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  الرحيم الرمحن اهلل بسم

 } بِالعُْقُىدِ أَوْفُىا آمَنُىا الذ ِينَ أَيه َا يَا{

 العظيم العلي اهلل صدق

 ( 1  (اآلية – ئادةةسٌرة امل
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  }اإلىةاء{

 بشفئاعخيى  ب املصطفى ًأىم  بٍخو األطيئار )عهٍيى افضم انصالة ًامت انسالو( طًعئاًىل احلبٍإ

 يئاٌ ىل بز األإٌ ٌٌصهنئا أىل يٍ َذر َفسو يٍ اجم إىل يٍ أفنى عًزه ًشبئابو عهٍنئا بئانٌفئاء... إ

 ًانةي ) رمحو اهلل ( 

 صهج  إنٍوىل يٍ أدٌٍ هلئا بكم يئا ًإىل األكف انيت حطزق بئاب انسًئاء نخةعٌ يل .... إ

 )اطئال اهلل بعًزىئا(  احلبٍبت ًانةحً

 ىل قنئادٌم انةرب ًسنةي يف احلٍئاة إ... .ىل انكخف انذي احكئ عهٍو إذا يئا اشخةث انةٍَئا إ

 )إخٌحً ًاخٌاحً ( 
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  }شكز ًثنئاء{

هلل الحمد هلل الظاىر بالكـر مجده, الباسط بالجكد يده حمدان, كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد صمى ا
 عميو كعمى آلو كصحبو كسمـ.

 الدكتكر المساعد ذاألستاتقدـ بخالص الشكر كعظيـ االمتناف إلى ا ال يسعني  في نياية بحثي ىذا إال أف  

الذم أخذ بيدم, كشد مف أزرم, كشجعني كمما فترت اليمة, فقد افاض عمي بما اكرمو  حمًة( كئاظى حمًة(

ف كصفو, كتفضؿ بقبكؿ االشراؼ عمى ىذه الرسالة كاحاطيا اهلل مف عمـ غزير كخمؽ كريـ ما أعجز ع
 باىتمامو كرعايتو طيمة فترة إعدادىا فجزاه اهلل عني خير الجزاء في الدنيا كاالخرة. 

جامعة القادسية لما أكلتو مف رعاية كدعـ  –كما اتكجو بخالص الشكر كاالمتناف إلى عمادة كمية القانكف 
اتذتي االفاضؿ لما قدمكه مف جيد في النصيحة كاالرشاد كالمساعدة خالؿ مدة لطمبة الدراسات العميا, كألس

دراستي في مرحمة البكالكريكس كالماجستير كلكرميـ الباذخ كرعايتيـ األبكية كتكجيياتيـ السديدة كاخص 
الدكتكر عميد الكمية, كاألستاذ الدكتكر أحمد حمد اهلل, ك -منيـ بالذكر, األستاذ الدكتكر نظاـ جبار طالب 

كاألستاذ الدكتكر عبد الميدم كاظـ ناصر, كاألستاذ الدكتكر ميرم كاظـ محمد العكادم,  كاظـ محمد
عقيؿ سرحاف محمد, كاألستاذ عبيد الخيكاني, كاألستاذ اسعد فاضؿ منديؿ, كاألستاذ مالؾ جابر حميدم, 

 كالدكتكرة سناف عبد الحمزة تايو, فجزاىـ اهلل جميعان خير الجزاء. 

ذلؾ أػتقدـ بأصدؽ عبارات الشكر كالعرفاف إلى االساتذة االجالء االفاضؿ اعضاء لجنة المناقشة ك
المحترمكف لقبكليـ مراجعة رسالتي كمناقشتيا كاالرتقاء بيا, ككما اتكجو بأسمى عبارات الشكر كالتقدير 

ة إلتماـ ىذه الرسالة لى الذيف اعانكني ككانكا المحفز لمكصكؿ إلى ىدفي كزكدكني بالمعمكمات القيمإ
كاألستاذ كرار , فجةكالدكتكر صفاء متعب كاخص بالذكر منيـ: األستاذ الدكتكر عمار حبيب جيمكؿ, 

بالشكر إلى زميمتي كاختي آمنة  اتقدـ كما يمزمني الكفاء أف   األستاذ الدكتكر حيدر حبيب حمزة,المدني, ك 
          ىـ اهلل خيران جميعان.فجزاياسيف مرزكؽ, ككؿ مف قدـ لي المساعدة كالدعـ 

 انبئاحثت                                
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 )المستخمص( 

مكضكع اإلطار القانكني لشرط المحتكل المحمي مف المكضكعات المستحدثة كالحيكية في مجاؿ  عد  يي     
إذ نكني دقيؽ لو, يجاد تنظيـ قاإران لندرة الدراسات المتخصصة بشأنو, لذلؾ حاكلنا ظالبحث القانكني, ن

كاعتمدت دكؿ عدة سياسة ما ىك محمي,  جنبي بكؿٌ لزاـ المستثمر األإيقكـ الشرط عمى فكرة مفادىا 
دنى اإل ذ تمزميا بتمبية الحدٌ إجنبية العاممة داخؿ حدكدىا, جؿ تنظيـ عمؿ الشركات األإلالمحتكل المحمي, 

مف خالؿ تعزيز مشاركتيا  ية الصناعة المحميةلشراء السمع كالخدمات مف مصادر محمية, بغية تحقيؽ تنم
 ستثمارية كتكظيؼ العمالة المحمية كاالرتقاء بيـ.عقكد االالفي تنفيذ 

تجاه إذ تباينت المكاقؼ إثير مكضكع شرط المحتكل المحمي جدالن فقييان حكؿ مشركعية تبنيو, يك     
التجارة العالمية يقكدنا لمنافذ قانكنية  تفاقيات منظمةا فأف الخكض باحكاـ, الشرط بيف الحظر كالتطبيؽ
دراج شرط المحتكل المحمي, مف خالؿ المعاممة التفضيمية الممنكحة لمدكؿ تمنح صفة المشركعية إل

المعاممة  أالنامية كاالستثناءات الكاردة بخصكصيا, فضالن عف ذلؾ استبعاد المشتريات الحككمية مف مبد
 ف  أ زيادة عمى ذلؾؿ محتكاىا المحمي في المشتريات الحككمية, يعطييا الحؽ بتفضيما الكطنية, ىذا 

يدم العاممة جميعيا خارج نطاؽ تنظيـ منظمة التجارة مجاؿ النفط كالغاز كالصناعات البترككيمياكية كاأل
 العالمية, كىي بمثابة االرض الخصبة لفرض شرط المحتكل المحمي.

ألمر الييف إذ تكاجو جممة مف المعكقات التي تعترض كأف إدراج أم فكرة قانكنية جديدة ليس با    
سبيميا, كاالفتقاد لمغطاء التشريعي الذم ييمـز بالمحتكل المحمي, ناىيؾ عف ضركرة معرفة مدل تأثير 

نضماـ العراؽ لمنظمة التجارة العالمية, كبعد التعمؽ بدراسة ىذا التأثير اتبني شرط المحتكل المحمي عمى 
 نضماـ العراؽ إلى منظمة التجارة العالمية.االمحتكل المحمي ال يتعارض مع  شرط تبيف لنا أف  
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 فيرست المحتويات

 رقم الصفحة الموضوع 

 أ اآلية الكريمة

 ب اإلىداء

 ج الشكر كالثناء

 د المستخمص

 ح-ق فيرست المحتكيات 

 ٓ-ُ المقدمة 

 79-6 الفصل األول :التأصيل النظري لشرط المحتوى المحمي 

 ّٕ-ٕ المبحث األكؿ: ماىية شرط المحتكل المحمي 

 ِِ-ٕ المطمب األكؿ: التعريؼ بشرط المحتكل المحمي

 ُٓ-ٖ الفرع األكؿ: تعريؼ شرط المحتكل المحمي

 ُُ-ٗ اكالن: التعريؼ التشريعي  

 ُٓ-ُِ ثانيان: التعريؼ الفقيي

شرط المحتكل المحمي مسكغاتالفرع الثاني:   ُٔ-ِِ 

ذاتية شرط المحتكل المحمي  ب الثاني:المطم  ِّ-ّٕ 

 َّ-ِّ سمات شرط المحتكل المحمي كؿ :األ الفرع
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 ِٕ-ِّ اكالن: السمات القانكنية لشرط المحتكل المحمي

 َّ-ِٖ ثانيان: السمات االقتصادية لشرط المحتكل المحمي

 ّٕ-ُّ انكنيةالفرع الثاني: تمييز شرط المحتكل المحمي عما يشتبو بو مف أكضاع ق

 ّْ-ُّ تمييز شرط المحتكل المحمي عف شرط التكطيف اكالن : 

 ّٖ-ّْ تمييز شرط المحتكل المحمي عف حماية المنتجات الكطنيةثانيان : 

القانكني لشرط المحتكل المحمي   تأصيؿال : المبحث الثاني  ّٖ-ٕٗ 

 ٕٓ-ّٖ تفاقيات الدكليةشرط المحتكل المحمي في االالقانكني ل ساس: األالمطمب األكؿ: 

 ْٖ-ّٗ الفرع األكؿ : اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعمقة بالسمع  

 ّْ -ّٗ اكالن: اتفاقية العامة لمتعريفات الجمركية كالتجارة 

 ْٖ-ْْ ثانيان: اتفاقية تدابير االستثمار المتصمة بالتجارة

المتعمقة بالخدمات الفرع الثاني: اتفاقيات منظمة التجارة العالمية  ْٗ-ٕٓ 

االتفاقية العامة لمتجارة في الخدمات   : اكالن   ْٗ-ّٓ 

 ٕٓ-ْٓ الحككمية المشتريات بشأف العامة تفاقيةاالثانيان: 

 ٕٗ-ٖٓ المطمب الثاني: القكانيف المنظمة لشرط المحتكل المحمي  

 ٕٔ-ٖٓ جنبيةالفرع األكؿ: قكانيف الدكؿ األ
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النيجيرم لشرط المحتكل المحمياكالن : التنظيـ   ٓٗ-ْٔ 

زاخي لشرط المحتكل المحمي  اثانيان: التنظيـ الك  ْٔ-ٕٔ 

 ٕٗ-ٖٔ الفرع الثاني: قكانيف الدكؿ العربية   

 ٕٔ -ٖٔ اكالن: التنظيـ السعكدم لشرط المحتكل المحمي    

 ٕٗ-ٕٔ : التنظيـ العراقي لشرط المحتكل المحميثانيان 

 ُْٖ- َٖ عمال شرط المحتوى المحميالفصل الثاني: إ

 ُِِ-ُٖ كؿ: تييئة بيئة مؤاتية إلعماؿ شرط المحتكل المحمي      المبحث األ

 ّٗ-ُٖ دراج شرط المحتكل المحمي      إكؿ: معكقات المطمب األ

 ٖٔ-ِٖ كؿ: المعكقات التشريعية إلدراج شرط المحتكل المحميالفرع األ

 ّٗ-ٖٔ إلدراج شرط المحتكل المحمي التشريعيةغير الفرع الثاني: المعكقات 

 ُِِ-ْٗ المطمب الثاني: متطمبات شرط المحتكل المحمي

  َُٕ-ْٗ كؿ: المتطمبات النظرية لشرط المحتكل المحمي       الفرع األ

 َُٔ-ٓٗ اكالن: األساليب االلزامية إلدراج شرط المحتكل المحمي

 َُٕ-َُٔ رط المحتكل المحميثانيان: األساليب االختيارية إلدراج ش
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 ُِِ-َُٕ الفرع الثاني: المتطمبات العممية لشرط المحتكل المحمي       

 ُُِ -َُٖ اكالن: التكطيف التقني 

 ُِِ-ُُِ ثانيان: التكطيف الكظيفي

 ُْٖ-ُِِ المبحث الثاني: اآلثار التشريعية لتبني شرط المحتكل المحمي  

 ُّٔ-ُِِ عـ التعاقدات المحميةكؿ: االلتزاـ بدالمطمب األ

 َُّ-ُِّ كؿ: إلتزاـ الحككمات بدعـ التعاقدات المحميةالفرع األ

 ُّٔ-ُُّ الفرع الثاني: إلتزاـ الشركات بدعـ التعاقدات المحمية

نضماـ العراؽ لمنظمة التجارة ا عمىإدراج شرط المحتكل المحمي المطمب الثاني: جدكل 
 العالمية 

ُّٔ-ُْٖ 

 ُْْ-ُّٕ نضماـ العراؽ لمنظمة التجارة العالمية اعمى  شرط المحتكل المحميتبني  الكؿ: اثرالفرع ا

 ُْٖ-ُْْ لمعراؽ العالمية  معاممة منظمة التجارةعمى  إدراج شرط المحتكل المحمي اثر الفرع الثاني:

 ُٓٓ-ُْٗ الخاتمة 

 ُُٓ-ُْٗ اكالن: النتائج 

 ُٓٓ-ُُٓ  مقترحاتثانيان: ال

 ُٖٓ-ُٕٓ در المصا

Abstract A-B 
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 هتالوقذ  

 واًل: جوىر فكرة الدراسة ا

عتماد متطمبات شرط التحسيف كاقعيا المحمي كمف مبادراتيا  البمداف الغنية بالمكارد جيكدان  كؿتبذؿ     
ذ تقـك إي بمدانيـ األصمية, ( كشرط الستكشاؼ كتطكير مكارد النفط كالغاز فLCRالمحتكل المحمي )

 تتطمب مف الشركات األجنبية تمبية الحدٌ كلكائح كعقكد  بتشريعات -محؿ الدراسة  -بإدراج أحكاـ الشرط 
سياسة شرط عدة كاتبعت دكؿ نامية  ,ان يشراؤىا محم األدنى مف السمع كالخدمات التي يجب أف يككف

بقطاعات محمية اخرل ككف اقتصادىا يعتمد عميو  المحتكل المحمي لتعزيز تطكير قطاع البتركؿ كربطو
كتقكـ فكرة المحتكل المحمي عمى نسبة مشاركة العناصر المحمية في المنتج النيائي  بشكؿ رئيسي,

 دراجإبالدكؿ  كلـ تكتؼً , كالمقصكد بيذه العناصر ىي السمع كالخدمات كاالصكؿ كالتقنية كالعمالة الكطنية
حسابية لقياس المحتكل المحمي ىذا ما يحقؽ الشفافية في التعامؿ كالعمؿ عمى عتماد طريقة اما ن  إالشرط 

 ,تعزيز الصناعات المحمية , كفي حالة النجاح يظفر إلىزيادة معدؿ المحتكل المحمي سنة بعد اخرل
 كخمؽ فرص عمؿ كتعزيز القطاع الخاص المحمي كبناء قكة عاممة محمية تنافسية.

بضماف حصكؿ الشركات المحمية عمى شريحة مف المشتريات  -الدراسة  محؿ-كتكمف فكرة الشرط     
ـٌ تأطيرىا ككسيمة لبناء صناعات محمية منافسة, ستثمارات األالناشئة عف اال جنبية كاالخيرة غالبان ما يت

كاعترفت معظـ الدكؿ بأحقية تكلي شعكبيا األصمية ممكية مكاردىا الطبيعية كالسيطرة عمييا مف أجؿ 
اتبعت الحككمات سياسات كشرعت قكانيف تؤيد ىذا  جؿ ذلؾألليا بشكؿ مثالي لتحقيؽ التنمية, استغال

جنبية في مجاالت مجاالن خالصان لشركات النفط األ النيج, خاصة بعد ما أصبحت صناعة النفط كالغاز
كانت تخضع لسيطرة نتاج كالتكرير كالتجارة كحتى العمميات النيائية كالبسيطة عدة تتراكح بيف التنقيب كاإل

  .جنبيةأ

مف ممارسة شرط المحتكل  تفاقيات منظمة التجارة العالمية أنيا تحدٌ اعمى مبادئ كأحكاـ  كما يبدك    
المحمي لكف لدييا بعض المنافذ القانكنية بحكـ مركنة أحكاميا كالمعاممة االستثنائية الممنكحة لمدكؿ 

ذ تقكـ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية عمى مبدأ إ باحة,كاإل بيف الحظريقع الشرط  نجد أف   ليذا النامية
المبدأ ال يسرم  ف  أجنبي, اال المعاممة الكطنية الذم يقضي بعدـ تمييز المحتكل المحمي كتفضيمو عمى األ



 

 انمقذمة

 
 2 

نطاؽ تنظيـ  ف  ألى إحكاميا, ىذا باإلضافة أعمى اطالقو ككف المنظمة تستثني الدكؿ النامية مف بعض 
النفط كالغاز كالصناعات البترككيمياكية كؿ مف  عد  فيي  ,التجارة العالمية ال يشمؿ القطاعات جميعيا مةظمن
 كفر حظان لفرض الشرط.األ تالمجاال ما ييعدىا ,خارج منظمة التجارة يدم العاممةكاأل

اؾ تنظيـ قانكني ف لـ يكف ىنأليس باألمر الييف السيما  إدراج شرط المحتكل المحمي ف  إف أيًة حاؿكعمى  
كما يعاني منو , مو متطمبات كتكاجيو عقبات تقؼ في كجيوف و كما ىك الحاؿ بالنسبة لمعراؽ,يمستقؿ يحك 

العراؽ مف تردم البنى التحتية ييعد  عائقان أماـ إدراج شرط المحتكل المحمي, كاعتماده بشكؿ كبير عمى 
حد الخطكات لتحاشي نقمة أشرط المحتكل المحمي عائدات النفط ىذا ما يجعؿ اقتصاده أيحادم, كييعد  

, كيستعمؿ النفط ياألنو يعيد السيطرة الكطنية عمى العمميات النفطية كيدعـ المشاركات المحمية في ؛ النفط
فائدة لممجتمع  ككسيمة لتنمية كخمؽ صناعات جديدة غير معتمدة عمى استمرار العمميات النفطية ذات

نضماـ مساعي الحككمة لالبيف ك  ,برز حاجة العراؽ لتبني شرط المحتكل المحميكىنا ت, جياؿ القادمةكاأل
 لمنظمة التجارة العالمية كحظرىا لمشرط لذا حاكلنا مف خالؿ ىذه الدراسة البحث عف حٌؿ ليذه االشكالية.  

 ثانيًا: أىمية الدراسة  

لقياـ  ىا كسيمةن بعدٌ  االستثماركد إف  أىمية دراسة شرط المحتكل المحمي نابعة مف أىمية دراسة عق    
 دراسة ضركرية, فالظكاىر االستثماريجعؿ كؿ دراسة تتعمؽ بعقكد ما ىذا , بنشاطيا في المجتمعدكؿ ال

فكرة البند العقدم في  ف  أالتعاقدية كانت كما تزاؿ مجاالن خصبان الكتشاؼ كؿ ما ىك جديد, فضالن عف 
ىمية بإظيار رغبة الدكؿ في تنظيـ التزاماتيـ التعاقدية بما يتناسب مف األفكار التي ليا أ االستثمارعقكد 

 مع المصالح التي يرمكف الكصكؿ إلييا. 

, فاألكؿ ييعد  جانبيف النظرم كالعمميالىميةن مف أكترل الباحثة أف  لدراسة شرط المحتكل المحمي     
المنتجات الكطنية كالنيكض بالكاقع  دعـ الى يدؼي كتأسيس لنظاـ قانكني محاكلة تأصيؿ ألسمكب مستجد

يثرم المكتبة القانكنية بأفكار جديدة ككف فكرة شرط المحتكل المحمي تمثؿ نمطان  نو أف  أكمف شالصناعي, 
قانكنيان جديدان, كيميد ليككف بداية لقراءة معمقة لألساليب الحديثة المتبعة مف لدف الدكؿ الصناعية, فمـ 

  بالمرة,شاممة لو دراسات قانكنية ـ شرط المحتكل المحمي بقانكف, كلـ تخصص ينظـ المشرع العراقي أحكا
لدراسة شرط  عميو أف  ك , كاف الدراسات التي تكفرت بشأنو كانت نادرة كمقتصرة عمى جانب المفيكـ فقط

 لبياف امتداد االفكار القانكنية لتحقيؽ أثر اقتصادم ميـ.  ان المحتكل المحمي دكر 
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بتضميف عقكدىا  كالمؤسسات الحككمية اتكزار الالجيات المعنية ك تمكيف -جانب العمميال -خركيمثؿ اال
ستيراد سمع كخدمات ا  بديالن مف ضياع عائدات النفط لمخارج ك ه حالن عمى شرط المحتكل المحمي, بعدٌ 

تفرض عمى المستثمر مشاركة الصناعات المحمية  -شرط المحتكل المحمي -جنبية, فمف خاللوأكخبرات 
العمالة الكطنية كتدريبيا, فييعد  بمثابة حالن جزئيان لمشكمة البطالة التي تعاني منيا معظـ  تنميتيا كتعززك 

الدكؿ كمنيا العراؽ, كلما يتمتع بو الشرط مف خصائص جذابة إذ يمكف حسابو بكؿ شفافية مف خالؿ 
 لؾ سيكلة إدارتو كرصده. مكاؿ فضالن عف ذتيريب األك  اعتماد طريقة حسابية مكحدة تجنبان لمفساد

 ثالثًا: إشكالية الدراسة 

في السيما شرط خطكة ىامة اليمثؿ تبني نظران لعدـ كجكد دراسة شاممة لشرط المحتكل المحمي, إذ    
كالرؤية الكاقعية لما يشكؿ محتكل محمي في العراؽ نجد تخمؼ الصناعات كتراجع  ,قطاع النفط كالغاز

كأماـ كؿ ىذه العقبات كالتعقيدات  ,ستثمار النفطيةشي الفساد في عقكد االمستكل الخبرات الكطنية كتف
المحتكل المحمي, كاإلساس القانكني لو  بالبحث عف مشركعية تطبيؽ شرط تتمخص فنحف أماـ إشكالية

سكاء عمى صعيد التشريعات كاالتفاقيات الدكلية, كمدل تعارضو مع احكاـ كقكاعد بعض اتفاقيات منظمة 
  العالمية. التجارة

  رابعًا: االسئمة البحثية

ع العراقي بقانكف يشر ت: ما مدل كفاية نصكص التتمخص ىذه الفقرة بسؤاؿ مركزم تدكر حكلو الدراسة كىك
 ىذا ينظـلى قانكف مستقؿ إـ نحف بحاجة أستثمار كغيره لتبني شرط المحتكل المحمي؟ ىؿ تكفي اال

بمعنى ىؿ النصكص التي تضمنت إشارات لتبني شرط المحتكل  ؟محؿ المقارنة  سكة ببقية الدكؿالشرط إ
 المحمي كافية العتماده عمى نحك فعاؿ اسكة ببقية الدكؿ المنظمة لمشرط؟

 -تساؤالت فرعية عدة منيا : السؤاؿ المركزم كتتشضى مف

 ؟ دراجو إمسكغات  برزأ ما المقصكد بشرط المحتكل المحمي, كما .ُ
 ف غيره مف معالجات ؟ عبما يتميز شرط المحتكل المحمي ك  سماتما  .ِ
دراجو؟ كما الدركس التي يتعيف إما األساس القانكني الذم يبنى عميو شرط المحتكل المحمي, كما سبؿ  .ّ

 كالتي نفذت سياسة شرط المحتكل المحمي؟  عمينا أف نستخمصيا مف تجارب الدكؿ المنتجة لمنفط كالغاز
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ي ما أبرز المعكقات التك ا إلعماؿ شرط المحتكل المحمي؟ ما المتطمبات الضركرية التي يجب تكافرى.ْ 
 ؟  ودراجإتكاجو 

 ثار التشريعية المترتبة عف تبني شرط المحتكل المحمي؟ ما اآل.ٓ
زاء رغبة العراؽ باالٔ نضماـ لمنظمة التجارة العالمية, ما تأثير تبني سياسة شرط المحتكل المحمي .كا 

منظمة التجارة العالمية, كما المعاممة التي يحظى بيا العراؽ نضماـ لسعي العراؽ لال فيبشكؿ صريح 
  شرط المحتكل المحمي؟  احتضنتنضمامو لمنظمة التجارة العالمية بعٌده دكلة نامية إب

 : منيجية الدراسة خامساً 
ة بيف طار القانكني لشرط المحتكل المحمي اعتمدت الدراسة المنيج المقارف ككانت المقارنلتحديد اإل  
لى تطبيؽ إمتعرؼ عمى النصكص التي تشير لتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصمة بالمكضكع ا

محؿ الدراسة  -شرط المحتكل المحمي كتحميؿ مكاقفيا بحثان عف المنافذ القانكنية لمشركعية تطبيؽ الشرط 
كل المحمي جاء بشكؿ , ككف تنظيـ شرط المحتعدةنظمة داخمية في دكؿ أمع مجمكعة تشريعات ك  -

جاء تنظيميا لمشرط عمى ما فمنيا مف نظمتو بقانكف مستقؿ كمنيا  يختمؼ تبعان ألسمكب تبنيو في الدكؿ,
 ككاف اختيار, محددة عمى تشريعاتو ينصب ن  أالمقارنة  سمكبأفي , كالمعركؼ كلكائح نظمةأشكؿ 

ه دكلة بعدٌ  مع ىذه الدكؿ شترؾ العراؽي :أبرزىا اعتبارات عدةمبني عمى  الكازاخيك النيجيرم القانكف 
عمى الرغـ باإلضافة إلى ككنيا قد نظمت الشرط المذككر في قانكف مستقؿ بالمكارد النفطية, غني نامية, ك 

 مستغمة القكاعد المرنة التي اجازت تبني شرط المحتكل المحمي, ,لمنظمة التجارة العالمية يامف انضمام
ة نكعان ما لكيفية المكائمة بيف سعي العراؽ لالنضماـ إلى المنظمة المذككرة كىذا بدكرًه يشكؿ اجابة كافي

 برزاألممممكة العربية السعكدية باعتبارىا التجربة العربية لأٌما بالنسبة  شرط المذككر,الكدعكتنا لو لتبني 
ط صدارىا الئحة مستقمة لتنظيـ شر إمف خالؿ عمى نحك صريح -محؿ الدراسة -الشرط  نظمتالتي 

المقارنة ستككف في المكاضع التي يتاح فييا ذلؾ, كسنركز في دراستنا  ف  إكبالتالي ف المحتكل المحمي,
مف بيئة مقاربة لمعراؽ, محاكلة  ليذه الدكؿلما  كالسعكدية عمى الجانب التشريعي في نيجيريا ككزاخستاف

حكاـ مف خالؿ تحميؿ بعض تمؾ األكذلؾ  ي,عراقكاقع المنا الستخالص بعض النتائج التي تعكد بالنفع لم
لى التحرؾ بحرية كالخركج عف طكر إمر الذم قادنا التشريعية بغية تعزيز فكرة شرط المحتكل المحمي, األ

 لمكصكؿ ياجمع متعمقاتاإللماـ بالفكرة ك  بيدؼ المقارنة التقميدية كاستعراض التنظيمات حسب الحاجة الييا
مكقؼ القضاء مف كؿ  عالكة عمى ذلؾ سنعرج عمى مي في العراؽ,طار القانكني لشرط المحتكل المحإلل
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ذلؾ حيث تتضمف الدراسة بعض القرارات القضائية المتعمقة بالمكضكع لمتعرؼ عمى معكقات تطبيؽ 
 الشرط كالكيفية التي تعامؿ بيا القضاء كتحميؿ مكقفو لبياف الكاقع العممي لمكضكع الدراسة.

 ًا: ىيكمية الدراسة دسسا

مع ما يتساكؽ مع مكضكع شرط المحتكل المحمي اعتمدنا التقسيـ الثنائي كأسمكب لمبحث محاكليف  جريان 
الفرعية المختارة ٌمما يساعده عمى  ناكيفالتدرج بالفكرة بشكؿ متسمسؿ ليسيؿ عمى القارئ التنقؿ بيف الع

ي عمى فصميف: خصصنا كعميو قسمنا دراسة شرط المحتكل المحم ,فيـ المكضكع كاإلحاطة بو بكؿ جكانبو
المبحث سنتطرؽ في كقسمناه عمى مبحثيف:  ,المحمي المحتكل لشرط النظرم التأصيؿ كؿ لبيافالفصؿ األ

 ساس القانكني لشرط المحتكل المحمي,األ المبحث الثانيفي ك  لى ماىية شرط المحتكل المحمي,إ كؿاأل
فمدار  يضان:أ ىك مقسـ عمى مبحثيفك  إعماؿ شرط المحتكل المحمي بياف الفصؿ الثانيفي  سنتكلىك 

لبحث االثار  المبحث الثانيفي  نعرج ك  ,المحمي المحتكل شرط إلعماؿ مؤاتية بيئة تييئة كؿالمبحث األ
ما تكصمنا لو مف نتائج كما  ىـٌ أ تضـبخاتمة كانيينا الدراسة التشريعية لتبني شرط المحتكل المحمي, 

 ا مف لدف الجيات المختصة. نكصي بو مف مقترحات نرل ضركرة اعتمادى
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 ولالفصل األ

 الخأصُل الٌظرٌ

  لشرط الوحخىي الوحلٍ 
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 الفصل األول

 التأصيل النظري لشرط المحتوى المحمي

 تمييد وتقسيم :

ىك  الف اليدؼ االساسي محميلنيكض بكاقعيا الاالدكؿ ال سيما الغنية منيا بالمكارد الطبيعية  تسعى    
كتحسيف المستكل المعاشي لمكاطنييا, ككاحدة مف ىذه الطرؽ ىك دعـ المنتجات الكطنية  لتنميةتحقيؽ ا

, ََِٖعاـ  األزمة المالية العالميةاآلثار التي خمفتيا  , خصكصان بعدعف طريؽ شرط المحتكل المحمي
 باعتمادبعضيـ  إذ شرع كاقعيا االقتصادم, إلعادة تأىيؿجديدة إيجاد سبؿ  ان إٍذ حاكلت البمداف جميع

 مف كالتخفيؼ نتاجياإل النمك كزيادة المحمي االقتصاد لتعزيزفي مجاالت عدة  كجدية إصالحات طمكحة
 .المضطرب العالمي االقتصاد مناخ يحدثو الذم السمبي األثر

باستخداـ أدكات عدة ككاحدة مف إحدل ىذه االصالحات إدخاؿ جانب مف السياسة الحمائية كاف ك     
مف ضمف  د  ييعإذ ىك شرط المحتكل المحمي,  التي شيدت اىتمامان متزايدان في ىذا السياؽكات ىذه االد

الشركات باستعماؿ  مطالبة الحككمات في العديد مف الدكؿ مف خالؿيا تفرضك  تبنتيا السياسات التي
م أتنفيذ ناىيؾ عف استخداـ أيدم عاممة محمية كبنسب عالية عند  ,مصنعة محميان الخدمات الك سمع ال

, كأصبح شرط المحتكل المحمي كسيمة لمحككمات التي تسعى إلى تحفيز مشركع داخؿ تمؾ البمداف
, شعبية كانتشار كاسعبالشرط   االقتصاد الكطني مف خالؿ تشجيع المدخالت مف مصادر محمية, كحظي

رازيؿ, الصيف, اليند, , االرجنتيف, البالنركيجاعتماده مف لدف دكؿ عدة منيا)أستراليا, كندا,  كقد تـٌ 
صحاب أفأصبح الشرط ضركرة ممحة لمدكؿ المنتجة لمنفط كالغاز ككذلؾ  (اندكنيسيا, كزاخستاف, نيجيريا

 الصناعة.

لشرط المحتكل المحمي بيدؼ زيادة الداعمة كتزايد إقباؿ الدكؿ الغنية بالمكارد بتفعيؿ التشريعات       
بياف مفيكميا أكالن  يستمـز ف تأطيرىاأكؼ في دراسة أم فكرة قانكنية كالمعر  الفائدة المترتبة كالناتجة عنو,

بكابة الكلكج إلى اإلحاطة بو كالمبنة األكلى التي يمكننا مف الكقكؼ عمى مراحؿ اخرل لمشرط, كىك و ككن
يضاح فكرتو كسماتو القانكنية كاالقتصادية  ما يستكجب التطرؽ حكؿ ىكية شرط المحتكل المحمي كا 

, لذلؾ ذىبت الدكؿ الغنية بالمكارد إلى دعـ الكطنية منتجاتعف بقية اآلليات التي تدعـ الكتمييزه 
أما  ,كؿفي المبحث األما سنبحثو كىذا المنتجات الكطنية مف خالؿ تفعيؿ شرط المحتكل المحمي, 
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نطاؽ الالقانكني لو في  ساسمبنى الشرط مف خالؿ األ تحديد ه سيككف حكؿمحكر  ف  إالمبحث الثاني ف
برز تشريعات الدكؿ التي كاف أ الداخمي مف خالؿ بيافمنظمة التجارة العالمية ك  باتفاقياتالمتمثؿ ك  الدكلي

لذا قسمنا دراسة ىذا الفصؿ عمى , إلعطاء تصكر كامؿ حكؿ الشرطككؿ ذلؾ , وتجارب رائدة بتطبيق ليا
 كني لشرط المحتكل المحمي.القان التأصيؿمبحثيف األكؿ: ماىية شرط المحتكل المحمي كالثاني: 

 المبحث األول

 ماىية شرط المحتوى المحمي

كثيران ما ينظر إلييا ك  ,كات تدعـ أىداؼ الصناعات المحميةشيدت السنكات االخيرة انتشاران كاسعان ألد     
عدة شرط المحتكل  دكؿ حككمات فتعتمدميمة لتحقيؽ األىداؼ اإلنمائية الكطنية, أدكات عمى أن يا 

ك أم صفقة أمف تنفيذ  جزءان أٍف يككف  عمى فكرة ةقائم –محؿ الدراسة  -سياسة الشرط  باعتبار حميالم
شرط يستمـز منا ابتداءن ال ماىيةعاممة مف مصادر محمية, كأف  دراسة  لمدخالت كقك  لىإمشركع بالرككف 

سقاط معطيات التعريؼ مثؿ حقيقة الشيء كطبيعتو كصفاتو الجكىرية كعند إيككنو  التعريؼعمى  الكقكؼ
ـٌ الكقكؼ عمى  نجد تحديد ماىية شرط المحتكل المحمي يراد بيا الكقكؼ عمى حقيقتو بتحديد معناه كمف ث

ا يشتبو بو مف أكضاع قانكنية, لذا قسمنا الدراسة في ىذا المبحث عمى أىدافو كأبرز سماتو كتمييزه عمٌ 
 شرط المحتكل المحمي.   ذاتية كالثاني:مطمبيف ضـ  األكؿ: التعريؼ بشرط المحتكل المحمي 

 المطمب األول

 التعريف بشرط المحتوى المحمي

ساسية الكاجب مكر األباعتباره مف األ أكلى المفردات التي تساؽ في بياف الماىية ىي تعريؼ الشيء     
ما  زبر أ عرض , كفي ظٌؿ غياب معنى محدد كشامؿ لشرط المحتكل المحمي فإف  األمر يتطمبإظيارىا

مف ثـٌ كضع تعريؼ لمشرط كبياف أىـٌ األىداؼ التي ك  ,كتحميؿ كٌؿ منيا عنوقيؿ مف تعريفات مختمفة 
يرمي الكصكؿ إلييا إظياران ألىمية الشرط كالدكر الذم يمعبو في تحقيؽ التنمية ككنو شرطان جديدان عمى 

األكؿ: تعريؼ شرط المحتكل الكاقع العراقي كغير منظـ, كألجؿ ذلؾ قٌسمنا ىذا المطمب عمى فرعيف 
 .شرط المحتكل المحمي مسكغاتالمحمي كاآلخر: 
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 الفرع األول

 تعريف شرط المحتوى المحمي

ليا مف الشركط التي  ىك, ك يا الفف التعاقدمقكاحدان مف الشركط التي خم (ُ)شرط المحتكل المحمي عد  يي      
عية كالنامية عمى حدو سكاء لعزميا عمى رفع أخذت بو الدكؿ الصناففي تنمية الدكؿ,  تأثير ميـدكر ك 

النمك االقتصادم في بمدانيا, كىناؾ دكؿ  بغية تحقيؽستثمار األجنبي المباشر مستكل االستفادة مف اال
 localعدة بدأت بتصميـ سياساتيا الحمائية كبمكرة ىذه السياسة مف خالؿ شرط المحتكل المحمي" 

content requirement " الشرط كلمكقكؼ عمى تعريؼ  ,ستثمار األجنبيئد مف االلتعزيز الفكا(ِ) 

فمحكريتو الكقكؼ ا الثاني مٌ أاألكؿ يدكر في ميداف التعريفات التشريعية,  :ضربيف عمىسنقسـ ىذا الفرع 
 عمى التعريفات الفقيية. 

 

                                                           
الشرط في المغة. الشرط معركؼ كذلؾ شريطة كالجمع شركط كشرائط كيدؿ عمى عمـ كعالمة كسمي بذلؾ النيـ  لفظ (ُ)

 , لساف العرب,ر(بف منظك )ا جعمكا ألنفسيـ عالمة يعرفكف بيا, كيكضع الشرط لاللتزاـ بو في بيع كنحكه. محمد بف مكـر
 -, بيركتُ, طّلجكىرم, تاج المغة كصحاح العربية ,ج. اسماعيؿ بف حماد إٗ, صََِّدار الحديث, القاىرة,  ,ُج

. مجد َِٔ, صََِِ, طبعة اتحاد العرب, ّبف فارس زكريا, معجـ مقاييس المغة ,ج . احمدُُّٔ, ص ُْٖٗ, لبناف
 .ّٖٔ, دار الفكر, بيركت, بدكف سنة طبع, ص ِالديف محمد يعقكب الفيركز ابادم القامكس المحيط ,ج

, شركة  ُفي القانكف كيراد بالبند في المغة العمـ الكبير. محمد الباشا, الكافي معجـ عربي, ط  كيرادفو البند العقدم
 .ِِّ, ص ُِٗٗالمطبكعات لمتكزيع كالنشر, بيركت, 

اسماعيؿ  اما لفظ المحتكل: كالمعركؼ حكل, احتكل بمعنى جمعو احرزه, كاحتكل عميو, كيقاؿ احتكل فالف عمى كذا ككذا.
, دار ُ, طُجميرة المغة, ج . البي بكر محمد بف الحسف بف دريد,ِِِّسابؽ ,ص ر, مصدٔرم, جبف حماد الجكى
, ُ, ط ّ. كافي الكفاة, الصاحب, اسماعيؿ بف عباد, المحيط في المغة, ج ُِّ, صُٕٖٗبيركت,  العمـ لممالييف,
  .ِّٖ, ص ُْٗٗبيركت, عالـ الكتب,

 حيح كيراد بيا محؿ القـك .البي الحسيف أحمد بف فارس زكريا, مصدر سابؽاما لفظ المحمي: الميـ كالحاء كالالـ اصؿ ص
 .َِّص  ,
ن ما تعريفو عمى مقتصران  يكف لـ المحمي المحتكل شرط في كالتشريعيٌ  الفقييٌ  التمايز أف   لنا تبيف (ِ)  الذم لمسماه امتد كا 

 األسترالية الصناعة مشاركة خطة تسمية إلى فآخرك  ذىب بينما, المحمي المككف شرط سماه قد بعضيـ فنجد عميو أطمؽ
(AIP ) إلى تؤدم التسميات ىذه ككؿ, المحمي المحتكل شرط تسمية إلى ذىب ثالث كفريؽ, المحمي محتكاىا عف تعبيران 

 الشرط يةذات عف تعبيران  األكثر التسمية ككنيا الدراسة ليذه عنكانان  المحمي المحتكل شرط اختيار إلى أرتأينا لكف نفسو المعنى
 .المغكم الجانب مف كاألصكب البحث فكرة مضمكف مع كمتكافقة
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           اواًل : التعريف التشريعي

عمى نحك يعكس االختالؼ في الرؤية  المحمي تناكلت التشريعات محؿ المقارنة تعريؼ المحتكل    
أىداؼ  برزىاأمكر أباختالؼ  ىذه التعريفات متباينة كردت, إٍذ كالتنظيـ الذم جاءت بو تمؾ التشريعات

 ف  أ, فنجد لى مجاؿ إعمالوإإضافة  في كؿ دكلة راتيجية كاألسمكب المتبع لتفعيمونكع االستك كأكلكيات 
المحتكل النيجيرم في صناعة النفط تطكير مف قانكف  (ُ)( َُٔالمادة ) تحديدان فيالتشريع النيجيرم 

التي تـ  إنشاؤىا في االقتصاد  (ِ)المضافة  معرفة لمشرط المذككر بقكليا " القيمة ََُِكالغاز سنة 
ية النيجيرم مف خالؿ التطكير المنتظـ لمقدرات المحمية مف خالؿ االستخداـ المتعمد لممكارد البشرية كالماد

و لـ يعرؼ الشرط أنٌ  كالمتأمؿ في ىذا التعريؼ يالحظ (ّ)كالخدمات النيجيرية في صناعة النفط كالغاز " 
                                                           

  (ُ) Article (َُٔ) Nigerian oil and gas industry content  development act, ََُِ "Nigerian 
Content" means the quantum of composite value added to or created in the Nigerian 
economy by a systematic development of capacity and capabilities through the deliberate 
utilization of Nigerian human, material resources and services in the Nigerian oil and gas 
industry .  

 التحكيمية الصناعة دكر انمكى يعكس حيث الصناعي التطكر عمى الدالة المؤشراتمف  المضافة القيمة مفيـك اعتبر (ِ)  
 في المستخدمة العناصر قيمة كبيف لمنتجاتيا النيائية القيمة بيف الفرؽ المضافة القيمة تتمثؿ, االقتصادية التنمية عممية في

تي السكقية لمسمع كالخدمات التي استخدمتيا المنشأة كالقيمة السكقية ال قيمةال فيالحاصمة  زيادةايضان ال بيا كيراد, االنتاج
د. سراء سالـ داؤد, عدم سالـ عمي, ضريبة القيمة : ينظر كثرأ كلتفصيؿانبثقت عف المنشأة كنتيجة نيائية لنشاطيا 

مكانية تطبيقيا في النظاـ الضريبي العراقي, بحث منشكر في مجمة تنمية الرافديف, كمية االدارة كاالقتصاد   -المضافة كا 
 الحديثة المؤسسة, العقد تصحيح, مكي فرج ريمو. د. ْْ, صَُِٖنة , سُُٖ, العدد ّٕجامعة المكصؿ, المجمد 

 المحمي الناتج في مساىمتيا: االردف في التحكيمية الصناعة, حميدات كليد. د .َِّص, َُُِ, لبناف -بيركت ,لمكتاب
, التجارة كمية-شمس عيف جامعة, كالتجارة لالقتصاد العممية المجمة في منشكر بحث, عمييا المحمي الطمب كاثر االجمالي

 التطبيؽ مشكالت بيف" المضافة القيمة عمى الضريبة, الشباسي محمد سامي محي. د. َُّص, ُٔٗٗ سنة, ُالعدد
, ُُْ العدد, كالضرائب العامة لممالية المصرية الجمعية, كالضريبية المالية البحكث مجمة في منشكر بحث, "الكاقع كحمكؿ
 سعد مزنو, سعيد سمر, عبداهلل ىديؿ, عثماف سديـ, عكيض كعد, ىرانيالز  حسف عمي. د. َُُص, َُِٖ سنة

 كاالدارية االقتصادية العمـك مجمة في منشكر بحث, السعكدم المجتمع عمى ميدانية دراسة: المضافة القيمة, الحارثي
 .ُِٗص, َُِٖ سنة, ٗ العدد, ِ المجمد, لمبحكث القكمي المركز -كالقانكنية

  (ّ)Berryl Claire Asiago, Rules of engagement: a Review of Regulatory instruments designed 
to promote and Secure local content Requirements in the oil and gas Sector, Centre of 
climate change ,environmental and Energy, university of Eastern Finland, ARTICLE ٔ 
September َُِٕ, p ْ.     
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الميارات المحمية  تحقيؽ قيمة مضافة لالقتصاد النيجيرم كتطكيركىي غاية الشرط إن ما كاف معرفان ل بذاتو,
ة كالمادية كالخدمات... " التي تكشؼ فضالن عف ذلؾ ذكر عبارة " االستخداـ المتعمد لممكارد البشري

كاف ذلؾ " أ كتحتـ عمى المستثمر استعماؿ كؿ ما ىك محمي سكاء , كبشكؿو صريحو عف الصفة االلزامية
شرط المحتكل عمالة " في قطاع النفط كالغاز حصران استنادان لمقانكف أعاله الذم نٌظـ أـ خدمات, أـ سمع, 

 المحمي في نيجيريا.

د  أيك     التشريع الكازاخٌي في قانكف جميكرية كازاخسػتاف "بشػأف اسػتخداـ التربة كالمكاد المسػتخرجة بضان حي
محتكل كازاخسػػتاف في العمؿ منو ( ُ( مف المادة )ّْعرفت الفقرة ) ذإ"  ََُِلسنة  ُِٗمنيا رقـ 
ػي في تكػاليػػؼ السػػمع أك المكاد التػراكميػػة مػف مػكػكف كازاخسػػتاف المحػم اإلجمػالية " الحصػػة )الخػدمة(

في صنػدكؽ  المسػػتخدمة ألداء األعمػاؿ في قيمة االتفػاقيػػة, أك المدفكعػػات لمكظفي كازاخسػتاف المحمييف
تقديػـ خدمػػات بمػكجب عػقػد اتفػػاؽ بعػػد خصـ تػكمفػػة السػػمع أك المػكاد  مرتبػػات الييأة الػػتي تقػكـ بأعماؿ أك

( مف ّٕكجاءت الفقرة ), (ُ) مة في أداء أك تنفيػذ قيػـ العمػؿ كعقػد االتفػاؽ الفػرعي مػف البػػػاطف" المسػتخد
بأنو " النسبة المئكية لمكظفي كازاخستاف المشاركة  المادة نفسيا معرفة لمحتكل كازاخسػػتاف في المكظفيف
 ( محتكل كزاخستاف في السمعِٗة )كعرفت الفقر  ,(ِ) في تنفيذ العقد مع تصنيؼ حسب فئات المكظفيف "

كالمتأمؿ في ىذه  ,(ّ) " النسبة المئكية لممكاد كالسمع في جميكرية كازاخستاف مف تكمفة البضائع "بأنو:
عٌرؼ  زيادة عمى ذلؾ ,الشرط مف خالؿ مشاركة العناصر المحمية عمؿ عمى آلية تركيزىايالحظ  حدكدال

                                                           
  (ُ)Article (ُ) (ّْ) law of the republic of kazakhstan “on subsoil and subsoil use” (no. ُِٗ-iv 
lrk, enacted June ِْ, ََُِ, entered into force July ٕ, ََُِ) “Kazakhstan content in 
work(service)” means an aggregate cumulative share of Kazakhstan content in the cost of 
goods used for performance of works,  in the agreement value and/or payments to 
Kazakhstan employees, in the salary fund of the entity performing works or rendering 
services under an agreement after deduction of the cost of goods used for the performance 
of work and subcontract agreement values . 
   (ِ) Article(ُ) )ّٕ) “Kazakhstan content in personnel” means the percentage of Kazakhstan 
employees engaged in the implementation of a contract with a breakdown by personnel 
categories.  
  (ّ) Article (ُ( )ِٗ) “Kazakhstan content in goods” means a share (in per cent.) of the cost 
of Kazakhstan origin materials and producer’s expenses for goods processing in the 
Republic of Kazakhstan in the cost of goods .  
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ب بشكؿ مكحد عمى النس كالخدمات كاألشخاص كاعتماده مسمعمحمي لالبشكؿ مستقؿ كؿ مف المحتكل 
م مصطمح قانكني ال يعرؼ أ, كىك أمر كبحسب رأينا محؿ نظر ككف خيٌ از االمئكية لقياس المحتكل الك

 عرؼ بذاتيتو.ما يي ن  إعممو لية آك بأبنطاقو 

بالئحة تفضيؿ  اعتماده تعريفان كطنيان مكحدان تـ   كضعتقد ىيأة المحتكل المحمي السعكدية  كيذكر أف      
لمالية في األعماؿ المحتكل المحمي كالمنشآت الصغيرة كالمتكسطة المحمية كالشركات المدرجة في السكؽ ا

المكافؽ  قُُْْ/ّ/ِٗبتاريخ  ِْٓمجمس الكزراء رقـ  الصادرة بمكجب قرار كالمشتريات
نفاؽ في المممكة مف خالؿ مشاركة "إجمالي اإل :أنوبفي المادة االكلى  بمكجبيا ؼ, كعيرً َُِٗ/ُُ/ِٔ

لـ تقتصر الالئحة كما  العناصر السعكدية في القكل العاممة كالسمع كالخدمات كاألصكؿ كالتقنية كنحكىا",
محتكل المحمي في المادة االكلى ما عرفت نسبة الن  ا  ك  فحسبالمعنية عمى ذكر تعريؼ لممحتكل المحمي 

, مقارنةن المنشأة ك فيأنفاؽ عمى العناصر السعكدية في العقد ر اإلنيا: ) نسبة مئكية تدؿ عمى مقداأعمى 
نيا جاءت أبإجمالي اإلنفاؽ عمى أم منيما( كيالحظ عمى التعاريؼ المدرجة ضمف الالئحة السعكدية 

ا كثر مف ككنيا تعاريؼ تتناكؿ بياف مصطمح المحتكل المحمي كبذلؾ ىي ال تختمؼ عمٌ أبأسمكب تنظيمي 
كما كاخيران , ف ليس مف كظيفة القكانيف إيراد التعريفاتأعمى الرغـ مف  ,خذ عمى سابقتيااكردناه مف مآ

معنى شرط  جاء خاليان مف أم نص يتناكؿ تعريفان صريحان يبيفالتشريع العراقي  ف  أليو اشارة جدر اإلي
 . (ُ)المحتكل المحمي أسكة ببقية الدكؿ 

                                                           
المعدؿ رقـ  الجمركية( مف قانكف التعريفة ُٕٕٔلمقسـ ) (Aٓ))ج( مف المادة  لفقرةالمشرع االمريكي في اعرؼ إذ  (ُ)  
عمى انو" إعانة استبداؿ الكاردات ىي إعانة تتكقؼ عمى استخداـ السمع المحمية عمى المحتكل المحمي  َُّٗ( سنةُٗ)

 قصر قد ساقو مف فأ التعريؼ ظاىر عمى يؤاخذ مما ك اثنيف مف الشركط "أالسمع المستكردة, كحدىا أك كشرط كاحد 
 .تطبيقو نطاؽ تحديد أك غيره عف مفترقان  تجعمو التي كسماتو الشرط خصكصية بياف دكف باإلعانة كصفو عمى تعريفو

Sec (ُٕٕٔ), Article (Aٓ) “(C) Import substitution subsidy An import substitution subsidy is 
asubsidy that is contingent upon the use of domestic goods over imported goods, alone or 
as ُ of ِ or more conditions“. tariff act of (َُّٗ).  

د  بتشريع غانا كفقان لممادةكما ك   القسـ( َُِّ)لسنة  المحمية" كالمشاركة المحمي ( مف المكائح البتركلية " لممحتكلَِِْ) حي
السمع كالخدمات المخصصة لقطاع ك العمالة  مف جيزة كالمكاد المصنعة محميان " كمية األيا( معرفة لمشرط المذككر بقكلْٗ)

 األجيزة مف عالهأ التعريؼ في المذككرة المحمية العناصر مساىمة مقدار منو كيفيـ "االستخراج كالتي يمكف قياسيا نقديان 
 عمى كقصره الشرط نطاؽ مف ضٌيؽ أنو أعاله لتعريؼا في نمحظ أذٍ , كالعمالة محميان  المصنعة االكلية كالمكاد كالمعدات

 لمكاردىا حقيقية دراسة مف ناشئ القصر ىذا كلعؿ, اخرل قطاعات ليشمؿ ممتدان  نطاقو يككف فأ يمكف بينما معيف قطاع
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 ثانيًا: التعريف الفقيي

شرط عند أىؿ القانكف لو معافو عدة, كالمعنى الذم نحف بصدد بحثو ىك ذلؾ الشرط الذم بدءان إف  ال    
بو لتنظيـ العالقة العقدية  يطمؽ لمداللة عمى حكـ ييمتـزيتفؽ عميو األطراؼ بشكؿو صريح أك ضمني, ك 

, ف حرية تعاقديةلما ليـ ممف قبؿ المتعاقديف  االتفاؽ عميو يتـٌ  يككف مقترنان بالعقد المعنىكالشرط بيذا 
 . (ُ), كىك المعنى الذم نعنيوعمى تضميف عقدىـ بما يشاؤكف مف البنكد االتفاؽ تبيح ليـحرية التعاقد ف

صاغ الفقو القانكني تعريفات عدة لشرط المحتكل المحمي تتماثؿ مع بعضيا في جكانب, كتتمايز ك      
" نسبة معينة لمقيمة المحمية تتجمى  :عمى أن وؼ عير فقد  ,كىك أمر كارد في الفكر القانكني في جكانب أيخر

, كيفيـ مف ىذا التعريؼ أن و يراد بالشرط نسبة المشاركة لمعناصر المحمية في (ِ)في المنتج النيائي" 
كيالحظ أٌنو تعريؼ مكجز كبإيجازه انعكس سمبان عمى , المنتج النيائي مف السمع كالخدمات كاأليدم العاممة

مف غير اإلشارة بياف كصفي آللية استخداـ المحتكل المحمي  التعريؼ المذككر سكل فيظ فمـ نمحتبيانو, 
كعرفت منظمة األمـ المتحدة في مؤتمر  ,مو مفترقان عف غيرهلى ذاتية الشرط كخصكصيتو التي تجعإ

قانكف أك  " األحكاـ المنظمة عادة بمكجب :عمى أن و الشرط التجارة كالتنمية المعني بشرط المحتكل المحمي
                                                           

 

مكانياتيا  المقتنيات ىذه أفٌ  كالشؾ, غيره ال القطاع بيذا سكل المستثمريف تجبر فأ تستطيع ال اني  أ ترل فيي, المحمية كا 
 القيمة فأ لك أدؽ بمعنى النقدم المعيار عمى االعتماد تـ   التعريؼ ىذا كفي, النجاح لمستكل كمقياسان  نقدية قيمة تمثؿ
, الخدمات, السمع" مجمكع أم قيمتيا أساس عمى تقاس المحمية المساىمة فأف" مميارْ" تكمؼ عاـ بشكؿ لمصفقة النقدية
 كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر:  .التعريؼ ليذا كفقان  المحمي المحتكل يقاس كىكذا" مميارُ" الن مث تقدر كأف" الكطنية العمالة

Theophilus Acheampong, Marcia Ashong and Victoria Crystal Svanikier, An assessment of 
local-content policies in oil and gas producing countries ,Article Journal of World Energy 
Law and Business, َُِٔ, pِٖٔ . 

كمف معانيو الشرط الذم يمحؽ بااللتزاـ فيجعمو مكصكفان كىك امر مستقبمي غير محقؽ الكقكع يعمؽ كجكده بكجكد االلتزاـ  (ُ)
الثقافة  دار ,ّأحكاـ االلتزاـ آثار العقد في القانكني المدني, ط الفار, عبدالقادرد.اك زكالو, كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر: 

آثار الشرط ككصؼ مف أكصاؼ االلتزاـ, دار  محمكد عبدالرحيـ أحمد الديب, .. دُْٔص ,َُُِعماف, لمنشر كالتكزيع,
بدكف مكاف طبع,  . حمدم عبد الرحمف, أحكاـ االلتزاـ,ٓالجامعة الجديدة لمنشر, االسكندرية, دكف تاريخ نشر, ص

شرط في القانكف المدني المغربي عمى ضكء الفقو كالعمؿ القضائي, أطركحة . د. ذة أمينة ناعيمي, أحكاـ الٓ, صََِٓ
 .ْ, ص ََِٕدكتكراه, كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية, جامعة الحسف الثاني, 

  (ِ) chilenye Nwapi, Defining the"Local" in local Content Requirements in the Oil and gas and 
Mining Sectors in Developing Countries, Article in law and Development Review, The 
University of Calgary, June َُِٓ, p ُُٗ. 
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, (ُ)دنى مف قيمة السمع كالخدمات التي يجب شراؤىا محميان" األ الئحة تنفيذية كالممزمة لممستثمريف بالحدٌ 
 ماكؿ لزاـ المستثمريف باعتماد إالمتمثؿ ب وحكممف حيث  شرطنو تناكؿ الأكيمحظ عمى التعريؼ المذككر 
 .اىيتوملزامية لمشرط مف دكف بياف ىك محمي مع إبراز الصفة اإل

د  بأن و      " المدل الذم يكلد بو ناتج الصناعة االستخراجية فكائد اخرل لالقتصاد تتجاكز : ككذلؾ حي
يرادات الحككمة مف خالؿ ارتباطو بقطاعات اإل (ِ)الناتج المحمي االجمالي المساىمة المباشرة في نتاج كا 

عرؼ شرط المحتكل المحمي بالغاية التي  نوأكالمتأمؿ في ىذا التعريؼ يالحظ  ,(ّ)"  خرلالمحمية األ
ىمؿ أنتاج المحمي ك لى تحقيقيا كىي التنمية االقتصادية كتحريؾ عجمة االإتسعى الدكؿ مف كراء تبنيو 

أنو " أداة سياسية تستخدميا الحككمات لتكليد فكائد لالقتصاد عمى  كذلؾكعرؼ , كسابقو ذاتية الشرط
كم ىدؼ الشرط عمى البمد المضيؼ كيطالب المستثمر األجنبي بشراء المحمي تتجاكز الفكائد المالية كينط

ضفى الصبغة أنو أ كيالحظ عمى ىذا التعريؼ, (ْ) نسب معينة مف العمالة كالسمع كالخدمات المحمية"
الدكؿ المضيفة لفرض محتكاىا المحمي عمى المستثمريف كىذا  عممياالسياسية عمى الشرط باعتباره أداة تست

  .مح بعيدان عف مستخدموطذاتية المص ف يتناكؿأبذ برأينا ككف التعريؼ ينبغي مر غير محأ

" أداة صناعية يمكنيا مساعدة المنتجيف المحمييف مف  نو:أعمى  شرط المحتكل المحمي ككذلؾ يعرؼ     
مية لى الخبرة كالتقنية العالإقؿ مف خالؿ استخداـ المدخالت المحمية كالكصكؿ تكسيع انشطتيـ, عمى األ

                                                           

 (ُ) Sacha Silva, Mr. Bonapas Onguglo and Mr. Alexey Vikhlyaev, united nation conference 
on tade and development ,local content requirement and the green economy ,printed at 
united nation ,Geneva -ُُِِْٕٗ e – November َُِْ, P ِ.  

" كؿ ما تـ انتاجو محميان سكاء GROSS DOMESTIC PRODUCT G.D.Pكيعرؼ الناتج المحمي االجمالي" (ِ) 
يـ كحدكد الدكلة بغض النظر عف عائدية أكانت عناصر االنتاج مممككة لألجانب اـ المكاطنيف طالما تـ اإلنتاج داخؿ أقم

االردف, -تمؾ العناصر كلتفصيؿ أكثر ينظر: مجيد خميؿ حسيف ,مبادل عمـ االقتصاد, دار الزىراف لمنشر كالتكزيع, عماف
 .َِٓ, ص ََِٖ

  (ّ) Dr. Babafemi Oyewole, Overview of Local Content Regulatory Frameworks in Selected 
ECCAS Countries, Strengthening development linkages from the mineral resources sector in 
Central Africa ُُْٓP -Project Funded by the United Nations Development Account -َُِٓ-
َُِٕ, United NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, MAY َُِٖ, Pُ. 
(ْ) BERRYL CLAIRE ASIAGO, norwegian local content model a viable solution?, us-china 
law review, article-  july َُِٕ, vol ُْ, iss ُْٕ, p ْْٕ.  
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ىذه التعريفات التي تركز  كال يختمؼ ىذا التعريؼ عف سابقو مف حيث المالحظ التي نؤاخذىا عمى"  (ُ)
لمحتكل المحمي جزءان شرط ا عد  كسع مف سابقو, إذ يي أف التعريؼ جاء بنطاؽ أال إلية الشرط كىدفو, آعمى 

, (ِ) شرط إال أداة لتحقيؽ تمؾ األىداؼالما بجكانبيا البشرية كالصناعية ف تيدؼ لتحقيؽ التنمية مف سياسة
يرجع  السبب كلعؿ   المحمي المحتكل شرط معنى يتناكؿ لـ العراقي اء القانكففقي أف   بالذكر الجدير كمف

 حكؿالقكانيف الداخمية  عدة في إشارات كجكد مف الرغـ عمى, اآلف إلى الشرط مالمح كضكح عدـ لىإ
 .المحمي المحتكل شرط فكرة

دكلة مف  الذم اختمؼ معناه ىك اآلخر ي"المحم"مصطمح  ضركرة بياف إليوجدر االشارة تران كما اخيك     
عمى أساس الجنسية كحصر نطاقو عمى المكاطنيف فقط المحمي  مصطمح تفسيربخذ بعضيـ أأخرل ك إلى 
ربية ممكة العكطبقت الم دكف التقيد بمنطقة محددة بمدالمكاف في  مٌ أ مفتككف المدخالت  نى ذلؾ أف  مع, 

بحيث تككف ممصطمح ل الضيؽ بالتفسيرخرل في حيف أخذت دكؿ أ, (ّ)الكاسع  السعكدية ىذا التكجو
بالنطاؽ الضيؽ بحيث خذت نيجيريا أك  أم حصره بالكحدة اإلدارية داخؿ البمد المدخالت مف المنطقة ذاتيا

 .(ْ)الغازنشطة النفط ك أ فيوتشمؿ المكاطنيف كالمقيميف في المكاف الذم تقـك 

                                                           
)ُ) dina azhgaliyeva  and  yalena  kalyuzhnova ,the evaluation of local content 

implementation in kazakhstan , article universiteta kainar,6112 , p 26.  
 ىذا في تصنيعيا تـ   التي, الخ....   كالقطع المكاد"  المحمي المحتكل FINANCIAL TIMESتايمز فاينانشاؿ كييعرؼ (6)

 في الحؽ األجنبية الشركات إعطاء عند التجارة قكانيف بمكجب شرطان  المحمي لممحتكل دنىاإل كالحدٌ  استيرادىا مف بدالن  البمد
 بعده" المحمي لممحتكل األدنى الحد"  لمصطمح التطرؽ تكرار يالحظ التعريؼ ىذا في كالمتأمؿ " معيف كافم في التصنيع
 كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر:, التجارة قكانيف بمكجب االجنبية لمشركات ممزمان  شرطان 

 Eduardo G. Pereira, Christopher Mathews, Heike trischmann, local content policies in the 
petroleum industry :lessons learned ,oil and gas natural resources, and energy journal ,vol 
ْ, iss ٓ, January َُِٗ, p ّٔٓ . financial times ,lexicon, http: // lexicon .ft .com term=, local 
content المصطمحات لتعريؼ قامكس اك معجـ .   
  (ّ) Dr. valerie marcel, Roger Tissot, anthony paul, Dr ekpen  omonbude, local content 
decision tree for emerging  producers, energy Environment and resources department , 
Research Paper, july َُِٔ, p ٓ.  
(ْ)  Damilola S Olawuyi, local contents Requirements in oil and gas contracts :regional trends 

in the middle east and north Africa, Journal of energy and natural resources law, ِ jul َُِٖ, 
p.َُٕ. link to this article: https://doi.org/َُ.ََُٖ/َُُِْٖٔٔ.َُِٖ.ُْْْٕٕٗ. Renato Lima 
 

https://doi.org/10.1080/02646811.2018.1477494
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لتعريفات المتعددة لمشرط ماـ اأك كبعد ىذا العرض ألىـ ما قيؿ في تعريؼ شرط المحتكل المحمي     
نعرؼ  ف  أينا أارتالسابقة,  حدكدعمى الالمآخذ المذككرة نراعي في كضعو تعريؼ شامؿ  منا لكضعكسعيان 

في العقد المتعاقد الطرؼ فرضو ي االستثمارشرط كلد في كنؼ عقكد  ) نو:أشرط المحتكل المحمي عمى 
كيتحدد محتكاه مف خالؿ مشاركة العناصر المحمية المتمثمة بالسمع المبـر بينيما متقيدان بو الطرؼ اآلخر 

استجمعنا  كقد ( إلنصاؼ الكطني كالنيكض باالقتصادأدنى ل كالخدمات كالعمالة الكطنية ليدؼ تحقيؽ حدٌ 
 -:ىيفي التعريؼ مرتكزات عدة 

ـ   تفاقي أمٌ اشرط ؽ الشرط كتبياف سماتو بأن و نطا رسـ .ُ شرط , ك إدراجو باالتفاؽ بيف األطراؼ يت
 .كطنيةالصناعة المشاركة تعزيز ل المحمية المكاردتقييدم إذ يمـز المستثمر ب

إن و جاء متضمنان آللية الشرط مف خالؿ المشاركة المحمية بعناصرىا البشرية كىي العمالة   .ِ
 المادية مف السمع كالخدمات المحمية. الكطنية كالعناصر

فضالن عف ذلؾ فإف  التعريؼ المذككر تضمف غاية الشرط لتحقيؽ جممة مف األىداؼ التي   .ّ
يبتغي الكصكؿ إلييا, ينتج عنيا التنكع االقتصادم كتحقيؽ التنمية المذاف يمثالف مفتاح الضماف 

 . (ُ)تفادم ما ييسٌمى بمعنة المكارد الطبيعية ل

                                                           
 

de Oliveira, Local content requirements in the oil and gas industry in developing countries: 
the return of ISI?, Massachusetts Institute of Technology, Political Science Department, 
َُِٓ, p ُٓ. Silvana Tordo ,Michael warner, Osmel E. Manzano ,and Yahya Anouti ,local 
countent policies in the oil and gas sector, the world banik, pْ.   

كىي ظاىرة مكثقة بيف الحقبة أف الكتشاؼ المكارد " النفط كالغاز " نعمة كنقمة كتتجسد االخيرة بمعنة المكارد الطبيعية:  (ُ)  
رد الطبيعية مع اخرل غنية بيا كيؤاخذ عمى ىذه االخيرة برككد كضعؼ عندما نقارف البمداف التي تفتقر لممكاَُٗٗ-َُٔٗ

فعائدات الدكؿ الفقيرة بالمكارد تمثؿ مقدار الضعؼ بالمقارنة مع معدؿ نمك  ,االداء كخمكؿ في المناخ االقتصادم ليا
االمثؿ  دؿ النمك االقتصادم كالحؿالبمداف الغنية بالمكارد كىذا يعكس العالقة السمبية بيف ثركات كمكارد البمد الطبيعية كمع

لالبتعاد عف ىذه المعنة ىك التنكع االقتصادم كتركيز الحث عمى نمك كازدىار القطاعات االخرل مف االقتصاد كجعميا 
 تعمؿ في تناسؽ مع بعضيا البعض كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر: 

Theophilus Acheampong,  Marcia Ashong and Victoria Crystal Svanikier, op. cit, p. ِِٖ. 
Austin Dziwornu Ablo, The micromechanisms of power in local content requirements and 
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 الثاني الفرع
 مسوغات شرط المحتوى المحمي

ـ   إذ ,لشرط المحتكل المحمٌي أىمية بالغة عمى مٌر العقديف الماضييف أصبح       كاستراتيجيةاعتماده  ت
إنمائية تيدؼ إلى زيادة فكائد قطاع النفط كالغاز كالتعديف كتحكيؿ الفكائد قصيرة األجؿ المترتبة عمى 

تعزيز القدرات  كما يعمؿ عمى ,نتائج طكيمة األجؿ لتحقيؽ التنمية المحميةاستخراج المكارد الطبيعية إلى 
يجاد فرص  كبناء المؤسسات كتطكير أدكات السياسة االستراتيجية لتعزيز الركابط االقتصادية المحمية كا 
 –عمؿ كمشاركة المجتمعات المحمية الصغيرة عف طريؽ تزكيد السمع كالخدمات لمقطاع, كلحداثة الشرط 

عمى مستكل  اءسك  ىميتوأاألىداؼ التي يرمي الكصكؿ إلييا لبياف  يقتضي التطرؽ ألبرز –ؿ الدراسة مح
 -مف التفصيؿ: سكؼ نتطرؽ لكؿ ىدؼ بشيءو السمع كالخدمات, كعميو أك االيدم العاممة 

تقاء بدكر تسعى الدكؿ كباستمرار متزايد لتنمية المكارد البشرية المحمية كاالر  العمالة الوطنية: تعزيز-ُ
كٌؿ ذلؾ يرجع ك  المكاطنيف في تنمية اقتصادىـ, مع ذلؾ تزايدت حدة معدالت البطالة في السنكات االخيرة,

االخيرة بمثابة قكة دافعة لتنفيذ سياسة المحتكل ىذه أساسو نتيجة المشكالت الييكمية في البمد, ككانت 
 . (ُ)فط كالغازبية باستعماؿ مكارد النإيجا المحمي لتحقيؽ نتائج إنمائية

حائزم تراخيص  إلزاـحيث اعتمدت بعضيا عمى  يذا اليدؼ اتبعت الدكؿ أساليب مختمفةل تحقيقان ك     
 عمى الرغـ مف عدـ كجكد حصص في(ِ)في تنفيذ المشركع  كلكية لمرعايا المحمييفاالستكشاؼ بإعطاء األ

                                                           
 

their constraints on Ghanaian SMEs in the oil and gas sector, Norwegian Journal of 
Geography ,ُٓ  Mar َُِٕ.p ُ. link to this article: 
 http://dx.doi.org/َُ.ََُٖ/ََُُِٗٗٓ.َُِٕ.ُُِِّٗٗ 

 التزاـ عمى ينص الذم ََِِ عاـ الصادر َٖ/َِ رقـ النفط مرسـك خمفية عمى االنغكلية السياسة تطكير تـ كقد (ُ)  
 بحمكؿ المحمييف المكرديف سكؽ كتطكير% َٗ الى% َٕ مف االنغكلية العاممة القكل بزيادة البالد في العاممة النفط شركات

 نسبة تطمب حيث القطاع في المكظفيف مف مختمفة لفئات محددة احتياجات الى الكطنية العمالة تعزيز كيستند ََُِ عاـ
 المستكل ذات العماؿ مف% َٕ كنسبة ,المتكسط المستكل العماؿ مف% َٖ كنسبة ,الميرة غير المكظفيف مف% ََُ
 .ِْٖ .Theophilus Acheampong, op. cit , p, كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر: الصناعة في العالي

  (ِ) Abel Kinyondo, Espen Villanger , Local content requirements in the petroleum sector in 
Tanzania: A thorny road from inception to implementation?, Original article, ُِ January 
َُِٕ,p ُِ. journal homepage: www.elsevier.com.  

http://dx.doi.org/10.1080/00291951.2017.1299213
http://www.else/
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في التراخيص ذات  كالحصص المحددةفااللتزاـ يكمف بالنسب , قانكف النفطكالتنظيمي الجديد  طاراإل
إلى استئجار المكظفيف المحمييف كمما اقتضت الحاجة  خرلأدكؿ  ذىبتالصمة, كبسياسة اإللزاـ نفسيا 

بينما , بالمشاركة في صناعة النفط كالغاز المحمييف يفإلى ذلؾ كبيذه السياسة المتبعة تمنح فرصة لممكظف
ذيف يتكلكف العمؿ كيشغمكف مناصب الميرة في الصناعة لكف كاف في الماضي معظـ العماؿ أجانب ىـ ال

لمقياـ بدكر أكبر كأىـ   طر القانكنية لضماف تزكيد السكاف المحمييفاألمر قد اختمؼ بعد ما تىـٌ كضع األ
بعض  كما ذىبت ,(ُ)خرل إلى إبراـ اتفاقات مشاركة السكاف االصمييف أدكؿ  كتذىبفي ىذا القطاع, 

انتيجو , كىذا ما (ِ)تشريع قكانيف لتحقؽ متطمبات العمالة الكطنية  ف ذلؾ مف خالؿم بعدأالدكؿ إلى 
قانكف ىذه القكانيف  كمف, في ىذا الجانب ع قكانيف تتماشى مع خططو االستراتيجيةيشر بت حيف بادرالعراؽ 

متـز " ي :عمى تنٌص منو ( ُْ)اذ جاءت المادة  (ّ)المعدؿ  ََِٔلسنة  ُّستثمار العراقي رقـ اال
تدريب مستخدميو مف العراقييف كتأىيميـ كزيادة كفاءتيـ كرفع مياراتيـ  -المستثمر بما يأتي: ثامنان 

ستثمار العراقي لنظاـ االكذلؾ بالنسبة ك  كلكية لتكظيؼ كاستخداـ العامميف العراقييف ",كقدراتيـ كتككف األ
تعزيز انكنية الدالة عمى فكرة مف النصكص القىك اآلخر نصيب الذم كاف لو  ََِٗلسنة  (ِ)رقـ 

ستثمار لممستثمر ما "  تراعي الييأة عند منح إجازة اال:عمى ( التي تنٌص َّمنيا المادة ) العمالة العراقية
                                                           

كيراد بيا االتفاقات المبرمة بيف الحككمات كشركات التعديف كالمجتمعات المحمية اذ تتضمف التزامات تعاقدية كاحكامان  (ُ)  
باستعماؿ االيدم العاممة المحمية ) االسترالية ( كالعمؿ عمى تدريبيـ, كاف  تتعمؽ بالمحتكل المحمي مف خالؿ شركط متعمقة

 تمنح الككاالت الحككمية عقكدان لمشركات المممككة لمشعكب االصمية بما يتكافؽ مع االىداؼ, كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر:
 Darryl Daisley  , What the changes to local content rules and procurement policies mean for 
you , َّ July , َُِٖ ,pُ. Dan Lui and Karim  Karaki ,op .cit, p. ُٕ.  

 الفصؿفي بابو السابع عمى المحتكل المحمي, تحديدان  َُِٔلسنة  ِٖاذ صرح قانكف المحركقات الككنغكلي رقـ  (ِ)  
  الباطف, مف كالمقاكلكف المقاكلكف, تنٌص عمى: " ( التيُّٗ) المادة في ,الككنغكلييف المكظفيف كتدريب تكظيؼ - األكؿ

 الغاية, ليذه كتحقيقان  ,الككنغكلييف المكظفيف الستخداـ األكلكية يعطكا أف يجب لو التابعيف كالمكردكف الخدمات, كمقدمي
 لتمكينو النفط صناعة مياديف في كترقيتيـ كتدريبيـ كمرافقتيـ الككنغكلييف األفراد تعييف برنامج كتنفذ تنشئ أف عمييا يتعيف
 الباطف مف كالمقاكلكف المتعاقد كيساىـ, المسؤكلية مستكيات جميع إلى كالكصكؿ التأىيؿ شرط مستكل عمى الحصكؿ مف

 التي الشركط ظؿ في الككنغكلييف, كدعـ التدريب إلى العممية, الفترة أثناء ,أيضان  لو التابعكف كالمكردكف الخدمات كمقدمي
 كيرسؿ كالتدريب التكظيؼ تقييـ برنامج كضع يتـك  ,دائـ تدريب ىيكؿ انشاء في كيساىمكف. السارية مةاألنظ عمييا تنٌص 
 , كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر :السنكية العمؿ برامج إطار في المختصة السمطات إلى

W. Gu, Shigemi Yabuuchi, Local content requirements and urban unemployment,     
International Review of Economics and Finance, ِٗ July ََِِ, p ُْٗ.    

 .َُِٓلسنة ( َٓ)كقانكف  رقـ  ََُِلسنة  ( ِ)بمكجب قانكف رقـ  (ُ) 
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%( خمسيف مف المئة مف إجمالي َٓف ال تقؿ عف )أحجـ األيدم العاممة المحمية عمى  –يأتي : أكالن 
 –استخداـ مستكل متطكر مف التكنكلكجيا الحديثة. ثالثان  –ثانيان  األيدم العاممة المستخدمة في المشركع .

   ." استخداـ المكاد األكلية المحمية

كلكية في التعييف ألفراد , كالذم يؤكد عمى إعطاء األَُُِمشركع قانكف النفط الجديد لسنةاما بالنسبة ل
 عماؿ األجانب, كينبغي إيالء األكلكيةالقكل العاممة المحمية مف ذكم الخبرات لالستعاضة تدريجيان عف ال

الذم يتمتعكف بالميارة كالمؤىالت نفسيا لدل المغتربيف في تعييف المكظفيف بمجاؿ  المكاطنيف باستعماؿ
( ِّ, استنادان لممادة )يؤدم إلى تقميؿ معدؿ البطالة بفضؿ تكفير فرص عمؿ محميةما النفط كالغاز, كىذا 

" عمى شركة النفط الكطنية العراقية كحاممي  :التي تنٌص عمىالعراقي  مف مشركع قانكف النفط كالغاز
ثانيان: إستخداـ العراقييف مف ذكم الخبرة ممف  -:تراخيص التنقيب كالتطكير كاإلنتاج مراعاة ما يمي

قة ف المشرع قد ألـز ذكم العالأعاله يتبيف لنا أكمف استقراء المادة ,  يتمتعكف بالمؤىالت الالزمة كتدريبيـ"
ف ما يؤاخذ عميو في ىذا الجانب أال إع, ية العراقية عند تنفيذ المشار امميدم العبالعمؿ عمى تشغيؿ األ

لى تدريبيـ مسألة إف تككف العمالة المستخدمة عمى مستكل مف الخبرة كالمؤىالت مع اإلشارة أاشتراط 
يدم العالمة ىك تشغيؿ األ جمو ىذه القكانيفأالذم تكضع مف  تحقيؽ اليدؼف ,محؿ نظر بالنسبة لنا
ب المستكيات ال سيما كأف ىناؾ مجاالت عدة ال تتطم كافة مشاركةمكانيتو لضماف إالعراقية كالن بحسب 

كالعمؿ عمى تطكير العمالة العراقية بإعادة ىيكمة نظاـ التدريب كشرط  ,مستكل معيف مف الكفاءة كالخبرة
العراقية عمى تمبية حاجة السكؽ  ةمماالع لعركض مف قك ضركرم يفرض عمى المستثمر لالرتقاء بقدرة الم

 يدم عاممة عالية المستكل. أمف 

قرار كزير النفط العراقي باستعماؿ  كلعؿ مف اآلثار المممكسة لسعي العراؽ لتحقيؽ ىذا اليدؼ ىك     
عمى  % مف إجمالي العامميف يسرم عمى العقكد الجديدة جميعيا سكاءٖٓأيدم عاممة عراقية بنسبة 

أك استثمار الغاز أك البنى التحتية كىذا ما يؤدم إلى تعزيز العمالة  صعيد االستكشاؼ أك التصفية
 ََِّفي السعكدية الرؤية تضمنت بالمقابؿك , (ُ)كتحسيف مستكاىـ المعيشي كالميني الكطنية كتطكيرىا

 لسكؽ الدخكؿ مف الشباب تمكيف ييدؼ الذم الكطنية الشخصية تعزيز برنامج كمنيا لتحقيقيا عدة برامج

                                                           
(ُ)

د. احمد الجبكرم, كي ال يطمؽ العراقيكف النار عمى ارجميـ .. لنعد إلى طاكلة المفاكضات, مقاؿ منشكر صحيفة الغد,  
 .َُِِ/ُ/ِٖتاريخ الزيارة   https://alghad.com, عمى الرابط: ََِِديسمبر ِبتاريخ , 

https://alghad.com/
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كىذا مف شأنو يعزز كجكد العمالة  العمؿ سكؽ حتياجاتإ كمكاكبة الميني التدريب بجانب ىتماـاالك  العمؿ
  .(ُ) السعكدية

 ,إذا كانت متطمبات االندماج في سياسة التشغيؿ تخضع لمعايير الكفاءة كالمؤىالت الميارات: تطوير -2
حتياجات كلعب دكر المكائمة بيف التككيف الميني ميمان في تمبية ىذه اإل ف لشرط المحتكل المحمي دكران إف

مشاركة عمى  لمياراتا تمؾ عكاقب نقصالتي تتبنى الشرط  تدرؾ الدكؿ, إذ العمؿكتكفير متطمبات 
 المساعي مستمرة إلعداد ف  أك , (ِ)النفط كالغاز ات السيما قطاعيقطاعال مختمؼ في المحتكل المحمي

 مف خالؿ شرط المحتكل المحمي الذم يفرضالحككمة بالتعاكف مع الشركات الدكلية  ؿ بياتتكفبرامج 
ر قدراتيا يتطك ك لمؤسسات المحمية كا يدم العاممةاأل مستكل مياراتالعمؿ عمى رفع ك  االخيرةعمى تمؾ 
كف لزيادة عدد المكظفيف المحمييف الذيف يتمق خصيصان كتصمـ ىذه البرامج  لى سكؽ العمؿإلمدخكؿ 
حتى يصبحكا قادريف عمى المنافسة في تكلي المناصب الميمة بما يتكافؽ مع  قدراتيـتطكير ك  ,التدريب

المعايير كالمتطمبات الكاممة ألم شركة, فقد حذت دكالن كثر عمى منياج تطكير الميارات المحمية كحققت 
ا مرت بو مف برامج تدريب نتائج مرضية بيذا المجاؿ كنمت بعض المشاريع الصغيرة كالمتكسطة بسبب م

(ّ).  

 مف سكؽ العمؿحتياجات بعض الحككمات تنمية الميارات لمكاطنييا تمبية إل تعززخر آكمف جانب     
الصناعة المراد كمتكسطة الحجـ كبناء ركابط بيف اتحاد  إلى المشاريع الصغيرةتقديـ الدعـ الالـز  خالؿ

نظاـ االستثمار اشار فعمى سبيؿ المثاؿ  ,ية الميارات المحميةلتنم المحمييف اكمكرديي تطكير العمالة فييا
                                                           

, مقاؿ منشكر عمى جريدة الرياض, السعكدية, ََِّخالد الربيش, برنامج تعزيز الشخصية السعكدية الطريؽ الى  (ُ)  
 .ََِِ/ُِ/ُٖ.تاريخ الزيارة  https://www.alriyadh.comمقاؿ منشكر عمى الرابط:  .َُِٖ نكفمبر ُٖ

 (ِ) T .Viegas,the impact of local content requirements and project delay on Deep water 
investment analysis, federal University of RIO de Janeiro, ُّ October َُِّ, p ٔ.  

 كينص كالغاز النفط ألنشطة العاـ طاراإل يكفر الذم َُِْ\ُ بتاريخ كزاريان  امران  االستكائية غينيا حككمة اصدرتإذ  (ّ) 
 كأ العمالة نحك مكجية كاف سكاء المحمي بالمحتكل تتعمؽ حكامان أ تتضمف فأ يجب جميعيا االتفاقيات فأ عمى القانكف
 شركة نظمتيا تدريبية دكرة( ُٖ)في المحمية الشركات ساىمت أفضؿ كعمى نح المحمية القدرات كلبناء, الميارات تنمية
 البالد في التجارية لمميارات برنامجيا" Marathon oil" الشركة اطمقت َُِْ عاـ كفي ,عدة مجاالت في الطبيعي الغاز

 الككاالت مكظفي إلى المكجية البرامج كىذه الرفيع المستكل إلى المتكسط المستكل مف مستكاىـ كرفع المكاطنيف لتدريب
 . كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر:الخاص كالقطاع الحككمية

 Dr.Babafemi Oyewole, op. cit, p. ٕ.                                                             

https://www.alriyadh.com/
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 العراقييف مف العامميف بتدريب المستثمر يمتـز( التي نصت عمى :" َِالعراقي تحديدان في المادة )
 كفؽ المتدربيف كالتزامات التدريب مراحؿ تتضمف عقكد بمكجب مياراتيـ كرفع كفاءاتيـ كزيادة كتأىيميـ
تضمف مشركع قانكف النفط كالغاز " , ككما  ُٕٖٗ لسنة( ُٕ) رقـ العمؿ قانكف مف( ِٕ) المادة احكاـ

لى ضركرة العمؿ عمى تطكير كتدريب العمالة المحمية كالمؤسسات إشارة كاضحة إ َُُِالعراقي لسنة 
( ِّدة )الكطنية عمى كافة العمميات كاالدارة لتعزيز كجكد الجانب المحمي في قطاع النفط, استنادان لمما

" عمى شركة النفط الكطنية العراقية كحاممي تراخيص التنقيب كالتطكير كاإلنتاج مراعاة : عمى تنٌص التي 
ثالثان : العمؿ عمى زيادة األبحاث كفرص التدريب كالتطكير كنقؿ التكنكلكجيا إلى العراقييف  - :ما يمي

رابعان : تشجيع  .تركلية بما في ذلؾ اإلدارةكالمؤسسات العراقية فيما يتعمؽ في جميع مراحؿ العمميات الب
 ( أعاله أنو ذكر جميعّ, كمٌما يؤاخذ عمى المشرع العراقي في الفقرة )العمؿ المشترؾ كتنمية االئتالفات "

ذلؾ اإلدارة( مف فضمة العمميات البتركلية كال ريب أنيا تشمؿ اإلدارة فيككف ذكره لعبارة )بما في  مراحؿ
لى كرش عمؿ كبرامج تدريبية, كالخضكع إاأليدم العاممة العراقية بحاجة  ف  ألباحثة ترل اك في الكالـ, 

زيادة عمى البعثات الدراسية خارج البمد  ,لمتدريب الحقيقي الذم يطكر مياراتيـ بما يخدـ اختصاصاتيـ
 .إلكماؿ الدراسات العميا باختصاصات تككف الدكلة بأمس الحاجة ليا ألجؿ النيكض بالكاقع

الميارات  ما يعادؿتطكير الميارات كتشغيؿ األيدم العاممة المحمية مٌ  لىإ خرلاقكانيف دكؿ تذىب ك     
ىذا المسمؾ ىك  ف  أكيالحظ , (ُ) كالمؤىالت الالزمة لالستغناء عف العماؿ األجانب بشكؿ تدريجي

كىك االستغناء عف ال إ تحققو الدكؿ مف خالؿ شرط المحتكل المحمي ف  أالمستكل االمثؿ الذم ينبغي 
يدم عاممة محمية ستككف الدكلة أ فييا جنبية في بعض الصناعات الميمة التي فيما لك تكفرتالعمالة األ

أداة لتصحيح المحتكل المحمي  شرطف قد حققت تكازف اقتصادم تحافظ فيو عمى رأس الماؿ البشرم,
يجمب   بدكره النامية كالذم ىك أخطاء السكؽ التي تحصؿ بسبب نقصاف الكفاءات المتخصصة في الدكؿ

 كفي الكقت, افتقار المجتمعات الصغيرة النامية ليذه المياراتبسبب الميارة المطمكبة كالخبرات النادرة 
درجت ا  , ك (ِ) لتتكافؽ مع متطمبات السكؽ تفكيض الشركات المساىمة في تطكير الميارات المحمية نفسو

                                                           
(ُ)  Dr.Babafemi  Oyewole, op. cit , p. ٔ. 
 (ِ) CHILENYE NWAPI, op. cit, p. ُّٗ. NEIL MCCULLCH, NEIL BALCHIN, MAX MENDEZ – 
PARRA AND KINGSLEY ONYEKA, local content policies and backward integration in 
Nigeria, October َُِٕ, p ُ. Dr. uwem udok, Dr. mary udofia and olusola okunbolade, local 
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حيث إدرجت السعكدية  منيا المممكة العربية فقان لخططيا التنمكيةعدة برامج لتنمية القدرات البشرية ك  دكؿ
لى التدريب المستمر إالذم ييدؼ  ََِّالقدرات البشرية كفؽ رؤيتيا الحديثة لسنة  لتطكيربرامج 

 . (ُ)حتياجات التنميةإلى المستكيات العالمية يكاكب متطمبات العصر كمستجداتو كيتكائـ مع إلمكصكؿ 
  

الحككمات كخاصة الغنية منيا  يعمؿ شرط المحتكل المحمي في مساعدةالوطنية:  منتجاتمشاركة ال -3
نظاـ االستثمار العراقي تحديدان في  , كما ىك الحاؿ فيالمشاركة المحميةنسبة لى رفع إبالمكارد الطبيعية 

 –ثالثان : تيستثمار لممستثمر ما يأ"  تراعي الييأة عند منح إجازة اال:عمى ( التي تنٌص َّالمادة )
المادة  تحديدان في َُُِالنفط كالغاز العراقي لسنة قانكف  مشركع كذلؾ , " استخداـ المكاد األكلية المحمية

" عمى شركة النفط الكطنية العراقية كحاممي تراخيص التنقيب كالتطكير كاإلنتاج  :التي تنٌص عمى( ِّ)
استخداـ المنتجات كالخدمات العراقية عمى أساس أكالن: إعطاء األفضمية في الشراء ك  :مراعاة ما يمي

 .(ِ)" المنافسة مف حيث السعر كالجكدة كالكميات المطمكبة كالتكقيتات المقررة

                                                           
 

content development in the oil and gas industry in Nigeria: problems and prospects, Global 
journal of politics and law research, vol ٖ ,iss ُ, January ََِِ, p.َُُ.    

 :  مقاؿ منشكر عمى الرابط ,ََِّالظاىرم, ماذا تعرؼ عف الحمـ الكبير رؤية  ىاني  (ُ)  

     https://arabic.sputniknews.com  
 القانكف كيتضمف, َُِٔ لسنة ِٖ رقـ الجديد المحركقات قانكف الككنغك حككمة أصدرتكمف تجارب الدكؿ االخرل,  (ِ)  

 مفصمة تعميمات المكاد ىذه كتكفر( ُْٕ) المادة لىإ( ُّٗ) المادة مف المحمي المحتكل لتطكير محددة أحكاـ الجديد
 كيأخذ, المحمية القدرات كتنمية كتدريب المحمية كالمادية البشرية المكارد باستعماؿ يتعمؽ فيما ميالمح المحتكل الحتياجات

 قطاع في الكطنية الصناعة مشاركة لتعزيز المحمي المحتكل تطكير لىإ الككنغك تطمعات االعتبار نظر في الجديد القانكف
" لقانكف المحركقات الككنغكلي المحمية كالخدمات السمع تخداـكاس تعزيزتحت عنكاف"  الثاني الفصؿاذ جاء  ,كالغاز النفط
 المتعاقدكف يكلي, االنشطة مف المطمكبة باألعماؿ القياـ" : ( التي تنٌص عمىَُْ)لمادةا تحديدان في ,َُِٔلسنة  ِٖرقـ 
 تكفر مدل في خاصةكال الكطنية الشركات كخدمات لتكريدات األكلكية التابعكف كالمكردكف الخدمات كمكفرك الباطف مف

 االلتزاـ كىذا, األخرل الشركات بيا تتمتع التي تمؾ كبير حد إلى يعادؿ ما كىك األخيرة ليذه كالتجارية التقنية العركض
 لمشركات بالنسبة%  َُإلى يصؿ حد في متفكقة كالخاصة الكطنية الشركات تقدميا التي التجارية العركض يخص
 ألفضؿ كلمتكصؿ صالح, أنو تقنيان  بو معترؼ كطنية خاصة شركة أك كطنية شركة بؿق مف عرض تقديـ حالة في, األخرل
 تعتبر, أخرل كشركات الخاصة الكطنية الشركة أك الكطنية الشركة ىذه بيف كتجارية تقنية شراكة عمى التفاكض يتـ عرض,
"  الكطني الخاصة كالشركات الكطني الشركات شركط ؼً ك تستلـ  التي الككنغكلية كالشركات األجنبية الشركات أخرل شركات

 ٓ Dr.Babafemi  Oyewole, op cit , pكلممزيد مف التفاصيؿ ينظر:  .

https://arabic.sputniknews.com/
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 كأنشأت بعض الحككمات مركز مشاريع لبناء القدرات لمشركات المحمية عمى كسب العقكد لتحقيؽ    
المحتكل  خدمات, كقد شجعت أيطر سياسةلنفط كالغاز بالسمع كالكاصناعات المداد ا  اليدؼ, ك  ىذا

مف خالؿ مشاريع مشتركة بيف الشركات المحمية (ُ) المحمي عمى تحقيؽ ىدؼ مشاركة الصناعة المحمية
( Papacuerك PA risottoكالدكلية في البمد كمف خالؿ ىذه المشاريع يتحقؽ اليدؼ المنشكد, كيرل )

الدخكؿ في شبكة دكلية الذم يمكف أف يتحقؽ بصكرة  ليس الشركات المحمية ماـأكبر األ التحدم ف  أ
مراتب ىذه الشبكة ليست محددة  ف  ألى مكضع مربح في ىذه الشبكة كخاصة إسيمة لكف الكصكؿ 

لى تقكية إييدؼ  كاف فٍ ا  بفعؿ المنافسة العالمية, فشرط المحتكل المحمي ك  كمستقرة بؿ تتغير دائمان 
األسمى ىك تقكية المنافسة بينيما فإف االندماج الدكلي سيحسف مف لكف ىدفو  اإلنتاج لمشركات المحمية,

كىذا يعتمد عمى كؿ مف تفاعؿ الشركات متعددة الجنسيات كالطريقة التي تستجيب فييا  ,المحمي النمك
 .(ِ) كالتطكرات التي تأتي بيا الشركات كالتغيرات, الدكؿ النامية ليذه الفرص,

بعمؽ ليدخؿ في مشاركة الصناعة الكطنية المحتكل المحمي سيسيـ في  تبني شرط أف  كترل الباحثة     
مف األجيزة كاألدكات  جنبييعمؿ عمييا المستثمر األحتياجات الالزمة لتنفيذ المشاريع التي تجييز اإل

الضركرية التي يحتاجيا المستثمر بشكؿ عاـ كاالتفاؽ مع مقاكليف محمييف لبناء ىذه المشاريع كأماكف 
كال تكتفي بالمشاركة بالجانب  ,واليدؼ بأكسع نطاق كتجييزىا كبيذا تحقؽ معماؿ األجانب,السكف ل

ن  اإل كاألمكر االخرل كالحفر كغيرىا مف المياـ الفنية التي  ,يما تتحقؽ المشاركة بالجانب الفندارم كا 
 مشاركة الكطنية. العف  تعبر
 

                                                           
 ىك ما كؿ عماؿاست عمى األجانب المستثمريف أجبرتاذ  المحمي المحتكل سياسية النركيجية تمارس السمطاتك  (ُ)  

, ككما اكصت بتفضيؿ الشركات جنبياأل االستثمار فييا يسكد التي القطاعات في المحمية المشاركة نسبة زيادةل نركيجي
 % كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر: َٕالمحمية التي باتت تساىـ بأكثر مف 

Tina Hunter, legal regulatory framework for sustainable extraction of  Australian offshore 
petroleum resources, A critical functional analysis, university of bergan, ََُِ, pٔ.  Berryl 
Claire Asiago, op. cit,p.ْٕٕ-ْٕٖ. T. hunter, the energy charter treaty as a means of 
developing national industry and commerce in the exploitation of petroleum resources: an 
analysis of the application of articles ٓ, َُ and ِِ of the energy charter treaty, َُُِ,pِ.  

الرابط عمى منشكر مقاؿ : www.ogel.org. Steinar Holden, Avoiding the resource curse the case 
Norway department of economy, university of oslo, june َُُِ, pِِ.  
  (ِ) Chilenye Nwapi,  op .cit , p. ُِٗ .  

http://www.ogel.org/
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 المطمب الثاني

 شرط المحتوى المحمي   ذاتية

حد مفاصميا بياف ذاتية ذلؾ أف يككف أتحديد ماىية شرط المحتكل المحمي ال تكتمؿ مف غير  ف  إ    
التطرؽ لسمات الشرط مف  فالبد   ,كثرأبشكؿ معمؽ  -محؿ الدراسة  -الشرط كخصكصيتو, كلفيـ الشرط

التي تشاركو يتشابو الشرط مع غيره مف المعالجات  إذ ,مر عمى ىذاالقانكنية كاالقتصادية, كال يقتصر األ
ك االرتباط بعالقة أتعطي انطباعان عند البعض بالتماثؿ  قدلدرجة أنيا  مف تبني ىكذا شركطباليدؼ 

ساس عمى ىذا األك ة القانكنية لممنتجات الكطنية, كالحماي كشرط التكطيف التقنيالعمكـ كالخصكص, 
ا يشتبو بو كالثاني: تمييزه عمٌ كؿ: سمات شرط المحتكل المحمي سمت دراسة ىذا المطمب عمى فرعيف األقي 

 .كضاع قانكنيةأمف 

 ولالفرع األ 

 سمات شرط المحتوى المحمي

ىدافو مف الممكف استخالص سماتو كذلؾ لضركرة أكبعد بياف معنى شرط المحتكل المحمي كتحديد      
قانكنية كلى: السمات الاأل تختص فقرتيف عمىالمالمح األساسية لمشرط, لذا سنقسـ ىذا الفرع  ظيارإ

 : السمات االقتصادية لشرط المحتكل المحمي.فمدار بحثيا الثانية اأمٌ  ,لشرط المحتكل المحمي

 واًل : السمات القانونية لشرط المحتوى المحمي  أ

 عف سمتو رادم كتبعي فضالن ا  ك  يتسـ شرط المحتكل المحمي بسمات قانكنية عدة, فيك شرط تقييدمٌ     
كعمى  سماتو القانكنية بشيء مف التفصيؿتبياف ىذه السمات يمـز منا البحث في الحمائية كاالستثنائية, كل

  النحك اآلتي:

1- : يقيد حكـ العقد  يتصؼ شرط المحتكل المحمي بأن و شرطه تقييدمٌ شرط المحتوى المحمي شرط تقييدي 
كع يضيفو المتعاقداف و "التزاـ بأمر مستقبمي ممكف كمشر ن  أكيعدؿ آثاره كيعرؼ الشرط التقييدم عمكمان ب



 

 انفصم  األول

 
24 

إلى العقد المبـر بينيما بحيث يتقيد بو أثر العقد تغيران أك تعديالن أك إضافة كالشركط بيذا المعنى تككف 
 .(ُ)جزءان مف العقد كبند مف بنكده" 

م  كمعنى ذلؾ يقيد أثر العقد إمٌ      لى جانب التزامات إلتزاـ إضافة إخيرة تتضمف ا إضافة كاألا تعديالن كا 
لزاـ المشركط عميو بالقياـ بعمؿ معيف كىذا ىك إحيث يقكـ بمقتضاه  يجابيان إا يككف إمٌ  المشركط عميو

كؿ ما يحتاجو  باستعماؿإٍذ يمزمو الطرؼ المشترط "البمد المضيؼ" , دراج شرط المحتكل المحميإ محكر
م, لمحمية كاستعماؿ العمالة الكطنيةسكاؽ امف مكاد أكلية متكافرة في األ بمقتضاه  ا يككف سمبيان حيث يتـٌ كا 

 .(ِ)منع المتعاقد مف ممارسة عمؿ معيف 

كىذا النيج التقييدم يتحقؽ بإتباع سياسات متشددة كاالشتراطات المفركضة عمى المستثمريف      
ىذا النيج ال يتماشى  ف  أك تحديد المحتكل المحمي بالرغـ مف أنصاؼ الكطني جانب بيدؼ تحقيؽ اإلاأل

ال أف  بعض المختصيف يركف أف  إ ,لى درجة كبيرةإـ منظمة التجارة العالمية كمحدكد النطاؽ مع أحكا
ال إ ,قؿ نمكان عمى كجو التحديدداة ضركرية لمغاية كمنقذة لمبمداف النامية كالبمداف األأشرط المحتكل المحمي 

 ستراتيجياتسياسات كا إلعداد بحاجةتيا المحمية امكانيالدكؿ إلاستغالؿ ف األمر ليس بيذه السيكلة فأ
بمثابة إسقاط السمـ بعد الكصكؿ إلى  يككف كفي ظٌؿ غيابيالتنظيـ قكاعد شرط المحتكل المحمي  رئيسية
 .(ّ)القمة

إلرادة ك  ,براـ العقكدإصاحبة السمطاف األكحد في  اإلرادة شرط المحتوى المحمي شرط إرادي "اتفاقي":-2
, اإلرادةمف شركط استنادان لمبدأ سمطاف  يـكمصالح يـب مع أىدافما يتناس األطراؼ الحؽ في إدراج

جممة مف االلتزامات  يوطرفمف فشرط المحتكل المحمي شرط رضائي كممـز لمجانبيف إٍذ يرتب بذمة كؿ 
كازالة معكقات التي تكاجو الشرط  تمبية متطمباتالتزاـ ب لوعمى الطرؼ الفارض الشرط ذ يرتب إ, كالحقكؽ

                                                           
 كمية مكقع عمى منشكر بحث, كالتعميؽ التقييد شرطي بيف الفرؽ, الشكرم طارؽ إيماف. د, الفتالكم حاتـ منصكر. د (ُ)

 طارؽ ايماف. ٖص, َُِٗ/ُُ/ ُِ: الزيارة تاريخ  www.uobabylon.edu.iq مكقع عمى, بابؿ جامعة, القانكف
 .ٔص, ُٖٗٗ, بابؿ جامعة, القانكف كمية الى مقدمة ماجستير رسالة, العقد حكـ في الشرط أثر, شكرم

م, مطبعة نهضة وصاف المعدلة االثار االلتزافً القانون المدنً اللبنانً, األد. صبحً المحمصانً, محاضرات  (6)  

  . 25, ص 1521مصر, 

 .ٕ, ص ََِٔشباط  ِْ-ُِشرة, جنيؼ مف كثيقة قدمت لمؤتمر االمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية, الدكرة العا (ّ)



 

 انفصم  األول

 
25 

المضيفة  كتسعى البمداف, ه, اما التزاـ الطرؼ االخر يكمف باستعماؿ ما يمثؿ محتكل محميتنفيذسبيؿ 
 .(ُ) باستخداـ محتكاىا المحمي الطرؼ األجنبيلى تضميف عقكدىا بيذا الشرط إللزاـ إ

 ابٌعدىرادة عمى الفكر القانكني بشكؿ عاـ كفي مجاؿ العقكد عمى كجو التحديد ىي اإل المييمنةفالقاعدة   
الذم  يـ يريدكف ذلؾ كبالقدربراـ العقكد ألن  إإذ يككف لصاحبيا الحرية في  ,مصدران مف مصادر االلتزاـ

براـ العقكد كتنفيذىا قاعدة العقد إاألصؿ في  ف  أل؛ يرغبكف فيو كتحديد الشركط التي يجب االلتزاـ بيا
 .(ِ) فالمتعاقدي شريعة

أحدىما متبكع  بالتبعية اجتماع شيئيف في سياؽ كاحدكيراد  شرط المحتوى المحمي شرط تبعي: -3
األخير حكـ المتبكع, كككف الشرط مرتبطان بالعقد كال ينفؾ عنو فحياة شرط المحتكل  عطىكاآلخر تابع كيي 

, فال يجكز (ّ)ضائو كبطالنو تبعان لمعقد األصميصمي كذلؾ صحة الشرط كانقالمحمي مرتبطة بالعقد األ
في حاؿ إخالؿ أحد األطراؼ بااللتزامات المترتبة عمى عاتقة كبالمقابؿ المطالبة المطالبة بفسخ العقد 

خير سكؼ يسقط بالتبعية لمعقد األصمي فالشرط تابع اللتزاـ أصمي ف األبأعماؿ شرط المحتكل المحمي؛ أل
ي الشرط بصفة كيكتس ,(ْ)العقد األصمي بتنفيذال إفتنفيذه ال يتـ  ,سقط االلتزاـ سقط الشرط فٍ إكمرتبط بو ف

العقد الذم يتبعو, فشرط المحتكل المحمي ينضكم غالبان في العقكد التي تبرميا الدكلة في مجاؿ 
 .عماؿ التجاريةك العمميات الصناعية ككؿ ىذه األعماؿ تندرج ضمف األأاالستكشافات النفطية, 

                                                           
د. ميثاؽ طالب عبد حمادم الجبكرم, شرط إعادة التفاكض في عقكد التجارة الدكلية, دار الجامعة الجديدة, القاىرة   (ُ)

. امنة ياسيف مرزكؽ, شرط التعديؿ التمقائي لمعقد, رسالة ماجستير مقدمة الى كمية القانكف, ِِْ, صَُِٕ-َُِٔ
. محجكب نادية, النظاـ ِٕ. إيماف طارؽ شكرم, مصدر سابؽ, ص َِ – ُٗ, صَُِٗدسية, سنة جامعة القا

, َُِِ-َُُِالقانكني لالشتراطات التعاقدية رسالة ماجستير مقدمة الى كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة تممساف 
 .ِٓص 

تقييدية الكاردة في عقكد الترخيص, بحث منشكر في مراد محمكد المكاجدة, مكقؼ المشرع االردني لمعالجة الشركط ال (ِ)
. د. عبدالرزاؽ أحمد السنيكرم, ِ, صَُُِ, سنةِ , العددٖ جامعة الشارقة لمعمـك الشرعية كالقانكف, المجمد مجمة

. د. ِٓٔ, صَََِلبناف,  -احياء التراث العربي. بيركت االلتزاـ, دار , مصادرُالكسيط في شرح القانكف المدني,ج
العراقية كالمممككة االردنية الياشمية كالككيت,  الديف الناىي, الكجيز الكافي في القكانيف المرعية في الجميكرية حصال

. د. حميبس خضر, مكانة االدارة في ُّّص, ُْٖٗ, فالحقكؽ الشخصية مطبعة البيت العربي, عماف االرد مصادر
 .ٓٓ, ص َُِٔتممساف,  –السياسة, جامعة ابي بكر بمقايد ظؿ تطكر العقد, أطركحة دكتكراه, كمية الحقكؽ كالعمـك

 عمي احمد الندكم, قكاعد التبعية كمدل اثرىا في العقكد المالية مقاؿ منشكر في مجمة دراسات اقتصادية اسالمية, (ّ)
 .ٓ, صََِٕ-قُِْٖ, سنة ُ,العددُْالمجمد 

  .ُٔايماف طارؽ شكرم, مصدر سابؽ, ص (ْ)  
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نظران لتعارضو مع  صؿ محظكران ىذا الشرط في األ عد  يي  شرط المحتوى المحمي شرط استثنائي: -4 
برز تمؾ االتفاقيات أ تفاقياتيا كلعؿٌ استثمار ك مبادئ منظمة التجارة العالمية كدكرىا بدعـ حرية التجارة كاال

 المادة تحديدان حيث يعتبر شرط المحتكل المحمي انتياكان لبعض نصكص ىذه االتفاقية  ,الجاتاتفاقية ىي 
 طياتالتي سنتناكليا تفصيالن في  الغاء القيكد الكميةك طنية المتعمقة بالمعاممة الك ( ّكالمادة ) (ُُ)

عمى حظر ىكذا  منيا في الجزء الثاني تشار أالتي جراءات التعكيضية تفاقية الدعـ كاإلاكذلؾ  البحث,
ب( مف  -ُ, كىذا ما نصت عميو الفقرة )( Prohibited Subsidies)  شركط كييعد  دعمان محظكران 

" الدعـ الذم يتكقؼ عمى استخداـ السمع المحمية بدالن مف المستكردة سكاء عمى: التي تنٌص   (ّالمادة )
منفردان أـ ضمف شركط " تحظر كبشكؿ مباشر تفضيؿ السمع المحمية عمى  مفادىا (ُ) كاف شرطا ن

قية ف االتفاأال إ, (ِ)لتنمية االقتصادية لمدكؿ الناميةالمستكردة كيمعب ىذا النكع دكران ىامان في برامج ا
قؿ حتياجات لتحقيؽ التنمية االقتصادية لمبمداف النامية كاألحكـ اإلبعمى سبيؿ االستثناء  تمنحالمذككرة 

 التي تنٌص ك عضاء ( تحت عنكاف المعاممة الخاصة كالتفضيمية لمبمداف النامية األّ-ِٕ)لممادة كفقان نمكان 
عضاء لمدة ( عمى البمداف النامية األّ)ب( مف المادة  -ُ" ال ينطبؽ الحظر الكارد في الفقرة ) :عمى

سنكات مف تاريخ نفاذ اتفاقية  ٖعضاء لمدة قؿ نمكان مف األخمس سنكات, كال ينطبؽ عمى البمداف األ
عضاء كجكاز الشرط  لمبمداف النامية األكبالمحصمة منع تطبيؽ ىذا الحظر  (ّ)منظمة التجارة العالمية " 

 محمية, كبيذا فيك شرط استثنائي لدكؿ محددة عمى سبيؿ االستثناء.مصناعات اللقؿ نمكان تعزيزان كاأل

5 - : كالحمائية سياسة تجارية ىدفيا حماية الصناعة الكطنية مف  شرط المحتوى المحمي  شرط حمائي 
مف االستيراد  كترتكز ىذه المزية عمى مجمكعة مف األدكات اليدؼ منيا الحدٌ  جنبية عمكمان,المنافسة األ

                                                           
  (ُ) Article (ّ) Prohibition agreement on subsidies and countervailing measures (B) "  
subsidies contingent, whether solely or as one of several other conditions, upon the use of 
domestic over imported goods " . 

, دار الجامعة الجديدة لمنشر,  ِتجارة الدكلية, طد. مصطفى سالمة, منظمة التجارة العالمية  النظاـ الدكلي لم (6)  
د. مصطفى  ياسيف محمد االصبحي, النظاـ القانكني لمكافحة االغراؽ كالدعـ السمعي . َِٕ,ص ََِٖاالسكندرية, 

 .  ِٔ, ص ََِٖالصناعي في اطار منظمة التجارة العالمية , دار الكتاب  القانكني, االسكندرية, 
  (ّ) Article (ِٕ) Special and Differential Treatment of Developing Country Members(ِٕ.ّ) 
The prohibition of paragraph ُ(b) of Article ّ shall not apply to developing country Members 
for a period of five years, and shall not apply to least developed country Members for a 
period of eight years, from the date of entry into force of the WTO Agreement.  
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مقصدىا التكسع في الصناعة المحمية  ,سكاؽ الداخميةلى األإجنبية المستكردة كج السمع األعاقة كلا  ك 
كبذلؾ يتحقؽ التنكع في اإلنتاج الصناعي كالتخمص مف األعداد المعطمة مف العمالة,  ,كتطكير قدرتيا
ة, المانيا, الصيف" لـ كبار الدكؿ الصناعية "الكاليات المتحدة االمريكية, ككريا الجنكبي ف  أكيؤكد الخبراء 

خيرة ال تتماشى مع تكجو طكرت صناعتيا تحت سقؼ الحمائية كاأل فٍ أتنفتح عمى التجارة الحرة إال بعد 
"WTO"(ُ) التي تدعـ العكلمة كحرية التجارة الدكلية(ِ). 

المشاريع  كييعد  شرط المحتكل المحمي أحد األدكات الدفاعية التي تستعمميا الدكؿ لمتشجيع عمى كجكد    
كتعزيزىا بالسمع كالخدمات, كاألصكؿ كاأليدم العاممة الكطنية كالمكرديف المحمييف بيدؼ حماية المنتج 

نتاجية نحك األفضؿ إلشباع الطمب مع مراعاة الجكدة المحمي كتشجيع الصناعة الكطنية كرفع قدرتيا اإل
كبالرغـ مف نداءات , (ّ)السمع المستكردة كالنكعية في السمع المحمية كىذا ما يؤىميا أٍف تككف بديمة عف

أن يا في حالة  الإالمحافؿ الدكلية لمحٌد مف ىذه النزعة" التي تعبر عف شكؿ مف أشكاؿ التدخؿ التجارم" 
البمداف الصناعية بفرض القيكد كاإلجراءات كالحكاجز أماـ صادرات الدكؿ النامية كعمى كجو  لدف تزايد مف

كبيذا الشكؿ أصبحت التجارة الدكلية أداة تتحكـ بيا  ,مزايا تنافسية حققت فيياالتحديد الصناعات التي 
ستثمار االخيرة فتح أسكاقيا لال عمىف أالدكؿ الصناعية لفرض شركطيا عمى الدكؿ النامية كىذا يعني 

عمى  سكاقيا لصادرات الدكؿ النامية, كىذا ما يشكؿ خطران أجنبي المباشر مقابؿ قبكؿ الدكؿ الصناعية األ
جنبي إذ يمٌكف استغالؿ قدـك المستثمر األ ينبثؽ دكر شرط المحتكل المحمي كىك ىنامف ك , التجارة الدكلية

النامية المضيفة بفرض شركطيا التي تفيد اقتصادىا كتنشط صناعتيا بتشغيؿ المصانع المحمية  الدكؿ
حماية اقتصادىا مف االستغالؿ كاأليدم العاممة كرؤكس األمكاؿ كبيذا تمكنت بعض الدكؿ النامية مف 

 .(ْ)جنبياأل

 
                                                           

 .World Trade Organizationكىك اختصار لمنظمة التجارة العالمية   (ُ)  
, َُِٗاالردف,  -الخميج لمنشر كالتكزيع, عماف , دارُد. ىاشـ منصكر الياشـ, الجمارؾ األردنية دراسة تكثيقية, ط (ِ)  

 -, دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع, عماف ُ. د. مجد الديف خمش, العكلمة كتأثيراتيا عمى المجتمع العربي, طُٖٔص
 .ُِص ,َُُِ-ََُِ, االردف

 .َِٔص  ,ُُٕٗلبناف,  -د. باسـ الجميمي, سياسة التصنيع في ضكء مقاصد الشريعة, دار الكتب العممية, بيركت (ّ)  

ف محمد, اتجاىات التجارة الدكلية كأثرىا عمى التجارة الخارجية لمدكؿ العربية, شركة دار د. محمد عبداهلل شاىي (ْ)  
 .ٕٔص ,َُِٕاالكاديميكف لمنشر كالتكزيع, 
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 ثانيًا: السمات االقتصادية لشرط المحتوى المحمي  

يا تتفاكت مف ن  أال إىمية كسمة اقتصادية, أبند عقدم في النطاؽ المعامالتي  لكؿ   ف  أمف المسمـ بو     
مية التي تضعيا ىذه الدكلة شرط آلخر كحسب طبيعة الشرط كمجاؿ التعامؿ بو, كدكره في تنفيذ خطة التن

في شرط المحتكل المحمي نجد لو دكران بارزان في مجاؿ التنمية االقتصادية, كيضطمع عند البحث ك , ك تمؾأ
بدكر محكرم في نطاؽ تنفيذ رؤل الدكلة االقتصادية, كلتبياف ذلؾ الدكر يمـز  -محؿ الدراسة  -الشرط 

في سمتيف ىما: البعد التمكيمي لشرط المحتكل المحمي منا البحث في سماتو االقتصادية التي تتجسد 
 ككذلؾ دكره في مجاؿ التنمية االقتصادية.  

إحدل المشكالت التي تعاني منيا معظـ  (ُ)ييعد  نقص التمكيؿ شرط المحتوى المحمي شرط تمويمي: - 1
منيا المدة  مختمفةانب لييا مف جك إشكاؿ عدة لمتمكيؿ ينظر أاقتصاديات البمداف النامية, كتكجد طرائؽ ك 

التي يستغرقيا, كالغرض الذم تستعمؿ ألجمو ىذه االمكاؿ الممنكحة كمصدر الحصكؿ عمييا كاألخيرة 
لى القطاع الخاص كطرحيا عمى المستثمريف كىذا األمر قد ال يفمح ألسباب إتتحقؽ إٌما مف خالؿ المجكء 

ٌما المجكء  ,االئتماني محؿ نظر تصنيفياأف   كأطار التشريعي لمدكلة عدة منيا ضعؼ اإل لى المصارؼ إكا 
كالمؤسسات المالية االخرل بشقييا المحمي كالدكلي كما ىك الحاؿ في اقتراض العراؽ مف صندكؽ النقد 

الحصكؿ  الجؿ, كتجنبان لكؿ ىذه العكائؽ كالصعكبات (ِ)جراءاتيا المعقدة كالطكيمة إالدكلي فضالن عف 
ساليب أدراج شرط المحتكل المحمي أحد إييعد  قدـك المستثمر األجنبي ك, يععمى التمكيؿ الالـز لممشار 

, كبيذا يتصؼ شرط المحتكل (ّ)دم إلى تحقيؽ التنمية االقتصاديةتمكيؿ المشاريع المحمية كبطريقة تؤ 
 ذٍ إ, المصادر المتاحة بيف المحمي بخاصية التمكيؿ إٍذ يمكف الحصكؿ عمى األمكاؿ مف أفضؿ مصدر مف

                                                           
ك تطكير المشاريع, كتعرؼ ايضان تكفير السيكلة النقدية أيعرؼ التمكيؿ بأٌنو " الحصكؿ عمى االمكاؿ كاستخداميا لتشغيؿ  (ُ)

االستثمارات كتككيف رأس ماؿ ثابت بيدؼ زيادة االنتاج كاالستيالؾ, كلدفع كتطكير عممية التنمية  مف اجؿ انفاقيا عمى
االقتصادية البٌد مف تكفير التمكيؿ الالـز كخاصة في حالة تزايد االحتياجات كالمتطمبات كفي ظٌؿ الظركؼ المحمية 

 -التنمية االقتصادية, مكتبة حسف العصرية, بيركت د. عبد المطيؼ مصطيفي, عبد الرحمف سانية, دراسات في .كالدكلية
االردف, -الكنكز لمنشر كالتكزيع, عماف  , دارُ. د. خميؿ أحمد الكايد, األدارة المالية الدكلية كالعالمية, طَِٗلبناف, ص

 . ِٖٗص ,ُٖٔٗد شكقي حسيف, التمكيؿ االدارة المالية, دكف اسـ المطبعة, القاىرة, . ِّٓص
 .ِٕ, ص  َُِٔد الفاتح محمكد المغربي, التمكيؿ كاالستثمار في االسالـ, دار الجناف لمنشر كالتكزيع, د. محم (ِ)  

  (ّ) Hanna Deringer, Fredrik Erixon, Philipp Lamprecht and Erik van der Marel ,The 
Economic Impact of Local Content Requirements: A Case Study of Heavy Vehicles, ECIPE 
OCCASIONAL PAPER, ُ/َُِٖ, p ّ. 
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مميار دكالر  ُٖٔنحك  َِِِ -َُِِر حجـ االنفاؽ الحككمة النيجيرية في قطاع النفط خالؿ مدة يقد
 (ُ)نتاجية الكطنية تكجيو متكسط ىذا االنفاؽ نحك المحتكل المحمي يزيد فرص التمكيؿ لمقطاعات اإل ف  إف

, َُِٕلسنة  (ْْ)زنة رقـ كفقان لقانكف المكا ( ترليكف دينارُٓنفقات كزارة النفط العراقية ) ككما تقدر
( ترليكف دينار كفقان لقانكف المكازنة ُٖك ) َُِٖلسنة ( ٗ)( ترليكف دينار كفقان لقانكف مكازنة رقـ ُٔك)
 -كينماز ىذا التمكيؿ بميزات عدة منيا : ,َُِٗلسنة  (ُ)رقـ 

فسيا بأمكاؿ متأتية نتيجة ف المشاريع الكطنية مف الكفاء بالتزاماتيا كالنيكض بنىذا التمكيؿ يمكٌ  ف  إ .أ 
ة اقتصادية لتحقيؽ التنمية يذاتو مز  بحدٌ  مركيشكؿ ىذا األ ,جنبيالمستثمر األ لدفشراء منتجاتيا مف 

 كيتصؼ التمكيؿ بيذه الحالة بأن و كسيمة سريعة لمخركج مف حالة العجز المالي. ,لمبمد

ية فكائد كال أبككنو تمكيالن ال يترتب عميو التمكيؿ المستحصؿ عف طريؽ الشراء كالتعامؿ ينماز  ف  إب . 
ىذا  ف  إة كيمكف القكؿ يٌسر مجراءاتو الإية ضمانات تذكر, فضالن عف أدكف مف ماليان جديدان ك  عبئان يضيؼ 

دكف فكائد فضالن عف  مف ؽ التمكيؿ االخرل كالمتنفس الكحيد لمحصكؿ عمى التمكيؿائالتمكيؿ يفكؽ طر 
 ص.دكره في تشجيع القطاع الخا

داة لتحقيؽ أشرط المحتكل المحمي ييعد   :دوات التنمية االقتصاديةأحد أشرط المحتوى المحمي  -2
بعض  ف  أال سيما ك ك نسانية لى تحقيؽ الرفاىية اإلإكتيدؼ االخيرة  (ِ)داؼ الجكىرية لمتنمية االقتصاديةىاأل

, كنمحظ (ّ)غيرىا مف معكقات التنميةلبطالة ك شي كانتشار ايالدكؿ تعاني مف الفقر كانخفاض المستكل المع
شرط المحتكل المحمي كسيمة مف كسائؿ رفع مستكل  ف  إ ذٍ إىداؼ التنمية أفي ىذا الشرط انسجامو مع 

                                                           
د. جميؿ حممي عبد الكاحد, قانكف المككف المحمي كفرض التكطيف الصناعي في نيجيريا, بحث منشكر عمى دار  (ُ)  

 .ٖٓ , صَُِٔ, ِٖالمنظكمة, العدد 
ية إٍذ ينظر إلييا بعضيـ عمى بسبب اختالؼ الفمسفة كالمناىج الفكر  مفيـك محدد لمتنمية يختمؼ الفقياء حكؿ تحديد (ِ)  
نيا عممية تيدؼ إلى خمؽ الطاقة كتؤدم إلى زيادة منتظمة في متكسط الدخؿ الفرد الحقيقي, كيعدىا اخركف بانيا" عممية أ

لتحقيؽ التغيير المطمكب في مجاالت متعددة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية,  شاممة تككف مرتبطة بخمؽ أكضاع جديدة
الى التقدـ كلممزيد مف تفاصيؿ ينظر: كليد  بيدؼ االنتفاؿ مف التخمؼ غيير البنياني لممجتمع بأبعاده المختمفةبمعنى الت

. حربي مكسى عريقات, مقدمة في التنمية كالتخطيط ّ,صََِٖالزماف, عماف, الجيكسي, أسس التنمية االقتصادية, دار
 .ُٓ, صُٕٗٗ , دار الكرمؿ, عماف,ِاالقتصادم , ط

 .ٕٖ-ٖٔ, صََِْ, مؤسسة التقدـ العممي, الككيت, ُصقر أحمد صقر, التنمية االقتصادية , ط (ّ)  
Dr. Sajal Lahiri, Dr. Yoshiyasu Ono, Foreign Direct Investment, Local Content Requirement, 
and Profit Taxation, economic journal ,Vol َُٖ, iss ْْٕ,dateُٖٗٗ , pْْٓ.  
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ك دائمية تمـز المستثمر بالمحتكل أغير مباشرة كقتية  كأعمؿ مباشرة  المعيشة مف خالؿ تكفيره فرص
ىداؼ التنمية كىك معالجة أخران مف آساسينا أىدفان  -دراسةمحؿ ال -المحمي البشرم, ككذلؾ يحقؽ الشرط 

 .(ُ) التكنمكجية المحميةالبطالة كزيادة القدرات 

ييعد  مف أكبر الصعكبات التي تكاجو البمداف كتأخذ الذم لى التنكع االقتصادم إكاخيران يؤدم الشرط      
السبب في ذلؾ اعتماد البمداف كمنيا  لعؿ  ك  ,صحاب االختصاصأحيزان كبيران في دائرة النقاش لمخبراء ك 

 العراؽ بشكؿ رئيسي عمى النفط بحيث يككف اقتصادنا قائـ بنسبة كبيرة عميو, كىذا ما يجعؿ االقتصاد
حيث انخفضت  َُِْعاـ  منتصؼعرضة أك رىينة لمتقمبات كتغيير األسعار كبدا ىذا كاضحان في 

إلى  َُِْدكالران في يكنيك  َُٓكبدأ االنخفاض مف  َُِٓبداية   األسعار إلى أكثر مف النصؼ حتى
كىذا ما انعكس سمبان عمى اقتصاديات مجمس التعاكف  َُِٓدكالران في يناير َٓمفقؿ أ أف كصؿ
 ,يقتضي تكفير مكارد بعيدة كؿ البعد عف المكارد النفطية إذٍ كلتحقيؽ التنكيع ليس باألمر السيؿ  الخميجي,
كتساب كالعمؿ مف نشاطات إنتاجية متنكعة, كإلنجاح ىذه العممية يقتضي تكفير عمى اال تقكـآلية  كاعتماد

 (ِ)بعض الشركط منيا" بناء قاعدة صناعية, إصالح القطاع العاـ كالخاص, كتنمية رأس الماؿ البشرم " 
"  :عمى التي تنٌص ( ِ)مف المادة ( ٓ)كده نظاـ المنافسات كالمشتريات السعكدم في الفقرة أكىذا ما 

 .تعزيز التنمية االقتصادية " -ٓ: تيلى اآلإيدؼ النظاـ ي

 

 

 

                                                           
, رسالة َُِٔ-َُٗٗء حسيف ميدم, تطكر االيرادات كأثرىا عمى التنمية القطاعات االقتصادية في العراؽ لمدة عال (1)  

  .ِٓ, ص َُِٗماجستير في العمـك االقتصادية, مقدمة الى كمية االدارة كاالقتصاد, جامعة القادسية, سنة 

Miriam Weiss ,the role of local content policies in manufacturing and mining in law and 
middle – income countries, departtment of policy ,research and statistics, workiing paper ُٗ/ 
َُِٔ , p ٓ. 

حبيب اهلل التركستاف, عصاـ الزامؿ, ناصر التميمي, خالد راشد, عمي الزميع, ىند عبدالرحمف, دياب عمي محمد,  (ِ)  
, مركز العربي لألبحاث كدراسة ُ التنكيع االقتصادم في دكؿ الخميج العربي, ط يكسؼ بف حمد البمكشي,ناجي ابي عاد, 
 .ُٔص  ,َُِٗسنة  ,لبناف -السياسات, بيركت
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 الفرع الثاني

 ا يشتبو بو من أوضاع قانونيةتمييز شرط المحتوى المحمي عم  

مف خالؿ  ال يتـٌ جنبية تشجيع الصناعات الكطنية كتطكيرىا كحمايتيا مف األضرار كالمنافسة األ ف  إ    
ن  ك  فحسب, شرط المحتكل المحميفرض  منيا الحماية القانكنية  اخرل تؤدم ىذا الدكرساليب أما تكجد ا 

 الإكضاع االخرل تشابو بيف الشرط كاألكجو أالرغـ مف كجكد عمى ك شرط التكطيف, لممنتجات الكطنية ك 
, لذا يستمـز مف الباحثة الكلكج في تمؾ أنو يتميز بجممة مف الخصائص كاألحكاـ التي تميزه عف غيره

الفرع ىذا كعميو سكؼ نقسـ لمشرط إلبراز ذاتيتو, ماؿ رسـ معالـ االنفصاؿ كاالستقالؿ ستكالمصطمحات ال
 تي:عمى النحك اآلك  الحماية القانكنية لممنتجات الكطنيةشرط التكطيف ك  عمى فقرتيف كسنفرد فقرة لكؿ مف

 :شرط التوطينشرط المحتوى المحمي عن  : تمييزوالً أ 
ستثمارات األجنبية كاستجالب التكنكلكجيا كالصناعات مف اال دة القصكلتحقيؽ الفائتسعى الدكؿ إلى      

"إلزاـ المستثمر  و:يعرؼ بأن  بشرط التكطيف الذم  يسمى مف خالؿ فرض ما كىذا ما يمكف تحقيقوالمتقدمة 
د  , ككذلؾ (ُ)جنبي بإعادة استثمار جزء مف قيمة العقد داخؿ الدكلة التي يستثمر فييا " األ و" ن  أعمى  حي
د جنبية التي تحصؿ عمى عقكد أك مشاريع باستثمار جزء مف قيمة ىذه العقكد داخؿ البملزاـ الشركات األإ

د  , (ِ)"ة عالي المضيؼ بمشاريع ذات تقنية جنبي بإعادة استثمار جزء مف لزاـ المكرد األإ" أيضان بأن و كحي
كالمضي , (ّ)بما يعكد عمييا بفكائد متعددة " قيمة العقكد المبرمة مع الدكلة في داخؿ االقتصاد المحمي 

أنيا أشارت إلى آلية الشرط كنطاقو, إذ تبنت دكؿ عدة شرط التكطيف قدمان مع الحدكد المتقدمة يمحظ 
كنظمتو بنصكص قانكنية كنظاـ المنافسات كالمشتريات الحككمية السعكدم كقانكف المحتكل النيجيرم 

   .نتناكلو تفصيالن في ثنايا البحثىذا ما س, ككذلؾ القانكف الكازاخي

                                                           
 ََِٗ(, مقاؿ منشكر عمى صحيفة القبس, سنة   OFFSETمحمد التكيجيرم, برنامج العمميات المتقابمة )االكفست (ُ)  

 ََِِ/َُ/ِِ الزيارة تاريخ.   .hittps // knowledgeholders. Wordpress. com عمى الرابط: , منشكر

ت كخطكة في تشجيع االستثمار االجنبي ساس عمي, نحك تطبيؽ برنامج االكفد. محمد عباس احمد, ناجحة عب (ِ)  
 ِْ, العدد ُة النيريف, المجمد جامع كالتجارة الخارجية لمعراؽ, بحث منشكر بمجمة كمية بغداد لمعمـك االقتصادية الجامعة,

 .ِْٖ - ِِٖ, ص ََُِ, سنة  
  د. عبد الحسيف العنبكي, برنامج االكفست )التعادؿ التجارم( مقاؿ منشكر عمى الرابط:  (ّ)  

https://www.authorstream.com .ََِِ/َُ/ِِ الزيارة تاريخ.    

https://www.authorstream.com/
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يقترب كثيران مف شرط المحتكل المحمي كيبرز لنا أكجو  معنى شرط التكطيف عمى النحك المتقدـ ف  أك     
 -:شبو عديدة يمكف بيانيا باآلتي

المحتكل المحمي مف الكسائؿ التي تنتيجيا الدكؿ لتطكير التكطيف ك شرط  عد  : يي ىدافاألمن حيث -1
الكطنية كتعزيز العمالة المحمية كتطكير  منتجاتلى مشاركة الالمحتكل المحمي إفييدؼ شرط  ,اصناعتي
شرط التكطيف الذم الحاؿ بالنسبة ل كذلؾك يجابان عمى تنمية الصناعة الكطنية, إكىذا ما ينعكس  قدراتيا

يجاد كتكسيع القاع ةالمضيف افييدؼ إلى نقؿ التكنكلكجيا كالصناعات الكاعدة إلى البمد دة الصناعية كا 
جيزة , عالكة عمى إنتاج بدائؿ منافسة لأللمعمالة الكطنية في مجاالت التكنكلكجيا المتقدمة كظيفيةفرص 

لمساعدة الصناعة  ان كالىما طريق عد  يي بيذا , ك كالمعدات المستكردة, كالتكجو لتصدير المنتجات المصنعة
 .(ُ)ىداؼ التنمية االقتصاديةأداة لتحقيؽ كأىا الكطنية لتطكير منتجاتيا كخدماتيا كتحسيف مستكا

بعدـ الداخمية تتمثؿ  عكائؽفال ,كخارجية عكائؽ داخمية التكطيفشرط يكاجو  من حيث المعوقات:-2
رضة لالستغالؿ ما يجعميا ع كلكياتيا"أامتالؾ الدكلة القدرة عمى تحديد ما تريده بشكؿ كاضح "عدـ تنظيـ 

ندرة الككادر البشرية القادرة عمى اكتساب خاصة كأف  ىذه الدكؿ تعاني مف  ,مناسبةال غير كنقؿ التقنيات
الخبرة المحمية إلدارتيا كفقداف الضكابط التشريعية التي تشكؿ  كعدـ تكافر, ىكذا تقنيات تتسـ بالحداثة

ي تفرضيا تتمثؿ بالقيكد التفيي ا العكائؽ الخارجية م  ألتكطيف صناعتو, ك  جنبياأل ماف لممستثمرأعنصر 
الدكؿ الصناعية بحيث تجعميا تتحكـ بعممية التصنيع في الدكؿ النامية كتكجييا حسب مصالحيا, كالديكف 

يجعؿ شرط التكطيف يقترب كثيران مف شرط المحتكل المحمي الذم كىذا ما , الخارجية التي تثقؿ كاىميا
جكد نصكص تحكؿ دكف تمكف مف كالتي تكمف بك  معكقات سكاء كانت معكقات تشريعية  يكاجو ىك اآلخر
المتعمقة بضعؼ الكاقع الصناعي كتردم البنى التحتية كمشكالت العمالة  أك غير تشريعيةإعماؿ الشرط 

  .(ُ)كالتي سنتصدل لبيانيا عمى نحك مفصؿ في الفصؿ الثاني , (ِ) الكطنية
                                                           

(ُ) Dr.Babafemi Oyewole, op. cit, p. ٗ. 
شركة السعكدية لمصناعات تكطيف التقنية في المممكة العربية السعكدية: دراسة تطبيقية عف ال العزيز محمد ابانمي,عبد (ِ)  

كمابعدىا.  ِِ, ص ُُٗٗ)سابؾ(, رسالة ماجستير مقدمة الى كمية العمـك التطبيقية, جامعة الخميج العربي, سنة االساسية
ف الحمداني, مؤسسة المدف الصناعية االردنية: دراسة تطبيقية لمتكطف الصناعي في االردف, رسالة ماجستير مقدمة شيري

كمابعدىا. د. ماىر صبرم دركيش, سياسات التكطف  ِّ, صُُٗٗالى كمية الدارسات العميا, الجامعة االردنية, سنة 
بحث منشكر بمجمة كمية بغداد لمعمـك االقتصادية الجامعة, العدد  عمى استقرار العمالة, الصناعي في الكطف العربي كاثرىا

عمى  , مقاؿرؤية استراتيجية جيا العسكرية:. د. اشرؼ محمد الكشؾ, متطمبات تكطيف التكنكلك ّٖ, ص َُِّ, سنة ّٕ
  رابط: عمى ال. منشكر  َُِٗنكفمبر  ِٓ, بتاريخ  ُِّْٓجريدة اخبار الخميج, العدد 
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معنية بإدارة  مختصةيشترؾ شرط التكطيف كالمحتكل المحمي بكجكد جيات  :الجية المنظمةمن حيث -3
, إذ تتكلى مياـ شرط التكطيف التقني لجنة مختصة تقكـ بتحديد متطمبات كتنظيـ سياسة كال الشرطيف
عتماد مقترحات اال  ستثمار كمراقبة سير تنفيذ شرط التكطيف كمراجعة كافة الجكانب المتعمقة بو,الشرط كا 

عتمدت التشريعات محؿ المقارنة اإذ  التنظيـ,مف ناحية  شرط المحتكل المحميل ان يجعمو مشابيىذا ما ك 
كالعمؿ عمى تطكيره, كييأة المحتكل المحمي  الشرطتنفيذ  لرقابةعمى تككيف لجاف مختصة كمجالس 

المحتكل المحمي كتطكير فرص  كالمشتريات الحككمية السعكدية كالتي يكمف دكرىا بمتابعة متطمبات
 . (ِ)كدة مف فرضوإعمالو عمى النحك الذم يحقؽ الغاية المنش

لشرط المحتكل المحمي منيجان  عاله ينفؾ عراه في مكارد اخرل ككأفٌ أكجو التقارب كالتماثؿ أ ف  أال إ    
 -: ىمياأ عدة في أمكر شرط التكطيفعف  ان متميز  ان كنطاق

تمؼ محؿ كؿ منيما يخ فرض بنطاؽ التجارة الدكلية إال أفٌ كاف كال الشرطيف يي  ف  كأ :محلال حيثمن -1
فمحؿ شرط المحتكل المحمي يكمف بإلزاـ المستثمر بإستعماؿ السمع كالخدمات كالعمالة  ,عف اآلخر
لزاـ المستثمر األجنبي بتكطيف التقنيات كالصناعات المتقدمة إمحؿ شرط التكطيف بتجسد يبينما المحمية, 

 . بيف االثنيف ان ىذا ما يشكؿ فارقك 
سمكب كىك األ :DIRECT OFFCETكليماأ فاسمكبألمتكطيف  :االدراج ساليبأاالستثمار و من حيث -2

ثانييما: , المتعاقد عميو صناعة مشابية تخدـ القطاع جنبي بإقامةاأل المستثمر ييمـز بو الذم
INDIRECT OFFCET خر ينطبؽ مع خطط التنمكية لمبمد آبإقامة صناعة تخدـ قطاع  لزاـ المستثمرإ

بمعنى كأف يككف , (ّ) ك بمجاؿ االتصاالتأقطع الغيار لمسيارات ك أ حتياجاتو كإنشاء مصنع لألدكيةا  ك 

                                                           
 

 //com alkhaleej – www.akhbar. hittps.. ََِِ/َُ/ِِ الزيارة تاريخ. 
 .مف ىذه الرسالة ّٗ - ُٖ فحةنظر صا (ُ)
 –د .ناجي التكني , برنامج االكفست: بعض التجارب العربية, بحث منشكر عمى مكقع المعيد العربي لمتخطيط  (ِ) 

 . َُِِ/ُ/ِ. تاريخ الزيارة  api.org-http://www.arab.عمى الرابط َِ-ُٖ, ص ََِِ, مايك  ِالككيت, العدد 
  (ّ) ANNA MALM, technology transfer within related offset business –from an aircraft 
production perspective,division of manufacturing engineering, debartment of management 
and engineering,linkoping university, َُِٔ,pُ-ِ. Offset in the aerospace and defence  
industry, international forum on business ethical conduct for the aerospace and defence 
industry ,pٕ-ٖ.    
 

http://www.akhbar/
http://www.arab-api.org/
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صمي الذم يفرض فيو شرط التكطيف في القطاع العسكرم, بينما كاف الشرط الكارد في ذلؾ العقد العقد األ
, بينما لشرط دكيةيمـز تمؾ الشركة المتعاقدة أف تكطف جزء مف قيمة الصفقة في مجاؿ قطاع صناعة األ

إلدراج شرط المحتكل المحمي كالتي يتفرع منو  لزاميسمكب اإلاأل: كؿاأل مغايراف لمحمي أسمكبافالمحتكل ا
 .(ُ)ختيارماالسمكب األ: كالثانيالتراخيص كالمشتريات الحككمية كالتحفيزات المالية, 

اد مرحمة التشغيؿ كالصيانة كير منيا مراحؿ عدة ف إلعماؿ شرط التكطيف أ :التنفيذ مراحلمن حيث - 3
تيعد  مف التي مرحمة التكييؼ , ك صالحياإتشغؿ كتدار ىذه التقنية بأيدم عاممة كطنية كتتكلى  فٍ أبيا 

المجتمع المحمي الذم  التقنية الحديثة عمى بيئة مكائمةصعب المراحؿ التي تستغرؽ كقتان لتطكيع ك أ
دارييف يف كالعمماء كالتقنييف كاإلمف خالؿ تنمية قدرات الباحثتتـٌ مرحمة التغيير كالتطكير , ك تستكطف فيو

ال بعد تزكيد إلى مرحمة االبداع كاالبتكار, كىذه المراحؿ ال تتحقؽ إكدراسة التجارب الدكؿ االخرل ليصمكا 
 . (ِ) بينما يفتقر شرط المحتكل المحمي لتمؾ المراحؿ ,القاعدة الصناعية باألفراد المدربيف

حد ألكف شرط التكطيف ييعد  , تفاقية كقانكنيةاذات طبيعة مختمطة  ماين  أب افشرطاليتميز كخالصة القكؿ: 
 شمؿ مف شرط التكطيف.أكسع ك أ سياستو كاالخيرالمتطمبات العممية لشرط المحتكل المحمي 

 المنتجات الوطنية: تمييز شرط المحتوى المحمي عن حماية ثانيًا:
ت مساحة كاسعة مف الجدؿ كالمناقشات بيف مكضكع الحماية مف المكضكعات الحساسة التي شغم عد  يي     

" تكفير األماف كاإلطمئناف كالضماف لمشخص في ممارسة  بكجو عاـ كيراد بيا ,الميتميف بيذا الجانب
حقكقو كحماية مصالحة القانكنية عف طريؽ كسائؿ كأدكات ىيأ القانكف لو استخداميا عند مكاجيتو خطران 

"  فيما تتعمؽ بالمنتج الكطني تعنيالحماية القانكنية  ف  ألى إثيف ", كذىب بعض الباح (ّ)كتعرضو لمضرر
م اعتداء قد يمحؽ الضرر أنتاجية المشركعة كحمايتيا مف عدـ المساس بحقكؽ المنتجيف كمصالحيـ اإل

                                                           
 

. محمد التكيجيرم, برنامج العمميات المتقابمة ِْٖص  ,در سابؽمصد. محمد عباس احمد, ناجحة عباس عمي,  
 :عمى المكقع  ََِٗ, مقاؿ منشكر عمى صحيفة القبس, سنة OFFSETاالكفست 

hittps //  knowledgeholders. Wordpress . com. . الزيارة تاريخ ِِ/َُ/ََِِ  
 مف ىذه الرسالة . َُٕ – ٓٗانظر صفحة  (ُ)
 .ُِ-ُٗ, ص مصدر سابؽمد ابانمي, عبد العزيز مح (ِ)  
 .ٓٔ, ص َُِٔ,مكتبة زيف الحقكقية, بيركت, ُد. شيركاف ىادم اسماعيؿ, الحماية القانكنية لممنتجات الكطنية, ط (ّ)  
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 المعدؿ  ََُِلسنة  ُُحماية المنتجات العراقية رقـ  قد جاء المشرع العراقي في قانكفك  ,(ُ)" بمنتجاتيـ
" المنتجات: السمع الصناعية عمى ذلؾ بقكليا ( اكالن ُالمادة )لممنتجات مكضكع الحماية إذ نصت  معرفان 

 ك الزراعية ) النباتية كالحيكانية ( المنتجة في العراؽ بما فييا المحاصيؿ الزراعية ".أ
ك يجعميما يقترب مف شرط المحتكل المحمي عمى نححماية المنتجات الكطنية ل المفيكـ العاـ ف  إ    

 -:برزىاأ عدة يشتركاف بأمكر
لى إ يافيسع ف كالن مف حماية المنتجات الكطنية كشرط المحتكل المحميأحيث االشتراك في الغاية: -1

زيادة مشاركة الشركات الكطنية في ناتج العمؿ عمى ك  ,المحمية كتكسيع نطاقيا منتجاتكدعـ ال تشجيع
األجنبية  لى مرحمة النضج لمكاجية المنافسةإمف الكصكؿ  ةة الكطنيجمالي كتمكيف الصناعالمحمي اإل
كىذا ما يتطمب مف الصناعة المزيد مف الكفاءة كالتطكر عمى صعيد الخبرات  ,االكتفاء الذاتي بغية تحقيؽ

( منو ِالفقرة الثانية مف المادة ) نصت إذ ىذا ما يؤكد عميو قانكف حماية المنتجات العراقية ,نتاجكاإل
تكفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجيف المحمييف كتييأتيـ لممنافسة في االسكاؽ المحمية  -يان ثان" عمى:

 .(ِ)لى متابعة مف الجيات المختصة لمتأكد مف تطبيقوإكالىما بحاجة  ف  أزيادة عمى  كالعالمية "
جات الكطنية كشرط تكجكه التشابو بيف حماية المن لحدإالتعريفة الجمركية  تيعد  من حيث األساليب: -2

( ُْ) المادة ما نصت عميول استنادان  (ّ) ساليب الحمايةأحدل إ التعريفة الجمركية د  عتي إذ  ,المحتكل المحمي
 أك المستكرد المنتج عمى كمركية تعريفة فرض"   فييا جاء التي العراقية المنتجات حماية قانكف مف ثانيان 
 تدخؿ المستكردة المادة عمى تخفيضيا أك المطبقة التعريفة إلغاء أك عمييا المطبقة الجمركية التعريفة زيادة
التي  –ساليب إدراج شرط المحتكل المحمي أالكقت نفسو إحدل نيا في أكما , " المماثؿ المنتج إنتاج في

                                                           
مقدمة لكمية  دراسة مقارنة, رسالة ماجستير-مرتضى عبد الحمزة ىاشـ, النظاـ القانكني لدعـ المنتجات الكطنية  (ُ)  

  .ْٔ, ص ََِِامعة القادسية, سنة القانكف ج
, عمى َُِٔ\ُِ\ُٗاعة الكطنية مقاؿ منشكر بتاريخ دالؿ العكيمي, الحمائية التجارية مذىب اقتصادم لحماية الصن (ِ)  

   .http\\annabaa. Org .Arabic \economicrepots  الرابط
Miriam Weiss, OP. cit , p.ٖ . 

متكلي. د. منى الجرؼ, الصناعة كالتصنيع في مصر الكاقع كالمستقبؿ حتى  د. جكدة عبدالخالؽ. د. مثاؿ (ّ)  
ادارة اعماؿ الدكلية, شركة دار االكاديميكف لمنشر  د. يكسؼ الكافي, .ٖٗ, صََِٓ, المكتبة االكاديمية, ََِِعاـ

 .ّٗ, ص َُِٕكالتكزيع, 
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دراج شرط المحتكل إذ تخفض التعريفة بشركط منيا إ - البحث القادـ مفسنتناكليا تفصيالن في 
  .(ُ)المحمي

ىك تطكير فرض الحماية عمى المنتجات الكطنية  مسكغاتمف  فأ الوليدة: الصناعات تطوير-3
فال تزاؿ ىذه , نكع مف الصناعات لف تنضج بعد ف ىكذاكخاصة في الدكؿ النامية؛ ألالصناعات الكليدة 

ـ  مقتبؿ مسارىا الصناعي كلك تركت أماـ منافسة الشركات األجنبية المتطكرة كالعر  الصناعات في  يقة لت
عفاءىا إكبطرائؽ عدة منيا  لى حماية ىكذا نكع مف الصناعاتإكمف ىنا جاءت الحاجة  ,عمييا القضاء

مف الضرائب كرفع الرسكـ الجمركية عمى السمع المستكردة المشابية لمسمع المحمية كتقديـ الدعـ المتمثؿ 
الصناعات  دخاؿإيعمؿ عمى  ذمالشرط المحتكل المحمي  ما يسعى لتحقيقوكىذا  ,بالقركض لتطكيرىا

جنبية عمى مستكل عاؿو كاكتسابيا أالكطنية في نطاؽ التجارة الدكلية مف خالؿ تعامميا مع شركات 
جنبية, لتطكير نفسيا مف خالؿ البرامج التدريبية المقدمة مف لدف الشركات األ الميارات كالخبرات الالزمة

ادرة عمى فتح فركع كتكسيع نطاقيا كتطكير قدراتيا مكاؿ تجعميا قألى تككيف رؤكس إككؿ ىذا يفضي 
 .(ِ) لزاـ الجيات المعنية بأخذ كاستعماؿ منتجات ىذه المشاريع الكليدةإنتاجية مف خالؿ اإل
 ىذا منعيبالرغـ مف التقارب بيف شرط المحتكل المحمي كحماية المنتجات الكطنية المذككرة أعاله ال ك     

 -ا كالمتمثمة بما يأتي:بينيممف كجكد فكارؽ جكىرية 
ممارسة غير مشركعة " محظكر" صؿ األ مف حيثشرط المحتكل المحمي  عد  يي : المشروعيةمن حيث -1

الحماية ف أنجد جراءات التعكيضية, بينما تفاقية الدعـ كاإلاال سيما ك تفاقيات منظمة التجارة العالمية كفقان ال
مف الممارسات  ة المنتجات المحميةحماي مف خالؿكع العمؿ غير المشر  مكاجية زاءأالقانكنية تككف 

لى إ" ييدؼ ىذا القانكف  :( مف قانكف حماية المنتجات العراقية عمىِ) المادة تنٌص  ذٍ إالتجارية الضارة, 
حماية المنتجات العراقية مف اآلثار المترتبة عف الممارسات الضارة في التجارة  -تحقيؽ ما يأتي اكالن 

صؿ في األ عد  يي شرط المحتكل المحمي  ف  أ مف ثـ ؽ كمعالجة األضرار الناجمة عنيا ",الدكلية مع العرا

                                                           
 مف ىذه الرسالة . َُٓ – َُِانظر صفحة  ((ُ
, رسالة غذائي المستداـ في الدكؿ الناميةسياسات تحرير التجارة الدكلية عمى تحقيؽ االمف ال ثارآعريبي مريـ,  (ِ)  

, َُِّلى كمية العمـك االقتصادية كالعمـك التجارية كعمـك التسيير, جامعة فرحات عباس, الجزائر, إماجستير مقدمة 
  .ُْص
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حماية القانكنية فيي كسيمة قانكنية تعمؿ لمحيمكلة دكف كقكع الما كأ ,حدل صكر الدعـ المحظكرإ
 . (ُ)مريفكالفرؽ كاضح بيف األ الممارسات غير المشركعة

 يحدد بمكجبونطاقيف أحدىما مف حيث األشخاص  ت الكطنيةالمنتجالحماية  ف  أ :من حيث النطاق-2
رؼ المشرع في قانكف حماية عٌ ىـ المنتجكف المحميكف ك ك  ,شخاص المشمكليف بالحماية التي يكفرىااأل

"مجمكع المنتجيف المحمييف : يـن  أعمى مصطمح "المنتجكف المحميكف"  (ُبمكجب المادة ) المنتجات العراقية
نتاج المحمي جمالي اإلإكبر مف نتاجيـ النسبة األإك المنافس الذم يمثؿ مجمكع أماثؿ لممنتج المحمي الم

 المنتجات الكطنية التي تدخؿ في كفيو تحددخر مف حيث المكضكع كاآل, (ِ)مف ىذا المنتج " 
ما  السمع الصناعية كالزراعية فيما عدا المنتجات البترككيمياكية كالنفط الخاـ كىذا كتشمؿالحماية  مجاؿ

فمف حيث االشخاص فيك يشمؿ المستثمر  ا شرط المحتكل المحميم  أ, (ّ)تفاقية الجات إنصت عميو 
 الكطني كاألجنبي, اما مف حيث المكضكع فيك يمتد ليشمؿ السمع كالخدمات كالعمالة كالتقنية المحمية

 االتجاه الضٌيؽيما كلأ, "" مصطمح المحمي  كالذم يرتكز عمى المكضكعي وف لتحديد نطاقافيناؾ اتجاى
يدكر تركيز ىذا التكجو باالىتماـ بالمناطؽ المحمية "الجماعات المحمية" أم المنطقة الجغرافية  الذم

أٍف تشمؿ ىيئات صغيرة مثؿ الجمعيات المحمية أك ىيئات كبيرة مثؿ  لعمميات االستخراج, كيمكف
دكف تخصيص مف  ؿ كؿ ما ىك كطنياالتجاه المكسع يمتد ليشمك , طعاتالمحافظات كالكاليات كالمقا

  .(ْ)مكاني
تفاقيات منظمة التجارة ا تشرط المحتكل المحمي باالستثنائية, إذ تضمن ينماز: من حيث االستثنائية-3

العالمية عمى عدد مف االستثناءات بخصكص شرط المحتكل المحمي لصالح الدكؿ النامية, زيادة عمى 

                                                           
 . ْٔص مرتضى عبد الحمزة ىاشـ, مصدر سابؽ, (ُ)  
" مف الالئحة ُالمعدؿ كتقابميا المادة" ََُِلسنة  ُُ( رابعان مف قانكف حماية المنتجات العراقية رقـ ُالمادة )ينظر  (ِ)  

بشاف حماية االقتصاد القكمي مف االثار الناجمة عف الممارسات الضارة  ُٖٗٗلسنة ُ ُٔالتنفيذية لمقانكف المصرم رقـ 
حمية: المنتجكف المصريكف لممنتجات الصناعية اك الزراعية المثيمة لممنتج في التجارة الدكلية  كجاء فييا " الصناعة الم

 المستكرد الذم يمثؿ مجمكع انتاجيـ النسبة الغالبة  مف اجمالي االنتاج المحمي مف ىذا المنتج "
 .ّٔص   ,شيركاف ىادم اسماعيؿ, مصدر سابؽ (ّ)  

  (ْ) Ana Maria Esteves, Bruce Coyne and Ana Moreno, local content initiatives: Enhancing  
the subnational benefits of the oil, gas and mining sectors, natural Resource governance 
institute, July َُِّ, pْ. Damilola S Olawuyi, LOCAL COUNTENT Requirement in oil and 
gas contracts :regional trends in the middle east and north Africa ,َُِٗ, pَُٕ. 
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الخاصة لمدكؿ النامية كاألقؿ نمكان بحكـ أف ىذه الدكؿ غير قادرة  ذلؾ تكفير المركنة الالزمة كالمعاممة
نمكان   األقؿتفاقية الدعـ كاإلجراءات التعكيضية لمدكؿ اعمى االلتزاـ الفكرم بقكاعد االتفاقية, إذ اتاحت 

( ِٕ( سنكات كفقان لممادة )ٓ( سنكات, ككذلؾ الدكؿ النامية لمدة )ٖبتطبيؽ شرط المحتكل المحمي لمدة )
( المبينة مسبقان, فال كجكد ليذه السمة كاالستثناءات في حماية المنتجات الكطنية كالفرؽ كاضح ّبفقرتيا )
 بينيما.  

 ف  أكبعد عرض أكجو الشبو كاالختالؼ بيف حماية المنتجات الكطنية كشرط المحتكل المحمي نالحظ ب    
كثر نجاعة؛ ألنو يكفر أحمي فيك شيء معنكم ك ا شرط المحتكل الممٌ , أمادم شيهءحماية المنتج الكطني 

 ىداؼ لتعزيز الصناعات الكطنية بشكؿ أكسع كأشمؿ.األالضماف كيحقؽ 
 المبحث الثاني

   المحمي المحتوى لشرط القانوني التأصيل
تفاقيات ال نتطرؽجعمنا  تجاه شرط المحتكل المحمي بيف الحظر كالتطبيؽ, كىذا مااتباينت المكاقؼ     

المحتكل المحمي؟ كما المنافذ مدل إمكانية فرض شرط  ما كالتعمؽ بأحكاميا لنرل التجارة العالميةمنظمة 
إذ  ,تفاقياتعمى النصكص الكاردة في تمؾ االلمشرط  ساس القانكنيال يقتصر األك  القانكنية لتطبيؽ ذلؾ؟

ث عف تجارب الدكؿ مر الذم دفعنا لمبحتسعى دكؿ عدة إلى تبني الشرط كتنظيمو بقكانيف خاصة, األ
 مثاليا عربيةـ دكؿ أ نيجيريا ككزاخستافدكؿ أجنبية ككانت أسكاء  -محؿ الدراسة  –المنظمة لمشرط 

سنقسـ  كألجؿ ذلؾ, كما ىك معركؼ لمقاربتيا لظركؼ العراؽ ككنيا بمدانان نفطيةالمممكة العربية السعكدية 
تفاقيات الدكلية, شرط المحتكل المحمي في االل نياالساس القانك األكؿ:  ىذا المبحث عمى مطمبيف نبيف في

 .القكانيف المنظمة لشرط المحتكل المحمي كالثاني:

 المطمب األول
 ةاالتفاقيات الدولي في المحمي المحتوى شرطاالساس القانوني ل

ما بيف تفاقيات منظمة التجارة العالمية يرتكز عمى إزالة القيكد كالفكارؽ اإذا كاف المبدأ العاـ في     
ذم يقكـ عمى األجنبي كالمحمي, كىذا ما يبدك لمكىمة األكلى أنو يعارض سياسة شرط المحتكل المحمي ال

 تتسـمنافذ قانكنية نا ل ييبرزأف  الخكض بأحكاـ ىذه االتفاقيات  الإ ,ىك كطني افكرة االنحياز لكؿ م
األمر يختمؼ  أف  ك قؿ نمكان, النامية كاألمنح االستثناءات كالمعاممة التفضيمية لمدكؿ  تعمؿ عمى المركنةب

ينا تقسيـ ىذا المطمب عمى أرتأالخدمات, لذلؾ  كأذ كانت تتعمؽ بالسمع فيما إتفاقية حسب مكضكع اال
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كالثاني: اتفاقيات منظمة التجارة العالمية  ,فرعيف األكؿ: اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعمقة بالسمع
 المتعمقة بالخدمات.

 فرع األولال
 منظمة التجارة العالمية المتعمقة بالسمعتفاقيات ا

التي يراد ك فرض القيكد الكمية تقكـ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعمقة بالسمع عمى مبدأ حظر     
تفضيؿ بيا " تمؾ القيكد المفركضة عمى المستكردات بحيث تحدد كمية البضائع كالخدمات المتاجر بيا " ك 

يجعؿ ىذه االتفاقيات متعارضة مف حيث المبدأ مع االمر الذم السمع المستكردة, عمى المحمية  السمع
مر ال يسرم عمى إطالقو فبيف ف ىذا االأال إ ,مضمكنو الذم كنا قد بيناهك شرط المحتكل المحمي بمعناه 

مف خالؿ استعراض  يامعرفتطيات ىذه االتفاقيات منافذ قانكنية تبيحو عمى كجو االستثناء كالتي سنحاكؿ 
 ىذه االتفاقيات تباعان كعمى النحك اآلتي: 

  (  GATTالعامة لمتعريفات الجمركية والتجارة ) االتفاقيةواًل: أ
كتقـك  ,عمى مصالحيا فييا ثمرة تخطيط الدكؿ الصناعية كليس غريبان أٍف تركز (ُ)تفاقية الجاتا تيعد      
المعاممة  مبدأ" "ك Non discriminationدـ التمييز"مبادئ عدة منيا مبدأ ع عمىية قاالتفا

معاممة البضائع األجنبية معاممة ال ضركرة حكؿ  االخير يتمحكر, ك (ِ) "National Treatment"الكطنية
تمؾ البضائع الشركط كالمتطمبات جميعيا في  التي تمنح لمبضائع المحمية طالما تكفرتمؾ  تقؿ أىمية عف

ايا كافة باستثناء تجارة كتيعد  المعاممة الكطنية بمثابة إلزاـ عاـ في القض امؿ بيا,المتع التي يفرضيا البمد
 .(ّ)الخدمات

                                                           
تككف ىيكميا يكىي اتفاقية متعددة االطراؼ  General Agreement on Tariffs and Trade اختصار عف GATTالجات  (1)

 .منضمة ليا دكلة  ُُٕككصمت إلى ُْٗٗعاـ  قد دخمت ىذه االتفاقية حيز التنفيذ , كمف اربعة اجزاء

.حسيف ِٖٗص, ََُِالنيراف لمنشر كالتكزيع, االردف,  ,ُط, اضرات في االقتصاد السياسيمح ركاء زكي الطكيؿ, (ِ)  
 ثارىا عمى اقتصادات الدكؿ النامية بشكؿ عاـ كالعراؽآتحرير التجارة الخارجية ك  كريـ عبيس حساف, عباس حسيف الشمرم,

 –عالء كماؿ, الجات كنيب الجنكب.ُٕ, صَُِٖ جامعة بابؿ,-دارة كاالقتصادبحث مقدـ الى كمية اإلبشكل خاص, 
 .َُِّ\ُ\ ِٕبتاريخ    www. m .alhewar .orgىداؼ كالمبادئ, مقاؿ منشكر عمى المكقع الجات األ

, دار العبيكاف لمنشر, المممكة ُامريتا نارليكار, الكجيز في منظمة التجارة, نقمو الى العربية, عبد االلو المالح, ط (ّ)  
 , دار الميسرة لمنشر كالتكزيع,ُ. د. عمي عباس, ادارة االعماؿ الدكلية, طِٔص ,ََِٖاض, الري -العربية السعكدية

. احمد ميدم عمي ىزازم, تحميؿ ُِِ, ص ََُِالتجارة الدكلية,  د. ميراندا زغمكؿ رزؽ, .ِٖ,ص ََِٗ عماف,
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"  التي جاء فييا( ّ( مف المادة )ْالفقرة )بمكجب تفاقية الجات عمى مبدأ المعاممة الكطنية اكنصت     
حة لممنتجات المماثمة ذات ف تمنح المنتجات المستكردة معاممة ال تقؿ تفضيالن عف تمؾ الممنك أيجب 

عمى البيع الداخمي, كعرضيا  المنشأ الكطني لجية جميع القكانيف, كالمكائح, كالشركط الداخمية التي تؤثر
لمبيع كالشراء كالنقؿ كالتكزيع ", كييعد  مبدأ المعاممة الكطنية مف المبادئ التي تؤثر في تدابير شرط 

المنتج  تمييز المنتجات المحمية كحمايتيا ضدٌ  عالهأح المبدأ ال يبيذ إ, بشكؿ رئيسي المحتكل المحمي
جنبية المستكردة تفكؽ ما يفرض محمي أك فرض رسـك عمى السمع األالاألجنبي كمنح اإلعانات لممنتج 
" المعاممة الكطنية " آثاره عمى المدل القصير كالبعيد فمصداؽ األكؿ في  عمى مثيميا المحمي؛ كليذا المبدأ

خر تشجيع الصناعات الكطنية عمى تحسيف مكاصفاتيا عدالة كالمعاممة المتساكية, كمصداؽ اآلتحقيؽ ال
ييعد  شرط المحتكل  كعميو, (ُ)كمنافستيا في االسكاؽ الكطنيةجنبية المماثمة دائيا لتتساكل مع السمع األأك 

المادة  جاءت بوما ل خالؼ الن يمنح السمع المحمية تفضي طنية ككف الشرطالمحمي انتياكان لمبدأ المعاممة الك 
 .                                     مف ىذه االتفاقية الثالثة
كاآلخر مادم أكليما بتحقؽ عنصريف انتياؾ شرط المحتكل المحمي لمبدأ المعاممة الكطنية  كيتحقؽ    

ية بالرغـ مف التشابو فيتحقؽ العنصر المادم متى ما فضمت الدكلة السمعة المحمية عمى األجنب ,قانكني
 بيف السمعتيف مع أف قياس ىذا الشبو ليس باألمر الييف كيختمؼ في ظؿ غياب معيار لضبط ىذا التماثؿ

المنظمة لشرط  -نظاـ أك الئحة -ا العنصر القانكني فيتحقؽ عندما تقكـ الدكلة كبمكجب قكانينيامٌ أ,(ِ)
ـ  ع المحمية, تعاقد معو استخداـ السمالمحتكل المحمي بالزاـ مف ت ذلؾ عمى نحك طكعي مف قبؿ  كاحيانان يت

ٌما العكس  كالشرط  في حالة صدكره مف الدكلة بشكؿ قانكف يتسـ بالكضكح, ,المتعاقد في حالة عدـ  -كا 
                                                           

 

, رسالة ماجستير مقدمة الى قتصادمرة العالمية عمى االمف االانعكاسات انضماـ المممكة العربية السعكدية لمنظمة التجا
جكرج سكركس, جكرج سكركس كالعكلمة, تعريب د.  . د. َّ, صَُِٕكمية العمـك االستراتيجية,  –جامعة نايؼ العربية
 .ٖٓ, ص ََِّ, دار العبيكاف لمنشر , السعكدية, ُىشاـ الدجاني, ط

, دار ُادية كآثارىا المستقبمية في االقتصاد العربي, طىيفاء عبد الرحمف ياسيف التكريتي, آليات العكلمة االقتص (ُ)  
  .ِّٗ, صََُِالحامد, 

  (ِ) Isabelle  Ramdoo, Local content trade and investment : is there policy space left for 
linkges development in resource-rich countries? discussion paper no َِٓ December َُِٔ , 
pُٓ. Holger Hestermeyer &Laura NIELSEN, The Legality of Local Content Measures under 
WTO Law, Journal of World Trade, Iss َُُُ-َِٕٔ, َُِْ Kluwer Law International BV, The 
Netherlands, ّ November َُِٕ, p ِٕٓ.  
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, كمتى ما تعقيدان  كىنا يككف أكثر -الحككمةبراـ العقد مع ككالة حككمية أك مؤسسة مممككة مف قبؿ إ
ما بمعاممة أقؿ مف المنتجات المحمية كىذا تحظى المنتجات المستكردة فأجد عاله نأتحقؽ العنصريف 

 المحتكل المحميلكؿ ما ىك الممنكحة  المعاممة التفضيمية فئة ضمفتندرج ك , يخالؼ مبدأ المعاممة الكطنية
جات معينة مف التدابير التي تسعى إلى حجز أسكاؽ معينة أك االشتراط لشراء منتمسائؿ عدة منيا 

ىمية مف المنتج المحمٌي, , كبالمحصمة سكؼ يعامؿ المنتج المستكرد عمى نحك أقٌؿ أرديف محمييف فقطمك 
 .(ُ)مع المادة الثالثة الفقرة الرابعة متعارضان شرط المحتكل المحمي  ليككف
ذا كانت ك      نيا ال تخمك مف أ مف حيث المبدأ شرط المحتكل المحمي إالك تفاقية الجات تحظر اا 
 عماؿالتي تبيح استستثناءات , ككاحدة مف ىذه االالدكؿ الناميةلمصمحة  معظميا تجاءالتي اءات ستثناال

التي تنٌص ك  / أ(ٖ) في فقرتياالمادة الثالثة متعمؽ بالمشتريات الحككمية الذم قضت بو المحتكل المحمي 
تنظـ قياـ الككاالت نظمة أك الشركط التي " ال تنطبؽ أحكاـ ىذه المادة عمى القكانيف أك األ :عمى

ك بغرض أالحككمية بشراء المنتجات المشترات ألغراض حككمية كليس بيدؼ إعادة بيعيا تجاريان 
المادة  فقد نصت ,(ِفقرتيا)ب المادة السابعة عشركذلؾ ك ي انتاج السمع ألغراض تجارية ", استخداميا ف

لى المؤسسات التجارية الحككمية, الذم إااللتزاـ األساسي بالنسبة  -ُ"  :عمى الجات اتفاقية مف (ُٕ)
ك خاصة مف الدكلة, أالتي تتمقى امتيازات حصرية  كأالمؤسسات المممككة مف الدكلة,  ف  أعمى  ينٌص 

مر الذم يفرض عمى ىذه ستتصرؼ عمى نحك يتفؽ مع المبادئ العامة لممعاممة غير التمييزية, األ
ال تنطبؽ  -ِساس االعتبارات التجارية. أصاـر عمى المؤسسات القياـ بعمميات الشراء كالبيع بشكؿ 

ك أ( عمى المشتريات الحككمية, كالتي تتضمف المشتريات التي قامت بيا الحككمات, ُأحكاـ الفقرة)
 فمف استقراء النٌص , (ِ)عادة البيع ."ا  الككاالت الحككمية الستيالكيا الخاص كليس مف اجؿ التصنيع, ك 

لمنشأة التجارية الحككمية مف مبدأ المعاممة الكطنية بالنسبة لمشترياتيا بشرط قد استثنت ا نياأعاله نجد أ
ف أبمعنى  ك إعادة البيعأف تككف تمؾ األخيرة لغرض االستيالؾ الخاص كليس الشراء مف أجؿ التصنيع أ

                                                           
  (ُ) Holger Hestermeyer &Laura NIELSEN, op. cit, p. ّٕٓ. Dr. Sherry Stephenson, 
Addressing Local Content Requirements in a Sustainable Energy Trade Agreement, vol ْ, 
lss ّ, June َُِّ, Pَُ . 

فائزة غني ناصر, مصطفى جاسـ محمد, النظاـ التجارم العالمي الجديد  عالء ابك الحسف اسماعيؿ العالؽ,.د  (ِ)  
 . ُِّ –ُِِ, صَُِّ, , دار المأمكف لمترجمة كالنشر, بغدادُط  ة العالمية,منظمة التجار 
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مف البمداف  لمعديد ف  أمف ثـ  ,(ِ)كليس تحقيقان ألغراض تجارية (ُ)يككف الشراء تمبيةن ألغراضيا الحككمية 
لدييا ىيئات كطنية تعمؿ في مجاؿ التجارة الدكلية بما في ذلؾ الشركات المممككة لمدكلة  الغنية بالمكارد

ف يحقؽ دعمان لممحتكل أاالستفادة مف ىذا االستثناء الذم مف شأنو  حؽ لياك  التي لدييا عمميات تجارية
ممنشأة التجارية , كبذلؾ ل(ّ)النقؿ كغير ذلؾالسعر كالجكدة كالتسكيؽ ك ك مع مراعاة مسائؿ عدة المحمي

 .(ْ) ةممة الكطنيالمعا مبدأ تفٌر مف أحكاـف أكالككاالت الحككمية الحككمية 

                                                           
 بمعنى ",الغرض" مف أكثر"  حاجة" كممة  استعماؿب(  Les Besoins des Pouvoirs)الفرنسي والفقي كصرح (ُ)  

 .الحككمة الحتياجات المشتريات
  (ِ) Holger H estermeyer& Laura Nielsen, op. cit ,p. ٕٕٓ. Felipe Bras, jean –Jacques Brullot 
, Jason Chua, ch antel Dagnnaud ,lauri Railas ,chistion sylvain ,Michele lyra tostes ,ICC-
ECCO GUIDE TO INTERNATIONAL OFFSET CONTRACTS ,Pٕ.                                                                 
  (ّ)  Isbell Ramdoo ,op. cit , p.ُٔ . Miriam  Weiss, OP. cit , p.ُٓ.  

: " عمى االقتصادية لمتنمية الحككمية المساعدة عنكاف تحت الجات اتفاقية مف( ُٖ) المادة تنص آخر استثناء كفي (ْ)  
 كخصكصان  قتصاداتياال المتقدـ التطكير طريؽ عف تيسيره يمكف االتفاقية ىذه أىداؼ تحديد أف المتعاقدة االطراؼ تؤكد -ُ
 مف األكلى مراحميا في تزاؿ كال المعيشة مف منخفضة بمستكيات إال االقتصادية إمكانياتيا تسمح ال التي األطراؼ تمؾ

 برامج تطبيؽ أجؿ مف -ليا الضركرم مف يككف أف يمكف أنو, ذلؾ مف أكثر المتعاقدة األطراؼ تؤكد -ِ. التنمية
 ذات, كغيرىا حمائية إجراءات تتخذ أف -لشعكبيا لممعيشة العاـ المستكل رفع إلى يادفةال االقتصادية التنمية كسياسات

 مف أنو عمى المتعاقدة األطراؼ كتكافؽ. االتفاقية ىذه أىداؼ تحقيؽ بو تسٌيؿ ما حدكد في كذلؾ, الكاردات عمى تأثير
 ىياكؿ في كافية مركنة لدييا يككف أف -أ: مف يمٌكنيا ما اإلضافية( التسييالت أك) األدكات مف لدييا يتكافر أف الالـز

 القيكد تطبؽ أف -ب. بيا الخاصة الصناعة لتأسيس المطمكبة الجمركية الحماية تقديـ مف يمٌكنيا بما الجمركية التعريفة
 الكاردات عمى لمطمب كالمرتفع المستمر المستكل الكامؿ اعتبارىا في تأخذ بطريقة المدفكعات ميزاف تكازف ألغراض الكٌمية
 مف صريح اعتراؼ ىناؾ أف أعاله المادة خالؿ مف الباحثة كتالحظ ,(لدييا االقتصادية التنمية برامج مف بالذات كالمتكٌلد
 الصناعات دعـ ليدؼ الجات بمكاد يتعمؽ فيما التجارية التدابير ببعض التقيد عدـ إلى النامية البمداف بحاجة االتفاقية
 تشكؿ المادة ىذه أف   بيد, الكاردات عمى تأثير ذات حمائية تدابير باتخاذ المدفكعات ميزاف في ازفالتك  عدـ كمعالجة الكطنية
 عمى االتفاقية بمكجب المقررة االلتزامات عف االنحراؼ في الحؽ قصر لضماف شركط عمى تحتكم فيي االخير المالذ

 تخضع التعريفية اليياكؿ تعديؿ إمكانية فإف كذلؾ ,االتفاؽ مع يتسؽ آخر بديؿ تدبير أم فييا يتكفر ال التي الحاالت
 تكمفة أكثر يككف أف إلى األمر ينتيي كقد, التعكيض كربما العالمية التجارة منظمة في آخريف أعضاء مع لمفاكضات

لمية, قصة مادتيف في اتفاؽ التجارة العا محمد عبد الشفيع عيسى, كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر: .النامية لمبمداف بالنسبة
تاريخ  .https://www.shorouknews.com , عمى الرابط :َُِٕيناير  َِمقاؿ منشكر عمى جريدة الشركؽ, بتاريخ 

 .َُِِ/ُ/ِٖ الزيارة
 

https://www.shorouknews.com/
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لى جانب االستثناءات الكاردة في      ماثؿ ليا اثر م (ُ)اخرلتدابير حمائية ىناؾ عاله أ تفاقية الجاتاكا 
إٍذ منح التسييالت كالمركنة لمدكؿ النامية دابير عمى ىذه الت كتعمؿ ,(ِ)عمى حماية الصناعات المحمية

 The) التي تتالئـ مع خططيا التنمكية كفقان لقاعدة التمكيف جراءاتتخاذ بعض اإلاتمكنيا مف 
Enabling Clause) (ّ), تمكف الدكؿ مف حماية  مف االتفاقية إذ( ُٗ) المادة كالتي تجد غطاءىا في

لفقرتيا الثالثةصناعتيا مف المستكردات كاتخاذ   اإلجراءات التقييدية الكمية, كفرض الشرط الكقائي كفقا ن
جؿ حماية صناعتيا أطراؼ المتعاقدة عندما تنفرد باتخاذ تدبير معيف مف " عمى األ :التي تنٌص عمى

 شارة صريحة بأحقية الدكؿ باتخاذ التدابيريالحظ أف المادة جاءت بإك , قميميا " إالكطنية كالمنتجة داخؿ 
 .شرط المحتكل المحمي أحد ىذه التدابير عد  كيي جؿ حماية صناعاتيا الالزمة أل

 

 

                                                           
جز في ميزاف المدفكعات عدة منيا  معالجة الع ألسبابسياسات اسعار الصرؼ" كتتبع الدكؿ سياسات حمائية جديدة "  (ُ)  

مرتفعة مقارنة بالمنتجات محمية,  بزيادة الصادرات كتقييد الكاردات بسبب تخفيض العممة يجعؿ السمع المستكردة بأسعار
لى عالج مشكمة البطالة بشرط استجابة الجياز االنتاجي المحمي ليذا الطمب العالمي المتزايد كتكافر المكاصفات إباإلضافة 

محمد االميف شربي, محمد حسف السمع كعدـ قياـ الدكلة المنافسة بنفس االجراء كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر: العالمية في 
ىمية تفعيؿ دكر منظمة التجارة العالمية, بحث منشكر بمجمة الباحث, جامعة أعالكم, الحمائية الجديدة حرب العمالت ك 

سات الحمائية الجديدة في ضكء اتفاقيات المنظمة جعفرم عمار, السيا .َِّ, ص َُِْ, ُْقاصدم مرباح, عدد 
شارة الى حالة الصيف, اطركحة دكتكراه, جامعة محمد خيضر مع اإل –العالمية لمتجارة " سياسة تخفض العممة نمكذجان 

"  . مارؾ الـ, جكف قراىاـ, الصيف االفُٔٔ- ُّٔ, ص َُِٖبسكرة, كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير, 
لى العربية نكر الدائـ بابكر عبداهلل , إكثر اسكاؽ العالـ قكة كنشاطا كحيكية ", نقمو أممارسة االعماؿ كاالنشطة التجارية في 

 .  َُّ, صَُِِالعبيكاف لمنشر, السعكدية, , دارُط
الجديد منظمة التجارة  فائزة غني, مصطفى جاسـ محمد, النظاـ التجارم العالمي عالء ابك الحسف اسماعيؿ العالؽ, (ِ)  

 p ّٖ   .Isbell Ramdoo ,op. cit.  .ْٕٔ, ُِّ, َُِ , مصدر سابق, صالعالمية

كيراد بيا إجماع الدكؿ المتقدمة في الجات عمى تمكيف الدكؿ النامية كتشجيع تجارتيا كاالستفادة مف المزايا التجارية  (ّ)  
محمكد اميف العالـ, إبراىيـ  ف, بكؿ ايمي ,خالد الكركي, الطاىر لبيب,التي ال تعمـ كلمزيد مف التفاصيؿ ينظر: ناصر الدي

, ص ََِٓدار الفارس لمنشر كالتكزيع ,االردف, ,ُط بدراف, الطيب ىند أبك الشعر, النيكض العربي كمكاكبة العصر,
, ََُِيع, االردف, , دار مجدالكم لمنشر كالتكز ُمجد الديف خمش, العكلمة كتأثيراتيا في المجتمع العربي, ط  .َِٗ
منظمة التجارة العالمية  . عبد الناصر نزاؿ العبادم,ّٕٗمصدر سابؽ, ص .ىيفاء عبد الحسيف ياسيف التكريتي,ّٕص

 .ُُٓ, صُٗٗٗ, دار الصفاء لمنشر كالتكزيع ,عماف ,ُكاقتصاديات الدكؿ النامية, ط
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 (TRIMS) ستثمار المتصمة بالتجارةتفاقية تدابير االا: ثانياً 

ستثمار اال عرؼ تدابيركتي  كطنية,ال ياياتك كفقان ألكلك تفرض الحككمات شركطان عمى المستثمريف      
تمؾ القكانيف كالمكائح كاإلجراءات التي تتخذىا الحككمات لتنظيـ التعامالت  " :يان  أعمى المتصمة بالتجارة 

بعض  إذ تفرض ,(ُ)ستثمارات األجنبية المباشرة حينما يككف ليا انعكاسات عمى التجارة الدكلية" مع اال
ؿ كالنيكض باقتصادىا كىذا ما يمث ار بيدؼ تحقيؽ أكلكياتيا الكطنيةستثماال الدكؿ المضيفة تدابير

تنعكس سمبان عمى حرية التبادؿ التجارم كتككف ليا آثار مشكىة كمقيدة  نياأال إ الجانب اإليجابي لمتدابير,
االستغالؿ األمثؿ لمكاردىا  ىك لى استعماؿ ىذه التدابيرإلمتجارة الدكلية, كالسبب الذم يدفع الدكؿ 

 كتتخذ ىذه التدابير األجنبية المباشرة, ستثماراتأقصى فائدة مف اال كتحقيؽ كاالرتقاء بصناعاتيا المحمية
 جراءات التي تفرض بغيةمجمكعة مف اإلكىي التدابير التي تأخذ شكؿ متطمبات األداء  منيا: أشكاالن عدة

لضرب عمؿ, كييعد  ىذا مف ا كخمؽ فرص داؼ منيا تشجع الصناعات المحميةتحقيؽ جممة مف األى
فئتيف األكلى: التدابير المقيدة لمكاردات  عمىىذه التدابير  كيمكف تصنيؼ المتصؿ بالتجارة بشكؿ مباشر

متعمقة بالصادرات فيي  , أٌما الثانيةؿ متطمبات شرط المحتكل المحمي كمتطمبات تكازف التجارمشمكت
, كبيذا تتكفؿ االتفاقية بتغطية الجكانب (ِ)كتشمؿ متطمبات األداء التصديرم" شرط حدكد التصدير" 

كشرط  شرط حدكد التصدير, كترطيا التشريعات الداخمية لمدكؿ النامية كاألقؿ نمكان كىالتجارية التي تش
 .(ّ)كشرط المحتكل المحمي التكازف التجارم,

                                                           
 TRIMSية المتعمقة باالستثمار كعرفت بأسـ الترمس الجكانب التجار  عمىأسفرت جكلة أكركجكام عف اتفاقية, ركزت  (ُ)  

كاستيدفت التحرير التدريجي Trade Related Investment Measuresكىي األحرؼ األكلى لتسميتيا اإلنجميزية 
( نجدىا تتككف مف تسعة مكاد كممحؽ كيتضمف Trimsكبمراجعة اتفاقية ), لمتجارة الدكلية كتسييؿ االستثمار عبر الحدكد

ستثمار المتعمقة بالتجارة كعند إمعاف النظر بالممحؽ نجده يتككف مف فقرتيف األكلى التدابير التي ة مف إجراءات االقائم
تعارض مبدأ المعاممة الكطنية كاالخرل التدابير المعارضة لمبدأ التعريفة الجمركية كييعد  شرط المحتكل المحمي مف ضمف 

م دكلة بشكؿ كامؿ بسبب كجكد بعض االستثناءات العامة كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر: الفقرة األكلى كال يطبؽ ىذا المبدأ با
دراسة مقارنة تطبيؽ عمى  انعكاسات اتفاؽ تدبير االستثمار المتصمة بالتجارة عمى الدكؿ النامية,لكرنا عبد اهلل حامد الديف, 

جنبي ستثمار األ. كليد حفاؼ, اإلُِٕ, ص َُِٔ جامعة المنصكرة, -مصر, اطركحة دكتكراه مقدمو الى كميو الحقكؽ 
 ستثمار المتصمة بالتجارة عمى الدكؿ النامية, بحثجراءات اإلإالمباشر كالمنظمة العالمية لمتجارة : تحميؿ كتقييـ اتفاقية 

 . ِٕ, ص َُِٔ, ُُمنشكر بمجمة رؤل االقتصادية, العدد 
" ككريا الجنكبية  -دراسة مقارنة  -في الدكؿ العربية الكاقع كالتحديات جنبي المباشرستثمار األد. فريد احمد قبالف, اإل (ِ)  
 .ٗٗ-ٕٗ, ص ََِٖ, دار النيضة العربية , القاىرة,  ُالبحريف " ط –تكنس  -االردف  -مصر –مكسيؾ -ماليزيا  -
  .َُٗص  د اكـر فاضؿ سعيد القصير, مصدر سابؽ, (ّ)  
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دكف  - "ُعمى:تفاقية مف ىذه اال المعاممة الكطنية كالقيكد الكميةالمتعمقة بالمادة الثانية  تقضيك     
م إجراء استثمار أال يجكز ألم عضك أف يطبؽ  ُْٗٗمساس بالحقكؽ كااللتزامات األخرل في جات 
يحكم ممحؽ ىذا  -ِ .ُْٗٗمف جات ( ُُ)كالمادة( ّ)متصؿ بالتجارة ال يتفؽ مع أحكاـ المادة 

ستثمار المتصمة بالتجارة التي ال تتفؽ مع التزاـ المعاممة الكطنية يضاحية بإجراءات االإاالتفاؽ قائمة 
كااللتزاـ باإللغاء العاـ لمقيكد الكمية  ُْٗٗمف جات ( ّ)ف المادةم (ْ)المنصكص عميو في الفقرة 
 .(ُ)"  ُْٗٗمف جات  ( ُُ)مف المادة ( ُ)المنصكص عميو في الفقرة 

( مف الجات المتعمقة ّحكاـ المادة )أال يتفؽ مع  م تدبيرأ فرض عدـ جكازبعاله أكيفيـ مف المادة     
 ( Trimsالمادة الثالثة مف ) , إال أف  (ِ)مقة باإللغاء القيكد الكميةالمتع( ُُبالمعاممة الكطنية كالمادة )

حسب االقتضاء ُْٗٗ" تنطبؽ كؿ االستثناءات في الجات  :كالتي تنٌص عمى عمى االستثناءاتتضمنت 
قؿ نمكان بتطبيؽ االستثناءات حكمان مؤداه السماح لمدكؿ النامية كاأل عد  حكاـ االتفاؽ الحالي " كيي أعمى 

 .ستثماريةخاصة بيا الكاردة في الجات عمى بعض التدابير االال

" يجكز لمبمد النامي  :عمىعضاء البمداف النامية األبخصكص  (Trimsكصرحت المادة الرابعة مف)     
 ُْٗٗ( مف الجات ُٖ)كبالطريقة التي تسمح بيا المادة لى الحدٌ إ( ِحكاـ المادة )أف يبتعد مؤقتان عف أ

عالف الخاص باإلجراءات التجارية كاإل ُْٗٗتفاقية الجات اأحكاـ ميزاف المدفكعات في كالتفاىـ بشاف 
( مف الجات ُُ, ّحكاـ المادتيف)أعضاء عف المتخذة ألغراض ميزاف المدفكعات الذم يسمح بخركج األ

 ستثناءات الخاصةبحكـ اال (ْ)TRMSحكاـ أذ تتمتع ىذه الدكؿ بأذف االنحراؼ عف بعض , إ(ّ) "ُْٗٗ

                                                           
دار الندل لمطباعة لمنشر كالتكزيع,  ىداؼ,ة الغات بيف النشأة كالتطكر كاألاتفاقيياسر زغيب, د. محمد مجذكب,  (ُ)  

 .ِٓٗص  ,ُٗٗٗ بيركت,
  (ِ) Miriam Weiss, OP. cit, p.ُٓ. Domestic Content Requirements for Renewable Energy 
Manufacturing, University of Ottawa, April َُِِ, p ٕ.  www.sustainableprosperity.ca.  

ستثمار في ظؿ منظمة التجارة . احمد محمد النقراط, اإلِٔٗياسر زغيب, مصدر سابؽ, ص د. محمد مجذكب,  (ّ)  
منشكر بمجمة كمكاقؼ الدكؿ النامية منيا, بحث  TRIMSستثمار المرتبطة بالتجارة جراءات اإلإالعالمية: تحميؿ التفاقية 

 .                           ُٖ, ص َُِّ, ُ, العدد ُالعمـك االقتصادية كالسياسية, المجمد 
  (ْ) Francisco M.veloso, understanding local content decisions:economic analysis and 
application to the automotive industry ,journal of regional science ,vol ْٔ ,lss ْ ,ََِٔ ,pْٕٕ.  

http://www.sustainableprosperity.ca/
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ستثمار المتسقة مع االستثناءات المحددة كالمسمكح بيا كيسمح ليا باالحتفاظ بتدابير اال ,(ُ)بالدكؿ النامية
 .(ِ)حتياجات التنمية االقتصاديةإ( مف الجات؛ كذلؾ بسبب ُٖبمكجب المادة )

عضاء ألضركرة قياـ اك خطار, مف االتفاقية أحكامان متعمقة باإل (ّ)كقد تضمنت المادة الخامسة     
كتضمنت الفقرة الثانية منيا عمى المدد االنتقالية , ( يكمان َٗغضكف) السمع فيفي  بإخطار مجمس التجارة

( سنكات كالمتقدمة سنتيف لمتخمي عف ٓ( سنكات, كالنامية)ٕإٍذ منحت الدكؿ األقؿ نمكان أكبر مدة كىي)
كالمكعد  منظمة لمنظمة التجارة العالمية,بحؽ الدكلة ال النفاذ حيز مف تاريخ دخكؿ االتفاؽىذه التدابير 

كعاـ  لألقؿ نمكان  ََِِبالنسبة لمدكؿ النامية ك َََِالنيائي لمقضاء عمى ىذه التدابير بحمكؿ عاـ
بإعطاء ميمة زمنية لمدكؿ عف غيرىا ىذه االتفاقية تنفرد  ف  أ, كتالحظ الباحثة (ْ)لمدكؿ الصناعية  ُٕٗٗ

ة الدعـ كاإلجراءات التعكيضية إٍذ اقتصرت األخيرة عمى الدكؿ النامية تفاقيا مف عكسالالمتقدمة عمى 
إمكانية تمديد ىذه المدة لمدكؿ  التي تضمنت كجو المعاممة التفضيمية الفقرة الثالثةأكاألقؿ نمكان فقط, كمف 

  مراعاةإلى  باإلضافة ىذه االتفاقية التزاماتبتنفيذ كثيرة صعكبات النامية كاألقؿ نمكان بسبب أنيا تكاجو 

لتخمص تتضمف آلية ابتقديـ خطة , عمى أف يككف التمديد مقركنان ليذه الدكؿ كالمالية االنمائية اإلحتياجات

                                                           
  (ُ) Uchenna Jerome orji, the Nigeria oil and gas local content regime and its (non) 
compliance with the trims  agreement, vol ٗ, iss ِ, َُِٖ, p ُُٖ- ُّٖ. 
  (ِ) Isbell Ramdoo, op. cit , p.ُٖ. 

 -كالترتيبات المؤقتة" عمى : الخامسة " االخطار نصت  المادة   (ّ)  
مف بدء سرياف اتفاؽ منظمة التجارة العالمية بأخطار مجمس تجارة السمع بكؿ  يكمان ( َٗ)يقـك األعضاء خالؿ  -ُ
جراءات إستثمار المتصمة بالتجارة التي يطبقكنيا كال تتمشى مع أحكاـ ىذا االتفاؽ, كيتـ االخطار عف كؿ جراءات اإلإ

ستثمار اإل إجراءات يمغي كؿ عضك  -ِاـ أك الخاص مع سماتيا الرئيسية.بالتجارة ذات التطبيؽ العستثمار المتصمة اإل
تفاقية منظمة التجارة العالمية إخالؿ عاميف مف تاريخ نفاذ  (ُ)عنيا بمقتضى الفقرة  المتصمة بالتجارة التي تـ االخطار

بة لمبمداف النامية األعضاء, كخالؿ سبعة أعكاـ بالنسبة لمبمداف بالنسبة لمبمداف المتقدمة األعضاء كخالؿ خمسة أعكاـ بالنس
ستثمار جراءات اإلإيجكز لمجمس التجارة في السمع بناء عمى طمب أف يمد الفترة االنتقالية إللغاء  -ّ.األعضاء األقؿ تقدمان 

, األعضاء, بما فييا أقؿ البمداف نمكان بالنسبة لمبمداف النامية  (ُ)المتصمة بالتجارة التي تـ االخطار عنيا بمقتضى الفقرة 
في  التي تثبت كجكد صعكبات خاصة في تنفيذ أحكاـ ىذا االتفاؽ. كيأخذ مجمس التجارة في السمع في اعتباره عند النظر

 حتياجات االنمائية كالمالية كالتجارية الفردية لمعضك المعني.ىذا الطمب اإل
 . ِٔٗؽ, ص ياسر زغيب, مصدر سابد. محمد مجذكب,  (ْ)  
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اتخذ مجمس التجارة في السمع التابع لمنظمة التجارة  ََُِكيكلي ُّكفي, (ُ)التدابير  ىذه التدريجي مف
 ستثمار المتصمة بالتجارة التي تـ  مقضاء عمى تدابير االل (ِ)االنتقالية  مدةالعالمية قرارات تمنح تمديد ال
( إلى البمداف TRIMSستثمار المتصمة بالتجارة )تفاقية تدابير االا( مف ُ-ٓ) اإلخطار بيا بمكجب المادة

 .  (ّ))األرجنتيف كككلكمبيا كماليزيا كالمكسيؾ كباكستاف كالفمبيف كركمانيا(  :التالية

أحيانان قد تككف المدة  ختمؼ مف دكلة ألخرل,مدتو تكفاية  ف  إف ان أعاله مؤقتاالستثناء  لما كافك     
نتقالية كافية لمدكؿ لتطكير صناعتيا المحمية كاالرتقاء بيا, كبالنتيجة سكؼ يقمؿ مف آثار إلغاء التدابير اال
ككف تسباب عدة ك أل االنتقالية غير كافية دخرل تككف ىذه المدأحياف أكفي  ستثمار المتصمة بالتجارة,اال

عف تدابير بديمة تحٌؿ لمبحث  أك قد تتجوإلى تمديدىا كما ىك الحاؿ في مصر كبعض الدكؿ,  ىناؾ حاجة
جازتو أ, كىذا ما كالدخكؿ في التكتالت االقتصادية االقميمية ,ستثمار المتصمة بالتجارةمحٌؿ تدابير اال

 (ٓ) (NAFATAمثؿ نافاتا ), (ْ)كتالت ت اذك( مف الجات التي سمحت بإنشاء ىْ)( فقرةِْالمادة)
تفاقات استثمارية كتجارية لالقتصادات الكطنية إٍذ أبرمت اتكليد فرص  إلىيدؼ الذم ي (ٔ)الميرككسكرك 

                                                           
عالء ابك الحسف اسماعيؿ العالؽ, فائزة غني ناصر, مصطفى  .ْٔمصدر سابؽ, ص , عبداهلل حامد الديب لكرنا (ُ)  

جاسـ محمد, االتفاقيات الدكلية لجكلة االرغكام لممفاكضات التجارية المتعددة االطراؼ, دار المأمكف لمترجمة كالنشر, 
 . ٖٗص  , َُِّبغداد, 

سبع سنكات لمتدابير القائمة كخمس سنكات  الكزارم ليكنغ ككنغ بفترات انتقالية جديدة قابمة لمتمديد لمؤتمركاقر ا (ِ)  
 .ُُٔ Local content requirements and industrialization, p: رلمتدابير المستقبمية . كلممزيد مف تفاصيؿ ينظ

https://www.cambridge.org تي: اآل الرابط عمى منشكر     
  (ّ)  Center internation serie: la clave del comercio, exportacion components de automocion 
,ََِّ ,p ُِٓ.  

النظاـ القانكني لمنظمة التجارة  جمعة سعيد سرير,. ُٕياسر زغيب, مصدر سابؽ, ص  د. محمد مجذكب,  (ْ)  
 . ُِِص , َُِّ, دار النيضة العربية, القاىرة , ِط العالمية,

تسمية تطمؽ عمى التكتؿ االقتصادم لدكؿ أمريكا الشمالية كىي الحركؼ االكلى التفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية  (ٓ)  
(North American Free Trade Agreement )تأسس عاـ  كيضـ المكسيؾ كالكاليات المتحدة األمريكية ككندا كالذم

دار  ,ِمحمد بكبكش, التكامؿ االقتصادم المغاربي كالتكتالت االقميمية الراىنة, ط .دكلممزيد مف التفاصيؿ ينظر:  ُْٗٗ
د. اياد ىالؿ الكناني, الحكـ العالمي في دراسة العالقات الدكلية بعد الحرب  .ٖٓ, صَُِٕعماف,  -الخميج, االردف

 . ِْٓ, ص َِِالتكزيع, عماف االردف, , دار الخميج لمنشر ك ُالباردة, ط
أسـ تكتؿ اقتصادم لدكؿ أمريكا الالتينية كيضـ البرازيؿ كاالرجنتيف كأكرغكام كباراغكام كدكؿ كثر مف أمريكا الالتينية   (3(

, مقاؿ منشكر عمى لميرككسكركلممزيد مف التفاصيؿ ينظر: دالؿ العكيمي, ما ال تعرفو عف ا ُُٗٗكالذم تأسس عاـ 
 . َُِِ/ُ/ِٖتاريخ الزيارة   https://annabaa.org , عمى الرابط:َُِٗتمكز ُألحدبكة النبأ, بتاريخ اش

https://www.cambridge.org/
https://annabaa.org/
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عطاء األ  لكي تحظىنضماـ ليذا التجمع لالبعض الدكؿ  كىذا ما دفع, كلكية لمدكؿ األطراؼعدة كا 
مفة كتمكف صناعتيا مف دخكؿ إلى أسكاؽ أمريكا عمى تخفيضات جمركية بمستكيات مخت ياصادرات

المحتكل المحمي لكف عمى نطاؽ أكسع دعـ كيالحظ أف مثؿ ىذه التكتالت تقكـ عمى فكرة  (ُ)تينيةالال
عف شرط المحتكل  ان بعيد ان قشيبثكب ركح ىذه التدابير ليشمؿ الدكؿ الداخمة ضمف التكتؿ, إذ البست

ذان قانكنيان تسمكو الدكؿ لتحقيؽ مصالحيا الكطنية بشكؿ يتفؽ مع مبادئ كىذا ييعد  منف, المحمي المحظكر
 تفاقيات منظمة التجارة العالمية.ا

كافؽ أعضاء منظمة التجارة العالمية بأف  ََِٓفي ىكنج ككنج عاـ  المنعقد االجتماع الكزارمكفي     
, كتمديد المدة يةلتزاماتيا بمكجب االتفاقالتي تتعارض مع ا يسمح لمبمداف األقؿ نمكان باإلبقاء عمى التدابير

ال تككف ىذه الحمكؿ الجديدة تتجاكز خمس سنكات أتخاذ تدابير جديدة شرط إكاألكثر مف ذلؾ السماح ليا ب
 قد اتسمت بشيء التجارة العالمية بذلؾ تككف منظمةك  ,كقابمة لمتجديد بقرار مف مجمس التجارة في السمع

مف الممكف حمائية  إدراج تدابيرب كالسماح ليـ األقؿ نمكان  األعضاء دكؿمل يميةكالمعاممة التفضمف المركنة 
  .(ِ) كاحدان منيا المحتكل المحمي شرط أف ييعد  

ف التدابير المحضكرة بمكجب االتفاقية تككف مدرجة ضمف قائمة أاليو شارة كما يجدر اإل كأخيران     
تككف تدابير االستثمار متصمة بالتجارة,  فٍ أ ىما: (ّ)ريفعمى أساس اعتبا المخالفة يجرم تقييـك تكضيحية 

في  كالتي تبنتيا الدكؿ ,تندرج ىذه التدابير ضمف القائمة التكضيحية فٍ أا االعتبار الثاني فيك كجكب مٌ أ
 ةيمف اتفاق( ِ)انتياكان لممادة  عد  تي أن يا  رغـدارية, بالإداخمي أك قكاعد القانكف بمكجب شكؿ متطمبات أداء 

ستثمار المتصمة بالتجارة تدابير اال لىإالقائمة التكضيحية كتشير , (ْ)ستثمار المتصمة بالتجارةاال تدابير
" شراء  :عمىالتي تنٌص  (أ -ُالجات في فقرتيا) إتفاقية ( مفْالتي تتعارض مع المادة الثالثة الفقرة )

مي سكاء كاف ذلؾ محددان بمنتجات مح المنشأة أك استخداميا لمنتجات محمية المنشأ أك مف أم مصدر
                                                           

مقاؿ  ,َُِّد. سعاد محمد عبد, تخطيط السياسة التعميمية كالتحديات الحضارية المعاصرة, مكتبة االنجمك المصرية,  (ُ) 
 .َُِٗ\ُِ\ُٗ الزيادة تاريخ .,َِِص  news.com https://M.eluntanالرابط: الكطف عمى عمى جريدة  منشكر

  .ّّْ-ِّّ,  ٓٔلكرنا عبداهلل حامد الديب, مصدر سابؽ, ص  (ِ)  
 (ّ) Isbell Ramdoo , op. cit , p.ُٕ. 
 (ْ) Jan- Christoph Kuntze and Tom Moerenhout, LOCAL CONTENT REQUIREMENTS AND 
THE RENEWABLE ENERGY INDUSTRY- A GOOD MATCH?, September َُِِ, p ِٗ. 
http://ssrn.com/abstract=َُِٖٖٕٔ.  

https://m.eluntan/
http://ssrn.com/abstract=2188607
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كتيعد  محظكرة ككنيا تتصؿ , نتاجيا المحمي" إبعينيا أك بحجـ أك قيمة المنتجات أك بنسبة لحجـ أك قيمة 
, (ُ)أ محمي )متطمبات المحتكل المحمي(ك استعماؿ منتجات ذات منشأبتدابير داخمية تقيد المؤسسة بشراء 

المتعمقة بإلغاء رض مع النصكص االتي تتع تثمارسدابير االتى عم فسيانمف القائمة  (ِ) الفقرة كما تنٌص 
 .(ِ)القيكد الكمية

 الفرع الثاني

 اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعمقة بالخدمات
كنيا التي تم البحث عف إيجاد المنافذ القانكنية -محؿ الدراسة -تسعى الدكؿ المتبنية لسياسة الشرط      

ف يخؿ ذلؾ أدكف مف  النقؿ كاالتصاالتكال سيما في مجاؿ الخدمات  في أكسع نطاؽ مف فرض الشرط
تفاقيات منظمة التجارة العالمية أك يؤثر عمى سعي الدكؿ غير نضماميا الإبالتزاماتيا المترتبة عمى 

مف  تمكف الدكؿ عدة تحتكم عمى منافذ يجدىا بالخدمات المتعمقة االتفاقيات كالمتتبع في ىذه, منظمةال
التي الخدمية كتعطي الحرية لألعضاء باختيار القطاعات  لما يتسـ تنظيميا مف مركنةتبني الشرط 

تخضع لمبدأ المعاممة الكطنية, كالقطاعات التي تنصاع لشرط المحتكل المحمي, لذلؾ ارتأينا تقسيـ ىذا 
 العامة بشأف تفاقيةاالكالثانية: العامة لمتجارة في الخدمات" الجاتس" ع عمى فقرتيف األكلى: االتفاقية الفر 

 المشتريات الحككمية.
 ( (GATSتفاقية العامة لمتجارة في الخدماتاال واًل: أ  

حتياج لمشركات األجنبية أحكامان خاصة بيا بحكـ اإل (ّ)تفاقية التجارة في الخدماتاتضمنت      
تكنكلكجيا كاتصاالت, كيثار كالخدمات سكاء أ كانت ىذه الخدمات نقؿ أـ خدمات مالية كمصرفية أـ 

جنبيان, كمحاكالت الدكؿ باستئثار تقديـ الخدمات بنفسيا أكطنيان كاف أـ أ الخالؼ حكؿ مكرد ىذه الخدمات 
                                                           

 . ِٖٗد. محمد مجذكب, ياسر زغيب , مصدر سابؽ, ص   (ُ)  
. د. سمير محمد عبد العزيز, عالمية تجارة القرف الحادم كالعشريف " التجارة ْٖمصدر سابؽ, ص ,خير الديف بمعز(ِ)  

, المكتب العربي الحديث, االسكندرية, ُ, ط ُالعالمية كالكثيقة الختامية بيف انتياء الجات كقياـ منظمة التجارة العالمية, ج
 . َُٔ, ص ََِٔ

 كتعرؼ اختصاران  ( The General Agreement on Trade in Service)اتس االتفاقية العامة لتجارة الخدمات ج (ّ)
GATS  عقدت ك  أكركغكامجكلة كنتيجة لمحادثات  ُٓٗٗسرل مفعكليا في يناير  لمنظمة التجارة العالمية, ىي اتفاقية
 .النظاـ التجارم متعدد األطراؼ في قطاع الخدماتلبسط االتفاقية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%88%D9%8A
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حرماف الشركات األجنبية مف المنافسة  عمى ذلؾكيترتب لتكفيرىا, أك تفكيض إحدل مرافقيا الحككمية 
 .(ُ)كاالن طائمةتدر أم عمى تقديميا ككف التجارة في الخدمات

إٍذ تباينت المكاقؼ الدكلية عميو مف جانب الدكؿ  ذاتوتحرير تجارة الخدمات محؿ خالؼ ب ف  ا  ك     
مكقؼ ف أنجد كبالضٌد  ,المتقدمة كالكاليات المتحدة األمريكية التي تحث عمى تحرير التجارة في الخدمات

كبعد عجز الدكؿ  ,(ِ)بتحرير التجارة عمى السمع كتفاءاال لىإتدعك بكصفيا دكالن نامية ك اليند كالبرازيؿ 
 لتقديـ الخدمات نماطااألمريكية في إدراج أربعة  النامية عف دفع االتجاه الغربي نجحت الكاليات المتحدة

 .(ّ)ضمف ىذه االتفاقية
لتعريفة ف اأف التجارة في الخدمات كاالتفاؽ العاـ بشأكنظران الختالؼ األحكاـ بيف االتفاؽ العاـ بش     

 ف  أنجد  (ْ)االلتزاـ بمبدأ المعاممة الكطنيةجانب  مفالسيما  المتعمقة بالسمع الجمركية كالتجارة " الجات"
( مف ُٕالمادة ) ا ىك عميو في اتفاقية الجات, إذ نصتممٌ  مختمؼالجاتس نظمت المبدأ عمى نحك 

 جميعبفيما يتعمؽ  ضك آخرأك مكردم الخدمات مف أم ع . يكفر العضك لمخدماتُ"  :الجاتس عمى
المتعمقة بتكريد الخدمات معاممة ال تقؿ رعاية عف تمؾ التي يكفرىا ألمثاليا مف الخدمات  اإلجراءات

. ِكمكردم الخدمات لديو, كذلؾ في القطاعات المدرجة في جدكلو كطبقان لمشركط كاألكضاع المحددة فيو 
مف خالؿ منح الخدمات كمكردم الخدمات في ( ُ)ال يمكف ألم عضك أف يفي بالشرط الكارد في الفقرة

ا رعاية مماثمة رسميان لمرعاية التي يكفرىا لمخدمات كمكردم الخدمات المماثمة لديو أك مٌ إأم عضك آخر 

                                                           
 .ُُٓد .اكـر فاضؿ سعيد القصير, مصدر سابؽ, ص  (ُ)  
 . ِٕمصدر سابؽ, ص عبد الناصر نزاؿ العبادم, (ِ)  
 كما)  الخدمة مقدـ دكلة إلى كانتقالو المكرد نطاؽ في المستيمؾ كجكد: الخارج في االستيالؾ-ُكىذه االنماط ىي :  (ّ)  
-ّ(. اليندسية المكاتب حالة في كما)  المستيمؾ بمد في الخدمة مقدـ كجكد: التجارم الحضكر-ِ (.السياحة حالة في

 كالمستشاريف الخبراء حالة في كما) المستيمؾ بمد في الخدمة ألداء طبيعييف أشخاص كجكد: الطبيعييف االشخاص حركة
محمد صفكت قابؿ, منظمة  . كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر:المستفيد بمد في الخدمة لشركات المعنكم الكجكد -ْ(.جانباأل

فاضؿ سعيد القصير,  اكـر د. .ِِٔص, ََِٗ, دار الجامعية, القاىرة , ُالتجارة العالمية كتحرير التجارة الدكلية, ط
اـ التجارم مصطفى جاسـ محمد, النظ .د. عالء ابك الحسف اسماعيؿ العالؽ, فائزة غني ناصر,ُٗٓص  المصدر سابؽ,

 .َْٔمصدر سابؽ, ص  العالمي الجديد منظمة التجارة العالمية,
مقدمة لمعيد  رسالة ماجستير تحرير التجارة الدكلية في الخدمات كانعكاساتيا عمى الدكؿ النامية, عادؿ عبداهلل احمد, (ُ)

.د. عمر محمكد ابك ِّ, صَُِّؿ البحرم,النقؿ الدكلي كالمكجستيات, جامعة االكاديمية العربية لمعمـك التكنكلكجيا كالنق
عيدة, منظمة التجارة العالمية كتحرير تجارة الخدمات: التطكرات كاالنعكاسات عمى الدكؿ النامية, بحث منشكر بمجمة 

 . ََّ, ص َُِْ, ُ, العدد ِِالجامعة االسالمية لمدراسات االقتصادية كاالدارية, مجمد 
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ذا عدلت إ. تعتبر المعاممة المماثمة رسميان أك المختمفة رسميان أقؿ رعاية ّرعاية مختمفة رسميان عنيا 
مات أك مكردم خدمات العضك مقارنة بما يماثميا مف خدمات أك مكردم شركط التنافس لصالح خد

مف فرض معاممة تفضيمية  تمنع ةاالتفاقي , كمف استقراء النص يالحظ أف  الخدمات مف أم عضك آخر "
فرض ضرائب أعمى كتطبيؽ لكائح كأنظمة أشٌد عمى لمكردم الخدمات المحمييف عمى حساب األجانب ك

بيف البمداف لتحديد كقد تـ  فرض مبدأ المعاممة الكطنية بعد سمسمة مف المفاكضات  ,الخدمات المستكردة
مف مبدأ القطاع  ابتحرير ىذرغبة أم عضك  , كفي حاؿالتي يطبؽ عمييا المبدأ المقصكد القطاعات

 محتكل المحميتطبيقيا كشرط الا أك تعديميأك  زالتياإيرمي ف يقرر ما التدابير التي أالبد  المعاممة الكطنية 
التي تميز بيف الخدمات المحمية كاألجنبية أك بيف المكرديف  التدابيرأكليا : (ُ)ضربيف كىذه التدابير عمى

التدابير التي تقيد دخكؿ كؿ مف الخدمات كالمكرديف كيحؽ لمبمد الذم يطبؽ , ثانييا جانب كالمحمييفاأل
كىي القيكد المفركضة عمى عدد  (ِ) (ُٔ) في مادةىكذا نكع أٍف يككف كاحدان مف ىذه المصاديؽ الكاردة 

مكردم الخدمات "كمكردم الخدمات الحصرييف ", كالقيكد عمى مجمكع عدد عمميات الخدمات, كالتدابير 

                                                           
فائزة غني ناصر, مصطفى جاسـ محمد, النظاـ التجارم العالمي الجديد منظمة  لعالؽ,عالء ابك الحسف اسماعيؿ اد. (ُ)  

 .ّْٕ, ّْٓمصدر سابؽ, ص  التجارة العالمية,
ع الخدمات كمف أىـ ىذه ( مف اتفاقية الجاتس عمى األحكاـ المتعمقة بالنفاذ إلى األسكاؽ في قطأُنصت المادة ) (ِ)  

ت كلمكردم الخدمات مف أم عضك آخر معاممة ال تقؿ رعاية عف تمؾ المنصكص . يقدـ كؿ عضك لمخدماُ األحكاـ:
 عنيا بمكجب األكضاع كالحدكد كاالشتراطات المتفؽ عمييا كالمدرجة في جدكؿ التنازالت الخاصة بو.

لمعضك أف . في القطاعات التي يقـك العضك بتقديـ التزامات لمنفاذ إلى األسكاؽ فييا تحدد اإلجراءات التي ال يجكز ِ
 يستبقييا أك يعتمدىا سكاء أ كاف ذلؾ عمى أساس جزء مف إقميمو أـ في إقميمو بأكممو إال إذا كانت مدرجة في جدكلو: 

مف عدد مكردم الخدمات سكاء عمى شكؿ حصص عددية أك احتكارات أك مكرديف كحيديف لمخدمات كاشتراط  )أ( الحد  
مف إجمالي قيمة التعامؿ أك األصكؿ الخدمية عمى شكؿ حصص عددية أك  لحد  إجراء اختبارات لمحاجة االقتصادية. )ب( ا

مف إجمالي عدد العمميات الخدمية أك مف اجمالي كمية المخرجات  اشتراط إجراء اختبارات لمحاجة االقتصادية. )ج( الحد  
 حاجة االقتصادية.الخدمية مترجمان إلى كحدات عددية مكصكفة عمى شكؿ حصص أك اشتراط إجراء اختبارات لم

)د( الحد  مف مجمكع عدد األشخاص الطبيعييف الذيف يجكز تكظيفيـ في قطاعات خدمات معينة أك الذيف يجكز لمكرد 
خدمات ما أف يكظفيـ, كالذيف يعدكف ضركرييف لتكريد خدمة محددة أك مف ذكم صمة مباشرة بيا كذلؾ عمى شكؿ حصص 

جة االقتصادية. )ق( اإلجراءات التي تقيد أك تشترط عمى مكرد الخدمات أف يكردىا عددية أك اشتراط إجراء اختبارات لمحا
مف خالؿ أنكاع معينة مف الكيانات القانكنية أك المشاريع المشتركة. )ز( الحد  مف مشاركة رأس الماؿ األجنبي مف خالؿ 

 أك الكمية.  األجنبية الفردية راتتحديد نسبة مئكية قصكل لمممكية األجنبية لألسيـ أك قيمة إجمالية لالستثما



 

 انفصم  األول

 
52 

كالقيكد المفركضة عمى عدد االشخاص الطبيعييف الذيف  التي تشترط نكعان محددان مف الكيانات القانكنية,
 .(ُ)مات معيفكف استخداميـ في قطاع خديم

مف فرض الدكؿ تدابير كشرط المحتكل المحمي جاء  في الخدمات التجارة يةتفاقامكقؼ  يالحظ أف  ك       
كالمتبع في  السمع كيرجع السبب في ذلؾ إلى النيج المعتمد " االختيار " باتفاقيةأكثر ٌمما ىك عميو  بمركنة

بمعنى يكجد اختالؼ مف , ات المدرجة في جدكؿتمنح المعاممة الكطنية في القطاع سياؽ الخدمات إذٍ 
مف  مة" إذ تعتمد عمى أسمكب محدد كىك القائمة اإليجابية كما يدرج بيذه القائ الجاتس " لية فيحيث اآل
بيا  يردكما لـ  كأم ا خارج ىذه القائمةلذلؾ سميت بيذه التسمية,  لكطنيةمبدأ المعاممة ابتتقيد  قطاعات

, كلكؿ دكلة حرية االختيار ما تراه مناسبان كليا الحؽ بتفضيؿ محتكاىا المحمي لمبدأفيي حرة غير مقيدة با
فضالن , تار ما تراه قادران عمى المنافسةعمى فتح كؿ قطاعاتيا بؿ تخ سكاقيا كال تجبرأمف القطاعات لفتح 

سبيؿ المثاؿ عمى , ف(ِ)جراءات كقائية لحماية قطاع الخدماتإالسماح لمدكؿ النامية باتخاذ عف ذلؾ 
ىذا النشاط ىبة  ف  أل مسكغاتو؛جنبية لو قطاع السياحة الدينية كجعمو بعيدان عف منأل المنافسة األاستبعاد 

صعب الخاصة يتمتع بيا القميؿ مف الدكؿ فال يخضع لمبدأ المعاممة الكطنية لما لو مف خصكصية مف 
 المنطؽ أف يسمح لدخكؿ المستثمر رفمف غيؾ زيارة الماء المقدس في جنكب فرنسا لذلك بغيرىا,مقارنتيا 

 .(ّ)ىذا المجاؿ جنبي فياأل
فيما كالن أالمادة السابعة عشرة عمى تدابير المحتكل المحمي يجب أٍف نبحث  مالئمةكعند تقييـ مدل      

منظمة ـ ال ككف أ المعاممة الكطنية في الخدمات بمبدأ االلتزاـبنفسو  د األعضاء قد تعيدإذا كاف أح
ـ  اختيار ذلؾ بنفسوالتجارة العالمية ال تمـز األعضاء كال تجبرىـ عمى تحرير الخدما كبمحض  ت إال إذا ت

لـ تيمـز الدكلة نفسيا بإخضاعيا لمبدأ المعاممة الكطنية ليا مطمؽ الحرية  التيسبة لمخدمات , فبالنإرادتو
مبدأ المعاممة الكطنية بيف الجات الذم مف حيث االلتزاـ ب كيالحظ الفرؽ في فرض محتكاىا المحمي فييا,

                                                           
  (ُ) Isbell Ramdoo, op. cit , p.ُِ. 

, مؤسسة رؤية لمطباعة ُتفاقيات منظمة التجارة العالمية كاثارىا عمى الدكؿ النامية, طإد. محمد متكلي محمد زايد,  (ِ)  
الدكلية بيف الحماية كالتحرر كالنظرية  د. خالد احمد عمي محمكد, التجارة. َُّص , َُِٗكالنشر كالتكزيع, االسكندرية, 

. محمد صفكت ُُٗ, ص َُِٗ, دار الفكر الجامعي, اإلسكندرية, ُط ثارىا في الفكر االقتصادم العالمي,آالحديثة ك 
 . ِِٕقابؿ, مصدر سابؽ, ص 

ة عمى االقتصاد العراقي, د. عبد الخالؽ دبي عبد الميدم الجبكرم, االتفاقية العامة لتجارة الخدمات كاثارىا المحتمم (ّ)  
, ص َُِْ, ّ, االصدارٔبمجمة كمية االدارة كاالقتصاد لمدراسات االقتصادية كاالدارية كالمالية, مجمد  بحث منشكر

ٕٗ-َُُ . 
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كفي القطاعات جميعيا كالجاتس الذم يككف مسجالن في جدكؿ زمني كاختيارم كقابؿ  يككف إلزاميان 
أقصى منذ بدء نفاذ  إذ يدخؿ األعضاء في جكالت تفاكضية تبدأ بعد مركر خمس سنكات كحدٌ  ,لمتفاكض

لغاء اآلثار االتفاقية كبشكؿ دكرم كاليدؼ مف ىذه المفاكضا ت تحقيؽ التحرير تدريجيان كرفع مستكاه كا 
تراعى في عممية التحرير  فٍ أكيجب  ,السمبية لإلجراءات المختمفة عمى التجارة  في الخدمات أك تخفيفيا

لمدكؿ األعضاء, كاالىتماـ  سياسات الكطنية كمستكيات التنمية المختمفةأىداؼ ال االعتبار األخذ بنظر
ال لتنفيذ التزاماتيا نظران لتبايف مدكؿ النامية كاألقؿ نمكان ركنة لبإعطاء الم سكؼ تدخؿ  المستكيات كا 

الشركات الكطنية بمنافسة غير متكافئة مع شركات أجنبية تمتمؾ أساليب تكنمكجية حديثة كىذا ما يزيد 
تراعي عممية " ينبغي أف  عمى: ( التي تنٌص ِ( بفقرتيا )ُٗىذا ما تؤكده المادة ) ,(ُ)األمر تعقيدا ن 

التحرير أىداؼ السياسات الكطنية كمستكيات التنمية في مختمؼ البمداف األعضاء سكاء عمى الصعيد 
عضاء مف الدكؿ الكمي أك عمى صعيد القطاعات المختمفة, كينبغي تكفير المركنة المناسبة لمختمؼ األ

لى إلتدرج في تكسيع نطاؽ النفاذ قؿ مف العمميات كاأنماط أقؿ مف القطاعات كتحرير أالنامية لفتح عدد 
 . (ِ)لتنمكية "كضاعيا اأاألسكاؽ بما يتالءـ مع 

بعد انقضاء  ذلؾكبحسب رغبة العضك ك بإمكانية تعديميا المعدة لعممية التحرير تتصؼ الجداكؿ ك     
ؿ بأخطار مجمس التجارة  في الخدمات بنيتو لتعدي مع االلتزاـثالث سنكات مف مكعد سرياف االلتزاـ 

السحب كىذا ما نصت  االلتزاـ أك سحبة  بمدة ال تقؿ عف ثالثة أشير مف المكعد المقرر لتنفيذ التعديؿ أك
اإلجراءات كيضع مجمس التجارة في الخدمات  ,عميو المادة الحادية كالعشركف المتعمقة بتعديؿ الجداكؿ
  .(ّ) إال االلتزاـ بيا الالزمة لتصحيح الجداكؿ كتعديميا كما عمى األطراؼ

ليس مطمقان بؿ قابالن لمتعديؿ كالتغيير حسب تكجو الدكؿ كمقيدان  مبدأ المعاممة الكطنية االلتزاـأٍف  كعميو    
لتفضيؿ كؿ ما ىك محمي بقطاعات محددة مف خالؿ كىذا ما يشكؿ منفذاى محددة,  جراءاتا  بزمف ك 

ارضان خصبة لمدكؿ  عد  جاؿ الخدمات يي , كبناءن عمى ذلؾ تالحظ الباحثة أف ماستبعادىا عف تمؾ الجداكؿ

                                                           
 .ْْٕ, ٗٔزغيب, مصدر سابؽ, ص, ياسر د. محمد مجذكب  (ُ)  
لمنظمة العالمية لمتجارة احد رىانات جكلة الدكحة, بحث مفتاح حكيـ, المعاممة الخاصة كالتمييزية لمدكؿ النامية في ا  (ِ)  

 . َٔ, ص َُِْ, ُٖمنشكر بمجمة الحقكؽ كالعمـك االنسانية, جامعة زياف عاشكر بالجمفة, العدد 
د. محمد مجذكب,   .َّٓص  ,َُِٔجابر فيمي عمراف, منظمة التجارة العالمية, دار الجامعة الجديدة, االسكندرية, (ّ)  

 .ْْٖ, مصدر سابؽ, ص ياسر زغيب
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تعامؿ بيا نصكص االتفاقية مع ىذه تعضاء لفرض شرط المحتكل المحمي كذلؾ لممركنة التي األ
 القطاعات كمنحيا رخصة المعاممة التفضيمية النتعاش ىذه المجاالت في الدكؿ ال سيما النامية منيا. 

  وميةالمشتريات الحك العامة بشأن تفاقيةاال ثانيًا: 
AGREEMENT PROCUREMENT GOFERNMENT 

حكاـ أكتتضمف , (ُ)ليياإنضماـ ممزمة ألعضاء المنظمة باال طراؼ غيراأل ةتفاقية متعدداكىي     
عطائيا مطمؽ ا  جميع ممارساتيا كفقان ألحكاـ ىذه االتفاقية, ك  إخضاع بعدـ تقضيخاصة بالدكؿ النامية 

, كىذا ما تؤكده الفقرة (ِ)دراج خدمات محددةا  حكاـ ىذا االتفاؽ ك مف ىيئاتيا أل بتكييؼ عدد معيفالحرية 
دارتو  عمى: ( مف االتفاقية كالتي تنٌص ٓ)كلى مف المادة األ " تأخذ االطراؼ حيف تنفيذ ىذا االتفاؽ, كا 

حتياجات اإلنمائية حكاـ المنصكص عمييا في ىذه المادة بعيف الحسباف كبالشكؿ الكاجب اإلعبر األ
صيانة ميزاف  -لى: أإكالمالية لمبمداف النامية كبكجو خاص البمداف األقؿ نمكان في حاجتيا  كالتجارية

تشجيع  -مدفكعاتيا ككضعيا كضماف مستكل االحتياطات المالئـ لتنفيذ برامج التنمية االقتصادية. ب
ك أالريفية إنشاء الصناعات المحمية الشاممة كتطكير الصناعات الصغيرة كصناعات العشش في المناطؽ 

نيا أدعـ الكحدات الصناعية طالما  -المتخمفة, كالتنمية االقتصادية لقطاعات اخرل في االقتصاد. ج
تشجيع تنميتيا االقتصادية عبر الترتيبات االقميمية  -ك بدرجة كبيرة لممشتريات الحككمية. دأتابعة بالكامؿ 

كاضح مف الك  ,ر الكزارم لمنظمة التجارة العالمية"ك الككنية فيما بيف البمداف النامية الممثمة في المؤتمأ
قؿ نمكان كالذم يظير جميان في إدراج جممة مف المعاممة التفضيمية لمدكؿ النامية كاأل أعاله النص

                                                           
 , تـٌ  (WTO) منظمة التجارة العالميةتحت رعاية  راؼاألط ةمتعدد يةاتفاقىي  (GPA) اتفاقية المشتريات الحككمية (ُ)  

تضـ ىذه االتفاقية  ,ُٔٗٗيناير  ُ, كدخمت حيز التنفيذ في ُْٗٗفي عاـ  جكلة أكركغكامشأنيا بالتكازم مع التفاكض ب
احتساب االتحاد االكربي بمدان كاحدان كالكاليات المتحدة االمريكية كالنركيج ك الياباف كىكلندا, كككريا  دكلة بحاؿ ِٖحاليان 

محمكد ببيمي, ممخص سياسات اتفاقية كتشريعات المشتريات الجنكبية كسكيسرا كالصيف. كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر: 
, مركز دراسات ُسيف عبداهلل, مستقبؿ النفط العربي, طد. ح. ِ, ص َُِِالحككمية كمدل مالءمتيا لسكريا, دمشؽ , 

. مارتف خكر, مشتريات الحككمة في اتفاقيات التجارة الحرة, بحث مقدـ إلى ّّٖ, ص َََِالكحدة العربية, بيركت, 
,  ََِٗاىرة , المؤتمر االقميمي: سياسات تحرير االقتصاد كاتفاقيات التجارة الحرة في المنطقة العربية: االثار كاالفاؽ, الق

 .ُْٕ -ُْٓص 
  (ِ) Hejing Chen,john whalley, the WTO government procurement agreement and its impacts 
on trade , national bureau of economic research , working paper ,AUGUST َُُِ ,P ٔ-ٕ .   

. ُِْ, ص ؽ, مصدر سابد. خميؿ عمياف عبد الرحيـ    

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A
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االحتياجات الضركرية ليذه الدكؿ في تفعيؿ دكر الصناعات المحمية التابعة لممشتريات الحككمية كالتي 
 ىذه الدكؿ. لدفكاسعان لفرض شرط المحتكل المحمي مف  ف تككف مجاالن أمف الممكف 

إلى جعؿ مشترياتيا مف كالككاالت التي تشرؼ عمييا الحككمات  الدكؿ بمؤسساتيا الحككمية دمكتع    
كتفضيؿ  في الغالب المعاممة الكطنية أمف مبد ىادااستبع مر الذم يدفع الدكؿ إلىاأل ,(ُ)مكرد محمي

, كيحتؿ قؿأسعار بأجنبي منتجات بالنكعية نفسيا ك حتى لك قدـ المكرد األ الشراء مف منتجيف محمييف
 .قطاع الخدمات مركز المسيطر في ىذه االتفاقية

 -ُ " ( بفقرتيا الرابعة القطاعات الحككمية المشمكلة بأحكاـ ىذه االتفاقية كىي:ِىذا كتحدد المادة )    
قطاع  -ٓ قطاع الخدمات -ْ ئات الحككمية االخرلاليي -ّ الحككمات المحمية -ِ الحككمات المركزية
 ."األعضاء أم مالحظات عامة يتفؽ عمييا -ٔخدمات االنشاءات 

 -بعد إدراجو لمقطاعات الحككمية المشمكلة أكرد فقرة تحمؿ مركنة عالية عالهأ حظ عمى النٌص يمما ك     
كأف يككف اؼ بيذا الخصكص إلدراج ما يتفؽ عميو االطر  -عضاءأم مالحظات عامة يتفؽ عمييا األ

ف كانت لـ تكف ضمف أك  تغطية أكبر قدر ممكف مف القطاعاتب ا يسمحممٌ غفمت المادة ذكره, أاع قد قط
تبكب ىذه  أف يمكف كعمكمان كنكع مف إعطاء المركنة لمدكؿ االعضاء, كلى, القطاعات الخمسة األ

لى مركزية ) إككمية كالتي تصنؼ بدكرىا الكيانات الح تتمثؿ كلىاأل : (ِ)ثالث مجمكعات عمىالقطاعات 
الكزارات كالدكائر الحككمية كغيرىا( كفرعية )الييئات شبو المركزية كالبمديات كالييئات المحمية االخرل(, 

دارة  ا الثانيةمٌ أ فيي المرافؽ العامة التي يعيد الييا تقديـ الخدمات العامة كمياه الشرب كالكيرباء كالنقؿ كا 
 .(ّ)طراؼا المجمكعة الثالثة فيي ما يدرج بناءن عمى اتفاقات األمٌ أ, االمطارات كغيرى

                                                           
بعت دكؿ عدة ىذا المنياج كالكاليات المتحدة االمريكية, ككاف جانبان مف خطة جك بايدف لمتعافي مف الرككد ىك إلزاـ ات (ُ)

المؤسسات الحككمية بشراء السمع كالخدمات أمريكية الصنع )مف مصادر محمية(, ككذلؾ العراؽ مف خالؿ ايراد نصكص 
بالشراء كسد احتياجاتيا مف مصادر محمية, كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر: ليز قانكنية بقانكف المكازنة يمـز الجيات الحككمية 

, َُِِ الثاني كانكف/ يناير ِّدكسيت, جك بايدف كالتحديات الكبيرة التي تنتظره في الشرؽ االكسط, مقاؿ منشكر بتاريخ 
 .َُِِ/ُ/ِٖزيارة تاريخ ال  https://www.bbc.com:عمى الرابط 

  (ِ) Anirudh shingal, internationalisation of government procurement regulation ,European 
university institute ,Robert  schuman centre for advanced studies, working paper َُِٓ,pِ. 
Hejing Chen ,john whalley,op.cit. p.ٓ. 

مد الحديثي, تأثير انضماـ المممكة العربية السعكدية التفاقية المشتريات الحككمية التابعة لمنظمة التجارة د. ابراىيـ مح (ّ)  
العالمية عمى احكاـ نظاـ المنافسات كالمشتريات السعكدم, بحث منشكر بمجمة المغربية لإلدارة المحمية كالتنمية, العدد 

 . َِٕ, ص َُِٔ, ُِٖ

https://www.bbc.com/
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تفاقية ليشمؿ الخدمات تكسيع نطاؽ اال تـ   ُْٗٗ - ُٖٔٗكبمكجب جكلة اكرغكام المنعقدة مف عاـ     
كالحاسكب كالتدقيؽ كالخدمات  عالف, كتنظيؼ المباني,إلالمبينة في ممحؽ العضك كتشمؿ خدمات ا

مشتريات عدة كتستبعد دكؿ , دارية كالخدمات المرتبطة بيا, كالطباعة كالنشر, كاالستشارات اإلالمتعمقة بو
الشفافية مبدأ مراعاة مع عضاء تنفيذ المشتريات عف طريؽ المناقصات كزارة الدفاع, كتمـز االتفاقية األ

 . (ُ) كمزاكلة النشاط كفؽ االعتبارات التجارية
جنبية, كنظران سكاؽ المشتريات الحككمية لممؤسسات األأؿ المكقعة عمييا بفتح كتمـز االتفاقية الدك ىذا     

جد مقرىا في الدكلة المكقعة لممنافسة مع الشركات التي يك  االسكاؽتمزميا بفتح  نياإف WTOلمركنة أحكاـ 
 .(ِ)ركات التي مقرىا في الدكؿ االخرلالش كليس
ف الخضكع لمبدأ المعاممة الكطنية غير مقصكر بيذه ف استثناء المشتريات الحككمية مأكعمكمان     

 GOFERNMENTالمشترياتىذه مف اتفاقية الجاتس عمى ( ُّ)المادة  االتفاقية, فقد نصت
PROCUREMENT  :القيكد الخاصة بميزاف المدفكعات, ك( ُِ). ال تنطبؽ المكاد ُ" بنصيا(ُٔ) 

نظمة كالشركط التي تحكـ االتفاقية عمى القكانيف كاأل المعاممة الكطنية مف ىذه( ُٕ)ك لى االسكاؽ,إالنفاذ 
عادة بيعيا إحصكؿ الجيات الحككمية عمى الخدمات عف طريؽ الشراء ألغراض حككمية كليس بيدؼ 

. تعقد مفاكضات متعددة األطراؼ بشأف ِك استخداميا في تكريد الخدمات لمبيع التجارم أتجاريان 
ت بمكجب ىذه االتفاقية في غضكف سنتيف مف نفاذ اتفاقية منظمة المشتريات الحككمية في مجاؿ الخدما

التي تكمف بعدـ سعييا لتحقيؽ  المشتريات الحككمية خصكصيةأف ل, كتالحظ الباحثة (ّ)التجارة العالمية "
حصكؿ عمى الخدمات عف طريؽ الشراء لمالتي تحكـ الجيات الحككمية  ياالشركط كالقكانيف جميع, فالربح

 ك استعماليا لتكريد خدماتأحتياجات حككمية ليس بيدؼ إعادة البيع التجارم ايا الخاصة ك لكف ألغراض
منفذان لتفضيؿ المحتكل المحمي في نطاؽ الخدمات,  عد  يي ما ىذا  مستثناة مف مبدأ المعاممة الكطنية,

طبيعة سيادية كتعقد يا ذات ن  أفاإلدارات الحككمية غير ممتزمة بالمساكاة كذلؾ مراعاةن لطبيعة صفقاتيا ب

                                                           
النظاـ التجارم العالمي الجديد  فائزة غني ناصر, مصطفى جاسـ محمد, اسماعيؿ العالؽ,د. عالء ابك الحسف   (ُ)  

 .ّٖٓ مصدر سابؽ, ص منظمة التجارة العالمية,
   (ِ) Gary Clyde  hufbauer, Jeffrey J . schott , Cathleen cimino, martin vieiro and erika wada 
, local content requirements: report on a global problem ,Peterson institute for international 
economics, ِٖ June  َُِّ ,pُِْ. 

 . ّْْياسر زغيب, مصدر سابؽ, ص د. محمد مجذكب,   (ُ) 
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نمائية طبقان لظركفيا الداخمية لمدكؿ يحؽ ك مبدأ المعاممة الكطنية ل مف ثـ ال تخضع (ُ)ألغراض سياسية كا 
 .(ِ)تفضيؿ محتكاىا المحميب
في االتفاؽ العاـ بشأف  ضكابطيا لـ تنظـ ف  أال إكعمى الرغـ مف أىمية المشتريات الحككمية      

 ىعم ال في نصكص متفرقةإ جارة الجات كاالتفاؽ العاـ بشاف التجارة في الخدماتالتعريفات الجمركية كالت
إلى معالجة  السياسية الرامية لمضغكطستجابة ا الإما ىي  ىذه االتفاقية ف  فإكعميو , الكجو المبيف سابقان 
صالح المعاممة كال سيما  ,ككماتالتمييزية لصالح المكرديف المحمييف بالنسبة لألعماؿ التي تقكـ بيا الح كا 

فقد كافؽ بعض أعضاء منظمة  ,المناقصات لمعقكد التي تتجاكز مستكل مالي معيف جراءإفيما يتعمؽ ب
تصر نطاقو التجارة العالمية عمى التفاكض بشأف اتفاؽ متعدد األطراؼ خاص بالمشتريات الحككمية كيق

 . (ّ)عمى المكقعيف عميو فقط
 (ْ)النفط ف  أبدليؿ  ياجميع جكانب التبادؿ التجارم ة العالمية لـ تحتكً ف منظمة التجار أكحرم بنا ذكر      

, بمعنى أف المجاالت يدم العاممة كالبترككيمياكيات خارج نطاؽ تنظيـ منظمة التجارة العالميةكاأل كالغاز
 دراجإل ىناؾ إمكانية مف ثـ يككفك , المذككرة تخرج مف نطاؽ تنظيميا كال تخضع لمبدأ المعاممة الكطنية

ىي  المستبعدةف ىذه المجاالت أكال شؾ ستثمارات المتعمقة بيذه المجاالت, في اال شرط المحتكل المحمي 
ستثمار النفطي عقكد االبرز في العراؽ كالباب الكاسع لفرض المحتكل المحمي, فتشكؿ مجاؿ االستثمار األ

                                                           
غنً ناصر  فائزة د. عالء ابك الحسف اسماعيؿ العالؽ, ِٔٔاكـر فاضؿ سعيد قصير, مصدر سابؽ, صد.  (ُ) 

  .Miriam  725 م  التجاري العالمً الجدٌد منظمة التجارة العالمٌة, مصدر سابق, ص,مصطفى جاسم محمد ,النظا

Weiss, OP. cit , p.ُٕ -ُٖ . 

  (ِ) Uchenna Jerome orji, op. cit, p.َُٖ .may Hao, Matt Mackenzie ,Alex pomerant  and 
Kate Strachran, local content Requirments in British columbias wind power industry, 
university of victoria, faculty of Business, December ََُِ, p ُْ.      
(ّ)

 Isbell Ramdoo, op. cit , p.ِِ. 

كلـ يذكر النفط صراحة في الجات كترل الشركات التجارية مف صالحيا عدـ اثارتو بيدؼ االحتفاظ بحريتيا في  (ْ)  
ستراتيجي كلممزيد مف تفاصيؿ ينظر: د. حسيف عبداهلل, الجات كعكائد النفط العربي, بحث مقدـ السيطرة عمى ىذا المكرد اال

 . َِٓ, ص ُٖٗٗالى المؤتمر العممي الخامس : االقتصاد العربي كتحديات القرف الكاحد كالعشركف, القاىرة, نكفمبر 
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لستثمار األجاذبة لال قكة العمالة المحمية فرض ذلؾ كك  ,ي عدةرط في نكاحشفرض الجنبي كمجاالن خصبا ن
 .(ُ) wtoاتفاقيات ـ يتنظل غير خاضعةككنيا 

 المطمب الثاني

 القوانين المنظمة لشرط المحتوى المحمي

قرار إؿ عمى قانكنية تدٌ  ان ىناؾ نصكص ف  إ إذٍ  ,ناؿ شرط المحتكل المحمي اىتماـ العديد مف التشريعات    
ف  المضي قدمان في , ك العربيةأة سكاء في الدكؿ األجنبي الفكرةتمؾ   البحث عف التنظيـ التشريعي لمشرطكا 

غريبان عف  عد  الذم ال يي  ,المحتكل المحمي شرط بحث عف تجارب الدكؿ التي انتيجت سياسةالسيقكدنا إلى 
عمى ألى إا يعكس الرغبة في السير بالشرط ف كاف بعضيا قد كسع في التنظيـ التشريعي ممٌ أالتشريعات ك 

جنبية كعميو سنقسـ دراسة ىذا المطمب عمى فرعيف: يبحث األكؿ: قكانيف الدكؿ األ, مستكل مف التنظيـ
 .اني فيختص: قكانيف الدكؿ العربيةأما الثك 

 الفرع األول

 جنبيةقوانين الدول األ

نبية جالعديد مف الدكؿ عمى إدخاؿ السياسات كالقكانيف التي تفرض عمى الشركات األفي العـز  عيقد    
محؿ -مف خالؿ تنظيـ الشرط إعطاء األكلكية لممكاطنيف كالشركات المحمية كالمكاد المنتجة محميان 

 األيسسكسنتطرؽ لتجربة كؿ مف نيجيريا ككازاخستاف لمكقكؼ عمى  ,الذم يفي بيذا الغرض -الدراسة
النيجيرم لشرط  ا: التنظيـمكلى منيلشرط المحتكل المحمي, كذلؾ عمى فقرتيف تختص األ ةالتشريعي

 التنظيـ الكازاخٌي لشرط المحتكل المحمي. المحتكل المحمي, أما الثانية:

 

 
                                                           

مقاؿ منشكر عمى المجمة االفريقية لمعمـك السياسية بتاريخ جماؿ مفتاح العمارم, منظمة التجارة العالمية كالدكؿ النامية,  (ُ)  
مرتضى عبد الحمزة ىاشـ, مصدر سابؽ,  .eu   www.diablodesing.عمى  المكقع التالي.ِِ, ص َُِٓ/ اب /ٖ

 .ََُص

http://www.diablodesing/
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 لشرط المحتوى المحميواًل: التنظيم النيجيري أ

لـ تكف نيجيريا كقبؿ تنظيـ شرط المحتكل المحمي بقانكف مستقؿ بعيدة عف انتياج سياسة المحتكل     
كاف استخراج النفط  عقكد إيجار المطبؽ عمى ُُْٗلمعدنية لعاـ ا الزيكتفقانكف  ,في قكانينياالمحمي 

ذلؾ  زيادة عمى, (ُ)لتشغيؿ النيجيرييف كتجار كحرفييف إعداد برامج تدريبيةأف يشرعكا في  المستأجريفيمـز 
مب مف المستأجريف تدريب النيجيرييف ذكم الخمفيات المينية لتكلي مناصب إدارية عميا مناسبة, ككاف طي 

االفتقار إلى أىداؼ محددة كآلية لضماف االمتثاؿ لمقكاعد كقد  ب السمبي الكحيد ليذه المتطمبات ىكالجان
 الجديد قانكف النفطب استبدؿ القانكف, كبالفعؿ (ِ)أدل ذلؾ في نياية المطاؼ إلى سف عدة قكانيف اخرل

في  ٕٓيككف أف لتحقيؽ اليدؼ المتمثؿ بسنكات  َُ ىك كضع سقؼ زمني محددالذم ك  ُٗٔٗعاـ 
المائة عمى األقؿ مف مجمكع عدد األشخاص العامميف في كظائؼ إدارية كمينية مف المكظفيف النيجيرييف 

المغيب عنيا المكاطف النيجيرم دعمان لممحتكل  أم تطبيؽ ىذه النسبة فيما يتعمؽ بالمناصب المرمكقة
في أم مف ىذه الرتب يجب أف مف المكظفيف  %َٔينٌص الجدكؿ الزمني عمى أف  ك  ,المحمي البشرم

يككنكا نيجيرييف عمى األقؿ, كما تالحظو الباحثة عمى ىذا القانكف إصراره عمى تطبيؽ شرط المحتكل 
, زيادة عمى ذلؾ أيرفؽ القانكف بالئحة تكفر كالذم يظير كاضحان مف خالؿ تحديد السقؼ الزمنيالمحمي 

ف في الجزء الرابع كينظـ ىذا الفرع التزامات مخططان لتنفيذ شرط المحتكل المحمي كما ىك المضمك 
أف حاممي  ": عمىمنو ( ِٔالمادة ) تعييف كتدريب النيجيرييف, كتنٌص بالمستأجريف كأصحاب التراخيص 

يقدمكا إلى الكزير لممكافقة عمى برنامج لتكظيؼ كتدريب  تراخيص التنقيب عف النفط يتعيف عمييـ أف  
 . (ّ)" النيجيرييف 

ليتكج المحتكل النيجيرم في صناعة النفط كالغاز مكضع التنفيذ تطكير  كضع قانكف  ََُِـ كفي عا    
( منو ِٖ)نصت المادة إٍذ  ,شمؿأفي مستكل تنظيمي ك الذم كاف ينتيجيا  المحمي سياسة المحتكل تبني
ك أأم مشغؿ كؿ لممكاطنيف النيجيرييف لمعمؿ كالتدريب في أم مشركع ينفذه يكلى االعتبار األ -ُ"  :عمى

                                                           
  (ُ) Gbolhan  ali_ balogun, soviet technical assistance and nigeria´s steel complex, ِٔ 
journal of modern american studies ِّٔ-ّٕٔ, December ُٖٖٗ, pِٖٔ. 
  (ِ) Berryl Claire Asiago, op cit ,pَْٖ. Jean Balouga, Nigerian Local Content: Challenges 
and Prospects, International Association for Energy Economics, َُِِ,p ِّ.   
  (ّ) Berryl Claire Asiago, op. cit,p.َْٖ.    
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ك يعيف أف يحتفظ أ" يضمف المجمس ( ِ)الفقرة مسكؽ المشركع في صناعة النفط كالغاز النيجيرية " ك 
ك مسكؽ المشركع عدد مناسب ككبير مف المكظفيف أك العامميف المكاطنيف المحمييف المقيميف في أالمشغؿ 

اممة تفضيمية لممشغميف النيجيرييف القانكف عمى مع كينٌص , (ُ) المناطؽ التي يقاـ فييا ىذا المشركع"
ف يحكز المشغمكف أ: "يجب  كالن أ (ِ) عمى: التي تنٌص  (ّككذلؾ شركات الخدمات المحمية استنادان لممادة )

عماؿ النفط كتراخيص حقكؿ النفط, تراخيص استخراج أك أكلكية في منح اشغاؿ النيجيريكف عمى األ
تبعان لمشركط كد بشأنيا في صناعة النفط كالغاز النيجيرية كأيضان في جميع المشركعات التي تمنح العق

ف يككف ىناؾ اعتبار حصرم لشركات الخدمات المحمية النيجيرية التي أ"يجب  " ثانيان التي يحددىا الكزير
عماؿ في الممارسات تثبت ممكيتيا لممعدات كالمكظفيف النيجرييف كلدييا الكفاءة الالزمة لتنفيذ ىذه األ

راضي كمكاقع التشغيؿ كالحقكؿ الخاصة بصناعة النفط كالغاز النيجيرية بحسب العقكد ألكذلؾ في ا
متثاؿ ألحكاـ ىذا القانكف كتعزيز "يككف األ كالخدمات الكاردة في الجدكؿ الزمني ليذا القانكف "ثالثان 

تقديـ العطاءات  م مكافقات اخرل فيأكتطكير المككف المحمي معياران رئيسيان لمنح التراخيص كالتصاريح ك 
ك أم عمميات اخرل في صناعة النفط كالغاز النيجيرية " أنتاجو كنقمو كتكريره ا  الخاصة باستكشاؼ النفط ك 

                                                           

  (ُ) Article ) ِٖ)ُ- Subject to section َُ(ُ) (b) of this Act, Nigerians shall be given the first 
consideration for employment and training in any project executed by any operator or project 
promoter in the Nigerian oil and gas industry. 
ِ- The Board shall ensure that the operator or project promoter maintains a reasonable 
number of personnel from areas it has significant operation. 
  (ِ) Article (ّ) (ُ) Nigerian independent operators shall be given first consideration in the 
award of oil blocks, oil field licences, oil lifting licences and in all projects for which contract 
is to be awarded in the Nigerian oil and gas industry subject to the fulfilment of such 
conditions as may be specified by the Minister. 
(ِ)  There shall be exclusive consideration to Nigerian indigenous service companies which 
demonstrate ownership of equipment, Nigerian  personnel and capacity to execute such 
work to bid on land and swamp operating areas of the Nigerian oil and gas industry for 
contracts and services contained in the Schedule to this Act. 
(ّ) Compliance with the provisions of this Act and promotion of Nigerian content 
development shall be a major criterion for award of licences, permits and any other interest 
in bidding for Oil exploration, production, transportation and development or any other 
operations in Nigerian Oil and Gas industry. 
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عاله ينظـ المحتكل المحمي عمى مستكل المكارد البشرية في تنظيـ كاضح أصبح القانكف أكبيذا  ,(ُ)
يتعمؽ بمنح تراخيص حقكؿ النفط, كتراخيص  األكؿ فيما المشغمكف النيجيريكف االعتبارفيو  ييكلكصريح 

االعتبار حصران فيما يتعمؽ ببعض العقكد  بعيف خذؤ تخدمات النيجيرية الككذلؾ شركات  ,(ِ)االستخراج  
ف كف ممكيتيـ لممعدات كالمكظفيتف مف السكاف األصمييف يثبيما داـ تتكافر فييـ الشركط ككف المتعيد

 (ّ) كيمـز القانكف بمكجب المادة ه االعماؿ ىك المعيار الرئيسي لمتفضيؿ,ىذنيجيرييف كالقدرة عمى تنفيذ ال
عاله جميع الشركات كمطكرم المشاريع عند تقييـ العطاءات المقدمة في المناقصات االىتماـ أالمذككرة 

عمى الشركات تطبيقان لو كليس باالعتماد عمى قاعدة أترسية العطاء عمى  بالمحتكل المحمي بحيث يتـٌ 
ك معياران لتحديد الشركة التي تمنح أقؿ ىك االعتبار الكحيد العطاء األ أبمعنى لـ يكف مبد  (ّ) قؿاأل سعرال

 .(ْ)عقكدان لتنفيذ المشاريع  

أم عقد  كتضمينو فيتطكير المحتكل المحمي كرصده  في صناعة النفط كالغاز,  إلىكييدؼ القانكف    
ذلؾ مف خالؿ  كيتـٌ , (ٓ)ألحكاـ ىذا القانكف باالمتثاؿ التعاقدعند  ان جميع مقدمي العركض ليمتـزحككمي 

                                                           
  (ُ) MIRIAM Weiss, OP. cit, p. ُٖ- ُِ. Felix O. Okpe, Economic Development and the 
utility of local content legislation in the oil and gas industry :conflicts and effects of  Nigeria's  
local content act in the context of international investment law, Global business & 
Development law Journal,vol ِٖ, iss ِ, َُِْ, p َِٕ.  
(ِ) Urgwushi bellema lhua (university of kent,uk), chris ajayi (kَُ resources, nigeria), kamdi 
nnanna eloji (university of Birmingham,uk), Nigerian content policy in the oil and gas 
industry: implication for small to medium_sized oil_service companies,ََِٗ. 
 http://search.wikileask.org/gifiles/attach/ُٔٗ/َُٕٖٔٗ. 
  (ّ) Berryl Claire Asiago, op. cit,p.ْٖٔ. REVIEW OF NIGERIAS LOCAL CONTENT 
LEGISLATION  p ْ. WWW.akindelano.com. 

 .ْٓ د.  جميؿ حممي عبد الكاحد, مصدر سابؽ, ص 
  (ْ) Dr. uwem udok , Dr. mary  udofia and olusola okunbolade , local content development  
in the oil and gas industry in  Nigeria: problems and prospects , Global journal of politics  
and law  research, vol ٖ,iss ُ, January ََِِ, p َُّ.  

 اإلعالف مف يتجزأ ال جزءان  الكصايا ىذه ككانت المحمي المحتكل شرط لدعـ النركيجي الكصايا العشر رلمافالب اقر (ٓ)  
 كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر: ُِٕٗ ديسمبر االكؿ كانكف ٖ في الصادر الممكي

Berryl Claire Asiago, op.cit, pْْٕ -ْٕٔ. AN industry for the future – Norways petroleum  
activittes, ََُِ- َُُِ, pُ .ROSS CULLEN, THE good oil –state roles in the Norwegian 
 

http://search.wikileask.org/gifiles/attach/169/169078
http://www.akindelano.com/
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المحتكل المحمي, كنقؿ التكنكلكجيا, كالبحث كالتطكير, كالمسائؿ  اعتماد تتضمفتقديـ خطط مختمفة 
التي مف قانكف المحتكل النيجيرم ( َُ) كىذا ما نصت عميو المادة ,المالية كالقانكنية كالمتعمقة بالتأميف

مف  المقدمةكلكية لمخدمات إعطاء األ -لى ضماف أإحكامان تيدؼ أأكالن " تتضمف الخطة : عمى تنٌص 
 كلكية لممكاطنيف النيجرييف لمتدريب كالعمالةعطاء األإ -ب جيريا كلمسمع المصنعة في نيجيرياداخؿ ني

 لمشغؿ أككالتكظيؼ في برنامج العمؿ الذم قدمت الخطة مف اجمو " , ثانيان "يتضمف أم عقد يبرمو ا
أخرل تقديـ الخطة مع أم رابطة مف المكظفيف تحتـر شركط كظركؼ العمؿ  أةمسكؽ المشركع أك أم ىي

 .(ُ) حكامان كلكائح تتماشى مع ىذا الفرع " أفي المشركع 

( ُّبو المادة ) جاءتكىذا ما , إلحالؿ المحمي بدؿ المغتربمـز القانكف كضع الخطط الكفيمة كما يي     
دارة خطة بديمة ألم منصب ال يعمؿ أك لى مجمس اإلإ" يقدـ المشغؿ  عمى: كلى التي تنٌص بفقرتيا األ

ك أك التدريب عمى أم منصب أف يقكـ النيجيريكف بالدراسة أالخطة عمى  يكظؼ بو النيجيريكف كتنٌص 
 ف يصبح المنصب لنيجيرم فيأربع سنكات ك أقصاىا أجنبي شاغؿ لفترة أك أكظيفة يحتميا أم مغترب 

ف دعمو أعاله أ, فيالحظ مف النص (ُ)صمييفدعمان لمشاركة السكاف األ (ِ)نياية فترة السنكات االربع " 
                                                           

 

petroleum sector ,pٔ. Helge Ryggvik ,THE NORWEGIAN OIL  EX PERIENCE A Toolbox for 
managing resources ?, CENTRE FOR TECHNOLOGY INNOVATION AND CULTURE (TIK-
CENTER ), Pّّ. Breno Barreto Medeiros and  Frank Asche, Norwegian Policies to Develop 
the Oil and Gas Supply Chain: There Are Still Lessons to Be Learned, October َُِٔ, pٕ. 
Link to this article: https://www.researchgate.net/publication/ََُُِّّٗٔ 
  (ُ) Article(َُ) (ُ) A plan shall contain provisions intended to ensure that- 
(a) first consideration shall be given to services provided from within Nigeria and to goods 
manufactured in Nigeria; and (b) Nigerians shall be given first consideration for training and 
employment in the work programme for which the plan was submitted. (ِ) Any collective 
agreement entered into by the operator, project promoter or other body submitting the plan 
with any association of employees respecting terms and conditions of employment in the 
project shall contain provisions consistent with this section.  

 (ِ)  ARTICLE (ُّ) (ُ) For each of its operations, the operator shall submit to the Board a 
succession plan for any position not held by Nigerians and the plan shall provide for 
Nigerians to understudy each incumbent expatriate for a maximum period of four years and 
at the end of the four year period the position shall become Nigerian ised.  

https://www.researchgate.net/publication/311900236
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ستبداؿ اليدم العاممة جاء كفؽ رؤية عمى المستكل البعيد مف خالؿ سعيو لممحتكل المحمي مف األ
تتكفر باأليدم العاممة  لى خبرة ككفاءة الإجنبي كالتي غالبان ما تككف بحاجة الكظائؼ التي يشغميا األ

, مف ثـ سيجد المشغؿ نفسو ممزمان بإعداد العمالة المحمية لتصبح عمى قدر مف "عمالة النيجيريةال"المحمية 
 جنبية.  تصبح بديمة لميد العاممة األلالكفاءة التي تمكنيا 

يتعيف عمى الشركات "عمى:  كبفقرتيا الثانية مف القانكف المحتكل النيجيرم (ُْالمادة ) كذلؾ تنٌص      
%مف َٓتبرىف عمى ما ال يقؿ عف  فٍ أك متعددة الجنسيات العاممة مف خالؿ فركعيا النيجيرية أالدكلية 

نشاء شركات إكيبدك اليدؼ مف ىذا النص ىك منع ,  (ِ) عماؿ تممكيا فركع نيجيرية "ذ األالمعدات لتنفي
رباح عادة األا  ك  شاريع المحمية كتنفيذىاصكؿ لغرض كاحد ىك كسب المأدكف مف ذات كاجية نيجيرية 

ف اليدؼ دة ببعض االىتماـ ألحظى ىذه الماتي  فٍ أ فال بد   ,دكف فائدة تذكر لنيجيريامف صمي لبمدىا األ
 بالثناء. ره جدي

ذٍ      مف  ةكاف قانكف المحتكل النيجيرم كبما يحممو مف رؤل كأىداؼ لدعـ المحتكل المحمي كاضح كا 
 ضمانات التي تكفؿ تطبيقو بالكجو المطمكب؟حيث المبدأ فما ال

المعكقات التي إال أف  ىناؾ بعض لمتجربة النيجيرية, عمى الرغـ مف كجكد ىذه السياسة الجديرة بالثناء   
الجيكد المبذكلة لتحقيؽ الكفاءة كضماف االمتثاؿ لى تكثيؼ إاألمر الذم دفع بنيجيريا  تعترض نجاحيا

ـ  , حكاـ ىذا القانكفأالمنظمة بمكجب  حميلمتطمبات شرط المحتكل الم نشاء إب تكميؿ ىذه الجيكد كت

                                                           
 
  (ُ) Adamu, M. A, Ajienka, J. A ,Ikiensikimama, S. S, Economics Analysis on the 
Development of Nigerian Offshore Marginal Fields Using Probabilistic Approach, Canadian 
Research & Development Center of Sciences and Cultures, Vol. ٔ,iss. ُ, َُِّ, pُِ. 
Ogunsola -Saliu K, Falode O.A, Adenikinju A.A , INVESTMENT ANALYSIS OF MARGINAL 
FIELDS’ DEVELOPMENT IN NIGERIA USING REAL OPTIONS APPROACH, International 
Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. ٕ, Issٕ, July َُِٗ, p.َُّ.  
http://ijecm.co.uk/.   
   (2) ARTICLE (ُْ) (ِ) International or multinational companies working through their 
Nigerian subsidiaries shall demonstrate that a minimum of َٓ٘ of the equipment deployed 
for execution of work are owned by the Nigerian subsidiaries .  

http://ijecm.co.uk/
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حكاـ أتككؿ إلييا ميمة مراقبة تطبيؽ  نيجيرم بعٌده ىيأة تنظيمية جديدةمجمس تنمية كمراقبة المحتكل ال
 .(ِ)رية كالمادية كالخدمية النيجيريةالمكارد البش استعماؿ ضمافلجيكد التعزيز ك , (ُ)ىذا القانكف

)سياسة االعتبارات ىي:  رئيسية مرتكزات ةقانكف المحتكل النيجيرم يتضمف ثالث ف  أكتالحظ الباحثة     
 .تنظيمية لرصد ىذه االحكاـ( أةنشاء ىيإكسياسة الرصد مف خالؿ  -كالخطط  عداد التقاريرإ -كلية األ

 المحتكل المحمي فرض العقكبات كالغرامات بحاؿ عدـ االمتثاؿ اللتزامات سمطة لمجمسكيمنح ا
 .(ّ)المنصكص عمييا في أحكاـ ىذا القانكف

 الكازاخي  لشرط المحتوى المحمي التنظيمثانيًا: 

المنظمة  النصكص عمى صياغة الطبيعية الحككمات الكطنية في البمداف الغنية بالمكارد تحرص     
قطاع التنقيب كاالستخراج, ىا بحدكدتتجاكز  فأتنمكية قادرة قاعدة  بغية إنشاءسياسة المحتكل المحمي ل

المعضمة التكنمكجية في قطاع البتركؿ كاستعماؿ المدخالت عالية التخصص كغالية الثمف تحديان  كتشكؿ
لى إ دكلة كازاخستاف دفع محمية ىذا ما ىاكبيران لإلسراع في خمؽ امدادات مشابية لممدخالت مف مصادر 

شرط المحتكل المحمي ل مف نصكص منظمة كاف يخمك الذمك  ُٓٗٗعاـ  الصادر البتركؿ استبداؿ قانكف
 المنظـ لشرط ََُِلسنة  ُِٗالتربة كالمكاد المستخرجة منيا رقـ  باستعماؿبقانكف جميكرية كازاخستاف 

                                                           
(ُ) Berryl Claire Asiago, op.cit, Rules of engagement: a Review of Regulatory instruments 
designed to promote and Secure local content Requirements in the oil and gas Sector, 
Centre of climate change ,environmental and Energy, university of Eastern Finland, 
ARTICLE,ٔ September َُِٕ, p.ْٖٔ. The Nigerian oil and Gas lndustry content 
Development Act ََُِ ARTICLE ٔٗ-َٕ. 
(ّ) REVIEW OF NIGERIAS LOCAL CONTENT LEGISLATION , pّ. WWW.akindelano.com  
Ph .D Bell Ihua, Local Content Policy and SMEs Sector Promotion: The Nigerian Oil 
Industry Experience, vol ٓ, iss ٓ, May ََُِ,pٕ.   
  (ّ) MIRIAM Weiss, OP. cit, p. ُِ. Gary Clyde Hufbauer & Jeffrey J. Schott Cathleen 
Cimino, Martin Vieiro and Erika Wada , Local Content Requirements: Report on a Global 
Problem, ِٖ June َُِّ, p ُُٕ.  

http://www.akindelano.com/
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المحتكل   (ِ)"   "GWSدنى مفاأل تتضمف العطاءات الحد   فٍ أ لقانكفيشترط ا , إذٍ (ُ)المحتكل المحمي
يجب  -ِ "ات عمى:المتعمقة بشركط عقد المناقص( سابعان كثامنان ِالفقرة )( ْٕالمادة )فنصت  ,المحمي

االدنى لمحتكل  الحد   -ٕ عمى: ف يشير إشعار المناقصة الخاصة بحؽ استخداـ باطف االرضأ
دنى لتكمفة تدريب المتخصصيف في كازاخستاف " األ الحد   -ٖ. ف في السمع كاالعماؿ كالخدمات "كازاخستا

عماؿ السمع كاأل بتنفيذ متطمبات المحتكل المحمي فيما يخٌص تعاقد الم عاله إلزاـأمف النص  كيالحظ, (ّ)
 .المحتكل الكازاخيٌ  عماؿاستـ لضماف كتزكيد الحككمة بخطط التعاقدات الخاصة بي كالخدمات

داـ "استخ :المتعمقة بالتزامات مستخدـ باطف االرض عمىك  (ٕٔ) المادةالفقرة التاسعة مف  كتنٌص     
كذلؾ , (ْ) جميكرية كازاخستاف بشكؿ الزامي "تصنيعيا في  المعدات كالمكاد كالمنتجات النيائية التي يتـٌ 

االلتزامات المتعمقة  -ٔ :عمى ما يمي يحتكم العطاء فٍ أ" يجب  :عمى تنٌص ( َٓمف المادة ) الثالثةالفقرة 
 . (ٓ)"العقد كالخدمات الالزمة لتنفيذبمحتكل كازاخستاف في السمع كالعمؿ 

 ُِٗبمكجب قانكف رقـ  اقد مع شركات التنقيب كاالستخراجكيتمتع المكردكف المحميكف بأفضمية التع    
مف المادة كلى الفقرة األكىذا ما جاءت بو  (ٔ)% َِلى إيمنحكف ميزة سعرية تصؿ إذ  ,ََُِلسنة 

ستخدـ باطف االرض كالمقاكليف يتعيف عمى م -ُ": ذ نصت عمىإ( المتعمقة بدعـ منتجي كازاخستاف ٖٕ)
                                                           

  (ُ) Kym Anderson,Giovanni capannelli ,Edimon Ginting ,and Kiyoshi Taniguchi ,       
,KAZAKHSTAN ACCELERATING ECONOMIK ,Asian Development Bank, AUGUST َُِٖ,  
Pُّّ . 

  .المحمية كتعني السمع كاالعماؿ كالخدمات  GOODS , WORKS , AND SERVICESاختصار (ِ)  
  (ّ) Article (ْٕ) Terms of holding a tender for the subsoil use right  ِ .A notice of a tender for 
the subsoil use right shall indicate: (ٕ)the minimum Kazakhstan content in goods, works and 
services. (ٖ)the minimum cost of training Kazakhstan specialists. 
  (ْ) Article (ٕٔ) Obligations of the subsoil user ُ The subsoil user shall : (ٗ) mandatorily use 
equipment, materials and finished products that are manufactured in the Republic of 
Kazakhstan, provided that they comply with the requirements of the tender and Kazakhstan 
legislation. 
  (ٓ) Article(َٓ) Tender bid: ّ. Abid must contain the following: (ٔ)the obligations with respect 
to Kazakhstan content in goods, work and services required to implement the contract; 
  (ٔ) Aaron Cosbey and Isabelle Ramdoo, GUIDANCE FOR GOVERNMENTS: Local content 
policies, the International Institute for Sustainable Development, JULY َُِٖ, p ِٕ.  
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يقـك  -ِ عماؿ كالخدمات مف منتجي كازاخستاف كفقان ليذا القانكفمف الباطف الحصكؿ عمى السمع كاأل
منظـ المناقصات عند تحديد الفائز بالمناقصة بتخفيض سعر العطاءات المقدمة مف المشاركيف في 

 أشكاؿ ف  أعاله أ, فيالحظ مف النصكص (ُ)% " َِالمناقصة الذيف ىـ مف منتجيف كازاخستاف بنسبة 
أخذ صكر عدة بما يعكس تكجو القانكف الكازاخي في تكسيع نطاؽ تك  ةالدعـ لممحتكل المحمي متنكع

 التنظيـ الذم يعكس سياستيا بيذا الصدد.

شرط  تجاه ة الدكلةسياسفي  َُِٓعضكية كازاخستاف لمنظمة التجارة العالمية عاـ  كأثر تغيير    
ما أدل إلى تغيير كبير في متطمبات تكل المحمي كبدأت بتعديؿ قانكف" استخداـ باطف األرض " مٌ المح

كىناؾ بعض المخاكؼ مف تأثير شرط المحتكل المحمي عمى جاذبية قطاع البتركؿ  العمؿ الحالي,
محؿ  عد  م يي كالسؤاؿ الذ َُِِعاـ انتقالية لقطاع الييدرككربكنات حتى  مدةجانب, إذ منح لممستثمريف األ

نقاش بيف خبراء السياسات الصناعية: ىؿ ستتمكف كازاخستاف مف االستفادة مف ىذا الكقت لتطكير 
تككف قادرة لتكسيع النشاط المحمي كتطكير الصناعة في  يدعـ خطتيامحتكاىا المحمي لتككف في مكقؼ 

 ؟ عمى المنافسة الدكلية

لحاحان لتطكير قطاع محمي قادر إذا التحدم األىـ كاألكثر كفي سياؽ منظمة التجارة العالمية سيككف ى    
 عمى الحدٌ  تغير الحككمة سياستيا السابقة التي تنٌص  فٍ ألييا يتطمب إنضماـ عمى المنافسة الدكلية فبعد اال

بما يتفؽ مع االستثناءات الممنكحة ليا كفقان  كفالمحمي كف" ككذلؾ المكظف "GWSدنى مف الحصص األ
نامية, كينصب التركيز عمى تشجيع مشاريع مشتركة  مف الدكؿكاحدة رة العالمية ككنيا لمنظمة التجا

                                                           
  (ُ) Article(ٕٖ) Support for Kazakhstan producers (ُ) In the performance of subsoil 
operations in the Republic of Kazakhstan, the subsoil user and its subcontractors shall 
acquire goods, work and services from Kazakhstan producers in accordance with this Law, 
provided that the project document and Kazakhstan legislation on technical regulation are 
complied with. 
(ِ)The tender organizer shall, when identifying a tender winner, conditionally reduce the 
price of the bids submitted by those tender participants that are Kazakhstan producers by 
twenty percent .  
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جنبية كأدكات لمتكنمكجيا كنقؿ الميارات كىذا ما يساىـ بو الشريؾ كاتحادات بيف الشركات المحمية كاأل
 . (ُ)جنبياأل

 ا كفقان لمنيج مرف كىكمٌ أككف في التشريعات ت تبني سياسة المحتكل المحمي ف  إيمكننا القكؿ  كأخيران     
التعبير عف الحٌد األدنى بؿ أٌف االلتزاـ  كسط كشماؿ افريقيا إٍذ ال يتـٌ مطبؽ في معظـ دكؿ الشرؽ األ
كلكية لمخدمات كالمكاد كالمعدات الكطنية كغيرىا عندما يككف سعرىا يتمخص ببساطة بإعطاء األ

شركط االخرل مطابقة لتمؾ المتاحة دكليان, فعمى سبيؿ كمكصفاتيا التقنية كجكدتيا كمكاعيد تسميميا كال
 محدد , أك يككف بإتباع منيجت المحمية أعمى مف السعر العالميذا كانإالمثاؿ السماح باستيراد المكاد 

لى إ إذ تطمح -في القادـ مف البحث عمى النحك الذم سنبينو- المممكة العربية السعكديةكىك ما تنتيجو 
يراف إكذلؾ ك  َُِِبحمكؿ عاـ  جنبيمف محتكاىا المحمي عمى المستثمر األ( %َٕ) ما يقارب فرض
, كيالحظ مالئمة ىذا المنيج مع (ِ)طار زمني محدد بكضكحا  نسبة مئكية ك  بتحديدىذا المنيج  مفكيك

 -قياس شرط المحتكل المحمي استنادان  لممعادلة التالية: كيتـٌ , الكاقع العراقي

( A+B+C+D ) / E  ) *ََُ٘  
عمى االنفاؽ الكمي الناتج مف مجمكع " (ّ)(   A, B, C, Dبمعنى نسبة االنفاؽ المحمي الذم يشمؿ كؿ ) 

 .(ْ)ية كالمقاـ ىك التكمفة اإلجماليةالبسط تكمفة المصادر المحميمثؿ  إذٍ المحمي كالخارجي "عمى المشركع, 
 
 
 
 

                                                           
(ُ) DINA  Azhgaliyeva  and  YALENA  Kalyuzhnova ,op. cit , P. 27 .  
  (ِ) Damilola S Olawuyi, op. cit, pَُٗ. 

  (3)A السػػػػػػػػػػػمع كالخػػػػػػػػػػػدمات المحميػػػػػػػػػػػة  ك=B ك محميػػػػػػػػػػػيف=الركاتػػػػػػػػػػػب المدفكعػػػػػػػػػػػة لمCف كمحميػػػػػػػػػػػي=تػػػػػػػػػػػدريب كتطػػػػػػػػػػػكير الD 
 . =  اجمالي اإلنفاؽE=االنفاؽ عمى تنمية المكرديف  ك

  (ْ) Shiliang Cui, Lauren Xiaoyan Lu, Optimizing Local Content Requirements under 
Technology Gaps, McDonough School of Business, Georgetown University, Washington, 
D.C., November َُِٕ, pَُ.    
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 الفرع الثاني

 قوانين الدول العربية

دكؿ العربية كالسيما العراؽ تمتمؾ مف المكارد ما يؤىميا إلى مكاكبة التطكر ال ف  أمٌما ال شؾ فيو 
االقتصادم في البمداف المتقدمة متى ما اتبعت سياسة ناجعة في استغالؿ مكاردىا الطبيعية كالبشرية, 

كة المممكييعد  شرط المحتكل المحمي التجسيد األبرز لسياسة تقكـ عمى تنمية كؿ ما ىك محمي, كتعتبر 
محؿ  –فقد نظمت الشرط  مف الدكؿ العربية المتبنية لسياسة المحتكل المحمي حديثان, العربية السعكدية

كفي المقابؿ نجد أف  ىذا المكضكع, في في نظاـ المنافسات كالمشتريات الحككمية كلكائح معنية  -الدراسة 
تككف نكاة لتنظيـ أكثر عمقان كشمكالن ممكف إٍف ال مف شارات مبعثرة بيذا الخصكصإ تضمف يالعراقالقانكف 

في المستقبؿ, كعميو سنحاكؿ استعراض النصكص القانكنية المباشرة كغير المباشرة المتبنية لسياسة 
, كالعراؽ –العربي المنظـ لممكضكع  نمكذجال–المممكة العربية السعكدية المحتكل المحمي في كؿو مف 
 تككف في نظيـ السعكدم لشرط المحتكل المحمي, أما الثانيةالتبكلى منيا: كذلؾ عمى فقرتيف تختص األ

 .التنظيـ العراقي لشرط المحتكل المحمي

 اواًل: التنظيم السعودي لشرط المحتوى المحمي  

نظمة أشيدت المممكة العربية السعكدية في السنكات الثالثة الماضية عمالن غير مسبكؽ في تحديث     
نظمة كتعديؿ االخرل كفقان لرؤية أكصاحب ذلؾ تشريع كميا,  ككميةجيزة الحمفاصؿ األ شمؿالدكلة 

فرض شرط المحتكل المحمي مكجكد في قكانيف المممكة كلك لـ يأخذ الشكؿ  ف  إمع ذلؾ ف ,كسياسات جديدة
, إذ  أ( مف عقد االشغاؿ العامة الصادر بقرار مجمس -ِ) ( بفقرتياُِنصت المادة )الذم ىك عميو اليـك

ف يشترم المنتجات أيمتـز المقاكؿ ب" عمى: ُٖٖٗ/ِ/ُكالمكافؽ ق َُْٖ/ٔ/ُّبتاريخ  ُّٔـ الكزراء رق
 ككما نصت الفقرة    ",يستخدـ شبيية بيا مستكردة مف الخارج لغرض تنفيذ العقد الكطنية كال يجكز لو أف  

% مف األعماؿ َّيمتـز المقاكؿ األجنبي بأف يعيد إلى مقاكؿ سعكدم بما ال يقؿ عف عمى: "د(  -ِ) 
المتعاقد عمييا, كتقكـ الجية ذات العالقة باالتفاؽ مع كزارة المالية كاالقتصاد الكطني بإعفاء المقاكؿ 
األجنبي مف االلتزاـ كميان أك جزئيان بإعطاء المقاكؿ السعكدم النسبة المذككرة إذا ثبت عدـ كجكد أعماؿ 

نصت الفقرة كذلؾ  ك ," % َّعماؿ بنسبة أقؿ مف يمكف تنفيذىا بكاسطة مقاكؿ سعكدم, أك إذا تكفرت أ
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" يمتـز المقاكؿ بشراء االدكات كالمعدات التي تمزمو في تنفيذ عقده مف الككالء  :)ق( مف نفس المادة عمى
 .(ُ) "السعكدييف ليذه االدكات كاآلالت في المممكة كال يجكز لو االستيراد مباشرة مف الخارج 

 في كة النفط الكطنية في المممكة العربية السعكدية المعركفة بأرامكك السعكديةطمقت شر أ كتطبيقان لذلؾ    
لى رفع كقياس القيمة إالذم ييدؼ  (ِ)(  IKTVAبرنامجيا إلجمالي القيمة المضافة ) َُِٓ عاـ

( شرطان لمقياـ بأعماؿ IKTVA)يعد  لى المممكة, كي إحد المقاكليف أالتي يجمبيا  -محتكل محمي -المضافة
يكفر برنامج اكتفاء مجاالن مستقران لممكرديف مف خالؿ الشفافية في التطبيؽ ك  ,(ّ)أرامكك السعكدية مع

نشاء مشركعيف مع إ تـ   َُِٔفي ديسمبر ك , ستثماريةاقامة مشاريع إكالتقييمات المكحدة, مما يؤدم 
القدرات المحمية أجؿ تكفير فرص لتكطيف صناعة الحفر كتعزيز مف (ْ)مريكية ركاف كنابكرسأشركات 

  .(ٓ)منصات الحفر البرية كالرافعات المصنعة محميان  ستثمارالمعمؿ عمى 

دخاؿ اشتراط إتعمؿ الدكؿ الغنية بالمكارد كمنيا المممكة العربية السعكدية بشكؿ متزايد عمى  ذٍ إ   
العـز عمى طارىا القانكني مف خالؿ تشريعات كلكائح, ككانت السعكدية عاقدة إالمحتكل المحمي في 

كلكية لممكاطنيف كالشركات المحمية كالمكاد المنتجة عطاء األإجنبية دخاؿ سياسة تفرض عمى الشركات األإ
تمتمؾ الخبرة كاالمكانيات ككف ىذه االخيرة االستعانة بشركات النفط العالمية  ف غالبان ما يتـٌ أل ,محميان 

                                                           
 .ِٓٗ - ِّٗد. إبراىيـ محمد الحديثي, مصدر سابؽ, ص  (ُ)
  (ِ)IKTVA   اختصارIn Kingdom Total Value Add  برنامج يعد ك  مبادرة كطنية مف شركة أرامكك السعكدية ىكك

استراتيجي لصناعة كدعـ كتعزيز المحتكل المحمي, كببساطة ىك برنامج أساسي ألعماؿ الشراء كالخدمات المتعمقة 
بالصناعات البتركلية مما سينعكس في تكطيف حقيقي لمتقنيات كاألعماؿ الخدمية المساندة لطبيعة األعماؿ الصناعية في 

رنامج عمى تنمية كتنكيع مصادر االقتصاد المحمي كاستقطاب االستثمار األجنبي يعمؿ البك  المممكة العربية السعكدية
المباشر الذم سيساىـ بشكؿ كبير في رفع نسبة المحتكل المحمي في الخدمات كالسمع المرتبطة بقطاع صناعة النفط كالغاز 

أرامكك السعكدية بإنشاء سمسمة تكريد محمية أتت نتيجة الىتماـ « اكتفاء»مبادرة اف حقيقة الك  ,في المممكة العربية السعكدية
 مكثكقة ذات مستكل عالمي ذم قيمة مضافة لالقتصاد السعكدم.

  (ّ) Damilola S Olawuyi ,OP. CIT ,P.ٗٔ. 
 الحفارات كاختيار تصميـ كبدء السعكدية, في بحرم حفر شركة إلنشاء تفاىـ مذكرة" ركاف" شركة مع" أرامكك" كقعت (ْ)  

 المتالؾ مناصفة مممكؾ مشترؾ مشركع إلقامة سنكات, َُ مدل عمى دكالر مميارات ٕبػ يقدر استثمار فضم البحرية
دارة كتشغيؿ  تطكير آفاؽ لبحث تفاىـ مذكرة" نابكرس" شركة مع" أرامكك" كقعت , ككماالمممكة في البحرية الحفر منصات كا 
 .سنكات عشر مدل عمى دكالر مميارات ٗ تبمغ تاستثمارا سيشيد مشترؾ مشركع ضمف البرم الحفر أعماؿ كتحسيف

 ديسمبر ّ, مقاؿ منشكر عمى صحيفة المجمة, بتاريخ السعكدية؟ لمصناعة «اكتفاء» برنامج يعني ماذا, أماف إيماف (ٓ)  
 .َُِِ/ُ/ٗتاريخ الزيارة  /https://arb.majalla.com/nodeُِْْٖ عمى رابط التالي:,َُِٖ

https://arb.majalla.com/node/48421
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القكل العاممة كالصناعات  ف  أقائـ عمى فرض لمحمي شرط المحتكل اب خذاأل ف  أال إ ,بذلؾلمقياـ  الكافية
جنبي, يا مكاف المحتكل األحاللإ متى ما تـٌ تطكير قدراتيا لمع مركر الكقت  ستكتسب الخبرةالمحمية 

بحمكؿ  كذلؾ جنبيمف محتكاىا المحمي عمى المستثمر األ( %َٕ) ما يقارب لى فرضإكتطمح السعكدية 
  .(ُ) َُِِعاـ 

صدرت نظاـ المنافسات كالمشتريات الحككمية ألمساعي السعكدية في تنظيـ ىذا الشرط  كتتكيجان      
الذم ك , َُِٗ/ٕ/ُٔق المكافؽ  َُْْ/ُُ/ ُّ( بتاريخ ُِٖالصادر بمكجب المرسكـ الممكي رقـ )ـ/

 كبر كبناء اقتصاد كطنيأ كلكية لممنتجات الكطنية كيحفز قطاعات الدكلة جميعيا عمى لعب دكرو يعطي األ
" تككف األكلكية في التعامؿ لممنشآت الصغيرة كالمتكسطة :( مف النظاـ عمىٗ) المادة إذ نصت, (ِ)قكم

مف  فقرتيا الثالثةب (ٔٗ)المادة  كتكضح ",المحمية كلممحتكل المحمي, كلمشركات المدرجة في السكؽ المالية
الئحة  -ّ عد الكزارة اآلتي:قة, تي " مع مراعاة ما تنص عميو األنظمة ذات العال بقكليا:النظاـ آلية ذلؾ 

تفضيؿ المحتكل المحمي كالمنشآت الصغيرة كالمتكسطة المحمية كالشركات المدرجة في السكؽ المالية في 
السكؽ  أةالعامة لممنشآت الصغيرة كالمتكسطة كىي أةكاليي يأةاألعماؿ كالمشتريات, كذلؾ باالشتراؾ مع الي

ت تفضيؿ المحتكل المحمي ككيفية احتسابو كتطبيقو في األعماؿ آليا -أ :تشمؿ المالية, عمى أف  
كالمشتريات بما في ذلؾ نسبة أفضمية في التقييـ الفني كالمالي لمعركض أك نسبة إلزامية لممحتكل المحمي 

آلية تفضيؿ المنشآت الصغيرة كالمتكسطة المحمية كالشركات المدرجة في  -ب .مف القيمة اإلجمالية لمعقد
لمالية في األعماؿ كالمشتريات بما في ذلؾ نسبة أفضمية في تقييـ العركض أك نطاؽ سعر محدد السكؽ ا

الغرامات المترتبة بسبب عدـ التزاـ المتعاقديف لمتطمبات  -ج .أك نسبة مئكية مف القيمة اإلجمالية لمعقكد
 المحتكل المحمي يؿلتفضنيا تناكلت آلية عمؿ ممنيجة أعاله أ, فيالحظ مف المادة المحتكل المحمي"

المنشآت الصغيرة كالمتكسطة في العقكد التي تبرميا الدكلة كيككف ذلؾ كفؽ نسب تحتسب مف إجمالي ك 
, كعميو  ف يصبح ىذا أيككف عمى نحك مدركس يضمف  ف  أفرض المحتكل المحمي ينبغي  ف  أالعقد المبـر

  األخير شيئان فشيئان بمستكل المنافسة. 

                                                           
  (ُ) Damilola S Olawuyi, op. cit, p. ٖٗ-َُٖ . 

, مقاؿ منشكر عمى صحيفة الجزيرة الحككمية كالمشتريات المحمي كالمنتج المحمي المحتكل يف, بالمالؾ حمد بف خالد (ِ)  
 .َُِِ/ُ/ٗ. تاريخ الزيارة  jazirah.com-https://www.al, عمى الرابط التالي :ََِِفبراير ُِالسعكدية, بتاريخ -

https://www.al-jazirah.com/
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كالمنشآت الصغيرة كالمتكسطة  المممكة الئحة تفضيؿ المحتكل المحميصدرت أ كمف جانب آخر    
المحمية كالشركات المدرجة في السكؽ المالية في االعماؿ كالمشتريات الصادرة بمكجب قرار مجمس 

ضمف نظاـ المنافسات كالمشتريات  َُِٗ/ُُ/ِٔق المكافؽ ُُْْ/ّ/ِٗبتاريخ  ِْٓالكزراء رقـ 
المحتكل المحمي كالمشتريات الحككمية بالتعاكف مع الجيات ذات العالقة,  أةيا ىيالجديد, كالتي أعدت

كييدؼ إدراج متطمبات المحتكل المحمي في نظاـ المنافسات كالمشتريات الحككمية إلى تعزيز القدرات 
عطاء أكلكية التفضيؿ السعرم لممنتجات الكطنية, كتتضمف الالئحة قائمة  كالمنتجات المحمية, كا 

مف الئحة ( ْ)منتجات الكطنية الكاجب شراؤىا مف مصنعيف كطنييف, استنادان لما جاءت بو المادةبال
 -ُ :عمى الجية الحككمية عند طرحيا ألعماليا كمشترياتيا القياـ باآلتي"  :التفضيؿ التي نصت عمى

منح المنشآت  -ِ .ئحةااللتزاـ بالقائمة اإللزامية كفقان ألحكاـ المادتيف )الثامنة( ك)التاسعة( مف الال
الصغيرة كالمتكسطة المحمية تفضيالن سعريًّا, كذلؾ بافتراض أسعار عركض المنشآت األخرل أعمى بنسبة 

التي ال تندرج  -عدا عقكد التكريد-ا ىك مذككر في كثائؽ العرض, كذلؾ في جميع العقكد %( ممٌ َُ)
المحمي التالية, كذلؾ دكف إخالؿ بأحكاـ اعتماد آليات المحتكل  -ّ .ضمف نطاؽ العقد العالي القيمة

آلية التفضيؿ السعرم لممنتج الكطني: كفقان لمتفصيؿ الكارد في  -أ  :( مف ىذه المادةِ( ك)ُالفقرتيف )
آلية كزف المحتكل المحمي في التقييـ المالي: كفقان  -ب .الفصؿ )األكؿ( مف الباب )الثاني( مف الالئحة

األدنى المطمكب  آلية الحدٌ  -ج.لثاني( مف الباب )الثاني( مف الالئحةلمتفصيؿ الكارد في الفصؿ )ا
 ".  لممحتكل المحمي: كفقان لمتفصيؿ الكارد في الفصؿ )الثالث( مف الباب )الثاني( مف الالئحة

بقائمة المنتجات الكطنية التي يستكجب الجيات الحككمية  التزاـعاله أكتالحظ الباحثة عمى المادة     
إلى تنمية الصناعات كالمنتجات  االخيرة, كتيدؼ (ُ)االلتزاـ بالقائمة عاقد مع ىذه الجيات تعمى الم

الكطنية التي يككف لدييا القدرة عمى الكفاء باحتياج المشاريع الحككمية, كتعمؿ ىيأة المحتكل المحمي 
زامية لممنتجات كضع الضكابط الالزمة إلدراج المنتجات ضمف القائمة اإللعمى كالمشتريات الحككمية 

ذات العالقة ككزارة الصناعة كالثركة عدة  جيات راؾباشتعداد القائمة إ الكطنية كاالستثناء منيا, كيتـٌ 
المعدنية كمركز تحقيؽ كفاءة اإلنفاؽ كمجمس الغرؼ السعكدية كالييأة السعكدية لممكاصفات كالمقاييس 

                                                           
, كطنييف مصٌنعيف مف بشرائيا الحككمية الجية مع يمتـز أف المتعاقد عمى يتكجب التي الكطنية لممنتجات قائمة ىي (ُ)  

بالمنتجات الكطنية تصدرىا الييأة كتحدثيا  ( مف الئحة التفضيؿ عمى تعريؼ القائمة االلزامية: قائمةُنصت المادة ) ككما
 بشكؿ دكرم.
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يككف فرض  ف  أكيككف ذلؾ كمو بيدؼ  ؿ دكرمذ تتكلى الييأة إصدار القائمة كتحديثيا بشكإكالجكدة, 
قطاع البناء  فيباشرت الجيات الحككمية العمؿ بالقائمة اإللزامية تنفيذان لذلؾ , ك المحتكل ليس عشكائيان 

لى اعتماد القائمة إ, كتسعى الييأة (ُ)اج ىذه المنتجات في منٌصة اعتمادإدر  تـٌ يكالتشييد كمرحمة أكلى ك 
ثيا بشكؿ تدريجي لتصبح كاحدة مف المستندات الرئيسة ضمف الكثائؽ الصادرة مف بقطاعات متعددة كتحدي

لكؿ العقكد التي يشمؿ نطاؽ عمميا منتجات مدرجة في القائمة, كسيتكجب عمى  الجيات الحككمية
تضع الييأة  ف  أما يجدر االشارة لو المتعاقد مع الجية الحككمية االلتزاـ بيا عند تنفيذ المشركع, ك 

تفاؽ مع مركز تحقيؽ كفاءة االنفاؽ ثالثة معايير أساسية إلدراج المنتجات ضمف القائمة اإللزامية باالك 
كالسعة اإلنتاجية لممصانع الكطنية لمتأكد مف قدرتيا عمى استيفاء متطمبات  كىي جكدة المنتج, كالسعر,

 .  المشتريات الحككمية

ية التفضيؿ السعرم لآ ل المحمي بطريقتيف: األكلىنيا فرضت المحتك أكالمتتبع لنصكص الالئحة يجد     
لية المنتج الكطني كتشجع ىذه اآل كؿ مف الباب الثاني,في الفصؿ األ كالمنصكص عمييا (ِ)لممنتج الكطني

مف  (ُِ)المادة  نصت كتعزيران لذلؾ, الكطنييف لتنمية كتطكير منتجاتيـكتزيد مف فرص المصنعيف 
قد مع الجية الحككمية بإعطاء األفضمية لممنتجات الكطنية عند شراء ما " يمتـز المتعا :الالئحة عمى

( مف المادة ُكفقان لممعادلة المشار إلييا في الفقرة ) -محؿ التنفيذ -يحتاج إليو مف مكاد أك أدكات لمعقد 
 بسدٌ  الئحة التفضيؿ تمـز المتعاقد ف  أالباحثة  وتالحظأىـٌ ما , ك (ّ)"  )الحادية عشرة( مف الالئحة

حتياجات العقد مف المحتكل المحمي كبيذا يتمتع المنتج الكطني بأكلكية التفضيؿ عمى غيره مف إ
 –غير المدرج ضمف القائمة االلزامية –منح المنتج الكطني ي بؿ ذلؾمر عمى كال يقتصر األالمنتجات, 

 كر في كثائؽ العرض,ا ىك مذك% ممٌ َُعمى بنسبة أجنبي ف سعر المنتج األأتفضيالن سعريان بافتراض 
مف  (َُ) نصت عميو المادة عمى ماكىذه النسبة قابمة لمتغيير كالزيادة باتفاؽ بيف الييأة كالمركز, استنادان 

                                                           
منصة الكتركنية لتقديـ الخدمات االلية لكزارة المالية اذ تمثؿ التحكؿ االلكتركني فيو, كتسعى الى تحكيؿ اعماؿ كزارة  (ُ)  

 تريات الحككمية. المالية ككؿ ما يختص بالميزانية العامة في الجيات الحككمية رقميان, كادارة المنافسات كالمش
ىػ, حياؿ ُّْٓ/ْ/ِْ( كتاريخ ُٕٔرقـ ) ( مف البند )ثانيان( مف قرار مجمس الكزراءُالتأكيد عمى ما تضمنتو الفقرة ) (ِ)  

 المحمية كالمتكسطة الصغيرة كالمنشآت المحمي المحتكل تفضيؿبالئحة  ذكر اعتبار المنتجات الخميجية منتجات كطنية
 .كالمشتريات األعماؿ في المالية لسكؽا في المدرجة كالشركات

( مف الئحة تفضيؿ المحتكل المحمي عمى " تكقع الجية الحككمية عمى المتعاقد غرامة ال تتجاكز َّنصت المادة ) (ّ)  
في حاؿ مخالفتو لمحكـ الكارد في المادة ) الثانية عشرة( كفقان لمتفصيؿ الكارد في  –محؿ التقصير  –% مف قيمة البند  َُ

 كثائؽ المنافسة.
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. عمى الجية الحككمية تطبيؽ آلية التفضيؿ السعرم لممنتج الكطني ُ"  عمى: التي تنٌص  الئحة التفضيؿ
ييمنح المنتج الكطني  . ِفي جميع العقكد  -مة اإللزاميةغير المدرجة في القائ-عمى المنتجات الكطنية 

%( مما ىك مذككر في كثائؽ َُتفضيالن سعريًّا كذلؾ بافتراض سعر المنتج األجنبي أعمى بنسبة )
كالمركز, عمى أف تكضح النسبة المعدلة في كثائؽ المنافسة ",  أةالعرض, كيجكز زيادة النسبة باتفاؽ اليي

المقدمة في العرض كمقارنتيا بجداكؿ  (ُ)راجعة حصة المنتجات الكطنيةمـٌ تكعند فتح العركض سي
ذ لـ يمتـز المتعاقد في نياية العقد مف الكفاء بحصة المنتجات ا  ك  سعار الكاردة في العرض,الكميات كاأل

ككما يمتـز المتعاقد تقديـ  داء المتعاقد,أتضميف ذلؾ في تقييـ  الكطنية المقدمة ضمف العرض سيتـٌ 
 البيانات كالمستندات التي تطمبيا الجية الحككمية لغرض التحقؽ مف دقة المعمكمات التي يقدميا المتعاقد,

كعمى الجية  المنتجات كطنية, ف  أمف نياية العقد يتضمف ما يثبت  ان يكم( َّ)عداد تقرير نيائي خالؿا  ك 
ذلؾ خالؿ المدد المحددة عدت الجية  لـ يتـٌ  ف  أياـ مف استالـ التقرير ك أ( َُ)الحككمية مراجعتو خالؿ

مف الئحة تفضيؿ المحتكل  (ُّ)الحككمية مكافقة عمى ما قدمو المتعاقد كفقان لما نصت عميو المادة 
 .(ِ)المحمي 

تكمف فكرتيا باقتراح الجية , ك (ّ)دنى المطمكب لممحتكل المحمياأل آلية الحدٌ الثانية فيي  الطريقةا مٌ أ    
المكحد الجية المختصة بالشراء  خذ مكافقةأ كيتـٌ  ضمف التعاقدات ممحتكل المحميدنى لأ الحككمية حدٌ 

الجيات المختصة بالشراء  يككف عمىعدـ المكافقة  كفي حاؿ, ان يكم (ُٓ) عمى ىذه النسبة خالؿ مدة
م عرض أاستبعاد  , كيتـٌ ان يكم (ُٓخر لممحتكل المحمي خالؿ المدة نفسيا )آدنى أ تحديد حدو ب المكحد

                                                           
( مف الئحة التفضيؿ حصة المنتجات الكطنية: نسبة قيمة المنتجات الكطنية التي يتعيد المتنافس ُكعرفت المادة) (ُ)  

 بتكريدىا مقارنة بأجمالي قيمة العرض , كال يدخؿ في ذلؾ المنتجات الكاردة في القائمة االلزامية. 
أف يزكد الجية الحككمية بتقرير نيائي خالؿ  -في عقكد التكريد-ى المتعاقد عم " ُ- مف الالئحة (ُّنصت المادة) (ِ)  
كتراجع الجية  -كفقان لمتعميمات التي تصدرىا الييئة-( يكمان مف نياية العقد يتضمف ما يثبت أف المنتجات كطنية َّ)

لؾ بناءن عمى الكثائؽ التي يقدميا ( أياـ عمؿ مف استالـ التقرير حصة المنتجات الكطنية الفعمية, كذَُالحككمية خالؿ )
 . المتعاقد لممكافقة عمى التقرير, كفي حاؿ لـ يتـ الرد خالؿ ىذه المدة عٌدت الجية الحككمية مكافقة عمى ما قدمو المتعاقد

ف ( مف ىذه المادة, كذلؾ مُعمى الجية الحككمية تزكيد الييئة بنسخة مف التقرير النيائي المشار إليو في الفقرة ) -ِ
 .خالؿ رفعو عمى البكابة" 

أدنى لممحتكل  األدنى لممحتكل المحمي عمى انو " حدٌ  مف الئحة تفضيؿ المحتكل المحمي الحدٌ  (ُكعرفت المادة) (ّ)  
 .المحمي يجب عمى المتعاقد تحقيقو عند نياية العقد "
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( ِّ)دنى المذككر في كثائؽ المنافسة استنادان لممادةاأل تقؿ عف الحدٌ  (ُ)قدـ نسبة محتكل محمي مستيدفة ي
األدنى المطمكب لممحتكل  " عمى الجية الحككمية تطبيؽ آلية الحدٌ  :مف الئحة التفضيؿ التي نصت عمى

مركز فيما عدا عقكد التكريد " , ككذلؾ المحمي عمى العقكد العالية القيمة التي تحددىا الييأة باالتفاؽ مع ال
األدنى  عمى الجية الحككمية إجراء الدراسات الالزمة لتحديد الحدٌ  ُ- " :عمى( ِْ)نصت المادة 

باالشتراؾ -المطمكب لممحتكل المحمي كتقديميا إلى الجية المختصة بالشراء المكحد لمراجعتيا كاعتمادىا 
خالؿ ىذه المدة تيعد  ف تاريخ استالـ الطمب, كفي حاؿ عدـ الردٌ ( يكـ عمؿ مُٓكذلؾ خالؿ ) -أةمع اليي
األدنى لممحتكل المحمي المقترح مف الجية الحككمية,  إذا كاف الرٌد بعدـ المكافقة عمى الحدٌ  -ِ .مكافقة

أدنى آخر لممحتكل المحمي خالؿ  اعتماد حدٌ  -أةباالتفاؽ مع اليي-فعمى الجية المختصة بالشراء المكحد 
خالؿ ىذه المدة, نيطب ؽ آلية كزف المحتكل المحمي في  ( يكـ عمؿ مف تاريخ الرد, كفي حاؿ عدـ الردٌ ُٓ)

"  :عمىنفسيا  لالئحةامف ( ِٓ)المادةباإلضافة الى ما جاءت بو التقييـ المالي عمى المشركع ", كىذا 
ضمف عرضو الفني كفقان  -عمى مستكل العقد-عمى المتنافس تقديـ نسبة المحتكل المحمي المستيدفة -ُ

يجب أال تقؿ نسبة  -ِ .ألحكاـ كثائؽ المنافسة كالنمكذج الكارد في البكابة اإللكتركنية لممحتكل المحمي
األدنى الكارد في كثائؽ المنافسة, كفي حاؿ كانت النسبة أقؿ مف  المحتكل المحمي المستيدفة عف الحدٌ 

فعمى سبيؿ المثاؿ لك طرحت كزارة النقؿ ", . لتقييـ الفنياألدنى, ييستبعد المتنافس خالؿ مرحمة ا الحدٌ 
 ثالثة% كتقدـ َّدنى المطمكب لممحتكل المحمي في كثائؽ المنافسة األ منافسة مشركع كقررت نسبة الحدٌ 

ما المتنافس أ% ّٓ% كالمتنافس الثاني ِّكؿ متنافسيف, ككانت نسبة المحتكل المحمي عند المتنافس األ
ـ  يشرةن %, مباِٗالثالث  دنى المطمكبة لممحتكل األ استبعاد المتنافس الثالث لعدـ استيفاء نسبة الحدٌ  ت

لية مف كتعزز ىذه اآل ـ ترسية المنافسة عمى المتنافس الثاني كأعمى نسبة مف بيف المتقدميف,المحمي كت  
قتصاد لالنيضة كلكية في المشتريات لتحقيؽ تفضيؿ المحتكل المحمي كالمنتجات الكطنية كتعطييا األ

 دنى منيا. األ الكطني كفؽ نسب ال يتجاكز الحدٌ 

أبرز  ف  أكمف استعراض بعض النصكص المتعمقة بتنظيـ شرط المحتكل المحمي في السعكدية نالحظ     
نيا جعمت نطاؽ تطبيؽ ىذا الشرط كاسع أمراعاتو لضماف نجاح ىذا التنظيـ مسألتاف: األكلى  ما تـٌ 

                                                           
د  نسبة المحتكل المحمي المستيدفة في الئحة التفضيؿ عمى انيا " نس (ُ)   عند -بة المحتكل المحمي التي يتعيد المتنافس حي

 .بااللتزاـ بتحقيقيا عند نياية العقد " -تقديـ العطاء
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" تخضػػػع :عمى مف النظاـ التي تنٌص ( ُُ) كدتو المادةأكىذا ما لداخمية كالخارجية, شمؿ التعاقدات ايل
ألحػػػكاـ النظػػػاـ األعماؿ كالمشػػػتريات التي تنفىذ خارج المممكة, كيجكز اسػػػتثناؤىا مف بعض تمػػػؾ األحكاـ 

 ف  أينبغي  ل المحميالمحتك  فرض ألفمسمؾ السعكدية بيذا الخصكص  , كنؤيدكفؽ ما تكضحو الالئحة"
يككف بيذا النمط الذم يتالءـ مع حجـ التحديات التي تكاجو المحتكل المحمي كيجعؿ مف فرض ىذا 

ما الثانية فيك كجكد ىيأة رصد كمراقبة أ, اداخؿ المممكة كخارجي االخير ثقافة قانكنية تعاقدية ييمتـز بيا
, (ُ)ق َُْْ/ْ/َِ/أ بتاريخ ُٖٔكي رقـ المممر األتنفيذ فرض المحتكل المحمي كالتي انشأت بمكجب 

ما يسند إلييا بمكجب األنظمة  زيادة عمىكتيدؼ الييأة إلى تنمية المحتكل المحمي بجميع مككناتو, 
كضع السياسات ىداؼ المنشكدة كاألكؿ ما يمـز في سبيؿ تحقيؽ القياـ ب-كالتنظيمات األخرل

نمية المحتكل المحمي كتطبيؽ آليات كمعايير لقياس كاالستراتيجيات كالخطط كالبرامج ذات الصمة بت
بالتنسيؽ مع الجيات  المشاريع في كاإلسياـ في إعداد متطمبات المحتكل المحمي المحتكل المحمي,

كتشجيع القطاع الخاص عمى  المعنية بما يكفؿ االلتزاـ بتمؾ المتطمبات تمييدان التخاذ ما يمـز في شأنيا,
عداد الدراسات كالبحكث كالتقارير ذات الصمة بالمحتكل كل المحميالمساىمة في تنمية المحت , المحمي كا 

التعاكف كتبادؿ الخبرات مع الييئات كالمنظمات اإلقميمية كالدكلية كالجيات المماثمة في الدكؿ األخرل 
 (ِ)كبيكت الخبرة المتخصصة كذلؾ في حدكد اختصاصات الييأة ككفقان لإلجراءات النظامية المتبعة, 

 .(ّ)بالمحتكل المحمي ذات الصمة كاخيران إقامة المعارض كالمؤتمرات كجمسات العمؿ

                                                           
 مجمس برئيس تنظيميان  كترتبط كاإلدارم, المالي كاالستقالؿ العامة االعتبارية بالشخصيةالمحتكل المحمي  ىيأة تتمتعك  (ُ)  

 بحسب المممكة داخؿ مكاتب أك فركع إنشاء كليا الرياض, مدينة في سالرئي مقرىا كيككف كالتنمية, االقتصادية الشؤكف
 ذات الحككمية الجيات يمثمكف كاعضاء ممكي بأمر يعيف رئيس مف يتشكؿ ادارة مجمس المحمي المحتكل كلمييأة ,الحاجة
 لمتجديد قابمة سنكات ّ منيـ كؿ عضكية كمدة الييأة بعمؿ المختصيف مف كثالثة ٓ عف يقؿ ال عددىـ الييأة بعمؿ العالقة
, الحككمية كالمشتريات المحمي المحتكل أةليي التنظيمية الترتيبات كأنظمة لكائح. كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر: كاحدة لمرة
 : التالي بطاالر  عمى, َُْْ/ٕ/ِٕ بتاريخ, ّْٕٕالعدد, السعكدية –القرل اـ جريدة عمى منشكر مقاؿ

 https://www.uqn.gov.sa/articles  
  (ِ)  Fateh elrahman Yousif , The Saudi Local Content - Riyadh, Saudi Strategy to Develop 
Local Content with Highest Efficiency, Lowest Cost.   

 المحمي المحتكل تنسيؽ مجمس أعضاء كمشاركة أةاليي بقيادة يقاـ سنكمه  حدثه  ىك المكٌحد المحمي المحتكل كمؤتمر (ّ)  
 المممكة في المحمي المحتكل تنمية أىداؼ كمنيجية مفيـك تعزيز بيدؼ الرائدة الكطنية الشركات مف عدد يضـ كالذم
 سمية,ر  كجية كمستيدفاتيا الحككمية كالمشتريات المحمي المحتكل أةبيي الكعي رفع إلى المؤتمر السعكدية, كييدؼ العربية

 االقتصاد في المحمي المحتكل ترسيخ إلى كمبادرة فٌعالة كجيات شركائيا مع التعاكف كتعزيز كمنجزاتيا, بدكرىا كالتعريؼ
 

https://www.uqn.gov.sa/articles
https://www.uqn.gov.sa/articles
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بعد استعراض النصكص المباشرة كغير المباشرة التي نظمت المحتكل المحمي في ك خالصة القكؿ     
ـ لى تنظيإنو كصؿ اليكـ أال إ عيدحديث الليس بالتنظيـ السعكدم  المممكة العربية السعكدية نجد أف  

ـ   ككاف نتاج ىذا التنظيـ الئحة تفضيؿ المحتكل المحمي,  فيو تأطير اشتراطات المحتكل المحمي مستقؿ ت
 ف  إكمف ثـ ف, كالتي حدد المشرع نطاؽ تطبيقيا بشكؿ كاسع لتشمؿ كافة التعاقدات الداخمية كالخارجية

السعكدم أصبح ممزمان بنص  األجنبية بالنسبة لمقانكف ستثمارفرض شرط المحتكل المحمي في عقكد اال
يزاؿ مشكشان ألنو جاء بإشارات مبعثرة  ماتنظيـ المحتكل المحمي في العراؽ  القانكف, في حيف نالحظ أف  

 يرتقي بيا المشرع العراقي كىذا ما سنكضحو في الفقرة القادمة.  بيف نصكص القكانيف كالتي نأمؿ أف  

 حمي ثانيًا: التنظيم العراقي لشرط المحتوى الم

إال أف  سياسة المحتكل المحمي لشرط المحتكل المحمي في العراؽ   المستقؿ ماـ غياب التنظيـ القانكنيأ   
, المحتكل المحمي في العراؽب األخذمى دالة عكاضحة شارات إ, فيناؾ عارية مف التنظيـ التشريعيليست 
المادة  الفقرة الثامنة مف في كردى ما  النصكص القانكنية التي اعتدت كاعترفت بشرط المحتكل المحمي فمف
" يمتـز المستثمر  :عمى تنٌص كالتي  (ُ)دؿ عالم ََِٔلسنة  ُّستثمار العراقي رقـ ( مف قانكف االُْ)

تدريب مستخدميو مف العراقييف كتأىيميـ كزيادة كفاءتيـ كرفع مياراتيـ كقدراتيـ كتككف  -بما يأتي: ثامنان 
عمى  ان يفرض التزام تالحظ الباحثة عمى النص أعاله أنولعامميف العراقييف ", ك كلكية لتكظيؼ كاستخداـ ااأل

, كليس ىذا فحسب بؿ الزمو كذلؾ بتأىيؿ كتدريب العمالة العراقية بتفضيؿ تكظيؼ العراقييف المستثمر
 كفي ىذا انتياج كاضح كصريح لسياسة جنبيةكتطكير مياراتيـ لبناء ككادر محمية تغني عف العمالة األ

 ىداؼ شرط المحتكل المحمي المذككرة سابقان. أ, كىذا ما يتكافؽ مع المحتكل المحمي في العراؽ

ىك اآلخر نصيب الذم كاف لو  ََِٗلسنة  ( ِ) ستثمار العراقي رقـلنظاـ االكذلؾ الحاؿ بالنسبة ك     
"  :عمى ي تنٌص ( التَّمف النصكص القانكنية الدالة عمى فكرة شرط المحتكل المحمي منيا المادة )

                                                           
 

 ييدؼ كذلؾ الرائدة, كالشركات الحككمي القطاع بيف المحمي المحتكل لقياس المكٌحدة بالمنيجية كالتكعية كتفعميو, الكطني
 مكاسب كتعزيز الكطني, االقتصاد مستكل عمى النفطية غير الصادرات رفع في المحمي كلالمحت دكر إبراز إلى المؤتمر
 الخاص القطاع ممثمي بيف تعاكفو  إيجاد إلى ييدؼ كما المحمي, المحتكل زيادة في مساىمتو خالؿ مف الخاص القطاع
 لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: .االستثمارية الفرص استعراض عبر

.aspxََِhttps://lcgpa.gov.sa/ar/Initiatives/Pages/Initiatives_  
 .َُِٓلسنة ( َٓ)كقانكف  رقـ  ََُِلسنة  ( ِ)بمكجب قانكف رقـ  (ُ) 

https://lcgpa.gov.sa/ar/Initiatives/Pages/Initiatives_002.aspx
https://lcgpa.gov.sa/ar/Initiatives/Pages/Initiatives_002.aspx
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ف ال أحجـ األيدم العاممة المحمية عمى  –ستثمار لممستثمر ما يأتي : أكالن تراعي الييأة عند منح إجازة اال
استخداـ  –%( خمسيف مف المئة مف إجمالي األيدم العاممة المستخدمة في المشركع . ثانيان َٓتقؿ عف )

 ".  خداـ المكاد األكلية المحميةاست –مستكل متطكر مف التكنكلكجيا الحديثة. ثالثان 

االستثمار إلجازات العمؿ كإحدل متطمبات االستثمار  أةف منح ىيأالحظ عاله نأمف استقراء النص ك      
تشغيؿ نسبة محددة مف  :ياأكل مراعاة جكانب عدة مف شأنيا تعزز فكرة المحتكل المحميبـز تفي العراؽ تم

كىك مف األساليب الناجعة لفرض  المشركعتنفيذ في  عممةالمست لعاممةيدم االعمالة العراقية مف إجمالي األ
مف دكف متمثمة في استخداـ ىذه العمالة جاء  ةف ىناؾ مؤاخذأالمحتكل المحمي مف العمالة الكطنية مع 

النسبة المحددة تككف منصبة عمى  معظـ قد يستعمؿ المستثمرف يراعى فيو الفئات المستخدمة, تفصيؿ
صحاب أ كاستبعادالبسيطة كالميف المتكاضعة ) الحراس كالعماؿ كالحرفيكف .. كغيرىـ (  صحاب الحرؼأ

مف القياـ  لتمكينيـجنبية االستفادة مف خبرات األبرزىا أتشغيميـ يدر بمنافع عدة  ف  أباعتبار الشيادات 
 حد ذاتيا ككف الحدٌ تعمؽ بالنسبة المئكية بييجابي ليذا النص , كالجانب اإل(ُ)مستقبالن بيكذا مشاريع 

قانكف كما ىك الحاؿ بالنسبة ل, لى رفعيا مستقبالن إكىي نسبة ال بأس بيا مع التطمع % َٓاالدنى ىك
( ّنصت المادة ) الذم (ِ)المعدؿ ََِٕلسنة  ْٔستثمار الخاص في تصفية النفط الخاـ العراقي رقـ اال
كتشكؿ  % مف مجمكع العامميف"ٕٓيقؿ بما ال  " تمتـز الشركة المستثمرة بتشغيؿ مالكات عراقية :عمى ومن

يدم العاممة شارة كاضحة لشجيع التكجو نحك المحتكل المحمي البشرم, كارتفاع نسبة األإىذه المادة 
 لزاـ المستثمرإ: فيك ثانييا, ستثمار العراقيالعراقية المطالب بتشغيميا بيذا القانكف مقارنة بنظاـ اال

منصب بجكىر ىذا ك سكاؽ العراقية كلية كغيرىا مف داخؿ األو مف المكاد األما يحتاج جنبي بشراء كؿٌ األ

                                                           
( عمى كضع ٓ(, )ِفي المكاد ) َََِلسنة  ُٗقانكف دعـ العمالة الكطنية الككيتي رقـ  كبيذا الخصكص فقد نٌص  (ُ)  

االستراتيجيات لتشغيؿ االيدم العاممة المحمية في القطاعات المختمفة كتشجيع القطاعات غير الحككمية عمى تقديـ الحكافز 
العمالة الكطنية محؿ االجنبية بيدؼ تغيير تركيبة الككادر  الستقطاب تمؾ الشريحة, كاقتراح سياسات متعمقة بإحالؿ

كال يقتصر االمر عمى ىذا  بؿ لمحككمة دكر في تطكير االيدم العاممة كدفع  تكاليؼ تدريبيـ, ككما يحدد مجمس  لبشرية,ا
( عمى الجزاء المترتب ٗ, كبحالة االخالؿ صرحت المادة )بيا الكزراء نسب العمالة الكطنية كما عمى الجيات اال االلتزاـ

 عمؿ يمنح ألجنبي.بفرض رسـك إضافية سنكية عمى كؿ تصريح 

في  ِْْْ, منشكر في الكقائع العراقية بالعدد َُِٔ(  لسنة ّٓكقانكف رقـ ) َُُِ لسنة ( َُ) رقـ قانكف بمكجب ((ِ
ُْ/ُُ/َُِٔ . 



 

 انفصم  األول

 
78 

 مع مالحظةدخاؿ المحتكل العراقي في المشاريع االستثمارية, إفكرة المحتكل المحمي, بمعنى فرض 
المحتكل  باستعماؿ تسمح ثغرة ييعد  مف شأنو األدنى الستعماؿ المكاد المحمية ىذا  الباحثة عدـ ذكر الحدٌ 

تو باستعماؿ ىذه المكاد التي تثبت مراعا لزامو بتقديـ التقاريرإ لى عدـإأضؼ نسب ضئيمة, ب لمحميا
يمتـز المستثمر  يما:, كثالثطكير كزيادة نسبة المحتكل المحميما يضيع فرصة العمؿ عمى تالمحمية 

تىٌعرؼ ب كىذا ما يسمح ا,لييإبحكـ افتقار الكاقع العراقي  ث التقنيات كالتكنمكجيا المتطكرةباستعماؿ أحد
يطكر مف مياراتيـ كينيض كىذا الككادر العراقية عمى اآلالت كالمكائف المتطكرة كتدريبيـ عمى استعماليا 

 .محؿ الدراسةا يكفر بيئة مناسبة لتنفيذ الشرط بالكاقع التكنكلكجي لمبمد, ممٌ 

لى مجمس النكاب في إلعراقي قانكف النفط كالغاز المرفكع مف مجمس الكزراء امشركع ل ف  أك     
( ِّفي المادة )كتحديدان المحتكل المحمي  الدالة عمى مف اإلشارات ان نصيب َُُِآب/اكغسطس لسنة 

" عمى شركة النفط الكطنية العراقية كحاممي تراخيص التنقيب كالتطكير كاإلنتاج مراعاة  :التي نصت عمى
داـ المنتجات كالخدمات العراقية عمى أساس المنافسة ستخاأكالن: إعطاء األفضمية في الشراء ك  -:ما يمي

ستخداـ العراقييف مف ذكم الخبرة اثانيان: . مف حيث السعر كالجكدة كالكميات المطمكبة كالتكقيتات المقررة
ثالثان: العمؿ عمى زيادة األبحاث كفرص التدريب كالتطكير  .ممف يتمتعكف بالمؤىالت الالزمة كتدريبيـ

يا إلى العراقييف كالمؤسسات العراقية فيما يتعمؽ في جميع مراحؿ العمميات البتركلية بما في كنقؿ التكنكلكج
   ". ذلؾ اإلدارة

جاء بتنظيـ شامؿ لممحتكل المحمي في قطاع النفط كالغاز و ن  أعاله أكتالحظ الباحثة عمى النص     
جاء متضمنان  فضالن عف أنو, ان انتاجأـ , ان تطكير ـ أ, ان كاف تنقيبأسكاء ليشمؿ كافة العمميات المنبثقة منو 

فضمية باستعماؿ المنتجات كالخدمات المحمية بإعطاء األكالمتمثؿ عمى المحتكل المحمي بشقيو السمعي 
 ان ميم ان جانبالمادة أعاله  غفؿتتدريبيـ, كلـ التركيز عمى ضركرة كالمحتكل البشرم باستعماؿ العراقييف ك 

 النفط كالغاز يمثؿ حسف ما فعؿ المشرع العراقي إذكل العراقي كاالرتقاء بو, ك المحت كىك العمؿ عمى تطكير
كتضميف العقكد الخاصة بيذا القطاع بشرط المحتكل  –محؿ الدراسة  -المجاؿ الخصب لتطبيؽ الشرط 

م صبح المشركع المقترح قانكنان نافذان كالذأساسو في المادة المذككرة أعاله, متى ما أالمحمي الذم يجد 
ساسو في أشرط المحتكل المحمي كبند عقدم سيجد  , عمى اعتبار أف  خطكة مكفقةنا كاف كضعو يبرأ

يؤاخذ عمى ف ما أال إكف الشرط ثمرة ليا, النصكص القانكنية التي تتبنى سياسة المحتكل المحمي ليك
كات كالمؤسسات فضيؿ الشر تمف األىمية إال كىك  عمى قدرو  ان غفاليا جانبإ بقان النصكص المذككرة سا
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 ُٕٗٗلسنة  ُِلقانكف الشركات العراقي رقـ  َُِٗلسنة  ُٕعميو تعديؿ رقـ  , كالذم نٌص العراقية
كيعدؿ  ِِِلى القانكف كتككف بالتسمسؿ إتضاؼ مادة جديدة " :عمى التي تنٌص ( ُٓ)في المادة تحديدان 

لى إنكاعيا أالتعاقدات الحككمية بكافة كلكية في " تعطى األ ِِِتسمسؿ المكاد الالحقة ككما يأتي: المادة 
 ."جنبيةالشركات العراقية بما فييا المتشاركة مع الشركات األ

( ٗالمادة) إذ جاءت (ُ)حدب النفطيعقد حقؿ األ في ؽ ما كرد اعالهتطبيتأكيدان عمى ذلؾ تـ  ك      
يمتـز  (ُٖ-ٗ)مادة الفرعية " بمكجب ال :عمى التاسعة عشرالمتعمقة بإدارة العمميات النفطية بفقرتيا 

كلكية لممكاطنيف العراقييف عطاء األإتكفير الككادر المطمكبة لمعمميات النفطية مع  -المشغؿ بما يأتي: أ 
لى جعؿ إااللتزاـ ببرامج التكظيؼ كالتدريب التي تيدؼ  –خذ باالعتبار المؤىالت كالخبرة . ب مع األ

دارة ", ك مجمس اإلأدارة المشتركة زمنية قصيرة تحددىا لجنة اإلالقكة العاممة لممشغؿ عراقية خالؿ فترة 
إذ  ,لزاـ المستثمر بتقديـ ما يثبت التزامو بالمحتكل العراقيإالنصكص القانكنية مف  غفمتوأكعالج العقد ما 

كز ال يتجا فٍ أ" يييئ المشغؿ فكران بعد سرياف العقد عمى عمى:  بفقرتيا الكاحدة كالعشركف( ٗالمادة) نصت
كيقدميا لمتصديؽ مف قبؿ شركة نفط الشماؿ:  (ُِ)جراءات التشغيؿ االتية بمكجب المادة إشير أ ٔذلؾ 

رباح جكر, األنظمة االفراد لمككادر المستخدمة محميان بضمنيا جداكؿ الركاتب, األأاجراءات التكظيؼ ك -أ
التكظيؼ كأكصاؼ  ككافة المخصصات المطبقة عمى مستكيات الككادر كالمستخدميف مع متطمبات

الكظائؼ القياسية كالمؤىالت إلشغاؿ الكظائؼ بالتكافؽ مع القكانيف كاالنظمة السارية كيجب مراعاة 
سمية كشركط التعييف بيف الككادر العراقية كغير العراقية الذيف يحممكف المؤىالت العدالة في الركاتب األ

  لى غير العراقييف ".إك مناسب بالنسبة ذاتيا كاالختالؼ بيف المخصصات كاالرباح الخاصة كما ى

بمثابة البذرة األكلى لممحتكل المحمي في العراؽ ككف  عد  تي يمحظ عمى ىذه النصكص القانكنية أنيا ما ك 
ن ما يقتضي التكسع بو بتنظيـ مستقؿ  تنظيـ ىكذا شرط ال يقتصر عمى تفضيؿ كؿ ما ىك محمي فقط, كا 

ىيأة مختصة لرصد تطبيؽ الشرط, كفرض  ي كتشكيؿ لجاف أكينظـ فيو آلية قياس المحتكل المحم
 الجزاءات لمخالفتو ككضع الخطط لتطكيره كتحديد مجاالت فرضو, كاليدؼ مف تنظيمو بقانكف مستقؿ ىك

كغمؽ باب التخاذؿ في  لمجيات الحككمية ان ممزم ان بعقكد االستثمار امر  -محؿ الدراسة- جعؿ فرض الشرط
 ىذا المجاؿ.

                                                           
 يقع حقؿ االحدب النفطي ضمف الحدكد االدارية لمحافظة كاسط العراقية كبالتحديد في ناحية االحرار التي تقع عمى (ُ)  

 .ِكـ  ََّالعاصمة بغداد, كتبمغ مساحة الحقؿ  ؽكـ جنكب شر  َُٖب مدينة الككت كالتي تبعد كـ غر  ِٕبعد
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 الثانيالفصل                                          

 شرط المحتوى المحميإعمال      

 تقسيم ...و  تمييد

المحمية  أداة تستعمميا الدكؿ لزيادة نسبة مشاركة العناصربكصفو شرط المحتكل المحمي  إعماؿ ف  إ    
يحتاج إلى بيئة مؤاتية معدة مسبقان, كال يتحقؽ ذلؾ إال بعد تشخيص أبرز  مات كالعمالة,مف السمع كالخد

المعكقات التي تكاجو الشرط ثـ إعداد المتطمبات في ضكء المعكقات التي شخصت لكضع شرط المحتكل 
 المحمي مكضع التنفيذ منيا غياب النصكص القانكنية التي تككف بمثابة الغطاء الشرعي لفرض شرط

إعماؿ الشرط يتطمب عناصر عدة متى ما تكفرت كاف فرض  المحتكل المحمي, اضؼ إلى ذلؾ أف  
ك تمديد منافع أىك تكسيع المحتكل المحمي ناجعان كمحققان لميدؼ الذم تسعى الدكؿ المتبنية إلى تحقيقو ك 

ب المصمحة المحمييف صحاأىذه السياسة محاكلة لمنح  عد  التعديف بما يخدـ المصالح الكطنية, كتي  نشطةأ
ك تكفير الخدمات أالمشاركة في التكريد ب أـكانت بالتكظيؼ أ لى الفرص التعاقدية سكاء إمكانية الكصكؿ إ

كالعمؿ عمى تمبية شرط الىذه السياسة مف خالؿ تكفير بيئة مالئمة لتنفيذ  ذات الصمة, كيمكف تعزيز
 متطمباتو كمعالجة معكقاتو.

المراد بو  :أمريف أكلو ذاتي إلىار القانكني لشرط المحتكل المحمي بمفرداتو ييدؼ البحث في اإلط ف  ا  ك     
ساسو القانكني أكضاع قانكنية, ك أا يشتبو بو مف الكقكؼ عمى معنى الشرط, كبياف سماتو, كتمييزه عمٌ 

, ال يقتصر مف ذلؾ البحث الكقكؼ عمى تمؾ الذاتية لشرط المحتكل المحمي فحسب ذٍ : إخر متعدمكاآل
ك نستكشؼ معالميا كالكقكؼ عمى أنمج تمؾ المرحمة  فٍ أال يمكف  ذٍ إلى مرحمة تنفيذ الشرط إما يتعداه ن  إ

حقيقتيا مف دكف المركر بالماىية, فاألخيرة ىي مف ترسـ معالـ التنفيذ, محددة آثار شرط المحتكل المحمي 
ة تقع عمى عاتؽ الحككمات كالشركات العاممة آثاران تشريعييرتب  ذٍ إ ,لمجانبيف ان كممزم ان رضائي ان ككنو شرط

نضماـ العراؽ لمنظمة التجارة ا لى تأثيرإناىيؾ عف ضركرة التطرؽ عاقدات المحمية, تلابدعـ  ياالتزامب
دراج شرط المحتكل المحمي, ككيفية معاممة منظمة التجارة العالمية لمعراؽ, لذا سنشرع في إالعالمية عمى 
: تييئة بيئة مؤاتية في كؿ منيماؿ شرط المحتكل المحمي بمبحثيف يبحث األلى بياف إعماإفصمنا ىذا 

بحثو ىك: اآلثار التشريعية لتبني شرط المحتكل  دارما المبحث الثاني فمأإلعماؿ شرط المحتكل المحمي, 
                           المحمي.
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 المبحث االول

 تييئة بيئة مؤاتية إلعمال شرط المحتوى المحمي

 جنبي بما يمثمو مف خبرات فنية كتكنكلكجية فضالن عف الكفرة الماليةستثمار األتتبارل الدكؿ لجذب اال    
 جاذب ستثمارمامف تكفير مناخ  بيدؼ فرض شرط المحتكل المحمي عميو, كلتحقيؽ ىذا اليدؼ البد  

 إذٍ  ,مف جية اخرل قاتزالة المعك ا  ك  مف جية جممة مف المتطمباتضركرة تكفير  لىإينصرؼ ىذا التعبير ك 
كافية لفرض شرط المحتكل  ستثمار األجنبي ال تيعد  كحدىاككسائؿ لجذب االتعدد الحكافز كاالعفاءات  ف  إ

تحقيقان  متطمباتو ةالشرط كتمبيفرض تعترض سبيؿ  مف شأنيا أفٍ  زالة المعكقات التيإمف  فالبد   ,المحمي
األجنبي  ستثماركىك تكفير بيئة استثمارية جاذبة لال ,لميدؼ التي ترمي الدكؿ المضيفة إلى تحقيقو

كألجؿ ذلؾ تستطيع الدكؿ مف خالليا إبراـ عقكد تضمنيا شرط يعزز محتكاىا المحمي عمى نحك ناجع, 
فمحؿ ا الثاني مٌ أدراج شرط المحتكل المحمي, إكؿ: معكقات منا ىذا المبحث عمى مطمبيف يختص األقسٌ 

 المحمي. : متطمبات شرط المحتكلبحثو

 المطمب االول

 دراج شرط المحتوى المحميإمعوقات 

, فكرة قانكنية جديدة كما ىك الحاؿ في شرط المحتكل المحمي ليس باألمر السيؿ مٌ أدراج إعممية  ف  إ     
جممة مف العقبات, منيا ما ىك قانكني يتجسد الدكؿ الراغبة في تضميف عقكدىا ىكذا شرط تكاجو  ذٍ إ

لى إساسان يبنى عميو, ىذا باإلضافة أنصكص التشريعية لشرط المحتكل المحمي لتككف بقصكر تكافر ال
دارة, كفاءة العمالة, كضعؼ اإللمشرط تعترض سبيؿ تنفيذ العقد المتضمف  غير التشريعيةكجكد معكقات 

لمطمب االمني, كلتسميط الضكء عمى معكقات شرط المحتكل المحمي سنقسـ ىذا ا البنى التحتية كاالستقرار
ا الثاني فسنخصصو: مٌ أالتشريعية إلدراج شرط المحتكل المحمي,  كؿ: المعكقاتعمى فرعيف: يختص األ

 إلدراج شرط المحتكل المحمي. غير التشريعيةلممعكقات 
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 ولالفرع اال 

 المعوقات التشريعية إلدراج شرط المحتوى المحمي

 ـ,نطاؽ التزاماتي كيبيف ـكفر الضماف لحقكقيعادة عمى الجانب القانكني ككنو ي المتعاقداف يركز    
كذلؾ الحاؿ فيما  دراجو,إماـ أ ةن عقب ذلؾ يشكؿ ف  إفالتنظيـ القانكني لشرط المحتكل المحمي  كمتى ما فقد

لى الدقة إ تفتقر ىذه النصكص كانتك ك النصكص التي تشير لو بأقؿ تقدير ألك كجد ىذا التنظيـ 
المحتكل المحمي ىي العائؽ التي يكاجو إعماؿ شرط  عماؿلممزمة باستكالمكضكعية, فقد تككف النصكص ا

تحديدان  المحتكل النيجيرم تطكير قانكف المحتكل المحمي عمى الكجو االمثؿ, فعمى سبيؿ المثاؿ ما جاء بو
ذف أك مصمحة كقبؿ إعمى: " تقديـ المناقصات لمحصكؿ عمى أم ترخيص أك  ( التي تنٌص ٕفي المادة )

مشركع في صناعة النفط كالغاز النيجيرية تقديـ خطة إلى المجمس ألثبات االمتثاؿ لالشتراطات م أتنفيذ 
جيرم الكاردة في ىذا القانكف ", كما يالحظ عمييا عدـ تحديد المشاريع ما يجعؿ أم يالمحتكل المحمي الن

 إلطار الزمني أك الحدٌ االفتقار إلى ازيادة عمى ذلؾ نشاط عادم يقكـ بو المشغؿ يقع فريسة ىذا الحكـ, 
مجمس لتقييـ الخطة ىذا ما يجعؿ الخطط تقع في شبكة البيركقراطية لمدة مفرطة الطكؿ الالمفركض عمى 

ف يتخذ المجمس أمما يعرض المشاريع لمخطر كيمكف استغالؿ ىذه الثغرة بشكؿ سمبي,  فمف الضركرم 
ال  -جنبية محؿ المقارنةالقكانيف األ - نفسو ياؽ, كفي سالخطط كاجبان ذاتيان بتحديد الكقت كالنظاـ لتقييـ

 إذٍ  ,اتالمعكق تمؾنصيب مف  الكازاخي ما لقانكف المحتكلنٌ ا  ك  النيجيرم المحتكل قانكف مر عمىيقتصر األ
سالفة  منيااستعماؿ التربة كالمكاد المستخرجة  جميكرية كازاخستاف بشأف ( مف قانكفْٕالمادة )تضمنت 

دكف ذكر  مف ك مؤشر لتحديد المحتكل المحمي الذم يمتـز المتعاقد بوأدنى( كمعيار الا الذكر عبارة )الحدٌ 
لمحتكل ا باستعماؿمشرط لكاضع الك حتى الطرؼ أممتعاقد تسمح ل, مف ثـ يككف ذلؾ الثغرة التي ىذا الحدٌ 
كانت الجيات  اإذالسيما ك  االدنى لممحتكل المحمي, يراد نسبة تمثؿ الحدٌ إإذ يقتضي  ,بنسب قميمة المحمي

 .(ُ) المسؤكلة عف إعداد ىذه التعاقدات ال تتمتع بالنزاىة كالشفافية
  
ـ      رى ىك تناثر  دراج شرط المحتكل المحميإمف المعكقات التي تحكؿ دكف تمكف العراؽ مف  ف  أكال جى

محمي بشكؿ ل الجاء تنظيـ القانكف العراقي لسياسة المحتك  إذ النصكص كعدـ كجكد تنظيـ خاص يجمعيا,
شارات كاضحة لشرط إ طياتيابرز القكانيف العراقية التي حممت بيف أكمف نصكصو بيف القكانيف,  تر تناث

                                                           
(ُ) Felix O. Okpe, op. cit, p. ِٔٔ .The local content a catalyst  for development ? the case of 
oil in Nigeria , backround document to the commodities and development report َُِٕ, p ُٕ-
ُٖ. the nigerian oil and gas industry content Development Act ََُِ ARTCAL ٕ.   



 

 انفصم انثاني

 
ّٖ 

الفقرة  في ليوإشار كأىمية الشرط أ فيو ذ لـ يغفؿ المشرع العراقيإستثمار, المحتكل المحمي ىك قانكف اال
مف  لمستثمر سمطة باستعماؿ العمالة المحميةيالحظ إعطاء ا بياكالمتأمؿ  (ُ)منو (ٗ) مف المادة الثامنة
فالصياغة التي جاء بيا المشرع تفرغ  ,بتقديـ التقارير كالخطط التي تثبت ذلؾف يككف ىناؾ إلزاـ أدكف 

تحدد المادة ستعماؿ العمالة الكطنية فمـ إحقؽ الفائدة المرجكة, كحتى لك التـز بت النص مف محتكاه كال
, في مف خالؿ االستعانة بنسب ضئيمة النصااللتزاـ بمف لممستثمر لمتيرب كفي ذلؾ فرصة تمنح  النسب

دنى لكؿ مف السمع األ الحدٌ  ممزمة تحدد فيو لة بنصكص تشريعيةأتنظـ المس المقارنة القكانيفحيف نجد 
 يرتقديـ التقار إعداد ك كااللتزاـ ب كاالنفاؽ عمى تدريبيـ المحمية الكاجب استخداميا, كالخدمات كالعمالة

( ٕٔالمادة )مف  في الفقرة التاسعةلزامي " إ استخداـ", حيث جاءت عبارة المعنية بيذا الخصكص كالخطط
لسنة  ُِٗالتربة كالمكاد المستخرجة منيا رقـ  باستعماؿقانكف جميكرية كازاخستاف "  مف القانكف الكازاخي

تـ تصنيعيا في جات النيائية التي ي" استخداـ الزامي لممعدات كالمكاد كالمنتكالتي تنٌص عمى: " ََُِ
بقاء كبشكؿ إلزامي عمى إ"  عمى: مف المادة نفسيا العاشرةنصت الفقرة  كقدجميكرية كازاخستاف", 

مؤسسات كازاخستاف ألداء العمؿ كتقديـ الخدمات في سياؽ العمميات باطف االرض, بما في ذلؾ استخداـ 
النقؿ األخرل, إذا كانت ىذه الخدمات تتفؽ مع المعايير  النقؿ الجكم كالسكؾ الحديدية كالمياه كأنكاع

السعر كالخصائص النكعية لألعماؿ كالخدمات المماثمة التي يؤدييا أك يقدميا غير المقيميف في جميكرية 
االلتزاـ باستعماؿ محتكاىا فرض  عمى كازاخستاف لـ تقتصر ف  أنفسيا كيالحظ عمى المادة  (ِ)كازاخستاف" 

مكاؿ المخصصة لمتطكير كاأل ةعف السمع كالخدمات المشترا اريربتقديـ تق الزمت المتعاقدبؿ , المحمي

                                                           
:تشجيع المستثمريف  ثامنان  :تيدؼ الييأة الى تشجيع االستثمار مف خالؿ العمؿ عمى ما يأتي( عمى" ٗنصت المادة )  (ُ)  

ير قركض كتسييالت مالية ليـ بالتنسيؽ مع كزارة المالية العراقييف كاالجانب بالمشاركة مع العراقييف مف خالؿ تكف
% مف المشركع كبضماف المنشآت المشركع كتمنح قركض ِٓكالمؤسسات المالية االخرل عمى اف يراعى انجاز المستثمر 

 . "لقرضميسرة بالنسبة لممشاريع السكنية كلممستفيد النيائي عمى اف يراعى استخداـ ايدم عاممة عراقية تتناسب كحجـ ا
(ِ)  ARTICLE (ٕٔ) (ٗ) mandatorily use equipment, materials and finished products that are 
manufactured in the Republic of Kazakhstan, provided that they comply with the 
requirements of the tender and Kazakhstan legislation. (َُ) mandatorily retain Kazakhstan 
organizations to perform work and provide services in the course of subsoil operations, 
including the use of air, railway, water and other types of transport, if such services comply 
with the standards, and the price and qualitative characteristics of similar work and services 
performed or provided by non-residents of the Republic of Kazakhstan.  
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( َِ, ُٗ, ُِكىذا ما جاءت بو الفقرة ) ,عادة تدريب مكاطني جميكرية كازاخستافإك أالميني كتدريب 
 . (ُ)لى العمالة الكطنيةإنقؿ الخبرات  لما لذلؾ مف دكر في تعزيزمف المادة نفسيا 

نصكص  معكقان كجكد عد  يي لشرط المحتكل المحمي  كممـز الكة عمى عدـ كجكد تنظيـ قانكني مباشركع    
 تنٌص التي  العراقي ستثمار( مف القانكف االُِ) المادة بو جاءت ما مثاؿ ذلؾ تتعارض مع سياسة الشرط,

اـ عامميف مف غير يحؽ لممستثمر تكظيؼ كاستخد -كالن أ" يضمف ىذا القانكف لممستثمر ما يأتي:  :عمى
العراقييف في حالة عدـ امكانية استخداـ عراقي يممؾ المؤىالت الالزمة كقادر عمى القياـ بنفس الميمة 

باستعماؿ  جنبياأل ه إعطاء الحؽ لممستثمرعالأ" فتالحظ الباحثة عمى النص  أةكفؽ ضكابط تصدرىا اليي
كىناؾ بعض  ؤىالت الكافية لمقياـ بيذا العمؿلمجنبية, بحالة عدـ امتالؾ العراقييف اأيدم العاممة األ

سياسة ب و جاء خالفان لما يتطمب العمؿن  إ عاله ىي:أالمالحظات تشكمت عند الباحثة عمى نص المادة 
يعطي الحؽ لممستثمر بالعدكؿ عف المحتكل المحمي إذا لـ تتكفر في االخير  إذٍ  ,المحتكل المحمي

 خالؼ لما نجده في القكانيف التي تتبنى سياسة المحتكل المحمي,المؤىالت المطمكبة كىذا محؿ نظر ك 
تنٌص عمى   َُِٕلسنة ِٕالمصرم النافذ رقـ  ستثماراال ( مف قانكفٖالمادة )فعمى سبيؿ المثاؿ نجد 

%( مف إجمالي عدد َُستثمارم الحؽ في استخداـ عامميف أجانب في حدكد نسبة )" لممشركع اال:
%( مف إجمالي عدد العامميف َِكز زيادة ىذه النسبة إلى ما ال يزيد عمى )العامميف بالمشركع, كتج

بالمشركع, كذلؾ في حالة عدـ إمكانية استخداـ عمالة كطنية تممؾ المؤىالت الالزمة, كذلؾ كفقان لمضكابط 
ت كالقكاعد التي تبينيا الالئحة التنفيذية ليذا القانكف, كيجكز في بعض المشركعات االستراتيجية ذا

األىمية الخاصة التي يصدر بتحديدىا قرار مف المجمس األعمى االستثناء مف النسب المشار إلييا بشرط 
ف عدـ تكفر المؤىالت الالزمة لمقياـ بكظائؼ معينة أمراعاة تدريب العمالة الكطنية " كتالحظ الباحثة 

قدـ, ففي حاؿ كجد ككفؽ نطاؽ ضيؽ كليس عمى النحك المت (ِ)ف يككف ضمف معيار منضبطأينبغي 

                                                           
  (ُ) LAW OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN " ON SUBSOIL AND SUBSOIL" USE NO 
.ُِٗ-IV LRK enacted june ِْ ,ََُِ entered in to force july ٕ, ََُِ ,ARTICL ٕٔ.  

بذكر المبدأ العاـ كاالصؿ اكالن ثـ عمدت عمى ترتيب اكلكيات  َُٖٗلسنة  ٖكما فعؿ القانكف العمؿ االماراتي رقـ  (ِ)  
" العمؿ حؽ لمكاطني دكلة االمارات العربية المتحدة كال يجكز لغيرىـ  :( عمىٗجنبية, اذ نصت المادة)استعماؿ العمالة األ

 لشركط المنصكص عمييا في ىذا القانكف كالقرارات الصادرة تنفيذا لو " كنصت المادةممارسة العمؿ داخؿ الدكلة اال با
عمى" في حالة عدـ تكافر العماؿ المكاطنيف تككف االكلكية في استخداـ العماؿ عمى النحك التالي: أ. لمعماؿ العرب  (َُ)

 الخرل ".لى احدل الدكؿ العربية ب. لمعماؿ مف الجنسيات اإالذيف ينتمكف بجنسيتيـ 
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ف أجنبية في كظائؼ معينة الفتقار العمالة المحمية ليا ينبغي أالمستثمر نفسو مضطران الستخداـ عمالة 
ف تتكفر فييـ أمع مراعاة  جنبيةيككف ذلؾ ضمف نسب االستخداـ الكمية التي تمنح لو لتشغيؿ العمالة األ

شراؼ عمى دكرات تدريبية ك اإلأ تدريبب عمى إلزاميـة زياد ,(ُ)دالتي يحتاج الييا البمالمؤىالت كالكفاءة 
ذىبت قد كتطبيقان لذلؾ ف, تحقؽ ىذه المؤىالت فييا مستقبالن  معمالة العراقية عمى نحك يكفؿلنقؿ الخبرات ل

( مف العقد المبـر بيف شركة النفط ِٗ) ذ نصت المادةإبالفعؿ, ستثمار عمى ىذا النحك عقكد اال بعض
يككف مستخدمك الشركة في العراؽ مف رعايا  فٍ أمكف أ)ينبغي ما  عمى: العراقية التركية كالحككمة

ما المديركف كالميندسكف كالكيمياكيكف كالحفاركف كمالحظك العماؿ كالميكانيكيكف كغيرىـ مف أالحككمة, 
نكاع في ىذه االيجاد االشخاص االكفاء مف إذا لـ يكف إف فيمكف استقداميـ مف خارج العراؽ يالعماؿ الفني

 .(ِ). . . (العراؽ
ستثمار العراقي المعدؿ كالتي تصرح بخضكع كافة ( مف قانكف االِٗالمادة ) مف جانب آخر تنص    

كىذا  نتاج النفط كالغاز "ا  ستثمار في مجالي استخراج ك اال -ستثمار باستثناء ما يأتي: " اكالن المجاالت لال
ستثمارات كينظـ اال (ّ) افةك مقطاعاتلثمار مكحد يتسـ بالشمكؿ قانكف است عدـ كجكد عائقان بسبب  عد  ما يي 

                                                           
 في العمؿ بقصد المكاطنيف غير استخداـ يجكز ال"  َُٖٗلسنة  ٖمف قانكف العمؿ االماراتي رقـ  (ُّ)ينظر المادة  (ُ)  

 تقررىا التي كالقكاعد لإلجراءات كفقان  عمؿ رخصة عمى كالحصكؿ العمؿ دائرة مكافقة بعد إال المتحدة العربية اإلمارات دكلة
 الكفاية ذكم مف العامؿ يككف أف -أ :التالية الشركط بتكافر إال الرخصة ىذه تمنح كال . جتماعيةاال كالشؤكف العمؿ كزارة

 كمستكفيان  مشركعة بطريقة البالد دخؿ قد العامؿ يككف أف -ب. البالد إلييا تحتاج التي الدراسية المؤىالت أك المينية
( مف قانكف العمؿ العراقي رقـ َّكتقابميا المادة ) .ة "كلالد في بيا المعمكؿ اإلقامة نظاـ في عمييا المنصكص الشركط

التي تنٌص عمى: " يحظر عمى االدارات كاصحاب العمؿ تشغيؿ أم عامؿ أجنبي بأم صفة ما لـ يكف  َُِٓلسنة  ّٕ
 .حاصالن عمى اجازة العمؿ التي تصدرىا الكزارة مقابؿ رسـ يحدد بتعميمات يصدرىا الكزير"

ف فقد تعطى االكلكية يى ابعد مف ذلؾ بحاؿ عدـ تكافر المؤىالت المطمكبة في االشخاص الكطنيلإكذىب اخركف  (ِ)  
مف العقد المبـر بيف الحككمة السعكدية كشركة ارامكك في  (ّٗ)نصت عميو المادة  الدكؿ العربية الصديقة كىذا مامكاطني ل

دكؿ العربية االعضاء في جامعة الدكؿ العربية ثـ حاؿ نقص العماؿ السعكدييف المدربيف يككف التفضيؿ ) لمكاطني ال
دارا رمزم تكفيؽ, االثار كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر:  مكاطني الدكؿ العربية االخرل ثـ مكاطني الدكؿ االخرل الصديقة (

ص   ,َُِٕ , دار الفكر الجامعي, االسكندرية,ُالقانكنية المترتبة عمى عقكد االستثمار النفطي, دار الفكر الجامعي, ط
ِِّ . 

لمجاالت االستثمار كتعداده لمعظـ القطاعات عمى سبيؿ المثاؿ كذكر عبارة  كتكسعان ف المشرع كاف اكثر شمكال ن أيالحظ  (ّ) 
التي تنص  ََِٔلسنة  ْاقميـ كردستاف العراؽ رقـ  االستثمار في مف قانكف (ِ)مف المادة (ُُ)لمفقرة  كفقان كشاممة مطمقة 

كلممزيد مف التفاصيؿ آخر يقرر المجمس المكافقة عمى شمكلو بأحكاـ ىذا القانكف " قطاع في أم   ام مشركععمى: " 
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, جنبيةاأل ستثماراتالمكرد االساسي لمشعب كمزية جاذبة لال ابيذه المجاالت الميمة بالنسبة لمعراؽ ككني
, فضالن عف ككف العراؽ مالكان الحتياطات نفطية ميمة (ُ)المحتكل المحميفرض شرط فرص  مف ثـ زيادة

يحتؿ المركز فيك  الؼ برميؿ( كبذلؾ ََٖممياران ك ُْٖ) َُِِمف النفط الخاـ لعاـ احتياطو  يبمغ ,إذٍ 
 . (ِ) الخامس عالميان كالثاني عربيان 

شرط ف تناثر النصكص المنظمة لأتالحظ الباحثة عاله أبناءن عمى ما تقدـ كمف استعراض النصكص     
ف عخطكرة  ماـ الشرط ال يقؿ  أعائقان يشكؿ  ك ضمنيأسكاء كانت عمى نحك صريح المحتكل المحمي 

مالحظتو في القانكف العراقي باعتباره يفتقر لتنظيـ مستقؿ مقارنة بالقكانيف محؿ  غياب التنظيـ كىك ما تـ  
لى إ الغمكضليككف ىذا التناثر ك  في السعي لفرض عمؿ الشرط,تمكأ  ف يحدثأكمف شأنو , المقارنة

, عمى عكس ماـ نجاح الشرط في العراؽأ ان عائق المسائؿ المتعمقة بتنظيمو لبعض جانب الفراغ  التشريعي
ستثمارات جاذبة لال -محؿ الدراسة  -صدار تشريعات خاصة بالشرط إ الدكؿ المقارنة التي تبنت معظـ
طاران قانكنيان إقانكف يكفر  , كىذا ما يظير الحاجة إلصدارلشرطإلعماؿ ا ان مالئم ان جنبية كتكفر مناخاأل

يعالج فيو الثغرات السابقة لتككف تجربة العراؽ ك  محؿ المقارنة الدكؿبسكة أشامالن لشرط المحتكل المحمي 
 ناجعة أسكة ببقية الدكؿ.

 الثاني الفرع

 إلدراج شرط المحتوى المحمي غير التشريعيةالمعوقات 

ف ىناؾ أفحسب بؿ ال تقتصر المعكقات التي تكاجو إعماؿ شرط المحتكل المحمي عمى التشريعية     
 :الممكف تشخيصيا عمى النحك اآلتي اخرل غير تشريعية مف معكقاتو 

                                                           
 

, دار االياـ لمنشر كالتكزيع, عماف االردف,  ُجنبي في الدكؿ العربية طينظر: احمد ىميؿ الشمرم, معكقات االستثمار األ
 . ِٕ, ص َُِٓ

نشر طباعة كاللم , دار البصائر ُنكنية لالستثمارات االجنبية في العراؽ, طالحكافز كالحماية القاجكاد كاظـ جبار,  (ُ)  
 . َِٖ, ّّٓص  ,َُِّلبناف,  –, بيركت  كالتكزيع

, كالتقرير متاح عمى GLOBAL FIRE POWERالعالمية كىي اختصار   GFPتصنيؼ حسب تقرير مؤسسة (ِ)
  .َُِِ/ِ/ُِارة الزي تاريخ .http://tasrebat.comالرابط:  
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صياغة عقكد التجارة الدكلية تتطمب  كتابة أك إف   :صياغة بنود العقد الخاصة بشرط المحتوى المحمي-ُ
ييعبر بيا  الصياغة في العقكد ىي الطريقة التي ككف, التفكير مميان قبؿ الشركع بذلؾ مف القائميف عمييا

فيي الكسيمة التي تنقؿ أفكار المتعاقديف بشكؿ يتالءـ مع اليدؼ الذم  عف حقيقة إرادة أطراؼ العقد,
طراؼ ما لـ تكف العبارات كاأللفاظ المختارة الصياغة مترجمة لرغبات األ عد  يسعى الطرفاف لتحقيقو, كال تي 

طراؼ ترجمة في الصياغة كي يستطيع األ دقيقة ككاضحة ككاممة, كشرط المحتكل المحمي يتطمب الدقة
ف تككف بيانات الشرط ككؿ مصطمح ألى تحقيقيا مف اتفاقيـ, كيجب إالتي ييدفكف  لفكار كالرؤ األ
المنازعات خصكصان   تخمؼ شركط الصياغة السميمة يفتح باب ف  إكاضح كال لبس فيو, كعميو ف عمؿمست
تككف صياغة العقد المتضمف  فٍ أينبغي  مف ثـياغة, ف مشكالت تنفيذ العقد قد تنشأ لعيكب في الصأك 

تفتح الطريؽ  عدة لى تفسيراتإتحمؿ معنى محدد كال تقكد  الغمكض بعيدة عفعبارات كاضحة  لمشرط
لى ذلؾ إ, اضؼ (1)كثر مف معنىأمصطمحات قابمة لمتأكيؿ كليا  عماؿأماـ منازعات مستقبمية بسبب است

مف الدقة كاالتقاف لتحقيؽ  مستكل عاؿو  لتككف عمىعداد العقكد إساسيان في أ دارية تمعب دكران الخبرة اإل ف  أ
ك أم نزاع أمر الذم يجنب الدكلة الفارضة لشرط المحتكل المحمي بعقكدىا الغاية المقصكدة مف العقد األ

أماـ , كىذا ما يتجمى كاضحان في القضية المثارة غبف ناتج عف تفكؽ الطرؼ المقابؿ في فف صياغة العقكد
كجميكرية غينيا  Nominees International Maritime (MINE)القضاء االمريكي بيف شركة 

, كاعدت الشركة ُُٕٗاكتكبر ُُالمبـر بتاريخ ك بخصكص عقد تكرير البككسيت إلى معدف االلمنيكـ 
 (MINE)بمكجبو برنامج ييدؼ إلى تكظيؼ كتدريب الغانييف كضمنت البرنامج فقرة يعطي الحؽ لمشركة 

بنصؼ حقكؽ الشحف الغيني, في حيف كاف االتفاؽ االكلي ينٌص عمى أٍف تككف السفف كالضباط كالبحارة 
كاإلدارة كالبنى التحتية كالنقؿ مف لدف دكلة غينيا, حيث تعتـز غينيا االعتماد ذاتيان بنقؿ كشحف البككسيت 

ة ككندا كأكربا مف لدف غينيا نفسيا, يمكف استخراجو كنقمو إلى مصافي الكاليات المتحدة األمريكي الذم
محتكل المحمي طالبت الشركة لشرط ال أف في ذلؾ اختراؽ العتبارىاإيقاؼ تنفيذ العقد مف قبؿ غينيا  كبعد

بالتعكيض, ككاف قرار المحكمة المختصة بالزاـ غينيا بدفع تعكيض لعرقمتيا تنفيذ العقد الذم يرجع بسبب 
عمى شرط المحتكل المحمي, كيالحظ عمى القرار أف  لخبرة الدكلة في ضعفيا بإدارة العقكد المتضمنة 
                                                           

د. احمد السعيد الزقرد, نحك نظرية عامة لصياغة العقكد: دراسة مقارنة في مدل القكة الممزمة لمستندات التعاقد, بحث  (ُ)  
. عبد الكاحد محمد, قادة بف شيحة محمد, مراحؿ ُٖٕ, ص ََُِ, ّ, العدد ِٓمنشكر بمجمة الحقكؽ, الككيت, المجمد 

قسـ الحقكؽ, سنة  –كلية, رسالة ماجستير مقدمة الى معيد العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير ابراـ عقكد التجارة الد
 . ّٖ, ص َُِٖ- َُِٕ
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صياغة العقكد دكران في تجنب كقكعيا تحت ىيمنة الشركات, فعدـ تبصر غينيا لتحايؿ الشركة بفرضيا 
سعي العراؽ  ف  أ, كال شؾ (ُ)ارة الدعكل كدفع تعكيضنسبة مف الشحف خالؿ البرنامج التدريبي كمفيا خس

رضو بشرط المحتكل أستثمار المبرمة عمى تضميف عقكد اال الذم ينتج عنو سة المحتكل المحميلتبني سيا
نعرج  فٍ ألى إكذلؾ يقكدنا  ,(6)دارية لضماف نجاعة تنفيذ الشرطيتطمب درجة عالية مف الخبرة اإلالمحمي 

مح المحمي, حدل ىذه المعكقات ىي ضبابية مصطإتيعد  عمى بعض المعكقات المثارة بذلؾ الخصكص, ك 
ىؿ تيعد  الشركة محمية ك  ؟ما المعيار المعتمد في تحديد محمية الشركة كعميو يمكف أٍف نجترح السؤاؿ اآلتي:

مزيجان مف  كأمكظفييا  كأدارتيا إك أفيو تسجيميا أك عف طريؽ ىيكؿ ممكيتيا  ساس المكاف الذم يتـٌ أعمى 
س القيمة المضافة المحمية " نسبة السمع كالخدمات ساأعمى  كأ, ساس مكقعيا الجغرافيأعمى  كأ ,كؿ ىذا
 ؟ (3)نتاجيا داخؿ الدكلة " إالتي يتـ 

(  A F D Bرؼ بنؾ التنمية االفريقي )عي  فقدكلإلجابة عف ىذا التساؤؿ تكجد تكجيات عدة,     
AFRICAN DEVELOPMENT BANK  ساس مكاف التسجيؿ كغالبية أالشركات المحمية عمى

 تعريفو لتأىيؿ في يستندفا البنؾ الدكلي مٌ أارة مف رعاياىا كمستكل ممكية المكاطنيف, دأعضاء مجمس اإل

                                                           
  (ُ) Institution: ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) Seat of 
arbitration: Washington D.C. ICSID Case No: ARB/ْٖ/ْ, Date of introduction: ُٖ Sept 
ُْٖٗ, Decision for Partial Annulment of the Arbitral Award - ِِ Dec ُٖٗٗ.  قرار منشكر عمى
-https://jusmundi.com/en/document/decision/en-maritime-international-nomineesالرابط: 
establishment-v-republic-of-guinea-award-wednesday-ٔth-january-ُٖٖٗ   

دارية كالمكافقات مف السمطات تسييؿ االجراءات االعمى اتخذت دكؿ عدة تدابير لضماف حصكؿ المستثمريف  (ِ)  
طمبات االستثمار االجنبي متؿ يبة الكتركنية لتسيفعمى سبيؿ المثاؿ انشأت إندكنيسيا ككازاخستاف كاستراليا بكا, المختصة

 بتطكير معمكمات المكقع بمغات عدة كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر:  بدأت , ككتقميؿ الكقت كالتكاليؼ كغيرىا
  .united nations conference on trade and development ,world investment report, ُِ June 
,َُِٗ, pٖٔ. 
ّ) ) Ana Maria Esteves, Bruce Coyne and Ana Moreno, local content initiatives: Enhancing  
the subnational benefits of the oil, gas and mining sectors, natural Resource governance 
institute, July َُِّ, p ّ.  

https://jusmundi.com/en/document/decision/en-maritime-international-nominees-establishment-v-republic-of-guinea-award-wednesday-6th-january-1988
https://jusmundi.com/en/document/decision/en-maritime-international-nominees-establishment-v-republic-of-guinea-award-wednesday-6th-january-1988
https://jusmundi.com/en/document/decision/en-maritime-international-nominees-establishment-v-republic-of-guinea-award-wednesday-6th-january-1988
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رؼ قانكف المحتكل نيجيريا فقد عي  فيك  ,(ُ)لى النسبة المئكية لمممكية المحمية لمشركة إفضمية المحمية األ
ـ  الش :بأنياالنيجيرم في صناعة النفط كالغاز الشركات المحمية كالمكرديف المحمييف  تأسيسيا  ركات التي ت

كتسجيميا داخؿ نيجيريا بالتكافؽ مع قانكف الشركات النيجيرم كالتي يممؾ المكاطنكف فييا ما يزيد عف 
 بشأف كزاخستافجميكرية  مف قانكف( ُعرفت المادة )بالمقابؿ , ك (ِ)مكية% مف حصص المُٓنسبة 

ف أفيجب  كمحتكل كازاخٌي لمشركة المصنعة صؿأمف  عد  ما يي استعماؿ التربة كالمكاد المستخرجة منيا 
صؿ أتسجؿ الشركة المصنعة لمسمع في كازاخستاف ككياف قانكني بمكجب القانكف كتنتج سمعان مف 

كعرؼ المينتج الكازاخي, كازاخي
كازاخستاف المنتجة لمسمع مف  فراد كالكيانات القانكنية لجميكرية" األ(ّ)

بأنو:"  عماؿ كالخدمات في كازاخستاف( مكرد األُ) ( مف المادةّٔالفقرة ), كعرفت (ْ)"كازاخستاف صؿأ
مػكاطنػي دكلػػة كازاخسػػتاف أك الكيػانػػات القػانػكنية التي تأسسػػػت في جميػكرية كازاخسػػػتاف كالتػػي يكجػد 

لػػػي عػدد ما% عمػى األقػػػؿ مػف إجٓٗمقرىا في دكلػػة كازاخسػتاف حيث يشػػكؿ المكاطنػكف الكازاخسػتانيكف 

                                                           

  (ُ) Dr joe  Amoako – tuffour, Dr . tony aubynn, Al Hassan atta - quayson, local content and 
value addition in Ghanas mineral, oil and gas sectors: is Ghana getting it right, African 
center for economic transformation, February  َُِٓ, P ٔ- ٕ.   
  (ِ) The Nigerian oil and Gas lndustry content Development Act ََُِ, ARTECAL َُٔ.  Per 
Heum, Christian Quale ,Jan Erik Karlsen, Moses Kragha and George Osahon enhancement 
of local content in the upstream oil and gas industry in nigeria,snf report no. ِٓ/َّ, snf-
institute for Research in Economics and Business Administration, ََِّ, p ْٔ.  

يختمؼ بالسمع عف الخدمات كيعرؼ المنتجكف المحميكف لألعماؿ  إذٍ ف تعريؼ المنتجكف المحميكف امر شديد التعقيد أ (ّ)  
الدكلة كىذا  %مف مكاطني ٓٗي كازاخستاف تستكعب عمالة بما ال يقؿ عف شركات مؤسسة كمقرىا ف نيـ:أكالخدمات عمى 
, اما المنتجكف المحميكف لمسمع ىـ عبارة عف منظمات محمية تقكـ بإنتاج السمع الزراعية اك ََِْلسنة  ِطبقان لقانكف رقـ 

( مف قانكف رقـ  ْ%  طبقان لممادة)َٓف السمع النيائية باستخداـ مككنات محمية اك بضائع تتـ معالجتيا محميان بنسبة اكثر م
 .ََِٖ\ُُ\َِالصادر بتاريخ  ٕٖ

عمى  ََِٗلسنة  ُْٕٔنتاجيا في كازاخستاف بمكجب القرار الحككمي رقـ إ كتعرؼ السمع المحمية تمؾ السمع التي تـٌ 
بعض مف ىذه السمع  في تغيير رمز تصنيؼ السمع الخاصة باألنشطة االقتصادية االجنبية بسبب انتاج  .ُ -النحك االتي:

%مف القيمة المضافة َٓ. ما ال يقؿ عف ّ. .حدكث االنتاج اك المعالجة الفنية داخؿ كازاخستافِ .داخؿ دكلة كازاخستاف
  DINA :كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر ََُِلسنة  ُٓٓفي دكلة كازاخستاف, كىذا طبقان لقرار االتحاد الجمركي رقـ 

Azhgaliyeva  and YALENA  Kalyuzhnova ,op. cit , P.ِٓ.  
  (ْ) LAW OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN " ON SUBSOIL AND SUBSOIL"  USE NO 
.ُِٗ-IV LRK enacted june ِْ ,ََُِ entered in to force  july ٕ, ََُِ , ARTICL ُ. 
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ك أ" فرد مقيـ  :نوأب المكرد المحمي  ََِٕقانكف المشتريات العامة لعاـ  حدٌ ككذلؾ  (ُ) المكظفػيف العػامميف"
يككف  فٍ أعماؿ محمي كيجب أاالعتراؼ برائد  % لكي يتـٌ ٓٗكياف قانكني ال تقؿ قكتو العاممة محمية عف 

 ,(ِ)مشكمة ما ييعد محميان  لحؿٌ  كضعت كالحدكد تعاريؼمقيمان كيقكـ بعمؿ تجارم في البمد ", ككؿ ىذه ال
ـ   حدٌ يي كاخيران  % عمى َٔعضاء بنسبة نتاجيا في دكؿ األإ المحتكل المحمي بغرب افريقيا البضائع التي ت

  .(ّ)قؿألا

 نجدىا تنٌص  َُِٓ( مف نظاـ الشركات لعاـ ْلى المادة )إا بالنسبة لمقانكف السعكدم فبالرجكع مٌ أ    
ف أالنظاـ سعكدية الجنسية, كيجب الشركة التي تؤسس كفقان ألحكاـ  عد  باستثناء شركة المحاصة, تي  ": عمى

 الشركات مف قانكف (ِِ)مادة ال نصت ا القانكف العراقي فقدمٌ أ, "يككف مركزىا الرئيسي في المممكة...
كاـ ىذا القانكف عراقية " حأ" تككف الشركة المؤسسة في العراؽ كفؽ  :عمى ُٕٗٗلسنة  ُِرقـالعراقي 

(ْ). 

                                                           

   (ُ) Article (ُ) (ّٔ( “Kazakhstan performer of works and services” means Kazakhstan 
citizens and/or legal entities established and located in the Republic of Kazakhstan where 
Kazakhstan citizen employees constitute at least ٗٓ٘ of the total number of employees. 
  (ِ) Saule  ospanova , local content policy: Kazakhstan review ,British embassy astana ,p ُ.  

ك كيفية تقييـ المشتريات المحمية كتحديد أتتضمف سياسة التعاقدات المحمية في غانا تعريفات كاضحة حكؿ آلية ك  (ّ) 
يقعكف  نيا المكردكف الذيفأكلكية القصكل لمشركات المحمية التي يتـ تعريفيا عمى تخصيص األ كلكياتيا  بالشكؿ االتي: أ.أ

كلكية لمشركات المحمية عطاء األإ . ب % مممككة لمغانييف.َٓكثر مف أمنطقة الجغرافية المتأثرة بالعمميات كالتي ىي داخؿ 
ج. كاخر الترتيب ىي الشركات الدكلية المسجمة  % لمغانييف.َٓاالخرل كالتي تشمؿ الشركات الغانية المممككة االقؿ مف 

 . كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر:خارج غانا مع عدـ كجكد ممكية محمية لغانا
Kristina Svensson, Increasing local procurement by the mining industry in west AFRICA 
,document of the world bank ,January َُِِ,p ِٗ -َّ. 

"  أن يا عمى العراقية الشركة َُُِ( مف مشركع قانكف النفط كالغاز العراقي لسنة ُٖ( الفقرة )ُككذلؾ عرفت المادة)  (ْ)
 العراؽ في الرئيسي مركزىا يككف أف عمى الشركات قانكف ألحكاـ كفقان  كمسجمة مستقمة معنكية بشخصية تتمتع شركة أم
 خاصة أك عامة عراقية شركات أك عراقييف مكاطنيف مف مممككة رأسماليا أسيـ مف المائة مف خمسيف% َٓ مف أكثر كليا
 التي أك المعنكية بالشخصية تتمتع العراؽ خارج مؤسسة شركة أم" عمى أنيا  األجنبية الشركات دىابع التي الفقرة كعرفت" 

 أسيـ مف المائة مف كاربعيف تسعة% ْٗ عف يزيد ال ما كليا العراؽ في الشركات قانكف ألحكاـ كفقان  كتسجؿ تؤسس
 ." خاصة أك عامة عراقية شركات أك عراقييف مكاطنيف مف مممككة رأسماليا
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ا مف خالؿ مٌ إمعرفة مدل تنفيذ الشرط عمى ذلؾ المحتكل المحمي يككف:  ف  إكفي مسألة ذات صمة ف     
الشركات التي تسمح بكجكد مشاركة كبيرة مف المكاطنيف المحمييف في المجاالت فمشاركة المكاطنيف 

فائدة تطكير المكظفيف كالمديريف المحمييف كخمؽ ثركة  دارة كالممكية كالتكظيؼ بيدؼ تحقيؽالثالثة اإل
مف القيمة المضافة عمى  عاليةالشركات التي تظير مستكيات ف القيمة المضافةا مف خالؿ مٌ ا  , ك لممكاطنيف

, لمشرطة منفذ عد  تي  ك التكزيعأك المبيعات أاالنتاج  كأطكؿ سمسمة المصادر في المكاد الخاـ أك التصنيع 
سمع الشركات التي تعتمد عمى السمع المحمية بشكؿ كبير, كبالنسبة لمخدمات الشركات التي فبالنسبة لم

, أك يتـ معرفة كات التي تككف قادمة مف دكؿ اخرلدارتيا محميان بدالن مف الشر ا  تقكـ بتقديـ الخدمات ك 
إعطاء  مف كيككف ذلؾ بالتحقؽ ,المستكل الجغرافي مدل االلتزاـ بالمحتكل المحمي مف خالؿ اعتماد

فضمية لشركة تقع في مكاف العمؿ )المحتكل المحمي( لتكظيؼ سكاف المنطقة كتطكير صناعتيا, كيمييا األ
خيران عمى المستكل االقميـ لتحقيؽ أنحاء البمد, ك أعمى المستكل الكطني بيدؼ تعزيز العالقات التجارية في 

فضمية اعتمادان عمى عطاء األإ(, كال ينبغي التقارب كالتعاكف االقتصادم بيف الدكؿ )المحتكل االقميمي
 .(ُ)ـ الشركةحج

ضيؽ السكؽ  مفالصناعة في الدكؿ النامية بما فييا الصناعة العراقية  تعاني :تردي الواقع الصناعي -2
ـر ف ,المحمي لى غياب إسكاؽ الدكؿ النامية كمنيا العراؽ تتصؼ بالضيؽ كىذا كما يؤدم أ ف  أال جى

نتاجية المحمية بمستكل الطاقة اإل كضعؼ قدرةسكاؽ كاسعة, ألى إتيجية التي تحتاج الصناعات االسترا
ؿ مح –ف بالقمؽ ككف الشرط ك يشعر المستثمر  مر الذماألجنبية حتياجات الشركات األإيصعب تمبية 

لى السماح لمجيات المعنية إ,ىذا ما دفع بعض الدكؿ (ِ)ف ييفرض بسكؽ مستقرة ككبيرةأيجب  -الدراسة 
ضعؼ الككادر الكطنية كفقدانيا التدريب كاعتمادىا , ككذلؾ (ّ)السكؽحاجة االستيراد لمدة معينة لتغطية ب

                                                           

   (ُ) Kristina Svensson , op. cit  ,p.ِّ- ّْ .  
  (ِ) Sherry Stephenson, Addressing Local Content Requirements in a Sustainable Energy 
Trade Agreement, vol ْٖ, iss ّ, June َُِّ, Pٕ. Christopher Ettmayr and  Hendrik Lloyd, 
Local content requirements and the impact on the South African renewable energy sector: 
A survey-based analysis, South African Journal of Economic and Management Sciences, ِٓ 
Aug. َُِٕ,pْ. Link to this article: http://www.sajems.org. 

( سنكات مف تطبيؽ قانكف ّقانكف المحتكل  النيجيرم الكزير المختص الحؽ في استمرار االستيراد بعد)حيث فكض  (ّ)  
المحتكل المحمي النيجيرم, كتالحظ الباحثة مآخذ عمى ىذا التكجو اذ انو ال يحؿ مشكمة بؿ يحاكؿ تغطية الحاجة السكقية 

 ية في تطكير القطاع الصناعي بدالن مف فتح سكؽ االستيراد.بالمكاد ,في حيف يكمف الحؿ االمثؿ ببذؿ الجيكد االستثنائ

http://www.sajems.org/
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نتاجية الصناعية كىذا ال يشجع ينتج عنيا ضعؼ اإل ساليب التقميدية غير المتطكرةنتاج عمى األفي اإل
سببان لتردم الكاقع  نتاج الصناعيارتفاع تكمفة اإل ييعد   كما ,جنبي بالمحتكل المحمي البشرمالمستثمر األ
يعاني العراؽ كمعظـ الدكؿ النامية ضعفان في قدراتيا التصديرية بسبب ارتفاع تكاليؼ  إذ الصناعي,

تكمفة المدخالت الصناعية مف المكاد االكلية كالسمع  ارتفاعكذلؾ ك , (ُ)مكاد الخاـال فرنتاج كقمة تك اإل
مف أظير تجمياتو ارتفاع  ف  أل ؛ا ييعد  عامؿ طرد لممحتكل المحميالرأسمالية كالطاقة كالمكاصالت, كبيذ

 ,منو طالما ىناؾ االرخص لمحميجنبي ال يفضؿ المحتكل اتكمفة الكحدة المنتجة ما يجعؿ المستثمر األ
, كاخيران ما يتعمؽ ف يميؿ المستثمر لمسمع المستكردةألى إفضالن عف انخفاض مستكل الجكدة ما يؤدم 

نتاج السمع االستيالكية ا  النامية عمى الصناعات الصغيرة كالمتكسطة ك  لدكؿفاعتماد ا لصناعيالييكؿ اب
 . (ِ)نتاج الكبيرما يحرميا مف مزايا اإلكالكسيطة مٌ 

لى تكفر بنى تحتية قادرة إف تنفيذ المشاريع االستثمارية بحاجة أال شؾ  :ضعف البنى التحتية -ّ    
مؤثران عمى قدـك ستثمارية, كييعد  نقصيا ي كمان كنكعان إلنجاح العممية االجنباأل حاجة المستثمر عمى سدٌ 
يعترض طريؽ تنفيذ شرط المحتكل  (ّ)ساسيان أابتداءن كاستمرار المشاريع كنجاحيا كىذا يعٌد معكقان  المستثمر
ت المصممة ما ىك محمي, كال مراء بانتشار السياسا مداد المستثمر بكؿٌ إف الشرط قائـ عمى أل ؛المحمي

يدم العاممة مف البنى التحتية كاأل ف  أجنبي لغرض تطبيؽ شرط المحتكل المحمي, ك لجذب المستثمر األ
انييار البنى حد عكامؿ أ في بعض الدكؿ االمني كاالقتصادم يشكؿ عدـ االستقراركما , ك (ْ)ياتياساسأ

غير آمف ألصحاب  ان كجعمت منو مكان دمرت البنى التحتية مثالن  , فالحركب المتكالية عمى العراؽالتحتية
                                                           

جنبي المباشر في تنمية اقتصاد المممكة العربية السعكدية, رسالة ماجستير ستثمار األفيصؿ حبيب حافظ, دكر اإل (ُ)  
 . ُّْص , ََِٓقسـ عمـك التسيير,  –مقدمة كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير

كما بعدىا. بالؿ ابراىيـ عبد الرحمف الكمكب, محددات االستثمار  ٕٕاف عبد الرحيـ, مصدر سابؽ, ص د. خميؿ عمي (ِ)  
 . ُِ, ص َُِٕكمية الدراسات العميا, االردف,  –االجنبي المباشر, رسالة ماجستير, الجامعة الياشمية 

, دار الفكر الجامعي, ُالجنبية, طنزيو عبد المقصكد محمكد مبركؾ, محددات كضمانات جذب االستثمارات اد.  (ّ)  
. عبداهلل حميد نصر احمد الحميرم, ِٕٖ, ُّٔ. جكاد كاظـ جبار, مصدر سابؽ, صِٗ, صَُِْاالسكندرية, 

الجامعة –االستثمار االجنبي: الحكافز كالحماية القانكنية دراسة مقارنة, رسالة ماجستير مقدمة الى كمية الدراسات العميا 
. كسيـ محمد ىاشـ جبر, دراسة كتحميؿ العكامؿ المؤثرة عمى عممية اجتذاب االستثمار َُٔ, ص ََِٖاالردنية, االردف, 

ص  ,ََِٕاالجنبي المباشر, اطركحة دكتكراه مقدمة الى كمية الدراسات االدارية كالمالية العميا جامعة عماف العربي, 
ِِ . 

  (ْ) Kamal saggi, tard, foreign direct investment ,and international technology transfer :a 
survey ,vol ُٕ,iss ِ , ََِِ , pِِْ- ِِٗ. 
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ستثمار ة الكعي كالتثقيؼ بأىمية االمٌ قجنبية كاستبعاد الكفاءات العممية ك مكاؿ الكطنية كاألرؤكس األ
الصرؼ عمى  زيادة عمى ذلؾ يؤثر عدـ اليقيف بأسعار, (ُ)ككنت سمعة سيئة عنو كمعاممة المستثمر

شرط المحتكل  صرامة بشأف قؿٌ أفة باتباع سياسات ة المضييدفع الحككمما الكطنية  قرارات الشركات عبر
كتتصؼ الكثير مف الدكؿ النامية كمنيا العراؽ بالفجكات التكنكلكجية لذلؾ تشتد الحاجة  (ِ) LCRالمحمي 

 .(ّ)ستثمارات لتطكير البنى التحتية الى إ

الة الماىرة كالمجيزة كالمدربة ندرة العم مف العراؽ تعاني بعض الدكؿ كمنيا :مشكالت العمالة المحمية-4 
 ىذا المعكؽ سببان في نشكء معكقات اخرل, فعدـ تكفر عد  كيي  كالتي لدييا الخبرة كالممارسة العممية,

كنمكجية دكات التنتاج بسبب انخفاض مستكل التدريب كفقداف األينعكس عمى مستكل اإل لكفاءات المتميزةا
لى الربط بيف األجر إىيكؿ األجكر كعدـ مركنتيا بحيث تفتقد  جمكد ناىيؾ عف, الحديثة الخاصة باإلنتاج

زيادة  عمى قرارات إدارية ال عالقة ليا باإلنتاجية, جكر بناءن نتاجية كغالبان ما تككف زيادة األكمستكل اإل
سس أبناء التخصصات عمى  ف  أل؛ حتياجات السكؽا  يجاد تكافؽ بيف مخرجات التعميـ ك إصعكبة ذلؾ  عمى
 . (ْ)اج البمد لمنيكض بالكاقع الصناعيحتيا  االختصاصات النادرة كالميمة ك  عف ةبعيد

شرط المحتكل عمى العقكد المتضمنة  تنفيذعيؽ برز ما يأمف  عد  عاله تي أ عكقاتالم ف  إخالصة القكؿ     
ه لفرض ىمية عف التنظيـ القانكف الكاجب تكفر أ كخطكة أساسية ال تقؿٌ لى معالجة إ بحاجة, كىي (ٓ)المحمي

                                                           
د. كامؿ عالكم كاظـ الفتالكم, حيدر عبد راضي الدلفي, دراسة كتقكيـ بيئة االستثمار في العراؽ, بحث منشكر مجمة  (ُ)  

. د. دريد محمكد السامرائي, االستثمار ْ, صَُِِ, سنة ُ, المجمدٔالككت لمعمـك االقتصادية كاالدارية, االصدار
 . ُّّ, ص  ََِٔ, مركز دراسات الكحدة العربية, بيركت,  ُجنبي المعكقات كالضمانات القانكنية, طاأل

  (ِ) Sajal Lahiri, Fernando Mesa, Local content requirement on foreign direct investment 
under exchange rate volatility, International Review of Economics and Finance, ُُ 
September ََِْ, pّْٕ. www.elsevier.com/locate/iref . 

, ََِِ : العالـ النامي كالعكلمة, دار العبيكاف لمنشر, السعكدية,ال اـ مستعد,  Merilee Grindleميمريممي غرندؿ (ّ)  
 . ِٖٔ-ِٕٔص 

. د. مفيد ُّّكما بعدىا. د. لطيفة الكالخي, مصدر سابؽ, ص  ٖٔد. خميؿ عمياف عبد الرحيـ, مصدر سابؽ, ص (ْ)  
عربية مختارة, بحث منشكر بمجمة بحكث  جنبي المباشر في اقطارمحددات االستثمار األ ذنكف يكنس, دينا احمد عمر,

 . ََُ, ص ََِٔسنة  ,ُٓكمية الحدباء, العدد  –مستقبمية 
  (ٓ)  Omenikolo, I.A. And Amadi, R.O., challenges facing nigerian local content in oil and 

gas industry, Wilolud Journals, ََُِ,p ُٖ. Link to this article: 
http://www.wiloludjournal.com. 

http://www.elsevier.com/locate/iref
http://www.wiloludjournal.com/
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ف تككف بقرار عشكائي ال يراعى فيو مرتكزات تضمف أالشرط, ألف تبني سياسة المحتكل المحمي ال ينبغي 
ىميا النيكض بالكاقع الصناعي كالخدمي في الدكؿ أىداؼ المرجكة مف فرضو ك نجاعة الشرط لتحقيؽ األ

 . (ُ)المتبنية لو

 المطمب الثاني

 متطمبات شرط المحتوى المحمي

كافيان  عد  , فال يي ستثمارم يحتاج جممة مف المتطمباتاضمف أم عقد  إدراج شرط المحتكل المحمي ف  إ     
العمؿ عمى تحقيؽ متطمبات إزالة المعكقات التي تعترض فرص اعتماد الشرط كنجاحو, بؿ يككف لزامان 

المحمي, كذلؾ ف يحقؽ الشرط المستكل األمثؿ مف استخداـ المحتكل أنظرية تضمف بتكفرىا كتطبيقيا 
كفقان لما ك كؿ دكلة  كأدكات حسب سياسةكالتي تختمؼ ب إلى ضركرة دراسة أساليب إدراج ىذا الشرط يقكدنا

ذات طابع متطمبات مف تكفير  البد  ما ن  إمر عمى ذلؾ فقط ينسجـ مع مصالحيا كمنيجيتيا, كال يقتصر األ
دراسة  ساس قٌسمتي إلدراج الشرط, فعمى ىذا األ ستثمارية مناسبةالمعالجة كاقعيا ألجؿ تكفير بيئة عممي 

ىذا المطمب عمى فرعيف يبحث األكؿ: المتطمبات النظرية لشرط المحتكل المحمي كيختص الثاني: 
  المتطمبات العممية لشرط المحتكل المحمي.

ولالفرع األ   

 المتطمبات النظرية لشرط المحتوى المحمي

حسب سياسة كؿ دكلة كيمعب التنظيـ ب كتتنكع تختمؼعدة  ساليبأإلدراج شرط المحتكل المحمي      
كتستغميا إلدراج شرط المحتكل  بمثابة أدكات تستعمميا الدكلة ىيك  ان فييا,ر دك  -أف كجد-القانكني لمشرط 

رتأينا تقسيـ ىذا الفرع عمى فقرتيف ألذلؾ  ,ان تارةن أخرليفرضيا يككف إلزاميان تارة كاختيار  ف  أك  ,مف خالليا
ساليب االختيارية األبكتختص الثانية:  ,ساليب االلزامية إلدراج شرط المحتكل المحميكلى: األث األتبح

  إلدراج لشرط المحتكل المحمي.

                                                           
  (ُ) Obiakor Okwudili, a survey study on the local content development in the oil and gas 
industry of  Nigeria ( using petroleum training institute as a case study ), international journal  
of scientific & Engineering research, vol ٗ, iss ِ , February َُِٖ , p َُْٗ. 
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 لزامية إلدراج شرط المحتوى المحمي األساليب اإل  اواًل: 

, ة اإللزاميةالصفألساليب إدراج شرط المحتكل المحمي اإللزامية صكر عدة يجمعيا رابط مشترؾ كىك     
 كيمكف بياف ىذه األساليب عمى النحك اآلتي: 

مف جيات حككمية كككاالت  تصدرتراخيص ؿ عمى : تتطمب العديد مف األنشطة الحصك التراخيص -ُ
لشركط الكاجب تكافرىا بحسب ت المانحة استيفاء طالب الترخيص اتأكد الجيا يااليدؼ من متخصصة

األمر  كذلؾك  ,لى تصاريح لمحفرإأعماؿ التعديف  تاجالمثاؿ تح فعمى سبيؿ النشاط المراد ممارستو,
كفقان التراخيص بأعداد محددة ىذه منح ستثمار فإن و يتطمب أٍف يككف المستثمر مرخص, ك بالنسبة لال

يتعيف عمى المرخص ليـ كبشكؿ عاـ االمتثاؿ لشركط معينة ألجؿ حة, ك لدراسة متبعة مف قبؿ الجية المان
كقد  ,)باالتفاؽ( بشكؿ تعاقدم ـأ القانكف نٌص فرضت ىذه الشركط بأ  سكاء ترخيصالالحصكؿ عمى 

ىذه محصكؿ عمى ل الالزمةتستعمؿ شرط المحتكل المحمي كاحدان مف الشركط  ف  أاختارت بعض الدكؿ 
عمى  محتكل المحميكيفية استعماليا في إدراج شرط اليمكننا بياف  عدة التراخيص صكرالتراخيص, كليذه 

  نحك اآلتي:ال

تيعد  تراخيص المحتكل المحمي الثقافي مف بيف األساليب المعركفة  تراخيص المحتوى الثقافي: -أ
حماية إلى يدؼ كأسمكب يادخمت حصص الشاشة في أكربا بعد الحرب العالمية األكلى  إذ, (ُ)كالشائعة

 عادية, كتيعد  ىذه الحصص مريكية الناجحة بصكرة غيرالصناعة الكطنية مف أثر كسيطرة األفالـ األ
كلـ تكف بعض الدكؿ مستعدة لمتخمي عنيا خاصة بعد  أداة أساسية لتعزيز اليكية الثقافية,المفركضة 

عمى االستثناء الذم يسمح بمثؿ ىذه السياسات, كفقان لما ىذه الدكؿ أصرت إذ  ,الحرب العالمية الثانية
 :عمىالتي نصت فاقية العامة لمتعريفات الجمركية كالتجارة مف االت( ّ)المادة  العاشرة مف جاءت بو الفقرة

ك الحفاظ عمى لكائح كمية داخمية تتعمؽ بأفالـ أم طرؼ متعاقد مف كضع أحكاـ ىذه المادة أال تمنع  "
 صراحةن  تمحنيا سأ المادة كيالحظ مف, (ِ) " ْالعرض السينمائي المكشكؼ كتمبية متطمبات المادة 

                                                           
  (ُ) ROBERT CRAWFORD, ''Local Content" Requirements Cause Tensions,ُِٗٗ, p ٔ-ٕ.  

عمى: " إذا أقاـ أك احتفظ أم طرؼ متعاقد بأنظمة كمية داخمية تتعمؽ باألفالـ السينمائية المعركضة  (ْ) نصت المادة (ِ)  
 –رض كالتي يجب اف تتكافر فييا المتطمبات التالية:أ فإف مثؿ ىذه االنظمة يجب أف تأخذ شكؿ حصص شاشات الع

 حصص شاشات العرض قد تستدعي عرض االفالـ السينمائية ذات المنشأ الكطني... ". 
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كالتي تتخذ شكؿ حصص الشاشة في  مية متعمقة باألفالـ السينمائية المعركضة,بكضع لكائح كمية داخ
 ظؿ ظركؼ معينة.

الثقافي الكطني عمى النحك األكثر شيكعان مف خالؿ حصص المضمكف  محتكلكتتابع حماية ال    
 (ِ)فزيكنيمحتكل المحمي في البث التمادخمت بعض الدكؿ ال إذٍ  ,(ُ)ني المتعمقة باإلذاعة كالتمفزيكفالكط

جنبي ف الحضكر الساحؽ لممحتكل األأل ,(ّ)عبر األجياؿ كاستمراره المحمي ث الثقافيالترا ضماف انتقاؿل
كال يقتصر  ,(ْ)ا ىك مكجكد في بمد المستيمؾ نماط حياة غالبان ما تككف مختمفة عمٌ أيعكس لغة كقيـ ك 

نم ا عداه ذلؾ إلى محطات االذاعية إذ الزمت ت المحتكل المحمي الثقافي عمى المحطات التمفزيكف فقط كا 
مع حصة فرعية لألداء  محتكل محميأٍف تبث  بعض الدكؿ مف خالؿ تشريعاتيا تمؾ المحطات بضركرة

 .(ٓ)المحميغير 
مف  و ييعد  ن  أكترل الباحثة بأىمية اتباع ىذا األسمكب في إدراج شرط المحتكل المحمي عمى الرغـ مف     

يكسع مف نطاؽ فرض شرط  نوإكلكف لك طبؽ في العراؽ ف, جنبيةدكؿ األالعة في أقدـ األساليب المتب
ذات  كاالختصاصات االخرل يمنح فرص عمؿ لمعديد مف الخريجيف مف كميات االعالـالمحتكل المحمي ك 

كال يقتصر األمر عمى األيدم العاممة في اإلذاعة كالتمفزيكف  عزز اليكية كالتراث الكطني,كما ي, ك الصمة
ن  ك قط ف حتياجات كمتطمبات البث االذاعي مف إ يعزز المحتكل المحمي في كؿ ما يدخؿ ضمف ماا 

فضالن عف ازدىار الشركات التجارية المحمية التي , محمية مشاربدكات كمكاقع التصكير مف أاالستكديك, ك 
 . الشرط لتحقيقوسعى ي, كىذا ما عماؿتعمؿ بيذا الضرب مف األ

                                                           
  (ُ) Holger Hestermeyer & Laura NIELSEN, op. cit, p. ٕٓٓ. RENÉ BELDERBOS, CLIVE 
JIE-A-JOEN AND LEO SLEUWAEGEN, local content requirements, vertical cooperation, 
and foreign direct investment, vol َُٓ, iss ِ, ََِِ, p ُْٕ.  

 عمى يتعيف الحاضر الكقت كفي ُِْٗ عاـ البث في المحمي المحتكل متطمبات استراليا أدخمت المثاؿ سبيؿ فعمى (ِ)  
 . كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر االسترالية البرامج مف% ٓٓ عف يقؿ ال مٌما يبثكا أفٍ  التجارم التمفزيكني لمبث ليـ المرخص

Holger Hestermeyer & Laura NIELSEN, op. cit , p.ٖٓٓ. 
, ُفيركز راد كامير رضائي, تطكير الثقافة "دراسة اجتماعية في مفيـك التنمية الثقافية, ترجمة احمد المكسكم, ط (ّ)  

 .ّٕ-ّّ, ص َُِٔبيركت, 
(ْ)  Stephen mutual, local content development projects in Africa ,ِٗ October  ََِٖ , p ُُُ.  

% عمى األقؿ َْكىذا ما طبقتو فرنسا حيث تعمؿ شركات االذاعة الفرنسية بمكجب عقد مع الدكلة يقضي أٍف يككف  (ٓ)
  .مف األعماؿ المكسيقية التي تبث خالؿ أٌىـ ساعات االستماع بالمغة الفرنسية
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إف  استغالؿ المكارد الطبيعية لبمد ما ييعد  نقطة جذب  موارد الطبيعية:عن ال تراخيص البحث -ب
, بؿ ىي نقطة ةمحضلممستثمريف األجانب, كترل البمداف أف  معظـ مكاردىا ليست مجرد منفعة مالية 

, كجاذبة لمشركات الدكلية, كاألخيرة نمتمس سيطرتيا عمى صناعة (ُ)انطالؽ لتعزيز التنمية الصناعية
بعمميات التعديف  تكنكلكجيكـ معرفي ك  لما يتطمبو ىذا العمؿ مف ضركرة تكفر ط كالتعديفالنف
 .(ِ)ستخراج, كفي المقابؿ نجد القميؿ مف الشركات الكطنية أك االقميمية بيذا المجاؿكاال
تيمكف ستثمار طريقة استغالؿ ىذه المكارد مف خالؿ كجكب الحصكؿ عمى تراخيص قكانيف اال كتنظـ     
رسـ آلية تساعدىا عمى كما انيا ت ,(ّ)كاالستكشاؼ كالتنقيب عمميات البحث,ف يحصؿ عمييا القياـ بم

خضاع المستثمر الممنكح لمترخيص لرقابة الدكلة المانحة,  التفحص  عالكة عمىفرض محتكاىا المحمي كا 
 ف  أالسيما ك  خالؿإ مأحتكل المحمي لتجنب مف تنفيذ الطرؼ الممنكح لمترخيص البنكد المتعمقة بشرط الم

 نشأ نزاع عيرض أماـ ىيأة التحكيـ بخصكص عقد الصددكبيذا  ,تنفيذ المشاريع يحتاج مدد زمنية طكيمة
( كحككمة OEPC)أككسيدنتاؿ لالستكشاؼ كاإلنتاج  بيف شركة التنقيب عف الييدرككربكنات كاستغالليا

النقؿ  اشترطت عمى الشركة أٍف يككف حؽٌ  , ككانت دكلة اإلككادكر قدُٗٗٗمايك  ُِاإلككادكر بتاريخ 
)محتكل محمي(, كأثناء مفاصؿ العقد لدكلة اإلككادكر بكؿٌ  كتشغيؿ األيدم العاممة كاعتماد الجيكد الذاتية

مدة التنفيذ قامت الشركة بنقؿ الحقكؽ كااللتزامات الناشئة إلى شركة اخرل مف دكف مكافقة دكلة 
بب بخرؽ االتفاؽ المتعمؽ بفرض المحتكل المحمي األمر الذم دفع ككاف ىذا النقؿ قد تس اإلككادكر,

ا دفع الشركة إلى رفع دعكل أماـ ىيأة التحكيـ لممطالبة بالتعكيض عف مٌ , ماالككادكر إلى كقؼ تنفيذ العقد
دعكل الشركة كتأييد مكقؼ اإلككادكر بانو ال  االضرار الناجمة عف كقؼ التنفيذ, كقضت ىيأة التحكيـ بردٌ 

كجد أٌم مبررو عمى االطالؽ لمعاقبة اإلككادكر التخاذىا إجراء بإنياء العقد المتضمف عمى شرط المحتكل ي
  .(ْ)بنكد المحتكل المحمي ان فيما يخٌص المحمي ككف الشركة مخمة بتنفيذ العقد تحديد

                                                           
 (ُ) Holger Hestermeyer & Laura NIELSEN, op. cit, p.َٓٔ. 

د. عبدالعزيز بف حامد ابك زنادة, الصناعات التعدينية في المناطؽ الجافة كشبة الجافة, مطابع الشركؽ, الرياض  (ِ)  
 .ٓٔ, ص ََِٓ,
دكلي لمتنمية االقتصادية, مف دكف سنة حساف ايو اهلل, سيادة الدكؿ النامية عمى المكارد الطبيعية " دراسة في القانكف ال (ّ)  

 .ُٕطبع , ص
  (ْ) Institution: ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes), Seat of 
arbitration: Washington D.C. ,ICSID Case No: ARB/َٔ/ُُ, Date of introduction: October ُٖ, 
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كىي  األبرز صاديةتباع ىذا األسمكب في العراؽ مف خالؿ استغالؿ المزية االقتإمكانية إكترل الباحثة     
 األكضاع األمنية جنبية بالدخكؿ لمعراؽ عمى الرغـ مف  تقمباتأاستكشاؼ النفط الذم لـ تتردد أم شركة 

جنبي, كبيذا يتحقؽ األسمكب كتطبيقو في إال أف  النفط ييعد  قكة جاذبة لممستثمر األ كسياسة البمد, فيو
ستثمار ىذه الفمسفة "اال ح التراخيص النفطية, عممان أف  العراؽ مف خالؿ اشتراط المحتكل المحمي مقابؿ من

يد المستثمر األجنبي يتق ان حديث ييعد  لكف ما القرف المنصـر كمنذ سبعينات  عدة دكؿ لدف" متبعة مف جنبياأل
  .بشرط المحتكل المحمي

 يامكجببيسمح  كيراد بيا تمؾ الشيادات التي تمنح ألشخاص كجيات معينة تراخيص االستيراد: -ج
سابقان ككاف االستيراد  ,(ُ)ا االستيراد مف دكف تمؾ الشياداتلي ال يحؽٌ بخالؼ ذلؾ استيراد السمع, ك ب

كلكف سرعاف ما تغير الكضع في مطمع التسعينات كفتحت  يقتصر عمى بعض السمع كعمى القطاع العاـ,
لتزاـ مة التجارة العالمية كاإلنضماـ الدكؿ إلى منظابسبب كىذا األبكاب عمى مصراعييا أماـ االستيراد 

 .(ِ)لقيكد الكمية, كدعـ حرية التجارةلى تقميص اإباتفاقياتيا ما يؤدم 
رفاؽ شرط المحتكل المحمي كتكضح قضية اليند الخاصة تراخيص كبكابة إلىذه ال متكاستعم     

راد السيارات كمعدات احتفظت اليند بنظاـ شامؿ لمترخيص باالستيراد شمؿ استي إذٍ ذلؾ,  آلية بالسيارات
كاممة كشبو مركبة, كيتعيف عمى الشركة التي ترغب في االستيراد ليذه المجمكعات أٍف تكقع مذكرة تفاىـ 

لى التركيب إعمى جممة مف األمكر كاشتراط " التحكؿ  المذكرة تنٌص العاـ لمتجارة الخارجية,  مع المدير
األدنى مف  مؽ بالمككنات كالتركيب, ككاف الحدٌ المحمي " بمعنى فرض شرط المحتكل المحمي فيما يتع

كيالحظ أف  اليند قد , (ّ)% في السنة الخامسةَٕ% في السنة الثالثة كَٓالمتطمبات المحتكل المحمي 
 عمى نحك تدريجي. ةا المحمي كفؽ آلية مدركسة كمنفذاستغمت ىذه التراخيص ككسيمة لفرض محتكاى

يص مف الممكف أٍف تككف كسيمة ناجعة لفرض المحتكل المحمي في أف  ىذه التراخكترل الباحثة      
ستيراد يمكف أٍف تككف الثركة النفطية كتراخيص اال قطاع حيكم أال كىك االستيراد, كال سيما في العراؽ إذٍ 

                                                           
 

ََِٔ, Award - October ٓ, َُِِ, منشكر عمى الرابط قرار  
:http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/Cَٖ/DC.   

 .ٖة, صأدـ أحمد سمماف, التجارة الدكلية, الزىراف لمنشر, مف دكف سنة طباع (ُ)  
 كما بعدىا. َُْ, ص ََِٕد. إبراىيـ العيسكم, االقتصاد المصرم في ثالثيف عاـ, المكتبة االكاديمية,  (ِ)  

  (ّ) Holger Hestermeyer & Laura NIELSEN, op. cit  , p. ُٓٔ. 

http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C80/DC
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المتعمقة بيا الكسيمة المثمى لفرض المحتكل المحمي كشرط لمنح ىذه التراخيص لتشمؿ كؿ ما يتعمؽ 
 كاألدكات الالزمة لو. ستيراداال حتياجاتلنفطية مف إبالمشتقات ا

ستثمار بعدىا الجية كالستحصاؿ ىذه اإلجازة مف خالؿ تقديـ طمب إلى ىيأة اال ستثمار:تراخيص اال -د
قبكؿ يتمتع الطالب بمزيات, كضمانات البحالة ك  ,المخكلة بحكـ القانكف بمنح ىذا النكع مف التراخيص

دراج أحد الشركط لمنح رخصة مف تنظيـ آلية منح الترخيص ك في ىذه الحالة تمكف الدكلة  إذ, محددة ا 
لزاـ ,ستثمار ىك شرط المحتكل المحمياال  .(ُ)مصالحيا الكطنية ل ان تحقيق بو كقيد جنبيالمستثمر األ كا 
ألنيا تؤثر في قدـك  ستثمارية بشكؿ عاـ بصفة الثبات, كالكضكح, كالسيكلة,اال جراءاتاإلتتسـ ك  

ستثمارم , كتيعد  اإلجازة بمثابة سند قانكني تكفر الضماف لحامميا بممارسة النشاط اال(ِ)جنبياأل تثمرالمس
 شرط, كتندرج ضمف ىذه الشركط (ّ)ه اإلجازاتىذ التي تفرضيا الدكلة لمنح مشركط القانكنيةل ان كفق

 المحمية باستثماراتو, كالمكارداأليدم ستعماؿ اعمى نحك يمـز المستثمر األجنبي باستعماؿ المحتكل المحمي 
بعض جنبي بالمضي قدمان, كتبنت لمستثمر األالسماح  شرطان محتكل المحمي كبيذا يصبح استعماؿ ال

 .(ْ)ىذه اآللية لفرض المحتكل المحمي الدكؿ
فرض شرط ي فأأسمكب تراخيص االستثمار لو دكر فعاؿ جدان في العراؽ يمكف  ف  أ كترل الباحثة     

عمى إجازة, أك مكافقة  المستثمر أحد شركط حصكؿ اعتبار المحتكل المحمي, بمف خاللو المحميالمحتكل 
ساليب فرض شرط المحتكل أالجيات المعنية بالعمؿ داخؿ البالد, كاتبع المشرع العراقي ىذا التكجو مف 

تراعي  " :مىالتي تنٌص ع ستثمار العراقيمف نظاـ اال( َّ)لمادة يظير ذلؾ كاضحان في ا إذٍ المحمي 
ف ال تقؿ أحجـ األيدم العاممة المحمية عمى  –ستثمار لممستثمر ما يأتي : أكالن الييأة عند منح إجازة اال

                                                           
نشر كالتكزيع, الفكر لم , دارُاالجنبي دراسة مقارنة, ط د. عقيؿ كريـ زغير, المسؤكلية المدنية لممستثمر (ُ)  

 .ُٕ, صَُِٓمصر,
 .ِّٖد. جميؿ محمد خالد, اساسيات االقتصاد الدكلي, االكاديميكف لمنشر كالتكزيع, بدكف سنة طبع , ص  (ِ)  
, المركز القكمي ُد. رنا محمد راضي, دكر االدارة في منح االجازة االستثمارية كالغاىا دراسة قانكنية مقارنة, ط (ّ)  

 .ٓٔ, ص َُِٔنية ,القاىرة, لإلصدارات القانك 
تفكقت جنبية قد ف كانت الشركات األأستثمار بعد ذ تبنت كندا سياسة المحتكل المحمي مف خالؿ تراخيص اإلإ (ْ)  

كالقصد مف  ُّٕٗجنبية في عاـ ستثمارات األفقد سنت كندا قانكف مراجعة االعمى الشركات الكندية,  كفرضت سيطرتيا
ستثمار ذا فائدة كبيرة جنبي إلجراء التقييـ عميو فيما إذا كاف االاأل لدفلنشاط الكندم المسير مف ىذا القانكف ىك مراقبة ا

النشاط االقتصادم فييا مف خالؿ استعماؿ االجزاء كالمككنات كالخدمات المنتجة في كندا "  فيستثمار لكندا, كأثر ىذا اال
 ت الكندية كتقييمو فيما اذا كاف مفيدان, لممزيد مف التفاصيؿ ينظر:المحتكل الكندم ", كأثر االستثمار االجنبي في الصادرا

  Holger Hestermeyer & Laura NIELSEN, op. cit ,p. ِٓٔ. 
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استخداـ  –%( خمسيف مف المئة مف إجمالي األيدم العاممة المستخدمة في المشركع . ثانيان َٓعف )
الحاجة  سدٌ  –كاد األكلية المحمية. رابعان استخداـ الم –. ثالثان كل متطكر مف التكنكلكجيا الحديثةمست

ستثمار الييأة عند منح إجازة اال مراعاة فيالحظ عمى المادة أعاله ,المحمية مف منتجات المشركع "
كلية المحمية كالعمالة باستعماؿ المكاد األ المستثمر لتزاـإشرط المحتكل المحمي مف خالؿ  لممستثمر

 يدم العاممة في المشركع. جمالي األإ% مف َٓالكطنية بنسبة ال تقؿ عف 

المشتريات الحككمية مجاالن ىامان لدعـ المحتكل المحمي لما تطرحو الجيات  عد  تي  المشتريات الحكومية:-2
دكات كمكاد الزمة أالحككمية كالييئات التابعة ليا مف مناقصات لتكريد السمع كالخدمات كمعدات ك 

المستكردة  نظيرتياالمحمية عمى يا منتجات ؿيتفضإلى  منتظمةبصكرة ك الحككمات تسعى حيث لنشاطيا, 
ع الصناعات يتشجكغالبان ما تعزز الحككمات ىذا التكجو في أنظمة تعمؿ عمى , الشرائيةفي سياستيا 

ببقية مقارنةن كبيذا االتجاه ذىبت المممكة العربية السعكدية كبخطكة جادة كناجعة كالمنتجات الكطنية, 
كالمشتريات  ىك نظاـ المنافسات حرصت عمى سف نظاـ قانكني بيذا الخصكص لمقارنة, إذلقكانيف محؿ اا

"  :عمىمنو  (ٓالمادة )إٍذ نصت  عادلة, فرصو عمى الحككمية يضمف حصكؿ المشاريع كالسمع المحمية 
إمعاف  , كعند(ُ)تككف األكلكية في التعامؿ لممصنكعات كالمنتجات كالخدمات الكطنية كما يعامؿ معاممتيا"

المادة بمكجب النظر في الالئحة التنفيذية ليذا النظاـ نجد إضافة عبارة " المنتجات ذات المنشأ الكطني " 
فضمية في التعامؿ لممصنكعات كالمنتجات كالخدمات " تككف األ:عمىمف الالئحة التنفيذية التي تنٌص  (ِ)

 مف منتجات كخدمات الدكؿ االخرل ", بينماالكطنية كالمنتجات ذات المنشأ الكطني كما يعامؿ معاممتيا 
   .(ِ)اكتفى النظاـ بالمنتجات الكطنية

                                                           
. د. محمد ُِْْٕ/ ٗ/بتاريخ , ٖٓسعكدم الصادر بمرسـك ممكي رقـ نظاـ المنافسة كالمشتريات الحككمية ال ينظر (ُ)  

, مكتبة القانكف كاالقتصاد  ِفسات كالمشتريات الحككمية في المممكة العربية السعكدية, ط بف براؾ الفكزاف, شرح نظاـ المنا
 .ّٓ,  ّْ,ص  ََِٖ, 
دراسة تحميمية نقدية مقارنة  )د. أحمد عبد المطيؼ إبراىيـ السيد, شرح نظاـ المنافسات كالمشتريات الحككمي السعكدم  (ِ)  

 .َْ, صَُِّكاالقتصاد, السعكدية _ الرياض , , مكتبة القانكفُ, طُج(بالقانكف المصرم 
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مية لما تعانيو صحاب المشاريع الصغيرة كالمتكسطة المحأكيبرز دكر المشتريات الحككمية في دعـ      
ـ نظا , ىذا ما تبناه (ُ)لى ضياع حصكليـ عمى فرصة عادلةإمف شراسة المنافسة محميان كاجنبيان تؤدم 

تنٌص التي مف النظاـ ( ٗالمادة ) في كاضحان ذلؾ كيظير المنافسات كالمشتريات الحككمية السعكدم 
, المحمػػػي كلممحتكل المحميػػػة كالمتكسػػػطة الصغيرة لممنشػػػآت التعامؿ فػػػي األكلكيػػػة تكػػػكف" :عمى

 السادسػػػة) المادة مف( ّ) الفقرة في إلييا المشػػػار ةالالئح كتكضػػػحالماليػػػة  السػػػكؽ في المدرجة كلمشػػػركات
 ." ذلؾ آلية النظػػػاـ مف( كالتسػػػعيف

محمي استعماؿ المحتكل المنيا كيمكف أف ينعكس ىذا التفضيؿ بطرائؽ مختمفة في سياسات الشراء,      
يع الحككمة مف تستطىذا الضرب مف األساليب التي  فأكيالحظ , (ِ)كمزية في إجراءات المناقصات

كسيمة التطبيؽ  كييعد  مف األساليب المضمكنة ,فرض المحتكل المحميككسيمة ل يامناقصات استخداـ خاللو
المحتكل المحمي عمييـ كأحد شركط القبكؿ في فعندما تجرم مناقصة لمشركع ما مف السيؿ فرض 

 مراقبة تطبيقو كاألخذ بو. مف ثـ ك  ,المناقصة

كتيعد  الحكافز المالية إحدل طرائؽ لدعـ استعماؿ المحتكل المحمي كتنقسـ بدكرىا  التحفيزات المالية: -3
 -ىي : أضربثالثة  عمى

                                                           
(ُ)

عمى " تشجيع زيادة الفرص المتاحة لمصناعة َُِٕ( مف قانكف الكظائؼ االسترالي سنة ق( الفقرة )ٕنصت المادة )إذ   
ة المحمية تطكير القدرة البديمة لالستيراد مف خالؿ إعطاء الصناعة المحمية كخاصة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة فرص

 كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر:   "كاممة كعادلة كمعقكلة لمتنافس ضد المكرديف األجانب لمسمع أك الخدمات
  Western Australian Jobs Act َُِٕArticle(ٕ) materials.(e) promoting increased opportunities 
for local industry todevelop import replacement capacity by giving localindustry, in particular 
small or medium enterprises, afull, fair and reasonable opportunity to compete againstforeign 
suppliers of goods or services 

( ّ) فقرةال( ُٔ)المادة, كصرحت عمى معاممة تمييزية لمعطاءات المحميةالمناقصات كالمزايدات المصرم قانكف نٌص ك  (ِ)  
 نتاج" يعتبر العطاء المقدـ عف تكريدات مف اإل :عمىُٖٗٗسنة  ٖٗمف قانكف المناقصات كالمزايدات المصرم رقـ 

ة اقؿ عطاء قيم % مف ُٓالزيادة ذا لـ تتجاكز إ  ك عف خدمات تقـك بيا جيات مصرية اقؿ سعران أك عف اعماؿ أالمحمي 
 شركط تستكفي التي جنبيةاأل لمشركات كيسمح العامة المناقصات عمى ؼلألشرا متخصصة لجنة تركيا كانشأت, جنبي "أ

 سعرية أفضمية يعطي القانكف أف   عمما, الشركط ىذه ضمف مف المحمي المحتكل شرط إدراج كيمكف, المشاركة مف معينة
 في المحمي المنتج يةحما, ميدم كاظـ كحيدر, شنجار جابر عبدالكريـ. د: كلتفاصيؿ اكثر يراجع المحمية العركض لمقدمي
 .ٕ ص, كاالقتصاد االدارة كمية القادسية جامعة الى مقدـ بحث, التركية التجربة مف كاالستفادة العراؽ
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ييعد  الحصكؿ عمى التمكيؿ المناسب ىك الشغؿ الشاغؿ ألصحاب المشاريع كركاد األعماؿ  التمويل: -أ
كتمنح ىذه  ,(ِ)فسة في السكؽالقدرة عمى المنا لتعزيزالمشاريع  في دعـدكره محكرم لما لو مف , (ُ)

ف يككف تنفيذ أ كغالبان ما تحرص ىذه الجيات, (ّ)اآلثار السمبية لميبكط االقتصادمألجؿ احتكاء  ضالقرك 
عمى التمكيؿ الالـز تقيد المؤسسة المانحة مقدـ الطمب  فبغية الحصكؿالمشاريع الممكلة كفقان لرؤيتيا, 

 فحيف تشرع ىذه الجيات بتقديـ عركض تمكيؿ مغرية, حدىاأحمي شرط المحتكل الم عد  يي  بجممة اشتراطات
السيما عمى إدراج شرط المحتكل المحمي كأحد شركط منح التمكيؿ,  تعمد ىذه الجيات المانحة لمتمكيؿ

ككسيمة لتنفيذ خطة  فيستخدـ ىذا التمكيؿ غير مؤىميف كفي كضع تنافسي غير مؤات, مقدمي الطمب فأك 
 .(ْ)ماؿ المحتكل المحميستعال الجية الداعمة

كترل الباحثة بإمكانية استغالؿ التمكيؿ ككسيمة لفرض المحتكل المحمي عمى أصحاب المشاريع     
مف خالؿ تعيد المتقدـ لمحصكؿ عمى التمكيؿ , االقتصاد كالصناعة الكطنية المستفيديف مف القركض لدعـ

ككف لو االكلكية في الحصكؿ عمى التمكيؿ تبالمقابؿ صؿ في مشركعو ف يككف المحتكل المحمي ىك األأ
قساط السداد كمما ارتفعت تمؾ النسبة عف مستكل ألى خفض معدؿ الفائدة كالتيسير في إ ضافةاالمذككر 
مف ثـ  ,فيو عنصر الضماف فراتك ىك  ,سمكب فضالن عف سيكلتو, كشيكعوأبرز مزٌيات ىذا األمعيف, ك 

 لمحتكل المحمي. عد  مف األساليب الميمة إلدراج شرط ايي 

كتعرؼ أن يا الضرائب التي تفرضيا الدكلة عمى السمع المستكردة كالمصدرة,  التعريفات الجمركية: -ب
كغالبان ما تفرض عمى السمع المستكردة تشجيعان لممنتجات الكطنية كرفع كفاءتيا كمحاربة اإلغراؽ, كنادران 

معة معينة تككف الدكلة متميزة في صناعتيا, ما تفرضيا الدكؿ عمى الصادرات ليدؼ احتكار إنتاج س
كمنعيا مف االستغالؿ فقد تعرضت مكارد الدكؿ النامية إلى  كالحفاظ عمى المكارد الطبيعية لألجياؿ القادمة

استنزاؼ كبير, كعند قياميا باالستيراد بعد تصنيعيا فتككف أسعارىا أضعاؼ األصؿ التي كانت عميو 
                                                           

د. محمد سعد الناصر, رأس ماؿ المخاطر نمكذج كاعد لتمكيؿ المشركعات الريادية في المممكة العربية السعكدية بحث  (ُ)  
 .ُص ,َُِِمكمؿ لدرجة الماجستير ,

 ,اليند في الشمسية الطاقة لمطكرم قركض شكؿ عمى دكالر مميكف َُٓ أقصى كحدٌ  االسيكم التنمية بنؾذ قدـ إِ) )  
 http://www.adb.org.  ِِ .cit , p ., op Sherry Stephenson .Dr.كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر: 

دكليـ, األزمات المالية في ضكء االقتصاد االسالمي, دراسة مدعكمة مف برنامج المنح البحثية د. سامي بف إبراىيـ ال (ّ)  
 . َُٖفي كرسي سابؾ, ص

  (ْ) Holger Hestermeyer & Laura NIELSEN, op. cit ,p. ْٓٔ. 

http://www.adb.org/
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ؤثر في رفاه المجتمع ككؿ مف الحككمة كالمنتج إلى يالرسكـ مردكد اقتصادم كليذه  كمكاد خاـ "أكلكية",
 .(ُ)المستيمؾ 

 سمكب معتمدأك  ,(ِ)نتاج الكطنيجراءات الحمائية لحماية كتشجيع اإلحدل اإلإ كتعتبر ىذه التعريفات      
رمكز  ي فيكضع سياسات تفضيؿ المحتكل المحم كيككف ذلؾ مف خالؿ ,(ّ)شرط المحتكل المحميفرض ل

 West Lynnماـ المحكمة العميا األمريكية بيف أىذا ما أكدتو القضية المثارة  ,(ْ) الجمركية التعريفة
Creamery  كبيفHealy   ـ بيعيا  كقياـ الكالية ماساتشكستس بفرض ضريبة عمى منتجات األلباف التي ت

ـ   هألف معظـ ىذ؛ في كالية ماساتشكستس عفاء المحمييف منيا, كيالحظ ا  ج الكالية ك إنتاجيا خار  المنتجات يت
عف  لحماية الصناعة المحمية في الكالية مف منافسة المنتجات المصنعة خارجيا ةكضكح المعاممة التمييزي

قكانيف الكالية المصممة إلفادة المنتجيف المحمييف فقط مف خالؿ  بحيث تككف, طريؽ التعريفات الجمركية
 .(ٓ)المنتج خارج الكالية أكثر تكمفة يبتجعؿ الحم إنشاء حكاجز مالية

حدل األساليب الكقائية لحماية المنتج الكطني كفرض قيمة عمى إكترل الباحثة أف  التعريفات الجمركية     
 بعٌده أحد الركائز التي يستند عمييا االقتصاد الكطني كالدكر كلقطاع الجمارؾ أىميةالسمع المستكردة, 

 ,ستثمار األجنبي كتحفيز قدكـ المستثمريف مف خالؿ التسييالت الجمركيةع االالحيكم الذم يمعبو بتشجي
حتياجاتيا مف ىذا الزاـ الجيات المعنية بشراء كسٌد ا  جنبي ك ستثمار األزيادةن عمى التعاقد بشراء منتجات اال
ن ما تعمؿ عمى الخفض أك المنتج المصنع مف لدف المستثمر, إعفاء مف  كلـ يقؼ دكرىا عند ىذا الحٌد كا 

جنبي إلنجاح صناعتو كلية كاالدكات كافة التي يحتاجيا المستثمر األالرسكـ كالضرائب الجمركية لممكاد األ
" كذلؾ يتمتع المشركع عمى:  التي تنٌص  مف قانكف االستثمار العراقي ( ُٕما أكدتو المادة )ىذا  كاكماليا

                                                           
 كما بعدىا. ُِ, صَُِٔالتجارة الخارجية,  ,د. عطا اهلل الزبكف (ُ)  
دار االكاديميكف , يف محمد, اتجاىات التجارة الدكلية كاثرىا عمى التجارة الخارجية لمدكؿ العربيةد. محمد عبداهلل شاى (ِ)  

 .ُِْ, صَُِٕلمنثر كالتكزيع, 
  (ّ) Holger Hestermeyer & Laura NIELSEN, op. cit ,p.ّٓٔ. 
  (ْ) Gene M .Grossman ,the theory of domestic content protection and content preference, 
the Quarterly journal of economics, Oxford University press, vol ٗٔ, iss ْ, ُٖ Jun َُِْ, p 
ْٖٓ.  
  (ٓ)  Us supreme court, Us case law ,volume ُِٓ , ِ MARCH ُْٗٗ   الرابط التالي  قرار منشكر عمى
: https://supreme.justia.com.  

https://supreme.justia.com/
https://supreme.justia.com/
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كلية المستكردة ألغراض التشغيؿ فاء المكاد األعإ –أ  /ستثمار بما يأتي: خامسان اجازة إالحاصؿ عمى 
التجارم لممشركع مف الضرائب كالرسكـ الجمركية كالداخمة في تصنيع مكاد مفردات البطاقة التمكينية 

تككف صديقة لمبيئة. ب  فٍ أكلية المتكفرة كالمنتجة في العراؽ( شرط االدكية كاالنشائية )باستثناء المكاد األ
كلية المستكردة ألغراض التشغيؿ التجارم في الفقرة )أ( مف ىذا البند تعفى المكاد األباستثناء ما كرد  –

 أف لممشركع مف الضرائب كالرسكـ الجمركية كفقان لنسب مساىمة المكاد المحمية في تصنيع المنتج عمى
كرد تالحظ  كلتبياف ما, ستثمار بالتنسيؽ مع الجيات القطاعية"الكطنية لال أةتحدد بضكابط تضعيا اليي

كاتباع المشرع  ستثمارم المجاز,كلية المستكردة لممشركع االالباحثة إعطاء معاممة تمييزية لممكاد األ
إال أنو في الكقت -سكاؽ العراقية العراقي االسمكب التحفيزم بمعنى أنو لـ يمزمو بشراء مكاده األكلية مف األ

ا اشترل تمؾ المكاد مف الخارج مع تكفرىا في سقط عنو ذلؾ االعفاء الضريبي في حالة ما إذأ -نفسو 
كلية لى تقديـ التسييالت المتمثمة بإعفاء المكاد األإكعمد المشرع العراقي بيذا النص  السكؽ العراقية,

المستكردة مف الضرائب كالرسكـ الجمركية بقدر نسبة مشاركة المحتكل المحمي في المنتج المصنع, كال 
كثر مف أمشاركة المستثمر العراقي بحاؿ ما تشمؿ ن  كا  كلية عمى المكاد األتقتصر المعاممة التفضيمية 

 .(ُ)سنة مف الضرائب كالرسـك  ُٓ% في المشركع يعفى لمدة َٓ

سمكب ان و كسيمة ناجعة إلدراج شرط المحتكل المحمي نظران لتعدد مف مزيات ىذا األأف  كترل الباحثة     
ريفات الجمركية, فضالن عف ضماف رقابة كتنفيذ الشرط, كالكاقع العراقي كأىمية األدكار التي تمارسيا التع

يغني عف أسمكب بحاجة إلى تطبيؽ ىكذا نكع مف أساليب إلدراج شرط المحتكل المحمي, كلكف ىذا ال 
لى العراؽ كفرض إالختالؼ مجاؿ تطبيؽ كؿ منيما, فعند قدكـ المستثمر  امكمالن لي التراخيص بؿ ييعد  

ستيراد ك اإلأستثمار المحمي عميو مف خالؿ التراخيص لمبحث عف المكارد الطبيعية, أك اإلالمحتكل 
يختمؼ عف المجاؿ كالدكر الذم تمعبو التعريفات الجمركية بتعزيز المحتكل المحمي لمبالد, لذلؾ ييعد  

سمكب يؽ ىذا األمكانية تطبإكالىما مف أساليب إدراج شرط المحتكل المحمي, كنافمة القكؿ ترل الباحثة 
 .ك خفض التعريفات جمركية مقابؿ استعماؿ المحتكل المحميألغاء إمف خالؿ 

                                                           
 مف االعفاء سني عدد زيادة الستثمارل الكطنية لمييئة: ثالثا" مف قانكف االستثمار العراقي( ّ( الفقرة )ُٓ)ينظر المادة (ُ)  

 خمسة( ُٓ) الى لتصؿ المشركع في العراقي المستثمر مشاركة نسبة زيادة مع طردم بشكؿ يتناسب كالرسـك الضرائب
 ". %َٓ مف اكثر المشركع في العراقي شراكة نسبة تكان اذا سنة عشر
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تمؾ التعريفات التي تفرض عمى دكلة أك مجمكعة  التحفيزات المالية متضمنة التعريفات التفضيمية: -ج
ي االتفاقية العامة , كاالخيرة  إحدل المبادئ األساسية ف(ُ)مف الدكؿ بيدؼ منحيا مزايا أك معاممة تفضيمية

لمدكؿ النامية,  ك تطكير عممية التكامؿ االقتصادميدؼ تحقيؽ أب" GATTلمتعريفات الجمركية كالتجارة "
تفاقيات بيذا الصدد منيا اتفاقية منطقة التجارة التفضيمية لدكؿ شرؽ كجنكب افريقيا كعقدت الكثير مف اال

P.A.T (ِ)كتيدؼ ىذه  ُِٖٗكدخمت حيز النفاذ  ُُٖٗـ , كقد كقعت الدكؿ عمى االتفاقية في عا
يتحقؽ ذلؾ بيف دكؿ المنطقة مف خالؿ خفض أك الغاء الرسـك  فٍ ألى حرية التجارة كيمكف إتفاقية اال

الجمركية, كىذا يساعد عمى تدفؽ السمع كالخدمات إلى الدكؿ األعضاء مف دكف قيكد فال تزيد المعاممة 
%, كتتحقؽ َْ -%َّىمة الكطنية نسبتيا تتراكح بيف % في حاؿ ككف المساَّ التفضيمية عف

%, َٔ -%ُٓ% بحاؿ ككف المساىمة الكطنية تتراكح مفََُالمعاممة التفضيمية بشكؿ كامؿ بنسبة 
ـ  التكقيع عمى اتفاقية " كدخمت حيز النفاذ عاـ  ُّٗٗفي عاـ  "Comesa كلتطكر التطمعات فقد ت

مف أىدافيا التي تنسجـ مع مبدأ المعاممة التفضيمية الخطط لتكسيع تفاقية السابقة, ك اال محؿٌ  لتحؿٌ  ُْٗٗ
 .(ّ)تفاقيةمف القيكد بيف الدكؿ المعنية باال التجارة كمنح التسييالت, كالحد  

نجده مبدأن مكجكدان  كؿو خاصالتي تمنحيا الدكلة لدكلة اخرل بش تفضيميةمبدأ المعاممة ال كعند تتبع     
ؽ التقميدية لمنح األفضمية في التجارة ائمف الطر ييعد  , ك (ْ)بو ان ة العالمية كمعترفقبؿ نشكء منظمة التجار 

ستعمؿ كأداة الشتراط المحتكل المحمي مقابؿ منح ىذه المزية التفضيمية, كيمكف العثكر عمى يالدكلية ك 
 متعمقةكاد الككادكر تعريفة جديدة عمى مجمكعات الممثاؿ مف ىذا النكع مف الممارسات في حالة فرض اإل

اختالؼ آلية , كتالحظ الباحثة (ٓ)% مف المحتكل المحميِعمى كؿ  %ُلسيارات إٍذ يمنح خصـ بنسبةبا

                                                           
, ص َُِِ, دار الحامد لمنشر كالتكزيع, ُالمدخؿ لدراسة عمـ الكمارؾ, ط  د. ايناس الخالدم, د. محمد الرحاحمة, (ُ)  

ِْ . 
قا, كزائير, كزامبيا, اثيكبيا, صكماؿ, جيبكتي, كينيا, ماالكم, السكداف, مكزنبي )دكلة منيا  َِتضمنت ىذه االتفاقية  (ِ)  

 (كركاندا, كتنزانيا, جزر القمر, كسكاز بالند, كزيمباكم, كانجكال 
, ََِّد. عبد المطمب عبد الحميد, السكؽ االفريقية المشتركة كاالتحاد االفريقي, مجمكعة النيؿ العربية, القاىرة,  (ّ)  

 .ُٕص
الرياض,  -مى العالـ ", شركة العبيكاف لمتعميـ, السعكدية" حرب الغرب ع عبد الجميؿ محمد مصطفى, التجارة حرب (ْ)  

 .َٖ, صَُِٓ

  (ٓ) Holger Hestermeyer & Laura NIELSEN, OP. CIT, p. ْٓٔ. 
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يختص بنسب معينة أٌم نسبة مقابؿ نسبة, بمعنى تمنح نسبة مف المعاممة  إذٍ سمكب ىذا األ تطبيؽ
لمميزة التفضيمية, كىذا ما يميزىا التفضيمية مقابؿ نسبة اخرل مف مساىمة المحتكل المحمي لمدكلة المانحة 

خير يككف بإعفاء التعريفات الجمركية مقابؿ استعماؿ المككنات المحمية عف األسمكب السابؽ فإف  األ
سمكب أفيي إجراءات تتصؼ بالشمكؿ أكثر مف  ,كالمجكء إلى رفع التعريفات لحمايتيا مف السمع المماثمة

تطبيؽ أكثر مف أسمكب عمى الكاقع العراقي طالما كاف األسمكب كال يكجد ما يمنع , المعاممة التفضيمية
 ., كيتصؼ بالضمافكطنياالقتصاد المجديان كذا فائدة كمردكد إيجابي عمى 

 ثانيًا: األساليب االختيارية إلدراج شرط المحتوى المحمي

شرط  فرضف أؾ كيترتب عمى ذل ,صفة كاحدة كىي صفة اإللزامية آنفان ساليب المذككرة تتقاسـ األ     
كعمى غير ذلؾ األساليب  ,بشكؿ صريح سكاء بكضع قكانيف أك لكائح أك عقكديككف المحتكل المحمي 
في الحاالت التي ال  السيماغالبان ما يككف شرط المحتكل المحمي فييا غير كاضح كالتي غير اإللزامية 

نجد صانعي القرار ينظركف  مع ذلؾ, جنبية كالمحميةتميز بيا السياسات الشراء الحككمي بيف السمع األ
التي فعمى سبيؿ المثاؿ التراخيص  ,الحاالت في كؿٌ  بعيف الرضا عف استعماؿ شرط المحتكل المحمي

جانب كالمحمييف, كلكف يفضؿ مقدمك قدميف األتيزم بيف الميتمنح عمى أساس غير تم يانأيفترض 
ي كاالختيارم تشجيعان لممحتكل المحمي, كمف لزامي كىذا الشكؿ الطكعإالطمبات المحمييف مف دكف سببو 

كبالقدر نفسو الذم تحدثو األساليب  ف كاف ليا أثر قاسو أحتى ك  االختياريةالصعب تحديد ىذه األساليب 
, ككثيران ما يذكر الصيف لزاميةحكؿ األساليب غير اال َُِِكيذكر تقرير" يك اس تي ار" لعاـ  ,لزاميةاال
فالحككمة الصينية ممتزمة كبشكؿ رسمي بإلغاء  ,ىذا النكع مف األساليب تمدالدكؿ التي تع عمى نمكذجك

جنبية, كلكنيا بالكقت نفسو تشجع المستثمريف عمى إدراج ستثمارات األأساليب المحتكل المحمي لال
أسباب إتباع الصيف لألساليب ترل الباحثة أف مف , ك (ُ) المحتكل المحمي عمى أساس طكعي كاختيارم

المحتكل  ف  أدراية بعمى  ة, الف  االخير جنبي عمى المحتكل الصينيمر األإجبار المستثعدـ ك  ةختيارياال
لمنافسة المحتكل األجنبي, كفاءة الصيني مف السمع كالخدمات كاأليدم العاممة عمى قدر مف األىمية كال

اختيارم لمشرط  دراجإجنبي لو مف دكف تدخؿ منيا " فيي كاثقة مف محتكاىا المحمي كتفضيؿ المستثمر األ
 .استعماؿ المحتكل الصيني كمزية كليس فرض ف  إ, كمف ثـ ف"

                                                           
(ُ)Holger Hestermeyer & Laura NIELSEN, OP. CIT, p. ٓٔٓ.  
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,  معتمدةأيضان تككف ىي  ف  أفمف الممكف  التعريفة الجمركية كذلؾك      فعند  عمى نحك اختيارم غير ممـز
ة بدكرىا جنبي المحتكل المحمي باختياره مف دكف أف يفرض عميو, ىنا تقكـ الدكلاستعماؿ المستثمر األ

لك استعمؿ المحتكل العراقي بدالن مف  فعمى سبيؿ المثاؿ ,بتقديـ التسييالت كالتخفيضات الجمركية لو
جنبي, ىنا تمنح التسييالت الجمركية لممنتج الذم يتضمف المحتكل المحمي بحيث يترؾ لمطرؼ المقابؿ األ

ف أيمكف الحاؿ بالنسبة لمتمكيؿ  كذلؾك حرية االختيار في استعمالو سكاء أكانت بمكاد أكلية أـ غيرىا, 
ذ تتبع الدكلة بتقديـ التمكيؿ كالدعـ الالـز مف خالؿ إ االختيارية يندرج مف ضمف ىذه األساليب

كتمنح القركض لممشاريع كلكف تفضؿ المصارؼ مف تمقاء نفسيا المشاريع ذات المحتكل  المصارؼ,
المحتكل المحمي مف تمقاء نفسو سكاء أكانت المحمي كبشكؿ اختيارم, بحيث يستعمؿ صاحب المشركع 

 .ة محمية أـ سمعان كمكادان أكليةخدمات أـ عمال

ف  ىذه األساليب كأف كاف ليا دكر في فرض الشرط بطريقة غير إبناءن عمى ما تقدـ يمكننا القكؿ ك     
حتكل المحمي في الدكلة أبرزىا أٍف يككف الم عدةمباشرة إال أن يا ال تككف ناجعة إال في حاؿ تكفر عكامؿ 

قادران أف يدخؿ المنافسة كمان كنكعان دكف الحاجة إلى كجكد إلتزاـ قانكني بيذا الشأف, كبذلؾ ترل الباحثة أف  
األساليب اإللزامية تككف أكثر نجاعة في حاؿ كانت الدكلة ذات تجربة فتية بيذا الخصكص, إال أن يا مف 

يارية مستقبالن متى ما كصمت الدكلة إلى مستكل عاؿو مف الثقة في الممكف أف تتبع ىذه األساليب االخت
 محتكاىا المحمي.  

 الفرع الثاني

 المتطمبات العممية لشرط المحتوى المحمي

عمى  زيادةف تمبي متطمبات فرض شرط المحتكل المحمي, بيئة مؤاتية مضنية لتكفير ان جيكد تبذؿ الدكؿ    
البد  مف تسميط الضكء  -محؿ الدراسة -لزيادة فرص فرض الشرط  المتطمبات النظرية الكاجب تكفرىا

أرتأينا لذلؾ  ,االرتقاء بالجانب الصناعي كالبشرمجؿ التي يسمك عمييا الطابع العممي ألعمى متطمبات 
 التكطيف الكظيفي.نتناكؿ فييا فانية ما الثأ ,التكطيف التقنيبكلى: ىذا الفرع عمى فقرتيف تختص األ تقسيـ
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 : التوطين التقنيالً و أ

بمقابؿ مف  عدةلى تكطيف الصناعات الكاإالتي تمتمؾ مكارد ميمة كالنفط  السيمامجأ بعض الدكؿ ت    
كالقت ىذه  ,ناجعة رساء قاعدة صناعيةإعالمية بيدؼ الشركات ال معستثمارية أصؿ قيمة الصفقة اال

ة التكنمكجية كعدـ كر التقني مف تحقيؽ االستقالليلى التطإذ مكنت الدكؿ المفتقدة إ ممحكظان, الطريقة ركاجان 
منيا الخميج  ةجنبية المباشرة متبع مف لدف دكؿ عدستثمارات األكالتكطيف مف خالؿ اال, (ُ)التبعية لمغير

يدم العاممة الكطنية تشترط في نصكص العقد تدريب األإذ  ,العربي كاإلمارات كالمممكة العربية السعكدية
التكطيف عمى نقؿ التقنية فقط كتشغيميا  كال يقتصر, دارتياا  ك  المكطنة ىذه التقنيات عمى تشغيؿ كصيانة

سرار كمكصفات التقنية كالعمؿ عمى تنمية القدرات أفيـ كاستيعاب يمتد كصكالن إلى ما ن  ا  كصيانتيا ك 
  .(ِ)المحمية عمى االختراع كاالبتكار كالتجديد كالعمؿ عمى تطكيرىا

ينفذ كؿ مشػغؿ برنامجان كفقان  ": ( مف قانكف المحتكل النيجيرم عمىّْصت المادة )ن كفي ىذا السياؽ    
مف أجؿ تعزيز نقؿ التكنكلكجيا إلى  -المجمػس ةبما يتكافؽ مع سػػياسػ -لخطط الدكلة كأكلكياتيا الخاصة 

" يقدـ المشػغؿ : ىعم( ْْ) ككذلؾ نصت المادة ,(ّ) نيػجيريا فيما يتعمؽ بأنشػطتو في مجاؿ النفط كالغػػاز"
إلى المجمػس سػػنكيان خطة متكافقة مع المجمػس, تحدد برنامجان لممبادرات المزعـ اتخػاذىا بيدؼ تشػجيع 
النػقؿ الفعػاؿ لمتكنػكلكجيات مف المشػغؿ كالشػػركاء في التحالؼ إلى المكاطنيف النيجيرييف كالشػػػركات 

                                                           

 شركة مع عقدان  البريطانية البحرية كقعت المثاؿ سبيؿ فعمى ككاف ىذا االسكب مقتصر عمى المجاالت العسكرية فقط (ُ) 
White Head Company""  البحرية لصالح األسمحة إلنتاج مصنعان  الشركة تقيـ أفٍ  مقابؿ العسكرية باألسمحة لتكريدىا 

خالد بف عبد , كتكسع مجاؿ تطبيقو شيئان فشيئان ليشمؿ كافة العقكد حتى قطاع الصناعة كلتفاصيؿ أكثر يراجع: البريطانية
ز الشريدة, تكطيف الصناعة الخدمية في المجتمع السعكدم: دراسة اجتماعية تطبيقية عمى السياسة التصنيعية الحالية, العزي

  .ٖٗ, ص َُِٓ, السعكدية, ُٓٔ, العدد ْبحث منشكر مجمة جامعة االزىر, المجمد 
دكلة الككيت, رسالة ماجستير, جامعة جاسـ محمد احمد عبداهلل, تكطيف تقنية الصناعات المساندة لصناعة التكرير ب (ِ)  

 . ّْ, ص ََِٗكمية الدراسات العميا, البحريف, –الخميج العربي 
Magnus blomstrom, Ari kokko, policies to encourage  inflows of technology through foreign 
multionals, national bureau of economic research ,working paper no ِْٖٗ, p ُٕ.    
  (ّ) Article (ّْ) Each operator shall carry out a programme in accordance with the country's 
own plans and priorities, to the satisfaction of the Board, for  the promotion of technology 
transfer to Nigeria in relation to its oil and gas activities. 
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ـ المشػغؿ الدعـ الكامؿ كالػفعاؿ لنقؿ يقدٌ "  :عمى ( التي تنٌص ْٓ)المادة كجاءت , (ُ) النيجيرية"
التكػنكلكجيػا عف طريؽ تشػػجيع كتيسػير إقػامة المشػػركعات المشػتركة, كالشػػراكة ككضع اتفػاقيػات ترخيص 
بيف المقاكلػيف النيجػيريػيف كالمقاكليػف األجػانب كاتفػاقيػػات شػػركات الخدمات أك المكرديف لجميع ىذه 

نيجيرم بما يتكافؽ مع متطمبات المككف المحمي البتطكير ركعات أك التحالفات المشػػتركة المشػ
 .(ِ)"المجمػس

 اريع" يقدـ المشػػغؿ القػائـ بالنشاط أك الجية التي تقـك بتركيج المشعمى:  التي تنٌص  (ْٔ)المادة صرحتك 
بنقػؿ التكنػكلكجيػا كنتػائػجيا, كما يضع الكزير تقريران سػػنكيان إلى المجمػس يصؼ أعمػالو كمبػادراتو المتعمػقة 

المشتركة أك الشػػػراكات التي سػػيتـ تػحقيقػيا لكؿ مشػػركع  اريعلكائػح تحدد أىدافان ألعداد كنكعيات ىذه المش
المادة  عميو نصتككما إلـز القانكف بإقامة المصانع كالمنشآت داخؿ نيجيريا استنادان لما  ,(ّ) عمى حده"

سػػتثمار في منشػأة أك مصنع أك كحدات " يضع الكزير لػكائح تمـز أم مشػغؿ باالعمى:  التي تنٌص   (ْٕ)
دارة المنشػػآت فييا, كذلؾ ألغراض إإقامة ىذه المنشػػآت أك أك أخرل داخؿ نيػجيريا  اريعإنتاج أك أم مش

تسعى الدكؿ , كبيذا (ْ)"إلى نيجيريا سػػتيراد سػمع كمكادالخدمية أك حتى  با اريعاإلنتػاج, التصنيع أك المشػ

                                                           
  (ُ) Article (ْْ)The operator shall submit to the Board annually a plan, satisfactory to the 
Board, setting out a programme of planned initiatives aimed at  promoting the effective 
transfer of technologies from the operator and  alliance partners  to Nigerian individuals and 
companies. 
  (ِ) Article(ْٓ) The operator shall give full and effective support to technology transfer by 
encouraging and facilitating the formation of joint ventures, partnering and the development 
of licensing agreements between  Nigerian and foreign contractors and service or supplier 
companies agreements for all such joint ventures or alliances shall meet the requirements of 
Nigerian  content development to the satisfaction of the Board. 
  (ّ) Article(ْٔ) The operator or project promoter shall submit a report to the Board 
annually describing its technology transfer initiatives and their results  and the Minister shall 
make regulations setting targets on the number  and type of  such joint venture or alliances 
to be achieved for each project. 
  (ْ)   Article (ْٕ )The Minister shall make regulations which shall require any operator 
to invest in or set up a facility, factory, production units or other  operations within Nigeria for 
the purposes of carrying out any  production, manufacturing or for providing a service 
otherwise imported  into Nigeria. 
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كتكمفة التدريب عمى ىذه التقنية  ,(ُ)الحاصؿ عندىا في الجانب التقنينقص لم تبعان تكطيف التكنمكجيا  إلى
عداد برامج تحفيزية إك متعيدم تنفيذ المشاريع عمى أمشغمي  قانكف المحتكل المحمي النيجيرم لزـى أإذ ,(ِ)

ضافية " ضريبية كمالية " إعطاء سمطة لمكزير بمنح محفزات كا  لتقنيات لى دعـ كتسييؿ نقؿ اإتيدؼ 
تاحة الفرصة لتحديث إ مف ثـ ,لمبحث كالتطكير ان مشجع ان لتشجيع التكطيف الصناعي كىذا ما يكفر مناخ

 . (ّ)القطاع الصناعي كتعزيز قدراتو التنافسية
التربة كالمكاد المستخرجة  الستعماؿخستاف قانكف جميكرية كازا ف  أنجد  ذات السياؽ بالمقابؿ كفيك     

ف يحتكم أ" يجب : عمى( التي تنٌص َٓ) مف المادة الفقرة الثالثةفي  التكطيف, حيث جاء عمى نص   منيا
مكاؿ المخصصة لمتنمية االجتماعية كاالقتصادية في المنطقة كتطكير حجـ األ -ّالعطاء عمى ما يمي 
عماؿ العممية كالبحثية كالتطكيرية في كازاخستاف الالزمة ار االنفاؽ عمى األ" مقد ٕبنيتيا التحتية " كالفقرة 

الرابعة  المتعمقة بالتزامات المستخدـ بفقرتياك  ( مف القانكف نفسؤٕنصت المادة )كما , ك (ْ) لتنفيذ العقد "
ف ألتي يجب ألجراء عمميات باطف االرض, كا ساليب كالتقنيات كفاءةكثر األأ" اختيار  :عمىالتي تنٌص 

كؿ ما ىك متطكر  عماؿكبيذا االلتزاـ يترتب است,  (ٓ) لى استخداـ جيد لمتربة تحت االرض "إتستند 
" تنفيذ : عمىالتي تنٌص  (ٕٗ)ليو البمد فينيض دكر التكطيف التقني, كصرحت المادةإكحديث يفتقد 

نػتػاج الجػديػػدة كالتجػييػػػز كخطػكط االنػابػيب اإلااللتػزامػػات بتطكيػػر كاسػػػتخداـ التقنػيػػػات العاليػة كمػرافؽ 

                                                           
  (ُ) Dr. Chul-Woo Kwon and Dr. Bong Geul Chun, Local Content Requirement under 
Vertical Technology Diffusion, Review of Development Economics ,vol ُّ ,iss ُ, ََِٗ, 
pُُِ. 

 في ككيتي دينار مميكف َُ قيمتو تتجاكز جنبيةأ شركة مع عقد امُٓٗٗ عاـ كزاريان  قراران  الككيت دكلة كاصدرت (ِ)  
 .الحككمة تطمعات مع تتكافؽ مشاريع بتنفيذ االجنبية الشركة تمتـز العسكرم المجاؿ في دينار كمميكف المدني المجاؿ

 (ّ) REVIEW OF NIGERIAS LOCAL CONTENT LEGISLATION, p ْ .WWW.akindelano.com 
.ٕٓ-ٔٓد. جميؿ حممي عبد الكاحد, مصدر سابؽ, ص    

  (ْ)  Article(َٓ) Tender bid (ّ) A bid must contain the following: (ّ) the amount of funds to 
be allocated for the social and economic development of the region and its infrastructure 
development. (ٕ) the amount of expenditure to scientific and research and development 
works in Kazakhstan necessary to implement the contract. 
  (ٓ) Article(ٕٔ) Obligations of the subsoil user ُ The subsoil user shall (ْ) :  choose the most 
efficient methods and technologies for the conduct of subsoil operations, which shall be 
based on good subsoil use practice. 
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سػػاسية كالمػرافؽ االخػرل كاسػػتخداميا بصػكرة مشػػتركة, ينفذ التحتيػػة األ ةالرئيسػػػية كغيرىػػا كبنػػاء البػنيػػ
نتػػػاج كمػرافػؽ اإل كاسػػػتخداـ التقنيػات العاليػػة المتقدمػة مسػػتخدـ التػربة الفػرعية التزامػاتو كذلؾ بتطكيػر

سػػاسػية الجديػػدة كالتجيػيز, كخطػكط االنابيػػب الرئيسػػػية كغيرىػا, كبنػػاء مشػػركعات البػنيػػة التحػتيػة األ
كالمػرافؽ االخػرل كاسػػػتخداميا معػػان كفقػػان إلحكاـ عػقػد االتفاؽ الفرعي السػػتخداـ مسػتخرجات التػربة مػف 

  .(ُ) البػػاطف"
تعاقدت  ذٍ إ ,كائؿ الدكؿ التي طبقت برنامج التكطيفأمف نيا إفالسعكدية  ممممكة العربيةما بالنسبة لأ    

 ,(ِ)مكاؿ الصفقة بتطكير خدمة االتصاالت السعكديةأستثمار جزء مف ابزمتيا لا  " االمريكية ك AT&Tمع"
التي شتريات الحككمية السعكدم نظاـ المنافسات كالم مف( ّٓ) كجاء ذلؾ تطبيقان لما كرد في نٌص المادة

بعد مكافقة -مػػػف تمقاء نفسػػػيا أك بناء عمى طمػػػب مف إحدل الجيات الحككميػػػة  أة" لمييتنٌص عمى: 
جاءت كما ك , التعاقد عمى تكطيف صناعػػػة كنقػػػؿ معرفة كفقان لمضكابط التػػػي تحددىا الالئحة" -الػػػكزارة
" يككف تعاقد الييأة عمى تكطيف صناعة كنقؿ معرفة؛ : عمىالتي تنٌص فيذية مف الالئحة التن( ٖٓ) المادة

ال يترتب عمى تكطيف الصناعة أك نقؿ المعرفة احتكار لتمؾ الصناعة أك إ -ُكفقان لمضكابط االتية: 
أف  -ّأف تراعى التغيرات كالتطكرات في التقنية كالصناعة كالمعرفة عند إبراـ االتفاقيات. -ِالمعرفة. 
كؿ بحسب -التنسيؽ مع مركز تحقيؽ كفاءة اإلنفاؽ كالجيات ذات العالقة  -باآلتي: أ أةتقكـ اليي
إلعداد دراسة جدكل لمصناعة المستيدؼ تكطينيا أك المعرفة المراد نقميا, عمى أف تتضمف  -اختصاصو

عرفة عمى تعزيز الدراسة أسمكب التعاقد األمثؿ كالفرص المتكقعة كأثر تكطيف تمؾ الصناعة أك نقؿ الم
رفع دراسة الجدكل لمكزارة لمنظر في المكافقة عمييا؛ تمييدان الستكماؿ ما يمـز -التنمية االقتصادية. ب

 -بعد صدكر مكافقة الكزارة-التنسيؽ مع مركز تحقيؽ كفاءة اإلنفاؽ كالجيات ذات العالقة  -بشأنيا. ج

                                                           
(ُ)  Article (ٕٗ) Implementation of obligations to develop and use high technologies, new and  

processing production facilities,  main and other pipelines, and to construct and  jointly use 
infrastructure and other facilities The subsoil user shall  implement its obligations to  develop 
and use high technologies, new and processing production facilities, main and other 
pipelines, and  to construct and jointly use  infrastructure projects and other facilities in 
accordance with the provisions of  its subsoil use contract.  

كقعت كزارة االتصاالت عقد مع شركة نككيا لدعـ البنى التحتية الرقمية كالمكاىب المحمية كتأسيس كحدة لتطكير ككما  (ِ)  
 رابط :الزيارة صة باألبحاث في السعكدية كلممزيد مف التفاصيؿ البرمجيات نككيا كانشاء كحدة خا

hittps  // www. Micit .gov .  .الزيارة تاريخ ِِ/َُ/ََِِ  
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تضميف االتفاقية المزمع إبراميا مع  -ان لمتعاقد. دإلعداد كثائؽ الشركط كالمكاصفات كنماذج العقكد؛ تمييد
المتعاقد تحديدان لنسب شراء الجيات الحككمية مف منتجات تمؾ الصناعة أك المعرفة, عمى أف يككف تحديد 

 ." النسب بالتنسيؽ مع الجيات المستفيدة
المادة  تحديدان في ََِٗلسنة  ( ِ) ستثمار العراقي رقـنظاـ االفقد نص  الكطنيمستكل العمى ك      

استخداـ  –ستثمار لممستثمر ما يأتي: ثانيان "  تراعي الييأة عند منح إجازة اال:عمى ( التي تنٌص َّ)
جنراؿ إلكتريؾ  شركة مف كؿٌ مع  كدان عق العراؽ بـرأ ", ككما مستكل متطكر مف التكنكلكجيا الحديثة

كيربائية كتطكير المحطات المكجكدة حاليان كتكسيع األمريكية كشركة سيمنز االلمانية إلعادة بناء الطاقة ال
العاممة العراقية مف خالؿ تدريب أكثر مف ل كتطكير القك لى خمؽ كظائؼ جذابة إالشبكات باإلضافة 

 . (ُ)بكزارة الكيرباء عمى تشغيؿ كصيانة التكربينات  مكظؼو  ََٖ
يرتكز عمى نقؿ الصناعات ككنو س, التكطيف يجسد رؤية االعتماد عمى النف ف  أكبيذا ترل الباحثة   

كفقان  خرآـ بمجاؿ أكانت بالمجاؿ المتعاقد عميو نفسو أ لى العراؽ سكاء إالكاعدة كالتقنيات الحديثة 
حتياجات العراؽ كمتطمبات التنمية لتحقيؽ التنكع االقتصادم كاالبتعاد عف االعتماد النفطي كىذا ما ال

عف طريؽ تكفير فرص  دكره في تقميص البطالة, فضالن عف (ِ)اقيستثمار العر قانكف االىداؼ أينسجـ مع 
عمى الجكدة كتييئة بنية تحتية  مثؿ لممكارد كتقميص الجيد كالتركيزكظيفية كتدريبية, كاالستغالؿ األ

بتكافر المصانع كالتقنيات يعزز ثقة  ف  كتكسعة القاعدة الصناعية لفرض شرط المحتكل المحمي؛ أل
صبحت معياران  أالتكنكلكجيا  ف  دراج الشرط؛ ألإبالمحتكل العراقي ما يجعمو يكافؽ عمى  جنبيالمستثمر األ

 .نتاجيةلمحكـ عمى حداثة كتطكر العممية اإل

  ثانيًا: التوطين الوظيفي
ساسية لبناء المحتكل محمي, فالقائمكف عمى التكطيف يتبنكف أالعنصر البشرم ركيزة  ف  أال مراء     

تحفيزية الستقطاب اللى البرامج إضافة إ ةحدث المعارؼ التكنكلكجيألعمالة المحمية عمى منيجية تدريب ا

                                                           
,عمى َُِٔ يناير ُِ لخميسا , مقاؿ منشكر بتاريخالعراؽ في الكيرباء محطات ستطٌكر" إلكتريؾ جنراؿ"محمد الغزم,  (ُ)

 . َُِِ/ِ/ُِتاريخ الزيارة  https://elaph.com/Web/Economicsالرابط التالي: 
" تشجيع االستثمارات كنقؿ التقنيات الحديثة لإلسياـ في عممية  :ستثمار العراقي عمى( مف قانكف اإلِنصت المادة )  (ِ)  

 . نكيعيا "نتاجية كالخدمية كتالعراؽ كتطكيره كتكسيع قاعدتو اإلتنمية 

https://elaph.com/Web/Economics
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اعترافان بأىمية العنصر البشرم كأحد االصكؿ  (ِ)كتزايد االىتماـ بتكطيف الكظائؼ ,(ُ)الككادر الكطنية 
د  التكطيف كقد ,ستثماريةاال حالؿ اإللى إإلضافة " قصر العمؿ عمى المكاطنيف با :ون  عمى أ الكظيفي حي

لى تكطيف الكظائؼ إبعاد كصكالن في النياية التدريجي لمعمالة الكطنية كفؽ عدد مف المتغيرات كاأل
ٌد  ةمثؿ لمعمالكاالستخداـ الكامؿ كاأل " تأىيؿ الفرد المكاطف لمقياـ بمياـ بأن و  يضان أالكطنية ", كقد حي

داء ف تكتمؿ جميع العناصر المطمكبة ألأنية شرط لى كفاءات غير كطإكظيفية معينة مسندة اعماليا 
 .  (ّ)العمؿ في الفرد الكطني"

( مف قانكف المحتكل النيجيرم ّٓ- ِٖالمكاد مف ) أكدتحيث  ,(ْ) مبادرة التكطيف كاطمقت دكؿ عدة    
"   :عمى (ُ) (ِٗ) نصت المادة ذٍ إنسانية النيجيرية كجانب مف المحتكل المحمي عمى تعزيز المكارد اإل

 كيجب أف تشػػمؿ: تتضمف الخطة التي يقدميا أم مشغؿ أك مدير ألم مشػركع خطة تكظيؼ كتدريب,

                                                           
يكسؼ يعقكب السمطاف, نقؿ كتكطيف التكنكلكجيا في قطاع االدكية: دراسة حالة دكلة الككيت, بحث منشكر عمى  (ُ)  

 . َّ, ص ُٓ, العدد ُّمنظمة الخميج لالستشارات الصناعية, المجمد 
كلممزيد مف تفاصيؿ عميف, تعريؽ " التككيت, البحرنة, الت, السعكدةالتسميات في دكؿ الخميج العربي منيا "  تتعدد (ِ)  

عف اطالؽ عممية السعكدة ينظر: عبد العزيز عبداهلل حمد الزامؿ, بناء صناعة البترككيماكيات في المممكة العربية 
 . ُٕٓ, صَُِٕ, دار العبيكاف لمنشر, المممكة العربية السعكدية, ُالسعكدية , ط

كطيف الكظائؼ في االلفية الثالثة, بحث لندكة "التكطيف في القطاع الخاص تحديات ادارة ت د. سعد بف مرزكؽ العتيبي, (ّ)  
نبيو عبد الرحمف بف سميماف . َٓكمية العمـك المالية كاالدارية, السعكدية, ص  –الظاىرة كالحمكؿ ", جامعة الممؾ سعكد 

ممؾ عبد العزم, جامعة الممؾ الجبر, تكطيف الكظائؼ مف كجية نظر العامميف في قطاع التجارة, بحث منشكر بمجمة ال
 . َُِ, ص ََِٕ, ُٓكمية اآلداب كالعمـك االنسانية, مجمد  –عبد العزيز 

المتعمؽ بتحديد الحصص الكظيفية  ََِٓلسنة  ُْاصدرت كزارة العمؿ في االمارات العربية المتحدة قراران رقـ  إذٍ  (ْ)  
عامالن فاكثر  َٓلشركات العاممة في مجاؿ التجارة كالتي تستخدـ بقطاع التجارة اذ جاءت المادة االكلى منو عمى" تمتـز ا

كاصدرت الكزارة قرارات تتعمؽ  ", ََِْلسنة  ُ/ِٗٓ% سنكيان كفؽ قرار مجمس الكزراء رقـ ِبتكظيؼ المكاطنيف بمعدؿ 
 ََِٓة لسن ّْبنسب التكطيف تناسب كؿ قطاع كالقرار الصادر بشأف الحصص الكظيفية في القطاع المصرفي رقـ 

لسنة  َُ% سنكيان كفؽ قرار مجمس الكزراء رقـ ْعمى" تمتـز المصارؼ العاممة في الدكلة بتكظيؼ المكاطنيف بمعدؿ  ينٌص 
% سنكيان مف ٓبالزاـ الشركات العاممة في مجاؿ التأميف بتكظيؼ  ََِٓلسنة  ِْ, ككذلؾ القرار الصادر رقـ ُٖٗٗ
القطاع الخاص أصدرت الكزارة قراران بشأف مديريف المكارد البشرية كمديريف ف, كلتعزيز مشاركة المكاطنيف في يالكطني

كلى عمى " تمنح منشآت القطاع اذ نصت المادة األ ََِٔلسنة  ِْْكمسؤكلي شؤكف المكظفيف في القطاع الخاص رقـ 
لبشرية الكطنية لتكظيؼ شيران مف تاريخ ىذا القرار لمعمؿ بالتنسيؽ مع ىيأة تنمية المكارد ا ُٖالخاص ميمة اقصاىا 

المكاطنيف ليحمكا محؿ مديريف المكارد البشرية كمديريف كمسؤكلي شؤكف المكظفيف العامميف حاليان مع ىذه المنشآت, كيشمؿ 
 التنسيؽ مع ىيأة تنمية تكفير برامج التدريب الالزمة لممكاطنيف لمقياـ بمياـ الكظائؼ المطمكبة في مجاؿ المكارد البشرية
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مرٌكج المشػركع كالمتعاقديف الرئيسػيف مع المشػغؿ مف  حتياجات المشػغؿ أكإ( ُ): )أ( مخطط تفصػيمي لػ
 ص المتكقع في الميارات في( النقِ)زيع الميارات الالزمة لممشػركع. ناحية التػكظيؼ كالتػدريب, مع تك 

( المصركفات الثابتة ْ)التدريػبيػة المحددة لممشػركعات.حتياجات ( اإلّ)األيػدم العػاممة النيجيػريػة.
)ب( . ةمتكقعػة كحػقيقػي ةالمتكقعة التي سػينفقيا المشػغؿ أك المػدير في تنفيذ خطة المطالبات كنفقات ثابتػ

تمكيف أفراد القكة العاممة ك مف مراحػؿ كضع المشػركعات كعممياتيا, إطار زمني لفرص العمؿ لكؿ مرحػمة 
عداد أنفسػيـ ليذه الفرص.النيجيرية مف ت )ج( يقدـ المشٌغؿ أك الجية التي تقكـ بتركيج المشػركعات ككيف كا 

ىذا مع تقرير ربع سػػنكم إلى المجمػس يحتكم تفاصيؿ التػكظيؼ كالتػدريب لمفترة المشػمكلة بالتقرير كيقارف 
تكظيفيـ  ( عدد المكظفيف أك العاممػيف الجدد الذيف تـ  ُ)التدريب كيتضمف التقػرير ما يمي:خطة التككيف ك 

                                                           
 

بك ظبي كبرنامج االمارات أمارة إمكظفيف كالتنسيؽ في ذلؾ مع كؿ مف برنامج التأىيؿ الكظيفي لسكؽ العمؿ في كشؤكف ال
 .مارة الشارقة "إلتطكير الككادر الكطنية في امارة دبي كدائرة تنمية المكارد البشرية في 

  (ُ) Article(ِٗ) The plan submitted by any operator or project promoter for any project shall 
contain an Employment and Training Plan (E and T Plan (  which shall include- 
 (a) an outline of the- 
(i) hiring and training needs of the operator or project promoter and 
operator's major contractors with a breakdown of the skills needed, 
(ii) anticipated skill shortages in the Nigerian labour force, 
(iii) project specific training requirements, and 
(iv) anticipated expenditures that will be made directly by the operator  
in implementing the E and T Plan as a forecasted and actual expenditure؛ 
(b) a time frame for employment opportunities for each phase of project 
development and operations, to enable members of the Nigerian  
workforce to prepare themselves for such opportunities؛ 
(c) the operator or project promoter shall- report to the Board quarterly 
on employment and training activities for the reporting period and  
compare this to the E and T Plan and the report shall include- 
(i) number of new employees hired during the year, 
(ii) their place of residence at the time of hiring, and 
(iii) their employment status; and 
(d) any other information required by the Board for the purposes of 
implementing the provisions of this Act. 
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)د( أية معمكمات أخرل مطمكبة ( مركزىـ الكظيفي. ّ) مكػاف إقػامتيـ كقػت التػكظيؼ. (ِ) خالؿ السػنة.
       .          "مف المجمس تمػـز لتػنفيذ أحػكاـ ىذا القػانكف

قانكف المحتكل النيجيرم نظـ آلية التكطيف الكظيفي مف خالؿ فرض  المادة أعاله أف مفيالحظ ك     
كلـ خطة التكظيؼ عمى المستثمر األجنبي كفي ذلؾ تنظيـ كاضح كصريح لممحتكل المحمي البشرم, 

ؿ الخبرة التي يتطمبيا العملـز المستثمر في حاؿ لـ تتكفر في العمالة النيجيرية أبؿ  عند ىذا الحدٌ  يكتؼً 
 إذٍ عماؿ, الذم يقكـ بو المستثمر, بإلزاـ االخير تدريب العمالة عمى نحك يجعميا مؤىمة لمقياـ بيذه األ

ف بسػػبب افتقارىـ إلى يكحيثما ال يتـ تكظيؼ النيجيري" (ُ): عمى مف القانكف نفسو( َّ)نصت المادة 
 مدةجيد مناسػػب في غضكف  أف  يبذؿ كؿٌ  -افؽ مع المجػمسبما يتك  -التدريػب, لذلؾ يجػب عمى المشػغؿ

معقػكلة لتكفير ىػذا التدريب محميان أك في أم مكػاف آخػر, كأف تتػضمف خطة المشػغؿ ىذه الجيكد 
التكطيف الكظيفي انتيجت نيجيريا ما يعرؼ كتتكيجان لجيكد ,(ِ) كاإلجراءات الالزمة لتنفيػذ ىػذه التػدريبات"

نصت الفقرة  لى استبداؿ العمالة المحمية باألجنبية خالؿ مدة زمنية معينة, إذٍ إؿ كالذم ييدؼ حالبنيج اإل
دارة خطة بديمة ألم لى مجمس اإلإيقدـ المشغؿ -ُ" : عمىمف القانكف نفسو ( ُّالمادة )االكلى مف 

التدريب  كأة يقكـ النيجيريكف بالدراس فٍ أالخطة عمى  منصب ال يعمؿ أك يكظؼ بو النيجيريكف كتنٌص 
ف يصبح أربع سنكات ك أقصاىا أجنبي شاغؿ لفترة أك أك كظيفة يحتميا أم مغترب أعمى أم منصب 

   .(ّ) "ربعالمنصب لنيجيرم في نياية فترة السنكات األ

                                                           
  (ُ) Article )َّ(Where Nigerians are not employed because of their lack of training, the 
operator shall ensure, to the satisfaction of the Board, that every reasonable effort is made 
within a reasonable time to supply such training locally orelse where and such  effort and 
the procedure for its execution shall be  contained in the operator's E and T Plan. 

مف مرسـك ( ُّ)المادة مف  (ّ)صرحت الفقرة  اذ ما طبقتو دكؿ عدةن  إكال يقتصر تطبيؽ ىذا النيج عمى نيجيريا  (ِ)  
جنبي المباشر " االستعانة بالككادر الكطنية كالعمؿ عمى ستثمار األبشاف اإل ياإلمارات َُِٖلسنة  ُٗرقـ  بقانكف اتحادم

يتـ االلتزاـ بالنسب كالمعايير الخاصة بالتكطيف المحددة في قرار مجمس الكزراء كاكسابيا الميارات الالزمة, عمى اف  تدريبيا
 الصادر كفقا ألحكاـ ىذا المرسـك بقانكف ".

(ّ) ARTICLE (ُّ) (ُ) For each of its operations, the operator shall submit to the Board a 
succession plan for any position not held by Nigerians and the plan shall provide for 
Nigerians to understudy each incumbent expatriate for a maximum period of four years and 
at the end of the four year period the position shall become Nigerianised. (ِ) All indigenous 
(Nigerianised) positions shall attract salaries, wages and benefits as provided for in the 
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الكاضح مف المكاد أعاله أف القانكف النيجيرم قد شدد عمى مسألة التكطيف الكظيفي بإعداد خطة ك     
كفقان لمنصكص أعاله إلعداد كادر كظيفي يمتمؾ مف الخبرات ما يمكف التعكيؿ عميو متكاممة كمنظمة 

في صناعة النفط كالغاز  الجانبلقانكف تدابير صارمة عمى تكظيؼ ايفرض امستقبالن, كمف جية أخرل 
 كيشترط عمى المشغميف الحصكؿ عمى المكافقةتشجيعان لمعمالة الكطنية,  (ُ)% ٓتيـبحيث ال تتجاكز نسب

مف القانكف ( 3ِّّّ)طبقان لممادتيف  جانبالمسبقة مف المجمس قبؿ تقديـ طمب الحصكؿ عمى حصة اال
سنكات بعدىا يككف المنصب  لمنيجيرم كفقان  أربع كثر مف مدةأ, كال يحتؿ المغترب  المحتكل النيجيرم
ياراتيـ بسيكلة لدل جانب الذيف تتكافر معطاء التأشيرات لمعماؿ األإكما يحظر ك , (ِ)لخطة الخالفة 

ذلؾ  زيادة عمى, (ْ)كسارت دكؿ عدة عمى ىذا المسمؾ بتحديد سقؼ المكظفيف الكافديف  (ّ)المكاطنيف 

                                                           
 

operators' conditions of service for Nigerian employees. (ّ) All conditions of service and staff 
demography for all operators shall be made available to the Board. 
  (ُ) Gary clyde hufbauer, Jeffrey J . schott , Cathleen cimino, martin vieiro and Erika wade, 
op. cit ,p. َُٕ -َُٖ. 
  (ِ) Papa Benin ,Human Resource Local Content in Ghana's Upstream Petroleum Industry, 
Walden Dissertations and Doctoral Studies, Walden University Scholar Works, February 
َُِٕ, p ّٓ. Dr Michael Warner, Not All Local Content Rules Are The Same Local Content 
Regulation as a Differentiator for Inward Investment in Africa: The Case of Sierra Leone, 
Sept َُِٔ, p ُِ. 
  (ّ) united nations conference on trade and development ,world investment report, ُِ june 
,َُِٗ, pٖٔ .  

جنبية الذم يمكف الشركات األ ٓٗ/ٓعداد العامميف المحمييف كقرار رقـ إعدة قرارات لزيادة  ة انغكالاصدرت دكل (ْ)  
عمى تجنيد  َُ/ٔمحمية كينص المرسـك رقـ % عمى االقؿ مف القكل العاممة َٕجانب اذا كانتكالكطنية بتكظيؼ األ

لسنة   LIَِِْإلداء الميمة, كذلؾ الالئحة رقـ  كافيان  انغكلييف اصمييف يتكفر فييـ تأىيالن بعدـ كجكد اؿ جانب بحاأل
سعى قانكف المعادف ككما  ,مف لدف شركات البتركؿ األجنبية ف تقدـ سنكيان أف خطط المحتكل المحمي يجب أك  َُِّ

نتاج, كيدعك البند ع سياسة التكطيف كتسييؿ الركابط اإلإلى تشجي ََِٔ( لسنة َّٕكالتعديف لدكلة غانا )القانكف رقـ 
( مف القانكف إلى تكطيف مكظفي التعديف في نياية المطاؼ, غير أف اإلطارات العمؿ  المنصكص عمييا في التشريع ّ)َٓ

 سمطة تقديرية كبيرة في مجاؿ (Ghana Minerals Commission )MCكانت عامة لمغاية كتركت لمجنة غانا لممعادف
 Minerals and Mining (General)عديف )العامة(اإلنفاذ, كمف المتكقع أف يككف إقرار لكائح المعادف كالت

Regulations (َُِِ-LI ُِّٕ  كيركز عمى ثالثة مجاالت  َّٕمغيران لقكاعد المعبة, كيكفر تفسيران كاضحان لمقانكف
كلممزيد  , ثالثيا متطمبات الترخيصلسمع كالخدمات المنتجة محميان كليا تكظيؼ كتعزيز القكل العاممة المحمية, ثانييا شراء اأ

 مف التفاصيؿ ينظر:
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ك العقكد التي تتجاكز أعمى جميع المشركعات  ( مف قانكف المحتكل النيجيرم عمى:"ّْنصت المادة )
داـ نسبة مئكية دنيا مف العمالة ف تتضمف شرط العمؿ ينص عمى استخأمميكف دكالر  ََُميزانيتيا 
( فقد نصت عمى: " ّٓما المادة )أ, (ُ) في ككادر محددة حسب ما ينص عميو مجمس االدارة"النيجيرية 

ف تكظؼ النيجيرييف فقط أيجب عمى جميع المشغميف كالشركات العاممة في صناعة النفط كالغاز النيجيرية 
 .(ِ) ك المشغؿ"أرل مثيمة تحددىا الشركة م درجات اخأك أفي كادرىا االدنى كالمتكسط 

لزاـ المشغؿ بتقديـ إمعاف النظر بقانكف المحتكل النيجيرم في صناعة النفط كالغاز نالحظ إكعند     
ميا لمتأكد مف االمتثاؿ ألحكاـ ىذا القانكف, يدارة مراجعتيا كتقي)خطة المحتكل النيجيرم( كعمى مجمس اإل

ياـ العمؿ لألجانب أبتقديـ تقارير بداية كؿ سنة يتضمف ساعات ك  زيادة عمى ذلؾ يمتـز المشغؿ
صدار تكجييات عمى ا  جراء تقييـ لمتقارير ك ا  نجاز المشتريات لمسمع المحمية كالمستكردة ك ا  ك  (ّ)كالنيجيرييف

 .ساسيا  لممشغميفأ
مقة بشركط عقد متعال (ْٕ) مى التكطيف البشرم في المادةالقانكف الكازاخي ع نٌص في السياؽ نفسو ك     

قصة بحؽ استخداـ باطف شعار المناإف يشير أ" يجب  :عمىمف المادة  (ِ)ذ صرحت الفقرة إالمناقصة 
ككذلؾ  (ْ) دنى مف محتكل كازاخستاف في المكظفيف الذيف سيتـ تكظيفيـ "األ الحدٌ  - ٔ لىإاالرض 

 -ْف يحتكم العطاء أيجب  " :المتعمقة بشركط العطاء عمى (َٓ) مف المادةالثالثة شارت الفقرة أ
االلتزامات المتعمقة بتكظيؼ االشخاص في كازاخستاف كنسبة مئكية مف مجمكع المكظفيف العامميف كالتي 

ف تزداد في سياؽ تنفيذ برامج التدريب االلزامي كالتطكير الميني لممكظفيف في كازاخستاف " أينبغي 

                                                           
 

Dr  joe  Amoako – tuffour , Dr . tony  aubynn, Al Hassan atta – quayson ,op. cit , p. ٕ. 

PAPA Benin, op. cit , p. ُْ- ِْ.      
شرط العمؿ بأنو:" بند يفرض استخداـ حد ادنى مف العمالة ( مف قانكف المحتكل النيجيرم َُٔكعرفت المادة ) (ُ) 

 النيجيرية في ككادر محددة في العقكد الممنكحة في صناعة النفط النيجيرية ".
 (ِ) Article(ّٓ  ( All operators and companies operating in the Nigerian oil and gas industry 
shall employ only Nigerians in their junior and intermediate cadre or any other corresponding 
grades designated by the operator or company .  
  (ّ) The Nigerian oil and Gas industry content Development Act ََُِ. ARTIC ٕ3ٖ, ُٔ ,ِٔ.  
  (ْ) Article (ْٕ) Terms of holding a tender for the subsoil use right )ِ)A notice of a tender for 
the subsoil use right shall indicate (ٔ): the minimum Kazakhstan content in personnel to be 
employed. 
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كجاءت , (ُ) ت المتعمقة بتدريب مكظفي كازاخستاف "" االلتزاما( مف المادة نفسيا تنٌص عمى ٓ)كالفقرة
فضمية عطاء األإ" : تنٌص عمى رضالمتعمقة بالتزامات مستخدـ باطف األ (ٕٔ) المادة مف( ُ) الفقرة

مر عمى جراء عمميات التنقيب كاالستكشاؼ في باطف االرض " كال يقتصر األإلمكظفي كازاخستاف في 
مف  (ُِ) ما العمؿ عمى تنمية المكارد البشرية طبقان لمفقرةن  إكل بشرم محت عد  يي  ااستعماؿ كتفضيؿ كؿ م

عادة التدريب لمكاطني جميكرية ا  " االنفاؽ كفقان لمعقد عمى التدريب ك  :التي تنٌص عمى المادة نفسيا
م يضان االلتزاـ بتقديـ تقارير لضماف االمتثاؿ لممحتكل البشر أك , (ِ) كازاخستاف العامميف بمكجب العقد"

 .مف المادة نفسيا (َِ, ُٗ)المحمي كفقان لمفقرة

مف نظاـ المنافسات كالمشتريات الحككمية  (ٖٓ) شارت المادةأ فقد ا عمى مستكل القانكف السعكدممٌ أ     
ػػػى " يجػػػكز تضميػػػف العقػػػكد بنػػػكدان تتعمػػػؽ بنقػػػؿ المعرفػػػة كالتدريػػػب كميارات التشػػػغيؿ إل :السعكدم عمى

 الفقرة نصتلمبتركؿ  اليابانية السعكدية عقد مع الشركة كتطبيقان لذلؾ ابرمت, ي الجيػػػات الحككمية "مكظفػػػ
 مراحؿ جميع عمى السعكدييف مكظفييا لتدريب خاصان  برنامجان  كتنفذ تيعد أفٍ  الشركة عمى) :عمى ( منوِّ)

 .(كاإلدارة الرقابة عمى التدريب ذلؾ في بما

قانكف  منيا ما كرد في التكطيف الكظيفياعتماد عدة عمى  اتو شار ف ىناؾ إأ نجد انكف العراقيالق كفي   
تدريب  -" يمتـز المستثمر بما يأتي: ثامنان  :عمى تنٌص كالتي ( ُْ)المادة في تحديدان العراقي  ستثماراال

كلكية لتكظيؼ كاستخداـ كف األمستخدميو مف العراقييف كتأىيميـ كزيادة كفاءتيـ كرفع مياراتيـ كقدراتيـ كتك
" تنمية المكارد البشرية حسب  :عمىالتي تنٌص مف القانكف نفسو  ( ِ), ككذلؾ المادة العامميف العراقييف "

كلية حيث يككف تنفيذ عقكد متطمبات السكؽ كتكفير فرص عمؿ لمعراقييف ", ككذلؾ جكالت التراخيص البتر 

                                                           
  (ُ) Article (َٓ( Tender bid ) ّ) A bid must contain the following ) : ْ) the obligations with 
regard to the employment of Kazakhstan personnel as a percentage of total employed 
personnel which should increase in the course of implementation of mandatory training 
programs and Kazakhstan personnel professional development (ٓ) the obligations to train 
Kazakhstan personnel. 
  (ِ) Article (ٕٔ( Obligations of the subsoil user (ُ) The subsoil user shall ُُ): )give preference 
to Kazakhstan personnel in the conduct of subsoil operations.(  ُِ )finance, in accordance 
with the contract, the training and re-training of the Republic of Kazakhstan citizens 
employed under the contract. 



 

 انفصم انثاني

 
ُُٗ 

كشركة نفط الكسط, كشركة  االستخراجية كىي شركة نفط البصرة, مف مسؤكلية الشركات الكطنية (ُ)الخدمة
بمغت نسبة العمالة ك ( عقد خدمة ُٖ) تكقيع نفط ذم قار, كشركة نفط الشماؿ, كشركة نفط ميساف, كتـ  

تمتـز شركات ك  ,% مف العمالة الكميةَٖجنبية العراقية العاممة لتنفيذ ىذه العقكد مع الشركات األ
عداد العمالة العراقية كمتابعة مدل تطكر مكضكع زيادة اال عدادإلة برفع تقارير شيرية االستكشاؼ النفطي

السعي لتعزيز  ف  الباحثة أ,كتالحظ (ِ) بشرمة كالثانكية بيدؼ زيادة المحتكل اليفي الشركات المقاكلة الرئيس
ما السماح ن  إمجاالت فقط, يدم العاممة العراقية بكافة المحتكل المحمي العراقي ال يقتصر عمى مشاركة األ

ىذا ك % ِٓلشركات الكطنية المختصة بالتشييد كالبناء بالمشاركة بنسبة ال تقؿ عف لممستثمريف العراقييف كا
 . (ّ)كجكد المحتكل العراقي في الصناعة النفطية  ـيدعبيدؼ تكبر أما يفسح ليا المجاؿ بالمشاركة بنسب 

 التكطيف الكظيفي كأحد عمىمنو  الفصؿ الثانيفي  غاز العراقيمشركع قانكف النفط كال ككذلؾ أشار    
سابعان:  -: ييدؼ ىذا القانكف إلى ما يمي" :عمى )ِالمادة ) نصت إذٍ ىذا القانكف,  سريافىداؼ كنطاؽ أ

تاسعان: تطكير القطاع  .تأميف نقؿ التكنمكجيا كتدريب كتطكير العامميف مف العراقييف في ىذه الصناعة
عاشران:  .اقي ليككف فعاالن كمؤىالن كقادران عمى المساىمة بشكؿ جكىرم في العمميات البتركليةالخاص العر 

ضماف الكفاءة المينية كاألىمية الفنية كاإلقتصادية الكاممة لحاممي التراخيص كالمتعامميف مف القطاع 
يتضمف العقد أكالن: مف المشركع نفسو عمى"  (ُٔالمادة )نصٌت ككذلؾ ", الخاص في ىذا المجاؿ

الحكافز المعقكلة التي تمنح لممستثمر   ح. -:اآلتية النمكذجي لمعمميات البتركلية بكجو خاص المعايير
                                                           

إطار تعاقدم طكيؿ األجؿ يحكـ العالقة بيف الحككمة المضيفة كشركات النفط العالمية الكبرل في تطكير أك استكشاؼ  (ُ)
دكف  حقكؿ النفط أك الغاز الطبيعي نيابة عف الحككمة المضيفة في مقابؿ رسـك محددة مسبقان لشركات النفط العالمية مف

 تسميـ ممكية االحتياطي أك االنتاج أك المعدات السطحية لشركات النفط العالمية.
 غير منشكر.  ,َُِٗ/ ُِ/ ٖالصادر مف مكتب ككيؿ الكزارة لشؤكف االستخراج بتاريخ  ٓٓٓينظر كتاب رقـ  (ِ)  
المة الحكضيات فرع الديكانية عمى: " يمتـز ( مف اتفاقية عقد إنشاء البنى التحتية لساحة تكييؿ كسُّاذ اشارت الفقرة ) (ّ)  

%مف الككادر العاممة في المشركع مف األيدم العاممة الكطنية عف طريؽ مراكز التسجيؿ َٓالطرؼ الثاني بتشغيؿ نسبة 
يكمان مف تاريخ  َّفي بغداد كالمحافظات اال في حالة اعتذار المكتب عف تكفير االعداد كاالختصاصات المطمكبة خالؿ 

( مف عقد تشغيؿ محطة تعبئة كقكد التقية المشيدة عمى: " ال يجكز لمطرؼ ِٖتالـ الطمب ", ككذلؾ صرحت الفقرة )اس
الثاني تشغيؿ عمالة أجنبية قبؿ تكافر الشركط الخاصة بتشغيميـ منيا أف يككف دخكؿ العامؿ األجنبي دخكالن رسميان لمبمد 

جازة عمؿ رسمية كفقان لمشركط المعتمدة التي تقررىا كزارة العمؿ كاف يخضع لمفحص الطبي كأف يككف حاصالن عمى إ
% َٓكالشؤكف االجتماعية كأم تعميمات اخرل تصدر عف الجيات الرسمية ذات العالقة عمى أف ال يزيد عدد العماؿ عف 

يؿ محطة تعبئة ال تحتاج مف الككادر المحمية العاممة في المشركع ", كىذا ما يشكؿ اجحافان بالنسبة لمعمالة العراقية فتشغ
 لعمالة تنماز بتقنية نادرة أك غير متكفرة حتى نسمح لو بتشغيؿ عمالة أجنبية.  
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نقؿ , ستخالص المحسف كالمعززلضماف تقديمو الحمكؿ المثمى طكيمة األمد لمعراؽ كالمتعمقة باال
اإلستخداـ األمثؿ لمبنية التحتية  ,يفتدريب كتطكير العامميف في المجاؿ النفطي مف العراقي, التكنكلكجيا
 ."الخطط كالحمكؿ التي تضمف حماية البيئة, كتطكيرىا

" عمى ََِٕ( لسنة ِِككردستاف العراؽ رقـ ) إلقميـمف قانكف النفط كالغاز  (ْٓ)المادة نصتٌ كذلؾ ك 
يمكف تنفيذىا  عداد برامج كاضحة لتدريب الككادر المحمية التابعة لو بحيثإأكالن: عمى الشخص المخكؿ 

كما ك  , "في األقميـ كالمناطؽ األخرل مف العراؽ أك في الخارج بما فييا البعثات الدراسية كدعميا ماليان 
 ثالثان: يتضمف طمب األجازة األلتزاـ بالشركط( التي تنٌص عمى " ِٔ)المادةفي  تحديدان القانكف نفسو  نص  
لمناطؽ االخرل في العراؽ لمتدريب كالتكظيؼ في العمميات عطاء األكلكية لمكاطني األقميـ كاإ -ْ :التالية
 " . النفطية

النفطية عقكد جكالت التراخيػص تضمنت  كتطبيقان لذلؾ, (ُ)حالؿ تباع نيج اإلإلى إكعمدت دكؿ عدة     
شباب استبداؿ العمالة األجنبية بالعمالة العراقية كبناء قدرات ال" التي تعني ك  ؽفقرة التعريفي العراؽ عمى 

أف ىذه الفقرة تيتـ بتأىيؿ المالكات العراقية , ك " في العراؽ كتمكيؿ ذلؾ مف نفقة شركات جكالت التراخيص
إذ ما إال أف ىذه الفقرة لـ تفٌعؿ بالشكؿ المطمكب,  ,كنقؿ المعرفة إلييـ لغرض استبداؿ العمالة األجنبية

 َُٓمؿ أجنبي يعكدكف ألكثر مف ألؼ عا ََُـ بحدكد ضٌ زالت الشركات التي تعمؿ في العراؽ ت
                                                           

في الفصؿ الخامس بعنكاف التكطيف كاألكلكية في  َُِٖلسنة  ٖدارة المكارد البشرية لحككمة دبي رقـ إنص قانكف  (ُ)  
لكية في شغؿ الكظائؼ الشاغرة لدل الدائرة كعمى كجو الخصكص ك يمنح المكاطف األ .ُ عمى: (َْ)التعييف كفقا لممادة 

ك نقمو الييا شريطة تمتعو بمتطمبات شغميا, مع أمف ادل منيـ الخدمة الكطنية, كذلؾ مف خالؿ تعيينو في تمؾ الكظائؼ 
لمكاطنيف كضماف . عمى الدائرة تنمية كتطكير ميارات مكظفييا اِ ذا اقتضت الحاجة لذلؾ.إضافي إجكاز تزكيده بتدريب 

 التقدـ الكظيفي كالميني ليـ. 
ف تعد خطة متكاممة لمتكطيف كاالحالؿ كاعداد البرامج أ.عمى الدائرة ُ بذلؾ:( ُْ)كلخطة التكطيف كاالحالؿ صرحت المادة

ف تقـك أ .عمى الدائرةِ الالزمة لتأىيؿ المكاطنيف بما يتفؽ مع السياسات التي يعتمدىا المجمس التنفيذم في ىذا الشأف.
 بعرض خطة التكطيف كاالحالؿ المعدة مف قبميا عمى دائرة المكارد البشرية العتمادىا. 

ما ن  ا  عطاء االفضمية لمكطني كالعمؿ عمى تطكير مياراتو كااللتزاـ بأعداد كتقديـ خطة تكطيف ك إكلـ يكتؼ القانكف عمى  
"  ( التي تنص عمى:ُِٗ)الكطني بدالن منو استنادان لممادةجنبي إلحالؿ سمح ألكثر مف ذلؾ لدرجة إنياء خدمة الكافد األ

حالؿ التي يجكز بقرار مف المدير العاـ بأنياء خدمة المكظؼ غير المكاطف بسبب تكطيف كظيفتو سندان لخطة التكطيف كاإل
قان لمدة االشعار ك كفأف يتـ اشعاره خطيان بذلؾ قبؿ شيريف أتعدىا الدائرة بالتنسيؽ مع دائرة المكارد البشرية, عمى 

 ُُِحكاـ المادة أف يراعى أالمنصكص عمييا في عقد العمؿ المبـر معو اييما اطكؿ كيجكز لمدائرة تقميص ىذه الفترة عمى 
 مف ىذا القانكف ".
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, ىذا ما دفع محافظ البصرة إلى إبراـ إتفاؽ مع كزارة النفط بعدـ جمب عمالة أجنبية لمعمؿ جنسيات أجنبية
 .(ُ)في الشركات النفطية 

كتسعى  (ِ)نشأت بعض الحككمات ما يعرؼ ببنؾ الكظائؼ أكلزيادة انخراط المكاطنيف في سكؽ العمؿ 
 ستثماراك  (ّ)جؿ القضاء عمى البطالةأالتكطيف مف  ا بسف تشريعات لرفع نسبةالحككمات مف جانبي

ربعة أ عمىـ التكطيف لذلؾ قسٌ  كرفع مساىمة الككادر المحمية في السكؽ, (ْ)الكفاءات الكطنية كتطكيرىا 
 .(ٓ)التكطيف القطاعي, النكعي, الحصرم كالتكطيف المناطقيمنيا  أضرب

كاضحة كصريحة تدؿ عمى التكطيف الكظيفي إال أف  العراؽ  شاراتإمف كجكد كترل الباحثة عمى الرغـ    
سكة بالقكانيف محؿ المقارنة, فال يقتصر التكطيف عمى مشاركة نسبة أبحاجة إلى إعداد خطة أكثر فعالية 

                                                           
 ِٖخميس جنبية, مقاؿ منشكر بتاريخ  محافظ البصرة يعمف االتفاؽ مع كزارة النفط بعدـ جمب العمالة األ ,حسيف عمار (ُ)
 .َُِِ/ُ/ُّتاريخ الزيارة   .https://www.ina.iq: , عمى الرابطَُِِانكف ثاني ك
منصة الكتركنية حككمية انشات تنفيذان لقرار مجمس الكزراء القاضي بالزاـ كافة المنشآت الحككمية كالقطاع الخاص  (ِ)  

مينة كخمسة َُٔكلكية تعييف لممكاطنيف ضمف أعطاء ا  البنؾ االمارات لمكظائؼ ك حتياجاتيا الكظيفية ضمف إباإلعالف عف 
االؼ مسمى كظيفي كتتيح التقديـ المباشر لممكاطنيف عمى الكظائؼ المعركضة. كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر: بنؾ االمارات 

 .https :// wwwعمى الرابط : منشكر . َُِٗنكفمبر  ِٕلمكظائؼ, مقاؿ منشكر عمى صحيفة االمارات اليـك , بتاريخ 
Emarat alyoum. com. 

مميكف دكالر استرالي أك  ََٓالمشاريع التي تبمغ نفقتيا  مف َُِّلسنة  ٗٔيتطمب قانكف الكظائؼ االسترالي رقـ اذ  (ّ)  
 كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر:  AIPأكثر إعداد كتنفيذ خطة مشاركة الصناعة االسترالية

Australian Jobs No. ٔٗ Act َُِّ.Australian industry participation ,Main content area, 
Australian government Department of industry science Energy and resources  ,ُٔ December  
َُِٗ, pُ. www. industry.gov.au. GUIDELINES FOR AUSTRALIAN JOBS ACT َُِّ 
COMPLIANCE MONITORING AND ENFORCEMENT, Australian industry participation 
Authority, February َُِٖ,pُ. www.industry.gov.au/aip . Major projects, Home Regulations 
and standards Australian industry participation, Australian government Department of 
industry science Energy and resources, pُ.    

اؿ منشكر بتاريخ سميف احمد, خطة جديدة لتكطيف كظائؼ الجيات الحككمية كاالستغناء عف الكافديف في االمارات, مق (ْ)  
 .ََِِ/َُ/ِِ.تاريخ الزيارة   .https: \\ WWW. Alnasr . news .comلرابط: عمى ا ََِِ/ّ/ِِ
 كالمكاطنات المكاطنيف عمى% ََُ كقصرىا الكطني لمعنصر االقتصادية األنشطة تحديدكيراد بالتكطيف الحصرم:  (ٓ)  

يككف عمى مستكل مناطؽ البالد كفؽ ظركؼ كؿ منطقة كأفضؿ القطاعات فييا لفرض التكطيف  المناطقي التكطيفأما 
, مقاؿ عمى البطالة كتقمص الكظائؼ عدد زيد( تيف المكجولمتكط )انكاع  ْسعيد الزىراني, كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر: 

 :عمى الرابطمنشكر  ,َُِٕ/ٗ/ِِجريدة المدينة _ السعكدية , بتاريخ  
https :// www.al.madina. Com. الزيارة تاريخ ِْ/َُ/َُِِ   

https://www.ina.iq/
http://www.industry.gov.au/aip
http://www.al.madina/
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 معينة بقدر ما ينبغي أف يسعى إليو العراؽ بإعداد ككادر محمية ذك خبرة ككفاءة عالية مف خالؿ إلزاـ
المستثمر األجنبي بتدريب الككادر العراقية كفؽ خطة ممنيجة ليمكف العراؽ مف فرض محتكاه البشرم, 
ككف العامؿ الرئيسي لجعؿ شرط المحتكل المحمي ناجعان ىك إعداد محتكل محمي كفكء كقادر عمى تعزيز 

 كفرنعمى تدريبيـ س عداد خبرات كالكفاءات الكطنية كالعمؿا  ك ( البشرم)بيذا التكطيف خطط التنمية, ك 
متطمب لشرط المحتكل المحمي ككف االخير ال يقتصر عمى المنتجات كالخدمات المحمية فقط, كبيذا 

 شرط.الحتياجات إنا بيئة مالئمة تنسجـ مع كفرٌ  نككف قد المبحث

 المبحث الثاني

 اآلثار التشريعية لتبني شرط المحتوى المحمي

بشكؿ كاضح عمى التعاقد مع الجيات المحمية عمى نحك  نعكسي ان أثر لتبني شرط المحتكل المحمي  ف  أ     
تكميؼ الجيكد الساعية  ف  أذلؾ  زيادة عمىيبرز دكر كؿ مف الحككمة كالشركات بدعـ التعاقدات الكطنية, 

نضماـ العراؽ لمنظمة التجارة العالمية مف شأنو يزيد حظكظ العراؽ بالحصكؿ عمى المعاممة الى إ
الباحثة  ف  إتكاجو إعماؿ الشرط, كعميو فف أمف الممكف زاحة العراقيؿ التي ا  المنظمة ك  لدف التفضيمية مف

نضماـ العراؽ اىذا المبحث عمى مسألة االلتزاـ بدعـ التعاقدات المحمية كجدكل  دراسة ستسمط الضكء في
عي لتبني شرط ثر التشرياأل كذلؾ مف خالؿ الكقكؼ عمى ,المحميلممنظمة فيما يتعمؽ بشرط المحتكل 
ا المطمب الثاني فمحؿ بحثو: مٌ أ ,لتزاـ بدعـ التعاقدات المحميةكؿ: اإلالمحتكل المحمي بمطمبيف يبحث األ
 .نضماـ العراؽ لمنظمة التجارة العالميةا عمىجدكل إدراج شرط المحتكل المحمي 

 المطمب االول

 االلتزام بدعم التعاقدات المحمية

 تدعـ التعامؿ مع المكرديف المحمييف بكؿٌ  ف  أشرط المحتكل المحمي تبنية لالميقع عمى عاتؽ الدكلة     
ك بكضع برامج تحفيزية أ فضمية لمجيات المحمية,الطرؽ المتاحة لدييا سكاء بنصكص تشريعية تعطي األ

 ـ إلتزاكؿ: الفرع األ كيككف محكربفرعيف لدعـ ىذه التعاقدات المحمية, لذا سكؼ نشرع ببحث ىذا االلتزاـ 
 . لتعاقدات المحميةا شركات بدعـالإلتزاـ الفرع الثاني:  لتعاقدات المحمية, كمحكرا ات بدعـالحككم



 

 انفصم انثاني

 
ُِّ 

 

لالفرع االو  

 المحمية التعاقدات بدعم الحكومات لتزامإ

كما مر بنا  الئحةك ألممحتكل المحمي سكاء كاف بمكجب قانكف مستقؿ ف كجكد تنظيـ قانكني أ     
مف  عد  , يمقي التزامان قانكنيان عمى الجيات الحككمية بدعـ كؿ ما يي بية السعكديةمممكة العر بالنسبة لم

لى أخرل مف الدكؿ محؿ المقارنة, فبالنسبة لنيجيريا إالتعاقدات المحمية كعمى نحك مختمؼ مف دكلة 
تصب في صالح دعـ  جميعياالتزامات عدة  تنتج مالنيجير المنظمة لمشرط بمكجب قانكف المحتكل 

ليو جممة مف المياـ كفقان لممادة إمجمس لمراقبة المحتكل المحمي كعيدت  تأنشأقد ف حتكل المحمي,الم
" مساعدة المقاكليف المحمييف  :عمى أنيا مف القانكف المحتكل النيجيرم التي صرحت بمياـ المجمس (َٕ)

محمي النيجيرم في صناعة عماليـ كتعزيز قدراتيـ لتحقيؽ تنمية المحتكل الأ كالشركات النيجيرية لتطكير
جراء عمميات تدقيؽ منتظمة ألغراض الرصد كتنفيذ االمتثاؿ ألحكاـ إ" كذلؾ ك  النفط كالغاز النيجيرية "

الخطة لتزامو بإداء المتعاقد خالؿ تنفيذ العقد لمعرفة مدل أ, كتراقب الجيات الحككمية (ُ) ىذا القانكف"
جراء إتأسيس منصة الكتركنية لممكرديف بيدؼ تسييؿ  لىإ عمدت  , كماكتطكر نسبة المحتكل المحمي

ا ستثمارية المستقبمية ممٌ كتكريد السمع كالخدمات كتكفير المعمكمات حكؿ الفرص اال (ِ)التعاقدات المحمية 

                                                           
  (ُ) ARTICL(َٕ) The functions of the Board shall be to (h) assist local contractors and 
Nigerian companies to develop their capabilities and capacities to further the attainment of 
the goal of developing Nigerian content in the Nigerian oil and gas industry; 
(k) make auditing procedures and conduct regular audits for the purposes of monitoring and 
implementing compliances with the provisions of this Act.  

حكاـ ىذا القانكف أ( مف قانكف تفضيؿ المنتجات المصرية التي تمـز الجيات كافة التي تسرم عمييا ٖ) المادة ينظر (ِ)  
سماء أسماء المقاكليف كالمكرديف كالخبراء ك أسباب كشركط التعاقد ك أككمية عف باإلعالف عمى المكقع بكابة المشتريات الح

سباب كبيانات ذلؾ كالقيمة النيائية لممشركع كقيمة المككف الصناعي المصرم كفرض أالممنكعيف مف تعامؿ معيـ مع ذكر 
الؼ جنيو كال تتجاكز مائة الؼ خمت بشركط القانكف كالالئحة بغرامة ال تقؿ عف خمسة اأالجزاءات عمى الشركات التي 

مف القانكف كتينشأ بالييأة العامة قاعدة بيانات خاصة بالمنتجات الصناعية المصرية كالمنتجات  ِ/ُٔجنيو كفقان لممادة 
( مف الالئحة َِ, ُٗ, ُٕالمستكفية لنسبة المككف الصناعي كالشركات المنتجة ليا, كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر لممكاد) 

 مف قانكف تفضيؿ المنتجات المصرية. (ُّكالمادة) لمنتجات المصريةتفضيؿ ا
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لى االرتقاء إكتيدؼ نيجيريا مف كراء إنشاء ىذه المنصة  ,نتاجية المحمية االستعداد ليايتيح لمقطاعات اإل
مف قانكف المحتكل  (ْٓ) المادة كاف إنشاء ىذه المنصة استنادان , ك فيو كزيادة التعاقدات محميال بالكاقع

شػئ المجمس سػكقان إلكتػركنيان لمنفػط كالغػاز, يقكـ بما يمي:)أ( تكفيػر نظاـ نٍ يي "  -:التي تنٌص عمى  النيجيرم
ػات عمى نحك يتسػػـ بالكفػاءة في التسػميـ أسػاسي منتظـ لتيسػػير المعامالت الالزمة لتسػميـ السػػمع كالخدم

كالصناعػة.)ب( تكفيػر التفػاعؿ الػكظيفي مع نظػاـ التأىيؿ المشػترؾ كتكفير ىيكؿ عاـ كشػػفاؼ لمحكػـ 
ػو أصحاب المصمحة في ىػذا المجاؿ.)ج( أداء جميػع الكظائؼ كالمتطمبات كالمسػػؤكليات منيسػػتفيد 

ييا القػانكف الذم سػػيقدمو الكزير كفقان ألحكاـ كمكاد ىذا القػػانكف.)د( مراقبػة عم االخرل التي يتعيف أف ينٌص 
كرصد أداء المككف المحمي النيجيػرم لممشػغميف, كمسػؤكلي المشػركعات ككذلؾ المكرديف كمقدمي الخدمات 

 .(ُ) "التابعػة كذات الصمة

ت المحمية كأثر تشريعي ناجـ عف تنظيميا لمتعاقدافي دعـ نيجيريا  كلـ يقؼ األمر عند ىذا الحدٌ      
مف كؿ عقد دعمان منيا  تخصـتككيف صندكؽ تنمية تكدع فيو مبالغ  لىإعمدت ف ,لشرط المحتكل المحمي

ثران تشريعيان بنصكص أنشاء كؿ مف المجمس كصندكؽ التنمية بات إ ف  أكتالحظ الباحثة  لمتعاقدات المحمية,
 صندكؽ شئ صندكؽ يعرؼ باسـأينٍ  -ُ:التي تنٌص عمى (َُْ) المادة بواستنادان لما جاءت  (ِ)قانكنية 

أك تطكير المحتكل أك المككف النيجيرم في  تمكيؿ تنفيذ تنمية  تنمية المحتكل المحمي النيجيرم ألغراض
ك مقاكؿ أك أمبمغ كاحد في المائة مف كؿ عقد يمنح ألم مشغؿ  -ِ صناعة النفط كالغاز في نيجيريا.

م مشركع أخر مشترؾ في آم كياف أتعاقد مف الباطف أك متعيد أك مكرد أك شريؾ متضامف أك ككيؿ أك م

                                                           
  (ُ) ARTICLE(ْٓ) The Board shall establish an oil and gas e-marketplace which shall- (a) 
provide a virtual platform to facilitate the transactions required for efficient delivery of goods 
and services in the industry. (b) provide functional interface with the Joint Qualification 
System and provide a universal and transparent governance structure drawn from industry 
stakehold.(c) perform all other functions, roles and responsibilities to be set out in the 
regulations to be made by the Minister in accordance with the provisions of this Act. (d) 
track and monitor the Nigerian content performance of operators, project promoters as well 
as suppliers and service providers with the provision of relevant feedback. 
  (ِ)  Local content  frameworks in Latin  America – regional catalogue , oil and gas Local 
content  - online learning  alliance, p َِ. AYO LUQMAN Salami, Recent Development on 
Nigerian content law in the  oil and gas industry,َُِٕ, p ُ.   
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يتكلى إدارة  -ّ تخصـ ىذه النسبة مف أصكؿ النشاط أك مصدره كتكدع في الصندكؽ. , أك عممية
ركعات كالبرامج كاالنشطة الصندكؽ مجمس تنمية المككف أك المحتكل المحمي النيجيرم كيعمؿ في المش

   (ُ) . نحك زيادة المككف المحمي النيجيرم في صناعة النفط كالغاز" لمكجيةا

يجابية تكمف في تكفير فرص تمكيؿ كبيرة لمقطاع الصناعي إثاران آف ليذا الصندكؽ أكترل الباحثة     
كالمكرديف كدعـ المنشآت الصغيرة كالمتكسطة كتكسعة مشاريعيا كتطكير المحتكل المحمي  المحمي
البنى  قامة مشاريع لتطكيرا  رم بشقيو" السمعي كالبشرم "كمعالجة قضايا تنمية المكارد البشرية ك النيجي

يجابي عمى زيادة التعاقدات المحمية كتطكيرىا بفضؿ مكارد صندكؽ تنمية إالتحتية كىذا ما ينعكس بمردكد 
مميكف  ُٖٔبنحك  منيا المتكسط إذ يقدرف تنمك مكارد ىذا الصندكؽ أالمحتكل النيجيرم, فمف المتكقع 

ماـ القطاع الصناعي في نيجيريا, كبمغت مكارد الصندكؽ أفرص تمكيؿ كبيرة  سنكيان كىذا ما يكفر دكالر
لى خمؽ برامج لدعـ تمكيؿ المكرديف المحمييف إمميار دكالر كىذا ما دفع  َّٓنحك َُِّفي نكفمبر

 (ِ)كزيادة التعاقد معيـ 

دكات التنظيمية لدعـ التعاقدات المحمية منيا عددان مف األ ي االخرلى استعممت دكلة كازاخستافك     
 المطالبة بتقديـ خطط لمتعاقدات المحمية, كالسماح بعالكة سعرية لممكرديف المحمييف عند تقييـ المناقصات,

 لزاـ المتعاقديف مف الباطف بالتعاقد معيـ,ا  %مف المكرديف المحمييف ك َٓلى استعماؿإكتيدؼ كازاخستاف 
كلمكاصمة تطكير المحتكل المحمي االلتزاـ بمراجعة كتدقيؽ العقكد الحالية لمتأكد مف تضمينيا لشرط 

لتزاـ بالتعاقدات االلكتركنية طبقان لما , كاإل(ّ)جؿمب مخططات لمتعاقدات طكيمة األالمحتكل المحمي, كط
                                                           

  (ُ)   ARTICLE )َُْ)  (ُ ) A Fund to be known as the Nigerian Content Development Fund 
(the "Fund") is established for purposes of funding the implementation of Nigerian content 
development in the Nigeria oil and gas industry. (ِ)The sum of one per cent of every 
contract awarded to any operator, contractor, subcontractor, alliance partner or any other 
entity involved  in any  project, operation, activity or transaction in the upstream sector  of 
the Nigeria oil and gas industry shall be deducted at source and paid into the Fund. 

(ّ ) The Fund shall be managed by the Nigerian Content Development Board and employed 
for projects, programmes, and activities directed at increasing Nigerian content in the oil and 
gas industry. 

 . ّٔ -ٗٓجميؿ حممي عبد الكاحد, مصدر سابؽ, ص  (ِ)  
  (ّ) Kristina Svensson, op. cit ,p.ُٓ.   
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مكانية إضماف الشفافية كزيادة ل خي,از االك المحتكل مف القانكف (ٕٕ)مف المادة  الفقرة الرابعةجاءت بو 
, إذ يتطمب العقد نسبان مئكية لممكظفيف كاألعماؿ كالمنتجات المحمية بدعـ المحتكل المحمي لتزاـتحقيؽ اإل
ـ   عتماد الممكرديف المحمييف كدعميـ الكتساب ميارات جديدة ك كالتمكيؿ الحككمي  ,التعاقد عمييا التي سيت

ؿ شامؿ لمشركات التي تقدـ الخدمات فضالن عف تنظيميا لسجٌ , (ُ)محمي طريقة مكحدة لحساب المحتكل ال
ؿ مكحد لممنتجيف المحمييف, كلضماف تطبيؽ متطمبات المحتكل المحمي تفرض عقكبات كغرامات كسجٌ 

ـ  إلعدـ الكفاء,  شعاران بإنياء العقد بناءن عمى عدـ االمتثاؿ لمتطمبات شرط المحتكل إ (ّْ)رساؿإ ذ ت
 .(ِ)المحمي 

نشاء جيات مختصة لتنظيـ آلية إإلى  عمدتما بالنسبة لمممكة العربية السعكدية فيي االخرل أ     
, استنادان لما مف خالؿ تككيف لجاف جميع النصكص المذككرة سابقان  تنفيذب االلتزاـ المحتكل المحمي كمراقبة

"  :التي تنٌص عمى (ٖٔ) ادةفي المتحديدان جاء في نظاـ المنافسات كالمشتريات الحككمية السعكدم 
, (ّ)معيـ"  المبرمة كالعقكد النظاـ ألحكاـ معيـ كالمتعاقد المتنافسيف مخالفات في النظر المجنة ىذه تتكلى
شركات  تمـزككنيا  حكاـ المشتريات المحمية,أبتنفيذ  صة لزيادة تطكير المكائح الخاصةىذه المجاف فر  عد  كتي 

كنسبة  اريعرير تتضمف بيانات نسبة تنفيذ الفعمي لعقكد المشاة كتقديـ تقالتعديف بتقديـ خطة شراء محمي
جمالية لمعقد كقيمة المنتجات المحمية المستكفية لمنسب القانكنية لممككف كالقيمة اإل ,التنفيذ لممككف المحمي

                                                           
( " الطػرؽ المػكحدة لحسػاب مككف كازاخسػػتاف المحمػي مف قبؿ منظمػات أك ىيئػات َُٗالفقرة ) (ُ)عرفت المادة (ُ)  

كازاخسػػػتاف  كالذم لغرض شػػػراء السػمع أك المػكاد كاألعمػػاؿ كالخدمػات " اإلجػراء الػػذم كافػقت عميػػو حػػككمة جميػكرية 
 ينطبػػؽ عمى حسػػاب مػػككف كازاخسػتاف المحمػػي في السػػػمع , المػكاد كاألعمػاؿ كالخدمػػات.

(َُٗ) “unified methods of calculation by organizations of Kazakhstan content for the purpose 
of procurement of goods, works and services” means the procedure approved by the 
Government of the Republic of Kazakhstan applicable to calculation of Kazakhstan content 
in goods, works and services. 
  (ِ) Kristina Svensson, op. cit ,p. ُٓ . Saule ospanova, op. cit , p.ُ.  

كتمارس ىذه المجنة بتكفير قاعدة , (تفضيؿ المنتج الصناعي المصرم )لمصرم لجنة نشأ مجمس الكزراء اأبالمقابؿ ك  (ّ)  
ألىداؼ ىذا  سمكب التعاقد تحقيقان أحكاـ ىذا القانكف كمخاطبة الجيات المحمية بشأف أبيانات بالعقكد التي تسرم عمييا 

" تينشأ بمجمس الكزراء لجنة عمى مية مف قانكف تفضيؿ المنتجات المصرية في العقكد الحكك  (ٗ) نصت المادة, ك القانكف
لى ضماف اتاحة المزايا التنافسية كالتفضيمية لممنتجات الصناعية إتسمى لجنة تفضيؿ المنتج الصناعي المصرم تيدؼ 

حكاـ أالمصرية كالمنتجات المستكفية لنسبة المككف الصناعي المصرم المطابقة لممكاصفات في العقكد التي تسرم عمييا 
المصرية في  مف قانكف تفضيؿ المنتجات( َُ)المادة ينظر كف, كتشكؿ ىذه المجنة برئاسة الكزير المختص" ك ىذا القان

 مف الالئحة التنفيذية.( ٔ) المتعمقة باختصاصات المجنة كالمادة َُِٓ( لسنة ٓ) العقكد الحككمية رقـ
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تفادة مف تالي يمكنيا االسالتاح لمجنة اتخاذ منيج متكرر لتطكير المكائح كبأكبيذا  الصناعي المحمي,
مدخالت كاستراتيجيات الشراء التي تحفز قطاع التعديف عمى زيادة التعاقدات المحمية بدالن مف تحفيز 

التي  (ُ) بكابة الكتركنية أيضان  السعكديةالمممكة العربية اطمقت ك السمكؾ الذم يركز عمى االمتثاؿ لمكائح, 
 جراءات المنافسات كالمشتريات الحككمية,إتسيؿ ذ إساسية لدعـ التعاقدات المحمية مف المبنات األ عد  تي 
كبر ألى إخرل كتساعد عمى الكصكؿ اتدعـ الشفافية بيف الجيات الحككمية مف جية كالمكرديف مف جية ك 

مف  (ُٔ) شارت المادةأككما ,(ِ)شريحة منيـ, كنشر قائمة بالمقاكليف كالمكرديف الممنكعيف مف التعامؿ 
ما -تطػػػرح إجػػػراءات المنافسػػػات كالمشػػػتريات الحككميػػػة مف خالؿ البكابػػػة "  :عمى التي تنٌص ذاتو  النظاـ

 . كفقان لما تكضحػػػو الالئحة " -لـ يتعذر ذلؾ ألسػػػباب فنية أك ألسػػػباب تتعمؽ باألمػػػف الكطنػػػي

التي تمـز ىذه نيف القكا سفالحككمات خطكات عدة لدعـ التعاقدات المحمية مف خالؿ كعميو تتخذ     
فضمية عطاء األإذ تتطمب ىذه القكانيف إ ,دعـ التعاقدات المحميةبكمف يتعاقد معيا الحككمات فييا نفسيا 

لى إتيدؼ  (ّ) عدة الحككمات الكطنية برامج تبنى ىذهكما تك , كعمى النحك الذم بيناه لممكرديف المحمييف

                                                           
 لممشتريات مكحدة الكتركنية بكابة"  أنيا عمى نيةاإللكترك  البكابة المحمي المحتكل تفضيؿ الئحة مف( ُ)المادة كعرفت ((ُ

 ." المالية كزارة إلشراؼ خاضعة الحككمية
 كالمتعيديف كالمكرديػػػف بالمقاكليف قائمة البكابػػػة تنشػػػر( مف الالئحة التنفيذية التي تنص عمى: " َُينظر المادة ) (ِ)  

 أك التجارم السجؿ رقـ -ِ.كعنكانيا المنشأة اسـ -ُ: يمي ما قائمػػػةال تشػػػمؿ أف عمى الحككمة, مع التعامؿ مف الممنكعيف
 التعامؿ مف المنع مدة -ٓ. كتاريخو القضائي الحكـ أك المنع قرار رقـ -ْ.التعامؿ مف المنع سبب -ّ.النظامي الترخيص
 . انتيائيا كتاريخ

 مكارد قطاع عمى يركز الذم"  استراليان  اشترم "برنامج منيا البرامج إطار في المبادرات مف مجمكعة ىناؾ ككانت (ّ)  
خطة  مشاركة بمكجب االخيرة السنكات في تنفيذىا ت ـ التي المحمي بالمحتكل متعمقة الرئيسية برامج كىناؾ ,كالمعادف الطاقة

 الصناعة فرص زيادة لىإ البرنامج ىذا كيسعى: الرئيسة اريعالمش لىإ المكرديف كصكؿ-:كتشمؿ (AIP) االسترالية الصناعة
 , كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر: العالمية األسكاؽ لىإ كصكليا فرص كزيادة كالمتكسطة الصغيرة اريعالمش كالسيما االسترالية

 .Dan Lui and Karim Karaki, organisation for Eco-operation and development ,trade and 
agriculture directorate trade committee ,working part of the trade committee ,local content 
policies in minerals- exporting countries, case studies ,َِ-jun -َُِٕ, p ُْ-ُٔ. LOCAL 
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تنمية الشركات الصغيرة  برامج ما في ذلؾات المحمية بالمساىمة في بيئة تمكينية داعمة لتطكير التعاقد
تحديدان في  َُِٗلسنة  ُٕقانكف الشركات العراقي رقـ  بتكجو تعديؿ , كىذا ما نراه كاضحان (ُ)كالمتكسطة
كيعدؿ تسمسؿ  ِِِلى القانكف كتككف بالتسمسؿ إ" تضاؼ مادة جديدة  :التي نصت عمى( ُٓالمادة )

لى إنكاعيا أكلكية في التعاقدات الحككمية بكافة تعطى األ -ِِِي: المادة المكاد الالحقة ككما يأت
شارة صريحة بتقديـ الشركات إكبيذا النص  ,جنبية "الشركات العراقية بما فييا المتشاركة مع الشركات األ

قانكف  قانكفمف  (ْْ) المادةككذلؾ نصت , العراقية كتفضيميا عمى غيرىا بشأف التعاقدات الحككمية
يمتـز الشخص المخكؿ " أكالن:  عمى المشاركة المحميةََِٕ( لسنة ِِرقـ )القميـ ككردستاف  النفط كالغاز
المناطؽ االخرل في العراؽ ككفؽ ما  قميـ كباقيلمشركات المحمية كالمؤىمة في اإل -ُفضمية: بإعطاء األ

ك غير مباشر. أكؿ مباشر بش  أف تككف الشركة حقيقية كغير مرتبطة بام مكمؼ بخدمة عامة -يمي: أ
أف تككف لدييا االمكانيات كالقابميات الكافية لتعزيز العمميات النفطية التي يقكـ الشخص المخكؿ -ب

شخاص مف لتعييف األ -ِ بمكجب التعميمات الصادرة منو. ف تحصؿ عمى مكافقة الكزيرأ -بتنفيذىا. ج
شخاص مف ذكم المؤىالت كالكفاءة كالخبرة األ قميـ كالمناطؽ االخرل مف العراؽ عمى أف يككف ىؤالءاإل

قميـ كمناطؽ العراؽ االخرل في لشراء المنتجات المحمية كتكفير الخدمات مف اإل -ّ لتنفيذ العمؿ. الالزمة
مكانية تكفيرىا فضمية لمشخص ثانيان: يمنح الكزير األ .حاؿ تنافسيا مع غيرىا مف حيث السعر كالنكعية كا 

 ." ةمع الشركات المحمي الذم لو شراكةالمخكؿ 

لتزاـ جازة اإلثالثان: يتضمف طمب اإل"  :عمى نصت( التي ِٔ)المادةفي  القانكف نفسو تحديدان  نٌص  قدك    
قميـ كالمناطؽ االخرل مف العراؽ بتكفير السمع عطاء األكلكية لمكاطني اإلإ -ٓ :التالية بالشركط
ما ن  ا  كنكع مف دعـ التعاقدات المحمية ك  (ِ)مية لممحمييف فضعطاء األإ كال تقتصر القكانيف عمى ," كالخدمات

سمكب التحفيزم نصت عفاءات ضريبية كرسـك جمركية كىذا األإالقكانيف عمى حكافز تأخذ شكؿ  تنٌص 

                                                           
  (ُ) Kristina Svensson, op. cit ,p. ْٕ.   

نية مع االخذ بنظر يكلكية لممؤسسات الغعطاء األإ َُُِمف قانكف التعديف الغيني لسنة  (َُٕ) نصت المادةإذ  (ِ)  
 ََُِ% خالؿ مدة  ُٓيادة حصتيا خالؿ السنكات مف االعتبار االسعار كالجكدة كالكميات ككقت التسميـ, كالعمؿ عمى ز 

مع التزاـ حاممي حقكؽ االستغالؿ  َُِٓ- َُُِ% خالؿ مدة  َّك ََُِ- ََِٔ% في سنكات  ِٓاؿ  ََِٓ-
لى الكزير يثبت إتقديـ كتنفيذ خطة لتعزيز قدرات الشركات التي تنتمي اك تسيطر عمييا غينيا مع االلتزاـ بتقديـ تقرير سنكم 

   ْٔ .Kristina Svensson, op. cit ,p : ., كلممزيد مف التفاصيؿ ينظرلمبادئ القانكف متثاؿ بالمحتكل المحمي كفقان اال
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ثقافة رصينة لمتعاكف بيف القطاعيف)العاـ كالخاص( لدعـ  كالحرص عمى بناء ,(ُ)عميو قكانيف دكؿ عدة 
كبناءن عمى تكجيو المجمس الكزارم العراقي , كتطبيقان لذلؾ كير المكرديف المحمييفالتعاقدات المحمية كتط

عمى  حدل تشكيالت كزارة الصناعة كالمعادفإف التعاكف مع الشركة العامة لمتصميـ كتنفيذ المشاريع أبش
تكل الكطني االستفادة مف الخبرات الفنية التي تمتمكيا الشركة كالشركات االخرل ليدؼ تعظيـ المح ضركرة

 . (ِ)جانبان مف دعـ التعاقدات المحمية العراقية  ف ىذا يمثؿأك  في تنفيذ المشاريع 
ممحتكل لدعـ الحيث يظير  (ّ)كاردة في قانكف المكازنة العراقي شاراتو إىناؾ  ف  أتالحظ الباحثة ك     

المرتبطة بكزارة  يات غيركؿ يكمف بالزاـ الكزارات االتحادية كالمحافظات كالجالمحمي عمى جانبيف: األ
ك المنتج المحمي عمكمان كفي ىذا دعـ كاضح كممـز ليذه أتككف مشترياتيا مف منتجات الكزارات  فٍ أعمى 

لية التي تستند ليا المادة فيما تخص رفع يكمف في اآلفإن و خر ا الجانب اآلمٌ أالجيات لممحتكل المحمي, 
القيمة المضافة لممنتجات  ف  أحيف نكىت المادة عمى  قيمة المنتجات المصنعة كالمجمعة في العراؽ

ف ألية تضمف ف ىذه اآلألى إ, ىذا يقكدنا االستيرادية% مف الكمفة َِف ال تقؿ عف أالمصنعة يجب 
خذ بنظر االعتبار مكاصفات لى سكؽ المنافسة مع المنتجات المستكردة مع األإتدخؿ ىذه المنتجات 

لة كضع سقؼ أالمادة لـ تغفؿ مس ف  كأ, كما ماالمكاطف نفسو في خيار بيني الجكدة كالنكعية, كبالتالي يجد
%مف َُحكاؿ عف بكؿ حاؿ مف األ ىذه المكاد )المحمية( ال تزيد ف  ألى إشارت أسعار حيث ليذه األ

                                                           
 االسمكب عمى َُِٓ لسنة ٓ رقـ الحككمية العقكد في المصرية المنتجات تفضيؿ قانكف مف( ٕ) المادة نصت (ُ)  

 كاف ذإ النيائي التاميف نصؼ كمف االبتدائي التاميف نصؼ مف صغرال كمتناىية الصغيرة المنشآت تعفى"  نفسو التحفيزم
 بشركط االخالؿ بحاؿ االعفاء ىذا مف كحرمانيا" المصرم الصناعي المككف لنسبة مستكفيان  التعاقد محؿ الصناعي المنتج
 ضريبة مف لتصاريحا حاممك يعفى ذ( إَُٖ – ُٗٔ) المادة مف َُُِ لسنة  غينيا في التعديفنص قانكف , كما ك التعاقد
 حاممك يخضع حيف عمى المناجـ كبناء االستكشاؼ مرحمتي خالؿ الجمركية كالرسـك المستكردة المكاد عمى المضافة القيمة

 المكقع في المعالجة كمكاد معدات عمى الجمركية الرسـك كتطبيؽ المضافة القيمة لضريبة االستغالؿ مرحمة خالؿ تصاريح
      .ْٔ .Kristina Svensson , op. cit, p كلممزيد مف التفاصيؿ ينظر:%  ٖ بنسبة راجاالستخ كلمعدات% ٔ بنسبة

 , َُِٗ/ٖ/ٓالصادر مف دائرة التنسيؽ الحككمي كشؤكف المكاطنيف بتاريخ  ِْٕٖٔ/  َْكتاب رقـ  ت . ح . ـ /  (ِ)  
 . غير منشكر

تمتـز الكزارات عمى: " نصت التي  ( أ -ِٕ) دان في المادةتحدي َُِٕ( لسنة ْْ)رقـاذ جاء قانكف المكازنة العراقي  (ّ)  
االتحادية كالمحافظات كالجيات غير المرتبطة بكزارة في شراء احتياجاتيا مف منتجات الكزارات االتحادية أك المنتج المحمي 

دية لمقيمة المضافة ليا %( مف الكمفة االستيرآِعمى اف ال تقؿ القيمة المضافة ليذه المنتجات المجمعة كالمصنعة عمى )
%( مع مراعاة مكاصفات َُكعمى اف ال تككف اسعار المنتجات المحمية اعمى مف مثيالتيا المستكردة بنسبة تزيد عمى )

 ايضان. ذلؾعمى ( ِِ) المادة في تحديدان  َُِٖ لسنة( ٗ) رقـ المكازنة قانكف نص ككذلؾ ." النكعية كالجكدة
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ماـ المستيمؾ, كما أدعـ كتسكيؽ المنتجات المحمية المر الذم يضمف نجاعة سعار مثيمتيا المستكردة األأ
باعتبار النسبة مرتفعة في ظؿ الكضع  ان % خالفَُرت عبارة المنتج المحمي الكاردة في النص كنسبة اثأك 

 .(ُ)بو البمد  المالي الذم يمرٌ 

" تمتـز الكزارات االتحادية : عمىَُِٗ( لسنة ُ) ( مف قانكف المكازنة رقـِْكقضت المادة )    
ال تقؿ أحتياجاتيا مف منتجات الكزارات االتحادية عمى كالجيات غير المرتبطة بكزارة كالمحافظات بشراء ا

سعار منتجات أال تزيد أكعمى  %(َِلى قيمة االنتاج ليذه المنتجات المصنعة عف)إنسبة القيمة المضافة 
%( مع مراعاة مكاصفات النكعية كالجكدة كتتكلى َُالكزارات عمى مثيمتيا المستكردة بنسبة تزيد عمى )

كتالحظ الباحثة عمى  ,(ِ)د القيمة المضافة كمكاصفات الجكدة كالنكعية بشكؿ سنكم" كزارة التخطيط تحدي
ما فعؿ المشرع العراقي بتغيير  ان فحسن ,ةنة السابقة مف جانب النسب المئكييا تكأة عمى السن  أىذه المادة 

مالية, ككف الغرض مف  بأزمة العراؽ يمرٌ  ف  كأنسبة القيمة المضافة تبعان لمكضع االقتصادم لمبمد ال سيما 
يدؼ دعـ المنتجات المحمية كجعميا منافسة لممنتجات المستكردة ( بلقيمة المضافة)ا كضع ىكذا نسب

لى تقميميا, إقؿ سعران لجأ المشرع العراقي حتى ال يجد المستيمؾ نفسو مجبران عمى المنتجات المستكردة األ
 القتصادم لكؿ سنة.يرىا كجعميا غير ثابتة حسب الكضع ايفمف المنطؽ تغ

كثر فعالية أثاره التشريعية آاتباع سياسة المحتكل المحمي بقكانيف مختصة تجعؿ  ف  إخالصة القكؿ: ك     
ىداؼ ىمية تنظيـ شرط المحتكل المحمي بقكانيف تراعي آليات تضمف تحقيؽ األأكىذا ما يظير لنا 

 .المرجكة منو
 
 

                                                           
التي اضافت ما يمـز اف تكجو , َُِٕ( لسنة ْْ)رقـأ( مف قانكف المكازنة - ِٕالمادة )بصدد الطعف الكارد عمى ك  (ُ)  

% عف المنتج المستكرد كرغـ االعتزاز َُف كانت ىذه المنتجات تزيد عف ألى المنتج المحمي ك إالمشتريات الرسمية 
, قرار َُِٕلسنة  ُٕالتحادية العميا رقـ بالمنتجات المحمية فاف ذلؾ يؤدم الى زيادة العجز في المكازنة: قرار المحكمة ا

 منشكر. 
( باقتصار الشراء مف منتجات القطاع العاـ دكف غيرىا مف القطاعات االخرل , ِْبصدد الطعف الكارد عمى المادة ) (ِ)  

 ت كالجيات االخرلال يعني التكجو فقط بشراء الكزارا (ِْ)ف تنفيذ المادة أاستقر رام المحكمة االتحادية العميا برد الدعكل ك 
كفقان لصالحياتو صدر مف مجمس النكاب  تشريعيان   كاف ذلؾ جاء خياران  دكف القطاعات االخرلالقطاع العاـ احتياجاتيا مف 

بالقطاعات المتمثمة ىناؾ كسائؿ اخرل لتشجيع الصناعات الكطنية / اكال مف الدستكر, حيث ُٔالمنصكص عمييا في المادة
 , قرار منشكر. َُِٗلسنة  ٔٔاالتحادية العميا رقـ  قرار المحكمة االخرل: 
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 ثانيالالفرع 

 المحمية داتالتعاق بدعم الشركات لتزامإ

ال يقتصر دعـ الحككمات لمتعاقدات المحمية عمى الدعـ المباشر مف قبميا عمى النحك الذم سبؽ     
مجمكعة مف البرامج لدعـ التعاقدات المحمية كتطكير  ادعدمقياـ بيذا الدكر, كا  لشركات المـز تفصيمو, بؿ تي 

الدافع مف كراء تطكير الشركات برامج  فأمع  المكرديف كبناء قدراتيـ كتقديـ الدعـ التقني كالمالي ليـ,
نشاء ركابط كالحفاظ إ إلىما سعييا ن  ا  ك  فقط, لتزاـ بشرط المحتكل المحمياإل ليسلدعـ التعاقدات المحمية 

 (ُ)  AHAFOبرنامج عمى العالقات الجيدة مع المجتمعات المحمية كضماف استمرارية العمميات, كييعد  

ـ  كقد  ََِٕديف الداعمة لمتعاقدات المحمية كمنذ عاـمصداقان يكضح سياسة التع تنفيذه بيدؼ زيادة  ت
التعاقدات المحمية في السمع ذات القيمة المنخفضة مثؿ " الٌعدد, كالدىانات, كخدمات الضيافة, كالصيانة, 

ف كتقديـ البرنامج بتأسيس كحدة متخصصة لدعـ كتكعية المكرديف المحميي كالبناء قميؿ التكمفة "كيكمف دكر
مميكف  3ُٕشركة بقيمة  ِٓذ زادت التعاقدات المحمية مف إالدعـ التقني, كحقؽ البرنامج نجاحان كبيران 

 ّٓسيـ بتدريبأ, كما ََِٖفي عاـ  مميكف دكالر 3ْٕبقيمة  شركة صغيرة كمتكسطة ُِٓلى إدكالر 
الدركس لدعـ التعاقدات بعض  نظ ـك  ََُِعاـ  مميكف دكالر ُْشركة محمية كبمغت التعاقدات نحك 

 عداد خطة عمؿ.ا  المحمية كقد شمؿ الدعـ التدريب المؤسساتي ك 

ىداؼ سياسة دعـ التعاقدات المحمية ال يخرج عف السعي لزيادة النفقات المحمية سنة بعد أف أ جرـى كال     
طبيؽ مبدأ عمى كتأعماؿ التجارية مع شركات تتمتع بمستكل بقكة لمدخكؿ بمزيد مف األ كالتطمعخرل ا

 ة اليدؼ منياعام ةقع شبكيانشاء مك إلى إكتعمد الشركات الداعمة , (ِ)فضمية في تقييـ المناقصاتاأل
نشاء إ لىإالنيجيرية  شركاتال بادرتعمى سبيؿ المثاؿ فتاحة لتيسير التعاقدات المحمية, دراج الفرص المإ

                                                           
أحد االمثمة التي تكضح سياسة الشركات لدعـ التعاقدات المحمية في غرب افريقيا كلممزيد مف  AHAFO برنامجكييعد  (ُ)  

 التفاصيؿ ينظر: 
Kristina Svensson, op. cit ,p. ِٓ. 

 الحككمية العقكد تنفيذ تعميماتفضمية صادرة عف كزارة التخطيط كفقان الخاصة بمنح ىامش اال ُُينظر الضكابط رقـ  (ِ)  
 .َُِْ لسنة (ِ) رقـالعراقي 
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مف قانكف  (ٕٓ) ممادةل ف ذلؾ استنادان كاك  (ُ)ستشارم لممحتكل النيجيرمالسـ المنتدل ااب يعرؼمنتدل 
ينشئ المجمس ىيأة استشارية تعرؼ باسـ المنتدل االستشارم  عمى: " التي تنٌص  المحتكل النيجيرم

لممحتكل النيجيرم الذم يكفر منصة لتبادؿ المعمكمات كالتعاكف في صناعة النفط كالغاز النيجيرية بالنسبة 
ج. مقترحات  ب. القدرات المحمية المتاحة. النفط كالغاز. أ. المشاريع القادمة في صناعة -لى:إ

 . (ِ) "بالسياسات االخرل التي ليا صمة بالمحتكل النيجيرم

 في يسيـ النيجيرم تأسيس ىكذا منتديات كالمنتدل االستشارم لممحتكل المحمي ف  أكترل الباحثة      
, مف ثـ يكفر الدعـ غيرىا " اع النفط كالغازمختمفة " القطاع الصناعي كقط اتتعزيز التعاكف بيف القطاع

شأنو يزيد التعاقدات  أفٍ  نتاجية المتكفرة محميان, كىذا مفالمستقبمية كالطاقات اإل اريعممشل المطمكب
تكاجو المكرديف كالتصدم لمقيكد المالية  قدصعكبات م أىاـ في تذليؿ  المحمية, كلمشركات الداعمة دكر

زيادة عمى مف المخاطر الفعمية التي يتعرضكف ليا,  محميكف بما في ذلؾ الحدٌ التي يكاجييا المكردكف ال
س الماؿ مقدمان كتسديد الفكاتير المتعمقة بالمنتجات أتكفير التمكيؿ المباشر لممكرديف مف خالؿ تكفير ر  ذلؾ

ا سعار ممٌ بة األكالشراء المسبؽ لممكاد الخاـ كال سيما في الحاالت التي يككف فييا المدخالت الفرعية متقم
 .سعارلى الشراء بتكاليؼ مرتفعة كيتيح لشركات التعديف خفض األإيؤدم تجنب االضطرار 

لزاـ ا  دعـ التعاقدات المحمية ك  لىإتيدؼ  لى تأسيس برامج متخصصةإخرل ا شركات دكؿتذىب ك     
ىذا ما تشير  السنكم عماؿ كالخدماتك برنامج شراء السمع كاألأشركات بتقديـ خطة لممشتريات المحمية ال
عماؿ " تسمية كميات السمع كاأل عمى: التي تنٌص  مف قانكف الكازاخي (ْٗ( الفقرة )ُ)المادة  لو

دة بما في ذلؾ طرؽ ككقت كالخدمات التي يخطط ليا المستخدـ الفرعي لمستخرجات التربة لمدة سنة كاح

                                                           
  (ُ) Jude Okafor and  Ernest Aniche , A Critical Appraisal of Enforcement of Nigerian Oil and 
Gas Industry Content Development (NOGICD) Act, ََُِ, Journal of Law, Policy and 
Globalization, Vol.ُّ, َُِْ, p ٖٔ . Link to this article  www.iiste.org  . 
  (ِ) Article ) ٕٓ) The Board shall set up a consultative body to be known as the Nigerian 
Content Consultative Forum (NCCF) which shall provide a platform for information sharing 
and collaboration in the Nigerian oil and gas industry with respect to- (a) upcoming projects 
in the oil and gas industry; (b) information on available local capabilities; and(c) other policy 
proposals that may be relevant to Nigerian content development. 

http://www.iiste.org/
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نشطة كتقييـ مستكل المعنية برصد ىذه األتقكـ السمطات للى الكزارة إ, كبذلؾ تقدـ الخطط (ُ) حيازتيا"
مف خالؿ لمتعاقدات المحمية شركات ال دعـ ليا كالجيكد المبذكلة لدعميا, كنر المشتريات المحمية كطبيعت

قامت معيا عالقات كتعامالت مسبقة ككثيران ما يككف ألمحصكؿ عمى السمع كالخدمات مف شركات  ميميا
التعامؿ مع الجدد  ف  أل؛ ر عمميات الشراء مع المكرديف الحالييفصمية بمعنى تكراذلؾ في بمدانيا األ

 .(ِ) دارية مف جيات معنيةإيتطمب مكافقات 

منيا عدـ  عند تقديـ ىذا الدعـ كتكاجو الشركات الداعمة لمتعاقدات المحمية جممة مف التحديات    
اتيـ بإقامة عالقات مع مكرديف االنفتاح كمحدكدية المعرفة كالخبرة لدل المكرديف المحمييف كضعؼ قدر 

دكلييف كاالفتقار لمتقنيات التكنمكجية كليذا سعت سياسة الدكؿ المتقدمة المنظمة لشرط المحتكل المحمي 
م مساكئ لممكرديف المحمييف عف طريؽ ضماف الكصكؿ " الكامؿ كالعادؿ كالمعقكؿ " ألى القضاء عمى إ
ف تشمؿ ىذه العقكد الدفع أينبغي يتعمؽ بعقكد الخدمات ا مك , (ّ)الفرص المتاحة لممحمييف االكفاءلى إ

ذ تمتـز الشركات السعكدية المخكلة بتنفيذ األعماؿ كالمشتريات إتكاليؼ, بعض الالجزئي كمقدمة لتغطية 
بتطبيؽ أحكاـ نظاـ المنافسات كالمشتريات الحككمية فيما يتعمؽ بدفع جزء مف المستحقات المالية مقدمان 

" تصرؼ مستحقات المتعاقد  :التي تنٌص عمى مف النظاـ( ٕٔ)المادة جاءت بواستنادان لما  (ْ)لممتعاقديف 
" يجػػػكز  :عمىتنٌص  (َُٖ)مع الجية الحككمية كفقان لما تكضحو الالئحة "كجاءت الالئحة في المادة

اإلجمالية لمعقد, كفقان مػػػف القيمة َُلمجيػػػة الحككمية صرؼ دفعة مقدمة لممتعاقد بما ال تتجاكز نسػػػبة %
تصػػػرؼ قيمػػػة الدفعػػػة المقدمػػػة بعػػػد تقديػػػـ المتعاقد الضمػػػاف الخاص بيػػػا, كتسػػػتكفى  -ُلمشركط اآلتية:

مف مسػػػتحقاتو عمى دفعػػػات بنسػػػبة مسػػػاكية لمنسػػػبة المئكيػػػة لمدفعػػػة المقدمػػػة, كذلػػػؾ مػػػف قيمػػػة كؿ 
ال يجكز صرؼ دفعة مقدمة عند تمديد العقكد القائمة,  -ِػتخمص, اعتبػػػاران مػػػف المسػػػتخمص األكؿ. مسػػ

                                                           
  (ُ) Article(ُ) Principal terms used in this Law The following principal terms are used in this 
Law: (ْٗ) “annual goods, work and services procurement program” means the nomenclature 
and quantities of goods, work and services planned by a subsoil user for one calendar year, 
and including the methods and time of their acquisition.  
(ِ)

 Kristina Svensson, op. cit ,p. ّٓ.   
 (ّ) Saule  ospanova, op. cit , p.ٓ.  

 الحككمية الجيات عف نيابة كالمشتريات األعماؿ تنفذ التي الشركات تمتـز"  :عمى النظاـ مف( ّٗ) المادة نصت (ْ)  
 ." النظاـ أحكاـ بتطبيؽ
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يجكز لمجية الحككمية تجزئة الدفعة المقدمة كصرفيا لممتعاقديف عمى - ّأك التكميؼ بأعماؿ إضافية.
  . دفعات"

منتجات ذات النسبة العالية مف االمداد لاتحديد مف الشركات  مف صكر الدعـ ما تقكـ بو عد  كما يي ك     
 فرصر حكؿ مستكل الصعكبة في تحقيؽ المحمي " كالكقكد بالنسبة لمبمداف النفطية " كجمع كجيات النظ

ـ   ذلؾ كفي سبيؿالفجكات, ىذه فضؿ السبؿ التي يمكف بيا معالجة أما تقييـ الفجكات ك ك  الدعـ فييا  ت
المعمكمات حكؿ الفرص التي تقدميا شركات التعديف كتطكير  مكردم التعديف لتبادؿل ياتمنتد تأسيس

 مف (ٕٗ) المادة كفقان لنمكذج خاص بالتقييـ استنادان لما جاءت بوقكائـ المكرديف المعتمدة كتقييـ المكرديف 
 عاقػػػدالمت أداء تقييػػػـ الحككميػػػة تتكلػػػى الجيػػػة" :السعكدم التي تنٌص عمى كالمشتريات المنافسات النظاـ
 أداء تقييػػػـ نتائػػػج تعمػػػف كال. أداء المتعاقديػػػف تقييـ نمػػػكذج باسػػػتخداـ كذلؾ لمعقد, تنفيذه اكتمػػػاؿ بعد معيا

 لتنفيػػػذ الالزمػػػة كاإلجػػػراءات الضكابط الالئحػػػة كتحدد. نيائيػػػان  التقييـ قػػػرار يكػػػكف أف بعػػػد إال المتعاقديػػػف؛
تقديـ الدعـ المالي كالتقني ىذا باإلضافة إلى , (ُ)" المتعاقد أداء ضعػػػؼ عمى المترتػػػب كاألثر, ػػؾذلػ

 عمى قميالن مفأسعار مف المكرديف المحمييف كالمعاممة التفضيمية مف حيث قبكؿ األ لممكرديف المحمييف,
غؿ مناصب رفيعة المستكل في سعار البائعيف الخارجييف كتشجيع تكظيؼ كتدريب السكاف المحمييف لشأ

نظاـ عمى " عمى الجية الحككمية المف المادة الثالثة مف ( ِ)ككذلؾ صرحت الفقرة , (ِ)شركات التعديف 
عند تعامميا مع أشخاص أجانب لتأميف مشتريات أك تنفيذ أعماؿ داخؿ المممكة التأكد مف عدـ تكافر أكثر 

                                                           
 المتعاقد أداء تقييـ يتـ -ُ( مف الالئحة التنفيذية لنظاـ المنافسات كالمشتريات الحككمية عمى "َُْالمادة)ينظر  (ُ)  

 مف( كالخمسػػػيف السادسػػػة) المػػػادة مػػػف( ّ) الفقػػػرة فػػػي كرد مػػػا مراعػػػاة مػػػع -أ :التالي النحك عمى كذلؾ العقد, نكع بحسب
 كذلؾ العقد, فػػػي األداء مسػػػتكل شػػػركط تكضحو ما كفؽ دكريان  المسػػػتمر التنفيذ ذات العقػػػكد فػػػي التقييـ يكػػػكف النظػػػاـ,

 كبعد العقد بنياية النيائي التقييـ يتـ الفكرية, التكريد عقكد في -ب. العقد تنفيػػػذ بعد النيائػػػي التقييػػػـ إجػػػراء إلػػػى باإلضافػػػة
 التقييـ إلى باإلضافة كذلػػػؾ الحككمية, الجية مػػػف شػػػراء أمر كؿ تقييـ يتـ اإلطارية, االتفاقيػػػات فػػػي-ج. األعماؿ استالـ
 التقييـ عمميات إلجراء الزمنية المكاعيد عمى العقد في الحككمية الجية تنص -ِ.االتفاقية فػػػي المتعاقد أداء لمجمؿ النيائػػػي
 كفاءة تحقيؽ مركز قبؿ مف المعد النمكذج في الكاردة التقييـ بمعايير الحككمية الجية تمتـز -ّ.التقييـ نكع بحسب لممتعاقد
 تصبح أف بعػػػد سػػػجمو في تدكينيا ليتـ البكابة إلػػػى عيػػػاكترف التقييػػػـ, بنتيجػػػة المتعاقػػػد الحككميػػػة الجيػػػة تيبمػػػغ -ْ.اإلنفاؽ
 مف أقؿ درجة عمى المتعاقػػػد حصػػػكؿ تكػػػرر إذا -ٓ.عمييا االطػػػالع الحككمية الجيػػػات لبقية كيتػػػاح. نيائية التقييػػػـ نتيجػػػة

 مف( كالثمانيف الثامنػػػة) المادة في عمييػػػا لمنصػػػكصا المجنة إلى يحاؿ متتالية, عقػػػكد لثالث األداء مسػػػتكل في%( َٕ)
 ".معو التعامؿ منع فػػػي لمنظر النظاـ

  (ِ) Kristina Svensson, op. cit, p. ٓٓ.  
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كتحدد الالئحة الشركط كالضكابط  ذ األعماؿ المطمكبةمف شخص محمي مؤىؿ لتأميف المشتريات أك تنفي
 .(ُ)الالزمة لتطبيؽ حكـ ىذه الفقرة " 

بالخطة كتطكر نسبة المحتكل  امدل التزاميك  ىذه الشركاتداء أالسعكدية في  معنيةتراقب الجيات الك    
" عمى  :عمى تنٌص التي  الئحة تفضيؿ المحتكل المحمي( مف ُِ) لمادةا استنادان لما جاءت بوالمحمي, 

 –حكاـ كثائؽ المنافسة ألشركط ك  كفقان –لى الجيات الحككمية بصكرة منتظمة إالمتعاقد تقديـ تقارير دكرية 
لمعرفة التقدـ نحك تحقيؽ نسبة المحتكل المحمي المستيدفة كذلؾ كفؽ النمكذج المخصص في البكابة 

ء المتعاقد خالؿ مدة العقد لقياس مدل التزامو داأااللكتركنية لممحتكل المحمي, كتراقب الجية الحككمية 
( مف ّكفقا لمفقرة ) ف ينعكس مدل التزاـ المتعاقد بيذه المادة في تقييموأعمى  بتحقيؽ الخطة التدريجية,

داء أتقٌييـ الجية الحككمية " : ( عمىٔ)المادة ( مف ّ)لفقرةنصت ا كقد, "المادة السادسة مف الالئحة 
مف  ُليو في الفقرة إداء المتعاقد المشار ألنمكذج تقييـ  كفقان لتزامو بأحكاـ الالئحة المتعاقد فيما يخص ا

 ."ىذه المادة 

االلتزاـ بدعـ التعاقدات المحمية ال يقتصر عمى تأسيس البرامج الداعمة لمتعاقدات  ف  أ الباحثة الحظتك    
بعد مف ذلؾ مف خالؿ قياـ الشركات بتحديد العناصر ألى إما يمتد ن  كا  المحمية كتككيف المنتديات, 

ضيا ككضع الحمكؿ التي تعتر  كالتبرز المشأكالمنتجات التي يتحقؽ بيا التعاقد المحمي كالكقكؼ عمى 
كبر عمى زيادة الفكائد الناتجة أذ تركز الحككمات بشكؿ إ ,فضمية لمشركات المحميةكمنح األ المناسبة ليا

متعاقدات لدعـ ل عمى الشركات األجنبية كثر صرامةأنظمة أكالبدء بتطبيؽ  ,يفستثمار في التعدعف اال
 ستثمارالدكلي لتسكية منازعات اال مركز التحكيـ ماـأالقضية المثارة  نراه كاضحان فيىذا ما  ,المحمية

 مستثمز يھك Burlington Resources Inc. (Burlington) بخصكص العقد المبـر بيف شركة

فتعمد الدكلة إلى تطبيؽ إجراءات  ,اإلكوادور ودونة اننفط إنتاج مزافق من انعذیذ في ثمزیست  أمزیكي
إذ  أكثر حزمان عمى الشركات األجنبية كحرمانيا مف مزيات المعاممة التفضيمية الممنكحة لمشركات المحمية,

                                                           
( مف المادة الثالثة مف ِ) الفقرة في كرد ما مراعاة مع. ُ( مف الالئحة التنفيذية التي تنص عمى: " ْتقابميا المادة ) (ُ)  

 اإلعالف .أ: يمي ما األجنبي ستثماراإل نظاـ ألحكاـ كفقان  المرخصيفـ, يشترط لمتعاقد مع االشخاص االجانب غير النظا
 كزارة مكافقة عمى الحصكؿ. ب. مؤىؿ محمي شخص مف أكثر كجكد عدـ مف لمتحقؽ الحككمية, الجية كمكقع البكابة في

 المحمي المحتػػػكل تفضيػػػؿ الئحػػػة بأحػػػكاـ االلتػػػزاـد.  .الالئحة كىذه ـالنظا أحكاـ كفؽ الالـز التأىيؿ إجراء. ج. االستثمار
 تأميف يككف . ِ.كالمشػػػتريات األعماؿ فػػػي المالية السػػػكؽ فػػػي المدرجػػػة كالشػػػركات المحمية كالمتكسػػػطة الصغيػػػرة كالمنشػػػآت
 ".  الالئحة كىذه النظاـ في عمييا كصالمنص التعاقد ألساليب كفقان  كالمشتريات األعماؿ
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 / األكؿ تشريف فيك % َٓبنسبة ضريبة فرض تـ  ك  ََِٔ لسنة أبريؿ ِْ رقـ قانكف اإلككادكر اعتمدت
ـ   الضرائب ھذه فأ عممان  ,الضريبة معدؿ إككادكر رفعت ََِٕأكتكبر  االجنبية الشركات ىعم ايتطبيق ت

 الضريبة الشركة دفعتك  كنكع مف المعاممة التفضمية, ميةحالم الشركات كعدـ تطبيقيا عمى فقط  المستثمرة
, ما ََِٗ عاـ في الدفع عف تكقؼال قررت نيالك ََِٖ-ََِٔ عاـ مف القانكف بمكجب المفركضة

كقضت ىيأة  الضريبي يربالتإلى رفع دعكل كمطالبة الشركة المستثمرة بتعكيض جراء  اإلككادكردفع 
 . (ُ) التحكيـ بذلؾ

لى دعـ كزيادة إ " الحككمات الكطنية كالشركات "صحاب المصمحةأجيكد  دفعلى إكييدؼ ىذا االلتزاـ     
عمى التعاقدات المحمية كيرشدىا  طار تنظيمي يحفزإجو الخصكص كضع التعاقدات المحمية كعمى ك 

ىمية بالغة في صياغة كتنفيذ دعـ التعاقدات المحمية الذم يعمؿ أكيراقبيا, كاعتماد طريقة لقياسيا يشكؿ 
 عمى تعظيـ الفكائد االقتصادية. 

ئة مالئمة لتحفيز كرصد ييئ بيف تي أكترل الباحثة لتحقيؽ ىذا االلتزاـ عمى الجيات المختصة     
تقديـ خطة شراء كتحديد المستكيات الحالية كالمستيدفة بشركات الالتعاقدات المحمية مف خالؿ مطالبة 

 مف قدرة المكرديف المحمييف عمى المنافسة, لممشتريات المحمية, كتقميؿ االمتيازات عمى الكاردات التي تحدٌ 
حمييف, كلشركات التعديف دكر حاسـ في  تمكيف الكصكؿ عطاء معاممة تفضيمية ألسعار المكرديف الما  ك 
 ستثمارية لتعزيز القدرات المالية كالتقنية كتنمية المكرديف المحمييف. االلى الفرص إ
 

 المطمب الثاني
  العالمية التجارة لمنظمة العراق انضمام عمى المحمي المحتوى شرط إدراج جدوى

 
نضماـ العراؽ ايستمـز منا الكقكؼ عمى جدكل  , فإف األمرالستكماؿ دراسة شرط المحتكل المحمي    

مع  يتعارض تبني شرط المحتكل المحمي كفيما إذا كافنامية, ال دكؿأحد ال عٌدهلمنظمة التجارة العالمية ب

                                                           
(ُ) Institution: ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) Seat of 
arbitration: Washington D.C, ICSID Case No: ARB/َٖ/ٓ, February ٕ, َُِٕ, منشكر عمى الرابط 
http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/Cَّ 
َ/DCَُُٓٗ_En.pdf. 



 

 انفصم انثاني
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 المحمي المحتكل شرط تبني اثركؿ: , كألجؿ ذلؾ قسمنا المطمب عمى فرعيف الفرع األلممنظمة نضماموا
 معاممة عمى المحمي المحتكل شرط إدراج اثركالفرع الثاني: , العالمية التجارة لمنظمة اؽالعر  انضماـ عمى

 . لمعراؽ العالمية التجارة منظمة

 ولالفرع األ 
  العالمية التجارة لمنظمة العراق انضمام عمى المحمي المحتوى شرط تبني اثر

نضماـ لال وسعيف أإال حدثان ىامان,  ية ييعد  نضماـ العراؽ لممنظمة كتحرير التجارة الخارجا ف  أالريب     
معارض آخر مؤيد ك إتجاه يف في مجاؿ القانكف كغيره بيف ختصراء المآذ انقسمت إغير متفؽ عميو  رمه أ
.ال  نضماـ العراؽ لمنظمة التجارة العالمية ككؿ فريؽ يسكؽ الحجج المسندة لتكجييو المزعـك

 اإلتجاه المعارض: حجج

اللو السمبية عمى الصناعة المحمية التي تعاني مف الكىف كالضعؼ ظعمى العالـ يمقي باالنفتاح  ف  إ-ُ
 تككف الصناعة المحميةف ,التي تتصؼ بالجكدة كالكفاءة (ُ)جنبيةكعدـ القدرة عمى منافسة الصناعات األ

سكؼ تحـر مف ف ببقائيا عمى ىذا الحاؿ ا العمؿ عمى تطكير نفسيا كاالرتقاء بمستكاىا ألمٌ إماـ خياريف أ
مر لترتقي لممنافسة الدكلية, حيانان خسارة في بادئ األأك  ان كجيد ان جنبية كىذا ما يتطمب كقتاألسكاؽ دخكؿ األ

صر التحرير , كال يقتخسائر كبيرة كيترتب عمييا جنبيةا الخركج مف المنافسة كترؾ الساحة لممنتجات األمٌ ا  ك 
ذ يفتح المجاؿ ليا كي تقدـ خدماتيا إسكاؽ المالية رفية كاأليشمؿ المؤسسات المص مان  ا  ك التجارم عمى ذلؾ 

نضماـ العراؽ ككنو اعارض كليذا السبب يي  مكاؿ المحمية بسياستيا كتطكيرىا,في العراؽ كتستقطب األ
عمؿ عمى زيادة كلكية لممنتجات كالشركات كالمؤسسات المحمية كاليتعارض مع فكرة الشرط الذم يكلي األ

 .يةالتعاقدات المحم

منظمة التجارة  طاؽالكقت الذم يككف فيو العراؽ خارج ن ف  إبالقكؿ:  ةعمى ىذه الحج كيمكف الردٌ      
سكاؽ الدكلية كينالكف حصصان ليـ في عضاء يجدكف ضالتيـ في األف المنتجيف في دكؿ األإالعالمية, ف

ة الحقة مع القنكات التي سكاؽ كسيككف مف الصعب بشكؿ متزايد عمى العراقييف المنافسة في مرحماأل

                                                           
, بحث منشكر بمجمة كمية االدارة كاالقتصاد لمدراسات ََِّىمسة قصي, العراؽ كمنظمة التجارة العالمية بعد عاـ  (ُ)  

 . ِِْ, ص َُِٖ, سنة ُ , العددَُاالقتصادية كاالدارية كالمالية, المجمد 



 

 انفصم انثاني

 
ُّٖ 

كفي الكقت الذم سينتظر فيو العراؽ مزيدان مف  المنافسيف مف الدكؿ االخرل, لدفتأسست بشكؿ جيد مف 
ستثمارية مشجعة ايجاد بيئة ا  تفاقيات منظمة التجارة العالمية مف خالؿ التشريعات الكطنية ك االكقت لتنفيذ 
ستثمارات التي كاف مف الممكف تكجيييا فاقيات ستجتذب االف البمداف االخرل التي نفذت االتإكمستقرة ف

لى نقؿ إفقط بؿ تتعداه  س الماؿأستثمارات عمى نقؿ ر تمؾ اال ال تقتصرك  لى العراؽ في ظركؼ اخرل,إ
التكنمكجيا كالمعرفة الفنية الضركرية لتسميـ السمع كالخدمات بما يتماشى مع المعايير الدكلية كمتطمبات 

عمى لمسمع كالخدمات التي تقدميا البمداف االخرل ألى منافسة إذه الفرصة الضائعة ستؤدم ف ىأالسالمة, ك 
قكاعد منظمة  كبر في التجارة في ظؿٌ أزاء المنتجات كالخدمات العراقية, كاكتسبت البمداف االخرل خبرة إ

الحقكؽ  فضالن عفية فعالية لمنتجاتيا الكطنأكثر  التجارة العالمية التي تسمح ليا بتكفير الحماية بشكؿ
نضماـ لمبمداف االخرل فرصة المشاركة في صياغة القكاعد المستقبمية لمنظمة التجارة التجارية, كيتيح اال
مف خالليا حماية المصالح التجارية ليا, فاتفاقيات منظمة التجارة العالمية كالقكاعد  العالمية بطريقة يتـ  

ـ  ن  إالخاصة بيا  تستند  كبشكؿ نظرم, عضاء في المنظمة كلـ تفرض عمييـدكؿ األصياغتيا مف قبؿ  ما ت
ثر كبير أف يككف لكؿ بمد بغض النظر عف حجمو أجماع كيمكف لى اإلإتخاذ القرار لدل المنظمة اعممية 

لى إنضماـ العراؽ اضافي في عممية إم تأخير أعمى القكاعد المستقبمية لمنظمة التجارة العالمية, ك 
يجاد المكاف الصحيح لنفسو في النظاـ االقتصادم إلمخطر مف ناحية قدرتو عمى المنظمة قد يعرضو 

كثر في أطراؼ, ككمما تأخر العراؽ الدكلي مف خالؿ المشاركة الفعالة في الجكالت التفاكضية متعددة األ
دة ف الجكالت التفاكضية متعدأخذ بنظر االعتبار نضماـ مع األنضماـ كمما زادت متطمبات االعممية اال

نضمامو كبذلؾ اتفاقيات جديدة ينبغي عمى العراؽ االمتثاؿ ليا قبؿ اطراؼ مستمرة كقد ينتج عنيا األ
 . (ُ)كثر تعقيدان كيطكؿ كقتيا أنضماـ تصبح عممية اال

كالن مف قانكف التعرفة أ (ِالمادة ) ف  إ, إذ سمب العراؽ سمطة تعديؿ الرسكـ الجمركيةي االنضماـ ف  إ-2
" لمجمس الكزراء بناء عمى طمب مف كزير  :التي تنٌص عمىالمعدؿ  ََُِلسنة  ِِ رقـ الجمركية

المالية االتحادم تعديؿ الرسـ الجمركي المنصكص عميو في جدكؿ تعريفة الرسكـ الجمركية كالرزنامة 
جراءات إتخاذ احكاؿ الطارئة لضركرة اقتصادية كنقدية تستدعي الزراعية الممحؽ بيذا القانكف في األ

جد تمتع الحككمة العراقية بسمطة تعديؿ الرسـك ي عالهأ, كالمتمعف في المادة ك المعاممة بالمثؿ "أالحماية 
 تسمب ف ىذه السمطةأ, إال ك رفعيا لحماية المنتجات الكطنيةأجنبية الجمركية لمقتضيات المعاممة األ
                                                           

 . ِّٖ- ِّٔسابؽ, ص  د. عبد الحسيف العنبكي, مصدر (ُ)  
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ؿ سكؼ فاقيات المنظمة, كبيذا الحاتاال التصرؼ بما ينسجـ مع مبادئ ك إعمى العراؽ  كال يككفنضماـ باال
 .(ُ)ان ميم ان مالي ان يخسر العراؽ مكرد

ما تنظميا ن  إمنظمة التجارة العالمية ال تمغي التعريفة الجمركية  ف  إ بالقكؿ: عمى ىذه الحجة كيمكف الردٌ     
جنبية األ ستثماراتنضماـ كالمتمثؿ بجذب االثر االيجابي لالف األألى ذلؾ إضؼ ا كفؽ ضكابط محددة,

ثر سمبي أكتطكير الكاقع العراقي اكلى بالمقارنة مف خفض التعريفة الجمركية, كبالتالي ليس لخفضيا 
ف معدؿ التعريفة الجمركية أف يؤخذ بنظر االعتبار أذ يجب إنضماـ, مقابؿ المميزات التي ستتحقؽ باال

جنبية لفرض شرط ستثمارات األىـ مف ذلؾ ىك اجتذاب االفي عراؽ منخفض مقارنة بدكؿ العالـ, كاأل
تخفيض  ذ تـٌ إنضماـ كيطكر الكاقع العراقي كيعكضو عف ىذه الخسارة, المحتكل المحمي الذم يتحقؽ باال

نضماـ ا% بسبب ِٓلى إ% ِٓالتعريفات الجمركية عمى كاردات قطع غيار السيارات المجمعة مف 
 .(ِ) ََُِمنظمة التجارة العالمية عاـ لى إالصيف 

نضماـ تقييد حرية العراؽ باتخاذ سياسات تنسجـ مع كاقعو كمتطمباتو لحماية كتفضيؿ ب عمى االيترت-3
 .(ّ)أ المعاممة الكطنية كعدـ التمييزمنتجاتو الكطنية بسبب االلتزاـ بمبد

لى رفع مستكل المعيشة إمنظمة التجارة العالمية تيدؼ  ف  إ :عمى ىذه الحجة بالقكؿ يمكف الردٌ ك      
االقتصادم لجميع الدكؿ كخاصة النامية التي يزيد عدد  نماءعضاء كالمساىمة في تحقيؽ اإلاأللمدكؿ 

عضاء, كتمنح المنظمة الدكؿ النامية معاممة تفضيمية % مف جممة األٕٓعضائيا في المنظمة عف أ
 طكؿ مف تمؾ التي تمنحيا لمدكؿ المتقدمة, كتمنحيا مساعدات تقنيةأخاصة فتعطييا فترات سماح 

حكاـ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أقؿ نمكان مف بعض قؿ تشددان مف غيرىا, كتعفى الدكؿ األألتزامات ا  ك 
, كبحكـ ىذه االستثناءات التي يتمتع بيا العراؽ تحت مظمة منظمة التجارة العالمية, كاالستفادة مف (ْ)

                                                           
  .َُِٕمف قانكف المكازنة لسنة  (ُ)كالمادة َُِِمف قانكف المكازنة  لسنة  اكالن ( ُ)ينظر المادة (ُ)  

  (ِ) MIRIAM  Weiss, OP. cit , p. ُْ. 
بحث منشكر  شارة الى حالة العراؽ(إدكريف بنياميف ىرمز, اثر انضماـ الدكؿ العربية الى منظمة التجارة العالمية ) (ّ)  

. جماؿ مفتاح المعمارم, منظمة ِٓ, ص ََُِ, سنة ِّبمجمة مركز المستنصرية لمدراسات العربية كالدكلية, االصدار 
عمى الرابط: منشكر  َُِٖالتجارة العالمية كالدكؿ النامية, بحث منشكر عمى المجمة االفريقية لمعمـك السياسية, سنة 

WWW. Maspolitiques . Com    ِْالزيارة تاريخ/َُ/ََِِ . 
 . ِّّ -ِِّص د. عبد الحسيف العنبكي, مصدر سابؽ, (ْ)  
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جراءات كفرض سياسات حمائية تالئـ اإلتخاذ بعض االمعاممة التفضيمية كالمساحة الممنكحة لو تمكنو مف 
 طمكحاتو التنمكية كشرط المحتكل المحمي.

   :ؤيدحجج االتجاه الم

مف مكاجية الممارسات التجارية الضارة كالدعـ الحككمي في البمداف  العراؽ مكفنضماـ ياال ف  إ-1
مطالبة بالرسكـ التعكيضية الإمكانية لى إجراءات كقائية ضدىا, ىذا باإلضافة إتخاذ ااالخرل كاالغراؽ ك 

" تفرض :عمى التي تنٌص حكاـ قانكف حماية المنتجات العراقية أمف تعميمات تنفيذ  (ُٖ)استنادان لممادة 
ذ تبيف بناء عمى التحقيؽ الذم إلى جميكرية العراؽ إرسـك تعكيضية تعادؿ الدعـ الممنكح لممنتج المستكرد 

ف المنتج المستكرد ينتفع أ: م مف الحالتيف االتيتيف: اكالن أتحقؽ حكاـ القانكف أتجريو الجية المختصة كفؽ 
ف يسبب ضرران بمنتج محمي مشابو كفؽ أمف ىذه التعميمات عمى ( ُٓ)ك (ُْ)مف دعـ كفؽ المادتيف

  مف ىذه التعميمات ", ُٔالقانكف. ثانيان: انتفاع المنتج المستكرد مف دعـ محظكر كفقان إلحكاـ المادة 
ف يكفرىا لمنتجاتو عبر جياز تسكية المنازعات في منظمة التجارة أحماية التي يمكف لمعراؽ ال فضالن عف

لية مناسبة ألم نزاع تجارم قد ينشأ بيف العراؽ كالشركاء التجارييف, حيث آالعالمية الذم يقدـ حالن ك 
ثانية كالعشريف حكاـ المادتيف الأ"  :جراءات التعكيضية عمىتفاقية الدعـ كاإلامف  (َّ)نصت المادة

كما كضعيا كيطبقيا التفاىـ بشأف تسكية المنازعات تنطبؽ  ُْٗٗكالثالثة كالعشريف مف اتفاقية الجات 
عمى غير ذلؾ ىنا "  ذا كاف ىناؾ نٌص إال إعمى المشاكرات كتسكية المنازعات بمقتضى االتفاؽ الحالي 

ك حمكؿ مقبكلة كفي حاؿ تكصميـ أضية لى تسكية مر إعضاء مف الدخكؿ بمشاكرات ليتكصمكا ذ يمكف األإ
لى إا في حالة عدـ تكصميـ مٌ أخبار جياز تسكية المنازعات كالمجالس كالمجاف ذات الصمة, إلذلؾ فعمييـ 

جراء المشاكرات كقتيا يمكف ألم عضك طرؼ إيكـ بعد تاريخ تسميـ الطمب  َّحمكؿ مقبكلة خالؿ مدة 
, كبيذه (ُ)نشاء فريؽ تحكيـ إ ز تسكية المنازعات كي يتـٌ لى جياإ كعضمك الف يحيؿ أبيذه المشاكرات 

لى إنضماـ العراؽ نتاج كالجكدة كيككف الالحماية ستحفز الصناعة العراقية عمى المنافسة كرفع مستكل اإل
wto تجاه الشرط. إيجابي إ ثره أ 

جنبي مف ستثمار األاءات االجر ا  ممتزمان باتفاقياتيا كبتحرير التجارة ك  يجعمومنظمة لمالعراؽ  اـنضما ف  إ -2
لى العراؽ كالذم بدكره يدعـ تبني سياسية إجنبية ستثمارات األاقباؿ اال زيادة مف شأنوىذا ك  ,القيكد

                                                           
 .ُِِمرتضى عبد الحمزة ىاشـ, مصدر سابؽ, ص  (ُ)  
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 ال عف طريقيا,إذ ال يمكف فرضو إ -محؿ الدراسة  -خصبة لفرض الشرط  ان المحتكل المحمي كيكفر ارض
التي تنص  ( مف قانكف التعرفة الجمركية العراقي المعدؿٓ)كااللتزاـ بخفض التعريفات الجمركية كفقان لممادة

لسنة  ُّستثمار رقـ حكاـ ىذا القانكف التسييالت الممنكحة بمكجب قانكف االأ" يراعى في تطبيؽ  عمى:
قانكف  زاء ذلؾ نٌص ا  ك  ,ستثمار حصران "كتعديالتو عمى السمع المستكردة ألغراض مشاريع اال ََِٔ

جازة إيتمتع المشركع الحاصؿ عمى  "أ( )اكالن ( ُٓعفاءات بمكجب المادة)اإل ستثمار العراقي عمىاال
سنكات مف تاريخ بدء التشغيؿ التجارم لكؿ  َُمف الييأة باإلعفاء مف الضرائب كالرسكـ لمدة  ستثماراال

( كثانيان  عفاء مف الرسكـ الجمركية مع مراعاة البنديف )اكالن نشاء المشركع كال يشمؿ اإلإمرحمة مف مراحؿ 
ذ إعفاء مف الرسكـ الجمركية عمى اإل مف القانكف " كبالرجكع لمبنديف نجدىما ينصاف (ُٕ)مف المادة 

" كذلؾ يتمتع المشركع  :( التي تنٌص عمىُٕ)لممادة  صؿ العاـ كفقان مف األ جعؿ المشرع منيما استثناءن 
ستثمارم ستكردة لألغراض المشركع االعفاء المكجكدات المإ: كالن أستثمار بما يأتي اجازة إالحاصؿ عمى 

نشاء المشركع كقبؿ البدء إلى العراؽ خالؿ مراحؿ إدخاليا إ ف يتـٌ أمف الضرائب كالرسـك الجمركية عمى 
بالتشغيؿ التجارم لكؿ مرحمة مف مراحمو كفؽ التصميـ االساسي لممشركع كالمدة الزمنية لتنفيذه ", ثانيان: " 

ػػـك ػػكدات المسػػػػػػػػػتكردة الالزمػػػػػػػػػة لتكسػػػػػػػػػيع المشػػػػػػػػػركع أك تطػػػػػػػػػكيره أك تحديثػػػػػو مػػػػػف الرسػػػتعفػػػػػػػػػى المكجػػػػػػػ
ػػػنكات مػػػػػف ( ثػػػػػالث سػػّإذا أدل ذلػػػػػؾ إلػػػػػى زيػػػػػادة الطاقػػػػػة التصػػػػػميمية, عمػػػػػى أف يػػػػػتـ إدخاليػػػػػا خػػػػػالؿ )

ػػذا القػػػػػػػػػػانكف إضػػػػػػػػػافة تػػػػػاريخ أشػػػػػعار الييئػػػػػة بالتكسػػػػػع أك التطػػػػػػػػػكير, كيقصػػػػػػػػػد بالتكسػػػػػػػػػػع ألغػػػػػػػػػراض ىػػػػػػػ
ػػػػػػػة التصػػػػػػػميمية لممشػػػػػػػركع مػػػػػػػف السػػػػػػػمع أك الخػػػػػدمات مكجػػػػػػػػػػكدات رأسػػػػػػػمالية ثابتػػػػػػػة بقصػػػػػػػد زيػػػػػػػادة الطاق

ػػػػػا التطػػػػػكير فيقصػػػػػد بػػػػػو ألغػػػػػراض %( خمسػػػػػة عشػػػػػر مػػػػػف المائػػػػػة أمٌ ُٓأك المػػػػػكاد بنسػػػػػبة تزيػػػػػد عمػػػػػى )
ك أجػػػػػػراء تطػػػػػػكير عمػػػػػػى أاؿ مكػػػػػائف متطػػػػػكرة بمكػػػػػائف المشركع كالن أك جزءان ىػػػػػذا القػػػػػانكف اسػػػػػتبد

ػػػػػا بيػػػػػػدؼ األجيػػػػػػزة كالمعػػػػػػدات القائمػػػػػػة في المشركع  بإضػػػػػػافة مكػػػػػػائف أك أجيػػػػػػزة جديػػػػػدة أك أجػػػػػػزاء منيػ
كما يمكف مالحظتو عمى ىذه  ة اإلنتاجية أك تحسيف كتطكير نكع المنتجات كالخدمات "رفػػػػػػع الكفاء

 .النصكص انيا تنسجـ مع سياسة منظمة التجارة العالمية

لتزامو ا  % مف التجارة العالمية ك َٗ ىعم التي تسيطر لى منظمة التجارة العالميةإنضماـ العراؽ ا ف  إ-ّ
يكلد شعكر االطمئناف كالثقة مف لدف الشركات  فٍ أمف شأنو الصناعية باتفاقياتيا كحماية حقكؽ الممكية 

لتزاـ العراؽ بقكاعد ثابتة ىذا ما يشجعيـ عمى نقؿ التكنمكجيا كتكطيف إالمستثمريف بحكـ  العالمية ككبار
مف  ستثمارم خاؿو اكتكفير مناخ  مبي متطمبات شرط المحتكل المحمي,الحاؿ نيذا بالصناعات المتطكرة, ك 



 

 انفصم انثاني

 
ُِْ 

خمؽ محتكل عراقي يناؿ رضا كاقناع المستثمر األجنبي, فضالن عف تككيف  , كمف ثـ  شكائب كالمعكقاتال
عضاء في منظمة التجارة بالتعامؿ مع دكؿ األ أكبر كثر استقراران كتككف ىناؾ ثقةأعالقات تجارية دكلية 

 . (1)العالمية 

لتزاـ الحككمة بمبادئ إعراؽ مف خالؿ ستثمارم لممناخ االالفي تحسيف  wtoلى إنضماـ يساىـ اال-4
ذ تمعب االخيرة دكران ميمان في تسييؿ المعامالت التجارية بيف إ ,منظمة التجارة العالمية كمنيا الشفافية
كتييئة بيئة  (ِ) Good Governance دارم كتشجيع الحكـ الرشيدالدكؿ كىذا ما يقمؿ الفساد المالي كاإل

نشاء بيئة ا  ك  (ّ)ليو المنظمة ىذا ما يجعؿ العراؽ يرتقي بتشريعاتو إرنكا قانكنية مالئمة تنسجـ مع ما ت
تساعد عمى تييئة منتجيف كمقدمي خدمة عراقييف يمتازكف بالفعالية كالقدرة عمى المنافسة عمى المستكل 

مار ستثرباح المالية كنتيجة لزيادة االداء االقتصادم كزيادة األعمؿ تحسينات عمى اإلفضالن عف  ,الدكلي
معكقات التي تعترض ال ىـٌ أزاحة إكىذا مف شأنو  ,(ْ)كالنشاطات االقتصادية, كالنشاطات المتعمقة بالخدمة 

ايجابي عمى نجاعة الشرط كتييئة بيئة مناسبة  ثره أنضماـ سبيؿ شرط المحتكل المحمي كبالتالي يككف لال

                                                           
لى إنضماـ العراؽ إ. د. جعفر طالب احمد, زينة خضير محمكد,  ُِنبيؿ جعفر عبد الرضا, مصدر سابؽ, ص  (ُ)  

, ُكالرفض(, بحث منشكر عمى مجمة الككت لمعمـك االقتصادية كاالدارية, المجمد منظمة التجارة العالمية)خيارات القبكؿ 
 . ٖ, ص َُِْ, سنة ُّاالصدار 

, مجمة لى منظمة التجارة العالمية كما يترتب عمييا مستقبالن إنضماـ العراؽ إد. نزار كاظـ صباح الخيكاني, تداعيات  (ِ)  
 لىعبداهلل فاضؿ الحيالي, إنضماـ العراؽ إ.ُٕ, ص ََُِ, ُٓ, العدد ّ الغرم لمعمـك االقتصادية كاالدارية, المجمد

, العدد ٖ: الكاقع كافاؽ المستقبؿ, بحث منشكر بمجمة دراسات اقميمية, جامعة المكصؿ, المجمد العالمية التجارة منظمة
 . ِِٓ, ص َُُِ, ِّ
لى منظمة التجارة العالمية: دراسة إضماـ العراؽ نإسناف عبد الحمزة تايو, تحديات اماـ  د. ,نظاـ جبار طالب د. (ّ)  

لى المؤتمر العممي الرابع لكمية القانكف جامعة البصرة باالشتراؾ مع كمية شط العرب الجامعة إقانكنية تحميمية, بحث مقدـ 
دراسة لى منظمة التجارة العالمية إنضماـ العراؽ . مكج ماجد جبار, االبعاد القانكنية إلِّٕ, ص َُِٖ/ّ/ِٗفي 

لى إ. يكسؼ عكدة غانـ, عقبات انضماـ العراؽ ِّ, ص َُِٗجامعة القادسية,  – مقارنة, رسالة ماجستير, كمية القانكف
 . َِِ, ص َُِٖ, ّْ, العدد ُُمنظمة التجارة العالمية, بحث منشكر بمجمة الككفة لمعمـك القانكنية كالسياسية, مجمد 

, مطبعة الساقي, سمسمة ُالعراؽ النفطي ) فكضى تنمكية ..خيارات انطالؽ (, ط اقتصاد  د. عبد الحسيف العنبكي, (ْ)  
 . ِّٓ, ص  َُِِاصدارات مركز العراقي لمدراسات, 
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ُّْ 

سكاؽ الغربية  لى األإتكل العراقي دخاؿ المحإستثمار كتعزيز المحتكل المحمي عمى نحك يضمف لجذب اال
 . (ُ)برزىا منظمة التجارة العالمية أف يبقى العراؽ بمعزؿ عف المتغيرات االقتصادية الدكلية أفال يمكف 

نضماـ العراؽ اليس ىناؾ تعارض بيف  ونأترل الباحثة  االتجاىيفحجج كفي ضكء بناءن عمى ما تقدـ     
ف التسييالت المالية أي سياسة المحتكل المحمي بؿ عمى العكس مف ذلؾ لمنظمة التجارة العالمية كبيف تبن

حكالي بالنفط كالمقدر  لى زيادة الطمب العالمي عمىإنضماـ تؤدم كالتخفيضات الجمركية التي تتحقؽ باال
كثر مشتممة عمى شرط المحتكل المحمي باعتباره أجنبية أا يزيد الفرص لتككيف تعاقدات ممٌ  % سنكيان ّ

النفط مف السمع االستراتيجية التي تدخؿ في  ف  أ % مف صادراتو, عممان  ٖٗيشكؿ  إذقكة لمعراؽ نقطة 
, تفاقيات منظمة التجارة العالمية التجارة في النفطاصناعة العديد مف السمع االخرل لذلؾ لـ تتضمف 

تفع سعره ما يشكؿ فضالن عف تحديد سعره طبقان لحالة العرض كالطمب كازدياد الطمب العالمي عميو سير 
يجابيان عمى استقطاب المستثمر إنضماـ مردكدان لال ف  إف لالقتصاد العراقي عمكمان, كبيذا يجابيان إمردكدان 

ا يساىـ في نيكض الصناعة العراقية عبر تحسينيا لمقدرات جنبي كاستقداـ التكنمكجيا المتقدمة ممٌ األ
 رط المحتكل المحمي. كثر متضمنة عمى شأستثمارية االمحمية, كخمؽ فرص 

م خطكة جكىرية يقتضي االستعداد ليا مسبقان ما باؿ أاالقداـ عمى  ف  أكخالصة القكؿ: ترل الباحثة     
صالحات إذ يقتضي العمؿ بسمسمة إثارىا, آلى منظمة التجارة العالمية بالنسبة لمعراؽ ك إنضماـ ىمية االأ

صناعية " إلزالة العكائؽ التي يعاني منيا العراؽ كتعترض , الت " تشريعية, اقتصادية, تجاريةابكافة المج
منة لالقتصاد المترىؿ, كطبقان لمقياس فكربس آبيئة  عد  منظمة التجارة العالمية ال تي  ف  تطبيؽ الشرط أل

% مف ّٔف نسبة أتكصمت نتائج االستجكاب كما ك  (ِ) َُّالعالمي يخرج العراؽ مف التصنيؼ بمرتبة 
نضماـ يفضؿ اال % منيـ ّٓلى منظمة التجارة العالمية حيث كاف إنضماـ العراؽ اكف المستجكبيف يفضم

                                                           
لى منظمة التجارة العالمية كتداعياتو عمى االقتصاد العراقي, بحث منشكر إد. اديب قاسـ شندم, انضماـ العراؽ  (ُ)  

 . ُْ, ص ََِٗ, ُُكمية االدارة كاالقتصاد, العدد –كاالدارية, جامعة الككفة بمجمة الغرم لمعمـك االقتصادية 
    : الرابط عمى متاح .Best Countries for Businessاالستثمارم مناخيا حيث مف الدكؿ لتقييـ التصنيؼ (ِ)  

www.forbes.com. الزيارة  تاريخ ُٔ/ْ/ََِِ.  
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% ْٕ, في حيفنضماـ حتى يستفيد منوعندما يصبح العراؽ مؤىالن بعد تالفي كمعالجة سمبيات اال
 . (ُ) نضماـ "العراؽ يتمتع بصفة المراقب " في طكر اال أف   عممان نضماـ بالكقت الحالي يفضمكف اال

 فرع الثانيال

  لمعراق العالمية التجارة منظمة معاممة عمى المحمي المحتوى شرط إدراج اثر

يجابية عمى الكاقع إنضماـ العراؽ لمنظمة التجارة العالمية كما لو مف انعكاسات اجدكل  بيافكبعد     
, كلك WTO نضماـ العراؽ إلىاك  تبني شرط المحتكل المحميالعراقي ككؿ, كعدـ كجكد تعارض بيف 

العراؽ مف حظر شرط المحتكل  عفاءإىك  يوأكؿ ما سيترتب عم ف  إنضماـ قد تحقؽ فاال سممنا جدالن أف  
شرط المحتكل المحمي, تباع بعض السياسات الحمائية كاب الحؽ نامية, فسيككف لو دكلةن  المحمي بعٌده

تفاقية الدعـ كاإلجراءات ا(مف ّ) ( الفقرةِٕعديدة تضمنتيا اتفاقياتيا منيا المادة) ؤكد ذلؾ نصكصتك 
عضاء التي نصت عمى: " ال ينطبؽ الحظر بالمعاممة التفضيمية لمبمداف النامية األ التعكيضية المتعمقة
( عمى البمداف النامية األعضاء لمدة خمس سنكات, كال ينطبؽ ّب( مف المادة ) –ُالكارد في الفقرة )

 .(ِ)تفاقية منظمة التجارة العالمية  "اسنكات مف تاريخ نفاذ  ٖعضاء لمدة عمى البمداف األقؿ نمكان مف األ

كما ستفرض منظمة التجارة العالمية إجراءات تعكيضية عمى الممارسات التجارية الضارة باالقتصاد   
العراقي, كيككف فرض ىذه إجراءات تعكيضية بشكؿ يتناسب مع حجـ الضرر المترتب عنيا, كقد عرفت 

قية الدعـ كاإلجراءات التعكيضية الضرر عمى أنو " ضرر مادم أك تيديد بضرر تفاا( مف ُٓالمادة )
تحديده طبقان لمفقرة األكلى مف المادة  مادم لمصناعة المحمية أك اعاقة مادية إلقامة ىذه الصناعة ", كيتـٌ 

ثر أيجابي يتضمف فحصان مكضكعيان لكؿ مف )أ( حجـ الكاردات المدعكمة ك إنفسيا " عمى أساس دليؿ 
ثر المترتب عمى ىذه سعار في السكؽ المحمية عمى المنتجات الشبيية )ب( األالكاردات المدعكمة عمى األ

                                                           
رة العالمية كانعكاساتيا عمى االقتصاد العراقي, بحث منشكر بمجمة تنمية د. فاتف حسف محمد صديؽ, منظمة التجا (ُ)  

 . ٗ, ص َُِّ, سنة ُُْ, االصدار ّٓالرافديف, المجمد 
(ِ)  Article( ِٕ) (ّ) The prohibition of paragraph ُ(b) of Article ّ shall not apply to developing 

country Members for a period of five years ,and shall not apply to least developed country 
Members for a period of eight years, from the date of entry into force of the WTO 
Agreement . 
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الذم    (ِ), كالمقصكد بالضرر ىنا ىك الضرر الجسيـ(ُ)الكاردات عمى المنتجيف المحمييف لتمؾ المنتجات " 
عضاء بحيث تدعي كؿ منيا أف لدكؿ األعاقة انطالقيا ما يثير النزاعات بيف اإييدد الصناعة الكطنية أك 

صناعة االخرل قد ساىمت سمبان عمى صناعتيا الكطنية, كىذه الممارسات تؤدم إلى نشكء مسؤكلية دكلية 
( المتعمقة بفرض الرسـك ُٗزاء الدكؿ الخارقة لإللتزاـ بفرض رسكـ تعكيضية عمييا استنادان لممادة )إ

مجكء العراؽ إلى منظمة التجارة العالمية في مكاجية لة التعكيضية كتحصيميا, كىذا ما يكفر فرص
تفاقية فيما يتعمؽ , كتالحظ الباحثة ثبات نصكص اال(ّ)الممارسات التجارية الضارة باقتصاده الكطني 

تجاه إبجانب المعاممة التفضيمية لمدكؿ النامية كاإللتزاـ بمطالبة الدكؿ الصناعية بالرسكـ التعكيضية 
دكلة نامية,  بعٌدهرية الضارة باالقتصاد العراقي كبالمقابؿ عدـ مطالبة العراؽ بيذه الرسـك الممارسات التجا

 . (ْ)كىذا ما أكدتو محكمة التجارة الدكلية 

إلى المساعدة الحككمية لمتنمية االقتصادية,  مف اتفاقية الجات (ٓ)( آنفة الذكرُٖالمادة )شارت أك     
لنامية جكانب إضافية ليدؼ المحافظة عمى بعض الميكنة بجانب ككفقان ليذه المادة تعطى الدكؿ ا

                                                           
  (ُ) Article  )ُٓ)  (ُ) A) determination of injury for purposes of Article VI of GATT ُْٗٗ shall 
be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume 
of the subsidized imports and the effect of the subsidized imports on prices in the domestic 
market for like productsْٔ and (b) the  consequent impact of these imports on the domestic 
producers of such products. 

المعدؿ بفقرتيا العاشرة الضرر الجسيـ عمى  ََُِسنة  ُُ( مف قانكف حماية المنتجات العراقية رقـ ُعرفت المادة ) (ِ)
انو " الضرر الكاقع أك المحتمؿ كقكعو عمى المنتجيف المحمييف الذم يؤدم إلى اضعاؼ أك اعاقة الصناعة أك الزراعة 

 كشامؿ نتيجة الزيادة غير المبررة في الكاردات".   بشكؿ كامؿ
 . ِّٓص , سابؽ مصدر ,قصير فاضؿ أكـر .د (ّ)  
أكؿ  االنكبإلغاء رسـك تعكيضية كيعد فكز سري َُِٖيكليك  ُُحيث قضت محكمة التجارة الدكلية األمريكية في  (ْ)  

 كالتجارة الصناعة كزارة  بو صرحت لما كفقان متحدة ىذا إلغاء عمى اإلطالؽ لمرسـك التعكيضية المفركضة في الكاليات ال
  : لرابطا اىذمراجعة  يمكف كلممزيد مف التفاصيؿ ,نكيةالالسري

https://www.lankabusinessonline.com. last visited :ِٓ/َُ /ََِِ .   
 :عمى "لمتنمية االقتصادية المساعدة الحككميةتحت عنكاف " التي جاءت تفاقية الجات امف  (ُٖ) كتنص المادة (ٓ) 
المتقدـ القتصاداتيا, كخصكصان  ػػ تؤكد األطراؼ المتعاقدة أف تحقيؽ أىداؼ ىذه االتفاقية يمكف تيسيره عف طريؽ التطكيرُ

كال تزاؿ في مراحميا األكلى مف  مف المعيشة تمؾ األطراؼ التي ال تسمح إمكانياتيا االقتصادية إال بمستكيات منخفضة
 كسياسات ػػ تؤكد األطراؼ المتعاقدة أكثر مف ذلؾ, أنو يمكف أف يككف مف الضركرم ليا ػػ مف أجؿ تطبيؽ برامج ِالتنمية.

 عمى تأثير ذات كغيرىا,التنمية االقتصادية اليادفة إلى رفع المستكل العاـ لممعيشة لشعكبياػػ أف تتخذ إجراءات حمائية, 
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عمى  ظتخاذ التدابير الحمائية لصناعتيا الكليدة كالحفااالتعريفات الجمركية لحماية الصناعة المحمية ك 
 . (ُ) "Balance of payments " B. O. Pتكازف ميزاف المدفكعات 

تفاقية الجات إذ جاء فيو " عمى األطراؼ المتعاقدة اف ( مُٗكاالستفادة مف المبدأ الثالث لممادة )    
عندما تنفرد بإتخاذ تدبير معيف مف أجؿ حماية صناعتيا الكطنية كالمنتجة داخؿ اقميميا "كىذه إشارة 

الالزمة لحماية الصناعة المحمية  صريحة مف منظمة التجارة العالمية بأحقية الدكؿ النامية باتخاذ التدابير
مرىا شرعت منظمة التجارة أعمى  ةن الجات منتدل لألغنياء كتبقى الدكؿ النامية مغمكب كلكي ال تصبح

العالمية اتفاقية مستقمة كىي "اتفاقية الكقاية " التي تؤكد أف صدكر أم فعؿ يتسبب بالحاؽ الصناعة 
تدابير مؤقتة  مىعالكطنية بضرر يتاح بيذه الحالة لمدكؿ النامية اتخاذ تدابير كقائية كالتي تنقسـ بدكرىا 

كتدابير عادية كاالخيرة تجيز بفرض القيكد الكمية, كمف أكجو المعاممة التفضيمية المعطاة لمدكؿ النامية 
"  :( التي نصت عمىِاستنادان المادة التاسعة الفقرة ) في ظؿ ىذه االتفاقية ىي تمديد فرض القيكد الكمية
ة تطبيؽ تدابير الكقاية لمدة تصؿ إلى سنتيف إضافة إلى ألم عضك مف البمداف النامية الحؽ في تمديد فتر 

(  ثماني سنكات اعتباران مف تاريخ نفاذ اتفاؽ في ٕالمادة  ّالمدة القصكل )المنصكص عمييا في الفقرة 
 منظمة التجارة العالمية " كبيذا أجازت االتفاقية تمديد مدة اإلجراءات الكقاية إلى سنتيف زيادة عمى الحدٌ 

" ال يجكز أف يتجاكز  :لمسمكح بو الكارد في المادة السابعة الفقرة الثالثة التي تقضي عمىاألقصى ا
مجمكع مدة تطبيؽ أم تدبير كقائي ثماني سنكات, بما فييا فترة تطبيؽ التدبير المؤقت كفترة التطبيؽ 

كقائي آخر  جراءإتخاذ ابتفاقية بيذا الحٌد إذ أجازت لمبمداف النامية كلـ تكتًؼ اال "األكلي كأم تمديد ليا

                                                           
 

كتكافؽ األطراؼ المتعاقدة, عمى أنو مف الالـز أف  .االتفاقية ىذه أىداؼ تحقيؽ بو ما تسٌيؿ حدكد في كذلؾ الكاردات,
)أ( أف يككف لدييا مركنة كافية في ىياكؿ التعريفة : يتكافر لدييا مف األدكات )أك التسييالت( اإلضافية ما يمٌكنيا مف

)ب( أف تطبؽ القيكد الكٌمية  .بيا الجمركية بما يمٌكنيا مف تقديـ الحماية الجمركية المطمكبة لتأسيس الصناعة الخاصة
ألغراض تكازف ميزاف المدفكعات بطريقة تأخذ في اعتبارىا الكامؿ المستكل المستمر كالمرتفع لمطمب عمى الكاردات كالمتكٌلد 

 ". بالذات مف برامج التنمية االقتصادية لدييا

البمد كالعالـ خالؿ مدة سنة كلممزيد مف التفاصيؿ  كيراد بو سجؿ منظـ كشامؿ لجميع المعامالت االقتصادية بيف سكاف (ُ)  
, ص ََِٔ, دار المجدالكم, عماف ُينظر: د. رضا صاحب ابك احمد, الخطكط الكبرل في االقتصاد الكضعي, ط

 . ِٖ, ص ُٗٗٗ. د. عمرك حامد, ادارة االعماؿ الدكلية, المكتبة االكاديمية, القاىرة, ُُّ



 

 انفصم انثاني

 
ُْٕ 

عمى المنتج نفسو كاألكثر مف ىذا منع الدكؿ االخرل مف تطبيؽ ىذه التدابير الكقائية عمى المنتجات 
 . (ُ) الدكؿ النامية

إذ  ,الدكؿ النامية معاممة خاصة بإعطائيا مساحة أكبر مف حيث المددالتجارة العالمية كتعامؿ منظمة     
ستثمار المتصمة بالتجارة عمى إعطاء الدكؿ تفاقية تدابير االاراءات التعكيضية ك نصت باتفاقية الدعـ كاإلج

يراد استثناءات ا  سنكات(, ككما إجازت لمدكؿ النامية بالخركج عف أحكاـ ىذه االتفاقيات ك  ٓالنامية )
ؿ بشأف اتفاقية الجات بعدـ مطالبة الدكؿ النامية بمبدأ المعاممة بالمثخاصة بيا, كمف جانب آخر تشير 

تخفيض التعريفات الجمركية, ككما منحت منظمة التجارة العالمية الدكؿ النامية معاممة تفضيمية لتككيف 
عالقات تجارية مع الدكؿ المتقدمة صناعيان بيدؼ دعـ خططيا التنمكية كزيادة حصيمتيا مف النقد 

 . (ِ) ية التصديريةاألجنبي كيبنى ىذا عمى المفاكضات استنادان إلى مبدأ المفاكضات التجار 

 كمف األحكاـ المستحدثة الداعمة ليذه الفئة )الدكؿ النامية( ىك زيادة مشاركة الدكؿ النامية       

"INCREASING PARTICIPATION OF DEVELOPING COUNTRIES  إذ انفردت المادة "
النامية كيحؽ ليا تعزيز  الرابعة مف إتفاقية الجاتس لمخدمات في الجزء الثاني بإعطاء كضعان خاصان لمدكؿ

قدراتيا كرفع مستكل الكفاءات, كتحرير كصكليا إلى األسكاؽ كطرائؽ التكريد ذات أىمية كتمكينيا 
لمكصكؿ إلى قنكات التكزيع كشبكات المعمكمات كنصت الفقرة الثانية عمى إنشاء نقاط اتصاؿ بيف الدكؿ 

لبمداف النامية إلى ما يتعمؽ بخصكص الجكانب المتقدمة كالنامية لتسييؿ الكصكؿ مكردم الخدمات في ا
الفنية كالتجارية كشركط التسجيؿ كالمؤىالت العممية ككذلؾ نقؿ تكنكلكجيا الخدمات, كاعطت الفقرة الثالثة 
حتياجاتيا التنمكية  األكلكية لمبمداف األقؿ نمكان نظران لمصعكبات التي تكاجيا ككضعيا االقتصادم المتردم كا 

(ّ) . 

                                                           
مصطفى  د. عالء ابك الحسف اسماعيؿ العالؽ, فائزة غني ناصر, . ُّٓص مصدر سابؽ, محمد صفكت قابؿ, (ُ)

 .ّٗٗالعالمية, مصدر سابؽ, ص  النظاـ التجارم العالمي الجديد منظمة التجارة جاسـ محمد,
 . ٕجماؿ مفتاح العمارم, مصدر سابؽ, ص  (ِ)  
بمداف النامية في التجارة الدكلية مف خالؿ يمكف تسييؿ مشاركة االعضاء مف ال -ُنصت المادة الرابعة عمى: "  (ّ)  

االلتزامات المحددة التي يتفاكض عمييا مختمؼ االعضاء كفقان لمجزئيف الثالث كالرابع مف ىذا االتفاؽ كالتي تتعمؽ بما يمي: 
ؿ إلى تعزيز قدرات خدماتيا المحمية ككفاءتيا كقدراتيا التنافسية, في جممة امكر اخرل مف خالؿ امكانية الكصك  -أ

تحرير الكصكؿ الى  -التكنمكجيا عمى اسس تجارية. ب تحسيف امكانية كصكليا الى قنكات التكزيع كشبكات المعمكمات. ج
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ُْٖ 

إلى الدكؿ النامية  ستنادان لممعاممة التفضيمية الممنكحة مف قبؿ منظمة التجارة العالميةال الباحثة كتر     
عمكمان كمف بينيا العراؽ كالتي مف شانيا تمكف العراؽ كتعطيو فرصة إلدراج شرط المحتكل المحمي كما 

القدرة عمى المنافسة قبؿ عميو سكل استغالليا لتنمية الصناعة العراقية كتحقيؽ التنكع االقتصادم ك 
 بتاريخو التجارمميمة  نضماـ ليا كاالنفتاح عمى العالـ, كبشرط المحتكل المحمي سيحقؽ العراؽ خطكةن اال

نضمامو إلى منظمة التجارة العالمية بكؿ ثقة اكىك تطكير المحتكل العراقي "الصناعي كالبشرم " ما يجعؿ 
 نضماـ. الا كئجنب بعض مساكاستعداد لسكؽ المنافسة الخارجية كبيذا يت

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
 

ينشأ االعضاء مف البمداف المتقدمة كاكبر عدد ممكف  -ِاالسكاؽ في القطاعات كطرؽ التكريد ذات االىمية التصديرية ليا.
مف بدء التنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية, نقاط اتصاؿ غايتيا تسييؿ  مف غيرىا مف االعضاء, في غضكف سنتيف

الجكانب التجارية  –كصكؿ مكردم الخدمات في البمداف النامية الى المعمكمات المتصمة بأسكاقيا كالمتعمقة بما يمي: أ 
تكافر تكنمكجيا  –ؿ عمييا. ج شركط تسجيؿ المؤىالت العممية كاالعتراؼ بيا كالحصك -كالفنية في تكريد الخدمات ب

الى األعضاء مف البمداف االقؿ نمكان , كيكلى اعتبار خاص  ِكُتعطى اكلكية خاصة في تنفيذ الفقرتيف  – ّالخدمات. 
لمصعكبة الشديدة التي تكاجييا البمداف االقؿ نمكان في القبكؿ االلتزامات المحددة التي يتـ التكصؿ الييا عف طريؽ التفاكض 

  لكضعيا االقتصادم الخاص كالحتياجاتيا التنمكية كالتجارية كالمالية".  نظران 
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 الخاتمة

ذ نصؿ إلى نياية المطاؼ في دراستنا المكسكمة      دراسة  - (اإلطار القانكني لشرط المحتكل المحمي)كا 
ما ك  جابة لما طرحناه مف أسئمة في مقدمة البحثإ مف نتائج تكصمنا لو ما نذكر فٍ أيتكجب عمينا  ,مقارنة 

 عمى النحك اآلتي:  كيمكف بياف ذلؾ  ,مقترحاتمف  نكصي بو

  الٌخائج  :أولا  

 شرط كقصر الضيؽ النطاؽ عمى اعتمد مف فمنيـ نطاقان  المحمي لمصطمح أف   لنا تبيف لقد -ُ
 إلى آخركف ذىب بينما, كالتعديف االستخراج لمناطؽ الجغرافي المكقع عمى المحمي المحتكل
 كيسكغكف المنياج ىذا عدة متقدمة صناعية دكؿ كطبقت المذككر لممصطمح الكاسع النطاؽ
 .الضيؽ المعنى عمى خذآم بعدة تكجييـ

 كاألحكاـ كالمحؿ كاألطراؼ الشرط خصكصية مف متأتية المحمي المحتكل لشرط المتميزة الصكرة -ِ
 السمات تمؾ مىع تيقتصر لـ المذككر الشرط فسمات, سماتو عمى انعكست كالتي منو المتكلدة
  المحمي المحتكل لشرط أف   لنا اتضح بؿ, كغيرىا كالحمائية كالتقييدية بالتبعية المتمثمة القانكنية
 المحمي المحتكل شرط ككف كالتنمكية التمكيمية سمتيو مع بحثية كقفة لنا ككانت اقتصادية سماتو 
 .االقتصادية التنمية أدكات أحد

 ف  أنية غير قاصرة عمى شرط المحتكل المحمي ك ف المعالجات لدعـ المنتجات الكطألى إتكصمنا  -ّ
ال إحياف, اخرل تتفؽ مع الشرط في جكانب معينة لدرجة تثير الخمط في بعض األ أساليب ىنالؾ

 شاممة كناجعة كسيمة هعف غيره, بعدٌ  تميزه كخصكصية ان شرط المحتكل المحمي طابعيبقى لف أ
      لتفعيؿ المحتكل المحمي في عقكد التجارة الدكلية.

خر لتزاـ عمى الطرؼ اآلإثار العقد بإضافة آف شرط المحتكل المحمي شرطان يقيد أاتضح لنا  -ْ
ستعمالو لممحتكل المحمي بيدؼ تعزيز مشاركة الصناعات الكطنية كتطكيرىا, ىذا ايكمف ب

 منظمة التجارة العالمية التي تقضي بحظر تفاقياتا عف قكاعد نو شرط استثنائيألى إباإلضافة 
ف ىذا الحظر قد رفع عف أال إ, فضمية لمسمع الكطنية عمى السمع المستكردةذا شركط تعطي األىك

 حتياجيا لتحقيؽ التنمية. إقؿ نمكان بحكـ الدكؿ النامية كاأل
مشرط لسٌباقة كرائدة بتنظيميا كانت ( كأستراليا كالنركيج ككندا كغيرىا)تبيف لنا أف  الدكؿ المتقدمة  -ٓ

ـ تطبؽ االنفتاح التجارم إال بعد أف عمدت إلى تقكية صناعتيا المحمية كل -محؿ الدراسة -



 

 انخاتمة

  
َُٓ 

باألساليب الحمائية كشرط المحتكل المحمي قبؿ االنطالؽ كفتح األبكاب لحرية التجارة العالمية, 
تباعو مف لدف الدكؿ النامية ألسباب عدة أكليا: بحكـ كضعيا االقتصادم إمف باب أكلى كاف ك 

منظمة التجارة  لدف: االستفادة مف المساحة التفضيمية الممنكحة ليا مف ثانييا كصناعتيا البدائية
حاجة العراؽ لتبني شرط المحتكل ا اظير لنا ىذا ما اخذت بو بعض الدكؿ النامية ممٌ العالمية, ك 

المحمي كىي حاجة نكعية تفرضيا طبيعة االقتصادية لمدكؿ النامية بمعنى ال فرؽ بيف حاجة 
  .مف الدكؿ النامية العراؽ كغيره

دراجو مف منافذ إلدكؿ المتبنية لشرط المحتكل المحمي قد استمدت مشركعية ا أف  لى إتكصمنا   -ٔ
 ىميا:أكاف عدة 

استبعاد النفط كالغاز كالصناعات البترككيمياكية كاأليدم العاممة مف نطاؽ تنظيـ منظمة التجارة   - أ
المنظـ في  الت خارج نطاؽ مبدأ المعاممة الكطنيةىذه المجا تفاقياتيا, معنى ذلؾ كؿٌ االعالمية ك 

الذم ييعد  عائقان أماـ تطبيؽ الشرط, كالدليؿ عمى ذلؾ أف  قكانيف الدكؿ المنظمة تمؾ االتفاقيات, ك 
لشرط المحتكل المحمي" قانكف المحتكل النيجيرم, كالقانكف الكازاخي, كقانكف المحركقات 

لمنركيج " جميعيا في مجاؿ النفط كالغاز, كىذا المجاؿ  الككنغكلي, كالكصايا النفطية العشر
 جنبية.ستثمارات األالمناسب لمعراؽ لفرض شرط المحتكل المحمي بعٌده نقطة جاذبة لال

خرل خاصة تمكنيا مف إدراج أستثناءات عدة منيا عامة ك إتمتع الدكؿ النامية كاألقؿ نمكان ب  - ب
جنبية الشرسة كالمحافظة عمى ة مف المنافسة األالشركط حمائية ألغراض حماية صناعتيا الكطني

مكاردىا الطبيعية مف االستغالؿ األجنبي كتمكيف ىذه الدكؿ مف تحقيؽ التنمية كتكازف ميزانيا 
 التجارم. 

ىذا تيعد  المشتريات الحككمية مستثناة مف مبدأ المعاممة الكطنية في السمع كالخدمات معنى   - ج
 حتياجات حككمية.ىا المحمي في المشتريات إللمدكؿ بترجيح محتكا يحؽ أن و

اعتماد اسمكب القائمة االيجابية مف لدف منظمة التجارة العالمية تحديدان في قطاع الخدمات  -د
يعطي المركنة الكافية لمدكؿ بتفضيؿ محتكاىا المحمي بقطاعات محددة مف خالؿ استبعادىا مف 

 القطاعات. تمؾ ممة الكطنية, كلمدكؿ حرية اختيارتمؾ القائمة, كما يدرج فييا يخضع لمبدأ المعا

عتماد قكاعد مفصمة امكر عدة منيا أف نجاعة شرط المحتكل المحمي يعتمد عمى أتبيف لنا  -ٕ
كصارمة إٍذ ييطمب مف الشركات االستخراجية بمكجب القانكف تقديـ خطة مفصمة لعدد السكاف 
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ـٌ تكظيفيـ, ككمية السمع كالخدمات ـٌ استعماليا المحمييف الذيف ت فضمية يالء األا  ك , التي سيت
 .ستثمارية أماـ الشركات األجنبيةلمشركات المحمية في منح الفرص اال

لى حقيقة مفادىا أف  نجاح تطبيؽ شرط المحتكل المحمي كتحقيقو لمغاية التي كضع إلقد تكصمنا   -ٖ
ة كنقص العمالة دار إلمف أجميا يتكقؼ عمى حسف تنظيـ متطمباتو كمعالجة معكقاتو كسكء ا

كضعؼ التمكيؿ, كالسيما العراؽ الذم يقبع خارج التصنيؼ العالمي لتقييـ الدكؿ مف حيث مناخيا 
ىـ الصناعات التكطيف التقني أل عد  ستثمارية, كيي بسبب فقداف جٌؿ مقكمات البيئة اال ستثمارماال

حٌؿ الكافديف, بمثابة الفرصة الكطنية كتدريبيا لتحٌؿ م العاممة تكطيف البشرم لأليادمالالرائدة ك 
 حتياجات المستثمر. إبيئة يككف فييا المحتكل المحمي بمستكل يمبي  الذىبية لتكفير

 ثانيًا: المقترحات  

نضمامو لمنظمة التجارة اتبيف لنا ضركرة تنفيذ العراؽ لشرط المحتكل المحمي في كضعو الحالي قبؿ  -ُ
تدابير الكقائية كخاصة عدـ كجكد خطة كاضحة العالمية ككنو يتمتع بكامؿ الحرية بتبني ال

يستغمو ألجؿ بناء  مف الممكف أف طكيؿ إلى كقتو  نضماـ يحتاجنضمامو ىذا ما يجعؿ االال
عمى مكاجية المنافسة ان قادر  ليككفمنظمة التجارة العالمية ب لحيف االنضماـصناعتو كتقكية اقتصاده 

المنظمة  السيما أف  ك , ستثناءات الممنكحة كدكلة ناميةساس االأجنبية الشرسة, كقتيا تعاممو عمى األ
ك بالتحكيـ بتقديـ خطة زمنية لمتخمص مف أطراؼ الدعاكم بتكافؽ بيف األ ذ تحؿٌ إ جزائيةن ليست جية ن 

محمي يدفع لو المحتكل اللزامو بإجنبي مف خالؿ لمستثمر األاثبات ضرر إىذه السياسة, كبحاؿ 
 العراقي مف خالؿ تشغيؿ الشركات كالعمالة المحمية.تعكيض مقابؿ انقاذ االقتصاد 

 ىناؾ تككف بحيث المحمي المحتكل لشرط الداعـ المؤسسي اإلطار تكفير ضركرة المشرع عمى نقترح -ِ
 الصناعة مشاركة لخطة االمتثاؿ كتعزيز لرصد كييأة, المذككر الشرط تنفيذ عمى رقابية جية

 كالقطاعات النفط قطاع بيف الركابط تعزيز بيدؼ المحمي لممحتكل إستشارم كمنتدل, الكطنية
 الطاقات استعداد بيدؼ المستقبمية المشاريع عف معمكمات تكفير خالؿ مف اآلخرل الصناعية
 بكؿ المحمية كالخدمات السمع تكريد لتسييؿ المحمييف لممكرديف الكتركني سكؽ كتنظيـ, ليا المحمية
 قانكف ألف, إلييا المقدمة كالتقارير الخطط كمراجعة دقيؽبت المختصة المحمي المحتكل كىيأة, شفافية

 لمفرص زمني كجدكؿ المحمي لممحتكل سنكية خطة بإعداد العاممة الشركات يمـز المحمي المحتكل



 

 انخاتمة

  
ُِٓ 

 يتـٌ  بحيث التكطيف عف دكرية كتقارير, التكنكلكجيا كنقؿ كالتطكير لمبحث كخطة المستقبمية الكظيفية
 .عمييا كالمكافقة بمراجعتيا كتقكـ المحمي المحتكل ىيأة إلى تقديميا

 تكطيف عمى كالتركيز التكطيف لشرط قانكنية نصكصان  العراقي المشرع يقنف أف ضركرة نقترح -ّ
 بصكرة كافة النفطية الصناعات إحتياجات العراؽ يكفر بحيث النفط لقطاع المغذية الصناعات

  .النفطية العقكد في المحمي المحتكل شرط لفرض  استعدادان  محمية
 السيماك  العراقي كالغاز النفط قانكف مشركع مف( ِّ) المادة نٌص  مراجعة إلى العراقي المشرع دعكة -ْ

 تفكيت شأنو مف كىذا, فقط الخبرة ذكم مف المستخدمة العراقية العمالة حددت التي منيا الثانية الفقرة
 المعدة كالدكرات العمؿ مف جيان تدري الخبرة تكتسب أف يمكف التي الطاقات مف الكثير عمى الفرصة

 تككف قد الفقرة ىذه كأف, الخبرة إلى بحاجة تككف الكظائؼ كؿ ليس أف خصكصان , الغرض ليذا
 لمفقرة الجديدة الصياغة تككف أف نقترح لذلؾ,  العراقية العاممة االيدم ستبعادال بيا يتذرع ذريعة
 -: اآلتي الشكؿ عمى المادة مف كالثالثة الثانية
 ما مراعاة واإلنتاج والتطوير التنقيب تراخيص وحاممي العراقية الوطنية النفط شركة عمى" اً ثاني
 لالرتقاء ذلك دون ممن تدريب عمى والعمل, الخبرة ذوي من العراقيين توظيف"  ثانياً  -:يمي

 " ومؤىالتيم العممية بمستوياتيم

    العراقيين إلى التكنولوجيا ونقل روالتطوي التدريب وفرص األبحاث زيادة عمى العمل" ثالثاً    
 ". البترولية العمميات مراحل جميع في يتعمق فيما العراقية والمؤسسات

ف يأخذ بنظر االعتبار كىك يضع قانكف منظـ لشرط المحتكل المحمي أنييب عمى المشرع العراقي  -ٓ
  -تي :كالمتمثمة باآل عدة عكامؿ أساسية

 كأساليب مكاجيتيا كالفرص المتاحة لتقميميا. يجب تحديد المعكقات كتقييميا –أ 

الفيـ العميؽ لالقتصاد العراقي كتحديد القطاعات الصناعية القادرة عمى تبني شرط المحتكل المحمي  –ب 
 .تمبية متطمبات المستثمر األجنبيبحيث تككف مستعدة  ل

 شرط المحتكل المحمي لؾ تناسب فرضعمى مستكل التنمية, كمعنى ذ يجب تكييؼ التدخؿ المحميٌ  –ج 
 مع كفاءة كميارة العمالة العراقية ككفرة المكارد المحمية, ليس بفرض نسب يعجز العراؽ عمى تكفيرىا.
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يجاد الحمكؿ لممشكالت إلرسـ المعالـ القانكنية لشرط المحتكل المحمي, كلعدـ كفاية القكاعد العامة في -ٔ
 مستقؿيجاد قانكف إـ ذلؾ البناء القانكني السميـ, نقترح المثارة كالتي اتضح لنا مف البحث قصكرىا في رس

كنعضد اقتراحنا المذككر في مشركع قانكف منظـ لجكانب شرط المحتكل المحمي  -محؿ الدراسة-لمشرط 
 تي: العراقي كعمى النحك اآل

 قانون شرط المحتوى المحمي العراقي

 : يائً زاإالقانكف المعاني مذككرة يقصد بالمصطمحات التالية اينما كجدت في ىذا  (1) ادةمال

داخؿ حدكد السمع كالخدمات المنتجة الحصة المحمية المتمثمة بالعمالة ك المحتكل المحمي العراقي: كالن: أ
 . جانب كفقان لعقكد استثماريةأمحمييف أك مف قبؿ منتجيف  يةالعراق الدكلة

ة المحمية المخطط استعماليا مف لدف المستثمر نسبة المحتكل المحمي: كمية السمع كالخدمات كالعمالثانيان: 
 خالؿ تنفيذ العقد.

 ىيأة المحتكل المحمي: جية مختصة بمراقبة تنفيذ العقكد المتضمنة عمى شرط المحتكل المحمي.ثالثان: 
 جنبية بالعمالة العراقية كبناء قدراتيـقصر العمؿ عمى العراقييف كاستبداؿ العمالة األحالؿ: خطة اإلرابعان: 
 لى االستعماؿ الكامؿ لمعمالة المحمية.إكصكالن 

 أك كيانات قانكنية يكجد مقرىا في العراؽ. مقيـ فرده  :المكرد المحميخامسان: 

استثمار جزء مف قيمة الصفقة لتكطيف صناعات كاعدة طبقان لالحتياجات التنمكية  التكطيف التقني: :سادسان 
 لمبمد.

لزامية يقدميا المستثمر لبياف نسبة المحتكل المحمي إخطة  لمحمي:الخطة التدريجية لممحتكل اسابعان: 
  لكصكؿ الييا خالؿ مراحؿ تنفيذ العقد. االمخطط 

 :باآلتي يمتـز المستثمر  (2المادة )

 .كلكية لمخدمات المقدمة مف داخؿ العراؽ كالسمع المصنعة فيوإعطاء األ - أ

رىـ لممؤىالت الالزمة لمقياـ بالميمة يترتب عميو العمؿ كبحاؿ افتقاالعراقية  عطاء االكلكية لمككادرإ –ب  
  . عداد دكرات تدريبية لتنمية قدراتيـ كاكتسابيـ الميارات الالزمةإعمى 
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 جنبيإعطاء االكلكية لمعمالة العراقية بالتكظيؼ كالتدريب عمى الكظيفة التي يحتميا اال " (3المادة )
 ".ؿ حاللخطة اإل كفقان جانب األ لتكطينيـ محؿٌ 

تككف لدييا الكفاءة لتنفيذ  ف  أبشرط  اريعتحكز الشركات العراقية عمى االكلكية في جميع المش " (4)المادة 
 " .ىذه االعماؿ 

كؿ فيما يتعمؽ بالحصكؿ عمى السمع كالخدمات الالزمة يكلى المكردكف المحميكف االعتبار األ"  (5)المادة 
 " .%, دعمان لمتعاقدات المحمية َِنسبة ال تزيد بية سعرية فضمأيـ ئعطاإإلنجاز المشاريع, مف خالؿ 

 ." عداد برامج كاضحة لتدريب الككادر المحمية العراقيةإجنبي عمى المستثمر األ " (6المادة ) 

ـ  أتضمف ما يثبت يحصؿ عمى مكافقة الجيات المعنية ي تقريران  يقدـ المستثمر"  (7المادة )  ف ما ت
  ". دمات محميةاستعمالو مف منتجات كخ

اعتماد طريقة مكحدة لحساب نسبة المحتكل المحمي تجنبان لمفساد كالتالعب استنادان إلى ( "8)المادة 
    111%*أ+ ب +ج +د ( /ي  ) تية:المعادلة الحسابية اآل

عمى االنفاؽ الكمي, إذ يمثؿ البسط  كؿ ) أ, ب , ج , د ( يضـٌ بمعنى نسبة االنفاؽ المحمي الذم  
أ =السمع : أعاله  في المعادلة عممةكيراد بالرمكز المست در المحمية كالمقاـ ىك التكمفة اإلجمالية,المصا

د =االنفاؽ عمى تنمية  .ج=تدريب كتطكير المحمييف .ب =الركاتب المدفكعة لممحمييف. كالخدمات المحمية
 ." م=  اجمالي اإلنفاؽ .المكرديف

 تي:باآل المحمي العراقيمياـ ىيأة المحتكل تتمثؿ  (: 9)المادة

 .عمميات تدقيؽ منتظمة ألغراض الرصد كتنفيذ االمتثاؿ ألحكاـ ىذا القانكف جراءإ -أ  

  .سياـ بإعداد كمتابعة متطمبات المحتكل المحمي العراقياإل  - ب

عماليـ كتعزيز قدراتيـ لتحقيؽ تنمية أ مساعدة المكرديف المحمييف كالشركات العراقية عمى تطكير -ج
  .تكل المحميالمح

 حاؿفي  ,المشركع قيمةخمسة في المائة مف  ال تقؿ عفمستثمر بغرامة  كؿٌ  " يعاقب (11) المادة
 اـ ىذا القانكف ".أحك تومخالف



 

 انخاتمة

  
ُٓٓ 

لمبادرات المزعـ يصؼ الى ىيأة المحتكل المحمي العراقي تقريران سنكيان إيقدـ المستثمر "  (11)المادة 
 ." لى الصناعات العراقيةإؿ التكنمكجيا كنق التقني التكطيفبشأف اتخاذىا 

لمعرفة -بصكرة منتظمة  لى ىيأة المحتكل المحمي العراقيإتقديـ تقارير ب مستثمراليمتـز "  (12)المادة 
خالؿ مدة العقد لقياس مدل  ستثمرداء المأ ةأالييكتراقب  -التقدـ نحك تحقيؽ نسبة المحتكل المحمي

 ." ىذا القانكف فيما يخص التزامو بأحكاـ مستثمرداء الأ الييأةتقٌييـ ك  التزامو بتحقيؽ الخطة التدريجية,

 سباب الموجبة: األ

تدعيـ كجكد الككادر  زيادة عمى, المحمية بمجاالت عدة كتنمية قدراتيا منتجاتبغية تعزيز مشاركة ال
 لشرط المحتكل المحمي  لى تكفير تنظيـ قانكنيإالمحمية بالعقكد االستثمارية, ليذا انبثقت الحاجة الممحة 

 فضالن عف تبنيو مف لدف دكؿ عدة.  نكارىاإلما لو مف أىمية ال يمكف  نظران العراقي, 
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 الوصادر


 القرآف الكريـ 
 المصادر بالمغة العربية: 

 المغوية أواًل: المعاجم
دار  ,ُ, لساف العرب,جمنظور االفريقي المصريمحمد بن مكرم بن , أبي الفضل جمال الدين -ُ

 .ََِّالحديث, القاىرة, 
 .ََِِ, طبعة اتحاد العرب, ّمعجـ مقاييس المغة ,ج بن فارس زكريا, احمد -ِ
 .ُْٖٗلبناف . -, بيركتُ, طّ, تاج المغة كصحاح العربية ,جاسماعيل بن حماد الجوىري -ّ
, عالـ الكتب, بيركت ُ, ط ّي المغة, ج , المحيط فكافي الكفاة, الصاحب, اسماعيل بن عباد -ْ

,ُْٗٗ. 
 .ُٕٖٗبيركت,  , دار العمـ لممالييف,ُ, طُ, جميرة المغة, جالبي بكر محمد بن الحسن بن دريد -ٓ
, دار الفكر, بيركت, بدكف سنة ِالقامكس المحيط ,ج, مجد الدين محمد يعقوب الفيروز ابادي -ٔ

 .طبع
 .ُِٗٗكة  المطبكعات لمتكزيع كالنشر, بيركت, , شر ُ, الكافي معجـ عربي, ط محمد الباشا -ٕ

 
 ثانيًا: الكتب القانونية

 .ََِٕاالقتصاد المصرم في ثالثيف عاـ, المكتبة االكاديمية,  إبراىيم العيسوي,د.  -1
دراسة  )شرح نظاـ المنافسات كالمشتريات الحككمي السعكدم  أحمد عبد المطيف إبراىيم السيد,د.  -2

, مكتبة القانكف كاالقتصاد, السعكدية _ الرياض ُ, طُج(بالقانكف المصرم تحميمية نقدية مقارنة 
,َُِّ. 

, دار االياـ لمنشر كالتكزيع,  ُمعكقات االستثمار األجنبي في الدكؿ العربية ط احمد ىميل الشمري, -3
 .َُِٓعماف االردف, 

 التجارة الدكلية, الزىراف لمنشر, مف دكف سنة طباعة. أدم أحمد سممان, -4
, ِالنظاـ القانكني لمؤسسات كانشطة منظمة التجارة العالمية, ج  أكرم فاضل سعيد القصير,. د -5

 .َُِٔ, المركز العربي لمنشر كالتكزيع, القاىرة, ُط
, دار العبيكاف ُالكجيز في منظمة التجارة, نقمو الى العربية, عبد االلو المالح, ط امريتا نارليكار, -6

 .ََِٖالرياض,  -عكديةالعربية السلمنشر, المممكة 
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, دار ُالحكـ العالمي في دراسة العالقات الدكلية بعد الحرب الباردة, ط اياد ىالل الكناني,د.  -7
 .ََِِالخميج لمنشر كالتكزيع, عماف االردف, 

, دار ُالحكـ العالمي في دراسة العالقات الدكلية بعد الحرب الباردة, ط اياد ىالل الكناني,د.  -8
 . ََِِكالتكزيع, عماف االردف, الخميج لمنشر 

لبناف,  -سياسة التصنيع في ضكء مقاصد الشريعة, دار الكتب العممية, بيركت باسم الجميمي,د.  -9
ُُٕٗ. 

 . َُِٔمنظمة التجارة العالمية, دار الجامعة الجديدة, االسكندرية,  جابر فيمي عمران,د.  -11
, دار النيضة العربية, ِالعالمية, ط النظاـ القانكني لمنظمة التجارةجمعة سعيد سرير,  د. -11

 . َُِّالقاىرة , 
   .اساسيات االقتصاد الدكلي, االكاديميكف لمنشر كالتكزيع, بدكف سنة طبع جميل محمد خالد, د.  -12
, دار البصائر ُالحكافز كالحماية القانكنية لالستثمارات االجنبية في العراؽ, ط جواد كاظم جبار, -13

 . َُِّلبناف,  –بيركت  لمطباعة كالنشر كالتكزيع,
الصناعة كالتصنيع في مصر الكاقع  جودة عبدالخالق. د. مثال متولي. د. منى الجرف,د.  -14

 .ََِٓ, المكتبة االكاديمية, ََِِكالمستقبؿ حتى عاـ
العبيكاف  , دارُجكرج سكركس كالعكلمة, تعريب د. ىشاـ الدجاني, ط جورج سوروس, د. -15

 .ََِّ, السعكدية, رلمنش
هلل التركستان, عصام الزامل, ناصر التميمي, خالد راشد, عمي الزميع, ىند عبدالرحمن, حبيب ا -16

التنكيع االقتصادم في دكؿ الخميج  ,دياب عمي محمد, ناجي ابي عاد, يوسف بن حمد البموشي
 .َُِٗلبناف, سنة  -, مركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات, بيركتُالعربي, ط 

 , دار الكرمؿ, عماف,ِدمة في التنمية كالتخطيط االقتصادم , طمق حربي موسى عريقات, -17
ُٕٗٗ. 

سيادة الدكؿ النامية عمى المكارد الطبيعية " دراسة في القانكف الدكلي لمتنمية  حسان ايو اهلل, -18
 االقتصادية, مف دكف سنة طبع.

 .َََِ, تبيرك , العربية الكحدة دراسات مركز, ُط, العربي النفط مستقبؿ, عبداهلل حسين د. -19
التجارة الدكلية بيف الحماية كالتحرر كالنظرية الحديثة كآثارىا في  خالد احمد عمي محمود, د.  -21

 . َُِٗ, دار الفكر الجامعي, اإلسكندرية, ُالفكر االقتصادم العالمي,ط
-, دار الكنكز لمنشر كالتكزيع, عماف ُاألدارة المالية الدكلية كالعالمية, ط خميل أحمد الكايد, د. -21

 االردف.



 

 انمصادر

 
125 

االثار القانكنية المترتبة عمى عقكد االستثمار النفطي, دار الفكر الجامعي ,  دارا رمزي توفيق, -22
 .َُِٕ, دار الفكر الجامعي, االسكندرية,  ُط

, مركز  ُاالستثمار األجنبي المعكقات كالضمانات القانكنية, ط دريد محمود السامرائي, د. -23
 . ََِٔدراسات الكحدة العربية, بيركت, 

, دار المجدالكم, عماف ُالخطكط الكبرل في االقتصاد الكضعي, ط احمد, رضا صاحب ابو د. -24
ََِٔ. 

, ُدكر االدارة في منح االجازة االستثمارية كالغاىا دراسة قانكنية مقارنة, ط رنا محمد راضي, د. -25
 .َُِٔالمركز القكمي لإلصدارات القانكنية ,القاىرة, 

, النيراف لمنشر كالتكزيع, االردف, ُفي االقتصاد السياسي,ط محاضرات رواء زكي الطويل, -26
ََُِ. 

 .َُُِلبناف,  -تصحيح العقد, المؤسسة الحديثة لمكتاب, بيركت ريمو فرج مكي, د. -27
األزمات المالية في ضكء االقتصاد االسالمي, دراسة مدعكمة مف  سامي بن إبراىيم الدوليم, د. -28

 . برنامج المنح البحثية في كرسي سابؾ
عالمية تجارة القرف الحادم كالعشريف " التجارة العالمية كالكثيقة  سمير محمد عبد العزيز, د. -29

, المكتب العربي الحديث, ُ, ط ُالختامية بيف انتياء الجات كقياـ منظمة التجارة العالمية, ج 
 . ََِٔاالسكندرية, 

 . ُٖٔٗرة, , التمكيؿ االدارة المالية, دكف اسـ المطبعة, القاىشوقي حسين -31
,مكتبة زيف الحقكقية, ُالحماية القانكنية لممنتجات الكطنية, ط شيروان ىادي اسماعيل, د. -31

   .َُِٔبيركت, 
, محاضرات في القانكف المدني المبناني, األكصاؼ المعدلة االثار صبحي المحمصاني د. -32

 .ُٖٓٗااللتزاـ, مطبعة نيضة مصر, 
 .ََِْمؤسسة التقدـ العممي, الككيت,  ,ُ, التنمية االقتصادية, طصقر أحمد صقر -33
الكجيز الكافي في القكانيف المرعية في الجميكرية العراقية كالمممككة  صالح الدين الناىي,  -34

 . ُْٖٗاالردنية الياشمية كالككيت, مصادر الحقكؽ الشخصية مطبعة البيت العربي, عماف االردف, 
غرب عمى العالـ ", شركة العبيكاف التجارة حرب " حرب ال عبد الجميل محمد مصطفى,د.  -35

 .َُِٓالرياض,  -لمتعميـ, السعكدية
, ُخيارات انطالؽ (, ط  , اقتصاد العراؽ النفطي ) فكضى تنمكية..عبد الحسين العنبكيد.   -36

 . َُِِمطبعة الساقي, سمسمة اصدارات مركز العراقي لمدراسات, 
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, ُماكيات في المممكة العربية السعكدية, طبناء صناعة البترككي عبد العزيز عبداهلل حمد الزامل, -37
 . َُِٕدار العبيكاف لمنشر, المممكة العربية السعكدية, 

عبد الرحمف سانية, دراسات في التنمية االقتصادية, مكتبة حسف  عبد المطيف مصطيفي,د.   -38
 لبناف. -العصرية, بيركت

االفريقي, مجمكعة النيؿ العربية,  السكؽ االفريقية المشتركة كاالتحاد عبد المطمب عبد الحميد, د. -39
 .ََِّالقاىرة, 

, دار ُمنظمة التجارة العالمية كاقتصاديات الدكؿ النامية, ط عبد الناصر نزال العبادي,د.  -41
 .ُٗٗٗالصفاء لمنشر كالتكزيع ,عماف ,

, مصادر االلتزاـ, دار ُالكسيط في شرح القانكف المدني,ج عبدالرزاق أحمد السنيوري, د.  -41
 . َََِلبناف,  -التراث العربي. بيركتاحياء 

الصناعات التعدينية في المناطؽ الجافة كشبة الجافة, مطابع  عبدالعزيز بن حامد ابو زنادة,د.   -42
 .ََِٓالشركؽ, الرياض ,

 لمنشر الثقافة دار, ّط, المدني القانكني في العقد آثار االلتزاـ أحكاـ, الفار عبدالقادر د. -43
 .َُُِ,عماف, كالتكزيع

, دار الفكر لمنشر ُالمسؤكلية المدنية لممستثمر االجنبي دراسة مقارنة, ط عقيل كريم زغير, د. -44
 .َُِٓكالتكزيع, مصر,

النظاـ التجارم  عالء ابو الحسن اسماعيل العالق, فائزة غني ناصر, مصطفى جاسم محمد,د.  -45
 .َُِّلنشر, بغداد, , دار المأمكف لمترجمة كاُط  العالمي الجديد منظمة التجارة العالمية,

االتفاقيات  عالء ابو الحسن اسماعيل العالق, فائزة غني ناصر, مصطفى جاسم محمد,د.   -46
الدكلية لجكلة االرغكام لممفاكضات التجارية المتعددة االطراؼ, دار المأمكف لمترجمة كالنشر, بغداد, 

َُِّ. 
 .ََِٗكالتكزيع, عماف,  , دار الميسرة لمنشرُادارة االعماؿ الدكلية, ط عمي عباس,د.  -47
 . ُٗٗٗادارة االعماؿ الدكلية, المكتبة االكاديمية, القاىرة,  عمرو حامد, د. -48
دراسة  -اإلستثمار األجنبي المباشر في الدكؿ العربية الكاقع كالتحديات فريد احمد قبالن, د. -49

, دار  ُ" ط البحريف –تكنس  -االردف  -مصر –مكسيؾ -ماليزيا  -" ككريا الجنكبية  -مقارنة 
 .ََِٖالنيضة العربية, القاىرة, 

تطكير الثقافة "دراسة اجتماعية في مفيكـ التنمية الثقافية, ترجمة احمد  فيروز راد وامير رضائي, -51
 .َُِٔ, بيركت, ُالمكسكم, ط
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الصيف االف " ممارسة االعماؿ كاالنشطة التجارية في أكثر اسكاؽ العالـ  مارك الم, جون قراىام, -51
, دار العبيكاف لمنشر, ُاطا كحيكية ", نقمو إلى العربية نكر الدائـ بابكر عبداهلل , طقكة كنش
 .  َُِِالسعكدية,

, دار مجدالكم لمنشر ُالعكلمة كتأثيراتيا عمى المجتمع العربي, ط مجد الدين خمش, د. -52
 .َُُِ-ََُِاالردف,  -كالتكزيع, عماف 

 .ََِٖاالردف,  -زىراف لمنشر كالتكزيع, عمافمبادل عمـ االقتصاد, دار ال ,مجيد خميل حسين -53
, دار الحامد لمنشر ُ, المدخؿ لدراسة عمـ الكمارؾ, ط محمد الرحاحمة, د. ايناس الخالدي د. -54

 . َُِِكالتكزيع, 
التمكيؿ كاالستثمار في االسالـ, دار الجناف لمنشر كالتكزيع,  محمد الفاتح محمود المغربي, د. -55

َُِٔ. 
شرح نظاـ المنافسات كالمشتريات الحككمية في المممكة العربية  فوزان,محمد بن براك ال د. -56

 .ََِٖ, مكتبة القانكف كاالقتصاد ,  ِالسعكدية, ط 
, دار الخميج, ِالتكامؿ االقتصادم المغاربي كالتكتالت االقميمية الراىنة, ط محمد بوبوش,د.   -57

 .َُِٕعماف,  -االردف
, دار الجامعية, القاىرة , ُمية كتحرير التجارة الدكلية, طمنظمة التجارة العال محمد صفوت قابل, -58

ََِٖ. 
اتجاىات التجارة الدكلية كأثرىا عمى التجارة الخارجية لمدكؿ  محمد عبداهلل شاىين محمد,د.  -59

 .َُِٕالعربية, شركة دار االكاديميكف لمنشر كالتكزيع, 
, ُكاثارىا عمى الدكؿ النامية, ط إتفاقيات منظمة التجارة العالمية محمد متولي محمد زايد, د. -61

 .َُِٗمؤسسة رؤية لمطباعة كالنشر كالتكزيع, االسكندرية, 
 اتفاقية الغات بيف النشأة كالتطكر كاألىداؼ, دار الندل لمطباعة ياسر زغيب,  محمد مجذوب, د. -61

 .ُٗٗٗلمنشر كالتكزيع, بيركت, 
لحككمية كمدل مالءمتيا لسكريا, ممخص سياسات اتفاقية كتشريعات المشتريات ا محمود ببيمي, -62

 . َُِِدمشؽ , 
 الجامعة دار, االلتزاـ أكصاؼ مف ككصؼ الشرط آثار, الديب أحمد عبدالرحيم محمود د. -63

 .نشر تاريخ دكف, االسكندرية, لمنشر الجديدة
النظاـ القانكني لمكافحة االغراؽ كالدعـ السمعي الصناعي  مصطفى  ياسين محمد االصبحي, د. -64

 .ََِٖمنظمة التجارة العالمية, دار الكتاب  القانكني, االسكندرية, في اطار 
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, دار الجامعة ِمنظمة التجارة العالمية  النظاـ الدكلي لمتجارة الدكلية, ط مصطفى سالمة, د. -65
 .ََِٖالجديدة لمنشر, االسكندرية, 

ية, دار شرط إعادة التفاكض في عقكد التجارة الدكل ميثاق طالب عبد حمادي الجبوري, د. -66
 َُِٕ-َُِٔالجامعة الجديدة, القاىرة 

, مستعد اـ ال: العالـ النامي كالعكلمة, دار العبيكاف  Merilee Grindleميمريممي غرندل  -67
 . ََِِلمنشر, السعكدية, 

ناصر الدين, بول ايمي ,خالد الكركي, الطاىر لبيب ,محمود امين العالم, إبراىيم بدران, الطيب  -68
 .ََِٓ, دار الفارس لمنشر كالتكزيع ,االردف,ُيكض العربي كمكاكبة العصر, طالن ىند أبو الشعر,

, ُمحددات كضمانات جذب االستثمارات االجنبية, ط نزيو عبد المقصود محمود مبروك, د. -69
 .َُِْدار الفكر الجامعي, االسكندرية, 

نشر كالتكزيع, , دار الخميج لمُالجمارؾ األردنية دراسة تكثيقية, ط ىاشم منصور الياشم,د.  -71
 .َُِٗاالردف,  -عماف

 االقتصاد في المستقبمية كآثارىا االقتصادية العكلمة آليات ,التكريتي ياسين الرحمن عبد ىيفاء -71
 .ََُِ, الحامد دار, ُط, العربي

 .َُِٖالتنمية االقتصادية, دار حميثرا لمنشر كالتكزيع , عماف , واين نافزيجر, -72
 .ََِٖالزماف, عماف, قتصادية, دارأسس التنمية اال وليد الجيوسي, -73
 .َُِٕادارة اعماؿ الدكلية, شركة دار االكاديميكف لمنشر كالتكزيع,  يوسف الكافي, د. -74

 
 ثالثًا: االطاريح والرسائل 

تحميؿ انعكاسات انضماـ المممكة العربية السعكدية لمنظمة التجارة العالمية  احمد ميدي عمي ىزازي, -1
كمية العمـك االستراتيجية,  –لة ماجستير مقدمة الى جامعة نايؼ العربيةعمى االمف االقتصادم, رسا

َُِٕ. 
شرط التعديؿ التمقائي لمعقد, رسالة ماجستير مقدمة الى كمية القانكف, جامعة  امنة ياسين مرزوق, -2

 . َُِٗالقادسية, سنة 
قانكف, جامعة أثر الشرط في حكـ العقد, رسالة ماجستير مقدمة الى كمية ال ايمان طارق شكري, -3

 .ُٖٗٗبابؿ, 
محددات االستثمار االجنبي المباشر, رسالة ماجستير, الجامعة  بالل ابراىيم عبد الرحمن الكموب, -4

 .َُِٕكمية الدراسات العميا, االردف,  –الياشمية 
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تكطيف تقنية الصناعات المساندة لصناعة التكرير بدكلة الككيت, رسالة  جاسم محمد احمد عبداهلل, -5
 . ََِٗكمية الدراسات العميا, البحريف, –ر, جامعة الخميج العربي ماجستي

السياسات الحمائية الجديدة في ضكء اتفاقيات المنظمة العالمية لمتجارة " سياسة  جعفري عمار, -6
مع اإلشارة الى حالة الصيف, اطركحة دكتكراه, جامعة محمد خيضر بسكرة,  –تخفض العممة نمكذجان 

 .َُِٖدية كالتجارية كعمـك التسيير, كمية العمـك االقتصا
مكانة االدارة في ظؿ تطكر العقد, أطركحة دكتكراه, كمية الحقكؽ كالعمـك  حميبس خضر,د.   -7

 .َُِٔ-َُِٓتممساف,  –السياسة, جامعة ابي بكر بمقايد 
, القضائي كالعمؿ الفقو ضكء عمى المغربي المدني القانكف في الشرط أحكاـ ,ناعيمي أمينة ذة د.  -8

 .ََِٕ, الثاني الحسف جامعة, كاالجتماعية كاالقتصادية القانكنية العمـك كمية, دكتكراه أطركحة
مؤسسة المدف الصناعية االردنية: دراسة تطبيقية لمتكطف الصناعي في االردف,  شيرين الحمداني, -9

 .ُُٗٗرسالة ماجستير مقدمة الى كمية الدارسات العميا, الجامعة االردنية, سنة 
تحرير التجارة الدكلية في الخدمات كانعكاساتيا عمى الدكؿ النامية, رسالة  عبداهلل احمد, عادل -11

 ماجستير مقدمة لمعيد النقؿ الدكلي كالمكجستيات, جامعة االكاديمية العربية لمعمكـ التكنكلكجيا كالنقؿ
 .َُِّ, البحرم

عكدية: دراسة تطبيقية عف تكطيف التقنية في المممكة العربية الس عبد العزيز محمد ابانمي, -11
الشركة السعكدية لمصناعات االساسية )سابؾ(, رسالة ماجستير مقدمة الى كمية العمكـ التطبيقية, 

 . ُُٗٗجامعة الخميج العربي, سنة
قادة بف شيحة محمد, مراحؿ ابراـ عقكد التجارة الدكلية, رسالة ماجستير  عبد الواحد محمد, -12

 . َُِٖ- َُِٕقسـ الحقكؽ, سنة  –ادية كالتجارية كعمـك التسيير مقدمة الى معيد العمـك االقتص
االجنبي: الحكافز كالحماية القانكنية دراسة مقارنة,  االستثمار عبداهلل حميد نصر احمد الحميري, -13

 . ََِٖالجامعة االردنية, االردف, –رسالة ماجستير مقدمة الى كمية الدراسات العميا 
رير التجارة الدكلية عمى تحقيؽ االمف الغذائي المستداـ في الدكؿ آثار سياسات تح عريبي مريم, -14

النامية, رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير, جامعة 
 .َُِّفرحات عباس, الجزائر, 

العراؽ لمدة تطكر االيرادات كأثرىا عمى التنمية القطاعات االقتصادية في  عالء حسين ميدي, -15
, رسالة ماجستير في العمكـ االقتصادية, مقدمة الى كمية االدارة كاالقتصاد, جامعة َُِٔ-َُٗٗ

 .َُِٗالقادسية, سنة 
دكر اإلستثمار األجنبي المباشر في تنمية اقتصاد المممكة العربية السعكدية,  فيصل حبيب حافظ, -16

 . ََِٓقسـ عمـك التسيير,  –التسييررسالة ماجستير مقدمة كمية العمـك االقتصادية كعمـك 
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انعكاسات اتفاؽ تدبير االستثمار المتصمة بالتجارة عمى الدكؿ  لورنا عبد اهلل حامد الدين, -17
جامعة  -النامية, دراسة مقارنة تطبيؽ عمى مصر, اطركحة دكتكراه مقدمو الى كميو الحقكؽ 

 .َُِٔالمنصكرة, 
التعاقدية رسالة ماجستير مقدمة الى كمية الحقكؽ  النظاـ القانكني لالشتراطات محجوب نادية, -18

 .َُِِ-َُُِكالعمـك السياسية, جامعة تممساف 
دراسة مقارنة, رسالة -النظاـ القانكني لدعـ المنتجات الكطنية  مرتضى عبد الحمزة ىاشم, -19

 .ََِِماجستير مقدمة لكمية القانكف جامعة القادسية, سنة 
ة إلنضماـ العراؽ إلى منظمة التجارة العالمية دراسة مقارنة, االبعاد القانكني موج ماجد جبار, -21

 .َُِٗجامعة القادسية,  –رسالة ماجستير, كمية القانكف 
دراسة كتحميؿ العكامؿ المؤثرة عمى عممية اجتذاب االستثمار االجنبي  وسيم محمد ىاشم جبر, -21

لية العميا جامعة عماف العربي, المباشر, اطركحة دكتكراه مقدمة الى كمية الدراسات االدارية كالما
ََِٕ. 

 رابعًا : البحوث والمقاالت

  البحوث -أ

تأثير انضماـ المممكة العربية السعكدية التفاقية المشتريات الحككمية  ابراىيم محمد الحديثي,د.  -1
التابعة لمنظمة التجارة العالمية عمى احكاـ نظاـ المنافسات كالمشتريات السعكدم, بحث منشكر 

 . َُِٔ, ُِٖالمغربية لإلدارة المحمية كالتنمية, العدد  بمجمة
نحك نظرية عامة لصياغة العقكد: دراسة مقارنة في مدل القكة الممزمة  احمد السعيد الزقرد,د.  -2

 .ََُِ, ّ, العدد ِٓلمستندات التعاقد, بحث منشكر بمجمة الحقكؽ, الككيت, المجمد 
ة التجارة العالمية: تحميؿ التفاقية إجراءات اإلستثمار اإلستثمار في ظؿ منظم احمد محمد النقراط, -3

كمكاقؼ الدكؿ النامية منيا, بحث منشكر بمجمة العمكـ االقتصادية  TRIMSالمرتبطة بالتجارة 
 .َُِّ, ُ, العدد ُكالسياسية, المجمد 

العراقي,  انضماـ العراؽ إلى منظمة التجارة العالمية كتداعياتو عمى االقتصاد اديب قاسم شندي,د.  -4
كمية االدارة كاالقتصاد, العدد –بحث منشكر بمجمة الغرم لمعمـك االقتصادية كاالدارية, جامعة الككفة 

ُُ ,ََِٗ . 
إنضماـ العراؽ إلى منظمة التجارة العالمية)خيارات  جعفر طالب احمد, زينة خضير محمود,د.  -5

, االصدار ُية كاالدارية, المجمد القبكؿ كالرفض(, بحث منشكر عمى مجمة الككت لمعمكـ االقتصاد
 . َُِْ, سنة ُّ
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منظمة التجارة العالمية كالدكؿ النامية, بحث منشكر عمى المجمة االفريقية  جمال مفتاح المعماري, -6
    WWW. Maspolitiques . Comمنشكر عمى الرابط:  .َُِٖلمعمـك السياسية, سنة 

كفرض التكطيف الصناعي في نيجيريا, بحث قانكف المككف المحمي  جميل حممي عبد الواحد,د.  -7
 .َُِٔ, ِٖمنشكر عمى دار المنظكمة, العدد 

كريـ عبيس حساف, تحرير التجارة الخارجية كآثارىا عمى اقتصادات  حسين عباس حسين الشمري, -8
جامعة بابؿ, -الدكؿ النامية بشكؿ عاـ كالعراؽ بشكؿ خاص, بحث مقدـ الى كمية اإلدارة كاالقتصاد

َُِٖ. 
الجات كعكائد النفط العربي, بحث مقدـ الى المؤتمر العممي الخامس : االقتصاد  حسين عبداهلل,. د -9

 .ُٖٗٗالعربي كتحديات القرف الكاحد كالعشركف, القاىرة, نكفمبر 
تكطيف الصناعة الخدمية في المجتمع السعكدم: دراسة اجتماعية  خالد بن عبد العزيز الشريدة, -11

, ُٓٔ, العدد ْتصنيعية الحالية, بحث منشكر مجمة جامعة االزىر, المجمد تطبيقية عمى السياسة ال
 . َُِٓالسعكدية, 

اثر انضماـ الدكؿ العربية الى منظمة التجارة العالمية )إشارة الى حالة  دورين بنيامين ىرمز, -11
 ََُِ, سنة ِّكالدكلية, االصدار  العراؽ( بحث منشكر بمجمة مركز المستنصرية لمدراسات العربية

. 
مكانية تطبيقيا في النظاـ  سراء سالم داؤد, عدي سالم عمي,د.  -12 ضريبة القيمة المضافة كا 

جامعة المكصؿ,  -الضريبي العراقي, بحث منشكر في مجمة تنمية الرافديف, كمية االدارة كاالقتصاد 
 .َُِٖ, سنة ُُٖ, العدد ّٕالمجمد 

ظائؼ في االلفية الثالثة, بحث لندكة تحديات ادارة تكطيف الك  سعد بن مرزوق العتيبي, د. -13
كمية العمـك المالية كاالدارية,  –"التكطيف في القطاع الخاص الظاىرة كالحمكؿ ", جامعة الممؾ سعكد 

 .السعكدية
االتفاقية العامة لتجارة الخدمات كاثارىا المحتممة عمى  عبد الخالق دبي عبد الميدي الجبوري,د.  -14

ر بمجمة كمية االدارة كاالقتصاد لمدراسات االقتصادية كاالدارية كالمالية, االقتصاد العراقي, بحث منشك 
 . َُِْ, ّ, االصدارٔمجمد 

حماية المنتج المحمي في العراؽ كاالستفادة مف  عبدالكريم جابر شنجار, وحيدر كاظم ميدي, د. -15
 التجربة التركية, بحث مقدـ الى جامعة القادسية كمية االدارة كاالقتصاد.

إنضماـ العراؽ إلى منظمة التجارة العالمية: الكاقع كافاؽ المستقبؿ, بحث   فاضل الحيالي,عبداهلل -16
 . َُُِ, ِّ, العدد ٖمنشكر بمجمة دراسات اقميمية, جامعة المكصؿ, المجمد 
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عمي حسن الزىراني, وعد عويض, سديم عثمان, ىديل عبداهلل, سمر سعيد, مزنو سعد  د. -17
دراسة ميدانية عمى المجتمع السعكدم, بحث منشكر في مجمة العمـك القيمة المضافة:  الحارثي,

 .َُِٖ, سنة ٗ, العدد ِالمركز القكمي لمبحكث, المجمد  -االقتصادية كاالدارية كالقانكنية
منظمة التجارة العالمية كتحرير تجارة الخدمات: التطكرات  عمر محمود ابو عيدة, د. -18

منشكر بمجمة الجامعة االسالمية لمدراسات االقتصادية كاالنعكاسات عمى الدكؿ النامية, بحث 
 .َُِْ, ُ, العدد ِِكاالدارية, مجمد 

منظمة التجارة العالمية كانعكاساتيا عمى االقتصاد العراقي, بحث  فاتن حسن محمد صديق, د. -19
 .َُِّ, سنة ُُْ, االصدار ّٓمنشكر بمجمة تنمية الرافديف, المجمد 

دراسة كتقكيـ بيئة االستثمار في  وي, حيدر عبد راضي الدلفي,كامل عالوي كاظم الفتال  د. -21
 .َُِِ, سنة ُ, المجمدٔالعراؽ, بحث منشكر مجمة الككت لمعمـك االقتصادية كاالدارية, االصدار

مشتريات الحككمة في اتفاقيات التجارة الحرة, بحث مقدـ إلى المؤتمر االقميمي:  مارتن خور, -21
 ََِٗقيات التجارة الحرة في المنطقة العربية: االثار كاالفاؽ, القاىرة , سياسات تحرير االقتصاد كاتفا

. 
سياسات التكطف الصناعي في الكطف العربي كاثرىا عمى استقرار  ماىر صبري درويش, د. -22

 .َُِّ, سنة ّٕالعمالة, بحث منشكر بمجمة كمية بغداد لمعمـك االقتصادية الجامعة, العدد 
حسف عالكم, الحمائية الجديدة حرب العمالت كأىمية تفعيؿ دكر محمد  محمد االمين شربي,  -23

 .َُِْ, ُْمنظمة التجارة العالمية, بحث منشكر بمجمة الباحث, جامعة قاصدم مرباح, عدد 
رأس ماؿ المخاطر نمكذج كاعد لتمكيؿ المشركعات الريادية في المممكة  محمد سعد الناصر, د. -24

  .َُِِماجستير ,العربية السعكدية بحث مكمؿ لدرجة ال
نحك تطبيؽ برنامج االكفست كخطكة في تشجيع  محمد عباس احمد, ناجحة عباس عمي, د. -25

االستثمار االجنبي كالتجارة الخارجية لمعراؽ, بحث منشكر بمجمة كمية بغداد لمعمكـ االقتصادية 
 .ََُِ, سنة   ِْ, العدد ُجامعة النيريف, المجمد  الجامعة,

الضريبة عمى القيمة المضافة "بيف مشكالت التطبيؽ كحمكؿ  باسي,محي سامي محمد الش د. -26
الكاقع" , بحث منشكر في مجمة البحكث المالية كالضريبية, الجمعية المصرية لممالية العامة 

 . َُِٖ, سنة ُُْكالضرائب, العدد 
د مكقؼ المشرع االردني لمعالجة الشركط التقييدية الكاردة في عقك  مراد محمود المواجدة, -27

, سنة ِ, العدد ٖالترخيص, بحث منشكر في مجمة جامعة الشارقة لمعمـك الشرعية كالقانكف, المجمد 
َُُِ. 



 

 انمصادر

 
125 

   المعاممة الخاصة كالتمييزية لمدكؿ النامية في المنظمة العالمية لمتجارة احد  مفتاح حكيم, -28
ف عاشكر بالجمفة, رىانات جكلة الدكحة, بحث منشكر بمجمة الحقكؽ كالعمكـ االنسانية, جامعة زيا

 . َُِْ, ُٖالعدد 
محددات االستثمار األجنبي المباشر في اقطار عربية  مفيد ذنون يونس, دينا احمد عمر,د.   -29

 . ََِٔ, سنة ُٓكمية الحدباء, العدد  –مختارة, بحث منشكر بمجمة بحكث مستقبمية 
 قييد كالتعميؽ, بحثالفرؽ بيف شرطي الت منصور حاتم الفتالوي, د. إيمان طارق الشكري, د. -31

   www.uobabylon.edu.iq:منشكر عمى مكقع كمية القانكف, جامعة بابؿ, عمى مكقع
برنامج االكفست: بعض التجارب العربية, بحث منشكر عمى مكقع المعيد  ناجي التوني , د. -31

 . api.org-http://www.arab.عمى الرابط ََِِ, مايك  ِالككيت, العدد  –العربي لمتخطيط 
تكطيف الكظائؼ مف كجية نظر العامميف في قطاع التجارة,  نبيو عبد الرحمن بن سميمان الجبر, -32

كمية اآلداب كالعمـك االنسانية,  –بحث منشكر بمجمة الممؾ عبد العزم, جامعة الممؾ عبد العزيز 
 .ََِٕ, ُٓمجمد 

تداعيات إنضماـ العراؽ إلى منظمة التجارة العالمية كما يترتب  ي,نزار كاظم صباح الخيكان د. -33
 .ََُِ, ُٓ, العدد ّعمييا مستقبالن, مجمة الغرم لمعمكـ االقتصادية كاالدارية, المجمد 

تحديات اماـ إنضماـ العراؽ إلى منظمة التجارة  سنان عبد الحمزة تايو, , د.نظام جبار طالب د. -34
تحميمية, بحث مقدـ إلى المؤتمر العممي الرابع لكمية القانكف جامعة البصرة العالمية: دراسة قانكنية 

 .َُِٖ/ّ/ِٗباالشتراؾ مع كمية شط العرب الجامعة في 
, بحث منشكر بمجمة كمية االدارة ََِّالعراؽ كمنظمة التجارة العالمية بعد عاـ  ىمسة قصي, -35

 . َُِٖ, سنة ُ, العدد َُمجمد كاالقتصاد لمدراسات االقتصادية كاالدارية كالمالية, ال
اإلستثمار األجنبي المباشر كالمنظمة العالمية لمتجارة: تحميؿ كتقييـ اتفاقية إجراءات  وليد حفاف, -36

, ُُاإلستثمار المتصمة بالتجارة عمى الدكؿ النامية, بحث منشكر بمجمة رؤل االقتصادية, العدد 
َُِٔ. 

ردف: مساىمتيا في الناتج المحمي االجمالي كاثر الصناعة التحكيمية في اال وليد حميدات, د. -37
كمية -الطمب المحمي عمييا, بحث منشكر في المجمة العممية لالقتصاد كالتجارة, جامعة عيف شمس

 .ُٔٗٗ, سنة ُالتجارة, العدد
عقبات انضماـ العراؽ إلى منظمة التجارة العالمية, بحث منشكر بمجمة  يوسف عودة غانم, -38

 . َُِٖ, ّْ, العدد ُُنكنية كالسياسية, مجمد الككفة لمعمـك القا
نقؿ كتكطيف التكنكلكجيا في قطاع االدكية: دراسة حالة دكلة الككيت,  يوسف يعقوب السمطان, -39

 . ُٓ, العدد ُّبحث منشكر عمى منظمة الخميج لالستشارات الصناعية, المجمد 
 

http://www.uobabylon.edu.iq/
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 المقاالت  -ب

عمى ارجميـ .. لنعد إلى طاكلة المفاكضات, مقاؿ كي ال يطمؽ العراقيكف النار  احمد الجبوري,د.  -1
   https://alghad.com, عمى الرابط: ََِِديسمبر ِمنشكر صحيفة الغد, بتاريخ , 

  رؤية استراتيجية, مقاؿ عمى جريدة  متطمبات تكطيف التكنكلكجيا العسكرية: اشرف محمد الكشك, د. -2
 َِنكفمبر  ِٓ, بتاريخ  ُِّْٓد ج, العداخبار الخمي

, مقاؿ منشكر عمى جريدة اـ ََِّنسابؽ الزمف لتحقيؽ رؤية المممكة  األمير محمد بن سممان: -3
ـ, عمى ََِِديسمبر  ُُىػ المكافؽ ُِْْربيع اآلخر  ِٔ, بتاريخ الجمعة ُْٖٔالقرل, العدد: 
    https://www.uqn.gov.saرابط التالي: 

لمصناعة السعكدية؟, مقاؿ منشكر عمى صحيفة المجمة, « اكتفاء»ماذا يعني برنامج  إيمان أمان, -4
 ُِْْٖ/https://arb.majalla.com/node ,عمى رابط التالي:َُِٖديسمبر  ّبتاريخ 

منظمة التجارة العالمية كالدكؿ النامية, مقاؿ منشكر عمى المجمة االفريقية  ي,جمال مفتاح العمار -5
 eu www.diablodesing. .عمى المكقع التاليَُِٓ/ اب /ٖخ لمعمـك السياسية بتاري

األجنبية, مقاؿ منشكر  محافظ البصرة يعمف االتفاؽ مع كزارة النفط بعدـ جمب العمالة ,حسين عمار-6
   .https://www.ina.iq: , عمى الرابطَُِِكانكف ثاني  ِٖخميس بتاريخ  

جكالت التراخيص النفطية باألرقاـ, مقاؿ منقكؿ عف ندكة د. صباح الساعدم, د.  حمزة الجواىري,-7
. منشكر عمى الرابط: َُِٗ/ٓ/ِٕعبد الميدم العميدم, جامعة النيريف, بتاريخ

https://almasalah.com.      
, مقاؿ منشكر عمى جريدة ََِّبرنامج تعزيز الشخصية السعكدية الطريؽ الى  خالد الربيش,-8

  https://www.alriyadh.com . مقاؿ منشكر عمى الرابط:َُِٖنكفمبر  ُٖالرياض, السعكدية, 
يف المحتكل المحمي كالمنتج المحمي كالمشتريات الحككمية, مقاؿ منشكر عمى ب خالد بن حمد المالك,-9

 https://www.al-, عمى الرابط التالي:ََِِفبراير ُِالسعكدية, بتاريخ -صحيفة الجزيرة 
irah.comjaz. 

الحمائية التجارية مذىب اقتصادم لحماية الصناعة الكطنية مقاؿ منشكر بتاريخ  دالل العكيمي, -11
 http\\annabaa. Org .Arabic \economicrepots :, عمى الرابطَُِٔ\ُِ\ُٗ

https://alghad.com/
https://www.uqn.gov.sa/
https://arb.majalla.com/node/48421
http://www.diablodesing/
https://www.ina.iq/
https://almasalah.com/
https://almasalah.com/
https://www.alriyadh.com/
https://www.al-jazirah.com/
https://www.al-jazirah.com/
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 ُما ال تعرفو عف الميرككسكر, مقاؿ منشكر عمى شبكة النبأ, بتاريخ األحد دالل العكيمي, -11
 .  https://annabaa.org عمى الرابط:, َُِٗتمكز

الكشؼ عف صفقات ىائمة لمسالح أبرميا محمد بف سمماف في الكاليات المتحدة ,  رفعت سميمان, -12
  arabic.rt.com/middlehttps//:عمى رابط التالي: , مقاؿ منشكرَُِٖ.َّ.ِٔتاريخ النشر:

 east/ّّْٕٗٔ  
    تخطيط السياسة التعميمية كالتحديات الحضارية المعاصرة, مكتبة االنجمك  سعاد محمد عبد,د.  -13

 https://M.eluntan , مقاؿ منشكر عمى جريدة الكطف عمى الرابط: َُِّالمصرية, 
news.com 

انكاع ) لمتكطيف المكجو( تزيد عدد الكظائؼ كتقمص البطالة, مقاؿ عمى جريدة  ْ ي,سعيد الزىران -14
  //: www.al.madinahttps ., منشكر عمى الرابط:َُِٕ/ٗ/ِِالمدينة _ السعكدية, بتاريخ  

Com 
ناء عف الكافديف في خطة جديدة لتكطيف كظائؼ الجيات الحككمية كاالستغ سمين احمد, -15

 https: \\ WWW. Alnasr. newsعمى الرابط:  ََِِ/ّ/ِِاالمارات, مقاؿ منشكر بتاريخ 
.com.    

برنامج االكفست )التعادؿ التجارم( مقاؿ منشكر عمى الرابط :  عبد الحسين العنبكي,د.  -16
omhttps://www.authorstream.c 

 الجات األىداؼ كالمبادئ, مقاؿ منشكر عمى المكقع  –الجات كنيب الجنكب عالء كمال, -17

www. m .alhewar .org.  
قكاعد التبعية كمدل اثرىا في العقكد المالية مقاؿ منشكر في مجمة دراسات  عمي احمد الندوي, -18

     .ََِٕ-قُِْٖ, سنة ُ,العددُْاقتصادية اسالمية, المجمد 
جك بايدف كالتحديات الكبيرة التي تنتظره في الشرؽ االكسط, مقاؿ منشكر بتاريخ  ليز دوسيت, -19

 .https://www.bbc.com , عمى الرابط :َُِِيناير/ كانكف الثاني  ِّ
(, مقاؿ منشكر عمى صحيفة   OFFSETبرنامج العمميات المتقابمة )االكفست محمد التويجيري, -21

 .hittps // knowledgeholders. Wordpress, منشكر عمى الرابط:  ََِٗالقبس, سنة 
com.    

https://annabaa.org/
https://arabic.rt.com/middle
https://m.eluntan/
http://www.al.madina/
https://www.authorstream.com/
https://www.authorstream.com/
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 خامسًا: التشريعات
 الدساتير ومتون القوانين-أ
 .المعدؿ ُٕٗٗلسنة  ُِرقـ  عراقيقانكف الشركات ال -ُ
 . ُٖٗٗسنة  ٖٗقانكف المناقصات كالمزايدات المصرم رقـ  -ِ
 .َََِلسنة  ُٗقانكف دعـ العمالة الكطنية الككيتي رقـ  -ّ
 .ََِٓدستكر العراقي لسنة ال -ْ
 . ََِٔلسنة  َّٕقانكف المعادف كالتعديف لدكلة غانا رقـ  -ٓ
 .المعدؿ ََِٔلسنة  ُّستثمار العراقي رقـ قانكف اال -ٔ
 . ََِٔلسنة  ْقانكف االستثمار في اقميـ كردستاف العراؽ رقـ  -ٕ
 .المعدؿ ََِٕلسنة  ْٔتثمار الخاص في تصفية النفط الخاـ العراقي رقـ سقانكف اال -ٖ
 .المعدؿ ََُِلسنة  ُُقانكف حماية المنتجات العراقية رقـ  -ٗ

 .ََُِسنةل ِِرقـ العراقي  مركيةجالقانكف التعريفة  -َُ
 .َُُِمشركع قانكف النفط كالغاز العراقي لسنة  -ُُ
 .َُُِقانكف التعديف الغيني لسنة  -ُِ
 . َُِٓلسنة  ٓيؿ المنتجات المصرية في العقكد الحككمية رقـ قانكف تفض  -ُّ
 .َُِٓ لسنة ّٕ رقـ العراقي العمؿ قانكف -ُْ
 .َُِٔ لسنة ِٖ رقـ الككنغكلي الجديد المحركقات قانكف -ُٓ
قانكف المكازنة العامة االتحادية لجميكرية العراؽ لمسنة المالية  َُِٕلسنة  ْْرقـ قانكف   -ُٔ

َُِٕ.    
 َُِٖقانكف المكازنة العامة االتحادية لجميكرية العراؽ لمسنة المالية  َُِٖة لسن ٗرقـ قانكف  -ُٕ

https://www.shorouknews.com/
https://elaph.com/Web/Economics
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 َُِٖلسنة  ٖقانكف إدارة المكارد البشرية لحككمة دبي رقـ  -ُٖ
 .َُِٗقانكف المكازنة العامة االتحادية لجميكرية العراؽ لمسنة المالية  َُِٗلسنة  ُرقـ قانكف  -ُٗ

 
 تعميمات ال: االنظمة و ب
 

بشاف حماية االقتصاد القكمي مف االثار  ُٖٗٗلسنة  ُُٔفيذية لمقانكف المصرم رقـالالئحة التن -ُ
 لية.الناجمة عف الممارسات الضارة في التجارة الدك 

 .َََِستثمار في المممكة العربية السعكدية لسنة نظاـ اال -ِ
 .ََِٗلسنة  ِنظاـ االستثمار العراقي رقـ  -ّ
 .َُِْلسنة  ِقـ تعميمات تنفيذ العقكد الحككمية العراقي ر  -ْ
 .َُِٓنظاـ الشركات السعكدم سنة  -ٓ
 .َُِٓلسنة  ٓقانكف تفضيؿ المنتجات المصرية في العقكد الحككمية رقـ  الالئحة التنفيذية مف -ٔ
 ٗ/, بتاريخٖٓنظاـ المنافسة كالمشتريات الحككمية السعكدم الصادر بمرسكـ ممكي رقـ  -ٕ

/ُِْْٕ. 
بتاريخ  ُِٖ عكدم الصادر بمرسكـ ممكي رقـنظاـ المنافسة كالمشتريات الحككمية الس -ٖ

ُّ/ُُ/َُْْ 
الالئحة تفضيؿ المحتكل المحمي كالمنشآت الصغيرة كالمتكسطة المحمية كالشركات المدرجة في  -ٗ

 – ّ -ِٗبتاريخ  ِْٓالسكؽ المالية في االعماؿ كالمشتريات الصادرة بقرار مجمس الكزراء رقـ 
 . َُِٗ/ُُ/ِٔق المكافؽ  ُُْْ

لنظاـ المنافسات كالمشتريات الحككمية الصادرة بمكجب القرار الكزارم التنفيذية الالئحة  -َُ
 .قُُْْ/ ٖ/ُُبتاريخ  ّْٕٗرقـ 

 
 نماذج العقود ج:

  .في العراؽحقؿ االحدب النفطي ل االنتاج الخدمة كتطكيرعقد  -ُ
 .عقد أنشاء البنى التحتية لساحة تكييؿ كسالمة الحكضيات فرع الديكانية -ِ
 .حطة تعبئة كقكد التقية المشيدةعقد تشغيؿ م -ّ
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 : القرارات القضائية دساً سا
 , قرار منشكر. َُِٕلسنة  ُٕقرار المحكمة االتحادية العميا رقـ  -ُ
 ., قرار منشكرَُِٗلسنة  ٔٔقرار المحكمة  االتحادية العميا رقـ   -ِ
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(Abstract) 

    It is the subject of the legal framework for the Local Content Requirement 
,One of the updated and vital topics in the legal field, Due to the scarcity of 
specialized studies on it, So we tried to find a precise legal regulation for it, 
The condition is based on the idea that the foreign investor is bound by all that 
is local to the host country, Several countries have adopted a local content 
policy, In order to organize the work of foreign companies operating within its 
borders, It obligates it to meet the minimum purchase requirements for goods 
and services from local sources, In order to achieve the development of the 
local industry by enhancing its participation in the implementation of investment 
contracts and in hiring and promoting local labor. 

    The issue of the local content requirement raises a jurisprudential debate 
about the legality of its adoption, As the positions differed towards the condition 
between the ban and the application, Delving into the provisions of the WTO 
agreements leads us to legal outlets Legitimacy is granted to the inclusion of a 
local content requirement, Through the preferential treatment granted to 
developing countries and the exceptions mentioned in this regard, In addition, 
government procurement is excluded from the principle of national treatment, 
This gives them the right to favor their local content in government purchases, 
In addition, the field of oil, gas, petrochemical industries and manpower are all 
outside the scope of the WTO regulation, It serves as a fertile ground for 
imposing the local content requirement. 

    And the inclusion of any new legal idea is not an easy matter, as it faces a 
number of obstacles standing in its way, Such as the lack of legislative cover 
that binds local content, Not to mention the need to know the impact of 



 
Abstract 

 

 
B 

adopting the local content requirement on Iraq's accession to the World Trade 
Organization, After studying this effect, we found out that the local content 
requirement is not inconsistent with Iraq's accession to the World Trade 
Organization. 
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