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 انبحثمهخص 
العقدد االدار  الددولا الدت ات داو أد ل واقدر واقعيد    إطيا  مؼها في عمدت الدول والمتعاقدين 

تأددددتلد الددددت الرعددددابي  العقديدددد   ددددين النددددرعين عددددا موا ودددد  الم ددددانر العامدددد  التددددا تودددددد االأددددتقرار 
االقتصاد  للعقد  ملانوا تأليم نرعا العقد  التعامل مع اللتابج المترت   عن ممارأ  الدول  لأدلناتوا 

عدددا التعامدددل مدددع االأدددتقبللي  اقتصددداد  للعقدددد  مارأدددين عيدددن عادددر   العامددد   ومدددا تندقدددن مدددن اعدددنرا 
تلفيدذ العقدد  اللدال عدمان اأدتمرار المتغيرات  تقلي  عقدي  يتراعت عليوا النرعان. و القددر الممادن ل

 المنلو .

عدا نقيقتودا معمدول   ذات االأدتقبلل الدذاتا ان العمالات التعاقدي  عا العقد االدار  الددولا
اإلدا يي    مين حاة ي  إندار العدمالات التقليديد  للعقدود  ات التوازن المدالا للعقدد اإلدار  عا لهري ا و

اتؼزيي    صييهاها اؼييادت ب ب ييز ااتاااميياد اتما يياد  امييا يعييمن بييتارض اتؼزيي   ػيي   بؼيي   بتارحيي 

لدذل  ت تلد   ؛  أدو  ان مدن يقدوم  ودذم المومد  نرعدا العقدد ولديس القاعدا ااقاصاد  اتى ااخاال 
  لد   مصدالا الت دار  الدوليدد عدمالات التنصدين القدالولا للعقدد ان العقدد الددذ  ت رمدن الدولد  ويتع عدن

أدلل   يدد الودا تلتقدا معودا عدا م -ي عع للمرا ع  من ق ل النرعين  م درد ون تندرو عليدن مأدت دات 
اعمالوددا   عددبل يتلددترن عيوددا قلدد  اقتصدداديات العقددد  ددل يافددا عددا أدد يل عاددر  الم ددانر التددا تأتلوعددوا

  وتعددرم مصددالا م االأددتقرار االقتصدداد ومرا عد  العقددد لم ددرد ون يتصددي  العقددد اإلدار  الدددولا عددد
 .المتعاقد الملروع  والمتوقع  الت العرر 

  مأددت د ينددرو عليددن وهددا  ددذل  لددرون عقديدد  قواموددا مرا عدد  العقددد مددن ق ددل النددرعين مددع و
م انر والتعامل معوا  مألاين التعاقدي  عا مواا   ال المتعاقدين قدر من النري  ملا  لويعرقل تلفيذم

وو اعدداد    دين النددرعين والملدداعع الدددولا  إعدداد  توزيدع الم ددانر اإلدا  : التاييدد  القددالولا للعقدد همدا
 .التفاوم  يصل الت ترتي  التزامات  ديد  تعمن اأتمرار تلفيذ العقد 
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 ادلقذمة
 ات حث:اتاؼ يف امتضتع  أ ا:

ن  وهوددددرت المومدددد  االأددددت اقي  لعددددمالات التنصددددين القددددالولا للعقددددد   إ وددددام الم ددددانر وا 
لتنول دون ندوث و  اعنرا  يصي  اأتقرار اللهدام القدالولا  -اإلداري  والتلريعي  من مصادرها 

 عاعليتوا عا نماي  التوازن القالولا للعقد اإلدار  الدولا من -للعقد  اما تم االتفا  علين علد ا رامن 
االعنرا   عا المرانل األولدت. لادن  تدواتر تن يقودا   درزت معودا اأدتنال  قالوليد  وواقعيد   إمااليد  
ال زم  غل يد الدول  عن ممارأ  ألنالوا العام  لال منل    صوصًا ما يتعل   ات اذهدا لم موعد  

قديريد    يدد ان من اإل راءات العام   ذاتوا ها ملروع  لتنقي  المصلن  العام   مو د  أدلنتوا الت
تواترهددا يتدديا للدولدد  المتعاقددد  الوصددول الددت لفددس لتددابج المصددادر  الم الددر  لنقددو   االتددلميم وو لددزو 

 .الملاي  وو االأتيبلء
العقديد  عدا التعامدل مدع التندورات المأدت د  علدد تلفيدذ  ذاتي الأالي  األمأل   ععبًل عن ون

ن   عوام  ح  اقاصادي  أكث  يماار  العقد وتف  مع عدمالات التنصدين القدالولا للعقدد عدا الق دات و وا 
تقدد  علددد ال  للعقددد اإلدار  الدددولاعددمالات االأددتقبلل الددذاتا  ألن ؛التلددريعا وعدددم المأدداس  العقددد

توازلدن االقتصداد  و  و دراء يمدس للتعامدل مدع أدتلوم التعدويم  دراء قلد  اقتصداديات العقدد   دل تت 
مرا عدد  العقددد لموا ودد    لالوددا تمتدداز  التأددليم للدولدد   ممارأدد  تفوقوددا القددالولا مقا ددل  عدددم االأددتقرار

وال ت ودددم عودددا عدددمالات تتعامدددل مدددع لتدددابج الم دددانر  لدددذل  ؛الم دددانر اللدددا م عدددن هدددذم الم دددانر
اعداد  توزيدع الم دانر االقتصدادي   دين الندرعين   مدا يندد وو ي فد   وأ ا وا  وذل  لماز تقددم  دن مدن

 عغون االقتصادي  علت المتعاقد.من ال
  اهم   ات حث: -:ثاح ا

ت دو وهمي  ال نث عا نداق  هذم العمالات التا تلال ملدن عقددًا ذايدًا لمدا اأدت د عليدن مدن 
  وهدددا عدددا الوقدددت لفأدددن ال تغدددل يدددد الدولددد  عدددن الددددولا اإلدا  م دددانر تعيددد  تلفيدددذ المتعاقدددد للعقدددد 

يريد  وعد  مقتعديات   ععدبًل عدن ممارأدتوا لأدلنتوا التقدعدا تعديلدن والوابدن ااحفي اد ممارأد  نقودا 
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 اإلدا ييي تتعامددل مدع اللتدابج المترت د  علددت الم دانر تعددمن مرا عد  العقدد و  لاولودا المصدلن  العامد ؛
التددددوازن  اسيييياؼادتوالتلددددريعي  واالقتصددددادي   تاييدددد  معددددمون العقددددد مددددع المأددددت دات  إعمددددال لددددرن 

 ترتي  االلتزامات من  بلل لرن اعاد  التفاوم. دتإػااالقتصاد  وو 

 مشكه  ات حث:-ثاتثا: 

الم ددانر التددا  التعامددل مددع  ال نددث عددا عددمالات المتعاقددد ذات االأددتقبلل الددذاتا للعقددد عددا
 أهمها:لعل  بساؤاد الدولا يتقير عد   اإلدا  تعي  تلفيذم للعقد 

 اتذاب ؟ما ها عمالات االأتقبلل  -1
 الدولا؟ اإلدا  عن عمالات التنصين القالولا للعقد  األداءما يميزها من نيث  -2
عدا ما صل  عمالات االأتقبلل الذاتا  لهريات التدوازن المدالا  المعمدول  ودا اعدمال  تقليديد   -3

 ؟ اإلدا ي اللهري  العام  للعقود 
الدددولا دون  اإلدا  د لمدداذا تتعددد عددمالات واقددر واقعيدد  وععالدد  عددا تأددويل تلفيددذ المتعاقددد للعقدد -4

 عواب  
 منهج   ات حث: -: ااؼا

ان الرايز  الربيأد  لمدلوج ال ندث عدا موعدوو اعدمالات االأدتقبلل الدذاتا عدا العقدد االدار  
 المقارلد   الدولا( َتأَتلد علت ات او االأتقراء والتنليل لآلراء الفقوي  وقرارات التناديم والقواعدد القالوليد 

ذات الصددل ؛ نتددت يماددن عوددم و عادهددا ومقاصدددها وذلدد   وددد  االناندد    والدد  الموعددوو الم تلفدد  
  ملو ي  موعوعي .

 خط  ات حث -خامسا:
 نلددد ل صدددل الم نل دددينأدددل نث عدددمالات االأدددتقبلل الدددذاتا للعقدددد اإلدار  الددددولا عدددا م

مددا لقددالا عأدديتم التنددر  عيددن الددت ا نلدد . امددا الم التددوازن المددالا للعقددد اإلدار اأددتعاد  لهريددات لاالول 
ول تدددددتم ال ندددددث   اتمددددد  لعدددددملوا اهدددددم  اتييييي  ت  االأدددددتقرار االقتصددددداد  للعقدددددد اإلدار  تنققدددددن مدددددن 

 االأتلتا ات والمقترنات التا تم التوصل اليوا.
 واهلل الموع 
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 اتمطهز األ  
 حظ ياد اساؼادت اتاتارض اتمات  تهؼز  اإلدا   ات  ت 

مددا يأددر  علددت العقددد اإلدار  التقليددد  مددن اعمددال للهريددات اأددتعاد  التددوازن المددالا  يلن دد  
علددددت العقددددد اإلدار  الدددددولا  لددددللن عددددا ذلدددد  لددددلن و  عقددددد ادار    ددددر؛ الأددددتمرار  قدددداء االلتزامددددات 

أديما  ال اإلمكياض المتقا ل   ين نرعين علد تلفيذ العقد علت النالد  التدا ادان عليودا وقدت التعاقدد قددر 
ولددن عقددد نويددل المددد  لأدد يًا وواقددر تعرعددًا للم ددانر التددا تودددد توازلددن العقددد  عمددا أددوام مددن العقددود 

وأدداس لهريددات اأددتعاد   –: الفددرو األول علددت عددرعين  همددالددذل  أدديتم تقأدديم هددذا المنلدد   ؛اإلداريدد 
التدوازن المدالا عدا  اسياؼادت صوصدي  لهريدات  –  الفدرو القدالا الددولا اإلدا  التوازن المالا للعقد 

 الدولا. اإلدا  العقد 
 الفرع األول

 أساس نظريات استعادة التوازن المالي للعقد اإلداري الدولي

 

لقددد و تدددو م لددس الدولدد  الفرلأددا عاددر  التددوازن المددالا ألول مددر    ملاأدد   تددد ل اإلدار  عددا 
(  تدداري  Cie francaise des tramwaysعقدود االمتيداز ال اصد   اللقدل عدا القعدي  المعروعد  ا

(  عدددا نامدددن Aressyا د. ووصددد ا موقفدددن واقدددر وعدددونًا عدددا القعدددي  المعروعددد   ددد(1)1911/ 11/3
اذ  دداء عيددن ا... عددإذا اددان لددئلدار  ون تعيددد اللهددر عددا  عددم وو دددن  198١/ 22/2الصددادر  تدداري  

ولقاها علين  علت و ن يعيد العقد اتعديل(  ععليوا ملا المتعاقد معوا تعويعاً    مقاص  األع اء التا 
 التوازن المالا الذ  اتف  عليدن النرعدان وصدبلً وتنداعه علدت نقدو  المتعاقدد معودا عدا التعدويم...(

(2). 

و لفس المأل  المتقدم لم لس الدول  الفرلأدا  عقدد ت لدت القعداء اإلدار  عدا ادل مدن مصدر 
؛ (3) اأددتلادا الددا لددل عددا القددالون المدددلاوالعددرا  لهريدد  التددوازن المددالا للعقددد عددا العقددود اإلداريدد   

لنمللدد  المتعاقددد  إمااليدد  اأددتعاد  التددوازن المددالا للعقددد االدار  عددا نالدد  ندددوث  لددل  لتي دد  أدد   
 ارج عن اراد  نرعا العقد وو ا راء قد ات ذتن الألن  العام  النر  عا العقد لمقتعيات المصدلن  

 العام .                
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مدد  اإلداريدد  العليددا عددا مصددر مددا لصددن اندد  المتعاقددد عددا العقددد اإلدار  عددا اذ ووردت المنا
التعدددويم العدددادل عدددن االعدددرار التدددا تلنددد   مرادددزم التعاقدددد  وو تقلددد  هدددرو  العقدددد الماليددد   أددد   
ممارأدد   ودد  اإلدار  أددلنتوا عددا تعددديل العقددد وتنددويرم  مددا يددتبلءم والصددالا العددام  المددا يلصددر  وقددرم 

نيددث تمددارس  ودد  اإلدار  مددن  ال وددا وندددها و إرادتوددا الملفددرد  تعددديل العقددد وقلدداء وتقددوم مقتعددياتن 
  .(4) (تلفيذم ت عًا لمقتعيات أير المرع  العام ...

التو دن وعدبلم ذاتدن  أدارت عليدن منامد  التمييدز االتناديد  عدا العدرا   وذلد  مدا صددر علوددا 
عيدددددن ا.. ان العقددددددد مددددد رخ عددددددا    صدددددول عقددددددد مقاولددددد  لت ويددددددز الا يددددد  م ددددددار   بلأدددددتياي   دددددداء

وان ادعدداء المدددعا  اإلعدداع  الددت وهيفتددن  الددن  أدد   االزمدد  الماليدد  العالميدد  اولوددا  29/7/2١١8
: اأدتون  المابد ( مدن 6١هر  اأتقلابا. ونل ن  إلقدال االلتدزام الدت اللأد   المل دز  ناليدا. وقددرها 

المراز  العراقدا عدن مدد  تدلقير االزمد  لأ   ال از العقد  واالت المنام  قد اأتوعنت من ال ل  
المالي  العالمي  علت االقتصاد العراقا ومد  تلقيرها علت العقد الم رم  ين النرعين. وقد ووعا ال ل  

االمرعدددد   إعدددد ار  الدددددعو (.  ددددلن العددددرا  ال يمتلدددد  26/7/2١1١عددددا  16/269عددددا اتا ددددن المددددرقم 
األزمدد  الماليدد  العالميدد  لددم تتددر  و  تددلقير م الددر علددت  اأددتقمارات  األأددوا  الماليدد  العالميدد   لددذا عددلن

   (الأو  المالي  العراقي  
 (5). 

لددم يتلدداول مدددلول عاددر   القعدداء ومددن  ددبلل اأددتقراء األناددام الأددالف  الددذار  يهوددر  ليددا ون
 التوازن المالا للعقد اإلدار   التفصديل مدن لانيد  لدرونوا وماهيتودا   دل تدر  هدذا اللدلن الدت ن يعد 
اددل نالدد  علددت نددد   ممددا  عددل هددذم الفاددر  منددل  دددل لددد  الفقددن. عددذه  رو  الددت رد عاددر  التددوازن 
المدددالا للعقدددد الدددت الم دددادت العامددد   التدددا تتعلددد   تن يددد  مقتعددديات العدالددد  العقديددد  ونأدددن الليددد  عدددا 

ماتددن؛ التعاقددد. نتددت اصددنلا الدد عم علددت تأددميتوا  فاددر  التددوازن اللددري   ددين نقددو  المتعاقددد والتزا
   ددددل اعدددداد  ترتيدددد  نقددددو  والتزامددددات المتعاقددددد  لأدددد  تلاأدددد ا ال تعلددددا توازلدددداً  نأددددا يًا منلقدددداً  أللوددددا

موعوعا يت اين من نال  الت و ر . لذل   عوعقًا لوذا الدرو  تل دذ  ليد  اأدتعاد  التدوازن المدالا للعقدد 
ا اتفد  عليدن النرعدان. وذلد  اإلدار  صيغ  تو ين عام يناعه علت ن يعد  العقدد اإلدار   الايفيد  التد

(. اذ وعت در اأدتعاد  التدوازن المدالا للعقدد اإلدار  عادر  عامد   يتدراد DE SOTOما ذه  الين الفقين ا
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ملوددا عددمان اللدد ل المعلددو  العددام النددر  عددا العقددد  إعدداد  التددوازن المددالا للعقددد علددد ندددوث و  
 ددارج عددن اراد  النددرعين. وهددو  ددذل  ير ددع ا ددتبلل  توازلددن   ددراء ععددل صددادر مددن اإلدار  وو لأدد   

 .(6) التعويم لال  لل يتصي  توازلن نتت لو لم يان لئلدار  يد عين
وعأر رو    ر عار  التوازن المالا  اأتلادًا الت التعويم عن العرر الدذ  يأد  ن اللد ل 

تدددر  المتعاقدددد  المعلددو  العدددام للمتعاقددد وو لهدددر   ددارج اراد  الندددرعين. علددديس مددن العدالددد  وااللصددا 
لوندددم لموا ودد  التزامددات ماليدد  لددم يتوقعوددا و  مددن النددرعين لنهدد  و رامددن  مددن لددللوا زيدداد  األع دداء 

عالمتعاقدد ن د. أدليمان المنداو .   قولدن ا..المالي  واإل بلل  دالتوازن المدالا للعقدد. وذلد  مدا ذهد  اليد
ل عليودا  ومددا دامدت االلتزامدات قا لدد  المدا يق دل ون يلتددزم  أللدن يعدع لصدد  عيليدن نقوقدًا معيلدد  ويعدو 

 .(7) للزياد  واللقصان عي   ويعا ون ياون هذا هو للن النقو  المقا ل  لوا...(

عيما ت لت تو ن   ر ما توصل الين ا تواد القعاء اإلدار   علألد عادر  التدوازن المدالا للعقدد 
لمعلدو  العدام الندر  عدا العقدد اإلدار  الت اأتمرار العمل  مرع  عام  الذ  يعندا الند  لللد ل ا

 تعددديل التزامددات المتعاقددد  مرولدد  تلأدد م مددع مواا تددن لمقتعدديات المصددلن  العامدد  واأددتمرار تلفيددذم. 
 المقا ل  وللأ   ذاتن ااأتمرار العمل  المرع  العدام( يقتعدا ون يأدتعيد العقدد توازلدن المدالا   تقدديم 

عاد  ترتي  االلتزامات ا  .(8) لمتقا ل   وعقاً  لما اتف  علين النرعان لنه  ا رام العقدالمعول  للمتعاقد وا 

ولادن  علدت الددرنم مدن هدذا الت دداين عدا تفأددير عادر  التدوازن المددالا للعقدد  تتفد   راء الفقودداء عدا لقندد  
واند  ملانوا  الوا تود  عا لواي  المنا  الت انتفاه العقد اإلدار   النالد  التدا ادان عليودا وقدت 

وعلت هذا اللنو  عوا  لي   اص  تعيد ترتي  ما لا  االلتزامدات والنقدو   دين الندرعين مدن  ا رامن.
عادتوا وو تقري وا الت الوعع الذ  االت علين اللي  الملترا  لنه  ا رام العقد  .(9) ا تبلل  وا 

من  صلمما تقدم  يمان القول  لن عار  اأتعاد  التوازن المالا للعقد اإلدار   مأتمد  عا األ
 قاعددد  العقددد لددريع  المتعاقدددين  وعلدد  اأددتعال  القعدداء اإلدار   وددا   قواعددد القددالون ال ددال  عمددبلً 

مدردم  صوصدي  و ددود لدرون اأددتقلابي  عدا العقدد اإلدار  لتأدديير المرعد  العددام. اذ  مو  ودا يأددتنيع 
د وو الوابن؛ أل ل الل ل المعلو  العام النر  عا العقد  ممارأ  ألن  الفرادي   تغيير لرون العق

داري . وهدذا ممدا ي عدل التزامدات المتعاقدد  مواا تن لما ينرو علت المرع  العام من متغيرات اقتصادي  وا 
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قا لدد  للزيدداد  واللقصددان علددت لنددو يل ددا متنل ددات أددير العمددل  ددالمرع  العددام. وذلدد    المقا ددل يأددتلزم 
صدددان  عمدددبًل  م ددددوين: األول  ان المتعاقدددد ويعدددًا ون تتلاأددد  نقدددو  المتعاقدددد مدددع التزاماتدددن زيددداد  ولق

لدددري  لللددد ل المعلدددو  العدددام عدددا تأددديير المرعددد  العدددام. والقدددالا  مراعدددا  الليددد  المفترعددد  التدددا تدددم 
  مو  وا ا رام العقد ن قًا لقاعد  العقد لريع  المتعاقدين.

 الفرع الثاني

 خصوصية نظريات استعادة التوازن المالي في العقد اإلداري الدولي

وأدد ا  ندددوث اال ددتبلل عددا التددوازن المددالا للعقددد اإلدار  عديددد   لعددل وهموددا: و ددود هددر  
اقتصاد  نارت  ليس أل  من المتعاقدين و  دور  قياموا  االهواهر الن يعي  الزلزال والفيعدان. وو 
د ما تت ذم الألنات العام  نير اللد ل المعلدو  العدام الندر  العقدد مدن ا دراءات تمدس تدوازن العقد

 ال لل  اإصدار تلريعات اقتصادي  اقوالين وو ولهم (  ت د  الت ارتفداو العدراب  وال مدار   وهدو 
مدددا يعدددر   لهريددد  الهدددرو  الناربددد . وقدددد يادددون مصددددر ال لدددل عدددا التدددوازن المدددالا للعقدددد اإلدار   
ت ممارأدددد  الأددددلن  العامدددد  النددددر  عددددا العقددددد أددددلنتوا االلفراديدددد   تعددددديل لددددرونن لمواا دددد  مقتعدددديا

قد تهودر صدعو ات ماديد  نيدر متوقعد  وقلداء تلفيدذ  األم    أ المصلن  العام   وذل  ما يعر   فعل 
 العقد  ذات نا ع اأتقلابا لم يتوقعن المتعاقدان علد ا رام العقد ت د  الت  عل تلفيذ العقد واقر تالف 

(1١). 
العقددددد األاقددددر عترعدددد  الددددت الم ددددانر االقتصددددادي  عللددددن و  صددددول العقددددد اإلدار  الدددددولا  

واإلداريدد  والتلدددريعي  عمددا أدددوام مدددن العقددود اإلداريددد . لدددذل   دو ددت الددددول الدددت تنصدديلن مدددن م دددانر 
اال ددتبلل وعدددم االأددتقرار القددالولا واالقتصدداد . و التددالا  عالأدديا  التقليددد  المت ددع الأددتعاد  التددوازن 

تلريعي   لم تعد لن وهميد   الغد   أدو  ولدن عدمال  انتيانيد  مدع المالا  راء ندوث م انر اداري  و 
و ددود لددرون ت ميددد العقددد وق اتددن وعدددم المأدداس  ددن. عللمتعاقددد الندد  الل ددوء الددت المنال دد   ددالتعويم 
لتي دد  اإل ددبلل  ددالتزام تعاقددد .  يددد ان ذلدد  ال يملددع مددن االنتفدداه  إعمددال لهريددات التددوازن المددالا 

ي  تعزز من العمالات الموعوعي  المأدتندق   يمادن تن يقودا ادل راء انتيدانا للعقد  اعمال  تقليد
(11) . 
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لهريات التوازن المالا عا العقد اإلدار  الددولا  علدت ادل ل يرتاز التن ي  الم الرو التالا  
مددددا لددددن مددددن صددددل   م ددددانر ن يعيدددد  واأددددتقلابي  ال يددددد أل  مددددن النددددرعين  ندددددوقوا  مددددن لددددللوا قلدددد  

قددد اندددوث هددواهر ن يعيدد  اأددتقلابي  مقددل الددزالزل وو لتي دد  لقيددام نددر  والويددار أددعر اقتصدداديات الع
العملد  ألزمد  اقتصددادي  نيدر متوقعدد . ععدبل عمدا يتعددرم اليدن تلفيددذ العقدد مدن صددعو ات ماديد  نيددر 

 متوقع .
وعيمدددددا يتعلددددد   الصدددددعو ات الماديددددد  نيدددددر المتوقعددددد   عمصددددددرها وأددددد ا  ن يعيددددد  ذات ندددددا ع 

 اصد   –يتوقعوا و  من المتعاقدين علد ا رام العقد  ت د  الت  عل العقدد واقدر تالفد   االأتقلابا لم
مقددل و ددود صدد ور لددديد  الصددبل   وو الويددار اتر دد  تنتدداج  –عقددود االلددغال العامدد  وعقددود ال تددرول 

 ازالتوا الت تالف  عالي  وو و ود ن ق  مابي  ي   أن وا. وقد تاون الصدعو ات الماديد  ليأدت لات د 
عن هاهر  ن يعي  والما لا م  من عمل ال ال من نير المتعاقدين  مقل و ود وأاأدات  رأدالي  

. ولادا ترتقدا الصدعو ات الماديد  نيدر المتوقعد  الدت مأدتو  الم دانر  (12)نير واعن  عا ال رابن 
ندد  اتيىاتجسيام  التا تأتو   اعمال م دو اأدتعاد  التدوازن المدالا للعقدد اإلدار  الددول ون ت لد  مدن 

قل  اقتصاديات العقد  لال ت قر  لال م الر عا تلفيذ العقدد وت علدن واقدر الفد   وون تادون  ار د  
عن اراد  النرعا وال يمان توقعودا. وهدذا يتلدزم المتعاقدد ي دذل وقصدت مدا  وأدعن لئلناند   ادل هدرو  

  .(13)التلفيذ للتلاد من تفو  الصعو ات علت ال توقعاتن 
قيددام الصددعو ات الماديدد  نيددر المتوقعدد   نصددول المتعاقددد علددت تعددويم اامددل  علددتويترتدد  

عن تالف  موا و  الصعو ات المادي  نير المتوقع   لتتف  لهريد  الصدعو ات الماديد  مدع لهريد  ععدل 
األميددر  ددالتعويم الاامددل عددن اددل اللفقددات اإلعدداعي  التددا تنملوددا المتعاقددد. وهددا  ددذل  ت تلدد  عددن 

نارب   التعويم عن تامل  الدقمن  علدت وأداس التالفد  الزابدد  عدن األأدعار الدوارد  لهري  الهرو  ال
ذا ودت هددذم الصددعو ات الددت تددل ير االعمددال عيتعفددت مددن نرامددات التددل ير. و التددالا  عددبل  عددا العقددد. وا 
يماددن للمتعاقددد ون يت لددت عددن تلفيددذ العقددد  ن دد  و ددود صددعو ات ماديدد  نيددر متوقعدد   اال اذا وصدد ا 

ها مأتنيبل ً وهلا لاون ومام لهري  القو  القاهر   عا نال  ان الصعو ات لدم تادن مو دود  اصدبًل تلفيذ
 .(14)علد ا رام العقد 
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 اإلعدداع  الددت مددا تقددددم  يماددن اعمددال لهريدد  اأدددتعاد  التددوازن المددالا للعقددد اإلدار   أددد    
لددالو ندر  وو ادوارث ندوث هرو  اأتقلابي   لرين  ندوث هر   ارج عدن اراد  المتعاقددين  اا

ن يعي  االفيعان او الزالزل  ي د  الت زياد  وأعار الألع وي قر  لال نير م الر علت تلفيذ العقد 
ندددد قلددد  اقتصدددادياتن. اذ تت ددداوز اةقدددار المترت ددد  عدددن الهدددر  االأدددتقلابا الندددد األقصدددت لؤلأدددعار 

وقدددد ندددور قعددداء م لدددس الدولددد  الفرلأدددا لندددا  عددددم التوقدددع  اللأددد    .(15)المتوقعددد  علدددد ا دددرام العقدددد 
للهددر  النددارت عددا أدد يل تن يدد  لهريدد  الهددرو  الناربدد  علددت العقددود اإلداريدد  التددا تددم و راموددا ق ددل 

.  علدم يلدمل العقدود الم رمد  وقلداء الندر   ومدن قدم وأدع ا تودادم 1914النر  العالمي  األولدت أدل  
 اللأدد   لللتددابج ملددذ صدددور نامددن   صددول قعددي  لددرا  الميددام  تدداري   لنددو ال نددر نيددر المتوقددع

4/11 /1932 (16) . 
وعلدددت هدددذا اللندددو  عفدددا نالددد  تنقددد  لدددرون الهدددر  الندددارت المتقددددم ذارهدددا  تلتدددزم الدولددد   

المتعاقدددد   تقدددديم المعولددد  الدددت المتعاقدددد وتوزيدددع وع ددداء االلتزامدددات المأدددت د   دددين الندددرعين. عينصدددل 
ت تعويم عما لنقن من  أدابر وو يتعداد ترتيد  االلتزامدات   نريقد  تمالدن مدن االأدتمرار المتعاقد عل

ذا اأدتنال زوال الهدر  الندارت  علادل مدن   تلفيذ العقد ولفتر  م قت  تلتوا  لوايد  الهدر  الندارت. وا 
 .(17) نرعا العقد النل   فأ  العقد الأتنال  التلفيذ  أ   القو  القاهر 

( عدا وندار تفأديرم لموعدوعي  عادر  التدوازن المدالا Mitchelالفقيدن الفرلأدا ا وتلييدا لما يرام
هددذم العقيددد  تلنددو  علددت قدددر ا يددر مددن المرولدد   ور مددا يددتم االنت دداج  ددن مددن ق ددل للعقددد اإلدار  ا.. 

عليس هلال  من مالع  ون يأتعين نرعا العقد اإلدار  الددولا . (18)المقاول ال ال ومن ق ل اإلدار ( 
  لهريددات اأددتعاد  التددوازن المددالا  وتن يقوددا علددت العقددود اإلداريدد  الدوليدد ؛ لموا ودد  م ددانر ال  فاددر 

 . (19) ها  عمالات تنصين العقد قالولياً يمان الند ملوا وو الت في  من  قار 
مددن  ددبلل اعدداد   يتراعددت النرعددان علددت اأددتعاد  التددوازن االقتصدداد  وو ترتيدد  االلتزامدداتع
عددن القاعددا  ر  الدددولا  اللددال المنلددو    دددالً االأددتمرار  تلفيددذم العقددد اإلدا    مددا يعددمنالتفدداوم

. وعدا هدذا الصددد  عالمصدنلا األاقدر (2١)اإلدار   اما هو معمول عا نال  العقود اإلداري  التقليدي  
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التددوازن االقتصدداد ؛ لمددا لددن مددن  اصددنبلح الأدد اماً  مددع عنددو  العقددد اإلدار  الدددولا  هددو اأددت دام
تلددير الددت العقددود اإلداريدد  والمدليدد  والت اريدد   ععددبلً  عددن ان وقرهددا يلصددر  الددت اعدداد  ترتيدد   داللدد 

 .(21)النقو  وااللتزامات وان تنل  االمر العود   اإلراد  الت مرنل  تاوين العقد 
 
 

 اتمطهز اتثاح 
 ااساز ا  ااقاصاد  تهؼز  اإلدا   ات  ت 

ات ودددت الددددول والمتعاقددددين معودددا  لندددو ات ددداو  ليددد  عقديددد  تعتمدددد علدددت التدددلقير المت دددادل لقدددد 
للندددرعين عدددا ترتيددد  المتغيدددرات االقتصدددادي  المأدددت د  اللا مددد  عدددن عددددم االأدددتقرار القدددالولا  للعقدددد 

 دراد التدوازن العقدد     اخياال وقوامن ت في   قار اللتابج االقتصادي  المترت د  عدن  اإلدار  الدولا  
  تنديددددًا  مددا يتعلددد   ممارأددد  أددلنتوا التقديريددد  عدددا تنقيددد  لدولددد  المتعاقدددد لتفوقوددا القدددالولاممارأدد  ا

وذل  يتم وما  إعاد  توزيدع الم دانر  دين الندرعين لتاييد  معدمون العقدد  لقصدت المصلن  العام    
التفداوم. وهدو مدا ال نث عن  ل  توازلدات  ديدد   االتفدا  علدت لدرن اعداد  وو    ند من الرعابي 
لدرن اأدتعاد  التدوازن االقتصداد  للعقدد اإلدار  الددولا. الفدرو األول يتعلد    ف ػ ن أيتم تلاولن عدا 

 الفرو القالا ي ل لرن اعاد  التفاوم.

 الفرع األول
 شرط استعادة التوازن االقتصادي للعقد اإلداري الدولي

 

عددا الغالدد   يل ددذ المتعاقددد  لهددر االعت ددار موازلدد  العابددد االقتصدداد  الددذ  يماددن تنقيقددن مددن 
الملدددروو مندددل العقدددد مقا دددل تل  اتدددن عدددن الم دددانر التدددا مدددن الممادددن ون يتعدددرم اليودددا. وملودددا عددددم 
ومااليدد  ت لددا الدولدد  عددن أددلنالوا العددام االلفددراد    تغييددر معددمون العقددد وعدد  مقتعدديات المصددلن  

عامدد   مددن  ددبلل مددا تصدددرم مددن قددوالين ولددوابا وو مددا تت عددن مددن وأددالي  المصددادر  المأددتتر  لنقددو  ال
المتعاقد  التا ت عل من العقد عا نال  من االعنرا  االقتصاد  المأتمر  والذ  يعدر  المصدالا 
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ن و دددت لفأددوا عددا نددل مددن تقييددد أددلنتوا  تغييددر  الملددروع  والمتوقعدد  للمتعاقددد.  المقا ددل  عالدولدد  وا 
معمون العقد نأ  تغييدر الهدرو   ععليودا مراعدا  المصدالا المتوقعد  والملدروع ؛ لتعدزز انمبلالدن 

 .(22) تلفيذ العقد
 التالا  عغال ا ما يت من النرعدان علدد ا درام العقدد  المتغيدرات التدا مدن الممادن ون تندرو عليدن 

يي  معدمون العقدد  قددر تلهيلدن للتعامدل علد التلفيذ  عيتراعت األقلان علت  لي  عقدي   من لللوا تا
مددع الم ددانر اللا مدد  علوددا   مددا يعددمن اأددتمرار تلفيددذم قدددر اإلماددان.  معلددت   ددر  يت ددر  النرعددان 
ت مين تعاقد  ملتر  علد ا رام العقد  للتعامل مع م انر قدد يتعدرم اليودا العقدد علدد التلفيدذ. وهدذا 

يدد  االلتزامدات المتقا لدد  المأددت د    توزيدع الم ددانر  ددين الت مدين يلنددو  علدت تقليدد  تعاقديدد  تتعيدد ترت
النرعين  ومن قم تو ين اللهام القالولا للعقد الت وقر  لي  نأل  قدد تدم التراعدا عليودا علدد ا رامدن  
 لددال يعددمن العدالدد  العقديدد  والتددوازن االقتصدداد   يلومددا. وذلدد  مددا دو ددت عليددن اتفاقيددات اأتالددا  

ي عددع لمتغيددرات اقتصددادي  وعليدد  مأددتمر   اددذل  مددا أددارت عليددن عقددود الددلفن الددلفن والتا ددن؛ لاولددن 
 .(23)الم رم  من ق ل دول ال ليج العر ا 

وتلأيأدددًا علدددت مدددا تقددددم  عمدددن لدددلن تعدددمين العقدددد اإلدار  الددددولا  لدددرن اأدددتعاد  التدددوازن 
ا تنددرو عليددن مددن االقتصدداد  للعقددد  وذلدد   االتفددا  المأدد    ددين النددرعين علددت اعدداد  تاييفددن وعقددا لمدد

مأت دات  ولن ي عل التوازن االقتصاد  المأت د موابمًا إلماالي  اأتمرار تلفيذم.  ععبًل عن التقليل 
مددن انتماليدد  د ددول المتعاقددد عددا صددراو مددع أددياد  الدولدد   مددن دون ون يتمتددع المتعاقددد  ددل  اأددتقلاء 

للرن يعزز من اأتقبللي  العقدد عدا  عدم أريان و  تعديبلت تلريعات علين. وعلت هذا اللنو  عوذا ا
موا ودد  الم ددانر التددا تودددد توازلددن  مأددتلدًا عددا ذلدد  افدداء  عقديدد  ذاتيدد  تراعددت عليوددا نرعددام  مددن 

 . (24)  بلل ادراج لرن اأتعاد  التوازن االقتصاد  
وهلددا مامددن اال ددتبل   ددين لددرن اأددتعاد  التددوازن االقتصدداد  للعقددد اإلدار  الدددولا ولددرون 
ق ددات اللهددام القددالولا  مددن لانيدد  الددن لدديس نددل قددالولا تأددتعين  ددن الدولدد  مددن  ددارج العقددد   مو دد  

وابدن. أماح قالولا تت لت الدول   مو  ن عن ألنتوا االلفرادي  وو التقديري   تعديل لرون العقدد وو ال
لالن من لاني  و ر  يتبلقت مع لرن وعاد  التفاوم   اأتمرار ممارأ  الدول  لألنتوا االلفرادي  وو 



نهعقذ اإلداسي انذويل )دساسة مقاسنة(ضمانات االستقالل انزاتي   

2222عشش  انشابعةانعذد االول /انسنة      رلهة احملقق احلهي نهعهوو انقانونية وانسياسية    
 

50 
 

التقديريدد   وعقددا لمقتعدديات المصددلن  العامدد   نالمددا ان الدولدد  المتعاقددد  أددو  تقددوم  اأددتعاد  التددوازن 
ن ا رامددن. أددو  ون لددرن االقتصدداد  للعقددد  لددال يعددمن عدددم اإلعددرار  ددالتوقع الملددروو للمتعاقددد مدد

اعاد  التفاوم  يقير الم او  لد  وند النرعين؛ لهرًا لمدا يلتودا اليدن مدن  لد  توازلدات  ديدد   دين 
النددرعين  تميددل لصددالا وندددهما   نأدد  تفوقددن القددالولا وو االقتصدداد   ددراء مددا نددرو علددت العقددد مددن 

 متغيرات علد تلفيذم.  
ت دوليدد  علددت موا ودد  و  تعددديبلت تلددريعي  تعددر ون قددًا لمددا تقدددم  عقددد لصددت عددد  اتفاقيددا

 ددالنقو  والملدداعع االقتصددادي  للمتعاقددد  لددرون عدددم المأدداس  العقددد. و  ددبل  ذلدد   و  علدددما ي ددد 
النرعددان عددرور  ا ددراء هددذم التعددديبلت  عيتعددين عليومددا ا ددراء اعدداد  تاييدد  تعاقددد  يعددمن نقددو  

لملدددروع  مدددن ا دددرام العقدددد  دون ملدددع التعدددديبلت التدددا المتعاقدددد علدددت الملددداعع االقتصدددادي  المتوقعددد  وا
االتفاقيدد  الموقعدد   ددين  مووريدد   -علددت أدد يل المقددال -و رتوددا الدولدد  علددت معددمون العقددد. مددن ذلدد  

. اددذل  اتفاقيدد  عقددود الملددارا  1١/7/1998(  تدداري  TOTCOتلدداد ولددرا  تلدداد للقددل ال تددرول ا
واتفاقي  ملروو  ن ولا ي  الغداز لغدر  اعريقيدا   19/1١/2١١١التا و رمتوا الناوم  التراي   تاري  

 .(25)2١١3/ 22/5المعقود   تاري  
وقد تلاول القعاء التنايما لرن اأتعاد  التوازن االقتصداد  للعقدد اإلدار  الددولا   وصدفن 

لدت وند عمالات المتعاقد المعتمد  لنماي  مصالنن الملروع  والمتوقع   ازاء التعديبلت التا تندرو ع
القددرار الصددادر عددن هيبدد  تنادديم ملددال  عددا  -علددت أدد يل المقددال  –التلددريعات العددري ي . مددن ذلدد  

 ( OPECعا اللزاو  ين دول  االاوادور ولدرا  ا 1/7/2١١4مراز التنايم الدولا عا للدن  تاري  
اذ قعت  للن: ااذ رن  األنرا  عا معامل  مت ادل  للملفع   يمالوم اأتالا  اماالي  اعداد  تدوازن 

(   نيث تلدمل علدت و دن التنديدد اأدترداد عدري   القيمد  6.8الفوابد االقتصادي  للعقد  مو   ال لد ا
فدس القدرار   دداء المعداع  مدن الواقددع(. وعدا الدار  و ددر  الدت لدرن اأددتعاد  التدوازن االقتصداد  عددا ل

عين ا...ولان ما هو مأتقر علين عا القالون الدولا و و  انترام التعودات الصدادر  علودا. وال يتل دذ 
 ادعابوددا  م الفدد  التصددرعات الصددادر   مو دد  قالولوددا الددونلا للتلصددل مددن التزاماتوددا التعاقديدد   وهددذا 

 .(26)ت التلريعا و لرن الت ميد...( لرن الق اتعاد  التوازن االقتصاد  للعقد و يلن   علت لرن اأ



نهعقذ اإلداسي انذويل )دساسة مقاسنة(ضمانات االستقالل انزاتي   

2222عشش  انشابعةانعذد االول /انسنة      رلهة احملقق احلهي نهعهوو انقانونية وانسياسية    
 

51 
 

ولهددددرًا ألن ملددددان لددددرن اأددددتعاد  التددددوازن االقتصدددداد  للعقددددد  هددددو اعدددداد  ترتيدددد  المعددددمون 
التعاقد   ين نرعيا العقد اإلدار  الدولا   لدال يلأد م مدع اأدتعاد  توازلدن االقتصداد  الدت مأدتو  

  التددزام الدولدد  المتعاقددد   لقددل اةقددار األداء الددذ  يعددمن االأددتمرار  تلفيددذم  عقددد يترتدد  علددت تن يقددن
الماليدد  المعدداع  لتي دد  التعددديبلت  الاامددل اليوددا  وقددد ياددون مندددود األقددر. وذلدد  ومددا   يددان لصددا  
معين لتالف  تد ل الدول  عا معمون العقد وتعديلن  لتتنملن الدول  المتعاقدد لونددها. وو ون يدتم ر دن 

 قدددوالين ولدددوابا. اذ يدددلل العقدددد علدددت ان الدولددد  ال تلتدددزم  تن يددد  لدددرن اأدددتعاد  التدددوازن االقتصددداد 
 تعويم المتعاقد عن التاالي  وااللتزامات المعاع   راء تن يقوا  عيمدا يتنمدل المتعاقدد تالفد  تغييدر 

  .معمون العقد ذات الصل   قوالين و ر 
د  للعقددد ععددبًل عمددا تقدددم  علدديس هلالدد  مددن مددالع ون يددتم الددتران اأددتعاد  التددوازن االقتصددا

لصالا نرعيا العقد اإلدار  الدولا. عاما ان وصل اللرن يتدرج لصالا المتعاقد للنيلول  مدن تنميلدن 
تادددالي  اعددداعي   ادددذل  عمدددن الممادددن ون يتددددرج ويعددداً  لصدددالا الدولددد  المتعاقدددد    ملنودددا النددد  عدددا 

(27)ابد  وقدت و درام العقددالملارا  عدا األر داح التدا تتدلتت مدن تعدديل القدوالين واللدوابا التدا االدت أد
. .

وعلددت هددذا األأدداس  يتعت ددر لددرن اأددتعاد  التددوازن االقتصدداد  للعقددد اإلدار  الدددولا  العددمال  األاقددر 
واقعيدد  للتعامددل مددع ا ددراءات عامدد  تت ددذها الدولدد    اللأدد   للنددرعين  المتعاقددد والدولدد ؛ لاولددن يتاددرس 

 د  ت مدين تعاقدد  الملدتر  للم دانر علدد التعاقدد  مزيدًا من الرعابي  المأتمد  من ذاتي  العقدد  مو 
و مدددن قدددم اعددداد  توزيعودددا  دددين الندددرعين علدددد التلفيدددذ  دون عدددزل العقدددد عدددن لهامدددن القدددالولا ومواا تدددن 

 للمتغيرات التا تنرو علت المصلن  العام .
 الفرع الثانً

 شرط إعادة التفاوض

علددت الددرنم مددن ان لددرن اأددتعاد  التددوازن االقتصدداد  يلتقددا مددع لددرن اعدداد  التفدداوم  مددن 
لاني  ان اليوما يارأان عمالات االأتقبلل الذاتا للعقدد عدا موا ود  الم دانر  اال ون مدا يمتداز  دن 
 لرن اعاد  التفاوم  هو اماالي  ون ي د  الت  ل  توازن  ديد عا العقد. وألن معمون عار  اعاد 
التفاوم  ال تق  علد اأتعاد  التوازن االقتصاد  للعقد اإلدار  الدولا الذ   لقن نرعا العقدد لنهد  



نهعقذ اإلداسي انذويل )دساسة مقاسنة(ضمانات االستقالل انزاتي   

2222عشش  انشابعةانعذد االول /انسنة      رلهة احملقق احلهي نهعهوو انقانونية وانسياسية    
 

52 
 

ا رامددن.  ددل مددن المماددن ون تصددل الددت نددد اعدداد   لدداء العقددد  لوايددا اي دداد معددمون  ديددد قددد ال يددرت ن 
عددا العقددود وعلددت هددذا األأدداس  تهوددر وهميدد  لددرن اعدداد  التفدداوم  (28). اقتصدداديات العقددد األصددلا

النويلدد  األمددد  اعقددود االأتالدداعات اللفنيدد  وعقددود التلقيدد  والتعدددين واأددت راج المددواد األوليدد   والتددا 
علدددما ي ددد نرعددا العقددد  ددلن عنددوام يفتقددر الددت .  دداأل ل    تقل اتوددا االقتصددادي  مأددتق بلً يصددع  التل دد

تدديا للدولدد  العددغن علددت المتعاقددد عددا االمددر الددذ  ي زمدد  الأددتعاد  توازلددن االقتصددادي .الديلاميايدد  البل
م ال عقود التلقي  والتعدين إلعاد  التفاوم؛  غي  زياد  نصتوا عا الملروو. ويتم وذلد   اأدت دام 
أدددلناتوا عدددا عدددرم العدددراب  وو تعدددديل القدددوالين الملهمددد  للللدددان االقتصددداد  نيلمدددا يتالددد  ن دددم 

د . وهدددذا مدددا ال يمادددن الوصدددول اليدددن عدددا نالددد  االاتلدددا  ال ترولدددا وو تغييدددر األأدددعار العالميددد   الزيدددا
تعددميلن لددرون تق يددت اللهددام القددالولا للعقددد. ت عددًا لددذل   ي دددو  ددلن هلالدد  وهميدد   الغدد  إلدراج لددرن 

 معيد  موليد  مأدتقل  نيدر هادعد  اعاد  التفاوم عا عقود ال تدرول  وذلد  ممدا العادس علدت تلأديس 
ع ولناء العدالم وتعدزز ععداليتوم وافداءتوم الموليد  تعدر  للر ا تدعم مفاوعا الناق  الدوليين عا  مي

 .(29)  (AIPN)د 
وتعد عقود الملارا   ين القناو العام وال دال  مقدال صدارخ علدت وهميد  ادراج لدرن اعداد  
التفاوم؛  أ   ن يع   لاء العقد القابم علت اللراا   ين النرعين  ونول مد  تلفيدذ الملدروو. ععلدت 

اعدداد  التفدداوم عدا عقددود الملددارا   ددين القندداعين العدام وال ددال تغييددرًا عددا اللددرون األنلد  يترتدد  
واألناام التعاقدي  األصلي    دًل من تعديل المدعوعات التدا تدتم  مو د   ليد  منددد  عدا العقدد. علدا 
أ يل المقال   فم مأتو  ال ددمات وو تمديدد مدد  العقدد  وو تدل ير عدا ت فديم الرأدوم ال مرايد   

 .)3١( د تقليل عت ات التوازن االقتصاوو 
ألن لرن اعاد  التفاوم يتيا لنرعا العقد عتا العقد  إرادات مأتقل  عن تل  التا العقددت و 

ت ددرز وهميد  مراعددا  صدديانتن  لددال يوعدد   ددين لددرون التوازلددات  ،لنهد  ا رامددن ل لدد  توازلددات  ديددد 
االقتصددادي  ال ديددد  وعددمال  االأددتقرار القددالولا للعقددد.  عت تلدد  صدديان  لددرن اعدداد  التفدداوم عددا 
تراي تددددن ومدددددام عددددا صددددورتين. ومددددا ون يددددرد  صدددديان   أددددين  وو مرا دددد . والصدددديان  ال أددددين  للددددرن 

  ال من النرعين من نين ة ر اعاد  اللهر عا االتفا  التفاوم  ال ت رج عن معمون مفادم: ن
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عيمددددا  يلومددددا  إعدددداع  وو اأددددت دال وو تعددددديل وو الغدددداء لددددرون العقددددد.  وددددذم الصدددديان  يأددددلد النرعددددان 
التفاوم الت اعمال قاعدد  العقدد لدريع  المتعاقددين  لدال منلد   دون اإللدار  الدت مأدونات الل دوء 

فاوعددات ووصددول النددرعين الددت نريدد  مأدددود عددا  لدد  توازلددات الددت لددرن اعدداد  التفدداوم لتعقددر الم
 عقدي  واقتصادي   ديد  للعقد. 

وما الصيان  المرا   عللوا تلنو  علت تفاصيل واقر. اذ تتلاول عد  مأت دات الزم  تو   
اعمال لرن وعاد  التفاوم والودد  ملدن. اتنديدد الهدرو  التدا تتديا لنرعيدا العقدد اعداد  التفداوم 

تيددد  توازلدددات  ديدددد  للعقدددد  عيأدددتنيع نرعدددا العقدددد االتفدددا  علدددت صددديغ   عيلودددا ندددول لدددرون ندددول تر 
اأت دام لرن اعاد  التفاوم ومدا يتلاولدن مدن ال لدود التدا مدن الممادن ون يمأدوا التغييدر  ادلن تتدلقر 

  .نقو  المتعاقد  تعديبلت تلريعي 
ث  لددود  ديددد  عددا العقددد  ويلددترن عددا اعمددال لددرن اعدداد  التفدداوم ون ال يدد د  الددت اأددتندا

تعددد ا ددبلاًل اللتددزام دولددا وو التفاقيدد  دوليدد  و رمتوددا الدولدد  المتعاقددد  مددع الدولدد  التددا ينمددل المتعاقددد 
 لأيتوا   الأيما ان االتفاقي  قد تم المصادق  عليوا  قدالون  عدبل يمادن تعدديل  لودهدا  لدرن يدرد عدا 

ان يلنددو  اعدداد  التفدداوم علددت مقومددات . و(31) عقددد  ومددن قددم األ ددبلل  م دددو الفصددل  ددين الأددلنات
  دذل علايدد  م لصدد  وصددادق  لل داح المفاوعددات  نتددت وون تنلد  األمددر التددزام النددر   نأدن الليدد 

ت عددًا لددذل   عؤل ددل عددمان  .الددذ  لددم تتددلقر نقوقددن  تغييددر الهددرو   ددلن يقلددل  أددابر النددر  اة ددر
تددواعر م دددو نأددن الليدد  عددا المفاوعددات  تلددزم  عددم لددرون اعدداد  التفدداوم نرعيوددا  االلتهددار مددد  
معيل   عد ا نار النر  اة ر  رن تن عا اعاد  التفاوم؛ لتي د  لتغييدر الهدرو   ادون هدذم المددد 

 رار العبلق  التعاقدي . وق تت عاعليتوا عا اعناء النرعين الفرص  ل نث وععل الأ ل الأتم
ولاا ال تتأتقمر مد  التفاوم من وند األنرا  لممارأ  عغون اقتصادي  ت ل  توازن العقد   لال 
يتلدداعت مددع  ددوهر لددرن اعدداد  التفدداوم  ينددرل نرعيددا العقددد علددت اأددتمرار تلفيددذ العقددد  ددبلل هددذم 

 ICC )2لدوليدددد  عددددا  دددداريس ا. وذلدددد  مددددا الددددارت اليددددن هيبدددد  التنادددديم عددددا نرعدددد  الت ددددار  ا(32)المددددد  
عدا قعدي  رععتوددا لدرا  عرلأدي  عددد هيبد  الناقدد  اللوويد  اإليراليد    قولوددا: ا دلن النددر   4/1982/

المعرور والدذ  ملعتدن الهدرو  الناربد  مدن ون يد د  التزامدن علدت اللندو الدذ  ندددم العقدد ال دد ون 
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  عمددن المفعددل ون يندددد لددرن اعدداد  وعلددت هددذا األأدداس (33).ي دذل  ودددا عددا أدد يل ا قدداء العقددد قابمددا(
التفاوم  صف  م دبي  المد  التا تأتغرقوا المفاوعات  ق ل ون يتاح الند  عدا الل دوء الدا الوأدان  
وو التنايم  نأ  األنوال  وقد ياون ذل  داععدا للندرعين لادا يصدبل الدت ندل تدواعقا ق دل ون يدد بل 

 عا ا راء عم اللزاو.

(  Helnan V Egyptا د  صددول القعددي  المعروعدد   دد وذلدد  مددا تعددملن قددرار التنادديم 
والذ  تم االلار  الين ألفًا. عقررت هيب  التنايم   لن رعم اعاد  التفاوم  يتعد  مقا د  ا دبلل  م ددو 

( الت الألنات المصري   لدعم ادعابوا  و ود Helnanنأن اللي  عا تلفيذ العقد  اذ تقدمت لرا  ا
المصدددري   األندددرا   مو ددد  المعيدددار العدددادل والملصددد   لادددن الأدددلناتالتدددزام  إعددداد  التفددداوم  دددين 

 . (34)ا تارت عدم القيام  ذل 
وت عًا لما تقدم  يمان القول  لن لرن اعاد  التفاوم  ما هو اال تن يد  م الدر لقاعدد  العقدد 

عددددا لددددريع  المتعاقدددددين. عامددددا النلدددد  العقددددد اإلدار  الدددددولا  اتفددددا  النددددرعين  عدددديمان اعدددداد  اللهددددر 
معدددمولن وقدددر تغييدددر الهدددرو   التراعدددا علدددت توازلدددات  ديدددد   دددين الندددرعين.  وهدددو مدددا نددداول الفقدددن 
وقعاء التنايم األادم الت التزام عام عا العقود  يقعا  تلفيذها  نأن لي  نال  نيا  لدل صدريا 

عدا العقدد  وو عملا عا العقد. اذ يمان العود  الت قاعدد  العقدد لدريع  المتعاقددين ل لد  تدوازان  ديدد
(  عا ICCتعمن اأتمرارم. وهذا ما نامت  ن هيب  تنايم ملال  وعقا لقواعد نرع  الت ار  الدولي  ا

تنايم ن   القالون الفرلأا  لن ا...رعم المتعاقد ل دذل و   ودود إلعداد  التفداوم عدا عدوء تغيدر 
واعدد العامد  عدا تلفيددذ الهدرو  واإلصدرار علدت تلفيدذ العقدد  صدورتن االصددلي  يرتد  مأد وليتن وعد  الق

 .(35) االلتزامات  نأن لي  وعدم التعأ  عا اأتعمال الن ...(
من  بلل ما تم ذارم  و نأ  ما ت دين العدمالات مدن م تغدت عددم اال دبلل وو االعدنرا  
 اأددتقرارم القددالولا واالقتصدداد  واإل قدداء عليددن امددا اددان عليددن لنهدد  ا رامددن وو  مددا يعددمن االأددتمرار 
ن  تلفيذم  عللوا تت اين الت عد  الاال  ملودا مدا يقعدا عددم المأداس الم الدر  العقدد  مدن  دبلل عزلد

 المصدلن عن  يبتن القالولي   وو التأليم  اإل قاء علت ن  الدولد   ممارأد  أدلنالوا العدام عدا تنقيد  
العام  مع عمان اأتمرار وداء التوازن االقتصداد  للعقدد  القددر الدبلزم لبلأدتمرار  تلفيدذ العقدد. وعلدت 
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ز   القددالون  تتنصددن هددذا األأدداس  عقددد النلقددت العددمالات الموعددوعي  انلددول قالوليدد  مأددما  وم ددا
وتعزل معمون العقد عن  يبتن القالولي   لتعمن  قاءم اما اان علين لنه  ا رامن. ومدن قدم ازالد  وو 
تقليددل الري دد  لددد  المتعاقددد  تعددرم مصددالنن الملددروع  والمتوقعدد  الددت م ددانر عدددم اأددتقرار اللهددام 

 القالولا للعقد.

العدددمالات الموعدددوعي  مدددع تلددداما التغييدددرات االقتصدددادي  والقالوليددد    عادددر عيمدددا تدددم تندددوير 
عل ددذت ملنددت   ددر  تتق ددل االعتمدداد علددت وأددالي  عقديدد  ذاتيدد  يتعامددل مددن  بللوددا العقددد مددع اةقددار 
االقتصادي  المترت   عن ممارأ  الدول  المتعاقد  لألنتوا الأيادي  من لتابج اقتصدادي   و لأد  يافدل 

 االقتصاد  للعقد الدولا   القدر الذ  يأتمر معن التلفيذ  اللال المنلو . ا قاء التوازن
اللهددر عددا العددمالات الموعددوعي   ي دددو ون الفقددن قددد و تلدد  عددا  ع إمعددانععددبًل عمددا تقدددم  

تقأيموا وع  م دوين  األول ق ات العقد  والقالا ق دات التوقعدات. علدتج عدن األول نلدول قالوليد  وعدن 
اقديدد . ولاددن مددن المتعددين وال ياددون تصددليفوا  وددذا االنددبل    ق ددات العقددد وو ق ددات القددالا لددرون تع

التوقعدددات  دون اال دددذ  لهدددر االعت دددارات مدددا تتأدددم  دددن تقليددد  هدددذا العدددمالات مدددن ديلاميايددد   تتددددا ل 
 مو  وددا عددمن اللهددام التعاقددد  للعقددد اإلدار  الدددولا  عتدد د   ددن الددت االأددتقرار اللأدد ا مددن الق ددات 

األعدددرار  المصدددالا المتوقعددد   اللأددد   للندددرعين. وذلددد  يأدددتلزم ملودددا ون تتراعدددا ق دددات اللهدددام وعددددم 
القددالولا للدولدد  المتعاقددد   مددا يددتبلءم مددع معددايير دوليدد   اصدد   نقددو  االلأددان  ععددبًل عددن تنقيدد  

مهلد  ال دو  االقتصادي  المتوقع  عدن ا درام العقدد. عليدن  يفتدرم ون تل دذ عدمالات المتعاقدد عادر  ال
التا ينتمدا  ودا المتعاقدد مدن التفدو  القدالولا للدولد   و دود عدمالات التنصدين القدالولا  وعدا نالد  
علددلوا عدديمان الل ددوء الددت اأددتعاد  التددوازن االقتصدداد  للعقددد  ددالتايي  وو اعدداد  التفدداوم. ولبلنتيددان 

ن  عالمأدل  المفعدل يمان اعمال لهريدات التدوازن المدالا  لدرين  عددم قلد  القتصداديات العقدد. عليد
عا العمالات الموعوعي   هو ات او الرعابي   ين نرعا العقد قدر اإلماان والتا تأتلد الت ت مين 

  ممددا ي عددل  اقتصدداد العمليدد  العقديدد . ويعيدددان اليوددا التددوازنتعاقددد  ملددتر    مو  ددن يدد قر النددرعين 
ا تودد تلفيدذ العقدد   ديلاميايد  ت عدل ملدن العقد و قدراتن الذاتي  واقر ععالي  علت موا و  الم انر الت

عاعليدد   األاقددرالوأدديل  اعدداع  الددت ولوددا  عقدددًا ذايددًا ي ندددث مددن األأددالي  الملاأدد   لموا ودد  الم ددانر.
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للتعامددل مددع م ددانر مأددت د  ال أدد يل لنصددرها وتل يصددوا. وهددذا مددا ولتو ددن الملددرو الفرلأددا عددا 
 .(36)رلأا ( من القالون المدلا الف1195للماد  ا تعديل

 اخلامتة
لقددد وصدد ا تعاقددد الدددول عددمن ونددار الت ددار  الدوليدد    اللأدد   للدددول  دداأل ل اللاميدد   ذات 
وهميد   الغدد  عددا تنددوير ال لددت األأاأدي  وتنقيدد  التلميدد   وعددا أدد يل ذلد  تنددرل الدولدد  علددت تزويددد 

 التلددازل عددن تفوقوددا القددالولا عددا العقددود اإلداريدد   المزيدد  مددن النلددول القالوليدد  التددا تلددير الددت التعوددد 
نن المتوقعددد  والملدددروع  الدددت العبلقددد  العقديددد    غيددد  تعزيدددز ملددداعر االنمبلدددان  عددددم تعدددرم مصدددال

اأدتقلاًء علدت قواعدد  ا انلول قالولي  يت يزها التلدريع  ووت عت   هذا الصدد عد  وأالي  تلتالعرر
ات التددا تدد د  و  تعددديل علددت اللددوابا والتلددريع   نهددر ا ددراء العددام  الدددا لا للدولدد  المتعاقددد اللهددام

  وو ت ميد ألنتوا االلفرادي   اعت ارها ألن  عام  نر  الت اعنرا  اأتقرار اللهام القالولا للعقد
 عا العقد  تمارس مومتوا عا تنقي  المصلن  العام  من  بلل التعديل وو االلواء االلفراد . 

الولا للعقدد  قدد ارت نددت مدع الدلمن التقليدد  لل ددوادر  دالرنم ممدا تقددم ععدمالات التنصددين القد
األولددت لهوددور العقددود اإلداريدد  الدوليدد   وهددا علددت األنلدد  تميددل لصددالا نمايدد  اللددراات األ ل يددد  
المتعاقد  التا تمتلد  التفدو  االقتصداد   مقا دل دول نيدر مأدتقر  قالوليدًا  عتأدعت هدذم اللدراات الدت 

اعددد  العقددد لددريع  المتعاقدددين  ن قددًا لق ددات معددمون العقددد لنهدد  ا عدداو العقددد  ددلعلت نددد مماددن لق
مدن اأدتقرار قددالولا  ععدبًل عدن عددم واقعيدد   لمدا لدودتن علدت الدددول المتعاقدد  ا رامدن.  يدد الدن  ولهددراً 

  تنقيدد  مصددلن  عامدد  ذات صددل   العقدددنددل يددد الدولدد  عددن ممارأدد  أددلنتوا عددا التفددو  القددالولا ل
  متلتيدد  مددن صددرم مددن م ددانر واقعيدد  وو اقتصددادي  مددا ال يماددن ن لم ددانرااعدداعً  الددت اتأدداو عاددر  

يلنددو   المتعاقددد  لتنقيدد  المصددلن  العامدد   هوددرت عددمالاتالأددلن  التقديريدد  التددا تمارأددوا الدولدد  
ممارأ   تفوقوا القدالولا  عليوا العقد  لال مأتقل عن و  نل قالولا  ار ا  تتيا للدول  المتعاقد 

  مقا ل التعامل مدع اللتدابج االقتصدادي  المترت د  وذلد   مريدد مدن التعداون  دين   العام لمصلنا تنقي 
عدداد  ترتيدد  االلتزامددات   مو دد  ت مددين تعاقددد  مأدد     النددرعين عددا توزيددع الم ددانر االقتصددادي  وا 
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  وذلددد  مدددن  دددبلل ا دددراء تاييددد  قدددالولا للعقدددد مدددع المأدددت دات ل ددداء  دددن النرعدددان علدددد ا دددرام العقدددديت
اعاد  ترتي  االلتزامات  لال م تلفد  عدن    واأتعاد  التوازن االقتصاد   وو الذها  لنوقتصادي اال

 لي  ت ادلوا لنه  ا رام العقد من  بلل لرن اعاد  التفاو

 اذلوامش
 
(1)  DAVID D CARON,” Practising Virtue Inside International Arbitration”,first edition, 

Oxford University press, UK, p93. 

يأددر : وناددام الم ددادت عددا القعدداء اإلدار  الفرلأددا  دار الفاددر ال ددامعا اإلأددالدري   الن عدد  العالددر    دد. ونمدد (2ا
 .242ل .1995

وعددا   1951( لأددل  4١( مددن القددالون المدددلا رقددم ا146( مددن المدداد  ا2الفقددر  ا عددا التلددريع العراقددا   دداء عددا (3ا
 =المعددددل. 1948( لأدددل  131( مدددن القدددالون المددددلا رقدددم ا147( مدددن المددداد  ا2الفقدددر  ا التلدددريع المصدددر  عدددا

للتفصيل واقر يتلهر د. عمار ازار  لهري  الهرو  الناربد  ووقرهدا علدت اعداد  التدوازن االقتصداد  الم تدل عدا =
 .84  ل 2١15   أل 38العقد  م ل  مراز دراأات الاوع    امع  الاوع   العدد 

النميد اللوار ا  العقود اإلداري  عدا عدوء الفقدن   دع  ولار د.  15/4/1978  /  لأ  16/ 562النعن رقم  (4ا
 .73  ل 2١١18 القعاء  التلريع  دار الات  والدراأات العر ي   الن ع  األولت  أل 

  الددرا ن ال ددال  منامدد  29/12/2١1١   تداري  2١1١/هددرو  ناربدد /1554لدوو الناددم / مدددلا  رقدم الناددم  (5ا
      23/12/2١2١.  تاري  الزيار  /https://www.hjc.iq/qview.1514التمييز االتنادي : 

 ددون رقدم ن عد   دار اللوعد  العر يد   القداهر     ودوات التلمي  االقتصدادي ( االلرقاو : العقود اإلداري   دد. أعا (6ا
 .28١  ل2١17

 2١12د. أددليمان النمدداو : األأددس العامدد  للعقددود اإلدار   الن عدد  الأادأدد   دار الفاددر العر ددا  القدداهر   أددل   (7ا
 .5١4ل 

 .512  ل المصدر لفأن (8ا
القدددالون الدددونلا وقدددالون االأدددتقمار الددددولا  د. ه ددد  هدددزاو: تدددوازن عقدددود االأدددتقمار األ ل يدد   دددين  ه دد  هدددزاو  د. (9ا

 .231  ل  الن ع  األولت  مللورات النل ا النقوقي   القاهر 
 .29١  ل 2١١7د. منمود عان  ال لا: العقود اإلداري : الن ع  األولت  دار الفار العر ا  القاهر   أل   (1١ا
  2١١3والتنايم عيوا  مللدورات النل دا   يدروت  أدل   د. منمد ع د الم يد اأماعيل  عقود االلغال الدولي   (11ا

 .124 ل
الأدل    امع  عين لمس   د. ولور ورأبلن: لهري  الصعو ات المادي  نير المتوقع   م ل  القالون واالقتصاد  (12ا

 .825  ل198١. أل  4 3  العددان القامل  واالر عون 
 .596    ل 2١16لت  دار اللوع  العر ي   القاهر   أل  د. قروت ال دو : القالون اإلدار : الن ع  األو  (13ا

https://www.hjc.iq/qview.1514/
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د. الأدديد عتددوح الولددداو : القاعددا اإلدار  والتددوازن المددالا عددا العقددد اإلدار   الن عدد  األولددت  المراددز القددوما  (14ا
 .481  ل2١16لئلصدارات القالولي   القاهر   أل  

 .468  لالمصدر لفأن (15ا
 .317  لأا  مصدر  د. أعاد اللرقاو : (16ا
 .31د. منمود عان  ال لا:   ل (17ا

(18)Thomas Waelde and George Ndi “Stabilizing International Investment Commitments 

International Law versus Contract Integration”,( 1996) 31 Texas Int LJ, p215. 

 .288ل مصدر أا      د. ه   هزاو:   (19ا
عددوز  نامددد ع ددد القدادر: لددرن الق ددات التلددريعا عدا العقددود اإلداريدد  الدوليدد  ادراأد  مقارلدد   ددين عقددود د. منمدد  (2١ا

  ل .2١18ال تدددرول والغددداز وعقدددود االأدددتقمار األ ل دددا(  دار اللوعددد  العر يددد   القددداهر   الن عددد  االولدددا  أدددل  
1١١. 

ور القاعدددا عدددا معال تدددن  دراأددد  مقارلددد  د. عصدددمت ع دددد الم يدددد  ادددر  ا دددتبلل التدددوازن االقتصددداد  للعقدددد ود (21ا
 .9  ل 1978ونرون  داتورام  الي  القالون والأياأ    امع   غداد  

 .96د. منمد عوز  ع د القادر: مصدر أا     ل  (22ا
(23) Model PSC QATAR. Rahmi Kopar: Stability and Legitimate Expectation in 

International Energy  Investments , First publish , Hart publishing , London,U.K, 

2021 , P67. 

 .96ل  المصدر الأا    د. منمد عوز  ع د القادر:  (24ا
 (TOTCO( مددن االتفاقيدد  الموقعدد   ددين  مووريدد  تلدداد ولددرا  تلدداد للقددل ال تددرول ا21( مددن المدداد  ا3الفقددر  ا (25ا

اتفاقيدد  ملددروو  ددن ولا يدد  الغدداز لغددر  اعريقيددا المعقددود  ( مددن 36.  اددذل  المدداد  ا1١/7/1998الم رمدد   تدداري  
 .22/5/2١١3 تاري  

SHELDON LEADER and DAVID ONG, “G: OBAL PROJECT FINANCE HUMAN 

RIGHTS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, first published, Cambridge 

University, U.k, 2011, P148. 

 

(26) Christian Tietje : International Investments Protection and Arbitration , Berliner 

Wissenschafts, berlin , 2008 , P140. 

 لهر الرا ن ال ال  منام  التنايم عا منام  للدن:يللتفصيل واقر  
London Court of International Arbitration Administered Case No. UN 3467. p213.   

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0571.pdf.  
 3١/9/2١21 تاري  الزيار 

(27)Jola Gjuzi: Stabilization Clauses in International Investment Law, Springer 

publishing cham Switzerland , 2016,  P326. 

د.  الددد مصددنفت عومددا  التلهدديم القددالولا لبللتددزام  إعدداد  التفدداوم عددا العقددود المدليدد   دار الفاددر ال ددامعا   (28ا
 .1١  ل2١19اإلأالدري   

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0571.pdf
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(29)MUSTAFA ARKAN, “International Energy Investment”, Kluwer Law, 

NETHERLAND, 2011, p107. 

(30)Carlos Oliveira: The Renegotiation of Public Private Partnership in Transportation, 

Lisbon School of Economics and Management, Lisbon, 2021, P12. 

   (OCED) نلق  لقالي  عا ملهم 
https://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201418.pdf  

 23/12/2١21تاري  الزيار  
 .168  ل مصدر أا    د. ه   هزاو  (31ا
 .41وما   لد.  الد مصنفت ع (32ا

(33)ELIHU LAUTEPACHT,” INTERNATIONAL LAW REPORTS”, volume65, 

CMBRIDGE University Press, first edition,1984, P91. 

 (ICSIDالرا ن ال ال  مراز التنايم الدولا لتأوي  ملازعات االأتقمار  ا (34ا
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0398-0.pdf        

 4/1١/2١21تاري  الزيار  
 .171ل مصدر أا     د. ه   هزاو   (35ا
التددا نهددرت  المعدددل  18١4لعددام  ( مددن القددالون المدددلا الفرلأددا1195لمدداد  ال الملددرو الفرلأددا  تعددديل قددام (36ا

( عدا 131/2١16اعاد  التفاوم. لمراعا  ما هو مت ع عدا قدوالين االتنداد األور دا. وذلد   إصددارم القدالون رقدم ا
الهدرو  علت ولن ااذا اان التغيير نير المتوقدع عدا  اللل .   اأت دم مصنلا تغيير الهرو  2/2١16/1١

وقلاء ا رام العقد ي عل التلفيذ مفرن التالف   اللأ   للنر  الذ  لم يواع  علدت تنمدل الم دانر  عقدد ينلد  اعداد  
التفاوم علت العقد من النر  اة ر  مع االأتمرار  تلفيذ التزاماتن  بلل عتر  اعاد  التفاوم.....(  . د.  الد 

   .24مصنفت عوما مصدر أا    ل
 ادلصادس

 ااتهغ  اتؼ ا   : اتكاز -:ا ا
يأر : وناام الم ادت عا القعاء اإلدار  الفرلأا  دار الفار ال امعا  دد. ونم .1

 .1995اإلأالدري   الن ع  العالر   

د. الأيد عتوح الولداو : القاعا اإلدار  والتوازن المالا عا العقد اإلدار   الن ع  األولت   .2
 .2١16القالولي   القاهر   أل  المراز القوما لئلصدارات 

د. قروت ال دو : القالون اإلدار : الن ع  األولت  دار اللوع  العر ي   القاهر   أل   .3
2١16. 

https://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201418.pdf
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0398-0.pdf
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 دون رقم ن ع   دار   ودوات التلمي  االقتصادي ( االلرقاو : العقود اإلداري   دد. أعا .4
 .2١17اللوع  العر ي   القاهر   

العقود اإلداري  عا عوء الفقن  القعاء  التلريع  دار الات  النميد اللوار ا   دع  د. .5
 .2١١18 والدراأات العر ي   الن ع  األولت  أل 

 دون رقم ن ع   دار   ودوات التلمي  االقتصادي ( االلرقاو : العقود اإلداري   دد. أعا .6
 .2١17اللوع  العر ي   القاهر   

دار   الن ع  الأادأ   دار الفار العر ا  د. أليمان النماو : األأس العام  للعقود اإل .7
 .2١12القاهر   أل  

د. أليمان النماو : األأس العام  للعقود اإلدار   الن ع  الأادأ   دار الفار العر ا   .8
 .2١12القاهر   أل  

د. ه   هزاو: توازن عقود االأتقمار األ ل ي   ين القالون الونلا وقالون االأتقمار الدولا   .9
 .2١16  أل   , األولت  مللورات النل ا النقوقي   القاهر الن ع  

د. منمود عان  ال لا: العقود اإلداري : الن ع  األولت  دار الفار العر ا  القاهر   أل   .1١
2١١7. 

د. منمد ع د الم يد اأماعيل  عقود االلغال الدولي  والتنايم عيوا  مللورات النل ا   .11
 .2١١3 يروت  أل   

نامد ع د القادر: لرن الق ات التلريعا عا العقود اإلداري  الدولي  ادراأ  د. منمد عوز   .12
مقارل   ين عقود ال ترول والغاز وعقود االأتقمار األ ل ا(  دار اللوع  العر ي   القاهر   

 .2١18الن ع  االولا  أل  

دلي   دار د.  الد مصنفت عوما  التلهيم القالولا لبللتزام  إعاد  التفاوم عا العقود الم .13
 2١19الفار ال امعا  اإلأالدري   

 األطا يح  ات سائل: -ثاح اً:
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د. عصمت ع د الم يد  ار  ا تبلل التوازن االقتصاد  للعقد ودور القاعا عا معال تن   -1
 .دراأ  مقارل  ونرون  داتورام  الي  القالون والأياأ    امع   غداد

 :ات حتث -: تثاً ثا

 امع   الصعو ات المادي  نير المتوقع   م ل  القالون واالقتصاد د. ولور ورأبلن: لهري   .1
 .198١ . أل 4 3  العددان القامل  واالر عون الأل   عين لمس  

د. عمار ازار  لهري  الهرو  النارب  ووقرها علت اعاد  التوازن االقتصاد  الم تل عا  .2
 .2١15أل    38العقد  م ل  مراز دراأات الاوع    امع  الاوع   العدد 

 اابفاق اد ات  ت  : - ااؼاً:

(  تاري  TOTCO ين  مووري  تلاد ولرا  تلاد للقل ال ترول ا الم رم  االتفاقي  -1
1١/7/1998. 

 .22/5/2١١3اتفاقي  ملروو  ن ولا ي  الغاز لغر  اعريقيا المعقود   تاري   -2
 اتزتاح ن  –خامسا ً

 المعدل 18١4 اتم ح  تؼا  القالون -1
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Abstract 

Within the framework of the international administrative contract, 

states and their contractors have adopted more realistic ways. These methods 

are based on contractual consent between the two parties in the face of 

general risks that threaten the economic stability of the contract. The basis of 

these methods is through the delivery of the two parties to the contract by 

dealing with the consequences of the state’s exercise of its public powers, 

and the economic disruption it causes to the contract, consecrating in it the 

idea of the independence of the contract in dealing with variables with a 

contractual technique that the two parties agree upon, and to the extent 

possible to implement the contract in the required manner. 

The contractual guarantees in the international administrative contract 

are in fact applicable in the theories of financial balance of the 

administrative contract within the framework of traditional guarantees of 

administrative contracts, except that the contractors are the ones who 

undertake this task. Thus, the idea of administrative contract autonomy 

approaches familiar financial equilibrium theories as a traditional objective 

safeguard against economic risks. 

 



نهعقذ اإلداسي انذويل )دساسة مقاسنة(ضمانات االستقالل انزاتي   

2222عشش  انشابعةانعذد االول /انسنة      رلهة احملقق احلهي نهعهوو انقانونية وانسياسية    
 

64 
 

 
 

 
 
 
 

Autonomy guarantees of the 

international administrative 

contract  
A comparative study 

 
 

Prof. Dr. Ismail sasaa al bederry 
University of Babylon - College of Law 

 

Dargam maaki Nuri 
 University of Babylon - College of Law 

 


