمقاردتتتتةم و تتتتد تتبدتتتت  بعتتتتض التتتتدو: 
الرأامالية لعدد متن المقتااين االشتتراكية لكتن ات ا ال يجعل تا دولتة  ات دظتان اشتتراكي، بتئ 

ن الابب  ي درااة التقر ة بين القادودين العان والكا  من جديد، يكمتن  تي تبدتي التدو:  
 الرأامالية للدوعات االشتراكية مما جعل ا تق   ي مدتص  الحد القاصئ بيد مام     

 وصتبحت الدولتتة الواحتتدل ل تا العديتتد متتن األدوار المكتلقتتة التتي تماراتت ا باعتباراتتا صتتاحبة 
اراتتتا شتتتك  كتتتا  تتتتارل أكتتترى  تتتي العل تتتة الواحتتتدلم كمتتتا أن الدظتتتان اتتتل ة تتتتارل وباعتب

كتتتان يغتتتالي  تتتي مق تتتون الملكيتتتة  –حيدمتتتا كتتتان  ا متتتاا  تتتي االتحتتتاد الاتتتو ييتي  –االشتتتتراكي 
الجماعيتتة التتتي تجعتتئ متتن كتتئ واتتا ئ اإلدتتتاا ملكتتاا جماعيتتاا تمتلكتتن التعاوديتتات و قتتاا لك تتة 

بديتتة ات ا الدظتتان  ا متتة علتت  رعايتتة المصتتال    دمتاع ا تصتتادية وتاتتتثمر لمصتتالح ام  كادتتت
اال تصتتاديةم  القتتادون بجميتتع  روعتتن متتا اتتو  ال ادعكتتاس للدظتتان اال تصتتاد   تتي المجتمتتعم 
  و ب لر ال يعر  التقر ة بين القادودين العتان والكتا م بتئ أكثتر متن  لتر، القتادون العتان 

دودي ل تتت ا الدظتتتان، والقتتتادون  تتتي الدظتتتان الاتتتو ييتي االشتتتتراكي اتتتو التتت   يحتتتدد الشتتتكئ القتتتا
الكتتا  مجتترد تتتابع لتتنم  لتتن يعتتد ادتتار مصتتلحة كاصتتة، وأصتتبحت كتتئ المصتتلحة عامتتة 
وتكتت  الجماعتتةم كمتتا يعتتد القتتادون المتتددي و تتادون المرا عتتات والقتتادون اإلدار  جتتوع متتن 
القتتادون العتتان، ويقتتو:  تتي  لتتر مليدتتينإ "دحتتن ال دعتتتر  بوجتتود  تتادون كتتا   كتتئ شتتيع 

   من القادون العان"معدددا أضح
وعلتت   لتتر، أصتتب  القيتتاس بتتين األدظمتتة األكتترى والدظتتان الرومتتادي اللتيدتتي  يمتتا يتعلتت  
بتقاين القادون  ل   ادون عان و ادون كا ،  ياٌس مع القارقم  ل يص   ياس أ  مد ما 

 عل  اآلكر و لر الكتل  بدية ومدظور كئ دظان من تلر األدظمة للقادونم
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ادب اآلكر ال   يتواتس عليتن دقتد التقر تة،   تو أن ات ا التقاتين لتن يعتد يصتل  أما عن الج
اليون، لما للتداكئ بين المصلحتين العامة والكاصة من أثر عل   بيعة العل ات الجديتدل 
المكتل تتتة التتتتي بتتتدأت تدشتتتو علتتت  الحتتتد القاصتتتئ متتتا بتتتين القتتتادون العتتتان والقتتتادون الكتتتا م 

التتتتي وج تتتت ل تتت ا التقاتتتين صتتتحيحة،   ا متتتا كتتتان التقاتتتين ودقتتتو:  تتتي  لتتتر أن االدتقتتتادات 
بالقعئ  ا ن عل  المعيار الغا يم  لر ان الصال  العان والصال  الكا ، يوجد بيد ما من 
التتتداكئ التت   يصتتعب  صتتلن والتت   يكقتتي لحمتتئ اتت ا االدتقتتادم  ال أن الققتتن بكجمتتاة يدتقتتد 

 تتتو معيتتتتار غيتتتتر مدضتتتتبا،  لتتتتر أن اتتت ا المعيتتتتار  تتتتي التقاتتتتين كمتتتا اتتتتب  اإلشتتتتارل  ليتتتتنم  
المصلحة الكاصة غالباا ما تتجاد  ي صلب المصتلحة العامتةم أمتا عتن المعيتار الت   تتن 

 تبدين   و المعيار الشكصي القا ن عل  أ را  العل ة و بيعة ظ ور الدولة  ي ام
د ا و يمتتا يكتت  الت تتورات الراادتتة بشتتون العل تتات القادوديتتة الجديتتدل، التتتي ال تعتتر  ميتتدا

الحقيقتتي اتتئ اتتو القتتادون الكتتا  أن القتتادون العتتانم  لتتر أن الاتتل ة أصتتبحت تظ تتر  تتي 
القتادون الكتا ، وأصتتبحت اإلرادل تلعتب دوراا ال بتتوس  يتن  تتي العقتود التتتي تبرم تا الدولتتةم 
 ال أن مظتتتاار الاتتتل ة  تتتي الحقيقتتتة لياتتتت بجديتتتدل علتتت  ميتتتدان القتتتادون الكتتتا م  دشتتتول 

من  بئ الاتل ة البرلماديتةم كمتا أن أاتن الحقتوق المدديتة واتو حت   القادون بحد  ات ا كادت
الملكيتتتة مدشتتتوه داتتتتور م وأصتتتب  للملكيتتتة وظيقتتتة اجتماعيتتتة تحتتتد متتتن   ل  تتتا العتبتتتارات 
المصتتلحة العامتتة كقكتترل التقتتادن و كتترل التعاتت   تتي ااتتتعما: الحتت م ودجتتد الجداتتية وعلتت  

ا تدرس ضتمن د تاق القتادون التدولي الكتا  الرغن من أد ا جوع من القادون العان،  ال أد 
واتتو  تتترة متتتن  تتتروة القتتتادون الكتتتا م اتتت ا وتتتتتدكئ الاتتتل ة العامتتتة حتتتت   تتتي ظتتتئ  واعتتتد 
القتتادون الكتتا  لمت لبتتات التدظتتين، بقتترض  واعتتد علتت  المتعتتاملين  تتي ظتتئ اتت ا القتتادون 

م كمتتا وتقريتتر العقوبتتات  تتي حتتا: مكالقتتة أحكامتتن كالعقوبتتات المقتتررل  تتي  تتادون الشتتركات
تتتتدكئ الدولتتة بمتتا ل تتا متتن اتتل ة وتاتتم  للقاضتتي  تتي تعتتديئ اتقا تتات المتعا تتدين، وتعتتديئ 
 يمة الشرال الجوا ي  ي العقتود  تي حتا: كتان مبالغتاا  يتن، كمتا يع تي القضتاع الاتل ة  تي 
تعتتديئ العقتتد لمصتتلحة ال تتر  المتت عن  تتي عقتتود اإل عتتان بمتتا يكقتتئ ر تتع اإلجحتتا  التت   

التتتدكئ الاتتل و  لتتن يدقتتي عتتن تلتتر القواعتتد صتتقت ا كقواعتتد  تتادون  لحقتتنم  ال أن كتتئ اتت ا
 كا ،  لر أن العبرل ب بيعة العل ة وأ را  ا ال ين أتوا ب ا للوجود القادوديم
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أمتا عتن الصتتعوبات التتي يكشتت  عد تا الوا تتع العملتي،   تي  تتي الحقيقتة لياتتت داشت ة عتتن 
كئ  ترة متن  تروة القتادون والتتي تتدعكس تقاين القادونم بئ داتجة عن القلاقة التي يتبدااا 

علتتت  العل تتتات القادوديتتتة، بحيتتت  تجعتتتئ متتتن العل تتتة يتجا ب تتتا  تتترعين متتتن  تتتروة القتتتادون 
كالقادون المددي والقادون اإلدار   ي عقود االاتثمار األجدبيم كمتا أن ات ا التقاتين الحت  

  علتتت  دشتتتول علتتت  دشتتتول تلتتتر القتتتوادين ولتتتيس اتتتو الاتتتبب  تتتي تكتتتوين  لاتتتقت ا، بتتتئ والحتتت
القضتتتاعين اإلدار  والمتتتدديم  تتتل يصتتت  القتتتو: أن  لغتتتاع اتتت ا التقاتتتين متتتن شتتتودن أن يحتتتئ 
مشتكلت الوا تتع العملتتي المتعلقتة بالدظتتان القتتادودي الت   يحكتتن تلتتر العل تات القادوديتتةم بتتئ 

لتتن يحقتت  أ  دتيجتتة  يجابيتتة  تتي الوا تتع العملتتيم  علتت   –علتت   تترض أن تتتن  – ن اإللغتتاع 
محاولتتة  كمتتا: الاتتياق التت   يدتتاد  بتتن الققتتن، دجتتد بتتون معضتتلة  كضتتاة العقتتد  التترغن متتن

االاتتتتتثمار  للقتتتتادون اإلدار  أن القتتتتادون المتتتتددي  ا متتتتة وماتتتتتمرل حتتتتت   تتتتي  تتتترض  لغتتتتاع 
التقاتتينم ومتتا يتتدلئ علتت   لتتر، أدتتن حتتت   تتي دو: دظتتان "الكومتتون لتتو" التتتي ال تعتتر  اتت ا 

دي،  يجاد اتبلا للتو يت  بتين المصتال  المتعارضتة  تي التقاين، يحاو: القضاع والققن القادو 
عقتتد االاتتتثمار األجدبتتيم  قتتد حتتاو: الققتتن  تتي اتتبيئ اتت ا التو يتت   يجتتاد حلتتو: عتتن  ريتت  

وا ع تتاع الماتتتثمر عتتدد متتتن  ،إ16م دكتتا: القتتادون التتدولي  تتي الاتتياق "أ  بتتتدويئ العقتتد"
  بشتون أ  الدظتامين الت   الضمادات التي  د تكقئ لتن عتدن الماتاسم و لتر تجدبتاا للكتل

يحكن مصال  ا ا العقتد،   دتار المصتلحة العامتة التتي تدشتداا الدولتة والمصتلحة الكاصتة 
 مإ17مبالماتثمر التي ال يمكن التضحية ب ا بشكئ م ل 

 ي محاولتن لوضع معايير للقصئ  تي الدواعتات  ات العدصتر أما عن القضاع البري ادي، 
العل تات الداشت ة عتن ادون العان والكتا م دجتده أوال  يعتبتر األجدبي التي يتداكئ  ي ا الق

تشريعات االاتيراد والتصدير، تشريعات التحكن باألاعار وتشريعات مكا حة االحتكار متن 
م ثاديتا  وضتع ثلثتة معتايير للقضتاع ي بق تا القاضتي  تي عل ات العامة ولياتت الكاصتةال

اتتين القتتادودي التت   تدتمتتي لتتن واتتي مالدظتتر اتتبيئ تحديتتد  بيعتتة العل تتة ومتتن ثتتن تحديتتد التق
 ل  أ را  الدواة/ الغاية التشريعية من القادون ال   يحكن العل ة/ والمق تون العتان للوا عتة 

م  ال أن تلر المعايير  د ال يكون ل ا أثر  ي تحديد القتادون الت   تكضتع إ18م محئ الدواةإ
ايتتة متتن التشتتريع، كمتتا واإل تتار العتتان لتتن العل تتات المكتل تتة،  لتتر أن أ تترا  الدتتواة، والغ
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للوا عة  ي تلر العل ات دا ماا ما يكون  ي دق ة التقا ع التي يصعب  ي ا الوصو: لقو: 
 واحد وحاانم

 الخاتمة والنتائج : 
ودكل  من  لر،  ل  أن التقر ة بين القادودين العان والكا   د ال يكون ل تا علت  أرض 

تتي تعتمتد علت  ات ا التقاتين  تي  تروة القتادون لغترض تات يئ الوا ع اوى الدتا ص العلميتة ال
الدرااتتة  تتي كليتتات الحقتتوق، وألغتتراض التكصتت م أمتتا عتتن الصتتعوبات العمليتتة   تتي  تتي 
الحقيقة ال تداب ل  ا التقاين، بئ تداب ل بيعة القوادين التي يشتمئ علي ا التقاين، والتي 

ب أال يدصتب علت   لغتاع ات ا التقاتين، كادت اابقة عل  دشوتنم وبالتالي الحدي  اليون يجت
بئ بدالا متن  لتر ال بتد أن يكتون مرتكتو أوالا علت   بتو: وجتود ات ا االتصتا: والتقتا ع بتين 
 روة القادون المكتلقة، األمر ال   أصب  من مت لبات  يان الدولة الحديثةم واألمر اآلكر 

متاده علت  المعيتار الغتا ي  ي اإل رار بون الكلا الت    تان  تي أ اتان الققتن كتان باتبب اعت
 ي التقاين،  ال أن االعتماد البد أن يكون  ا ن عل  المعيار الشكصي والدظر  ل  الدولتة 
 بمدظور ال ر   ي العل ة مع  صئ ا ا الدور عن دور الدولة باعتباراا ال ة مدظمةم

تدظتتين وعلت   لتر تصتتد  القتوادين الحديثتتة كالتكصتي  و تتادون البي تة، حمايتتة المدا اتة، و 
االحتكار عل  أااس من  بيعتة ظ تور الدولتة  تي تلتر القتوادين والقبعتة التتي ترتتدي ا  يتنم 
 قي التكصي  كون الدولة مت  دكلت  ي شركة المااامة المؤااة لغرض التكصتي  

متن  %02باعتباراا مااان، تكضتع للقواعتد التتي يكضتع ل تا الماتاان القترد بداتبة ملكيتة 
لتتتتة الشتتتتك  الكتتتتا م  لتتتتر علتتتت  التتتترغن متتتتن امتلك تتتتا للاتتتت ن رأس المتتتتا:،  تعامتتتتئ معام

ال ابي، كودن أمر مدتقد من جادب الققن لمكالقتتن لقلاتقة  دارل الشتركات، كمتا أدتن ال يغيتر 
متتن  كتترل أن الدولتتة بحاتتب األصتتئ اتتي ماتتاان  تتي الشتتركة بداتتبة ملكيتتة معيدتتة ويكضتتع 

 لقواعد المااامينم 
ن دظمتتتت تلتتتر المماراتتتات باشتتتترا ات أمتتتا عتتتن  تتتوادين المدا اتتتة واالحتكتتتار   تتتكن الدولتتتة وا 

 واعتد  وعقوبات داتجة عن كرق تلر القوادين وظ رت كصاحبة اتل ة،  ال أدتن متت  اترت
عل  الدولة باعتباراتا تتاجر كمتا  تي شتركات التدقا التتي تملك تا الدولتة المدا اة واالحتكار 
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وبالتتتالي يدتمتتي اتت ا ملكيتتة كاصتتة،  تتل جتتدا: علتت  أد تتا تعتبتتر متتن األشتتكا  الكاصتتة 
 القادون لقان القادون الكا م 

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

كا م  العبرل   ن ب بيعة دور الدولة ويجعلن يرتد  ثوب القادون العان بدالا من القادون ال
 تتي العل تتة التتتي تكتتون محتتئ اتت ا القتتادون، بغتتض الدظتتر عتتن األحكتتان التدظيميتتة والجوا يتتة 
 يتتتن كتتتون اتتت ا الظ تتتور مقبتتتو: ومقتتتترض متتتن جادتتتب الدولتتتة حتتتت   تتتي تشتتتريعات القتتتادون 

 مإ19مالكا 
لمصادر العربية:ا  
، مجلتتتة الحقتتتتوق -تقاتتتين مدتقتتتد  – علتتتي البتتتارود ، القتتتادون العتتتان والقتتتادون الكتتتا  -0

 م0911للبحو  القادودية واال تصادية، مصر، 
عبتتتتدالحي حجتتتتاو ، المتتتتدكئ لدرااتتتتة العلتتتتون القادوديتتتتة، م بوعتتتتات جامعتتتتة الكويتتتتت،  -0

 م0930
 م0931عبدالمدعن  را الصدل، أصو: القادون، دار الد ضة العركية،  -7
 م0912لمدااص القادودية الكبرى المعاصرل، عبدالالن الترماديدي، القادون المقارن وا -4
 م0911، -العل ات الدولية الكاصة  –غاان ركا ، العقود الدق ية  -1
حقيظة الايد الحداد، العقود المبرمة بين الدو: واألشكا  األجدبية، دار الم بوعات  -1

 0223الجامعية، االاكددرية، 
 م0200اد ، مجلس الدشر العلمي، محمد محمد عبدالل ي ، القادون العان اال تص -3
أحمتتتتد عبتتتتدالرحمن الملحتتتتن، الشتتتترير االاتتتتتراتيجي والاتتتت ن التتتت ابي  تتتتي  تتتتادون بتتتترامص  -1

 م0200، 0وعمليات التكصي ، مجلة الحقوق، العدد 
 م0207/0204 برااين محمد الحمود، المالية العامة للدولة، ال بعة الثالثة،  -9
 قادون، مدشول المعار ، دمسمامير تداغو، الدظرية العامة لل -02

 المصادر األجنبية:
 11- James Fawcett, Janeen M, Carruthers, private international law, 

fourteenth edition 
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12- M.Sornarajah, The International Law On Foreign Investment, 

second edition, CAMBRIDGE 

 التشريعات:
 م0204لادة  001ق اعين العان والكا  الكويتي ر ن  ادون الشراكة بين ال -0
 م0910داتور دولة الكويت الصادر  ي  -0
 م0202لادة  73 ادون تدظين برامص وعمليات التكصي  ر ن  -7

 الهوامش والمراجع المعتمدة
                                                           

إ تضتتن اتتت ه العا لتتة مجمتتتوعتين متتتن القتتوادين األولتتت  اتتتي المجموعتتة اللتيديتتتة المتمثلتتتة 0م
، كمتا تضتن المجموعتة الجرماديتة القتادون 0124بالقادون المددي القرداي الصادر  ي 

 ا و تتتد أدت حركتتتة الد ضتتتة م اتتت0922 تتتي   والدا تتت 0191المتتتددي األلمتتتادي الصتتتادر 
التي دعت  ل   حياع القادون الرومادي  ل  احتضان  ي اليا ل  ا القادون، حي  بدأت 

، كمتتتا  ويتتتت دعتتتا ن المتتتد ص  Boulogne بتتتتدريس القتتتادون الرومتتتادي  تتتي جامعتتتة
الرومتتادي بتبدتتتي  كتتترل القتتادون ال بيعتتتي التتتتي دتتتادى ب تتا  لاتتتقة  ار العصتتترم وكتتت لر 

حتتتداا للقتتتادون الرومتتتادي الجرمتتتادي كتتتان كلي تتتاا متتتن القتتتادون الرومتتتادي تكتتتّون مد جتتتاا مو 
والم اب اإلداادي والقادون ال بيعيم عبدالالن الترماديدي، القادون المقتارن والمدتااص 

 م91 -97،   0912القادودية الكبرى المعاصرل، 
يتتتتت، إ عبتتتتدالحي حجتتتتاو ، المتتتتدكئ لدرااتتتتة العلتتتتون القادوديتتتتة، م بوعتتتتات جامعتتتتة الكو 0م

  م737،  0930
م47،   0939عبدالمدعن  را الصده، أصو: القادون، دار الد ضة العركية،  إ7م   

إ أما عن الداتور الكويتي،  يتض  من ديباجتن التي تد  عل  أن ات ا الداتتور جتاع 4م
"اتتتعياا دحتتتو ماتتتتقبئ أ ضتتتئ يتتتدعن  يتتتن التتتو ن بمويتتتد متتتن الر اايتتتة والمكادتتتة الدوليتتتة"، 

يتبد  الدظان اال تصاد  الجديد للدولة  ا ن عل  الر ااية للو ن،  يتض  بون الداتور
مما يعدي بون الدولة لن تعد ملتومة بتو ير الحيال الكريمة والضرورية  قا، بئ تتجاوو 
 لر  ل  تو ير ما يحق  الر اه لأل رادم األمر ال   ادعكتس علت   لتوان الدولتة بضترورل 

ي التوويع والتكالي  العامة واألعباع الوظيقيةم  دجتد مراعال  واعد العدالة االجتماعية  
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تد  عل  أن يكون اال تصاد التو دي أاااتن العدالتة االجتماعيتة، و وامتن  02المادل 
التعتتاون العتتاد: بتتين الدشتتاال العتتان والدشتتاال الكتتا ، اد تتن تحقيتت  التدميتتة اال تصتتادية 

  وويادل ور ع ماتوى المعيشة وتحقي  الركاع للموا دينم 
إ "التتتدو: العركيتتتة وجتتتدت دقاتتت ا حتتتا رل بتتتين المعاتتتكرين الغركتتتي والشتتتر يم وثتتتورل جمتتتا: 1م

تعتبتتتر تتويجتتتاا الدتشتتتار القكتتتر االشتتتتراكي  تتتي التتتو ن  0910عبدالداصتتتر  تتتي يوليتتتو 
العركي،  وك ت الثورات واالدقلبات تتوالي  ي البلدان العركية  ي اوريا والعراق أاتول 

، 0207/0204، المالية العامة للدولة، ال بعة الثالثة، بمصر"م  برااين محمد الحمود
  م9  

إ عتتر   تتادون الشتتراكة بتتين الق تتاعين العتتان والكتتا  الكتتويتي  تتي مادتتتن األولتت  عقتتد 1م
االاتتتثمار تحتتت مق تتون "دظتتان الشتتراكة" علتتت  أدتتن "دظتتان يقتتون بمقتضتتاه ماتتتثمر متتتن 

 -  ت لتب المشتروة  لتر متت -الق اة الكا  باالاتثمار علت  أرض تملك تا الدولتة 
 تتتي أحتتتد المشتتتروعات التتتتي يتتتتن  رح تتتا ة   ة متتتن  بتتتئ ال ي تتتة بالتعتتتاون متتتع  حتتتدى 
الج تتتات العامتتتة بعتتتد تو يتتتع عقتتتد معتتتن، يقتتتون متتتن كللتتتن بتدقيتتت  أو بدتتتاع أو ت تتتوير أو 
تشتتغيئ أو  عتتتتادل توايتتئ أحتتد المشتتاريع الكدميتتة أو البديتتة التحتيتتة، وتتتدبير تمويتتئ لتتتن 

  ارتن وت ويره، و لر كل: مدل محددل يؤو: بعداا  ل  الدولة"موتشغيلن أو  د
إ " واي أن تع د الدولة المتعا دل بموجب ا ا الشرال بوصتق ا اتل ة تشتريعية  تي  ات 3م

الو ت، بعدن  صدار أين تشريعات جديدل تار  علت  العقتد المبترن بيد تا وكتين ال تر  
ل: بتتالتواون اال تصتتتاد  للعقتتتد، األجدبتتي المتعا تتتد مع تتا، علتتت  دحتتتو يتتؤد   لتتت  اإلكتتت

واإلضرار بال ر  األجدبي المتعا د مع ا"م حقيظة الاتيد الحتداد، العقتود المبرمتة بتين 
،   0223التتتدو: واألشتتتتكا  األجدبيتتتتة، دار الم بوعتتتات الجامعيتتتتة، االاتتتتكددرية، 

 م704
د أال تقتتتون بتعتتتديئ العقتتت –حتتتا:  دراجتتتن  –إ تتع تتتد الدولتتتة بموجتتتب شتتترال عتتتدن الماتتتاس 1م

باإلرادل المدقردل بما يكئ بمصتلحة الماتتثمر األجدبتيم كمتا تتع تد بموجتب شترال عتدن 
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التقتتاوض بتتالجلوس للتقتتاوض متتع الماتتتثمر األجدبتتي لتعتتديئ بدتتود العقتتد بمتتا يتدااتتب 
   والظرو  الجديدل التي تكون  د  رأت علينم

م 011- 011،   0911، -العقتود الدق يتة -إ غاان ركا ، العقتد التجتار  التدولي 9م
،   0221، -العل تتات الدوليتتة الكاصتتة  –بشتتار محمتتد األاتتعد، عقتتود االاتتتثمار 

   م31 – 11
 091 – 090إ غاان ركا ، المرجع الااب ،   02م
إ أحمتتتد عبتتتدالرحمن الملحتتتن، الشتتترير االاتتتتراتيجي والاتتت ن التتت ابي  تتتي  تتتادون بتتترامص 00م

 م04،  0200، 0وعمليات التكصي ، مجلة الحقوق، العدد 
إ "أصبحت ظاارل تدكئ الدولة  تي عل تات األ تراد الكاصتة، ظتاارل معرو تة ومتوايتد 00م

علتت  متتر األيتتانم والمشتترة يويتتد  تتي كتتئ يتتون  تتي عتتدد القواعتتد القادوديتتة اآلمتترل التتتي ال 
تجوو مكالقت ا  ي العقود المبرمة بين األ راد"م امير تداغو، الدظريتة العامتة للقتادون، 

  م 117 مدشول المعار ،  
حقوق ، مجلة ال-تقاين مدتقد  –إ علي البارود ، القادون العان والقادون الكا  07م

م          14،  0911للبحو  القادودية اال تصادية، مصر،   
 م011 -041إ عبدالالن الترماديدي، المرجع الااب ،   04م

)15( James Fawcett, Janeen M, Carruthers, private international law, 

fourteenth edition, p129,130. 

إ واو أن يعامئ عقد االاتثمار عل  اعتباره اتقا ين دولية،  يكون التتوان الدولتة ضتمن 01م
بدود ا ا العقد التواماا دوليَا، وعل   لر ال تات يع الدولة أن تتتمل  متن ات ا االلتتوان 

 تي اإلد تاع او باتكتتا    تي مواج تة الماتتثمر بحجتة أن  ادود تا التتداكلي يع ي تا الحت 
اإلجتتراع التت   يشتتكئ كر تتاا لللتتتوان أيتتاا كتتانم  ال أن اتت ا القتتو:  يتتن متتن المجا تتال ألاتتن 

ومتد ن الماتتثمر األجدبتي  –القواعد الماتقر علي ا  ي القادون الدولي واي أن األ تراد 
وليتة ال يعتر  ل ن بالشكصية الدولية، وعلين ال يمكتن أن يكتون  ر تاا  تي اتقا يتن د –

  للقو: بون عقد االاتثمار أصب  اتقاق دولي بين الدولة والماتثمرم
(17) M.Sornarajah, The International Law On Foreign Investment, 

second edition, CAMBRIDGE, p.34. 
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(18) James Fawcett, Janeen M, Carruthers, private international law, 

fourteenth edition, p129,130. 

إ وادتتتار متتتن الققتتتن متتتن يتتتدعو  لتتت  الدظتتتر للقتتتادودين العتتتان والكتتتا  بمدظتتتور جديتتتد 09م
ا تصتتتاد  يتدااتتتب و بيعتتتة العل تتتات اال تصتتتادية الجديتتتدل ومتتتا تت لبتتتن متتتن المرودتتتة 
والقابليتتة للتغيتتر، كالقتتادون المتتددي اال تصتتاد ، والقتتادون اإلدار  اال تصتتاد م  يكتتون 

يس  رعتاا ثالثتاا للقتادون، بتئ يتبتع التقاتين الكلاتيكي  يكتون ب لر القادون اال تصتاد  لت
ادتتتار  تتتتادون كتتتا  ا تصتتتتاد  و تتتادون عتتتتان ا تصتتتاد م محمتتتتد محمتتتد عبتتتتدالل ي ، 

 م00،   0200القادون العان اال تصاد ، مجلس الدشر العلمي، 
لتقاين  ال أن ا ه الدعول ال تو ر حلا  ا عاا للماولة، كود ا تقون  ي د اية الم ا  عل  ا

الاتتاب ، وكتتئ متتا ادالتتر أد تتا اع تتتن تاتتمية جديتتدلم عتتلول علتت  أد تتا  تتد تثيتتر الجتتد: 
حو: مدى المة اكتاا  المدظور اال تصتاد  لاتاحة القتادون  تي دو: ال تقتون علت  
االشتتتتتراكية الم لقتتتتةم واألمتتتتر الل تتتتت  تتتتي اتتتت ا التقاتتتتينم أن الققتتتتن  تتتتي اتتتتبيئ تحديتتتتد 

 ي ظئ القادون اال تصتاد  العتان، وتمييتواا ل تا عتن  التشريعات اال تصادية التي تدكئ
القتتادون اال تصتتتاد  الكتتا م يتبدتتت  معيتتتار تتتدكئ الاتتتل ة لغتترض تحقيتتت  المصتتتلحة 
العامة،  يكون ب لر التشريع اال تصاد   رعاا للقادون العتان متت  تتدكلت الدولتة ممثلتة 

عتتتانم  ال أن اتتت ا بمؤااتتتات ا وكيادات تتتا  تتتي التدظتتتين أو االاتتتتغل: لتحقيتتت  الصتتتال  ال
المعيار ركما من شودن أن يعيد الكلا بين  واعتد القتادون العتان والقتادون الكتا م  لتر 

حت   ي  –وال بوس ب لر  –أدن معيار غير  اصئم  كما او مقرر أن الال ة تظ ر 
ظئ  واعد القادون الكا  غير اال تصاد م  ال أن  لر لن يدقي عد ا صقت ا كقتادون 

ثوب القادون العانم  المعيتار الحقيقتي  تي التقر تة بتين القتادون العتان  كا  ولن يلبا ا
اال تصاد  والقادون الكا  او  بيعة ظ ور الدولة باعتباراا مكا بة ضتمن أحكتان 

  القادون، وليس بمجرد دكول ا  ي التدظينم


