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 عقود البترول وفض منازعاتها

 العقد البترولي نموذج متميز للعقد اإلداري

وفقا للتقسيم النمطي المعروف في العقود المدنية يمكن تقسيم العقـود اإلداريـة، فمـن حيـث 
االلتزامـــات، المترتبـــة علـــى العقـــد، الـــبعض يرتـــب التزامـــات علـــى الطـــرفين المتعاقـــدين، والـــبعض 

 named"اآلخـــر يرتـــب التزامـــات علـــى طـــرف واحـــد، وكـــذلك يمـــن تقســـيمها إلـــى عقـــود مســـماه 

contract" ن لهـا نظامـا قانونيـا خاصـا معروفـا مسـبقا، وعقـود غيـر مسـماه بمعنـي أ"unnamed 

contracts"أي العقود التي تبرم على خالف المألوف وحسب طبيعة ظروف كل عقد ،. 

ويمكن تقسيم العقـود اإلداريـة أيضـا مـن حيـث طريقـة إبرامهـا، فهنـاك عقـود إداريـة تخضـع 
بينمــا توجــد عقــود أخــرى ينحصــر فيهــا دور  "negotiated contracts"لمفاوضــات بــين أطرافهــا 

 contracts of"المتعاقــــد فــــي قبــــول شــــروط لــــم يســــاهم فــــي صــــياغتها مثــــل عقــــود اإلذعــــان 

adhesion". 

وهنــاك عقــود إداريــة ال يوجــد لهــا مثيــل فــي العقــود المدنيــة، مثــل عقــد االمتيــاز أو االلتــزام 
"Concession agreement" وعقــد األشــغال العامــة ،"contract of public works" وعقــد ،

، وهذه العقـود الثالثـة إداريـة قانونـا وقضـاء باعتبـار تـوافر شـروط العقـد Supply contractالتوريد 
(اإلداري بشأنها

0F

؛ ووفقا للتقسيم السابق يندرج العقد البترولي من حيث االلتزامات، المترتبة علـى )1
 named"قـــدين، ويعتبــر مـــن العقــود المســـماة العقــد، إلــى طائفـــة العقــود الملزمـــة للطــرفين المتعا

contracts" فالمشرع يتكفل بوضع أحكام خاصـة بـه، ومـن حيـث طريقـة إبرامـه مـن العقـود التـي ،

                                           
 . 93عزيزة الشريف، القانون اإلداري، المرجع السابق،ص/ د )1(
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، والعقــد البترولــي لــيس عقــدا "negotiated contracts"تخضــع للمفاوضــات بــين أطــراف العقــد 
شكلي يستلزم المشرع إلنعاقـده أن يـرد رضائيا ينتج آثاره بمجرد توافر الراء بين الطرفين، بل عقد 

  )1F2( .الرضا بها في شكل معين، وهو التصديق على العقد من جانب السلطة التشريعية

، طويلـة "concession agreement"ويعتبر العقد البترولي من عقـود االمتيـاز أو االلتـزام 
فعلى الرغم من تعدد مسميات العقد، فقد أطلق عليه االتفاقيـة البتروليـة،  "Along terme"األجل 

اتفاقيـــات التنميـــة االقتصـــادية، أو االتفاقيـــات شـــبه الدوليـــة، أو عقـــد الدولـــة، وأخيـــرا عقـــد االمتيـــاز 
البترولي، ونؤيد تسمية العقد باالمتياز البترولي، فالعقـد ال مثيـل لـه فـي عقـود القـانون الخـاص أو 

ي، وعلــى الــرغم مــن ظهــور العديــد مــن األشــكال القانونيــة لعقــود البتــرول فــي النصــف الثــاني الــدول
 )2F3( .من القرن الماضي ، إال أنها في جوهرها عقود امتياز

وتعتبر صناعة البترول من الصناعات الحديثة في منطقة الشرق األوسـط والـدول العربيـة 
ل حـديث نسـبيا، وأول عقـد بترولـي تـم إبرامـه فـي المنتجة له، وهو ما يعني أن تـاريخ عقـود البتـرو 

عــــام  B.Pاإلنجليزيــــة " بــــريتش بتروليــــوم" الشــــرق األوســــط كــــان بــــين الحكومــــة اإليرانيــــة وشــــركة 
، فهو النموذج األول للعالقة العقدية بـين دولـة منتجـة للبتـرول، وشـركة أجنبيـة متخصصـة 1901

م البتـرول باهتمـام كبيـر مـن جانـب الـدول في صناعة البترول وتابعة لدولة مستهلكة، ويحظي خـا

                                           
عبـد الـرحيم محمـد سـعيد، النظـام القـانوني لعقـود البتـرول، دكتـوراه القـاهرة، / د: راجع فـي ذلـك )2(

أحمـــد عبـــد الحميـــد عشـــوش، النظـــام القـــانوني لالتفاقيـــات البتروليـــة، القـــاهرة، / ، د2، ص 1971
 .12،ص 1975دار النهضة العربية، 

تيــاز، مــؤتمر البتــرول العربــي الســادس، محمــد طلعــت الغنيمــي، تغيــر األوضــاع وعقــد االم/ د )3(
عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقـد واإلدارة المنفـردة، دراسـة / ، وأيضا د51، ص 1967بغداد، 

 .وما بعدها 55، ص 1984معمقة ومقارنة بالفقه اإلسالمي، 
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الكبـــرى، باعتبـــاره أحـــد األهـــداف الوطنيـــة واألمنيـــة واالقتصـــادية والصـــناعية والتنمويـــة لكافـــة دول 
 )3F4( .العالم

وتحــرص الــدول الصــناعية الكبــرى وعلــى رأســها الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى تــدعيم 
المنتجــة، وخصوصــا الشــركات العاملــة فــي منطقــة ومســاندة شــركاتها البتروليــة العاملــة فــي الــدول 

الشرق األوسط كأكبر منطقة في العالم إنتاجا، وخـالل النصـف األول مـن القـرن الماضـي أبرمـت 
الشــركات البتروليــة العديــد مــن العقــود مــع حكومــات الــدول المنتجــة، وأول االكتشــافات الضــخمة 

ـــت االكتشـــافات فـــي دول بمســـجد ســـليمان فـــي مدينـــة فـــارس اإليرانيـــة 1908كـــان عـــام  ، ثـــم توال
 )4F5( .المنطقة، المملكة العربية السعودية، العراق، الكويت، البحرين، قطر

وخـــالل فتــــرة خضــــوع الــــدول المنتجــــة لالســــتعمار األوربــــي لــــم تكــــن هنــــاك منازعــــات بــــين 
األطــراف المتعاقــدة، ومــع حصــول الــدول المنتجــة علــى اســتقاللها بــدأ الصــراع بــين الــدول الكبــرى 

صــناعية الراغبــة فــي الحفــاظ علــى تقــديمها، والــدول المنتجــة التــي تعــاني مــن عــدم قــدرتها علــى ال
االســتغالل األمثــل لثرواتهــا البتروليــة والطبيعيــة فــي ظــل الجمــود والتخلــف االقتصــادي والتعليمــي، 

 .وانعدام دورها السياسي، واآلثار التي خلفها االستعمار

يـــة لعبـــت دورا هامــا فـــي إعـــادة تقســـيم بتـــرول منطقـــة ونــري أن الشـــركات البتروليـــة األمريك
الشرق األوسط بعد الحرب العالمية الثانية، بل كان لهذه الشركات دور بالغ األهميـة فـي القضـاء 

                                           
)4(  Raymond F. Mikeseell, petroleum company operations and 

agreements in the developing countries, Washington, resources for the 
futuruse, 1984,p20. 

)5(  Henry cattan, the evolution of oil concessions in middle east and 
north Africa, new york: oceana publication, 1967, pix-x. 
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. على الهيمنة البريطانية فـي كافـة الـدول المنتجـة وعلـى رأسـها إيـران، ومصـر، والعـراق، والكويـت
متميـزة للعقـد اإلداري فـي كافـة األنظمـة القانونيـة المتحضـرة، والعقد البترولي يعتبر أحد النمـاذج ال

 .تحتفظ الدولة المنتجة بالكلمة العليا في إنشائه، وٕادارته وتنظيمه وٕالغائه

وســنعرض فــي هــذا المبحــث، لتعريــف العقــد البترولــي فــي الفقــه وأحكــام التحكــيم البتروليــة، 
 .وعرض مقومات العقد ومدى تطابقها مع العقد اإلداري

 :تعريف العقد البترولي: أوال

العقــد البترولــي هــو األداة القانونيــة الســتغالل الثــروة الطبيعيــة علــى إقلــيم الــدول المنتجــة، 
ـــتم إفراعـــه فـــي شـــكل معـــين لصـــحة  ـــان أحكامـــه كعقـــد مســـمي ي ـــة ببي وتكفلـــت التشـــريعات القانوني

المختصة قانونـا بالتصـديق انعقاده، فتشترط التشريعات القانونية التصديق على العقد من السلطة 
 )5F6( .على العقد، وفقا لنصوص الدستورية في الدول المنتجة

(1901عــام  B.Pويعتبــر العقــد المبــرم بــين الحكومــة اإليرانيــة وشــركة بــريتش بتروليــوم 
6F

7( ،
دســتور عقــد االمتيــاز البتروليــة بــين الــدول المنتجــة والشــركات األجنبيــة خــالل النصــف األول مــن 

فالعقـــد يبـــرم بـــين الطـــرفين لمـــدة زمنيـــة محـــددة، تحتكـــر خاللـــه الشـــركة األجنبيـــة  القـــرن الماضـــي،
عمليـــة اســـتغالل الثـــروة البتروليـــة، وتهـــدف الدولـــة المتعاقـــدة إلـــى حســـن اســـتغالله كمـــورد ســـيادي 

 .واستراتيجي لها

                                           
ـــرحيم محمـــد ســـعيد، النظـــام القـــانوني، المرجـــع الســـابق،ص  )6( ـــد / ، د2عبـــد ال ـــد الحمي أحمـــد عب

محمــد طلعــت الغنيمــي، تغيــر / ، د12عشــوش، النظــام القــانوني لالتفاقيــات، المرجــع الســابق،ص 
 .51، ص 1967األوضاع وعقد االمتياز، مؤتمر البترول العربي السادس، بغداد، 

)7(  Raymond F. mikesell, op. cit, 1984,p 20., 
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وتعددت التعريفات الفقهية وأحكام التحكيم بالنسبة لعقد البترول ونعـرض للـبعض مـن هـذه 
(يفــات، فــالبعض عرفــهالتعر 

7F

بأنــه تصــرف قــانوني ثنــائي بموجبــه تمــنح الدولــة المتعاقــدة ترخيصــا  )8
لشركة أجنبية متخصصة في صناعة البترول، الستغالل الثروة البترولية على إقليمها خـالل فتـرة 

(وعرفه البعض. محددة بالعقدزمنية 
8F

بأنه عقد اسـتثماري للتنميـة االقتصـادية، وهـو مسـايرة حركـة )9
وس األموال الدولية مع توافر العنصر األجنبي في العقد، وتبرمـه الدولـة بوصـفها سـلطة عامـة رؤ 

 )9F10( .في مواجهة الطرف األجنبي

(وعرفــه الــبعض
10F

بأنــه ذلــك العقــد المبــرم بــين دولــة أو مــن يعمــل بأســمها ولحســابها مــع  )11
عية تهـدف إلـى مشروع أجنبـي خـاص، موضـوعه اسـتغالل الثـروة الطبيعيـة، أو إقامـة منشـأة صـنا

(تحقيــق التنميــة ألجــل طويــل، والــبعض عرفــه
11F

بأنــه عقــد اتفــاقي تبرمــه الدولــة أو أحــد أجهزتهــا  )12
التابعـــة مـــع شـــركة أجنبيـــة خاصـــة، وغالبـــا مـــا يتضـــمن العقـــد الشـــروط المحـــددة للقـــانون الواجـــب 

                                           
محمــد طلعــت الغنيمــي، شــرط التحكــيم فــي اتفاقيــات البتــرول ، بحــث مقــدم منشــور بمجلــة / د )8(

أحمـــــد أبـــــو الوفـــــا ، التحكـــــيم / ، د51، ص 10، الســـــنة 1960البحـــــوث القانونيـــــة واالقتصـــــادية، 
 .92، ص 1989واإلجباري، اإلسكندرية، دار المطبوعات، االختياري 

 .13أ؛مد عبد الكريم سالمة، سالمة العقود الدولية لالستثمار والتنمية االقتصادية، ص / د )9(
هشــام صــادق، القــانون الواجــب التطبيــق علــى عقــود التجــارة الدوليــة، اإلســكندرية، منشــأة / د )10(

 .250،ص 1995المعارف، 
ة فــــي القــــانون الــــدولي عبــــد الحكــــيم مصــــطفي عبــــد الــــرحمن، عقــــود التنميــــة االقتصــــادي/ د )11(

 .22،ص 1991الخاص، القاهرة، مكتبة النصر، 
محمــــد حمــــدي بهنســــي، القــــانون الواجــــب التطبيــــق علــــى المشــــروعات المشــــتركة، رســــالة / د )12(

 .16،ص 1997دكتوراه، 
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ها ليحقـق التطبيق، وتهدف الدولة من العقد استغالل الموارد الطبيعيـة وٕاقامـة منشـآت علـى أراضـي
 .التنمية االقتصادية

فالعقد البترولي عقد استثمار وتنمية اقتصادية للدولة المنتجة، مع شخص أجنبـي خـاص، 
 )12F13( .ويتعلق العقد بمباشرة األنشطة التي تدخل في إطار خطط التنمية االقتصادية للبالد

(وذهــب الــبعض لتعريــف
13F

أمــوال عقــد البتــرول بأنــه عــدق بموجبــه يــتم توجيــه جانــب مــن  )14
المشــــروع األجنبــــي أو خبرتــــه التكنولوجيــــة إلــــى العمــــل فــــي منــــاطق جغرافيــــة خــــارج حــــدود دولتــــه 

 .األصلية

مــن التعريفــات الســابقة يمكننــا اســتنباط، أن العقــد يبــرم بواســطة شــخص عــام تــابع للدولــة 
حقيـق المنتجة، ويتعلق باسـتغالل ثـروة قوميـة واقتصـادية واسـتراتيجية، وتهـدف الدولـة مـن إبرامـه ت

المصـــلحة العامـــة، وتنميـــة االســـتثمارات األجنبيـــة علـــى إقليمهـــا، والعقـــود تبرمهـــا الدولـــة بوصـــفها 
 .سلطة عامة بتكليفها الشركة البترولية األجنبية المتخصصة بتحقيق أهدافها من العقد

، فــي  cavinأمــا تعريــف العقــد البترولــي فــي أحكــام هيئــات التحكــيم، فقــد ذهــب المحكــم 
ســفير الكنديــة ضــد الشــركة الوطنيــة اإليرانيــة للبتــرول، عقــد البتــرول هــو ذلــك العقــد دعــوى تحكــيم 

ذ شـــكل المشـــروع العـــام، وشـــركة تجاريـــة أجنبيـــة خاصـــة خاضـــعة ×المبـــرم بـــين شـــركة وطنيـــة تـــأ
للقــانون الخــاص األجنبــي، ومحــل العقــد ال ينصــب علــى العمليــات التجاريــة، فالعقــد يمــنح الشــركة 

                                           
عصام الدين القصبي، خصوصية التحكيم في منازعات االستثمار، القاهرة، دار النهضـة / د )13(

 .1،ص 1993العربية، 
محســن شــفيق، المشــروعات ذات القوميــات المتعــددة مــن الناحيــة القانونيــة، مجلــة القــانون / د )14(

 .238،ص 1978واالقتصاد، 
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غالل المـوارد الطبيعيـة لمـدة طويلـة، ويلـزم العقـد الشـركة األجنبيـة الخاصـة األجنبية الحق فـي اسـت
القيام باستثمارات ضخمة في مجال صناعة البترول، وٕاقامة منشآت لها طابع الـدوام، وهـذا العقـد 
ال ينشئ حقـوق لهـا طـابع تعاقـدي وٕانمـا امتيـاز وهـذا الطـابع يؤكـد صـفته كعقـد مـن عقـود القـانون 

 )14F15(.العام

فــي دعــوى تحكــيم تكســاكو مــن الشــركة األمريكيــة ضــد الحكومــة  "dupuy"المحكــم  وعرفــه
 )15F16( .الليبية

عقد البترول من عقود التنمية االقتصـادية التـي لهـا أهميـة بالغـة بالنسـبة للـدول المضـيفة، 
حيث يخلـق العقـد نوعـا مـن التعـاون طويـل اآلجـل بـين الدولـة المتعاقـدة والشـركة األجنبيـة العاملـة 

مجــــال صــــناعة البتــــرول، وذلــــك مــــن خــــالل وجــــود نصــــوص تهــــدف إلــــى تحقيــــق االســــتقرار فــــي 
التشــريعي وتقــديس الحريــة العقديــة، مــع خضــوع العقــد لنظــام قــانوني خــاص أن للقــانون الــدولي، 
لحمايـة الطــرف األجنبــي الخــاص المتعاقــد مــع الدولـة ذات الســيادة والتــي ترتكــز عليهــا فــي تعــديل 

 .المنفردة استنادا لتكل السيادة وٕانهاء العقد بإرادتها

مــن التعريفــات الســابق عرضــها يمكننــا تعريــف العقــد البترولــي بأنــه ذلــك العقــد المبــرم بــين 
دولــة منتجــة للبتــرول بواســطة أشخاصــها العامــة، مــع شــركة أجنبيــة عمالقــة ومتخصصــة، وتابعــة 

نطقـــة اقتصـــادية علـــى لدولـــة مســـتهلكة للبتـــرول وبموجـــب العقـــد تنقـــل الدولـــة مســـئولية اســـتغالل م

                                           
 ,international law repost ، المنشـور فـي1963مـايو  15تحكيم سـفير الصـادر فـي  )15(

n 35,mp. 136. 192. 
، 1977ينـــاير  19مـــن الحكـــم الصـــادر فـــي  22تكســـاكو، الفقـــرة  "Texaco"دعـــوى تحكـــيم  )16(

 .clunet, 1977,p. 350, ets, spec-p 361المنشور في 



 

8 
 

إقليمهـــا إلحـــدى الشـــركات األجنبيـــة العمالقـــة، إلنشـــاء وتســـيير وٕادارة مرفـــق عـــام بترولـــي بهـــدف 
تضـمين العقـد تحقيق الربح للطرفي، مع احترام مقتضيات المصلحة العامة فـي الدولـة مـن خـالل 

 .شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص

 :البتروليةمقومات العقود : ثانيا

مــن التعريفــات الســابقة للعقــد البترولــي يمكننــا تحديــد مقومــات العقــد، ويــتم ردهــا للعناصــر 
الثالثة للعقد اإلداري في النظام الالتينـي، أوال العقـد يبـرم بواسـطة شـخص معنـوي عـام فـي الدولـة 

ر المنتجـــة، ويتصـــل بمرفـــق عـــام بترولـــي علـــى الـــرغم مـــن عـــدم اتصـــال المرفـــق خدماتـــه للجمهـــو 
مباشــرة، ويحتــوي العقــد شــروطا اســتثنائية وغيــر مألوفــة فــي العالقــات القانونيــة الخاصــة، فالعقــد 

 )16F17( .يرتب التزامات قانونية على األطراف المتعاقدة الدولة المنتجة والشركة األجنبية الخاصة

ا ويخضع العقد لعملية التفاوض التعاقدي بين األطراف وفق القواعد القانونيـة المعمـول بهـ
عنـــد إبـــرام العقـــود اإلداريـــة، والعناصـــر الثالثـــة للعقـــد البترولـــي تنقســـم إلـــى جـــانبين األول الشـــرط 
الشــكلي، أحــد طرفــي العقــد شــخص معنــوي عــام، والجانــب الثــاني موضــوعي وينقســم إلــى اتصــال 
العقد بمرفق عام، واحتواء العقد على شـروط اسـتثنائية غيـر مألوفـة فـي القـانون الخـاص ونعـرض 

 :صر الثالثة على النحو التاليللعنا

 :الشرط الشكلي للعقد هو أن يكون أحد طرفي العقد شخصا معنويا عاما

                                           
 .93عزيزة الشريف، القانون اإلداري، المرجع السابق،ص / د )17(
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اإلدارة طـــرف أصـــيل فـــي العقـــد وتتمتـــع بشخصـــية قانونيـــة وفـــق قواعـــد القـــانون العـــام فـــي 
 )17F18( .الدولة، حيث تبرم العقد باسم الدولة كسلطة عامة عن طريق من يمثلها قانونا إلبرام العقد

وتتمتع الجهة اإلدارية العامة المتعاقـدة باسـم الدولـة بامتيـازات السـلطة العامـة عنـد إبرامهـا 
العقد، وهو مـا يعنـي أن وجـود الشـخص المعنـوي العـام فـي العقـد شـرط لـزم لكافـة العقـود المتعلقـة 

 .باستغالل الثروة الطبيعية

ـــة الخاصـــة فـــي منطقـــة الشـــ رق األوســـط والـــدول ومـــع انتشـــار الشـــركات األجنبيـــة البترولي
العربية المنتجة للبتـرول، حرصـت الـدول المنتجـة علـى سـن التشـريعات القانونيـة المنظمـة إلنشـاء 

 .هيئات عامة وطنية تختص بعملية إبرام العقود البترولية مع الشركات األجنبية

وأمثلـــة للهيئـــات والمؤسســـات العامـــة المســـئولة عـــن صـــناعة البتـــرول فـــي الـــدول العربيـــة، 
، 1960وشــــركة البتــــرول الوطنيــــة الكويتيــــة عــــام  1958ئــــة العامــــة المصــــرية للبتــــرول عــــام الهي

، والشركة الوطنية لنقـل 1962والمؤسسة العامة للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية عام 
ـــــنفط الوطنيـــــة والعراقيـــــة عـــــام 1963المحروقـــــات وتســـــويقها بـــــالجزائر عـــــام  ، 1964، وشـــــركة ال

ـــنفط الليبـــي عـــام والمؤسســـة الو  ـــة لل ـــة عـــام 1968طني ـــو ظبـــي الوطني ، 1971، وشـــركة بتـــرول أب
 )18F19( .1972، وشركة نفط البحرين الوطنية عام 1972والمؤسسة العامة القطرية للبترول عام 

فكافة الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، أشخاص معنوية عامـة أو علـى األقـل تمثـل 
ليات صـناعة البتـرول، فيمـا يخـص التفـاوض وٕابـرام العقـد مـع الدولة، وهي المسئولة عن كافة عم

                                           
أبريـــل  24ق، جلســـة 10مجموعـــة المبـــادئ القانونيـــة، حكـــم محكمـــة القضـــاء اإلداري، الســـنة  )18(

 .307، ص 1956
)19(  Henry catlan, op. cit, pp. 14-16 
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الشــركات األجنبيـــة الخاصـــة الســـتغالل الثـــروة النفطيـــة الكامنــة فـــي بـــاطن أراضـــيها، وتتمتـــع هـــذه 
الجهـــات اإلداريـــة العامـــة بالســـلطة العامـــة، وصـــالحيتها القانونيـــة المســـتمدة مـــن القـــانون الـــداخلي 

لــذا تخضــع الجهــات العامــة المتعاقــدة مــع الشــركات األجنبيــة  العــام ولــيس القــانون الــدولي العــام،
 )19F20( .لسلطة الدولة فيما يتعلق بسيادتها

والعنصر األول للعقد البترولي هو ذات الشرط الشـكلي لكافـة العقـود اإلداريـة األخـرى فـي 
جنبيــة النظــام القــانوني الالتينــي، اشــتراط الصــفة العامــة للمتعاقــد عنــد إبــرام العقــد مــع الشــركة األ

 .الخاصة، فهو شرط لزوم لصحة العقد البترولي

 :الجانب الموضوعي لعقد البترول

ينقسم الجانب الموضوعي في عقود البترول إلى شرطين هما، الشرط األول اتصال العقد 
بمرفـــق عـــام، والشـــرط الثـــاني أتبـــاع وســـائل القـــانون العـــام فـــي العقـــد، ونعـــرض لهمـــا علـــى النحـــو 

 :التالي

 :اتصال العقد بمرفق عام: األولالشرط 

يعتبــر شــرط اتصــال العقــد البترولــي بمرفــق عــام مثيــرا للجــدل بــين فقهــاء القــانون، فاالتجــاه 
الــرافض للصــفة اإلداريــة للعقــد، يــذهب إلــى عــدم اتصــال العقــد بمرفــق عــام وعــدم إضــفاء الصــفة 

صــــار هــــذا االتجــــاه أن اإلداريــــة علــــى المرافــــق المتعلقــــة باســــتغالل الثــــروات الطبيعيــــة، ويــــري أن
استغالل الثروة البترولية يتم بواسطة شركة أجنبية وال تقـيم مشـروعا يعمـل بانتظـام واضـطراد وفقـا 
لفكرة المرفق العام في القانون اإلداري، أيضا عقود البترول المبرمة في منطقة الشرق األوسط ال 

                                           
)20(  institute de droit international , annucuse, vol. 44 tome, 2, 1952,mp. 

305. 
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ـــة العاملـــة ع ـــة فـــي مواجهـــة الشـــركة األجنبي ـــى إقليمهـــا، حيـــث أن العقـــد تتضـــمن امتيـــازات للدول ل
يتضمن قيودا تحد من امتيـازات الجهـة اإلداريـة المتعاقـدة فـي مواجهـة الشـركة األجنبيـة الخاصـة، 
وطالما أن العقد يتضـمن شـروطا تقيـد مـن سـلطات وصـالحيات الجهـة المتعاقـدة، وبالتـالي ينتفـي 

 )20F21( .معها الطابع اإلداري للعقد

أســـاس قواعـــد القـــانون اإلداري، وحســـن تســـيير المرافـــق  ولــدينا أن فكـــرة المرفـــق العـــام هـــي
العامة هو المبرر لتميز القواعد القانونية اإلدارية دون غيرها، فقـد قامـت علـى فكـرة المرفـق العـام 
أحكــام القــانون اإلداري، واعتبــر معيــار المرفــق العــام معيــارا لالختصــاص القضــائي اإلداري فــي 

 .النظام الالتيني

ـــة تســـعي لتحســـين أداء وتنســـب نظريـــة الم رفـــق العـــام للعميـــد ديجـــي، الـــذي يـــري أن الدول
مرافقها العامة وتستخدم سلطتها العامة فـي ذلـك، فالدولـة تسـتخدم أسـاليب القـانون العـام فـي إدارة 

 )21F22( .مرافقها العامة

                                           
)21(  Do mimique berlin, le regime jusidique inter desaccords entse E tats 

et resssartiss and,d, autees etats, These, paris, 1981,p 67. 
ـــاري واالختيـــاري المرجـــع الســـابق،ص / وأيضـــا د  ـــو الوفـــا، التحكـــيم اإلجب ســـراج / ، د22أ؛مـــد أب

حفيظـة الحـداد، العقـود /،د600، ص 2001وراه حسنين أبو زيد، التحكيم فـي عقـود البتـرول، دكتـ
ومـــا  37، ص 1996المبرمـــة بـــين الـــدول واألشـــخاص األجنبيـــة، القـــاهرة، دار النهضـــة العربيـــة، 

ســامية راشــد، التحكــيم فــي العالقــات الدوليــة الخاصــة، القــاهرة ، دار النهضــة العربيــة، / بعــدها، د
 .126،ص 1984

توفيــــق شــــحاته، مبــــادئ القــــانون / ،د1958فــــق العامــــة عثمــــان خليــــل، نظريــــة المرا/ راجــــع د )22(
محمــود حــافظ، / ، ود1957مصــطفي أبــو زيــد فهمــي، نظريــة المرفــق العــام / ، د1965اإلداريــين 
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، لــم تضـــع إنشـــاء المرافـــق 1958مـــن الدســتور الفرنســـي الصـــادر  34ويالحــظ أن المـــادة 
ضــوعات المحــددة للبرلمــان ليشــرع منهــا، ممــا يعنــي ضــمنا اختصــاص الحكومــة العامــة مــن المو 

من الدستور التي أعطت الحكومـة بمراسـيم تنظـيم الموضـوعات الغيـر واردة  37بذلك وفقا للمادة 
وبالتـالي أصـبح إنشـاء المرافـق العامـة مـن اختصـاص الحكومـة . في مجال القانون 34في المادة 

تتطلـب اسـتثناء ) 34(اء على بعض نصوص دستورية فـي ذات المـادة بمرسوم، إال ما استثني بن
 )22F23( .تدخل القانون طبقا لتفسير الفقه الفرنسي

أما المرفق العـام فـي ظـل النظـام القـانوني المصـري، تبـرز مالمحـه مـن خـالل قيـام شـركة 
هـذا أجنبية متخصصة في صناعة البترول بإقامة مرفق بترولي يؤدي للدولة خدمة عامـة ويعمـل 

المرفـق بطريقــة منتظمــة، ولقــد عــالج المشــرع المصــري النظــام القــانوني لعقــود الثــروة الطبيعيــة فــي 
 .العديد من نصوصه، ونعرض لبعض النصوص القانونية المتعلقة بالثروة الطبيعية واستغاللها

التــزام " مـن القـانون المــدني المصـري، عرفـت عقـد التــزام المرافـق العامـة بأنـه  668المـادة 
وبتطبيق نص المادة على ". المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية

عقد البترول نجد أنه عقد إداري باستمرار من خالل حلول الشركة األجنبية الخاصة محـل الدولـة 
فـــي إدارة المرفـــق واســـتغالله والعمليـــات المرتبطـــة بالصـــناعة، ويصـــعب علـــى الدولـــة القيـــام بهـــذه 

 .عمليات بصفة منفردةال

                                                                                                                                        
ثروت بدوي، النظريـة العامـة للعقـود اإلداريـة، المرجـع السـابق،ص / ،د1967نظرية المرفق العام 

لنظريــــة العامــــة للقــــانون اإلداري، ألمرجــــع محمــــد رفعــــت عبــــد الوهــــاب، ا/ ، وأســــتاذنا الــــدكتور62
 .257السابق،ص 

)23(  G. Vedel, Droit administratie, themis, 1973,p 813 ets. 



 

13 
 

التـــي نصـــت علـــى أن كـــل التـــزام  1923مـــن دســـتور  137ويؤكـــد مـــا ســـبق، نـــص المـــادة 
موضوعه استغالل مورد من موارد الثروة الطبيعيـة فـي الـبالد أو مصـلحة مـن مصـالح الجمهـور، 

فالتــام الثــروات الطبيعيــة يــتم بصــدور ". وكــل احتكــار ال يجــوز منحــه إال بقــانون وٕالــى زمــن محــدد
انون خــاص بمنحــه، فـالنص يفــرض رقابــة الدولـة علــى عقــد االمتيـاز المبــرم بواســطتها، فالشــركة قـ

األجنبية تلتزم بأموالها ومعداتها للوفاء بالتزاماتها العقدية في مواجهـة الدولـة المتعاقـدة معهـا، ممـا 
 .يكشف عن طابع المرفق العام في استغالل الثروة البترولية

، علـــــى أن يـــــنظم القـــــانون القواعـــــد واإلجـــــراءات 1956ر مـــــن دســـــتو  98ونصـــــت المـــــادة 
الخاصة بمنح االلتزامات، المتعلقة باستغالل موارد الثروة الطبيعة والمرافق العامـة ونصـت المـادة 

فقـد تـم دمـج ". ال يجوز منح احتكار إال بقانون وٕالى زمن محـدد" من ذات الدستور على أنه  99
العامـة فـي نـص واحـد، وهـو مـا يجعـل عمليـة اسـتغالل الثـروة استغالل الثروات الطبيعـة والمرافـق 

الطبيعيــة جــزءا مــن نظريــة المرفــق العــام، فالقــانون هــو المحــدد لعمليــة احتكــار الشــركة األجنبيــة 
 .للمرفق البترولي طوال مدة العقد

يكـون مـنح االمتيـازات " ، علـى أن 1958لسنة  61ونصت المادة األولى من القانون رقم 
باســتثمار مــوارد الثــروة الطبيعيــة والمرافــق العامــة، وكــذلك أي تعــديل فــي شــروط االمتيــاز المتعلقـة 

يتعلـــق بشــــخص صــــاحب االمتيــــاز، ومــــدة االمتيـــاز، ونطاقــــه، واإلتــــاوة المدفوعــــه، بموجــــب قــــرار 
يصـــدر مـــن رئـــيس الجمهوريـــة ويكـــون تعـــديل ماعـــدا ذلـــك مـــن الشـــروط بقـــرار مـــن وزيـــر البتـــرول 

 )23F24( .المختص

                                           
 .108سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، المرجع السابق،ص / د )24(
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، علـــــى أن يـــــنظم القـــــانون القواعـــــد واإلجـــــراءات 1964مـــــن دســـــتور  74ادة ونصـــــت المـــــ
الخاصــة بمــنح االلتزامــات، المتعلقــة باســتغالل مــوارد الثــروة الطبيعيــة والمرافــق العامــة، كمــا يبــين 
أحـــوال التصـــرف بالمجـــان فـــي مجـــال العقـــارات المملوكـــة للدولـــة والنـــزول عـــن أموالهـــا المنقولـــة، 

 ".منظمة لذلكوالقواعد واإلجراءات ال

، عمليـة اســتغالل الثــروة الطبيعيــة وهــو مــا 1971ونظـم دســتور مصــر الــدائم الصــادر فــي 
يـنظم القـانون القواعـد واإلجـراءات الخاصـة بمـنح " منه، والتي نصـت علـى أن  123أكدته المادة 

مــن  146ونصــت المــادة ". االلتزامـات، المتعلقــة باســتغالل مـوارد الثــروة الطبيعيــة والمرافــق العامـة
 .ذات الدستور على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات الالزمة، إلنشاء وتنظيم المرافق العامة

ويتميــــز النظــــام القــــانوني المصــــري بتحديــــد حــــد أقصــــى لالمتيــــازات الممنوحــــة للشــــركات 
، والخــــاص 1947لســــنة  129األجنبيــــة الخاصــــة، فقــــد نصــــت المــــادة األولــــى مــــن القــــانون رقــــم 

المرافــق العامــة علــى وضــع حــد أقصــى لالمتيــازات، مدتــه ثالثــون عامــا، ونصــت علــى بالتزامــات 
 )24F25( .عام 99إلغاء مدة االمتيازات الواردة في العقود قبل صدور هذا القانون والذي كانت مدته 

، كانـــت مـــدة االمتيـــاز حقـــا خالصـــا للشـــركة 1947لســـنة  129قبـــل صـــدور القـــانون رقـــم 
أســاس حصــولها علــى كافــة النفقــات التــي تــم تخصيصــها مــن جانــب األجنبيــة تحــدد المــدة علــى 

الشــركة األجنبيــة إلنشــاء المرفــق البترولــي وٕادارتــه، حيــث تتحمــل الشــركة األجنبيــة المتعاقــدة كافــة 
 )25F26( .النفقات، واألخطار المالية التي تحيط بصناعة البترول أثناء فترة تنفيذ العقد

 :روليرأينا الخاص لفكرة المرفق العام البت

                                           
 .118سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، المرجع السابق،ص / د)25(
 .119المرجع السابق،ص  )26(
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المرافق العامة مـن أهـم الوظـائف األساسـية للدولـة علـى اإلطـالق لتـأمين أدائهـا التنفيـذي، 
وبدون المرافق العامة ال وجود للسلطة التنفيذية وغيرها من السلطات بـل ال وجـود للدولـة، وبـدون 

لخدميـــة المرافـــق البتروليـــة ومرافـــق الثـــروات الطبيعيـــة األخـــرى تعجـــز الدولـــة عـــن تســـيير مرافقهـــا ا
األخــرى، وال تســتطيع الوفــاء بالحاجــات العامــة للمــواطنين، وبتطبيــق عناصــر المرفــق العــام علــى 

 :المرافق البترولية تضخ لنا أن المرافق البترولية تمثل ما يلي

 :المرفق البترولي مشروع ونشاط عام تنشؤه الدولة بموجب عقد -1

العامـة، ويـتم إنشـاء المرفـق البترولـي  يمنح الدستور رئيس الدولة الحـق فـي إنشـاء المرافـق
) البرلمـان(بموجب قرار يصدر مـن رئـيس الجمهوريـة، يـتم التصـديق عليـه مـن السـلطة التشـريعية 

كممثــل قــانوني للشــعب ويعمــل لحســابه، فعقــود البتــرول المبرمــة مــن جانــب الدولــة واليــت تتعلــق 
صـة بـالمرافق العامـة، وهـو مـا تؤكـده باستغالل الثروة البترولية يسري عليهـا نفـس اإلجـراءات الخا

النصــوص الدســتورية والقانونيــة فــي مصــر مــن خــالل اقتــران اســتغالل الثــروات الطبيعيــة بــالمرافق 
 .العامة التي منحت رئيس الجمهورية صالحية إنشاء هذه المرافق للمصلحة العامة

 :المرفق البترولي يهدف إلى تحقيق النفع العام -2

وع صـــناعي وتجـــاري ضـــخم تعجـــز الدولـــة واألشـــخاص الطبيعيـــين المرفـــق البترولـــي مشـــر 
علـــى إنشـــائه والقيـــام بالعمليـــات الخاصـــة لهـــذه الصـــناعة والتـــي تحتـــاج إلـــى مقومـــات وقـــدرات ال 
تتوافر إال لـدى الشـركات األجنبيـة العمالقـة والمتخصصـة فـي عمليـات البتـرول، مـن خـالل القيـام 

غالل والنقل والتكرير والتسويق، وما تحصـل عليـه الدولـة بعمليات البحث والتنقيب واإلنتاج واالست
المتعاقــدة مــن هــذه العمليــات يعتبــر مــن أهــم مصــادر الــدخل القــومي الدولــة والتــي تســاعدها علــى 

 .تحقيق النفع العام والتنمية االقتصادية
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 :خضوع وتبعية المرفق البترولي للدولة المتعاقدة -3

البترولية في الدول المنتجة، تهدف مـن إبـرام عقـود  المؤسسات والهيئات والشركات العامة
اســـتغالل الثـــروات الطبيعيـــة، قيـــام الشـــركات األجنبيـــة بتأســـيس مرفـــق بترولـــي عـــام تعجـــز الجهـــة 

 .اإلدارية العامة المتعاقدة القيام به بمفردها

لكنهـا تفــرض رقابتهــا المباشـرة علــى عمليــة تنفيـذ العقــد مــن جانـب الشــركة األجنبيــة، حيــث 
ظم العقد المبرم بين الطرفين حق الدولة المتعاقدة في فرض رقابتها علـى عمليـة التنفيـذ، وحقهـا ين

في تعديل العقد، وفسخه، وتوقيع عقوبات علـى الشـركة األجنبيـة، فـي حالـة مخالفتهـا بنـود العقـد، 
 .امــةوهــو مــا يعنــي قبــول الشــركة األجنبيــة المتعاقــدة بخضــوع المرفــق البترولــي لســلطة الدولــة الع

)
26F

27( 

اقتران نشأة المرفق البترولي بالنظام األنجلو أمريكي قبـل نشـأة فكـرة المرفـق العـام فـي النظـام  -4
 :الالتيني

نشــأت صــناعة البتــرول فــي ظــل احتكــار الشــركات البتروليــة األمريكيــة واإلنجليزيــة لكافــة 
ي، والقــانون الفرنســي عمليـات صــناعة البتـرول قبــل أن تنشـأ فكــرة المرفـق العــام فـي النظــام الالتينـ

، كانـت القـوانين الصـادرة عـن البرلمـان الفرنسـي هـي الوسـيلة المتبعـة إلنشـاء 1958وقبل دسـتور 
المرافـــق العامـــة فالكيـــان القـــانوني لعقـــود البتـــرول ولـــد فـــي ظـــل قـــوة الشـــركات البتروليـــة األمريكيـــة 

لالســتعمار األوروبــي، والبريطانيــة، وضــعف األنظمــة القانونيــة للــدول المنتجــة فــي ظــل خضــوعها 
 .وقبول الشركات الفرنسية لهذا النظام

                                           
محمـد رفعـت عبـد الوهـاب، النظريـة العامـة للقـانون / راجع فـي معنـي قريـب، أسـتاذنا الـدكتور )27(

 .وما بعدها 246اإلداري، المرجع السابق،ص 
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 :وفيما يلي أسباب تحقق وصف المرفق العام في موضوع العقود البترولية

اإلدارة العامة تتمتع لضمان انتظام سير وٕادارة المرفق بامتيـازات السـلطة العامـة ووسـائل  -1
ـــد مـــن تصـــديق الســـلطة التشـــريعية  ـــانون العـــام، والب إلنشـــاء المرافـــق العامـــة والمرافـــق الق

 .البترولية

تحتكــر الدولــة وحــدها ســلطة مــنح تــرخيص ممارســة األنشــطة البتروليــة، وٕاحــالل شــخص  -2
 .معنوي أجنبي خاص محل الدولة في عملية اإلنشاء والتنفيذ

المشــروعات الصــناعية البتروليــة تحتــاج إمكانيــات ماليــة وتكنولوجيــة تجعــل المنافســة فــي  -3
ة الجـــدوى لعـــدم التكـــافؤ فـــي اإلمكانيـــات بـــين الـــدول المنتجـــة والشـــركات صـــناعته عديمـــ

 .األجنبية

صــناعة البتـــرول فــي فرنســـا، نشــأت فـــي ظـــل رعايــة الواليـــات المتحــدة األمريكيـــة لضـــبط  -4
التــوازن فــي القــارة األوروبيــة، ولــم تبــرز الشــركات البتروليــة الفرنســية كقــوة احتكاريــة مثــل 

 .يةالشركات األمريكية والبريطان

ويالحظ أن القانون الفرنسـي يفـرق بـين نـوعين مـن العقـود اإلداريـة، العقـود اإلداريـة بـنص 
القـــانون، والعقـــود اإلداريـــة بطبيعتهـــا فلـــم تـــرد العقـــود البتروليـــة فـــي النـــوعين، وهـــو مـــا يبـــين مـــدى 

 .حرص الحكومة الفرنسية على مصالح شركاتها في الدول المنتجة للبترول

ام البترولـي يعـد مرفقـا صـناعيا وتجاريـا تنشـئه الـدول المنتجـة بموجـب ونرى أن المرفق الع
عقـــد امتيـــاز تبرمـــه مـــع شـــركة أجنبيـــة لمســـاعدتها فـــي تطـــوير بـــرامج التنميـــة االقتصـــادية للدولـــة، 

 .واستغالل ثروتها الطبيعية كدولة منتجة
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عتبــــر أمــــا بالنســــبة للــــدول المســــتهلكة للبتــــرول وعلــــى رأســــها الــــدول الصــــناعية الكبــــرى، ت
المشروعات التـي تنشـؤها شـركاتها فـي الـبالد المتبعـة مرافـق صـناعية وتجاريـة تـوفر خـام البتـرول 
ــــق  ــــة لمواطنيهــــا، وتحقي ــــوفير الطاق ــــة أشــــكاله وت ــــدم الصــــناعي بكاف ــــي التق ومشــــتاقته لمعاونتهــــا ف

 .الشركات أرباحا تدعم قوة الدولة التابعة لها اقتصاديا وسياسيا على المستوي الدولي

ينا أن المجتمــع األمريكــي يتميــز بصــفة متفــردة عــن بــاقي األنظمــة القانونيــة األخــرى، ولــد
وهـي الثقـة المتبادلـة بـين الحكومـة األمريكيـة واألشـخاص الطبيعيـة والمعنويـة، وهـو مـا يعنـي عـدم 
االنفصال بين المواطن والدولة، فما يحققه المواطن من ربح يصب في صالح الدولة، ومـا تحققـه 

ن أربــاح وتقــدم فــي كافــة المجــاالت يصـب فــي مصــلحة المــواطن األمريكــي، علــى عكــس الدولـة مــ
 miss trust between"األنظمة القانونية األخرى توجد أزمة عدم الثقة بين الحكومـات والشـعوب 

the government and the people . 

افــق صــناعية ونــري أن الشــركات البتروليــة األجنبيــة العاملــة فــي الــدول المنتجــة تنشــأ كمر 
وتجاريــة، تصــب فــي مصــالح الدولــة األم علــى الــرغم مــن اكتســاب الشــركة الصــفة الخاصــة فــي 

 .قانونها الداخلي

ويالحـــظ أنـــه علـــى الـــرغم مـــن عـــدم انتفـــاع المـــواطنين مباشـــرة فـــي الـــدول المنتجـــة والـــدول 
المرافـق، فمـن المستهلكة بخدمات هـذه المرافـق، إال أن الـدول ال يكنهـا االسـتغناء عـن مـوارد هـذه 

الناحية العمليـة يصـعب قبـول فكـرة اسـتغناء الدولـة المنتجـة والدولـة المسـتهلكة عـن مـوارد المرافـق 
 .طول مدة االستغالل، فهي جزء ال يتجزأ من برامجها السياسية واالقتصادية

فــالمرافق البتروليــة تكتســب الصــفة العامــة مــن خــالل القــرائن والظــروف التــي تحــيط عمليــة 
على إبرام العقد، وهو ما يعني انطبـاق نظريـة المرافـق العامـة علـى المشـروعات البتروليـة  االتفاق

 .في كافة األنظمة القانونية
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 :فالمرافق البترولي تنطبق عليه نظرية المرفق العام، ويستعمل في العقد بأحد معنيين

 .د البتروليالمعني العضوي، الذي يفيد المنظمة باعتبار اإلدارة طرفا في العق: األول

 .المعني الموضوعي، الذي يفيد النشاط الصادر عن الشخص العام: الثاني

وبـــذلك يشــــمل المرفــــق العــــام البترولــــي كــــل نشــــاط ذي نفــــع عــــام تباشــــره اإلدارة أو تتــــولى 
تنظيمــه واإلشــراف عليــه لعــدم قــدرتها علــى ممارســة هــذا النشــاط علــى الوجــه األكمــل، إال بواســطة 

 )27F28( .فكرة المرفق العام الزمة لتميز العقد البتروليشركة أجنبية خاصة، ف

ممـــا ســـبق عرضـــه يتضـــح لنـــا أن فكـــرة المرفـــق العـــام البترولـــي ال تعـــين المعنـــي التقليـــدي 
للمرفق العام في النظام الالتيني، بل مرفق عام متميـز ناشـئ عـن عقـد إداري متميـز يمـنح شـركة 

 .الموجودة في باطن األرض أجنبية منطقة امتياز الستغالل الثروة البترولية

وتعتبر منطقة االمتياز البترولي مـن األمـوال العامـة، واليـت ال يجـوز إبـرام عقـود لهـا دون 
الـنص علــى كيفيــة عمليــة االســتغالل منــذ لحظــة توقيـع العقــد ونفــاذه فــي مواجهــة الشــركة األجنبيــة 

تشــر عقــود االمتيــاز فــي بالبــدء فــي عمليــة إنشــاء وتســيير مرفــق بترولــي فــي منطقــة االمتيــاز، وتن
 .منطقة الشرق األوسط التي تتميز بوفرة اإلنتاج واالحتياطيات

وتمثـــل العقـــود البتروليـــة فـــي وقتنـــا الحاضـــر المصـــدر الرئيســـي للـــدخل القـــومي، حيـــث أن 
مــن مــوارد الــدول المنتجــة نــاتج مــن عوائــدها البتروليــة وتتفــاوت قــدرات الــدول وفقــا لقــدراتها % 95

ول العربيـــة األعضـــاء منظمـــة األوبـــك تمتلـــك احتياطيـــات ضـــخمة، وٕانتـــاج ضـــخم اإلنتاجيـــة، فالـــد

                                           
ثروت بدوي، النظرية العامـة للعقـود اإلداريـة، المرجـع السـابق،ص / راجع في معني قريب، د )28(

62. 
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فأصبح لديها القدرة على القيام بوظائفها األساسية على الوجه األكمل، وٕادارة كافة مرافقها العامـة 
 .بفاعلية

أمــا الــدول ضــعيفة اإلنتــاج والتــي يقــل إنتاجهــا عــن مليــون برميــل يوميــا مــن الخــام، تصــبح 
ترولية ضـعيفة، وتصـبح الدولـة غيـر قـادرة علـى السـيطرة علـى مرافقهـا العامـة األخـرى، مرافقها الب

ومـــن الســـهل تعرضـــها لهـــزات سياســـية واقتصـــادية، ويـــؤثر علـــى المجـــاالت الصـــناعية والتجاريـــة 
 .للدولة داخليا، وهو ما يؤثر على أوضاعها اإلقليمية والدولية

عديد من العناصر التي تؤكـد صـفته العامـة، وأخيرا، نري أن العقد البترولي يحتوي على ال
نــذكر منهــا انتهــاء مــدة االمتيــاز المحــددة فــي العقــد يعنــي اســترداد الدولــة للمرفــق وٕاعــادة تنميتــه 
واســتغالله مــرة أخــرى، وحــق الدولــة فــي فســخ العقــد، وحقهــا فــي التعــديل، وحــق الدولــة فــي تــأميم 

س اإلجـــراءات المتبعـــة فـــي إدارتهـــا للمرافـــق المرفـــق البترولـــي وممارســـة ســـلطتها العامـــة عليـــه بـــنف
العامــة األخــرى، وهــو مــا يعنــي أن العقــد البترولــي يتصــل بمرفــق عــام متميــز وفقــا لمعيــار العقــد 

 .اإلداري في النظام القانوني المصري

 :اتباع وسائل القانون العام في العقد: الشرط الثاني -2

ة اإلدارية العامـة لوسـائل القـانون العـام األساس الموضوعي الثاني لعقد البترول تابع الجه
مـــن خـــالل تضـــمين العقـــد شـــروطا اســـتثنائية غيـــر مألوفـــة يصـــعب تصـــمينها فـــي عقـــود القـــانون 

 .الخاص، فهذه الشروط ال يتصور قدرة األشخاص المعنوية الخاصة الوفاء وااللتزام بها

آثارهــــا فــــي ويتضـــمن عقــــد البتــــرول علــــى مجموعــــة مــــن الحقـــوق وااللتزامــــات التــــي تنــــتج 
مواجهـــة األطـــراف المتعاقـــدة، فالجهـــة العامـــة اإلداريـــة ملتزمـــة بإتبـــاع وســـائل القـــانون العـــام التـــي 
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تتبعها في إدارة مرافقها العامة األخرى، فهي تمتلك السلطة العامة من خالل امتالكها العديـد مـن 
 .انون الخاصاالمتيازات القانونية في عدم تقديها بالقواعد القانونية المطبقة في الق

إذن العقد يخضع لقواعد القانون العام النافذة في الدولة المنتجـة، وهـو مـا دعـا جانـب مـن 
الفقــه العــام إلــى اعتبــار هــذا الشــرط معيــارا مميــزا للعقــد اإلداري، وأنــه كــافي بذاتــه لتحقيــق الصــفة 

 )28F29( .العامة للعقد

ائية غيـــــر مألوفـــــة فـــــي ويــــري الفقـــــه والقضـــــاء اإلداري، أن تضـــــمين العقـــــد شــــروطا اســـــتثن
العالقــات القانونيــة الخاصــة خيــر دليــل علــى أتبــاع الشــخص المعنــوي العــام لوســائل القــانون العــام 

 .عند إبرام العقد

 :اختالف القضاء اإلداري الفرنسي عن القضاء اإلداري المصري حول هذا الشرط

الـثالث عنـد النظـر فـي كان الفقه والقضاء الفرنسـي يشـترطان تـوافر شـروط العقـد اإلداري 
، فقـد قضـي مجلـس الدولـة الفرنسـي بتـوافر 1956منازعات هذه العقود، وتحول القضـاء فـي عـام 

الصفة اإلداريـة، ولـم يتضـمن هـذا العقـد شـروطا اسـتثنائية لكونـه شـفويا ولكنـه كـان متصـال بتنفيـذ 
 )29F30( .مرفق عام بصورة جوهرية

لفرنســـــي، مؤيــــدا مـــــن محكمــــة تنـــــازع ومنــــذ ذلـــــك التــــاريخ اســـــتقر قضــــاء مجلـــــس الدولــــة ا
االختصـــاص الفرنســـية، علـــى أنـــه يمكـــن للعقـــد أن يكتســـب الصـــفة اإلداريـــة بمجـــرد تـــوافر شـــرط 
االتصــال بمرفــق عــام، إال أنــه يجــب أن يكــون االتصــال مرتبطــا بجــوهر المرفــق ولــو لــم ينطــوي 

                                           
)29(  G.Vedel. droit administrative 1967.p 642. 

ـــدكتور )30( محمـــد رفعـــت عبـــد الوهـــاب، النظريـــة العامـــة، المرجـــع الســـابق،ص / راجـــع أســـتاذنا ال
558. 



 

22 
 

العقـد إداريـا أيضـا  العقد على شروط استثنائية، ولكن إذا تحققت هذه الشروط غير المألوفة يكون
 )30F31( .ولو لم يتصل بنشاط مرفق عام، أي لم يعد توافر العنصرين معا ضروريا

ويختلف موقف القضاء اإلداري المصري، فاشترط توافر الشرطين معا، أي بروز مظاهر 
 )31F32( .السلطة العامة والتي تظهر من خالل تضمين العقد شروطا استثنائيا واالتصال بمرفق عام

االستثنائية المدرجة بالعقد تكشف عـن السـلطة اإلداريـة العامـة للجهـة المتعاقـدة، فالشروط 
فهــــي تعبــــر عــــن الكيــــان القــــانوني المتميــــز للدولــــة مــــن خــــالل االمتيــــازات التــــي تســــتمدها الجهــــة 

 )32F33( .المتعاقدة من قواعد القانون العام الداخلي تجاه كافة المتعاقدين معها

 :رأينا الخاص

                                           
محمـــــد رفعـــــت عبـــــد / ، ود37،ص2007ماجـــــد راغـــــب الحلـــــو، العقـــــود اإلداريـــــة، / راجـــــع د )31(

 .558الوهاب، المرجع السابق،ص 
، 1595راجـــع، مجموعـــة المبـــادئ القانونيـــة لمحكمـــة القضـــاء اإلداري، الســـنة قضـــائية رقـــم  )32(

ديســمبر  20، جلســة 564، ومجموعــة المبــادئ، الســنة ق، الــدعوى رقــم 1964مــارس  27جلســة 
1964. 

/ ، د61ســـليمان الطمـــاوي، األســـس العامـــة للعقـــود اإلداريـــة، المرجـــع الســـابق،ص / راجـــع، د )33(
فــؤاد مهنــا، القــانون / ، د229ظريــة العامــة للعقــود اإلداريــة، المرجــع الســابق،ص ثــروت بــدوي، الن

عمــر حلمــي، معــايير تميــز العقــد / ، د229،ص1964اإلداري العربــي، المجلــد األول، القــاهرة ، 
ــــاهرة ، دار النهضــــة العربيــــة،  ماجــــد راغــــب الحلــــول ، القــــانون / ، د12،ص 1993اإلداري، الق

 .212عبد الفتاح حسن مبادئ القانون اإلداري، ص / د، 532، ص 1987اإلداري، 
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يــه مــن جانــب مجلــس الدولــة المصــري فــي قضــائه، يجــب تــوافر الشــروط وفقــا للمســتقر عل
الثالثة الكتساب العقـد الصـفة اإلداريـة العامـة، وهـي الشـرط الشـكلي أن الدولـة المنتجـة طرفـا فـي 

 .والشرط الموضوعي وينقسم إلى اتصال العقد بمرفق عام، واتباع وسائل القانون العام. العقد

الشـروط الثالثـة للعقـد اإلداري، وهـي أن الدولـة طـرف فـي  ففي عقـود البتـرول يجـب تـوافر
واتصــال العقــد بمرفــق . العقـد بوصــفها ســلطة عامــة قانونيــة تمتلــك الســلطة العامـة عنــد إبــرام العقــد

عــام متميــز، علــى الــرغم مــن تشــكيك جانــب مــن الفقــه أن العقــد البترولــي ال يتصــل بمرفــق عــام، 
 .وعات البترولية أمر غير مقبولنري أن نفي صفة المرفق العام عن المشر 

ـــذ باســـتخدام رؤوس أموالهـــا  ـــات التنفي ـــدء فـــي عملي ـــة المتعاقـــدة بمجـــرد الب فالشـــركة األجنبي
، والتكنولوجيـا المتقدمــة التـي تحتكرهــا الشـركات العمالقــة، تعمـل  علــى تأســيس )الــدوالر( األجنبيـة

ئــم ومنــتظم خــالل مــدة مرفــق صــناعي وتجــاري يكتســب الصــفة العامــة مــن خــالل العمــل بشــكل دا
 .العقد وال غني لكال الطرفين عن هذا المرفق طوال مدة العقد

وفي حالة انتهاء مـدة العقـد كنهايـة طبيعيـة، أو إنهـاء العقـد بشـكل قـانوني آخـر مثـل فسـخ 
العقـد، أو قيـام حالـة ضـرورة تســتدعي نـزع ملكيـة المرفـق، أو قيــام الدولـة بتـأميم المرافـق البتروليــة 

هـــا كعمـــل مشـــروع للدولـــة الســـتغالل ثروتهـــا البتروليـــة، يـــتم نقـــل تبعيـــة إدارة المشـــروع علـــى إقليم
البترولــي للشــخص العــام المكلــف قانونــا بــذلك، وال تصــدر الدولــة قــرارا تحــدد فيــه صــفة المشــروع 

 .وهو ما يعني اكتساب المشروع الصفة العامة منذ لحظة إنشائه

التصرف في المرفق بترولي من خالل نقـل  واألساس في ذلك، أن الدولة لها مطلق حرية
تبعيته للجهة اإلدارية العامة المكلفـة بـإدارة صـناعة بتـرول داخـل إقلـيم الدولـة، أو مـن خـالل قيـام 
الجهة العامة المختصة بعرض مرفق البترولي مرة أخـرى لعمليـة تنميـة واسـتغالل اسـتثماري علـى 

 .الشركات األجنبية المستغلة
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للمشـــروع البترولـــي يمكـــن اســـتنباطه مـــن العقـــد ذاتـــه مـــن خـــالل موضـــوعه فالطـــابع العـــام 
وشروطه االستثنائية فالدولة المنتجة للثروة البترولية عندما رغب فـي إنشـاء مشـروع بترولـي علـى 
جـــزء مــــن إقليمهـــا، لالســــتفادة مـــن عوائــــده لنقديـــة فــــي دفـــع عجلــــة التنميـــة االقتصــــادية، وتحقيــــق 

 .ك نلجأ الدولة ألسلوب العقد البترولي كتعبير عن سلطتها وسيادتهاالمصلحة العامة للدولة، لذل

فالدولـــة تقـــوم بتأســـيس كافـــة مرافقهـــا العامـــة بنفســـها، فيمـــا عـــدا المرافـــق التـــي تعجـــز عـــن 
تأسيســــها الفتقــــاد رأس المــــال األجنبــــي، ووســــائل التكنولوجيــــا الحديثــــة للعمليــــات، وارتفــــاع معــــدل 

شــتعال، وهــو مــا يعنــي لجــوء الجهــة اإلداريــة العامــة المختصــة خطــورة العمليــات كمــواد ســريعة اال
بإدارة المرافق العامة البترولية عرض مناطق امتياز محددة، تقوم الشركات األجنبية بتنفيـذ إنشـاء 
مرافـــق متعـــددة ومتشـــابكة للعمليــــات الصـــناعية المختلفـــة مــــن االستكشـــاف، والتنقيـــب، واإلنتــــاج، 

 .والتنمية

األمريكيــة تحتكــر صــناعة البتــرول فــي كافــة الــدول المنتجــة بصــفة  وعلــى رأســها الشــركات
 .مستمرة، دون تدخل حقيقي من جانب الدول المنتجة

وتعتبــر عمليــات البحــث واالستكشــاف والتنقيــب واإلنتــاج أصــعب مراحــل صــناعة البتــرول 
األخـرى،  على اإلطالق، وهـو مـا يجعـل المرافـق البتروليـة تتسـم بـالتميز عـن كافـة المرافـق العامـة

وغالبا ما تتـدخل الدولـة المنتجـة فـي عمليـات النقـل والتوزيـع والتسـويق مـن خـالل أجهزتهـا العامـة 
 .المختصة بهذه العمليات نظرا لقلة خطورتها وتحقيقها الربح األمن

أما أخر شروط العقد البترولي، حق الجهة العامة المتعاقدة باسم الدولة في تضمين العقد 
، ال يمكـن العمـل بهـا إال مـن قبـل سـلطة عامـة، فالـدول المتعاقـدة تمـارس لطتهــا شـروطا اسـتثنائية
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العامـــة المســـتمدة مـــن الدســـتور والقـــانون العـــام الـــداخلي بتضـــمين العقـــد هـــذه الشـــروط االســـتثنائية 
 )33F34( .والتي تعبر بحق عن مظاهر السلطة العامة للدولة

امـــة المتعاقـــدة العديـــد مـــن الحقـــوق فالشـــروط االســـتثنائية المدرجـــة بالعقـــد تمـــنح الجهـــة الع
 )34F35( .واالمتيازات، والتي تختلف في طبيعتها العقدية عن القانون المدني والتجاري

 )35F36( .فالهدف من االمتيازات الممنوحة للشخص العام تحقيق المصلحة العامة

األجنبيـة راء عقود االمتياز البترولية المبرمة بـين الـدول المنتجـة للبتـرول والشـركات وباستق
 :المستغلة، نجدها تحتوي على نوعين من الشروط هما

 :الشروط التعاقدية: النوع األول

تخضــــع الشـــــروط التعاقديــــة إلرادة الطـــــرفين عنــــد التعاقـــــد، ويحكمهــــا مبـــــدأ العقــــد شـــــريعة 
المتعاقـــدين، وتتعلـــق هـــذه الشـــروط بتنظـــيم العالقـــة الماليـــة بـــين الدولـــة مانحـــة االمتيـــاز البترولـــي 

 .ة األجنبية المتعاقدة معهاوالشرك

والشروط المتعلقة بأج العقد، وحق الدولة فـي اسـتمرار المشـروع البترولـي بعـد نهايـة المـدة 
وتحديـــد طريقـــة االســـترداد، والشـــروط المرتبطـــة بتنفيـــذ العقـــد، وهـــذه الشـــروط ال يجـــوز تعـــديلها أو 

                                           
عصــمت عبــد اهللا الشــيخ، التحكــيم فــي العقــود اإلداريــة ذات الطــابع الــدولي، القــاهرة، دار / د )34(

 .130، ص 2000النهضة العربية، 
 .27،ص 1974محمود حلمي، العقد اإلداري، القاهرة، دار الفكر العربي، / د )35(
ومــــا  57،ص 1992القــــانون اإلداري، القــــاهرة، دار النهضــــة العربيــــة،  عزيــــزة الشــــريف،/ د )36(

 .بعدها
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المعـــدل تعـــويض المســـاس بهـــا دون قبـــول صـــريح مـــن الطـــرف اآلخـــر، وٕاال وجـــب علـــى الطـــرف 
 )36F37( .المضرور عن كافة اآلثار الناتجة من المساس بالعقد وشروطه التعاقدية

ويــدخل ضــمن الشــروط التعاقديــة، شــرط اللجــوء إلــى التحكــيم كأحــد المبــادئ المقدســة فــي 
عقـــود البتـــرول، وشـــرط مـــدة العقـــد الـــذي ال يجـــوز المســـاس بـــه إال فـــي حالـــة الظـــروف الطارئـــة، 

ي االستيالء على المشروع البترولـي دون انتهـاء مـدة العقـد فـي حالـة الظـروف فالدولة لها الحق ف
 )37F38( .الطارئة مع حق الشركة األجنبية في الحصول على التعويض العادل

 :الشروط الالئحية: النوع الثاني

ترتبط الشروط الالئحية بعملية تنظيم المشـروع وتسـييره وبيـان كيفيـة أداء الشـركة األجنبيـة 
تها العقدية، وتمتلك الجهة العامة المتعاقدة باسم الدول، الحق في تعديل هذه الشـروط فـي اللتزاما

 )38F39( .أي وقت وفقا لحاجة المشروع موضوع االستغالل

ـــة الشـــروط الالئحيـــة، شـــروط اإلشـــراف والرقابـــة مـــن جانـــب الجهـــة اإلداريـــة العامـــة  وأمثل
تبطــة بالعقــد وشــروط فســخ العقــد بــاإلرادة المتعاقــدة علــى تنفــي العقــد ومتابعــة كافــة األنشــطة المر 

وشروط مـنح الشـركة األجنبيـة الحـق فـي ممارسـة بعـض السـلطات التـي تمارسـها الدولـة . المنفردة
أيضــا الشــروط . عنــد إدارة مرافقهــا العامــة األخــرى وذلــك بالقــدر الــالزم الــذي يســتلزمه تنفيــذ العقــد

                                           
 .109سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، المرجع السابق،ص / د )37(
راجــع االتفاقيــة المبرمــة بــين الحكومــة المصــرية وشــركة أموكــو األمريكيــة، الجريــدة الرســمية،  )38(

 .1974يوليو  17 الصادر في) أ(مكرر  28العدد 
 .109سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلددارية، المرجع السابق،ص / د )39(
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كية واإلعفاء من الضرائب والرسـوم ويـتم الـنص المتعلقة بتمتع الشركة األجنبية باإلعفاءات الجمر 
 .عليها صراحة في العقد

ـــة المتعلقـــة  ـــى أن المشـــرع الدســـتوري كمـــا ســـبق القـــول دمـــج النصـــوص القانوني ونؤكـــد عل
باســتغالل المرافــق العامــة واســتغالل الثــروة الطبيعيــة فــي نصــوص واحــدة فــي القــانون المصــري، 

الطبيعيــة للصــفة العامــة مثــل بــاقي المرافــق العامــة  وهــو مــا يؤكــد علــى اكتســبا مشــروعات الثــروة
 .األخرى

والتـي نصـت علـى أن كـل التـزام موضـوعه اسـتغالل  1923من دستور  137مثال المادة 
مــورد مــن مــوارد الثــروة الطبيعيــة فــي الــبالد أو مصــلحة مــن مصــالح الجمهــور، وكــل احتكــار ال 

 .يجوز منحن إال بقانون وٕالى زمن محدد

فــي الدســاتير المصــرية الالحقــة، دون الفصــل بــين عمليــة اســتغالل المرافــق وتــواتر الــنص 
العامــة واســتغالل الثــروة الطبيعيــة فــي الــبالد، فالمشــروعات المتعلقــة باســتغالل الثــروات الطبيعيــة 
في القـانون العـام المصـري تمثـل مرافـق عامـة متميـزة عـن المرافـق العامـة األخـرى بالنسـبة لعمليـة 

 .االستغالل

نا أن النظــــام القــــانوني المصــــري مــــن أفضــــل األنظمــــة القانونيــــة فــــي مســــألة معالجــــة ولــــدي
اســتغالل الثــروة الطبيعيــة ومنهــا صــناعة البتــرول، فقــد مــنح الهيئــة اإلداريــة العامــة المســئولة عــن 
استغالل الثروات السلطة المنفـردة عنـد إبـرام عقـود االسـتغالل، وفقـا لمقتضـيات المصـلحة العامـة 

 .االستثمارات األجنبية باستمرارلضمان جذب 

فالعقــد البترولــي ينشــأ مرفقــا بتروليــا عامــا اســتغالل وٕادارة، والجهــة العامــة المتعاقــدة باســم 
الدولة، ال تتصرف في منطقة االمتياز كأرض تعرضها للبيع وٕانمـا هـي ملتزمـة بالمسـاهمة الفنيـة 
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مـوال أجنبيـة، وتكنولوجيـا علميـة واإلدارية في إقامة مرفق عـام بترولـي ضـخم فـي حاجـة لـرؤوس أ
ـــة الكبـــرى المحتكـــرة لصـــناعة البتـــرول،  ـــوافر إال فـــي الشـــركات األجنبي فـــي مجـــال الصـــناعة ال تت
وأسواقه تسيطر عليه بورصـات الـدول الصـناعية الكبـرى ممـا يجعـل الهيئـات العامـة البتروليـة فـي 

 .الدول المنتجة غير قادرة على اإلفالت من احتكار هذه الشركات

اهــتم المشــرع الدســتوري المصــري بالتأكيــد علــى أهميــة اســتغالل الثــروات الطبيعيــة، فكــل 
عقد يتم إبرامه مع شركة أجنبية يمثل قانونـا مسـتقال عـن العقـود األخـرى السـابقة أو الالحقـة، فـال 
يجــوز التــرخيص للشــركة األجنبيــة بممارســة عمليــة التنفيــذ إال بموجــب قــانون صــادر مــن الســلطة 

ية، حيــث أن التصــرف فــي الثــروة الطبيعيــة يــتم بموجــب قــانون خــاص للعقــد، ال بموجــب التشــريع
قــانون عــام يســري علــى كافــة العقــود المبرمــة مثــل مــا هــو متبــع فــي المرافــق العامــة األخــرى، فكــل 
عقــد يبــرم مــع الشــركة األجنبيــة البــد مــن صــدور قــانون مــن مجلــس الشــعب بقبــول قيــام الشــركة 

 .ثروةاألجنبية باستغالل ال

والمجلــس التشــريعي مكلــف بمراجعــة العقــد المبــرم ع الشــركة األجنبيــة، ولــه حــق القبــول أو 
ــــة تشــــريعي محــــض ــــس بالنســــبة الســــتغالل الثــــروات الطبيعي فكــــل عقــــد . الــــرفض ألن دور المجل

اســــتغالل تبرمــــه وزارة البتــــرول والهيئــــة المصــــرية العامــــة للبتــــرول يجــــب عرضــــه علــــى المجلــــس 
، وبقبـــول المجلـــس القـــد يصـــبح جـــزءا مـــن النظـــام القـــانوني لعمليـــة اســـتغالل التشـــريعي للبـــت فيـــه

 .الثروات الطبيعية

والواقــع العملــي يؤكــد حــرص المشــرع الدســتوري علــى عــرض كافــة عقــود اســتغالل الثــروة 
الطبيعيـــة علـــى الســـلطة التشـــريعية، لتميـــز عقـــود االســـتغالل البترولـــي عـــن بـــاقي عقـــود اســـتغالل 

 .اردة بالقانون العام المصريالمرافق العامة الو 
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ووفقـا لمقتضـيات المصــلحة العامـة يكتسـب المشــروع البترولـي الصـفة العامــة وفقـا ألحكــام 
وقواعــد القــانون اإلداري المصــري، وتعتبــر الصــفة العامــة للمرفــق البترولــي مــن أهــم النقــاط التــي 

البترولـي وفقـا ألحكـام العقـد تعرضت للنقد من جانب الفقه، إال أننا نؤكـد الصـفة العامـة للمشـروع 
 .اإلداري في القانون اإلداري المصري



 

30 
 

 المبحث الرابع

 أطراف عقد البترول

الدولة المنتجـة أهـم أطـراف العقـد البترولـي، وتظهـر فـي العقـد مـن خـالل الهيئـة العامـة أو 
العقــد فهــي المؤسســة العامــة المســئولة فنيــا وٕاداريــا بالتعاقــد باســم الدولــة، أمــا الطــرف الثــاني فــي 

 .شركة أجنبية متخصصة وغالبا ما تكتسب الصفة الخاصة عند إبرام العقد

وتهـــــدف الدولـــــة المنتجـــــة مـــــن إبـــــرام عقـــــود االمتيـــــاز الـــــدولي، تـــــدعيم نظامهـــــا السياســـــي 
واالقتصــــــادي واالجتمــــــاعي ومواكبــــــة التطــــــور الصــــــناعي والتجــــــاري علــــــى المســــــتويين اإلقليمــــــي 

لخاصـة تهـدف إلـى إمـداد دولتهـا بـأهم مصـادر الطاقـة الطبيعيـة، والعالمي، أما الشـركة األجنبيـة ا
والســـيطرة علـــى احتياطاتـــه فـــي الـــدول المنتجـــة، وتحقيـــق أرابـــح ماليـــة باهظـــة مـــن خـــالل احتكـــار 

 .أسواق البترول، وهو ما يدعم الوضع السياسي واالقتصادي للدول التي تتبعها هذه الشركات

ة مــــن القــــانون الــــداخلي للدولــــة، فالشــــخص وأطــــراف العقــــد يكتســــبون الشخصــــية المعنويــــ
المعنوي المتعاقد باسم الدولة يكتسب الصفة القانونية العامـة، كأحـد مفـردات األشـخاص المعنويـة 

 .العامة في القانون العام الداخلي

أما الشركة األجنبية تكتسـب الشخصـية المعنويـة الخاصـة، وفقـا لمعيـار الجنسـية المعمـول 
لها الشركة، وأشخاص العقد من أهم الموضوعات وال يوجد في القـانون العـام به في الدولة التابع 

والقــانون اإلداري ســوى الشخصــية المعنويــة العامــة، وهــدف األطــراف المتعاقــدة واحــد هــو تحقيــق 
 :المصلحة العامة للدولة، وهو ما سنعرض له في المطلبين التاليين

 .العقدالدولة المنتجة بوصفها طرفا في : المطلب األول
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 الشركة األجنبية بوصفها طرفا في العقد: المطلب الثاني

 المطلب األول

 الدولة بوصفها طرفا في العقد

الدولـــة علـــى رأس األشــــخاص المعنويـــة العامــــة داخـــل اإلقلـــيم، وهــــي المانحـــة للشخصــــية 
المعنويـــة لكافـــة األشـــخاص العامـــة والهيئـــات والمؤسســـات اإلداريـــة األخـــرى، وســـنعرض فـــي هـــذا 

طلب لألشخاص المعنوية العامة فـي القـانون المصـري، واألشـخاص المعنويـة العامـة البتروليـة الم
 :في فرعين على النحو التالي

 األشخاص المعنوية العامة في القانون المصري: الفرع األول

 األشخاص المعنوية العامة البترولية: الفرع الثاني

 الفرع األول

 ون المصرياألشخاص المعنوية العامة في القان
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 "juridical personality"لجــــأ فقهــــاء القــــانون اإلداري إلــــى فكــــرة الشخصــــية المعنويــــة 
(المعمول بها فـي القـانون الخـاص

39F

، واسـتعاروها وجعلـوا مـن الدولـة شخصـا معنويـا يملـك المـال )40
 .المخصص لخدمة المصالح العمومية

ـــق علـــى الشخصـــية المعنويـــة  الشخصـــية االعتباريـــة لفـــظ  Juridical personalityويطل
corporate personality  كما يطلق عليها أيضا الشخصية المجازيةartificial personality. 

خلقهــا  "artificial"ويــري جانــب مــن الفقــه أن الشخصــية المعنويــة شخصــية اصــطناعية 
المشــرع لكــي تــتمكن الهيئــات والجماعــات مــن تحقيــق أغراضــها المشــروعة، بمعنــي أن الشــخص 
المعنــوي شــخص افتراضــي وال وجــود لــه فــي الواقــع ويــري جانــب آخــر مــن الفقــه، أن الشخصــية 
المعنويــة حقيقــة كائنــة، وليســت مــن خيــال المشــرع، وأن الدولــة ال تخلــق الشخصــية وٕانمــا تعتــرف 

ص فــي نظــر القــانون لــيس معناهــا اإلنســان األدمــي، بــل يطلــق علــى كــل كــائن بــه، مكملــة شــخ
يمكـــن أن تتقـــرر لـــه حقـــوق وتفـــرض عليـــه واجبـــات، والعبـــرة فـــي نظـــر القـــانون هـــي أهليـــة التمتـــع 

 )40F41( .بالحقوق وتحمل الواجبات

                                           
أحكـــام الشخصـــية المعنويـــة عمومـــا  53، 52وردت فـــي نصـــوص القـــانون المـــدني المادتـــان  )40(

وتقسيمها إلى أشخاص معنوية عامة وأشخاص معنوية خاصة، الشخصـية المعنويـة فـي احضـان 
، تحديـــد أنــــواع األشــــخاص المعنويــــة أو 52دني فــــأوردت الفقـــرة األولــــى مــــن نــــص م القـــانون المــــ

الدولـة وكـذلك " االعتبارية أو المجازية العامة، فقد حددت الفقرة األشخاص المعنوية العامة بأنها 
، والمـــدن والقـــرى بالشـــروط التـــي يحـــددها القـــانون، واإلدارات والمصـــالح )المحافظـــات(المـــديريات 

محمــد / المنشــآت العامــة التــي بمنحهــا القــانون شخصــية اعتباريــة، أنظــر فــي ذلــك دوغيرهــا مــن 
 .، وما بعدها94رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون اإلداري، المرجع السابق،ص 

 .81أحمد عبد القادر الجمال، المرجع السابق،ص / انظر د )41(
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ونؤيــــد االتجــــاه الثــــاني أن الشخصــــية المعنويــــة حقيقــــة كائنــــة، حيــــث أن المشــــرع يعتــــرف 
لمعنويــة العامــة بمجــرد اكتشــاف الشــخص المعنــوي للحقــوق القانونيــة المفروضــة لــه، بالشخصــية ا

وااللتزامــــات القانونيــــة المفروضــــة عليــــه، وهــــو المعيــــار العــــام لكافــــة األشــــخاص القانونيــــة ســــواء 
 .الطبيعية أو المعنوية الخاصة والعامة، هي أهلية التمتع بالحقوق والواجبات

أهميـة كبـرى فـي نطـاق القـانون العـام والقـانون اإلداري،  وتحتل نظرية الشخصـية المعنويـة
وال يوجــــد فــــي القــــانونين ســــوى الشخصــــية المعنويــــة العامــــة، فــــاإلدارة العامــــة بأنواعهــــا المركزيــــة 
والالمركزية ليست سوى أجهزة لألشخاص المعنوية العامة، وتبـدأ درجـات التنظـيم اإلداري بتحديـد 

ع الســــلطات اإلداريــــة فــــي إطارهــــا، وتعتبــــر الدولــــة أهــــم األشــــخاص المعنويــــة العامــــة التــــي تجمــــ
األشـــخاص المعنويـــة العامـــة فـــي القـــانون المصـــري، فشخصـــية الدولـــة تتقـــرر لهـــا تلقائيـــا منـــذ أن 
تـــتمكن جماعـــة سياســـية حاكمـــة مـــن الســـيطرة علـــى مقاليـــد الحكـــم والســـيطرة علـــى مجمـــوع األفـــراد 

 )41F42( .المقيمين في إقليم محدد من أقاليم العالم

ينبثـق منهـا أشـخاص إداريـة أخـرى، يمـن تقسـيمها إلـى ) الدولـة( بجوار السلطة المركزيـة و 
 )42F43( :قسمين هما

                                           
الثالثــة، الســلطة التنفيذيــة، الســلطة  الدولــة كشــخص معنــوي عــام، تشــمل الســلطات الدســتورية )42(

التشــريعية، الســلطة القضــائية، ومــا يعنــي القــانون اإلداري هــو الســلطة التنفيذيــة فقــط ومــا تحتويــه 
مــن ســلطات إداريــة، ووفقــا لتسلســل هــذه الســلطة، تبــدأ بــرئيس الجمهوريــة، ونائبــه، ورئــيس مجلــس 

ات واألعمــال التــي تجربهــا الدولــة مهمــا الــوزراء، وتســمي الســلطة المركزيــة، وتقــوم بجميــع التصــرف
محمــد رفعــت عبــد الوهــاب، النظريــة العامــة / كانــت طبيعتهــا، أنظــر فــي ذلــك ، أســتاذنا الــدكتور

 .101للقانون اإلداري، المرجع السابق،ص 
 .وما بعدها 109محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق،ص / انظر أستاذنا الدكتور )43(
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 :األشخاص المعنوية اإلقليمية أو المحلية: القسم األول

ويقصـــد بهـــا المحافظـــات، والمـــديريات، والمـــدن، واألحيـــاء، والقـــرى، هـــذه األشـــخاص ذات 
محــدد مــن أقــاليم الدولــة، فســلطة المحــافظ، ورئــيس اختصــاص إداري محصــور فــي مكــان وٕاقلــيم 

ــيم المســئول عنــه وهــو مــا  المدينــة، ورئــيس الحــي، ورئــيس مجلــس القريــة، ال تتعــدى صــدور اإلقل
 .ينطبق من باب أولى على المجالس المحلية المنتخبة في كل وحدة محلية

 :األشخاص المعنوية المصلحية أو المرفقية: القسم الثاني

سســات العامــة والهيئــات العامــة والمصــالح العموميــة التــي تتمتــع بشخصــية يقصــد بهــا المؤ 
معنويـــة خاصـــة بهـــا، وال تخـــتص بـــإقليم معـــين، وٕانمـــا تتحـــدد اختصاصـــاتها بـــأداء نـــوع معـــين مـــن 
األعمال التي يحددها لها القانون ولـيس لهـا أن تخـرج عـن الغـرض الـذي أنشـئت مـن أجلـه، ومـن 

المصــلحية أو المرفقيــة، األشــخاص المعنويــة المهنيــة، مثــل  مفــردات األشــخاص المعنويــة العامــة
 .النقابات المهنية، األطباء، والمهندسين، والمحامين وغيرهم

ويتم إنشاء األشخاص المعنوية المصلحية أو المرفقيـة، لتحقيـق مصـلحة عامـة معينـة مـن 
مـرق عـام معـين، مصالح المواطنين أو قطاع من قطاعاته، أو بمعنـي آخـر تنشـأ لمباشـرة وغـدارة 

 .ولهذا سميت باألشخاص المعنوية المرفقية

ويتم منح الهيئة أو المؤسسة أو المصـلحة الشخصـية المعنويـة العامـة، لتحقيـق االسـتقالل 
الفنــي فــي إدارة بعــض المرافــق العامــة بعيــدا عــن األســلوب التقليــدي للحكومــة، لضــمان الفاعليــة 

يئــة أو المؤسســة باالســتقالل التــام عــن الســلطة المركزيــة، والكفــاءة فــي إدارة المرفــق، وال تتمتــع اله
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بـــل فـــي الغالـــب تكـــون ملحقـــة بأحـــد الـــوزارة المعنيـــين، وتمـــارس الدولـــة رقابتهـــا علـــى قـــرارات هـــذه 
 )43F44( .الهيئات أو المؤسسات في حدود القانون

إداريــا ولـدينا، أن األشـخاص المعنويـة اإلقليميــة أو المحليـة، تطبـق السياســة العامـة للدولـة 
فـــي حـــدود اإلقلـــيم المحـــدد لهـــا، فتقـــوم بتســـيير كافـــة األعمـــال اإلداريـــة والتنفيذيـــة وفقـــا لتوجهـــات 
الســلطة المركزيــة، أمــا األشــخاص المعنويــة المصــلحية أو المرفقيــة، تقــوم بعمــل فنــي متخصــص 
 بالنيابــة عــن الســلطة المركزيــة، فكــل ســلطة مركزيــة تتفــرع منهــا العديــد مــن لهيئــات والمؤسســات

رئاســة الجمهوريــة، ومجلــس الــوزراء، والــوزارات، تتبعهــا العديــد مــن المؤسســات والهيئــات . العامــة
 .العامة، ذات اختصاص فني تنفيذي

 )44F45( :ومن أهم خصائص األشخاص المعنوية المصلحية أو الرفقية

اختصاص المؤسسة أو الهيئة يتحدد وفقا للغرض الـذي أنشـئت مـن أجلـه وهـو إدارة أحـد  -1
العامـــة، طبقـــا للقـــانون أو القـــرار الجمهوريـــة الـــذي أنشـــأ المؤسســـة العامـــة طبقـــا  المرافـــق

للقــانون، فالشــخص المعنــوي هيئــة أو مؤسســة لــه تنظيمــه اإلداري الخــاص بــه، ومســتقال 
 .إداريا وماليا لضمان سحن سير المرفق

يــــة األشــــخاص المعنويــــة العامــــة المرفقيــــة، نــــوع مــــن اإلدارة الالمركزيــــة تســــمي بالالمركز  -2
 .المرفقية، ألن المرفق تتواله شخصية معنوية عامة ومستقلة عن الدولة

ينشـــأ الشـــخص المعنـــوي المرفقـــي إلدارة مرفـــق عـــام يخـــدم مصـــالح جميـــع المـــواطنين فـــي  -3
الدولــة كلهــا، والعبــرة بالجهــة التــي تلحــق بهــا الهيئــة العامــة أو التــي تتبعهــا الهيئــة العامــة 

                                           
 .110محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق،ص / انظر في ذلك أستاذنا الدكتور )44(
 .113محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق،ص / انظر، د )45(
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الهيئة، فلو هيئة قومية تعتبر تابعة للدولـة، أو لـو هيئـة  طبقا للقرار الجمهورية الذي أنشأ
 .إقليمية فإنها تكون تابعة لوحدة إقليمية

الرقابـــة واإلشـــراف علـــى األشـــخاص المعنويـــة المرفقيـــة، تكـــون فـــي الحـــدود التـــي قررهــــا  -4
 .القانون

ال تخضــع األشــخاص المعنويــة المرفقيــة لنظــام قــانوني موحــد دائمــا، فالهيئــة أو المؤسســة  -5
العامة عبارة عن مرفق عام  منحته الدولة الشخصـية المعنويـة المسـتقلة وزودتـه بمنظمـة 
عامة إلدارته، وقد ظهـرت مرافـق اقتصـادية ال تخضـع فـي كـل جوانبهـا وأعمالهـا للقـانون 

 .اإلداري

 الفرع الثاني

 األشخاص المعنوية العامة المختصة بالعقود البترولية

ـــة علـــى قمـــة األشـــخاص المعن ويـــة العامـــة، وتمـــنح بموجـــب قـــانون تشـــريعي أو قـــرار الدول
جمهــوري، الشخصــية المعنويــة العامــة لألشــخاص والهيئــات اإلداريــة األخــرى، فالدولــة تتقــرر لهــا 
الشخصــية المعنويــة العامــة تلقائيــا وبمجــرد أن تتــوافر لهــا مقومــات الدولــة الــثالث الشــعب واإلقلــيم 

 ).السيادة( والسلطة 

نحـــة للشخصـــية المعنويـــة العامـــة للهيئـــات اإلداريـــة بموجـــب قـــانون أو إذن الدولـــة هـــي الما
قرار جمهوري، فكافـة األجهـزة اإلداريـة ومـا يتبعهـا مـن مؤسسـات وهيئـات وٕادارات وفـرع أشـخاص 
ـــة  ـــة، فهـــي تخضـــع لرقاب ـــة أو اإلقليمي ـــى األشـــخاص المعنويـــة المحلي معنويـــة عامـــة، باإلضـــافة إل

 .الدولة وٕاشراف ووصاية السلطة المركزية في
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أمــا المؤسســات والهيئــات والمصــالح العامـــة فهــي أشــخاص معنويــة مصــلحية أو مرفقيـــة، 
والهــدف مــن تأسيســها تحقيــق االســتقالل الفنــي فــي إدارة بعــض المرافــق العامــة، وتخضــع لرقابــة 
وٕاشراف السلطة المركزية، ومن أمثلة هذه األجهزة الهيئة العامـة المصـرية للبتـرول، فهـي شـخص 

قامت على فكرة وظيفية فنية هي ضمان الكفـاءة اإلداريـة والفاعليـة فـي إدارة . ام مستقلمعنوي ع
المرافـــق البتروليـــة، فهـــي شـــخص معنـــوي عـــام تشـــارك الدولـــة فـــي الســـلطة العامـــة وتتمتـــع بكافـــة 

 )45F46( .االمتيازات التي يقررها القانون اإلداري لها، فيجوز لها إبرام العقود البترولية

لعامة المصرية للبترول، بإبرام عقود البترول بوصفها شخصـا معنويـا عامـا، وتقوم الهيئة ا
وتمــارس حقهــا الســيادي علــى منطقــة االمتيــاز منــذ مرحلــة التفــاوض وحتــى نهايــة العقــد، وتســتند 
الدولــة فــي ذلــك لقواعــد القــانون الــدولي العــام، وقواعــد القــانون العــام الــداخلي والقــانون الدســتوري 

 .واإلداري

ض األنظمــة القانونيــة ال يبــرم العقــد إال بواســطة المكــل أو الســلطان أو األميــر أو وفــي بعــ
رئــيس الجمهوريــة، باعتبــار أن الــرئيس األعلــى هــو الحــارس األمــين علــى مــوارد الدولــة الطبيعيــة، 
ولقد احتدم الخالف الفقهي حـول الطبيعيـة القانونيـة للهيئـات والمؤسسـات البتروليـة العامـة التابعـة 

ة المنتجة، والتي تقوم بإبرام العقود مـع الشـركات األجنبيـة باسـم الدولـة ولصـالحها، حيـث أن للدول
الصــفة القانونيــة للطــرف المتعاقــد باســم الدولــة لــه أثــر بــالغ بالنســبة للقواعــد القانونيــة التــي تحكــم 

 .العقد

                                           
محمــد رفعــت عبــد الوهــاب، النظريــة العامــة للقــانون اإلداري، المرجــع / انظــر أســتاذنا الــدكتور )46(

 .، وما بعدها93السابق،ص 
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انوني، اســــتقر الفقــــه علــــى أن كافــــة األجهــــزة اإلداريــــة التابعــــة للدولــــة أيــــا كــــان شــــكلها القــــ
والمكلفة بإبرام العقود لصالح الدولة، ال يمكن إنكار تبعيتها للدولة واكتسابها الصـفة العامـة، وهـو 
ما يعني خضوع هذه األجهزة لقواعد القانون العام الداخلي في الدولة، مثل باقي األجهزة اإلداريـة 

 )46F47( .األخرى والمتمتعة بالشخصية المعنوية العامة

ي يبـــرم بـــين ســـلطة إداريـــة عامـــة فـــي القـــانون الـــداخلي، وشـــركة أجنبيـــة إذن العقـــد البترولـــ
خاصة، ويترتب على بيان طبيعة األطراف المتعاقدة التزام الشخص المعنوي العام المتعاقـد باسـم 

 )47F48( .الدولة باالتفاق العقدي، مع الخضوع للسلطة التشريعية

إذن كافة األجهزة البترولية المتعاقدة باسم الدولـة وأشـخاص معنويـة عامـة، مثـال، الشـركة 
أول جهاز إداري للبترول في الشـرق األوسـط وتـم تأسيسـها عـام " نيوك" الوطنية اإليرانية للبترول 

ــــة المصــــرية العامــــة للبتــــرول عــــام . 1954 ، والمؤسســــة العامــــة للبتــــرول والمعــــادن 1958والهيئ
، والشــركة الجزائريــة ســونا طــراك، والشــركة األندونيســية برمينــا، وشــركة البتــرول 1963دية الســعو 

األرجنتينية، وشركة البتـرول البوليفيـة، والشـركة العامـة للـنفظ فـي سـوريا، وشـركة البتـرول الوطنيـة 
أبــو  الكويتيــة، وشــركة الــنفط الوطنيــة العراقيــة، والمؤسســة الوطنيــة للــنفط فــي ليبيــا، وشــركة بتــرول

 )48F49( .1976ظبي، والمؤسسة العامة القطرية للبترول، وشركة نفط البحرين الوطنية 

                                           
)47(  Denis betlems: les contrats entree tats et entre prisec etangeres, 

perspectives interntinl. Meta edidions, Lausanne, 1988,p 20. 
)48(  Yesdoross, " the status of private foreign hteres stemming from 

economic development agreements with arbitration clauses" 
gosterreichische zeitsschrift fur of fentliche, rechj, 1959, pp 238, 453. 

محمد يوسـف علـون، االتجاهـات الحديثـة فـي العقـود االقتصـادية الدوليـة، / انظر في ذلك، د )49(
 .وما بعدها 1695، ص 1976، عام 24، السنة 12-11مجلة نقابة المحامين األردنية، العدد 
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(وقد استقر الفقه على أن كافة العقود التي تبرمها األجهزة السابقة تعتبر عقـودا عامـة
49F

50( ،
فالعقــــد أداة مــــن أدوات التنميــــة المســــتدامة والمســــتمرة، واليــــت ترتكــــز علــــى المســــئولية والشــــفافية، 

القـانون، ومشـاركة الكافـة فـي عمليـة التنميـة، فالعقـد البترولـي المبـرم بواسـطة الدولـة وكمـا  وسيادة
ـــة واإلنســـانية،  ـــد المـــوارد المادي ـــى رخـــاء الكـــائن، البشـــري مـــن خـــالل تجني عرفـــه الفقـــه، يعمـــل عل

 )50F51( .الداخلية، واإلقليمية، والدولية، لرفع مستوي حياة السكان في وسط اجتماعي وثقافي مالئم

ولــدينا، أن فكــرة المؤسســة التــي تــذهب إلــى أن الحقــائق القانونيــة فــي الدولــة ثالثــة، العقــد، 
والقـانون، والمؤسسـة، فالعقـد يعبـر عـن إرادة األفـراد، والقـانون يعبـر عـن سـيادة الدولـة، والمؤسســة 

ن فكرة تقوم بجـوار العقـد والقـانون، وتهـدف إلـى تحقيـق سـلطة منظمـة فيمـا بـين األعضـاء المكـوني
ـــة بوصـــفها  لهـــذه المؤسســـة، متبعـــة فـــي ذلـــك إجـــراءات محـــددة لتحقيـــق أهـــداف المؤسســـة، والدول
الحارس األمين على الثروات الطبيعية تعلم على إنشاء مؤسسات عامـة لتحقيـق أهـدافها، فالدولـة 
مؤسسة كبرى تضم بين جوانبها مختلـف المؤسسـات واإلدارات القانونيـة األخـرى، وتتركـز السـلطة 

 .السـلطة الرئاسـية العليـا والتـي تختلـف قـوة وضـعفا بـاختالف النظـام السياسـي واالجتمـاعيفي يد 
)
51F

52( 

 :رأينا الخاص

                                           
)50(  prosper weil, problemes relantifs aux contrats passes entre un etat 

et un particulier, rec. cours, 1969,p. 101. 
صــفاء الــدين عبــد الحكــيم، حــق اإلنســان فــي التنميــة االقتصــادية وحمايتــه / أنظــر فــي ذلــك د )51(

 .185،ص 152، ص 2001دوليا، رسالة دكتوراه، عين شمس، 
)52(  andre de laubadere, traite elementaire de droit administrative, 

1970, 5 et, p 94 ets. 
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كافـــة األجهـــزة البتروليـــة أيـــا كـــان شـــكلها القـــانوني تتمتـــع بالشخصـــية المعنويـــة العامـــة فـــي 
، حقيقتهــا وجوهرهــا، فهــي مؤسســات إداريــة عامــة ومتخصصــة فــي إدارة مشــروعات الدولــة بتروليــا

وهي أجهزة مملوكة للدولة وتعمل لصالح الدولـة وباسـمها، وتخضـع هـذه األجهـزة للسياسـة العامـة 
للدولـــة علـــى المســـتوي الـــداخلي، واإلقليمـــي، والـــدولي، مـــن خـــالل الخطـــط التـــي تضـــعها الســـلطة 

 )52F53(.المركزية في الدولة

لمعنويـة العامـة إن إنشاء هذه األجهزة يتم بواسطة السـلطة المركزيـة، وتمنحهـا الشخصـية ا
لتحمل مسئولية إدارة الثروة البتروليـة المملوكـة للدولـة وفقـا لسياسـة الدولـة العامـة ووفقـا لتوجهاتهـا 
االقتصــادية، إذن هــي أشــخاص معنويــة عامــة تشــارك الدولــة فــي الســلطة العامــة، وتتمتــع بجميــع 

يــازات نــزع الملكيــة للمنفعــة االمتيــازات التــي يقررهــا القــانون اإلداري للجهــات اإلداريــة، ومنهــا امت
العامـة، وٕابــرام العقـود اإلداريــة، وتسـتمدها مــن القــانون اإلداري، وأمـوال هــذه األجهـزة تعتبــر أمــواال 
ـــائي للمـــال العـــام، وتنقضـــي  ـــانون اإلداري والقـــانون الجن ـــة االســـتثنائية للق عامـــة، وتخضـــع للحماي

 )53F54( .شخصية المؤسسة بنفس اإلدارة القانونية التي أنشأته

                                           
ـــة واألفـــراد إزاء المرافـــق العامـــة / انظـــر فـــي المشـــروع العـــام، د )53( ـــا، حـــق الدول محمـــد فـــؤاد مهن

غريــــب الجمــــال، القطــــاع / ومــــا بعــــدها، وانظــــر أيضــــا د 71، ص 1970والمشــــروعات العامــــة، 
/ ، وانظــر أيضــا د187، ص 1965دي العــام، العــام، دراســة قانونيــة اقتصــادية للنشــاط االقتصــا

محمود حلمـي، المشـروعات العامـة، مجلـة العلـوم اإلداريـة، السـنة التاسـعة، العـد األول مـن أبريـل 
كمــال وصــفي، التكيــف القــانوني للمشــروعات العامــة، مجلــة / ، وأنظــر أيضــا د177، ص 1967

 .110، ص 1967ديسمبر  3العلوم اإلدارية، السنة التاسعة، عدد 
 .128محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق،ص / انظر أستاذنا الدكتور )54(



 

41 
 

وقـــــد أقـــــر القضـــــاء الالتينـــــي، والقضـــــاء األنجلوسكســـــوتي، واالتفاقيـــــات الدوليـــــة، وأحكـــــام 
التحكـــيم، بالشخصـــية المعنويـــة العامـــة لكافـــة األجهـــزة البتروليـــة المتعاقـــدة مـــع الشـــركات األجنبيـــة 

 .باسم الدولة ولحسابها

 )54F55( :القضاء الالتيني

، بـــأن الشـــركة 1990مـــايو  2ذهبـــت محكمـــة الـــنقض الفرنســـية فـــي حكمهـــا الصـــادر فـــي 
اإليرانية للغاز تتمتع بالحصانة القضائية باعتبارها جهازا تابعا للحكومـة اإليرانيـة، وتعمـل لصـالح 

 .مرفق عام من مرافقها

طلبـت دفـع مقابـل األعمـال التـي قامـت بهـا  pipelimes erviceحيث أن الشركة الفرنسـية 
انيـة، واعتبـرت المحكمـة أن صـدور التصـرف مـن الشركة الفرنسـية فـي إيـران لصـالح الشـركة اإلير 

 .جهاز تابع الدولة يصب في مصلحة مرفق عام يعد كافيا لتوافر الصفة العامة

، عقــدا مــع الشــركة الفرنســية 1978يوليــو  3فالشــركة الوطنيــة اإليرانيــة للغــاز أبرمــت فــي 
يرانيــة المتعاقــدة تتمتــع إلمــداد مــدينتين إيــرانيتين بأنظمــة حمائيــة، فأكــدت المحكمــة أن الشــركة اإل

بالحصــانة القضــائية باعتبــار العقــد المبــرم بــين شــخص عــام وشــخص أجنبــي خــاص، عقــد إداري 
يشـــتمل  علـــى شـــروط اســـتثنائية تحقـــق المصـــلحة العامـــة، وهـــو مـــا يعنـــي اكتســـبا كافـــة األجهـــزة 

 .البترولية للشخصية المعنوية العامة ألنها تهدف لتحقيق المصلحة العامة

 ):اإلنجلوأمريكي( نجلوسكسوني القضاء األ 

                                           
)55(  c. Cass (Ler, ch, civ)2mai 1990 et 12 juin 1990. revue critique de 

droit international prive (Rev-crit), 1991,p. 140. 
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 L. anglo- Iranian oil"عـرض علـى القضـاء األمريكـي قضـية الشـركة اإلنجلـو إيرانيـة 

company"  فقـــد اتخـــذت الحكومـــة األمريكيـــة مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات القانونيـــة والقضـــائية ضـــد
بــق عليهــا تكــل ومــن الشــركات التــي ط. الشــركات البتروليــة التــي تنتهــك قــوانين مكافحــة االحتكــار

اإلجراءات الشركة األنلجو إيرانية، مما دفع الحكومة اإلنجليزية إلى التمسـك بحصـانتها القضـائية 
ضــد هــذه اإلجــراءات، وأســتندت فــي ذلــك إلــى أن الغايــة التــي تهــدف إليهــا الشــركة وتعمــل علــى 

 )55F56( .ة ومستمرةتحقيقها، هي إمداد القوات البحرية اإلنجليزية بالمنتجات البترولية بصفة دائم

فالشــركة اإلنجليزيــة المتعاقــدة الهــدف مــن إنشــائها خدمــة المصــالح اٍألساســية للدولــة وفقــا 
لمعيـــار المصـــلحة العامـــة الوطنيـــة، ففـــي كافـــة األحـــوال كافـــة التصـــرفات القانونيـــة الصـــادرة عـــن 

 .مةاألجهزة البترولية تخدم المصالح العليا للدولة، وهو ما يعني اكتسابها الصفة العا

، حيـــث 1973نفـــس الـــدفع اإلنجليـــزي تمســـكت بـــه الحكومـــة األمريكيـــة بعـــد حـــرب أكتـــوبر 
توقفت المملكة العربية السعودية عن تصدير النفط للواليات المتحدة إبـان الحـرب نظـرا لمسـاندتها 
دولة إسرائيل، وتمسكت الحكومة األمريكية بتصدير النفط إلى القوات المسلحة األمريكيـة، وقبلـت 

 .مة المملكة العربية السعودية ذلك على أساس اكتساب هذه الجهات المتعاقدة الصفة العامةحكو 

ونالحظ فيما سبق إقرار الواليات المتحدة األمريكية، وانجلترا، اكتساب الشـركات البتروليـة 
الصـــفة العامـــة طالمـــا تعمـــل علـــى تحقيـــق المصـــلحة العامـــة للدولـــة، فعلـــى الـــرغم مـــن اكتســـاب 

جنبيــة الصــفة الخاصــة وفقــا لقانونهــا الــوطني، إال أن الشــركات البتروليــة عمومــا فــي الشــركات األ
كافــة األنظمــة القانونيــة الواقــع العملــي يؤكــد اكتســابها الصــفة العامــة لــدورها اإليجــابي فــي تحقيــق 

 .المصلحة العامة للدولة

                                           
)56(  Riad: "enterprise publiquet sei- publique en droit intern. Parise. 
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 :االتفاقيات الدولية

ولـي الطبيعيـة العامـة، مـن خـالل مـا أكدت االتفاقيات الدولية علـى اكتسـاب المشـروع البتر 
تمارســــه األجهــــزة العامــــة التابعــــة للدولــــة، فقــــد نصــــت علــــى ذلــــك اتفاقيــــة البنــــك الــــدولي لإلنشــــاء 
والتعميـــر، والخاصـــة بتســـوية المنازعـــات المتعلقـــة باســـتثمار بـــين الـــدول ورعايـــا الـــدول األخـــرى، 

 )56F57( .1965وتعرف االتفاقية باسم اتفاقية واشنطن 

، علـى أنـه يخـتص المركـز 1965اتفاقيـة واشـنطن  25الفقرة األولى من المـادة فقد نصت 
بنظر كافة المنازعات القانونية الناشئة بين الدول المتعاقدة، أو هيئة عامة، أو جهاز تـابع للدولـة 

(".تقوم الدولة بتحديده أمام المركز
57F

58( 

اسـتثمار أمامـه، يمـد  كما أكدت الفقرة على أن المركز عند عرض النزاع الناشئ عن عقـد
اختصاصـــه لكافـــة المنازعـــات التـــي تظهـــر فيهـــا ســـلطة الدولـــة وأجهزتهـــا التابعـــة أيـــا كـــان الشـــكل 
القانوني للجهة العامة المتعاقدة سواء هيئة، أو مؤسسة، أو شركة، طالمـا كـان الهـدف مـن إنشـاء 

 .المصلحة العامة والخضوع لرقابة وٕاشراف الدولةهذه المؤسسة هو تحقيق 

مـــن االتفاقيـــة، مســـألة تبعيـــة األجهـــزة البتروليـــة للدولـــة والتـــي يـــتم  25قـــد حســـمت المـــادة ف
تحديد صفتها القانونية بواسطة النظام القانوني العام الداخلي، فاألجهزة البترولية تمثل الدولـة فـي 
 العقد من خالل العمل على توطيد عالقة اقتصادية، وصـناعية، وتجاريـة، مـع شـركة أجنبيـة وفقـا

 .لقواعد القانون العام الداخلي للدولة المتعاقدة
                                           

)57(  A.S.D.1, 1965, p 221. 

 :على الربط التالي1965راجع اتفاقية واشنطن  )58(
HTIP2 // ananser Irv- mit- no/Trade law/doc/I..ion arbitration 
procedure- Rnles- HIMI# I.  
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 :أحكام التحكيم

قضـــت هيئـــات التحكـــيم باكتســـاب األجهـــزة البتروليـــة الصـــفة القانونيـــة العامـــة، ففـــي حكـــم 
فــي النــزاع الناشــئ بــين الشــركة الكنديــة ســفير  sapphire pertorleams LTD" ســفير" تحكــيم 

sapphireلبتــرول نيــوك ، والشــركة الوطنيــة اإليرانيــة اNioc  فقــد ذهــب المحكــمcavin  فــي حكمــه
ـــي المبـــرم بـــين الشـــركة الكنديـــة والشـــركة 1963مـــارس  15الصـــادر فـــي  ، إلـــى أن العقـــد البترول

 .اإليرانيــة يختلــف جوهرهــا عــن العقــود القانونيــة الخاصــة التــي تحكمهــا القواعــد القانونيــة التقليديــة
)
58F

59( 

جهـاز حكـومي  "Nioc"وطنيـة اإليرانيـة للبتـرول إلـى أن الشـركة ال  cavinكـم وذهـب المح
يختص بعمليات صناعة البترول، وتتعاقـد الشـركة باسـم الحكومـة اإليرانيـة ولحسـابها لـذلك اعتبـر 
كافــة العقــود البتروليــة التــي تبرمهــا شــركة ينــوك اإليرانيــة مــع الشــركات األجنبيــة تكتســب الصــفة 

 )59F60( .العامة

اريــة المتعاقــدة، باســم الدولــة ولحســابها الصــفة العامــة وهــو مــا يعنــي اكتســاب الجهــات اإلد
 .في الدول المنتجة للبترول، وهو ما أكدته أحكام القضاء واالتفاقيات الدولية وأحكام التحكيم

 المطلب الثاني

 الشركات األجنبية الطرف الثاني لعقد البترول

                                           
)59(  international law reports. Vol. 35, 1967,pp. 163-122. 
)60(  J.F. La live: un recent arbitrage entre un organis me et une socete 

prives' etrangese" ann Suisse ds- inter- 1962, p 273, speeicp 284- 286. 



 

45 
 

لصـــناعة البتـــرول فـــي عرضـــنا فـــي الفصـــل األول للشـــركات البتروليـــة األجنبيـــة المحتكـــرة 
قـــــارات العـــــالم وخصوصـــــا منطقـــــة الشـــــرق األوســـــط المليئـــــة بالشـــــركات األجنبيـــــة التابعـــــة للـــــدول 
الصناعية الكبرى، والصراع بين الشركات على الحصول على أكبر قدر من النـاتج البترولـي فـي 

 .الدول غنية اإلنتاج

يـار الجنسـية، والقاعـدة وتخضع الشركات األجنبية العاملـة فـي مجـال صـناعة البتـرول لمع
العامة هي خضوع هذه الشركات للنظام القانونية للدولـة التـي تتبعهـا، وحرصـت الـدول الصـناعية 
الكبــرى وعلـــى رأســـها الواليـــات المتحـــدة، وٕانجلتـــرا، وفرنســـا، علـــى مـــنح شـــركاتها البتروليـــة العاملـــة 

 .خارج حدودها الصفة القانونية الخاصة

د هــذه الشــركات لمبــدأ الســيادة خــارج حــدودها اإلقليميــة، علــى ولعــل الــدافع لــذلك هــو افتقــا
أســاس أن المشــروعات البتروليــة التــي تمارســها هــذه الشــركات تــتم أنشــطتها وأعمالهــا علــى إقلــيم 
الدولــــة المنتجــــة، والتــــي تمــــارس ســــلطتها وســــيادتها علــــى كافــــة أراضــــيها ومنهــــا منطقــــة االمتيــــاز 

 .جنبية بسيادة الدولة األجنبية عند ممارسة أنشطتهاالبترولي، لذلك ال تتمتع الشركات األ

فــالحرص علــى تفــادي الصــدام بــين حكومــات الــدول المنتجــة للبتــرول، والشــركات األجنبيــة 
وحمايــة رؤوس األمــوال األجنبيــة، وأهميــة البتــرول كــأهم الســلع االســتراتيجية عالميــا، دفــع الــدول 

ــــرى لمــــنح شــــركاتها البتروليــــة الصــــفة القانونيــــة الخاصــــة، للبعــــد عــــن األوضــــاع  الصــــناعية الكب
السياسية الدولية واستقالل الشركات عن أنظمتها السياسية، وهو ما منح الشـركات األجنبيـة مزايـا 
وامتيــازات يصــعب الحصــول عليهــا فــي حالــة اكتســاب هــذه الشــركات الشخصــية المعنويــة العامــة، 

هـــذه الشـــركات، حتـــى ال تتعـــرض وهــو مـــا جعـــل البعـــد االقتصـــادية هـــو المحــرك األساســـي لعمـــل 
الدول لخسـائر فادحـة فـي حالـة التعاقـد باسـم دولتهـا، فالصـفة الخاصـة تحقـق فوائـد ماليـة ضـخمة 

 .للشركة ودولتها التي تتبعها
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أيضــا اكتســاب الشــركة األجنبيــة الصــفة العامــة يعنــي أن العقــد المبــرم بــين الطــرفين يعتبــر 
شــئة عــن العقــد منازعــات دوليــة تخضــع لقواعــد وأحكــام عقــدا دوليــا، وهــو مــا يجعــل المنازعــات النا

القانون الدولي العام، وهو ما يهدد مصالح الدول الصناعية الكبرى في فرض سيطرتها على أهم 
مصادر الطاقة الصناعية، فالشركات البترولية األجنبية تعمل في ظـل األبعـاد االقتصـادية ولـيس 

دول، فاكتســـاب الشــــركات األجنبيـــة الصـــفة القانونيــــة لهـــا عالقـــة باألبعــــاد السياســـية فيمـــا بــــين الـــ
 )60F61( .الدولي العامالخاصة يجعل من الصعب اعتبارها من أشخاص القانون 

ة تكتســـــب الشخصـــــية المعنويـــــة الخاصـــــة، وال يتصـــــور فـــــي يـــــفالشــــركات األجنبيـــــة البترول
لبحـث ليـات االمركبة ومنهـا عم لن أشخاص طبيعية في عمليات البترو صناعة البترول التعاقد بي

واالستكشاف والتنقيب واإلنتاج، نظرا ألن هذه العمليات تحتاج إلى نفقات مالية ضخمة وضـرورة 
تــوافر تكنولوجيــا الصــناعة المتقدمــة والتــي تحتــاج لهياكــل تنظيميــة متخصصــة، ومــن االســتثناءات 

ـــرم بـــين الحكومـــة الســـعودية ورجـــل األعمـــال اليو  ـــد المب ـــاني أو النـــادرة فـــي مجـــال الصـــناعة العق ن
ـــدما  ـــة، وعن ـــين الحكومـــة الســـعودية وشـــركة أرامكـــو األمريكي ـــد نزاعـــا ب ـــى العق تأســـيس، وترتـــب عل

 )61F62( .عرض النزاع على هيئة التحكيم أكدت أن العقد المبرم محل النزاع عقد عام

واستقر الفقه على اعتبار معيار الجنسية هو الضابط المميز للشـركات األجنبيـة، كأفضـل 
لية تبادليــة بــين المتعاقــدين، فاألصــل فــي الشــخص األجنبــي طبيعــي أو معنــوي معيـار يرتــب مســئو 

هـــو عـــدم تمتعـــه بالصـــفة الوطنيـــة أي كـــل مـــن ال يحمـــل جنســـيتها وفقـــا ألحكـــام قـــانون الجنســـية 

                                           
)61(  Jean- Michel Jacquet: la contrat internatinl connaissonce u droit, 

Dalloze. Parise, 1992,p 130. 
)62(  R'v crit, 1963,p 289. 
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، فالجنســية بالنســبة لألجنبــي تعنــي التبعيــة القانونيــة والسياســية تحــددها الدولــة فتخلــع )62F63("الوطنيــة
 )63F64( .لى الفردبها الصفة الوطنية ع

أذن معيــار الجنســية هــو المحــدد للشــركات األجنبيــة فــأي شــركة بتروليــة تتعاقــد مــع دولــة 
 )64F65( .منتجة للبترول وال تحمل جنسيتها تعتبر أجنبية عنها

، علــى )1965واشــنطن ( مــن اتفاقيــة البنــك الــدولي لإلنشــاء والتعميــر  25ونصــت المــادة 
القانونية بـين الـدول المتعاقـدة وبـين شـخص متعاقـد مـن اختصاص المركز يشمل المنازعات " أن 

 )65F66( .رعايا دولة أخرى ويتصل النزاع على نحو مباشرة باالستثمار

مـن االتفاقيـة والـذي حددتـه الفقـرة  25والمقصود برعايا الـدول األخـرى الـوارد بـنص المـادة 
 :الثانية منها

                                           
شـــمس الــــدين الوكيـــل، الجنســــية ومركــــز األجانـــب، الطبعــــة األولـــى، اإلســــكندرية، منشــــأة / د )63(

 .489، ص 1960المعارف، 
هشـــام صـــادق، الجنســـية والمـــواطن ومركـــز األجانـــب، المجلـــد األول، اإلســـكندرية، منشـــأة / د )64(

 .37،ص 1977المعارف، 
، 324، ص 1990رة، دار النهضـــــة العربيـــــة، فـــــؤاد ريـــــاض، الجنســـــية المصـــــرية، القـــــاه/ د )65(

أحمـــد عبـــد الكـــريم ســـالمة، المبســـوط فـــي شـــرح نظـــام الجنســـية، القـــاهرة دار النهضـــة / وأنظـــر د
 .49،ص 1993العربية، 

، 1، ص1985إبراهيم شـحاته، دور البنـك الـدولي فـي تسـوية منازعـات االسـتثمار، / انظر د )66(
ت مظلـة المركـز الـدولي لتسـوية منازعـات االسـتثمار، جالل وفاء محمدين، التحكـيم تحـ/ وانظر د

 .11،ص 1997اإلسكندرية دار الجامعة الجديدة، 
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 .ف في النزاعكل شخص طبيعي يتمتع بجنسية دولة أخرى غير الدولة الطر  -أ 

 .كل شخص معنوي يحوز جنسية دولة أخرى غير الدولة الطرف في النزاع -ب 

وأقــرت المحكمــة الدائمــة للعــدل الــدولي ذلــك، حيــث أن رابطــة الجنســية هــي وحــدها التــي 
تعطـي الدولــة الحـق فــي الحمايــة الدبلوماسـية إذا مــا أصــيب أحـد رعايهــا بضــرر تتسـبب فيــه دولــة 

 )66F67( .أجنبية

 :رأينا الخاص

لـــدينا أن صـــفة الشـــركة األجنبيـــة البتروليـــة عامـــة أو خاصـــة محـــل نظـــر، حيـــث أن كافـــة 
الشركات البترولية على مستوي العالم تعتبر أجهزة عامة وطنية تمارس نشـاطا صـناعيا وتجاريـا، 

 .وتخضع لرقابة وٕاشراف الدول التابعة لها

اكتســــابها الشخصــــية  ، فعلــــى الــــرغم مــــنB.Pمثــــال، شــــركة البــــرتيش بتــــروليم اإلنجليزيــــة 
ـــك نســـبة  مـــن رأس مالهـــا، ويـــتم تمثيـــل % 51المعنويـــة الخاصـــة إال أن الحكومـــة البريطانيـــة تمتل

 .الحكومة البريطانية فيها من خالل قيامها بتعين ممثلين لها في مجلس اإلدارة

وبعـــض الـــدول تمـــنح شـــركاتها البتروليـــة الصـــفة العامـــة، مثـــال الشـــركة الوطنيـــة اإليطاليـــة 
فبرايـر  10د الهيدروكاربونية، فهي شخص معنوي عام بموجب القانون الصادر بإنشائها في للموا

                                           
إبــراهيم العنــاني، اللجــوء إلــى التحكــيم الــدولي، الطبعــة األولــى، القــاهرة، دار الفكــر / انظــر د )67(

 .، وما بعدها54، ص 1973العربي، 
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، 1967ديســـمبر  17وشـــركة إيـــراب الفرنســـية التـــي تـــم إنشـــاؤها بالمرســـوم الصـــادر فـــي . 1953
 )67F68( .باعتبارها مؤسسة عامة ذات طبيعة صناعية وتجارية

لعامــة أو الخاصــة تعمــل فــي ظــل ونالحــظ أن الشــركات البتروليــة ســواء اكتســبت الصــفة ا
  .السلطة العامة للدولة

 المبحث الخامس

 أشكال العقد البترولي

ارتبطــت العقــود البتروليــة فــي قــارات العامــل باألوضــاع السياســية واالقتصــادية فــي الــبالد 
للواليـــات المتحــــدة  "actual force"المســـتهلكة والمنتجـــة للبتـــرول، ولقـــد ســــاهمت القـــوة الفعليـــة 

األمريكية في فرض هيمنتها االحتكاريـة علـى كافـة الـدول المنتجـة، فـاحتكرت الشـركات األمريكيـة 
بتــرول قــارة أمريكــا الالتينيــة ثــم اتجهــت إلــى منطقــة الشــرق األوســط وعلــى األخــص دول الخلــيج 

 .العربي

ية والهولندية العديد أبرمت الشركات األمريكية والشركات الغربية اإلنجليز  1920ففي عام 
ســـيطرت علـــى صـــناعة  1930، وفـــي عـــام "concession agremments"مـــن عقـــود االمتيـــاز 

البتـــرول عالميـــا ســـبعة شـــركات متخصصـــة فـــي صـــناعة البتـــرول بكافـــة مرحلـــة، خمســـة شـــركات 
 )68F69(.أمريكية، وشركة إنجليزية وشركة هولندية

                                           
)68(  Weil (p), op. cit, p 106. 
)69(  Ray mond F. mikesell. Petroleum, copany operations and 

agreements in the developing countries. Washington. Resoruees for the 
future, 1984,p. 20. 
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العالقــة القانونيــة  "constitution"وشــكلت العقــود التــي أبرمتهــا الشــركات الســبعة دســتور 
فيمــا بــين الــدول المنتجــة للبتــرول والشــركات األجنبيــة العاملــة فــي مجــال الصــناعة، تحــت رعايــة 

 .حكومات الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها حكومة الواليات المتحدة األمريكية

وســــيلة القانونيــــة المنتجــــة والشــــركة األجنبيــــة ال "state"ويعتبــــر العقــــد المبــــرم بــــين الدولــــة 
المحددة للعالقة البترولية وتطورها بين األطراف المتعاقدة، وهناك ثالثة أنظمـة قانونيـة السـتغالل 

 ."conservation unitization"الثروة الطبيعية 

والمعمـــول بـــه فـــي دول الشـــرق األوســـط،  "concesion"وأول هـــذه األنظمـــة هـــي االمتيـــاز 
االسـتغالل المباشـر، الفتقارهـا الـرأس المـال والتكنولوجيـا، وهنـا  حيث تفتقد هـذه الـدول القـدرة علـى

مــن جانــب الدولــة المنتجــة للبتــرول، وطبقتــه الــدول   sharingكنظــام االمتيــاز المقتــرن بالمشــاركة 
ســريعة النمــو االقتصــادي بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وحصــول العديــد مــن الــدول المنتجــة 

 .على االستقالل

ظــام األخيــر وهــو االســتغالل المباشــر للبتـرول مــن جانــب الدولــة المنتجــة، وهــو أقــل أمـا الن
الــنظم القانونيــة وجــودا فــي منطقــة الشــرق األوســط، بســبب المخــاطر التــي تحــيط عمليــات صــناعة 

(البترول
69F

وتطبقه الدول الصناعية الكبرى الواليـات المتحـدة وبريطانيـا، نظـرا المـتالك شـركاتها . )70
 .تكنولوجيا المتقدمة ووفرة رأس المال المخصص لهذه الصناعةالبترولية ال

ويعتبر البترول أهم مصدر للدخل القومي الرئيس للعديد من الدول المنتجـة وال غنـي عنـه 
فــي ظــل التحــوالت المســتمرة التــي يشــهدها االقتصــاد الــدولي، وهــو مــا أفــرز العديــد مــن األشــكال 

ـــاز  ـــدول المنتجـــة وهيئاتهـــا  concession agreementالقانونيـــة لعقـــد االمتي ـــين حكومـــات ال ، ب

                                           
)70(  Raymnd F. Mikesell. Op. cit, pxi. 
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عنــــد إبــــرام عقودهــــا مــــع الشــــركات  'Royalties"البتروليــــة التابعــــة والتــــي تتمتــــع بحقــــوق ســــيادية 
األجنبيــة العاملــة فــي مجــال صــناعة البتــرول والتــي اهتمــت بتطــوير عالقاتهــا القانونيــة مــع الــدول 

بتــرول منطقــة الشــرق األوســط والموجــود فيهــا المنتجــة للبتــرول، علــى أســاس عــدم االســتغناء عــن 
 .بوفرة

والمالحــــظ أنــــه ال توجــــد صــــيغ نمطيــــة ألشــــكال العقــــود مــــن الناحيــــة الفعليــــة، ولكــــل عقــــد 
(خصائصــــه المميــــزة، وتوجــــد العديــــد مــــن األشــــكال الفرعيــــة لالمتيــــازات البتروليــــة

70F

وســــنعرض . )71
 :ب الخمسة اآلتيةلألشكال المختلفة لعقد االمتياز البترولي وتطوره في المطال

 .عقد االمتياز: المطلب األول

 .التعديالت التي طرأت على عقد االمتياز: المطلب الثاني

 .عقد المشاركة: المطلب الثالث

 .األشكال المتطورة للعقد البترولي: المطلب الرابع

 .األشكال الحديثة للعقد البترولي: المطلب الخامس

 

 المطلب األول
 عقد االمتياز

"concession a greement" 

                                           
)71(  Raymond F. Mikesell. Op. cit, p 21. 
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(يعرف الفقه عقد االمتياز البترولـي
71F

، بأنـه التصـرف القـانوني الـذي بموجبـه تمـنح الـدول )72
، extrait، واالســـــتخراج Explorationالمنتجـــــة للبتـــــرول، شـــــركة أجنبيـــــة خاصـــــة حقـــــوق البحـــــث 

خـالل مـدة العقـد، وتتمتـع الشـركة األجنبيـة المتعاقـدة بحريـة مطلقـة فـي   unitizationواالسـتغالل 
 .ممارسة كافة أنشطتها السابقة مقابل قيمة مادية يتفق عليها المتعاقدان عند إبرام العقد

وفــي حالــة نشــوء نــزاع بــين الطــرفين المتعاقــدين يــتم ســلب القضــاء الــوطني فــي الــدولتين 
وني موحـــد، أو قضـــاء التينـــي مـــزدوج، فـــال يجـــوز للقضـــاء المتعاقـــدتين، ســـواء قضـــاء أنجلوسكســـ

الـوطني نظـر المنازعــات الناشـئة عـن العقــد والفصـل فيهـا، بــل تخـتص بـذلك هيئــات التحكـيم وهــو 
 .ما سنعرض له في الباب الثاني من هذه الدراسة

وتميــز عقــد االمتيــاز فــي مراحلــه األولــى بالعديــد مــن الخصــائص المميــزة لــه ويعــد العقـــد 
، أول نمــوذج لعقــد 1901مــايو  29م بــين شــاه إيــران، والمليــونير البريطــاني ولــيم دراســي فــي المبــر 

امتياز بترولي في منطقة الشرق األوسط، وأهم مالمح عقود االمتياز التي أبرمـت حتـى منتصـف 
 :القرن الماضي هي على النحو التالي

 "area of concession"منطقة االمتياز في العقد  -أ

التـــي تمنحهـــا الدولـــة المتعاقـــدة للشـــركة األجنبيـــة المســـتغلة لمباشـــرة أعمالهـــا  هـــي المنطقـــة
البحثية والتنقيبية فيها، وكانت المساحات التي يتم منحها لعملية البحث عن البترول كبيـرة تغطـي 
مساحات واسعة من إقليم الدولة المتعاقدة، بـل فـي بعـض عقـود االمتيـاز تـم الـنص فيهـا علـى أن 

                                           
)72(  Mohamed said Aitchaalal: paysproducteuns de petrole et companies 

internationals these, lasanne. 1977, p. 78. 
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 territoire"واإلقلــــيم البـــري  territoire maritimeاالمتيــــاز، اإلقلـــيم البحــــري تغطـــي منطقـــة 

terrestre" 72( .للدولة المتعاقدةF73( 

، فقـــد 1935مـــايو  17ومثـــال ذلـــك، العقـــد المبـــرم بـــين شـــركة نفـــط قطـــر وشـــيخ قطـــر فـــي 
. والتنقيـبنصت المادة األولى من العقد على أن يمنح الشيخ الشركة في إمـارة قطـر حـق البحـث 

وأيضا العقد المبـرم بـين شـركة . والمقصود من إمارة قطر كل المنطقة التي يمتد إليها حكم الشيخ
، حيــث نصـــت المــادة األولـــى مـــن العقــد علـــى أن يمـــنح 1934نفــط الكويـــت وشــيخ الكويـــت عـــام 

(".الشيخ الشركة الحق في البحث والحفر في كل إمارات الكويت بما في ذلك الجزر
73F

74( 

، حيـث تشـمل منطقـة 1964العقد المبرم بين الحكومة األردنية وشـركة ميكـوم عـام وأيضا 
(االمتيـاز فـي العقــد كـل األراضــي األردنيـة

74F

وتمـارس الشــركة األجنبيـة المتعاقــدة أنشـطتها علــى . )75
إقليم الدولة بالكامل البري والبحري، فقد خلف االستعمال األوروبي الجهل والفقر فـي دول الشـرق 

وضــاعها السياســية واالقتصــادية شــديدة الضــعف، وفــي المقابــل الشــركة األجنبيــة تتبــع األوســط وأ

                                           
عبــد البــاري أحمــد عبــد البــاري، دور منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول فــي / انظــر فــي ذلــك د )73(

حمايــة مصــالح الــدول األعضــاء فيهــا، مجلــة االقتصــاد واإلدارة التــي تصــدر عــن مركــز البحــوث 
هجريـة،  1396ة االقتصاد واإلدارة، جامعـة الملـك عبـد العزيـز، العـدد الثـاني، محـرم والتنمية بكلي

 .414ص 
أحمد عبد الحميد عشـوش، النظـام القـانوني لالتفاقيـات البتروليـة فـي الـبالد العربيـة، / راجع د )74(

صـاحب ذهـب، اتفاقيـات . محمد لبيب شقير د/ ، وأيضا د56، ص 1975دار النهضة العربية، 
، ص 1964البتــرول فــي الــبالد العربيــة، الجــزء األول، المطبعــة العالميــة، الطبعــة الثانيــة،  وعقــود
 .273،ص 233

)75(  Henry catlan: op. cit, p. 84. 
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، والتكنولوجيــا الفنيــة )الــدوالر( أقــوى الــدول سياســيا واقتصــاديا والتــي تمتلــك رأس المــال األجنبــي 
التــي تقلــل مــن نســبة مخــاطر الصــناعة، وتمتلــك الشــركات الوســائل القانونيــة المتحضــرة وهــو مــا 

 )75F76( .م السياسية والقانونية للدول المنتجة للبترولتفقده النظ

ولقــد ســاهمت عوامــل ضــعف الــدول المنتجــة للبتــرول فــي امــتالك الشــركة األجنبيــة الحريــة 
ـــى أســـاس حـــق  ـــاز باعتبارهـــا ملكـــا خالصـــا لهـــا، ال عل ـــة فـــي التصـــرف فـــي منطقـــة االمتي المطلق

المتياز التي تجري عليهـا عمليـات االستغالل فالشركات األجنبية تعاملت على أساس أن منطقة ا
البحـــث والتنقيـــب عـــن البتـــرول بموجـــب العقـــد ملكـــا للشـــركة األجنبيـــة، وكافـــة اإلنتـــاج والكميـــات 

 .المستخرجة من البترول وفقا للعقد تعتبر ملكا للشركة األجنبية

 :"duration of concession"مدة االمتياز الواردة بالعقد  -ب

المبرمة فـي مراحلهـا األولـى بطـول أجـل العقـد، والـذي يتـراوح مـا بـين تتميز عقود االمتياز 
عـــام، مثـــال العقـــد المبـــرم بـــين شـــاه غيـــران والمليـــونير البريطـــاني ولـــيم دراســـي عـــام  75إلـــى  60

(عامـا 60، تم النص على أن مدة االمتيـاز 1901
76F

وأيضـا العقـد المبـرم بـين شـركة نفـط قطـر . )77
 )77F78( .عاما 75النص على أن مدة االمتياز ، تم 1925مايو  27وشيخ قطر في 

                                           
ومــا  55عبــد الــرحيم محمــد ســعيد، النظــام القــانوني لعقــود البتــرول، المرجــع الســابق،ص / د )76(

 .بعدها
)77(  Aitchaalal: op. cit, p 78. 

ســعد عــالم، موســوعة التشــريعات البتروليــة للــدول العربيــة، منطقــة الخلــيج، الدوحــة، / ع دراجــ )78(
 .439،ص 1978قطر، الطبعة األولى، 
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فاهم ما يميز عقود البترول المبرمـة فـي منطقـة الشـرق األوسـط طـول فتـرة االمتيـاز وعلـى 
األخص منطقة الخليج العربي، وعلى النقيض العقود التي أبرمتها حكومـات دول أمريكـا الالتينيـة 

(والحكومــة المصــرية اتســمت بقصــر مــدة االمتيــاز
78F

ــ. )79 رغم مــن طــول فتــرة االمتيــاز فقــد وعلــى ال
حرصــت الشــركات األجنبيــة المتعاقــدة علــى الــنص فــي العقــد علــى اســتمرار أنشــطة الشــركة بعــد 

 .انتهاء أجل العقد، من خالل النص على منح الشركة األجنبية فترات زمنية ممتدة لعقد االمتياز

، 1929كاليفورنيـا عـام مثـال، العقـد المبـرم بـين الحكومـة السـعودية وشـركة إسـتاندرد أويـل 
يســتمر االمتيـاز العربـي الســعودي نافـذ المفعــول " حيـث نصـت المــادة العاشـرة مـن العقــد علـى أن 

ومعموال به بصورة كاملة لمدة ست سنوات من بعد انتهاء مدة الستين سنة المنصوص عليها فـي 
 )79F80("المادة األولى من االمتياز العربي السعودي

ملكــة العربيــة الســعودية رائــدة اإلنتــاج العــالمي للبتــرول، وهــو مــا وممــا ال مــراء فيــه أن الم
منحهــا األهميــة االســتراتيجية علــى المســتوى اإلقليمــي وعلــى المســتوي الــدولي، وتحــرص الواليــات 
المتحدة األمريكية وشركاتها البتروليـة العمالقـة اسـتثمار رؤوس أموالهـا مـن خـالل اسـتغالل عقـود 

 .لكة السعودية في االستحواذ على أكبر قدر من الخام السعودياالمتياز المبرمة مع المم

وتعتبر الواليـات المتحـدة األمريكيـة المسـتهلك األوحـد للبتـرول السـعودي الـذي الغنـي عنـه 
علــى اإلطــالق ممــا زاد مــن العالقــات اإلســتراتيجية بــين الــدولتين تصــل لدرجــة التوأمــة فــي العديــد 

                                           
)79(  Denis: BETIEM: le contrats entree tats et personnes privees 

etrangeres droit applicable et responsabitite, international, these, 
Lausanne, 1988,p 37. 

 .، وما بعدها44صاحب ذهب، المرجع السابق، ص . محمد لبيب شقير، د/ راجع د )80(
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المملكـــة العربيـــة الســـعودية وضـــعا اســـتراتيجيا فـــي منطقـــة مـــن المجـــاالت المختلفـــة وهـــو مـــا مـــنح 
 .الخليج العربي والشرق األوسط على المستوي اإلقليمي

 "la mentabilite"العائد المادي لعقد االمتياز  -ج

المنتجـة مـن الشـركة األجنبيـة صـاحبة ( المقابل الذي تحصل عليه الدول مـانحو االمتيـاز 
ا المقابـل فـي العقـد، وكـان المقابـل المـادي الـذي تحصـل عليـه االمتياز، حيث يتم النص علـى هـذ

 :الدولة من عقد االمتياز يتخذ ثالث صور على النحو التالي

 :"royalty"نظام اإلتاوة  -1

بموجب هذا النظام تحصل الدولة المتعاقدة على مبلغ نقد يونسبة معينة مـن الخـام المنـتج 
 oil"ومشـــتقاته، وللدولـــة الحــــق فـــي الحصـــول علــــى كميـــات معينــــة مـــن الخـــام المنــــتج مجانـــا 

regians"ولهــا أيضــا شــراء نســبة لألســهالك المحلــي ،)
80F

فاإلتــاوة أو الريــع الــذي تحصــل عليــه . )81
، تحصل عليه في صورة مدفوعات نقديـة أو عينيـة تلتـزم الشـركة األجنبيـة بأدائهـا الدولة المتعاقدة

عـن كــل وحــدة إنتـاج تحصــل عليــه الشــركة مـن منطقــة االمتيــاز، ويــتم تحديـدها علــى أســاس مبلــغ 
("Crude oil"معـين عــن كـل وحــدة أنتـاج مــن البتـرول الخــام 

81F

، وقـد تحصــل الدولـة علــى نســبة )82
 )82F83( .الخام المنتجةمئوية معينة من الكميات 

                                           
، 490، 434، 412صـــاحب ذهـــب، المرجـــع الســـابق،ص . محمـــد لبيـــب شـــقير، د/ انظـــر د )81(

535. 
محمـد / وما بعدها، وأيضـا د 251أحمد عبد الحميد عشوش، المرجع السابق، ص / انظر د )82(

 .98، ص 26لبيب شقير، المرجع السابق،ص 
 .436،ص 414محمد لبيب شقير المرجع السابق،ص / انظر د )83(
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 :"Lease"نظام اإليجار  -2

تقـــوم الشـــركة األجنبيـــة المســـتغلة بســـداد مبلـــغ مـــالي يـــدفع ســـنويا للدولـــة، نظيـــر اســـتعمال 
الشركة لسطح األرض التـي تغطيهـا منطقـة االمتيـاز المحـددة بالعقـد، ويـتم الـنص فـي العقـد علـى 

بـــدء عمليـــات التصـــدير ، وتـــاريخ انتهـــاء  تحديـــد تـــاريخ نفـــاذ العقـــد، وتـــاريخ بـــدء اإلنتـــاج، وتـــاريخ
 )83F84( .العقد

وتتميز العقود التي أبرمتها الحكومة المصرية مع الشركات األجنبية، بالنص علـى سـريان 
 )84F85( .قيمة اإليجار طوال مدة العقد

 :"Bonuses"نظام المكافآت  -3

مــن الشــركة  مكافــآت التوقيــع عبــارة عــن مبــالغ ماليــة تحصــل عليهــا الدولــة مانحــة االمتيــاز
األجنبية عند توقيع العقـد، دون النظـر إلـى قيـام الشـركة المتعاقـدة بممارسـة األعمـال محـل العقـد، 

 )85F86( .أو انتظار النتائج التي تسفر عنها عمليات البحث والتنقيب عن البترول

الثالث هـي المقابـل المـادي الـذي تحصـل عليـه الدولـة المنتجـة مـن عقـود وتعتبر األنظمة 
ز التي تبرمها مع الشركات األجنبية، واألنظمة الثالثـة السـابقة أهـم مالمـح المقابـل المـادي االمتيا

 .لعقد االمتياز وعامال أساسيا لتطور صور عقود البترول المبرمة فيما بعد

                                           
 .275،ص 21صاحب ذهب، المرجع السابق،ص . محمد لبيب شقير، د/ انظر د )84(
 .502المرجع السابق،ص  )85(
 .95المرجع السابق،ص  )86(
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واستطاعت الشركات األجنبية بفضل هذه األنظمة تحقيق مكاسب ماليـة ضـخمة ال يمكـن 
عليـه الـدول المنتجـة، مثـال لـذلك حصـول الحكومـة اإليرانيـة علـى مقارنتها بالمقابـل الـذي تحصـل 

، علــى مبلــغ 1951حتــى عــام  1911عوائــد ماليــة مــن عقــود االمتيــاز المبرمــة خــالل الفتــرة مــن 
مليون دوالر، مقابل حصول الحكومة البريطانية على أرباح مـن شـركاتها العاملـة فـي إيـران  316
ون دوالر صافي أرباح عن حصتها في الشركة خالل ملي 613مليون دوالر ضرائب،  700على 

 )86F87( .نفس المدة السابقة

(ونالحـــظ مـــدى قــــوة شـــركات البتــــرول األجنبيـــة العاملــــة فـــي مجــــال صـــناعة البتــــرول
87F

88( ،
فالعائد المادي ضخم جدا للشركة األجنبية والدولة التي تتبعها، أمـا المقابـل المـادي الـذي تحصـل 

(عليـه الدولـة ضـعيف جـدا
88F

مقابـل الـذي تدفعـه الشـركة األجنبيـة يمنحهـا الحريـة المطلقـة فـي فال. )89
 .البحـث والتنقيــب واإلنتــاج واالســتخراج والنقــل بأنواعـه، وعمليــات التكريــر والتصــدير للخــام المنــتج

)
89F

90( 

فالمقابــل المــادي الــذي تحصــل عليــه الدولــة المنتجــة ســواء فــي صــورة إتــاوة، أو إيجــار، أو 
ات األجنبيــة حــق ملكيــة خــام البتــرول المنــتج مــن اآلبــار والحــق فــي مكافــآت التوقيــع، مــنح الشــرك

 )90F91( .التصرف فيه دون رقابة من جانب الدولة المتعاقدة

                                           
)87(  Aitc haalal: op. cit, p. 84. 

 .9عبد الباري أحمد عبد الباري، المرجع السابق،ص / انظر د )88(
 .8صاحب ذهب، المرجع السابق،ص . د. محمد لبيب شقير/ انظر د )89(
 .85عبد الرحيم محمد سعيد، المرجع السابق،ص / انظر د )90(
 .وما بعدها 74لحميد عشوش، المرجع السابق،ص أحمد عبد ا/ انظر د )91(
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إذن مــن أهــم ســمات االمتيــاز البترولــي فــي مراحلــه األولــى ملكيــة الشــركة األجنبيــة للخــام 
والخــام المســتخرج مــن  المنــتج بالكامــل، وهــو مــا يعنــي انعــدام الصــلة بــين الدولــة المنتجــة للبتــرول

آبارها، فهي محرومة من استغالل بترولهـا فالـدول المنتجـة فـي منطقـة الشـرق األوسـط تعـاين مـن 
 .االستعمار األوروبي، وتفشي الجهل والفقر، وضعف أنظمتها القانونية

 :"Advantages"امتيازات الشركة األجنبية  -د

طقـة الشـرق األوسـط بامتيـازات قانونيـة ال تتمتع الشركات البترولية األجنبية العاملـة فـي من
تمــنح إال مــن خــالل الســلطة المركزيــة العليــا بالدولــة، ســواء مــن رئــيس جمهوريــة أو ملــك، أميــر، 

 .سلطان، فهي تقترن بالنظام القانوني العام للدولة

حيث تتمتع الشركة األجنبية باإلعفاء مـن الرسـوم الجمركيـة والضـرائب، وحـق الشـركة فـي 
كافـــة مـــا تحتاجـــه للمشـــروع دون الحصـــول علـــى تـــراخيص مـــن حكومـــة الدولـــة المتعاقـــدة اســـتيراد 

(تسهيال لقيام الشركة بأعمالها
91F

ويتم النص في العقد على الحاالت التي تمنح فيهـا الحكومـات . )92
المتعاقـــدة، الشـــركات األجنبيـــة العاملـــة علـــى أراضـــيها اإلعفـــاء الجمركـــي علـــى اآلالت والمعـــدات 

 .المبرم بين الطرفينصد استعمالها في تنفيذ العملية محل العقد المستوردة، بق

مثـــال لـــذلك، العقـــد المبـــرم بـــين الحكومـــة الســـعودية وشـــركة إســـتاندرد أويـــل كاليفورنيـــا عـــام 
، فقــد نصــت المــادة األولــى مــن العقــد المبــرم علــى أن تعفــي الشــركة والمشــروع مــن جميــع 1933

الضـــرائب المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة ومـــن العوائــــد واألجـــور والرســـوم بمـــا فيهـــا الرســـوم الجمركيــــة 
"customs exemptions".)92F93( 

                                           
)92(  aitchallal: op. cit,p78. 

 .31محمد لبيب شقير، صاحب ذهب، المرجع السابق،ص / انظر د )93(
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 :"Arbitration"التحكيم  -و

حرصـــت الشـــركات األجنبيـــة علـــى الـــنص فـــي العقـــود المتعلقـــة باســـتغالل الثـــروة البتروليـــة 
علــى اختيــار التحكــيم كأفضــل الوســائل القانونيــة لحــل المنازعــات الناشــئة عــن العقــد، ويــتم إدراج 

علـــى العقـــد، واإلجـــراءات القانونيـــة، شـــرط التحكـــيم فـــي العقـــد، وتحديـــد القواعـــد القانونيـــة المطبقـــة 
 ."connecting factors"ومكان التحكيم، والقانون المطبق على العقد 

فالشركات األجنبية تدرك عدم صالحية األنظمة القانونيـة للـدول المنتجـة، لتنظـيم النـواحي 
عقـد االمتيـاز المختلفة والمعقدة المتعلقة بهذه الصناعة الحيوية واالستراتيجية، وهو ما يجعـل مـن 

البترولي وثيقة قانونية قائمة بـذاتها لتنظـيم عمليـات صـناعة البتـرول فـي ظـل افتقـاد غالبيـة الـنظم 
القانونيـــة لـــدول العـــالم، للمقومـــات األساســـية لمبـــدأ ســـيادة القـــانون والرقابـــة علـــى أعمـــال الســـلطة 

 )93F94( .المتعاقدة

ـــة مـــن عـــدم تكامـــل  ـــة مقـــارن وتعـــاني دول منطقـــة الشـــرق األوســـط العربي أنظمتهـــا القانوني
بالدول الكبرى المتقدمة، ويعتبر النظام القانوني األمريكي المثـال النمـوذجي للتكامـل، فـي المجـال 
القــــانوني، لــــذلك تعــــاني الــــدول العربيــــة المنتجــــة للبتــــرول مــــن ضــــعف أنظمتهــــا القانونيــــة نتيجــــة 

علــى االســتغالل األمثــل االســتعمار األوروبــي، الــذي حــرص علــى حرمــان هــذه الــدول مــن القــدرة 
 )94F95( .للثروات البترولية، وتحديد اإلطار القانونية لعمليات البترول المختلفة

                                           
)94(  Ahmed sadek el kosherri. Le regime juridique cree parles acconds de 

participation dans le domine petrolier, recueil cours, 1975,p. 219, spec, 
244, No 21. 

 .55ص .54عبد الرحيم محمد سعيد، المرجع السابق،ص / د )95(
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" عـن ذلـك، حيـث قـال  1969ولقد عبر وزير البترول في إمارة دبي بدولـة اإلمـارات عـام 
زي فـي ليس لدينا خبير في االتفاقيات البتروليـة، وعنـدما ذهبنـا إلـى إنجلتـرا وجـدنا الجانـب اإلنجليـ

إن هـؤالء الخبـراء كتبـوا االتفاقيـة " وقـال ". االتفاقية مسـتعدا بعـدد كبيـر مـن الخبـراء المتخصصـين
(".فهم عندهم العلم.. ولم أدخل في جدل أو مناقشات أو أتدخل

95F

96( 

فعقود االمتياز المبرمة في عهـد االسـتعمار تـأثرت باألوضـاع السياسـية واالقتصـادية، ولـم 
عالقة بالعقد سوى بالتوقيع والحصول على المقابل المـادي فقـط، وفـي حالـة  يكن للدولة المتعاقدة

إخالل الدولة بالعقد يـتم اللجـوء إلـى التحكـيم، وهـو مـا حـرم القضـاء الـوطني والقضـاء الـدولي مـن 
 .سلطة الفصل في المنازعات الناشئة عن العقد

                                           
 .56المرجع السابق،ص  )96(
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 المطلب الثاني

 التعديالت التي طرأت على عقد االمتياز

ــــة الثانيــــة، إصــــطدمت منــــذ نها يــــة الحــــرب العالميــــة األولــــى وحتــــى نهايــــة الحــــرب العالمي
الشـــركات األجنبيـــة بطموحـــات الـــدول المنتجـــة للبتـــرول، نتيجـــة للتطـــورات السياســـية واالقتصـــادية 
علــى المســتوي الــدولي، واعتلــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة زعامــة الحيــاة الدوليــة، وبــدأت الــدول 

عــالن العصــيان علــى أســلوب اســتغالل المــوارد البتروليــة، وقلــة المقابــل المــادي المنتجــة للبتــرول إ
 .الذي تحصل عليه الدولة من عقود االمتياز المبرمة مع الشركات األجنبية

وأول أزمـــات عقـــود االمتيـــاز البترولـــي نشـــأت بـــين الحكومـــة اإليرانيـــة والشـــركة البريطانيـــة 
(المحتكــرة لصــناعة البتــرول اإليرانــي

96F

قــد اعترضــت الحكومــة اإليرانيــة بســبب ضــعف المقابــل ، ف)97
الــذي تحصــل عليــه مــن الشــركة البريطانيــة، وطلبــت الحكومــة اإليرانيــة  "larent abilite"المــادي 

مع فـرض إتـاوات جديـدة ورفضـت الشـركة التعـديل، وهـو  "la revision de lapacte"تعديل العقد 
فبرايــــر  27ممنــــوح للشــــركة األنجلوٕايرانيــــة بتــــاريخ مــــا دفــــع الحكومــــة اإليرانيــــة إلنهــــاء االمتيــــاز ال

، وأعلنت الشركة اللجوء إلى عـرض النـزاع علـى عصـبة األمـم المتحـدة، ورفضـت محكمـة 1932
 .)international contract"")97F98العدل الدائمة فكرة دولية العقد 

انيـة وعندما فشـلت مسـاعي الشـركة لتـدويل العقـد، إسـتأنفت المفاوضـات مـع الحكومـة اإلير 
 "New royalties"وأكـدت حـق الحكومـة اإليرانيـة فـي طلـب تعـديل العقـد، وفـرص إتـاوات جديـدة 

وأعلنـــت الشـــركة قبـــول فكـــرة تقليـــل إنتـــاج الخـــام المســـتخرج مـــن اآلبـــار للحفـــاظ علـــى احتياطيـــات 
                                           

)97(  Denis Betlems: op. cit, p. 38 ets. 
)98(  bid. P 27. 
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البتــرول، فقـــد أدركـــت الحكومــة البريطانيـــة مـــدى خطــورة إلغـــاء االمتيـــاز علــى مصـــالحها الحيويـــة 
ترايتجية، فـــي ظــل الصـــراع الصــناعي الـــدولي والتقـــدم الرهيــب للنفـــوذ األمريكــي فـــي منطقـــة واالســ

الشــرق األوســط عمومـــا، وهــو مــا دفـــع الشــركة البريطانيـــة لقبــول التعــديل النقـــدي وتنظــيم اإلنتـــاج 
 )extraction. )98F99والحد من الحرية المطلقة لعملية االستخراج 

تـــرفض عقـــد االمتيـــاز واســـتطاعت تعـــديل العقـــد، فـــإيران تعتبـــر أول دولـــة منتجـــة للبتـــرول 
إلدراكهــا مــدى مــا تتمتــع بــه مــن وفــرة نقطيــة تــؤثر فــي الســوق العــالمين وعمليــة تنظمــي اإلنتــاج 
تمنحها القدرة على تحقيق قدرة أكبر من الفوائد التي تدعم االقتصاد اإليرانـي مسـتقبال، ومنـذ ذلـك 

وحكومــات الــدول المنتجــة إلــى صــراع المنتجــين  التعــديل دخلــت العالقــات بــين الشــركات األجنبيــة
 .والمستهلكين

(ولعب البترول خالل الحـرب العالميـة الثانيـة دورا ملموسـا فـي إنهـاء الحـرب
99F

، والتفـوق )100
الملموس للواليات المتحدة األمريكية بفضل التفوق الساحق للشركات األمريكية في السـيطرة علـى 

 .البترول العالمي

وتعتبــــر فينــــزويال أول دول أمريكــــا الالتينيــــة التــــي أعلنــــت رفضــــها المقابــــل المــــالي الــــذي 
، وأصدرت تشريعا بموجبـه تـم فـرض ضـرائب علـى 1948تحصل عليه، وأنهت نظام اإلتاوة عام 

وهـــو مـــا عـــرف بنظـــام مناصـــفة األربـــاح % 50األربـــاح التـــي تحققهـــا الشـــركات األمريكيـــة بمعـــدل 
profit sharing. 

                                           
)99(  denis betlems: op. cit, p 27. 

 .31عبد الباري أ؛مد عبد البارين المرجع السابق،ص / انظر د )100(
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ا لنظام مناصفة األرباح تحصل الدولة المنتجة للبترول علـى نصـف األربـاح المحققـة ووفق
باعتبارها المالك األصلي لخام البترول، حيث تحصل الشركات على البتـرول مقابـل نظـام اإلتـاوة 

royalty  100( .وهو أول تحول قانوني يطرأ على عقود االمتياز في قارة أمريكا الالتينيةF101( 

المنتجــة للبتــرول فــي منطقــة الشــرق األوســط بالتشــريع الفينــزويلين وطالبــت وتــأثرت الــدول 
الشــركات األجنبيــة العاملــة فــي منطقــة الشــرق األوســط، بتطبيــق نظــام مناصــفة األربــاح خصوصــا 
وأن الشـركات األمريكيــة قبلــت بالنظــام وتــم تطبيقــه، وأعلنــت الحكومــة اإليرانيــة رغبتهــا فــي تطبيــق 

فضــــت الشـــركة البريطانيــــة وهــــو مـــا دفــــع حكومــــة رئـــيس الــــوزراء اإليرانــــي النظـــام الفينزويلــــي، ور 
، كـــأول تـــأميم 1951مـــايو  1مصـــدق، اتخـــاذ قـــرار تـــأميم ممتلكـــات الشـــركة األنجلـــو إيرانيـــة فـــي 

 )101F102( .بترولي في العالم على يد الحكومة اإليرانية

ة دوليــة وعلـى الــرغم مــن رفــض المحكمـة الدائمــة للعــدل الــدولي فــي ظـل عصــبة األمــم فكــر 
العقـــد، إال أن الشــــركة األنجلــــو إيرانيــــة أصـــرت علــــى عــــرض النــــزاع علـــى هيئــــة األمــــم الممتــــدة، 
ــــازات  وقضــــت محكمــــة العــــدل الدوليــــة بعــــدم اختصاصــــها بنظــــر المنازعــــات الناشــــئة عــــن االمتي
ـــة  ـــة اإليراني ـــة بنقـــل ممتلكـــات الشـــركة لصـــالح الشـــركة الوطني ـــة، وقامـــت الحكومـــة اإليراني البترولي

ول، ونتج عن قرار التأميم أزمة شديدة فقد اتخذت الشركات البتروليـة قـرارا بعـدم التعامـل مـع للبتر 
ناقالت البترول اإليرانيـة، فـي موانيهـا  "confiscation "البترول اإليراني، وقامت الدول بمصادرة 

 )102F103( .على خام البترول اإليراني saisi consrvationeوتوقيع إجراءات الحجز التحفظي 

                                           
)101(  denis betlems, op. cit, p. 38 N 22. 
)102(  denis betlems, op. cit, p. 38 N 23. 
)103(  Denis betlems, op. cit, p 38 etcs, No 23. 



 

65 
 

علـــى قعودهــــا  "profit sharing"طبقـــت الشـــركات األمريكيــــة نظـــام مناصـــفة األربــــاح و 
 1950المبرمــــة مــــع المملكــــة العربيــــة الســــعودية، فقــــد أصــــدرت الحكومــــة الســــعودية فــــي نــــوفمبر 

، والذي بموجبه تم فـرض ضـريبة علـى أربـاح الشـركات األجنبيـة 17/2/3321مرسوما ملكيا رقم 
صــدر المرســوم الملكــي الثــاني رقــم  1950ديســمبر  27دية، وفــي العاملــة علــى األراضــي الســعو 

، وبموجبه تـم فـرض الضـرائب علـى األربـاح الناتجـة فـي مجـال البتـرول، وبنـاء 17/2/38/7134
عقـــد مناصـــفة  1950ديســـمبر،  30علـــى المرســـومين الســـابقين، أبرمـــت الحكومـــة الســـعودية فـــي 

مـــن  21كيـــة، فقـــد نصـــت علـــى ذلـــك المـــادة األمري "Aramco"ألربـــاح بينهـــا وبـــين شـــركة آرامكـــو 
 )103F104( .العقد

فقــــد حرصــــت الشــــركات البتروليــــة األمريكيــــة علــــى الســــيطرة علــــى بتــــرول منطقــــة الخلــــيج 
فــــي العقــــود المبرمــــة مــــع  1951العربــــي، فرحبــــت بتطبيــــق نظــــام مناصــــفة األربــــاح، طبــــق عــــام 

 )104F105( .الشركات العاملة على اإلقليم الكويتي

، فــتم الــنص فــي العقــود المبرمــة مــع شــركات نفــط العــراق، 1952وفــي العــراق طبــق عــام 
وشــركة نفــط الموصــل، وشــركة نفــط البصــرة، فقــد نصــت المــادة الثانيــة مــن العقــد علــى حصــول 

من األرباح الناتجة من عمليـات الشـركات األجنبيـة فـي % 50الحكومة العراقية على مبلغ يعادل 
 )105F106( .األراضي العراقية

                                           
 .وما بعدها 140صاحب ذهب، المرجع السابق،ص / محمد لبيبي شقير، د/ انظر د )104(
 .107عبد الرحيم سعيد، المرجع السابق،ص / انظر د )105(
 .وما بعدها 346محمد لبيب شقير، المرجع السابق،ص / انظر د )106(
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ومـــة اإليرانيـــة أول الحكومـــات المطالبـــة بتطبيـــق نظـــام مناصـــفة وعلـــى الـــرغم مـــن أن الحك
، وهـو مجموعـة مـن الشـركات )الكارثـل( األرباح، وبعد قرار التـأميم اإليرانـي ودخـول الكونسـرتيوم 

، وقـد سـاعد تطبيـق 1954البترولية العمالقة وتم العمـل بنظـام مناصـفة األربـاح فـي العقـد المبـرم 
ات األمريكيـــة العمالقـــة علـــى ضـــبط تـــوازن صـــناعة البتـــرول فـــي هـــذا النظـــام علـــى ســـيطرة الشـــرك

العــــالم، فالتــــأميم اإليرانــــي أنهــــي االحتكــــار البريطــــاني للــــنفط اإليرانــــي، وحلــــت مجموعــــة شــــركات 
، وتــم توقيــع الحكومــة اإليرانيــة علــى عقــد بموجبــه تحصــل الحكومــة "consortium"الكونســوتيرم 

 )106F107( .مليون جنيه إسترليني 25تأميم البريطانية على تعويض من جراء عملية ال

وعلى الرغم مـن الصـعوبات التـي واجهتهـا الـدول المنتجـة لتطبيـق نظـام مناصـفة األربـاح، 
إال أن الدول طالبت بزيادة كميات اإلنتاج للحصول على مـوارد تسـاعد فـي عمليـة التنميـة، ولكـن 

حكوماتهـــا قبــــل تطبيــــق  الشـــركات األجنبيــــة كانـــت تقــــوم بســـداد الضــــرائب المفروضــــة عليهـــا مــــن
المناصـــفة، وهـــو مـــا حـــرم الـــدول مـــن نســـبة كبيـــرة مـــن األربـــاح التـــي تحققهـــا الشـــركات بعـــد ســـداد 

 )107F108( .الضرائب، وهو ما جعل نظام مناصفة األرباح ال يحقق مبدأ التوازن المالي للعقد

حيـــث أن نظـــام مناصـــفة األربـــاح يطبـــق علـــى األربـــاح التـــي تحققهـــا الشـــركة داخـــل إقلـــيم 
دولة فقط، أما األرباح التـي تحقيقهـا الشـركات والناشـئة عـن عمليـات النقـل، والتسـويق، والتكريـر ال

"refining"  ال تخضــــع للمناصــــفة بــــل حقــــا خالصــــا تســــتحوذ عليــــه الشــــركة األجنبيــــة، فالتقســــيم
 .ينحصر بالنسبة لألرباح المحققة من عملية اإلنتاج فقط

                                           
)107(  Denis betlems, op. cit, p 38 etes, No 23. 

 .29عبد الباري أحمد عبد الباري، المرجع السابق،ص / انظر د )108(
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وســاعد نظــام مناصــفة األربــاح علــى ســيطرة الشــركات علــى أســعرا خــام البتــرول، والعمــل 
علـى خفضــه بصـفة مســتمرة، واســتغالل الشـركات الخــام المنـتج فــي القيــام بعمليـات بتروليــة خــارج 
 .حــدود إقلــيم الدولــة، وهــو مــا جعــل حصــة الدولــة المنتجــة غيــر متوازنــة مــع مبــدأ التــوازن المــالي

)
108F

109( 

الت التــي واجهـــت نظــام مناصــفة األربــاح، نظـــام اإلتــاوة الــذي تحصــل عليـــه وأهــم المشــك
حيـــث أن الـــدول المنتجـــة رأت إخـــراج اإلتـــاوة المدفوعـــة، واعتبارهـــا . الدولـــة المنتجـــة مـــن الشـــركة

نفقات يتم خصمها من الدخل اإلجمـالي، وتمسـكن الشـركات األجنبيـة باعتبـار اإلتـاوات المدفوعـة 
التـــي تحصـــل عليهـــا % 50الحكومـــة ويـــتم خصـــمها مـــن نســـبة للحكومـــات تـــدخل ضـــمن حصـــة 

 .الدولة

وأصرت الدول المنتجة على اعتبار اإلتاوة ضمن نفقات اإلنتاج يتم خصـمها مـن األربـاح 
التــي تحصــل عليهــا الشــركات األجنبيــة للوصــول لألربــاح الصــافية، وتكتلــت الــدول المنتجــة وتــم 

، وتكونــت مــن عمالقــة اإلنتــاج العــالمي 1960م إنشــاء منظمــة الــدول المنتجــة للبتــرول أوبــك عــا
للنفط، الدول التي تنتج أكثـر مـن مليـون برميـل يوميـا، ثـالث عشـرة دولـة منتجـة، المملكـة العربيـة 
السـعودية، إيـران، العـراق، قطـر، اإلمـارات العربيــة، ليبيـا، الجزائـر، الكويـت، اندونيسـيا، فينــزويال، 

 )109F110( .دافها حماية مصالح الدول األعضاء بالمنظمةاألكوادور، نيجيريا الجايون، ومن أه

، ففي العراق بعد عـزل ""Reling mishmentبرزت مشكلة نظام التخلي  1964وفي عام 
المكل عبد اهللا قامت الحكومة العراقية بسحب االمتيازات بالنسبة للمناطق التي لـم يـتم االكتشـاف 

                                           
 .109عبد الرحيم محمد سعيد، المرجع السابق، ص / انظر د )109(
 .45عبد الباري أحمد عبد الباري، المرجع السابق،ص / انظر د )110(
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، مفقود االمتياز لم يتم النص فيها علـى "IPC"فيها، واإلبقاء على جزء االمتيازات لصالح شركة 
المناطق الخالية وغير المستغلة فعليا، والمعلوم أن مفقود االمتياز كانت المسـاحات شاسـعة لعـدم 
مزاحمــــة الشــــركات األخــــرى، ولكــــن بعــــد التــــأميم اإليرانــــي حرصــــت الشــــركات علــــى الــــدخول فــــي 

منـاطق االمتيـاز الغيـر مسـتغلة وفقـا مفاوضات مباشرة مـع حكومـات الـدول المنتجـة، فيمـا يخـص 
 )110F111( .لمراحل زمنية يتم فيها التخلي التدريجي عن هذه المناطق

وأول الـــدول المطبقـــة لنظـــام التخلـــي فـــي عقودهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية، فقـــد نصـــت 
، علـى تخلـي 1933المادة التاسعة من العقد المبرم بين حكومة المملكة وشركة أرامكـو األمريكيـة 

شــركة األمريكيــة للحكومــة الســعودية عــن األجــزاء الواقعــة فــي نطــاق منطقــة االمتيــاز التــي تقــرر ال
الشـــركة عـــدم مواصـــلة عمليـــات البحـــث أو التنقيـــب فيهـــا، أو اســـتخدام هـــذه المنـــاطق خالفـــا فيمـــا 

عامــا،  22اتفـق الطرفــان علـى برنـامج زمنـي للتخلـي مدتـه  1948يتعلـق بالمشـروع، وفـي أكتـوبر 
 )111F112( .1948على التخلي في كافة العقود المبرمة بعد عام  وتم النص

، تـم الـنص 1974وفي العقد المبرم بين الحكومـة المصـرية وشـركة آموكـو األمريكيـة عـام 
ويطبـق علـى المنـاطق التـي ال يـتم االكتشـاف  "mandatory"على نـوعين مـن التخلـي، اإلجبـاري 

 )112F113( .للبترول في هذه المناطق "Commercial Discovery"التجاري 

                                           
ـــد البـــاري، المرجـــع الســـابق،ص  )111( ـــد البـــاري أحمـــد عب ـــد الحميـــد / ، د187انظـــر عب أحمـــد عب

 .وما بعدها 55سابق،صعشوش، المرجع ال
 .وما بعدها 179انظر عبد الرحيم محمد سعيد، المرجع السابق،ص  )112(
 .1186محمد لبيب شقير، المرجع السابق، ص / انظر د )113(
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فهـو يسـمح  "Voluantary re linquishments"أمـا النظـام الثـاني هـو التخلـي االختيـاري 
للشــركة التخلــي فــي أي وقــت عــن منطقــة االمتيــاز بشــرط وفــاء الشــركة بالتزاماتهــا الماليــة ونفقــات 

 )113F114( .عملية البحث

بنظام التخلـي، بإصـدار القـانون رقـم وواجهت الحكومة العراقية عدم قبول الشركات العمل 
، والخـــاص بتعـــين منـــاطق االســـتثمار البترولـــي، وغيـــر المســـتغلة مـــن الشـــركات 1961لســـنة  80

ــــة (األجنبي
114F

ــــة . )115 ــــانون اســــتعادت الحكومــــة العراقي ــــر % 99.6ووفقــــا لهــــذا الق مــــن المنــــاطق الغي
خاضــعة % 0.4مســتغلة، مــن شــركات نفــط العــراق، ونفــط الموصــل، ونفــط البصــرة وأبقــت علــى 

 )115F116( .لسيطرة الشركات األجنبية بموجب عقود االمتيازات المبرمة قبل صدور هذا القانون

فالدول المنتجـة واجهـت العديـد مـن العقبـات لزيـادة الـدخل القـومي، ضـعف المقابـل المـالي 
ســواء مــن عقــود االمتيــاز أو مناصــفة األربــاح، وعــدم قــدرة الــدول علــى الســيطرة علــى احتياطياتهــا 

مواجهــة الشــركات األجنبيــة، ومــع تــوالي االكتشــافات الضــخمة فــي الجزائــر، وليبيــا، ونيجيريــا  فــي
 .وازدياد قوة الدول المنتجة والعمل في ظل منظمة األوبك إليجاد حلول لهذه العقبات

وحاولت منظمة الدول المنتجة للبترول أوبك إيجـاد حلـول صـراعها مـع الشـركات األجنبيـة 
لمباشــر لتعــديل عيــوب االمتيــاز البترولــي، وأهمهــا علــى اإلطــالق الجانــب مــن خــالل التفــاوض ا

، تـــم 1964نـــوفمبر  28إلـــى  23المـــالي للعقـــود وفـــي مـــؤتمر جاكرتـــا بإندونيســـيا فـــي الفتـــرة مـــن 

                                           
 .1186محمد لبيب شقير، المرجع السابق،ص / انظر د )114(
عة ســعد عــالم، موســو / ، وانظــر د1457محمــد لبيــب شــقير، المرجــع الســابق،ص / انظــر د )115(

 .16التشريعات، المرجع السابق،ص 
 .200عبد الباري أحمد عبد الباري، المرجع السابق، ص / انظر د )116(
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باعتبـار اإلتـاوات التـي تـدفعها الشـركات األجنبيـة جـزءا مـن نفقـات اإلنتـاج  49إصدار القرار رقم 
ليس جزءا من حصة الدولة في نظام مناصـفة األربـاح، وحرصـت الـدول ، و "the cost"أو تكلفته 

 )116F117( .على العقود المبرمة مع الشركات األجنبية 49األعضاء على تطبيق القرار رقم 

والتحــوالت االسـتراتيجية فـي منطقــة الشـرق األوسـط، أعلنــت  1967يونيـو  5وعقـب نكسـة 
ن رغبـــتهم فــي تطـــوير النظـــام القـــانوني عـــ 1968الــدول المنتجـــة األعضـــاء بمنظمـــة األوبــك عـــام 

فــي صــناعة البتــرول، وطالبــت الــدول مــن الشــركات  "sharing"لالمتيــازات مــن خــالل المشــاركة 
األجنبيــــة تحديــــد أســــعار البتــــرول لتحقيــــق التــــوازن المــــالي للطــــرفين، وحــــق الدولــــة المنتجــــة فــــي 

كات األمينيـــة علـــى الحصـــول علـــى جـــزء مـــن رأس مـــال الشـــركات األجنبيـــة، والتفـــاوض مـــع الشـــر 
 )117F118( .التعديالت

                                           
/ ، وانظـر د273، 269أ؛مـد عبـد الحميـد عشـوش، المرجـع السـابق، ص / انظر في ذلك د )117(

محمـــــد طلعـــــت / ، وأيضـــــا د104، ص 103عبـــــد الـــــرحيم محمـــــد ســـــعيد، المرجـــــع الســـــابق، ص 
، ص 1967الغنيمـــي، تغيـــر األوضـــاع وعقـــد االمتيـــاز، مـــؤتمر البتـــرول العربـــي الســـادس، بغـــداد 

ك الـدول فـي إدارة االمتيـاز البترولـي، بحـث مـؤتمر البتـرول أحمد الخريجي، اشـترا/ ، وانظر د19
 .3،ص 1967السادس، بغداد 

)118(  Georges fisher, l. organization de, pay exportateurs de petrole 
"A.F.D.I. 1961,p 163 etss. 
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الــــدول األعضــــاء ، والــــذي يمــــنح 1968لســــنة  90وأصــــدرت منظمــــة األوبــــك القــــرار رقــــم 
بالمنظمــة الحــق فــي مطالبــة الشــركات األجنبيــة بالمشــاركة فــي صــناعة البتــرول، وفــي حالــة خلــو 

 )118F119( .العقد من النص على ذلك للدول الحق في النص على المشاركة

الســـابق وبعــــد الجزائـــر عــــن الصـــراع المســــلح بـــين مصــــر وٕاســـرائيل، قامــــت ووفقـــا للقــــرار 
الحكومـة الجزائريـة بــالحجز علـى األمــوال المملوكـة للشــركات األجنبيـة، وقبلــت الشـركات األجنبيــة 

الجزائريــــة الحــــق فــــي امــــتالك جــــزء مــــن رأس مــــال  "Sonotrch"تعــــديل النقــــود وتــــم مــــنح شــــركة 
الشـــــركة، وترتبـــــت علـــــى ذلـــــك إعـــــالن الحكومـــــة الجزائريـــــة رفـــــع الحجـــــز عـــــن أمـــــوال الشـــــركات 

(األجنبيـــة
119F

، ودعـــم الموقـــف الجزائريـــة البعـــد عـــن مســـرح العمليـــات العســـكرية والـــدعم الفرنســـي )120
(للحكومة الجزائرية

120F

األمريكيـة عـن جـزء مـن  "Getly"تنازلت شـركة  1968أكتوبر  19، وفي )121
 .حقوقها لصالح شركة سونا طراك الجزائرية

، والتــي حــددت الســعر الموضــوعي للبتــرول مــن 1971وتــم إبــرام اتفاقيــة طهــران فــي عــام  
ســنويا لمواجهــة % 2.5خــالل ثالثــة معــايير، المعيــار األول هــو تصــعيد أســعار البتــرول بمعــدل 

 .التضخم المستمر

                                           
)119(  Benchik, les ins truments juridiques de la politique algerienne des 

hydrocanbures, paris, L.G.D.J. 1973,p 277 etss. 
خـــالف عبـــد / ، وانظـــر د130أحمـــد عبـــد الحميـــد عشـــوش، المرجـــع الســـابق،ص / انظـــر د )120(

عبــد الحميــد األحــدب، المرجــع الســابق،ص / ، وانظــر د154الجــابر خــالف المرجــع الســابق،ص 
195. 

)121(  Elkosherie op. cit. p. 147,p. 219 ets, spe, 251. 
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كعــالوة خاصــة باعتبــار البتــرول مــوردا % 2.5ة األســعار بمعــدل والمعيــار الثــاني هــو زيــاد
 .ناضبا يزداد الطلب عليه لخدمة المستهلكين

، واتفاقيــة جنيـــف الثانيـــة 1971أمــا المعيـــار الثالــث، هـــو مــا أقرتـــه اتفاقيـــة جنيــف األولـــى 
، مــن خـــالل تصـــحيح أســـعار البتــرول وفقـــا لمـــا يطـــرأ علـــى قيمــة الـــدوالر مـــن تغيـــرات فـــي 1973

 .اجهة العمالت الرئيسية لتحقيق التوازن بين العرض والطلبمو 
، أصـدرت منظمـة 1971وفي مؤتمر البترول الخامس والعشـرين المنعقـد فـي بيـروت عـام 

الــدول المصــدرة للبتــرول قــرارا بقيــام الــدول األعضــاء بالتفــاوض مــع الشــركات األجنبيــة بأســلوب 
اعة البتـــرول، وتـــم التوصـــل بعـــد مرحلـــة منفـــرد أو جمـــاعي لصـــياغة عقـــود مشـــاركة لعمليـــات صـــن

، وبموجبهــا قبلــت 1972المفاوضــات إلبــرام اتفاقيــة المشــاركة البتروليــة فــي مدينــة نيويــورك عــام 
من أسـهم الشـركات عـام % 25الشركات األجنبية مشاركة حكومات الدول المنتجة، وتنازلت عن 

 .العقد بشكل طبيعي ، مع استمرار النسبة حتى نهاية1983عام % 51، لتصل إلى 1973
ـــة نيويـــورك، إال أن الحكومـــة  ـــا التفاقي ـــة وفق ـــاع نســـبة مشـــاركة الدول ـــرغم مـــن ارتف ـــى ال وعل
الكويتيــة رفضــت هــذه النســب ودخلــت فــي تفــاوض مــع الشــركات لزيــادة نســبتها فــي رأس المــال، 

شـركة  وشركة جلـف األمريكيـة، باعتبارهمـا مـالكي "B.P"وهما شركة البريتش تيورليوم اإلنجليزية 
 .نفط الكويت

علـــى حصـــول الحكومـــة الكويتيـــة علـــى نســـبة / ،1974ينـــاير  26ووافقـــت الشـــركتين فـــي 
(مــن ممتلكــات وأصــول الشــركتين% 60

121F

، وعنــدما حاولــت الجزائــر تطبيــق فكــرة المشــاركة فــي )122
يونيــو  12رأس مــال الشــركات األجنبيــة، قامــت الحكومــة الجزائريــة بتــأميم الشــركات الفرنســية فــي 

                                           
)122( Elkosherie, op. cit. p 259. 

 .، وما بعدها161سعد عالم، المرجع السابق،ص / وانظر د
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مــــن كافــــة % 51وبموجــــب قــــرارات التــــأميم شــــاركت الجزائــــر الشــــركات الفرنســــية بنســــبة  ،1971
(المشروعات البترولية المقامة في الجزائر

122F

123(. 
ولدخول ليبيا في المشاركة البتروليـة بعـد رفـض الشـركات األجنبيـة، قامـت بتـأميم البـريتش 

قــانون التــأميم والــذي  ، أصــدرت1972ســبتمبر  1، وفــي 1970بتروليــوم البريطانيــة فــي ديســمبر 
فــي ممتلكــات ومصــالح الشــركات األجنبيــة العاملــة علــى % 51حــدد نســبة ملكيــة الحكومــة الليبيــة 

(اإلقليم الليبي
123F

فقـد شـهدت الفتـرة قبـل نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة وحتـى قيـام حـرب أكتـوبر . )124
والشــركات األجنبيــة ، صــراعا شــديدا بــين الــدول المنتجــة للبتــرول أعضــاء منظمــة األوبــك، 1973

وتعتبـر الشـركات البريطانيـة أكثـر الشـركات تعرضـا للتـأميم فـي منطقـة الشـرق . والدول التابعة لها
 .األوسط، فغالبية الدول بدأت في االستفادة من العالقات البترولية مع الشركات األمريكية

 المطلب الثالث
 "Sharing Agreements"عقود المشاركة 

بيــة مســتقلة عــن الشــركات الكبــرى ورغبــة هــذه الشــركات فــي إبــرام مــع ظهــور شــركات أجن
عقـــود مـــع الـــدول وفيـــرة اإلنتـــاج، وأمثلـــة شـــركة أينـــي اإليطاليـــة والتـــي لعبـــت دورا هامـــا فـــي إزالـــة 
االمتيــازات البتروليــة، وشــركة إيــراب الفرنســية والتــي رحبــت بنظــام المشــاركة، والشــركة األســبانية 

اق تكتــل الشــركات األمريكيــة والبريطانيــة المحتكــرة لبتــرول الشـــرق للبتــرول، فقــد نجحــوا فــي احتــر 
األوسط، وعرضت الشركة المستقلة علـى الـدول المنتجـة تطبيـق المشـاركة العادلـة باعتبـار الدولـة 

("conbservaton"مالكــــة لثروتهــــا الطبيعيــــة 
124F

فالمشــــاركة العادلــــة طبقتهــــا الشــــركات المســــتقلة  )125

                                           
)123(  El kosherie, op. cit, p 262. 
)124(  Ibide, p 263 ets, No 41. 

 .وما بعدها 63خالف عبد الجابر خالف، المرجع السابق، ص / انظر د )125(
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نية، وال تـرتبط بشــركات البتـرول الســبعة المسـيطرة علــى بتـرول منطقــة اإليطاليـة والفرنسـية واألســبا
 )125F126( .الشرق األوسط

اإليطاليـة للبتـرول،  "ENI"ففي منتصف خمسينات القرن الماضي تم تأسيس شركة أينـي 
وهــي أول شــركة أجنبيــة تبــرم عقــودا للمشــاركة مــع حكومــات الــدول المنتجــة، والفضــل يرجــع إلــى 

والــذي أكــد حــق الدولــة المنتجــة فــي ملكيــة الخــام المنــتج مــن آبارهــا، " إنريكومــاتي" مــدير الشــركة 
" ات، وتـم اغتيـال وحقها في ني األربـاح الناتجـة عـن عمليـات اإلنتـاج، وبـرز الصـراع بـين الشـرك

 .بنسف طائرته الخاصة عندما كان يقوم برحلة خاصة" أنريكوماتي

واستفادت الـدول المنتجـة مـن الطـرح الـدائر بـين الشـركات مـن خـالل دخولهـا فـي عمليـات 
البحــث واالستشــكاف، وعمليــات اإلنتــاج، واالســتغالل األمثــل للمــوارد، الــدخول فــي مجــال اإلدارة 

أن مشـاركة الـدول فـي " ، " ماتيـة" البترولية، وقد عبر رئـيس شـركة أينـي اإليطاليـة الفعلية للثروة 
االســـتغالل بقولـــه إن عمليـــات االســـتغالل األجنبـــي تثيـــر حـــذر ويقظـــه الشـــعوب اإلســـالمية وبـــالد 

فأنــا ال أنــوي . لشــركات البتــرول مــن أن تعطــيهم نســبة أكبــر ممــا يحصــلون عليــه مقابــل بتــرولهم
ر مــن األربــاح فحســب، بــل أنــوي جعلهــم شــركاء عمــل معــي فــي البحــث عــن أعطــاءهم قســطا أبكــ

 )126F127( .البترول واستثماره

 

وأنهـت المشـاركة الفعليـة احتكـار شـركة واحـدة لكافـة عمليـات صـناعة البتـرول مـن البحـث 
حتـــى التســـويق، فالمشـــاركة تعنـــي تطبيـــق المســـاواة مـــع حـــق الدولـــة المنتجـــة فـــي التصـــرف فـــي 

                                           
 .60انظر المرجع السابق،ص  )126(
 .4أحمد الخريجي، المرجع السابق،ص / انظر د )127(



 

75 
 

ولكــن واجهــت الــدول المنتجــة مشــكلة عــدم قــدرة تحمــل تكــاليف . ل منفــردحصــتها اإلنتاجيــة بشــك
التــي تحــيط هــذه العمليــات، وعــدم امــتالك الــدول  "riscure"عمليــات البحــث والتنقيــب للمخــاطر 

 .تكنولوجيا البحث

باإلضــافة إلــى أزمــة الــديون الخارجيــة التــي تعــاين منهــا العديــد مــن دول الشــرق األوســط، 
المصــرية للبتــرول، الجهــاز الــوطني العــام المخــتص بصــناعة البتــرول فلــيس  مثــال الهيئــة العامــة

لديه القدرة على تمويـل عمليـات البتـرول لـذلك تقـوم الشـركات األجنبيـة بتحمـل كافـة نفقـات عمليـة 
البحث واالستكشاف والتنقيب واإلنتـاج، مـع احتفاظهـا بـالحق ف الحصـول علـى هـذه النفقـات مـن 

 .ام المنتج طوال مدة العقد مقابل هذه النفقاتخالل نسبة عينية من الخ

ــــذ خمســــينات القــــرن التاســــع عشــــر وهــــي تعتمــــد علــــى القــــروض  فالحكومــــة المصــــرية من
واالســتدانة لتمويــل المؤسســات الماليــة والمشــروعات العامــة فــي مصــر، وحتــى يومنــا هــذا تعــاني 

ســتراتيجية بســبب قلــة الحكومــات المصــرية المتعاقبــة مــن عــدم القــدرة علــى تمويــل المشــروعات اال
وعلــى الــرغم مــن تحقيــق مصــر . المــوارد واالعتمــاد علــى الــديون مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة

مدخرات خارجية أثناء الحرب العالمية الثانية، لقيامها بتحمل أعباء الجيوش البريطانيـة الموجـودة 
 .رلينيمليون جنيه أست 450على اإلقليم المصري، فقد بلغت أرصدتها النقدية 

، استدانت الحومـة مـن البنـك الـدولي، وصـندوق النقـد الـدولي، 1952وبعد قيام ثورة يوليو 
بــدأت مصــر فــي الحصــول علــى  1958علــى الــرغم مــن القيــام بأعمــال المصــادرة والتــأميم، وفــي 

بـــرامج المعونـــة األمريكيـــة، ثـــم االفتـــراض مـــن الكتلـــة الشـــرقية لتمويـــل عمليـــات التصـــنيع والتســـليح 
 .ت المسلحةللقوا
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بعــد توقيــع  1980حــوالي أربعــة باليــين دوالر، وعــام  1970وبلغـت الــديون المصــرية عــام 
 60بلـغ حجـم الـدين الخـارجي حـوالي  1990بليـون دوالر، وعـام  20: 18معاهدة السـالم مـا بـين 

 .بليون دوالر

 وأصــبح االقتصــاد المصــري عــاجزا عــن ســداد الــديون للمؤسســات الماليــة العالميــة، لــذلك
، بالتــدخل العســكري فــي عمليــة 1991شــاركت الحكومــة المصــرية فــي حــرب الخلــيج األولــى عــام 

بليــون  7بليــون دوالر، والــديون العســكرية  7تحريــر الكويــت مقابــل إلغــاء الــديون العربيــة بالكامــل 
دوالر، مـــع تخفـــيض نصـــف الـــديون العامـــة المســـتقطعة للـــدول األجنبيـــة والمؤسســـات الماليـــة مـــن 

بليـون دوالر، وفـي الوقـت  24وبـذلك انخفضـت الـديون المصـرية إلـى حـوالي . باريس خالل نادي
بليـــون دوالر، وهـــو مـــا يعنـــي عـــدم قـــدرة  34الحـــالي تبلـــغ الـــديون الخارجيـــة علـــى مصـــر حـــوالي 

 )127F128( .الحكومة المصرية على تمويل المشروعات الصناعية االستراتيجية ومنها صناعة البترول

دول المنتجـــة تحرمهــا مــن القــدرة علـــى التمويــل الــذاتي لعمليـــات فاألوضــاع االقتصــادية للــ
تحددت مالمح العالقـات القانونيـة بـين الـدول المنتجـة  1957البحث والتنقيب واإلنتاج، وفي عام 

والشـــركات األجنبيـــة مـــن خـــالل التطبيـــق الفعلـــي لنظـــام المشـــاركة وحـــق الـــدول فـــي اإلدارة والـــربح 
 )128F129( .واالستغالل

مــع الشـركة األجنبيـة بموجــب  "partnership"المنتجـة فــي شـراكة تضـامنية وتـدخل الدولـة 
القــــانون الــــوطني للدولــــة المتعاقــــدة، فنظــــام المشــــاركة فــــي صــــناعة البتــــرول شــــرط أساســــي لمــــنح 

                                           
حـــــــــــــــــازم البـــــــــــــــــبالوي، / انظـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــي تـــــــــــــــــاريخ الـــــــــــــــــديون الخارجيـــــــــــــــــة المصـــــــــــــــــرية، د )128(

www.hazembellawi.com 
 Raymond F.Mikessell. op. cit, p. 21: انظر في ذلك  )129(
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، 1957يوليـو  31ويعتبـر القـانون اإليرانـي الصـادر فـي  )129F130( .الشركات األجنبية امتيـاز البتـرول
الفعليــة فــي منطقــة الشــرق األوســط، فقــد أوجــب القــانون امــتالك  أول قــانون يــنص علــى المشــاركة

مـن رأس مـال الشـركة األجنبيـة، فقـد مـنح % 30الشركة الوطنية اإليرانيـة علـى نسـبة ال تقـل عـن 
 une"القــانون الشــركة الوطنيــة حــق مشــاركة الشــركات األجنبيــة ســواء فــي شــكل شــركة مختلطــة 

societe mixte" أو من خـالل مشـروع . ية يتم تأسيسها بين الطرفين معاتتمتع بالشخصية القانون
يــتم تأسيســها بواســطة الطــرفين وال  "Corpعلــى شــكل هيئــة  "enterprise communes"مشــترك 

 )130F131( .تتمتع بالشخصية القانونية وتقوم بتنفيذ العمليات بالنيابة عن الدولة والشركة األجنبية

شـــركة أجيـــب اإليطاليـــة إحـــدى فـــروع المؤسســـة وبموجـــب القـــانون اإليرانـــي تـــم التعاقـــد مـــع 
، فـــتم إنشـــاء شـــركة مختلطـــة تســـمي الشـــركة الوطنيـــة اإليرانيـــة 1957اإليطاليـــة أينـــي فـــي مـــارس 

للبتــرول، وتقــوم بعمليــات البحــث واإلنتــاج والتســويق للبتــرول الخــام ومشــتقاته التــي يــتم اســتخراجها 
 .من معامل التكرير والصناعات الكيماوية

الشــركة المؤسســة علــى أنهــا شــركة إيرانيــة، تخضــع للقــانون اإليرانــي فــي كافــة وتــم تســجيل 
األمــــور المتعلقــــة بالعقــــد واليــــت لــــم يتناولهــــا عنــــد اإلبــــرام، وتتمتــــع الشــــركة بالشخصــــية القانونيــــة 

" أجيــب" المســتقلة عــن الطــرفين المتعاقــدين، ويــتم توزيــع الخــام بالتســاوي ويحــق للشــركة اإليطاليــة 
 .بة من الخام المنتج بأسعار خاصة لهاالحصول على نس

                                           
)130(  Raymond F. mikesell. Op.cit. p. 21. 
)131(  Mohamed Mustapha: les aspects juridiques des rapports entree 

tats producteurs de petrole et companies petroles, these, paris II. 
1971,p. 170 ets. 
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مــن األربــاح التــي تحققهــا الشــركة، % 50وتحصــل الحكومــة اإليرانيــة علــى صــافي أربــاح 
الباقيــة يــتم توزيعهــا بالتســاوي بــين الشــركة اإليرانيــة الوطنيــة، والشــركة اإليطاليــة % 50أمــا نســبة 

(نظـــام المشـــاركة مـــن% 75وهـــو مـــا يعنـــي حصـــول الحكومـــة اإليرانيـــة علـــى صـــافي أربـــاح 
131F

132( .
بـــإبرام عقــد مشـــاركة مـــع الشــركة الكنديـــة ســـافير وفقـــا  1958وقامــت الحكومـــة اإليرانيـــة فــي عـــام 

 )132F133( .للقانون اإليراني

، مـــن 1957ديســـمبر  10أمــا المملكـــة العربيــة الســـعودية فقــد طبقـــت نظــام المشـــاركة فــي 
مــن العقــد علــى أنــه بعــد  28ادة خــالل العقــد المبــرم مــع الشــركة اليابانيــة للبتــرول، فقــد نصــت المــ

اكتشاف الزيت بكميات تجاريـة، تتعهـد الشـركة المتعاقـدة بـأن أيـة شـركة يكـون قـد حـول إليهـا هـذا 
االمتياز أو سيحول إليها سوف تعـرض علـى الحكومـة السـعودية المسـاهمة لشـراء أسـهم رأسـمالها 

 )133F134( .من رأس المال المدفوع% 10بالنقد في حدود 

وتـم " أوكسـيراب الفرنسـية" عاقـدت حكومـة المملكـة السـعودية مـع شـركة ت 1965وفي عـام 
مــن خــالل تأســيس شــركة عربيــة ســعودية % 40 االتفــاق علــى أن تكــون نســبة الحكومــة الســعودية

مـن % 40خالل ستة أشهر من منح االمتياز، ويعرض على الحكومة السـعودية االكتتـاب بنسـبة 
التصـــــويت المتســــاوي فــــي مجلـــــس اإلدارة، واإلدارة  رأس المــــال ولألطــــراف المتعاقـــــدة الحــــق فــــي

حيــث تتــولى " بتــرمين" المشــتركة، وعلــى الجانــب الســعودي تــم تأســيس المؤسســة العامــة للبتــرول 
 )134F135( .القيام بكافة عمليات صناعة البترول من عملية اإلنتاج، والنقل، والتكرير والتسويق

                                           
)132(  Mohamed Mustapha: op. cit. p. 172. 
)133(  ibid, pp. 171-172. 

 .وما بعدها 183محمد لبيب شقير، وصاحب ذهب، المرجع السابق،ص / انظر د )134(
 .وما بعدها 1219حمد لبيب شقير، المرجع السابق،ص م/ انظر د)135(
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لتكرير على إقليم الدولـة، ولكـن الشـركات وتلتزم الشركة األجنبية المتعاقدة بإنشاء معامل ل
األجنبيــة وضــعت شــروطا لاللتــزام بــذلك مــن خــالل اشــتراط وصــول اإلنتــاج لمســتوي معــين، مــع 
ثبــوت الفائــدة االقتصــادية والتجاريــة التــي تعــود علــى الدولــة المنتجــة مــن إنشــاء معامــل التكريــر، 

، عنـدما يبلـغ 1957شـركة اليابانيـة مـن العقـد المبـرم بـين السـعودية وال 27وهو مـا نصـت عليـه م 
يومــا، تصــبح الشــركة اليابانيــة ملزمــة بإقامــة معمــال  90ألــف برميــل يوميــا لمــدة  30إنتــاج الخــام 

 90ألـف برميـل يوميـا لمـدة  75لتكرير البترول خالل مدة ال تتجاوز سنتين، وعندما يبلغ اإلنتـاج 
 )135F136(.إنتاج الخام من% 30يوما، تلتزم الشركة بإنشاء معمل لتكرير لنسبة 

، فقــد نصــت المــادة الثالثــة مــن 1948والحكومــة الكويتيــة طبقــت نظــام المشــاركة منــذ عــام 
األمريكيـة علـى مشـاركة الحكومـة الكويتيـة فـي  "Aminoil"العقد المبرم بين أمير الكويت وشركة 

كة وأيضــا العقــد المبــرم مــع شــر . مــن أســهم الشــركة% 51الشــركة عــن طريــق تملكهــا دون مقابــل 
"japan petroleium trading company"  وتلتــزم الشــركة اليابانيــة بحجــز نســبة 1957عــام ،

من أسهم الشـركة لصـالح الحكومـة الكويتيـة، كنصـيب لهـا فـي راس المـال بمجـرد اكتشـاف % 15
البريطانية عـام  Shell" شل" البترول وصالحيته للتسويق التجاري، وأيضا العقد المبرم مع شركة 

مــن رأس المــال فــي صــورة حــق % 20تضــمن العقــد مســاهمة الحكومــة الكويتيــة بنســبة ، و 1961
يومــا مــن اكتشــاف البتــرول بكميــات صــالحة  90امتيــاز يحــق للحكومــة ممارســته فــي خــالل مــدة 

 )136F137( .للتسويق التجاري

حيــث تضــمن  IPCوطبقــت الحكومــة العراقيــة نظــام المشــاركة فــي العقــد المبــرم مــع شــركة 
حالة قيام الشركة بطرح أسـهما لالكتتـاب العـام، فيجـب فـتح االكتتـاب العـام، فيجـب العقد بأنه في 

                                           
)136(  Ait chaalal: op. cit, p. 171. 
)137(  El- Kosheri: op. cit, p. 298. 
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% 20فــتح االكتتــاب للطــرفين فــي وقــت واحــد ويتمتــع الطــرف العراقــي باألولويــة فــي شــراء نســبة 
 .على األقل من األسهم المطروحة لالكتتاب العام

 "Getty petroleum"وطبقــــت الحكومــــة الجزائريــــة نظــــام المشــــاركة بعــــد اقتنــــاع شــــركة 
 "Accord cadre"األمريكية بتعديل العقود المبرمة مع الحكومة الجزائرية وتطبيق ذلك على عقـد 

والمتعلــق بعمليــات البحــث واإلنتــاج بــين الحكومــة والشــركة األجنبيــة، وتــم إبــرام عقــد مشــاركة بــين 
الجزائريــة عــن   sonatrachاألمريكيــة لصــالح شــركة   Gettyالطــرفين وبموجبــه تنازلــت شــركة 

مــن حقوقهــا ومصــالحها بمــا فيهــا حقــول البتــرول فــي مرحلــة االســتغالل التجــاري، وتســاهم % 51
الشــركة بالمســاعدات الفنيــة والماليــة الالزمــة، مــع التعــاون الــدائم بــين الشــركتين فــي مجــال تســويق 

 .الخام المنتج

عامـة المصـرية لبتـرول وطبقت الحكومة المصرية نظام المشاركة، مـن خـال لمـنح الهيئـة ال
، وذلــك مــن خــالل تأســيس شــركة بتروليــة %50حــق مشــاركة الشــركات البتروليــة األجنبيــة بنســبة 

تعمل بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين السـتغالل البتـرول بعـد اكتشـافه بكميـات تجاريـة، وعضـوية 
ة التنفيذيـة مــديرا مجلـس اإلدارة متسـاوية وبتـولي رئاسـة مجلــس اإلدارة عضـو وطنـي ويتـولى اإلدار 

 )137F138( .أجنبيا

باستقراء عقود المشاركة التي أبرمتها الدول المنتجة للبترول يبرز لنا التباين والتفـاوت فـي 
، وٕايــران النســب متســاوية، والكويــت نســبة %10نســبة المشــاركة، فــالعقود الســعودية وصــلت إلــى 

 )138F139( .أعلى من الشركة األجنبية% 51

                                           
 .1036، ص 688، ص 811محمد لبيب شقير، المرجع سابق،ص / انظر د )138(
 .188سعد عالم، المرجع السابق،ص / انظر د )139(
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 :لبترول تتخذ ثالث صور نعرض لها على النحو التاليومشاركة الدولة في صناعة ا

ابرام الدولة العقد بنفسها مع الشركة األجنبيـة، وينشـأ العقـد شـركة بتروليـة : الصورة األولى
تســاهم الدولــة أو أحــد مؤسســاتها العامــة بحصــة فــي رأس المــال بعــد عمليــة االكتشــاف التجــاري، 

 .1965الفرنسية عام " أوكسيراب" شركة مثال عقد المشاركة بين الحكومة السعودية و 

إبرام الدولة العقد كطرف أول مـع مؤسسـة عامـة تابعـة لهـا وشـركة أجنبيـة : الصورة الثانية
كطرف ثان، مثال العقد المبرم بين الحكومة المصرية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشـركة 

 .1969، وشركة فيليبس 1936بان أمريكاني عام 

العقـــد يبــــرم بـــين شــــركة وطنيــــة تابعـــة لحكومــــة الدولـــة المنتجــــة، وشــــركة : لثــــةالصـــورة الثا
أجنبيــة، ويقــر القــانون الــوطني للشــركة الوطنيــة حــق التعاقــد بالنيابــة عــن الدولــة الســتغالل الثــروة 

، حيــث مــنح الشـــركة 1957البتروليــة وهــي الصــورة المعمـــول بهــا فــي القـــانون اإليرانــي فــي عـــام 
 )139F140( .بترول سلطة التعاقد مع الشركات األجنبية في مجال صناعة البترولالوطنية اإليرانية لل

ونالحـــظ مـــن الصـــور الثالثـــة الســـابقة أن الجهـــة العامـــة المتعاقـــدة ســـواء هيئـــة أو مؤسســـة 
عامة أو شركة وطنية، ال تتمتع بالشخصـية القانونيـة المسـتقلة عـن الدولـة علـى اسـاس أن الدولـة 

فــالغرض مــن إنشــاء الجهــة البتروليــة العامــة القيــام بكافــة العمليــات  المالــك األصــيل للخــام المنــتج،
المتصــلة بصــناعة البتــرول بالنيابــة عــن الدولــة، ولــيس للجهــة المتعاقــدة بالنيابــة عــن الدولــة القيــام 
بأي أعمال تتجاوز العملية المحددة لها وفقا لقانون تأسيسـها، ويتميـز نظـام المشـاركة بقصـر مـدة 

 )140F141( .عاما 45اوز مدة المشاركة العقد حيث ال تتج

                                           
)140(  Ait chaalat: op.cti.p. 171. 
)141( Ait chaalat: op.cti.p. 171. 
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وتــم الــنص فــي عقــود المشــاركة علــى نظــام التخليــات صــراحة، والتــزام الشــركات األجنبيــة 
بنظـام التخلـي عـن األجـزاء غيـر المسـتغلة مـن المسـاحة الـواردة بالعقـد وفقـا لبـرامج زمنيـة متدرجـة 

ت االسـتغالل محـددة وال ومـن أهـم مميـزات نظـام المشـاركة أن مسـاحا. يتم النص عليها في العقد
 )141F142( .تقارن بمنطقة االمتيازات في العقود القديمة

أمـا فيمــا يخــص المنازعــات الناشـئة عــن نظــام المشــاركة فتخـتص هيئــات التحكــيم بالفصــل 
، والعقـد 1957فيها، مثال العقد المبرم بين الشركة الوطنية اإليرانية وشركة أجيب اإليطاليـة عـام 

، حيـث تخـتص هيئـات التحكـيم بالفصـل فـي المنازعـات 1958أمريكان عام المبرم مع شركة بأن 
 )142F143( .الناشئة بين الدولة والشركة األجنبية

وقــد حقـــق نظـــام المشـــاركة العديـــد مـــن المزايــا للدولـــة المنتجـــة للبتـــرول مـــن خـــالل التـــدخل 
مليـــات المباشـــر الســـتغالل لثروتهـــا البتروليـــة، مـــع تحمـــل الشـــركات األجنبيـــة نفقـــات وتكـــاليف ع

البحــث واالستكشــاف والتنقيــب دون أدنــي مســئولية علــى الدولــة المتعاقــدة فــي حالــة فشــل الشــركة 
األجنبيــة فــي االكتشــاف التجــاري للبتــرول، باإلضــافة إلــى دخــول الــدول المنتجــة أســواق التصــدير 

وحرصــت الشــركات األجنبيــة علــى قبــول النظــام المشــاركة . والتســويق والمشــاركة فــي رأس المــال

                                           
)142(  ibid, p. 173. 
)143(  logie (j), les contrats petroliers iraniens. R.B.D.I, 1965.,p. 391, spec 

p. 401 ets. 
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الفي شبح التأميم، والعمـل فـي منـاخ مـن االسـتقرار داخـل إقلـيم الدولـة المنتجـة باعتبارهـا شـريكا لت
 )143F144( .وانتهاء نظام االمتياز االحتكاري للشركات األجنبية

وتوجد صورتان لعقود المشاركة البترولية بين الدول المنتجـة للبتـرول، والشـركات األجنبيـة 
 Joint- venture agreementالعاملــة فــي مجــال صــناعة البتــرول وهمــا عقــد المشــروع المشــترك 

 :ونعرض لها على النحو التالي "Production sharing Agreement"وعقد اقتسام اإلنتاج 

 )Joint- Venture Agreement: )144F145رع المشترك عقد المش: أوال

ويعــد عقــد المشــروع المشــترك أقــدم الترتيبــات التعاقديــة لنظــام المشــاركة والــذي مكــن الــدول 
(المنتجـــة مـــن المشـــاركة بشـــكل رســـمي مـــع الشـــركات األجنبيـــة العامـــة فـــي صـــناعة البتـــرول

145F

146( .
بتــرول مــن خــالل تــوفير األمــوال فالعقــد يرتــب عالقــة عقديــة بــين األطــراف لالســتغالل المشــترك لل

الالزمــة والمهــارات الفنيــة والجهــد فــي النشــاط مــن أجــل اقتســام األربــاح فيمــا بــين الطــرفين، ويــتم 
تحديــد النشــاط فــي العقــد مــع بيــان المــدة، لــذلك يعتبــر عقــد المشــروع المشــترك مــن أهــم األشــكال 

(دول العـام العقديـة لنظـام المشـاركة فـي اسـتثمار الثـروة البتروليـة فـي كافـة
146F

فالملكيـة مشــتركة . )147

                                           
ســعد عــالم، نحــو اســتثمار الدولــة لبترولهــا بنفســها، بحــث مــؤتمر البتــرول العربــي / انظــر د  )144(

عبــد / ، د45مــد الخريجــي، المرجــع الســابق، ص أح/ ، وانظــر د5، ص 1967الســادس، بغــداد، 
 .وما بعدها 133الرحيم حمد سعيد، المرجع السابق،ص 

)145(  Roymond. F. mikesell. Op. cit, p. 27. 
)146(  Raymond F. mikesell. Op. cit, p. 27. 

ار حســام عيســي، نقــل التكنولوجيــا، دراســة فــي اآلليــات القانونيــة للتبعيــة الدوليــة، د/ انظــر د )147(
 .225،ص 1987المستقبل العربي، الطبعة األولى، 
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لألصــول وحقــوق االمتيــاز، وتحديــد تكــاليف العمليــة فــي العقــد، والمشــاركة فــي صــافي اإليــرادات 
 )147F148( .الناتجة عن المشروع المشترك

 :وفي هذا العقد توجد صورتان للمشاركة في تكاليف المشروع المشترك وهما

البترولية المتعاقدة فـي التكـاليف التـي يـتم عدم مشاركة الدولة ومؤسساتها : الصورة األولى
أنفاقهـا علــى المشـروع البترولــي حتـى اكتشــاف البتــرول تجاريـا، فالدولــة ال تشـارك فــي النفقــات إال 
بعـــد مرحلتـــي البحـــث واالستكشـــاف وتنميـــة الحقـــل لالســـتغالل، وال يـــتم تعـــويض الشـــركة األجنبيـــة 

شـــاف التجـــاري، فـــال يجـــوز للشـــركة األجنبيـــة علـــى هـــذه النفقـــات والتكـــاليف إال بعـــد عمليـــة االكت
 )148F149( .المطالبة بأية نفقات قبل عملية االكتشاف التجارية

 "costs"مشــاركة الدولــة أو إحــدى مؤسســاتها البتروليــة فــي التكــاليف : أمــا الصــورة الثانيــة
والنفقــات أثنــاء مرحلتــي البحــث واالستكشــاف ومرحلــة التنميــة، ويــتم الــنص فــي العقــد علــى ســداد 

لدولـــة النفقـــات مـــن إيراداتهـــا المســـتقبلية الناتجـــة، أو الحصـــول علـــى حصـــة مـــن اإلنتـــاج إلعفـــاء ا
 )149F150( .الدولة من السداد النقدي وهو مقترن في الصورتين باالكتشاف التجاري

 "Exploration"أمـــا فـــي حالـــة اشـــتراك الدولـــة المنتجـــة فـــي نفقـــات البحـــث واالستكشـــاف 
فيمكنهـــا الحصـــول علـــى عوائـــد أكبـــر مـــن إيـــرادات المشـــروع، أكثـــر ممـــا تحصـــل عليـــه فـــي حالـــة 

، بعــــــد االكتشــــــاف "manu facturing"مشــــــاركتها فــــــي النفقــــــات لعمليتــــــي التنميــــــة، واإلنتــــــاج 

                                           
)148(  Raymond F. mikesell. Op. cit.p. 27. 
)149(  ibid. p. 28. 
)150(  Raymond F. Mikesell. Op. cit, p. 28. 
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(التجاري
150F

 "Operaor"ويطلق على الشركة األجنبية القائمة بالنشـاط اسـم المجهـز أو المشـغل  )151
بالعمليــات، وتشــترك المؤسســة الوطنيــة المتعاقــدة معهــا فــي عمليــة اإلدارة مــن  أو الشــركة القائمــة

 "work program"خــالل تشــكيل اللجــان المشــتركة العتمــاد ميزانيــات المشــروع وبــرامج العمــل 
 )151F152( .المقدمة من الشركة األجنبية بصفة دورية

خل علــى وتحصــل الشــركة األجنبيــة علــى حصــتها فــي اإلنتــاج مــع خضــوعها لضــرائب الــد
المؤسســة الوطنيــة فــي عمليــة التســويق فــي  "sharing"اإلنتــاج، ويجــوز للشــركة األجنبيــة مشــاركة 

 .حالة طلب الدول المنتجة من الشركات األجنبية تسويق حصتها

وتعتبر الشركات البترولية األمريكيـة رائـدة فكـرة المشـروع المشـترك مـن خـالل العقـد المبـرم 
ألمريكيـــــــة، والحكومـــــــة الســـــــعودية لتنظـــــــيم عمليـــــــات البحـــــــث ا "Aramco"بـــــــين شـــــــركة أرامكـــــــو 

واالســتغالل، حيــث أن المملكــة العربيــة الســعودية أول دولــة شــرق أوســطية تطبــق فكــرة المشــروع 
المشــترك مــن خــالل الحكومــة الســعودية ومجموعــة الشــركات األمريكيــة المتخصصــة فــي صــناعة 

 ."Aramco"البترول والمتحدة تحت اسم شركة أرامكو 

لعالقـــة الســـعودية األمريكيـــة علـــى أســـاس حجـــم المملكـــة الســـعودية إنتاجيـــا كـــأقوى منـــتج فا
للبتــرول عالميــا، وقــد حرصــت الحكومــات األمريكيــة الجمهوريــة والديمقراطيــة علــى تــدعيم الوضــع 
ـــة عقـــد المشـــروع  ـــة الســـعودية، وطبقـــت الشـــركات األمريكي اإلقليمـــي واالســـتراتيجي للمملكـــة العربي

" ترول اإليراني من خالل العقد المبرم بـين الحكومـة اإليرانيـة وشـركة بـان أمريكـانالمشترك مع الب

                                           
)151( Raymond F. Mikesell. Op. cit, p. 28. 
)152(  Mustapha (M). op.cit.p 171. 
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وال يعتبر المشروع مستقال عن الطـرفين المتعاقـدين،  )152F153("وال يتمتع المشروع بالشخصية القانونية
والملكيـــة متســـاوية، والهـــدف مـــن المشـــروع عمليـــة اإلنتـــاج فقـــط والـــذي يـــتم توزيعـــه بـــين الحكومـــة 

(ة والشــــركة األمريكيــــة مناصــــفةاإليرانيــــ
153F

فالمشــــروع المشــــترك يتصــــرف كوكيــــل وبالنيابــــة عــــن  )154
% 50الشــركة الوطنيــة اإليرانيــة للبتــرول، وشــركة بــأن أمريكــان، وحصــول الشــركة األجنبيــة علــى 

 )154F155( .من الخام المنتج من المشروع، واالقتصار على عمليتي البحث واالستكشاف فقط

 "production sharing agreement": عقود اقتسام اإلنتاج: ثانيا

أندونيسـيا بموجـب القـانون  "production sharing"أول دولـة تطبـق نظـام اقتسـام اإلنتـاج 
(1961لسنة  476رقم 

155F

، ونـص علـى نظـام المشـاركة فـي 1966، وتم إبرام أول عقد في عام )156
بـين  equal- sharingاإلنتاج ومشاركة الدولة في عملية اإلنتـاج دون اشـتراط المشـاركة المتكافئـة 

 .كما هو متبع في عقود المشروع المشـترك Cost"الطرفين، وبدون أن تشارك الدولة في تكاليفها 
)
156F

157( 

أوجد حال لمشكلة تحصيل ضرائب الدخل، من خالل التـزام المؤسسـة  فعقد اقتسام اإلنتاج
العامة المتعاقدة باسـم الدولـة بسـداد ضـرائب الـدخل المسـتحقة وهـو مـا طبقتـه اندونيسـيا، ومصـر، 

                                           
)153(  Mustapha (M),op. cit,p. 171. 
)154(  ibid p 171. 
)155(   Ibid, p. 171. 

ســـعد عـــالم، تطـــور التشـــريعات واالتفاقيـــات البتروليـــة المصـــرية، مجلـــة البتـــرول، / انظـــر د )156(
 .27،ص 1986أبريل  4العدد 

)157(  Raymond F. Mikesell. Op. cit, p. 28. 
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(وعمان، وليبيا، وسوريا
157F

أما عملية التسويق للخام تتم بحرية مطلقـة مـن جانـب الطـرفين فلكـل  )158
ن قيــد، ويتفــادى نظــام اقتســام اإلنتــاج مشــكلة حســبا التكــاليف طــرف يســوق حصــته مــن الخــام دو 

والنفقــات المســتحقة للشــركة األجنبيــة، وتحديــد صــافي اإليــرادات والتزامــات الضــرائب علــى الــدخل 
 .المفروضة على إنتاج الخام

حققت الدول المنتجة أرباحا صافية كبيرة، وتوسعت في إبـرام  1973وخالل حرب أكتوبر 
  )158F159( .والدخول في مفاوضات جادة لتعديل العقود القديمة عقود المشاركة

وطبقت مصر نظام اقتسام اإلنتاج مـن خـالل العقـود المبرمـة بـين الهيئـة العامـة المصـرية 
(1970مــــايو  16فــــي ) توســــوديكو( للبتــــرول، وشــــركة شــــمال ســــومطرة 

159F

والمعمــــول بــــه فــــي . )160
ــــة واأللمانيــــة فــــي مصــــر، وقطــــر مــــن خــــالل العقــــود المبرمــــة مــــع الشــــركات األمري أبريــــل  10كي

1976)
160F

، مـــــع 1976، 1975، وطبقتـــــه ســـــلطنه عمـــــان مـــــن خـــــالل العقـــــود المبرمـــــة عـــــامي )161
 )161F162( .الشركات األجنبية في مجال صناعة البترول

فوفقا لنظام اقتسام اإلنتاج تتحمل الشركات األجنبية القائمـة علـى العمليـات بكافـة النفقـات 
الكتشـاف واإلنتــاج، وتلتـزم الشـركة األجنبيــة المتعاقـدة بحـد أدنــى أثنـاء عمليـات البحــث والتنقيـب وا

                                           
)158(  ibid. p. 28. 
)159(  ibid. p. 28. 

 .31سعد عالم، تطور التشريعات، مجلة البترول، المرجع السابق،ص / انظر د )160(
 .475سعد عالم، موسوعة التشريعات، المرجع السابق،ص / انظر د )161(
 .621المرجع السابق، ص  )162(
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للنفقات والتي يتم توزيعها وفقا لبرنامج زمنـي يحـدد فـي العقـد، وال تتحمـل الدولـة مسـئولية النفقـات 
 .في حالة عدم الكشف عن البترول، فال تفويض لفاشل

مليــات العقــد األربعــة وفـي حالــة نجــاح الشـركة األجنبيــة فــي الكشـف عــن البتــرول وتـولي ع
المتفــق عليهــا والبحــث واالستكشــاف واإلنتــاج، والتســويق، وتحصــل الشــركة األجنبيــة علــى نفقــات 
البحث والتنقيب واالكتشاف واإلنتاج في صـورة حصـة عينيـة مـن الخـام المنـتج يـتم االتفـاق عليهـا 

نبيـة مقابـل النفقـات عند إبرام العقد، وتتفاوت الحصص العينية التـي تحصـل عليهـا الشـركات األج
 .المالية أثناء أنشطتها

ومثـــال التفـــاوت فـــي الحصـــص العينيـــة العقـــود التـــي أبرمتهـــا الحكومـــة القطريـــة، وحكومـــة 
مـــن الخـــام % 40ســلطنه عمـــان مـــع الشـــركات األجنبيـــة، تحصـــل الشــركات األجنبيـــة علـــى نســـبة 

جنبيـة علـى نسـبة تتــراوح المنـتج، أمـا العقـود التـي أبرمتهـا الحكومـة المصــرية تحصـل الشـركات األ
(من الخام المنتج% 40إلى  30ما بين 

162F

، فالعقد المبرم بين الحكومة المصرية والهيئة العامـة )163
، بلغت حصة الشركة األجنبيـة 1987ديسمبر  29المصرية للبترول وشركة أموكو األمريكية في 

 )163F164( .ف التجاريمن الخام المنتج نظير نفقات وتكاليف األنشطة حتى عملية االكتشا% 40

أما الحصة المتبقة من الخـام المنـتج يـتم توزيعهـا علـى الطـرفين وفقـا للعقـد، حيـث تتفـاوت 
النســبة حســب مســتوى الدولــة اإلنتــاجي، مثــال العقــد المبــرم بــين الحكومــة المصــرية وشــركة شــل 

لخـام ، حيـث حـدد العقـد توزيـع كميـات ا1987ديسـمبر  22االنجليزية وشركة وينتج الهولندية في 
ألــف برميــل  100المنــتج المتبقيــة علــى حســب مســتوي اإلنتــاج، ففــي حالــة بلــوغ اإلنتــاج اليــومي 

                                           
 .1988يونيو  30الصادر في  26انظر الجريدة الرسمية، العدد  )163(
 .1988يونيو  30ر في الصاد 29انظر الجريدة الرسمية، العدد  )164(
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وفــي حالــة بلــوغ اإلنتــاج %. 25، والشــركة األجنبيــة علــى %75تحصــل الهيئــة والمصــرية علــى 
، وتحصــــــل الشــــــركة األجنبيــــــة علــــــى %77.5ألــــــف برميــــــل يوميــــــا تحصــــــل الهيئــــــة علــــــى  200
22.5.%)

164F

165( 

ألــف برميــل تحصــل الهيئــة العامــة المصــرية علــى  00تجــاوز اإلنتــاج اليــومي وفــي حالــة 
مـن كميـات الخـام بعـد خصـم حصـة الشـركة % 20، وتحصل الشـركة األجنبيـة علـى نسـبة 80%

 )165F166( .األجنبية من الزيت الخام مقابل التكاليف والنفقات

فــي عقــود اقتســام ويجــب التفرقــة بــين عمليــة البحــث والتنقيــب وعمليــة التنميــة واالســتغالل 
اإلنتــاج، فالهيئــة العامــة المصــرية للبتــرول تشــترك فــي إدارة العمليــات وتحــدي البــرامج والميزانيــات 

أعضـاء يعـين  6الخاصة بالعمليات الواردة بالعقد، ويتم ذلك مـن خـالل لجنـة مشـتركة تشـكل مـن 
 .ينين من الدولةكل طرف ثالثة أعضاء، ويتولى رئاسة اللجنة العضو الوطني من الثالثة المع

تتـــــولى عمليـــــة اإلدارة  "unitization"واالســـــتغالل  "development"أمـــــا عمليـــــة التنميـــــة 
شـــركة بتروليـــة مشـــتركة بتروليـــة مشـــتركة يؤسســـها الطرفـــان، ويتكـــون مجلـــس إدارتهـــا مـــن ثمانيـــة 
أعضـــاء يتـــولى كـــل طـــرف تعيـــين أربعـــة أعضـــاء، ويتـــولى رئاســـة مجلـــس اإلدارة عضـــو وطنـــي، 

نصـــب المـــدير العـــام التنفيـــذي، عضـــو أجنبـــي، وتقـــوم هـــذه الشـــركة بـــدور الوكالـــة عـــن ويتـــولى م
الطــرفين المتعاقــدين فــي إدارة عمليــات التنميــة واالســتغالل، ويتبــين هنــا قــوة اإلدارة المصــرية فــي 

 .عقود البترول في المرحلتين

                                           
 .1988، الصادر في مايو 19انظر الجريدة الرسمية، العدد  )165(
 .1988، مايو 19انظر الجريدة الرسمية، العدد  )166(
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مكونـة مـن أما الدول المنتجة مثل سـلطنه عمـان حيـث تتـولى إدارة عمليـات البتـرول لجنـة 
أعضاء ثالثة أجانب، وعضوان من سلطنه عمان خالل عملية البحث والتنقيب واالستكشـاف،  5

أعضـاء عضـوين مـن األجانـب وثالثـة مـن  5أما إدارة عملية التنمية واالستغالل لجنة مكونة من 
تتــولى  العمــانيين، أمــا العقــود التــي أبرمتهــا الحكومــة القطريــة مــع الشــركات األمريكيــة واأللمانيــة،

الشـــركات األجنبيـــة عمليـــات اإلدارة فـــي البحـــث والتنقيـــب والتنميـــة واالســـتغالل طـــوال مـــدة العقـــد، 
أعضــاء يعــين كــل طــرف ثالثــة أعضــاء  6وتقــوم الحكومــة القطريــة مــن خــالل لجنــة مكونــة مــن 

 .يتولى رئاستها عضو قطريد للمراجعة

ول وهو ما يعفيها من األتـاوات وتعمل الشركات األجنبية على تنفيذ العمليات بمشاركة الد
وٕايجـــارات والمكافـــآت وأيـــة عوائـــد تحصـــل مكونـــات الـــدول عليهـــا، باإلضـــافة إلـــى األعضـــاء مـــن 
. الرسوم والضرائب استنادا إلى أن الشركة األجنبية تعمل لحساب الشركة الوطنية المتعاقدة معهـا

ســنوات، ومــدة التنميــة  8ث ومــدة عقــود اقتســام اإلنتــاج قصــيرة األجــل حيــث ال تتجــاوز مــدة البحــ
عامــا، ويــتم الــنص علــى نظــام التخلــي، ويــتم الفصــل فــي المنازعــات  25واالســتغالل ال تتجــاوز 

 .الناشئة عن طريق التحكيم

 المطلب الرابع

 األشكال المتطورة للعقد البترولي

وفقا للتطـور االقتصـادي واالجتمـاعي فـي الـدول المنتجـة للبتـرول، ورغبتهـا فـي االسـتحواذ 
الكامـل للثــروة البتروليــة، فتطــورت العالقــات العقديــة مـن الناحيــة القانونيــة وظهــرت صــور متطــورة 
لعمليــات صــناعة البتــرول التــي تقــوم بهــا الشــركات األجنبيــة، فــدورها يقتصــر علــى عمليــة التنفيــذ 

 .وتستحوذ الدولة على الخام المنتج بالكامل
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لـــدول والمنتجـــة للبتـــرول والشـــركات ونعـــرض لـــثالث صـــور لعقـــود البتـــرول المبرمـــة بـــين ا
 :األجنبية وهي على النحو التالي

 :عقد المقاولة البترولية: الصورة األولى

ـــة أو مؤسســـة عامـــة تابعـــة لهـــا وشـــركة أجنبيـــة متخصصـــة،  ـــة البتروليـــة بـــين الدول المقاول
طــرف بموجبهــا تقــوم الشــركة األجنبيــة بعمليــات البحــث والتنقيــب واالستكشــاف واإلنتــاج لحســاب ال

وتحصـل الشـركة األجنبيـة مقابـل هـذه العمليـات . المتعاقد معها الدولة أو إحدى مؤسساتها العامـة
، "Comercial"على جزء من إنتاج الخام بمجرد االكتشاف أو بداية تسويق الخام المنـتج تجاريـا 

إبـرام  ويتم االتفاق بين األطراف المتعاقدة على طريقة حصول الشركة األجنبية على حصتها عند
 .العقد

مــن خــالل حصـة تحــد مــن الخــام  "expenses"فالشـركة األجنبيــة تســترد كافـة مصــروفاتها 
المنــتج، ولهــا مطلــق الحريــة فــي تســويق حصــتها دون تــدخل مــن الجهــة اإلداريــة العامــة المتعاقــدة 
معهــا، وفــي حالــة فشــل الشــركة فــي تنفيــذ العمليــة محــل العقــد ال تســأل الدولــة بشــئ، وعلــى الجهــة 
الوطنيـة المتعاقــدة االلتـزام بســداد النفقــات الخاصـة بالعمليــات خـالل فتــرة زمنيــة يـتم االتفــاق عليهــا 

الدولــة فــي حالــة فــي العقــد، ومــن الممكــن أن تقــوم الشــركة األجنبيــة بعمليــة تســويق الخــام لحســاب 
طلــب الجهــة الوطنيــة ذلــك ولهــا الحصــول علــى نســبة معينــة مــن اإلنتــاج بأســعار مخفضــة عــن 

 )166F167( .سعار العالمية طوال فترة العقداأل

                                           
 .141عبد الرحيم حمد سعيد، المرجع السابق،ص / د: انظر في ذلك )167(

Ait chaalal: op. cit, p. 183. 
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وقد ظهر عقد المقاولة البترولية في قارة أمريكا الالتينية على يد الحكومة المكسـيكية عـام 
، وتأســيس الشــركة الوطنيــة للبتــرول 1938، بعــد قيــام الدولــة بتــأميم صــناعة البتــرول عــام 1950

Pemexe  الفتقادهــــا  1961، 1958قامـــت الشــــركة بتطبيــــق نظــــام المقاولــــة فـــي الفتــــرة مــــن عــــام
الالزمـــــة لصـــــناعة البتـــــرول وأبرمـــــت عقودهـــــا مـــــع الشـــــركات األمريكيـــــة .. مقومـــــات التكنولوجيـــــة

 )167F168( .العمالقة

وفـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط طبقـــت بعـــض الـــدول نظـــام المقاولـــة البتروليـــة، فقـــد تعاقـــدت 
(1966أغطــــس  27مــــع الشــــركة الفرنســــية للبحــــث إيــــراب فــــي  الحكومــــة اإليرانيــــة

168F

وطبقتــــه . )169
(1967نـوفمبر  3الحكومة العراقية مـع إيـران الفرنسـية فـي 

169F

، وأيضـا العقـد المبـرم بـين الشـركة )170
 )170F171( .1972أغسطس  16الوطنية للنفط العراقي، والشركة البرازيلية بتروبراس في 

فــــي فتــــرات البحــــث والتنقيــــب، وآجــــال العقــــود،  وتتميــــز عقــــود المقاولــــة بالتبــــاين والتفــــاوت
والمبــالغ التــي يــتم انفاقهــا علــى العمليــات محــل العقــد، وحــق اإلدارة، وتلعــب الــوفرة اإلنتاجيــة دورا 
هاما بالنسبة لقوة الدولة المتعاقدة، وتحديد الشركة األجنبية الوضع اإلنتاجي للدولـة، فالدولـة وفقـا 

                                           
 .50النظام القانوني، المرجع السابق،ص عبد الباري أ؛مد عبد الباري، / انظر د )168(
ومـــا  7ســـعد عـــالم، نحـــو اســـتثمار الدولـــة لبترولهـــا بنفســـها، المرجـــع الســـابق،ص / انظـــر د )169(

 .بعدها
محمد لبيب شـقير، المرجـع / سعد عالم، الموسوعة التشريعية، المرجع السابق، ود/ انظر د )170(

 .1462السابق،ص 
 .وما بعدها 81تشريعية، المرجع السابق، ص سعد عالم، الموسوعة ال/ انظر د )171(
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ثابتـة للمشـروع وكافـة األصـول المنقولـة المسـتخدمة بصـفة دائمـة لنظام المقاولة تمتلـك األصـول ال
 )171F172( .في المشروع، فالشركة األجنبية مجرد مقاول يعمل لحساب الشركة الوطنية المتعاقدة

وتمـول الشـركة األجنبيـة عمليـة البحـث وتعتبـر قروضـا حسـنة تتحملهـا الدولـة دون حسـاب 
حالــــة الفشــــل فـــي الوصــــول لإلنتــــاج التجــــاري  فوائـــد عليهــــا، والدولــــة ال تتحمــــل المصـــروفات فــــي

"commercial production"  أمــا نفقــات عمليــات التشــغيل واإلنتــاج فهــي قــروض بفوائــد تســدد
 )172F173( .خالل مدة العقد

ـــة التســـوق والخامـــات المكـــررة نظـــرا لســـيطرة الشـــركات  ـــد عملي ـــدول المنتجـــة عن وتعـــاني ال
مـا يعنـي عـدم قـدرة الشـركات الوطنيـة مالكــة  األمريكيـة علـى عمليـات تسـوق الخـام ومشـتقاته وهــو

اإلنتاج الدخول في السوق العالمي دون سماح الشركات العمالقة، وتلتزم الشركات الوطنية بمـنح 
 .الشركات األجنبية عمولة مقابل عملية التسـويق وهـو مـا يحقـق أرباحـا باهظـة للشـركات األجنبيـة

)
173F

174( 

نســـبة معينـــة مـــن البتـــرول الخـــام المنـــتج، والشـــركة األجنبيـــة لهـــا أفضـــلية الحصـــول علـــى 
وبأسعار أقل من السعر العالمي لبرميل النفط مقابل ما قامت به الشـركة األجنبيـة مـن مجهـودات 
أثناء عمليات البحث والتنقيب، فالشركة األجنبية تتولى اإلنفاق ووسائل التكنولوجيا الحديثة، ويـتم 

                                           
)172(  Aitchaalal: op. cit., p. 184. 
)173(  ibid. p. 186. 

)174(  Ait chaalal: op. cit, p. 187. 
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يهــا الشــركة األجنبيــة مقابــل اســترداد نفقاتهــا الــنص فــي العقــد علــى نســبة الخــام التــي تحصــل عل
"cost recovery" 174( .أثناء القيام بعمليات البحثF175( 

 customs"ويــتم إعفــاء الشــركة األجنبيــة مــن الضــرائب والرســوم واإلعفــاءات الجمركيــة 

exemptions"  والعوائـــد المســـتحقة للحكومـــة، وتلتـــزم الجهـــة العامـــة الوطنيـــة بالوفـــاء بـــذلك، علـــى
ن الشركة األجنبية مجرد مقاول يمتلك القدرات الفنية ولهـا حريـة التصـرف حتـى الوصـول أساس أ

 .لالكتشاف التجاري

ـــة إدارة  فوبمجـــرد الوصـــول لالنكشـــا ـــة المتعاقـــدة فـــي عملي التجـــاري تـــدخل الجهـــة الوطني
راب، العمليــات، مثـــال العقـــد المبـــرم بـــين الشـــركة الوطنيـــة اإليرانيـــة للبتـــرول، والشـــركة الفرنســـية إيـــ

 )175F176( .الذي نص على توليها إدارة العمليات البترولية مع أخذ رأي الشركة اإليرانية

(والمشــاركة وتتميــز عقــود المقاولــة البتروليــة بقصــر مــدة العقــد مقارنــة بعقــود االمتيــاز
176F

177( ،
وكافــــة المنازعــــات الناشــــئة بــــين األطــــراف المتعاقــــدة تخضــــع للتحكــــيم مثــــل كافــــة العقــــود الســــابقة 

والمشــــاركة، باعتبــــار التحكــــيم أفضــــل الوســــائل لحســــم المنازعــــات الناشــــئة عــــن العقــــود االمتيــــاز 
 .البترولية

 "service contracts"عقود الخدمات : ثانيا

بموجبــه تقبــل شـــركة أجنبيــة خاصــة ومتخصصــة فـــي  service contractعقــد الخــدمات 
هـا سـداد الدولـة أو إحـدى عمليات البترول، بـأداء خـدمات فنيـة معينـة لصـالح الجهـة المتعاقـدة مع

                                           
)175(  Ibnid. p. 187., 

)176(  Ait chaalal: op. cit, p. 184. 
)177(  Ibid, p. 184. 
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هيئاتها العامة، وتحصل الشركة األجنبيـة مقابـل أداء الخدمـة علـى مقابـل نقـدي يـتم االتفـاق عليـه 
 .في العقد

ـــة لتقـــديم خدمـــة فـــي  ـــة أو إحـــدى مؤسســـاتها العامـــة تقـــوم بالتعاقـــد مـــع شـــركة أجنبي فالدول
، أو عملية "Drilling Contracts"مجاالت البحث أو االستشكاف أو حفر اآلبار لحساب الدولة 

ـــة  ـــغ نقـــدي مقابـــل العملي ـــى مبل تنميـــة الحقـــول، أو تســـويق أو نقـــل المنتجـــات مقابـــل الحصـــول عل
المحددة في العقد والعقد من آثار عمليات التأميم، فالدولة تخلصت من نظام االمتياز، ولكنهـا ال 

انة بالشــــركات تقــــدر علــــى تحمــــل مخــــاطر عمليــــات البحــــث بمفردهــــا وهــــو مــــا يســــتوجب االســــتع
 .األجنبية

ـــة فشـــل الشـــركة فـــي القيـــام بالخدمـــة محـــل العقـــد ال تقـــوم مســـئولية تعاقديـــة عـــن  ففـــي حال
فالدولـة تمتلـك الخـام الخـام المنـتج  "Exploration"النفقات بالنسبة لعمليتـي البحـث واالستشـكاف 

 )177F178( .مشروع البتروليبالكامل ويتم النص في العقد على إدارة الشركة األمنية للعمليات وٕادارة ال

 )178F179( :عقود المساعدة الفنية: ثالثا

أو تزويـد المؤسسـات والهيئـات  Supplyبموجب العقـد تقـوم الشـركة األجنبيـة بعمليـة توريـد 
القــدرات البشــرية الوطنيــة  "training"والشــركات العامــة، بــالفنيين المتخصصــين، والقيــام بتــدريب 

ــــى تشــــغيل األجهــــزة، واألدوات، والمعــــدا ــــاج عل ــــات اإلنت ــــي عملي  "production"ت المســــتخدمة ف

                                           
الدولة واألشـخاص األجنبيـة، القـاهرة، حفيظة الحداد، العقود المبرمة بين / انظر في ذلك، د )178(

 .191، ص 1996دار النهضة العربية، 
 .191حفيظة الحداد، المرجع السابق،ص / د: انظر في ذلك )179(



 

96 
 

 "work program"والتدريب على عمليات الصـيانة واإلصـالحات الالزمـة، وتنظـيم بـرامج العمـل 
 .الخاصة بإدارة المشروع البترولي باألسلوب الفني المثالي إلدارة عملية اإلنتاج

تنصـب علـى النـواحي الفنيـة حيث أن محل العقد المبـرم بـين الطـرفين هـو عمليـة مسـاعدة 
التــي تقــدمها الشــركة األجنبيــة، مقابــل حصــولها علــى مقابــل لعمليــة المســاعدة، مثــال قيــام الجهــة 
العامــة الوطنيــة المتعاقــدة باســتيراد معــدات وآالت حديثــة، تلتــزم الشــركة األجنبيــة بتقــديم المســاعدة 

 .مقابل نقدي نظير عملية المساعدةالفنية من خالل القيام ببرامج تدريبية لألفراد، وتحصل على 

 المطلب الخامس

 األشكال الحديثة لعقد البترول

تطورت العالقات القانونية فيما بين الـدول البتروليـة، والشـركات األجنبيـة الخاصـة وبـرزت 
العديـــد مـــن صـــور عقـــود االمتيـــاز المتطـــورة، ونعـــرض لـــبعض األشـــكال الحديثـــة لعقـــود البتـــرول 

 .والشركات األجنبيةالمبرمة بين الدول 
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 179F180( Trunkey project( :عقد تسليم المفتاح: أوال

، حيـــث تلتـــزم "build- transfee"عقــد تســـليم المفتـــاح يطلـــق عليـــه عقـــد البنـــاء والتحويـــل 
الشــركة األجنبيــة بالقيــام ببنــاء المصــنع بصــورة متكاملــة وصــالحا للتشــغيل الفــوري، وعليهــا تــدريب 

فنيـة إلـى اكتمـال التشـغيل وظهـور اإلنتـاج الفعلـين وفـي الغالـب يـرتبط العاملين وتقديم المساعدة ال
 .عقد تسليم المفتاح بعمليات بناء مصانع التكرير والصناعات البتروكيمياوية

الشركة األجنبية تقوم بإقامة مصنع متخصص في عمليـة بتروليـة مقابـل مبلـغ نقـدي يتفـق 
يب األفـــراد علــى اإلدارة الفنيـــة واإلداريــة مـــن عليــه، وعلــى الشـــركة نقــل وســـائل التكنولوجيــا، وتــدر 

خـــالل دورات تدريبيـــة، وينتهـــي دور الشـــركة عنـــد بدايـــة التشـــغيل الفعلـــي للمصـــنع بصـــورة ســـليمة 
 ."contract of public works"وآمنة، فهو من قبيل عقود األشغال العامة 

 )B.O.T":)180F181"عقد البوت : ثانيا

 -build- operate"يطلـــق علـــى عقـــد البـــوت، عقـــد البنـــاء والتشـــغيل والتحويـــل للدولـــة 

Transfer"  وفيه تقوم الشركة األجنبية بعملية إنشاء مشروع، والقيـام بتشـغيله دون امتالكـه، وعنـد
 .نهاية مدة العقد يتم إعادته للدولة

                                           
، القـاهرة، )نمـوذج مـن عقـود التنميـة( محسـن شـفيق، عقـد تسـليم المفتـاح / انظر فـي ذلـك د )180(

 .23، ص 1982دار النهضة العربية، 
، 2009اغــب الحلــو، العقــود اإلداريــة، اإلســكندرية، دار الجامعــة الجديــدة، ماجــد ر / انظــر د )181(

 .207ص 
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ــ رغم مــن قيامهــا بعمليــة فالشــركة األجنبيــة ال تمتلــك المنشــآت خــالل مــدة االمتيــاز علــى ال
اإلنفــاق وتظــل تحــت ســيطرتها طــوال مــدة العقــد ويــتم تحويلــه للدولــة للقيــام بعمليــة اإلدارة واكتمــال 

 .المشروع والوصل للغاية التي أنشئ منها المشروع

 )B.T.O":)181F182"عقد بتو : ثالثا

ع ونقـل بإنشـاء المشـرو  Build- Transfer. Operateتقـوم الشـركة األجنبيـة وفقـا لعقـد بتـو 
ملكيتــه للــدول، وتقــوم بــإبرام عقــد مــع الدولــة علــى تشــغيله خــالل مــدة االمتيــاز، حيــث أن الشــركة 
تنقــل الملكيــة بمجــرد اإلنشــاء ثــم إبــرام عقــد تشــغيل لمــدة محــددة، وهــو مــا يعنــي أن العقــد يتضــمن 

مرفـق أو عقدين عقد إقامة المنشآت أو المرفق العضـوي ونقـل ملكيتـه للدولـة، وعقـد آخـر إلدارة ال
 .المرفق المادي في المدة المتفق عليها

 المبحث السادس

 الطبيعية القانونية لعقود البترول

كافــة أشــكال عقــود البتــرول التــي يــتم إبرامهــا مــع الشــركات األجنبيــة تــدخل ضــمن طائفــة 
عقود القانون العام، فمن الصعب أن يخلو عقد بترول مـن وجـود قواعـد قانونيـة عامـة تابعـة لفـرع 

 .قانون اإلداري والذي تعد قواعده المنظم لتحقيق المصلحة العامةال

وتكيــف عقــود البتــرول يســهل مــن تحديــد القــانون الواجــب التطبيــق علــى العقــد المبــرم بــين 
الدولـــة وشـــركة أجنبيـــة خاصـــة، ولـــدينا أن الدســـتور المصـــري وقواعـــد القـــانون اإلداري قـــد عالجـــا 

الل الثروة الطبيعية من خالل التعاقد مـع شـركات أجنبيـة بصورة كبيرة وبأسلوب مرن، كيفية استغ

                                           
 .208المرجع السابق،ص  )182(
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تحتكر صناعة البترول عالميا، وهنا يجب أن يوضع في االعتبار أن الدولة المنتجة تمـنح شـركة 
 )182F183( .أجنبية جزءا من أقليمها الستغالله

والــــذي بعــــد فــــي مجــــال  "contract"ومحــــور العالقــــة القانونيــــة بــــين الطــــرفين هــــو العقــــد 
العالقات البترولية نموذجا قانونيا منفردا عن كافة األنظمة القانونية في دول العالم، بل قـد يصـل 
األمــر إلــى اعتبــار العقــد بمثابــة دســتور قــانوني بــين الطــرفين طالمــا جــري بــاإلرادة الحــرة للطــرفين 

 .عند التعاقد

ام العقــد مــع الشــركة األجنبيــة، فالدولــة هــي ويحــدد العقــد الطبيعــة القانونيــة للدولــة عنــد إبــر 
المالكة لكافة موارد الثروة الطبيعية ولها حرية التصرف فيها وفقـا لمصـلحتها العامـة العليـا، ووفقـا 

ولكنهــا غيــر قــادرة علــى عمليــة اســتغالل الثــروة بشــكل منفــرد، . لمبــدأ الملكيــة العامــة لهــذه المــوارد
ـــــدول تتعاقـــــد مـــــع شـــــركات أجنبيـــــة متخصصـــــة  الفتقـــــاد التكنولوجيـــــا ورأس المـــــال ممـــــا يجعـــــل ال

 )183F184( .لمساعدتها في استغالل ثرواتها الطبيعية

                                           
نـص المـادة األولـى مـن العقـد  56أ؛مد عبد الحميد عشوش، المرجع السابق، ص / انظر د )183(

يمـنح الشـيخ الشـركة فـي " ، مـن أنـه 27/5/1935المبرم بين شركة نفط قصر مع شيخ قطر في 
 .إمارة قطر حق البحث والتنقيب، ويشمل الحق في كل المناطق التي تقع تحت سيادة الشيخ

، علــى أن الملكيــة العامــة هــي ملكيــة الشــعب، 1971دســتور مصــر  مــن 20تــنص المــادة  )184(
وكل مال وكل مشروع يكون الستغالله صـفة المرفـق العـام ويكـون احتكـارا فعليـا يجـب أن يصـبح 
مملوكــــا للعشــــب، والثــــروات الطبيعيــــة ســــواء فــــي بــــاطن األرض أو فــــي الميــــاه اإلقليميــــة وجميــــع 

 .لدولة حسن استغاللهامواردها وقواها تعتبر ملكية عامة وتكفل ا
، مــوارد الثــروة الطبيعيــة وريعهــا ملكــا 1946أيضــا المــادة التاســعة مــن الدســتور العراقــي الصــادر 
 .1964مايو  10، الصادر في 949للدول، جريدة الوقائع العراقية، الجريدة الرسمية العدد 
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وباســـتقراء الوضـــع االقتصـــادي للـــدول المنتجـــة للبتـــرول نجـــد أن عائـــدات البتـــرول والثـــروة 
مــن % 96الطبيعيـة تمثـل العصــب األساسـي للــدخل القـومي، ويصــل فـي بعــض الـدول إلــى نسـبة 

 .هو عامي أساسي في ثقل الدولة سياسيا داخليا وخارجياالدخل القومي، بل 

ويقترن العقد بالسلطة التنفيذية تفاوضا وٕابرامـا وتنفيـذا وتحكيمـا فـي حالـة نشـوب نـزاع بـين 
الطرفين، ويكتسب المشروع البترولي صفة الدوام واالسـتمرار واالنتظـام فـي العمـل باعتبـاره مـوردا 

لدولـة علـى اسـتقرار مشـروعاتها البتروليـة مـن خـالل السـلة أساسيا للـدخل القـومي، لـذلك تحـرص ا
 .العامة بموجب االستثناءات القانونية التي يتم منحها للشركات األجنبية

ونحاول أن نحدد الطبيعية القانونيـة لعقـود البتـرول فـي األنظمـة القانونيـة، وأحكـام التحكـيم 
لـدول والشـركات األجنبيـة، ونعـرض لهـا الصادرة عن هيئات التحكـيم فـي المنازعـات الناشـئة بـين ا

 :على النحو التالي

 :الطبيعة القانونية للعقد في النظام األنجلوسكسوني: أوال

حــرص منتجــو البتــرول األمريكــي علــى اكتســاب المشــروعات البتروليــة للصــفة العامــة مــن 
ت حيـث مـنح شـركا 1868خالل الجهـود المبذولـة إلصـدار قـانوني حكـومي، وصـدر القـانون فـي 

خطــوط البتـــرول الصـــفة العامـــة، باعتبارهــا مشـــروعات ذات نفـــع عـــام للدولــة، وحتـــى تـــتمكن هـــذه 

                                                                                                                                        
ة البتروليـــة ملكـــا ، مصـــادر الثـــرو 1957المـــادة األولـــى مـــن قـــانون البتـــرول اإليرانـــي الصـــادر فـــي 

، الثـروات القوميـة والمـوارد الطبيعيـة 1963من الدستور الكـويتي الصـادر فـي  21للدول، والمادة 
 .1963نوفمبر  12ملكا للدولة، أنظر الجريدة الرسمية الكويتية، العدد الخاص في 

لصــة ، تمتلــك الدولــة ملكيــة خا1963والمــادة األولــى مــن قــانون المنــاجم الســعودي الصــادر فــي 
 .1963مايو  20كافة الثروات الطبيعية، جريدة أم القرى، العدد الصادر في 
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الشـــركات مـــن نـــزع ملكيـــة األراضـــي التـــي تعـــوق عبـــور األنابيـــب البتروليـــة الناقلـــة لخـــام البتـــرول 
 )184F185( .للمنشآت العامة والخاصة داخل الواليات المتحدة األمريكية

دم التميــز بــين النــاقلين والخضــوع لمــا يفرضــه القــانون وطلــب منتجــو البتــرول األمريكــي بعــ
على وسائل النقل العامة األخرى مـن قيـود قانونيـة، وهـو مـا يعنـي أن كافـة المشـروعات البتروليـة 

 .ذات نفع عام وهو ما يؤكد وضعيتها المرفقية العامة

علـــى وأعلنـــت الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة، حـــق الـــدول البتروليـــة فـــي بســـط ســـيادتها 
، 1958ديسـمبر  12فـي  1314ثرواتها الطبيعية، وخالل الـدورة الثالثـة عشـر، صـدر القـرار رقـم 

والخــاص بحــق الدولــة فــي الســيادة علــى مواردهــا الطبيعيــة ولهــا ممارســة ســيادتها وفقــا لمصــلحتها 
دولـة العامة، واستغالل وتنمية مواردها االقتصادية من خالل استيراد رؤوس األموال األجنبيـة، ولل

 )185F186( .الحق في تقسيم األرباح مع المستثمرين األجانب

ومنــذ صــدور قــوانين نــابليون أخــذت كافــة الــدول األوروبيــة بالمبــدأ األساســي وهــو احتفــاظ 
الدولــة بحــق اســتغالل الثــروات الطبيعيــة فــي بــاطن األرض، وفرضــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

العــالم، مــن خــالل تنظــيم اإلنتــاج للحفــاظ علــى ســيطرتها علــى صــناعة البتــرول فــي كافــة قــارات 
( ).سيطرة الدول المنتجة عند إبرام العقد( الثروة البترولية 

186F

187( 

                                           
مصــطفي خليـل، تطــور الصـراع نحــو السـيطرة علــى البتـرول، المرجــع الســابق،ص / راجـع د )185(

76. 
 .76مصطفي خليل، تطور الصراع، المرجع السابق،ص / راجع د )186(
 .207بق،ص أحمد عبد الحميد عشوش، المرجع السا/ راجع د )187(
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واألنشطة البترولية التي تقوم بإنشائها الشركات األجنبية على جزء مـن إقلـيم الدولـة لتنفيـذ 
دون بـــروز ســـيادة النشـــاط البترولـــي محـــل العقـــد، وال يمكـــن للشـــركات األجنبيـــة ممارســـة أنشـــطتها 

الدولـــة باســـتعمال ســـلطتها العامـــة فـــي مـــنح الشـــركة األجنبيـــة جـــزءا مـــن أقليمهـــا لتحقيـــق المنفعـــة 
 )187F188( .العامة

 :الطبيعية القانونية للعقد البترولي في النظام القانوني الالتيني: ثانيا

ــــه عقــــود  ــــد إداري يضــــم إلي ــــى أنــــه عق ــــرول، عل ــــه والقضــــاء الفرنســــي عقــــد البت ــــف الفق كي
االستثمار البترولين حيث أن الهد من العقد تسيير مرفق عام من خالل االسـتعانة بشـركة أجنبيـة 
خاصــة ومتخصصــة فــي إنشــاء المرافــق البتروليــة، والعمــل علــى تنظــيم وتســيير المرفــق البترولــي، 
ويتضــمن العقــد المبــرم بــين الدولــة المتعاقــدة والشــركة األجنبيــة شــروطا اســتثنائية تســتمد وجودهــا 

 )188F189( .القانون من السلطة العامة الممنوحة للجهة اإلدارية المتعاقدة باسم الدولة

، ثــم توالــت 1810أبريــل  21وصــدر أول قــانون الســتغالل الثــروة الطبيعيــة فــي فرنســا فــي 
، ثــــم القـــــانون رقـــــم 1919، 1906القــــوانين المتعلقـــــة بعمليــــة اســـــتغالل الثـــــروة الطبيعيــــة، قـــــانون 

قـــانون ( ، ثـــم صـــدرت المجموعـــة التعدينيـــة الفرنســـة1956غســـطس أ 16الصـــادر فـــي  65/838
().1958نوفمبر  22البترول الصحراوي في 

189F

190( 

                                           
 .44مصطفي خليل، المرجع السابق،ص / انظر د )188(

)189(  Gastonjeze, La Garntie des emprunts publics d'etate- Rec- cours la 
hay, 1925.p. 155, spec. p. 172. 

)190(  ibid, p. 172. 
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وٕاحـدى الشـركات وحيث أكد الفقـه القضـاء الالتينـي، أن العقـد المبـرم بـين الدولـة المنتجـة، 
حالـة  األجنبية في مجال صناعة البترول، يعتبر عقدا عاما وتحكمه قواعد القـانون اإلداري، وفـي

نشوء نـزاع يـتم الرجـوع للمبـادئ القانونيـة العامـة المترتبـة علـى الطبيعيـة القانونيـة للعقـود اإلداريـة، 
يحــق للدولــة ,أي الخضــوع للقــانون الــوطني للدولــة، ويســري علــى العقــد كافــة التغييــرات القانونيــة 

 )190F191( .تعدي العقد بإرادتها المنفردة

عقـد البتـرول النظـر إلـى أن عمليـة االسـتغالل ويجب أن يوضع في االعتبار عنـد تكييـف 
تصب في مصلحة الدولة المتعاقدة، وعملية نضوب خام النفط بعد انتهاء ص العمـر االفتراضـي 

 )191F192( .، وهو ما يميز العقد عن عقود امتياز المرافق العامة األخرىلبئر البترول

تغالل الثـروة الطبيعيـة، وقد أقر قضاء مجلـس الدولـة الفرنسـي بالطبيعـة اإلداريـة لعقـود اسـ
، أن عقـــد امتيـــاز 1929يونيـــو  2، قـــرر مفـــوض الدولـــة الفرنســـي فـــي "Desigalas"ففـــي قضـــية 

("Contract of public works"التعدين عقد إداري وليس امتياز أشغال عامة 
192F

193( 

 :الطبيعية القانونية للعقد البترولي في النظام القانوني المصري: ثالثا

ـــة الع ظمـــي مـــن الـــدول المنتجـــة للبتـــرول مـــن عـــدم وجـــود قواعـــد ونصـــوص عانـــت الغالبي
قانونية مفصلة تحدد طبيعة امتياز البترول، فقد أبرمت الدول غالبية عقودها فـي ظـل االسـتعمار 
األوروبــي وهــو مــا أثــر علــى وجــود بنيــان سياســي وقــانوني متكامــل للــدول، وتخلــو منطقــة الشــرق 

                                           
)191(  samul asante: stability of contractual relations in trans national 

investment process. I.G.L.Q 1979,p. 407. 
)192(  Waline: droit administatif, paris, 1963,p. 694. 

 .207عبد الرحيم محمد سعيد، المرجع السابق،ص / راجع د )193(
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بــق علــى العالقــات القانونيــة فيمــا بــين الــدول المنتجــة األوســط مــن وجــود تقنــين بترولــي موحــد يط
والشـــركات األجنبيـــة، ومـــرت مصـــر بـــنفس الظـــروف السياســـية والقانونيـــة مثـــل بـــاقي الـــدول، فقـــد 
تــواترت النصــوص القانونيــة علــى تحديــد القواعــد واإلجــراءات الخاصــة بمــنح االلتزامــات، المتعلقــة 

 )193F194( .لعامةباستغالل موارد الثروة الطبيعية والمرافق ا

، ودخلـــت صـــناعة تكريـــر البتـــرول 1910وظهـــر أول اكتشـــاف بترولـــي مصـــر فـــي عـــام 
، وتركزت كافة عمليـات صـناعة البتـرول فـي بـدايتها حـول منطقـة خلـيج السـويس، وخـالل 1913

النصـــف األول مـــن القـــرن الماضـــي تـــم إبـــرام العديـــد مـــن عقـــود االمتيـــاز مـــع الشـــركات األجنبيـــة 
 )194F195( .شركة أجنبية تعمل بنظام االمتياز التقليدي 45الخاصة، ويوجد اآلن 

، والخــاص بالمنــاجم والمحــاجر أول تشــريع وطنــي 1948لســنة  136ويعتبــر القــانون رقــم 
مـــنظم لعمليـــة اســـتغالل مـــوارد الثـــروة الطبيعيـــة، فقـــد احتكـــرت شـــركات البتـــرول البريطانيـــة خـــالل 

تـــرول فـــي مصـــر، فكانـــت تحتكـــر النصـــف األول مـــن القـــرن الماضـــي كافـــة عمليـــات صـــناعة الب
من الخام المنـتج ومشـتقاته المكـررة، فمصـر إحـدى % 98من طاقة التكرير، وتقوم بتوزيع % 88

 .مناطق النفوذ البريطاني في الشرق األوسط

                                           
 146، 123، والمـادة 1964مـن دسـتور  74، والمـادة 1956من دسـتور  89نصت المواد  )194(

، والخاصــة بإنشــاء وتنظــيم المرافــق العامــة واســتغالل الثــروات وفقــا للمصــلحة 1971مــن دســتور 
 .العامة

راجع، عدد شركات االمتياز البترولي العاملة في مصر علـى موقـع وزارة البتـرول المصـرية  )195(
.www.petroleum. gov. et. 
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وقــد عالجــت الدســاتير المصــرية مســألة اســتغالل الثــروة الطبيعيــة، وتنظــيم وٕانشــاء المرافــق 
، مــن أفضــل مشــروعات الدســاتير، المصــرية فقــد حــرص 1954العامــة، ويعتبــر مشــروع دســتور 

فالبـاب الخـامس مـن مشـروع . رجال الفقه القانوني على حمايـة الثـروات الطبيعيـة والمرافـق العامـة
منــه، علــى أن الثــروات الطبيعيــة ســواء فــي  156، الشــئون الماليــة، نصــت المــادة 1954دســتور 

درها وقواهــــا ملــــك للدولــــة وهــــي التــــي تكفــــل بــــاطن األرض أو فــــي الميــــاه اإلقليميــــة وجميــــع مصــــا
 .استغاللها مع تقدير مقتضيات الدفاع الوطني واالقتصاد الوطني

، علــى أن كــل التــزام باســتغالل مــورد مــن 1954مــن مشــروع دســتور  157ونصــت المــادة 
مــوارد الثــروة الطبيعيــة أو مرفــق مــن المرافــق العامــة يجــب أن يكــون لــزمن محــدد، وأن تجــري فــي 

النيـــة تامـــة تيســـيرا للمنافســـة ويصـــدر بموافقـــة المجلـــس المخـــتص رســـوم بمـــنح االلتـــزام أو شـــأنه ع
 .تجديده أو إلغائه وبين فيه استيفاء هذه اإلجراءات، وكل ذلك على الوجه المبين في القانون

كـــل احتكـــار ذي صـــبغة عامـــة ال " مـــن مشـــروع الدســـتور، علـــى أن  158ونصـــت المـــادة 
مــن البــاب الســادس والخــاص بالهيئــات  178ونصــت المــادة ". محــدد يمــنح إال بقــانون وٕالــى زمــن

يؤلــف مجلــس للثــروات الطبيعيــة األخــرى ومجلــس للمرافــق العامــة " والمجــالس المعاونــة، علــى أن 
يمثـــل فـــي كـــل منهمـــا مجلســـا البرلمـــان، ومجلـــس الدولـــة، والمجلـــس االقتصـــادي، ومجلـــس الـــدفاع 

ويكفـل القـانون . وغيرهـا علـى الوجـه المبـين فـي القـانون الوطني، وكبار الفنيين والعناصر المهنيـة
 .استقاللهما وبين طريقة تأليفهما ونظامهما واختصاصا كل منهما

، النــور نظــرا لحــرص مجلــس قيــادة الثــروة فــرض الســيطرة 1954ولــم يــر مشــروع دســتور 
ني لســلطة الدولــة الكاملــة علــى مــوارد الثــروة الطبيعيــة والمرافــق العامــة، باعتبارهمــا األســاس القــانو 

، جعــل االختصــاص للملــك بترتيــب اســتغالل الثــروة الطبيعيــة والمرافــق 1923العامــة، أمــا دســتور 
، ودســـتور 1958، ودســـتور الوحـــدة المصـــرية الســـورية 1956العامـــة، ونفـــس األمـــر فـــي دســـتور 



 

106 
 

، أعطـــت رئـــيس الجمهوريـــة حـــق إصـــدار القـــرارات الالزمـــة الســـتغالل الثـــروات الطبيعيـــة، 1964
 )195F196( .ترتيب المرافق العامة واإلشراف عليهاو 

، قـــرار بتـــأميم 1961وأصـــدرت الحكومـــة المصـــرية فـــي ظـــل قـــوانين االشـــتراكية فـــي عـــام 
 1964مــن رأس مــال شــركة آبــار الزيــوت اإلنجليزيــة المصــرية، ثــم صــدر قــرار فــي مــارس % 50

واحــتالل  1967كســة بتــأميم الشــركة بالكامــل وضــم حقولهــا إلــى الشــركة العامــة للبتــرول، وبعــد ن
مـن إنتـاج خـام البتـرول، وتوقـف قنـاة % 80إسرائيل الشاطئ الشرقي لقناة السويس، فقدت مصر 

الســــويس وصــــعوبة عمليــــات التصــــدير وفــــي نفــــس العــــام قامــــت إســــرائيل بضــــرب معامــــل تكريــــر 
 .من طاقات التكرير% 80البترول بمدينة السويس وفقدت مصر 

علــى أن  123الثــروات الطبيعيــة، قــد نصــت المــادة مســألة اســتغالل  1971وحــدد دســتور 
يحـــدد القـــانون القواعـــد واإلجـــراءات الخاصـــة بمـــنح االلتزامـــات، المتعلقـــة باســـتغالل مـــوارد الثـــروة 
الطبيعيـــة والمرافــــق العامــــة، كمـــا بــــين أحــــوال التصـــرف بالمجــــان فــــي العقـــارات المملوكــــة للدولــــة 

كيفيـة إنشـاء  146وبينت المادة . اءات المنظمة لذلكوالنزول عن أموالها المنقولة والقواعد واإلجر 
المرافــــق مــــن خــــالل رئــــيس الجمهوريــــة الــــذي يصــــدر القــــرارات الالزمــــة إلنشــــاء وتنظــــيم المرافــــق 

 )196F197( .والمصالح العامة

، بينـــت األســـلوب األمثـــل 1954، مـــن مشـــروع دســـتور 178، 158، 157، 156فـــالمواد 
، 1964مـن دسـتور  74، والمـادة 1956مـن دسـتور  98الستغالل الثروات الطبيعية، أمـا المـواد 

                                           
محمـــد رفعـــت عبـــد الوهـــاب، النظريـــة العامـــة، المرجـــع / راجـــع فيمـــا ســـبق، أســـتاذنا الـــدكتور )196(

 .254السابق،ص 
 .1971سبتمبر  12، الصادر في )أ(مكرر  36الجريدة الرسمية، العدد  )197(
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، تركــت لــرئيس الجمهوريــة الحريــة الكاملــة فــي إصــدار القــرارات 1971مــن دســتور  123والمــادة 
 .الخاصة باستغالل مصادر الثروة الطبيعية، وتنظيم وٕانشاء المرافق العامة وفقا للقانون

والمرافق العامة، فقد خلـت المـادة  وال يجوز التفويض فيما يخص استغالل الثروة الطبيعية
، مــن الــنص علــى تفــويض رئــيس الجمهوريــة غيــره فــي إصــدار قــرارات 1971مــن دســتور  146

 )197F198( .استغالل الثروة والمرافق العامة

فاســتغالل الثــروة الطبيعيــة فــي مصــر اقتــرن بالســلطة التنفيذيــة المركزيــة واقتصــارها علــى 
ورئـيس الهيئـة العامـة المصـرية، ورؤسـاء الشـركات التابعـة رئيس الجمهورية، ويقوم زيـر البتـرول، 

للســلطة التنفيذيــة، تنفيــذ السياســة العامــة لــرئيس الجمهوريــة فيمــا يخــص اســتغالل الثــروة وتنظــيم 
وٕانشـــاء المرافـــق البتروليـــة ويتمتـــع رئـــيس الجمهوريـــة بســـلطات واســـعة بموجـــب الدســـتور، وهـــو مـــا 

ل ضـمن أفـرع القـانون العـام، القـانون الدسـتوري والقـانون يعني أن استغالل الثروات الطبيعية يـدخ
 .اإلداري

، أي نصـــوص جديـــدة فيمـــا 2011ولـــم يتضـــمن اإلعـــالن الدســـتوري الصـــادر فـــي مـــارس 
، التـي 1971مـن دسـتور  146، 123يتعلق باستغالل الثـروة الطبيعيـة، وهـو مـا يعنـي أن المـواد 

العامـــة والثـــروة الطبيعيـــة، وبالتبعيـــة يعتبـــر  تمــنح رئـــيس الجمهوريـــة ســـلطة إنشـــاء وتنظـــيم المرافــق
المجلــس العســكري للقــوات المســلحة المصــرية المســئول عــن إصــدار القــرارات الخاصــة بــذلك وفقــا 

                                           
، 30، ص 1972محمــد كامـل كليــة، الـنظم السياســية، القـاهرة دار الفكــر العربــي، / راجـع د )198(

ــــد متــــولي، القــــانون الدســــتوري واألنظمــــة السياســــية، اإلســــكندرية، دار المعــــارف، / ود عبــــد الحمي
محســـن خليـــل، القضـــاء اإلداري اللبنـــاني، المرجـــع الســـابق،ص / ، د29، ص 1966، 4الطبعـــة 

29. 
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لمقتضيات المصلحة العامة وال يجوز تفويض الغير فـي القيـام بـأي عمـل يتعلـق باسـتغالل الثـروة 
 .الطبيعية وٕانشاء وتنظيم المرافق العامة

فيمـا بـين الشـركات للحصـول علـى   tenderingالقـوانين المصـرية حتميـة عقـد مزايـدة  وقـد ألزمـت
أفضل العروض المقدمة من جانب الشركات، وقد نظـم المشـرع المصـري المناقصـات والمزايـدات 

، وتـم اسـتبداله بالقـانون 1983لسنة  9، ثم حل محلة القانون رقم 1954لسنة  236بالقانون رقم 
 )198F199( .، والذي ما زال ساريا حتى اآلن1998لسنة  89رقم 

فنظام المناقصـة أن المزايـدة أحـد أسـاليب اختيـار المتعاقـد مـع اإلدارة وتوجـد ثالثـة أشـكال 
لتعاقدات اإلدارة دون النظر لصفة المتعاقـد معهـا وطنـي أم أجنبـي، أولهـا نظـام المناقصـة العامـة 

عــالن العــام فــي وســائل اإلعــالن العامــة المفتوحــة، وال قيــود فيســمح باالشــتراك لمــن يشــاء بعــد اإل
 .سواء داخليا أو خارجيا

 selective"نظـــــام الممارســـــة وهـــــو يعنـــــي حريـــــة اإلدارة فـــــي اختيـــــار المتعاقـــــد : ثانيـــــا

tendering"  وثالثا العقـاد باالتفـاق المباشـر"Direct agreement" حيـث أن المـادة السـابعة مـن ،
يجوز التعاقـد بطريـق االتفـاق المباشـر فـي الحـاالت نصت على أنه  1998لسنة  89القانون رقم 

العاجلة التي ال تحتمل أتبـاع إجـراءات المناقصـة أو الممارسـة، ويشـترط لالتفـاق المباشـر صـدور 

                                           
 .319، ص 1993سعاد الشرقاوي، العقود اإلدارية، / راجع د )199(
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تـــرخيص مـــن الســـلطة المختصـــة وتحـــدد القيمـــة الماليـــة للعقـــد فـــي صـــدور التـــرخيص مـــن رئـــيس 
 )199F200( .جنيه ألف 300ألف جنيه، الوزير المختص  500الوزراء بمبلغ 

ـــــوم أن عقـــــود البتـــــرول تـــــدخل فيهـــــا التحالفـــــات السياســـــية واالقتصـــــادية والتجاريـــــة  والمعل
والصــناعية، فهــي تكــون عقــودا لهــا أبعــاد إســتراتيجية وأمنيــة بالغــة الخطــورة علــى األمــن القــومي، 

فــي  وااللتــزام بنظــام المزايــدة المفتوحــة فــي مجــال صــناعة البتــرول قــد يهــدد مصــلحة الدولــة العليــا
ظــل ســيطرة الشــركات األجنبيــة علــى كافــة عمليــات صــناعة البتــرول، وهــو مــا يــؤدي فــي بعــض 

 .األحيان إلى تدخل هذه الشركات في السياسات الداخلية للدول المنتجة

أمـــا نظـــام التعاقـــد بطريـــق الممارســـة يمـــنح الدولـــة المتعاقـــدة قـــدرا مـــن المرونـــة فـــي اختيـــار 
العامـــة واألمـــن القـــومي للدولـــة المنتجـــة، أمـــا التعاقـــد بنظـــام المتعاقـــد وفقـــا لمقتضـــيات المصـــلحة 

االتفــاق المباشــر فــال وجــود لــه فــي عامــل البتــرول، وعلــى الــرغم مــن ذلــك نجــد أن وزارة البتــرول 
والهيئـــة العامـــة للبتـــرول تعاقـــدت مـــع شـــركات أجنبيـــة منـــذ بدايـــة األلفيـــة الجديـــدة بنظـــام التعاقــــد 

ســط المصــدرة للغــاز الطبيعــي إلســرائيل، والشــركة األســبانية المباشــر، مثــل شــركة غــاز شــرق المتو 
واليــت تمتلكهــا شــركة يونيــون فبنوســيا وهــو مــا يعــد مخالفــة صــريحة " ســيد جــاز" المصــرية للغــاز 
 .للقانون المصري

                                           
دراســـة مقارنـــة فـــي القـــانونين ( جـــابر جـــاد نصـــار، المناقصـــات العامـــة / راجـــع فـــي ذلـــك د )200(

، ص 2002، الطبعــــة الثانيــــة، القــــاهرة، دار النهضــــة العربيــــة، )المصــــري والفرنســــي واليونســــترال
 .319، ص 1993سعد الشرقاوي، العقود اإلدارية، / وانظر أيضا د 203
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ونري أنه يجب التفرقة بين فساد القوانين وفساد القائمين على تطبيقه، فيجب التميزي بـين 
وقواعــد كانــت قائمــة بالفعــل وصــادرة عــن مجلــس تشــريعي قــائم، وشــخص مــن قــام بتطبيــق قــوانين 

 .يخالف تلك القواعد بحثا عن مكسب خصا أو لتحقيق مجاملة واألشكال العديدة للفاسد الوظيفي

فالوظيفة العامة تخضع لمبدأ عام هو اتخاذ الموظف قرارات معينـة متـى كانـت فـي إطـار 
ح العامــة، والغــاه الســلطة التقديريــة للســلطة التنفيذيــة ســلطة الموظــف التقديريــة وتســتهدف المصــال

ويترتــب علــى القــول . يعنـي الجمــود البيروقراطــي ويعطــل المصــالح ويوقــف العمـل الحكــومي تمامــا
بوجود سـلطة تقديريـة للموظـف العـام مـن رأس السـلطة الـوزير حتـى أصـغر تنفيـذي، أنـه ال يجـوز 

كانــت فــي إطــار الحريــة والصــالحيات الممنوحــة لــه  اعتبــار مزاولتــه لســلطته التقديريــة فســادا متــى
 .قانونا ومتى كانت ال تهدف إلى تحقيق أغراض غير مشروعة

والقانون ال يعاقب الموظف أن المسئول الحكومي عن تطبيق القواعد القائمـة مهمـا كانـت 
مكروهة أو مرفوضة من الشعب، ألنها تكون نتاج فسـاد سياسـي يـؤدي إلـى صـدور قـوانين ونظـم 
قواعد غير متالئمة مع حاجات المجتمع، ففي حالـة محاسـبة الشـخص علـى تطبيقـه للقـانون فهـو 

 .خروج عن العدالة وعن مبدأ إال جريمة وال عقوبة إال بنص

والقــرار اإلداري الصــادر عــن الموظــف العــام يتضــمن ســلطة تقديريــة يبيحهــا القــانون، فــال 
كــل تصــرف، وٕانمــا يمــنح الموظــف العــام ســواء توجــد قواعــد قانونيــة جامــدة ونهائيــة لكــل موقــف و 

وزير، أو محافظ، أو رئيس هيئة عامة، أو شركة عامة، جانب مـن السـلطة التقديريـة التـي يجـوز 
 )200F201(.له ممارستها وفقا لطبيعة الموقف

                                           
المرجــع الســابق،ص .. عبــد الوهــاب، النظريــة العامــة محمــد رفعــت/ راجــع أســتاذنا الــدكتور )201(

625. 
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 :الطبيعة القانونية للعقد في المنظمات الدولية: رابعا

ا مــع كافــة األنظمــة القانونيــة للدولــة وفقــا للدســتور الــديمقراطي تتســاوي الدولــة فــي ســيادته
المتقدمة دون تميز وفقا لتطابق وتماثل قواعـدها القانونيـة مـع القواعـد القانونيـة للـدول المتحضـرة، 
أما األنظمة القانونية االستبدادية والسلطوية والتي تمنحهـا قوانينهـا الداخليـة السـلطة المطلقـة، هـو 

روليـة األجنبيـة مسـاواة العقـود البتروليـة باالتفاقيـات الدوليـة الباعث الرئيسي لمطالبة الشـركات البت
وٕانكارها إدارية العقد في ظل األنظمة االستبدادية التي تهدر حقوق الشـركات األجنبيـة دون أدنـى 

 .مسئولية على الدولة

فالدول المنتجة للبترول تعاني من عدم اكتمـال أنظمتهـا القانونيـة بالشـكل الـذي يسـمح لهـا 
ل فــي عالقــات قانونيــة متكاملــة مــع الشــركات األجنبيــة، مثــال قــوانين التــأميم فــي النصــف بالــدخو 

الثــاني مــن القــرن الماضــي حيــث اســتندت الــدول إلــى ســلطتها العامــة وفقــا لنظامهــا العــام الــداخلي 
البعيد عن الديمقراطية الذي يعفي السلطة السياسية مـن أدنـى مسـئولية باعتبارهـا تمـارس سـيادتها 

واردهــا وثرواتهــا الطبيعيــة دون مراعــاة الحقــوق التــي اكتســبتها الشــركات األجنبيــة بموجــب علــى م
 .العقد

(وقــد حرصــت الــدول األعضــاء بمنطقــة األوبــك
201F

بعــد نهايــة فتــرة االســتعمار الغربــي فــي  )202
الـــدخول فـــي مجـــال المشـــاركة وٕانهـــاء عقـــود االمتيـــاز الســـتغالل ثرواتهـــا الطبيعيـــة، وأكـــدت الـــدول 

ى الطبيعيــــة اإلداريــــة لعقــــود البتــــرول وتطبيــــق أركــــان العقــــود اإلداريــــة فــــي النظــــام األعضــــاء علــــ
 .الفرنسي وخصوصا في مجال المسئولية العقدية

                                           
مــــؤتمر البتــــرول العربــــي " مــــن االمتيــــازات للعقــــود" دراســــة منظمــــة األوبــــك، تحــــت عنــــوان  )202(

 .4، ص 1965الخمس، القاهرة، مارس 
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والمالحــظ أن غالبيــة الــدول األعضــاء فــي منظمــة األوبــك ال تطبــق النظــام الالتينــي، وال 
ن العقد البترولـي تنطبـق عليـه تعرف قوانينها الداخلية قواعد القانون اإلداري، ولكن الدول أكدت أ

ذات األركان القانونية للعقد اإلداري في النظـام القـانوني المصـري، حيـث يشـترط أن تكـون الدولـة 
المنتجة طرفا في العقـد، واتصـال العقـد بمرفـق عـام وهـو مـا لـم يحـظ بأغلبيـة الفقـه القـانوني حـول 

متعاقـــدة وســـائل القـــانون العـــام مـــن طبيعـــة اتصـــال العقـــد بمرفـــق عـــام بترولـــي، وأتبـــاع الحكومـــة ال
خــــالل تضــــمين العقــــد شــــروطا اســــتثنائية وهــــو مــــا يعنــــي عــــدم أدراج عقــــود البتــــرول فــــي عــــداد 

 )202F203( .المعاهدات الدولية

فالعقد البترولي تصرف قانوني ال يجري بين دولتين لهمـا السـيادة الذاتيـة، بـل دولـة واحـدة 
 )203F204( .ن العام الداخليهي الطرف األساسي في العقد كأحد أشخاص القانو 

وأقــرت محكمــة العــدل الدوليــة بالطبيعــة العامــة لعقــد البتــرول وفقــا للقــوانين الداخليــة للــدول 
، اعتبـار العقـد 1952المتعاقدة، فقد رفضت المحكمة في دعـوى الشـركة األنجلـو إيرانيـة فـي عـام 

ــــي  ــــة ف ــــة والشــــركة األنلجــــو إيراني ، عقــــدا مــــزدوج 1933أبريــــل  29المبــــرم بنــــي الحكومــــة اإليراني
أن المحكمـة " الطبيعية على أساس أن أطراف العقد حكومة دولة وشركة أجنبية خاصة، فقضت 

ال يمكنهــا أن تقبــل الــرأي القائــل بــأن العقــد المبــرم بــين الحكومــة إيــران والشــركة األنجلــو إيرانيــة لــه 
صـة، وال توجـد أي طابع مزوج، إن هذا العقد ليس سوي عقد مبرم بـين حكومـة وشـركة أجنبيـة خا

عالقــة تعاقديــة بــين الحكومــة اإليرانيــة وحكومــة المملكــة المتحــدة، فموجــب هــذا العقــد ال نســتطيع 

                                           
محمد طلعت الغنيمـي، تغييـر األوضـاع وعقـد االمتيـاز البترولـي، المرجـع / انظر في ذلك د )203(

 .15السابق،ص 
محمــــد طلعــــت الغنيمــــي، الوســــيط فــــي قــــانون الســــالم، اإلســــكندرية، منشــــأة المعـــــارف، / د )204(

 .311،ص 1982
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حكومـــة إيـــران مطالبـــة المملكـــة المتحـــدة بأيـــة حقـــوق لهـــا تجـــاه الشـــركة، كمـــا ال يمكنهـــا اإلدعـــاء 
 .بوفائها أمام المملكة المتحدة بااللتزامات التي تتحمل بها الشركة

ستند الذي يحمل توقيع ممثلي الحكومة والشركة األجنبيـة ال يسـتهدف سـوي غرضـا إن الم
واحدا هو تنظيم العالقة بين هذه الحكومة وتلك الشركة فيما يتعلـق باالمتيـاز وال يـنظم بـأي شـكل 

 )204F205( .من األشكال العالقة بني كل من الحكومتين

، 1929دل الـدولي فـي عـام فحكم محكمة العدل ال يختلف عن حكـم المحكمـة الدائمـة للعـ
واليــت رفضــت فيــه المحكمــة االعتــراف بالصــفة الدوليــة للعقــد وخضــوعه للقــانون الــداخلي، حيــث 
قــررت المحكمــة أن أي عقــد ال يبــرم بــين دول بمــا لهــا مــن أهليــة قانونيــة وكأشــخاص دوليــة، فإنــه 

 )205F206( .يخضع للقانون الداخلي

لتــــي نشــــأت عنهــــا منازعــــات بــــين الحكومــــة وتعتبــــر عقــــود البتــــرول اإليرانيــــة أول العقــــود ا
، وأكـــدت علـــى 1952يوليـــو  22اإليرانيــة والمملكـــة المتحـــدة، فالمحكمـــة لـــم تغيـــر رأيهـــا فـــي حكـــم 

حظر القول بالصفة الدولية لعقد البترول، باعتبار أنه عقد عادي بين الحكومـة اإليرانيـة والشـركة 
 )206F207( .البريطانية ومنازعاته ال تشكل المسئولية الدولية

ـــالقول ـــدولي العـــام حكـــم محكمـــة العـــدل الدوليـــة ب ـــانون ال ـــه الق إن العقـــود المبرمـــة " وأيـــد فق
بواســـطة الـــدول نوعـــان، عقـــود تبرمهـــا الـــدول فيمـــا بينهـــا فـــي شـــأن مـــن الشـــئون الخاصـــة، وعقـــود 

                                           
)205(  C.I.J 22 Juillet 1952, Recueil. 1952,p. 112. 
)206(  P.C.L.J. Series A., 1929, Nos 20/21,p. 41. 

سامية راشد، التحكيم في العالقات الدولية الخاصة، القاهرة، دار النهضة العربيـة، / راجع د )207(
 .1968لسنة  1516حكم رفع  30، ص 1984
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تبرمهــا الــدول مــع هيئــات أجنبيــة عامــة أو خاصــة، وهــذا النــوع مــن العقــود ال عالقــة لــه بالقــانون 
(".لتقليدي بتفاصيلهالدولي ا

207F

208( 

الدولــــة المتعاقــــدة لهــــا ســــلطة اإلشــــراف والرقابــــة علــــى أعمــــال الشــــركة األجنبيــــة الخاصــــة 
المتعاقـــدة معهـــا خـــالل فتـــرة تنفيـــذ العقـــد، إال أن إدارة المشـــروع وتنظيمـــه يكـــون بواســـطة الشـــركة 

(األجنبيــة
208F

هــذه المرافــق بعـــد ويعتبــر حــق التــأميم مــن جانــب الدولــة لمرافقهــا البتروليــة وٕادارة . )209
التــأميم دون تــدخل مــن الشــركات األجنبيــة أهــم المنازعــات الناشــئة بنــي الحكومــات المنتجــة بعــد 

 .حصولها على االستقالل، والشركات األجنبية صاحبة حقوق االمتياز

وحرصا من الشركات على حمايـة مشـروعاتها البتروليـة مـن التـأمين وتجريـدها مـن رؤوس 
ــــ ــــود المبرمــــة نصــــا ال أموالهــــا، ومصــــادرة كاف ة اآلالت والمعــــدات المســــتخدمة، أدرجــــت فــــي العق

يخضعها لالختصـاص القضـائي للـدول المتعاقـدة اسـتناد إلـى أن األنظمـة القانونيـة لهـذه الـدول ال 
تقـــرر مســـئولية الدولـــة عـــن األضـــرار التـــي تصـــيب الغيـــر مـــن جـــراء تصـــرفاتها القانونيـــة الغيـــر 

لـــدولي إلـــى إدراج العقـــود البتروليـــة ضـــمن قواعـــد وأحكـــام وهـــو مـــا دعـــا بعـــض الفقـــه ا. مشـــروعة
ال يوجــــد فــــي البنــــاء القــــانوني الــــدولي أو الــــداخلي مــــا يمنــــع مــــن " القــــانون الــــدولي بــــالقول بأنــــه 

(".االعتراف للقانون الدولي لمعالجة ما له صلة مباشرة بالعقد
209F

210( 

                                           
 .137محمد طلعت الغنيمي، الوسطي في قانون السالم، المرجع السابق، ص / راجع د )208(
البتروليــ بحـث مقـدم لمـؤتمر محمد طلعت الغنيمي، تغير األوضـاع وعقـد االمتيـاز / انظر د )209(

 .13، 12،ص 1967البترول العربي السادس، بغداد، 
)210(  Jenings, state contractsin international law, B.Y.B.I.L, 1961mp. 181. 
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مـن اإلعـالن  17لمـادة وأكدت المواثيق الدولية على حماية النظام الرأسمالي، فقد نصـت ا
، ووصـف "ال يجـوز تجريـد أحـد مـن ملكـه تعسـفا" العالمي لحقوق اإلنسان، الفقرة الثانية على أنه 

حكومــات الــدول الديكتاتوريــة بأنهــا ليســت معبــرة عــن إرادة شــعوبها فــي معامالتهــا القانونيــة، وعــدم 
ديمقراطيـة المعمـول بهـا فـي الـدول تمتعها بالديمقراطية في اختيار من يمثلها قانونا وفقا لمبـادئ ال

 .المتقدمة بفضل النظام القانوني الديمقراطي

ورأي الدول الكبرى أن كافة األنظمة القانونية للدول المنتجة للبترول، ال تخضع الفرد فـي 
ممارســـته لحقوقـــه لتلـــك القيـــود التـــي يقررهـــا القـــانون فقـــط فقـــط لضـــمان االعتـــراف بحقـــوق الغيـــر 

ـــة للنظـــام العـــام والمصـــلحة العامـــة واألخـــالق فـــي  وحرياتـــه واحترامهـــا لتحقيـــق المقتضـــيات العادل
 )210F211( .مجتمع ديمقراطي

فالعقد البترولي يعد من عقود القانون العام وينتمـي لطائفـة العقـود اإلداريـة، حيـث يخضـع 
وهـو  للمبادئ واألحكام اإلدارية العامة للدولـة، وبالتـالي يخضـع للقـانون الـوطني للدولـة المتعاقـدة،

ما يستوجب أن يكون النظام القانوني العام للدولة ديمقراطيا لضمان تحقيق الصـالح العـام والقـدرة 
 )211F212( .األكبر من المنفعة للمواطنين

فالدولــــة المنتجـــــة للبتــــرول لهـــــا الحـــــق فــــي تشـــــغيل مرافقهـــــا البتروليــــة العامـــــة، واســـــتغالل 
ة بالحريــة فــي قواعــدها القانونيــة اســتنادا مصــادرها الطبيعيــة وفقــا لمصــلحتها العامــة، وتتمتــع الدولــ

لســـيادتها فـــال يجـــوز وفقـــا لمبـــدأ الســـيادة خضـــوع الدولـــة ألي نظـــام القـــانوني يختلـــف عـــن النـــاظم 

                                           
، اعتمـد بموجـب قـرار الجمعيـة 2فقـرة  29، 21، 17اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، مواد )211(

 .1948ديسمبر  10 ،)300د( ألف  217العامة رقم 
)212( D.Hamed sultan " Legal Nature of oil concessions" 21 Avenue 

egyptienne de droit international, 1963,p. 73 ets. 
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 .القانوني العام، ويتما لنص في عقود البترول عن خضوع العقد للقانون الداخلي للدولة المتعاقـدة
)
212F

213( 

 كام هيئات التحكيمحي أالطبيعة القانونية لعقود البترول ف: خامسا

أكـدت األحكــام الصــادرة عــن هيئــات التحكــيم الطبيعــة القانونيــة العامــة لعقــود البتــرول، فــي 
المنازعات الناشئة بين الشركات األجنبية وحكومات الدول المنتجة للبترول، وسنلقي الضوء علـى 

ملــة علــى إقلــيم الــدول ثالثــة منازعــات بتروليــة بمنطقــة الشــرق األوســط مــع الشــركات األجنبيــة العا
 :المنتجة للبترول، ونعرض لها على النحو التالي

 15الصــادر ضــد الشــركة الوطنيــة اإليرانيــة للبتــرول فــي  "Sapphire"تحكــيم ســفير ) 1(
 )213F214( :1963مارس 

، أبرمــت الشــركة الوطنيــة اإليرانيــة 1958يونيــو  26تــتلخص وقــائع الــدعوى بأنــه بتــاريخ 
عــن البتــرول وٕانتاجــه واســتغالله مــع الشــركة الكنديــة ســفير، وصــدقت للبتــرول نيــوك عقــدا للبحــث 

، وفقـا ألحكـام وقواعـد القـانون اإليرانـي للبتـرول 1958يوليـو  23حكومة الشاه علـى العقـد بتـاريخ 
 .1957يوليو  31والصادر في 

                                           
)213(  Matim, Le nouvel ordre economique international 79, R.G.D.I.P. 

1975,p. 52. 
- whit, A new international economic order, R.C.A.D, 1975,p. 52,II. 
- Browwlie, legal statue of natural Law. A.G.A.D.I, 1979,I Vol. 

1962,p. 244,  
)214(  Un recent arbitrage Suisse, La live (j.F), contrats entre etals ou 

enterprises etatiques et personnes privees, recueil de cours, 1983,p. 
273- 274. 
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،عـــن حقوقهـــا والتزاماتهـــا العقـــد تجـــاه 1958وتنازلـــت الشـــركة الكنديـــة فـــي شـــهر أغســـطس 
إليرانيــــة إلــــى شــــركة ســــاتير الدوليــــة للبتــــرول وهــــي الشــــركة األم التــــي تتبعهــــا الشــــركة الحكومــــة ا

مـن العقـد المبـرم بـين الشـركة  36المتنازلة، واستندت الشركة عنـد تنازلهـا عـن العقـد لـنص المـادة 
المتنازلـــة والحكومـــة اإليرانيـــة، والتـــي مـــنح الشـــركة األجنبيـــة حـــق التنـــازل عـــن كـــل أو بعـــض مـــن 

 .تزاماتها إلى أي شركة تخضع هي لرقابتهاحقوقها وال

فســخت شــركة نيــوك اإليرانيــة العقــد المبــرم لعــدم قــدرة شــركة ســاتير  1961ينــاير  24وفــي 
الدوليــة الوفــاء بكافــة التزاماتهــا الــواردة بالعقــد، وهــو مــا دفــع الشــركة الكنديــة طلــب اللجــوء للتحكــيم 

الطـــرفين، وعينـــت محكمهـــا ولكـــن الحكومـــة د المبـــرم بـــين قـــمـــن الع 41الـــدولي وفقـــا لـــنص المـــادة 
 .اإليرانية رفضت التحكيم أو تعيين محكم لها

 10ونظرا لتعنت الجانب اإليراني في قبـول دعـوى التحكـيم، قامـت الشـركة الكنديـة بتـاريخ 
بتقـــديم طلـــب إلـــى رئـــيس المحكمـــة الفيدراليـــة السويســـرية لتعيـــين محكـــم وحيـــد لنظـــر  1961ينـــاير 

من العقد وقد استجاب رئيس المحكمة لطلب الشركة وبتـاريخ  41لى نص المادة النزاع، استنادا إ
 .لحسم النزاع الناشئ عن العقد Cavin، قام بتعيني القاضي الفيدرالي 1961يناير  21

وبــدأ الحكــم إجــراءات التحكــيم دون حضــور ممثــل عــن الحكومــة اإليرانيــة المــدعى عليهــا، 
خلوة من تحديد القانون واجـب التطبيـق علـى  Cavinالمحكم وباستقرار العقد محل النزاع اكتشف 

إجــــراءات التحكــــيم، فــــذهب إلــــى أن اإلرادة الصــــريحة أو الضــــمنية هــــي المحــــدد للقــــانون واجــــب 
التطبيـق علــى العقـد، وفــي حالـة خلــو العقـد مــن تحديـد القــانون، يجـب علــى المحكـم تحديــد النظــام 

عـروض عليـه، وذهـب المحكـم أن شـركة نيـوك اإليرانيـة القانوني األكثر مالءمة وتناسـبا للنـزاع الم
للبتـــرول تخضـــع ألحكـــام القـــانون العـــام اإليرانـــي، وموضـــوع العقـــد ينصـــب علـــى اســـتغالل طويـــل 

 .األجل للثروات الطبيعية داخل اإلقليم اإليراني
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 العقـد المبـرم بــين الشـركة اإليرانيــة والشـركة الكنديـة يتضــمن التـرام الشــركة األجنبيـة بإنفــاق
استثمار مالي ضخم وٕاقامة منشآت بترولية ثابتة، باإلضافة إلى أن العقد ال يرتب حقوقا تعاقديـة 
خالصــة، بــل امتيــازات منهــا حيــازة الشــركة الكنديــة للمشــروع مــع الرقابــة فــي بعــض األحيــان مــن 
ـــازات الـــواردة بالعقـــد أضـــفت علـــى العقـــد طابعـــا خاصـــا جعلـــه خاضـــعا  الشـــركة اإليرانيـــة، واالمتي

 .حكام القانون العام والخاص على السواءأل

أكد علـى الطبيعيـة القانونيـة العامـة لعقـود البتـرول بتأكيـد الصـفة  Cavinونري أن المحكم 
العامــة لشــركة نيــوك اإليرانيــة المتعاقــدة باســم الدولــة ولحســابها، وهــو مــا يعنــي أن الدولــة طـــرف 

يرتكــز علــى طــول األجــل والمشــروع  أصــيل فــي العقــد، مــع بيــان طبيعــة العقــد االســتغاللي الــذي
المتســم بالثبــات واالســتقرار وهــو مــا يجعــل المشــروع مرفقــا دائمــا ذا طبيعــة عامــة، فحيــازة الشــركة 
األجنبيــة للمشــروع حيــازة مؤقتــة واحتــواء العقــد علــى العديــد مــن االســتثناءات واالمتيــازات التــي ال 

 .لعامةيمكن منحها في العقد إال من جانب طرف يمتلك السلطة ا

، وقبـول الشـركة )الشـاه( أيضا تم التصديق على العقد من جانب أعلـى سـلطة فـي الدولـة 
اإليرانيــة للبتــرول بحمايــة الشــركة المتعاقــدة مــن أي تعــديل تشــريعي مــن شــأنه التــأثير علــى قــدرة 
 الشركة األجنبية لتنفيذ العقد، أو التشريعات التي تؤدي إلى حدوث خلل مالي للعقد، وهي شـروط
األمان التي يتم النص عليها في العقد لحماية االسـتثمارات ماليـا وتكنولوجيـا، فالشـركات األجنبيـة 
عملت على فرض قيود قانونيـة صـارمة علـى حكومـات الـدول المنتجـة للبتـرول لضـمان سـيطرتها 

 .على حقول البترول المكتشفة طوال مدة العقد

" ســي.بــي. أيــه" بلــة تليفزيونيــة مــع شــركة وقــد أكــد الــرئيس األمريكــي بــاراك أوبامــا فــي مقا
تعلمـون أن هنـاك نزعـة فـي واشـنطن لالعتقـاد أن " األمريكية، علـى قـوة الشـركات البتروليـة بقولـه 

إن مهمتنـا . ولكـن هـذا لـيس وصـفا لمهمتنـا. وظيفتنا كمسئولين منتخببن هو أن تتم إعادة انتخابنا
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لقــه الشــديد مــن قــرار المحكمــة االتحاديــة هــي حــل المشــكالت ومســاعدة المــواطنين، وأعــرب عــن ق
العليــا، والمتعلــق برفــع القيــود المفروضــة علــى الشــركات فــي تمويــل الحمــالت االنتخابيــة، قــال إن 
هذا ضوء أخضر لذي المصالح الخاصة للتدخل بـأموالهم فـي شـئوننا السياسـية، معتبـرا أنـه يمثـل 

ير على واشـنطن إلسـكات أصـوات المـواطن انتصارا لشركات النفط الكبرى التي تهدف يوميا التأث
 )214F215( .العادي

فالشركات األمريكية بقـدراتها الهائلـة اسـتطاعت وضـع نظـام قـانوني خـاص لعقـود البتـرول 
القـانون   Cavinوالمنازعات الناشئة عنها في كافة دول العالم، ففـي قضـية سـفير اسـتبعد المحكـم 

عقـد محـل النـزاع، وقـام بتطبيـق القواعـد القانونيـة اإليراني من التطبيـق فيمـا يخـص تغييـر وتنفيـذ ال
المبينــة علــى المبــادئ العــام فــي األمــم المتحضــرة وهــذه القواعــد مصــدرا للقــانون وفقــا لــنص المــادة 

وتطبيــق القواعــد باعتبــار العقــد موضــوع النــزاع . مــن النظــام األساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة 38
 .تختلف عن عقود القانون الخاص خاضعا في بعض جوانبه للقانون العام، فهي

، إلـــى أن العقـــد المبـــرم بنـــي الطـــرفين تضـــمن شـــروطا تـــنص علـــى Cavinوذهـــب المحكـــم 
تطبيـق المبـادئ العامـة للقـانون، وأكـد أن كافـة العقـود البتروليـة لهـا نفـس الطـابع ونفـس الموضـوع 

خصوصـا تنفيـذ العقـد من خالل التماثل بين غالبية الشروط التي تتضمنها غالبية عقود البتـرول، 
وطريقــة التســوية للعقــد، وهــو مــا يؤكــد الطــابع العــام للعقــد وباســتقراء القــانون اإليرانــي وجــد عــدم 

مـن العقـد  45تماثله مع قواعد القانون الفرنسي والمصري، باإلضافة إلـى مـا سـبق، تـنص المـادة 
علــى هــذا العقــد،  1957ال تطبــق نصــوص القــانون البترولــي اإليرانــي الصــادر ســنة " علــى أنــه 

 .وكذلك كافة القوانين واللوائح التي ال تتفق كليا أو جزئيا ونصوص هذا االتفاق

                                           
)215(  www.shorouknews. Com.world and arab, issue, 361, 27 jan, 

2010,p.6. 
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فكافـــة التعـــديالت المســـتقبلية لقـــانون البتـــرول اإليرانـــي ال تســـري علـــى هـــذا العقـــد وال تـــؤثر 
واعـد ال ينوي الفصل في النزاع وفقا للعدالة، بل تطبيـق ق" على أنه  Cavinفيه، وقد أكد المحكم 

 )215F216( .القانون الوضعي المشتركة في األمم المتمدينة

فــي النــزاع الناشــئ بــين الشــركة الكنديــة Cavin وباســتعراض الحكــم الصــادر عــن المحكــم
إذ " والشركة اإليرانية، نالحظ االعتراف الصـريح بالطبيعـة القانونيـة العامـة لعقـود البتـرول، بقولـه 

ولـدينا  )216F217("م، كسـلطة نـزع الملكيـة فـي مقابـل تعـويضأن الشركة لها بعض سلطات القانون العـا
أنــه فــي عنــد خلــو العقــد مــن بيــان القــانون الواجــب التطبيــق علــى إجــراءات التحكــيم، تتمتــع هيئــة 
التحكــيم ولــو منفــردة مــن محكــم وحيــد بتأســيس الحكــم علــى أســاس المبــادئ القانونيــة العامــة التــي 

ة العدل الدولية، والتي تحتوي على كافة المبـادئ من النظام األساسي لمحكم 38تتضمنها المادة 
 )217F218( .القانونية المعترف بها من كافة األنظمة القانونية

 )218F219(:1958أغسطس  23الصادر بتاريخ  "Aramco"م أرامكو يتحك) 2(

 29تـــتلخص وقـــائع النـــزاع الســـعودي األمريكـــي، حيـــث قامـــت الحكومـــة الســـعودية بتـــاريخ 
األمريكية الستغالل البتـرول  "Standard Oil of California"، بإبرام عقد مع شركة 1933مايو 

                                           
)216(  Lalive (J.F),op. cit, p. 287. 
)217(  Lalive, un recent arbitrage Suisse entre une organisme d'etat et une 

societe privee etrangere. A.S.D.I, 1962,p. 1962,p. 290. 
)218(  Prosper Well: le contrats passes par un etat avec une personne 

privee etrangere, in mélanges offerts a pul r eutor ed. Apendone,paris, 
1981, p. 387,ets. 

)219(  rev- Crit, 1963,p. 289. 
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مــن العقــد المبــرم  36عــام، ووفقــا لــنص المــادة  60الســعودي فــي المنطقــة الشــرقية بالمملكــة لمــدة 
، وتم "California- Arabian Standard Oil Company (Casoc)"تم إنشاء شركة بين الطرفين 

إلـى الشـركة الجديـدة  1933التنازل عن كافة الحقوق واالمتيـازات المترتبـة علـى العقـد امبـرم عـام 
ينــاير  31ووافقــت الحكومــة الســعودية علــى التنــازل، وهــو مــا دفــع الشــركة إلــى تغيــر أســمها فــي 

وبالتبعيــة انتقــال كافــة الحقــوق واالمتيــازات  "Aramco"إلــى شــركة  "Casoc"، مــن شــركة 1944
 .تحمل كافة االلتزامات، الواردة بالعقد Aramcoاألصلين وعلى شركة  3الواردة في العقد 

أبرمــــت الحكومــــة الســــعودية عقــــدا مــــع المليــــونير اليونــــاني أو تأســــيس  1954وفــــي ينــــاير 
 Saudi Arabian maritime"س شركة خاصة تحمل اسـم بموجبه تم منحه الحق في القيام بتأسي

tankers company ltidi"  شركة ناقالت البحرية السعودية"Satco". 

وتــم مــنح الشــركة الجديــدة حــق رفــع العلــم الســعودي علــى النــاقالت البحريــة، وقيامهــا بنقــل 
علــى الخلــيج  طنــًا مــن بتــرول المملكــة العربيــة الســعودية ومشــتقاته مــن مــوانئ المملكــة 50.000

بدفع مقابل مـالي شلفاوسـت  "satci"والتزمت شركة . العربي ألي من موانيها على البحر األحمر
سنتين عن كل طن بتـرول يـتم شـحنه للخـارج علـى نـاقالت الشـركة، مـع التـزام الشـركة بـدفع كافـة 

قاته التـي الرسوم التي تقررها المواني السـعودية، وللشـركة حـق األفضـلية فـي شـحن البتـرول ومشـت
يـتم تصـديرها عـن طريــق البحـر مـن السـعودية إلــى الـدول األجنبيـة، سـواء تــم الشـحن مـن المــواني 
الســعودية أو مــن نهايــة خــط األنابيــب خــارج إقليمهــا وســواء تــم الشــحن بواســطة الشــركات صــاحبة 

قــرار وقــد ورد ذلــك فــي ال. االمتيــاز ذاتهــا، أو الشــركات التــي تمتلــك أصــولها، أو المشــترين منهــا
وبمقتضاه سري العقد المبرم مـع المليـونير اليونـاني لمـدة  1954أبريل  9، في 5737الملكي رقم 
 .ثالثين عاما
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 "Satco"أن حق األفضلية الذي منحته الحكومة السعودية لشركة   Aramcoورأت شركة 
تيـــار يتعـــراض مـــع العقـــد المبـــرم بينهمـــا، فالحكومـــة الســـعودية خولـــت نفســـها القـــح المطلـــق فـــي اخ

 "Aramco"وســـائل النقـــل الضـــرورية بمـــا فيهـــا وســـائل النقـــل األجنبيـــة، ورفضـــت شـــركة أرامكـــو 
واســتندت فــي ذلــك أن  "onassia"األمريكيــة طلــب الحكومــة الســعودية بــاحترام عقــدها المبــرم مــع 

 )219F220( .مبدأ العقد شريعة المتعاقدين من المبادئ المقدسة في كافة أنواع العقود

، يمنحهـــــا الحريـــــة 1933الســـــعودية وأكـــــدت أن العقــــد المبـــــرم عـــــام واعترضــــت الحكومـــــة 
المطلقــة فــي اختيــار وســائل النقــل الضــرورية بمــا فــي ذلــك النقــل علــى نــاقالت البتــرول األجنبيــة، 
ومع رغبة الحكومة السـعودية فـي الوصـول لتسـوية النـزاع مـع الشـركة األمريكيـة، اقترحـت عـرض 

 .1955فبراير  23النزاع للتحكيم بتاريخ 

واســـتنادا لـــنص المـــادة الرابعـــة مـــن اتفـــاق التحكـــيم الملحـــق بالعقـــد األصـــلي، تتـــولى هيئـــة 
تحكيم الفصل فلي المنازعات الناشئة عـن العقـد، وفقـا للقـانون السـعودي ووفقـا للقـانون الـذي تـري 
هيئـــة التحكـــيم مالئمـــة تطبيقـــه علـــى النـــزاع، وذلـــك فـــي األمـــور التـــي ال تقـــع داخـــل االختصـــاص 
القـــانوني للملكـــة العربيـــة الســـعودية، وهـــو مـــا يعنـــي تطبيـــق القـــانون اإلســـالمي، ومبـــادئ الشـــريعة 
 .اإلسالمية، وفقا لتفسير اإلمام أحمد بن حنبل المطبق في المملكة علـى كافـة العالقـات القانونيـة

)
220F

221( 

وعنـــدما بحثـــت هيئـــة التحكـــيم عـــن طبيعـــة العقـــد البترولـــي فـــي القـــانون الســـعودي، ومـــدى 
بــاق الطبيعــة اإلداريــة علــى العقــد لالعتــداد بالتصــرفات الصــادرة عــن اإلرادة المنفــردة، أم أن انط

                                           
)220(  Rev, crit, 1963,p. 310. 
)221(  un recent arbitrage Suisse, rev crit, 1963,p. 310. 
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العقــد خـــاص، وال يكتســب الصـــفة العامــة واتبعـــت هيئـــة التحكــيم النصـــوص العقديــة المبرمـــة بـــين 
الطــرفين، وقامــت بتطبيــق أحكــام القــانون اإلســالمي وفقــا للتفســير الحنبلــي علــى العقــد وفقــا للمــادة 

وبالبحث وجد أن القانون السعودي ال يعرف فكرة القانون العام، أو القانون اإلداري علـى . رابعةال
 .النحو المعمول به في القانون الفرنسي

فقــد دفعــت الحكومــة الســعودية أن عقــد البتــرول مــن التصــرفات المقترنــة بالســلطة العامــة، 
األمـــور الهامـــة لتحديـــد الطبيعـــة والتـــي تنفـــرد بهـــا حكومـــات الـــدول بموجـــب ســـيادتها،  وهـــو مـــن 

 .القانونية للعقد على أساس أن العقد إداري

ونظرت هيئة التحكيم الدفع السعودي، فوجدت أن القانون السعودي يخلو من تلك القواعد 
التي تنظم سلطات الدولة العقدية، ورفضـت هيئـة التحكـيم تطبـق أحكـام العقـد اإلداري علـى العقـد 

وعــدم معرفــة القــانون الســعودي القواعــد اإلداريــة فــي . ى هيئــة التحكــيممحــل النــزاع المعــروض علــ
فرنســا والمحــددة لعناصــر العقــد اإلداري، وهــو مــا يعنــي أن الهيئــة أقــرت بالطبيعــة اإلداريــة لعقــد 
البترول بشرط وجود قواعد قانونية عامة فـي الدولـة المنتجـة المتعاقـدة، مثـل القواعـد المعمـول بهـا 

 )221F222( .ني الفرنسيفي النظام القانو 

االمتيــازات التعدينيــة ثــم االمتيــازات البتروليــة ظلــت مجــرد " وذهبــت هيئــة التحكــيم إلــى أن 
جنين غير كامل التكـوين فـي ظـل القـانون اإلسـالمي، وكافـة المـدارس الفقهيـة األخـرى، وال يمكـن 

بالنســبة لمــذهب لهيئــة التحكــيم إدمــاج المــدارس الفقهيــة، فهــو مــن أعمــال الســلطة العامــة للدولــة، و 

                                           
)222(  rev, crit, 1963,p. 311. 
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اإلمـام أحمـد بــن حنبـل المعمـول بــه فـي المملكـة العربيــة السـعودية فإنهـا ال تتضــمن قاعـدة محــددة 
 )222F223( .خاصة باالمتيازات التعدينية بوجه عام واالمتيازات البترولية على وجه الخصوص

 )223F224( :1977يناير  10الصادر في  "Texaco"م تكساكو يتحك) 3(

يـام الحكومـة الليبيـة بتوقيـع عقـود امتيـاز بترولـي خـالل الفتـرة تتلخص وقـائع الـدعوى فـي ق
 Cxliforniaشـــركة : ، لصـــالح الشـــركتين األمـــريكيتين1971حتـــى أبريـــل  1955مـــن ديســـمبر 

Asiatic oil company et rexaco over as petroleum company  أعلنت 1973وفي سبتمبر ،
مــن كافــة األمــوال % 51والخــاص بتــأمين نســبة ، 1973لســنة  66الحكومــة الليبيــة القــانون رقــم 

 .والحقوق واألصول المملوكة للشركتين

، بتــأميم كافــة 1974لســنة  11، أصــدرت الحكومــة الليبيــة القــرار رقــم 1974وفــي فبرايــر 
 1971ســـبتمبر  2األمـــوال والحقـــوق واألصـــول المملوكـــة للشـــركتين، وقـــد أعلنـــت الشـــركتان فـــي 

 28وأعلنت رغبتها في اللجوء للتحكيم وفقا لنص المـادة % 51ة رفض قرار التأميم الخاص بنسب
 .من العقود المبرمة بني الشركتين األمريكتين والحكومة الليبية

ورفضـــت الحكومـــة الليبيـــة التحكـــيم أو تعيـــين محكـــم لهـــا وفقـــا لنصـــوص العقـــد، ممـــا دفـــع 
حيـــدا لنظـــر النـــزاع الشـــركتين التقـــدم بطلـــب إلـــى رئـــيس محكمـــة العـــدل الدوليـــة، لتعيـــين محكمـــا و 

 .من العقد 28الناشئ بين الشركتين والحكومة الليبية وفقا لنص المادة 

                                           
)223(  Suzanne dastie, le droit intern ional public, L'Aranco. A.F.O.I, 

1961,p. 300.  
)224(  Journal du droit international, 1977,p. 350etss. 
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، Dupuyواســـتجاب رئـــيس محكمـــة العـــدل الدوليـــة لطلـــب الشـــركتين وقـــام بتعينـــي المحكـــم 
محكمـــا وحيـــدا للفصـــل فـــي النـــزاع، واعتـــرف صـــراحة بحـــق الحكومـــة الليبيـــة فـــي اتخـــذا إجـــراءات 

تعبيـــرا عـــن الســـيادة، وأكـــد علـــى أن أحكـــام وقواعـــد القـــانون الـــدولي العـــام تقـــر التـــأميم باعتبارهـــا 
 .بإجراءات التأميم للثروات الطبيعية في مواجهة الكافة

ولكــن ســيادة الدولــة ال تعنــي إنكــار الدولــة اللتزاماتهــا العقديــة التــي أبرمتهــا بحريــة مطلقــة 
 .تســبها الطــرف اآلخــر مــن تنفيــذ العقــدوســيادة تامــة، فــال يجــوز أن تنكــر الدولــة الحقــوق التــي اك

)
224F

225( 

إلــى أنــه وباســتقراء العقــد المبــرم بــين الحكومــة الليبيــة والشــركتين   dupuyوذهــب المحكــم 
األمـــريكتين ال يتضـــمن العقـــد شـــروطا تحـــرم الحكومـــة مـــن تـــأميم رافقهـــا البتروليـــة، حيـــث تحـــتفظ 

بتـــرول تجـــاه الكافـــة ســـواء المـــواطنين الدولـــة بامتيازاتهـــا فـــي إصـــدار القـــوانين واللـــوائح فـــيم جـــال ال
واألجانــب علــى قــدم المســاواة، وتعــرض المحكــم لعمليــة تكييــف العقــد ومناقضــة التكييــف القــانوني 
للعقــد فــي القــانون الليبــي كعقــد إداري مــن عدمــه، باعتبــار أن أحكــام العقــد اإلداري فــي القــانونين 

ـــاإلرادة ال ـــد ب ـــة تعـــديل العق ـــات المصـــري والفرنســـي تمـــنح الدول ـــه مـــن أجـــل متطلب منفـــردة، أو إلغائ
 )225F226(.المصلحة العامة

                                           
)225(  Clunet, op. cit, p. 1977,p. 370 No 68. 
)226(  clunet, 1977,p. 389. 
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تكييــف العقــد محــل النــزاع بأنــه عقــد إداري، لعــدم تــوافر شــروط  dupuy"ورفــض المحكــم 
العقـــد اإلداري الثالثـــة التـــي يتطلبهـــا القـــانون الليبـــي فـــي العقـــود اإلداريـــة، وهـــي الشـــروط الثالثـــة 

  )226F227( .المعمول بها في النظام القانوني الالتيني

ودلل على صحة رأيه، بأن موضوع العقد المبرم بين الطرفين ليس اسـتغالال لمرفـق عـام، 
باإلضــافة إلــى أن الحكومــة الليبيــة لــم تظهــر ســلطتها العامــة فــي العقــد، بــل تســاوت فــي مركزهــا 

باإلضـــافة إلـــى أن العقـــد محـــل المنازعـــة يخلـــو مـــن الشـــروط . القـــانوني مـــع الشـــركتين األمـــريكتين
وهـو مـا يعنـي عـدم جـواز قيـام الحكومـة الليبيـة ). غيـر المألوفـة فـي القـانون الخـاص( ائية االستثن

برفضــه االعتــراف بشــرط  "dupuy"بتعــديل العقــد بإرادتهــا المنفــردة، وكلــن خــالف التوفيــق المحكــم 
الثابــت التشــريعي كشــرط اســتثنائي، علــى الــرغم مــن أن الفقــه أجمــع علــى اعتبــار شــروط الثبــات 

 )227F228( .الواردة بالعقد من الشروط االستثنائية غير المألوفة في القانون الخاصالتشريعي 

 ثالثــة شــروط يقــوم عليهــا العقــد اإلداري عنــد قيامهــا علــى عقــود "Dupuy"حــدد المحكــم 
البتـــرول وهـــي نفـــس شـــروط العقـــد اإلداري فـــي مصـــر، أن يـــتم إبرامـــه بواســـطة ســـلطة عامـــة هـــي 

، وأن يحتــوي العقـد شــروطا اســتثنائية، وبتطبيقهـا علــى العقــد الدولـة، وأن يتصــل العقــد بمرفـق عــام
ســليمان مـــرقص، فقــد تكليفـــه بدراســـة / محــل النـــزاع بعــد االســـتناد إلــى الـــرأي االستشــاري للـــدكتور

القــانون الليبــي وتقــديم الــرأس االستشــاري فيمــا يخــص اشــتراط أن يكــون موضــوع العقــد يعــد مرفقــا 
طة سلطة عامة، وتمتع الجهـة المتعاقـدة بامتيـازات وصـالحيات عاما واستغالله، وٕابرام العقد بواس

                                           
)227(  Clunet, 1977.p. 364, No 54-57. 
)228(  jonathan: les cv onccessions en droit international public. These 

paris, 1966,p . 214. et Gerard cohen jonathan: Texaco. Calasiatic contre 
gouvemment libyen, A.F.D.I, 1977,p. 452. 
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الســـلطة العامـــة مـــن خـــالل حـــق التعـــديل والفســـخ واإللغـــاء بـــاإلرادة المنفـــردة عنـــدما تقضـــي ذلـــك 
 .المصلحة العامة وهي األمور المعتاد العمل بها في عقودا لقانون العام

هــي المطبقــة فــي العقــود العامــة  وأكــد الــرأي االستشــاري أن الصــفة اإلداريــة لعقــد االمتيــاز
فــي القــانون العــام الفرنســي والمصــري، وبمقارنــة العقــد محــل النــزاع يتضــح عــدم وود فكــرة المرفــق 
العــام، وتســاوي المتعاقــدين فــي العقــد، وخلــو العقــد مــن الشــروط االســتثنائية، وهنــا اســتبعد المحكــم 

dupuy  مــــن العقـــد المبـــرم بــــين  28دة القـــانون الليبـــي مــــن التطبيـــق والمحـــدد وفقــــا لـــنص المـــا
يخضــــع " ، بــــأن 1965نــــوفمبر  22المتعاقــــدين، والــــواردة بالمســــوم الملكــــي الليبــــي الصــــادر فــــي 

االمتياز في تفسيره، وتنفيذه، لمبادئ التشريع الليبي المتفقة مع مبادئ القانون الدولي العام، وفـي 
انون بمـــا فيهـــا المبـــادئ العامـــة حالـــة غيـــاب المبـــادئ المشـــتركة، يـــتم بموجـــب المبـــادئ العامـــة للقـــ

 )228F229( .المطبقة من القضاء الدولي

إلى أنه في حالة تطبيق القانون الليبي علـى العقـد محـل النـزاع،  "dupuy"وذهب المحكم 
يتبين تعارضه مع المبادئ العامة للقانون الدولي العام التي تحقق التـوازن بـين المتعاقـدين، حيـث 

أصــدرتها الحكومــة الليبيــة فــي مواجهــة الشــركتين أدت إلــى احــتالل أن التعــديالت التشــريعية التــي 
 )229F230( .التوازن العقدي، وهو ما يعني عدم جدوى تطبيق القانون الليبي على النزاع

، أقـر بالطبيعـة اإلداريـة العامـة لعقـد البتـرول علـى شـرط تـوافر Dupuyولدينا، أن المحكم 
الشروط الثالثـة للعقـد البترولـي، باإلضـافة إلـى ضـرورة وجـود تنظـيم قـانوني عـام للدولـة المتعاقـدة 
وبالبحث في القانون الليبي وجد خلوه من قواعد القانون اإلداري المعمول بها في النظـام القـانوني 

                                           
)229(  clunet, 1977,p. 357,  No 35. 
)230(  clunet, 1977, p. 363-352,No. 51-22. 
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المحكـم اعتبـار شـروط الثبـات التشـريعي شـروط اسـتثنائية، نـري أنـه لـم يقتنـع الالتيني، أما رفـض 
بــأن يكتســب العقــد الصــفة اإلداريــة اســتنادا لشــرط واحــد هــو الثبــات التشــريعي، باإلضــافة إلــى أن 
التأميم الليبي تميزي ضد الشرطات األمريكية فقد دون غيرها من الشركات األجنبية وهـو مـا أدى 

 .زن المالي للعقدالتواإلى اختالل 

 )230F231( :1977ريل بأ 12الصادر في  "Liamco"م ليامكو يتحك) 4(

 Libyan American oilتـــتلخص وقائعهـــا فـــي قيـــام الحكومـــة الليبيـــة بتـــأميم شـــركة 

company "liamco"  ولجــأت الشــركة لــرئيس محكمــة العــدل الدوليــة بعــد رفــض الحكومــة الليبيــة
 28، فطلبت الشركة تعيين محكما وحيدا وفقا لنص المـادة التحكم وامتناعها عن تعيين محكم لها

 .1974، 1973من العقد المبرم بين الطرفين بين عامي 

لنظـر النــزاع، وقــد  Mahmassaniواسـتجاب رئــيس المحكمـة لطلــب الشــركة وعـين المحكــم 
اســـتقر فـــي بدايـــة التحكـــيم علـــى رفـــض أعمـــال مبـــدأ رجعيـــة القـــوانين وهـــو مـــا يعنـــي رفـــض األثـــر 

(جعـــي للتشـــريعات البتروليـــةالر 
231F

وأكـــد علـــى صـــحة شـــروط الثبـــات التشـــريعي وعـــدم المســـاس . )232
بالعقد، وأقر بحق الحكومة الليبية في إصدار تشريعات التأميم لثرواتها البتروليـة بالكيفيـة والشـكل 
المالئــم لهــا، ولهــا مطلــق الحريــة فــي ممارســة هــذا الحــق حتــى قبــل التــاريخ المحــدد النتهــاء مــدة 

ياز، وفقا لكافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة فيمـا يخـص حـق الدولـة االمت
 )232F233( .المنتجة في تأميم ثروتها الطبيعية كحق سيادي للدولة

                                           
)231(  revue d'arbitrage: 1980,p. 132 etss. 
)232(  rev- Arb op. cit, 1980,p. 163. 
)233(  rev arb , 1980,p. 150 etss, spec p. 153 etss. 
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وفـــي ذات الوقـــت أكـــد المحكـــم محمصـــاني علـــى وجـــوب احتـــرام مبـــدأ قدســـية العقـــود وهـــو 
بمــا فــي ذلــك القــانون اإلســالمي، والقــانون الــدولي المبــدأ المعتــرف بــه فــي كافــة األنظمــة القانونيــة 

على السواء، ويجب أن يطبق هذا المبدأ على العقود البترولية، وهو ما يعنـي عـدم جـواز الفسـخ، 
 )233F234( .أو التعديل، أو اإللغاء باإلرادة المنفردة دون الموافقة المشتركة للمتعاقدين

ثــروات الطبيعيــة ومصــادر الثــروة واسـتخلص المحكــم عــدة فــروض منهــا، أن حـق التــأميم لل
يعتبــر حقــا ســياديا ولــذا يجــب أن يخضــع لمبــدأ التعــويض فــي حــاالت الفســخ واإللغــاء قبــل حلــول 

ويجــب علــى الدولــة القائمــة بالتــأميم العمــل علــى مراعــاة عــدم التمييــز بــين الشــركات . أجــل العقــد
وع وينشـــأ معـــه مســـئولية البتروليـــة عنـــد اســـتعمال حقهـــا فـــي التـــأميم وٕاال أصـــبح عملهـــا غيـــر مشـــر 

 )234F235( .الدولة عن االلتزام بتعويض صاحب االمتياز بسبب فسخ العقد

ممــا ســبق يتضــح لنــا أن هيئــات التحكــيم أقــرت بالصــفة اإلداريــة العامــة للعقــد اإلداري فــي 
حالــة احتــواء العقــد أحكــام وقواعــد المســئولية التعاقديــة أو غيــر التعاقديــة وفقــا للقــانون العــام التــي 

هــا القضــاء فــي فرنســا ومصــر، ومــع التطــورات االقتصــادية المذهلــة للدولــة المنتجــة للبتــرول يطبق
وخصوصا دول الخليج وتحولها من مجرد حكومات حارسة إلى حكومات تمـارس أنشـطة إنتاجيـة 

 .من خالل دخولها مجال صناعة النفط

يب الشـركات لهذا يجب على الدول المنتجة االعتراف بمسـئوليتها عـن األضـرار التـي تصـ
األجنبيــة البتروليــة مــن جــراء القــرارات الحكوميــة الصــادرة عــن حكومــات الــدول، والتــي تــؤدي إلــى 

 .أضرار مالية من جراء التصرفات الصادرة باإلرادة المنفردة

                                           
)234(  rev Arb, 1980, p. 158 etss. 
)235( Rev- Arb, 1980,p. 166. 
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ولدينا، أن هيئات التحكيم عند تأسـيس أحكامهـا وتحديـد مسـئولية الدولـة تؤسـس المسـئولية 
(الخطأ المرفقيعلى أساس الخطأ الشخصي، و 

235F

، ولـيس علـى أسـاس فكـرة الخطـا المطبقـة فـي )236
 ).القانون المدني(القانون الخاص 

وهو ما يميز عقود البترول من عقود القانون الخاص، حيث أن هيئـة التحكـيم تبحـث عنـد 
، )القـانون الدسـتوري، والقـانون اإلداري(عرض النزاع عليهـا فـي القـانون الـوطني للدولـة المتعاقـدة 

ى اعتراف قانون الدولـة المتعاقـدة المنتجـة للبتـرول، بمعيـار جسـامة الخطـأ الـذي تعرضـت لـه ومد
ـــة الصـــادر فـــي مواجهتهـــا التصـــرف الحكـــومي المســـتند للســـلطة العامـــة والســـيادة  الشـــركة األجنبي
المطلقة للدولة على مواردها الطبيعية، ويسـلم فقـه القـانون العـام بـأن مخالفـة مبـدأ المشـروعية هـو 

 )236F237(.ساس الذي تنهض عليه مسئولية الدولةاأل

ونالحــظ، أن غالبيــة األحكــام الصــادرة عــن هيئــات التحكــيم فيمــا يخــص منازعــات العقــود 
البتروليــة، أكــدت علــى الصــفة اإلداريــة للعقــد، باعتبــار أن إجــراءات الدولــة لهــا الطــابع الســيادي 

وني للدولـة المتعاقـدة علـى المبـادئ المتصلة بثروتها البتروليـة، مـع وجـوب أن يحتـوي النظـام القـان
، التـــي تعـــرف أحكـــام وقواعـــد القـــانون )مصـــر -فرنســـا(واألحكـــام الســـارية فـــي األنظمـــة القانونيـــة 

 .اإلداري حتى يكتسب العقد المبرم الصفة اإلدارية العامة

وتتســبب القــرارات الصــادرة عــن حكومــات الــدول المنتجــة بــاإلرادة المنفــردة لوقــوع أضــرار 
للشركات األجنبية، وال يجب التمييز في استعمال الدولـة لسـلطتها العامـة فـي التعامـل مـع بالنسبة 

الشــركات األجنبيــة علــى أســاس سياســي يــدفعها إلــى اســتخدام حقهــا فــي التــأميم مــن خــالل تجريــد 

                                           
)236(  donc rosay: Les forentiers de la faute personnelle et de la faute de 

service en droit administrative, francais, 1963. 
)237(  Duex. Responsabilite di la puissance publique, 2ed, 1938,p. 51. 
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الشركة من أصولها وأموالها  ومنشآتها دون أن تترتب مسئولية على مخالفة مبدأ مشروعية العقـد 
ي، ويــذهب غالبيــة فقــه القــانون العــام إلــى أن ألطــراف التــي تلحــق بعــدد غيــر محــدود مــن البترولــ

األشـــخاص، أو الـــذي يصـــيب فئـــة معينـــة بشـــكل عـــام دون تمييـــز يعتبـــر مـــن األضـــرار العامـــة ال 
 )237F238( .الخاصة، والتعويض عن األضرار الخاصة أشد

اس التعـويض الكامـل وتستند هيئات التحكيم عند تقدير التعويض مقابل الضرر، على أسـ
الــذي يغطــي مــا لحــق بالشــركة األجنبيــة ومــا فاتهــا مــن كســب مــن جــراء التصــرف القــانوني الــذي 
قامــت بــه الدولــة المتعاقــدة، إجــراء التــأمين، أن تعــديل العقــد دون قبــول الطــرف الثــاني، أو إلغــاء 

لمضــرور وهــي العقــد بــاإلرادة المنفــردة، يترتــب عليهــا وقــوع أضــرار تســتوجب التعــويض لصــالح ا
 .الشركة األجنبية

وال تمتلك هيئة التحكيم عند نطر المنازعات الناشئة عن العقـد البترولـي الحكـم بـالتعويض 
العيني لصالح الشركة األجنبية، وهو ما يخالف الوضـع فـي قواعـد القـانون الخـاص، حيـث تـنص 

 .نم القانون المدني المصري 171المادة 

، وهــو مــن )إعــادة الحالــة إلــى مــا كانــت عليهــا( ينــي تمكــن المضــرورة مــن التعــويض الع
األمـــور صـــعبة التطبيـــق فـــي مجـــال عقـــود البتـــرول وعـــدم ســـلطة هيئـــة الـــتحكم فـــي التعـــرض إلـــى 
القــرارات الصــادرة مــن قمــة النظــام الحكــومي فــي الدولــة المنتجــة، وهــو مــا أكــده فقــه القــانون العــام 

 :بتأييد مبدأ التعويض النقدي لسببين

                                           
)238(  MORANGE: la specialite du prejudice indemnisable en droit 

administratife, D. 1953, chran, 3 L. 
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بة التعــــويض العينــــي لعــــدم االصــــطدام بمبــــدأ الســــيادة، حيــــث يمكــــن لهيئــــة صــــعو : األول
التحكيم إصدار أحكام بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل اتخذا الدولة إجراءاتها المرتبطـة بعقـود 

 )238F239( .البترول

، ال يمــــن لــــه الحكــــم بتعــــويض )اإلداري -العــــادي( _القضــــاء الالتينــــي بفروعــــه : الثــــاني
مـــا تقـــدم بـــه المضـــرور مـــن طلبـــات لـــدى المحكمـــة، حيـــث أن القاضـــي يحمـــك  يتجـــاوز بمقـــداره،

بـــالتعويض الـــذي حـــدده المضـــرور، أمـــا فــــي مجـــال التحكـــيم البترولـــي يحصـــل المضـــرور علــــى 
اإلثـراء بـال سـبب ( تعويض كامل يغطي األضرار دون أن يكون ذلك إحـدى وسـال تحقيـق الـربح 

( ).للشركات األجنبية
239F

240( 

ضــــائية عــــن هيئــــات التحكــــيم، فــــي مســــألة تقــــدير وقــــت التعــــويض، وتختلــــف المحــــاكم الق
فالمحــــاكم القضــــائية فــــي األنظمــــة القانونيــــة تقــــدر التعــــويض للشــــخص المضــــرور وقــــت حــــدوث 
الضرر، أما هيئة التحكيم عند نظر منازعات عقود البتـرول تميـل إلـى تقـدير التعـويض للشـركات 

مــن جــزاء التصــرف الحكــومي الصــادر األجنبيــة المضــرورة وقــت صــدور الحكــم كتعــويض عــادي 
بــاإلرادة المنفــردة، وصــعوبة الحكــم بــالتعويض العينــي بإعــادة الحــال إل مــا كــان عليــه قبــل صــدور 

 .القرار الحكومي

                                           
سليمان الطمـاوي، القضـاء اإلداري، الجـزء الثـاني، قضـاء التعـويض، القـاهرة، دار / انظر د )239(

 .479،ص 1976الفكر العربي، 
مصـــطفي أبـــو زيـــد فهمـــي، القضـــاء اإلداري ومجلـــس الدولـــة، اإلســـكندرية، منشـــأة / انظـــر د )240(

 .1008،ص 1966المعارف، 
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وهــو مــا يعنــي ضــرورة عــدم تراخــي الدولــة المؤممــة فــي قبــول شــرط التحكــيم والســير فــي 
واألحكــام القانونيــة المعتــرف بهــا فــي كافــة إجــراءات التحكــيم طالمــا أن القــرار يســتند إلــى المبــادئ 

الـنظم القانونيــة، والعمــل علـى تقصــير أجــل دعــوى التحكـيم علــى قــدر المسـتطاع مــن خــالل اتبــاع 
النظام اإلجرائي للتحكيم بدقـة، حتـى ال تتعـرض الدولـة لخسـائر ماليـة بالغـة عنـد تقـدير التعـويض 

تـرول علـى أسـاس نظريـة المخـاطر التــي وقـت صـدور الحكـم، وتقـوم مسـئولية الدولـة فــي عقـود الب
تتعــرض لهـــا الشــركات األجنبيـــة نتيجــة اإلجـــراء المشــروع الـــذي اتخذتــه الدولـــة وهــو تـــأميم مرافـــق 
البتـــرول األجنبيــــة علــــى األقلـــيم، والدولــــة المؤممــــة لمرافـــق البتــــرول تعتبــــر مســـئولة عــــن أعمالهــــا 

عامـة فـي تنظـيم مرافقهـا البتروليـة المشروعة مسئولية بدون خطأ، من خالل اسـتخدامها سـلطتها ال
 .باالستغناء عن الشركة األجنبية قبل حلول أجل العقد

وتســترد الدولــة حقهــا فــي تســيير وانتظــام أعمــال المرفــق البترولــي وفقــا لمصــلحتها العامــة، 
وهـــو مـــا يولـــد مســـئوليتها عـــن أعمالهـــا المشـــروعة مـــن جانـــب واحـــد فـــي مواجهـــة الطـــرف الثـــاني 

 .ي الشركات األجنبيةالمتعاقد معها وه

وتعــرض مجلــس الدولــة المصــري فــي بداياتــه لمســألة مســئولية الدولــة بــدون خطــأ، وأقــرت 
(محكمة القضاء اإلداري قيام مسئولية الدولـة بـدون خطـأ عـن أعمالهـا المشـروعة

240F

وعنـدما تـم . )241
لية الطعــن علــى حكــم محكمــة القضــاء اإلداري، قضــت المحكمــة اإلداريــة العليــا بعــدم قيــام مســئو 

الدولة بدون خطأ، وأكدت على أنه في حالـة مطابقـة القـرار اإلداري الصـادر عـن الجهـة اإلداريـة 
العامـــة للقـــانون، فـــال مســـئولية علـــى الدولـــة مهمـــا بلـــغ حجـــم الضـــرر الواقـــع علـــى المتعاقـــد مـــع 

                                           
القضــاء اإلداري علــى إقــرار قيــام مســئولية الدولــة عــن أعمالهــا المشــروعة  حرصــت محكمــة )241(

راجــع  -دون وقــوع خطــأ منهــا، وفــي أول دعــوى عرضــت علــى المحكمــة، أقــرت بمســئولية الدولــة
 .737،ص 1950مايو  11، جلسة 4مجموعة أحكام القضاء اإلداري، السنة 
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(الدولة
241F

 ولم يتغير اتجاه المحكمة اإلدارية العليا فيع دم وجوب التعـويض عـن الضـر الناشـئ. )242
ــــي مصــــر للتطــــور  ــــة القضــــاء اإلداري ف ــــري ضــــرورة مواكب ــــة، ون عــــن األعمــــال المشــــروعة للدول

 .القضائي في الدول المتقدمة

ولدينا، أن هيئات التحكيم عند نظر المنازعـات الناشـئة عـن عقـود البتـرول، تقـر بمسـئولية 
لقـرار، ففــي حالــة الدولـة عــن أعمالهـا المشــروعة والتــي تنطبـق مــع النظــام القـانوني للدولــة متخــذة ا

وقــوع ضــرر علــى الشــركة األجنبيــة مــن جــراء التصــرف القــانوني المشــروع الصــادر عــن حكومــة 
 .تستحق التعويض في حالة إهدار حقوقها من جراء التصرف المشروع للدولة

وباستقراء النصوص القانونية الواردة في النظام القانوني المصري المحدد لمسئولية الدولـة 
تــــي تلحــــق بالمتعاقــــدين معهــــا، نجــــد خلوهــــا مــــن أيــــة نصــــوص ترتبــــت مســــئولية عــــن األضــــرار ال

 )242F243( .تعويضية عادلة استنادا لفكرة تحمل المخاطر

                                           
ئولية علـــى الدولـــة مـــن جـــراء أعمالهـــا رفضــت المحكمـــة اإلداريـــة العليـــا االعتـــراف بقيـــام مســـ )242(

المشـــروعة حرصـــا منهـــا علـــى رفـــض دفـــع الدولـــة تعويضـــات عـــن أعمالهـــا المشـــروعة حتـــى  لـــو 
تســببت فــي إضــرار للمتعاقــد معهــا، راجــع، مجموعــة المبــادئ القانونيــة للمحكمــة اإلداريــة العليــا، 

 .215،ص1960مايو،  1، جلسة 5السنة 
 .418قضاء اإلداري وقضاء التعويض، المرجع السابق،ص سليمان الطماوي، ال/ راجع د )243(
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 المبحث السابع

 حقوق أطراف عقود البترول

يرتـب عقـد البتــرول مجموعـة مـن اآلثــار القانونيـة بالغـة األهميــة والتـي تتسـم بالخصوصــية 
عقود األخـرى، ونعـرض أهـم الحقـوق وااللتزامـات التـي يـتم الـنص وهو ما يميزها عن كافة أنواع ال

 .عليها في العقد بين الدولة المنتجة والشركة األجنبية

 :ونقسم المبحث إلى ثالثة مطالب

 .المسئولية خالل مرحلة التفاوض قبل إبرام العقد: المطلب األول

 .حقوق الدولة المنتجة: المطلب الثاني

 .شركة األجنبيةحقوق ال: المطلب الثالث

 المطلب األول

 المسئولية خالل مرحلة التفاوض قبل إبرام العقد

تعتبــر مرحلــة التفــاوض مــن أهــم المراحــل التــي يمــر بهــا العقــد، حيــث تــتم عمليــة التفــاوض 
مـــن جانـــب الجهـــة المســـئولة عـــن التفـــاوض باســـم الدولـــة ولصـــالحها، والشـــركة األجنبيـــة وتــــدور 

 .لغة األهمية وهي النواحي المالية، ثم النواحي الفنية، ثم اإلداريةالمفاوضات حول ثالثة أمور با

وال يوجد مدي زمني لعملية التفاوض بين األطراف المتعاقدة فقط تطـول أو تقصـر حسـب 
كفاءة المفاوض الوطني، وتلعب عمليـة المفاوضـة دورا هامـا لتحديـد المسـار التنفيـذي السـليم للقـد 

 .طوال مدته
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يـــة التفـــاوض آثـــار قانونيـــة ترتـــب المســـئولية التقصـــيرية علـــى الطـــرف وقـــد يتولـــد عـــن عمل
المتسـبب فـي فشـل التفـاوض قبــل إبـرام العقـد النهـائي، وغالبـا مــا تقـع المسـئولية علـى الدولـة علــى 
اعتبار أن الشركات األجنبية محتكرة الصناعة عالميا وقد برزت الفكرة في القـانون األمريكـي مـن 

لتقصـيرية فـي حالـة فشـل المفاوضـات مـن خـالل تعسـف الطـرف المتعاقـد خالل تأكيـد المسـئولية ا
 )243F244( .بسحب اإليجاب التفاوضي

ففي حالة قيام المتعاقد بسحب إيجابه تتولد مسئوليته، وهو ما دفع الشركات األجنبية إلـى 
تســـجيل مرحلـــة التفـــاوض إلثباتهـــا، وهـــي تختلـــف عـــن العقـــود التمهيديـــة والتـــي تتعهـــد فيهـــا الـــدول 

تجـة بتفضـيل الشــركة األجنبيـة وهنـا المســئولية المترتبـة علـى العقــود التمهيديـة مسـئولية عقديــة المن
حتى اإلبرام النهائي للعقد، وليست مسئولية تقصيرية، وهناك شكل آخر هو االتفاق المبدئي وهـو 

هـا عقـد عقد يحدد القواعد األساسية التي تحكم العالقة القانونية للطرفين في المستقبل ويطلـق علي
 )244F245( .اإلطار أو العقد األساسي

وهو مـا يجعـل مـن مرحلـة التفـاوض بالغـة األهميـة فـي أشـكالها الثالثـة، مرحلـة التفـاوض، 
، وهـو مـا )أو األساسـي -العقـد اإلطـاري( ، واالتفـاق المبـدئي )عقود التفضـيل( والعقود التمهيدية 

لــدخول فــي أي شــكل مــن األشــكال يســتوجب كفــاءة المتفــاوض سياســيا واقتصــاديا وقانونــاي قبــل ا
 .الثالثة السابقة

                                           
)244(  Schmidt, "La sanction de la faule precontractuelle, rev- tinm, civ, 

1974, p 46 ets. 
حفيظة الحداد، العقود المبرمة بين الـدول واألشـخاص األجنبيـة، القـاهرة، / راجع في ذلك، د )245(

 .193،ص 1966ى، دار النهضة العربية، الطبعة األول
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وغالبا ما يتم النص فـي العقـود علـى إعـادة عمليـة التفـاوض بـين أطـراف العقـد عنـد نهايـة 
مدتـه األصـلية، وهــو مـن الشـروط الملزمــة للجـانبين فـي حالــة إعـالن الشـركة األجنبيــة رغبتهـا فــي 

تمديـــد عقودهـــا فـــي منـــاطق اإلنتـــاج  تمديـــد العقـــد مـــدة أخـــرى، وتحـــرص الشـــركات األجنبيـــة علـــى
الضــخمة وفقــا للعمــر االفتراضــي لعمليــة اإلنتــاج والتــي تحــددها الشــركة أثنــاء عمليــة التنفيــذ، بمــا 

 .تمتلكه من وسائل متقدمة في الكشف الحقيقي عن االحتياطيات األكيدة

يعنـي  وهو مـا يجعـل مـن المفاوضـات مرحلـة بالغـة الدقـة بالنسـبة للدولـة المنتجـة، وهـو مـا
ضرورة قيـام الجهـات المسـئولة عـن التفـاوض والتعاقـد بإعـداد الدراسـات العلميـة والقانونيـة الدقيقـة 
قبل الدخول في عملية التفاوض لعدم تحميل الدولة مسئولية على مرحلة التفاوض قبـل الحصـول 

ض على أية فائـدة، ويـتم توقيـع عقوبـة علـى الطـرف المتسـبب فـي فشـل التفـاوض فـي صـورة تعـوي
 .حسب نوع المسئولية تقصيرية أم عقدية

وتلجأ الشركات األجنبية التحكـيم عنـد فشـل التفـاوض مـن جانـب الدولـة المنتجـة وهـو حـق 
مشــــروع لخصوصــــية عقــــود البتــــرول وانفــــراد الشــــركات بصــــناعته وهــــو مــــا يمنحهــــا القــــدرة علــــى 

بـالغ األهميـة  الحصول على تعويض عادل في حالة فشل التفـاوض، وهـو مـا يجعـل الوقـت ظرفـا
 .عند الدخول في عملية التفاوض على أساس أن البترول سلعة إستراتيجية ناضبة

هـــذا وقـــد أفـــرزت الممارســـات العمليـــة بـــين الـــدول والشـــركات األجنبيـــة مـــا يعـــرف بخطـــاب 
النوايــا، والــذي مــن خاللــه يــتم اإلعــالن عــن الرغبــة الضــمنية للتفــاوض للوصــول للشــكل النهــائي 

العقديــة بــين األطــراف، ويترتــب علــى اإلخــالل بعمليــة التفــاوض مســئولية تقصــيرية ناشــئة للعالقــة 
 )245F246( .عن الخطأ وفقا للنظام الالتيني

                                           
 .، وما بعدها194حفيظة الحداد، المرجع السابق،ص / راجع د )246(
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وفــي النظــام األنجلوسكســوني يعتبــر خطــاب النوايــا تعهــدا بســيطا بالتفــاوض بحســن النيــة، 
باإلعــداد المبــدئي  للوصــول للعقــد النهــائي وهــو مــا يولــد مســئولية عقديــة علــى أســاس قيــام الشــركة

للمشروع، وهو مـا يحملهـا نفقـات إعـداد الدراسـات واألبحـاث، وتـرفض الشـركات تحمـل أي نفقـات 
إلعداد المشروع في حالة فشل التفاوض من جانب الدولة من خالل عدم بذل العنايـة الالزمـة أو 

 .التفاوض بسوء نية، واستخدام أساليب التحايل والغش مما يرتب مسئوليتها

ويتبنــي النظــام القــانوني األنجلوسكســوني فكــرة التعــويض الكامــل عــن الخســائر التــي تلحــق 
الشركات األجنبية وذلك لجبر الضرر، بـالتعويض عمـا فـات مـن أربـاح نتيجـة ثبـوت خطـأ الدولـة 

 .أثناء عملية التفاوض

 المطلب الثاني

 حقوق الدولة المنتجة

الدولــة المنتجــة للبتــرول، بــل وتتلــف حقــوق يرتــب عقــد البتــرول آثــارا قانونيــة فــي مواجهــة 
 .والتزامات الدولة في العقد عن كافة اآلثار القانونية التي تترتب على العالقات العقدية العادية

وتلتــزم الدولــة بالتعــاون الجــاد والمثمــر مــع الشــركة األجنبيــة، لتنفيــذ العقــد وٕانشــاء المرفــق 
 .تها العامةالبترولي على إقليم الدولة وهو ما يحقق مصلح

وحرصا من الدولة على توسيع مجاالت التنميـة االقتصـادية تعمـل علـى نجـاح تنفيـذ العقـد 
مــــن خــــالل تســــهيل كافــــة اإلجــــراءات الالزمــــة التــــي تحتاجهــــا الشــــركة األجنبيــــة للوصــــول للثــــروة 
ــــار أن المرفــــق يحقــــق المصــــلحة  ــــة الدائمــــة باعتب ــــة، وتحقيــــق المــــوارد التــــي تحقــــق التنمي البترولي

 .شتركة للدولة المنتجة والشركة األجنبية على سبيل الدوامالم
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وتحــرص الــدول علــى الــدخول فــي اتفاقيــات ثنائيــة وجماعيــة مــع الشــركات المســتثمرة فــي 
مجـــال صـــناعة البتـــرول، علـــى أســـاس أن انضـــمام الـــدول التفاقيـــات االســـتعمار يمـــنح الشـــركات 

جـة، فالحمايـة القانونيـة للشـركات األجنبيـة حصانة في مواجهة السلطات الثالثة داخل الدولة المنت
 )246F247( .ال يمكن إنكارها من السلطات الوطنية المختلفة

 :ونعرض ألهم الحقوق بالنسبة للدولة المنتجة على النحو التالي

 :حق ملكية وسيادة الدولة على مواردها البترولية: أوال

ـــاز التقليديـــة المبرمـــة خـــالل ف ـــرة االســـتعمار األوروبـــي، القاعـــدة العامـــة فـــي عقـــود االمتي ت
الملكية وال سيادة للدولة على منطقة االمتياز أو الخام المنتج من هـذه المنطقـة، والتبعيـة اإلداريـة 
للشركات األجنبيـة لكافـة العمليـات دون تـدخل الـدول، حيـث ال سـيادة للدولـة علـى األرض والخـام 

 .إنتاجاالمنتج معا، وتم إبرام هذه العقود في أكبر مناطق العام 

، والعقـد 1925مثال لهذه العقود، العقد المبرم بين الحكومـة البحرينيـة، وشـركة بـايكو عـام 
، والعقـــد المبـــرم بـــين الحكومـــة 1925المبـــرم بـــين الحكومـــة العراقيـــة وشـــركة نفـــط الموصـــول عـــام 

 ، والعقـد المبـرم بـين الحكومـة القطريـة وشـركة نفـط قطـر1934الكويتية وشـركة نفـط الكويـت عـام 
، وعقــــود 1937،  والعقــــد المبــــرم بنــــي ســــلطنة عمــــان وشــــركة امتيــــاز البتــــرول عــــام 1935عــــام 

 )247F248( .1965، والعقود الجزائرية قبل عام 1954البترول المصرية المبرمة عام 

ومع حصول الدول على استقاللها نصت كافة نصوصها القانونية والدستورية على ملكيـة 
يعيـــة، وحقهـــا فـــي التصـــرف فـــي المـــواد الخـــام المنتجـــة وفقـــا الدولـــة وســـيادتها علـــى مواردهـــا الطب

                                           
 .، وما بعدها204حفيظة الحداد، العقود المبرمة، المرجع السابق،ص / راجع د )247(
 .وما بعدها 125أحمد عبد الحميد عشوش المرجع السابق، ص / راجع في ذلك د )248(
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 .لمقتضــيات المصــلحة العامــة، وذلــك لكافــة الثــروات البتروليــة الكامنــة فــي اإلقلــيم البــري والبحــري
)
248F

249( 

، علـى أن كـال مـال عـام أو 1971مـن الدسـتور المصـري الصـادر  20فقد نصـت المـادة 
ويكــون احتكــارا فعليــا يجــب أن يصــحب مملوكــا مشــروع عــام يكــون الســتغالله صــفة المرفــق العــام 

للشعب، والثروات الطبيعية سواء في باطن األرض أو في المياه اإلقليمية وجميـع مواردهـا وقواهـا 
 .تعتبر ملكية عامة وتكفل الدولة حسن استغاللها

وقد طبقته المملكـة العربيـة السـعودية، مبـدأ الملكيـة العامـة للمـوارد البتروليـة، حيـث نصـت 
تمتلـك الدولـة " علـى أن  1963مـايو  20لمادة األولى من قانون المناجم السعودي الصـادر فـي ا

(ملكيــة خالصــة كافــة الثــروات الطبيعيــة
249F

وهــو مــا أكدتــه المــادة التاســعة مــن الدســتور العراقــي . )250
 .)250F251("موارد الثروة الطبيعية وريعها ملكا للدولة" ، على أن 1946أبريل  19الصادر في 

" ،علــــى أن 1962نــــوفمبر  11مــــن الدســــتور الكــــويتي الصــــادر فــــي  21المــــادة ونصــــت 
 )251F252( .الثروات القومية والموارد الطبيعية تعتبر ملكا للدولة

فقـــد حرصـــت كافـــة حكومـــات دول الشـــرق األوســـط علـــى الـــنص فـــي دســـاتيرها، وأنظمتهـــا 
لــق بــالثروات الطبيعيــة دون القانونيــة علــى الملكيــة العامــة للثــروة الطبيعيــة، فــال تــتم أيــة عمليــة تتع

                                           
إبـــراهيم ممـــد العنـــاني، النظـــام القـــانوني لقـــاع البحـــر فيمـــا وراء الحـــدود اإلقليميـــة، / راجـــع د )249(

 .125، ص 1973الصادر  29المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 
 .1963مايو  20جريدة أم القرى السعودية، العدد  )250(
 .1964و ماي 10، 949جريدة الوقائع العراقية، الجريدة الرسمية العدد  )251(
 .1962نوفمبر  12الجريدة الرسمية الكويتية، العدد الصادر في  )252(
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الحصــول علــى تــرخيص مــن الســلطة العامــة فــي الدولــة، فحــق مــنح اســتغالل الثــروات الطبيعيــة 
بكافة أنواعهـا مقصـورة علـى السـلطة العامـة فـي الدولـة باعتبارهـا المالكـة لمنطقـة االمتيـاز والخـام 

 .المنتج معا، ولها الحرية المطلقة في التصرف أيا كان شكل العقد

 .حق الدولة في االستيالء على المرفق في حالة الظروف االستثنائية والقوة القاهرة: نياثا

يــتم الــنص فــي العقــد علــى حــق الدولــة فــي االســتيالء علــى اآلبــار والمرافــق المنشــأة كحــق 
وتلتــزم بتعــويض الشــركة " االســتثنائية" اســتثنائي تســتخدمه الدولــة لمواجهــة الظــروف غيــر العاديــة 

 .ن فترة االستيالءاألجنبية ع

وتســتند نظريــة الظــروف االســتثنائية إلــى ظــروف غيــر متوقعــه، تهــدد أمــن وســالمة الدولــة 
 .كلها أو أ؛د أجزءا إقليمها

وأمثلــة الظــروف االســتثنائية،حالة الحــرب أو اقتــراب وقوعهــا، أو التهديــد الجــوي بــالحرب، 
ة تساعد الدولـة علـى حمايـة نفسـها والكوارث التي يصعب توقيع حدوثها، فتنشأ مشروعية استثنائي

 .من اآلثار السيئة الناشئة عن الطرف االستثنائي الطارئ

وتجــد نظريــة الظـــروف االســتثنائية مجالهـــا فــي النظـــام الالتينــي النظـــام القــانوني الفرنســـي 
(والمصــري، حيــث تتمتــع جهــة اإلدارة بســلطات وصــالحيات واســعة ذات فعاليــة

252F

وحــدد القضــاء )253
ي والمصري، شروط مشروعية أعمال السلطة أثناء الظروف االستثنائية في أربعـة اإلداري الفرنس

 )253F254( :شروط هي
                                           

محمــد رفعــت عبــد الوهــاب، النظريــة العامــة، المرجــع الســابق، ص / راجــع أســتاذنا الــدكتور )253(
234. 

 .244المرجع السابق،ص  )254(
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توافر ظرف فعلي استثنائي، كـالحرب، التهديـد بهـا، أزمـة داخليـة خطيـرة، كارثـة طبيعيـة،  -1
 .أو حادث يهد األمن القومي للبالد

 .إجراء غير مشروعاتخذا اإلجراءات االستثنائية أثناء تحقق الظرف وٕاال اعتبر  -2

 .ال بديل عن اإلجراءات المتخذة لكونها ضرورية وحتمية مواجهة الظرف الحادث -3

 .هدف اإلجراء تحقيق المصلحة العامة فقط -4

وقـــد صـــدرت التشـــريعات القانونيـــة للظـــروف االســـتثنائية فـــي فرنســـا، مثـــل قـــانون األحكـــام 
، 1955الســــــتعجال ســــــنة ، وقــــــانون ا1916، 1878، والمعــــــدل ســــــنة 1849العرفيــــــة الفرنســــــي 

 .لمواجهة ثورة الجزائر

، السـلطات الخاصـة بالضـرورة 1958من دسـتور الجمهوريـة الخامسـة  16وحددت المادة 
الدســتور والممنوحــة لــرئيس الجمهوريــة للــدفاع عــن مؤسســات الدولــة، واســتغالل الــوطن وســالمة 

 )254F255( .أراضية

االســـتثنائية، أوال بإصـــدار  أمـــا فـــي النظـــام القـــانوني المصـــري فـــتم الـــنص علـــى الظـــروف
الخــاص  1954لســنة  533، وحــل محلــة القــانون رقــم 1923قــانون األحكــام العرفيــة األول ســنة 

 .باألحكام العرفية

                                           
، 2006، ، اإلســـكندرية3عبــد الغنـــي بســيوني عبــد اهللا، القضـــاء اإلداري، الطبعــة / راجــع د )255(

 .48ص 
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ـــانون  ـــانون رقـــم 1958لســـنة  162ثـــم صـــدر الق ، المعـــدل 1968لســـنة  60، المعـــدل بالق
نـه والتـي تمـنح رئـيس م 148فـي المـادة  1971، ليتفـق مـع دسـتور 1972لسـنة  37بالقانون رقم 

 )255F256( .الجمهورية إعالن حالة الطوارئ

والقــارات الصــادرة مــن رئــيس الجمهوريــة أثنــاء الظــروف االســتثنائية مشــروعة وصــحيحة، 
(وأن كانـــت ال تعـــد كـــذلك فـــي الظـــروف العاديـــة

256F

، طالمـــا حـــدد القـــانون والقضـــاء اإلداري لهـــا )257
(الضــوابط والقيــود إلعمــال نظريــة الظــروف االســتثنائية

257F

ويــتم إبــراز النظريــة مــن خــالل أحكــام . )258
(مجلــس الدولـــة الفرنســـي

258F

فالغايــة مـــن مشـــروعية القــارات الصـــادرة فـــي ظــل نظريـــة الظـــروف . )259
 )259F260( .االستثنائية، تحقيق المصلحة العامة

إذن تقــوم مســئولية الدولــة عــن اإلجــراءات المتخــذة علــى أســاس الخطــأ المرتــب ضــررا مــع 
وهي القاعدة العامة للمسئولية عن األعمـال غيـر المشـروعة، . لضررعالقة السببية بين الخطأ وا

ويختلف القضاء الفرنسي عن القضاء المصري بالنسبة لقيام مسئولية الدولة عن أفعالها فـي ظـل 
ـــتحم تبعـــة المخـــاطر، فقـــد أقـــر المجلـــس الفرنســـي بأحقيـــة  ـــة الظـــروف االســـتثنائية بالنســـبة ل نظري

                                           
 .وما بعدها 49المرجع السابق، ص  )256(
 .209، ص 1979مصطفي أبو زيد فهمي، القضاء اإلداري، / راجع د )257(
 .121،ص 1991سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، / راجع د )258(

)259(  C. E31 janvier 1958, chamber sgndicale du commerce importation 
et idochine, rec,p. 63. 

، 1986ينـــاير  25، حكـــم 31مجموعـــة المبـــادئ القانونيـــة للمحكمـــة اإلداريـــة العليـــا، الســـنة  )260(
 .128، بند 957ص 
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غـم عـدم وجـود خطـأ مـن جانـب الدولـة فـي ظـل الظـروف المضرور في الحصول علـى تعـويض ر 
 .االستثنائية

أما قضاء مجلس الدولة المصـري، فقـد ذهبـت المحكمـة اإلداريـة العليـا إلـى ضـرورة تـوافر 
الخطـــأ ال المخـــاطر وتبعاتهـــا، إال فــــي حالـــة واحـــدة هـــو الــــنص التشـــريعي الخـــاص الـــذي يرتــــب 

(المســــئولية عــــن تبعــــات المخــــاطر
260F

متلــــك رئــــيس الدولــــة ســــلطة إيقــــاف تطبيــــق ووفقــــا لــــذلك ي. )261
(النصوص الدستورية لفترة زمنية مؤقته

261F

حيث أثنـاء قيـام حالـة اسـتثنائية بـالبالد يمتلـك رئـيس . )262
الجمهوريـــة ســـلطة االســـتيالء علـــى منطقـــة العمليـــات بالكامـــل، ولـــه طلـــب زيـــادة اإلنتـــاج للحـــدود 

 .التعويض العادلالقصوى، مع احتفاظ الشركة األجنبية في الحصول على 

ويـــتم إدراج نـــص حلـــة الظـــروف االســـتثنائية فـــي عقـــود البتـــرول، مثـــال العقـــد المبـــرم بـــين 
الكومـــة المصـــرية والهيئـــة المصـــرية العامـــة للبتـــرول، وشـــركة كونـــو كورســـت فيـــران أنـــك، وشـــركة 

، علــى حــق 1982فبرايــر  22مــن العقــد المبــرم فــي  19توتــال بــروش أوريــون، فقــد نصــت المــادة 
 )262F263( .تيالء في الظروف االستثنائيةاالس

                                           
، القضـــية رقـــم 2مجموعـــة المبـــادئ القانونيـــة التـــي قررتهـــا المحكمـــة اإلداريـــة العليـــا، لســـنة  )261(

 .215، ص 1512
، ص 1985لمصـري ورقابـة دسـتورية القـوانين، مصطفي أبـو زيـد فهمـي، الدسـتور ا/ راجع د)262(

يحيي الجمل، نظرية الضرورة فـي القـانون الدسـتوري وبعـض تطبيقاتـه، القـاهرة، / ، وأيضا د418
 .206،ص 1974

 .1982فبراير  25، الصادرة في )أ( 8الجريدة الرسمية المصرية، العدد   )263(
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مــارس  29مــن العقــد المبــرم بــين مصــر، وشــركة نيفــادا األمريكيــة فــي  19وأيضــا المــادة 
(، تصت على حق الدولة في ظل الظروف االسـتثنائية أو هـذه اإلجـراءات االسـتثنائية1983

263F

264( 
شـــل وينـــتج وشـــركة لمواجهــة الظـــروف االســـتثنائية والعقـــد المبـــرم بـــين الحكومـــة المصـــرية وشـــركة 

(1984أبريل  18قارون في 
264F

، حيث نص على أن أثناء حالـة الطـارئ يحـق للدولـة االسـتيالء )265
على كل أو جزء مـن إنتـاج المشـروع، أو القـح فـي زيـادة اإلنتـاج إلـى أقصـى طاقـة إنتاجيـة يمكـن 

 .الوصول إليها، ويجوز االستيالء على منطقة العمليات ذاتها

ــــتم إخطــــار الشــــركة األ ــــة بعمليــــة االســــتيالء كعمــــل ســــيادي بموجــــب قــــرار رئــــيس وي جنبي
الجمهورية، أما االستيالء على اإلنتاج فقط يمكن أن يصدر القرار مـن الـوزير المخـتص باعتبـاره 
 .من األعمـال اإلداريـة، وفـي كافـة الصـور تلتـزم الـدول بتعـويض الشـركة األجنبيـة تعويضـا عـادال

)
265F

266( 

ألجنبيـة عـن اإلجـراءات المتخـذة أثنـاء مواجهـة الظـروف فالدولة ملتزمـا بتعـويض الشـركة ا
االســـتثنائية اســـتندا إلـــى اإلضـــرار الجســـيمة التـــي أصـــابت الشـــركة مـــن اإلجـــراءات أثنـــاء مواجهـــة 
الدولــة هــذه الظــروف، وتقــوم المســئولية هنــا علــى أســاس فكــرة المخــاطر ولــيس علــى أســاس فكــرة 

 .الخطأ التي تمثل األساس العام للمسئولية

                                           
 .1983مارس  26في مكرر، الصادر  12الجريدة الرسمية المصرية، العدد  )264(
 .1984مارس  21الصادر في ) أ(مكرر  13الجريدة الرسمية المصرية، العدد )265(
 .1984يوليو  17، الصادر في )أ( 28الجريدة الرسمية المصرية، العدد )266(
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حالــة القــوة القــاهرة فهــي تعفــي الطــرفين مــن الوفــاء بالتزامــاتهم العقديــة، واإلعفــاء مــن أمــا 
مســئولية التــأخير عــن التنفيــذ إذا كــان ذلــك راجعــا للقــوة القــاهرة ويــتم إضــافة المــدة إلــى مــدة العقــد 

 .األصلي

ويقصــد بــالقوة القــاهرة فــي عقــود البتــرول، الســبب الــذي ال يســتطيع معــه أي مــن الطــرفين 
 )266F267( .لتزام بالعقد في شكله الطبيعياال

هذا وقد تعرضـت هيئـات التحكـيم لتحديـد المقصـود بـالقوة القـاهرة ومـدي توافرهـا فـي عقـود 
 )267F268( .ضد الحكومة الليبية N.O.C.Cالبترول في قضية شركة 

، عقــد مــع 1980وتــتلخص وقائعهــا فــي إبــرام الشــركة الوطنيــة الليبيــة للبتــرول فــي نــوفمبر 
، للبحـث عـن البتـرول فـي اإلقلـيم الليبـي وكانـت المـدة الزمنيـة Libyan sunoil companyشـركة 

ســنوات، وتــم تقــدير العمليــة بمبلــغ  10إلــى  5الــواردة بالعقــد للكشــف عــن البتــرول تتــراوح مــا بــين 
مليــون دوالر أمريكــي، لتنفيــذ عمليــة البحــث وتســدد الشــركة األجنبيــة هــذا المبلــغ مــن خــالل  100

 .ة من اإلنتاج المكتشفحصولها على نسب

لمــدة عــام واحــد،  1980وقــد ورد بالعقــد شــرط القــوة القــاهرة، وبــدأ نفــاذ العقــد فــي ديســمبر 
حيــث اتخــذت الحكومــة األمريكيــة قــرارات تقيــد فيــه عمليــة انتقــال رعاياهــا إلــى الجماهيريــة الليبيــة، 

الشــركات األمريكيــة بــل ألزمــت الــراغبين فــي الســفر إلــى ليبيــا الحصــول علــى تصــريح عمــل وٕالــزام 
 .العامة في البترول الليبي إعادة العاملين هناك

                                           
 .1974، الصادر في يوليو )(أ(مكرر  28الجريدة الرسمية المصرية، العدد  )267(

)268(  C.C.I.31, mai 1985 et 23 favrier 1987, I.L.M, 1990,p. 565 ets. Audi 
"L'afaire N.o.c.c. libyen sunoil company rev. arb, 1991,p. 263. 
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عدم قـدرتها علـى الوفـاء بالتزاماتهـا العقديـة مـع الشـركة الليبيـة وفقـا  sunoilفأعلنت شركة 
للمواعيــــد المحــــددة العقــــد، مــــع التزامهــــا بالوفــــاء بمجــــرد انتهــــاء حالــــة القــــوة القــــاهرة الناجمــــة عــــن 

ا الحكومـــة األمريكيـــة ضـــد الحكومـــة الليبيـــة، فقـــد رفضـــت الشـــركة نقـــل اإلجـــراءات التـــي اتخـــذته
تكنولوجيــا الصــناعة بعــد صــدور القــرارات، ولكــن الشــركة الليبيــة طالبــت الشــركة الوفــاء بالتزاماتهــا 

 .الواردة بالعقد

واســتندت الحكومــة الليبيــة فــي ذلــك إلــى أن اإلجــراءات التــي اتخــذتها الواليــات المتحــدة ال 
لجــأت الشــركة الوطنيــة  1982وفــي يوليــو   Sunoilســتحالة التنفيــذ بالنســبة لشــركة تــؤدي إلــى ا

األمريكيــة أنهــت العقــد مــن جانــب  sunoilالليبيــة لشــرط التحكــيم الــوارد بالعقــد، ودفعــت أن شــركة 
، وأجمعــه هيئــة التحكــيم 1985مــايو  31وقــد صــدر الحكــم التمهيــدي فــي . واحــد بــاإلرادة المنفــردة

األمريكية المفروضة على شركاتها ورعاياهـا ال تمثـل حالـة القـوة القـاهرة، والتـي ال على أن القيود 
 .يمن أن تعفي الشركة األمريكية من الوفاء بالتزاماتها العقدية

، حكمـــا بتعــويض الشـــركة الوطنيـــة الليبيـــة 1987فبرايـــر  23وأصــدرت هيئـــة التحكـــيم فــي 
ليـون دوالر، وأكـدت هيئـة التحكـيم أن الظـرف م 20اللتزامهـا بمبلـغ   sunoilعن عدم وفاء شركة 

الذي يدعي أحد المتعاقدين اعتباره قوة قاهرة، البد وأن يؤدي إلى االستحالة الحقيقية لتنفيـذ العقـد 
أما قـرارات الحكومـة األمريكيـة ال تعـين اسـتحالة عمليـة التنفيـذ، باإلضـافة . بصفة مؤقتة أو دائمة
ب رفـع القيـود المفروضـة، إذن القـوة القـاهرة كـل مـا يعـوق تقـديم طلـ sunoilإلى عدم سعي شـركة 

تنفيذ العقد خالفا لما هو متفق عليه بالعقد، ونري أن الشركات األمريكيـة علـى الـرغم مـن صـفتها 
 .الخاصة تلتزم بالقرارات والقيود التي تفرضها الحكومة عليها وال تلجأ إلى القضاء األمريكي

 :والتوجيه، والرقابة على المشروعات البتروليةحق الدولة في اإلشراف، : ثالثا
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يحــق للدولــة المنتجــة متابعــة عمليــة تنفيــذ العقــد مــن خــالل حــق اإلشــراف علــى العمليــات، 
والحصــول علــى كافــة البيانــات واإلحصــاءات ومراجعــة المســتندات الخاصــة بعمليــة التنفيــذ وهــي 

طتها الطبيعيـة مـن خـالل رقابتهـا علـى تتابع ذلـك وفقـا للشـروط الـواردة بالعقـد، فالدولـة تمـارس سـل
 )268F269(.تنفيذ العقد المبرم بين الدولة والشركة األجنبية

، نـص 1957مثال، العقد المبرم بين الشركة الشرقية للبتـرول وشـركة إينـي اإليطاليـة عـام 
(علـى حــق الدولــة فــي اإلشـراف والرقابــة

269F

وتــم الــنص علــى حـق الرقابــة واإلشــراف بعــد حصــول  )270
الـــدول علـــى االســـتقالل والـــدخول فـــي مجـــال الصـــناعة، فمـــل يكـــن للدولـــة هـــذا الحـــق فـــي عقـــود 
االمتيــاز القديمــة الفتقــاد الــدول النــواحي اإلداريــة والفنيــة، أمــا العقــود الحديثــة نســبيا فيــتم االتفــاق 

 )270F271( .ي اإلشراف والتوجيه والرقابةعلى الوسيلة المناسبة لممارسة الدول حقها ف

 :حق الدولة في تعديل العقد: رابعا

                                           
عبـــد الـــرحيم محمـــد ســـعيد، النظـــام القـــانوني لعقـــود البتـــرول، المرجـــع الســـابق،ص / راجـــع د )269(

215. 
 .216عبد الرحيم محمد سعيد، المرجع السابق،ص / راجع د )270(
ي حـــق اإلشـــراف والرقابـــة والتوجيـــه فـــي عقـــود البتـــرول المصـــرية، الجريـــدة الرســـمية راجـــع فـــ )271(

الصـادر  31العـدد  -16المـادة  1984مـارس  21الصـادر فـي ) هــ(مكـرر  13المصرية، العـدد 
، 1987يوليــو  6الصــادر فــي ) د(مكــرر  27العــدد  -13،14، المــادتين 1984أغســطس  2فــي 

الصــادر فــي  4العــدد -16، المــادة 1988يونيــو  30ر فــي الصــاد 16العــدد  -13، 14المــادتين 
، المـــادة 1992مــارس  18الصــادر فـــي ) أ(11العـــدد  -7/1988القـــانون رقــم  1992ينــاير  26
ــــم العقــــد 20المــــادة  1993أبريــــل  22الصــــادر فــــي  16العــــدد  -16 ــــى حــــق . ن ــــنص عل فــــتم ال

 .مليات المتفق عليهاالحكومة المصرية في الرقابة والتوجيه واإلشراف على تنفيذ الع
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حصـــلت كافـــة الدولـــة المنتجـــة للبتـــرول علـــى اســـتقاللها مـــن االســـتعمار األوروبـــي وبـــدأت 
ممارسة سيادتها على ثرواتها الطبيعية ولكنها اصطدمت بطموحات الشـركات األمريكيـة العمالقـة 

البترول من عمليـة البحـث وحتـى عمليـة التسـويق، وكانـت الـدول والمحتكرة كافة عمليات صناعة 
العربيـــة المســـتقلة فـــي تلـــك الفتـــرة تعـــاني مـــن عـــدما لخبـــرة السياســـية دوليـــا، واألنظمـــة االقتصـــادية 
 .ضعيفة، والحياة االجتماعية ملؤهـا الجهـل والفقـر والتخلـف فـي كافـة دول منطقـة الشـرق األوسـط

)
271F

272( 

لــــى دول اإلنتــــاج البترولــــي الضــــخم وفــــي مقــــدمتها المملكــــة وبــــدأت الســــيطرة األمريكيــــة ع
والعــراق، والكويــت، وقطــر، واإلمــارات العربيــة المتحــدة، وســلطنة عمــان، دول , العربيــة الســعودية

الخليج البترولي أصبحت كلها امتيازات للشركات األجنبية وقد حاولت الـدول بعـد الحصـول علـى 
ــــ ــــأمين، ولكنهــــا اصــــطدمت االســــتقالل اســــترداد المشــــروعات البترولي ة، مــــن خــــالل تشــــريعات الت

باالعتبارات السياسية واالقتصادية والمالية والفنية مما جعلهـا غيـر قـادرة علـى االسـتقالل بثرواتهـا 
 )272F273( .الطبيعية بعيدا عن احتكار الشركات األمريكية

ي بإزاء هذه الصعوبات لجأت الـدول إلـى وسـيلة طلـب تعـديل العقـود مـن خـالل الـدخول فـ
مفاوضـــات مـــع الشـــركات األجنبيـــة للـــدخول معهـــا فـــي مشـــاركة لتالفـــي صـــعوبة اســـتقالل الدولـــة 

 .بثروتها البترولية بعيدا عن الشركات األجنبية

                                           
عشــوش، عقـــد االمتيــاز البترولــي وســلطة الدولــة فــي تعديلـــه، . أحمــد عبــد الحميــد/ راجــع د )272(

 .2، 1، ص 1970 -الكويت -السابع -بحث مقدم لمؤتمر البترول العربي
)273(  Gorg. Leneg ewk. Oil and state in the middle east, 1961,p1. 
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اســتندت الدولــة فــي حقهــا لتعــديل العقــد إلــى قاعــدة تغيــر الظــروف، واليــت بموجبهــا يكــون 
ف المصـاحبة إلبـرام العقـد دون حـدوث استمرار االلتزامات، والحقوق العقدية مرهونا بثبات الظـرو 

(أي تغيـــر
273F

وقـــد واجهـــت الـــدول صـــعوبات كبيـــرة إلقنـــاع الشـــركات بقبـــول فكـــرة تعـــديل شـــروط . )274
واســـــتندت الـــــدول إلـــــى أن . االمتيـــــاز، حيـــــث تمســـــكت الشـــــركات األجنبيـــــة بمبـــــدأ قدســـــية العقـــــود

العامـة المسـتقرة التـي االمتيازات طويلة األجل تنكـر قاعـدة تغيـر الظـروف والتـي تعـد مـن القواعـد 
 .تحكم العالقات في المجال الدولي

ويعتبر حق الدولة تعديل عقودها العامة من المبـادئ العامـة المسـتقرة والسـارية علـى كافـة 
العقود اإلدارية، كجزء من سلطة الدولة العامة وسيادتها فال يخضـع العقـد اإلداري لقاعـدة الثبـات 

ديل عقودها وفقا لمقتضـيات المصـلحة العامـة باعتبارهـا سـلطة التعاقدي، مما يمنح الدولة حق تع
 .عامة فعلية

بشأن عقد التزامات المرافـق العامـة قـد نصـت  1947لسنة  129وهو ما قرره القانون رقم 
المادة الثانية منه على حق الدولة في إعادة النظـر فـي األسـعار وقواعـد تنظـيم المرفـق عقـب كـل 

تحقيق الصالح العام بشرط عدم تعديل مضمون العقد األصـلي أو  ، على أساس)274F275( .فترة زمنية
 )275F276( .خلق عقد جديد مالي أو فني

ويتم تضمين العقد شرط التعديل والمراجعـة وٕاعـادة النظـر فـي الشـروط القابلـة للتغيـر وفقـا 
لمجريات صناعة البترول على المستوي الدولي، حيث أن العنصـر الزمنـي الطويـل سـمة أساسـية 

                                           
 .26، ص 1971، األحكام العامة في قانون األمم، محمد طلعت الغنيمي/ راجع د )274(
 .136،ص 1971ثروت بدوي، المرجع السابق، / راجع د )275(
 .77المرجع السابق،ص  )276(
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مثال طلـب الدولـة تعـديل مقـدار . البترول مما يستوجب قابليتها لمرونة التعديل بين أطرافهالعقود 
اإلنتــاج للحفــاظ علــى الثــروة الطبيعيــة، وطلــب تعــديل مســاحات االســتغالل واســترداد األجــزاء غيــر 
المستغلة، وطلب تعديل مدة العقد وفقـا لمقتضـيات الصـالح العـام، وفـي حالـة زيـادة األعبـاء علـى 

لشــركة األجنبيــة مــن جــراء التعــديالت واخــتالل التــوازن العقــدي يجــوز لهــا اللجــوء للتحكــيم لحفــظ ا
ويجوز النص علـى التعـديل اسـتنادا لتغيـر الظـروف الدوليـة فـي  )276F277( .حقها في التعويض العادل

 .مجال الصناعة

 :حق الدولة في فسخ العقد: خامسا

الشــركة األجنبيــة خــالل تنفيــذ العقــد وقبــل الفســخ جــزاء يوقــع علــى المخالفــات التــي ترتكبهــا 
نهاية أجله، ويـتم الـنص علـى حـق الدولـة فـي فسـخ العقـد متـى تـوافرت الحـاالت التـي يـتم االتفـاق 
عليها بين الطرفين، ووفقا لقواعد المسئولية العقدية تستحق الدولـة تعويضـا عـادال جـراء مخالفـات 

 )277F278( .الشركة األجنبية

القديمـة مـن حـق الفسـخ مـن جنـب الدولـة وبإرادتهـا المنفـردة، فالدولـة وتخلو عقود االمتياز 
ال تملــك هــذا الحــق كجــزاء يوقــع علــى الشــركات األجنبيــة عنــد مخالفــة االلتزامــات، الــواردة بالعقــد، 
وكان يتم االتفـاق علـى تعـويض الدولـة فـي حالـة اإلخـالل بالعقـد مثـال العقـد المبـرم بـين الحكومـة 

علـى أن يكـون التعـويض  51، فقـد نصـت المـادة 1957يابانيـة للبتـرول عـام السعودية والشـركة ال

                                           
أحمــد عبـــد / ، ود222، ص 219عبــد الــرحيم محمــد ســعيد، المرجــع الســابق،ص / راجــع د )277(

 .156الحميد عشوش، المرجع السابق،ص 
)278(  philippe le bou langer. Etats politique et arbitrage l'affaire du 

plateau des pyramided, rev, arb. 1986.p 89. 



 

152 
 

(هـــو الجـــزاء الـــذي تدفعـــه الشـــركة للحكومـــة إذا مـــا أخلـــت بـــأي التـــزام تفرضـــه هـــذه االتفاقيـــة
278F

279( .
، 1965مـــن العقـــد المبـــرم بـــين الحكومـــة الســـعودية وشـــركة أوكســـيراب الفرنســـية عـــام  65والمـــادة 

فــــي الحصــــول علــــى تعــــويض فــــي حالــــة مخالفــــة الشــــركة  نصــــت علــــى حــــق الحكومــــة الســــعودية
 )279F280( .الفرنسية اللتزاماتها العقدية

وفـــي ظـــل التطـــورات المســـتمرة والصـــراع بـــين الشـــركات األجنبيـــة والـــدول المنتجـــة، وافقـــت 
الشـــركات األجنبيـــة علـــى إدراج نـــص حـــق الدولـــة فـــي فســـخ العقـــد بإرادتهـــا المنفـــردة، ويـــتم تنظـــيم 

 .تهقواعده وأحكامه وحاال

وعلـــى الدولـــة قبـــل فســـخ العقـــد إخطـــار الشـــركة األجنبيـــة باألســـباب الدافعـــة لفســـخ العقـــد، 
 .ومنحها أجال زمنيا لتوفيق أوضاعها

ويجــب علــى الشــركة األجنبيــة بعــد وصــول إخطــار الفســخ مــن جانــب الدولــة الــدخول فــي 
لمخالفــة، عمليــة تفــاوض فيمــا يخــص أســباب الفســخ، ومحاولــة توفيــق أوضــاعها فــي حالــة ثبــوت ا

 )280F281( .وفي حالة استمرار الشركة ارتكاب المخالفات يحق لها فسخ العقد

 :وهناك حاالت وأسباب يحق للدولة االستناد عليها في حالة طلبها فسخ العقد ومنها

تعمد الشركة األجنبية القائمة على العمليات تقديم بيانـات ومعلومـات غيـر صـحيحة فمـن  -1
 .ضر بالمصلحة العامةالمشروعات وهو ما يعد تحايال ي

                                           
 .وما بعدها 183صاحب ذهب، المرجع السابق،ص . محمد لبيب شقير، د/ راجع د )279(
 .وما بعدها 1216محمد لبيب شقير، المرجع السابق،ص / راجع د )280(

)281(  phillippe le boulanger: op. cit, p 89. 
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إعــالن الشــركة األجنبيــة إفالســها، ويصــيب تصــور إفــالس شــركات البتــرول مــن الناحيــة  -2
 .العملية

امتنـــاع الشـــركة األجنبيـــة عـــن الوفـــاء بالتزاماتهـــا، كالضـــرائب والرســـوم المفروضـــة عليهـــا،  -3
 .والواردة بالعقد

د للغيـر دون إخطـار تنازل الشركة األجنبية عـن بعـض أو كـل حقوقهـا المسـتمدة مـن العقـ -4
 .الدول، وحالة رفض الدولة تنازل الشركة للغير

امتنــاع الشــركة األجنبيــة االعتــراف باألحكــام القضــائية النهائيــة الواجبــة النفــاذ، والصــادرة  -5
 .لصالح الدولة تعد مخالفة يجوز معها فسخ العقد

الشــركة عــن  مخالفــة الشــركة الحــد األدنــى للنفقــات المتفــق عليهــا، وهــو مــا يعنــي تخــاذل -6
 )281F282( .التنفيذ الجدي لشروط العقد، مما يستوجب معه فسخ العقد

وتم النص على حق فسخ العقد في عقـود البتـرول المصـرية، ويعتبـر قـرار فسـخ العقـد مـع 
الشركة األجنبية قرارا سياديا، يصدر عن رئيس الجمهورية في الحـاالت التـي تخـالف فيـه الشـركة 

ائر الدولـة ماليـا مـن المعلومـات الغيـر صـحيحة التـي قـدمتها الشـركة، التزاماتها العقديـة، مثـل خسـ
وتنازل الشركة للغير، واإلفالس، واالمتنـاع عـن تنفيـذ األحكـام القضـائية، وحالـة اسـتغالل الشـركة 

                                           
)282(  phillippe le boulanger. Op. cit, p. 89. 
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وأي ’ األجنبية الموارد المكتشفة دون إخطار دون إخطار الدولة بـذلك وهـو مـا يعـد مخالفـة جسـيم
 )282F283( .ذ شروط العقدمخالفة جوهرية لتنفي

 :حق الدولة في التأميم: سادسا

احتكرت الشركات األجنبية صناعة البترول في كافلة قارات العالم في ظل خضـوع الـدول 
تحــت وطــأة االســتعمار األوروبــي، وامــتالك الشــركات وســائل احتكــار لصــناعة المتمثلــة فــي رأس 

محــددة للشــركات وهــو مــا تفتقــده الــدول  المــال وتكنولوجيــا كافــة العمليــات، وتطبيــق أنظمــة إداريــة
 .المنتجة خالل النصف األول من القرن الماضي

ومــع حصــول الــدول علــى اســتقاللها بفضــل الــدعم المســتمر مــن جانــب الواليــات المتحــدة 
األمريكية، واعتبار الثروة الطبيعية أحد الموارد اإلستراتيجية المدعمة لنظام الدولة وسـلطتها علـى 

ــــد مــــن المكاســــب السياســــية المســــتوي  ــــأميم للــــدول العدي ــــدولي، ويحقــــق الت ــــداخلي واإلقليمــــي وال ال
 .واالقتصادية، والتأميم إجراء قانوني وتشريعي يصدر من السلطة العليا في الدولة

                                           
، وراجــع العــدد 1993مــارس  18، الصــادرة فــي 1راجــع؛ الجريــدة الرســمية المصــرية، العــدد  )283(

، 1272محمـد لبيـب شـقير، المرجـع السـابق، ص / ، وراجع د1992ابريل  12، الصادر في 14
 .1036،ص 811، ص 688، ص 434، ص 412،ص 306ص 

وفســخ العقـــود يصـــعب تخيــل فســـخ العقـــود البتروليـــة مــن الناحيـــة العمليـــة حتــى بعـــد تغيـــر النظـــام 
السياسي، مثال عقود البترول العراقية، وعقود البترول الليبية، علـى الـرغم مـن إيرادهـا مـن أنظمـة 

م المســــاس بــــالعقود سياســــية انتهــــت األولــــى بــــاالحتالل، والثانيــــة إعــــالن المجلــــس االنتقــــالي عــــد
 .البترولية المبرمة مع الشركات األجنبية العاملة على اإلقليم العراقي
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والمعلــوم أن العقــد البترولــي ينصــب علــى قيــام الشــركة األجنبيــة باســتثمار أموالهــا وقــدراتها 
ل بتـرول الـدول المنتجـة، والتـأميم لهـذه المشـروعات مـن أعمـال السـيادة الفنية في عمليات اسـتغال

فـــال يخضـــع قـــرار التـــأميم للرقابـــة القضـــائية داخـــل الدولـــة المؤممـــة، باعتبـــاره حقـــا تمارســـه الدولـــة 
 .بحرية تامة

مــن الدســتور المكســيكي الصــادر فــي  27وأول نــص قــانوني يتعلــق بعمليــة التــأميم، المــادة 
أول تشريع قـانوني يوضـح أحقيـة الدولـة فـي التـأميم، وتـم تطبيـق نـص المـادة ، ك1917يناير  31

، كأول تأميم للمشروعات البترولية على المسـتوي الـدولي وهدفـه الـتخلص مـن التبعيـة 1938عام 
االقتصــادية للــدول الصــناعية، وهــو عمليــة إصــالحية بــإعالن دخــول الدولــة فــي صــناعة البتــرول 

وقــد حرصــت الحكومــة المكســيكية علــى اكتســاب الخبــرات . ون العــامبموجــب أحكــام وقواعــد القــان
الوطنيــة والكفــاءة الفنيــة واإلداريــة، مــن خــالل دعــم الشــركات األجنبيــة بعــد مــرور فتــرة علــى قــرار 

 )283F284( .التأميم

، وترســيخ األفكــار الشــيوعية 1917ومــع قيــام الثــورة البلشــفية فــي االتحــاد الســوفيتي عــام 
االشـــتراكية فـــي العديـــد مـــن دول العـــالم، وانهيـــار كافـــة الملكيـــات الفرديـــة علـــى يـــد واليـــت أفـــرزت 

الحكومـــات الثوريـــة، ظهـــر التـــأميم الثـــوري المقتـــرن بـــالثورات واالســـتقالل السياســـي واالقتصـــادي 
وٕانكــار حكومــات الــدول الثوريــة حقــوق الشــركات األجنبيــة فــي الحصــول علــى تعويضــات عادلــة 

والتـــأميم إجـــراء فـــوري وفعلـــى وطبقتـــه دول الشـــرق األوســـط، مثـــل إيـــران، جـــراء قـــرارات التـــأميم، 
 .مصر، ليبيا، كإحدى صور ممارسة الدولة لسيادتها على مواردها الطبيعية

                                           
أحمــد صــادق القشــيري، التــأميم فــي الــدول الناميــة، مجلــة العلــوم السياســية، العــدد / راجــع د  )284(

 .37عبد الباري أحمد عبد الباري، المرجع السابق،ص / وما بعدها، د 102، ص 1967، 10
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وأول دول الشرق األوسط المنتجة البترول طبقت التأميم على الشركات األجنبيـة الحكومـة 
يرانـــي صـــدمة قويـــة للشـــركات اإلنجليزيـــة ، وكـــان التـــأميم اإل1951اإليرانيـــة برئاســـة مصـــدق عـــام 

 )284F285( .العاملة على اإلقليم اإليراني

ــــدول  ــــة لل ــــأميم اإليرانــــي التكــــتالت االحتكاري وقــــد واجهــــت دول الشــــرق األوســــط عقــــب الت
الصناعية الكبرى، باإلضافة إلى عدم قدرة الدول المؤممة على إدارة المشروعات البترولية بشكل 

وعـــدم ) الـــدوالر( واقتصـــاديا، وعـــدم امـــتالك رأس المـــال األجنبيـــة  منفـــرد، وضـــعف الـــدول سياســـيا
القدرة علـى تحمـل مخـاطر الصـناعة الفتقـاد الـدول الوسـائل العلميـة والفنيـة والتكنولوجيـة الالزمـة، 

 )285F286( .مع تصدي الدول الكبرى بشكل مباشر إلجراءات التأميم

ازات، وٕاقــرار ملكيــة الدولــة فالتــأميم حــق مشــروع تمارســه الدولــة للــتخلص مــن نظــام االمتيــ
الكاملة لثروتها الطبيعية بعد االستقالل والتخلص من االستعمار، أما عملية التـأميم لمشـروع أبـرم 
فـي ظـل حكومـة مسـتقلة كاملـة السـيادة، هنـا عمليـة التـأميم لمشـروع أبـرم فـي ظـل حكومـة مسـتقلة 

اكتسبتها الشركات األجنبية مـن حكومـة  كاملة السيادة، هنا عملية التأميم تعد تجريدا للملكية التي
مــن اإلعــالن  17/2كاملــة الســيادة، هنــا الشــركة تســتحق تعويضــا عــادال، وهــو مــا أكدتــه المــادة 

فحـــق " ال يجـــوز تجريـــد أحـــد مـــن ملكـــه تعســـفيا" العـــالمي لحقـــوق اإلنســـان، فقـــد نصـــت علـــى أنـــه 

                                           
/ وما بعـدها،، ود 12حمد صادق القشيري، المرجع السابق، مجلة العلوم السياسة، ص أ/ د )285(

 .37عبد الباري أحمد عبد الباري، المجرع السابق،ص 
 .360أحمد عبد الحميد عشوش، المرجع السابق،ص / د )286(
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ة الخاصــة بــالثروات الطبيعيــة، التــأميم إجــراء مشــروع وهــو مــا أقرتــه المواثيــق والمعاهــدات الدوليــ
 )286F287( .كحق مشروع تمارسه الدولة بشرط االلتزام بالتعويض العادل للشركة األجنبية

وأقــــرت الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة حــــق الدولــــة فــــي تــــأميم ثرواتهــــا الطبيعيــــة كأحــــد 
 3201، والقــرار رقــم 1962ديســمبر  14الصــادر فــي  1803األعمــال الســيادية، وفقــا للقــرار رقــم 

، والقــــرار رقــــم 1974فبرايــــر  5الصــــادر فــــي  3071، والقــــرار رقــــم 1974مــــايو  1الصــــادر فــــي 
، كافـــــة القـــــرارات أكـــــدت حـــــق الدولـــــة المنتجـــــة تـــــأميم 1974ديســـــمبر  12الصـــــادر فـــــي  3281

المشـــروعات البتروليـــة علـــى إقليمهـــا، مـــع التعـــويض العـــادل للشـــركة األجنبيـــة يتناســـب وٕاجـــراءات 
 )287F288( .التأميم المتخذة

وأقـــــر القضـــــاء الفرنســـــي مشـــــروعية إجـــــراءات التـــــأميم الجزائريـــــة التـــــي اتخـــــذتها الحكومـــــة 
الجزائريـة ضـد الشــركات األجنبيـة، طالمـا التزمــت الحكومـة الجزائريـة بتعــويض الشـركات المؤممــة 

وعلــى الـــرغم مـــن االعتــراف بحـــق التـــأميم، إال أن الجــدل واالخـــتالف ثـــار  )288F289( .تعويضــا مناســـبا
ض عــن عمليــة التــأميم، ومــنح الشــركات األجنبيــة التعــويض العــادل لحجــم الخســائر حــول التعــوي

 .التي تكبدتها الشركات

                                           
)287(  gfeuer: reflexions sur la charle des droits et devoirs conomiques des 

etats, R.G.D.I.P, 1975,p. 274. 
 .362أحمد عبد الحميد عشوش، المرجع السابق،ص / د )288(

)289(  amerasin ghe (c.f): lssues of compensation for the taking of alien 
property in the ligh of recent cases and practice I.C.L.Q 1992,p. 22. 
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، وٕاجـــــراءات التـــــأميم 1951وبـــــرز الجـــــدل فيمـــــا يخـــــص إجـــــراءات التـــــأميم اإليرانيـــــة عـــــام 
، والـــدول الثالثـــة كيانـــات إنتاجيـــة 1955، وٕاجـــراءات التـــأميم الليبيـــة عـــام 1948الفينزويليـــة عـــام 

 .في مجال صناعة النفط على المستوي الدولي ضخمة

وقد استقرت أحكام هيئات التحكم على إقرار مشروعية قـرارات التـأميم كحـق قـانوني ثابـت 
ومســتقر، يمــنح الدولــة حريــة التصــرف فــي مواردهــا الطبيعيــة، مــع مراعــاة التعــويض العــادل جــراء 

 )289F290( .عملية التأميم الجزئي أن الكلي

الحي معتـــرف بـــه للـــدول المنتجـــة، مـــع التفرقـــة بـــين التـــأميم للعقـــود إذن التـــأميم عمـــل إصـــ
المبرمة في ظل االحتالل، وتحصـل الشـركة علـى تعـويض يناسـب خسـائرها وقـت عمليـة التـأميم، 
أما العقود المبرمة في ظل حكومة حـرة وقامـت ثـورة جديـدة، أو حكومـة جديـدة، انقـالب عسـكري، 

األجنبيــة تعويضــا عــادال لكافــة خســائرها اســتنادا لتمتــع نظــام سياســي جديــد، هنــا تســتحق الشــركة 
الجهـــة المتعاقـــدة باألهليـــة القانونيـــة الكاملـــة وقـــت التعاقـــد علـــى مواردهـــا الطبيعيـــة، وحريتهـــا فـــي 

 .التصرف بشكل مطلق

  

                                           
 .، وما بعدها381السابق،ص عبد الباري أحمد عبد الباري، المجرع / د )290(
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