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  نوروز جامعة  -كلية القانون                                                                                       

 

 :املقدمـة
مما ال شك فيه  ن  الالتهماماا النبي هس يتهاعظ مالهو الفهظاس فهس التهمتهس اااالم ها   

تههماماا النبي ههس يداهه  ظااال  ههاف  الن ميههو الفط يايههو اال تههيما الفههظاس الفياميههو  ن  الال
فهههس عمديهههو الفميميهههو الالهمههههاظيو ف هههري الفهههظاسال اعههه  طايههه  عمديهههو الالتهههماماا مهههظ س 
الفظاس الفممقظمو الفى ميظال  الفظاس الفياميو  االتطو مكيافابيها مباا  ها ا  االم ها الفةييهو  

ظ مهه  فضههه عدههى اأاو نماالف هها اش هههيام ا ةالفمايايههو نا الفط يايههوو ال ههاالو الفاقهها 
 ري الفظاس الفياميوال افاس م  ن و نشكاس  ري الفاقاظ فس الفاهت الفمااها  هس عقهاظ 
الالتماماا  يمارب ا الفم مدةو االفمس  س بها ا ماضهاعيا االفقهايا  الفاالبه  الفمط يه  

 عدي اال 
اعقاظ الالتماماا ماظ م  الفاقاظ الفظافيو الفمس مظ س الفظافو طافا في ا مه  الفطها     

تههماما النبي ههس نا امههى الفههاطيس تههاالش عدههى شههكس شهه   الآل هها ا هها عمامهها الفم
مايهههها  نا ط ياههههسال اية ههههو مهههه  رفههههك ن   يههههاك عههههظو مههههاال   فههههس الفماالكهههه  الفقاياييههههو 
فدطافي ال ف ياك طا  الفقاة الالهمهاظيو االفر ييو الفمس يممم    ا ناهظ النطهاال  ا ها 

يس ا ها الفمتماما النبي س م  عظو يتيا  هةو الفتياظة الفمس مممم    ها الفطها  الفاها
الفظافههوال فههرال يبهه  عدييهها الفاههها  هدههيه عهه  ما يههو  ههري الفاقههاظ ه ههس ن  يمطهها  الفههى 
الفقايا  الفاالب  الفمط ي  عدي ا  فابهاظ  دهط  مه  ه هس الفةق هاش اهاس مههطد  عقهاظ 



م القانونية والسياسيةكلية القانون للعلومجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

47 

الالتهههماماا االفمهههس مام ههها رالت ط ياهههو هاياييهههو  اههههو  ا هههس بهههظياة  اال ممهههاو عدهههى 
 فميميو الفشامدو االفمتمظالموال العم اا ن   ري الفاقاظ  س نتاو عمديو ال

كما ن  الفقايا  االب  الفمط يه  عدهى عقهاظ الفمبهااة الفظافيهو ياهاا نيضها فهس مبهاس    
عقهههاظ الالتهههماماا نمهههاو الفماكهههو الفهههظافسال افماافهههو الفقهههايا  الفهههر  ياكهههو الفيههه ال  يبههه  
الف اث ع  الاالظة الفطهافي  ههاالاو فهس مهم  الفاقهظ  افهس اافهو ريها  الالاالظة ههاالاو 

فماكههو الف اههث عهه  الفقههايا  االبهه  الفمط يهه  ارفههك مهه   هههس الفلههاا  يي تههس عدههى ال
الفمايطو  افاقهظال الال ال  مها يايها الال همه  االفبهظس  ها ههاا و اليبهاظ رفهك الفقهايا  
مهههه  الفقاضههههس نا الفماكههههوال امكمهههه  الفهههههاا و فههههس اافههههو تههههكات الاالظة نطههههاال  عقههههظ 

ماههظظت الالتههماماا عهه  ماظيههظ الفقههايا  االبهه  الفمط يهه  عدههى عقههظ و الفههظافس  ايههث 
 الالمبا ات الفم مدةو ااس  ري الفمتأفوال       

اعدى رفهك يمكه  ميهااس الفماضها   االهه  م ااهي ح الفم اهث الناس  يميهااس ما يهو    
 عقاظ الالتمامااال نما الفم اث الفاايس  يميااس الفقايا  االب  الفمط ي  عدي اال
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 املبحث األول
 ماهية عقود االستثمار

ش ااس ما يو عقاظ الالتماماا فاظو اباظ عقهظ ماهت متهميو م مد  آاالش الفةق ا     
عقظ الفظافو فهتمامااال ا اث  هرال الفماضها  يمطده  مقتهيو  هرال الفم اهث الفهى اههث 
مطافهه   فههس الفمطدهه  الناس يميههااس ماايهه  عقههظ الالتههماماا ا يهها   ها ههه   نمهها 

افهث الفمطد  الفاايس في هه  فدكهو ع  نطهاال  عقهظ الالتهماماا  افهس الفمطده  الفا
 ي ي  ماضا  عقظ الالتماماا  ارفك عدى الفياا الآلمسح

 املطلب األول
 مفهوم عقد االستثمار وخصائصه

ههههاو الفمشههها  الفااالههههس  ماايههه  الالتهههماماا فهههس الفةقهههاة ة و مههه  الفمهههاظة النافهههى مههه     
عدهى نيه حت ماليه  الفمهاس فهس ن   6002و فتهيو 31هايا  الالتماماا الفااالهس اههو ة

عقههههظ  ظ  ياهههاظ  افميةاههههو الفمشهههااعو عدهههى الف دهههظتال اياههها يشهههاط نا مشهههاا  الهمهههها
الالتماماا  أي حت عقظ  افقياو  اتماماس النماالس فس الإليماج نما  طايقو م اشاة  شهاالش 
الآلالت االفماالظ النافيو نا  طايقو ريا م اشاة كشاالش النت و االفتيظالت نبس ماقي  

 تال ا   يمو ما يا  عدى النطاال   ات  الفيت  الفممة  عدي ا
ن  مهههطد  عقههاظ الالتههماماا ييههها  الفههى مدههك الفاقههاظ الفمههس م ام هها الفظافههو مهه     

الفش   النبي س الف ا  فس مباس الالتمامااال  مايى ني  يماس ناظ عقهاظ الفظافهوال 
اعدى الفهارو مه  ن  عقهاظ الالتهماماا مماهس الفماضها  النههيس فاقهاظ الفظافهو  الال ال  
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  ف يهاك الفكايها مه  الفاقهاظ الفمهس م ام ها عقاظ الفظافو ال مقمها عدهى الالتهماماا فقهط
 ال وةالفظافو اال ييط   عدي ا اه  عقاظ الالتماماا

 أي هاح  وةا ري الفاقاظ مممي   اظة ناها   فقظ اهة ا باي  م  الفةق  الفاا هس     
ت كس الفاقاظ الفمس م ام ا الفظافو م  ش   م  نش ا  الفقهايا  الف ها  النبي هس  

و الفمهههس مهههظ س فهههس الطهههاا  طهههط الفميميهههو الالهمههههاظيو االفمهههس ممادههه   م اشهههاة النيشهههط
 أي اح ت المةا  مكما  مدم و  مقمضاي شاكو نبي يو نا  وةفد هظتال كما يهة ا الف اض

مشههاا  نبي ههس  مقههظيو الفمتههاعظة الفةييههو االفمافيههو    ههظ  الفمتهها مو فههس اليبهها   طههط 
ااي  مقهههظيو اطييهههو فدميميهههو الالهمههههاظيو االالبمماعيهههو فد دهههظ الفمضهههي  الفهههر  يدمههه و  هههظ

الفمقا ههس ف ههري الفشههاكو فههس هههااة مافيههو نا عيييههوتال نا ني هها مماههس ح ت ما يهها المةاهههات 
الالتماماا ع ا الفظافيو يشيا الفهى الفاهههات الفقاياييهو الفمهس مهظ س الفظافهو في ها  االفمهس 
مكههها  عمامههها مههه  نهطهههاا ظاس الفاهههافو الفاافهههث  نا شهههاكام ا فهههس المةههها  مههه  متهههماما 

يكههها  شهههاكو ع ههها ظافيهههو نا نكاههها ممههها يهههظ س ماهههت  هههرال نبي هههس  االفهههر  عهههاظة مههها 
 الفماظيظ  م  نبس الهامو مشاا  التماماا تال

ا ياش عدى ما مقظو  ن  عقاظ الالتماماا كأ  عقاظ ن اى مقاو عدى مطا      
الاالظمي  الاظالث ناا هايايس ماي ال الال ال   ري الفاقاظ مممي   أ و مي ة ا س 

ت و نطاالف ا  نما  افيت و فماضاع ا عماما الفمةاات فس الفماالك  الفقاياييو  افي
يابظ فس  ايثميه  عدى الفميميو الالهمهاظيو فدظافو الفمضيةو االفا   فدمتماماال 

 افك   االفتا  فهتماماا فس هطا  الفيةطا مافيا يلام 341ما يقاا   االفاافو اافي
قاها الفاقاظ الفشا او الآل  فس الالتماماا الفيةطس  س عقاظ الالمميا  الفمس مضم  ا

                          



 عقود االستثمار والقانون واجب التطبيق عليها

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

47 

اعقاظ الفامديات الفمشماكو    الاهايو فس الالتمكشا  االاليماج فدشاكو الفممااهظة
الفمس كما يمض  م  التم ا  مضم  مشااكو الفظافو م  الفشاكو الفممااهظة فيما 

 اايايناعقاظ الفمشااكو فس الاليماج ةمتمى  اليضانيماد   االتمكشا  االاليماج 
فمس مممدك الفظافو  ماب  ا الفاقا  ال ةمباي الفشاكو الفممااهظةو عقاظ الفمبا فوو

عقاظ الف ظمو الفمس مممدك الفظافو ال ان يا  الالفاهايو فس الالتمكشا  االاليماج
  مالو عقاظ الف ظمو ن ماب  ا نيضا بمي  اقا  الالتمكشا  االاليماج  افا 

 ظاا اايا  فس  ظمات الآل اا افيو نراالض الالتماماا االفمطايا  امام طو اافي
و الفر   Upstreamال  الالتمكشا  االالتم االج الفيةطس ةتماالميبس فس ميظالال

 ياماب  الفااال  اافياال

 

 املطلب الثاني
 أطراف عقود االستثمار

 ما ن  عقاظ الالتماماا في ا مةاات فس الفماالك  الفقاياييو نطاالف ا  فأاظ و  ا      
شههه   تهههياظ  الفممماهههس  افظافهههو  ييمههها الفطههها  الآل ههها  ههها شههه    ههها  نبي هههس 

متماما النبي هس  في مده  ماكه ي الفقهايايس ارهو هامه  الالهمههاظيو  أيه  ال الفممماس  اف
يمممهه   أيههو تههياظةال اعدههى  ههرال النتههاو يقتههو  ههرال الفمطدهه  الفههى فههاعي  عدههى الفياهها 

 الفمافسح
 الفرع األول

 الدولة كطرف في عقود االستثمار
 

مههظ س فههس هههظ ميهه س الفظافههو الفههى ميههظال  الفمبههااة الفظافيههو فمههام ط  اقههاظ التههماماا نا     
مشهههااعات مشهههماكو مههه  الفشهههاكات الف اههههو نا مههه  النفهههاالظال امقهههاو كهههس ظافهههو  ههها االو 
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الفاقاظ الفه مو ف ا م  الفمتماماي  النباي  ات  اابم ا فدميميو الالهمهاظيو  ا س 
مقهههاو  ههها االو  هههري الفاقهههاظ المههها  طايقهههو م اشهههاة عههه  طايههه  ممادي ههها كههها يو الفظافهههو نا 

المههههها  طايقهههههو ريههههها م اشهههههاة عههههه  طايههههه  الاهههههظى ا هههههيو الفههههها االش نا ناهههههظ الفههههها االش  ا 
 الوةالفمأتتات نا الف ي ات الفاامو الفما او ف ا

ن  ماافو ماظيظ الفظافو كطا  فس عقاظ الالتماماا عيظ هيام ا  ا االو  ري الفاقهاظ    
 طايقههو م اشههاة ال يايهها هههاا و   ييمهها الفهههاا و ماههاا الرال مههو ماهيهه  الفاقههظ مهه  ه ههس 

 ههههيو مايايهههو ارمهههو مافيهههو متهههمقدو عههه  الفظافهههو مأتتهههو نا  ي هههو عامهههو ممممههه   ش
افكي ههها ما اهههو فدظافهههوال فةهههس  هههري الفاافهههو الن يهههاة يبههه  ماافهههو الفمايهههاا الفهههر  يمكههه  
 االتههطم  العم ههاا الفظافههو طافهها فههس الفاقههاظ الفمههس م ام هها  ههري الف ي ههات نا الفمأتتههات 

 ال ايابظ مايااي  نتاتيي  يمك  الفدباش الفي ماح وةالفاامو الفما او فدظافو
 الفماياا الفقايايسح -النا 

افهه   ههرال الفمايههاا الفمأتتههو نا الف ي ههو الفاامههو ممامههس الفمتههأافيو الفكامدههو فمااهههظ ا    
ظا  ن  مشااك ا الفظافو فس  هري الفمتهأافيو طافمها ن  الفمأتتهو نا الف ي هو ههظ ن امهت 
الفاقههظ ااهاههت عديهه   ش هههيو هاياييههو متههمقدو  امهه  اههو ال مام هها الفظافههو طافهها فههس 

 الوةالفاقظ
فافهههه   ههههرال الفمايههههاا ال مام هههها الفظافههههو طافهههها فههههس الفاقههههاظ الفمههههس م ههههاو عهههه  طايهههه     

الفمأتتهههات االفشهههاكات االف ي هههات الفاامهههو  طافمههها ن   هههري النب ههه ة ممممههه   ش ههههيو 
 هاياييو ارمو مافيو متمقدو ع  الفظافوال 
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 الفماياا الالهمهاظ ح -ااييا
تتههات ممممهه   افش هههيو نمهها افقهها ف ههرال الفمايههاا  ف مهها ن  الف ي ههات الفاامههو االفمأ     

الفقاياييو فس الفظافو الفمس ميممس الفي ا  فاي ا مماس الفظافو عدى الفمتماى الفقايايس  ن  
الفظافههههههو ممههههههااو تههههههدطو الفاها ههههههو االالشههههههاال  االفمابيهههههه  عدي هههههها  ان   ههههههري الف ي ههههههات 
االفمأتتههههات الفاامههههو مقههههاو عدههههى مط يهههه  تياتههههو الفظافههههو متهههه قا تههههاالش مهههه  الفياايههههو 

ماعيههو نا الفتياتههيو  افظابههو النافههى اممايههس مهههاف  الفظافههو فههس الالهمهههاظيو نا الالبم
 ال وةالفمباالت الفمركااة  فرال م  الفها  فهد ا ع  الفظافو

ن   رال الفماياا  انييا  ا الفاالب   ني   ا  يا ا ع  اقيقو الفاالهه  الالهمههاظ      
فاامهو الفر  ييش   الفاقظ  فبمي  عقاظ الالتهماماا الفمهس م ام ها الفمأتتهات االف ي هات ال

عا ههظالم ا  هههااة عامههو ممههو الفمهههاف  الالهمهههاظيو االالبمماعيههو فدظافههو الفمههس ييممههس 
الفي ا  هااة م اشاة  ن  مأتيو  ري الفمأتتات  ظاليو م  ه س الفظافو  ا الالتمةاظة 

 مي اال
 الفرع الثاني

 المستثمر األجنبي كطرف في عقد االستثمار
 

فس عقاظ الالتماماا  ا الفش    م  الفممة  عدي  ن  الفمتماما النبي س كطا    
الف هها  الفمهها   فظافههو ن ههاى  اهههظ يكهها   ههرال الفشهه   النبي ههس ش ههها ط يايهها نا 

ال افهههس ضهههاش مههها مقهههظو يقمضهههييا الفممييههه   هههي  الفشههه   الفط ياهههس النبي هههس وةمايايههها
 االفش   الفمايا  النبي س ارفك  افشكس الفمافسح

                          

MAI
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 الشخص الطبيعي األجنبي: -أوال
ظ يمادهه   افميميههو الالهمهههاظيو فههس الفظافههو فههه مههأايا عدههى ن   مهها ن  ماضهها  الفاقهه   

يكا  الفطا  النبي س ش ها ط يايا  ن  رايو الفظافو  ا الفمطاا االفمقظو  الال اليه  
ال وةفيو كس عقظ م ام  الفظافو م  ش   ط ياس نبي س يام ا م  عقاظ الالتماماا

رفههك يكةههس فماافههو  االفمايهاا الفههر  يميهه   ههي  النبي ههس االفههاطيس  ها الفبيتههيو  اعدههى
النبي س فس نيو ظافو ن  ياب  الفى هاياي ا الفظال دس الفر  ياهظظ الفهاطيس امهى يمكه  
ماظيهههظ النبي هههسال فهههانبي س يقا هههس الفهههاطيس امكمةهههس مشهههاياات الفبيتهههيو فهههس م مدههه  
الفهههظاس  ماظيهههظ مههه   ههها الفهههاطيس ظا  ن  مايهههى  ماظيهههظ مههه   ههها النبي هههس فقهههظ اهههظظ 

ييهو مه  الفمهاظة النافهى مه  ههايا  الفبيتهيو الفااالهيهو اههو الفمشا  الفااالهس فس الفةقهاة الفاا
الفااالهس  أي  ت الفش   الفهر  يمممه   افبيتهيو الفااالهيهو تال اية هو  6002و فتيو 62ة

م  الفي  ن  كس م  ال يامس الفبيتيو الفااالهيو ف ا نبي س   ييمها الفهاطيس  ها كهس 
اظة النافههى مهه  مهه  يمممهه   افبيتههيو الفااالهيههوال اكههرفك يهههت الفةقههاة الف امتههو مهه  الفمهه

عدهى ن  تالنبي هس كهس مه   3191فتهيو  331هايا  الهامو النباي  فس الفااال  اهو 
ال يممم   افبيتيو الفااالهيوتال فك  ا ما تيكا  النما ماس بظس ايقاش فيما فا كا  
الفش   الفط ياس الفممااهظ م  الفظافهو يمممه   بيتهيو نكاها مه  ظافهو  ن  نيه  مماهظظ 

الفقاالعظ الفاامو  أي  ال يمك  العم اا ش   ما نبي يا فس الفبيتياتال الال ني  مقضس 
ظافو يامس بيتيم ا فمباظ ممما   بيتيو ظافو ن اى  ام  الفمتمقا عديه  ن  ماهظظ 
الفبيتههيات ياههس فههس الاههظى الفههظاس الفمههس يامههس الفةههاظ بيتههيم ا  متديهه   ههري الفبيتههيو 

ا  الفااالهههس فههس   ن  الفبيتههيو متههأفو ممادهه   افتههياظةال اهههظ ن ههر الفقههايوةعمهها عههظال ا
 3193فتهههيو  40و مههه  الفقهههايا  الفمههظيس الفااالههههس اههههو 11الفةقههاة الفااييهههو مههه  الفمههاظة ة
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عيهظما يه  في ها عدههى ن  تالنشه ا  الفهري  ا مههت ف هو فهس اهههت االاهظ  افيته و الفههى 
الفااال  الفبيتيو الفااالهيو ا افيت و الفى ظاس ن اى نبي يو نا عظة ظاس نبي يهو بيتهيو 

الهس  ا الفر  يب  مط يق تال اكرفك يهت الفةقاة الفااييهو مه  مدك الفظاس فافقايا  الفاا 
عدههى نيهه  ت مط هه   6002فتههيو  62الفمهاظة الفااشههاة مهه  هههايا  الفبيتههيو الفااالهيههو اهههو 

الفماههاكو الفااالهيههو الفقههايا  الفااالهههس  اهه  مهه  يامههس الفبيتههيو الفااالهيههو ابيتههيو ظافههو 
 نبي يوتال 

 6002و فتهههيو 4فاهههاال  اههههو ةفهههو ياههها  ههههايا  الالتهههماماا فهههس الهدهههيو كااظتهههما  ال   
مهههطد  الفمتههماما النبي ههس  االيمهها الكمةههى  ماايهه  الفمتههماما  هههااة عامههوال ايههث 
يههههت الفةقهههاة الفماتهههاو مههه  الفمهههاظة النافهههى ميههه  عدهههى ن  ت الفمتهههماما  ههها الفشههه   
الفط ياس نا الفمايا  الفر  يتماما نماالف  فس الالهدهيو افه  ناكهاو  هرال الفقهايا  اطييها 

 ال  وةنو نبي يات
فقظ عا  الفمتماما النبي س  6002فتيو  31نما هايا  الالتماماا الفااالهس اهو     

فس الفةقاة ةطو م  الفماظة النافى مي   افي  عدى ني  ت الفمتماما النبي س  ا الفر  
 الوةال يامس الفبيتيو الفااالهيو فس اافو الفش   الفاقيقسالالالت

 الشخص المعنوي األجنبي: -ثانيا
و  أي هههاحت مبماعهههو نشههه ا  نا نمهههاالس  ف ههها كياي ههها ماههها  النشههه ا  الفمايايههه    

الفههرالمس  ااقد هها الالهمهههاظ  الفمههأاا فههيو فقههط فههس الفمطههاا الالبممههاعس االالهمهههاظ  
ال اراف هها يم ههر الفشهه   وةفدظافههو   ههس فههس مابيهه  نيههظيافابيم ا اتياتههم ا الف اابيههوت

يايهس الالعم اا  النبي س كطا  فس عقاظ الالتماماا شكس الفشهاكوال  يهظ ن  رفهك ال 
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ن  مة او الفش   الالعم اا  يقمها عدى الفشاكو فقهطال اههظ مكها  الفشهاكو مماهظظة 
الفبيتهههياتال االفشهههاكو الفمماهههظظة الفبيتهههيو  هههس تمأتتهههو الهمههههاظيو بهههراا ا فهههس ظافهههو 
اعمديام ا م  م مد  النياال  فس ظافو نا ظاس ن اىت نا  مايى آ ا  هس تشهاكات 

قها فم طهيط يهمو فهس ماكه  ييممهس الفهى ممااو يشاطا اليمابيا فس ظافمي  نا نكاا  ط 
ظافو االاظة  ا ياش عدى هاالاالت مأ ر فس الالعم اا ال ميااالت رالت طا   ظافهستال ف هس 
مةمههاض ابههاظ يشههاط اليمههابس ياممههظ عدههى ابههاظ تهها  مماههظظ الفههظاس  تههاالش مههو  ههرال 
الفيشاط ع  طاي  شهاكو االاهظة ف ها فهاا  فهس ظاس نبي يهو  نا عه  طايه  عهظظ مه  

كههس مي هها فبيتههيو م مدةههو ام ضهه  بمياهها فتههيطاة الظالاة عديهها  ههس الفشههاكات ميممههس 
ال  الال ن  الفمتهههأفو الفمهههس يمكههه  ن  مايههها نكاههها  هههس ماظيهههظ ههههةو وةالظالاة الفشهههاكو النو

الفش   الالعم هاا  النبي هس كطها  فهس عقهاظ الالتهمامااال ن  الفمايهاا الفهر  يمكه  
يةو  ن  الف هه  الالتمياظ الفيه  امهى ياهظ  هرال الفشه   نبي يها  افيته و فدظافهو الفمضه

ااا فس الفةق   ظاليو ااس المكاييو ممم  الفش   الالعم اا   افبيتيو نا عظو المكاييو 
رفههك  ه ههس ن  يتههمقا النمهها فههس الفةقهه  االفمشههاياات الفاطييههو الفظال ديههو عدههى الالعمههاال  
فألشهه ا  الالعم اايههو  افش هههيو الفقاياييههو فممااتههو الفيشههاط الالهمهههاظ   مهه  رفههك 

و 43الفههر  يهه  فههس الفمههاظة ة 3111و فتههيو 39الفمههها  اهههوةمههاه هههايا  الفمبههااة 
عدى ن  ت بمي  الفشهاكات الفمتها مو الفمهس مأتهو  هافقطا الفمهها  يبه  ن  مكها  

ال  فافههةو النبي يههو فدشههاكو وةمههايو ان  يكهها  ماك  ها النهههدس  هافقطا الفمههركاات
تهمياظ الرال  س الفمس ممي  ا ع  الفشهاكات الفاطييهو  ااال طهو الفبيتهيو  هس الفمهس يهمو الال

الفي ا فدمةاهو  ي  النش ا  الالعم اايو الفاطييو االنبي يهوال اعدهى الفهارو مه  الالمةها  
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االالتههمقاالا اههاس الالعمههاال  فدشههاكات  افبيتههيو  الال اليهه  اههاا الف ههه  اههاس الفمايههاا 
الفر  يماي  الالعمظالظ    فماظيظ  ري الفبيتيو  ايث ال   ياك مبماعو م  الفماهاييا 

بيتههيو النعضههاش  امايههاا الفمأتههيو االفمكههاي   امايههاا  مي هها  مايههاا انو الفمههاس نا
ماكهه  الالتههمتهس نا م الافههو الفيشههاط  امايههاا ماكهه  الالظالاة الفا يتههس الفةادههس  الضههافو 
الفى ماياا الفاها و اتيكمةس  االشااة الفى  ري الفمااييا فقط ني ا  اابهو عه  يطها  

  رال الف اثال 
مهظ الفمايهاا الفهر  يه م ها فماظيهظ امما الشك في  ن  فكس ظافو الفاايو فهس ن  مام   

 النش ا  الالعم اايو الفمس مممم   بيتيم اال 
و 13و م  هايا  الفشهاكات الفااالههس اههو ة611نما فس الفااال  فقظ يهت الفماظة ة    

ةالفماهههظسو عدهههى ن حت كههس شهههاكو نبي يهههو مأتتههو  هههااج الفاهههاال  مام ههها  3199فتههيو 
االهيههو الفبيتههيو يبهه  ن  يكهها  نبي يههوال افكههس مام هها الفشههاكو مأتتههو فههس الفاههاال  اع
و م  هايا  الفشاكات الفااالهس 61ماك  ا الفا يتس فس الفااال تال اكرفك مي  الفماظة ة

الفيافههر عدههى نيهه  ت مكهها  الفشههاكو الفمأتتههو فههس الفاههاال  افهه   3119و فتههيو 63اهههو ة
ناكهاو  هرال الفقهايا  عاالهيهوتال نمها مه  ياايهو الفم ايهو الفقاياييهو فألشه ا  الالعم اايههو  

ة 3193و فتههههيو 40و مهههه  الفقههههايا  الفمههههظيس الفااالهههههس اهههههو ة41الفمههههاظة ةفقههههظ يهههههت 
الفماههظسو عدههى نيهه  ت يتهها  عدههى الفيلههاو الفقههايايس فألشهه ا  الفمايايههو النبي يههو مهه  
شاكات ابمايات امأتتات اريا ا هايا  الفظافو الفمهس في ها ماكه  الظالام ها الفا يتهس 

الفا يتهس فهس الفاهاال   الفةادسال ام  رفك فارال  اشا الفش   الفمايها  النبي هس يشهاط 
ال ا هههرال يهههظس عدهههى ن  الفمشههها  الفااالههههس ههههظ وةفههها  الفقهههايا  الفااالههههس  ههها الفهههر  يتههها ت
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التميظ عدهى مايهااي   الناسح مايهاا ماهس الفمكهاي  االفمأتهيو فمهي  الفبيتهيو فدشهاكو 
 االفاايسح ماياا ماك  الالظالاة الفا يتس الفةادس ف ضا  الفشاكو فديلاو الفقايايسال  

و مههه  المةاهيهههو االشهههيط  فتهههيو 69مةاهيهههات الفظافيهههو  فةهههس الفمهههاظة ةنمههها  افيتههه و فه   
الف اههو  متهايو ميا عهات الالتهماماا  هي  الفهظاس ااعايها الفهظاس الن هاى يبهظ  3129

ني هها هههظ العمههظت نيضهها  ضهها ط الفبيتههيو كمايههاا فماظيههظ الفهههةو النبي يههو فدشهه   
ميا عههات  الالعم ههاا  الفممااهههظ مهه  الفظافههو  ان  ال مههها  الفماكهه  هاههها عدههى يلهها

الالتههماماا  ههي  ظافههو ممااهههظة امتههماما يمممهه   بيتههيو ظافههو ن ههاى ممااهههظةال ن  نيهه  
يشماط الياقاظ  رال الال مها  نال يكا  الفيه ال   هي  ظافهو امتهماما يمممه   بيتهيو 
رالت الفظافههو فههس الفاقههظال الال ني هها التههمايت مهه  رفههك الفشهه   الالعم ههاا  الفههر  يامههس 

رال المةه  النطهاال  عدهى ماامدمه  ماامدهو الفمتهماما بيتيو الفظافو الفطها  فهس الفيه ال  ال
 الوةالنبي س  ارفك فاباظ مهداو نبي يو متيطا عدي 

االفمشهههكدو النتاتههههيو  ههههس الفمهههس ممامهههه  عدههههى ال ظاالج نا الياهههظالو بيتههههيو الفشهههه   
الالعم هههاا   ف هههس ممادههه   مهههظى الفاقههها  الفمهههس ممممههه    ههها  هههري النشههه ا ال فهههارال كههها  

فا  الفظافو تماامد  ماامدو النباي ال ريا ني  ههظ  الفش   الالعم اا  عظيو الفبيتيو 
يكا  فس اض  نهس م  النشه ا  الفمايايهو الفميمميهو فظافهو نبي يهو يلهاال فاهظو ممماه  
 افامايهههو الفظ داماتهههيو نيهههو ظافهههو الرال مههها نهههها   ضهههاا فهههس الفظافهههو الفمهههس يمهههااو في ههها 

متهيى فه  الفمممه  يشاط   كمها فها مهو يه   مدكيمه  نا مأميم هاال  هرال فضهه عدهى نيه  ال ي
 ههأ  مهه  الفاقهها  الفمههس هههظ ممقههاا  مقمضههى الفماا ههظالت الفظافيههو فألشهه ا  الفمممماههي  

  بيتيو نيو ظافو م  الفظاسال
نمهها الرال ماههظظت بيتههيو الفشهه   الالعم ههاا   فهها   ههرال الفماههظظ ال يامههظ  هه  فههس ن   

مهههه  الفههههظاس الفمههههس ييممههههس الفي هههها الفشهههه   الالعم ههههاا ال الر ال   ههههري الفههههظاس فهههه  مامههههظ الال 
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بيتههيو الفمههس ميام هها فدشهه   الالعم ههاا   افهه  مامهها   ممماهه   أيههو بيتههيو ن ههاى   اف
رفهههك ن   اهههث مممههه  الفشههه   الالعم هههاا   بيتهههيو ظافهههو نبي يهههو ال ياهههاا الال الرال كههها  
الفشههههه   ال يمممههههه   افههههههةو الفاطييهههههو  اال فههههها  فهههههس رفهههههك  هههههي  الفشههههه   الفط ياهههههس 

 الوةاالفش   الفمايا 
فى عظة ظاس نبي يو فس يةو الفاهت فيماي  نما الرال كا  الفش   الفمايا  ييممس ال

فس  ري الفاافو مةضيس بيتيو الفظافهو الفمهس يكها  الفشه   الفمايها  نكاها الام اطها   ها 
مهه  الفياايههو الالهمهههاظيو ا ههس متههأفو يمههاك مقههظيا ا فدقضههاش ف يهها  الفبيتههيو الفةاديههو فهه  

 افقا فااله  الاا  الفااسال 
 

 املطلب الثالث
 موضوع عقد االستثمار

 
الفماضهها  النتاتههس فاقههاظ الالتههماماا يمماههس فههس ماقيهه  الفميميههو الالهمهههاظيو  ن     

فدظافهههههو الفمهههههس مبمهههههر  الالتهههههماماا النبي هههههس  ارفهههههك مههههه   ههههههس التهههههمتهس الفقهههههظاالت 
الفمكيافابيههو االفمافيهههو االالظالايهههو اريا ههها مههه  الفمشههااعات الفماهههظظة فهههس  طهههط الفظافهههو 

  ههها النشههه ا  الالعم اايهههو  الفميمايهههوال اييلههها الفهههى الالتهههمامااالت النبي يهههو الفمهههس مقهههاو
النبي يو اناف ا الفشاكات النبي يو ماظيظال فس  ري الف دظال  عدى ني ها مام ها مه  نك ها 

 ال وةمكايات الفماالاظ الفمافيو الفممااو فدميميو الالهمهاظيو فس الف دظال  الفياميو
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ا ياك شكدي  ا يتيي  فهتماماا النبي س الف ا    ما الالتماماا ريا الفم اشا    
اماا الفم اشهها  ارفههك التههمياظال الفههى هههظاة الفمتههماما عدههى الفتههيطاة االفاها ههو عدههى االالتههم

 الفمشاا  االم ار الفقاالاالت فس الظالاة الفمشاا ال
 الالتماماا ريا الفم اشاح -ناال

فس  رال الفيها  مه  الالتهماماا يقمهها ظاا الفمتهماما النبي هس فقهط عدهى اليمقهاس      
ا ن  بههه ش مههه  الفمشههاا  الفهههر  يهههمو النمههاالس الفيقظيهههو  ظا  ن  يكهها  فههه  مدكيهههو كههس ن

التههههماماا  ههههري النمههههاالس فيهههه  اظا  ن  يكهههها  فهههه  الفاهههه  فههههس الفتههههيطاة االفاها ههههو عدههههى 
الفمشههاا ال كمهها نيهه  ال يممدههك ن  الشههاال  عديهه  اال تههدطو الم ههار الفقههاالاالت فيهه ال اراف هها 
 رال الفيا  م  الالتماماا يأ ر هااة هااض مقهظم ا النشه ا  الالعم اايهو النبي يهو 

كممههها  فهههس النتههه و االفتهههيظالت الفظافيهههو طايدهههو النبهههس فدب هههو الفماييهههو فهههس نا ههههااة ال
الفظافو الفمضيةو  فيطد  عدى الفمتماما النبي س فس  ري الفاافو  افمتهماما النبي هس 

 ال وةريا الفم اشا
 الالتماماا الفم اشاح -ااييا
ا س مدك الفامديو الفمس مقاو م   هف ا ميشأة ما  االتماماا فس مشااعات مق      
ااج ماطي ههها النههههدس  قههههظ الفمشهههااكو الفةاديهههو اممااتهههو ههههظا مههه  الفمهههأايا عدهههى  ههه

 عمديات مدك الفمشااعاتال
ا كههرال ييطهها  الالتههماماا النبي ههس الفم اشهها عدههى ممدههك الفمتههماما النبي ههس فبهه ش    

م  الالتمامااالت نا كد ا فهس مشهاا  ماهي  فهس ظافهو ريها ظافمه   فضهه عه  هيامه  
  فس اافو الالتهماماا الفمشهماك نا تهيطام  الفكامدهو عدهى  افمشااكو فس الظالاة الفمشاا 

الالظالاة االفميلههيو فههس اافههو مدكيمهه  الفمطدقههو فمشههاا  الالتههماماا  ارفههك  االضههافو الفههى 
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هيام   ماايس ماالاظ مافيو امقظيو متمايات ممقظمو م  الفمكيافابيا االف  اة الفةييو فس 
 ال      مباس يشاط  الفى الفظاس الفمضيةو

ميلمو الفمبااة الفاافميو الالتماماا النبي س الفم اشا  أيه حت الالتهماماا افقظ عافت    
الفههر  ياهههس عيهههظما يقههاو متههماما متهههمقا فههس  دههظ مههها ةالف دههظ النوو  ههاممهك نههههس 

 ال وةماباظ فس  دظ آ ا ةالف دظ الفمضي و م  اباظ الفييو فظي  فس الظالاة  رال النهست
بي ههههس  مقههههظيو اأاو النمههههاالس ف ههههرال الفشههههكس مهههه  الالتههههماماا يقههههاو الفمتههههماما الن    

النبي يهههو الهامهههو مشهههاا  التهههماماا  نا الفمشهههااكو فيههه  افهههس يةهههو الفاههههت يمدهههك اههه  
الفاها و الفكامدو نا ش   الفكامدو عدى يشاط الفمشاا   ن  ني  الفمتماما النبي س يقهاو 
 ههظاا الفميلههيو االالظالاة عدههى الفمشههاا  تههاالش كايههت مدكيمهه  كامدههو نا فهه  اههه  فههس 

الفشهههكس  ههها الفتههها ظ نكاههها مههه  الفشهههكس الناس فهتهههماماا فهههس الف دهههظال  الفمشهههاا ال ا هههرال 
 الوةالفياميو
افس ضاش ما مقظو  فاي  يقهظ  االتماماا النبي س ةماضا  الفاقهظو  ها اليمقهاس     

اأاو النمهههههاالس الفممداكهههههو نشههههه ا  ط يايهههههي  نا العم هههههاايي  نبايههههه  الفهههههى الفظافهههههو 
الفظافههو  قهههظ ماقيهه   الفمضههيةو  مهه  نبههس الهامههو مشههااعات ماههظظة فههس  طههط  ههري

 الفميميو فدظافو الفمضيةو اماقي  الفا   فدمتماما النبي سال
 

 املبحث الثاني
 القانون واجب التطبيق على عقود االستثمار
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مقههههظو ن  عقههههاظ الالتههههماماا ممتههههو   هاهههههيو الفمةههههاات فههههس الفماالكهههه  الفقاياييههههو      

و الفمضههيةوال فههرال فهها  نطاالف هها  اكههرفك مادهه   ههري الفاقههاظ  افميميههو الالهمهههاظيو فدظافهه
ال مياا الفممااهظي  فدقايا  االب  الفمط ي  عدى  ري الفاقاظ ماظ م  الفمتها س الفماقهظة 
تاالش ه س ال االو الفاقهظ فهس فمهاة الفمةااضهات نا  اهظ ال هاالو الفاقهظال ن  الفهظاس الفمهس مايهظ 
الفمااهظ م  الفمتماما النبي س ماره  فهس مط يه  هاالييي ها الفاطييهو ظا  ريا ها  عدهى 

تماما النبي س الفر  ال يق هس  ته افو مط يه   هري الفقهااليي ال فمالهو الفهظاس عكو الفم
الفياميو مقماح ن  يكا  الفقهايا  الفاالبه  الفمط يه  رال ههدو م اشهاة امهأااة اظال مهو فهس 
الفاقههظال ان  نفضههس هههايا  يمكهه  ن  ياكههو  هههري الفاقههاظ مهه  ايههث هههام ا اميةيهههر ا 

الفممقظمو ظال ما فاي ها مطافه   هاطه  امةتيا ا  ا هايا  الفظافو الفممااهظةال نما الفظاس 
الفاايو فألطاال  فس ال مياا الفقايا  الفاالب  الفمط ي  عدى الفاقظ   شاط ن  يكها  رال 

اكهرفك يبه  الف اهث عه   وةعههو اايقو  افاقظ ان  يماالفا ته   ميطقهس فه ميهااال
 الفقههايا  االبهه  الفمط يهه  فههس اافههو الياههظالو ال ميههاا النطههاال  فقههايا  الالاالظة  اههظ ال ههاالو
الفاقهههظ  فههها  كهههس طههها  ياهههااس عيهههظ الاافهههو الفيههه ال  الفهههى  ي هههو الفماكهههيو الهيههها  الف ي هههو 
 افقايا  الفر  ياى ابا  مط يق ال فادى ضاش مها ته   تهيقاو  مقتهيو  هرال الفم اهث 

 الفى مطد ي  ارفك  افشكس الفمافسح
 املطلب األول

 اختيار املتعاقدين للقانون واجب التطبيق
 )قانون االرادة(
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  عدي  ن  ماظيظ الفقايا  الفهر  تهيط   عدهى الفاقهاظ الفظافيهو يتهمد و م  الفممااا     
الفدبههاش الفههى م ههظن الفقههايا  الفههظافس الف هها  ا هها مهها يطدهه  عديهه  م ههظن  ضهها  الفاقههظ 
فقايا  الالاالظة  االفر  نضاى م  الفم اظىش الفمتمقاة فس  رال الفةا  م  فاا  الفقايا  

 ال وة
ايث فس الف ظاليو كها  مه  الفمتهمقا  ال ات فكاة هايا  الالاالظة عدى عظة ماالاس    

عديهه  ال ضهها  الفاقههظ فقههايا  ماههس ال االمهه  مهه  الفياايههو الفشههكديو االفماضههاعيو  عدههى 
نتههاو هههايا  الفمكهها   هها الفقههايا  الفههر  يشههأ الفمههها  فههس لدهه ال ا اههظ ن  مااضههت 
 ري الفةكاة فهيمقاظالت الفااظة  اااس الفةق اش مةتيا الفقاعظةال ن   ضا  الفاقظ فقايا  

الو  عدى نتهاو الالاالظة الفضهمييو فدممااههظي  الفهري  هههظال ال ميهاا ههايا   هرال  دظ الال ا 
ال اههههظ كههها   هههرال الفمةتهههيا  ماا هههو مم يهههظ فيلايهههو الفةقيههه  الفةايتهههس الفمكههها  فاكهههو الفاقهههظ

ةظيمهههاال و فههههس الفقهههها  الفتههههاظو عشهههها  االفمههههس ههههاا في هههها  ضهههها  الفاقههههظ مهههه  ايههههث 
اتهه  عشهها التههمقات الفقاعههظة ماضههاع  فقههط فقههايا  الاالظة الفممااهههظي ال افههس الفقهها  الفم

ان هههر   ههها كهههه مههه  الفةقي هههي  ةتهههافييسو ا ةمايشهههييسو عمهههه  م هههظن ماديهههس الفاال طهههو 
الفقاياييهو اماكي  هها فهس مكهها  ماهي  ا هها مكها  الفميةيههر  افيته و فدةقيهه  ةتهافييسو  نمهها 
ةمايشهههييسو فكههها  يهههاى ال ضههها  الفاقهههظ فدقهههايا  الفهههر  ي مهههااي النطهههاال  عمهههه  م هههظن 

 ال وةاظىش يلايم  التمياظال الفى تدطا  الالاالظةالفاايو كأاظ م 
ا كههرال ميههر رفههك الفاهههت التههمقات هاعههظة  ضهها  الفاقههظ فقههايا  الالاالظة  اهههظ كاتههت    

مالو الفمشاياات الفاطييو الفاا يو االفظافيو االالمةاهيات الفظافيو الفمس يلمهت الفاهههات 
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مهههس مقهههاا  ههههةو الفظافيهههو الف اههههو امدهههك الفممادقهههو  هههافماكيو هاعهههظة ههههايا  الالاالظة  االف
 عامو ا  النطاال  فس ال مياا الفقايا  الفر  ياكو عقظ و الفظافسال

و مههه  الفقهههايا  69ا هههرال مههها فادههه  الفمشههها  الفااالههههس فهههس الفةقهههاة النافهههى مههه  الفمهههاظة ة  
الفمهظيس االفمههس مهي  عدههى نيه حت يتهها  عدهى الالفم المههات الفمااهظيهو هههايا  الفظافهو الفمههس 

رال الماههظال ماطيهها  فههارال ال مدةهها يتهها  هههايا  يابههظ في هها الفمههاط  الفمشههماك فدممااهههظي  ال
الفظافههو الفمههس مههو في هها الفاقههظ   ههرال مهها فههو يمةهه  الفممااهههظال  الا يم ههي  مهه  الفلههاا  ال  

 هايايا آ ا ياالظ مط يق تال 
و مهههه  هههههايا  الالتههههماماا الفااالهههههس عدههههى ن  ت 69عهههههاة عدههههى رفههههك يهههههت الفمههههاظة ة

الفقهههايا  يط هههه  عدههههي و الفميا عهههات الفياشهههه و  هههي  الالطههههاال  الف اضههههاي  ناكهههاو  ههههرال 
الفقههايا  الفااالهههس مهها فههو يمةقههاال عدههى  ههه  رفههك  تيهها الفاههاالت الفمههس م ضهه  الاكههاو 
الفقايا  الفااالهس اهاال الا يكا  في ا الال مها  فدمااكو الفااالهيوت يتميمج م  رفك 
اليهه   امكهها  الطههاال  عقههظ الالتههماماا الالمةهها  عدههى ال ميههاا الفقههايا  الفاالبهه  الفمط يهه  

يي و  ريا ال  مدك الفاايهو فيتهت مطدقهو ال  اليه  اليبها  رفهك فهس عيظ يشاش الفي ال   
الفاهههههاالت الفمهههههس مكههههها   اضهههههاا الاكهههههاو الفقهههههايا  الفااالههههههس اههههههاال الا يكههههها  في ههههها 
الال مها  فدمااكو الفااالهيوال ام  باي  آ ا يهت الفةقاة الفااييو مه  رالت الفمهاظة 

عههات الفيامبههو عدههى نيهه  ت الرال كهها  الطههاال  الفيهه ال  مهه  ريهها الفاههاالهيي  افههس ريهها الفميا  
عههه  بايمهههو يبههها  فدمميههها عي  الالمةهههها  عدهههى الفقهههايا  الفاالبههه  الفمط يههه  االفماكمههههو 
الفم مهههو الا ال  المةههها  ال هها فاهههس الفيههه ال   يههي وت يمبدهههى مههه  فاههاى  هههرال الفهههي  ال  

  مه  الطهاال  الفيه ال  الفياشه  عه  عقهظ الالتهماماا يالفمشا  الفااالهس البا  فتيا الفاهاالهي
 يهه   شههاط  دهها يهه الع و مهه  الفايههها الفبامههسال  االمةهها  عدههى الفقههايا  الفاالبهه  الفمط

 مايهههى ال  الفمشههها  الفااالههههس البههها   االمةههها  عدهههى ههههايا  الفاالبههه  الفمط يههه   افيتههه و 
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فدي العههات الفياشهه و  ههي  الطههاال  مهه  ريهها الفاههاالهيي  افكهه   شههاط ال  ال يكهها  يهه الع و 
 ياش  ع  بايموال

م ههي  فيهها ي 6002و فتههيو4اهههوة ههها  هههايا  الالتههماماا الفكااظتههمايس   ييمهها     
 دا  رال الفقايا  عدى إشااة هاياو فبهاال  الالمةها  عدهى الفقهايا  الفاالبه  الفمط يه   

نبهها  ا هههااة مطدقهو نطههاال  الفيهه ال   االمةها  فههس الفاقههظ  39اارهو رفههك فهها  الفمهاظة 
عدههى اههس الفميا عههات الالتههماماايو  ا ههرال مهها يميهه  مهه  الالمةهها  عدههى هههايا  الفاالبهه  

ظ النطهههاال  نبي يهههاال امههه  بايههه  آ ههها اافههه  الفمط يههه  ا هاهههها عيهههظما يكههها  الاههه
االفمههس مةيههظ  مط يهه  الفقاالعههظ الفاامههو الفههاالاظة فههس الفقههااليي  الن ههاى  افيتهه و  66الفمههاظة 

فداهاالت الفمهس فهو يهاظ  شهأي ا يه  فهس ههايا  الالتهماماا الفكااظتهمايس  فهرال ف  مكاييهها 
 اال الالتمي اط  اناكاو الفاامو الفاالاظة فس الفقايا  الفمظيس اكما  ييا تا ق

الف اهههو  3199نمها  افيته و فهمةاهيهات الفظافيهو  فقهظ يههت المةاهيهو ال ها  فتهيو    
 افقايا  الفاالب  الفمط ي  عدى  يا  الفميقاالت الفماظيو رالت الفهةو الفظافيهو فهس الفةقهاة 
النافهى مه  الفمهاظة الفااييهو عدهى ن حت ي ضهه  الف يه  فدقهايا  الفهظال دس فد دهظ الفهر  عييهه  

فةقهههاة النافهههى مههه  الفمهههاظة الفاافاهههو مههه  المةاهيهههو اامههها فتهههيو طافههها الفاقهههظتال كمههها يههههت ال
الف اههههو  افقهههايا  الفاالبههه  الفمط يههه  عدهههى الالفم المهههات الفمااهظيهههو  عدهههى ن حت  3110

ياكههو الفاقههظ  افقههايا  الفم مههاا مهه  بايهه  النطههاال الالالتال كمهها ن ههرت  قاعههظة هههايا  
الفههظافس  الر  ن ايههس فههس شهأ  الفماكههيو الفمبههاا  63الالاالظة ماا هظة بييهه  الفم امههو فهس 

مههي  الفةقههاة النافههى مهه  الفمههاظة الفتهها او مي هها عدههى ن  حت يمممهه  النطههاال   مابهه  
ال اكرفك وةالالمةا   اايو ماظيظ الفقايا  الفر  يط ق  الفماكما  عدى ماضا  الفي ال ت

يهههت الفةقههاة الفاافاههو مهه  الفمههاظة الفاافاههو عشهها مهه  يلههاو  ي ههو ماكههيو رافههو الفمبههااة 
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اايهههو ماظيهههظ الفقهههايا  الفاالبههه  ةعدهههى الفماكهههوو مط يقههه   الفظافيهههو عدهههى ن حت فألطهههاال 
 الوةعدى ماضا  الفي ال الالالت

 يهههاش عدهههى مههها مقهههظو  فههها  هاعهههظة ههههايا  الالاالظة مامههها    ههها  مقمضهههى الفقهههااليي      
الفاطييو االالمةاهيهات الفظافيهوال الال نيه  يي تهس ن  ي هي  مهظى العمهاس  هري الفقاعهظة عدهى 

و مهه  المةاهيههو االشههيط  46افههى مهه  الفمههاظة ةعقههاظ الالتههمامااال ايههث  مههي  الفةقههاة الن
الف اهو  متايو ميا عات الالتهماماا  هي  الفهظاس ااعايها الفهظاس الن هاى  3129فتيو 

الفمههس مقههاس ن  حت مةهههس  ي ههو الفماكههيو فههس الفيهه ال  ط قهها فقاالعههظ الفقههايا  الفمههس يمةهه  
عدي ههها النطهههاال  الفمميا عهههوالالالتال كهههرفك يههههت الفةقهههاة النافهههى مههه  الفمهههاظة الفااييهههو مههه  

 3191الفقاالا الفههاظا مه  مبمه  الفقهايا  الفهظافس فهس ظاامه  الفمياقهظة فهس ناييها تهيو 
الفم ههههههو فظاالتههههو الفقههههايا  الفاالبهههه  الفمط يهههه  عدههههى الفاقههههاظ الفم امههههو  ههههي  الفههههظاس 
االنش ا  النبي يو الف اهو عدى ن حت م ض  الفاقاظ الفم امو  ي  الفظافو اش   

 س النطاال  الفممااهظةالالالتال  ا  نبي س الفى الفقاالعظ الفقاياييو الفم مااة م  ه 
ا كهههرال  فههها  عقهههاظ الالتهههماماا م ضههه  ماهههس  قيهههو الفاقهههاظ الفظافيهههو فقاعهههظة ههههايا      

الالاالظة  الال ن  ماظيههظ الفقههايا  الفم مههاا عدههى الفاقههظ فهه  يايهها الفهههاا و طافمهها نعدهه  
الفممااهههظال  هههاالاو   ييمهها الفهههاا و ماههاا فيمهها فهها تههكت الفممااهههظال  عهه  الال ميههاا 

الفقايا ال ن  ني  هظ ال ياظظ النطاال  هاالاو الفقايا  االب  الفمط يه    الفهاي  ف رال
الال الي و ههظاال مط ي  هايايا ماييا عدهى عقهظ و  ف هس يأ هر الفماكهو   هرال الفقهايا    
اما س  ري الفلاا  الفمس مأ ر  اي  الالعم اا   اما الفر  يمي  ا ع  اافو مط ي  

كو فس ااس الياظالو الالاالظة ال فةس  هري الفماكو فماياا النظالش الفممي  الفر  يط ق  الفما
الفاافو مر    اض الفمشاياات الفظال ديو الفهى نيه  يبه  عدهى الفقاضهس م اشهاة ماكيه  
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الفاال طو الفاقظيو االتياظ ا فدقايا  الناا  هدو   ا  ظا  الف اث ع  الالاالظة الفضمييو 
فألطهههاال   مادمههها فاهههس الفمشههها  الالتههه ايس  ايهههث مهههي  الفةقهههاة الف امتهههو مههه  الفمهههاظة 

عدههههى نيهههه حت يتهههها  عدههههى الالفم المههههات  3194اشههههاة مهههه  الفقههههايا  الالتهههه ايس فتههههيوالفا
الفمااهظيههو هههايا  الفظافههو الفههر  ي ضهه  فهه  النطههاال  هههاالاوالالالتال  ييمهها ر  ههت راف يههو 
الفمشهههههاياات الفاطييهههههو االالمةاهيهههههات الفظافيهههههو عدهههههى ضهههههاااة الن هههههر  هههههاالاالظة الفضهههههمييو 

فو يا ا الفممااهظال  هاالاو عه  فدممااهظي  عيظ ريا  الالاالظة الفهاياوال ن  ني  الرال 
الاالظم هههو فهههس ال ميهههاا ههههايا  ماهههي  فهههياكو ماضههها  عقهههظ و  فايههه  عدهههى الفماكمهههو ن  
متههميمج مهه  الفااالمههس الفمايطههو  افاقههظال اكههرفك يكهها  عدههى الفماكههو فههس اافههو ريهها  
المةا  هاي   ي  طافس الفي ال  فس شأ  الفقايا  الفاالب  الفمط ي  ن  يتهم د  رفهك 

ظ امههه  الالاالظة الفضهههمييو فدطهههافي  االفمهههس ههههظ مكشههه  عههه  الفقهههايا  مههه  لهههاا  الفاقههه
االفهاالاظة  مةضيس هايا  عدى آ ا عدى نال يمامه  عدهى رفهك ال هظالا الناكهاو الن هاى

 افاقههظ ا هها مههامي  عديهه  الفةقههاة الف امتههو مهه  الفمههاظة الفاافاههو عشهها مهه  يلههاو رافههو 
الفمبااة الفظافيهو االفمهس مقهاسحت ياالعهى الفماكهو فهس كهس الناهاالس ناكهاو الفاقهظ االفاهاظالت 

ال ن  ن  عدههى الفقاضهههس نا الفماكههو الفهههظافس يبههظ يةتههه  مب ههاال التهههمبهش وةالفمباايههوت
ال كايههت  يههاك هههاال   نا مأشههاالت مههظس عدههى ابههاظ  ههري الاالظة النطههاال  الفضههمييو  الر

الالاالظةال اعدي و الفكش  ع  الال ميهاا الفضهميس فقهايا  الالاالظة مه   ههس الفمه تهات 
 االفلاا  الفمايطو  افاقظال

ايمكهه  الفقههاس  ابههاظ عههظظ مهه  الفمأشههاالت الفاامههو الفمههس يمةهه  الفةقهه  االفقضههاش عدههى    
كمههههو الفم مهههههو نا ابههههاظ شههههاط الن ههههر   هههها فههههس  ههههرال الفهههههظظ  كابههههاظ ال ميههههاا فدما

فدماكيو يشيا الفى ظافهو كمكها  فدماكهيو  اكهرفك مكها  ميةيهر الفاقهظ  انيضها التهم ظالو 
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فتو ماييو فس الفاقظ نا مكا  الهامو الفطافي  انايايا بيتيم و الفمشماكو  نا مضهمي  
 الوةالفاقظ ناكاو اهاالعظ متممظة م  هايا  ظافو ماييو فميليو باي  م و م  الفاقظ

م  الفقايا  الفمظيس الفااالهس عيظما هاات  أي حت  69/3ما نشاات الفي  الفماظة  ا ا   
الالال هرال مهها فههو يمةهه  الفممااهههظال  نا يم ههي  مه  الفلههاا  ن  هايايهها آ هها يههاالظ مط يقهه تال 

م  الفقهايا  الفمهظيسال االفمشها   31/3ا ا ما هااي الفمشا  الفمها  نيضا فس الفماظة 
مههه  الفقهههايا  الفهههظافس الف ههها   32/3 كمههها يههههت الفمهههاظة 60/3الفتهههاا  فهههس الفمهههاظة 
عدههههى ن حت ال ميههههاا الفقههههايا  يبهههه  ن  يكهههها  هههههاياا نا  3119الفتايتهههها  فتههههيو 

 ال     وةيتم د   طايقو مأكظة م  ناكاو الفاقظ نا م  الفلاا ت
              

 املطلب الثاني
 انعدام اختيار املتعاقدين للقانون الواجب التطبيق

اافههو تههكات النطههاال  فههس الفاقههظ عهه  الال ميههاا يقضههس النهههس  أيهه  فههس          
الفههههاي  فدقهههايا  الفاالبههه  الفمط يههه  عدهههى عقهههظ و  اعيهههظما يماهههرا عدهههى الفقاضهههس نا 
الفماكو الفظافس الفماااض نمام  الفي ال  الفكش  عه  الالاالظة الفضهمييو فدممااههظي  مه  
الفلاا  الفمايطو فداقظ  فاي  يماي  عدي  ماظيظ الفقايا  الفاالب  الفمط ي  م   هس 
آفيو ميا   الفقااليي  الفهاالاظة فهس الفقهايا  الفهظافس الف ها ال افكه  عدهى الفهارو مه  رفهك  
 شأ  ماظيظ الفيلاو الفقايايس الفاالب  الفمط يه  عدهى عقهاظ الالتهماماا عيهظ ريها  نيهو 
الاالظة فألطاال  فقظ ل ات عظة المبا ات   رال الف ها ال افيمها يدهس تهياااس  يها  

  ايو ف ا ارفك عدى الفياا الفمافسح ري الالمبا ات م  ن و الاليمقاظالت الفبا 
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 تطبيق قواعد القانون الوطني للدولة المضيفة:   -االتجاه األول
عدهههى ن  الفقهههايا  الفاالبههه  الفمط يههه  عدهههى عقهههاظ  وةيهههر   الفههه اض مههه  الفةقههه       

الالتماماا الفمس م ام ا الفظافو م  الفمتماماي  النبايه   ها الفقهايا  الفهاطيس الفهظال دس 
التمياظال الفىح مكيي   ري الفاقاظ كاقاظ الظالايو التمياظال الفى فكاة  فدظافو الفمضيةو ارفك

الفتياظة فدظافو الفمضيةو االفمس مقمضهس  اهظو  ضهاع ا فقهايا  ريها هاياي هاال ايتهميظ 
 هههرال الالمبهههاي الفهههى نيههه  ممهههاالفا فهههس عقهههاظ الالتهههماماا يةهههو الفماهههاييا الفمميههه ة فداقهههاظ 

قهظ  مافه  عهاو االاماال ه  عدهى الالظالايو ا هس كها  الفظافهو طافها فهس الفاقهظ االمههاس الفا
شااط التمايا يو ريا مأفافو فهس عقهاظ الفقهايا  الف ها  ماهس الالعةهاش مه  الفضهاال   
االفاتاو الفبماكيوال اكرفك يتميظا  الفى الفقاالاالت الفهاظاة ع  الفبمايو الفاامو فألمو 
الفمماظة  شأ  الفتياظة الفظال مو االفمامهو فدهظاس عدهى ماالاظ ها الفط يايهو امياها  الفاقها  

الب هات الالهمهههاظيو فدههظاسال ف هري الفقههاالاالت  اهههة ا مأكهظ الفقههايا  الفههظافس الفاافههس  االفا 
اماكههههو الفم ههههاظىش الفم مههههو الفتهههها ظة فههههس الفمبممهههه  الفههههظافس  فايهههه   االمكهههها  مقههههظيم ا 

ال اهههظ هههظا ناس هههاالا عهه  وةك ا هها  عيههظ عههظو ابههاظ الف ا هها  نمههاو  ي ههات الفماكههيو
و فههههس 3101الفط يايههههو فدههههظاس اهههههو ةالفبمايههههو الفاامههههو فألمههههو الفمماههههظة اههههاس الفمههههاالاظ 

  ايث نكظ عدى نيه  مه  الفمةهااض ن  يكها  الفانتهماس الفمتهمااظ  3126/ 34/36
اعا ظالمهه  ماكامهها  افمشههاي  الفههاطيس الفيافههر ا افقههايا  الفههظافسال اكههرفك هههظات عهه  

   36/36/3194و فهههس مهههااي  1613الفبمايهههو الفاامهههو فألمهههو الفمماهههظة الفقهههاالا اههههو ة
اييههههو ميهههه  عدههههى ن حت فكههههس ظافههههو الفاهههه   ميلههههيو الفتههههدطو ايههههث مضههههميت الفمههههاظة الفا

اممااتههم ا عدههى الالتههماماا النبي ههس ضههم  ال مهاههه ا الفههاطيس  مابهه  هاالييي هها 
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انيلمم ههها اافههه  ن ههههظالف ا انافيام ههها الفاطييههههو اال يبههها  ن  مب ههها الفظافههههو عدهههى مههههي  
 ماامدو مةضيديو فهتماماا النبي ستال 

 االنتقادات الجوهرية:
اياييهههو فاقهههاظ الالتهههماماا فيتهههت مههه  ط ياهههو االاهههظة  هههس رالت ن  الفط ياهههو الفق -3

ط ياهههو  اهههههو  فأايايههها مكهههها  عقهههاظ الظالايههههو انايايههها ن ههههاى مكههها  عقههههاظ 
ال ن  ني ههها ريههها ما اهههو فدقهههايا  الفاهههاو اال فدقهههايا  الف ههها   ههههااة وةعاظيهههو
  اموال

ن  الفقههاالاالت الفمههس مهههظا عهه  الفبمايههو الفاامههو فألمههو الفمماههظة ال م ههاج مهه   -6
 هههههها الفقاياييههههههو عهههههه  كاي هههههها مبههههههاظ ماهههههههيات ماب ههههههو فدههههههظاس ايههههههث ط يام

النعضههاش  اال مماههس هاالعههظ هاياييههو ف هها هههةو الالفهه الو ني هها ريهها مهههاظ  
عدي هها مهه  الفههظاس النعضههاشال ا ههس ال مام هها مهه  مهههاظا الفقههايا  الفهههظافس 

و مهه  الفيلههاو النتاتههس فماكمههو الفاههظس 11الفاههاو الفماههظظة  مابهه  الفمههاظة ة
 هري الفقهاالاالت ماكمه  العم هااالت تياتهيو نكاها ممها الفظافيو  االفمهايت عدى 

  س هاياييوال          
 تطبيق قواعد القانون الدولي العام: -االتجاه الثاني

ير    رال الالمباي الفهى ن  الفقهايا  الفهظافس الفاهاو  ها الفهر  يبه  مط يقه  عدهى       
الفضميس  عقاظ الالتماماا عيظ اظاث الفي ال  اال تيما الرال م د  الال مياا الفهاي  ا 

ن  نيههه  مهههظايس عقهههاظ الالتهههماماا اماايههها  هههري الفاقهههاظ مههه  تهههيطاة الفقهههايا  الفهههاطيس 
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فدظافههههو الفمضههههيةو  ن  امايههههو الالتههههماماا انا ااهههه   ههههس مهههه  الفمتهههها س الفمههههس ممادهههه  
 الوة افقايا  الفظافس الفااو

فمهههظايس الفاقهههظ  ههها الفضهههما  الفاايهههظ فامايهههو الفمتهههماما النبي هههس اعهههظو  ضهههاع     
فممااهظة الفمضيةو  اهة ا تدطو عامو  يمك  ن  مقاو  ماظيس الفاقهظ فتيطاة الفظافو ال

نا الي ههاش الفاقههظ  ااالظم هها الفميةههاظةال افمبيهه   ههرال الفم ظيههظ يبهه  مط يهه  هاالعههظ الفقههايا  
 الفظافس الفااوال

  االنتقادات الجوهرية:
ن  الفقههههايا  الفههههظافس الفاههههاو يقههههاو  ماافبههههو الفاههههههات فيمهههها  ههههي  الفههههظاس  شههههأ   -3

ياظة  فكيههههه  يامدههههه  ماالب هههههو ميا عهههههات النفهههههاالظ نا اضههههها ا كهههههظاس رالت تههههه
الفشههاكات نا الفههظاس الفمههس ممههااو نيشههطو مباايههو نا الهمهههاظيو  اكيهه  يمكهه  
الفمافيههه   هههي  رفهههك ااقيقهههو ن  الفةهههاظ ال يام ههها ناهههظ نشههه ا  الفقهههايا  الفهههظافس 

 الوةالفااو
ن  الفقهههايا  الفهههظافس الفاههههاو ال يامههها  عدههههى هاالعهههظ كافيههههو ماكهههو عقههههاظال رالت   -6

هههو كاقههاظ الالتههماماا  ا ههري الفاقههاظ ال يمكهه  ن  مكهها  ماضههاعا ط ياههو  ا
في العههههات ظافيههههو ن  الفقههههايا  الفههههظافس الفاههههاو ال يمضههههم  هاالعههههظ م هههه  شههههكس 

 ال   وةالفاقاظ اناا ا الفقايايس
 تطبيق قواعد قانون التجارة الدولية: -االتجاه الثالث
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الفاهههاو كاي ههها ال  ط قههها فهههان  نيههههاا  هههرال الالمبهههاي  فههها  هاالعهههظ الفقهههايا  الفهههظافس     
مهد  فهعماس عدى عقاظ الالتماماا  فيب  ماايا  هري الفاقهاظ مه  تهيطاة الفيلهاو 
الفقايايس الفظال دسال ن  الفقايا  الفهاطيس فدظافهو الفممااههظة ةالفمضهيةوو االفيلهاو الفقهايايس 

ال فافه  وةالفظافسال االف اهث عه  يلهاو ههايايس مه هو امتهمقس فهياكو عقهاظ الالتهماماا
مبهههاي مكههها  هاالعهههظ ههههايا  الفمبهههااة الفظافيهههو  ههها الفيلهههاو الفقهههايايس ان  نيههههاا  هههرال الال

النيتهههه  فهههههياكو عقهههههاظ الالتهههههماماا فهههههس اهههههاس ريههههها  الالاالظة الفههههههاياو االفضهههههمييو  
اتههيكةس م يههظال مهه  الفامايههو فمهههاف  النطههاال  الفممااهههظة اال تههيما  ههي  طههافي  ريهها 

ظافيهو  هس مبماعهو ممتاايي  فس ماك  ما الفقايايس   اعم اا هاالعظ ههايا  الفمبهااة الف
م  الفقاالعظ ع ا الفظافيو الفمتمقدو ع  النيلمو الفقاياييو الفظال ديو اعه  يلهاو الفقهايا  
الفههظافس الفاههاو  االفمههس مبههظ مهههظا ا فههس النعههاال  الفمباايههو الفظافيههو االفم ههاظىش الفاامههو 
الفمس يتمقا عدي ا هضاش الفماكيو الفمباا  الفظافس  امقظو ميليما هاياييا ااداال رالميهو 

 ال وةهت الفمبااة الفظافيوفماام
 االنتقادات الجوهرية:

ن  هاالعههظ هههايا  الفمبههااة الفظافيههو ريهها كافيههو فمتطيههو عقههاظ الالتههماماا  ن   -3
 ري الفقاالعظ ال مشكس يلهاو ههايايس ممكامهس ف دهاي  اهض الفمتها س الفا يتهيو 

 الوةكأ ديو النطاال  االفماالضس االفمقاظو الفمتقط االفةاال ظ الفمأ يايو
  الفمبههااة الفظافيههو ال ممياتهه  مهه  الفط ياههو الفقاياييههو الف اهههو ن  هاالعههظ هههايا  -6

فاقاظ الالتهماماا  ن  الفاقهاظ الفمهس م ام ها الفظافهو  اههة ا الفتهياظ   م هاج 
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م  مباس مط ي  الفقهايا  الفمبهاا  الفهظافس  ن   هرال الفقهايا  ياكهو الفاهههو 
عدهى الفقاياييو الفممادقو  افمبااة الفظافيو  ي  النش ا  الف اهو  اال مط ه  

 ال   وةالفاههات الفقاياييو الفظافيو الف اهو عيظما مكا  الفظافو طافا في ا
 تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص: -االتجاه الرابع

يههاى مأيههظ   ههرال الالمبههاي  ا هها الالمبههاي الفههاالب  مهه  اب ههو يلايهها نيضهها  ا اههظ      
ايا  الفاالبهه  مدههك الاليمقههاظالت الفاههاظة الفمههس اب ههت الفههى مدههك الالمبا ههات  فماظيههظ الفقهه

الفمط يهههه  عدههههى عقههههاظ الالتههههماماا فههههس اههههاس ريهههها  الالاالظة الفهههههاياو الفهههههاظاة مهههه  
الفممااههههظي  فهههس مهههم  الفاقهههظ  االرال ماهههرا عدهههى الفقاضهههس  الفماهههااض نمامههه  الفيههه ال  نا 
الفماكو فيب  الفابا  الفى الفم اظىش الفاامو فميا   الفقااليي  الفاالاظة فس الفقايا  الفظافس 

ري الفاقههاظ  اهههو  نا الرال كايههت الفظافههو الفمضههيةو الف هها  امههى افهها كايههت ط ياههو  هه
طافا في اال ن  الفظافو عيظما مقاو  ا االو الفاقظ م  الفمتماما النبي س الف ا  مبا  
يةو الالباالشالت افس رالت الفلاا  الفمس يبا  في ها ن  مااههظ عهاظ   فهرال فها   هري 

ات الفظال ديو ال امالو الفةق  االفمشاياوةالفاقاظ مظ س فس الطاا الفقايا  الفظافس الف ا 
مميس الفى التياظ الفاههو الفقاياييو ا س  يها عقهاظ الالتهماماا عيهظ تهكات الالاالظة عه  
الال مياا فدقايا  الناا  هدو  افاقظال ايماظظ الفقايا  الناا  هدو  افاال طو الفاقظيو  
الما افقا فضاال ط بامظة اماظظة تدةا  نا افقا فضهاال ط مايهو م مده  مه  اافهو الفهى 

 ظالش الفممي ت فرال تيقتو  رال الفةا  الفىحن اى تيلايو الن
 االسناد الجامد للرابطة التعاقدية: -أوال
الفمقهاظ   رال الالتياظ ما  ا ماباظ فاه فس الفقهااليي  الفمهس مهيلو الفاقهاظ  شهكس     

عاو فس الطاا هاالعهظ الفقهايا  الفهظال دس فدهظاس  كافهظاس الفاا يهو ا شهكس  ها  الفاهاال  
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ايا  الفههظافس الف هها  الفهى التههياظ الفاال طههو الفاقظيههو امهها اتههااياال  اهههظ المبهه  فقه  الفقهه
 مقمضى ضاال ط بامظة امادامو مته قا  ماهس ههايا  الفمهاط  الفمشهماك ناههايا   دهظ 

ال ا هههرال مههها يهه  عديههه  الفقهههايا  الفمههظيس الفااالههههس فهههس وةالال ههاالو نا ههههايا  ظافهههو الفميةيههر
ظ الفمهس م هاو و افهو يتهمايس مه  رفهك الال ههايا  ماهه  الفاقهاا  افيته و فداقها 69الفماظة ة

 شأي ا  نمها  هاهس الفاقهاظ فييط ه  عدي ها الالتهياظ الفبامهظ الفمماده   قهايا  الفظافهو الفمهس 
مو في ا الفاقظ ةمكا  الال االوو  االفماط  الفمشماك فدممااهظي ال فادى هاضس الفماضا  
الن هههر   هههري  الفضههها طي  عدهههى تههه يس الالاميهههاط الفمشهههاياس ف دههها الفاقهههظ مههه  الفهههي  

بهههه  الفمط يهههه   نا عههههظو المكاييههههو الفماهههها  عدههههى الاالظم ههههو هههههاالاو عدههههى الفقههههايا  الفاال
 الفضمييوال

ريا ني  مما يأ ر عدى  رال الفمي ج  ا ني  يمبا س الفط ياو الف اهو  كس عقظ  الر  
نيههه  يأ ههههر  قاعههههظة التههههياظ عامهههو اكايههههاال مهههها ال يا هههها عههه  ماكهههه  الفاقههههس فههههس الفاههههههو 

ال فههس الطههاا الفمههي ج الفمااهظيههو  النمهها الفههر  ي ههظا عدههى اههظ ما يهها ناههظ النتههامرة يشهها  
  ال  وةالفااو فقاالعظ ميا   الفقااليي  الفمس ما ط هاعظة الالتياظ  ماك  الفاقس فس الفاههو

 االسناد المرن للرابطة العقدية "نظرية األداء المميز" -ثانيا
يقاو الفقاضس نا الفماكو افقا ف رال الفمي ج  اف اهث فهس كهس اافهو عدهى اهظة عه      

الفاقظيو  االفهر  يا ها عه  ماكه  الفاقهس فهس  هري الفاهههو  نها  الفقااليي  هدو  افاههو
ال ايام ا التياظ الفاقظ فدقايا  النااه  ههدو وةكما مشيا    لاا  الفمااهظ امه تام 

   م   هس يلايو النظالش الفممي  م  ناظث الالمبا ات فس ماظيهظ الفقهايا  الفاالبه  
الفاقظ عدى مةايهظ الفماامهس الفمط ي  عدى الفاقاظ الفظافيو  امقاو فكاة النظالش الفممي  فس 
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 ههافاقاظ  اماظيههظ الفيلههاو الفقههايايس  ههافمط ي  عدي هها عدههى كههس ف ههو ممماادههو مهه  الفاقههاظ 
ات  الفاقس الفقايايس االن ميو الفاالهايو فألظالش النتاتس فس الفاقظ  امكا  الفافاش     
نا مقظيم   ايث ييةاظ كس عقظ  أظالش يميه ي اياهظظ  ها هه   ممها يمامه  عديه  ن  

 ال وةالفقايا  الفاالب  الفمط ي  فس كس عقظ عدى اظة ي مد 
و م  الفقايا  الفظافس الف ا  الفتايتا  عدهى نيه ح ت 339ايث يهت الفماظة ة     
يتهها  عدههى الفاقههظ عيههظ ريهها  ال ميههاا الفقههايا  هههايا  الفظافههو الفمههس فهه    هها نكاهها  -3

امهو الفااظيهو امام ا مدك الفااال ط ماباظة م  الفظافهو الفمهس   ها الاله -6الفااال ط اااهاال 
فدطههها  الفهههر  يبههه  ن  يقهههظو النظالش الفمميههه الالالتال اكهههرفك الفمهههاظة الفاال اهههو مههه  المةاهيهههو 

الف اههههو  افقهههايا  الفاالبههه  الفمط يههه  عدهههى الالفم المهههات الفمااهظيهههو  3110اامههها فتهههيو 
االفمههس يهههت عدههى نيهه ح ت عيههظ الياهههظالو الال ميههاا الفهههاي  يتهها  عدههى الفاقههظ ههههايا  

ط اااها  ايةماض ن  الفاقظ يام ط  أاا  ههدو  قهايا  الفظافو الفمس ف    ا نكاا الفااال 
الفظافهههو الفمهههس يابهههظ   ههها عيهههظ الفمااههههظ ماهههس الالهامهههو الفمامهههاظ فدطههها  الفمهههظي   هههانظالش 

 الفممي  نا ماك  الظالام  فيما فا كا  ش ها العم ااياتال
ا ا ما يايهس مط يه  ههايا  الفظافهو الفمضهيةو  اعم هاا ن  عقهاظ الالتهماماا راف ها     

 ط يام هههها  اتههههمتهس الفاههههااالت الفط يايههههو فههههس الفظافههههو  نا الهامههههو الفميشهههه ت مهههها مههههام ط 
الفههههههياعيو فهههههس الهديم ههههها  نا يقهههههس الفمكيافابيههههها الفي ههههها  نا الهامهههههو مشهههههااعات الف ييهههههو 
النتاتهههيوالالالالف   امةههها  ههههاة  هههري الفهههااال ط اااهههها نيهههو اال طهههو ن هههاى مقهههاو مههه  ظافهههو 

قو ن  الفقهايا  الفاالبه  الفمتماما النبي سال فيمض  م  كس ما ت   االفيها  الفتا 
الفمط ي   ا هايا  الفظافو الفمس يمو في ا الفافاش  انظالش النظالش نا الالفم الو الفا يتهس فهس 
الفاقههاظ  ا مهها ن  الالتههماماا امهها ييههمج عيهه  يماالبههظال  ابههاظال ماظيهها عدههى الهدههيو الفظافههو 
الفمضههيةو االام اطهه   اتهها س الفيمهها الالهمهههاظ  فههس  ههري الفظافههو  فهها  الفقههايا  الفاالبهه  

                          



م القانونية والسياسيةكلية القانون للعلومجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

888 

فمط ي  عدى عقاظ الالتماماا فس ااس ريا  الالاالظة الفهاياو االفضمييو  ا هايا  ال
الفظافههو الفمضههيةوال عدمهها ن  ماكهه  الالظالاة الفهها يو فهه  يكهها  عا قهها نمههاو يهه  الفمههاظة 

امههى افهها كهها  الفماكهه  الفا يتههس  ههااج الهدههيو  3110الفاال اههو مهه  المةاهيههو اامهها فتههيو 
و 40مه  الفقهايا  الفمهظيس الفااالههس اههو ةو 41الفظافو الفمضيةوال ايث يبهظ ن  الفمهاظة ة

عدهى نيه  ت يتها  عدهى الفيلهاو الفقهايايس فألشه ا  الفمايايهو النبي يهو  3193فتهيو 
مههه  شهههاكات ابمايهههات امأتتهههات اريا ههها ههههايا  الفظافهههو الفمهههس في ههها ماكههه  الظالام ههها 
الفا يتههس الفةادههسال امهه  رفههك فههارال  اشهها الفشهه   الفمايهها  النبي ههس يشههاط  الفا يتههس 

   الفقايا  الفااالهس  ا الفر  يتا تال         فس الفااال  فا
 اخلامتة

 
 اههظ الاليم ههاش مهه   اايهها الفمماالضهه  االفههر  ياههظ مهه  ماالضههي  الفتههاعو الآل  عمامهها    

افس الفااال   شكس  ا  ما يتهايا الال ن  ي هي  نظيهاي ن هو الالتهميمابات االفماههيات 
 الفمس ماهديا الفي اح

 االستنتاجات: -أوال
يهها اتههيدو فماالك ههو الفمطههاا االفمقههظو عمامهها  افيتهه و فبميهه  الالتههماماا النبي ههس   -3

 الفظاس ا هاها  افيت و فدظاس الفياميوال
ن  عقاظ الالتماماا مممي   مةاات فس الفماالك  الفقاياييو فألطاال  فأاظ النطاال   -6

 ههها الفظافهههو ههههاا و الفتهههدطو االفتهههياظة   ييمههها الفطههها  الآل ههها  ههها الفمتهههماما ايمميههه  
 ييهههوال ان  الفط ياههو الفقاياييهههو ف هههري الفاقههاظ  هههس م مدطهههو رالت  ههافقاة الالهمههههاظيو االفر

 ط ياو  اهوال                 
ن  الفظافو كطا  فس عقاظ الالتماماا  س الفظافو رالت الفتهياظة  ا هس ههظ ممااههظ  -1

م  الفطا  الآل ها الفمتهماما النبي هس المها  طايقهو م اشهاة عه  طايه  اكامم ها االمها 
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 هها طافمهها  ههري النب هه ة مقههاو  ميةيههر الفتياتههو الفاامههو  االتههطو الاههظى النب هه ة الفما اههو ف
 فدظافو ظا  مأايا ممم  نا عظو ممم   ري النب  ة  افش هيو الفقاياييو الفمتمقدوال

فهس عقهاظ الالتهماماا يمكه  ن  يكها  الفمتههماما نبي يها نا اطييها  كمها ههظ يكهها   -4
ا ن  مايهاا الفمتماما النبي هس ش هها ط يايها نا العم اايها  افهس كهس الفاهاالت ابهظي

 الفمةاهو  يي و  ا الفبيتيوال
ن  ماضهها  الالتههماماا يمماههس فههس ماقيهه  الفميميههو الالهمهههاظيو فدههظاس الفمضههيةو   -9

ا رال الالتماماا هظ يكا   هااة م اشاة نا  هااة ريا م اشاة  اماياا الفمةاهو  هي  
الفشهههكدي  يتهههميظ الفهههى ههههظاة الفمتهههماما النبي هههس عدهههى الفتهههيطاة االفاها هههو عدهههى مشهههاا  

 التماماا االم ار الفقاالاالت الفممادقو فس الظالاة الفمشاا الال
 افيتهه و فدقههايا  الفاالبهه  الفمط يهه  ابههظيا ن  عقههاظ الالتههماماا م ضهه  ماههس  قيههو  -2

الفاقهههاظ الفظافيهههو فقاعهههظة ههههايا  الالاالظةال ا هههري الفقاعهههظة مامههها    ههها  مقمضهههى الفقهههااليي  
الفقههايا  الفم مههاا  الفاطييههو االالمةاهيههات الفظافيههو  افههس اافههو عههظو الفههي  هههاالاو عدههى

فس مهم  الفاقهظ  فه هظ مه  الف اهث عه  الفقهايا  النااه  ههدو  افاقهظ مه  ه هس الفماكهو 
 ارفك م   هس الفلاا  الفمايطو  افاقظال 

نما فس اافو تكات الفممااهظي  ع  ال مياا الفقايا  الفاالب  الفمط ي  امارا اليبهاظ   
المبا ههات ميههاظ   رفههك الفقههايا  مهه  الفلههاا  الفمايطههو  افاقههظ  ابههظيا ن   يههاك عههظة

 مط ي  هايا  ماي  الال ن  انييا الالمباي الفاالب   ا رفك الفر  ييهاظ   مط يه  هاالعهظ 
الفقههايا  الفههظافس الف هها  افقهها فهتههياظ الفمهها  ارفههك ط قهها فيلايههو النظالش الفمميهه  الفمههس 
 مابههه   هههري الفيلايهههو يقهههاو الفماكهههو  اف اهههث فهههس كهههس اافهههو عدهههى اهههظة عههه  نهههها  

اقظيههو افهه  الفتههدطو الفمقظيايههو فههس رفههك ظا  الفمقيههظ  ضههاال ط الفقههااليي  هههدو  افاههههو الف
الالتهههههياظ الفبامهههههظ الفمقديهههههظ  فهههههس الفقهههههايا  الفهههههظافس الف ههههها  ا اههههههو  افيتههههه و فاقهههههاظ 
الالتماماا  ا ما ن  الالتماماا اما ييمج عي  يماالبظال  اباظال ماظيا عدى الهديو الفظافو 
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اهاس ريها  الالاالظة  الفمضيةو فا  الفقايا  الفاالب  الفمط ي  عدى عقاظ الالتهماماا فهس
 الفهاياو االفضمييو  ا هايا  الفظافو الفمضيةوال

 التوصيات: -ثانيا
ضاااة مشبي  الالتماماا فس الفمباس الفقايايس االالعهمس  شهكس نكاها ممها  ها  -3

 عدي  الآل  ف ظمو الفميميو الالهمهاظيو فس الفظافوال
و 31وةو م  هايا  الالتماماا الفااالهس اه36ماظيس الفةقاة الفاافاو م  الفماظة ة -6

االفممادقهههو  افضهههمايات  االفمهههس ماطهههس الفقضهههاش الفااالههههس اههه   6002فتهههيو 
الف ههههت فههههس ناكههههاو الفمهههههاظاة مهههه  ريهههها  الفماكههههيو الفههههظافس ممهههها يههههأظ  الفههههى 
الفم هههاا  مههه  ه هههس الفمتهههماما النبي هههسال عدهههى الفهههارو مههه  الفاهههاالف  الفمتايهههو 
االالمميههها الت الفمهههس مقهههظم ا الفظافهههو الفااالهيهههو الال ن  الفضهههمايات الفمقظمهههو م قهههى 
هدقو مافو يقما   رال الالتماياش فس هايا  الالتماماا الفااالهس  افماكيو الفظافس 
فكهههههس ال يشهههههاا الفمتهههههماما النبي هههههس نا الفهههههاطيس  ااممافيهههههو الفاهههههها  ماهههههت 
الفمأاياالت الفتياتيو الفقاظاة عدهى ماايهك الفقضهاش الفااالههس   اههو مه  اليمةهاش 

 فاهم  فس الالتماايو  افب ات الفماكيميو الفظافيو الفماايظةال 
و مهه  الفقههايا  الفمههظيس الفااالهههس االفممادهه   قاالعههظ 69ياهههس  ماههظيس الفمههاظة ة -1

الالتياظ الالامياطيو  ارفك فل اا عقاظ ظافيو رالت ط ياو  اهو الميتبو 
م  هاعظة هايا  الفمهاط  الفمشهماك اههايا  مكها  ال هاالو الفاقهظ الفمهس بهاش   ها 

الفاقههههاظ الفههههي    ههههس يقمههههاح عديهههه  الن ههههر  يلايههههو النظالش الفمميهههه  فمه مم هههها 
 الف اهو ايث الن ر  افقايا  الناا  هدو  افاقظ الفظافسال                                 

 قائمة المصادر:
 الكتب القانونية: -أوال
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ظال ال هههههاال يو نامهههههظ ال هههههاال يو  الفقهههههايا  الفهههههظافس الف ههههها  ةالفمهههههاط  اماكههههه   -3
  6003النباي و  ظالا الفي ضو الفاا يو  الفقا اة  

  ظالا الفي ضهههو 1يو  الفماكهههيو الفهههظافس الف ههها   طظال ال هههاال يو نامهههظ ال هههاال  -6
 6000الفاا يو  الفقا اة  

  3ظال نامههههظ ع ههههظ الفكههههايو تهههههمو  الفقههههايا  الفههههظافس الف هههها   ج -1
الفبيتهههههيو االفماامدهههههو الفظافيهههههو فألبايههههه   ظالا الفي ضهههههو الفاا يهههههو  الفقههههها اة  

6003-6006 
 -ظافيههوظال نامههظ ع ههظ الفكههايو تهههمو  هههايا  الفاقههظ الفههظافس ةمةااضههات الفاقههاظ الف -4

 6006-6003  ظالا الفي ضو الفاا يو  الفقا اة 3الفقايا  االب  الفمط ي  ان مم و  ط
  الفميهههها   الفههههظافس 6ظال نامههههظ ع ههههظالفكايو تهههههمو  الفقههههايا  الفههههظافس الف هههها  ج -9 

 6006-6003فدقااليي  االفماالفاات الفمظييو الفظافيو  ظالا الفي ضو الفاا يو  الفقا اة  
ايظال   الفقايا  االفتياظة االمميا الت الفيةط ةمقاايو ظال نامظ ع ظالفا ال   ديةو الفت  -2 

  ماكههههه  ظاالتهههههات الفااهههههظة الفاا يهههههو  تدتهههههدو نطاااهههههات 1 افشهههههاياو الالتههههههميوو  ط
 3119و   ياات  61الفظكمااالةة

ظال  شههههاا مامههههظ النتههههاظ  عقههههاظ الالتههههماماا فههههس الفاههههههات الفظافيههههو الف اهههههو   -9
 6002ميشااالت الفاد س الفاقاهيو   ياات  

و الفتيظ الفاظالظ  الفاقاظ الفم امو  ي  الفظاس االنش ا  النبي يو ةماظيظ ظال اةيل -1
 6003ما يم ا االفيلاو الفقايايس ف او  ظالا الفةكا الفباماس  الالتكيظايو  

ظال ههههح الفههظي  بمههاس الفههظي   ظاا ناكههاو الفماكههيو فههس مطههايا ادههاس مشههكدو  -1 
 عهههات الالتهههماماا فهههس ميههها   الفقهههااليي  ةظاالتهههو فهههس ناكهههاو الفماكههه  الفهههظافس فمتهههايو ميا

 6004االشيط و  ظالا الفةكا الفباماس  الالتكيظايو  



م القانونية والسياسيةكلية القانون للعلومجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

884 

ظال عهاو الفظي  الفقه س   هاهيو الفماكيو فس مباس ميا عات الالتماماا   -30
 3111ظالا الفي ضو الفاا يو  الفقا اة 

ظال عدهههس ال هههاال يو  الفاهههههات الفظافيهههو فهههس اههههت الفتهههدو  ظالا الفي ضهههو الفاا يهههو   -33
 3111-3199الفقا اة  

ظال عمههههها ههههههقا  الفاافمهههههو اهضهههههايا الهمههههههاظيو مااههههههاة  الفهههههظالا الفبامايهههههو    -36
 6003-6000الالتكيظايو  

عايس مامظ الفة ا   الفميليو الفقايايس فدشاكات مماهظظة الفبيتهيو االفاافمهو    -31 
 6006 يت الفاكمو   تظالظ  

  الفقههههههايا  الفههههههظافس  6ظال ع الفههههههظي  ع ههههههظالل  الفقههههههايا  الفههههههظافس الف هههههها   ج  -34 
  الف ي هههو 1  فهههس ميههها   الفقهههااليي  اميههها   الال مهههها  الفقضههها س الفهههظافيي  طالف ههها 

 3112الفمهايو الفاامو فدكما   
ظال ع ههظ الفمههياو ماةههال  هضههاش الفمشههااعيو افدتههةو الاليةمههاح الالهمهههاظ  فههس   -39

 3114  عافو الفكم   3مها  ط
ظال عههههاظس ن هههها  شههههيمو مامههههاظ اامهههه   عقههههاظ الفمادامههههات الالفكمااييههههو فههههس   -32 
  6004قايا  الفظافس الف ا   ظالا الفي ضو الفاا يو  الف

ظال عكاشههههو ع ههههظ الفاههههاس  هههههايا  الفامديههههات الفمهههههافيو الفظافيههههو ةظاالتههههو فههههس   -39 
الفقههههههايا  الفاالبهههههه  الفمط يهههههه  عدههههههى عمديههههههات الف يههههههاك رالت الفط ياههههههو الفظافيههههههوو  ظالا 

 3114الفمط اعات الفبامايو  الالتكيظايو  
مامههههظ الف ههههظالا   الفقههههايا  الفههههظافس  نالظال رافههه  عدههههس الفههههظالاظ   ا نالظال اتهههه   -31

 الف ا   الفب ش الناس  ا الاة الفماديو الفاافس االف اث الفادمس   تظالظال
ظال فهههأالظ ع هههظ الفماهههو ايهههاض  الفاتهههيط فهههس الفبيتهههيو اماكههه  النبايههه   الفط اهههو  -31

 3111الف امتو  ظالا الفي ضو الفاا يو  الفقا اة  
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و االفماههههظيات MAIال ةظال مابههههظة  اكههههو  المةاهيههههو الالتههههماماا الفمماههههظظة النطهههها  -60 
الفمههههس مطاا هههها  افيتهههه و فمتههههمق س الالهمهههههاظ الفاا ههههس فههههس الفقهههها  الفاالاههههظ االفاشههههاي   

 3111الفميلمو الفاا يو فدما يو االفاقافو االفاداو  ما ظ الفظاالتات الفاا يو  
ظال مامظ ع هظ الفا يه  عدهس  كها  فكهاة الفاقهظ الالظالا  ع ها الفاهظاظ تظاالتهو فهس  -63

  ظالا الفي ضهو 3 امهو  هي  الفهظاس االنشه ا  النبي يهوت طالفيلاو الفقهايايس فداقهاظ الفم
 6000الفاا يو  الفقا اة  

ظال مامههاظ الفكيهيههس  عقههاظ الفمبههااة الفظافيههو فههس مبههاس يقههس الفمكيافابيههها  ظالا  -66
 3119  6الفةكا الفاا س  ط

ظال يههاظا مامههظ ال ههاال يو  ماكهه  الفقاالعههظ ع هها الفظافيههو نمههاو الفماكههيو الالهمهههاظ   -61
اهاس ما يههو امط يهه  النعهاال  الفمباايههو الفظافيههو اتهاال   الفماكههيو فههس الفهظافس تظاالتههو 

الطههاا االههه  الفماكههيو الالهمهههاظ  الفههظافس ان ههو النيلمههو الفقاياييههو الفممهههدو  هه ت  ظالا 
 6006الفةكا الفباماس  الالتكيظايو  

ظال  شاو عدس هاظ   الفقايا  الفاالبه  الفمط يه  عدهى عقهاظ الفمبهااة الفظافيهو    -64
 6003  الالتكيظايو  ظالا الفةكا الفباماس

 
 أطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير: -ثانيا  
 
ظال عهههاض الل شهههي و  الفيلهههاو الفقهههايايس فاقهههاظ اليشهههاش الفميشههه ت الفههههياعيو  هههي    -3

الفهههظاس االفشهههاكات النبي يهههو الف اههههو ةمههه  ظاالتهههو مط يقيهههو عدهههى الفاقهههاظ الفمههههايوو  
 3116اتافو ظكمااالي  كديو الفاقا   باماو نتياط  
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ظال تههههههمو فهههههااو عههههها    اتههههها س ماافبهههههو ال هههههمهس الفمهههههاال   فهههههس الفاهههههههات   -6
الفمااهظيههو فههس هههايا  الفمبههااة الفظافيههو  اتههافو ظكمههااالي  كديههو الفاقهها   باماههو الفقهها اة  

3111 
ظال عدس اتي  مداو  ظاا الفماا ظالت الفظافيو فس امايهو الالتهمامااالت النبي يهو  -1

 3111كديو الفاقا   باماو الفقا اة   الف اهو فس الفظاس الفياميو  اتافو ظكمااالي 
 ةههههاس هههههظي  التههههماعيس  الفماكهههه  الفقههههايايس فدمتههههماما النبي ههههس  ظاالتههههو  -4

ماديديههو مقاايههو  مقههظو   هها الفههى مبدههو كديههو الفقههايا  االفتياتههو فههس باماههو 
 6001ظ اك  

 
 القوانين والندوات ومواقع شبكة االنترنت: -ثالثا

 
 3193و فتيو 40الفقايا  الفمظيس الفااالهس اهو ة -3
 6002و فتيو 31هايا  الالتماماا الفااالهس اهو ة -6
 6002و فتيو 4هايا  الالتماماا فس الهديو كااظتما  الفااال  اهو ة -1
  ميشههاا فههس الفبايههظة الفاتههميو   3111فتههيو  39هههايا  الفمبههااة الفمههها  اهههو  -4

 3111مكاا مايا تيو  31الفاظظ 
الفاا يهو الفمشهماكو  يهظاة ظال ال اال يو شاام   الفهي  الفم مدةو اليشاش الفمشااعات  -9

 31-34الفمشهههااعات الفاا يهههو الفمشهههماكو  مبدهههو الفااهههظة الالهمههههاظيو الفاا يهههو  مههه  
 3194ظيتم ا 

ظال مامههظ نامههظ عدههس الفم هفههس  آاههاا الفاافمههو عدههى الفميميههو فههس الف دههظال  النهههس   -2
  تدتدو ظاالتات ان ااث ماك  الفظاالتهات االف اهاث -م اطا اايو الالتماماا -يماال

 6006  2اهو الفيميس  
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يلاو الفمهافاو االفماكيو فتافو الفمبااة الفظافيو الفيلاو الفبظيظ فدمهافاو ايلاو   -9
  449  يشهههاة اههههو 3111الفماكهههيو الفماهههظس االفتهههاايا  العم هههااال مههه  ناس ييهههايا تهههيو 

 66 
ظال كهههايو يامهههو الفيهههاا   ظاا الالتهههمامااالت النبي يهههو فهههس الف دهههظال  الفياميهههو  مقهههاس  -1

 http://www.uluminsania.com/a94.htmميشاا عدى الفماه ح
  االيكدي يو ميشااة عدى ش كو الاليمايتح 3199يها  ماا ظة ال ا  فتيو  -1

Htt://www.jus.uio.no/lm/europe.international.commercial.arbit

ration.convention.geneva.1961/doc.html 
يهههههههههه  الفقههههههههههايا  الفههههههههههظافس الف هههههههههها  الفتايتهههههههههها  ميشههههههههههاا عدههههههههههى شهههههههههه كو   -30

 http://www.admin.ch/ch/f/rs/291/الاليمايتح
 


