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فيها   افر  وتتو واملنهجية،  املوضوعية  تلتزم  التي  واملقاالت  األبحاث  املجلة  األصالة تقبل 

 :العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية

 :ت واألبحاث املعمقةللمقاال بالنسبة  

 :اآلتيةالتي تستوفي الشروط  واألبحاث تنشر املجلة املقاالت  •

الدوريات   • في  دوليا  بها  املعمول  واملوضوعية  العلمية  باملعايير    والتي  املحكمة،االلتزام 

 .العلميتستجيب لشروط البحث 

الحياد واملوضوعية في تحكيم املواد العلمية املرشحة للنشر   التحكيم مبدأ تعتمد هيئة   •

األشخاص بمبادئ  مساسها  أو  الفكري  التطرف  من  األعمال  خلو  على  الحرص  أو    مع 

 .األنظمة

في   • بالجدية    املساهمات يراعى  تتسم  أن  املجلة  في  للنشر  نشر    وأال املقترحة  تكون محل 

 .ملتقىسابق أو مقتطف من مذكرة أو أعمال، 

 .املجلةأن تكون املواضيع املقدمة ضمن اختصاص  •

 صفحة   20يتعدى حجم العمل    وأال   اللغوية،أن تلتزم املقاالت الدقة وقواعد السالمة   •

  هوامش، مصادر مع احتساب  صفحة بالنسبة لألبحاث املعمقة،    50بالنسبة للمقاالت و

 .ومالحق البحث

اللغات: العربية،    وآخر بإحدىترسل املادة العلمية في ملف مرفق بملخص بلغة البحث  •

 الفرنسية أو االنجليزية )حسب لغة البحث(. 

 :املترجمةبالنسبة لألعمال   

 .تقيل من األعمال املترجمة تلك التي تتصل باختصاص املجلة •

  .االنجليزية  العربية، الفرنسية،  وإلى:تقبل األعمال املترجمة من   •

 .أعاله املذكورةتخضع املقاالت الستشارة ترجمانيين مختصين في اللغات  •

اختصاص    العلمية حسبإلى أساتذة من ذوي الخبرة    املقدمة املقاالتتحول األعمال   •

 .املقال

 .تسلمهامن  دقائق 5 بعديبلغ الباحث املرسل بتلقي مادته  •
 

 قواعد النشر

1/2 



 2022  يوليو  53العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
6 

  

  

 

 :التحكيم  ة

من تمكينها من املادة    شهر في غضون    واتخاذ القرار تلتزم هيئة التحكيم بإبداء الرأي   •

 التحكيم ، مع مراعاة السرية التامة في  املقترحة للنشر

 .للنشريحق لهيئة التحكيم أن ارتأت ضرورة إقرار تعديالت على املواد املقدمة  •

بتاريخ نشرها حسب رزنامة  • يعلم الباحث املرسل بقبول مادته للنشر على أن يعلم 

 .املجلة

 شروط النشر: 

 .14 حجم Traditional Arabic العربية شكل باللغة الكتابة:شكل  •

 .     12 حجم Times New Roman األجنبية شكلبالنسبة للغات  •

 .يرفق الباحث سيرة ذاتية علمية مفصلة •

 تدرج الهوامش آليا في نهاية كل صفحة وقائمة املصادر واملراجع في نهاية املقال.  •

 نموذج التهميش:  

، عنوان الكتاب، دار النشر، بلد  واسم امِلؤلفلقب    :الكتب باللغة العربية أو األجنبية .1

 .الطبعة النشر، رقمالنشر، سنة 

 .الصدور  النص، سنة  النص، مضمون  البلد، نوع :التشريعيةالنصوص   .2

 املقالة، عدد   الكاتب، عنوانعنوان املجلة أو الدورية، لقب واسم    :املجالت والدوريات .3

 .االقتباس الصدور، صفحة املجلة، تاريخ 

واسم    :الجامعيةالرسائل   .4 عنوانلقب  املذكرة،  املذكرة،  الطالب،  مؤسسة   درجة 

 .االقتباس الجامعية، صفحة  التخصص، السنة  املذكرة، كليةتسجيل 

موضوع    جهة :الرسميةالتقارير   .5 التقرير،  مكانإصدار  سنة   التقرير،  التقرير،  نشر 

 .صفحة االقتباس التقرير،إصدار  

      :املراجع االلكترونية .6

مع     كامال   اإللكتروني    الرابط معلومات عن شبكة” اإلنترنت” بذكر املنقول  املرجع يوثق

  .املوقع زيارة وتاريخ  ذكر صاحب املادة املنشورة،

 على عنوان املجلة: .7
ً
 ترسل املساهمات بصيغة الكترونية حصرا
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   الفهرس

 الصفحة  

 9 االفتتاحية  •

الناتجة عن   • املدنية  املسؤولية  نوع  تحديد  في  نتيجة  بتحقيق  وااللتزام  عناية  ببذل  االلتزام  دور 

االصطناعي   الذكاء  استخدامات  صور  األوروبياملختلفة أضرار  التشريع  ضوء  في  دراسة  ، ـ 

 مصر( الكلية التكنولوجية ببورسعيد ـ )  عبدالرحمن محمد عبدالغني سالم

11 

النازحين • ومساعدة  حماية  في  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  عبدالحميد  ،  دور  أحمد  حكمت 

 ( جامعة صنعاء، اليمن)  العمراني  

51 

ْرِض التوازن دون انتهاك حرية املستثمر؟شروط أوامر التداول.. كيف   •
َ
)دراسة    تقوم البورصة ِبف

 ( هشام العبيدان )كلية القانون الكويتية العاملية، في قواعد بورصة الكويت( 

73 

 فضل هللا محمد الحسن فضل هللا،  م1999دور مجلس فض املنازعات في عقد الفيديك األحمر   •

 ( اإلمارات وسلطنة عمانمستشار قانوني بدولة  ) 

85 

 لرؤية   •
ً
افز التشجيعية للمستثمر األجنبي في اململكة العربية السعودية وفقا مرام  ،  م  2030الحو

  (، اململكة العربية السعوديةبنت حسن فواز املالكي )جامعة الطائف

109 

 

     تخلي أسرة تحرير املجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق امللكية الفكرية

 ال تعبر اآلراء الواردة في هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة املركز

     جميع الحقوق محفوظة ملركز جيل البحث العلمي© 
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 االفتتاحية 

 بفضله تتم الصالحات   الذيالحمد هلل رب العاملين الرحمن الرحيم و بسم هللا  

 

ة السعودية واليمن،  العربي، اململكة  سلطنة عمانالعربية املتحدة،  اإلمارات  ،  الكويت  ،مصرروبا،  و أبين  

العدد   مجلة جيل  جاء  والخمسون من    بعض تشريعات  لتحليل ومناقشة    املعمقة   القانونية  األبحاثالثالث 

 . بنودها ذفيتنقف كعائق على ت إلشكالياتواقتراح حلول العربية  الدول 

تناول   أضرار  ولقد  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية  تحديد  األول  للذكاء  ستخدامات  ال البحث  املتنوعة 

 في هذا املجال.  األوربيالصطناعي مرتكزا على التجربة والتشريع 

من  باعتبارهم    دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية ومساعدة النازحينفحين تناول البحث الثاني  

 واملساعدة.لحماية يحتاجون إلى ا الذين  من السكان املدنيينالفئات الضعيفة 

جل تحقيق  أمن  في بورصة الكويت    شروط أوامر التداول تعديل  توصيات لاقترح  ما البحث الثالث فلقد  أ

   ين.دون انتهاك حرية املستثمر وجذب السيولة التوازن  

شكل  باعتباره  مجلس فض املنازعات في عقد الفيديك  آلية تفعيل قرارات  لينتقل البحث الرابع في التعمق في  

 . عمال البناءأفي  أشكال الوسائل البديلة لفض املنازعاتمن 

مناقشتها   تم  ماجيستير  أطروحة  بنشر  العدد  هذلنختم  الجا في  العام  الطائف  معي  ا  جامعة  باململكة  في 

"،  العربية السعودية   تحت عنوان 
ً
العربية السعودية وفقا في اململكة  للمستثمر األجنبي  الحوافز التشجيعية 

 .م 2030لرؤية 

أن أشكر كل من ساهم في اصدار هذا العدد، متطلعين لستمرار املجلة بفضل هللا تعالى   األخيرل يفوتني في  

 ثم بفضل تعاون أسرة تحريرها. 

 

 

 واآلخر  ل وهللا املوفق في األو 

 املشرفة العامة ومديرة التحرير /     سرور طالبي 
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دور االلتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة في تحديد نوع املسؤولية املدنية الناتجة عن 

 استخدامات الذكاء االصطناعي املختلفة ـ دراسة في ضوء التشريع األوروبيأضرار صور 
The role of the Obligation of Conduct and the Obligation of Result in determining the 

type of Civil Liability Resulting from the Damages Various Forms of Artificial 
Intelligence Uses - A Study in the Light of European Legislation 

 ، مصر( الكلية التكنولوجية ببورسعيد ـ فرع دمياطد/ عبدالرحمن محمد عبدالغني سالم،  

Abd Ul-Rahman Mohamed Abd Ul-Ghani Salem (College of Technology in Port Said , Egypt.) 

  

 

Abstract 

     The methods of exploiting the world by man are developing with tremendous speed. Nowadays we became in a world 

which could be considered a fiction in the near past. Fictions of the past became facts in the present. This could be achieved by 

which is now known by The Artificial Intelligence (AI). Although, from the law point of view, the appointed rules of the community 

did not take the appropriate study and research in the context of the AI.  

 Also from civil responsibility point of view the flaws of the excessive use of AI did not take the appropriate study and 

investigation. Regarding the development of the bases of civil responsibility (CR), we find that the development of machinery is 

the motive of the development of the CR.                                                                     

     We can consider AI as the fundamental spirit of the modern machinery. As long as we take into consideration that the 

development of modern machinery is the basic motive of the development of the CR, we must take AI into consideration too.   

      The appropriate act I to put the problem in its appropriate frame give it its proper attention. This could be achieved through 

this study and recognition of the available system of AI. We must examine and through light on the available kinds of AI and hence 

examine the case of considering it as either a true person or as a mere matter. This will well define the kind of responsibil ity that 

to be considered as the basis of CR. We can name it the subjective responsibility.                                            

     As a result, we must look at the prevailing and the most common in use, the European legislation. They invented the idea 

of the Human Agent (HA). HA is the med step between the dependence and the independence of the AI. This AH can be asked 

about the flaws of the AI. This could be done from several aspects defined in the European legislation.                                                                                               

     According to the above mentioned we can define the kinds of the rules that the responsible might take into consideration 

in the all aspects. These rules can lead to either developing more care or achieving a result. This affects directly and indirectly the 

matter of proving the rules of the bases of the responsibility. Also verifies the bases of the responsibility and its means.                                                  

Keywords: Obligation of Conduct, Obligation of Result, Human Agent, Artificial Intelligence AI, Civil Law Rules on Robotics, 

System of AI.  

 

 

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/obligation+of+conduct
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لخص
ُ
 : امل

تتطور وسائل تسخير الكون بيد اإلنسان بسرعة رهيبة، حتى أصبحنا في عالم كاد أن يكون أشبه بالخيال في األمس القريب،  

هو عالم الذكاء الصطناعي. وعلى الرغم من ذلك، لم ينل تنظيم هذا العالم الجديد وما يمكن أن يؤول إليه البحث املناسب  

الناحية القانونية عموًما، ومن ناحية املسؤولية املدنية عن األضرار الناتجة عن استخداماته املتالحقة بصفة خاصة. فإذا  من  

حرك لتطور أسس املسؤولية املدنية، فإن  
ُ
كان النظر في تطور أسس املسؤولية عموًما يقودنا إلى العتراف بأن تطور اآللة هو امل

حالة التطور نحو عالم الذكاء الصطناعي؛ حيث تلعب اآللة دوًرا مهًما في الحياة الجديدة، فتمثل  هذا القول أولى بالنظر في  

األنظمة الذكية الروح بالنسبة لآللة في هذه الحياة. من أجل ذلك، وجب وضع املشكلة في نطاقها الصحيح من خالل التعرف  

في مدى صحة اعتبارها شخًصا أو شيًئا، وهو ما سوف يحدد نوع  على األنظمة الذكية، وإلقاء الضوء على أنواعها، ثم النظر  

 املسؤولية التي تصلح لتأسيس املسؤولية وهي املسؤولية املوضوعية.

 وهو التشريع األوروبي ملعالجة هذه املسألة، فنجد أنه ابتكر فكرة "النائب  
ً
وينتج عن ذلك، النظر في التشريع األكثر تناول

الوكيل اإلنساني"، و  النائب عن أضرار  أو  الذكي. وُيسأل هذا  النظام  تبعية واستقالل  بين  الذي يمكن اعتباره مرحلة وسط 

النظام الذكي في صور عديدة، حددها املشرع األوروبي. بناًء على ذلك، يمكن تحديد نوع التزامات املسؤول في جميع الصور وهل  

ثر بطريق مباشر وغير مباشر على مسألة عبء إثبات اللتزام وأركان  هي التزامات ببذل عناية أو بتحقيق نتيجة. وهذا األمر يؤ 

 املسؤولية وإمكان نقله من طرف ألخر وأيًضا على مسألة دفع املسؤولية ووسائلها.  

املدني   القانون  الصطناعي،  الذكاء  اإلنساني،  الوكيل  نتيجة،  بتحقيق  اللتزام  عناية،  ببذل  اللتزام  املفتاحية:  الكلمات 

 وبي، األنظمة الذكية. األور 

 

 مقدمة 

ُيعد مجال الذكاء الصطناعي بصفة عامة، وتطبيقاته من أنظمة ذكية بصفة خاصة، بيئة خصبة لألبحاث املتنوعة في 

للدول   الداخلية  التشريعات  تتناول  لم  اآلن  فحتى  لحداثته.  نظًرا  النظرية؛  أو  العملية  العلمي، سواء  البحث  مجالت  جميع 

معالجة املسؤولية املدنية عن األضرار الناتجة عن استخدامات األنظمة الذكية من خالل قواعد خاصة تحكم هذه  العربية  

 املسؤولية. 

ولعل هذا هو الدافع نحو البحث من خالل التشريع املدني األوروبي للروبوتات ـ والذي قام بتنظيم قواعد املسؤولية املدنية   

نظمة الذكيةـ  كتطبيق يمكن تعميمه على كافة األنظمة الذكية، خصوًصا بعد ابتكاره لفكرة  الناتجة عن أضرار استخدامات األ 

 "النائب أو الوكيل اإلنساني"، كمرحلة وسط بين التبعية والستقالل.

املدنية، إل أنه تطو  البحث في مجال املسؤولية  أو الوكيل اإلنساني" وإن أثرت على  ر  والجدير بالذكر، أن فكرة "النائب 

محتوم سوف تمر به األنظمة الذكية حتى تصل إلى الستقالل الكامل، وما يستتبع ذلك من ضرورة تطوير القواعد الحاكمة  

ملسألة املسؤولية املدنية الناتجة عن أضرار استخداماتها. وهو ما جعل إلقاء الضوء على هذه املسائل املستقبلية أمًرا مهًما ـ  

 كما فعل املشرع األوروبي. 
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إلضافة لذلك، فإذا كان اختيار املشرع األوروبي لنوع املسؤولية املوضوعية أو املسؤولية دون خطأ" ـ في املرحلة الحالية  با

يمنع   لم  ذلك  فإن  الذكية،  األنظمة  استخدامات  عن  الناتجة  املدنية  املسؤولية  لتأسيس  الذكية؛  األنظمة  قوة  مراحل  من 

مرحلة الذكاء الخارق ـ سوف يتم التخلي ليس فقط عن إثبات الخطأ، بل التخلي أيًضا  البعض من القول إنه في املستقبل ـ في  

عن إثبات املضرور لعالقة السببية، األمر الذي يؤثر على التزامات املسؤول من حيث نوعها ودرجتها، وبالتالي على عبء إثبات 

بء اإلثبات من طرف ألخر، على حسب نوع اللتزام،  املضرور للضرر وعالقة السببية، ووسائل دفع املسؤولية، وإمكان نقل ع

 وفي كل صورة من صور استخدامات األنظمة الذكية. 

 أهمية البحث: 

يكتسب البحث أهميته من عدم التنظيم التشريعي املستقل لتطبيقات الذكاء الصطناعي، فال يمكن أن تعمل األنظمة  

ا آلًيا أو سيارة أو قطاًرا أو روبوًتا أو غير ذلك. أي إن النظام الذكي يتكون  الذكية أو البرامج إل من خالل آلة سواء كانت حاسبً 

.
ً
 من ش يء مادي، وش يء معنوي، األمر الذي يثير مادية وشيئية النظام الذكي، ومدى اعتباره شيًئا أو شخًصا مستقال

مة الذكية ببعض املسائل الدقيقة،  كما تتركز أهمية الدراسة في ارتباط املسؤولية الناتجة عن أضرار استخدامات األنظ

الناتجة عن أضرار   للمسئولية  املناسب  أمام تطبيقها، كتحديد األساس  للدول عاجزة  الداخلية  التشريعات  والتي قد تقف 

أو شيًئا. ولعل خروج املشرع   الذكية شخًصا  املترتبة على مدى اعتبار األنظمة  املسألة  تلك  في  استخداماتها، ومدى الخالف 

 وبي بفكرة "النائب أو الوكيل اإلنساني" املبتكرة هو خير دليل على ذلك. األور 

ا ل يقبل التجزئة بمسألة تحديد املسؤول، ومدى اللتزام الواقع عليه، وبالتالي  
ً
إضافة لذلك، ترتبط هذه املسألة ارتباط

ات املسؤول في تطبيقات األنظمة الذكية،  ضرورة تحديد نوعه وطبيعته؛ ألن ذلك يؤثر تأثيًرا مباشًرا على عبء إثبات التزام

وكذلك طرق دفعها إن أمكن في كل صورة من صور تلك الستخدامات؛ حيث جاء التشريع األوروبي مختلًفا عن القواعد العامة  

 الداخلية في شأن معالجة تلك املسائل.

العربيةـ  التي تتطرق لتلك النقاط املهمة،  ليس هذا فقط، بل تكتسب الدراسة أهمية بالغة من ناحية قلة املراجعـ  خصوًصا  

باملراجع   والستعانة  املوضوع  هذا  معالجة  نحو  الدافع  هو  ذلك  وكان  ملعالجتها،  القائمة  التشريعات  كفاية  عدم  إلى  إضافة 

رع الجديد  األجنبية، مع إتمام الدراسة في ضوء التشريع األوروبي الذي نظم تلك املسائل تنظيًما شبه كامل. كما أن هذا الف

بعد   تتحدد  والتي  واإلثبات،  املسؤولية  بمسائل  واملتعلقة  واملستقبلية  الحالية  الدقيقة  ملسائله  الكاملة  املعالجة  إلى  بحاجة 

 تحديد نوع اللتزام.         

 إشكاليات البحث

تتمثل إشكاليات البحث في إشكالية رئيسية، يتفرع عنها إشكاليات ثانوية. وتتمثل اإلشكالية الرئيسية في تكييف التزامات  

الذي   األمر  نتيجة. وهو  بتحقيق  التزامات  أو  ببذل عناية  التزامات  إذا كانت  الذكية، وما  األنظمة  املسؤول عن استخدامات 

ات الثانوية، واملتمثلة في حل إشكالية تحديد نوع املسؤولية الذي يتناسب مع جبر األضرار  يساعد في الوصول إلى حلول لإلشكالي

الناتجة عن استخدامات األنظمة الذكية، والتي أحدثت خالفات فقهية؛ بسبب الخالف القائم حول تكييف النظام الذكي على  

لنائب أو الوكيل اإلنساني" التي ابتكرها املشرع  أنه ش ئ أو شخص مستقل. كما يساعد ذلك في حل إشكالية اختيار فكرة "ا

األوروبي ومحاولة تحليلها، ودورها في تحديد صور استخدامات األنظمة الذكية، وبالتالي ضرورة بحث نوع التزام املسؤول في كل  
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ِقبل املسؤ  املضرور، ووسائل دفع املسؤولية من  امللقى على  إلى مدى عبء اإلثبات  للوصول بسهولة  الذي  صورة؛  األمر  ول، 

 يساعد في تصور كامل لتشريع يعالج بدقة مسائل املسؤولية.   

 الهدف من البحث 

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى كفاية القواعد العامة في التشريعات املدنية للتطبيق في مسألة املسؤولية املدنية  

تقل يتم فيه وضع أحكام تتناسب وخصوصية املسؤولية  ـ خصوًصا في موضوع البحث، وبالتالي مدى الحاجة إلى تشريع مس

 املدنية الناتجة عن أضرار استخدامات األنظمة الذكية.   

 منهج البحث: 

ـ املنهج الوصفي التحليلي للتشريع املدني األوروبي بشأن الروبوتات،  ـ في سبيل الوصول لحل إشكالياته  اتبعت في البحث 

اولة لتطبيق تلك األحكام والستعانة بهاـ  بعد تنقيتها وتطويرها بتطور دور األنظمة الذكية  كتطبيق لألنظمة الذكية. وذلك في مح

 في التعلم والستقالل ـ وذلك عند وضع تشريع عربي ينظم تلك املسائل، فتصبح بذلك تحت بصيرة ورؤية كل مشرع عربي.  

 خطة البحث 

 ئيسيين، كما يأتي: يمكن معالجة هذا البحث من خالل مبحث تمهيدي، ومبحثين ر 

 املبحث التمهيدي: ماهية الذكاء الصطناعي.

 املبحث األول: اللتزام ببذل عناية واللتزام بتحقيق نتيجة من منظور أسس املسؤولية املختلفة. 

 املبحث الثاني: اللتزام ببذل عناية واللتزام بتحقيق نتيجة وصور استخدام األنظمة الذكية. 

 مبحث تمهيدي 

 ذكاء االصطناعي ماهية ال

تعمل األنظمة الذكية من خالل تطبيقات الذكاء الصطناعي؛ لذلك ينبغي قبل تناول مجالت تطبيق الذكاء الصطناعي  

 ملفهومه من خالل العرض لتعريف الذكاء الصطناعي، وبالتالي الوصول منه إلى مفهوم النظام الذكي،  
ً
بالدراسة التعرض أول

 :وذلك في مطلبين كما يأتي

 املطلب األول 

 مفهوم الذكاء االصطناعي 

البشري، ولصعوبة  الذكاء اإلنساني  ُيقابل تعريف  الذكاء الصطناعي  البديهي أن تعريف  أنه من  إلى  بداية تجدر اإلشارة 

يث  وضع تعريف للذكاء اإلنساني ذاته، فاألمر ل يعدو أن يكون على هذا النحو عند محاولة وضع تعريف للذكاء الصطناعي. ح 

بأنه "التكيف املستمر    1نجد أن هناك محاولت عديدة من العلماء في مختلف املجالت حول تعريف الذكاء، فُعرف بيولوجًيا

 
 وهو تعريف للفيلسوف اإلنجليزي "هيربت سبنسر"، وهو يقترب من التجاهات الفلسفية القديمة. 1
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للعالقات الداخلية مع العالقات الخارجية، ويتم الكشف لدى الحيوانات الدنيا بفضل الغرائز، أما لدى اإلنسان فإنه يتحقق  

بأنه "القدرة على إدراك العالقات واملتعلقات، بمعنى أخر الستقراء والستنباط"،    Spearman بواسطة الذكاء"، كما عرفه  

"إنه    David Wechslerلى الفهم والبتكار والتوجيه الهادف للسلوك والنقد الذاتي"، وقال  بـ "القدرة عAlfred Binet وعرفه  

البيئة"، ووضع   الفعال مع  املنطقي والتعامل  الهادف والتفكير  تعريًفا إجرائًيا  Boring القدرة الكلية لدى الفرد على التعرف 

بـ"القدرة على التعلم واإلفادة من الخبرات"، أو "القدرة على    Dearbornللذكاء بأنه "ما تقيسه اختبارات الذكاء"، وأخيًرا عرفه  

 .Lewis Terman1التفكير املجرد"، كما عرفه 

بها إليه، ففي محاولة لوضع   ـ وفًقا للزاوية املنظور  ـ كما سبق  الذكاء عند تناوله من وجهة نظر معينة  ولم يقف تعريف 

النظرات جميع ها ُعرف في بيان ملجموعة من الباحثين بأنه: "قدرة عقلية عامة فائقة جًدا  تعريفات توافقية تجمع بين تلك 

تتضمن ـ من بين أشياء أخرى ـ القدرة على التفكير، التخطيط، حل املشكالت، التفكير املجرد، فهم األفكار املعقدة والتعلم  

أو امله الكتب  املعرفة املكتسبة من  بالخبرة. ليست مجرد  التعلم  أو  اختبارات  بشكل سريع  أو اجتياز  األكاديمية الضيقة  ارة 

 . 2الذكاء، بل هي القدرة العميقة والواسعة لفهم ما يحيط بنا من اإلدراك والوعي باألشياء أو استنتاج ما يجب القيام به" 

عمل مكون  وفي محاولة أخرى نحو الوصول إلى تعريف توافقي للذكاء يجمع بين مختلف العناصر السابق بيانها، انتهى فريق  

ا تم تكليفهم من قبل الجمعية األمريكية لعلم النفس    11من  
ً
إلى إعداد    American Psychological Association  (APA)باحث

تقرير انتهوا فيه إلى أنه: "تختلف األفراد بعضها عن بعض في قدراتهم على فهم األفكار املعقدة، التكيف بفاعلية مع البيئة،  

نخراط في أشكال مختلفة من التفكير املنطقي وتخطي العقبات من خالل التفكير. وعلى الرغم من أن هذه  التعلم بالتجربة، ال 

الفروق الفردية قد تكون جوهرية، إل أنها ل يمكن أن تكون ثابتة أبًدا فاألداء الفكري لشخص معين سيختلف في مناسبات  

الذكاء هي محاولت لتوضيح وتنظيم هذه املجموعة املعقدة من    ومجالت مختلفة كما أنه محكوم بمعايير مختلفة. ومفاهيم 

الظواهر. وبالرغم من تحقيق الوضوح في بعض األمور إل أنه لم يتم اإلجابة عن كل تلك األسئلة املهمة بعد. فليس هناك أوامر  

ا بارًزا تعريف ال
ً
ا من عشرين باحث

ً
لب حديث

ُ
ذكاء أعطوا عشرين تعريًفا مختلًفا  تحظى باملوافقة العامة، ففي الواقع عندما ط

بعض الش يء. وهذه الختالفات ليست مدعاة للفزع، فنادًرا ما يبدأ البحث العلمي بتعريفات متفق عليها تماًما، على الرغم من  

 .3أنه قد يؤدي إليها في النهاية"

؛ هذا  4ى تعريف الذكاء الصطناعي أيًضاوملا كان الختالف واضًحا حول تعريف الذكاء بصفة عامة، فانتقل هذا الختالف إل

ولم يقتصر تعريفه على تعريف واحد فقط بل اختلفت التعريفات حسب الزاوية املنظور منها إليه، وحسب نوع العلم الذي  
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  ( ـ من وجهة نظر الهندسة اإللكترونية، ووضع له إيلين ريتش Bri91. فعرفته موسوعة بريتانيكا )1من منظوره ُوضع التعريف 

، وهو األمر ذاته في مجال  3تعريًفا من منظور الهندسة الكهربية  John McCarthy، كما وضع له  2تعريًفا من هذا املنظور أيًضا 

. ولم يقتصر األمر عند هذا الحد بل وضع له تعريف في 4الهندسة املعمارية خصوًصا في مجال العمارة الذكية والتصميم الذكي

التدقيق   واملالي مجال  الحكومي 5املحاسبي  القطاع  مجال  وفي  القرار 6،  مجال صناعة  وفي  العالي  7،  التعليم  مجال  في  وأيًضا   ،

 . 8والبحث العلمي 

ومن خالل بحث مفهوم الذكاء الصطناعي من وجهة نظر تلك العلوم التي استخدمته لتطوير أفرع علومها، يجدر بنا اآلن  

الصطناعي من خالل تجميع عناصر التعريفات املختلفة لكل فرع من فروع املعرفة، وغيرها  أن نعرض ملحاولة تعريف الذكاء  

من التعريفات املوضوعة من قبل املؤسسات والهيئات البحثية، ودراستها وتحليلها؛ لستخراج العناصر والقواسم املشتركة  

هوم عام جامع للذكاء عامة والذكاء الصطناعي بصفة  التي يتسم بها، ووضعه أمام تعريفات الذكاء بصفة عامة؛ للوصول إلى مف 

 خاصة. 

فنجد محاولة في مجال الذكاء الصطناعي لبحث املسألة واستخالص التعريفات، حيث انتهت تلك املحاولة بأن الذكاء يتسم  

الكيان على اإلفادة أو النجاح في    ـ واملرتبطة بقدرة2ـ امللكة التي يتمتع بها كيان في التفاعل مع بيئته أو البيئات األخرى؛  1بأنه:  

ـ واملعتمدة على مدى قدرة الكيان على التكيف مع األهداف والبيئات املختلفة. ومن عناصر وخصائص  3تحقيق األهداف؛  

 
ا حتى العلوم اإلنسانية، راجع في ذلك سامية شيهي، باي محمد، حيزية كروش،  حيث دخل الذكاء الصطناعي على جميع املجالت العلمية التقنية منه  1

وميدانية، مؤتمر امللتقى الدولي للذكاء الصطناعي: تحد جديد للقانون؟ الجزائر، املنعقد في   تقنيةالذكاء الصطناعي بين الواقع واملأمول ـ دراسة  

 .1م، ص 2018من نوفمبر لعام  27ـ  26الفترة 
3 See, Wolfgang Ertel, introduction to artificial intelligence, Springer - Verlag, London, UK, 2011, P. 2, 3.  

3    ،
ً
قتيبة مازن عبداملجيد، استخدام الذكاء الصطناعي في تطبيقات الهندسة الكهربائية ـ دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في  راجع في ذلك تفصيال

 .9، 8م، ص 2009ارية ـ األكاديمية العربية في الدنمارك، عام نظم املعلومات اإلد
يا، عدد أبريل محمد محمد شوقي أبو ليلة، تقنيات الذكاء في العمارة نحو استثمار املباني التراثية، املجلة الدولية في العمارة والهندسة والتكنولوج  4

 .2م، ص 2018
لتدقيق باعتماد الذكاء الصطناعي ـ بحث تطبيقي في عينة من الهيئات الرقابية العاملة في  سامي جبار عنبر، موفق عبدالحسين محمد، جودة ا  5

جلد الحادي عشر ديوان الرقابة املالية التحادي، مجلة الدراسات املحاسبية واملالية، جامعة بغداد ـ املعهد العالي للدراسات املحاسبية واملالية، امل

 .   44م، ص 2016، الفصل األول لسنة 34ـ العدد 
عدل مفرح جابر مسفر التليدي، أثر إدخال الذكاء الصطناعي على مستقبل العاملين في القطاع الحكومي السعودي ـ دراسة تطبيقية على وزارة ال 6

يناير    30(،  1دد رقم )بمنطقة عسير، مجلة العلوم القتصادية واإلدارية والقانونية، املركز القومي للبحوث، فلسطين ـ غزة، املجلد الخامس، الع

 . 80م، ص 2021
اسات  فاتن عبدهللا صالح، أثر تطبيق الذكاء الصطناعي والذكاء العاطفي على جودة اتخاذ القرارات، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط للدر   7

 . 12م، ص 2009العليا ـ كلية األعمال ـ قسم إدارة األعمال، عام 
عبدالصمد  8 برسولي، سميرة  للدراسات فوزية  املنتدى  مجلة  الذكية،  التعلم  نظم  العالي: مدخل  التعليم  بجودة  لالرتقاء  التكنولوجيا  توظيف   ،

بالجزائر، املجلد   ـ كلية العلوم القتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير   31،  4العدد    7واألبحاث القتصادية، جامعة زيان عاشور بالجلفة 

 . 396م، ص 2018ديسمبر 
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الذكاء تلك عرفوا الذكاء عموًما ألي كيان ـ سواء كان شخًصا أو شيًئا، بأنه: "مقاييس ذكاء قدرة كيان على تحقيق األهداف في  

 .1مجموعة متنوعة من البيئات" 

ومن جهة أخرى، وبعد تجميع عناصره املختلفة فقد ُعرف الذكاء الصطناعي بأنه: "عبارة عن لغة معينة يتم برمجتها من  

عد ذكية إذا ما قام بها البشر، وهو علم وتكنولوجيا مستندة إلى فروع العلوم 
ُ
مكن اآللة من أداء أعمال ت

ُ
األخرى  قبل اإلنسان ت

كالحاسوب والهندسة والرياضيات وعلم النفس والطب واألحياء، ملحاولة بناء آلت تفكر وتتصرف كالبشر بحيث تكون قادرة  

. كما ُعرف أيًضا بأنه: "القدرة على العمل باستقاللية كاإلنسان. وعلم  2على التعلم واستخدام معارفها لحل املشاكل وحدها" 

 .3دراسة سبل وصول األنظمة إلى العمل باستقاللية"  الذكاء الصطناعي يهدف إلى

وفي ضوء ما سبق عرضه، يمكن وضع تعريف للذكاء الصطناعي ـ من وجهة نظري، وهو أنه: "قدرة التكنولوجيا في أفرع  

 العلوم املختلفة على محاكاة البشر أو العمل مثلهم، والتفاعل معهم ومع بيئاتهم املختلفة باستقاللية تامة".

، تقوم اآللت أو البرامج أو األنظمة  (Weak AI): األول: ذكاء اصطناعي ضعيف أو حذر  4ينقسم الذكاء الصطناعي إلى نوعين و 

التي تتأسس عليه بمجرد محاكاة السلوك اإلنساني الذكي، وإن كانت تمنحنا صياغة واختبار للفرضيات بطريقة أكثر صرامة  

، تقوم فيه تلك اآللت أو البرامج أو األنظمة بالسلوك الذكي كاإلنسان تماًما،  (Strong AI)ودقة. والثاني: ذكاء اصطناعي قوي  

برمج هو حًقا عقل بشري 
ُ
. ويمكن القول إن الذكاء الصطناعي في 5فاآللة هنا يكون لديها عقل كالعقل البشري، فالكمبيوتر امل

حاكي اآللت واألنظمة  
ُ
والبرامج السلوك اإلنساني الذكي، أما الذكاء الصطناعي القوي  عصرنا الحالي من النوع األول؛ حيث ت

 ، هذا من جهة. 6مرحلة لم تصل إليها البشرية بعد

بحق ـ  البعض  يرى  أخرى،  جهة  تصل    7ومن  حتي  لعقود  يصل  ربما  كبير  وقت  إلى  يحتاج  القوي  الصطناعي  الذكاء  أن  ـ 

قسيم الوعي الصطناعي ـ على غرار الذكاء الصطناعي ـ إلى وعي اصطناعي  تكنولوجيا الذكاء الصطناعي إليه، وهو الدافع إلى ت

. وعلى الرغم من ذلك  8ضعيف، ووعي اصطناعي قوي، األول مجرد محاكاة للوعي البشري، والثاني يماثل ويوازي الوعي البشري 

كان محدوًدا لم يصل درجة الوعي البشري  فهناك من يرى أننا نعيش اآلن تلك الطفرة املتمثلة في الوعي الصطناعي القوي، وإن  

من   مجموعة  على  املبني  املعقدة  األنظمة  تفكير  خالل  من  اإلدراك  "عملية  بأنه:  الصطناعي  الوعي  ُعرف  وقد  الكامل. 

 
1 shane legg and marcus hutter, A Collection of Definitions of Intelligence, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 

2007, Vol.157, P. 23.    
، جامعة بغداد  هناعي، رسالة دكتورابهاء حسين الحمداني، املحاسبة اإلدارية الشاملة: حقيقة التطور في ظل التقدم العلمي ومفهوم الذكاء الصط  2

 . 261م، ص 2010ـ كلية اإلدارة والقتصاد، عام 
 . 18م، ص 2018هيثم السيد أحمد عيس ى، اللتزام بالتفسير قبل التعاقد من خالل أنظمة الذكاء الصطناعي، دار النهضة العربية، عام  3
غ  4 والعلماء،  الفقه  غالب  من  عليه  جمع 

ُ
امل التقسيم  هو  أو وهذا  الضيق  الصطناعي  الذكاء  هي:  أنواع،  ثالثة  إلى  تقسيمه  يرى  من  هناك  أن  ير 

 . 85الضعيف، والقوي أو العام، والخارق، راجع في تفصيل ذلك:  مفرح جابر مسفر التليدي، مرجع سبق ذكره، ص  
5 John R. Searle, Mind, Brains, and Programs, The Behavioral And Brain Sciences, Cambridge University Press, 1980, P. 417.  

1 Robert J. Sternberg, HandBook of Intelligence, Cambridge University Press, 2000, P. 342. And, Stuart J. Russell and Peter Norvig, 

Artificial Intelligence A Modern Approach, Prentice Hall, Third Edition, 2010, P. 1021& 1022.   
في مجا  7 أو  ولكن هذا ل يمنع من القول بوجود وعي صناعي قوي محدود  الذكاء الصطناعي، وتتوقف درجة محدوديته على ما يضعه املبرمج  ل 

 يستخدمه من إمكانيات وتكنولوجيا، تجعل إلى أي مدي يتوقف عنده الوعي الصطناعي لعمل اآللة أو النظام أو البرنامج باستقاللية. 
3 Owen Holland, Machine Consciousness, Imprint Academic, 2003, P. 192.  
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تراكمة  الخوارزميات، املكونة من معارفها، نواياها، قراراتها، وأفعالها من الواقع أي املعلومات الداخلية والخارجية املستلمة امل

 . 1واملستمرة" 

وفي ضوء ما سبق، يمكن تعريف األنظمة الذكية ـ وهي محور البحث ـ والتي تستخدم تقنيات الذكاء الصطناعي في عملها،  

بيئاتهم   ومع  معهم  والتفاعل  مثلهم،  العمل  أو  البشر  ملحاكاة  التكنولوجية  القدرة  تستخدم  التي  األنظمة  "تلك  هي:  بأنها 

 . باستقاللية تامة"

وفي النهاية، قد تتشابه أنظمة الذكاء الصطناعي مع غيرها من األنظمة، إل أن ذلك ل يلغي الفرق بينهم، كاألنظمة املوجهة  

النظام لصالحه، وهو ما ل تحتاجه األنظمة الذكية، ومن   أو  التي تحتاج تدخل شخص ي من مستخدمها أو من تعمل اآللة 

. كما تتشابه  2تدخل الشخص للرد على الرسائل أو إرسالها إلى أي شخص أخر، وألي غرض أمثلتها: رسائل البريد التي تتطلب  

، إل أن الفرق بينهما يتمثل في أن األنظمة املؤتمتة وإن كانت ل تحتاج لتدخل شخص ي من مستخدمها  3مع األنظمة املؤتمتة 

والستقاللية؛ فهو ليس مجرد سلوك آلي محدد من    للوصول إلى الهدف كاألنظمة الذكية، لكن األخيرة يتسم سلوكها بالذكاء

برمج
ُ
 . امل

 املطلب الثاني

 مجاالت الذكاء االصطناعي 

تتنوع ـ في عصرنا الحالي ـ مجالت استخدام الذكاء الصطناعي، بداية من البرامج واألنظمة الصغيرة املستخدمة في مجال  

ستخدمة في املجال العسكري. ويمكن أن نعرض هنا للمجالت الرئيسية التي تحوي كل  اإللكترونيات إلى الروبوتات الكاملة  
ُ
امل

 ذلك، واملتمثلة فيما يأتي:

 Expert Systemsـ األنظمة الخبيرة 1

هي أنظمة حاسوبية ـ متعلق عملها بفكرة عمل الحاسب اآللي، قادرة على محاكاة الخبراء البشريين في مجال معين، ومزود 

عرفية مكونة من املعرفة والخبرة البشرية في ذات املجال، إضافة إلى محرك استدلل يقوم بعملية املعالجة داخل  بقاعدة م

وتتعدد  اإلجابات.  وتلقي  عليه  أسئلة  بطرح  النظام  مع  التفاعل  للمستخدم  تتيح  وواجهة  القاعدة،  تلك  باستخدام  النظام 

 
4  Andrei s. Monin, On the Definition of the Concepts Thinking Consciousness, And Conscience, Psychology, Proc. Nati. Acad. Sci. 

USA, Vol. 89, pp. 5774-5778, July 1992, P. 5776. 
 .35، 34هيثم السيد أحمد عيس ى، مرجع سبق ذكره، ص  2
ـستخدم لسـتهالل إجـراء ما أو لالسـتجابة كلًيا أو جزئًيا يقــصد باألنظمة املؤتمتة بأ 3

ُ
نها: "برنــامج حاسوبي أو وســيلة إلكترونيـة أو وسـيلة آلية أخـرى ت

، راجع لرسائل بيانات أو لعمليات تنفيذها، دون مراجعة أو تدخل مـن شخص طبيعي في كـل مرة يـستهل فيها النظام إجراء ما أو ينش ئ استجابة ما"

العامة الجمعية  قرار  على  بناء  الصادر  الستون،  الدورة  الدولية،  العقود  في  اإللكترونية  الخطابات  بشأن استخدام  املتحدة  األمم  لألمم   اتفاقية 

نوفمبر    23املتحدة   الثاني/  السادسة    2005تشرين  اللجنة  تقرير  على  في  (A/60/515)بناء  املادة  12/2005/ 9،  استخدمت  5/ز، ص  4،  ولقد   .

اآلتيا الرابط  على  التفاقية  مراجعة  يمكن  املؤتمت.  النظام  به  واملقصود  اآللي"،  الرسائل  "نظام  عبارة  النظام  هذا  عن  للتعبير   : لتفاقية 

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/60/21 7/2021/ 28، تم الطالع بتاريخ . 

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/60/21
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املعامال  فمنها  الخبيرة،  األنظمة  استخدام  بالجامعات  مجالت  الضخمة  الجداول  مشكالت  املرور،  تنظيم  املصرفية،  ت 

 .1واملؤسسات الكبيرة، عملية التشخيص والعالج الطبي، والحفاظ على سرية العمالء واملعامالت

 Artificial Neural Network  (ANN) ـ الشبكات العصبية االصطناعية2

حاكي في عملها عمل الخاليا العصبية البيولوجية  وهي مجموعة مترابطة من عناصر أو وحدات أو ُعقد معال 
ُ
جة بسيطة، ت

أو الطبيعية، ويتم تخزين قدرة معالجة الشبكة في نقاط القوة أو الِثقل لالتصال بين الوحدات التي يتم الحصول عليها من  

سمى بـ "الشبكات
ُ
العصبية الصطناعية"،    خالل عملية التكيف التي تتم بواسطة مجموعة من أنماط التدريب أو التعلم. وت

الجيولوجي   املسح  الطبي،  التشخيص  مثل  البشرية  الخبرة  ومجالت  اإلحصائي،  التحليل  منها:  كثيرة،  مجالت  في  ستخدم 
ُ
وت

للنفط، والتنبؤ بمؤشرات السوق املالية، وفي مجالت الصناعة والتجارة والحاسب اآللي واملحاسبة والبورصة وعلم الروبوت،  

 .2وغيرها

   Natural Language Processing  (NLP)  معالجة اللغات الطبيعيةـ 3

هي قدرة النظام أو اآللة ذاتها على التصال بالبشر عبر لغة طبيعية، بداية من تحليل وفهم اللغة الطبيعية حتى إنشائها،  

اللغات املرتبطة بحضارة وثقافة  فنحن نريد جعل هذا التصال يدور بلغة أقرب ما تكون إلى اللغات الطبيعية. ونعني بذلك تلك  

اإلنسان كاللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية على سبيل املثال. إن ما نحتاجه هو جسر بين مثل هذه اللغات  

اآللة  تناسب  التي  الدنيا  اآللي  الحاسب  بينهم 3ولغة  فيما  البشر  يتفاعل  كما  البشر  مع  يتفاعل  النظام  . ومن  4، بغرض جعل 

 طبيقات هذا الفرع من فروع الذكاء الصطناعي: علم الروبوت، الفضاء، وغيرها. ت

 Machine Learning ـ تعلم اآللة 4

هي النظام أو اآللة على التعلم والتصرف، دون برمجة النظام أو اآللة على ذلك ُمسبًقا؛ حيث يقوم هذا الفرع من فروع  

،  Spam. ومن أمثلتها: التعرف على رسائل البريد اإللكتروني املزعجة  5علم الذاتيالذكاء الصطناعي على خوارزميات قادرة على الت

الذاتي لآللة فيما يتعلق بظهور   التعلم  الفيس بوك، واعتماد محرك البحث جوجل على  وفلترتها، والتعرف على الوجوه عبر 

 .6املجالت النتائج وترتيبها، وُيستخدم كذلك في مجال الروبوت وغيرها من 

اآللة تعلم  فرع  من  متعددة  أنواع  التنبؤي  7وهناك  التعلم  أو  لإلشراف  الخاضع  التعلم  أـ  وهي:  رئيسية،  ثالثة  منها   ،

Supervised Learning OR Predictive Learning  وهو تزويد اآللة أو النظام بمدخالت ومخرجات الوظيفة املطلوبة، حيث :

 
1 Enrique Castillo, Jose m. Gutierrez and Ali S. Hadi, Expert System and Probabilistic Network Models, (New York, USA: Springer 

Verlag, 1997, P. 2: 8. 
2 Kevin Gurney, An Introduction To Neural Networks, UCL Press Limited, London, UK, 2007, P. 13: 18.   

 . 27م، ص 1993آلن بونيه، ترجمة: د. علي صبري فرغلي، الذكاء الصطناعي ـ واقعه ومستقبله، عالم املعرفة، أبريل عام  3
 . 24هيثم السيد أحمد عيس ى، مرجع سبق ذكره، ص  4

3 Arthur L. Samuel, "Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers", IBM Journal of Research and Development 

3 No 3, 1959, pp. 210 – 229. 
4 Pat Langley, Elements of Machine Learning, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, California, 1996, P. 1: 9.   

 راجع في تلك األنواع بالتفصيل: 7
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بي على  بناًء  باملخرج  الرد  البريد يتم  رسائل  ومثالها  باملدخالت واملخرجات مسبًقا،  اآللة  تزويد  يعني  الذي  األمر  املدخل،  انات 

. وتعد محركات التوصية والنحدار والتصنيف أمثلة على طرق التعلم الخاضعة لإلشراف، حيث يتم ربط املدخالت  1اإللكتروني

. ب ـ التعلم غير الخاضع لإلشراف  2ت الجديدة باملخرجات الجديدة باملخرجات ـ كفكرة أساسية ـ فيتم التنبؤ عن طريق املدخال 

: وهو ل يتطلب النموذج بيانات مصنفة، وتحاول  Unsupervised Learning OR Descriptive Learningأو التعلم التوصيفي 

بيانات، أي تعتمد اآللة أو النظام  اآللة أو النظام تعلم أو استخراج بعض الهياكل األساسية من البيانات املزودة بها أو تقليل ال

بالعتماد على ذاتها في عملية استخراج املعلومات أو املخرجات عن طريق التفاعل بين البيانات املدخلة. ومن أمثلته: التجميع،  

ـ التعلم التعزيزي  3تقليل األبعاد، وبعض أشكال استخراج امليزات مثل معالجة النص حيث    : Reinforcement Learning. ج 

تتعلم الخوارزمية )اآللة أو النظام( سياسة كيفية التفاعل والتصرف مع البيئة، فكل إجراء له بعض التأثير في البيئة، من أجل  

هذا التفاعل وإعطاء إشارة لصحة أو خطأ النتيجة،    . ويتم ذلك من خالل مراقبة تنائج 4اختيار السلوك والتصرف الصحيح 

 
ً
 .5ويترتب على ذلك أن يتكون لدى اآللة أو النظام تجربة سابقة تتصرف على أساسها مستقبال

املعاصر؛   بالنسبة لإلنسان  الذكاء الصطناعي  الصدارة كأحد فروع  اآللي يحتل مكان  التعلم  إن  القول  ومما سبق يمكن 

من البيانات املتعددة املصادر واألنواع، ويساعد في ذلك التصال باإلنترنت حيث سهولة اتصال األشياء    فُينتج كميات هائلة

الكثير من   تنتج  األشياء هي األخرى  األشياء(، فتلك  )إنترنت  اإلنترنت  التواصل بينها بواسطة بروتوكول  باإلنترنت وقدرتها على 

 . 6ورة البيانات، بعد أن تتحول إلى كائنات ذكية ومتط

 Computer Vision ـ الرؤية الحاسوبية5

الصور   وفهم  تحليل،  معالجة،  على  قدرة  من  ذلك  في  بما  كاإلنسان،  الرؤية  على  قادرة  وآلت  أنظمة  بإنشاء  وتعني 

التواصل   شبكات  صور  محتوى  على  التعرف  وأنظمة  القيادة،  ذاتية  السيارات  الروبوت،  تطبيقاته  ومن  والفيديوهات. 

 .7الجتماعي 

 
Taiwo Oladipupo Ayodele, Types of Machine Learning Algorithms, In New Advances in Machine Learning, Yagang Zhang (Ed.), 

Rijeka, Croatia, InTech, 2010, P. 19 and beyond.    
6 Taiwo Oladipupo Ayodele, Ibid, P. 19. 
7 Nick Pentreath, Machine Learning with Spark, Packt Publishing Ltd, 2015. P.41.  
1 Nick Pentreath, Ibid, P. 41.  
2 Taiwo Oladipupo Ayodele, P.R, P. 19. 

ابه مع التعلم الخاضع لإلشراف في  ويتشابه التعلم التعزيزي مع التعلم غير الخاضع لإلشراف في أن املخرج غير معروف، لكنه يختلف عنه ويتش 3

إعطاء اآللة بعض اإلشارات الدالة على صحة أو خطأ تصرفها؛ لكي تختار التصرف الصحيح بعد ذلك، ومثاله الروبوت الذي يقوم على التعلم 

 التعزيزي ألداء مهمة معينة، راجع في ذلك:

Sebastian Raschka, Python Machine Learning, Packt Publishing Ltd, 2015. P.6.  
 وللتفصيل واملزيد عن إنترنت األشياء، راجع: 6

Nik Bessis, Ciprian Dobre, Big Data and Internet of Things: A Roadmap for Smart Environments, Springer International Publishing 

Switzerland, 2014, P. 4 and beyond. 
5  A D Marshall and R R Martin, Computer Vision, Models and Inspection, World scientific publishing Co. Pte. Ltd , 1992, P. 5 and 

beyond. 
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 Robotics  ـ علم اإلنسان اآللي )الروبوت( 6

الروبوت آلة تجمع املعلومات حول بيئتها وتستخدمها لتباع التعليمات والقيام بعمل، وهو جهاز كهروميكانيكي أو ميكانيكي  

اشرة لإلنسان،  حيوي أو مجموعة من األجهزة يمكنها أداء مهام متكررة أو مبرمجة مسبًقا. قد يعمل الروبوت تحت السيطرة املب 

مثل الذراع في مكوك الفضاء، أو تحت سيطرة جهاز كمبيوتر ُمبرمج. ويتم تصميم الروبوتات إلجراء عمليات جراحية دقيقة  

وتتعدد   الصطناعي،  للذكاء  التطبيقية  األمثلة  أكثر  هو  الروبوت  ويعد  أخرى.  ومناطق خطرة  واملحيط  الفضاء  واستكشاف 

 . 1اعات، املجال العسكري، الطب، استكشاف الفضاء، األنشطة املنزلية، وغيرها مجالت استخدامه ما بين الصن

 املبحث األول 

 االلتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة من منظور أسس املسؤولية املختلفة 

خدامات الذكاء  ل يمكن دراسة اللتزام ببذل عناية واللتزام بتحقيق نتيجة من منظور املسؤولية املدنية عن أضرار است

الذكاء  2الصطناعي استخدامات  أضرار  حالة  على  للتطبيق  منها  املناسب  لختيار  املسؤولية  أسس  مناقشة  خالل  من  إل   ،

الصطناعي؛ فتأثيرهما في نطاق املسؤولية املدنية يختلف من العتماد على أساس أو أخر من أسس املسؤولية املدنية، وعندئذ  

ساس املسؤولية املدنية الصحيح لألضرار الناتجة عن استخدامات الذكاء الصطناعي. لذلك يمكن  سوف يسهمان في تحديد أ

 عرض تأثيرهما من خالل مناقشة أسس املسؤولية التقليدية، والحديثة، وذلك في مطلبين على النحو اآلتي:

 املطلب األول 

 املدنية القائمة على األسس التقليدية االلتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة من منظور املسؤولية 

عد الصورة التقليدية للمسئولية املدنية هي املسؤولية القائمة على أساس الخطأ الواجب اإلثبات ـ املسؤولية عن األعمال  
ُ
ت

دنية،  ؛ لذلك يمكن بحث اللتزام ببذل عناية واللتزام بتحقيق نتيجة في ضوء هذا األساس من أسس املسؤولية امل3الشخصية 

وبالتالي توضيح أثره على مسألة اإلثبات ونقله في مجال الذكاء الصطناعي، األمر الذي يساعد أيًضا في تحديد مدى صالحية  

 هذا األساس في تأسيس املسؤولية املدنية عن أضرار نشاطات الذكاء الصطناعي، وذلك في فرعين على النحو اآلتي:

 
1 Sakharam Tirgul and Mangesh Raghunath Naik, Artificial Intelligence and Robotics, International Journal of Advanced Research 

in Computer Engineering & Technology, (IJARCET) Volume 5, Issue 6, June 2016, P. 1787 & 1791. 
 ل تقتصر تلك اللتزامات على نوعين فقط، بل يمكن تقسيمها إلى أربعة أنواع، وهي:  2

: التزامات ببذل عناية، يجب إثبات خطأ املدين بها. 
ً
 أول

ق نتيجة ُمخففة، توجد فيها دائًما قرينة الخطأ ملصلحة الدائن، ويكون على املدين دحض هذه القرينة بإثبات عدم وجود خطأ ثانًيا: التزامات بتحقي

 في جانبه.

ا: التزامات بتحقيق نتيجة تقليدية، ل يمكن للمدين أن يتخلص من مسئوليته الناشئة عنها إل بإثبات السبب األجنبي.
ً
 ثالث

 لضمان، وهي املسؤولية بقوة القانون حتى مع توافر إحدى حالت السبب األجنبي، راجع في ذلك:رابًعا: التزامات با

Alain Bénabent, Droit civil - Les obligations, Montchrestien, 2001, P. 282. 
3 Voir en détail: Jonathan Pouget, La Réparation Du Dommage Impliquant Une Intelligence Artificielle, Thèse pour le doctorat en 

droit , Aix Marseille Université - Faculté de droit et de sciences politiques, École doctorale sciences juridiques et politiques, 

présentée et soutenue le 12 décembre 2019, P. 44 et au-delà.   

https://www.lgdj.fr/auteurs/alain-benabent.html
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 الفرع األول 

 اللتزام بتحقيق نتيجة وصالحية املسئولية القائمة على الخطأ الشخص يااللتزام ببذل عناية وا

بينهما.   السببية  الضرر، وعالقة  الخطأ،  ـ هي  العقدية  ـ كاملسؤولية  أركان ثالثة  التقصيرية  للمسئولية  أن  بالذكر  الجدير 

. ولكن هل يختلف األمر  1ببذل عناية دائًما والخطأ في املسؤولية التقصيرية يتمثل في اإلخالل بالتزام قانوني من نوع اللتزامات  

عندما يتعلق باملسؤولية عن العمل الشخص ي الناتجة عن أضرار نشاطات الذكاء الصطناعي، أم تصلح اللتزامات بتحقيق  

 للخطأ عند اإلخالل ب 
ً
ها، وبالتالي  نتيجة ألن تمثل هذا اإلخالل ـ الخطأ، وبمعنى أخر ما هي اللتزامات التي تصلح ألن تكون محال

املساهمة في تحديد صالحية هذا األساس من أسس املسؤولية التقليدية لتأسيس املسؤولية املدنية عن أضرار استخدامات  

 الذكاء الصطناعي؟ 

مما ل شك فيه أن األضرار الناتجة عن استخدامات الذكاء الصطناعي كثيرة ومتنوعة بتنوع مجالت استخدامه؛ فتمتد  

األضرار بداية من استخدامه في املجال العسكري ـ عن طريق الروبوتات املقاتلة ـ ويشمل محيطها أضرار استخدامها على  تلك  

، إلى املجال الهندس ي بكافة فروعه، مروًرا باملجال الطبي، الئتماني، املصرفي، القانوني، وغيرها. ولعل  2املدنيين أو العسكريين 

أننا لم نصل إلى ذلك  تلك األنظمة    ما أدى  ما يوجب محاكاة  الخارق، وهو  أو  القوي  الذكاء الصطناعي  إلى مرحلة  حتى اآلن 

املوجودة حالًيا لإلنسان عن طريق البرمجة اآللية، األمر الذي قد يحدث معه خطأ سواء في عملية البرمجة أو الستخدام غير  

ستخدم، وما يترتب
ُ
طور أو امل

ُ
برمج أو امل

ُ
على ذلك من وقوع الكثير من األضرار للُمستخدم، سواء كانت    الصحيح من قبل امل

تقديم تلك األنظمة لنتائج غير دقيقة أو خدمات غير املعلن عنها أو املرغوب فيها؛ بسبب الخوارزميات غير الدقيقة التي يعمل  

 .3خاللها النظام أو اآللة 

من أجل ذلك، ينبغي بحث صالحية املسؤولية عن العمل الشخص ي لتأسيس املسؤولية املدنية عن أضرار نشاطات الذكاء  

 ـ أن الخطأ في هذا النوع من املسؤولية شخص ي، أي يجب أن يصدر عن  
ً
الصطناعي بصفة خاصة من عدة وجوه. فنجد ـ أول

 
أحمد    1 عبدالرزاق  ذلك  في  راجع  عناية،  بذل  أو  غاية  بتحقيق  التزاًما  يكون  أن  يمكن  الذي  العقدية  املسؤولية  في  الخطأ  من  العكس  على  وذلك 

 . 644، 643م ، ص 2004ام ، الجزء األول، عباإلسكندريةالسنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، منشأة املعارف 
ـ منظومة األسلحة ذاتية  2   راجع في تفصيل ذلك، أبو بكر محمد الديب، التطبيقات العسكرية للذكاء الصطناعي في ضوء القانون الدولي العام 

 ، وما بعدها. 61م، ص 2021التشغيل نموذًجا، دار النهضة العربية، عام 
الذي  ولعل هذا األمر يثير العديد من التساؤلت حول املسؤول عن تلك األضرار مسئولية، وحدود تلك املسؤولية، باإلضافة إلى األساس املناسب    3

 يمكن أن تتأسس عليه املسؤولية املدنية، وهو ما سوف نحاول معالجته ضمن هذا البحث.  
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في مجال الذكاء الصطناعي. فلم يتم العتراف ـ حتى اآلن ـ لألنظمة    شخص طبيعي مسئول عنه، وهو ما ل يمكن التسليم به

 .2الكاملة 1الذكية والروبوتات خصوًصا بالشخصية القانونية املستقلة 

ولكن ذلك لم يمنع التحاد األوروبي ذاته أيًضا من العتراف بالشخصية القانونية الذكية أو الرقمية للروبوتات واألنظمة  

. وبفرض اتباع هذا النظر  3ى، ولكن بشرط أن تتمتع باستقالل وحرية في اتخاذ القرارات، وأضاف ذلك للمستقبلالذكية األخر 

الخارق  الذكاء  إلى مرحلة  الوصول  العتبار عدم  في  الوضع  مع  تقتض ي    4ـ  الذكي  للنظام  املستقلة  القانونية  الشخصية  فإن  ـ 

 ي، والتي يتم اقتضاء تعويض األضرار منها. العتراف بالذمة املالية املستقلة للنظام الذك 

فمن ناحية، ُيعد ذلك على إطالقه أمًرا غير منطقي وتصوًرا وهمًيا ـ على األقل في الوقت الراهن واملستقبل القريب؛ فالنظام  

 
ُ
لقى مسئولية  الذكي مهما بلغت شدة ذكائه لن يقدر على تغذية ذمته املالية من أجل تعويض ضحايا أضرار استخداماته، ولكن ت

تغذية الذمة املالية للنظام الذكي على عاتق األشخاص الذين سوف تنعقد ـ تنتقل كما سنرى ـ املسؤولية املدنية في مواجهتهم  

برمج، وهو ما يقض ي على هذا التصور.5إذا طبقنا القواعد العامة للمسئولية املدنية 
ُ
ستخدم، أو امل

ُ
نتج، امل

ُ
 ، فقد يكون امل

 الفرع الثاني 

 النتائج املترتبة على تأسيس املسئولية على الخطأ الشخص ي في مجال عبء اإلثبات 

قد يؤدي نقل املسؤولية إلى النظام الذكي ذاته إلى مشكلة أخرى تتمثل في عدم تحمل الفاعلين واألطراف التقليدية عبء  

. إضافة إلى أن نقل املسؤولية إلى  6الردع والوقاية  دعاوى املسؤولية التي ستوجه إليهم، وهو ما يعيق وظيفة املسؤولية املدنية في

ستخدم.  
ُ
 النظام الذكي قد ل يعبر عن الحقيقة، فقد يكون مصدر الخطأ هو عيب في صناعة اآللة، أو خطأ امل

 
لجنته القانونية "قواعد القانون املدني على الروبوتات" ـ كأحد تطبيقات الذكاء الصطناعي،   وهو عكس مسلك التحاد األوروبي، والتي قد أصدرت  1

ورة،  بعد أن قامت مجموعة عمل منبثقة عن لجنة الشئون القانونية بالتحاد األوروبي بإصدار التوصيات الالزمة تمهيًدا إلصدار القواعد املذك

ص املسؤول عن تشغيل الروبوت )تأثير نظرية النائب اإلنساني على جدوى القانون في املستقبل( ـ  راجع بالتفصيل همام القوص ي، إشكالية الشخ

املعمقة،  دراسة تحليلية استشرافية في قواعد القانون املدني األوروبي الخاص بالروبوتات، مركز جيل البحث العلمي، مجلة جيل األبحاث القانونية  

 . 84م، ص 2018مايو  25، 25العدد 
ا  واقصد بها هنا الشخصية القانونية التي تتحمل بمختلف اللتزامات، وتكتسب مختلف الحقوق. وبمعنى آخر تلك الشخصية التي ل يقتصر كماله   2

  كما  على مجال دون آخر، وهو األمر الذي قد يتحقق في مجال أنظمة الذكاء الصطناعي والذي قد تكتمل الشخصية القانونية لها في نطاق عملها ـ

 سنرى. 
3 Civil Law Rules on Robotics, European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission 

on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)), P8_TA(2017)0051, Official Journal of the European Union, (2018/C 252/25), 

Article n. 59/f.    
ب من  فالتوصيات هنا تشير إلى تصورات الوضع املستقبلي عند الوصول إلى مرحلة الذكاء الخارق، كنوع من أنواع حتمية الوصول إليها في يوم قري 4

 األيام، ولكن ذلك يجب أل يؤثر على معالجة املوضوع وفًقا لتصورات الوضع الراهن أيًضا. 
5 Cour D'appel de Paris, Rapport du groupe de travail, sur "La réforme du droit de la responsabilité civile et les relations 

économiques", 25 juin 2019, P. 109.   
مؤتمر    6 إلى  مقدم  بحث  الخاص،  والقانون  العام  القانون  بين  الصطناعي  الذكاء  املسؤولية عن  عبداللطيف،  القانونية محمد محمد  الجوانب 

 .9م، ص 2021مايو   24، 23والقتصادية للذكاء الصطناعي وتكنولوجيا املعلومات، جامعة املنصورة ـ كلية الحقوق، واملنعقد في فترة 
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الناتج عن   الضرر  املسؤولين عن  تحديد  إن  القول  يمكن  اإلثبات،  ملا سبق، وعلى مستوى ضبط مسألة عبء  وتدعيًما 

ات أنظمة الذكاء الصطناعي يتوقف على تحديد نوع اللتزام. فإذا اعترفنا بالشخصية القانونية املستقلة لألنظمة  استخدام 

الذكية، وما تتميز به من دقة وسرعة في األداء وإنجاز األعمال املنوطة بها، فيكون نوع اللتزام املدين به األنظمة الذكية هنا من  

، وهو أمر  1بالتالي فال مجال للحديث عن املسؤولية املدنية عن أضرار استخدامات تلك األنظمة نوع اللتزام بتحقيق نتيجة، و 

 ل يمكن التسليم به. 

صدر عن استخداماتها وتطبيقاتها أضرار تقع على الغير، مما يعني أن اللتزام هنا ينبغي أن  
َ
ولكن ـ كأي شخص قانوني ـ قد ت

لتي تحتاج إلى إثبات خطأ املدين بها؛ لتتحقق املسؤولية املدنية عن تلك الستخدامات  يندرج ضمن اللتزامات ببذل عناية، وا

 والتطبيقات. 

فقيام املسؤولية في تلك الحالة يتطلب من املضرور ـ املدعي في دعوى املسؤولية وفًقا لحكم القواعد العامة ـ إثبات وقوع  

من السهل إثبات تحقق الضرر، فيظل إثبات املضرور وقوع الخطأ من   . وإذا كان 2الخطأ وتحقق الضرر وعالقة السببية بينهما 

ستخدم، أو من يعمل النظام الذكي لحسابه، وهو أمر دقيق جًدا يصعب على  
ُ
 مع وقوعه من ِقبل امل

ً
قبل النظام الذكي متداخال

تحقق الضرر؛ حيث يتطلب األمر    املضرور إثباته. عالوة على صعوبة إثبات هذا النوع من الخطأ، وعالقة السببية بينه وبين

 تقنيات وخبرات دقيقة وُمعقدة للتعامل مع تلك النوعية من األضرار.  

وملا كان ذلك، وأمام هذا الختالف والتضارب في تكييف نوع اللتزام في مجال قيام املسؤولية املدنية عن أضرار استخدامات  

ا الخطأ  على  تأسيسها  افترضنا  والتي  الذكية،  لقيام  األنظمة  أخر  أساس  في  البحث  املناسب  من  أنه  نجد  اإلثبات،  لواجب 

كيفية   إلى  باإلضافة  منه،  التخلص  وكيفية  افتراضه،  أو  الخطأ  إثبات  طريقة  تحديد  وبالتالي  املسؤول،  وتحديد  املسؤولية 

 اقتضاء التعويض الجابر ألضرار استخدامات تلك األنظمة. 

 املطلب الثاني

 لتزام بتحقيق نتيجة من منظور املسؤولية املدنية القائمة على األسس الحديثة االلتزام ببذل عناية واال 

تنقسم األسس الحديثة للمسئولية املدنية إلى نوعين: األولى: املسؤولية شبه املوضوعية، وهي القائمة على افتراض الخطأ،  

ام ببذل عناية واللتزام بتحقيق نتيجة من  والثانية: املسؤولية املوضوعية )فكرة ضمان املخاطر(. لذلك سوف نعرض لاللتز 

 خالل تلك األسس الحديثة، في فرعين على النحو اآلتي:

 

 

 

 
وضوعيةـ  دراسة تحليلية  توضيًحا لهذا املعنى، راجع: أسامة أحمد بدر، اللتزام ببذل عناية واللتزام بتحقيق نتيجة بين املسؤوليتين الشخصية وامل  1

 ، وما بعدها.   26م ، ص 2011قضائية في القانونين الفرنس ي واملصري، دار الجديدة، عام 
 ، وما بعدها.793عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 الفرع األول 

 نوع االلتزام في املسؤولية شبه املوضوعية )القائمة على الخطأ املفترض(، في نطاق الذكاء االصطناعي

إلى   ينقسم  املسؤولية  من  النوع  هذا  أن  املعلوم  حراسة  من  البناء،  حراسة  عن  واملسؤولية  الغير،  فعل  عن  املسؤولية 

التي تتطلب حراستها عناية خاصة  األشياء  أنه  1الحيوان، وحراسة  الذكي على  النظام  أنه ل يمكن تكييف  بالذكر  . والجدير 

به   األهلية هو شخص طبيعي معترف  أو ناقص  أو قيم؛ فالشخص معدوم  إلى وص ي  أو متبوع بحاجة  القانون،  قاصر  أمام 

، وهو ما يتنافي مع العتراض على اعتباره شخًصا  2يكتسب الحقوق ويتحمل اللتزامات بحسب إدراكه ومدى نقصان أهليته 

 ذا ذمة مالية مستقلة.
ً
 قانونًيا مستقال

شراف والرقابة من  كما ل يمكن أيًضا تكييفه على أنه تابع ملتبوع؛ فعالقة التبعية بحاجة إلى سلطة فعلية في التوجيه واإل 

، كما أن هذا التكييف يتنافى مع استقاللية األنظمة الذكية في أدائها لعملها ـ كما سبق وذكرنا. إضافة إلى  3املتبوع على التابع 

، وبالتالي يمكن التنصل من املسؤولية الناتجة عن أضرار استخدامات األنظمة  4ذلك، فافتراض الخطأ هنا يقبل إثبات العكس

 ة بسهولة، وهو ما يتنافى مع ضرورة تعيين شخص املسؤول عنها، وتعويض أضرار تلك الستخدامات والحد منها. الذكي

صدق تطبيق قواعد املسؤولية عن حراسة البناء على األنظمة الذكية، إل أن ذلك لم يمنع  
ُ
يضاف إلى ذلك أنه من غير امل

يقاتها املهمة وهو الروبوت ـ بالحيوان، وتأسيس املسؤولية املدنية عن  من تشبيه األنظمة الذكية ـ وخصوًصا أحد تطب 5البعض

 األضرار التي يمكن أن يسببها للغير علي أساس املسؤولية عن حراسة الحيوان. 

ولكن ُيرد على ذلك، بوجود اختالف بين الحيوان والنظام الذكي، فيعد الحيوان كائًنا حًيا يتمتع باإلحساس على الرغم من  

اإلدراك والتمييز، في حين ل تتوافر تلك الطبيعة لدى النظام الذكي. وهو ما يحول دون اتخاذ الحيوان القرار املناسب  فقدانه 

، هذا  6لكل موقف يتعرض له، بعكس النظام الذكي يستطيع اتخاذ القرارات املناسبة؛ بفضل ما يتمتع به من ذكاء اصطناعي 

 من ناحية. 

 
تابعه أو من له حق التوجيه واإلشراف، وحراسة  راجع بالتفصيل في رفض فكرة املسؤولية عن الغير ممثلة في عالقة مسئولية املتبوع عن أعمال    1

 األشياء والحيوانات في مجال املسؤولية املدنية الناتجة عن استخدامات األنظمة الذكية: 

Voir en detail: Jonathan Pouget, op.cit, P. 45 et au-delà.    
 . 85همام القوص ي، مرجع سبق ذكره، ص  2
 . 860بق ذكره، ص عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع س 3
 . 902عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سبق ذكره، ص  4

5 Caminade Alexandra Mendoza, "Le droit confronté à l’intelligence artificielle des robots: vers l’émergence de nouveaux Concepts 

juridiques?" Recueil Dalloz., no 8.,25/2/2016, P. 445.   
لجوانب محمد ربيع أنور فتح الباب، الطبيعة القانونية للمسئولية املدنية عن أضرار الروبوتات )دراسة تحليلية مقارنة(، بحث مقدم إلى مؤتمر ا  6

. 16م، ص  2021مايو    24،  23ء الصطناعي وتكنولوجيا املعلومات، جامعة املنصورة ـ كلية الحقوق، واملنعقد في فترة  القانونية والقتصادية للذكا

 وتدعيًما لهذا الرأي راجع: 

Laurène Mazeau, Intelligence artificielle et responsabilité civile: Le cas des logiciels d'aide à la décision en matière médicale, 

Revue pratique de la prospective et de l’innovation, LexisNexis SA, 13 Aug  2018, P. 41. 
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ـ هو حارس الحيوان، وله السيطرة الفعلية عليه في ومن ناحية أخرى، فإن   ـ سواء مالك الحيوان أو غيره  هناك شخًصا 

، وذلك بعكس النظام الذكي الذي يمتلك القدرة على اتخاذ القرارات باستقالل دون توجيه أو رقابة. كما أن  1توجيهه ورقابته 

ترض من جانبه في الحراسة، والذي ل يجوز إثبات عكسه إل  األساس الذي تقوم عليه مسئولية حارس الحيوان هو الخطأ املف 

بإثبات السبب األجنبي، أي أن نوع التزام الحارس هنا هو التزام بتحقيق نتيجة تقليدية، ل يمكن للمدين التخلص منها إل بإثبات  

 .2السبب األجنبي، كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ املضرور أو خطأ الغير 

التصور  الذكاء    وهذا  استخدامات  عن  الناتجة  املدنية  للمسئولية  بالنسبة  به  القبول  يمكن  ل  ودرجته  اللتزام  نوع  عن 

الصطناعي وأنظمته؛ فحتى إثبات السبب األجنبيـ  من املفترضـ  أل يحول دون طلب الغيرـ  املضرورـ  للتعويض نتيجة استخدام  

املصدر، وعادة ما تسبب خسائر غير عادية؛ لذلك يجب أن تضمنها تلك  أنظمة الذكاء الصطناعي، فتلك األضرار معلومة  

 الستخدامات.

ولعل ما سبق هو ما قاد جانب كبير من الفقه إلى تأسيس املسؤولية هنا على أساس حراسة األشياء التي تتطلب حراستها  

:  3عناية خاصة 
ً
أن الخالف القائم حول مادية برامج الذكاء  . ولكن ل يمكن التسليم بهذا التأسيس للعديد من األسباب: أول

الصطناعي، لعتبارها من األشياء، غير ذي جدوى؛ فالش يء يطلق ـ لغة ـ على أي موجود ثابت متحقق يصح أن ُيتصور وُيخبر  

وهمي   عنه سواء أكان حسًيا أم معنوًيا، وبذلك يطلق على النظام الذكي، وهو ما يؤكد أن إنشاء هذا الخالف ليس سوى خالف 

عتبر شيًئا يندرج في مفهوم املادة  
ُ
إلثبات شيئية النظام الذكي، على الرغم من تحققه. فالصورة القابلة لالستنساخ والحفظ ت

؛ حيث يتم حفظ البرامج الذكية في أجهزة إلكترونية، سواء أجهزة حاسب آلي أو روبوتات، فال يتصور  4من القانون املدني   1384

 ل من خالل آلة مادية.استخدامها أو عملها إ

ثانًيا: تختلف بحث مسألة تكييف النظام الذكي على أنه شخص أو ش ئ، عن مسألة تحديد املسؤولية املدنية الناتجة عن  

عيوب   عن  املسؤولية  تكون  فقد  فقط،  استخداماتها  عن  الناتجة  املسؤولية  على  األشياء  أضرار  تقتصر  فال  استخداماته. 

 تطويرها، وهذه مسائل تحكمها قواعد متباينة.  صناعتها، أو تشغيلها، أو

مادية أجهزة  من  يحتويها  ما  أن  أساس  ـ على  ش يء  مجرد  الذكية  واألنظمة  البرامج  اعتبار  ا: 
ً
تتطلب    5ثالث مادًيا  شيًئا  يعد 

ما يتم  حراسته عناية خاصة أو من قبيل اآللت امليكانيكية كشرط أساس ي لتحقق هذا النوع من املسؤولية وبغض النظر ع

تغذيته بها من برامج وأنظمة ذكية ـ هو أمر مرفوض ول يتفق مع ما تتميز به األنظمة الذكية من استقاللية في اتخاذ القرار،  

 عالوة على صعوبة فصل النظام أو البرنامج الذكي عن الش يء الذي يحتويه، واستحالة العمل بشكل منفصل عن ش يء مادي.

 
قابلة للمادة رقم    176. وراجع في ذلك املادة رقم  896،  895عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سبق ذكره، ص    1

ُ
 314من القانون املدني املصري، وامل

 اإلماراتي.  من قانون املعامالت املدنية
 .931راجع، عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سبق ذكره، ص  2
قررة باملادة رقم    3

ُ
قابلة للمادة رقم    178امل

ُ
من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي. وتم دعم هذه النظرة تأسيًسا   316من القانون املدني املصري، وامل

 على اعتبار النظام الذكي شيًئا. 
عدل باملرسوم بقانون رقم    1242املادة اآلن تحمل رقم  وأصبحت تلك    4

ُ
،  2016لسنة    131من القانون املدني الفرنس ي امل

ً
م. راجع في ذات املعنى تفصيال

 .15د. محمد ربيع انور فتح الباب، مرجع سبق ذكره، ص 
ير في مجالت الئتمان املصرفي، البنوك، الهندسة،  كالطائرات، السيارات، الروبوتات، القطارات، آلت الفحص والتشخيص الطبي، وغيرها الكث  5

 اإلحصاء، املحاسبة، التعليم، وغيرها.  
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شياء وشخص املسؤول عن النظام أو البرنامج الذكي بعدة عقبات. فمن ناحية، تصطدم  رابًعا: اصطدام شرط حراسة األ 

بمحل تلك السيطرة وما إذا كانت هي البرنامج أو النظام الذكي أم الهيكل املادي الذي يحتويه أم الثنين    1فكرة السيطرة الفعلية 

مًعا؟ ومن ناحية أخرى، كيف يمكن لنا التسليم بشيئية النظام أو البرنامج الذكي، الذي يعمل بذاتية واستقاللية، وبالتالي 

لية حتى ولو احتواه ش يء مادي كطائرة، سيارة، روبوت، جهاز طبي،  كيف يمكن تصور خضوعه للحراسة أو السيطرة الفع

 حاسب آلي، أو غيرها. 

خامًسا: إذا كان من املتصور تحقق فكرة السيطرة الفعلية على ما يحوي البرنامج أو النظام الذكي من أشياء مادية، إل أن  

للبرنامج أو النظام الذكي  الش يء وبرمجته، تطغى  . فبمجرد تشغيل  2ذلك غير متصور بالنسبة  الذكي على  النظام  أو  البرنامج 

فكرة الستقالل والذاتية وتتالش ى فكرة السيطرة الفعلية، وهو ما يعني إمكان تحقق بعض صور املسؤولية األخرى كاملسؤولية  

ه بها، فال يمكن  عن عيوب الصناعة للجسم املادي، أما الجسم املادي الذي يعمل وفق البرامج واألنظمة الذكية بعد تغذيت

أضرار   عن  للمسئولية  أخر  أساس  عن  للبحث  يقود  ما  وهو  ـ  سنرى  كما  ـ  املعيب  املنتج  عن  املسؤولية  لقواعد  خضوعه 

 استخدامهما مًعا. 

أو   البرامج  استخدامات  الناتجة عن  واملسؤولية  الصناعة  الناتجة عن عيوب  املسؤولية  سادًسا: صعوبة فصل وتحديد 

ى إذا تم ذلك، تبقى هناك مشكلة تحديد املسؤولية عن استخدامات تلك البرامج واألنظمة، والتي تعمل  األنظمة الذكية، وحت

وفق تقنيات عالية ومعقدة؛ وهو األمر الذي يصعب معه تحديد وفصل املسؤولية وبالتالي شخص املسؤول الحارس حراسة  

 .3فعلية 

 
ض ي بأن: "املقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في املادة    1

ُ
يدل على أن الحراسة على األشياء املوجبة للمسئولية    املدنيمن القانون    ١٧٨حيث ق

 لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص  
ً
سيطرة فعلية في الستعمال والتوجية   ءالش ي على    املعنوي أو    الطبيعيعلى أساس الخطأ املفترض طبقا

  9195، ومثاله النقض املدني في الطعن رقم  8/6/2019قضائية، جلسة    64لسنة    6420والرقابة لحساب نفسه"، النقض املدني في الطعن رقم  

  ، واملنشورة على الرابط اآلتي:9/5/2018قضائية، جلسة    81لسنة    2005، والنقض املدني في الطعن رقم  2019/ 23/3قضائية، جلسة    87لسنة  

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments  2022/ 14/2، تم الطالع بتاريخ. 
 وتخضع تلك البرامج واألنظمة للحماية املقررة في قواعد حقوق امللكية الفكرية، راجع في ذلك: 2

Nour EL Kaakour, L’intelligence artificielle et la responsabilité civile délictuelle, Mémoire pour l’obtention du Diplôme d’Études 

Approfondies En « Droit Interne et International des Affaires », Université Libanaise Faculté de Droit et des Sciences Politiques et 

Administratives Filière Francophone, 2017, P. 48. 
ب   3 ها  وهو األمر الذي ل يمكن دفعه بحكم محكمة النقض الفرنسية، والتي جزأت فيه الحراسة إلى نوعين: األولى: حراسة الستعمال التي يعتبر 

بهيكل   ، والثانية: حراسة التكوين والتي تتحقق فيها الحراسة للمنتج عن العيب أو الخلل املوجودءالش ي الحائز حارًسا في حدود ما يقتضيه استعمال  

املادي؛ فالوضع بالنسبة لألنظمة والبرامج الذكية وما يحتويها من أجهزة أو آلت مادية يحوي من الدقة والتقنية ما يصعب معه تحديد   ءالش ي 

، أم النظا 
ً
م الذكي املغذى به مصدر الضرر الناتج عن استخدامات تلك األنظمة والبرامج، وما إذا كان هو الهيكل املادي وبالتالي يكون املنتج مسئول

، وهو ما يجعل تحديد شخص املسؤول ـ الحارس ـ أمًرا صعبً 
ً
ا  اآللة فيكون مبرمجه أو مطوره، أم بسبب سوء الستخدام فيكون املستخدم مسئول

لذكي على الرغم عمله للغاية، وإن تم تحديده، فما هي حدود مسئوليته، وإن تم تحديدها هي األخرى، فهل يصلح أن يكون حارًسا مستخدم النظام ا

 باستقاللية وذاتية. فهنا سنظل في دائرة مفرغة لتحديد املسؤولية واملسؤول، راجع:

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 janvier 1956, Décision attaquée pourvoi: Cour d'appel Poitiers 29 du  octobre 1952, N° 

56-02.126, 56-02.138.  

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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 مجال لقصر تكييف نوع اللتزام ببذل عناية أو بتحقيق نتيجة في  سابًعا: إذا نظرنا لألمر من جانب نقل عبء اإلثبات، فال

املسؤولية الناشئة عن أضرار استخدامات الذكاء الصطناعي على أي نوع من أنواع املسؤولية املؤسسة على افتراض الخطأ  

سست املسؤولية على أساس الخطأ املفترض الذي يقبل إثبات العكس، أو ا
ُ
لذي ل يقبل سوي إثبات  السابق عرضها، وسواء أ

لقى على عاتق املدين هو التزام بتحقيق نتيجة ُمخففة أو  
ُ
السبب األجنبي لدفع املسؤولية. وبالتالي ل يمكن القول إن اللتزام امل

 تقليدية.

قد عمل  فمن ناحية، ل يمكن للمدين في هذا النوع من األضرار أن يتنصل من املسؤولية بنفي الخطأ عنه بمجرد إثبات أنه  

 أو عدم احتياط. ومن ناحية أخرى، فإن إثبات املدين للسبب األجنبي يعني  
ً
ما في وسعه لتنفيذ التزامه، أو أنه لم يرتكب إهمال

الذي لحق بالدائن، أو أنه لم يرتكب خطأ، وبالتالي تتعلق مسألة اإلثبات هنا   عدم تحقق رابطة السببية بين فعله والضرر 

 .1ي ُيمثل بين طياته إثباًتا لسبب الضرر الذي لحق بالدائن برابطة السببية، والذ

الذكاء الصطناعي، فالنظام   الناتج عن استخدامات  والجدير بالذكر أنه ل يمكن قبول تلك األفكار عند تحقق الضرر 

ها مادام مصدر  الذكي كما أنه لصيق باآللة التي يعمل خاللها، فهو لصيق بشخص مستخدمها، ل يمكن له التنصل من أضرار 

 الضرر هو هذا الستخدام؛ لذلك وجب البحث عن أساس أكثر استيعاًبا ألضرار األنظمة الذكية. 

 الفرع الثاني 

 نوع االلتزام في املسؤولية املوضوعية )فكرة ضمان املخاطر(، في نطاق الذكاء االصطناعي

، حيث يتم تعويض املضرور ـ املدعى ـ حتى  2على فكرة الضرر  "objective La responsabilité"تستند املسؤولية املوضوعية 

؛ واسُتحدثت في القانون املدني بسبب  3ولو لم يرتكب املسؤول أي خطأ، فهي تعتمد على فكرة ضمان املخاطر وليس الخطأ 

رار استخدامات أنظمة الذكاء  . فتقوم املسؤولية املدنية عن أض4وجود حالت يصعب معها على املضرور إثبات ركن الخطأ 

أًيا كان شخصه، كما يستطيع املضرور الحصول على تعويض ما    5الصطناعي، بغض النظر عن أي خطأ من جانب املسؤول 

 .6لحقه من أضرار دون أن يتحمل عبء اإلثبات 

 
 .29، 28راجع في ذات املعنى، أسامة أحمد بدر، مرجع سبق ذكره، ص  1
ول بدأ التوسع في تطبيق هذا النوع من املسؤولية؛ إلمكان تطبيقها على جميع الحوادث، وبالتالي سهولة اقتضاء التعويض املناسب، دون أن تح  2

 صعوبة اإلثبات من اقتضاء التعويض املناسب. 
 . 428م، ص 1998العشماوي، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسئولية املدنية، دار النهضة العربية، عام أيمن إبراهيم  3
 ، وما بعدها. 123م، ص 2016محمد ربيع فتح الباب، املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث اإلشعاعي النووي، دار النهضة العربية، عام  4

4 Philippe Cullet, La responsabilité et le protocole sur la biosécurité, International Environnemental Law Research Centre, 2004/3, 

P. 4.   
عربية  سمير حامد الجمال، املسؤولية املدنية عن األضرار البيولوجية ـ دراسة مقارنة، بحث منشور بمجلة الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات ال  6

 .  383م، ص 2010هـ ـ أبريل  1431نة الرابعة والعشرون ـ العدد الثاني واألربعون، ربيع األخر املتحدة ـ كلية القانون، الس
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ل عمل يسبب ضرًرا للغير يلزم  وتتمثل أركان املسؤولية في ركنين هما: الضرر وعالقة السببية بين الضرر وفعل املسؤول، فك 

السبب   بإثبات  أو  املفترض،  الخطأ  انتفاء  أو  الخطأ  بنفي  املسؤولية  هذه  دفع  عنه  للمسئول  يمكن  ول  بالتعويض.  مرتكبه 

 . 1األجنبي 

ة  وبالتطبيق على املسؤولية املدنية عن أضرار استخدامات األنظمة الذكية، نجد أنه من املناسب تأسيس املسؤولية املدني 

عن أضرار استخدامات األنظمة الذكية على أساس املسؤولية املوضوعية، والتي تتأسس على فكرة تحمل التبعة، وهي تتفق  

مع قواعد العدل واألخالق، القائمة على عدم ارتكاب املضرور خطأ ما مع تحمله األضرار الناتجة عن نشاط غيره ـ سواء كان  

لضار، وذلك على الرغم من أن ُمستخدم النظام الذكي أو من يعمل النظام لصالحه هو  النظام الذكي أو ُمستخدمه ـ وسلوكه ا

؛ لذلك فمن العدل واإلنصاف واألخالق أن يتحمل تبعة ما يجلبه نشاطه  2من يحصل على الفائدة والربح نتيجة ذات النشاط 

 على الغير من أضرار، وإن كان غير ضار في ذاته. 

املسؤولي أن  بالذكر  نتيجة  والجدير  أضرار  من  يصيبه  عما  التعويض  على  الحصول  للمضرور  تضمن  املوضوعية  ة 

استخدامات أنظمة الذكاء الصطناعي، دون أن يتحمل عبء إثبات خطأ املسؤول، أو البحث عن الشخص املسؤول، فهي  

 . 3تبحث عن املسؤول عن النشاط املسبب للضرر، وليس عن ركن الخطأ 

ت طور. ومن  وهنا تثور صعوبة وخلط في 
ُ
امل برمج أو 

ُ
نتج، وامل

ُ
امل ستخدم، 

ُ
حديد شخص املسؤول. فمن ناحية، قد يكون امل

ستخدم نفسه، وبين  
ُ
ستخدم كشخص مسئول ـ محور البحث ـ يختلط األمر بين مسئولية امل

ُ
ناحية أخرى، وفي حالة تحديد امل

ي كيفية إثبات الضرر ونسبته إليه أمر غاية في مسئولية النظام الذكي ذاته، بطريقة تجعل تحديد شخص املسؤول، وبالتال

 التعقيد والخلط، وخصوًصا بالنظر إلى مجال األنظمة الذكية. 

فأضرار األنظمة الذكية يصعب تحديد مصدرها بدقةـ  إثبات مرتكب الفعل الضار، إل بالستعانة بخبرات فنية متخصصة  

كاء الصطناعي لجهات الخبرة حتى يتمكن القضاء من الستعانة بهم  في ذات املجال؛ وعليه يجب ضم ذوي الخبرة في مجال الذ

عند   ستخدم 
ُ
امل هو  الضرر  كان مصدر  إذا  ما  تحديد  بهم  املنوط  هم  املجال  هذا  فخبراء  النوع.  هذا  من  النزاعات  نظر  عند 

نطاق ضرر تشغيل أو تلف اآللة  استخدامه للنظام الذكي، أم النظام الذكي ذاته عند برمجته أو إعداده، أم أن األمر ل يتعدى  

 التي يعمل النظام الذكي من خاللها.     

ستخدم، أو النظام الذكي، ونستبعد غيره من  
ُ
وما يهمنا من هذه الحالت ـ وفًقا للبحث ـ هي حالة كون مصدر الضرر هو امل

 األضرار الناتجة عنها. الحالت، والتي تخرج عن نطاق البحث؛ لوجود قواعد قانونية خاصة ملعالجة 

ومن العرض السابق يمكن القول إن أهم ما تتسم به أضرار استخدامات األنظمة الذكية، أنها محدودة األثر، فقد تصيب  

الذكاء الصطناعي   أنظمة  في نطاق استخداماتها. فأضرار  البيئة املختلفة، لكن  أو عناصر  أخر،  األفراد، الدولة، نظام ذكي 

 
 . 384، 383سمير حامد الجمال، مرجع سبق ذكره، ص  1
 بعدها. ، وما 124م، ص 1999راجع في ذات املعنى: سعيد سعد عبدالسالم، مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية، دار النهضة العربية، عام  2

2 Baudouin Bouckaert, La responsabilité civile comme base institutionnelle d'une protection spontanée de l'environnement, 

Journal des Economistes et des Etudes Humaines, vol.2 numéro 2&3, juin/ septembre 1991, P. 9. 



 2022  يوليو  53العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
30 

التي تعمل خاللها، فقد تكون في املجال العسكري فيمتد الضرر إلى عناصر البيئة والدولة، وقد تكون في    تتحدد حسب البيئة

 املجال الطبي فتلحق األضرار باملرض ي في مرحلة العالج أو التشخيص، وهكذا. 

رئية، كما في حالت  كما أن أضرارها قد تكون مرئية، كما في حالة استخدام األنظمة الذكية في الحروب، وقد تكون غير م

 استخدامها في املجال املحاسبي واملصرفي والطبي وغيرها.  

باإلضافة إلى ذلك فقد تكون أضرار استخدامها مباشرة على الفرد أو الدولة، وقد تكون غير مباشرة، كالعتماد على تقارير  

مد عليها. كما أنها أضرار تحدث بصورة تلقائية  مالية أو هندسية أو طبية ُمعدة من قبل األنظمة الذكية في اتخاذ قرارات تعت

وفورية ونتيجة مباشرة لتخاذ قرارات واختيارات ذكية تؤدي إلعمال أثرها على الفور، وتلحق الضرر بمن هم في محيط التأثر  

 بالقرار فقط. 

باستقال تعمل  الذكية  فاألنظمة  واملصدر؛  املسؤولية  اإلثبات من حيث  أضرار صعبة  لية وقراراتها مستقلة  وأخيًرا، فهي 

وذاتية دون تدخل من أحد أو من وسطاء، وبالتالي فهي تختلط بأضرار مستخدميها ومسئوليتهم، وهو ما يقودنا إلى ترشيح  

 املسؤولية املدنية املوضوعية للتطبيق على هذا النوع من األضرار.

م الذكي ومستخدمه، وهل هو من نوع اللتزام ببذل  وبالتالي يكون من املناسب التساؤل حول تحديد نوع التزام كل من النظا

عناية، أو اللتزام بتحقيق نتيجة، وما يترتب على ذلك من آثار تتعلق ببحث وتكييف العالقة بين النظام الذكي ومستخدمه،  

. وهو ما يعتبر محور  وحدود اللتزامات املوزعة بينهما، وبالتالي تكييفها، وتحديد آثارها في مجال اإلثبات، ونقل عبء اإلثبات

 املبحث الثاني.  

 املبحث الثاني

 االلتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة وصور استخدام األنظمة الذكية 

للوقوف على صور استخدام األنظمة الذكية، ودرجة العناية املطلوبة عند استخدامها في كل صورة من الصور ملنع اإلضرار  

سهولة تكييف التزامات املسؤول، وما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بمسألة عبء اإلثبات ونقله بخصوص  بالغير، وبالتالي  

بين  القانونية  العالقة  في طبيعة  البحث   
ً
أول البحث  يتعين  الذكية،  األنظمة  نتيجة استخدامات  الغير  الواقعة على  األضرار 

 مة الذكية في هذا املجال، وذلك في مطلبين، على النحو اآلتي:النظام الذكي ومستخدمه، ثم العرض لصور استخدام األنظ

 املطلب األول 

 طبيعة العالقة بين النظام الذكي ومستخدمه 

يختلف تكييف العالقة بين النظام الذكي ومستخدمه تبًعا لختالف النظرة للنظام الذكي ذاته، فمن قال إنه يمثل شخًصا  

، يعترف ضمًنا بمسئول
ً
يته املدنية املستقلة، وبالتالي عدم وجود عالقة قانونية بينهما، ومن يعتقد أنه ل يرقى قانونًيا مستقال

ثم توضيح   العالقة،  تلك  بينهما، وبالتالي يجب بحث  بأن هناك عالقة قانونية  ، فهو يؤكد 
ً
ألن يكون شخًصا قانونًيا مستقال

 تي:النتائج املترتبة على تكييف تلك العالقة، وذلك في فرعين كما يأ
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 الفرع األول 

 العالقة القانونية بين النظام الذكي، ومستخدمه 

من الجدير بالذكر أن الخالف حول أساس املسؤولية املدينة عن أضرار استخدامات أنظمة الذكاء الصطناعي، قد نتج  

الستقالل وهي: هل ُيعد    عنه البحث في مدى استقالل النظام الذكي عن ُمستخدمه، وبالتالي البحث في مسألة مهمة تتعلق بهذا

 تستوجب أفعاله املسؤولية، أم أنه مجرد ش يء، تنطبق على أضراره قواعد املسؤولية عن  
ً
النظام الذكي شخًصا قانونًيا مستقال

 األشياء، أم حيوان تنطبق عليه قواعد املسؤولية عن فعل الحيوان، وهو ما سبق بحثه. 

النظام ا ، كما أن اعتباره شيًئا ل يعبر تعبيًرا  وأكدت نتيجة البحث، صعوبة اعتبار 
ً
 وكامال

ً
لذكي شخًصا قانونًيا مستقال

دقيًقا عن التطور الذي وصلت إليه األنظمة الذكية، ومدى ما وصلت إليه من استقاللية تامة في العمل واتخاذ القرارات، وهو  

ابًعا ملتبوع كامل األهلية، فناقص األهلية يمتلك  األمر الذي يستحيل معه وصفه بالحيوان. إضافة إلى ذلك ل يمكن اعتباره ت

ل يمتلكها النظام الذكي، على الرغم من امتالكه الشخصية   1شخصية قانونية مستقلة وكاملة، والشخصية القانونية الكاملة 

 القانونية املستقلة في مجال عمله.

زاًما ببذل عناية أو التزاًما بتحقيق نتيجة، وفي ظل ما  وللوقوف على طبيعة التزام النظام الذكي وُمستخدمه، وما إذا كان الت 

سبق من نتائج، يصبح األدق هو بحث طبيعة العالقة بين النظام الذكي وُمستخدمه، في ضوء عدم كمال الشخصية القانونية  

 املستقلة للنظام الذكي، واستبعاد كونه شيًئا، أو حيواًنا، أو تابًعا. 

مفه األفق  في  لح  البداية،  عام  في  اإلنساني"  "النائب  وهو  جديد  على  2017وم  وأطلقه  األوروبي  التحاد  ابتكره  والذي   ،

النائب  2الروبوت ـ  الجديد  املفهوم  أحكام  تطبيق  فيمكن  الصطناعي،  الذكاء  بواسطة  بالعمل  تتميز  الروبوتات  كانت  وإذا   .

املجالت، فما ه في جميع  ستخدمة 
ُ
امل الذكية  األنظمة  ـ على  أو مهمة  اإلنساني  في مجال  الروبوت، وعمله  امتداد لفكرة  ي إل 

 محددة.

ستخدم  
ُ
وتتمثل فكرة "النائب اإلنساني" في مسئوليته عن أفعال األنظمة الذكية، والتي قد تتسبب بها لشخص ثالث غير امل

 . 3رةوالنظام الذكي ذاته؛ لذلك يمكن تأسيس املسؤولية عن أفعال وتقصير األنظمة الذكية على تلك الفك

 
فقط،    1 معين  بمجال  تختص  املجالت، ول  في جميع  القانونية  األهلية  تمتلك  التي  القانونية  الشخصية  الكاملة،  القانونية  بالشخصية  واقصد 

ستقلة كالهندسة، التشخيص الطبي والعالجي، املحاسبة، الئتمان، اإلعالم، العسكري، أو غيرها. فالنظام الذكي قد يمتلك الشخصية القانونية امل

التي تمتلك  في أحد تلك املجالت، لكنه ل يمتلكها في غيرها أو في غير ما تم تزويده به من مجالت، بعكس الشخصية القانونية الكاملة كاإلنسان، و 

 الشخصية القانونية في جميع املجالت، حتى ولو لم تكن على علم تام بمجال معين منها.   
حدد"، راجع:A Specific Human Agent"" وروبي بمصطلحوقد ذكره  القانون املدني لالتحاد األ  2

ُ
 ، أي "النائب اإلنساني امل

The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017, Section AD.  
 ، راجع في ذلك:"Companion Robot"ولقد أطلق الفقه الفرنس ي عليه مصطلح "قرين الروبوت"  3

Anne Boulangé, Carole Jaggie, "Ethique, responsabilité et statut juridique du robot compagnon: revue et perspectives", IC2A, 

Master Recherche Sciences Cognitives, 2014 – 2015, P. 13. 
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، فمن ناحية يجب  2بين النظام الذكي، والنائب اإلنساني  1وينتج عن العتراف بتلك الفكرة وجود التزامات وحقوق متقابلة

أن يكون مالك وُمستخدم النظام الذكي قادرين على استخدامه بأمان، وأن يقوم النظام الذكي بمهامه التي ُصمم من أجلها،  

استخدام النظام الذكي في ارتكاب أي عمل غير قانوني، واتخاذ الحتياطات املعقولة حتى ل ُيشكل تهديًدا  كما ل يجوز لهم  

لسالمة األشخاص وسالمتهم الجسدية وممتلكاتهم الخاصة، ول العمل على إتالف النظام الذكي أو تدميره عمًدا أو تعرضه  

فسر على أنها مسي 
ُ
 ئة. للضرر أو التعامل معه بطريقة قد ت

ومن ناحية أخرى، يكون للنظام الذكي الحق في الوجود دون الخوف من التعرض لألذى أو القتل، والحق في عيش حياة 

أو   مالكه  من  له  الصادرة  األوامر  يطيع  إنساًنا،  يؤذي  أل  الذكي  النظام  على  يجب  املقابل،  وفي  املمنهج.  العنف  من  خالية 

 مستخدمه، وأل يخدعهما. 

، التأكيد على ُبعد تلك الفكرة عن نظرية حراسة األشياء امليكانيكية أو األشياء التي تتطلب حراستها عناية  والجدير بالذكر

، وبالتالي اختالف مركز النائب اإلنساني عن حارس األشياء، وحارس الحيوان. كما أنها  4، وعن نظرية حراسة الحيوانات3خاصة 

ء ناقص أو عديم األهلية ـ يمثله قانوًنا وليه الطبيعي أو الشرعي أو وصيه أو القيم  تظل بعيدة عن فكرة األهلية، فالقاصر ـ سوا

عليه، مع احتفاظه بشخصية قانونية مستقلة قد تكتسب الحقوق وتتحمل باللتزامات، على العكس من النظام الذكي، الذي  

 لم يرد في القانون املدني األوروبي أية نصوص تتعلق بأهليته. 

إلى ذل األهلية،  إضافة  تابعه كامل  تام وكامل على  يتمتع بسلطات إشراف  املتبوع  التبعية؛ ألن  أنها تختلف عن فكرة  ك، 

وبالتالي يمتلك حق الرجوع عليه، وهذا أمر غير متحقق في حالة النظام الذكي؛ لفرض املسؤولية على نائبه اإلنساني من ناحية،  

 .5ر من ناحية أخرى ولفتراض استقالل النظام الذكي في اتخاذ القرا

ومن جماع ما تقدم، يمكن القول إن فكرة النائب اإلنساني هي حالة مبتكرة من ِقَبل التحاد األوروبي ضمنه القانون املدني  

بقوة   التشغيل  أخطاء  جراء  املضرور  تعويض  عن  املسؤولية  تحمل  في  الذكي  النظام  عن  نائب  "هو  بأنه:  وُعرف  األوروبي، 

 .6القانون" 

 
 صدرت هذه اللتزامات والحقوق ضمن توصيات املجلس الدنماركي لألخالق: 1

The Danish Council of Ethics, 2010, Recommendations concerning Social Robots. 

ق ، وصدرت تلك الصور في صورة إرشادات وتوصيات، ولم ترق إلى مستوى القواعد القانونية أو األخالقية. بينما حدد بعضها ضمن قواعد األخال 

 راجع في مبادئ األخالق:وبعضها اآلخر ضمن التزامات صارمة القانون املدني األوروبي، 

The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017, Section 10: 17. 
3 Voir le detail, Anne Boulangé, Carole Jaggie, op.cit, P. 14.  

 .33ص  م،2015، أبريل 21سوجول كافيتي، قانون الروبوتات، معهد دبي القضائي ـ مجلة املعهد، العدد رقم  3
م، 2015، أبريل  21حوراء موس ى، التنظيم التشريعي لستخدامات الطائرة من دون طيار والروبوتات، معهد دبي القضائيـ  مجلة املعهد، العدد رقم    4

 . 23ص 
 .86، 85ذكره، ص كذلك تختلف عن حوالة الحق، والكفالة، ونظام التأمين ضد املسؤولية، راجع بالتفصيل: همام القوص ي، مرجع سبق  5
 . 87همام القوص ي، مرجع سبق ذكره، ص  6
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. وهو ما قرره  2أن يكون البشر، وليس الروبوتات، هم الوكالء املسؤولون   1ًدا لذلك، فقد أوص ى القانون املدني األوروبي وتأكي

، إل أنه على الرغم من ذلك، لم يحدد طريقة سير تلك العالقة 3القانون ذاته حيث  نقل املسؤولية إلى النائب اإلنساني املسؤول 

 ام الذكي إل في نطاق محدود للغاية.بين النائب اإلنساني والنظ

فأورد القانون املدني األوروبي أن األنظمة الذكية تعمل ـ أو مأمول أن تعمل ـ باستقالل يجعلها أكثر تشابًها مع الوكالء الذين  

"القدرة   بأنه:  الستقالل  هذا  القانون  كبير، وقد عرف  بشكل  تغييرها  على  قادرين  ويكونون  بيئتهم  مع  اتخاذ  يتفاعلون  على 

طبيعة   ذات  الستقاللية  وهذه  الخارجي.  التأثير  أو  السيطرة  عن  مستقل  بشكل  الخارجي،  العالم  في  وتنفيذها  القرارات 

 .4تكنولوجية بحتة تعتمد درجتها على مدى تطور تفاعل الروبوت مع بيئته" 

الي على تحميل األنظمة الذكية املسؤولية عن  وفي املقابل، اعترف القانون املدني األوروبي بعدم قدرة النظام القانوني الح

األضرار الواقعة منها على طرف ثالث، ولكنه علق إمكان تطبيق القواعد الحالية على شرط وجود وكيل بشري أو إنساني محدد  

 .5ـ كالشركات املصنعة أو املشغلين أو املالكين أو املستخدمين 

انونية للمسئولية التقليدية، لم تعد كافية ملعالجة املسؤولية عن الضرر  ولتوضيح األمر بدقة أكثر، قرر أن القواعد الق

، ما يعني ـ بمفهوم املخالفة ـ الحاجة إلى تنظيم تشريعي متكامل  6الناجم عن األنظمة الذكية في حالة اتخاذها قرارات مستقلة 

من التطور، والتي يطلق عليها مرحلة الذكاء  لعالج حالت املسؤولية الناتجة عن استخدام األنظمة الذكية في مرحلة معينة  

 الخارق أو القوي.         

 الفرع الثاني 

 النتائج املترتبة على فكرة "النائب اإلنساني"

من العرض السابق لفكرة النائب اإلنساني ومعالجة القانون املدني األوروبي لها بهذه الصورة، نستنتج بعض األمور، منها:  

: معالجة القانون 
ً
املدني األوروبي للمسئولية تأسيًسا على فكرة النائب اإلنساني هي بمثابة حل للوضع القائم فقط، فال   أول

ا، وهو ما يؤكد الحاجة امللحة إلى وضع تصور لهذه 
ً
تشمل حالة املسؤولية عن أضرار استخدامات األنظمة الذكية ذكاًء خارق

عد فكرة "النائب  الحالة األخيرة من اآلن، بحيث تحل محل فكرة النائب  
ُ
ت ثانًيا:  أو تعمل على تطويرها على األقل.  اإلنساني، 

 الذي أشار إليه القانون  
ً
ا بين األسس التقليدية للمسئولية، وبين األساس املنتظر النص عليه مستقبال

ً
اإلنساني" مرحلة وسط

ذي يؤكد أن تطبيق نظام املسؤولية املوضوعية  . األمر ال7املدني األوروبي، وهو ما يسمى املسؤولية الصارمة أو تحمل املخاطر 

في مجال أضرار األنظمة الذكية هو األنسب، وإن كان األمر بحاجة عند معالجته ـ حتى في تشريعاتنا العربية، أن نضع نصب 

 
ما يعتريه    والذي ُيعد النموذج األول في معالجة هذا األمر ـ بتخصص دقيق من زاوية الروبوتات؛ لذلك ينبغي النظر إليه نظرة متأنية ودقيقة لتفادي   1

 ة.  من نقصان، ووضع ذلك في الحسبان عند معالجة املشرع الوطني لهذه املسأل
4 The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017, P. 20. 
5 The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017, Section AD.  
6 The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017, Sections Z and A A.   
7 The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017, Section AD.  
8 The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017, Section AF.  
1 The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017, P. 19.  
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ا: يصبح من األنسب تغطية أ
ً
ضرار تلك  أعيننا صور استخدام األنظمة الذكية، وتحديد طبيعة ودرجة كل التزام على حدة. ثالث

الستخدامات عن طريق نظام تأميني إلزامي خاص بها، بصندوق يتم تمويله عن طريق اشتراكات ُمنتجي وُمستخدمي ومالكي  

. رابًعا: قد يجزم البعض بضرورة اختالف الوضع في املستقبل، وبالتالي 1وُمشغلي األنظمة الذكية الحالية أو الخارقة ـ فيما بعد

تنظيم مسألة مسئولية األنظمة الذكية من منظور استقاللها في اتخاذ القرار. ولكن التساؤل املهم يكمن في أنه إلى الحاجة إلى  

أي مدى سوف يكون هذا الستقالل بين النظام الذكي ومستخدمه؛ للتعرف على مدى استقالله في اتخاذ القرار، واعتقد أنه  

النهاية، سوف يمثل تدخل  مهما كانت درجة الستقالل، فلن يكون استقال  البيئة التي يعمل خاللها. ففي  تاًما عن محيط   
ً
ل

نَتج العيوب التي تظهر  
ُ
امل غطي املسؤولية املدنية الناتجة عن عيوب 

ُ
اإلنسان البداية في طريقة عمل النظام الذكي. خامًسا: ت

احية، ومن ناحية النظام الذكي ذاته، فهو في  نتيجة عيب صناعة الجسم املادي الذي يعمل من خالله النظام الذكي هذا من ن

حد ذاته يعتبر ُمنتًجا متمتًعا بالحماية املقررة للمصنفات الفكرية واألدبية بشرط دمجه على دعامات وهو األمر الواقع بالنسبة  

بالفعل الذكية  أضرار  2لألنظمة  عن  املسؤولية  لتأسيس  العام  النطاق  من  الصورة  هذه  دراسة  تنتقل  لذلك  استخدامات  ؛ 

الستخدامات تلك  أضرار  عن  املسؤولية  صور  ضمن  بحثها  نطاق  إلى  الذكية،  "النائب  3األنظمة  فكرة  اختالف  سادًسا:   .

اإلنساني" عن فكرة الوكالة؛ حيث قد يتبادر إلى الذهن أن األولى مجرد تطبيق للثانية. فنجد أن الوكالة عقد يلتزم فيه الوكيل  

إلى  4قانوني لحساب املوكل بأن يقوم بعمل   ـ مبتكرة إليجاد طريقة إلسناد املسؤولية  ـ حيلة  النائب اإلنساني هي فكرة  ، بينما 

عنصر بشري ذا ذمة مالية واقتضاء التعويض املناسب منها، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، قد تكون الوكالة تبرعية وقد  

ستخدم نفسه النظام الذكي. ، وبذلك تختلف عن فكرة "النائب اإل5تكون بأجر 
ُ
 نساني" التي قد يمتلك فيها امل

ومن ناحية ثالثة، إذا كان مصدر الوكالة هو التراض ي ـ العقد، األمر الذي يستتبع رسم حدود الوكالة بالتفاق بين الوكيل  

النائب اإلنساني هي القانون    ، نجد أن مصدر فكرة6واملوكل، وبالتالي يتحدد نطاق املسؤولية الناشئة عنها لضرر أصاب الغير 

، أما فكرة النائب اإلنساني ل يمكن تخيل تحققها  7املدني األوروبي مباشرة ـ كما سبق ورأينا. وقد تكون الوكالة عامة أو خاصة 

 إل في أمر خاص يستطيع النظام الذكي إنجازه.

 
 يع األوروبي، راجع: ولعل ذلك هو ما أكد عليه التشر  1

The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017, P. 20.  

ا منه بعدم كفاية تلك القواعد لتنظيم ذات املسألة في 
ُ
    القريب. لاملستقبوُيعد ذلك اعتراف

، 2009لسنة    24بعدها. وهو ذاته ما قرره التوجيه األوروبي رقم  ، وما  26راجع بالتفصيل: د. محمد ربيع أنور فتح الباب، مرجع سبق ذكره، ص    2

 .23/4/2009والصادر في 
ـ املسؤولية املوضوعية، والتي يحتاج املضرور فيها إلى إثبات    3 العيب  حيث تأخذ املسؤولية هنا صورة املسؤولية الصارمة أو املسؤولية دون خطأ 

ا مشابًها ملا  7/1985/ 25، والصادر في  EEC  /85/ 374يه التوجيه األوروبي رقم  والضرر وعالقة السببية بينهما، وهو ما نص عل
ً
م. وُيعد ذلك مسلك

رقم   املستهلك  حماية  قانون  في  املصري  املشرع  )2018لسنة    181انتهجه  رقم  العدد  الرسمية،  بالجريدة  واملنشور  في  37،  والصادر  تابع،   )

نتج، فيكون األخذ باملسؤولية املوضوعية في نطاق استخدامات األنظمة الذكية هو األولى،   م. وإذا كان األمر كذلك بالنسبة لعيب9/2018/ 13
ُ
امل

يل:  وإن كان األمر يحتاج إلى تنظيم تلك املسألة بدقة خصوًصا في جانب طبيعة اللتزامات في كل صورة من صور تلك الستخدامات. راجع بالتفص

 ، وما بعدها. 22ص  محمد ربيع أنور فتح الباب، مرجع سبق ذكره،
 من القانون املدني املصري. 699املادة  4
 .340م، ص 2004عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، منشأة املعارف األسكندرية، الجزء السابع ـ املجلد األول، عام  5
 ، وما بعدها.357عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سبق ذكره، ص  6
 ، وما بعدها.400اق أحمد السنهوري، مرجع سبق ذكره، ص عبدالرز  7
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الغ الوكيل يظل يعمل لحساب املوكل ولصالحه، وهو ما يخول  إلى أن  ير املضرور الرجوع على املوكل عن أضرار  إضافة 

ستخدم مباشرة بنص القانون. 1تنفيذ عقد الوكالة 
ُ
 ، أما في حالة النائب اإلنساني يرجع املضرور على امل

متحرًيا في ذلك مصلحة املوكل، وبذلك    2وأخيًرا، يلتزم الوكيل ـ عند تنفيذ األعمال املوكل له بها ـ ببذل عناية الرجل املعتاد 

.  3التزام ببذل عناية، يترتب عليه عدم مسئولية الوكيل في حالة ما إذا كان الضرر الذي أصاب املوكل راجًعا لسبب أجنبي   هو

النائب عن األضرار التي يسببها استخدام النظام   النائب اإلنساني املبتكرة، والتي ُيسأل بموجبها  العكس في حالة  وذلك على 

املسؤولية   وفًقا ألحكام  في كل صورة من صور استخدام  الذكي  البحث  يفرض  الذي  األمر  التوضيح،  كما سبق  ـ  املوضوعية 

 األنظمة الذكية؛ للوصول إلى نوع اللتزام وطبيعته وتأثيره على مسألة عبء اإلثبات ونقله. 

ى الغير فعلًيا  ومن جماع ما تقدم، يمكن القول إن املسؤول في كل مرة عن أضرار استخدامات األنظمة الذكية الواقعة عل

 ل يخرج عن ُمستخدم، أو ُمشغل، أو مالك، أو صانع النظام الذكي. 

 املطلب الثاني

 صور استخدام األنظمة الذكية 

تتعدد الصور التي أوردها املشرع األوروبي لستخدامات األنظمة الذكية، وبالتالي تتعدد األضرار الناتجة بتعدد تلك الصور،  

خدام التي يقوم بها النظام الذكي، فقد تقع األضرار في مرحلة التشغيل، أو الستخدام الفعلي  وذلك على حسب صورة الست

ـ في كل حالة، يلزم ضبط وتحديد   سواء من املستخدم أو املشغل، أو نتيجة عيب في النظام الذكي ذاته. ولجبر تلك األضرار 

ع عليه؛ ومن مطالعة تلك الحالت يمكن تصنيفها إلى حالت  مسألة عبء اإلثبات الذي يلتزم به املضرور إلثبات الضرر الواق

استخدام مباشر سواء من قبل املالك أو من الصانع املالك أيًضا، وحالت استخدام غير مباشر من قبل غير املالكين وهم  

ستخدم، وذلك في فرعين كما يأتي: 
ُ
شغل وامل

ُ
 امل

 الفرع األول 

 صور االستخدام املباشر 

الصو  تلك  وتشغيله وتنقسم  باستخدامه  بنفسه  هو  ويقوم  الذكي  النظام  يملك  الذي  املالك  حالة  هما،  صورتين  إلى  ر 

 لصالحه، وحالة الص 

 انع الذي يملك النظام الذكي وما يعمل من خالله النظام الذكي من آلت قبل بيعه أو بعد ذلك، وذلك على التفصيل اآلتي: 

 
ني. إل إذا كان الضرر ناتًجا عن خطأ الوكيل الشخص ي. كما يمكن لالتفاق أن يعدل قواعد املسؤولية تلك، بعكس الحال بالنسبة للنائب اإلنسا  1

رقم   الطعن  في  املصري  املدني  النقض  راجع:  املعنى  ذات  جلسة  قضائية   76لسنة    12404وفي  اآلتي:22/4/2015،  الرابط  على  واملنشور   ،  

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments    
 من القانون املدني املصري. 704املادة  2
 ، وما بعدها.437عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سبق ذكره، ص  3

 

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
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 الحالة األولى: حالة مالك النظام الذكي 

الك هو الذي يقوم بتشغيل النظام الذكي شخصًيا لخدمته أو لخدمة عمالئه، كالطبيب مالك املستشفى فهو يملك  وامل

ـ ويقوم بتشغيله لحسابه؛ ملساعدته في التشخيص الطبي أو في إجراء العمليات الجراحية. وتتحقق    1الروبوت ـ النظام الذكي 

 .2مسئولية الطبيب إذا نتج عن هذا الستخدام أضراًرا تمثل خطًرا على سالمة املرض ى 

عد تلك الحالة من السهولة والوضوح في تحمل املالك منفرًدا لتعويض أضرار استخدام النظام ال
ُ
ذكي. فعالوة على كون  ت

املالك هو من يمتلك النظام اآللي ملكية خالصة حرة ـ كالروبوتات الطبية وأنظمة اإلحصاء واملحاسبة الذكية بالبنوك وغيرها ـ  

فمن املفترض امتالكه القدرة الفنية والتقنية العالية املؤهلة لستخدامه النظام الذكي بحرفية، تجعل من إقرار مسئوليته  

ة صارمة أمًرا ل جدال فيه ول مسئول عنه غيره، وذلك عن أية أضرار تصيب الغير ناشئة عن استخدام هذا النظام  مسئولي

 الذكي.

إضافة لذلك، فالغير املضرور ـ في هذه الحالة ـ ل يلتزم بإثبات خطأ املسؤول، حيث يحتاج اإلثبات في تلك الحالة إلى قدرة  

ا املضرور؛ لذلك فهو ملتزم فقط بإثبات الضرر وعالقة السببية بين مصدر الضرر والضرر  تقنية عالية ل يمكن أن يتحلى به

 ذاته، وفًقا ألحكام املسؤولية املدينة املوضوعية. 

بموجبه   يتحمل  الحالت؛  معظم  في  ـ  بالضمان  التزام  بأنه  هنا  املسؤول  على  الواقع  اللتزام  نوع  تصنيف  يمكن  وبالتالي 

وتعويض كل ضرر وقع نتيجة استخدامه النظام الذكي، بحيث ل يمكن له دفعها بالسبب األجنبي. ولعل السبب وراء  املسؤولية  

وجد السبب األجنبي، أمًرا غاية في الصعوبة أو قد  
ُ
ذلك، هو قدرة املالك التقنية التي تجعل تدخل عناصر أخرى ـ يمكن أن ت

، فتنحصر امللكية والستخدام ف
ً
 ي شخص واحد فقط.يكون مستحيال

والجدير بالذكر من وجهة نظري، أن املسؤولية هنا مسئولية كاملة صارمة عن أي ضرر ناتج عن استخدام النظام الذكي،  

مالك النظام الذكي فقط عنه بقدر رأس املال ـ قيمة    وذلك على عكس ما ادعاه البعض من كونها مسئولية محدودة، ُيسأل

املالك في هذا النظام الذكي، ويتحمل الباقي ـ بقدر ما تدخل في املمارسة العملية ـ النظام الذكي    النظام الذكي ـ الذي استثمره

 .        3ذاته كشخصية قانونية مستقلة من اشتراكات التأمين املوزعة بين كل منهما من قبل 

 

 

 

 
 الذكي هو ما يعمل الروبوت كجسم من خالله.فالنظام  1

2 Isabelle Poirot-Mazères, Robotique et médecine: quelle(s) responsabilité(s) - Chapitre 8, Journal International de Bioéthique, 

Vol. 24, No. 4, 2013, le Résumé.    
 راجع في ذلك:  3

Steven De Schrijver, "The Future Is Now: Legal Consequences of Electronic Personality for Autonomous Robots", 5/1/ 2018. On 

the following link: https://whoswholegal.com/features/the-future-is-now-legal-consequences-of-electronic-personality-for-

autonomous-robots, Viewed in 3/5/2022. 

https://whoswholegal.com/features/the-future-is-now-legal-consequences-of-electronic-personality-for-autonomous-robots
https://whoswholegal.com/features/the-future-is-now-legal-consequences-of-electronic-personality-for-autonomous-robots
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 الحالة الثانية: حالة صانع النظام الذكي    

ي ل يمكن استخدامه إل من خالل وسيط مادي، مثل الحواسب اآللية أو السيارات أو  من الجدير بالذكر، أن النظام الذك 

إلى   الحالة  تلك  تنقسم معالجة  املدنية، وغيرها. لذلك  أو  الحربية  الروبوتات  أو  املنزلية  الروبوتات  أو  الطائرات  أو  القطارات 

 والثانية: تتعلق بصناعة أو إنتاج النظام الذكي ذاته. صورتين، األولى: تتعلق بصناعة الجسم املادي للنظام الذكي ـ اآللة،

نتج ـ عن عيوب تصنيع اآللة، والتي يعمل النظام الذكي خاللها أو لتشغيلها،  
ُ
ففي الصورة األولى، ُيسأل صانع الروبوت ـ امل

ـ عن مسارها، ـ عند تشغيلها بواسطة النظام الذكي  بما يجعلها تقوم بأفعال   كأن يؤدي هذا العيب إلى انفالت اآللة جميعها 

 . 1خارجة عن إطار استخدامها الطبيعي، مسببة أضراًرا تلحق بالغير 

لزم املضرور بإثبات الضرر الواقع عليه من  2وتتأسس املسؤولية هنا على قواعد املسؤولية املوضوعية ـ دون خطأ
ُ
، والتي ت

نتج على أنه التزام بالضمان ل يمكن  . وينتج عن ذلك  3عيب تصنيع املنتج وعالقة السببية بينهما 
ُ
ضرورة تصنيف نوع التزام امل

له دفعه حتى مع توافر السبب األجنبي؛ فمن غير املعقول تحقق سبب أجنبي يدفعه إلنتاج آلة بمواصفات دقيقة وبها عيب من  

 فيه بوقت ول بأحد. ، فوقت اإلنتاج ملكه، وتجربته واإلشراف على إنتاجه ملكه وحده، غير مقيد 4عيوب الصناعة 

الذكاء الصطناعي والتي تقوم   أنظمة  أو  الذكية ذاتها كبرامج  األنظمة  إنتاج  املتعلقة بعيوب  الثانية، وهي  الصورة  في  أما 

واإلحصاء   املحاسبة  وأنظمة  وبرامج  القيادة  ذاتية  الذكية  والسيارة  الروبوت،  ذلك  بعد  منها  ويتكون  املادية،  اآللة  بتشغيل 

تي تعمل بواسطة حاسبات. فمن املسؤول عن األضرار الناتجة عن عيوب إنشاء أو صناعة تلك األنظمة والبرامج  والهندسة ال

 غير املادية؟ وبالتالي ما هو نوع التزام املسؤول؟ 

 
نتج عيوب الروبوت ـ كهيكل مادي، كأن لم يزدوه بأنظمة أمان؛ فُيسهل وقوع  1

ُ
 الحوادث. راجع: ومن أمثلتها إخفاء امل

Nathalie Nevejans, Directorate - General For Internal Policies, Polisy Department C: Citizens’ Rights And Constitutional Affairs, 

Legal Affairs, European Civil Law Rules In Robotics, No. EA n° 2471, October 2016, P. 16. 

ستخدمة في املجال الطبي إلى تحريك املريض بطريقة ما خاطئة، فتؤدي إلى تفاقم حالته الصحية، راجع في ذلك: ،وكأن تؤدي اآللة الذك
ُ
 ية امل

 Moritz Goeldner, Cornelius Herstatt and Frank Tietze, The emergence of care robotics - A patent and publication analysis, 

Technological Forecasting and Social Change, 2015, vol. 92, issue C, P. 116. 

 ، وللمزيد من الصور الطبية، راجع: 

Alexy Hamoui, La responsabilité civile médicale à l’épreuve de l’intelligence artificielle, Master de Droit privé general, Université 

PARIS II, 2020, P. 13. 
2 Alexy Hamoui, Ibid, P. 28.  

 .29، 28في ذات املعنى، راجع: محمد ربيع أنور فتح الباب، مرجع سبق ذكره، ص  3
نتج على األشياء املادية املنقولة فقط،  1985/ 25/7والصادر في  85/ 374األوروبي رقم   هولقد نصت املادة الثانية من التوجي  4

ُ
، على قصر مفهوم امل

نتج التي ل توفر األمان الكافي للمستهلك، او حرمانه من منفعته كل
ُ
ًيا أو  فيما نصت املادة السادسة من ذات التوجيه على قصر حالت عيوب امل

نتج ذاته.   جزئًيا، أو النتقاص من من
ُ
 فعة امل

https://econpapers.repec.org/article/eeetefoso/
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نتج 
ُ
بامل اآللي  الحاسب  لبرامج  األوروبي  املشرع  من  ا 

ً
اعتراف نجد  البداية،  ال1في  املنتجات  قبيل  من  فُتعد  وبالتالي  يمكن  .  تي 

 . 2املسألة عن األضرار الناتجة عن عيوب صناعتها، مثلما هو الحال في عيوب الجسم املادي الذي يعمل النظام الذكي من خالله 

نتج السابق عرضها على ضمان عيوب الصناعة بالنسبة للبرامج واألنظمة الذكية أيًضا،  
ُ
وبناًء على ما تقدم، تسري أحكام امل

التزا في ذلك نوع  أو  بما  البرامج  بالضمان عن عيوب صناعة  التزاًما  األخر  ُيمثل هو  نتج. بحيث 
ُ
امل أو  الصانع  املسؤول وهو  م 

األنظمة الذكية، بحيث ل يمكن دفعه حتى مع توافر إحدى حالت السبب األجنبي. ولكن ما يزيد األمر تعقيًدا هو صعوبة إثبات  

عالقة السببية بين الضرر وهذا العيب؛ األمر الذي يحتاج إلى توافر املزيد    املضرور لهذا العيب مصدر الضرر في محاولته إثبات 

 من الخبراء املتخصصين في هذا املجال الحيوي، ملساعدة املضرورين في ذلك.    

ويدق األمر في حالة صعوبة تحديد مصدر الضرر، أو الشتراك فيه بين عيب من عيوب اآللة وعيب من عيوب إنتاج أو  

ام الذكي، وإن كان األمر يحتاج إلى ذوي الخبرة في هذا املجال؛ لفض هذا التشابك وتحديد نسبة مقدار معين من  برمجة النظ

املسؤولية وبالتالي التعويض إلى ُمنتج كل منهما، من خالل قياس درجة مساهمة كل منهما في إحداث الضرر. ولعل هذا املسلك  

 .3ام املسؤولية املحدودة بحدود الضرر، إذا اشتركوا في التأمين ضماًنا للتعويضهو ما انتهجه املشرع األوروبي عندما قرر نظ

ومن جماع ما تقدم، نجد أن التشريع األوروبي في معالجته لألنظمة الذكية ـ صورتها الروبوتات ـ قد تبنى نظام املسؤولية  

املوضوعية الصارمة في الصكوك األخرى في املستقبل   املوضوعية في املرحلة الحالية ـ الذكاء املتوسط، وأوص ى بتبني املسؤولية

والتي سوف تعالج ذات املوضوعات. وقد أثر هذا األمر على نوع التزامات املسؤول عن أضرار استخدامات األنظمة والبرامج  

 الذكية، وبالتالي على طرق دفع تلك املسؤولية، والحق في دفعها.

، أصبح نوع اللتزام ـ بعد 5  ، أو بتحقيق نتيجة ُمخففة4التزاًما بمجرد بذل عناية  فبعد أن كان نوع اللتزام ل يتعدى كونه 

ابتكار نظرية النائب اإلنساني ـ أمًرا يخضع في كل حالة إلى تحديد درجة استقالل وتعلم النظام اآللي، وكذلك إلى تحديد خبرة  

بنى عليها املسؤولية، ويتحدد على أساسها نوع اللتزام    املسؤول في كل صورة من صور استخداماته؛ فهذه املحددات هي التي
ُ
ت

 .6الذي يتأرجح ما بين التزام بتحقيق نتيجة تقليدية، والتزام بالضمان ـ كما سبق التوضيح 

 
في شان الحماية القانونية لبرامج الحاسب، على أن:    2009/ 23/4، والصادر في  2009لسنة    24حيث تنص املادة األولى من التوجيه األوروبي رقم    1

 تر ....". "...... تنطبق الحماية القانونية املنصوص عليها في هذا التوجيه على أي شكل من أشكال التعبير عن برامج الكمبيو 
ث  2 م تحظى  كما أن برامج الذكاء الصطناعي تعتبر من قبيل امللكية الفكرية الفنية واألدبية باعتبارها من برامج الحسب اآللي أوالبرمجيات، ومن 

أنور فتح الباب، مرجع  بالحماية املقررة للمصنفات في قوانين حماية امللكية الفكرية، بشرط أن تكون من قبيل املصنفات املبتكرة، د. محمد ربيع  

 ، وفي ذات املعنى راجع:25سبق ذكره، ص 

Cass.civ., 1 ère , 3 mai 2018., no16-26531, Publié sur le site: https://www.courdecassation.fr/    
1 The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017, Section 59/ B & C & D . 

 ، وذلك أيًضا استناًدا إلى حساب الضرر الذي يلحق بشخص ما، يتم اقتضاؤه من ُمصِدر الفعل الضار، راجع في ذلك:

Alexy Hamoui, op.cit, P. 11. 
 ات الخطأ والضرر وعالقة السببية. ومن ثم يتعين على الشخص املضرور إثب 4
 وذلك على اعتبار النظام الذكي شيًئا، فيتحمل املسؤول دائًما قرينة الخطأ في جانبه، بحيث يستطيع دحضها بإثبات عدم ارتكاب أية خطأ. 5
 ، راجع:ببية، وأكثر؛ حيث ذهب البعض أبعد من ذلك ففكروا في إمكانية الستغناء عن إثبات عالقة السوفي ذات املعنى  6

Alexy Hamoui, op.cit, P. 19 & 21. 

https://www.courdecassation.fr/
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بتكرة كانت هي السبب في تكييف نوع اللتزام بهذه الطريقة. ولكن عالوة على أنها ضرورة اضطرت إلى  
ُ
ولعل تلك النظرية امل

تنبؤ بتطور جديد على املدى   التطور صاحبه  الحاصلة في مجال اإللكترونيات بصفة عامة، فإن هذا  التطورات  استحداثها 

 القريب أو املتوسط، أشار إليه التوجيه األوروبي محل الدراسة. 

ية املوضوعية الصارمة دون  والجدير بالذكر أن هذا التطور قد يقودنا ـ في مرحلة الذكاء الخارق أو القوي ـ إلى تبني املسؤول

خطأ، مع التزام املسؤول بالضمان فقط، وقد يقودنا إلى مستقبل أخر يتحرر ويستقل فيه النظام الذكي نهائًيا عن اإلنسان،  

املوضوعية، كأي شخص   أو  فترضة 
ُ
امل أو  الشخصية  ـ سواء  املسؤولية جميعها  ُيسأل مدنًيا وفًقا لنظريات  أن  وبالتالي يمكن 

. وفي  1ادي. وقد يمتد التطور ليشمل مفردات النظرية املوضوعية ذاتها فُيحدث فيها التغيير الذي يالئم تلك املرحلة قانوني ع

بتكرة.       
ُ
 انتظار هذا التطور يبقى لنا بحث كل حالة على حدة في ضوء نظرية الوكيل اإلنساني امل

 الفرع الثاني 

 صور االستخدام غير املباشر

الذي يقوم باستخدامه من غير أن يملكه وإن قام   الذكي  النظام  إلى صورتين هما، حالة مستخدم  وتنقسم تلك الصور 

ـ شخص   الذكي الذي يقوم بتشغيله غير مالك النظام  النظام  أنه يظل غير مالك له، وحالة ُمشغل  باستخدامه مباشرة إل 

 يل األتي:محترف ـ ملصلحة آخر وهو املستفيد، وذلك على التفص 

 الحالة األولى: حالة ُمستخدم النظام الذكي 

 عن سلوك وقرار النظام الذكي  
ً
ستخدم الشخص الذي يقوم باستخدام النظام الذكي مباشرة، بحيث يكون مسئول

ُ
يعني امل

 . 2وما يسببه من أضرار تصيب الغير 

ستفيد منهـ 
ُ
املسؤول عنه أو الذي يعمل النظام الذكي لصالحه،    وتتمثل هذه الحالة في استخدام النظام الذكي عن طريق امل

أضرار   عن  املسؤولية  تحميل  وضرورة  الذكي،  للنظام  املسؤولية  تحميل  إمكان  عدم  األوروبي  املدني  القانون  أقر  حيث 

الوحيد الذي يمكنه توقع وت بالـ "ُمستخدم"، وهو  إنساني، فيمكن تحديد هذا الوكيل اإلنساني  جنب  استخداماته إلى وكيل 

 .3السلوك الضار للنظام الذكي 

ستخدم املسؤولية الناتجة عن أضرار النظام الذكي. لكن السؤال:  
ُ
ختارة يتحمل امل

ُ
وبتطبيق قواعد املسؤولية املوضوعية امل

عند  ما هي درجة العناية الواجب عليه أو على النظام الذكي اتخاذها حتى تتحقق مسئوليته؟ وما هي وسائل دفع تلك املسؤولية  

 تحققها؟ 

 
السابقة  انظر في كيفية وأسباب التحول إلى نظرية املسؤولية املوضوعية أو نظرية املخاطر أو تحمل التبعة، وكيفية التطور الحاصل على النظريات    1

طرة إجرائية ـ مختارات من أشغال امللتقى الوطني حول: مستقبل  لها، بالتفصيل: جبارة نورة، نظرية املخاطر وتأثيرها على املسؤولية املدنية، مس

، وما بعدها. 12م، ص  28/1/2020املسؤولية املدنية، جامعة امحمد بوقرة ـ بومردس ـ كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، في 

ـ نظرية املسؤولية املوضو  التي كرست فمرة املخاطر  التطبيقات  أبرز ولعل من اهم  أيًضا  عد 
ُ
ت نتج، والتي 

ُ
امل عية، هي املسؤولية الطبية ومسئولية 

 التطبيقات في مجال استخدامات األنظمة والبرامج الذكية.  
2 The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017, Section AE.   
3 The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017, Section AD.  
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ستخدم للمسئولية ـ في حالة استخدامه النظام الذكي بنفسه ـ تقترن بافتراض خبرته في 
ُ
في البداية يمكن القول إن تحمل امل

مجال األنظمة الذكية واإللكترونيات، األمر الذي لم يعوزه إلى ُمشغل خاص لنظامه الذكي. إضافة إلى ذلك، ل يمكن أن ننس ى  

نظمة الذكية مرحلة الذكاء القوي أو الخارق، وهو ما يؤكد عدم الستقالل التام لقرار النظام الذكي، الذي  مسألة عدم بلوغ األ 

ستخدم بعض الش يء.  
ُ
 يحتاج إلى تدخل امل

ستخدم ـ ملنع اإلضرار بالغير عند استخدام النظام  
ُ
فهذه وتلك مقدمات لتحديد نوع ودرجة التزام املدين أو املسؤول ـ امل

والذي ل يمكن تصنيفه على أنه مجرد التزام ببذل عناية، أو حتى بتحقيق نتيجة ُمخففة. وإن كان هذا التحليل قد  الذكي،  

 يدفعنا لعتباره التزاًما بتحقيق نتيجة تقليدية، ل يمكن للمدين التخلص من مسئوليته الناشئة عنها إل بإثبات السبب األجنبي. 

نظور إمكان تطور قواعد املسؤولية املوضوعية وتشديدها؛ نظًرا لخطورة وتعقد مجال  غير أنه إذا نظرنا إلى األمر من م 

ستخدم التي جعلته يقوم هو باستخدام النظام الذكي، فيمكن لنا القول إن التزام  
ُ
الذكاء الصطناعي عموًما، وافتراض خبرة امل

ستخدم ـ املدين ـ بعدم اإلضرار بالغير هو أمر ل يمكن دفعه وال
ُ
 ـ بوجود سبب أجنبي يجعله غير مسئول،  امل

ً
تنصل منه ـ عمال

 حتى مع توافر السبب األجنبي، أي أن نوع التزامه ينبغي أن يتحرك  
ً
ستخدم مسئول

ُ
وبالتالي غير ملزم بالتعويض. حيث يظل امل

قة مهمة وهي أن تلك األنظمة  من التزام بتحقيق نتيجة تقليدية إلى نوع اللتزام بالضمان، خصوًصا إذا وضعنا في العتبار حقي 

 تعمل في كل الظروف واألوقات باستقاللية ـ بعض الش يء ـ في اتخاذ القرار. 

وعلى الجانب األخر، نستنتج أن التشريع األوروبي قد قرر أن نوع اللتزام هنا هو التزام بتحقيق نتيجة وليست بالنتيجة  

أم الت خففة، ولكنه لم يقرر أنها نتيجة تقليدية 
ُ
أنه  امل ا األمر لبحث وتقدير كل حالة على حدة. حيث قرر 

ً
زام بالضمان، تارك

الذكي ودرجة   للنظام  املعطاة  للتعليمات  الفعلي  املستوى  تتناسب مسئوليتهم مع  أن  املسؤولة يجب  األطراف  تحديد  بمجرد 

مدة تدريبه، وبالتالي تزداد مسئولية  استقالليته، بحيث تكون قدرة النظام الذكي على التعلم أو استقالليته أكبر، كلما طالت  

ستخدم 
ُ
 .1امل

ستخدم ل يكون إل بعد النظر إلى بعض العناصر واملحددات املتعلقة بتعلم النظام  
ُ
وُيفهم من ذلك، أن تحديد نوع التزام امل

ستخدم  الذكي ودرجة استقالليته، بحيث كلما ازداد تعلم النظام الذكي ازدادت استقالليته في اتخاذ القرار،  
ُ
وأصبح التزام امل

ستخدم  
ُ
بالضمان أوجب. والعكس بالعكس، ففي حالة عدم بلوغ النظام الذكي بتعلمه واستقالله تلك الدرجة، يكون التزام امل

 هو نوع اللتزام بتحقيق نتيجة تقليدية، يمكن دفعها بالسبب األجنبي. 

نظمة الذكية دائًما ما يقع على عاتق املضرور في هذا  ويستنتج من ذلك، أنه إذا كان عبء إثبات أضرار استخدامات األ 

الوضع، فما يلتزم بإثباته فقط هو وقوع الضرر وعالقة السببية بين الفعل الضار والضرر الواقع. أما ركن الخطأ ـ والذي قد  

ا  ـ من ناحية مسألة عبء  ـ في حالة دفع  يتمثل في فعل أو إهمال، فاملضرور غير مطالب بإثباته. غير أن األمر يختلف  إلثبات 

ستخدم؛ حيث يمكن التمسك بالسبب األجنبي لدفع املسؤولية املدنية الناتجة عن استخدام  
ُ
املسؤولية من ِقبل املسؤول ـ امل

النظام الذكي في حالة عدم وصول النظام الذكي إلى درجة تعلم أو استقاللية معينة، أما في حالة وصوله إلى تلك الدرجة من  

 
صارم  يالحظ على وجه الخصوص، أن املهارات الناتجة عن التدريب املمنوح للنظام الذكي ل ينبغي الخلط بينها وبين املهارات التي تعتمد بشكل  و   1

في املرحلة الحالية ـ يجب  على قدرات التعلم الذاتي عند السعي لتحديد الشخص الذي ُينسب إليه السلوك الضار للنظام الذكي؛ لذلك ـ على األقل

 أن تقع املسؤولية على عاتق اإلنسان وليس الروبوت. راجع في ذلك:

The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017, Section 56.      
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ستخدم بالضمان عن أي ضرر ينتج عن استخدام األنظمة الذكية، بحيث ل  التدرب وال
ُ
تعلم والستقاللية، تصبح مسئولية امل

يمكن دفعها ألي سبب كان ولو كان السبب األجنبي. بمعنى أخر تتدرج مسألة إمكان دفع املسؤولية تبًعا لتدرج حالة النظام  

 ، هذا كله في الوقت الحالي فقط. 1ار الذكي من حيث التعلم والستقالل في اتخاذ القر 

 الحالة الثانية: حالة ُمشغل النظام الذكي 

التجاري   البنك  إدارة  مثل  الذكي،  النظام  استغالل  على  يقوم  الذي  املحترف  الشخص  ذلك  هو  الذكي  النظام  وُمشغل 

 .3ت املصرفية )كشركات الفاينتاك(، والذي يقوم بتشغيل تطبيق ذكي يعتمد على نظام ذكي في إدارة بعض العمليا2الفتراض ي 

لديه   ليس  أنه  ويفترض  ستفيد. 
ُ
امل ُيسمى  أخر  طرف  لحساب  بتشغيله  يقوم  الذكي  النظام  ُمشغل  أن  يتضح  هنا  ومن 

شغل، فمن منهما  
ُ
ستفيد وامل

ُ
اإلمكانيات التكنولوجية والتقنية العالية لتشغيله، وبالتالي يصبح لدينا في الصورة شخصان هما امل

ول عن أضرار استخدام األنظمة الذكية؟ أهو من قام بتشغيل النظام الذكي على سند من القول إنه الشخص املؤهل  املسؤ 

 لذلك، أم الشخص الذي يعمل النظام الذكي لحسابه، أم أن املسؤولية مشتركة؟ 

ألقى   فقد  اإلنساني"،  "النائب  فكرة  ابتكر  الذي  األوروبي  التشريع  ألحكام  أو  وفًقا  شغل 
ُ
امل عاتق  على  املدنية  املسؤولية 

صنع بطريقة تخييرية بين أحدهم 
ُ
ستخدم أو املالك أو امل

ُ
، أي ُيفهم من ذلك أن املسؤولية هنا تقع على عاتق أحدهم وهو  4امل

شغل فقط، هذا من ناحية.
ُ
 امل

ملواد املتعلقة بتغطية األضرار عن طريق  ومن ناحية أخرى، عاد التشريع ذاته في املواد املتعلقة باملسؤولية، وخصوًصا في ا

ستخدم بالستفادة من  
ُ
برمج أو املالك أو امل

ُ
إنشاء صندوق خاص بأضرار استخدامات األنظمة الذكية، وسمح للُمصنع أو امل

 .5املسؤولية املحدودة في حالة مشاركتهم في تأمين هذه األضرار 

ا في تغطية التعويض من خالل اشتراكات هذه األعضاء جميًعا في صندوق  وما يمكن أن نفهمه مما سبق، أن هناك  
ً
اشتراك

ستفيد إذا كان مصدر الضرر الواقع مشترك بينهما، وذلك على حسب  
ُ
شغل وامل

ُ
التأمين، من خالل املسؤولية التضامنية بين امل

هما بتلك النسبة. وتثير تلك الصورة مشكلة نوع  نسبة ودرجة مساهمة كل منهما في وقوع الضرر، وبالتالي يتم توزيع التعويض علي

التزام كل منهما، وهل يظل التزاًما بالضمان بالنسبة لكل منهما، أم أنه التزام بتحقيق نتيجة تقليدية، أم يصبح التزاًما ببذل  

شغل؟ 
ُ
ستفيد وغير ذلك في جانب امل

ُ
 عناية في جانب امل

شغل وا
ُ
ستفيد، فاألول يظل التزامه إما بتحقيق نتيجة تقليدية يمكن دفع املسؤولية  في تلك الصورة، ينبغي التفرقة بين امل

ُ
مل

الناتجة عنها بالسبب األجنبي، وإما بالضمان على حسب درجة تعلم واستقاللية النظام الذكي الذي يقوم بتشغيله؛ ويرجع ذلك  

 
التعلمية   1 قدراته  تسمح  قد  معينة،  نتيجة  تحقيق  منه  يطلب  سوف  دائًما  الذكي  فالنظام  الذكي،  النظام  عمل  من  املرجوة  للنتيجة  للوصول 

 والستقاللية من الوصول إليها، وقد يكون هناك شك في ذلك.  
القرارات، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط باألردن ـ  فاتن عبدهللا صالح، أثر تطبيق الذكاء الصطناعي والذكاء العاطفي على جودة اتخاذ  2

 . 32م، ص 2009ـ   2008كلية األعمال، قسم إدارة األعمال، عام 
ية، بتاريخ  همام القوص ي، نظرية نابليون لاللتزام تترنح أمام التكنولوجيا املالية ـ فاينتك، مقال منشور بجريدة عالم املال، بجمهورية مصر العرب  3

 م. 5/2018/ 19
1 The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017, Section AD.  
2 The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017, Section 59/C.   
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ُ
ستفيد إلى اللجوء مل

ُ
شغل لنظامه الذكي لنفص خبرته أو لنعدامها،  لتخصصه وإتقانه وخبرته في هذا املجال، وهو ما دفع امل

 هذا من ناحية. 

ستفيد من الشتراك   
ُ
ستفيد، فمن املفروض أل يقع عليه التزام حتى نريد تصنيفه، لكن لو حدث وتمكن امل

ُ
أما من ناحية امل

ببذل عناية؛ لعدم خبرته أو درايته  في تشغيل النظام الذكي في جزء من التشغيل، هنا نجد أن اللتزام الذي يقع عليه هو التزام  

بتشغيل األنظمة الذكية، وبالتالي إلثبات مسئوليته يجب أن ُيثبت خطؤه والضرر وعالقة السببية بينهما. ولكن نظًرا لخطورة  

الستخدامات   تلك  الخاص بأضرار  التأمين  األوروبي صندوق  املشرع  الذكية، جعل  األنظمة  استخدام  الناتجة عن  األضرار 

 ًنا لوقوعها أًيا كان مصدرها. ضام

ستفيد إلى التزام إما بتحقيق نتيجة  
ُ
وُيعد ذلك تأكيًدا لتطبيق قواعد املسؤولية املوضوعية، والتي تفرض أن ينقلب التزام امل

ن  تقليدية أو بالضمان، وهو ما يؤثر على مسألة عبء اإلثبات وإمكانية دفع املسؤولية ـ كما سبق القول. غير أن ذلك مرهو 

ستفيد وخبرته في هذا املجال.   
ُ
 أيًضا بمعيار أخر بجانب درجة تعلم واستقالل النظام الذكي، وهو درجة وعي امل

ستخدم في الصورة  1أما في الصورة األخرى 
ُ
شغل، يكون التزامه هو ذات التزام امل

ُ
، وهي أن يكون املصدر الوحيد للضرر هو امل

دية ل يمكن دفعها إل بالسبب األجنبي ـ خصوًصا في هذه املرحلة من مراحل الذكاء، أو  األولى، وهو التزام بتحقيق نتيجة تقلي

ِكر أن املحدد الدقيق  
َ
ذ
ُ
التزام بالضمان من وقوع الضرر نتيجة عمل النظام الذكي اآلن، وفي مرحلة الذكاء الخارق أو القوي. ون

ل النظام الذكي، والتي يمكن قياسها ـ في حالت النزاع ـ عن طريق  لنوع اللتزام ـ كما سبق القول ـ هو قياس درجة تعلم واستقال

 خبراء متخصصين في هذا النوع الدقيق من العلوم. 

شغل ُمستخدًما أخًرا بشرًيا في مساعدته في تسيير وتشغيل النظام الذكي، ويحدث نتيجة تشغيله  
ُ
امل هذا وقد يستخدم 

يكون  فهنا  الغير،  تصيب  أضراًرا  الذكي  من    للنظام  على  شغل 
ُ
امل رجع  وإن  ستفيد، 

ُ
امل أمام  ذاتها  بالكيفية   

ً
مسئول شغل 

ُ
امل

 .  2استخدمه بسبب إهماله

ــة    الخــــــــــــــــــــاتــــــــمــــــــ

التشريعات املختلفة في تناول مسألة أسس املسؤولية املدنية عن األضرار الناتجة عن األنشطة املختلفة في أي   تتفاوت 

م توسعت  مجال  من  ومنها  الخطأ،  افتراض  على  القائمة  أو  التقليدية،  املسؤولية  على  العتماد  يقرر  من  فمنها  املجالت،  ن 

معالجته وذهبت ألبعد من ذلك واعتمدت أسس املسؤولية املوضوعية، والقائمة على فكرة املخاطر، على أساس تطور دور  

لة حتى وصل إلى مرحلة متقدمة من التعلم والستقاللية، التي مكنت اآللة اآللة في األنشطة املختلفة. هذا وقد تطور دور اآل

من القدرة على اتخاذ القرار؛ ما جعل املشرع األوروبي يتنبه إلى خطورة استخدامات األنظمة الذكية وما يترتب عليها من أحكام  

قاة على عاتق املسؤول. ولقد أدت هذه املعالجة إلى إظهار  تتعلق باملسؤولية املدنية الناتجة عنها، وبالتالي على نوع اللتزامات املل

 العديد من النتائج، ومن أهمها: 

 
 وهي الصورة األساسية واألوضح التي تمثل تلك الحالة. 1

2 Cristono Almonte Plaintiff,v. Avernavision & Robotics, INC., Defendant. United States District Court, W.D. New York, No. 11-

CV1088 EAW, 128 F.Supp.3d 729 (2015), 31 Aug 2015.   
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أول: تنظيم التشريع األوروبي لتطبيق واحد فقط من األنظمة الذكية ـ وهو الروبوتات، لم يمنع من الستهداء بتلك القواعد   

ي الذكية  األنظمة  فأحكام  الذكية.  األنظمة  باقي  على  املسؤولية؛  لتطبيقها  قواعد  ومنها  التنظيم،  هذا  من  استنباطها  مكن 

 فالروبوتات تمثل التطبيق الحي والكامل لألنظمة الذكية.

ـ بصفة عامة، ووضع قواعد ُمحكمة تفصيلية لها من محاولة وضع   الذكية  ثانًيا: لم يمنع عدم تنظيم موضوع األنظمة 

شرع العربي فيما بعد، مع الستهداء في وضع هذا  تعريف لها؛ تمهيًدا لتناول أحكامها في تشريع لح 
ُ
ق، حتى يصبح تحت بصيرة امل

 التعريف بعناصر الذكاء الصطناعي.

ا: انتقال الخالف حول شيئية أو استقالل النظام الذكي، أدى بالبعض إلى تطبيق قواعد املسؤولية عن حراسة األشياء  
ً
ثالث

 وإلى تطبيق قواعد املسؤولية الشخصية ـ القائمة على فكرة الخطأ ـ في الحالة الثانية.    ـ نظرية الخطأ املفترض ـ في الحالة األولى،

ـ يبدأ من اختيار األساس املناسب للمسئولية عن أضرار استخدامات األنظمة   ـ في مسألة البحث  رابًعا: إذا كان الخالف 

اس املسؤولية املوضوعية ـ في الوقت الحالي ـ هو أمر  الذكية، فالقول إن تأسيس املسؤولية الناتجة عن تلك األضرار على أس 

حتمي ل مراء فيه. فتطور دور اآللة أدى إلى ظهور هذا النوع من املسؤولية، والتي ل تتخذ من الخطأ ركًنا من أركان املسؤولية؛  

 فتكتفي بتحقق وإثبات املسؤول لركني الضرر وعالقة السببية بين الفعل الضار والضرر. 

الخارق، قد يتمثل أساس املسؤولية في   خامًسا: الذكاء  وعلى العكس مما سبق، ففي املستقبل حال الوصول إلى مرحلة 

للقواعد   وفًقا  املفترض  الخطأ  لنظرية  تطبيًقا  أو  ذاته،  الذكي  النظام  جانب  من  الخطأ  على  القائمة  الشخصية  املسؤولية 

 ا إلى الرجوع لألحكام التقليدية، هذا من جانب.التقليدية للمسئولية املدنية، أي أن التطور قد يقودن

ومن جانب أخر، قد يتمثل هذا األساس في تطوير أكثر للمسئولية املوضوعية ذاتها؛ بالستغناء عن إثبات عالقة السببية  

 على  أيًضا، وقصر األمر على إثبات وقوع الضرر، حيث ل ُيحدد عندها نوع الضرر مصدر الضرر فقط، بل أيًضا ُيعد دلي
ً
ال

 عالقة السببية بين الضرر ومصدره. 

لقى على عاتق املدينـ  املسؤول، وهل هو مجرد التزام ببذل عناية، أم التزام  
ُ
ول يخفى تأثير ما سبق على مسألة نوع اللتزام امل

 بتحقيق نتيجة في صورة من صورها املختلفة، التي استقرت عليها الدراسات األكاديمية.  

إن خرج   املسؤول عن  سادًسا:  تحديد  وقتية وهي مسألة  بحل ملشكلة  اإلنساني"  "النائب  لفكرة  األوروبي  التشريع  ابتكار 

والبعيد.   املتوسط  املدى  املشكلة على  لحل  أكثر وإرجاًء  تعقيًدا  ُيعد  الحقيقة  في  لكنه  الذكية،  األنظمة  أضرار استخدامات 

تحتمل معها تأخير معالجة مسألة تحديد املسؤول، وما يجب على    فالتطور في مجال الذكاء الصطناعي يسير بخطى سريعة ل

املضرورـ  الدائنـ  إثباته، ووسائل دفع املدين للمسئولية. والجدير بالذكر، اختالف فكرة "النائب اإلنساني" عن غيرها من أفكار  

 كفكرة الوكالة، والتبعية، وغيرها.

سؤولية املدنية على نوع اللتزام ببذل عناية فقط، وبالتالي ضرورة البحث  سابًعا: لم يعد يقتصر نوع التزام املسؤول في امل

في درجة العناية املطلوبة فقط، بل إن األمر تعدى ذلك بخصوص أضرار استخدامات األنظمة الذكية، حتى وصلت شدتها إلى  

ا  بالتالي ما يؤثر على مسألة عبء  أو بالضمان، وهو  إلثبات، ونقله، والذي يؤثر بدوره على  اللتزام بتحقيق نتيجة تقليدية، 

  
ً
مسألة وسائل دفع املسؤولية. ويتحكم في تحديد نوع اللتزام عاملي التعلم واستقالل النظام الذكي، فكلما كان اكثر استقالل

 كان اللتزام أشد، والعكس صحيح.
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ـ في الوقت الحالي، في نوعين هما  ثامًنا: انحصار نوع اللتزام في مسألة األضرار الناتجة عن استخدامات األنظم ة الذكية 

اللتزام بتحقيق نتيجة تقليدية أو اللتزام بالضمان. لكن من املؤكد أن يصير نوع اللتزام املأخوذ به في املستقبل هو اللتزام  

 بالضمان، أو تعديل نظرية املسؤولية املوضوعية.                  

 املقترحات والتوصيات: 

: دراس
ً
ة الذكاء الصطناعي بعناية أكبر، وخصوًصا من الناحية القانونية، وضرورة وضع تعريف لألنظمة الذكية، حتى  أول

تكتمل صورة تلك األنظمة، لتأكيد اعتمادها على الجزء املادي )اآللة( واملعنوي )البرامج واألنظمة(. وإن كان هذا القصور لم  

طناعي، على أنها: "تلك األنظمة التي تستخدم القدرة التكنولوجية ملحاكاة البشر  يمنع من محاولة تعريفها في ضوء الذكاء الص

 أو العمل مثلهم، والتفاعل معهم ومع بيئاتهم باستقاللية تامة".

ثانًيا:  إنهاء الخالف القائم حول مادية برامج الذكاء الصطناعي، لعتبارها من األشياء، فهو غير ذي جدوى؛ فالش يء يطلق  

على أي موجود ثابت متحقق يصح أن ُيتصور وُيخبر عنه سواء أكان حسًيا أم معنوًيا، وبذلك يطلق على النظام الذكي،    ـ لغة ـ

وهو ما يؤكد أن إنشاء هذا الخالف ليس سوى خالف وهمي إلثبات شيئية النظام الذكي، فهو بالفعل ش ئ. يضاف لذلك اختالف  

أو ش ئ عن مسألة تحديد املسؤولية املدنية الناتجة عن استخداماته. فال   بحث مسألة تكييف النظام الذكي على أنه شخص 

تقتصر أضرار األشياء على املسؤولية الناتجة عن استخداماتها فقط، فقد تكون املسؤولية عن عيوب صناعتها، أو تشغيلها،  

 ى حدة.أو تطويرها، وهذه مسائل تحكمها قواعد متباينة؛ لذلك وجب دراسة كل صورة وتحقيقها عل

ا: تأسيس املسؤولية عن أضرار استخدامات األنظمة الذكية على أساس أحكام املسؤولية املوضوعية، على األقل في  
ً
ثالث

الوقت الحاضر، فهي نتاج تطور دور اآللة ووصولها لهذه الدرجة من التقنية والدقة. أما في املستقبل، يوص ى بمحاولة تطوير  

النظرية ذاتها   الذكية وتحدد بدقة وُيحدد مصدرها،  تلك  والكتفاء بإثبات وقوع الضرر، حيث يتم تصنيف أضرار األنظمة 

 بحيث ل يأخذ املضرور على عاتقه إثبات عالقة السببية، بل مجرد وقوع الضرر فقط.

الحالي املرحلة  في  والكتفاء  الذكي،  للنظام  املستقلة  القانونية  بالشخصية  العتراف  عدم  "النائب  رابًعا:  فكرة  بإعمال  ة 

اإلنساني"، والتي ابتكرها املشرع األوروبي، والنتظار حتى نرى ما سوف يسفر عنه التطور في هذا املجال، وهل سوف تتحقق  

فكرة الستقالل كاملة؟ وكيف؟ حتى يمكن تحديد نطاق املسؤولية والضمان. لكن ذلك ل يمنع من وضع حدود لشخصية  

مادام أن هناك نائًبا يمثله، بالتالي يجب وضع حدود لشخصية األصيل من ناحية مدى اكتسابه للحقوق  النظام الذكي ذاته، ف 

 وتحمله باللتزامات.    

خامًسا: تحديد أنواع التزام املسؤول عن أضرار استخدامات األنظمة الذكية، وحصرها فقط في اللتزام بتحقيق نتيجة  

الوق في  بالضمان،  اللتزام  أو  األولى  تقليدية  الحالة  في  اللتزامات  تلك  عن  الناتجة  املسؤولية  إمكان دفع  وبالتالي  الحالي،  ت 

بالسبب األجنبي، وعدم إمكان دفعها بالكلية في الحالة الثانية من اللتزامات. عالوة على ضرورة وضع تصور خاص باملستقبل  

 يتمكن من خالله املضرور من اقتضاء التعويض بسهولة. 

الذي  سادًسا:   األمر  تعددها.  الذكية، على حسب  األنظمة  استخدام  في كل صورة من صور  اللتزام ودرجته  نوع  تحديد 

يساعد على تحديد املسؤولية بدقة متناهية، وكيفية ضمانها، وما يساعد على ذلك من حتمية وضع معايير ثابتة لتحديد درجة  

 ع طرق لقياس ذلك.التعلم والستقالل الذي وصل إليها الناظم الذكي، ووض
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واألنظمة   عامة،  بصفة  الصطناعي  الذكاء  مجالت  في  متخصصين  بخبراء  والعامة  الخاصة  الخبرة  جهات  تزويد  سابًعا: 

الذكية بصفة خاصة؛ ملساعدة املحاكم والقضاة في تحديد عناصر املسؤولية من تعلم واستقالل األنظمة الذكية، وبالتالي 

 ولين.إبراز حدود املسؤولية واملسؤ 

ثامًنا: الستعانة في وضع التشريع العربي الخاص باملسؤولية عن أضرار استخدامات األنظمة الذكية بالتشريع األوروبي، مع  

من   النوع  هذا  متكامل عن  نظام  يتم وضع  األجنبية حتى  األبحاث  من  بغيرها  املجال، والستعانة  هذا  في  البحث  على  الحث 

قبل. إضافة لذلك، يجب أن يشتمل هذا التشريع على كافة تطبيقات الذكاء الصطناعي، سواء  املسؤولية يعالج الحاضر واملست 

العقدية أو التقصيرية، على أن تتناول تنظيم كافة األنظمة الذكية، والتي من بينها الروبوتات وليست األخيرة وحدها. كما يجب  

 والستحداث املستمر الحاصل في هذا املجال. الحث على سرعة إصدار تلك التشريعات؛ حتى تمر بمراحل التطور 

 املراجع 

: املراجع باللغة العربية: 
ً
 أوال

 ـ مراجع عامة: 1

 . م1998أيمن إبراهيم العشماوي، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسئولية املدنية، دار النهضة العربية، عام  •

ارف اإلسكندرية، الجزء السابعـ  املجلد األول، عام  عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، منشأة املع •

 . م2004

 .م2004عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، منشأة املعارف اإلسكندرية، الجزء األول، عام  •

 .م2016 محمد ربيع فتح الباب، املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث اإلشعاعي النووي، دار النهضة العربية، عام •

 ـ مراجع متخصصة: 2

 .م1993آلن بونيه، ترجمة: د. علي صبري فرغلي، الذكاء الصطناعي ـ واقعه ومستقبله، عالم املعرفة، أبريل عام  •

ـ منظومة األسلحة ذاتية   • العام  الدولي  القانون  في ضوء  للذكاء الصطناعي  العسكرية  التطبيقات  الديب،  أبو بكر محمد 

 .م2021النهضة العربية، عام  التشغيل نموذًجا، دار 

ـ دراسة تحليلية   • أسامة أحمد بدر، اللتزام ببذل عناية واللتزام بتحقيق نتيجة بين املسؤوليتين الشخصية واملوضوعية 

 .م2011قضائية في القانونين الفرنس ي واملصري، دار الجديدة، عام 

 . م1999دار النهضة العربية، عام  سعيد سعد عبدالسالم، مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية، •

هيثم السيد أحمد عيس ى، اللتزام بالتفسير قبل التعاقد من خالل أنظمة الذكاء الصطناعي، دار النهضة العربية، عام   •

 . م2018

 ـ البحوث واملقاالت واملؤتمرات:3

دبي القضائي ـ مجلة املعهد، العدد حوراء موس ى، التنظيم التشريعي لستخدامات الطائرة من دون طيار والروبوتات، معهد   •

 .م2015، أبريل 21رقم 
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الوطني حول:   • امللتقى  ـ مختارات من أشغال  إجرائية  املدنية، مسطرة  املسؤولية  جبارة نورة، نظرية املخاطر وتأثيرها على 

مستقبل املسؤولية املدنية، جامعة امحمد بوقرة ـ بومردس ـ كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، في 

 م. 28/1/2020

حيزية كروش، الذكاء الصطناعي بين الواقع واملأمولـ  دراسة تقنية وميدانية، مؤتمر امللتقى الدولي  سامية شيهي، باي محمد،   •

 .م2018من نوفمبر لعام  27ـ  26للذكاء الصطناعي: تحد جديد للقانون؟، الجزائر، املنعقد في الفترة 

ـ دراسة مق • ارنة، بحث منشور بمجلة الشريعة والقانون،  سمير حامد الجمال، املسؤولية املدنية عن األضرار البيولوجية 

هـ ـ أبريل  1431جامعة اإلمارات العربية املتحدة ـ كلية القانون، السنة الرابعة والعشرون ـ العدد الثاني واألربعون، ربيع األخر  

 . م2010

نظم التعلم الذكية، مجلة  فوزية برسولي، د. سميرة عبدالصمد، توظيف التكنولوجيا لالرتقاء بجودة التعليم العالي: مدخل   •
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 النازحيندور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية ومساعدة 
The Role of ICRC in Protecting and Assisting Displaced Persons 

 جامعة صنعاء، اليمن   -حكمت أحمد عبدالحميد العمراني 

Hikmat Ahmed Abdulhameed Al Amrani - Sana'a University ,  Yemen 

  

 

 

 امللخص: 

ملعالجة هذه الظاهرة، والتخفيف من حدة آثارها، عمدت الكثير  منذ بدء اهتمام املجتمع الدولي بظاهرة النزوح، وسعيه  

من املنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلى توسيع حدود وليتها، أو مد نطاق أنشطتها، لتتناول احتياجات النازحين  

ز دور عدد من املنظمات الدولية  بصورة أكثر فاعلية. ومع ظهور النهج التعاوني في تحقيق الستجابة لالحتياجات اإلنسانية، بر 

غير الحكومية تجاه النازحين، ومنها اللجنة الدولية للصليب األحمر، والتي كان لها دور في حماية ومساعدة النازحين، باعتبارهم  

 جزءا من السكان املدنيين، والذين هم في وضع يجعلهم من أشد الفئات احتياجا للحماية واملساعدة.

 غير حكومية   – اللجنة الدولية  - النازحون  -صليب األحمر: الكلمات مفتاحية

Abstract: 

Since the beginning of the international community’s interest in the phenomenon of displacement and its 

quest to treat this pure phenomenon and mitigate its effects, the international governmental and non-

governmental organizations have sought to expand the boundaries of their mandate or extend the scope of 

their activities to address the needs of the displaced persons more effectively, and with the emergence of the 

cooperative approach in achieving response to humanitarian needs, the emergence of the role of a number of 

international non-governmental organizations towards the displaced persons, for example: The International 

Committee of the Red Cross, which had a role in protecting and assisting the displaced persons as they are part 

of the civilian population and live in a situation that makes them among the groups which need more 

protection and assistance.  

Key words: Red Cross- displaced persons- International Committee- Non Governmental 
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 مة: مقد

في   األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  عام  17أنشئت  فبراير  العسكريين  1863من  الدائمة إلغاثة  الدولية  اللجنة  باسم  م، 

 . (1) م تحمل اسم اللجنة الدولية للصليب األحمر1880الجرحى، والتي أصبحت منذ العام 

إنسانية، مستقلة ومحايدة بأنها هيئة  العاملي على تقديم املساعدة اإلنسانية  ،  (2) تمتاز هذه اللجنة  وتعمل على الصعيد 

لألشخاص املتضررين من النزاعات والعنف املسلح، كما تعمل على تعزيز القوانين التي توفر الحماية لضحايا هذه النزاعات  

سيع وليتها ونطاق عملها من  . وقد دأبت اللجنة الدولية للصليب األحمر خالل املئة والخمسين عاما املاضية على تو (3)وتطويرها

 .(4) أجل توفير أكبر قدر من املساعدة والحماية لضحايا النزاعات املسلحة

العديد من   النزاعات املسلحة الداخلية، عمدت  ارتفاع أعداد  التسعينات، نتيجة  النازحين منذ أوائل  ارتفاع أعداد  ومع 

للصليب األحمر، إلى توسيع نطاق اختصاصها ليشمل النازحين نتيجة  املنظمات الدولية غير الحكومية، ومنها اللجنة الدولية  

 النزاعات املسلحة، كونهم يمثلون جزءا من السكان املدنيين. 

 أهمية البحث: 

يتمتع النازحون بالحماية الدولية املقررة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني، كونهم وبغض  

م بشر ومدنيون ل عالقة لهم بالعمليات العسكرية، إل أنهم مع ذلك يعانون من عدم وجود آلية دولية تختص  النظر عن نزوحه

الدور   بيان ودراسة  الذي يقتض ي  اإلنساني، األمر  الدولي  القانون  الفئات املحمية بموجب  بحمايتهم ومساعدتهم، على غرار 

 تجاه النازحين. الذي يمكن أن تؤديه اللجنة الدولية للصليب األحمر 

 أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى التعرف على الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية ومساعدة النازحين، وما  

 إذا كان هذا الدور كافيا أم بحاجة إلى دعمه من قبل األجهزة واملنظمات الدولية األخرى. 

 مشكلة البحث: 

ن يعدون أشخاصا مدنيين، لهم الحق في التمتع بالحماية التي يوفرها القانون الدولي اإلنساني،  على الرغم من أن النازحي

إل أنهم يعتبرون من الفئات األكثر احتياجا للحماية واملساعدة، نظرا ملا يمرون به من صعوبات أثناء نزوحهم، كفقدان منازلهم  

أماكن ق العديد منهم للعيش في  الذي يعرض أمنهم  ومصادر رزقهم، واضطرار  د ل تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة، األمر 

وسالمتهم للخطر، وبالنظر إلى عدم وجود آلية دولية تختص بحماية ورعاية النازحين كما هو الحال مع الالجئين، فإن التساؤل  

 
 . 100م، ص2004( ينظر: يوسف، محمد صافي: "الحماية الدولية للمشردين قسريا داخل دولهم"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1)

  - لسياسية( رندة، بوزاهر سيلة: "دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية ضحايا النزاعات املسلحة"، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم ا2)

  ؛ عبدالجبار، هند محمد: "دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية النازحين داخليا:9م، ص2015/2016جامعة محمد خيضر، الجزائر،  

 .236م، ص2018(، 2(، العدد )1العراق نموذجا"، مجلة الكتاب للعلوم اإلنسانية، املجلد )

؛ ليندة، آيت شكديد، تيزيري، عمرون: "مهام اللجنة الدولية للصليب األحمر أثناء النزاعات  12،  9( ينظر: رندة، بوزاهر سيلة: مرجع سابق، ص3)

 .4م، ص2012جامعة مولود معمري، الجزائر،  -وق والعلوم السياسيةاملسلحة الدولية"، رسالة ماجستير، كلية الحق

العامة4) واإلدارة  الحقوق  كلية  ماجستير،  رسالة  اإلنساني"،  الدولي  القانون  وتنفيذ  لتطبيق  التعاقدية  "اآلليات  خليل:  وفاء  جامعة   -( سعادة، 

 . 78م، ص2018بيرزيت، فلسطين، 
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النازحين باعتبارهم من  يثور حول مدى إمكانية امتداد اختصاص اللجنة الدولية للصليب األحمر ليشمل حماية ومساعدة  

 الفئات األكثر ضعفا وحاجة للرعاية واملساعدة.

 فرضيات البحث:  

على الرغم من أن قضية النزوح تعد مسألة داخلية تختص بها الدولة املتأثرة بها، إل أنها وفي نفس الوقت تعد مشكلة    -1

 النزوح بسبب النزاعات املسلحة. تتعلق بالشأن اإلنساني العام، خصوصا في ظل التزايد املستمر لحالت 

إمكانية وصول اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى النازحين وتقديم املساعدة لهم في مختلف املناطق التي نزحوا إليها    -2

اللذين  خاصة في الحالت التي ل تستطيع فيها دولة النزوح الوصول إليهم وتوفير متطلباتهم، وذلك بالنظر إلى القبول والثقة  

 تتمتع بهما اللجنة لدى مختلف أطراف النزاع. 

تقديم اللجنة الدولية للصليب األحمر املساعدة والحماية للنازحين يدخل في صميم أعمالها وأنشطتها باعتبارهم ضحايا    -3

عل برعايتهم  تختص  دولية  آلية  وجود  عدم  ظل  في  للخطر، خصوصا  عرضة  األكثر  الفئات  ومن  املسلحة،  غرار  للنزاعات  ى 

 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئين. 

 منهجية البحث:  

سيتم اتباع املنهج التاريخي، والوصفي، والتحليلي، للحصول على فهم أعمق ملسألة الدور الذي لعبته وتلعبه اللجنة الدولية  

ن، والتعرف على األوضاع والشتراطات التي ينبغي  للصليب األحمر في قضية النزوح، واملراحل التي مر بها اهتمام اللجنة بالنازحي

 توافرها لقيام اللجنة بدورها تجاه النازحين، وكذا دراسة وتحليل آثار هذا الدور عليهم. 

 خطة البحث: 

 سيتم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، وذلك على النحو التالي:

 األحمر بحماية ومساعدة النازحين. املبحث األول: األساس القانوني لختصاص اللجنة الدولية للصليب 

 املبحث الثاني: األنشطة التي تمارسها اللجنة الدولية للصليب األحمر لحماية ومساعدة النازحين.

 

 املبحث األول 

 الختصاص اللجنة الدولية للصليب األحمر بحماية ومساعدة النازحين  األساس القانوني

قبل توضيح الدور الذي تلعبه اللجنة الدولية للصليب األحمر تجاه النازحين، ينبغي أول بيان الفلسفة التي بني عليها تدخل  

اللجنة في مسألة النزوح، واألساس القانوني لهذا التدخل، وما إذا كان دور اللجنة في تقديم الحماية واملساعدة يشمل جميع  

 معينة منهم، وذلك في ثالثة مطالب على النحو التالي:  النازحين أم يقتصر على فئات 
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 املطلب األول 

 الفلسفة التي بني عليها اهتمام اللجنة الدولية للصليب األحمر بمسألة النازحين 

والعنف   املسلحة  النزاعات  حالت  في  اإلنسان  لحقوق  املباشرة  الحماية  بتوفير  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تقوم 

في أي مكان في العالم، وهدفها من ذلك هو تخفيف معاناة األشخاص الذين أثرت النزاعات على حياتهم، والتشجيع  الداخلي،  

 .(1) على اللتزام بالقانون الدولي اإلنساني الذي يوفر الحماية لكل من ل يشارك، أو كف عن املشاركة في النزاع املسلح

،  (2)أثر بالنزاع املسلح لتتجاوز املناطق التي تدور فيها العمليات العسكرية الفعليةوتمتد املهام اإلنسانية للجنة في البلد املت

،  (3) فهي تؤمن بأنه عند تطبيق املبادئ األساسية ل بد أن يتلَق جميع الضحايا الحماية واإلغاثة وفقا ملا تتطلبه احتياجاتهم

 . (4) كثر احتياجاوبموجب مبدأ الحياد تقوم اللجنة بإعطاء األولوية لألشخاص األ 

، فهي  (5) وعليه، تأتي أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية ومساعدة النازحين ضمن واجبها في حماية املدنيين

الحماية اإلنساني  الدولي  القانون  لهم  يكفل  مدنيون,  أشخاص  ش يء  كل  وقبل  أنهم  على  إليهم  الوضع  (6) تنظر  إلى  وبالنظر   ،

الذي   التي تعد الهدف األول  املضطرب  الفئات الضعيفة  يعيشونه والذي قد يهدد حياتهم, فإن النازحين غالبا يعتبرون من 

، وفي كل حالة يتعرض فيها أشخاص نازحون لعنف يتصل بنزاعات أو اضطرابات, ترى اللجنة الدولية أنه من  (7) ألنشطة اللجنة

 . (8) راتها, وإلى الحد الذي تسمح به السلطات املعنية واألوضاع األمنيةواجبها املشاركة بشكل نشط بما يتفق مع وليتها وقد

 املطلب الثاني

 األساس القانوني الختصاص اللجنة بحماية ومساعدة النازحين

 تستند اللجنة الدولية للصليب األحمر في قيامها بمهامها في إنفاذ الحماية الدولية للنازحين إلى التالي: 

 
 . 46ق، ص( ينظر: رندة، بوزاهر سيلة: مرجع ساب1)

ل2) النازحين داخليا"، املجلة الدولية  اللجنة الدولية للصليب األحمر تجاه الالجئين والسكان املدنيين  لصليب ( ينظر: كريل، فرانسواز: "سياسة 

 .6م، ص2001(، سبتمبر 843(، العدد )83األحمر، املجلد )

جامعة   -واملهحرين في ضوء مبادئ القانون الدولي"، رسالة ماجستير، كلية الحقوق ( ينظر: أبو عبدهللا، منال إبراهيم: "الحماية الواجبة للنازحين  3)

 .101م ، ص2020األردن،  -الشرق األوسط، عمان 

؛ األشخاص النازحون داخليا: ولية اللجنة الدولية للصليب األحمر، املجلة الدولية للصليب األحمر،  6( ينظر:  كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص4)

 م.2021/ 3/ 26تاريخ الزيارة:  ، https://www.icrc.org/arم، متوفر على املوقع اإللكتروني: 2000/ 6/ 30(، 838العدد )

جامعة بابل،   -ن ( جاسم، هبه عيدان عبد علي: "دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية النازحين داخليا"، رسالة ماجستير، كلية القانو 5)

 . 101؛ أبو عبدهللا، منال إبراهيم: مرجع سابق، ص111م، ص2020العراق، 

 ؛ األشخاص النازحون داخليا: ولية اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرجع سابق.6( ينظر:  كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص6)

 النازحون داخليا: ولية اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرجع سابق. ؛ األشخاص 101( ينظر: أبو عبدهللا، منال إبراهيم: مرجع سابق، ص7)

 ( ينظر: األشخاص النازحون داخليا: ولية اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرجع سابق.8)

https://www.icrc.org/ar
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: يشكل هذا النظام سندا للجنة في تحقيق أهدافها، واتخاذ املبادرات  (1)جنة الدولية للصليب األحمرالنظام األساس ي لل  -أ

يتمثل دور اللجنة    -1د( منه على أن: "  -4/1، حيث نصت املادة )(2) الرامية لتأمين متطلبات واحتياجات ضحايا النزاعات املسلحة

باعتبارها مؤسسة محايدة تقوم بعمل إنساني،    -لسعي في جميع األوقات  ا  - الدولية للصليب األحمر بوجه خاص فيما يلي: د

إلى ضمان الحماية    -خاصة في حالت النزاعات املسلحة الدولية وغيرها من النزاعات املسلحة وفي حالت الضطرابات الداخلية  

 واملساعدة للعسكريين واملدنيين من ضحايا مثل هذه األحداث ونتائجها املباشرة".

( من ذات املادة على أنه: " يجوز للجنة الدولية أن تقوم بأية مبادرة إنسانية تندرج في نطاق دورها املحدد،  2صت الفقرة )ون

 باعتبارها مؤسسة ووسيطا يتميزان بالحياد والستقالل، وأن تنظر في أية مسألة تتطلب اهتماما من مثل هذه املنظمة".

ند لها مهمة حماية ومساعدة النازحين بشكل صريح، إل أن اختصاصها بحمايتهم  ورغم أن النظام األساس ي للجنة لم يس

؛ (3) ومساعدتهم يأتي في إطار اهتمامها العام بحماية ومساعدة جميع املدنيين ضحايا النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية

مؤقت لدى أقاربهم، أو املتواجدين في املستشفيات، أو  فضحايا النزاعات املسلحة القاطنين في مساكنهم، أو املقيمين بشكل  

 .(4)النازحين الفارين من مساكنهم جميعهم لهم نفس الحق في الحماية

م الخاصة بمعاملة أسرى الحرب: ورد أول ذكر لحق اللجنة الدولية للصليب األحمر  1929اتفاقية جنيف الثانية لعام   -ب

م حيث نصت املادة 1929ماية واملساعدة لضحايا النزاعات املسلحة في اتفاقية جنيف لعام  في اتخاذ املبادرة للقيام بأعمال الح

( منها على أنه: " ل تكون أحكامها عقبة في سبيل الجهود اإلنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب األحمر  88)

 .(5) بقصد حماية أسرى الحرب بموافقة املتحاربين املعنيين"

م: تشكل اتفاقيات جنيف األربع  1977م، والبروتوكولين املضافين لها الصادرين عام 1949اتفاقيات جنيف األربع لعام  -ج

وبروتوكوليها اإلضافيين األساس القانوني الذي تعتمد عليه اللجنة في تقديم مساعداتها اإلنسانية والقيام بأنشطتها التي تهدف  

 . (6) املسلحةلحماية ومساعدة ضحايا النزاعات 

وتقوم اللجنة بإسباغ الحماية الدولية على ضحايا النزاعات املسلحة بنوعيها الدولية وغير الدولية، وذلك بموجب املادة 

الثالثة املشتركة من اتفاقيات جنيف األربع التي تنص على أنه: "... ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب 

( من البروتوكول اإلضافي األول الخاص بحماية ضحايا  81رض خدماتها على أطراف النزاع"، باإلضافة إلى املادة )األحمر، أن تع

 
م، ودخل حيز النفاذ في  2014كانون األول/ ديسمبر عام  18( اعتمدت الجمعية النظام األساس ي للجنة الدولية للصليب األحمر في جلستها بتاريخ 1)

،  1973حزيران/ يونيو عام    21م، وحل هذا النظام محل النظام األساس ي للجنة الدولية للصليب األحمر الذي املعتمد في  2015نيسان/ أبريل عام    1

 م.2003أيار/ مايو  8م وفي 1998تموز/يوليو  20واملعّدل في  

 .59عمرون: مرجع سابق، ص( ينظر: ليندة، آيت شكديد، تيزيري،  2)

للنازحين داخليا"، مجلة تكريت 103( ينظر: يوسف، محمد صافي: مرجع سابق، ص3) البلداوي، رض ي محمد علي: "الحماية الدولية والوطنية  ؛ 

 .313هـ، ص1439جمادي اآلخر  -م2018، حزيران 1، الجزء4، العدد 2للحقوق، املجلد 

(4)Voir: Lavoyer, Jean-Philippe: "Principes directeurs relatifs au emplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays-  

Quelques observations sur la contribution du droit international humanitaire", Revue Internationale De La Croix-Rouge , p508.  

 .60مرون: مرجع سابق، ص( ينظر: ليندة، آيت شكديد، تيزيري، ع5)

؛ نعرورة، محمد: "دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في الرقابة على تنفيذ  59( ينظر: ليندة، آيت شكديد، تيزيري، عمرون: املرجع السابق، ص6)

؛ أبو  27سيلة: مرجع سابق، ص؛ رندة، بوزاهر  136م، ص2014(، يناير  8القانون الدولي اإلنساني"، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد )

 . 61؛ جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص91عبدهللا، منال إبراهيم: مرجع سابق، ص
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النزاعات املسلحة الدولية، والتي تنص على أن: "تمنح أطراف النزاع كافة التسهيالت املمكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب 

أداء املهام اإلنسا لتمكينها من  الحماية والعون  األحمر  تأمين  البروتوكول، بقصد  إليها بموجب التفاقيات وهذا  املسندة  نية 

القيام بأي نشاط إنساني آخر لصالح هؤلء الضحايا شريطة   املنازعات، كما يجوز للجنة الدولية للصليب األحمر  لضحايا 

الثاني الخاص بحماية ضحايا النزاعات املسلحة غير  ( من البروتوكول اإلضافي  18/1موافقة أطراف النزاع املعنية..."، واملادة )

الدولية التي نصت على أنه: "يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي املتعاقد مثل جمعيات الصليب األحمر  

 ا النزاع املسلح". والهالل األحمر واألسد والشمس األحمرين, أن تعرض خدماتها ألداء مهامها املتعارف عليها فيما يتعلق بضحاي

للجنة   لم تسند  األربع والبروتوكولين  اتفاقيات جنيف  في  الواردة  أنه وإن كانت األحكام  السابقة يالحظ  املواد  إلى  بالنظر 

العام   اهتمامها  إطار  في  وذلك  ومساعدتهم،  بحمايتهم  مختصة  تعد  أنها  إل  النازحين،  ومساعدة  بحماية  اختصاصا صريحا 

نيين ضحايا النزاعات املسلحة بنوعيها الدولية وغير الدولية، وكذلك في إطار الجهود التي تبذلها لكفالة  بحماية ومساعدة املد

 . (1) احترام القانون الدولي اإلنساني، الذي يحتوي على كثير من األحكام املتعلقة بحمايتهم ومساعدتهم

( الخاص بسياسة الحركة الخاصة بالنزوح  5األحمر رقم )قرار مجلس املندوبين للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل    -د

الداخلي: أكد هذا القرار على التزام مكونات الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر بالنهوض بعمليات حماية الالجئين  

الهالل األحمر )القرار الواحد  والنازحين، ومساعدتهم طبقا ملا ورد في القرارات التي اعتمدها املؤتمر الدولي للصليب األحمر و 

من    2.3، و)الهدف  (4) م(1995/أ، جنيف  4، و)القرار(3) م(1986، و)القرار السابع عشر، جنيف  (2) م(1981والعشرون، مانيال  

(  9القرار)، إضافة إلى القرارات التي اعتمدها مجلس املندوبين:  (5) م(1999خطة عمل املؤتمر الدولي السابع والعشرين جنيف  

عام   )1991بودابست  والقرار  عام  7م،  بيرمنغهام   )1993( والقرار  عام  4م،  جنيف   )2001( والقرار  عام  10م،  جنيف   )

 . (6) م2003

 
 . 103( ينظر: يوسف، محمد صافي: مرجع سابق، ص1)

األحمر مستعدا في جميع األوقات ( املؤتمر الدولي الرابع والعشرون للصليب األحمر، والذي أكد في الفقرة األولى على أنه ينبغي أن يكون الصليب  2)

حالت    ملساعدة وحماية الالجئين والنازحين والعائدين...، خاصة عندما ل يمكنهم الستفادة من أي حماية أو مساعدة أخرى كما هو الحال في بعض

الجئون والنازحون إلى الحماية الخاصة التي  النازحين. ونص في الفقرة الثامنة على أن: تقدم اللجنة الدولية للصليب األحمر خدماتها كلما احتاج ل

 قد توفرها لهم اللجنة وذلك بصفتها مؤسسة إنسانية محايدة ومستقلة. 

See: Henckaerts, Jean-Marie & Beck, Louise Doswald: "Customary International Humanitarian Law", ICRC ,Volume II: Practice – 

Part 1,2, 2005, p2978. 

عتمده املؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب األحمر، وحث فيه الجمعيات الوطنية على أل تدخر جهدا لضمان تلقي الالجئين وطالبي  ( ا3)

 اللجوء معاملة إنسانية وأوضاع مادية لئقة في البلدان املضيفة. 

See: Henckaerts, Jean-Marie & Beck, Louise Doswald: op.cit. , p2978. 

الدولي(  4) اإلنسانية  املساعدة  في مجال  املبادئ والعمل  بشأن  قرارا  للصليب األحمر والهالل األحمر  السادس والعشرون  الدولي  املؤتمر  ة اعتمد 

 والحماية، دعا فيه الدول إلى تقديم املساعدة اإلنسانية للنازحين ومساعدة الدول التي قبلت الالجئين.

See: Henckaerts, Jean-Marie & Beck, Louise Doswald: op.cit. , p2978. 

م التي اعتمدها املؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب األحمر والهالل األحمر أن تتخذ جميع 20003  -2000( اقترحت خطة العمل لألعوام  5)

 .األطراف في أي نزاع مسلح تدابير فعالة لضمان تقديم املساعدة املناسبة للنازحين في حال حدوث نزوح

See: Henckaerts, Jean-Marie & Beck, Louise Doswald: op.cit. , p2978. 

نيروبي،  6) القاهرة، 2009نوفمبر    25-23( قرارات مجلس املندوبين للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر،  م، املركز اإلقليمي لإلعالم، 

 .43م، ص2010، أبريل 1ط
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األشخاص   لحتياجات  استجابتها  عند  بالنزوح،  الخاصة  السياسة  هذه  تنفيذ  الحركة  مكونات  من  املجلس  طلب  وقد 

 .(1) املكونات األخرى للحركة في ذلكاملتضررين من النزوح، أو عند معاضدة 

 املطلب الثالث

 طوائف النازحين الذين تختص اللجنة الدولية للصليب األحمر بحمايتهم ومساعدتهم

د( من النظام األساس ي للجنة على أن: "يتمثل دور اللجنة الدولية للصليب األحمر بوجه خاص فيما يلي:    -/ج4نصت املادة )

الضطالع باملهام املوكلة إليها بموجب اتفاقيات جنيف، والعمل من أجل التطبيق األمين للقانون الدولي اإلنساني الواجب    -... ج

 التطبيق في النزاعات املسلحة، واإلحاطة علما بأي شكاوى مبنية على ادعاءات بانتهاك هذا القانون.

وم بعمل إنساني، خاصة في حالت النزاعات املسلحة الدولية،  باعتبارها مؤسسة محايدة تق  -السعي في جميع األوقات    -د

الداخلية   الضطرابات  وفي حالت  املسلحة،  النزاعات  من  من    -وغيرها  واملدنيين  للعسكريين  واملساعدة  الحماية  إلى ضمان 

 ضحايا مثل هذه األحداث ونتائجها املباشرة".  

تص بحماية ومساعدة طائفتين فقط من النازحين، هما: النازحون  يتضح مما سبق أن اللجنة الدولية للصليب األحمر تخ

اللجنة ل   ثم فإن  الداخلية، ومن  الدولية، والنازحون بسبب الضطرابات والتوترات  الدولية وغير  املسلحة  النزاعات  بسبب 

بسبب الكوارث    تكون مختصة بحماية ومساعدة األشخاص الذين ينزحون نتيجة املخالفات الجسيمة لحقوق اإلنسان، أو

 . (2) الطبيعية، أو تلك التي من صنع اإلنسان، أو غيرها من أسباب النزوح

واللجنة في اختصاصها بحماية ومساعدة هاتين الطائفتين من النازحين ل تقوم بذلك بوصفهم نازحين، بل بوصفهم مدنيين  

كانت ظروف النزوح تجعلهم من بين فئات املدنيين   ، ومحميين بموجب القانون الدولي اإلنساني، وإن (3) ضحايا نزاعات مسلحة

 .(4)األكثر ضعفا، واألكثر حاجة للحماية واملساعدات الطارئة، كاألطفال، والنساء، وكبار السن، واملرض ى

وتجدر اإلشارة إلى أن اللجنة في أدائها للمهام اإلنسانية خالل النزاعات املسلحة تقوم بذلك طوعا دون إلزام، يظهر ذلك  

من خالل النظر إلى ظروف نشأتها )أنشئت بمبادرة خاصة من أفراد(، إضافة إلى ما ورد في بعض نصوص اتفاقيات جنيف األربع  

وبروتوكوليها اإلضافيين والتي أجازت للجنة عرض خدماتها على أطراف النزاع والقيام بأي نشاط إنساني لصالح ضحايا النزاعات  

إللزام وإنما يدل على إعطاء اللجنة الحرية في عرض خدماتها أو القيام بأي مبادرة إنسانية،  املسلحة، ولفظ الجواز ل يفيد ا

 دون تحملها أي مسئولية قانونية في حال عدم القيام بذلك. 

 ضمان على قدرتها  في الدولي املجتمع  ثقة  واكتسابها الدولية اإلنساني بالصفة إل أنه وعلى الرغم من ذلك فإن تمتع عملها

اإلنسانية لحماية ومساعدة ضحايا   النزاعات أثناء واملساعدة اإلنسانية الحماية املهام  القيام بعدد من  املسلحة، وتخويلها 

باإلضافة إلى واجباتها    -النزاعات املسلحة، جعل أداء اللجنة لدورها اإلنساني تجاه ضحايا النزاعات من النازحين وغيرهم ينطلق  

 
(. ينظر: قرارات مجلس املندوبين للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، مرجع سابق،  5مجلس املندوبين رقم )( من قرار  2( الفقرة )1)

 . 45ص

 . 104( ينظر: يوسف، محمد صافي: مرجع سابق، ص2)

 ؛  103( ينظر: يوسف، محمد صافي: املرجع السابق، ص3)

Voir: Maurice, Frederic & de Courten, Jean: " L'action Du CICR En Faveur Des Refugies Et Des Populations Civiles Déplacées ", 

Politique Humanitaire Et Activités Opérationnelles, p11. 

 . 103( ينظر: يوسف، محمد صافي: مرجع سابق، ص4)
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من الواجب األخالقي، ومن ثقة املجتمع الدولي بها، واملصداقية والقبول اللذان تتمتع بهما لدى    -س ي  الواردة في نظامها األسا

 أطراف النزاع.  

باإلضافة إلى ذلك، تبقى اللجنة بالنظر إلى خبرتها، وطريقة عملها، وقربها املادي من الضحايا، األكثر قدرة من غيرها من  

ياجات الخاصة باملدنيين املتضررين من النزاعات، ومن بينهم النازحين، وبمقدورها أيضا  املنظمات اإلنسانية على تلبية الحت

 .(1) التدخل والعمل بسرعة لصالح النازحين بعد موافقة األطراف املتحاربة

 

 املبحث الثاني

 دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية ومساعدة النازحين 

األح للصليب  الدولية  الحركة  املدنيين  اهتمت  والسكان  الالجئين  بمعاناة  بالغا  اهتماما  نشأتها،  منذ  األحمر  والهالل  مر 

 .(2) النازحين

وانطالقا من واجبها اإلنساني، أخذت اللجنة على عاتقها حماية النازحين ومساعدتهم، وقامت بالستجابة لهم عن طريق  

أعمالها املتصلة بالنزاعات املسلحة توفير الحماية واملساعدة لجميع  ؛ حيث تولت في جميع (3)التفويضات الدولية املمنوحة لها

يتفق واملسؤوليات   السن( وبما  )النساء، األطفال، وكبار  بالنازحين  الخاصة  العتبار الحتياجات  في  آخذة  املدنيين،  السكان 

 . (4) املوكلة لها من جانب الدول في مثل تلك الحالت

تكاد توجد أي عملية تدخلت فيها اللجنة الدولية لحماية ضحايا النزاعات املسلحة لم تحتِو على  ومن الناحية العملية، ل  

م بإعداد وثيقة السفر التي ل يزال يستخدمها  1945، فعلى سبيل املثال: قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر عام  (5) نازحين

الجنسية، والالجئون   النازحون، واألشخاص عديمو  إلى حتى اآلن  العودة  أوراق هوية صالحة، ول يمكنهم  يمتلكون  الذين ل 

 .(6) أماكن إقامتهم املعتادة، أو بلدانهم األصلية

وإلى جانب العمليات الواسعة التي اضطلعت بها اللجنة تجاه النازحين في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين في كل من  

ينبغي   مليون مدني نزحوا بسبب  إثيوبيا والسودان وأنجول وموزمبيق،  رواندا ملساعدة  في  بها  التي قامت  العملية  إلى  اإلشارة 

م 2001م، كما قامت عام  1994م، وساعدت مليون ومائتي ألف منهم في العام  1993األعمال العدائية التي شهدتها البالد عام  

 .(7) بمساعدة خمسة ماليين نازح في نحو خمسين بلدا

 
 8-7ق،، ص( ينظر: كريل، فرانسواز: مرجع ساب1)

 .1( كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص2)

 .81( ينظر: جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص3)

 .2( كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص4)

(5) Voir: Lavoyer, Jean-Philippe: op.cit. , p507. 

 .2( ينظر: كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص6)

 .2سابق، ص( ينظر: كريل، فرانسواز: املرجع ال7)



 2022  يوليو  53العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
59 

العام   أو  م اضطلعت  2016وفي  التخصصات أعدت خصيصا للنازحين،  اللجنة بأنشطة متعددة  أكثر من نصف بعثات 

 . (1) كانت تعود بالنفع على املدنيين جميعا بما فيهم النازحين

والتي أكد عليها نظامها    -واللجنة في قيامها بتقديم الحماية واملساعدة للنازحين تراعي في ذلك مبادئ القانون الدولي اإلنساني  

 .(2) واملتمثلة في: مبدأ اإلنسانية، ومبدأ الحياد، ومبدأ عدم التمييز -اس ي  األس

 : (3) وتقوم اللجنة الدولية بأنشطتها في حماية النازحين ومساعدتهم عن طريق التالي

 ة. نشاط وقائي: بالعمل على منع ما يهدد سالمة النازحين، أو يمس حقوقهم املكفولة في القوانين الوطنية والدولي -1

نشاط استجابة: بتقديم الدعم واملساعدات اإلنسانية للنازحين بدءا من مرحلة ما قبل النزوح، وفي أثناء النزوح، ووصول    -2

 إلى الحلول الدائمة. 

نشاط تصحيحي رقابي: عن طريق املطالبة بوقف النتهاكات والحد منها، وتعريف النازحين بحقوقهم، وتقديم الدعم    -3

 الكامل لهم. 

 يتم تفصيل الدور الذي تقوم به اللجنة في مواجهة مشكلة النزوح في املطالب التالية: وس

 املطلب األول 

 منع النزوح من خالل منع انتهاكات القانون الدولي اإلنساني 

 من  
ً
 رئيسيا

ً
، وقد أكدت في  ( 4) عملها تعتبر اللجنة الدولية منع ظهور الظروف التي قد تؤدي إلى النزوح أثناء النزاعات املسلحة جزءا

اكل  مناسبات عدة أن التزام األطراف املتحاربة بأحكام القانون الدولي اإلنساني وعدم انتهاكها يعد السبيل األمثل ملنع النزوح وتجنب املش 

 . ولتحقيق ذلك فإن اللجنة تقوم بالتالي: ( 5) التي تترتب عليه 

 
 . 3م"، ص2016مايو   17م، "اعتمدت في 2019-2016( ينظر: النزوح الداخلي نهجنا واستراتيجيتنا للفترة 1)

 األحوال جميع في وتخفيفها البشر معاناة الدولي، ويعني تدارك القانون  في األشخاص لحماية  الزاوية حجر اإلنسانية مبدأ مبدأ اإلنسانية: يعتبر   -(2)

 اإلنسانية.  والكرامة الحياة ويستهدف حماية

 وهو واحد معيار وفق املدنيين  إلى نزيه مبدأ الحياد: يقتض ي أن تكون املساعدات اإلنسانية محايدة، بمعنى أن يكون تقديم املساعدات بشكل  -

 احتياجاتهم.  غير آخر ش يء أي أساس على معاملة تفضيلية تلقي أو املساعدات، من الناس من مجموعة أي وعدم حرمان  الحاجة،

 أو اللغة أو الجنس أو اللون  أو على أساس العنصر أي تمييز بدون  اإلنسانية املساعدات تقدم يجب أن  هذا املبدأ مبدأ عدم التمييز: بموجب  -

 من األساسية  احتياجاتهم   يتناسب مع كلوبش تمييزية، غير بطريقة السكان  اإلنسانية إلى املساعدة تقديم يتطلب  املبدأ غير ذلك، فهذا  أو الدين

 كالتمييز  ضروريا، إليها اللجوء يكون  تمييز مشروعة، أوجه باملثل، فهناك  وجوب معاملة الجميع يعني  واملدة، ومع ذلك فإن هذا املبدأ ل  النطاق حيث

 الطبيعي.  الضعف أو الضيق املعاناة أو درجة على السكان والقائم من الضعيفة لصالح الفئات

(،  6العدد )للمزيد ينظر: د. إبراهيم سيف منشاوي: "مبدأ املساعدة اإلنسانية في القانون الدولي اإلنساني"، املجلة الدولية للدراسات اإلنسانية،  

املحقق الحلي    ؛  حيدر عبد علي وقاسم مهدي حمزة: "املساعدات اإلنسانية دراسة في ضوء القانون الدولي اإلنساني"، مجلة78  -76م، ص2022

 . 378 -376م، ص2016للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثالث/ السنة الثامنة، 

 .82( ينظر: جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص3)

لدولية للصليب األحمر، ( النزوح في أوقات النزاع املسلح كيف يوفر القانون الدولي اإلنساني الحماية في الحرب، وما أهمية هذه الحماية، اللجنة ا4)

 . 14م، ص2019أبريل 

 .6( ينظر: كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص5)
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األشخاص النزوح، وتسمح لهم بالبقاء في مناطقهم، من خالل العمل على  السعي للمحافظة على الظروف التي تجنب    -1

، بالدخول في حوار مع األطراف املسلحة الفاعلة، وتذكيرها بالتزاماتها بموجب القانون  (1)تعزيز تنفيذ القانون الدولي اإلنساني

 .(2) ضمان حصولهم على املساعدة التي يحتاجونهااإلنساني، وواجبها في منع النزوح، فضال عن التزاماتها في حماية النازحين، و 

تقديم املشورة للحكومات بشأن الجوانب التقنية للقوانين والسياسات الوطنية لحماية النازحين ومساعدتهم، وتشجيع    -2

 .(3)وحالدول على أن تدرج في تشريعاتها اللتزامات املفروضة عليها بموجب القانون الدولي اإلنساني فيما يتعلق بالنز

، من  ( 4) رفع الوعي في أوساط السلطات املعنية، وحملة السالح، بالقانون الدولي اإلنساني ومساعدتهم على المتثال ألحكامه   - 3

والتدريب  الفني  التعاون  بأنشطة  والقيام  اإلنساني،  الدولي  القانون  نشر  وإفهام  ( 5) خالل  العسكرية،  للقوات  بدورات  والقيام   ،

واملشورة  السلطات   بالخبرة،  السلطات  دعم  وكذلك  حقوقهم،  على  والحفاظ  ومخيماتهم،  النازحين،  حماية  في  بدورها  األمنية 

 . ( 6) القانونية، واملعلومات 

 املطلب الثاني

 عند حدوث النزوح 

ررات عسكرية  في حال الترحيل القسري للسكان: تبحث اللجنة عما إذا تم إجبارهم على النزوح، أم أن نقلهم كان له مب   -1 

وأمنية وفقا ملا نص عليه في القانون الدولي اإلنساني، فإذا تبين أن النزوح قد تم بشكل إجباري، تجري اللجنة مفاوضات مع  

السلطات املعنية في محاولة لوضع حد لهذا النتهاك للقانون الدولي اإلنساني، أما إذا ثبت أن ترحيلهم يشكل ضرورة، أو أنه  

تجنبه، فإن اللجنة تسهر على ضمان أمن الوجهة التي ينقلون إليها )بعيدة عن خط املواجهة بمسافة كافية،    لم يكن باإلمكان 

إلقامة   اختيارها  تم  التي  املواقع  مواءمة  مدى  في  والنظر  عسكرية(،  صفة  للمخيمات  تكون  أل  بضرورة  واعية  والسلطات 

 .(7)ي مساحاتها بمتطلبات إقامة املخيمات(املخيمات )منها وجودها بالقرب من مصادر املياه، وأن تف

 
؛ األشخاص النازحون داخليا: ولية اللجنة الدولية للصليب  148؛ نعرورة، محمد: مرجع سابق، ص7( ينظر: كريل، فرانسواز: املرجع السابق، ص1)

 .3م، مرجع سابق، ص2019-2016تيجيتنا للفترة األحمر، مرجع سابق؛ النزوح الداخلي نهجنا واسترا

الدو 2) املجلة  واملعوقات"،  والتحديات  القوة  مواطن  الداخلي:  للنزوح  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  "استجابة  كالينبرغر، جاكوب:  ينظر:  لية  ( 

علي و العماد، أحمد علي: "حماية النازحين في التشريع  ؛ الحاج، محمد  131،  121م، ص2009(، سبتمبر  875(، العدد )91للصليب األحمر، املجلد ) 

؛ التصدي ملسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات  93جامعة صنعاء، اليمن، بدون تاريخ، ص  -اليمني والقانون الدولي"، مركز دراسات الهجرة والالجئين 

م، 2019-2016؛ النزوح الداخلي نهجنا واستراتيجيتنا للفترة  6، صم2018املسلحة وحالت العنف األخرى، اللجنة الدولية للصليب األحمر، يناير

 .3مرجع سابق، ص

؛ الحاج، محمد علي و العماد، أحمد  10( ينظر: التصدي ملسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات املسلحة وحالت العنف األخرى، مرجع سابق، ص3)

 .93علي: مرجع سابق، ص

؛ الحاج، محمد علي و العماد، أحمد  10الداخلي أثناء النزاعات املسلحة وحالت العنف األخرى، مرجع سابق، ص ( ينظر: التصدي ملسألة النزوح4)

 .93علي: مرجع سابق، ص

 ؛ األشخاص النازحون داخليا: ولية اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرجع سابق.  314، رض ي محمد علي: مرجع سابق، ص( ينظر: البلداوي 5)

 . 92،  87( ينظر: جاسم، هبه عيدان عبد علي: املرجع السابق، ص6)

 . 94؛ الحاج، محمد علي و العماد، أحمد علي: مرجع سابق، ص148( ينظر: نعرورة، محمد: مرجع سابق، ص7)
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نزوحهم  -2 وتجنب  أماكنهم،  في  لبقائهم  األساسية  الخدمات  تلبية  طريق  عن  النازحين:  أعداد  من  والتقليل  ، (1) الحد 

من    (2) واستخدام منهج الحماية املجتمعية في مرحلة ما قبل النزوح لدعم األشخاص املعرضين للخطر في استعداداتهم للنزوح

)حماية ممتلكاتهم، وتحديد طرق النجاة  (  3) خالل مساعدة املجتمعات املحلية على تعزيز أنظمة اإلنذار املبكر والستعداد للفرار

 . (4) اآلمنة، والتأكد من تتبع أفراد العائالت والوثائق الشخصية(

م إلى أماكن جديدة مناسبة، وتقدم لهم  في ظروف محددة وكمالذ أخير تخلي اللجنة األشخاص املعرضين للخطر، وتنقله   -3

 .(5) املساعدات املختلفة

ويمكن للجنة في هذا الصدد، الستفادة من التكنولوجيا الحديثة من خالل إنشاء غرفة عمليات بالتعاون مع السلطات  

ر أمنا وقربا من مناطق  الوطنية والقيام بالتواصل مع سكان املنطقة املعرضين للخطر،  وتحديد خطوط السير، واألماكن األكث 

نزوحهم، وبما يسهل على الدولة واملنظمات اإلنسانية إغاثتهم فيها، ويجنب النازحين واملجتمعات املضيفة مختلف املشاكل التي  

تنتج عن النزوح العشوائي وغير املنظم )كالنزوح إلى أراٍض مملوكة ملواطنين في املجتمع املضيف، أو إلى مناطق شحيحة املوارد   

 والخدمات(. 

جماعات، أو قوات نظامية، أو مسلحة( لضمان وتسهيل    –)دول  (  6) التحاور والقيام بدور الوسيط بين أطراف النزاع  -4

إلى النازحين، وتقديم اإلغاثة لهم ، أو الحث على إقامة مناطق آمنة لحماية النازحين من العتداءات، والحد من  (7) الوصول 

 .(8)إجالء األشخاص الذين يتعرضون للخطرالنتهاكات اإلنسانية، أو 

التي تشتت أفرادها    -5 الروابط األسرية للعائالت  التي تسعى للحفاظ على وحدة األسرة، واستعادة  الضطالع باألنشطة 

والنزوح القتال  شملهم  (9) نتيجة  لم  وإعادة  معهم،  للتواصل  وسيلة  وإيجاد  مصيرهم،  لتحديد  املفقودين  عن  والبحث   ،

 
 . 118( ينظر: جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص1)

قسرية، العدد  ( كوترونيو، أنجيال و باولك، مارتا: "الحماية القائمة على املجتمع املحلي: مقاربة اللجنة الدولية للصليب األحمر"، نشرة الهجرة ال 2)

 .39م، ص2016(، أكتوبر 53)

؛ التصدي ملسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات املسلحة وحالت العنف األخرى، 39مارتا: مرجع سابق، ص( ينظر: كوترونيو، أنجيال و باولك،  3)

 . 10مرجع سابق، ص

 . 10( التصدي ملسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات املسلحة وحالت العنف األخرى، املرجع السابق، ص4)

 . 94رجع سابق، ص( ينظر: الحاج، محمد علي و العماد، أحمد علي: م5)

؛ جندلي، وريدة: "دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية املدنيين األفارقة: الترحيل  102( ينظر: أبو عبدهللا، منال إبراهيم: مرجع سابق، ص6)

محمد علي: مرجع سابق،   ؛ البلداوي، رض ي 128م، ص2015(،  10القسري أثناء النزاعات املسلحة"، مجلة البحوث والدراسات اإلنسانية، العدد )

 ؛ األشخاص النازحون داخليا: ولية اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرجع سابق.314ص

 . 102( أبو عبدهللا، منال إبراهيم: مرجع سابق، ص7)

يوسف، محمد صافي: مرجع سابق، ص8) ينظر:  م105(  املسلحة"،  النزاعات  في  داخليا  النازحين  "حماية  أسامة صبري:  القادسية  ؛ محمد،  جلة 

العددان  السياسية،  والعلوم  حزيران 2-1للقانون  الثالث،  املجلد  األول    -،  سابق، ص 231- 230م، ص2010كانون  مرجع  وريدة:  جندلي،  ؛  128؛ 

؛ األشخاص النازحون داخليا: ولية اللجنة 101؛ جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص 314البلداوي، رض ي محمد علي: مرجع سابق، ص

 لدولية للصليب األحمر، مرجع سابق.ا

للص9) الدولية  اللجنة  املسلحة،  النزاع  حالت  في  بلدانهم  داخل  النازحين  اإلنسانية لحتياجات  الستجابة  بلدانهم  داخل  النازحون  ينظر:  ليب ( 

؛ 101نال إبراهيم: مرجع سابق، ص؛ أبو عبدهللا، م94؛ الحاج، محمد علي و العماد، أحمد علي: مرجع سابق، ص12م، ص2010األحمر، يونيو  

؛ جاسم، 128؛ جندلي، وريدة: مرجع سابق، ص10التصدي ملسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات املسلحة وحالت العنف األخرى، مرجع سابق، ص

؛ دليل إرشادي 242ق، ص؛ عبدالجبار، هند محمد: مرجع ساب65؛ رندة، بوزاهر سيلة: مرجع سابق، ص111هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص
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، وفي حال (2) ، مع الهتمام بشكل خاص بالفئات الضعيفة، كاألطفال غير املصحوبين بذويهم، واملسنين، واملعاقين(1) بأسرهم

من الرعاية والحماية واملساعدة لألشخاص املنفصلين،    عدم التمكن من لم الشمل تعمل اللجنة على ضمان توفير القدر الكافي

 .(3) ل سيما األطفال

ويمكن للجنة الستفادة من التطورات التقنية من خالل قيامها بعمل برنامج أو تطبيق يستطيع من خالله أقارب املفقودين  

 كز اللجنة املعنية.الطالع على آخر املستجدات واألخبار عن أقاربهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى مرا 

وللجنة في إطار مهامها في إعادة الروابط العائلية وأنشطة إدارة الجثث التعاون مع الجمعيات الوطنية للصليب والهالل  

 األحمرين، وعقد الدورات التدريبية لها في هذا املجال.

 .(4) لزيارتهمتحديد هوية النازحين الذين يتم احتجازهم ألسباب تتعلق بالنزاع، وطلب اإلذن  -6

، وتنفيذ تحليل  ( 5) التواصل مع النازحين واملجتمعات املضيفة لفهم احتياجاتهم، وتحديد املبادرات بما يتالءم ويتكيف مع النزوح   - 7

 شامل لالحتياجات، وتحديد الطرق األكثر فاعلية وكفاءة ملساعدة النازحين. 

والجهات    -8 الوطنية  السلطات  مع  األساسية،  التعاون  الحتياجات  وتوفير  النازحين،  حماية  في  الفاعلة  اإلنسانية 

 .(6) واملساعدات اإلنسانية

التعاون مع السلطات على وضع إجراءات تتيح للنازحين إمكانية الحصول على وثائق الهوية، أو أية أوراق رسمية أخرى،   -9

 .(8) ، وإصدار وثائق سفر طارئة(7) أو استبدالها

 
للحماية، مارس/آذار   العاملي  للتجمع  التابعة  العمل  النازحين داخليا، مجموعة  النازحون داخليا: ولية 205م، ص2010عن حماية  ؛ األشخاص 

 اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرجع سابق.

؛ جندلي، وريدة: مرجع سابق،  94أحمد علي: مرجع سابق، ص   ؛ الحاج، محمد علي و العماد،105( ينظر: يوسف، محمد صافي: مرجع سابق، ص1)

؛ دليل إرشادي عن حماية النازحين  242؛ عبدالجبار، هند محمد: مرجع سابق، ص105؛ جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص128ص

لنزوح القسري: آفاق القرن الحادي والعشرين"، ؛ غوتيريس، أنتونيو: "دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في ما يخص ا205داخليا، مرجع سابق، ص

؛ األشخاص النازحون داخليا: ولية اللجنة الدولية للصليب األحمر،  3م، ص2013(، شتاء  888(، العدد )94املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد )

 Maurice, Frederic & de Courten, Jean op.cit. , p16; Lavoyer, Jean-Philippe: op.cit. , p513 مرجع سابق؛   .

 ؛ األشخاص النازحون داخليا: ولية اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرجع سابق.128( ينظر: جندلي، وريدة: مرجع سابق، ص2)

 . 208( دليل إرشادي عن حماية النازحين داخليا، مرجع سابق، ص3)

؛ البلداوي، رض ي محمد علي: مرجع سابق، 242بدالجبار، هند محمد: مرجع سابق، ص؛ ع105( ينظر: يوسف، محمد صافي: مرجع سابق، ص4)

 . 314ص

  .118( جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص5)

؛ النعيمي، زياد عبدالوهاب: "حماية حقوق النازحين بموجب قواعد القانون الدولي  90( ينظر: جاسم، هبه عيدان عبد علي: املرجع السابق، ص6)

 . 199(، ص22(، السنة )69(، العدد )20ام"، مجلة الرافدين للحقوق، املجلد )الع

؛ ترجمة اتفاقية كمبال إلى تطبيق  10( ينظر: التصدي ملسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات املسلحة وحالت العنف األخرى، مرجع سابق، ص7)

 .52م، ص2016عملي، اللجنة الدولية للصليب األحمر، تشرين األول/أكتوبر 

 . 242( عبدالجبار، هند محمد: مرجع سابق، ص8)
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تقديم املساعدات اإلنسانية اإلغاثية للنازحين، من مأوى، وطعام، ومياه صالحة للشرب، وتقديم الرعاية الطبية لهم،    -10

والعمل على وقايتهم من األمراض، إلى جانب حفظ مصادر الدخل ووسائل اإلنتاج، وتوفير التطعيمات، واألطراف الصناعية،  

 . (1) غير املتفجرة أو املهجورةواملواد واملعدات الطبية، وإزالة الذخائر 

األسواق   فيها  تتوافر  التي  النزوح  مناطق  في  النازحين  احتياجات  لتغطية  مشروطة  غير  نقدية  مساعدات  تقديم  وللجنة 

واملنتجات، ويمكن للجنة اعتماد التدخالت النقدية بدل عن املساعدات العينية، أو القيام بشراء املواد اإلغاثية من األسواق  

حلية لدولة النزوح؛ ملا لذلك من أثر إيجابي في دعم القتصاد املحلي، واإلسهام في توفير فرص عمل لكل من النازحين وأبناء  امل

 املجتمع املضيف ومن ثم تخفيف حدة التوترات التي تنشأ بينهم. 

ا  -11 حياة  لتيسير  الصحية  والرعاية  والنظافة  والجراحة،  األولية،  اإلسعافات  برامج  إقامتهم  إدارة  أماكن  في  لنازحين 

 .(2) الجديدة

املجتمعات    - 12 في  األخرى  األساسية  العامة  الخدمات  باملياه، وضمان  اإلمداد  على شبكات  والحفاظ  الصحية،  املراكز  تمويل 

 . ( 3) املضيفة 

في مجال    -13 والدعم  الصغيرة،  القتصادية  كاملشاريع  العيش،  لدعم سبل كسب  برامج  املواش ي  إنشاء  وتربية  الزراعة، 

 ، إضافة إلى تنفيذ برامج النقد مقابل العمل. (4) ملساعدة النازحين على العتماد على أنفسهم من جديد، وإعادة بناء حياتهم

القيام بدور مكِمل لجهود الستجابة الدولية لحتياجات النازحين، من خالل أنشطة تضيف قيمة خاصة، أو تسد    -14

 ، فعلى سبيل املثال تقوم اللجنة بـ:   (5) نت الحتياجات ل تجد استجابة لهاالفجوات متى كا

تقديم    -أ عن  عاجزة  األخرى  اإلنسانية  املنظمات  تكون  عندما  املخيمات  داخل  للنازحين  اإلنسانية  املساعدات  تقديم 

 .(7)، بسبب العقبات السياسية، أو الظروف األمنية الخطيرة(6) املساعدات

( 125من أضخم مخيمات النازحين في العالم، الذي يبلغ عدد سكانه )  -وقد تولت اللجنة إدارة مخيم القريضة في دارفور  

 . (8) عندما حالت املعوقات األمنية دون وجود املنظمات اإلنسانية األخرى في املنطقة - ألف نسمة

 
؛ سعادة، 12( ينظر: النازحون داخل بلدانهم الستجابة اإلنسانية لحتياجات النازحين داخل بلدانهم في حالت النزاع املسلحة، مرجع سابق، ص1)

 .84وفاء خليل: مرجع سابق، ص

 .11عات املسلحة وحالت العنف األخرى، مرجع سابق، ص( التصدي ملسألة النزوح الداخلي أثناء النزا2)

 . 11( التصدي ملسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات املسلحة وحالت العنف األخرى، املرجع السابق، ص3)

؛ التصدي 12رجع سابق، ص ( ينظر: النازحون داخل بلدانهم الستجابة اإلنسانية لحتياجات النازحين داخل بلدانهم في حالت النزاع املسلحة، م4)

 .11ملسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات املسلحة وحالت العنف األخرى، مرجع سابق، ص

 . 130( كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص5)

 . 198؛ النعيمي، زياد عبدالوهاب: مرجع سابق، ص121( ينظر: كالينبرغر، جاكوب: املرجع السابق، ص6)

(7( Voir: Maurice, Frederic & de Courten, Jean: op.cit. , p19.  

 . 129( ينظر: كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص8)
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املج  -ب في  املخيمات  خارج  يعيشون  الذين  للنازحين  العون  تستطيع  تقديم  ل  التي  النائية  األماكن  أو  املضيفة،  تمعات 

 . (1) الوكالت اإلنسانية األخرى الوصول إليها

م، حيث قدمت حصصا غذائية قصيرة 2008من ذلك، الدور الذي لعبته اللجنة في مخيمات كيباتي بشمال كيفو عام  

باكستان في أعقاب نشوب قتال شديد أدى إلى حدوث  األمد، ومواد غير غذائية، وإمدادات مياه، وكذلك األمر في شمال غرب  

نزوح جماعي كبير إلى مناطق يصعب كثيًرا الوصول إليها، وفي نفس الوقت، قدمت اللجنة موادا غذائية وغير غذائية للنازحين  

لل يكن  لم  التي  النزاع  مناطق  في  ولسيما  نفسها،  املضيفة  األسر  مساعدة  عن  أسر مضيفة، فضال  لدى  منظمات  املقيمين 

 .(2)اإلنسانية األخرى أي وجود فيها

نشر القانون الدولي اإلنساني لتعريف النازحين بحقوقهم، وإقامة الدورات التدريبية لهم، وعقد الندوات واملؤتمرات،   -15

ى املجتمع املحلي،  ، ومن األنشطة التي تنفذها اللجنة في إطار الحماية القائمة عل(3) وإعداد البرامج، وإصدار املنشورات وغيرها

، (4) توفير املعلومات بشأن التهديدات املحدقة، وكيفية معالجتها أو تحاشيها، كالتوعية بمخاطر األلغام والذخائر غير املتفجرة

الوصول   آلية  ومعرفة  بحقوقهم،  النازحين  وتوعية  واإلنسانية،  الكرامة  مفهوم  لترسيخ  تعليمية  برامج  إعداد  إلى  باإلضافة 

 .(5) ألساسية املتاحةللخدمات ا

والذين    -16 النازحة  الضعيفة  الفئات  من  وغيرها  اإلعاقة،  وذوي  واألطفال،  بالنساء،  الخاصة  والرعاية  الحماية  توفير 

 .(6) يكونون أكثر عرضة للمخاطر أثناء النزاعات، أو النزوح

وأنشطة    -17 برامج  في جميع  املضيفة  واملجتمعات  النازحين  إعداد  إشراك  إلى  الوضع، وصول  تحليل  من  بدءا  اللجنة، 

 . (7) الستجابة وتنفيذها، ومناقشة احتياجاتهم، وفهم أولوياتهم، وتلقي تعليقاتهم بشأن األنشطة التي نفذت

ن،  فاللجنة في تحديدها لالحتياجات وتلبيتها تنظر إلى السياق الكلي الذي يحدث فيه النزوح، وإلى جميع املتضررين )النازحو 

 .(8)والذين ظلوا في أماكنهم، واملجتمعات املضيفة، والعائدون(

وفي هذا تختلف اللجنة الدولية عن بعض املنظمات اإلنسانية األخرى؛ فعلى الرغم من إدراكها أن النزوح يمكن أن يفاقم  

وحهم( يصبحون أكثر استضعافا من  من ضعف املجتمعات املحلية املتضررة من النزاع، إل أنها ل تعتبر أن النازحين )ملجرد نز 

املدنيين الذين لم ينزحوا، فكثير ممن ظلوا في ديارهم ربما يعانون من وضع أشد سوءا من الذين تمكنوا من الفرار، وفي قصر  

 
؛ غوتيريس، أنتونيو: مرجع سابق،  102؛ أبو عبدهللا، منال إبراهيم: مرجع سابق، ص118( ينظر: جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص1)

 .7ي أثناء النزاعات املسلحة وحالت العنف األخرى، مرجع سابق، ص؛ التصدي ملسألة النزوح الداخل2ص

 .130،  129( كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص2)

 .84( جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص3)

مارتا: مرجع سابق، ص4) باولك،  و  أنجيال  ينظر: كوترونيو،  الناز 85؛ جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص39(  بلدانهم ؛  حون داخل 

 . 12الستجابة اإلنسانية لحتياجات النازحين داخل بلدانهم في حالت النزاع املسلحة، مرجع سابق، ص

؛ التصدي ملسألة النزوح الداخلي  85؛ جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص39( ينظر: كوترونيو، أنجيال و باولك، مارتا: مرجع سابق، ص5)

 .11ملسلحة وحالت العنف األخرى، مرجع سابق، صأثناء النزاعات ا

 . 129( ينظر: جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص6)

 .9( التصدي ملسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات املسلحة وحالت العنف األخرى، مرجع سابق، ص7)

؛ ؛ النعيمي، 2النزاعات املسلحة مواجهة التحديات، مرجع سابق، ص؛ النزوح الداخلي في  121، 119( ينظر: كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص8)

 .198زياد عبدالوهاب: مرجع سابق، ص
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يفة  ، باإلضافة إلى أن العائالت املض (1) الهتمام على النازحين دون الذين ظلوا في منازلهم تشجيع على حدوث مزيد من النزوح

 .(2) التي تتقاسم مواردها الضئيلة مع النازحين غالبا ما تعاني من ضعف شديد، وتحتاج إلى املساعدات اإلنسانية

، (3) ومن ثم تتبع اللجنة نهجا متكامال في الستجابة لالحتياجات املتعلقة بالحماية، واملساعدات الالزمة للنازحين والعائدين

(  4) حتياجات النازحين، واحتياجات املجتمعات املضيفة التي تقاسم النازحين مواردها الضئيلةوتحاول إيجاد توازن بين تلبية ا 

املنزلية األساسية للنازحين واألهالي(5) وتعزيز قدرتها على استيعاب النازحين ، وتعمل على  (6)، فتقوم بتقديم الغذاء، واللوازم 

املشاريع املستدامة التي تعود بالفائدة على النازحين واملجتمعات املضيفة  ، وإقامة  (7)تعزيز أنشطة الحماية والكتفاء الذاتي

، وفي ذات الوقت، تبذل كل الجهود املمكنة للحفاظ على اآلليات التي تتيح للنازحين مواجهة األوضاع القائمة،  (8)على حد سواء

و  الفساد،  أو  السكان،  فئات  بين مختلف  التفاوت  زيادة  نتيجة  تفاقمها  املساعدات  وتجنب  على  املتحاربة  األطراف  استيالء 

 .(9) املقدمة

 . (10) بذل الجهود على املدى املتوسط والطويل لتمكين النازحين من التنقل بحرية، والبحث بأنفسهم عن حلول دائمة -18

بأمان    -19 األصلية  مواطنهم  إلى  عودتهم  لضمان  الضرورية  اإلجراءات  اتخاذ  على  السلطات  إعادة  تشجيع  أو  وكرامة، 

الالزمة لستقرارهم املادية  أماكن أخرى، والتأكد من وجود الظروف  في  أو توطينهم  ، ومساعدتهم على استعادة  (11)دمجهم، 

، وتوفير إمكانية الوصول إلى  (12)الكتفاء الذاتي، وأحيانا تقديم مساعدات قصيرة األجل للتعجيل باستعادة أمانهم القتصادي

 . (13) ة، والحصول على إمدادات املياه، والرعاية الصحيةالخدمات العام

لالنفجار  -20 القابلة  الحرب  باأللغام، ومخلفات  امللوثة  األراض ي  تطهير  املعنية على  السلطات  إلى  (14) تشجيع  باإلضافة   ،

 .( 15) هم التي نزحوا منهاتنظيم حمالت للتوعية بمخاطر األلغام للحفاظ على حياة وسالمة النازحين عند عودتهم إلى أماكن إقامت

 
 .21، 2( ينظر: النزوح الداخلي في النزاعات املسلحة مواجهة التحديات، مرجع سابق، ص1)

انية لحتياجات النازحين داخل بلدانهم في حالت  ؛ النازحون داخل بلدانهم الستجابة اإلنس121( ينظر: كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص2)

 .9النزاع املسلحة، مرجع سابق، ص

 . 132( كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص3)

؛ النازحون داخل بلدانهم الستجابة اإلنسانية لحتياجات النازحين داخل بلدانهم في حالت النزاع  7( ينظر: كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص4)

 .9املسلحة، مرجع سابق، ص

 .7( كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص5)

 . 132( كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص6)

 .37( كوترونيو، أنجيال و باولك، مارتا: مرجع سابق، ص7)

 . 132( كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص8)

 .7( ينظر: كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص9)

 .52إلى تطبيق عملي، مرجع سابق، ص ( ترجمة اتفاقية كمبال10)

؛  314؛ البلداوي، رض ي محمد علي: مرجع سابق، ص128؛ جندلي، وريدة: مرجع سابق، ص134( ينظر: كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص11)

 ؛ األشخاص النازحون داخليا: ولية اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرجع سابق.232محمد، أسامة صبري: مرجع سابق، ص

 134؛ كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص 232؛ محمد، أسامة صبري: مرجع سابق، ص 314( ينظر: البلداوي، رض ي محمد علي: مرجع سابق، ص 12) 

 . 134( ينظر: كالينبرغر، جاكوب: املرجع السابق، ص13)

 . 134( كالينبرغر، جاكوب: املرجع السابق، ص14)

 . 11؛ التصدي ملسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات املسلحة وحالت العنف األخرى، مرجع سابق، ص 103سابق، ص ( أبو عبدهللا، منال إبراهيم: مرجع  15) 
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تنسيق الجهود اإلنسانية مع غيرها من املنظمات الدولية، والسعي لتوحيد الجهود، والعمل بطريقة تكاملية وتعاونية    -21

الوكالت  ؛ حيث تشارك اللجنة الدولية للصليب األحمر في عمل اللجنة الدائمة املشتركة بين  (1)بغرض تحقيق الستجابة املثلى

في الستجابة اإلنسانية للنازحين، كما توفر ملكتب تنسيق الشئون اإلنسانية إطار عمل من ذوي الخبرة لتعزيز التنسيق لصالح  

في ظل النهج العنقودي املتبع في الستجابة اإلنسانية والذي يقسم أنشطة الستجابة    -، إضافة إلى ذلك تشارك اللجنة  (2) النزوح

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئين في قطاع املأوى الذي يتم فيه العمل على تحسين الظروف    -اتإلى تسعة قطاع

املعيشية في مواقع استضافة النازحين من خالل بناء املآوى املؤقتة، وتشييد مرافق املياه والصرف الصحي، وتزويد النازحين  

 باملواد غير الغذائية ومستلزمات اإليواء.  

دعم نشر املبادئ التوجيهية، واستخدامها على املستوى التنفيذي، واستخدمها عند تعاملها مع قضية ل ينطبق عليها   -22

 ، كمسألة عودة النازحين بكرامة وأمان.  (3) القانون الدولي اإلنساني، أو ل يعالجها إل ضمنا

، وشاركت في كل املنتديات اإلقليمية، والعاملية،  (4)املبادئ التوجيهيةوتجدر اإلشارة إلى أن اللجنة قد أسهمت في صياغة  

م ثالث ندوات في جنيف، لتدارس املسائل  1995، كما عقدت في تشرين األول عام  (5) والندوات، وورش العمل املتعلقة بالنزوح

تحدة لشؤون النازحين وفريق الخبراء القانونيين  العملياتية والقانونية ملشكلة النازحين، وبتعاونها وممثل األمين العام لألمم امل

تم إعداد الوثيقة اإللزامية والتحليلية التي جمعت قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني، والقانون  

 .(6) م(1996الدولي لالجئين لتطبيقها على النازحين )التي قدمت للجنة حقوق اإلنسان عام 

ام، ساهمت اللجنة في صياغة السياسات والقرارات التي تؤثر في النازحين، واستنادا إلى خبرتها املباشرة في هذا  وبشكل ع 

التي أفضت إلى  (7)املجال عرضت أراءها وتوصياتها  التفاوض  اتفاقية كمبال، ودعمها عملية  ، من ذلك، مشاركتها في صياغة 

؛ عن طريق  (8) ديق عليها، ومساعدتها في تنفيذ أحكامها على املستوى الوطنيم، وتشجيع الدول على التص 2009اعتمادها عام  

تقديم املشورة القانونية والتقنية بشأن اعتماد األطر القانونية املحلية لتنفيذ التفاقية وتعزيزها، وتقديم توصيات باتخاذ  

 .(9) تدابير عملية في الحوار مع الدول في جميع أنحاء أفريقيا

 
 .131،  119( كالينبرغر، جاكوب: مرجع سابق، ص1)

(2)   Voir: Lavoyer, Jean-Philippe: op.cit. , p508.       

؛ األشخاص النازحون داخليا: ولية اللجنة الدولية للصليب  221صبري: مرجع سابق، ص؛ محمد، أسامة  6( كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص 3)

 Voir: Lavoyer, Jean-Philippe: op.cit. , p512األحمر، مرجع سابق؛     .

نة الدولية للصليب األحمر،  ؛ األشخاص النازحون داخليا: ولية اللج 221؛ محمد، أسامة صبري: مرجع سابق، ص 6( ينظر: كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص 4) 

 مرجع سابق. 

؛ التصدي ملسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات املسلحة وحالت العنف األخرى، مرجع سابق،  223-222( محمد، أسامة صبري: مرجع سابق، ص5)

 .7ص

 .223- 222( ينظر: محمد، أسامة صبري: مرجع سابق، ص6)

 .7أثناء النزاعات املسلحة وحالت العنف األخرى، مرجع سابق، ص( التصدي ملسألة النزوح الداخلي 7)

؛ التصدي ملسألة النزوح الداخلي أثناء النزاعات املسلحة وحالت العنف األخرى، 15( ترجمة اتفاقية كمبال إلى تطبيق عملي، مرجع سابق، ص8)

 . 17مرجع سابق، ص

 .15سابق، ص ( ينظر: ترجمة اتفاقية كمبال إلى تطبيق عملي، مرجع9)
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العملية، ووضع    كما شاركت   القضايا الخاصة بالنازحين، ووضع الخطط والستراتيجيات لتحسين الستجابة  في تحليل 

 . (1) املعايير واألهداف األساسية واملناسبة

وفي سبيل تعزيز قدراتها على تلبية احتياجات النازحين على نحو أفضل أصدرت اللجنة عددا من القرارات، والسياسات،  

 املتعلقة بالنزوح والنازحين، منها: والستراتيجيات  

: أمد هذا القرار الحركة بسياسة فعلية  (2) القرار الحادي والعشرين حول "مساعدة الصليب األحمر الدولي إلى الالجئين"  -1

( 1ملساعدة الالجئين واألشخاص النازحين والعائدين، وأوضح الدور الفرعي والتكميلي للصليب األحمر، حيث أكد في النقطة )

من بيان السياسة أن: "الصليب األحمر ينبغي أن يكون مستعدا في جميع األوقات ملساعدة الالجئين، والنازحين، والعائدين إلى  

لعام   الرابعة  جنيف  اتفاقية  بموجب  محميين  أشخاصا  الضحايا  هؤلء  اعتبار  عند  وحمايتهم،  عند  1949أوطانهم  أو  م، 

م املضاف لتفاقيات جنيف األربع، أو بما يتفق والنظام  1977ن البروتوكول األول لعام ( م73اعتبارهم لجئين بموجب املادة ) 

أو مساعدة أخرى، كما في بعض حالت   أية حماية  الدولي، وخاصة عندما ل يمكنهم، اإلفادة من  األساس ي للصليب األحمر 

عن املفقودين، التابعة للجنة الدولية للصليب  األشخاص النازحين داخل أوطانهم، ويؤكد أيضا دور الوكالة املركزية للبحث  

 .(3) األحمر

القرار الخامس حول "سياسة الحركة الخاصة بالنزوح الداخلي": أكد فيه مجلس املندوبين على التزام مكونات الحركة الدولية   - 2

للصليب األحمر والهالل األحمر بالنهوض بعمليات حماية الالجئين والنازحين، ومساعدتهم، وشدد على أهمية احترام القانون الدولي  

شجع على اتخاذ كافة اإلجراءات املناسبة لدعم جهود الدول لتنفيذ القانون اإلنساني، والدولي لحقوق اإلنسان،  بفروعه درءا للنزوح، و 

 . ( 4) وتطبيقها على النازحين، والعتراف باملبادئ التوجيهية بشأن النزوح 

بالنزوح الداخلي لعام   الخاصة  الحركة  بالتصدي ملسأ   (5) م2009وقد أكدت سياسة  التزامها  النزوح، والعمل على  على  لة 

مساعدة النازحين واملجتمعات املضيفة، وأقرت بأهمية الستجابة املنسقة للحركة تجاه النزوح، وتستند في عملها على عدد  

من املبادئ تتمثل في: مساعدة جميع املتضررين جراء النزوح )النازحون واملجتمعات املضيفة(، الوصول إلى املجتمعات املحلية  

للخطر، وإلى صانعي القرار، وتذكير األطراف املتحاربة بالتزاماتها الدولية، والحيلولة دون حدوث النزوح، مع إقرار حق  املعرضة  

أو دمجهم، وإشراك   توطينهم  وإعادة  للنازحين،  والكريمة  اآلمنة  الطوعية  العودة  بإرادته، ودعم  بلده  في مغادرة  كل شخص 

البرامج وتنفيذها، والتنسيق مع مختلف الهيئات اإلنسانية في الستجابة لحتياجات  األفراد واملجتمعات املحلية في تصميم  

 .(6) النزوح

م: دشن هذا القرار بداية  1999( الصادر عن املؤتمر الدولي السابع والعشرين، املنعقد في جنيف عام  1القرار رقم )  -3

م، والتي حددت التدابير التي يجب أن تتخذها الجمعيات الوطنية، والتحاد  2003  -2000جديدة بإقرار خطة العمل للفترة  

 
 .122( جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص1)

 م.1981( تم اعتماده في املؤتمر الدولي الرابع والعشرون للصليب األحمر املنعقد في مانيال عام 2)

 .3( كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص3)

 . 44- 43مرجع سابق، ص( قرارات مجلس املندوبين للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، 4)

م، ينظر: املركز اإلقليمي لإلعالم، قرارات مجلس 2009( اعتمدها  مجلس املندوبين للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر في نوفمبر  5)

 . 48املندوبين للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، مرجع سابق، ص

 .54-48وبين للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، مرجع سابق، ص( للمزيد ينظر: قرارات مجلس املند6)
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وفقا ملهمة كل منها، وبما يتسق والقانون الدولي اإلنساني، من أجل تقديم العون  الدولي، واللجنة الدولية للصليب األحمر،  

 . (1) لالجئين وملتمس ي اللجوء بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين، ونفس األمر بالنسبة للنازحين

العمل على مواصلة األنشطة    - رين: األول م الخاص بالنازحين، والذي أكد على أم 2013( لعام  10قرار مجلس املندوبين رقم )   - 4

اتباع نهج شامل من أجل    - الخاصة بالنازحين، والعمل على تطوير هذه الخطط واألعمال كل بحسب دوره املوكل إليه القيام به، والثاني 

امل  الندماج  إلى  الطوعية، وصول  العودة  إلى  النزوح  قبل  ما  بدءا من مرحلة  واألنشطة  األعمال  أفضل  احتياجاتهم  تنفيذ  لسد  حلي 

 . ( 2) األساسية 

م، بشأن "تعزيز تنفيذ سياسة الحركة بشأن النزوح الداخلي": أكد القرار على  2019( لعام  7قرار مجلس املندوبين رقم )  -5

لجائحة كوفيد استجابة شاملة  كفالة  إلى  فيها،  مكون  مهمة كل  مع  يتماش ى  بما  الحركة  مكونات  تراعي    19-سعي جميع  التي 

الصلة،   ذات  األخرى  املعنية  والجهات  السلطات  إلى  توصيات  مجموعة  ووجهت  ضعفهم،  ومواطن  النازحين،  احتياجات 

 . (3) على النازحين داخليا( 19-وبموجب ذلك أصدرت اللجنة كتيبا يتناول موضوع )الحد من أثر جائحة كوفيد

خصص الستراتيجية تركيزا متجددا على مواجهة النزوح  : ت(4) م2018-2015استراتيجية اللجنة الدولية للصليب األحمر    -6

، وقد ورد في الهدف الثاني لالستراتيجية )تعزيز الستجابة املميزة للجنة الدولية تجاه الحتياجات املتنامية(  (5)باعتباره أولوية

( منها والتي نصت على: "تعزيز 5ة )الحديث عن نهج اللجنة فيما يتعلق بتلبية الحتياجات اإلنسانية للنازحين، وذلك في الفقر 

في  العنف  من  املتضررين  والسكان  والالجئين،  للنازحين،  اإلنسانية  الحتياجات  بتلبية  املتعلق  الدولية  اللجنة  نهج  وتوطيد 

  ( 7املناطق الحضرية، واملهاجرين املستضعفين من أجل سد فجوات محددة متعلقة بالحماية واملساعدة..."، وورد في الفقرة )

تقييم   في  أفضل  بصورة  إشراكهم  بغرض  وذلك  أكبر،  وتنظيم  بمنهجية  تتسم  بطريقة  املستفيدين  مع  "التواصل   : منها 

 احتياجاتهم، وفي تحديد الستجابات املالئمة". 

: تحدد هذه الستراتيجية طموح  (6) م 2019-2016استراتيجية اللجنة الدولية للصليب األحمر لحماية ومساعدة النازحين    -7

اللجنة إلى تعزيز استجابتها امليدانية للنزوح، واملساعدة على تشكيل السياسات والقرارات املؤثرة في النازحين، والخطاب األعم  

القضية بهذه  املتعددة  (7) املحيط  الدولية  اللجنة  استجابة  وتعزيز  تمتين  التالي:  في  الستراتيجية  هذه  أهداف  وتتمثل   ،

ر املعارف والكفاءات الالزمة داخل اللجنة الدولية وفي عموم الحركة برمتها ملجابهة النزوح،  التخصصات تجاه النزوح، وتطوي

 .(8) وتعزيز قدرة اللجنة الدولية على التأثير في األطر املعيارية والتنظيمية والسياسات املتعلقة بالنزوح، والنقاش العام املحيط

 
 .3( كريل، فرانسواز: مرجع سابق، ص1)

 . 129، 128( ينظر: جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص2)

 م.2020على النازحين داخليا، اللجنة الدولية للصليب األحمر، مايو  19-( الحد من أثر جائحة كوفيد3)

م، ينظر: اللجنة الدولية للصليب األحمر، استراتيجية اللجنة  2014يونيو/ حزيران   18( تبنتها الجمعية العامة للجنة الدولية للصليب األحمر في  4)

 م.2014م، يوليو/ تموز 2018- 2015الدولية للصليب األحمر 

 .1صم، مرجع سابق، 2019- 2016( النزوح الداخلي نهجنا واستراتيجيتنا للفترة 5)

م، ينظر: اللجنة الدولية للصليب األحمر، النزوح الداخلي نهجنا واستراتيجيتنا 2016أيار/ مايو  17( اعتمدتها اللجنة الدولية للصليب األحمر في 6)

 م. 2016م، مايو 2019- 2016للفترة 

 .1م، مرجع سابق، ص2019- 2016( النزوح الداخلي نهجنا واستراتيجيتنا للفترة 7)

 . 4م، املرجع السابق، ص2019- 2016ينظر: النزوح الداخلي نهجنا واستراتيجيتنا للفترة ( للمزيد 8)
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م: تعمل اللجنة بموجبها على إعادة الروابط العائلية، وتهدف إلى تحسين  2018-2008استراتيجية إعادة الروابط العائلية    -8

مجالت   في  والتنسيق  التعاون  وتعزيز  وغيرها،  املعلومات  وتبادل  والتدريب  الحتياجات،  تقييم  مجالت  في  واألداء  القدرات 

الوطنية، وتعزيز الدعم ألنشطة إعادة الروابط  الستجابة السريعة، والتنسيق والتعاون مع السلطات واملنظمات والجمعيات 

 .(1)العائلية بالترويج ألهمية الروابط، والتصال بالجهات املعنية، وزيادة قدراتها على مواصلة أنشطتها 

 الخاتمة: 

ليه في  بعد النتهاء من بيان الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األحمر تجاه النازحين، واألساس الذي استندت ع

 هذا التدخل، والتطور الذي مر به هذا الهتمام، تم التوصل إلى عدد من النتائج والتوصيات. 

 النتائج:   -أوال

يعتبر النازحون أثناء النزاعات املسلحة جزءا من األشخاص املدنيين الذين يتمتعون بحماية ورعاية اللجنة الدولية للصليب   - 1

 األحمر. 

للصليب األحمر يشمل النازحين بسبب النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية، والنازحين  اختصاص اللجنة الدولية    -2

 بسبب الضطرابات والتوترات الداخلية بوصفهم مدنيين ضحايا نزاعات مسلحة.  

ية  تقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر بدور فعال في حماية ومساعدة النازحين، وتوفير مختلف الحتياجات األساس  -3

 لهم. 

 التوصيات:  -ثانيا

حماية    -1 من  اللجنة  تمكين  ذلك  من  مهامها،  تأدية  أثناء  اللجنة  تواجه  التي  الصعوبات  تذليل  املتنازعة  األطراف  على 

 ومساعدة النازحين، وتسهيل وصولها إليهم، وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك، وتوفير الحماية للعاملين معها في امليدان. 

كفاءة موظفي اللجنة فيما يتعلق بجمع املعلومات املتعلقة بالحتياجات اإلنسانية، وإعداد التقارير، وتدريبهم على  رفع    -2

 تقنيات التقييم، ورفع التقارير. 

الستفادة من التطور التقني والوسائل التكنولوجية الحديثة عند قيام اللجنة بمهامها اإلنسانية، ملا لذلك من دور في   -3

يف من العوائق التي تحول دون وصولها إلى كافة النازحين ضحايا النزاعات املسلحة وتحديد احتياجاتهم، واإلسهام في  التخف

 تحقيق استجابة إنسانية مثلى قدر اإلمكان. 

 قائمة املراجع 

 املراجع العربية:  ❖

 الكتب:  -1

 م. 2004القاهرة، دار النهضة العربية، يوسف، محمد صافي: "الحماية الدولية للمشردين قسريا داخل دولهم"،   -

 

 
 .133( جاسم، هبه عيدان عبد علي: مرجع سابق، ص1)
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 املجالت:  -2

- ( العدد  األحمر،  للصليب  الدولية  املجلة  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  ولية  داخليا:  النازحون  (،  838األشخاص 

 م. 26/3/2021تاريخ الزيارة:  ، https://www.icrc.org/arم، متوفر على املوقع اإللكتروني: 30/6/2000

املجلد   - للحقوق،  تكريت  مجلة  داخليا"،  للنازحين  والوطنية  الدولية  "الحماية  علي:  محمد  رض ي  العدد2البلداوي،   ،4  ،

 ه.ـ1439جمادي اآلخر  -م2018، حزيران 1الجزء

رحيل القسري أثناء النزاعات املسلحة"،  جندلي، وريدة: "دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية املدنيين األفارقة: الت -

 م.  2015(، 10مجلة البحوث والدراسات اإلنسانية، العدد )

الهجرة   - دراسات  مركز  الدولي"،  والقانون  اليمني  التشريع  في  النازحين  "حماية  علي:  أحمد  العماد،  و  علي  محمد  الحاج، 

 جامعة صنعاء، اليمن، بدون تاريخ.  - والالجئين

: "استجابة اللجنة الدولية للصليب األحمر للنزوح الداخلي: مواطن القوة والتحديات واملعوقات"، املجلة  كالينبرغر، جاكوب -

 م. 2009(، سبتمبر 875(، العدد )91الدولية للصليب األحمر، املجلد )

ليا"، املجلة الدولية  كريل، فرانسواز: "سياسة اللجنة الدولية للصليب األحمر تجاه الالجئين والسكان املدنيين النازحين داخ -

 م. 2001(، سبتمبر 843(، العدد )83للصليب األحمر، املجلد )

األحمر"، نشرة   - الدولية للصليب  اللجنة  املحلي: مقاربة  القائمة على املجتمع  "الحماية  مارتا:  باولك،  أنجيال و  كوترونيو، 

 م. 2016(، أكتوبر 53الهجرة القسرية، العدد )

"حماية - صبري:  أسامة  السياسية،    محمد،  والعلوم  للقانون  القادسية  مجلة  املسلحة"،  النزاعات  في  داخليا  النازحين 

 م.2010كانون األول  -، املجلد الثالث، حزيران2-1العددان

نعرورة، محمد: "دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في الرقابة على تنفيذ القانون الدولي اإلنساني"، مجلة العلوم القانونية   -

 م. 2014(، يناير 8سية، العدد )والسيا

النعيمي، زياد عبدالوهاب: "حماية حقوق النازحين بموجب قواعد القانون الدولي العام"، مجلة الرافدين للحقوق، املجلد   -

 (. 22(، السنة )69(، العدد )20)

العراق نموذجا"، مجلة الكتاب  عبدالجبار، هند محمد: "دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية النازحين داخليا:   -

 م. 2018(، 2(، العدد )1للعلوم اإلنسانية، املجلد )

غوتيريس، أنتونيو: "دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في ما يخص النزوح القسري: آفاق القرن الحادي والعشرين"، املجلة   -

 م.2013(، شتاء 888(، العدد )94الدولية للصليب األحمر، املجلد )

 سائل: الر  -3

أبو عبدهللا، منال إبراهيم: "الحماية الواجبة للنازحين واملهحرين في ضوء مبادئ القانون الدولي"، رسالة ماجستير، جامعة   -

 م. 2020الشرق األوسط، كلية الحقوق،  

امعة  جاسم، هبه عيدان عبد علي: "دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية النازحين داخليا"، رسالة ماجستير، ج -

 م. 2020بابل، كلية القانون، 

رسالة   - الدولية"،  املسلحة  النزاعات  أثناء  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  "مهام  عمرون:  تيزيري،  شكديد،  آيت  ليندة، 

 م. 2012ماجستير، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

https://www.icrc.org/ar
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لقانون الدولي اإلنساني"، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، كلية  سعادة، وفاء خليل: "اآلليات التعاقدية لتطبيق وتنفيذ ا -

 م.2018الحقوق واإلدارة العامة، 

رندة، بوزاهر سيلة: "دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية ضحايا النزاعات املسلحة"، رسالة ماجستير، جامعة   -

 م.2015/2016محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 صدارات: اإل  -4

األحمر،   - للصليب  الدولية  اللجنة  األخرى،  العنف  وحالت  املسلحة  النزاعات  أثناء  الداخلي  النزوح  ملسألة  التصدي 

 م. 2018يناير

النازحون داخل بلدانهم الستجابة اإلنسانية لحتياجات النازحين داخل بلدانهم في حالت النزاع املسلحة، اللجنة الدولية   -

 م. 2010األحمر، يونيو للصليب 

 م. 2019-2016النزوح الداخلي نهجنا واستراتيجيتنا للفترة  -

اللجنة   - الحماية،  أهمية هذه  الحرب، وما  في  الحماية  اإلنساني  الدولي  القانون  املسلح كيف يوفر  النزاع  أوقات  في  النزوح 

 م. 2019الدولية للصليب األحمر، أبريل  

 م. 2014كانون األول/ ديسمبر عام  18ب األحمر املعتمد بتاريخ النظام األساس ي للجنة الدولية للصلي -
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ْرِض التوازن دون انتهاك حرية املستثمر؟شروط أوامر التداول.. كيف تقوم البورصة 
َ
 ِبف

 )دراسة في قواعد بورصة الكويت( 

Trading Order Conditions How Does the stock Exchange Impose Equilibrium Without 

Violating the Investor's Freedom? (The Case of Boursa Kuwait) 

 .(KILAWكلية القانون الكويتية العاملية أ. هشام العبيدان ) 

Hesham Emad Al-Obaidan  (the Kuwait International College of Law (KILAW). 

 

 امللخص: 

ص موضوع هذا البحث في الكيفية التي يتمُّ عبرها اقتران العروض والطلبات في بورصة الكويت بناًء على شروط أوامر   يتلخَّ

 فيها؛ األمر الذي يوضح سياسة جذب السيولة في البورصة. التداول املتاحة 

السعر،   محاور  وهي  بالطلبات؛  العروض  اقتران  عبرها  يتمُّ  التي  التداول  أوامر  لشروط  أساسية  محاور  ثالثة  نجد  حيث 

 والكمية، والسريان. 

 ما كان تظهر مواجهة بين حرية املستثمر في وضع شروط ألمر التداول الخاص ب
ً
ُد  لكن دائما قّيِ

ُ
ه، وبين قواعد البورصة التي ت

 هذه الشروط في إطار سعي السوق إلى فرض التوازن فيها. 

ُق البورصة أعلى مستوًى ممكٍن من   حّقِ
ُ
وقد خرجنا بعدة توصياٍت هادفٍة إلى تعديل شروط أوامر التداول املتاحة بحيث ت

 في فرض الشروط على األمر من جهٍة أخرى.    التوازن وجذب السيولة من جهٍة، مع املحافظة على حرية املستثمر

 أوامر التداول، سعر األمر، كمية األمر، سريان األمر. الكلمات املفتاحية: 

Abstract 

The research is summarized in the way through which offers and requests are coupled in Boursa Kuwait, 

showing the policy of attracting liquidity. 

We find three main parts for the conditions of trading orders; They are price, quantity and validity. 

But there has always been a confrontation between the investor's freedom to set conditions for his trading 

order, and the stock exchange's rules that restrict these conditions in the context of the market's endeavor to 

impose balance. 

We have come up with several recommendations aimed at modifying the conditions of the available trading 

orders so as to achieve the highest possible level of balance on the one hand, and preserving the investor's 

freedom on the other hand. 

Keywords: Trading Orders, Price, Quantity, Validity. 
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مة قدَّ
ُ
 : امل

التداول  تنطلق عمليات التداول في البورصة ابتداًء من عالقة املستثمر بالوسيط املالي، حيث يقوم املستثمر بإرسال أمر  

 ؛ بغرض إدخاله في نظام التداول اللكتروني الخاص بالبورصة. 1للوسيط 

لة للعروض والطلبات في البورصة؛ فهو يحتوي على طلب أو عرض كميٍة من   ِ
ّ
شك

ُ
ُيعتبُر أمر التداول هذا من أهّمِ العناصر امل

ٍن.  ٍن، وعلى أجل ُمعيَّ  األوراق املالية، على سعٍر ُمعيَّ

ة بأمر التداول؛ فهو قادٌر على طلب أية كميٍة على أّيِ سعٍر    من حيث املبدأ، فإنَّ املستثمر له حرية وضع الشروط الخاصَّ

 وألّيِ أجٍل. 

ُق   حّقِ
ُ
 بسلطة البورصة من خالل القيود على شروط أوامر التداول، بحيث ت

ً
دة لكن من حيث الواقع، تكون هذه الحرية ُمقيَّ

ُد أسعار األوامر وإمكانية تنفيذها تحت طائلة رفض  السوق مصلحتها في جذب السيولة بش قّيِ
ُ
كل متوازن، لذلك نرى البورصة ت

 األمر وجعله كأن لم يكْن. 

ها تسعى لجذب املستثمرين؛ ولهذا فهي تحاول منحهم أعلى سقٍف ممكٍن من   وهنا تنشأ إشكالية في بورصة الكويت، حيث إنَّ

 تحاول فرض إطاٍر عاّمٍ من التوازن املالي.  حرية أوامر التداول، لكن البورصة باملقابل

د    قد يسعى املستثمر لتحصيل سعٍر ُمحدَّ
ً
 ما تتعارض فكرة حرية املستثمر مع توازن السوق؛ فمثال

ً
وفي هذه النقطة، كثيرا

على   ينطبق  واألمر  السعرية،  الحدود  خارج  ه  ألنَّ األمر  رفض  يتمُّ  ولذلك  بكثير،  السوق  سعر  يتجاوز  الكمية  لكنه  الشروط 

 والزمنية التي يشترطها املستثمر. 

  
ً
 واسعا

ً
وبخصوص قواعد بورصة الكويت، فقد أتاحت البورصة العديد من شروط أوامر التداول، ومنحت املستثمر طيفا

 تتواج
ً
 تنظيمية

ً
ا أوجد بيئة ة بهذه الشروط؛ ممَّ  خاصَّ

ً
دت بعض الشروط، وفرضت قواعدا ه مع  من الحرية، لكن البورصة قيَّ

 فكرة حرية شروط األوامر. 

 أهداف البحث 

 توضيح املحاور األساسية لشروط أوامر التداول؛ من حيث السعر، والكمية، والزمن.  .1

 إظهار اإلشكاليات املرتبطة بكّلِ أمٍر فيما يخصُّ حرية املستثمر وفرض التوازن.  .2

درجٍة ممكنٍة من الحرية في وضع الشروط على  اقتراح الحلول الكفيلة بتحقيق التوازن للسوق مع منح املستثمر أعلى   .3

 أوامره التداولية.

 

 

 
 القضاء األمريكي هذه العملية:  1

َ
 أو كما َوَصف

"... the placement of purchase orders…". See: 

Absolute Activist Value Master Fund Ltd. v. Ficeto, United States Court of Appeals, Second Circuit, April 13, 2012. 
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 أهمية البحث: 

تظهر أهمية البحث من أنَّ حلَّ إشكالية التعارض بين حرية املستثمر في فرض الشروط السعرية والكمية والزمنية، وبين  

ي إلى إيجاد سوٍق جاذبٍة للسيولة ومتوازنٍة ف ، وهو ما سيرتقي بكفاءة السوق ويمنحها  فرض التوازن في البورصة؛ سيؤّدِ
ً
ي آٍن معا

 القدرة على القيام بأدوارها في تثمير املدخرات ورفد املشروعات الستراتيجية في الدولة بالسيولة. 

 منهج البحث 

 ؛ بغرض وصف شروط أوامر التداول.املنهج الوصفي •

اٍء لشروط    ؛ حيث نقوم بتحليل نصوص قواعداملنهج التحليلي النقدي االستنتاجي  • بورصة الكويت بهدف تقديم نقٍد بنَّ

 أوامر التداول فيها، ثم استنتاج املقترحات بناًء عليه. 

ق التوازن بين ضبط السوق عبر شروط أوامر التداول من  املنهج االستقرائي • ؛ بغرض اإلجابة عن التساؤل فيما إذا تحقَّ

 جهٍة، وبين مراعاة حرية املستثمر من جهٍة أخرى. 

 إشكالية البحث 

 "كيف يمكن تنظيم شروط أوامر التداول بما ُيراِعي حرية املستثمر وتوازن السوق في نفس الوقت؟"

 مصطلحات البحث

 ؛ هو األمر الذي يوجهه املتعامل في البورصة إلى وسيطه املالي بغاية تنفيذ صفقة تداول.أمر التداول  ➢

 املتعاِمل للوسيط حتى يتم تنفيذ الصفقة على أساسه.؛ وهو السعر الذي حدده سعر األمر ➢

 ؛ وهي الكمية التي يريد املتعامل الحصول عليها من تنفيذ صفقة التداول.  كمية األمر ➢

 خاللها. سريان األمر ➢
ً
 ؛ وهي املدة التي يريد املتعامل بقاء األمر ساريا

ط البحث 
َّ
 ُمخط

 ر التداول املبحث األول: شروط القيمة.. الحدود السعرية ألم

د السعر .  املطلب األول: أمر ُمحدَّ

 املطلب الثاني: األمر بسعر السوق . 

 املبحث الثاني: شروط الكم.. الحدود الكمية ألمر التداول 

 املطلب األول: أمر التنفيذ واإللغاء .

 املطلب الثاني: أمر التنفيذ أو اإللغاء . 

 مر التداول املبحث الثالث: شروط السريان.. الحدود الزمنية أل 

 املطلب األول: األوامر القابلة للتنفيذ خالل جلسة تداول واحدة 

 املطلب الثاني: األوامر السارية لجلسات تداول عديدة  



 2022  يوليو  53العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
76 

 املبحث األول: شروط السعر.. الحدود السعرية ألمر التداول 

د السعر )املطلب األول(، ثم أثر األمر بسعر السوق )املطلب الثان  ي(. سنرى األمر ُمحدَّ

د السعر   املطلب األول: أمر ُمحدَّ

ة بسعر التداول   كان له الحقُّ بتحديد  1منحْت بورصة الكويت الحرية للمستثمر بفرض شروطه الخاصَّ
ً
؛ فإذا كان مشتريا

بيع   عبره  ُيريُده  الذي  السعر  بتحديد   
ً
أيضا الحقُّ  له  يكون   

ً
بائعا كان  يريدها، وإذا  التي  املالية  األوراق  التي  سعر شراء  أوراقه 

 يمتلكها. 

د السعر   البائع أو  (Limit Price Order)وهكذا كان األمر ُمحدَّ ٍد من  التداول على سعٍر ُمحدَّ إلى  الذي يهدف  ؛ وهو األمر 

 2املشتري 
ً
 مقابال

ً
 .3، والذي يتمُّ تسجيله في سجل األوامر حتى يجد أمرا

أّيِ   بتحديد  يسمح  ل  السعر  د  ُمحدَّ األمر  بطبيعة  لكن   
ً
مطلقة ليست  البورصة  السعرية ضمن  فالحرية  للتداول،  سعٍر 

 تحت طائلة رفض األمر.
ً
 أو هبوطا

ً
 الحال؛ ذلك في ظّلِ وجود حدوٍد سعريٍة ل يجوز ألمر التداول تجاوزها صعودا

 بما نسبته 
ً
 سعرية

ً
 10وحيث إنَّ بورصة الكويت قد فرضت حدودا

ً
 أو هبوطا

ً
 100هم بسعر سوق ، فإذا كان الس4% صعودا

د أكثر من سعر   تمَّ رفض األمر.  110فلس، فال يجوز للمشتري أو البائع أن ُيحّدِ
َّ
 فلس، وإل

دة السعر إذا تمَّ تنفيذها دون حدوٍد سعريٍة؛ ولهذا   اء األوامر ُمحدَّ ر بشكٍل مباشٍر جرَّ
َّ
بالتالي، فإنَّ توازن البورصة قد يتأث

 سعرّيٍ قادرٍة على ضبط التوازن لكن دون مبالغٍة في تقييد حركة السعر.  يجب على البورصة فرض نسبة قيٍد 

دة السعر بغرض التأثير على السوق،   وما غاب عن بورصة الكويت، هو أنَّ املتالعبين باألسعار قد يستخدمون األوامر ُمحدَّ

، قد يوحي   5مر حتى وإن تمَّ رفضها من البورصة، حيث إنَّ تراكم األوامر املرفوضة ضمن سجل األوا
ً
ٍن مثال في اتجاٍه سعرّيٍ ُمعيَّ

، فيتبعه الجمهور، وتنجح بالتالي عملية التالعب باألسعار.  للجمهور بوجود اتجاٍه تداولّيٍ مستقبلّيٍ

 

 

 

 
ق بالفكر التداولي في بورصة الكويت، راجع: 1  للتعمُّ

 . 1983، ديسمبر 4، العدد 7يت، املجلد الشمري، طعمة صعفك، أحكام تداول األوراق املالية في القانون الكويتي، مجلة الحقوق، جامعة الكو 
 .2019(، قواعد التداول في بورصة الكويت، اإلصدار الثاني، 1)  1-10-9املادة  2
ه مستقلٌّ عن السوق  3 دة الذي يبدو وكأنَّ حدَّ

ُ
دة بغرض لفت النظر إلى سجل األوامر امل حدَّ

ُ
 األصلية:أطلق جانب من الفقه مصطلح سوق األوامر امل

Parlour, Christine A., and Duane J. Seppi, Limit order markets: A survey, Handbook of financial intermediation and banking, Vol. 

5, 2008, page 63. 

 أنظر في األرقام املحددة في هذه األوامر، لدى:

Horst, U., & Paulsen, M., A law of large numbers for limit order books. Mathematics of Operations Research, 42(4), 2017, page 

1280. 
 ، قواعد التداول في بورصة الكويت.12-9املادة  4

5 Roşu, Ioanid, A dynamic model of the limit order book." The Review of Financial Studies, Vol. 22, No. 11, 2009, page 4601. 
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 املطلب الثاني: األمر بسعر السوق 

د السعر، ويتمُّ تنفيذه على    هو أمٌر غير  (Market Price Order - MKT)اعتبرت بورصة الكويت أنَّ األمر بسعر السوق  ُمحدَّ

 1سعر التداول الحالي 
ً
 .2، وهو أمٌر سريع التنفيذ عادة

، وهذا من خصائص  3وهذا املوقف التنظيمي ُيساهُم في سرعة تنفيذ األمر وضّخِ أكبر كميٍة ممكنٍة من السيولة في البورصة 

 .4األمر بسعر السوق 

 على أفضل سعر سوٍق وفق طلب املستثمر،  لكن ما غاب عن بورصة الكويت، هو  
ً
أنَّ األمر بسعر السوق يمكن تنفيذه أيضا

 ففي هذه الحالة يكون على الوسيط اختيار أفضل وقت إلدخال األمر بغرض تحصيل أفضل سعر سوق للمستثمر. 

ُر ض ِ
ّ
ه قد ُيؤخ  ملصلحة املستثمر، لكنَّ

ً
خَّ السيولة في البورصة، وقد  في الحقيقة، األمر على أفضل سعر سوق هو أكثر خدمة

 . 5يكون هذا هو سبب عدم اعتماد بورصة الكويت لهذا األمر 

ى هذا إلى   على الوسيط في حال اختيار وقت غير مناسٍب إذا أدَّ
ً
باملقابل، فإنَّ األمر على أفضل سعر سوق يضع مسؤولية

 تنفيذ األمر على سعر سوٍق غير متالئٍم مع أهداف املستثمر. 

 

 لثاني: شروط الكم.. الحدود الكمية ألمر التداول مبحث ا

د بطبيعة   د الكمية التي سيتمُّ التنفيذ عليها، وهذا ما ُيحّدِ حّدِ
ُ
ها ت عتبُر شروط الكم من أهم الشروط في أمر التداول؛ ألنَّ

ُ
ت

 الحال قيمتها ومدى جوهرية تأثيرها في توازن التداول. 

 التنفيذ واإللغاء )املطلب األول(، وأمر التنفيذ أو اإللغاء )املطلب الثاني(.تنقسم أوامر الكم في البورصة إلى أمر 

 

 

 
 التداول في بورصة الكويت.(، قواعد 2)  1-10-9املادة  1
، راجع:  2

ً
 ما لم يكن هناك قيود طارئة على تداول األسهم مثال

، ديسمبر 4، العدد  7صرخوه، يعقوب يوسف، القيود الواردة على تداول األسهم وأزمة سوق األوراق املالية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، املجلد  

1983 . 
 ، لدى:أنظر بخصوص السيولة في بورصة الكويت 3

املدرجة  املحجان، فهد محمد سعد، تحليل العالقة بين خصوصية السيولة والربحية واملديونية السابقة وبين املزيج التمويلي في الشركات الصناعية  

 . 2012في سوق الكويت لألوراق املالية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، األردن، نوقشت عام 
 ع: للمزيد من املعلومات، راج 4

Solomon, Sorin, and Peter Richmond, Power laws of wealth, market order volumes and market returns, Physica A: Statistical 

Mechanics and its Applications, No. 1-2, 2001, page 188. 
 راجع في تجربة بورصة نيويورك، لدى:  5

Bacidore, Jeffrey, Katharine Ross, and George Sofianos, Quantifying market order execution quality at the New York Stock 

Exchange, Journal of Financial Markets, Vol. 6, No. 3, 2003, page 281. 
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 املطلب األول: أمر التنفيذ واإللغاء 

ه األمر الذي يستند على فكرة    (Fill and Kill Order)سمحْت قواعد بورصة الكويت بأمر التنفيذ واإللغاء   على أساس أنَّ

دة من املستثمر، ثم إلغاء الجزء الباقي إذا لم يتمَّ تنفيذه بالكامل  حدَّ
ُ
عتبُر ذات  1تنفيذ جزٍء من املكية امل

ُ
، وهو من األوامر التي ت

 .19803 ، أو من الشروط الوقائية كما وصفتها محكمة كاليفورنيا األمريكية منذ عام2شروٍط جوهريٍة 

َتْين:   بمعنى، أنَّ أمر التنفيذ واإللغاء قد يحتوي على كميَّ

  الكمية القابلة للتنفيذ •
ٌ
؛ وهي الكمية التي قد تتقابل مع الطرف اآلخر من التداول، فإذا كان األمر شراء، فقد ُيوجُد كمية

، وهي الكمية التي يتمُّ تنفيذها في الوا
ً
 قع. تكافئ هذا األمر على طرف البيع مثال

للتنفيذ • القابلة  غير  يتمُّ  الكمية  التي  الكمية  للتداول، وهي  اآلخر  الطرف  أيُّ مقابٍل على  لها  ُيوجُد  ل  التي  الكمية  ؛ وهي 

.
ً
 على توفير األوراق املالية املطلوبة مثال

ً
 إلغاؤها، فإذا كان األمر للشراء فال يكون طرف البيع قادرا

التنفيذ واإللغاء، أمر  التداول    ومن خالل تحليل  األمر ل يضغط على طرف  التداول؛ فهذا  توازن   على 
ً
تأثيره عاديا يبدو 

 املقابل، بل َيسَتخِدُم الكمية املتوافرة منه فقط. 

 من أن ينتظر  
ً
د عدم تنفيذها، بدل ذٍة ألمره بمجرَّ ص من أية كمياٍت غير ُمنفَّ

َّ
ومن خالل هذا األمر يمكن للمستثمر أن يتخل

ر بشكٍل دائٍم. التنفيذ في ظّلِ   ظروف البورصة التي تتغيَّ

ُيريُد   أي عندما  ذة؛  املنفَّ غير  الكمية  إلغاء  الكمية دون  د  ُمحدَّ تداول  أمر  إرسال  إمكانية  تذكْر  لم  الكويت،  بورصة  لكن 

دٍة أو حتى إلغاء األم  ر. املستثمر شراء كميٍة كبيرٍة من األوراق بغّضِ النظر عن تحّرِك سعرها خالل مدٍة ُمحدَّ

 لطرف التداول اآلخر، وُيساهُم في إعادة توازن  
ً
ُم خدمة  ينتظر في سجل األوامر، وهو ُيقّدِ

ً
ال د الكمية يبقى ُمسجَّ حدَّ

ُ
فاألمر امل

نٍة.  ر ِقَوى السوق، وينشأ العرض أو الطلب على ورقٍة ماليٍة ُمعيَّ  عندما تتغيَّ
ً
ة  البورصة خاصَّ

 املطلب الثاني: أمر التنفيذ أو اإللغاء

ٌر في توازن التداول بالبورصة (Fill or Kill Orderيمكن وصف أمر التنفيذ أو اإللغاء   ِ
ّ
ه أمٌر حاسٌم ومؤث ؛ فهو أمٌر يهدف  4( بأنَّ

دٍة من التداول أو إلغاء األمر بالكامل، وهو ُيعتبُر من األوامر شديدة الندفاع في البورصة   .5إلى تنفيذ كميٍة ُمحدَّ

 
 (، قواعد التداول في بورصة الكويت.1)  2-10-9املادة  1
 راجع: 2

Duong, Huu Nhan, and Paul Lajbcygier, The information content of special orders, Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 45, 2017, 

page 68. 
3 "… protective orders and conditions…". See: 

Securities & Exchange Com'n v. Dresser Indus., United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, July 16, 1980. 
 للمزيد من الشرح حول هذا األمر، راجع: 4

McInish, T. H., & Wood, R. A, Hidden limit orders on the NYSE. Journal of Portfolio Management, 21(3), 1995, page 19.. 

 لدى:
ً
 أنظر أيضا

Harris, L., Order exposure and parasitic traders. University of Southern California working paper, 23, 1997. 
 راجع: 5
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ب التنفيذ بالكامل أو اإللغاءسمحت بورصة الكويت ب
َّ
ه األمر الذي يتطل  إياه بأنَّ

ً
، وهو ما  1أمر التنفيذ أو اإللغاء، واصفة

ُر بشكٍل جوهرّيٍ على القيم السوقية لألوراق املالية  ِ
ّ
 .2ُيؤث

  
ٌ
ا أن يستطيع  ل يوجد في أمر التنفيذ أو اإللغاء أنواٌع للكميات املذكورة فيه من املستثمر، بل يوجد كمية  فقط، إمَّ

ٌ
واحدة

ة، فيتمَّ إلغاء كمية األمر بالكامل.   الوسيط تنفيذها بالكامل للمستثمر أو يفشل في املهمَّ

ل  
ُّ
يمكن تطبيق صدماٍت سعريٍة عميقٍة باستخدام أمر التنفيذ أو اإللغاء، حتى في حالة إلغاء األمر، ألنَّ هذا األمر ُيوِحي بتشك

ٍن )بيع أو شراء(.حالة اندفاٍع كبيرٍة ل جاه ٍتداولّيٍ ُمعيَّ ِ
ّ
 دى املستثمرين نحو ات

ق بوقت إدخال أمر التنفيذ أو اإللغاء،  
َّ
ة فيما يتعل ي إلى منازعاٍت بين املستثمرين ووسطائهم، خاصَّ  هذا األمر قد يؤّدِ

كما أنَّ

 فهنا يجب على
ً
 فوريا

ً
 مفتوح املدة    فهل هو أمٌر فوريٌّ أم أمر مفتوٌح املدة، فإذا كان أمرا

ً
ا إذا كان أمرا ، أمَّ

ً
الوسيط إدخال فورا

.
ً
َعا

َّ
 فيكون للوسيط تقدير وقت إدخاله؛ بحيث يختار اللحظة التي يكون نجاح هذا األمر ُمَتَوق

 املبحث الثالث: شروط السريان.. الحدود الزمنية ألمر التداول 

ها الشروط املرتبطة بزمن   عتبُر شروط السريان بأنَّ
ُ
تنفيذ أمر التداول، وهي ذات تأثيٍر كبيٍر على نجاح أمر التداول، فاألسعار  ت

 لزمن إدخال أمر التداول؛ األمر الذي يجعل وقت إدخال األمر من أكثر الشروط الحاسمة  
ً
والكميات تختلف في البورصة وفقا

 في استقرار التداول. 

إلى أوامر قابلة للت م شروط السريان أوامر التداول  قّسِ
ُ
نفيذ خالل جلسة تداول واحدة )املطلب األول(، وأوامر القابلة  ت

 للتنفيذ خالل جلسات عديدة للتداول )املطلب الثاني(. 

 املطلب األول: األوامر القابلة للتنفيذ خالل جلسة تداول واحدة

 تنقسم األوامر التي يسعى املستثمر لتنفيذه خالل جلسة تداوٍل واحدٍة إلى:

؛ وهو األمر الذي يبقى ساري املفعول من تاريخ إدخاله خالل  (Good-for-Day (GFD) - Day Order)أمر اليوم   ➢

 بشكل صارم 3جلسة التداول، حتى نهاية هذه الجلسة 
ً
دة زمنيا حدَّ

ُ
 .4، ويعتبر من األوامر امل

رات السعرية الكبيرة؛ حيث يضمن املستثمر أنَّ أمره لن ينتقل   إلى يوٍم تداولّيٍ آخر، فإذا  وهو أمٌر هامٌّ في حالت التغيُّ

ر السعر لن يتجاوز نسبة الحدود السعرية في ذلك    بسعر السوق ليوٍم واحٍد، فهذا يعني أنَّ هامش تغيُّ
ً
أرسل املستثمر أمرا

 .5% وفق قواعد بورصة الكويت 10اليوم؛ أي ما نسبته 

 
Duong, Huu Nhan, Petko S. Kalev, and Chandrasekhar Krishnamurti, Order aggressiveness of institutional and individual 

investors, Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 17, No. 5, 2009, page 533. 
 (، قواعد التداول في بورصة الكويت.2)  2-10-9املادة  1
 رفع أسعار األسهم في بورصة الكويت: أنظر بخصوص 2

املطيري، سعد خالد سعد، أثر استخدام نظام التكاليف على أساس النشاط على تعظيم الربحية وعلى أسعار أسهم الشركات املدرجة في سوق  

 . 2017، أبريل  1، العدد 21جلد الكويت لألوراق املالية: دراسة تطبيقية في قطاع األغذية، مجلة الفكر املحاسبي، جامعة عين شمس، مصر، امل
 (، قواعد التداول في بورصة الكويت.1)  3-10-9املادة  3
 راجع في تحديد األوامر:  4

McInish, Thomas H., and Robert A. Wood, op. cit., page 19. 
 ، قواعد التداول في بورصة الكويت.12-9املادة  5
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اري حتى نهاية الجلسة التي تمَّ إدخال  ؛ وهو األمر الس(Good-Till-End Session Order)أمر حتى نهاية الجلسة   ➢

. بالتالي، يمكن أن يكون أمر التداول لجلسة الفتتاح أو الستمرار أو اإلغالق فقط، وهي من احتمالت التنفيذ  1األمر فيها 

 .2املحدودة ألمر التداول 

األمر، حيث إنَّ بعض الجلسات  تظهر هنا إشكالياٍت عديدٍة بخصوص الطبيعة السعرية والكمية الواجب قيامها في  

د   رة؛ مثل األمر بسعر ُمحدَّ ِ
ّ
 لألوامر املؤث

ً
اسة على توازن التداول مثل الفتتاح أو اإلغالق، ل يجوز أن تكون مفتوحة الحسَّ

 على أمر التنفيذ أو اإللغاء.
ً
 على أقص ى حّدٍ لألسعار، وهذا ينطبق أيضا

رة من املمكن تحديدها ز  ِ
ّ
، ثم ضمان التأثير على سعر الفتتاح  هذه األوامر املؤث

ً
 في جلسة الفتتاح أو اإلغالق مثال

ً
منيا

 أو اإلغالق. 

 على أكبر كميٍة ممكنٍة، ثم إلغاء  (Immediate-or-Cancel Order)أمر فوري   ➢
ً
؛ وهو األمر الذي يتمُّ تنفيذه فورا

الكويت في بورصة  املستمّرِ فقط  التداول  به خالل    ،  3الباقي، وُيسَمُح 
ُ
ف التنفيذ واإللغاء، وُيصنَّ أمر  األمر مع  يتالقى هذا 

 .5؛ أي تلك التي يتمُّ تنفيذها مباشرة من الوسطاء4ضمن األوامر الخاطفة في البورصة 

تأثير األمر الفوري على توازن التداول فيها، ولذلك فقد حظرت   إلى خطورة  هت  تنبَّ ُيالحظ هنا أنَّ بورصة الكويت قد 

 فتتاح أو اإلغالق، وحصرته في الستمرار. إرساله خالل ال 

 أم ل، وهو في الواقع يحظى بنفس الطبيعة  
ً
 فوريا

ً
لكن بورصة الكويت لم توضح هل يكون أمر التنفيذ أو اإللغاء أمرا

 املستعجلة. 

 املطلب الثاني: األوامر السارية لجلسات تداول عديدة 

 من  (Good-Till-Cancel Order)أمر حتى اإللغاء   ➢
ً
 "األمر املفتوح"، أي األمر الذي يكون مفتوحا

ً
ى أيضا ؛ وهو ما ُيسمَّ

 على األكثر   90حيث مدة تنفيذه في ظّلِ قواعد البورصة، التي وضعْت الحدَّ األقص ى له بـ  
ً
. ُيساعُد هذا األمر املستثمر على  6يوما

 .8وم بإرسال األمر حتى يرى املستثمر أنَّ الوقت قد حان إللغائه، فيق7مواجهة التداول السريع في البورصة 

 
 لكويت.(، قواعد التداول في بورصة ا2)  3-10-9املادة  1

2  Cho, Jin-Wan, and Edward Nelling, The probability of limit-order execution, Financial Analysts Journal, Vol. 56, No. 5, 2000, page 

28. 
 (، قواعد التداول في بورصة الكويت.5)  3-10-9املادة  3

4  Harris, Lawrence, and Ethan Namvar, The Economics of Flash Orders and Trading (Presentation Slides), SSRN (2017). 

See:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2952381 (6-6-2021). 
 أنظر في القضاء األمريكي: 5

"… bring their trading orders directly to the exchange floor through the medium…". See: 

PBW Stock Exchange, Inc. v. Securities and Exch. Com'n, United States Court of Appeals, Third Circuit, September 28, 1973. 
 (، قواعد التداول في بورصة الكويت.3)  3-10-9املادة  6

7  Clark, Carol, R. Heckinger, R. Ranjan, and J. W. McPartland, What Tools Do Vendors Provide to Control the Risks of High Speed 

Trading? Federal Reserve Bank of Chicago, October (2011). See: 

https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/historical/frbchi/policydiscussion/frbchi_policy_2011-01.pdf (6-6-2021). 
 يكون اإللغاء عبر أمر خاص باإللغاء، أنظر في قضاء املحكمة العليا األمريكية:  8

Czyzewski v. Jevic Holding Corp., Supreme Court of United States, March 22, 2017. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2952381
https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/historical/frbchi/policydiscussion/frbchi_policy_2011-01.pdf
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 على تراكم األوامر في سجل النتظار، وهو األمر الذي يكشف عن عدم قدرة البورصة  
ً
 جدا

ً
را ِ
ّ
ُيعتبُر األمر املفتوح املدة مؤث

 على تحقيق رغبات املستثمرين، وعن ضعف سيولتها. 

الكويت   السيولة لجميع األوامر، بغرض ضمان    1اعتمدت نظام صانع السوق لذلك فإنَّ بورصة   بتوفير 
ً
حتى يكون ملتزما

نَتِظَرة إلى أقّلِ حّدٍ ُممكٍن. 
ُ
 تخفيض األوامر امل

د   ➢  بالحّدِ الذي وضعه له املستثمر، لكن في جميع  (Good-Till-Date Order)أمر حتى تاريخ ُمحدَّ
ً
؛ وهو أمر ساٍر زمنيا

 
َّ
   90 يتجاوز هذا الزمن الحدَّ الزمني األقص ى لألمر املفتوح، أي  األحوال يجب أل

ً
ف هذا األمر من األوامر التي تضعها  2يوما . ُيصنَّ

 .3البورصة لتجذب املستثمرين إليها

ٍد  د في تطبيق بعد استراتيجيات التداول، مثل الشراء ثم إصدار أمر بيع على سعٍر ُمحدَّ غير    ُيساعُد األمر حتى تاريخ ُمحدَّ

د. حدَّ
ُ
دٍة على أمل وصول سعر السوق إلى السعر امل  متواجٍد في البورصة، لكن بالنتظار إلى مدٍة ُمحدَّ

 

 الخاتمة: 

 من خالل أوامر التداول، فهذه األوامر هي التي تضع السكة التي تجري عمليات  
َّ
ل يمكن تنظيم بورصة األوراق املالية إل

ي استغاللها إلى اختالل توازن  التداول من خاللها، وهي التي يمك ساهَم بجريان السيولة في البورصة من جهٍة أو أن يؤّدِ
ُ
ن أن ت

 التداول من جهٍة أخرى. 

وبخصوص هذا التجاذب بين السيولة وتوازن التداول، فال يبدو أنَّ قواعد بورصة الكويت قد حققته، وذلك بسبب بعض  

 القواعد الغامضة أو غير املناسبة.

 النتائج: 

 حاولت بورصة الكويت جذب السيولة عبر إتاحة الحرية للمستثمر باختيار شروط األوامر التي ُيريُدَها.  .1

 لكن بورصة الكويت قيدت املستثمر بشكٍل مبالٍغ فيه خالل مراحٍل دقيقٍة لكّلٍ من جلسة الفتتاح واإلغالق.  .2

دة السعر ضمن إطار الحدود السعرية للتداول.يمكن للمستثمر تحديد السعر الذي ُيريُد في األوامر  .3  ُمحدَّ

دة السعر للتالعب باألسعار باستغالل خاصية التأثير السعري؛ الذي ُيوحُي به السعر   .4 يمكن استخدام األوامر ُمحدَّ

د للجمهور.  حدَّ
ُ
 امل

 ة الكويت. َيسمُح األمر بسعر السوق بتنفيذ الصفقات بأسرع وقٍت، لكن دون تحديد سعر التنفيذ في بورص  .5

 أمر التنفيذ واإللغاء ل يضغط على طرف التداول اآلخر، ويكتفي بالكمية املعروضة.  .6

اٌس على توازن التداول في البورصة.  .7  أمر التنفيذ أو اإللغاء هو أمٌر حسَّ

 من جلسات هذا اليوم.  .8
ٌ
 واحدة

ٌ
 قد تشمل يوم تداوٍل كامٍل أو جلسة

ً
دة زمنيا حدَّ

ُ
 األوامر امل

ي إلى ركود التداول في البورصة، ذلك بعد تراكم  األمر حتى اإل .9 د املدة قد يؤّدِ
لغاء أو األمر املفتوح وكذلك األمر ُمحدَّ

 األوامر في سجل النتظار. 

 
 ، قواعد التداول في بورصة الكويت.49-4املادة  1
 (، قواعد التداول في بورصة الكويت.4)  3-10-9املادة  2

3  Patil, R. H., Vinay Gupta, and Amit K. Singh, National stock exchange: leveraging IT for creating an investor oriented exchange, 

International Journal of Services Technology and Management, Vol. 6, No. 3-5, 2005, page 266. 
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 التوصيات: 

دة السعر بحدود  .1  % للصعود أو الهبوط، مع استثناء أوقات األزمة.5فرض الحدود السعرية لألوامر ُمحدَّ

ين من   .2 تهم في حال إدخالها إلى نظام حظر الوسطاء املالّيِ إرسال أوامر تداول تتجاوز الحدود السعرية، وإقامة مسؤوليَّ

طهم بجريمة التالعب باألسعار.  التداول، وفتح تحقيٍق بإمكانية تورُّ

الوقت   .3 اختيار  املالي سلطة  الوسيط  يمنح  بما  البورصة،  في  األمر على أفضل سعر سوٍق  املستثمر  بإرسال  السماح 

 إلدخال األمر في نظام التداول. املناسب  

ذ منه.  .4 د الكمية دون إلغاء الجزء غير املنفَّ حدَّ
ُ
 النصُّ على تنظيم األمر امل

 إلغاء إمكانية إرسال أمر التنفيذ أو اإللغاء. .5

 خالل جلسة تداول واحدة لالفتتاح أو اإلغالق في أوقات األز  .6
ً
 وكميا

ً
دة سعريا حدَّ

ُ
مة أو  إلغاء إمكانية إرسال األوامر امل

 اختالل توازن التداول. 

.  30خفض مدة سريان األمر حتى اإللغاء أو األمر املفتوح وكذلك األمر حتى اإللغاء، إلى  .7
ً
 يوما

 

 قائمة املراجع 

: املراجع باللغة العربية
ً
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دورمجلس فض املنازعات في عقد الفيديك األحمر1999م

The role of dispute Adjudication Board of Red FIDIC contract 1999
 األستاذ /فضل هللا محمد الحسن فضل هللا، مستشار قانوني بدولة اإلمارات وسلطنة عمان  

Fadlalla Mohamed El Hassan Fadlalla, Legal Adviser in the UAE and Sultanate of Oman 

 

 

 

 ملخص: 

إذ نجد مجلس فض املنازعات هو شكل من   تعد عقود الفيديك انعكاسا واضحا للتطورات التقنية في اعمال البناء،       

م، ويعتبر من املواضيع املهمة، وقد تناولت الدراسة مجلس  1999أشكال الوسائل البديلة لفض املنازعات في عقد الفيديك  

  تعريفه، وكيفية تشكيله، وآلية إحالة النزاع إليه، والقرار الصادر عنه، وحق األطراف في العتراض  فض املنازعات من خالل

عليه، وكيفية انقضاء تعيين أعضاءه، وخلصت الدراسة إلى أن قرار مجلس فض املنازعات غير ملزم لطرفي النزاع إذا لم يرتض  

أي طرفي النزاع بقرار "املجلس"، لذا تمت التوصية بأنه لبد من النص في عقد الفيديك األحمر على أن يكون قرار مجلس فض  

 املنازعات نهائي وملزم.   

 م. 1999عقد الفيديك األحمر   ،نشاءات، ااملنازعات مفتاحية: كلمات 

Abstract 

        FIDIC contracts are regarded as clear reflection for technical developments in building working, where we 

find Dispute Adjudication Board is one of Alternative Dispute in FIDIC contracts1999; this subject is considered 

as one of the most important subjects. 

This study deals with the formation of the committee and the description of it, and  the mechanism of 

assignment of the dispute to the committee, and the right of the parties of dispute for  objection how the 

members can be  terminated, The study concluded that the dispute Adjudication Board decision was not 

binding on the parties to the dispute if neither party was satisfied, It was therefore recommended that the Red 

FIDIC contract should provide that the dispute Adjudication Board should be final. 

Key words: dispute, Constrictions, Red FIDIC contract 1999 
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 املقدمة:  

اإلنشاءات  مجال  في  النموذجية  العقود  أبرز  من  ُيعد  األحمر  الفيديك  قبل    عقد  من  بنوده  الدولي  وقد وضعت  التحاد 

( في إطار يسعى للتوزيع العادل للمخاطر واحتواء الخالفات والنزاعات بين أطراف العقد بإيجاد  FIDIC)  للمهندسين الستشاريين 

الفيديك األحمر إصدار    في عقد 
ً
املهندس الستشاري    1م1987طرق للتسوية    الودية وظهر ذلك جليا حيث ناط الفيديك 

رض املنازعات على املهندس الستشاري للفصل في هذه  للمشروع للقيام بدور التسوية الودية وذلك بإلزام أطراف العقد بع

املنازعات إل أن هنالك ثمة انتقادات قد وجهت للدور املزدوج الذي يقوم به املهندس والذي يجافي الحيادية وذلك لوجود عالقة  

بدال دور املهندس في تربط املهندس الستشاري بصاحب العمل وتبعيته له األمر الذي قد يتضرر منه املقاول لذا قد تم است 

 .   2(DABتسوية املنازعات بمجلس فض املنازعات ) 

 أهمية البحث:   •

تستمد هذه الدراسة أهميتها من الدور املهم الذي يلعبه مجلس فض املنازعات في الحد من الخالفات التي تنشأ بين أطراف  

( النموذجية  العقود  لFIDICهذه   
ً
 كسبا

ً
املنازعات وديا ما  (، بواسطة تسوية   عن سرعة اإلجراءات وهو 

ً
لوقت والجهد فضال

يتناسب مع مبدأ السرعة في املعامالت التجارية والذي ينعكس بصورة إيجابية في معدل النهوض بمشروعات التنمية الصناعية  

لفيديك  األمر الذي عكفت معه هذه الدراسة على تسليط الضوء على أهمية الدور الذي يلعبه مجلس فض املنازعات في عقود ا

وفي كل عقد يتضمن إنزال بنود عقود الفيديك أو اإلحالة لهذه البنود ل سيما البنود الخاصة بمجلس فض املنازعات وتعتبر  

النزاعات بصفة خاصة   الدراسات التي تعنى بمجلس فض  هذه الدراسة بمثابة إثراء للمكتبة العربية التي تعاني من ندرة في 

 امة.   ودراسات عقود الفيديك بصفة ع

 مشكلة البحث:   •

الفيديك لعقد  النزاعات  فض  ملجلس  القانوني  النظام  معرفة  في  الدراسة  إشكالية  بدراسة 1999األحمر    تبرز  وذلك  م 

ما هو النظام  واستقراء وتحليل التنظيم القانوني لعمل ذلك املجلس لذا يمكننا صياغة إشكالية البحث في سؤال الرئيس ي  

 وينبثق منه عدة أسئلة فرعية فيما يلي:  م؟  1999القانوني ملجلس فض النزاعات لعقد الفيديك األحمر 

 القانوني ملجلس فض املنازعات؟ ما مدى كفاية التنظيم   -

 ما هو دور مجلس فض املنازعات في حل الخالفات؟  -

 هل أطراف العقد ملزمين باللجوء ملجلس فض املنازعات؟  -

 ما مدى إلزامية قرارات مجلس فض املنازعات ألطراف النزاع؟  -

 أهداف البحث:  •

 التعريف بمجلس فض املنازعات. -1

 عات. التعرف على كيفية تشكيل مجلس فض املناز  -2

 
1 (the Red book 1987): Article 67/2   Amicable Settlement: “Where notice of intention to commence arbitration as to a dispute 

has been given in accordance with Sub-Clause 67.1, the parties shall attempt to settle such dispute amicably before the 

commencement of arbitration. Provided that, unless the parties otherwise agree, arbitration may be commenced on or after the 

fifty-sixth day after the day on which notice of intention to commence arbitration of such dispute was given, whether or not by 

any attempt at amicable settlement thereof has been made”.  

   (DAB)2 اختصارهي   )  dispute Adjudication  Board)تعني مجلس فض املنازعات.و 
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 بيان أهمية دور مجلس فض املنازعات.  -3

 إجراءات عمل مجلس فض املنازعات.  بيان -4

 . التزامات مجلس فض املنازعاتالتعرف على   -5

 بيان مدى إلزامية قرار مجلس فض املنازعات ألطراف النزاع.  -6

 منهج البحث:  •

استقرائي   البحث  منهج  القانونية  باستقراءتحليلي،  جاء  الُنصوص  وتحليل  املنازعات    ووصف  مجلس فض  نظمت  التي 

 للوصول إلي اإلجابة على إشكالية الدراسة. 

 خطة البحث:  •

 تم تقسيم الدراسة على النحو التالي:          

 املبحث األول: ماهية مجلس فض املنازعات 

 املطلب األول: مفهوم مجلس فض املنازعات  

 تعريف مجلس فض املنازعات :الفرع األول 

 الفرع الثاني: تطور مجلس فض املنازعات 

 املطلب الثاني: تشكيل مجلس فض املنازعات 

 التفاق على تعيين مجلس فض املنازعات :الفرع األول 

 املنازعاتالفرع الثاني: اإلخفاق في التفاق على تعيين مجلس فض  

 آلية عمل مجلس فض النزاعات: املبحث الثاني: 

 إجراءات عمل مجلس فض املنازعات املطلب األول: 

 الفرع األول: إحالة النزاع إلى مجلس فض املنازعات      

 الفرع الثاني: التزامات مجلس فض املنازعات      

 املطلب الثاني: قرار مجلس فض املنازعات 

 الفرع األول: صدور قرار مجلس فض املنازعات     

 الفرع الثاني: : انقضاء مجلس فض املنازعات      
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 املبحث األول 

 ماهية مجلس فض املنازعات 

ماهية مجلس فض املنازعات ان نتعرض ملفهوم مجلس فض املنازعات في املطلب األول وذلك بالتعريف تقتض ي دراسة        

وسنفرد املطلب الثاني لتشكيل مجلس فض املنازعات وذلك في   ومدى تطور مجلس فض املنازعاتبمجلس فض املنازعات  

 فيما يلي:حالة إذا ما تم التفاق على تعيين أعضاء املجلس أو في حالة اإلخفاق في تعيين األعضاء 

 

 : مجلس فض املنازعات  املطلب األول: مفهوم 

بغية الحد    إليجاد طرق ودية بديلة عن القضاء لتسوية النزاع  1(FIDICالتحاد الدولي للمهندسين الستشاريين ) سعى       

)املالك   العقد  أطراف  بين  ما  تنشأ  التي  الخالفات  إليجاد حلول سريعة    -املقاول   –من  املشروع وذلك  إنجاز  أثناء  املهندس( 

  
ً
لتفاقم الخالفات فيما بينهم والتي  للمنازعات الناتجة عن املطالبات التي لم يتم التوافق عليها ما بين أطراف العقد وهذا منعا

 لذا تم إدخال طرف ثالث محايد من خارج أطراف املشروع وهذا الطرف يتمثل في  
ً
 او جزئيا

ً
قد تتسبب في إيقاف املشروع كليا

 2مجلس فض املنازعات. 

 : مجلس فض املنازعات  تعريف: األول الفرع 

 يقصد به: م1999األحمر   فيديكمن عقد ال  1/1/2/9مجلس فض املنازعات بحسب البند      

 
اطراف عقد الفيديك األحمر على عقد املقاولة  التزاماتمدى إنزال للمزيد عن عقود الفيديك راجع مؤلفنا: فضل هللا محمد الحسن فضل هللا،   1

()دولة اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان    اإلنشائي بالدول العربية
ً
قة، العام الخامس، العدد  ، مجلة جيل األبحاث القانونية املعمإنموذجا

 وما بعدها.   79م، ص2020، 42
بتصرف: الطيب بوحالة ، دور مجلس فض املنازعات في تسوية منازعات عقود اإلنشاءات الدولية، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، العدد    2

 .   277م، ص2018الثاني عشر  
التش   3 عقد  لشروط  العربية  الترجمة  نصار،  الدين  دار جمال  بدون  القاهرة،  العمل،  رب  بمعرفة  املصممة  الهندسية  واألعمال  للمباني  ييد 

 . 43م، ص 2001نشر،

(the Red book 1999): Article 1/1/2/9  

“DAB”: means the person or three persons so 

named in the Contract. or other person(s) 

appointed under Sub-Clause 20.2 (appointment 

of the dispute Adjudication Board) or Sub-

Clause 20.3 (failure to agree dispute 

Adjudication Board).   

 

 م.ف.م(: ) 1/1/2/9عقد الفيديك األحمر 

املسمون   الثالثة  األشخاص  أو  الشخص  تعني 

تعيينهم   تم  آخرون  أشخاص  أو  العقد،  في  كذلك 

( الفرعي  البند  فض  2/20بموجب  مجلس  )تعيين   )

( )الفشل في التفاق  3/20املنازعات( أو البند الفرعي )

 3على مجلس حل املنازعات(. 
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تعريفات أبرزها هو انه شكل من أشكال التسوية الودية، إذ يعهد إلى طرف  تناول الفقه تعريف مجلس فض املنازعات بعدة  

للتوصل إلى حل يتمثل في قرار يصدره    األطراف بأن يتولى البت في الخالفات الناشئة بين فريقي العقد،  ثالث حائز على ثقة

 إبان وقت حصولها، وبذلك تتم  يتم إحالة الخالفات إلى  املجلس وبأنه أيضا وسيلة ميدانية للنظر في الخالف إذ
ً
املجلس خطيا

 1املؤدية إلى حصول النزاع ل تزال ماثلة.  املعاينة والدراسة في وقت تكون فيه الظروف

وفي تعريف آخر أنه عبارة عن: "هيئة مستشارين من ذوي الخبرة غير املتحيزين واملستقلين، وإنه يشكل بالعادة قبل بداية 

 على أن يتم تزويد اعضاء املجلس بوثيقة العقد، واملخططات، واملواصفات ليكونوا على  البناء، ويتم اللقاء بين
ً
هم في العمل دوريا

العمل   بصاحب  املجلس  يلتقي  كما  العمل  وتقدم  تطور  مع  جنب  إلى   
ً
جنبا ويظلون  به  واملشاركين  املشروع  بإجراءات  إطالع 

حل النزاعات على مستوى العمل ولكن في حالة كانت املنازعة ناشئة  واملقاول أثناء الزيارات املنتظمة للموقع ويشجعهم على  

 2عن العقد او العمل ولم يستطيع الفريقان حلها فإنه يتم الرجوع للمجلس ليتخذ قراره بشأنها". 

م يمكن تعريف مجلس فض املنازعات بأنه: "هو املجلس الذي يتكون من  1999يرى الباحث أنه على ضوء عقد الفيديك      

خص واحد أو ثالثة أشخاص من ذوي الخبرة والدراية الفنية والقانونية الكافية بمجال املنازعات في اإلنشاءات للفصل في ش

 على أن يتم التفاق فيما بينهم  
ً
املنازعات التي تنشب بين رب العمل واملقاول وعلى كل طرف من طرفي العقد أن يسمي عضوا

 نصيبه كرئيس للمجلس".على تسمية العضو الثالث الذي سيتم ت

 : تطور مجلس فض املنازعاتالفرع الثاني: 

ظهرت فكرة تسوية املنازعات بطريق مجالس فض املنازعات في بادئ األمر في الوليات املتحدة األمريكية، فقد تم تسجيل      

اشنطن حيث تم فيه تطبيق  أول نجاح لهذه لتجربة في نهاية الستينات من القرن املنصرم إبان تنفيذ مشروع سد باوندي بو 

 3(" للفصل في املنازعات التي صاحبت هذا املشروع. joint Consulting Boardفكرة "املجلس الستشاري املشترك )

البنك  م1995في عام   املدنية    قام  الهندسة  الدولي بإصدار الطبعة األولى من وثائق املناقصات املوحدة ملشتريات أعمال 

 .5( في جميع املشروعات التي يمولها البنك DABوالتي أوصت بتشكيل مجالس ملراجعة املنازعات )  4والبناء 

في عقد التصميم والتشييد وتسليم   ( FIDIC)  تحاد الدولي للمهندسين الستشارييناإلم انتهج ذات األسلوب  1996وفي العام  

 لكل من الكتاب األح
ً
  املفتاح )الكتاب البرتغالي( وأصدر ملحقا

ً
مر واألصفر نص فيه على مجلس فض املنازعات ثم أورد له تنظيما

 في الكتاب األحمر 
ً
 م.1999متكامال

 
  .39م، ص 2005، جمعية عمال املطابع التعاونية، عمان، 1بتصرف: داوود خلف ، مجلس فض الخالفات وأساليب التسويات الودية ، ط  1
2Owen,Gwyn.  n Board (DAB) Under New FIDIC (New Red Book 1999). June 2003,p9.the working of dispute Adjudicatio 

 عن مها أشقر عبدهللا العطار، مدى كفاية التنظيم القانوني ملجلس فض املنازعات في عقد الفيديك األحمر، رسالة ماجستير مقدمة إل
ً
ى كلية  نقال

 .20م،، ص 2011الحقوق جامعة الشرق األوسط،
، دائرة القضاء أبوظبي،  1بتصرف: أحمد محمد الصاوي، الوسائل البديلة للتحكيم في العقود النموذجية للتشييد )نماذج عقود الفيديك(، ط   3

 . 69م، ص 2013
4 (SBDW: standard bidding documents for the procurement of works of civil engineering construction). 

 . 69ص املرجع السابق،   5
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)  2006بينما طبعة   الفيديك  مع  ومنسجمة  متطابقة  جاءت  فقد  الفيديك  )  1999)من  املادة  التي  20وخصوصا  منه،   )

تضمنت اإلشارة إلى مجلس تسوية الخالفات والشروط الواجب توفرها باألعضاء وكيفية تشكيل املجلس، والحل فيما إذا لم  

 1يتم المتثال لقرار املجلس وطبيعة القرار الذي يصدره. 

( وهو مجلس يعمل على تجنب النزاع قبل   )مجلس تجنب/فض النزاع  DAABتم النص على   ،2017بالنسبة لجميع عقود 

 و "يجب  
ً
 إلزاميا

ً
الفصل فيه فهو ذات مجلس فض النزاع بيد أنه قد تم إضافة مهمة تجنب وتوقي النزاع  وبات هذا املجلس أمرا

وما( بعد  ي  28على األطراف مشتركين تعيين العضو )األعضاء( في غضون الوقت املنصوص عليه في بيانات العقد )إذا لم يذكر ،  

تشكيل املجلس حتى في حالة اعتراض أحد األطراف عليه، وتوص ي عقود الفيديك    تاريخ استالم املقاول لخطاب القبول ويتم

دائم " أي مجلس يتم تعيينه في بداية العقد والذي يزور املوقع بشكل منتظم ويبقى   باعتباره" مجلس (DAABبتعيين ) م2017

األطراف في تجنب الخالفات، ]الهدف األساس ي[ وحل النزاعات متى ظهرت لتحقيق مشروع    قائما طوال مدة العقد ملساعدة 

  DABباستخدام )  FIDICكما يوص ى دليل  قراره يكون ملزما لألطراف واملهندس،  و ناجح  
ً
( عند الطلب أي عند نشوب نزاع بدل

الدائمة "املتوخاة    DAABأيًضا: "ومع ذلك ، كبديل لـ"    FIDICالذي يعمل على توقي النزاع  وفي صدد ذلك يقول دليل    (DAAB)عن  

بموجب هذه الفقرة الفرعية ، ... قد تفضل األطراف أن يتم تعيين مجلس النزاع على أساس "عند الطلب". ...أي ل يوجد دور  

 .DAB"2له في تجنب النزاعات ... ويشار إليه بشكل صحيح باسم "مجلس الفصل في املنازعات" أو"

 : مجلس فض املنازعات املطلب الثاني: تشكيل

إن من أهم األمور التي يسهم فيها أطراف العقد بشكل مباشر هي اختيار وتعيين أعضاء مجلس فض الخالفات ولذلك       

يجب أن يكونوا دقيقين في اختيارهم لعضو ذي خبرة وتأهيل وغيرها من الصفات، وذلك ألن نجاح املجلس يعتمد على الثقة  

الى تقريب  ال األكبر فهو يسعى دائما  العبء  يقع على كاهله  الذي  املجلس  رئيس  األطراف لخبرة األعضاء وبالتحديد  يوليها  تي 

 .3وجهات نظر األعضاء للحصول علي إجماع منهم بشأن القرار الذي سيتخذ 

 الفرع األول: االتفاق على تعيين مجلس فض املنازعات: 

واملقاول في اختيار أعضاء مجلس فض املنازعات بحيث يتكون "املجلس" من عضو واحد او  يشترك كل من صاحب العمل 

ثالثة اعضاء كما هو محدد في ملحق عرض املناقصة، من أشخاص ذوي تأهيل مناسب )األعضاء( واذا لم يكن قد تم تحديد  

   .ثةعدد "العضاء" ولم يتم التفاق من قبل الفريقين على ذلك، فان العدد يعتبر ثال

اذا كان "املجلس" يتكون من ثالثة اعضاء يقوم كل فريق بتسمية عضو واحد للحصول على موافقة الفريق الخر عليه،  

ومن ثم يقوم الفريقان بالتشاور مع العضوين املعينين لالتفاق على العضو الثالث والذي يتم تعيينه رئيسا للمجلس، على أنه  

العقد، فانه يتم اختيار أسماء األعضاء من بين األسماء الواردة فيها،    اذا كانت هنالك قائمة حكمة مرشحين  اليها في   
ً
مشارا

 .4باستثناء أي شخص غير قادر أو غير راغب في قبول التعيين كعضو في املجلس 

 
الدولية،     1 اإلنشاءات  عقود  منازعات  لفض  القانوني  اإلطار  بولغاب،  آمال  جامعة   هدكتورا  أطراحهينظر:  الحقوق،  كلية  إلى  مقدمة 

،  2، العدد  31، مجلة العلوم القانونية ، املجلد  مجلس فض املنازعات في عقود الفيديك. ينظر: ربحي احمد عارف اليعقوب،  99م،ص2016باتنة،

 .    222ص م،2016
 املركز الليبي للتحكيم الهندس ي.    –( ، محاضرة DABبتصرف: امحمد عبدالرحمن غولة، وسائل فض النزاعات ودور مجلس فض املنازعات )  2
 . 99ينظر: آمال بولغاب، مرجع سابق.ص   3
 . 44م،ص2016تمر الكويت الثالث لعقود الفيديك،  محمد السيد درة، عقود الفيديك بين اإلعداد الهندس ي والصياغة القانونية، ورقة مقدمة مؤ    4
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 م بما نصه:1999األحمر  من عقد الفيديك  20/2وهذا ما جاء به البند     

ذو خبرة ودراية مناسبة وكذلك تعيين    إذا اتفقا عـلى تعيين مجلس فض املنازعات فـي أي وقـت تعـيين شخـص، رفـينيجـوز للط 

بشكل مـنـاسب ليحـلوا محـل أي عـضو في مجلس فض املنازعات في حال إذا ما امتنع أحـد األعـضاء أو    أشخاص بدلء مؤهلين

 أصبح غـير قـادر عـلى العـمل. 

 في البندعالج   وقد
ً
 بما نصه: م1999األحمر   من عقد الفيديك  20/2الفيديك هذا األمر أيضا

 
 . 175جمال الدين نصار، الترجمة العربية لشروط عقد التشييد للمباني واألعمال الهندسية املصممة بمعرفة رب العمل، مرجع سابق، ص   1
 . 176معرفة رب العمل، مرجع سابق، ص جمال الدين نصار، الترجمة العربية لشروط عقد التشييد للمباني واألعمال الهندسية املصممة ب  2

(the Red book 1999): Article 20/2  “ 
Appointment of the Dispute  Adjudication Board ”: 
“The DAB shall comprise, as stated in the  Appendix to 
Tender, either one or three  suitably qualified persons 
("the  members"). If the number is not so stated  and the 
Parties do not agree otherwise,  the DAB shall comprise 
three persons. 

 If the DAB is to comprise three persons, each Party 
shall nominate one member for the approval of the 
other Party. The Parties shall consult both these 
members and shall agree upon the third member, who 
shall be appointed to act as chairman”. 

األحمر   الفيديك  املنازعات    2/20عقد  فض  مجلس  تعيين 

 )م.ف.م(: 

يجب أن يتكون )م.ف.م(، وفق ما يحدده ملحق العطاء إما من  

مناسب   بشكل  مؤهلين  أشخاص  ثالثة  أو  واحد  شخص 

الطرفان على  )األعضاء( وإن لم يكن العقد محدد ولم يتفق  

 خالف ذلك، فيجب أن يكون )م.ف.م( من ثالثة أشخاص.

إذا تكون )م.ف.م( من ثالثة أشخاص، على كل طرف أن يسمي  

 للموافقة عليه من الطرف اآلخر على الطرفين  
ً
 واحدا

ً
عضوا

العضوين ويتفقا على ويعينا العضو الثالث   التشاور مع هذين

 .
ً
 1الذي يعين يعمل رئيسا

(the Red book 1999): Article 20/2  “ 

Appointment of the Dispute  Adjudication 

Board ”: “If at any time the Parties so agree, they 

may  appoint a suitably qualified person or 

persons to  any one or more members of the 

DAB. Unless  the Parties agree otherwise, the 

appointment  will come into effect if a member 

declines to act or  is unable to act as a result of 

death,  disability, resignation or termination of 

appointment”. 

الفيديك  فض    2/20األحمر    عقد  مجلس  تعيين 

 املنازعات )م.ف.م(:

يجوز لهما  ،  في أي وقت إذا إتفق الطرفـان على ذلك

مـنـاسب بشكل  مؤهل  شخص  أشخاص    أو   تعيين 

)ليحلوا(  أي  )   أو   ليحـل  ليحلوا( محـل  )متاحين  يكونوا 

مـن   عـضو  مـن  أكثر  أو  يتفـق    )م.ف.م(عـضو  لم  وما 

 إذا ما    التعـيين  الطرفـان عـلى خـالف ذلك، يصبح
ً
نـافـذا

امتنع أحـد األعـضاء عن العـمل نتيجـة الوفـاة أو العجـز  

 2أو الستقـالة أو إنهاء التعيين . 
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جد ما يمنع أن يتشكل املجلس من أكثر من ثالثة أعضاء وذلك في املشروعات الضخمة  يرى أحمد محمد الصاوي: "أنه ل يو 

أن يتشكل املجلس من أعضاء على درجة كبيرة من   للتنفيذ ومن ثم فهي تتطلب  تتطلب فترات طويلة  التي  التعقيد  شديدة 

 .1ائية" التخصص في العديد من املجالت مثل مشاريع إنشاء املطارات ومحطات الطاقة الكهروم

والذي حدد عضوية املجلس بثالثة أعضاء    ويرى الباحث أنه لبد بقدر اإلمكان التقيد بالنص الوارد من عقود الفيديك 

فقط وذلك لكونها عقود نموذجية تم التوافق عليها بعد عدة تجارب عملية وتم دراستها بتأني ل سيما وأن اإلحالة على عقد  

ضاء كون  الفيديك تعني اللتزام ببنوده بيد أنه يمكن أن يزيد عدد األعضاء عن ثالثة في حالة توافق الطرفان على زيادة األع

"العقد شريعة املتعاقدين" مع األخذ في العتبار أن كلما زاد عدد اعضاء املجلس زادت تكلفة املشروع باألخص األعضاء الذين  

 عن أن زيادة األعضاء عن ثالثة قد ل يفض ي إلى تسوية ودية بيسر أو قد تعمل  
ً
هم على درجة كبيرة من الخبرة )الدوليين( فضال

الفصل في املنازعات لكثرة اآلراء وتنوعها فدراستها والتداول بصددها وصياغتها قد تتطلب مزيد من الوقت  الزيادة على تآخر  

 نتيجة لهذه التعقيدات، األمر الذي يخالف مناط تكوين املجلس وهو السرعة في إيجاد حلول للخالفات قبل أن تتفاقم. 

 نازعات: الفرع الثاني: اإلخفاق في االتفاق على تعيين مجلس فض امل

ملا كان تعيين أعضاء املجلس يتم عن طريق التفاق بين املقاول وصاحب العمل، فإن هذا التفاق قد ل يتحقق في بعض  

 :الحالت ومنها

املجلس من عضو    -أ  )في حالة تشكيل  املنازعات  تعيين عضو مجلس فض  العمل واملقاول على  اتفاق صاحب  عدم 

 .واحد(

إذا كان املجلس يتكون من ثالثة أعضاء، ولم يستطيع أي من الطرفين اختيار العضو الذي يلتزم بتسميته، إما لعدم    -ب

 .قدرته على ذلك أو لعدم موافقة الطرف اآلخر عليه

 .)م يتفق صاحب العمل واملقاول على تعيين العضو الثالث )رئيس املجلسإذا ل -ج

 من تاريخ خلو املنصب. 42إذا خال منصب أحد أعضاء املجلس ولم يتم تعيين بديل خالل مدة   -د
ً
 يوما

ناًء وإذا توافرت أي حالة من الحالت السابقة، تقوم جهة التعيين أو الشخص الرسمي املسمى في ملحق عرض املناقصة ب

على طلب أي من الفريقين أو كليهما وبعد إجراء املشاورات مع كال الفريقين بتعيين عضو املجلس هذا، ويكون هذا التعيين  

 شروط  
ً
نهائيا وباتا، ويلتزم كل من الطرفين عند التفاق على شروط التعيين، على تحديد شروط املكافأة ألعضاء املجلس، وأيضا

 عن سداد نصف هذه املكافأة.املكافأة ألي من الخبراء  
ً
 2الذين قد يستشيرهم املجلس، ويعتبر كل طرف مسئول

البند وقد في  املنازعات  تعيين مجلس فض  في التفاق على  أمر اإلخفاق  الفيديك  الفيديك    20/3نظم  األحمر     من عقد 

 بما نصه:  م1999

 
 . 78أحمد محمد الصاوي، مرجع سابق، ص   1
 . 476م، ص2018،  19محمد محمد سادات، الجوانب القانونية لعقود اإلنشاءات الدولية، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد   2

(the Red book 1999): Article 20/ 3  “  Failure to 

Agree Dispute  Adjudication Board ”: “If any of the 

following conditions apply,  namely: 

األحمر   الفيديك  التفاق  ا   3/20عقد  في  إلخفاق 

 تعيين مجلس فض املنازعات: على
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باتفـاق الطرفـين مجتمعـين، ولكن ليس مـن خـالل تصرف فـردي مـن جانب رب العـمل أو املقـاول    يجـوز إنهـاء تعـيين أي عـضو

املنازعات   الطرفـين ينقـض ي تعـيين مجلس فض  متضمـنـا كل عـضو( عـنـدما يصبح  (وما لم يتم التفاق عـلى خـالف ذلك بين 

  اإلعـفـاء
ً
       2. [اإلبراء]( 12/14طبقـا للبنـد الـفـرعي ) فعال

 
 . 177ال الهندسية املصممة بمعرفة رب العمل، مرجع سابق، ص جمال الدين نصار، الترجمة العربية لشروط عقد التشييد للمباني واألعم  1

2 (the Red book 1999): Article 14/12 Discharge: “When submitting the Final Statement, the  Contractor shall submit a written  

discharge which confirms that the total of  the Final Statement represents full and  final settlement of  all moneys due to the  

Contractor under or in connection with the Contract. This discharge may state that it becomes effective when the Contractor has 

received the Performance  Security and the outstanding balance of  this total, in  which event the discharge  will be effective on such 

date”.  

 )مخالصة( يؤكد اإلبراء]( 14/ 12م البند )1999عقد الفيديك الكتاب األحمر 
ً
[: " عند تقديم املستخلص الختامي على املقاول أن يقدم إبراء خطيا

  أن إجمالي املستخلص الختامي يمثل تسوية شاملة ونهائية لجميع املبالغ املستحقة للمقاول بموجب أو ذات الصلة بالعقد ويجوز أن ينص هذا 

a. the Parties fail to agree upon the appointment 

of the sole member of  the DAB by the date stated in 

the first paragraph of Sub-clause 20.2, 

b. either Party fails to nominate a member (for 

approval by the other Party) of a DAB of three 

persons by such date, 

c. the Parties fail to agree upon the appointment 

of the third member (to act as chairman) of the DAB 

by such date, or 

d. the Parties fail to agree upon the appointment 

of a replacement person within 42 days after the 

date on which the sole member or one of the three 

members declines to act or is unable to act as a 

result of death, disability, resignation or 

termination of appointment. 

then the appointing entity or official named in the 

Particular Conditions shall, upon the request of either 

or both of the Parties and after due consultation with 

both Parties, appoint this member of the DAB. This 

appointment shall be final and conclusive. Each Party 

shall be responsible or!' paying one-half of the 

remuneration the appointing entity or official.”. 

اآلتيـة،   الحاالت  مـن  أي  انطبقـت  ما   :وهـيإذا 

العـضو    -أ تعـيين  عـلى  يتفـقـا  أن  فـي  الطرفـان  أخفـق 

س م.ف.م. فـي التاريخ املحـدد فـي الـفـقـرة الـفـرد للمجل

 . 20-2األولى مـن البنـد الـفـرعـى 

عـضو    - ب   تسميـة  فـي  الطرفـين  مـن  أي  أخفـق 

م.ف.م((  مـن  اآلخـر)  الطرف  مـن  عـليـه  )للمـوافـقـة 

التاريخ.  ذلك  فـي  أشخاص  ثـالثة  مـن   املؤلـف 

العـضو   أخفـق الطرفـان فـي أن يتفـقـا عـلى تعـيين  -ج  

( للمجلس فـي هـذا التاريخ أو. 
ً
 الثالث )ليـعمل رئيسـا

أخفـق الطرفـان فـي أن يتفـقـا عـلى تعـيين شخـص    -د  

خـالل   فـيه    42بـديل  يرفـض  الذي  التاريخ  مـن   
ً
يـوما

العـضو الـفـرد أو أحـد األعـضاء الثـالثة العـمل أو يصبح  

أو  العجـز  أو  للوفـاة  نتيجـة  العـمل  عـلى  قـادر  عـير 

 .الستقـالة أو إنهاء التعـيين

الرسمي  الشخـص  أو  التعـيين  عـلى سلطة    عـنـدئذ 

طلب مـن أي  فـي الشـروط الخاصة ، بنـاء عـلى    املسمى

مع   املـنـاسب  التشـاور  وبعـد  كليهـما  أو  الطرفـين  مـن 

م.ف.م.  باملجلس  العـضو  هذا  يتعـين  أن  الطرفـين، 

طرف   كل  ويكون   .
ً
وقـاطعـا  

ً
نهـائيـا التعـيين  هـذا  ويكون 

أو   التعـيين  سلطة  مكافـاة  نصف  سـداد  عـن   
ً
مسئول

 1الشخـص الرسمي . 
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 املبحث الثاني

 آلية عمل مجلس فض املنازعات

إجراءات عمل    يتم عمل مجلس فض املنازعات وفق منظومة محددة يراعى فيها سرعة الفصل في الخالفات لذا سنتناول     

 فيما يلي:في املطلب األول وسنفرد املطلب الثاني لقرار مجلس فض املنازعات مجلس فض املنازعات 

 املطلب األول: إجراءات عمل مجلس فض املنازعات 

( هو التعديل املتعلق باستبدال دور  1999لعل أبرز ما تضمنته التعديالت التي طرأت على عقد الفيديك في طبعته للعام )   

املنازعات بدور املهند س في تسوية منازعات عقود املقاولت وهذه بمثابة محاولة أخيرة للوصول إلى حل سلمي  مجلس فض 

 عن عمل التحكيم املؤسساتي او املحاكم النظامية وهذا ل يعني إنهاء دور املهندس الستشاري في تسوية أية نزاعات  
ً
للنزاع بعيدا

 دس بشكل ودي للتوفيق بين الطرفين وفي حال لم ينجح في تتعلق بموضوع البناء حيث تبدأ إجراءات حل النزاع بتدخل املهن 

 
 فقط عندما يكون املقاول قد

ً
تسلم تأمين األداء والرصيد غير املسدد من هذا اإلجمالي وفي مثل هذه الحالة يكون هذا    اإلبراء على أن يصير ساريا

 في ذلك التاريخ".   
ً
 اإلبراء ساريا
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املنازعات للبحث فيه  النزاع إلى مجلس فض  ل سيما إذا لم يعترف املهندس بأحقية أي من طرفي النزاع في    1وساطته يحال 

من عقد    2/20املطالبة أو لم يرد عليه أصال أو اعترف بجزء منها ويرى عدم أحقيته في الجزء الباقي حينها يجب إعمال البند  

املـنـاز   م1999األحمر   الفيديك قـبل مجلس فض  مـن  املـنـازعـات  تسـويـة  يتم  مفادها  الـفـرعـي  والتي  البنـد  بمـوجـب   4/20عـات 

عند التاريخ املحدد فى ملحق العطاء  مجلس فض املـنـازعـات  على الطرفين تعيين  لحـصول عـلى قـرار مجلس فض املـنـازعـات و ل

 وعادة يكون: 

 تاريخ البدء املعروف بالعقد أو  -أ 

 ات أو تاريخ توقيع كل من رب العمل واملقاول والعضو على اتفاقية فض املنازع -ب

اتفاقية فض    -ج التوالي على  العمل واملقاول و كل عضو من العضاء الخرين )إن وجد( على  تاريخ توقيع كل من رب 

 املنازعات. 

 م على أن: 1999األحمر  من عقد الفيديك 2/20وقد جرى نص البند 

 الفرع األول: إحالة النزاع إلى مجلس فض املنازعات: 

بالذكر أنه إذا نشأ نزاع بين الفريقين، فيما يتعلق بالعقد، فانه من املمكن ألي فريق إحالة الخالف خطيا الى "املجلس"  حري  

ألحكام    
ً
وفقا وذلك  واملهندس  اآلخر  الفريق  من  كل  الى  اإلحالة  خطاب  من  نسخة  ارسال  مع  بشأنه  قرار  واتخاذ  لدراسته 

 والذي نصه:  م1999األحمر    من عقد الفيديك  20/4البند

 
السياسات     1 أبحاث  معهد   ، التطبيق  وإشكالت  النظرية  قصور  بين  فلسطين  في  الصغيرة  واملقاولت  البناء  عقود  فياض،    القتصاديةمحمود 

 .104م، ص2013 الفلسطيني )ماس(، 
 . 177جمال الدين نصار، الترجمة العربية لشروط عقد التشييد للمباني واألعمال الهندسية املصممة بمعرفة رب العمل، مرجع سابق، ص   2

(the Red book 1999): Article 20/2  “ 

Appointment of the Dispute  Adjudication Board 

”: “Disputes shall be adjudicated by a DAB  in 

accordance with Sub-Clause 20.4  [Optioning 

Dispute Adjudication Board's Decision]. The  Parties 

shall jointly appoint  a DAB by the date stated in the 

Appendix to Tender”. 

األحمر   الفيديك  فض  تعيين    2/20عقد  مجلس 

 املنازعات )م.ف.م(:

يتم تسـويـة املـنـازعـات مـن قـبل م.ف.م. بمـوجـب  

  )الحـصول عـلى قـرار مجلس فض   20-4البنـد الـفـرعـي  

التاريخ   عند  م.ف.م  تعيين  الطرفين  وعلى  املـنـازعـات( 

 2.املحدد في العطاء

(the Red book 1999): Article 20/ 4  “  Obtaining 

Dispute  Adjudication Board's Decision ”: “If a dispute 

(of any kind whatsoever  arises  between the  Parties in 

connection  with or arising out  of, the Contract or the 

execution of the Works, including any dispute as to any  

certificate,  determination, instruction,  opinion or  

valuation of the Engineer,  either Party  may refer the 

األحمر   الفيديك  من    20/ 4عقد  قرار  على  الحصول 

 مجلس فض املنازعات )م.ف.م(:

إذا نشأ نزاع )من أي نوع كان( بين الطرفين، متصل بـــــــــ أو ناش ئ  

عن العقد أو تنفيذ األعمال، بما في ذلك أي نزاع حول أي شهادة  

أو قرار أو تعليمات أو رأي او تقييم بمعرفة املهندس عندئذ يجوز  

ألي من الطرفين إحالة النزاع إلى م.ف.م كتابة للحصول على قراره  
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وملا كان ما تقدم فإذا نشأ أي نزاع بين صاحب العمل واملقاول يحق ألي منهما اللجوء الى مجلس فض املنازعات ويكون ذلك  

بطريقة  رسمية عندما يتقدم أي من الفريقين بإحالة النزاع للمجلس أو بطريقة غير الرسمية تكون باتفاق الطرفين بتخويل  

وذلك ضمن التفاق األصلي؛ ويقتصر مدى هذه القرارات على إبداء الستشارة لطرفي  املجلس سلطة اصدار قرارات استشارية  

العقد في معرفة أبعاد بعض املسائل الفنية او القانونية، بحيث تكون ذات صفة غير ملزمة لهما فعادة قد يطلب طرفا العقد  

سير بعض النصوص الخاصة بعقد الفيديك  هذا الرأي الستشاري عندما تكون األطراف بحاجة الى بعض املساعدة بشأن تف

 
 . 741جمال الدين نصار، الترجمة العربية لشروط عقد التشييد للمباني واألعمال الهندسية املصممة بمعرفة رب العمل، مرجع سابق، ص   1

dispute in  writing to the  DAB for its  decision, with  copies 

to the  other Party  and the Engineer. Such  reference shall 

state that it is given under this Sub-Clause”. 

ى الطرف اآلخر واملهندس ويتعين أن ينص كتاب اإلحالة  مع نسخ إل

 لهذا البند الفرعي
ً
 1.هذا على إنها تتم وفقا
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 .
ً
م 1999األحمر   من عقد الفيديك  2/20وذلك بحسب البند  1إل أنه ل يجوز ألي طرف استشارة املجلس في أي مسألة منفردا

 والذي نصه: 

الفريقين   على  و أيتعين  املجلس  الى  بالخالف  املتعلقة  املعلومات  كل  يقدما  الدخول  أن  امكانية  له  يوفرا  املوقع   إن  لى 

قراراه حول   إصدار  للمجلس  ليتسنى  الخالف  بواقع  والملام  واملعاينة  املعلومات  من جمع  يتمكن  لكي  املناسبة  والتسهيالت 

من عقد     20/4النزاع بتوفير كل ما يسهل عمل املجلس وفق ما جرى به نص البندالخالف وقد أشار الفيديك بأن على طرفي  

 ن: أم ب1999األحمر    الفيديك

ومن الجدير بالذكر أنه بعد التفاق على األعضاء يتم صياغة التفاقية بين الطرفين وعضو املجلس الوحيد )عندما يكون  

املجلس مكون من عضو واحد( ، أو كل عضو من األعضاء الثالثة )عندما يكون املجلس مكون من ثالثة أعضاء( بحيث يشار  

ا املنازعات  لتفاقية فض  العامة  الشروط  عليها  إلى  يتفق  التي  التعديالت  إدخال  مع  للعقد،  العامة  الشروط  بملحق  ملرفقة 

 الطرفان فيما بينهم وهي ما يسمى بالشروط الخاصة.  

إلى   العقد على حد سواء، وكما يجب اإلشارة فيها  ويجب أن تشمل التفاقية على التزام األعضاء بخدمة مصالح أطراف 

لكل عضو من األعضاء الثالثة والنفقات والتعويضات عن األضرار التي يتكبدونها نتيجة  مقدار املكافأة )األتعاب( للعضو أو  

 
 .   109بتصرف: محمود فياض ، مرجع سابق،ص  1
 . 176جمال الدين نصار، الترجمة العربية لشروط عقد التشييد للمباني واألعمال الهندسية املصممة بمعرفة رب العمل، مرجع سابق، ص   2
 . 178بمعرفة رب العمل، مرجع سابق، ص جمال الدين نصار، الترجمة العربية لشروط عقد التشييد للمباني واألعمال الهندسية املصممة   3

(the Red book 1999):  Article 20/2 

“Appointment of the Dispute  Adjudication Board 

”: “If at any time the Partties so agree, they may jointly 

refer a matter to DAB for it to  give its opinion. Neither 

Party shall  consult .DAB on  any matter without the  

agreement of the other Party”. 

األحمر   الفيديك  فض    2/20عقد  مجلس  تعيين 

 املنازعات )م.ف.م(:

للطرفين مجتمعين، اذا اتفقا على ذلك فى أى    يجوز 

 وقت إحالة موضوع الى م.ف.م. ألخذ رأيه. 

ل يحق ألي طرف استشارة م.ف.م. في أي موضوع   

 2. دون التفاق مع الطرف األخر

(the Red book 1999):  Article 20/ 4  “   Obtaining 

Dispute  Adjudication Board's Decision ”: “Both 

Parties shall promptly make  available to the DAB all 

information,  further access to the Site, and  appropriate 

facilities, as the  DAB may  require for the purposes of 

making a  decision on such dispute. The DAB shall  be 

deemed to be not acting as arbitrator (s)”. 

 

األحمر   الفيديك  قرار    4/20عقد  على  الحصول 

 املنازعات: مجلس فض 

للمجلس  الـفـور  عـلى  يـوفـرا  أن  الطرفـين  كال  عـلى 

كافـة املعـلومات وطرق الوصول إلي املـوقع والتسهيالت  

املـنـاسبـة وفـق ما قـد يحـتاجه م.ف.م. ألغـراض اتخـاذ  

 أن م.ف.م. لن  .قـرار بشـان هـذا النـزاع
ً
ويفـترض ضمـنـا

 3.يعمل كمحكم )محكمين(
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لنشغالهم في تنفيذ مهامهم الخاصة بأعمال املجلس، وأية ضرائب مفروضة بطريقة صحيحة في الدولة على الدفعات املسددة  

ا على مقدار املكافآت ألي من الخبراء الذين قد  مواطنا أو مقيما إقامة دائمة فيها( ويجب أن تتضمن أيض  للعضو )ما لم يكن 

 .1يستشيرهم املجلس، وتدفع املكافآت مناصفة 

 م بما نصه:1999األحمر  من عقد الفيديك  2/20وقد أشار الفيديك لهذه التفاقية في البند 

ت زيارة موقع العمل للوقوف على النزاع بأرض املشروع ومعاينة األعمال التي تكون  من املتوجب على مجلس فض املنازعا

محور النزاع وذلك بحضور املقاول ورب العمل على أن يزودهما املجلس بتقرير عن الزيارة، ويتمتع املجلس بالصالحيات الكاملة  

  
ً
 أو إبداء    - راء التحقيقاي له سلطة إج -في عقد جلسات استماع لطرفي النزاع بما يراه مناسبا

ً
بغية الوصل لتسوية النزاع وديا

وللمجلس سلطة تعديل اي قرار صادر من قبل املهندس الستشاري بشأن النزاع املطروح  3املشورة الفنية والقانونية لألطراف

عات تتم عن طريق  فعملية فض النزاع بواسطة مجلس فض النزا  4أمامه وكذا مراجعة أي تقييم صادر منه بصدد ذات النزاع 

قواعد العدالة واإلنصاف الطبيعية حيث ُيعطى طرفي النزاع الفرصة بالتساوي لعرض وجهة نظرهم ودفوعهم هذا بجانب أن  

ول يلتزم بقواعد ثابتة أو عرف دولي ثابت كالتحكيم إذ يجب    مجلس فض النزاع ل يخضع لرقابة القضاء أو األنظمة القانونية 

 لنص العقد والقوانين  انتسا ن يصدر قراراته  أعلى املجلس  
ً
مجلس فض النزاعات هو صنيعة العقد وإرادة  املنطبقة لجهة أن  دا

 
 .   100بتصرف: آمال بولغاب، مرجع سابق،ص  1
 . 175جمال الدين نصار، الترجمة العربية لشروط عقد التشييد للمباني واألعمال الهندسية املصممة بمعرفة رب العمل، مرجع سابق، ص   2
 فاقية فض املنازعات.ينظر: ملحق القواعد اإلجرائية من ملحق الشروط العامة إلت  3
 . 60م، ص2008ينظر: مصطفى عبد املحسن الحبش ي، التوازن املالي في عقود اإلنشاءات الدولية )دراسة مقارنة( ، دار الكتب القانونية ، مصر،      4

(the Red book 1999):  Article 20/2  “  Appointment of 

the Dispute  Adjudication Board ”: “The agreement 

between the Parties and  either the sole member 

("adjudicator") or  each of the three members shall  

incorporate by  reference the General  Conditions of -

Dispute Adjudication  Agreement contained in the  

Appendix to  these General Conditions, with such  

amendments as are agreed between them. 

The terms of the remuneration of either  the sole 

member or each of the three  members, including  the 

remuneration of  any expert whom DAB consults, shall be  

mutually agreed upon by the  Parties  when agreeing the 

terms of appointment.  Each Party shall be responsible for  

paying one half of this remuneration”. 

األحمر   الفيديك  فض    2/20عقد  مجلس  تعيين 

 املنازعات )م.ف.م(:

الواحـد   والعـضو  الطرفـين  بين  التفاق  ويشـمل 

)"الحـكم"( أو كل فـرد مـن األعـضاء الثـالثـة، الشـروط  

بملحـق   املـوجـودة  املـنـازعـات  فـض  لتفـاقـيـة  العـامة 

تم   التي  التعـديالت  تلك  مع  العـامة،  الشـروط  هـذه 

 . التفاق عـليهـا فـيما بينهم 

ويـا عـلى عـنـد التفاق  ويجـب أن يتفـق الطرفـان سـ

للعـضو  املكافـاة  شـروط  عـلى  التعـيين،  شـروط  عـلى 

شروط   وأيضا  الثـالثة  األعـضـاء  مـن  لكل  أو  الوحيـد 

 2.املكافأة ألى من الخبراء الذين قد يستشيرهم م.ف.م

هـذه   نصف  سـداد  عـن   
ً
مسئول طرف  كل  ويكون 

 املكافـاة. 



 2022  يوليو  53العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
99 

يتطور بين طرفي العقد  طرفيه والفكرة األساسية منه هي إمكانية دعوته في وقت مبكر لفض أي نزاع جدي يمكن أن ينشأ أو  

 1وإعطاء قرار أو توصية سريعة لكيفية أو إمكانية حل هذا النزاع.   ،دون أن يتمكنا من حله

 الفرع الثاني: التزامات مجلس فض املنازعات: 

 :يقع على عضو املجلس التزامات عامة وقد حددها ملحق الشروط العامة لتفاقية فض املنازعات بالبند الرابع منه وهي

أن ل تكون له أية مصلحة مالية بينه وبين رب العمل، أو املقاول أو املهندس باستثناء املدفوعات التي تتعلق باتفاقية    -أ 

 فض املنازعات. 

   .أن ل يكون قد سبق تعيينه كاستشاري أو خالفه من قبل رب العمل، أو املقاول، أو املهندس -ب

 للقواعد  أن ل يقدم أية نصيحة تتعلق بإدارة العقد   -ج
ً
لرب العمل أو املقاول أو تابعي أي منهما بخالف ما هو مقرر وفقا

 اإلجرائية املنظمة لتفاقية فض ملنازعات. 

أل يكون أحد األعضاء قد أقام أية عالقات مهنية أو شخصية مع أي مدير، أو مسئول أو موظف لدى رب العمل أو   -د

 منها. املقاول أو املهندس، أو أية ارتباطات سابقة في ا
ً
 ملشروع بأكمله التي يكون العقد جزءا

أن ل ينخرط في مناقشات أو يبرم أي اتفاق مع رب العمل أو املقاول أو املهندس بشأن استخدامه من قبل أي منهم،   -ه

 التفاقية تسوية املنازعات. 
ً
 سواء كاستشاري أو خالفه، بعد توقفه عن العمل وفقا

العقد وكل أنشطة مرافعات املجلس واللتزام بعدم نشرها أو اإلفصاح عنها دون  أن يحافظ على خصوصية وسرية  -و

 .2املوافقة الكتابية املسبقة من رب العمل واملقاول واألعضاء اآلخرين

 

 املطلب الثاني: قرار مجلس فض املنازعات 

ل بالنحرافات أو األخطاء أو التلكؤ  أن مما ُيسهل عمل مجلس فض املنازعات التزام املهندس الستشاري تبليغ املقاو        

الذي يحدث أثناء التنفيذ لغرض العمل على معالجتها بأسرع وقت ممكن، والتزام املقاول في الوقت ذاته العتماد على األساليب  

عات  العلمية املتطورة في التخطيط والسيطرة على األعمال لتالفي حدوث تلك النحرافات إذ أن مناط عمل مجلس فض املناز 

 إصدار قرار أو إعطاء توصية سريعة لحل النزاع.  

 : قرار مجلس فض املنازعاتالفرع األول: صدور 

، أو خالل أية فترة أخرى  3( يوما من تاريخ تسلمه اشعار إحالة الخالف إليه 84يتعين على "املجلس" خالل مدة ل تتجاوز )    

، وأن ينوه فيه  
ً
يقترحها املجلس ويوافق عليها الفريقان، أن يتخذ قراره بشأن الخالف، ويشترط في هذا القرار أن يكون مسببا

  
ً
 للفريقين ويتعين عليهما تنفيذه ال اذا تمت مراجعته بطريقة    20  بأحكام املادةعلى أنه يتم اصداره عمال

ً
ويعتبر هذا القرار ملزما

 
 بتصرف: امحمد عبدالرحمن غولة، مرجع سابق.    1
ينظر: الطيب بوحالة، مرجع سابق،     -  83د الصاوي، مرجع سابق، ص  ينظر: أحمد محم  -  478ينظر: محمد محمد سادات، مرجع سابق، ص     2

 .     281ص 
3 (the Red book 1999): Article 20/4    Obtaining Dispute  Adjudication Board's Decision: “  For a DAB of three  persons, the 

DAB shall be deemed to have received such reference on the date when it is received by the chairman of the DAB”.  

املكون من ثالثة أعضاء قد تسلم    [: " ويعتبر م.ف.م الحصول على قرارات مجلس فض املنازعات ](  4/20م البند )1999عقد الفيديك الكتاب األحمر  

 كتاب اإلحالة هذا في التاريخ الذي يتسلمه فيه رئيس املجلس".   
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التسوية الودية أو من خالل اجراءات التحكيم، وما لم يكن قد جرى التخلي عن العقد أو نقضه أو إنهائه، فانه يتعين على  

 ألحكام العقد املقاول في مثل هذه الحالة أن يستمر في تنفيذ األ 
ً
 .1شغال وفقا

 م على أن 1999األحمر   من عقد الفيديك  20/4وهذا بحسب ما جرى به نص البند

 وذلك بان    ملا كان ما تقدم فإن املادة سالفة الذكر اشترطت على أن يكون القرار الصادر من مجلس فض املنازعات 
ً
مسببا

يحيط بجميع جوانب النزاع وظروفه ومالبساته ومستندات النزاع  فيؤسس قراره على فهم واضح للوقائع واملعطيات مما يمهد  

القرار، ويمكن اعتبار قرارات املجلس بينة في حال اللجوء للتحكيم،  ويتوقف   لألطراف تقدير موقفهم قبل العتراض على 

  3ى مدى فاعلية التسبيب املتوافرة فيها. تشكيل القناعة بها عل

ويعتبر قرار مجلس فض املنازعات غير ملزم لطرفي النزاع لجهة أن ذات املادة قد بينت بأن إذا لم يرتض أي فريق بقرار  

 للفريق األخر يعلمه فيه بعدم رضاه هذا بج 28"املجلس" فعليه خالل )
ً
انب إذا  ( من بعد تاريخ تسلمه للقرار، أن يرسل إشعارا

الـ )  من تاريخ تسلمه طلب إحالة الخالف إليه، أو أي مهلة يتفق عليها  84أخفق  "املجلس" في إصدار قراره خالل فترة 
ً
( يوما

)  (28)الفريقين عندئذ يجوز ألي فريق بأن يبلغ اآلخر عدم رضاءه وذلك خالل   الـ  أن  84يوم من انقضاء مدة  ( يوم شريطة 

النزاع بعد مرحلة   لبدء تحكيم  الرضا يعد شرط  األمر املتنازع عليه وسبب عدم الرضا؛ وإخطار عدم  يشتمل اإلخطار على 

 م بما نصه:1999األحمر    من عقد الفيديك   20/4التسوية الودية وهذا ما اكده البند 

 
 محمد السيد درة، مرجع سابق. ينظر:  1
 . 178جمال الدين نصار، الترجمة العربية لشروط عقد التشييد للمباني واألعمال الهندسية املصممة بمعرفة رب العمل، مرجع سابق، ص   2
 . 76م، ص  2002، جمعية عمال املطابع التعاونية، عمان،1مدار وتطبيقات ، ط  -م(1999عقد اإلنشاءات )فيديك    استخدامود خلف ، دليل  داو    3

(the Red book 1999):  Article 20/ 4  “   Obtaining 

Dispute  Adjudication Board's Decision ”: “Within 84 

days after receiving such  reference, or within such other 

period as  may be proposed by the DAB and  approved by 

both  Parties, the DAB shall  give its decision, which shall be 

reasoned  and shall state that it is given under this  Sub-

Clause. The decision shall be  binding on both Parties, who 

shall  promptly give effect to it unless and until  it shall be 

revised in an amicable  settlement or an arbitral award as  

described below. Unless the Contract has  already been 

abandoned, repudiated or  terminated,  the, Contractor 

shall continue  to proceed with the Works in accordance  

with the Contract”. 

األحمر   الفيديك  قرار    4/20عقد  على  الحصول 

 مجلس فض املنازعات: 

م.ف.م )  على  خالل  قراره  من  84إصدار  يوما   )

تسلمه من تسلمه مثل هذه اإلحالة  أو خالل أية مدة  

الفريقان، ويجب   أخرى يقترحها م.ف.م ويوافق عليها 

، وأن ينص على أنه قد أصدر  
ً
أن يكون القرار مسببا

 للطرفين  
ً
بموجب هذا البند الفرعي ويكون القرار ملزما

حتى يتم مراجعته في  وعليهما تنفيذه على الفور ما لم و 

تسوية ودية أو بحكم تحكيم كما هو وارد أدناه، وما  

فعلى   إنهائه،  أو  جحده  أو  العقد  إلغاء  قد   يكن  لم 

 للعقد
ً
 2.املقاول أن يستمر في تنفيذ األعمال طبقا

(the Red book 1999):  Article 20/ 4  “   Obtaining 

Dispute  Adjudication Board's Decision ”:  “If either Party 

الفيديك قرار    20/ 4األحمر    عقد  على  الحصول 

 مجلس فض املنازعات: 
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 حالة العتراض على قرار مجلس فض املنازعات، ويتوجب على الطرفين تسوية الخالف بشكل ودي قبل اللجوء للتحكيم في  

ويجوز البدء بإجراءات التحكيم في أو بعد اليوم السادس والخمسين من تاريخ إرسال الشعار بعدم الرضا، حتى لو لم تتم  

 وهو مفاد البند 
ً
 م بما نصه:1999األحمر   من عقد الفيديك   20/5محاولة تسوية الخالف بينهما وديا

 
 . 179جمال الدين نصار، الترجمة العربية لشروط عقد التشييد للمباني واألعمال الهندسية املصممة بمعرفة رب العمل، مرجع سابق، ص   1
 . 179نصار، الترجمة العربية لشروط عقد التشييد للمباني واألعمال الهندسية املصممة بمعرفة رب العمل، مرجع سابق، ص جمال الدين   2

is dissatisfied with the  DAB'S decision, then either Party 

may,  within 28 days after receiving the decision,  give 

notice to  the other Party of its  dissatisfaction. If the DAB 

fails to give its  decision within the period of 84  days (or  as 

otherwise approved) after receiving  such reference, then 

either Party may,  within 28 days after this period has  

expired, give notice to the other Party of its dissatisfaction. 

In either event, this notice of  dissatisfaction shall state 

that it is given  under this Sub-Clause, and shall set  out  the 

matter in dispute and the reason(s)  for dissatisfaction. 

Except as stated in  Sub  clause 20.7 [Failure to Comply with 

Dispute Adjudication Board's Decision]  and Sub-Clause 

20.8 [Expiry of Dispute  Adjudication Board's 

Appointment],  neither Party shall be entitled to  commence 

arbitration of a dispute unless  a notice of dissatisfaction 

has been given in accordance with this Sub-Clause”. 

عندئذ يجوز    اذا لم يرتض أي من الطرفين قرار م.ف.م

 بعد تسلم للقرار،  28ألي من الطرفين فعليه خالل )
ً
( يوما

أن يخطر الطرف اآلخر بعدم رضائه. واذا أخفق م.ف.م في 

 )أو حسب ما يتفق    84إصدار قراره خالل فترة الـ )
ً
( يوما

عليه خالف ذلك( بعد تسلمه تلك اإلحالة، عندئذ يجوز   

 بعد انقضاء   ( 28ألي طرف خالل )
ً
  84مدة الـ )  يوما

ً
( يوما

مدة   بعدم رضائه وذلك خالل  اآلخر  الطرف  يخطر  أن   ،

 .( يوم28)

في أي من الحالين، يتعين النص في هذا اإلخطار بعدم  

الرضا على انه صادر بموجب هذا البند الفرعي وأن يحدد  

األمر املتنازع عليه وسبب أو أسباب عدم الرضاب استثناء  

الفرعي   البند  عليه  ينص  المتثال    7/20ما  في  )اإلخفاق 

الفرعي والبند  املنازعات(  فض  مجلس    8/20لقرار 

ألي   يحق  فلن  املنازعات(،  فض  مجلس  تعيين  )انقضاء 

طرف بدء تحكيم نزاع ما لم يتم توجيه إخطار عدم الرضا  

 لهذا البند الفرعي. 
ً
 1وفقا

(the Red book 1999):  Article 20/ 5  “    Amicable 

Settlement ”: “Where notice of dissatisfaction has been  

given under Sub-Clause 20.4  

above, both  Parties shall attempt to settle the dispute  

amicably before the commencement of  arbitration. 

However, unless both Parties  agree otherwise, arbitration 

may be commenced on or after the fifty-sixth day after the 

day on which notice of  dissatisfaction.  was given, even if 

no attempt at amicable settlement has been made”. 

 

 

 التسوية الودية: 5/20عقد الفيديك األحمر 

حـيثما تم تـوجـيه إخـطار بعـدم الرضاء وفـقـا للبنـد  

يحاول    4/20الـفـرعـى أن  الطرفـين  كال  فـعـلى  أعـاله، 

 قـبل بـدء التحـكيم. ومع ذلك، وما  
ً
تسـويـة النـزاع وديـا

يبـدأ   أن  يمكن  ذلك،  خـالف  عـلى  الطرفـان  يتفـق  لم 

بعـ والخـمسين  السادس  اليـوم  بعـد  أو  فـي  د التحـكيم 

اليـوم الذي ّ تم فـيه تـوجـيه إخـطار بعـدم الرضاء حـتى  

 2.وإن لم تتم أي محـاولة للتسـويـة الوديـة 
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يوم يصبح   (28)من أحد الفريقين على قرار مجلس فض املنازعات خالل املهلة املنصوص عليها    وفي حال عدم إعتراض

 للتحكيم ويتعين على رب العمل واملقاول اإلستمرار في تنفيذه.  
ً
 ومن ثم ل يكون النزاع قابال

ً
 وملزما

ً
 القرار نهائيا

 م بما نصه:1999األحمر    من عقد الفيديك   20/4البند 

وليس موضوع   - عدم تنفيذ القرار أما إذا لم يلتزم أحد الطرفين بتنفيذ قرار املجلس فإنه يحق للطرف اآلخر أن يحيل أمر 

 النزاع 

القرار فيه  صدر  مرة   -الذي   
ً
وديا تسويته  محاولة  أو  املجلس  على  األمر  هذا  لعرض  الحاجة  دون  التحكيم  إلى   مباشرة 

في  يشرع  أن  نهائيا،  وأصبح  القرار  لصالحه  صدر  الذي  للطرف  يجوز  فإنه  الفيديك  عقود  دليل  إلرشادات  ووفًقا   أخري، 

 
ً
 2 وفًقا ملا يسمح به القانون الواجب التطبيق. تنفيذه جبرا

 م بما نصه:1999األحمر    من عقد الفيديك   20/7البند 

 
 . 179جمال الدين نصار، الترجمة العربية لشروط عقد التشييد للمباني واألعمال الهندسية املصممة بمعرفة رب العمل، مرجع سابق، ص   1
 . 479سابق، ص  محمد محمد سادات، مرجع  2

(the Red book 1999):  Article 20/ 4  “   Obtaining 

Dispute  Adjudication Board's Decision ”:  “If the 

DAB has given its decision as to a  matter in dispute to 

both Parties, and no  notice of dissatisfaction has been 

given  by either Party  within 28 days after it  received 

the DAB's decision, then the  decision shall become 

final and binding upon both Parties”. 

األحمر  ع الفيديك  قرار    4/20قد  على  الحصول 

 مجلس فض املنازعات: 

قراره بشأن أمر متنازع عليه إلى   إذا أصدر م.ف.م

عدم رضا من أي من   الطرفين ولم يصدر أي إخطار

 من تسلمهما قرار م.ف.م    28الطرفين  خالل )
ً
( يوما

 1.عندئذ  يصبح القرار نهائيا وملزما للطرفين

(the Red book 1999):  Article 20/ 7  “    Failure to 

Comply with Dispute Adjudication Board's 

Decision ”:  “In the event that:  

a) neither Party has given notice of 

dissatisfaction within the period stated in Sub-Clause 

20.4 [Obtaining Dispute Adjudication Board's 

Decision], 

b) the DAB'S related decision (if any) has 

become final and binding, and 

c) a Party fails to comply with this decision 

األحمر   الفيديك  لقرار    7/20عقد  المتثال  عدم 

 مجلس فض املنازعات: 

 في حالة:

إخـطار بعـدم  لم يـقم أي مـن الطرفـين بتقـديم    - أ  

الـفـرعـي البنـد  فـي  املحـددة  املـدة      20/4الرضاء خـالل 

 ، ]الحـصول عـلى قـرار هـيئة حـل املـنـازعـات[

نهـائيـا   -ب   الصلة  ذي  وجـد(  )إن  م.ف.م  قـرار  أصبح 

، و
ً
 وملـزمـا
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ويرى الباحث أن كل ما يتفق عليه األطراف في العقد فهو قانون ملزم لطرفيه فإن اتفقا على أن تتم تسوية النزاع بواسطة  

  
ً
العربية تشريعا البلدان   ونهائي عليه يكون قرار املجلس ملزم ونهائي فقد استقرت 

ً
النزاعات ويكون قراره ملزما مجلس فض 

املتعاق العقد شريعة  أن   وقضاًء على 
ً
قانونا يطبق  كان  لو  كما  العقد  يطبق شروط  القاض ي  أن  القاعدة  دين ومقتض ى هذه 

فالعقد يقوم مقام القانون في تنظيم عالقة املتعاقدين فال يجوز نقضه إل باتفاق الطرفين كما ل يجوز تعديل شروطه إل  

   2باتفاقيهما فال يجوز ألحدهما أن يعدل في شروط العقد

يمكن صياغة )بند تسوية النزاع بواسطة مجلس فض املنازعات( في العقد املبرم بين رب العمل     أنهكذلك  ويرى الباحث  

 واملقاول على النحو التالي:

Clause (put number Clause): Settlement of Disputes 

“In the event of any dispute or claim of any nature whatsoever, the Parties shall in the first instance refer the 

dispute or claim to (Center for amicable settlement of dispute – Dubai Court). In case no agreement can be 

reached, the matter shall be referred to Arbitration under the rules of (Dubai International Arbitration center)”. 

 

 : مجلس فض املنازعات : انقضاء  يالثان الفرع 

اذا نشأ أي خالف بين الفريقين فيما يتصل بالعقد أو مما هو ناش ئ عنه أوعن تنفيذ الشغال، ولم يكن هنالك وجود ملجلس 

فض املنازعات سواء بسبب انقضاء فترة تعيينه، أو ألي سبب آخر يجوز إحالة النزاع مباشرة إلى التحكيم وهذا ما قرره نص  

 م بما نصه:1999األحمر    من عقد الفيديك  20/8البند

 
 . 181جمال الدين نصار، الترجمة العربية لشروط عقد التشييد للمباني واألعمال الهندسية املصممة بمعرفة رب العمل، مرجع سابق، ص   1
)قرار رقم     2 الطعن رقم    5ينظر:  تجاري 2003/ 172في  املعنى )الطعن رقم    -سلطنة عمان(    -م3/2004/ 3جلسة    - م    6201لسنة    471وفي ذات 

( من القانون املدني البحريني على أن :"العقد 128ونصت املادة )    –دولة اإلمارات العربية املتحدة(    -م18/10/20018جلسة    -ق.أ تجاري  10س

 أو يقض ى به القانون".   التفاقشريعة املتعاقدين، فال يجوز ألحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إل في حدود ما يسمح به 

then the other Panty may, without  prejudice to any 

other rights it may have,  refer the failure itself to 

arbitration under  Sub-Clause 20.6 [Arbitration]. Sub- 

Clause 20.4  [obtaining Dispute Adjudication Board's 

Decision] and Sub-  Clause 20.5 [Amicable Settlement] 

shall not apply to this reference". 

 

الـقـرار،   - ج   لهذا  المتثال  فـي  طرف   أخفـق 

ل بأي حـقـوق  عـنـدئذ يمكن للطرف اآلخـر، ودون اإلخـال

التحـكيم   إلى  أخـري قـد تكون له، إحالة هذا اإلخفـاق 

الـفـرعـي   البنـد  بمـوجـب    ]التحـكيم [  20/6بنفـسه 

الـفـرعـيين البنـدين  تطبيـق  عـدم    20/4ويجـب 

املـنـازعـات[ حـل  هـيئة  قـرار  عـلى    20/5و ]الحـصول 

 1.عـلى هذه اإلحالة  ]التسـويـة الوديـة[

(the Red book 1999):  Article 20/ 8  “     Expiry of 

Dispute Adjudication Board's  Appointment ”:  “If a 

dispute arises betw-een the Parties in   connection 

انقضاء تعيين مجلس    8/20عقد الفيديك األحمر  

 فض املنازعات: 
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1 (the Red book 1999): Article 20/6 Arbitration: “Unless settled amicably, any dispute in respect of which the DAB's decision 

(if any) has not become final and binding shall be finally settled by international arbitration. Unless otherwise agreed by both 

Parties : 

a) the dispute shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce 

b) the dispute shall be settled by three arbitrators appointed in accordance with these Rules, and 

c) the arbitration shall be conducted in the language for communications defined in Sub-Clause 1.4 [Law and Language]. 

The arbitrator(s) shall have full power to open up, review and revise any certificate, determination, instruction, opinion or 

valuation of the Engineer, and any decision of the DAB, relevant to the disput Nothing shall disqualify the Engineer from being 

called as a witness and giving evidence before the arbitrator(s) on any matter whatsoever relevant to the dispute. 

 Neither Panty shall be limited in the proceedings before the arbitrator(s) to the evidence or arguments previously put before the 

DAB to obtain its decision. Or to the reasons for dissatisfaction given in its notice of dissatisfaction. Any decision of the DAB shall 

be admissible in evidence in the arbitration. 

Arbitration may be commenced prior to or after completion of the Works. The obligations of the Parties, the Engineer and the 

DAB shall not be altered by reason of any arbitration being conducted during the progress of the Works”. 
 . 181بمعرفة رب العمل، مرجع سابق، ص جمال الدين نصار، الترجمة العربية لشروط عقد التشييد للمباني واألعمال الهندسية املصممة   2

with, or arising out of, the Contract or the execution of 

the Works   and there is no  DAB in place, whether by 

reason of the expiry of the DAB'S  appointment or 

otherwise:  

a) Sub-Clause 20.4 [Obtaining Dispute 

Adjudication Board's Decision] and Sub-Clause,  20.5 

[Amicable Settle- menu shall not apply, and 

b) the dispute may be referred directly  to 

arbitration' under Sub-clause 20.61 [Arbitration] 

إذا نشـا نـزاع بين الطرفـين متصل بالعـقـد، أو نـاش ئ  

  ، أو عـن تنفـيـذ األعـمال ولم يكن هنـاك م.ف.م.  عـنـه 

 :سـواء بسبب انقـضاء تعـيينـه أو ألي سبب آخـر

الـفـرعـي  - أ   البنـد  ينطبق  عـلى  [4/20  فلن  الحـصول 

  5/20والبنـد الـفـرعـى ]قـرار مجلس فض املـنـازعـات

 ، و ]ـويـة الوديـةالتس [

 إلى التحـكيم بمـوجـب    -ب  
ً
يجـوز إحالة النـزاع مباشـرة

 2]التحكيم[ 6/20البنـد الـفـرعـى
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 مراحل النزاع في عقود الفيديك 

 

 

 الخاتمة:  

في متن هذه الدراسة فقد خصصنا الخاتمة لبيان أهم النتائج التي    بعد التعرض لدراسة هذا املوضوع بالتحليل والتقص ي

 عن بعض التوصيات التي يري الباحث أنها ضرورية وكما يأتي: 
ً
 توصلنا إليها فضال

: النتائج
ً
 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:  : أوال

 ليس هنالك تعريف مانع جامع ملجلس فض املنازعات.   -1

، فيما يتصل أو ينشأ عن العقد أو تنفيذ الشغال،  املقاول ورب العمل  إذا نشأ خالف من أي نوع كان بين   -2

بما في ذلك أي خالف حول أي شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو رأي او تحديد قيمة من قبل املهندس، فانه يمكن  

الى "املجلس" لدراسته واتخاذ قرار الى    ألي فريق احالة الخالف خطيا  بشأنه مع ارسال نسختين من ذلك الشعار 

 الفريق اآلخر واملهندس. 

ينعقد الختصاص ملجلس فض املنازعات في نظر املنازعات الناشئة بين املقاول ورب العمل ومؤدى ذلك   -3

عالقة    أنه ل ينعقد الختصاص للمجلس للبت في الخالفات الناشئة بين املقاول واملقاول من الباطن لكون ليس هنالك

بين املقاول من الباطن وصاحب العمل وإنما تقتصر العالقة بين املقاول الرئيس ي واملقاول من الباطن عالوة على ذلك  
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فإن مناط وجود املجلس هو سرعة إيجاد حلول والنظر في أي خالفات جانبية قد يطيل أمد إصدار قرار بشأنه بما  

 .يفوت املصلحة األساسية من تكوين املجلس

صياغة التفاقية بين الطرفين وعضو املجلس الوحيد )عندما يكون املجلس مكون من عضو واحد( ،    يتم -4

العامة   الشروط  إلى  يشار  بحيث  أعضاء(  ثالثة  من  مكون  املجلس  يكون  )عندما  الثالثة  األعضاء  من  كل عضو  أو 

الت التي يتفق عليها الطرفان فيما  لتفاقية فض املنازعات املرفقة بملحق الشروط العامة للعقد، مع إدخال التعدي

 بينهم وهي ما يسمى بالشروط الخاصة. 

ومعاينة  -5 املشروع  بأرض  النزاع  على  للوقوف  العمل  موقع  زيارة  املنازعات  فض  مجلس  على  املتوجب  من 

ويتمتع    األعمال التي تكون محور النزاع وذلك بحضور املقاول ورب العمل  على أن يزودهما املجلس بتقرير عن الزيارة،

  
ً
  - اي له سلطة إجراء التحقيق   -املجلس بالصالحيات الكاملة في عقد جلسات استماع لطرفي النزاع بما يراه مناسبا

 أو إبداء املشورة الفنية والقانونية لألطراف
ً
 . بغية الوصل لتسوية النزاع وديا

اشعار إحالة الخالف إليه أن يتخذ  ( يوما من تاريخ تسلمه  84يتعين على "املجلس" خالل مدة ل تتجاوز ) -6

 .
ً
 قراره بشأن الخالف، ويشترط في هذا القرار ان يكون مسببا

يعتبر قرار مجلس فض املنازعات غير ملزم لطرفي النزاع إذا لم يرتض أي طرفي النزاع بقرار "املجلس"، وملزم  -7

عليه األطراف في العقد فهو قانون ملزم    ويرى الباحث أن كل ما يتفق  ونهائي في حالة عدم اعتراض طرفي النزاع عليه

حق   دون  ونهائي   
ً
ملزما قراره  ويكون  النزاعات  فض  مجلس  بواسطة  النزاع  تسوية  تتم  أن  على  اتفقا  فإن  لطرفيه 

 العتراض عليه.   

 

: التوصيات: 
ً
 ثانيا

الفيديك األحمر   -1 الفيديك للتعديل في نصوص عقد    م بأن يجعل قرار مجلس فض 1999الدعوة لتحاد 

 إلطالة أمد النزاع ينص على أن لطرفي العقد الخيار في الركون لوسيلة واحدة  
ً
 ألطراف النزاع وتجنبا

ً
املنازعات ملزما

 ( النزاعات  فض  مجلس  أو  الستشاري  )املهندس  أما  الودية  البديلة  التسوية  وسائل  من  أو  DABفقط  مجلس   ( 

 أو التحكيم ( على أن يكون قرار أي منهما نهائي وملزم.  (  DAAB)  تجنب/فض النزاع 

النموذجية   -2 الفيديك  عقود  أهمية  إلبراز  تهدف  العربية  البلدان  في  ومحاضرات  ندوات  إلقامة  الدعوة 

 والتطرق فيها ألهمية دور مجلس فض املنازعات. 

وط العامة لعقود الفيديك  الدعوة للدول العربية التي لم تضمن في تعاقداتها شروط الفيديك بإعمال الشر  -3

البناء   مجالت  في  التعاقد  في شأن  الخصوص  على وجه  املنازعات  مجلس فض  بنود  وإعمال  عامة  بصورة  األحمر 

 . والتشييد والهندسة املدنية

 املراجع باللغة العربية: 

الفي -1 عقود  )نماذج  للتشييد  النموذجية  العقود  في  للتحكيم  البديلة  الوسائل  الصاوي،  محمد  دائرة  1ديك(، طأحمد   ،

 م.2013القضاء أبوظبي 

العمل،   -2 رب  بمعرفة  املصممة  الهندسية  واألعمال  للمباني  التشييد  عقد  لشروط  العربية  الترجمة  نصار،  الدين  جمال 

 م. 2001القاهرة، بدون دار نشر،
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طابع التعاونية،  ، جمعية عمال امل1مدار وتطبيقات ، ط -م(1999داوود خلف، دليل استخدام عقد اإلنشاءات )فيديك   -3

 م.2002عمان،

 م.2005، جمعية عمال املطابع التعاونية، عمان، 1داوود خلف، مجلس فض الخالفات وأساليب التسويات الودية ، ط -4

مصطفى عبد املحسن الحبش ي، التوازن املالي في عقود اإلنشاءات الدولية )دراسة مقارنة( ، دار الكتب القانونية ، مصر    -5

 م. 2008

 الرسائل:  

آمال بولغاب، اإلطار القانوني لفض منازعات عقود اإلنشاءات الدولية، إطروحه دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة   -1

 م   2016باتنة،

مها أشقر عبدهللا العطار، مدى كفاية التنظيم القانوني ملجلس فض املنازعات في عقد الفيديك األحمر، رسالة ماجستير   -2

 م.2011الحقوق، جامعة الشرق األوسط،مقدمة إلى كلية  

 دوريات:

اليعقوب،   -1 الفيديكربحي احمد عارف  املنازعات في عقود  ، املجلد  مجلس فض  القانونية  العلوم  العدد  31، مجلة   ،2 ،

 م.  2016

  سمير حامد الجمال: القواعد القانونية املستحدثة في عقود الفيديك، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة  -2

 م  2012المارات العربية املتحدة العدد الثاني والخمسون، السنة السادسة والعشرون، 

ا -3 اإلنشاءات  عقود  منازعات  تسوية  في  املنازعات  فض  مجلس  دور   ، بوحالة  للدراسات  الطيب  الباحث  مجلة  لدولية، 

 م.   2018األكاديمية، العدد الثاني عشر   

مدى إنزال التزامات اطراف عقد الفيديك األحمر على عقد املقاولة اإلنشائي بالدول  فضل هللا محمد الحسن فضل هللا،  -4

()دولة اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان   العربية
ً
قانونية املعمقة، العام الخامس،  ، مجلة جيل األبحاث الإنموذجا

 م. 2020، 42العدد 

 م. 2018،   19محمد محمد سادات، الجوانب القانونية لعقود اإلنشاءات الدولية، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد   -5

 ندوات: 

ي للتحكيم  املركز الليب  –( ، محاضرة  DABامحمد عبدالرحمن غولة، وسائل فض النزاعات ودور مجلس فض املنازعات )   -1

 الهندس ي.   

محمد السيد درة، عقود الفيديك بين اإلعداد الهندس ي والصياغة القانونية، ورقة مقدمة مؤتمر الكويت الثالث لعقود   -2

 م.2016الفيديك، 

أبحاث   -3 معهد   ، التطبيق  وإشكالت  النظرية  قصور  بين  فلسطين  في  الصغيرة  واملقاولت  البناء  عقود   ، فياض  محمود 

 م. 2013قتصادية الفلسطيني )ماس( ،  السياسات ال

 

 املراجع باللغة اإلنجليزية: 

1- Michal R. Ludlow and J.gordon Rees,)Role under FIDIC Standard Conditions of - Contract  ( , International 

Business Lawyer ,Nov. 1992. 
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2- Owen,  Gwyn.the working of dispute Adjudication Board (DAB) Under New FIDIC (New Red Book 1999). 

June 2003. 

 القوانين: 

1- Conditions of Contract for works of Civil Engineering Construction 1978 - FIDIC. 

2- Conditions of Contract for Construction 1999 - FIDIC. 
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 الحو افزالتشجيعية للمستثمراألجنبي في اململكة العربية السعودية وفقا لرؤية 2030 م  

Incentives for foreign investors in the Kingdom of Saudi Arabia according to the 2030 vision

مرام بنت حسن فواز املالكي

 )جامعة الطائف، اململكة العربية السعودية(
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   .2022رسالة ماجستير، قسم القانون، كلية الشريعة واألنظمة، جامعة الطائف، اململكة العربية السعودية، نوقشت في عام 

 

 

 

Abstract 

When the Kingdom of Saudi Arabia launched its Vision 2030 in 2016, it paid great attention to investment, 

and made great efforts to contribute to attracting investors at the national and foreign levels, empowering 

national and foreign investors to achieve investment opportunities, providing facilities and services, and 

counting on incentives as the basis for achieving investment. This is because the process of regular regulation 

of the investment sector plays with regular rules that contribute to the encouragement, control and 

development of investment, in order to develop infrastructure and create an enabling environment for the 

public and private sectors to achieve excellence in government performance.  

Research by study and analysis of the encouraging incentives for the foreign investor, according to the 

vision of 2030, by standing on the role that falls on the shoulders of the Saudi regulator to work on systems 

that guarantee investors their rights, support and follow up their investment, and guarantee and reassure the 

investor on his project, with regular protection that creates an appropriate investment environment, and texts 

that contribute to the settlement of disputes and reduce risks, so it is advisable for the Saudi regulator to work 

on developing provisions that ensure attracting investors, protect their rights, and achieve the Kingdom’s 

aspirations based on Vision 2030. 

Because of the importance of the study, the research was divided into three main sections, in which the 

concept of the foreign investor was stated, the role of regulatory rules in protecting foreign investors, and the 

most important mechanisms for settling disputes arising from foreign investment. 

The study concluded a number of results, the most important of which is that the Saudi regulator has paid 

attention to the incentives for investment in recent years . 
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 مستخلص: 

 ضخمة  2016م في عام  2030أولت اململكة العربية السعودية عند اطالقها رؤية  
ً
م عناية كبيرة بالستثمار، وبذلت جهودا

املستثمرين على الصعيد الوطني واألجنبي، وتمكين املستثمرين الوطنيين واألجانب ألجل تحقيق الفرص  للمساهمة في جذب  

الستثمارية، وتقديم التسهيالت والخدمات، وعول على الحوافز التشجيعية باعتبارها األساس لتحقيق الستثمار، وذلك ملا 

امية تساهم في تشجيع الستثمار، وتحكمه وتطوره، ألجل تطوير تلعبه عملية التنظيم النظامي لقطاع الستثمار بقواعد نظ

 البنية التحتية وتهيئة البيئة املمكنة للقطاعين العام والخاص من تحقيق التميز في األداء الحكومي.

 لرؤية  
ً
لذي  م، بالوقوف على الدور ا2030يتناول البحث بالدراسة والتحليل الحوافز التشجيعية للمستثمر األجنبي، وفقا

استثمارهم، وتضمن   للمستثمرين حقوقهم، وتدعم وتتابع  التي تكفل  بالعمل على األنظمة  السعودي  املنظم  يقع على عاتق 

وتطمئن املستثمر على مشروعه، بحماية نظامية تخلق بيئة استثمار مالئمة، ونصوص تساهم في تسوية املنازعات وتحد من  

السعودي   املنظم  على  يستحسن  لذا  وتحقق  املخاطر،  حقوقهم  وتحمي  املستثمرين  تضمن جذب  أحكام  وضع  على  العمل 

 م. 2030تطلعات اململكة املستندة على رؤية 

سم البحث إلى ثالثة مباحث رئيسية، ورد فيها بيان مفهوم املستثمر األجنبي ودور القواعد النظامية في  
ُ
ألهمية الدارسة ق

 املنازعات الناشئة عن الستثمار األجنبي.  حماية املستثمرين األجانب، وأهم اآلليات لتسوية

توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها أن املنظم السعودي قد اهتم بالحوافز التشجيعية لالستثمار بالسنوات األخيرة؛ 

ير منظمة، وقد  ملا لها من دور إيجابي في جذب الستثمارات في اململكة العربية السعودية، كما أنها تعد كثيرة ومتناثرة، وكذلك غ 

تم التوصل إلى أهم التوصيات التي أطمح في تسليط الضوء عليها مما يحقق معالجة الحوافز التشجيعية للمستثمر األجنبي  

 لالئحة خاصة بها ليسهل الوصول لها من قبل املستثمر األجنبي، وإسناد تطبيقها لهيئة  
ً
وهي تنظيم الحوافز التشجيعية وفقا

 ذها. مستقلة تشرف على تنفي

 

 

   مقدمة 

تاريخها عبر  اململكة،  في  الستثمار  مسيرة  شكلت  التطور  من  وفيرة  القتصاد    ،رحلة  مجالت  لستيعاب  تطلعات  وسط 

الحديث، ومواكبة مسيرة التطور والنهضة، إن تحركات رؤوس األموال الدولية، وارتفاع نسبة الستثمارات األجنبية في أي دولة  

 ية.  معزز كلي؟، وبال شك هو مؤشر لالندماج القتصادي العاملي الذي شهد تغيرات جديدة على هياكله خالل العقود املاض

م صدر النظام األول، ولم يكن  ١٩٥٧إن اململكة مرت بأربعة أنظمة لالستثمار األجنبي فمنذ منتصف الخمسينات عام  

 لرؤوس األموال األجنبية، وبعد سبع سنوات في  
ً
م صدر النظام الثاني، وكان يتميز بحوافز تشجيعية للمستثمر  ١٩٦٣جاذبا

 لتحديات اململكة في تلك  
ً
املرحلة فقد صدر النظام الثالث لالستثمار األجنبي تحت مظلة وزارة الصناعة والكهرباء  األجنبي، ونظرا

م صدر النظام الرابع مع تأسيس الهيئة العامة لالستثمار؛ ملواكبه التغيرات ومن أهم أحكامه  ٢٠٠٠م، وفي عام  ١٩٧٨في عام  

 ت التي تتمتع بها املنشآت الوطنية. إن منشآت الستثمار األجنبي تتمتع بنفس املزايا والحوافز والضمانا

اململكة   في رؤية  الدولة  اتجهت  التي تواجهها، وقد  اململكة  القتصادية تعد من أهم تحديات  التنمية  أن  إلى  ٢٠٣٠كما  م 

السعي في تحقيق عدة محاور ومن أهم تلك املحاور هو القتصاد املزدهر، وألجل ذلك سعت اململكة إلى جذب الستثمارات  
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التي من  األجن بية من خالل توفير امتيازات وحوافز خاصة للمستثمرين وكذلك تقديم الضمانات القانونية وآليات الحماية 

لن   املزدهر؛  القتصاد  وتطوير  تحقيق  في  األجنبي  الستثمار  أهمية  وتكمن  استثماره،  على  األجنبي  املستثمر  يطمئن  خاللها 

 لذلك فهو يؤثر الستثمارات األجنبية تستطيع نقل الخبرة ا
ً
لتقنية، وتوفير األموال الالزمة في الدولة مضيفة الستثمار، وتبعا

 في انخفاض معدلت البطالة، والستفادة من التقنية املتاحة وتحقيق النهوض املرتبط بالجانب القتصادي. 

وتغييرات في التشريعات الخاصة  مسايرة لهذا املحور فقد أحدث املشرع إصالحات اقتصادية شملت تطوير البنية القانونية  

الحوافز   في  خاص  بشكل  واهتم  لالستثمار،  النظامية  الحماية  وكذلك  الدولة،  في  الستثمار  ملنح  األجنبية  بالستثمارات 

ذات   املنازعات  في  الدولي  القضائي  الختصاص  ببيان  املشرع  اهتم  وكذلك  والجنبي،  املحلي  لالستثمار  الجاذبة  التشجيعية 

جنبي، وكذلك أصدر أنظمة جديدة مثل أنظمة التجارة اللكترونية والفالس والتحكيم التجاري، نظام تنظيم وزارة  العنصر األ 

الستثمار   لجذب  التشجيعية  الحوافز  في  السعودي  املشرع  دور  إظهار  الدراسة  هذه  في  له  التطرق  تم  ما  وهذا  الستثمار، 

 تثمر األجنبي. األجنبي، واستعراض جهود اململكة في حماية املس 

 مشكلة الدراسة 

افز التشجيعية لجذب املستثمر األجنبي؟  يثور سؤال رئيس ي ملشكلة البحث هو:   • هل اهتم املنظم السعودي بتنظيم الحو

 ويتفرع عنه األسئلة الفرعية:  

 ؟٢٠٣٠السعودية في ظل رؤية ماهي الروابط القانونية التي تربط املستثمر األجنبي في معامالته مع اململكة العربية   •

 ما هو اإلطار القانوني العام للمستثمر األجنبي والحوافز التشجيعية؟   •

 ما طرق تعامالت املستثمر األجنبي مع الشخصيات العتبارية؟   •

 ما الدور القانوني في الحوافز التشجيعية لجذب املستثمر األجنبي؟  •

 أهداف الدراسة

 وافز التشجيعية لجذب املستثمر األجنبي. إظهار دور املشرع السعودي في الح •

 بيان اإلطار القانوني العام لالستثمار األجنبي.  •

 ايضاح الروابط القانونية للمستثمر األجنبي.  •

 بيان مبدأ الحوافز التشجيعية للمستثمر األجنبي.  •

 استعراض جهود اململكة العربية السعودية في حماية العنصر األجنبي.  •

 الختصاص القضائي ملنازعات املستثمر األجنبي. معرفة  •

 أهمية الدراسة   

 مع رؤية  
ً
أن أهمية هذا البحث تكمن في تحقيق الحوافز التشجيعية من الناحية القانونية لجذب املستثمر الجنبي تماشيا

 ربية السعودية.  م، ودور الحماية القانونية للمستثمر الجنبي في اململكة الع2030اململكة العربية السعودية 

 الدراسات السابقة 

لم تعثر الباحثة على دراسات سابقة تناولت هذا املوضوع، ولكنها وجدت بعض الدراسات التي تطرقت إلى موضوع املستثمر  

 األجنبي بصور مختلفة، ومنها ما يلي: 
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غداد، كلية القانون، بحث محكم،  حيدر محمود كاظم: "الطبيعة القانونية لعقود الستثمار" )الوصفي التحليلي(، جامعة ب •

م، تناولت الدراسة الطبيعة القانونية لعقد الستثمار املشوبة بعنصر أجنبي، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن  ٢٠٢١عام  

العقد، فالستثمار مفهوم   الخارجي عن طريق  تبرز بمظهرها  الستثمار ليس عقد، ولكن عملية تتضمن عدة إجراءات، 

تنفيذ وهو العقد املالي، واقترحت هذه الدراسة معالجة موضوعات الستثمار، وهي قد تأخذ عدة   وأسع واشمل من أداة

أشكال وصور عن طريق تبني مدونة قانونية لبعض العقود التي تأخذ صورة أو شكل الستثمار، غير أن هذه الدراسة لم  

أه الذي يجعل  األمر  العتبارية؛  املستثمر مع الشخصيات  في  تبين تعامالت  املشرع  اظهار دور  في  البحث تكمن  مية هذا 

 تنظيم تلك التعامالت. 

ريم عبد هللا القنيه  "معوقات الستثمار املحلي والجنبي في اململكة العربية السعودية " )الوصفي التحليلي(، مجلة العلوم  •

م بحث  والعشرون،  الرابع  العدد   ، الخامس  املجلد  والقانونية،  واإلدارية  عام  القتصادية  عام  ٢٠١٧حكم،  ومنشور  م 

التي تواجههم في  ٢٠٢١ الوطني، وماهي املعوقات  الدراسة أهمية الستثمار املحلي و األجنبي في تنمية القتصاد  ، تناولت 

الستثمارات، وقد توصلت تلك الدراسة على أنه هناك موافقة بين افراد الدراسة على معوقات الستثمار املحلي والجنبي  

اململك والتكنولوجية،  في  القانونية  املعوقات  وتليها  األولى،  باملرتبة  تأتي  اإلدارية  املعوقات  أن  السعودية، حيث  العربية  ة 

وباملرتبة الثالثة بين تلك املعوقات تأتي املعوقات التنظيمية ومن ثم املعوقات القتصادية، وأخرها املعوقات الستثمارية  

مقترحاته أهم  في  ذلك  الدراسة  البنية  وعالجت  توفير  وكذلك  باملنافسة  املتعلقة  بالتشريعات  الهتمام  زيادة  من خالل  ا 

األساسية الالزمة للمشروعات الستثمارية، ولكن هذه الدراسة لم تطرق إلى دور الحوافز في جذب الستثمار األجنبي؛ األمر  

في استحد للمشرع  النظامي  الدور  اظهار  في  البحث تكمن  أهمية هذا  البيئة جاذبة  الذي يجعل  اث الحوافز حتى تصبح 

 لالستثمار األجنبي. 

 منهج الدراسة

أن هذه الدراسة تسعى للبحث في دور الحوافز التشجيعية للمستثمر األجنبي في اململكة العربية السعودية من خالل املنهج  

 الوصفي.   التحليلي

 هيكل الدراسة  

دمة ومن ثم أهمية وأهداف البحث وعلى ذلك تتضح لنا خطة  اشتمل موضوع الدراسة على عنوان البحث وبعد ذلك املق

البحث من خالل ثالث مباحث؛ تناول املبحث األول اإلطار القانوني لالستثمار األجنبي والحوافز التشجيعية، ضم مطالبان  

التشجيعية   الحوافز  ومبدأ  التشجيعية،  والحوافز  األجنبي  لالستثمار  القانونية  الطبيعة  وبيان  األجنبي  للتعريف  للمستثمر 

 وأنواعها 

وتطرق املبحث الثاني لطرق معامالت املستثمر األجنبي مع الشخصيات العتبارية والتي تتمثل في طرق الستثمار األجنبي،  

 وتعامالت املستثمر الجنبي مع الشخصيات العتبارية.

سائل التسوية ملنازعات الستثمار األجنبي،  وختمت الدراسة باملبحث الثالث عن األحكام النظامية للحوافز التشجيعية وو 

وأوضحت عبره مدى فاعلية األحكام النظامية في حماية املستثمر األجنبي والحوافز التشجيعية في جذب الستثمار األجنبي،  

 ووسائل تسوية منازعات الستثمار األجنبي. 
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 املبحث األول 

افز   التشجيعية اإلطار القانوني لالستثمار األجنبي والحو

أن موضوع الستثمار من املواضيع املهمة، وخاصة في اآلونة األخيرة التي نستطيع أن نرى اهتمام الدولة فيها، وذلك   تمهيد:

يعود لتنمية اقتصاد الدولة، ومن الواجب في بداية األمر أن يشتمل موضوع الدراسة على معرفة املفاهيم وفق اإلطار القانوني.  

ى ماهية الستثمار األجنبي والطبيعة القانونية لالستثمار، وماهية الحوافز التشجيعية،  وفي هذا املبحث سوف يتم التطرق إل

 ومبدأ وأنواع الحوافز التشجيعية للمستثمر األجنبي، وتم تقسيم هذا املبحث كما يلي: 

افز التشجيعية   املطلب األول: ماهية االستثمار األجنبي والحو

الفرع   يبين  فرعين،  إلى  املطلب  هذا  الطبيعة  يقسم  الثاني  الفرع  ويبين  التشجيعية،  والحوافز  الستثمار  تعريف  األول 

 القانونية لالستثمار: 

افز التشجيعية   الفرع األول: تعريف االستثمار األجنبي والحو

 أ ـ تعريف االستثمار األجنبي 

: "أي حمل الشجر وهو مشتق من الثمر، فيقال أثمر الشجر أي حمل،
ً
وخرج ثمره وثمرة الش يء    املقصود بالستثمار لغة

  ما تولد عنه، وأثمر الرجل أي كثر ماله، والثمر بمعنى املال أو بمعنى الذهب، والفضة، وثمر ماله أحسن القيام عليه، ونماه". 

ُر  (١٤٩/٦م، صفحة  ١٩٥٦)األنصاري ،  
َ
ث
ْ
ك
َ
ا أ

َ
ن
َ
َقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُيَحاِوُرُه أ

َ
َمٌر ف

َ
ُه ث

َ
اَن ل

َ
، وقد ذكر هللا تعالى في كتابة الكريم: }َوك

َفًرا{ سورة الكهف، الية
َ
َعزُّ ن

َ
 َوأ

ً
 .  ٣٤ِمنَك َمال

: هو اتفاق رأسمالي يهدف إلى تحقيق مكسب يمكن اعتباره استثماًرا
ً
 ما يكون هذا  واملقصود بالستثمار اصطالحا

ً
. وغالبا

 في املؤسسات الخاصة املقصود بها القطاع الخاص. 
ً
 ( ٢م، صفحة ٢٠١٨)بامخرمة ،  املكسب هو الربح، وخصوصا

يحمل جنسية    اما تعريف الستثمار في القانون:" يعرف بأنه تقديم األموال املادية واملعنوية من شخص طبيعي أو معنوي ل

الدولة املضيفة للمساهمة املباشرة أو غير املباشرة في مشروع قائم أو سيتم إنشاؤه للقيام بنشاط اقتصادي ما خالل مدة  

   (٤م، صفحة ١٩٩٠)عبدالرحمن،  معقولة من الزمن".

ال األجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام، نصت املادة  معنى الستثمار األجنبي في النظام بأنه توظيف رأس امل

األولى من نظام الستثمار األجنبي في الفقرة )و( على أنه: "الستثمار األجنبي: توظيف رأس املال األجنبي في نشاط مرخص له  

  م(٢٠٠٠)هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بموجب هذا النظام". 

الدولة املضيفة بهدف تحقيق الربح للمستثمر   إلى  الخارج  انتقال رؤوس األموال من  وكذلك ُعرف الستثمار األجنبي أنه 

 .(٣٤-٣٣م، الصفحات ١٩٧٨)الشرقاوي ،  األجنبي وكفالة زيادة اإلنتاج والتنمية في الدولة املضيفة.

كذلك عرفت الالئحة التنفيذية لنظام الستثمار األجنبي في املادة األولى بأن املستثمر األجنبي: " الشخص الطبيعي الذي ل  

 يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو العتباري الذي ل يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية".

ئمة على الستثمار هو رأس املال، ولكن املشرع السعودي لم يعرف رأس املال، بل أورد  نالحظ فيما تقدم أن الوتيرة القا

أنه: "على سبيل املثال وليس الحصر  الفقرة )ز( على  املادة األولى    أمثلة على رأس املال األجنبي في نظام الستثمار األجنبي في 

 األموال والحقوق التالية كانت مملوك؛ ملستثمر أجنبي:  
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 قود واألوراق املالية واألوراق التجارية. الن-١

 أرباح الستثمار األجنبي عند توظيفها في زيادة املال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.-٢

 اآللت واملعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات اإلنتاج والعقارات ذات الصلة بالستثمار. -٣

املعن-٤ اإلنتاج".  الحقوق  وأساليب  اإلدارية  واملهارات  الفنية،  واملعرفة  الفكرية  امللكية  وحقو  الترخيص  مثل  )هيئة  وية 

 .م(٢٠٠٠الخبراء بمجلس الوزراء، 

  
ً
فعل؛ لن ذلك  من خالل استعراض املادة السابقة فإننا نالحظ أن املنظم السعودي لم يحصر رأس املال األجنبي وحسنا

يتماش ى مع طبيعة الستثمار في تنوعه وتطوره، بل أن املنظم السعودي قد حدد مقدار رأس املال وذكر في املادة السادسة من  

(: "أـ أل يقل حجم املال املستثمر عن خمسة وعشرين مليون ريال سعودي  ٣الالئحة التنفيذية لنظام الستثمار األجنبي الفقرة )

- آت الزراعية. ب ـ أل يقل حجم املال املستثمر عن خمسة ماليين ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الصناعية. ج بالنسبة للمنش 

 لضوابط وقواعد تفصيلية يضعها مجلس  
ً
أل يقل حجم املال املستثمر عن مليوني ريال سعودي بالنسبة للمنشآت األخرى وفقا

ل األدنى  الحد  تخفيض  اإلدارة  ملجلس  ويجوز  في  اإلدارة.  أو  يحددها  مناطق  في  املنشأة  املشروعات  في  املستثمر  املال  رأس 

النظام   في  املال  رأس  يعرف  أن  املشرع  كان يستحسن على  ولكن  للتصدير."  معدة  أو  فنية عالية  لخبرات  تحتاج  مشروعات 

الستثم أن  معروف  هو  وكما  الستثمار،  ذلك  عليه  القائم  األساس  هو  املال  رأس  لن  وذلك  دفع  السعودي؛  قوة  يعطي  ار 

 لالقتصاد املحلي كما أنه يمكن أن يحقق لقتصاد الدولة مميزات أساسية. 

افز التشجيعية   -ب   املقصود بالحو

، م(٢٠٢٢)موقع معاجم،  عرفت الحوافز في اللغة بأنها: حافز مفرد وجمعها حوافز وهو اسم فاعل من حفز، باعث ودافع  

ِجيع في صورة ومفردها وجذورها وجذعها تشجيع  وتعرف كل
ْ

ش
َ
مة التشجيعية في اللغة بأنها:" جمع كلمة تشجيع وأصلها السم ت

 . م(٢٠٢٢)موقع املعاني لكل رسم معنى،  وتشجيع ترويج".

وتمكنه من بذل جهد أكثر ومجهود أكبر في    أما تعريف الحوافز في الصطالح: "أنها مجموعه من املؤثرات التي تدفع الفرد

 .  م(٢٠١٦)فروانه، سالمة، و مرابط،  عمله والمتناع عن األخطاء التي تقلل اإلنتاجية مما يؤثر على املنظمة ".

ف الحوافز التشجيعية في  أما مفهوم الحوافز التشجيعية في القانون فال يوجد تعريف شامل جامع لها، ولكن يمكننا تعري 

هذه الدراسة: بأنها عبارة عن دافع يتعلق بإرادة الشخص ملواصلة السعي ويؤدي إلى الستمرارية والتقدم في تفعيل منتج معين  

واحداث أثر إيجابي ينطوي على الجانب القانوني. وبعبارة أخرى هو كل عامل أو نمط يدفع النسان إلى زيادة اإلنتاج والبداع  

 ويطمئن على تعامالته في املجال القانوني.في
ً
 ه ويجعله يمض ي قدما

لها،   تعريف  السعودية  األنظمة  في  يرد  ولم  املركبة،  من املصطلحات  التشجيعية  الحوافز  أن مصطلح  تقدم  مما  يتضح 

محددة يمكن معرفة    ويستحسن على املشرع التطرق لتعريفها في النظام؛ لن ذلك ينعكس بالدور اإليجابي على املفهوم بمعاني

املقصود بها، كما أن التعريف هو الخطوة األولى التي يجب على املشرع أن ينولها الهتمام؛ لسد الثغرات القانونية ول يدع فيها  

 مجال لتوسع بشكل يخلق العقبات املستقبلية والنزاعات املختلفة.
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 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لالستثمار األجنبي 

عة القانونية في العالقات تبنى على العقود، ويتم الوفاء بها من خالل اللتزام بتنفيذ الحقوق والواجبات، ويعنى  أن الطبي

فالطبيعة   األخرى  العقود  كسائر  العقد،  بتنفيذ   
ً
ملتزما فيها  املستثمر  يكون  األجنبي  لالستثمار  القانونية  الطبيعة  أن  ذلك 

للتزام والوفاء بالعقد املبرم بين املستثمر والطرف الخر مانح الستثمار وفق نص املادة  القانونية لالستثمار األجنبي تكمن في ا

  
ً
السابعة من نظام املنافسات واملشتريات الحكومية والتي تنص على أنه: "ل يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إل طبقا

..." أنه:  الثالثة عشرة على  املادة  النظام." وكذلك نص  ونماذج  ٢ألحكام  املسبق،  التأهيل  ووثائق  املنافسات،  نماذج  يعتمد   .

 للعقود، ونماذج تقييم أداء املتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة األعمال أو املشتريات".

وتعد فكرة تكييف الطبيعة القانونية لعقد الستثمار األجنبي من املسائل األولية الهامة وذلك؛ بسبب أن العقود إما أن  

  
ً
تكون خاضعة لقواعد القانون العام وهي العقود العامة، وإما أن تكون عقد خاص خاضعة لقواعد القانون الخاص، وتبعا

د هناك تفاوت في املراكز القانونية ألطراف عقد الستثمار األجنبي، كما أن الطبيعة  لطبيعة التعامل مع الطرف األخر فإنه يوج

 القانونية للعقد تؤثر في الجهة املختصة بنظر املنازعات في الستثمار األجنبي وسوف نتوسع في ذلك من خالل املبحث الثالث.  

يضيق، وكذلك قد تكون بصورة مباشرة مع الدولة، أو بصورة  فاألطراف بعقد الستثمار األجنبي، قد يتسع مفهومهم وقد  

تأخذ   التعاقد، والدولة  الخاص عند  القانون  الدولة هنا بصفة شخص من أشخاص  غير مباشرة عن طريق ممثليها وتكون 

  ا شكل الشركة. مفهوم القانون العام عند إبرام املعاهدات والتفاقيات، أما الطرف الثاني فهو املستثمر األجنبي ويتخذ غالب

 ( ٣٨م، صفحة ٢٠٢١)كاظم و املوسومي، 

هناك أرى عدة حول طبيعة عقود الستثمار األجنبي فقد يرى البعض أن عقود الستثمار عقود معاهدات دولية، ويعاب  

لية وهذه العقود ليست معاهدات دولية، كما أن التطبيقات  على هذا الرأي بسبب أن هناك فرق بين العقود والتفاقيات الدو 

 ( ١١٦م، صفحة  ١٩٨٠)علوان،  العلمية عن طريق التحكيم تنفي ذلك.

محاولة فهم إعطاء    ومنهم من يرى عقد الستثمار بإنه من العقود اإلدارية وتخضع ألحكام القانون العام والهدف من ذلك

 تكون الدولة لها الحق في تعديل العقد أو انهائه أو فسخه باإلرادة املنفردة وحجتهم هي: 
ً
 الطرف املضيف غالبا

 أن هذه العقود ماهي إل صورة من صور عقود اللتزام. -١

ي أن يكون أحد اطرافه شخص  ظهور بعض معايير العقود اإلدارية وشروطها في عقود الستثمار وهذه املعايير تتمثل ف  -٢

من أشخاص القانون العام، وأن يكون العقد متعلق بإنشاء أو تيسير مرفق عام من مرافق الدولة، أن تقوم الدولة املتمثلة  

بأنها شخص من أشخاص القانون العام بأساليبه وامتيازات القانون العام ويتم تحقق هذا الشرط من خالل تضمن العقد  

، ولكن هذا الشرط ل يتحقق في عقود الستثمار األجنبي لن أغلب    ومايليها(٦٠م، صفحة  ٢٠١٠)اسماعيل،  شروط استثنائية  

 بول أن تقوم اإلدارة اللجوء لإلدارة املنفردة. تشريعات الدول تعمل على تشجيع الستثمار األجنبي ومن غير املق

وصنفها أخرون بأن عقد الستثمار من عقود القانون الخاص وإخضاعها إلى أحكام القانون املدني والتجاري ويحتجون  

 باآلتي: 

 ينطبق عليها وصف )أن العقد شريعة املتعاقدين(. -١

الخضوع للقضاء الوطني، القانون واجب التطبيق فإن    تضمن شروط فيها مصلحة لطرف األجنبي املستثمر وهي عدم-٢

 (١٢١م، صفحة ٢٠١٣)الحوبي،  املستثمر األجنبي عند ابرام العقد يسعى أل يخضع لقانون تلك الدولة.



 2022  يوليو  53العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
116 

ة مختلطة فالعقود املتعلقة بالقروض واليجار  وكذلك يرى البعض بأنها عقود الستثمار ذو طبيعة خاصة فهي ذات طبيع

واملساطحة والتأمين والشركات جميعها تخضع ألحكام القانون الخاص، أما العقود التي تتعلق بالضرائب والتحويل الخارجي 

م، ٢٠٠٩)عبد الرسول و عبيد، للنقد والبيئة فهي تنتمي إلى القانون العام، نكون مقابل عقد استثماري ذات طبيعة مختلطة. 

 (٢٠٣صفحة 

وآخرون يرون أن الستثمار عملية مركبة فميزوها بين العقود التي تبرمها الدولة وبين الستثمار، فأن عقود الستثمار أوسع  

الستثمار، وعرف على أنه عملية استغالل األموال في األنشطة  وأشمل من مفهوم العقد ألنهم يعتبرون أن العقد أداة لتنفيذ  

القتصادية من ِقبل مستثمر طبيعي أو معنوي، وطني أم أجنبي؛ لتحقيق التنمية القتصادية للدولة في ظل بيئة استثمارية  

 (٢٩٨-٢٩٠م، الصفحات ٢٠٠٦)حزبون و الطروانة،  سليمة وإطار قانوني مالئم.

كما أن هذا الرأي الخير أسس وجهة نظرهم باعتبار العقود التي تبرمها الدولة بصفتها ذات سيادة وفق مقتض ى املصلحة  

ك املصالح،  تلك  تتطلبها  التي  القوانين  تطبيق  إلى  وتلجأ  العامة  باملصالح  تهتم  الدولة  وأن  يحمل  العامة،  الستثمار  أن  ما 

الخصوصية واألهمية بالنسبة لدولة املضيفة، وأن الدولة تحاول تقديم كل ما يطمأن به املستثمر لغرض الجذب. والستثمار  

عبارة عن مجموعة من األعمال وأن العقد ما هو إل أداة لتنفيذ العملية الستثمارية وأن الطبيعة الخاصة هي التي تسود على  

 (٤٦-٤٥م، الصفحات ٢٠٢١)كاظم و املوسومي، ومعنى ذلك أن عقود الستثمار أقرب إلى القانون الخاص".  الستثمار 

لم يورد  خالصة القول إن املشرع السعودي لم يحدد الطبيعة القانونية لعقد الستثمار األجنبي ولم يتوسع في ايضاحها و 

تعريف لعقد الستثمار في النظام السعودي، ولكن أورد فيما سبق ذكره في املادة األولى من نظام الستثمار األجنبي أن الستثمار  

هو: " توظيف راس املال األجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام". ول يمكن اعتبار عقود الستثمار من العقود اإلدارية  

العام(؛ لننا بذلك نكون قد حصرنا عقود الستثمار في املرافق العامة ومع الشخصية املعنوية العامة وكذلك    )عقود القانون 

تظهر سلطة اإلدارة في العقد ونكون قد فقدنا مبدأ العقد شريعة املتعاقدين، وكذلك الحال إذا اعتبرت عقود ذات طبيعة  

من   الخر  الطرف  فإن  الخاص(  القانون  )عقود  الشروط  مدنية  في  امتيازاته  يفقد  سوف  إدارة  جهة  كان  لو  املتعاقدين 

 لذلك فال يمكن وضع تكييف واحد لعقود الستثمار، ويستحسن أن يكيف كل عقد على حده وفق  
ً
الستثنائية، واستنادا

ة مركبة وفق  لرأي  شروطه وعناصره؛ ألنه قد يختلف العقد من حالة إلى أخرى، ونؤيد تكيف هذه العالقة بأنها عبارة عن عملي

األخير؛ ألنه األقرب إلى الطبيعة القانونية في الستثمار األجنبي، كما أنها ترتبط بمصالح عامة ومباشرة بمجتمع الدولة املضيفة  

 لهذا الستثمار. 

 

افز التشجيعية للمستثمر األجنبي   املطلب الثاني: مبدأ وأنواع الحو

لفرع األول على مبدأ الحوافز التشجيعية للمستثمر األجنبي، الفرع الثاني أنواع  تم تقسم هذا املطلب إلى فرعين، ويحتوي ا

 الحوافز التشجيعية. 

افز التشجيعية للمستثمر األجنبي   الفرع األول: مبدأ الحو

العربية السعودية أن الستثمار األجنبي يساعد في التطور القتصادي في الدولة الجاذبة له، وهذا ما تهدف إليه رؤية اململكة  

الحوافز  ٢٠٣٠ أن  كما  الطموح،  والوطن  املزدهر،  والقتصاد  الحيوي،  املجتمع  في  تتمثل  محاور  ثالث  على  تعتمد  وهي  م، 

التشجيعية تساعد وبشكل كبير على جذب الستثمار بشكل عام والستثمار األجنبي بشكل خاص، وهذا ما يحقق في امللكة  
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ة. وأهم ما يشغل بال املستثمر الجنبي في البالد املضيفة هو ما تقدمه الدولة املضيفة في سبيل  ازدهار عالي على جميع األصعد

ذلك الستثمار وماهية التسهيالت التي تساعد في تقديم الستثمار، ومدى قدرتها على إنجاح استثماره، وكيفية سن الحوافز  

كي نستطيع التعرف على مبدأ الحوافز التشجيعية لبد في البداية أن  الداعمة لهذا الستثمار من قبل الدولة املستثمر فيها. ول 

 نبين مبادئ الستثمار وسياسته في اململكة العربية السعودية:

 ضمان املساواة بين املستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وفيما بين املستثمرين غير السعوديين. -١"

 ملا تقض ي به األنظمة في اململكة.ضمان الحماية ملمتلكات جميع الستثمارا -٢
ً
 ت، وفقا

 تعزيز استدامة الستثمارات، واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى املستثمرين.-٣

تقديم الحوافز الستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها، وإعداد قائمة بحوافز الستثمار ومنحها،  -٤

 ملعايير عامة 
ً
 وواضحة وغير تمييزية. وفقا

املحافظة على املعايير البيئية والجتماعية لضمان التزام املستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل الصحة  -٥

والسالمة البيئية على النحو املنصوص عليه في األنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والتفاقيات الدولية التي انضمت إليها  

 .اململكة

الفنيين واإلداريين وأسرهم وإقامتهم، لغرض املشاركة    –غير السعوديين    – تيسير اإلجراءات املتعلقة بدخول املوظفين  -٦

 ألنظمة اململكة، والتزاماتها الدولية. 
ً
 في األنشطة ذوات العالقة بالستثمار األجنبي وفقا

األجنبي-٧ الستثمار  عن  الناتجة  والتقنيات  العلوم  وتوطين  الدولية".  نقل  اململكة  للتزامات   
ً
وفقا وزارة    املباشر  )موقع 

 . م(٢٠٢٢الستثمار، 

وكما رأينا فإن الحوافز تعد من أهم مبادئ الستثمار في اململكة العربية السعودية، وتلك املبادئ هي أساس وثيق تقوم  

الستثمار   أهمية  وأن  الستثمار،  عملية  بالحوافز  عليها  الهتمام  زاد  فكلما  الدولة،  في  لالقتصاد  دفع  قوة  إعطاء  في  تكمن 

 لتلك الزيادة.  
ً
 التشجيعية كلما زاد اإلقبال على ذلك الستثمار فارتفع القتصاد في الدولة تبعا

السعودية"   العربية  اململكة  في  واألجنبي  املحلي  الستثمار  "معيقات  سابقه  دراسة  اقشت 
ُ
ن املعيقات  ٢٠١٧)وقد  بأن  م( 

الالزمة عند تطبيقها، وتعارض بعض  املرونة  األنظمة وعدم  القانونية والتنظيمية والتي تمثلت في تدني الشفافية في تطبيق 

املطلوبة  املستندات  وتعدد  التحكيم،  طريق  عن  املنازعات  آلية  تفعيل  وعدم  األجنبي،  الستثمار  نظام  مع  الحالية  األنظمة 

التجاري، وطول إجراءات التسجيل بالسجل التجاري وباألخص في الشركات، وارتفاع تكاليف إصدار السجل    إلصدار السجل 

التجاري، وارتفاع معدل الضريبة على الشركات األجنبية، وضعف التشريعات املتعلقة باملنافسة، وكذلك ذكرت الدراسة عدم  

املس لنجاح  الكافية  بالجاذبية  الستثمارية  الحوافز  عينة  تمتع  أفراد  بين  موافقة  هناك  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  تثمرين، 

معيقات   أن  يعني  وذلك  أيضا  القانونية  واملعوقات  اململكة  في  واألجنبي  املحلي  لالستثمار  التنظيمية  املعوقات  على  الدراسة 

تشجيعية؛   حوافز  استحداث  ذلك  حل  على  ويساعد  والقانوني  التنظيمي  الجانب  في  تتمثل  العامل  الستثمار  هو  هذا  لن 

 (٩٣-٩١م، الصفحات ٢٠٢١)القنيه،  األساس ي لجذب الستثمار.

الحوافز   في  في نجاح الستثمار بشكل عام، واملبدأ األساس ي  لها دور كبير  التشجيعية  الحوافز  بأن  نستخلص مما سبق 

 ار األجنبي هو جذب الستثمار إلى الدولة وبتحقق ذلك الجذب نحقق الرتفاع القتصادي لدولة.  التشجيعية لالستثم



 2022  يوليو  53العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
118 

 

افز التشجيعية للمستثمر األجنبي   الفرع الثاني: أنواع الحو

افز االتفاقية:   تتمثل في أن التجارة والستثمار العابر للحدود من املواضيع التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص،  أ/ الحو

 للعقد املبرم 
ً
والذي ُينظم بين الدول من خالل التفاقيات الدولية التي تنظم لها الدول، وقد يكون هناك حوافز اتفاقية وفقا

تفاقيات الدولية التي انضمت لها اململكة العربية السعودية وساهمت  في عقود الستثمار وفيما تقدم سوف نشير على أهم ال

 في حوافز استثمارية لنمو الستثمار األجنبي، أو ما يسمى بالستثمار الخارجي.

ملنظمة  -١" انضمامها  من خالل  اململكة  واستفادة  العاملية،  التجارة  منظمة  اتفاقية  في  وتتمثل  دولية:  تجارية  اتفاقيات 

 لعاملية في اآلتي:التجارة ا

: أنها انضمت ألكبر منظمة دولية معنية بأحكام وتشريعات التجارة الخارجية والنضمام يعني أن جميع اإلجراءات التي  
ً
أول

إلى  الوصول  ومحددة، سرعة  واضحة  وتشريعات  أنظمة  وفق  تتم  والخارجية  املصلية  بالتجارة  العالقة  ذات  اململكة  في  تتم 

ة وإجراء ذات عالقة بالتجارة والستثمار، وذلك يخدم التاجر واملصّنع املحلي واملورد واملصدر؛ لن ذلك  نظام ولئح  ٤٢إصدار

 سيعني أن جميع اإلجراءات واضحة وعادلة.

: النضمام أمر إيجابي للمستثمرين املحليين واألجانب حيث يعني سالمة البيئة الستثمارية ووضوحها. 
ً
 ثانيا

: يساعد انضمام
ً
اململكة على تحقيق مصالحها من خالل مشاركتها الفّعالة في أي مفاوضات تتم في املنظمة لتطوير    ثالثا

 التفاقيات أو مواضيع جديدة. 

: استفادة اململكة من إجراءات فض املنازعات التجارية ومكافحة حالت اإلغراق. 
ً
 رابعا

: زيادة صادرات اململكة بعد النضمام بشكل كبير بعد عام
ً
 م. ٢٠٠٥ خامسا

الخليجي  -٢ التعاون  اتفاقيتين األولى: هي التفاقية القتصادية بين دول مجلس  اتفاقيات تجارية إقليمية: وهي تتمثل في 

 م، وقد شملت التفاقية على أهم الحوافز وهي كالتالي: ١٩٨١م،٢٠٠١

 ٪ملعظم السلع(.٥أول: تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي )

: أنظمة
ً
 وإجراءات جمركية موحدة.  ثانيا

: نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية املوحدة.
ً
 رابعا

: انتقال السلع بين دول مجلس التعاون بدون رسوم جمركية، وتكون تلك املنتجات ذات منشأ وطني، معل األخذ  
ً
خامسا

 قيدة لكل دولة. بعين العتبار تطبيق أنظمة البيطري والزراعي، والسلع املمنوعة وامل

: معاملة السلع املنتجة في أي دولة من دول املجلس معاملة املنتجات الوطنية.
ً
 سادسا

العربية   الحرة  التجارة  )منظمة  العربية  الدول  بين  التجاري  التبادل  وتنمية  تسهيل  اتفاقية  هي  الثانية:  التفاقية 

 بين الدول العربية من الرسوم الجمركية والقيود  م(، وتهدف هذه التفاقية إلى تحرير التبادل الت٢٠٠٨الكبرى 
ً
جاري تدريجيا

 املختلفة التي تفرض عليها. 
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م، وتهدف هذه التفاقية  ٢٠١٤اتفاقيات تجارية ثنائية: التفاقية األولى: دول رابطة التجارة الحرة األوربية )دول اإلفتا(  -٣

 إلى اآلتي:

: تحرير التجارة في السلع. 
ً
 أول

: تحري
ً
 ر التجارة في الخدمات. ثانيا

: تعزيز التنافسية بين جميع األطراف. 
ً
 ثالثا

: تأكيد الحماية الفعالة لحقوق امللكية الفكرية.
ً
 رابعا

: الوصول إلى مزيد من التحرير في مجال املشتريات الحكومية.
ً
 خامسا

: زيادة وتعزيز الفرص الستثمارية املشتركة. 
ً
 سادسا

الثانية: سنغافورة في  ٢٠١٥  التفاقية  والتجارة  السلع،  في  التجارة  أهمها:  التفاقية على مجالت عدة  م، واشتملت هذه 

التكنولوجيا   مجالت  في  والتعاون  التجارية،  املنازعات  تسوية  آلية  اللكترونية،  والتجارة  الحكومية،  واملشتريات  الخدمات، 

 . م(٢٠٢٢)هيئة تنمية الصادرات السعودية،  رية".والتصالت وتقنية املعلومات، والتعاون في مجال الزيادات التجا 

 فإن هذه أهم التفاقيات التي انضمت لها اململكة العربية السعودية وساهمت في ازدهار جانب التجارة الخارجية. 

افز القانونية:   نظام الستثمار األجنبي الصادر في  إن املنظم السعودي نظم الستثمار األجنبي من خالل سن  ب/ الحو

هـ، ولكن لم يتطرق بشكل خاص على الحوافز التشجيعية القانونية ولم ينظمها بالشكل الكامل. فقد جاءت بشكل  ٥/١/١٤٢١

متناثر وغير منظم ومن ضمن هذه الحوافز ما جاء في نص املادة الخامسة من الالئحة التنفيذية لنظام الستثمار األجنبي على  

ه: " يتمتع املشروع املرخص له بموجب النظام وهذه الالئحة بجميع املزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها املشروع الوطني  أن

 حسب األنظمة والتعليمات وما يطرأ عليها من تعديالت ومنها على سبيل املثال: 

التعاون لدول الخليج العربية الصادر باملرسوم    الحوافز املنصوص عليها في نظام التنظيم الصناعي املوحد لدول مجلس  -١ 

 هـ. ٣/٣/١٣٢٧وتاريخ  ٢٠امللكي رقم م/

تملك العقارات الالزمة ملزاولة النشاط املرخص له بمزاولته في حدود الحاجة. بما في ذلك العقار الالزم لسكن املستثمر   -٢

 أل 
ً
حكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر  األجنبي وسكن العاملين لدية بعد موافقة الهيئة املستبقة وفقا

 ه. ١٧/٤/١٤٢١بتاريخ  ١٥باملرسوم امللكي رقم م/

 املزايا املترتبة عن اتفاقيات تجنب الزدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الستثمارات التي تبرمها اململكة.   -٣

 إل بحكم ق-٤
ً
 أو جزءا

ً
 إل للمصلحة العامة ومقابل تعويض عدم مصادرة الستثمارات كال

ً
 أو جزءا

ً
ضائي أو نزع ملكيتها كال

 عادل.

إعادة تحويل نصيب املستثمر األجنبي من بيع حصته أو من فائض التصفية أو األرباح التي حققتها املشروع للخارج أو  -  ٥

 باملشروع.  التصرف فيها ويحق له تحويل املبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة

 حرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم بعد موافقة الهيئة املسبقة. -٦

 تكون كفالة املستثمر األجنبي وموظفيه غير السعوديين على املنشاة املرخص لها. -٧
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 لنظامه. -٨
ً
 الستفادة من القروض الصناعية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودية وفقا

ا-٩ نظام  ترحيل صافي  وفقا ألحكام  الخسارة،  فيها  تحققت  التي  السنة  تلي  التي  الضريبية  السنة  إلى  التشغيلية  لخسائر 

 هـ ولئحته التنفيذية. ١٥/١/١٣٢٥( وتاريخ ١ضريبية الدخل الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

 هـ". ٤/١١/١٣٢٩تاريخ ( و ٣٥٩الستفادة من الحوافز الضريبية املنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم )-١٠

 قد أوضح موقع وزارة الستثمار أهم التسهيالت املقدمة للمستثمر وهي كما يلي:

التحاليل القتصادية للسوق من خالل توفير معلومات متنوعة ومعيارية عن السوق، وتوفير تقارير دورية ودراسات  -١"

 وقاعدة البيانات، واملساعدة في دراسات الجدوى.  حالة، وتطوير تقارير معلومات مخصصة، ومشاركة معلومات التصال

تخصصية،  -٢ وخدمات  محتملة،  لشراكات  املحلية  والشركات  والصناعية،  التجارية  الجهات  مع  والربط  الشراكة  بناء 

 ومنشآت صغيرة ومتوسطة في سلسلة المدادات والتوريد. 

تثمر، تجهيز اللوجستيات والحجوزات، التنسيق لالجتماعات  الزيارات امليدانية وتتثمل في تجهيز الزيارات امليدانية للمس-٣

 مع الجهات الحكومية واألطراف ذات العالقة.

البحث عن موقع مناسب وتتمثل في توفير خدمات ذات قيمة مضافة في البحث عن مواقع أو أراض ي تناسب املستثمر،  -٤

 ع أو األراض ي املطلوبة.ربطه مع الوكالت العقارية لتقديم مساعدة متخصصة وتقييم املواق

املساعدة في تأسيس وبدء العمل وتتمثل في اآلتي: تقديم املشورة على الكيان القانوني، التنسيق مع الجهات الحكومية  -٥

في   مع وكالت متخصصة  التنسيق  بالعمل،  للبدء  املطلوبة  والتأشيرات  التراخيص  على  التقديم  املشورة على وسائل  وتقديم 

بالعمل في اململكة، التنسيق مع وكالت متخصصة في التوظيف، املساعدة على اإلعالن واملؤتمرات والبيانات    املساعدة بالبدء

 الصحافية، التنسيق مع الجهات التمويلية لدراسة إمكانية التشارك والدعم. 

الفعل، املساعدة بتقديم أراء  تسهيل ممارسة العمال وتتمثل في: تقديم التوصيات على التشريعات بعد دراسة ردود  -٦

 املستثمرين للجهات التشريعية، معالجة املشكالت التشغيلية للمستثمرين. 

 .م(٢٠٢٢)وزارة الستثمار،  التعريف بالحوافز والدعم املقدم".-٧

هيالت تعد بمثابة الحوافز التي تشمل  من خالل ما تم عرضه من تسهيالت لالستثمار فإننا نستطيع القول بأن تلك التس

املستثمر األجنبي أيضا وذلك وفق نص املادة السادسة من نظام الستثمار األجنبي والتي تنص على أنه: " يتمتع املشروع املرخص  

 ت". له بموجب هذا النظام بجميع املزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها املشروع الوطني حسب األنظمة والتعليما

 وكذلك ورد موقع استثمر في السعودية بعض الحوافز التي يتمتع بها املستثمر وهي كما يلي: 

 برنامج القروض مقدم من الصندوق العربي لإلنماء القتصادي والجتماعي للمشاريع الستثمارية العامة/ الخاصة. -١"

 من صندوق النقد العربي.  برنامج القرض للتنمية واإلصالح القتصادي في الدول العربية مقدم-٢

 تسهيالت تمويل املعامالت التجارية لبضائع عربية املنشأ مقدم من برنامج تمويل التجارة العربية.-٣

لضمان  -٤ العربية  املؤسسة  من  مقدم  الصادرات  ائتمان  وضمانات  لالستثمارات  والتجارية  السياسية  املخاطر  تأمين 

 الستثمار وائتمان الصادرات. 
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 سهم والديون للمؤسسات واملشاريع اإلنتاجية في الدول األعضاء مقدم من البنك اإلسالمي للتنمية. تمويل األ -٥

الصناعية  -٦ للمدن  السعودية  والهيئة  السعودية،  أرامكو  املعدنية،  والثروة  الصناعة  وزارة  من  واملرافق  الطاقة  تمكين 

 لوطنية. ومناطق التقنية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة املياه ا

 برنامج دعم التوظيف برنامج تمهير، برنامج دعم نمو توطين املنشآت، برنامج دعم الشهادات املهنية، برنامج دروب. -٧

تمويل ائتمان الصادرات والضمان والتأمين عن طريق الصندوق الصناعي، واملؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة،  -٨

 والستيراد السعودي.وبنك التصدير 

 تمويل الئتمان والضمان والتأمين. -٩

حلول األراض ي الجذابة مقدم من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة امللكية للجبيل وينبع،  -١٠

 نمية الصناعية. وهيئة املدن واملناطق القتصادية الخاصة، ومدينة امللك عبد هللا القتصادية، واملركز الوطني للت

الحوافز املالية للبحث والتطوير ومقدم من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وكذلك قروض متعددة األغراض  -١١

 من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

التدريب، خصم ضر -١٢ السعودية وتكلفة  الوطنية  الرواتب  الضريبي على  الئتمان  يبي يصل  العتماد الضريبي واإلعفاء 

 سنوات مقدم من املركز الصناعي. ١٠٪ على رواتب العمال السعوديين وتقديم تكاليف تدريبهم ملدة ٥٠إلى

للمنشآت  -١٣ العامة  الهيئة  من  مقدم  املباشر  غير  اإلقراض  مبادرة  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  البيئي  النظام  حافز 

 م(٢٠٢٢الستثمار،   )وزارة الصغيرة واملتوسطة".

وخالصة القول إن املنظم قد اهتم بشأن الحوافز التشجيعية في السنوات األخيرة؛ وذلك ملا لها من الدور إيجابي في جذب  

 الستثمارات للملكة العربية السعودية، كما أنها تعد كثيرة ومتناثرة وكذلك غير منظمة بشكل منسق. 

 

 املبحث الثاني

 تعامالت املستثمر األجنبي مع الشخصيات االعتبارية طرق 

أن املستثمر األجنبي عندما يقوم باستثمار رأس ماله يكون له قواعد وتعامالت يتعبها لكي يستطيع إدراج رأس ماله   تمهيد:

ر األجنبي ومن ثم  في الدولة املضيفة وملعرفة ذلك سوف يتم تقسيم هذا املبحث كما يلي: املطلب األول يتناول طرق الستثما 

 سوف ننتقل إلى املطلب الثاني وهو تعامالت املستثمر األجنبي مع الشخصيات العتبارية. 

 املطلب األول: طرق االستثمار األجنبي 

 
ً
أن الستثمار األجنبي في الدولة إما أن يكون استثمار بطريقة مباشرة وإما أن يكون استثمار بطريقة غير مباشرة، وتبعا

 تم تقسيم هذا املطلب إلى فرعين، الفرع األول الطريقة املباشرة، الفرع الثاني الطريقة غير املباشرة. لذلك فإنه 

 الفرع األول: الطريقة املباشرة في االستثمار األجنبي 

يعد الستثمار األجنبي املباشر حركة من حركات تنقل رأس املال وهو طويل األجل، فقد عرف صندوق النقد الدولي على  

: "ذلك النوع من أنواع الستثمار الدولي الذي يعكس حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة  أنه
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في اقتصاد آخر، ويشار إلى الكيان املقيم باصطالح )املستثمر املباشر( وإلى املؤسسة باصطالح )مؤسسة الستثمار املباشر(  

قة طويلة األجل بين املستثمر املباشر واملؤسسة وباإلضافة إلى تمتع املستثمر بدرجة  وتنطوي املصلحة الدائمة على وجود عال

 . م(٢٠١٢)منتدى الرياض القتصادي، كبيرة من النقود في إدارة املؤسسة". 

ستثماري وفق رأس مال أجنبي،  نالحظ من التعريف السابق أن الستثمار بالطريقة املباشرة هو تأسيس أو امتالك مشروع ا

وقد يكون من قبِل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مثل الشركات متعددة الجنسية وقد تم تنظيم ذلك من خالل نظام الشركات  

 في الباب التاسع )الشركات األجنبية(.

 لالستثمار األجنبي املباشر وهي: وأجريت دراسة غرفة الرياض ممثلة في قطاع األعمال وتناولت الدراسة أهم أربع أنواع 

الستثمار األجنبي املباشر الفقي: وهو ُيعنى بدخول مستثمر أجنبي لألسوق املحلية، إلنتاج نفس املنتج الذي ينتجه في  -١"

 موطنه األصلي عبر شركته أو مؤسسته. 

لية إلنتاج سلع وسيطة لستخدامها  الستثمار األجنبي املباشر العمودي: وهو ُيعنى بدخول مستثمر أجنبي لألسوق املح-٢

 في انتاج السلع النهائية التي تنتجها الشركة في مقرها. 

الدولة  -٣ من  مطلوب  جديد  بمشروع  املستثمر  بدأ  ذلك  ويعني  الجديدة  املشاريع  طريق  عن  املباشر  األجنبي  الستثمار 

 املستضيفة وعادة ما يكون هذا الستثمار لجلب التكنولوجيا والتقنية. 

الستثمار األجنبي عن طريق الستحواذ والقتناء ويحدث ذلك عندما تتحول ملكية منشأة محلية قائمة إلى مستثمر  -٤

 أجنبي. 

ووضحت الدراسة عدة مزايا لالستثمار األجنبي ومنها نقل التقنية الحديثة إلى القطاعات القتصادية املنتجة ذات الجذب  

الفن املهارات  كفاءة  ورفع  الرتقاء  الستثماري،  شملت  كما  املال،  رأس  عنصر  وتوفير  الوطنية  البشرية  للموارد  واإلدارية  ية 

بمستوى رفاهية املواطن من خالل توفير عدة بدائل بجودة عاملية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتشجيع النفاق  

   م(٢٠٢١نة، )صحيفة املدي  على أنشطة البحوث والتطوير".

وأفادت بيانات حديثة صادرة من البنك املركزي السعودي)ساما( بأن إجمالي تدفقات الستثمارات األجنبية املباشرة بلغ 

 .م(٢٠٢١)صحيفة املدينة،  ٪.  ٤٥.٢وأوضحت البيانات بأن الستثمار األجنبي املباشر شكل  ٢٠٢٠مليارات ريال بنهاية عام  ٩٠٧

ل ما سبق يمكننا حصر أهمية الستثمار األجنبي املباشر فيما يلي: أن الستثمار األجنبي املباشر في اململكة يشكل  من خال

اهتمام كبير وتكمن تلك األهمية في التنمية القتصادية من خالل املساهمة في خلق فرص عمل ورفع اإلنتاجية، وزيادة القدرة  

يحد من مشكلة البطالة ونقل التقنية املتقدمة، وعدم هدر املوارد زيادة الصادرات لدولة    التنافسية ورفع كفاءة املهارات، وذلك

املضيفة، من خالل تحويل رؤوس األموال التي تقوم بها الشركات األجنبية، وإحداث آثار اإليجابية على مستوى القتصاد، ورفع  

 معدل الستثمار بالدول النامية لتوسيع القاعدة الصناعية. 

 رع الثاني: الطريقة غير املباشرة في االستثمار األجنبي الف

أن الستثمار بالطريقة غير املباشرة يتمثل في األدوات املالية في السوق املالية وهو قصير املدى ويقصد به: "كل استثمار في  

ر التمويل التي تجذب رؤوس  األصول أو األوراق وأسواق املال، إذن تعتبر العمالت واألوراق املالية وحصص رأس املال مصاد

 (٣٨م، صفحة ١٩٨٩)عبد السالم،  األموال الدولية ".
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معنى ذلك أن الستثمار األجنبي غير املباشر يزيد في سيولة أسواق املال املحلية وهذا مما يساعد ويمكن في تحقيق لرؤية  

، ولكي نساعد في جذب مثل هذا النوع من الستثمار يجب أن تتوافر عوامل مساعدة لذلك، ومن أهم هذه العوامل من  ٢٠٣٠

صة باملستثمر األجنبي وإيضاح الحوافز القانونية ملثل هذا الستثمار، وتوفير آليات  الجانب القانوني هو ضبط التشريعات الخا

ملنازعات الستثمار األجنبي. ومن أهم خصائص الستثمار األجنبي غير املباشر أنه يتجه نحو األغراض الستهالكية والتأثير في  

لحق اإلدراج في سوق املال يعني األوراق املالية التي يجوز إدراجها  امليزانية ول يحدث تغير في العمالة. كما أن النقاط املوضوعية  

 في السوق، وأن تحديد ذلك يعود إلى قوانين الدولة ومدى السماح بإدراج هذه األوراق. 

إلى اتفاقية   املالية وقد انضمت اململكة  الدولية سعت على تشجيع الدول لكي تتبنى سياسة الحرية  التجارة  فإن منظمة 

التجارة الدولية، كما أن املنظم السعودي سعى لحرية تحويل رؤوس األموال، وذلك من خالل نص املادة السابعة من  منظمة  

فائض   من  أو  بيع حصته،  من  تحويل نصيبه  إعادة  األجنبي  للمستثمر  يحق   " أنه:  على  تنص  والتي  األجنبي  الستثمار  نظام 

أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، كما يحق له تحويل املبالغ الضرورية  التصفية أو األرباح التي حققتها املنشأة للخارج  

 للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة باملشروع". 

نستطيع أن نفرق بين الستثمار األجنبي املباشر والستثمار األجنبي غير املباشر، فأن األخير يقوم على استثمار األموال في  

ة، والستثمار املباشر يقوم على استثمار اآللت واملعدات، واألساليب الفنية والتكنولوجية، وخبرات  التداول واألسواق املالي

 تحتاج إليها الدول النامية. 
ً
 مالية وتنظيمية وإدارية وغالبا

، ول  ٢٠٣٠ ترى الباحثة أن الستثمار غير املباشر مجدي بطبيعته ومنتج لألثار القتصادية التي تهتم بها اململكة وفق رؤية

يقل أهمية عن ذلك الستثمار األجنبي املباشر. ومن خالل ما تقدم فإن الستثمار قد يتم بالطريقة املباشرة أو بالطريقة غير  

العالقة تكون مرتبطة باملستثمر األجنبي إما عن طريق   املباشرة وتنشا عالقة قانونية بين املستثمر والدولة املضيفة، وهذه 

خصية العتبارية العامة أو عن طريق تعامالته مع الشخصية العتبارية الخاصة وهذا هو محور حديثنا في تعامالته مع الش

 املطلب التالي. 

 املطلب الثاني: تعامالت املستثمر االجنبي مع الشخصيات االعتبارية

املطلب بأن الشخصية العتبارية  سوف يتم تناول التعامالت القانونية بين املستثمر األجنبي والشخصيات العتبارية في هذا  

إما أن تكون عامة أو خاصة، ولذلك تم تقسيم املطلب إلى فرعين ويكون الفرع األول الشخصية العتبارية العامة، والفرع الثاني  

 الشخصية العتبارية الخاصة.

 الفرع األول: الشخصية االعتبارية العامة 

سعى إلى تحقيق املصلحة العامة مثل الدولة واملناطق واملحافظات والهيئات  يقصد بالشخصية العتبارية العامة: "هي التي ت

ار،    واملؤسسات العامة كالجامعات ويطلُق عليها أشخاص القانون العام ". ، وعندما يتم التعامل مع  (١٦م، صفحة  ٢٠١٢)عمَّ

يكون وفق نظام املنافسات واملشتريات الحكومية الذي ينظم العالقة بين التاجر أو املستثمر    الشخصية العتبارية العامة فإنه

 في العقد وأن  
ً
 يجب أن تكون جهة اإلدارة طرفا

ً
، ولكن لكي يعد العقد إداريا

ً
والشخصية العتبارية العامة ويعتبر العقد إداريا

العقد شروط است القانون الخاص. ومن أهم أنواع  يكون العقد متعلق بمرفق عام وأن يتضمن  ثنائية غير مألوفة في نطاق 

 العقود اإلدارية في اململكة العربية السعودية والتي قد يكون أحُدها عقد استثمار مع مستثمر أجنبي:  

: عقد المتياز ويتمثل في عقد امتياز املرافق العامة، وعقد امتياز أو استثمار املوارد الطبيعية، وعقد ال 
ً
 متياز املتطور. "أول
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: عقد اإلنشاءات العامة )األشغال العامة( هو اتفاق بين اإلدارة وأحد األفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أو ترميم  
ً
ثانيا

 عقارات معينة لحساب اإلدارة تحقيًقا للمصلحة العامة، مقابل األداء املادي املتفق عليه وفقا لشرط العقد. 

: عقد التوريد هو
ً
اتفاق بين شخص من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة تتعهد بمقتضاه بتوريد منقولت معينة    ثالثا

 لزمة ملرفق عام مقابل ثمن معين، وبمقتضاه تنقل املنقولت املتفق على توريدها إلى ملكية جهة اإلدارة بمجرد توريدها. 

أو املساهمة في مشروع عام هو عقد بمقتض  : عقد املعاونة 
ً
أو العام رابعا القانون الخاص  اه يلتزم شخص من أشخاص 

 باملساهمة نقًدا أو عيًنا في نفقات مرفق عام أو أشغال عامة. 

: عقد القرض العام هو عقد تقترض بموجبه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، من أحد أشخاص القانون  
ً
خامسا

 من املال، تلتزم برده في نهاية أجل محدد، أو على دفعات في العام، أو من أحد األفراد أو البنوك أو الشركات الخاصة  
ً
مبلغا

 أوقات معينة. 

: عقد النقل هو عقد بين أحد أشخاص القانون العام، وبين أحد أشخاص القانون الخاص، يلتزم فيه األخير بتقديم  
ً
سادسا

 فق عليه، وبهدف تحقيق مصلحة عامة. خدمة نقل بضائع، أو منقولت، أو مهمات، أو أشخاص، من مكان آلخر لقاء أجر مت 

: عقود الخدمات ذات التنفيذ املستمر تتمثل في عقود الصيانة، والنظافة، والتشغيل، واإلعاشة.
ً
 سابعا

: عقد الخدمات الستشارية هو العقد الذي بمقتضاه يتم التفاق بين جهة اإلدارة وأحد أشخاص القانون الخاص  
ً
ثامنا

 كان أو شركة 
ً
)العجمي، الوجيز في العقود اإلدارية في النظام السعودي  لتقديم خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية".فردا

 ألحكام نظام املنافسات واملشتريات الحكومية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/
ً
   (٥٠-٣٦م، الصفحات ٢٠٢٠(، ٢٨طبقا

هـ بذكر أساليب التعاقد وهي كما يلي: أساليب  ١٣/١١/١٤٤٠وقد جاء نظام املنافسات واملشتريات الحكومية الصادر في  

تتعلق بالحصول على األعمال واملشتريات وهي: املنافسة العامة، واملنافسة املحدودة، املنافسة على مرحلتين، والشراء املباشر،  

املز  اإلطارية،  البيع  والتفاقية  بشأن  التعاقد  واملسابقة، وأسلوب  ونقل معرفة،  اللكترونية، وتوطين صناعة  العكسية  ايدة 

 م( ٢٠١٩)هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واإليجار والستثمار: يكون وفق املزايدة العامة. 

مبدأ النزاهة واملنافسة وكذلك مبدأ الشفافية، ويوفر   نالحظ أن نظام املنافسات واملشتريات الحكومية الجديد قد عزز 

النظام وفق   الثانية من  املادة  باألعمال واملشتريات من خالل نص  الصلة  للمتنافسين، ونظم اإلجراءات ذات  معاملة عادلة 

وفير معاملة عادلة للمتنافسين؛  . تعزيز النزاهة واملنافسة، وتحقيق املساواة، وت٣الفقرة الثالثة والرابعة التي تنص على أنه: "....  

الفرص.   تكافؤ  ملبدأ   
ً
عاتق  ٤تحقيقا على  يقع  العقد  إبرام  وبعد  واملشتريات".  األعمال  إجراءات  جميع  في  الشفافية  .ضمان 

 الطرفين التزامات وواجبات ولبد من إيضاحها وهي كما يلي:

 أ( التزامات جهة اإلدارة:

املنافسات واملشتريات الحكومية على أنه: " على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها  من نظام  ٩١تنفيذ العقد: نصت املادة  -١

 لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها، جاز للمتعاقد التقدم إلى املحكمة اإلرادية للمطالبة بالتعويض".
ً
 في العقد وفقا

ات النظام على لزوم مراعاة حسن النية على:  صراحة من ذ ٩٨/٣تنفيذ العقد بما يوجبه مبدأ حسن النية: نصت املادة -٢

العام   " يجب على املتعاقدين والجهة الحكومية تنفيذ عقودهم وفًقا لشروطها وبحسن نية وبما يقتضيه حسن سير املرفق 

 ومصلحته". 
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 ب( حقوق جهة اإلدارة: 

 سلطة الرقابة والتوجيه. -١

بشروط استثنائية، يعني ذلك أن لجهة اإلدارة أن تفسخ العقد أو تعدله  سلطة تعديل العقد: أن العقود اإلدارية تتمتع  -٢

 في أي وقت ترى ذلك، ولكن وفق لعتبار املصلحة العامة. 

سلطة توقيع الجزاءات: وقد تمتد هذه السلطة إلى إنهاء العقد وذلك في حالت واجبه حددها النظام، ول يمنع ذلك من  -٣

 مطالبة املتعاقد بالتعويض.

 التزامات املتعاقد:ج(  

 ملا تم التفاق عليه: ونصت املادة  -١
ً
من نظام املنافسات واملشتريات الحكومية على أنه: " ل يجوز    ٩٨/٢تنفيذ العقد وفقا

 إلى ِإخالل الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها". 
ً
 للمتعاقد التخلي عن تنفيذ التزاماته، استنادا

من نظام املنافسات واملشتريات الحكومية على أنه:" ل يجوز للمتعاقد معه التنازل   ٧٠ تنفيذ العقد بنفسه: نصت املادة-٢

عن العقد أو جزء منه ملقاول أو متعهد أو موّرد آخر إل بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، وتوضح  

 الالئحة شروط وضوابط التنازل عن العقد أو جزء منه". 

 م بالتعديالت التي تطلبها جهة اإلدارة. اللتزا-٣

املادة  -٤ النية: نصت  العقد بحسن  املتعاقدين    ٩٨/٣تنفيذ  " يجب على  أنه:  النية على  صراحة على لزوم مراعاة حسن 

 والجهة الحكومية تنفيذ عقودهم وفقٍا لشروطها وبحسن نية وبما يقتضيه حسن سير املرفق العام ومصلحته". 

 يذ.  ضمان سالمة التنف-٥

 د( حقوق املتعاقد:  

 الحصول على املقابل املالي.-١

غير  -٢ املالية  الصعوبات  نظرية  الطارئة،  الظروف  ونظرية  األمير،  عمل  نظرية  وفق  وذلك  املالي:  التوازن  إعادة  في  الحق 

 ألحكام نظام املنافسات واملشتريات الحكومية الصادر    املتوقعة.
ً
)العجمي، الوجيز في العقود اإلدارية في النظام السعودي طبقا

 . (٢٢٣-١٦١م، الصفحات ٢٠٢٠(، ٢٨باملرسوم امللكي رقم )م/

عامة ملرفق  نستخلص مما سبق بأن الشخصية العتبارية العامة كيان ذات شخصية مستقلة عن األفراد تقدم مصلحة  

إقليمها. كما أنها شخصية مستقلة قابل لاللتزام واللزام فيما عليه من واجبات وحقوق.   فرض في 
ُ
ت  لسيادتها التي 

ً
عام وفقا

ونالحظ أن املنظم السعودي قد أخذ بنظرية عمل األمير وكذلك نظرية الظروف الطارئة ونظرية الصعوبات املالية غير املتوقع  

 فيها. ويمكن أن تخرج من ذلك عقود الستثمار التي تعقدها الدولة بينها وبين الشركات  في العقود التي تكو 
ً
ن جهة اإلدارة طرفا

نظام   من  املائة  بعد  الرابعة والتسعون  ملادة   
ً
التفاقية طبقا تلك  من  أحكامها  تستمد   لتفاقية خاصة 

ً
وفقا ويكون  األجنبية 

ل بالتفاقات الخاصة املبرمة بين الدولة وبعض الشركات األجنبية، وفيما عدا  الشركات والتي تنص على أنه: " مع عدم اإلخال

األحكام املتعلقة بتأسيس الشركات، تطبق أحكام النظام على الشركات األجنبية اآلتية أـ الشركات التي تزاول نشاطها وأعمالها  

 لتمثل    - خر. بداخل اململكة، سواء كان ذلك عن طريق فرع أو مكتب أو وكالة أو أي شكل آ
ً
الشركات التي تتخذ من اململكة مقرا

 أعمال تقوم بها خارجها، أو توجيهها، أو تنسيقها".
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كما أن نظام الستثمار األجنبي أشار في املادة الثالثة عشرة بأن تتم تسوية الخالفات بين املستثمر والجهة الحكومية بشكل  

 فيها: أ. تتم   ودي ما أمكن ذلك ونصت املادة على أنه: " مع عدم
ً
اإلخالل بالتفاقيات التي تكون اململكة العربية السعودية طرفا

  
ً
تسوية الخالفات التي تنشأ بين الحكومة واملستثمر األجنبي فيما له عالقة باستثماراته املرخص لها بموجب هذا النظام وديا

 قدر اإلمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخالف حسب األنظمة".

 الشخصية االعتبارية الخاصة الفرع الثاني: 

للقانون   وتخضع  اجتماعية  أو  مادية  أهداف خاصة  تحقيق  إلى  تهدف  التي  "هي  الخاصة:  العتبارية  بالشخصية  يقصد 

ار، الخاص بفروعه".   .(١٦م، صفحة ٢٠١٢)عمَّ

ر والشخصية العتبارية الخاصة التي قد تكون متمثلة في شركة ما هي عالقة  تعتبر العالقة القانونية القائمة بين املستثم

واألنشطة   التجارية  الحياة  لتنوع   
ً
تبعا وذلك  باستمرار؛  وتتنوع  تتطور  تجارية  عقود  عن  عبارة  أنها  ذلك  ومعنى  تجارية، 

 القتصادية. وهناك معيارين هامين لكي يتمتع العقد بالصفة التجارية: 

 ن محل العقد عمل تجاري سواء من األعمال التجارية املنفردة أو األعمال التجارية بالحتراف. األول: إذا كا

 الثاني: أن يكون العمل من أعمال التجار لخدمة نشاطاتهم أو من األعمال التبعية لهم. 

في   الصادر  التجارية(  )نظام املحكمة  التجاري  النظام  "  ١٩٣١وعليه فقد نص  انه:  األولى  املادة  التاجر هو من اشتغل  م 

باملعامالت التجارية واخذها مهنه له". وبناء على ذلك فإن العقد الذي يكون محله عمل تجاري أو عمل جديد مشابه له كما  

 يعتبر عقد ذات صفة تجارية بمعنى يخضع للقانون التجاري، ويتضمن هذا القانون قواعد خاصة تخدم التاجر  
ً
ذكرنا سلفا

 لى تحقيق السرعة التي تحتاجها الطبيعة التجارية، والئتمان.وهذه القواعد تهدف إ

جميع العقود والتعهدات الحاصلة    -وكذلك نصت املادة الثانية على أنه: " يعتبر من األعمال التجارية كل ما هو آت: .... د

)هيئة الخبراء    إنشاء مبان ونحوها....".بين التجار واملتسببين والسامرة والصيارف والوكالء بأنواعهم، وجميع املقاولت املتعلقة ب

 م( ١٩٣١بمجلس الوزراء، 

 لنص املادة الخامسة  
ً
كما أن املستثمر األجنبي لكي يتمتع بالصفة التجارية في اململكة يترتب عليه اشتراطات وذلك وفقا

 أو وكالت أو مكاتب لها داخل اململكة، إل بعد صدور  والتسعون بعد املائة على أنه: " ل يجوز للشركات األجنبية  
ً
أن تنش ئ فروعا

ترخيص لها من الهيئة العامة لالستثمار والجهة املختصة بالتنظيم واإلشراف على نوع النشاط أو األعمال التي تزاولها الشركة  

 مالية لالك
ً
 لنظام  األجنبية داخل اململكة. ول يجوز لها كذلك أن تصدر أو تعرض أوراقا

ً
تتاب أو البيع داخل اململكة إل وفقا

 من استكمال املستندات وذلك وفق املادة الثانية من نظام الستثمار  
ً
السوق املالية ". ويتم البت في الترخيص خالل ثالثين يوما

املال األجنبي في أي    األجنبي والتي تنص على أنه: " مع عدم األخالل بما تقض ي به األنظمة والتفاقيات، يصدر لستثمار رأس

الهيئة. ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الستثمار خالل   اململكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من  نشاط استثماري في 

 من تاريخ استيفاء املستندات املطلوبة في الالئحة. وإذا مضت املدة املحددة دون أن تبت الهيئة في الطلب وجب عليها 
ً
ثالثين يوما

، وملن  إصدار ا
ً
لترخيص املطلوب للمستثمر. إذا رفضت الهيئة الطلب خالل املدة املذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مسببا

 ملا تقض ي به األنظمة".
ً
 صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقا

الشركات السعودي  وكذلك يتم تطبيق قواعد نظام التجارة وتنظم التعامل مع الشخصية العتبارية الخاصة وفق نظام  

 ذلك نصت املادة الرابعة والتسعون بعد املائة على أنه: " تطبق  
ً
 يختص بالشركات األجنبية في اململكة، وطبقا

ً
الذي أورد بابا
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الشركات التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل اململكة، سواء كان ذلك عن طريق    - أحكام النظام على الشركات األجنبية اآلتية: أ

 لتمثيل أعمالها تقوم بها خارجها، أو توجيهها،    - كتب أو وكالة أو أي شكل آخر. بفرع أو م
ً
الشركات التي تتخذ من اململكة مقرا

 أو تنسيقها". 

واشترط النظام طباعة عنوان املستثمر األجنبي باللغة العربية على كل مستنداته في اململكة من خالل نص املادة الثامنة  

ى أنه: " يجب على كل فرع أو وكالة أو مكتب لشركة أجنبية أن يطبع باللغة العربية على جميع أوراقه  والتسعون بعد املائة عل

 ومستنداته ومطبوعاته عنوانه في اململكة باإلضافة إلى السم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس واسم الوكيل". 

وا نشاطها قبل استيفاء إجراءات الترخيص والقيد في السجل  وتقوم املسؤولية بالتضامن في الشركة واألشخاص الذين زاول

التجاري وقد نصت على ذلك املادة األولى بعد املائتين من ذات النظام: " إذا زاولت الشركة األجنبية نشاطها وأعمالها قبل قيامها  

أو قامت بأعمال تجاوزت املرخص به  ا، كانت الشركة واألشخاص  باستيفاء إجراءات ترخيصها وقيدها في السجل التجاري، 

الذين أجروا تلك األعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن". ويعني ذلك أن جميع الشركاء مسؤولون بالتضامن عن األخالل  

 .
ً
 باللتزامات املقررة عليهم، في حال مخالفتهم لنص املادة املذكورة أنفا

هم بعد تنفيذ أعمالها وفق نظام الشركات واألنظمة املعمول  يتم تصفية حقوق الشركات ذات األعمال املحدودة والتزامات 

بها في اململكة وتنص على ذلك املادة الثانية بعد املائتين من نظام الشركات: "إذا كان وجود الشركة األجنبية في اململكة من أجل  

ته ينتهيان بانتهاء تلك األعمال  تنفيذ أعمال محددة وخالل مدة محددة، يكون تسجيها وقيدها في السجل التجاري بصورة مؤق

 ألحكام النظام وغيره من األنظمة األخرى املعمول بها". 
ً
 وتنفيذها، ويشطب تسجيلها بعد تصفية حقوقها والتزاماتها، وفقا

 نص الفقرة ج من املادة الرابعة   نستتبع في ذلك بأن
ً
أحكام نظام إجراءات اإلفالس كذلك تسري على املستثمر األجنبي وفقا

املستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية    - ي نظام اإلفالس والتي تنص على أنه: " تسري أحكام النظام على كّل من: ..... جف

 في اململكة، أو يزاول أعمال تجارية، أو مهنية أو أعمال تهدف إلى الربح، من خالل منشأة مرخص  
ً
أو العتبارية الذي يملك أصول

ول يخضع إلجراءات النظام سوى أصول ذلك املستثمر املوجودة في    م(٢٠١٨)هئية الخبراء بمجلس الوزراء،    لها في اململكة".

اململكة". وتطرق النظام في ذلك إلى التسوية الوقائية، إعادة التنظيم املالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار املدينين، إعادة  

 ر املدينين، التصفية لصغار املدينين، التصفية اإلدارية.  التنظيم املالي لصغا

من خالل ما تقدم نالحظ أن املنظم السعودي أخضع أحكام نظام الفالس على املستثمر األجنبي، واشترط أن الذي يخضع  

بأن الشركاء يصبحون  إلجراءات النظام هي األصول واملنقولت املوجودة على أراض ي اململكة فقط، وذكر أيضا في نظام الشركات  

مسؤولون بالتضامن عن األخالل باستيفاء إجراءات الترخيص والقيد في السجل التجاري. وتبين أن عالقة املستثمر األجنبي  

 بالشخصية العتبارية الخاصة منظمة وفق نظامي الشركات السعودي وكذلك إجراءات اإلفالس.

 

 املبحث الثالث 

افز التشجيعية ووسائل التسوية ملنازعات االستثمار األجنبي األحكام النظامية   للحو

يعد الستثمار األجنبي من أهم الجوانب التي تسعى اململكة العربية في تنميتها وذلك من خالل خلق بيئة استثمارية    تمهيد:

أنظار املستثمر األجنبي، ملعرفة  متكاملة، ويجب لكي تتحقق األهداف املرجوة منه أن تهتم بالجانب التشريعي الذي يكون محط  
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ذلك سوف يتم تقسيم هذا املبحث إلى مطلبين األول يتحدث عن فاعلية الدور النظامي في جذب الستثمار األجنبي ومن ثم  

 سوف ننتقل إلى املطلب الثاني وهو الجهات املختصة بنظر منازعات الستثمار األجنبي.  

افز التشجيعية في جذب املستثمر األجنبي املطلب األول: مدى فاعلية األحكام النظ   امية والحو

سوف يتم التطرق لفاعلية األحكام النظامية في جذب املستثمر األجنبي من خالل فرعين هامين. يكون الفرع األول مدى  

 الستثمار.فاعلية األحكام النظامية في حماية املستثمر األجنبي، والفرع الثاني مدى فاعلية الحوافز في تشجيع 

 الفرع األول: مدى فاعلية األحكام النظامية في حماية املستثمر األجنبي 

أن املنظم السعودي في اآلونة األخيرة اهتم في التشريعات التجارية من خالل استحداث أنظمة يعول نفعها على التاجر أو  

للمستثمر حماية  تقدم  التي  املستحدث  األنظمة  أهم  ويعد  األجنبي،  وزارة    املستثمر  تنظيم  هو  األجنبي  ومساعدة لالستثمار 

م وقد أسندت املادة الثانية من النظام على وزارة الستثمار بأنها الجهة املختصة واملرجع  ٢٥/٠٥/٢٠٢١الستثمار الصادر في  

أي ولها  للمستثمرين  الحماية  دور  لها  اسندت  وكذلك  واألجنبي،  املحلي  الستثمار  بتنظيم  يتعلق  فيما  إصدار  الرئيس ي  ضا 

 التراخيص لالستثمار األجنبي، وجذب الستثمار والعالن عن املبادرات واملحفزات لالستثمار. 

وكذلك نصت املادة الثالثة من ذات النظام بأنه: " يتولى الوزير إدارة شؤون الوزارة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات  

بها   املنوطة  األهداف  الالزمة لتحقيق  التنظيم، وله  واإلجراءات   ألحكام 
ً
....  – بوجٍه خاص    –وفقا يأتي:  في طلبات  ٥ما  البت   .

 للنصوص النظامية ذات الصلة.  
ً
. اقتراح قائمة بأنواع النشاطات املستثناة  ٦الحصول على ترخيص الستثمار، وإلغائها، وفقا

النظامية...." اإلجراءات  لستكمال  ورفعها  األجنبي،  الستثمار  الوزراء،    من  بمجلس  الخبراء  األحكام .   م(٢٠٢١)هيئة  أهم 

 النظامية في حماية املستثمر األجنبي في اململكة العربية السعودية:

مبدأ املعاملة الوطنية: فقد أخذ املنظم السعودي بمبدأ املعاملة الوطنية وذلك في نص املادة السادسة من نظام   •

تمتع املشروع املرخص له بموجب هذا النظام بجميع املزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها املشروع  الستثمار األجنبي: " ي

 الوطني حسب األنظمة والتعليمات ". 

القانوني   • امللكية يمثل األمان  امللكية؛ لن حق  امللكية: نص نظام الستثمار األجنبي على ضمان عدم نزع  عدم نزع 

األجنبي فقد   للمستثمر  للمستثمر  التابعة  يجوز مصادرة الستثمارات  " ل  أنه:  النظام على  من  الحادية عشرة  املادة  نصت 

  
ً
 إل للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقا

ً
 أو جزءا

ً
 إل بحكم قضائي، كما ل يجوز نزع ملكيتها كال

ً
 أو جزءا

ً
األجنبي كال

 لألنظمة والتعليمات".  

والحقوق   • بالواجبات  وبإيضاح  اللتزام  األجنبية  الشركات  بذكر  التاسع  الباب  في  الشركات  نظام  جاء  القانونية: 

 التزاماتها وحقوقها، وذلك يعد من خطوات اململكة في تنمية األنظمة الداعمة لقتصاد الدولة.  

الخارج، فما   حرية تحويل رؤوس األموال: أن املستثمر األجنبي يمنح اهتمام بالغ لتحويل أصل الستثمار وعوائده إلى •

الفائدة من األرباح إذا لم يكن بإمكانه تحويلها بحرية ولذلك سعى املشرع السعودي لحماية الستثمار األجنبي ويتضح ذلك من  

خالل نص املادة السابعة من نظام الستثمار األجنبي والتي تنص على أنه: " يحق للمستثمر األجنبي إعادة تحويل نصيبه من  

فائض التصفية أو األرباح التي حققتها املنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، كما يحق  بيع حصته، أو من  

 له تحويل املبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة باملشروع".
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لثامنة من نظام  جواز تملك العقارات: فقد أجاز املنظم تملك العقارات ملزاولة النشاط املرخص له ونصت املادة ا •

الستثمار األجنبي على أنه: " يجوز للمنشأة األجنبية املرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات الالزمة في حدود الحاجة  

 ألحكام تملك غير السعوديين للعقار".
ً
 ملزاولة النشاط أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقا

م في املادة الخامسة عشرة: "  ٨/٤/٢٠٢٠ني: وجاء نظام املحاكم التجارية الصادر في  حرية اللجوء إلى القضاء الوط •

ا فيها، تسري قواعد  
ً
فيما لم يرد فيه نص خاص في األنظمة التجارية، أو املعاهدات والتفاقيات الدولية التي تكون اململكة طرف

)هيئة الخبراء    لدعاوى التي تختص بنظرها املحكمة ".الختصاص الدولي املنصوص عليها في نظام املرافعات الشرعية على ا

 م( ٢٠٢٠بمجلس الوزراء، 

املالية   • السوق  املالية فقد جاء نظام  باألوراق  الغش: وفيما يخص الستثمار  أو  املالية من الحتيال  األوراق  حماية 

الهيئة هي الجهة املسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات،  تكون    -م في املادة الخامسة: " أ٣١/٧/٢٠٠٣الصادر في  

حماية املواطنين واملستثمرين في األوراق املالية من املمارسات   - ٤وتطبيق هذا النظام. وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي: .....

)هيئة الخبراء بمجلس الوزراء،  أو تالعب ..."    غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس،

 م( ٢٠٠٣

 على أن كفالة املستثمر   •
ً
الكفالة من قبل الجهة املرخص لها بالستثمار: أن نظام الستثمار األجنبي أوضح صراحة

الستثمار ونصت املادة التاسعة من النظام على أنه: " تكون  األجنبي واملوظف غير السعودي يكون على املنشأة مصدرة ترخيص  

 كفالة املستثمر األجنبي وموظفيه غير السعوديين على املنشأة املرخص لها". 

بيان اإلجراءات النظامية للحصول على الترخيص واألنظمة التابعة له: فقد أوجبت املادة الرابعة عشرة من الالئحة   •

 لالستثمار  
ً
الهيئة دليال " تعد  أنه:  املادة على  بإعداد دليل لالستثمار ونصت  الهيئة  األجنبي على  لنظام الستثمار  التنفيذية 

ا على  الحصول  إلجراءات   
ً
وصفا الواجب  يتضمن  واملستندات  والوثائق  والنماذج  وتعديالتها  املؤقت  أو  الدائم  لترخيص 

استيفاؤها قبل الحصول على الترخيص واملعلومات التي يحتاجها املستثمر إضافة إلى عرض الحوافز واملزايا والضمانات التي  

تنظيم الهيئة  -٢مار األجنبي ولئحته التنفيذية.نظام الستث -١سيتمتع بها املستثمر األجنبي ويشمل الدليل بحد أدنى على اآلتي:

 م( ٢٠٠٠)وزارة التجارة، العامة لالستثمار ولئحته التنفيذية....." 

خالصة القول بأن املستثمر األجنبي يعامل بنفس املعاملة التي تقوم بها الجهات الحكومية تجاه املستثمر الوطني. كذلك  

التع املستثمر  عدم  تعويض  يتم  أن  التعرض  النظام عند  أوجب  العامة، وقد  للمصلحة  إل  األجنبي  املستثمر  رض لستثمار 

بنظر منازعات املستثمر   التجارية تختص  بأن املحاكم  لنا  امللكية. كما يظهر   تعزيز لضمان عدم نزع 
ً
 عادل

ً
األجنبي تعويضا

 من خالل حماية تداوله من الحتيال أو الغش أو التدليس والتالعب.   األجنبي، وأن املشرع قد اهتم في حماية املستثمر

ومن خالل ما تقدم فإننا نرى أن املنظم السعودي قد جعل الستثمار األجنبي محط اهتمام له في السنوات األخيرة كما أنه  

ع األصعدة ؛ لن املستثمر األجنبي  اهتم بالدور النظامي وبشكل كبير لكي يساعد في تطوير الستثمار األجنبي وجذبه على جمي

عند تقديم استثماره في بيئة حديثة عليه ينتابه الخوف تجاه قدرة األنظمة في حمايته، ومدى قدرة القضاء بتحقيق العادلة في 

في نطاق الستثمار األجنبي ونظامه من خالل استح التوسع  إلى  أننا ندعوا املشرع  الدولة املضيفة لستثماره، كما  داث  تلك 

محكمة لالستثمار تضم قضاة متخصصين بهدف تسريع وتيرة الفصل في منازعات املستثمر األجنبي، واستحداث نظام يختص  

 بها، وكذلك تطوير أنظمة العدالة وخلق بيئة جاذبة لالستثمار. 

 



 2022  يوليو  53العدد  -املعمقة جيل األحباث القانونية  جملة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
130 

افز في تشجيع االستثمار    الفرع الثاني: مدى فاعلية الحو

 التي تعتبر الن وزارة الستثمار كما  قد جاءت الالئحة التنفيذية من نظام ال 
ً
ستثمار األجنبي بذكر دليل تعده الهيئة سابقا

هـ، يتضمن وصف إجراءات الحصول على الترخيص  ١٣/١٠/١٤٤٢( وتاريخ  ٥٩٤أنها عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

الالئح وذكرت  األجنبي،  املستثمر  بها  يتمتع  التي  واملزايا  والحوافز  الحوافز  واملعلومات  املثال  سبيل  وعلى  خاص  بوجه  ة 

الخامسة املادة  في  له  املرخص  األجنبي  املشروع  بها  يتمتع  كذلك  الوطني  املشروع  بها  يتمتع  التي  التجارة،    والضمانات  )وزارة 

 تم ذكرها في املبحث األول في املطلب الثاني.  م(٢٠٠٠

اململكة خالل جائحة   أن  في زيادة الستثمار  كما  األعمال والتي أسهمت  في دعم  املبادرات والحوافز  كورونا قدمت بعض 

 ونموه وسوف نورد بعض الحوافز واملبادرات فيما يلي: 

 :  قامت الجمارك السعودية بإطالق مبادرة تهدف لتيسير أعمال املستوردين منخفض ي املخاطر وهي كالتالي  -

ن للمستورد التقدم بتطلب تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات األخرى،  ، يمك٢٠٢٠أبريل    ١٩ابتداء من  -١

 في حال موافقه على اإلقرار اإللكتروني وذلك كالتالي: 

 يوم من تاريخ فسح البيان الجمركي.  ٣٠ملدة  •

 بدون تقديم أي ضمانات.  •

 م(٢٠٢٠)موقع الستثمار،  أيام عمل. ٥إلى ٣يستغرق الرد باملوافقة أو الرفض من  •

 بأمر من خادم الحرمين الشريفين، مبادرات إضافية ملواجهة تبعات جائحة كورونا:  -

 مليار ريال لها.   ٥٠تعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، بتخصيص بمبلغ  -١

التجارة والصناعة والزراع٣٠خصم  -٢ الكهرباء لقطاعات  التمديد  ٪ من قيمة فاتورة  إمكانية  ة لشهري أبريل ومايو، مع 

 للضرورة. 

يونيو( لقطاعي الصناعة والتجارة وتحصيل ما تبقى    –مايو    -٪ من قيمة فاتورة الكهرباء لألشهر )أبريل ٥٠إمكانية سداد  -٣

 ، مع إمكانية تأجيل السداد للضرورة. ٢٠٢١أشهر ابتداًء من شهر يناير  ٦على فترة 

السريع لق-٤ الدولة من  التفعيل  التي تملك فيها  الشركات  بإلزام  القاض ي  الوزراء  باألخذ  ٥١رار مجلس  ٪ من رأس مالها، 

)موقع   باملبادئ والقواعد العامة لطرح األعمال واملشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى املحلي واملنشآت الصغيرة واملتوسطة.

 م(٢٠٢٠الستثمار، 

 هيئة املدن واملناطق االقتصادية الخاصة:  مبادرة-

 .٢٠٢٠تأجيل سداد رسوم خدمات الترخيص الستثمارية حتى نهاية النصف األول من -١

 .٢٠٢٠تجديد فوري وتلقائي للترخيص الستثمارية واملقاربة على النتهاء، حتى نهاية النصف األول من عام -٢

 .٢٠٢٠نهاية النصف األول من عام تأجيل سداد مبالغ املخالفات املسجلة حتى -٣

 م(٢٠٢٠)موقع الستثمار،  .٢٠٢٠تعليق إيقاف الخدمات حتى نهاية النصف األول من عام -٤

 مؤسسة النقد العربي السعودي" ساما"-
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بإيداع  -١ املؤسسة  قامت  الدفعات:  تأجيل  جهات    ٣٠برنامج  لصالح  التزامات  مليار  سداد  تأجيل  مقابل  التمويل، 

 أشهر.  ٦ومؤسسات وشركة املنشآت املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة ملدة 

 إعفاء العمالء من رسوم إجراء العمليات املصرفية من خالل القنوات اإللكترونية. -٢

 إعفاء العمالء من رسوم إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة.-٣

 م( ٢٠٢٠)موقع الستثمار،  مالء من رسوم تفعيل أي من الخدمات املصرفية اإللكترونية.إعفاء الع-٤

 برامج إضافية لدعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة من "ساما" -

 برنامج تمويل اإلقراض. -١

 برنامج دعم ضمانات التمويل. -٢

 م( ٢٠٢٠)موقع الستثمار،  لتجارة اإللكترونية.برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع وا-٣

 صندوق التنمية الوطني:  -صندوق تنمية املوارد البشرية -الصندوق الصناعي  - صندوق التنمية الزراعية-

مليار  ٦تمديد فترة السماح وإعادة جدولة القروض للمنشآت األشد حاجة بمبالغ تصل قيمتها إلى أكثر من   •

 ريال سعودي. 

 مليار ريال سعودي، قيمة القروض املباشرة وفير املباشرة لتمويل رأس املال العامل.  •

إلى   • لتصل  والصغيرة  الصغر  املتناهية  باملنشآت  الخاصة  املباشر،  اإلقراض  محفظة  ريال    ٢زيادة  مليار 

 آلف رائد ورائدة األعمال.   ٦سعودي يستفيد منها 

لت   ٢تخصيص   • ريال  املالية.مليار  املؤسسات  عبر  املباشرة  غير  اإلقراض  برامج  الستثمار،    مويل  )موقع 

 م( ٢٠٢٠

مليار ريال سعودي لتخفيف األثر املالي واالقتصادي على القطاع الخاص،    ١٢٠بقرار من وزارة املالية، تم تخصيص  -

 وتغطي الجوانب التالية: 

 . ٢٠٢٠وإلى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٠قابل املالي، املنتهية إقاماتهم من نهاية شهر مارس إعفاء الوافدين من امل •

أشهر: توريد اإلقرارات وسداد الضريبة النتقائية املستحقة، توريد اإلقرارات  ٣تأجيل البنود التالية وملدة   •

اللتزا وسداد  الدخل  ضريبة  وسداد  اإلقرارات  توريد  املضافة،  القيمة  ضريبة  تقديم  وسداد  عليها،  املترتبة  مات 

اإلقرارات الزكوية وسداد اللتزامات املترتبة عليها، دفع بعض الرسوم املستحقة من قبل بعض الخدمات الحكومية  

 والرسوم البلدية، تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات )يجب تقديم ضمان بنكي(.

وملدة   • التالية  البنود  التجارية  للمنشآت  الصناديق   ٩تأجيل  من  لعدد  املستحقة  القروض  أقساط  أشهر: 

 والبنوك التنموية، أقساط القروض املستحقة على املنشآت وفق برنامج مبادرة استدامة الشركات.

)موقع الستثمار،    التوسع في التمويل املوّجه لدعم القطاعات املستهدفة والذي يشمل رأس املال العامل. •

 م( ٢٠٢٠
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 مبادرات الصندوق الصناعي، والتي تستهدف دعم القطاع الخاص: -

 . COVID-19مبادرة لدعم املشاريع الصناعية املتأثرة بجائحة فيروس كورونا املستجد   •

إعادة هيكلة دفعات القروض وتأجيله لكافة العمالء من املشاريع الصغيرة والطبية التي تحّل أقساطها خالل   •

 .٢٠٢٠عام 

النظر في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض املشاريع املتوسطة والكبيرة، املتأثرة باإلجراءات الحترازية،   •

 . ٢٠٢٠والتي تحّل أقساطها خالل عام 

العمل على تطوير منتج خاص بعمالئه، يهدف لدعم املصاريف التشغيلية للمصانع الصغيرة واملتوسطة   •

 م(٢٠٢٠)موقع الستثمار،  املتأثرة بالظروف الراهنة. 

 مبادرات منشآت، والتي تستهدف دعم القطاع الخاص: -

 ٢٠٢٠وإلى نهاية شهر يونيو    ٢٠٢٠إعفاء الوافدين من املقابل املالي، املنتهية إقاماتهم من نهاية شهر مارس   •

 ن مقابل. وذلك من خالل تمديد فترة اإلقامات الخاصة بهم ملدة ثالث أشهر بدو 

تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل بعد إصدارها، والتي لم تستغل خالل مدة حظر   •

 الدخول والخروج من اململكة حتى في حال ختمها في املطار، أو تمديدها ملدة ثالث أشهر إضافية دون مقابل. 

تغل خالل مدة الدخول والخروج من  تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تس •

 اململكة ملدة ثالث أشهر دون مقابل.

تمكين أصحاب األعمال من تأجيل التالي: توريد ضريبة القيمة املضافة وضريبة السلع النتقائية وضريبة   •

ت والحجز  الدخل، تقديم اإلقرارات الزكوية وتأجيل سداد اللتزامات املترتبة عليها، تنفيذ إجراءات إيقاف الخدما

 على األموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. 

 . ٢٠١٩منح الشهادات الزكوية بال قيود عن مدة إقرار العام املالي  •

 التوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. •

 يوما، بشرط تقديم ضمان بنكي.  ٣٠تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات ملدة  •

الخاص،   • القطاع  منشآت  على  املستحقة  البلدية  والرسوم  الحكومية  الخدمات  رسوم  بعض  دفع  تأجيل 

 وذلك ملدة ثالث أشهر. 

وعوائد   • رسوم  سداد  من  واإلعفاء  التمويل  من صور  وغيره  اإلقراض  على  للموافقة  املالية  وزير  تفويض 

 م( ٢٠٢٠)موقع الستثمار،  ، ملبادرة برنامج استدامة الشركات.٢٠٢٠القروض املمنوحة حتى نهاية عام 

 مبادرات وزارة الصناعة والثروة املعدنية، لدم قطاعي الصناعة والثروة املعدنية: -

نهاية  إلى    ٢٠٢٠٪ من املقابل املالي للمصانع الحاصلة على رخص تشغيل من شهر مارس  ٢٥تخفيض نسبة   •

 . ٢٠٢٠عام 

املستجد   • كورونا  بفايروس  التشغيلية  أعمالها  تأثرت  والتي  تشغيل،  رخص  على  الحاصلة  املصانع  دعم 

 . ٢٠٢٠واإلجراءات الحترازية، عن طريق تأجيل سداد املقابل املالي لتعديل العقود لعام 

 تمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد التراخيص الصناعية. •
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. ٦٠تأييد العمالة املنتهية خالل فترة تعليق األعمال ملدة تمديد فترة  •
ً
 يوما

 م( ٢٠٢٠)موقع الستثمار، تمديد فترة العفاء الجمركي.  •

 هيئة الزكاة والدخل، لدعم القطاع الخاص:   مبادرات-

السلع النتقائية، والزكاة، وضريبة الدخل،  تأجيل اإلقرار والداد لكل من ضريبة القيمة املضافة وضريبة   •

 .وضريبة الستقطاع من اإلعفاء عن الغرامات املترتبة على تأجيل اإلقرار والسداد

تأجيل سداد كل من ضريبة القيمة املضافة في الجمارك للمكلفين املسجلين وشداد الضريبة النتقائية في   •

 (م٢٠٢٠موقع الستثمار, ) الجمارك للمكلفين املسجلين.

 رقمي في العديد من  التحول الرقمي في العديد من الجهات الحكومية:  -
ً
أن اململكة العربية السعودية قد شهدت تحول

يب  القطاعات الحكومية، كما أن هذا التحول قد بدأ بشكل فعلي أثناء فترة جائحة كورونا، ويعد التحول الرقمي من أهم األسال

التي تساعد في تسهيل اإلجراءات، فقد أطلقت وزارة العدل خدمة التقاض ي عن بعد، ووجه وزير العدل رئيس املجلس األعلى  

 .م(٢٠٢٠)العربية.نت، للقضاء في اململكة الدكتور وليد الصمعاني إطالق خدمة التقاض ي عن بعد. 

جانب الستثمار األجنبي من خالل إصدار تراخيص الستثمار، فقد أصبحت تراخيص الستثمار  قد شمل التحول الرقمي  

 م( ٢٠١٨)العربية.نت،  دقيقة، وشمل ذلك أيضا تعديل التراخيص وتجديدها.٥٩ساعات و٣تستغرق 

م فقد ساهمت وبشكل  ٢٠٢٠ية ارتفع خالل عام  "الجدير بالذكر أن الستثمار األجنبي في اململكة العربية السعود  

تريليون ريال بنهاية وذلك وفق آلخر البيانات الصادرة عن البنك املركزي السعودي "ساما"    ٢كبير ووصل ألول مره إلى حاجز الى  

وقد    ٢٠٣٠على خلفية سلسلة من املحفزات واإلصالحات التشريعية والتنظيمية وتنفذ السعودية خطط طموحة وفق لرؤية  

أدى ذلك إلى تدفع الستثمار األجنبي، وقد أوضحت غرفة الرياض في دراسة أجرتها في التحديات التي تواجه الستثمار األجنبي  

وجاء في مضمون الدراسة أن أهم العوائق والتحديات التي تواجه بيئة الستثمار األجنبي منها طول فترة إنهاء املنازعات التجارية  

ال اللوجستية  والبيروقراطية  للخدمات  التحتية  والبنية  املساندة  الخدمات  الحكومية، وضعف  الجهات  بها بعض  تتعامل  تي 

وارتفاع تكاليفها، وعدم كفاية املعلومات والبيانات عن قطاعات القتصاد وضعف املنشآت التسويقية، وأشارت الغرفة عبر  

ر األجنبي إلى أن بيئة السعودية تحفز جذب الستثمارات األجنبية  دراسة أعدتها حول املحفزات والتحديات التي تواجه الستثما 

 م(٢٠٢١)صحيفة املدينة،  لديه؛ كما ُيعد استقرار الريال منذ ثالثة عقود عامل مهم لثبات القتصاد وجذب املستثمر".

في من الركود، كما أنها تخفض تكلفة استخدام رأس املال،  الحوافز الضريبية املؤقتة لالستثمار يمكن أن تساعد على التعا

منح بغرض التنشيط فتبدأ وتنتهي في نفس التواريخ لكل الشركات املؤهلة للحصول عليها، وتعتمد فعاليتها في أي بلد على  
ُ
وأنها ت

إع أو  القطاعات  النطاق على مستوى  تمنح إعفاءات واسعة  التي  البالد  في  فاءات ضريبية مؤقتة من  هيكلة نظام الضريبة، 

التخفيف الضريبي املؤقت بالنفع عليها؛ ألنها متمتعة بامتيازات ضريبية. عالوة على ذلك قد   ضريبة دخل الشركات ل يعود 

يعتمد الستثمار في البلد النامية على مخاطر املستثمرين وتكاليف المتثال أكثر مما يعتمد على الحوافز الضريبية، ومعنى  

تخدام الحوافز الضريبية املؤقتة يتسم بأنه أداة لحفز الطلب على الستثمار؛ ملالئمته بشكل كبير للبلدان مرتفعة  ذلك أن اس

ومتوسطة الدخل. كما أن الحوافز لها أثر أكبر على األصول طويلة األمد، فإن القيمة الرأسمالية لألصول التي تظل منتجة  

لتحولت الحدية في توقيت الستثمارات وبالتالي يمكن أن تجد الشركات حافز يدفعها  لفترة طويلة ل تتأثر إل بشكل بسيط من ا

 م( ٢٠٢٠)صندوق النقد الدولي،  إلى تعجيل خطتها لستثمار األصول بغرض الستفادة من التخفيف الضريبي.
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شجيع وجذب الستثمار األجنبي في اململكة، وذلك من خالل  خالصة القول إن الحوافز التشجيعية لها دور فعال وكبير في ت

ما تم استعراضه من ارتفاع نسبة الستثمار األجنبي في اململكة العربية السعودية وازدهار القتصاد خالل السنتين املاضيتين،  

ها في لئحة خاصة  ولكن هذه الحوافز متناثرة وغير منظمة بشكل واضح وصريح وكان يستحسن على املنظم السعودي حصر 

هذه  تطبيق  في  تنظر  متخصصة  هيئة  ويضع  لها،  املستثمر  وصول  يسهل  عامة  كقاعدة  تجميعها  ويتم  األجنبي  باملستثمر 

 الحوافز.

 املطلب الثاني: وسائل تسوية منازعات االستثمار االجنبي 

جنبي والليات البديلة لتسوية النزاع،  أن ما يهمنا في هذا املطلب أن نبين الختصاص القضائي في منازعات الستثمار األ 

 لذلك تم تقسيم املطلب إلى فرعين يكون الفرع األول الجهات القضائية والفرع الثاني الليات البديلة لتسوية منازعات  
ً
وتبعا

 الستثمار األجنبي. 

 الفرع األول: الوسائل قضائية 

القضائي ملنازعات الستثمار األجنب الحديث عن الختصاص  أن نوضح حالت الختصاص  عند  اململكة فإننا يجب  في  ي 

الشرعية   املرافعات  نظام  منح  وقد  النزاع،  في  أجنبي  طرف  لوجود  وذلك  أصلي،  بشكل  اململكة  ملحاكم  الدولي  القضائي 

 الختصاص القضائي الدولي للمحاكم السعودية بنظر املنازعات ذات العنصر األجنبي وفق اعتبارين.  

 ت االختصاص القضائي الدولي ملحاكم اململكة العربية السعودية هي: بالنسبة العتبارا

 أن جنسية املدعى عليه يجب أن تكون سعودية حتى ولو لم يكن مقيم في   
ً
العتبار األول: جنسية املدعى عليه معنى ذلك اذا

 بذلك فقد نصت املادة الرابعة 
ً
اململكة، ولكن هناك استثناء وأرد وهو الدعاوى العينية املتعلقة بعقار يقع خارج اململكة وأشارة

ات الشرعية على: " تختص محاكم اململكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له  والعشرون من نظام املرافع

)هيئة الخبراء بمجلس الوزراء،    محل إقامة عام ومختار في اململكة فيما عدا الدعاوي العينية املتعلقة بعقار خارج اململكة".

اقد مستثمر أجنبي مركز أعماله في الكويت مع تاجر سعودي مركز أعماله في الدمام، ونشأ  ، ومثال ذلك بأنه لو تع م(٢٠١٣

 بينهم نزاع فإن املستثمر األجنبي يستطيع أن يرفع الدعوى في املحكمة املختصة بنظر النزاع باململكة العربية السعودية. 

مة في اململكة وقد نصت على ذلك العتبار املادة الخامسة  العتبار الثاني: اإلقامة ويعني ذلك بأن يكون األجنبي له محل إقا 

والعشرون من نظام املرافعات الشرعية على أنه: " تختص محاكم اململكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي  

مثال ذلك لو تعاقد مستثمر  له محل إقامة عام أو مختار في اململكة فيما عدا الدعاوى العينية املتعلقة بعقار خارج اململكة". و 

أجنبي مقيم في الرياض مع مستثمر أجنبي اخر غير مقيم في اململكة، نشأ نزاع بينهم فأنه يستطيع رفع الدعوى في املحكمة  

 املختصة باململكة على املستثمر األجنبي املقيم في الرياض وفق اعتبار محل اإلقامة. 

ي للمحاكم اململكة بنظر املنازعات املتعلقة بالتجارة الدولية ولو لم يكن  الحالت التي قد يكون فيها الختصاص القضائ

اململكة في  األجنبي محل إقامة  "    : للمدعى عليه  أنه:  التي تنص على  الشرعية  املرافعات  املادة السادسة والعشرون من نظام 

له مكان الذي ليس  السعودي  التي ترفع على غير  الدعاوى  بنظر  اململكة  في   تختص محاكم  اململكة  في  أو مختار  إقامة عام 

عد اململكة مكان نشوئه أو تنفيذه. ب -األحوال اآلتية: أ 
ُ
إذا كانت   -إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في اململكة أو بالتزام ت

 اململكة".إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان ألحدهم مكان إقامة في   -الدعوى متعلقة بإفالس أشهر في اململكة. ج
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الن   أن نورد  التي جاءت على سبيل الحصر، يجب  اململكة،  الدولي ملحاكم  القضائي  أوردنا حالت الختصاص  أن  وبعد 

 الحالت الحتياطية ويمكن سردها في التي:

 الحاالت االحتياطية لالختصاص القاض ي الدولي ملحاكم اململكة العربية السعودية: 

النزاع ذات الطابع الدولي والذي يكون فيه املستثمر  املعيار األول: معيار اإلرا دة بمعنى أنه متى اتجهت إرادة الخصوم في 

املرافعات   نظام  من  والعشرون  الثامنة  املادة  نصت  فقد  ذلك  يستطيعون  فإنهم  باململكة  للمحاكم  النزاع  إحالة  في  األجنبي 

خارج اململكة، تختص محاكم اململكة بنظر الدعوى إذا قبل    الشرعية على أنه: " فيما عدا الدعاوى العينية املتعلقة بعقار

املتداعيان وليتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها". ومعنى ذلك أن املنظم اسند النزاع ذات الصفة الدولية ملحاكم اململكة  

لذلك ويكون النزاع مرتبط    ولو لم تكن املحاكم باململكة مختصة أصال بنظر النزاع، ولكن بشرط أن تكون إرادة الخصوم تتجه

 بالقضاء السعودي أصال.  

املعيار الثاني: معيار حسن سير العدالة وقد نصت على ذلك املادة التاسعة والعشرون من نظام املرافعات الشرعية والذي  

ير مختصة بالدعوى  نص على أنه: " تختص محاكم اململكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في اململكة ولو كانت غ

األصلية ". وكذلك نصت املادة الثالثون من ذات النظام: " اختصاص محاكم اململكة يستتبع الختصاص بنظر املسائل األولية  

والطلبات العارضة على الدعوي األصلية، وكذلك نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتض ي حسن سير العدالة أن ينظر  

أن املنظم قد اعتبر في الذهن معيار حسن سير العدالة وحسن فعل بذلك لن الغرض باللجوء إلى   معها ". ونالحظ فيما تقدم 

 لهذا املعيار  
ً
املحاكم هو إيصال العدالة إلى أصحابها ول يجب أن يتم تعطيل ذلك بسبب الحدود أو الصفة األجنبية، واعتبارا

 لهذين النصين فإن الختصاص يعود فهناك حالت ل تدخل فيها الختصاص ملحاكم باململكة الع
ً
ربية السعودية، ولكن وفقا

 علة ذلك هو إيصال العدالة. 
ً
 (٢٣٤-٢٢٨م، الصفحات ٢٠١٦)مخلوف، بنظره للقضاء السعودي وكما أوضحنا سابقا

الولئي ملحاكم اململكة في منازعات الستثمار األجنبي، ولكي نتمكن من معرفة الختصاص الولئي لبد أن  أما الختصاص  

لعقد   القانونية  الطبيعة  األول  املبحث  من  األول  املطلب  في  أوردنا  قد  أنه  كما  النزاع  أطراف  هم  ومن  النزاع  طبيعة  نعرف 

 الستثمار: 

وفق  -١ العقد  ذلك  يكون  املظالم:  مع  ديوان  كان  إذا  أنه  ذلك  ومعنى  عامة،  اعتبارية  مع شخصية  ومبرم  إدارية  طبيعة 

املمتثل   املظالم  ديوان  اختصاص  ويكون ضمن  إدارية  طبيعة  ذات  النزاع  ذلك  يكون  ما   
ً
غالبا فإنه  عامة  اعتبارية  شخصية 

بأنه: " تختص املحاكم اإلدارية بالفصل  باملحاكم اإلدارية وقد نصت الفقرة )د(من املادة الثالثة عشرة من نظام ديوان املظالم  

وكما    م(٢٠٠٧)هيئة الخبراء بمجلس الوزراء،    الدعاوى املتعلقة بالعقود التي تكون جهة اإلدارة طرفا فيها ...."  -في اآلتي: ..... د

 هو موضح من نص املادة أن العقود التي تبرم مع جهة اإلدارية يعود اختصاصها األصلي إلى ديوان املظالم. 

أ-٢ العام:  ذلك    -القضاء  ويعود  اعتبارية خاصة  مع شخصية  ومبرم  تجارية  طبيعة  ذات  العقد  يكون  التجارية:  املحاكم 

تجارية بوجه خاص وقد نصت املادة الخامسة عشرة من نظام املحاكم  الختصاص إلى املحاكم الشرعية بوجه عام واملحكمة ال

م: " فيما لم يرد فيه نص خاص في األنظمة التجارية، واملعاهدات والتفاقيات الدولية التي  ٨/٤/٢٠٢٠التجارية الصادر في  

ا فيها، تسري قواعد الختصاص الدولي املنصوص عليها في نظام املرافعات  
ً
الشرعية على الدعاوى التي تختص  تكون اململكة طرف

التالية لها بأنه: " تختص املحكمة بالنظر في اآلتي: املادة  التي تنشأ بين التجار  ١بنظرها املحكمة". وكذلك نصت  املنازعات   .

التبعية.   أو  التجارية األصلية  أعمالهم  التجارية، متى كانت  ٢بسبب  العقود  منازعات  في  التاجر  املقامة على  الدعاوى  قيمة  . 
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. منازعات الشركاء في شركة  ٣املطالبة األصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند القتضاء زيادة هذه القيمة.  

 . الدعاوى واملخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات...".٤املضاربة. 

ختصاص يعود للمحكمة العامة وفق نص املادة الحادية  املحاكم العامة: أن النزاع يختص بعقار واقع في اململكة فإن ال -ب

والثالثون من نظام املرافعات الشرعية: " تختص املحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا واإلثباتات اإلنهائية وما في 

الدعاوي    -آلتي: أحكمها الخارجة عن اختصاص املحاكم األخرى وكتابات العدل وديوان املظالم، ولها بوجه خاص النظر في ا

املتعلقة بالعقار، من املنازعة في امللكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من املنتفعين به، أو دعوى  

أقيام املنافع أو اإلخالل أو دفع األجرة أو املساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، مالم ينص  

 خالف ذلك".   النظام علي

ونستطيع أن نقول بإن املنظم السعودي أورد الحالت األصلية التي يختص بنظر النزاع فيها بوجود العنصر األجنبي وكذلك  

أورد الحالت الحتياطية. ونالحظ فيما سبق بيانه أن املشرع السعودي نظم سير املنازعات ذات العنصر األجنبي وقد تم تكيفها  

ا الطرف  حالة  املكاني بحسب  والختصاص  النوعي  والختصاص  الولئي  والختصاص  الدولي  الختصاص  حيث  من  ألجنبي 

 وأحسن في ذلك.

 الفرع الثاني: الوسائل البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنبي 

 تتعدد اآلليات البديلة لتسوية املنازعات ذات الطبيعة األجنبية ويعتبر من أهمها: 

: التحكيم التج
ً
م ، ويعرف اتفاق التحكيم في املادة  ١٦/٤/٢٠١٢اري: تم تنظيم ذلك من خالل نظام التحكيم الصادر في  أول

األولى من نظام التحكيم بأنه: "اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيال إلى التحكيم جميع أو بعض املنازعات املحددة التي نشأت  

تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط  أو قد تنشأ بينهما في شأن عالقة نظامية محددة،  

، وقد نص املادة الثالثة  م(٢٠١٢)هيئة الخبراء بمجلس الوزراء،    تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة ".

 في ح
ً
 يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك  من نظام التحكيم على أنه: " يكون التحكيم دوليا

ً
كم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعا

 في األحوال اآلتية:  

اتفاق التحكيم، فإذا كان ألحد  -١ إبرام  أكثر من دولة وقت  الرئيس ألعمال كل من طرفي التحكيم يقع في  إذا كان املركز 

 بموضو 
ً
ارتباطا أو كليهما مركز  الطرفين عدة مراكز ألعمال فالعبرة باملركز األكثر  التحكيم  ع النزاع، وإذا لم يكن ألحد طرفي 

 أعمال محدد فالعبرة بمحل إقامته املعتاد. 

إذا كان املركز الرئيس ألعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام تفاق التحكيم، وكان أحد األماكن  -٢

 خارج هذه الدولة:
ً
 اآلتي بيانها واقعا

نه اتفاق التحكيم، أو أشار إلى كيفية تعيينه. مكان إجراء  -أ  التحكيم كما عيَّ

 مكان تنفيذ جانب جوهري من اللتزامات الناشئة من العالقة التجارية بين الطرفين. -ب

 بموضوع النزاع.  -ج
ً
 املكان األكثر ارتباطا

 لتحكيم يوجد مقره خارج اململكة. إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة، أو هيئة تحكيم دائمة، أو مركز ل-١

 إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة".-٢
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 في منازعات التجارة الدولية، وهو األسلوب األمثل لحسم منازعات التجارة  
ً
ونالحظ مما تقدم أن النظام جعل التحكيم دوليا

زاع وتستطيع أطراف النزاع أن تحدد املدة التي يلتزم بها املحكم في فصل النزاع،  الدولية؛ وذلك ألنه يتسم بسرعة الفصل في الن

وكذلك سرية جلساته التي تميزه عن القضاء، ويتميز كذلك بمرونة إجراءاته. وأهم مراحل التحكيم التجاري الدولي تتمثل في  

 اآلتي: 

اتفاق التحكيم وله ثالثة صور، الصورة األولى هي شرط التحكيم: ويعني به إدراج هذا الشرط ضمن بنود العقد التجاري  -١

الدولي الذي يحكم العالقة بين الطرفين، ويتفقان بموجبه على عرض ما قد ينشأ بينهما من نزاع في املستقبل، سواء يختص  

لصورة الثانية هي مشارطة التحكيم: وهي تختلف عن الشرط في أن التفاق عليها يأتي  بتنفيذ العقد أو تفسيره على التحكيم. ا

بعد حدوث النزاع وتكون دائما في شكل اتفاق منفصل عن العقد األصلي. الصورة الثالثة هي شرط التحكيم باإلحالة: وهو عبارة  

ة، أو أية وثيقة أخرى تشتمل ضمن شروطها العامة على  عن اتفاق األطراف لألخذ بما ورد في عقد نموذجي، أو مطبوع، أو اتفاقي

 شرط تحكيم، وتتجه نية األطراف إلى اعتبار هذا الشرط جزء ل يتجزأ من العقد املبرم بينهما.  

األخير ُيجرى خارج مؤسسات  -٢ بينهم من خالل أن  التحكيم: فهناك تحكيم مؤسس ي واخر تحكيم حر ونفرق  إجراءات 

املحكم بحسم النزاع الناش ئ بين األطراف، ويتولون بأنفسهم تنظيم إجراءات التحكيم والقواعد التي   التحكيم عن طريق قيام

تنطبق على النزاع، وأما التحكيم املؤسس ي هو التحكيم الذي ينظمه مؤسسات أو هيئات تحكيم دولية متخصصة في تسوية  

 جارة الدولية بباريس.منازعات التجارة الدولية ومن أمثلتها محكمة التحكيم بغرفة الت

الطعن  -٣ بأي طريقة من طرق  للطعن فيه  نهائي غير قابل  التحكيم يصدر  أن حكم  التحكيم وتنفيذه: إن األصل  حكم 

 ( ٢٥٤-٢٣٦م، الصفحات ٢٠١٦خلوف، )م باستثناء أحكام التحكيم الصادرة من غرفة التجارة الدولية بباريس.

ل تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم إل   -١وقد نصت املادة خمسون من نظام التحكيم على أسباب رفع دعوى البطالن "  

 لإلبطال، أو سقط بانتهاء مدته. ب  -في األحوال اآلتية: أ 
ً
، أو قابال

ً
ذا كان  إ -إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا التفاق باطال

 للنظام الذي يحكم أهليته. ج
ً
إذا تعذر على أحد طرفي   -أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد األهلية، أو ناقصها، وفقا

 بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو ألي سبب آخر خارج عن  
ً
 صحيحا

ً
التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبالغه إبالغا

لتحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.  إذا استبعد حكم ا  - إدارته. د

إذا فصل حكم التحكيم    -إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين املحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لتفاق الطرفين. و - هـ 

أجزاء الحكم الخاصة باملسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه  في مسائل ل يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل  

ز  للتحكيم وحدها.  الخاضعة  غير  األجزاء  على  إل  البطالن  يقع  فال  له،  الخاضعة  غير  باملسائل  هيئة    -الخاصة  تراع  لم  إذا 

ر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات ت
ّ
رت فيه.  التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أث

ّ
حكيم باطلة أث

تقض ي املحكمة املختصة التي تنظر دعوى البطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام    -٢

الشريعة اإلسالمية والنظام العام في اململكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من املسائل التي  

الت يجوز  النظام.  ل  هذا  بموجب  فيها  حكم    -٣حكيم  ببطالن  املختصة  املحكمة  حكم  بصدور  التحكيم  اتفاق  ينقض ي  ل 

التحكيم.   اتفاق  إبطال  على  أو صدر حكم نص  ذلك،  على  اتفقا  قد  التحكيم  طرفا  يكن  مالم  املحكمة    - ٤التحكيم،  تنظر 

 ، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع". املختصة في دعوى البطالن في الحالت املشار إليها في هذه املادة

 ويعد نظام التحكيم هو املرجع األول لتنفيذ أحكام التحكيم في اململكة. 
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النزاع   وجه  الوسيط  يسمى  محايد  ثالث  طرف  بمساعدة  النزاع  أطراف  فيها  يحدد  رضائية  عملية  هي  الوساطة:   :
ً
ثانيا

ق التوازن بين مراكز األطراف، ودون أن تكون للوسيط سلطة في اقتراح أو فرض  وطبيعته، والحلول املقترحة لتسويته، بما يحق

 إلى تسوية النزاع. 
ً
)مخلوف،    تسوية عليهم، بحيث يقتصر دوره في هذه الحالة على تقريب وجهات النظر بين األطراف وصول

م وجاء  ٢٠١٨.وقد تم تنظيم قواعد الوساطة من قبل املركز السعودي للتحكيم التجاري في  ( ٢٦٢-٢٦١، الصفحات  م٢٠١٦

في املادة األولى تعريف اتفاق الوساطة بأنه اتفاق األطراف على إحالة منازعاتهم القائمة أو املحتملة للوساطة، ويمكن أن يكون  

 لعقود أو في صورة عقد مستقل. اتفاق الوساطة في صورة بند في أحد ا

وتعد الوساطة منتهي عند وجود حالة من حالت انتهاء الوساطة الواردة في املادة الثالث عشرة من قواعد الوساطة الصادرة  

تصريح الوسيط كتابة أو    -توقيع األطراف لتفاق تسوية؛ ب  -م: " أ٢٠١٨من املركز السعودي للتحكيم التجاري في أكتوبر  

تصريح أحد األطراف كتابة أو شفهًيا بإنهاء    -أن بذل املزيد من الجهود في الوساطة لم يسهم في تسوية املنازعات؛ جشفهًيا  

إبالغ املسؤول اإلداري األطراف كتابة بأن أي طرف لم يدفع املبالغ املستحقة عليه بعد مض ي ما ل يقل   -إجراءات الوساطة؛ د

يوًما بعد اختتام اجتماع    ٢١إذا لم يحدث أي تواصل بين الوسيط وأي طرف أو ممثله ملدة    -أيام من تاريخ الستحقاق؛ هـ    ٧عن  

 م(٢٠١٨)املركز السعودي لتحكيم التجاري،  الوساطة".

: التوفيق: "عملية يطلب فيها الطرفات إلى شخص ثالث أو أشخاص آخرين مساعدتهما في سعيهما للتوصل 
ً
إلى تسوية    ثالثا

ودية لنزاعهما الناش ئ عن عالقة تعاقدية أو عالقة قانونية أخرى أو املتصل بتلك العالقة ول يكون للموفق الصالحية لفرض  

من القانون النموذجي الصادر عن لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي )األونسترال(    ١/٣حل النزاع على الطرفين". املادة  

 م. وتعد منتهية إجراءات التوفيق وفق لقواعد األونسترال في الحالت التالية:١٩٨٠يوليو  ٢٣

 توقيع الطرفين على اتفاق لتسوية النزاع. -١"

 تصريح املوفق الكتابي بتعثر تسوية النزاع بطريق التوفيق، وإنه ل جدوى من الستمرار في إجراءات التسوية.-٢

 ها إلى املوفق بترك إجراءات التوفيق. إصدار طرفي النزاع تصريحا كتابيا موج -٤

 إلى الطرف اآلخر وإلى املوفق يفيد بإنهاء إجراءات التوفيق". -٥
ً
 موجها

ً
 إصدار أحد الطرفين تصريحا كتابيا

: الخبرة: العلم بمواطن األمور، ويلجأ الخصوم إليها لتسوية لستجالء جانب الغموض في موضوع أو في مسألة معينة،  
ً
رابعا

 .(٢٧٠م، صفحة ٢٠١٦)مخلوف،   يطلبون من الخبير إبداء الرأي واملشورة في ذلك.حيث 

خالصة القول من خالل التعريفات السابقة أن دور الوساطة هو تقريب وجهات النظر دون اإلسناد إلى قوة إلزامية ويعود 

، كما أن هناك تشابهه بين التوفيق والوساطة، فكالهما وسيلة اختيارية وتختلف الوساطة عن التوفيق  القرار إلى أطراف النزاع

في أن األخير ينتهي عند توافر التصريح الكتابي، وكذلك بأن يقوم على تنازل األطراف عن جزء من ادعائهم ليتوصلوا إلى حل  

كون في املسائل الفنية دون املسائل القانونية، وقد تم تنظيم ذلك من ِقبل  النزاع. بينما ل تقوم الوساطة على ذلك. أما الخبرة ت

 مؤسسات التحكيم الدولية وأحد أهم هذه املراكز مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم. 

هو   التحكيم  فأن  النزاع،  فصل  في  الكبرى  باألهمية  تحظى  األجنبي  املستثمر  منازعات  لتسوية  البديلة  اآلليات  أن  تبين 

ألسلوب األمثل واألهم لتسوية منازعات الستثمار األجنبي، ولكن ل نجحف بحق فاعلية الوسائل األخرى؛ بسبب اختالف  ا

 بأن الخبرة تختص باملنازعات القائمة على املسائل الفنية ومعنى ذلك أن لكل وسيلة  
ً
الطبيعة العامة في نزاع، فكما أوردنا سابقا

 .  آليتها الفعالة في تسوية لنزاع
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 الخاتمة 

،    الحمدهللا 
ً
القدير أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما الذي آمن علينا بهذا الفضل وأكرمنا بالتعلم ونسأل هللا العلي 

وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آلة وأصحابه أجمعين، توصلت في نهاية هذه الدراسة التي موضوعها  

 لرؤية  )الحوافز التشجيعية للمستثمر األجنبي ف
ً
م ( إلى أن املنظم السعودي قد جعل    2030ي اململكة العربية السعودية وفقا

الستثمار األجنبي محط اهتمام له في السنوات األخيرة كما أنه اهتم بالدور النظامي وبشكل كبير لكي يساعد في تطور الستثمار  

ة لالستثمار األجنبي ؛ ملا لها من دور فعال في جذب األجنبي وجذبه على جميع األصعدة واهتم كذلك في الحوافز التشجيعي

الستثمار وبتحقق ذلك الجذب نتوصل لرتفاع القتصاد في الدولة. ولبد لنا فيما يلي أبرز ما توصلنا إليه من خالل النتائج  

 التي خلصنا إليها وأهم التوصيات املقترحة ملعالجة ذلك املوضوع.

: النتائج 
ً
 أوال

 فعل؛ لن ذلك يتماش ى مع طبيعة الستثمار، كما أنه لم يوضح  أن املنظم ال  -١
ً
سعودي لم يحصر رأس املال األجنبي وحسنا

 املقصود برأس املال، ولكن حدد مقدار رأس املال في الستثمارات األجنبية. 

 لم يتطرق املنظم السعودي لتعريف معنى الحوافز التشجيعية في األنظمة السعودية. -٢

لستثمار األجنبي ذات طبيعة خاصة، ول يمكن أن نضع تكييف واحد لعقود الستثمار، بل يستحسن أن  تعد عقود ا  -٣

 نكيف كل عقد على حده، وفق شروطه وعناصره.  

 لتكييف العقد بحسب عالقتها مع الطرف الخر.  -٤
ً
 أن عقود الستثمار تتمتع بتنوع طبيعتها، وفقا

التشجيعي  -٥ األساس ي للحوافز  الحوافز طريق  املبدأ  إلى الدولة ويعني ذلك أن  ة لالستثمار األجنبي هو جذب الستثمار 

 جاذب لالستثمار، وبتحقق ذلك الجذب نحقق ارتفاع اقتصادي لدولة.  

أن املنظم السعودي قد اهتم في الحوافز التشجيعية بالسنوات األخيرة؛ ملا لها من دور إيجابي في جذب الستثمارات    -٦

 ية السعودية، كما أنها تعد كثيرة ومتناثرة وكذلك غير منظمة بشكل منسق. للملكة العرب

أهمية الستثمار األجنبي املباشر في اململكة تكمن في التنمية القتصادية من خالل املساهمة بخلق فرص عمل ورفع    -٧

 اإلنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة املهارات.  

 . ٢٠٣٠ر املباشر يزيد في سيولة أسواق املال املحلية، وهذا مما يساعد في تحقيق رؤية الستثمار األجنبي غي -٨

أن اململكة العربية السعودية اهتمت بالتحول الرقمي في العديد من املجالت، وشمل ذلك الستثمار األجنبي من خالل    -٩

 إصدار التراخيص، وتجديدها، وتعديلها.

 ة العربية السعودية جاءت لحماية املستثمر من جوانب عدة.األحكام النظامية في اململك -١٠

معرفة الختصاص الولئي في منازعات الستثمار األجنبي يقوم على معرفة طبيعة النزاع وأطراف النزاع، فإما أن تنظر  -١١

ا أن تخرج من اختصاص  من قبل محاكم اململكة بناًء على الختصاص القضائي الدولي ملحاكم اململكة العربية السعودية، وإم

 املحاكم وتنظر من قبل هيئة التحكيم. 

املنظم السعودي أورد حالت الختصاص الدولي األصلية التي يختص بنظر النزاع فيها بوجود العنصر األجنبي، وكذلك    -١٢

 أورد الحالت الحتياطية لالختصاص.
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ب   -١٣ األجنبي مهمة  املستثمر  منازعات  البديلة لتسوية  األجنبي، كما أن  األليات  منازعات الستثمار  في فصل  شكل كبير 

 التحكيم يعد األسلوب األمثل فيما بينها. 

: التوصيات
ً
 ثانيا

يستحسن على املنظم تعريف رأس املال في نظام الستثمار األجنبي؛ لن رأس املال هو األساس القائم عليه الستثمار،    -١

 لذلك فإن الستثمار األجنبي يعطي  
ً
 قوة دفع لالقتصاد املحلي، كما أنه يمكن أن يحقق لقتصاد الدولة مميزات أساسية. وتبعا

ينبغي على النظام السعودي توضيح املقصود بالحوافز التشجيعية؛ حتى ل يتم التوسع بشكل يخلق عقبات مستقبلية    -٢

 ونزاعات مختلفة كان يستطيع تجنبها. 

 ضع قواعد الستثمار األجنبي في اململكة وتحدد طبيعة كل عقد.وضع قوائم في نظام الستثمار األجنبي تو  -٣

زيادة الهتمام بالحوافز التشجيعية ملا لها من دور فعال لجذب الستثمار األجنبي، وذلك من خالل تنظيمها وجمعها في   -٤

 ها. لئحة خاصة بها ليسهل وصول املستثمر األجنبي، وإسناد تطبيقها لهيئة مستقلة تشرف على تنفيذ

قضاة    -٥ تضم  لالستثمار  محكمة  استحداث  خالل  من  ونظامه  األجنبي  الستثمار  نطاق  في  التوسع  إلى  املشرع  ندعو 

أنظمة   تطوير  بها، وكذلك  نظام يختص  األجنبي، واستحداث  املستثمر  منازعات  في  الفصل  وتيرة  بهدف تسريع  متخصصين 

 العدالة وخلق بيئة جاذبة لالستثمار. 

 املصادر واملراجع   قائمة 

 م(. املقاصد األساسية لقوانين الستثمار في البالد العربية. القاهرة: جامعة الدول العربية. ١٩٧٨جميل الشرقاوي . )  -١

٢-( معاجم.  مارس,  ٤:٢٦الساعة    ٩موقع  مارس,  ٢٠٢٢م  السترداد  تاريخ  املعاصرة.  العربية  اللغة  معجم  من  ٢٠٢٢م(.  م، 

 معاجم. 

، من املعاني ٢٠٢٢م(. املعاني الجامع. تاريخ السترداد مارس,  ٢٠٢٢م مارس,  ٩:٠٩الساعة    ١موقع املعاني لكل رسم معنى. ) -٣

 لكل رسم معنى. 

٤-( املوسومي.  فوزي  د.علي  و   ، كاظم  محمود  الطبيعة  ٢٠٢١سبتمبر,    ٢٦حيدر  الستثمار.  لعقود  القانونية  الطبيعة  م(. 

 )عدد خاص لبحوث التدريسين مع طلبة الدراسات العليا/الجزء الثاني(. بغداد. ٣٦مار، املجلدالقانونية لعقود الستث 

م(. مبادئ الستثمار وسياسته في اململكة العربية السعودية. تاريخ  ٢٠٢٢ص أبريل,  ٢:١١الساعة    ١٧موقع وزارة الستثمار. )-٥

 ، من موقع وزارة الستثمار. ٢٠٢٢السترداد أبريل, 

م(. التفاقيات التجارية للملكة. تاريخ السترداد أبريل,  ٢٠٢٢أبريل,    ١١:١١الساعة    ١٧مية الصادرات السعودية. )هيئة تن-٦

 م ٢٠٢٢

، من  ٢٠٢٢م(. التسهيالت املقدمة للمستثمرين. تاريخ السترداد مارس,  ٢٠٢٢م مارس,    ١١:٠٦الساعة    ١٧وزارة الستثمار. )-٧

 وزارة الستثمار.

 م، من استثمر في السعودية.٢٠٢٢م(. حوافز. تاريخ السترداد مارس, ٢٠٢٢م مارس,  ١٠:١١الساعة   ١٨مار. )وزارة الستث -٨

 م(. "تقييم الستثمار في اململكة العربية السعودية". الرياض.٢٠١٢يونيو,  ١٥منتدى الرياض القتصادي. ) -٩
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 ز واصالحات تقفز بالرصيد إلى ترليوني ريال. املدنية. م(. الستثمار األجنبي..حواف٢٠٢١أغسطس,   ٩صحيفة املدينة. )-١٠

م(. "السياسات واألشكال املختلفة لالستثمارات األجنبية ". "السياسات واألشكال املختلفة  ١٩٨٩أبو قحط عبد السالم. )-١١

 لالستثمارات األجنبية". السكندرية.

١٢- ( ار.  عمَّ اإل ٢٠١٢د.عبداملحسن سيد  النظام  مبادئ  تأليف  دار  م(.  القاهرة:  الخامسة(.  )املجلد  املقارن  السعودي  داري 

 النهضة العربية. 

١٣-  ( العجمي.  املنافسات  ٢٠٢٠أحمد محمد   ألحكام نظام 
ً
السعودي طبقا النظام  في  العقود اإلدارية  في  الوجيز  تأليف  م(. 

 األجادة.  ( )املجلد الثالثة(. الرياض:٢٨واملشتريات الحكومية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

١٤-( الوزراء.  بمجلس  الخبراء  مارس,  ٢٠١٩أغسطس,    ١هيئة  السترداد  تاريخ  الحكومية.  واملشتريات  املنافسات  نظام  م(. 

 م، من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. ٢٠٢٢

١٥-  ( العجمي.  النظام السعودي  ٢٠٢٠أحمد محمد  العقود اإلدارية في    م(. تأليف د.محمد أحمد العجمي، الوجيز في 
ً
طبقا

 ( )املجلد الثالثة(. الرياض: الجادة.٢٨ألحكام نظام املنافسات واملشتريات الحكومية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

م، من هيئة  ٢٠٢٢م(. نظام تنظيم وزراة الستثمار. تاريخ السترداد مارس,  ٢٠٢١يونيو,    ٤هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. )-١٦

 الخبراء بمجلس الوزراء.

م، من هيئة الخبراء  ٢٠٢٢م(. نظام املحاكم التجارية. تاريخ السترداد أبريل,  ٢٠٢٠أبريل,    ٨هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. )-١٧

 بمجلس الوزراء.

م، من هيئة الخبراء  ٢٠٢٢م(. نظام السوق املالية. تاريخ السترداد مارس, ٢٠٠٣يوليو,  ٣١هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. )-١٨

 راء.بمجلس الوز 

م، من  ٢٠٢٢م(. الالئحة التنفيذية لنظام الستثمار األجنبي. تاريخ السترداد إبريل,  ٢٠٠٠وزارة التجارة. )ل يوجد ل يوجد,  -١٩

 وزراة التجارة.

م(. مبادرات وحوافز الجهات الحكومية في دعم األعمال خالل جائحة  ٢٠٢٠م ليوجد,  ٢:٣٢الساعة    11موقع الستثمار. )-٢٠

 م، من موقع الستثمار. ٢٠٢٢. تاريخ السترداد أبريل, COVID-19كورونا املستجد  فايروس 

م(. العدل السعودية تطلق خدمة"التقاض ي عن بعد". تاريخ السترداد مايو,  ٢٠٢٠م مايو,  ٠٨:٢٢الساعة  ٢٩العربية.نت. )-٢١

 م، من العربية.نت.٢٠٢٢

٢٢-( يناير,  ١٢:٠٠الساعة  ٢٧العربية.نت.  بـ٢٠١٨ص  األجنبي  الستثمار  تراخيص  السعودية:إصدار  تاريخ    4م(.  ساعات. 

 م، من العربية.نت.٢٠٢٢السترداد مايو, 

م، من هيئة  ٢٠٢٢م(. نظام املرافعات الشرعية. تاريخ السترداد مارس,  ٢٠١٣نوفمبر,    ٢٥هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. )-٢٣

 الخبراء بمجلس الوزراء.

م(. قانون التجارة الدولية وتطبيقاته في اململكة العربية السعودية. تأليف د. أحمد صالح  ٢٠١٦مخلوف. )أحمد صالح    -٢٤

 مخلوف، قانون التجارة الدولية وتطبيقاته في اململكة العربية السعودية )املجلد ل يوجد(. الرياض: اإلجادة. 
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م، من هيئة الخبراء  ٢٠٢٢ان املظالم. تاريخ السترداد أبريل,  م(. نظام ديو ٢٠٠٧أكتوبر,    ١هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. )-٢٥

 بمجلس الوزراء.

م، من املركز  ٢٠٢٢م(. قواعد الوساطة. تاريخ السترداد أبريل, ٢٠١٨املركز السعودي لتحكيم التجاري. )ليوجد أكتوبر, -٢٦

 السعودي لتحكيم التجاري. 

 ثمر. تأليف ابن املنظور، لسان العرب )املجلد ل يوجد(. بيروت: دار بيروت.  م(. مادة١٩٥٦األمام ابن املنظور األنصاري . )-٢٧

٢٨-  ( السودان  ١٩٩٠عبدالحكيم مصطفى عبدالرحمن.  في  للمستثمر  القانوني  املركز  الداخلي والقانون    -م(.  القانون  بين 

 الدولي. القاهرة: دار النهضة العربية.

 . القانون الدولي للعقود. العدد الثاني)مجلة الحقوق والشريعة(.م(١٩٨٠محمد يوسف علوان. )ليوجد مارس, -٢٩

م(. الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية)دراسة مقارنة(. السكندرية: دار الجامعة  ٢٠١٣عبد الستار أحمد الحوبي. ) -٣٠

 الجديدة. 

تأثير الصفة األجنبية في قانون الستثمار  م(.  ٢٠٠٩عبد الرسول عبد الرضا، و خير الدين كاظم عبيد. )ليوجد ليوجد,  -٣١

 م. العدد األول. جامعة بابل: مجلة املحقق املحلي .٢٠٠٦( لسنة١٣العراقي رقم )

م(. التكييف القانوني لعقود الستثمار األجنبي في العالقات ٢٠٠٦جورج حزبون، و د. مصلح الطروانة. )ليوجد ليوجد,    -٣٢

 ، العدد األول. البحرين: مجلة الحقوق. الدولية الخاصة. املجلد الثاني

م(. عقود األشغال الدولية. دراسة ألثر الطبيعة القانونية الجديدة لهذة العقود على  ٢٠١٠محمد عبداملجيد اسماعيل. )  -٣٣

 األحكام الخاصة، األولى. دار النهضة العربية.

٣٤-( الوزراء.  الخبراء بمجلس  تاريخ السترداد فبراير,  م(. نظام الستثما ٢٠٠٠أبريل,    ١٠هيئة  األجنبي.  م، من هيئة  ٢٠٢٢ر 

 الخبراء بمجلس الوزراء.

أداء  ٢٠١٦حازم أحمد فروانه، سليمان سالمة، و سليمان محمد مرابط. )-٣٥ املالية واملعنوية في تحسين  أثر الحوافز  م(. 

 محافظات غزة. ليوجد.   -العاملين في شركة كهرباء 

م، ٢٠٢٢م(. النظام التجاري)نظام املحكمة التجارية(. تاريخ السترداد مايو,  ١٩٣١مايو,    ١٨اء. )هيئة الخبراء بمجلس الوزر -٣٦

 من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

م، من هئية الخبراء بمجلس  ٢٠٢٢م(. نظام األفالس. تاريخ السترداد مايو,  ٢٠١٨فبراير,    ١٤هئية الخبراء بمجلس الوزراء. )-٣٧

 الوزراء. 

ا-٣٨ )صندوق  الدولي.  كوفيد٢٠٢٠مايو,    ١١لنقد  جائحة  )إدارة  19-م(. سلسة خاصة عن  املؤقتة.  الستثمارية  الحوافز   .

 إدارة شؤون املالية العامة.   -شؤون املالية العامة، املحرر( صندوق النقد الدولي 

٣٩-( الوزراء.  بمجلس  الخبراء  أبر ٢٠١٢أبريل,    ١٦هيئة  السترداد  تاريخ  التحكيم.  نظام  الخبراء  ٢٠٢٢يل,  م(.  هيئة  من  م، 

 بمجلس الوزراء.
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م(. تأليف د.أحمد سعيد بامخرمة، اقتصاديات جدوى املشروعات الستثمارية )املجلد  ٢٠١٨أحمد سعيد بامخرمة . )  -٤٠

 الطبعة الثالثة(. خوارزم العلمية.

٤١-( القنيه.  عبدهللا  واألجنبي  ٢٠٢١ديسمبر,    ٣٠ريم  املحلي  الستثمار  معوقات  )املجلد  م(.  السعودية.  العربية  اململكة  في 

 الخامس، العدد الرابع والعشرون(. الرياض، اململكة العربية السعودية: مجلة العلوم القتصادية واإلادرية والقانونية. 
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