
 

 

 حبث بعنوان
 فنررايةة اسالسةة سملمكية اجأجنةيةاإلجراءات احلكومية اال

:  بــلحث يكتوراه "قلفنون اسعالقلت االقتصليةة اسدوسية" بمحالن هواري
 أستـــلذ متعلقد وعضو مبخرب اسقلفنون اسدويل سمتنلية ادلاتدامة

 -واسعموم اسايلسية جلمعة عةد احلليد ابن بليةس  بكمية احلقوق
 – اجلزائر –ماتغلفنــــم 

 ادلمخــص:
إطار ممارسة الدولة لسيادهتا الوطنية، تقوم أحياا  جراءاتات تياءة ية وتنيي ياة جا  أراه تورياو ااسااأل ارات ا رن ياة يف 

امل اشءة، وج  شأن ىذه اإلراءاتات أهاو ا ن ا  لت سااأل ء الان او  اا وا ةسااييم القياام وي شا ت ملوارداة ىاذا ا ادث الاذي جا  
ء ا رنيب ج  حقوقو اجلوىءةاة عتاا اسااأل اره، وتاهاذ ىاذه اإلراءاتات الساال ة لت ت ياة ا رن ياة شأهو أن ةرتتب عنو حءجان املساأل 

إجاا طيءةقااة ج اشاءة جندااا الاااأجيل ها ل املت يااة لت نو اة ال اجااة واملرااادرة، وياء  ا ءاسااة وااسااي ت اجلااشي، وإجااا طيءةقاة  اا  ج اشااءة  
 كالقيود القاهوهية الضءة ية والنقدةة.

 ادلفتاحية:الكلمات 
 القيود الضءة ية. –القيود النقدةة  –املرادرة -ه ل املت ية –الاأجيل  –املت ية ا رن ية 

abstract: 

In the exercise of the state of its national sovereignty, it is sometimes legislative and 

regulatory measures to guide foreign direct investment, and such measures can not be for the 

investor to predict and can not do anything to counter this event which would entail about the 

foreign investor a denial of fundamental rights on invest it, and take the negative actions of 

foreign ownership either directly, including nationalization, expropriation for public interest 

and confiscation, and forced the imposition of the guard and grab, either indirectly fiscal and 

monetary legal Kagayood. 
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متتااال الدولاااة ا ااا  يف تنيااايل جت ياااة ا راهاااب لثجاااوايف وحيازهتاااا واسااااأل ارىا يف القياعاااات ااقاراااادةة املهاتواااة دا اااه 
اراصادا اإلقتي ا ، وجام إقتي دا، ك ا أن هلا ا   كذلل يف جنم ا راهب طي ه كت  أو ر ئ  ج  ممارسة ىذه ا قوق دا اه ا 

ذلال يا ن الدولاة قااد تسا ن لثراهاب طا تال ا جااوايف واسااأل ارىا طيءةا  قاااهون يف إقتي داا، جا  ىناا ي هااو ةا ا  أا ةساا وذ عتااا 
ىااذه ا جااوايف إا طرااورة أصااولية جساا  ة وجت ااال اإلرااءاتات القاهوهيااة الاال ةني دااا القاااهون الاادا ت ، وىااذا جااا ة ااء    اادأ  احاارتام 

 املساقءة يف القاهون الدويل. امل ادئقوق امل اس ة ، وىو أحد ا 

طيااد أن ج اادأ احاارتام ا قااوق امل اساا ة، ا ةءتااب لت ساااأل ء ا رناايب حقااا جيتقااا، إذ عااوز لتدولااة ط قااا لقواعااد القااااهون 
جاااا  قااا  جنو اداااا ال اجااااة الااادويل أن  ااادد يءةاااة ىي تداااا ااقاراااادي واارا ااااع ، وأن تساااا  ه جااا  الااانيل وا دوات القاهوهياااة 

 وجرا دا الوطنية.

وة ء  القاهون املقاارن جناذ أقادم ال راور صاورا  اتواة لااد ه الدولاة يف تنيايل املت ياة، عا  طءةا  مءةاد ا شاها  جا  
حقاااااوقدل عتاااااا ا شااااايات  قاضااااا  ساااااتيادا ال اجاااااة، وةيتااااا  الوقاااااو عتاااااا  يااااام صاااااور الااااااد ه يف ىاااااذا ا اااااايف اصاااااي ح  هااااا ل 

 . L’expropriation  املت ية

وأاي كااان النيااام القاااهون الااذي ةااال  قاضاااه هاا ل املت يااة، ي هااو نألااه يف ترااور  عائقااا يف ورااو ااساااأل ار ا رناايب امل اشااء، 
ذلاال أهااو قااد ةااودي يف النايمااة إس حءجااان املساااأل ء حءجااا  كتيااا جاا  اساااأل ار أجوالااو ، وىااذا ا ءجااان جاا  شااأهو أن ناا    جاا   

 النامة ع  ىذا ااساأل ار.والووائد 

وجاا  ىااذا املنيتاا  تاضاان إشاا الية يألنااا يف الاساااؤيف الءئيساا  الاااايل: جااا ىاا  اإلرااءاتات القاهوهيااة الاال تاهااذىا الدولااة يف 
 جواردة املساأل ءة  ا راهب، و الل ج  شأهنا أن ت ون سال ة ملت يادل؟

 ومل اجلة ىذه اإلش الية اقرتحنا اخلية الاالية:

 .مقدمة
 اإلرءاتات ا  وجية ااهوءادةة السال ة لت ت ية ا رن ية طيءةقة ج اشءة. ادلبحث األول:

 الاأجيل. ادلطلب األول:
 هيأة ظاىءة الاأجيل وتيورىا. الفرع األول:
 : ت ءةف الاأجيل.الفرع الثاين

 القي ة القاهوهية لقءار الاأجيل. الفرع الثالث:
 آاثر الاأجيل. الفرع الرابع:

 ه ل املت ية لت نو ة ال اجة. ب الثاين:ادلطل
 ت ءةف ه ل املت ية لت نو ة ال اجة. الفرع األول:
 :  رائص ه ل املت ية.الفرع الثاين
 املراادرة. ادلطلب الثالث:
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 جودوم املرادرة. الفرع األول:
 تقسي ات املرادرة. الفرع الثاين:

 ة لت ت ية ا رن ية طيءةقة    ج اشءة.اإلرءاتات ا  وجية ااهوءادةة السال  ادلبحث الثاين:
 القيود القاهوهية الضءة ية. ادلطلب األول:

 ا ساس القاهون خلضول املساأل ء ا رنيب لتايءة ات الضءة ية يف الدولة املساقي ة ل ساأل ار. األول: الفرع
 .القواعد واإلرءاتات الضءة ية ال ائقة ل ساأل ار ا رنيب امل اشء الفرع الثاين:

 – اطء ال م  ع   وةه ال  تة  –القيود القاهوهية النقدةة  ادلطلب الثاين:
 الاأصيه القاهون لتقيود املوءوضة عتا النقد ا رنيب. الفرع األول:
 ت ءةف  اطء ال م  ع   وةه ال  تة. الفرع الثاين:

 صور ال م  ع   وةه ال  تة. الفرع الثالث:
 هية لتقيود النقدةة عتا ااساأل ار ا رنيب امل اشء.اآلاثر القاهو  الفرع الرابع:

 
 ة.ــــــــــــــاخلامت

وهند  ج    يف ىذا ال  ث، ت يان أىل اإلرءاتات الل تاهذىا ح وجة الدولة املساقي ة ل ساأل ار، والال جا  شاأهنا 
حقا ج  حقوقداا السايادةة، أقءىاا هلاا القااهون  أن  ءم املساأل ء ا رنيب ج  ج اشءة جيءوعو ااساأل اري، وى  متأله يف الوقت هوسو

 الدويل.

 ادلبحث األول: اإلجراءات احلكومية االنفرادية السالبة للملكية األجنبية بطريقة مباشرة.
تا ألااه اإلرااءاتات ااهوءادةااة الاال تاهااذىا الدولااة املضاايوة ل ساااأل ار طرااوة ج اشااءة، وذلاال  ااد  تنياايل املت يااة دا ااه 

يف الااااأجيل، وهااا ل املت ياااة لت نو اااة ال اجاااة، واملراااادرة، وااسااااي ت اجلاااشي وياااء  ا ءاساااة،  عا اااار أن جألاااه ىاااذه إقتي داااا، جااا   ااا 
 اإلرءاتات، ج  شأهنا إعاقة تدي  ااساأل ارات ا رن ية امل اشءة إس ىذه الدويف.

 سنقوم طدراسة كه ج  ىذه اإلرءاتات، وي  امليالب الاالية عتا الن و اآليت:

 األول: التأميم.ادلطلب 
طداةااة هاناااويف الاااأجيل،  عا اااره إرااءاًت إهوااءادايً تاهااذه الاادويف املضاايوة يف جواردااة ااساااأل ارات ا رن يااة امل اشااءة، جرادهتااا 

 املنوءدة، وي  الوءول الاالية:
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 الفرع األول: نشأة ظاهرة التأميم وتطورها.
، حياااث راااات الااانص عتاااا ىاااذا النياااام  ويف جاااءة يف الدسااااور (1)ة الااااأجيل ظااااىءة قاهوهياااة ظداااءت يف جيتااام القاااءن ال ياااء 

جقااءرا حاا  الدولااة يف يااء  قيااود عتااا املت يااة اخلاصااة لتراااب ال ااام، ي تاا  ذلاال طياادور الاأجي ااات ( 2)1917امل سااي   ل ااام 
 .1917وية يف أكاوطءجل يم وسائه اإلهااج سوات امل توكة لتوطني  أم ا راهب، عتا أثء قيام الألورة ال تي (3)الءوسية

ط ااادىا توالااات حءكاااة الاأجي اااات يف دويف عدةااادة  اصاااة الااادويف ااشااارتاكية، والااادويف ا سااايوةة واإليءةقياااة، ودويف أجءة اااا 
ال تينية ر  ة جندا يف السييءة عتا وسائه اإلهااج يف أقالي دا، ك ا أن كأل  ج  الدويف الناجية أقدجت عتا حءكة الاأجي اات واسا ة 

 جوايف ا رن ية عقب حرويف تتل الدويف عتا اساق هلا السياس ، وذلل لاأكيد سييءهتا عتا جواردىا ااقارادةة.ل أل  ج  ا 

ك اااا جلاااأت ط اااو دويف أورو  الاءطياااة ذاهتاااا والااال ت انااا  الءأ الياااة وتقااادس حااا  املت ياااة الوءدةاااة إس  جااايل ال دةاااد جااا  
 ا والسوةد.امليءوعات ا يوةة ييدا، جأله اجنترتا ويءهسا وإةيالي

وقااد أصاا ن التمااوت إس الاااأجيل ظاااىءة شااائ ة يف كااه الاادويف ر اال ا ااا   هي دااا ااقارااادةة والسياسااية واارا اعياااة، 
وجساااندا إس ال دةااد جاا  ا ساا ، أ دااا حءةااة الدولااة يف ا ايااار هياجدااا السياساا  وااقارااادي واارا اااع ، و لاااايل حءةادااا يف 

ايف ممتوكة لثراهب يوق إقتي دا، وج دأ السيادة الدائ ة ل ه دولة عتاا جواردىاا الي ي ياة وحءةاداا الس اح طورود أو عدم ورود أجو 
 يف الارء  ييدا.

 الفرع الثاين: تعريف التأميم.
لقاااد ت اااددت وتنوعااات ت ءةواااات الااااأجيل يف كااااب القااااهون، يياااث أصااا  ت جااا  ال ألاااءة ا ةاسااام ا اااايف لاااذكءىا  ي اااا، 

و لتاأجيل عتا الدايم أو ا ىدا  املءروة ج  ورات قءار الاأجيل وىا   قيا  النوام ال اام، طين اا اسااند الا  و يال  و اعا د يف ت ءةو
 :كاآليتاآل ء عتا جدى اإلرءات وحمتو، أي ا جوايف وامل ات ات الل ةءد عتيدا الاأجيل، وسو  هاناويف ط و ىذه الا ءةوات  

جت يااة و وعااة جاا  ا جااوايف الاال ت ااون يف صااورة جيااءول إس ا جااة، إجااا  ك ااا ة ااء  الاااأجيل وهااو:  إرااءات ةقرااد طااو هقااه
، أو  اءد  الااأجيل ا ةادةولور  د  القضات الياجه عتا كاية جياىء املت ية الوءدةة لوسائه اإلهااج، ت يياا ل سااا يف، وةسا   

 جي ات الن او ، وىنا  (4) لاأجيل اإلص ح نول القضات عتا سييءة رؤوس ا جوايف ا رن ية عتا ااقاراد الوطين وةس   ىذا ال
وىا  تتال الال تاال يف دولاة جا  دويف ال ااث الألالاث اسااماطة لادوايم وطنياة وقوجياة جا  أراه الساييءة عتاا املاوارد ا تيااة  ااقاراادي

يل اإلةدةولور ، ك ا أهاو ةاضا   و قي  ااساق يف ااقارادي، إن ىذا النول ج  الاأجيل ا ةقض  عتا ج دأ املت ية الوءدةة كالاأج

                                                             
 .40، ص 2008ؼزممبضاد اجأنبجٍخ يً اقابنن  اقسلقً، اقبجةخ اجألقً، زاض اقكرط اقابعةً، اسإؼربسضٌخ،ػمبنبد اال عمط هبشم دمحم طسقخ، -1

على أحاٍخ اقسلقخ يً اقزأعٍم عابثل رةطٌغ عابز،، لشقا   31/1/1917ثسأد اقزاطثخ اقمرؽٍرٍخ ألقى عطاحلهب ثبقبض يً اقسؼزنض اقظبزض ثزبضٌد  -2

ب اجألقى على انه: "علرٍخ اجأضع لاقمٍبه زاذل اقحسلز اسإقلٍمٍخ قلسلقخ رةنز يً أطلهب إقى اجأعخ اقزً قهاب لال ٌاعا، اقزً ربض يً ياطره 27يً اقمبزح 

مبلاق حق اقزظطف ثهب لنالهب إقى اجأيطاز، لعلى هصا اقبحن ٌاطي ذلق اقملرٍخ اقربطخ"، يبقملرٍخ ثمازؼاى هاصا اقابض قام رةاس شقا  اقحاق اقمااسغ اق

ق قألعخ اقزً ٌمربهب أ  رزببظ، عبهب إقى اجأيطاز يً شرل اقملرٍخ اقربطخ، لعن ثم يئ  اقبظطح اقمرؽاٍرٍخ قلزاأعٍم قام رران طابزضح عان قلكطز، ثل أنهب ح

ز، بزي قلاجالأٌسٌنقننٍخ عةبزٌخ قلملرٍخ اقكطزٌخ ثصارهب، لإنمب ارؽمذ ثببثع قنعً ٌاةلهب عننهخ ػس اقبكنش اجأنبجً عان أنال رحاٍاق االؼازاال، االقزظا

، 18/12/1938عباسعب رام راأعٍم اقظاببعبد اقجزطلقٍاخ ياً اقمرؽاٍ  ثمننات اقاابنن  اقظابزض ياً  1938لقس أرذ هاصه اقمحابلالد ألقاى ثمبضهاب عاب  

ا  اقزااعأنظااط: عاابز، ؼااٍس يهااٍم، نظطٌااخ اقزااأعٍم "اجأطاان، االنزمبعٍااخ لاقؽٍبؼااٍخ لاالقزظاابزٌخ قلزااأعٍم، اقبجٍةااخ اقابنننٍااخ ق نااطا  أقزااأعٍمً، عااس  

 .70 -69، ص 1966اقمشطلعبد اقمؤعمخ ثأزا  زٌننهب"،زاض اقانعٍخ، اقابهطح، 

 رطنع اقزأعٍمبد اقطلؼٍخ إقى لطن، اقمنضح اقجلشكٍخ إقى اقحرم، لقٍب  عةزاساد أٌسٌنقننٍاخ ثؼاطلضح االؼازٍال  زل  رةانٌغ علاى نمٍاع لؼاب ل -3

 اسإنزبج، ؼنا  كبنذ عملنكخ قنؽبٍٍن أل أنبنت 

 .40 -39م دمحم طسقخ، اقمطنع اقؽبثق، ص عمط هبش -4
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ت وةو املال   الساطق ، وجألالو الاأجي ات الال متات يف ج يال الادويف الناجياة إ ن  قيا  ااسااق يف السياسا ، ك اا ىاو ا اايف يف 
 .(5)جرء وال ءاق

اعاات  وةذىب ال  و إس ت ءةف الااأجيل وهاو:  ها ل جت ياة ذو هيااق واسام ووزن جاايل  اا ، حياث ةنسا ب عتاا قي
 .(6)كاجتة ج  ااقاراد القوج  وةنقتدا ج  القيال اخلا  إس القيال ال ام 

ول      ت ءةف لتاأجيل ىو ذلل الا ءةف الذي ةقدجاو ج داد القااهون الادويل، وجقاضااه أن الااأجيل:  ىاو ع تياة تاراه 
أو ر ئياا، يياث ت اف ةاد القياال اخلاا  عا  ط ااو  لسياساة ال تياا تقاوم  اا الدولاة جا  أراه تايا  طنائداا ااقاراادي تايا ا كتياا 

 .(7)امليءوعات الرناعية أو ال راعية ذات ا  ية، لاض دا إس القيال ال ام  دجة ملراب ا جة 

 الفرع الثالث: القيمة القانونية لقرار التأميم.
دولااة ج ينااة، وةاءاد الا ساال  ااا ةألاار الاساااؤيف عتاا صاا يد الوقااو والقضاات عاا  جادى حميااة قااءارات الااأجيل الاال تاهاذ يف 

وااحاماج آباثرىا القاهوهية يف جواردة الدويف ا  ءى، يده ة ون قءار الاأجيل ذا أثء إقتي   ي سب، إذ ةءتب أاثره القاهوهية عتا 
 امليءوعات القائ ة يف إقتيل الدولة املوممة يقط أم أن تتل اآلاثر ترتتب عتا الر يد الدويل أةضا؟

جاء أن الوقاو والقضاات ث ةاوقاا عتاا تراور ج ا   اذا الرادد، طاه إهن اا اهقسا ا إس امااى  رئيساي ، هااوس الواقم ج  ا 
 يألد ا وي  ال ناصء الاالية:

 أوال: قرار التأميم غري ذي قيمة قانونية.
واو لت  ادئ امل رت   اا يف ةذىب ط و الوقو إس أن قءار الاأجيل    قاطه لرتتيب أي أثء قاهون، إقتي يا أو دوليا، ملهال

، وقد ت تور ىذا ااماه يف ج ء  إرءاتات الاأجيل السويياية، حيث اختذت الدويف الاءطياة جوقواا عادائيا جا  تتال (8)الدويف املا دةنة
 ة إس اإلرااءاتات طوصااودا ترااء   اا  جيااءول يف ذاتااو، و طاا  جاا  وردااة النيااء القاهوهيااة، وا ةءتااب أةااة آاثر قاهوهيااة حاا   لنساا

 امليءوعات الل تقم إقتي يا يف حدود اا اد السوييل وا جوايف اخلاض ة لسيادتو.

وسااار القضااات يف الاادويف الاءطيااة آهااذا  عتااا ااماااه ذاتااو، إذ تقااءر أح اجااو أن الاااأجيل ة ااد  ءورااا عتااا الاانيل القاهوهيااة 
ل القاواه  وأن ت ااد طاو أو آباثره القاهوهياة حم  اة أرن ياة، ول اه جا  امل ءوية يف ال اث املا دن، وج  ي ا ةاراور أن ةقاوم طياأهو تنااز 

، Bounatism C. stéoptorgأطاءز الاي يقاات القضااائية هلاذا ااماااه، ىاو جااا ذى ات إليااو حم  اة الساا  املدهياة يف قضااية 
 .(9)اصء رءنة السءقةحيث وصوت قءارات الاأجيل السويياية وهنا ع ه ج  أع ايف اا اراب وال نف، اسا  تت كاية عن

                                                             
، 2002االؼزممبض اجأنبجً "اقمةنقبد لاقؼمبنبد اقابنننٍخ"، اقبجةخ اجألقى، عطكاع زضاؼابد اقنحاسح اقةطثٍاخ، ثٍاطلد،  زضٌس عحمنز اقؽبعطا ً، -5

 .114 -113ص 

 .137، ص 1976، قشهط ؼجزمجط ل أكزنثط 8ل  7ح، اقةسز دمحم يزحً حمنزح، أػنا  على اقزأعٍم لعؽؤلقٍخ اقسلقخ اقمؤعمخ، عالخ اقمحبعب -6

 .113زضٌس عحمنز اقؽبعطا ً، اقمطنع اقؽبثق، ص  -7

 .1921لقس راطض هصا االرابه، يً عؤرمط اقرجطا  اقابنننٍٍن اقمبةاس يً ثطلكؽل يً شهط أكزنثط قؽبخ  -8

، اقصي نب  يٍه: "عمل عن أعمب، 133، ص 1924قؽبخ  Clunet، عبشنض يً 1923زٌؽمجط  12أنظط: قطاض عحرمخ اقؽٍن اقظبزض يً  -9

عن قبنن   379االغزظبة لاقةبف اؼزرملذ كبيخ عببطط نطٌمخ اقؽطقخ )اذزالغ عب، عبان، عملنك قلغٍط(، اقمبظنص علٍهب يً اقمبزح ضقم 

 اقةانثبد".
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ةناااةء  26و كااد ىااذا ااماااه يف قضااات حم  ااة الاانقو الوءهسااية، حيااث تقضاا  ا   ااة املااذكورة ون املءسااوم الرااادر يف 
طاأجيل ا سيويف الاماري الءوس  املورود حينذا  يف جينات أودةسا، ة د سا  ا ل ساب املت ياة ا ن ا  لت  ااكل الوءهساية  1918

 .(10)أن ت رت  طو

 اثنيا: قرار التأميم ذو قيمة قانونية.
 لقءار الاأجيل، قي ة قاهوهية إقتي ية، وأ ءى دولية، هاناوهل ا وي  النقاط الاالية:

 قرار التأميم ذو قيمة قانونية إقليمية: )األثر اإلقليمي لقرار التأميم( -1
هون إقتي  ، أي أهو ةناا  آاثره يف جوارداة ا جاوايف ةذىب اماه اثن يف الوقو والقضات إس أن قءار الاأجيل ة ون ذا أثء قا

 وامل ات ات املورودة يف إقتيل الدولة الل أصدرت قءار الاأجيل.

طيد أن أهرار ىذا الءأي ا اتووا يف الاأصيه القاهون إلقتي ية قءار الاأجيل، إذ ةسااند ط ضادل إس ي اءة القاواه  السياساية 
(Les loispolitiques)(11) تقضاا  ون ا قااوق الاال تنياانيدا قااواه  ذات جراات ة أو أىاادا  سياسااية ليساات هلااا وا ، الاال

، الال (12)عب أن ت ون هلا آاثر تا دى حدود الدولة الل أصدرت تتل القواه ، طين ا ةساند ال  و اآل ء إس هيءةة قاءار الدولاة
جقاضايات ا يااة  قءارات،  عا ار أن ذلل وارب قااهون متتياوتقوم يف أساسدا عتا ضءورة ااعرتا   ا تاهذه الدولة ا رن ية ج  

الدولية وا اجتة ط  الدويف، طياد أن ىاذا ااعارتا  حمادود  اا تاهاذه الدولاة ا رن ياة جا  قاءارات دا اه إقتي داا  لنسا ة إس ا جاوايف 
ا ع  تءتياب آاثر قاهوهياة تانااويف أجاوايف جوراودة املورودة حينذا   ت سيادهتا، و لاايل ي ن جأله ىذه القءارات عار ة ي ل ط ي اد

 .(13)يف اخلارج

 قرار التأميم ذو قيمة قانونية دولية: -2
ةااذىب ط ااو الوقااو إس أن الدولااة متتاال ع وجااا ا اا  يف  جاايل ا جااوايف الاال تورااد  ااارج حاادودىا اإلقتي يااة اسااانادا إس 

ن الاادويل، ل ا  ا راااهة الال تقءرىاا ىااذه النيءةاة  جااوايف الدولاة ىاا  يف هيءةاة  حرااهة ممات ااات وأجاوايف الاادويف  املسااقءة يف القااهو 
 .(14)الواقم حراهة جقيدة ويقا لتءأي الءارن يف الوقو، واسي ا وأن ا ع ايف الامارةة الل متارسدا الدولة ا تا ام  ذه ا راهة

اسااناد إس ي اءة  ااعارتا   لدولاة ، ذلال لذلل ةشر ال  و اآل ء ج  الوقو اجاداد أثء الاأجيل  اارج حادود الدولاة  
 .(15)أن ىذا ااعرتا  ة ين يف واقم ا جء ااعرتا   لنيام القاهون لتدولة وكذلل  لايءة ات الل تردرىا

 

                                                             
نؽجخ إقى اقشطكخ عبقرخ اقؽكن اقمؤعماخ ropitL’Affaireخيً قؼٍ 1928عبضغ  05لهصا عب نب  يً قطاض عحرمخ اقباغ اقكطنؽٍخ اقظبزض يً  -10

 اقزً ألقةذ حاعا على هصه اقؽكن، لؽبقجذ ثبؼزطزازهب عات لطنقهب إقى عٍبب  عطؼٍلٍب اقكطنؽً.

ااخ اقمشاطل  ثأغلجٍاخ عبل 1954لقس انسثطد نظطٌخ اقانانٍن اقؽٍبؼٍخ ثشرل نهب ً، عبسعب ضيغ عةهس اقاابنن  اقاسلقً ياً زلضراه اقمبةااسح عاب   -11

 .1930اقصي راس  ثه اقكاٍه "أضعٍبان " قزابٍن اقكرطح اقزً كب  قس نبز  ثهب عبص عب  

 ياس اؼزبس إقٍهب اقاؼب  اسإنرلٍعي يً قؼٍخ "قنثط ؼبغنض"، اقزً رزةلق ثزأعٍم اقحرنعخ اقؽنيٍزٍخ آنصاك قألؼبن، اقزابضي اقطلؼً. -12

 .117إقى ص  115ن ص زضٌس عحمنز اقؽبعطا ً، اقمطنع اقؽبثق، ع -13

اابهطح، حؽن عبٍخ هللا، ؼٍبزح اقسلقخ اقببعٍخ على عناضز اجأضع اقبجٍةٍخ "زضاؼاخ ياً اقاابنن  اقاسلقً قلزبمٍاخ االقزظابزٌخ"، ثاسل  زاض اقبشاط، اق -14

 .179، ص 1978

 .120زضٌس عحمنز اقؽبعطا ً، اقمطنع اقؽبثق، ص  -15
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 وأاي كان ا جء، ي ن راه ا ك ا ا جا  القضاات والوقاو املقاارن ةاذىب إس أن قاءار الااأجيل جا  شاأهو أن ةءتاب آاثر قاهوهياة يف
 .(16)جواردة الدويف ا  ءى ج  كان جوايقا  ح ام القاهون الدويل

 الفرع الرابع: آاثر التأميم.
ط د الايءق إس  دةد جودوم الاأجيل  عا اره هيام قاهون جيءول تاهذه الدولة املضيوة ل ساأل ارات ا رن ية امل اشءة يف 

هلااذا النيااام القاااهون، شاء ج اشااءة إس  دةااد اآلاثر الال ةنياانيدا ىااذا النيااام،  جوارداة جت يااة ا راهااب، وط اد دراسااة القي ااة القاهوهياة
 وىذا عتا الن و الاايل طياهو:

 أوال: آاثر التأميم ابلنسبة إىل الشخصية القانونية للمشروع ادلؤمم.
تا اام طيهراية ج نوةاة  الاأجيل، ك ا ىو واضن ج  جودوجو القااهون، إشاا ةاءد عتاا املياءول طوصاوو وحادة قاهوهياة جا يا ة

جسااقتة، وحيااث أهاو ةااودي إس اهاقاايف الذجااة املاليااة لت ياءول  ااا تاضا نو جاا  حقااوق والا اجاات إس الدولااة، ي ا  الي ي اا  أن   اال 
قدناة ىذا ااهاقايف قاهون الدولة املوممة، يالنرو  الواردة يف ىذا القاهون )قاهون الاأجيل( ىا  الال  ادد جرا  اليهراية امل نوةاة ال

ج  حيث طقاؤىا أو اهقضائدا وإهيات شهص قااهون ردةاد  اه حمتداا، ك اا  ادد جرا  ياءول املياءول ووليداتاو وج ات او املوراودة 
 .(17)يف اخلارج

 اثنيا: آاثر التأميم ابلنسبة إىل األموال.
تورااد وقاات الاااأجيل يف إقتاايل  ةوااءق الوقااو والقضااات،  لنساا ة  جااوايف امليااءول املااوجل طاا  طااائوا  جاا  ا جااوايف، تتاال الاال

 الدولة، وا جوايف املورودة يف اخلارج حينذا .

 وشي  كه طائوة يف عنرء جساقه ع  اآل ء، وىذا ويقا ملا أييت:

 آاثر التأميم ابلنسبة إىل األموال ادلوجودة يف إقليم الدولة وقت التأميم: -1
ا جياا ولة جرااءاتات الاااأجيل وآاثره، تي يقااا لقاعاادة  ضااول املااايف إن ا جااوايف املورااودة يف إقتاايل الدولااة وقاات الاااأجيل، ي هناا

لقااهون جوق ااو، حا  ولااو ا هقتداا أو هقااه اارىاا إس اخلااارج ط ااد الااأجيل، وجاام ذلال ياا ن ط او الوقااو ةاذىب إس أن ا جااوايف املوممااة 
 ا ج  الدولة املوممة إس دولة أ ءى.تيه عتا الر يد الدويل ممتوكة لت الل ا صت  الذي ةساييم أن ةسرتدىا  مءد  ءورد

 اا  أن ىااذا الااءأي ةاناااط جاام املنياا  القاااهون وةاماىااه يف الوقاات ذاتااو تيااور ي ااءة الاااأجيل واساااقءارىا يف القاااهون الاادويل  
 كنيام قاهون جا ي ، ولذلل يقد اهاقده اجلاهب ا كش ج  الوقو وأه ءه القضات املقارن يف أح اجو املهاتوة.

                                                             
م قراً ٌران  عنايااب قاناعاس اقاابنن  اقاسلقً، أ  ٌزؼامن رةانٌغ عابقرً اقمشاطل  اقماؤعم أل لعاسا ٌؽزلع  ثةغ اقكاه لاقاؼب  ياً قاطاض اقزاأعٍ -16

ال ثزةنٌؼاهم، لأ  ال ٌبباني علاى اسإذاال، ثمجاسأ اقمؽابلاح ياً عةبعلاخ اجأنبناات، عان ؽطٌاق اقزكطقاخ ياً عةابعلزهم ركطقاخ ال رجطضهاب اقظااطلف، لأ  

ازؼاى عةبهاسح أل اركابع عاع زلقاخ أذاط ، أنظاط ياً هاصا اقشاأ : اقاشاٍطي أحماس طابزع، اقزاأعٍم ياً ٌزؼمن عربقكخ اقزعا  زلقً رةهاسد ثاه اقسلقاخ ثم

 . 302 -281، ص 1969، نبنكً 1، اقةسز11اقابنن  اقسلقً اقربص، عالخ اقةلن  اقابنننٍخ لاالقزظبزٌخ، اقؽبخ 

 .120 -119، ص1967، 10، اقةسز 3 اقاشٍطي أحمس طبزع، اقزأعٍم يً اقسل، اقببعٍخ "اقؽٍبؼخ اقسلقٍخ" ، اقؽبخ -17

شابؽهب لاقاسٌط ثبقصكط، أ  اقاؼب  االنالٍعي كب  ٌاطض هن اجأذط اؼزمطاض يطل  لعربرت اقشطكبد لاقجبانك اقطلؼاٍخ اقزاً رام رأعٍمهاب ياً ععالقاخ ن

يٍٍزً آناصاك إضازح االحزكابل قلشاطكبد عن ذال، ركؽٍط نظنص اقانانٍن اقؽنيٍزٍخ ركؽاٍطا عغابٌط قلحاٍااخ، حٍاب نؽات هاصا اقاؼاب  إقاى اقمشاط  اقؽان

عن قابنن  اقشاطكبد االنالٍاعي،  338عبسعب رسذل اقمشط  قزةسٌل اقمبزح ضقم  1929اقاسٌمخ ثشرظٍزهب اقابنننٍخ، إال أنه رطانع عن هصا اقمنقف عب  

 طل يً اقربضج.ثمب ٌاةل عن اقممرن رظكٍخ يطل  اقشطكبد اجأنبجٍخ اقزً رعال، نشبؽهب يً انالزطا عبس رأعٍم اجأ
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 التأميم ابلنسبة لألموال ادلوجودة خارج إقليم الدولة وقت التأميم: أاثر -2
الواقام جاا  ا جاء أن قااءار الااأجيل ةااد ه يف إطاار القااواه  ذات الاي يا  الوااوري، يياث ة ااون املياءل الااذي أصادر الاانص 

د القاهوهياة جاا ةقياد  قاضااىا أاثر عتا الاأجيل املهاص طا دةد هياق آاثره، وامليءل يف اساا  الو ىاذه الساتية قاد ةضام جا  القواعا
الاأجيل يف إطار ا جوايف املوراودة دا اه حادود الدولاة، وقاد ةانص عتاا أن الااأجيل ةيا ه كاه ا جاوايف امل توكاة لت ياءول املاوجل ولاو  

 كاهت جورودة يف اخلارج.

 ادلطلب الثاين: نزع ادللكية للمنفعة العامة.
 االية:هاناويف ه ل املت ية، ج    يف ال ناصء ال

 (.18الفرع األول: تعريف نزع ادللكية للمنفعة العامة)
ةااذىب الاا  و إس ت ءةااف هاا ل املت يااة وهااو:  اإلرااءات الااذي تاهااذه الدولااة أو إحاادى ىينياهتااا ال اجااة لناا ل جت يااة أجااوايف 

 .(19)ةعقارةة ممتوكة  شها   اصة،  قيقا لدواع  الراب ال ام،  ورب قءاٍر إداري ةردر ع  اجلدة املهار

، ك ااا (20)وةقااويف  رود   ن هاا ل املت يااة يف ج ناىااا الواساام ىااو أن   ااذ ا  وجااة امل ات ااات جاا  أرااه اسااا  اهلا اخلااا 
 ةيت  جريتن ه ل املت ية عادة عتا اإلرءاتات الل تاهذ يف قضااي ا يءاد.

و اة ال اجاة جقاطاه ت وةضاو ع اا  لاو وة ء  كذلل إرءات ه ل املت ية وهو:  حءجان جالل ال قاار جا  جت او راشا عناو لت ن
 .(21)ج  الضءر طس ب ىذا ا ءجان 

وتااد ه السااتية ال اجااة يف الدولااة لناا ل املت يااة اخلاصااة أو تقياادىا، لااي  إرااءاتا حاادةألا يقااد عءياااو كااه ا هي ااة القاهوهيااة 
حقاا ط ي ياا لسهساان، ث  اه دون ااعارتا   القدنة وا دةألة، طه أن ا ي ار الءأ الية القائ ة عتا تقدة  املت ية الوءدةة طوصاودا

 .(22)لتدولة جم ذلل  لقدرة عتا ه ل املت ية اخلاصة طروة هنائية يف حاات ج ينة لدواع  الراب ال ام

 الفرع الثاين: خصائص نزع ادللكية.
 وج  ط  ىذه الا ءةوات ةا   أن إرءات ه ل املت ية لت نو ة ال اجة ةا ي  ط دة  رائص جندا:

 أوال: أنه إجراء يتم مبوجب قرار إداري.
إن إرءات ه ل املت ية لت نو ة ال اجة ةاال  وراب قاءار إداري ةرادر عا  اجلداة املهاراة يف الدولاة ويقاا لنراو  القااهون، 

ا كاه جا  وة د ىذا القءار ج  إرءاتات السيادة الل ت اشءىا الستية ال اجة يف حدود ا اراصدا اإلقتي  ، وج  ي يدو ةني   عتا
 الوطني  وا راهب.

                                                             
اقمزةلق ثبقاناعس اقةبعخ اقمزةلاخ ثبع  اقملرٍخ عن  1991أيطٌل  27اقمؤضخ يً  91/11نظم اقمشط  اقاعا طي نع  اقملرٍخ ثمننت اقابنن  ضقم  -18

 .08/05/1991اقظبزضح ثزبضٌد  21أنل اقمبكةخ اقةمنعٍخ ج.ض.ج.ج عسز 

 .42، ص 1988"زضاؼخ رأطٍلٍخ عابضنخ"، زاض اقبهؼخ اقةطثٍخ،  دمحم عجس اقلبٍف، نع  اقملرٍخ قلمبكةخ اقةبعخ -19

20- Leslie L. Rood. "compensation for take over in Africa " journal of international Law and Econmics Vol. 11 

(1997), p 526. 

قزظبزي "عن عبظنض االقزظبز اسإؼالعً لاجأنظمخ االقزظابزٌخ زلض حنايع االؼزممبض يً رةاٍل اقبمن االإثطاهٍم عزنقً إثطاهٍم حؽن اقمغطثً،  -21

 .315، ص 2011اقمةبططح"، اقبجةخ اجألقى، زاض اقكرط اقابعةً، اسإؼربسضٌخ، 

 .33عمط هبشم دمحم طسقخ، اقمطنع اقؽبثق، ص  -22
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 اثنيا: أنه إجراء يرد على العقارات.
إن ا ه الاذي ةاءد عتياو قاءار ها ل املت ياة ىاو ال قاارات دائ اا، أجاا املنقاوات ا ن ا  أن تنا ل جت ياداا، وإشاا ت اون حما  

 ل ساي ت.

 اثلثا: أنه إجراء يستلزم أداء التعويض.
هاا ل املت يااة تقااوم طا ااوةو جاا  ه عاات جت ياااو عتااا الن ااو الااذي حاادده الايااءةم،وىذا إن الدولااة الاال ةراادر عندااا إرااءات 

الا وةو عب أن ة ون كاج  راطءا ل ه الضاءر الناشاع عا  حءجاان املالال جا  جت او وىاو املاوازي لتقي اة ا قيقياة لت اايف املن وعاة 
اث  متاجا لت ايف الذي أ ذ جنو، وىذا الا وةو ة اون جت ياو عتا الن و ةساييم ج و ج  ه عت جت ياو أن ةقاين  لا وةو جاا مم

 عتا أساس القي ة السوقية لت قار.

 رابعا: أن يكون إجراء نزع ادللكية للمنفعة العامة.
ةقاايف إن املرات ة ال اجاة كالضاءورة اخلاصاة،   امل أن املرااب ال اجاة جقدجاة عتاا املرااب اخلاصاة، وإراءات ها ل املت يااة ا 

 .(23)رة اساماطة لا قي  جرت ة اجل يم وتقدندا عتا جرت ة اخلرو ، ييث ا ةت    خلرو  جضءةةاهذ إا لتضءو 

 ادلطلب الثالث: ادلصـادرة.
 هاناويف املرادرة وي  ال ناصء الاالية:

 الفرع األول: مفهوم ادلصادرة.
 ءةاف ااصاي ح  يف ال نراء الألاان، هاناويف جودوم املرادرة، ج    يف تيءقنا لتا ءةف التاوي يف ال نراء ا ويف، ي الا

 وىذا عتا الن و الاايل طياهو:

 أوال: التعريف اللغوي للمصادرة.
، وتيتاا  عتااا امليال ااة، ةقااايف صااادره عتااا كااذا: طال ااو طااو، ل اا  ىااذه (24)املرااادرة يف التاااة تيتاا  عتااا أ ااذ املااايف قسااءا

 .(25)دةو، أي يءق عتا جايف ض نوامليال ة ييدا ج مل ا ءجان، ةقايف صدر ي ن ال اجه عتا جايف ةو 

 اثنيا: التعريف االصطالحي للمصادرة.
املرااادرة إرااءات تاهااذه السااتية ال اجااة يف الدولااة وتساااويل  قاضاااه عتااا جت يااة كااه أو ط ااو ا جااوايف أو ا قااوق املاليااة 

 امل توكة  حد ا شها  وذلل دون أدات أي جقاطه.

امل ات اات اخلاصاة جا  ق اه الدولاة طادون ت اوةو، جد اا ة ا  شا ه ذلال  أ اذ  ك ا عء  ط و الوقو املرادرة وهناا:
 .(26)و ورب أي اسل ةنوذ 

                                                             
 .325 -315إثطاهٍم عزنقً إثطاهٍم حؽن اقمغطثً، اقمطنع اقؽبثق، ص  -23

 . 329، عرزجخ اقحٍبح، ثٍطلد، ص 3، ربج اقةطلغ عن نناهط اقابعنغ، عبزح طسض، حدمحم عطرؼً اقعثٍسي -24

 ، عبزح طسض.4/189رهصٌت اقلغخ قألظهطي ج -، عبزح طسض4/447قؽب  اقةطة الثن عبظنض، ح -25

 .36عمط هبشم دمحم طسقخ، اقمطنع اقؽبثق، ص  -26
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وت اش املرادرة إرءاًت جيءوعاً وذات طاطم ر ائ  ةال  ور و  وةه ر ت ج  أج   أحاد اخلاوا  إس الدولاة عتاا أسااس 
وطااة ر ائياة  ياا ة  اصاة عناادجا ةا تا  ا جااء   جا   ا رن يااة عقوطاة اثهوةاة أو ت  يتيااة، ي ا  الناحيااة القاهوهياة ت اااش املراادرة عق

ذا اخلاصة، و لاايل ي ن الدولة جت جة طاشةاء جألاه ىاذا اإلراءات، جاا عاب القياام  ملراادرة يف إطاار ااحارتام الااام لتقواعاد القاهوهياة وكا
 .(27)ة ورقاطة اهلينيات القضائيةاإلرءاتات امل  ويف  ا يف ىذا ا ايف، وىذه اإلرءاتات عب أن تال  ت ستي

 الفرع الثاين: تقسيمات ادلصادرة.
املرادرة جا  حياث إرءاتاهتاا تنقسال إس املراادرة اجلنائياة والال تاال عا  طءةا  الساتية القضاائية، واملراادرة اإلدارةاة والال 

عيادا إس املرادرة ال اجة واملراادرة تال ع  طءة  الستية الانويذةة ىذا ج  ردة، وج  ردة أ ءى تنقسل املرادرة ج  حيث جيءو 
 اخلاصة، وهاوس دراسة كه تقسيل عتا حدى وي  اخلية الاالية:

 أوال: ادلصادرة من حيث إجراءاهتا.
تنقسل املرادرة ج  حيث إرءاتاهتا ك ا س   وأن أشء ، إس املرادرة اجلنائية واملرادرة اإلدارةة، وهاوس ياث كا  جند اا 

 ية:وي  النقاط الاال

 ادلصادرة اجلنائية: -1
:   إضااااية جاااايف نت اااو اجلاااان إس جتااال الدولاااة دون جقاطاااه وتاقاااءر  قاضاااا ح ااال قضاااائ ، وهناااا (28)قاااد عءيداااا الااا  و

وةساوي يف ذلل أن ةردر ىذا ا  ل ع  ا اكل ال ادةة ك قوطة ت  ية إلحدى اجلءائل اجلنائية املنرو  عتيدا يف القاهون، أو عا  
ساألنائية ملواردة ظاءو  سياساية كامءةاد أعادات النياام ا ااكل جا  أجاواهلل ملان دل جا  اسااهداجدا لقتاب هياام ا  ال، أو ا اكل اا

 لتقرا  جندل ملا ارت  وه ج  رءائل سياسية ساطقة.

 ادلصادرة اإلدارية: -2
ب ال اجاة، كقياام الساتية اإلدارةاة إن املرادرة اإلدارةة ى  إرءات وقائ  تقاضايو اعا اارات ا جا  والسا جة والرا ة واآلدا

  رادرة ا  ذةة الواسدة جأل ، أو ا ي م أو ا شءطة السين ائية املهتة  آلداب ال اجة.

ك ااا أن املرااادرة اإلدارةااة قااد تااال يف أعقاااب الألااورات اارا اعيااة أو الاااا ات السياسااية، أو يف أعقاااب ا ااءوب  ااد  
ت عتا ج  ت ااوهوا جام ا عادات، وعاب عتاا الساتية املهاراة أن  ارتم القااهون عناد اختااذ ىاذا تروية ط و الي قات أو توقيم اجل ا

 اإلرءات، وا ةت م صدور ح ل قضائ  مل اشءتو.

 اثنيا: ادلصادرة من حيث مشروعيتها.
ا عتاا الن او تنقسل املرادرة ج  حيث جيءوعيادا، إس املرادرة ال اجة واملرادرة اخلاصة، وهاوس ياث كاه واحادة جند ا

 الاايل:

 

                                                             
 .180، ص 2012ا طي، زاض هنعخ قلبجبعخ لاقبشط لاقزنظٌع، اقاعا ط، ؼبخ عٍجنؽ عحبس لعلً، االؼزممبضاد اجأنبجٍخ يً اقابنن  اقاع -27

 .1995عطيهب : علً أحمس عٍس اقععجً، يً كزبثه: اقمظبزضح اقابب ٍخ "زضاؼخ عابضنخ"، اقابعةخ اجأضزنٍخ، اجأضز ،  -28
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 ادلصادرة العامة: -1
املرادرة ال اجة ى  حميورة و   جيءوعة سوات عتا الرا يد الادا ت  أو الادويل، وأ تاب الدساات  الال ميا  ها ل املت ياة 

 والاأجيل، تنص عتا حيء املرادرة ال اجة، وذلل حءصا ج  الدسات  عتا صون املت ية اخلاصة ومحاةادا.

 درة اخلاصة:ادلصا -2
املرادرة اخلاصة راائ ة، ول نداا ا تران إا  وراب ح ال قضاائ  ط قاا لانص عقاا ،  ور داا تناقاه لت  وجاة ا شايات 
املا رااه عتيدااا جاا  رءنااة ج ينااة، جألااه املرااادرة ك قاااب عتااا الادءةااب اجل ءكاا  أو جرااادرة سااتم ج ينااة  ساا اب تا تاا   لراا ة 

اآلداب ال اجاااة سااوات كاااان جءت ااب اجلءناااة وطنيااا أو أرن ياااا، وذلاال  ن هراااو  القاااهون اجلناااائ  ال اجااة، أو   اةااة النياااام ال ااام و 
جا تقاة  لنياام ال اام وسايادة الدولاة، وجا  ي  ضام هلاا املهااط ون وح اجداا دون هياء جلنساياهتل، وجا  ي ا عاوز  ي جنياأة أو 

جوايف املا تقة طاذلل الو اه ا اءم أن تااذرل  لنراو  الاواردة يف قاواه  شءكة اساأل ارةة إذا ارت  ت ي   وءجا ةساورب جرادرة ا 
 .(29)ااساأل ار، والقاضية ط دم رواز املرادرة

 ادلبحث الثاين: اإلجراءات احلكومية االنفرادية السالبة للملكية األجنبية بطريقة غري مباشرة.
 ن ية طيءةقة ج اشءة، ج    يف ال ناصء الاالية:هاناويف اإلرءاتات ا  وجية ااهوءادةة السال ة لت ت ية ا ر

 ادلطلب األول: القيود القانونية الضريبية.
إن السياسة الضءة ية الال تنادمداا الدولاة املسااقي ة ل سااأل ار يف جوارداة ااسااأل ار ا رنايب امل اشاء، ن نداا أن ت اون 

شء عتاا الوياود إليداا، أو قاد ت اون عائقاا  اويف دون تادي  رأس س حا ذا حدة ، يقد ت ون حاي ا ةيمم ااساأل ار ا رنيب امل ا
 .(30(املايف ا رنيب إس تتل الدولة

وةءرم ىذا أو ذا ، إس امل يار القاهون الذي   ذ طو الدولة يف ياء  الضاءة ة عتاا النيااط ااسااأل اري ا رنايب، وهاول 
 اإلعوات جندا وجدتو.الضءة ة املسا قة وج دهلا وطءةقة تقدةءىا ور اةادا، وحاات 

وملاااا كناااا يف صااادد دراساااة القواعاااد القاهوهياااة الضاااءة ية طوصاااودا عائقاااا ل سااااأل ار ا رنااايب امل اشاااء، ي هناااا هانااااويف ذلااال يف 
 عنرءة  اثن ، وىذا عتا الن و اآليت طياهو:

 تقطبة لالستثمار.الفرع األول: األساس القانوين خلضوع ادلستثمر األجنيب للتشريعات الضريبية يف الدولة ادلس
ة ارت  القااهون الاادويل يا  كااه دولاة ذات ساايادة يف ياء  الضااءائب والءساوم عتااا ا شاها  وا جااوايف املوراودة دا ااه 
إقتي دا، ةساوي يف ذلال أن ة اون امل تاف وطنياا أو أرن ياا، جقي اا أو  ا  جقايل، جاا داجات ىناا  صاتة وثيقاة طا  امل تاف ووعاات 

الواقاام سااتيات واساا ة عتااا ا راهااب الااذة  ةقي ااون يف إقتي دااا، وعتااا ممات اااهتل ال ائنااة ييااو، وعتااا الضااءة ة، يالدولااة متتاال يف 

                                                             
 .38 -37عمط هبشم دمحم طسقخ، اقمطنع اقؽبثق، ص  -29

اقابنن  اقنانت اقزبجٍق علٍه لرؽنٌخ اقمببظعبد اقزً قس رمنض ثشأنه"، اقبجةاخ اجألقاى، زاض اقكراط اقاابعةً، هشب  ذبقس، عاس ػمب  االؼزممبض " -30

 .187إقى ص  182، عن ص  2007اسإؼربسضٌخ، ، 



 6102   سةتلرب – جأولاة       اسعدي ـــــط اسدوسيـــة اسةحر ادلتوســـــة جلمعــجمم
 

11 
 

الااااد ويف الناط ااااة جاااا  جااااوارد يف ا اراصاااادا، ون ندااااا اهي قااااا جاااا  ساااايادهتا اإلقتي يااااة أن تتاااا جدل طااااديم الضااااءائب وا ع ااااات املاليااااة 
 .(31)ا  ءى

ون  ا رنايب جسانيويف  ملسااواة  «Ex parte HeikichiTerui»ية يقد قضت ا   ة ال تيا يف كاليوورهيا يف قضا
.وةوساا  ط ااو الوقااو حاا  الدولااة يف يااء  الضااءائب عتااا ا راهااب وا جااوايف (32)جاام الااوطين عاا  كااه أهااوال الضااءائب املوءوضااة 

ة، وعتيااو ي هااو ةقاام عتااا عااات  والااد ويف الناط ااة جاا  جااوارد يف إقتي دااا، وهنااا تا  ااه أع ااات جاليااة كألاا ة يف  دةادااا لوظائودااا املهاتواا
ا شها  وا جوايف الال تا اام    اةاة الال تويءىاا الدولاة املساا ة يف ىاذه ا ع اات، لاذلل ةتاا م ا راهاب طاديم جاا توءضاو الدولاة 

 .(33)عتيدل أو عتا أجواهلل ج  ضءائب

ا الدولااة ةءراام يف الواقاام إس أن طين ااا ةااذىب راهااب آ ااء جاا  الوقااو إس أن الااا ام ا راهااب طااديم الضااءائب الاال توءضااد
، (34) ضول الوءد لتضءة ة ا ةقوم عتا ي ءة ت  ياو هلا ج  الناحياة السياساية طقادر جاا ةقاوم عتاا ت  يااو هلاا جا  الناحياة ااقاراادةة

و قياجاو ط  اه قااهون ط  ارة أ ءى ي ن االا ام ودات الضءة ة ا ةساند إس رنسية اليهص، طه إس إقاجاو يف الدولة أو متت او جااا أ
 .(35)ييدا

ومتتاال الدولااة املساااقي ة ل ساااأل ار جااا  حيااث ا صااه حءةااة واساا ة يف ياااء  الضااءائب املهاتوااة عتااا ا راهااب الاااذة  
نارسااون هياااطا اساااأل اراي يف إقتي دااا، طااه أن هلااا أن توااء  عتاايدل أع ااات جاليااة توااوق تتاال املوءوضااة عتااا الااوطني ، طيااءط عاادم 

 .(36)ملرادرة، وإا عد ذلل ت سوا جندا يف اسا  ايف ا  اتساجدا طياطم ا

 الفرع الثاين: القواعد واإلجراءات الضريبية العائقة لالستثمار األجنيب ادلباشر.
ن   لتقواعد واإلرءاتات الضءة ية الل تي قدا الدولة املسااقي ة لاءأس املاايف أن ت اون عائقاا ل سااأل ار ا رنايب امل اشاء، 

 اات الاالية:وذلل ويقا لت 

 أوال: االزدواج الضريبــي.
هاناااويف اازدواج الضااءةيب يف ث ثااة يقااءات جاااليااة ترااص أوهلااا لا ءةوااو واثهيدااا  هواعااو، وه  ااث يف اثلألدااا آاثر اازدواج 

 الضءةيب عتا تدي  ااساأل ار ا رنيب امل اشء، وىذا ويقا ملا أييت:

 

                                                             
 .110، ص 1972ح، ثؽٍم، اقبظب  اقابنننً قالؼزممبضاد اجأنبجٍخ اقربطخ يً اقسل، اَذصح يً اقبمن، زاض اقبهؼخ اقةطثٍخ، اقابهط عظب  اقسٌن-31

 ، اقمبشنض يً: 12/09/1921قطاض اقمحرمخ اقةلٍب يً كبقٍكنضنٍب، اقمؤضخ يً -32

Annual Digest of International public Law Cases, vol (11), Case no (1), p 02. 

.، 321 -320، ص 1954قمظاطٌخ، اقاابهطح، أحمس عؽلم، اقابنن  اقسلقً اقربص يً اقابؽٍخ لعطاكع اجأنبنت لربابظ  اقاانانٍن، زاض اقبهؼاخ ا -33

اقابعةٍاخ،  لكصق : دمحم كمب، يهمً، أطن، اقابنن  اقسلقً اقربص "اقابؽٍخ، اقمنؽن، عطكع اجأنبنت، عبزح اقزببظ "، اقبجةخ اقمبنٍخ، عؤؼؽاخ اقمابياخ

 .294، ص 1978اسإؼربسضٌخ،

. لكاصق : شامػ اقاسٌن 375، ص 1969جأل،، زاض اقبهؼاخ اقةطثٍاخ، ثٍاطلد، يؤاز عجس اقمبةم ضٌبع، عجبزا اقابنن  اقاسلقً اقرابص، اقااع  ا -34

 .411 -410، ص 1964اقنكٍل، اقمننع يً اقابؽٍخ لعطكع اجأنبنت، عبشأح اقمةبضف، اسإؼربسضٌخ، 

، اقاع  اجأل،: يً اقابؽاٍخ 1986، اقهٍئخ اقمظطٌخ اقةبعخ قلرزبة، اقابهطح،11عع اقسٌن عجس هللا، اقابنن  اقسلقً اقربص، اقاع  اقمبنً، اقبجةخ  -35

 .631 -630لاقمنؽن لرمزع اجأنبنت ثبقحانع )عطكع اجأنبنت(، ص 

 .11عظب  اقسٌن ثؽٍم، اقبظب  اقابنننً قالؼزممبضاد اجأنبجٍخ اقربطخ يً اقسل، اقببعٍخ، اقمطنع اقؽبثق، ص  -36
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 تعريف االزدواج الضرييب: -1
واج الضءةيب ع وجا يء  الضءة ة هوسدا أكألء ج  جءة عتا اليهص ذاتو  لنس ة إس املايف هوساو، ويف املادة ةقرد  ازد

، (38)، وج مل ذلل أهو ةيارتط لا قيا  اازدواج الضاءةيب تاوايء شاءوط أرط اة ىا : وحادة الياهص امل تاف ودات الضاءة ة(37)هوسدا
 ، ووحدة الضءة ة املوءوضة.)39(ة لوووحدة املايف اخلاضم لتضءة ة، ووحدة الواق ة املنيني

 أنواع االزدواج الضرييب: -2
ةنقسل اازدواج الضءةيب إس ازدواج ضءةيب حمت  واآل ء دويل، ك ا جند اازدواج الضاءةيب املقراود، واآل اء  ا  جقراود، 

 وهاناويف ىذه الاقسي ات، ج    يف النقاط الاالية:

 االزدواج الضرييب احمللي )الداخلي(: -أ
دث اازدواج الضءةيب ا ت  أو   حءى الدا ت  عندجا تاوايء اليءوط السالوة الاذكء يف د اه تواء  عتياو أكألاء جا   

 ضءة ة وطنية دا ه حدود الدولة.

 االزدواج الضرييب الدويل: -ب
، (40)ة واحادة دث اازدواج الضءةيب الدويل عنادجا تااوايء تتال الياءوط يف د اه تواء  عتياو الضاءة ة يف أكألاء جا  دولا

ي   امل    أن توء  الضءة ة عتا د ه املساأل ء ا رنيب يف كه ج  الدولة الل   ه رنسيادا والدولة الل ةقيل ييدا، أو الدولاة 
 ال ائنة أجوالو  ا، أو تتل الل ةن م د تو ج  جرادر يف إقتي دا.

الضءة ة ىو حق  جسا د ج  السيادة الل تا ام  اا كاه ي ه جا تقدم ة د أجءا رائ ا ج  الناحية القاهوهية طاملا أن يء  
دولة عتا جواطنيدا وعتا الءعااي ا راهب الذة  ةقي ون يف إقتي دا، وا جوايف املورودة يف ا اراصدا والد ويف الناط ة ج  جراادر 

 .(41)ييدا

 االزدواج الضرييب ادلقصود: -ج
 قيقو وحدوثو دا اه الدولاة لا ايدة حرايتة الضاءائب أو إل واات  اازدواج الضءةيب املقرود ىو ذلل الذي ةا  د امليءل

ارتوال س ء الضءة ة، أو لتا يي  ط  الد ويف ت  ا ملرادرىا، أو لا قي  أىدا  ارا اعية أو اقارادةة ج ينة: كوء  ضاءة ة  اصاة 

                                                             
 .224 -220، ص 1962دمحم حلمً عطاز، عبقٍخ اقسلقخ، عرزجخ اقبهؼخ، اقابهطح،  -37

رظهط أهمٍخ هصا اقشطؽ يً اقناقع ثبقبؽجخ إقى اجأشربص اقمةبنٌٍن ثشرل ذبص، يلان يطػاذ ػاطٌجخ اجأضثابح اقزابضٌاخ لاقظاببعٍخ عامال علاى  -38

ياال نران  أضثبح شطكخ عؽبهمخ، ثم يطػذ ثةس شق  ػطٌجخ اقاٍم اقمبانقخ أل ػطٌجخ اقسذل على اجأضثبح اقزً لظعزهب اقشطكخ على اقمؽبهمٍن يٍهاب، 

مبنٍاخ أعب  اظزلاج ػطٌجً عن اقببحٍخ اقابنننٍاخ، جأ  اقؼاطٌجخ اجألقاى يطػاذ علاى اقشاطكخ ثنطاكهب كب باب قبنننٍاب عؽازاال، ثٍبماب يطػاذ اقؼاطٌجخ اق

ٌزحمال اقؼاطٌجخ  على اقمؽبهمٍن اقصٌن ٌزمزةن  ثشرظٍخ قبنننٍخ عؽزالخ، ثٍس أنبب نرن  ياً اقناقاع أعاب  اظزلاج ػاطٌجً اقزظابزي، شقا  أ  اقمؽابهم

ق، ص عطرٍن عن أضثبحه يً اقمشطل ، عطح عبس رحااهب قس  اقشطكخ، لعطح ثبنٍخ عبس رنظٌةهب علٍه، أنظط يً شقا : دمحم حلماً عاطاز، اقمطناع اقؽابث

221. 

رنظٌع اجأضثبح أكماط عان عاطح ياً ياٍب  اقمؽبهم يً شطكخ اقمؽبهمخ، عمال ثسيع اقؼطٌجخ على إٌطاز اقاٍم اقمبانقخ عسح عطاد نزٍاخ قزرطاض لاقةخ  -39

 ع اقؽابخ اقناحااسح، ال ٌاةلااه أعااب  اظزلاج ػااطٌجً، جأ  اقؼااطٌجخ اقناحااسح لإ  رةااسزد حاابالد زيةهاب قاام رااسيع عاان لاقةااخ لاحااسح، لإنمااب عاان عااسح لقااب

 عزرطضح، لإ  كبنذ عزشبثهخ. 

 .336 -335، ص 1968  اقمبنً، زاض اقبهؼخ اقةطثٍخ، اقابهطح، ضيةذ اقمحانة، اقمبقٍخ اقةبعخ "اقبكابد اقةبعخ لاسإٌطازاد اقةبعخ"، اقاع -40

 .115عظب  اقسٌن ثؽٍم، اقبظب  اقابنننً قالؼزممبضاد اجأنبجٍخ اقربطخ يً اقسل، اقببعٍخ، اقمطنع اقؽبثق، ص  -41
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ةاااة والراااناعية، وذلااال طقراااد دعااال جااأل  عتاااا و اااول امل ي اااات الااال ت ةاااد عتاااا حاااد ج اا  إس راهاااب الضاااءة ة عتاااا ا ر ح الامار 
 .(42)امليءوعات الرا ة ومت يندا ج  ااسا ءار يف ج اولة هياطدا الاماري وااقارادي رن ا إس رنب جم امليءوعات ال   ة

 االزدواج الضرييب غري ادلقصود: -د
زدواج الضااءةيب الاادويل، إذ إن اازدواج الضااءةيب  اا  املقرااود،  رااه طااا  ت  ااد جاا  امليااءل، وة حاا  ذلاال  ال ااا يف اا

تضم كه دولة تيءة دا الضءةيب ويقا ليءويدا اخلاصاة، وجا  دون جءاعااة لتاياءة ات الضاءة ية يف الادويف ا  اءى، يضا  عا   يااب 
 ستية دولية عتيا هتي   عتا تيءة ات الدويف املهاتوة.

 

 آاثر االزدواج الضرييب على االستثمار األجنيب ادلباشر: -3
ج  أن اازدواج الضاءةيب الادويل ىاو ع اه جياءول جا  ورداة النياء القاهوهياة، طاملاا أهاو ةساا د جياءوعياو جا  عتا الء ل 

حاا  الساايادة الااذي تا ااام طااو كااه دولااة عتااا جواطنيدااا وعتااا ا راهااب املقي اا  يف إقتي دااا، وعتااا ا جااوايف والااد ويف النامااة جاا  
 جرادر ييدا.

م اساااقياب رأس املااايف ا رناايب إس الاادويف املهاتوااة ل ساااأل ار ييدااا، طااه إهااو نألااه طيااد أهااو نألااه يف الواقاام عق ااة جد ااة أجااا
عق ة يف س يه الامارة الدولية ع وجا، وال تة يف ذلل ت    يف أن ىذا اازدواج الضءةيب ةودي إس تءاكل الضءائب عتا الاد ه أو 

ا أهاو ةاودي جا  رداة أ اءى إس تقتايص ال وائاد الال كاان املايف هوسو هيءا لا دد الدويف الال تادع  ا اراصادا طواء  الضاءة ة، ك ا
املساأل ء ا رنيب أيجه يف  قيقدا ج  ورات هياطو ااساأل اري، وج  ي ي ن ىذا اازدواج يف الضاءة ة نألاه عائقاا ك ا  أجاام اهساياب 

 رؤوس ا جوايف ا رن ية إس الدويف املهاتوة.

 اثنيا: التمييز يف فرض الضريبة.
ج  حيث ا صه، ك ا أوض نا آهوا، حءةة واس ة يف يء  الضءائب وهواعدا املهاتوة  مل ادات الال تءاىاا  متتل الدولة

عتااا الااوطني  أو ا راهااب وعتااا أجااواهلل ود ااوهلل، طااه إهنااا متتاال كااذلل ا اا  يف يااء  الضااءائب عاجااة وجوحاادة عتااا ا راهااب 
 تووق تتل املوءوضة عتا الوطني .

ء  الضءائب ط  الوطني  وا راهب، وإن كان ع   جيءوعا جا  ورداة النياء القاهوهياة، إا أهاو قاد طيد أن الا يي  يف ي
ة ااوق تاادي  ااساااأل ار ا رناايب امل اشااء إس الاادويف املساااق تة لااءأس املااايف الاال تاضاا   تيااءة اهتا الضااءة ية جألااه ىااذا الا يياا ، وذلاال 

 .(43)ئب يية   ه أع ات جالية ك  ة قد تءت دا تتل الضءا

وليست الضءائب امل ي ة وحدىا ى  الل تي ه عائقا يف سا يه راذب رؤوس ا جاوايف ا رن ياة، طاه إن الضاءائب ال اجاة 
قد ت ون ى  ا  ءى ذات أثء ستيب عتا الامارة الدولية وااساأل ار ا رنيب، وذلال عنادجا تاءى الدولاة أهاو جا  الضاءوري التماوت 

عتاااا أر ح الياااءكات ع وجاااا، ي ألاااه ىاااذه الضاااءائب تاااودي إس إعاااءا  املنامااا  عااا  زايدة  إس الضاااءائب الارااااعدةة الااال تواااء 
 إهااردل ح  ا ختضم ىذه ال ايدة لضءة ة تراعدةة جءتو ة و لاايل اتوا  جقدار أر حدل.

                                                             
 .225دمحم حلمً عطاز، عبقٍخ اقسلقخ، اقمطنع اقؽبثق، ص  -42

 .128-127ص زضٌس عحمنز اقؽبعطا ً، اقمطنع اقؽبثق،  -43
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أو  وهلا  وقد تودي تتل الضءائب يف ا جد اليوةه إس  ءوج ط و امليءوعات ج  إطار النياط الاماري الذي ت اولو،
إس يءول إهاارية أ ءى ت ون الضءائب املوءوضة عتيدا أقه وطأة، يض  عا  أهناا قاد متنام املياءوعات اجلدةادة جا  الولاوج إس ىاذا 

 .(44)امليدان ااقارادي

 اثلثا: اإلجراءات واألعباء الضريبية ادلبالغ فيها.
الاي ياا  امل يااب أو امل قااد لتنيااام الضااءةيب دا ااه الدولااة إن اإليااءاط يف يااء  الضااءائب وعاادم اساااقءارىا ملاادة ج قولااة، أو 

 املساقي ة ل ساأل ار قد ةي ه عائقا ننم أو ةقته ج  اهسياب رأس املايف ا رنيب إس ىذه الدولة.

يقد تاسل هيل الضءائب يف الدولاة ط ادم ااسااقءار وكألاءة الا ادة ت الال تاءد عتيداا، مماا ع اه اإلملاام  اا أجاءا عساءا عتاا 
 املساأل ء ا رنيب طه وعتا ال اجت  يف امليدان الضءةيب يف الدولة.

يضاا  عاا  ذلاال ياا ن ت اادد الضااءائب جااا طاا  جءك ةااة وحمتيااة وطاا  أصااتية وإضااايية وت ااددىا ت  ااا   ءاضاادا، طااه وت ااددىا 
 .لتاء  هوسو، ةي ه كتو يف الواقم عوائ  جد ة يف س يه اهسياب رؤوس ا جوايف ا رن ية إس الدولة

ةضااا  إس جااا تقاادم، ياا ن كواااتة اإلدارة الضااءة ية و شهتااا ال ت يااة وال  تيااة وصاا حيادا  دات املد ااة املتقاااة عتااا عاتقدااا 
تياا ه الساا يه ا جألاااه لنماااح النياااام الضااءةيب يف  قياا  أىداياااو و اايتااو، إذ أن اإلدارة ال واااوتة قااادرة عتااا تااا يف ط ااو رواهاااب 

ايااءةم الضااءةيب أحيااا ، ليساا و يف النداةااة عتااا تيااءةم جا اجااه وضاام يف أةاادي إدارة أقااه قاادرة الاانقص والقرااور الاال قااد تيااوب ال
وكواااتة، و لاااايل ياا ن عاادم كواااتة اإلدارة الضااءة ية وهقااص اخلااشة ال ت يااة وال  تيااة لاادةدا جاا  شااأهو أن ةااودي إس ت قيااد اإلرااءاتات 

 اط نيناهو وقد ة وق يف النايمة اهساب رأس املايف ا رنيب إس الدولة.الضءة ية، مما  ه طألقة املساأل ء ا رنيب وةقته ج  دررة 

 –خماطر العجز عن حتويل العملة  –ادلطلب الثاين: القيود القانونية النقدية 
 هاناويف القيود القاهوهية النقدةة، ج    يف ال ناصء الاالية:

 يب.الفرع األول: التأصيل القانوين للقيود ادلفروضة على النقد األجن
تا اام الدولاة يف الواقام  ا اراا  اليااجه يف تنيايل شاووهنا النقدةاة،  عا ااره صاوة جا  صاوات سايادهتا اإلقتي ياة، وا 

، وإذا كاهات قواعاد Ses obligations internationales د ج  ستياهنا يف ىذا اليأن سوى الا اجاهتا الدولية الا اقدةاة 
لتدولاة  اذا ا ا ، يا ن أح اام القضاات قاد تاواتءت عتاا ذلال أةضاا، إذ تقضا  حم  اة ال اديف  القاهون ال ام جساقءة عتاا ااعارتا 

ون:  ج  امل ادئ امل رت   ا أن الدولاة متتال  serbian and brazilian loansالدولية يف قضية القءو  الرءطية والشازةتية 
راهااب، جاا  املوضااوعات الاال عااب اعا ارىااا طرااوة أساسااية يف ا اا  يف تنياايل هقاادىا، يالنقااد جألااه الءسااوم أو الضااءائب أو ق ااويف ا 

اا ارا  الدا ت  لتدولة، وإن الدولة الال تايا ، أو طراوة  اصاة ختواو قي اة هقادىا، أو تقياد قاطتيااو لتا وةاه إس اخلاارج، أو 
 يااأ دوليااا تساأيف عنااو  ااارج  تاهاذ إرااءاتات أ اءى تااوثء يف الاادائن  ا راهاب ا ت ااون ط قاا لقواعااد القاااهون الادويل قااد ارت  ات

 حي  االا اجات الا اقدةة .

                                                             
 .104 -101، ص 1973ظٌن اقةبثسٌن نبطط، عصكطاد يً اقزظبزٌبد اقمبقٍخ اقةبعخ، زاض اقبهؼخ اقةطثٍخ، اقابهطح،  -44
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ك ا ةقء القضات الوطين يف الدويف ع وجا قواعد الءقاطة عتا الرء  ا رنيب يف الدويف ا  ءى، إذ تقضا  ا   اة ال تياا 
، وهاو : عاب ااعارتا  ».in reclam by helbert W.A.G.G and co. L.T.D»يف إه ترتا يف إحدى القضاااي 

قواعااد الءقاطااة عتااا النقااد ا رناايب عناادجا ة ااون قاااهون الدولااة ا رن يااة ىااو القاااهون الراا ين لت قااد، أو ت ااون املنقااوات جورااودة ط
 .(45)دا ه ا اراصدا اإلقتي   طيءط أن ة ون القاهون قد شءل   اةة اقارادىا الوطين 

 
 الفرع الثاين: تعريف خماطر العجز عن حتويل العملة.

 وعة القيود القاهوهية الل توءضدا الدولة املساقي ة ل ساأل ار عتا املاديوعات الدولياة، كاالقيود املوءوضاة ةقرد طذلل و
عتاا حءةااة د ااويف و ااءوج رأس املااايف أو قاطتياااو لتا وةااه، ط  ااارة أ ااءى ياا ن أي تااد ه جاا  ق ااه الدولااة يف حءةااة  وةااه ع تااة دولااة 

 .(46)  ا رنيبج ينة إس ع تة دولة أ ءى ة د رقاطة عتا الرء 

 الفرع الثالث: صور العجز عن حتويل العملة.
 وج    يف جا تقدم طياهو ن   خليء ال م  ع   وةه ال  تة أن ةاهذ الرور الاالية:

 أوال: الصورة األوىل.
قد ةامسد  يء ال م  ع   وةاه ال  تاة يف رياو الساتيات ال اجاة يف القياء املضايف  وةاه جساا قات املسااأل ء جا  

 تة ا تية إس اخلاارج ط  تاة قاطتاة لتا وةاه أاي جاا كاان هوعداا، يقاد ت اون دوار أجءة ياا...إش، وا ةدال شا ه الاءيو ىناا، يقاد ال 
 ة ون صء ا وقد ة ون ض نيا، وعتا أي حايف ياخليء ةنيأ ج  اليوم الذي ةال ييو الءيو.

 اثنيا: الصورة الثانية.
 املوايقة عتا  وةه ال  تة ا تياة املساا قة لت سااأل ء إس اخلاارج  اا ةا ادى يارتة قد ةا ق  ىذا اخليء يف حالة الاأ ء يف

 ج قولة.

وا شل أن اشرتاط جدة أطويف يف حالاة الااأ ء يف املوايقاة عتاا الا وةاه أجاء جاشر، حياث ةءرام ذلال الااأ   يف  ال ياة 
 القيء املضيف، أو ل دم توايء ال   ت القاطتة لتا وةه لدةدا. ا حوايف إس أس اب تا ت   ل  وقءاطية وسوت اإلدارة ا  وجية يف

 اثلثا: الصورة الثالثة.
يف ىذه ا الة، ة ون  يء ال ما  عا   وةاه ال  تاة جا   ا يف ياء  الساتيات ال اجاة يف الدولاة املضايوة عناد الا وةاه 

 س ء صء  ني  ضد املساأل ء متيي ا واض ا.

:  لنساا ة  ي ةااوم الساا ء الء اا  امل ا ااد جاا  املرااء  املءكاا ي يف القيااء املضاايف وةقرااد طساا ء الرااء  امل ااين ىااو أهااو 
والذي ةني   عتا  وة ت املساأل ءة  ا راهب يي ا ةا ت   ل ائد عتاا اسااأل اراهتل، وإذا ت ادد سا ء الراء  املياار إلياو أو تاا  

                                                             
 .133-128زضٌس عحمنز اقؽبعطا ً، اقمطنع اقؽبثق، عن ص  -45

 .351 -350، ص 1961دمحم قجٍت شاٍط، اقةالقبد االقزظبزٌخ اقسلقٍخ، زاض اقبهؼخ اقةطثٍخ، اقابهطح،  -46
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ة يف القيااء املضاايف، وإذا ت ااذر ال يااف عاا  ساا ء يف هواا  اليااوم ةو ااذ  اوسااط أساا ار الرااء  املي قااة لاادى املرااار  الءئيسااي
 .(47)الرء  املذكور يف اليوم امل ين تي   القواعد سالوة الذكء يف أقءب ةوم ساط  ةااح ييو تي يقدا

 الفرع الرابع: اآلاثر القانونية للقيود النقدية على االستثمار األجنيب ادلباشر.
ءضادا الدولاة املسااقي ة ل سااأل ار  قا   لنسا ة إليداا أىادايا ج يناة تا ألاه إذا كاهت الءقاطة القاهوهية عتا الراء  الال تو

 ع وجا يف اآلاثر اإلعاطية الل  دثدا ىذه الءقاطة عتا اقارادىا الوطين و ية الان ية ااقارادةة ييدا.

ئ  طروة عاجة عندجا تواء  ي ن تتل الءقاطة قد متأله أحيا  عائقا جد ا أجام حءكة رأس املايف ا رنيب، وةامسد ىذا ال ا
الدولاة قياودا قاهوهيااة شادةدة عتااا حءةاة  وةااه رأس املاايف املساااأل ء وعوائاده وجءت ااات وج ايامت ال  ااايف واملسااهدج  ا راهااب إس 

 الااو اخلااارج ط  تااة قاطتااة لتا وةااه، إذ أن املساااأل ء ا رناايب ة اااش أن ورااود الاساادي ت القاهوهيااة امل قولااة الاال مت نااو جاا  إعااادة رأ
املساااأل ء يف الدولااة املساااقي ة إس وطنااو ا صاات ، و وةااه ال وائااد والووائااد و تاا  ترااوية جيااءوعاتو يف الدولااة وجءت ااات جساااهدجيو 
وع الااو ا راهااب إس اخلااارج ط  تااة قاطتااة لتا وةااه، أجااءا حيااواي ورااوىءاي ا ايااار الدولااة الاال ةوظااف وةساااأل ء أجوالااو ييدااا، طااه قااد 

 .(48)ي ت القاهوهية املااحة يف ىذا اخلرو  أحد ال واجه اجلوىءةة يف توضيه دولة ج ينة عتا الدويف ا  ءىة ون حمل الاسد

 اخللمتة:
 أوال: اسنتلئج.

إن ج اادأ احاارتام ا قااوق امل اساا ة، ا ةءتااب لت ساااأل ء ا رناايب حقااا جيتقااا، إذ عااوز لتدولااة ط قااا لقواعااد القاااهون  -1
قاراااادي واارا ااااع ، وأن تساااا  ه جااا  الااانيل وا دوات القاهوهياااة جاااا  قاااا  الااادويل أن  ااادد يءةاااة ىي تداااا اا
 جنو ادا ال اجة وجرا دا الوطنية

توارااو ااساااأل ارات ا رن يااة امل اشااءة يف أقاااليل الاادويف املضاايوة هلااا، ال دةااد جاا  املهاااطء ا ا تااة الوقااول،   ااين أن  -2
يدا إس الدولة املسااقي ة لاو، ي هاو  ضام لتقواعاد القاهوهياة الساارةة ااساأل ار ا رنيب امل اشء كوهو رأ اا  ارريا وا

 ييدا، سوات ج  حيث تنييل املت ية وجدى تد ه الدولة ييدا، أو ج  حيث القيود النقدةة والضءة ية املي قة ييدا.
 ا  لت سااأل ء الان او  اا اإلرءاتات ااهوءادةة الل تاهذىا الدولاة املضايوة يف إطاار ممارساادا لسايادهتا الوطنياة، ا ن -3

وا ةساااييم القيااام وي شاا ت ملواردااة ىااذا ا اادث الااذي جاا  شااأهو أن ةرتتااب عنااو حءجااان املساااأل ء ا رناايب جاا  
 حقوقو اجلوىءةة عتا اساأل اره.

إ لسياسااة الضااءة ية الاال تنادمدااا الدولااة املساااقي ة ل ساااأل ار يف جواردااة ااساااأل ار ا رناايب امل اشااء، ن ندااا أن  -4
 ون س حا ذو حدة ، يقد ت ون حاي ا ةيمم ااساأل ار ا رنيب امل اشء عتا الويود إليدا، أو قد ت ون عائقاا ت

  ويف دون تدي  رأس املايف ا رنيب إس تتل الدولة.
إن جألااه ىااذه اإلرااءاتات الاال تقااوم  ااا الدولااة املساااقي ة ل ساااأل ار متألااه جيدااءا جاا  جياااىء ساايادهتا الوطنيااة وحقااا  -5

 ا ج  حقوقدا القاهوهية.جيءوع

                                                             
 .198 -197هشب  ذبقس، عاس ػمب  االؼزممبض، اقمطنع اقؽبثق، ص  -47

 48. 133-130زضٌس عحمنز اقؽبعطا ً، اقمطنع اقؽبثق، عن ص  -84
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إن جألااه ىااذه اإلرااءاتات الاال تاهااذىا الدولااة يف جواردااة املت يااة ا رن يااة، تياا ه يف الوقاات ذاتااو ج وقااات أجااام  -6
 اساقياب ااساأل ار ا رنيب امل اشء، قد تدي و إس اهلءوب وال  ث ع  أجاك  أ ءى آجنة ل ساأل ار ييدا.

 ثلفنيل: استوصيلت.
ة لسايادهتا الوطنياة، تقاوم أحياا  جراءاتات تياءة ية وتنيي ياة جا  أراه تورياو ااسااأل ارات يف إطار ممارساة الدولا -1

ا رن ية خلدجة أىدايدا الان وةة، وة ون هلذه الدولة ا   يف تنييل جت ية ا راهب لثجوايف وحيازهتاا واسااأل ارىا 
 ةساا وذ عتاا ىاذه ا جاوايف إا طراورة يف القياعات ااقاراادةة املهاتواة دا اه إقتي داا، جا  ىناا ي هاو ةا ا  أا

أصاولية جسا  ة وجت ااال اإلراءاتات القاهوهيااة الال ةني داا القاااهون الادا ت ، وىااذا جاا ة اء    اادأ  احارتام ا قااوق 
 امل اس ة ، وىو أحد امل ادئ املساقءة يف القاهون الدويل.

ةو، إذا جاا أدى ذلال إس حءجاان املسااأل ء إن قيام الدولاة املضايوة طااأجيل ااسااأل ار أجاء ةوراب اساا قاق الا او  -2
 .ا رنيب ج  حقوقو اجلوىءةة عتا ااساأل ار لت دة امل ينة

ضااءورة الااا ام الدولااة الاال ةراادر عندااا إرااءات هاا ل املت يااة ،طا ااوةو جاا  ه عاات جت ياااو عتااا الن ااو الااذي حاادده  -3
 جان املالل ج  جت و.الايءةم، وىذا الا وةو عب أن ة ون كاج  راطء ل ه الضءر الناشع ع  حء 

 عب عتا الستية املهارة أن  رتم القاهون عند اختاذ إرءات املرادرة اإلدارةة. -4
ضااءورة منااب الدولااة املساااقي ة ل ساااأل ار سياسااة اازدواج الضااءةيب،  عا اااره إرااءات اهوااءادي  اا  ج اشااء سااالب  -5

 م اهسياب رؤوس ا جوايف ا رن ية إس ىذه الدويف.لت ت ية ا رن ية،  ن اازدواج يف الضءة ة نأله عائقا ك   أجا

 قلئلة ادلراجع:
 أوال: اسكتـب.

 كتب اللغة:  -أ
 ، جادة صدر.4/189هتذةب التاة لثزىءي ج -، جادة صدر4/447، حالبن منظورلسان ال ءب  -1
 ، ج ا ة ا ياة، ط وت.3، اتج ال ءوس ج  رواىء القاجوس، جادة صدر، حدمحم مرتضي الزبيدي -2

 لكتب العامة:ا -ب
، دور حاواي  ااسااأل ار يف ت مياه الن او ااقاراادي  جا  جنياور ااقارااد إبراهيم متويل إبـراهيم حسـن ادلغـري -3

 .2011اإلس ج  وا هي ة ااقارادةة امل اصءة ، الي  ة ا وس، دار الو ء اجلاج  ، اإلس ندرةة، 
راهاب وتناازل القاواه ، دار الندضاة املراءةة، القااىءة، ، القاهون الادويل اخلاا  يف اجلنساية وجءاكا  ا أمحد مسلم -4

1954. 
، سيادة الدولة الناجية عتا جوارد ا ر  الي ي ية  دراسة يف القاهون الدويل لتان ية ااقاراادةة ، حسن عطية هللا -5

 .19789طدون دار النيء، القاىءة، 
اجااة ، اجلاا ت الألااان، دار الندضااة ال ءطيااة، القاااىءة، ، املاليااة ال اجااة  النوقااات ال اجااة واإلةااءادات ال رفعــت احملجــوب -6

1968. 
 .1973، جذكءات يف اقارادايت املالية ال اجة، دار الندضة ال ءطية، القاىءة، زين العابدين انصر -7
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 .1964، املور  يف اجلنسية وجءك  ا راهب، جنيأة امل ار ، اإلس ندرةة، مشس الدين الوكيل -8
، اهلينياة املراءةة ال اجاة لت اااب، القااىءة، ، 11الادويل اخلاا ، اجلا ت الألاان، الي  اة ، القااهون عز الدين عبـد هللا -9

 ، اجل ت ا ويف: يف اجلنسية واملوط  ومتام ا راهب   قوق )جءك  ا راهب(.1986
، النياااام القاااهون ل سااااأل ارات ا رن ياااة اخلاصاااة يف الااادويف اآل اااذة يف الن اااو، دار الندضاااة عصـــام الـــدين بســـيم -10

 .1972 ءطية، القاىءة، ال
. ض ا ت ااساأل ارات ا رن ية يف القاهون الدويل، الي  ة ا ويل، دار الو ء اجلااج  ،  عمر هاشم دمحم صدقة -11

 .2008اإلس ندرةة، ، 
، ااساأل ارات ا رن ية يف القاهون اجل ائءي، دار ىوجاة لتي اعاة والنياء والاوزةام، اجل ائاء، سانة عيبوط حمند وعلي -12

2012. 
 .1969، ج ادئ القاهون الدويل اخلا ، اجل ت ا ويف، دار الندضة ال ءطية، ط وت، فؤاد عبد ادلنعم رايض -13
 .1962، جالية الدولة، ج ا ة الندضة، القاىءة، دمحم حلمي مراد -14
ياة، ، أصويف القاهون الدويل اخلا   اجلنسية، املوط ، جءك  ا راهب، جادة الاناازل ، الي  اة الألاهدمحم كمال فهمي -15

 .1978جوسسة الألقاية اجلاج ية، اإلس ندرةة ، 
 .1961، ال  قات ااقارادةة الدولية، دار الندضة ال ءطية، القاىءة، دمحم لبيب شقري -16
، عقااد ضاا ان ااساااأل ار  القاااهون الوارااب الاي ياا  عتيااو وتسااوةة املنازعااات الاال قااد تألااور طيااأهو ، هشــام خالــد -17

 .2007، اإلس ندرةة،الي  ة ا وس، دار الو ء اجلاج  

 الكتب اخلاصة: -ج
، ااسااااأل ار ا رناايب  امل وقاااات والضااا ا ت القاهوهياااة ، الي  اااة ا وس، جءكااا  دراساااات دريـــد حممـــود الســـامرائي -18

 . 2002الوحدة ال ءطية، ط وت، 
هوهياة لسراءات ، هيءةاة الااأجيل  ا صاويف اارا اعياة والسياساية وااقاراادةة لتااأجيل، الي ي اة القاعادل سيد فهـيم -19

 .1966ألاأجي  ، جدى الا ام امليءوعات املوممة ودات دةوهنا ،دار القوجية، القاىءة، 
 ،1988، ه ل املت ية لت نو ة ال اجة  دراسة  صيتية جقارهة ، دار الندضة ال ءطية، دمحم عبد اللطيف -20

 ثلفنيل: اجملالت.
 .1967، 10، ال دد 3ة الدولية  ، السنة ، الاأجيل يف الدويف الناجية  السياسالقشريي أمحد صادق -21
، 11، الااااأجيل يف القااااهون الااادويل اخلاااا ، وتاااة ال تاااوم القاهوهياااة وااقاراااادةة، السااانة القشـــريي أمحـــد صـــادق -22
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