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 – 2المقصود بقانون التجارة الدولية :
زادت أهمعل ابيةػارة ابد بعػل و يعقػدت مشػاكيها و وحعػث أصػوم االهيمػاـ ومحا بػل ابوحػث
ع ػػف حيػ ػ ؿ بمش ػػاكيها ابقان نع ػػل عش ػػػؿ و ػػاؿ ابو ػػاحثعف ابمش ػػرععف ػػى مخيي ػػؼ اب ػػد ؿ سػ ػ ا عي ػػى
ابمسي ى اب طنى أ عيى ابمسي ى ابد بى .
أصػػوم ابمةيمػػع ابيةػػارى ابػػد بى و يمعػػدو منظمػػات د بعػػل هعئػػات يةارعػػل و عسػػعى ابػػى
خيؽ ق اعد م حدة يحكـ ابنشاط ابيةارى ابد بى وػض ابنظر عف طوععل ابنظاـ االقيصادى ابذى
عسػ د ػػى د بػػل مػػف ابػػد ؿ و د ف اعيوػػار بطوععػػل ابنظػػاـ ابقػػان نى ابػػذى ييوعػ هػػذو ابػػد ؿ و هػػى
ق اع ػػد ينو ػػع م ػػف ابع ػػرؼ ابية ػػارى اب ػػد بى د ف اعيو ػػار بييقس ػػعـ ابس ػػائد ػػى د ؿ ابع ػػابـ اب ػػى د ؿ
اشيراكعل د ؿ رأسمابعل د ؿ يطوؽ نظاـ ابقان ف ابمشيرؾ

( )1

) أ د ؿ يطوؽ ابقان ف ابمدنى ابمشيؽ مف ابقان ف ابر مانى

(قان ف ابعم ـ Common Law
()4

 {.صفحة . }4

عيى أف ابحقعقل ابساوقل ال يصؿ ونا ابى حػد ابقػ ؿ أف قػان ف ابيةػارة ابد بعػل ػى مخييػؼ
ابد ؿ ععيور م حداً و وؿ األدؽ أف نق ؿ أن ععيور ميشاوها

( )7

.

اذا كانػػت طوععػل ابيةػػارة ابد بعػػل هػػى ابيػػى أدت ابػػى يشػػاو ابػػنظـ ابقان نعػػل ابيػػى يحكمهػػا
ى مخييؼ د ؿ ابعابـ و إف هذا ال عػعر مف أف يطوعؽ ق اعد قان ف ابيةارة ابد بعل ى كؿ د بػل
من ط وقو ؿ ابسيطات ابمخيصل بها .
ال نةػػد بقػػان ف ابيةػػارة ابد بعػػل يعرعف ػاً و خع ػ اًر مػػف يعرعػػؼ األمانػػل ابعامػػل بيةمععػػل ابعامػػل
بهعئل األمـ ابميحػدة عنػد ابوحػث ػى انشػا بةنػل بي حعػد أحكػاـ قػان ف ابيةػارة ابد بعػل سػنل 1961
هذا ابقان ف ه " مةم عل ابق اعد ابيى يسرى عيػى ابعققػات ابيةارعػل ابميعيقػل وابقػان ف ابخػاص
ابيػػى يةػػرى وػػعف د بيػػعف أ أكثػػر "

( )1

عشػػيمؿ قػػان ف ابيةػػارة ابد بعػػل عيػػى مةم عػػل االيفاقعػػات

ابد بعل ابعق د ابنم ذةعل ابشر ط ابعامل ابمورمل ى مةاؿ مععف واإلضػا ل ابػى ابعػرؼ ابيةػارى
ابد بى ابسائد ى عققل يةارعل مععنل .
 – 3العالقة بين القانون التجارى الوطنى وقانون التجارة الدولية :

نقحظ أف ابفارؽ وعف ابقان ف ابيةػارى ابػ طنى قػان ف ابيةػارة ابد بعػل ػى د ؿ االقيصػاد
ابمخطط و أف ابقان ف األ ؿ ععيور ةز اً مف ابقان ف االقيصادى ابعاـ ابذى يخضع ب ابممسسات
ابقائمل وابنشاط االقيصادى ابذى عق ـ عيى ارادة ابمشرع ابذى عضع ق اعد قان نعػل عامػل عخضػع
بهػا ابنشػاط االقيصػادى وطرعقػل حاسػػمل و أمػا قػان ف {صلفحة  }5ابيةػػارة ابد بعػل إنػ عسػيند عيػػى
موػػدأ سػػيطاف ارادة ابميعاقػػدعف ابيػػى ال يكميهػػا أحكػػاـ ابقػػان ف ابيةػػارى اب ػ طنى  .مػػف ثػػـ إن ػ اذا
اخييفت طوععل أحكاـ ابقػان ف ابيةػارى ابػ طنى ػى ابػد ؿ االشػيراكعل عنهػا ػى ابػد ؿ اب أرسػمابعل و
ػػإف ق اعػػد قػػان ف ابيةػػارة ابد بعػػل يكػػاد يك ػ ف احػػدة ػػى ابنظػػامعف  .عمكػػد هػػذا ابموػػدأ اسػػيققؿ
ابقان ف ابيةارى اب طنى عف قان ف ابيةارة ابد بعل .
اذا كػ ػػاف كػ ػػؿ مػ ػػف ابقػ ػػان ف ابيةػ ػػارى اب ػ ػ طنى قػ ػػان ف ابيةػ ػػارة ابد بعػ ػػل عيضػ ػػمف ق اعػ ػػد
م ض ععل و إف ابقان ف اب طنى عقيصػر عميػ عيػى نطػاؽ ابد بػل ابيػى يصػدر عهػا وعنمػا يةػا ز
أحكاـ قان ف ابيةارة ابد بعل حد د ابد ؿ بعحكـ ابعققات ابيى ينشأ ى اقيعـ أكثر مف د بل (. )1
عخييػػؼ مععػػار ابد بعػػل وحسػػب نػ ع ابعققػػل ابيػػى ينظمهػػا أحكػػاـ قػػان ف ابيةػػارة ابد بعػػل و
بذبؾ يحدد االيفاقعات ابد بعل عادة ابمقص د ود بعل ابعققل ابيػى يحكمهػا و قػد عخييػؼ يوعػاً بػذبؾ
مععار ابد بعل مف حابل ابى أخرى .
4

–

قانون التجارة الدولية والقانون الدولى الخاص :
يهػػدؼ أحكػػاـ ابقػػان ف ابػػد بى ابخػػاص ابػػى ضػػع قاعػػدة أسػػناد عنػػد ينػػازع ابق ػ انعف ابيػػى

يحكػػـ عققػػل مععنػػل و أمػػا قػػان ف ابيةػػارة ابد بعػػل إن ػ عشػػيمؿ عيػػى مةم عػػل االيفاقع ػات ابد بعػػل
ابمورمل ى مةاؿ ابيةارة ابد بعل و عيى ذبؾ نرى أن وعنما ععنى ابقان ف ابػد بى ابخػاص ويععػعف
ابقػػان ف اب ػ طنى اب اةػػب ابيطوعػػؽ ػػى مةػػاؿ ينػػازع { صللفحة  } 6ابق ػ انعف عيػػى ابعققػػل ابقان نعػػل
م ض ػ ع ابن ػزاع و ػػإف قػػان ف ابيةػػارة ابد بعػػل عهػػدؼ ابػػى اعةػػاد ق اعػػد م ض ػ ععل ػػى شػػأف هػػذو
ابعققل يحؿ محؿ ابق اعد اب طنعل يقضى وابيابى عيى ابينازع وعنها
5

–

الييئات الميتمة بتوحيد قانون التجارة الدولية :

( )6

.

اف ابطرعػػؽ ابػػى ي حعػػد قػػان ف ابيةػػارة ابد بعػػل ط عػػؿ شػػاؽ مػػع ذبػػؾ قػػد قامػػت وعػػض
ابهعئات ابد بعل وايخاذ خطػ ات اسػعل نحػ ايمػاـ هػذا ابهػدؼ  .هػذو ابهعئػات امػا حك معػل

( )7

أ

غعر حك معل .
ابهعئ ػػات ابحك مع ػػل ه ػػى ابي ػػى ييكػ ػ ف م ػػف عضػ ػ عل حك م ػػات وع ػػض اب ػػد ؿ و عمثيهػػػا
مند و ف عهػا و أهػـ هػذو ابهعئػات بةنػل قػان ف ابيةػارة ابد بعػل ابياوعػل بدمػـ ابميحػدة مقرهػا ععنػا
ابيػػى يع ػػرؼ واس ػػـ  UNCITRALس ػػنعرض به ػػا عمػػا وع ػػد و ابمعه ػػد اب ػػد بى بي حع ػػد ابق ػػان ف
ابخ ػ ػػاص ػ ػػى ر م ػ ػػا ابمع ػ ػػر ؼ واس ػ ػػـ  UNIDROITييع ػ ػػب د اًر كوعػ ػ ػ اًر ػ ػػى ي حع ػ ػػد ابقػ ػ ػ انعف
ابم ض ععل بقان ف ابيةػارة ابد بعػل

( )8

و مػميمر الهػاى بيقػان ف ابػد بى ابخػاص ابػذى عهػدؼ ابػى

ي حعد ابق اعد اب طنعل بينازع ابقػ انعف د ف ابق اعػد ابم ضػ ععل بقػان ف ابيةػارة ابد بعػل و ابمنظمػل
ابعابمعل بيميكعل ابذهنعل . WIPO
أما ابهعئات غعر ابحك معل هى ابيى ييك ف مف أعضا ال عمثي ف حك مػات مععنػل انمػا
عشيرك ف عها وصفايهـ ابشخصعل مف ابميخصصعف ابمشػيػيعف وقػان ف ابيةػارة ابد بعػل أهػـ هػذو
ابهعئ ػػات غر ػػل ابية ػػارة { صلللفحة  } 7ابد بع ػػل وو ػػارعس ICC
ور كسؿ IMC

و

( )9

و ابيةن ػػل ابوحرع ػػل ابد بع ػػل ػػى

يعمؿ عيى ي حعد ابقان ف ابوحرى عيى ابمسي ى ابد بى

()14

.

 – 6لجنة قانون التجارة الدولية : UNCITRAL
كاف األسياذ شمعي ؼ  Clive Schmitthoffمف أ ائؿ ابداععف ابػى أهمعػل ةػ د ينظػعـ
عاؿ بي حعػد قػان ف ابيةػارة ابد بعػل قػد أوػرز هػذا ابمعنػى ػى ابنػد ة ابيػى نظميهػا ابةمععػل ابد بعػل
بيعيػ ـ ابقان نعػػل سػػنل  1964ػػى بنػػدف ويشػػةعع يػػدععـ مػػابى مػػف منظمػػل ابع نسػػك و قػػد اشػػيرؾ
أوػػرز أسػػايذة ابعػػابـ مػػف ابميخصصػػعف ػػى هػػذا ابمةػػاؿ ػػى هػػذو ابنػػد ة نشػػرت أعمابهػػا ابوح ػ ث
ابمقدمل عها ى كياب وعن اف مصادر قان ف ابيةارة ابد بعل The Sources of The Law of
International Trade, Edited by Schmitthoff, Stevens & Sons, London
 1964.بػػذبؾ بػػـ عكػػف غرعوػػا و عنػػدما كػػرت هعئػػل األمػػـ ابميحػػدة ػػى يك ػ عف بةنػػل بقػػان ف ابيةػػارة
ابد بعػػل و سػػنل  1961أف يػػدع األسػػياذ شػػمعي ؼ بيسػػيععف وػ ػػى ضػػع يقرعػػر ػػى مةػػاؿ ي حعػػد
قان ف ابيةارة ابد بعلو ى ابسنل ابيابعل قدـ هذا ابيقرعر معيمػداً عيػى ابد ارسػل ابعمعقػل ابيػى أعػدها

األس ػػياذ ابم ػػذك ر و ع ػػرض ابيقرع ػػر بيطػ ػ ر ق ػػان ف ابية ػػارة ابد بع ػػل أش ػػار اب ػػى ابنة ػػاح ابمح ػػد د
بيمحا الت ابموكرة بي حعػد هػذا ابقػان ف و قػد أوػرز ابيقرعػر أنػ ال ي ةػد هعئػل مػف ابهعئػات ابمهيمػل
وي حعػػد ابقػػان ف ييميػػع وقو ػ ؿ د بػػى يمثػػؿ مصػػابم ةمعػػع ابػػد ؿ عيػػى اخػػيقؼ نظمهػػا ابسعاسػػعل
االقيصػػادعل س ػ ا كانػػت مػػف ابػػد ؿ ابميقدمػػل أ ابػػد ؿ ابنامعػػل ممػػا عوػػرر ضػػر رة ة ػ د هعئػػل
م حدة يدع ابى ابي حعد ييميع وقو ؿ د بى انيهى االقيػراح ابػى انشػا بةنػل ةدعػدة يسػمى بةنػل
األمػـ ابميحػدة { صلفحة  } 8بقػان ف ابيةػارة ابد بعػل United Nations Commission on
international Trade Law.
اةيمعػػت ابةمععػػل ابعامػػل بدمػػـ ابميحػػدة أصػػدرت قػ ار اًر ػػى دعسػػمور  1966وإنشػػا هػػذو
ابيةنػػل ابيػػى عر ػػت واسػػـ ابع نسػػعيراؿ  UNCITRALهػػى يسػػمعل مػػأخ ذة مػػف ابحػػر ؼ األ بػػى
السـ ابيةنل وابيػل االنةيعزعػل و ضػمت ابيةنػل عنػد يك عنهػا يسػع عشػرعف د بػل كأعضػا عهػا و
منهػا سػػوع د ؿ أ رعقعػػل وعنهػا مصػػر و خمػػس د ؿ بسػع عل أروػػع د ؿ مػػف أ ر وػا ابشػرقعل خمػػس
د ؿ مػػف أمرعكػػا ابقيعنعػػل ثمػػاف د ؿ مػػف غػػرب أ ر وػػا مػػف د ؿ أخػػرى منهػػا اب العػػات ابميحػػدة
األمرعكعل

()11

.

اقيػػرح أف يكػ ف مهمػػل ابيةنػػل اعػػداد يػػر ع معاهػػدات أ ايفاقعػػات د بعػػل ةدعػػدة نمػػاذج
ق انعف  Model Lawsق انعف م حدة يقنعف نشر االصطقحات ابشر ط ابعػادات األعػراؼ
ابيةارعل ابد بعل .
ى روعع سنل  1968عقدت ابيةنل أ ؿ اةيماع بها ى نع ع رؾ أشار األسياذ شمعي ؼ
ى هذا االةيماع ابى أف اإلنةاز ابعظعـ ابذى يـ وإنشا هذو ابيةنل و أنها أنشئت د ف صع وات
يذكر وسوب طوععل نشاطها واعيوارو نشاطا نعا غعر سعاسى مف طوععل قان نعل  .كانت هذو هى
عػػق ابوداعػػل ابيػػى يشػػكؿ حةػػر األسػػاس بيمشػػاركل ػػى أعمػػاؿ هػػذو ابيةنػػل عيػػى نطػػاؽ اسػػع مػػف
ةمعع ابد ؿ

()14

.

عة ػ ز بيةنػػل أف يك ػ ف مةم عػػات عمػػؿ  Working groupsمػػف عػػدد محػػد د مػػف
األعضا بيقعاـ وإعداد مشر ع ايفاقعل أ يعدعؿ { صفحة  } 9ايفاقعل أ بدراسل م ض ع مععف أ

ب ضع نم ذج بقان ف م حد أ بعقد م حد ثـ عناقش هذا ابعمؿ وعد ذبؾ ى ابيةنل  .قد اخيارت
ابيةنل ى أ ؿ د رة بها سنل 1968عدة م ض عات يق ـ ودراسيها هى - :
ابوعػػع ابيةػػارى ابػػد بى و ابيحكػػعـ و ابنقػػؿ و ابيػػأمعف اب ػػا وابػػدع ف ابد بعػػل عػػف طرعػػؽ
األ راؽ ابيةارع ػػل االعيم ػػادات ابمص ػػر عل و ابميكع ػػل ابذهنع ػػل و يحػ ػرعـ ابيفرق ػػل و ػػعف اب ػػد ؿ ػػػى
ابق انعف ابميعيقل وابيةػارة ابد بعػل و ابيمثعػؿ ابيةػارى و ابيصػدعؽ عيػى اب ثػائؽ ػى مةػاؿ ابيةػارة
ابد بعل  .قررت ابيةنل األ ب عل بيوعع ابيةارى ابػد بى و طػرؽ اب ػا وابػدع ف ابد بعػل و ابيحكػعـ
ابيةارى ابد بى

()17
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قد أنةزت ابيةنل حيى اآلف عػدداً ال وػأس وػ مػف االيفاقعػات ابد بعػل ابق اعػد ابنم ذةعػل
أهمها :
1

–

ايفاقعل مدة ابيقادـ ى ابوعع ابد بى بيوضائع ػى نع عػ رؾ سػنل  1971و ابور ي كػ ؿ ابمعػدؿ

اليفاقعل مدة ابيقادـ ى ابوعع ابد بى بيوضائع ى ععنا سنل . 1984
 – 4ايفاقعػػل األمػػـ ابميحػػدة بينقػػؿ ابوحػػرى بيوضػػائع بعػػاـ  1978ػػى هػػامو رج يعػػرؼ واسػػـ ق اعػػد
هامو رج ابيى سيدخؿ د ر ابنفاذ ى أ ؿ ن مور سنل  1994عما عيعيؽ وابد ؿ ابمنضمل ابعها .
7

–

ايفاقعػػل األمػػـ ابميحػػدة وشػػأف عقػ د ابوعػػع ابػػد بى بيوضػػائع ػػى ععنػػا سػػنل  1984ابيػػى دخيػػت

د ر ابنفاذ ى أ ؿ عناعر سنل  1988عما عيعيؽ وابد ؿ ابيى انضمت ابعها .
1

–

ابنظر ػى ايفاقعػل نع عػ رؾ سػنل  1918ابيػى بػـ ينوػع عػف عمػؿ ابيةنػل ابميعيقػل وػاالعيراؼ

وق اررات ابيحكعـ األةنوعل ينفعذها قد انضمت مصر ابى هذو االيفاقعل ػى  9مػارس سػنل 1919
 {.صفحة . } :
1

–

ابقػ ػػان ف ابنم ػ ػ ذةى بييحكػ ػػعـ ابيةػ ػػارى ابػ ػػد بى ػ ػػى ع نع ػ ػ  .1981قػ ػػد شػ ػػكيت ازرة ابعػ ػػدؿ

ابمصرعل بةنل ب ضػع مشػر ع قػان ف بييحكػعـ ابيةػارى ابػد بى ضػعت مشػر عا يونػت عػ ابقػان ف
ابنم ذةى بيع نسعيراؿ و بـ عصدر هذا ابقان ف حيى اآلف (. )11
 – 6ايفاقعػػل األمػػـ ابميحػػدة وشػػأف ابسػػفاي ( ابكموعػػاالت ) ابد بعػػل ابسػػندات اإلذنع ػ ابد بعػػل ابيػػى
أقريها ابيةنل ى اةيماعها ى ععنا ويارعخ  11أغسطس . 1987

7

–

ابػػدبعؿ ابقػػان نى بصػػعاغل ابعق ػ د ابد بعػػل بيشػػععد ابمنشػػتت ابصػػناععل حسػػوما أقري ػ مةم عػػل

ابعم ػػؿ ابي ػػى انعق ػػدت ػػى نع عػ ػ رؾ ػػى أورع ػػؿ  1987و ق ػػد أقريػ ػ ابيةن ػػل ػػى ععن ػػا وي ػػارعخ 11
أغسطس عاـ . 1987
 – 7تقسيم الدراسة :
يعيوػػر هػػذو ابد ارسػػل ػػى مةػػاؿ قػػان ف ابيةػػارة ابد بعػػل نهػػدؼ منهػػا و ابػػى يعرعػػؼ ابعقػػد
ابيةارى ابد بى ابذى نخصص ب ابواب األ ؿ نعرض بوعض ابنقاط ابميعيقل وهػذا ابم ضػ ع ػى
صؿ أ ؿ و ثـ نعرض ى صؿ ثاف ألهـ ص ر عق د ابوعػع ابػد بى قػا بمػا اسػيقر عيعػ ابعمػؿ
طوق ػاً بق اعػػد غر ػػل ابيةػػارة ابد بعػػل هػػى ابمسػػماة وػػاالنك يرمز  . Incotermsأمػػا ابوػػاب ابثػػانى
نكرس ػ بد ارسػػل ايفاقعػػل األمػػـ ابميحػػدة وشػػأف عق ػ د ابوعػػع ابػػد بى بيوضػػائع " ععنػػا سػػنل . " 1984
{صفحة . } 9
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ىوامش الباب التمييدى
( )1نفضػػؿ يرةمػػل اصػػطقح  Common Lawوقػػان ف ابعمػ ـ أ ابقػػان ف ابمشػػيرؾ ألنػ أويػػع ػػى ابدالبػػل عيػػى
يحدعد طوععي أدؽ مف اسيعماؿ يرةمل ابقان ف ابعاـ ضق عف أف ابيرةمل األخعرة مضييل .
(Schmitthoff (Clive) : The Sources of The Law of International Trade, London, )4
1964 p. ix & p.3.
ععيور شمعي ؼ مف أ ائؿ ابمهيمعف ػ ابعػابـ ودارسػل قػان ف ابيةػارة ابد بعػل بػ ممبفػات عدعػدة ػى هػذا ابمةػاؿ
قد عور عف هذو ابحقعقل األسياذ  Trammerوأف ابميخصصعف

قػان ف ابيةػارة ابد بعػل مػف ةمعػع د ؿ ابعػابـ

ةد ا أنفسهـ د ف أدنى صع ول عيكيم ف بػل مشيركل  .مشار ابى هذا ابمعنى

ممبؼ شمعي ؼ ابمذك ر

( )7شمعي ؼ و ابمرةع ابساوؽ ص . 1
( )1مشار ابع ى محاضرات األسياذ محسف شفعؽ بدوي ـ ابقان ف ابخاص  1977 – 1974عف ايفاقعات الهاى
بعاـ  1961وشأف ابوعع ابد بى وند  14ص . 1

( )1ال يمنػػع هػػذو ابيفرقػػل ضػػع يقنػػعف طنػػى بييةػػارة ابد بعػػل عنطوػػؽ عنػػدما عك ػ ف ابقػػان ف اب ػ طنى ه ػ اب اةػػب
ابيطوعؽ قا بق اعد اإلسناد ى مةاؿ ينازع ابق انعف و عيى ابعققل ابيةارعل ابد بعػل م ضػ ع ابنػزاع  .مػف ابػد ؿ
ابيى ايوعت هذا ابمسيؾ يشعك سي اكعا سنل  1967ر مانعا سنل . 1971
( )6محسف شفعؽ و ابمرةع ابساوؽ رقـ . 14
( ) 7قد يك ف هذو ابهعئات ابحك معل عابمعل أ اقيعمعل يشمؿ مةم عل مف ابد ؿ يةمعها مصابم مشيركل.
( )8بعب هذا ابمعهد د اًر كوع اًر ى ي حعد ق اعد ابوعع ابد بى بيوضائع و ه ابذى أعد مشر عات ايفاقعات الهاى
سنل  1961بيوعع ابد بى بيوضائع .
( )9بعو ػػت د اًر هامػ ػاً ػػى مة ػػاؿ ابيحك ػػعـ ابية ػػارى اب ػػد بى ػػى مة ػػاؿ عقػ ػ د ابوع ػػع اب ػػد بى ك ػػذبؾ ػػى مة ػػاؿ
االعيمادات ابمسيندعل .
( )14مف نشاط هذو ابيةنل اوراـ معظـ االيفاقعات ابد بعل ابوحرعل ابيى يمت ى مدعنل ور كسؿ .
( ) 11مػدة ابعضػ عل سػػت سػػن ات عةػ ز اعػادة انيخػػاب أعػػل د بػػل ينيهػػى مػدة عضػ عيها و يعقػػد ابيةنػػل اةيماعهػػا
مرة ى ابسنل س ا

ى مقر األمـ ابميحدة ونع ع رؾ أ

ى ابمقر األ ر وى وةنعؼ قد يـ نقؿ مكاف االةيماع ى

ابمقر األ ر وى ابى مقر األمـ ابميحدة ى ععنا .
()14

E. Allan Farnsworth : Uncitral and The Progressive Development of

International Trade.
( )17محسف شفعؽ ص  81و . 81
( )11شكيت ابيةنل مف األسياذ ابدكي ر محسف شفعؽ األسياذ ابدكي ر محم د سمعر ابشػرقا ى األسػياذة ابػدكي رة
سامعل راشد ابمسيشار ابدكي ر محمد أو ابععنعف .

الباب األول
العقود التجارية الدولية
الفصل األول

مقدمات
 -8تمييد :

ععيور ابعقد أهـ ص ر ابيصرؼ ابقان نى و ه ابيعوعر ابقان نى إلة ار ابمعػامقت سػ ا
عيػى ابمسػػي ى ابػػداخيى أ عيػى ابمسػػي ى ابػػد بى بػذبؾ عمكػػف ابقػ ؿ أف ابعقػد امػػا أف عكػ ف داخيعػػا
اما أف عك ف د بعاً .
ب ػػـ يه ػػيـ ابهعئ ػػات ابمنظم ػػات ابد بع ػػل وم ضػ ػ ع ابعقػ ػ د ابد بع ػػل اال ومناس ػػول ابمع ػػامقت
ابيةارعل  .قد وذبت هػذو ابهعئػات ةهػ داً كوعػرة بي حعػد أحكػاـ ابيةػارة ابد بعػل و حيػى وػرزت مقمػم
رع ةدعد مف ر ع ابقان ف ه " قان ف ابيةارة ابد بعل " ابػذى عيضػمف االيفاقعػات ابد بعػل ابيػى يػـ
انةازها ى مةاؿ ابيةارة ابد بعل ابعق د ابنم ذةعل ابشر ط ابعامل ابيى ضعت ى هذا ابمةػاؿ
.
 – 9دور العقود الدولية فى توحيد قانون التجارة الدولية :
قػػان ف ابيةػػارة ابد بعػػل ه ػ مةم عػػل ابق اع ػد ابيػػى يسػػرى عيػػى ابعق ػ د ابيةارعػػل ابميصػػيل
وابقان ف ابخاص ابيى يةرى وعف د بيعف أ أكثر { صفحة . } 22
قد ةا هذا ابيعرعؼ ػى يقرعػر أعديػ األمانػل ابعامػل بهعئػل األمػـ ابميحػدة بيعػرض عيػى
ابةمععل ابعامل سنل  1961ومناسول ابوحث ى انشا بةنل بي حعد أحكاـ قان ف ابيةارة ابد بعل .
مػػف هػػذا ابيعرعػػؼ نػػرى أف قػػان ف ابيةػػارة ابد بعػػل عحي ػ ى عيػػى ق اعػػد م ض ػ ععل بحكػػـ
ابعققات ابيةارعل ابد بعل ال ععد مةرد ي حعػد بق اعػد اإلسػناد اب طنعػل وحعػث ععػعف وقاعػدة م حػدة
ابقان ف اب طنى اب اةب ابيطوعؽ كقان ف د بل محؿ اوراـ ابعقد مثق ..أ قان ف د بل ينفعذ ابعقد .
كذبؾ عيضم أف هذا ابفرع ال عهيـ اال وعققات ابقان ف ابخاص وػض ابنظر عف صفل
أطراؼ ابعققل اذ يطوؽ أحكام س ا كانت ابعققل ابيةارعل وعف أشخاص عامل أ وعف أشخاص
خاصل أ كاف أحد طر ى ابعققل شخصاً عاماً اآلخر مف أشخاص ابقان ف ابخاص .

قػػد حا بػػت وعػػض ابػػد ؿ ضػػع يقنػػعف بييةػػارة ابد بعػػل و نةػػد مػػثق أف يشعك سػػي اكعا قػػد
أصػػدرت هػػذا ابيقنػػعف سػػنل  1967عنطوػػؽ ابيقنػػعف ابمػػذك ر عنػػدما عكػ ف ابقػػان ف ابيشعك سػػي اكى
ه ابقان ف اب اةب ابيطوعؽ قاً بق اعد ابقان ف ابد بى ابخاص وشأف ينازع ابق انعف .
اف ابمحػا الت اب طنعػل بي حعػد قػان ف ابيةػػارة ابد بعػل محػا الت محػد دة حيػى اآلفو بػػذبؾ
وػػرزت أهمعػػل ابي حعػػد ابػػد بى بقػػان ف ابيةػػارة ابد بعػػل و عػػيـ هػػذا ابي حعػػد وأسػػابعب مخييفػػل إمػػا أف
عيحقؽ ذبؾ عف طرعؽ :
(أ) يةمعع ابعادات األعراؼ ابيةارعل ابميدا بل ى ابعمؿ ييعب غر ل ابيةارة ابد بعل “
” I.C.C.د اًر هاماً أصدرت سنل  1917مةم عل عطيؽ عيعها

“ Incoterms

” ةمعػت األعػراؼ ابمسػيقرة ػى ابوعػ ع ابوحرع ػػل كػابوعع ”“F.O.B.

ابوعػع " "C.I .F.كمػا

ضػػعت مةم عػػل أخػػرى سػػنل  1961يسػػمى " ابق اعػػد ابعػػادات{صللفحة  }23ابميعيقػػل واالعيمػػاد
ابمسيندى " قد احي ت يقنعنا بدعراؼ ابمصر عل ابمسيقرة ى هذا ابمةاؿ .
(ب) اوراـ ايفاقعات د بعل وعف عدد مف ابد ؿ اما وقصد ي حعد ق اعد ينػازع ابقػ انعف و مػف
ذبؾ ايفاقعل الهاى سنل  1911و وشأف يعععف ابقان ف اب اةب ابيطوعؽ عيى ابوعع ابيةػارى ابػد بى
 .أ وهػػدؼ ضػػع ق اعػػد م ض ػ ععل م حػػدة يسػػرى عيػػى ابمعػػامقت ابد بعػػل و مػػف ذبػػؾ ايفاقعػػل
الهػػاى سػػنل  1961ـ وشػػأف ي حعػػد وعػػض األحكػػاـ ابم ض ػ ععل ابميعيقػػل وػػابوعع ابػػد بى و ايفاقعػػل
األمـ ابميحدة ابمورمل ى ععنا سنل  1984وشأف عقد ابوعع ابد بى بيوضائع .
(ة ػػ) ضػػع شػػر ط عام ػػل بيعق ػ د ابد بعػػل و عيفػػؽ ية ػػار سػػيعل مععنػػل أ مةم عػػل س ػػيع
ميشػاوهل ػى منطقػل ةػ ار عػل مععنػل عيػى ضػع شػر ط عامػل

” “ general conditions

عيفػؽ ابميعاقػػداف عيػى ايواعهػػا أ قػد يقػ ـ و ضػػع هػذو ابشػػر ط هعئػل مػػف ابهعئػات ابد بعػػل ابمهيمػػل
وي حعد قان ف ابيةارة ابد بعل .
عقيص ػػر ابي حعػػػد عي ػػى ضػ ػػع ابش ػػر ط ابعامػػػل بييعاق ػػد م ػػع ي ػػرؾ ابيفاصػػػعؿ بقيفاقعػ ػػات
ابخاصل ى كؿ حابل عيى حدة بمحا بل م اةهل ابظر ؼ ابمخييفل بييعاقدات ابد بعػل و ػإف هػذو
ابشػػر ط يحػػرر ػػى شػػكؿ نمػػاذج مخييفػػل وحعػػث عك ػ ف بيميعاقػػدعف اخيعػػار ابنم ػ ذج ابمقئػػـ منهػػا

بػذبؾ يسػمى أحعانػاً وػابعق د ابنم ذةعػل ”  “ Standard Contractsقػد أصػوم بهػذو ابشػر ط
أهمعل كوعرة ى ابمعامقت ابد بعل ايسع نطاقها حيى شمؿ منػاطؽ ةػ ار عػل عدعػدة  .هنػاؾ مػثق
ابشر ط ابعامل ابيى ضعيها ى شكؿ نماذج ميعددة ابيةنػل االقيصػادعل األ ر وعػل بدمػـ ابميحػدة
وشأف ي رعد األد ات اآلالت ابقزمل بيةهعز ابمصانع قد انيشرت هذو ابشػر ط ػى مخييػؼ د ؿ
ابعابـ و كػذبؾ هنػاؾ ابشػر ط ابعامػل ابيػى ضػعيها ةمععػل بنػدف بيةػارة ابػػقؿ أصػوحت شػر طا
بوعػ ػ ع { صلللفحة  } 24ابػ ػػقؿ ػػى أغي ػػب د ؿ ابع ػػابـ  .كم ػػا ض ػػع مةي ػػس ابمع ن ػػل االقيص ػػادعل
ابميوادبػ ػػل ابمعػ ػػر ؼ واسػ ػػـ ” “Comeconابػ ػػذى كػ ػػاف عضػ ػػـ يسػ ػػعا مػ ػػف د ؿ أ ر وػ ػػا ابش ػ ػرقعل
االشيراكعل شر طاً عامل بيوادؿ ابسيع وعنها.
عيى ابرغـ مف أف ايواع هذو ابشر ط أمر اخيعارى مف ابناحعل ابنظرعل و اال أنها بعوت
عميعاً ابد ر األ ؿ ى ي حعد ابق اعد ابيى يحكـ ابمعامقت ابد بعػل و ألنهػا ييفػؽ حاةػات ابيةػارة
ابد بعػػل و مػػع ذبػػؾ كػػاف ايو ػػاع ابشػػر ط ابعامػػل ابيػػى ض ػػعها ابك معك ػ ف أم ػ اًر ابزامع ػاً ال عةػ ػ ز
مخابفيه ػػا اال بض ػػر رة قصػ ػ ى عن ػػدما يقيض ػػى طوعع ػػل ابس ػػيعل ش ػػر طاً خاص ػػل أ ة ػػدت وع ػػض
ابظر ؼ ابيى يورر مثؿ هذو ابمخابفل .
 – :مجال العقود الدولية :
نقحظ أف ابشر ط ابعامل بيعقػ د ابد بعػل اف كانػت يقػ ـ أساسػاً ػى مةػاؿ ابوعػع ابيةػارى
ابد بى وابنسول بمخييؼ ابسيع يدا بها عور ابحد د وػعف د ؿ ابعػابـ و اال أنهػا يشػمؿ أعضػا أن اعػاً
أخ ػػرى م ػػف ابمع ػػامقت و م ػػف ذب ػػؾ م ػػثق أنػ ػ ػػى س ػػنل  1917ض ػػع االيح ػػاد اب ػػد بى بيمهندس ػػعف
االسيشػارععف ” “ F.I.D.I.C

واالشػيراؾ مػع االيحػاد ابػد بى بيموػانى األشػػاؿ ابعامػل “

”  F.I.B.T.Pابػذى عسػمى اآلف وااليحػاد ابػد بى بيمقػا بعف األ روعػعف بيموػانى األشػػاؿ ابعامػل
شر طاً عامل ألعماؿ اإلنشا ات ابهندسعل ابمدنعل ييوع ى معظـ د ؿ ابعابـ و قد ضعت كذبؾ
شػػر ط خاصػػل بم اةهػػل حػػاالت ابيعاقػػد وابنسػػول بيمقػػا الت اإلنشػػائعل وحعػػث يػػيق ـ مػػع ابحاةػػات
ابخاصل بيس ؽ ابد بى ى هذا ابمةاؿ .
كذبؾ ععيور مف قوعؿ ابيعامؿ ابيةارى ابد بى االيفاؽ عيى نقؿ ابيكن ب ةعا ابيعامؿ عيى
و ار ات االخيراع وعف ابد ؿ ابميقدمل ابد ؿ ابنامعل  {.صفحة }25

كما عمكف أف نقحظ انيشار ابشر ط ابعامل بيعق د ابد بعػل ػى مةػاؿ ابنقػؿ و ابمصػارؼ
و ابيػػأمعف ابػػذى عيعػػب مةمػػع بنػػدف بمكييوػػى ابيػػأمعف د اًر هام ػاً ػػى ي حعػػد ق اعػػدو

ضػػع شػػر ط

عامل ب ييوناها كثعر مف ابد ؿ  .واخيصار ػإف ابشػر ط ابعامػل بيعقػ د ابد بعػل عمكػف أف ينيشػر
ى ابمةاالت ابمخييفل ابيى يك ف مع وعضها حدة ى نطاؽ ابيةارة ابد بعػل  .ينيقػؿ ابسػيع عػف
طرعػػؽ او ػراـ عقػػد نقػػؿ و كمػػا أن ػ عهػػـ ابمسػػي رد بيسػػيعل أف عق ػ ـ وابيػػأمعف عيعهػػا  .أى أف ابشػػر ط
ابعامػػل بيعق ػ د ابد بعػػل اف كانػػت أساس ػاً يق ػ ـ ػػى مةػػاؿ عقػػد ابوعػػع اال أنهػػا ي ةػػد كػػذبؾ كػػأمر
طوععى ى مةاؿ ابعق د ابياوعل بهذا ابعقد كفيم االعيماد ابنقؿ وةمعع سائي أى و اًر وح اًر ةػ اً
و ابيأمعف .
 – 21المقصود بالعقد الدولى :
رأعنا أف قان ف ابيةارة ابد بعل عهػدؼ امػا ابػى ي حعػد ابق اعػد ابم ضػ ععل بيعققػل ابقان نعػل
أ ابى ي حعد قاعدة اإلسناد ى شأف يعععف ابقان ف اب اةب ابيطوعؽ عيى ابوعع ابيةارى ابد بى .
بما كاف ي حعد ابق اعد ابم ض ععل بيعققل ابقان نعل هػ ابهػدؼ األمثػؿ بييةػارة ابد بعػل و
إف مف أهـ ص ر ابي حعد ة د ق اعد م حدة بييعاقد ييوعها مخييؼ ابد ؿ ى معامقيها .
بػػذبؾ ييةػ ابمعػػامقت ابيةارعػػل ابد بعػػل ابػػى خيػػؽ ابشػػكؿ ابنمػ ذةى بيعقػػد ابػػد بى وحعػػث
أصػػوم ابعقػػد ابػػد بى ع صػػؼ وأنػ عقػػد نمػ ذةى و اف أمكػػف يعػػدد نمػػاذج ابعقػ د ابيػػى يعػػاب وعػػع
سيعل احدة وحعث عيونى ابميعاقد ف ابشكؿ ابذى عر ؽ بهـ عيفؽ مع ظر ؼ يعاقدهـ .
بذبؾ عثػ ر ابيسػامؿ حػ ؿ يحدعػد ابمقصػ د وابعقػد ابػد بى و هػؿ عسػيمد صػفي مػف ابشػكؿ
ابذى ييخذو أ مف طوععل ابعققل ابيى عحكمها ؟ {صفحة }26
نقحظ وادئ ذى ود أف ابعق د ابد بعل ييونى عادة شر طاً عامل بوعع ابسيعل محؿ ابعقد
وحعػث أف هػذو ابشػػر ط أصػوحت ي صػؼ وأنهػػا عقػ د نم ذةعػػل و مػع ذبػؾ عيعػػعف عيعنػا أف نيفػػت
ابنظر ابى أن ال عزاؿ هناؾ ارؽ وػعف ابشػر ط ابعامػل ابعقػ د ابنم ذةعػل و اذ أف ابشػر ط ابعامػل
ابيى عشعر ابعها ابعقد ابد بى وشأف ابيعامؿ عيى سيعل مععنل يضـ مةم عل مف ابون د أ ابق اعػد
ابعام ػػل ابي ػػى عس ػػيععف وه ػػا ابميعاق ػػد ف ػػى ايم ػػاـ يعاق ػػدهـ عش ػػعر ف ابعه ػػا عض ػػمن نها عق ػػدهـ ث ػػـ

عكمي نها وعد ذبؾ وما عيفق ف عيع مػف كمعػل ثمػف مععػاد بييسػيعـ مكػاف هػذا ابيسػيعـ غعػر ذبػؾ
مف ابمسائؿ ابيفصعيعل بيعقد و أما ابعقد ابنم ذةى ه مةم عل ميكاميل مف شر ط ابيعاقػد وشػأف
سيعل مععنل ييضمف يفاصعؿ ابعقد وحعث عمكف بدطراؼ ابميعاقدة أف ييونى شكؿ ابعقد وابكامػؿ
ال يكػ ػ ف ػػى حاة ػػل اال اب ػػى اضػ ػا ل أس ػػما األطػ ػراؼ كمع ػػل ابوض ػػاعل زم ػػاف يس ػػيعمها مكانػ ػ
سعيل ابنقؿ .
بذبؾ إف ابعقد ابد بى كما قد عك ف عقداً عيضمف صػعػل مععنػل بنػ ع مػف ابشػر ط ابعامػل
أ عشعر ابى هذو ابصعػل إن قد عيمثؿ ى عقد مف ابعق د ابنم ذةعل .
مف ناحعل أخرى نقحظ أف ابعقد عسيمد صفي ابد بعل ى اقع األمر مف طوععل ابعققل
ابيػػى عحكمهػػا مػػع ذبػػؾ ػػإف د بعػػل ابعققػػل قػػد أثػػار وعػػض ابصػػع وات و عمكننػػا أف نعيمػػد عيػػى
ابمععار ابذى أيى و ابقان ف ابم حد بيوعع ابد بى ابذى ضع وم ةب ايفاقعل الهاى سنل  1961و
ػػابوعع ابػػد بى قػػا بهػػذا ابمععػػار ال عػريوط وػػاخيقؼ ةنسػػعل ابميعاقػػدعف اذ قػػد ععػػد ابوعػػع د بعػاً بػ
كػػاف كػػؿ مػػف ابوػػائع ابمشػػيرى مػػف ةنسػػعل احػػدة انمػػا ابعو ػرة وػػاخيقؼ م اركػػز أعمػػاؿ األط ػراؼ
ابميعاقدة أ محاؿ اقاميهـ ابعادعل واإلضػا ل ابػى هػذا ابمععػار ابشخصػى أضػاؼ ابقػان ف ابم حػد
أحد معاععر م ض ععل ثقثل { .صفحة } 27
( أ ) قػ ع ابوعػػع عيػػى سػػيع يكػ ف عنػد اوػراـ ابوعػػع محػقً بنقػػؿ مػف د بػػل ابػػى أخػػرى ( وعػػع
ابوضاعل ى ابطرعؽ ) أ سيك ف وعد اوراـ ابوعع محقً بمثؿ هذا ابنقؿ .
(ب) صػػد ر اإلعةػػاب ابقوػ ؿ ػػى د بيػػعف مخييفيػػعف ال عشػػيرط أف يكػ ف ابػػد بيعف ابييػػعف
عقع عهما مركز أعماؿ ابميعاقدعف أ محؿ اقاميهما ابعادعل اذ ابعورة واخيقؼ د بل اإلعةػاب عػف
د بل ابقو ؿ .
(ةػ) يسيعـ ابموعع ى د بل غعر ابيى صدر عها اإلعةػاب ابقوػ ؿ ععيوػر ابوعػع د بعػاً ػى
هذا ابفرض ب بـ عقيض انيقاؿ ابموعع مف د بل ابى أخرى .

مف ةماع ما يقدـ عمكننا أف نصؿ ابى ماهعل ابعقد ابػد بى هػ عقػد عسػيمد هػذو ابصػفل
مف طوععل ابعققل ابيى عحكمها عيخذ عادة شكؿ شر ط عامػل أ عقػد نمػ ذةى ونػا عيػى ذبػؾ
إف ابشكؿ ابنم ذةى بيعقد اف كاف مف خصائص ابعقد ابد بى اال أن بعس مف مسييزماي .
 – 22مزايا إبرام العقود الدولية :
اذا كنػػا قػػد الحظنػػا أف ي حعػػد قػػان ف ابيةػػارة ابد بعػػل ععيمػػد عيػػى عػػدة سػػائؿ مػػف أهمهػػا
ابعق د ابنم ذةعل ابد بعل و ذبؾ أف عدـ ي حعد ابق اعد ابقان نعل بييةارة ابد بعل مػف شػأن أف عػمدى
ابى نيائ ضارة عني عنها انخفاض ى حةـ ابيةارة ابد بعل .
قد أظهػر يطػ ر قػان ف ابيةػارة ابد بعػل أف ذايعػل قػان ف ابيةػارة ابد بعػل نوعػت مػف ابحاةػل
مػػف ابعمػػؿ ابيةػػارى يط ػ رت وعػػد ذبػػؾ وظه ػ ر ابشػػر ط ابعامػػل بييسػػيعـ أ بيوعػػع وصػػفل عامػػل
األشكاؿ ابنم ذةعل بيعق د ي حعد ابمصطيحات ابيةارعل يةمعع ابعادات ابيى يسػ د وػعف ابيةػار
ابعرؼ ابيةارى {.صفحة } 28
أظهػػر ابعمػػؿ أف ابعق ػ د ابنم ذةعػػل هػػى خعػػر سػػعيل بيي حعػػد ألف االيفاقعػػات ابد بعػػل ال
عمكنهػػا دائم ػاً أف يحقػػؽ ابي حعػػد ابمنش ػ د ال يػػيق ـ مػػع سػػرعل ابحعػػاة ابيةارعػػل اذ عحيػػاج ضػػع
مشػر ع االيفاقعػل ابػى زمػف ط عػؿ ثػـ ععػرض هػذا ابمشػر ع عيػى مػميمر عضػـ عػدة د ؿ يسػػيػرؽ
ابمناقشات يرة ط عيل حيى عصؿ ابمميمر ف ابى صعػل مقو بل مػف أغيوعػل األطػراؼ عػيـ ابي قعػع
عيى االيفاقعل ال يعيور نا ذة ى أعل د بل اال وعد ابيصدعؽ عيعها و يسػيػرؽ اةػ ار ات ابيصػدعؽ
قيػاً بػػعس وابقصػػعر قػػد ال يعيوػػر االيفاقعػػل نا ػػذة اال ويصػػدعؽ عػػدد مػػف ابػػد ؿ عيػ ا ر عهػػا صػػفات
مععنل يشعر ابعها االيفاقعل يخييؼ وحسب ابم ض ع ابذى يعابة .
أمػػا ابعق ػ د ابنم ذةعػػل ػػإف ضػػعها ع ارعػػى عػػادة حقػػائؽ ابحعػػاة ابعميعػػل عحػػا ؿ رةػػاؿ
ابعم ػػؿ ع ػػادة ابوح ػػث ع ػػف حيػ ػ ؿ بيمش ػػاكؿ ابعميع ػػل ابي ػػى يص ػػاد هـ م ارع ػػاة مطاوق ػػل ه ػػذو ابحيػ ػ ؿ
الحيعاة ػػات ابية ػػارة ابد بع ػػل اب ػػدخ ؿ وابي ػػابى ػػى ابيفاص ػػعؿ ابعميع ػػل ابي ػػى عص ػػعب عي ػػى ابمش ػػرع
ابد بى أ اب طنى أف ع اةهها أ عضع عدو عيعها و كما أف طوععػل ابقاعػدة ابيشػرعععل ومػا ييصػؼ
و مف عم معػل ال عمكنهػا أف ي اةػ ةمعػع ابحػاالت ابميصػ ر ق عهػا عمػق و بػذبؾ كانػت ابعقػ د

ابد بعل أكثر اسيةاول بي اقع ابعميػى ييميػع وابمر نػل ابقزمػل بم اةهػل معظػـ ابمشػاكؿ ابيػى عمكػف
أف يحدث عمق و عقوؿ رةاؿ األعماؿ عادة اب صػ ؿ ابػى صػعػل مناسػول بييعاقػد ي ارعػى مصػابم
مخييػػؼ األط ػراؼ د ف ابوحػػث عمػػا اذا كانػػت ييفػػؽ مػػع قاعػػدة يش ػرعععل د بعػػل أ
عصوم ابعقد ابد بى ى ابنهاعل ه

طنعػػل وحعػػث

عق قان ف ابميعاقدعف.

 – 23المشاكل التى تصادف وضع العقود النموذجية :
عيى ابرغـ مف ابمزاعا ابسابؼ وعانها إلوراـ ابعق د ابد بعل واعيوارها مف أهـ سائؿ ي حعد
قػػان ف ابيةػػارة ابد بعػػل و اال أف هػػذو ابعق ػ د وسػػوب ايةاههػػا كمػػا الحظنػػا ابػػى ابشػػر ط ابعامػػل أ
ابعق ػ د {صللفحة  }29ابنم ذةعػػل ػػى أغيػػب األحعػػاف يصػػادؼ مشػػاكؿ عميعػػل عنػػد محا بػػل ضػػع
ابشر ط ابعامل بهذو ابعق د .
عيػى ابػػرغـ مػػف أف ابهعئػات ابمعنعػػل و ضػػع هػذو ابشػػر ط يحػػا ؿ أف يضػع صػػعػاً بيعقػ د
ابد بعل عمكف أف يقئـ احيعاةات ميطيوات ابحعاة ابيةارعل و اال أف يعػدد ابصػعع اخيق هػا حيػى
وابنسػػول بيم ض ػ ع اب احػػد غابو ػاً مػػا يػػمدى ابػػى اعةػػاد ابميعاقػػدعف ػػى م اقػػؼ غعػػر مي قعػػل أ

ػػى

مراكز غعر ميكا ئل و يني هذو ابمشاكؿ عف األسواب اآليعل -:
 – 1يحػػا ؿ صػػعع ابعق ػ د ابنم ذةعػػل أف ي اة ػ ابيفاصػػعؿ د ف ة ػ د ق اعػػد عامػػل و أ
موػادئ عامػل يحكػـ ابعققػل ابيعاقدعػل  .ال عةػ ز أف نيصػ ر أف هػذا ابقػ ؿ عيعػارض مػع مػا سػوؽ
أف ذكرنػػاو مػػف ةػ د شػػر ط عامػػل شػػر ط يفصػػعيعل بييعاقػػد و ألننػػا ال نقصػػد هنػػا ابشػػر ط ابعامػػل
ابيػػى ييعيػػؽ وعقػػد مػػف ن ػ ع معػػعف انمػػا نشػػعر ابػػى األص ػ ؿ ابقان نعػػل ابيػػى يحكػػـ ة ػ هر ابعققػػل
ابيعاقدعل هى ما يفيقر ابع ابعق د ابنم ذةعل .
 – 4يو ػػرـ ه ػػذو ابعقػ ػ د و ػػعف أطػ ػراؼ ييعػ ػارض مص ػػابحها االقيص ػػادعل ال نعن ػػى ويع ػػارض
ابمصػػابم هنػػا مةػػرد ابيعػػارض ابناشػ عػػف طوععػػل اخػػيقؼ مركػػز كػػؿ ميعاقػػد كابيعػػارض ابناشػ
عف ة د وائع مشير ى عقد ابوعع أ مقا ؿ رب عمؿ ى عقػد ابمقا بػل و أ مػممف مسػيأمف
ػػى عقػػد ابيػػأمعف و أ مصػػرؼ عمعػػؿ ػػى عقػػد ػػيم االعيمػػاد ألف هػػذا ابيعػػارض حيمػػى و انمػػا
نعنى وابيعارض هنا عدـ ابيكا م االقيصادى وعف ابميعاقدعف و ابيوادؿ ابيةارى بيسيع قػد عػيـ وػعف

د ؿ مسػػيعمرة مسػػيعمرايها ابسػػاوقل أ وػػعف د ؿ ميقدمػػل اقيصػػادعل د ؿ نامعػػل أ ميخيفػػل أ وػػعف
د ؿ اشيراكعل د ؿ رأسمابعل .
 – 7قػػد عنيمػػى أط ػراؼ ابعققػػل ابيعاقدعػػل ابػػى د ؿ ييوػػاعف نظمهػػا ابقان نعػػل عيريػػب عيػػى
ذبؾ اخيقؼ يفسعر ابمقص د ووعض االصطقحات {صفحة  }2:ابقان نعل مف د بل ابى أخرى .
كمػػا قػػد ال يعػػرؼ وعػػض ابػػنظـ ابقان نعػػل اصػػطقحات يعر هػػا نظػػـ أخػػرى  .قػػد ي ةػػد ػػى وعػػض
ابػػنظـ ينظعمػػات قان نعػػل ال ي ةػػد ػػى غعرهػػا مػػف ابػػنظـ مػػف ذبػػؾ مػػثق أف ابنظػػاـ األنةيػ أمرعكى ال
ععػػرؼ اصػػطقح ابخطػػأ ابةسػػعـ ابمعػػر ؼ ػػى ابنظػػاـ ابقيعنػػى و كمػػا أف نظػػاـ ابمشػػاركل

“

”  Partnershipابنظػاـ ابمعػر ؼ واسػـ ”  “ Trustال ع ةػد اال ػى ابنظػاـ األنةيػ أمرعكى
د ف ابنظاـ ابقيعنى .
 –24الحمول المقترحة لحل ىذه المشاكل :
عقيرح كياب قان ف ابيةارة ابد بعل بحؿ ابمشاكؿ ابمشار ابعها عما يقدـ ما عأيى -:
 – 1االبيػ ػزاـ وأصػ ػ ؿ قان نع ػػل اح ػػدة يعيو ػػر كح ػػد أدن ػػى بمو ػػادئ قان نع ػػل عابمع ػػل يس ػػاعد
يدرعةعا عيى ابػػا ابحػد د وابنسػول بحرعػل انيقػاؿ ابسػيع و مػف أهػـ هػذو األصػ ؿ االعيػراؼ وموػدأ
حرعل ابيعاقد ى ةمعػع ابقػ انعف اب طنعػل ػى نطػاؽ ابيةػارة ابد بعػل و نقحػظ أف هػذا ابحػؿ ع ا ػؽ
عيع ػ كثع ػػر مػػف كي ػػاب قػػان ف ابية ػػارة ابد بعػػل سػ ػ ا مػػنهـ م ػػف عنيمػػى اب ػػى د ؿ نظػػاـ االقيص ػػاد
ابمخطط أى ابد ؿ االشيراكعل أ ابى د ؿ ابس ؽ ابحر أى ابد ؿ ابرأسمابعل .
عرعػى عنػد ضػع ابشػر ط ابعامػل أ ابعقػ د ابنم ذةعػل أف ي ضػع وطرعقػل
 – 4عةػب أف ا
يضمف حماعل مخييؼ ابمصابم ابمعنعل و عمكف ضماف هذو ابحماعل اذا يـ ضع ابشر ط ابعامل
أ ابعق د ابنم ذةعل عيى أسس مععنل أهمها – كما حػدث ػى صػعع ابعقػ د ابيػى ضػعيها ابيةنػل
االقيصادعل األ ر وعل – مناقشل ابمشاكؿ ابميعيقل وابيةارة ابد بعل و اسطل مند وعف أ ممهيعف نعا
بػػذبؾ عمثي ػ ف ةمعػػع ابػػد ائر ابمعنعػػل وهػػذو ابعق ػ د عةػػب مػػثق يمثعػػؿ يةػػار ابسػػيعل س ػ ا كػػان ا
مصدرعف أ مسي ردعف ابيى ي ضع بها صػعع ابعقػ دو يمثعػؿ { صلفحة  } 31ابنػاقيعف ابمػممنعف
ابمصػػارؼ و عيػػى أف عكػ ف بػػدى ابةمعػػع ابرغوػػل ػػى اعةػػاد ق اعػػد يحكػػـ عققػػايهـ ابيةارعػػل ييسػػـ

وابعدابػػل وابنسػػول بةمعػػع األطػراؼ د ف أف يسػػعطر عيػػى أحػػدهـ ابرغوػػل ػػى اإل ػػادة مػػف قػ ة مركػزو
االقيصادى وابنسول بيطرؼ اآلخر .
 – 7عةب أف عراعى عند ضع هذو ابشر ط ابعامل أ ابعقػ د ابنم ذةعػل أف ييميػع وقػدر
كوعر مف ابمر نل وحعث عمكف دائما مق مل هػذو ابشػر ط أ ابعقػ د مػع ابظػر ؼ ابميػعػرة بييةػارة
ابد بعل ذبؾ حيى عمكف أف ييميع هذو اب سعيل بي حعد قان ف ابيةارة ابد بعل وي حعد شػر ط ابيعاقػد
وأهمعل عميعل يف ؽ االيفاقعات ابد بعل ى مةاؿ ابيةارة ابد بعل.
 – 1الود مف قو ؿ ابيحكعـ ابيةارى ك سػعيل حعػدة بيسػ عل ابخق ػات ابناشػئل عػف ابعقػ د
ابد بعػػل االعي ػراؼ ػػى ةمعػػع ابػػد ؿ وأحكػػاـ هعئػػات ابيحكػػعـ ابيةػػارى و ييعػػب ايفاقعػػل نع ع ػ رؾ
 1918و د اًر هاماً ى هذا ابمةاؿ .
 – 1عة ػػب أف عكػ ػ ف مض ػػم ف ابش ػػر ط ابعام ػػل أ ابعقػ ػ د ابنم ذةع ػػل ابي ػػى ي ض ػػع ػػى
مخييؼ ػر ع ابيةػارة ابد بعػل كػامقً مفصػقً وقػدر اإلمكػاف و اذ أنػ وػرغـ خضػ ع هػذا ابمضػم ف
بمودأ ابيفا ض ابحر بدطراؼ و إف م اةهل ابشر ط ابعامػل أ ابعقػ د ابنم ذةعػل بيحيػ ؿ ابقزمػل
بيمشاكؿ ابقان نعل ابة هرعل ابيى عمكف أف يث ر وعف ابميعاقػدعف خػقؿ يػرة ابيعامػؿ م ضػ ع ابعقػد
و مػف شػأن أف عةعػؿ ابعقػد ابػد بى وحػؽ و قػان ف ابميعاقػدعف وحعػث عحػؿ محػؿ ابقػ انعف اب طنعػل
ابيػػى عمكػػف أف ينطوػػؽ ػػى مةػػاالت أخػػرى وهػػذا عيحقػػؽ أهػػـ أهػػداؼ ابعقػػد ابػػد بى و ه ػ

حػػدة

ابمعاميل ابيةارعل ابد بعل .
نخي ػػص مم ػػا يق ػػدـ ةمععػ ػ و أف ابعق ػػد اب ػػد بى عمك ػػف أف عح ػػؿ مح ػػؿ االيفاقع ػػات ابد بع ػػل
ابق انعف اب طنعل عصوم قان ف ابميعاقػدعف ػى {صلفحة  } 32نطػاؽ ابمعاميػل ابيةارعػل ابد بعػل و
اذا ر ععت االعيوارات ابيى أشرنا ابعها ايوعت األص ؿ ابفنعل ابيى يحقؽ هذا ابهدؼ عيػى ابنحػ
ابذى عرضنا ب عما يقدـ .
 – 25تصور عممى لما يمكن أن يكون عميو العقد الدولى :
عيضمف ابعقد ابد بى عادة أ عةب أف عيضمف األم ر اآليعل -:
 – 1مقدمل :

يحي ى عيى يعرعؼ محدد بقصػطقحات ابيةارعػل ابيػى عيكػرر اسػيعمابها ػى ابعقػد حيػى
ال عثػ ر ابخػػقؼ وػػعف ابميعاقػػدعف حػ ؿ يفسػػعر هػػذو االصػػطقحات خاصػػل اذا انيمػػى ابميعاقػػداف و
كما قدمت ابى نظـ قان نعل ميواعنل .
 – 4ق اعػػد انعق ػػاد ابعقػػد ( يحدع ػػد ق ػػت انعقػػادو ابقعم ػػل ابقان نع ػػل بيم ارحػػؿ ابس ػػاوقل عي ػػى
ابيعاقد واعيوارها منيهعل ال صفل ابزامعل بها وعد ايماـ ابيعاقد ) .
 – 7يحدعػػد ابموعػػع مػػف حعػػث ابصػػنؼ ابصػػفات ابخصػػائص درةػػل ابةػ دة ابمقػػدار أ
اب زف أ عدد اب حدات .
 – 1اذا كانػػت ابوضػػاعل ممػػا عةػػب يػيعفهػػا و عةػػب أف عػػنص ابعقػػد عيػػى طرعقػػل يػيعفهػػا
ن ع األغيفل ابطرؼ ابذى عيحمؿ نفقات ابيػيعؼ .
 – 1م ض ػ ع يسػػيعـ ابوضػػاعل مػػف ابوػػائع يسػػيمها مػػف قوػػؿ ابمشػػيرى عحػػدد ابعقػػد زمػػاف
ابيسيعـ مكان ه أمر عخييػؼ وحسػب نػ ع أداة ابنقػؿ نػ ع ابعميعػل ابيةارعػل و هػؿ عػيـ ابيعاقػد
عيى أساس سعؼ ” “ C.I.F.أ

”  “ C. & Fأ

ب ”. “ F.O.B.

عريوط وابيسيعـ يحدعد ابطرؼ ابذى عيحمؿ يوعل هػقؾ ابوضػاعل ميػى ينيقػؿ هػذو ابيوعػل
مػػف ابوػػائع ابػػى ابمشػػيرى و هػػى مسػػأبل يهػػيـ { صللفحة  }33وهػػا ابعق ػ د ابد بعػػل عػػادة و وعنمػػا ال
عنصػػرؼ اهيمػػاـ معظػػـ ابعق ػ د ابد بعػػل ابػػى يحدعػػد قػػت انيقػػاؿ ميكعػػل ابموعػػع و ألف ابمشػػيرى عفعػػد
وابموعع ومةرد يسيم ب .
 – 6اب ػػا وػػابثمف عػػنظـ ابعقػػد ابػػد بى عػػادة طرعقػػل سػػداد ابػػثمف عػػف طرعػػؽ ػػيم اعيمػػاد
مف ةانب ابمشيرى أ مف عععن بمصيحل ابوائع  .كذبؾ قػد عيفػؽ ابميعاقػداف عيػى حػؽ ابوػائع ػى
زعادة ابثمف أثنا يػرة ينفعػذ ابعقػد اذا طػرأت ظػر ؼ عحػددها ابعقػد يقيضػى ذبػؾ عوػعف ابعقػد عػادة
ى هذو ابحابل طرعقل حساب ابزعادة .
 – 7حػػؽ ابمشػػيرى ػػى حػػص ابوضػػاعل ابموععػػل ابمػػدة ابيػػى عػػيـ عهػػا ذبػػؾ حق ػ ػػى
اخطػػار ابوػػائع وعػػدـ مطاوقػػل ابوضػاعل بمػػا يػػـ االيفػػاؽ عيع ػ األةػػؿ ابمحػػدد بهػػذا اإلخطػػار ابمػػدد
ابخاصل ور ع ابدعا ى أ ي ةع ابمطابوات عما عحدث مف مخابفات بيعقد .

 – 8اذا ك ػػاف ابموع ػػع أةهػ ػزة أ بالت أ أد ات ع ػػنص ابعق ػػد ع ػػادة عي ػػى ض ػػماف ابو ػػائع
بيعع ب ابيى قد يظهر ى ابموعع مدة ابيزاـ ابوائع وهذا ابضماف .
 – 9أنػ ػ اع ابةػ ػ از ات ابي ػػى عة ػػب اعمابه ػػا عن ػػد مخابف ػػل ش ػػر ط ابعق ػػد االبي ازم ػػات ابي ػػى
عضعها عيى عايؽ أط ار و قد ييمثؿ هذو ابة از ات ػى ابيعػ عض أ ابػ ارمػل ابيػى يفػرض عيػى
ابمخابؼ أ اصقح ابموعع أ اسػيوداب و قػد عكػ ف ابفسػخ هػ ابةػ از ابمقػرر عيػى مخابفػل ابيػزاـ
مععف .
 – 14عنص ابعقد أعضا عيى يحدعد ابق ة ابقاهرة ابيى يمدى ابى يحيؿ أحػد األطػراؼ مػف
ابيزام أ

قؼ االبيزاـ حيى يز ؿ ابق ة ابقاهرة {.صفحة . }34
 – 11ة د شرط ابيحكػعـ بحػؿ ابمنازعػات ابيػى قػد يثػ ر وػعف ابميعاقػدعف طرعقػل يشػكعؿ

هعئػػل ابيحكػػعـ ابق اعػػد ابيػػى ييوػػع إليمػػاـ ابيحكػػعـ عػػنص عػػادة عيػػى ايوػػاع ق اعػػد غر ػػل ابيةػػارة
ابد بعل ووارعس أ ق اعد ابع نسعيراؿ و كما قد عنص ابعقد عيى وعاف ابقان ف اب اةب ابيطوعؽ عيى
ابنزاع ى األم ر ابيى ينشأ وعف ابميعاقدعف ال ع اةهها ابعقد {.صفحة.}35
الفصل الثانى
صور لمبيوع التجارية الدولية
وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية

()2

 – 26غرفة التجارة الدولية :
ييعب هذو ابػر ل د اًر هاماً ى مةاؿ ابيةػارة ابد بعػل عامػل و ػى نطػاؽ ابعقػ د ابيةارعػل
ابد بعل عيى ة ابخص ص و س ا مف حعث يحدعد ابمقص د واالصػطقحات ابيػى يسػيعمؿ ػى
هػػذا ابمةػػاؿ و أ يحدعػػد ابي ازمػػات أط ػراؼ هػػذو ابعق ػ د  .مػػف ناحعػػل أخػػرى ػػإف بهػػذو ابػر ػػل د اًر
وػػار اًز ػػى مةػػاؿ يس ػ عل ابمنازعػػات ابناشػػئل عػػف ينفعػػذ ابعق ػ د ابيةارعػػل ابد بعػػل ق ػاً بنظػػاـ ابيحكػػعـ
ابيةارى ابد بى ابذى ضعت ابػر ل ابق اعد ابخاصل و و عيوعها ابميعاقد ف عندما عشػعر ف ابعهػا
ى عق دهـ .

قد أنشئت غر ل ابيةارة ابد بعل ى عػاـ  1919مقرهػا وػارعس

( )4

و كانػت ابحاةػل ابػى

انشػػائها ابشػػع ر وضػػر رة ة ػ د منظمػػل يةمػػع ػػى مةػػاؿ ابيةػػارة ابد بعػػل وػػعف األشػػخاص ابػػذعف
ع از ب ف األعماؿ ابيةارعػل عيػى اخػيقؼ أن اعهػا يةمػع منػد وعف بمػا عقػرب مػف يسػععف د بػل و اذ
أف بهػا بةانػا طنعػل ”  “ National Committeesػى أكثػر مػف خمسػعف د بػل ضػقً عػف
أعضػػا ػػى أكثػػر مػػف أروعػػعف د بػػل أخػػرى يةمػػع وػػعف خو ػرات مخييفػػل مػػف منيةػػعف مسػػيهيكعف
أصحاب مصانع ون ؾ شركات يػأمعف نػاقيعف خوػ ار ػى عيػـ االقيصػاد ابقػان ف يشػمؿ هػذو
{صللفحة  }36ابمةم عػػل مػػف ابخو ػرات ابمخييفػػل بكػػى يضػػع ق اعػػد ينوػػع حقعقػػل مػػف حاةػػل ابيةػػارة
ابد بعل و هى منظمل رةاؿ األعمػاؿ ػى ابعػابـ و بيحقػؽ يحػا ظ عيػى موػدأ حرعػل ابيةػارة ابد بعػل
بينسعؽ يعسعر ابنشاط ابيةارى بيمثعؿ مةيمع رةاؿ األعماؿ عيى ابمسي ى ابد بى .
بما كانت ابمصطيحات ابيةارعل ابمسيعميل ى مخييؼ د ؿ ابعػابـ و قػد عخييػؼ يفسػعرها
مػػف د بػػل ابػػى أخػػرى بيوػػاعف األنظمػػل ابقان نعػػل و قػػد شػػعر ابمةيمػػع ابيةػػارى ابػػد بى وابحاةػػل ابػػى
ي حعػػد هػػذو ابمصػػطيحات ابمسػػيعميل ػ ابيةػػارة ابد بعػػل و مػػف وػػعف هػػذو ابمصػػطيحات مػػا عيعيػػؽ
وابوع ع ابيةارعل ابد بعل و عر ت ابق اعد ابيى ضعيها ابػر ل ى هذا ابمةػاؿ واسػـ االنكػ يرمز
”  “ Incotermsكذبؾ أصػدرت ابػر ػل ق اعػد خاصػل وػابيحكعـ ابيةػارى ابػد بى و كػذبؾ ق اعػد
يحكـ االعيمادات ابمسيندعل و ق اعد ييعيؽ ونقؿ ابوضائع.
 – 27قواعد االنكوترمز :
ض ػػعت ه ػػذو ابق اع ػػد أ ال س ػػنل  1976اس ػػيمرت ػػى ابعم ػػؿ حي ػػى ع ػػدبت س ػػنل 1917و
ر ةعػػت عػػدبت سػػنل  1967ثػػـ م ػرة أخػػرى سػػنل  1976و ثػػـ أضػػعؼ ابعهػػا ن عػػاف مػػف ابوع ػ ع
ابيةارعل ابد بعل سنل  1984و كما عدبت ابق اعد األخعرة وعض ابق اعد ابمعم ؿ وها مف قوؿ ذبؾ
.
مػػف ابوػػدعهى أف ق اعػػد االنك ػ يرمز و ال يعػػد ميزمػػل ػػى مةػػاؿ ابوع ػ ع ابيةارعػػل ابد بعػػل و
عيػػى عكػػس ابنصػ ص ابيشػرعععل االيفاقعػػات ابد بعػػل ابيػػى ييػػزـ ابػػد ؿ ابمنضػػمل ابعهػػا و عيػػى أنػ
ميى أشار ابميعاقداف ابعها ى عقػ دهـ و إنهػا يسػيمد ابزامهػا ػى هػذو ابحابػل مػف ايفػاؽ األطػراؼ

عيػػى يونعهػػا و عفضػػؿ أط ػراؼ ابيعاقػػد عػػادة يونػػى هػػذو ابق اعػػد عنػػدما عنيم ػ ف ابػػى د ؿ ييشػػاو
أنظميها ابقان نعل وقصد ي حعد يفسعر االصطقحات اب اردة ى عق دهـ  { .صفحة } 37
يهدؼ هذو ابق اعد يعدعقيها ابى يحقعؽ غرضعف - :
األول  :يحدعد ابيزامات األطراؼ ى عق د ابيةارة ابد بعل يحدعداً اضحاً
الثانى  :ضع يعدعؿ هذو ابق اعد عيى ضػ

دقعقاً.

مػا عةػرى عيعػ ابعمػؿ قػاً بيعػرؼ ابسػائد

ى ابمعامقت ابيةارعل ابد بعل و هى ق اعد ال ي ضع ال يعدؿ مف راغ و بكف مف اقع ابعرؼ
ابيةارى ابد بى و أ ابعرؼ ابيةارى ابسائد ى د بل مععنل اشيهرت ون ع مععف مػف أنػ اع ابنشػاط
ابيةػػارى ابمخييفػػل و ػػإنةيي ار مػػثق اشػػيهرت وأع ار هػػا ػػى مةػػاؿ ابيػػأمعف ابوحػػرى و سػػاد نظامهػػا
مخييػػؼ د ؿ ابعػػابـ و حيػػى ابػػد ؿ ابيػػى يأخػػذ ونظػػاـ قػػان نى مػػػاعر عػػدبت يش ػرععايها بيأخػػذ ومػػا
اسيقر عيع ابعرؼ اإلنةيعزى ى مةاؿ ابيأمعف ابوحرى.
نقحػػظ أف أط ػراؼ ابعققػػل ابيةارعػػل ابد بعػػل قػػد عشػػعر ف ػػى عق ػ دهـ ابػػى األخػػذ وق اعػػد
االنكػ يرمز كمػػا هػػى و أ مػػع يعػػدعؿ معػػعف عيفقػ ف عيعػ أ مػػع اضػػا ل شػػر ط أخػػرى ييةسػػد ػػى
ق اعد د بعػل أ

طنعػل أ صػادرة مػف منظمػل أخػرى مثػؿ ق اعػد غر ػل يةػارة ابحوػ ب ػى بنػدف أ

ق اعػػد مةمػػع بنػػدف بمكييوػػى ابيػػأمعف و خاصػػل اذا أخػػذنا ػػى االعيوػػار أف ق اعػػد االنك ػ يرمز يهػػيـ
أساساً و كما قدمنا ووعاف يحدعد ابيزامات طر ى عقد ابوعع و قد عأخػذ ابطر ػاف مػثق وهػذو ابق اعػد
مع اإلشارة ابى ابيػأمعف عيػى ابوضػاعل محػؿ ابوعػع ضػد كػؿ األخطػار قػا بشػر ط مةمػع بنػدف .
نقحظ أف أكثر ابوع ع ابيةارعل ابيى عابةيهػا ق اعػد االنكػ يرمز وعػ ع وحرعػل و أى عػريوط ينفعػذها
وعميعل نقؿ وحرى بيوضائع محؿ ابوعع و اال أف هذو ابق اعد قد عابةت أعضػا ابوعػ ع ابة عػل ابيػى
يريوط وعميعل نقؿ ة ى بيوضػائع محػؿ ابيعاقػدو كمػا عابةػت وعػض ابوعػ ع ابيػى يػريوط وعميعػل نقػؿ
ورى و وابشاحنات أ وابسكؾ ابحدعدعل .
نعػػرض عمػػا عيػػى ألهػػـ أن ػ اع ابوع ػ ع ابيػػى عابةيهػػا ق اعػػد االنك ػ يرمز أهػػـ مػػا نقحظ ػ
عيػػى هػػذو ابق اعػػد و أف ةمعػػع ابوع ػ ع ابي ػػى {صلللفحة  }38عابةيهػػا يشػػيرؾ ػػى وعػػض ابي ازم ػػات
طر عهػػا و يخييػػؼ ػ وعضػػها اآلخػػرو وحعػػث عصػػوم ابكػػقـ عػػف كػػؿ وعػػع عيػػى حػػدة يك ػ ار اًر بهػػذو

ابق اعػػد و بػػذبؾ إننػػا سػػنركز أساس ػاً عيػػى نقطػػل االخػػيقؼ ابة هرعػػل وػػعف هػػذو ابوع ػ ع وأن اعهػػا
ابمخييفل و هى مسأبل ميى عيـ يسيعـ ابوضاعل مف ابوائع ابى ابمشيرى ى كؿ ن ع مف أن اع هذو
ابوعػ ع و مػػا عػريوط وػػذبؾ مػػف يحدعػػد ابمسػػئ ؿ عػػف يحمػػؿ مخػػاطر كػػؿ نػ ع ابمييػػزـ وػػأدا ابنفقػػات
ابميعيقل وابوضاعل .
أوال  :البيع تسميم مكان المنتج ” “ Ex Works
 – 28التزامات البائع :
 – 1االبيػزاـ وي رعػد ابوضػاعل ابميفػؽ عيعهػا ػػى عقػد ابوعػع و عيػى ابوػائع أف عقػدـ شػػهادة
ومطاوقل ابوضاعل بيشر ط ابم اصفات اب اردة ى عقد ابوعع اذا ايفػؽ وػعف طر ػى ابوعػع عيػى ذبػؾ
.
ععػػد هػػذا االبي ػزاـ و ابي ازمػػا عامػػا ػػى ةمعػػع أن ػ اع ابوع ػ ع ابيةارعػػل و عييػػزـ ابوػػائع وي رعػػد
ابوضاعل حسب ابم اصفات ابميفؽ عيعها وعف طر ى ابيعاقػد و اذا ايفػؽ وعنهمػا عيػى ابيػزاـ ابوػائع
وأف عقدـ شهادة ييضمف أ صاؼ ابوضاعل عقر عها وأنهػا مطاوقػل أل صػاؼ ابوضػاعل ابموععػل و
عيى ابوائع أف عنفػذ هػذا االبيػزاـ يقػدـ هػذو ابشػهادة عػادة مػف شػركات ميخصصػل يسػمى شػركات
ابمعاعنل أ ابمراةعل .
 -4االبيػزاـ و ضػػع ابوضػػاعل يحػػت يصػػرؼ ابمشػػيرى ػػى اب قػػت ابميفػػؽ عيعػ ػػى ابعقػػدو
ػػى مك ػػاف ابيس ػػيعـ ابمح ػػدد ػػى ابعق ػػد أ

ػػى ابمك ػػاف ابمعي ػػاد يس ػػيعـ مث ػػؿ ه ػػذو ابوض ػػاعل عػ ػ و

بشحنها عيى سعيل ابنقؿ ابيى عقدمها ابمشيرى .
هذا ه االبيزاـ ويسيعـ ابوضاعل و عيـ ابيسيعـ ى هذا ابن ع مف ابوع ع ى محؿ ابمني
أ ابوػػائع امػػا ػػى ابمصػػنع { صللفحة “ Ex Factory ” }39
”  Warehouseأ

أ مخػػازف ابوػػائع

“ Ex

ى ابمزرعل ”  “ Ex Plantationعيى ذبؾ عق ـ ابمشيرى ويقدعـ سعيل

ابنقؿ ابى ابوائع بكى عيـ شحف ابوضاعل عيعها  .بما كاف ابمشيرى عػادة ال عقػعـ ػى ذات ابةهػل
ابيػى ع ةػد عهػػا ابوػائع و ػػإف ابميوػع ػى مثػػؿ هػذا ابنػ ع مػف ابوعػ ع و أف عفػ ض ابمشػيرى شخصػػا
عي اةػػد ػػى مكػػاف ابوػػائع السػػيقـ ابوضػػاعل ابموععػػل نعاوػػل عن ػ و ابػابػػب ػػى ابوع ػ ع ابد بعػػل أف

عفػ ض ابمشػػيرى شػػركل معاعنػػل أ شػػركل مراةعػػل يق ػ ـ وػػابيحقؽ مػػف مطاوقػػل ابوضػػاعل بد صػػاؼ
ابميفػػؽ عيعهػػا و قػػد عقيضػػى هػػذا ابيحقػػؽ حػػص ابوضػػاعل أ يحيعػػؿ ععنػػل منهػػا يصػػدر شػػهادة
ونيعة ػػل ه ػػذا ابفح ػػص أ ابيحيع ػػؿ يرس ػػؿ اب ػػى ابمش ػػيرى و وابي ػػابى يقػ ػ ـ ش ػػركل ابمراةع ػػل واس ػػيقـ
ابوضاعل نعاول عف ابمشيرى عيى أف عق ـ ابمشػيرى ويػدوعر سػعيل ابنقػؿ ابيػى عػيـ شػحف ابوضػاعل
عيعهػػا ومعر ػػل ابمشػػيرى أ مػػف عف ض ػ ػػى ذبػػؾ ػػى مكػػاف ابوػػائع  .أى أف شػػحف ابوضػػاعل عيػػى
سعيل ابنقؿ ى هذا ابوعػع و عقػع عيػى عػايؽ ابمشػيرى يحػت مسػئ بعي مػا بػـ عيفػؽ ابطر ػاف عيػى
غعر ذبؾ .
 – 7عيحمػػؿ ابوػػائع نفقػػات حػػزـ ابوضػػاعل أ يػيعفهػػا أ يعوئيهػػا اذا اقيضػػت ذبػػؾ طوععػػل
ابوضػػاعل و أ كػػاف ذبػػؾ ضػػر رعا إلمكػػاف يسػػيعـ ابوضػػاعل بيمشػػيرى  .أى أنػ ميػػى كانػػت طوععػػل
ابوضاعل ال يسمم ويسيعمها صوا

( )7

ابى ابمشيرى انما عيععف يعوئيها أ حزمها أ يػيعفها و ػإف

نفقات ذبؾ يك ف عيى عايؽ ابوائع .
 – 1عيي ػػزـ ابو ػػائع وإخط ػػار ابمش ػػيرى وابمعع ػػاد اب ػػذى يكػ ػ ف عػ ػ ابوض ػػاعل ة ػػاهزة بييس ػػيعـ
عةب أف عيـ اإلخطار و سعيل معق بل ”  “ Reasonable noticeو قد يكػ ف هػذو اب سػعيل و
ابورعد أ ابورؽ أ ابييعف ف أ ابييكس حسب ابظر ؼ  {.صفحة }3:
 – 1عيحم ػػؿ ابو ػػائع مص ػػارعؼ معاعن ػػل ابوض ػػاعل و كمص ػػارعؼ ح ػػص نػ ػ ع ابوض ػػاعل أ
قعاسها أ يحيعيها أ

زنها أ عدها و اذا كاف ذبؾ ضر رعا بيسيعـ ابوضاعل ابى ابمشيرى .

 – 6عيحمؿ ابوػائع كا ػل األخطػار ابنفقػات ابميعيقػل وابوضػاعل حيػى عػيـ ضػع ابوضػاعل
يحػػت يصػػرؼ ابمشػػيرى ػػى اب قػػت ابمنص ػ ص عيع ػ ػػى ابعقػػد وشػػرط أف يك ػ ف هػػذو ابوضػػاعل
مطاوقل بيعقد و وما ععنػى أنهػا مفػرزة أ يػـ يعععنهػا واعيوارهػا ابوضػاعل ابميعاقػد عيعهػا ععنػى هػذا
االبيزاـ أف ابوائع عيحمؿ يوعل هقؾ ابوضاعل ابى اب قت ابػذى يكػ ف عػ ابوضػاعل يحػت يصػرؼ
ابمشيرى ى ابمععاد ابمحدد ى ابعقد بعس ابػى قػت اسػيقـ ابمشػيرى بيوضػاعل عػقً و ال حيػى
عػػيـ شػػحنها عيػػى سػػعيل ابنقػػؿ ابيػػى عقػػدمها ابمشػػيرى و وػػؿ عكفػػى أف عخطػػر ابوػػائع ابمشػػيرى وأن ػ
عمكن اسيقـ ابوضػاعل محػؿ ابوعػع ػى اب قػت ابػذى عحػدد ػى اإلخطػار و عيػى أف عػيـ اإلخطػار
يحدعد مععاد االسيقـ ى قت مناسب أ معق ؿ و وعد ذبؾ ينيقؿ يوعل ابهقؾ ابػى ابمشػيرى .

عيى أن عشيرط بما يقدـ أف يك ف ابوضاعل مفرزة مععنل مف قوؿ ابوائع و أف يك ف مطاوقل بما
يػـ االيفػاؽ عيعػ ػى ابعقػد و ػق عةػ ز بيوػائع مػثق أف عخطػر ابمشػيرى واسػيقـ ابوضػاعل ابموععػػل
ضمف وضاعل أخرى ى مخازف ابوائع .
 – 7عقدـ ابوائع و ونا عيى طيب ابمشيرى يحت مسئ بعي عيى نفقي و أعل مسػاهمل و
بيحص ؿ عيى أعل مسيندات يصدر ى د بل ابيسيعـ أ د بػل ابمصػدر ( ابمنشػأ) ابيػى قػد عطيوهػا
ابمشػػيرى ألغ ػراض ابيصػػدعر أ االسػػيعراد أ اذا كانػػت هػػذو ابمسػػيندات مطي وػػل بمػػر ر ابوضػػاعل
عور د بل أخرى .
عيعيػػؽ هػػذا االبي ػزاـ ومػػا ييطيو ػ وعػػض ابػػد ؿ مػػف مسػػيندات السػػيعراد وضػػاعل مػػف د بػػل
أخػػرى و مثػػؿ شػػهادة ابمصػػدر أ ابمنشػػأ ابيػػى يصػػدر عػػادة مػػف ابػر ػػل ابيةارعػػل ػػى ويػػد ابيصػػدعر
عصدؽ عيعها قنصؿ {صلفحة  }41ابد بػل ابمسػي ردة ػى ابويػد ابمصػدرة و هػذو شػهادة اف طيوهػا
ابمشيرى إف ابوائع ععا ن ى اسيصدارها عيحمؿ ابمشيرى نفقات اسيصدارها ابيصدعؽ عيعها .
 – 29التزامات المشترى :
 – 1عييػػزـ ابمشػػيرى واسػػيقـ ابوضػػاعل ومةػػرد ضػػعها يحػػت يصػػر

ػػى ابمكػػاف ابزمػػاف

ابمنص ص عيعهما ى ابعقد و أف عد ع ثمف ابوضاعل ابمحدد ى عقد ابوعع .
 – 4عيحمؿ ابمشيرى كا ل ابنفقات األخطػار ابميعيقػل وابوضػاعل مػف اب قػت ابيػى ي ضػع
عػ يحػػت يصػػر و وشػػرط أف يكػ ف هػػذو ابوضػػاعل مطاوقػػل بيعقػػد يػػـ يعععنهػػا عيػػى ةػ ابيحدعػػد
واعيوارها ابوضاعل محؿ ابوعع .
عحػػدد هػػذا االبي ػزاـ قػػت انيقػػاؿ يوعػػل هػػقؾ ابوضػػاعل ابػػى ابمشػػيرى و ه ػ اب قػػت ابػػذى
يصػػوم عػ ابوضػػاعل ةػػاهزة بيسػػيعمها ابػػى ابمشػػيرى

ضػػعها يحػػت يصػػر وعػػد اخطػػار ابمشػػيرى

وذبؾ خقؿ مدة معق بل و بما كاف ابمشيرى ه ابميزـ وشػحف ابوضػاعل عيػى سػعيل نقيهػا و إنػ
عييزـ وداهل ومخاطر ابشحف .
 – 7عيحمػؿ ابمشػيرى أعػػل رسػ ـ ةمركعػػل أ ضػرائب ييعيػؽ وابوضػػاعل وسػوب يصػػدعرها .
ععنػى هػذا االبيػزاـ أف ابمشػػيرى عييػزـ وسػداد كػػؿ مػا عفػرض عيػى ابوضػػاعل مػف رسػ ـ ةمركعػػل أ

ضػ ػرائب ػػى د ب ػػل ابيص ػػدعر وس ػػوب عميع ػػل ابيص ػػدعرو ػػإذا ق ػػاـ ابو ػػائع و ػػد عها إنػ ػ عطاب ػػب وه ػػا
ابمشيرى .
 – 1عن ػػدما عح ػػيفظ ابمش ػػيرى وحقػ ػ ػػى اس ػػيقـ ابوض ػػاعل ابموعع ػػل خ ػػقؿ مهي ػػل مععن ػػل .
كػػذبؾ وحقػ ػػى اخيعػػار مكػػاف االسػػيقـ و ثػػـ أخفػػؽ ػػى اصػػدار يعيعمػػات ػػى هػػذا ابشػػأف و ػػى
اب قػػت ابمناسػػب إن ػ عيحمػػؿ { صللفحة  } 42ابنفقػػات اإلضػػا عل بيوضػػاعل ةمعػػع مخاطرهػػا منػػذ
اب قػػت ابػػذى ينيهػػى ع ػ ابمهيػػل ابمحػػددة و وشػػرط أف يك ػ ف ابوضػػاعل مطاوقػػل بيعقػػد و يػػـ يعععنهػػا
واعيوارها ابوضاعل محؿ ابوعع .
 – 1عييػػزـ ابمشػػيرى وةمعػػع ابنفقػػات ابقزمػػل بيحصػ ؿ عيػػى ابمسػػيندات ابمشػػار ابعهػػا ػػى
ابوند  7مف ابيزامات ابوائع و وما ى ذبؾ نفقات شهادات مصدر ابوضاعل اذف ابيصدعر ابرس ـ
ابقنصيعل بييصدعؽ عيى هذو ابمسيندات و ألف ابمشيرى ه ابذى عطيب اسيصدار هذو ابشػهادات
ومعا نل ابوائع ى ابد بل ابيى عقع عها معنا ابشحف .

ثانيا  :البيع بشرط التسميم عمى القاطرة أو الشاحنة
” “ Free on Rail / Free on Truck
) ( For / Fot
 – 2:التزامات البائع :
 – 1عييزـ ابوائع وي رعد ابوضاعل و كما ه شػأف ةمعػع ابوعػ ع ابيةارعػل ابد بعػل و مطاوقػل
بما يـ االيفاؽ عيع ى ابعقد مع يقدعـ ما عثوت هذو ابمطاوقل و واب سعيل ابيى عنص عيعها ابعقد .
 – 4ى حابل ما اذا كانت ابوضاعل ابميفػؽ عيػى وععهػا يويػع حم بػل عروػل سػكل حدعػد (
أ حميل عرول نقؿ أ حم بل ب رى ) أ كاف االيفاؽ عيى يقدعـ قدر مف ابوضاعل كاؼ بمعدالت
ابشػػحف ومثػػؿ هػػذو اب سػػائؿ و ػػإف ابوػػائع عييػػزـ وشػػحف ابوضػػاعل ابميفػػؽ عيعهػػا عيػػى عروػػل ابسػػكل
ابحدعػػد ( أ عروػػل ابنقػػؿ أ ابي ػ رى ) ذبػػؾ عيػػى نفقي ػ

خػػقؿ ابم عػػد ابميفػػؽ عيع ػ و وشػػرط أف

يك ف سعيل ابنقػؿ هػذو مػف طػراز مناسػب حةػـ معقػ ؿ مةهػزة ومشػمع بييػطعػل اف بػزـ األمػر .
عػيـ يةهعػػز سػعيل ابنقػػؿ هػذو شػػحنها وابوضػاعل طوقػػا بيػ ائم ابمعمػ ؿ وهػا ػػى محطػل يصػػدعر {
صفحة  } 43ابوضاعل عيوعف مف ذبؾ أف ابوائع ى هذا ابوعع ميزـ ويسيعـ ابوضاعل عيػى ظهػر
عرول ابسػكل ابحدعػد أ ابشػاحنل ابيػى سػينقؿ ابوضػاعل و مػف ثػـ إنػ عظػؿ مسػئ الً عػف ابوضػاعل
حيى عيـ شحنها و بذبؾ عييزـ ابوائع ى هذا ابوعع وشحف ابوضاعل و ود ع نفقات شحنها .
 – 7أمػػا اذا كانػػت ابوضػػاعل ابميفػػؽ عيعهػػا أقػػؿ مػػف حم بػػل عروػػل سػػكل حدعػػد (أ حم بػػل
عرول نقؿ أ حم بل بػ رى ) أ كػاف االيفػاؽ عيػى يقػدعـ قػدر مػف ابوضػاعل أقػؿ مػف ابقػدر ابكػا ى
بمعػػدالت ابش ػحف ومثػػؿ هػػذو اب سػػائؿ و عيػػى ابوػػائع أف ع ػ دع هػػذو ابوضػػاعل ػػى مخػػازف ابسػػكل
ابحدعػػد و س ػ ا ػػى محطػػل ابيصػػدعر أ اذا كانػػت هػػذو اب سػػائؿ يشػػميها أة ػرة ابنقػػؿ و ػػى عروػػل
يقدمها ابسكل ابحدعد ى ابيارعخ أ ابمهيل ابميفؽ عيعها و ما بـ يقض ابي ائم ى محطل ابيصدعر
وإبزاـ ابوائع وشحف ابوضاعل عيى عرول ابسكل ابحدعد ( أ عيى عرول نقؿ ب رى ) مواشرة .
مػػع ذبػػؾ سػػعك ف مػػف ابمفه ػ ـ أن ػ اذا كانػػت هنػػاؾ عػػدة محطػػات ػػى مكػػاف ابيصػػدعرو
ييوػػائع ابحػػؽ ػػى اخيعػػار ابمحطػػل ابيػػى يناسػػو بيصػػدعر ابوضػػاعل منهػػا ميػػى كانػػت هػػذو ابمحطػػل
يقوؿ عادة نقؿ ابوضاعل ابى مكاف اب ص ؿ ابذى عحددو ابمشيرى و ما بـ عكف ابمشيرى قد احيفظ
بنفس وحؽ اخيعار محطل مععنل عيـ يصدعر ابوضاعل منها .
 – 1طوقا بما عػنص عيعػ ابونػد ( )1مػف ابي ازمػات ابمشػيرى و ػإف ابوػائع عييػزـ وػد ع كا ػل
ابنفقات ابمخاطر ابميعيقل وابوضاعل حيى اب قت ابذى ي ةد ع عروػل ابسػكل ابحدعػد ( أ عروػل
ابنقؿ أ ابيػ رى ) ابيػى عػيـ شػحف ابوضػاعل عيعهػا و وابنسػول بمػا رد ػى ابونػد ( )7مػف ابي ازمػات
ابوائع حيى قت يسيعـ ابوضاعل ابى مخازف ابسكل ابحدعد .
 - 1عيحمؿ ابوائع نفقل ابمصارعؼ ابمعيادة بحزـ ابوضاعل أ يعوئيها ما بـ عقض ابعرؼ
ابيةارى ويصدعر هذو ابوضاعل د ف أف عيـ حزمها أ يػيعفها أ يعوئيها{ .صفحة}44
 – 6عيحمؿ ابوائع كا ل نفقات معاعنػل ابوضػاعل ( مصػارعؼ حصػها أ قعاسػها أ
أ عدها ) ميى اقيضت ذبؾ عميعل شحف ابوضاعل أ اعداعها ومخازف ابسكل ابحدعد.

زنهػا

 – 7عيى ابوائع أف عخطر ابمشيرى ود ف أى يأخعر و وأف ابوضاعل قد يػـ شػحنها أ يػـ
اعداعها ومخازف ابسكل ابحدعد .
 – 8عي ػػى ابو ػػائع أف ع ػػز د ابمش ػػيرى وعق ػػد ابنق ػػؿ ابع ػػادى اذا ة ػػرى ابع ػػرؼ عي ػػى ذب ػػؾ و
عيحمؿ ابوائع نفقات ذبؾ .
 – 9عي ػػى ابو ػػائع أف ع ػػز د ابمش ػػيرى و ون ػػا عي ػػى طي ػػب األخع ػػر عي ػػى نفقيػ ػ و وش ػػهادة
ابمصدر .
 – 14عييزـ ابوائع و ونا عيى طيب ابمشيرى عيى نفقي

يحػت مسػئ بعي و ويقػدعـ كا ػل

ابمس ػػاعدات ابممكن ػػل السيص ػػدار أع ػػل مس ػػيندات يح ػػرر أ عة ػػرى ابعم ػػؿ وه ػػا ػػى د ب ػػل يص ػػدعر
ابوضاعل أ د بل ابمنشأ و ذبؾ ميى طيب ابمشيرى هذو ابمسيندات بعيمكف مػف يصػدعر ابوضػاعل
أ اسػػيعرادها ( كػػذبؾ ابمسػػيندات ابقزمػػل بمػػر ر هػػذو ابوضػػاعل عوػػر د بػػل أخػػرى ميػػى اقيضػػى
األمر ذبؾ ) .
 – 31التزامات المشترى :
 – 1عيي ػػزـ ابمش ػػيرى و ػػأف عص ػػدر يعيعمايػ ػ اب ػػى ابو ػػائع ػػى اب ق ػػت ابمناس ػػب و بيص ػػدعر
ابوضاعل ابى ابمكاف ابميفؽ عيع .
 – 4عييزـ ابمشيرى واسيقـ ابوضاعل منذ قت دخ بها ى حراسل ابسكل ابحدعػد و عييػزـ
ود ع ثمنها ابميفؽ عيع ى ابعقد .
 – 7عيحمػػؿ ابمشػػيرى كا ػػل ابنفقػػات ابمخػػاطر ابميعيقػػل وابوضػػاعل ( عشػػمؿ ذبػػؾ نفقػػات
اسيئةار مشػمع اذا بػزـ األمػر ) مػف اب قػت ابػذى عػيـ عػ ي اةػد عروػل ابسػكل ابحدعػد ( أ عروػل
ابنقؿ أ ابي رى ) ابذى { صفحة  }43عيـ شحف ابوضاعل عيع و أ مف اب قت ابذى سيسيـ ع
ابوضاعل ابى مخازف ابسكل ابحدعد ى ابحابل ابمنص ص عيعها ى ابوند ( )4مف ابي ازمػات ابوػائع
.
 – 1عيحمػ ػػؿ ابمشػ ػػيرى أعػ ػػل رس ػ ػ ـ ةمركعػ ػػل أ ض ػ ػرائب يفػ ػػرض عيػ ػػى ابوضػ ػػاعل وسػ ػػوب
يصدعرها ابع .

 – 1اذا احيفظ ابمشيرى بنفس وابحؽ ى يحدعد مهيل عصػدر خقبهػا يعيعمايػ ابػى ابوػائع
بيصدعر ابوضاعل أ ابحؽ ى اخيعار مكاف ابشحف و أخفؽ ابمشيرى ى اصدار هذو ابيعيعمػات
ى اب قت ابمناسب و إن عيحمؿ ابنفقات اإلضا عل ابيى ينػي عػف ذبػؾ و كػذبؾ عيحمػؿ مخػاطر
ابوضاعل مف قت انقضا ابمهيل ابمحػددة و وشػرط أف يكػ ف ابوضػاعل مطاوقػل بيعقػد يػـ يعععنهػا
واعيوارها ابوضاعل ابميعاقد عيعها .
 – 6عييػػزـ ابمش ػػيرى وػػد ع ةمع ػػع ابنفقػػات ابيك ػػابعؼ ابقزمػػل بيحصػ ػ ؿ عيػػى ابمس ػػيندات
ابمشار ابعها ى وندى ( )9و ( )14مف ابيزامات ابوائع و وما ى ذبػؾ مصػارعؼ اصػدار شػهادات
ابمنشأ ابرس ـ ابقنصيعل .

ثالثا  :البيع بشرط التسميم عمى رصيف ميناء الشحن
)Free Alongside Ship ( F.A.S.
 – 32المقصود بيذا البيع :
عقصد و ابوعع ابػذى عنيهػى عػ ابيػزاـ ابوػائع و ضػع ابوضػاعل عيػى رصػعؼ ابمعنػا ابػذى
يقػػؼ عيع ػ ابسػػفعنل ابناقيػػل أ ي ضػػع ابوضػػاعل ػػى ابصػػنادؿ ابيػػى ينقيهػػا ابػػى ابسػػفعنل ابناقيػػل اذا
كانت يقػؼ وععػداً عػف رصػعؼ ابمعنػا  .ععنػى ذبػؾ أف ابمشػيرى عيحمػؿ ةمعػع ابنفقػات مخػاطر
هقؾ أ ييؼ ابوضاعل منذ هذو ابيحظل  .هذا ععنػى أنػ عيػى ابمشػيرى {صلفحة  } 46ػى هػذا
ابوعع و عيى خقؼ ابوعع ب ”  “ Fobأف عخيػص عيػى ابوضػاعل ةمركعػا حيػى عػيـ يصػدعرها
 .عحدد ى هذا ابوعع معنا ابشحف .
 – 33التزامات البائع :
 – 1عييػػزـ ابوػػائع وي رعػػد ابوضػػاعل مطاوقػػل بمػػا ايفػػؽ عيع ػ ػػى عقػػد ابوعػػع و مػػع يقػػدعـ مػػا
عثوت هذو ابمطاوقل اذا كاف ذبؾ مشر طاً ومقيضى ابعقد .

 – 4عييزـ ابوائع ويسيعـ ابوضاعل وةانب ابسفعنل ابناقيػل عيػى مرسػى ابشػحف ابػذى عحػددو
ػى ابيػارعخ

ابمشيرى ى معنا ابشػحف ابمسػمى ػى عقػد ابوعػع وابطرعقػل ابمعيػادة ػى هػذا ابمعنػا

أ خػػقؿ ابمػػدة ابميفػػؽ عيعهػػا و أف ععيػػف ابمشػػيرى وػػد ف يػػأخعر و وػػأف ابوضػػاعل قػػد يػػـ يسػػيعمها
وةانػػب ابسػػفعنل ابناقيػػل  .ععنػػى هػػذا أف ابي ػزاـ ابوػػائع وابيسػػيعـ عػػيـ و ضػػع ابوضػػاعل عيػػى رصػػعؼ
ابمعنا ابذى يقؼ عيع ابسفعنل ابناقيل عيحمؿ ابمشيرى يوعل ابهقؾ منذ هذا اب قت .
 – 7عييػزـ ابوػػائع وػأف عقػػدـ ابػػى ابمشػيرى ونػػا عيػى طيوػ

يحػػت مسػئ بعي عيػػى نفقيػ و

كؿ مع نل ى ابحص ؿ عيى يرخعص ابيصدعر أ أى اذف عصدر مف ةهل حك معل عك ف الزما
إليماـ يصدعر ابوضاعل .
 – 1عيحمؿ ابوائع و طوقػا بيونػدعف ( )7و ( )1مػف ابي ازمػات ابمشػيرى و

قػا بمػا سػنراو و

ةمعػػع نفقػػات مخػػاطر ابوضػػاعل حيػػى قػػت يسػػيعمها وةانػػب ابسػػفعنل ابناقيػػل ػػى معنػػا ابشػػحف
ابمحدد ى ابعقد وما ى ذبؾ نفقات أعل اة ار ات عق ـ وها ى سوعؿ ينفعذ ابيزام ويسػيعـ ابوضػاعل
وةانب ابسفعنل ابناقيل .
 – 1عق ـ ابوػائع عيػى نفقيػ وعميعػل حػزـ أ يعوئػل ابوضػاعل مػا بػـ عقػض ابعػرؼ ابيةػارى
وشحف ابوضاعل صوا أ غعر معوأة  {.صفحة } 47
 – 6عييزـ ابوائع ود ع نفقػات عميعػات حػص ابوضػاعل ( نفقػات حػص نػ ع ابوضػاعل أ
قعاسها أ

زنها أ عدها ) ميى كانت هذو ابعميعات الزمل بيسيعـ ابوضاعل وةانب ابسفعنل ابناقيل

.
 – 7عييزـ ابوائع وأف عقدـ – عيػى نفقيػ – بيمشػيرى ثعقػل نظعفػل ( أى وػد ف يحفظػات )
يثوت يسيعـ ابوضاعل وةانب ابسفعنل ابناقيل ابمسماة ى هذو اب ثعقل .
 – 8عييػػزـ ابوػػائع و وػػأف عقػػدـ ابػػى ابمشػػيرى ونػػا عيػػى طيوػ عيػػى نفقيػ شػػهادة ابمنشػػأ (
شهادة يثوت مكاف انياج أ يصدعر ابوضاعل محؿ ابوعع ) .
 – 9عييػػزـ ابوػػائع وػػأف عػػز د ابمشػػيرى ونػػا عيػػى طيو ػ

يحػػت مسػػئ بعي عيػػى نفقي ػ كػػؿ

مساعدة بيحص ؿ عيى مسيندات أخرى غعػر ابمشػار ابعهػا ػى ابونػد ( )8يصػدر ػى د بػل ابشػحف

أ مصدر ابوضاعل ( عسيوعد مف ذبؾ سند ابشحف أعل ثعقل قنصيعل) ابيى قد عطيوها ابمشيرى
بدخ ؿ ابوضاعل ابػى ابد بػل ابيػى عقػع عهػا معنػا اب صػ ؿ ( أ اذا كػاف ذبػؾ الزمػا بمر رهػا عوػر
د بل أخرى ) .
 – 34التزامات المشترى :
 – 1عييػػزـ ابمشػػيرى وػػأف عخطػػر ابوػػائع واسػػـ ابسػػفعنل ابرصػػعؼ ابػػذى سػػعيـ من ػ ابشػػحف
م اععد يسيعـ ابوضاعل وةانب ابسفعنل .
 – 4عيحمؿ ابمشيرى ةمعػع نفقػات مخػاطر ابوضػاعل مػف قػت يسػيعمها وةانػب ابسػفعنل
ابناقيل ى معنا ابشحف ابميفؽ عيع

ى ابمععاد أ خقؿ ابمهيل ابميفػؽ عيعهػا و كمػا عييػزـ وػد ع

ابثمف ابمنص ص عيع ى عقد ابوعع .
 – 7عيحمػػؿ ابمشػػيرى أعػػل نفقػػات اضػػا عل وسػػوب عػػدـ صػ ؿ ابسػػفعنل ابميفػػؽ عيعهػػا بنقػػؿ
ابوضاعل ى ابمععاد ابمحػدد أ وسػوب أف هػذو { صلفحة  } 48ابسػفعنل بػف عمكنهػا نقػؿ ابوضػاعل
أ أنهػػت عميعػػل شػػحف ابوضػػاعل عيعهػػا قوػػؿ ابمععػػاد ابميفػػؽ عيع ػ  .كمػػا عيحمػػؿ ابمشػػيرى ةمعػػع
ابمخػػاطر ابميعيقػػل وابوضػػاعل مػػف قػػت قعػػاـ ابوػػائع و ضػػعها يحػػت يصػػرؼ ابمشػػيرى و وشػػرط أف
يك ف ابوضاعل مطاوقل بيعقد مفرزة و ض ح مععنل واعيوارها ابوضاعل محؿ ابوعع .
 – 1اذا بـ عػنةم ابمشػيرى ػى يسػمعل ابسػفعنل ابناقيػل بيوضػاعل ػى اب قػت ابمناسػب و أ
اذا احيفظ بنفس وابحؽ ى مهيػل عيسػيـ عهػا ابوضػاعل أ ععػعف عهػا معنػا ابشػحف و أ اذا أخفػؽ
ابمشػػيرى ػػى اعطػػا يعيعماي ػ ابػػى ابوػػائع ػػى اب قػػت ابمناسػػب و إن ػ عيحمػػؿ أعػػل نفقػػات اضػػا عل
وسوب هذا اإلخفاؽ عيحمػؿ أعضػا ةمعػع مخػاطر ابوضػاعل مػف قػت انيهػا ابمهيػل ابميفػؽ عيعهػا
بييس ػػيعـ و وش ػػرط أف يكػ ػ ف ابوض ػػاعل مطاوق ػػل بيعق ػػد ي ػػـ ا رازه ػػا أ يعععنه ػػا واعيواره ػػا ابوض ػػاعل
ابميعاقد عيعها .
 – 1عيحمػ ػػؿ ابمشػ ػػيرى ةمعػ ػػع ابنفقػ ػػات ابيكػ ػػابعؼ ابميعيقػ ػػل وابحص ػ ػ ؿ عيػ ػػى ابمسػ ػػيندات
ابمشار ابعها ى ابون د (  7و  8و  ) 9مف ابيزامات ابوائع .

رابعا  :البيع بشرط التسميم عمى ظير السفينة
)Free on Board ( F.O.B
 – 35المقصود بو :
عقصػػد وهػػذا ابن ػ ع و أف ابوضػػاعل محػػؿ ابوعػػع ي ضػػع ومعر ػػل ابوػػائع عيػػى ظهػػر ابسػػفعنل
ابناقيل بها ى معنا ابشحف ابمحدد ػى عقػد ابوعػع و ينيقػؿ مخػاطر هػقؾ أ ييػؼ ابوضػاعل ابػى
عايؽ ابمشيرى مف ابيحظل ابيى يعور عها ابوضاعل حاةز ابسفعنل ابناقيل .
 – 36التزامات البائع :
 – 1عييػػزـ ابوػػائع وي رعػػد ابوضػػاعل ابػػى ابمشػػيرى مطاوقػػل بعقػػد ابوعػػع و مػػع يقػػدعـ مػػا عثوػػت
هذا ابيطاوؽ اذا يطيب ابعقد ذبؾ  {.صفحة } 49
 – 4عييػػزـ ابوػػائع ويسػػيعـ ابوضػػاعل عيػػى ظهػػر ابسػػفعنل ابيػػى عحػػددها ابمشػػيرى ػػى ابمعنػػا
ابمحدد بشحف ابوضػاعل وابطرعقػل ابميعػارؼ عيعهػا ػى هػذا ابمعنػا

ػى ابيػارعخ أ خػقؿ ابمهيػل

ابمحػػددة ػػى ابعقػػد و عخطػػر ابمشػػيرى وػػد ف يػػأخعر و وػػأف ابوضػػاعل قػػد يػػـ يسػػيعمها عيػػى ظهػػر
ابسفعنل .
 – 7عحصػػؿ ابوػػائع عيػػى نفقي ػ

يحػػت مسػػئ بعي و عيػػى أى يص ػرعم يصػػدعر أ أى اذف

حك مى عك ف الزما بيصدعر ابوضاعل ابموععل .
 – 1عيحمػػؿ ابوػػائع و طوقػػا بنص ػ ص ابونػػدعف ( )7و ( )1مػػف ابي ازمػػات ابمشػػيرى و ةمعػػع
ابنفقات ابمخاطر ابميعيقل وابوضاعل حيػى قػت عو رهػا عػق بحػاةز ابسػفعنل ػى ابمعنػا ابمحػدد
بشػػحنها ومػػا ػػى ذبػػؾ ابض ػرائب ابرس ػ ـ أعػػل يكػػابعؼ أخػػرى ييطيوهػػا عميعػػل يصػػدعر ابوضػػاعل و
كػػذبؾ ابنفقػػات ابيػػى ييطيوهػػا أعػػل اة ػ ار ات عيطيوهػػا قعػػاـ ابوػػائع وينفعػػذ ابيزاماي ػ حيػػى عػػيـ شػػحف
ابوضاعل عيى ظهر ابسفعنل .
 – 1عييػػزـ ابوػػائع وابقعػػاـ عيػػى نفقي ػ وحػػزـ أ يعوئػػل أ يػيعػػؼ ابوضػػاعل و مػػا بػػـ عقػػض
عرؼ معنا ابشحف وشحف ابوضاعل صوا .

 – 6عييػزـ ابوػػائع وػػد ع ةمعػػع نفقػػات عميعػل حػػص ابوضػػاعل ( كفحػػص نػ ع ابوضػػاعل أ
زنها أ عدها ) ابيى ييزـ وقصد يسيعـ ابوضاعل .

قعاسها أ

 – 7عيي ػػزـ ابو ػػائع عي ػػى نفقيػ ػ و ػػأف ع ػػز د ابمش ػػيرى و ثعق ػػل نظعف ػػل ( أى و ػػد ف يحفظ ػػات)
إلثوات يسيعـ ابوضاعل عيى ظهر ابسفعنل ابميفؽ عيعها .
 – 8عييزـ ابوائع وأف عػز د ابمشػيرى ونػا عيػى طيػب األخعػر عيػى نفقيػ وشػهادة مصػدر
ابوضاعل  {.صفحة } 4:
 – 9عييػػزـ ابوػػائع وػػأف عقػػدـ بيمشػػيرى ونػػا عيػػى طيوػ

يحػػت مسػػئ بعي عيػػى نفقيػ و كػػؿ

مساعدة ى ابحص ؿ عيى سند شحف أ أى مسيند بخػر وخػقؼ ابمشػار ابعػ ػى ابونػد ابسػاوؽ و
عصػػدر ػػى د بػػل ابمصػػدر و ابيػػى قػػد عطيوهػػا ابمشػػيرى السػػيعراد ابوضػػاعل ػػى د بػػل اب ص ػ ؿ (
كذبؾ اذا بزـ األمر بمر ر ابوضاعل عور د بل أخرى ) .
 – 37التزامات المشترى :
 – 1عييػػزـ ابمشػػيرى وػػأف عق ػ ـ عيػػى نفقي ػ واسػػيئةار سػػفعنل أ حةػػز ابف ػراغ ابػػقزـ عيػػى
ظهر احدى ابسفف و مع اخطار ابوائع ى اب قت ابمناسب واسـ ابسفعنل ابناقيل ابمرسى ابذى عػيـ
ابشحف من

ي ارعخ يسيعـ ابوضاعل بيسفعنل ابناقيل .

 – 4عيحمؿ ابمشيرى ةمعع ابنفقات ابمخاطر ابميعيقل وابوضاعل منذ ابيحظػل ابيػى يعوػر
عها ابوضاعل عق حاةز ابسفعنل ابيى عيـ ابشحف عيعها ى ابمعنا ابمحدد بيشحف و عييزـ وػد ع
ابثمف ابميفؽ عيع ى ابعقد .
 – 7عيحمػػؿ ابمشػػيرى أعػػل نفقػػات اضػػا عل نيعةػػل عػػدـ صػ ؿ ابسػػفعنل ابيػػى حػػددها بيوػػائع
ابى معنا ابشحف ى ابمععاد ابميفؽ عيعػ أ حيػى نهاعػل ابمهيػل ابمحػددة بػذبؾ و أ اذا بػـ يػيمكف
ابسػػفعنل مػػف اسػػيقـ ابوضػػاعل أ اذا أنهػػت ابسػػفعنل عميعػػل شػػحف ابوضػػائع قوػػؿ اسػػيقـ ابوضػػاعل
محػػؿ ابوعػػع ػػى م عػػد سػػاوؽ عيػػى ابمععػػاد ابميفػػؽ عيع ػ أ قوػػؿ نهاعػػل ابمهيػػل ابمحػػددة بيشػػحف و
عيحمؿ كذبؾ ةمعع مخاطر ابوضاعل منذ يارعخ انيها ابمهيل ابمحددة وشػرط أف يكػ ف ابوضػاعل
مطاوقل بيعقد يـ رزها وحعث أصوحت مععنل واعيوارها ابوضاعل ابميعاقد عيعها .

 – 1اذا أخفػػؽ ابمشػػيرى ػػى يععػػعف اسػػـ ابسػػفعنل ابناقيػػل ػػى ابمععػػاد ابميفػػؽ عيع ػ أ

اذا

كاف قد احيفظ بنفس ى ابعقد وحؽ يعععف مهيل محددة السيقـ ابوضػاعل أ احػيفظ بنفسػ وػابحؽ
ى اخيعار معنا مععف عيـ من ابشحف و ثـ أخفؽ ى يععػعف هػذو ابفيػرة أ اخيعػار هػذا ابمعنػا و
أ { صللفحة  } 51أخفػػؽ ػػى اعطػػا ابوػػائع ابيعيعمػػات ابقزمػػل ػػى اب قػػت ابمناسػػبو إنػ عيحمػػؿ
ةمعػػع ابنفقػػات اإلضػػا عل ابيػػى ييريػػب عيػػى ذبػػؾ ضػػق عػػف يحمي ػ بةمعػػع ابمخػػاطر منػػذ بحظػػل
انيهػػا ابفيػرة ابميفػػؽ عيعهػػا بيسػػيعـ ابوضػػاعل و وشػػرط أف يكػ ف ابوضػػاعل مطاوقػػل بيعقػػد يػػـ رزهػػا
وحعث أصوحت مععنل واعيوارها ابوضاعل ابميعاقد عيعها.
 – 1عييػػزـ ابمشػػيرى وػػأدا أعػػل مصػػارعؼ أ يكػػابعؼ بيحصػ ؿ عيػػى سػػند ابشػػحف ابمشػػار ابعػ ػػى
ابوند ( )9مف ابيزامات ابوائع .
 – 6عييػزـ ابمشػيرى وةمعػع نفقػات رسػ ـ اسػيخراج ابمسػيندات ابمشػار ابعهػا ػى ابونػػدعف ()8و ()9
مف ابيزامات ابوائع وما ى ذبؾ نفقات اسيخراج شهادة ابمصدر ابشهادات ابقنصيعل.

خامسا  :البيع مع االلتزام بنفقات البضاعة وأجرة النقل
)Cost and Freight ( C.& F.
 – 38المقصود بو :
ععنػػى هػػذا ابن ػ ع مػػف ابوع ػ ع أف عييػػزـ ابوػػائع وػػد ع نفقػػات ابوضػػاعل أة ػرة ابنقػػؿ ابيػػى ييػػزـ
إلحضػػار ابوض ػػاعل اب ػػى ابمش ػػيرى ػػى معن ػػا اب صػ ػ ؿ ابمح ػػدد ػػى ه ػػذا ابوع ػػع و عي ػػى أف ينيه ػػى
مسئ بعل ابوائع عف مخػاطر ابهػقؾ ابييػؼ كػذبؾ عػف زعػادة أعػل نفقػات ييعيػؽ وابوضػاعل منػذ أف
يعوػػر ابوضػػاعل حػػاةز ابسػػفعنل ػػى معنػػا ابشػػحف عيحمػػؿ ابمشػػيرى هػػذو ابمخػػاطر ابنفقػػات .أى
عيفػؽ هػذا ابنػ ع مػع ابوعػع ػ ب

” “ F.O.B.ػى انيهػا ابيػزاـ ابوػائع وابيسػيعـ وعوػ ر ابوضػاعل

ابموععػػل حػػاةز ابسػػفعنل ابناقيػػل و وعنمػػا عخييفػػاف مػػف حعػػث أف ابوعػػع ػ ب عيحػػدد عػ معنػػا ابشػػحف
عيعاقػد ابمشػيرى عيػى نقػؿ ابوضػاعل عخيػار ابسػفعنل ابناقيػل و وعنمػا ػى ابوعػع

”“C&F

عدخؿ ضمف ابيزامات ابوائع عراعى ى يقدعر ثمػف ابوضػاعل محػؿ ابوعػع و ابيعاقػد عيػى نقػؿ هػذو

ابوضاعل وابيابى { صفحة  }52اخيعػار ابسػفعنل ابناقيػل و بػذبؾ عقػاؿ عػادة و أف ابد بػل ابيػى يرعػد
يشةعع أسط بها ابيةارى عيعها أف يشيرى أى يسي رد ب يوعع أى يصدر ” .“ C & F
 – 39التزامات البائع :
 – 1عييػزـ ابوػػائع وي رعػػد ابوضػاعل مطاوقػػل بيعقػػد و مػع يقػػدعـ مػػا عثوػت هػػذو ابمطاوقػػل ميػػى
يطيب عقد ابوعع ذبؾ .
 – 4عييزـ ابوائع وأف عيعاقػد عيػى نفقيػ
ابوعع ابى معنا اب ص ؿ ابميفؽ عيع

قػاً بيشػر ط ابمعيػادة عيػى نقػؿ ابوضػاعل محػؿ

قا بيطرعػؽ ابمعيػاد عيػى سػفعنل يقػ ـ وابمقحػل ابخارةعػل (

بعسػت سػػفعنل شػراععل ) ذبػػؾ مػف ابطػراز ابػػذى عسػػيخدـ عػػادة ػى نقػػؿ وضػػاعل مماثيػػل بيوضػػاعل
ابميفؽ عيعها ى ابعقد أف عد ع أةرة ابنقؿ أعػل نفقػات أخػرى عقيضػعها يفرعػع ابوضػاعل ػى معنػا
ابيفرعع ابيى يق ـ ويحصعيها عادة ابخط ط ابمقحعل ابمنيظمل قت ابشحف ى معنا ابشحف .
 – 7عق ـ ابوائع يحت مسئ بعي عيى نفقي و وابحص ؿ عيى يرخعص ابيصدعر و أ أى
اذف حك مى بخر الزـ بيصدعر ابوضاعل .
 – 1عييػزـ ابوػػائع وشػحف ابوضػػاعل عيػػى نفقيػ عيػػى ظهػر ابسػػفعنل ػػى معنػا ابشػػحف ػػى
يػػارعخ أ خػػقؿ ابمهيػػل ابمحػػددة و ػػإذا بػػـ عحػػدد يػػارعخ أ مهيػػل بػػذبؾ و عػػيـ ابشػػحف خػػقؿ ابمػػدة
ابمعق بػػل وعيػػى أف عخطػػر ابمشػػيرى وػػد ف يػػأخعر و وػػأف ابوضػػاعل يػػـ شػػحنها عيػػى ظهػػر ابسػػفعنل
ابناقيل .
 – 1عييزـ ابوائع طوقا بيوند ( )1مف ابيزامات ابمشػيرى و ويحمػؿ ةمعػع مخػاطر ابوضػاعل
حيى بحظل يةا زها عق بحاةز ابسفعنل ى معنا ابشحف {.صفحة }53
 – 6عق ـ ابوائع عيى نفقي

ود ف يأخعر ويز عد ابمشيرى وسند شحف نظعػؼ

( خػاؿ

م ػػف ابيحفظ ػػات ) قاو ػػؿ بيي ػػدا ؿ ذب ػػؾ بمعن ػػا اب صػ ػ ؿ ابميف ػػؽ عيعػ ػ و ك ػػذبؾ ػػاي رة ابوض ػػاعل
ابمشػح نل  .عةػػب أف عػطػػى سػند ابشػػحف ابوضػػاعل محػؿ ابيعاقػػد أف عػػمرخ ويػػارعخ عػػدخؿ ضػػمف
ابمػػدة ابميفػػؽ عيػػى اة ػ ار ابشػػحف عهػػا و أف عقدم ػ بيمشػػيرى ويظهع ػرو ابع ػ أ وأعػػل سػػعيل أخػػرى
بيسػػيعـ ابوضػػاعل ومقيضػػاو أ بعيسػػيمها ممثي ػ ابميفػػؽ عيع ػ وػػعف ابطػػر عف  .عةػػب أف عك ػ ف سػػند

ابشػػحف ابمػػذك ر مةم عػػل كاميػػل مػػف سػػندات ابشػػحف س ػ ا كسػػند عػػذكر ع ػ أف ابوضػػاعل " عيػػى
ظهػػر ابسػػفعنل " أ أنهػػا " مشػػح نل " أ أنهػػا ( سػػيمت ) ألةػػؿ ابشػػحف ػػى هػػذو ابحابػػل األخع ػرة
عةب عيى ابشركل ابناقيل أف يذكر عيى ظهر ابسند أف ابوضاعل ضػعت عيػى ابسػفعنل و عيعػعف
أف عك ػ ف هػػذا ابوعػػاف ممرخ ػاً أف عػػدخؿ هػػذا ابيػػارعخ ضػػمف ابمػػدة ابمحػػددة بشػػحف ابوضػػاعل و اذا
يضمف سند ابشحف احابل ابى مشارطل اإلعةار ابميعيقل وابسفعنل و عيى ابوػائع أف عػز د ابمشػيرى
ونسخل مف هذو ابمشارطل .
 – 3:ممحوظة :
سند ابشحف ابنظعؼ ه ابسند ابػذى ال عيضػمف أعػل شػر ط يحفظعػل وشػأف ابحابػل ابمععوػل
بيوضاعل أ عع ب ابحزـ أ ابيػيعؼ و أ ابيعوئل .
ال يمدى ابيحفظات ابيابعل ابى أف عصوم سند ابشحف ابنظعؼ سند شحف غعر نظعؼ :
( أ ) ابشر ط ابيى ال يقرر صراحل أف حزـ ابوضاعل أ يػيعفها ى حابل غعر مرضعل و
كأف عقاؿ مثق " صنادعؽ أ ورامعؿ مسيعميل " .
(ب) ابش ػػر ط ابي ػػى يق ػػرر ع ػػدـ مس ػػئ بعل ابناق ػػؿ ع ػػف ابمخ ػػاطر ابي ػػى ي ػػنةـ ع ػػف طوعع ػػل
ابوضاعل أ طرعقل حزمها أ يػيعفها أ يعوئيها .
(ةػ) ابشر ط ابيى ال يريب أى ابيزاـ عيػى ابناقػؿ ا از عػدـ عيمػ ومحي عػات ابوضػاعل أ
زنها أ قعاسها أ ن عها أ م اصفايها ابفنعل  {.صفحة }54
 – 7عيحمؿ ابوائع عيى نفقي و ابنفقات ابمعيػادة بحػزـ ابوضػاعل أ يػيعفهػا أ يعوئيهػا و
ما بـ عقض ابعرؼ ابيةارى وشحف ابوضاعل صوا .
 – 8عيحمػػؿ ابوػػائع ةمعػػع نفقػػات عميعػػات معاعنػػل ابوضػػاعل ( كفحػػص ن ػ ع ابوضػػاعل أ
قعاسها أ

زنها أ عدها ) ابيى يك ف الزمل بعميعل شحف ابوضاعل .

 – 9عيحمػػؿ ابوػػائع ةمعػػع ابرسػ ـ ابضػرائب ابمسػػيحقل عيػػى ابوضػػاعل حيػػى يمػػاـ شػػحنها
وما ى ذبؾ أى ضرائب أ رس ـ يحصؿ عيعها وسوب ابيصدعر كػذبؾ ابنفقػات ابيػى ييطيوهػا أعػل
اة ار ات عقيضعها ينفعذ ابيزاـ ابوائع وشحف ابوضاعل عيى ظهر ابسفعنل ابناقيل .
 – 14عييػػزـ ابوػػائع وػػأف عػػز د ابمشػػيرى ونػػا عيػػى طيػػب األخعػػر ( ابونػػد ( )1مػػف ابي ازمػػات
ابمشيرى ) وشهادة ابمصدر و عيحمؿ ابمشيرى ابرس ـ ابقنصيعل بذبؾ .
 – 11عييزـ ابوائع وأف عقدـ بيمشيرى ونا عيى طيب األخعر يحت مسئ بعي عيى نفقي
و كؿ مساعدة ى ابحص ؿ عيى أعل مسيندات وخقؼ ما ذكر ى ابوند ابساوؽو يحرر ػى د بػل
ابشحف أ

ى د بل ابمصدر و ابيى قػد عيطيوهػا ابمشػيرى السػيعراد ابوضػاعل ػى د بػل اب صػ ؿ (

كذبؾ اذا بزـ األمر بعو رها خقؿ د بل أخرى ) .
 – 41التزامات المشترى :
 – 1عقوػػؿ ابمشػػيرى ابمسػػيندات ابيػػى عقػػدمها ابوػػائع ابعػ اذا كانػػت مطاوقػػل بمػػا يػػـ االيفػاؽ
عيع ى عقد ابوعع و عيع أف عد ع ابثمف ابميفؽ عيع ى ابعقد .
 – 4عييزـ ابمشيرى واسيقـ ابوضاعل ى معنا اب ص ؿ ابميفؽ عيع

وأف عيحمؿ – مػع

اسيثنا أةرة ابنقؿ – ةمعع ابنفقات األعوا { صفحة  } 55ابميعيقل وابوضاعل أثنا نقيها خقؿ
ابرحيػػل ابوحرعػػل حيػػى ص ػ بها ابػػى معنػػا اب ص ػ ؿ و كػػذبؾ نفقػػات يفرعػػع ابوضػػاعل ومػػا ػػى ذبػػؾ
مصػػارعؼ اسػػيعماؿ ابصػػنادؿ رس ػ ـ اسػػيعماؿ رصػػعؼ ابرس ػ

ػػى معنػػا اب ص ػ ؿ ( يسػػمى ػػى

ابعمػػؿ رسػ ـ ابي اركػػى ) مػػا بػػـ يكػػف هػػذو ابمصػػارعؼ ابرسػ ـ داخيػػل ضػػمف أةػرة ابنقػػؿ أ حصػػييها
شركل ابمقحل عند د ع أةرة ابنقؿ .
 – 42ممحوظة :
اذا كػاف ابوعػع عيػى أسػاس ” “ C & F Landed

ػإف ابوػائع عييػزـ ومصػارعؼ

ابصنادؿ رس ـ ابيراكى .
 – 7عيحمػػؿ ابمشػػيرى ةمعػػع مخػػاطر ابوضػػاعل منػػذ قػػت عو رهػػا عػػق بحػػاةز ابسػػفعنل
ابناقيل ى معنا ابشحف .

 – 1ػػى ابحاب ػػل ابي ػػى عح ػػيفظ ابمش ػػيرى عه ػػا وحقػ ػ ػػى يحدع ػػد مهي ػػل ع ػػيـ خقبه ػػا ش ػػحف
ابوضػػاعل أ وحق ػ ػػى اخيعػػار معنػػا اب ص ػ ؿ و أخفػػؽ ابمشػػيرى ػػى اصػػدار يعيعماي ػ ػػى هػػذا
ابشأف ابى ابوائع ى اب قت ابمناسب و إف ابمشػيرى عيحمػؿ ةمعػع ابنفقػات اإلضػا عل ابيػى ييريػب
عيػػى ابوضػػاعل كػػذبؾ عيحمػػؿ ابمخػػاطر ابميعيقػػل وابوضػػاعل منػػذ قػػت انيهػػا ابمهيػػل ابمحػػددة و
وشرط أف يك ف ابوضاعل دائما مطاوقل بيعقد يـ يةنعوها واعيوارها ابوضاعل محؿ ابيعاقد .
 – 1عييزـ ابمشيرى وػد ع ةمعػع نفقػات يكػابعؼ ابحصػ ؿ عيػى شػهادة ابمصػدر اب ثػائؽ
ابقنصيعل .
 – 6عييزـ ابمشيرى وةمعع نفقات ابحص ؿ عيى ابمسيندات ابمشػار ابعهػا ػى ابونػد ()11
مف ابيزامات ابوائع .
 – 7عييزـ ابمشيرى ويحمؿ ةمعع ابرس ـ ابةمركعل أعل رس ـ أ ضرائب أخرى يػد ع ػى
قت أ وسوب عميعل اسيعراد ابوضاعل  { .صفحة } 56
 – 8عييػػزـ ابمشػػيرى وػػأف عق ػ ـ عيػػى نفقي ػ

يحػػت مسػػئ بعي وابحص ػ ؿ عيػػى اذف اسػػيعراد

ابوضاعل أ ما عشاوه ابذى قد عك ف مطي واً السيعراد ابوضاعل ى د بل اب ص ؿ .

سادسا  :البيع مع االلتزام بنفقات البضاعة
وأجرة النقل ومصاريف التأمين
)Cost, Insurance and Freight (CIF
 – 43المقصود بو :
ععيوػػر هػػذا ابعقػػد ابػػذى عشػػمؿ ابي ػزاـ ابوػػائع ع ػ د ػػع نفقػػات ابوضػػاعل مصػػارعؼ ابيػػأمعف
عيعها أةرة نقيها ه ذات ابعقد ابساوؽ مع اضا ل مصارعؼ ابيأمعف عيى عايؽ ابوػائع بعقػدـ ابػى
ابمشيرى ثعقل يأمعف ضد أخطار هقؾ أ ييؼ ابوضاعل أثنا نقيها و عيعاقػد ابوػائع مػع ابمػممف
عد ع قسط ابيأمعف و اذ عشمؿ ابػثمف ابمحػدد بهػذا ابوعػع هػذو ابنفقػات و ال عييػزـ ابوػائع اال وػإة ار

يأمعف قا بيحد األدنى بشر ط ابيأمعف عيى ابوضاعل ه ابيػأمعف عيػى أسػاس شػر ط ( اإلعفػا
مف ابخسارة ابخص صعل ”. ) “ F.P.A.
 – 44التزامات البائع :
إحالة :يقع عيى ابوائع ى هذا ابوعع ةمعع االبيزامات ابساوقل ىابوعع ”  “ C & Fابػذى
عرضنا ألحكام عما يقدـ .
عييػػزـ ضػػق عمػػا يقػػدـ وػػأف عػػز د ابمشػػيرى عيػػى نفقيػ ( أى نفقػػل ابوػػائع ) و ثعقػػل يػػأمعف
وحػػرى ضػػد أخطػػار نقػػؿ ابوضػػاعل ابميعاقػػد عيعهػػا عػػيـ ابيعاقػػد ػػى هػػذا ابيػػأمعف مػػع مػػممنعف أ
شركات يأمعف ذات سمعل طعول و

قا بشر ط ابيأمعف ”  “ FPAأى مع عدـ يحمػؿ ابمػممف

ابخسػارة ابخاصػػل و عيػى أف عػطػػى هػػذا ابيػأمعف ابػػثمف ابمػذك ر ػػى عقػػد ابوعػع ”  “ CIFمػػع
اضػػا ل نسػػول مئ عػػل قػػدرها  % 14مػػف هػػذا {صللفحة  } 57ابػػثمف  .يحػػدد قعمػػل ابيػػأمعف وابعميػػل
ابمحددة ى عقد ابوعع كيما أمكف ذبؾ  .ال ييضمف أخطار ابنقؿ ابمػطاة ى ابيأمعف و األخطػار
ابخاصل ابمػطاة ى أن اع مععنل مف ابيةارة أ األخطار ابيى عرغب ابمشػيرى ػى حماعػل خاصػل
بها ما بـ عيفؽ عيى غعر ذبؾ  .مف وعف األخطار ابخاصل ابيى عيفؽ وعف ابوػائع ابمشػيرى عيػى
اعيوارهػػا مػػف األخطػػار ابمػطػػاة ػػى ابيةػػارةو ابس ػرقل ابنهػػب ابكسػػر ابيهشػػـ ابرشػػم االحيكػػاؾ
ووضاعل أخرى غعر ذبؾ مف األخطار ابميعيقل وأن اع مععنل مف ابيةارة .
عة ز ونا عيى طيب ابمشيرى عيى نفقي أف عق ـ ابوػائع وابيػأمعف ضػد أخطػار ابحػرب
وابعميل ابميفؽ عيى سداد ثمف ابوضاعل وها كيما أمكف ذبؾ .
واإلضػػا ل ابػػى ابيػزاـ ابوػػائع ويز عػػد ابمشػػيرى وسػػند شػػحف نظعػػؼ طوقػاً بقبيػزاـ ابػ ارد ػػى
ابونػد ( )6ػى ابوعػع  C & Fو عييػزـ ابوػائع أعضػاً وػأف عػز د ابمشػيرى ػى ابوعػع

” “C I F

و ثعقل يأمعف و أ وشهادة يػأمعف ( اذا بػـ يكػف اب ثعقػل معػدة قػت يقػدعـ مسػيندات ابوعػع مػف ابوػائع
ابى ابمشيرى ) يصدر مف ابمممف ييضمف منم حاميها ذات ابحقػ ؽ ابيػى يمنحهػا ثعقػل ابيػأمعف
كما ب كاف حامقً بهذو اب ثعقل .
 – 45التزامات المشترى :

يعيور ابيزامات ابمشيرى ػى هػذا ابوعػع هػى ذات ابيزامايػ ػى ابوعػع ابسػاوؽ عرضػ

بكػف

عقحػػظ أف ابمشػػيرى عيحمػػؿ ةمعػػع ابنفقػػات األعوػػا ابمابعػػل ابميعيقػػل وابوضػػاعل أثنػػا نقيهػػا خػػقؿ
ابرحيػػل ابوحرعػػل و عمػػا عػػدا أةػرة ابنقػػؿ مصػػارعؼ ابيػػأمعف ابوحػػرى  .اذا يػػـ ابيػػأمعف ضػػد أخطػػار
ابحرب و إف ابمشيرى عيحمؿ مصارعؼ هذا ابيأمعف {.صفحة }58

سابعا  :البيع تسميم السفينة أو تسميم رصيف ميناء الوصول
Ex Ship or Ex Quay
 – 46المقصود بو :
عقصػد وهػػذا ابنػ ع مػػف ابوعػ ع و أف ابوػػائع عييػػزـ ويسػػيعـ ابوضػػاعل ابػػى ابمشػػيرى عيػػى ظهػػر
ابسفعنل ى معنا اب ص ؿ ابمحدد ى عقد ابوعع  .عيى ذبؾ عييزـ ابوػائع وةمعػع نفقػات ابوضػاعل
مخاطرهػػا حيػػى عػػيـ يسػػيعمها ػػى معنػػا اب صػ ؿ  .بػػذبؾ ػػإف هػػذا ابوعػػع عسػػمى عػػادة وعػػع معنػػا
اب ص ؿ .
قد عيسع نطاؽ ابيػ ازـ ابوػائع ػى وعػ ع معنػا اب صػ ؿ اذا كػاف ابوعػع يسػيعـ رصػعؼ معنػا
اب ص ؿ و هذا ععنى أف عظؿ ابيزاـ ابوػائع قائمػاً حيػى عػيـ يسػيعـ ابوضػاعل ال عيػى ظهػر ابسػفعنل
ابيى مكثت ى معنا اب ص ؿ وؿ عيى رصعؼ معنػا اب صػ ؿ أى وعػد أف عػيـ يفرعػع ابوضػاعل و
عسػػمى ابوعػػع هنػػا  Ex Quayأى يسػػيعـ رصػػعؼ ابمعنػػا و قػػد عكػ ف هػػذا ابوعػػع ذايػ وعػػع يسػػيعـ
ابمعنا مع د ع ابرس ـ ابةمركعل  . Ex Quay, duty paidقد عك ف وعع يسيعـ رصعؼ ابمعنا
مػػع ابيػزاـ ابمشػػيرى وابرسػ ـ ابةمركعػػل Ex Quay duties on Buyer’s account

ػػى

ابصػ رة األ بػػى عقػػع االبيػزاـ وػػابيخيعص عيػػى ابوضػػاعل ةمركعػاً عيػػى ابوػػائع وعنمػػا عقػػع هػػذا االبيػزاـ
عيى ابمشيرى ى ابص رة ابثانعل.
 – 47التزامات البائع :
 – 1عييػػزـ ابوػػائع وي رعػػد ابوضػػاعل ابػػى ابمشػػيرى مطاوقػػل بعقػػد ابوعػػع و ويسػػيعـ ابمشػػيرى
ابمسيندات ابدابل عيى ذبؾ اذا كاف ابعقد عنص عيعها .

 – 4عييزـ ابوائع وأف عضع ابوضاعل يحت يصرؼ ابمشيرى ػى اب قػت ابمحػدد ػى ابعقػد
عيى ظهر ابسفعنل ى معنا ابيفرعع ابمسمى ػى { صلفحة  }59عقػد ابوعػع و حيػى عمكػف يفرعػهػا
واب سائؿ ابمناسول ابميفقل مع طوععل ابوضاعل .
أما اذا كاف ابوعع يسيعـ ابرصعؼ و عييزـ ابوائع و ضػع ابوضػاعل يحػت يصػرؼ ابمشػيرى
عيى رصعؼ معنا اب ص ؿ ابميفؽ عيع ابمحدد ى عقد ابوعع .
 – 7عييػػزـ ابوػػائع وػػأف عيحمػػؿ ةمعػػع مخػػاطر ابوضػػاعل نفقايهػػا ػػى ابيحظػػل ابيػػى ي ضػػع
عها عق يحت يصرؼ ابمشيرى طوقاً بيونػد ( )4ابميقػدـ و وشػرط أف يكػ ف هػذو ابوضػاعل مطاوقػل
بيعقد مفرزة وحعث عمكف اعيوارها ابوضاعل محؿ ابيعاقد .
 – 1عييػػزـ ابوػػائع ومصػػارعؼ حػػزـ ابوضػػاعل أ يعوئيهػػا أ يػيعفهػػا و مػػا بػػـ عقػػض ابعػػرؼ
ابيةارى وشحف ابوضاعل صواً .
ػػى ابوعػػع يسػػيعـ ابرصػػعؼ و ػػإف ابوػػائع عيحمػػؿ هػػذو ابمصػػارعؼ ومػػا عيفػػؽ مػػع طوععػػل
ابوضاعل ابيزام ويسيعمها عيى رصعؼ معنا اب ص ؿ .
 – 1عييزـ ابوػائع ومصػارعؼ معاعنػل ابوضػاعل حيػى عػيـ يسػيعمها بيمشػيرى طوقػا بيونػد ()4
ابساوؽ .
 – 6عييزـ ابوائع عيى نفقي وأف عخطر ابمشيرى ود ف يػأخعر و وابيػارعخ ابمي قػع ب صػ ؿ
ابسػػفعنل ابناقيػػل ابمسػػماة ػػى ابعقػػد أف عػػز دو ػػى اب قػػت ابمناسػػب وسػػند ابشػػحف أ أمػػر ابيسػػيعـ أ
أى مسيند بخر عك ف ضر رعا بيمكعف ابمشيرى مف اسيقـ ابوضاعل  .ػى ابوعػع يسػيعـ ابرصػعؼ
عييزـ ابوائع ويسيعـ ابمشيرى ابمسيندات ابمطي ول بر ع ابوضاعل مف رصعؼ معنا اب ص ؿ .
 – 7عييزـ ابوائع وأف عز د ابمشيرى ونا عيى طيب األخعر عيػى نفقيػ وشػهادة ابمصػدر
ابفاي رة ابقنصيعل  { .صفحة } 5:
 – 8عييزـ ابوائع وأف عقدـ بيمشيرى ونا عيػى طيػب األخعػر يحػت مسػئ بعي عيػى نفقيػ
كػػؿ مسػػاعدو الزمػػل بيحصػ ؿ عيػػى أعػػل مسػػيندات وخػػقؼ ابمػػذك رة عمػػا يقػػدـ و يصػػدر ػػى د بػػل

ى د بل ابمصدر و ابيى عيطيوهػا ابمشػيرى السػيعراد ابوضػاعل ػى د بػل اب صػ ؿ ( أ

ابشحف أ

اذا بزـ األمر بمر ر ابوضاعل عور د بل أخرى ) .
 – 48التزامات المشترى :
 – 1عييزـ ابمشيرى واسيقـ ابوضاعل ومةرد أف ي ضع يحت يصر طوقػا بيونػد ( )4مػف
ابيزامات ابوائع و كما عييزـ ود ع ابثمف ابمنص ص عيع ى ابعقد .
 – 4عيحمػػؿ ابمشػػيرى ةمعػػع مخػػاطر ابوضػػاعل نفقايهػػا منػػذ ابيحظػػل ابيػػى ي ضػػع عهػػا
ابوضػػاعل يحػػت يصػػر طوق ػاً بيونػػد ( )4مػػف ابي ازمػػات ابوػػائع و وشػػرط أف يك ػ ف ابوضػػاعل مطاوقػػل
بيعقد مفرزة واعيوارها ابوضاعل محؿ ابيعاقد .
 – 7عيحمػػؿ ابمشػػيرى ةمعػػع مصػػارعؼ أعوػػا ابوضػػاعل ابيػػى عيحميهػػا ابوػػائع ػػى سػػوعؿ
ابحص ؿ عيى ابمسيندات ابمشار ابعها ى ابوندعف ( )7و ( )8مف ابيزامات ابوائع .
 – 1عييزـ ابمشيرى يحت مسئ بعي عيى نفقيػ وػأف عقػدـ ةمعػع ابيػراخعص أ ابمسػيندات
ابمماثيل ابيى قد يك ف مطي ول وقصد يفرعع ابوضاعل ى معنا اب ص ؿ أ وقصد اسيعرادها .
 – 1عييػ ػػزـ ابمشػ ػػيرى وػ ػػأف عيحمػ ػػؿ ةمعػ ػػع ابنفقػ ػػات األعوػ ػػا

ابرس ػ ػ ـ ابةمركعػ ػػل نفقػ ػػات

ابيخيعص ةمعع االبيزامات ابضرائب األخرى ابيى يد ع وقصد يفرعع اسيعراد ابوضاعل.
نقحػػظ أف هػػذا االبي ػزاـ ال محػػؿ ب ػ ػػى ابوعػػع يسػػيعـ ابرصػػعؼ مػػع يحمػػؿ ابوػػائع ابرس ػ ـ
ابةمركعل  { .صفحة } 61
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ىوامش الباب األول
( )1( )1انظ ػػر دبع ػػؿ ابمص ػػطيحات ابيةارع ػػل ابد بع ػػل ابص ػػادر ع ػػف ش ػػركل ابنص ػػر بييص ػػدعر
االسيعراد مف اعداد يرةمل األسياذ مخيار ابس عفى .
()4( )4

يعرؼ

ابعمؿ وابحر ؼ  ICCهى ابحر ؼ األ بى بعوارة :
. International Chamber of Commerce

( )7( )7كابحو ب ابدقعؽ ابخضر ات ابم ابم ابكر ـ ابنوعذ غعرها مف ابوضائع .

الباب الثانى
اتفاقية األمم المتحدة لمبيع الدولى لمبضائع
 – 49تقديم لمموضوع :
ععيور ابوعع ابد بى ى أساسػ وععػا بيوضػائع وابيػابى و إنػ عثعػر كا ػل ابمشػاكؿ ابيةارعػل
ابقان نعػػل ابميعيقػػل ووعػػع ابوضػػائع و اال أن ػ عسػػيمد صػػفي ابد بعػػل مػػف ة ػ د ابوػػائع ابمشػػيرى ػػى
د بيعف مخييفيعف .
عهػػيـ ابوػػائع عػػادة ػػى ابوع ػ ع ابد بعػػل و وي ػ عر ضػػماف ب ػ بيحص ػ ؿ عيػػى ثمػػف ابوضػػاعل
ابموععػػل وعنمػػا ععنػػى ابمشػػيرى وػػأال عػػد ع ابػػثمف قوػػؿ أف عيحقػػؽ مػػف ارسػػاؿ ابوضػػاعل ابعػ و ييعػػب
ابونػ ؾ د اًر هامػاً ػػى هػػذا ابصػػدد عػػف طرعػػؽ نظػػاـ االعيمػػاد ابمسػػيندى

( )1

و كمػػا عشػػارؾ ابنػػاقي ف

ابمممن ف أعضاً ى ي عر ضمانات ابوعع ابد بى و ذبؾ أف عقد ابوعع ابد بى بيوضائع ال عيضػمف
قط ابنص عيى االبيزاـ وابيسيعـ االبيزاـ وػد ع ابػثمف انمػا عيضػمف كػذبؾ مسػائؿ أخػرى مثػؿ نقػؿ
ابوضاعل مف د بل ابوائع ابى د بل ابمشيرى ابيأمعف عيى ابوضاعل كذبؾ طرعقػل سػداد ابػثمف

( )4

.
ييمعز ابعق د ابد بعل بوعع ابوضائع اذف و وخصائص ال يي ا ر ى ابوع ع ابداخيعلو ابوعع
اب ػػد بى بيوض ػػائع ييص ػػؿ وػ ػ ايص ػػاال الزم ػػا وع ػػض ابعقػ ػ د ابد بع ػػل األخ ػػرى و م ػػف ذب ػػؾ عق ػػد نق ػػؿ
ابوضائع وح اًر أ ةػ اً عنػد يصػدعرها و عقػد ابيػأمعف عيػى ابوضػائع و كمػا أف د ػع {صلفحة } 62
ابػػثمف عػػيـ م ػػف خػػقؿ عقػػد ػػيم االعيمػػاد ابمسػػيندى اب ػػذى عورم ػ ابمشػػيرى م ػػع ابونػػؾ ابم ارس ػػؿ و
وابيابى إف ابوعع ابد بى بيوضائع عك ف حدة مف ابعق د ابد بعػل يػريوط معػا ككػؿ و عشػكؿ عميعػل
ابيوادؿ ابيةارى ابد بى ( . )7قد اهيمت وعض ابهعئات ابد بعل و ضع ق اعد م حدة بيوعع ابيةارى
ابد بى س ا ى شكؿ شر ط عامل أ عق د نم ذةعل أ ايفاقعات د بعل .
 – 4:اتفاقيات الىاى بشأن البيع الدولى :
وػػدأ ابيفكعػػر أ ال ػػى ي حعػػد ابقاعػػدة ابيػػى يقػػرر أى ابقػ انعف اب طنعػػل عكػ ف اةػػب ابيطوعػػؽ
عيى عق د ابوعع ابد بى عندما عثػ ر ابنػزاع وػعف أطػراؼ هػذو ابعقػ د و أسػفرت ابةهػ د ابيػى وػذبت

ػى هػػذا ابصػػدد عػػف اوػراـ ايفاقعػػل الهػػاى ػػى  11ع نعػ سػنل  1911وشػػأف يحدعػػد ابقػػان ف اب اةػػب
ابيطوعؽ عيى عق د ابوعع ابد بى بيوضائع

( )1

احي ت هذو االيفاقعل عيى ابق اعد اآليعل :

(أ) عطوؽ عيى عقد ابوعع ابد بى ابقان ف اب طنى ابذى عععن ابطر اف .
(ب) اف بـ عيـ هذا ابيعععف و عطوػؽ ابقػان ف ابػ طنى بيد بػل ابيػى عكػ ف عهػا بيوػائع محػؿ
اقامل معياد  { .صفحة } 63
( ةػ) عرد عيى ابقاعدة ابساوقل اسيثنا اف -:
 – 1اذا ييقى ابوائع األمر وابش ار و اسطل رع ب ى احدى ابد ؿ و إف ابقان ف اب اةب
ابيطوعؽ عك ف قان ف ابد بل ابيى ع ةد عها هذا ابفرع .
 – 4اذا ييقػػى ابوػػائع أ

كعيػ األمػػر وابشػ ار ػػى ابد بػػل ابيػػى ع ةػػد عهػػا ابمشػػيرى و ػػإف

قان ف ابد بل ابيى عيخذ عها ابمشيرى محؿ اقامي ابعادعل و عك ف اب اةب ابيطوعؽ .
عيى أف ي حعد قاعدة يحدعد ابقان ف اب اةب ابيطوعؽ عيى ابوع ع ابد بعل بـ يمد ابى ي حعد
ابق اعد ابم ض ععل بهذو ابوع ع .
بمس ابمةيمع ابد بى ضر رة ي حعد هذو ابق اعد و بذبؾ اهيـ معهد ر ما بي حعػد ابقػان ف
ابخاص وهذا األمر

ضع ابفقع األبمانى أرنست راوؿ مشر ععف بقػان نعف م حػدعف بيوعػ ع ابد بعػل

و وعػد ثقثػػعف عامػػا مػف اإلعػػداد بهػػذعف ابقػػان نعف و أقرهمػا مػػميمر عقػػد ػى الهػػاى ػػى  41أورعػػؿ
سنل  . 1961ععيور ابقان ف األ ؿ قان نا م حداً بيوع ع عطيؽ عيى ابثانى ابقان ف ابم حد بيك عف
عقد ابوعع ابد بى بيوضائع

( )1

.

عهػ ػػدؼ ابقػ ػػان ف ابم حػ ػػد بيوع ػ ػ ع ابد بعػ ػػل ابػ ػػى ي حعػ ػػد ابق اعػ ػػد ابم ض ػ ػ ععل بهػ ػػذو ابوع ػ ػ ع.
واإلضػػا ل ابػػى ق اعػػدو ابعامػػل و ػػإف هػػذا ابقػػان ف عنقسػػـ ابػػى أقسػػاـ أروعػػل و ابي ازمػػات ابمشػػيرى و
ابي ازمػ ػػات ابوػ ػػائع و نص ػ ػ ص مشػ ػػيركل يعػ ػػاب ابي ازمػ ػػات كػ ػػؿ مػ ػػف ابوػ ػػائع

ابمشػ ػػيرى و انيقػ ػػاؿ

ابمخاطر  .أما ابقان ف ابثانى ابخػاص ويكػ عف ابعقػد و ععيوػر مكمػقً بػد ؿ و وػابرغـ مػف صػف
وأن عيعيؽ ويك عف عقد ابوعع و إن ال عينا ؿ كؿ أركػاف ابعقػد انمػا ععػاب

قػط ركػف ابرضػا و وػؿ

ان ػ { صللفحة  } 64ال ععػػاب هػػذا ابػػركف كػػامقً انمػػا عػػيكيـ عػػف اإلعةػػاب ابقو ػ ؿ بػػـ عيعػػرض

بععػ ب ابرضػػا و بعػػؿ ابسػػوب ػػى ذبػػؾ عرةػػع ابػػى صػػع ول ابي حعػػد ػػى ابمسػػائؿ األخػػرى ابميعيقػػل
ويك ػ عف ابعقػػد مثػػؿ أهيعػػل ابميعاقػػدعف عػػدـ مشػػر ععل ابمحػػؿ و ابسػػوب ابػيػػط اإلك ػراو ابيػػدبعس
كيها أم ر ييفا ت مف د بل ابى أخرى يوعا بيفا ت ابمعاععر األخققعل االةيماععل (. )6
قػػد انضػػمت ابػػى ه ػػايعف االيفػػاقعيعف كػػؿ مػػف ابمميك ػػل ابميحػػدة ويةعكػػا أبمانعػػا ابػروع ػػل
اعطابعا ه بندا ةاموعا ساف مارعن و أصػوحت االيفاقعػل سػارعل ػى وعػض هػذو ابػد ؿ منػذ 18
أغسطس  1974ى اعطابعا منذ  47أغسطس سنل . 1974
 – 51اتفاقية األمم المتحدة:
رأعنا بنفا ابد ؿ ابيى صدقت عيى ايفاقعيى الهاى بيوعع ابد بى ( )1961مف ابػرعب أنػ
بـ يكف مف وعف هذو ابد ؿ رنسا اب العات ابميحدة األمرعكعل وػرغـ أنهمػا مػف ابػد ؿ ابم قعػل عيػى
االيفاقعيعف كما عز ت معظػـ ابػد ؿ ابنامعػل عػف ابي قعػع عيعهمػا يأسعسػاً عيػى أنهمػا بصػابم وػائعى
ابسيع ابيى ينيةها ابد ؿ ابصناععل ابميقدمل و ضق عف أف ابد ؿ ابنامعل بـ يكف ممثيل ى بةنل
صػػعاغل هػػايعف االيفػػاقعيعف و ب ػػذبؾ ػػإف انيشػػار هػػايعف االيف ػػاقعيعف كقػػان ف يةػػارى م حػػد بيية ػػارة
ابد بعل بـ عيحقؽ خاصل أف ابد ؿ االشيراكعل بـ يشارؾ أعضا ى ضعهما .
عيػػى أف ابمةه ػ دات ابد بعػػل بيحقعػػؽ ة ػ د هػػذا ابقػػان ف ابم حػػد بػػـ يي قػػؼ و وعػػد شػػؿ
ايفاقعيى الهاى بيوعع ابد بى  { .صفحة } 65
يصدت بةنل األمػـ ابميحػدة بقػان ف ابيةػارة ابد بعػل  UNCITRALبيقعػاـ وهػذو ابمهمػل
شكيت مةم عل عمؿ ب ضع قان ف م حد بيوعػ ع ابد بعػل و عيػى أف هػذو ابمةم عػل بػـ يوػدأ مػف
راغ انما ايخذت مف ايفاقعيى الهػاى سػنل  1961أساسػاً بعميهػا ػى محا بػل ب ضػع قػان ف م حػد
عك ف مقو ال وقدر اإلمكاف مف عدد كوعر مف ابد ؿ .
قػػد انيهػػت مةم عػػل ابعمػػؿ مػػف اعػػداد ابمشػػر ع األ ؿ بقيفاقعػػل ػػى عنػػاعر  1976ابػػذى
صدقت عيع ابيةنػل ػى اةيماعهػا ابػذى عقػد ػى ععنػا ػى مػاع

ع بعػ  1977و كمػا أف مشػر ع

االيفاقعل ابخاص ويك عف عقد ابوعػع ابػذى اقيرحيػ مةم عػل ابعمػؿ قػد يػـ ابيػدا ؿ عػ ػى اةيمػاع
ابيةنل ونع ع رؾ سنل  1978أدم

ى ابقان ف ابم ض عى بيوعع ابد بى .

ويارعخ  11أورعؿ سنل  1984يـ ي قعع االيفاقعل ى ععنا قد قعيها عشػر ف د بػل
صدرت االيفاقعل وابيػات ابرسمعل ابست بدمـ ابميحدة

( )8

( )7

و

.

ويػػارعخ  6دعسػػمور  1984انضػػمت مصػػر ابػػى هػػذو االيفاقعػػل بػػـ يكػػف قػػد قعػػت عيعهػػا
حيى انيها ابيارعخ ابمحدد بيي قعع ى  74سويمور عاـ . 1981
قػػد نصػػت ابمػػادة  99مػػف ايفاقعػػل ععنػػا سػػنل  1984عيػػى أف يػػدخؿ االيفاقعػػل ػػى مرحيػػل
ابنفاذ ى ابع ـ األ ؿ بيشهر ابيابى النيها اثنى عشر شػه اًر وعػد يػارعخ اعػداع ثعقػل ابيصػدعؽ مػف
ابد بل ابعاشرة  { .صفحة } 66
وػػدأ نفػػاذ االيفاقعػػل طوق ػاً بيػػنص ابسػػاوؽ ػػى أ ؿ عنػػاعر  1988عمػػا عيعيػػؽ وإحػػدى عش ػرة
د بل مف وعنها مصر

( )9

.

قد نصت ابمادة  99مف ايفاقعل ععنػا سػنل  1984أعضػا عيػى أف ابد بػل ابيػى يصػدؽ أ
ي ا ؽ أ ينضـ ابعها كانت طر ا ى أى أ كؿ مف ايفػاقعيى الهػاى سػنل  ( 1961األ بػى وشػأف
يكػ عف عقػػد ابوعػػع ابػػد بى بيوضػػائع و ابثانعػػل ييعيػػؽ وػػابوعع ابػػد بى ذايػ مػػف ابناحعػػل ابم ضػ ععل )
يعيور منسحول مف أى أ كؿ مف هايعف االيفاقعيعف ذبؾ وإخطار ابحك مل ابه بندعل وذبؾ .
نقحظ أف ايفاقعل ععنا ييضمف أروعل أقساـ عيى ابنح ابيابى -:
القسم األول  :ى نطاؽ يطوعؽ االيفاقعل األحكاـ ابعامل بها .
القسم الثانى  :ى يك عف عقد ابوعع ابد بى بيوضائع .
القسم الثالث  :ى األحكاـ ابم ض ععل بيوعع ابد بى بيوضائع .
القسم الرابع  :ى األحكاـ ابخيامعل .
أى أف هذو االيفاقعل قد ةمعت ى نص صػها وػعف األحكػاـ ابيػى يضػمنيها ايفاقعيػا الهػاى
سنل  1961وشأف يك عف ابعقد األحكاـ ابم ض ععل ب .
قػ ػد نص ػػت ابم ػػادة  94م ػػف ايفاقع ػػل ععن ػػا عي ػػى ح ػػؽ أع ػػل د ب ػػل ميعاق ػػدة عن ػػد ابي قع ػػع أ
ابيصدعؽ أ ابم ا قل أ االنضماـ بقيفاقعل أف يييزـ قط وأحد ابقسػمعف ابثػانى أ ابثابػث مػف هػذو

االيفاقعل و ابمقص د مف هذا ابحكـ ي عر ابحرعػل ابقزمػل بيػد ؿ بقنضػماـ ابػى أحػد ابم ضػ ععف
{ صفحة  } 67ابيذعف ععابةهما كؿ مف ابقسـ ابثانى ابثابث مف االيفاقعل كما ب كاف كؿ منهما
ايفاقعل مسيقيل يعاب م ض عا مسيقق و كما ه ابشأف وابنسول اليفاقعيى الهاى سنل . 1961
نقحػػظ أف ابسػػمل ابرئعسػػعل ابيػػى ييسػػـ وهػػا ايفاقعػػل ععنػػا هػػى مر نػػل أحكامهػػا حماعيهػػا
بمصابم ابمشيرى .
 – 52خطة البحث :
سػنيوع ػػى د ارسػػينا بهػػذو االيفاقعػػل ابخطػػل ابيػى ايوعيهػػا ػػى عػػرض أحكامهػػا نقسػػـ ابد ارسػػل
ابى ص ؿ ثقثل عيى ابنح ابيابى -:
الفصل األول  :نطاؽ يطوعؽ االيفاقعل
الفصل الثانى  :يك عف عقد ابوعع .

الفصل الثالث  :األحكاـ ابم ض ععل بيوعع ابد بى { .صفحة } 68
ىوامش
( )1( )1ة رةعػ ػػت صػ ػػوحى ػ ػػى ممبفهػ ػػا موػ ػػدأ االسػ ػػيققؿ ػ ػػى االعيمػ ػػاد ابمسػ ػػيندى و دار
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( )1( )1اقػر هػذو االيفاقعػل مػميمر الهػاى بيقػان ف ابػد بى ابخػاص ػى ةيسػي ابسػاوعل ابيػػى
انعقػػدت سػػنل  1911و عةػػب عػػدـ ابخيػػط وػػعف هػػذا ابمػػميمر مػػميمر الهػػاى ابػػذى عقػػد
سػػنل  1961ابػػذى أقػػر ابقػ انعف ابم حػػدة بيوعػػع ابػػد بى ابيػػى ضػػعها معهػػد ر مػػا بي حعػػد

ابقان ف ابخاص و يعيور ايفاقعل سنل  1911نا ذة ى كؿ مف ويةعكا ابدانمارؾ نيندا
رنسا اعطابعا ابنر ع

ابس عد .

( )1( )1شمعي ؼ ػى قػان ف يةػارة ابيصػدعر و ابمرةػع ابسػاوؽ و ص  149و ص 118

–

.147
( )6( )6محس ػػف شػػػفعؽ  :ايفاقعػ ػػات اله ػػاى بعػ ػػاـ  1961وشػ ػػأف ابوع ػػع اب ػػد بى بيمنق ػ ػ الت
ابمادعل و مذكرات بدوي ـ ابقان ف ابخاص  1977 – 1974ص . 91
( )7( )7هػ ػػذو ابػ ػػد ؿ هػ ػػى و ابنمسػ ػػا شػ ػػعيى ابصػ ػػعف يشعك سػ ػػي اكعا ابػ ػػدانمراؾ أبمانعػ ػػا
االيحادع ػ ػل أبمانعػ ػػا ابدعمقراطعػ ػػل نينػ ػػدا غانػ ػػا اعطابعػ ػػا ع غ سػ ػػق عا بعس ػ ػ ي
ابنر ع

ه بنػ ػػدا

و بندا ابس عد سنػا رة ابمةر اب العات ابميحدة األمرعكعل نز عق .

( )8( )8ابعروعل اإلنةيعزعل ابفرنسعل األسوانعل ابر سعل ابصعنعل .
( )9( )9هذو ابد ؿ هى األرةنيعف اعطابعا س رعا زاموعا ابصػعف رنسػا بعسػ ي

مصػر

ابمةر اب العات ابميحدة األمرعكعل ع غسق عا .

الفصل األول
نطاق تطبيق االتفاقية
 – 53تقسيم :
خصصػػت ايفاقعػػل ععنػػا ابفصػػؿ األ ؿ مػػف ابقسػػـ األ ؿ منهػػا بيحدعػػد نطػػاؽ يطوعػػؽ هػػذو االيفاقعػػل و
عحيػ ػ ى ه ػػذا ابفص ػػؿ عي ػػى س ػػت مػ ػ اد و يح ػػدد أ ال ابمقصػ ػ د ود بع ػػل ابوع ػػع و ث ػػـ يع ػػرض بيوعػ ػ ع
ابمسيوعدة مف االيفاقعل و أخع اًر يعدد ابمسائؿ ابمسيوعدة مف نطاؽ يطوعقها .
الفرع األول
معيار الدولية
 – 54اختالف مكان وجود مراكز أعمال أطراف البيع :

يقضػػى ابمػػادة األ بػػى مػػف االيفاقعػػل وػػأف يطوػػؽ أحكامهػػا عيػػى وعػع ابوضػػائع ابػػذى عػػيـ وػػعف
أطراؼ ي ةد مراكز أعمابهـ  Places of businessى د ؿ مخييفل ذبؾ - :
()II

()II

ميى كانت هذو ابد ؿ د ال ميعاقدة و أ ؛

(ب) ميى أشارت ق اعد ابقان ف ابد بى ابخاص ابى يطوعؽ قان ف د بل ميعاقدة .
عوػػعف مػػف ذبػػؾ أف ايفاقعػػل ععنػػا ال يكيفػػى العيوػػار ابوعػػع د بعػػا و أف يقػػع م اركػػز أعمػػاؿ
أطراؼ ابوعع ى د ؿ مخييفل و كمػا كانػت يقضػى { صلفحة  } 6:أحكػاـ ابقػان ف ابم حػد ابميحػؽ
وايفاقعل الهاى و انما يطيوت ي ا ر أحد أمرعف :
األول  :أف يكػ ػ ف م ارك ػػز أعم ػػاؿ أطػ ػراؼ ابوع ػػع ػػى د ؿ مخييف ػػل ميعاق ػػدة

different

 contracting statesو ال عكفػى أف يكػ ف احػدى أ وعػض هػذو ابػد ؿ مػف ابػد ؿ ابميعاقػدة وػؿ
عةب أف يك ف ةمععها كذبؾ .
الثانى  :ميى أشارت ق اعد ابقػان ف ابػد بى ابخػاص ػى ابد بػل ابيػى ععػرض عيعهػا ابنػزاع
ابى يطوعؽ قان ف د بل مععنل و إف هذو ابد بل عةب أف يكػ ف مػف ابػد ؿ ابميعاقػدة و ععنػى ذبػؾ
أف االيفاقعػػل ال يكػ ف اةوػػل ابيطوعػػؽ اال اذا يوػػعف بيقاضػػى ػػى ابد بػػل ابمعػػر ض عيعهػػا ابنػزاع أف
قان ف د بل ميعاقدة ه ابقان ف اب اةب ابيطوعؽ عيى ابنزاع و عندئذ إن عطوؽ ق اعد ايفاقعل ععنا
عيى ابنزاع و ذبؾ س ا أكانت د بل ابقاضػى ابمعػر ض عيعػ ابنػزاع د بػل ميعاقػدة أـ د بػل غعػر
ميعاقدة (. )1
قد قضت ابمادة  91مف االيفاقعل و ضع يحفظ عةػ ز ومقيضػاو بيد بػل عنػد ابيصػدعؽ أ
االنضماـ ابعها أف يقرر عدـ يطوعؽ هذا ابحكـ (. )4
أما ايفاقعػل الهػاى يػـ يشػيرط عنػد ةػ د م اركػز أعمػاؿ أطػراؼ ابوعػع ػى د ؿ مخييفػل أف
يكػ ف هػذو ابػػد ؿ ميعاقػػدة و اف كانػػت ابمػػادة ابثابثػػل مػػف ايفاقعػػل الهػػاى ضػػعت يحفظػاً ومقيضػػاو
عةػ ز بكػػؿ د بػػل عنػػد ابيصػػدعؽ عيػػى االيفاقعػػل أ االنضػػماـ ابعهػػا أف يقػػرر أنهػػا سػ ؼ ال يطوػػؽ{
صللفحة  } 71أحكػػاـ ابقػػان ف ابم حػػد اال اذا كانػػت م اركػػز أعمػػاؿ أط ػراؼ ابوعػػع م ة ػ دة ػػى د ؿ
ميعاقدة مخييفل (. )7

 – 55االكتفاء بوجود عالقة أجنبية :
يشػػيرط أحكػػاـ ابقػػان ف ابم حػػد ػػى ايفاقعػػل الهػػاى بيطوعػػؽ أحكام ػ أف يكػ ف هنػػاؾ عققػػل
ى يك عف عقد ابوعع أ

ى ينفعذو و ذبؾ أف هػذو االيفاقعػل أخػذت ومععػارعف ػى

عور ابحد د س ا

يحدعػػد د بعػػل ابوعػػع و األ ؿ شخصػػى ه ػ

ة ػ د م ارك ػز أعمػػاؿ أط ػراؼ ابوعػػع ػػى د ؿ مخييفػػل ال

عش ػػيرط أف يكػ ػ ف ميعاق ػػدة وش ػػرط أف عيػ ػ ا ر أعض ػػا معع ػػار م ضػ ػ عى م ػػف ابمع ػػاععر ابثقث ػػل ابي ػػى
ضعيها هى يوادؿ اإلعةاب ابقو ؿ عور د بيعف و أ انيقاؿ ابش ابموعع مف د بل ابى أخرى أ
يسيعـ ابموعع ى د بل غعر ابيى أورـ عها ابوعع

( )1

.

أمػػا ايفاقعػػل ععنػػا إنهػػا بػػـ يحػػيفظ وهػػذو ابمعػػاععر وػػرغـ أف األخػػذ وهػػا عمكػػد ابطوععػػل ابد بعػػل
بيوعع و اكيفت ايفاقعل ععنا وأف يكػ ف م اركػز أعمػاؿ أطػراؼ عقػد ابوعػع ػى د ؿ مخييفػل و بػ يػـ
يكػ عف ابعقػػد ينفعػػذو ػػى د بػػل احػػدة وػػؿ بػ كانػػت هػػذو ابد بػػل ابيػػى يػػـ عهػػا يكػ عف ابعقػد ينفعػػذو
د بل غعر ميعاقدة .
يػػنص ابفق ػرة ( )4مػػف ابمػػادة األ بػػى مػػف ايفاقعػػل ععنػػا وأن ػ ال ععيػػد ويحقػػؽ اقعػػل ة ػ د
مراكز أعماؿ أطراؼ ابوعع ى د ؿ مخييفػل كيمػا كانػت هػذو اب اقعػل غعػر ظػاهرة مػف ابعقػد أ مػف
ابمعامقت ابساوقل وعف أطراؼ ابوعع أ مف ابمعي مات ابيى صرح وهػا أطػراؼ ابوعػع ػى أى قػت
قوؿ أ عند اوراـ عقد ابوعع  .عقصػد وهػذو ابفقػرة أنػ بكػى عمكػف { صلفحة  } 72يطوعػؽ االيفاقعػل
ػػإف اقعػػل ةػ د م اركػػز أعمػػاؿ طر ػػى ابعقػػد ػػى د ؿ مخييفػػل و عةػػب أف يك ػ ف ظػػاهرة عنػػد او ػراـ
ابعقػد بػػعس وعػد ذبػػؾ سػ ا مػػف نصػ ص ابعقػػد أ مػف ابمعػػامقت ابسػاوقل وػعف طر عػ أ مػػف أعػػل
معي مات أدبى وها طر ا ابوعع .

( )1

 عدم االعتداد بجنسية أطراف البيع : 56
يقضى ابفقرة ابثابثل مػف ابمػادة األ بػى مػف ايفاقعػل ععنػا وأنػ ال ععيػد وةنسػعل أطػراؼ عقػد
ابوعع ى يحدعد نطاؽ يطوعؽ االيفاقعل .
عوعف مف هذا ابنص أف ايفاقعل ععنا يأخذ وذات ابحكـ ابذى نصت عيع ابفقرة ابثابثل مف
ابمػػادة األ بػػى مػػف ابقػػان ف ابم حػػد ابميحػػؽ وايفاقعػػل الهػػاى  .ععنػػى ذبػػؾ أنػ ال عمنػػع مػػف اعيوػػار

ابوعػػع د بعػػا أف عقػػع وػػعف شخصػػعف مػػف ةنسػػعل احػػدة مػػاداـ أف مععػػار ابد بعػػل ابيػػى حدديػ ايفاقعػػل
ععنا عي ا ر ى عقد ابوعع .
عػػذهب رأى اب ػى أف اسػػيوعاد ضػػاوط اخػػيقؼ ةنسػػعل ابميعاقػػدعف كمععػػار بيحدعػػد د بعػػل
ابوعػػع عرةػػع ابػػى يوػػاعف ابقػ انعف اب طنعػػل ػػى مةػػاؿ ابةنسػػعل يواعنػػا عخشػػى معػ

اضػػطراب ابحػػد د

ابيى يفصؿ وعف ابقان ف ابم حد (ايفاقعل الهاى ) ابق انعف اب طنعل (.)6
 – 57عدم االعتداد بتجارية البيع أو أطرافو :
يقضػػى ابفق ػرة ابثابثػػل مػػف ابمػػادة األ بػػى مػػف ايفاقعػػل ععنػػا و أعضػػا وعػػدـ االعيػػداد وصػػفل
أطراؼ عقػد ابوعػع أى ومػا اذا كػان ا يةػا اًر أ غعػر يةػار و كػذبؾ وعػدـ االعيػداد وابطوععػل ابمدنعػل
أ ابطوعع ػ ػ ػ ػػل ابيةارع ػ ػ ػ ػػل بعق ػ ػ ػ ػػد ابوع ػ ػ ػ ػػع ذايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى يحدع ػ ػ ػ ػػد نط ػ ػ ػ ػػاؽ يطوع ػ ػ ػ ػػؽ أحك ػ ػ ػ ػػاـ االيفاقع ػ ػ ػ ػػل
{ صفحة } 73
هذا ابحكـ ه ذات ابحكـ ابػذى أخػذ وػ قػان ف الهػاى ابم حػد ػى ابمػادة  7منػ د ف أف
ع رد أى يحفظ عيى هذا ابحكـ .
نرى أف هذا ابنص مف أهـ مزاعا كؿ مف ابقان ف ابم حد ايفاقعل ععنا و ذبؾ أن ما مف
نظرعػل أثػػارت مػف ابناحعػػل ابعميعػل يعقعػػدات كوعػرة مثػؿ نظرعػػل األعمػاؿ ابيةارعػػل و ضػقً عػػف أنهػػا
مػػف ابنظرعػػات ابيػػى ال يأخػػذ وهػػا كػػؿ ابػػنظـ ابقان نعػػل و ثمػػل نظػػـ ال يعػػرؼ ابيفرقػػل وػػعف ابقػػان ف
ابمػػدنى ابقػػان ف ابيةػػارى يخضػػع ةمعػػع ابمعػػامقت بنظػػاـ قػػان نى احػػد مثػػؿ انةيي ػ ار س عس ػ ار
اعطابعا .
مػػف ناحع ػػل أخ ػػرى ػ ػإف ابقػ ػ انعف ابي ػػى يأخػػذ وه ػػذو ابيفرق ػػل و ال ييف ػػؽ م ػػع حع ػػث األس ػػاس
ابق ػػان نى اب ػػذى عقػ ػ ـ عيعػ ػ ابق ػػان ف ابية ػػارى و وعض ػػها عأخ ػػذ ومعع ػػار شخص ػػى عقض ػػى ويطوع ػػؽ
ابق ػػان ف ابية ػػارى عي ػػى ابنش ػػاط اب ػػذى عقػ ػ ـ وػ ػ مش ػػر ع ية ػػارى و اب ػػوعض اآلخ ػػر عأخ ػػذ ومعع ػػار
م ض ػ عى و ابقػػان ف ابيةػػارى عحكػػـ األعمػػاؿ ابيةارعػػل وػػػض ابنظػػر عػػف ق عهػػا مػػف مشػػر ع
يةارى أ مف غعر ياةر .

كمػػا أف مععػػار ابيفرقػػل وػػعف األعمػػاؿ ابمدنعػػل األعمػػاؿ ابيةارعػػل مػػف األمػ ر ابخق عػػل ػػى
ابفق ابيةارى نظ اًر ألف ابيشرععات ابيةارعل ال يحدد هػذا ابمععػار عػادة ( . )7بهػذا ػإف االيفاقعػات
ابد بع ػػل يقض ػػى صػ ػراحل وع ػػدـ االعي ػػداد ويةارع ػػل أطػ ػراؼ ابوع ػػع أ م ضػ ػ ع حي ػػى ال يقح ػػـ ه ػػذو
ابخق ات ى نطاؽ يطوعؽ االيفاقعل .
 – 58تعدد مراكز األعمال ألحد األطراف :
ينص ابفقرة أ مف ابمادة  14مف ايفاقعل ععنا عيى أن  " :اذا كاف ألحد أطراؼ عقد ابوعع
ابد بى أكثر مف مركز أعماؿ و إن ععيد { صفحة  } 74ومركز األعماؿ ابذى عك ف أقرب صػيل
وابعقد ينفعذو عيى أف عمخذ ى االعيوار ابظر ؼ ابمعر ل أ ابيى ع اةهها أطراؼ ابوعع ى أى
قت قوؿ أ عند اوراـ ابعقد " .
ععنى هذا ابحكـ أن ميى كاف بطرؼ مف أطراؼ ابوعع أكثر مػف مركػز أعمػاؿ و كمػا بػ
كاف هذا ابطرؼ مف ابشركات ابميعددة ابق معات بها أكثر مف مركز أعماؿ ى أكثر مف د بػل و
إنػ ػ ععي ػػد ومرك ػػز األعم ػػاؿ األ ث ػػؽ ص ػػيل وابعق ػػد أ ومك ػػاف ينفع ػػذو م ػػع أخ ػػذ ظ ػػر ؼ ابيعاق ػػد ػػى
االعيوار .
 – 59عدم وجود مراكز أعمال ألحد األطراف :
بما كانت ابمادة  7/1مف ايفاقعل ععنا قػد نصػت عيػى أنػ ال عشػيرط إلعمػاؿ أحكامهػا أف
عك ف أطراؼ ابوعع مف ابمشر عات ابيةارعل أن ال عشيرط أف عك ف ابوعع ذايػ

يةارعػا و إنػ قػد

ال عكػ ف ألحػػد أط ػراؼ عقػػد ابوعػػع ابػػد بى مركػػز أعمػػاؿ و بػػذبؾ نصػػت ابفق ػرة (ب) مػػف ابمػػادة 14
عيى أن اذا بـ عكف ألحد أطراؼ عقد ابوعع ابد بى مركز أعماؿ إن ععيد ومحؿ اإلقامل ابمعياد .
هذا ابحكـ ه ذات ابحكـ ابذى أخذ و ابقان ف ابم حد اليفاقعل الهاى ى ابفقرة ابثانعل مف ابمادة
األ بى منها .
نقحظ أف ايفاقعل ععنا شأنها ى ذبؾ شأف ايفاقعػل الهػاى قػد يفػادت اسػيعماؿ اصػطقح
ابم ػ طف ذبػػؾ الخػػيقؼ ابمقص ػ د وهػػذا االصػػطقح ػػى مخييػػؼ ابػػنظـ ابقان نعػػل و ػػابم طف ػػى
انةيي ار مثق عقصػد وػ اإلقيػعـ ابػذى عقػعـ عػ ابشػخص عيػى ةػ ابػد اـ بػ يركػ ممقيػا و أمػا ػى

رنسا عقصد و ابمركز ابرئعسى ألعماؿ ابشػخص أى عقصػد وػ عنػ اف محػدد ػى مدعنػل مععنػل .
ى ابقان ف ابمصرى و إف ابمادة { 14صفحة  }75مف ابيقنعف ابمدنى يقضػى وػأف ابمػ طف هػ
ابمكػاف ابػػذى عقػػعـ عػ ابشػػخص عػػادة و عةػ ز أف عكػ ف بيشػػخص ابػػى ةانػػب هػػذا ابمػ طف ابعػػاـ
مػ اطف خاصػػل كػابم طف ابيةػػارى أ ابمػ طف ابمخيػػار
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و بػذبؾ ػػإف كػرة محػػؿ اإلقامػل ابمعيػػاد

ابيى عورت عنها ابمادة ( 14ب) مف ايفاقعل ععنا يطاوؽ كرة ابم طف ابعاـ ى ابقػان ف ابمصػرى
 { .صفحة } 76
الفرع الثانى
البيوع المستبعدة
 – 5:أوال  :البيوع المستبعدة صراحة :
نصت ابمادة ابثانعل مف ايفاقعل ععنا عيى أال يطوؽ أحكامها عيى ابوع ع اآليعل -:
( أ ) ابسيع ابيى عيـ شرامها بقسػيعماؿ ابشخصػى أ ابعػائيى أ ابمنزبػى مػا بػـ عيوػعف أف
ابوػائع بػػـ عكػف ععيػػـ ػى أى قػػت قوػؿ اوػراـ ابوعػػع أ عنػد او ارمػ أ بػـ عكػػف مػف ابمفػػر ض عػ أف
ععيـ أف هذو ابسيع قد يـ شرامها ألحد هذو األغراض ابمذك رة .
(ب) ابوعع وابمزاد .
(ةػ) ابوعع ابذى عيـ ينفعذاً ألمر صادر مف سيطل عخ بها ابقان ف اصدار هذا األمر.
( د ) وعع ابقعـ ابمنق بل األ راؽ ابيةارعل ابنق د .
(هػ) وعع ابسفف ابمراكب ابطائرات .
(

) وعع ابكهروا
نعرض عما عيى بكؿ ن ع مف هذو األن اع .

 – 14السمع االستيالكية :
اسػػيوعدت ايفاقعػػل ععنػػا وعػػع ابسػػيع غعػػر ابيةارعػػل ابيػػى يوػػاع وقصػػد االسػػيهقؾ مػػف ابوع ػ ع
ابخاضػعل بهػا و يقصػد االيفاقعػل مػف ذبػؾ أف { صلفحة  } 77يسػيوعد ابوعػ ع ابيػى يػيـ وػعف ابوػائع

ابمشػػيرى وقصػػد االسػػيهقؾ ابشخصػػى أ ابعػػائيى أ ابمنزبػػى و ػػإذا اشػػيرى سػػائم مػػثق وعػػض
ابسيع مف ويد أةنوى و كاف هذا ابوعع مما عمكف أف عدخؿ ى نطاؽ يطوعؽ االيفاقعل و إنػ ميػى
يوعف أف ابهدؼ من ه االسيعماؿ ابشخصى و إن عخرج عف نطاؽ االيفاقعل .
قػػد نصػػت ابفق ػرة ( أ ) و مػػف ابمػػادة ابثانعػػل عيػػى أف وعػػع ابسػػيع االسػػيهقكعل ال عخضػػع
بقيفاقعػل مػا بػـ عيوػعف أف ابوػائع بػـ عكػف ععيػـ ػى أى قػت قوػؿ أ عنػد اوػراـ ابعقػد أ بػـ عكػف مػف
ابمفر ض ع أف ععيـ أف هذو ابسيع قد يـ شرامها بقسيعماؿ ابشخصى .
قد ردت صعاغل هذو ابفقرة ى صعػل ابنفى بكى يوعف االيفاقعل أف األصػؿ هػ خضػ ع
ابوع ع ابيى بها صفل د بعل بها االسيثنا ه عدـ خض عها ميى كانت وع عا اسيهقكعل و وذبؾ
ييقى االيفاقعل عػب اثوػات أف ابوعػع بقسػيهقؾ أ بقسػيعماؿ ابشخصػى عيػى عػايؽ مػف عيمسػؾ
واالسيثنا ابذى عقضى واسيوعاد هذا ابوعع مف ابخض ع ألحكاـ االيفاقعل
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عقحظ أف ذكر أن اع االسيعماؿ ى ابفقرة (أ) مػف ابمػادة ابثانعػل مػف االيفاقعػل ابيػى مػف
شػػأنها أف يػػمدى ابػػى اسػػيوعاد ابوعػػع مػف نطػػاؽ يطوعػػؽ االيفاقعػػل وأنػ شخصػػى أ عػػائيى أ منزبػػى
انما رد عيى سوعؿ ابمثاؿ ال ابحصر و بما عمكف أف عك ف وععا بسيع اسيهقكعل .
نقحظ أف ابنص عيى اسيوعاد وعع ابسيع االسػيهقكعل مػف ابخضػ ع بقيفاقعػل و عقيضػع
ما نصت عيع ابفقرة ( )7مف ابمادة األ بى مف ايفاقعل ععنا مف أن ال عمثر عيى يطوعؽ االيفاقعل
أف عك ف { صفحة  } 78أطراؼ ابوعع مف غعر ابيةار أ أف عك ف عقد ابوعع غعر يةارى و ذبؾ
أف ممدى هذا ابنص األخعر أف عخضع بقيفاقعل ابوعع ابذى عرد عيػى سػيعل اسػيهقكعل و مادامػت
قد ي ا رت ابصفل ابد بعل بيوعع كما يحددها ابمادة األ بػى مػف االيفاقعػل و بػذبؾ كػاف الوػد السػيوعاد
مثؿ هذا ابوعع مف ابخض ع ألحكاـ ايفاقعل ععنا و مف أف عرد ابنص صراحل عيػى اسػيوعادو مػا بػـ
عيوعف أف ابوائع بـ عكف ععيػـ أ بػـ عكػف مػف ابمفػر ض عػ أف ععيػـ و عنػد ابوعػع أف ابشػ ار عقصػد
و االسيعماؿ ابشخصى .
اذا كػػاف عػػب اثوػػات أف ابوعػػع عػػرد عيػػى سػػيع اسػػيهقكعل عقػػع عيػػى عػػايؽ مػػف عيمسػػؾ
واسيوعاد ابوعع مف ابخض ع بقيفاقعل و إف هذا اإلثوػات نظػ اًر بيعيقػ و اقعػل مادعػل و عمكػف أف عػيـ

وكا ل ابطرؽ وما ى ذبؾ قرائف ابحاؿ و مف ذبؾ مثق طوععل ابسيعل محؿ ابوعع و صفل ابمشيرى
أ مهني و ابكمعل ابمشيراة .
ةػدعر وابػذكر أف اسػػيوعاد وعػع ابسػيع االسػػيهقكعل مػف ابخضػ ع بقيفاقعػػل ةػا نيعةػل أنػ
طوقا ألحكاـ ابقان ف ابم حػد اليفاقعػل الهػاى سػنل  1961ػإف هػذا ابوعػع عمكػف أف عخضػع بيقػان ف
ابم حػد رغػـ أف وعػع هػذو ابسػػيع مػف ابوعػ ع قيعيػل األهمعػل ػػى نطػاؽ ابيةػارة ابد بعػل و بكػف مػػمدى
يطوعؽ ابمعاععر ابيى ضعها ابقػان ف ابم حػد مػف شػأن أف عخضػع هػذا ابنػ ع مػف ابوعػ ع  -عيػى
يفاهي  -ألحكاـ ايفاقعل الهاى و بذبؾ حرصت ايفاقعل ععنا عيى اسيوعادو صراحل و اذ الحظت
بةنل قان ف ابيةارة ابد بعل ابياوعل بدمـ ابميحدة Uncitralمدى شذ ذ هذا اب ضع
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بم ػػا ك ػػاف وع ػػع وع ػػض ابس ػػيع االس ػػيهقكعل ق ػػد ع ػػيـ وابيقس ػػعط و ي ػػنظـ معظ ػػـ ابيشػ ػرععات
اب طنعػػل و ابوعػػع وابيقسػػعط ونص ػ ص بم ػرة { صللفحة  } 79حماعػػل بيمسػػيهيؾ و ػػإف مػػف أهػػداؼ
اسػػيوعاد وعػػع هػػذو ابسػػيع مػػف ابخض ػ ع ألحكػػاـ ايفاقعػػل ععنػػا و أف عيميػػع ابمشػػيرى وحماعػػل ابق ػ انعف
اب طنعل ابيى ينظـ حماعل ابمسيهيؾ .
عقح ػػظ أف ابق ػػان ف ابمص ػػرى اب ػػذى ع ػػنظـ ابوع ػػع وابيقس ػػعط هػ ػ ابق ػػان ف رق ػػـ  144بس ػػنل
 1917ييعيػػؽ معظػػـ نصػ ص هػػذا ابقػػان ف وابنظػػاـ ابعػػاـ اال أف أحكامػ ال يقيصػػر عيػػى حماعػػل
ابمشيرى و وؿ انها يهدؼ أعضػا ابػى حماعػل ابوػائع و مػف ذبػؾ مػثق مػا يػنص عيعػ ابمػادة  14مػف
ابقػػان ف ابمشػػار ابعػ ومنػػع ابمشػػيرى مػػف ابيصػػرؼ ػػى ابسػػيعل م ضػ ع ابيقسػػعط قوػػؿ اب ػػا وكامػػؿ
ثمنها و اال يعرض ابمشيرى بة از ةنائى نصت عيع ابمادة  11مف ابقان ف
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 – 62البيع بالمزاد :
اس ػػيوعدت ايفاقع ػػل ععن ػػا ػػى ابفقػ ػرة (ب) م ػػف ابم ػػادة ابثانع ػػل و ابوع ػػع و ػػابمزاد م ػػف ابخضػ ػ ع
ألحكامها و بـ عكف هذا ابوعع مسيوعداً مف ابقان ف ابم حد ابميحؽ وايفاقعل الهاى سنل . 1961
نقحظ أف ابمقص د وػابوعع وػابمزاد و ابوعػع ابػذى عػيـ اخيعػا اًر وػابمزاد ابعينػى و اذ أف ابوعػع
ابةورى ععيور أعضاً مف ابوع ع ابمسيوعدة بكف وم ةب قرة خاصل مف ابمادة ابثانعل كما سعيى .

عقاؿ ى يورعر اسيوعاد ابوعػع وػابمزاد و أنػ ععػد مػف ابوعػ ع ابمحيعػل ابيػى ييصػؿ وػابق انعف
اب طنعػػل أكثػػر مػػف يعيق ػ وابيةػػارة ابد بعػػل و ذبػػؾ أف ابوعػػع وػػابمزاد عوػػرـ ػ ر رس ػ ابمػزاد ػػى مكػػاف
وابيابى إف ابقضا ػى مخييػؼ ابػد ؿ عخضػع هػذا ابوعػع بمكػاف رسػ ابمػزاد ({ . )14

ة د ابش
صفحة } 7:

 – 63البيع الجبرى :
اسػػيوعدت ابفق ػرة (ج) مػػف ابمػػادة ابثانعػػل مػػف ايفاقعػػل ععنػػا و ابوعػػع ابػػذى عػػيـ ينفعػػذاً ألمػػر
صادر مف سيطل عخ بها ابقان ف اصدار هذا األمر و مف ابخض ع ألحكاـ االيفاقعل .
ععيور ابوعع ابةورى ابذى عيـ ينفعذاً ألمػر صػادر مػف ابقضػا أ مػف ابسػيطل ابعامػل مػف
ابوعػ ع ابمسػػيوعدة أعضػػا قػػا بيفقػرة " ( 1د) " مػػف ابمػػادة  6مػػف ابقػػان ف ابم حػػد اليفاقعػػل الهػػاى و
عقػػاؿ ػػى يورعػػر هػػذا االسػػيوعاد أف صػػييها وابيةػػارة ابد بعػػل منعدمػػل ضػػق عػػف ق عهػػا ومقيضػػى
اة ار ات ادارعل أ قضائعل يخييؼ ى كؿ د بل عف األخرى اخيق اً عصعب مع ي حعدها (. )17
 – 64بيع القيم المنقولة واألوراق التجارية والنقود :
يػنص ابفقػرة (د) مػػف ابمػادة ابثانعػل مػػف ايفاقعػل ععنػا عيػػى اسػيوعاد وعػع ابقػػعـ ابمنق بػل ابيػػى
يش ػػمؿ األس ػػهـ ابس ػػندات س ػػندات االس ػػيثمار ( األ راؽ ابمابع ػػل ) األ راؽ ابيةارع ػػل كابكموع ػػاالت
ابسػػندات االذنعػػل ابشػػعكات مػػف ابخضػ ع ألحكػػاـ االيفاقعػػل و كمػػا اسػػيوعدت ابفقػرة ابمػػذك رة أعضػػا
وعع ابنق د – أى عميعات ابصرؼ األةنوى – مف ابخض ع بقيفاقعل
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عسيوعد وعع هذو ابقػعـ

مػػف االيفاقعػػل بػ كػػاف ابوعػػع د بعػاً و ألف وعػػع هػػذو ابقػػعـ عخضػػع ألحكػػاـ قان نعػػل خاصػػل وػ يكػ ف
غابواً أحكاماً ميزمل .
نقحػظ أف هػذا االسػيثنا ال عشػمؿ عقػ د ابوعػػع ابيػى يمثػؿ عهػا ابوضػاعل ومسػيند خػػاص
كسػػند ابشػػحف أ يػػذكرة ابنقػػؿ أ صػػؾ اعػػداع ابوضػػائع ػػى مخػػازف عامػػل و ب ػ سػػمى ابوعػػع ووعػػع
مسيندات و ألف د ر { صفحة  } 81ابمسيندات هنا عيصؿ وابيزاـ ابوائع ويسيعـ ابوضاعل و بذبؾ
عػػدخؿ هػػذا ابوعػػع ػػى نطػػاؽ ابوعػػع ابػػد بى ابخاضػػع بقيفاقعػػل و ذبػػؾ وػػرغـ أف وعػػض ابيش ػرععات
اب طنعل يعيور ابسندات ابممثيل بيوضائع مف قوعؿ األ راؽ ابيةارعل.

 – 65بيع السفن والمراكب والطائرات:
احيفظػػت ايفاقعػػل ععنػػا ػػى ابفق ػرة (هػ ػ) مػػف ابمػػادة ابثانعػػل واسػػيثنا وعػػع ابسػػفف ابم اركػػب
ابطائرات مف ابخض ع ألحكاـ االيفاقعل ه اسيثنا

ارد ى ابقان ف ابم حد اليفاقعل الهاى سػنل

 1961ى ابمادة /1 ( 1ب) ذبؾ وابرغـ مف اثارة اعيراضات كثعرة ح ؿ اسيوعاد هذو ابوع ع مف
نطاؽ ايفاقعل ععنا .
نقح ػػظ أف ق ػػان ف اله ػػاى ابم ح ػػد ك ػػاف عس ػػيوعد وعػ ػ ع ابس ػػفف ابمس ػػةيل أ ابي ػػى عيطي ػػب
ابقان ف يسةعيها و بكف أغفيػت ايفاقعػل ععنػا هػذا االشػيراط و ذبػؾ الخػيقؼ أحكػاـ ابيسػةعؿ مػف
د بػػل ابػػى أخػػرى و كػػاف ابمقص ػ د مػػف هػػذا االشػػيراط أف يش ػرععات وعػػض ابػػد ؿ يعامػػؿ ابسػػفف
معامي ػػل ابعق ػػار يخض ػػعها بق اع ػػد ابيس ػػةعؿ بنق ػػؿ ميكعيه ػػا و و ػػؿ ييطي ػػب وع ػػض ابيشػ ػرععات مث ػػؿ
ابيشرعع ابمصرى ا راغ عقد وعع ابسفعنل ى محرر رسمى و بذبؾ عخػرج مػف نطػاؽ االسػيثنا

قػاً

اليفاقعل الهاى و ابسفف غعر ابخاضعل بييسةعؿ أى ابسفف ابيى يسيثنى مف ابيسةعؿ قاً بيق انعف
اب طنعل مثؿ وعض ابسفف ابصػعرة و سفف ابصعد و سفف ابنزهل.
 – 66بيع الكيرباء :
اسيوعدت ايفاقعل ععنا ى ابفقرة (

) مف ابمادة ابثانعل وعع ابكهروا مف ابخض ع ألحكاـ

االيفاقعػػل ه ػ مػػا يػػنص عيع ػ ابفق ػرة /1ج مػػف ابمػػادة  1مػػف ابقػػان ف ابم حػػد اليفاقعػػل الهػػاى { .
صفحة } 82
اسػػيوعاد وعػػع ابكهروػػا ال عشػػمؿ اسػػيوعاد وعػػع مصػػادر ابطاقػػل األخػػرى و ألف االسػػيثنا ال
عقػػاس عيع ػ ال عي سػػع ػػى يفسػػعرو و بػػذبؾ يخضػػع وع ػ ع ابويػػر ؿ ابػػػاز ابطوععػػى ابطاقػػل ابذرعػػل
ألحكاـ االيفاقعل وػرغـ أف ابػوعض كػاف عػرى أف ابمنطػؽ عسػييزـ أعضػاً اسػيوعاد وعػع ابطاقػل ابذرعػل
مف نطاؽ ابخض ع بيقػان ف ابم حػد اليفاقعػل الهػاى و قعاسػاً عيػى وعػع ابطاقػل ابكهروائعػل الخػيقؼ
اب ػرأى ح ػ ؿ طوععيهػػا مػػا اذا كانػػت يعيوػػر منق ػ الً مادع ػاً أ منق ػ الً معن ع ػاً ألف ابقػػان ف ابم حػػد ال
عسػػرى اال عيػػى وعػػع ابمنقػ الت ابمادعػػل
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و ػػإف ايفاقعػػل ععنػػا بػػـ يػػنص عيػػى اسػػيوعاد وعػػع ابطاقػػل

ابذرعل و وؿ عود أف مناقشل هذا األمر بـ عكف ارداً عند اعداد مشر ع االيفاقعل
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 – 67ثانيا :البيوع المستبعدة ضمنا :
هناؾ وعػض ابوعػ ع بػـ يػنص االيفاقعػل عيػى اسػيوعادها صػراحل و بكػف عمكػف اسػيخقص
اسيوعادها ضمنا مف مةم ع نص ص ايفاقعل ععنا ذبؾ عيى ابنح ابيابى -:
(أ) بيع العقار :
يعاب االيفاقعل ابوعع ابػد بى بيوضػائع و بمػا كػاف ابعقػار ال ععيوػر قان نػاً مػف ابوضػائع أ
ابسػػيع إن ػ عسػػيوعد مػػف ابخض ػ ع ألحكػػاـ االيفاقعػػل  .نقحػػظ أف عن ػ اف ابقػػان ف ابم حػػد اليفاقعػػل
الهاى سنل  1961وابيػل ابفرنسػعل هػ وعػع ابمنقػ الت ابمادعػل objets mobiliers corporels
وعنما عسيخدـ األصؿ اإلنةيعزى بهذا ابقػان ف اصػطقح وعػع ابوضػائع  { sale of goodsصلفحة
 } 83أمػ ػػا ايفاقع ػ ػػل ععن ػ ػػا انه ػ ػػا يس ػ ػػيخدـ اص ػ ػػطقح وعػ ػػع ابوض ػ ػػائع سػ ػ ػ ا ػ ػػى األص ػ ػػؿ ابفرنس ػ ػػى
 marchandisesأ

ى األصؿ اإلنةيعزى .

نقحػػظ أف ايفاقعػػل ععنػػا اف كانػػت يقضػػى ص ػراحل وأن ػ ال عشػػيرط بس ػرعاف أحكامهػػا أف
عكػ ف أطػراؼ ابوعػػع مػػف ابيةػػار أ أف عكػ ف ابوعػػع يةارعػاً و اال أف اب اضػػم مػػف مةمػ ع نصػ ص
هػػذو االيفاقعػػل أنهػػا ينصػػرؼ أساسػاً ابػػى ابوعػػع ابيةػػارى خاصػػل وعػػد أف اسػػيوعدت ابمػػادة  4صػراحل
ابوعع ابذى عرد عيى سيع اسػيهقكعل و ذبػؾ أف ابهػدؼ مػف ابػنص عيػى عػدـ اشػيراط يةارعػل ابوعػع
أ ابصػػفل ابيةارعػػل ألط ار ػ ه ػ يةنػػب ابػػدخ ؿ ػػى مععػػار ابيفرقػػل وػػعف ابعمػػؿ ابيةػػارى ابعمػػؿ
ابمدنى هى يفرقل ال يعر ها وعض ابنظـ ابقان نعػل و ضػق عػف اخػيقؼ مععارهػا ػى ابػد ؿ ابيػى
يأخذ وهذو ابيفرقل .
عيػػى أنػ مػػف ابمسػػيـ وػ أف اصػػطقح " سػػيعل " أ " وضػػاعل " ال عيضػػمف ابيعامػػؿ عيػػى
ابعقػػار و مهمػػا اخييفػػت طوععػػل ابػػنظـ ابقان نعػػل ب ػػذبؾ ػػإف اسػػيوعاد ابعقػػار مػػف ابخض ػ ع ألحك ػػاـ
االيفاقعل و أمر ال خقؼ عيعػ و ضػق عػف أف نصػ ص االيفاقعػل كيهػا يعػاب وعػع ابوضػائع ابيػى
يعيوػػر مػػف ابمنق ػ الت و ابنص ػ ص ابي ػى يػػيكيـ عػػف ابي ػزاـ ابوػػائع وابيسػػيعـ

يعػػاب وابيػػابى زمػػاف

ابيسػػيعـ مكانػ و ييعػػرض بيحػػاالت ابيػػى يكػ ف عهػػا ابوضػػاعل ابموععػػل محػػؿ نقػػؿ مػػف مكػػاف ابػػى
بخر ثـ يعرض بقبيزاـ ويسيعـ وضاعل مطاوقل بما يـ االيفاؽ عيع مف حعث ابن ع ابكمعل و كيهػا

يفيػػرض أف األمػػر عيعيػػؽ ووعػػع منق ػ الت و أف وعػػع ابعقػػار بػػعس ارداً ضػػمف ابوع ػ ع ابيػػى يخضػػع
بقيفاقعل .
(ب) بيع المنقول المعنوى :
يػػمدى نص ػ ص االيفاقعػػل كػػذبؾ و ابػػى أنهػػا اليسػػرى عيػػى وعػػع ابمنق ػ ؿ ابمعن ػ ى وػػرغـ أف
االيفاقعل بـ يسيعمؿ اصطقح األصؿ ابفرنسى بيقان ف ابم حد اليفاقعل الهاى ه ( وعع ابمنقػ الت
ابمادعػػل ) و اال أف { صلللفحة  } 84مةم ػ ع نص ػ ص االيفاقعػػل يػػمدى ابػػى أنهػػا يسػػرى عيػػى وعػػع
ابمنق الت ابمادعل د ف وعع ابمنق الت ابمعن عل كحق ؽ ابدائنعل وعع ابمحػؿ ابيةػارى و وعػع حقػ ؽ
ابميكعل ابصناععل ابيةارعل و حق ؽ ابميكعل األدوعل ابفنعل.
 – 68ثالثا  :استبعاد عقدى االستصناع والمقاولة :
ينص ابفقرة ( )1مػف ابمػادة  7مػف ايفاقعػل ععنػا عيػى أف " يعيوػر مػف قوعػؿ عقػ د ابوعػع و
ابعق د ابيى عيـ ومقيضاها ي رعد سيع عيـ صنعها أ انياةها و ما بـ عقدـ ابطرؼ ابذى عطيب هػذو
ابسيع ةز اً ة هرعاً  a substantial partمف ابم اد ابقزمل بيصػنععها أ انياةهػا "  .ومقيضػى
هذا ابنص إف وعع ابسيع ابمصن عل أ ابمنيةل أ ابيى عيعهػد عهػا ابوػائع وصػنعها أ وإنياةهػا و
كوعػػع صػػفقل مػػف اآلالت سػػعيـ يصػػنععها ومعر ػػل ابوػػائع و أ وعػػع كمعػػل مػػف ابقمػػم سػػعيـ زراعيهػػا
و اسطل ابوائع و إف ابعقد هنا ععيور عقد وعع عخضع ألحكاـ االيفاقعل .
أم ػػا اذا ق ػػدـ ابط ػػرؼ اب ػػذى عطي ػػب ه ػػذو ابس ػػيع ة ػػز اً ة هرعػ ػاً م ػػف ابمػ ػ اد ابي ػػى ي ػػدخؿ ػػى
ص ػػناعل أ اني ػػاج ابس ػػيعل مح ػػؿ ابوع ػػع و ػػإف ابعق ػػد ال ععيو ػػر ػػى ه ػػذا ابف ػػرض م ػػف عقػ ػ د ابوع ػػع
ابخاضعل بقيفاقعل .
ذبؾ أف ابعقد ععيور وععا اذا كاف ابصانع ( ابوائع ) عقدـ مف عندو ابم اد ابقزمل بصناعل
ابسػػيعل و أمػػا اذا كػػاف طابػػب ابسػػيعل هػ ابػػذى عقػػدـ ابمػ اد األ بعػػل أ ابةػػز األكوػػر منهػػا و وحعػػث
عقيصر عمؿ ابطرؼ اآلخر عيى مةرد صنع ابسيعل و أ يقدعـ ةز غعػر هػاـ مػف ابمػ اد األ بعػل
واإلض ػػا ل اب ػػى ص ػػنعها و ػػإف ابعق ػػد ال عع ػػد وععػ ػاً انم ػػا هػ ػ عق ػػد اسيصػ ػناع أ عق ػػد مقا ب ػػل
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وابيابى ععيور مف ابوع ع ابمسيوعدة ابيى { صفحة  }85ال يخضع بقيفاقعل  .عيى ابطرؼ ابذى

عيمسؾ وػأف ابعقػد بػعس وععػاً انمػا مػف عقػ د االسيصػناع ابيػى ال يخضػع بقيفاقعػل و عػب اثوػات
ذبؾ .
قد اسػيوعدت ابمػادة  6مػف ابقػان ف ابم حػد اليفاقعػل الهػاى سػنل  1961عقػد االسيصػناع
مف ابخض ع ألحكام ونص مماثؿ بنص ابمادة  )1( 7مف ايفاقعل ععنا .
وعد أف اسيوعدت االيفاقعل عقد االسيصناع مف ابخض ع بها و نصت ابمادة  7أعضاً ى
قريه ػ ػػا ابثانع ػ ػػل عي ػ ػػى أنػ ػ ػ " ال يس ػ ػػرى االيفاقع ػ ػػل عي ػ ػػى ابعقػ ػ ػ د ابي ػ ػػى عكػ ػ ػ ف عه ػ ػػا ابة ػ ػػز ابػاب ػ ػػب
 preponderant partمف ابيزامات ابطرؼ ابػذى عػ رد ابسػيع ابػى طابوهػا عوػارة عػف يقػدعـ عمػؿ
أ أى ن ع بخر مف أن اع ابخدمات " .
ابسػػوب ػػى اسػػيوعاد هػػذا ابعقػػد أنػ ععيوػػر ػػى ةػ هرو مػػف عقػ د ابمقا بػػل و ذبػػؾ أف محػػؿ
عقػد ابمقا بػػل و ابقعػاـ وعمػػؿ أ يقػدعـ خدمػػل ابػػى ابطػرؼ اآلخػػر و مػف ذبػػؾ مػثق عقػ د اإلنشػػا ات
أهػـ صػ رة بهػػذو ابعقػ د عقػػد يسػيعـ ابمفيػػاح ابػذى عيفػػؽ عػ رب ابعمػػؿ مػع ابمقػػا ؿ عيػى أف عقػ ـ
بحس ػػاو وإنش ػػا مون ػػى أ مص ػػنع أ

ن ػػدؽ أ مط ػػار أ اح ػػدى ابمنش ػػتت ابميص ػػيل ومر ػػؽ ع ػػاـ

كمحطػػات ابصػػرؼ ابصػػحى أ ميػػر األنفػػاؽ و هػػذو ابص ػ ر مػػف ابعق ػ د قػػد عقػػدـ عهػػا ابمقػػا ؿ
وعض ابسيع ابى رب ابعمؿ بكف ابةز ابهاـ مف ابعقد ه ابعمؿ أ ابخدمل ابيى عقدمها ابمقػا ؿ
ابى رب ابعمؿ
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 .كذبؾ قد عيعهد ابمقا ؿ وي رعد وعض ابسيع بحسػاب رب ابعمػؿ بكنػ عيعهػد

ويركعوهػػا ػػى احػػدى ابمنشػػتت ابياوعػػل بدخعػػر و مػػف ذبػػؾ ابمقػػا ؿ ابػػذى ع ػ رد بالت معكانعكعػػل أ
أةهزة { صفحة  }86كهروائعل إلحدى ابمنشتت عييزـ وابقعاـ ويركعوها يشػػعيها و كابقعػاـ ويركعػب
بالت ع ردها ابمقا ؿ ابى رب ابعمؿ أ ابقعػاـ وي رعػد يركعػب أةهػزة يكععػؼ بحسػاب رب ابعمػؿ و
ابعقػػد هنػػا اف اشػػيمؿ ػػى ةػػز من ػ عيػػى وعػػع وعػػض ابسػػيع و اال أف ةػػز اً هام ػاً من ػ عيمثػػؿ ػػى
ابقعاـ ويركعب يشػعؿ اآلالت األةهػزة ابيػى ع ردهػا ابمقػا ؿ و بػذبؾ ععيوػر ابعقػد هنػا مػف ابعقػ د
غعػر ابخاضػعل اليفاقعػل ععنػا و وشػرط أف عثوػت أف ابةػز ابػابػب مػف ابي ازمػات ابمقػا ؿ ييمثػؿ ػى
يق ػػدعـ عم ػػؿ أ ابقع ػػاـ وخدم ػػل أخ ػػرى وحع ػػث ال ععيو ػػر ي رع ػػد ابس ػػيع سػ ػ ى أح ػػد االبي ازم ػػات ابياوع ػػل
البيزامات ابمقا ؿ ى ابعقد و عمكف أف عسيعاف ى هذا ابصدد إلثوات طوععل ابعقػد مػا اذا كػاف
ععيوػػر عقػػد مقا بػػل أ عقػػد وعػػع ويقػػدعر قعمػػل ابسػػيع ابيػػى عػػيـ ي رعػػدها مػػع مقارنيهػػا وػػاألةر ابػػذى

سػػعد ع مقاوػػؿ ابعمػػؿ أ ابخدمػػل و ػػإذا كانػػت ابقعمػػل األ بػػى هػػى ابػابوػػل ابعقػػد ععػػد وععػػا خاضػػعاً
بقيفاقعػػل و اال هػ عقػػد مقا بػػل عسػػيوعد مػػف نطػػاؽ ابخضػ ع بقيفاقعػػل بيخضػػع بيقػػان ف ابمحيػػى .
عةب أف يك ف قعمل ابةز ابػابب أكثر مف  % 14مف ابقعمل ابكاميل بيعقد (.)19
بكى عسهؿ هذا ابيقدعر إن عنظر ابى عقد ابمقا بل كما بػ كػاف ميضػمنا بعقػدعف و عقػد
ي رعد ابسيع عقد يقدعـ ابخػدمات أ ابعمػؿ و األصػؿ أف عخضػع ابعقػد األ ؿ اليفاقعػل ععنػا وعنمػا
عخضػػع ابعقػػد ابثػػانى بيقػػان ف ابػ طنى أ ابمحيػػى و ابفعصػػؿ ػػى يحدعػػد ذبػػؾ و ابرةػ ع ابػػى أحكػػاـ
ابقان ف ابمحيى بييحقؽ مما اذا كاف مف ابممكف مف ابمحيـ ابفصؿ وعف هذعف ابعقدعف و ورغـ أف
ارادة ابطػػر عف ييعػػب د اًر هام ػاً ػػى هػػذا ابمةػػاؿ و حيػػى ب ػ كػػاف ابقػػان ف ابمحيػػى عنظػػر ابػػى هػػذا
ابعقد ابمركب كعقػد احػد  .ععنػى مػا يقػدـ أف نصػ ص ابعقػد ابمظػاهر ابيػى يحػعط وػ عمكػف أف
يػػدؿ أ يعوػػر عػػف نعػػل طر ع ػ و العيوػػار ابعقػػد عقػػد وعػػع وحسػػب ابسػػمل ابػابوػػل عيع ػ أ أن ػ عقػػد
مقا بل ألف ابعمؿ عمثؿ ابةز ابهاـ ع ورغـ اشيماب عيى ي رعد وعض ابسيع  { .صفحة } 87
مع ذبؾ إف ابمادة  6مف ايفاقعل ععنا يسمم ألطراؼ ابيعاقد ويعػدعؿ ابفقػرة  4مػف ابمػادة
 7منها ذبؾ واعيوار ابعقد مف عق د ابوعػع بػ كػاف االبيػزاـ ويركعػب األةهػزة أ اآلالت ابيػى عػيـ
ي رعدها عشكؿ ابةز ابػابب مف ابيزامات ابمقا ؿ و وحعث عسيطعع أطراؼ ابيعاقػد وػإراديهـ ادخػاؿ
هذا ابعقد ى مةاؿ ابخضػ ع ألحكػاـ االيفاقعػل وػرغـ أنػ وحسػب نػص ابمػادة  4/7ععػد مػف ابعقػ د
ابمسيوعدة
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ى أثنا مناقشل ابمادة  7مف ايفاقعل ععنا و عرضت ابمميكل ابميحدة و اقيراحا واسيوعاد
عق ػ د وعػػع نقػػؿ ابمعر ػػل ابفنعػػل أ ابيكن ب ةعػػا مػػف ابخض ػ ع ألحكػػاـ االيفاقعػػل و هػػى ابعق ػ د ابيػػى
عك ػ ف محيهػػا وعػػع سػػيعل عػػيـ يصػػنععها أ انياةهػػا ميػػى قػػدـ صػػاحب ابسػػيعل ابمعي مػػات أ ابخو ػرة
ابفنعل ابى ابصانع حيى عيـ يصنععها أ انياةها و عيى أف هذا االقيراح بـ عيػؽ قوػ ال مػف أعضػا
بةنل األمـ ابميحدة بقان ف ابيةارة ابد بعل و اذ روما عيريػب عيػى األخػذ وػ اسػيوعاد عػدد مػف عقػ د
ابوعع ابد بى مف نطاؽ ابخض ع بقيفاقعل
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{ صفحة } 88

الفرع الثالث
المسائل المستبعدة
 – 69أوال  :سريان االتفاقية فقط عمى تكوين وآثار عقد البيع :
ينص ابمادة  1مف ايفاقعل ععنا عيى ما عأيى :
" يحكـ هذو االيفاقعل قط و يك عف عقد ابوعع و حق ؽ ابيزامات كؿ مف ابوائع ابمشيرى ابناشئل
عف عقد ابوعع و عما عدا ما عرد وشػأن نػص صػرعم مخػابؼ ػى هػذو االيفاقعػل و إنهػا ال يسػرى
عيى ة ابخص ص عيى ما عأيى :
(أ) صحل ابعقد أ صحل أى شرط مف شر ط و أ صحل األعراؼ ابسارعل عيع .
(ب) األثر ابذى قد عريو عقد ابوعع عيى ميكعل ابوضائع أ ابسيع محؿ ابوعع " .
قد يضمنت ابمادة  8مف ابقان ف ابم حد اليفاقعل الهاى سنل  1961نصاً مماثقً بكنهػا
اسيوعدت أعضاً األحكاـ ابخاصل ويك عف عقد ابوعع مف نطاؽ االيفاقعل ابيى يعػاب بثػار عقػد ابوعػع
و اذ يعػاب

ػى ايفاقعػل أحكػاـ يكػ عف عقػد ابوعػع و بمػا كانػت ايفاقعػل ععنػا يعػاب األمػرعف معػاً كمػا

قدمنا و إنها ينص عيى أنها يحكـ قط ق اعد يك عف عقد ابوعػع اآلثػار ابميريوػل عيػى ابعقػد و أمػا
االبيزامات أ ق اعد ابمسئ بعل ابيى ينشأ خارج عقد ابوعع بكػف وسػوو و إنهػا ال يخضػع بقيفاقعػل
 { .صفحة } 89
 – 6:صحة البيع وصحة شروطو :
اسػيوعدت ايفاقعػل ععنػػا صػراحل ابمسػائؿ ابميعيقػػل وصػحل عقػد ابوعػػع صػحل ابشػر ط ابيػػى
عيضمنها هذا ابعقد و ياركل هذعف األمرعف بينظعـ ابق انعف اب طنعل .
بمػػا كانػػت ايفاقعػػل ععنػػا قػػد نظمػػت قػػط مػػف ق اعػػد يك ػ عف عقػػد ابوعػػع و أحكػػاـ اإلعةػػاب
ابقو ؿ – كما عيت ايفاقعل الهاى سنل  – 1961إف األركاف األخرى بعقد ابوعع يخضػع ألحكػاـ
ابق انعف اب طنعل و مف ذبؾ ق اعد األهيعل شر ط صحل ابرضا عع و مف غيط اكراو يدبعس .

مف ناحعل أخرى ػإف األحكػاـ ابم ضػ ععل بصػحل ابوعػع كمشػر ععل محػؿ ابوعػع أ سػوو
ال يخضع ألحكاـ االيفاقعل و انما يخضع ألحكاـ ابق انعف اب طنعل و ألف هذو األم ر مف ابمسائؿ
ابيى يخييؼ مف د بل ابى أخرى مف ابعسعر اخضاعها بق اعد م حدة و اذ مػا قػد ععيوػر مشػر عا
ى احدى ابد ؿ قد ال ععد كذبؾ ى د بل أخػرى و كااليةػار ػى ابخمػ ر مػثق  .كػذبؾ قػد يخييػؼ
ابق اعػػد االقيصػػادعل ابيػػى يحكػػـ ابيصػػدعر االسػػيعراد ابرقاوػػل عيعهمػػا مػػف د بػػل ابػػى أخػػرى و كمػػا
يخييؼ ابق انعف اب طنعل ابيى يهدؼ ابى حماعل ابمسيهيؾ  .بكؿ ذبؾ اسيوعدت ايفاقعل ععنػا أحكػاـ
صحل عقد ابوعع أ صحل ابشر ط ابيى عيضمنها مف ابخض ع بها .
 – 71صحة األعراف السارية :
أمػػا عػػف صػػحل األعػراؼ ابسػػارعل عيػػى عقػػد ابوعػػع و ػػإف هػػذا ععنػػى م ا قػػل ابعػػرؼ بينظػػاـ
ابعاـ ى ابد بل
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و بما كانػت هػذو ابمسػأبل يخييػؼ مػف د بػل ابػى أخػرى وحعػث عصػعب ضػع

قاعػدة م حػدة ييػزـ { صلفحة  } 8:ابػد ؿ وايوػػاع أ احيػراـ هػذا ابعػرؼ و ػإف االيفاقعػل بثػػرت أف
ييرؾ هذو ابمسأبل بيق انعف اب طنعل .
مػػع ذبػػؾ قػػد سػػمحت االيفاقعػػل بيػػد ؿ وػػأال يقػػر ق اعػػد ابعػػرؼ ابػػد بى ابػػذى عيعػػارض مػػع
أحكاـ ابق انعف اب طنعل و أى ابيػى ييعػارض مػع ق اعػد ابنظػاـ ابعػاـ ػى مخييػؼ ابػد ؿ

()47

و ػإذا

كاف ابعرؼ ابد بى مثق عقضى واألخذ وسعر ائدة يأخعر عيى ثمف ابسيع محؿ ابوعع و عزعد عيى
ابحد األقصى ابمقرر ى قان ف د بل مععنل و إن ال عة ز األخذ وهذا ابعرؼ ى ييؾ ابد بل .
نقحػظ أف ابمسػػأبل ابمسػػيوعدة ػػى ايفاقعػػل ععنػػا ػػى هػػذا ابشػػأف هػ صػػحل ابعػػرؼ ابثاوػػت
د بعػػا ميػػى يعػػارض مػػع ابنظػػاـ ابعػػاـ ػػى ابد بػػل و أمػػا يطوعػػؽ ابعػػرؼ ذايػ ػػق عسػػيوعد مػػف نطػػاؽ
ابخض ػ ع بقيفاقعػػل و ابعكػػس ه ػ ابصػػحعم قػػا بيمػػادة  9مػػف ايفاقعػػل ععنػػا ابيػػى يقضػػى ص ػراحل
وابيزاـ أطراؼ ابوعع وأحكاـ ابعرؼ و ما داـ أف هذا ابعرؼ ال عيعارض مع ق اعد ابنظاـ ابعػاـ ػى
ابد بل .
 – 72أثر عقد البيع عمى ممكية البضائع محل التعاقد :

يسػػيوعد ايفاقعػػل ععنػػا أعضػػا أثػػر عقػػد ابوعػػع عيػػى ميكعػػل ابوضػػائع محػػؿ ابيعاقػػد و أى مػػا اذا
كاف عيريب عيى عقد ابوعع ى ذايػ نقػؿ ميكعػل ابوضػائع محػؿ ابوعػع أـ أف ثمػل اةػ ار ً مععنػاً عةػب
ايواع بينيقؿ ابميكعل  .اسيوعاد هػذا األمػر منطقػى ألف يقرعػر انيقػاؿ ميكعػل ابوعػع بحظػل انيقػاؿ

هذو ابميكعل مف األم ر ابخق عػل ابيػى ييوػاعف عهػا ابػنظـ ابقان نعػل ابمخييفػل ابيػى يرةػع عػادة ابػى
اعيوارات يارعخعل ييعيؽ وهذو ابنظـ و مف هذو ابنظـ ما عريب نقؿ ابميكعل عيػى مةػرد اوػراـ ابعقػد
و منه ػػا م ػػا عػ ػروط و ػػعف ابقع ػػاـ وعم ػػؿ مع ػػعف نق ػػؿ ابميكع ػػل م ػػف ذب ػػؾ ا ػ ػراز ابموع ػػع أ يس ػػيعم اب ػػى
ابمشيرى  {.صفحة }91
 – 73ثانيا  :استبعاد مسئولية البائع عن األضرار البدنية التى تحدثيا البضاعة المبيعة:
ينص ابمادة  1مف ايفاقعل ععنا عيى أن  " :ال ينطوؽ أحكاـ االيفاقعل عيى مسئ بعل ابوائع
عف اب اة أ األضرار ابودنعل ابيى يسووها ابسيعل ابموععل ألى شخص "
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عقص ػػد ه ػػذا اب ػػنص أف االيفاقع ػػل ال ينطو ػػؽ عي ػػى أحك ػػاـ مس ػػئ بعل ابمن ػػي ع ػػف األضػ ػرار
ابودنعل ابيى يحدثها ابسيع ابمععول .
ععػػد هػػذا ابحكػػـ مػػف األحكػػاـ ابمسػػيحدثل ػػى ايفاقعػػل ععنػػا ابيػػى بػػـ يػػنص عيعهػػا ق اعػػد
ابقػػان ف ابم حػػد اليفاقعػػل الهػػاى  .عيػػى أن ػ عمكػػف أعضػػا اسػػيخقص هػػذا ابحكػػـ مػػف نػػص ابفق ػرة
األ بى مف ابمادة  1مف االيفاقعل ابيى يقضى ضمنا وأنها ال ينطوؽ عيى االبي ازمػات ابمسػئ بعات
ابخارةػػل عػػف نطػػاؽ عقػػد ابوعػػع و اذ قضػػت هػػذو ابفق ػرة ص ػراحل وػػأف االيفاقعػػل ال ينطوػػؽ اال عيػػى
ق اعد يك عف عقد ابوعع و حق ؽ ابيزامات كؿ مف ابمشيرى ابوائع ابناشئل عف عقد ابوعع و عيػى
ابنح ابذى عرضنا ب عما يقدـ .
عيػػى أن ػ عوقػػى ػػى نظرنػػا بحكػػـ ابمػػادة  1مػػف ايفاقعػػل ععنػػا أهمعػػل خاصػػل اذ ينش ػ هػػذو
ابم ػػادة حكم ػػا ال عمك ػػف اسيخقصػ ػ م ػػف ابم ػػادة  1/1م ػػف االيفاقع ػػل و اذ ال ينطو ػػؽ ه ػػذو االيفاقع ػػل
وم ةػب ابمػػادة  1عيػػى األضػرار ابودنعػل ابيػػى قػػد ييحػػؽ أى شػػخص وسػوب ابسػػيعل بػ كانػػت هػػذو
األضػرار { صفحة  } 92ناشػئل بيطػرؼ ابميعاقػد مػع ابوػائع أى بيمشػيرى ابمواشػر ابيػى قػد عفهػـ
مف ابمادة  1/1أنها يخضػع بقيفاقعػل و أى بػ كػاف نطػاؽ هػذو األضػرار داخػق ػى دائػرة ابيعاقػد

بعس ناشئا عف ابمسئ بعل ابيقصعرعل كاألضرار ابيى يصعب ابمسيهيؾ ابذى عيعامؿ مع ابمشػيرى
ابمواشػػر مػػف سػػيعل مععوػػل وسػػوب خطػػأ اريكو ػ ابمنػػي

ػػى انياةهػػا ذبػػؾ أف هػػذو األض ػرار األخع ػرة

عمكف اسيخقص اسيوعادها ضمنا مف نص ابمادة  1/1مف االيفاقعل و كما أسيفنا ابق ؿ .
نقحػػظ أف االيفاقعػػل بػػـ يسػػيوعد اال األض ػرار ابودنعػػل د ف األض ػرار ابمادعػػل ابيػػى ييحػػؽ
ابممييكات ابيى يحدث مواشرة بيمشيرى مف ابسيعل ابمععول محؿ ابوعع .
 – 74ثالثا  :استبعاد أحكلام االتفاقيلة أو مخالفلة أو تعلديل حكلم فييلا ( مبلدأ حريلة افرادة فلى
تحديد نطاق تطبيق االتفاقية ) :
ينص ابمادة  6مف االيفاقعل عيى أن :
" عمكف ألطراؼ ابعقد اسيوعاد يطوعؽ هذو االيفاقعل أ مع عدـ اإلخػقؿ وحكػـ ابمػادة 14
إن عة ز بهـ مخابفل أحد نص صها أ يعدعؿ بثار نص مف هذو ابنص ص " .
ععنػػى ه ػػذا ابػػنص أف م ػػف حػػؽ طر ػػى ابوعػػع االيف ػػاؽ عيػػى اس ػػيوعاد يطوعػػؽ أحك ػػاـ ه ػػذو
االيفاقعػػل وابكامػػؿ بػ يػ ا رت شػػر ط يطوعقهػػا و قػػد أخػػذت ايفاقعػػل ععنػػا ػػى هػػذا ابخصػ ص ومػػا
قرري ابمادة  7مف ابقان ف ابم حد اليفاقعل الهاى سنل  1961ابيى يقضى وة از اسيوعاد أحكػاـ
ابقػػان ف ابم ح ػػد ورميػ ػ أ اس ػػيوعاد وع ػػض أحكامػ ػ و عػػرى اب ػػوعض أف األخ ػػذ وه ػػذا ابمو ػػدأ عظه ػػر
و ضػ ح احيػراـ موػػدأ سػيطاف اإلرادة االعيػداد وحرعػػل ابميعاقػدعف و ذبػؾ أف ابػػنص قػرر حقهمػا ػػى
اسيوعاد يطوعؽ ابقان ف ابم حد عيى عقدهما د ف أف عقعدهما ويحدعػد ابقػان ف اب اةػب ابيطوعػؽ ػى
هذو ابحابل عيى ابعقد

()41
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قد أثعر أماـ بةنل األمـ ابميحػدة بقػان ف ابيةػارة ابد بعػل عنػد مناقشػل هػذا ابحكػـ و مػا اذا
كػػاف عيعػػعف ابػػنص عيػػى أنػ عشػػيرط بيطوعػػؽ االيفاقعػػل أف عخيػػار طر ػػا عقػػد ابوعػػع صػراحل يطوعقهػػا
وػػابنص عيػػى هػػذا ابحكػػـ ػػى ابعقػػد و أـ أف هػػذو االيفاقعػػل يطوػػؽ ييقائعػػا عنػػد عػػدـ ابػػنص ػػى عقػػد
ابوعع عيى يطوعؽ قان ف بخر عيع  .قد ر ض اقيراح ضر رة اخيعار يطوعؽ االيفاقعل صراحل ى
عقد ابوعع إلمكاف سرعاف أحكامها ألف مف شأف هذا أف عح ؿ االيفاقعل ابى مةرد عقػد نمػ ذةى .
بذبؾ إف االيفاقعل عمكف اسيوعاد يطوعقهػا وػابنص صػراحل عيػى اخيعػار قػان ف بخػر طنػى عحكػـ

ابعقد و هذا ضق عف امكاف االيفاؽ عيى اسيوعاد أحكاـ االيفاقعل د ف ابنص عيى يطوعؽ قػان ف
بخر عيى ابعقد ذبؾ وإمكاف اسيوعاد حكـ مف أحكاـ االيفاقعل أ يعدعي حيى بػ يػـ ذبػؾ وػابنص
عيػػى األخػػذ وشػػر ط عقػػد مػػف ابعق ػ د ابنم ذةعػػل  .ععنػػى مػػا يقػػدـ أف أحكػػاـ االيفاقعػػل ال ييعيػػؽ
وابنظاـ ابعاـ عة ز بطر ى عقػد ابوعػع االيفػاؽ عيػى مخابفيهػا و ذبػؾ مػع األخػذ ػى االعيوػار أف
حكـ ابمادة  14مف االيفاقعل عيعيؽ وابنظاـ ابعاـ ال عة ز االيفاؽ عيى مخابفي و يقضػى ابمػادة
ابمذك رة وأال عسرى ابحكػـ ابػذى عقػرر ةػ از اثوػات عقػد ابوعػع وػأى طرعػؽ مػف طػرؽ اإلثوػات غعػر
ابكياوػػل ميػػى كػػاف مركػػز أعمػػاؿ أحػػد طر ػػى ابوعػػع عقػػع ػػى د بػػل ميعاقػػدة يأخػػذ وػػابيحفظ اب ػ ارد ػػى
ابم ػػادة  96م ػػف االيفاقع ػػل و هػ ػ اب ػػيحفظ اب ػػذى عقض ػػى وح ػػؽ ك ػػؿ د ب ػػل ميعاق ػػدة عقض ػػى يشػ ػرععها
و ة ب اثوات عقد ابوعع وابكياول ى أال يطوؽ أحكاـ االيفاقعل ابيى يقضى وة از اثوات عقد ابوعع
وأى طرعؽ مف طرؽ اإلثوات غعر ابكياول .
نقحػػظ أف ايفاقعػػل ععنػػا بػػـ يػػنص عيػػى حكػػـ مماثػػؿ بمػػا أخػػذ وػ ابقػػان ف ابم حػػد اليفاقعػػل
الهػاى سػػنل  1961ابػػذى قضػػت ماديػ ابثابثػػل وػػأف اسػػيوعاد أحكػاـ ابقػػان ف ابم حػػد كمػػا عمكنػ أف
عق ػع ص ػراحل عمكػػف أف عك ػ ف ضػػمنا و بػػعس معنػػى هػػذا أف ايفاقعػػل ععنػػا ال يأخػػذ وموػػدأ االسػػيوعاد
ابضمنى ألحكامها انما أرادت االيفاقعل أف ييفادى اسراؼ { صفحة } 94ابمحاكـ أ يسرعها ػى
اسيوعاد أحكاـ االيفاقعل

() 46

.

هذا مف ابمقرر أف حرعل ابميعاقدعف ى عقد ابوعع ابد بى بيوضػائع ال يقيصػر قػط عيػى
حقهمػػا ػػى اسػػيوعاد أحكػػاـ ايفاقعػػل ععنػػا عنػػدما يك ػ ف اةوػػل ابيطوعػػؽ و انمػػا عة ػ ز بهمػػا أعضػػا
االيفاؽ عيى يطوعؽ أحكاـ االيفاقعل عيى عقد وعع ال عخضع أصق بها  .مثؿ عقد وعع سفعنل مثق
و ذبؾ وػابرغـ مػف عػدـ ابػنص ػى االيفاقعػل عيػى األخػذ وحكػـ مماثػؿ بحكػـ ابمػادة  1مػف ابقػان ف
ابم حد اليفاقعل الهاى ابيى يقرر صراحل امكاف االيفاؽ عيى يطوعؽ ابقان ف ابم حد عيػى عقػد ال
عخضع أصقً ألحكاـ هذا ابقان ف طوقا بشػر ط يطوعقػ و عيػى أف مقيضػى األخػذ وهػذا ابحكػـ ػى
ايفاقعل ععنا و أف عسمم ابقان ف اب طنى ابذى عيـ ابعقد ى ظي واألخذ و
شأف األخذ وهذا ابحكـ مخابفل ق اعد قان نعل بمرة عقررها ابقان ف اب طنى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ذبؾ ميػى بػـ عكػف مػف
()47
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الفصل الثانى
تكوين عقد البيع
 – 75تمييد :
رأعنا عما يقدـ أف ايفاقعل ععنا قػد ةمعػت ػى نص صػها وػعف األحكػاـ ابيػى ييعيػؽ ويكػ عف
عقد ابوعع ابد بى بيوضائع و األحكاـ ابم ضػ ععل بهػذا ابعقػد همػا ابم ضػ عاف ابيػذاف كانػا عػنظـ
كؿ منهما ايفاقعل مسيقيل مف ايفاقعيى الهاى سنل . 1961
قػػد يضػػمف ابقسػػـ ابثػػانى مػػف االيفاقعػػل أحكػػاـ يك ػ عف عقػػد ابوعػػع وعنمػػا نظػػـ ابقسػػـ ابثابػػث
األحكاـ ابم ض ععل بيعقد و أةػازت ابمػادة  94مػف ايفاقعػل ععنػا بكػؿ د بػل ميعاقػدة أف يييػزـ قػط
وأحػػد ابقسػػمعف ابثػػانى أ ابثابػػث مػػف االيفاقعػػل عنػػد ابي قعػػع أ ابيصػػدعؽ أ ابم ا قػػل أ االنضػػماـ
ابعها

( )1

.
بػػـ يعػػاب ايفاقعػػل ععنػػا مػػف ق اعػػد يك ػ عف عقػػد ابوعػػع س ػ ى ركػػف ابرضػػا يػػـ يػػنظـ ركنػػى

ابسوب ابمحؿ و وؿ انها بـ يعاب كؿ أحكاـ ابرضا و اذ أنهػا أغفيػت عمػداً ينظػعـ ععػ ب ابرضػا
ألنهػػا مػػف األم ػ ر ابيػػى يخييػػؼ عهػػا ابيش ػرععات اب طنعػػل اقيصػػر ابينظػػعـ ابػػذى أيػػت و ػ االيفاقعػػل
عيى اإلعةاب ابقو ؿ و ذبؾ ألف ايفاقعل ععنا اقيفت أثر ايفاقعل الهاى سنل  1961وشػأف يكػ عف
عقػػد ابوعػػع ابػػد بى قػػد اكيفػػت هػػذو االيفاقعػػل األخعػرة أعضػػا وينظػػعـ ةػػز مػػف ركػػف احػػد مػػف أركػػاف
ابعقد ه

ابرضا و بـ يينا ؿ من اال اإلعةاب ابقو ؿ و أهميػت ينظػعـ { صلفحة  } 96ق اعػد

األهيعل األحكاـ ابميعيقل وعع ب ابرضا بصع ول اب ص ؿ ابى ابي حعد ابيشرععى عها

( )4

.

نقحظ أف ايفاقعل ععنا قد ردت عها نص ص ييعيؽ ويفسعر ابعقد اثواي ضمف ابق اعد
ابعامل بقيفاقعل قوؿ ابنص ص ابمنظمل بيك عف ابعقد  .بما كانت أحكاـ يفسعر ابعقد اثواي مف
األمػ ر ابيػػى ييصػػؿ ود ارسػػل يكػ عف ابعقػػد و إننػػا سػػندرس هػػذو ابق اعػػد ػػى هػػذا ابوػػاب ابػػذى عيعيػػؽ
ويك عف عقد ابوعع و وعد دراسل أحكاـ اإلعةاب ابقو ؿ .

نقسـ دراسينا ى هذا ابفصؿ اذف ابى رععف و نينا ؿ ى األ ؿ ق اعػد اإلعةػاب ابقوػ ؿ
و نخصص ابثانى بيفسعر ابعقد اثواي  { .صفحة } 97

الفرع األول
افيجاب والقبول
 – 76تقديم وتقسيم :
عنعقد ابعقد وإعةاب قو ؿ عصدراف عف طر ى ابعقد و د ف أف عشيرط ى ذبؾ أف عصدر
اإلعةػػاب عػػف ابمشػػيرى ابقوػ ؿ عػػف ابوػػائع أ ابعكػػس و اذ ابعوػرة وايصػػاؿ ابقوػ ؿ واإلعةػػاب ابػػذى
ع ةه أحد طر ى ابعقد ابى ابطرؼ اآلخر .
عيى أف األمر ال عيـ وهذو ابص رة ابوسعطل ى نطػاؽ عقػد ابوعػع ابػد بى و ألف هػذا ابعقػد
يسػػوق عػػادة امػػا مفا ضػػات وػػعف طر ػػى ابوعػػع و أ معػػامقت سػػاوقل وػػعف ابطػػر عف و وحعػػث ععيوػػر
سي ؾ ابطر عف كا عاً النعقاد ابعقد د ف حاةل ابى يمعز أ يةسعد كؿ مف اإلعةاب ابقو ؿ .
قػ ػاً ألحك ػػاـ ابق ػػان ف ابم ح ػػد اليفاقع ػػل اله ػػاى س ػػنل  1961و ػػإف اإلعة ػػاب ابقوػ ػ ؿ ال
عنيةػػاف أثرهم ػػا اال اذا صػػق اب ػػى عيػػـ ابط ػػرؼ اآلخػػر و ععيو ػػر يسػػيعـ ابيعوع ػػر عػػف اإلرادة اب ػػى
ابطرؼ ابذى ةػ بػ ومثاوػل صػ ؿ هػذا ابيعوعػر ابػى ابطػرؼ ابػذى ةػ ابعػ و مػا عصػدؽ عيػى
اإلعةاب ابقو ؿ و عصدؽ أعضا ى ابقان ف ابم حد عيى ابرة ع عهما .
قػػد عابةػػت ايفاقعػػل ععنػػا أحكػػاـ اإلعةػػاب ابقو ػ ؿ ونص ػ ص ييشػػاو ػػى مةم عهػػا مػػع
أحكػػاـ ايفاقعػػل الهػػاى سػػنل  1961وشػػأف يك ػ عف ابعقػػد ( . )7عابةػػت ابم ػ اد مػػف  11ابػػى  17مػػف
ايفاقعػػل ععنػػا ق اع ػػد { صلللفحة  } 98اإلعةػػاب  offerو نظم ػػت ابم ػ اد م ػػف  18ابػػى  44أحك ػػاـ
ابقو ؿ . acceptance
ندرس ػى موحثػعف عيػى ابيػ ابى كػؿ مػف اإلعةػاب ابقوػ ؿ قػاً اليفاقعػل ععنػا  .ثػـ نػيكيـ
ى موحث ثابث عف اقيراف اإلعةاب وابقو ؿ .

المبحث األول
افيجاب
 – 77تعريف افيجاب :
ينص ابمادة  11مف ايفاقعل ععنا ى قريها األ بى عيى أف اإلعةاب ععيور عرضاً محدداً
وطرعقل كا عل و ععور عف ارادة ابم ةب ى أف عييزـ ى حابل صد ر ابقو ؿ مػف ابطػرؼ ابم ةػ
ابع اإلعةاب .
ععن ػػى ه ػػذا ابيعرع ػػؼ و ػػأمرعف و األ ؿ أف اإلعة ػػاب الو ػػد أف عيض ػػمف عرض ػػا مح ػػددا م ػػف
ابطرؼ ابذى عصدر عن ابػى ابطػرؼ ابػذى ع ةػ ابعػ و أمػا األمػر ابثػانى هػ ابيعوعػر عػف ابيػزاـ
ابم ةب وابوقا عيى اعةاو ميى صدر ابقو ؿ مف ابطرؼ ابذى ة ابع ابم ةب اعةاو .
ععيوػػر اإلعةػػاب ػػى ابقػػان ف ابمصػػرى يعوع ػ اًر عػػف ارادة ابم ةػػب و عصػػدر وقصػػد احػػداث
أثر قان نى ه انشا االبيزاـ و بذبؾ ال عورة واإلرادة ابيى بـ يية إلحداث أثر قان نى
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يع ػػرؼ محكم ػػل اب ػػنقص ابمصػ ػرعل اإلعة ػػاب وأنػ ػ  " :ابع ػػرض اب ػػذى ععو ػػر وػ ػ ابش ػػخص
ابصادر من عيى ة ةازـ عف اراديػ ػى اوػراـ عقػد معػعف وحعػث اذا اقيػرف وػ قوػ ؿ مطػاوؽ بػ
انعقد ابعقد "

( )1

 { .صفحة } 99

ابػابػػب أف عوػػدأ أحػػد ابميعاقػػدعف واإلعةػػاب عيي ػ و قو ػ ؿ ابميعاقػػد اآلخػػر و بكػػف بػػعس مػػف
ابضػػر رى أف عػػأيى اإلعةػػاب سػػاوقاً عيػػى ابقوػ ؿ و قػػد عػػيـ ابعقػػد ويققػػى يعوعػرعف ميعاصػرعف عػػف
اراديعف ميطاوقيعف .
 – 78المفاوضات ال تعتبر إيجابا :
يعيور ابمفا ضات ى وعض ابعق د و ال سعما ى عقد ابوعع و هػى ابمرحيػل ابسػاوقل عيػى
ابيعاقػػد و ال عص ػػدر ع ػػف أح ػػد ابميعاق ػػدعف اعةاو ػػا نهائع ػػا اال وع ػػد مفا ض ػػات م ػػع ابط ػػرؼ اآلخ ػػرو
اإلعةاب اذف ه نيعةل ابمفا ضات .

ال عري ػػب ابق ػػان ف وحس ػػب األص ػػؿ و عي ػػى ابمفا ض ػػات و أى أث ػػر ق ػػان نى و اذ م ػػف ح ػػؽ
ابميفػػا ض أف عقطػػع ابمفا ضػػل ػػى أى قػػت و ال مسػػئ بعل عيع ػ ػػى هػػذا ابمسػػيؾ اال اذا اقيػػرف
ابعػد ؿ عػػف ابيفػػا ض وخطػػأ ممػف قطػػع ابمفا ضػػات يعػػد ابمسػئ بعل هنػػا يقصػػعرعل أساسػػها ابخطػػأ
بعست يعاقدعل يريكز عيى ابعد ؿ عف ابيفا ض  .عيى مف عدعى ابضرر مف ابعػد ؿ أف عثوػت
خطأ ابميفا ض ى قطع ابمفا ضات (. )6
قضت محكمل ابنقض ابمصرعل وأف ابمفا ضات بعسػت اال عمػقً مادعػاً ال عيريػب عيعهػا
وػػذايها أى أثػػر قػػان نى و كػػؿ ميفػػا ض حػػر ػػى قطػػع ابمفا ضػػل ػػى اب قػػت ابػػذى عرعػػد د ف أف
عيعرض ألعػل مسػئ بعل أ عطابػب ووعػاف ابموػرر بعد بػ و ال عريػب هػذا ابعػد ؿ مسػئ بعل عيػى مػف
عػػدؿ اال اذا اقيػػرف و ػ خطػػأ ييحقػػؽ معػ ابمسػػئ بعل ابيقصػػعرعل و ال ععػػد مةػػرد ابعػػد ؿ عػػف ايمػػاـ
ابمفا ضػػل ػػى ذاي ػ خطػػأ و قوػػد أف عثوػػت ابخطػػأ مػػف قػػائع أخػػرى اقيرنػػت وهػػذا ابعػػد ؿ
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صفحة } 9:
قد ينيهػى ابمفا ضػات امػا ابػى اعةػاب معيػؽ أ اعةػاب نهػائى و اإلعةػاب ابمعيػؽ عيػى
شػػرط ه ػ اعةػػاب ال مفا ضػػل و بكن ػ ال عنعقػػد اال اذا يحقػػؽ ابشػػرط ابػػذى عيػػؽ عيع ػ و كمػػا ب ػ
عػػرض شػػخص ابيعاقػػد وػػثمف معػػعف مػػع االحيفػػاظ وحق ػ ػػى يعػػدعؿ ابػػثمف طوق ػاً بيػعػػر األسػػعار و
اإلعةاب هنا معيؽ عيى شرط عدـ يػعر األسعار (. )8
اذا خرج اإلعةاب مف د ر ابمفا ضػل د ر ابيعيعػؽ و أصػوم اعةاوػا نهائعػا  .ععػد يقرعػر
ما اذا كاف اإلعةاب قد صؿ ابى هذا ابد ر مف مسائؿ اب اقػع ال مػف مسػائؿ ابقػان ف عفصػؿ عػ
قاضى ابم ض ع طوقاً بظر ؼ كؿ حابل

( )9

.

 – 79التفرقة بين افيجاب والدعوة إلى افيجاب :
يقضػػى ابفقػرة ابثانعػػل مػػف ابمػػادة  11مػف ايفاقعػػل ععنػػا و وػػأف ي ةعػ ابعػػرض ابػػى مةم عػػل
غعر محددة مف األشخاص ععيور مةرد دع ة ابى ي ةع اعةاب أى مةػرد دعػ ة ابػى ابيعاقػد و مػا
بـ عيوعف أف ابم ةب قد أ صم و ض ح عف ابعكس و أى ما بػـ عكػف ابم ةػب قػد قػرر صػراحل أف
ع ة اعةاوا ابى ابةمه ر
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ععاب هذا ابنص ابحابل ابيػى ع ةػ عهػا شػخص دعػ ة ابػى ابةمهػ ر بييعاقػد و ػى هػذا
ابصػػدد عةػػب أف نفػػرؽ وػػعف ي ةع ػ اإلعةػػاب { صللفحة  } :1ابػػى ابةمه ػ ر دع ػ ة ابةمه ػ ر ابػػى
ابيعاق ػػد أ اب ػػى يق ػػدعـ اعة ػػاب بييعاق ػػد و اإلعة ػػاب ابم ةػ ػ اب ػػى ابةمهػ ػ ر عح ػػدث عن ػػدما يع ػػرض
ابوضائع عيى ابةمه ر مف ابوائع مػع يحدعػد ثمنهػا و أمػا ابنشػر اإلعػقف وعػاف األسػعار ابةػارى
ابيعامؿ وها كؿ وعاف بخر ميعيؽ وعر ض أ طيوات م ةهػل بيةمهػ ر أ بد ػراد ػق ععيوػر عنػد
ابشؾ اعةاوا انمػا عكػ ف دعػ ة ابػى ابيفػا ض و كػاف ابمشػر ع ابيمهعػدى بييقنػعف ابمػدنى ابمصػرى
عشيمؿ عيى نص صرعم ى هذا ابمعنى ه نص ابمػادة  171و قػد حػذؼ هػذا ابػنص ػى بةنػل
ابمراةعل بعدـ ابحاةل ابع و اذ عسهؿ عيى ابقضا يطوعؽ هذا ابحكـ د ف نص عيع
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ععنى ما يقدـ أف اإلعةاب عخييؼ عف ابػدع ة ابػى ابيعاقػد األمػر عي قػؼ عيػى مضػم ف
ابيعوعػػر عػػف اإلرادة و ػػإذا قػػاـ ابيػػاةر وعػػرض وضػػائع عيػػى ابةمهػ ر مػػع وعػػاف أسػػعارها ػػإف هػػذا
ععد وق شؾ اعةاوا صرعحاً م ةها ابػى ابةمهػ ر و أمػا مةػرد اإلعػقف عػف ابسػيعل حيػى مػع وعػاف
سعرها إن ععد دع ة ابى ابيعاقد بعس اعةاواً ما بـ عيوعف صراحل أف ابيػاةر قصػد ي ةعػ اعةػاب
صرعم ابى ابةمه ر .
 – 7:متى ينتج افيجاب أثره ؟ :
رأعنػػا أف ابفقػرة األ بػػى مػػف ابمػػادة  11مػػف ايفاقعػػل ععنػػا يقضػػى وػػأف ابعػػرض ابمقػػدـ إلو ػراـ
عقػػد ابم ة ػ ابػػى شػػخص أ أشػػخاص مععنػػعف ععيوػػر اعةاوػػا و اذا كػػاف ابعػػرض محػػددا وطرعقػػل
كا عػػل ععوػػر عػػف ارادة ابم ةػػب ػػى أف عييػػزـ ػػى حابػػل صػػد ر ابقو ػ ؿ مػػف ابطػػرؼ ابم ة ػ ابع ػ
اإلعةاب و يضعؼ هذو ابفقرة وعانا وابمقص د وابعرض ابمحدد وطرعقل كا عل و ه ابعػرض ابػذى
عععف ابوضػائع ابيػى سػيك ف محػقً بيوعػع و ابػذى عحػدد صػراحل أ ضػمنا ابكمعػل ابػثمف أ عػنص
عيى طرعقل يحدعد ابكمعل ابثمف  {.صفحة } :2
عمكػػف يحدع ػػد اب ػػثمف ض ػػمناً ع ػػف طرع ػػؽ اإلشػػارة اب ػػى قائم ػػل أس ػػعار أ أس ػػعار اردة ػػى
كياب ج خاص وابسيعل محؿ اإلعةاب عمكف أعضا أف عحدد ابثمف صراحل أ ضػمناً واإلشػارة ابػى
سعر ابس ؽ عند ابيسيعـ أ

ى أى قت عحددو ابم ةب ى عرض .

ميػى يضػمف اإلعةػاب عرضػاً محػدداً وطرعقػل كا عػػل عيػى ابنحػ ابسػػاوؽ و إنػ عنػي أثػرو
ميى صؿ ابى ابم ةب ب أى ابم ة ابع اإلعةاب ػى هػذا يػنص ابفقػرة األ بػى مػف ابمػادة 11
مف ايفاقعل ععنا عيى أف عني اإلعةاب أثرو ميى صؿ ابى ابم ةب ب و أى ابميعاقد اآلخر ابذى
ع ة ابع اإلعةاب  .معنى ذبؾ أف اإلعةاب مف قت ص ب ابى ابم ةب ب ععيور قائماً عيزـ
ابم ةب وابيعاقد اذا يقدـ ب مف عقوؿ اعةاو .
اإلعةاب ميى اسيكمؿ ة دو ابقان نى عيزـ ابم ةػب وابيعاقػد ػى حابػل قوػ ؿ ابم ةػ ابعػ
بكف ال ععنى هذا أف اإلعةاب ععيور وايػاً منػذ صػد رو اذ عظػؿ ابرةػ ع عػ ةػائ اًز قوػؿ أف عسػيكمؿ
اإلعةػػاب ة ػ دو ابقػػان نى  .اإلعةػػاب و عسػػيكمؿ هػػذا اب ة ػ د كمػػا قػػدمنا و ميػػى يضػػمف عرض ػاً
محدداً عيى ابنح ابسابؼ وعان و ميى صؿ ابى ابم ة ابع ابعرض .
عقحظ أف اإلعةاب ابذى عيزـ صاحو عند قو ؿ ابم ةب ب أى ابذى عني أثرو ال ععيور
وابض ػػر رة اعةاوػ ػاً وايػ ػاً اذ عةػ ػ ز ابرةػ ػ ع عػ ػ  .ػػابرة ع ػػى اإلعة ػػاب ال عكػ ػ ف اال مي ػػى اس ػػيكمؿ
اإلعةػػاب ة ػ دو ابقػػان نى ألن ػ قوػػؿ ذبػػؾ ال عك ػ ف هنػػاؾ اعةػػاب ميػػزـ و أمػػا وعػػد اسػػيكماؿ ة ػ دو
ابقػػان نى ويػ ا ر شػػرطى اسػػيكماؿ هػػذا اب ةػ د ( عػػرض محػػدد

صػ ب ابػػى ابم ةػػب بػ ) عةػ ز

ابرة ع ع و ما بـ عكف واياً و ألف اإلعةاب ابوات هػ اإلعةػاب ابػذى ال عةػ ز ابرةػ ع عػ
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سنعرض عما وعد ابمقص د واإلعةاب ابوات  {.صفحة }:3
يطوعقاً بما يقدـ و يقضى ابفقرة ابثانعل مف ابمػادة  11مػف ايفاقعػل ععنػا وػأف اإلعةػاب بػ
ك ػػاف ميزم ػػا  irrevocableعمك ػػف س ػػحو  withdrawalأى ابرةػ ػ ع عػ ػ اذا ص ػػؿ ابرةػ ػ ع اب ػػى
ابم ةب ب قوؿ أ عند ص ؿ اإلعةاب ابع .
ععنى ابنص ابساوؽ أف اإلعةاب وعد أف عسيكمؿ ة دو ابقان نى وأف كػاف مشػيمقً عيػى
عػػرض محػػدد

صػػؿ ابػػى عيػػـ ابم ةػػب بػ و ععيوػػر وابيػػابى غعػػر قاوػػؿ بيعػػد ؿ عنػ أ يعدعيػ و

ألف ابيعػػدعؿ صػ رة مػػف صػ ر ابعػػد ؿ و انمػػا عمكػػف سػػحو و اذا صػػؿ ابسػػحب ابػػى ابم ةػ ابعػ
اإلعةاب قوؿ أ عند ص ؿ اإلعةاب ابى هذا األخعر .

عأخذ ابقان ف ابمصرى وحكـ مشاو بما قضت و ايفاقعل ععنػا  .اذ يػنص ابمػادة  91مػف
ابيقنعف ابمدنى عيى أف عني ابيعوعر عف اإلرادة أثرو ى اب قت ابذى عيصؿ ع وعيـ مف ة ابع
و ععيور ص ؿ ابيعوعر قرعنل عيى ابعيـ و و ما بـ عقـ ابدبعؿ عيى عكس ذبؾ .
ععنػػى ابػػنص ابميقػػدـ أف ابيعوعػػر عػػف اإلرادة ميػػى كػػاف اعةاوػػا و إنػ ال عنػػي أثػرو اال اذا
صػػؿ ابػػى عيػػـ ابميعاقػػد اآلخػػر ابػػذى ع ة ػ ابع ػ اإلعةػػاب أقػػاـ ابػػنص قرعنػػل عيػػى أف ص ػ ؿ
اإلعةاب ععيور قرعنل عيى ابعيـ و بكنها قرعنل وسعطل و عة ز أف عثوت ابم ة ابع اإلعةاب أن
بـ ععيـ و وابرغـ مف ص ب  .ال عة ز ابرة ع ى اإلعةاب ميى قوي ابم ةب ب أ كاف واياً .
 – 81افيجاب البات :
بػػـ عيضػػمف ابيقنػػعف ابمػػدنى ابمصػػرى ابسػػاوؽ نصػاً عيػػزـ ابم ةػػب وابوقػػا عيػػى اعةاوػ مػػدة
كا عػل القيػراف ابقوػ ؿ وػ و ذهػب ابقضػػا ابػػى مػػنم ابم ةػػب حػؽ ابعػػد ؿ قوػػؿ أف عقيػػرف اإلعةػػاب
وابقو ؿ و عيى أف عييزـ ابم ةب وابوقا عيى اعةاو اذا حدد أةق بيقو ؿ س ا كاف هذا { صفحة
 } :4ابيحدعد صرعحاً أ ضػمنعاً قػرر ابقضػا أف أسػاس ابيػزاـ ابم ةػب وابوقػا عيػى اعةاوػ هػ
ابعقػػد ابضػػمنى وػػعف ابم ةػػب ابم ة ػ ابع ػ اإلعةػػاب عيػػزـ األ ؿ وابوقػػا عيػػى اعةاو ػ طعيػػل ابمػػدة
ابمحػػددة مػػف ةانػػب ابم ةػػب و أقػػر ابفق ػ م قػػؼ ابقضػػا ػػى اب ػزاـ ابم ةػػب وابوقػػا عيػػى اعةاو ػ
خقؿ األةؿ ابمحػدد ميػى اقيػرف اإلعةػاب وأةػؿ و بكػف اخييػؼ ابفقػ حػ ؿ أسػاس ابيػزاـ ابم ةػب
وعف نظرعل اإلرادة ابمنفردة نظرعل ابعقد ابضمنى و نظرعل ابمسئ بعل ابيقصعرعل
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أقػر ابيقنػػعف ابمػدنى ابةدعػػد اب ضػع وػػنص صػرعم هػ نػص ابمػػادة  97ابػذى عقضػػى وأنػ
اذا عػعف مععػػاد بيقوػ ؿ و ابيػزاـ ابم ةػػب وابوقػػا عيػى اعةاوػ ابػػى أف عنقضػػى هػػذا ابمععػػاد .ابػػنص
ص ػرعم ػػى أف أسػػاس ابي ػزاـ ابم ةػػب وابوقػػا عيػػى اعةاو ػ هنػػا و ه ػ اإلرادة ابمنفػػردة هػػى احػػدى
ابحاالت ابيى ةعؿ منها ابيقنعف ابمدنى ابةدعد و اإلرادة ابمنفردة أساسا بقبيزاـ
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قد نصت ابمادة  97مػدنى مصػرى عيػى أف يحدعػد مععػاد ابقوػ ؿ كمػا عكػ ف صػرعحا قػد
عك ف ضمنعاً و عسيخيص مف ظر ؼ ابحاؿ أ مف طوععل ابمعاميل .

هػػػذا ابيق ػ ػدعـ ابسػػػاوؽ ببعةػ ػػاب ابميػ ػػزـ ػ ػػى ظػ ػػؿ ابقػ ػػان ف ابمصػ ػػرى الزـ بفهػػػـ ابمقص ػ ػ د
واإلعةاب ابوات ى ايفاقعل ععنا و اذ ينص ابمادة  16مف هذو االيفاقعل عيى ما عأيى -:
"  – 1عمكف ابعد ؿ عف اإلعةاب ابى اب قت ابذى عورـ ع ابعقد و اذا صؿ هذا ابعد ؿ
ابى ابم ة ابع اإلعةاب قوؿ أف عرسؿ هذا األخعر قو ب .
 – 4مع ذبؾ و ال عة ز ابعد ؿ عف اإلعةاب ى ابحابيعف اآليعيعف { - :صفحة}:5
(أ) اذا يوعف أن غعر قاوؿ بيعد ؿ عنػ و سػ ا ويحدعػد مععػاد ثاوػت بيقوػ ؿ أ وػأى طرعػؽ
بخر .
(ب) اذا ةد ما عورر أف ععيمد ابم ةب ب عيى اإلعةاب واعيوارو غعر قاوؿ بيعد ؿ عن
و يصرؼ هذا األخعر اعيماداً عيى وقا اإلعةاب " .
ععنػػى هػػذا ابػػنص أف اإلعةػػاب ميػػى صػػدر مػػف ابم ةػػب ميضػػمناً عرضػاً محػػدداً

صػػؿ

ابى ابم ةب ب ععيور قائمػاً منيةػاً ألثػرو و بكنػ عمكػف بيم ةػب ابعػد ؿ عنػ حيػى اوػراـ ابعقػد أى
ماداـ بـ عقيرف ابقو ؿ واإلعةػاب و أى ميػى صػؿ ابعػد ؿ ابػى ابم ةػ ابعػ اإلعةػاب قوػؿ أف عقػ ـ
هذا األخعر وإرساؿ أ يصدعر قو ب ابى ابم ةب .
اإلعةػاب ػػى هػذو ابصػ رة ابيػى نصػػت عيعهػا ابفقػرة ( )1مػف ابمػػادة  16مػف ايفاقعػػل ععنػػا
ععيور قائماً منيةاً ألثرو بكن بعس واياً  .قد نصت ابفقرة ( )4عيى حابيعف ععيور عهما اإلعةػاب
وايا و هما - :
 – 1حابل يحدعد مدة بيقو ؿ أ اسيخقص أف ابم ةب ميزـ وعدـ ابعد ؿ عف اعةاو مػف
اقع ظر ؼ ابحاؿ ابمريوطل ويفسعر اإلعةاب .
 – 4اذا اعيمد ابم ة ابع اإلعةاب اعيماداً ب ما عوررو عيى عدـ قاويعل اإلعةاب بيعد ؿ
عن ػ

يصػػرؼ عي ػى ض ػ

ذبػػؾ  .ال عػطػػى هػػذا ابػػنص قػػط ابحػػاالت ابيػػى عك ػ ف عهػػا اإلعةػػاب

وذاي غعر قاوؿ بيعد ؿ عن صراحل و بكف أعضا ميى كاف مسيؾ ابم ةب أ ابظػر ؼ ابخاصػل
أ ميطيوػػات ابعػػرض ابمقػػدـ من ػ أ طوععػػل ابصػػفقل ابمقيرحػػل يوػػرر اعيوػػار اإلعةػػاب غعػػر قاوػػؿ
بيعد ؿ عن بمدة معق بل

()11

 .مف ذبؾ مثق ب كاف { صفحة  }:6محؿ ابوعػع بالت يوػاع يحػت

شػػرط ابيةروػػل و إنػ عسػػيفاد مػػف ذبػػؾ أف ابم ةػػب عظػػؿ مييزمػػا وابوقػػا عيػػى اعةاوػ ابمػػدة ابقزمػػل
بييةرول و عند ابنزاع ح ؿ يحدعد هذو ابمدة ي بى ابقاضى يقدعرها

()16

 .كذبؾ ب صدر اإلعةاب

ابػػى شػػخص عقػػعـ ػػى د بػػل أخػػرى و ػػإف ابفػػرض أف ابم ةػػب عنوػػػى عيع ػ أف عوقػػى عيػػى اعةاو ػ
ابمدة ابمناسول ب ص ؿ ابقو ؿ ابع وفرض أف اإلعةاب قد صؿ ػى ابمععػاد ابمقػرر ب صػ ب
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 – 82سقوط افيجاب :
نصػػت ابمػػادة  17مػػف ايفاقعػػل ععنػػا عيػػى أف عسػػقط اإلعةػػاب ب ػ كػػاف غعػػر قاوػػؿ بيعػػد ؿ
عن و عندما عصؿ ابى ابم ةب ر ض ابم ة ابع اإلعةاب .
ممدى هذا ابنص أف اإلعةاب ب كاف وايا و إن عسقط ميى ر ض ابم ة ابع

ب بػـ

ينقض ابمدة ابيى حددها ابم ةب بيقو ؿ .
عسػػقط اإلعةػػاب منػػذ ابيحظػػل ابيػػى عصػػؿ عهػػا ابػػى ابم ةػػب ر ػػض اإلعةػػاب مػػف ابم ة ػ
ابعػ  .قػػد عقػػع هػػذا ابػػر ض وصػ رة قاطعػػل و قػػد عيضػػمف يعػػدعقً ػػى اإلعةػػاب ػػق ععػػد هػػذا قوػ ال
عنعقػد وػ ابعقػد وػػؿ ععػػد اعةاوػاً ةدعػػداً و سػنعرض بػػذبؾ ابكػػقـ عػف ابقوػ ؿ و قػد عيضػػمف ابػػر ض
عرضا إلعةاب ةدعد عخييؼ يماما عف اإلعةاب األ ؿ .
يأخػػذ ايفاقعػػل ععنػػا ونظرعػػل صػ ؿ ابيعوعػػر عػػف اإلرادة و بكػػى عنػػي هػػذا ابيعوعػػر أثػرو قػػد
رأعنا أف ابمادة  11منها يعيور اإلعةاب منيةاً ألثرو ميى صؿ ابى ابم ةػ ابعػ اإلعةػاب و كػذبؾ
عسقط اإلعةاب قا بيمادة  17مف االيفاقعل ميى صؿ ر ػض ابم ةػ ابعػ اإلعةػاب ابػى ابم ةػب
ب كاف اإلعةاب غعر قاوؿ بيعػد ؿ عنػ و سػنرى عنػد ابكػقـ عػف ابقوػ ؿ أف ايفاقعػل ععنػا ييونػى
أعضػػا نظرعػػل صػ ؿ ابيعوعػػر عػػف { صللفحة  } :7اإلرادة و يحػػدد ابمقصػ د مػػف يعوعػػر اب صػ ؿ
ى ابمادة  41عيى ما سنرى ى ابفرع ابثابث مف هذا ابفصؿ .
بـ ييضمف ايفاقعل ععنا حكماً مماثقً بحكـ ابمادة  11مف ابقان ف ابم حد ابميحؽ وايفاقعل
الهاى سنل  1961وشأف يك عف عقد وعع ابمنق الت ابمادعل و ابيى يقضى وأن ال يح ؿ اة أحد
أط ػراؼ ابعقػػد أ

قدان ػ األهيعػػل قوػػؿ ابقو ػ ؿ د ف يك ػ عف ابعقػػد اال اذا يوػػعف عكػػس ذبػػؾ مػػف قصػػد

ابميعاقػػدعف أ مػػف ابعػػرؼ أ مػػف طوععػػل ابيعامػػؿ  .هػػذا ه ػ ذات ابحكػػـ ابػػذى أخػػذ و ػ ابيقنػػعف
ابمدنى ابمصرى ى ابمادة  94ابيى يقضى وأنػ اذا مػات مػف صػدر عنػ ابيعوعػر عػف اإلرادة أ
قد أهيعي قوؿ أف عني ابيعوعر أثػرو و ػإف ذبػؾ ال عمنػع مػف يريػب هػذا األثػر عنػد ايصػاؿ ابيعوعػر
وعيـ مف ة ابع و هذا ما بـ عيوعف ابعكس مف ابيعوعر أ مف طوععل ابيعامؿ .
ععنى هذا ابحؿ س ا
اب اة أ

ى ظؿ ابقػان ف ابم حػد أ ابقػان ف ابمصػرى و أنػ ال عيريػب عيػى

قداف األهيعل سق ط اإلعةاب وؿ عظؿ اإلعةاب قائماً .
نقحػػظ مػػع أسػػياذنا ابػػدكي ر محسػػف شػػفعؽ أف هػػذو ابمسػػأبل بعسػػت بهػػا أهمعػػل يػػذكر ػػى

ابوعػ ع ابد بعػػل ألنهػػا يةػػرى عػػادة وػػعف أشػػخاص اعيوارعػػل ال ععيرعهػػا اب ػػاة أ

قػػداف األهيعػػل (. )18

بعؿ هذا ه ابسوب ابذى أدى ويةنل األمـ ابميحػدة بقػان ف ابيةػارة ابد بعػل ابػى اغفػاؿ ينظػعـ هػذا
ابم ض ع ى ايفاقعل ععنا سنل  { . 1984صفحة } :8
المبحث الثانى
القبول
 – 83تعريف القبول :
ابقو ػ ؿ ه ػ ابيعوعػػر ابػػذى عصػػدر عػػف ابم ة ػ ابع ػ اإلعةػػاب و معين ػاً عػػف ارادي ػ وابرضػػا
وابعرض ابذى ةه ابع ابم ةب د ف يعدعؿ ع .
قد نصت ابمادة  18مف ايفاقعل ععنا ػى قريهػا األ بػى عيػى أف " ععيوػر قوػ ال و ابيعوعػر
أ ابسػي ؾ ابػذى عصػدر عػف ابم ةػ ابعػ اإلعةػاب ابػذى عػدؿ عيػى م ا قيػ عيػى هػذا اإلعةػػاب .
ال ععيور ابسك ت أ ابم قؼ ابسيوى ى ذايهما قو الً " .
ععنػى هػذا ابيعرعػػؼ أف ابقوػ ؿ كمػػا عكػ ف صػرعحاً وصػد ر يعوعػػر محػدد عػػدؿ عيعػ و مػػف
ابم ةػػب ب ػ و إن ػ قػػد عك ػ ف ضػػمنعا وايخػػاذ ابم ةػػب ب ػ سػػي كا ععوػػر عػػف م ا قي ػ عيػػى اإلعةػػاب
ابم ة ابع كما ب قاـ ابمشيرى ود ع ابثمف أ قاـ ابوائع ويسيعـ ابموعع .

قػػد أكػػدت ابفق ػرة ابثانعػػل مػػف ابمػػادة  18أف ابسػػك ت ال ععػػد ػػى ذاي ػ قو ػ الً و كػػذبؾ ػػإف
ابم قؼ ابسيوى مف ةانب ابم ةب ب ال عصؿ ابى درةل ابقو ؿ  .سك ت ابم ة

ابعػ اإلعةػاب

ال عرقى ابى درةل ابقو ؿ ابضمنى  .قد نصت ابمادة  4مف ابقان ف ابم حػد اليفاقعػل الهػاى سػنل
 1961وشأف يك عف عقد ابوعع عيى أف كػؿ شػرط عػرد ػى اإلعةػاب بعشػيرط اعيوػار ابسػك ت قوػ الً
ععيور واطقً .هذا ابنص ابذى ععيورو ابوعض و ابنص اآلمر اب حعد ى ايفاقعات الهاى
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و بػـ

عرد ما عماثي ى ايفاقعل ععنا  {.صفحة }:9
يقضى ابمادة  98مف ابيقنعف ابمدنى ابمصرى وأن اذا كانػت طوععػل ابمعاميػل أ ابعػرؼ
ابيةارى أ غعر ذبؾ مف ابظر ؼ يػدؿ عيػى أف ابم ةػب بػـ عكػف بعنيظػر يصػرعحا وػابقو ؿ و ػإف
ابعقد ععيور قد يـ و اذا بـ عر ض اإلعةاب ى قػت مناسػب ععيوػر ابسػك ت عػف ابػرد قوػ ال و اذا
كاف هناؾ يعامؿ سػاوؽ وػعف ابميعاقػدعف ايصػؿ اإلعةػاب وهػذا ابيعامػؿ و أ اذا يمخػض اإلعةػاب
بمنفعل مف ة ابع .
هذا ابنص ععنى أف ابسك ت ى ذاي مةرداً عف أى ظرؼ مقوػس بػ و ال عكػ ف يعوعػ اًر
عف اإلرادة ب قو الً و ألف اإلرادة عمػؿ اعةػاوى ابسػك ت م قػؼ سػيوى و ابقاعػدة ابشػرععل أنػ "
ال عنسػػب بس ػاكت ق ػ ؿ " و اذا كػػاف هػػذا ه ػ األصػػؿ ػػإف االسػػيثنا أف ععيوػػر ابسػػك ت قو ػ الً اذا
أحاطت و ظر ؼ مقوسل مف شأنها أف يةعي عدؿ عيى ابرضا عسمى ابسك ت ػى هػذو ابحابػل
" ابسك ت ابمقوس " (. )44
قد عرض ابمشرع ابمصرى بدمثيل ابيى يحعط عها وابسػك ت ظػر ؼ مقوسػل و كمػا بػ
ةرى ابعرؼ ابيةارى عيى أف ععيور ابسك ت رضا و أ كاف هناؾ يعامؿ ساوؽ وػعف ابميعاقػدعف
أ يمخض اإلعةاب بمنفعل مف ة ابع و سكت هذا ععد سك ي رضا .
وابرغـ مف أف ايفاقعل ععنا بـ عرد عها نص صرعم عػمدى ابػى اعيوػار ابسػك ت ابمقوػس
قو الً و إنػ عمكػف أف عسػيخيص هػذا ابحكػـ مػف عوػارة ابةميػل ابثانعػل مػف ابفقػرة األ بػى مػف ابمػادة
 18ابيى يقضى  -كما ذكرنا  -وأف ابسك ت أ ابم قؼ ابسيوى ال ععيوراف ى ذايهمػا in itself
قو الً و ممدى هذا ابيعوعر األخعر أن ميى اريوط وابسك ت ظرؼ مف ابظر ؼ إن عمكف اعيوارو
قو ال و عةد هذا ابيفسعر صدى ب ى نص ابفقرة ابثابثل مف ابمادة ابثامنل مف ايفاقعل ععنا و ه

نص خاص ويفسػعر ابعقػد و ععطػى بيظػر ؼ ابمقوسػل أهمعػل { صلفحة  } ::خاصػل ػى يحدعػد
ارادة ابميعاقػدعف و عيػى ابنحػ ابػذى سػػنعرض بػ عنػػد ابكػقـ عػف يفسػػعر ابعقػد ػػى ابفصػؿ ابثػػانى
مف هذا ابواب و هذا ضق عػف أف ابسػك ت قػد ععيوػر و اسػيثنا و مػف ابقاعػدة ابعامػل ػى ايفاقعػل
ععنا و ومثاول قو ؿ و قاً بيعادات ابيةارعل ابسارعل (. )41
 – 84متى ينتج القبول أثره ؟ :
األصؿ أف ابقو ؿ ال عني أثرو قاً ألحكػاـ ابمػادة  4/18مػف ايفاقعػل ععنػا اال ميػى صػؿ
ابى ابم ةػب و عمكػف سػحب ابقوػ ؿ أ ابرةػ ع عػ ميػى صػؿ هػذا ابرةػ ع ابػى ابم ةػب قوػؿ أ
عيى األقؿ ى نفس قت ص ؿ ابقو ؿ طوقاً بنص ابمادة  44مف ايفاقعل ععنا .
ال ععيوػػر ابقو ػ ؿ منية ػاً ألث ػرو اذا بػػـ عصػػؿ ابػػى ابم ةػػب خػػقؿ ابمععػػاد ابػػذى حػػددو ػػى
اعةاوػ ػ أ خ ػػقؿ معع ػػاد معقػ ػ ؿ و اذا ب ػػـ عح ػػدد ابم ة ػػب معع ػػاداً بيقوػ ػ ؿ و عة ػػب أف عمخ ػػذ ػػى
االعيوار ى يحدعد ابمععاد ابمعق ؿ ظػر ؼ ابيعامػؿ ومػا ػى ذبػؾ سػرعل سػائؿ ابم اصػقت ابيػى
اسػػيخدمها ابم ةػػب  .اذا كػػاف اإلعةػػاب شػػف عاً ةػػب أف عك ػ ف ابقو ػ ؿ رعػاً و اال اذا ايضػػم مػػف
ابظر ؼ غعر ذبؾ ( ابمادة  4/18مف ايفاقعل ععنا ) .
عيػػى أعػػل حػػاؿ و إن ػ ميػػى يضػػمف اإلعةػػاب أ دؿ ابيعامػػؿ ابسػػاوؽ وػػعف ابميعاقػػدعف أ
قضػػى ابعػػرؼ وػػأف ابم ةػ ابعػ اإلعةػػاب و عيعػ أف ععوػػر عػػف قو بػ وابقعػػاـ وعمػػؿ معػػعف كإرسػػاؿ
ابوضػاعل ابموععػل أ د ػع ابػثمف و د ف اخطػار ابم ةػب و ػإف ابقوػ ؿ عنػي أثػرو منػذ ابيحظػل ابيػى
عقػ ـ عهػػا ابم ةػ ابعػ اإلعةػػاب وهػػذا ابعمػػؿ و وشػػرط أف عػػيـ هػػذا ابعمػػؿ

{ صللفحة }211

خقؿ ابمععاد ابمحدد ى اإلعةاب بصد ر ابقو ؿ أ خػقؿ ابمععػاد ابمعقػ ؿ اذا بػـ عحػدد ابم ةػب
مععاداً بيقو ؿ ( ابمادة  7/18مف ايفاقعل ععنا ) .
قد رأعنا عما يقدـ أف ابقان ف ابمصػرى عيػزـ ابم ةػب وابوقػا عيػى اعةاوػ اذا حػدد مععػاداً
بيقو ؿ س ا أكاف هذا ابيحدعد صرعحاً أـ ضمنعاً ( ابمادة  97مدنى ) كما يقضػى ابمػادة  91وأنػ
اذا صدر اإلعةاب ى مةيس ابعقد د ف أف عععف مععاد بيقو ؿ إف ابم ةب عيحيؿ مف اعةاو اذا
بـ عصدر ابقو ؿ اًر و عيى أف ابعقد عيـ مع ذبؾ ب بـ عصدر ابقو ؿ اًر و اذا بـ ع ةد ما عدؿ

عيػى أف ابم ةػب قػػد عػدؿ عػػف اعةاوػ ػػى ابفيػرة مػا وػػعف اإلعةػاب ابقوػ ؿ كػاف ابقوػ ؿ قػد صػػدر
قوؿ أف عنقضى مةيس ابعقد .
 –85عدم تطابق القبول مع افيجاب :
يػػنص ابمػػادة  96مػػف ابيقنػػعف ابمػػدنى ابمصػػرى عيػػى أنػ " اذا اقيػػرف ابقوػ ؿ ومػػا عزعػػد ػػى
اإلعةػػاب أ عقعػػد منػ أ ععػػدؿ عػ و اعيوػػر ر ضػػا عيضػػمف اعةاوػػا ةدعػػدا " ععنػػى هػػذا ابػػنص أف
ابقو ؿ ابذى عمدى ابى اوراـ ابعقد و ه ابقو ؿ ابمطاوؽ ببعةاب وحعث اذا اقيرف و و عمدى هذا
ابػػى يطػػاوؽ اراديػػى ابم ةػػب ابقاوػػؿ عنعقػػد ابعقػػد  .أمػػا اذا يض ػمف ابقو ػ ؿ مػػا عػعػػر ػػى اإلعةػػاب
زعادة أ و ضع قعد عيع أ ويعدعؿ بما يضمن و إن بػعس مػف شػأف هػذا ابقوػ ؿ و أف ععػد يعوعػ اًر
ع ػػف ارادة ابم ة ػػب بػ ػ عط ػػاوؽ اإلعة ػػاب ابص ػػادر م ػػف ابم ة ػػب وحع ػػث ع ػػمدى اب ػػى انعق ػػاد ابعق ػػد و
اخيقؼ يطاؽ ابيعوعرعف عمدى ابى عدـ يك عف ابعقد  .بذبؾ ععيور ابيعوعر ابصادر عػف ابم ةػب
ب ميى يضمف يػعع اًر ى اإلعةاب وابزعادة أ ابيقععد أ ابيعدعؿ و ر ضا عيضمف اعةاوا ةدعػداً أى
عحي ػػاج اب ػػى قوػ ػ ؿ م ػػف ابم ة ػػب بك ػػى عنعق ػػد ابعق ػػد  .عس ػػمى ابيعوع ػػر ابص ػػادر م ػػف ابم ة ػػب بػ ػ
ابميضمف يقععداً ببعةاب و " ابقو ؿ ابم ص ؼ " إذا ة ابى ابم ةب كػاف ومثاوػل اعةػاب ةدعػد
إذا قوي

{ صفحة  }212ابم ةب و ػاف ابعقػد عػيـ وابشػر ط ابةدعػدة و كمػا

ب أرسؿ ابمشيرى اعةاوا ابى ابوائع عطيب من ش ار كمعل مععنل مف ابوضاعل وثمف ابيػزـ وػ ػ
ابعرض و عقوؿ ابوائع هذا ابعرض مع زعادة ابثمف ا وشرط ابيزاـ ابمشػيرى ومصػارعؼ ابيعوئػل أ
ومصارعؼ نقؿ ابوضاعل أ اذا يضمف ابقو ؿ ابم ا قل عيى ابصفقل عيػى أف عػد ع ابػثمف ػ ار مػع
أف عرض ابمشيرى ابش ار كاف عيى أساس د ع ابثمف عيى د عات .
قد يضمنت ايفاقعل ععنا نصا مماثق ه نص ابمػادة  1/19ابػذى عقضػى وأنػ

"

مي ػػى يض ػػمف اب ػػرد وقوػ ػ ؿ ابع ػػرض ابم ةػ ػ اب ػػى ابم ة ػػب بػ ػ وع ػػض اإلض ػػا ات ا ابقعػ ػ د أ أع ػػل
يعدعقت أخرى و ان ععيور ر ضا ببعةاب عشكؿ اعةاوا ةدعدا ".
عيى ذبؾ ابنص اضم يماما

أف عدـ يطاوؽ ابقو ؿ مع اإلعةاب بعس مف شأن أف

عػػمدى ابػػى انعقػػاد عقػػد ابوعػػع ابػػد بى بيوضػػائع و بكػػف يعيوػػر اإلضػػا ل

addition

أ ابقعػػد

 limitationأ ابيعػدعؿ  modificationومثاوػل اعةػاب ةدعػد  counter-offerعحيػاج ابػى
قو ؿ مف ابم ةب حيى عنعقد ابعقد قا بييػععر ابمقيرح مف ابم ةب ب .
عطاوؽ نص ابمادة  1/19مف ايفاقعل ععنا و ما يضمني ابمػادة  1/7مػف ابقػان ف ابم حػد
اليفاقعل الهاى سنل . 1961
ينص ابفقرة ابثانعل مف ابمادة  19مف ايفاقعل ععنا عيى أنػ  " :مػع ذبػؾ ػاف ابػرد عيػى
اإلعةاب وقصد ابقو ؿ و ميى يضمف عوارات اضا عل ا مخييفل و ال يػعػر مػف ةػ هر اإلعةػاب و
ععيور قو ال مابـ عوادر ابم ةب د ف يأخعر ب ما عوػررو و وػاالعيراض شػف عاً عيػى ابيعػدعؿ ابمقيػرح
أ وإرساؿ اخطار وذبؾ و إذا بـ ععيرض ابم ةب عيى هذا ابنح و اف ابعقد عيـ وابشػر ط ابيػى
يضمنها اإلعةاب مع ابيعدعقت اب اردة

ابقو ؿ " {.صفحة }213

عهدؼ ابنص ابميقدـ ابى يعسعر يك عف ابعقد و ميى كانت هنػاؾ يعػدعقت ػ اإلعةػاب
اليػعػػر ػ ةػ هر شػػر ط و ػػاف ابعقػػد عػػيـ طوقػػا بهػػذو ابشػػر ط ابيػػى عيضػػمنها اإلعةػػاب ابمعدبػػل
قػػا بييػعع ػرات غعػػر ابة هرعػػل اب ػ اردة ػ ابقو ػ ؿ و مػػا بػػـ ععيػػرض ابم ةػػب عيػػى هػػذو ابيػعع ػرات
شفاهل أ وإرساؿ اخطار رى ابى ابم ةب ب وحؿ هذا االعيراض .
يض ػػمنت ابمػ ػادة  4/7م ػػف ابق ػػان ف ابم ح ػػد اليفاقع ػػل اله ػػاى حكم ػػا عش ػػاو ه ػػذا ابحك ػػـ و
عذهب األسياذ محسف شفعؽ ابى ابيشوع وعف ابحكـ ابميقدـ حكـ ابمادة  91مدنى مصرى و ه
عػػرى أف ابحكمػػعف اف كانػػا غعػػر ميطػػاوقعف و ػػاف حكػػـ ابمػػادة  91مػػدنى مصػػرى قرعػػب مػػف حكػػـ
ابمادة  4/7مف ايفاقعل الهاى عق ـ عيى عيل حكمها
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ينص ابمادة  91مف ابيقنعف ابمدنى ابمصرى عيى أن  " :اذا ايفؽ ابطر اف عيى ةمعع
ابمسائؿ ابة هرعل

ابعقد احيفظا ومسائؿ يفصعيعل عيفقاف عيعها عما وعػد بػـ عشػيرطا أف ابعقػد

ال عػيـ عنػػد عػػدـ االيفػاؽ عيعهػػا و اعيوػػر ابعقػد قػػد يػػـ  .اذا قػاـ خػػقؼ عيػػى ابمسػائؿ ابيػػى بػػـ عػػيـ
االيفاؽ عيعها و اف ابمحكمل يقضى عها طوقا بطوععل ابمعاميػل ألحكػاـ ابقػان ف ابعػرؼ ابعدابػل
".

ععنػػى ذبػػؾ " أف ابميعاقػػدعف ميػػى ايفقػػا عيػػى ابمسػػائؿ ابة هرعػػل ػ ابعقػػد يركػػا وعػػض
ابمسائؿ غعر ابة هرعل د ف ايفاؽ و ػاف ابعقػد عػيـ مػع ذبػؾ و اذ عفيػرض ابقػان ف أف نعػل ابطػر عف
قد انصر ت ابػى او ارمػ حيػى بػ قػاـ خػقؼ وعنهمػا عيػى هػذو ابمسػائؿ مػاداـ انهمػا بػـ عشػيرطا أف
ابعقػػد ال عػػيـ عنػػد عػػدـ االيفػػاؽ عيعهػػا و أوػػاح ابقػػان ف بيقاضػػى ػ هػػذو ابحابػػل أف عقضػػى عمػػا
اخييػػؼ ابميعاقػػداف ع ػ و ال يقيصػػر مهمػػل ابقاضػػى ػ ه ػذا ابفػػرض عيػػى مةػػرد يفسػػعر مػػا ايفقػػا
عيع و انما عةػا ز ذبػؾ ابػى يػدوعر مػا اخييفػا عػ هػ اذف عسػاهـ ػ صػنع ابعقػد  .عيػل هػذا {
صفحة  }214ابحكـ أن ماداـ ابمفر ض أف ابميعاقدعف قد أرادا اوراـ ابعقد ب بـ عيفقػا عيػى هػذو
ابمسػػائؿ غعػػر ابة هرعػػل اسػػييوع ذبػػؾ أف نفػػرض أعضػػا أنهمػػا أرادا أف عحػػؿ ابقاضػػى محيهمػػا بعوػػت
عما اخييفا ع "
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عنػػدما عحػػؿ ابقاضػػى محػػؿ ابميعاقػػدعف عنػػد يفسػػعر نعيهمػػا و إن ػ عكمػػؿ ابمسػػائؿ غعػػر
ابميفؽ عيعها قا بطوععل ابمعاميل ألحكاـ ابقان ف ابعرؼ ابعدابل .
ة االيفاؽ وعف نص ابمادة  4/7مف ابقان ف ابم حد اليفاقعل الهاى سػنل  1961ابيػى
يشػػاو ابمػػادة  4/19مػػف ايفاقعػػل ععنػػا ابمػػادة  91مػػدنى مصػػرى أف حسػػـ ابمسػػائؿ غعػػر ابة هرعػػل
ى ابيعاقد ال عمثر عيى انعقاد ابعقد بعس مف شأنها أف يشكؿ عقول ى سوعؿ اورام أ يك عن و
انما عنعقد ابعقد ومةرد االيفاؽ وعف طر ع عيى ابمسائؿ ابة هرعل .
بمػػا كانػػت ابيفرقػػل وػػعف ابيػععػرات ابة هرعػػل غعػػر ابة هرعػػل قػاً بمػػا نصػػت عيعػ ابمػػادة
 4/19مػػف ايفاقعػػل ععنػػا بعسػػت عسػػعرة يكينفهػػا صػػع وات عميعػػل و قػػد حا بػػت ابفق ػرة ابثابثػػل مػػف
ابمادة  19أف ييػيب عيى هذو ابصع وات ذبؾ ويحدعد شر ط ابعقد ابيػى ععيوػر ابيػععػر عهػا مػف
قوعؿ ابيػععرات ابة هرعل  .ينص ابمادة  7/19مف ايفاقعل ععنا عيى أف :
" يعيوػػر مػػف قوعػػؿ ابيػععػرات ابة هرعػػل ببعةػػاب و أعػػل اضػػا ات أ يػععػرات ييصػػؿ وصػػفل
خاصػػل و وػػابثمف اب ػػا و ػ و وابكمعػػل ن ػ ع ابوضػػائع و أ ومكػػاف زمػػاف ابيسػػيعـ و أ ونط ػػاؽ
مسئ بعل أحد ابطر عف ى م اةهل اآلخر و أ ويس عل ابمنازعات ابناشئل عف ابعقد " .

نقحػ ػػظ أف هػ ػػذا ابيحدعػ ػػد بيشػ ػػر ط ابيعاقدعػ ػػل ابيػ ػػى ععيوػ ػػر يعػ ػػدعيها مػ ػػف قوعػ ػػؿ ابيػعع ػ ػرات
ابة هرعػػل و بػػـ عػػرد ػػى ابمػػادة  7/19مػػف ايفاقعػػل { صللفحة  }215ععنػػا عيػػى سػػوعؿ ابحصػػر انمػػا
عيػػى سػػوعؿ ابمثػػاؿ و اذ عفهػػـ مػػف عوػػارة " وصػػفل خاصػػل "

()41

ابػ اردة ػػى ابػػنص أف هػػذا ابيحدعػػد

بعس حصرعا .
نقحػػظ أنػ أثنػػا مناقشػػل حكػػـ ابمػػادة  19مػػف ايفاقعػػل ععنػػا ابميعيقػػل وحكػػـ عػػدـ يطػػاوؽ
ابقوػ ؿ مػػع اإلعةػػاب و قػػدـ اب ػػد ابه بنػػدى اقي ارحػػا عقضػػى وابسػػماح بيم ةػػب بػ و أى ابم ةػ ابعػ
اإلعةػػاب و وػػأف عسػػحب أعػػل يعػػدعقت ببعةػػاب عر ضػػها ابم ةػػب و حيػػى عنقػػذ ابعقػػد عيفػػادى أعػػل
عقول ػى سػوعؿ يك عنػ و اذ عسػمم هػذا االقيػراح وػدال مػف اعيوػار ابقوػ ؿ ابم صػ ؼ ومثاوػل ر ػض
ببعةػػاب اال اذا ك ػػاف ميض ػػمنا بيػععػ ػرات غع ػػر ة هرع ػػل بػػـ ععي ػػرض عيعه ػػا ابم ة ػػب و و ػػأف عع ػػدؿ
ابم ةب ب عف ابيعدعقت ابيى عقيرحها ى حابل ر ض ابم ةب بػ  .وعػد أف بةنػل األمػـ ابميحػدة
بقان ف ابيةارة ابد بعل ر ضت هذا االقيراح (.)41
 – 86متى يبدأ الميعاد المحدد لمقبول ؟ :
ينص ابمادة  1/44مف ايفاقعل ععنا عيػى أف  " :عوػدأ ابمععػاد ابمحػدد بيقوػ ؿ مػف ابم ةػب
ػػى ورقعػػل أ خطػػاب منػػذ ابيحظػػل ابيػػى يسػػيـ عهػػا ابورقعػػل إلرسػػابها أ مػػف ابيػػارعخ ابمػػذك ر ػػى
ابخطاب و إف بـ عذكر مثؿ هذا ابيارعخ ى ابخطاب و مػف ابيػارعخ ابػذى عظهػر عيػى ابمظػر ؼ
 .عودأ ابمععاد ابمحدد بيقو ؿ مف ابم ةب ييعف نعا أ وابييكس أ وأعل سعيل بقيصاؿ ابف رى منذ
ابيحظل ابيى عصؿ عها اإلعةاب ابى ابم ةب ب "  .وعنما يقضى ابمادة  4/8مػف ابقػان ف ابم حػد
وأن اذا أرسؿ اإلعةاب ابميضػمف مععػاداً بيقوػ ؿ وخطػاب سػرت مػدة ابقوػ ؿ مػف { صلفحة } 216
يارعخ ابخطاب ابعوػرة ويػارعخ خػايـ ابورعػد عيػى ابخطػاب و اذا أرسػؿ اإلعةػاب ابميضػمف مععػاداً
بيقو ؿ وورقعل و سرى ابمععاد مف ساعل ابع ـ ابذى سيمت ع ابورقعل ببرساؿ .
ععنػػى ذبػػؾ أن ػ

ق ػاً اليفاقعػػل ععنػػا عوػػدأ ابمععػػاد ابػػذى عحػػددو ابم ةػػب بيقو ػ ؿ منػػذ يػػارعخ

يسػيعـ ابورقعػل إلرسػابها ابػى ابم ةػػب بػ و ييفػؽ ايفاقعػل ععنػا مػػع ابقػان ف ابم حػد بقهػاى ػى هػػذا
ابشأف و إذا حدد ابمععاد ػى خطػاب ػابعورة وابيػارعخ ابمػذك ر ػى ابخطػاب و أ عيػى ابمظػر ؼ

اذا ب ػػـ ع ػػذكر ي ػػارعخ ػػى ابخط ػػاب و وعنم ػػا ععي ػػد ابق ػػان ف ابم ح ػػد بقه ػػاى وابي ػػارعخ ابم ةػ ػ د عي ػػى
ابمظر ؼ ب

ةد يارعخ ى ابخطاب و اذ قد عك ف مكذ واً
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أضػػا ت ايفاقعػػل ععنػػا حكمػاً بػػـ عػػرد ػػى ابقػػان ف ابم حػػد بقهػػاى و ميػػى حػػدد ابمععػػاد مػػف
ابم ةب ييعف نعاً أ وابييكس أ وأعل سعيل أخرى بقيصاؿ ابف رى كابفاكسمعؿ و عودأ ابمععاد منػذ
ص ؿ اإلعةاب ابى ابم ةب ب
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قا بيفقرة ابثانعل مف ابمادة  44مف ايفاقعل ععنا و إن عدخؿ ى حساب ابمععاد ابمحػدد
بيقو ؿ أعاـ اإلةازات ابرسمعل أ األعاـ ابيى عيعطؿ عها ابعمؿ اذا قعت هذو األعاـ خقؿ ابمععاد
 .عيػى أعػل حػاؿ إنػ اذا بػـ عمكػف يسػيعـ اإلخطػػار وػابقو ؿ ػى عنػ اف ابم ةػب ػى ابعػ ـ األخعػػر
بيمععػػاد ابمحػػدد بيقوػ ؿ ألن ػ عقػػع ػػى ع ػ ـ اةػػازة رسػػمعل أ

ػػى عػ ـ عيعطػػؿ ع ػ ابعمػػؿ ػػى ابمكػػاف

ابذى ع ةد ع مركز أعماؿ ابم ةب إف ابمععاد عميد ابى أ ؿ ع ـ عمؿ ياؿ  { .صفحة } 217
 – 87القبول المتأخر :
ينص ابمػادة  1/41مػف ايفاقعػل ععنػا عيػى أف " ععيوػر ابقوػ ؿ ابميػأخر منيةػاً ألثػرو كقوػ ؿ
ميى وادر ابم ةب ابى اوقغ ابم ةب ب شف عاً أ وإخطار رى وذبؾ " .
عقصد وهذا ابحكـ ابذى رد مثعؿ ب ػى ابمػادة  1/9مػف ابقػان ف ابم حػد اليفاقعػل الهػاى
و أف عيفػػادى يف عػػت ابصػػفقل عيػػى ابم ةػػب اذا أراد ابيمسػػؾ وهػػا و كػػر ابم ةػػب بػ ػػى ابينصػػؿ
منها مسينداً ابى يأخر ابقو ؿ و عكفى العيماد ابقو ؿ ابميػأخر مػف ةانػب ابم ةػب مةػرد اخطػار
ابم ةب ب وذبؾ

()48

.

ميى يضمف ابخطاب أ أعل سعيل مكي ول قو الً ميأخ اًر و يوعف أف هذا ابخطاب أ هذو
اب سػػعيل ابمكي وػػل أرسػػيت ػػى ظػػر ؼ كػػاف مػػف ابممكػػف معهػػا أف يصػػؿ ابػػى ابم ةػػب ػػى ابمععػػاد
ابمحدد ب يػـ نقيهػا وػابطرعؽ ابمعيػاد و ػإف ابقوػ ؿ ابميػأخر عنػي أثػرو كقوػ ؿ مػا بػـ عوػادر ابم ةػب
شف عاً أ وإخطار عرسي وإوقغ ابم ةب ب وأنػ ععيوػر اإلعةػاب غعػر قػائـ
ايفاقعل ععنا ) .

( ابمػادة  4/41مػف

عهدؼ هذا ابحكـ ابى منم ابم ةب رصل ابحص ؿ عيى ابوضاعل ابيى عرعػدها اذا كػاف
مشػػيرعاً أ

رصػػل وعػػع ابوضػػاعل ابيػػى ععػػرض وععهػػا اذا كػػاف وائعػاً ميػػى يػػأخر صػ ؿ ابقوػ ؿ ابعػ

عف ابمععاد ابمحدد ى اعةاو بيقو ؿ و عييزـ ابم ةػب وػابقو ؿ ابميػأخر ابػذى كػاف مػف ابمفػر ض
أف عصؿ ى ابمععاد ابمحػدد بػ يػـ نقيػ وػابطرعؽ ابمعيػاد وحسػب ابظػر ؼ ابيػى أرسػؿ عهػا مػا بػـ
ععور ابم ةب وأسرع طرعقل ممكنل أ كما ععور ابنص اإلنةيعزى بيمادة without delay 4/41
و ى ابيحيؿ مػف اعةاوػ واعيوػارو غعػر قػائـ و ػإذا حػدد ابم ةػب بيم ةػب بػ مػثق عػ ـ  14مػارس
مععػػاداً بيقو ػ ؿ و أرسػػؿ ابم ةػػب ب ػ قو ب ػ ع ػ ـ  7مػػارس عيػػى { صللفحة  } 218أسػػاس أف ابمػػدة
ابعادعل ب ص ؿ ابخطػاب ابػى عنػ اف ابم ةػب اليزعػد عػف خمسػل أعػاـ ػإذا يػأخر صػ ؿ ابخطػاب
ألسواب غعر عادعل بـ عصؿ اال ى  11مارس إف ابم ةب عييزـ وابقو ؿ ما بـ عخطػر ابم ةػب
ب وإبػا اعةاو ع ـ  14مارس عيى األكثر حيى يك ف أمام ابفرصل بيوحث عف ميعاقد بخر.
 – 88الرجوع فى القبول :
رأعنا أنػ ميػى كػاف ابيعوعػر عػف اإلرادة اعةاوػا و إنػ ععيوػر قائمػا منيةػاً أثػرو ميػى صػؿ
ابػػى ابم ةػػب بػ ال عةػ ز ابعػػد ؿ عنػ اف ةػػاز ابرةػ ع عػ و أمػػا أف كػػاف اإلعةػػاب وايػػا إنػ ال
عة ز ابعد ؿ عن ال ابرة ع ع
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أما اذا كاف ابيعوعر عف اإلرادة قو ال و إن ال عني أثرو أعضا كما قدمنا و اال ميػى صػؿ
ابى ابم ةب  .ععيور أثر ابقو ؿ أكثر ض حاً مف أثر اإلعةاب و ألف ابقو ؿ اذا أني أثرو و كاف
هػػذا األثػػر هػ يمػػاـ ابعقػػد
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 .مػػف ذبػػؾ نػػرى أف ابقوػ ؿ ميػػى صػػدر مػػف ابم ةػػب بػ ال عػػيـ وػ

ابعقد اال مف قت ص ب ابى ابم ةب  .األصؿ أن ميى صدر ابقو ؿ ق عة ز ابرة ع ع أ
سػػحو مػػف ابقاوػػؿ و عي ػى أف ابمػػادة  44مػػف ايفاقعػػل ععنػػا و مقيفع ػ ػػى ذبػػؾ أثػػر ابمػػادة  14مػػف
ابقػػان ف ابم حػػد اليفاقعػػل الهػػاى نصػػت عيػػى أن ػ  " :عمكػػف سػػحب ابقو ػ ؿ اذا صػػؿ ابسػػحب ابػػى
ابم ةػػب قوػػؿ أ

ػػى نفػػس اب قػػت ابػػذى ععيوػػر ع ػ ابقو ػ ؿ منية ػاً ألث ػرو "  .ععنػػى هػػذا ابػػنص أن ػ

عة ػ ز ابرة ػ ع ػػى ابقو ػ ؿ ميػػى صػػؿ ابرة ػ ع ابػػى ابم ةػػب قوػػؿ ص ػ ؿ ابقو ػ ؿ أ ميػػى صػػؿ
ابرة ع ابػى ابم ةػب ػى نفػس قػت صػ ؿ ابقوػ ؿ و ألف ابقوػ ؿ ععيوػر منيةػاً ألثػرو و صػ ب ابػى
ابم ةب و عيى ذبؾ عسيطعع ابقاوػؿ سػحب قو بػ ابػذى أرسػي وخطػاب مػثق و وإرسػاؿ ورقعػل يفعػد

ابرة ع ع { صفحة  }219عني هذا ابرة ع أثرو اذا صػؿ ابػى ابم ةػب قوػؿ أ

ػى نفػس قػت

ص ؿ ابقو ؿ .
المبحث الثالث
اقتران افيجاب بالقبول
 – 89تمييد :
رأعنػػا أف يطػػاوؽ ابقو ػ ؿ مػػع اإلعةػػاب ه ػ ابػػذى عػػمدى ابػػى انعقػػاد ابعقػػد و ػػابقو ؿ غعػػر
ابمطػػاوؽ ببعةػػاب زعػػادة أ نقص ػاً أ يعػػدعقً و ال عػػمدى ابػػى يمػػاـ ابعقػػد ععيوػػر ر ض ػاً عيضػػمف
اعةاواً ةدعداً (. )71
كما رأعنا أف ابسك ت ال ععيور ى ذاي قو ال و اال ميى كاف هذا ابسك ت

مقوساً
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نعرض هنا بيحظل ابيى عيـ عها ابوعع ابد بى بيوضائع و ألف هذا ابوعع يسوق مفا ضات
وػػعف طر ع ػ و ينيهػػى عػػادة وي ةع ػ اعةػػاب مػػف أحػػد ابطػػر عف ابػػى اآلخػػر و ػػإذا صػػدر ابقو ػ ؿ مػػف
ابم ةب ب

كاف يعوعػ اًر مطاوقػاً ببعةػاب و ػق عحػ ؿ شػ د ف يكػ عف عقػد ابوعػع ابػد بى و بكػى

عيـ ابعقد كاف الود مف يحدعد ابيحظل ابيى عقيرف عها اإلعةاب وابقو ؿ .
 – 8:متى يتم عقد البيع الدولى ؟ :
قاً بنص ابمادة  47مف ايفاقعل ععنا إف " ابعقد عيـ ى ابيحظػل ابيػى ععيوػر عهػا ابقوػ ؿ
منيةاً ألثرو طوقاً بنص ص هذو االيفاقعل "  { .صفحة } 21:
ينص ابمادة  41مف االيفاقعل ابمشار ابعها عيى أن  " :وابنسول بهذا ابقسػـ مػف االيفاقعػل
– أى ابقسػـ ابثػػانى ابميعيػػؽ وأحكػاـ يكػ عف عقػػد ابوعػع ابػػد بى بيوضػائع – ػإف اإلعةػػاب أ اعػػقف
ابقوػ ؿ أ أى يعوعػر بخػر عػف اإلرادة " عصػػؿ " ابػى ابم ةػ ابعػ هػػذا ابيعوعػر و ميػى ةػ ابيعوعػػر
شفاه ابى ابطػرؼ اآلخػر أ سػيـ ابعػ وأعػل سػعيل أخػرى شخصػعاً أ ابػى مركػز أعمابػ أ أرسػؿ

وابورعػػد ابػػى عن ان ػ و أ اذا أرسػػؿ ابػػى محػػؿ اقامي ػ ابمعيػػاد عنػػد عػػدـ ة ػ د مركػػز أعمػػاؿ ب ػ أ
عن اف ورعدى " .
قد سوؽ أف رأعنا أف ابمادة  1/11يعيور اإلعةاب منيةػاً ألثػرو و صػ ب ابػى ابم ةػ بػ و
كمػػا رأعنػػا أف ابمػػادة  1/18يقضػػى وػػأف ععيوػػر ابقوػ ؿ منيةػاً ألثػرو ميػػى صػػؿ ابػػى ابم ةػػب و كمػػا
رأعنا أف ابرة ع ى اإلعةاب أ ابقو ؿ عني أثػرو و صػ ب ابػى ابطػرؼ اآلخػر و اعةاوػا أ قوػ ال أ
رة عػػا ػػى أعهمػػا  .عوػػعف مػػف ةمػػاع هػػذو ابنصػ ص أف ابيعوعػػر عػػف اإلرادة قػػا اليفاقعػػل ععنػػا و
عني أثرو و ص ب ابى ابم ة ابع ابيعوعر .
بذبؾ حرصت ابمادة  47عيى أف يمكد أف ابعقػد عػيـ منػذ ابيحظػل ابيػى ععيوػر عهػا ابقوػ ؿ
منيةاً ألثرو قاً ألحكاـ االيفاقعل أى منذ أف عصؿ ابقو ؿ ابػى ابم ةػب و فػى هػذو ابيحظػل عقيػرف
اإلعةاب وابقو ؿ .
 – 91وصول التعبير :
يكفيت ابمادة  41ووعاف ميى عصؿ  reacheابيعوعر عف اإلرادة ابى ابطرؼ اآلخػر ذبػؾ
ى ابص ر اآليعل :
 – 1اذا ة شفاهل ابى ابم ة ابع ابيعوعر ( ابطرؼ اآلخر ) .
 – 4اذا سيـ مف صاحب ابيعوعر ابى ابم ة ابع وأعل سعيل أخرى  { :صفحة }221
( أ ) شخصعاً .
(ب) أ ابى مركز أعماب .
(ةػ) أ ابى محؿ اقامي ابمعيادة اذا بـ عكف ب مركز أعماؿ أ عن اف ورعدى .
ععنػى نػػص ابمػػادة  41مػف ايفاقعػػل ععنػا اذف ويحدعػد ابيحظػػل ابيػػى عػيـ عهػػا عقػػد ابوعػػع أ
عقيػػرف عهػػا اإلعةػػاب وػػابقو ؿ و عيضػػم مػػف هػػذا ابػػنص أف ايفاقعػػل ععنػػا أخػػذت ونظرعػػل مععنػػل مػػف
عدة نظرعات يأخػذ وهػا مخييػؼ ابيشػرععات اب طنعػل و قػد اعيػدت االيفاقعػل ونظرعػل صػ ؿ ابقوػ ؿ
أى يسػػيعم ه ػ ذات ابمػػذهب اب ػػذى اعينق ػ ابقػػان ف ابم حػػد اليفاقع ػػل الهػػاى و عيػػى أف ابق ػػان ف

األخعػر بػـ عيضػمف نصػاً يفصػعيعا عوػعف عػ ميػػى ععيوػر ابيعوعػر عػف اإلرادة قػػد صػؿ ابػى ابطػػرؼ
اآلخػػر و اذ قػػررت ابمػػادة  1/8مػػف ابقػػان ف ابم حػػد وػػأف ابقو ػ ؿ ال عحػػدث أث ػرو اال اذا صػػؿ ابػػى
ابم ةػػب ػػى ابمععػػاد ابمعػػعف ب ػ و وعنػػت ابمػػادة  14ابمقص ػ د مػػف اب ص ػ ؿ وأن ػ يسػػيـ ابرسػػابل
ابميضمنل ابقو ؿ ى عن اف ابمرسؿ ابع أى ابم ةب .
أمػػا ايفاقعػػل ععنػػا قػػد حرصػػت عيػػى وعػػاف ابحػػاالت ابيػػى عمكػػف ابقػ ؿ عهػػا أف ابيعوعػػر عػػف
اإلرادة صؿ ابى ابم ة ابع هذا ابيعوعر ووعاف ابحاالت األروع ابيى أشرنا ابعها عما يقدـ .
قد غيوت ايفاقعل ععنا نظرعل ص ؿ ابيعوعر و وعنما عينازع هذا ابم ض ع ػى ابيشػرععات
اب طنعل عدة نظرعات ن ةزها عما عيى
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 { .صفحة }222

(أ) نظرية إعالن القبول :
ععيوػػر ابعقػػد ي ا ػػؽ اراديػػعف ميػػى أعيػػف ابطػػرؼ اآلخػػر قو بػ ببعةػػاب ابمعػػر ض عيعػ و
قد ي ا قت اإلرادياف يػـ ابعقػد و عػرى أنصػار هػذو ابنظرعػل أنهػا يقئػـ مقيضػعات ابحعػاة ابيةارعػل
مف ة ب ابسرعل ى ابيعامؿ .
عيى أن عمخذ عيػى هػذو ابنظرعػل أف اإلرادة ال ينػي أثرهػا اال مػف قػت ابعيػـ وهػا و اذ قػد
ععدؿ مف عور عف ارادي عف هذا ابيعوعر وعد صد رو .
(ب) نظرية تصدير القبول :
ال يخييؼ هذو ابنظرعل عػف ابنظرعػل ابسػاوقل كثعػ اًر و اذ عنػي ابقوػ ؿ أثػرو وإعقنػ عيػى أف
عك ف هذا اإلعقف نهائعا ال رةعل ع و ال عك ف كذبؾ اال وإرساؿ ابقو ؿ ابى ابم ةب .
عمخػػذ عيػػى هػػذو ابنظرعػػل أف ابقوػ ؿ ابمصػػدر عمكػػف اسػػيردادو ألف ابخطػػاب ابمرسػػؿ ميػػؾ
بيمرسؿ حيى عيسيم ابمرسؿ ابع .
(جل) نظرية تسميم القبول :

ال عكػ ف ابقوػ ؿ نهائعػاً ويصػػدعرو ألنػ عمكػػف اسػػيردادو هػ

ػػى ابطرعػػؽ كمػػا قػػدمنا و انمػػا

ععيور ابقو ؿ نهائعاً اذا صؿ ابى ابم ةب و فى هذا اب قت عيـ ابعقد س ا عيـ و ابم ةب أ بـ
ععيـ و عيى أف ص ؿ ابقو ؿ قرعنل عيى ابعيـ و .
(د) نظرية العمم بالقبول :
ال عكفى اعقف ابقو ؿ وؿ عةب عيـ ابم ةب و و ععيور ص ؿ ابقو ؿ قرعنل عيى ابعيـ
و

بكنهػا قرعنػل قضػائعل عمكػف األخػذ وهػا أ عػدـ األخػذ وهػا هػى قرعنػل قاويػل إلثوػات ابعكػس ػى

ةمعع األح اؿ  { .صفحة } 223
هذو ابنظرعل ميفرعل عف ابنظرعل ابساوقل هػى يشػيرط ابعيػـ يعيوػر صػ ؿ ابقوػ ؿ قرعنػل
عيع .
عود أف ابقان ف ابمصرى عأخذ وهذو ابنظرعل اذ ينص ابمادة  91مدنى عيى أن :
" عنػػي ابيعوعػػر عػػف اإلرادة أثػرو ػػى اب قػػت ابػػذى عيصػػؿ عػ وعيػػـ مػػف ةػ ابعػ  .ععيوػػر
ص ؿ ابيعوعر قرعنل عيى ابعيـ و ما بـ عقـ ابدبعؿ عيى عكس ذبؾ " .
قد رأعنا أف ايفاقعل ععنا قد أخػذت ونظرعػل يسػيعـ ابقوػ ؿ أ يصػدعرو و أف هػذا ابيسػيعـ ال
ععنى حيما ابعيـ وؿ عكفى أف ع ة ابقو ؿ ابى ابم ةب شػفاه أ أف عسػيـ ابػى ابم ةػب سػ ا يػـ
يسيعم ابع شخصعا ( هنا ععيور ابعيـ ممكداً ) أ عسيـ ابى مركز أعماب أ ابى عن ان ابورعدى
أ محؿ اقامي ابمعيادة( هنا عفيرض ابعيـ){ .صفحة}224
الفرع الثانى
قواعد التفسير واثبات العقد
 – 92تمييد :
يحكػػـ ايفاقعػػل ععنػػا سػػنل  1984عقػػد ابوعػػع ابػػد بى بيوضػػائع و بػػذبؾ رد ػػى هػػذو االيفاقعػػل
وعض ابنص ص ابيى يعاب يفسعرها و كما ييعرض بيفسعر ارادة ابميعاقدعف ثـ بيفسعر ابعقد ابػذى

يحكم ػ االيفاقعػػل طرعقػػل اثواي ػ و قػػد ردت هػػذو ابنص ػ ص ػػى ابفصػػؿ ابثػػانى مػػف ابقسػػـ األ ؿ
يحت عن اف " أحكاـ عامل " .
نقحظ وػدا ة و أف مػا عػرد ػى االيفاقعػل مػف نصػ ص ييعػرض بيفسػعر أحكامهػا األسػس
ابيى عنوػى أف عق ـ عيعهػا هػذا ابيفسػعر و انمػا ييصػؿ صػيل ثعقػل ويفسػعر عقػد ابوعػع ابػد بى ابػذى
يحكمػ االيفاقعػػل و كػػذبؾ ػػإف ضػػع مععػػار بيفسػػعر ارادة ابميعاقػػدعف قوػػؿ ابيعاقػػد انمػػا عسػػيهدى و ػ
عند يفسعر ابعقد .
نعرض ى موحثعف عيى ابي ابى بق اعد ابيفسعر و ثػـ إلثوػات عقػد ابوعػع ابػد بى بيوضػائع
.
المبحث األول
قواعد التفسير
 – 93تفسير أحكام االتفاقية :
ينص ابمػادة  7مػف ايفاقعػل ععنػا ػى قريهػا األ بػى عيػى أنػ  " :ػى يفسػعر هػذو االيفاقعػل
عمخذ ى االعيوار طوععيها ابد بعل ابحاةل ابى يحقعؽ ابي حعد عند يطوعقها و مراعاة حسف ابنعل
ى ابيةارة ابد بعل "  { .صفحة } 225
عقصد هذا ابنص يفادى ابرة ع ابى ابق انعف اب طنعل بيفسعر أحكاـ ايفاقعل ععنا بيحقعػؽ
ابهدؼ منها مف وي غ ابي حعد و ألف ابرة ع ابى ابق انعف اب طنعل عند عػرض ابنػزاع عيػى ابمحػاكـ
بيػػد ؿ ابمخييفػػل مػػف شػػأن أف ععطػػى يفسػػع اًر مخييف ػاً ألحكػػاـ االيفاقعػػل  .عخييػػؼ وابيػػابى أسػػي ب
يطوعقه ػػا م ػػف د ب ػػل اب ػػى د ب ػػل و األم ػػر اب ػػذى عخ ػػرج وااليفاقع ػػل ع ػػف أه ػػدا ها ه ػػى ابي حع ػػد اب ػػد بى
ابمنش ػ د ألحكػػاـ عقػػد وعػػع ابوضػػائع و بػػذبؾ حػػرص نػػص ابمػػادة  1/7مػػف االيفاقعػػل عيػػى ضػػر رة
مراعاة أسس ثقثل عند يفسعر أحكامها :
( أ ) ابطوععػػل ابد بعػػل بقيفاقعػػل  .ذبػػؾ حيػػى اليي سػػع ابمحػػاكـ ػػى ابرة ػ ع ابػػى ق انعنهػػا
اب طنعل .

(ب) ابحاةػػل ابػػى يحقعػػؽ ابي حعػػد هػػذا األسػػاس ابػػذى رد ػػى ابمػػادة  1/7عحػػث و ضػ ح
عيى ابيحرز عند يفسعر االيفاقعل مف ابرة ع ابى أحكاـ ابق انعف اب طنعل ألف مف شأف هذا ابرة ع
أال عيحقػؽ ي حعػد قػان ف ابيةػػارة ابد بعػل وشػأف ابوعػػع ابػد بى بيوضػائع و أمػػا ابيمسػؾ وهػدؼ ابي حعػػد
إف مف شأن أف عحصر ابمفسر ألحكاـ االيفاقعل ى نطاؽ نص صها األسس ابيى يق ـ عيعها .
(ةػ) م ارعػاة حسػف ابنعػل ػى ابيةػارة ابد بعػل  .عقضػى هػذا ابموػدأ وػأف ع ارعػى عنػد يفسػعر
االيفاقعػػل األخػػذ ومػػا عحقػػؽ مصػػيحل ابيةػػارة ابد بعػػل مػػا ييطيوػ مػػف أف عسػ د وػػعف أطػراؼ ابعققػػل
ابيةارعػػل ابد بعػػل موػػدأ حسػػف ابنعػػل  .يهػػدؼ االيفاقعػػل أعضػػا وػػإعراد هػػذا األسػػاس ابػػى يفػػادى بة ػ
ابمحاكـ ابى ابرة ع ابى ق انعنها اب طنعل عند يفسعر أحكاـ االيفاقعل .
 – 94القاعدة الواجبة التطبيق عمى المسائل التى أغفمت االتفاقية تنظيميا :
يضمنت ابمادة  4/7نصا عقضػى ويحدعػد ابقاعػدة ابيػى يطوػؽ عيػى ابمسػائؿ ابيػى نظميهػا
االيفاقعل وابنص عيى أف  { :صفحة } 226
" ابمسائؿ ابميعيقل وابم ض عات ابيى يحكمها هذو االيفاقعل ال ع ةد وشأنها نص صػرعم
و عقضػػى عهػػا قػػا بيموػػادئ ابعامػػل ابيػػى يقػ ـ عيعهػػا و عنػػد عػػدـ ةػ د هػػذو ابموػػادئ و عقضػػى
عها قا بيقان ف اب اةب ابيطوعؽ حسوما يشعر ق اعد ابقان ف ابد بى ابخاص " .
ععػػرض هػػذا ابػػنص بيحابػػل ابيػػى ععػػرض عهػػا أمػػاـ ابمحػػاكـ اب طنعػػل ن ػزاع عثعػػر يطوعػػؽ
االيفاقعل كابيزاـ ابوائع ويسيعـ وضاعل مف ابن ع ابميفػؽ عيعػ وػعف طر ػى عقػد ابوعػع و هػذا االبيػزاـ
عػػدخؿ ضػػمف نطػػاؽ االيفاقعػػل و ػػإذا طيػػب ابمشػػيرى اوطػػاؿ ابعقػػد عيػػى أسػػاس ابػيػػط ػػى صػػفل
ة هرعػػل بيوضػػاعل محػػؿ ابوعػػع
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و ػػإف هػػذو ابمسػػأبل بػػـ ينظمهػػا ايفاقعػػل ععنػػاو فػػى هػػذو ابحابػػل

عقضى عها قا بيموادئ ابعامل ابيى يق ـ عيعها هذو االيفاقعل و هذو ابموادئ اف بـ عنص عيعها
صراحل عها و مف ابعسعر أف نسيخيصها مف مةم ع نص ص االيفاقعل مف األعماؿ ابيحضعرعل
به ػػا و ابمناقش ػػات ابي ػػى دارت ػػى ابم ػػميمرات ابد بع ػػل ابي ػػى ي ب ػػت اع ػػدادها و منه ػػا األخ ػػذ ومو ػػدأ
سيطاف اإلرادة و مراعاة ابي ازف وعف ابي ازمات طر ى ابوعػع و ابنظػر ابػى صػابم ابيةػارة ابد بعػل و
ابيضععؽ مف اةازة سخ ابعقد عند اإلخقؿ وأحد ابيزاماي
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عطػػاوؽ نػػص ابمػػادة  4/7مػػف ايفاقعػػل ععنػػا نػػص ابمػػادة  17مػػف ابقػػان ف ابم حػػد اليفاقعػػل
الهاى سنل  1961و اال أف نص ايفاقعػل ععنػا أضػاؼ مػا بػـ عيضػمن ابقػان ف ابم حػد هػ ابػنص
عيى يطوعؽ ابقان ف اب اةب ابيطوعؽ قا بق اعد اإلسناد ابيى عحعػؿ ابعهػا ابقػان ف ابػد بى ابخػاص
و بػذبؾ ػإف ايفاقعػل ععنػا ييػرؾ مةػاال ػى هػػذو ابحابػل بيطوعػؽ ابحيػ ؿ ابػ اردة ػى ابقػ انعف اب طنعػػل
عند عدـ اسيخقص ابموادئ ابعامل ابيى يق ـ عيعها ايفاقعل ععنا  { .صفحة } 227
عقحػػظ أف ابموػػادئ ابعامػػل ابي ػ يق ػ ـ عيعهػػا ايفاقعػػل ععنػػا عمكػػف ابوحػػث عنهػػا ػ ابػػنظـ
ابقان نعػػل بيػػد ؿ ابميعاقػػدة و وحعػػث نسػػيخيص ابموػػادئ ابمشػػيركل بهػػذو ابػػنظـ يعيوػػر ومثاوػػل ق اعػػد
عامل بقيفاقعل .
 – 95نية المتعاقد كأساس لمتفسير :
ابمفػػر ض أن ػ ال محػػؿ بيوحػػث عػػف نعػػل ابميعاقػػدعف و عنػػد ض ػ ح عوػػارة ابعقػػد و يقػػرر
ابمادة  1/114مف ابيقنعف ابمدنى ابمصرى هذا ابمودأ وق بها اذا كانت عوارة ابعقد اضػحل و ػق
عة ز االنحػراؼ عنهػا عػف طرعػؽ يفسػعرها بييعػرؼ عيػى ارادة ابميعاقػدعف  .عوػرر هػذا ابحكػـ وػأف
االنحػراؼ عػػف عوػػارة ابعقػػد اب اضػػحل عػ مخابفػػل بيقػػان ف و أمػػا اذا كػػاف هنػػاؾ محػػؿ بيفسػػعر ابعقػػد
ػػإف ابفق ػرة ابثانعػػل مػػف ابمػػادة  114مػػدنى مصػػرى يقضػػى وأن ػ عةػػب ابوحػػث عػػف ابنعػػل ابمشػػيركل
بيميعاقدعف د ف اب ق ؼ عنػد ابمعنػى ابحر ػى بدبفػاظ و مػع االسػيهدا ػى ذبػؾ وطوععػل ابيعامػؿ و
مػا عنوػػػى أف عيػ ا ر مػػف أمانػػل ثقػػل وػػعف ابميعاقػدعف و قػػا بيعػػرؼ ابةػػارى ػػى ابمعػػامقت  .أمػػا
عمػػا عيعيػػؽ وعقػػد ابوعػػع ابػػد بى بيوضػػائع و قػػد أشػػارت ابمػػادة  8مػػف االيفاقعػػل ابػػى قاعػػدة ييعيػػؽ
ويفسعر ابيعوعر عف ارادة أحد ابميعاقدعف س ا أكاف هذا ابيعوعػر صػرعحاً أـ ضػمنعاً عسػيخيص مػف
سي ؾ أحد ابطر عف ابميعاقدعف و بػذبؾ ػإف هػذو ابمػادة ال ييصػؿ مواشػرة ويفسػعر ابعقػد مثػؿ ابمػادة
 9مف االيفاقعل و عيى ما سنرى و انما ويفسػعر ابيعوعػر عػف ارادة ابميعاقػد  .عيػى أننػا نقحػظ أف
بيفسػعر ارادة ابميعاقػػد قوػػؿ ابيعاقػػد و أهمعػل وابػػػل عنػػد يفسػػعر عقػد ابوعػػع ابػػد بى بيوضػػائع و يةػػدر
اإلشػػارة ابػػى أن ػ ال محػػؿ بيفسػػعر هػػذو اإلرادة و كمػػا أن ػ ال محػػؿ بيفسػػعر ابعقػػد اال عنػػد غم ػ ض
ابيعوعر أ نص ص ابعقد .
ينص ابفقرة األ بى مف ابمادة  8مف ايفاقعل ععنا عيى أف :

" عك ػ ف يفسػػعر ابيعوعػػر ابصػػادر عػػف أحػػد ابطػػر عف أ أى سػػي ؾ بخػػر{ صللفحة  }228ب ػ و ػ
حد د أغراض هذو االيفاقعل و قا بنعي ابيى ععيمها ابطرؼ اآلخر أ ابيى ال عمكن أف عةهيهػا "
.
عهػػدؼ هػػذا ابػػنص ابػػى يفسػػعر ابيعوعػػر ابصػرعم عػػف ارادة ابميعاقػػدعف أ أى سػػي ؾ بخػػر
عسػيخيص منػ قان نػا هػذا ابيعوعػر وطرعقػل ضػمنعل و عػيـ ابيفسػعر طوقػاً بنعػل ابطػرؼ ابصػادر عنػ
ابيعوعر ميى كاف ابطرؼ ابم ة ابع ابيعوعر ععيـ هذو ابنعل أ عفيرض عػ أنػ ععيمهػا
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 .قػد

يعرضػت ابفقػرة ابثانعػل مػػف ابمػػادة  8مػف االيفاقعػػل بيمععػػار ابػذى عةػػب ايواعػ عنػدما ال عثوػػت عيػػـ
ابطرؼ ابم ة ابع ابيعوعر ونعل ابصادر عن ابيعوعر و أ أف األ ؿ ال عمكف أف عفيرض عػ هػذا
ابعيـ و ذبؾ وابنص عيى أف :
" اذا ب ػػـ عمك ػػف يطوع ػػؽ ابفقػ ػرة ابس ػػاوقل و ػػإف ابيعوع ػػر أ ابس ػػي ؾ اب ػػذى عص ػػدر ع ػػف أح ػػد
ابطر عف و عمكف يفسعرو قا بما عفهمػ شػخص عاقػؿ مػف نفػس مسػي ى ابطػرؼ اآلخػر ػى نفػس
ظر

".
عقحظ أف ابمععار ابػذى أخػذت وػ ايفاقعػل ععنػا ػى ابيعػرؼ عيػى نعػل ابميعاقػدعف مععػار

م ض ػ عى بػػعس مععػػا اًر شخصػػعاً و كمػػا أف نػػص ابمػػادة  8مػػف االيفاقعػػل ععوػػر و ض ػ ح عػػف معػػؿ
االيفاقعػػل ابػػى األخػػذ وػػاإلرادة ابظػػاهرة أكثػػر مػػف ايةاههػػا ابػػى اإلرادة ابواطنػػل و اذ يعػ ؿ عيػػى ابنعػػل
ابيى ععيمها ابطرؼ اآلخر أ عنوػى أف ععيمهػا و ػإذا بػـ عمكػف اب صػ ؿ ابػى هػذو ابنعػل قػاً بهػذا
ابمودأ و إننا نيةػأ ابػى ابمععػار { صلفحة  } 229ابم ضػ عى ابػذى عرضػت بػ ابفقػرة ابثانعػل مػف
ابمػػادة  8هػ مععػػار ابشػػخص ابعاقػػؿ مػػف نفػػس مسػػي ى ابشػػخص ابم ةػ ابعػ ابيعوعػػر ػػى نفػػس
ظر

.
ثػـ يعرضػت ابفقػرة ابثابثػل مػف ابمػادة  8بيعناصػر ابيػى عمكػف االسػيهدا وهػا بييعػرؼ عيػػى

هـ ابشخص ابعاقؿ و ذبؾ وق بها :

" بيحدعػػد نعػػل أحػػد ابطػػر عف أ مػػا عفهم ػ شػػخص عاقػػؿ و عةػػب أف عمخػػذ ػػى االعيوػػارو
ظر ؼ ابحاؿ خاصػل ابمفا ضػات ابيػى يمػت وػعف ابطػر عف و أعػل معػامقت سػاوقل وػعف ابطػر عف
أنفسهـ و ما ةرى عيع ابعرؼ و أى سي ؾ الحؽ بيطر عف " .
عقيرب هذا ابنص مف نص ابمادة  4/114مف ابيقنعف ابمدنى ابمصرى ابػذى عرضػنا بػ
عما يقدـ وشػأف يفسػعر ابعقػد و ػابيعرؼ عيػى نعػل ابميعاقػدعف عكػ ف وػابرة ع ابػى ظػر ؼ ابحػاؿ و
مف ذبؾ ابمفا ضات ابيى يمت وعف ابطر عف و قد رأعنػا عمػا يقػدـ
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أف ابمفا ضػات اف كانػت

ال يعيوػػر يعوع ػ اًر عػػف اإلرادة ال عيريػػب عيعهػػا وػػذايها أثػػر قػػان نى و اال أف ابرة ػ ع ابعهػػا عفعػػد ػػى
ابيعرؼ عيى نعل ابميعاقدعف عند يفسعر ابقصد أ يفسعر ارادة أحد ابميعاقدعف و ما بـ عنص ابعقػد
ذاي عيى اعيوارها كأف بـ يكف .
ك ػػذبؾ عمك ػػف االس ػػيهدا و بييع ػػرؼ عي ػػى نع ػػل ابميعاق ػػدعف وابمع ػػامقت ابس ػػاوقل وعنهمػػػا و
وػػابعرؼ ابةػػارى ػػى ابمعػػامقت و وسػػي ؾ ابميعاقػػدعف وعػػد صػػد ر ابيعوعػػر عػػف اراديهمػػا  .ونػػا
عيػػى ذبػػؾ و ػػإف ابسػػك ت عمكػػف أف ععيوػػر قو ػ ال و اذا كانػػت ابمعػػامقت ابسػػاوقل وػػعف ابطػػر عف أ
ابعرؼ ابةارى ى ابمعامقت عسيدؿ منػ عيػى ذبػؾ و هػ مػا عسػمى وابسػك ت ابمقوػس
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صفحة } 22:
قػػد قضػػت محكمػػل ابػػنقض ابمص ػرعل وػػأف بمحكمػػل ابم ض ػ ع ابسػػيطل ابيامػػل ػػى يعػػرؼ
حقعقػػل ابعقػػد ابمينػػازع عيع ػ اسػػيظهار مدب ب ػ ومػػا يضػػمني عوا اري ػ و عيػػى ض ػ

ابظػػر ؼ ابيػػى

أحاطت ويحرعرو و ما عك ف قد سوق أ عاصرو مف ايفاقات عف م ض ع ابيعاقد ذاي

()79
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عوعف مما يقدـ مدى يشاو ق اعد ابيفسعر وعف ابقان ف ابمصرى ايفاقعل ععنا .
 – 96دور العادات التجارية والتعامل السابق فى تفسير إرادة الطرفين :
يةعػػؿ ايفاقعػػل ععنػػا بيعػػادات ابيةارعػػل أهمعػػل كوػػرى ػػى يك ػ عف عقػػد ابوعػػع و يػػنص ابمػػادة
 1/9مف االيفاقعل عيى أف :
" عييػزـ ابطر ػػاف وابعػػادات ابيةارعػػل ابميفػػؽ عيعهػػا وعنهمػػا مػػا عةػػرى عيعػ ابيعامػػؿ ابسػػاوؽ
وعف ابطر عف " .

عيوػػعف مػػف هػػذا ابػػنص أف بيعػػادة ابيةارعػػل ابيعامػػؿ ابسػػاوؽ أهمعػػل كوػػرى ػػى يفسػػعر ارادة
طر ى ابعقد و مف ذبؾ مثقً إن عمكف اعيوار ابسك ت قو ال ى وعض ابحاالت و هػ مػا عسػمى
وابسػك ت ابمقوػس و وػػرغـ عػدـ ابػػنص صػراحل عيػػى ذبػؾ ػى االيفاقعػػل و ذبػؾ قػػا بػنص ابمػػادة
 1/9مي ػػى ة ػػرت ابع ػػادة ابيةارع ػػل ػػى وع ػػض ابظ ػػر ؼ أ ة ػػرى
ابساوؽ وعف ابطر عف عيى اعيوارو كذبؾ

()14

{ صلللفحة  }231ابيعام ػػؿ

 .عظهر هنا د ر ابعادة ابيةارعػل أ ابيعامػؿ ابسػاوؽ

ى يفسعر ارادة ابم ة ابع ببعةاب .
أمػػا ابفق ػرة ابثانعػػل مػػف ابمػػادة  9مػػف ايفاقعػػل ععنػػا إنهػػا يشػػعر ص ػراحل ابػػى أهمعػػل ابعػػادات
ابيةارعل ى يفسعر ارادة ابطر عف س ا وابنسول بيك عف ابعقد أ وابنسول بيفسعر أحكاـ ابعقد ذاي و
يقرر :
" ما بـ عيفؽ وعف ابطر عف عيى ابعكس و ععيور أنهما قد ايفقا ضمنا عيى أف عسػرى عيػى
ابعقػػد وعنهمػػا أ عيػػى يك عن ػ و ابعػػادة ابيةارعػػل ابيػػى ععيمػػاف وهػػا أ عةػػب أف ععيمػػا وهػػا و ابيػػى
يكػ ف معر ػػل بيكا ػػل ػػى مةػػاؿ ابيةػػارة ابد بعػػل عراععهػػا ابميعاقػػد ف عػػادة ػػى ابعقػ د ابد بعػػل ػػى
نفس ن ع ابيةارة محؿ ابيعاقد " .
ععنػى هػػذا ابػنص أف ابعػػادة ابيةارعػل يعيوػػر ميزمػل طوقػاً اليفػاؽ ضػػمنى غعػر ظػػاهر وػػعف
ابميعاقدعف و ميى كاف طر ا ابعقد ععيماف أ عةب أف ععيما وهذو ابعادة و بكف يحدد ابفقرة ابثانعل
م ػػف ابم ػػادة  9وع ػػض ابميطيو ػػات ابقان نع ػػل بك ػػى يعيو ػػر مث ػػؿ ه ػػذو ابع ػػادة ميزم ػػل بيميعاق ػػدعف ذب ػػؾ
واشػػيراط أف يكػ ف معي مػػل بيكا ػػل ػػى مةػػاؿ ابيةػػارة ابد بعػػل ػػى نفػػس نػ ع ابيةػػارة محػػؿ ابيعاقػػد و
عراععها ابميعاقد ف عادة ى هذا ابمةاؿ .
عهدؼ هذا ابنص ابى منم قعمل قان نعل كوعرة بيعادات ابيةارعل ابسائدة ى مةاؿ ابيةارة
ابد بعػػل ػػى نػ ع معػػعف مػػف أنػ اع ابنشػػاط و عيػػى سػػوعؿ ابمثػػاؿ و ػػى ابيةػػارة ابد بعػػل بيحوػ ب ػػإف
ابعادات ابيةارعل ابيى عيوعها ابميعاقد ف ى وعع ش ار ابحو ب ى ابس ؽ ابػد بى عةػب احيرامهػا
قان ناً عند يفسعر عقد وعع عك ف محي هذا ابن ع مف ابيةارة
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عقيػػؿ هػػذا ابػػنص مػػف أهمعػػل ابعػادات ابيةارعػػل ابمحيعػػل ابيػػى يعر هػػا ابوعػ ع اب طنعػػل و ال
عيوعهػػا ابميعاقػػد ف عػػادة ػػى ابمعػػامقت ابد بعػػل و هػػى عػػادات ال عمكػػف أف ععيػػرؼ وػػد بعيها ألف
ابطرؼ ابميعاقد األةنوى ال ععيمها ال عفيرض ع أف ععيمها .
يرةػػع أهمعػػل ابعػػادات ابيةارعػػل ػػى مةػػاؿ عقػػد ابوعػػع ابػػد بى ابػى أنهػػا يسػػيمد ابزامهػػا مػػف
االيفاؽ ابضمنى وعف ابميعاقدعف عيى األخذ وها و ى هذا يػيب ايفاقعػل ععنػا ارادة ابطػر عف عيػى
أحكامها .
المبحث الثانى
إثبات عقد البيع الدولى لمبضائع
 – 97مبدأ حرية شكل العقد :
ععيور مودأ حرعل يك عف اثوات ابيصػر ات ابيةارعػل و مػف ابموػادئ ابمسػيـ وهػا ػى مخييػؼ
ابنظـ ابقان نعل  .وابرغـ مف أف ايفاقعل ععنا يعاب ابوعع ابد بى بيوضائع ينص صراحل عيى أن
ال عشػػيرط أف عك ػ ف ابوعػػع يةارع ػاً بكػػى عخضػػع ألحكامهػػا و اال أن ػ مػػف ابمقػػرر أف هػػذو االيفاقعػػل
ينصرؼ أحكامها أساسا ابػى ابوعػع ابيةػارى ابػد بى و بػذبؾ بػـ عكػف مػف ابػرعػب أف يقػرر االيفاقعػل
مودأ حرعل كؿ مف يك عف اثوات عقد ابوعع ابد بى بيوضائع.
ينص ابمادة  11مف االيفاقعل عيى أف :
" ال عش ػػيرط اوػ ػراـ عق ػػد ابوع ػػع ال اثوايػ ػ وابكياو ػػل و ػػق عخض ػػع ابعق ػػد ألى ش ػػرط ش ػػكيى.
عمكف اثوات ابعقد وأى طرعؽ مف طرؽ اإلثوات وما عها ابوعنل " و مف هذا ابػنص عوػعف أف عقػد
ابوعع ابد بى بيوضائع ععيور قا اليفاقعل ععنا عقداً رضائعاً بعس عقداً شػكيعاً و يػـ يشػيرط إلوػراـ
هذا ابعقد أف عفرغ ى شكؿ مععف  { .صفحة } 233
مف ناحعل أخرى و إف االيفاقعل قررت أعضا عػدـ خضػ ع اثوػات هػذا ابعقػد بشػكؿ معػعف
و ه عخضع بمودأ حرعل اإلثوات و عة ز اثواي وكا ل طرؽ اإلثوات ومػا ػى ذبػؾ شػهادة ابشػه د
.

قػػد ةػػا نػػص ابمػػادة  11مػػف ايفاقعػػل ععنػػا عيػػى هػػذا ابنح ػ بعسػػيةعب بحاةػػات ابيةػػارة
ابد بعل و ابيى ييحرر مف قع د ابشكؿ عند اوراـ عقد ابوعع ابد بى .
 – 98شرط التحفظ عمى مبدأ حرية تكوين واثبات العقد :
اذا كػػاف موػػدأ حرعػػل يك ػ عف اثوػػات عقػػد ابوعػػع ابػػد بى بيوضػػائع ه ػ األصػػؿ ق ػاً ألحكػػاـ
ايفاقعػػل ععنػػا و ػػإف االيفاقعػػل ارعػػت أف قػ انعف وعػػض ابػػد ؿ و قػػد ييطيػػب شػػكقً مععنػاً بيكػ عف عقػػد
ابوعع و بذبؾ ضعت االيفاقعػل يحفظػاً عيػى موػدأ حرعػل شػكؿ ابعقػد و عةعػز بيػد ؿ ابيػى يأخػذ وػ و
أف يطوؽ ابقاعدة ابيى عأخذ وها قان نها ابػ طنى ميػى كػاف اةػب ابيطوعػؽ عيػى ابعقػد قػاً بق اعػد
ينازع ابق انعف و اذا كاف هذا ابقان ف عيطيب ابكياول كشكؿ بيعقد.
بذبؾ نصت ابمادة  14مف االيفاقعل عيى أف :
" ال يطوػػؽ وخصػ ص كػػؿ مػػف ابمػػادة  11ابمػػادة  49ابقسػػـ ابثػػانى مػػف هػػذو االيفاقعػػل (
ابميعيقل ويك عف عقد ابوعػع ) ابيػى يسػمم وػأف عػيـ عقػد ابوعػع أ أى يعػدعؿ أ انهػا بػ وابي ارضػى
أ وػػأف عص ػػدر اإلعة ػػاب أ ابقوػ ػ ؿ أ أى يعوع ػػر ع ػػف اإلرادة ػػى أى ش ػػكؿ بخ ػػر غع ػػر ابكياو ػػل و
عنػػدما عكػ ف مركػػز أعمػػاؿ أحػػد ابميعاقػػدعف ػػى د بػػل ميعاقػػدة يكػ ف قػػد أخػػذت وػػابيحفظ ابػ ارد ػػى
ابمادة  96مف هذو االيفاقعل  .ال عة ز بيميعاقدعف مخابفل هذو ابمادة أ يػععر أثرها " .
عقحظ عيى هذا ابنص ما عأيى :
 – 1عشعر ابى عدـ يطوعػؽ ابمػادة  11ابيػى رأعنػا حكمهػا ػى ابونػد ابسػاوؽ ابيػى يقضػى
ومودأ حرعل شكؿ عقد ابوعع  .كػذبؾ { صلفحة  } 234ابمػادة  49مػف االيفاقعػل ابيػى يقػرر قريهػا
األ بػى أف عقػد ابوعػع عمكػف يعدعيػ أ انهػامو ومةػرد ي ارضػى ابطػر عف  .وعنمػا يقضػى ابفقػرة ابثانعػل
منها وأف ابعقد ابمكي ب ابذى عيضمف شرطاً عيطيػب أف عػيـ أى ايفػاؽ عيػى يعػدعؿ أ انهػا ابعقػد
وابكياوػػل إن ػ ال عكفػػى ابي ارضػػى بيعػػدعؿ أ انهػػا ابعقػػد عيػػى أعػػل حػػاؿ ػػإف سػػي ؾ أحػػد ابطػػر عف
عمكف أف عمنع مف ابيمسؾ وهذا ابنص اذا اعيمد ابطرؼ اآلخر عيى هذا ابسي ؾ  .كذبؾ عشعر
نػص ابمػػادة  44ابػى عػػدـ يطوعػؽ أحكػػاـ ابقسػـ ابثػػانى مػف االيفاقعػػل ابػذى عيضػػمف ق اعػد اإلعةػػاب
ابقو ؿ  .أى أف ابنص عشعر ابى عدـ ابيقعد وأحكاـ االيفاقعػل ابيػى ال يشػيرط شػكقً مععنػاً بييعوعػر

عػػف اإلرادة عنػػد او ػراـ عقػػد ابوعػػع اذا كػػاف مركػػز أعمػػاؿ أحػػد ابميعاقػػدعف ػػى د بػػل ميعاقػػدة أخػػذت
وابيحفظ اب ارد ى ابمادة  96مف االيفاقعل .
 – 4يقضى ابمادة  96مف االيفاقعل وإعراد يحفظ مف شأن و أن عة ز ألعػل د بػل ميعاقػدة
عيطيب قان نها أف عورـ عقد ابوعع أ عثوت وابكياوػل و أف يعيػف ػى أى قػت طوقػاً بيمػادة  14مػف
االيفاقعل وأف نص ص ابمادة  11ابمػادة  49ابقسػـ ابثػانى مػف االيفاقعػل
ابقو ؿ ) ابيى يسمم وأف عيـ عقد ابوعع أ يعدعي أ انهػامو

( ابميعيػؽ واإلعةػاب

وابي ارضػى أ أف عصػدر اإلعةػاب

أ ابقوػ ؿ أ أى يعوعػػر عػػف اإلرادة ػػى أى شػػكؿ غعػػر ابكياوػػل و وػػأال يطوػػؽ هػػذو األحكػػاـ اذا كػػاف
مركػػز أعمػػاؿ أى مػػف طر ػػى ابعقػػد ػػى هػػذو ابد بػػل ( أى ابد بػػل ابيػػى يعيػػف األخػػذ وػػابيحفظ ابمشػػار
ابع ى ابمادة . ) 96
عقح ػػظ أف ه ػػذا اب ػػيحفظ ال عش ػػيرط بنف ػػاذو األخ ػػذ وػ ػ عن ػػد ابيص ػػدعؽ عي ػػى االيفاقع ػػل أ
االنضماـ ابعها انما عمكف األخذ و ى أى قت و أى يسػيطعع أف يعيػف أعػل د بػل ميعاقػدة األخػذ
وهذا ابيحفظ حيى وعد االنضماـ ابى االيفاقعل .
 – 7يمكػد ابةميػػل األخعػرة مػػف ابمػادة  4/14مػػف االيفاقعػل أف نػػص ابمػادة  14ععيوػػر بمػ اًر
ق عة ز بيميعاقدعف ابنص عيى مخابفي أ يػععر حكم أ أثرو  {.صفحة } 235
 – 99المقصود بالكتابة فى اتفاقية فيينا :
رأعنػػا مػػف عػػرض ابنص ػ ص اب ػ اردة ػػى ايفاقعػػل ععنػػا وشػػأف شػػكؿ ابعقػػد و أف األصػػؿ ه ػ
حرع ػػل ش ػػكؿ عق ػػد ابوع ػػع و االس ػػيثنا أف يأخ ػػذ وع ػػض اب ػػد ؿ وػ ػابيحفظ ابػ ػ ارد ػػى ابم ػػادة  96م ػػف
االيفاقعل و يطوؽ أحكاـ ق انعنها ابيػى ييطيػب ابكياوػل كشػكؿ إلوػراـ عقػد ابوعػع أ كشػرط إلثوايػ .
عقصػػد وابكياوػػل و كػػؿ محػػرر مكيػ ب صػػادر عػػف ابميعاقػػدعف  .عيػػى أف معنػػى ابكياوػػل ػػى مةػػاؿ
قان ف ابيةارة ابد بعػل و

قػا بقيةػاو ابحػدعث ال عشػمؿ قػط كػؿ محػرر مكيػ ب عثوػت أنػ صػادر

عف أحػد ابميعاقػدعف أ عنهمػا معػا ذبػؾ وي قععػ ممػف صػدر عنػ و وػؿ عشػمؿ ابمحػرر ابمكيػ ب
قا بيمعنى ابحدعث ى قان ف ابيةارة ابد بعل أى محرر عثوت ارساب مف أحد ابطر عف ابى اآلخر

ب بـ عكف م قعاً وخػط ابصػادر منػ هػذا ابمحػرر مػف ذبػؾ ابورقعػل ابػييكس  .بػذبؾ نصػت ابمػادة
 17مف ايفاقعل ععنا عيى يقنعف هذا ابمودأ صراحل و يقرر أن :
" ى يطوعؽ أحكاـ هذو االيفاقعل و يشمؿ ابكياول و ابورقعل ابييكس "
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ىوامش الفصل الثانى
( )1( )1أنظر ما يقدـ رقـ . 14
( )4( )4محسف شفعؽ رقـ  419ص 174
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( )7( )7شيعشيرعـ ص . 18
( )1( )1األسػػػياذ ابسػػػنه رى ػ ػػى اب سػػػعط و ةػ ػ ػ  1و ابمةي ػػد األ ؿ و ابطوع ػػل ابثابث ػػل سػ ػػنل
 1981رقـ  74ص . 417
( )1( )1نق ػػض م ػػدنى ػػى  19ع نعػ ػ  1969و مةم ع ػػل أحك ػػاـ اب ػػنقض و ابس ػػنل  44رق ػػـ
 119ص . 1417
( )6( )6ابسنه رى و ابمرةع ابساوؽ رقـ  144ص  461و . 464
( )7( )7نقض مػدنى ػى  9و ارعػر  1967و مةم عػل أحكػاـ ابػنقض و ابسػنل  18رقػـ 14
ص . 771
( )8( )8ابسنه رى و رقـ  141و ص . 461
( )9( )9ابسنه رى و رقـ  144و ص . 461
( )14( )14نقحظ أف صعاغل نص ابفقرة ابثانعل مف ابمادة  11مف االيفاقعػل ػى ابنسػخل
ابفرنسعل يخييؼ عف ابنسخل اإلنةيعزعل و اذ ةا ى ابنسخل ابفرنسعل أف ي ةع ابعرض
ابى أشخاص غعر محددعف  personnes indéterminéeععد مةرد دع ة ابى اإلعةاب .
أما ابنص اإلنةيعزى قد قرر أف ابعرض ابم ة ابى غعر شخص أ أشخاص محددعف
ععػػد مةػػرد دعػ ة بيقػػدعـ اعةػػاب و وعػػد أف ابمعنػػى ابػػذى عمكػػف أف عسػػيخيص مػػف ابنصػػعف

ابفرنسػػى اإلنةيعػػزى احػػد عيػػى ابنح ػ ابػػذى عرضػػنا ب ػ ػػى ابمػػيف و ابمقص ػ د ي ةع ػ
ابعرض ابى ابةمه ر .
()11( )11

 464هػ ػ ػػامش  41مػ ػ ػػف ابصػ ػ ػػفحل

ابسػ ػ ػػنه رى و رقػ ػ ػػـ  144و ص 461

األخعرة .
()14( )14

ابسنه رى  :ابمرةع ابساوؽ رقـ  81و ص 447

()17( )17

ابسنه رى و رقـ  147و ص . 461

()11( )11

ابسنه رى و رقـ  141و ص 461

()11( )11

شيعشيرعـ ص . 14

()16( )16

. 448

. 466

و ( ) 17ابسنه رى رقـ  141ص . 467

()18( )18

محسف شفعؽ و رقـ  447ص . 179

()19( )19

محسف شفعؽ هامش  4مف ص . 114

()44( )44

ابسنه رى و ابمرةع ابساوؽ رقـ  117ص  484ما وعدها .

( )41( )41شيعشػيرعـ ص  . 11طوقػا بػنص ابمػادة  9مػػف االيفاقعػل ابػ اردة وشػأف يفسػػعر
ابعقد و عييزـ ابميعاقػداف وابعػادات ابيةارعػل ابيػى عيفقػا عيػى االبيػزاـ وهػا كػذبؾ وابيعامػؿ
ابساوؽ وعنهما  .أنظر ما سعأيى الحقاً وشأف يفسعر ابعقد ى ابفصؿ ابثانى .
()44( )44

محسف شفعؽ رقـ  474ص . 114

()47( )47

ابسنه رى رقـ  111ص . 477

( )41( )41عوػػر ابػػنص ابفرنسػػى عػػف عوػػارة " وصػػفل خاصػػل " وكيمػػل  notammentأم ػػا
ابػنص اإلنةيعػزى قػد عوػر عػف هػذا ابمعنػى وعوػارة  among other thingsهػ يعوعػر
أكثر صراحل ى أف ابيحدعد اب ارد ى ابنص عيى سوعؿ ابمثاؿ بعس حصرعا.
()41( )41

شيعشيرعـ ص . 16

()46( )46

محسف شفعؽ و رقـ  474ص . 111

( )47( )47كػػذبؾ يضػػمف ابقػػان ف ابم حػػد اليفاقعػػل الهػػاى سػػنل  1961حكمػػا بػػـ عػػرد ػػى
ايفاقعػػل ععنػػا عقضػػى وأنػ ميػػى كػػاف اإلعةػػاب شػػف عاً ةػػب أف عكػ ف ابقوػ ؿ رعػػا اال اذا
ايضم مف ابظر ؼ ايةاو نعل ابم ةب ابى منم ابمخاطب مهيل بييفكعر ( ابمػادة ) 1/8
.
()48( )48

محسف شفعؽ رقـ  471ص . 111

()49( )49

انظر ما يقدـ رقـ . 68

()74( )74

ابسنه رى رقـ  81ص . 448

()71( )71

أنظر ما يقدـ رقـ . 77

()74( )74

أنظر ما يقدـ رقـ . 71

( )77( )77اعيمػػدنا ػػى عرضػػنا ابم ػ ةز بهػػذو ابنظرعػػات عيػػى ممبػػؼ األسػػياذ ابسػػنه رى
ابمشار ابع عما يقدـ و مف رقـ  147ابى رقـ  146ص . 714 – 749
()71( )71

شيعشيرعـ ص . 78

()71( )71

محسف شفعؽ رقـ  419ص . 111

( )76( )76عقيرب هذا ابحكـ مف رأى عق ؿ وػ ابػدكي ر أحمػد ابشػعيى ػى رسػابي يكػ عف
ابعقد يفسعرو ى ابقان ف ابمصرى ابةدعد ص  18أشار ابع األسياذ ابسنه رى ابمرةع
ابسػاوؽ ص  841و هػ أف ابنعػل ابمشػػيركل بيميعاقػدعف ييمثػػؿ ػى اإلعةػػاب ابم ةػ مػػف
ابم ةػب ابػى ابطػرؼ اآلخػر و مفه مػاً عيػى ابنحػ ابػذى أخػذ وػ ابطػرؼ اآلخػر أ كػػاف
عسيطعع أف عأخذ و و اإلعةاب عصدر مف ابم ةب عييقاو ابطرؼ اآلخػر و عفهمػ أ
ك ػػاف عس ػػيطعع أف عفهمػ ػ عي ػػى نحػ ػ مع ػػعف و ه ػػذا ابفه ػػـ ابحاص ػػؿ ع ػػق أ ابمس ػػيطاع
يحصعي ه ابذى عقؼ عندو ألن ه ابقدر ابميعقف ابذى عيققى عندو ابميعاقداف .
()77( )77

أنظر ما يقدـ رقـ . 66

()78( )78

أنظر ما يقدـ رقـ . 71

( )79( )79نقض مدنى ػى  16مػاع سػنل  1967مةم عػل ابػنقض ابسػنل  18رقػـ 114
ص  1441نقػػض مػػدنى ػػى  41مػػاع سػػنل  1964ابمةم عػػل ابسػػنل  17ص .967
عيى أف ابيكععؼ ابقان نى ابصحعم بما قصدو ابميعاقداف انزاؿ حكـ ابقان ف عيػى ابعقػد
ه مسأبل قان نعل يخضع برقاول محكمل ابنقض و أنظػر نقػض مػدنى ػى  9مػارس سػنل
 1974ابمةم عل ابسػنل  47رقػـ  49ص  476نقػض مػدنى ػى  4ع نعػ سػنل 1974
ابمةم عل ابسنل  41رقـ  114ص . 911
()14( )14

شيعشيرـ ص . 14

()11( )11

شيعشيرـ ص . 11

