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 مقدمة : 

قسم      ضاري و ااقتصادي بن الشعوب . وت م وسائل ااتصال ا يعد التبادل التجاري أول و أ
ية بن أشخاص إقليم  التجارة إ داخلية و خارجية ، حيث تشمل اأو التعامات التجارية الوط

 أي، الدولة الواحدة ، و تشمل الثانية التعامات التجارية الدولية بن اأشخاص ي أكثر من دولة
دمات بن اأمم  موع امبادات ي اأموال وا و قد أصبح من  .بن دولتن أو أكثر وتشمل 

ديثة ، حيث تعتر احور الواضح أن التجارة ا تل مركز الصدارة ي العاقات الدولية ا لدولية 
ذ العاقات  .1الرئيسي الذي تدور حوله 

ذ أقدم العصور التجارة الدولية ، و لقد          ماو ماو  او حيث  عرف العام م ذ التجاارة ت كانت 
ضارة، وكان السعي  د اإنسان اساتممال أساباب  الدؤوبا رخائاه ومتعتاه  اا  اود باه أجاوا   ا  ع

ار التجارة الدولية.  أجوائه ، وتربة    تربته ومهارة    مهارته ، أحد العوامل ال أدت إ ازد

الاااام  ااااارة حقيقيااااة إال إلا كاناااات عمليااااات التبااااادل الساااالعي   وبااااذلم ا أماااان أن تمااااون 
ق إن التجارة  ارج ، وقيل  و ا دمي مفتوحة  اي تتالبوا بعملياات  جساددائية كانت  ارة دولياة و
دود اإقليمية للدول. دمي عر ا  التبادل السلعي وا

ادمات الا تقاو تعريف التجارة الدولية بأها  أمنإلن   موع عمليات التباادل ي اأماوال وا
ضو لقواعد وأحمام قانونية خاصة ت  لية للدول .تجاوز القوانن الداخبن دولتن أو أكثر و

ظيم معامات التجارة           ها لت ازع بي ها يؤديان إ وقوع الت ية و تباي ظم الوط إنل تعدد ال
الة الواحدة ، اأمر الذي يشيو  مم ا ية  لول ي القوانن الوط الدولية  ما يرتب عليه اختاف ا

م  عق ذا القلق  أ بة تقف ي طريق تطور التبادل التجاري الدو القلق ي التجارة الدولية أين يعتر 
شيطها و إشاعة الثقة  ديثة . فاستقرار امعامات التجارية الدولية و ت الذي هدف إليه التشريعات ا

ا و إثرا  حضارها . هما و تطوير اقتصاد و طريق الشعوب للتقارب وإقامة السام بي  فيها 
                                                           

شر ، ب وت ،  1  .7، ص  0891حداد مزة ، قانون التجارة الدو ، الدار امتحدة لل
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د           ذ البداية عدم مائمة قواعد القانون الروماي و بالرجوع إ الورا   أنل الرومان أدركوا م
م من سمان  تمن إ روما و    اشئة بن التجار ام لات الطابو الشملي للعاقات التجارية ال
ذ العاقات ما مو  امدن اأخرى ال سيطرت عليها الدولة الرومانية ، هذا حرصوا على إخضاع 

ي الاحق  بقانون الش عوب الذي كان نوا القانون التجاري امشرك بن اأمم. لمن التطور التار
ازعات  ها الداخلية و التمسم بتطبيقها على كافة ام ن قواني كشف عن ا ا الدول  امستقلة إ تق

ازع مواجهة  ية ما أدى إ نشأة حلول الت زاعات الوط اكمها نتيجة لل التزاحم بن امطروحة على 
اصة الدولية . مم الروابط ا  القوانن الداخلية 

هاية من           قد ، لعل من أمها ما يؤدي إليه ي ال ازع عدة أوجه لل هج الت لمن واجه م
اصة . و ما ا شم فيه أنل تطبيق قانون  مم الروابط الدولية ا اختصاص قانون داخلي معن 

الة داخلي على عقد يتسم بطا ذ ا و حل ا يبدو مائما لطبيعة الرابطة العقدية ي  بعه الدو 
طقية بن عقود القانون الداخلي من ناحية و العقود الدولية من ناحية  لمونه قد سوى تسوية    م

 أخرى . 

اجة إ العودة إخضاع العقود الدولية لقواعد خاصة يستجيب مضموها          ا كانت ا و من 
ذا القرن على توحيد القواعد  ذ بداية  إ الطابو الدو هذ العقود ، فعمل اجتمو الدو م

 القانونية امتعلقة بامعامات التجارية الدولية .

ظيم امستمر لل        اصة ،كان بسبب إصرار و إنل حركية الت مم العاقات الدولية ا قانون الذي 
اعين الرا بن ي وضو قواعد خاصة تطبق على نشاطاهم بعيدا عن وصاية  مثابرة التجار و الص
هود معترة لتوحيد القانون الدو  يئة اأمم امتحدة  الدولة . و بذلم على امستوى الدو قامت 

ا م خلق  قيق للم ، ، م بعد ذ امهمة أو امشاركة ي  وكاات قانونية متخصصة من اجل إمام 
ة اأمم امتحدة للقانون التجاري الدو  ة اأمم امتحدة للتجارة و التطور  (CNUDCI)مثل   ،

(CNUCED) ظمات دولية مثل امعهد ة ااقتصادية من اجل أوروبا لأمم امتحدة و م ، اللج
اص الدو ل يم القانونية ي التجارة (UNIDROIT)توحيد القانون ا موعة من امفا . كذلم 
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ظمة التجارة العامية  يئات متخصصة، مثل م الدولية ملها نشاط التوفيق و التوحيد من طرف 
(OMC ) ظمة العامية للجمارك ظمة العامية للملمية الفمرية  (OMD)،  ام  .  (OMPI)، ام

ية و الدولية ، أدى بسرعة إ تطوير  و         اصة ، الوط ظمات العامة و ا موع جهود ام هذا 
موعة من القواعد امتعلقة بالتجارة الدولية و امعروفة دوليا و امقبولة عموما و  قانون مشرك  ، أثل 

ديث   .(Le mercatoria moderne )ال اعترت قانون التجار الدو ا

ظمها عقد البيو         م معامات التجارة الدولية ال ملتها عملية توحيد القواعد ال ت من أ
اضر اأداة الرئيسية ي معامات التجارة الدولية. ذا اأخ  الذي يعتر ي الوقت ا  ، حيث  الدو

جم ، و كذلم ي السرعة و الضمان سهل تد قل ي ا فق  السلو أنل التقدم الذي حققته وسائل ال
م  سبة للتجار ضرورة يتوقف بقاؤ دود و أصبح ااست اد ، أكثر من أي وقت مضى ، بال عر ا
عليه . لمن يشمل البيو الدو من جهة أخرى ، و إن بدا شائعا ، عملية معقدة حيث انه ي مقام 

اص عليه و ال أول كان نظام البيو بفعل طابعه الدو    يقي لتطبيق قواعد القانون الدو  ا
فيذ البيو الدو ي حدل لاته يتطلب ي  وع من العقود . وي مقام ثاي ت ذا ال باتت قاصرة أمام 
قل و التأمن إ    للم ، ما يضو أطراف عقد البيو ي   ا لب اأحيان إبرام عقود أخرى كال

ي ن ية  ضو بالتا ظرف يمون فيه ميو العقود املحقة أو التابعة امع فسها لات طابو دو و 
ها عس  أحيانا.  لقوانن خاصة ها و التوفيق بي

اد حلول للمشاكل ال تواجهها عقود التجارة الدولية بسبب تعدد و اختاف         اولة إ إنل 
اد قواعد موضوعية موحدة ي إطار اات ضو ها من خال إ فاقيات اأنظمة القانونية ال أمن أن 

يم و تعاريف امصطلحات امستعملة ي القواعد اموحدة ي  الدولية ، أ فلت إشمالية اختاف مفا
مل امصاريف ، إ     و تلم العقود ي حدل لاها . فمصطلحات كالتسليم و انتقال امخاطر و 

بقيت خاضعة  للم من امصطلحات امتعلقة بالتجارة الدولية عموما و البيو الدو خصوصا ،
ين ر م وجود قواعد موحدة جا ت ها  للتفس ات امختلفة من طرف امشرعن و القضاة الوط
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يم  ذا بسبب عدم وجود تعاريف و مفا ا امتعلقة بالبيو الدو ، و  ااتفاقيات الدولية كاتفاقية في
 موحدة للمصطلحات .

قة بتوحيد قواعد امعامات التجارية الدولية على و عليه م تقتصر احاوات القانونية امتعل       
ب اأمر إ أبعد من للم ،  ازع إ توحيد القواعد امادية ، و إ ا ل هج الت عملية اانتقال من م
ذا ي إطار خلق صيغ  ارية  حيث ظهر نظام خاص بتوحيد تفس ات امصطلحات التجارية، و 

يم موحدة ي التج ارة الدولية عموما و البيو الدو خصوصا ، ميت تلم مل تعاريف و مفا
 .(Incoterms)الصيغ بقواعد اانموت مز 

ظيم        فبعد أن أدرك رجال اأعمال ي هاية القرن التاسو عشر ضرورة استقال التجارة، قرروا ت
روج  جموعة  م امشاكل ااقتصادية اموجودة و السماح هم با لقا ات دورية أمن هم فيها طرح أ

لول ها . لمن تلم اللقا ات بن التجار م تمن كافية لدراسة كل امش اكل امتعلقة بالتجارة من ا
ظمة دائمة كفضا  للحوار ي  رب العامية اأو ، و هذا قرروا خلق م الدولية خاصة بعد هاية ا
اطق رمي هم أمام السلطات العمومية مختلف الدول. و عليه م  وسط اأعمال و ال تمون ك

ة  ذ اأخ   0891تأسيس  رفة التجارة الدولية ي باريس س موعة من .  ة ال عملت على 
ذا اإطار  م أعماها ي  امسائل القانونية امتعلقة بتوحيد قواعد التجارة الدولية ، و كان من بن أ

يم موحدة جموعة من امصطلحات القانونية امتعلقة بالتجارة الدولية  .      وضو تعاريف و مفا

ارة الدولية كانت فريدة من نوعها على امستوى الدو ، ذ احاولة ال قامت ها  رفة التج       
ذا الصدد . فخلق  رفة التجارة الدولية لتلم الصيغ   ية ي  ر م  وجود بعض احاوات القليلة الوط

ظيم مصطلحات امبادات التجارية الدولية .  كان رد فعل انتظار طويل على ضرورة ت

موع       يم امصطلحات التجارية الدولية اأكثر لقد قامت الغرفة بتجميو  ة من تعاريف و مفا
للم من امهام الرئيسية ال  على أساس أنل استعماا ي التجارة الدولية و بالتحديد ي عقود البيو ، 

ة  دن لس ة امصطلحات التجارية        0890تقرر العمل عليها ي مؤمر الغرفة بل ، م م خلق 
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ية .     و امتخصصة فقط تلف القوانن الوط بدراسة التفس ات امعطاة هذ امصطلحات من طرف 
ية ة بدراسات مقارنة عن امعاي ال قدلمتها القوانن الوط ذ اللج و اممارسات التجارية  و بعد قيام 

حيد معاي للمصطلحات التجارية اأكثر استعماا ي البيو الدو ، قررت  رفة التجارة الدولية تو 
ها مهما كان القانون  يم موحد لمل واحدة م تلم امصطلحات من خال وضو تعاريف و مفا

 الواجب التطبيق على العاقة التجارية الدولية . 

قل           اك مصطلحات  ارية أخرى متعلقة بالتجارة الدولية مثل طرق الدفو الدو و ال
ذ اأخ ة م تصل إ  درجة القبول ال وصلت إليها قواعد اانموت مز من طرف الدو ، لمن 

وحة لتلم امصطلحات . فقط  هم من التفس ات امم ذا بسبب عدم يقي متعاملي التجارة الدولية و 
ا قواعد اانموت مز اعترت عما موحدا لقانون البيو التجاري الدو حيث قدلمت تفس ات  وحد

وع من العقود .موحدة للمصطلحات التجاري ذا ال  ة امستعملة ي 

م مبادرة لتوحيد مصطلحات البيو الدو ، فمانت           كانت قواعد اانموت مز و ا تزال أ
ث ا مصدرا  بداية   رفة التجارة الدولية و كضرورة علمية ي صميم التطبيقات التجارية باعتبار

تسهل مهمتها ، و وجدت الغرفة اممارسات امتعلقة رئيسيا من مصادر قانون التجارة الدولية ح 
اوات  تاج أيضا إ  وعة و  ي ي حدل لاها عديدة و مت باستعمال امصطلحات التجارية 

ا ي إطار قانون التجار الدو .  لتوحيد

ية جديدة ي عام القانون ،             إنل عملية توحيد تفس  بعض مصطلحات التجارة الدولية تق
تاج للبحث ي واقو اممارسات التجارية الدولية ، و عليه المتابات  وانبها القانونية  و اإمام 

ذا اموضوع قليلة .   القانونية ي 

ا إ          ذا اموضوع قليلة ، و ما لو رجع د أن امراجو الفقهية امتخصصة ي  ا  رفوف ممتبات
موعة من  صر ي  ثت بشمل عام ي مفهوم قانون التجارة الدولية  و موجود ا اأعمال ال 

ا  كصورة من صور توحيد قواعد التجارة الدولية . كذلم الدراسات اأكادأية على مستوى جامعات
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ا  بعض احاوات الغ   اوله دراسات اماسر و ا الدكتورا ، باستث هذا اموضوع  قليلة ، فإنه م تت
ابر البحث ي القانون و ااقتصاد . أما الدراسات الفقهية و اأكادأية معمقة ال ق امت ها بعض 

بية هذا اموضوع ،  م الدراسات الفقهية اأج بية هذا اموضوع فهي موجودة ، حيث من بن أ اأج
وان  Frederic Esemaneالدراسة ال قام ها   Usages de la venteي كتاب أول بع

commerciale internationale-Incoterms aujourd’hui et demain   ،و ي كتاب آخر مو 

Yves Derains  وان ديث عن  La pratique des Incoterms بع اول كا المتابن ا ، حيث ت
بية هذا اموضوع  م الدراسات اأكادأية اأج مفهوم الصيغ التجارية الدولية و مضموها . أما عن أ

امعة  Emmanuel Jolivetقام به اك عمل وان  Montpellierي رسالة دكتورا   Lesت ع

Incoterms –étude d’une norme du commerce international-  ذ اولت  ، و لقد ت
ية و اأصولالدراسة كل  وانب القانونية للصيغ التجارية الدولية كذا  التار  . ا

و  بعد اطاعي على بعض من تلم اجهودات الفمرية ، وجدت أنل موضوع مصطلحات         
م تلم  تاج لضرورة البحث فيه لعدة دوافو . من أ التجارة الدولية و بالتحديد قواعد اانموت مز ، 

ديد ا من امواضيو القانونية ا ذا ح الدوافو المشف عن ااطار القانوي لتلم الصيغ باعتبار ة و 
تلعبه ي عقود  ارهم الدولية ،  يتضح مفهومها متعاملي التجارة الدولية بسبب الدور المب  الذي

لو تلم العقود من استعمال الصيغ ال أعدلها  رفة التجارة الدولية لتسهيل امعاملة  فا تماد 
زائر من الدول ال ترتمز  ار  عة  التجارية  . كذلم و باعتبار ا ارجية على است اد امواد امص ها ا

رين على استعمال الصيغ التجارية ي  دون أنفسهم  زائرين  عة ، فإنل امستوردين ا صف مص و ال
م الدولية باعتبار أنل الدول امصدرة تعتمد ي  ا على إدراج تلم الصيغ  81عقود بامائة من عقود

ه هم من أمان و وضوح ي ظام  ما تضم االتزامات ال تقو على عاتق كا طري امعاملة ، و عليه ال
صوص و ي  زائر على وجه ا د متعاملي التجارة الدولية ي ا القانوي للصيغ التجارية يبقى مبهما ع

ذا اموضوع .  ذا ما دفع أيضا للبحث ي   الدول العربية على وجه العموم و 
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ذا امقام دراسة موضوع الصيغ التجارية الدولية طرحت اإشمالية  ح يتس  ي          
يم و القانوني لالتالية:  و ااطار المفا ا ية لصيغ التجارية الدولما  بالنظر إلى مراحل تطور

ي أحكامها التاريخي و القانوني   ا في عقد البيع الدولي ؟ و ما    ؟بحسب دور

ت         ذ الدراسة إ بابن رئيسين ، الباب اأول  ثي قسمت  ح أجيب على إشمالية 
وان  اجة إ توحيد قواعد التجارة الدولية ، أع ازع ا هج الت هج ين تطرقت إ أزمة م بداية لظهور م

ازع ) امالتوحيد  هج الت أساليب إ  تلبحث اأول( م وص)الفصل اأول ( و فصلت فيه تراجو م
ا) البحث الثاي ( ،  الدولية توحيد قواعد التجارة تطرقت إ ظهور الصيغ التجارية الدولية  بعد

ية  م)الفصل الثاي( من خال الدور الرائد لغرفة التجارة الدولية ي للم )امبحث اأول(  إ ما
يفاها )البحث الثاي( . أما الباب الثاي  وان أحمام وضعته الصيغ و تص صيغ التجارية الت ع

دثت عن  الدولية تلم الصيغ )الفصل اأول ( من خال نطاقها )امبحث اأول( و  مدى، حيث 
تلف تطبيقات تلم الصيغ )الفصل الثاي( سوا  على  مضموها )امبحث الثاي( ، م تطرقت إ 

 امبحث الثاي(.  و على امستوى الداخلي )أامستوى الدو )امبحث اأول( 

ذا اموضوع باستعمال كل           ادا إ الدراسات القانونية القليلة السابقة ، قمت بدراسة  است
ي و  هج التار ية  الوصفيمن ام ي ساعدي على تبيان اأصول التار هج التار و كذا امقارن . فام

ا ظهرت بتطور امعاما هج لظهور الصيغ التجارية باعتبار  الوصفيت التجارية الدولية  ، أما ام
هج امقارن تلم مضامن الوصول إ فساعدي على  الصيغ و تفصيل ميو جوانبها القانونية . أما ام

و الدولية أرشدي إ  نقاط التشابه و نقاط ااختاف بن ما جا ت به الصيغ التجارية  و ما 
  الداخلية  .موجود ي ااتفاقيات الدولية و القوانن

          
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب اأول :

 الحاجة إلى توحيد قواعد التجارة الدولية 
 

 

 

 

 



 

 

 الباب اأول : الحاجة إلى توحيد قواعد التجارة الدولية 

مو ،   رك ال حيان بأها  م بشكل كبر    يطلق على التجارة الدولية  كثر من ا كوها تسا
دث  دولة ما مكن  مو ااقتصادي الذي  شاط ااقتصادي لدول العام ، كما أن ال زيادة ال

دمات   .ال تتدخل فيها التجارة الدوليةأن يؤثر على مط السلع وا

مر يتطلب إزالة          وإذا كان مو اقتصاد الدولة يعتمد على زيادة التجارة الدولية ، فإن ا
ظام القانوي  ا ، إذ أن فعالية ال فيذ ذ العقود وضمان ت العوائق ال تواجهها ، لضمان استمرار 

ظم عقود التجارة الدولية ا شك أن له أثر  زيادة حجمها واتساع نطاقها.   الذي ي

ا تعد مسألة القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية   صوص ومن  و با
ديد قانون عقد البيع الدو  ذ العقود ، بوصف أن  ا دراسة  م امسائل القانونية ال تثر من أ

و نظري دون أن يأخذ  رد تفضيل قانون على آخر يتم على  ظيم وحكم العقد ليس  معن لت
ديد القانون الواجب  سبان ذا التحدي ، فالدارسة العلمية تكشف أن  تائج امرتبة على  ال

فيذ العقد أو  مل العملية العقدية ، إذ يتوقف ت مية على  التطبيق يرتب نتائج وآثارًا  غاية ا
فيذ ، وتقوم االتزامات امتقابلة  العقد  على  ، ومدى إمكانية تعديل شروط العقدعدم ت

 ذلك.

م موضوعات البحث ال ف           ازع القوانن  عقود التجارة الدولية من أ تبقى دراسة ت
أثارت وتثر جدًا وخافًا  نطاق الدراسات الفقهية والقضائية والتشريعية امتعلقة ها ، نظراً 

ذ العقود ، والذين أديا وع الكبرين الذين أصابا أماط  غالبية  صبحتإ أن  للتطور والت
اك قيود  ها ، إذ م تعد  ذا التطور بقواعد ونصوص تعا اراة  ية عاجزة عن  التشريعات الوط

ولوجي. ا الذي ياحق التطور العلمي والتك    تقف أمام تطور

رة و ااتفاقيات   هاية القرن اماضي أدى اانفتاح التجاري و اتفاقيات التجارة ا
اص ، التجارية ا        خرى اا احتوته من قواعد موضوعية تتعلق اوضوعات القانون الدو ا



 

 

ظر  قواعد القانون  ولوجي و ااقتصادي و ااجتماعي أدى إ إعادة ال و كذلك التقدم التك
و العامية و إ ا بقواعد  اص و اا  . التسالل عن مصر قواعد الدو ا

 تطبيق امبدأ التقليدي امعروف ابدأ سلطان اإرادة  اختيار القانون العودة إفكانت 
الواجب التطبيق ، مع إمكانية التوسع  مفهوم القانون امختار ليشمل إمكانية اختيار القواعد 

عراف و العادات التجارية الدولية اجة إ توحيد قواعد  . اموضوعية و ا و هذا أصبحت ا
ازع  و تفادي امشاكل ال التجارة الد هج الت ات م ها للخروج من متا ولية ضرورة ا بّد م

هج . ذا ام  تعرض 

موعة من اآليات مثلت  توحيد    إّن خلق قواعد قانونية موحد كان من خال 
موعها قانون التجار الدو ، و كذلك  قواعد موحدة  القواعد اموضوعية و ال يشكل 

موعة من العوائق من أمها إشكالية  لقواعد ذ واجهت  ازع  . لكن عملية التوحيد  هج الت م
يم ال نلمسها  التفسرات امختلفة للقواعد اموحدة .  التعاريف و امفا

مل تعاريفا            موعة من الصيغ ال  ا ظهر دور غرفة التجارة الدولية  وضع  و 
يما موحدة  ، تلك الصيغ متها الغرفة بقواعد اانكوترمز و ميزها عن كل ما مكن أن  و مفا

تلفة ها . يفات      يشاهها من خال مفهوم خاص ها ، و تص

ول عن حاجة توحيد قواعد  دثت  الفصل ا ذا الباب إ فصلن ،  و عليه قسمت 
ذا من خ ازع و  هج الت ة ، و  الفصل التجارة الدولية للهرب من مشاكل م ال آليات معي

ذا السياق . اولت ظهور الصيغ التجارية الدولية    الثاي ت

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 :  اأولالفصل 

هج التوحيد  ازع بداية لظهور م هج الت  أزمة م

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

هج التوحيد   ازع بداية لظهور م هج الت          الفصل اأول : أزمة م

اصة تطور العاقات  نّ إ       ،  العاقات التجارية  ، و بالتحديدا فرض يعلى امستوى الدو
ظيم القانون الداخلي لكل دولة ا مكن له أن يتأقلم ف . تلك العاقات قانونا خاصا و مشركا لت

ظتلك ،  مع صفة الدولية  تلفة كذلك تلك الدول ها أنظمة قانونية خاصة ها ت م و بطريقة 
شخاص ليسو  ، يةقانونال العاقات د  او بالتا ا على بتلك العاقات القانونية  همقيام أمان ع

و الرجوع فامستوى الدو ،  ل الوحيد للتخلص من تلك امشاكل  قانون موحد  كل  إا
 . العام

اص،           اضر  قلب مشاكل القانون الدو ا ازع القوانن  الوقت ا    تقع مشكلة ت
و ذلك بسبب غموض بعض أحكامه و عدم ضبط الكثر من قواعد ، و عليه انقسم الفقهاء 
ذ امشكلة حديثا بعد أن تزايدت  هج معن . و قد تصاعدت  ها عن م إ شيع تدافع كل م
قيقية ال مر ها و الدعوة  زمة ا اد و ا هج قواعد اإس ماعية على م اانتقادات الفردية و ا

اد إ  هج قواعد اإس ج أخرى و  مقدمتها القواعد اموضوعية بعد أن كان م ا جر لصا م
اصة ذات الطابع الدو ا العاقات ا ا فرة طويلة من الزمن على امشاكل ال تثر  . 1مهيم

اص ، فحوا ااستعاضة       هج جديد  القانون الدو ا و قد شهد القرن العشرون مامح م
ية من خال ضوابط مستمدة من  ظم القانونية الوط اد حكم امعامات الدولية لل عن إس
عراف و العادات  ظام خاص ها تشكل معطياته ا ذ امعامات مباشرة ل ا ، بإخضاع  اصر ع

و  2و اممارسات السائدة  التجارة الدولية ، و الواقع أن اللجوء إ القانون التجاري الدو 

                                                           

امعي ،  1  شام ، العقود الدولية و خضوعها  للقواعد اموضوعية ، دار الفكر ا دريةخالد   .4، ص 1002 اإسك
اصة الدولية و الداخلية ، ج  2  مد عكاشة ، التحكيم  العاقات ا مال ،  رة   2، الطبعة 2مصطفى ا ، القا

 .122، ص 2991



 

 

ظام القانوي الذي كان سائدا  العصور الوسطى  أوربا و امسمى ب إحي  Lexاء لذلك ال

mercatoria  1. 

قيقية              سباب ا ول ا ا  امبحث ا اول ذا الفصل إ مبحثن ، ت ا  و عليه قسم
ا إ آليات تو  ازع ، و  امبحث الثاي تطرق هج الت حيد قواعد التجارة ال أدت إ تراجع م

 الدولية و العوائق ال تواجهها .

هج   :المبحث اأول ازعتراجع م  القوانين ت

ازع القوانن    خرة اآونةكان مشكلة ت تقع  قلب  هامأصدى كبر ، حيث  ا
ذ فرة ا تتجاوز  اص ، فم ربعنمشاكل القانون الدو ا ذ امشكلة  ا انعاما ، شغلت   أذ

ذ امشكلة ،  آماهمو راودت  الفقه  بلوغ نتيجة حامة بشأها ، و لكن سرعان ما تصاعدت 
هج التقليدي القائم على قانون  ادو قاعدة  اإرادةنتيجة لعدم كفاية ام هج لاختيار بن   اإس كم

صر  لول امعروضة من قبل العديد من القوانن ذات اارتباط بالعاقة ذات الع ياا ، ما قد  ج
هج من قصور و مود يؤديان  ذا ام . و كذلك ظهور الدول  2نتائج غر مرضية إيشوب 

ذ  خرةبامفهوم امعاصر ترتب عليه ظهور ما يسمى بالعومة ،  ال كان ها دورا كبرا  تطور  ا
ب ااقتصادية و السياسية و وصوا  ها  نون ، فقد ادركت الدول ما يسمى بعومة القا إامذا

اأا تستطيع  أها ى اعزل عن غر ه  نّ إ، و  ن  ها امر ا بد م افع فيما بي تعاوها و تبادها للم
ا الذاتية قيقه اكتفاء اوارد  . 3إشباع حاجاها ال يصعب 

                                                           

قوق ، العدد  1  لة ا ازع القوانن بن الوصف التقليدي ااجرائي و امستحدث اموضوعي ،  ، 1جورج حزبون ، قواعد ت
 . 132، ص  1001الكويت 

ازع القواننعشوش عب 2 ج ت ا ازع م ميد ، ت رة، -دراسة مقارنة -د ا هضة العربية القا  4، ص 2911، دار ال
هضة العربية، رياض    3 ازع القوانن، دار ال زء الثاي، ت اص، ا عم وراشد سامية: الوسيط  القانون الدو ا عبد ام

ة  رة، س  .230ص  2994القا



 

 

ادو قاعدة   اإرادةباعتبار قانون          ذا  أسسي  اإس ازع ، فقصور  هج الت خرم  ا
سسموعة من العيوب تتعلق هذ  إيرجع    ظرية الشخصية  بن ال اإرادة، فتأرجح قانون  ا

ن كان يسمح للمتعاقدين باختيار القانون الواجب التطبيق على العقد ، جعل إو اموضوعية ، و 
موعة من العيوب ، و كذلك  قاعدة  ادفيه  مل و ا اإس ا جعلتها كذلك  صائص ال ميز

ا و انعدام  أمهاالعديد من العيوب  منشدة تعقيد  القانوي فيها . ا

ازع المطلب اأول : هج الت ية في م  عيوب القواعد التق

  

هج قواعد إ             ادن م هج  نّ أ أمهاالعديد من اانتقادات لعل من  إتعرض  اإس ذا ام
لول إ ، و انه يؤدييتسم بشدة تعقيد ي ذلك إ انعدام ، حيث يؤدعدم القدرة على توقع ا

من القانوي هج ا ذا ام  تطبيق قانون ا يتفق مع طبيعة العاقة القانونية . إ، كما يؤدي 

ادقواعد  تعقيد:   أوا    اإس

ازع القوانن كما تصور إ          زاع  فض وامتمثل  وجوب "سافي"ن اهدف التقليدي لت ال
طاق  دفا خياليا على ال زاع يبقى  ظر  ال من خال تطبيق القانون ذاته أيا كانت احكمة ال ت

. فضا عن استخدام الفقه 1يقوم على فكرة فلسفية أكثر من التقييم الواقعي للحالة ، الواسع
ا جان د ظرية امسألة اآب تعابر ونظريات  ظم خر صعبة وغامضة ، ك ولية ونظرية صراع ال

فراد ! ازع صعبا ح على القضاة فكيف با هج الت عل من م زئة العقد ، ما   ونظرية 

مريكيولعل اانتقاد اموجه من قبل الفقيه           كثرأ يعد Currieُ "كري  "ا ذ ا ا شدة  
طاق  ة ُ أنشأناذ يقول "لقد إال تائج machineماك ل تلك امشاكل ، مفرضن بان وحدة ال أ 

خرىسوف تسمو على كل ااعتبارات  ا قد  ا ذ الغاية فإن جل  ة لكي يكون أو  عددنا اماك
خرىقانون دولة واحدة فقط واجب التطبيق من قبل كل الدول  الة مفرضة. وا  شان ح ا

                                                           
1 - Vischer (F), Antagonism Between Legal Security & Search For Justice In The Field Of 
Contracts, R.C.A.D.I., 1974 – II, P.16.  



 

 

ية ان تطبيقها على  أوسياسة  أوتعلم سبب  أون تلم أرض باحكمة يف تاريخ القوانن امع
ظورة  و تغذية  أمامهاالوقائع ام قيق العدالة على وفق القانون. وان دور احكمة  يكون لغرض 

ة تائج دون التسالل عن حكمة  إجراءاتبالبيانات باستخدام  اماك ه ومن م تثبيت ال قياسية معي
ب التفكر  أو تيجة وا  افسة أوح الكام عن تعابر  أوعدالة ال  .مفردات السياسات امت

ازع معقد من عدة جوانب ، من ناحي          هج قاعدة الت ازع ا  نّ أة ياحظ فم قاعدة الت
ها  صر اذا رفع ب إافائدة ترجى م يشأن العاقة القانونية ذات الع ج     القضاء  أمامدعوى  ا

يل نه يفتقد الوظيفة الوقائية ، أي ا هج ،  ذا ام ا يظهر عجز  زاع بن و  ولة دون وقوع ال
فراد ي الوظيفة ا و، و  عدم فائدها قبل  نّ أامة ، و ا شك لقواعد القانون بصورة ع ا قاعدة ت

زاع ها ا تتفق و متطلب إمثرا للقلق ، ما يدعو  أمرايعد  وقوع ال ا ،         ات السرعة جر
منمعامات التجارة الدولية و  و الثبات   . 1القانوي ها ا

ازعيضا ح نتمكن من أو         هج الت اجموعة من ، ا بد من القيام ااستفادة من قواعد م
ية قبل  اد،إا قاعدة، من ذلك تفسر القانون الواجب التطبيق إتوصل ن نأالعمليات الف  س

ديد القاعدة و التكييف القانوي للمسألة ياجبة التطبيق  القانون ،  ج م أاموضوعية  القواعد ،ا
ادقواعد  ذا فضا عن احتمال عدم التوصل فيه اإس ، و قد م 2ديد القانون امذكور  إ، 
ادقواعد  بعض الفقهاء وصف  إتضليل احاكم ، و وصوا  إ أدتبأها قواعد جامدة  اإس

تلفة كاإحالة ، و التكييف و عدم   القانون  إثباتتطبيق قانون القاضي ، تذرعا بأفكار 
ي ج و القانون ا تائج السيئة لتلك القواعد  و الغش  ظام العام ، و ذلك كله لتا ال و ال

 .3امدةا
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خرىو من العيوب       ازع ،  إال وجهت  ا هج الت العاقة القانونية قد ا تكفيها  نّ إم
ادقاعدة  يث يكون من الضروري البحث عن قوانن  إس كم باقي  أخرىواحدة لتغطيتها ، 

زئة امسألة امعروضة امر وارد فيما يتعلق بقواعد زاع ، فعلى ما يبدو أن  اد جوانب ال و  اإس و 
اصة ذات الطابع الدو ، حيث يرر  أثاراما قد يرتب  ياة ا اات ا غر مرغوبة  بعض 

ادمن نطاق قاعدة  إخراجها ذ  إ اإس صوصية  هج القواعد اموضوعية ، فهو جدير  نطاق م
 .1العاقات ذات الطابع الدو 

 القانوني  اأمنتوقع الحلول و انعدام  إمكانيةعدم  ثانيا : 

ادتتخذ قواعد          و ما  بعض الدول من القضاء مصدرا ها اكثر من التشري اإس ع ، و 
ا الوضوح نسبيا لول ،  إ، و بالتا تؤدي يفقد بؤ با بعدم القدرة  أوعدم امقدرة على الت

كم  وضاعامسبقة  ازع  بعض  ا حياالدولية ، فتأي حلول مسائل الت مستجيبة مفهوم  نا
ذا  إعماا، اكثر من كوها القاضي للعدالة ضبطة ، و  ردة و م مرلقاعدة  ول  إيؤدي  ا

هج  كمية  يد القاضي يستخدمها لتحقيق فكرته الشخصية عن العدالة إذا ام .  2وسيلة 
ي قاعدة ميكانيكية  نّ أذلك  ازع  اذا توافرت الصفة الدولية  هاإعمالية حيث يتم آ أوقاعدة الت

زاع ،  ل ال ذا إكان القانون الذي يقود   أيا امسألة  ر  اإعمالليه  ظر عن جو      بغض ال
 . 3أحكامهو مضمون 

ا من ماحظة           ال التجارة الدولية ،  نّ أو ا بد ل ا بالتصاعد   ح قد اخذ م ذا ال
منو يتطلب لذلك نوعا من  إيقاعهذلك اجال الذي يتسم بسرعة  انوي ، و نوعا من اليقن الق ا

القانوي الذي قد يصيبه من جراء اللجوء  اآمنذا اجال يتأثر اكثر من غر بانعدام  نّ أ، حيث 
                                                           

ازع و ااختيار بن الشرائعأمد عبد الكرم سامة،  1 هجا أصوا-علم قاعدة الت اء 2،الطبعة -و م صورة مكتبة ا ،ام
قوق ا أساتذة كلية ا شور اجلة العلوم القانونية وااقتصادية ، يصدر ث م قول ،  ن الطليق للم ديد الر امعة عن  ا

ولمس ، العدد  اد ا ة ا اير ، ، الس  .122، ص  2969ية عشرة ، ي
ميد ، ص  2  .26عشوش عبد ا
هجا، امرجع نفسه، ص  3 ازع وااختيار بن الشرائع أصوا وم  .149أمد عبد الكرم سامة، علم قاعدة الت



 

 

ل مشاكله ، و التجارة الدولية  إ ازع  ااستقرار و الثقة ، فأطراف العملية  إ أحوجقواعد الت
وا على حقوقهم ، فا بد ذات الطابع الدو لالتجارية  ن يعلموا مقدما أي قانون أكي يطمئ

، فانه سيكون با شك قانونا ذا القانون امطبق عليهم مقدما يطبق عليهم ، ح لو امكن تعين
يا غر معد مواجهة التجارة الدولية امتغرة بأثواب جديدة  -. فالعقود التجارية ال مثل  1وط

ر س وي كافة  – ااقتصاد امركز  يد الدولة  أوواء  باد ااقتصاد ا الوعاء الذي 
ظم التشريعية لقانون  إخضاعالعمليات التجارية ، و يتم  ، حيث  اإرادةذ العقود  معظم ال

دود ال يلجأ فيها القاضي  اإرادةيشوب قانون  بعض الغموض و عدم اليقن ، و ذلك  ا
من  اإرادةللبحث عن  ذا البحث الذي يعتمد على قدر معن على  ية و امفرضة ،  الضم

 .    2القاضي

ظيم امباشر لروابط التجارة  أميةو هذا ظهرت          القواعد امادية اموحدة ، ال تتو الت
ازع الذي يؤدي  هج الت ارجية ، على خاف م ارجية لقواعد  إخضاع إا روابط التجارة ا

ظيم التجارة الداخلية ائز 3وضعت لت ن تسري  شأن التجارة الداخلية قوانن أ. فإذا كان من ا
ية ال وضعت خصيصا ها ، و تراعي حاجات و ظروف التج ارة الداخلية ، فمن التجارة الوط

ذ القوانن نفسها على التجارة اأغر امقبول  ال دو ن تطبق  ري   ارجية ، و ال 
تلفة  . 4فتواجهه ظروف 

زاع قد تطبيق نصوص قانونية ثالثا :   ا تتفق مع طبيعة ال

ية ليست قادرة على حكم التجارة الدولية و إ        مرن القواعد الوط وع من  ا ا ب يتعلق 
كم  وضاعانعدام القدرة امسبق  ادو من العيوب ال تواجهها قواعد  الدولية . ا ، نقص  اإس

                                                           
ة 1 درية، س شأة امعارف، اإسك ، ص  2992شام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، م
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ازع وااختيار بن الشرائع  3 هجا –أمد عبد الكرم سامة، علم قاعدة الت  .142امرجع السابق، ص  -أصوا وم
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حياندوليتها  بعض  ال  إفراطها أخرىو تارة  ا تطبيق  إ تلك الدولية ، ما يؤدي بطبيعة ا
زاع  . 1نصوص قانونية ا تتفق مع طبيعة ال

سبة إفراط قواعد       ادفبال ية لقاعدة  دوليتها ، فهذ صفة لصيقة بالطبيعة امتعد اإس
اد يالقانون  أوتطبيق القانون الوط  إ، و ال تؤدي  اإس ج على قدم امساواة ، و بذلك  ا

ادقاعدة  نّ أقصور ناجم من  إتقود الطبيعة امتعدية  ال لقانون  اإس تعقد ااختصاص  
اسب ااعراف بعقد ااختصاص كاما لقانون القاضي ، و ذلك   ما يكون من ام ي ، بي اج
اصة الدولية ، مثل  اجاات ال يزداد اتساعها بتطور الدور الذي تقوم به الدولة  العاقات ا

ليةماية ناقص   .2ا

سبة افتقار أ         ادقواعد ما بال مسألة دولية لقانون  إخضاعللدولية ، فيكون ذلك   اإس
ذ القواعد ، و ا شك  داخلي ، حسبما ل خصوصية  نّ أتقضي به  ا طوي على      ذلك ي

ادانصار قواعد  نّ أذ إة بعض العاقات الدولية . و طبيع ظرون للبيع الدو كما لو كان  اإس ي
اصة  خليا ،بيعا دا ياة ا ضع للقانون الداخلي ، غاضن الطرف عن مقتضيات ا و بالتا 
 . 3الدولية

                                                           
سن ،اتفاقية  1 ممشفيق  هضة العربية -دراسة  قانون التجارة الدولية-امتحدة بشأن البيع الدو للبضائع ا دار ال

رة،  . 2،ص2911القا
ميد  عشعوش 2  .22،مرجع سابق،صأمد عبد ا
ا  3 ل قاعدة  نّ أن ندرك أا بد ل ادا ياة الدولية يتعارض مع  اإس اجات و خصوصيات ا اهدف ااجتماعي لعلم ، 

ياة  اجتمع ، حيث  رة اجتماعية ، يوجد ليواجه مشكات ا امشكات ال توجد   نّ أالقانون بوجه عام ، فالقانون ظا
تمع  تلف عن تلك ال توجد  تمع معن  تلف عن تلك ال توجد   خر. و بالتا فان القواعد القانونية آتمع معن 

ة ، فإذا كان  مر كا اجتمعن تكون دائما متباي ياة الداخلية  إقامةكذلك فكيف مكن بالتا   ا التطابق بن مشكات ا
ياة الدولية لأفراد ، ا معه نقل ال نّ إو بن مشكات ا قواعد القانونية ااختاف و التباين بن نوعي تلك امشاكل ، ا مك

ياة الداخلية  اصة با ياة الدولية ، حيث  إا خرةخصوصيات روابط و عاقات تلك  نّ أميدان ا اد، يقتضي  ا حلول  إ
. و كذلك سامة ، نظرية 194،ص  و قواعد تتفق و تتاءم و معطياها الذاتية . سامة ، قانون العقد الدو ، مرجع سابق

اص و قانون التجارة الدولية العقد الدو الط رة –دراسة تأصيلية انتقالية -ليق بن القانون الدو ا هضة العربية  القا دار ال
 294، ص 2919،



 

 

هج قاعدة          ادفخروج م ظيم الروابط  اإس هجا غريبا لت ه م عل م ذ ااعتبارات  عن 
نه يفتقد  الصفة الدولية ، فتدويل الروابط القانونية يقتضي تدويل القواعد القانونية  إالدولية ، 

كمه  .  1ال 

هج قواعد  إن اانتقادات ال وجهت أو بذلك نستطيع القول      ادم ، عادت عليه  اإس
هج قواعد  أظهرتببعض الفوائد ، حيث  دود ال يفرط فيها م ادانه  ا        دوليتها اإس

دما يبدو عدم ماءمته ها ، إا انه  ه و خاصة ع در التخلي ع و يفتقد لتلك الدولية ، فانه 
هج قواعد  إفراطدر التفرقة الدقيقة بن  ادم افتقاد لتلك الدولية ، و ذلك  أو دوليته ،  اإس

ة  كل حالة  . 2اختال امعا

ازع الدولية       دما تفتقد قاعدة الت ا و فع ب استبعاد تطبيق القواعد اموضوعية  إحال، فانه 
اص ازع مفرطة  الدولية ،  3 القانون الدو ا دما تكون قاعدة الت . و على خاف ذلك ، ع

فانه يوجد عاج لذلك باللجوء ما يسمى بالقواعد ذات التطبيق الضروري ُقواعد البوليسأ ، 
ذ القواعد كعاج مغا هج قواعد حيث ظهرت  اداة م  ااستجابة لاعتبارات الدولية  اإس

ية  . 4على حساب امصا الوط

ا رابعا :  ازع و تجريد هج الت  العيوب المتصلة بحياد قواعد م

هج قاعدة       اديركز م صر  اإس يعلى الع ج تو  ا زاعالذي  ل ال ، يه العاقة القانونية 
صلح اختيار القانون امائم و حيث يعتر نقطة اانطاق   ،لعاقة ذات الطابع الدوكم ا ا

ا و  ذ العاقة ، و رد زاعات على  فكاراحدى  إبالتا فهو يعتمد  فض ال دة  ا امس
                                                           

ازعأمد عبد الكرم  1 هجا–وااختيار بن الشرائع  سامة ، علم قاعدة الت  .149،مرجع سابق ،ص -أصوا وم
 .492، مرجع سابق ،ص مد عبد اه امؤيد 2
ميد عشوش 3  .13، مرجع سابق،ص أمد عبد ا
اات اإقليميتثبيت ااختصاص  إقواعد البوليس قواعد قانونية هدف  4 مد . لقانون القاضي  بعض ا  ياقوتمود 
درية،  ، شأة امعارف، اإسك ظرية والتطبيق، م  ،.1000حرية امتعاقدين  اختيار قانون العقد الدو بن ال
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و قانون القاضي  أكانمهيدا لتطبيق القانون امختص ، سواء  بياقانونا  أوذا القانون  ، فا  أج
ادقاعدة  إعماليقتصر  اات ال تطبيق قانون القاضي فقط ، و  اإس تقوم  إماعلى بيان ا
ميةخر على قدر من آبدور  اات ال يطبق فيها القانون  ا و بيان ا ي، و  ج ، و ذلك  ا

انب  .   1ها قاعدة مزدوجة ا

هج قاعدة          ادو كذلك ، فان م قوانن امزامة مائمة يعتمد على اختيار انسب ال اإس
صرا  ة ع اصة امتضم بياكم العاقة ا او  أج اقتضيات العدالة من وجهة نظر  إيفاء أكثر

ظر  إ. دون نظر 2امشرع الوط حكامه و يتم تقدير تلك امائمة بال  إامضمون اموضوعي 
اصر خارجية فقط ، قوامها وزن  يث يتم الصلة بن العاقة و الق أوجهع وانن امعروضة ، 
ادقاعدة  نّ أثر الروابط وثوقا و جدية، كما و اصطفاء القانون الذي توجد معه اك قاعدة  اإس

ياد و موضوعية متجردة ، حيث  ية ملزمة أي تقوم بعملية تفاضل بن القوانن   أهاتشريعية وط
طرافمصا احد  أوو واجبات الدول ذاها       تسعى لتلبية مصا اصة ذات  الروابط  ا ا

ازع  كثر من  نّ أالطابع الدو ، إا  حيانواضعي قاعدة الت يأخذون مصا دوهم بعن  ا
ظم القانونية  ازع  ال و ااختاف و التباين بن قواعد الت ااعتبار ، و خر دليل على ذلك 

ية ، نظرا للتباين و ااختاف  مف هوم و مدى تلك امصا ، حيث يعتر ذلك أمر نسي الوط
خرى  .   3تلف من دولة 

ية يؤدي        ظم القانونية الوط ازع  ال وع و اختاف قواعد الت اختاف  إكذلك فان ت
دما يصل القاضي  ية الواجبة التطبيق على ذات امسألة . و ع ه  إالقوانن الوط مرحلة تتطلب م

اسبته للعاقة أنون امختار ، فانه ا يتمكن من االق إعمال ن يركه اذا تبن له عدم ماءمته و م
زاع ، و ذلك تأكيدا للصفة املزمة لقاعدة  ادل ال ال توجب احرامه و تطبيقه بالرغم من  اإس

                                                           
مد 1  .261،مرجع سابق،ص ،حرية امتعاقدين  اختيار قانون العقد الدو ياقوتمود 
ازع القوانن شام علي  2 لول–صادق، ت ازع القوانن و ا الوضعية امقررة  التشريع  دراسة مقارنة  امبادئ العامة لت

رة ،امصري شأة امعارف، القا  .3ص ، الطبعة الثانية، م
مد  امؤيد 3  .244،ص مرجع سابق ، مد عبد اه 



 

 

ادعدم ماءمته ، كذلك فان العاقة القانونية قد ا تغطيها قاعدة  يث يص إس بح من واحدة ، 
يث يرتب على ذلك  أخرىالضروري البحث عن قوانن  زاع ،  ، و ذلك لتحكم باقي جوانب ال

يث يرر  آثار اصة ذات الطابع الدو ،  ياة ا اات ا ذ العاقة من  إخراجسلبية  بعض 
ادنطاق قاعدة  ادتراعي قواعد و  1امطبق عليها  اإس هج التقليدي   اإس ، و ذلك وفقا للم

يث  اصة ذات الطابع الدو ،  كم العاقة ا ديد القانون الداخلي امختص  ازع القوانن ،  ت
قربيتم اختيار القانون  كثرالرابطة و  إ ا ا امختلفة ، و ذلك دون ااعتداد  ا اصر اتصاا بع

ذا القانون  زاعتطبيقه على ا آثار أواضمون   . 2ل

ادو هذا قيل بان قواعد      هول ، اج إالقفز  أواوية ا يعرف ها قرار  إاثابة الردي  اإس
كم الذي يفرضه القانون أذلك ان القاضي ا يستطيع  بأ با ين يت ج  اللحظة ال يتم  ا

كم العا ذا القانون على اعتبار  انه القانون امختص  ديد  قة القانونية ، بل تراخى فيها 
كيدةمعرفته  ذا القانون  ا امشرع الوط م يقم  نّ أ، و سبب ذلك  3ظة تطبيقه إكم 

صر  ظيم العاقات ذات الع يبت ج ية احضة ،  ا بذات الوجه الذي نظم فيه العاقات الوط
ظيما قاعديا يكفل  ذاته  ادمع ذلك انه م يضع ها ت     مباشر و واضح لكل حالة ، حل إ

صر ا إماو  د حكمها أي قانونا مكن جاكتفى امشرع الوط بان عن للعاقات ذات الع ن 
ادفيه من خال ضوابط  اسب مع اشتمال تلك العاقة على 4اإس ي الطريقة ال تت ، فتلك 

                                                           
اص و قانون التجارة الدولية ، مرجع سابق، ص أمد عبد الكرم  1 سامة، نظرية العقد الدو الطليق بن القانون الدو ا

292. 
ليلية لقانون التجارة الدو  2 اص، امد مصلح الطراونة ، قانون التجارة الدو ،دراسة نظرية   و عاقته بالقانون الدو ا

شر و التوزيع ، عمان   .224،  ص 1002دار رند لل
 .424ناصيف، مرجع سابق ، ص حسام الدين فتحي  3

صور، سامي بديع 4 اصة، الطبعة م زاعات الدولية ا اص، حلول ال ، 2الوسيط  القانون الدو ا
ان.  .233،صدار العلوم العربية، لب



 

 

صر  يالع ج ي اذا كانت قد حتمته  إ، و القفز  ا اجهول يع السماح بتطبيق قانون اج
ظم القانونية امختلفة ياة الدولية و التعايش بن ال  .  1مقتضيات ا

ادو قواعد        قواعد  نّ أبن يدي القاضي ،و السبب  ذلك كمية  أداة أيضاي  اإس
اد ذ القواعد و إون الذي ترشد كان القان  أيا إعماهاقواعد ميكانيكية يتم  اإس كان   أياليه 
ر  انب الغالب من   جو اللجوء  نّ أفقه قانون التجارة الدو ، يرى و مضمونه. لذلك فان ا

هج قواعد  إ ادم ، و ما يرتب عليه من تطبيق قانون داخلي لدولة ما على العقود التجارية  اإس
تتعلق  أسبابغر عادل ، و غر عملي ، و يعود ذلك لعدة  أوالدولية ، قد يكون غر مائم ، 

ية ال عن    اجملها اا تلف بطبيعة ا ي  اصة الدولية ، و  و خصائص العاقات ا
ية ، اط تطبيق القوانن الوط لتطبيق امباشر لو لذلك تعالت الدعوات  العاقات الداخلية البحتة م

ذا  نّ أأ باعتبار lexmercatoriaلية أي قانون التجارة الدو ُللقواعد اموضوعية  التجارة الدو 
ظم روابط عقدية ذات طبيعة دولية   . 2أيضاالقانون يتمتع بكونه قواعد دولية مائمة ت

 

ازع اإرادةقانون  عيوب:  الثاني المطلب هج الت  في م

ازع القوانن أصبح مبدأ سلطان اإرادة يلعب دورا أساسيا  حل مشكل  مع تطور فكرة نظرية ت
رية لأشخاص  إقامة عاقة قانونية بن بعضهم  ازع القوانن ، فهذا امبدأ يرمي إ أن ترك ا ت

ضع لقوان ن أخرى البعض بكل حرية بعيدا عن أي ضغوطات أو تأثرات  ، فالفرد ا مكن أن 
ا بذاته ق  ااختيار بإرادة 3إا تلك ال اختار ، فبامفهوم القانوي لكل من أراد التعاقد ا

ضم عاقتهم .  خاقة للقانون القواعد ال ت

                                                           
عم رياض 1  . 101مرجع سابق، ص ،سامية وراشد عبد ام
 .222الطراونة، مرجع سابق ، صأمد مصلح  2

3- Innocent FETZE KAMDEM , « L'autonomie de la volonté dans les contrats internationaux »  

Les Cahiers de Droit, vol. 40, n° 3, septembre 1999, p 645. 



 

 

تلف فقهاء القانون الغربين ،                     تمام  و بسرعة كبرة جلب مصطلح سلطان اإرادة ا
صوص فقهاء الث اص و با ا مهدا للقانون الدو ا مانية و كذا اايطالية باعتبار قافة الرومانية ا

ؤاء الفق تصف القرن التاسع عشر ، ركز  ازع القوانن  م هاء على ، حيث و بتطور علم ت
يته و نطاقه و مدى دراسة موضوع سلطان اإر  ديد طبيعته القانونية ، ما ادة بغية الوصول إ 

ذا ازع القوانن الذي يتأتى بسبب العاقات التعاقدية  قدرة  ديد على حل مشكل ت امفهوم ا
تلفة. نظمة قانونية   ال تتم بن أشخاص تابعن 

و قانون البلد الذي ابرم   لقد اعتر احامي الفرنسي فوليكس كم العقد  القانون الذي 
فيذ  بلد  عراف ، و انه إذا كان سيتم ت فيه، باعتبار القانون الذي استقرت عليه العادات و ا
طبق على امسائل ال ستثور بعد إبرام العقد .و برر  و الذي سي فيذ  آخر فان قانون بلد الت

ية للمتعاقدينتطبيق قانون بلد   "  فوليكس" فيذ على أساس اإرادة الضم  .1اإبرام أو الت

سبة للفقيه ااماي "أما بال كم العاقات العقدية يتم  " سافي ، فان القانون امختص 
ذ العاقة لديه  اصة . و مركز  ذ العاقة وفقا لطبيعتها ا ديد من خال تركيز أو توطن 

ا ، و ا فيذ ل ت ضع له و قانون  طرافلذي  ضوع ااختياري  ا خضوعا اختياريا . و ا
ليس إا مبدأ  مفسر يسمح بتحديد القانون الواجب التطبيق على العاقة العقدية ، و يرر  

 . فحسب اختصاص ذلك القانون

طراف إرادةعلى ذلك فانه ح ذلك الوقت كانت تستخدم و  اد   ا كترير احق إس
مرسابق يتسم بالطابع  روج عليه اإرادةالذي ا ملك تلك  ا . أما  هاية القرن التاسع 2ا

طراف إرادةعشر م تعد  ازع القوانن و  ا هج ت  إماتستخدم كترير احق للحل الذي يقدمه م
                                                           

عرافالفة العادات و  إال يفرض أها ا هدف  اإرادة -1 ذا اجال . و استبعد فوليكس  ا السائدة و امستقرة  
تار آي قانون انطباق أ إمكانية طرافخر  و صريح ،  ا روج على القانون  اإرادة نّ أذ إح لو كان  على  ا ملك ا

مود صبح .  أصاالواجب التطبيق  مد  مبدأ العقد شريعة امتعاقدين و القيود الواردة عليه  عاقات –عن د.نرمن 
والطبعة  -التجارة الدولية  .   26ص  -1001 ا

مود صبح، امرجع نفسه، ص  -2 مد   .22د. نرمن 



 

 

اص الذين أتو ب أصبحت ل ذاته . ففقهاء القانون الدو ا " ي ا عد "فوليكس" و "سافي
هت قانون العقد  نّ أأقروا  أينو "ويس"   مثل "بروشر"   إرادةليه إو دائما ذلك القانون الذي ا

طراف ال العقود تعتر   ،  ا طراف إرادةو الذين اعتروا انه "  ي كل شيء ، فهي ال  ا
ع هم القانون ، و بذلك فان   .  1ي ال ستحدد القانون الذي سيحكمهم " إرادهمتص

م أصبحتهذا و  زاع  موضوع على التطبيق الواجب القانون بتحديد امتعلقة امسائل أ ال
و قانون اإرادة و  العقود الدولية  العقدية عاقتهما ليحكم الطرفان تار الذي القانون و

كمها قواعدال مصدر وليكون اءال   إخضاع على ااتفاق للطرفن وز ذلك على ، وب

فيذ بلد قانون أو العقد بلد إبرام قانون غر آخر لقانون العقدية عاقتهما هما قانون أو ت  موط

اد لقاعدة التطبيق وفقا واجب آخر قانون ي أو امشرك اص. الدو القانون  اإس  ا

 

ظرية الشخصية و     الموضوعية أوا: قانون اإرادة بين ال

ظرية الشخصية يقولون بكفاية العقد  ذاته ، يع  الفن  أولب ن جا             ، انصار ال
ظم  الفردية على القانون ، و تقدمها  خلق القواعد اإرادةالقانوي ، مو  الفرد  أنشطةال ت

فراداتفاقيات ااجتماعية و ااقتصادية ،  كما يع ااعراف بالقوة املزمة  ، استقاا عن  ا
نه من ناحية ، ياحظ أن كل اثر قانوي يعزى  ذا يبدو غر مقبول ،  ر  إالقانون. و لق ا ا

ا ، سلطة لإرادة الفردية ، من  لإرادة ، ا يكون له قيمة إا اقتضى القانون الذي يعطى ، ضم
ثراجل   .2امراد ترتيبه " ا

ردة ،  بل يكشف  نّ أبل و على فرض             ح للعقد قوة ملزمة ، كصفة  القانون ا م
دود ال يتفق فيها العقد مع  ها ،  ا القانون يؤكد تلك  نّ أ، إا انه ا مكن نكران  أحكامهع
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و مكن القول معه  1القوة املزمة ،    و يضمن فعاليتها بأدواته القانونية لقوة " مسالة ا نّ أعلى 
ب  إل إا بالرجوع  أواملزمة للعقد ا تثور  ظام القانوي الذي  درج فيه العقد أال  أون ي

تج فيه العقد بعض  على ما قضى احد قرارات التحكيم الشهرة ، فانه من غر  أو 2" آثاري
ب ن "يوجد العقد  فراغ أاممكن  أوامتصور  د أولكن  مر ا يتعلق  إن يست القانون ، فا

طرافبعملية مروكة ماما إرادة  لق روابط اتفاقية إا اذا أ، فاإرادة ا تستطيع  ا ان   أعطا
ه ، السلطة "  ذلك  . 3مسبقا ، القانون الذي تتأتى م

دوا          ي من القانون امد 2234م  إو اذا كان انصار مبدأ الكفاية الذاتية ، قد است
اسوا  العقد شريعة امتعاقدين نّ أ، ال تقرر مبدأ  4الفرنسي تلك امادة تتكلم  نّ أ، فيبدوا اهم قد ت

عن ااتفاقيات ال "ترم وفقا للقانون "  ، اا يع وجود قانون يسمح بتكوين تلك ااتفاقيات و 
 العقود.

اجة  أميةو لعل         د  إا ل صمت العقد القانون ، تظهر واضحة ع د حل امسالة  ع
زاع. حيث  اجة  نّ أال تأسيس ادعائه على احدى قواعد  إالطرف امتعاقد امدعى يكون 

اد ،  نّ إ، بل 5القانون  احدى قواعد  إ أيضاخصمه ، ا يستطيع رد اادعاء ، إا بااست
و  ن يقضي أه من القانون، يكون غر سائغ له، ذ يستمد سلطتإالقانون، و القاضي كذلك، 

طرافبإدانة احد   . 6ذ م يسمح له القانون بذلكإ العقد ،  ا

                                                           
1 V. HUZE, La vente internationale de marchandises , droit uniforme , traité 

des contrats , LGDJ , 2000 , P 71 
2  ،  .241امرجع نفسه، ص أمد عبد الكرم سامة، قانون العقد الدو
، امرجع السابق أمد عبد الكرم سامة، 3  .241، ص قانون العقد الدو
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 ها.
5 V. HUEZE, La vente internationale de marchandises, Op. Cit, P 87 
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و خيال و ليس حقيقة العقد الذي يكفي ذاته بذاته ،  نّ أويدل الواقع العملي، على         
قص و  ود العقد و فال طراف مهما كانت خرهامر  أحكامهالقصور  ب ، و توقعهم مقائم. فا

هم  وانب العملية التعاقدية اإحاطةحداث امستقبل ، ا مك ذا 1بكل ا غريبا  . و ليس 
قص اذا كان يصمم القانون ذاته ا بالعقد.  2فال  فما بال

موعة من  نّ أفرى البعض          ااشراطات التعاقدية ال اك " استحالة عملية  خلق 
اجة ن تكون كافيةأمكن  و ما القانون ". و  أحكام إاللجوء  إ بذاها كلية ، و تستبعد ا

ولوجيا ، حيث يقول انه "ا يستطيع عقد نقل  صوص عقود نقل التك ادركه البعض من الفقهاء 
ولوجيا رير  كانت  أيا -التك اية ال بذلت   يط بكل امسائل ال قد تثر اأ -الع اف ن 
بغي بن الطرفن دما  أوليه القاضي إ امتعاقدون القانون الذي يرجع ن يعنأ و هذا ي احكم ع

لول "  . 3لو العقد من ا

حكامليل و           ازعات العقود الدولية تك نّ أ إائية القض ا ون  الغالب بشان مسائل م
به  أوها م يواج طرافليها ، إم يت ظم  .  خذ مثا ،ا عقد دو للتمثيل التجاري ، م ي
طراف ة كالتعويض عن فسخ العقد ،  ا . كذلك 4هائه قبل مدتهإالتعويض عن  أوفيه مسالة معي

ه أيضا اشئة ع طرافو م يواجه فيه ، أ5عقد دو م يذكر شيئا عن مسالة تقادم االتزامات ال   ا
امة عن ظهور احد عيوب ا  . العقد إبراملرضاء عن كيفية حل امشكات ال

ظرية اموضوعية و الذي يؤكدون على انه ا مكن إرادة أما من جانب آخر            ، فأنصار ال
طراف ذ أ ا ا  أال  اإرادةن تسمو على القانون ،  صلقر و  ا بدور الذي القانون و 

ذ  اإرادةلأفراد  نّ أميها ، يعاب عليهم     مقيدة بالقانون اإرادة اختيار قانون العقد لكن 
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ذا  خرو بالتا  ظام العام و قو  أمهايلق حدود لإرادة لعل  ا ن أاعد البوليس كما سبق و ال
ا ال قد تعرض طريق امتعاقدين  التجارة الدولية  اآمرةن نضرب مثا للقواعد أ. و مكن  بي

 ماية الطرف الضعيف .ي تلك امتعلقة 

  ثانيا : القيود الواردة على  قانون اإرادة
ال           ذا امبدأ    م القيود الوارد على مبدأ سلطان اإرادة و ال تبطل عمل  من أ

ظام العام و قواعد البوليس ، إضافة إ قيود أخرى ترد على اإرادة  و ال اص  القانون الدو ا
اص و إّما على مستوى العاقات العقدية الدا ال القانون الدو ا ي  ليس فقط   خلية و 
طراف  العقد و التفسر الذي يقدمه له القاضي .  كل من التعبر الذي يصدر من ا

ظام العام و قواعد البوليس اإرادةتقيد  -أ  بال

مر        الفتها خاصة إذا تعلق ا موعة من القواعد القانونية اآمرة ال ا مكن   كل بلد 
ي داخل الوطن ، اك  بتطبيق قانون أج ظام العام و  ها ما مي بقواعد ال اك م ذ القواعد 

 قواعد أخرى تدعى بقواعد البوليس .  

ظام العام-1   :1ال

طرافذا قام إ         و خضوع العقد  ا كم العقد فان الوضع الطبيعي  بتحديد قانون معن 
ها  ها ذلك القانون سواء امكملة م ظام العام. و ح لو  أوللقواعد القانونية ال يتضم امتعلقة بال

ديد قانون العقد و قق ذلك الفر  رد  ازع القوانن ال تعرض إض فان  ن كان يفض مشكلة ت
ي انطباق بعض القواعد امتعلقة  أخرىصوص العقد الدو ، إا انه ا يقضي على مشكلة 

                                                           
ظام العام  العا 1 ا بال ظام امقصود  ظام العام الدو حيث ميزونه عن ال اك من يسميه بال اصة الدولية ، و  قات ا

ولالعام الداخلي ،  حصر دور   استبعاد تطبيق القانون  فا يي ج رية  دولة القاضي ،   ا و الفته للقواعد ا  حالة 
الف القواعد  أما اك   اآمرةالثاي فيتعلق بعدم تطبيق كل ما  اصة الداخلية . و  ما يسمى  أيضالدولة  العاقات ا

ظام العام العر دو  خرذا  (l’ordre public transnational)بال موع القواعد  ا و  الذي اعتر جانب من الفقه 
ظام العام إ.   (lexmercatoria)القانونية العر دولية املزمة  و امرتبط بقانون التجار الدو  مود بردان ، التحكيم و ال ياد 

قوقية ، الطبعة -دراسة مقارنة– لي ا شورات ا و،م  .392 إ 390، من الصفحة 1004 ا



 

 

ظام العام لقانون دولة  تصا اكثر يرتبط قانوها بال أوبال عاقة العقدية ، ح و لو م يكن قانوها 
 كم العقد.

قاش حوها         ظام العام ال تركز ال و انه من امسائل امهمة وامعقدة  القانون فكرة ال
يكاد يكون ااتفاق معدوًما على تب ضابط  أينالبحوث والكتابات امتعددة لفقهاء القانون ، 

ظام الع دد   .اممستقر لل كما خلت نصوص القوانن  أكثر الدول من تعريف جامع مانع 
ظام العام امعقدة  .  1امقصود بفكرة ال

خر جعل من         ظام العام واختافها من زمان إ آخر ومن مكان  إن مرونة فكرة ال
عل ا التعريف أو امفهوم الواضح و احدد و الدقيق ، والذي  ها مفهوًما سهل  الصعوبة إعطال م

ها فكرة غر مستقرة ، لذلك اختلف فقهاء  ا  إطار معن وثابت ،  التعرف عليها وحصر
اسب مفهومها اص  إعطاء التعريف ام  .القانون الدو ا

د الدكتور أمد مس        ظام العام  دولة مافع و إالم أَن "ال الكيان السياسي  ، ما 
ذا الكيان من معتقدات تتعااوااجتماعي و  رية قتصادي هذ الدولة اا يقوم عليه  من وا لق با
ة والدمقراطية و  ية أساسية معي معتقدات اجتماعية تتعلق بامساواة أمام القانون أو احرام أفكار دي

فكار ااقتصا ب وا ا من امذا و بية اقتصادية كااشراكية والرأمالية أو  دية  أو عقائد مذ
هوري" بقوله: "..  2كالعادات ااجتماعية وتكافؤ الفرص وغر ذلك " ، وقد عرفه الدكتور "الس

ظام العام يقصد به الوسيلة ال تؤدي إ ماية امصا العليا العامة سياسية أو اجتماعية أو  فال
على وتعلو مصلحة  ظام اجتمع ا ية تتعلق ب ،  وم يعرف 3الفرد .."اقتصادية أو أخاقية أو دي
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ا سابًقا إ أن فكرة  ظام العام ، والسبب يعود كما بي الكثر من القوانن والكتاب وامشرعن ال
ظام العام قابلة للتغير وعدم ااستقرار وذلك حسب الظروف و حسب الزمان و امكان  . 1ال

ا          ظام العام مس صميم امصلحة اليتبن ل عليا للمجتمع سواء كانت السياسية أن قواعد ال
وز هم أن  أو ااقتصادية أو ااجتماعية ، وأها تعلو على امصلحة العليا لأفراد و ال ا 
اصة تتطلب ذلك لذا  هم وح لو كانت مصلحتهم ا ا  أي اتفاق يعقدونه فيما بي الفو

اصة من أجل امصلحة ال  .عامةب عليهم أن يضحوا بامصلحة ا

ظام العام ،          دد لفكرة ال وعلى أية حال فإنه إذا م يكن قد م ااتفاق على وضع تعريف 
لول اآمرة  ظام العام تركز  كونه يعر عن ا اك خصائص ميزة لل فقد اتفق الفقهاء على أن 

الفتها وز ااتفاق على  ظام القانوي  للدولة و ال ا  و فكرة كما أ  . ال ظام العام  ن ال
تمي إ نطاق التفسر القضائي ، فالقاضي بوصفه عضًوا   نسبية مرنة ومتطورة فضا عن أنه ي
صائص السياسية لفكرة القانون، فهو يعي الضمر الكامن  ة ويتوافر لديه اإدراك با ماعة معي

ذا القانون ، أو بعبارة أخرى  .ظام العام وعًيا صحيًحايعي ال  للقانون  بلد وروح 

م القواعد القانونية           ظام العام من بن ا ن تقيد مبدأ سلطان أال مكن  اآمرةيعتر ال
و  أول التعاقد الدو  ، حيث  كان الفقيه "بيلي"  اإرادة كل   نّ أمن عرض مبدأ عام و 

                                                           
ب ااجتماعية   1 ظام العام شيء نسي تضيق دائرته أو تتسع تبًعا لدرجة تطور اجتمع وتغلب بعض امذا إن مفهوم ال

ظام العام قد ا يعد  الًفا لل تلف باختاف الزمان وامكان، فمما كان يعد قبل قرن من الزمان  ي أيًضا  وااقتصادية فيه، و
الًفا له، فالرق ار والتهريب و اليوم  ظام العام  القرن التاسع عشر، أما اليوم فهذ  اإ الفة لل بامخدرات م تكن تعد 

ظام العام قد ا يعد   الًفا لل ظام العام باختاف امكان أيًضا فما يعد  بلد  تلف مفهوم ال الفة له، كما  مور تعد  ا
ظام العا كذا نرى أن ال و شيء نسي خاضع لقانون التطور، تضيق دائرته وتتسع تبًعا اختاف كذلك  بلد آخر، و م 

ديًدا مكن  ظام العام  ديد مع ال الباد واختاف درجة تطور كل بلد، ومن م ا مكن وضع قواعد ثابتة مكن بواسطتها 
كيم، اموجز  شرح القانون امدي .تطبيقه  كل زمان ومكان ظرية العامة د. عبد اجيد ا ول، ال  العراقي، الكتاب ا

لية، بغداد، ص لالتزام، جزء أول، مصادر االتزام مع امقارنة بالفقه اإسامي، شركة امطابع  ا.221ا  وما بعد



 

 

بيةالقواعد  ج في مارسة مبدأ سلطان  ا ظام العام غر اختيارية ، اع انه ي   اإرادةامخالفة لل
ظمها القواعد   .1 اآمرةامعامات ال ت

دفها ااجتماعي ، قواعد  إلقد قسم  "بيلي" القواعد القانونية         موعتن حسب 
ماية الفردية  فعة العامة ، و قواعد ا و تعر عن  أواالتزامات للم اصة ، فا فعة ا قواعد ام

طبق على  سيات ، أ إقليمهامصلحة الدولة حيث ت ميع دون مييز بن ا ما الثانية و على ا
فراد  و  بوا .فتتعلق با ما ذ  تتبعهم أي

مي امصلحة العامة فا بد من تطبيق قانون تلك الد       ولة " بيلي " يعتر انه اذا كان القانون 
ظام العام لتلك الدولة ، أما اذا كان القانون متعلق اصلحة  ي يهدد ال ج فرادان القانون ا  ا

صلح و ا مي تلك امصلحة   . 2فان القانون الذي 

وبري"  فقد دخل كذلك  الصراع امتعلق ادى توسيع نطاق تطبيق سلطان أأما الفقيه "       
طراف نّ أا يع فقط  اإرادة، ففي نظر سلطان   اإرادة رروا مباشرة حقوقهمأمكن  ا        ن 

قوق و الواجبات  ظم تلك ا ديد القانون الذي ي و واجباهم امتبادلة و لكن كذلك يستطيعون 
طرافتلك  نّ أ أساسعلى  فسهاأا مكن  ا مي نفسها ب هاية 3ن   إا.  فاإرادة ليست  ال

يا حيث  طرافاتفاقا ضم ها ، و هذا يرى  إترجع  ا تار اا يتوافق مع مصا وبري"  أ"قانون 
                                                           

ا  اإرادةسلطان  نّ أاعتر بيلي  البداية  1 فع ازع القوانن التكميلية على  إاا ي توي على قواعد ا  أها أساس حالة ت
ا الذي يستوجب البحث عن آ ذا اا لى عن  ازع القوانن  اإرادةمرة ، فيما بعد  امفرضة لأطراف للقضاء على ت

طرافالتكميلية ، و أصبح يؤيد فكرة أنه اذا كان  وا صراحة  ا ا  أوم يبي ص اختيار القانون الواجب  إرادهمضم فيما 
ذ اأ1ُم يريدوا شيئا التطبيق فهذا يع اهم ا    . أصاغر موجودة  إرادةنفسر  أون نبحث أالة . و بالتا ا مكن ل

"Pour Pillet, il fut d'abord clair que l'autonomie ne peut servir que dans les conflits de lois 
facultatives puisque celles-ci ne comportent pas de règles imperatives. Plus tard cependant, il 
abandonnera cette position qui consiste à faire appel à la volonté présumée des intéressés pour la 
résolution des conflits de lois supplétives. Ainsi soutiendra-t-il que si les parties n'ont ni 
expressément ni tacitement manifesté leur volonté quant au choix d'une législation, c'est 
simplement parce qu'elles n'ont «rien voulu du tout ,qu'elles n'ont même pas songé à la question ».Il 
en conclut qu'à cette occasion on ne saurait prétendre rechercher ou interpréter une volonté qui 
n'existe pas. De ce constat et de la mission desécuriser les relations contractuelles qu'il assigne aux 
lois supplétives ,d'un système de présomptions de compétence légale. 
 Innocent FETZE KAMDEM, Op. Cit , P 653. 
2  Innocent FetzeKamdem , cit opt ,p 655 . 
3  Innocent FetzeKamdem, cit opt ,p 656 . 



 

 

فرادلذلك القانون ، أين يستث  معامات  اآمرةبالقواعد  اإرادةتقييد تطبيق مبدأ سلطان   ا
ظمها القواعد  تلف عن تلك التفسرية  اآمرةتلك ال ت  نّ أ أساسعلى التكميلية  أوفهذ 

فراد ا   ا ا ذا ما يع  أوتقصيها صراحة  أوتتب ا  و  ما  اإرادةسلطان  نّ أضم يطبق فقط حي
مريتعلق   .    1بالقواعد امكملة ا

 : 2قواعد البوليس-1

ازع         ال ت رج عن  و" قوانن البوليس باها القوانن السياسية ال  يعرف الفقيه "مارما
طبق على كافة  شخاصالقوانن لت ، و ال  أجلهاو الوقائع و التصرفات ال صدرت من  ا

حو  ذا ال و"  أصدرهاادراك مصلحة الدولة ال  إتسعى على  من ابرز  أول. و كان "مارما
اة من مبادئ و قواعد القانون لفائدة شخص  فئة القوانن السياسية قائا باها تلك القوانن امستث

ة أفكار، طرف ، طبقة ، و ح اعتقادات و  حو ، فقد استخدمت فكرة  3معي ذا ال . و على 
بيةمصلحة الدولة كأساس لرفض تطبيق القوانن السياسية التابعة لدولة     .  4أج

شام على صادق انه اذا كانت الصلة العقانية ال تربط مضمون                  و يرى الفقيه 
دافو  م ما م أ ي ا طاق تطبيقها  ذ القواعد ،فهي تصلح بذلك قواعد البوليس ب ن أيز 

ا ن . و ذلك خافا ما يرا بعض الفقهاء مثل "ماير"   ،الذي بالرغم م 5تكون معيارا لتحديد

                                                           
1Aubry penche pour la limitation du champ d'action de l'autonomie. À cette fin, il propose d'exclure 
de son domaine toutes les matières régies parles lois  « impératives ou prohibitives». Celles-ci se 
distinguent des lois« interprétatives ou supplétives45». S'il est impossible de déroger aux 
premières, les contractants ont un certain pouvoir de disposition sur les secondes puisqu'ils peuvent 
« les adopter ou les écarter, expressément outacitement46 ». C'est dire que l'autonomie ne trouvera 
à s'appliquer que sur le terrain où s'exercent les lois supplétives à l'exclusion de toute autre loi 
touchant à l'ordre public .Innocent FetzeKamdem , cit opt ,p 656 . 

منواعد ق أوقواعد التطبيق الضروري  أوتسمى بقواعد البوليس 2  . 292، ص امرجع السابق،  مود بردان إياد الوط . ا
3Lois qui font exception aux principes et aux règles de droit dans l’intérêt d’un être d’une 
parti ,d’une classe ,voir de certaines croyances ou idées *,ARMINJON ,les lois politiques et le droit 

international privé, RCDIP 1930, p 385 . 
ميد عشوش ،  امد عبد4  .22، الصفحة  امرجع السابقا
مد ياقوت،5 ظرية اموضوعية، مود  ظرية الشخصية وال درية الروابط العقدية الدولية بن ال امعي، اإسك  دار الفكر ا

ة   .91امرجع السابق ، ص  .1004،س



 

 

د تعريفه لقواعد البوليس إ إشارته انه م يرى فيها معيارا للكشف  إا، 1ذ الصلة العقانية ، ع
ذ القواعد على  و تعريف وصفي ا يكشف  نّ أ أساسعن  تعريف قواعد البوليس  حد ذاته 

سبابعن  ذ القواعد تطبيقها على غر طريق قواعد  أجلهاال من  ا ادتفرض   . 2اإس

ظر           تيجة ال إالغاية ال يرمي  إبال ظام العام و قوانن البوليس ، و ال ليها كل من ال
ا مدى ارتباط  إعماهماتتحقق بعد  اتن  أويتبن ل ذا  أدىمع بعضهما . و قد  اآليتنتشابه 

" الذي تكل إاارتباط  هما شاع ح وسط كبار الفقهاء مثل "ماسي م عن قواعد خلط بي
لط بن  سبة للقضاء الفرنسي الذي كان  ظام العام و البوليس و "بيلي" ، و نفس الشيء بال ال

ظام العام و قواعد البوليس  كذا فقد اقرح الفقيه 29603غاية  إمفهومي ال  "وزي". و 
ذا التسهيل  إعماللية تسهل آرد  أهاليل قواعد البوليس على  ظام العام ، و يكمن  نظرية ال

طرافكل من القاضي و   إعفاء  الفته  ا ي يعرفون مسبقا  من البحث امطول عن قانون اج
ذا  إخالهبقاعدة بوليس و بالتا  إخالهللسياسات التشريعية للدولة من م  ظام العام ، و  بال

ه  التطبيق امباشر  نّ أ< حيث يرى économie de raisonnementب > "وزي"ما عر ع
ازع يتضمن اقتصادا   هج الت  . 4الوسائل امتاحة أو اإمكانياتهذ القواعد دون االتجاء م

ظام العام ،          لط الذي عرفه الفقه و القضاء  فرنسا بن قواعد البوليس و ال ذا ا و رغم 
هما  الواقع واضح ، من حيث طريقة  نّ أ إا هما و كذا من حيث امصا   إعمالالفرق بي كل م

هما   مايتها : إال يهدف كل م
ظام العام يتدخل كوسيلة استبعاد تطبيق القانون          يفمن جهة ، اذا كان الدفع بال ج  ا

ادالذي تشر قواعد  ساسيةتطبيقه مع امصا  أثارباختصاصه اذا تعارض مضموها و  اإس  ا

                                                           
1* …. Il existe en effet un lien entre l’objectif poursuivi et le domaine d’application nécessaire de la 
règle (de lois de police )…*, MAYER pierre , v° lois de police , répertoire de droit international 
DALLOZ( 1998 ) , p 03 . 
2MAYER pierre ,op .cit ,p 03. 
3V.HEUZE , la règlementation française des contrats internationaux, étude critique des méthodes , 
thèse ,GLN ,édition Joly,n°116 , p 180 . 
4V.HEUZE , , la règlementation française des contrats internationaux, étude critique des méthodes, 
Op. Cit,  , P 191.   



 

 

زاع امطروح دون  طبق انطباقا مباشرا على ال ادقاعدة  إعمالللدولة ، فان قواعد البوليس ت . 1اإس
       مرة تطبق على العاقات الداخليةآقوانن البوليس عبارة عن نصوص تشريعية  نّ أ إباإضافة 

ارجية على حد  ظاو ا  نّ أبالكفاية الذاتية ،  حن  ذ تتصفإم العام ، سواء و دون حاجة لل
رك دون اللجوء  ظام العام  واقص  أخرىنصوص تشريعية  إالدفع بال الذرائع ال من  أولسد ال

ها امشرع الوط .كما أاممكن  قوانن البوليس مطلقة تقتضي التطبيق امباشر  نّ أن يغفل ع
وز التخفيف من  ظام العام الذي  فيف ، عكس ال ، بواسطة ما  آثارلقانون القاضي دون أي 

ظام العام ثر امخفف لل  .2يعرف با

ظام العام و قواعد البوليس من خال  أخرىو من جهة           ، نستطيع التفرقة بن الدفع بال
ها  طبيعة ولمايتها ، فحسب الفقيه "رمي" ، يعمل  إامصا ال يهدف كل م على الدفاع  ا

ما ترمي قواعد البوليس  اصة ، بي دافقيق  إعن القيم امدركة عر امصلحة ا بغة ذات ص أ
ذ القواعد   ية ، فتكون  ماية السياسات التشريعية للدو إوط ا قادرة على التكفل      لة ،ذن وحد

ظام العام   . و ال طاما تكفل ها ال

و  أخراو           هج قواعد البوليس  اختيار القانون الواجب التطبيق مع  إيرمي  إجراءفان م
خذ دافبعن ااعتبار  ا و إال ترمي  ا ظام العام  ما الدفع بال  إجراءليها قاعدة البوليس ، بي
ياستبعاد القانون  إيرمي  ج ادامختص  وفقا لقواعد  ا  لقانون القاضي نظرا مضمونه. اإس

ة بالتعبر و الغامضة بالتفسر.  -ب   تقيد اإرادة امعل

فسية امر ا يعتد به القانون ما م تظهر  اإرادة نّ أامتفق عليه   ارجي لذا  إال العام ا
ها ح تتحول من رة نفسية  فمن الواجب التعبر ع رة اجتماعية إظا و على ذلك صار  .ظا

                                                           
م 1 وو قواعد البوليس ضرورية التطبيق ، الطبعة  اإرادةد ياقوت ، قانون مود  امعي ،  1003.  ا ، دار الفكر ا

درية مي 29، ص  اإسك  . 69، الصفحة امرجع السابقد عشوش ، ، امد عبد ا
زء 2 زائري ، ا اص ا ولزروي الطيب ، القانون الدو ا ازع القوانن ُدراسة مقارنةأ ، الطبعة الثانية .  ا ،  1001، ت

زائر ، ص  42 مطبعة الفسيلة ، ا



 

 

ة  و ااعتداد باإرادة امعل رة ما  ذلك من كفالة استقرار امعامات و امصا  أوالتوجه  الظا
طرافبن   .1امتعاقدة ا

طلق انصار     رة م اإرادةي اقشة ما كان يدعو الظا ة  اإرادةليه انصار نظرية إن م الباط
ؤاء الذين يرون أنّ  ة  اإرادة ،  ة الكام ي الباط فس  صل ال ي الروح ا ، فهي لب ، بل 

ن أ أراد. و الشخص وفقا هذا امبدأ ا يلتزم إا اذا  2اإرادياالتزام  أساسالتصرف القانوي و 
ذا  د  اإلزاميلتزم و بقدر ما يريد ، و مادام  قيقية ا الع إرادته إيست امة فالعرة باإرادة ا

ارجية ال تدل عليها و   .3ن كانت ضرورية إنشائهاإا

طوي عليه من وسائل           ذ امدرسة ، و ما ي طق  ذ  اإظهارالتعبر  م و كشف 
رد ثو  اإرادة ن أاله ، و من  ما فا يعدوا سوى ب ترتديه يتم التعرف عليها من خليس إا 

رد وسيلة مادية للكشف عن  شكال، ا يؤثر بأي شكل من  اإرادةيكون    عن مضموها.  ا
ارجي عن  اإرادةو ا يأخذ به إا بالقدر الذي يتفق مع  ذا امظهر ا قيقية ، فإذا عر  ا

ر فالعرة  نّ أتعبرا صحيحا اخذ به .و اذا ثبت الداخلية  اإرادة و ذا التعبر ا يتفق مع ا
ة ، ان امظهر ليس إا وسيلة للوصول  قيقية اإرادة إباإرادة الباط . و اذا كان ا بد من 4ا

رد دليل بسيط يقبل  اإرادةاعتبار امظهر دليا على   العكس. إثباتالداخلية ، فهو 

قيقية كانت العرة باإرادة ، و اذا تعذر  اإرادةالتعبر ا يطابق  نّ ألدليل على فإذا قام ا ا
ية إن يصل أمعرفتها فعلى القاضي  إالوصول  ليها عن طريق اافراض ، و ذلك بتحري ال

                                                           
امعية ، الطبعة السادسة   1 ظرية العامة لالتزام ، مصادر االتزام  القانون امدي ، ديوان امطبوعات ا د. على سليمان ، ال
 .31ص ،  1002، 

هوري، نظرية  2 زء  العقد،عبد الرزاق الس ولا قوقية، بروتا لي ا شورات ا ان، الطبعة ، م  .202، ص2991، لب
زء  3 زائري ، ا ظرية العامة لالتزام  القانون امدي ا ولبلحاج العر ، ال زائر ، طبعة  ا امعية ، ا ، ديوان امطبوعات ا

 .63ص ،  2999
تار، وجود  4 زائرية،  اإرادةلب  امعية ا زائري امقارن، ديوان امطبوعات ا  2914و تأثر الغلط عليها  القانون ا

 .09ص



 

 

ه التعبر قيقية من صدر ع لإرادة اجال الفسيح حيث تأخذ بالتعبر الذي  نّ أ.و مفاد ذلك 1ا
ذا يتف خرق مع ما تريد ، و اذا ما اختلف  م فا قيمة له . ف إرادتهمع ما  ا د اإرادة ع

قوق د ذاته مصدر ا   . و الواجبات بل للقانون 

طلق يرى انصار و    ذا ام رة انه ا بد لوجود  اإرادةمن  ا، وإنتاج اإرادةالظا أن  آثار
ذا امظهر تتخذ مظهرا اجتماعيا ه إا. و ا يكون ها  ، فهو الذي يعتد به و يرتب اباإفصاح ع

ة  2أحكامه عليه  القانون فسية و من ما فاإرادة الباط ر ااجتماعية ا ال .فالقانون يهتم بامظا
و ماية فالتعبر  يط أدي املموس الذي يستطيع القانون الشيء اما غر جديرة با به ، دون ن 

فس    البحث فيما انطوت عليهإحاجة  و  نّ أ، بل  أعماقهاال  . 3ذاها اإرادةالتعبر 

صل         ظر عما ا أها اإرادةفا ها بغض ال فسية ي امعر ع م أذا كانت مطابقة لإرادة ال
ارجي لإرادة و امتمثل  اللفظ  صر ...ا ذلك اإشارة أوا ، فامظهر ا و الع صلي.  فيها  ا

عل   ، ذا ما   . 4مستحيا أمراالعكس  إثباتو 

ظرية التعبر عن         ذ ال صر  اإرادةو يعتر انصار  صليو الع يجب الوقوف ففيها  ا
وز نقضه  د و ا  ه أوع راف ع الف ني نّ ألذا ا يقبل من شخص اادعاء ب . اا قيقية  ته ا

هاأال  اإرادة ذاأطاما  علن ع       . فهو الذي يعتد به قانونا ، إرادتهالتعبر عن  نه قد اختار 
ا للحماية من طرفه  . و يكون 

ا        اصل   اإرادةالراضي يتكون بتقابل التعبرين ، و لو كان احدما ا يتفق مع  نّ أو ا
مل نتائج تعبر و لو قيقية ، فعلى امعر  ذا امع ما   ا فيعتد بالتعبر  . 1صاحبه أرادجاوز 

                                                           
هوري ، نظرية العقد ،  1  .202امرجع السابق، ص عبد الرزاق الس
 . 36سليمان ، امرجع السابق ،ص  على   2
زء  3 زائري ، ا ولخليل امد حسن قدادة ، الوجيز  شرح القانون امدي ا ، مصادر االتزام ، ديوان امطبوعات  ا

زائر ، طبعة  امعية ا  .34، ص 2994ا
زء    4 ولمد صري السعدي، شرح القانون امدي ، ا  .94ص  1009، الطبعة الثانية  ا



 

 

و  اإرادةعن  ذا التعبر عن اإرادةباعتبار  ها و لذلك فا يسمح بإثبات اختاف   اإرادة بعي
قيقية لصاحبها و بذلك تتقيد  ا اإرادةا  الذيهذا اللفظ >التعبر بصفة اعم<و   تصور

ويل اإرادة من  ا قل و ارجيكامن الشخص إستعمل ل . و يفسر مسلك القانون  2 العام ا
 ذلك بااعتبارات ااجتماعية ، ال تتطلب كفالة استقرار امعامات و ماية الثقة امشروعة 

 .3فيه

ب          طقية تذ خذ إاك حجة م رة و ذلك  ا ة شيء   اإرادة نّ أباإرادة الظا الباط
فس، و نواي  اإرادةو لذا فان  . ليه و التعرف عليهإوصول ا الضمر يستحيل الكامن  ال

ي  اآثارالوحيدة ال مكن التعرف عليها ، و ال ترتب عليها  ة اإرادة القانونية  رة  أوامعل الظا
تلج  ضمر صاحبها اإرادةا  ي  ها  و   . 4 مكم

جة ااقتصادية فمضموها          ي  اإرادة نّ أأما ا ال مكن للغر العلم ها و التعرف عليها 
ي ال يعتد ها اإرادة  رة ، و  شخاصالظا خذما تبعثه  نفوسهم من ثقة و عدم  ا ها  ا
ي  إيؤدي  ذ الثقة امشروعة و ال  اس. أساسزعزعة   استقرار امعامات بن ال

ع التأويل          طرافيتقيد القاضي و  حيث فالعبارة الواضحة م ة  ا بالعبارات الصر
ع تفسر. فالعبارة  أوبذلك العبارة  الواضحة كل تأويل  امستعملة  التصرف القانوي ، و م

ي مقصود  سيدا لإرادة ال ظهرت فهو الذي على  اإرادةالواضحة  ، و ما دام التعبر يعتر 
ماية اآثارترتب  أساسه و الذي يضمن ها ا  . 5القانونية ، و 

                                                                                                                                                                                
ظرية ال 1 ي حجازي، ال زء عبد ا ولعامة لالتزام وفقا للقانون الكوي ، دراسة مقارنة ، ا ، مصادر االتزام ، مطبوعات  ا

 .192-194، ص 2911جامعة الكويت 
 .131العر بلحاج ، امرجع السابق ،    2
امعية ،  3 مال ، مصادر االتزام ، ديوان امطبوعات ا دريةمصطفى ا   .24، ص  2999، مصر  اإسك
رة ، بدون تاريخ ، ص  دكتورااالتزام العقدي ، رسالة  أساسعبد الرمان عياد ،   4  42-40، القا
تار،  5  .09امرجع السابق، ص لب 



 

 

ا مظهر             ، حيث يوجب القانون التقيد بالعبارات  اإرادةخر تتقيد فيه آو نلمس 
هت الواضحة، ويع ا تعبرا صادقا عن ما ا طراف إرادةليه إتر  أوبعيدا عن كل تفسر  ا

ضر على 1تأويل د وضوح عبارات العقد  جة التفسر القاضي اا.وعليه فع ها  راف ع
صل أن  >ا عرة بالدالة  مقابلة التصريح <. :فا

صلو             راف عن العبارات  ا وز اا العام كذلك انه اذا كان العقد واضح الدالة فا 
و وضوح 2الواضحة عن طريق تأويل العقد  صلاا اللفظ ، ان  اإرادة. و امقصود بالوضوح  

العبارة على مع مغاير . و على القاضي اذا ما مل  اإرادةاللفظ يعر بصدق عما تريد  نّ أ
ا  ر سبابن يبن  حكمه ألظا ذا امسلك ا  .3امقبولة ال ترز 

ص  أما           فها غموض  اإرادةفيما  الغامضة فإذا كانت عبارات العقد غر واضحة ُيكت
ها ، إزالةتفسر كي يستطيع القاضي استخاصها و  إأ فإها تصبح  حاجة       الغموض ع
تداء  جل اا  إرادةانه و بالرغم من كل ذلك فإها تبقى  إاامتعاقدين .  إرادة إو ذلك 

قيقية . فتتقيد بذلك  اإرادةبعد عن مستخلصة بعيدة كل ال أومفرضة  قيقية بتفسر  اإرادةا ا
جديدة من خال امعاير و امعام ال وضعها القانون  أو أخرى إرادةالقاضي الذي يستخلص 

عل من  ، و مع ذلك فقد ا  اإرادة إامفرضة وسيلة الوصول  اإرادةت تصرفه ، و ال 
ي نفسها  قيقية اإرادةتكون   . 4ا

ب امتعاقدين كل لبس            امة فهي  ديثة وسيلة  عل من الشكلية ا غموض  أوذا ما 
نه يرتب عليها  ما أم ا. أامتعاقدين  إرادةليه إمع دقيق . سواء انصرفت  مدلول العقد ، 

لبعض التفاصيل قد  إغفاهماامتعاقدين ، فإ  جانب احتمال  إالرضائية فإها كثرا ما تسيء 
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422. 



 

 

ل شك ، ما  إرادهمايكون التعبر عن  غر دقيق فيصبح مدلول اتفاقهما غامضا ، و قد يكون 
التفسر من صميم عمل . و يعد  1يستدعي التدخل لتحديد مدلول العقد عن طريق تأويله

رية امطلقة  ذلك احكم ، لكن م تالقاضي  و  موعة من ذ ا بد هإرك هما ا ما من اتباع 
رجا عن حدود مهمتهما  . 2القواعد ح ا 

اقضة ،  أواذا كانت عبارات العقد غر واضحة الدالة ، ذلك بان كانت غامضة ،        أومت
تفسر  إمبهمة . تعن على القاضي اللجوء  أو ملها اكثر من مع  أومل  جزيئاها 

طرافنية  إالغموض الذي يشوها ، و من م التوصل  إزاحةهدف  اإرادة  . 3ا

ذا العمل      ن تفسر حقيقة العبارات الغامضة قد أبالتفسر ، حيث  اإرادةتقيد  إو يؤدي 
قيقية و يستبدها بإرادة مستخلصة اإرادةاابتعاد عن  إيؤدي  الة يقوم . ا ذ ا و  

ية امشركة للمتعاقدين و ما يفرض ضرورة  .القاضي بتفسر العقد من خال البحث عن ال و 
د امع  اإرادةامشركة للمتعاقدين معا ا  اإرادةالكشف عن  هما دون الوقوف ع الفردية لكل م
ر لألفاظ  . 4ا
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 لدوليةتوحيد قواعد التجارة االمبحث الثاني : 

 

تلف عن جو التجارة ب       ن مواط الدولة تتميز التجارة الدولية بأها تتم  جو خاص 
و نّ أالواحدة ، ذلك  تلف نظم   أشخاصتقوم بن  ا غر متعارفن و متباعدين و يتبعون دوا 

و  الدول  ها وتشريعاها عما  خرىكل م  . 1ا

رة و عومة القواعد القانونية من خال       و لقد لعبت التطورات امعاصرة  ميادين التجارة ا
طبق على العمليات التجارية الدولية ، دورا   هج توحيد القواعد القانونية ال ت ظر   إعادةم ال

ازع القوانن  فقاعدة  ادامفهوم التقليدي لفكرة ت ظر   اإس اث ليها من حيإكان ي ا  آثار باعتبار
زاع ، و  طبق مباشرة على ال دد فقط القانون الواجب التطبيق على  إماقاعدة غر مباشرة  ا ت

صرا  ا ع بيانزاع متضم اد، كذلك تتصف قاعدة  أج اتتصف من حيث  اإس  بأها قواعد آثار
انب ، اع  ائية ا  إانون الوط و قد تؤدي تشر  امفهوم التقليدي ، باختصاص الق أهاث

ياختصاص القانون  ج  . ا

ظمة التجارة العامية ُ نّ إ           أ W.T.Oالتحوات العامية ، و دخول الدول امختلفة  م
اات من مشروعات القوانن  ها الداخلية حيث استمدت  كثر من ا احدث تغرا  قواني

استمدت من امشروع امعد من قبل اليونسيرال اموحدة مثل قوانن التحكيم ال 
ُUNCITRAL خرىأ و القوانن ظمة التجارة العامية ا تيجة لتطبيق اتفاقيات م  2ال جاءت ك
. 

م          ازع  من ا هج الت سبابلقد كانت العيوب السابقة الذكر  م  إ أدتال  ا
هج ح يتوافق مع مقتضي ذا ام      ات التجارة الدولية ،تراجعه، رغم احاوات امتكررة لتطوير 

                                                           
قوق و الشريعة ،  1 لة ا دي ووكالة التسويقأ  ارة الدولية ُااعتماد امست صيل الثمن  ا عوض على مال الدين، 

ة الثانية ،العدد  ولالس  .9،ص 2921، كلية الشريعة و القانون ، جامعة الكويت ، ا

يم 2 يم أمد إبرا اصإبرا ة ، ، التحكيم الدو ا رة، س هضة العربية، القا  .220،ص  2992دار ال



 

 

اك العديد من العوامل آو من جانب  و قانون  إ أدتخر  ظهور قانون مادي ُاموضوعي أ 
ولأ أ Lexmercatoriaالتجار الدو ُ ازع ُامطلب ا هج الت ، لكن إضافة إ توحيد قواعد م

موعة من العوائق ُامطلب الثاي أ .  ذ اآليات اعرضتها كذلك 

 آليات توحيد قواعد التجارة الدولية  المطلب اأول :

كم العاقات التعاقدية ، فما   كبر  حصل تغيرلقد              ميدان اختيار القانون الذي 
د  اختيار القانون  ازع القوانن من مبدأ قانون  إكان يست طرافو حرية  اإرادةغطاء ت   ا

ضع له االتزام التعاقدي ، و الذي مثل  صورة قواعد  اداختيار القانون الذي  ها   إس ي م تق
ظرة التقليدية آلية قواعد  ادكثر من الدول ، تعدى حدود ال رغم امبادرة إ توحيد تلك  اإس

ي باختيار قواعد      ، القواعد  صر اج و ذلك بقيام اطراف العاقات التعاقدية امشتملة على ع
مرعرفية شائعة  ميادين التجارة الدولية ،  مراجعة الصيغة القانونية لتلك  إالذي يدعونا  ا

عراف ا جزء من قانون عر دو ُ ا أ  DROIT TRNSNATIONAL، ال م قبوها باعتبار
و LEXMERCATORIAخر قانون التجارة الدولية ُآر بتعب أو ذا التعبر  كثرأ و   ا

 .1شيوعا

 أوا : توحيد القواعد المادية

قانون التجارة الدو  إّن آلية توحيد القواعد امادية لقواعد التجارة الدولية جاء  إطار            
ُlexmercatoria هضة . و  كان موجودا  القرون الوسطى و الذي  أ ، م اختفى بقيام ال

بداية القرن العشرين و بسبب تزايد امبادات التجارية الدولية ، ظهر مفهوم مثل بعض الشبه مع 
قانون التجارة الدو الذي كان موجودا  العصور الوسطى ، و قد ما بعض الفقهاء بقانون 

ديد .  التجارة الدو ا
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 لقانون التجار الدولي : اأصول التاريخية -أ       

القانون الروماي ، نعلم انه  العصور الوسطى ظهر قانون خاص  إدون العودة           
سواقبالتجار تطور   ذا مواجهة  ا ظام  اإقليميةالكبرة ، و  الذي كان  اإقطاعيامطلقة لل

كم العاقات السريعة و العابرة ب تلفة مثل عدم كفايته و مود  ، حيث 1ن التجار من دول 
وع من العاقات ظهرت ابتكارات قانونية مهمة كالسفتجة .  ذا ال  من 

ي  فرة العصور قانون التجارة الدو كان  عص نّ ألقد اكد الفقهاء            ر الذ
ادي عشر ُ ، الوسطى أ ، و بقي موجودا 24أ و القرن الرابع عشر 22ُو بالتحديد بن القرن ا

ضع ها فاعلي التجارة  إ موع القواعد العرفية اموحدة و ال  هضة . و لقد كان مثل  غاية ال
تلف التجار  ار. و بقي  أمامالدولية ، و ال كانت تطبق على  احاكم امتكونة من قضاة 

ذا  تطور ح اثبت وجودق  .2انون التجار 

توي قانون التجارة الدو ُ         وعة قواعد من  أساسهأ  lexmercatiriaكان  على 
خرىمصادر  نّ أأ ، كما lexmaritimaُ 3القانون البحري العر كانت من خال مارسات   ا

ه كان من طرفهم ، كما انه قد كانت ي ؤاء التجار ،  التجار ، كذلك تق اكم تتكون من  اك 
اكم  ذا أخرىو   .  4لية ، تطبق قانون التجارة الدو 

                                                           
1 "dans les grandes foires pour faire pièce à la territorialité absolue du droit féodal qui présentait 
trop d’insuffisance et de rigidité pour des relations rapides et fugitives relevant de souverainetés 
diverses" Philippe KAHN, « La lexmercatoria: point de vue français après quarante ans de 
controverses », (1992) 37 McGill L.J. 413, 416 
2The Law Merc h a n t ,including maritime law, thus constituted a legal system, with rules and 
institutions of its own, which relied upon codified principles in the civilianmanner, and which was 
burdened with little conflict of laws because of its Europe-wide character". 
filali OSMAN, Les principles généraux de la Lexmercatoria, contribution à l’étude d’un ordre 
juridique anational, Paris, LGDJ, 1992, P 9 
3Antoine LEDUC , L’émergence d’une nouvelle lexmercatoria à l’enseigne des principes 
d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international : thèse et antithèse , ARTICLE DE 
LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS,2001 ,p 434 
4C.W.O. STOECKER, « The LexMercatoria: To What Extent does it Exist? », 7 Journal of 
International Arbitration 101, 107 (1990). 



 

 

اك   فان          ر انه م يكن  ددة لاعراف بإلزامية تلك آكان  الظا حكاملية   ، ا
ضعون ها ، كان و بسرعة يتم التعرف عليهم و يستبعدون من دائرة  فالتجار اللذين م يكونوا 
ددة ، ليس فقط  اطق التجارة كانت  يث م ا ،  التجارة الدولية . فجغرافيا كان ذلك مك

 و هذا اصبح لقانون التجارة الدو الصفة املزمة.   1إقليميا أيضاعدديا و لكن 

ذ            ية  ذا القانون ، و فسح اجال للقوانن الوط يا عن  هضة  م التخلي تدر بعد ال
خرة اصة ذات الطابع ا ازعات ا اص كآلية لفض ام ت قواعد القانون الدو ا  2الدو ال تب

. 

اجة و بسبب التطور و التقدم اللذان عرفهما العام  بداية القرن العشرين ، تأ          كدت ا
اص " ،الذي يستوجب  مرحلة  توحيد القوانن  أولقانون خاص دو "بديل للقانون الدو ا

سباب متعددة .  اجة كانت  ذ ا ية ، و  اصة الوط  ا

ذ           ربن العاميتن ال قامت بن الدول ، دفع  خرةبعد ا للبحث عن التوازن الدو  ا
كذلك على امستوى ااقتصادي ، و البحث عن   إماى امستوى السياسي و ، ليس فقط عل

مات ااستقالية ال عرفت  ات ،  أوجهاالتوازن ااقتصادي كان مباشرة بعد ا وات الستي  س
رب العامية الثانية م عقد العديد من العقود ، من جهة بن الدول السائرة  طريق  3حيث بعد ا

مو ، و من جهة  اعية ،الشركات  أخرىال بيةالدول الص ج ظمات الغر حكومية مثل  ا ،ام
ذ ا اء الب التحتية امختلفة   ذا كله لب ك العامي ، و  مو.الب  اقتصادات السائرة  طريق ال

اطق معي اد كذلك خلق م ر ، كاا  الذي فضل تطوير امبادات ورواة للتبادل ا

                                                           
1William TETLEY, « Mixed Jurisdictions: Common Law vs Civil Law (codified and uncodified) », 
(1999) 4 Rev. dr. unif. 591-619, 877-906, à la page 885. 
2Guy LEFEBVRE et Emmanuel SIBIDI DARANKOUM, « Phénomène transnational et droit des 
contrats : Les Principes européens », Revue de droit des affai res internationales 1999.47, 53. 
3G.R. DELAUME, « Comparative Analysis as a Basis of Law in State Contracts: The Myth of the 
LexMercatoria », 63 Tulane L. Rev, 1989. 575 



 

 

ار التجارة ذا  مقابل ازد سيات ، و  الدولية . و كذلك  ااقتصادية بن الشركات امختلفة ا
حد  شاط أا مكن  كر العومة ااقتصادية ال مست ميع ميادين ال  . 1اإنساين ي

ظيم التجارة الدولية و هذا كان القسم          الثاي من القرن العشرين مسرحا مبادرات عديدة لت
ية جموعات خاصة ها مصا مشركة ذ امبادرات ال كانت نتاجا للحوارات العر وط  ،2 .     

اص ، كالتعقيد الذي  ذ امبادرات ظهرت بسبب عيوب خاصة موجودة  القانون الدو ا و 
 .  3امازمة لكل نظام قانوي وط اآجالتطبيق قواعد و مكن مواجهته ل

ا ابرز فيه الفقه  قانون التجارة الدو لكن افهوم حديث أو هذا مكن  ن نضع تار
تلف عن ذلك الذي كان موجودا  العصور الوسطى ، حيث اصبح قانون التجارة الدو 

انب امرجع  أكادميةموضوعا إعمال  ذا ا ات ، و   كثر العشري دالة على ذلك رسالة  ا
"Ishizakiرير قا الدو لبيع ا ت 4" حول  القانون ال ذا   Edouard" إشراف، و 

Lambert ،"بدأ   أينIshizaki   تلف رير   ماكنبإحصاء عقود بيع ا ليل دقيق  إو  ا
ذ الطريقة كانت جديدة  ذلك الوقت .  لتلك العقود  ، 

ات نشر  جريدة "        مسي ا  هاية ا  Berthold " الفرنسية مقال كتبه "le mondeبعد

Goldmanاة السويس ، حيث طرح سؤاا حول طبيعة الشركة العامية اة  " عن تأميم ق لق
ية  ي شركة وط ل  ظام قانوي غر وطم أالسويس  ضع ل سيات  . و  5شركة متعددة ا

ة  اسبة ملتقى فلسفة القانون قدم  2964س وان "حدود القانون Goldmanا        مداخلة بع

                                                           
1Antoine LEDUC ,op.cit ,p429 
2W. TETLEY, opcit., p 3. 
3C.W.O. STOECKER, op. cit., P101. 
4Philippe KAHN, La lexmercatoria: point de vue français après quarante ans de controverses »,  
op.cit , p 416. 

ا طورت الفكرة  ثاثة رسائل دكرا ل "  5 ة  StouffletJeanو  دي نوقشت س       ،  2922" حول ااعتماد امست

ة  Philippe Kahnل"  أخرىو   " حول  Philippe Fouchard، و الثالثة ل "  2962حول البيع التجاري الدو س
ت   . Goldman إشرافالتحكيم التجاري الدو ، كلها 



 

 

ا سقطت  قواسو قانون التجارة الدو " ، و  ، و جاءت العديد من الدراسات على شكل  ا
اكم كيمية أوالدول  تعليقات لقرارات  اكم   .حكام 

ارة دو كان ها معارضن مع "            كذلك " ، و Paul Lagarde"1نظرية وجود قانون 
Antoine Kassis  حذرين و شكاكن مع"  خرينآ" ، كما كان هاMustill Lord  "2   كما ،
 أعمال. واذا اعتمدنا طريقة عد خرينآو   Goldman  ،Fouchard    أمهمكان ها انصار من 

مرالباحثن امتعلقة هذا   أميةقانون التجارة الدو موجود و جعل له الفقه  نّ أن نؤكد أفيمكن  ا
 . 3جد خاصة

ظر قانون التجارة الدو برزت مبادرات على امستوى الدو          باموازاة مع اجتهاد الفقه لت
ظم العاقات التجارية الدولية ، بدأـت بأعمال غرفة التجارة الدولية من  لق قانون ي تصب كلها 

ذ  خرةخال قيام  ذا  بفحص شامل للممارسات ال يقوم ها فاعلي التجارة الدولية ، ا
ة incotermsنسخة من مصطلحات التجارة الدولية ُ أولنشر  إ أدىالفحص الذي  أ لس

سخة  2936 ذ ال و،  ن دو لتطبيقات و مارسات التجار على مستوى  أولمثلت  ا تق
اصة الدولية  .  4العاقات ا

ن و موحد          ، لكن قواعد القانون   5فالتجارة البحرية كانت ها تقاليد قدمة بعضها مق
اء   أولخر ، و هذا مثل عمل غرفة التجارة الدولية  مقام آ إكانت مثل فروقا معترة من مي

 مع معلومات حول الطريقة ال كانت تتم ها تلك اممارسات و ال كانت قواعد على شكل 

                                                           
1P. Lagarde, -. Approche critique de ]a lex mercatoria dans Le droit des relations économiques 
internationales: études offertes a Berthold Goldman, Paris, Librairies Techniques, 1982, 125 
2ILord MJ. Mustill, The Law and Practice of Commercial Arbitration in England, 2e éd., Londres , 
Butterworths, 1989, P 412. 
3Philippe KAHN, La lexmercatoria: point de vue français après quarante ans de controverses »,  
opcit,p  415  
4F. ossman (Usages de la vente commerciale internationale : Incoterms, aujourd'hui et demain, 2e 
dd., Paris, Jupiter, 1980) P 111. 
5philippe KAHN, La lexmercatoria: point de vue français après quarante ans de controverses »,  
Op. Cit, P 416. 



 

 

ه يطبق و يفسر و    من خال تلك امعلومات نص موحد إعداد،  و  مقام ثاي م  1لفظ بعي
احظ من جهة مشرك بإتباع جز  مر نّ أئيا طريقة وسطى ، ف ميع مهم و من  ا يتعلق بعملية 

صوص ال م  أخرىجهة  يث ال ابعملية خلق قانوي ،  ذ الصفة  أصليةكانت   إعداد و 
رة اكثر   خرة اآونةظا أ incoterms، م 2ُ 2990أ incotermsمن خال نشر ُ ا

، حيث م حل مشاكل عديدة نامة عن التطور 4 1020أ incoterms( أخرا، و 3 1000
قل .  التق لوسائل ال

ي ال م اتباعها ب         ية  شكل واسعذ امقاربة  ظمات مه مثل  أخرىمن طرف م
معيات قابات و ا يسمى بعقود الفيديك، و م تكن مبادرة  ت إ خلق مثا ماتوصلال  ال

ي الوحيدة  فقد نشر على امستوى الدو لكل من اتفاقية نيويورك ة  5غرفة التجارة الدولية  لس
ا ، 2921 ة 6و اتفاقية في موذجي للتحكيم التجاري الدو 2910لس ة 7، كذلك للقانون ال س
ربعة، كلها كمبادرات بذلتها الدول   2912 اد نظام قانوي موحد على ع ا قود اماضية إ

 مستوى امبادات التجارية الدولية .

 الدولي : تعريف  قانون التجار  -ب

ظر من لقد تعددت التعريفات لقانون التجارة الدو و ذلك باختا             ف الزاوية ال ي
ساسيتن الدراستن   Goldmanليه، فقد عرفهإخاها  وال قدمهما ،  ا ة  ا   2964س

ة  أماليه ، إ اإشارةكما و سبق  ف قانون التجارة الدولية على انه " ، عرّ  2929الثانية  س

                                                           
1Philippe KAHN, La lexmercatoria: point de vue français après quarante ans de controverses »,  
op. cit, p  414  

ة  نكوترمزاقواعد 2  2990 لس
3  Maria LAVANOS CATTANI, Secretary Generat OFICC, 4cp600, incoterms 2000. 
4 INCOTERMS 2010, ICC Publication N° 715E. 

شغال العمومية الدولية. 5  ي عقود موذجية متعلقة بعقود ا
فيذ باتفاقية نيويورك لاعراف 6 ة  20التحكيم الدو امصادق عليها   أحكامت يويوك 2921جوان س  ب

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards,adoptée à New 
York, le 10 juin 1958, citée par W. TETLEY, op. cit., P888 

ة  7 ا لعقد البيع الدو للبضائع لس  2910اتفاقية في



 

 

يا امشاركن  امبادات ااقتصادية الدولية ،  اطار  ية ال يستعملها تدر القواعد العر وط
ية ، و ال احكمن  ظماهم امه زاعات يطبقوها"م .  كما عرفه  1امختارين  العقد لفض ال

موعة مبادئ عامة و قواعد عرفية تطبق تلقائيا  اطار التجارة الدولية دون كذلك بانه 
 .2ااستعانة باي قانون وط معن

موع القواعد ذات الطبيعة العرفأكما مكن         ية و ن نعرف قانون التجارة الدولية على انه " 
صل احظ  3القوة العامة" إامه ، و ال ا يلزم لتطبيقها اللجوء امباشر  ا ذا  نّ أ، ف

أ و الذي وجد LEXMERCATORIAالتعريف يركز على اصل نشأة القانون التجاري الدو ُ
عرافمن خال العادات و  ال اتبعها التجار  معاماهم بصورة تلقائية ، و م ذلك بدون  ا

ذ القواعد ،  مرأي تدخل من أي سلطة رمية لفرض  الذي جعل تطبيقها سها و تلقائيا ،  ا
م انفسهم  ابسبب رضا التجار ها مقدما و ذلك اهم  اا يتاءم مع امشكات ال  أوجدو

شأ   وساطت تمون التجارية  ا  . 4ليهاإال ي

موعة القواعد ال تضع مباشرة حلوا موضوعية           و يعرف قانون التجارة الدو بانه " 
تلف بذلك ، عن قواعد  ادمشاكل العقود الدولية للتجارة ، و ال  ظم  اإس تويها ال ، ال 

                                                           
1-  règles transnationales que les partenaires des échanges économiques internationaux se 
donneraient progressivement à eux- memes , notamment dans le cadre de leurs organismes 
professionnels, et que les arbitres, contractuellement désignés pour résoudre leurs litiges, 
constatent, et par là-méme précisent, voire élaborent a leur intention . Jacques Béguin, Le 
développement de la lexmercatoriamenace-t-il l'ordre juridique international ? Revue de  droit de 
McGill McGill Law Journal 1985, Vol. 30,p481 

ة –علي غزاواي، قانون التجارة الدو  2  1002رسالة دبلوم الدراسات العليا امعمقة، جامعة السويسي، امملكة امغربية، س
 .21، ص 

اص و قانون التجارة الدولية ، مرجع سابق، أمد عبد الكرم سامة3 ، نظرية العقد الدو الطليق بن القانون الدو ا
 306ص

اص و قانون التجارة الدوليةأمد عبد الكرم 4 ، امرجع نفسه، ص سامة، نظرية العقد الدو الطليق بن القانون الدو ا
306. 



 

 

اص ية  القانون الدو ا ذا التعريف مشابه 1الوط منللتعريف الذي جاء  تقرير  " . و   ا
امتحدة و الذي عرف فيه  لأممو الذي قدمه للجمعية العامة  2962امتحدة عام  لأممالعام 

موعة القواعد ال تسري على العاقات التجارية امتصلة بالقانون  قانون التجارة الدو " بانه 
ري بن دولتن  اص و ال  موعة القواعد امتعلقة اكثر " . حيث  أوا ذا التعريف  يشمل 

قل و التأمن و حقوق امؤلف  قوات و ااعتمادات امصرفية و ال و       بالبيع الدو للم
اعية و التحكيم التجاري الدو و عقود ااستثمارات . إا انه مع مو و تطور  2املكية الص

موعة من العقود التجارية الدولية غر امعروفة على امستوى الوط  التجارة الدولية فقد ظهرت 
دسية ، و عقود اامتيازات استغال امصادر الطبيعية           الكثر من الدول ، كالعقود اه

ا .  و التأجر التمويلي ، و غر

ذ التطورات امتاحقة و نتيجة ه         ذا التطور اتسع نطاق قانون التجارة الدو ، ليواكب 
موعة من  ت  عراف ميدان التجارة الدولية حيث استقرت و ق  أبرمتو العادات ، و  ا

اسب و خصوصية كل   أعدتالعديد من ااتفاقيات و  موذجية ال تت كذلك الكثر من العقود ال
ذ العقود  . 3لتدخل ضمن اطار قانون التجارة الدو عقد من 

 :خصائص قانون التجار الدولي  -ج

زاعات إ ا اختيار قانون وط معن لتطبيقه على ال ن امشاكل القانونية والواقعية الذي يثر
ذا القانون  غالب  اشئة عن العقود التجارية الدولية. وكذلك عدم توفر  حيانال لول  ا على ا

زاعات ،  وع من ال ذا ال اجعة والقانونية لفظ  الفرصة لقانون التجار الدو للعب دور  أتاحتال

                                                           
ة اختال توازن العقود الدولية  قانون التجارة الدوليةسامة 1 وعرب ، وسائل معا فوظة ، ، الطبعة ا حقوق الطبع 

ة   362، ص 2999للمؤلف، س
ة اموجز  قانون التجارة الدولية، طالب حسنموسى 2  . 19ص  ،2992، الطبعة الثانية، دار الثقافة عمان، س

ليلية لقانون التجارة الدو و عاقته الطراونة، أمد مصلح  3 قانون التجارة الدو ،دراسة نظرية 
اص، دار ر  شر و التوزيع ، عمان بالقانون الدو ا  21، ص 1002ند لل



 

 

، ما سوف يفسح اجال 1وفعال  العقود التجارية الدولية و التحكيم التجاري الدو أساسي
ذا القانون. ال تطبيق   انتشار 

اجيات التجارة الدولية. توفر -  قواعد وحلول تستجيب 

طرافغالبا ما ا يرغب        اري دو ،   ا  إخضاع حالة نشوء نزاع  اطار عقد 
م  ب تغليب مصا طرف على  إعقد قانون وط ، نظرا لتعقيد مساطر ، و كذلك لتج

و  اآخرمصا الطرف  زاع.، خاصة اذا كان القانون امطبق   القانون الوط لبلد احد اطراف ال

الة يتم اللجوء لقانون التجار الدو كبديل للقانون الوط ، و يلعب بالتا         ذ ا  
ية  أمام، فأحيانا قد نكون 2دور القانون احايد ارية دولية مرتبطة بالعديد من القوانن الوط عقود 

ذا اارتباط يكون ضعيفا  تطبيق أي قانون على حد ، وبالتا يكون  إمكانيةحد عدم  إ، و
كثرقانون التجار الدو القانون احايد ، و  قق  ف ا    ن واحد البساطة آعالية  التطبيق ، فهو 

م ما يشغل بال الفاعلن الدولين ااقتصادين ، اابتعاد عن سلبيات  و الفعالية ، ومن بن ا
ضوع للقوانن  يةا خرةذ  نّ أ، على اعتبار 3الوط حاجيات التجارة الدولية  إا تستجيب  ا

عراف، واستعانة احكم بقانون التجار الدو ، خاصة  م  ا التجارية الدولية ال تعتر احد ا
زاعات التعاقدية  ديد القواعد ال مكن تطبيقها  ال عله قادرا على  ذا القانون ،  مكونات 

اا صلح لتجارية ، باعتبار قض  ا كمة ال ذا ما استقرت عليه  زاعات التعاقدية ، و سم ال
، 4norsolor vs paplk قضية  2992 أكتوبر 11صادر   الفرنسية ، وذلك  قرار ها

ا حيث جاء  حيثي اد احكم على قواعد قانون التجار الدو  نّ أات قرار و القائمة    :"است

                                                           
هضة العربية ، تار أمد 1 ديد ، دار ال  2992بربري ، التحكيم التجاري الدو ، دراسة خاصة للقانون امصري ا

 10،ص
2J.EMMANUEL , la jurisprudence arbitral de la CCI et la lex mercatoriat ,gasete du palais, recul, 
mais, juin,12 eme anneé 2001 ,sommaire doctrine, p653.    
3Reggy raimond, le role de l’évolution de la lex mercatoria, in la lettre du droit du commerce 
international ,n .11,2001.p64 . 
4Reggy Raimond, Op. Cit, , P 64. 



 

 

ديد اطار مهمة احكم وانه ليس على على  الف الشروط امذكورة  وثيقة  مارسات التجارة ا 
 احاكم اقل درجة بيان كيف حدد و طبق احكم القانون الواجب التطبيق".

ذا القانون على            كثرتطبيق القواعد  أساسو يقوم  زاعات التجارية، ما ا ئمة لفظ ال
قق البساطة  أون يكون اختيار تلك القواعد مرتبط بقواعد قانونية أدون  بقانون معن، وبالتا 

زاعات التجار  ذا اقصى ما مكن والسرعة   و الفعالية  حسم ال ليه إن يطمح أية الدولية، و 
 .1اطراف العقد الدو

ادلقواعد  إعماا أحياناو قد يصل احكم             و يبت  نزاع دو  اإس   إالتقليدية و 
زاع ، تشوبه ثغرات ، من قبيل خلو من  كون القانون الوط ، القانون الواجب التطبيق على ال

اري معن  . 2القواعد القانونية القادرة على حل نزاع 

اري دو ،  حيانا مكن لدولةأو      ة طرف  عقد  اول تأويل نصوص عقد معنأمعي  ن 
الفا لوجهة نظر الطرف  ذا التأويل  د من  أو،  اآخرتعتر طرفا فيه ، و يكون  قد تقوم بتغير ب

ود العقد دون علم  ا يكون للطرف  أطرافهب شرط  إضافةطلب  إمكانية العقد  اآخر، 
                                                           
1R. jean, l’arbitrage droit interne et droit international privé, DALLOZ,5ème  ed 1983, P 231. 

ذا ااطار نستحضر قضية شركة 2  ضد الشيخ شخبوط حاكم إمارة أبو  developpement-petroliumو  
ح امتيازا بروليا عام 2912ظي عام  ذ القضية  أّن الشيخ شخبوط م قيب على البرول   2939، و تتلخص وقائع  للت

اضع لسلطته ،  ه الكشف  اإقليم الري ا د ظهور نظرية و استغال ما يسفر ع وكذلك اميا اإقليمية التابعة له. و ع
رف القاري. و لدى  ال ا قيب   ح امتيازات برولية للت رب العامية الثانية ، شرع الشيخ  م رف القاري أعقاب ا ا

رف القاري ، نشأ بن الطر  ا يشمل أيضا ا صلي على أّن امتياز فن نزاع م على اثر تعين اعراض الشركة صاحبة اامتياز ا
ظام  ظر إ ال لو عقد اامتياز من أي إشارة للقانون الواجب التطبيق ، بدأ احكم بال زاع ، و نظرا  كم بريطاي للبت  ال

و قانون إمارة أبو ظي  ، إا انه القانوي الوط الواجب التطبيق ، بوصفه قانون العقد ، فانتهى إ القانون الواجب التطبيق 
ذا  اد امألوفة ، وجاء  حيثيات قرار التحكيم :"ا مكن القول بوجود مثل  تيجة ال توجبها قواعد اإس ذ ال رفض 
ظام قانوي مستقر مكن تطبيقه على  كم وفقا لسلطته التقديرية اعاونة القران الكرم ، و بالتا ا وجود ل القانون فالشيخ 

ية و الثقة امتبادلة و التفسر امتفق مع العقود امعاصر  سن ال سبة  ص الوارد  اتفاقية اامتياز بال ة ، واعتمد احكم على ال
ديث.  العقل و العقد ، و طبق امبادئ امتصلة  ضمر اغلب الدول امتحضرة بوصفها القانون الطبيعي ا

 



 

 

وع من الشروط مكن من استقرار امع إبراماستقرار القانون وقت  ذا ال امات العقد الدو ، و
خطاروماية الطرف الضعيف  العقد ، من  تج عن تغير الدولة  ا الغر التجارية ال ت
ة  1لتشريعاها بصورة مفاجئة ، ففي قضية معروفة رية فرنسية قامت ببيع سفي ، ثار نزاع بن ورشة 

ديد الضمان "، من خاله  صيص على شرط " تكون حد البحارة ، و  عقد البيع م الت
زاع على  د عرض ال دودة  ضمان امبيع ، و ع احكمن ، جاء القرار  أنظارمسؤولية البائع 

د تطبيقه لقواعد التجار ، على  أساسعلى  ديد الضمان و ذلك ع تطبيق و  تفعيل شرط 
ديد الضمان باطا ، على  ن أ أساسخاف انه لو قام بتطبيق القانون الفرنسي اعتر شرط 

فية امتعلقة ببضاعته. و البائع  مسؤول عن الع ذا القبيل من طرف  إدراج نّ أيوب ا شرط من 
 .ع يعتر اثابة سوء نية من جانبهالبائ

ي قواعد قانونية -  قواعد قانون التجارة الدو 

ر         دة و تتصف قواعد قانون التجارة الدو بأها قواعد اجتماعية ، و بأها قواعد عامة و 
اصة  التجارة الدولية  ي العاقات ا ة  ذ السمة   2ملزمة تسري على عاقات قانونية معي و 

تلف  ذا القانون عن القانون امقارن ، فالقانون امقارن يتعلق بدراسة  نظمةابرز ما يفرق   ا
ها ، و ذلك استظهار  ة و امقارنة بي ية  شأن مسألة معي  أوجهو    الشبه  وجهأالقانونية الوط

هما ، و ما ا شك فيه اا  أرادن إراسة مفيدة جدا للشارع الوط ، ذ الد نّ أختاف بي
ي ي يطبقه وفقا  أحكامالوقوف على  أرادن إ،و تفيد القاضي  ااستعانة بتشريع اج قانون اج

ادلقواعد  ية و أ تشريعه.  اإس سبة لقانون التجارة الدولية فا يتعلق بالقوانن الوط  إماما بال
هما  ازع بي هما من اختاف و يقضي تبعا لذلك على الت ا ليزيل ما بي  .3بتوحيد

 

                                                           
1 Raggy Raimond, Op. Cit, P 64. 
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و قانون طائفيإ  -  ن قانون التجارة الدو 

كم  نّ أويقصد هذ السمة   شخاصموعة من إا قانون التجارة الدو ا  م  ا و 
و التجارة الدولية و  ي  نّ أ أيضامته ة من العاقات و  موعة معي ظم إا  ذا القانون ا ي

تمي  اص. و السبب  ذلك يعود  إالعاقات التجارية الدولية و ال ت ن امتتبع أ إالقانون ا
د  شأة قانون التجارة الدو  م انفسهم واضع نّ أل ذا القانون عن طريق التجار كانوا  ي 

سواقو مارساهم    عاداهم  ية  1لتبادل السلع  ا احية التار و اذا كان العرف التجاري من ال
قيقي  ولو امصدر ا و امشرع  ا ذ فجر التاريخ  للقانون التجاري كله ، فان التاجر يعتر م

قيقي للقانون التجاري  .  2ا

ضع لقانون التجارة الدولية تتميز بصفتها الدولية : -  العقود و امعامات ال 

على العاقات التجارية  إاقانون التجارة الدو بقواعد امختلفة ا يسري  نّ أاع           
ي العاقات التجارية ال تتخطى حدود دولة ، لتركز  اذات الطابع الدو ، و   دولة  آثار

غرافية   ،  خرىأ دود ا رجها عن ا صرا   أوو هذا فان العاقة التجارية ال ا تتضمن ع
 . 3القانونية ، ا يسري عليها قانون التجارة الدولية أوااقتصادية 

ا يبدو الفرق واضحا بن قانون التجارة الدو و قانون التجارة الوط الذي يقتصر و   
ظم  إقليمعمله على  ة ،  حن تتجاوز فاعلية قانون التجارة الدولية حدود الدول ، و ي دولة معي

ري   ديد الصفة الدولية للعاقة عن  4اكثر أودولتن  إقليمعاقات  رج ضوابط  ، و ا 
 احد الضابطن : 

                                                           
زء  العكيلي1 ولعزيز ، شرح القانون التجاري ، ا ا 1، ص  2992، دار الثقافة  ، عمان  1، الطبعة  ا  و ما بعد
لة نقابة احامن  2 ردنينالبارودي ، على ، العرف التجاري مكانته و دور القضاء و الفقه  احرامه و تطوير ،  ، العدد  ا
ة  2  .24، ص  2912، س
ة حبيب ، دراسة  قانون التجارة الدولية ثروت 3 ، مصر، س ا العر  .29، ص 2922، دار اا
 . 34و  33 ، مرجع سابق، صطالب حسن موسى4



 

 

ذا الضاب -أ ط الضابط الشخصي : و يرجع لتحديد مع الدولية للعاقات القانونية اوجب 
سية  إ و من   1 اإقامةل  أوالعمل  أماكن أواطراف تلك العاقة ، سواء عن طريق رابط ا

دير بالذكر  ديد الطبيعة الدولية للعقود التجارية و  نّ أا صرا غر مؤثر   سية تعتر ع رابطة ا
ولوجيا عر حدود دولة ما  أواطرفا ااتفاق يقيمان  أكان،سواء  مثال ذلك عقود نقل التك

اريا  اعيا  نفس الدولة ، أومارسان نشاطا  سية أ ص تلفتن ،و ا عر  م  دولتن 
سية  تلفتن فان العقد يكون دوليا  أوالطرفن ،فقد يكونان من نفس ا سيتن   .2من ج

ديد مع الدولية -ب ظيم  العاقة ال إالضابط امادي : و يرتكز   ل الت قانونية ال تكون 
فيذ إبرامهظروف  أوله  أوكالعقد ، و من حيث موضوعه   .3و ت

 :التجار الدولي قانون  مصادر -د

م  تكوين اهيكل العام         موعة القواعد ال تسا يقصد اصادر قانون التجارة الدو 
اصة الدولية. لقانون التجارة الدو ، ظم العقود و امعامات التجارية ا  و ال ت

ن التجارة الدولية التشيكي الصادر   أولو لعل        و تق ذا الصدد   4و ابرز مثال  
اص بالعقود  2963ديسمر  ن ا مانيا أااقتصادية الدولية الذي صدر  ، و كذلك التق

ذان التشريعان على قواعد مادية شرعت 2926فراير  2الدمقراطية ُسابقاأ   طوي  .حيث ي
ذا  أساسا ها الروابط العقدية ال تتم   اصة بالتجارة الدولية، و من بي ظيم العاقات ا لت

ن سالفي الذكر على العقود الداخلية ي طبق نصوص أي من التق يقتصر  إما، و اجال، و هذا ا ت
ن على عقود التجارة الدولية. ،  إعمالال  ي ذين التق من خال مبادئ  أوالقواعد امادية  
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ب   ية مستقرة و مثال ذلك امبادئ القضائية الفرنسية امتعلقة بشرط الدفع بالذ قضائية وط
 .1ميدان القروض الدولية 

طوي على         موذجية  أعرافعادات و  فقانون التجارة الدولية ي   التجارة الدولية و العقود ال
 أيضاو الشروط العامة ، وامبادئ العامة للقانون و قواعد العدالة و اإنصاف ، كما متد ليشمل 

سبة للقواعد اموضوعية  قواعد  أوااتفاقات الدولية اموحدة  شان التجارة الدولية ، سواء بال
اد ظيم التجارة الدولية، و كذلك التشري اإس ية امختلفة  شان ت  .2عات الوط

عرافالعادات و   -1  التجارية الدولية ا

من قبل كان الفقه يشابه بن العادة و العرف ، حيث أّن ميزة الكتابة من عدمها للقواعد          
العامة للتجارة  امبادئ، و  3عل تلك امكتوبة من القانون و الغر مكتوبة من القواعد العرفية

     تتحدد بقانوها امكتوب و قانوها الغر مكتوب ُ العادة ، امصلحة التجارية ، العدالة ......أ ، 
اك من اعتر انه مكن تكملة و تصحيح قانون التجارة عن طريق اممارسات أي العادات        و 

عرافو   .  4ا

ا و  بداية القرن            ديث ليميز بن العادة و العرف على  بعد العشرين جاء الفقه ا
فعا م الثانية ال مثل  أوتتمثل  العادة ال مثل سلوكا  فأوهماالعرف مر ارحلتن ،  نّ أ أساس

ذ  خرةول  صر عر  إ ا ولف ، فالع ب  ا ويإاف ن يضأامادي  صر ثاي مع ح  ليه ع
صر ضروري و لكن غر كا لتكوين العرف نّ أيتكون العرف . و هذا يظهر   .  5العادة ع

                                                           
 .141ص  جورج حزبون، مرجع سابق، 1
ظيم القانوي للتحكيم الد 2 ر ، الت شأة امعارف عبد اجيد ، م و و الداخلي ُ  ضوء الفقه و قضاء التحكيم أ ، م

درية ا . 42، ص  اإسك  و ما بعد
3 Florent  GARNIER ,La coutume et les usage en droit commercial à la fin XIX siecle et au début 
XX siecle , une distinction sous influence, la revue  « la coutume » cycle de conférences 2010 , 
Centre Michel de l'Hospital   N 2 Mars 2013 , p 6 . 
4 L.-E. Delamarre et J. Le Poitvin, Traité théorique et pratique de droit commercial, T. I, Paris, 
1861 , Florent  GARNIER, op .cit , p 7 .. 
5 Florent  GARNIER , op .cit , p 8 . 



 

 

ظام العام و ال آرف العرف على انه قاعدة قانونية و ما سبق اصبح يع          مرة و من ال
 مالشرط الض أهااممارسة فاعترت على  أوما العادة أتطبق  غياب القانون امكتوب ، 
طرافاموجود  ااتفاق و الذي من خاله  ظمون عاقاهم  ا  . 1ي

اك من قال فيما           ميزات متاز ها كل من  أربعة نّ أص خصائص اممارسات فه
عرافاممارسات   و  . كذلك قواعد  2، ففي البداية كاما يكون نتيجة لتكرار سلوك معن  ا

عراف ي قواعد و  ا ص تكوين القاعدة فالفعل  إقليميةاممارسات  ذا لسببن ، ففيما  و 
ذ اجموعة ال تكون  إان يصبح عادة أامتكرر ا مكن  موعة اجتماعية واحدة ،   قلب 
ص تطبيق القاعدة فا مكن و ف    مكان واحد ، انن تبقى  أيما  ذ  مكان معن  إا ا

وات عديدة، امكان الذي م فيه اتباع ا عرافّن اممارسات و أ، و هذا مكن القول  3لعادة لس  ا
ريات و  عراف.  كذلك 4الشعوب  ذلك امكان أولوياتمثل ا و اممارسات كاما تكون  ا

ي اميزة الثالثة لكليهما و ح تبقى   ذ  انشفهية أي غر مكتوبة ،  ذ فهي تكون على  ا
خر. و   5نونيةقا أمثال أو أقوالشكل  عرافاممارسات و  ا ين  ا تشمل رضا الشعوب امع

عن بضرورها ،  مرها و امقت الرضا العام ، الرضا  أساسيتعلق بقانون شعي تكّون على  فا
ذ اميزة  الصريح للشعوب الذين يتبعون القاعدة و الرضا الضم للشعوب الذين يركوها تطبق . 

خرة ،  محت لرجال القانون  العصور الوسطى لتفسر القوة 6من القانون الروماي  امستوحاة ا
عرافللممارسات و  اإلزامية  إمااكثر من اتفاقية  اجتماعية و  أصبحت، و هذا اممارسة  ا

                                                           
1 Florent  GARNIER , op .cit , p 9. 
2 L’on dit que la coutume est fille du temps, parce qu’elle se forme dans la durée. L’on dit qu’ « 
Une fois n’est pas coutume »… Le temps est au Moyen âge le grand régulateur des situations 
juridiques, qui se consolident avec l’écoulement du temps. Il en va de même pour la règle de droit , 
Carine Jallamion , Introduction historique : de la règle coutumière à la règle transnationale , dossier 
les usages  JOURNAL DES SOCIÉTÉS  N°92 Novembre 2011, p 15. 
3 Carine Jallamion ,op.cit , p 15 . 
4J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit, PUF, Coll. Droit fondamental, 3e éd., 2001 , p 
117. 
5 Carine Jallamion ,op.cit , p 16. 
6Cette idée est dégagée au Bas-Empire, lorsque la coutume, confrontée à la législation impériale, 
fait l’objet d’une théorie dont les éléments seront repris au Moyen Age. Cf. J. Gaudemet, 
Institutions de l’Antiquité, Sirey, 2e éd., 1982, p. 729 et S., n. 579. 



 

 

انحساس حول ثباته   ا جدالزامي يطرح سؤ إقاعدة من قانون  ذ     .  1إثباتهحول  او كذ ا
اك من يقول  دد م أو  ي قواعد من قانون نشأ من التطبيق امتكرر  نطاق  ّن اممارسات 

 .  2ااعراف ها

السلوك و مارسات القانون ،  و شابه بن  أولقد مّيز الفقه بن ما ما امارسات الفعل        
ا   أوجانب من الفقه التمييز بن عادات الفعل  أيدالعرف و مارسات القانون . فقد  كما ما

ا بالعادات   أوبالعادات التكميلية و عادات القانون  عادات  نّ أ أساس، على  اآمرةكما ما
ي تلك ال تكون ذات قيمة موضوعية و تتضمن قاعدة قان ونية تستمد قوها املزمة القانون 

ا التجار كسلوك شرعي أاجرد  السلوك فا ملك سوى قيمة  أوعادات الفعل  أما، 3ن يعتر
 .   4عقدية بوجود شروط غامضة

 امسماةللعرف الذي لقيا رفضا واضحا من طرف الفقه خاصة  تلك  ادةمشاهة الع          
يف بعا لق  تص و عادات آدات القانون ،  دفع  طرافخر للعادات و  و العادات ااتفاقية  ا

طراف. فعادات  عمالها للقيام تع الطريقة امتعود علي ا ، فالعادة مقيدة بن متعاقدين با
طراف، و على خاف عادات  5بامتعاقدين العادات ااتفاقية ليست مقيدة بالتطبيق التعاقدي  ا
طراف إرادةفهي قواعد تفسرية و تكميلية  لأطراف  نّ أحيث  حالة سكوت العقد يفرض  ا

طراف إرادة  .       6و متعود عليه  نشاطهم امه تطبيق ما إيل  ا

ظر  أوللممارسات  أميةجانب من الفقه  أعطىلقد            ذا بال     امكانة  إالعادات و 
ذ  خرةو الدور الذي تلعبه   أوتعريف اممارسات  إلتكوين القانون التجاري ، فوصلوا  ا

                                                           
1 Carine Jallamion ,op.cit , p 16. 
2Alina Kaczorowska, Les usages commerciaux dans les conventions relatives à la vente 
internationale , La Revue juridique Thémis / volume 29 - numéro 2 , p 5. 

ذا على  3 ذا الرأي أي التمييز بن نوعن من العادات و  ن يكون ها  نفس قوة أانه ا مكن للعادة  أساساك من انتقد 
يل  طرافالسلوك بقصد من  أوالفعل  إالقانون ان العادة   ن يعرفه  .  أذا القصد الذي ا مكن للقضاء  ، ا

4 Florent  GARNIER , op .cit , p 11 . 
5 Jean GUEDON , les incoterms et leur usage professionnel, coll. Bib . de l’institut française d’aide 
à la formation  professionnelle maritime , Masson , 1996 , p 199. 
6 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international, bib de droit de 
l’entreprise –Ltec 2003, P 370. 



 

 

ي قواعد من أحيث  من امصادر العامة للقانون التجاري أهاالعادات على  ّن اممارسات التجارية 
ذا التقيد الذي كان سببا  مشروعيتها  .1قانون تكّون تبعا لتقيد التجار ها ، 

يفات ال           او قد اكد الفقه باختاف التص للممارسات التجارية أّن اممارسة  أعطا
صرين ،  ولتتكون من ع صر الس ا و ع صر مادي و  دد يتمثل  ع   لوك أي وجود تطبيق 

ا  ما الثايأو عام ،  صر قانوي و مع . و هذا  ن يلعب الفعل امطبق دورا قانونياأفيتمثل  ع
    ملن  العاقات ااقتصادية الدولية ، امتعا سلوكيات أهاعرفت عادات التجارة الدولية على 

يا  ا   إ أدى متسع من الزمن ، و الذي  ةعموميالو ال اكتسبت تدر سيد تعزيز 
 .   2التحكيم التجاري الدو ، و ح  القضاء الوط

اقد يتبادر              ان احكم لتطبيق  أوتسالل عن امعيار الذي يعتمد القاضي  أذ
ة  مواجهة القانون أو  مواجهة العقد الذي ابرمه اطراف العاقة التعاقدية  ارية معي مارسات 

ارية  أيضا، و   . أخرى مواجهة مارسات 

مر البداية اذا تعلق           ا ميز بن ثاث حاات ،  ا ارية معاكسة للقانون فه بعادات 
و ذا إ أحالمن  القانون  حالة ما اذا  بإقرارتكون واجبة التطبيق تلك ال  ا ليها صراحة 

خر ي امطبقة تطبيقا مبدأ سلطان   3ا ا تكون العادات  ، والثانية  حالة  وجود فراغ قانوي فه
ا امتعاملن التجارين  اإرادة ارية 4 حالة ما اذا اختار الة الثالثة فتتعلق بوجود عادة   ، أما ا

                                                           
1 Florent  GARNIER , p 13 . 
2 Berthold GOLDMAN, note sous Cass. 1ére Ch. civ. 22 octobre 1991, Compania Valenciana de 
Cementos Portland SA c/ Société Primary Coal Inc. JDI 1992, p . 184. 
3 Les usages secundumlegem sont ceux qui ont vocation à s’appliquer en vertu de la Loi dans la 
mesure où celle-ci y fait expressément référence. De la sorte, bien qu’ils ne soient pas codifiés, il 
sont utilisés de la même manière que des règles de Droit. Les usages précédemment développés 
entrent dans la catégorie des usages secundumlegem.Olga Ballal ,Le renouveau en Droit OHADA : 
Les usages contribuent-ils à l’harmonisation du Droit des affaires en Afrique ? , dossier les usages  
JOURNAL DES SOCIÉTÉS  N°92 Novembre 2011, p 44. 
4 Les usages praeterlegem sont ceux qui viennent combler un silence du législateur. En effet, dans 
le silence de la Loi, l’usage va venir préciser une règle de Droit dans un domaine particulier. C’est 
notamment le cas concernant l’article 196 de l’Acte uniforme portant sur le Droit commercial 
général relatif au contrat de commission (18). En effet, en l’absence de disposition légale, le 
principe de la liberté contractuelle retrouve toute sa force puisqu’il appartient aux parties de fixer 
librement le montant de la rémunération du commissionnaire. En revanche, lorsque les contractants 
n’auront rien prévu dans la convention, « la fixation du montant de la rémunération pourra être 



 

 

ظر  الة ا بد من ال ذ ا ن  إنوع القاعدة القانونية  إمعاكسة لقاعدة قانونية موجودة ،  
مرمرة ، ففي حالة قاعدة قانونية تكميلية آم أكانت تكميلية  ا يعود للسلطة التقديرية  فا

اك نت ما اذا كاأمن رجح تطبيق العادة التجارية ، من الفقه  للقاضي  حالة وجود نزاع ، و 
ال لتطبيق العادة التجاريةآالقاعدة القانونية    .    1مرة فا 

مرثانيا اذا تعلق         ارية معاكسة للعقد فقد فصل   ا مربعادة  القانون اموحد للتحكيم  ا
طرافكم قواعد  القانون الذي اختار ، حيث يطبق اح 22التجاري الدو  نص امادة   ا

 . 2ليحكم العقد و  حالة غياب القواعد يطبق احكم عادات التجارة الدولية

ارية          ارية معاكسة لعادات  ا ثاثة فرضيات ،  أخرىثالثا اذا وجدت عادات  وفه  ا
شاط  اصة أي تلك امتعلقة ب ا القوة تعطى للعادة ا ازع عادة عامة و أخرى خاصة فه  حالة ت

ازع عادة عامة و  ي ال يتم  أخرىخاص ، الفرض الثاي يتمثل  ت ا العادة احلية  لية 
ي امطبقة اصة  لية فالعادة ا ازع عادة خاصة مع عادة  اكثر  ها تطبيقها ، ثالثا  حالة ت

صيصا  ديدا   .   3و 

 امبادئ العامة للقانون -2

ه قواعد          يقول ااستاذ جولدمان" ان قانون التجارة الدولية يتكون من مبادئ عامة اكثر م
امبادئ العامة للقانون و ال م تطبيقها   نّ إ" poulssan، ويقول ااستاذ  4و مارسات "

م مكونات  إقرارات احكمن دون الرجوع  زاع تشكل احد ا حد اطراف ال القانون الوط 
 ". 5قانون التجار الدو

                                                                                                                                                                                

faite conformément aux usages du secteur d’activité de la profession » (19). .Olga Ballal , op .cit ., 
p 44. 
1 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international, Op. Cit, P341. 

 من القانون اموحد للتحكيم التجاري الدو  22نص امادة  2
اري  مكان معن،  3 شاط  ي امتعلقة ب اصة فهي تلك ام أماالعادة احلية  شاط معن.العادة ا  تعلقة ب
 .36، ص امرجع السابقعلي غزواي،  4

5J.PAULSSAN, la lex mercatoria dans l’arbitrage, rev.arb.1990 p 55-79.  



 

 

موعة من القوا            لزاميتها إعد العامة امتعارف عليها و على و امبادئ العامة للقانون ، 
و الشأن  جل الد افات التجارية الدولية. وتعتر كما  ول ، و ال تطبق تلقائيا لفض ا

سبة لقواعد وعادات التجارة الدولية ، اثابة قانون القاضي  .  lexforiبال سبة للمحكم الدو بال
امبادئ  أيضاوكما تسمى امبادئ العامة للقانون ، تسمى كذلك بالقواعد القانونية العامة و 

مثلةشركة لأمم امتحضرة ، ومن ام تسوية من اتفاقية  41ليه امادة إ أشارتعليها ، ما  ا
اصة ازعات ا خرىبااستثمارات بن الدول ورعايا الدول  ام طن بتاريخ  ا  22، و اموقعة بواش

ك الدو ، و اتفاقية  إشرافت  2962مارس   .2922ديسمر  24امؤرخ   opecالب

اسب  أهاامبادئ العامة للقانون حسب رأي الفقه   أميةوتكمن           ل ام        تعتر ا
صيص على القانون الواجب التطبيق  د عدم الت ازعات ، خاصة ع ل ام طقي للمحكمن  و ام

ادر  العقد. حيث انه م سم نزاع معن ، أن ال د احكم مبدأ عاما قابا  ترير  إعطاء أون ا 
صيص اطراف  إعمال إو غالبا ما يلتجأ احكمون  معن ، د عدم ت امبادئ العامة للقانون ، ع

 أو حالة تفسر عقد معن تفسرا خاطئا  أوالعقد على القانون الواجب التطبيق على نزاعهم ، 
جانب القانون الوط الواجب التطبيق ، و نظرا للعدد اهائل للمبادئ  إااستعانة هذ امبادئ 

م امبادئ ال تكون ها  كثرخاصة  تكوين العقد و  أميةالعامة للقانون فان ا اعتمادا من  ا
ية ، مبدأ  د ، مبدأ العقد شريعة امتعاقدين ، مبدأ حسن ال خاققبل احكمن  ميدة . ا  ا

 شريعة امتعاقدين و حرية التعاقد: مبدأ العقد
طرافيظهر مبدأ العقد شريعة امتعاقدين  حرية   التعاقد ، و ااتفاق على ما  ا

هم ، و يشاءون من الشروط ال يريدون ت ها بالعقد الرابط بي ظموا حقوقهم و التزاماهم أضمي ن ي
فيذ التزاماهم  م  ذلك ملتزمون اا اتفقوا عليه ، و عليهم ت حو الذي يروق هم ، و     على ال

 . 1و احرامها

                                                           
ميد  1 حدبعبد ا ة   ، موسوعاتا زء الثاي ، دار امعارف ، س ، ا  . 160ص  2991التحكيم التجاري الدو



 

 

ذا امبدأ  الفصل        صيص على  ولو م الت من اتفاقية اجمع الدو لتوحيد القانون  ا
ة   اص امتعلقة بالعقود التجارية الدولية لس حرية التعاقد  امدة الطويلة  أمية. وتظهر 1004ا

موال امتعاقد بشأها و مدة العقد ، و امسافة الفاصلة بن  ا مرحلة التفاوض ، فا ال قد تأخذ
غراف احية ا عل امتعاقدين من ال طرافية ،  عقد معن  إبراميفكرون طويا قبل موافقتهم على  ا
 بعبارة 1" مورسون"،  ويعر على ذلك الفقيه 

le coup de foudre contractuel  il n ya pas ce qu on l appel  مرحلة  نّ أو على اعتبار
ا نية امتعاقد من خال  التعاقد يسبقها مرحلة امفاوضات الطويلة ، فانه من السهل معرفة ا

عله يتحمل ما يرتب على  إبرامهمواقفه خال مرحلة امفاوضات ، و بالتا فان  لعقد معن 
ه بع د م ليه إة ما قد تتجه ض القواعد امخالفذا العقد من االتزامات. و مبدأ حرية التعاقد قد 

طراف إرادة ذ القواعد امخالفة ذات اصل وط  ا عر وط ، كما  أودو ،  أوسوءا كانت 
 .UNIDROITمن اتفاقية  24ذلك الفصل  إيشر 

تقد البعض مبدأ العقد شريعة امتعاقدين ، على عدم            إتطبيقه دون الرجوع  إمكانيةو ي
حكام نّ أذلك. سوف يع ببساطة  نّ أ، حيث  2أي قانون وط و الشروط الواردة بالعقد  ا

ا امرجع الذي يرجع س اشئة عن العقد ، و بالتا إوف تكون وحد زاعات ال سم ال ليه احكم 
لية و عيوب الرضى ا مكن حسمها دون الرجوع  أموراك  . إمتصلة با  أي قانون وط

دأ العقد شريعة امتعاقدين من بن اكثر امبادئ امعرف ها من قبل و مع ذلك يبقى مب   
م امبادئ امعتمدة من قبل احكمن لتأويل نية  ية و الدولية ، و بالتا من ا التشريعات الوط

هم. إعطاء و اطراف العقد ، زاع القائم بي اسب لل  حل م

 

                                                           
1J.M MOUSSERAN, technique contractuel, paris éditions juridique lefbre 1998.p128  

مية ،  2 يوم دراسي،  أعمالمد شعيي ، التحكيم التجاري الدو  اميزان ، اجلة امغربية للقانون و ااقتصاد و الت
ة  34العدد  2993  .21ص  2994س



 

 

ية :  مبدأ حسن ال
ظم القانونية نّ إ          ية من امبادئ امتفق عليها دوليا بن ميع ال و مبدأ  1مبدأ حسن ال و

ب  فيذ العقد ، و مبدأ  إن يتعامل وفقه اطراف العقد من مرحلة امفاوضات أأساسي  مرحلة ت
ية متطلب  ميدان ال ذ آتجارة الدولية اكثر من أي ميدان حسن ال خرةخر ، ما تعرفه   من ا

امعامات و كثرة القوانن امطبقة ، و كذلك ما تتطلب التجارة من ثقة بن اطراف  تشابك 
ا ااجتهاد  ذا امبدأ مبدأ قانونيا طاما تب سم  التحكيم قضاء العاقة التجارية.  وقد اصبح 

ذا امبدأ الذي اخذ يفرض نفسه ليصبح مبدأ قان أساس ونيا عاما لدى خافات التجارة الدولية ، 
كيمية  زاعات التجارية. ففي دعوة  ل ال كم غرف أماماحكمن   نّ أة التجارة الدولية جاء  ا

ب عليهم  زاع  ية ال عروا ع إعماااطراف ال د توقيعهم لوثيقة التحكيم لروح حسن ال ن أها ع
هم ،  اشئ بي اف ال عوا عن كل عمل من شانه زيادة ا مرمت  تعقيد مهمة إالذي يؤدي  ا

فيذ حكم التحكيم يث يصبح ت .و قرار  2اكثر صعوبة أمراخر آب أوبشكل  يئة التحكيم 
زاعات الدولية  ميدان التجارة.آكيمي  ل بعض ال ية  اد على مبدأ حسن ال  خر ، م ااست

كتشفت سابقا ، ا ليها إامشار   PAPALK  ضد  NORSOLARففي قضية شركة             
ا   NORSOLARسلوك شركة  نّ أيئة التحكيم  بغي توافر ية ال ي ا يتوافق مع مبدأ حسن ال

ا لصا شركة أصدرت العاقات التجارية الدولية ، و بالتا   نّ أ، و ح  PAPALK قرار
اص يئة التحكيم بالقول بان احكمن طبقوا مبدأ من مبادئ القانون ا       القضاء من موقف 

الف  ية لأطراف.آقاعدة  أيةيعارض  أوو الذي ا   مرة  القوانن الوط

خاقمبدا  ميدة ا  : ا
ظام العام          ذا امبدأ جزءا ا يتجزأ من ال كون   نّ أ كل قوانن دول العام ، حيث  شكل 

كيمي لغرفة التج عل العقد باطا بطانا مطلقا. ففي قرار  ارة الدولية ل العقد غر مشروع ، 
                                                           

 .40ص امرجع السابق،علي غزواي،  1
كيمي صادر عن غ 2 ة 3196رفة التجارة الدولية ، رقم حكم  زء  2911، صادر س وارد  موسوعة التحكيم الدو ا

ميد  حدبالثاي ، عبد ا  .124ص امرجع السابق،، ا



 

 

ة  ليزيةبن شركة   2963س يةو شركة  إ تي مبدأ العقد شريعة  إعمال، استبعد فيه احكم  أرج
طرافاتفاق  أساسامتعاقدين ، على  ر كا  ا تين يدفع الطرف أ إن يهدف  جو رج  ا

ليزيةمسؤولن حكومين من اجل تسهيل شراء صفقة أسلحة من الشركة  إرشاوى  ، وقرر  اإ
ميدة ، عدم اختصاصه ، وبن  قرار انه وفقا  أساساحكم على  امبادئ العامة لأخاق ا

ممقرها أللمبادئ العامة ال  ة ا ميدة  نّ أ امتمدي رق امبادئ العامة لأخاق ا العقود ال 
قلعلى  أوباطلة  فيذ . ا  غر قابلة للت

اك  إ إضافةو         ا ،  ا ، أخرىامبادئ ال ذكرنا ها : " ا يتسع اجال لذكر ق  م ا
ضرارالتفويض عن  ية " ، "على امدعي  ا سن ال فيذ العقود  صحة ما  إثبات"، "وجوب ت

قوق ".  يدعيه " ، "وعدم جواز التعسف  استعمال ا

ا على امبادئ العامة للقانون مثل اتفاق         ود ص ضمن ب اك العديد من العقود ال ت و 
اد الدو للبرول  سبتمر  امادة  أشارت، حيث  2929التحكيم امرم بن حكومة ايران واا

ه  46 ب قر  نّ أ إم ممن يصدر مطابقا للمبادئ القانونية امعرف ها  أار التحكيم   ا
 . 1امتحضرة

تطبيق قرارات التحكيم التجاري الدو للمبادئ العامة للقانون ، يصطدم  نّ أو الواقع         
ديد مضمون القواعد  ها ، من جهة ، صعوبة  بعدة عقبات ، وذلك راجع لعدة اعتبارات م

ممالقانونية امدعى ها   اقضات على  ا امتحضرة ، و من جهة ثانية فان نوع و حجم الت
ا  أمامرة امستوى الدو تقف حجر عث ذ القواعد و توحيد تطبيق مثل  نّ أ، خاصة و تدويل 

 ذ امبادئ غالبا ما يصب  مصلحة الدول القوية.

 

                                                           
يمكمال    1 ، التحكيم التجاري الدو حتمية التحكيم و حتمية قانون التجار الدو ، دار الفكر العر ، الطبعة  إبرا

و  .226 ص 2992، ا



 

 

ازعقانون التجارة الدولي ب عاقة -و هج الت  قواعد م

ل تعتر العاقة بن قانون التجارة الدولية            و  زئية  ذ ا السؤال الذي يطرح نفسه  
هج  هج القواعد اموضوعية ، و قواعد م سيدا م ادباعتبار  افر  اإس م أتكامل  أوي عاقة ت

ذا التسالل من خال ما يلي ي عاقة تعايش و تعاون ؟ حاول اإجابة عن   س

ادو قواعد  التجار الدولين قانون العاقة بي -1 افر جزئي  اإس  :عاقة ت

ديد من وراء دعوهم بضرورة يسعى انصار قانون التجارة الدو         اك قانون أ ا ن يكون 
كم عاقات التجارة الدولية  ية الواجبة  إخاص  رير العقود الدولية من سلطان القوانن الوط

ازع القوانن  هج ت ديد  م ذ العقود ، حيث يرى انصار قانون التجارة الدو ا التطبيق على 
هج بعدم  أمامعقبة تقف  ذا ام ية ، و يصفون  ة القوانن الوط يم رير العقود الدولية من 

ال التجارة الدولية ، اضف اتساقه بالفاعلية امطلو  ازع القوانن يعيش  نّ أذلك  إبة   هج ت م
ه إا باللجوء  رج م ديد ال تسمح للمحكم الدو بان  إمأزقا ا  قواعد قانون التجارة ا

ها  أسبابن ،  1يراعي تطورات و متطلبات التجارة الدولية  إماوجود القواعد اموضوعية و س
هج قاعدة ي نتيجة ط ادبيعية لتعقيد و عدم مائمة م ذا  نّ أو نتائجه ، فضا عن  اإس قواعد 

ية امصدر و اموضوع  اغلب  هج تعتر وط حيانام ي ال تقوم بوضعها ، كما فال ا  نّ أدولة 
ديد تشريع وط ، ليحكم العاقة و  ا أالقانونية دون  موضوعها الوحيد  ن يكون  مقدور

ما القواعد اموضوعية دولية القلب و القالب أي  زاع ، بي هي ال كم مباشرة العاقة و ت ن 
تائم حاجات التجارة الدولية ، و تواكب ما يطرأ عليها من مستجدات . فهي  أها إباإضافة 
ل مشاكلها بصورة مباشرة أجلهامن  أصاوجدت  افس الشديد  2و  ذا الت ، و لذلك وجد 
ه ادج قواعد بن م دما يطبق  اإس هج القواعد اموضوعية فاحكم مثا ع التجارة  أعرافو م

                                                           
 . 411سابق، ص  الرجع  امعرب، سامة فارس 1
اص و قانون التجارة الدولية، أمد عبد الكرم 2 سابق، ص الرجع امسامة، نظرية العقد الدو الطليق بن القانون الدو ا

390. 



 

 

ظر عما تقضي به قواعد  ادالدولية ، فانه يطبقها بصورة مباشرة و بغض ال ها قواعد  اإس  ،
وز تطبيقها على عاقات التجارة الدولية ، ما يؤدي  أصاوضعت  للعاقات الداخلية و ا 

اداستبعاد قاعدة  إ بالتا اات ال يستحيل  اإس ذا اجال ، و خصوصا  ا ماما  
زاع  ل ال زاع ، و ذلك بسبب نقص  العقد  ن يكون أ أوتطبيق قانون معن على موضوع ال

زاع ، و عدم  اقض مواقف اطراف ال زاع إمكانيةبسبب تعارض و ت  .  1تطبيق قانون معن على ال

ظيما مباشرا لبعض العاقات  أحكامكذلك  فان            توي ت ااتفاقيات الدولية ، ال 
اصة الدولية م تأي من فراغ و  عرافي حصيلة دراسات واسعة   إماا الدولية و مقارنات  ا

ية امختلفة ، و  ظم الدولية و الوط ها كذلك فا أيضاعميقة  ال اوات موفقة للتقريب بي ن ي 
كر عدد من الدول قق الرضا  ذا من ناحية ،  2اختيار حلول موحدة تائم التجارة الدولية و 

هج قواعد الت أخرىو من ناحية  القواعد  نّ أازع للقضاء عليه من جذور ، حيث مهامة م
ج امرتبطة بالتوحيد القانوي الذي يهدف  ا ي واحدة من ام استبعاد  إاموضوعية ااتفاقية 

زاع .    قواعد ال

ة  أخذنافلو            اي لس بشأن القانون اموحد للبيع  2964على سبيل امثال اتفاقية ا
ذ ااتفاقية لتطبيق  قوات امادية ، حيث م تشرط  اموحدة وجود أي  أحكامهاالدو للم

ها قوات امادية أ أحكامهاذ يكفي لتطبيق إو بن الدولة امتعاقدة .  رابطة بي ن يتسم عقد بيع ام
ته الفقرة  وبالطابع الدو وفقا للمعيار الذي بي ومن امادة  ا اي ا ن أو      من اتفاقية ا

اك رابطة بن العقد و أي من  تلفة و لو م  تكن  يكون مقر كل من طر العقد  دولة 
ظمة   . 3ااتفاقية إالدول ام
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ة   .213، ص 2912س
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ة  رة، س  .19، ص 2911القا
 .262سابق، ص الرجع ام صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية،شام علي  3 



 

 

احظ            دة ، إمكانيةية أذ ااتفاقية قضت على  نّ أف ازع القوانن بن الدول امتعا     لت
دة على توحيد القانون ، و تزيد من قدرة  فإهاو كذلك  سية  نّ أامعا تطبيقها ا يتوقف على ج
طراف  .  1ا

د            لداخلية ال تشر ترك الروابط العقدية الدولية لسلطان القوانن ا نّ أو بذلك 
ادباختصاصها قواعد  دافها، رغم وجود قواعد موضوعية تستجيب  طبيعتها و  اإس  أ

و  إشاعة إ عتبارات التجارة الدولية ، يؤدي ا  إ أحوجالقلق  التعامل التجاري الدو و 
ارية ذات طابع دو على  ااستقرار  حقوقهم اذا كانوا ا و الثقة فكيف يطمان اطراف عملية 

ذا القانون مقدما فانه سيكون با إا أي قانون يطبق عليها ، و بفرض يعلمون مقدم مكان تعين 
يا غر معد مواجهة التجارة الدولية "   . 2شك قانونا وط

ازع عاقة تكامل التجار الدولي العاقة بين قانون  -2 هج الت  :و قواعد م

اصة            ظيم العاقات ا هج القواعد اموضوعية ال شرعت لت رغم تزايد حاات تطبيق م
صل نّ أ إاالدولية بصورة مباشرة ،  ذ الروابط مازال موكا  ا ظيم  ازع ،  إ ت قواعد الت

تفظ اكانته امرموقة باعتبار  هج  ذا ام صلحيث مازال  ظيم ا اصة الد  ت ولية العاقات ا
هج قواعد  نّ أ، ذلك  هجا تابعا م هج القواعد اموضوعية يعتر م ادم سيادة  نّ أ، ذلك  اإس

ازع تعود  هج الت ااتإضرورة االتجاء  إم ظيما أ،  3ليه  معظم ا ما اذا وجد القاضي ت
زاع امعروض  ب عليه تغليب ا أمامهمباشرا لل هج القواعد اموضوعية فانه  كم الذي  م

                                                           
ونص الفقرة الثالثة من امادة  1 سية اطراف  ا ذا القانون على ج من القانون اموحد امرفق باتفاقية البيع " ا يتوقف تطبيق 

 البيع ".
سن. 262سابق، ص الرجع امصادق، قانون التجارة الدولية، شام علي  2 ممشفيق، اتفاقية  أيضا  امتحدة بشأن البيع  ا

 .  2سابق، ص الرجع امالدو للبضائع، 
 .213سابق، ص الرجع امصادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، شام علي  3



 

 

هج  ه ذلك ام د يتضم د  إاللجوء  نّ أ، و لذلك  اات ال ا  ازع يقتصر على ا هج الت م
زاع  قاعدة من القواعد ذات التطبيق امباشر  .  1القاضي فيها حا للمسألة ال ثار حوها ال

هج قواعد            ادو نتيجة لذلك فان العاقة بن م هج القواعد اموضوعية ليست  اإس و م
افسة و  أوعاقة عادية  هج  نّ أي عاقة تكامل ، حيث  إمام و م هج القواعد اموضوعية  م

حكامغر كامل يعوز الكثر من القواعد و  ظيم  ا ا عن التصدي لت و يعجز  وضعه ا
اصة افرد  دون جارة الدوليو يعرف انصار قانون الت  2العقود ا قص  نّ أة هذا ، لذلك  ال

ب تكملته بالرجوع  ذا القانون  ية  إالذي يشوب  ذين  3القوانن الوط ذا التكامل بن  . و 
هجن  سيد التجاور و التعايش بن ام هجن من شأنه  و تكامل سيظل قائما لفرة  4ام و 

هج القواعد اموضوعي ا و م بؤ ادا كم كافة طويلة ، ا مكن الت ة ا يطبق وحد ، مستأثرا 
ازع ، فالقاعدة اموضوعية ا تطبق  هج الت تاج مساندة من م و  زاع ، بل  اصر ال  أوتوماتيكياع

ادا بد من قاعدة  إماو  ا  إس ي الرادة  5تساند طرافو ن أالقاضي ا يستطيع  أو، فاحكم  ا
قد القواعد اموضوعية إا اذا كان اطراف العاقة القانونية  أساسيفصل  القضية امعروضة على 

ذ القواعد نفأقرروا ذلك ، دون  مصدر قوها  نّ أاحكم ، حيث  أوسها على القاضي ن تفرض 
بعان من  طراف إرادةو صفتها  التطبيق ي ضع ها  العقود الدولية ا و ما فعله  6ال  و

ن التشيكي رقم  ، حيث قيدت تطبيق القواعد اموضوعية  32 امادة  2963ة لس 202التق
طرافدة ار إلتجارة الدولية التشيكي باختيار لقانون ا ادديد قاعدة  أو ا ذا  اإس اختصاص 
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غالبية القواعد اموضوعية  القانون التجاري الدو ذات  نّ أ إالقانون. و السبب  ذلك يعود 
الفها ، و هذا مكن طابع مكمل ما يتيح لل ا و ااتفاق صراحة على ما  متعاقدين استبعاد

حكام  أمامخر آفاق امتعاقدين على تطبيق قانون القول بان ات احكم الدو يعد اثابة استبعاد 
هج القواعد اموضوعية  1امفسر أوالقانون التجاري الدو ذات الطابع التكميلي  . و حاجة م

ادالدولية لقواعد  عقود التجارة هجن ، بل يع أ، ا يع  اإس ذين ام اك نزاع بن  ن يكون 
ادتستعر قواعد  أهافقط  دا لتطبيقهامن تل اإس د س ، و التحليل القانوي ك القوانن كي 

د تطبيقا  أخذناللواقع العملي يؤيد ذلك . فلو  ذ العقود ا  موذجية ، فان  مثا العقود ال
ادخارج ااطار الذي رمته قاعدة   أو اإرادةذ  نّ أ، ما يع  2امتمثلة بإرادة الطرفن اإس

ادُقاعدة  ها استخدمت كمرر فقط ،  اإس أ م تغر من مضمون القاعدة اموضوعية شيئا 
هج القواعد اموضوع هج  إية الذي يسعى نطاق م تطبيق القواعد اموضوعية و ليس  نطاق م

ادقاعدة   . 3اإس

لتوسيع نطاق تطبيق القواعد اموضوعية من خال قاعدة  وقد سع ةالقضا نّ أو ناحظ          
اد فراداذا اتفق  اإس دة ما ، بوصفها قانون  أحكامعلى اختيار  ا و مثال لذلك  اإرادةمعا

دة بروكس ة معا قل البحري ، حيث  2914ل لس ويل  نّ ألل القضاء استقر و تواتر على 
و انضمام دوهم  أحكامهاامتعاقدين حق ااتفاق على تطبيق  رغم عدم توفر شروط سرياها ، و 

د إ دات ال تسعى لتوسيع تطبيق  امعا ية امعدة اموضوع أحكامهاو يظهر ذلك جليا  امعا
ا  زاع على دولة غر متعاقدة كاتفاقية في اصة الدولية فيما لو عرض ال ظيم العاقات ا خصيصا لت

ة  ادقاعدة  إ أشارتبشأن البيع الدو للبضائع ال  2910س و الفقرة  إس من امادة  ا
و البضائع امعقودة بن ذ ااتفاقية على عقود بيع  أحكامحيث نصت على ما يلي " تطبق  ا

الة  أماكناطراف توجد  تلفة : ا وعملهم  دول  دما تكون الدولتان اللتان توجد  ا ع
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دما تؤدي قواعد القانون الدو  الة الثانية ع شأتا طر البيع من الدول امتعاقدة ، ا فيهما م
اص   تطبيق قانون دولة متعاقدة " إا

الة            ذ ا ي الواجبة التطبيق ، دون  أحكامن تكون أو مع  القانون  أحكامااتفاقية 
حكامتوسيع نطاق تطبيق  إالوط و هدف  ذلك  دة  ا د . و بذل 1اموضوعية للمعا ك 

ازع ، حيث  إالقواعد اموضوعية غالبا ما تلجأ  نّ أ هج  نّ أقواعد الت ظمها م اك مسائل ا ي
 لقواعد اموضوعية .  ا

ازع عاقة تعايش و تعاونالتجارة الدولية العاقة بين قانون -3 هج الت  :و قواعد م

ازع القوانن و ضرورته  أمية نّ إ          هج ت هج القواعد اموضوعية للقانون  إم جانب م
لول لعاقات التجارة  هجن التعايش من اجل تقدم افضل ا ذين ام التجاري الدو يتطلب من 

 . 2الدولية

ب فالقوانن الو           ازع  ية و عن طريق قواعد ت ن تدخل لتكمل قواعد قانون التجارة أط
عرافالدولية ، و ح مع متع العادات و  ذلك ا يع  نّ أدولية بالقوة املزمة ، إا التجارية ال ا

 أحكامهالقانون التجاري الدو قد اصبح نظاما قانونيا متكاما ، فهو قانون وليد تقتصر  نّ أ
شأة التلقائية  ادعلى  أساساذات ال ن تقوى على أض امسائل التجارية الدولية دون بعلحلول  إ

ازعات ال أوجهتقدم حلول شاملة لكافة  شب بن امتعاملن  أ مكن ام سواقن ت  .3الدولية ا

اجة           قص الذي يعري قواعد ال إو لذلك بقيت ا ازع القوانن لسد ال هج ت قانون م
اد  أحياناليه احكمون إالتجاري الدو و ما يلجا  د العقد لقانو  إس ية خصوصا ع ن دولة مع

ازع  اصة بت ذا القانون. و يستمد احكمون عادة حلوهم ا سكوت امتعاقدين عن اختيار مثل 
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ذ امبادئ  اص، و  مكما للقانون  أصبحتالقوانن من امبادئ العامة  القانون الدو ا
ذا القانون من  إ باإضافةالتجاري الدو  هج اموضوعي ا  1وعيةموض أحكامما يتضمن  فام

اجة  مستأثرايطبق وحد  ازعة بل  اصر ام هج قاعدة  إكم كافة ع ادالعون من م العون  اإس
ازع  نّ أيفسر غر التجاور و التعايش أي  الذي ا القانون اموضوعي للتجارة الدولية ا يدخل  ت

 . 2مع قوانن الدولة ، بل يتزاوج معها من اجل روابط و مصا التجارة الدولية

ازع و ضرورته  أميةولعل          هج الت هج القواعد اموضوعية و القانون التجاري  إم جانب م
ي ال دفعت مؤسسات التحكيم  ذلك  اتفاقياها، و لوائحها، حيث  إ إشارةا إالدو 

اات ال يتعرضون فيها  أعرافحثت احكمن على ضرورة تطبيق  و عادات التجارة الدولية  ا
ري دو و ح مع تطبيقهم لقانون داخلي  .3لعقد 

وروبيةمن ااتفاقية  2/2و مثال ذلك امادة           ال نصت على  يم التجاري الدوللتحك ا
طراف" نّ أ ب  أحرار ا ديد القانون الذي  زاع ، و  أ  ن يطبقه احكمون على موضوع ال

طراف إشارةم حالة انعدا ه ألتطبيق فعلى احكمن اللقانون الواجب  ا ن يطبقوا القانون الذي تعي
ادقاعدة  التن السابقتن يراعي احكمون شروط  اإس زاع و  كل من ا ال يقدرون ماءمتها لل

 .4العقد و عادات التجارة "

ص  نّ أناحظ          على احكمن مراعاة عادات التجارة ألدولية ح لو كان  أوجبذا ال
طبق على العقد ، فهو بذلك يؤك ا لي هج امتعاقدون قد اختاروا قانونا معي د على تعايش كل من م

ازع  نطاق العقود الدو ، و قد محت امادة  هج الت من ااتفاقية  2/2القواعد اموضوعية و م
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ن يطبقوا أجب التطبيق من قبل امتعاقدين ، امذكورة للمحكمن  حالة عدم اختيار قانون وا
يا تشر  ادليه قواعد إقانونا وط ب عليهم ال يروها مائمة  اإس زاع ، و كذلك  مراعاة  أيضالل

عراف ا من القواعد اموضوعية ال نشأت خصيصا مواجهة العاقات التجارية الدولية ا  1باعتبار
ذا ما فعلته  ، و كذلك القانون  2اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري الدو  أيضا. و 

موذجي للتحكيم التجاري الدو   . 3ال

ازع  شأن العقود التجارية الدولية ،          هج الت هج اموضوعي و م و هذ الطريقة يتعايش ام
ذا التعايش و التعاون مع  القواعد اموضوعية ، و تطبيقها امباشر و سبب  أولويةو ا يتعارض 

ولويةذ  ية ، القواعد اموضوعية اكثر مائمة بطبيعة عقود التجار  نّ أ ا ة الدولية من القواعد الوط
التجارة  أعرافما  اطار التحكيم التجاري الدو فان التطبيق التلقائي و السريع لعادات و أ

ي دائما  صلالدولية  هج قواعد   ا ا سابقا . لذلك يعتر م ادكما بي هجا ثانويا ، و  اإس م
اد رد  اإس ادالذي يقوم به  و التطبيق امباشر للقواعد  صلااحتياطي ا مس  إس و 

مر،   4اموضوعية على العاقات التجارية الدولية  الذي يثر التسالل حول مدى صاحية نظرة  ا
ازع متمثلة  قواعد آ إالفقه التقليدي  ادلية الت كم  اإس وضاعو ذلك  امستحدثة   ا

 العاقات التجارية الدولية .

ية الوحيدة وفق الفقه و قد تزايدت الدع    ا الوسيلة الف ازع القوانن باعتبار هج ت وات هجر م
صواتالتقليدي حيث تعالت  نه يقدم حلوا مباشرة ل امساندة ا هج القواعد اموضوعية  تطبيق م
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ا أوالطرفان صراحة  كثرالقانون  أحكامفوفق  إان وجد ، و إ ضم زاع على ارتباطا اوضوع ا ا عرافن تراعى قواعد أل  ا
 التجارية الدولية امستقرة " .

حوال"  ميع  4فقرة  61امادة  3 ا عادات التجارة  ا زاع وفقا لشروط العقد و تأخذ  اعتبار يئة التحكيم  ال تفصل 
زاع ". سبة لل  ال مكن تطبيقها بال
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صرا  ة ع بياللعاقات امتضم اد. لذلك كان ا بد من التوسع افهوم قاعدة  1 أج ،  اإس
يمفهوم القانون  إبالرجوع  ج ادكما يرد    ا ازع . و حقيقة امب اإس  نّ أ على قاعدة الت
ادقانون  نطاق قواعد  إ اإشارة نظام قانوي و مع ذلك " نظام قانوي  إ إشارةي  اإس

ظام القانوي السائد  دولة القاضي و يسود  دولة  بيةمتميز عن ال  . 2"  أج

ازع القوانينثانيا :   توحيد قواعد ت

ذ قرن تقريبا شهد القانون الدو تزايدا كبرا  عدد ااتفاقيات الدولية امتعلقة بتوحيد           م
اص         اي للقانون الدو ا هود مؤمر ا اص ، و ال كانت نتاجا  قواعد القانون الدو ا

ذا ا   ورو . و مكن ل اد ا موعة من تلك ااتفاقيات مثل ، اتفاقية  و اا امقام ذكر 
ة  ة 2919فارسو س وي ، اتفاقية نيويورك س ال القانون ا فيذ   2921  لاعراف بت

ة  بية ، اتفاقية روما س ج حكام القضائية ا حول القانون الواجب التطبيق على 2910ا
 .  3االتزامات التعاقدية

ازع القوانن  توحيد نّ إ           معامات التجارة الدولية من خال ااتفاقيات الدولية قواعد ت
ازع فيينه تلف عن توحيد القواعد امادية ،  ها كما  حالتها العادية و رك القوانن تت  إماما بي

ا  حصر دور من تضمنشك حول القانون الواجب التطبيق و بالتا  أيعلى  اءقضال ي  ا
ازع ملك ، باعتبار أنه  .4امعامات الدولية  طرافالقانوي  هج الت فالقوانن اموحدة لقواعد م
ية ،  إدراجقد م  ازع واحدة أمضموها  القوانن الوط ، ن تفرض على القاضي الوط قاعدة ت

بيةمهما كانت الدولة  ج زاع  . ا  ذات العاقة بال
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ب أن            نسجل أّن نصوص بعض ااتفاقيات الدولية امتعلقة بتوحيد قواعد و عليه 
ازع و ال م  هج الت ية  للدول  إدماجهام تفرض على القاضي الوط تطبيق ،  القوانن الوط

ادنفس قاعدة  ال تطبيق ااتفاقية اذا كان اطراف ال اإس اات ال تدخل   زاع  ميع ا
ة  . 1م ا أتفاقية من دولة وقعت على اا اي لس ازع القوانن اتفاقية ا ذ حالة قواعد ت و 

شياء  2922 قولة امادية .امتعلقة با  ام

اك البعض            إدماجالذي ا يفرض على الدول اموقعة على ااتفاقية  اآخر امقابل 
ية و بالتا ا تطبق إا  العاقات ما بن الدول  ها الوط ازع القوانن  قواني نصوص قواعد ت

عضاء مر  ا د  ازع القوانن  مادة السفتجة و الس . و كمثال لذلك ااتفاقية الدولية امتعلقة بت
ة  ة  2930لس  .  2932و الشيك لس

خر          ن بعيدون كل البعد عن التوحيد الكامل لقواعد و على امستوى العا ا مي 
كمة دولية عليا تعطي تفسرا  اص من خال ااتفاقيات الدولية . ففي غياب  القانون الدو ا

د الرجوع موحدا ل ود تلك ااتفاقيات ع  . 2ليها ، يبقي أمر التوحيد الفعلي وميا إب

 توحيد قواعد التجارة الدولية قائالمطلب الثاني : عو 

 

ذ              مادة التجارة الدولية ضرورة وجود قانون موحد كانت له أسبابه . و لكن رغم 
نه  الضرورة خر م يصل إ تطبيقه عاميا و  ميع امواد  ذا ا و أمية القانون اموحد، لكن 

و ها ما  و متعلق بلغة القاعدة  اصطدم اجموعة من العوائق امختلفة م ها ما  متعلق بالدول و م
ا .   اموحدة و تفسر

 

                                                           
1 S.Chatillon, op,cit., p 32.  
2 Jean Gabriel Castel , op,cit . 



 

 

 وا : عوائق مرتبطة بوجود قواعد موحدة أ

ديث عن   يفرض ضرورة التفكر   التجارة الدولية  موحد معوقات وجود قانونإن ا
خر الذي شأنه شأن أي ذا ا  ، سيج ااجتماعي وااقتصادي للمجتمع الدو تمع وط  ال

معن، يتكون من فئات اجتماعية ذات انتماءات عرقية متعددة وذات مستوى اقتصادي وثقا 
الفات  موعة من خلق  ية متعددة، ولذلك ستسعى كل  معن، وذات خلفيات إيديولوجية ودي

ها امختلفة وخاصة اا تلفة قادرة على توفر القوة الازمة للدفاع عن مصا قتصادية ذات أبعاد 
ها  .1م

ات ااجتماعية   اوز ما تطرحه ااختافات العرفية والتباي وإذا كان من السهل 
تمع وط من أجل سن قانون واحد وحيد، وذلك لوجود سلطة عليا متمثلة  وااقتصادية داخل 

ها من طرف   مؤسسة الدولة ال اا ها من سلطة إلزام وإجبار قادرة على فرض احرام قواني
تلف . 2 ميع شرائح اجتمع سبة موقف  ذا الوضع يصعب تصور هذ السهولة بال فإن مثل 

ا  ، وذلك راجع لغياب سلطة عليا  قانون التجار الدوالقواعد متعدد امصادر امشكلة لالدول 
ر. ذا القانون بالقوة وا  قادرة على فرض تطبيق ميع قواعد 

إن اجتمع الدو للتجار يقوم على انعدام التوازن بن أعضائه، ويظهر ذلك من خال 
تمية لدول  تمي للعام امتقدم وامشروعات ام ااختال  موازين القوى بن امشروعات ال ت
و للسيطرة على قدرات واقتصاديات العام الثالث وموارد  العام الثالث، حيث تسعى ا

اعاته التحويلية مستخدمة بذلك آليات اقتصادية وسياسية باإضافة الطبي عية ومرافقه العامة وص
معات التجار  قل اختاله داخل  آليات قانونية، ومكن ماحظة انعدام التوازن أو على ا
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ذ ال تتأكد فيها مبادئ اقتصادية مثل مبدأ ا ا  تمن للعام امتقدم، ا سيما  مرحلت حتكار ام
شاط موال بن يدي عدد قليل من الشركات دولية ال  .1 القلة وتركيز رلوس ا

ي،  ج ية لاستثمار ا سواق الوط وما نشهد اآن  الساحة الدولية من سياسات فتح ا
مر إن كان  ذا ا خر على ولوجها من خال تسهيات قانونية وضريبية، فإن  ذا ا وتشجيع 

سواق يساعد بالفعل عل ا بن البلدان، ويضمن انفتاح ا موال واستثمار ى تشجيع انتقال ا
و معروف أن لكل قانون  ن ومضبوط فما  ة فئة على أخرى بشكل مق يم في  الدولية، فإنه 

اع أو التمرير، وظيفته اإيديولوجية  ظمة للعاقات ااقتصادية الدولية ا  ،وظيفة اإق والقواعد ام
ذا ة التوجه الليراا اإطار فهي إذ رج عن  يم ديد تكرس  ذا ما   الليرالية امتطرفة ، و ا ، و

اغم اموجود بن القانون وااقتصاد اع أن القواعد اموضوعية تعكس التوجهات  يعر عن الت
ة أكثر ما تعر عن نقيضها إذ أن  ريبيا ، فالقانون وااقتصاد يتوافقان واقعيا و2 ااقتصادية امهيم

 .3 قانونية على امستوى الوط والدو التوجه ااقتصادي امهيمن يفرع  قوالب قواعد

ارا يعملون على مستوى دو مارس القهر على أعضائها  ية ال تضم  معيات امه وا
ها، رغم ترير البعض معية مائمة مصا ا ا لول وامقرحات ال ترا ذ  إلزامهم با مثل 

معية  اممارسات بأن التفاوض يتم بصورة ماعية بن أولئك امتعاملن مع امشروع القوي أو ا
تمع يستلزم توافر شرطن  ية، فإن الواقع يكشف عن ظلم صارخ. كما أن وجود أي  امه

هم من ناحية أخرى، و  ذان أساسين ما التجانس بن أعضائه من ناحية ووجود روح التضامن بي
التجار الدو  قانون ، وبالتا يظهر 4 الشرطان م يتوافرا بعد  نطاق امتعاملن  التجارة الدولية
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وضاع الغر العادلة   قوياء باعتبار يعمل على تأطر وإضفاء القانونية على ا كأنه قانون ا
ذا القانون عن مصا الدول القوية ا  قتصاديا.التجارة الدولية، وبذلك يعر 

ا   ظمها ويؤطر هود لتوحيد القانون الذي ي إذ ياحظ أن امواضيع ال عرفت تكتيف ا
شاط التجاري الدوكلها تقع  رأس ائحة أولويات الفئات ام ة على ال ، وال ا يأي هيم

قل تها على ا يم ها ااقتصادية وضمان استمرار  تمام ها إا  إطار ماية مصا التجاري  اا
ظر إ سيطرها على معظم التجارة  1الدو . فالدول القوية اقتصاديا تتمسك هذا القانون، بال

ذا الربط بن قانون 2 الدولية، وعر انتشار مشروعاها وشركاها العماقة  كافة بقاع العام ، و
عل من أبرز معوقات اإقرار الدو و التجار ذا القانون من  الدول القوية اقتصاديا  بوجود 

 طرف باقي الدول.

الدو على عادات وأعراف  التجارومن جانب آخر فإن تأسيس بعض قواعد قانون 
دد، دليل على مدى تأثر الواقع  توى عملي بل وبدون أي مضمون  يم أخاقية دون أي  ومفا

ثر السلي امعيق ااقتصادي وااجتماعي  صياغة قواعد قانون التجارة الدولية، وبالت ا ا
مي بشكل عادل مصا ميع أطراف العاقات التجارية  للوصول إ قانون دو موحد 

  الدولية، اختلف فئاها وتعبراها.

الدو امرتبطة بطبيعة الوسط ااجتماعي للحقل  التجارقانون  وجود باإضافة إ معوقات
موعة من ، الذي يعتر  العاقات ااقتصادية، ويقوم على انعدام التوازن بن  التجاري الدو

ا  التجارقانون  وجودبعملية  ةمرتبط ىخر أالفاعلن داخله، مكن رصد معوقات  الدو  بعد
ديث عن  ة ح يكتمل نضجه،  وجودالتق فا مكن ا ذا القانون إا عر امرور اراحل معي
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قطة، وبعد  ذ ال افات الفقهية حول  اوز ا فبداية يلزم إضفاء الصفة القانونية على مصادر و
ذا القانون باعتبار  قل الدو حيث يظهر  ال تدخله  ا ديد موقعه و مر  ذلك يتطلب ا

ظم العاقات الت ية قانونية ذات أمية حيوية قانون ي اصة الدولية، م مر إ عملية تق جارية ا
ي عملية شاقة  التجارقانون لكوها يرتبط ها مستقبل وتطور  ي عملية توحيد و ، و الدو

.،  1وطويلة قل التجاري الدو ياته على تأطر ا هاية كقانون قادر بواسطة أدواته وتق  ليظهر  ال

م اللكن  ذا اجال، تكمن  أ ية   تلفن لعملية توحيد قانون  اعتمادعوائق التق خطن 
ازع القوانن  التجارة ، ويتمثل ذلك  هج سبيل توحيد قواعد ت هج ا يزال  باعتبارالدو ذا ام

قيق توحيد  العمل به  العقود التجارية الدولية قائما، و نفس الوقت يسعى جانب آخر إ 
الية  مر مقبوا  الظرفية ا ذا ا ، وإذا كان  شاط التجاري الدو اصة بال القواعد اموضوعية ا
موذجي لقانون  طوات الضرورية والازمة لبلوغ درجات أعلى من التوحيد ال باعتبار خطوة من ا

ا إا إ بلوغ حلول ظرفية وآنية ذ الطريقة لن مك سرعان ما سيؤدي  التجارة الدولية، إا أن 
ا شاط التجاري الدو إ فرض ضرورة تغير  .  2التطور العملي لل

ديد بدقة القانون  قيق ذلك عر  ا  ازع وإن استطع فااعتماد على توحيد قواعد الت
ذ العاقة العقدية التجارية الدولية، فلن يكون باستطاعة التوحيد التحديد  الواجب التطبيق على 

ذا القانون من إحالة إ قانون آخر، وما يطرحه ذلك من صعوبات الدقيق م ه  ا مكن أن يتضم
اوز  و توحيد القواعد اموضوعية، قصد  هود  تلفة. وبالتا يلزم تركيز ا قانونية وعملية 

، وا شاط التجاري الدو وانب القانونية لل ميع ا ية، على اإمام  د من دودية القوانن الوط
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ازع واإسهام  توفر جو من الثقة  امعامات التجارية ، باإضافة إ قابلية 1 حاات الت
زاعات التجارية الدولية.  القواعد اموضوعية للتوحيد ما توفر من حلول مباشرة ل

دات                يات عملية توحيد القواعد اموضوعية  التجارة الدولية امعا كذلك من تق
مر اهّن حيث ا بّد من و ااتفاقيات  ،  فالرجوع إ ااتفاقيات قصد توحيد القانون ليس با

قتا كبرا امرور اجموعة من اإجراءات امعقدة ، خاصة تلك امتعلقة بامفاوضات و ال تأخذ و 
للتصديق عليها . إضافة إ ذلك فإنه من بداية إبرام ااتفاقية إ غاية آخر إجراء للتصديق عليها 
ذ امؤمرات الدولية تتوقف أوا على إرادة  افظ على سيادها . كما أّن امشاركة  مثل  الدول 

ظمات و ثانيا إرادة الدول امشاركة   .2ام

شغال التحضرية ويدخل  عداد العوا ذ ا ية أيضا عدم إشراك رجال القانون م ئق التق
شاط التجاري الدو على صعيد ااتفاقيات الدولية،  ص القواعد القانونية الدولية امرتبطة بال ل
عمال القانونية  وع من ا ذ امراحل التمهيدية هذا ال فغالبا ما يسيطر الطابع الدبلوماسي على 

ص القانوي، وبالتا تضي تل ذلك ال ب العديد من العوائق والثغرات القانونية ال قد  ع فرصة 
 .3 ما له من أثر سلي على قيمته القانونية

و عمل مهم و صعب . فامشرعن الدولين   ا بعملية توفيق بن القوانن و  مر يتعلق  ا
بدراسة معمقة لأنظمة القانونية مختلف الدول امهتمة قصد الوصول إ نقطة مشركة  مطالبن

مر أقل صعوبة لو كان التوحيد بن  ها أن توصلهم إ قانون جديد يرضي ميع الدول . فا مك
تلفة  تمي إ عائات قانونية  مر بدول ت دما يتعلق ا  دول من نفس العائلة القانونية ، لكن ع
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اات مستحيلة هود ال  1فإّن عملية التوحيد تصبح أكثر صعوبة وتصبح  بعض ا . فرغم ا
ة قليل ، هذا  قام ها امختصن  دراستهم للقانون امقارن ، فإّن حظ توحيد القانون  مادة معي

ا دود من امواد . فا مكن ل د أّن القانون اموحد متعلق بعدد قليل و  كر   السبب  أن ن
ساسية وترك جانبا خارج  اد نقطة مشركة  بعض امسائل ا اات أنه من امستحيل إ بعض ا

ا .  ال تطبيق ااتفاقية ، و نذكر على سبيل امثال مسألة انتقال املكية  اتفاقية في

 بعد وجود القواعد الموحدة ظهرت ثانيا : عوائق 

م العوائق ال توا و لغة تلك لعل من أ ا  جه القواعد اموحدة  التجارة الدولية بعد وجود
 القواعد و ترمتها ، كذلك عائق التفسرات امختلفة لتلك القواعد 

 اللغة و الترجمة :-أ
طقي ، و  غياب لغة دولية مفهومة لكل الشعوب    إّن الرابط بن اللغة و الرمة م

ها كما اللغة   أنّ   ،  التجارة الدو قانونل كعائقيرز العائق اللغوي  .  ضرورة الرمة ا غ ع
ي الوسيلة الوحيدة للتعبر عن عدالة قواعد القانون وأي اعوجاج و  ي حاملة للقانون و معلوم 

ص القانوي  املة للمعاي والداات القانونية سيكون له بدون شك أثر على ال ذ الوسيلة ا  
ها. وببرمته  اعتبار أن وبالتا قيمته القانونية ما يؤدي إ إفقاد مامح العدالة امرجو التعبر ع

موذجية التجارةقانون أغلب نصوص مصادر  ، والقواعد امشكلة ها، أو ح العقود ال و  الدو
صل با الصياغات م اممارسات التجارية الدولية تأي  ا ليزية امتخذة كوعاء قانوي  للغة اإ

رية هذ  و خرى يعتليه نوع من امس بالداات ا أو الفرنسية، فإن ترمتها إ اللغات ا
صوص  .2 ال

م عوائق عملية توحيد قانون  صوص القانونية تبقى من أ ،  التجارةفإشكالية ترمة ال الدو
ص القانوي دااته فأي خطأ  الرمة مكن أن يعيب امضمون فيضيع بذلك امع وي فقد ال

                                                           
1 Pheaneath HUON , op.cit, p33 

  .124، مرجع سابق، ص امصطفى البير 2 



 

 

وع وتعدد مصادر قانون  قيقية، خصوصا أمام ت الدو وتعدد الفاعلن الدولين اا يع  التجارةا
ظم القانونية اصطاحات  تعدد الثقافات القانونية بتعدد دول العام، حيث ا تعرف بعض ال

ظيمات قان ظم ت ا من معمول ها  نظم أخرى كما توجد  بعض ال ونية ا توجد  غر
ظام الاتي  سيم، امعروف  ال طأ ا لوأمريكي ا يعرف اصطاح ا ظام ا ظم. مثا أن ال ال
سيم كما أن نظام امشاركة  طأ ا وغالب العقود الدولية تقوم  ترتيب امسؤولية على مرتكب ا

"Partnerslip" ظام امعروف باسم د trust" وال لوأمريكي دون " ا  ظام ا إا  ال
ظام الاتي قيق قانون  ، و1 ال ظم الروابط التجارية الدولية ارة ذا ما يعوق إمكانية  دو ي

يم قانونية ظيمات ومفا   موحدة. بلغة موحدة وبت

موذجية داخل اهيئات  صوص القانونية الدولية والعقود ال ذا فإن عملية إعداد ال وأمام كل 
صوص  راء  علم اللسانيات ح يتم تشريع ال ظمات امتخصصة، تقتضي إشراك ا ية وام امه
لفاظ وامصطلحات  موذجية بلغة بسيطة واضحة، ويتم اختيار ا القانونية وصياغة العقود ال

ازمة القادرة على مل امعاي القانونية بشكل صائب وصحيح اا يضمن احرام الثقافات ال
اصة بكل العائات القانونية اموجودة  الساحة الدولية. ويلزم كذلك إدماج  القانونية ا

ذ الفئة ال  راء القانون امقارن  مر  ي اختصاص آخر  امادة التجارية الدولية، ويتعلق ا
هود من أجل التقريب بن اجموعات القانونية وامسامة بشكل فعال   مدعوة لبذل مزيد من ا

قيق قانون  . التجارةعملية   الدو

 للقواعد الموحدة التفسيرات المختلفة  -ب

يم و التعاريف فقال : "            ستاذ قادة شهيدة عن إشكالية امفا دث ا إن حداثة لقد 
و ما  فوفا ببعض امخاطر ، و  ال ااقتصاد إ القانون جعل تطبيقها  يم و انتقاها من  امفا
هوض بعبء تعريفها . حيث أّن ضبط  دفع امشرعن على امستوى الدو و الداخلي إ ال
امة  تعريفات امصطلحات يعر و بدقة عن أفكار مثل بذاها حقائق داخل اجتمع ، و وسيلة 
                                                           

  .12مود مر الشرقاوي، العقود التجارية الدولية، مرجع سابق، ص  1 



 

 

ا امبهمة  اصر ي دائما  حاجة إ تفكيك بعض ع لتشغيل  و تطبيق قواعد القانون ، و ال 
يم  مية أفا مكن اعتبار التحديدات خادمة لسالف امفا حو من ا ذا ال مر على  . و اا أن ا

ستاذ   ا . فقول ا ا و حدود بعاد ها ، و مؤطرة  ة مضامي  : "  Daniel Manguy، مبي
ا مؤشرا على امدى الذي من  ي قاعدة التكتيك القانوي ، و ا نبالغ إذا اعترنا أّن التعاريف 
وز قدرا كبرا من الصحة . فالبّن إذا أنه ليس يكفي  امأمول أن تصله قاعدة امساءلة ،  

ل  ا معرفة مدلوله ، و ماذا يقصد به ، و  حرى ب أّن ااستعمال اموحد للمفهوم ، بل با
كثر من  ي مدعوة  ساسية امكونة للمصطلح ؟ أم  اصر ا صوص  مطالبة فقط بتبيان الع ال
اسبا اللجوء إ صيغة التعريف  تلف امكونات ؟ و م يكون م صوص إ تعداد  ذلك ، و با

صري "   .1ا

تلفة . في          جب أن يفسر  ا مكن  إذا أن نضمن عملية التوحيد لو كانت التفسرات 
القانون اموحد  الوقت الذي يكون فيه واجب التطبيق ، و أول مسؤول عن تفسر قواعد 

و امشرع و  مقام ثاي القاضي.  القانون اموحد 

مكن أن يفسر القانون اموحد  اللحظة ال يتم فيها إدراج القواعد تفسير المشرع :  -2
 اموحدة  القانون الوط أو بعد إدراجها . 

اسبة         ي ام  اللحظة ال يدرج فيها امشرع القواعد اموحدة  نظامه القانوي الوط 
و ال يتم فيها تفسر تلك القواعد . فإذا كان إدرا  ج تلك القواعد كان بسبب التصديق على ا

ذ الفرضية  بية . ففي  دما يكون القانون اموحد بلغة أج اتفاقية دولية ، فمشكل التفسر يقع ع
يم القانونية بن القانون اموحد و القانون  مر بعملية الرمة ، و  حالة عدم توازن امفا يتعلق ا

 . 2الوط يقع مشكل التفسر 

                                                           

تج  إشكاليةد . قادة شهيدة ،  1  ظام القانوي مسؤولية ام ا على رسم مامح ال يم و تأثر زائري  –امفا دراسة  القانون ا
لة دراسات قانونية ، العدد  -و القانون امقارن  ة  1022-01،   .  41، ص  1022، س

2 Pheaneath HUON , op.cit, p 40 



 

 

و  اطار التطوير اإرادي  للقانون الداخلي ،          أما لو كان سبب إدراج القواعد اموحدة 
ذ الفرضية امشرع الوط يقوم  بعملية تكملة إعداد  ا يصبح أكثر تعقيدا . ففي  فدور امشرع 

اءات قواعد داخلية خاصة بقانوها الوط مشاهة لقواعد ااتفاقية. و عليه مهما كانت اإجر 
 . 1امتبعة ، فإدراج قواعد موحدة  نظام قانوي وط يهدد بان يفقد القانون اموحد فعاليته

ذ الفرضية          كما مكن أن يتم تفسر القانون اموحد بعد إدراجه  القانون الداخلي ، 
عدل لوحد دث عادة  الوايات امتحدة أين ناحظ  بعض امرات برمان تلك الدولة  ي

 . 2قانون موذجي

 تفسير القاضي :-2 

ظام القانوي الدو ،          يصبح حن تطبيقه موضوعا لتفسر  بعد إدراج القانون اموحد  ال
وع آخر  اختاف التفسر .  فيمكن جدا للقاضي أن يبتعد عن  ا ب مر  القاضي . يتعلق ا
ذا ما  تلف من قاض إ آخر .  امع الصحيح للقواعد اموحدة من خال تفسر و الذي 

ذا ااختاف يكون بسبب تفسر القواعد اموحدة من طر  تلفة ، يع أّن  ف قضاة  دول 
ظامه القانوي .  ان كل قاضي مرتبط ب

ذا ااختاف مكن أن يظهر على مستوى قضاء الدولة الواحدة أين يطبق القضاة          كذلك 
ذا يع انه  نفس الفرضية السابقة، مكن أن نواجه  نفس ااطار  ظام القانوي  .  نفس ال

ظام قانوي ،ااختاف  يئات القضاء و ح بن قرارات احكمة العليا  ل تلف  التفسر بن 
 .3 حد ذاها و ال عموما مطالبة بضمان التطبيقات القضائية اموحدة 

        

 
                                                           
1 Philippes  MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois ,Travaux du comité français de droit 
international privé, 1965 , p 91. 
2 Pheaneath HUON , op.cit, p 40. 
3 MARIO Matteucci, Introduction à l’étude systématique du droit uniforme, Recueil des  cours, 
1957 ,430. 
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 الفصل الثاني: ظهور الصيغ التجارية الدولية
 

ة             ذ س ذا ،  2920بعد التطور اهائل الذي عرفته التجارة الدولية م ا   إ غاية يوم
هود إ التأطر القانوي للعديد من التطبيقات العقدية مثل  عقد امفتاح  اليد  وّجهت كامل ا

اعي .  فلقد كان التسالل يطرح  دائ ولوجيا ، عقد التعاون الص ما عن تعدد ، عقد نقل التك
اد نظام قانوي خاص برجال  اولة  إ كم العقد الدو ، و  نظمة القانونية ال مكن أن  ا

 أ .  lex mercatoriaالتجارة الدولية ُ

كم العقد ، فإضافة إ اختاف           واجه امتعاملن بعقود  القواعد امادية ال مكن أن 
التجارة الدولية مشكل ااختاف  تفسر تلك القواعد  حد ذاها . و عليه عملوا  اطار 
اقضات   قانون التجار الدو على توحيد قواعد تفسر العقد لانقاص أو التخلص هائيا من الت

يم و ألفاظ العقد  . فتوصلو  موعة من ا امفا ود إ وجوب إرساء  ساسية لتفسر ب مبادئ ا
   العقد .

موعة من         قام متعاملو التجارة الدولية من خال غرفة التجارة الدولية بتعريف معاي 
الصيغ امتعلقة بالشروط الرئيسية  عقد البيع ، و هذا جاءت قواعد اانكوترمز لغرفة التجارة 

طلحات عقد البيع الدو ما جعلها  تلعب دورا الدولية كأحسن مثال لعملية توحيد تفسر مص
 أساسيا  وضع نظام خاص اتعاملي التجارة الدولية . 

قيق طويل و صعب قامت به         هود بدأ من خال  لقد جاءت قواعد اانكوترمز نتيجة 
موع العادات امطبقة، و ال اعرف ها القضاء الدو  ، على مستوى غرفة التجارة الدولية عن 

ساس  1موعة من البيوع الدولية  ا  ا ، قامت بذلك التحقيق غرفة التجارة الدولية باعتبار
يئة  ا أيضا  موع متعاملي التجارة الدولية و باعتبار ية غر حكومية متكونة من  ظمة مه م

                                                           
1 Kahn, Philippe, L’interpretation des contrats internationaux , op.cit , p 11. 



 

 

خر ال التجارة الدولية  ، و  ا تصة   قامت الغرفة بإعداد  كيمية على امستوى الدو 
مل تفسرات موحدة التزامات كل من البائع                    موعة من الصيغ التجارية ال 

ذ امبادرة أضافت مفهوما قانونيا جديدا  عملية توحيد قواعد  ولأ .  و امشريُامبحث ا
 التجارة الدولية ُامبحث الثاي أ.

 دور غرفة التجارة الدولية الرائد في ظهور الصيغ :المبحث اأول 

 التجارية الدولية

ليل واقعي ، فهو             إّن ظهور الصيغ التجارية الدولية ُ قواعد اانكوترمزأ كان نتيجة 
ديد مارسة موجودة  الواقع .   عمل ب على أساس ماحظة و

اات                       صرت  حدود  عمال ا اوات فهم عام ا در اإشارة إ أّن 
طوة ال قامت ها غرف التجارة الدولية كانت نتيجة إرادها  فهم  ة . و ا و نشاطات معي
ي نتيجة ما كان موجود و ليس  اولة اعتمدت على الواقع ، و  وعها ، فهي  التجارة الدولية  بت

ب أن يوجد .م  ا 

يم و التعاريف  المطلب اأول : إشكالية المفا

ذ اإشكالية و          عمال القانونية امرتبطة أدى  بداية القرن العشرين ،  اطار  تطور ا
وع و اختاف امصطلحات القانونية امستعملة  صطدامإ اا بالبيوع الدولية بعائق يتجسد  ت

ذا العائق مكن مسه   مرحلتن متتاليتن . من خال عقود البيع  ، 

ذا         تلفة ، و   مقام أول ، تعدد امبادات الدولية أدى إ مواجهة أنظمة قانونية 
طراف عقد البيع ،  سيات امختلفة  ذ بسبب ا فيذ العقد . فواجهت  أو مكان عقد أو ت

ازع القوانن . فامشكل الذي كان يطرح نفسه أمام   نظمة القانونية مشكلة كاسيكية عرفت بت ا
و معرفة القانون الواجب التطبيق على  أوكل شخص مطالب بفض نزاع  رير عقد بيع دو 

ذلك دائما ،  له ب التطبيق . و لكن ا مكنديد القانون الواج البيع  . فمحرر العقد مكن له



 

 

اات ال يكون فيها القانون الواجب التطبيق مفروض ظر عن ا    بالقواعد اآمرة افبغض ال
كم العقد عدم اختيار القانقد يرجع ذلك إ قانون الوط ، فلا بسبب عدم اتفاق ون الذي 

سيان ذلك . طراف على اختيار القانون ، أو ل دما  ا ذ الفرضيات ، ع دد ا لكن خارج 
كم البيع، الصعوبة ا تكمن فقط  اختيار قانون و ،  قانون  فيمكن تطبيق أي القانون الذي 

اقل أو امؤمن على تكمن  بلد البائع أو امشري . و لكن  تدخل الغر  البيع ، مثل ال
ل البيع  ذا ا الذيالبضاعة  ديد ميزات اارتباط ُ مكن أن يؤثر على  اختيار . فيجب 

سية  طرافج .أ،  فكل  أو، موطن امقر الرئيسي للمؤسسة ،مكان انعقاد العقد  ا فيذ ، ا ت
ديد  غر قانوناختيار قانون  إذ امعطيات قد تؤدي  بلد البائع و ا بلد امشري . و اجرد 

 اجب تطبيقها على عملية البيع.القانون الواجب التطبيق تتحدد القاعدة الو 

ذ امشاكل فهذا لن يقلل من مشاكل ذات طبيعة أخرى .  مقام ثان           اوز       ، إذا م 
ديد  لغة هم ما  لقد كانت البداية   نه من خاها يتواصل امتعاقدون و يتن كل م العقد  ، 

ية  أو  لغات عامية  أخرى   يار بن لغاهم الوط طراف العقد ا له و ما عليه. و عادة كان 
ليزية ا كلغة رمية 1كاإ رير العقد بلغة واحدة يتم اختيار اات البسيطة يتم  . حيث  ا

ر  اك للعقد أو مكن أن  ديد إحداما كلغة رمية للعقد . و  تلفتن فيتم  ر العقد بلغتن 
ا تكون اللغة ال حرر ها  رير العقد بلغة واحدة و تتم ترمته إ لغة أخرى فه حالة يتم فيها 
علوا لتلك الرمة  ي اللغة الرمية له أما الرمة للتسهيل فقط ، لكن مكن لأطراف أن  العقد 

صلية و عليه تصبح كلتا اللغتن لغة رمية للعقد  نفس ذا التعدد  اللغات 2قيمة لغة العقد ا  .
فيذ  أو  حالة حدوث نزاع ،  د ت ود العقد سواء ع موعة من الصعوبات  تفسر ب خلق 

ازع القوانن .   فهذا ااختاف قد يؤدي إ ت

                                                           
1 « La langue véhiculaire est souvent approximative car elle est la traduction par les parties de stipulations 
pensées dans une autre langue et se rapportant à d'autres concepts. Il n'est pas rare de rencontrer des contrats 
rédigés en langue anglaise mais pensés en arabe et utilisant des concepts juridiques français. Il peut en 
résulter une certaine confusion et des contradictions entre les différentes «versions». » Kahn, Philippe, 
L’interpretation des contrats internationaux, 108 Clunet 1981,p 8. 
2 Kahn, Philippe, L’interpretation des contrats internationaux,op.cit , p 9 . 



 

 

ازع القوانن و الكشف عن القاعدة امطبقة  مادة امصطلحات القانونية ، مو         شكل ت
ظام القانوي امختص يظهر  وع القواعد مشكل  مضمون القاعدة . لكن  عدم وجودداخل ال ت

لها  مادة  م، صعوبة مزدوجة أخرى أدى إ ظهورال تطبق على البيع الدو  ا
ذ الصعوبة امصطلحات التجارية ،  ، من جهة  حيد للمصطلحات امستعملة غياب تو  تتمثل 

. فغياب توحيد امصطلحات يؤدي من جهة أخرى  تباين امعاي امرتبطة بامصطلحات التجارية و 
ذا ا يع بالضرورة مصطلح واحد  ين و  ين  متشاهن لبيع واحد من خال قانونن وط إ مع

فس امصطلح ، و تباين امعاي امرتبط بامصطلحات التجارية ا مر ب دما يتعلق ا  يظهر فقط ع
ية  تمل عدة تفسرات  عدة قوانن وط ، و لكن كذلك  وسط قانون وط 1الذي قد 

ظم  العاقة التجارية، إذا م تكن القاعدة نفسها ، و القابلة  يعطى تفسر للقاعدة ال مكن أن ت
ماكن سب ا شاط امعتر   2للتغر  ال ال   .و 

ذا ال          سن للمبادات التجارية الدولية . فاختاف مع  وضع و  قد يؤثر على السر ا
ل عدم الثبات ،  إذاته يؤدي  امصطلح التجاري امستعمل عن امصطلح  حد ا بسبب 

تلف عقود البيع التجاري الدو إنه و لمع الذي قصد الطرف الثاي . احد اطراف العقد ل  
،  "F.O.B" "، franco-wagon " "،C.A.Fنكتشف العديد من الرموز أو امختصرات مثل "

خرة  إ غر ذلك ، و ال مكن أن مثل خطرا لغرابتها  و لصعوبة فهم خصوصيتها . فهذ ا
ود أخرى مشاهة تع قد ، و  عق  C.A.Fتع  بعض العقود أّن البضاعة بيعت بصيغة 

هما . فهذ الركيبات  FOBبيعت بالصيغة  اصر امختلفة بي ، دون القدرة على التمييز بن الع
كثر استعماا  التجارة البحرية وكذا التجارة الرية .  امختصرة يقصد ها مصطلحات التجارة ا

                                                           
1Manon POMERLEAU , Esther LAPOINTE , Le contrat FOB  Port d’embarquement au canada , 
étude comparative : doctrine , jurisprudence et  sentences arbitrales . C. Typologie des contrats 
FOB, RDAI n 8, 1987, p 773-777. 
2  Vincent HEUZE, la vente internationale des marchandises, droit uniforme, traité des contrats, 
sous la dir. De Jacques GHESTIN, LGDJ, 2000, p 226. 



 

 

رد التعرف على وظيفة امصطلحات التجارية ا ي       كفي لفهمها دون التطرق إ تذكر إّن 
ي و بشكل غر مباشر مار مبدأ  ذ الراكيب  ب أن نن أّن  بسيط بأصوها . ففي البداية 

ية  مادة البيوع    ركا لأنظمة القانونية الوط ذا امبدأ الذي يعتر  سلطان اإرادة للمتعاقدين ، 
جارية أكثر من القواعد القانونية ال يفرضها التشريع و الذي مح بتطور اممارسات و العادات الت

كثر أمية  االتزامات ال تقع على عاتق أطراف عقد البيع انب ا دد  ا  .  1الوط ، و ال 

ا إ مصطلحات التجارة . و مارسو التجارة تعودو          يل ذ اممارسات  شيئا  افبعض 
تصرات ، و ال يشار  تلف صيغ البيع  امعرّفة بتلك اممارسات عن طريق  فشيء على اختيار 
ص على نوع البيع من خال التعداد و بشكل مفصل  ذا بدا من ال إليها برموز بسيطة ، و 

 لالتزامات امتبادلة بن أطراف العقد . 

ا فورا أّن مصطل           حات التجارة ها وظيفة مزدوجة . فهي تظهر  مقام و ما سبق يظهر ل
ب أطراف العقد مفاوضات  أول كوسيلة إعطاء تعريفات من خال تسميات مشركة . حيث 
صر ، من خال استعمال تركيبة قصرة ، أبعاد العملية امقصودة . كما  طويلة ، و تسمح هم 

ز ها عقود التجارة الدولية . و  مقام ثاي ، أّن مصطلحات التجارة تستجيب للسرعة ال تتمي
طراف إّا اللجوء إليها  يث أنه ليس على ا مصطلحات التجارة تلعب دورا  عملية التوحيد ، 
دد أوتوماتيكيا كل الشروط امتعلقة باالتزامات ال ميز نوع البيع امختار من خال  ح 

ذا ما يسمح بشكل واسع إعطاء 2 العقد امصطلح امستعمل و الذي م إدراجه  . و 
ذا التوحيد متعلق فقط باالتزامات  فس صيغة البيع مضمونا مشاها كليا .  ااتفاقات امتعلقة ب
اصة بالبائع  و امشري، مع إضافة بعض الشروط ال تأي دائما لتكملة امضمون اموحد للعقد  ا

. 

                                                           
1  Frédéric Eissemane, usages de la vente commerciale internationale – Incoterms aujourd’hui et 
demain , édition Jupiter , Paris , 1980, p 21. 
2  Frédéric Eissemane, usages de la vente commerciale internationale – Incoterms aujourd’hui et 
demain , op.,cit , p 22. 



 

 

جارة الدولية إ ضرورة صياغة العقد من خال مصطلحات و هذا وصل متعاملو الت         
طرا ية موحدة ، و وضع تعاريف موحدة لتلك امصطلحات  ، و ال يتبن من خاها ا  فتق

طراف مصطلحات موحدة  اللغة و ها  و أن يستعمل ا واجباهم وحقوقهم . فقد كان اهدف 
طراف . لكن إ سبة لكل ا موعة من نفس امع بال اد صيغ مشركة استوجب البحث   

م الدولية  امصطلحات ذات امع القانوي و ال كان يستعملها متعاملو التجارة الدولية  عقود
ا  موعة من التعاريف مصطلحات البيع الدو باعتبار و خاصة  عقد البيع . و هذا ظهرت 

 . 1من عادات و أعراف التجارة الدولية 

        

 المطلب الثاني : دور الغرفة في مرحلة ما قبل إعداد الصيغ 

كان لغرفة التجارة الدولية مبادرة بداية البحث عن قواعد موحدة لتفسر مصطلحات البيع         
ظمة و مدروسة ، و أدركت الغرفة  أن بداية التوحيد يكون  الدو من خال اتباع طريقة عمل م

 مستوى أقاليم الدول .من خال البحث على 

ظيم امبادات          لقد تأسست غرفة التجارة الدولية نتيجة البحث الطويل عن ضرورة ت
ة  ية عقد  بلجيكا س التجارية الدولية ، فاجتماع دو جموع غرف التجارة و للمؤسسات امه

رب ا 2 2902 وع من ااجتماعات إ غاية انداع ا ذا ال ذ . و استمر  و ،  لعامية ا
عمال  بروكسل .     ظمة  متعلقة برجال ا خرة ال كانت سببا  خلق و بشكل مؤقت م ا

ة  مريكية س رب عقد مؤمر  الوايات امتحدة ا ت رعاية غرفة التجارة  2929و بعد هاية ا
ذا امؤمر تعز  داف  مريكية ، و كان من أ موعة من الدول للوايات امتحدة ا يز العاقة بن 

وروبية  مريكية . لكن تلك ااجتماعات الدورية م تكن كافية لتحقيق  3ا و الوايات امتحدة ا

                                                           
1 Kahn, Philippe, L’interpretation des contrats internationaux , op.cit , p 10 . 

 . LEGRAND -CANONفكرة مع غرف التجارة كانت لرجل اقتصاد بلجيكي امه  2 
ي بلجيكا ، فرنسا ، بريطانيا ، إيطاليا . 3   ذ الدول 



 

 

ظمة  داف  ظل حرية التجارة العامية  و تطور امبادات التجارية و عليه تقرر خلق م تلك ا
عمال و ا تدى للتحاور بن رجال ا مل كلمتهم إ السلطات العمومية  دائمة لتكون م ل 

ساسي  امؤمر  كم قانوها ا تلف الدول  . و هذا أنشأت غرفة التجارة الدولية  باريس 
ة  عمال و ليس من غرف  2910الذي عقد بباريس س ا  من رجال ا ، كان  معظم أعضاء

 1عمل غرف التجارة على مستوى الدول التجارة على مستوى الدول ، و كان  عملها غر ماثل  ل
 . 

ة         ة إدارية ، الرئاسة ،  لس دو ،  ية ،  ان وط تتكون غرفة التجارة الدولية من 
كمة دولية للتحكيم و أمانة دولية   . 2التمويل ، 

ظيم التجارة الدولية         لعبت غرفة التجارة الدولية دورا مهما  إرساء نظام قانوي موحد لت
هود العظيمة ال  ا ، أو من خال ا سواء من خال أحكام التحكيم الصادرة على مستوا
بذلتها لتوحيد قواعد تفسر مصطلحات البيع الدو ، فلقد قررت الغرفة  امؤمر الذي عقدته 

ة خاصة بامصطلحات التجارية تعمل فقط على دراسة تفسر تلك  2912ة س إنشاء 
ية . و بعد الدراسة امقارنة مختلف معاي  تلف القوانن الوط امصطلحات على مستوى 
كثر استعماا على مستوى الدول ، بدأت غرفة التجارة الدولية بتوحيد  مصطلحات التجارة ا

فجاءت قواعد اانكوترمز من بن مصطلحات التجارة الدولية اموحدة و  معاي تلك امصطلحات
 .      3امتعلقة بعقد البيع الدو 

 

                                                           

لق الشركة ، و كذا دراسة امشاريع ، و تقدم  إتعمل غرف التجارة على مستوى الدول  1  صائح للمؤسسات  تقدم ال
سواق و  ظيم ا غر ذلك من امسائل امتعلقة بالتجارة على امستوى  إنصائح متعلقة بالبيع و الشراء على امستوى احلي ، ت

 احلي .
2 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international ,op.cit, p 16   
3 Vincent HEUZE , La vente internationale de marchandises , op,cit , p 226. 



 

 

ملها مصطلحات التجارة  صوصية ال  ذ ا بغرفة التجارة الدولية إجراء  دفع إّن 
دود القانونية ذ الدراسة ال اصطدمت اا يسمى با  .1دراسة موضوعها مصطلحات التجارة ، 

صطلحات التجارية كل دولة معلى مستوى  حصاء اإقامت غرفة التجارة الدولية ب لقد         
يطامطبقة  وع امصطلحات امتعلقة و امستعملة  ب ح  عقود البيع الدولية ، الطريقة ال ت

و جرد  امصطلحات التج ذا اإحصاء  ارية اموجودة  كل اتبعتها غرفة التجارة الدولية إجراء 
 .أظهر عدة ماحظات    ذ الطريقة اتباع  غرفة التجارة الدولية ه،  2ى دولة على حد

اء اإحصاء حسب الدولأوا          كان،  اإجابات امأتاة من كل دولة   م تلخيص ، اختيار ب
ص السبب التطبيقي فأساسه مرتبط   ذلك ول تطبيقي و الثاي سياسي . ففيما  لسببن ا

ة  ية كل  ان وط ةدولة  موجودة البداية ، بان غرفة التجارة الدولية تتكون من  ذ 3 معي  .
خرى بسبب انضم ية مرتبطة الواحدة با ُ غرفة التجارة امها ميعا إ نفس امؤسسة اللجان الوط

ها  و الدوليةأ   سيق بي عن طريق أمانة دولية ، فكان من البديهي و السهولة من ااعتماد على الت
ة خاصةم ، على مستوى الدول اهيئات اموجودة  ظيم خاص ُ اجات 4م خلق ت أ  

ان غرفة التجارة الدولية تعطي افالدراسة.  ذ اهيئة الدولية نطباعها حولكانت  و ، أشغال 
مر احاولة ممن ام ةواحد موع اإجابات ، فلم يعد يتعلق ا يزات امتشاهة تأي مضاعفة 

صول على قاعدة عامة إجراء كهذا يظهر و كأنه فو إما وضع جرد ذاي للمصطلحات ؛     ا
ديد القاعدة العامة اماحظة  البيوع الدولية.  ي   الف إرادة  غرفة التجارة الدولية و 

                                                           
1 Pierre BONASSIES, La frontiére normative et le marché commun, études offertes à Albert  
JAUFFRET , faculté de droit et de science politique d’AIX-Marseille ,1974,p.99. 
2 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international, op.cit,p 45. 
3Les critères d’appartenance à un comité national peuvent être  la nationalité d’ un membre , 
personne physique ou morale ou sa domiciliation dans le pays du comité national , selon les statuts 
des comités nationaux, l’un seulement , l’ un ou l’autre de ces critères , voire les deux 

cumulativement , peuvent être retenus.  
امش رقم     من نفس امرجع : 220انظر 

J. Emmanuel, les incoterms étude d’une norme du commerce international, op.cit, p 46 
يةأصطلحات التجارية ترى من الواجب ة ام 4 ة وط من  –مصطلحات التجارة  –تفحص امسألة  نأ ن تطلب من كل 

ان خاصة . امرجع نفسه ، ص   .46خال 



 

 

ذ القدم مرتبطة بشدة باطار  أنّ  هوفأما ااعتبار السياسي         نظمة القانونية ال كانت م ا
 إجراء حم و التجانس. فاختيار التفكر في حدود الدولة القانون مثل درجة من التافالدولة ، 

يذ الدراسة يقودنا إ قاعدة  رية   ي القانون "   جو  ".دولة 

توحيد اإجابات القادمة من اختيار إجراء اإحصاء على أساس الدول يفرض  كذلك     
ال ، االدول ية أوأو ام،  عمالالتطبيقات ال وجدت   طقة جغرافية كلها  اموجودة  ه م

ي التوحيد و التقريب  ،  1يتم تلخيصها على امستوى الوط  أي. و الطريقة امتبعة  ذلك 
غرافية على امستوى العامي دون وضع بعن  ية و ا التقريب بن ملخصات القطاعات، امه

 . سق الوط  ااعتبار ال

ساسيةوصف امميزات           ية  استعمال امصطلحات التجارية لكل من التطبي ا قات الوط
قيقة رغم ولوية البحث عن تعريف اكثر عمومية يتجاوز اطار اأو  و أتوحيد اللدولة ، و  ا

سيق على امستوى الوط للتطبيقات  مادة امصطلحات التجارية ال ة  إحصاءم ت  2922 س
قلعلى  تلف مثلون تأ ا اري   . 2الدو وع لعقد البيعربعون مصطلح 

كل دولة ملك نظاما قانونيا ف. الدولة  بإقليمقواعد فعا مرتبطة  امصطلحات التجارية         
طقية  كانها .   اخاص تيجة م  ،القانوي هانظام  إدخاهارتباط امصطلحات التجارية بالدول ا ك

ب  موعة من القواعد أفكل نظام ا  ظيم القواعد يؤدي و امبعثرة .  ن يظهر على انه   إت
ظام ، و ح تواجد . ب التعرف عليها م احرامها من قبل رجال القانون  اعة ال فالقواعد 

ظام القانوي اموجود  ناضعا ذا3لل ظيم  ، و   .  لقواعدتلك اما يفرض ت

          

                                                           
341J. Emmanuel, les incoterms étude d’une norme du commerce international, op.cit, p 44.   
2 Frédéric EISEMANN , Pierre DOLLE , Incoterms et prix de vente , L’économie international, 
vol. XVII, n.3, mai 1951 , p . 3 
3J. Emmanuel, les incoterms étude d’une norme du commerce international, op.cit, p 44.  
 



 

 

ذ        خرةحسب إحصاءات غرفة التجارة الدولية ، احظت  عدم استقرار امبادات  ا
ية للمصطلحات التجارية، و  االتجارية الدولية نتيجة مشكلة عدم امعرفة بامعاي ال عوام وط

خرة و إنشاء غرفة التجارة الدولية عملت ا دى أ ذا السبب الذيالتخلص من على ذ ا
د الثالث عشر ذا ما جاء به ، و عدم ااستقرار القانوي إ ساسيالب نشاء إ من القانون ا

ة   .1 2910غرفة التجارة الدولية بباريس لس

و تع بتحديد تفسر جموعة من        و هذا مر عمل غرفة التجارة الدولية  ارحلتن، ا
اث معمقة تلفة . أ ذ الدول عن طريق  امصطلحات التجارية لدول  و متكررة أجريت  

ظمات مثلة  تمية لغرفة التجارة الدولية ، م ية ام ا ناحظ  لرجالاللجان الوط عمال ، و من  ا
د أصوها و بدون نزاع  خطوة مأخوذة من القانون امقارنر نكوتأن ا . و امرحلة الثانية  2مز 

اث من خا .  امصطلحات ل نشر جموعة متجددة من تلك ي اإفصاح عن نتيجة ا
اجات بوضع ففسح اجال للتّ  عمال و ضرورة كفاية ا جديد يسمح بقياس مدى تطور ميادين ا

 أداة خاصة بالتجارة الدولية.

ة إقدم أ          ذا اجال كان س ، و كان فيه تعريف  29133صدار لغرفة التجارة الدولية  
ية ل و كذا جدول فيه  4دولة ثاثة عشرة للمصطلحات التجارية ال صادقت عليها اللجان الوط

ها بشكل متقابل التزامات وحقوق اطراف العقد   أماموضع  امصطلحات وموعة  كل واحدة م
ي "  ،   ,FOB , FAS ,Franco rendu, Franco Wagonو عدد امصطلحات كان ستة و 

CIF, C&F" . 

                                                           
1 « la chambre de commerce internationale, Considérant les inconvénients qui résultent pour toutes 
les parties en cause des différentes interprétations données aux termes F.O.B. et C.I.F. » 
2  Frédéric EISEMANN , Les incoterms  de la chambre de commerce internationale , Recueil 
pratique de droit des affaires , Marché commun , voir international , incoterms , tomeIII : pratiques 
commerciales , jupiter , 1985 , n .4. 
3 J. Emmanuel, les incoterms étude d’une norme du commerce international ,op.cit ,p 51. 

مريكيةتحدة الوايات ام 4 داإيطالياا، ، بريطاني، فرنساإسبانيالي، الدمارك، ، الشيجيكا، بلا ول رويج، السويد،  ، ، اليابان، ال
 . تشيكوسلوفاكياو 



 

 

ة  اإصدار        سخة   2919الثاي للمصطلحات التجارية كان س و، ال اموزعة كانت  ا
مانية سخة الفرنأم  با  ، السويدية . اإنكليزيةسية ، تبعت بال

ول  مع بعض التعديات اإصداردراستها   تم ااحتفاظ بامصطلحات ال م         ،ا
إضافة إ  ول ا اإصدارماحظات مستعملي حيث وضعت غرفة التجارة الدولية بعن ااعتبار 

غرافية اتساع الرقعة  دولة  10دولة بعد زيادة  33 إوصلت  ، حيثالدراسة ال جرت فيهاا
ا كيو قد تأسفت غرفة التجارة الدولية لعدم إمكانيتها إجراء الدراسة  دول مهمة كر      ،أخرى

وب  و مصر  دا، ج ا الصن و  إفريقياو ك له  التجارة الدولية امهم اجانبباعتبار ا  .1ا مكن 

ة  إصدارنسخة تكميلية          ة  جاء 2919س عن اانتقادات ال من  لإجابة 2932س
ول  صدارلإاممكن توجيهها  ضيف أحيث  دولة 32 إ م دراستها ارتفع . عدد الدول ال ا

 . 2 أخرىدولة  11  الثاثة عشر ، الدول  إ

ية مكن           ذ اللمحة التار ن نسجل ماحظتن ، أوا جديرة بالذكر امشاركة أبعد 
ابية اد السوفياي سابقا  إطار أعما  اإ يث لا البحث عر  نّ أل غرفة التجارة الدولية  ، 

سياسيا ، و لكن اخذ بعن ااعتبار فقط أمية  أوترتيبها اقتصاديا  أساسالدول م يكن على 
ارها ، و كذلك  ظر إ  ذ الدراسات  إالدولة بال تواجد الصيغ موضوع الدراسة . فطبيعة 

ولية ل ياد لمصطلحات التجاريةا لها، إفريقياميزت  ا اطا . ثانيا قارة كاملة م  ق ، و بعض ام
غرافية  وسط و ا وب شرق أسيا . مثل الشرق ا  ج

ظيم ااقتصادي و السياسي أخرى  من جهةكذلك        إ اارتباط اجموعة أدى آنذاك ، الت
ذا مح متعامليمن الدول القوية لقوها ااستعمارية .  التجارة الدولية هذ الدول امستعمرة  و 

م تابعن للدول امستعمرة ، ح و إن كانت يشاركوا  أعمال غرفة التجارة الدولية   بأن باعتبار

                                                           
1  J. Emmanuel, les incoterms étude d’une norme du commerce international ,op.cit ,p 52 . 

تنامانيا ،  2 رج د ، لتوانيا ، امكسيك ، بولونيا ، الرتغال ،  أسراليا،  ا دا ، اليونان ، اجر، اه ل ، الرازيل ، بلغاريا ، ف
اد السوفياي ، رومانيا ، سويسرا ،  وروجوايتركيا ، اا مسا ،  يوغسافيا،  ا  . إستونيا، ال



 

 

ولوية للتحليل عر الدول بدون وضع بعن ااعتبار وجود ترابط  غرفة التجارة الدولية أعطت ا
ليست آنذاك حدود الدول امذكورة كذلك  . 1اقتصادي أو سياسي لدول مع دول أخرى 

د ال وضعت بعن ااعتبار  بالضرورة مشاهة لتلك امعرف ها دوليا  وقت اضر . فاه ا ا
ة  د اآن و  2919الدراسة ال أصدرها غرفة التجارة الدولية لس جادشتشمل حاليا ، اه ،  ب

 و سريانكا .  برمانيا ، باكستان

ة           ت صدرت عن غرفة التجارة الدولية 2923 س تفسر عشرة من  وثيقة تضم
  ,A l’usine , Franco sur wagon, Franco rendu"   ي  امصطلحات التجارية

FAS FOB,C&F ,CAF, Exship, , Aquai , Fret ou port payé jusqu’à "  و قدمت  ،
ا   ا . نشر الوثيقة م باإماع  غرفة  ااجتماعإقرار الرابع عشر لغرفة التجارة الدولية ،  فيي

د امستعملن بن امصطلحات التجارية  2 التجارة الدولية دث خلط ع ، و لكن خوفا من أن 
ديدة و  ة  امصطلحاتا ظة آ، قررت غرفة التجارة الدولية  ال مت مراجعتها نفس الس خر 

شرأن  ظيما من تقدمها  جداول اح تضع صيغ مد ال  .  3أكثر إعدادا و ت

موع أعمال غرفة التجارة الدولية أن القواعد  مادة البيع مثل وليد وط         تج من  يست
جد قوي ، فهي مرتبطة بشدة باإقليم . لكن غرفة التجارة الدولية م تعرف بشكل رمي أن 

يةامصطلحات التجار  ي نتاج معلومات عن التطبيقات  الوط  .  4ية 

د  باإقليمربط امصطلح التجاري  ا مكن         ه بطريقة ع عن طريق  أساسيةالبحث ع
تكوين  امصطلح  صميمه . كذلك إظهار أمية عامل اإقليم  إعدادماحظة مراحل 

ذا العامل موجودا ، اع ن أامصطلح التجاري ا يع  ثارأيكون  امدركة و  ن يكون سببا ل
                                                           
1  J. Emmanuel, les incoterms étude d’une norme du commerce international ,op.cit ,p 5 3 . 

ونة ب   12مقدمة نص الوثيقة رقم  2  :  بدأت اا يليTermes commerciaux  امع
 La CCI accueille avec satisfaction la nouvelle édition de TERMES COMMERCIAUX ( doc CCI 
n° 16 ) , revue et mise à jour par son comité des termes commerciaux ………" 
3 Frédéric EISEMMANN, from «  trade  terms » to incoterms , interpritation and application of 
international trade usage , institute of buisiness  law and practice , coll, dossiers , international 
contracts,CCI,pub ,n.374 , 1981, p 48.  
4 J. Emmanuel, les incoterms étude d’une norme du commerce international,op.cit ,p54. 



 

 

ة ف  . ميع مراحل اإعداد  امقاسة ، بشكل مستمر ظة معي يكفي أن يكون موجودا  
سباب تفسر راا أن غرفة التجارة الدولية م تقم أبدا بدر  ذ ا اسة كهذ بشكل بصفة قاطعة . 

 تأثر رابط اإقليم من بن مصادر القاعدة .ن تأخذ  أعام و لكن اختارت 

ب البحث          البداية ككل ، غرفة التجارة الدولية أكدت أن أصل امصطلحات التجارية 
ه  امعامات التجارية و القضاء بدا من القانون ذ  توضيح إو الوصول  1ع الرابط بن 

 .  يةوطوانن القالو امصادر 

مثل هاية فرة بذلت فيها غرفة التجارة   التجارية صطلحاتر الطبعة الثالثة من امإصداف       
ذا  اإصدار من طرف متعاملي  ظر إ العوائق ال واجهها  الدولية جهدا معترا ، إا انه بال

، تبقى الطبعة الثانية للصيغ التجارية كأخر دراسة مقارنة ذات  2التجارة الدولية و فائدته احدودة
تمت بدراسة اممارسات التعاقدية و مثلت  أمية قد سبقت إعداد الصيغ التجارية الدولية ، و ا

ذ نشأها إ غاية  ذا التاريخ إ  2932حصيلة عمل غرفة التجارة الدولية م ، غر انه و من 
ة إصدار ام 2936غاية  ذ الطبعة عدة تعديات أدخلت عليها  صطلحاتس التجارية عرفت 

و تطور اممارسات التعاقدية امتعلقة بالبيع الطبعة السابقة تبعا للماحظات ال م تسجيلها على 
 الدو .

و عملية التحضر إاماحظة الرئيسية ال مكن تسجيلها   و         عداد الصيغ التجارية 
بن  تفرقغرفة التجارة الدولية  حيث أنّ  .3الغياب الشبه التام للمصادر ذات الطبيعة التشريعية

صوص التشريعية تلك باشرة امصادر ام إذ اعترتامصادر التشريعية امباشرة و غر امباشرة ،  ال
تلك امصادر الغر مباشرة  اعترت ال تتضمن تعريف واحد أو أكثر من الصيغ التجارية ، و

ها  دفها تعريف الصيغ التجارية لكن القواعد ال تتضم صوص ال ليس  تأثر على و ال ال

                                                           
1CCI, préface daté 30 mars 1928 , termes commerciaux , broch. n 68 , 2 éme éd , avril 1931, p 5 . 
2 Jacques HEENER , Vente et commerce maritime Bruylant ,Bruxelles, 1952, p 2. 
3 Frédéric EISEMANN ,Rép. Droit hnternational , 1968 , voir chambre de commerce internationale 
,n  67,p.293 



 

 

 1تعريف الصيغ التجارية ، كاالتزامات  القوانن امدنية أو التجارية للدول ال قامت بدراستها
اصة مثل قانون البيع   الوايا مريكية و بريطانيا ، و قانون اإفاس أو القوانن ا ت امتحدة ا

 .  2 اليابان

ص امصادر ذات الطبيعة التشريعية امباشرة ، نادرا ما اعتمدت غرفة التجارة           فيما 
في أها و   ذا ا ي ية كمصدر للصيغ التجارية ، إا أن   اإحصاءالدولية على التشريعات الوط

ة  مع ثاث دول  2911الذي قامت به س دنافيةاعتمدت على ااتفاقية ال كانت  ُ  إسك
موذج رويج ، السويدأ ك ة  نّ أ. ذلك  3الدامرك، ال  2902ذ ااتفاقية تتضمن قانون موحد لس

ص التشريعي امباشر الذي يتضمن تعريف بعض  و ال  التجارية . امصطلحاتو 

تعريف امصطلحات  نّ أرة ، غرفة التجارة الدولية ذكرت ر التشريعية الغر مباشا امصادمّ أ        
امصطلحات  تلكظم مباشرة ي الذي انصوص القانون  منفيها جانب ، التجارية ال وضعتها 

ة  مثا ف . ه قد م إحصاء، 2919إصدار س  تلكاوجب االتزامات امفروضة   فصل م
صوص القانونية س4ال . و تظهر االتزامات  مصطلحات الفصلن اآخرين ،  بة لكل مصطلح بال

طراف العقد . فالتحديد الذي جاءت به غرفة التجارة  صلية   كإحصاء فقط لالتزامات ا
ة كذلك عن مصادر تشريعية غر  رة  الفصلن اآخرين نا الدولية يع أن االتزامات الظا

 مباشرة .

                                                           
ال   1 و ا تنمثل ما  رج  .   التشيكوسلوفاكيةو  إيطاليا،  إسبانياو  ا

J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international,op.cit ,p59.  
2 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international, op.cit ,p59. 

رويج و الدامرك لديها  تشريعها اموحد 3 ة  حسب كلمة غرفة التجارة الدولية : " فقط السويد ، ال حول عقود البيع لس
 تعريفا قانونيا لبعض امصطلحات القانونية" . ،  2902

CCI , le comité des termes commerciaux , l’economie internationale , vol .I, n.1,janvier 1929 , p. 
143 . 

ذا الفصل ب  4 ون   ع
 "c- obligations complémentaires découlant des règles générales de la législation , de la 
jurisprudence ou des coutumes établies , applicable à un contrat   " 



 

 

ة  مصطلحات التجارة الدوليةأول إصدار ر نشّ          قواعد إصدار م جاء بعد ، و  2936س
ة  اانكوترمز مر أ،  2923س ا الدول إ التشريع ذا ا ظهر نوعا من اانقطاع . ولكن ا

بدأ يظهر ، فالقوانن امتعلقة مباشرة بامصطلحات التجارية  مادة البيع الدو تكاثرت فيما بعد 
 2969 جاف 3ل 1-69القانون رقم  ُموعة من القواعد ذات أصل تشريعي ث أّن حي. 

مريكية ، كمثال  امتعلق بالبيوع البحرية  فرنسا ، و قانون التجارة اموحد  الوايات امتحدة ا
يا مع اانكوت أ ذ القوانن امتأخرة ر تعايشت تدر اةإو 1مز امعمول ها .    ن م تكن مستث

ول كان مكن ها التأثر على تعديات اانكوت مز ، لكن ليس ها بامقابل أن تأثر على ر ا
عمال التحضرية لانكوت ، أي اع الدراسة امقارنة للمصطلحات التجارية، ال كانت  مزر ا

 .2سابقة 

ية  مادة امصطلحات التجارية تظهر بعض امميزات امشركة رغم انتمائها         القوانن الوط
تلفة و تواريخ نشر جد بعي إ ، أول مقام حيث أنه دة عن بعضها البعض . أنظمة قانونية 

ذا راا بسبب عدد  القوانن م تعطي إا قواعد فيها ثغرات  مادة امصطلحات التجارية . 
 مضموها . إامصطلحات ال نظمتها و 3

ية ا تفرق دائماأ      ية والبيوع  ما  مقام ثاي ، القوانن الوط بشكل واضح بن البيوع الوط
. فالقوانن الوط ، و كذلك  البيع الدومصطلح واحد مكن أن يستعمل  البيع الدولية و 

                                                           
مريتعلق  1 صوص القدمة ذكرت من قبل بعض ا من امصطلحات التجارية  ابالتشريعات امتعلقة اادة البيوع الدولية . بعض ال

ددة . م تستعمل امصطلحات  اطار البيع و قل ، التأمن  و لكن م تعطي ها تعاريفا  تلف العقود كال لكن  
 ............ 

Antoine PARIS de BOLLARDIERE , Manuel commerce international par ventes maritimes , 
études particulière de la vente CAF , coll .Bib . de droit maritimes , fluvial , aérien et  spatial,tome 
III, LGDJ,1962, p 47 . 
2  
2 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international,op.cit ,p62 .  

ي امتعلق بالبيوع ل 3 رو ص عدد امصطلحات ، القانون ال ، FAS م تعرف امصطلحات  2902ماي  14فيما 

Franco sur Wagon   )9CCI , Termes commerciaux , broch .n. 68 , 2éme éd ,1931 , notes 1 et 2 , p 
ة  . 130 .  . CAFم يذكر إا البيع  2969أ، و القانون الفرنسي لس



 

 

ية و ا تلف سواء ميزت أم ا بن البيوع الوط خرى الدولية ، االتزامات الواردة من امصطلح 
ذا ما مثل خطرا  ي نفسها دون تغير , و  باختاف طبيعة البيع و لكن تسمية امصطلح تبقى 

م و ااختاف .  فرنسا مثال يشرح  ذ حتميا لسوء التفا ا  رةل  استعمال امصطلح  الظا
FOB قسمون عموما إاّ  على استعمال امصطلح تفقن. التجار ام اء ، ا ي  حالة     استث

ية ، و اذا م  استعماله    FOBكهذ . حيث يستعمل امصطلح  عادة  عقود البيع الوط
قل الدو و  طراف مضطرة إ اإضافة إ امصطلح  شروط متعلقة بال البيوع الدولية ، فا

مركية .   اإجراءات ا

ال        و ا ذا  طراف ،  ي عموما مكملة بإرادة ا ية  و  مقام ثالث القوانن الوط
ة  ية ليست إا مصادر جزئية خرا و بالتا  .1 2969القانون الفرنسي لس ، القوانن الوط

معظم  نّ أذا ما يفسر و للمصطلحات التجارية ، فالقوانن تعطي امبادئ العامة امتعلقة بالبيع ، 
علها تظهر  صف مصادر اانكوت الفقهاء  ، على خاف اممارسة . 2مزر ا 

ا إ         قابل التجارية فهذا امر اعتبار القضاء كمصدر أصلي للمصطلحات  و هذا لو رجع
اقشة .  ؟ بدا  للقواعدالقضاء يفسر القواعد ، فهل مكن اعتبار التفسر كمصدر حيث أّن للم
وض  دل العر حول طبيعة ااجتهاد القضائي ، موقف حيادي اعترت ااجتهاد من ا  ا

 . 3مارسة  للقواعد  أوئي كتطبيق القضا

صلالبحث عن   :القضاء كمصدر إعداد الصيغ التجارية- ظيمي للقضاء مرتبط  ا الت
حرى أوبالتمييز بن اهيئات القضائية ،  ها القرارات تطبيعة اهيئات القضائية ال  با صدر ع

                                                           
 Les dispositions du présent  titre sont suplétives de la volonté desمن القانون امذكور "  32نص امادة  1

partie   " 
René RODIERE , Emmanuel du PONTAVICE , Droit maritime , coll . Précis , 12 éme éd , 
DALLOZ , 1997 , p 419 . 
2 Frédéric EISEMMANN, Yves DERAINS,  La pratique des incoterms, usages de la venre 
internationale, coLL Exporter 3ème éd, E Jupiter, 1988, P4. 
3 Dominique DELON , la jurisprudence , source de droit , theses Paris II , 1980, P 455  



 

 

ية و  إامتعلقة بامصطلحات التجارية . التقسيم الكاسيكي بن اهيئات القضائية   أخرىوط
صوص  إكيمية يؤدي  تلف  و مصطلحات التجارة الدولية .تصور  ا أا و   ل دراست

اص بامصطلحات التجارية الدولية        القوانن و الذي مليه عليه القضاء الوط له تفسر ا
ية  ية ،المارسات امو  عرافا والوط تلفة سابقةو  كذا  وط . فمع  1قرارات قضائية 

سب  وع  نظمةامصطلحات التجارية قابلة للت ية ا خطر اختاف تطبيق و  . 2القانونية الوط
.  إخفال كان من الصعب ن  إلقضاء الوط جدير بالذكر ح و امصطلحات التجارية  قلب ا

ية ، قضاء التحك ماأ تجن أيم ، ذلك امرتبط هيئة مه و مفاوضن مثا ، يشارك  تطبيق أو م
شورة من طرف احكمة الدولية وّ أواحد من و امصطلحات التجارية .  ل القرارات التحكيمية ام

اري  . 3للتحكيم لغرفة التجارة الدولية  ، متعلق بتفسر مصطلح 

اجات التجارة الدولية4امميزات ال يتمتع ها التحكيم      و     . 5عله يستجيب تقريبا كليا 
كيمية ألعل غرفة التجارة الدولية  يئة  ا  خرةذ حيث أّن حسن مثال على ذلك ، باعتبار  ا

كمن يتمتعون بالتّ   أما ة أ . خصص  امادة السابقة الذكر ُ امصطلحات التجاريفيها 
ه معرفة تصا  امادة ال تتطلب م باممارسات و  امقابل القاضي الوط قليا ما يكون 

يات امتعمقة تصةالتق علها تظهر  . فاهيئات التحكيمية  ذا ما  نصافا و من إكثر أبطبيعتها و 
 تحفظن .ب لكن  الوطالقضاء 

                                                           
1 « problems arise because courts interpret trade terms according to often widely divergent national 
low……… » CCI , press release, warning to traders on correct use of incoterms , 19 avril 1995. 
2 «  la connaissance personnelle que le juge peut avoir de l’usage invoqué facilite la solution du 
procés en lui permettant de choisir parmi les preuves offertes celles qui sont les plus simples , les 
moins couteuses et les plus rapides . il lui est méme permis d’admettre en preuve de simples 
présomptions qui à défaut de sa connaissance personnelle lui auraient paru douteuses » 
3 Etienne CLEMENTEL , un arbitrage commercial international , Revue economique internationale 
, Goemaere,Bruxelles , juin 1925 , p 550. 

م ميزات التحكيم السرعة   4 ، قلة امصاريف ، السرية ، ابتعاد احاكم التحكيمية عن التدرج القضائي  اإجراءاتمن بن ا
 للقضاء الوط .

5 Eric A. SCHWARTZ, ICC arbitration and international commercial dispute settlement , ICC 
world business and trade review par Robert TAYLOR et Lionel WALSH , sterling publications 
,London 1994 , pp 39-42. 



 

 

دما قامت غرفة التجاف      رة الدولية اختلف دراساها امتعلقة بامصطلحات في السابق ع
زاعات ل ال ية م تعرف بالتحكيم كوسيلة   إ. فاللجوء  1التجارية ، بعض من التشريعات الوط

ال  و ا نالتحكيم م يكن عموما مقبوا كما  و امادي لقضاء  اإقليمي. فمجال التطبيق  2ا
رد اعراف نظام قانوي بالتحكيم ، سيجعلهالتحكيم مقيد مقارنة بالقضاء  يقرب من  الوط . و

 . إنكارالقضاء الوط و احتمال ااختاف  مادة تطبيق امصطلحات التجارية ا مكن 

موعة من  ثانيا قضاء التحكيم ليس        متجانسا ، فهو نتيجة لقرارات صدرت من 
س ظمة  ة امؤسسات ذات طبيعة طائفية و م ية  أوب امه شاط ، على قاعدة وط دولية.  أوال

سب وظيفة امؤسسات  تفسر وع  خرةذ ، امصطلحات التجارية قابل اكثر للت ال عادة  ا
مطية ما تطوّ  ارية  أور وثائق موذجية ُكالعقود ال الشروط العامة ا ..أ بتحديد مصطلحات 
 3تلفة

ازعات  إعداد نّ أن ذكرنا ألقد سبق و         رة  ام ال ملكها غرفة و اانكوترمز مرتبط با
التجارة الدولية    مادة التحكيم . فاانكوترمز نتاج قرارات احكمة الدولية للتحكيم لغرفة 

ذا لتطبيقها ذا ل امتكرر التجارة الدولية   و  قاش .  اإقرارلمصطلحات التجارية . لكن   قابل لل

فضلنه من أففي البداية و ما ا شك فيه         خرة غرفة التجارة الدولية  مادة  إ اإشارة ا
ذ  ازعات .  خر ام خرين امرين ، معرفة نظام  إدراكهاال مكن  ةا من جانب و معرفة  ا
ارة . فقد مثل عمل غرفة التج4خر آادة امصطلحات التجارية من جانب امشاكل امتعلقة ا

ذ امعارف امتحصل عليها  الدولية  مع امعلومات حول تطبيق امصطلحات التجارية و توزيع 
                                                           

مرفرنسا كانت تعرف بشرط التحكيم اذا تعلق  1  .بغرفة التجارة الدولية و ذلك بشروط  ا
Etienne CLEMENTEL, op.cit, p 556. 

2 Jean-Michel JACQUET, Philippe DELEBECQUE, droit du commerce international, coll, Cours 
droit privé, 2éme éd, Dalloz , 1999 ,pp 321-324. 

 من امرجع التا  162التهميش رقم  3
J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international, op.cit, p73. 

ص امعرفة بامشاكل ال عادة ما تواجهها  4 حد كبر  إتلف امشاكل  إحصاءة امصطلحات التجارية ، فقد م فيما 
خرىمن طرف احكمة الدولية للتحكيم  غرفة التجارة الدولية مقارنة بامؤسسات   .   ا



 

 

مز ر اانكوت إعدادالتجارة الدولية بغرض تفادي امشاكل امفاجئة . لكن ربط  متعامليعلى 
من حصريا بقضاء التحكيم لغر  ا  عل ة امصطلحات التجارية اطلعت  نّ أفة التجارة الدولية 

قلعلى  أوعلى ميع القرارات التحكيمية لغرفة التجارة الدولية  ها . ا ام م لكن  على جانب 
كيمية سرية بطبيعتها قدّ  نّ أمن امشكوك فيه  رري امصطلحات التجارية  إمت قرارات 

ذا لعدم امساس بالقاعدة ال تفرضها  ،لاطاع عليها  صوص احرام و  غرفة التجارة الدولية 
ن نعتر قضاء التحكيم كمصدر غر كامل عن امعلومات امتعلقة أو هذا مكن  سرية التحكيم .

 بتطبيق مصطلحات التجارة الدولية .

اث        على  أوال قامت ها غرفة التجارة الدولية  مادة امصطلحات التجارية سابقة ،  ا
قل ن كانت بعض قرارات إو ح  . 1احكمة الدولية للتحكيم هذ امؤسسة إنشاءة مازم ا

اءذ احكمة وضعت بعن ااعتبار  مز ، فالتأثر الذي قد يلعبه قضاء ر تاانكو  إعداد أث
 لغرفة التجارة الدولية يظهر و كأنه تكميلي . التحكيم

ة قبلمن جانب آخر             كل بلد القضاء يطبق القواعد امستخلصة من  ، 2913 س
ادرة امتعلقة بامصطلحات التجارية . فالقضاء كرس وجود  أواممارسة  قواعد التشريعات ال

تلف امصطلحات  ة عن اممارسة و حدد مضمون  ا . فاحاكم  2امصطلحات التجارية ال
ا ري ، و التمييز بن نقل امخاطر و انتقال ارتبطت مثا بتوضيح االتزامات الغامضة مصطلح 

                                                           
اث 1 ته غرفة التجارة الدولية  امؤم ا ل الثالث عشر الذي تب ر حول امصطلحات التجارية بدأت رميا مباشرة با

ة التأسيسي ها   ة  أنشأتما احكمة الدولية للتحكيم بغرفة التجارة الدولية ،  2910فرنسا س  . 2913س
2«  progressivement la pratique et la jurisprudence ont dessiné avec une précision toujours 
croissante les contours des grands types de ventes internationales dont le contenu s’est trouvé 
de la sorte normalisé » Françoise LEYMARIE, les usages commerciaux ,thèse bordeaux , 
1970 ,p 301.«  il est d’usage que la coutume commerciale soit prise en considération par les 
tribunaux au méme titre qu’une loi non écrite, et il est des pays qui manquent totalement de 
sources plus précises ; au point de vue légal la jurisprudence de ces pays ne saurait donc 
ignorer les régles d’interprétation établies par la chambre de commerce internationale » Cheng-
WenTSAI , la chambre de commerce internationale , un groupe de pression international , these 
Katholieke universiteit te Leuven, 1972 . 



 

 

قل ،  ديد زمان انتقال امخاطر و مصاريف ال ديد وقت عملية التحقق من  إ أواملكية ، و 
 البضاعة امبيعة .

ةبعد           ا  2913 س التسالل حول  إديد القواعد امطبقة من طرف القضاء يؤدي ب
خذمدى  من  ها غرفة التجارة الدوليةعدّ أ ريف امصطلحات التجارية البعن ااعتبار تعا ا

ية . فت تعاريف غرفة التجارة الدولية من طرف قضاء التحكيم يظهر و  طبيق طرف احاكم الوط
ت مراقبة احكمة الدولية للتحكيم بغرفة  كأنه متحقق يث كانت قرارات التحكيم تقدم   ،

صائح  لكو كذ،      التجارة الدولية  طراف التحكيم كانت ال ال كان احكمن يقدموها 
  مرتبطة قليا بغرفة التجارة الدولية . 

من طرف القضاء الوط يظهر كأنه ها غرفة التجارة الدولية عدّ أالتعاريف ال  تطبيقما أ         
ققا ، فغرفة التجارة الدولية حثّ أ ية على استعمالقل  اصة  ت احاكم الوط تعاريفها ا

ذ التعاريف باعتبار احتمال  ها تساءلت  امقابل حول قبول  بامصطلحات التجارية ، و لك
ية  قرار  نّ أت كدّ أ . غرفة التجارة الدولية 1وجود اختاف مع القواعد ال تطبقها احاكم الوط

ة باحكمة العليا من  و م  CAFتعريف امصطلح  اعتمد 2912باريس  س وجود  وفقا ما 
ة   دليل امصطلحات التجارية ذا  2913لس وقت التسليم و دفع الثمن امرتبط ب يتعلقفيما ، و 

. فاذا كانت بعض القرارات يظهر كأها طبقت قواعد مشاهة لتلك  2بتقدم الوثائق امتعلقة بالبيع
ا أعدهاال   نسجل ماحظتن . غرفة التجارة الدولية ، فه

دفها تفسر مع كل مصطلح  أعطتهاالتعاريف ال  أوا           غرفة التجارة الدولية كان 
ية ال م   أعماها شاركت  مت دراسته   الدول ال ا. بداية اختلف القواعد الوط  إحصال

اء بلد  كلتلك التحقيقات ، غرفة التجارة الدولية استخرجت تعريف للمصطلحات التجارية ل أث
طقي        . ن تكون قريبة  أغرفة التجارة الدولية  أعدهان القواعد امادية ال أو بالتا فمن ام

                                                           
1 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international,op.cit ,p 78. 
2 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international ,op.cit ,p 78. 
 



 

 

موربعض  ية  ا تلف القواعد الوط مشاهة ها . فقرارات القضاء ال تفسر امصطلحات  أومن 
اص ا ا ،ا ة بالتفسر لصالتجارية وفقا لتعريفات غرفة التجارة الدولية ا تقصي قواعد و و  ا
ظر  سد دقة التعريف امقدم من طرف غرفة التجارة الدولية بال ية . إلكن   القوانن الوط

تلف ، فقضاء التحكيم فتها غرفة اتأثر امصطلحات التجارية ال عرّ           لتجارة الدولية 
كان ملك من قبل تعاريفا قل من القضاء الوط الذي  أبتحفظ  طبقهانه أو ك    يظهر

 أحياناو ، معرفة من قبل اممارسة ، القانون و ااجتهاد القضائي  أحياناللمصطلحات التجارية . 
تلف  يث أنّ خرى من طرف غرفة التجارة الدولية ، فامصطلحات التجارية عادة مستعملة أ

شورة من طرف غرفة التجارة الدولية وزعت  بشكل واسع على ماعة موعات امصطلحات ام
ذ  لإرادةالتجارة الدولية ، وفقا  متعاملي ة لغرفة التجارة الدولية م  .1 إنشائهاامعل

 

 

 

  الممارسة أو العادة كمصدر إعداد الصيغ التجارية :-

ب البحث عن أصل امصطلحات التجارية  قلب اممارسات التعاقدية ، أي  عادات       
د إبرام عقد البيع ، فامصطلحات التجارية نتاج للممارسة متعاملي رة  2التجارة الدولية ع . الظا

اجة ا ا التجار  ي اإجابة ال أعطا   طيبستسرعة و اللليست نتيجة لوادة تلقائية و إما 
مر ا يتعلق احد ، و و  اتعامل امعامات التجارية . معرفة طبيعة القائمن باممارسة مهم ، فا

                                                           
ة  أنشأت 1  .1029غرفة التجارة الدولية س

2 David M. SASSOON, CIF and FOB. CONTRACTS, ciLL. British shipping Laws, 4ème éd, 
sweet Maxwell, London, 1995, P 354. 
 



 

 

تمونجموعة من الكن  تلفة لكن إقليم واحد ،  امتعاملن الذين ي ، و ليس دائما 1اات 
خر  ذ ا تج عن  م معرفة شخصية بآثار مارساهم و قوة ما ي د  ة .ع

قل جزئيا      ا أسباب ظهور امصطلحات معروفة، على ا سبة إعداد ال بال و ا ، فما 
ادا إ ام  مارسة ؟است

عمال أدى إ ظهور امصطلحات التجارية عر        انه  ،، هالفقأمع .  مراحل طويلة حياة ا
اصة ا و ا ول و  لعميقة لبعض ب توزيع ظهور امصطلحات التجارية إ اجتماع سببن . ا

قل، دفع الثمن . أما السبب دوليةالتجارة ال متعامليأ  نطاق ا  ...،طرق العمل ُ التسليم، ال
و ، اع  الثاي  ذ انوي من خال وسيلة صبها  شكل ق خرآالرمة العقدية لطرق العمل 

 . تعبر موحدة

مطية بامصطلحات التجارية،        موذجية أو ال دث الفقه عن العاقة ال تربط العقود ال لقد 
مطية شأت العقود ال اك من يرى أن إعداد الصيغ مرتبط ب حيث اهم اعتروا امصطلحات . 2فه

اك من يعتر التجارية  نوع من ال مطية ، و  و نتي إعداد نّ أعقود ال جة امصطلحات التجارية 
موذجية من طرف  . فتعميم مارسة عقدية  3التجارة الدولية متعامليللممارسات امتكررة للعقود ال

ال تطبيقها امبدئي  ديد   امصطلحات التجارية . ظهرأو من ورائها 

موذجية            مع بن امصطلحات التجارية و العقود ال اتن امقاربتن فان الرابط الذي  من 
خذبامصطلحات . لكن  اإقليميستبعد ارتباط  قد امر ا مكن التخلي  اإقليمبعن ااعتبار  ا

                                                           
مريكية للتجارة الدولية 1 ة  Definitions American Foreign Tradeُ   مصطلحات الوايات امتحدة ا  2929أ لس

اتعطي مثاا لذلك حيث م  تمي  إعداد ان مكونة من فاعلن للتجارة الدولية للوايات امتحدة ت تسعة  إمن طرف 
ي    :  كاآييئات 

National Foreign trade council, chamber of commerce of  the  united states , national association of 
manufacturers, American manufacturers export association, Philadelphia commercial museum , 
American exporters and importers association , chamber of commerce of the state of New York, 
New York produce exchange , New York Merchants association .   
2«  they – CIF .FOB and similar trade terms in general  use for the international sale of goods – are 
labels, so to speak , which indicate standardisedtybe of contract “ , Frédéric EISEMMANN  
incoterms and the British   Export  trade , JBL , avril 1965 ,p 115. 
3 Frédéric EISEMMANN, Incoterms and the British Export trade, Op. Cit, P 115. 



 

 

ه لفهم مرحلة حيث انه  الوقت الذي قامت به  ، عداد امصطلحات التجاريةإ التحضر ع
ذ  تلفة ،  غرفة التجارة الدولية بالتحقيق حول مع امصطلحات التجارية  دول 

ية  إم تصل كلها امصطلحات  اات الوط تلف ا ا . ففحص  نفس مرحلة القيام بإعداد
 ثاثة ماحظات . إ أدى

واماحظة          اري . فمصطلح ا  تتعلق بالظهور و التواجد ، و ح وادة مصطلح 
تجفخر . آدون  إقليمن يكون موجودا  أمكن  اري ت انه  مثا غرفة التجارة الدولية است

تن رج ة امصطلحات الستة ال مت دراسته ا يث امصطلح  2919ا س م تكن كلها معروفة 
 " franco renduيا و ا  " م يكن يستعما ب أن .   1 غارياا  برمي و هذا التحليل ا 

ذا بعد  ب على العكس التحديد ، و  د من العمومية و إما  ذا ا د  ادراك تواجد يتوقف ع
غرافية ال تواجد فيها امصطلح . دود ا  مصطلح ، كذلك ا

غرافية للمصطلح امدروس . فالقاعدة تع بأاماحظة الثانية          ديد القاعدة ا مية 
تلف  غرافية للمصطلح  ذا ا خرسب نضج  د  ا عادة  الزمامصطلح التسلسل  إعداد. فع

اء  ليا   مي شأ  رم . مصطلح ي ضع لقبول جغرا  2 معنما  ، عادة  أوسع. م امصطلح 
يه اذا تعلق  ه عادة تب تج ع ذا ما ي مروط و   . 3إعدادبإعادة  ا

قاليمن نسجل انه  بعض أمن امهم          امصطلحات التجارية ال درستها غرفة التجارة  ا
قاليمخضعت من قبل للتوحيد . و باتباع  الدولية مع إعطاء خطر ااختاف  اك  ا

صليمصطلح ، أي امع  ولامع  أو،  ا الذي اعرفت به . و امع اممارسة  أعطتهالذي  ا

                                                           
1   .   

تلف امعاي امرتبطة بامصطلح  2 قدمت غرفة  2936،  بلجيكا و فقط قبل نشر انكوترمز  اموانئباتباع  FOB حول 
ة  اء  عرفت  س مع مي ا و كذلك كمثال فان   FOB "امصطلح  2912التجارة الدولية تقريرا حول ذلك  مؤمر

Anvers  ة ت  س اء         تب  " . FOB Dunkerque، تعريفا خاصا للمصطلح "  2932" و مي
اولة ناجحة للتوحيد الوط مختلف امصطلحات oreign trade definitionsamerican f  1919كذلك  "  3 "تعتر 

ارجية للوايات امتحدة  مريكيةامتعلقة بالتجارة ا  . ا



 

 

ة غرفة التجارة الدولية  ي مّر ها ط بشدة بعدد امراحل ال مرتب 2919س ، أي البسط التدر
غرا بامصطلح . بعد بعض من الوقت ، توحيد امع امرتبط بامصطلح يتم كسر لاعر  اف ا

موعة من  عل امصطلح يرجم  ا  من قبل اممارسات ال و من جديد عموما لوحد
لية صوصيات لضرورات   .  1ا

ص  اإقليماتساع      ذا  إمكانيةله عواقبه فيما   اإقليمقبول امصطلح  كل مكان موجود  
ذا البلد التحقيق الذي  اد السوفياي . ففي  ا اا رة قدمه ل ذ الظا ، و احسن مثال على 
تاج مع  قامت به غرفة التجارة الدولية  مادة امصطلحات التجارية وجد انه ا مكن است

ذا بسبب CAFو  FOBسبة مصطلحن ما  ا بالإمقبول عموما على امستوى الوط  ، و 
ليا اصطلح  تعدد  . 2خرآو بأامعاي امرتبطة 

صطلح يتطور او اماماحظة الثالثة متعلقة بتثبيت مضمون مصطلح من طرف اممارسة . ف       
طرافسب عدد االتزامات ال يتحملها  يراجع   البيع و بتحديد صياغتهم . فمثا  ا

ة  غرفة التجارة الدوليةمصطلحات  امصطلح  نّ أوضعت بعن ااعتبار  كأهاو   يظهر 2919لس
 FAS  تن فرنسا من  إجبارااكثر تفصيا   و بالتا اكثر رج ر 3 ا تعقيد مصطلح  نّ أ. الظا

سب   . اإقليمتلف 

 أظهرتالدراسة الشديدة ال قامت ها غرفة التجارة الدولية  مادة امصطلحات التجارية       
ذ امصطلحات إعدادارسة العقدية  الدور الذي تلعبه امم أميةبدون اعراض كبر ،   .

ية اماحظة  ة  إالدراسة مثل نظرة شاملة مفصلة عن اممارسات الوط .  2930غاية بداية س
ظرة الشاملة ال  سخة  أعدهاذ ال ي امصدر الرئيسي لل وغرفة التجارة الدولية   ا
ة مصطلحات التجارة الدولية  ذ تلك الفرة اممارسات تطورت  كل دولة و  2936 س . م

                                                           
ة  FOB Dunkerque  و  Rouenلميناء  FOB Quaiمثال على ذلك  1 ديد لس يث   2996ا  ،Rouen  

مل امصاريف بن البائع و امشري .  FASامصطلح يشبه امصطلح  ص   فيما 
2 J. Emmanuel, les incoterms étude d’une norme du commerce international,op.cit ,p 68.  
3 J. Emmanuel, les incoterms étude d’une norme du commerce international,op.cit ,p 68. 



 

 

ظر عن     لكن التطور اماحظ ، ذا بغض ال  إعداداممارسة على مستوى  أسبقيةو 
. فما يسمى  أمية تلك اممارساتعلى تأكيد  إا، م يعمل  امصطلحات التجارية

ة  Revised american foreign trade définitions"ب قامت بتحديث  2942" لس
مريكية ل تعاريف  ة مصطلحات التجارة  الوايات امتحدة ا ن الوط  29291س ذا التق  .

ارجية للوايات امتحدة  مريكيةللمصطلحات امستعمل  التجارة ا جسد بشكل واضح  ا
شئ للممارسة .   الدور ام

     

 

 

 

  

 مرحلة إعداد الصيغ التجارية الدولية:  الثالمطلب الث

         

لقواعد مع انوعا من التشابه  تظهر أ الدولية مصطلحات التجاريةا إصداراتف تل        
ية امتعلقة بامصطلحات التجارية ة . و هذا اذا كان 2الوط رجم انتهاء ت 2919ت مصطلحات س

السابقة ت رعاية غرفة التجارة الدولية و امتعلقة بامصطلحات التجارية  3الدراسات امقارنةمرحلة 
                                                           
1 Clive M.SCHMITTHOFF, Schmitthoff’s export trade , the law and practice of international trade 
, Stevens & Sons, 9éme éd, 1990 , note 27 p 67. 
2Frédéric EISEMANN, incoterms aujourd’hui et demain, coll.exporter, 2éme éd., jupiter, 1980  
, p 115 . 
3 Jusqu’aux travaux préliminaires des incoterms 2000 , cette publication est demeurée la plus 
importante publication officielle du travail d’une commission ( publication normative) , par le 
nombre de pays envisagés , parmi toutes les publications relatives aux termes commerciaux mais 
également , à notre connaissance , parmi toutes les publications de la CCI. les travaux préliminaires 
des incoterms 2000 renouent avec les méthodes comparatistes . une enquete a été effectuée auprés 
des comités nationaux de la CCI en vue de déterminer la nécessité d’une révision des incoterms 
1990 , la réponse positive obtenue a conduit la CCI à commencer le processus de révision dont la 



 

 

سخة  ولل ة من  ا جم كذلك حدود الطريقة ، فهي تر   2936مصطلحات التجارة الدولية لس
 . إعداد الصيغ  امستعملة

ب مصطلح من معرفة التفسر امتشعّ  نّ أعمال غرفة التجارة الدولية وفقا امسلم به من         
و عامل واقي ية  ذ امعرفة طرف التشريعات الوط زاعات .   جابةإ ملتسمح على  من ال

ا ة لقبول اطراف إسبة .  حن و بسبب غياب مائمة من خال مشارطة عقدية م شارة صر
اري تضمنعقد ال م مصطلح  معرفة ، إضافة إ غياب  إ حدوث نزاع قد يؤدي،   عقد

غرفة التجارة الدولية  دراسة حدود ف.  التجاريصطلح امامتعلقة بامتعاقدين بامعاي امتشّعبة 
ية ذا اجال  متعلقة خصوصا بتعدد القواعد الوط   . 

قائص اموجودة تلك عاج          مصطلحات ااموحد لتفسر  وضوع القواعدم أدى إ دراسةال
تلف عن تلك السابقة ديدة  طوة ا ذ ا  يقةطر  إ ، حيث أنه إضافة الذكر التجارية . 

طراف لتزاماتاقوق و  ددةاحتعاريف ال تلف بن قارنة ام استعمال مصطلح  يفرضهاال  ا
تام لقواعد متعلقة ال عداداإعادة إ إ أرادت غرفة التجارة الدولية الوصول  العقد ، اري

قاط امشركة حيث بامصطلحات التجارية .  نظمة تلف بن انطاقا من ال ية م ا الوط
اري  امختلفةامعاي ف .1مصطلحات التجارة الدولية موحدة دولية  تعاريفاستخراج  مصطلح 

فرد أدى إ خلق سب الدول اموضوعة بعن ااعتبار  التجارة  م اقراحه على متعامليتفسر م
 الدولية .

                                                                                                                                                                                

premiére étape fut l’élaboration et la diffusion internationale d’un questionnaire de cinquante 
questions couvrant tout le champ d’application des incoterms .ce questionnaire a fait l’objet  d’une 
distribution aux membres des comités nationaux de la CCI et a été diffusé sur le site internet de la 
CCI » Emmanuel Jolivet, les incoterms étude d’une norme du commerce international,op.cit ,P 97 . 
1 Frédéric EISEMANN, incoterms aujourd’hui et demain , Op. Cit ,p 246. 



 

 

ا إعادةذ القواعد ال م           ذ القواعد مز ، ر تسميتها بقواعد اانكوت خترا إعداد
قاط  ملمضموها وفقا ممارسات  إعدادم  سبق و أنصطلحات ا امتعلقة  موعة من ال

 . 1امهمة

در اانكوتف          القواعد ال كانت  إعداد إعادةب  غرفة التجارة الدولية ما قامتمز ظهرت ع
ن يةعمل أهافها بعض الفقهاء على موجودة  و ال كيّ  عداد إعادة فإ. 2العرف الدو  لتق

 . 3 القانون الدو التجارية تطور اممارساتأثبتت مدى مرحلة  يامصطلحات التجارية 

 إدى أادة امصطلحات التجارية ا امتعلقةغرفة التجارة الدولية للقواعد  إعداد          
 . الصيغ ذ  إعدادعملية ، و هذا فمن الضروري توضيح خصائص  عديدة للمصطلح تعديات 

ي اصطاح جر اانكوتف         ذا . 4قانونية صطلحات موعة ممز  فكرة ب متعلقااصطاح و 
موعة التجارية  ميع امصطلحات ظمة قصد تسهيل ااطاع عليها ، و     ذا امع م

 غرفة التجارة الدولية . أعدهالقواعد ال ليعطى وصف صريح 

موعات قواعد اانكوت         ن عب التميز بن تلك الصادرة  حيث ،مزر اك نوعن من 
شورة من طرف  اجموعات الرميةأي . و تلك ال م تصدر عن الغرفة غرفة التجارة الدولية  ام

ا غرفة التجارة الدولية   و اجموعات الغر رمية غرفة التجارة الدولية   شر ن قد . لكال م ت
ها بعد تقدم طلب ها و اموافقة على  شر اجموعات الصادرة ع تسمح غرفة التجارة الدولية ب

شورة دون ذلك يعتر موعات ذلك ، أما اج اعتداء على حقوق املكية الفكرية لغرفة التجارة ام

                                                           
1 Françoise LEYMARIE, Op.Cit , p 312. 
2 Françoise LEYMARIE ,op.cit , p 313 . 
3 Michel PEDAMON , op . cit, p 345. 
4 Françoise DEKEUVER-DEFOSSEZ, edith BLARY-CLEMENT, Droit commercial : activités 
commerciales , commerçants, fonds de commerce , concurrence, consommation, coll précis domat 
droit privé , 4éme éd., Montchrestien, 1995 , p 83.  



 

 

مل خطر الدولية .   أور كاملة نشر معلومات غ و نشر تلك اجموعات بطريقة غر قانونية قد 
 .  1ة خاطئ

عمالا اصطاحات مفردات لغة هّ أمز على ر اانكوت قواعدفت عرّ         ي 2ا بالتحديد  ، أي 
تضمن لحات امستعملة امصطف.  3للمصطلحات امستعملة  العاقات التجارية الدولية صياغة

 . 4دقيقة للمفاوضن الدولين استعمال مفردات لغوية قانونية 

اصة أعلى مز ر ظهرت اانكوتو قد          موعة تتميز بتجميع امصطلحات ا امختارة و ها 
ظيممن  ،بصيغة مبسطة  موعة .  هاخال ت خرة ال مثل وسط  صر  ادد يكا ذ ا

 توحيد حقيقي .تبسيط و ، فهي موضوع  تلك امصطلحاتتغرات تقدم و تكوين 

  الصيغةتبسيط  أوا:

 إرجعت أ صيغة، فال ةبسيط من خال صيغةمز ر تطبيق قواعد اانكوتلقد م اختيار        
دحيث ا . ه بسط تعبرأ هي ف أخرىوثيقة و أي أمز  العقد ر اانكوت إ اإشارةتتم  ماع

تصرة  تكون   . شكل صيغة 

ي          تصرة البدايةاانكوترمز  وصل  و ال  5موعة من االتزامات إيل  صيغ 
ة صيغة  22 ا إعدد ة إصدار   صيغ 9 م أصبحت  ،6 2936  إصدار س  2923س

                                                           
كبوتية دفع غرفة  1 رة خاصة  الشبكة الع ذ الظا صص فقط لانكوترمز   إالتجارة الدولية زيادة  خلق موقع الكروي 

 اطر امتعلقة باستعمال تعاريف اانكوترمز الغر صادرة عن غرفة التجارة الدولية . إو لفت اانتبا 
2 Michel de JUGLART, Benjamin IPPOLITO, Traité de droit commercial, tome 1, 4 éme éd., par 
Emmanuel du PONTAVICE et Jacques DUPICHOT, Montchrestien, 1988, p 64 
3 Berthold GOLDMAN, le contrat international, Renaissance du phénoméne contractuel, séminaire 
organisé à Liége les 22,23 et 24 octobre 1970, faculté de droit de Liége , MartinusNijhoff, La Haye, 
1971,p 471. 
4 Yves REINHARD , droit commercial , actes de commerce , commerçant s, fonds de commerce, 
3éme éd., Litec, 1993, p 21. 
5 Dominique BLANCO qualifie ainsi l’incoterm comme un «  raccourciharmonisateur », négocier 
et rédiger un contrat international ,3éd.,Dunod, 2002 , p 31. 
6« A l’usine », « franco wagon (point de départ convenu) »,  « franco (port d’embarquement 
convenu) »,  « franco de long du navire(port d’embarquement convenu) » ,  «  FOB (port 
d’embarquement convenu) », « cout et fret(port de destination convenu) », « cout ,assurance, 
fret(port de destination convenu) »,    « fret,port payé jusqu’à (point de destination convenu) » , 
«  franco poit de destination convenu) » , « ex ship (port convenu), «  A quai ( port convenu ». 



 

 

ا ، 1 ة  صيغة  24و بعد  إ أخرا، و 3 1000و  2990 س  صيغة 23، 2 2910س
ة صيغة  إصدار  22 ا غرفة التجارة الدولية  و لقد أكدت. 4 1020س ول  إصدار ا

فإصدار مصطلحات . 5 ة لغات بعدّ  قد مت اإشارة إ امصطلحاتنه أمز ر انكوتا لقواعد
ة التجارة ل ل الدراسةبثاثة لغات ، كان  2936س ليزية أين قدمت الصيغ  ، الفرنسية و  باإ
مانية سخ التاليةا ذا امهذا اإصدار  . و كل ال  6مهما كانت اللغة الصيغترمة  بدأ احرمت 

                                                           
1 « A l’usine », « franco wagon (point de départ convenu) », franco bord(port d’embarquement 
convenu) »  , « franco de long du navire(port d’embarquement convenu) » , « cout et fret(port de 
destination convenu) », « cout ,assurance, fret(port de destination convenu) », «  fret ou port payé 
jusqu’à ( point de destination convenu) » , « ex ship (port de destination convenu) » 
« Aquai(dédouané port convenu ». 
2« A l’usine », « franco wagon (point de départ convenu) », franco bord(port d’embarquement 
convenu) »  , « franco de long du navire(port d’embarquement convenu) » , « cout et fret(port de 
destination convenu) », « cout ,assurance, fret(port de destination convenu) »,  « ex ship (port de 
destination convenu) » , « Aquai(dédouané port convenu », « rendu frontiére (lieu de livraison 
convenu à la frontiére) », «  rendu droits acquittés(lieu de destination convenu dans le pays 
d’importation) »,  « FOB aéroport(aéroport de départ convenu) », «  franco transporteur (point 
désigné) »,  « fret,port payé jusqu’à (point de destination convenu) », « fret port payé , assurance 
comprise,jusqu’à(point de destination convenu) » . 
3 « A l’usine ( lieu convenu ) », «  franco transporteur( lieu convenu ) », «  franco le long du navire 
( port d’embarquement convenu ) », « franco bord ( port d’embarquement convenu  ) », «  cout et 
fret (port de destination convenu ) », «  cout , assurance et fret ( port de destination convenu) », 
«  port payé jusqu’à (lieu de destination convenu ) », rendu frontiére(lieu convenu ) », rendu ex 
ship ( port de destination convenu », «  rendu à quai (port de destination convenu ) », « rendu droits 
non acquittés(lieu de destination convenu) », « rendu droits acquittés (lieu de destination 
convenu) ». 
4 « A l’usine ( lieu convenu ) », «  franco transporteur( lieu convenu ) », «  franco le long du navire 
( port d’embarquement convenu ) », « franco bord ( port d’embarquement convenu  ) », «  cout et 
fret (port de destination convenu ) », «  cout , assurance et fret ( port de destination convenu) », 
«  port payé jusqu’à (lieu de destination convenu ) », rendu frontiére(lieu convenu ) », rendu ex 
ship ( port de destination convenu », «  rendu à quai (port de destination convenu ) », « rendu droits 
non acquittés(lieu de destination convenu) », « rendu droits acquittés (lieu de destination 
convenu) ». 

ية مثا  امكسيك امصطلح  5 الدراسات امقارنة ال مت حول امصطلحات التجارية اشارت ا بعض الرمات الوط
Franco bord (port d’embarquement désigné)   يسمىFranco a Bordodel Buque (puertodesignado)     و

دا   ة  VrijBoord met plaatsnamول ة  32ا  1000رخص برمة اانكوترمز  1003 فيفري س لغة ، و  س
 Emmanuel Jolivet, les incoterms étude d’uneلغة .انظر   12كانت متواجدة ب  2990انكوترمز  2991

norme du commerce international,op.cit ,P 103 
ة  6 ة  32 إ 1000رخص برمة اانكوترمز  1003 فيفري س كانت   2990انكوترمز  2991لغة ، و  س

 لغة .انظر   12متواجدة ب
Emmanuel Jolivet, les incoterms étude d’une norme du commerce international ,op.cit ,P 103  



 

 

ا اختلف من إصدار آخر  الصيغد اعدتطور طريقة إ .  يث كان من الضروري  1و كذا عدد  .
 . الصيغة الذي يعتر عاما ضروريا امكان  إ اإشارةعدم نسيان 

سبة لكل           دد بن قوسن بال ته غرفة التجارة الدولية و ال مّ  صيغةامكان الذي كان 
دد جغرافيا هاية بعض من االتزامات ال على عاتق البائع ب قطة امائمة ،  ن تصل أغاية  إال

قطة امائمة ، إ ل البيعالبضائع  عل من االتزامات امتعلقة بالبائع امكان  ذكرنسيان و  ال
 بدون هاية .

ي كذلك             ول متعلق نوعن ، إيمها سبارة عن اختصارات مكن تقعاانكوترمز   ا
ل اانكوترمز   حد ذاها مزر اانكوت كلمةاختصار  ب ص. و الثاي متعلق بالصيغ  وع  فيما  ال

ول  حيث أنه التجارة الدولية ،  تعامليصله  التطبيقات التعاقدية مأجد في  من ااختصار ا
صل كثرفقط امصطلحات القدمة و ،   ا ي ال ا ، و هذا  هذا ااختصارربطت  استعماا 

ول منذ إعداد ا يد ها غرفة التجارة الدولية  وع ا وع الثاي من  أما.  2ااختصارات ا ال ال
ها على شكل حروف  3ااختصارات فهي عبارة عن" كلمات مفتاحية " و  وأعموما معر ع

الكلمة امفتاح تشكيل تعميم و تعتر عملية عادي . حيانا كلمة مكن نطقها بشكل أال تكّون 
سبة لكل  من من خلق غرفة التجارة الدولية و  صيغة من صيغ اانكوترمزثاثة حروف كبرة بال

وروبا و  ة ااقتصادية  مماللج  . 4امتحدة  ا

                                                           
ها اخذ من الوثيقة رقم  2936تعبرا امعّرف  نسخة  22من بن  1 للمصطلحات التجارية و  61لانكوترمز بعض م

و  2990 نسخة  23، و  2910 نسخة  24،  2923من التعابر عرفت  نسخة  9،  إضافتهم  اآخرالبعض 
 . 1020 نسخة  22 أخرا،  1000

2 Emmanuel Jolivet, les incoterms étude d’une norme du commerce international ,op.cit ,P 104. 
ذا ااصطاح انظر كتاب 3  حول 

Alfred JAUFFRET , Jacques MESTRE , Manuel de droit commercial , 23éme éd., LGDJ, 1997  
4 « la décision d’établir une norme internationale permettant le renvoi aux incoterms sous une 
simplifiée fut prise , au sein de la commission économique pour l’europe , par le groupe de travail  
sur la facilitation des procédures commerciales internationales , lors de sa troisiéme session, en 
1974. » Jolivet, les incoterms étude d’une norme du commerce international,op.cit ,P 105. 



 

 

ذ بداية            شغالم غرفة التجارة الدولية على  عملتامتعلقة بامصطلحات التجارية  ا
سبة و .  1اختصارات مضبوطة مائمة لتعريفاها إعداد الصعوبات ال واجهتها لتب تعابر بال

اري تظهر و كأها عرقلت  غاية  إموعة من الكلمات امفتاحية  إعدادلكل مصطلح 
عمال وروبامتصلة بغرفة التجارة الدولية و اللجة ااقتصادية   ا ، ففقط التعابر م ضبطها .  يةا

خلق تعابر م كلمات مفتاحية مضبوطة محت من جانب بإدماج القاعدة  عقد البيع ، أي 
ذا  خرخضوع  ا مّ أ،  2للقواعد ال تفرضها تلك القاعدة ال اعترت من الشروط التعاقدية ا
ة أهذا فانه من الدالة ماحظة خر تبسيط و تسهيل الوثائق التجارية. و آمن جانب  ن اللج
وروبيةااقتصادية   إجراءاتدرست الكلمات امفتاحية امتعلقة باانكوترمز  اطار تسهيل  ا

 التجارة الدولية .

مر          ظيملالثاي ، التحديد الرمي  ا ذ لكلمات امفتاحية يتبع معه ت ا مستعملي 
التزامات البائع و  ها عملية كشفأعلى  أولرية  تظهر  مقام التجا، فامصطلحات  الكلمات
ثر القانوي الصحيح ل.  3موحدةأو صيغة من خال تسمية  امشري تجاري اللمصطلح و ا
 ااحرام الدقيق للكلمة امفتاح امتعلقة به. يفرض 

وروبا بالتعاون معغرفة التجارة الدولية قامت  لقد           ة ااقتصادية  موع  اللج بإعداد 
ام  حيث.  4الكلمات امفتاحية امكونة لانكوترمز لكل انطاقا من التعابر امكونة  إعداد

ليزية باللغة  صيغة  و امشكلة من ثاثة احرف كبرة .اإ

    توحيدال ثانيا:

                                                           
1 « il conviendrait d’adopter une formule courte qui pourrait servir pour les contrats conclus par 
cable et qui pourrait etre la suivante : « CIF (incomerc) » indiquant que le contrat est conclu 
conformément à la formule qui aura été publiée par la chambre de commerce internationale » 
Jolivet, les incoterms étude d’une norme du commerce international,op.cit  , P 105. 
2 Jacques LEAUTE, Les contrats types, RTD civ, 1953, P 437. 
3 Frédéric EISEMANN, Yves DERAINS, Op.Cit, p 3. 

 cash COD (cash on delivery) , CAD )مثل التجارة الدولية تطبيقات عادة  نصادفها اك مصطلحات  4

against documents) يل ا اانكوت ي ليست كلمات مفتاحية   . زمر لكن 



 

 

تاج إ  ، 1 توحيدالمز متعلقة افهوم ر اانكوتقواعد  نّ أمن امعروف        ذا امفهوم الذي 
ها يؤدي حتما إ تبسيطفعملية  . ديد أكثر يم و التقريب بي  .  2ا  توحيد امفا

مل تعاريفا موحدة ، فهذا التوحيد يظهر من           كل صيغة من الصيغ التجارية الدولية 
د إبرام عقد  خال إعداد صيغ يرجع إليها مع إقصاء كل ااختافات امتعلقة بتلك الصيغة ع
موعة من الفقهاء يقودنا إ أنه  البيع . و عليه ربط مفهوم التوحيد بالصيغ التجارية من طرف 

من الضروري ااعراف بشكل واسع هذا امفهوم ، مع إلزامية التأكيد أّن اانكوترمز مّرت من 
موعة من القواعد العقدية ال  3مرحلة توحيد للمصطلحات إ مرحلة توحيد للعقود علها  ما 

   4. تتجاوز إطار البيع العادي و ال تدخل عموما  اطار قانون البيع التجاري الدو  

مفهوم التوحيد الذي جسدته قواعد اانكوترمز متعلق أوا بطريقة تقدمها و ثانيا باللغة        
 امستعملة .

ص توحيد طريقة تقدم الصيغ التجارية الدولية ، فانه  ميع        قواعد خ نسففيما 
موعة قدمت اانكوترمز  وان من العموما على شكل  ت ع مع "   INCOTERMS" قواعد 

ا ة إصدار ذ التسميةديد س  . INCOTERMS »  «  ليزيةالعبارة  جاءت من  اإ
» terms International commmercial   «  5 بعبارة ا الرقم املتصق مّ ، أ

« INCOTERMS »    سخة  إيشر ة ال صدرت فيها تلك ال تساعد على مييز   يثالس
خرىنسخة عن كل  اك  ا و  2990مز ر نكوتأ،  2923مز ر نكوتأ،  2936مز ر نكوتأ. فه

التطبيقات  اختارتفقد  2910مز ر نكوتأا مّ أ.  1020مز ر نكوتأ أخرا، م 1000مز ر نكوتأ

                                                           
1 La standardisation . 
2 STATI Marce, Le standard Juridique, thèse, Paris, P 46. 
3 Yvon LOUSSOUARN,Jean-Denis BREDIN,op.cit.,p 47 . 
4  « these uniform rules of the main types of interpretation are thus ensuring the standardization of 
the essential contents of the main types of international sales contracts, Frédéric EISEMANN, Les 
incoterms  de la chambre de commerce internationale, Op.Cit, P 119. 

" الصيغ  أوو بالعربية " امصطلحات التجارية الدولية "  » termes commerciaux internationaux  «بالفرنسية  5
 التجارية الدولية "



 

 

واها .  نّ أبالرغم من  2910نكوترمز أيها بن تسمّ أ ويا  ع مل رقما س سخة م  و م ذ ال
و   2962تتم اإشارة إ أبدا من طرف غرفة التجارة الدولية أو ح التطبيقات إ أنكوترمز

ّن تلك التعديات  2926كذا أنكوترمز  رغم التعديات ال عرفتها الصيغ  تلك التواريخ 
سخة ال سبقتها   .1م تغّر كثرا  مضمون ال

اك مقدمة تسبق تقدم الصيغ ، تلك امقدمة  كل نسخة من قواعد اان          كوترمز 
ذا من نسخة  موعة من الفقرات امرقمة و  مل  ، تلك الفقرات تشرح 2923تتكون من مواد 

تلف  نكوترمز ،  سخة ، موضوع ا ية إعداد ال سخة ُ حة تار امميزات الرئيسية لتلك ال
د كذلك  امقدمة الصيغ ، اإشارة إ التأمن و ااعتما دي ، إ غر ذلك أ . و  د امست

سخة  اولتها تلك ال يم ت ، و تعاريف غر مباشرة  2نوعان من التعريفات ، تعريفات مباشرة مفا
ا  وثائق خارج نسخة اانكوترمز ا د مع يم  ة  3مفا ذ س كل صيغة من قواعد   2910. م

 فتاح ال توافقها .اانكوترمز تقدم من خال الكلمة ام

ة          ذ س ص مضمون الصيغ فقد قامت بتعداد التزامات طر عقد البيع ، فم فيما 
موعتن . اجموعة   2936 امتعلقة  « A »قامت غرفة التجارة الدولية برتيب االتزامات وفق 

ات « B »بالتزامات البائع و اجموعة  ن اجموعتن موجودتان أصا امتعلقة بالتزامات امشري ، 
ديد  تقدم الصيغ  نسخة أنكوترمز  4 وثيقة امصطلحات التجارية ، لكن الشيء ا

موعتن فقط و ما   2936 اولتها الصيغ إ  طراف ال ت   « A »و تقسيم كل التزامات ا
ي  » B «و  اتن C «  5  «أما مصطلحات التجارة فكان فيها تقسيم جموعة ثالثة   .

موعة من االتزامات و ال قدمت  شكل مواد أو شروط .  اجموعتن عّددت 

                                                           

 . 2923نسخة أنكوترمز  1 
يم التالية : بلد  2910مثا  مقدمة  نسخة أنكوترمز  2  ، امصاريف . اإرسالاك تعريفات بامفا
دي .  21د  امادة  اإرسالمثا مفهوم وثيقة  3   من القانون اموحد لاعتماد امست
ة  4   . 2932مصطلحات التجارة الصادرة س
 ذ اجموعة متعلقة باالتزامات التكميلية ال تفرضها القواعد العامة للقانون و القضاء و العرف  العقد . 5 



 

 

در اإشارة إ أّن قواعد            ص توحيد اللغة امستعملة  الصيغ ، فإنه  فيما 
ية لبعض  ل مشكل لغوى متعلق باختاف الرمة الوط صل  اانكوترمز جاءت  ا

موعة من القواعد اموحدة و ال هدف إ  1التجارة الدوليةمصطلحات  خرة مثل  . فهذ ا
من القانوي  عمليات البيع الدو .  ية امختلفة لضمان ا  إقصاء الرمات الوط

سخة الرمية لقواعد اانكوترمز           ا نص وحيد يرجع   2ااعراف بال يظهر أنّه قد قّدم ل
ر  الواقع أّن اإحالة إ قواعد إليه أو  توماتيكيا أطراف عقد البيع الدو . لكن من الظا

ص الرمي لأنكوترمز  اانكوترمز ا يكون تلقائيا إّا إذا أحال إليها أطراف العقد . كما أّن ال
سخة  سخ الصادرة ، ف سب ال ة تغرت  جاءت بالفرنسية و ما كانت  2936جاء بلغة معي

سخ ال تلتها فقد جاءت  تلك ص الرمي أما  ال مانية إا ترمة لل ليزية و ا الصادرة باإ
ص رمي  ليزية ك  . 3باللغة اإ

ا إ التسالل إن كان امفهوم القانوي           ترمة قواعد اانكوترمز إ عّدة لغات يدفع
ص الرمي قد ترجم  إ امفهوم الذي يقابله  اللغة امرجم امستعمل من طرف القواعد  ال

سخ امرمة مكن  سخة الرمية و ال إليها ، حيث أنه باإضافة إ إمكانية اختاف امع بن ال
تلفة إعطاء مفهوم قانوي واحد .  استعمال مفردات 

 

 

 

 

                                                           
1   Denis CHEVALIER ,Les Incoterms , Tous les mécanisemes, Mémo Guide, 2 éme 
éd.,Moci,1994,p 13. 

ة  2 ذ س ي تلك الصادرة عن غرفة التجارة الدولية ، و م سخ الرمية لقواعد اانكوترمز   لكل نسخة دليلها.  2910ال
3 J.EMMANUL, les incoterms étude d’une norme du commerce international,op.cit p 129 . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يفاتها ية  الصيغ التجارية الدولية وتص  المبحث الثاني  : ما
 

نظرا اختاف امصطلحات التجارية امستعملة بن الدول ، إضافة إ اختاف تفسر        
اجة إ  امصطلح الواحد من دولة إ أخرى إن كان ماثا ، شعر اجتمع التجاري الدو با

مية التبادل التجاري  ه  ت ذ امصطلحات امستعملة  التجارة الدولية رغبة م بن دول توحيد 
ية بن الدول امختلفة . افسية التجارية عر التجارة البي  العام ،    و زيادة الت



 

 

ا لقواعد          إّن مبادرة غرفة التجارة الدولية لتوحيد مصطلحات البيع الدو من خال إعداد
صيغ ال  اانكوترمز خلق مفهوما قانونيا جديدا على مستوى عقود التجارة الدولية . فتلك ال

موعة من اممارسات ال تعود التجار على استعماها  التجارة الدولية و  صل  كانت  ا
ها على شكل  ي صوص التجارة البحرية ، م صقلها من طرف غرفة التجارة الدولية م تق با

موعة من االتزامات امت ها  مل  مضامي خرة ال  اته ا بادلة بن موعة من القواعد، 
 البائع و امشري .

يم         ا من امفا ية الصيغ التجارية الدولية أمرا غر معروف للجميع باعتبار لكن تبقى ما
ذ  ية  ذا امبحث اإحاطة اا حاول   ديدة  عام قانون التجارة الدو ، و عليه س ا

يفاها .   تلف تص  الصيغ و كذا 

ية:  اأولالمطلب   الصيغ التجارية الدولية ما

خرة ال تعتر من            ذ ا م أعمال غرفة التجارة الدولية قواعد اانكوترمز ،  من بن أ
العوامل الرئيسية امكونة لقانون التجار الدو . فلقد كانت عملية ضبط التعاريف الدولية 

داف للمصطلحات التجارية امستعملة  التجارة الدولية و  صوص التجارة البحرية من ا با
ية للمصطلحات  الرئيسية لغرفة التجارة الدولية بعد الدراسة امقارنة ال قامت ها حول امعاي الوط

كثر استعماا  البيوع الدولية .  التجارية ا

امرور من دراسة بسيطة للمصطلحات التجارية  البيع الدو إ إعداد قواعد مادية         
ا للتسالل حول القيمة القانونية لتلك الصيغ  ذا موحدة لتفسر  تلك امصطلحات يدفع  إطار 

ديد  .  امفهوم القانوي ا

  الصيغ التجارية الدولية مفهوم: أوا



 

 

قواعد دولية  أهاعلى   1أ Incoterms( قواعد اانكوترمز الفقه من بجان فقد عرّ ل       
مرموحدة  لتفسر امصطلحات التجارية ، حيث يتعلق  موذجية  ا بطرح قائمة من العقود ال

ة االتزامات ال تلزمهم ، إيكفيهم باإحالة  أينلأطراف ،  ليها التحديد بطريقة دقيقة و صر
فظ وحيد يتمثل  التعديات  اال قرروا  اإضافات أوت  ا إعطاء من خال ااتفاق  إيا

 . 2على اشراط ذلك صراحة

 نشأت مع ما يسمى بقانون التجار الدو أهاعلى  أخرونفها و قد عرّ          

) lexmercatoria   3، و الذي يتضمن توحيد القانون الدو  امعامات التجارية  أ  .
ا على  ر من احسن  أهافاعترو  .  4التطبيقية لقانون التجار الدوامظا

دد   أهاعلى عرّفتها قواعد ال أعدت تلك الغرفة التجارة الدولية أما            " قواعد 
هي قواعد رمية فئع  تسليم البضائع  اطار عقد البيع ، مسؤوليات كل من امشري و البا

قواعد اانكوترمز تدرج بانتظام  حيث أنّ  طراف .ا بنامصاريف و امخاطر  ية توزيعدد كيف
 اللغة التجارية   أساسياجزءا  بعد يوم يوما أصبحت قلب عقود البيع على امستوى العامي و 

 "5  . 

                                                           

 كما يلي : اانكوترمز  Le petit Robertعّرف قاموس  1 

n.m ., 1936 ; acronyme de l’angl. International Commercial Terms < Terme de commerce 
international ( généralement exprimé par un sigle ) définissant les obligations respectives et le 
partage des responsabilités entre vendeur et acheteur . 

2 Vincent Heuzé, la règlementation française des contrats internationaux , Op.cit., p 227. 
3 Osman Filali, Op.cit., p. 281. 
4 « The lexmercatoria would thus consist of the set of practices adopted in a repeated and uniform 
way by the economic agents of international trade , among which would be highlighted what is 
known as model-contracts instituted by professional associations , the general sales conditions , the 
international commercial terms (incoterms ) and the standards regarding documentary credit from 
the International Chamber of  Commerce of Paris. Such instruments would function , at the same 
time , as manifestations of  the trend for uniformity of international trade law, overcoming the 
barriers of national laws to establish a form of supranational law” Grebler Eduardo . O contrato 
internacional no Direito de empresa .In Revista de Direito Mercantil , n°85 . SàoPaulo : RT, 
Janeiro/Março 1992, p . 27. 
5" " Les règles des Incoterms définissent les responsabilités des acheteurs et des vendeurs pour la 

livraison des marchandises dans le cadre d’un contrat de vente . Elles sont les règles officielles afin 



 

 

موعة من القواعد الدولية لتفسر امصطلحات و عرّ           ساسيةفتها كذلك بأها  "   ا
عمالامستعملة  امعامات التعاقدية ، لاستعمال امختار من طرف رجال  الذين يفضلون  ا

كيدةالقواعد الدولية اموحدة  فس  أكيدةعلى القواعد الغر  ا سبة ل و  امختلفة التفسر بال
تلف الدول " امصطلحات   1 . 

اك من يقول          و ا مارسات ، فهي فقط صياغة  أعرافاّن قواعد اانكوترمز ليست أو 
مثل  أينلقواعد ذات اثر قانوي  اقرحتها غرفة التجارة الدولية  على اطراف عقود البيع الدو ، 

ذ القواعد من خال تطبيقها مارسة  التجارة ال  . 2دوليةاستعمال 

ا قد تساعدنا  التعّ          ل دراست اريف السابقة للصيغ التجارية الدولية ُ قواعد اانكوترمزأ
ارية أخرى مشاهة ها ، لعل من  خرة و بن مصطلحات  ذ ا مصطلحات أمها التمييز بن 

مريكيةالتجارة للوايات امتحدة  ها ما يسمى بتعاريف  الصيغ ال يتضم امتمثلة و  ، ا
مريكيةامراجعة  بية ا ج ة  RAFTD3)(للقواعد ا كذلك الصيغ ال جاء ها نص و    2942لس

مريكيةفمصطلحات التجارة للوايات   . 4أ UCCمن القانون اموحد للتجارة  ُ  1امادة   ا

                                                                                                                                                                                

de déterminer comment les frais et risques sont alloués aux parties . Les règles des Incoterms sont 
régulièrement incérées au sein des contrats de vente à l’échelle mondiale et sont devenues partie 
intégrante du langage commercial de tous les jours "CCI , 2010 ,.MARIE-LAURE TOGNEY, 

op.cit , p 82 . 
1"The purpose of INCOTERMSis to provide a set of international rules for theinterpretation of the 

chief terms used in foreign trade contracts, for the optional use ofbusiness men who prefer the 
certainty of uniform international rules to the uncertaintyof the varied interpretations of the same 
terms in different countries. " , ICC INCOTERMS 2000 (the official rules) Introduction para 

1.Juana Coetzee , INCOTERMS as a form of standardisation in international sales law: an analysis 
of theinterplay between mercantile custom and substantive sales law with specific reference to the 
passing of risk , Dissertation presented for the degree of Doctor of Law at the University of 
Stellenbosch, December 2010 , p 177. 
2 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international, Op.cit p345. 
3“Revised American Foreign Trade Définitions 1941” مريكي السابع و ذ الصيغ خلقت  امؤمر ا  

ة  بية س ج ي ستة  : 2942العشرون للقواعد ا و  Ex (Point of Origin)   ، FOB   ، FAS  ،  C&F، CIF، Ex Dock 

مريكيةصدر القانون اموحد للتجارة بالوايات امتحدة  4 ة  ا ة واحدة فقط قبل  2921س ن تعرف قواعد أأي س
ة  ور س ذا القانون تضمن  نص امادة 2923اانكوترمز ال مسة صيغ للبيع  314الفقرة  إ 329من الفقرة  1، 
ي   .FOB ، FAS، C&F ، CIF ، Ex Ship: الدو للبضائع و 



 

 

اك من  نّ أدولية ُ قواعد اانكوترمزأ ح امتحدة مشاهة جدا مصطلحات غرفة التجارة ال
هما بسيط يتعلق فقط ببعض Incoterms u.s.aو.م.أ ُ يسميها بانكوترمز أ و الفرق بي

ها الصيغة   . 1 كلتا اجموعتن من الصيغ   FOBاالتزامات ال تتضم

ا عن ما يسمى اصاريف         اولة  كذلك تعريف قواعد اانكوترمز كما سبق ذكر ميز ام
ُLinertermsتظمة اماحية للخطوط الشحن البحرية وثائق  تدرج ال الشروط ي و أ  ام

مولة ومثل مبلغ أجرة  واحسوبة التفريغ أو الشحن اصاريف وامتعلقة قل شروط ا  البحري ال
اقل بن التبادلية للعاقة  والتكلفة امصروفات تتحدد ضوئها  إليه، وال امرسل أو والشاحن ال

 الشرط ضوء على تتحدد التكاليف وتوزيعه الشحن والتفريغ موانئ  الطرفن كا يتحملها ال
 . 2التعاقد  أساسه على م الذي

 للصيغ   ة القانونية طبيعثانيا : ال

 لقد تعددت اآراء الفقهية الباحثة عنص الطبيعة القانونية لقواعد اانكوترمز ف فيما        
موذجية . ذلك اك جانب من الفقه اعتر قواعد اانكوترمز من العقود ال يث عرّ 3فه فوا العقد ، 

موذجي على انه طرافوثيقة تعاقدية موحدة و ال بعد اتفاق  ال هم ا . فهذا  4تصبح الرابط بي
سد ما  ا   ية باعتبار قص و عدم الكمال  التشريعات الوط سبة هم جاء إدراك ال العقد بال

و .5يسمى بالكفاية الذاتية للعقد  موذجية  اك من الفقهاء من اعتر  استعمال العقود ال لكن 
طرافتقييد إرادة  لو عن امتعاقد نّ أ، حيث أهم اعتروا  6و هم حججهم  ذلك ا ين 

سبة رير العقد مصلحة الغر ، كذلك بال  مضمون العقد فيكون استعمال حقهم  امفاوضة و 
                                                           
1Nadia Verlent, Exporter aux Etats-Unis, ACE / Janvier 2008 , pp 6 , 8 . 

قل مراد، عقد بسعيد 2 زائري للقانون البحري وفقا للبضائع البحري ال قوق و  وااتفاقيات ا الدولية ، رسالة دكتورا كلية ا
 .    212، ص  1021العلوم السياسية جامعة ا بكر بلقايد تلمسان، 

هم  3 " و كذلك امد عبد الكرم  La vente internationale de marchandises كتابه"   Jacques GHESTINمن بي
.  سامة  كتابه قانون العقد االدو

4 MOUSSERON Jean-Marc, Droit du commerce internation, 2éme éd.,Litec , 2000 p 159. 
 .23عقد الدو ، مرجع سابق ، ص امد عبد الكرم سامة ، قانون ال 5

6 Vincent Heuzé, la règlementation française des contrats internationaux , op,cit.,p 438. 



 

 

وع ، كما  طراف إرادةالتعبر عن  نّ أدائما موحد وقليل الت فس الطريقة ،أخرا  ا سد دائما ب
حد ا موذجي يكون أداة للتعبر عن القوة ااقتصادية  طراف العقد حيث وليس أخرا العقد ال

وى شروطا غر قابلة  ذا من  خال فرض عقد  فضلية ااقتصادية على امتعاقد معه و  حه ا م
 .1للتفاوض

موذجية عقودا كاملة فهل قواعد اانكوترمز  ي   اك من الفقه من يعتر عادة العقود ال
ا  ن أالبيع الدو مكن  نّ أ إكذلك ؟ على فرض اعتبار قواعد اانكوترمز كذلك فهذا يؤدي ب

ديد مضمونه ، لكن العديد من الشروط امتعود عليها  البيوع الدولية ا تظهر   يتجسد دون 
ذ  قواعد اانكوترمز خرةحيث  قل  ، انتقال امخاطر ....ا ، و  ا دد طرق التسليم و ال

ذا امقام  من البديهي  . هذا تلك القواعد ا مثل عقدا كاما ن كانت فعا إن نتساءل أو  
ي عقود موذجية .  قواعد اانكوترمز 

خرة  2طبيعة الشروط العامة لقواعد اانكوترمز خر من الفقهاء نسبآجانب         ذ ا  .
ها و بن ما يشاهها  د ميز ، فعلى سبيل امثال ق3ال حاول الفقه تعريفها من خال التمييز بي

موذجية من خ موذجية وضعت  اغلبيه نّ أال الفقه بن الشروط العامة و العقود ال العقود ال
طراف العاقة التجارية استعمال ذات الصيغة امطبوعة ، دون حاجة   إصياغتها بشكل يسمح 

ي وس إفراغ م و  ي عقد دئذ  موذجية ع ا و تصبح الصيغة ال يلة اتفاقهم  صيغة كتابية غر
موذجية سوى ملء الفراغ اموجود ها  إثبات طراف  العقود ال التزاماهم التعاقدية ، و ما على ا

ها و تاريخ ذلك و مكان  و الذي يتعلق عادة باسم امتعاقدين و نوعية البضاعة و مكان شح
ها و تاريخ الوفاء به و ما       وصوها ، موعة الشروط العا نّ أ حن  . ذلك إو م مة تضم 

ود  حكام أومن الب ه استعمال ذات امطبوعة كعقد مستقل  ا وقعت صياغتها بشكل ا يقصد م
                                                           
1 Jacques LEAUTE, op.cit 396. 

ؤاء الفقهاء 2  من بن 
« FOUCHAR , OSMAN Filali , KAHN Philippe »  موعة من ذا    الفقهية إصداراهمو 

3 SEUBE Alain , les conditions générales des contrats , in etudes offertes à  Alfred Jaufret , Faculté 
de droit et de science politique d’Aix Marseille , 1944, p 265. 



 

 

يلون فيه  إماو قائم بذاته  ، و  اص هم ، و  م ا  أحكامتطبيق  إيكون لأطراف عقد
ظيم  صوص القانونية إ أحكامهاالشروط العامة و ال تكون اقرب  شكلها و ت ، و ال  1ال

ود  موعة من الب حكام أوتظم  م فيشرون ال يستعن ها ام ا ليها و إتعاملون  إمام عقد
 آجالو  أمانيدخلوها ضمن العقد نفسه م يتمون بعد ذلك ما يتفقون عليه من كميات و 

 . 2للتسليم و غر ذلك 

 3ي ا مثل شروطا عامة كاملةعلى فرض اعتبار قواعد اانكوترمز شروطا عامة للبيع فه 
ي  حد ذاها  شروط عامة  ود ال مكن إدخاها  موعة من الب خاصة لعقد البيع  أو، فهي 

زة ال أعدها غرفة التجارة  4تكوين عقد كامل من اجل ا و احسن مثال على ذلك العقود ا
 موع الشروط العامة للعقد .جزء من  أهاتظهر فيها قواعد اانكوترمز على  أينالدولية 

ها م تصدر عن سلطة تشريعية أ إ اإشارةا بد من   ّن اانكوترمز ليست تشريعا ، 
ذ 5 خرة. فغرفة التجارة الدولية  أعماها حول مصطلحات البيع ، تعتر  مارسات  أهاعلى  ا

الفقه من جهته خص وجود مصطلحات البيع  نّ أ. حيث 6و معانيها تتعلق باإقليم  ظهرت
وللسببن ،  يات العديدة مختلف نشاطات التجارة الدولية ال يقوم ها فاعلي  ا يتعلق بالتق

يات امتعددة  التجارة مثل التسليم و نقل البضائع . اما السبب الثاي يتمثل  جعل تلك التق
ثرذات   ة كمصطلحات للبيع . القانوي  قلب العملية التعاقدي ا

                                                           
 22، مرجع سابق ، ص زة حداد م 1
 .43رجع سابق ، ص مثروت حبيب،  2

3 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international op.cit p403. 
4 «  les Incoterms présentent les mêmes caractères que des conditions générales  de vente mais ils 
ne constituent pas des conditions générales complètes …………… » J.Emmanuel, Les incoterms 
étude d’une notme du commerce international, op.cit p403. 
5 Idem. 
6 Frederico Eduardo Glitz , op.cit, p 11 



 

 

ساس اعترت غرفة التجارة الدولية قواعد   ذا ا مارسات أي  أهااانكوترمز على  على 
ال  1ليها إمحت للمحكمن الدولين باللجوء عادات للتجارة   حالة حاجتهم لتحديد 

طرافالتزامات  ديد طبيعة و ا ا متداد امصطلح  عقد للبيع ، وكذا اذا اغفل اطراف العقد 
سيد  م. و هذا كل من القضاء و الفقه يتفقان على اعتبار اانكوترمز  امستعمل  عقد

كثرللتطبيقات  البيع ، و ال طبيعتها القانونية تتمثل  مارسات  أنواعحدوثا و امتعلقة ببعض  ا
 .2عادات التجارة الدولية لتفسر امصطلحات التجارية أو

اي قواعد م  كوترمزقواعد اان  ي عن العقد م إعداد      اأسبقا من طرف شخص اج
و  غرفة التجارة الدولية  ها و  (CCI)و  ي ذ القواعد م تق ، كممثل ممارسي التجارة الدولية ، 

ود  ا من طرف غرفة التجارة الدولية كذلك، فقواعد اانكوترمز مثل شرطا مستقا عن الب نشر
خر من خال اإشارة  ذا ا خرى لعقد البيع و الذي يتم إدخاله   ذ إا ة من   صيغة معي

ذ القواعد كقاعدة عامة ا يتم ذكر  العقد  ، لكن مكن القواعد ، و بالتا مض مون 
ت طائلة وجود  ذا  أخطارطراف العقد تعديل مضمون بعض الصيغ   صعوبة تطبيقها و 

ن تفرض نفسها على عقد البيع الدو .فقواعد اانكوترمز أستجابة لبعض امعطيات ال مكن ا
در اإشارة  3ها باانكوترمز امتغرةيل مضموها تسمى حيداذا م تع ذا التعديل ا  نّ ألكن 

                                                           
زاع بشأ 1 ارية دولية ، فالغالب " اذا ثار ال صوم أن عاقة  ظر لشيوع   إن يلجأ ا شرط  إدراجقضاء احكمن بال

رى  عادة احكمن على تطبيق  عرافالتحكيم  الغالبية العظمى من عقود التجارة الدولية ، و  التجارية الدولية على   ا
امعية  شام صادق ، عقود التجارة الدولية ، دار امطبوعات ا زاع ......"  ل ال دريةالعقد   . 102، ص 1002 اإسك

من مارسات التجارة الدولية فهي جزء من قواعد التجارة الدولية    »INCOTERMS «قواعد اانكوترمز نّ أاا    2
"LEX MERCATORIA »   ،  و قد نفى جانب من الفقه الذي يعرف أساسا بقانون التجارة الدو صفة اعتبار قواعد

يث قانون التجارة بن الشعوب يشكل نظاما قانونيا ، فان   نّ أاقروا صراحة انه ا مكن ادعاء  ذا القانون كقواعد قانونية  ، 
ذلك القانون يشكل   نّ أذلك يقدح   نّ أ إا الصحيح كانت قواعد القانون التجاري بن الشعوب قواعد قانونية بامع

موذجية  قانون التجارة  مد طارق ، العقود ال ماعة ال يتكون فيها نظاما قانونيا غر كامل . انظر  قيقة مع أجهزة ا ا
ا مد ا اص ، جامعة  يل دبلوم الدراسات العليا امعمقة  القانون ا مس كلية العلوم القانونية و الدولية ، رسالة ل

ة   .60، ص  1001ااقتصادية و ااجتماعية سا ، س
3 Variantes incoterms  



 

 

طراف  و  قطة مهمة  إمامس االتزامات امتعلقة با ذ 1يتعلق اكان غر مألوف ك  ،
السبب   ن يقرحها الفقه قد تكونأال مكن  أوالتعديات ال قد يقوم ها اطراف عقد البيع 

الدولية للمراجعة امستمرة لقواعد اانكوترمز ح تستجيب متطلبات التجارة دفع غرفة التجارة 
صح بعدم تعديل قواعد اانكوترمز ما قد يشكله ذلك من  الدولية ، لكن غرفة التجارة نفسها ت

 .2خطر على التفسر الصحيح للعقد 

احد تعزز فعالية ن مثل مفارقة ، فهي  كف و أاانكوترمز  حد ذاها ، مكن فكرة 
موذجية للمعاملة ، و  الكف  هي أي ااستعمال امتكرر الذي مكن ،   اآخرالطبيعة ال ن ي

ذ القواعد يكون دائما اكثر عمومية  .  كذلك 3مفاوضات غر مكتملة .  فالتقليص من تعديل 
اقشة م نّ أ إا بد من اإشارة  ن يفرض أز ا يع ضمون قواعد اانكوترمغياب التعود عن م

حرى ذلك اانكوترم على الطرف  أواحد طر العقد تلك الصيغة  ظر  اآخربا حيث انه و بال
طراف التطبيقات التعاقدية فان اختيار اانكوترم إ ل تفاوض بن ا ه  العقد يكون   4لتضمي

اجة إرا إ دليلها  أشارتغرفة التجارة الدولية  نّ أ. كما  دة اطراف عقد البيع للخضوع ا
ا القواعد ال مكن  أهااحد قواعد  اانكوترمز على أساس  كم امعاملة أليست وحد ن 

 . 5الدولية

تج ما سبق  اختيار واحد من قواعد اانكوترمز يكون دائما مرة تطابق إرادة  نّ أنست
اصة للمتعاملن  اإرادةمن خال تطبيق  اإلزاميةتستمد قوها  اطراف العقد و هذا فهي ا

ذا التطبيق معرف به كالتزام  نّ أأ  ، رغم انه  الغالب يظهر  اإرادةالدولين ُ مبدأ سلطان 
اك من يقول ضمن امعاما ن تكون كقواعد أقواعد اانكوترمز مكن  نّ أت التجارية ، لكن 

                                                           
1 « EXW loaded » , « FOB stowed » , « FOB stowed and trimmed ». 
2 J .Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international, op.cit, p306  
3Frederico Eduardo Glitz , op.cit 12 
4 J.Emmanuel ,Les incoterms étude d’une norme du commerce international, op.cit , p 403. 
5ValiotiZoi , Passing of risk in international sale contracts : a comparative examination of the rules 
on risk Under the united nations convention on contractsfor the international sale of goods ( Vienna 
1980 ) and Incoterms 2000 , http://WWW.njcl.fi/2_2004/article 3. pdf . 

http://www.njcl.fi/2_2004/article%203


 

 

صى بدون مرجعية بسبب تطبيقاها امتعددة ال 1للتفسر فقط  اسبات ا   جعلتها  و  م
 خاصة ها . 

ا امتعلقة بالبيع الدو  9نص امادة  نّ أاك من يرى  أخرىمن جهة  من اتفاقية في
ر امادة السابقة الذك أقرت ، حيث حقيقة تطبيق قواعد اانكوترمز ذو طبيعة الزامية للبضائع يعتر

ي أو بالتحديد  فقرها الثانية  ّن مارسات التجارة الدولية تسمو على قواعد  ااتفاقية  و 
ظر 2الواجبة التطبيق  حالة عدم استبعاد اطراف امعاملة التجارية ها صراحة  ،  و كذلك دون ال

ب  إ ر انه  طراف فالظا ماحظات خاصة  ن يتعامل فاعلي التجارة الدولية باستعمالأإرادة ا
ال امعاملة الدولية  ذا الرأي 3ُ مثل قواعد اانكوترمز أ لتحديد   نّ أم نقد على اعتبار .  

ي قواعد تكميلية و ليست  ا للبيع الدو للبضائع  قواعد القوانن اموحدة مثل قواعد اتفاقية في
ي مارسات اتفاقية ُ عادات آ ذا من جهة ، و من جهة أخرى اممارسات التجارية  مرة ، 

ذ  خرةاتفاقيةأ فهي  تفسرية كذلك ، و هذا مو  وعن  ا مرة  آقواعد  أها أبداا يع  ا
طراف عقد البيع  لتصبح لة على قواعد مكم إمامرة و آالدو ، فهي ا تسمو على قواعد ملزمة 
 . 4مثلها 

وبطريقتن ،   العقد أساسا إدخاله البيع الدو ، اانكوترم مكن    دما يتم  ا ع
طرافعن طريق  إدخالهاختيار و  ن ،  ا ذا ااختيار يكون بأمرين اث م ،  ول عقد اذا  ا

مرتعلق  موعة من الشركات سواء كانت دولية عامة  ا  أوخاصة ،  أوبعقد موذجي تعد 
ية عامة  اك عقد موذجي للبيع  أوشركات  وط خاصة كذلك  و نعطي مثاا لذلك كأن يكون 

                                                           
1Frederico Eduardo Glitz , op.cit 10 
2«  1. Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se 
sontétablies entre elles. 2. Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s'être 
tacitement référées dans lecontrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance 
ou auraient dû avoirconnaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et 
régulièrementobservé par les parties à des contrats de même type dans la branche 
commercialeconsidérée. » Alina Kaczorowska ,op.cit., p 11 
3Frederico Eduardo Glitz , op. cit 11 
4AlinaKaczorowska ,op.cit., p9 ..  



 

 

ية خرىو  البحري بن الشركات الصي مر. أما  1اليابانية ا الثاي اذا كانت الشركات تستعمل  ا
وليةفاتورها  أوالبيع ،  شروطها العامة  أوعادة قواعد اانكترمز  عروضها للشراء   . ا

يا   إماقواعد اانكوترمز  العقد و  إدخالما الطريقة الثانية فيكون دون أ          يطبق ضم
ادية اقاطعة نيويورك  أ، حيث  2عادة للتجارة الدولية  أوكممارسة  كمة امقاطعة اا ن 

مريكيةالوايات امتحدة  ة  ا بغي تطبي 1001س ق تعاريف القواعد الدولية علقت على انه ي
ة Incoterms لتفسر امصطلحات التجاريةُ تلك  إأ على العقد رغم عدم وجود إشارة صر

ا للصيغةُ  اف إيطالية  تفسر كمة استئ  إأ باإشارة FOBالقواعد  العقد ،كما قررت 
 حول معرفة التفسر القانوي. لكن يبقى التسالل 3الصيغ التجارية الدولية أي قواعد اانكوترمز

لية تعاقدية ذو طبيعة ملزمة  طريق عقد البيع الدو آالذي يسمح لانكوترم بأن يصبح 
 السابقة الذكر.

الة و   ا طرافا كم  اإرادة، بتطبيق مبدأ سلطان ا تارون اانكوترم الذي   ،
ا استعملت كعامل لتكوين  عقد البيع ، و طبيعتها كممارسة دولية تضمن ااتفاق ، صيغة البيع 

ية أمن طرف كل اطراف العقد . و اا  ها تفسرا موحدا ن يكون أ أرادتّن معظم القوانن الوط
تيجة الشروط التعاقدي فيذ. العقد شريعة امتعاقدين ، فك الة أة تصبح ملزمة أي واجبة الت ما  ا

طرافا يتب  أينالثانية  ترم  العقد صراحة ، فالفقه اكد انه يتم تطبيقه باسم اانكو  ا
  اإرادةمن افراض تطبيق مبدأ سلطان  اإلزاميةاممارسة  التجارة الدولية و ال تستمد قوها 

ظام قانوي معن  إالذي يؤدي   . 4اارتباط ب

 

                                                           
1 Japan-China trade contrat terms study committee, sino-japanese commercial contrat terms 
committee , Model terms of Contract for Sale of Goods , juillet 1992 . 
2 J. Emmanuel, op.cit , Les incoterms étude d’une norme du commerce international, p 391. 

قوق  3 ث دكتورا كلية ا طاق موضوعي لالتزام بضمان امطابقة ،  رية ك و صور عبد الرازق خيشة ، امخالفة ا مد م
ة ، ص  صورة ، مصر ، دون س  .23جامعة ام

4 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international, op.cit , p 391. 



 

 

يفات الصيغ التجارية الدوليةالمطلب الثاني   : تص

قطة التطرق          ذ ال حاول   يفات  إس ، و الصيغ ال  قواعد اانكوترمزتلف تص
ي قواعد أنكوترمز  فها  ص يف الفقهي للصيغ التجارية الدولية  إبالرجوع و .  1020س التص

ف الصيغ على مكان  ، و الذي اعتمد  تقسيمه للقواعد صيغ اانطاق و  إالتسليم ،  ص
يفات صيغ الوصو  خرىل . أما التص للصيغ التجارية الدولية جاءت ها غرفة التجارة الدولية  ا

موعات  إ أولقسمت القواعد  مقام  أين  مقام ثان قسمت أما .  E ،F  ،C ،Dأربعة 
ظر  ، قسمتها1020الغرفة الصيغ، و بطريقة جديدة خصت ها قواعد انكوترمز   طريقة إبال

ل العقد  قل  البضائع  قل امستعملة ل قل .  إ ال ميع طرق ال رية و أخرى   انكوترمز 

يفأوا:   التسليم لمكان صيغ التجارة الدولية وفقا  تص
و          لقد صّف الفقه الصيغ التجارية الدولية إ صيغ اانطاق و صيغ الوصول ،  ا

و البلد الذي توجد فيه البضاعة قبل نقلها، أما صيغ الوصول  يكون فيها مكان تسليم البضائع 
و البلد الذي تصل إليه البضائع بعد نقلها .  فهي تلك ال يكون فيها مكان التسليم 

ي كل من الصيغ نطاق  صيغ اا -  ، CIP   ،FOB ، CIFو   EXW  ،FCA  ،CPT: و 
C&F  ،FAS . 
و الذي يلقي على عاتق البائع  EXW -أ      وع من اانكوترمز كما سبق بيانه  ذا ال  :

قلاالتزامات  ت  ا ل العقد  يث على البائع  التزامه بالتسليم على وضع البضاعة   ،
 .  1تصرف امشري الذي عليه سحبها من امكان و  التاريخ امتفق عليهما

موالو كون البائع عليه فقط وضع         ت تصرف امشري فان ذلك يستدعي أا  ا امباعة 
قل  ل الذي م  أويقوم طبيعيا بتحميلها  مركبة ال ذا ا قل الضرورية لسحبها ، و  مراكب ال
 1020و  1000راحة  صيغة اصبح مؤكدا ص 2990يكن سوى ضم  صيغة انكوترمز 

قل تكون على عاتق ااتفاق على مسؤولية شحن  إمكانيةللطرفن  نّ أ، إا  البضاعة على مركبة ال

                                                           
1 Vincent Heuzé, La vente internationale de marchandises, op,cit.,p 266  



 

 

ر البائع على  القيام بعملية  د  عقد البيع  ذا من خال وضع بشكل صريح لب البائع و 
 .  1شحن البضاعة

و الذي يقوم أ: اذا كان من امتفق عليه   FCA-ب    ل البائع ، فان البائع  ن يتم التسليم  
تار وسيلة  نّ أقل ال يقدمها امشري ، حيث لبتحميل البضاعة على وسيلة ا و الذي  امشري 

قل الرئيسي على نفقته  اقل إبرام عقد ال قل و ال  .  2ال

ب  إيصالفإذا كان         ديدية يتوجب على البائع تسليم أالسلعة  ن يتم عن طريق السكك ا
ديد  ذ الشركة وفقا  أوالبضائع  مكان تلقيها من شركة سكك ا ميلها  مركبة تقدمها 

ذا التسليم على انه ، اذا كانت السلع  حافلة  مستوعب ، يعود  أولأعراف السائدة  مكان 
افلة كهذ ،  إ اسب  مع خصائص  مستوعب كهذا، متكيفة أوالبائع التزود ،  الوقت ام

تجات امباعة ، و  افلة،  نّ إليته، بتحميلها. على نفقته ومسؤو ن يقوم، أام و امستوعب، أذ ا
ب  ديد، أي ال  ذ الشركة آأي شخص  إ أون يقدمها لشركة سكك ا خر يعمل باسم 

 .3، بدا من السلع نفسها 

ب أ        قل  ا  ن يتم براأما اذا كان ال اقل أفان التسليم يرتكز طبيعيا،  يضا على تسليم ال
ذ السلع  اء  نّ أمثله . غر  أوالري  ي استث دما يكون امتفق عليه أذ القاعدة  ن أيضا ع

ل  و الذي يتحمل مسؤولية التحميل  إقامةصل التحميل   ذا البائع  البائع ، فان 
 .4ال يقدمها الشاري العمل على نفقته و مسؤوليته على تأمن التحميل  الركبة أوومصاريفه 

                                                           
1 Vincent Heuzé, La vente internationale de marchandises, op,cit.,p 264   

قل ، مبدئيا 2 ذا ال ظيم  دث ن يطلب من البائع التكفل به أعلى امشري ، إا انه بإمكانه  يقع عبء ت ن يقوم أ، و قد 
ادا أالبائع  التن دائما  اممارسة السابقة للطرفن ، هذ العملية إيضا ، است از له  ا العقود  أوالعقد  إبرامن يرفض أ. و 

ق له أبشرط  إماالضرورية إيصال السلع   الة امعاكسة يتصرف كوكيل للشاري و  ن يعلم شريكه  التعاقد بسرعة و  ا
فقات  فيذ مهمته . البالتا امطالبة بسداد ميع ال ملها لت  يكون قد 

3 Vincent Heuzé, La vente internationale de marchandises, op,cit.,p 268  
4Vincent Heuzé, La vente internationale de marchandises, op,cit.,p  268   



 

 

اقل   CIPو   CPT-ج      دما تسلم البضاعة لل : تسليم البضاعة وفقا هاتن الصيغتن يقع ع
ول ناقل  التاريخ  أو دما تسلم  اك اكثر من ناقل فع جل أواذا كان  ظر  ا امتفق عليه بال
 .1نقله ح مكان امقصد امتفق عليه  إ

ظيم نقل السلع ح امقصد ا         متفق عليه مع امشري  و هذا يقع على عاتق البائع ت
و الصيغة ذا   ا ، و نفس الشيء  الصيغة  الثانية مع تأمن البضاعة ضد امخاطر بسبب 
قل   .2ال

ذ شحن البضائع على   FOB-د   ة أ : تسليم البضاعة  البيع فوب يتم م ُ تسليم ظهر السفي
ة ،  ل العقد على ظهر السفي دما يضع البضاعة  ها امشري ، فالبائع ع ة ال عي ظهر السفي
ساب  ة الذي يتو حيازة البضاعة  ذا الوقت يتخلى عن حيازها امادية ، لربان السفي ذ  فانه م

و يأخذ من ام اقل ،  لي البائع عن حيازة البضاعة و وضعها  عهدة ال شري ،و  مقابل 
خرذا  د الشحن ، و  ا د شحن البضاعة س ن استيفائه  نّ أع د يكون  احتفاظه هذا الس

دات  إرساللثمن البضاعة من امشري ، و على البائع بعد حصوله على الثمن  د و امست الس
خرى امشري ، يكون  إمشري البضاعة . و عليه فان تسليم البضاعة من قبل البائع  إ ا

ا  البيع  د الشحن . CIFمثلما احظ ذ شحن البضاعة و ليس من وقت تسلم امشري لس  ، م

: مكان التسليم و زمانه ، و  أمهاو ترز  توضيح التزام التسليم مشكات عديدة    
ول د  ا اء التسليم ،و ع و امكان امتفق عليه عادة بن امتعاقدين ، حيث يتضمن عقدما مي

ا  ضر ة و  و الذي يعن السفي نه  مر مروك للمشري ،  مكان  إعدم ااتفاق ، فا
 .3الشحن

يتم له التسليم ؟ و لإجابة عن السؤال ، ا بد من التمييز بن  و يثار تسالل حول من
ول:  FOBنوعن من البيع  ما يعرف بالكاسيكي ، حيث يتم  أويطلق عليه ُ فوب قدم أ  ا
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ذا البيع  ي الصورة ال عرف فيها   أون يكون امشري أذ يفرض إ،  أواالتسليم للمشري و 
اء الشحن .  وكيله  مي

اقل أ ري التسليم لل ديث أ ، و اوجبه  وع الثاي ، يطلق عله ُ فوب ا         . 1ما ال
ية .  أوجهم قدم ، فان للتسليم أيث دو سواء كان عقد البيع فوب ح احية الف        متعددة من ال

ة  اء . أوو حسب نوع البضاعة ووسائل السفي  امي

د عدم ااتفاق ، ففي الوقت امائم ما زمان التسليم فهو امتفق عليه أ    عقد البيع ، و ع
ا  اء الشحن و تقضي اتفاقية في ري عليه العمل  مي للبيع  2910طبقا لبضاعة ماثلة و كما 

سبة للتسليم ، انه اذا  البضائع للتسليم قبل اموعد احدد ، جاز  أحضرتالدو للبضائع بال
 .   2قبوها أوللمشري رفض البضاعة 

م التزام يقع على البائع ، ان   CIF-و فقات و التأمن و أجور الشحن أ: يعتر التسليم ا ُ ال
خرىاالتزامات  هائي . و يتصف التسليم  البيع  ا فيذ التسليم باعتبار اهدف ال مساعدة لت

CIF    تلف عن التسليم  البيع  .   FOBصائص 

و امقصود  نّ أمن امؤكد  صول على البضائع ، و عليه فان تسليمها له  دف امشري ا
صل  مكان  نّ أف على انه من بيوع اانطاق أي يص  CIFبالتسليم ، لكن البيع  التسليم 

ما القى  إاالشحن ، و من امتعارف عليه عدم وجود امشري  ذلك امكان  الغالب ، و 
ق إبرامبعبء  اء الشحن ، و عقدي ال ل و التأمن على البائع و لذلك يتحقق التسليم  مي

ول،  إجراءيناوجب  د شحن مقبول و الثاي  إتسليم البضائع  ا صول على س اقل و ا ال
د الشحن و الوثائق  خرىتسليم س  امشري .  إ ا
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اقل ، و يتسلم مقابل  د شفالبائع يلتزم بشحن البضائع أي تسليمها لل حن ذلك س
ة،  نأنظيف ُمشحونأ، الذي يسلم بعد  ما اذا سلمت على أتوضع البضائع على ظهر السفي

د الشحن    الرصيف  د برسم الشحن مقابلها ، فيقتضي استبداله بس و م تسلم وصل يسمى س
اقل ا يع تسليمه ة . لكن التسليم لل د وضع البضائع  السفي ا الذي يذكر فيه ُ مشحونأ ع

ولللمشري ، ان  قل . 1ا يعتر وكيل عن الثاي ا  ،  بل تعاقد مع البائع اوجب عقد ال

و تسليم الوثائق اممثلة للبضائع  اإجراءو لذلك فان     امشري  إالثاي لتمام التسليم ، 
د الشحن. و و أوكيله ، و عليه مطلوب من البائع  أو ي س يقة ثن يرسل الوثائق امطلوبة و 

ذ الوثائق أالتأمن و قائمة البضاعة و  ائز حكما للبضائع بسبب إن تسلم   امشري ليصبح ا
ري عليها التصرفات القانونية أن يتسلمها و أها من الوثائق و يستطيع اوجبها حيازته ما مثل ن 

ن قبل تسلمها ماديا .   من بيع و ر

ددما عقد البيع ، و  حالة عدم التحديد يرك أ        مرما زمان الشحن و مكانه  للبائع  ا
ري  ه ا يكون خارج ما  ها و التأمن عليها و لك هيز البضاعة و شح ه  و امطلوب م ما دام 

سبة لبضائع ماثلة .  به العرف بال

ق تعيأو قد يتفق الطرفان على         تفظ امشري  ة ، ن   أون ميعاد الشحن خال مدة معي
اء الشحن ، و اذا اخفق  التعين خال امدة احددة ، فانه يسأل عن  ضرارتعين مي ال  ا

ت بذاها.أالبضائع على تلحق   ن تكون قد عي

                                                           
1 “……. That delivery to a carrier is priman facie to be delivery to the buyer , this has no 
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Vincent Heuzé, La vente internationale de marchandises, op,cit.,p276 



 

 

سبة لزمان الشحن امقصود فيه ليس الشحن لذاته ،        ة فعا أب  إماو بال ن تبحر السفي
قضي مسؤولية البائع   ا ، و ت ة امدة احددة للشحن و ا تتعدا اذا شحن البضائع  سفي

ها تعطلت لسبب ا عاقة للبائع بهأيفرض  اء لك  . 1ن تغادر امي

، من حيث   CIFيلتزم البائع، بان يسلم امشري البضائع امتفق علها  عقد البيع         
ذا بان سلم بضائع وقت      كميتها  و نوعها و حجمها ووزها . فلو اخل البائع بالتزامه 

ف امتفق عليه ،  حجمها يقل  أووزها  أوكميتها   نّ أ أوالشحن ، و كانت نوعيتها من غر الص
الة قد اخل بالتزام تسليم  ذ ا البضاعة امتفق عليها . و عما اتفق عليه  العقد ، يكون  

 إنقل البضاعة  إعادةو فسخ العقد . و نظرا ما يرتب على الفسخ من  اإخالا ذجزاء 
ول أ و من انتقلت البائع ، و اختال  العاقات ال قد يتأثر ها امشري ، أيا كان امشري ا

اات ، عدول امشري عن طلب الفسخ ، إ ذ ا ليه البضاعة ، لذا فقد جرت العادة  مثل 
ف و الكمية  إ اجم عن اختلف الص جم . و  أوالوزن  أوفيض الثمن اا يعادل الضرر ال ا

ق للمشري طلب الفسخ ، اذا تضمن العقد نصا بأن  البائع بالتزامه بتسليم  إخالمع ذلك ، 
وعية و الكمية امتفق عليها ، يرتب عليه فسخ العقد وحد دون غر ، اذا كانت البضاعة غر  ال

ة لاستعمال الذي أعدت له . و تافيا للمشاكل ال قد تثور بن البائع و امشري ، حول ص ا
اء الشحن ، من قبل خراء  نصف البضاعة ، يقوم البائع بالطلب على كشف البضاعة  مي
د  متخصصون باستصدار شهادة بذلك ، كما أن  للمشري حق طلب فحص البضاعة ، ع

صل عليها  أجراللتحقيق من الكشف الذي  الوصول بواسطة خراء ن الشهادة ال  البائع ، 
ا امشري . صوص ليست ها حجية مطلقة   هذا ا

فقات و   C&F-و    ذ الصيغة بيع لبضائع يلتزم اوجبها البائع  أجورُ ال الشحن أ: تع 
اء الشحن  قل ُالشحنأ من مي اء التفريغ ، و ا يلتزم بإبرام عقد التأمن إبإبرام عقد ال  . 2مي
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ذ الصيغة صورة من الصيغة      و   CIFو عليه فان  اصر الثاثة  و  ه احد الع مقتطعا م
نه  الصيغة   ي  أق و كما سب   CIFالتأمن ،  اصر ثاثة  ن تقدم يقدم البائع وثائق مثلة لع

صرين فقط، الكلفة و   CFRما الصيغة أها ، ضاعة و التأمن عليها و شحكلفة الب فتتضمن ع
يث   CIFالشحن و يرك عقد التأمن شأن للمشري . و هذا تطبق عادة شروط الصيغة   ،

ها وثيقة بوليصة التأمن  امشري و بأسرع وقت بعد  إيلتزم البائع بتسليم الوثائق ال ليس من بي
 .   1الشحن 

انب ا FAS–ح     ذ الصيغة يتم  ة أ : التسليم   ة على ُ تسليم جانب السفي لسفي
ة ، و طبقا لطريقة أالرصيف ، و يع ذلك  اول الروافع لوضعها على ظهر  السفي ن تكون  مت

اء الشحن  أوالشحن امتفق عليها  . و  يتحدد الرصيف الذي تسلم فيه  2امتعارف عليها  مي
و الذي يقوم بعملية الشحن  البضاعة من قبل نه  قل ،  أوامشري ،  يتم  أوالتعاقد على ال

ه البضائع امماثلة .  ااتفاق على التسليم على الرصيف الذي تشحن م

سبة لتاريخ التسليم فهو ما م ااتفاق عليه  عقد البيع ، و  حالة عدم  أما بال
مرااتفاق، يتم  سبة لبضائع ماثلة ، و ما جرى عليه  التع ا ري به العمل بال امل بن على ما 

صوص  خذن وجد ، مع إالطرفن على وجه ا هما.  ا  بعن ااعتبار ظروف و مركز كل م

ة  رصيف     انب السفي و واضح ، وضع البضاعة  و اذا كان امقصود بالتسليم كما 
ه امشر  اء الشحن الذي عي ذا امقام موضوع كيف يتحقق التسليم، اذا وقفت مي ي ، فيرز  

ة بعي واب على ذلك السفي  إرادةالتسليم يتحقق طبقا ما انصرفت  نّ أدا عن الرصيف ؟ فا
تقل من الرصيف إالطرفن  ة بواسطة الزوارق، فانه يتم على  إليه ، فما دامت البضاعة ست السفي

انب الزوارق ،  يث تصبح الزوارق و كأها من الرصيف  أوالرصيف  ة  انب السفي  الزوارق 
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ة ،  زة ان تلتقط بواسطة روافع السفي ث تكون البضاعة جا د وضع  نّ أ أو،  التسليم يتحقق ع
 البضائع  الزوارق . 

د غياب اتفاق الطرفن ، فالبائع ملزم بوضع البضائ ة ، أي و ع اول روافع السفي ع  مت
 .  1نقلها  الزوارق يكون من مسؤولية البائع نّ أ

ة  انكوترمز الوصول - ي وفقا للتعديات ال جاءت ها نسخة اانكوترمز لس ،  1020: و 
DAT     وDAP  ،DDP  . 

وع من اانكوترمز من    DAPو     DAT -أ       ذا ال : يقوم البائع بتسليم البضاعة  
قل  امتفق عليها  ت تصرف امشري  نقطة تفريغ البضاعة بعد هاية عملية ال خال وضعها 

اء  د آ. اع 2اميعاد امتفق عليه  أومكان الوصول ،  التاريخ  أوأي  مي خر تيم التسليم ع
 حدود بلد ااستراد .    

قل البضاعة  م تفريغها من أريقة فعلى البائع كون التسليم يكون هذ الط ن يرم عقدا ل
قل  ن يسلم و امصاريف على عاتقه للمشري الوثائق أ نقطة الوصول. كما على البائع مركبة ال

مركة البضاعة  أيفرض على البائع   DATرمالازمة امتعلقة بتسليم البضاعة ، اانكوت ن يقوم 
ا وع من اانكوترمز وضع  مرحلة  تصدير ذا ال و ليس كذلك  مرحلة ااستراد .   و 

اويات .  قل با  خصيصا لعمليات ال

ت تصرف امشري   DAPما التسليم  الصيغة أ         فيتم من خال وضع البضاعة 
بلد  حدود إخر انه و بعد وصول البضاعة آتفق عليها دون تفريغها . اع ن امامكان و الزما

ب على البائع  قل البضاعة أااستراد  امكان امتفق عليه بن البائع و امشري  بلد  إن ي
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goods are delivered over the lighter’s rail  
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در  ذ الصيغة البائع ليس من التزاماته  إ اإشارةااستراد ح يتم التسليم . لكن  انه  
 مركة البضاعة  بلد ااستراد .

ذ الصيغة تعتر من اكثر الصيغ  DDP -ب      اقاُ التسليم و الرسوم مدفوعة أ :   للبائع  إر
ر على تسليم البضاعة  بلد ااستراد ، و هذا فان االتزام بالتسليم يرتكز   يث انه   ،

ت تصرف امشري  امكان و التاريخ  وع من اانكوترمز بوضع البضاعة  امهلة امتفق  أوذا ال
ذ الصيغة ، كم1امشري  باإرسال  مهلة كافية  إخطارعليهما ، و  ب على البائع   ن أا 

ل البيع  بلد التصدير و بلد ااستراد معا  مركة البضاعة  فان الصيغة  ،   و هذا2يقوم 
DDP   ي معاكس للصيغةEXW   . 

 

 

 

يف ثانيا:   إلى مجموعاتلصيغ التجارية الدولية اتص

سخ ال أصدرها لقواعد اانكوترمز        فت غرفة التجارة الدولية الصيغ  ميع ال لقد ص
ة  خرة لس سخة ا اء ال موعات ، أما  نسخة  1020باستث فتها فقد  1020إ أربعة  ص

قل . ميع طرق ال رية و أخرى   إ 

سخ ال أصدرها    إقسمت غرفة التجارة الدولية مصطلحاها للتجارة الدولية  ميع ال
ها الذي يدل على طبيعة  ول م رف ا موعة  ا يث تتحدد كل  موعات رئيسية ، أربعة 

ذ اجموعة . تضم اج صيغة واحدة و ال يلتزم  البائع فيها  Eموعة االتزام الرئيسي للبائع  
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عه  قل  مص رف  إنتاجهمكان  أوفقط بتجهيز البضاعة امتفق عليها لل . تبدأ اجموعة الثانية با
F        و تضم ثاثة صيغ و ال تشرك ميعها  عدم التزام البائع بدفع نفقات الشحن البحري

ل البيع  رف  إللبضائع  و تضم أربعة صيغ تشرك  Cمكان امشري . تبدأ اجموعة الثالثة با
مكان امشري . أخرا تبدأ اجموعة الرابعة  إميعها  التزام البائع بدفع نفقات شحن البضاعة 

رف  ة   Dبا ديدة للصيغ التجارية الدولية لس سخة ا وي قبل صدور ال  1020و ال كانت 
ذ الصيغ سواء السابقة    مسة صيغ  ديدة ثاثة فقط ،  سخة ا  أوو ال أصبحت  ال

اء الوصول ديدة تشرك  التزام البائع بالشحن  مي  . 1ا

 :اانطاق - E موعة -2
EXW ُع ديد امكان: يقوم البائع بتجهيز البضاعة  مبانيه) تسليم امص  .يتم 

ساسية غر مدفوعة - F موعة -1 مولة ا  :ا
ديد امكان : يقوم البائع بتسليم ال) ناقل حرُ FCA-أ ول ُالذييتم  اقل ا  بضاعة إ ال

اسباً لكل  ذا امصطلح م زة للتصدير. يعتر  دد وتكون البضاعة جا دد امشريأ و مكان 
قل امتعدد قل الري وأسلوب ال قل عر القطارات وال وي وال قل ا قل، مثل ال  .أساليب ال

ب على البائع ) خالص امصاريف ح رصيف الشحنُ   FAS-ب اء التحميل:  ديد مي يتم 
ليص البضاعة  اء احدد يقوم البائع بتجهيز  د امي أن يضع البضاعة على رصيف الشحن ع

ذا  نسخة  قل البحري فقط1000للتصدير، م تغير  ذا امصطلح  ال  .. يستعمل 

ري ) تسليم على ظهر الباخرةFOBُ-ج ذا الشرط شرط  اء التحميل: يعتر  ديد مي يتم 
ميل البضائع على ظهر السفي ب على البائع  ها، يتم تقسيم تقليدي،  ة ال قام امشري بتعيي

ليص البضاعة للتصدير. يتم استعمال  ب على البائع  ة.  الكلفة وامخاطر على حاجز السفي
قل البحري فقط  .ذا الشرط  ال

                                                           
 . 240، ص امرجع السابقمود فياض،  1

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84_%D8%AD%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84_%D8%AD%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AD%D8%AA%D9%89_%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AD%D8%AA%D9%89_%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B8%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B8%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9


 

 

ساسية مدفوعة - C موعة -3 مولة ا  :ا
اء الوصول: يقوم البائع بدفع التكاليف ) التكاليف وأجرة الشحنُ CFR-أ ديد اسم مي يتم 

اء الوصول. من ناحية ثانية، يتم نقل امخاطر إ  وأجرة الشحن ح يتم توصيل السلع إ مي
قل البحري فقط ذا الشرط  ال ة. يتم استعمال  دما تتعدى البضائع حاجز السفي  .امشري ع

اء الوصول: ) التكاليف والتأمن وأجور الشحنُ CIF-ب ديد مي ذتيتم   صيغةال شابه 
ب على البائع أن يشري ويدفع للتأمن للمشري.    CFR صيغة  الة فإنه  ذ ا إا أنه  

قل البحري فقط ذا الشرط  ال  .يتم استعمال 

مولة مدفوعة إُ   CPT-ج اء الوصول: يدفع البائع للحمولة إ نقطة ) ا يتم تسمية مي
ولالوصول، إا أن  اقل ا تقل إ امشري اجرد تسليم البضاعة إ ال  .امخاطر ت

مولة والتأمن مدفوعة إُ CIP-د قل ) ا اء الوصول: يدفع البائع مصاريف ال ديد مي يتم 
تقل إ امشري اجرد تسليم البضاعة إ اقل  والتأمن إ نقطة الوصول، إا أن امخاطر ت ال

ول  .ا

 

 

 :الوصول - D موعة -4

دودُ  DAFالصيغكل من :  DAP-أ ديد امكان ، و) مسلم على ا تسليم ُ DESيتم 
ة اء ،و  ) السفي ديد امي م ديد مكان الوصول يتم ) مسلمة من دون دفع الرسومُ  DDUيتم 

ا  نسخة انكوترمز إ ذ الصيغة ال يلتزم فيها  DAPو عوضت بالصيغة   1020لغال  ،
زة للتفريغ من  ت تصرف امشري  امكان امسمى جا ل البيع  قولة  البائع بوضع البضائع ام

 امركبة الواصلة .

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81_%D9%88%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81_%D9%88%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1


 

 

اء ) تسليم امرسىDEQُالصيغة :  DAT  -ب ديد امي لغيت كذلك   نسخة أ ،يتم 
ذ    DATو عوضت بالصيغة  1020انكوترمز  خرة،  ال يلتزم فيها البائع بوضع البضائع  ا

ت تصرف امشري بعد تفريغها من امركبة الواصلة  احطة امسماة . ل البيع  قولة   ام

ماركDDPُ-ج ديد مكان الوصول : تسليم البضاعة  امكان امتفق ) تسليم خالص ا يتم 
ليص ا أوعليه لتخزين  ستعمال البضاعة  دولة امشري ، و عليه نفقات و رسوم ااستراد و 

اء ااستراد تكون على عاتق البائع .  البضاعة من مي

قل  ثالثا: يف الصيغ بحسب طرق ال  تص

م امسائل ال استحدثتها         أ 1020خر نسخة للصيغ التجارية الدولية ُ انكوترمز آمن ا
قل  إموعات ،قسمتها كذلك غرفة التجارة الدولية  إتقسيم الصيغ  إي إضافة  صيغ ال

ي  قل البحري أربعة أنواع  قل ، حيث تضم صيغ ال ميع طرق ال قل  البحري و صيغ ال
ي الصيغ  CIFو  FOB ،CFRو        FASالصيغ قل  ميع طرق ال قل  . أما صيغ ال

EXW ،FCA  ،CPT  ،CIP  ،DAT  ،DAP  ،DDP . 

قل يدعونا  إف قواعد اانكوترمز تص        ميع طرق ال رية و أخرى   إانكوترمز 
در اإشارة  البحرية تسجيل  ماحظتان ، أوها متعلق بامصطلح اانكوترمز ذا  نّ أ إحيث 

وع من اانكوترمز ا يستعمل فقط  حالة نقل البضائع عر البحر و  كذلك اذا م نقلها   إماال
هرية الداخلية و بالتا من  صحعر الطرق ال هريةو ن تسمى باانكأ ا . أما 1ترمز البحرية و ال

هرية  حد ذاها ، حيث اماحظة الثانية فتتعلق بالصيغ البحر  غرفة التجارة الدولية   نّ أية و ال
ذ  فت ضمن  خرةص شحن البضاعة وفقا ها العبور على تلك الصيغ التقليدية ال يتطلب ل ا

ة  جعلت من ، و  FOBمثل الصيغة  dessus du bastingage-passage au( 2 (حافة السفي

                                                           
1 Philippe RAPATOUT , Transport procedures and techniques  , in Incoterms 2000, A forum of 
experts , pub . n.617 ,2000,p  27 . 
2 Vincent Heuzé, La vente internationale de marchandises op,cit.,p 228 . 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83&action=edit&redlink=1


 

 

خرى ال مكن  ة أالصيغ ا ريا لكن شحن البضاعة على السفي ن يتم نقل البضاعة وفقا ها 
ية الدحرجة   .FCA1مثل الصيغة   )technique du roulage(يكون بتق

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
1 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international, op.cit 202 . 



 

 

 

 الباب الثاني

 نظام الصيغ التجارية الدولية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ازع  حكمه لعقود التجارة الدولية خاصة عقد البيع الدو ، أدى            هج الت إّن قصور م

وع من العقود . و  ذا ال كم  إ خلق القواعد امادية اموحدة امكّونة لقانون التجار الدو ح 
مرم يتوقف  ذا اجال من خال ااتف ا هود ال بذلتها الدول   د ا اقيات الدولية ، و إما ع

مروصل  مصطلحات التجارة الدولية و بالتحديد  تفسر ظهور نظام الصيغ امع بتوحيد إ  ا



 

 

ذا بسبب  ااختاف  تفسر مصطلحات امشاكل ال يسببها مصطلحات البيع الدو و 
 .سواء من طرف امشرعن أو القضاة  العقود 

ولية أو كما مّتها غرفة التجارة الدولية قواعد اانكوترمز ، ظهرت الصيغ التجارية  الد         
ظمة  نتيجة للجهود ال بذلتها الغرفة لتوحيد مصطلحات عقد البيع الدو وفق طريقة قانونية م

وات عديدة .  لّم التحضر ها   س

مر حقيقة           عقد البيع  إبراممصطلحات التجارة الدولية لتسهيل عملية  إعدادم  ا
دد التزامات البائع و  موعة من الصيغ ال جاءت  شكل قواعد  ذا من خال  الدو ، و 

و احور الرئيسي لقواعد االتزام بخاصة امشري  تسليم الشيء امبيع . فاالتزام بالتسليم 
طراف عقد البيع يتبن  إدراجهااانكوترمز ال و اجرد  و كذلك االتزامات  ، حدود ا

خرى امرتبطة به مل امصاريف .  ا    كانتقال امخاطر و 

ُالفصل حيث نطاقها  ك نظاما خاصا ها سواءو عليه يظهر أّن الصيغ التجارية الدولية مل        
ول دود كذا  وأ و مضموها ُالفصل الثاي أ ،  ا  . مدى ااعراف ها إعماها  تلك ا

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  : نطاق الصيغ التجارية الدولية الفصل اأول

 و مدى ااعتراف بها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ة            ن خاص اادة معي ي تق قامت غرفة التجارة الدولية . فالصيغ التجارية الدولية 

ابتوحيد تفسرات مصطلحات عقد البيع   جزء من مصطلحات التجارة الدولية العديدة . باعتبار
ي صيغ البيع الدو   ذ القواعد  1و عليه القواعد ال أعدها الغرفة  ظم كل  م، لكن  ت

                                                           
1 « Les Incoterms sont parmi les codifications qui portent sur un contrat , ou sur les variantes d’un 
contrat , sans faire entrer en ligne la nature du produit négocié , il s’agit d’ une codification en 
matière de vente » J. Emanuel , Les incoterms étude d’une norme du commerce international,op.cit, 
p 192 . 



 

 

حكام موعة من االتزامات الرئيسية  عقد البيع و على  1امتعلقة بالبيع الدو ا و إما فسرت 
ا  إطار التعرف على نظامو عليه   .رأسها االتزام بالتسليم  الصيغ التجارية  كان من الواجب علي

د الدولية البحث  ولأود القانونية لتلك الصيغ ا  .ُامبحث ا

طاق القانوي للصيغ التجارية الدوليةذا        ا للتسالل عن مدى ااعراف ه ال ا من قد يدفع
  على امستوى الدو أو الداخليُامبحث الثايأ  . خال قبوها و إعماها سواء

 نطاق قواعد اانكوتيرمز: المبحث اأول 

ا           ذ بداية التحضر إعداد إّن الصيغ التجارية الدولية مرتبطة بعقد البيع الدو م
وع من العقود  ذا ال حصر   ل تلك الصيغ ت ا تبّن التزامات البائع و امشري ، لكن  باعتبار

ا ؟ و إن كانت  مرتبطة بعقد البيع فقط فهل تلك  أّها صيغ اإجابةفقط ، أم مكن أن تتجاوز
ا كل التزامات البائع و امشري أم متعلقة ببعضها فقط ؟   الصيغ تبّن ل

 

 

 

 

 التجارية الدولية الصيغ  نطاق : المطلب اأول

ظمه  من حيث نوع العقد الذي ت

قواعد اانكوترمز وضعت لتستعمل   نّ ألدولية مرارا و تكرارا غرفة التجارة ا أكدتلقد        
ا غالب الفقه، فقواعد اانكوترمز ذا ما تب ي مصطلحات  عقد البيع بن امشري و البائع و 

 . 1ارية متعلقة بالبيع التجاري الدو 
                                                           
1 « Les Incoterms ne règlementent pas intégralement le droit de la vente commerciale 
internationale », 



 

 

التحليل القانوي لصفة البيع و ميزي التجارية و الدولية ال مسكت ها غرفة التجارة        
ا نطاق قواعد اانكوترمز الدولية قد يظهر سبة للعقد الذي مكن  ل ها .أبال  ن يتضم

 صفة البيع أوا:

شاط التجاري         دولتن  من  الغالب على أساس عقد البيع، يرمه طرفان الدو رى ال
رى نقلها من البائع إ امشرى، مقابل من يتم تسديد بطرق  تلفن، على بضاعة سوف 

شاط ااقتصادي ذا ال داة القانونية الفعلية ال يتحقق ها  و ا ة. فالبيع   . 2معي

سخ امتتالية  للصيغ التجارية الدولية الصادرة عن غرفة التجار  إبالرجوع         ة الدولية ال
تها تلك الصيغ كلها  بباريس ناحظ عدم وجود تعريف مفهوم البيع ، لكن القواعد ال تضم

ظم العاقة بن اطراف عقد ناقل للملكية   .3ت

تلف كثراً  تعريفها لعقد البيع، إذ تعتمد   ية ال ا   ذا ما يتوافق مع التشريعات الوط و
ى نقل ملكية  لبضاعة من البائع إ تعريفها على ما يرتبه البيع  من التزامات على طرفيه، و

ديثة ليس من طبيعة البيع  قل امكية  القوانن ا امشرى مقابل من نقدي و قد صار االتزام ب
قل ملكية  شئ التزامًا  ذمة البائع ب فحسب، بل من مستلزماته أيضاً، فكل عقد بيع ابد أن ي

ما امبيع إ امشر  ذا االتزام  بعض البيوع اجرد العقد وبقوة القانون، بي فيذ  ى، ويتم ت
فيذًا التزامه بذلك، أي قيامه  قل ملكية امبيع إ امشرى ت يقتضى البعض اآخر قيام البائع ب

عمال الازمة لذلك ية  شأن أثر البيع  ملكية 4با . وترتب على ذلك اختاف القوانن الوط
ها ما ا ام رد انعقاد البيع انتقال ملكية امبيع من البائع إ امشرى، وم ها ما رتب على  بيع، فم

                                                                                                                                                                                
1 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international, op.cit 193. 

 .22ثروت حبيب، امرجع السابق، ص   2
3 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international, op.cit 194. 
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قل املكية رد إنشاء التزام ب زائري يُعرف عقد البيع 1يرتب على البيع إا  جد أن القانون ا . ف
قل للمشرى ملكية شيء ماليًا آخر  مقابل من أو حقًا  بأنه عقد يلتزم اقتضا البائع أن ي

ذا التعريف على صفة البيع كعقد ناقل للملكية، إذ يرتب التزامًا  ذمة البائع 2نقدى . فركز 
قل ملكية امبيع إ امشرى  . 3ب

قل البائع  ذا امفهوم، إذ يعرفه بأنه "عقد ي ليزي لعقد البيع من  ويقرب تعريف القانون اإ
. 4ملكية البضاعة إ امشرى نظر مقابل نقدى يسمى الثمن" -قل أو يتعهد ب -اقتضا 
صل عليه، فيقدم البائع أفيجب  ملكية  -أو يتعهد بتقدم  -ن يقدم كل طرف شيئا مقابل ما 

هج يُعرف القانون  5البضاعة، ويقدم امشرى أو يتعهد بتقدم نقود كثمن ها .وعلى ذات ال
مريكي البيع بأنه "نقل مل خر من من"ا  6كية البضاعة من البائع إ امشرى مقابل ما يدفعه ا

. 

أما القانون الفرنسي فقد ركز على االتزام بالتسليم، إذ عرف عقد البيع بأنه "العقد الذى  
تقل املكية  7يلتزم اوجبه أحد الطرفن بتسليم شيء مقابل التزام الطرف اآخر بدفع الثمن" . فت

                                                           
اي لعام   1 سن شفيق: اتفاقيات ا قوات ا 2964د.  مادية ُدراسة  قانون التجارة الدوليةأ ، بشان البيع الدو للم

رة ، ُالقسم الثاي أ ، العدد  امعة القا قوق  لة القانون وااقتصاد للبحوث القانونية وااقتصادية ، تصدر عن كلية ا
ربعون ، كانون  ة الرابعة وا ولالرابع، الس  . 302، ص 2924،  ا

زائري .  امديمن القانون  322امادة  2  ا
هورى: "الوســـيط  3 ـــزء الرابـــع  - امـــديشـــرح القـــانون  عبـــد الـــرزاق أمـــد الســـ هضـــة العربيـــة،  -ا البيـــع وامقايضـــة "، دار ال

 . 9رقم  12، ص2916
ليزى لعام  4  ، وتعرف عقد البيع بأنه:   Sale of goodsAct 1979امادة الثانية من قانون بيع البضائع اإ

"A contract by which the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer 
for a money consideration, called the price".  

5David Tiplady, "Introduction to the law of international trade", BSP Professional books, 1989, p. 

1, No. 1-01.  
مريكى اموحد  2-106امادة   6 و على أنه: eUniform commercial codمن القانون التجارىا ص  فقرها ا  "، وت

1  ... A "Sale" Consists in the passing of  titlefrom the seller to the buyer for a price..".             

                                                               
ص  الفرنسي امديمن القانون  2211امادة  7 و على أنه:  وت  فقرها ا

"La vente est une convention par laquelle I'Un s'oblige a livrer une chose, l'autre à la payer".  



 

 

فرنسي بصفة أساسية اجرد العقد، وا مثل التزامًا على عاتق البائع والذى ا يلتزم إا القانون ال
قل حيازته إ امشرى  . 1بتسليم الشيء امبيع أي ب

ة  ا لس عقد البيع واكتفت بتحديد االتزامات الرئيسية لطرفيه،  2910م تُعرف اتفاقية فيي
ب عليه أن ُيسلم  صت على أن البائع  قل ملكية ف دات امتعلقة ها وأن ي البضائع وامست

ذ ااتفاقية حو الذى يقضيه العقد و ب عليه 2البضائع على ال . كما نصت على أن امشرى 
 . 3أن يدفع من البضائع وأن يستلمها

و    ول  وعن من البيوع ما قد يثار من شك حول تكييفهما، ا لكن ااتفاقية تعرضت ل
صت على عقد البيع  ع السلعة وفقًا للمواصفات امطلوبة، ف ي ص الذى يقرن به عملية مادية 

ع بضائع أو إنتاجها إا إذا تعهد الطرف  أن تعتر بيوعًا عقود التوريد ال يكون موضوعها ص
عها أو إنتاجها اصر امادية الازمة لص ام من الع  .4الذى طلب البضائع بتوريد جزء 

صل إذن   حكام فا ع السلعة أو إنتاجها أها تعتر بيوعاً خاضعة  البيوع امقرنة بطلب ص
عها أو  ري ما يلزم لص ع السلعة أو إنتاجها بتقدم جزء جو ااتفاقية، إا إذا تعهد طالب ص
ضع  اع ، فا  الة شيئًا آخر غر البيع كعقد مقاولة أو استص ذ ا إنتاجها، فيكون العقد  

صر الذى يتعهد طالب السلعة  حكام رية الع ااتفاقية. ويتوقف اعتبار العقد بيعًا على جو
اصر عددًا أو  ها ، و لو م يكن أكثر الع بتقدمه، أي على أمية الدور الذى يقوم به  تكوي

ا حجماً   .5أضخمها وزناً أو أكر

و الذى يت وع الثاي من البيوع الذى تعرضت له ااتفاقية  ضمن باإضافة إ توريد البائع وال
جهزة وتشغيلها وتدريب عمال  ميع ا للبضاعة التزامه بتقدم خدمات للمشرى، كامساعدة  
                                                           
1Vincent Heuzé, La vente internationale de marchandises, op.cit, p. 2.  

ا.  30امادة   2  من اتفاقية فيي
ا.  23امادة   3  من اتفاقية فيي
ا.  3/2امادة   4  من اتفاقية فيي
مم امتحدة "، امرجع السابق، ص   5 سن شفيق: "اتفاقية ا  . 21د. 



 

 

ذ زمن  ذ العقود م ية. وقد عرفت التجارة الدولية  امشرى ومساعدهم  اكتساب امهارات الف
  فتاحام، ومن أمثلتها "عقد cteurConstru1" بعيد، والغالب أن يسمى البائع فيها "امقاول

ية وتوريد اآات  Contrat Clé en main" اليد  ب والذى يلتزم فيه امقاول بإمام عمليات إقامة ا
دمات إضافية تتمثل   ع للتشغيل، وقد يعهد إليه  ربتها وإعداد امص جهزة وتركيبها و وا

ع وتدريب العاملن احلين ح  تكتمل قدراهم على إنتاج السلعة بامواصفات تشغيل امص
دئذ اسم "عقد  توج  اليد امطلوبة، ويطلق على العقد ع . Contrat produit en main2" ام

ساسي فيها يتضمن التزام  زء ا ذ العقود إذا كان ا وقد نصت ااتفاقية على أها ا تطبق على 
دماتالطرف الذى يقوم بتوريد البضائع تقدم  . فشرط عدم 3اليد العاملة أو غر ذلك من ا

زء الغالب من التزامات امقاول يتمثل  تقدم عمل  ذ العقود  لاتفاقية أن يثبت أن ا خضوع 
يث ا يعتر توريد البضائع سوى أحد االتزامات التابعة التزامات امقاول  دمة أخرى  أو القيام 

جر   العقد. ويستعان  إثبات ا مع مقارنتها با ذلك بتقدير قيمة البضائع ال يتم توريد
ي الغالبة بأن كانت أكثر من  و  دمة، فإذا كانت القيمة ا الذى سيدفع مقابل العمل أو ا

حكام ااتفاقية وإا فهو عقد  20% من القيمة الكاملة للعقد، فإن العقد يُعد بيعًا خاضعًا 
ضو   . 4ع هامقاولة يستبعد من ا

صرف نظر أصحاها إ  اقل للملكية، إذ ي ثر البيع ال تلف البيوع الدولية  نظرها  و
تقل املكية إ  ذ امعامات، وت ، باعتبار مركز الثقل   التسليم اموافق لشروط العقد وحد

ذا التسليم و أساس العقد ا5امشرى اجرد مام  لدو لبيع البضائع . فأصبح االتزام بالتسليم 
قل املكية، وذلك لصعوبة الفصل  اضر االتزام ب ور أحكامه، وأصبح يع  الوقت ا خاصة و

                                                           
1Philippe Kahn, "Convention de Vienne du 11 Avril 1980 - Caractères et domaine d'application", 

Droit et pratique du commerce international, 1989, Tome 15, No. 3, p. 388. 
هضة العربية،  2 سن شفيق: "عقد تسليم مفتاح"، دار ال ة ،  مصر، د.   .6صدون س
ا.  3/1امادة   3  من اتفاقية فيي
مود مر الشرقاوى: "العقود التجارية الدولية"، امرج4  . 91-92ع السابق، صد. 
، ص5 و  . 391د. ثروت حبيب، امرجع السابق، الطبعة ا



 

 

وع فا  ة بال قولة معي بن االتزامن  التعامل التجاري، لتعلق بيع البضائع  الغالب بأشياء م
قول امع و شأن بيع ام تقل ملكيتها اجرد التعاقد، كما  ن بالذات. ولذلك فإن ااتفاقيات ت

قل املكية، وإما لالتزام بالتسليم  الدولية ال نظمت عقد البيع الدو م تتعرض لالتزام ب
فيذ التزام  تسليم 1وحد ور قواعد اانكوترمز ال أعطت قواعد موحدة لت و  ذا االتزام  ، و 

 البضائع  عقد البيع . 

زئية ، انه حن استعمال الصيغ التجارية  عقد البيع فهذا قد ما قد يلفت نظرنا   ذ ا  
فيذ ، و مثال ذلك إبراميتطلب  قل و عقد التأمن ، و  عقود تكميلية له ح يتم ت إبرام عقد ال

دث اثر اقل و أا بن اطراف عقد البيع كما مكن هذا فقواعد اانكوترمز  ن مس   الغر كال
ظم العاقات ال  تربط   نّ أ أكدت، لكن غرفة التجارة الدولية  2امؤمن الصيغ التجارية ا ت

اقل و  ظيم  إماالشاحن  بال ظمها ،فاانكوترمز تستعمل فقط لت قل الذي ي وحد عقد ال
 . العاقات بن البائع و امشري

ا القول      لق عاقة بن  نّ أمكن ل قل و عقد الصيغ التجارية الدولية  عقد البيع ، ال
التأمن ، حيث انه  حال استعملت احد مصطلحات التجارة  عقد البيع فانه على اطراف 

قل و التأمن الع م دون أقود التكميلية كال ة على عقود ا فيذ التزاماهم ال رصوا على ت ن 
احد  إ فاإشارة . 3يسي معاكسة ما جاءت به الصيغة التجارية  عقد البيع بصفته العقد الرئ

قل ليس  ساسي و الذي  إاالصيغ التجارية الدولية  عقد ال تذكرا للصيغة امستعملة  العقد ا
 و عقد البيع .

خر غر عقد البيع قد يكون مصدر عدم آل احد قواعد اانكوترمز  عقد استعما   
و تبديد كل الشكوك بن طر العقد  الضمانة القانونية ، فدور استعمال الصيغ  عقد البيع 

                                                           
هضة العربية،  1 مود مر الشرقاوى: "االتزام بالتسليم  عقد بيع البضائع"، دار ال  . 1رقم  9، ص2992د. 

2 Alexander vonZIEGLER ,Queries on Inoterms, in Incoterms in Practice par Charles 
DEBATTISTA , pub.n 505 , 1995 , p 181. 
3J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international, op.cit 198. 



 

 

ا عقود البيع خلق  سد جم الكبر للمعامات التجارية  التجارة الدولية و ال  حيث ان ا
وع من العقود ، و ا إبراماختافات عديدة   قص  إللجوء ذا ال تطبيق قواعد اانكوترمز ي
ذ ااختافات  . 1من  

خر ا بد من اإشارة       ظر  إ ا ل البيع ، فان الصيغ التجارية لغرفة  إانه بال
اء البيوع ااستهاكية تستعمل  ميع أنواع البيوع التجارية الدولية مهما   التجارة الدولية باستث

أ كان نوع البضا عة ...ا صف مص ولية ، بيع امواد ال ل البيع ُ بيع امواد ا  نّ أ، كما 2ئع 
ا للبيع الدو للبضائع  استعمال قواعد اانكوترمز دث اثر  البيوع ال استبعدها اتفاقية في

و أدون قيود تتعلق ببلدان مقر شركات امتعاقدين  كما  كل البيوع الدولية  1 نص  امادة 
سياهم  . ج

 دولية و تجارية عقد البيع: ثانيا: 

ب القضاء   اختلف الرأي بصدد دولية عقد البيع، أي امع امقصود من "الدولية" فذ
 Met en jeu les"الفرنسي إ أن العقد يكون دوليًا إذا كان يتصل اصا التجارة الدولية 

intérêts du commerce "international  دد ذا التعريف ا يتسم بالوضوح، إذ م  . إا أن 
ديد مدلول  كيف يكون اتصال العقد بالتجارة الدولية، فهو تعريف غامض ا يساعد على 

و إقامة  العقد الدو . ديد دولية البيع  اسم   صر ا و ما دفع البعض إ تقرير أن الع و
تلفتن سية 3طر العقد  دولتن  ب بعض آخر إ ااعتداد باختاف ج ما ذ . بي

 امتعاقدين.

ب رأى      سية أو موطن امتعاقدين ا يكفى إضفاء صفه آذ رد اختاف ج خر إ أن 
له الدولية على ع فيذ أو مكان وجود  أكثر متعلق بقدما إذا م يكن مكان إبرامه أو أعمال ت

اء على ذلك بأنه  من نظام قانوي ، أي أكثر من قانون دولة واحدة. ويعرف العقد الدو بالب
                                                           
1 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international, op.cit 199. 
2 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international ,op.cit 207 . 
3V.Heuzé, La vente internationale de marchandises op. cit., p. 5 



 

 

، أو  فيذ سية أو متحديها إذا كان مكان إبرامه، أو أعمال ت تلفي ا "العقد الذى يرم بن 
ذا التعريف اإشارة إ أن العقد لن مكان وج له يهم أكثر من نظام قانوي ". ويقصد من  ود 

يعتر دوليًا إا إذا كان يتعلق اعاملة دولية تقتضى تبادل بضائع أو أموال أو خدمات بن دول 
سية أو موطن أطرافه إن م يقتض مثل  رد اختاف ج تلفة ، و ا يتوقف اعتبار دوليا على 

 .1ذا التبادل

 الغالب امقصود بالدولية،  و لقد حددت ااتفاقيات الدولية ال نظمت البيع الدو   
ن أحكامها تتعلق بالبيع الدو وحد فكان من الازم بيان ضوابط الدولية ال مكن على 

ة اي لس جد أن اتفاقية ا اضع ا حكامها .ف ذا البيع الدو ا ديد  م  2964 أساسها 
سية امتعاقدين، إذ قد يُعد البيع  حكامها باختاف ج ضع  ديد البيع الدو الذى  تعتد  
سية واحدة. وإما جعلت العرة باختاف مراكز  دوليًا ولو كان كل من البائع وامشرى من ج

ذا امعيا ال إقامتهم العادية، واشرطت باإضافة إ  ر الشخصي أن يتوافر أعمال امتعاقدين أو 
قل من دولة  ًا ل د إبرامه  و وقوع البيع على سلع تكون ع ول  أحد معاير موضوعية ثاثة ، ا

قل. ذا ال ًا مثل  اب والقبول   إ أخرى، أو ستكون بعد إبرام البيع  و صدور اإ و الثاي 
و تسليم امبيع  دولة غر ا تلفتن، والثالث  اب والقبول، ويكون دولتن  ل صدر فيها اإ

ذا الفرض دولياً ولو م يقتض انتقال امبيع من دولة إ أخرى  .2البيع  

اك عبور     اي أن يكون  ويع ذلك أنه ُيشرط لكى يُعد البيع دوليًا وفقًا اتفاقية ا
فيذ  ، اع أن يتم تكوين العقد أو ت فيذ للحدود سواء من ناحية تكوين العقد أو من ناحية ت

سي مان ج تلفة. كما يع أن البيع مكن أن يكون دوليًا ح لو كان امتعاقدان  ة  دول 
تلفة، وأن البيع ا يكون دوليًا إذا  هما  دولة  دولة واحدة ولكن يوجد مركز أعمال كل م

                                                           
هضة العربية،    1 اضرات  العقود الدولية"، دار ال  . 23رقم  14، ص2992-2996د. ميل الشرقاوي : "
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سية امتعاقدين، ولكن كانت مراكز أعماهما  نفس الدولة ا و كما 1اختلفت ج . أما اتفاقية في
ة  إسبق ذكر م تتطرق  ا ه .تعريف عقد البيع الدو و اكتفت بتحديد االتزامات ال  ع

ا للبيع الدو للبضائع و  نص امادة    اعترت عقد البيع دوليا اذا    2فقرة  2اتفاقية في
تلفة و  أومقر شركات  كان سية  إاللجوء  أقصتمؤسسات  اطراف العقد من دول  ج

اانتقال الدو  إم ا ،  كما م تشر ااتفاقية أع دوليا كضابط اعتبار عقد البي  2امتعاقدين 
 للبضائع كأساس لدوليته .

تلفة و يقومون  قواعد اانكوترمز        تعتر البيع دوليا كل عاقة متعاقدين يقيمون  دول 
ذا  ذا مقابل دفع مقابل نقدي ،  ارية تتطلب نقل بضائع يتجاوز حدود الدولة و  بعملية 

غرا للبيع الدو يبدو حصريا الصيغ التجارية الدولية استعملت تعابرا  نّ أ، حيث  3الضابط ا
الوصول و م تستعمل عبارات بلد البائع و بلد  أوالشاحن و بلد امستورد  أوبلد امصدر  مثل

و بالتا يصبح البيع دوليا و فقا ما سبق اجرد اانتقال العابر للحدود للبضائع من      .4امشري
هما أاد حيث مكن بلد ااستر  إبلد التصدير  ن يكون البيع عقد بن  طرفن من نفس البلد لك

ارج . إاستعما نقل البضائع   ا

ي مصطلحات متعلقة  نّ أتأكيد غرفة التجارة الدولية على    الصيغ التجارية الدولية 
ظر  ذ الصيغ ، حيث انه و بال ال تطبيق   إبالبيع التجاري الدو ا يقيد بالضرورة 

ظري  نّ أالتطبيقات التعاقدية فانه يظهر  طاق ال الصيغ أصبحت ذات استعمال يتجاوز بكثر ال
 .5الذي نسب ها

 
                                                           

ا.   222، ص2996الدولية"، طبعة البيوع  القواعد اموحدة  الدكتور رضا عبيد: "دراسة   1  وما بعد
ا . 2من نص امادة  3الفقرة  2  من اتفاقية في

3 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international op.cit 209. 
4 CCI Incoterms ,op.cit, 2010  
5 «  La pratique contractuelle semble en faire en faire un emploi qui dépasse largement le cadre 
théorique qui leur est strictement attribué. » J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du 
commerce international op.cit , 211. 



 

 

ظمها نطاق الصيغ من حيث المطلب الثاني :  االتزامات التي ت

ة  نسخة قواعد اانكوترمز يث  2990لس ت  أهاسهلت عملية تطبيق الصيغ  تب
تتعلق بكل صيغة على 1التقدم اموحد التزامات كل من البائع و امشري من خال عشرة نصوص
ظ قيقية لالتزامات ال ت ا بامعرفة ا ذا التقدم ا يسمح ل مها الصيغ على أساس حدى ،لكن 

ص الواحذ مكن إصوص العشرة التزاما قائما بذاته ن مثل كل نص من بن الأانه ا مكن  ن أد لل
ظم أكثر من التزام  ن معه لتحديد أ. و هذا كان على الفقه 2ي زئية و  ذ ا ن يبحث  

ظيمها .  االتزامات ال تقيدت الصيغ التجارية الدولية بت

ظمها قواعد اانكوترمز ا عن موضوع االتزامات ال ت ث الصيغ  نّ أفان الفقه اكد  اذا 
دد الت فيذ العمليات الازمة التجارية  زامات البائع و امشري من اجل ضمان تسليم البضائع و ت

ذ االتزامات مرتبط افهوم التسليم و على 3لذلك   قام بعض  أساسه، و بالتا فموضوع 
ظمها الصيغ ا يف االتزامات ال ت اك من قال الفقهاء بتص االتزامات  نّ ألتجارية الدولية . فه

مل امصاريف ،وإجراءات الوثائق امتعلقة ي أربعة  تتمثل  تسليم البضائع ، انتقال امخاطر ، 
دود قل ، إجراءات التصدير و ااستراد ، ثبوت  4بعبور ا ا تتمثل  عقد ال اك من اعتر  .

 .5التسليم ، التأمن

تج أما سبق مكن         ظمها قواعد اا االتزامات ال نّ أن نست ف أنكوترمز مكن ت  إن تص
ليص و نقل البضائع ،  و تتمثل  االتزام بالتسليم و الذي يضم  موعات رئيسية ، ا أربعة 
اجموعة الثانية تتمثل  اإجراءات اإدارية و امتعلقة بتصدير و استراد البضائع من خال تقدم 

ات و الرخص . اجمو  عة الثالثة متعلقة بانتقال امخاطر و ال او طلب الشهادات ، التصر

                                                           
1 Jan RAMBERG , Guide des Incoterms 1990 , traduction française de Jean-Claude de GASSART , 
pub n 461\90 , 1991 , p 11. 
2 CCI Incoterms 1990 
3 Jean GUEDON , Le long courrier, BLL n 24, aout –septembre-octobre 1996 , p 33.  
4 Frédéric EISEMANN, Les Incoterms de la Chambre de commerce internationale , op.cit , n 12. 
5 Jean GUEDON,Le long courier, op.cit, p 33. 



 

 

ظيم تغطية التأمن ، تستوجب مييز ا خرة تتعلق باالتزامات ألبضائع و ت ما اجموعة الرابعة و ا
قل و التأمن  انب امادي و امتمثلة بتحمل امصاريف و دفع الثمن التعاقدي ، ال  .1ذات ا

ا   ة عن عقد البيع التجاري  إقصاء إذا التحليل يؤدي ب ا موعة من االتزامات ال
ظمها قواعد اانكوترمز الدو و ال  . 2ا ت

ي مسأل   اوها الصيغ التجارية الدولية  م امسائل القانونية ال م تت ة لعل من بن ا
اول  م  قواعد اانكوترمز نّ أتكوين عقد البيع و صحته ، حيث  ابكل من تت القبول   و اإ

ا للبيع الدو للبضائع  . 3كشروط انعقاد عقد البيع كما فعلت اتفاقية في

ظمها الصيغ التجارية الدولية ، فان كان البيع  كذلك  انتقال املكية من الشروط ال م ت
ذا  ظة انتقال املكية و  يعتر كعقد ناقل للملكية فان قواعد اانكوترمز ا تعّرف صراحة 

ضع عموما  نّ أرات قانونية لعل من أمها اعتبا خرة  ذ ا موال ، و   إاملكية متعلقة با
ظام القانوي لكل دولة ، إضافة  سب ال تلف  ذ القوانن  ا و  ذلك  إقوانن مكان تواجد

ية  صوص الوط و معروف تتضمن بعض ال خرة كما  ذ ا ية  قوق العي موال تتعلق با  اآمرةا
ازع بن تلك القواعد  و  اآمرةال تقيد مبدأ سلطان اإرادة و هذا كان من الواجب تفادي الت

.كما  قواعد اانكوترمز ال تستمد قوها اإلزامية من الطبيعة التعاقدية ال تكرس قانون اإرادة
و من الشروط التعاقدية ال نّ أ إدر اإشارة كذلك   تؤجل انتقال املكية من حفظ املكية و 

خر بالوفاء بالثمن إالبائع  ذا ا اوله الص4امشري ح يقوم  يغ التجارية الدولية على م تت
اول ا نّ أاعتبار  خرة م تت ن تقصى كل القواعد امتعلقة أملكية  حد ذاها فمن البديهي ذ ا

 . 5هذا االتزام

                                                           
1 » J. Emmanuel , Les incoterms étude d’une norme du commerce international ,op.cit , 213. 
2 Frank REYNOLDS , Export documentation, procedures and terms of sale , Unz&Co, 2 éme 
éd.,1996 ,n 5.1. 
3 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international op.cit , 217 . 

ذا الشرط يسمح للبائع باسرجاع البضاعة  حالة م يو امشري بالتزاماته .  4  حيث ان 
5ANTOINE Helou, Les incoterms de la chamber de commerce international et les termes de vente 
du code de commerce uniforme, P37 . 



 

 

ظمها قواعد اانكوترمز   1ديد القانون الواجب التطبيق على العقد من الشروط ال ا ت
اك احتمالن ا قطة  ذ ال ي ، حيث انه   و  الة ا ن يقوم اطراف عقد أ ثالث هما ، ا

د متعلق بذلك ذا بوضع ب   البيع الدو بتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد صراحة و 
الة الثانية فهي أ، العقد  ديد أما ا قطة و بالتا يرجع امر  اته ال ن يغفل امتعاقدان عن 

 و احكم.أ سلطة القاضي إقانون الواجب التطبيق على العقد ال

فيذ االتزامات التعاقدية      اول كذلك الشروط امتعلقة بعدم ت  إمااالصيغ التجارية الدولية م تت
دد  تفصيا ، فقواعد اانكوترمز أو فيذ  إام  االتزامات الرئيسية للبائع و امشري  اطار ت

 . 2العقد العادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1ANTOINE Helou, Op.cit, P 38. 
2 « les Incoterms n’envisagent pas l’obligation de garantie et ne précisent pas si un défaut de 
conformité des marchandises peut justifier le refus de l’acheteur de prendre livraison . la solution 
doit être recherchée auprès du droit applicable » J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du 
commerce international, op.cit , 217 . 



 

 

 بالصيغ التجارية الدولية عترافاا :المبحث الثاني 

ا  نطاق الصيغ التجارية الدولية أها مرتبطة بعقد البيع           ث ا من خال  بعد أن عرف
ديد التزامات كل من البائع و امشري ، فإنه  التجاري الدو لتسهيل عملية التعاقد من خال 

و مدى ااعراف بتلك الصيغ و استعماها سواء على امستوى الدو   أو ما مكن أن يشدنا 
ا البحث عن مدى قبول قواعد اانكوترمز على امستوى الدو من خال  الداخلي . و عليه ارتئي

 ااتفاقيات الدولية و التحكيم ، أما على امستوى الداخلي من خال التشريع و القضاء . 

    

 بالصيغ على المستوى الدولي ااعتراف  :المطلب اأول

 

ة امسائل امتعلقة بالتجارة الدولية من خال            موعة  إبراملقد حاول اجتمع الدو معا
كم امسائل ، كما أّن اجتمع الدو خلق ما يسمى  إمن ااتفاقيات قصد الوصول  قواعد 

زاعات امتعلقة بتلك امعامات . و  مع بالتحكيم التجاري الدو ح يتم اللجوء إليه لفض ال
ا نتساءل عن مدى  ي قواعد متعلقة بامعامات التجارية الدولية فإن ا أّن قواعد اانكوترمز  علم

موذجية  اعراف اجتمع الدو ها من خال ااتفاقيات الدولية و التحكيم   .  و كذا  العقود ال

 

 : ااعتراف بالصيغ على مستوى ااتفاقيات الدوليةأوا

م مارسات التجار على امستوى الدو شكلت قواعد         قواعد اانكوترمز بوصفها من أ
دات  يه من طرف اهيئات الدولية من خال ااتفاقيات وامعا ها ما م تب        .مادية م



 

 

ضرية لعمل قانوي  توحيد فلقد          كان من اممكن أن مثل قواعد اانكوترمز أعماا 
ة 1قانون التجارة الدولية  ذ س أكدت غرفة التجارة الدولية أن قواعد اانكوترمز  2936، لكن م

ها الداخلية ح تكتسب قوة  كومات إدراجها  قواني ليست مشروعا اتفاقية دولية تدعوا ا
 .2ونالقان

ضمات   رفض غرفة التجارة الدولية لتشبيه الصيغ التجارية الدولية بالقانون اموحد دفع ام
ارية  القوانن اموحدة للبيع الدو  خرى امكلفة بتوحيد القانون الدو لتطوير مصطلحات  ا

ة   صرحت 2926بشكل متعاقب ، لكن غرفة التجارة الدولية تصدت فورا لذلك حيث  س
كومين م شطب  راء ا انه  مشروع مراجعة القانون اموحد للبيع الدو الذي قام به ا

د  بطلب من غرفة التجارة الدولية لتسهيل عملية  C&Fو FOB  ،CAFالتعاريف امتعلقة بالب
 .3استعمال تلك اانكوترمز

ة غر مباشرة ، فان م يتم و هذا اعراف ااتفاقيات الدولية بقواعد اانكوترمز كان بطريق 
ا و لكن قد م  إدخال الصيغ  نصوص ااتفاقيات الدولية امتعلقة بالبيع الدو مثل اتفاقية في

صوص. د إعداد تلك ال ا بعن ااعتبار ع  أخذ

ا أظهرت أن مثلي الدول امشاركن  إعداد ااتفاقية   اقشات التحضرية اتفاقية في ام
ها قواعد اانكوترمز ، و طرحوا مشكل تطبيق  أشاروا مباشر  ة للمصطلحات التجارية و من بي

ا عادات و مارسات مع ماحظة أن قواعد اانكوترمز م تكن  خرة  العقد على اعتبار ذ ا
ا قواعد اانكوترمز طرح 4تعتر كعادات  كل الدول خذ بعن ااعتبار  اتفاقية في . و هذا ا

تلفة من ااتفاقية تطبق باإحالة إ مشكا صوص  خرة ، ف ذ ا سب طبيعة   حساسا 
خرة من ضمن العادات و اممارسات التجارية . ذ ا يف   قواعد اانكوترمز إن م تص

                                                           
1 Roy GOODE , Reflection on the harmonization of commercial law , Fifth Biennal Meeting of the 
International Academy of commercial and Consumer Law , Oxford , 1990 , Oxford University 
Press , 1990 , pp 56-74 . 
2 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme, op.cit, p 340. 
3 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme,op.cit, p 341 . 
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و تتمثل         ا مكن أن نسجل اماحظتن التاليتن ، ا بتحليل  دور العادات  اتفاقية في
طراف مرتبطون بالعادات ال 2فقرة  9مادة  نص ا ص على أن ا   من ااتفاقية و ال ت

طراف  ، فقواعد اانكوترمز ح و إن م تتم اإشارة  يل إ عادات ا ي  ا ،  و هذا  ارتضو
ا من مارسات و عادات التجارة الدولية  . أما 1إليها مباشرة  عقد البيع فهي تطبق باعتبار

تجها من نص امادة  ست ص على أن العادات و  1فقرة  9اماحظة الثانية ف من ااتفاقية و ال ت
ص  مثل  ذا ال ه  اممارسات تطبق  مقام أول  حال تعارضت مع نصوص ااتفاقية، و م

ة بسيطة على العودة إ العادة شروع من م 1. و بالرجوع إ التعليق على نص امادة  2قري
ة  ، يتبن انه  CNUDCIو الذي أعدته أمانة   2921ااتفاقية حول البيع الدو للبضائع لس

ساس تطبق على عقد البيع  ذا ا طراف و على   .3مكن تشبيه قواعد اانكوترمز لعادات ا

اك بعض 4ذا التحليل السابق أيد جانب من الفقه       يث أنه كانت  مع عليه ،  و م 
ص نص امادة  ا . ففيما  ص تطبيق العادات ال أشارت إليها اتفاقية فيي  9الشكوك فيما 

يث أن  هلها ملزمة ها ،  عل من قواعد  طراف ال  اك من الفقهاء من شكك  إرادة ا
لق التزاما اعرفة القانون امه تمي إ نشاط معن  ية القواعد ال ت  .5مراعاة مه

 

مطية في ااعتراف بالصيغ التجارية الدوليةث موذجية أو ال  انيا: دور العقود ال

موذجية  صيغة       موعة من الشروط ال موذجية بأها " ستاذ ميتهوف العقود ال يعرف ا
يئة دولية ، على وفق العادات و أعراف التجارة الدولية، ال قبلها  مكتوبة ، وضعتها مسبقا ، 

                                                           
1 Maurice DAHAN , La pratique française du droit du commerce international , tome 1 : Les  
échanges internationaux , coll . L’Exportateur , CFCE, 1992, p 301. 
2 Yves DERAINS et Jacques GHESTIN, op .cit , p 30. 
3 John HONNOLD ,Documentary History of the Uniform Law for International Sales, kluwer , 
1989, p 409. 
4 Carol XUEREF , Les Incoterms 1990 , dans les contrats de vente internationale de marchandises , 
Centre du droit de l’entreprise de l’Université de Lausanne , 1991,p 154. 
5 Philippe FOUCHARD , Rapport de synthèse , op, cit.,p166. 



 

 

طراف  ف الفقه امع بالتجارة الدولية ،  1بعد تعديلها على وفق متطلبات التعامل امعا ويص
شئها ،  ية السلعة ، أو م تلفة ، إما على وفق ما موذجية على وفق اعتبارات  طوائف العقود ال

غرا للتعامل ها  طاق ا  .2أو ظروف نقلها ، أو ال

كر  خلق القواعد امادية واستبعاد الكثر       موذجية أيا كان نوعها ، ها دور ا ي إن العقود ال
د  قل ، لتخفيف حدته ع ازع القوانن ، أو على ا ا ت افات وامشاكل ال قد يثر من ا

فيض تكاليف التعاقد واختصار الزمن الا 3ظهور ذا فضا عن فائدته العملية   زم إبرام ،
ها  د إنشاء العقد وم حيان باإشارة إ إحدى القواعد امطبقة ع العقد إذ يكتفي  بعض ا
ديد حقوق والتزامات الطرفن  ها أي عقد موذجي ، لكي يتم  لو م قواعد اانكوترمز ال ا 

موذجية  تكوين القواعد امادي 4ببساطة و أمان ص دور العقود ال د أن جانبا  . وفيما  ة ، 
قيق مبدأ الكفاية الذاتية للعقود الدولية ،  ا إحدى الوسائل الفعالة ،   الفقه يشر إليها ، بعًد
ظر إ أها تطبق إذا  لق قواعد مفسرة أو مكملة حقيقية بال ا  حو باعتبار ذا ال وتكييفها على 

ي   روج عليها ، و الفتها أو ا طراف عن  ة  سكت ا د قل قواعد عرفية تعُد كأها م ا

                                                           
1Schmitthoff (C), The Unification Or Harmonization Of Law By Means Of Standard Contracts 

&General Conditions, 17 I.C.L.Q., 1968, P.57. 
ددة كاانكويرفر، 21، ص امرجع السابق،  د. مزة حداد 2 ذا الفقه، بن عقود موذجية عامة ا تتعلق بسلعة  . وميز 

موذجية للجمعيات والشروط  ا، ومثاها العقود ال ة دون غر العامة للكوميكون وعقود موذجية خاصة تع فقط بسلعة معي
بوب، دن لتجارة ا ية امتمركزة  ل ة …الشحم والزيوت، والكاكاو و امطاط، و امه ها اللج وكذلك العقود ال صف

وربية ا للعقد ووسيلة يتم التمييز أيضا بن عق .و ااقتصادية ا ا الصيغة امطبوعة ذاها  ود موذجية ذاتية تكون اقتضا
ه، وتاريخ الشحن ومكان وصوله  إثباته، كتابة بعد إماء الفراغ اموجود فيها بشان أماء امتعاقدين، ونوعية البيع، ومكان شح

هاية توقيع كل من البائع وامشر  ه، وتاريخ الوفاء، م يدرج  ال وربية لبيع .وم ة ااقتصادية ا موذجية للج ي، ومثاها العقود ال
موذجية فهو الذي ا يستعمل بذاته وإما مت صياغته بشكل  خر من العقود ال وع ا خرى ، أما ال تلف العقود ا بوب و ا

اص، م ا موذجي  يسمح لأطراف اللذين يرمون عقد يلوا فيه إ تطبيق ذلك العقد ال ومثاها اانكوترفر والشروط أن 
أ مضياتُاموا خشاب وا وربية لبيع امصانع و ا ة ااقتصادية ا  والوقود الصلب. -العامة للكوميكون والشروط العامة للج

 .22سابق، ص  امرجعد. مزة حداد، 3
حكام العامة  التفاوض والتعاقد  عر اا فؤاد العلواي و 4 نرنت وعقود البيوع التجاريةأ على وفق د.عبد معة موسى،ُا

كمة، بغداد 1000أحكام قواعد اانكوترمز لعام   .99، ص 1003، بيت ا



 

 

و صريح طراف تطبيقها على  ، م يتوصل من خــال ذلك إ  1العقد ح لو م يشرط ا
ب خضوعهــا لتفسر  تاج بان السلطات ال تضعها إما مارس سلطة قاعدية ولذلك  ااست

ه قان قض شاها شان القانون ، ولك كمة ال أ véritable droitـون حقيقي  ُموحد ولرقابة 
 .2للمجتمع الدو للبائعن وامشرين

صوص عليها  العقود        ا السابق ، يؤكد جانب آخر بان القواعد ام وردا على اا
ي ليست أحكاما مفسرة أو مكملة ، وان كانت تشرك مع القواعد امفسرة أو  موذجية  ال

الفة أو استب هما أو استبدال غرما هما  أي وقت ، ان واضعي امكملة  جواز  عاد كل م
عمال ، وان كانوا  ية ورجال ا ماعات امه موذجية ليسوا من امشرعن ، و إما من ا العقود ال

وهم سن القوانن سواء أكانت أمرة أو مفسرة ، ومن جانب آخر فقد  3بصفة رمية فهي ا 
اجة  اثبت الواقع العملي استحالة ها ُموذجيةأ تظل ا اكتفاء العقد ذاتيا وان العقود ال يقال ع

اد لتحدد القانون الواجب التطبيق  مسائل أغفلها امتعاقدون كحالة  معها قائمة إ قاعدة اإس
. 4التعويض عن فسخ العقد أو إهائه قبل أوانه أو مسالة تقادم االتزامات أو مشاكل عيوب الرضا

د اد احتياطية  وهذا  موذجية قد وضعت قاعدة إس ا الكفاية  5أن بعض العقود ال فإذا ما ترك
حيان بقيمه تفوق قيمة  موذجية ، قد متعت  بعض ا د أن بعض العقود ال الذاتية جانبا ، 

قيقها لتوحيد اممارسات التجارية كما أكد ذلك كل من كوبلمان و اندوا  6ااتفاقيات  
موذجية كالشروط العامة للكوميكون وال فضا عن  افات الكبرة بشأن بعض العقود ال ا

ت  القوانن  ارجية  الكوميكون م أد ة الدائمة للتجارة ا صدرت بشكل توصية من اللج

                                                           
 .12امد عبد الكرم سامه، نظرية العقد الدو الطليق، امرجع السابق، ص 1

2Fouchard (Ph),Rapport de synthèse,  Op.Cit., P.410. 
 .24-23سابق، ص جعر اممزة حداد،  3
 .12امرجع السابق، ص امد عبد الكرم سامة، نظرية العقد الدو الطليق،  4
و قانون دولة  5 د ااقتضاء و اد تقضي بتحديد القانون الواجب التطبيق ع ت الشروط العامة للكوميكون قاعدة إس إذ تضم

 .23-21أ راجع مزة حداد، امرجع سابق، ص24البائع ُم
6Schmitthoff (C), Op.Cit., P.569. 



 

 

خذ  ي اتفاقية دولية أم توصية مكن ا ل  ا ،  عضاء ، فأثر التسالل بصدد الداخلية للدول ا
خرى؟ها أو عد موذجية ا و حال العقود ال خذ ها  كما   م ا

ا ، كما يؤكد د.مزة حداد      ذا التسالل م يعد ها ما يرر ، إا أن  1رغم أن اإجابة على 
ذ العقود ، تعد أفضل تعبر عن الدور الذي مارسه العقود  افات ال أدت إليها مثل  ا

موذجية  خلق قواعد مادية معدة ظم العقود والروابط الدولية. أما الدور  ال خصيصا لكي ت
ا أمية فهو مسامتها  تكوين العرف التجاري  و أكثر موذجية ، و اآخر الذي مارسه العقود ال
تمع  موذجي الدو الذي تطور من خال أنشطة  ستاذ ميتهوف بان العقد ال الدو إذ يؤكد ا

هاية  عمال ، قد أدى  ال إ ظهور العرف التجاري الدو ، ذلك أن تطور العرف التجاري ا
اري لقلة من امؤسسات البارزة ، م يصبح مارسة عامة   ية تبدأ غالبا كتصرف  و عملية تدر
حو احقا لتتحول إ عادة أو مارسة  ية على توازي وتقابل  التصرف ، م ت ددة مب ارة   

الة القانونية للعرف ُارية وتكتسب  ال ا على Customهاية الثبات وا أ وقد ا يقتصر تطور
طاق الوط ، بل أها قد تصبح دولية  طبيعتها ، ويؤكد شيمتهوف بان العرف التجاري  ال
الدو يتألف من اممارسات التجارية ، أي العادات وامعاير ال تعد واسعة ااستعمال من رجال 

عمال  ال مأ سوف ا م ُشركاء تجارة الدولية الذين يرتبطون ها اعتمادا على توقع أن نظراء
م اممارسات ال ارتبط التجار  عمليات البيع  2يلتزمون ها ، وتعد قواعد اانكوترمز من أ

.  الدو

 

 ااعتراف بالصيغ على مستوى التحكيمثالثا: 

                                                           
تسبة 1 ي ال أصدرت تلك الشروط ، تفسرا رميا للطبيعة القانونية ها  ارجية ، و ة الدائمة للتجارة ا إذ أصدرت اللج

و الرأي الذي يتفق مع الرأي الراجح فقها أما من وجهة نظر  دة دولية ماعية من وجهة نظر القانون الدو و ا معا إيا
احية العملية فان تلك الشروط القانو  دة دولية أما من ال ية موحدة اقتضى معا ن الداخلي فان تلك الشروط تعُد قواعد وط

ت  القوانن و أصبحت ها قوة القانونُد.مزة حداد،   أ.21سابق، ص جعر امأد
2(4) Schmitthoff (C), Op.Cit., P.554. 



 

 

ازعات ال مثل التحكيم قضاء خاصا يعود إليه         شخاص احض إرادهم للفصل  ام ا
اسبة لضمان ماسك  هم ، وقد اعتر الفقه على العموم التحكيم الدو آلية قانونية م شأ بي قد ت
فس  ازعات من اختصاص القضاء الوط ، ف العادات و اممارسات الدولية و ذلك بإبعاد ام

فس الطريقة من طرف قضاء ال أكثر دراية من القاضي  تحكيم على اعتبار أن احكمالعادة تطبق ب
صوصيات و عوائق التجارة الدولية . فاحكم يطبق بطريقة تلقائية و مرنة العادات الدولية  الوط 
 1عكس القاضي الوط الذي يكون مقيدا بالقانون الوط  عودته إ العادات.

 تجارة الدوليةماءمة التحكيم لتطبيق عادات وممارسات ال -1

اص تقضي باستقال شرط التحكيم عن العقد        اك قاعدة مادية  القانون الدو ا
اء على شـرط وارد  عقد باطل ظر  نزاع ب و ما مكن احكم من ال صلي و ذ القاعدة  2.ا و

ها أمية كبرة  إفساح اجال أمام احكم  إضفاء القيمة القاعدية على القواعد امادية العابرة 
و إعتاق التجارة الدولية من رقبة  للدول ، فإذا كان الفقه التجاري يقرر بان أصل شرعة التحكيم 

ذ ذا اإعتاق يبقى مهددا لوا  القاعدة بسبب ما قد يكون من سوء  القوانن الداخلية ، فان 
ية لدولته حكام القوانن الوط الفته  طراف     أو   . 3نية احد ا

ويساعد احكم على ترسيخ وخلق القواعد امادية عدم وجود قانون اختصاص للمحكم       
ُLexfori ذا الصدد يقول العميد باتيفو طراف ، و  ل " أ فهو يستمد اختصاصه من إرادة ا

                                                           
1 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme,op.cit, p 350. 

 .260، ص2992د. طالب حسن موسى، اموجز  قانون التجارة الدولية، مكتبة دار الثقافة، عمان  2
دت فيه  3 كما الفرنسية الذي است إذ رفضت احاكم الفرنسية الدفع الذي أبدته وزارة الدفاع العراقية ضد شركة سوشاتا س

يز التحكيم فقررت احكمة أن إبرام عقد يتضـمن  صانة واادعاء بان القانون العراقي ا  الوزارة إ حقها  السيادة وا
ازا عـن تلك  كيم يعد ت الفته للقوانن الداخلية يعد سوء نية من الطرف الذي يدعي شـرط  صانة وان إبرام العقـد رغـم  ا

 .261، امرجع السابق ، ص د. طالب حسن موسىبطان العقد. راجع  



 

 

ت التكوين " ومكن  ذا الوسط متماسكا بصورة كافية فانه يشبه شركة  طاق الذي يكون فيه  ال
طاق الدو ، من خال التحكيم اص ، على ال ذ الشركة تطور قانوها ا  .1أن نتصور بان 

ية لذا فمن اممكن له إذا       لق فضا عن ذلك، إن احكم ا يصدر قرار باسم سيادة وط أن 
ذ التجارة.  ويعتمد  اسبة للتجارة الدولية أو لفرع خاص من  اجة القواعد امادية ام د ا ع
وعية ال  ية دقيقة كمطابقة ال اختيار احكم على طبيعة القضية لكي يتمكن من حسم مسائل ف

عن التأخر أو  يتم الوفاء ها مع شروط العقد ، مع وجوب إدراكه للمسائل القانونية كامسؤولية
ة ها أو غر امق ة م ة امق كم فيها من خال تطبيق أعراف امه  .2انتقال امخاطر وا

ويشر جولدمان إ دور التحكيم  إرساء قواعد جديدة  القانون التجاري الدو ،      
ذ القواعد ومضموه يف الصريح والعام إمكانية تطبيق  عزا والقول بان تأكيد التص ا يبقى م

ذ السوابق الفردية إ قواعد تتسم بالعموم 3أمام قضاء التحكيم ول  ع من  . ولكن ذلك ا م
 والتجريد إذا ما تواتر العمل ها أمام التحكيم.

فاض التكاليف وعدم امساس بالعاقات      إن امتياز التحكيم بالسرعة والسرية فضا عن ا
طراف أو  عل من التحكيم التجارية بن ا اإخال ها كما يدعي جانب من الفقه ، كل ذلك 

نظمة  عل من بعض ا سباب ال  ازعات التجارة الدولية إ جانب ا الوسيلة امثلى لتسوية م
م دوافع الشركات  القضائية خطرا يهدد التجار والشركات على السواء ، إذ يشر بونيل إ أن أ

                                                           
1Fouchard (Ph), l’arbitrage commercial international, thèse  dijon, éd dalloz, 1965, P 404. 

اص  إذ يشر شون ميكر2 زاع ا كموا بشكل صحيح  ال ، ا مكن أن  وز الفرنسي أو اايطا إ أن امتخصصن با
وز اإيراي ان ما مكن عًد تسليما صحيحا على وفق العيار اإيراي ا مكن قبوله  امعاير امطابقة  فرنسا أو   با

سبة للتن الركي أو الس ال بال ي، راجعبيمونت وكذلك ا رو  ردين ال

 Fochard (Ph), l’arbitrage commercial international,Op.Cit., P.415.. 
3 Goldman (B), La lex mercatoria .dans les contrats et l’arbitrage international, Rev de l’arbitrage, 
1981, P492. 

ذ القواعد  سن نية،  .1داءات امتبادلة، . قاعدة توازن ا2ومن  اق الضرر بالطرف 3تفسر ااتفاقات  .االتزام بعدم إ
اء التفاوض،  فاظ على امصا وعدم تقدم عروض مبكرة، راجع 4الثاي أث مد . ا و مفهوم حديث مود  ياقوت 

ة  درية س امعي، اإسك  .1021لقانون عقود التجارة الدولية، دار الذكر ا



 

 

ضرار اليابانية  اللجوء إ اكم احلفن و ا مريكي و و خشيتها من القانون ا  التحكيم 
 .1العقابية والتعويضات امرتبة عليهما

لق فيه احكمون قواعد قانونية      ُماديةأ ذات قيمة دولية حقيقية  فهو  أما اميدان الذي 
و نوع من التحكيم ماثل التحكيم ب اء أن التحكيم مع التفويض بالصلح ، و القانون ، باستث

زاع بقرار ملزم على وفق قواعد العدالة دون التقييد  بأحكام القانون.  سم ال ه أن  احكم مك
ظام تأخذ به اغلب اتفاقيات وقوانن التحكيم ذا ال  . 2و

ص التحكيم عامة ، ياحظ الفقه الصعوبات ال تعرض إقرار قواعد مادية دولية        وفيما 
ا ما يرتب على سرية أحكام التحكيم حفاظا على معة امتعاملن من أثار سلبية تتمثل  أمه

غموض امبادئ ال تب عليها القرارات أو عدم تسبيبها ، فكان أن بذلت العديد من امؤسسات 
زاع أو ما يؤثر على  جهودا كبرة للمسامة  نشر تلك امبادئ بعد حذف أماء أطراف ال

ذ امؤسسات غرفة التجارة الدوليةنشاط هود امبذولة من مركز دراسات  3هم وابرز  . وكذلك ا
لس  اص ، جامعة روما ، و  ي وامقارن بااشراك مع معهد توحيد القانون ا ج القانون ا
البحوث الوط اايطا الذي اوجد قاعدة بيانات ذكية بشان مبادئ امعهد و شروحات اتفاقية 

ا ا كيميا وقضائيا لسبعة عشر بلدا 330أ تتضمـن أكثر مـن 2910ُلبيع الدو ُفيي أ قرارا 
سية  تتيح للمستخدم ااطاع على القرارات املحقة بكل مادة من مواد امبادئ مع وصف ج

ا صلية م كان ذلك مك ا بلغتها ا طراف ونوع التعامل وطريقة تطبيقها مع نشر  . 4ا

 تطبيق عادات وأعراف التجارة الدولية من طرف التحكيم -2

                                                           
 .10-21لسابق، ص علي غزواي، امرجع ا1
ور   2 يف و كااتفاقية ا طن 1فقرة  2ُم 2962بية ، ج ازعات ااستثمار بن دولة  2962أ واتفاقية واش اصة بتسوية م ا

خرى ُم أ إ غر ذلك من قواعد العديد من مراكز التحكيم البلجيكية 12/1أ واتفاقية عمان العربية ُم41/3ورعايا الدول ا
دية  مانية والكثر من امؤسسات الدولية.واهول  والفرنسية واايطالية و ا

و مفهوم حديث لقانون عقود التجارة الدولية، امرجع السابق، ص3 مد ياقوت،   . 213-92مود 
 .10-21علي غزواي، امرجع السابق، ص 4



 

 

ازعات التجارة الدولية إ تطبيق عادات وأعراف التجارة الدولية          يلجأ احكمون  م
سباب ما يلي: ذ ا زاع ومن  تلف باختاف خصوصية ال وعة   سباب مت

يلجأ احكم الدو إ تطبيق عادات وأعراف التجارة الدولية إذا تبن له استحالة تطبيق   -
اقض وتعارض  زاع أو بسبب ت زاع سواء بسبب نقص  العقد مثار ال قانون معن على موضوع ال

از  زاع بقانون معن. ومثال ذلك أن يتشبث كل طرف  ام زاع وعدم إمكانية ربط ال عة أطراف ال
ا  ذ القوانن على سوا مر الذي يستحيل على احكم ترجيح أي من  ، ا بتطبيق قانونه الوط
كم  طراف سواء  مشارطة التحكيم، أو  مراساهم عن ذكر أي قانون  أو أن يسكت ا
يا تفويض احكم  اعتماد عادات وأعراف التجارة الدولية مر الذي يع ضم زاع، ا   موضوع ال

ديد وتفسر التزامات وحقوق كل طرف من أطراف العقد،  ازعة و كأساس للحكم  موضوع ام
صوص صفقة  ازعة بن بائع برازيلي ومشر فرنسي  امبورج حكمه  ام كم   وقد أصدر 

دي اجرد إمام توقيع العقد و حال ة أرز وطبقا للعقد كان يتعن على امشري فتح ااعتماد امست
التأخر يكون من حق البائع طلب مد فرة تسليم البضاعة، وما تأخر امشري عن فتح ااعتماد 
امطلوب قام البائع بفسخ العقد من جانب واحد، وقد أقر احكم الذي أجري التحكيم صحة 

دا إ أعراف وعادات التجارة الدولية   .1مسلك البائع مست

زاع نتيجة قد يكون تطبيق احكم لعادات و  - أعراف التجارة الدولية على موضوع ال
عراف،   ذ العادات وا ازعاهم مثل  طراف إ خضوع م ا نية ا تاج احكم الدو ا است
زاع التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية وطبقا لائحتها. أو بقصد تفسر  تار أطراف ال كأن 

ية على ض يم القانونية الوط ري عليه العمل  التجارة الدولية وما يتفق بعض امفا وء ما 
ذ التجارة، وبعبارة أخرى يكون اللجوء إ عادات وأعراف التجارة الدولية من  سجم و وي

يم القانونية ذات الصبغة الداخلية ذ امفا سجم مع  جانب احكم بقصد إعطاء  طابعا ي

                                                           

ة  2622قرار التحكيم رقم    1  كمة التحكيم لدى غرفة 2969لس التجارة الدولية، جريدة القانون الدو  الصادر من 

، دار الفكر العر ، 192-192ص  2924لعام  سس العامة  التحكيم التجاري الدو .  د. أبو زيد رضوان، ا

 .212، ص 2991
 



 

 

تا من ااعتبارات الداخلية البحتة مثل أثر القوة ويعتقها بال .معطيات وضرورات التجارة الدولية
ضرار. رة وفسخ العقد، وحدود مدى التعويض عن ا  1القا

هم للتحكيم طبقا   اشئ بي زاع ال طراف على إخضاع ال يرى جانب من الفقه أن اتفاق ا
صوم  تطبيق أع ظمات ومراكز التحكيم الدائم يعد مؤشر على رغبة ا راف لائحة إحدى م

و ما طبقه احكمون  حكمهم الصادر   ظام قانوي مستقل، و وقواعد التجارة الدولية ك
ة  2269القضية رقم  من غرفة التجارة الدولية، حيث كانت مشارطة التحكيم مرمة  2920لس

و على إتباع ائحة غرفة  ص  فقرها ا دي، وكانت ت بن طرفن أحدما أماي واآخر 
د استحالة الت ، إا أن احكمن ع جارة الدولية ومسك كل طرف، رغم ذلك بتطبيق قانونه الوط

صوم لائحة غرفة التجارة الدولية عدم  تجوا من اختيار ا إعمال أي من القوانن امقرحة قد است
ذين القانونين وإما لعادات وأعراف التجارة الدولية ازعة من   2خضوع ام

ذا ام اد مباشرة على من  طلق، مكن للمحكم وخاصة على صعيد التجارة الدولية ااست
ازعات ال تثور  ظام قانوي مستقل عن أي قانون وط للفصل  ام ذ التجارة ك عادات 
كمها وم يتمكن احكمون من كشف عن  صوم فيها أكثر من قانون  دد ا اسبة عقود  ا

ية من اختيا ا أو لتعدد إرادهم الضم ود العقد لتعقد امشكات ال يثر ر قانون معن لغموض ب
ا. فيذ  أطرافها أو أماكن ت

قص أو لتفسر  - وقد يطبق احكم الدو عادات وأعراف التجارة الدولية وذلك لسد ال
ية  زاع، أو تقاع 3امواقف الغامضة  القوانن الوط كم موضوع ال طراف  ا ا تار س ال 

دث  زاع عن اللحاق بركب التطورات ال  كم موضوع ال ية ال من امفروض أن  القوانن الوط
د احكم نفسه أمام نقص أو فراغ تشريعي يتعن تكملته وذلك  مر الذي   التجارة الدولية، ا

 إ عادات وأعراف التجارة الدولية. –وبالضرورة  –عن طريق اللجوء 
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اا  ذ ا ت تبدو أعراف وعادات التجارة الدولية وكأها امصدر الوحيد والضروري و 
، كما يكون تدخل عادات وأعراف التجارة  اء القانوي  قرارات التحكيم التجاري الدو للب
يان القانوي لقرار احكم تدخا ضروريا ا بقصد تكملة أي نقص وإما بقصد تفسر  الدولية  الب

، ما قد يكون غ ية اسيما  بعض أنواع البيع التجاري الدو امضا  نصوص التشريعات الوط
ضع  كثر من أحكامها للعرف مثل مبيعات التجارة البحرية.  ال 

فيذ عقد بيع  ففي قضية عرضت على التحكيم أصدر احكم حكمه  نزاع يتعلق ُبت
على احكم أن يفسر ما إذا كان البائع  بشروط ُفوبأ بن بائع يوغسا ومشر فرنسي، وكان

ة ال تأخرت عن  ب أن يتحمل دفع امصاريف اإضافية عن السفي و الذي  أو امشري 
ذ  اء التصدير، وكانت الدعوى خاضعة للقانون السويسري و  الوصول  اميعاد احدد  مي

أ احكم إ تطبيق قواعد العرف والعادات ا ازعة  اصة بتفسر شروط البيع ُفوبأ ام لتجارية ا
ذ امصاريف اإضافيةأ و الذي يتحمل   .1وب عليها قرار التحكيم فقرر أن امشري 

حكام  - قد يطبق احكم عادات وأعراف التجارة الدولية، وذلك نتيجة استبعاد احكم 
ظام العام افهومه الد عراف القانون الوط امختص، مخالفتها لل ذ العادات وا . وتكون  و

زاع ولعل من أكثر اجاات ال تستبعد فيها أحكام القوانن  كم موضوع ال ا  لة وحد ي امؤ
ها الدول لأحكام  ي  القوانن امالية ال تس ظام العام افهومه الدو  ية مخالفتها لل الوط

فيذ شروط امتعلقة بشروط الدفع  امعامات التجاري ة الدولية وال قد تتعارض أحيانا مع ت
موذجي. ويل العملة وال تتطلبها  الغالب العقود الدولية ذات الشكل ال  ضمان 

ومن ناحية أخرى تلك امشكلة ال تتعلق اواقف القوانن الداخلية  الكثر من الدول 
يئاها ا وء الدولة أو إحدى  عراف وال تقضي بعدم جواز  لعامة إ التحكيم إذ استقرت ا

ع إن كان  ذا ام الدولية، وقرارات التحكيم التجاري الدو فضا عن القضاء الداخلي على أن 
ال التجارة الداخلية، إا أنه  اصة   شخاص ا ازعات ال تثور بن الدولة وا له ما يرر  ام
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يئاها العامة التمسك  ليس كذلك على صعيد التجارة الدولية حيث ا تستطيع الدولة أو إحدى 
ازعاها امتعلقة  ذ القواعد القانونية الداخلية لتطالب مثا ببطان مشارطة التحكيم  م اثل 
ظام العام افهومه الدو وبالتا  ذ القواعد تتعارض مع ال ارجية، على أساس أن  بالتجارة ا

اات، وتكون قواعد وأعراف التجارة الدولية اثابة قانون استعباد القوانن الداخلية  ذ ا  مثل 
سبة للمحكم الدو  1ااختصاص أو قانون القاضي بال

ديد رقم ُ ردي ا ة 32وقد أخذ قانون التحكيم ا /جأ بأنه 36 امادة ُ 1002أ لس
ب وز للمحكم الدو تطبيق عادات وأعراف التجارة الدولية حيث نصت  حوال  ُ ميع ا

زاع شروط العقد موضوع وتأخذ  عن  د الفصل  موضوع ال يئة التحكيم ع أن تراعي 
ارية  نوع امعاملة والعادات امتبعة وما جرى عليه التعامل بن الطرفنأ، كما  عراف ا ااعتبار ا

ا  الفصل  ذا الفصل فقد نصت ال 312-44أن امشرع امغر أقر نفس اا فقرة الثانية من 
حوال، تأخذ اهيئة التحكيمية بعن ااعتبار مقتضيات العقد الذي يربط بن  بأنه " ميع ا
سبة للمشرع امصري  مر بال عراف والعادات السائدة  ميدان التجارة". ونفس ا طراف وا ا

زائري ُامادة أ، وكذلك فع12/94من قانون التحكيم امصري رقم  3239ُامادة  ل امشرع ا
 أ.12/04/2993الصادر   93/09قم من امرسوم التشريعي ر  24مكرر  421

 
 

  ضوابط إعمال المحكم لعادات وممارسات التجارة الدولية-3

ب أن يفهم أن  يتمتع         رية واسعة  اختيار القانون الواجب التطبيق وا  احكم الدو 
رية مطلقة، ب ذ السلطة:ذ ا اك قيود ترد على   ل 
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صوم ليس         عراف والعادات من تلقاء نفسه، فاتفاق ا يستطيع احكم الدو تطبيق ا
ذا  زاع، وبالتا فإن القضاء الفرنسي م يبحث فيما إذا كان  شرط  تطبيقه على موضوع ال

كيم أم ا، ظمة أو مركز  ص عليه  العقد أو  امشارطة أو ائحة أو م إذ  الشرط قد ورد ال
ب اللجوء  صوم اختار  يا أن ا عراف بواسطة احكم يع ضم طراف تطبيق ا أن اختيار ا
ادا إ القواعد ال اعتادوا  زاع است إ قضاء الدولة وتفضيل التحكيم، وبالتا تفضيل حل ال

م من ن احكمن خاصة إذا م اختيار نفس الوسط  إتباعها  الوسط امه الذي يعملون فيه، 
عراف نظرا معرفتهم ها وشروط  ازعات طبقا هذ ا م للفصل  ام لن أكثر من غر سيكون مؤ

 .تطبيقها

ال التحكيم، خاصة إذا ما م  وسط مه  من جهة ثانية، إن القواعد العرفية اثابة القانون  
دما قالت: "أن ا اف باريس ع كمة استئ ذا ما ذكرته  صوم بلجوئهم إ التحكيم معن و

عراف ال تعتر   زاع الذي بن يديهم طبقا للعادات وا يع أهم ارتضوا أن يتم الفصل  ال
كم العاقات  اجال امه الذي يعملون فيه."                                                  1مقام القانون الذي 

ال مه معن أو اممارسن كما قضت نفس            احكمة  حكم ها بأن العاملن  
ذا اجال أو  عراف ال تسود   ية يفرض فيهم أهم يعلمون ماما وفق القواعد وا لتجارة مع
ص على عدم جواز ااعتذار  ذ التجارة، حيث مكن معه نقل القاعدة وال ت بن امتعاملن  

ها هل القانون، إ عراف ، ذلك  ذ ا ذ يستطيع احكم ولو م يكن مفوضا بالصلح تطبيق 
ليست ها رابطة مباشرة بالعدالة، فهي تشكل قواعد قانونية حقيقية مثلها مثل نصوص التشريع، 

الف العدالة ا أو  ا إذا رأى أن تطبيقها  ه أي احكم امفوض. بالصلح يستطيع استعباد  2لك

. 

وساط التجارية أو  من ناحية موعة القواعد الشائعة التطبيق  ا ي  أخرى، إن القواعد العرفية 
عراف والعادات كما سبقت اإشارة أصبحت غر مؤكدة وفقدت   ية، ذلك أن التفرقة بن ا امه
صوص  كثر استعماا حسب الفقه أحكام احكمن و ال كثرا من أميتها، إذ أن امصطلح ا

وربية  Les usages يعية، مصطلح العاداتالتشر  عراف، كما تشر بذلك ااتفاقية ا وليست ا
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سبة للمشرع الفر  اف امشرع للتحكيم التجاري الدو  مادها السابعة وكذلك بال نسي 
، فهو   عرافامغر   .1يشمل مصطلح العادات وا

 
ية:العادات واممارسات ا تطبق إا  أوسا -ب         طها امه

ذ مسألة بديهية. وقد ركز القضاء  إن          ية، و عراف قد ا تطبق إا  أوساطها امه ا
تج ها إا  الفرنسي عليها كثرا، قبل أن يؤيد تطبيق احكمن لأعراف، ذلك أها ا تستطيع أن 

هم على دراية تامة، فإذا عراف  ذ ا تشر فيها  ة أو التجارة ال ت كان   على اممارسن للمه
ذا الوسط امه أو غر مارسي تلك التجارة فإن القوة املزمة هذ  زاع من خارج  أحد أطراف ال

يا عراف تتوقف على قبوله ها ولو ضم  .ا

                                               

اف باريس قبل أن تستحسن موقف احكمن         كمة استئ  تطبيق وتطبيقا لذلك، قضت 
بوب  و أحد مصدري الغال وا ارة البطاطس عر أوروبا أن الطرف الفرنسي  قواعد وأعراف 
ذا القانون أو حسب التعبر الذي استخدمه  ذا القانون على احكمن اختيار  و يوجبها  و

اسبة م   .2من قانون امرافعات 2496امشرع الفرنسي اختيار القواعد ال يروها م

د اختيار         رية كبرة، ولكن ليس  ذ القواعد  ذا اإطار يتمتع احكمون باختيار   
ل  تاروا القانون الذي تتمركز فيه العاقات  ب أن  زاع ، وإما  صوم أو ال قانون ا عاقة له با

ية،  ذا القانون قد يكون بالضرورة أحد القوانن الوط زاع بطريقة أو بأخرى و  ففكرة مركز ال
ية يوجد وار القوانن الوط نه  زاع ا مكن ربطها فقط بقانون وط  ل ال  Lex العاقات 

mercatoria   وبصفة خاصة أعراف التجارة الدولية ال تشكل  ذاها نظاما قانونيا مستقا
زاع مثله مثل القوانن إذا رأى أن العاقات القانونية بن أطر  كم ال -اف نزاع معن مركزةكفيا 

بغي عليه أن يعلم قواعد وأعراف  عراف تاجر ملة ومه وي ذا ا حسب امعيار السائد  
هل  نه ا يعذر  هلها  وز ااعتذار  ة وا  ة ال مارسها خصوصا إذا ما كانت مق امه

 .القانون
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صوم أو  عراف ال وصلت بن ا  اجال امه الذي يعملون فيه فاحكم عليه أن يطبق إا ا
و ال تصبح ها القوة الفرة املزمة لتواتر العمل ها، ذلك أن احكم امقيد بقواعد القانون ا 
لق القاعدة العرفية، بل فقط يقوم بتطبيق القواعد اموجودة سلفا، بشرط أن تكون  يستطيع أن 

 .1العمل هاقد وصلت إ مصاف القواعد القانونية بتواتر 
 

ة كشرط          ارة معي ة أو  صوم  ااعتبار والركيز كوهم من مارسي مه إن أخد صفة ا
ة، يزداد أمية يوم بعد يوم نظرا للتطور اهام  قواعد القانون  عراف السائدة  امه لتطبيق ا

و التخصص الذي يتمثل  ا امتزايد  ا واا اص  العصر ا  وضع قواعد خاصة بكل ا
ية عراف امه ة ما يزيد من ا  .مه

 

ظام العام:  -ج الفة العادات واممارسات ال  عدم 
صوم أو ال يريد تطبيقها من تلقاء         عراف امثارة من طرف ا ا يقوم احكم بتطبيق ا

حكام الصادرة  ، ومع ذلك فإن ا ظام العام الداخلي أو الدو الف ال نفسه، إذا ما رأى أها 
ذا  ، ويرجع ذلك إ ندرة  ذا امع ا مثاا حريصا   الفرض  من القضاء الفرنسي م تعط ل

دد مضموها  و االتزامات التعاقدية فهي ال  صب لأعراف  ن اجال ا الواقع العملي، 
ة الواحدة. ولذا فإن احتمال  اء امه صوم خاصة بن أب م  تفسر حقوق والتزامات ا وتسا

ذا التعارض ف ظام العام احتمال ضعيف، ومع ذلك إذا حدث مثل  عراف مع ال إنه تعارض ا
كم   .مكن الطعن  ا

ظام          ذا اإطار، مكن أن تلعب عادات وأعراف التجارة الدولية دورا بارزا  تكوين ال  
موعة من السلوكيات  رم  عراف ما فتئت  اته العادات وا العام عر الدو وإرساء معامه، 

خرى ال مكن أن ترتبط امقلقة  حقل التجارة الدولية وغر امرضية للفاعلن  فيها لأطراف ا
ها بالتجارة الدولية من قريب أو بعيد  . مصا

 

سن نية         فيذ التزاماته  راف التاجر عن ت عراف والعادات التجارية الدولية تأ ا فا
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اقض  ضوابطها مع السلوكيات غر امرضية  اجال التجاري الدو وإن كانت  مرضية  وتت
 .باقي اجاات

فظ بعض الفقه كون عادات وأعراف  و أكر مصادر القانون، بالرغم من  فالعرف الدو و
عراف ذاها  ذ العادات وا ، خاصة وأن  ظام العام عر الدو التجارة الدولية مصدرا حقيقيا لل

 . ل نقاش بشأن قانونيتها
 

  عادات وممارسات التجارية الدوليةرابعا: سلطات المحكمين الدوليين اتجا

خذ بااعتبار         يئة التحكيم ا ية وااتفاقيات الدولية على  توجب غالبية القوانن الوط
عراف السائدة  نوع امعاملة . زاع شروط العقد وا د الفصل  ال  ومراعاة ع

ذا االتزام، حيث يأخذ صورا          وعة، فمن ناحية يلجأ يلجأ احكم الدو إ  عديدة ومت
ة أوجه القصور  العقد . قص أو معا عراف لسد ال ذ العادات و ا  إ 

عراف التجارية الدولية          ا القواعد وا ذا اإطار تتسع سلطات احكمن الدولين ا  
، فتطبيق احكم الدو لعادات وأعراف ال تجارية الدولية على موضوع بامقارنة مع القاضي الوط

ية،  بث الصلة بأي من القوانن الوط يان القانوي لقرار التحكيم م زاع يع ذلك أن يكون الب ال
عراف ستكون اثابة قانون القاضي  ذ العادات وا سبة للمحكم  Lex foriاع آخر إن  بال

 .1الدو

عراف          ية أو التجارية بصفة عامة وا عراف امه ا القواعد وا تتسع سلطات احكم ا
زاع طبقا للقانون ، وذلك راجع  التجارية الدولية بصفة خاصة، ح ولو كانوا ملزمن بالفصل بال
ساس لعدم توفر احكم لقانون اختصاص ، فعدم وجود قانون اختصاص للمحكم يعطي له  با

رية الكاملة  تب أية قاعدة قانونية سواء كانت ذات مصدر وط أم ذات مصدر دو  . 2ا
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اك من العاقات  م حيث  طراف القانون الواجب التطبيق على عقد ديد ا وإ عدم 
احية الواقعية لقانون وط معن نظرا  وامعامات التجارية الدولية ما ا مكن إخضاعه من ال

ذ العاقات، فإها تتجاوز نطاق قانون وط معن، وخر مثال على ذلك  اتساع وتشعب 
الة سيكون من  ذ ا العمليات التجارية ال تتم بن شركات تعمل  نطاق دول متعددة، ففي 
ل  رجا هم  د احكمون  القواعد العرفية  ة، أو سوف  التعسف ربطها بقانون دولة معي

ازعات ا ذ العمليات، خاصة إذا مسك كل طرف بتطبيق قانونه الوط ام فيذ  د ت شأ ع ل ت
زاع من الكشف  ود اتفاق التحكيم أو العقد موضوع ال وم يتمكن احكمون بسبب عدم وضوح ب
طراف أن يطبق عادات وأعراف التجارة  ية للخصوم .مكن للمحكم أو ا عن اإرادة الضم

د اخت زاع، لكن على سبيل ااحتياط فقط الدولية ح ع كم موضوع ال ا  يا معي م قانونا وط يار
صوص الغامضة فيه  ذا القانون أو لتفسر ال قص    .1سواء لسد ال

ذ    ي صيغ أعدها غرفة التجارة الدولية ،  ا من أن نذكر أن قواعد اانكوترمز  ا بد ل
اث عديد خرة و كما سبق ذكر قامت بأ موعة ا ن  وات ح توصلت إ تق ة على مر الس

ارهم الدولية . حيث كان  رأي غرفة  من امصطلحات التجارية تعّود التجار على مارستها  
ذ الصيغ مثل أمية كبرة لتسهيل امعامات التجارية الدولية بن امتعاملن  التجارة أّن 

د إبرامهم ل صوص ع .ااقتصادين و با  عقد البيع الدو

يف قواعد اانكوترمز من ضمن عادات التجارة الدولية فان التحكيم الدو يلعب         بتص
دورا كبرا  تفسر تلك الصيغ و إظهار عملها  ما يؤكد ااعراف ها من ضمن عادات و 

ص دور التحكيم  تفسر قواعد اانكوترم ز فا بد من اإشارة أعراف التجارة الدولية . ففيما 
و  م  إ أن التحكيم يكشف أوا  قراراته أن امصطلح الذي استعمله امتعاقدين  عقد
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،لكن ا مكن أن ملك صاحية توحيد 1واحد من قواعد اانكوترمز و ليس اصطلح أخر 
 .2تفسر تلك الصيغ 

ساس لضمان تفسر موحد لقواعد اانكوترمز   ذا ا طرف التحكيم ، سواء من  على 
ظمات أخرى  كانت مؤسساتية أو ا ، و كذلك أ 3كيم غرفة التجارة الدولية  كيم م و  

ة  حته إيا  ليكون امع الذي يعطيه التحكيم لقواعد اانكوترمز يتوافق مع ذلك الذي م
راءالقانون و التطبيقات التجارية بغرفة التجارة الدولية ، م تعميم اللجوء  موعة ا ال   4إ 

ة  صوص تفسر قواعد اانكوترمز لس و ال أجابت ح  2990وضعتها غرفة التجارة الدولية 
سئلة 5 2910على أسئلة حول تفسر انكوترمز موعة جديدة لإجابة عن ا ،كما م إنشاء 

راء غر ملزمة ه 1000امتعلقة بأنكوترمز موعة ا . ما سبق ا  6يئات التحكيم،  لكن إجابة 
كيمية حرة  يئة  صول على تفسر موحد لقواعد اانكوترمز ، حيث أن كل  يظهر إمكانية ا

قص من قيمة اعتبار الصيغ ضمن القواعد الدولية . ذا ما قد ي ا للقواعد و    تفسر

ص دور التحكيم  إظهار عمل قواعد اانكوترمز   لفقه أن فقد أكد ا أما فيما 
التحكيم أخذ بعن ااعتبار تلك القواعد على الرغم من قلة القرارات ال تشر إليها ، فاحكمن 
اات مباشرة للصيغ ح و إن م يتم إدخاها صراحة  عقد البيع . ففي  يرجعون  بعض ا

ديد التزامات ا طراف ، سواء م مقام أول احكمن يرجعون ببساطة لقواعد اانكوترمز قصد 

                                                           
1 Manon POMERLEAU , Esther LAPOINTE , Le contrat «  FOB port d’embarquement » au 
Canada , Etude comparative : doctrine , jurisprudence et sentences arbitrales , RDAI, n 8,1987, p 
763.  
2J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme,op.cit, p 351. 

 » cour internationale d’arbitrage de la CCI «احكمة الدولية للتحكيم بغرفة التجارة الدولية  3

راء لغرفة التجارة الدولية  4 موعة صغرة ، اقل من عشرة ، من  » Panel d’experts  «موعة ا أعضاء   يتكون من 
ة  م من طرف اللج راء م اختيار ؤاء ا ة القانون و التطبيقات التجارية ،  اجموعة ال عملت على قواعد اانكوترمز و 

سياهم . انظر امرجع التا  اهم و ليس ج ظر مؤ  بال

Guillermo JIMENEZ, The international Chamber of Commerce : Supplier of Standards and 
Instruments for International Trade , Revue de droit uniforme, vol .1,1996 ,p 3. 

سئلة كانت تدور حول نقاط امقارنة بن انكوترمز 5  . 2990مع انكوترمز  2910ا
6J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme,op.cit, p 352. 



 

 

ديد  ول للصيغ التجارية أي  و العمل ا ذا  ديد القانون الواجب التطبيق  العقد آم ا، و 
 . 1التزامات امتعاقدين

ديد القانون  اات إ قواعد اانكوترمز قصد   مقام ثان يرجع احكمون  بعض ا
ظام قانويالواجب التطبيق ، حيث يستعمل كعامة ارتباط  ذا من خال العقد ب  معن و 

اك بعض احكمن الذين رفضوا اعتبار مكان 2ديد مكان تسليم البضائع  ، لكن  امقابل 
دد القانون الواجب التطبيق  و الذي   .3تسليم البضائع 

الواجب  و  مقام ثالث ، احكم يطبق قواعد اانكوترمز دون البحث عن القانون الوط      
ا قواعد موذجية لتفسر  يئات التحكيم تعود إ الصيغ باعتبار التطبيق ، حيث ياحظ أن 

، 4امصطلحات التجارية على الرغم من عدم إدخاها  العقد و م يتم اختيار قانون وط معن 
ذا امقام اعترت قواعد اانكوترمز كأعراف دولية تطبق أوتوم اتيكيا على فهيئات التحكيم  

 5العقود 
                                                           

ة  1 كيمي س ت رقم لقض 2991 قرار  دود،  2292ية  ،  بيع دو يفرض تسليم البضاعة خالصة امصاريف إ ا
ديد القانون الواجب التطبيق ، ب القرار على أساس شرط يشر صراحة إ قواعد انكوترمز  ، حيث  2910و  غياب 

ذا باإحالة إ الصيغة  69استكملت اهيئة التحكيمية  مادة انتقال امخاطر شروط العقد و نص امادة  ا و  من اتفاقية في
« DAF »    ة كيمي س دود أ . كذلك  قرار  ت رقم  2992ُ مكان التسليم على ا طبقت اهيئة  2642لقضية 

ة   « CFR »التحكيمية اانكوترم ددأ لس اء اإرسال  ديد التزامات امتعاقدين  مادة إبرام  2990ُ مي من اجل 
قل و كذا تقدم وثائق التسليم . انظر امرجع التا   وثيقة ال

Year book Commercial Arbitration , vol XXVI, Kluwer Law International, 2001 , pp 130-152. 
كيمي هيئة التح2 ة  قرار  ، و  غياب اختيار القانون  2223 القضية رقم  2919كيم لغرفة التجارة الدولية س

و الذي م  الواجب التطبيق على العقد من طرف امتعاقدين ، فان قانون مكان انتقال امخاطر من البائع ا امشري 
تاجه من الصيغة  و الذي  « FOB »است كثر حصرا  العقد . انظر  ، و بالتا فقانون مكان التسليم  ظم الروابط ا ي

 امرجع التا 
J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme, p 355. 

ة   3 متعلقة بالبيع بالصيغة  3229 القضية رقم  2912 القرار التحكيمي هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية س
« CIF » كعامل كا لتحديد القانون الوط الواجب التطبيق . انظر امرجع التا    رفض احكم اعتبار مكان التسليم 

J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme,op.cit, p 356 . 
4 Frédéric EISEMANN , Yves DERAINS , La pratique des incoterms , op.cit, p 32. 
5 Yves DERAINS , Le statut des usages du commerce international devant les juridictions 
arbitrales , Rev. Arb., 1973 , pp 142-143. 



 

 

ازعة          وقد يعمد احكم  أحيان أخرى إ تطبيق القواعد عر الدولية لصعوبة تركيز ام
و  ية، وكوها تتعلق بعاقة عقدية يتوجب إخضاعها لتلك القواعد ، و نظمة القانونية الوط أحد ا

ستاذ العدل الدولية بغرفة التجارة الدولية  السكرتر العام حكمة "Derains" ما أكد كا من ا
اثهما امشركة بأّن : "بعض امعامات التجارية الدولية  "Lalive" واحكم الدو  أحد أ

ل امشاكل امتعلقة ها  عراف لدرجة أن احكمن يشرون إليها مباشرة  تتصل بشكل وثيق با
ظر إ حلول القانون الداخلي ال ال دون توجيه ال و ا ازعة، فذلك   تطبق بصفة عامة على ام

 على سبيل امثال فيما يتعلق بالبيوع الدولية، حيث يشر احكمون بشكل نظامي إ

"incoterms" لتفسر امصطلحات التجارية مثل F.O.B ،C.IF    . 

 

 :  ااعتراف بالصيغ التجارية الدولية على المستوى الداخلي المطلب الثاني
 

 

طراف ال  موع عادات التجارة الدولية يطبق على كل ا اك من الفقهاء من قال أن 
وع من التجارة، أين مثل حقيقة قانونا دوليا لأعمال ح و إن كان استقباله  ذا ال مارس 

و من يعطيه أكثر فاعلية ية  يا من طرف القوانن الوط اك من يرى انه مكن للقواعد  .تدر و 
ذا الع د تطبيقات ها  إطار  ازعة و  ية إدماجها  القانون الوط امطبق على ام ر وط

 . 1القانون

ية أن تستقبل قواعد اانكوترمز ،       نظمة قانونية وط اك إمكانية  ر أن  ما سبق فالظا
ن القوانن حيث احظ الفقهاء انه ا مكن فصل تطبيق قواعد اانكوترمز من طرف القضاة ع
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ية  ية بقواعد 1الوط ذ امقاربة ا بد من أن نعرج على اعراف القوانن الوط ا  . و ح تتضح ل
 اانكوترمز م نتطرق إ تعامل القاضي الوط معها  حالة وضعت بن يديه.

 

يةأوا   :  ااعتراف بالصيغ على مستوى التشريعات الوط

ية ا يع بالضرورة إن ااعراف بالصيغ التجارية  الدولية على مستوى التشريعات الوط
د انه بالرغم من امعوقات ال  ظمها، لذلك  ص عليها وعلى االتزامات ال ت وجود قوانن ت
ع من اإشارة إليها إماا  ية إا أن ذلك م م ول دون  إدماج الصيغ  التشريعات الوط

ظيم عا ا  ت طراف  امعامات الدولية.وااعراف بدور  قة ا

 إقرار الدول لعادات وممارسات التجارة الدولية -1

ة       سباب الكام يشر الفقه امع بقانون التجار إ أن تسامح الدولة يعد احد ا
قيقة يتمثل بإقرار الدولة 2لوجود القانون امادي للتجارة الدولية و  ا ساسي  ، ولكن الدور ا

ية ، فإذا كان الدور امتسامح  وتشريعها للقواعد امادية سواء كانت اتفاقية أم قواعد مادية وط
ظم امكونة  ذ القواعد قد جاء نتيجة اضطرار الدولة وعدم سيطرها على ال للدولة إزاء نشوء 

. أو لقانون التجارة الدولية إما بسبب تفضيل امشرعن عدم امسامة  تكوين قانون خاص  دو
ياة التجارية كافة ظيم ميادين ا ساليب التقليدية كااتفاقيات والقوانن  ت ، ان 3بسبب عجز ا

ها فا  ا وقواني رج من حدود ظيم ما يتصل ها من عاقات ومبادات، أما ما  الدول تستطيع ت
و ليس و  ذا الفقه يؤكد بان القانون امادي  فصا سلطان ها عليها ، إا أن  ا مكن أن يكون م

ساس الذي يب عليه القانون  عن القانون الوط ، وياحظ ميتهوف "بان سلطان اإرادة يعد ا
طراف  امستقل للتجارة الدولية ان الدول ليس ها اعراض على تطوير القانون التلقائي من قبل ا
                                                           
1 Charles DEBATTISTA , Incoterms and the Contract of Carriage , in Incoterms in Practice , pub n 
.505, 1995, p 11. 

 .164امد عبد الكرم سامة، نظرية العقد الدو الطليق، مرجع سابق، ص2
 .161امد عبد الكرم سامة،نظرية العقد الدو الطليق،امرجع نفسه،ص3



 

 

ر  يز ، و إذ يشرطون دائما بان ذلك القانون  م ،  أيه دولة ، القيود ال يفرضها  ذلك ا
ظام العام ، ويكتسب قانون التجارة الدولية صفته التلقائية من خال تسامح كل الدول ، لذا  ال
عمال الدولية  حيز ا هتم  ه تطور من خال ا هاية على القانون الوط ولك فهو يتأسس  ال

 .1به ، من حيث امبدأ كل الدول

ية إدراج ا  -2  لصيغ التجارية في التشريعات الوط

يصطد « Lex mercatoria »يرى جانب من الفقه أن توسع انتشار قانون التجارة الدو       
لول القانونية امأخوذة من التشريعات تطبق مباشرة  يث أن العديد من ا طاق القانون،  م دائما ب

 2. بدا من تلك ال جاء ها قانون التجارة الدو

 البعض من الدول اختيار امصطلح التجاري ، سواء كان من قواعد اانكوترمز أو ا،       
خر الذي يصرح ايزة التطبيق ااختياري للمصطلح  ذا ا ص قانوي ذو أصل وط ،  مفروض ب
ص القانوي  اء على ماح ال على العقد دون التطرق إ مضمونه ، و هذا فامصطلح يطبق ب

ية تفرض صيغة البيع بذلك . كم و كذا الصيغة  « CIF »ا أن العديد من التشريعات الوط
» FOB « ين ن الوط اقلن و امؤم شاط لل . و هذا سواء م استعمال قواعد 3من اجل ضمان ال

رة للمتعاقدين أو كانت مفروضة فهي تدخل  نطاق قانون  اء على اإرادة ا اانكوترمز ب
ذ . و هذا 4العقد مكن للتشريع أن يعطي القوة اإلزامية لقواعد اانكوترمز من خال إدخال 

ية .  ظيماها فتصبح قاعدة وط ها و ت خرة  قواني  ا

                                                           
ة مد أمد الشماسة، مواءمة ق1 ردن، س ردنية، ا امعة ا عراف التجارة الدولية، رسالة ماجستر، ا اد  واعد اإس

 .41، ص 1002
2 Dominique BUREAU , Les sources informelles du droit dans les relations privées internationales 
, thèse Paris II , 1992, p 171 . 
3 Hans VAN HOUTTE, The Law of International Trade ,Sweet & Maxwel, London ,1995, p 153 . 
4 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme,op.cit, p 418.  



 

 

ة          صرحت غرفة التجارة الدولية عن اعراضها  2936 مقدمة قواعد اانكوترمز لس
ية لتب القواعد السابقة الذكر من طرف التشريعات ا موعة من  1لوط اك  ، لكن و رغم ذلك 

يةاا ل تشريع بعض القوانن الوط  .2لتزامات ال جاءت ها قواعد اانكوترمز كانت 

افسة لقواعد         لق قاعدة قانونية م نشر قانون وط  مادة امصطلحات التجارية 
ذ امادة مثل ب د تطبيق اانكوترمز، و هذا تعدد القواعد   مان القانوي ع عضا من عدم ا

جانب مرددين  اختيار مصطلح قانوي معن . و  خرى  و هذا يصبح التجار ا قواعد دون ا
و تفسر العقود ال قد يرمها تاجر أمريكي أو كان القانون  ذ الفكرة  سد  لعل أحسن مثال 

مر  و قانون الوايات امتحدة ا الة البحث عن مع الواجب التطبيق  ذ ا يكية ، ففي 
ن  ا للتسالل إن كان امتعاقدين اختاروا تعريف امصطلح التجاري وفقا لتق اري يدفع مصطلح 

سب قواعد اانكوترمز  . 3القانون اموحد أو 

ية إ       جاح الذي لقته قواعد اانكوترمز دفع بعض التشريعات الوط اات ال  بعض ا
ن التعاريف امتعلقة بامصطلحات التجارية و إما الرجوع إ تلك امفروضة من طرف عدم  تق

افسة 4قواعد اانكوترمز ، و هذا اختفاء القواعد التشريعية امتعلقة بامصطلحات التجارية و ام
خرة قواعد عامية . ذ ا عل من   لقواعد اانكوترمز 

اك بعض         ظيمية تفرض استعمال الصيغ الصادرة عن غرفة من جانب آخر  وامر الت ا
علها ذات طابع إلزامي بوصفها أصبحت من ضمن القواعد القانونية.  5التجارة الدولية، و هذا 

                                                           
1 « la comité n’a ni envisagé , ni proposé que ces règle servent de base à un projet de convention 
internationale que les gouvernements seraient invités à incorporer dans les législations nationales et 
qui aurait ainsi force de loi auprès des négociants de tous pays . Les présentes règles n’ont pas été 
conçues pour cet objet et ne sont nullement destinées à être adoptées par les gouvernements » CCI, 
Incoterms 1936, broch .n 52, 5éme éd., 1952, pp 3-4 . 
2 Maurice DAHAN , OP.cit, p 290. 
3 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme, op.cit, p 419. 
4 Jan HELLNER ,Problems of codification in commercial contract law , Institute for , cool , legal 
and administrative science of the hangarian Academy of sciences , 1990 , p 78. 

ت رقم  1لك نص امادة أحسن مثال على ذ 5 وروبية  ظيم الصادر عن امفوضية ا ديسمر  22   91 /3290من الت
ة  عضاء . 2991س  ، و امتعلق بدعم امعلومة اإحصائية إحصاء التجارة بن الدول ا



 

 

ة    مر املكي الصادر  اسبانيا س ية مثل ا ظيمية وط اك أوامر ت و الذي أعطى  2929فه
ة   . 1القانون قوة 2923لقواعد اانكوترمز لس

ي دولة مكن أن تدخل قواعد اانكوترمز  نظامها        ية  ظيمات الوط القوانن أو الت
م قواعد دولية  ية ، و هذا ا يدخل امتعاقدين  عقود موعة من القواعد الوط علها  القانوي 

ية مستوحاة من تلك الدولية  ، فان كان ذلك يع من ج هة اعراف الدول بتلك و إما قواعد وط
علها تفلت من مراقبة غرفة التجارة الدولية  القواعد على امستوى الداخلي فانه من جهة أخرى 
اك جدال حول توحيد قانون عقد البيع الدو عن  ا و تطبيقها . و هذا  ها من حيث إعداد

 . 2طريق قواعد اانكوترمز

 

 في القانون الجزائريااعتراف بالصيغ التجارية الدولية - 3

زائر بالتطور السريع الذي عرفته معامات التجارة         ارجية  ا لقد تأثر متعاملي التجارة ا
ثوا عن قواعد تضمن هم اآمن القانوي   الدولية ، و عليه مثلهم مثل متعاملي التجارة الدولية  

ازع فك هج الت انت قواعد قانون التجار الدو  صدارة معاماهم التجارية بدا من قواعد م
 خياراهم  . 

اا أن معظم معامات التجارة الدولية تتم من خال عقد البيع الدو ، فاستعمال قواعد        
ا من دول  زائر باعتبار ر قانون التجار الدو . و ا م مظا ذا العقد كان من أ اانكوترمز  

تهج سياسة ا وب فهي ت م ا ي كذلك من أ عة، و  عة و نصف امص استراد للمواد امص
زائر بقواعد  اانكوترمز   ا من البحث عن مدى اعراف ا الدول امصدرة للبرول. فكان ابد ل

  عقود بيعها الدولية  سواء على مستوى القانون أو على مستوى القضاء .

                                                           
11 Jean GUEDON, Les Incoterms et leur usage professionnel, Op.cit, 1996, p 4. 
2J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme, op.cit, p 423. 



 

 

ظيمات         موعة من امراسيم و الت ال اعرفت مباشرة بقواعد اانكوترمز ، و  اك 
موع قواعد اانكوترمز ، و  ما  اك تلك ال أشارت إ بعض الصيغ ال وردت  

شر إ بعضها .  يلي س

اك إشارة مباشرة لقواعد اانكوترميز        ظام  12 نص امادة  )INCOTERMS(فه من ال
ارية مع  1002 فيفري 03امؤرخ   02-02رقم  و امتعلق بالقواعد امطبقة على امعامات ا

سابات بالعملة الصعبة  ارج و ا موع 1ا ، حيث جاء نص امادة كما يلي " مكن استعمال 
ها أصول و أعراف الغرفة التجارية الدولية ، )INCOTERM(امصطلحات التجارية  ال تتضم

ص  ظيمية على خاف ذلك." العقود التجارية ما م ت حكام التشريعية أو الت  ا

ظام  12ففي نص امادة      ة إمكانية استعمال قواعد اانكوترمز  02-02من ال إشارة صر
ود موعة من الب ب أن يتضمن  خر الذي  ذا ا ال نظمتها قواعد  2 العقد التجاري ، 

ا زائرية . اانكوترميز ، إذا كانت تلك القواعد غر  ية ا  لفة للقوانن الوط

فيذي رقم        امتعلق بتحديد كيفيات و إجراءات  292-02كذلك بالرجوع إ امرسوم الت
ذا  2و 6، إشارة كل من امدتن  3ضبط السعر امرجعي للغاز الطبيعي اموجه للتصدير من 

                                                           

ريدة الرمية العدد1  . 1002ماي  23الصادرة   32ا
ظام  16نص امادة 2 د  02-02من ال ل س ل  د آخر  ب أن يشر العقد التجاري أو أي مست ص على ما يلي " ت

ويل املكية و  صوص إ ما يأي  يإثبات  ازل عن سلعة أو خدمة بن متعامل مقيم ومتعامل غر مقيم ، على وجه ا أو الت
اوين  الشركاء امتعاقدين ،-:  دمات ، بلد -أماء و ع شأ و امقصد للسلع و ا دمات ، -امصدر و ام  -طبيعة السلع و ا

ية ، وعية و امواصفات التق دمات بعملة الفاتورة و تسديد العقد ، -الكمية و ال ازع عن السلعة و ا آجال  -سعر الت
سبة للخدمات ، از بال سبة للسلع و اا اصة بالتكفل  -التسليم بال ود العقد ا خرى ،ب  -بامخاطر و امصاريف الفرعية ا

 شروط  التسديد " 
ريدة الرمية العدد  3 ة  42ا  .  1002الصادرة  س



 

 

فيذي إ الصيغة  ي صيغة من .  FOB1امرسوم الت خرة  صيغ قواعد اانكوترمز لغرفة ذ ا
 التجارة الدولية .

فيذي رقم          امتعلق بتحديد كيفيات متابعة الواردات امعفاة  19-20كذلك  امرسوم الت
ر  مركية  إطار اتفاقيات التبادل ا قوق ا و الصيغة  FOB، أشار إ كل من الصيغة 2من ا

départ usine   . مركية قوق ا   طلب اإعفاء من ا

فيذي رقم        د ااستهاك و   201- 22و  امرسوم الت قصى ع امتعلق بتحديد السعر ا
مل و التجزئة مادي الزيت  د التوزيع با د اإنتاج و ااستراد و ع وامش الربح القصوى ع كذا 

بيض  ذا امرسوم  نص امادتن ، أشا3الغذائي امكرر العادي و السكر ا للصيغة  6،  2ر 
CAF4 و للصيغة ،FOB  و كلتا الصيغتن من صيغ قواعد اانكوترمز   5 6 نص امادة ،

 لغرفة التجارة الدولية . 

دو         زائر و بعد انضمامها إ ص ا أن ا ة من خال ما سبق يتن ل قد الدو س ق ال
و متعارف    FOBأن يتم تقييم الصادرات وفقا للصيغة  عليها ذافرض   ،  2963 كما 
صوص القانونية امتعلقة هذا  اجال مع  6دوليا  موع ال زائري تكييف  ، فرض على امشرع ا

                                                           
الصة الكلفة  292-02من امرسوم   6نص امادة  1 سعار التعاقدية ا اء على ا ، )FOB(" يتم حساب السعر امرجعي ب

سبة للغاز الطبيعي ا زائرية بال دود ا سبة  للغاز على ا قرب بال زائري ا اء ا لذي م بيعه  حالته الطبيعية ، و  امي
الص الكلفة  2الطبيعي امميع "  و نص امادة  ديد، لكل شهر، نسبة مئوية للسعر ا لبرول  )FOB( " يتم 

 صحراء..............." . 
ريدة الرمية العدد رقم  2 ة  24الصادرة   22ا  . 2010مارس س
ريدة الرمية العدد  3 ة  9الصادرة   22ا  . 1022مارس س
بيض   201-22من امرسوم  2نص امادة  4 د ااستراد للزيت الغذائي امكرر العادي و السكر ا امش الربح ع دد    "

سبة  ة للتكلفة و التأمن و الشحن  2، ب سب على أساس القيمة امتضم  ."  « CAF »بامائة ، 
دد القيمة  201-22من امرسوم   6نص امادة   5  "CAF   على أساس السعرFOB   يضاف إليه كلفة الشحن و

مارك ." د تاريخ تسجيل التصريح لدى ا زائر ، ع ك ا ادا إ سعر الصرف امطبق من ب  التأمن است
ارجي  6 ان لعروق، سياسة سعر الصرف و التوازن ا ، رسالة ماجستر  العلوم ااقتصادية ،  -زائر دراسة حالة ا –ح

ة ، ص  طي  .  6جامعة قس



 

 

زائري اجموع قواعد اانكوترمز   دوق . كذلك أن يعرف امشرع ا ذا الص الشروط ال يفرضها 
م التجارية و بالتحديد عقد البيع كعادات و أعراف يستعملها متع املو التجارة الدولية  عقود

زائر على السوق العامية .    الدو  بسبب انفتاح ا

 

 التجارية الدولية على مستوى القضاء. :  ااعتراف بالصيغثانيا

قواعد قانون التجارة الدولية عموما، وعادات وأعراف  ثراءإن دور القاضي الوط  إ           
و أمر ناتج عن ما يسجله الواقع القانوي من أزمة  التجارة الدولية خصوصا يتزكى يوما بعد يوم، و
ط جدل  ميع الدول  اصة  ازع القوانن وال أضحت معها القوانن الدولية ا تعرف بأزمة ت

ا عن ماحقة امستجدات ال مر الذي عملت معه لعجز ، ا شاط التجاري الدو قانونية لل
اد حلول  ا  إ ها التشريعية أو القضائية على امسامة بدور ية سواء م جهزة القانونية الوط ا
ا للمستثمرين  و فتح حدود امة عن معامات دولية  إطار توجه كل دولة  قانونية لأوضاع ال

جانب قصد ااستفادة بأك .ا  ر قدر مكن من التطور ااقتصادي والقانوي الدو

 تطبيق القضاء لممارسات التجارة الدولية  -1

ظى ها قواعد وعادات التجارة الدولية،         مية ال  ظم القانونية واعية با أصبحت أغلب ال
فى أن القضاء قد اكم الدولة، وا  استهدف  كثر  يث عرف تطبيقها انتشارا واسعا أمام 
 من أحكامه مراعاة أعراف التجارة الدولية سواء بطريقة مباشرة أو غر مباشرة.

 بطريقة اختياريةتطبيق القضاء لممارسات التجارة الدولية  (أ

ي اعراف القضاء بقيمة أعرافها  دون   م  التطورات ال عرفتها قواعد التجارة الدولية  لعل من أ
طراف ، حيث أصبح بإمكان القاضي الوط تطبيقها دون ااستعانة  وقف ذلك  على إرادة ا

اد أو أي وسيلة أخرى، ما يتحتم العلم ها فهي اثابة قانون غر مكتوب يفر  ض  بقاعدة اإس



 

 

هل  نه ا يعذر  هلهم ها  وز ااحتجاج  القاضي العلم ها كعلمه بسائر القوانن، وبالتا ا 
 القانون.

انية  القواعد امتعلقة        عراف قد اعتمدته احكمة العليا اللب ذا اموقف  تطبيق ا و
ان كمة التمييز اللب دية و ذلك تقول   2961أبريل  4ية  حكم ها  بااعتمادات امست

و عقد مب على أعراف التجارة الدولية ال » دي  اشئ عن فتح اعتماد مصر مست أن العقد ال
 .  ترعى كيفية إنشائه وآثار

اف باريس صادر بـتاريخ         كمة استئ جاء  2912فراير  20و  حكم آخر صادر عن 
كم     : حيثيات ا

« Un exploitant d’un commerce de primeurs en gros, est un professionnel tenu 
de connaître les règles et usages de son commerces. Et plus particulièrement 

les règles et usages du commerce intereuropéen de pomme de terre. »  

ال معن من التج  ذا يع أن امتعاملن   ب أن يكونوا بطبيعة او ال على علم ارة  
ارهم م أضاف القاضي قائا  :بقواعد وعادات 

« Cette obligation constitue le simple transposition du principe de droit 
commun selon lequel nul n’est censé d’ignorer la loi ». 

سيدا للمبدأ القانوي امعروف الذي  أي طراف يشكل  ذا االتزام املقى على عاتق ا أن 
هله للقانون.  اقتضا ا يعذر أحد 

و أن احكمة من تلقاء نفسها قد طبقت العادات التجارية           ال  الواضح  قضية ا
ذا الصدد وم تبحث عن القانون الوط الواجب اد. ما  امستقرة   التطبيق تبعا لقاعدة اإس

يع أن القاضي قد يعتمد على قواعد وعادات التجارة الدولية بشكل مباشر دون تطبيق ضوابط 
ي  يل إ تطبيق القانون الوط لدولة ما خصوصا وأن عادات التجارة الدولية  اد ال  اإس

ظام قانوي معن، ما يع عدم وج تمية ل ازعي بن القانون الوط قواعد غر م ود التطبيق الت
 وقواعد وعادات التجارة الدولية.



 

 

 .إلزاميةبطريقة ب( : تطبيق القضاء لممارسات التجارة الدولية 

د القاضي الوط ملزما بتطبيق عادات التجارة الدولية. كحال ااختيار          الة،  ذ ا
يل على العرف. ة ، أو تب اتفاقية دولية  تعرف و ارية معي طراف العقد لصيغة                                                                الصريح 

 

ة ممارساتعقد لااختيار الصريح أطراف ال -  : تجارية معي

ص عليه عادات وأعراف التجارة الدولية         إن القاضي الوط قد يكون ملزما بتطبيق ما ت
ا  قض الفرنسية  قرار كمة ال بت إليه  ذا ما ذ حالة إذا ما اختار أطراف العقد ذلك، و

ة  ع ، حيث م تقبل احكمة تطبيق عادات  2910الصادر س التجارة امتعلقة بعقد بيع مص
ذ القواعد مثل الشروط  طراف م يشروا إليها صراحة، فاحكمة قد تعاملت مع  مادام ا
التعاقدية ال يكون عبء إثباها ملقى على من تشبث ها وا مكن تطبيقها من قبل القاضي إا 

طراف على إعماها  .إذا اتفق ا

يويورك       كمة ب بت  ص عليه قواعد   1001مارس  16 ذ إ اعتبار أن " ما ت
ب أن يطبق على عقد البيع الدو ح  حال عدم تضمن العقد  صراحة على  اانكوترمز 

دد"  1انكوترم 

عراف الدولية           ذ أواسط القرن اماضي على ا انية م كمة التمييز اللب وقد أكدت 
و لتلك احكمة بقرار   ن حاجة إ وسيطكمصدر مستقل يفرض نفسه دو  فقد قضت الغرفة ا

بصحة العقد امب على أعراف التجارة الدولية ال ترعى كيفية  2961أفريل  4مبدئي صادر  
ا إ تشريعاها  ا ميع احاكم عر العام دون حاجة ها بأن ترد عراف تقر ذ ا ، و إنشائه وآثار

بطالداخلية أو أن ت د  ست عراف  ا إذا أنه يتكون من ا ذ التشريعات ما يرر بالضرورة من 
وز معه  ذاها قانون غر مكتوب يفرض بالقاضي إنه يعلم به العلم الذي له بسائر القوانن ما ا 

من خاله علم به، وقد وضعت احكمة  الذي اسبته على ااحتجاج ها وسؤاله عن امصدر
                                                           
1  CNUDCI, Précis de jurisprudence concernant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente 
internationale de marchandises , Édition 2012, P 70. 



 

 

تدما حول متع ذلك العرف عر الدول بقوة اإلزام وما إذا كان قد  العليا بذلك قاش كان  حدا ل
 1ارتقى إ رتبة القانون الواجب التطبيق دون نص.

  

اري                 . ين امتعلقة بالعقود ال تتضمن شروطا فيها مصطلح  إن أحكام القضاة الوط
ذا امصطلح ا بد من أن تكون اهيئة القضائية عامة بالعقود  متعددة، لكن ح تتم اإحالة إ 

ذ امصطلحات ، و أن تتعرف على امصطلح التجاري امشار إليه   .ال تستعمل فيها 

لق خطأ  تفسر اعراف القضاء الوط بقواعد غياب مثل   ذ التفاصيل قد 
زاع امتعلق بالبيع و الذي  يئة القضاء ال قد تفصل  ال ول نسجل أن  اانكوترمز، حيث  ا

يئات القضاء الوط اريا ليست بالضرورة  أعلى سلم  ، ثانيا من بن  2يتضمن مصطلحا 
حكام و القرارات ام هاا اريا القليل جدا م ،  3شورة و امتعلقة بالبيع الذي يتضمن مصطلحا 

متعلق بقواعد اانكوترمز . و قد فسر الفقه ذلك على أساس أن القاضي نادرا ما يعود إ الصيغ 
اد تعريف للمصطلحات التجارية بعيدا عن قواعد  و  حد ذاته إ اول  ا و إما  ل دراست

ية الواجبة التطبيق اانكوترمز أو  . 4القوانن الوط

 :الممارسات التجارية اتفاقية دولية  تعترف وتحيل على اختيار  -

يل إ تطبيق عادات  حققتت       دما يقوم القاضي بإعمال اتفاقية دولية  ذ الصورة ع
مم امتحدة للبيع الدو للبضائع  امادة  د  اتفاقية ا ذا ما  وال  9و 1التجارة الدولية، و

طراف والقاضي الوط بتطبيقها.  5تلزم ا

                                                           

لا 1  صور عضو  وان لقاضي سامي م اضرة بع اف  بروت،   كمة ااستئ على ورئيس  اي »س القضاء ا القضاء اللب
دود رة ا ان، بتاريخ « وظا امي طرابلس ،مال لب . مكن ااطاع عليها على  1004جانفي  22ألقيت أمام  نقابة 

 http://www.arabiclawyer.org/borders.htm الرابط 
اك قرارات قليلة صادرة عن احكمة العليا و امتعلقة بامصطلحات التجارية . انظر امرجع التا مثا  القضاء الفرن  2  سي 
  القضاء الفرنسي 3

4J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme, op.cit, p 410. 
5 CNUDCI, op.cit, P 70. 



 

 

ذا اإطار صدرت عدة أحكام قضائية تربط ب        9من امادة  1عاقة وطيدة بن الفقرة  
ب بعضها إ اعتبار الصيغ التجارية الدولية  ا والصيغ التجارية الدولية، بل ذ من اتفاقية فيي
وبية لتكساس  ا اقتضى امادة امذكورة ، ففي حكم صدر بامقاطعة ا ة  اتفاقية فيي متضم

مريكية بتاريخ  ا  1006 فيفري 02بالوايات امتحدة ا ورد أن " قواعد اانكوترمز  باعتبار
، مكن  ساسي لشروط التسليم التجاري ال يستخدمها أطراف عقود البيع الدو امصدر ا

ا للبيع الدو اقتضى الفقرة  ا  اتفاقية فيي ا جزءا متضم ذا  1اعتبار من مادها التاسعة". 
فس امضمون أمه كم وافقته أحكام أخرى ب مريكية للمقاطعة ا اف ا كمة ااستئ ا حكم 

امسة بتاريخ:  يتن   مارس و 1003جوان  22ا تي كمتن أرج  1003أفريل  ، وحكم 
.  1على التوا

 في القضاء  الدور التفسيري لقواعد اانكوترمز  -2

عكس على التعامل    إن دود كان ا بد له من أن ي اوز ا القضائي اختصار امسافات و
اط به دور أكثر بعدا  رد سلطة  الدولة يعر عن سيادة ، وإما ي ، فا يكون القضاء  الدو

رد و أن يتحول القضاء من  ررا و حكام اجرد   و فيذ ا ديد لصاحيته أو ت االتزام  
دود.  معاير إقليمية مرسومة مسبقا إ االتزام اا يقضي به من خارج ا

قيق اانسجام  فهدف رص على السيادة والعمل على  و التعبر وا القضاء م يعد 
و  ذا القضاء  اسق بن احاكم  الداخل وحسب حفاظا على وحدة الدولة وإما أن يكون  والت
ل لضرورة إقامة  ا زاع وتطبيق القانون الطبيعي على العاقة دون  القضاء الطبيعي للفصل  ال

اسق مع سيق  الت قيقا لفكرة التعاون القضائي الدو . فمن الت ارج كما  الداخل  احاكم  ا
دما تصيغ  الداخلي بن قضية والقوانن. فالدولة ع سيق الدو بن ا قضية والقوانن إ الت ا

خرى. م يعد قواعد الصاحية القضائية ا الدول ا رد تأكيد سيادها  ساسي   دفها ا

                                                           

ليزية على الروابط التالية:23ص  امرجع نفسه ، 1  حكام مكن ااطاع عليها باللغة اا  . ا

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030400a1.html 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030317a1.html. 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030400a1.html


 

 

ساسية احافظة على  دافها ا زاع إما يكون من أ ا  حل ال دما تضع قواعد كما أها ع
ارج على الداخل، بل أن  الك دائما انعكاس من ا البعد الدو للعاقة القانونية امطروحة، فه

لي ية امعتمدة    ذا اانعكاس قد يصل إ حد  داة الف زاع عن توسل تلك ا قاضي ال
زاع وذلك من خال كم ال دما تكون  اإرشاد إ القانون الذي  أعمال قواعد مادية مباشرة ع

 1ي القانون الطبيعي لتلك العاقة.
تلقائية ،ليس  ي  قواعد عفوية التجارية الدولية امعروفة  باسم قواعد اانكوترمز الصيغ        

طراف امتعاملةمن حيث نشأها وحسب وإما أيضا من حيث   ماءمتها  و استجابة ا
ذ  وساط التجارية الدولية، كما أها قواعد  دولية ، عامية وموحدة.  شأ  ا للمشكات ال ت

ها رغم ااختاف  مدى صوصية اإلزام  مصدرا مهما يعتمد   اميزات جعلت م اتصافها 
ديد ااختصاص القضائي وتفسر التزامات  أطراف العقد. عليها  

 

مية قواعد اانكوترمز في تحديد ااختصاص القضائي:  -أ  أ

وربية          إطار وضع قواعد موحدة  لتحديد ااختصاص القضائي صدر عن اجموعة ا
ظيم رقم:  ظيم بروكسل 1002ديسمر  11امؤرخ   44/1002الت  وامسمى بت

(Règlement Bruxelles I )فيذ  وامتضمن قواعد ديد ااختصاص القضائي ، وااعراف وت
حكام  امواد امدنية والتجارية.  2ا

ص امادة            ظيم على أنه:2-2ت ذا الت ظيم، ما م يتم « ب من  ذا الت غراض تطبيق 
فيذ االتزامات:  ااتفاق على غر ذلك، فإن مكان ت

 يتم فيها اوجب العقد تسليم البضائع......"  عقد بيع البضائع: الدولة العضو، ال -

                                                           

صور، ا 1   امرجع السابق.لقاضي سامي م

ظيم  باللغة الفرنسية على الرابط  2   مكن ااطاع على الت
http://www.euro-arbitration.org/resources/fr/brussels_convention_fr.pdf 



 

 

ري، يتم اقتضا تعين امكان الذي يقوم         ديد مكان التسليم  عقد البيع الدو جو إن 
و تسليم البضاعة، كما يقوم فيه امشري بتسلم  م التزام له على اإطاق و فيذ أ فيه البائع بت

 ل للمخاطر من طرف إ آخر.البضاعة مع ما يصاحب ذلك من انتقا

تقل اوجبه          تلف عن وجهة البضاعة ، حيث أن لأول قيمة قانونية ت إن  مكان التسليم 
ضرار ال قد تصيب البضاعة من البائع إ امشري وبذلك فهو  امخاطر امتعلقة بالتلف أو ا

كون امكان البضاعة ا تعدو أن ت يشر إ مكان التسليم القانوي للبضاعة،  حن أن وجهة
الذي يتم فيه التسليم امادي والذي ا يكون  عادة  البيع الدو  من طرف البائع بل من طرف 

اقل.  1ال

ة          ا لس ص اتفاقية فيي د تسليم  32 امادة  2910ت على أن التسليم من البائع يتم ع
يل على قواعد  البضاعة إ أول ناقل ما م يتم ااتفاق ذا ما  على خاف ذلك ، و

د  أ زمر اانكوت تلف معه  مكان التسليم   4ال نظمت التسليم  الب من كل صيغة بشكل 
 حسب الصيغة امستعملة.

ه إحدى الصيغ ال  زمر يتم تب قواعد اانكوت           عقد البيع الدو من خال تضمي
ديد مكان التسليم القانوي بدقة اقتضى أعدها غرفة التجارة الدو  م ميزاها  لية وال يعتر من أ

د أ  تقل امخاطر من البائع إ امشري كما سبقت اإشارة  4الب من كل صيغة، والذي اوجبه ت
 إليه.

من شأنه أن يزيح أي التباس  زمر إن التحديد الدقيق مكان التسليم اوجب قواعد اانكوت       
ديد مكان انتقال امخاطر. ية    صوص اختاف القوانن الوط

                                                           
1 Christoph Martin RADTKE,  Revue Lamy Droit  Des  Affaires, n° 64 , publié sur Internet sur le 
lien http://www.lamy-associes.com/fichiers/publi/207_1.pdf 



 

 

وربية  1020فيفري  12وبتاريخ:  Car Trim 1 قضية          كمة العدل ا  علىأجابت 
اء على مكان التسليم بأن:  التماس تقدم به قضاة أمان لتحديد ااختصاص ب

اء على مضمون العقد. - دد ب ب أن   مكان التسليم 

ت  - و امكان امادي الذي  توضع فيه البضاعة  دد العقد ذلك، فإن مكان التسليم  إذا م 
 تصرف امشري.

 استبعاد اللجوء إ القواعد امادية. -

د البائع إ         ويل البضاعة من ع و  دف كل عملية بيع  ذا بان  ا  بررت احكمة قرار
و ما ا يتحقق بطريقة هائية.  امشري و  كاملة إا بوصول البضاعة إ وجهتها ال

ذا القرار تتضح جليا أمية التفرقة بن مكان التسليم ووجهة البضاعة، ففي البيع الدو         
قل البضاعة ا مكن تصور استمرار مسؤولية البائع إ غاية وصول  اقل ل الذي يقتضي تدخل ال

هائية إذا قل.  البضاعة إ وجهتها ال و من قام بإبرام عقد ال  2كان امشري 

ه        اء على ما تضم وربية  حددت مكان التسليم ب كمة العدل ا د أن  ال   قضية ا
إا أها  حكم آخر  قضية  زمر العقد ، وإن م تشر صراحة إ قواعد اانكوت

ELECTROSTEEL    أقرت أن الصيغ التجارية للغرفة التجارية الدولية مثل جزءا من مارسات
اء على مكان التسليم طبقا للمادة   ديد اختصاص احكمة ب التجارة الدولية مكن على أساسها 

ظيم بروكسل .2-2  ب لت

مية قواعد اانكوترمز في تفسير التزامات اأطراف  -ب   أ

                                                           

مانية  C-381- 08قضية رقم  1  وائية للشركة اايطالية    Car Trimقامت الشركة ا ببيع مكونات أكياس 
KeySafety  وذلك باستعمال امصطلح التجاري« franco usine » دما قامت ال شركة اايطالية بفسخ العقد ، ، ع

ظر أن  وربية  لل كمة العدل ا خر بتوجيه طلب إ  ذا ا ماي لطلب تعويضات، فقام  مانية إ القضاء ا أت الشركة ا
يع البضاعة أو اكان تسليمها.    ااختصاص يتحدد اكان تص

2   Christoph Martin RADTKE, op.cit  



 

 

 حال عدم  -اانكوترمز أميتها لتفسر التزامات أطراف البيع الدو تستمد قواعد       
ا ال تعرف صراحة امارسات  –توضيحها  العقد  من اعراف امادة التاسعة من اتفاقية فيي

ذا امبدأ  العديد من  سد  التجارة الدولية كمصدر مكمل ومفسر التزامات كل طرف، ولقد 
حكام القضائية.  ا

تضمن العقد امرم بن طر البائع  ELECTROSTEEL 1 القضية امشهورة باسم        
زاع "   delivered free Ex our business premises  وامشري عبارة "  دما نشأ ال ، وع

وربية ال فسرت الصيغة امستعملة  كمة العدل ا أحالته احكمة اايطالية ال رفع أمامها إ 
ي الصيغة "   قرب إ حيثيات العقد و اء على صيغة اانكوترم ا " طبعة   Ex-Worksب

د أ  1020 ص  الب ل البائع. 4، ال ت  على أن التسليم يتم  

وربية  حكمها أن الصيغة امستعملة  العقد وإن كانت ا مثل         لقد اعترت احكمة ا
يل إليها ولو م يتضمن العقد اإشارة إ ذلك.   2إحدى صيغ ااتكوترمز  فإها 

وربية  قضية أخرى         كم عززته احكمة ا   francoحن فسرت العبارة " 3ذا ا

frontière italienne  "بااعتماد على  صيغة اانكوترم    "Ex-Works  "  وأقرت أن التسليم
اء على نص امادة  ل البائع ب يل على مارسات التجارة  23يتم   ظيم بروكسل الذي  من ت

طراف.  الدولية لتفسر إرادة ا

كمة سويسرية          ذا اإطار اعترت  قواعد اانكوترم أن "   1009جانفي  11 
طراف " ود العقد فإنه مكن ااعتماد عليها كقواعد لتفسر التزامات ا ،  4ح لو م تضمن  ب

                                                           

مل رقم  1  ضد  EDIL CENTROرفعتها الشركة اايطالية   1022جوان  09بتاريخ  C- 87/10 القضية  ال 
 .  ELECTROSTEELالشركة الفرنسية 

 القضية مكن ااطاع عليها عر الرابط  2 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0087&from=FR 

  1022مارس  11بتاريخ   10-  16.993رقم  قضية 3 

كم باللغة الفرنسية على الرابط 4   http://cisgw3.law.. pace.edu/cases/090128s1.html  نسخة من ا

http://cisgw3.law/


 

 

ية بتاريخ  تي كمة أرج بتفسر التزامات طر العقد على أساس  1003جويلية  01كما قامت 
ددة  FOBالصيغة  ية صيغة  تاج أنه مكن ، ما مكن ااس1بالرغم من عدم تضمن العقد  ت

ص عليها مع مراعاة أن  استعمال قواعد اانكوترمز لتفسر التزامات أطراف العقد  حال عدم ال
2تكون الصيغة امستخدمة للتفسر تتوافق مع مقتضيات العقد أو التعامات السابقة للطرفن.

  

 موقف القضاء الجزائري  من عادات وممارسات التجارة الدولية:ثالثا : 

زائري  امادة التجارية و          ث طويل  قرارات احكمة العليا امتعلقة بااجتهاد ا بعد 
ة  ، م ترد أي إشارة مباشرة أو غر مباشرة لقواعد 1022إ غاية  2910البحرية من س

من 3لتسليم اانكوترمز . وإما وجدنا بعض ااجتهادات امتعلقة بإعطاء تعريف  قانوي لالتزام با
زائري ، و عثرنا على اجتهاد قضائي متعلق  290خال تفسر نص امادة  من القانون البحري ا

دات ام ديضوع العمل بصيغة تسليم امست للقواعد و العادات  ختلف عن صيغة ااعتماد امست
اصة بالوفاء بالديون  ة عن امبادات امألوفة اموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية ، ا ا ال

زائري يعرف بالعادات و 4التجارية الدولية  تاج أّن القضاء الوط ا ا لاست ذا القرار دفع  .
عراف ال  تهاا غرفة التجارة الدولية ، و اا أن قواعد اانكوترمز من عادات التجارة الدولية  ق

رف ها  حال وضعت بن يديه قضية ال صاغتها ذات الغرفة ، فإّن القضاء الوط قد يع
تتضمن تلك القواعد . فراا عدم وجود إشارة مباشرة أو غر مباشرة لقواعد اانكوترمز  
زاعات امطروحة أمامه،  فاختيار  وع من ال ذا ال زائري راجع  انعدام  ااجتهاد القضائي ا

القضاء الوط لفض نزاعاهم جعل من متعاملي التجارة الدولية اللجوء إ التحكيم بدا من 
هااعراف بقواعد اانكوترمز  التحكيم  علالبديهي أن    القضاء الوط . أكثر م

                                                           

ليزية على الرابط 1  كم باللغة اا  lhttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/030702a1.htm  نسخة من ا
2  CNUDCI ,op.cit, P 70 

. و القرار رقم  21ص  26، عدد  2999، نشرة القضاة ،  14ي06ي2992الصادر بتاريخ  220392القرار رقم  3
 . 231، ص  3، العدد  2994، اجلة القضائية ،  2994ي02ي22الصادر بتاريخ  221313

لة احكمة العليا ،  1006ي 02ي04الصدر بتاريخ  322392القرار رقم  4   312، ص  1، العدد  1006، 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثاني :

 لصيغ التجارية الدوليةمضمون ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
صى من عقود امبيعات التجارية الدولية ،           ري تطبيق قواعد اانكوترمز  عدد ا 

وية ال  ل البيع ، ، و البيوع ا قل البحري للبضائع  ا بكل من عقود ال فيذ حيث يرتبط ت
قل الري ، بالش ل التعاقد ، و ببعض البيوع امرتبطة بال وي  قل ا ات أو ترتبط بعملية ال اح

ديد التزامات طر عقد البيع التجاري  ديدية . قواعد اانكوترمز تركز على بيان و  السكك ا



 

 

خطار . فهدف  إ اإشارة، فقد يأخذ ها الطرفان مع  ل البيع ضد ا التأمن على البضاعة 
ديد  ظيم و  و ت  البائع و امشرى  البيوع الدولية . التزاماتتلك القواعد 

كما سبق و أن أشرنا إليه  جزئية نطاق الصيغ التجارية الدولية من حيث االتزامات            
ا  ا . و عليه ارتأي ة دون غر ظيم التزامات معي ظمها ، فإّن غرفة التجارة الدولية خلقتها لت ال ت

ذا الفصل  اول إتقسيم  ول االتزامات الرئيسية ال نظمتها الصيغ  مبحثن نت و  ،  ا
خرىاالتزامات امبحث الثاي   ليها فقط الصيغ دون تفصيلها .ال أشارت إ ا

 

 

 

 

 

 

 

 
 المبحث اأول :االتزامات الرئيسية التي 

 نظمتها قواعد اانكوتيرمز



 

 

ا  تج أنأما سبق مكن ل مضمونا خاصا بالعملية القانونية للبيع  لقواعد اانكوترمز ن نست
ذ كعقد ناقل للملكية بسبب اعتبار  ا  اوله  دراست خر الذي م نت ذا ا التجاري الدو ، 

رج من نطاق قواعد اانكوترمز ، و  بتسليم   أولاعترنا كعقد يسمح  مقام  إمامسألة املكية 
 هذ امسألة. اإمامحاولت قواعد اانكوترمز  مضموها  أينالبضائع 

ري  قواعد اانكوترمز ،        صر جو و مثل الفعل الرئيسي الذي يبدأ و مع التسليم ع
تلف امصاريف امتعلقة بالبيع ا االتزام بالتأمن  1من خاله انتقال امخاطر و كذلك  ، كما أّن 

 إمامعد ااانكوترمز التزاما رئيسيا  بعض صيغها . أما تسليم الوثائق و الذي اعترته قوا
اولتها قواعد اانكوترمز  ميع صيغها . اإدارية اإجراءات  ي من االتزامات الرئيسية ال ت

ذا امبحث االتزامات الرئيسية ال نظمتها قواعد اانكوترمز من          اول   ت و عليه س
فصل خ مل امصاريف ، كذلك س ا عن االتزام بالتسليم ، م انتقال امخاطر و  ال حديث

خر، و   اإدارية اإجراءات إماماالتزام بتسليم الوثائق و  اول االتزام بالتأمن .  ا  نت

 

 : االتزام بالتسليم اأولالمطلب 

د  امقابل  العديد من  2للتسليمو قواعد اانكوترمز م تعط أي تعريف          لكن 
ذا اجال .  امقاربات الفقهية  

ة  إبالعودة  ا لس نصًا يعرف بدقة  أيضام تتضمن  أهاد  2910نصوص اتفاقية فيي
اي خرة تعريفاً للتسليم 3مفهوم التسليم ، كما فعلت اتفاقية ا ذ ا ، وذلك  4، إذ وضعت 

                                                           
1ANTOINE HELOU, Op.Cit, P 54. 
2ANTOINE HELOU , op.cit., p54. 

اي   3 قوات امادية ُالقانون اموحدأ . 2964ونقصد بذلك اتفاقية ا  بشأن البيع الدو للم
607 Bernard Audit, La vente internationale, de marchandises, L. G. D. J. Paris, 1990, P. 80.  



 

 

و من ص على أن التسليم29امادة ُ الفقرة ا ها و ال ت . 2إعطاء شيء مطابق للعقد"1أ م
 بأنه : "يتكون التسليم من تسليم البضاعة اا يتفق مع أحكام العقد" . 3ويرمه البعض

ا الفقه و  امتعلقة باالتزام بالتسليم فهي عديدة ، فيعرفه البعض أ  ما التعريفات ال أورد
ه من السيطرة عليهبأنه "دفع الشيء  ت تصرفه ، أي مكي واانتفاع  امبيع إ امشري ووضعه 

ب إ أن االتزام 4به" ب البعض اآخر إ وضع تعريف مقارب للسابق، يذ .  حن ذ
ت تصرف امشري" و "وضع البضاعة   . 5بالتسليم 

ين وفقاً ا  ب البعض اآخر من الفقهاء إ أن للتسليم مع و ويذ ول :  ا ، ا تفاقية فيي
يازة امادية الفعلية  اولةأ ، أي ا و ُام ت تصرف امشريأ ، والثاي  ُوضع البضاعة 

ة 6للبضاعة ذ س ذ امعاي تتوافق مع مع التسليم الذي استعملته قواعد اانكوترمز م .2936 
خرة أكدت ،  ذ ا ب أ حيث ان  كعقد    إمان يعتر البيع كعقد ناقل للملكية و أنه ا 

                                                           

1Delivery consists in the handing over of goods which conform with the contract  " 
ص أنه يعرف التسليم  ذا ال ظر   ذا ، وا يوجد Handing Overبعبارة  Deliveryواملفت لل أي فرق بن 

ذا يعد من  ليزية و اللغة العربية " التسليم " بأنه "تسليم بضاعة "، و ذ العبارة ، فكاما يع  اللغة اإ امصطلح و
 قبيل تفسر اماء باماء.

مود مر الشرقاوي ، ا  212ص امرجع السابق ،،لعقود التجارية الدولية د. 
رة ،    2 هضة العربية ، القا د 2996د. رضا عبيد ، دراسة  القواعد اموحدة  البيوع الدولية ، دار ال ، ص  229، ب

239  . 
امعة   3 ا عبداه خليل ، التزام البائع بالتسليم  عقود الدولية ، رسالة ماجستر مقدمة إ كلية الدراسات العليا ، ا لي

ردنية ،   .  2 ، ص 2992ا
 .  393ص  امرجع السابق،ثروت حبيب ،   4
قوق ، جامعة   5 مود عبدالعزيز ، االتزام بامطابقة  عقد البيع الدو للبضائع ، رسالة دكتورا مقدمة إ كلية ا د. مال 

رة ،   .  26، ص  2992-2996القا
 .212، ص امرجع السابقطالب حسن موسى،    6



 

 

امشري ، فالبائع ملزم بوضع  إمن البائع   1باانتقال امادي للبضاعة أوليسمح  مقام 
ت تصرف امشري وفقا لطبيعة مصطلح البيع امستعمل  . 2البضاعة 

تقدم البضاعة  أينر ، التسليم امباش 3قواعد اانكوترمز ميز بن نوعن من التسليم   
 .4للمشري  حد ذاته

فيذ   و التسليم الغر مباشر أين تقدم البضاعة لشخص وسيط يقوم البائع من خاله بت
ا أخذت بالتسليم امباشر والتسليم الغر مباشر ، حيث إن  5التزامه بالتسليم .كذلك اتفاقية فيي

ها على بيان امع ااتفاقية وإن م تضع تعريفًا عامًا للتسليم إا  أها حرصت  مواضع متفرقة م
ه ين ، فالتسليم إما أن يكون تسليما ماديا ُمباشرا أ أو 6امقصود م ي تقصد به أحد مع و

وياً ُ غر مباشر أ .  تسليماً مع

و       لة ا ا من الو التمييز بن التسليم امباشر و الغر مباشر بسيط ، لكن   نّ أقد يظهر ل
مرحقيقة  هما ا يتعلق بالتدخل امؤقت للغر و  نّ أ ا د  إماالتمييز بي ليه إبالدور الذي قد تس

                                                           
1ANTOINE HELOU , op.cit., p 54 

ة  2  نكوترمز لس  Incoterms 2010, Op.Cit .2010أنظر االتزامات ال جاءت ها نسخة قواعد ا
3 Yves DERAINS , Transfert des risques de livraison , in la convention de vienne sur la vente 
internationale et Incoterms , coll droit des affaires ,LGDJ,1990 , p130. 

يازة امادية الفعلية للبضاعة وتستعمل للدالة على ذلك  4 عبارة ونقصد أحيانًا بالتسليم امباشر أو القبض الفعلي ا
handingover  أوremettre  ، يثم مد   . 23سابق ، ص ال جعر ام.  د.سعيد 

ا إ ذلك  امادتن ُ 5 ت تصرف امشري ، وقد أشارت اتفاقية فيي رد وضع البضاعة  أ و 32نقصد به أحيانًا أخرى 
ذا امع عبارة :69ُ  أ . وتستعمل للدالة على 
"Placing the goodsat the buyer’sdispasal  "وذلك  اللغة اانكليزية ، أو "Mettre les 

marchandises a la dis position de l’acheteur وذلك   اللغة الفرنسية . و من اانكوترمز ال ، "
و اانكوترم ا مثاا عن التسليم الغر مباشر  يث انه  البيع  CIFضربت ل  ،CIF  از التسليم يتعن على البائع إ

اسب للمبيع  ، فلو كانت البضاعة سريعة  قل ام اقل بعد أن يقوم باختيار ال قل ، وتسليم البضاعة إ ال إبرام عقد ال
اية خاصة فابد من مراعاة ذلك . اجة إ ع و ، وإذا كانت  اسباً ، فقد يكون من ااحسن نقلها با  وحجمها م

ا .  أ69،  62، 32وذلك  امواد ُ  6   من اتفاقية فيي



 

 

يف التسليم اباشر  إرادة  إغر مباشر يعود  أوالصيغة امختارة من قبل طر العقد ، فتص
م اطراف العقد من خال ها عقد م للصيغة ال سيتضم  . 1اختيار

بطريقة غر مباشرة يشرط أن يكون  أوولكي يعتر انه م تسليم امبيع سواء مباشرة  
ول  تفع به اانتفاع امقصود من غر أن  ًا من حيازته حيازة يستطيع معها أن ي امشري متمك
يث يستو على  يازة فعًا إ امشري ُمادياًأ  تقل ا حائل دون ذلك ، ولكن ا يشرط أن ت

ذا ااستياء فإن البائع يكون قد نفذ التزامه امبيع استياًء ماديًا ، فما دام امشري متمك ًا من 
السبب  ذلك إ أنه إذا كان التسليم التزاماً  ، ويرجع2بالتسليم ، ح لو م يستوِل عليه أبداً 

و حيازة امشري بالفعل للمبيع التزام  ذمة امشري ، وا يلزم لتمام   ذمة البائع، فان التسلم و
 .3تسلمالتسليم حدوث ال

نه بالرغم من عدم إيراد تعريف  ذا الرأي الذي أورد الفقه جدير بالتأييد  ونعتقد أن 
للتسليم  قواعد اانكوترمز و ا  ااتفاقيات ، فإنه يكون قد أخذ موقفًا وسطًا بن 

و نق اط التسليم  ا قدم يرى أن م ل التشريعات امختلفة من تعريف التسليم ، وذلك بن ا
يازة ُالسيطرة الفعليةأ ا حديث يرى أن التسليم يكون بالتمكن من التصرف  4ا ، وبن ا

ل البيع.   بالشيء 

غرا ، حيث  أساسيعلى العموم  قواعد اانكوترمز، التسليم مرتبط بشكل  بالعامل ا
صر رئيسي  امصط نّ أ وان ليإلح التجاري و يتم عموما اإشارة مكان التسليم ع ه  ع

                                                           
1 Yves DERAINS ,op.cit., p 131. 

هوري، ا  2  . 306، فقرة  امرجع السابقلوسيط  شرح القانون امدي ، د. عبدالرزاق الس
ذا ما أشارت إليه امادة ُ  3 ا ، حيث نصت على انه"23و ذ  أ من اتفاقية فيي ب على امشري اوجب شروط العقد و

 ، أن يدفع من البضائع وان يستلمها " .ااتفاقية 
اولة من يد إ أخرى ، للمزيد راجع    4  كما  القانون الروماي مثًا كان يتم التسليم بفعل مادي بام

شر والرمة ، جامعة اموصل ،  امعية للطباعة وال افظ ، تاريخ القانون ، الدار ا اشم ا داوي و د.  يب ال د. آدم و
 .  222ص،   2919



 

 

ساسة اآنفهو مثل ما يسمى  اانكوترم قطة ا ، حيث يتحمل البائع امخاطر و امصاريف 1بال
 .2غاية مكان تسليم البضائع  إامتعلقة بالبضاعة 

يث  كذلك التسليم         قواعد اانكوترمز ميز بن عامل زم  نّ أمرتبط بعامل زم مزدوج ، 
ت تصرف امشري  تقدم فيه  أورئيسي و امتمثل  وقت التسليم الذي تصبح فيه البضاعة 

اقل ، و عامل زم تكميلي و امتمثل  اجل التسليم  أوالبضاعة للمشري  يكون فيه  أينال
فيذ التزامه  را على ت ددا لذلك  أجااانكوترمز ا تفرض مباشرة قواعد  نّ أمع العلم 3البائع 

ونه  عقد البيع  ديد ذلك من خال شرط يضم طراف العقد  من خال  أولكن مكن 
 . 4القانون الواجب التطبيق على البيع  حالة سكوت العقد

صلي لقواعد اانكوترمز يم واسعة ا مثل  كذلك امضمون ا يتميز باستعمال مفا
  » appropriée façon «6عبارة  أو » bonne réputation «5مبادئ قانونية معروفة مثل عبارة 

و  إ ا ، و قد اعتر جانب من الفقه غر ذلك من العبارات ال استعملتها الصيغ  ب ذ  نّ أد
سد ما يسمى بالتوحيد القانوي لصياغة االتزامات امفروضة على اطراف البيع يم  .  كما 7امفا

تجه  اممارسات إتتضمن الصيغ التجارية إحالة  ذا ما نست ة و العادات و  من مقدمة صيغ س
دد  نّ أحيث صرحت  2936 اء  اصة اي ة مطلوب  أواستعمال العادات ا حالة   ارة معي

ا اطراف العقد بإرادهم أوكانت مثل قاعدة موحدة   C&F  ،CIF، كذلك الصيغ 8اختار
،Franco wagon   زئيات يل  بعض ا ا عبارات  ود عراف و  إ، استعملت  ب ا

                                                           
1 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme,op.cit,  p 253. 
2 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme., op.cit ,p 227. 
3 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme,op.cit , p 254 . 

ا . 33مثا نص امادة  4  من اتفاقية في
د   CIFالصيغة  5   A 3 الب
د   FOBالصيغة  6 د  EXWكذلك الصيغة    B3و   B2 الب  . B3 الب

7 Jean GUEDON , in les Incoterms , Chroniques et communications , le long courrier , Bull.n.25 , 
novembre – décembre 1996 , p 37 . 
8 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme,op.cit, p 273. 



 

 

ذا CCIلكن غرفة التجارة الدولية 1العادات  د قدر امستطاع من  اسبات عديدة ا حاولت  م
وع من اإ لق نوع من عدم  أهاحالة على اعتبار ال منقد  د تطبيق القواعد ، ال ا قانوي ع

عراف سيغر  االتزامات ال تفرضها قواعد اانكوترمز اإحالة نّ أحيث    2للعادات و ا
 العرف . أواحد اطراف العقد ا يعلم بالضرورة بتلك العادة  نّ أحن 

 

 توزيع المصاريف، و التأمين، انتقال المخاطر  :الثاني المطلب 

صلي للصيغ التجارية يتميز بالدور الرئيسي مفهوم التسليم الذي اعرف        امضمون ا
دد ، فالتسليم ليس فقط مع مادي و  ديد التزامات  إماايساعد  إماله اع قانوي   

ظام قانوي  مل امصاريف  فاصبح التسليم مثل عاما مركزيا ل امتعاقدين كانتقال امخاطر و 
 .3للبيع التجاري  ظل الصيغ التجارية 

 : انتقال المخاطر أوا

هائي  اإبرامبعد  إاعقد البيع ا مكن ادراك مفهوم انتقال امخاطر  إعداد مراحل  ال
طراف للعقد، حيث انه  ب على ا ذ امرحلة  لوجستيكي يتمثل  نقل و  ن يقوموا بعملأ 
اء الصيغة أذ إتسليم البضاعة .  ع أ  EXWنه و باستث ين يتم فيها التسليم  مكان تواجد مص

 إن تسلم أامقابل العديد من امخاطر قبل  ن تسافر و تواجه أالبائع ، فيجب على البضاعة 
طر. 4ليهإامرسل   . فببداية عملية التسليم يبدأ عامل ا

                                                           
د   Franco wagonالصيغة   1 د  C&F، الصيغة  A3 الب د   CIF، الصيغة  A1 الب  .  A3 الب

2 Charles DEBATTISTA , Incoterms and Documents , in Incoterms in Practice , pub .n. 505, 
1995,p 45 
3 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme, op.cit , p 271. 
4 ANTOINE HELOU, Op.cit, p 56. 



 

 

ادث اتل         ب على امشري اجرد مام عقد البيع ، فان تعرضت البضاعة  ن أفها فهل 
ها  و حر  ذلك ، و أيدفع م ل مكن له اسرجاعه؟ إم  فهذا السؤال ن كان قد دفعه من قبل 

 البائع غر قادر على إمام التزامه بتسليم الشيء امبيع. نّ أيطرح نفسه على أساس 

 مفهوم انتقال المخاطر :-1

ا ُ          ذ امواد ما تعلق بانتقال امخاطر ، 202تتضمن اتفاقية في ا من  أ مادة، وما يهم
دا اموضوع  باب مستقبل جالباب الرابعى و الذي يشتمل علي امو  ت ااتفاقية  اد من وقد عا

ذ امواد أحكاما لتطبيقها ،إا إذا نص العقد ،أو  استقرار العرف 20 -66ُ أ ،  وتتضمن  
الفها   . 1علي ما 

دث للبضائع بعد اهاك أو الضرر الذي  نّ أ ىأ من ااتفاقية عل66قد نصت امادة ُ
عله  حل من التزامه بدفع  الثمن ، ما م يكن اهاك  أو التلف  إانتقال التبعة  امشري ا 

ظر مل التبعة بال ص يقتصر علي بيان  ذا ال ا عن فعل البائع أو تقصر .و امشري  إ نا
و من امادة ُ سبة  للتبعة ال يتحملها البائع فتجيب عليها الفقرة ا ، أما بال " أ بقوها36وحد

حكام ااتفاقية عن كل عيب  امطابقة يوجد  وقت  انتقال  يسأل البائع وفقا لشروط العقد وا
ص امادة ُ أوتبعة اهاك  د البائع ، فهو الذي يتحملها طبقا ل  أمن36التلف وا تزال التبعة ع
ذا ما اذا وقع اهاك بعد انتقال التبعة للمشري ، فإن التبعة تكون أااتفاقية  ،  خرعلي  وفقا  ا
ص امادة ُ ا 66ل ن بصدد  .2أال 

اد امخاطر        طر ح يتم إس احد اطراف عقد  إميزت قواعد اانكوترمز بن نوعن من ا
ة  قل . فلقد استعملت صيغ س عبارة  2936البيع ، امخاطر امتعلقة بالبضاعة و تلك امتعلقة بال

                                                           
ذا اموضوع تبعة اهاك 1 انتشار التأمن ، اذا تستقر التبعة  هاية امطاف على شركة التأمن غر أن  –و ما يقلل من أمية 

ق بامط ديد صاحب ا  البائع أو امشري . –البة ذا الواقع ا يزيل أمية اموضوع ، اذا هذا اموضوع أمية واضحة  
سن شفيق نفس 2 مم امتحدة للبيع الدو للبضائع، امرجع السابق،د .   . 109ص  اتفاقية ا



 

 

ها  أيةلكن م تقدم 1س البضاعة "ن مأ" امخاطر ال مكن  دثت ع تفاصيل حوها ، كذلك 
ة  د  1000صيغ س اطر  أينمن كل صيغة،  A5 الب مل ميع  فرضت مسؤولية امصدر  

ظة تسليمها دون  إالتلف الذي قد مس بالبضاعة  أوالضياع   أيةن تعطي كذلك أغاية 
 ن يبحث عن ذلك .أعلى الفقه  إاتفاصيل حول ذلك فلم يكن 

ن مس البضاعة ، الضياع التام أمن امخاطر مكن  أنواعو هذا فقد ميز الفقه بن ثاثة 
يازة امشري ها أوللبضاعة ، تلف   .2نقصان البضاعة ، و التأخر  وصول البضاعة 

قل م يت ها الفقه و على خاف امخاطر امرتبطة بالبضاعة فان تلك امتعلقة بال حدث ع
 أشارتو اكتفى فقط باإشارة عموما للمخاطر دون ذكر مضموها ، لكن قواعد اانكوترمز 

مل امصاريف  إبطريقة غر مباشرة  قل حن فرضت على امشري  امخاطر امتعلقة بال
ة  ذ س ذا دون تغير م قل بعد مام عملية التسليم و   .3 2936التكميلية لل

تبه أ ب        طر يكون   نّ أ إن ن اد ا طر ليس له نفس مع امسؤولية ، فإس مفهوم ا
فيذ العادي لالتزامات ديد احد طر عقد البيع الذي يتحمل عدم الت خر قصد  ذا ا 4ا  .

ه نّ أيع  فيذ العقد لك و السبب  عدم ت ق  ذلك الطرف  يتحمل نتيجة ذلك مع احتفاظه با
فيذ  م  .5ارسة دعاوى الرجوع على امتسبب  عدم الت

ول متعلق بتمام     ص شروط انتقال امخاطر وفقا لقواعد اانكوترمز فهي ثاثة ، ا فيما 
يار .  أواالتزام بالتسليم ، الثاي بتمييز   تفريد البضاعة و الثالث متعلق بزوال ا

دد انتقال امخاطر ، أاك العديد من العوامل ال مكن : التسليم-أ  أوعقد البيع  إبرامن 
ن كانت الصيغ التجارية قد ركزت على مام االتزام بالتسليم  وحد  إ.و 6التسليم  أوانتقال املكية 

                                                           
ال  الصيغة   1 و ا د » FAS  «كما  ة   A2 الب 6 مصطلحات التجارة لس 91.. 

2 Carol XUEREF, op.cit., p 136. 
3 Jan RAMBERG , Guide des Incoterms 2000 , pub.n . 620, 2000, p 36. 
4 Emmanuel. J, Les incoterms étude d’une norme du commerce international, op.cit , p 259 .. 
5 Jean GUEDON , op.cit , p 16. 
6  Bernard AUDIT , Op.cit , p 87. 



 

 

 من الفقه التسليم بانتقال املكية ح يتم 2فقد ربط البعض 1انتقال تبعة اهاك أساسيكشرط 
ق نّ أيرى  أينذلك ،  و ذلك الذي روعي فيه امقصود بالتسليم الذي ي ملكية  نّ أل امخاطر 

 .3امشري  إالشيء امبيع قد انتقلت 

  أقصتقواعد اانكوترمز مسكت بالتسليم لتحديد انتقال امخاطر ، و هذا تكون قد 
ة  أوكل من انتقال املكية  ل  2936انعقاد العقد لتحديد ذلك . ففي س ذا ا م تأصيل 

ية لول ال وضعتها بعض القوانن الوط فظت بعض  4الذي اصطدم اجموعة من ا ،حيث 
ة  د تصويتها على صيغ س ية لغرفة التجارة الدولية ع  .29365اللجان الوط

فيذ    أواذا كان انتقال امخاطر مرتبط باالتزام بالتسليم  قواعد اانكوترمز ،فهل سوء ت
ذا االتزام قد يعرض عملية انتقال تبعة اهاك؟ فيذ   غياب ت

                                                           
1 Emmanuel. J, Les incoterms étude d’une norme du commerce international, op.cit ,p 259 . 

ذا ما اقر نص امادة - اك امبيع بالتسليم فقط .      369و  زائري اين صرحت بارتباط تبعة  ن امدي ا  من التق
هم سليمان مرقس 2 رة،  -، شرح القانون امدي، العقود امسماة عقد البيعمن بي اشر عام الكتب، القا ة ال الطبعة الرابعة، س

 .362، ص 2910
" ا مكن تصور ان القانون قد جعل من التسليم الشرط الوحيد انتقال تبعة اهاك من البائع ا امشري و يغفل  ذلك  3

فيذ انتقال املكية و التسليم و ليس التسلي قل املكية ، فجعل انتقال امخاطر ا امشري معلق على ت . م فقط االتزام ب
صول  فالتسليم الذي يتم قبل انتقال املكية ليس له أي اثر  نقل تبعة اهاك للمشري ، فقد ربط القانون تبعة اهاك 
و انتقال املكية اجرد العقد ا حن تسلم امشري إيا ، اما امال الذي م  التسليم او عدمه على اساس الفرض الغالب و 

تقل ملكيته اجرد اكه على مالكه و لو م تسليمه للمشري ،... و  امقابل ا يتحمل امشري تبعة  ت العقد تبقى تبعة 
لص فعا  قل املكية و ان املكية ا  اهاك قبل التسليم بالرغم من انتقال املكية ، فاالتزام بالتسليم متفرع عن االتزام ب

، جامعة تيزي للمشري اا بالتسليم ......."  امازوز  زائري، رسالة دكتورا لطيفة ، إلتزام البائع بتسليم امبيع  القانون ا
ة   .192، ص 1022وزو، س

اقل للملكية انتقلت تبعة  4 تقان بالعقد ، فم م العقد ال "  القانون الفرنسي يقضي بان ملكية الشيء و تبعة اهاك ت
اء على ذلك اذا م ااتفاق على تأجيل انتقال املكية كان اهاك على البائع اهاك ا امتعاقد ااخر باعتبار ما لكا ، و ب

 رغم تسلم امشري للمبيع..."
 .193أمازور لطيفة، امرجع السابق، ص 

5J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international, Op.cit, P 260. 



 

 

فيذ االتزام بالتسليم   أومرتبط بعدم احرام اجل التسليم ، فالتسليم امسبق  1سوء ت
فيذ تعاقدي . و قواعد اانكوترمز حددت انتقال امخاطر بلحظة امتأخر للبضاعة يعتر عدم ت

ظة التسليم تكون خارج 2التسليم  فيذ التعاقدي فان  جل،و  فرض عدم الت لذلك و احدد  ا
تقل مسبقا إا يصبح من الصعب معرفة  ذا  أون كانت امخاطر ت يتأخر انتقاها بسبب حدوث 

ظة و اجل التسليم  لل بن   .3ا

تج من صيغأمكن        و ال يكون فيها التسليم  ن نست الة ا غرفة التجارة الدولية انه  ا
و م ول  تاجن ، ا اك است ظة التسليم معرفة على  نّ أسبقا   أها بعض قواعد اانكوترمز 

غاية  إت تصرف امشري و بالتا يتحمل البائع امخاطر امتعلقة بالبضاعة وضع البضاعة 
ب فيها على امشري ال ن يتسلما و  امقابل امشري يتحمل تبعة اهاك من ألحظة ال 

ت تصرف امشري قبل 4اللحظة ال وجب عليه تسلمها ذ الوضعية وضع البضاعة  . لكن  
تقل يفرض  اجل التسليم ا و  5ليه امخاطر مسبقاإعليه تسلمها و بالتا ا ت تاج الثاي  .ااست

ظة التسليم بتقدم البضاعة للمشري  نّ أ اقل و بالتا  أوبعض قواعد اانكوترمز تعرف  ال
ا يتحملها امشري ، و  أوغاية تقدم البضاعة للمشري  إيتحمل البائع امخاطر  اقل م بعد ال
جلا تقدم البضاعة قبل  مل امخاطر مسبقا . ا  امتفق عليه ا يظهر انه يتعاكس مع 

                                                           
دث اثر  عدم انتقال امخاطر،اك من يعتر  1 فيذ االتزام بالتسليم و  و من سوء ت لكن ااخال باالتزام بامطابقة 

اء اك  دد  العقد ف تكونان يتمثل  استث و  تلف ماما عما  الة البضاعة ا  ذ ا انتقال امخاطر ا م ا مانعفي 
 امشري .

د مثا  2 د ات البائع، والمن التزام 4A الب ، وكذلك FOBوالصيغة  FASمن التزامات امشري،  كل من الصيغة  B5ب
ة  CIFالصيغة   .0262من قواعد اانكوترمز لس

د  الصيغة 3 ذا امبدأ  اء واحد على  اك استث ت  » EX Ship «لكن  اين تفرض على البائع ان يضع البضاعة 
ت  ديد اجل معن لذلك ، كما تفرض على امشري ان يتسلم البضاعة  اللحظة ال وضعت  تصرف امشري دون 

ظة ال توضع فيها  تقل امخاطر اوتوماتيكيا  ا يم التسليم امسبق او امتأخر و ت ال لتطبيق مفا تصرفه، و هذا ا 
ت تصرف امشريا  . لبضاعة 

4J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international ,op.cit. ,p 261 . 
تقل امخاطر   اذا قبل امشري تسلم البضاعة مسبقا فيجب تعديل عقد البيع باتفاق طرفيه 5 ا يصبح من الطبيعي ان ت ، و 

 مسبقا ا امشري .



 

 

الة الثانية للتسليم و ال يكون فيها متأخرا عن        ص ا جلفيما  احدد له فهي تشبه  ا
فيذ الب ذ الفرضية عدم ت فيذ االتزام بالتسليم .   د غياب ت ائع التزامه مادة انتقال امخاطر ع

فيذ بفعل  فيذ التعاقدي كان بسبب استحالة الت ع انتقال امخاطر اذا كان عدم الت بالتسليم ا م
تقل  نّ أ امشري ، حيث امشري  اللحظة ال يكون فيها غياب الفعل الذي  إتبعة اهاك ت

خر مكن فيها للبائع قام  ذا ا فذ التزامه. أبه  ذا االتزام كان بفعل أن ي فيذ  ما لو كان عدم ت
 . 1من البائع فامخاطر تبقى على عاتقه

در اإشارة       خر  و مكن امشري   إ ا يار  يار ،و امقصود با ما يسمى بزوال ا
ة  ن يفرض علىأتسليم كذلك . و هذا مكن للعقد و مكان ال 2ديد تاريخ التسليم من مدة معي

طر ا ة    و  تار من مدة معي تقل امخاطر امشرى تسلم البضاعة  تاريخ  ا ت لبائع بذلك و 
تقل ليه  ذلك التاريخ ، و اذا م يتسلم امشري البضاعة إ ليه إ تلك امدة فان امخاطر ت

 . 3اجرد انتهاء تلك امدة  أوتوماتيكيا

ب ح يتم انتقال امتعيين البضاعة :-ب و أخاطر  ن تكون البضاعة قد حددت وفقا ما 
و 4موجود  العقد  ذا  تعين و مييز البضاعة حيث يعتر عملية قانونية توضع من  إجراء، 

ا للعقد أوخاله البضاعة جانبا  ا  ا بأية وسيلة باعتبار ا عن غر  .5يتم مييز

رز ، القمح  نّ أا بد من اإشارة       وعها ُ كمية ا ددة ب لها أشياء  عقود البيع ال يكون 
ي  اصلها تستلزم إجراءات ها  .....أ  سم أكيد و بالتا ا  أهاعلى أساس  6لتعيي ليست 

ي نفسها احددة  العقد  نّ أمن التأكد  بد  . 1البضاعة التالفة 

                                                           
رة فان تعة اهاك تبقى دائما على عاتق إح و  1 فيذ االتزام بالتسليم من طرف البائع كان بسبب قوة قا ن كان عدم ت

 م امرجع التا  2220البائع . انظر اهامش رقم 
J.Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international ,op.cit. 262. 

 متها قواعد اانكوترمز باجل التسليم .ذ امدة  2
3Emmanuel Jolivet , Les incoterms étude d’une norme du commerce international, op.cit. 263 . 
4 Eisemann , Derains , op.cit., p 14. 
5 Yves Derains, Op.cit, p 132. 
6  idem 



 

 

، و عليه ميز الفقه  أنواعهول تعريف تعين البضاعة و قواعد اانكوترمز بقيت ساكتة ح        
دما توضع  دث ع بن حالة التسليم امباشر و الغر مباشر .  التسليم امباشر انتقال امخاطر 

اسب ها ها كذلك بالشكل ام ت تصرف امشري و بعد تعيي  التسليم الغر  أما، 2البضاعة 
اقل ي ا مباشر تقدم البضاعة لل اقل  إؤدي ضم تقل امخاطر لل ها و بالتا ت ،فامخاطر م 3تعيي

اقل فقط و  تقل بفعل تقدمها لل ها كذلك . إمات  لتعيي

  2212انتقال المخاطر في انكوتيرمز  أحكام -2 

ي كما سبقت اإشارة صيغ البحرية : في ال -أ ،  « FOB »  ،« CIF »ليه أربعة صيغ إو 

« C&F »و« FAS ». 
حاول            ذ الصيغ بداية بالصيغة  أحكامن نتبن أس على اعتبار CIFانتقال امخاطر  

قيق التوازن بن مصلحة  من اكثر الصيغ استعماا  معامات التجارة الدولية اعتداها أها  
ا الصيغة   .FASو  FOB، الصيغة C&Fطر العقد م بعد

  الصيغةCIF  : ة ذ الصيغة لس د  1020نصت قواعد اانكوترمز    نّ أعلى  B5 الب
سارة  اطر ا تاز فيه  أوامشري يتحمل كل  اهاك ال تتعرض ها البضاعة من الوقت الذي 

اء الشحن ة  مي  .4حاجز السفي

ذ  نّ أو يتفق أيضا معظم الفقهاء على        قل امخاطر للمشري يكون م الوقت الدقيق ل
ة اا  ذلك رصها أي 5الشحن  ابر السفي و وضع البضاعة  ع ، و اذا كان امقصود بالشحن 

                                                                                                                                                                                
..  

ال  الصيغة  1 و ا   . Ex Ship» … «و الصيغة  » EXW «مثل ما 
ال  الصيغة  2 و ا  . » FAS «و الصيغة ،  » CIF «و الصيغة  » FOB «مثل ما 

ال  الصيغة  3 و ا  . » FAS «، و الصيغة  » CIF «و الصيغة  » FOB «مثل ما 
د4 ة CIF ت امشري  الصيغةامن التزام B5 نص الب  :يليكما  2010 من قواعد اانكوترمز لس

« the buyer bears all risks of loss. Of or damage to the goods from the time they have been 
delivered as envisaged in A4….” Incoterms 2010, Op.cit, P 113. 

امعة  5 مد الزبيدي، انتقال امخاطر  البيوع البحرية الدولية، رسالة ماجستر، ا ة عبد اه  ردن، س ردنية، ا ، 2992ا
 .61ص 



 

 

ميها من خطر اهاك  ة بالطريقة ال  ابر السفي اءالتلف  أوترتيبها  ع السفر ، فهذا امر  أث
البضاعة و وضعها  إحضار إاو ما على البائع 1اتق الربان مستبعد ان االتزام بالرص يقع على ع

اقلة .  ة ال ة اين يتحمل كل ما تتعرض له البضاعة ح وضعها على ظهر السفي انب السفي
د السابق من قواعد اانكوترمز حدد امقصود بالشحن ، فيما وردت عبارة "من  لكن نص الب

ة   تاز فيه حاجز السفي تاز فيها الوقت الذي  اء الشحن" فامقصود بالشحن اللحظة ال  مي
مل  ذ اللحظة تبدأ مسؤولية امشري   اء الشحن ، فمن  ة  مي البضاعة حاجز السفي

 .2امخاطر ال تتعرض ها البضاعة امبيعة 
ظة وضع يبدأ من CIFامشري  الصيغة  إفالوقت الدقيق انتقال امخاطر من البائع       

يث  ذا الوقت نفسه مكن اعتبار وقت شحن البضاعة  اقلة ، و  ة ال البضاعة على سطح السفي
ذ  ذ  ا و م ة و تبدأ عمليات رصها من قبل الربان و تابعيه و من  تاز البضاعة حاجز السفي

تهي مسؤولية امشري  . 3اللحظة تبدأ مسؤولية امشري و ت
د  انه " طبقا ما ورد   CIFامتعلق بالتزامات البائع  الصيغة  A5و قد جاء  نص الب

د  سارة  B5الب اطر ا اهاك امتعلقة بالبضاعة  أومن التزامات امشري ، يتحمل البائع كل 
اء الشحن "  ة  مي اجز السفي ا  ظة مام عبور ا يكون على البائع ضما4ح  ن .و من 

اك تتعرض له  اء الشحن ، و كل  ة  مي اجز السفي ا  ظة اجتياز سامة البضاعة ح 

                                                           
، البيوع البحرية، الطبعة 1 مود حس ة 1أمد  شأة امعارف، مصر، س  .221ص  ،2913، دار م
ظة وضع  2 ة معلقة على اهواء ح  ي فوق حاجز السفي يتحمل البائع امخاطر ال مكن ان تتعرض ها البضاعة و 

ردن ،البضاعة على السطح ، و لكن ا م ذ امسؤولية للرص . رسالة ا  .61ص  عبد اه الزبيدي، امرجع السابق، تد 
ذ الفرة تقع على عاتقه ، و من بن  3 ذ شحن البضاعة فان امسؤولية السابقة على  تهي م ما كانت مسؤولية البائع ت

ي ان يقوم بشحن البضا اء االتزامات الرئيسية ال يتحملها إضافة للمخاطر  اقلة  مي ة ال عة على نفقته على ظهر السفي
ة  العقد ، م  ص على تاريخ او مدة معي د عدم ال ة او خال فرة معقولة ع الشحن  التاريخ احدد او خال الفرة امعي

اقلة .  ة ال ، ص ، امرجع السابقعبد اه الزبيدييقوم بإباغ امشري بدون تأخر بان البضاعة قد ملت على ظهر السفي
63. 

4 « The seller bears all risks of loss of or damage to the goods antil they have been delivered in 
accordance with A4, with the exception of loss or damage in the circum stances described in B5” 
Incoterms 2010, Op.cit, P 112. 



 

 

ذا الوقت ، سواء أكان كليا البضاعة  ما كانت البضاعة ، سواء  أكانت  أقبل  م جزئيا ، و أي
ها  أوعلى الرصيف  أوامخازن  و امسؤول ع ة ، فان البائع  على الرافعات قبل وضعها  السفي

 .1و عن ما يصيبها باعتبار مالكا ها 
قل البحري على البائع ، فانه         اطر ال اذا اتفق طر عقد البيع على شرط يضع كل 

ذا الشرط القول باحتفاظ الصيغة  ذا الشر CIFيصعب بوجود  يقلب  طبذاتيتها ، ان مثل 
ر الصيغة  ذا الشرط و تلك الصيغة إ CIFجو مع بن  ما أ.2صيغة أخرى ، و هذا ا مكن ا

قل البحري اطر ال ل  اذا اتفق طر عقد البيع على شرط يضع بعض  على عاتق البائع فهو 
ذا الشرط من طبيعة الصيغةإنظر ،  ن يتحمل امشري  أاتفق الطرفن على  إماو  3CIFذ ا يغر 

ذ الشحن ما عدا تلك ال تقع بااتفاق على عاتق البائع   .4كل امخاطر م
ص امخاطر ال يتحملها امشري  الصيغة         ن يتحمل أ، فالقاعدة العامة CIFفيما 

ذ شحن البضاعة ، إا ما يعود سببه من تلك امخاطر للبائع ، كأن  امشري امخاطر كافة م
اك عيب ذاي  البضاعة ا يعلمه امشري حن التعاقد ، يك طأ  التغليف صادر  أوون 

خرى أ أومن البائع ،  صها عن البضائع ا ا بعامات  ن ا يقوم البائع بفرز البضاعة و مييز
ة  مل القول 5احملة معها على نفس السفي خطارامشري ا يتحمل إا  نّ أ.و  الاحقة  ا

 للشحن ، و ال ا ترجع  سببها للبائع .

                                                           
، امرجع السابق 1 مود حس  .221، ص أمد 
ية 2 " والبيع "غوب" امكتبة اموك ة  ،لطيف جر كرماي، مسؤولية البائع  البيوع البحرية، دراسة  البيع "سي العراق، س

 .236ص  ،2911
كلية ،   CIFيعة الصيغة اعتر جانب من الفقه  ان الشرط الذي يضع بعض امخاطر على البائع ليس من شأنه ان يغر طب 3

تلطة .  إدراجبل ان  ذا الشرط يؤدي ا اعتبار الصيغة  ، امرجع السابقمثل  مود حس  .212، ص أمد 
ما يتحمل امشري  4 ة على البائع ، بي اك السفي ة سامة فيكون  مكن ان يعلق مام وصول الصفقة على وصول السفي

 .236، ص يف جر كوماي، مسؤولية البائع  البيوع البحرية، امرجع السابقلطامخاطر امتعلقة بالبضاعة . 
جفي، البيوع الدولية، ج 5 ة  ، مطبعة2حسن ال  .222، ص 2923الشعب، العراق، س



 

 

د           ص على امخاطر ال CIFمن التزامات امشري  الصيغة  B5و قد جاء  الب ال
سارة و اهاك ال تتعرض ها البضاعة  يتحملها امشري ، اطر ا حيث جاء فيه " يتحمل كافة 

اء الشحن ". و عليه يتحمل امشري  ة  مي تاز فيه البضاعة حاجز السفي ذ الوقت الذي  م
زئي الذي تتعرض له البضاعة  أوخطر اهاك التام  اءا الرحلة البحرية ، كما يتحمل نتائج  أث

اجم عن أسباب ماحية ، تأخر وصول  اقل ،  أوالبضاعة ال عاق خر أآأي سبب  أوعن خطأ ال
ار ، شريطة  ة عن اإ  . 1ن ا يكون للبائع يد  ذلك التأخرأالسفي

  الصيغةC&F دم التجارة الدولية ، حيث ذ الصيغة من أفضل الصيغ ال  تتميز  أها: تعتر 
قل عبء التأمن CIFعن الصيغة  ذا با شك يفتح  إب  أمامفاق ااستثمار آامشري ، و 

فاظ على مبالغ ا يستهان ها من العمات  شركات التأمن احلية . عدا عن أمية ذلك  ا
بية داخل الباد بدا من دفعها  ج بية إا ج  . 2شركات التأمن ا

ة  أفردتلقد         ، و م ناحظ  C&Fجزءا خاصا بالصيغة  1020قواعد اانكوترمز لس
ذ الصيغة من جديد عن الصيغة  ود   نّ أزام بالتأمن على البضاعة ، حيث سوى االت CIFب

ذا االتزام حيث يقع عبئه على امشريC&Fالصيغة   .3تعفي البائع من 

                                                           
رة من امثلة امخاطر ال يتحملها امشري  1 ة الذي يرجع ا حوادث اماحة ، او القوة القا مثل التأخر  قيام السفي

صار البحري ، و الثلوج و اعمال البحر ، و ذلك بشرط ان يكون البائع قد و التزامه بالشحن  وية السيئة او ا حوال ا ا
اء الوصول  ة ا مي اشئة عن تأخر دخول السفي اء  ااجل احدد . و كذلك امخاطر ال ة مستعدة مغادرة امي على سفي

ت اإضا للتفريغ .  امخاطر ال ترجع ا طبيعة البضاعة ذاها ، و ال تتزايد نتيجة ظروف بسبب ازدحام اموانئ و الوق
ال . ه البائع بطبيعة ا خر يسأل ع ذا ا  اماحة بشرط ان ا يكون ذلك عيبا ذاتيا  البضاعة ان 

 .61د.عبد اه ازبيدي، امرجع السابق، ص 
ة لطيف جر كوماي، القانون الب 2 ردن، س شر، ا  .0، ص 0229حري، دار الثقافة لل

3 “cost and freight” means that the seller delivers the goods on board the vessel or procures the 
goods already so delivered. The risks of loss of for damage to the goods posses when the goods are 
on boards the vessel. The seller must contract for and pay the costs and freight necessary to bring 
the goods to the named port of destination.) 
Incoterms 2010, Op.cit, P 95. 



 

 

ذ الصيغة  د و فيما يتعلق بانتقال امخاطر   من التزامات البائع  A5، فقد ورد  الب
د  حكام الب سارة  B5ما يلي " طبقا  اطر ا  أومن التزامات امشري ، فان البائع يتحمل كل 

اء الشحن " ة  مي اجز السفي ا  ظة مام عبور  .1اهاك امتعلقة بالبضاعة ح 
د      مل امشري للمخاطر فقد جاء  الب من التزامات امشري على أنّه "  B5أما  عن 

تاز فيه البضاعة حاجز  سارة او اهاك امتعلقة بالبضاعة من الوقت الذي  اطر ا يتحمل كل 
اء الشحن " ة  مي د الفاصل انتهاء مسؤولية 2السفي و ا ة   .  و بالتا فان حاجز السفي

دان  دان السابقان يطابقان الب ها ، و الب و  A5البائع عن البضائع و ابتداء مسؤولية امشري ع
B5  للصيغةCIF صوص امتعلقة بامخاطر  الصيغة مل ال تكرارا  إاليست  C&F. لذلك فان 

ذ  CIFما ورد  نصوص الصيغة  ت ظل  الصيغة ، و اذا ما قام البائع بالتأمن على البضاعة 
ا بدون تفويض من امشري يتحمل البائع  ما اذا قام امشري بتفويض أ.  أقساطهفانه يصبح تأمي

ا يتصرف كوكيل عن امشري و نطبق  ه ، فان البائع  الوكالة  أحكامالبائع إجراء التأمن نيابة ع
هم و ا يعتر انه قام بالتزام ناشئ عن العقد  .3فيما بي

  الصيغةFOB  ذ الصيغة بتسليم البضاعة امبيعة خال جل: يلتزم البائع   امتفق عليه على  ا
ذا  فقات ح  اء الشحن ، و يتحمل البائع امخاطر و ال ها امشري  مي ة ال يعي ظهر السفي

 . 4التسليم

تقل للمشري م FOBو عليه و فيما يتعلق بانتقال امخاطر  الصيغة       ذ الشحن، فهي ت
و  اقل  ة  امكان امخصص ها و وضعها  عهدة ال حيث ان وضع البضاعة على ظهر السفي

                                                           
1 “the seller bears all risks of loss or damage to the goods until they have been delivered in 
accordance with A4, with the exception of loss or damage in the circumstances described in 
B5”.Incoterms 2010, Op.cit, P 100. 
2 “the buyer bears all risks of loss of or damage to the goods from the time they have been 
delivered as envisaged in A4”. 
Incoterms 2010, Op.cit, P 101. 
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دد اللحظة ال يتم فيها انتقال امخاطر   1020. فلقد أوردت قواعد انكوترمز 1الذي 
صوص امتعلقة بالصيغة  د FOBال ري كل امتعلقة بالتزامات امشري انه " يتحمل امش B5 الب

ة   تاز فيه البضائع حاجز السفي سارة او اهاك امتعلقة بالبضاعة من الوقت الذي  اطر ا
اء الشحن امسمى "   .2مي

د و ذلك امتعلق بالصيغة        ذا الب ّن  أذ إ، CIFو هذا ناحظ انه ا يوجد اختاف بن 
اوز ذ  صان على انتقال امخاطر للمشري م اء الشحن  كليهما ي ة  مي اجز السفي البضاعة 

اقل البحري الذي  FOBفامخاطر  الصيغة  . و عليه يازة لل تقل فيه ا تقل من الوقت الذي ت ت
اقلة ة ال ذ تسليمها له على ظهر السفي . و بالتا ا فرق بن الصيغة  3تعاقد معه امشري ، أي م

FOB  و الصيغةCIF   ديد زمان انتقال امخاطر لكن التأمن الذي يغطي امخاطر  
امشري   يكون على البائع.  CIFما  الصيغة أيكون على عاتق امشري ،   FOB الصيغة 
ذا الوقت أفة امخاطر الاحقة على الشحن ، يتحمل كا FOBالصيغة  ما امخاطر السابقة على 

ة  نّ ألرغم من . لكن با4فيتحملها البائع  البائع ترأ ذمته اجرد وضع البضاعة على ظهر السفي
طئه الشخصي  اقلة فانه يبقى مسؤوا عن امخاطر الاحقة للشحن اذا كانت تعود مباشرة   .5ال

                                                           
 91، ص  عبد اه الزبيدي، امرجع السابق 1

2 « the buyer bears all risks of loss for or damage to the goods from the time they have been delivred as 
envisaged in A4… 
Incoterms 2010, Op.cit, P 91. 

 .93، ص  عبد اه الزبيدي، امرجع السابق 3
اقلة ، او  تلك   4 ة ال اء عملية وضعها على ظهر السفي من امخاطر ال يتحملها البائع تلك ال قد تتعرض ها البضاعة اث

اقلة . اما اذا م إعادة شحن ال ة ال ة ال قد تتعرض له البضاعة قبل وضعها على ظهر السفي بضاعة بعد افراغها من السفي
ي سبب ا يتعلق بالبائع ، فان امخاطر ال قد تتعرض ها البضاعة على الرصيف تقع على عاتق امشري و ا يكون البائع 
اء عملية إعادة شحن البضائع على أساس ان ما تتعرض له البضاعة حدث بعد ان قام  مسؤوا عن امخاطر ال قد تقع اث

ها  البائع  .94، ص ، عبد اه الزبيدي، امرجع السابقبشح
اقلة ، او  تلك  5 ة ال اء عملية وضعها على ظهر السفي من امخاطر ال يتحملها البائع تلك ال قد تتعرض ها البضاعة اث

اقلة . اما اذا م إعادة شحن البضاعة بع ة ال ة ال قد تتعرض له البضاعة قبل وضعها على ظهر السفي د افراغها من السفي
ي سبب ا يتعلق بالبائع ، فان امخاطر ال قد تتعرض ها البضاعة على الرصيف تقع على عاتق امشري و ا يكون البائع 



 

 

ا فيما سبق امخاطر ال يتحملها امشري وفقا للصيغة  من قواعد انكوترمز   FOBلقد بي
د  1020 ص عليها  أ،  B5من خال نص الب ما امخاطر ال يتحملها البائع فقد جاء ال

د  من التزامات البائع  تلك الصيغة من نفس القواعد و قد جاء فيها" طبقا ما ورد   A5الب
د  سارة  B5الب اطر ا اهاك ال تتعرض ها  أومن التزامات امشري ، فان البائع يتحمل كل 

اء الشحن امسمى " . ة  مي تاز فيه البضائع حاجز السفي و ما   1البضاعة ح الوقت الذي 
ا  د تطابق ماما التزامات البائع وفقا  FOBالتزامات البائع وفقا للصيغة  نّ أاحظ ذا الب  
د .CIFللصيغة  ذا الب   

در اإشارة        ها موجودة  انه  إلكن  ة ال قام امشري بتعيي  حالة م تكن السفي
اء  اموعد او التاريخ احدد ،  كانت موجودة    أوخال امهلة امتفق عليها بن الطرفن ،  أوامي

ها من ذلك ، ما أدى  ها م تقم بتحميل البضاعة لعدم مك اء و لك بقاء البضاعة على  إامي
الة امشريالرصيف مدة  ذ ا ا   من يتحمل كل ما مكن  أطول من اميعاد امتفق عليه ، فه

صصة و مفرزة أن تتعرض له البضاعة شرط أ ا على الرصيف  ظة وجود خرة  ذ ا ن تكون 
ة بذاها –بعامات واضحة   .2-أي معي

و الذي يرم عقد نقل البضاعة ل FOB الصيغة             اقل يتمسك  وجه امشري  كن ال
قل ا بالشروط الواردة  عقد ال ن يضّمن أ، و بالتا ا بد على امشري  البائع الذي يعتر شاح

د  قل ع اقل FOBإيا شروطا تتفق مع شروط الصيغة  إبرامهعقد ال فيما يتعلق بكيفية تسّلم ال
اللبضاعة و  الفا لشروط الصيغة 3 عهدته  أخذ قل  .و  حالة ما ابرم امشري عقدا لل

FOBقل امخالف الفيما يتعلق بتسليم البضاعة ، فان البائع ا يلزم ب فيذ شروط عقد ال ي ذت
                                                                                                                                                                                

اء عملية إعادة شحن البضائع على أساس ان ما تتعرض له البضاعة حدث بعد ان قام  مسؤوا عن امخاطر ال قد تقع اث
ها   .94، ص ، عبد اه الزبيدي، امرجع السابقالبائع بشح

1 « the seller bears all risks of loss of or damage to the goods until they been delivered in a 
accordance with A4 with the exception of loss or damage in the circumstance described in B5 ». 
Incoterms 2010, Op.cit, P 90. 

 .عبد اه الزبيدي، امرجع السابق ، ص  2
، امرجع السابق ، ص  3 مود حس  .أمد 



 

 

فيذ التزامه بتسّلم البضاعة، و يتحمل ما يرتب على  ابرمه امشري ، و يبقى امشري مقصرا  ت
اطر  . 1ذلك من نفقات و 

قل وفقا للصيغة   فهو من التزامات امشري ، لكن   FOBالبائع غر ملزم بإبرام عقد ال
الة يعتر وكيا عن امشري  إبرامحالة ما اذا طلب امشري من البائع  ذ ا قل فالبائع   عقد ال

ذا فيذ  فان امخاطر ا االتزام  و يتصرف  حدود عقد الوكالة . و حالة تقصر امشري عن ت
تقل  ن يتفق مع أ ليه قبل حلول موعد الشحن امتفق عليه ، على أساس انه مكن للمشريإت

ة و قبل حلول ميعاد الشحن امتفق عليه . و على العكس من ذلك  ة أخرى بالسرعة اممك سفي
فيذ التزامه السابق ح حلول ميعاد الشحن فانه يتحمل كل ما تتعرض له البضاعة  اذا م يقم بت

اطر طيلة الفرة الاحقة على موعد الشحن امتفق عليه  .  2من 

  الصيغةFAS  : ة أكما سبق و انب السفي و التسليم  رصيف  أون ذكرنا امقصود هذ الصيغة 
ي قريبة الشبه بالصيغة  اء ، و  حكاممن حيث  FOBامي .حيث انه  كلتا  3و الشروط ا

هما خاصة فيما  اك بعض الفروقات بي قل و التأمن ، لكن  الصيغتن يرم امشري عقدي ال
 يتعلق بانتقال امخاطر .

ذا بوضع البضاعة امبيعة  FAS التسليم  الصيغة  نّ إ      اء الشحن ، و  يتم على رصيف مي
ة امعدة للشحن خال امدة امتفق ذا يستتبع التزام امشري بإخطار  انب السفي عليها ، و 

ة و رصيف التحميل ، و تاريخ التحميل ، و تاريخ التسليم كي يتمكن البائع  البائع باسم السفي
فيذ التزامه بالتسليم  تقل امخاطر  الصيغة 4من ت ذ  أوللمشري  FAS.و عليه ت من مثله م

                                                           
و  1 ذا الوضع سوى اعذار امشري بتسلم البضاعة وفقا ما اتفق عليه  العقد ، او وفقا ما  " ا يكون على البائع  مثل 

ا يقوم بوضع  اء الشحن . و بعد ذ تلك متعارف عليه  مي اء الشحن ، و يتحمل امشري م البضاعة على رصيف مي
ا  و ما يرتب عليها من مصاريف إضافيّة"، اطر ، امرجع السابق، اللحظة   مود حس  .426ص  أمد 
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جفي، امرجع السابق 3  .214، ص حسن ال
جفي، امرجع السابق 4  .212، ص حسن ال



 

 

ة عل انب السفي ت تصرفه   أوى رصيف الشحن  اموعد احدد امتفق عليه ، وضع البضاعة 
قل البضاعة  ا امشري ل ة ال اعد انب السفي اء الشحن  اقل على رصيف مي ذ تسليمها لل م

1. 

 FASعلى امخاطر ال يتحملها امشري وفقا للصيغة  1020و لقد نصت قواعد انكوترمز     

د  سارة كما يلي " يتحمل امشري    B5 الب اطر ا اهاك ال تتعرض ها البضاعة من  أوكل 
د   .2من التزامات البائع " A4الوقت الذي م تسليمها فيه وفقا للب

اء الشحن ، و من        ة  مي انب السفي ذ وضعها  د تسليمه للبضاعة م ترأ ذمة البائع ع
ذا   تتعرض ها البضاعة امبيعة . ما ذا الوقت تبدأ مسؤولية امشري عن امخاطر ال يسبق 

تاجها تكون على عاتق البائع  اطر و مصاريف   .3الوقت فان كل ما تتعرض له البضاعة من 

قل :في  -ب ي الصيغصيغ اانكوتيرمز بجميع طرق ال  EXW  ،FCA ، CPT  ،CIPو 

 ،DAT  ،DAP ،DDP . 

  الصيغةEXW د ذ الصيغة من قواعد انكوترمز  A5: لقد جاء  الب من التزامات البائع  
د  1020 سارة B5ما يلي " طبقا للب اطر ا  أومن التزامات امشري ، يتحمل البائع كل 

موذج  ت تصرف امشري طبقا لل خرة  ذ ا ن وضع   A4اهاك ال تتعرض ها البضاعة 
د . و هذا يفسر ا4من التزامات البائع "  ذ الصيغة وفقا للب من التزامات  A4نتقال امخاطر  

ت تصرف امشري  الوقت  البائع امتعلق بالتسليم وقد نص على ما يلي " يضع البضاعة 

                                                           
 .202ص  عبد اه الزبيدي، امرجع السابق، 1

2 « the buyer bears all risks of loss of or damage to the goods from the time they have delivered as 
envisaged in A4… » 
Incoterms 2010, Op.cit, P 83. 

د  3 د  FAS من التزامات البائع  الصيغة  A5نص الب من التزامات  B5 نفس القواعد كما يلي " طبقا ما ورد  الب
د  ب ان تسلم فيه وفقا للب سارة او اهاك امتعلقة بالبضاعة ح الوقت الذي  اطر ا  A4امشري يتحمل البائع كل 

."Incoterms 2010, Op.cit, P 82 
4 « the seller bears all risks of loss of or damage to the goods until they have been delivered in 
accordance with A4 with the exception of loss or damage in the circumstance described in B5 ». 
Incoterms 2010, Op.cit, P 18. 



 

 

ذ  أوامتفق عليه  العقد ، و  مكان التسليم امتفق عليه ،   امكان امعتاد لتسليم مثل 
 .  1البضاعة "

د أما امخا       من التزامات امشري  الصيغة  B5طر ال يتحملها امشري فقد نص عليها الب
EXW   سارة اطر ا اهاك ال تتعرض ها البضاعة من الوقت الذي  أوكما يلي " يتحمل 

د  ت تصرفه وفقا للب ص امشري يتحمل  . 2من التزامات البائع " A4وضعت فيه  ذا ال فمن 
شأة البائع  ت تصرفه  م اطر من الوقت الذي وضعت فيه  كافة ما تتعرض له البضاعة من 

3. 
  الصيغةFCA د  نّ أ: امقصود هذ الصيغة فذ التزامه بتسليم البضاعة ع زة  إيداعهاالبائع ي جا

اقل امعن من قبل امشري ، و  ا مكان و الزمان احددين . و اذا م يعن للتصدير  عهدة ال
قطة طاما كان اختيار  اقل على وجه التحديد ، فللبائع اختيار تلك ال امشري نقطة التسليم لل

قطة احددة من قبل امشري بشكل عام أوضمن امكان احدد   . 4ال

ذ الصيغة ، فق حكام و شروط  د و فيما يتعلق بانتقال امخاطر وفقا   A5د جاء  الب
د  من التزامات امشري ، فان البائع يتحمل B5من التزامات البائع ما يلي " طبقا ما ورد  الب

د  ظة تسليمها وفقا للب سارة و اهاك كافة ال تتعرض ها البضاعة ح  من  A4اطر ا
د  إ. و بالرجوع 5التزامات البائع  من التزامات البائع و الذي يتحدث عن التسليم ،  A4الب

                                                           
1 « the seller must deliver the goods by plaeing them at the disposal of the buyer at the agreed 
point, if any at the no specific point has been agreed with the named place of delivery, and if there 
are serval points availabley, the seller may select the point that best suits its purpose. The seller 
must deliver the goods on the agreed date or within the agreed period. » Incoterms 2010, Op.cit, P 
16. 
2 Incoterms 2010, Op.cit, P 19. 
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 .60عبد اه الزبيدي، امرجع السابق ، ص  4

5 « the seller bears all risks of loss or damage to the goods until they have been delivered in 
accordance with A4, with the exception of loss or damage in the circumstance described in B5”. 
Incoterms 2010, Op.cit, P 26. 



 

 

اقل ،  أي شخص  أوفهو باختصار يتحدث عن مام التسليم اجرد وضع البضاعة  عهدة ال
 .1يعن من قبل امشري

د       من التزامات امشري وفقا للصيغة B5امخاطر ال يتحملها امشري جاءت  نص الب
FCA ، سارة اطر ا ذ  أوكما يلي " يتحمل امشري  اهاك كافة ال تتعرض ها البضاعة م

د  تقل امخاطر للمشري  A4  "2الوقت الذي م تسليمها فيها طبقا للب ص ت ذا ال . فمن 
اقل ،  ه امشري . أوالوقت الذي وضعت فيه  عهدة ال  الشخص الذي عي

  الصيغةCPT  وCIP  ص الصيغة : فيماCPT  ها اقل  ن يسلم البائع البضاعةأفامقصود م لل
فذ البائع التزامه  إالشحن  أجرةخالصة  مكان الوصول احدد ، و بالتا وفقا هذا امصطلح ي

اقل خالصة  إبتسليم البضاعة   .3الشحن  مكان الوصول امتفق عليه أجرةال

د أ  سبة انتقال امخاطر وفقا هذ الصيغة فقد جاء  نص الب من التزامات  B5ما بال
اطر اهاك  سارة ال تتعرض ها البضاعة من وقت  أوامشري انه" يتحمل امشري كافة  ا

د  د  إ، و بالرجوع  A4 "4تسليمها طبقا للب ذ الصيغة يكون من  A4الب فان التسليم  
اقلن وقت قيا ه امشري ، و  حالة تعدد ال اقل الذي يعي م البائع بإيداع البضاعة  عهدة ال

ول  اقل ا  .5من الوقت الذي تسلم فيه لل

                                                           
1 « the seller must deliver the goods to the carrier to another person nominated by the buyer at the 
agreed point… » Incoterms 2010, Op.cit, P 24. 
2 « the buyer bears all risks of loss of or damage to the goods from the time they have been 
delivered as envisaged in A4… ». 
Incoterms 2010, Op.ci, P 27.  
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4 « the buyer bears all risks of loss of or damage to the goods from the time they have been 
delivered as envisaged in A4… » 
Incoterms 2010, Op.cit, P 37. 
5 « the seller must deliver the goods by handing them over to the carrier contracted in accordance 
with A3 on the agreed date or within the agreed period » Incoterms 2010, Op.cit, P 34. 



 

 

د أ          فقد جاء نصه كما يلي " طبقا ما CPTمن التزامات البائع  الصيغة  A5ما  الب
د  سارة  B5ورد بالب اطر ا اهاك امتعلقة بالبضاعة  أومن التزامات امشري يتحمل البائع كل 

د   .1من التزامات البائع " A4ح الوقت الذي يتم تسليمها فيه طبقا للب

انتقال امخاطر وفقا للصيغة  أحكامي نفسها CIPانتقال امخاطر وفقا للصيغة  أحكام 
CPT حيد بن الصيغتن يتعلق بالتأمن ، حيث انه  الصيغة و الفارق الو 2السابقة الذكرCIP  ا

 .3يقع عبء ذلك على امشري  إمايتحمل البائع عملية التأمن على البضاعة و 
  الصيغةDAT  وDAP  ن ذكرنا فان كل من الصيغة أ: كما سبق وDAT و الصيغةDAP  م

ة  استحدثت عوضا عن  DAT، حيث أن الصيغة 1020استحداثهما  نسخة اانكوترمز لس
ا ، كما أّن الصيغة إال م  DAF, DES, DDQالصيغ استحدثت عوضا عن الصيغة DAPلغال

DDU. ال ألغيت كذلك 

اتن و  فيما يتعلق بانتقال امخاطر         د  DATالصيغتن ، فأوا  الصيغة    من  B5الب
ص على أّن " امشري يتحمل كامل امخاطر  1020التزامات امشري  قواعد انكوترمز  ي

امة عن فقدان  د  أوال اات التالية :A4تلف البضاعة من وقت التسليم وفقا للب  لكن  ا

د -أ خاطر امرتبطة ميع ام ، فانه يتحمل B2 حالة فشل امشري بالوفاء بالتزاماته وفقا للب
سارة   الضرر. أوبا

د -ب ص الب امة عن فإ،   B7اذا م يقم امشري باإخطار وفقا ل نه يتحمل ميع امخاطر ال
 1تاريخ انتهاء صاحية العرض." أوتلف البضاعة من اموعد امتفق عليه  أوفقدان 

                                                           
1 « the seller bears all risks of loss of or damage to the goods until have been delivered in 
accordance with A4, with the exception of loss or damage in the circumstance described in B” 
Incoterms 2010, Op.cit, P 36.. 

د 2 اول كل من نص الب د B5 ت  احكام انتقال  CIP من التزامات البائع  الصيغة A5 من التزامات امشري و نص الب
صّ  دين يامخاطر امشاهة ماما ل  من قواعد.   CPT من التزامات البائع  الصيغة A5 امشري ، والتزامات  منB5الب

ة  .0262 اانكوترمز لس

د   3 ة  CIPمن التزامات البائع  الصيغة  A3نص الب  .1، ص 0262من قواعد اانكوترمز لس



 

 

د   DATأما البائع وفقا للصيغة         ص الب من التزامات  A5فانه يتحمل من جهته وفقا ل
امة عن فقدان أو تلف البضاعة إ أن يتم "  1020البائع  قواعد انكوترمز  كامل امخاطر ال

د  ة  A4تسليمها وفقا للب قت بسبب الظروف امبي ضرار ال  سارة أو ا اطر ا اء  باستث
د   .B4"2نص الب

د  إو هذا فانه بالرجوع         من قواعد  DATمن التزامات امشري  الصيغة  A4نص الب
د وصوها  يتم التسليم من خال 1020انكوترمز  قل ع التزام البائع بتفريغ البضائع من وسائل ال

تهي  مسؤولية ال 3احطة و  التاريخ امتفق عليهما إ ا ت مل امخا،و ن أطر ال مكن بائع  
مل ذلك .إتتعرض   ليها البضاعة و تبدأ  مسؤولية امشري  

د  DAPثانيا  الصيغة        من التزامات البائع  الصيغة  A5فإنه بالرجوع إ نص الب
DAP  اطر ضياع أو تلف البضائع قبل تسليمها  1020من قواعد انكوترمز يتحمل البائع 

د  ص الب د  A4وفقا ل ة  الب اء ضياع البضائع أو تلفها لأسباب امبي من  B5، باستث
 .4التزامات امشري 

د  إو بالرجوع          من قواعد  DAPمن التزامات امشري  الصيغة   B5نص الب
ظة تسليم البضاعة وفقا  1020انكوترمز  اطر ضياع أو تلف البائع من  فإّن امشري يتحمل 

ص الب اء على ذلك إذا كان : A4د ل اك استث  لكن 

                                                                                                                                                                                
مركة  1 فيذ ميع  إجراءات  ا ات ،  و ت ا من  التصر صول على رخصة  ااستراد و  غر اذا م يتمكن امشري من ا

طر البائع باموعد  الذي حدد خال الفرة امتفق  استراد السلع فان امخاطر تكون على عاتقه ،  كما انه  حالة م 
اطر ذلك         Incoterms 2010, Op.cit, P 57. عليها فهو كذلك من يتحمل 

د 2 د  B4 الب دما يتم تسليمها وفقا للب خر ان يتسّلم البضاعة ع ذا ا و  حالة ،  A4من التزامات امشري يوجب على 
ة عن ذلك  ا سارة او الضرر ال اطر ا  Incoterms 2010, Op.cit, P 55. اخاله بذلك يتحمل 

3 « the seller must unload the goods from the arriving means of transport and must then deliver 
them by placing them at the disposal of the buyer at the named terminal referred to in A3-a) at the 
port or place of destination on the agreed date or within the agreed period.” 
Incoterms 2010, Op.cit, P 54. 
4 « The seller bears all risks of loss of or damage to the goods until they have been delivered in 
accordance with A4, with the exception of loss or damage in the circumstances described in B5”  
Incoterms 2010, Op.cit, P 64.  



 

 

د -أ ميع امخاطر امرتبطة  ، فانه يتحمل B2 حالة فشل امشري بالوفاء بالتزاماته وفقا للب
سارة   الضرر. أوبا

د -ب ص الب امة عن فإ،   B7اذا م يقم امشري باإخطار وفقا ل نه يتحمل ميع امخاطر ال
  1تاريخ انتهاء صاحية العرض." أوتلف البضاعة من اموعد امتفق عليه  أو ضياع

د إ: بالرجوع  DDPالصيغة - لقواعد  DDPمن التزامات البائع  الصيغة  A5 نص الب
اطر ضياع أو تلف البضائع  1020انكوترمز  غاية تسليم البضائع  إفاّن البائع يتحمل ميع 

د  ص الب د  A4وفقا ل اء حاات الضياع أو التلف امذكورة  الب  . B5 2باستث

د         1020لقواعد انكوترمز  DDPمن التزامات امشري  الصيغة  B5و  نص الب
د  ص الب ظة تسليم البضاعة وفقا ل اطر ضياع أو تلف البضاعة من   A4فإّن امشري يتحمل 

اء :    باستث

د -أ ميع امخاطر امرتبطة  ، فانه يتحمل B2 حالة فشل امشري بالوفاء بالتزاماته وفقا للب
سارة   الضرر. أوبا

د -ب ص الب امة عن فإ،   B7اذا م يقم امشري باإخطار وفقا ل نه يتحمل ميع امخاطر ال
  3حية العرض."تاريخ انتهاء صا أوتلف البضاعة من اموعد امتفق عليه  أو ضياع

                                                           
1 «The buyer bears all risks of loss of or damage to the goods from the time they have been 
delivered as envisaged in A4. 
If 
a) the buyer fails to fulfil its obligations in accordance with B2, then it bears all resulting risks of 
loss of or damage to the goods; 
or 
b) the buyer fails to give notice in accordance with B7, then it bears all risks of loss of or damage to 
the goods from the agreed date or the expiry date of the agreed period for delivery,”  Incoterms 
2010, Op.cit, P 65. 
2 « The seller bears all risks of loss of or damage to the goods until they have been delivered in 
accordance with A4, with the exception of loss or damage in the circumstances described in B5.” 
Incoterms 2010, Op.cit, p 72 . 
3 «The buyer bears all risks of loss of or damage to the goods from the time they have been 
delivered as envisaged in A4. 
If 
a) the buyer fails to fulfil its obligations in accordance with B2, then it bears all resulting risks of 
loss of or damage to the goods; 



 

 

د       ص الب ا من قبل أنه وفقا ل من  DDPمن التزامات امشري  الصيغة  A4و كما عرف
ت تصرف امشري  يكون االتزام بالتسليم أّن  1020قواعد انكوترمز  بوضع البضاعة 

امشري   إخطار مع وجوب، بعد نقل البضاعة امهلة امتفق عليهما  أوو التاريخ        امكان 
ل . و عليه 1باإرسال  مهلة كافية  مركة البضاعة  ذ الصيغة ان يقوم  ب على البائع  

 .2البيع  بلد التصدير و بلد ااستراد معا 
 

 ثانيا: توزيع المصاريف

ذا   غرفة التجارة الدولية ربطت بن توزيع امصاريف واالتزام بالتسليم، واعترت على 
و الفصل  مسألة توزيع امصاريف  البيع  دوار ال يلعبها التسليم  م ا ساس أّن من أ ا

 .3الدو للبضائع

جارة أنه وهذا لإجابة عن سؤال معرفة الطرق الذي يتحمل امصاريف، أجابت غرفة الت
ب على البائع أن يدفع كل امصاريف الازمة ح تصل البضاعة إ نقطة التسليم امتفق 

قطة  .4عليها، م على امشري دفع كل امصاريف اإضافية بداية من تلك ال

نكوترمز وفقا لفقه غرفة  اولتها قواعد ا تلف امصاريف ال ت تعرف إ  فيما يلي س
ة التجارة الدول نكوترمز لس  .2010ية، م نتحدث عن تطبيقاها  قواعد ا

اولتها قواعد اأنكوتيرمز -1  المصاريف التي ت

                                                                                                                                                                                

or 
b) the buyer fails to give notice in accordance with B7, then it bears all risks of loss of or damage to 
the goods from the agreed date or the expiry date of the agreed period for delivery,”  Incoterms 
2010, Op.cit, P 73. 
1 « The seller must deliver the goods by placing them at the disposal of the buyer on the arriving 

means of transport ready for unloading at the agreed point, if any, at the named place of  
destination on the agreed date or within the agreed period” Incoterms 2010, Op.cit, P 70. 

ة  مود فياض ، 2 ردن ، س شر ا  . 240، ص  1021امعاصر  قوانن التجارة الدولية ، الوراق لل
3 J.Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international Op.cit, P 263. 
4Jan. Ramberg, ICC Guide to Incoterms 2010,op,cit ,P 80. 



 

 

قل،   مكن وتبعا لفقه التجارة الدولية تقسيمها إ مصاريف متعلقة بالبضاعة وأخرى بال
مركية والتأمن. اك ما يسمى اصاريف ا  كذلك 

زين ةالمصاريف المتعلقة بالبضاع  - ي تلك امرتبطة مباشرة بالبضاعة، مثل مصاريف  : و
فظ إ غر ذلك.  واستيداع البضائع، وكذا مصاريف ا

تقل من البائع إ امشري اجرد مام عملية التسليم وع من امصاريف ي  .1ذا ال

قل:  - خرة مرتبطة بثامصاريف ال ذ ا قل،  فيذ عملية ال ي تلك امرتبطة بت ثة عوامل: و
 إعداد وتقدم الوثائق، توصيل البضاعة، والشحن والتفريغ.

قل.  ا أوا إ مصاريف إبرام عقد ال يل ص مصاريف إعداد وتقدم الوثائق فهي  فيما 
نكوترمز تفر على أحد طر عقد البيع إبرام عقد نقل  موعة من صيغ قواعد ا اك  حيث 

 .FAS   البضائع مثل الصيغة 

ديد  نكوترمز   ، وقد فصلت قواعد ا قل مرتبط بالبيع الدو فاالتزام بإمام عملية ال
قل  .2الطرف ال يتحمل مصاريف إبرام عقد ال

قل إ  ا أيضا إ مصاريف تقدم وثيقة ال يل كذلك مصاريف إعداد وتقدم الوثائق 
ال  الصيغةام و ا  CIF  شري، مثل ما 

ذا اك مصاري قل وتسمى اصاريف توصيل البضاعة،  ف أخرى متعلقة بعملية ال
قل  بلد البائع ، حيث ميز بن ال قل الدو خرة متعلقة ارحلة ال ذا قصد تقريب  3ا و

                                                           
1  J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international ,Op.cit, P 264. 
2 J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international ,Op.cit, P 264. 
3 « Pré-acheminement ou pré-transport ». Jan. Ramberg, Op.cit, P 81. 



 

 

قل الرئيسي1البضاعة د الوصول  2، وال تهي ع الذي يعتر فعا دوليا باعتبار يبدأ من بلد البائع وي
قل  بلد امشريإ بلد امشري،  اك ال  .3و

ميع نسخها فإنه توزيع امصاريف   نكوترمز  در اإشارة إليه أنه ووفقا لقواعد ا وما 
قل الرئيسي وم يتبن أو م تتحدث عن توزيع  قل يكون فقط  حالة ال حالة إمام عملية ال

قل  بلد ام قل داخل بلد البائع. وكذلك ال اك من الفقهاء من 4شريامصاريف  ال . لكن 
قل  الة من أجل توصيل البضاعة إ نقطة بداية ال قل  بلد البائع يتحمله البائع ا  يقّر أن ال

 .5الرئيسي

قل الرئيسي،  قل  بلد البائع، وال ميع نسخها م ميز بن ال نكوترمز  وعليه قواعد ا
قل  بلد امشري، وإما أشارت  قل بصفة   فقط إ الطرفوال الذي يتحمل مصاريف عملية ال

قل الرئيسي.6عامة  . أي ال

ي مصاريف شحن وتفريغ البضاعة، توزيع  قل  كذلك من امصاريف امرتبطة بعملية ال
نكوترمز مباشرة، أو لكن بالتعديل  ه صيغة ا وع من امصاريف على أطراف العقد قد تبّي ذا ال

 .7صيغة معدلة  الصيغة من خال

مركيةمصاريف جمركية - قوق والرسوم ا ي تلك امصاريف امتعلقة من جهة با ، ومن 1: و
 .2جهة أخرى تلك امرتبطة بتقدم الوثائق امطلوبة للجمركة

                                                           
1  J.Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international, Op.cit, P 265. 
2  « Transport principale ». J. Ramberg. Op.cit, P 81. 
3  « Post-acheminement ». Jan Ramberg. Op.cit, P 81. 
4  Denis chevalier, Les Incoterms, Tous les mécanismes, coll Mémo guide, Horssérien 7, 2ème éd, 
MOEI, 1994, P 15. 
5  J. Emmanuel, Les incoterms étude d’une norme du commerce international, Op.cit, P 266. 
6 Vincent HEUZE, Lavente internationale de marchandises, Op.cit, P 244. 

ذا   7  خرى لعقد البيع والذي يتم إدخاله   ود ا نكوترمز مثل شرطا مستقا عن الب ا وأن ذكرنا أّن قواعد ا كما سبق ل
ذ القواعد كقاعدة عامة ا يتم ذكر   ذ القواعد، وبالتا مضمون  ة من  خر من خال اإشارة إ صيغة معي ا

طراف العقد تعديل ذا استجابة  العقد، لكن مكن  ت طائلة وجود أخطار  صعوبة تطبيقها و مضمون بعض الصيغ 
ما تسمى  نكوترمز حي ا إذا م تعديل مضمون صيغة ا لبعض امعطيات ال مكن أن تفرض نفسها على عقد البيع، و

نكوترمز امتغرة  (. Variantes Incoterms) با



 

 

ود  الصيغ ال تشر مباشرة  اك بعض الب د أّن  نكوترمز اراجعة نسخها  قواعد ا
مل أحد طر العقد مركة إ   .3للمصاريف امتعلقة با

ود ليل تلك الب تج ذلك من   .4كما مكن أن يست

نكوترمز إلتزام البائع بالتأمن على مصاريف التأمين - : لقد فرضت بعض الصيغ من قواعد ا
ذا االتزام فرضت كل من الصيغة  قل،  د إمام عملية ال لقواعد  CIPو CIFالبضائع ع

ة  نكوترمز لس  . الصيغتن، وبالتا يتحمل البائع مصاريف التأمن  كلتا 2010ا

القاعدة العامة امتعلقة بتوزيع امصاريف بن البائع وامشري  المصاريف المتعلقة بالخدمات: -
عليها، تفرض على البائع دفع كل امصاريف الازمة لتوصيل البضاعة إ نقطة التسليم امتفق 

تاج 5وعلى امشري التزام دفع كل امصاريف الاحقة لذلك ة أن  .لكن مكن  حاات معي
صول على بعض الوثائق اإضافية الازمة  دمات إضافية من اآخر، قصد ا أحد طر العقد 

فيذ العقد  .6لت

مل مصا نكوترمز،  سب صيغة ا ريف وعليه مكن لكل من البائع أو امشري، 
جل  ا أحد الطرفن  تاجو صول على الوثائق أو امعلومات الصادرة  بلد التسليم وال قد  ا

ا عر بلد آخر  .7إمام إجراءات التصدير أو ااستراد أو ح عبور

 2212تطبيقات توزيع المصاريف وفقا لقواعد أنكوتيرمز  -2

ة   نكوترمز لس اولت قواعد ا توزيع امصاريف بن البائع وامشري  صيغها  2010لقد ت
د  ذا بشكل مباشر  نص الب من التزامات البائع  كل الصيغ من القواعد السابقة  A6و

                                                                                                                                                                                

مركية، ا 1  قوق والرسوم ا  قوق امتعلقة بقيمة البضاعة، والرسوم الداخلية.مثال عن ا
شأ، شهادة امطابقة. 2   مثال عن الوثائق امطلوبة للقيام بعملية مركة البضاعة، شهادة ام
ال  الصيغة  3  و ا ة  CIFمثل ما  نكوترمز لس  .0262لقواعد ا
ال  الصيغة  4  و ا ة  CFRمثل ما  نكوترمز لس  .0262لقواعد ا

5  Ramberg Jan, Op.cit, P 80. 
6  ANTOINE Hilou, Op.cit, P 121. 
7  ANTOINE Hilou, Op.cit, P 121. 



 

 

د  د  A3الذكر. كما ساعد كل من نص الب من التزامات  A10من التزامات البائع وكذا نص الب
د  تاج توزيع امصاريفمن التزامات امشري  B10البائع كذلك، ونص الب  .1 كل الصيغ من است

د   وكذا  ،CIF ،CFR ،CPTمن التزامات البائع  الصيغ  A6وبالرجوع إ نص الب
CIPمل كل امصاريف امتعلقة بالبضاعة إ غاية تسليمها إ امشري . 2، فإنه على البائع 

اء بلد ا قل البضاعة إ مي ، أيضا يتحمل البائع وفقا 3مشريوكذلك كل امصاريف امتعلقة ب
ا د تصدير مركة البضاعة ع  .4لتلك الصيغ امصاريف امتعلقة 

مل امصاريف  كل من الصيغتن  ، فإنه CFRو CIFفيما يتعلق بالتزام امشري  
د  5يكون على عاتقه ميع امصاريف امتعلقة بالبضاعة بعد َتَسلِمها من التزامات  A4وفقا للب

قل البضاعة بعد وصوها إ 6البائع  كلتا الصيغتن ، وكذلك يتحمل امصاريف امتعلقة ب
اء اء ااستراد7مي  .8، وكذلك يكون على عاتقه مصاريف مركة البضاعة  مي

                                                           
1  Ramberg Jan, Op.cit, P 80. 
2 « the seller must pay : a-all costs relating to the goods until they have been delivered in 
accordance with A4, Other than those payble by the buyer as envisaged in B6…” Incoterms 2010, 
Op.cit, P 48, 36, 100 et P 112. 
3 A6/b « the freight and all other costs resulting from A3a), including the costs of loading the goods 
on board and any charges for unloading at the agreed port of discharge that were for the seller’s 
accound under the contract of carriage… » Incoterms 2010, Op.cit, P 100,112. 
4  A6/c « where applicable, the costs of customs from lities necessary for exportas wellas all duties, 
taxes and other charges paybale upon export, and the costs for their transport throughany country 
that were for the seller’s account under the contract of carriage. » Incoterms 2010, Op.cit, P 100, 
112. 

د  5   كما يلي:  CFRو CIFمن التزامات امشري  الصيغتن  1فقرة  B6نص الب
« …all costs relating to the goods from the time they have been delivered as envisaged in A4, …” 
Incoterms 2010, Op.cit, P 101, 113. 

د  6   كما يلي:  CFRو CIFمن التزامات البائع  الصيغتن  A4نص الب
« the seller must deliver the goods either by placing them on board vessel or by procuring the 
goods sodelivered,…” Incotems 2010, Op.cit, P 98. 

د  7   كما يلي:  CFRو CIFغتن من التزامات امشري  الصي 9فقرة  B6نص الب
« …unloading costs including lighterage and wharfage charges, unless such costs and charges were 
for the seller’s account under the contract of carriage…” Incoterms 2010, Op.cit, P 101. 

د  8   كما يلي:  CFRو CIF الصيغتن  من التزامات امشري فقرة  B6نص الب
« … where applicable, all duties, taxes and other charges, as well as the costs of carrying customs 
formalities paybale upon import of the goods and the costs for their transport through any country 
unless uncluded within the cost of the contract of carriage. » Incoterms 2010, Op.cit, P 101. 



 

 

ص الصيغتن  فإّن امشري يتحمل امصاريف امتعلقة بالبضاعة بعد  CIP ،CPTوفيما 
د ااستراد1تسّلِمها مركة البضاعة ع قل البضاعة 2، وكذلك امتعلقة  ، أّما امصاريف امتعلقة ب

سب اتفاقهما  العقد  .3بعد وصوها إ بلد امشري فقد يتحملها امشري أو البائع 

خر ابّد من اإشارة إ أنه  الصيغتن  فإن البائع إضافة لتحمله  CIPو CIF ا
كم أّن  4امصاريف السابقة الذكر، فهو أيضا يتحمل مصاريف التأمن على نقل البضاعة ذا  ، و

د نقلها.  كلتا الصيغتن تفرض على البائع االتزام بإبرام عقد التأمن على البضاعة ع

موعة أخرى من الصيغ وال تشمل الصيغ   FAS ،FOBو ،FCA  فإن البائع ووفقا
د  ص الب مل امصاريف امتعلقة  A6ل ذ الصيغ يفرض على البائع  من التزامات البائع  

مل مصاريف مركة البضاعة  بلد 5بالبضاعة إ غاية نقطة تسليمها ، كما أنه عليه 
 .6التصدير

، وتلك امتعلقة 7اأّما امشري يقع على عاتقه امصاريف امتعلقة بالبضاعة بعد تسّلمه 
قل البضاعة إ بلد ا1ب د استراد  .2، وكذلك مصاريف مركة البضاعة ع

                                                           

د  1   كما يلي:  CPT و CIPمن التزامات امشري  الصيغتن  1الفقرة  B6نص الب
« …all costs relating to the goods from the time they have been delivered as envisaged 
 In A’…” Incoterms 2010, Op.cit, P 37. 

د  2   كما يلي:  CPTو CIPمن التزامات امشري  الصيغتن  الفقرة  B6نص الب
« …where applicable, all duties, taxes and other charges, as well as the costs of carrying out 
customs formalities paybale upon import of the goods and the costs for their transport through any 
country, unless included within the cost of the contract of carriage. » Incoterms 2010, Op.cit, P 37. 

د  3  د CPTو CIPمن التزامات البائع  الصيغتن  0فقرة  A6نص الب من التزامات امشري   9فقرة  B6، ونص الب
ة نفس الصيغتن من قواع  .0262د اانكوترمز لس

د  4   كما يلي:  CIPو CIFمن التزامات البائع  الصيغتن  9فقرة  A6نص الب
« …the costs of insurance resulting from A3 b, … » Incoterms 2010, Op.cit, P 48. 
5 «  …all costs relating to the goods until they have been delivered in accordance with A’, other 
those paybale by the buyer as envisaged in B-… » Incoterms 2010, Op.cit, P 26. 
6  « … where applicable, the costs of customs formalities necessary for export, as well as all duties, 
taxes, and other charges paybale upon export. » Incoterms 2010, Op.cit, P 26. 

د  7   كما يلي:  FAS ،FOB ،FCAمن التزامات امشري  الصيغ  1فقرة  B6نص الب
« all costs relating to the goods from the time they have been delivered as envisaged in A4… » 
Incoterms 2010, Op.cit, P 27. 



 

 

د DDPو DAT ،DAPموعة الصيغ ال تضم الصيغة  من التزامات  A6،  نص الب
مل كل امصاريف امتعلقة بالبضاعة إ غاية نقطة  ها يفرض على البائع  البائع  كل م

د 4اريف نقل البضاعة إ بلد امشري، كذلك مص3تسليمها ، وكذلك مصاريف مركة البضاعة ع
اء 5التصدير وااستراد د ااستراد  DAPالصيغة   باستث ال يكون فيها عبء مركة البضاعة ع

سب اتفاقهما  العقد  .6إّما على البائع أو امشري 

د  ص الب ها،  B6أّما امشري  تلك الصيغ فإنه ووفقا ل من التزامات امشري  كل م
 .7تفرض على امشري امصاريف امتعلقة بالبضاعة بعد تسلمها

خر الصيغة  ي الوحيدة ال ا يتحمل فيها البائع أية مصاريف، وإما فقط  EXW ا
خرى تقع على عاتق امشري8تلك امتعلقة بالبضاعة لتمام تسليمها  .9، وكل امصاريف ا

نكوترمز البائع أو  دمة يتحملها  كل صيغ ا نشر فقط أن امصاريف امتعلقة با
اء الصيغة  دمة، باستث سب طالب ا اات امشري EXWامشري   .1ال يتحملها  كل ا

                                                                                                                                                                                

د  1   كما يلي:  FAS ،FOB ،BCAمن التزامات امشري  الصيغ  0فقرة  B6نص الب
« …any additional costs incurred, either because : 1- the buyer fails to nominates a carrier or 
another person as envisaged in A4… » Incoterms 2010, Op.cit, P 27. 

د  2   كما يلي:  FAS ،FOB ،FCAمن التزامات امشري  الصيغ  3فقرة  B6نص الب
« …where applicable, all duties, taxes and other charges as well as the costs of carrying out 
customs formalities paybale upon import of the goods and the costs for their transport through any 
country.” Incoterms 2010, Op.cit, P 29. 
3 “…, all costs relating to the goods until they habe been delivered in accordance with A’, …” 
Incoterms 2010, Op.cit, P 56. 
4 “the seller must pay: in addition to costs resulting from A”…” Incoterms 2010, Op.cit, P 56. 
5  “… where applicable, the costs of customs formalities necessary for export as well as all duties, 
taxes and other charges payable upon export and…” Incoterms 2010, Op.cit, p 56. 

د  6  ص الب ذا وفقا ل د  9فقرة  A6و  .DAPلتزامات امشري  الصيغة من ا فقرة  6Bمن التزامت البائع، ونص الب
7 « …all costs relating to the goods from the time they have been delivered as envisaged in A4… » 
Incoterms 2010, Op.cit, P 57. 

د  8   كما يلي:  EXWمن التزاامت البائع  الصيغة  6Aنص الب
« …the seller ust pay all costs relating to the goods until they have been delivered in 

accordance with A4, other than those paybale by the buyer as envisaged in B6. » Incoterms 2010, 

Op.cit, P 18. 

د  9   كما يلي:  EXWمن التزاامت امشري  الصيغة  6Bنص الب
« … pay all costs relati g to the goods…. » Incoterms 2010, Op.cit, P 19. 



 

 

 ثالثا: التأمين 

 اا أنه  عقود البيع يستوصي نقل البضائع من مكان آخر أو من بلد آخر ومن وسيلة 
ذ امرحلة، فهذا ما يفرض على  اطر تضرر أو ضياع البضائع وارد خال  نقل إ أخرى فإّن 
قل الدو ابد من إبرام عقود مع  البائع وامشري إبرام عقد التأمن على البضائع علما أنّه  ال

 .2وسطاء مركين لشحن وتفريغ تلك البضائع

ل عقد بيع دو على أنه أحد أساليب تقليل عدم  عّرف الفقه تأمن نقل البضائع 
اصة ال تواجه إ امؤمن  خطار ا ويل عبء ا ذا من خال  اص بامؤمن له، و التأكد ا

سائر، ال تصيب امؤمن له  .3والذي يقبل تعويض جزء من ا

قل الدو يكون بسبب وجود خط رّي وحّوي أو بّري، وقد عّرف الفقه التأمن  ال ر 
طر على أنه إمكانية حدوث حدث غر مرغوب فيه، وآخرون قالوا أنه عدم التأكد بشأن  ا

سارة و إمكانية حدوث ا سارة أو  قل الدو للبضائع من 4ا . وعليه أصبح التأمن  ال
سارة ال مكن أن تلحق بطر  ب ا العقد، لكن غرفة التجارة الدولية م العمليات الضرورية لتج

، أّما باقي الصيغ فلم تفرض CIP 5و CIFتفرض االتزام بالتأمن على البضائع إّا  الصيغتن 
ََ  التأمن على البضائع ال  خر حرَّا ذا ا ا يبقى  ذلك ا على البائع وا على امشري، و

سارة ب ا ا قصد   .اشرا

                                                                                                                                                                                

د  1   كما يلي: EXWمن التزامات امشري  الصيغة  B10نص الب
"… the buyer must reimburse the seller for all costs and charges incurred by the seller in providing 
or rendering assistance in obtaining documents and information as envisaged in A10. » Incoterms 
2010, Op.citr, P 21. 
2 Antoine HELLOU, Op.cit, P96. 

امعي، مصر، 3  ، دار الفكر ا قل الدو  .6، ص 022طارق معة سيف، تأمن ال
 .6طارق معة سيف، امرجع نفسه، ص  4 
د  5  .CIPو CIFمن إلتزامات البائع  كل من الصيغة  -ب–الفقرة  A3نص الب

Incoterms 2010, Op.cit, P 110, et P 46.  



 

 

د بالرجوع إ نص   CIFمن التزامات البائع  كل من الصيغة  -ب–الفقرة  A3الب
نكوترمز  CIPو اسب على البضاعة  0262من قواعد ا فإن البائع يلتزم بإبرام عقد تأمن م

عراف والعادات السارية امفعول د وبصورة تتفق مع ا ذا الب  .1ووفقا للشروط ال جاء ها 

د   CIFمن التزامات البائع  كل من الصيغة  -ب–لفقرة ا A3شروط التأمن وفقا للب
وع التأمن من حيث امخاطر  ال يغطيها، القيمة  0262من قواعد أنكوترمز  CIPو تتعلق ب

خر متعلقة بتقدم بوليصة التأمن.  ال يغطيها التأمن وبداية عقد التأمن وهايته، و ا

ب أن يغطيه ص امخاطر ال  قل تلك امذكورة  فيما  ي على ا ا عقد التأمن 
د ُ  "Institute cargo claudoأ  من قواعد شحن البضاعة امعروفة بـ "Cالب

د 2ُأو قواعد مشاهة ها   ريق أو اانفجار، C. وامخاطر ال يؤمن عليها البائع وفقا للب ي ا أ 
قل عن طريقه ة بأي شيء غر الغرق والضياع، انقاب أو خروج وسيطة ال ا، اصطدام السفي

 .3اماء، خطر تفريغ البضائع ااضطراري

                                                           

د  1  ة  CIPو CIFمن التزامات البائع  كل من الصيغة  -ب–الفقرة  A3نص الب نكوترمز لس و كما  0262لقواعد ا
 يلي:

« Contract of insurance : the seller must obtain at its own expense cargo insuranse… ». Incoterms 
2010, Op.cit, P 46 et 110. 

تلف 2  اء الوصول، كما قد  ها  مي اء الشحن ع تلف من مي عراف التجارية امتعلقة بتحديد شروط التأمن  العادات وا
ذا ا ا باختاف الباد واحاكم، وعلى  د تفسر اولة لتوحيد القواعد امتعلقة بالتأمن على البضائع ع ساس جاءت 

د  Institute cargo claudesوهذا ظهرت ما يسمى بـ  -نقلها دن اساعدة معا س قواعد وضعها معهد للتأمن  ل و
ة  ة 1982تأمن أخرى س ا س يها غرفة التجارة الدولية   022، م أعيد إعداد ة أين تب نكوترمز لس قواعد ا

0262. 
ة  3  نكوترمز لس نكوترمز وبصدد االتزام بالتأمن، تفرض 0262قبل نسخة قواعد ا سخ السابقة لقواعد ا ، كانت ال

خطار ال  صول على بوليصة تأمن ضمن ميع ا ديد نوع التأمن وشروطه  عقد البيع، ا على البائع  حالة عدم 
هاجرى العرف  اء الشحن بالتأمن ضم ت غرفة التجارة الدولية قواعد شحن  0262لكن  نسخة  -التجاري  مي تب

د Institute cargo claudesالبضائع ُ قل على امخاطر ال جاء ها الب . أنظر Cأ وذكرت أنه على البائع أن يؤمن على ا
 :  wwww.Lmalloyds.comاموقع أو الرابط التا



 

 

هة امؤمن من لديها، فإنه على البائع أن يؤمن لدى شركة التأمن ذات سعة  ص ا فيما 
ذ الصاحية لها امشري، كما مكن له أن يعقد التأمن مع أي شخص آخر له   .1جيدة ويؤ

د  السابق الذكر أنه مكن للمشري أن يطلب من البائع  -ب–فقرة  A3جاء  نص الب
ب على البائع  الة  ذ ا ا إضافيا،   شرط أن يقدم امشري ميع امعلومات ال قد  –تأمي

أن يستجيب لذلك ويقوم بالتأمن لكن على حساب امشري سواء على امخاطر  -يطلبها البائع
د ُ اطر اإضراب، أ2أBأ أو Aُال جاءت  الب رب، أو  اطر ا اطر 3و  ، أو أي 

 .4أخرى

ديث عن قيمة التأمن، فقد أوجب على البائع أن يغطي التأمن  د السابق ا م يغفل الب
قل الثمن امذكور  العقد بزيادة عشرة بامئة ُ ذ القيمة بعملة %62على ا أ، شرط أن تكون 

 .5العقد

د  الصي ذا الب ب على البائع أن يعلم امشري  CIPو CIFغة ذكر كذلك   –فإنه 
خر ذا ا تاجها امشري للقيام  -بطلب من  عن امخاطر وامصاريف مع امعلومات الازمة ال 

 .1بتأمن إضا

                                                           

د نص ال 1   يقول: 0262لقواعد أنكوترمز  CIPو CIFمن التزامات البائع  الصيغة  -ب–الفقرة  A3ب
« … the insurance shall be contracted with underwitiers or an insurance company of good repute 
and entitle the buyer, orany other person having an insurable interest goods to claim directty from 
the insurer ». Incoterms 2010, Op.cit, P 46-110. 

د ُ 2   أ السابقة الذكر.Institute cargo claudesجاءت  قواعد شحن البضاعة ُأ Bأ و Aُالب
رب ُ  3  رب، وكذا خطر اإضراب جاءت  القواعد امتعلقة با اطر ا أ والقواعد امتعلقة Institute war clausesكذلك 

 )Institute strikes clausesطر اإضراب ُ
د  4  زئية: 0262لقواعد أنكوترمز  CIPو CIFمن التزامات البائع  الصيغة  -ب–الفقرة  A3نص الب ذ ا  يقول  

« …when required by the buyer, the seller shall, subject to the buyer providing any necessary in 
formation requested by the seller, provide at the buyer’s expense any additional cover, If 
procurable, such as cover as provided by clauses (A) or (B) of the institute cargo clauses 
(LMA/IUA) or any similare clauses, and/or cover complyning with the Institute war clauses and/or 
institute strikes clauses (LMA/IUA) or any similar clauses ». Incoterms 2010, Op.cit, P 46 et 110. 
5 “… the insurance shall cover at minimum the price provided in the contract…” Incoterms 2010, 
Op.cit, P 46.110.  



 

 

د  د السابق إ أن عقد التأمن يكون من وقت تسليم البضائع وفقا للب  A4أشار الب
تهي العقد بوصول البضاعة CIPو CIF كّل من الصيغتن  A5د وانتقال امخاطر وفقا للب ، وي

 .2إ امكان امسمى

ا فيما سبق أّن تسليم البضائع وانتقال امخاطر  الصيغة  ظة مام  CIFعرف يكون  
اء الشحن ة  مي فإن التسليم وانتقال امخاطر  CIP، أما  الصيغة  عبور البضاعة حاجز السفي

ه امشري. وهذا فالتأمن  الصيغة  اقل الذي يعي ظة إيداع البضاعة إ عهدة ال  CIFيكون 
ة، أما  الصيغة  د اجتياز البضاعة حاجز السفي د إيداع البضاعة إ عهدة  CIPيبدأ ع يبدأ ع

د وصول البضاعة إ امك تهي  كليهما ع اقل، وي  ان امسمى.ال

د  خر أوجب الب ، 3على البائع أن يقدم بوليصة التأمن للمشري -ب–فقرة  A3 ا
ب على البائع  كل من الصيغة  صل على  CIPو CIFوهذا  أن يرم عقد تأمن مستقل و

اصة بكل عقد نظرا للمصا ااقتصادية اهامة ال ترتب  بوليصة تأمن مستقلة عن البضاعة ا
سبة  د الشحن وبوليصة التأمن  التعامل التجاري، سواء بال دات وخاصة س ذ امست على 

ارجية وك ال قد تقوم بتمويل التجارة ا سبة للب لفها أو بال  .4لطر العقد أو 

وهذا يلتزم البائع إذا شحن عدة صفقات من بضاعة واحدة مشرين متعددين بأن يرم 
ن كل صفقة، كما يلتزم بتقدم بوليصة تأمن مستقلة عن كل صفقة ولو  عقد تأمن مستقل ع

                                                                                                                                                                                
1 « … more over, the seller must provide the buyer, at the buyer’s request, risk, and expense (if 
any), with information that the buyer needs to procure any additional insurance ». Incoterms 2010, 
Op.cit, P 46 et 110. 

د  2  نكوترمز  CIPو CIFمن التزامات البائع  كل من الصيغة  -ب–الفقرة  A3نص الب  جاء فيه: 0262لقواعد ا

« … the insurance shall cover the goods from the point of delivery set out in A4 and A5 least the 
named place of destination… » Incoterms 2010, P 46 et 110. 

د  3   جاء فيه: 0262لقواعد أنكوترمز  CIPو CIFمن التزامات البائع  الصيغة  -ب–رة الفق A3نص الب
« …the seller must provide the buyer with insurance policy or other evidence OF insurance 
cover… »Incoterms 2010, Op.cit, P 46 et 110. 

ة  ،CIFحسن ديباب، العقود التجارية وعقد البيع  4  ان، س شر والتوزيع، لب امعية للدراسات وال ، ص 6امؤسسة ا
002. 



 

 

ة مؤلفة من صفقات عدة مشري واحد مادام التعاقد عليها قد م اوجب عدة عقود  كانت الشح
ذ العقود على غر ذلك ص   .1بيع، ما م ت

بالتعويض عن إّن عدم وجود بوليصة التأمن يعرقل حق امشري بالرجوع على امؤمن لديه 
وك عن  اع الب ق البضاعة، كما أن عدم وجود بوليصة تأمن مستقلة يؤدي إ امت الضرر الذي 
ميد رأس مال امشري ح يتم وصول البضاعة نظرا لعدم قدرته  ارجية، وكذا  مويل التجارة ا

قل إحجام الُتجار عن قبول بوليصة مشرك اء مرحلة ال  .2ةعلى التصرف ها أث

 

 

 المطلب الثالث : االتزامات المتعلقة بتسليم الوثائق والقيام باإجراءات اإدارية.

دات  كون أغلب عمليات البيوع الدولية تتم على أساس الوثائق         ترز أمية تسليم امست
دات قيمة  حد  ذاها ظل امسافات ال قد تفصل البائع عن امشري ، ولئن م يكن للمست
  3.فإها تستمد قيمتها من البضاعة ال مثلها، وبذلك  فهي تؤدي دورا مهما  التجارة الدولية

كم عبور السلع من بلد إ آخر فإنه يستوجب القيام اجموعة من           اإجراءاتكذلك و 
د خروجها من بلد التصدير و دخو  اإدارية دود لعبور السلع سواء ع بلد  إها على مستوى ا

 ااستراد . 

ذين االتزامن اللذان          اجموعة من  أحاطتهماو عليه قواعد اانكوترمز م تغفل 
اوله فيما يلي  ت ذا ما س  التفاصيل لتسهيل العملية التجارية الدولية . و 

 تسليم الوثائقأوا:  
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ص امادة  ا امتعلقة بالبيع الدو  30ت ب على البائع من اتفاقية فيي للبضائع على أنه: "
قل ملكية البضاعة وفقا ما ي دات امتعلقة ها وأن ي طلب عقد البيع وفقا تأن يسلم البضاعة وامست

 هذ ااتفاقية."

ص امادة  قل حيازة  34كما ت من نفس ااتفاقية على أنه:" إذا كان البائع ملزما ب
دات امتعلقة بالبضاعة، فعليه أ ن يقوم بذلك  الزمان وامكان وفقا للشكل احدد  العقد، امست

ذا االتزام قبل اميعاد امتفق عليه ، فله ح ذلك اميعاد أن يعا أي نقص  فيذ  وإذا قام البائع بت
اق مضايقات غر  ق  إ ذا ا دات  على شرط أن ا تؤدي مارسة  أو عيب  مطابقة امست

قه  معقولة للمشري أ تفظ امشري  اات ميعها  ميله نفقات غر معقولة . و ا و 
ذ ااتفاقية." حكام   طلب التعويض وفقا 

دد طبيعة  دد امادتان السابقتان التزام البائع بتسليم الوثائق بصورة عامة ، غر أها م 
مر اتفاق الطرفن  العقد عراف التجارة الدولية. الوثائق واجبة التسليم  وتركت ا  و

سب ما  وبذلك فإن  تلف  دات ال يلتزم البائع بتقدمها   ص عليه عقد نوعية امست ي
سب الصيغة  التجارية امتفق عليهاالبيع  دات قد تكونفيه و مر فإن تلك امست   ، وأيا كان ا

د الشحن، وقد تكون ضروري ة ليتأكد امشري من مطابقة مثلة للبضائع كالفاتورة التجارية وس
شأ، كما قد تكون  البضائع امسلمة إليه طبقا ما م ااتفاق عليه كشهادة امطابقة وشهادة ام
دات ازمة لضمان وصول البضاعة للمشري كوثيقة التأمن، وقد تتعلق بإجراءات مرور  امست

 1البضاعة بن الدول كراخيص التصدير أو الشهادات الصحية.

 مفهوم تسليم الوثائق :  -أ
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ك فاتح   دات امتعلقة بالبضائع وتسليمها للمشري أو للب صول على امست يلتزم البائع با
ك الوسيط ، ويعتر تسليم  البائع للوثائق  وفاءا كاما بالتزاماته . دي أو الب  ااعتماد امست

دات للمشري  امكان الذي  ص مكان التسليم فإن البائع يلتزم بتسلم امست و  فيما 
ه إذا م يعن عقد البيع مكانا لتسليمها  ه أن يسلمها له  موط ص عليه عقد البيع، ومك ، 1ي

دات  مركز أعمال -ويساير الفقه  ذلك –ولقد قضى القضاء الريطاي   بضرورة تسليم امست
ل إقامته  دات يتم بإرساها إ   .2امشري، فإذا م يكن له مركز أعمال فإن تسليم امست

دات إ وكيله  مكان  من امعمول به  عمليات التجارة الدولية أن يرسل البائع امست
خر تسليمها إ امشري أو يرسلها إليه عر شركات نقل الريد  ذا ا يث يتو  الوصول 

كي ويسلمها للمشري ا ك الذي يقوم بعملية التوطن الب متخصصة أو يرسلها مباشرة إ الب
 تسلم البضاعة.  إجراءاتمباشرة 

دات إ امكان امتفق عليه، التزاما بتحقيق غاية وليس   يعتر التزام البائع بتسليم امست
ذا االتزام ح يتم  إرسالعلى  اية، وعليه فإن التزامه ا يقتصرببذل ع دات فقط بل متد  امست

 .3تسليمها فعا للمشري، وهذا يلتزم البائع بإرسال وتسليم بديل ها إذا فقدت قبل تسلمها

، وتتحقق مصلحة امشري على أفضل  أما  صر أساسي  عقد البيع الدو الزمن فهو ع
دات ح يتس ل ي ا تزال وجه كلما أسرع البائع بتسليم امست لمشري التصرف  البضاعة و

اقل فور وصوها  قل أو استامها من ال  .4 مرحلة ال
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دات  اموعد الذي يتم ااتفاق عليه بن الطرفن  عقد   يلتزم البائع بتسليم امست
ددة للتسليم فإن البائع يلتزم بأن يسلم الوثائ دد العقد موعدا أو فرة  ق للمشري البيع، وإذا م 

 . 1 أقرب وقت مكن بعد شحن البضاعة وبدون تأخر، أو خال زمن معقول من مام الشحن 

يعود تقدير الزمن امعقول إ نصوص العقد وإرادة الطرفن والعادات التجارية امتعارف  
ظر إ طبيعة البضاعة امشحونة وإ الصعوبات ا ل قد عليها  مكان الشحن، وا بد أيضا ال

اء الشحن والتفريغ.               تتعرض ها البضاعة أث

ضع للشروط التالية:       ب أن   ح يكون تسليم الوثائق وفاءا صحيحا من البائع بالتزاماته 

ص عليها  - دات ال ي دات الشحن كاملة : حيث يلتزم البائع بتسليم ميع امست أن تكون مست
دد العقد عقد البيع وفقا ما ت ظم القانونية  بلد ااستراد إذا م  عراف التجارية  وال قتضيه ا

دات.  ذ امست

يل على  و  د الذي  يث ا يقبل امست د مكتما  ذاته  يشرط أن يكون كل مست
دات. ذ امست د من  ب أن تتوافر الكفاية الذاتية  كل مست د آخر، بل   2مست

بتقدم  أيضا، فإن البائع يلتزم   -كما سرد ذكر احقا  –انكوترمز حسب قواعد ا و 
دات إضافية يطلبها امشري لتساعد على إدخال  مساعدته للمشري للحصول على أي مست
قل، على أن  ا  أي بلد آخر خال مرحلة ال البضاعة إ بلد ااستراد أو تساعد على مرور

 تكون امصاريف امتعلقة هذ الوثائق اإضافية على عاتق امشري.

دات ال يقدمها البائع أن تكون أن تكون البضائع صحي - حة ومطابقة: حيث يشرط  امست
اقض أو تباين، إذ أن وجود أي خلل سيثر الشك أو الريبة  ها أي ت ها وليس بي متطابقة فيما بي
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ال يقوم ها امشري للحصول على  اإجراءات صحتها أو  البضاعة ال مثلها ما قد يعرقل 
 دفع الثمن. إجراءاتم البضاعة أو إما

دات صحيحة وفعالة وقت تسليمها للمشري وليس  ويلتزم البائع كذلك بتسليم مست
اقل دات للمشري استام البضاعة من ال ذ امست ول  ب أن  يث  ا فقط،   . 1وقت إصدار

دات خالية من الكشط و التحشر - دات موضوع  أن تكون امست ب أن تكون امست : إذ 
ة للتعامل التجاري وقابلة للتداول دون إثارة الشك حول صحتها أو حول البضاعة ا لتسليم صا

 ال مثلها.

دات وقبوله ها اآثار التالية:      سبة للمشري يرتب على تسلمه للمست  أما بال

ي ملكية معل - ا  تقل  قة على انتقال حيازة البضائع وملكيتها إ امشري: واملكية ال ت
صوص عليها  عقد البيع، إذ يتحقق امشري من  دات والبضاعة للشروط ام شرط مطابقة امست
قل ملكية  ا، وت ذ امطابقة  بعد وصول البضاعة وفحصها ، ومن م إعانه قبوها أو رد

 البضاعة إ امشري بصورة مطلقة بعد إعانه هذا القبول.

ه للبضاعة ال مثلها، بل يبقى له حق رد البضاعة إذا ا يعتر قبول امشري لل - دات قبوا م س
دات والشروط امتفق عليها  عقد البيع.  تبن له عدم مطابقتها للس

ص عليه عقد البيع. - دات وقبوها بأداء الثمن الذي ي  يلتزم امشري بعد تسلم امست

دات امتعلق اإخاليعتر          ا بتسليم امست رية للعقد طبقا اتفاقية فيي الفة جو ة بالبضاعة 
اات التالية :  ويتحقق  ا

                                                           

د الشحن صحيحا وفعاا وقانونيا  sanders v mclean قضية  1  ب أن يكون س حكم القاضي بووين كما يلي: " 
اء الوصول وتسليمها للحامل القانوي هذا الس د للحامل ومثا للبضاعة ح مام تفريغها  مي ذا الس قل  ب أن ي د، و

رب بن بلد  ت ا د الشحن صحيحا إذا أعل اقل، فا يعتر س قل بن الشاحن وال ملكية البضاعة وميع حقوق عقد ال
الة يعتر  ذ ا قل   ن عقد ال اقل وقت أو قبل تسليمه إليه  رب"اامشري وبلد ال  غيا بسبب ا



 

 

دات امتعلقة بالبضاعة كا  -  جزءا. أوإذا م يقم البائع بتسليم امست

دات  غر امكان والزمان احددين  العقد، إا  حاات  - إذا قام البائع بتسليم امست
ح امشري  دات الذي الذىتسليم امبكر للمستال نه م ود العقد ،   إمكانيةا يشكل إخاا بب

 1أكر لفحصها والتأكد من مطابقتها وامطالبة بإصاح ما يشوها من خلل.

دات غر مطابقة ما م ااتفاق عليه  العقد، كأن تكون غر كاملة،  - قيام البائع بتسليم مست
تلف عن امواصفات امتفق غر واضحة  ، أو إذا كانت مواص دات  فات البضاعة امثبتة  امست

 عليها.

 

 

 الوثائق الواجب تسليمها :-ب     

د الشحن ،         قل و امتمثلة   س دات الواجب تسليمها فهي وثائق ال ص امست فيما 
قل متعدد الوسائط ، وثيقة الشحن  قل البحري . و وثائق متعلقة  اإلكرونيةوثيقة ال ، تذكرة ال

شأ ، شهادة امطابقة .  بالبضاعة و تتمثل   الفاتورة التجارية ، شهادة ام

قل :-1 د  وثائق ال قل فإنه  يست ص وثائق ال قل فيما   على يرد فهو التداول، فكرة إ ال

شخاص أو البضائع تغير و عمل و ارية، مصلحة ذلك وراء من تتحقق ح ا قق و  بذلك 

توجات و البضائع تداول و .التجارة ميدان  يد إ يد من التجارية ام  غالبية قق الذي و

خرى، التجارية العقود  امبيعة السلعة نقل ويعقبها إا شراء أو بيع عملية أي مكن تصور ا نه ا
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ه تتجلى أمية وثائق1امشري  إ البائع من قل  امبادات التجارية الدولية وال نتطرق  ، وم ال
 إ أمها فيما يلي:

د الشحن : -          د استام س اقل البحري إ الشاحن ع ا ال و الوثيقة ال يصدر
ق لصاحبه  امطالبة بالبضائع  قل ويعطي ا اما  إثبات عقد ال و يلعب دورا  ه، و البضاعة م

  مكان الوصول.

ص امادة          ة  3/3ت اقل أو الربان أو وكيل  2 2914من اتفاقية بروكسل لس أنه: " على ال
اء على طلب الشاحن ،  ا  عهدته أن يسلم إ الشاحن ب اقل بعد استام البضائع وأخذ ال

د شحن يتضمن مع بياناته امعتادة البيانات اآتية:   س

ع البضائع وذلك طبقا ما يقدمه الشاحن بالكتابة قبل البدء العامات الازمة للتحقق من نو  -أ
ذ العامات مطبوعة أو موضوعة بأية طريقة أخرى  ذ البضائع، على أن تكون   شحن 
يث تظل  غلفة امعبأة فيها البضائع  اديق أو ا رة على البضائع غر امغلفة أو على الص ظا

 قراءها ميسورة ح هاية السفر.

حوال طبقا للبيانات ال يقدمها  -ب عدد الطرود أو القطع أو الكمية أو الوزن، على حسب ا
 الشاحن كتابة.

ر."  -ج  1حالة البضائع وشكلها الظا

                                                           
قل أمية رشيد، بلقريصات مد، سيدي خطيب  1  مية دفع  قطاع ال ت، و ااقتصاد لة ااقتصادية، الت ام  جامعة ام
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دة 2   اصة بروكسل معا دات امتعلقة القواعد بعض بتوحيد ا ة الشحن بس اي، قواعد باسم وتعرف ،  1924لس  ا

ة فسي اوجب بروتوكول وعدلت ة أخرى مرة عدلت م 1968 س عضاء الدول عدد يبلغ و . 1979 س دة  ا  معا

اي وتعدياها  قواعد أي 1924 ا الوقت ا  دولة 48 ا



 

 

ص امادة  زائري على أنه: " بعد استام البضائع، يلتزم  241وت من القانون البحري ا
اقل أو مثله  اءال طراف على طلب الشاحن بتزويد بو  ب ثيقة شحن تتضمن قيودا هوية ا

مولة الواجب دفعها." اصر الرحلة الواجب إمامها وأجرة ا  والبضائع الواجب نقلها وع
ديد البيانات   تلف   ية  صوص القانونية الدولية والوط تلف ال و أن  اماحظ 

رية ه اصر جو د الشحن ، إا أها تتفق على ع ها  س ديد البضائع الواجب تضمي دف إ 
قل ومعلومات الرحلة البحرية ال ترتبط اواعيد التسليم. طراف، وسيلة ال وية ا ي:  قولة   ام

د الشحن اقل للبضاعة اموصوفة من قبل  2ترز أمية س  كونه أداة إثبات استام ال
فيذ التزامه بإرسال3الشاحن  خر بت ذا ا د  ، وبالتا إثبات لقيام  البضاعة، كما يعتر س

قل.  الشحن أداة لتمثيل البضاعة وأداة إثبات عقد ال
اقل يبن حالة وعدد البضائع ال استلمها من أجل         إن إصدار وثيقة الشحن من طرف ال

رة  ة ظا كذا فإن وثيقة الشحن تعتر قري ها فعا، و ة أو ال م شح ها على من السفي شح
اق من مكان الشحن إ مكان التفريغ   إيصاهال تلقى البضائع وتقوم مسؤوليته  على أن ال

 اآجال احددة. 

                                                                                                                                                                                

ب أن  772تقابل امادة  1  ب أن تتضمن وثيقة الشحن من ملة ما  ص على أنه:  "  زائري ال ت من القانون البحري ا
الة امقدمة فيها كتابيا من قبل الشاحن قبل بدء  -تشتمل عليه: أ العامات الرئيسية والضرورية للتعريف بالبضائع على ا

ذ البضائع إذا كان طبع وختم زمها.  ميل   ذ العامات واضحا وبأي شكل كان وعلى كل قطعة من البضاعة أو 
شياء وكميتها ووزها كما قدمت كتابة من قبل الشاحن، وذلك حسب كل حالة. -ب  عدد الطرود وا
ران للبضاعة." -ج الة والتكيف الظا  ا

 
زائري امشرع 2  ه إدراكا و ا  من الثالث من الباب الثاي الفصل خصص فقد نيا،وقانو  عمليا الوثيقة ذ مية م

 .مادة عشرين من أكثر  أحكامها ونظم لوثيقة الشحن البحري القانون
3 EA CARIOLI, droit des entreprises, échange des données informatiques, J-CL.com  fasc 8 1995 
n° 1 P 2 



 

 

ص امادة         زائري على أن: " وثيقة الشحن البحري تشكل  249وت من القانون البحري ا
اقل للبضائع ال ذكرت فيها بقصد نقلها عن طريق البحر و تعتر  أيضا  اإثبات على استام ال

يازة البضائع واستامها." د   كس

اء          د الشحن كون التجار كانوا يرافقون بضائعهم أث  العصور القدمة م تكن حاجة لس
، 24و  23الرحلة البحرية ح مكان الوصول إا أنه بعد تطور التجارة البحرية خال القرنن 

د الشحن دليا على قيام البائع  البضائع وإثباتا للمشري للحيازة الرمزية للبضائع  بإرسالأصبح س
د الوصول. اء الرحلة أو استامها ع ه من التصرف فيها أث  1وال مك

ذا ال د الشحن مثل البضاعة امشحونة ويعطي حامل  ق الشرعي باستام فس د ا س
ته  البضاعة قل م ي قل وما دام ال دا ملكيتها  مرحلة ال بعد. كما يعتر تسليمه إذ يعتر س

ه قصد الطرفن إ ذلك  قل ملكيتها وحيازها إليه إذا ا للمشري تسليما رمزيا للبضاعة يكفي ل
. 

د  قل البحري أصبحت أمرا مستحيا، فس يازة الفعلية للبضاعة خال مرحلة ال اا أن ا
د الشحن يسمح للحائز القانوي له ببيع البضائع والتصرف ها وانتقاه خرى بانتقال الس ا من يد 

 . الذي مثلها دون حاجة انتقال البضاعة نفسها

و امادة نصت          دة بروكسل  من "ب" فقرة ا قل أن:"  عقد على  2914معا  ال

طبق قل على فقط ي د امثبتة عقود ال د تكون ماثلة وثيقة بأية أو شحن بس  رًا البضائع نقل س
قل سابق  ن عقد ال اقل ،  د الشحن ا يعتر عقد نقل بن الشاحن وال ...."، وبذلك فإن س

ه وعن واقعة الشحن  د ومستقل ع  .2 أوانه هذا الس

                                                           
ص 1  قل باعتبار وثيقة مثل ملكية  مكرر  9امادة  ت د ال زائري على أن: يصبح س من القانون التجاري ا

 البضاعة......"
6، امرجع السابق ، ص د.حسن دياب  2  2 



 

 

اقل والشاحن ، وبالتا فهو إثبات لعقد  ة على  ااتفاق امرم بن ال د الشحن يعتر قري إن س
اقل والشاحن  قل امرم بن ال وز ال بكافة الطرق طبقا مبدأ حرية اإثبات  امواد  إثباتهالذي 

 .1التجارية
قل -       د الشحن دأب امتعاملون ااقتصاديون على  :اأخرىوثائق ال باإضافة إ س

قل يط بامعامات التجارية الدولية  2استخدام وثائق أخرى لل وذلك تبعا لبعض الظروف ال 
سب قوها  تلف  ي  مر بالتسليم، و قل البحري وا قل متعدد الوسائط وتذكرة ال مثل: وثيقة ال

 القانونية من حيث مثيلها للبضاعة. 

قل متعدد الوسائط:      قوثيقة ال اوات عديدة بذلت اهيئات الدولية امهتمة اسائل ال ل 
قل الدو  مم امتحدة لل قل متعدد الوسائط، كان أمها اتفاقية ا إرساء قواعد قانونية موحدة لل

ة   .2910متعدد الوسائط للبضائع لس

قل من           تلفتن على ا قل متعدد الوسائط على أنه: " نقل بضائع بواسطتن  يعرف ال
قل على أساس عقد نقل قل  وسائط ال متعدد الوسائط من مكان  بلد ما،  يأخذ متعهد ال

 3امتعدد الوسائط فيه البضائع  عهدته إ امكان احدد للتسليم  بلد آخر.

رة بتاريخ:  1وتعرف امادة          قل امتعدد الوسائط اموقعة  القا من ااتفاقية العربية لل
تلفتن أو  على أنه: " نقل بضاعة بن 22/03/1022 دولتن عربيتن باستخدام واسط نقل 

قلأ من نقطة  ت مسؤولية شخص واحد ُمتعهد ال أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة و
 استامه للبضاعة من امرسل ح تسليمها للمرسل إليه."

                                                           
هضة العربية   1   99ص  ،6مر الشرقاوي، القانون البحري، دار ال
ص امادة  2  زا 0ت ئري على أن " التسليم للمرسل إليه يكون  امكان امتفق عليه اوجب نسخة من القانون البحري ا

اء على وثيقة نقل صحيحة" ما يدل على امكانية  من وثيقة الشحن ولو كانت وحيدة ، و حالة عدم إصدار أية وثيقة، فب
قل البحري خاصة.  استخدام وثائق أخرى لل

ة ااقتصادية وااجتماعية لغر آسيا، مبادئ توجيهية اقليمية بشأن ااتفاقات وااتفاقيات امتعلقة  3  مم امتحدة ، اللج ا
قل :   .0، ص 6فراير  0بال



 

 

د يصدر اوجبه عقد          قل متعدد الوسائط على أنه مست وتعرف نفس ااتفاقية وثيقة ال
ة  الة امبي قل با قل للبضاعة موضوع ال قل متعدد الوسائط ويعتر إثباتا على استام متعهد ال ال

الة.  فيها لتسليمها إ امرسل إليه  بذات ا

قل متعدد الوسائط من التعاريف ال م التطرق إليها م تاج أن وثيقة الشحن لل كن ااست
دما  توى العقد ع صوص أها وصل للبضائع، ودليل إثبات  د الشحن البحري  تؤدي وظيفة س
ا   قل، فهو يقر بأنه قد تسلم البضاعة وأخذ قل متعدد الوسائط وثيقة ال يصدر متعهد ال

ة  الوثيقة. الة امبي  1حراسته با

ال امعلوماتية وااتصال بامتعاملن : اإلكترونيةيقة الشحن وث     ولوجي   أدى التطور التك
على مستوى التجارة الدولية إ التفكر  وضع نظام الكروي يسمح بتبادل امعلومات بطريقة 
ظمات الدولية امختصة إ وضع قواعد موحدة ة و وقت وجيز، ولقد سعت العديد من ام  آم

موذجي لأمم امتحدة حول التجارة   .اإلكرونيةللتبادل االكروي للبضائع أمها القانون ال

ذا القانون            مم امتحدة للقانون ا 2996جوان  21صدر  ة ا لتجاري الدو عن 
اء ت رقم:  ، وم إقرار ب معية العامة لأمم امتحدة   261-22على توصية صادرة عن ا

 . 26/21/2996بتاريخ: 

د  موذجي  مادته الثانية الس من خال تعريفه لرسالة  اإلكرويعرف القانون ال
ها  زي ا أو إرساها أو استامها أو  صه على أنه: " امعلومات ال يتم إنشال البيانات وذلك ب

 بوسائل الكرونية أو ضوئية أو وسائل مشاهة."

قل البضائع ال مكن إثباها  26وحددت امادة   فعال امتصلة ب من نفس القانون ا
ها بيان طبيعة البضائع أو قيمتها أو اإقرار هما، وكذلك إصدار  بالبضائع  إيصالالكرونيا وم

                                                           

ة  1  قل الدو متعدد الوسائط للبضائع لس مم حول ال 6عبد القادر العطر، اتفاقية ا قو 2 شور اجلة ا ق ، مقال م
ة   .6، ص 6، سبتمر 9، العدد الكويتية، الس



 

 

ميلها وإباغ أي شخص بشروط العقد وأحكامه، باإضافة إ  وتأكيد أن البضائع قد جرى 
ح إصدار ال اقل وامطالبة بتسليم البضائع واإذن باإفراج عن البضائع وكذا م تعليمات إ ال

ها أو نقلها أو تداوها. أوحقوق  البضائع  ازل ع ها أو الت  اكتساها أو التخلي ع

تج من امادة  د  26يست موذجي يعطي الس نفس القيمة القانونية  اإلكرويأن القانون ال
د الشحن ال ص لس قل. بل وت ورقي من حيث قوته إثبات استام البضائع ومثيلها وإثبات عقد ال

ه صراحة على مبدأ " عدم التفريق بن الوثائق الورقية و 2امادة  و ما مثل إرساء اإلكرونية م " و
  إبرام عقود التجارة وقبوها  اإثبات. اإلكرونيةمبدأ حجية استخدام البيانات 

ا نظرا  ورغم  ذا  القانون أن رسالة البيانات  حد ذاها ا مكن اعتبار اعراف 
د الورقي ال  تلفة  طبيعتها وا تؤدي بالضرورة كل وظائف امست د الورقي حيث أها  للمست
ا إا أنه اعتمد على معاير مرنة مكن وسائل البيانات من استيفاء ميع اشراطات  مكن تصور

ظى به.الشكل  ظى بااعراف القانوي الذي   1الورقي و

و يقوم على   ظر الوظيفي" و موذجي يعتمد على "هج ال در اإشارة إ أن القانون ال
يات التجارة  قيقها من خال تق د الورقي هدف  ليل لأغراض والوظائف ال كانت للمست

ذ الوظائف أن يكون مقاإلكرونية وير ارور  إمكانيةروءا للجميع مع ، ومن بن  بقائه با 
وز كل طرف نسخة من البيانات نفسها وإتاحة وضع  ساخه لكي  الزمن وإتاحة اجال است

د  شكل مقبول لدى السلطات العامة واحاكم  . 2امست

                                                           
موذجي بشأن التجارة االكرونية مع دليل التشريع   1 6قانون ااونسرال ال شورات اامم امتحدة، نيويورك 1 ، م

0222. 
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ميع الوظائف امشار إليها فإن السجات  كذا ، ففيما يتعلق  مكن أن  اإلكرونيةو
مان الذي يوفر الورق مع درجة أعلى من اموثوقية والسرعة خاصة فيما  فس مستوى ا تؤديها ب

ا. توا  1يتعلق بتحديد مصدر البيانات و

من قانون ااونيسرال تكرس مبدأ عدم التمييز ضد رسائل  2إضافة إ ما سبق فإن امادة 
بغي عدم وجود أي تباين  ام دات الورقية، البيانات ، اع أنه ي عاملة بن رسائل البيانات وامست

رر  ظر عن أية اشراطات قانونية تقتضي وجود "كتابة" أو  طبق بصرف ال ها أن ت ويقصد م
دلة  ساسي تطبيق عام وعملي وأا يقتصر نطاقه على ا أصلي، ويقصد أن يكون هذا امبدأ ا

 فقط.

قل البحري:        د الشحن البحري وتؤدي وظيفتها من حيث تذكرة ال ذ الوثيقة تشبه س
قل، وأها  ها ا تسمح بتسليم  إيصالأها إثبات لعقد ال اقل، لك استام البضائع من طرف ال

دا مثا للبضائع فهي غر قابلة  ها ليست س د اإقاع  البضائع إا للمرسل إليه امعن ع
  2للتداول.

ا دل اصة أما باعتبار يا على التزامات البائع، فإن قواعد العادات واممارسات اموحدة ا
د افتتاح ااعتماد  قل البحري ع وك التجارية بقبول تذكرة ال دية تسمح للب بااعتمادات امست

دي.   3امست

 

 

                                                           

مانة العامة ، جانفي  1  موذجي ، مذكرة ا  .0222مشروع دليل تشريع القانون ال
 بسعيد مراد ، امرجع السابق ص  2 
 امرجع نفسه ، نفس الصفحة  بسعيد مراد ، 3 



 

 

شأ و شهادة امطالوثائق المتعلقة بالبضاعة: -2 ي كل من الفاتورة التجارية ، شهادة ام ابقة و 
 . 

ارجية، حيث أن الفاتورة التجارية: - تكتسي الفاتورة التجارية أمية كرى  عمليات التجارة ا
د إليها إ حد كبر، فيذ العقد يست وتعتر الفاتورة وثيقة قانونية يتم ها إثبات تفاصيل عملية  1ت

 البيع وشروطه ال تذكر فيها عادة بالتفصيل.

رية ميع امعلومات امتعلقة بأطراف العقد ووصف البضائع امتعاقد تتضمن الفاتورة التجا
ي ا تعتر وثيقة إثبات  عليها وكذا قيمة الفاتورة وشروط البيع والتسليم وطرق دفع الثمن، و
ك  كي الذي يعر ب م وثيقة  عملية مركة البضائع وموضوع التوطن الب ي أ الديون فقط بل 

ك البائع.امشري من خاله عل  2ى اموافقة على إمام عملية الدفع لصا ب

شأ: -      غرا الذي يلحق السلعة بدولة ما، ويكتسي شهادة الم و الرابط ا شأ البضاعة  م
ساسي  وية السلعة تعد احور ا ارجية إذ أن  أمية بالغة  التحكم  امبادات التجارية ا

اها.الذي تدور حوله ااتفاقيات ال ا قيقي ا اظم ا  تجارية الدولية وال

ة  شأ بأنه: " البلد الذي أنتجت فيه السلع أو  32999تعرف اتفاقية كيوتو لس بلد ام
مركية أو القيود الكمية أو أية  غراض تطبيق التعريفة ا صوص عليها  صاعت وفقا معاير م

 إجراءات أخرى مرتبطة بامبادات التجارية."

حكام  وعرفت ظم وا موعة القوانن وال شأ على أها " ظمة التجارة العامية قواعد ام م
موعة  شأ السلعة". أي أها  اإدارية ذات التطبيق العام ال يطبقها أي عضو لتحديد بلد م

                                                           

 0ص  ، امرجع السابق ، حسن دياب 1 
دية إ أمية الفاتورة التجارية  امادتن  2  ها. 9، 06تطرقت القواعد والعادات اموحدة لاعتمادات امست  م
زائر اوجب امرسوم   3  :  -0222صادقت عليها ا  .09/60/0222امؤرخ 



 

 

"، وال  شأ الوط ا أي عضو لتكتسب السلعة على أساسها صفة "ام دد سس ال  امعاير وا
 1ب عليها ااستفادة من اامتيازات امتفق عليها  إطار ااتفاقيات الدولية.يرت

شأ  اما  تسهيل أو إعاقة التجارة الدولية  من حيث أن ام شأ دورا  تلعب قواعد ام
جد أن بضاعة  مركية خاصة مع وجود تعريفات تفضيلية ، ف قوق ا صر ضروري لفرض ا ع

تلفة ضع معدات  شأ. واحدة   تبعا لبلد ام

ها سواء  ظر ال تفرضها الدول فيما بي شأ  تطبيق إجراءات ا كما تظهر أمية ام
شأ "  شأ فهي عادة " شهادة ام سباب سياسية أو اقتصادية أو صحية. أما الوثيقة امثبتة للم

ب أن تتوفر على الشروط التالية:  ال 

جزة من طرف جهة يكون -  وا ها ااختصاص بذلك  دولة التصدير.أن تكون م

اصة بالبضاعة. -  أن تتضمن ميع امعلومات ا

شأة فعا  ذلك البلد. -  أن تشهد الوثيقة دون إهام أن البضاعة م

شأوبصفة عامة فإن شهادة  اعية  بلد البائع، وأحيانا تتدخل  ام تصدر عن الغرف التجارية والص
ا أو التأشر عليها.  إدارات أخرى إصدار

داف السياسة شهادة المطابقة:  - تلف أ نظمة وامقاييس لتحقيق  كومات ا تستعمل ا
اس أو ماية البيئة، ولذلك فهي تضع متطلبا ماية صحة ال ددة العامة. وقد تستخدمها  ت 

نظمة الداخلية ال تفرض  أن  تُرفق بكل إرسالية بضائع استراد السلع تفرضها القوانن وا
مركي  إمام إجراءات  ضمن، تمعتمدة يئةمستوردة شهادة مطابقة صادرة من  التخليص ا

ية ذات الصلة   تثبتو  بضائعلل تجات للوائح الف ية  بلد ااسترادمطابقة ام وللمعاير الوط
 .واإقليمية والدولية

                                                           

لة اقتصاديات مال افريقيا، العدد بن داودية و 1  ارجية لدول مال افريقيا،  شأ على التجارة ا  .1يبة. أثر قواعد ام



 

 

ة   د  2942أشارت اتفاقية الغات لس ية الواجب اتباعها ع إ امعاير والقواعد الف
ية وامعاير وإجراءات تقييم امطابقة توجت  موعة عمل لوضع القواعد الف التصدير، وشكلت 

ية أمام التجارة.      1بتب اتفاق العوائق الف

يم والقواعد الدولية امطبقة على معاير اإنتاج 2وضح املحق ُي      أ هذا ااتفاق امفا
ارة السلع، كما يشتمل على إجراءات التحقق من مطابقة السلع لتلك القواعد  وامستخدمة  

 امصاحبة ها كما يلي :واللوائح 

ي القرارات ال تصدر من د ية: و ظيمات الف ولة وتسري على امتعاملن  إنتاج أ ـ اللوائح والت
ارة وتدا  ها، ولذلك فإها تعد قواعد إجبـارية وتشمل التعبـئة و ول السلع وال عليهم أن يلتـزمواو

 . البيانات امدونة على العبوات اا  ذلك العامات والرموز

تصة بالعملي يئة أو جهة  ا  ي ال تقر ي ب ـ امواصفات وامعاير : و ات وأساليب اإنتاج، و
قواعد اختيارية ويعتر االتزام ها وسيلة من وسائل إثبات جودة السلع وال على أساسها قد يقبل 

 عليها امستهلك.

ي ال يتم اتباعها للتحقق من مطابقة السلعة للمواصفات  ج ـ إجراءات تقييم امطابقة : و
ية اإجبارية و   يشمل ذلك اختبارات الفحص، امعايرة وميع الوسائل الااختيارية أو اللوائح الف

ذ امطابقة  2.تؤكد 

ساليب والوسائل الواضحة 2 - 1وتؤكد امادة ُ        ذا ااتفاق على ضرورة وجود ا أ من 
ة  للتأكد من مطابقة السلع واتفاقها مع امواصفات وامعاير، كما تؤكد ضرورة وجود جهة معي

                                                           

ذا ااتفاق عن جولة مفاوضات طوكيو  1  عقدة خال الفرة ُ Tokyo Roundَََم  طراف ام 6متعددة ا 9 - 
ات  أأ من -06أ وامادة 02ُأ، لكي يقوم بتفسر نص امادة 6ُ حكامه م اتفاقية ا ، ولوضع تفاصيل أمل 

اتن امادتن تغطيتها  السابق.  تستطع 
ظمة العامية للتجارة 2   موقع ام

 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm 



 

 

حص السلع للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وأن تعطي نتائج الفحص  شكل تتو عملية ف
 شهادة تؤكد عملية الفحص.

توجات ما م تكن حاصلةً  على  ية بعدم بيع ام ق للسلطات امع كما أعطت ااتفاقية ا
توجات مطابق تر معتمد ومعرف به  البلد امستورد تفيد بان تلك ام ة شهادة مطابقة من 

ية امعتمدة.  لأنظمة الف

 ج: االتزام بتسليم الوثائق حسب ترتيب قواعد اانكوتيرمز 

كما مت اإشارة إليه سابقا فإن قواعد اانكوترم تطرقت إ موضوع تسليم الوثائق 
تطرق إ طبيعة االتزامات امتعلقة  ا  فقرات أخرى، وعليه س صراحة  بعض الفقرات وضم

فيذ االتزام حسب الرتيب الذي بتسليم  ديد الطرف الذي يقع على عاتقه واجب ت الوثائق و
 اعتمدته  قواعد اانكوترم.

وان للفقرة  ال تتضمن   A8استعملت عبارة تسليم الوثائق  قواعد اانكوترم كع
ص و  ذ الفقرة  ثائق نقل التزامات تسليم الوثائق ال تثبت بان التسليم قد وقع، غر أن 

قل، أما بقية الوثائق ال تتعلق بالبضاعة  البضاعة أو التسجيات االكرونية امتعلقة بعملية ال
ومطابقتها والتأمن عليها، والوثائق ال تتعلق اختلف اإجراءات اإدارية فقد م التطرق إليها 

فصلة.  فقرات م

 لمطابقة: تسليم الوثائق المتعلقة بطبيعة البضاعة ودليل ا -2

ذا االتزام الفقرة  ص على أن: "على البائع أن يسلم  A1يتضمن   ميع الصيغ وي
ص عليه عقد البيع وكذا كل وثيقة أخرى تثبت مطابقة  البضائع والفاتورة التجارية وفقا ما ي

 1البضاعة طبقا مقتضيات العقد".

                                                           
1 ICC rules for the use of domestic and international trade terms, ICC Publication No. 715E, Paris .   
www.iccbooks.com 



 

 

صوص عليه  الفقرة  بدفع من  B1التزام امشري  الفقرة  A1يقابل التزام البائع ام
البضاعة احدد  العقد وبذلك يكون على عاتقه تسليم الوثائق ال تثبت قيامه بعملية الدفع 

 .1لصا البائع

و  اري و ر أي عملية تبادل  و أن الفقرتن امشار إليهما تتطرقان إ جو الواضح 
و ما يتطل صائص السلعة ال يشريها ومعرفة تبادل السلعة مقابل الثمن، و ب معرفة امشري 

ها الوثائق امتعلقة بطبيعة البضاعة كالفاتورة  ي الشروط ال تتضم البائع للثمن الذي سيقبضه، و
 التجارية والوثائق ال تثبت مطابقة البضاعة.

ليم الوثائق وبذلك فإن التزام تسليم البضاعة الذي يقع على عاتق البائع يرتبط دوما بتس
خرى امتعلقة اواصفاها  ال تتضمن وصف البضاعة وكميتها والثمن امتفق عليه وكذا الشروط ا

 وال تسمح بالتأكد من مطابقة البضاعة ما م ااتفاق عليه.

سب الفقرة  دات واجبة التسليم مكن أن تكون  صورة ورقية أو فإ A1و ن امست
و ما يعطي إ دات لكرونية، و دات الورقية من حيث  اإلكرونيةامست نفس القيمة القانونية للمست

 .2مثيلها للبضاعة

 تسليم الوثائق التي تسهل الحصول على رخص ااستيراد والتصدير: -1

مركية  ملفات التصريح  ظيمات ا ي عموما الراخيص والشهادات ال تفرضها الت و
مركي خاصة إذا كانت البضاعة  مركي على ضرورة ا ل خطر نسي يوقف دخوها إ اإقليم ا

يواي او  صل ا تصة  كالشهادات الطبية أو الصحية للسلع ذات ا يئات  تسليم رخص من 
باي  ورخص استراد وسائل ااتصاات أو القياس.  ال

                                                           
1 Jan Ramberg, ICC Guide to Incoterms 2010, ICC Pub. No.715E, Paris 2010, P 64 
2“…………..Any document referred to in A1-A10 may be an equivalent electronic record or 
procedure if agreed between the parties or customary.” Incoterms 2010, Op.cit . 



 

 

د التصدير ، ويقوم  مركة ع كمبدأ عام  الصيغ التجارية فإن البائع يقوم بإجراءات ا
مركة  د ااستراد، مع إلزام الطرف الذي ليس على عاتقه عبء ا مركة ع امشري بإجراءات ا

مله للمخاطر وامصاريف–أن يقدم للطرف اآخر  ه مع  الشهادات والرخص الازمة  -بطلب م
مركة أو العبورلتسهيل   .1إجراءات ا

ذا االتزام  الفقرة  سبة للبائع والفقرة    A2 2نصت الصيغ التجارية على   B2بال
ذا االتزام خاصة  الصيغة 3 سبة للمشري. ويظهر  د  EXWبال مركة ع حيث أن التزام ا

و من يقع عليه التزام تسليم الوثائق  التصدير وااستراد يقع على عاتق امشري، وعليه فإن البائع 
مركة. أما  الصيغة  مركة يقع على عاتق البائع  DDPوالرخص ال تسهل عملية ا فالتزام ا

عل التزام تسليم الوث د التصدير وااستراد ما  مركة على عاتق امشري.ع  ائق ال تسهل ا

 تسليم وثائق التأمين: -3

خطار  قل وا اطر ال تفرض بعض الصيغ التجارية على البائع تأمن البضاعة ضد 
سبة للصيغتن  ال بال و ا خرى، و د تسليم وثائق شحن  CIFو   CIPا اللتان تلزمان البائع ع

دات التأمن ا  ل تغطيها.البضاعة بتسليم مست

د  ذا االتزام الب ص على  د A3 4ي سبة للبائع، ويقابله الب سبة للمشري الذي  B3بال بال
 .1يلتزم بتسلم وثائق التأمن

                                                           
1 Jan Ramberg, op cit P32 
2“ Where applicable, the seller must obtain, at its own risk and expense, any export licence and 
other official authorization and carry out all customs formalities necessary for the export of the 
goods and for their transport through any country prior to delivery” Incoterms 2010, Op.cit . 
3 «  Where applicable, the buyer must obtain, at its own risk and expense, any import licence or 
other official authorization and carry out all customs formalities for the import of the goods” . 
Incoterms 2010, Op.cit . 
 
4“ …………………b) Contract of insurance 
The seller must obtain, at its own expense, cargo insurance complying at least with the minimum 
cover provided by Clauses (C) of the Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) or any similar clauses. 
The insurance shall be contracted with underwriters or an insurance company of good repute and 



 

 

قل: -4  تسليم وثائق ال

قل الدو  إمام عملية البيع الدو ، ونظرا ان التسليم  نظرا للدور امهم الذي يلعبه ال
قل بأمية كبرة  قل ووسائله، فقد خصت قواعد اانكوترمز وثائق ال يرتبط أساسا بكيفيات ال

صيص الفقرتن  قل. B8و A8 2تتجلى   وان وثائق ال  ت ع

اء الصيغة           قل ال تغطي  EXWباستث فإنه يقع على عاتق البائع التزام تسليم وثائق ال
البضاعة امتعاقد عليها وامؤرخة  الزمن امتفق عليه لعملية الشحن وال مكن امشري من تسلم 

 البضاعة أو التصرف فيها.

يلتزم البائع بتسليم البضاعة عادة   DDP, DAP, DATدر اإشارة انه  الصيغ 
ن  سوم  مر  ة فإن ا دد  بلد امشري، وإذا كان ااتفاق بتسليم البضاعة من السفي مكان 
د الشحن مثل دليل امشري للمطالبة بالبضاعة. أما إذا كان مكان التسليم يقع  نقطة داخل  س

د الشحن ا يصلح  إقليم ت بلد ااستراد فإن س للمطالبة بالبضاعة، بل يلزم البائع أن يضع 
مر بالتسليم.  تصرف امشري وثائق تعطيه حق استام البضاعة مثل ا

                                                                                                                                                                                

entitle the buyer, or any other person having an insurable interest in the goods, to claim directly 
from the insurer. 
When required by the buyer, the seller shall, subject to the buyer providing any necessary 
information requested by the seller, provide at the buyer’s expense any additional cover, if 
procurable, such as cover as provided by Clauses (A) or (B) of the Institute Cargo Clauses 
(LMA/IUA) or any similar clauses and/or cover complying with the Institute War Clauses and/or 
Institute Strikes Clauses (LMA/IUA) or any similar clauses…………………” Incoterms 2010, Op.cit 
,p 110. 
1 «…………………. b) Contract of insurance 
The buyer has no obligation to the seller to make a contract of insurance. However, the buyer must 
provide the seller, upon request, with any information necessary for the seller to procure any 
additional insurance requested by the buyer as envisaged in A3 b).” Incoterms 2010, Op.cit ,p 111. 
 
2 « The seller must, at its own expense provide the buyer without delay with the usual transport 
document for the agreed port of destination. 
This transport document must cover the contract goods, be dated within the period agreed for 
shipment, enable the buyer to claim the goods from the carrier at the port of destination and, unless 
otherwise agreed, enable the buyer to sell the goods in transit by the transfer of the document to a 
subsequent buyer or by notification to the carrier. 
When such a transport document is issued in negotiable form and in several originals, a full set of 
originals must be presented to the buyer.” Incoterms 2010, Op.cit ,p 114. 



 

 

قل  ميع الصيغ إا  B8 1 امقابل، يلتزم امشري حسب الفقرة  بتسلم وثائق ال
امشري،  ، حيث يقع التزام واجب نقل البضاعة من بلد التصدير على عاتق EXWالصيغة 

خر تزويد البائع بالوثائق ال تثبت استعداد لتسلم البضاعة مثل  ذا ا ب على  وعليه 
مركية  بلد البائع. نظمة ا  تراخيص التصدير والوثائق ال قد تفرضها ا

قل امتعارف عليها  أعراف التجارة الدولية، تلزم الفقرة  البائع  A8زيادة على وثائق ال
قل.بطلب م  ن امشري الذي يتحمل امخاطر والتكاليف، كل وثيقة أخرى تتعلق بال

قل: در اإشارة إ التمييز بن نوعن من الوثائق امتعلقة بال ا   و

دات ال تقبل اانتقال أو التداول وال مثل ملكية للبضائع وحيازها وال مكن امشري  - امست
د الشحن .من التصرف  البضاعة اجر   د استام الوثائق، مثل س

دا  - ا حق استام البضاعة دون أن تعتر س دات غر قابلة لانتقال وال تعطي حائز امست
مر بالتسليم.   2ملكيتها، مثل ا

  وثائق أخرى: -2

ت قواعد اانكوترم   خرة طبعتها تب اللتان تفرضان  B10و A10 3 الفقرتن  ا
هما بتزويد الطرف اآخر  ه مع  -التزامات متبادلة  على البائع وامشري تلزم كا م بطلب م

ديد لطبيعتها وا نوعيتها. -مله امصاريف وامخاطر تاجها دون أي   بالوثائق وامعلومات ال 

                                                           
1 « The buyer must accept the transport document provided as envisaged in A8 if it is in conformity 
with the contract.” Incoterms 2010, Op.cit ,p115. 

6 ص  ، امرجع السابق ،حسن دياب 2  6 
3“ The seller must, where applicable, in a timely manner, provide to or render assistance in 
obtaining for the buyer, at the buyer’s request, risk and expense, any documents and information, 
including security-related information, that the buyer needs for the import of the goods and/or for 
their transport to the final 
destination. 
The seller must reimburse the buyer for all costs and charges incurred by the buyer in providing or 
rendering assistance in obtaining documents and information as envisaged in B10.” Incoterms 
2010, Op.cit ,p116 



 

 

ظمة العامية للجمارك للمعاير ذا االتزام بعد تب ام  الواجب احرامها  جاء فرض 
 1ضمان أمن وسامة سلسلة اإمدادات العامية .

 اأخرى اإداريةثانيا: االتزامات المتعلقة بجمركة البضائع واإجراءات 

و إرسال بضاعة من بلد آخر ما يستوجب  فيذ عقد البيع الدو  ساسي  ت صر ا الع
صول على تراخيص ااستراد والتصدير إمام القيام بالعديد من اإجراءات اإدارية  امتعلقة با

مركية  كل من بلدي التصدير  وتراخيص السلطات العمومية وكذا القيام باإجراءات ا
 وااستراد ودول العبور.

نظمة ال تضبط حركة السلع وهدف   اإجراءاتيتم القيام هذ  تطبيقا للقوانن وا
صول على الو  مارك تضطلع ملها إ ا مركة البضائع حيث أن إدارة ا ثائق ال تسمح 

دود، اا  ذلك  ركة البضائع عر ا اجموعة كبرة من عمليات الرقابة على امستوى الدو  
من القومي والبيئة. اإيراداتصيل  كومة وماية امستهلك وا  2ال مول عمل ا

ل إ القيام بإجن كا من طر عقد من البديهي أ مركة البيع الدو مؤ راءات ا
خرى د أنه من العادي أن يقوم البائع  واإجراءات ا  بلد أكثر من الطرف اآخر، وهذا 

ذا  د ااستراد. غر أن  قواعد اانكوترم وإن احرمت  د التصدير وامشري ع باإجراءات ع
خرى من إلزام البائع امبدأ  أغلب الصيغ التجارية، إا أن  عها  بعض الصيغ ا ذلك م م

 بالقيام  باإجراءات امذكورة   بلد امشري والعكس.

                                                           

ذ اإجراءات على خلفية ااعتداءات  1  مريكية   م الشروع  تطبيق  ابية على الوايات امتحدة ا -2-66اإر
موعة  عالية امستوى لوضع اسراتيجية 0226 ظمة العامية للجمارك  اب  شكلت ام رة اإر امي ظا ها  بت . واعرافا م

مركي   لس التعاون ا ا  ا ذ ااسراتيجية  تب تها  022  ، و جويلية022لتأمن سلسلة اإمدادات العامية.  تب
6 ظمة.  1  دولة عضو  ام

موعة العشرين 2  زمة امالية العامية موجه لقمة  ظمة العامية للجمارك، بيان حول ا عقدة   ام  . 01/04/1009ام



 

 

قوق  د التصدير وااستراد ا تتعلق بدفع ا ديد مسؤولية مركة البضائع ع إن أمية 
ها لو كانت كذلك لفقدت االتزامات امتعلقة ها  مركية فقط ،  ا  بعض والرسوم ا ا مع

قوق والرسوم.  ذ ا اات ال تعفى فيها البضائع من   ا

صول على الرخص والشهادات امختلفة  مركة البضائع وا إن أمية االتزامات امتعلقة 
مائية ال  دما يكون أحد الطرفن ، البائع أو امشري ،  مواجهة أدوات السياسات ا تتجلى ع

تهجها بعض الدو  اات ال ترفع فيها ت مارك بتطبيقها، بل وح  ا ل وال تقوم إدارة ا
رة أو بعض الدول  اطق ا ال  ام و ا رية حركة البضائع، كما  مركية ويسمح فيها  القيود ا
ها ، فإن ذلك ا يلغي االتزام باستصدار بعض الرخص  ادات مركية فيما بي شئ ا ال ت

صول على امعاملة التفضيلية.والشهادات كشه شأ ال مكن البضاعة من ا  ادة ام

ب على البائع   مركة ال  ا  أوقبل التطرق إ إجراءات ا در ب امشري القيام ها 
ارجية  اإدارية اإجراءات  إمامالتطرق إ اهدف من  .بعض العراقيل ال تعيق حركة التجارة ا

لق صعوب  ة لكل طرف  الوفاء بالتزاماته.وال قد 

  اإدارية اإجراءاتالهدف من إتمام أ:

ساسياهدف  ذا يكون من  التجارة و ماية اإدارية اإجراءات إماممن  ا الدولية ، و 
ارج مع التجارة تقييد خال  امؤثرات بعض أو كل  الدولة  السلطات العامة تدخل عر ا

ارجية امبادات لتسير  .ها العليا امصلحة ما تفرضه وفقا ا

موعة عبارة بأها الدولية التجارة ماية سياسة تعريف مكن اإطار ذا  و  من عن "

 تعريفية كمية، غر أو كمية مباشرة غر أو مباشرة قيودا تضع ال التدابر و اإجراءات و القواعد

داف لتحقيق الدولة، حدود عر الدولية التجارة تدفق على تعريفية غر أو ة اقتصادية .أ  "معي
ا  ضرورة ماية ارجية ترير ال التجارة ا مائية   اعات د السياسات ا  الص

اشئة افسة من ال اعات أمام الصمود و نضجها لعدم ذلك و  الدولية، ام بية ص  استكملت أج



 

 

افسة ، قدرها سيج على احافظة مايتها، خال من فيتحقق على ام اعي ال   الوليد الص

 1.الدولة
مائية التجارية السياسة أدوات تتمثل          على  سلبا التأثر مكن ال الوسائل كل  ا

ظم ال الكمية غر و الكمية القيود من موعة على تعتمد و الدولية، التجارة  .التجارة الدولية ت

م إ التعرض مكن اإطار ذا  و مائية السياسة ذ أدوات أ ال تؤثر على  و ا
ي  : وفاء البائع أو امشري بالتزاماته و

قوق          ي قيود الرسوم و  البداية  ا مركية و   ال السلع على الدولة تفرضها مركية ا

دود تعر ية ا  التقليدية الوسيلة مثل فهي أحيانا، الصادرات على أو الواردات على سواء الوط

ماية سياسة لتطبيق امفضلة  .التجارية ا

مركية القيود هدف         على الغرض فيطلق .مائي و ما عامن، غرضن قيق إ ا

مائي، دما ا اعة ماية إ يهدف ع ة ص ا أو الواردات، حجم على التأثر أو معي  و .على سعر
صول تطبيقه من امقصود كان إذا ماليا، الغرض كذلك يكون ة موارد مالية على ا  للخزي

 .2العمومية
ي حيث تعتر الصرف على كذلك الرقابة          ج ية الوسائل كأحد ا  امباشرة الرقابة  الف

بية ُبيع للعمات الدولة احتكار ها يقصد و الدولية، على امدفوعات ج  العمات شراء و ا

تكر بية  ج ظم قيودا تضع بالتا و الدولةأ قبل من ا بية، العمات  التعامل ت ج بالتا  و ا
هة ي فالدولة ها يطلب ال الوحيدة ا ي الصرف توفر م ج  وامؤسسات لأفراد وز ا و ا

ي الصرف شراء أو بيع ج ك من إا ا  3امركزي. الب

                                                           

زائر،  1  ومه ، ا مركي  ظل قانون التجارة الدولية، دار  ظام ا  . 602، ص 0269مواي أماء، ال
 .60مواي أماء ، امرجع السابق ، ص  2 
الق، عبد جودة 3  ، اإقتصاد ا هضة دار الدو رة العربية، ال   162ص ،  1992الرابعة، الطبعة ، القا



 

 

صص أيضا نظام            الدولة ضع ااستراد حيث مكن أن حظر و ااستراد تراخيص و ا

ظام ااستراد ارج من ما باستراد سلعة اقتصادي متعامل يسمح فا الراخيص، ل  حصل إذا إا ا

 بعملية ااستراد. بالقيام له تسمح العامة، السلطة من إذن على مقدما
صص، نظام يعتر  على الكمية امباشرة القيود من ااستراد حظر و ااستراد تراخيص و ا

 .الواردات

ة مدة خال ااستراد على قيود به فرض و يقصد يث معي د الدولة تضع ، قصى ا  ا

ا، امسموح للكميات ي مواجهة الصرف على الطلب تقليل أجل من  1باستراد ج   العجز ا

بية من احلي اإنتاج ماية أو امدفوعات، ميزان ج افسة ا  . ام

سواق ماية لاستراد، تراخيص فرض وراء من الدولة هدف ية ا  الدول بعض من واردات الوط

 أو بصفة هائية بصفة إما هائيا ااستراد ظر ها آلية أخرى قد تستخدم و .فيها امرغوب غر

ع ال للسلع دد قوائم تعد حيث مؤقتة، ا امتعاملن على م  .استراد
اك ما يسمى بسياسة         ي ال  و كذلك  سعار بن التمييز على تعمل اإغراق و   ا

ارج  السائدة و الداخل  السائدة سواق  امصدرة السلعة فض أسعار ذلك و ا  ا

ارجية قل. نفقات إليها الداخل مضافا  السلعة قيمة دد الذي امستوى عن ا  2ال

ارج  السلع بيع و فاإغراق    سعار من أقل بأسعار ا  لإعانات احلية، نتيجة ا

تجيها الدولة طرف من امقدمة افس مبدأ التمييزية خرقا اممارسة ذ الدول  تعتر و .م  الت

توجاها ماية لذا فهي تقوم   العادل، جم ضرائب بفرض احلية م  ذا إلغاء يكفي استراد 

سعار. التمييز   ا
امتعلقة بعملية البيع  اإدارية اإجراءاتمكن أن نقسم : اإدارية اإجراءاتأنواع -ب

ماية  إالدو   ، و إجراءات مركة البضاعة . اإداريةإجراءات ا

                                                           

امعة دار الدولية، ااقتصادية لعاقاتا حشيش، أمد عادل  1  ديدة ا شر، ا درية لل   231ص ،  2000،  اإسك
   247ص ،مرجع نفسه ا ، حشيش أمد عادل2 



 

 

ماية تعتراإدارية :  الحماية إجراءات -1 ائية اإجراءات من اإدارية ا  ها تقوم ال ااستث

ية، السوق ماية و ااستراد حركة عرقلة هدف العامة بتطبيقها السلطات  ذ بن من و الوط

طقة  امستوردة السلع زين و نقل على مرتفعة تكاليف فرض التدابر، مركية، ام   التشديد ا

ا و الصحية، تطبيق اللوائح ارجية. ال تعرقل  التبادات اإجراءات من غر  ا
و         قطة والذي م تتطرق إليه قواعد اانكوترم  ذ ال اح   إن اإشكال الذي يطرح بإ

 حالة تغر التشريع سواء  بلد البائع أو بلد امشري بعد إبرام العقد، أو ح  فرة تواجد 
ها، كصدور قرارات حظر أو  إجراء قل بعد شح م  البضائع على من وسيلة ال ات جديدة تسا

دات أو تراخيص م تكن مطلوبة من قبل. مركة كاشراط مست  1تعقيد عملية ا
جم عن اختاف  اإجراءاتجل تبسيط وتوحيد  مركية وتفادي امشاكل ال قد ت ا

ظمة العام أت ام ية القوانن من بلد آخر، وال تؤثر على وفاء أطراف البيع الدو بالتزاماهم ، 
سيق و بتبسيط امتعلقة كيوطو للجمارك إ تعديل  اتفاقية نظمة ت ة  ا مركية  س  2 2999ا

دافها :  ال من بن أ
نظمة بن التباين إزالة - مركية ا طراف مارسة و ا  التجارة تعيق أن مكن ال و امتعاقدة، ا

مركية. للرقابة الدولية  ا
ارجية التجارة تطوير  فعال بشكل امسامة - سيق و تبسيط خال من ا نظمة ت  و ا

مركية اممارسات  .الدو التعاون تشجيع و ا
مركية اإجراءات تطبيق -  شفافة. بطريقة ا

                                                           

زائــري   1  مــارك ا ــه علــى انــه:" امــادة نــص قــانون ا مركيــان اللــذان تؤســس أو تعــدل الســابعة م ظــيم ا يطبق التشــريع والت
زائرية الدمقراطية الشعبية.اوجبها إجراءات تتو إدارة  مهورية ا ريدة الرمية ا ا من تاريخ نشرما  ا فيذ مارك ت  ا

مركـي قبـل نشـر  ـا اإقلـيم ا كثر أفضلية للبضـائع الـ ثبـت أهـا قـد أرسـلت مباشـرة  ح الوضع السابق ا ب أن م غر أنه 
صوص وال يصرح بأها معدة لاستهاك دون أن  ن اإيداع من قبل.تلك ال ت نظام امستودع أو ر  تكون موضوعة 

ريـدة الرميـة للجمهوريـة  صـوص امـذكورة أعـا  ا قل الصادرة قبـل تـاريخ نشـر ال دات ال تج اإثبات عن آخر س ب أن ي
زائرية الدمقراطية الشعبية .  "ا

زائر على بروتوكول التعديل اوجب  امرسوم الرئا 2  :  -0222سي صادقت ا  .09/60/0222امؤرخ 



 

 

خرى احلية السلطات مع التعاون - مركية اإدارات و ا  التجارية. اهيئات و ا
 و القواعد و التشريع، و بالشروط، امتعلقة امعلومات ، اقتصادي متعامل لكل السهلة اإتاحة -

ظيمات  .الت
هود الدولية لتوحيد وتبسيط  مركية، فإنه ح يتس للبائع  اإجراءاتبالرغم من ا  أوا

هما أ امشري الوفاء بالتزاماهما على أكمل وجه  ب على كل م ن يكون على ذا اجال،  
مركية سواء  بلد التصدير أو  بلد ااستراد.إطاع على التشريعات   ا

 إجراءات جمركة البضائع -2
كمه عدة ضوابط أمها  إن دخول أو خروج أي بضاعة من أو إ أ ي إقليم مركي 
ضع للجمركة وفقا  مركي حيث  على اإطاق أن تكون نقطة دخوها أو خروجها عر امركز ا

ظيمات  ام  عمول ها  بلد ذلك اإقليم.للتشريع والت
ركة السلع         مركة هدف إ مع البيانات الضرورية  إن اإجراءات والوثائق امطلوبة لدى ا

تها، و تتم عملية مركة البضائع وفقا   امبادات التجارية الدولية وتقدمها وتبليغها ومعا
 للمراحل التالية:

 التصريح بالبضاعة:  -
ا أعيد ال أو مستوردة سلعة كليث امبدأ، إن  فمن ح   للتصدير، اموجهة وأ استراد

ظام طبيعة اخاه من امصرح يبن  وثيقةو مركي ، و   تصريح ل تكون أن ب مركي ال  ا
اصر عن ويعلن بضاعةلل امخصص قوق تطبيق أجل من امطلوبة الع  امراقبة ومتطلبات والرسوم ا

مركية  .ا
ها ب أن يتضم د التصريح من بن امعلومات ال  مركي   :التالية امعلومات ا

ظام رمز إليه، وامرسل البضائع مرسل مركي ال  امصرح للمواد اإما العدد للسلع، امخصص ا

مركية، القيمة، العملية نوع ها، ا أو امصدر البيع، أو الشراء بلد رمز ا شأ بلد  ،اا ك  ام والب
 الذي تتم من خاله عملية الدفع.



 

 

د مثيل البضاعة   الشرعي امالك يقوم وز على س  التصريح إعداد بعبور  وكيل أو الذي 
مركي مارك مكتب ، وإيداعه ا  مختص مع تسديد امصاريف الازمة لذلك.ا ا

مركة الذي يتضمن  إيداع - ب على امصرح إعداد ملف ا مركة: بعد إعداد التصريح  ملف ا
ميع الوثائق امتعلقة بالبضاعة كالفاتورة التجارية وشهادات امطابقة والتأمن إن وجد وكذا وثائق 

مركة إا ص عليها القانون وال ا تتم ا شأ والرخص أو الراخيص ال ي قل وشهادة ام ها،  ال
ل. مارك امؤ ددة لدى مكتب ا ذا املف  آجال   ويتم إيداع 

مركية وتفتيش البضاعة: بعد قبول املف وتسجيله تتم مراقبة مطابقة  - قوق والرسوم ا تصفية ا
ذ  مركة، و  ع عملية ا وصحة الوثائق والبيانات ، والتأكد من عدم وجود أي عائق قانوي م

الة يتم اح ب على صاحب التصريح أن يدفعها، م يتم ا مركية ال  قوق والرسوم ا تساب ا
دئذ يتم السماح لصاحب  تفتيش البضائع ومراقبتها للتأكد من مطابقتها ما م التصريح به، ع

 التصريح برفع البضاعة.
صول على الرخص ومركة البضائع قد تكون معقدة  إجراءاتيتضح ما سبق أن  ا

حسب التشريع الداخلي لكل بلد، وقد تؤثر على وفاء طر عقد البيع الدو بالتزاماهما، ولذلك 
ذ االتزامات.   حددت  كل صيغة الطرف الذي تقع على عاتقه 

 2212حسب قواعد اانكوتيرمز  اإدارية اإجراءاتب: االتزامات المتعلقة بإتمام 

 B2و A2 1 الفقرتن  اإداريةنصت قواعد اانكوترم على االتزامات امتعلقة باإجراءات       
اصة  2 صول على الرخص ا هدف السماح للطرفن بـامعرفة الدقيقة مدى مسؤوليته  ا

داء بااستراد والتصدير وامصاريف امتعلقة ها وكذا حساب ا مركية واجبة ا قوق والرسوم ا
مركة. د تعطل أو تأخر ا ب القيام به ع  ودفعها وااتفاق مسبقا على ما 

                                                           
1 « Where applicable, the seller must obtain, at its own risk and expense, any export licence or 
other official authorization and carry out all customs formalities necessary for the export of the 
goods.” Incoterms 2010, Op.cit. 
2 « Where applicable, it is up to the buyer to obtain, at its own risk and expense, any import licence 
or other official authorization and carry out all customs formalities for the import of the goods and 
for their transport through any country.” Incoterms 2010, Op.cit. 



 

 

ديد الثمن وامهام         حصر فقط   ديد التزامات القيام هذ اإجراءات ا ت إن أمية 
مية  تتجلى أكثر  مواجهة امخا ذ  ا وطة بكل طرف ، بل إن  ة عن الصعوبات ام ا طر ال

ا سلطات أي دولة اإدارية ظر ال قد تتخذ  .1وإجراءات ا

من الطبيعي أن كل طرف من أطراف العقد يقوم باإجراءات اإدارية على مستوى البلد 
ل لتحديد الكلفة  نه يكون امؤ صوص إجراءات التصدير أو ااستراد،  الذي يتواجد فيه 

 والصعوبات وامخاطر امتعلقة بالعملية.  

صوص فإنه مكن  توزيع  التزامات البائع   B2و  A2حسب الفقرتن  وامشري  
د التصدير أو ااستراد إ ثاث مستويات: صول على الرخص الازمة ع مركة وا  إجراءات ا

حيث يعفى البائع من القيام بأي إجراء وتقع كل امسؤولية على امشري الذي  EXWالصيغة  -
صول على الرخص امتعلقة بالتصدير وااستر  مركة وا ميع إجراءات ا اد ح  بلد يقوم  

 البائع.

حيث تقع ميع إجراءات التصدير   FCA , CPT, CIP, FAS, FOB, CFR,CIF الصيغ  -
 على البائع وإجراءات ااستراد على امشري.

حيث يعفى امشري من ميع اإجراءات ويلتزم البائع بإمامها  DAT, DAP, DDPالصيغ  -
د التصدير وااستراد.  ع

 

 

 

                                                           
1 Jan Ramberg op, cit P 32 



 

 

 

 التي أشارت إليها قواعد اانكوتيرمز اأخرىالمبحث الثاني : االتزامات 

ا رئيسية نسبة          موعة من االتزامات ال اعترنا ا  امبحث السابق عن  دث  إلقد 
ي كل من االتزام بالتسليم ، انتقال امخاطر و توزيع طرف تفصيلها من  قواعد اانكوترمز ، و 

، و التأمن . و عليه  قواعد اانكوترمز و  اإدارية اإجراءات إمامامصاريف ، تسليم الوثائق و 
 إظهارإن كانت فعا جاءت لتفصيل طرق تسليم البضاعة  عقد بيع البضائع الدو من خال 

ها   إالتسليم ال يتم فيها انتقال امخاطر من البائع ظة  امشري ، و كذلك توزيع امصاريف بي
، م التأمن علي البضاعة .  فإن تلك القواعد نفسها  اإدارية اإجراءات إمامم تسليم الوثائق و 

خرى ال تقع على عاتق كل من طر عقد الب موعة من االتزامات ا يع لكن دون م تغفل 
ظيم تلك االتزامات و  ليها فقط ، و عليه تطبق على تلك االتزامات اكتفت باإشارة إ إمات

 القواعد العامة .

خرىاالتزامات          قل ، ال أشارت إ ا ي كل من ال ظيمها  ليها قواعد اانكوترمز دون ت
 دفع الثمن و امطابقة . 

قل   المطلب اأول : ال

ذا ما  كثر أمية إمام عمليات البيع خاصة الدولية و قل من بن االتزامات ا يبقى ال
ه عاما مهما  اختيار صيغة البيع  حّد ذاها فيذ 1عل م . حيث أن البيع الذي يتطلب لت

قل  نكوترمز  امخصصة لل رية يفرض على أطرافه اختيار صيغة من قواعد ا وسيلة نقل 

                                                           
1  Antoine HELLOU, Op.cit, P 90. 



 

 

طراف العقد اختيار 1البحري اك  فذ فيمكن  ية وسيلة نقل أن ت ، أّما البيع الذي مكن 
قل ية طريقة من طرف ال نكوترمز امخصصة   .2صيغة من قواعد ا

قل من البيع الدو مرتبط بعدة عوامل، لعل من أمها طبيعة   اختيار طريقة أو وسيلة ال
ل البيع، فالبضاعة ا قل جّوا  البضاعة  قلها وسيلة نقل تتاءم معها كال ساسة تستوصي ل

ات أو عر  الطائرة. على العكس من البضائع السهلة التحكم فيها وال مكن نقلها برّا  الشاح
را  قل على العموم  جم فت را عر السفن، كذلك البضائع كبرة ا قل  ديدية، أو ت السكك ا

 .3عر السفن

فيذ عقد البيع أن يفرض كذلك من   قل لت العوامل ال مكن أن تؤثر  اختيار طريقة ال
مر بالبضائع امخصصة للبيوع  امشري على البائع السرعة لتسليمه البضاعة خاصة إذا تعلق ا

، فهذا العامل يفرض على أطراف عقد البيع اختيار وسيلة نقل تتاءم مع ذلك. كذلك 4الفصلية
ا أ قل، ا مكن ل قل  حّد ذاها وكذا امصاريف ال يتطلبها ال ن همل عامل توفر وسيلة ال

م  اختيار صيغة البيع امائمة لذلك.  فكلها عوامل تسا

ي قواعد أطلقتها غرفة التجارة   نكوترمز  ا من أن نذكر أّن قواعد ا  البداية ابّد ل
اث ال قامت ها بصدر  د تسليم البضائع  البيوع الدوليةالدولية نتيجة لأ  مارسات التجار ع

قل وإّما تطبق فقط  عقود البيع وبصدد بعض  ذ القواعد على عقد ال ، وهذا ا مكن تطبيق 
اصة بتسليم البضائع  .5امشاكل ا

                                                           

ة  1  نكوترمز لس قل كما سبق  0262لقد قسمت قواعد ا ميع طرق ال رية وأخرى  الصيغ التجارية الدولية إ صيغ 
ي كل من الصيغة   .FOB  ،CIF ،CFR، CBF ،FASوأن ذكرنا فالصيغ البحرية 

ي2  قل  ميع طرق ال  .CPT ،CIP ،EXW  ،FCA ،DAT ،DAP ،DDP: صيغ البيع 
3 Day GRIFFIN, The Law of international Sales, 3edetion, Butterworths, Lexis Nexis, 2003, P2. 
4 Antoine HELLOU, Op.cit, P 91. 
5 Guruan BRANELLEC, La coexistence des règles applicables au contra de transport international 
de marchandises parrmer, thèse université de Bretagne Occidentale, BREST, France, 2007, P 492. 



 

 

نكوترمز ا مكن أن تعوهذا   قل الدو إا بطريقة غر مباشرة. فقواعد ا د  بقانون ال ع
ددا  نكوترمز  عقد البيع الدو فهذا يسمح للبائع وامشري أن  إدراج إحدى صيغ قواعد ا

قل  حّد ذاته  .1طريقة نقل البضائع والشخص امع بإبرام عقد ال

نكوترمز وعقد   دودة إن م نقل ضّيقة بن قواعد ا كذا قد صرّح الفقه بوجود عاقة  و
قل حصر  دو  2ال قل وكذا على من يقع االتزام بإبرام العقد ت ر تلك القواعد لتحديد طريقة ال

 دون التطرق أو التدخل  تفاصيله.

ة   نكوترمز لس سخة قواعد ا ا ل م تبن  0262غرفة التجارة الدولية وقبل إصدار
ق ميع طرق ال رية وأخرى  نكوترمز إ قواعد  ل، وإما كان صراحة أنه مكن تقسيم قواعد ا

ود تلك القواعد يا من نصوص ب تج ذلك ضم ة 3يست . لكن  نسخة قواعد اانكوترمز لس
قسم إ قسمن: 0262  صرحت الغرفة بأّن قواعد اانكوترمز ت

قل. ميع طرق ال قل البحري وقواعد تتعلق   قواعد خاصة فقط بال

ونته بتق       ا ع ة لقد خصصت الغرفة قسما من إصدار نكوترمز لس ، 02624سيم قواعد ا
قل ميع طرق ال وان قسمت القواعد إ قواعد  ذا الع ت  قل البحري5و  .6، وقواعد ال

نكوترمز  عقد البيع فإن الطرفان يتفقان على   وهذا اجرد إدراج إحدى صيغ قواعد ا
ميع طر  قل.طريقة نقل البضاعة، وال تكون سواء عر البحر فقط أو   ق ال

                                                           
1 Catherine Kassedjan, Codification du droit commercial international en droit international privé, 
RCADI 2002, P 159. 
2  Guruan BRANELLEC, Op.cit, P 492. 

ة  FOBالصيغة  3  نكوترمز لس د 2000 نسخة قواعد ا ذا  B3 و نص الب من التزامات امشري أن يكون على عاتق 
تج مباشرة اء الشحن، وعليه نست خر إبرام عقد شحن البضائع  مي قل فيما ا يكون  ا الة وال رية ا  ذ الصيغة  أّن 

ة. أنظر:  إاّ عن طريق السفي
Maria Livanos CATTAUIL, Icoterms 2000-UCP 600, P 13. 
4  «Rules For any mode or modes of transport » Incoterms 2010, Op.cit, P 7. 
5  «Classification of the 11 incoterms ® 2010 Rules » Incoterms 2010, Op.cit, P 7. 
6  « Rules For Sea ans inland water way transport » Incoterms 2010, Op.cit, P 7. 



 

 

ميع   رية، أو يكون  را إذا كانت صيغة البيع  د إبرام عقد بيع دو يتم  نقل البضائع ع
رية، برية، جوية أو متعدد  قل تكون  قل إذا كانت الصيغة كذلك . و ميع طرق ال طرق ال

 الوسائط.

اقل ب  قل البحري على أنه العقد الذي يتعهد فيه ال أن يوصل لقد عّرف الفقه عقد ال
ة اء إ آخر لقاء أجرة يتعهد ها الشاح ة من مي م 1بضاعة معي قل البحري من أ . ويعد عقد ال

ة بكوها أداة للماحة البحرية. ومن م فهذا العقد يقوم بوظيفة  العمليات ال تقوم ها السفي
ارجية، ما يرتب عليه من ن ال التجارة ا قل للسلع وتبادها بن اقتصادية ذات أمية كبرة  

هات عل انعدام أحدما يعدم اآخر، فا 2تلف ا قل البحري بالتجارة الدولية  . فارتباط ال
قل البحري ال للتجارة الدولية بدون ال ارجية وا  قل البحري بدون التجارة ا  .3يكون ال

خرى، الر   قل ا تل مركز الصدارة بن وسائط ال قل البحري  ال نقل فال وي   ي وا
ة على التكيف  85%التجارة الدولية حيث مثل نسبة  ، نظرا لقدرة السفي من حجمها اإما

تلف البضائع  ديثة، وكذا ما تتميز به من سعة استيعابية استقبال  ولوجيا ا مع متطلبات التك
قل البحري يعد من أرخص وسائط  قل تكلفة  أجور ونقلها إ موانئ العام. كما أن ال ال

 .4الشحن

كثر استعماا   و  الظهور وا وعلى أساس ما سبق فلقد كانت الصيغ البحرية ا
اولة غرفة التجارة الدولية لتوحيد تلك  ا و  ار التجارة البحرية، م بعد ا من عادات  باعتبار

نكوترمز فقد كانت الصيغ  البحرية  صدارة إصدارات العادات من خال خلقها لقواعد ا
 . الغرفة ما تلعبه من دور كبر  التجارة الدولية

                                                           

ة ، ، 9مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، الطبعة  1   .ص دون س
 .6بسعيد مراد، امرجع السابق ، ص  2 
 بسعيد مراد، امرجع نفسه، نفس الصفحة . 3 
قل ال 4  ولوجيا وال كادمية العربية للعلوم والتك وجه التجارية والقانونيةأ، ا قل امتعدد الوسائط ُا بحري، فاروق ملش، ال

شر،  ها للطباعة وال 6الش  .2، ص 1



 

 

قل السابقة الذكر، على   قل ال ا تقل أمية عن وسيطة ال قل الرّي من وسائط ال ال
ة  نكوترمز لس ا صراحة  نسخة ا  02621الرغم من أّن غرفة التجارة الدولية م تذكر

قل"واكتفت فقط بذكر عبا ميع طرق ال قل  قل الرّي 2رة  "ال خرة ال تضم كل من ال ذ ا  ،
قل امتعدد  وي والبحري، وال قل ا ديديةأ، وال قل بالسكك ا قل عر الطرق، ال بفرعيه ُال
وع وسائل  م العقود التجارية من حيث تعدد وت قل الري للبضائع من أ الوسائط. ويعتر عقد ال

قل ال م قل عر ال ات، وال قل عر الطرق من خال الشاح ، حيث استطاع ال فذ كن أن ت
شخاص، والتقصر من امسافات وح  توفر  ديدية من التقريب بن الدول وا السكك ا

هد  .3الوقت وا

قل البضائع، أين يتم نقل البضائع   ديثة خاصة ل قل ا وّي فهو من وسائط ال قل ا أما ال
كثر بواسطة  وع فإنّه يعتر من الوسائط ا ذا ال قل   الطائرة، لكن وبسبب طبيعة وسيلة ال

تكلفة على الرغم من توفر للوقت بسبب سرعته. ولقد خصصت غرفة التجارة الدولية  بعض 
وي قل ا نكوترمز صيغا تتعلق فقط بال واكتفت   5لكن قامت بإلغائها 4نسخها لقواعد ا

خ قل البحري نسختها ا قل وأخرى بال ميع طرق ال موعة من الصيغ تتعلق  رة بتخصيص 
 فقط.

ولوجية جديدة    قل امتعدد الوسائط، باعتبار تك ب أن نتحدث عن ال خر   ا
تلفن اوجب نظام واحد  قل مصمما لتسهيل انتقال السلع بن نقطتن  بلدين  ال ال

                                                           

ة  FOTخصصت غرفة التجارة الدولية الصيغة 1  نكوترمز لس قل الري  نسخة ا 6لل لكن م إلغالما  نسخة  9
ة  نكوترمز لس 6ا 2. 

2 « Rules for Mode OR MODES OF Transport ». Incoterms 2010, Op.cit P 07. 

ة  3  ة، س طي قل الري للبضائع، مذكرة ماجستر، جامعة قس  .26، ص 022شتواح العياشي، عقد ال
ة  FOA (FOB Aéroport( خصصت غرفة التجارة الدولية الصيغة 4  نكوترمز لس ذا  نسخة ا وي و قل ا لل

6 1. 
ة  FOA (FOB Aéroport)ألغيت الصيغة  5  نكوترمز لس 6 نسخة ا 2. 



 

 

قل، باستخدام . 1للمسؤولية القانونية دود يستهدف تسهيل تدفق حركة ال قل عر ا و نظام ال و
قل متعدد  هج ثابت ومستقر. لقد تواكب وتعاظم دور ال سقة وفق م تلفة م وسائط نقل 
ات من القرن اماضي  ذ أوائل الستي ويّة البضائع. م الوسائط  خدمة التجارة الدولية مع عصر 

اوية  نق توياهااستخدامه ا اجة إ تفريغ  قل 2ل البضاعة بأكثر من وسيلة نقل دون ا . فال
قل امائي  ي ال ارية واقتصادية، و ر فكرة قانونية مستحدثة، ترتب آثارا  متعدد الوسائط  جو

ديدية قل الري بالطرق والسكك ا وي وال قل ا هري وال وعيه البحري وال  .3ب

ديث  ظام ا ذا ال قل،  ولعل  دود بواسطتن أو أكثر من وسائط ال قل البضائع عر ا ل
نكوترمز أن تستغ عن الصيغ  دفع غرفة التجارة الدولية  مراجعاها امتكررة وامتتالية لقواعد ا

قل البحري والذي كما سبق وأن ذكرنا مثل  اء ال قل باستث  85%امخصصة لطريقة واحدة من ال
ة  التجارة الدولي نكوترمز لس  0262ة. وهذا اكتفت غرفة التجارة الدولية  نسخة قواعد ا

ها  قل م موعة أخرى من الصيغ تتماشى مع ميع طرق ال قل البحري، ووضع  بتحديد صيغ ال
قل امتعدد الوسائط.  ال

اك جانب آخر من   نكوترمز بطرق نقل البضائع،  ا عاقة اختيار قواعد ا بعد أن عرف
دما يتفق  قل. فع قل  حّد ذاته من خال إبرام عقد ال تلك العاقة يتجسد  التكفل بعملية ال
ا  نكوترمز فإنه باإضافة إ اتفاقهما ضم ة من قواعد ا طرفا عقد بيع البضائع على صيغة معي

قل فقد اتفقا أيضا على من يقع عليه عبء إمام عملية نقل البضائع.  على طريقة ال

                                                           

لة جامعة دمشق للعلوم ااقتصادية  1  ية العربية،  مية التجارة البي قل امتعدد الوسائط  ت مود زنبوعة، أثر تفعيل ال
ة  -00اجلة  -والقانونية  .0، ص 0221العدد الثاي، س

ة  2 قل متعدد الوسائط اموقعة س مم امتحدة لل 6عرّفت اتفاقية ا قل على أنه "نقل بضائع ب 2 تلفتن على ا واسطتن 
قل متعدد الوسائط البضائع من حواسته من مكان  قل على أساس عقد نقل متعدد الوسائط يأخذ فيه متعهد ال من وسائط ال

   بلد ما إ امكان احدد للتسليم  بلد آخر".
 .29مود زنبوعة، امرجع السابق، ص  3 



 

 

ة  EXWتعتر الصيغة   نكوترمز لس خرى لقواعد ا  0262الوحيدة من بن الصيغ ا
قل ، وإّما يقع فقط على عاتق البائع 1ال ا تفرض ا على البائع وا امشري عبء إمام عملية ال

ب أن يتفق عليه البائع وامشري  ت تصرف امشري. وهذا  ل البيع  أن يضع البضائع 
عراف اموجودة هذا الصدد.صراحة   أو تطبق العادات وا

قل الرئيسي امتفق عليه  FCAيلتزم البائع وفقا للصيغة   بأخذ البضائع إ مكان بداية ال
قال قل2وتسليمها لل . لكن مكن للبائع 3، وبالتا يقد على عاتق امشري عبء إمام عملية ال

ساب ا قل باسم و خر ذلك، أو إذا جرت أن يقوم بإبرام عقد ال ذا ا ه  مشري إذا طلب م
 .4العادة على ذلك

كم جاءت به كل من الصيغة   مل عبء إمام  FASوالصيغة  FOBنفس ا بصدر 
اتن الصيغتن على عاتق امشري قل، فهذا العبء يقع    .5عملية ال

                                                           

د  1   كما يلي:  EXWمن التزامات البائع  الصيغة  -أ–الفقرة  A3الب
« Contrat of carriage : the seller has no obligation to the buyer to make a contract of carrige ». 

د  ي نفس الصيغة كما يلي: -أ–الفقرة  B3والب  من التزامات امشري 
« Contract of carriage : the buyer has no obligation to the seller to make a contract of carriage. 
  Incoterms 2010, Op.cit, P 16 et P 17. 

ي أخذ البضائع إ مكان بداية  2  قل الرئيسي و ديث عن امرحلة ال تسبق عملية ال نكوترمز ا لقد أغفلت قواعد ا
قل.  عملية ال

د  3   كما يلي:  FCAمن إلتزامات امشري  الصيغة  -أ–الفقرة  B3الب
« contract of carriage : the buyer must contract its own expense for the carriage of the goods from 
named place of delivery, … 
  Incoterms 2010, Op.cit, P 25. 

د  4   كما يلي:  FCAمن التزامات البائع  الصيغة  -أ–الفقرة  3Aالب
« Contract of carriage : the seller has no obligation to the buyer to make a contract of carriage. 
However, If requested by the buyer or if it is commercial practice and the buyer does not give an 
instruction to the contrary in due time, the seller may contract for carriage onusual terms at the 
buyer’s risk and expense. In either case, the seller may decline to make the contract of carriage and, 
if it does, shall promptly notify, the buyer.” 
  Incoterms 2010, Op.cit, P 24. 

د  5  د  FOBمن إلتزامات امشري  الصيغة  -أ–الفقرة  B3الب من التزامات امشري  الصيغة  -أ–الفقرة  B3نفسه الب
FAS :و كما يلي  و

“Contract of carriage : the buyer must contract, at its own expense for the carriage of the goods 
from the named port of shipment, except where the contract of carriage is made by the seller as 
provided for in A3. A”. 



 

 

ص الصيغة   فته غرفة التجارة الدولية من قواعد  CFRوالصيغة  CIFفيما  فكاما ص
ة  نكوترمز لس ا، أما الصيغة  0262ا   CIPضمن قائمة الصيغ البحرية كما سبق وأن رأي
قل قل امخصصة  ميع طرق ال ذ الصيغ من حيث طريقة أو نوع ال موع  . وهذا إن اختلف 

مل عبء إمام ها فإها تتفق من حيث  قل والذي يقع على عاتق البائع لكل واحد م  .1عملية ال

خر يتحمل البائع عبء إمام عملية نقل البضائع إ بلد امشري وفقا ما جاءت به   ا
ذا االتزام وفقا للصيغ السابقة الذكر برر الفقه من DDP 2والصيغة  DAPو DATالصيغ   ،

اات، كما أن تسليم البضائع خال أّن البائع يضمن وصول البضائع إ امشري   أحسن ا
افسة ا للم علها   .3يتم  بلد امشري فهذا 

 

 المطلب الثاني : االتزام بالمطابقة و دفع الثمن

إّن التزام البائع بتقدم البضاعة و الفاتورة التجارية مطابقة ما م ااتفاق عليه  العقد           
م التزامات البائع و امشري  عقد البيع مقابل التزام امشري بدفع م ي من بن ا ن معن 

ذين االتزامن  كل من نص  إالدو .      و عليه فكل صيغ قواعد اانكوترمز تطرقت 
د  د 4من التزامات البائع 1Aالب ، باعتبارما التزامن 1من التزامات امشري 1B، و نص الب

                                                           

د  1  د  CIFمن التزامات البائع  الصيغة  -أ–الفقرة  A3الب وكذا  CIPو CFRلكل من الصيغ  -أ–فقرة  A3و نفسه الب
و كما يلي: CPTاليغة   و

« Contract of carriage : the seller must contract or procure a contract for the carriage of the goods 
from the agreed point of delivery, if any, at the place of delivery to the named (poter place) of 
destination or, if agreed, any point at that (portor place). The contract of carriage must be made on 
usual terms at the seller’s expense and provide for carriage by the usual route in avessel oF the type 
normally used for the transport of the type of goods sold”. 
 Incoterms 2010, Op.cit, P 110, 98, 46,34. 
2 « Contract of carriage : the seller must contract t its own expense for the carriage of the goods 
named terminal at the agreed port or place of destination. 
If a specific terminal is not agreed or is not determined by practice, the seller may select the suits 
terminal at the agreed port or place of destination that best suits its purpose.” 
 Incoterms 2010, Op.cit, P 54 et 62, et 70. 
3 Antoine HILOU, Op.cit, P99. 
4« The seller must provide the goods and the commercial invoice in conformity with the contract of 
sale and any other evidence of conformity that may be required by the contract. 



 

 

تلقي امشري لبضاعة مطابقة لتلك امتفق عليها  العقد فانه يقع على متقابلن حيث انه اجرد 
ها للبائع .  عاتقه دفع م

اولتها على سبيل        ذين االتزامن فاّن قواعد اانكوترمز ت و هذا على الرغم من أمية 
ذين اال فيذ  تزامن ، التذكر فقط و م تعطي أية تفاصيل متعلقة ها و خاصة حالة عدم ت

فيذ  ديث على حاات عدم ت فالفقه اكد ان قواعد اانكوترمز بقيت دائما ساكتة عن ا
اولتها  و تركت البحث عن حل هذا امشكل  القوانن الواجبة التطبيق على  االتزامات ال ت

 .2العقد 

حاول ااقراب من         حكامو عليه س و بدفع الثمن من خال امتعلقة باالتزام بامطابقة  ا
ية ، م نعود  ها  بعض القوانن الوط  ما  جاءت به القوانن اموحدة للبيع الدو . إالبحث ع

 أوا: االتزام بالمطابقة 

زائري و امصري و الفرنسي ، على االتزام        ص صراحة القوانن امدنية ، و بالتحديد ا م ت
تاج مكن اس إمابامطابقة و  حكامت اولت صورا  ا امتعلقة هذا االتزام من خال نصوص متفرقة ت

دث  امواد  زائري  ن امدي ا عن ما يسمى بامطابقة الوصفية و  94،323،364ها . فالتق
اء التعاقد  الة ال كان عليها امبيع أث من القانون امدي  329. نص امادة 3ي تلك امتعلقة با

ز  لف الصفة امتفق عليها بن امتعاا دث عن  قدين حيث مكن هما ااتفاق على ائري كذلك 
ساس ا يكون أ ذا ا دد امشري بعض امواصفات للسلعة ال يرغب  شرائها ، و على  ن 

                                                                                                                                                                                

 Any document referred to in A1-A10 may be an equivalent electronic record or procedure if 
agreed between the parties or customary » Incoterms 2010 , op.cit., p 16  
1 « The buyer must pay the price of the goods as provided in the contract of sale. 
Any document referred to in B1-B10 may be an equivalent electronic record or procedure if agreed 
between the parties or customary. » Incoterms 2010 , op.cit., p 17 
2 J. EMMANUEL , Les incoterms étude d’une norme du commerce international , op.cit., p 217 

ن امدي امصري  امواد  3 اوله التق كم ت ، و نفسه كذلك  التشريع الفرنسي   امواد  233،410،432نفس ا
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د التسليم  . كذلك 1البائع موفيا التزامه بالتسليم بشكل صحيح إّا بتحقيق تلك امواصفات ع
زائري على امطابقة الكمية و ال يقصد ها أن يسلم  362دثت امادة  من القانون امدي ا

 .  2و نقصانالبضاعة امتفق عليها دون زيادة أالبائع نفس مقدار 

اولت كذلك بعض          ية ت حكامقوانن ااستهاك الوط امتعلقة بامطابقة ، حيث جاء  ا
ماية امستهلك 03-09من القانون رقم  21و  22 اوجب امادتن و قمع الغش انه  امتعلق 

تج أ صل على م و الغرض الذي م التعاقد ة مطابقة للمواصفات أو سلعمن حق امستهلك أن 
د  أجلهعليها من  بذلك يكون  إخاله، و عليه يلتزم البائع بان يسلم سلعة مطابقة للعقد و ع

ق  طلب  .3ضمان امطابقة  للمشري ا

ذ بعض           حكامكانت  امعلقة باالتزام بامطابقة وفقا للقوانن الداخلية ، لكن جاءت  ا
ا للبيع الدو للبضائع اجموعة من  حكام البيع الدو ا سيما اتفاقية في القوانن اموحدة 

ا للبيع الدو امبدأ حيث منالقواعد امباشرة ال  نظمت االتزام بامطابقة . ف  يوجد  اتفاقية في

 امفصلة امبدأ  وتطبيقاته ذا .العقد مقتضيات وفقاً  البضاعة بتسليم البائع عاتق على يقع التزام

ول مطابقة أمرين، يتضمن امبدأ ذا أن كما  ااتفاقية، من 32 امادة  إليه مشار  البضاعة ا

فها كميتها حيث من ة للشروط وصفاها وص  امطابقة، والثالث توافر ووقت العقد،  امبي

اء .امطابقة عدم حالة  امشري التزامات بحث ذلك على وب قاط ذ س قاط التالية  وفق ال ال
: 

 البضاعة مطابقة أ:
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ا اتفاقية من35  امادة نصت         أن البائع على" فيها جاء إذ بامطابقة، االتزام تأكيد على فيي

 تغليفها أو تعبئتها تكون وأن العقد، يتطلبه ما وفقاً  وأوصافها ونوعها كميتها تكون بضاعة  يسلم

ص، ذا من يتضح   ."العقد اشرطها بالطريقة ال  بامطابقة، وامعيار الفاصل و العقد أن ال

صراً  يكون صفات من البضاعة  العقد يشرطه فكل ما البيع، ل بالبضاعة يتعلق فيما   ع

ب ذاتيتها ه أن و د تتضم فيذ عن لف قد البائع يكون وإا امشري، تسليمها  إ ع  التزامه ت

حصر امطابقة لكن ، 1 امطابقة بضمان مور هذ ا ت ا اتفاقية ن ا ت فيي  أوسع مفهوماً  تضم

 البائع عاتق على املقاة االتزامات تلف واحد قانوي ت نظام معت إها إذ الفكرة، ذ من

د ها تعهد ال مطابقة للمواصفات البضاعة بتسليم امكلف  الوقت  تكون وأن .العقد إبرام ع

ياته اجات ملبية ذاته ظام ذا – امشري وم قوق  موجود و عما تلف ال  ال الفرنسية ا

 العيوب يشمل الذي بالضمان واالتزام امبيع الشيء بتسليم امرتبطة بامطابقة البائع التزام بن ميز

ها القدر، هذا ااتفاقية تكتفي أن اممكن من كان و 2للبضاعة ااحتمالية   أضافت ولك

 تكون ا البضاعة أن القواعد ذ مل و  .تكميلية قواعد 35امادة من والثالثة الثانية الفقرتن

 :اآتية الشروط فيها توافرت إذا إا للعقد مطابقة

ة البضاعة تكون أن-2 غراض  لاستعمال صا  تشرط، حيث عادةً  فيها تستخدم ال ا

ة البضاعة تكون أن 35 امادة من الفقرة  الثانية غراض  لاستعمال صا فيها  تستخدم ال ا
ص، ذا من الثانية الفقرة تفرض و . ماثلة أخرى بضائع أو عادةً  البضاعة الة ال  يقصد ا ال ا

ا و وإما خاص، غرض  السلعة استعمال امشري فيها ة يريد   ميع لاستعمال صا

غراض ع ال ا ال و كما .عادةً  ها تص دما ا ملة من تاجر البضاعة التجزئة تاجر يشري ع  ا
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غراض أحد  استعماها يريد من لكل بيعها إعادة أجل من  أن ب هذا عادًة، ها تعد ال ا

ة تكون  .  1نوعها من بضاعة عادةً  له تُعد استعمال لكل صا

ة البضاعة تكون أن ب-1 اص لاستعمال صا  أن يشرط، حيث  امشري يقصد الذي ا

اً، أو صراحة البيع إبرام وقت به علم على يكون البائع  م امشري أن الظروف من يتبن م ما ضم
 توضيحياً  مثااً  ونضرب .تقدير أو البائع مهارة على يعتمد، أن امعقول من يكن م أو يعتمد،

الة، هذ ادي البائع يتعهد كأن ا ة سباق ل حص ة عدداً  بتسليمه ا حص  بشكل معدة من ا

د للسباق، خاص ل غر بعضها أن تبن التسليم وع يًا جيداً، للسباق مؤ   البائع فيكون تأ

الة ذ اص بالغرض علم على ا  أن العقد  ذكر إذا بشكل صريح امشري يقصد الذي ا

ة حص   .2 للسباق خاص بشكل معدة ا

اص لاستعمال يذكر كأن مفرضاً، البائع علم يكون وقد      نادي   " امشري صفة من أو ا
تاج ونستطيع ."للسباق خرة العبارة من ااست  من الظروف يتبن م ما" امادة من (2 ) للفقرة ا

 امثال حسب"تقدير أو البائع مهارة على يعتمد أن امعقول من يكن م أو يعتمد، م امشري أن

ة تربية مزارع أن تبن إذا البائع على ضمان يكون ا امطروح، حص لة، غر التابعة للبائع ا  مؤ

د وليس ة بتدريب مهتم وغر ، خرة ع حص ة على وكان   امشري السباق، على ا  ذا من بي

ل أن يستطيع ا أو به يعلم أن بإمكانه كان أو بذلك أعلمه البائع أن و ، الوضع  ذلك يتجا

ة وفقاً  امشري على البائع عرضها أن سبق ال الصفات على البضاعة تشتمل ن أ ب-3   ،لعي
ة اعتماد إ امبيع تعين  الطرفان يلجأ فقد  على والوقوف اعرفته ويسمح ، موذج  مثله أو عي

الة ذ و  .جودته ة بضاعة مطابقة بتسليم البائع يلتزم ا  بتسليم يرأ وا عليها، امتفق للعي

وع  تلفة بضاعة ودة، أو ال ف كانت  من إن و ا سواق  الرائج الص  امقابل، و  . ا
                                                           

ص الذي الفرنسي امدي القانون من  ( 64 )امادة نص مفهوم من قريب و الفقرة ذ توى إن 1   الشيء أن على ي

اً  يكن م إذا يكون معيباً  مريكي التجاري القانون من أيضاً  قريب امتطلب ذا أن كما ."له امخصص لاستعمال صا   ا
و  جيدة . حالة  البضاعة  نوعية  تكون ن أ يتضمن الذي الضمان و
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ة، امطابق امبيع بقبول امشري يلتزم الة ذ  ا يستطيع و للعي  يز الذي بالعرف التمسك ا

ازاً  القبول يعد إذ وذوقها، ربتها له ة ت  تعلق فإذا ، آخر حق أي مارسة  امشري من بالعي

ية بأقمشة امبيع ا امشري مثاً  قط ات من اختار  البضاعة تكون أن وجب البائع، إليه أرسلها عي

ة قطن من إ  امشري البائع يرسلها ال  خاص اعتبار له كان إذا واللون والوزن والرمة نفسه العي

د امشري زاع حالة  و . ع ة، البضاعة مطابقة  ال  انطباق امبيع مدى ديد للخراء يعود للعي

ة، على الة ذ  رأيهم أن غر العي اظرة امختصة احكمة يقيد ا ا زاع  ال  .1 ال

أو    نوعها من بضائع تعبئة  عادةً  امستعملة بالكيفية مغلفة أو معبأة البضاعة تكون أن ب-4
 زجاجات خاصة، أو تسربه عدم لضمان حديد من بأشرطة اط براميل  يعبأ كالزيت تغليفها،

جهزة و اديق  توضع االكرونية ا شب من ص ج من سائد يطها الكرتون أو ا  اإسف

اعي  الكيفية  ال ديد  امتعاقدين بن اتفاق اك يكن م فإذا الكسر، من مايتها الص

مر ضابط كان ذلك،  بالعرف يعمل م أو البضاعة ها تغلف فظ الكيفية اختيار ا اسبة    ام

حوال و .  2التلف من ومايتها البضاعة ر العيب افراض البائع يضمن ا كّلها، ا   الظا

 وامثال .العقد إبرام وقت به يعلم أن بإمكانه كان أو علم به، على امشري كان الذي امطابقة

بوب من كبرة كمية وجود ذلك على  فهي الزمن، من طويلة مدة البائع صوامع  زنة ا

ر  مكن عيب فهذا التسوس، أو للتلف تتعرض ظر اجرد رليته ظا  أن للمشري كان ما و ال

 . صراحةً  البائع به ر م ولو هله

اي، اتفاقية من ( 33 ) امادة من الثالثة الفقرة نص وحسب        إذا امطابقة بعدم يعتد ا ا

 اعتبار له يكن م إذا اللون كاختاف التجاري، للتصريف امبيع قابلية  يؤثر ا تافهاً  كان

د خاص تج . 3امشري ع ص ذا من ويست ازعات استبعاد ال  ال الكيدية أحياناً  أو الطفيفة ام
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صل إليها يلجأ قد ا اتفاقية أن اماحظ من و  .العقد من امشري للت ص ذا تدرج م فيي  ال

 خاضعة امسألة ن ااتفاقية، مضمون من حكمه ذلك استبعاد يع ا لكن أحكامها، ضمن

قص رأي فإذا احكم، أو القاضي لتقدير   يؤثر ا بسيط تافه أمر إ يرجع امطابقة  أن ال

اص أو ااستعمال العادي لاستعمال البضاعة صاحية في يقضي فإنه ذلك، اشرط إن ا  ب

  موجود و كما و  .الصحيح الوجه على نـُِفذ قد بامطابقة االتزام يعد و امطابقة، عدم

ية، القوانن قص التسامح على بالعرف يعمل حيث الوط  .1 التافه العيب أو اليسر  ال

 توافر العامة، الصحة على احافظة اعتبارات الدول من لدولة الوط القانون يشرط وقد       

ة ا البضاعة  شروط معي ة مدة صاحيتها أو الذرية اإشعاعات من كخلو  لاستهاك معي

 على التطبيق الواجب القانون و امستوردة الدولة لقانون وفقاً  الشروط ذ فإذا كانت البشري،

  . الرابعة امادة من أ الفقرة اوجب ااتفاقية نطاق من مستبعد فهو ذ الشروط، توافر مدى
ضرار فإن كذلك، ة ا ا اول عن ال تجات بعض ت  القانون شروط خالفت ال امستوردة ام

ي  ، خرى الوط  تطبيق من بد ا ولذلك ،5 ةاماد اوجب ااتفاقية نطاق من مستبعدة ا

اات ذ مثل الوط على القانون   .2 ا

 المطابقة توافر وقت -ب

ا اتفاقية من 2فقرة  36  امادة تقضي       وفقاً  امطابقة،  عيب أي عن البائع يسأل بأن في

  إا العيب ذا يظهر م ولو امشري، إ اهاك تبعة انتقال وقت و ااتفاقية، وهذ للعقد

 .احق وقت

ص، ذا يع د عامة، بصفة يقوم بامطابقة، البائع التزام أن ال للمشري،  البضاعة البائع تسليم ع
م  أنه دام ما البائع عاتق على وتبقى والتسليم اهاك تبعة انتقال بن عامة بصفة ااتفاقية تربط إذ
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تقل البضاعة، يسلم  التسليم ن موضوعي، حل و و . التسليم مع امشري إ اهاك تبعة وت

اسب و الوقت قص أو العيب إصاح البائع يستطيع الوقت ذا قبل ن امطابقة، لتقدير ام  ال

شأ أن تمل وبعد  امطابقة،   .1 البائع غر إ سببه يرجع عيب ي

 ذا كان إذا ، إليه امشار الوقت بعد دث امطابقة  عيب أي عن أيضاً  البائع ويسأل       

 خال بالضمان باالتزام إخاله ذلك  اا العقدية، التزاماته بأحد إخاله، راجعًا  إ العيب

ة مدة ذا .معي ا، اتفاقية من الثانية الفقرة إليه أشارت ما و  وقت امطابقة توافر اشرطت إذ فيي

ا ."الوقت ذا بعد إا امطابقة نقص يظهر م ولو" نصت وقد تبعة اهاك، انتقال  فرقاً  نلمس و

اي بن اتفاقية واضحاً  ا، واتفاقية ا اي اتفاقية تشرط إذ فيي  تبعة انتقال وقت امطابقة توافر ا

ها ا اهاك اً  البائع عل ولك  أمكن إذا إا الوقت ذا بعد امبيع  يظهر الذي للعيب ضام

شخاص فعل فعله، أو إ العيب نسبة هم يسأل الذي ا تاج نستطيع و .2  ع  ذا من ااست

ص اي، اتفاقية  ال طأ فكرة على أها اعتمدت ا  يكون ا يث الصدد، ذا  الشخصي ا

 أنه امشري أثبت إذا إا اهاك، تبعة انتقال بعد أثر الذي يظهر العيب عن مسؤواً  البائع

سوب شخاص من أحد أو البائع من وقع خطأ إ م هم يسأل الذين ا  .ع

اصر وجود أو ووجود العيب، قدم فقط و إثباته امطلوب فإن فييّا، اتفاقية وفقاً  أما          ع

و تابعيه، من أو البائع من خطأ إ يرجع العيب سبب يكن م ولو اهاك، تبعة وقت انتقال  و

  عيب أي عن أيضاً  البائع ويسأل .البائع قبل من شخصي خطأ على يعتمد مادي ا ضابط

  اا العقدية التزاماته بأي من إخاله إ راجعاً  العيب كان إذا التسليم، بعد دث امطابقة

ة مدة خال بالضمان إخاله ذلك كم ذا ويشر.   3معي الة إ ا  البيع عقد فيها دد ال ا

ية مدة الدو ة، زم  بعد ولو ذلك، عن مسؤواً  فيظل البضاعة، البائع سامة فيها يضمن معي
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اي  اتفاقية من الثانية امادة 2   .ا
ذا 3  خرة العبارة إليه أشارت ما و بقاء  على الصريح ااتفاق حالة  أي ااتفاقية من    36امادة من الثانية الفقرة من ا
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ذا . امشري إ اهاك تبعة انتقال شأ الدولية، التجارة  شائع ضمان اتفاقي و ه ت  التزامات ع

ة  أوقات خبر فإرسال البائع، على العقد يضيفها جهزة امعدات عمل عن للكشف معي   وا

ا، أو امصانع  ذ من بالتزام البائع أخل فإذا .استعماها امشري على عمال تدريب أو غر

جهزة وامعدات عمل  خلل ذلك عن ونتج االتزامات،  البائع ويكون البضاعة،  عيباً  يعد ا

اً  فيذ عن البائع لف إثبات امشري عاتق على ويقع .1 امطابقة عدم أساس على له ضام  ت

طأُ اإخال بن السببية وعاقة التزامه  ذ دفع بامقابل البائع ويستطيع أ.العيب حدوث و ا

في امسؤولية طأ ب في أو انبه ا طأ بن عاقة السببية ب  .2 العيب وحدوث ا

ق البائع تعطي ااتفاقية من  37  امادة فإن عليه، امتفق التاريخ قبل التسليم م وإذا          ا

جزاء  تسليم مثاً  ذلك من  .للتسليم احدد التاريخ حلول ح البضاعة،  عيب أي ن يعاأ ا
اقصة عن  بديلة بضاعة تسليم أو الكمية،  نقص من ها يكون قد ما تكملة أو البضاعة من ال
حلول  ح البائع يظل الفروض ذ  و  . امشري إ تسليمها سبق ال امطابقة غر البضاعة

أراد  إن الطريق امشري على ليغلق امطابقة عدم إصاح ق تفظاً  للتسليم احدد اميعاد
قوق استعمال حه ال ا ا م فيذ عن البائع لف حالة  ااتفاقية إيا  لكن، .التزاماته ت

ق هذا البائع استعمال شأ بأا مشروط ا ه ي غر  نفقات أو معقولة غر مضايقات" للمشري ع
ذ "معقولة ا مروك مسألة و زاع، حالة  احكم أو القاضي إ تقدير ال  امضايقة وضابط ال
اعته العادية شؤونه سر  امشري تزعج عمال أو ارته أو لص ظة ،   نفقات تكلفه ال ا با

  العيب إصاح من البائع يتمكن ح الزمن من مدة وتوقفها مصانعه غلق إ كاضطرار
جهزة، ع أجزاء لفصل حواجز إقامة اضطرار أو ا جهزة إصاح فيها ري ال امص  .3 ا
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البائع   اطالبة امشري حق  يؤثر ا امطابقة،  للعيب إصاح من البائع به يقوم ما إن
ضرار عن بالتعويض إجراء  بأي البائع قيام من أو للبضاعة، امبكر التسليم من به تلحق قد ال ا

ضرار لعاج تها ال للقواعد وفقاً  امطابقة، عدم عن دث قد ال ا بشأن  ااتفاقية تضم
  .1التعويض

  المطابقة عدم حالة في المشتري التزامات  -ج

 38 امادتن  واردين واجبن امطابقة عدم حالة  امشري عاتق على ااتفاقية وضعت     

 .امطابقة بعدم البائع وإخطار البضاعة فحص وما ،  39و

ص :البضاعة فحص - و الفقرة ت ا اتفاقية من 38 امادة من ا  امشري على ب بأنه ،في

 .الظروف به تسمح مكن ميعاد أقصر خال للفحص ضعها أو البضاعة، يفحص أن
ص، ذا وحسب  البضاعة، طبيعة حسب مادية عمليات ملة القيام الفحص، يقتضي ال

  الازمة الفحوص إجراء أو مذاقها من التأكد أو مقاسها أو كيلها أو كوزها

ات على الكيماوية كالفحوص امخترات، ها، عي  أدوات كانت إذا تشغيلها أو م

  . 2ذلك عداد  أو كهربائية

طراف بن عليه متفقاً  يكون ما البضاعة فحص  الغالب والوضع       وفقاً  أو امتعاقدة، ا

ص أحياناً  و.الدولية التجارة خصوص  الدولية لأعراف  الذي امكان قانون أي الوط القانون ي

فسه امشريالبضاعة  فحص إجراءاتب ويقوم،  فحصها بشأن قواعد على إليه، البضاعة تتجه  ب

وز،  تابعيه أحد بواسطة أو ل يستعن أن و رة بأ  و وامطلوب  .البضاعة بذات امختصن ا
مر لكن .ااتفاق أو العرف حسب امعقول الفحص تمت الذي ا ا اتفاقية به ا  شأن  في

و الفقرة  فاشرطت إجرائه، وقت و البضاعة فحص  أقرب " يقع أن 38  امادة من ا

  للمشري حرية تركت أها ناحظ، الفقرة ذ وحسب .3الظروف به تسمح مكن وقت
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مر تاركةً  العمليات، ذ  للبدء دداً  ميعاداً  تعن وم الفحص، إجراء امبادرة ال لظروف ا  ا

 القوانن  ناحظها ا مرونة الفقرة ذ  يوجد أنه ثانية، واماحظ .احكم أو القاضي ولتقدير

ه الداخلية، هاية  لك د البضاعة بفحص يقوم أن امشري على ب ال ذا تسُلمها، ع  ما و

 التمسك  امشري حق تسقط ال ااتفاقية من  39  امادة من الثانية الفقرة  جاء ما يؤكد

تن خال ها البائع طر م إذا" امطابقة بعدم  اقتضى فإذا ."فعاً  البضاعة تسلمه تاريخ من س

مر اقل، إ بتسليمها البائع التزام يكون امشري، إ البضاعة نقل ا  فإن الوضع ذا  و ال

اولة بعد الظروف به تسمح مكن وقت أقرب  يتم أن ب فحصها  الثانية الفقرة أن غر .ام

 وحسب."لوصوها امعن امكان إ البضاعة وصول وقت" إ الفحص تأخر أجازت ااتفاقية من

يار، للمشري يكون الفقرة ذ د البضاعة فحص  ا اولتها ع اقل، إ م د فحصها أو ال  ع

التن و امقصد، طة إ وصوها  به تسمح مكن وقت أقرب  البضاعة فحص عليه ب ا

 .الظروف

ا امشري فيه يغر الذي الفرض ااتفاقية، من 3فقرة   38  امادة وتواجه  مكان إ البضاعة ا

 البائع وكان لفحصها، معقولة فرصة لديه تتوافر أن دون العقد،  عليه امتفق امكان غر آخر

د العلم بإمكانه أو يعلم،  فيمكن إرساها، إعادة أو البضاعة وجهة تغير باحتمال التعاقد، ع

ديد امكان إ وصوها يتم ح البضاعة، فحص تأجيل   .1ا

ذ الة و ة ا اء  البضاعة امشري باع إذا دث و الدولية، البيوع  الوقوع مك  أث

ي نقلها ، مشرر  إ الطريق  و ة ربان أمر م ثانر وان إ بتوجيهها السفي ديد، امشري ع  أو ا

صلي امشري أراد إذا اقلن إ أوامر فيعطي آخر، مكان  البضاعة استعمال ا  إ بتوجيهها ال
                                                           
1 Le texte tempère le principe en autorisant l'examen au lieu de destination si le contrat implique  
un transport (art 38-2); ou même au lieu d'une nouvelle destination, lorsque les marchandises  ont 
été réexpédiés sans que l'acheteur a pu procéder aux vérivication et que le vendeur était conscient 
de cette possibilité de réexpédition (art 38-3). 
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.p, KAHN. la convent . de vienne 1980 ,op.cit,. 
 



 

 

ديد امكان فضل من يكون لذلك .ا  امقصود، امكان إ وصوها بعد إا البضاعة تفحص أا  ا
يار ذا استعمال يشرط لكن و  :شرطن توافر ا

ي البضاعة فحص على امشري قدرة عدم           وقتها اإمكانات له توفرت فإذا، الطريق  و
ة حاات و .له خيار فا لفحصها ح معي ظة، مبالغ تكلفه وقد الفرصة له تس  يكون أو با

ملة كبراً  البضاعة حجم الة ذ  لتجربتها، وتركيبها تفكيكها يصعب حاويات  و  ا ا
ا أن مكن يار  امشري حق يسقط وا معقولة فرصة نعد  .ا

د العلم عليه ب كان أو مسبقاً، علم قد البائع يكون أن  تغير مكن البضاعة بأن العقد إبرام ع
ا، وجهة حرى أو مقصد ا إعادة با  .تصدير

ص :امطابقة بعدم البائع امشري إخطار - ا اتفاقية من  39  امادة ت  يفقد" يأي ما على فيي

 خال العيب طبيعة دداً  البائع، طر م إذا البضائع مطابقة  بالعيب التمسك حق امشري

 ".1اكتشافه واجبه من كان أو العيب، فيها اكتشف ال اللحظة من معقولة مدة

ص، ذا خال من       عدم يكتشف، ن أ عليه كان أو امشري اكتشف م أنه يتبن ال

 ال اللحظة من معقولة مدة خال العيب، ديد مع بذلك البائع طر أن فعليه امطابقة،

 عن بيانات إخطار  امشري يبن أن ويكتفي  .يكتشفه أن عليه كان أو العيب فيها يكتشف

ه، عامة فكرة تكوين من البائع مكن العيب  تكن م إذا للعيب، مفصل وصف إعطاء يلزم وا ع

اصر  مستوردة، أصواف ابتال فمثًا، . اإخطار وعمل الفحص وقت هائية بصورة واضحة ع

 إ نظراً  بالعيب البائع بإخطار امشري إسراع ا يفرض قيمتها، تفقد عل بشكل امطر، ااء

صواف إصابة أن حن  خطورته، ر بشكل آثار تظهر وم طفيف جزئي بابتال نفسها ا  ظا

زئيات ذكر أو اإخطار،  السرعة ذ مثل يستوجب ا قد  ن ّكلها، ذلك على امرتبة ا
د ازمة البيانات ذكر و الفقرة  ورد ما يتبن  .اإخطار وقت ليس و الدعوى رفع ع  من ا
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 جامد ميعاد  امشري تقيد م ااتفاقية أن معقولة، مدة خال اإخطار ضرورة من ،39 امادة

لول فضلت بل  وهذا .للظروف تبعاً  امعقولة امدة تقدير حرية اموضوع لقاضي يكون كي امرنة، ا

صوص،  نقطتن من بالسريان تبدأ ها، البائع إخطار امشري على ب ال امعقولة امدة فإن ا

يتن و،  زم ذ ا  من يتمكن كان ال اللحظة أو العيب، امشري فيها يكتشف ال اللحظة م

 ضابط و الثانية الفقرة  العيب كشف  الضابط أن ا، اماحظ ومن  .فيها العيب كشف
يار يرك ا ح شخصياً  وليس مادي رية للمشري ا  لكشف يريد زمان أي  اإخطار  ا

 يتم أن فامفروض  .مقبول مرر دون تطول مدة عقد مصر ويهدد البائع يتأذى ا وح العيب،
 طويلة مدة بعد البائع وأخطر امشري جاء فإذا العيب، اكتشاف من معقولة مدة خال اإخطار

 مكن وقت أقرب  الفحص إجراء أمل أنه إما امشري أن يع فهذا البضاعة، تسليم من

  امتخذ وامعيار معقول، غر وقت  العيب اكتشاف  تأخر أنه وإما الظروف، به تسمح

التن، اتن  .1نفسها الظروف  وجد إذا العادي الشخص معيار و ا

 ااتفاقية، من  38  امادة حددته الذي اميعاد  البضاعة فحص امشري باشر وإذا

ه   .البائع إخطار معها امشري يتمكن وا العيب ظهور خاها يستعصى طويلة مدة امتد ولك

الة ذ  قد هاية ا ما إ تطول مدة عقد مصر على قلقاً  البائع يرك أن امعقول، من ليس ا

ه تضر  القلق ذا من البائع إخراج  39 امادة من الثانية الفقرة جاءت هذا وحساباته، اصا

ي حامة، مدة بتحديد تان و تفي حيث امشري، إ امبيع تسليم تاريخ من س ا ي  حق كل بعد

ص يقول .امدة تلك خال البائع امشري به طر م عيب بضمان امطالبة  للمشري  و" :ال

حوال، ميع  خال بذلك البائع طر م إذا امطابقة  بالعيب التمسك حق امشري يفقد ا
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ا فرة تان أقصا  مع تتفق ا امدة ذ كانت إذا إا فعًا، البضائع امشري تسليم تاريخ من س

  ."1العقد عليها نص ال الضمان مدة

ص ذا على ناحظ  :أمرين ال

ول ص العمل مكن ا :ا  البضاعة،  عيب بوجود البائع بإخطار امشري قام إذا امذكور بال

تن مدة لتطبيق ال ا معقولة مدة خال إخطار وجد فإذا  .2 التسليم تاريخ من الس

تن مدة ديد ي :الثاي اولة و ا بالتسليم وامقصود .التسليم تاريخ من الس  وضع أي ام

و فعًا، امشري حيازة  البضاعة  البضاعة فحص من للمشري كن َّ  م الذي التسليم و

 يزيد العقد  شرط اك كان إذا لكن، .البضاعة  عيوب وجود حالة  اإخطار وإعمال

تن على تزيد مدة البضاعة  يظهر عيب ي البائع كضمان الضمان، قص أو الس ها ت  ، 3 ع
تن مدة اوزت ولو عليها امتفق امدة خال يظهر ا الذي العيب عن مسؤواً  البائع بقي  أو الس

ذا .ذلك عن نقصت صوص ااتفاقية نصوص  التعديل و ها السادسة امادة  عليه م  .4 م

ب      أن ب باإخطار امشري حق سقوط من البائع يستفيد ح أنه إ أخراً  اإشارة و

ية، حسن البائع يكون  كان إذا ما أ اكتشافه، امشري بإمكان كان أو العيب وجود هل أي ال

ية سيئ ه، غشاً  العيب فأخفي ال ه أسقطت وهذا بالرعاية، جديراً  يكون فا م ق  40 امادة ع  ا

ه وأسقطت اإخطار، عمل  أو الفحص إجراء  امشري بإمال بالتمسك  التمسك حق ع

تن بانقضاء ع ال الس ا مت ق امشري على بعد ص ويقول امطالبة، عدم بسبب بالرجوع ا  ال

                                                           
1 L'art. 39 S'applique aussi bien à la réclamation portant sur un défaut de conformité apparent, que 
l'on peut constater à l'examen des marchandises, qu'un défaut caché: mais en réalité, la première 
situation relève du seul aliné a, de ce texte, qui impose un délai raisonnable à deux-ans . 

اعية الدول كانت حيث ااتفاقية، مشروع إعداد مدة خال جدل حدث 2    أصرت حن  امدة، تقصر إ ميل الص

امية الدول اعية للمعدات امستوردة ال تن مدة وحددت إطالتها إ الص  وسط كحل ااتفاقية من ( 39 ) امادة  الس

هما  .بي

 
ذا 3  ة أنواع بعض  وقوعه ويكثر الدولية، التجارة  جائز و جهزة الطبية كالعقاقر البضاعة من معي ا الطبية وا  .وغر

4 sur l'articulation entre les délais des art: 38 et 39 avec la prescription de quatre ans régie par la 
convention de new York de 1974. 



 

 

 يتعلق امطابقة  العيب كان إذا 39 و 38 امادتن بأحكام يتمسك أن البائع حق من ليس"

  .1عليها امشري يطلع وم هلها أن مكن ا كان أو البائع، ها يعلم كان بأمور

فيذ يكون وح          ا البائع التزام ت  حقه مارسة من امشري يتمكن وح نظيفاً، امشري ا

 يطالب ادعاء كل من خالياً  يكون أن ب ادئ بشكل به واانتفاع امبيع الشيء على   كاماً 

ذا الشيء، ذا على الغر به  .الغر ادعاء بضمان باالتزام الثاي امبحث  ببحثه نقوم ما و

 

 ثانيا : االتزام بدفع الثمن 

اول طرق دفع من  البضاعة  و القيمة كما سبق أن اشرنا إليه أ        ن قواعد اانكوترمز  م تت
قواعد اانكوترمز تفرض على امشري االتزام بدفع من البضاعة امتفق  إماامالية لعملية البيع . و 

ر على الفاتورة التجارية  الثمن  نّ الفقهاء من يرى أاك من .  لكن  2عليه  العقد و الضا
ال مكن أن يتأثر بطريقة غر مباشرة بقواعد اانكوترمز  اإما اك   3للبيع   وا   أخرينو  بّي

اولتها  وع امصاريف ال ت ن تأثر عرضا على حساب قواعد اانكوترمز و ال  مكن أعدم  ت
تلك  أكانتامل امتعلق بدفع الثمن سواء العو  نّ بعض الفقهاء أ أشار. كذلك  4قيمة من البيع 

اوها  أوالدفع أ  أسلوبامتعلق بطرق الدفع ُموعد ، مكان، و  امتعلق بضمان الدفع ، م تت
اك فرق واضح بن مصطلحات البيع و  5قواعد اانكوترمز . ففي مادة التجارة الدولية 

 مصطلحات الدفع .

انب اما      اول ا دد أبدا قواعد اانكورتيمز م تت قوق  للبيع الدو ، فهي ا  قيمة ا
صورة بتحديد أي من  اضع لضريب على القيمة امضافة . فهي  سبة ا مركية و كذلك ال ا
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قوق و الضرائب  أنواعالبائع او امشري ملزم ببعض  انب ةوثيق مرتبط إعدادتفرض  أوا  با
 . 1اما

ا أو ما تقدم ف        م انه ابأس ب ا بأ حكامن نذّكر انفس امتلق باالتزام بدفع الثمن   ا
ا بشيء من التفصيل، دون  اولتها اتفاقية في حكام إغفالالبيع الدو للبضائع و ال ت العامة  ا

ية .  للقوانن الوط

ي ال نّ إ         قدية للثمن  خرى خاصة اهبة  الطبيعة ال ميز البيع عن كثر من العقود ا
سا من  قدي ،أي امبلغ أو الرقم ا وامقايضة ، لذلك يلزم أن يتضمن اتفاق امتبايعن الثمن ال

قود الذي يتعن على امشري دفعه إ البائع نظر حصوله على ملكية امبيع تفيد الصفة  و  .  ال
داء بال قدية للثمن ا ة ذلك أو اعرف به ال وراقأو بواسطة ورقة من ، قود كما وقعت معاي  ا

داء ها الشيكات شرط حصول ا  . الفعلي  التجارية ومن ضم

قدي حاا ودفعة واحدة أو و        معلوم أنه باستطاعة امتبايعن أن يتفقا على أن يؤدي الثمن ال
ية قد تزيد أو  و يؤدي خال أجل معن أو على شكل أقساط الذي ياحظ أن قيمة العملة الوط

ابا أو سلبيا على  مر الذي يؤثر إ ي ا ج قص تبعا لتغر سوق الصرف ا الوط  ااقتصادت
ومصا كل من البائع وامشري ،غر أنه ا تأثر لتغير العملة  القيمة بسبب تغر سعر الصرف 

ي  العاقة بن البائع وام ج قود احددة  العقد ونوع ا شري ،حيث تكون العرة لعدد ال
د الوفاء ، أي أن البائع وامشري يتحمان  فاضها ع ظر عن ازدياد قيمتها أو ا العملة بغض ال

 .  2تبعة تغير سعر الصرف

اذ ما يلزم من        افذة   إجراءاتيتضمن التزام امشري  بدفع الثمن ا تشرطها القوانن ال
ارية كقبول حواات  اإجراءاتدولة امشري  ، سواء كانت تلك  فتح اعتماد  أومن طبيعة 
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ا  22نص امادة  2   من اتفاقية في



 

 

دي  هات   إداريةمن طبيعة  أوتقدم خطاب ضمان مصر ،  أومست صول على موافقة ا كا
قد الازمة للوفاء بالثمن   .1امختصة لتحويل ال

مكان  بدفع الثمن  امكان امتفق عليه  العقد فإذا خلى العقد من بيان ويلتزم امشري     
د إ ا و ال  22ذن اعتماد نص امادةدفع الثمن ، فيصر ع الثمن اوجبها يكون من اتفاقية في

ديد كل ما صل   يتعلق  مستحق الوفاء كقاعدة،  امكان امتفق عليه  العقد ،باعتبار ا
فيذ  د عدم  لتزاماتاابت اشئة عن العقد ، وع ب على امشري أن يدفعه إ البائع  ااتفاقال

 مكان عمل البائع أو  مكان التسليم إذا كان الدفع مطلوبا مقابل تسليم البضائع أو 
دات . و ة عن تغير مكان عمله  امست ا على البائع أن يتحمل أي زيادة  مصاريف الدفع ال

 .2  م عقد البيعبعد إبرا
الثمن عن طريق مصرف دولة امشري و من  أداءن يتم لكن الغالب  التجارة الدولية أ     

دي فا ت ذ يتو امصرف الدفع ثور مشكلة حول مكان دفع الثمن ، إخال فتح اعتماد مست
دات من البائع . و يتم ذلك بواسطة فرعه من دولة البائع  بواسطة مصرف  أومقابل تسلم امست

 خر من دولة البائع.آ

ت امادتان و قد        ا زمان الوفاء بالثمن . 29و  21عا تا القاعدة  أين من اتفاقية في تضم
فزمان  القائلة باستحقاق الثمن  الوقت الذي يسلم فيه امبيع مام يوجد اتفاق يقضي بغر ذلك

اء طراف ، ويصح ب على ذلك أن يدفع الثمن قبل تسليم امبيع أو  الوفاء يتحدد أوا باتفاق ا
كم الفقرة  بعد ا ، وفقا  د ديد وقت معن للوفاء بالثمن ، يلتزم امشري ع د عدم ذكر  وع

و من امادة  دات  21ا دما يضع البائع البضاعة أو امست ا ، أن يدفع الثمن ع من اتفاقية فيي
ت تصرفه ، وفقا لعقد  . كما خولت نفس الفقرة للبائع أن  ااتفاقيةالبيع أو أحكام ال مثلها 
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دات ،فقد  ااتفاقيةمن  21أما الفقرة الثانية من امادة  يعتر الدفع شرطا لتسليم البضاعة أو امست
ركزت والرمز سيف موضحة أنه إذا تضمن العقد نقل البضائع ، أمكن للبائع أن يرسل البضاعة، 

ذ البضاعة إل امشري إا مقابل دفع الثمن شريطة أا تسلم البضا دات ال مثل  عة أو امست
.والفقرة الثالثة من امادة نفسها ، فقد ربطت بن استيفاء الثمن وبن حق امشري  فحص 
البضاعة ،حيث يلتزم امشري بدفع الثمن إا إذا أتيحت له الفرصة لفحص البضاعة ، مام يكن 

ب على امشري أن يدفع  و يفية التسليم أو الدفع امتفق عليه بن الطرفنذلك متعارضا مع ك
ذ  ديد بالرجوع إ العقد أو أحكام   ااتفاقيةالثمن  التاريخ احدد  العقد أو الذي مكن 

 .  1حاجة إ قيام البائع بتوجيه أي طلب أو استيفاء أي إجراء  ،دون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ا  29امادة  نص 1   من اتفاقية في
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صوص عقد  ديثة و امتسارعة ال عرفتها معامات التجارة الدولية ، وبا مع التطورات ا
ازع  هج الت وع من امعامات إ قواعد م ذا ال ضع  ظرية التقليدية ال  البيع الدو فاّن ال

ا آخر يدعوا إ أصبحت غر كافية و ا مكن ااعتماد عليها على إطاقها ، لذلك ظهر  ا
قبول القواعد اموضوعية أو امادية ذات امضمون الدو أو العامي ، و ال وجدت أصا لتعطي 

اد . ارية دولية اعزل عن قواعد اإس زاع أو يتفادا  عاقة  هي ال  حا مباشرا ي

موعة من التحديات ، لعل من  ا عرفت  ي كذلك بدور م تلك لكن عملية التوحيد  أ
يم و تعاريف امصطلحات امستعملة  التجارة الدولية  فحاول العاملن  ، العراقيل إشكالية مفا

مل اوز توحيد قواعد التجارة الدولية  اطار  ذا العائق من خال البحث عن قواعد مادية 
صوص عق كثر استعماا  التجارة الدولية و با د البيع الدو تفسرات موحدة للمصطلحات ا

م العقود الدولية .    باعتبار من أ

ا غرفة التجارة الدولية لقد عملت          دّ باعتبار ذ إنشائها على ا ظمة غر حكومية م من  م
موعة من  اطر التفسرات امختلفة للمصطلحات التجارية ساس أعدت  ذا ا . و على 

مان القانوي و تبسط لصيغ التجارية الدولية أي ا اانكوترمزمّتها بقواعد قواعد ال ح تضمن ا
حيث قامت غرفة التجارة الدولية التجارة الدولية.  متعاملياإجراءات التجارية ال يقوم ها 

كثر استعماا  البيع  امختلفة القانونية التفسراتاستخاص أوجه الشبه بن ب للمصطلحات ا
خذالدو ، مع  سبان   ا مع التطبيقات الفعلية التعاقدية  وجه الشبه تلكتطابق مضمون أا

 للفاعلن ااقتصادين .

طوة           هافقواعد اانكوترمز على خاف امصطلحات التجارية ، خضعت   جعلت م
تمي مادية قواعد  ي عملية توثيقها من طرف غرفة التجاعر دو الادي  املقانون لموحدة ت رة و 

ي قواعد  الدولية  ذ كذلك . و  اخضعت م موعة  إ إعداد التحديث و التطور فجاءت عر 
سخ كان  امن ال ة  أخر  . 1020قواعد اانكوترمز لس



 

 

لقد عرفت قواعد اانكوترمز اعرافا واسعا على امستوى الدو ، سواء من قبل اهيئات 
ا من مارسات و، عادات و أعراف التجارة الدولية، أو   التحكيمية أو ااتفاقيات الدولية باعتبار

خرة  لتلك القواعد  ذ ا ية  ، حيث محت  على امستوى الداخلي من طرف التشريعات الوط
بتطبيقها  حدود ما يسمح به القانون ، لكن تطبيقاها على مستوى القضاء الوط قليلة مقارنة 

ظمها .بتطبيقاها على مستوى التحكيم الدو   بسبب طبيعة العاقة القانونية ال ت

ة   رية  1020آخر نسخة لقواعد اانكوترمز صدرت س و قسمت القواعد إ قواعد 
سخ السابقة ها و ال قّسمت فيها القواعد  ذا على خاف ال قل ، و  ميع طرق ال و أخرى 

اولت القواعد االتزام بتسليم البضاعة  موعات . ت من البائع إ امشري و تسّلمها من إ 
ت على من يقع االتزام  هما ، و كذلك بّي ظة انتقال امخاطر بي ديد  خر مع  ذا ا طرف 
قل البضاعة و التأمن عليها و القيام بتسليم الوثائق و إمام اإجراءات اإدارية ، مع توضيحها  ب

خر م تغفل الصيغ التجارية الدولية عن ااشارة  عملية توزيع امصاريف بن طر العقد . و  ا
ي االتزام بامطابقة و دفع الثمن .  إ التزامات أخرى 

ن غرفة التجارة الدولية   مصطلحات البيع تفسر لقواعد موحدة   لكن إعداد و تق
ها عل م ظيم عقد البيع الدو .ال مكن أن الوحيدة القواعد  الدو ، م  وءت  حيث أّن 

خرى  إقصاءفاعلي التجارة الدولية لتلك القواعد ا مكن له  أي حال  القواعد اموضوعية ا
ا للبيع الدو للبضائع ،  تلك  أواموحدة لقانون البيع الدو ، مثل ما جاءت به اتفاقية في

ول متعلق بإلز  ذا لسببن . ا ية و  امية تلك القواعد ، فهي غر القواعد اموجودة  القوانن الوط
ا تستمد قوها اإلزامية العقد  إدراجها امعاملةملزمة إا إذا اختار طر  و السبب الثاي ، و 

مصطلحات البيع الدو  حدود  تفسراتجاءت بصدد توحيد راجع إ أّن تلك القواعد 
ة من االتزامات ،  فيذ االتزام بتسليم مضمون تلك القواعد محيث أّن موعة معي تعلق بت
خرى  اول  امتعلقة بهالبضاعة و االتزامات ا حكام، و م تت خرى امتعلقة بالبيع الدو ا  ا

 . خاصة تلك امتلقة بإبرام العقد و كذا امسؤولية  حال اإخال باالتزامات التعاقدية 



 

 

ي قواعد  رغم  اعرفت هاغرفة التجارة الدولية ، و قد  أعدهاأّن قواعد اانكوترمز 
عراف التجارية الدولية .  أهاااتفاقيات الدولية  على  ن تلك  لكن موعة من العادات و ا تق

ذا مفالعادات طرح فكرة إلزاميتها ،  طراف و ا قد يؤدي غرفة التجارة الدولية تركت ذلك إرادة ا
موعة من ام ا قواعد بتلك القواعد مواجهة  ّن إضفاء . فكان  نظرنا أمكملة شاكل باعتبار

قق ا ها ح  داف ال خلقت الصفة اإلزامية على قواعد اانكوترمز كان ضرورة ا مفر م
 الداخلي . أون ادرنا مدى ااعراف ها سواء على امستوى الدو جلها خاصة بعد أ

وعة ُاا أعراف غرفة التجارة الدولية اكذلك     variantesمته بقواعد اانكوترمز امت

Incoterms اانكوترمز ال وضعتها الغرفة ، قواعد أ خلق نوعا من التشويش على
ي قواعد انكوترمز  وعة  ا من طرف متعامليفاانكوترمز امت ود التجارة  م تعديل بعض ب

طقي. ذا امر غر م من الصيغ التجارية الدولية فكل صيغة  الدولية دون امساس اضموها ، و
ة  عقد البيع  التزاماتموحدة  تفسرات حاملةجاءت  قد  التفسراتو أي مساس بتلك ، معي

جدر أيغر مضموها ، و عليه كان من  ن تقوم غرفة التجارة الدولية بغلق أي باب قد مس ا
لق تلك صلي الذي دفها  و توحيد تف باهدف ا  سرات مصطلحات البيع الدو .الصيغ و 

موعة  حيث،  غرفة التجارة الدولية كانت واضحة حن وضعها للصيغ أيضا ها  جعلت م
ت  التفسراتمن  ة من االتزامات امرتبطة بالبيع الدو ، و قد بّي اموحدة امتعلقة اجموعة معي

 أغفلتامشري تلك االتزامات . لكن الغرفة  أوو م يتحمل البائع  ، أين ، وعلى عاتق من 
اات  ديث عن ا ذا  أوماما ا فيذ احدى تلك االتزامات ، و  دما ا يتم ت لول البديلة ع ا

جلها . عل قواعد اانكوترمز ناقصة و غر كاملة إمام امهام ال وضعت   ما 

ذا ما   عدد  إ مزقامت غرفة التجارة الدولية برمة قواعد اانكوتر  كبر من اللغات ، و 
فراغا كبرا أمام الفاعلن  اللغة العربية خلق إترمتها  إغفالاكثر عامية . لكن   جعلها

ااقتصادين العرب ، على الرغم من الدور الكبر الذي يلعبونه على مستوى التجارة الدولية . 



 

 

اوات الرمة  إن ترجم قواعد اانكوترمز فكان من الواجب أ اللغة العربية ح نتفادى 
رفية الغر دقيقة من طرف كل باحث باللغة العربية عن   .مع تلك القواعد ا

خر تبقى قواعد اانكوترمز         غرفة التجارة الدولية على  قامت هااولة جريئة   ا
رغبة فاعلي التجارة  جسدت فعا أين مصطلحات البيع الدو ،تفسرات امستوى الدو لتوحيد 

اد تفسرات الدولية  ميع   حدةقانونية مو   إ  .  تسهل عليهم العملية التعاقدية يفهمها ا
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لي3االتزام، الطبعة                                     شورات ا ة   ، م قوقية، بروت، س  ا
                                   2991. 

زء الرابع  -الوسيط  شرح القانون امدي -                                   البيع وامقايضة  -ا
هضة العربية،                                      ،2916"، دار ال

قوقية، بروت،  -                                  لي ا شورات ا ول، م زء ا  نظرية العقد، ا
ان، الطبعة                                                              ،   2991لب

 
هضة العربية خصومة د. على بركات،   -24 التحكيم  القانون امصري والقانون امقارن، دار ال

رةأ عام   2996ُالقا

ظرية العامة لالتزام ، مصادر االتزام  القانون امدي ، ديوان د. على سليمان ،   -25 ال
امعية ، الطبعة السادسة ،   . 1002امطبوعات ا

ةعقد تسليم مفتاح"، -د. محسن شفيق :   -26 هضة العربية،مصر، دون س  دار ال
مم امتحدة بشأن البيع الدو للبضائع-                   دراسة  قانون -اتفاقية ا

هضة العربية-التجارة الدولية                   رة، دار ال  . 2911القا



 

 

احية القانونية، مطبعة  -                             ولوجيا من ال ة نقل التك رة، س  جامعة القا
                            2914، 

هضة  -د. محمود سمير الشرقاوى:  -27  االتزام بالتسليم  عقد بيع البضائع"، دار ال

 العربية                                      

هضة العربية  القانون -                                        2912البحري، دار ال

 مود مر الشرقاوي، العقود التجارية الدولية، دراسة  -                                     
هضة العربية  خاصة لعقد البيع الدو للبضائع، دار                                       ال
رة، الطبعة الثانية                                          .1001القا

، الثمن  عقد البيع الدو للبضائع ، امكتب الف  د. وليد علي محمد عمر المحامي -28
رة   1002لإصدارات القانونية القا

مبدأ العقد شريعة امتعاقدين و القيود الواردة عليه  –د.نرمين محمد محمود صبح  -29
 1001طبعة ااو ال -عاقات التجارة الدولية

 2996"دراسة  القواعد اموحدة  البيوع الدولية"، طبعة د رضا عبيد:  -32

امس رزق اه انطاكي ، نهاد السباعي  -31 زء ا  ، اموسوعة التجارية ، ا

عم وراشد سامية-32 ازع رياض عبد الم زء الثاي، ت اص، ا : الوسيط  القانون الدو ا
ة القوانن،  رة، س هضة العربية، القا  2994دار ال

ازع القوانن ُدراسة زروتي الطيب  -34 ول ، ت زء ا زائري ، ا اص ا ، القانون الدو ا
زائر  1001مقارنةأ ، الطبعة الثانية .   ، مطبعة الفسيلة ، ا

اص و قانون نظرية العقد الدو الطليق بن القانون الدو  أحمد عبد الكريم سامة ، -32 ا
رة ،–دراسة تأصيلية انتقالية -التجارة الدولية  هضة العربية  القا   2919دار ال

ة اختال توازن العقود الدولية  قانون التجارة الدولية، سامة عرب ،  -36 وسائل معا
ة  فوظة للمؤلف، س و ،حقوق الطبع   2999الطبعة ا

قل الطارق جمعة سيف -37 امعي، مصر، ، تأمن ال ، دار الفكر ا  1001دو



 

 

زء الثاي ، دار امعارف  عبد الحميد اأحدب، -38 ، ا موسوعات  التحكيم التجاري الدو
ة   . 160ص  2991، س

ظرية العامة لالتزام وفقا للقانون الكوي ، -39 ي حجازي، ال زء  عبد ا دراسة مقارنة ، ا
ول ، مصادر االتزام ، مطبوعات جامعة الكويت   2911ا

ير  -42 ظيم القانوي للتحكيم الدو و الداخلي ُ  ضوء الفقه و  -:عبد المجيد  م الت
شأة امعارف  قضاء التحكيم أ ، م

درية                            اإسك
امعية  - ازعات التجارة الدولية، دار امطبوعات ا قضاء التحكيم  م

ة  درية، س  2992اإسك

ظرية عبد المجيد الحكيم   -41 ول، ال ، اموجز  شرح القانون امدي العراقي، الكتاب ا
لية، العامة لالتزام، جزء أول، مصادر االتزام مع امقارنة بالفقه اإسامي، شركة امطابع ا

 بغداد، 
عم فرج الصد ،  -42 هضة عبد الم نظرية العقد  قوانن الباد العربية ، بروت ، دار ال

شر ،     2924للطباعة و ال
ازع القواننعشوش عبد الحميد  -43 ج ت ا ازع م هضة العربية  -دراسة مقارنة -، ت ، دار ال

رة،   2911القا
ول ، الطبعة ، شرح القانون الالعكيلي عزيز  -44 زء ا ، دار الثقافة  ، عمان  1تجاري ، ا

2992  
زائر، طبعة علي فيالي،  -45 شر والتوزيع، ا ظرية العامة للعقد، موفم لل االتزامات ال

1002. 
كادمية العربية للعلوم فاروق ملش،  -46 وجه التجارية والقانونيةأ، ا قل امتعدد الوسائط ُا ال

ولوجيا و  شر، والتك ها للطباعة وال قل البحري، الش  ،2996ال
صور القاضي ،  -47 وزيه  ترجمة م د  -بيع السلع الدو  –امطول  العقود فانسان   ،

شر و التوزيع ، بروت   امعية للدراسات و ال   1002امؤسسة ا



 

 

حكام العامة  التفاوض والتعافؤاد العلواني ود.عبد جمعة موسى -48 قد  عر اانرنت ، ُا
كمة، بغداد 1000وعقود البيوع التجاريةأ على وفق أحكام قواعد اانكوترمز لعام  ، بيت ا

1003 
يم   -49 ، التحكيم التجاري الدو حتمية التحكيم و حتمية قانون التجار الدو ، كمال إبرا

 ، و  2992دار الفكر العر ، الطبعة ا

ي مختار،  -52 زائري امقارن، ديوان وجود اإر لب ادة و تأثر الغلط عليها  القانون ا
زائرية،  امعية ا   2914امطبوعات ا

" والبيع  -لطيف جبر كرماني:  -51 مسؤولية البائع  البيوع البحرية، دراسة  البيع "سي
ية، العراق،                            "غوب" امكتبة اموك

ة                                     2911س
ة 3القانون البحري، الطبعة  -                           1003، دار الثقافة، عمان س

ول ، الطبعة الثانية محمد صبري السعدي،  -52 زء ا  1009شرح القانون امدي ، ا
ة امعاصر  قوانن التجارة الدولية ، الو محمود فياض ،  -53 ردن ، س شر ا  1021راق لل
ظرية  -: محمود محمد ياقوت  -54 حرية امتعاقدين  اختيار قانون العقد الدو بن ال

شأة   والتطبيق، م
درية،                                 .1000امعارف، اإسك

و . قانون اإرادة و قواعد البوليس ضرورية  -                                 التطبيق ، الطبعة ا
امعي  1003  ، دار الفكر ا

درية  .                                   اإسك
و مفهوم حديث لقانون عقود التجارة الدولية، دار الذكر -                      

ة  درية س امعي، اإسك  .1021ا

ظرية اموضوعية، الروابط العقدية الد-                               ظرية الشخصية وال ولية بن ال
امعي،   دار الفكر ا

ة                                درية ،س  .1004اإسك



 

 

ديد ، مختار أحمد بربري  -55 ، التحكيم التجاري الدو ، دراسة خاصة للقانون امصري ا
هضة العربية ،    2992دار ال

اصة الدولية و الداخلية ، ج  مد عكاشةمصطفى الجمال ،  -56 ، التحكيم  العاقات ا
رة   2، الطبعة 2  2991، القا

درية ، مصر مصطفى الجمال  -57 امعية ، ااسك ، مصادر االتزام ، ديوان امطبوعات ا
2999 

ضيض،  -58 البيع التجاري الدو للبضائع، دراسة  ضوء ااتفاقيات الدولية المصطفى ش
و والتشريع  ديدة، الدار البيضاء، الطبعة ا جاح ا   .12، ص 1002امغر وامقارن، مطبعة ال

ة، 3مبادئ القانون البحري، الطبعة مصطفى كمال طه،  -29  دون س

اموجز  قانون التجارة الدولية، الطبعة الثانية، دار الثقافة عمان، موسى طالب حسن،  -62
ة   2992س

اصة ذات محمد عبد اه محمد المؤيد -61 ظيم العاقات ا هج القواعد اموضوعية  ت : م
ة  رة، س هضة العربية، القا ، دار ال  .  2991الطابع الدو

اصة الدولية، ناصف حسام الدين فتحي -62 زاعات ا -، مركز قانون القاضي من حكم ال
هضة العربية، -دراسة مقارنة ، دار ال و ة ، الطبعة ا رة، س  2994القا

درية  -:شام صادق  -63 امعية اإسك    1002عقود التجارة الدولية ، دار امطبوعات ا

شأة امعارف، -                     القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، م
ة  درية، س  2992اإسك

 
 

 الرسائل و المذكرات 
 
يل الدكتورا  العومة إدريس آيت الشيخ،  -1 وانعكاساها السياسية والقانونية، أطروحة ل

امعية  ة ا قوق أكدال الرباط، الس قوق، شعبة القانون العام كلية ا  1002ا



 

 

، جامعة تيزي امازوز لطيفة  -2 زائري، رسالة دكتورا ، إلتزام البائع بتسليم امبيع  القانون ا
ة   ،1022وزو، س

قل عقدمراد،  بسعيد -3 زائري للقانون البحري وفقا للبضائع البحري ال الدولية  وااتفاقيات ا
قوق و العلوم السياسية جامعة ا بكر بلقايد تلمسان،   ، 1021، رسالة دكتورا كلية ا

ان لعروق،  -4 ارجي ح زائر  –سياسة سعر الصرف و التوازن ا ، رسالة  -دراسة حالة ا
ةماجستر  العلوم اا طي   قتصادية ، جامعة قس

، االتزام بامطابقة  عقد البيع الدو للبضائع ، رسالة د. جمال محمود عبدالعزيز  -5
رة ،  قوق ، جامعة القا   2992-2996دكتورا مقدمة إ كلية ا

ة شتواح العياشي،  -6 ة، س طي قل الري للبضائع، مذكرة ماجستر، جامعة قس عقد ال
1002، 

رة ، بدون تاريخ عبد الرحمان عياد  -7  ، أساس االتزام العقدي ، رسالة دكتورا ، القا
امعة عبد اه محمد الزبيدي -8 ، انتقال امخاطر  البيوع البحرية الدولية، رسالة ماجستر، ا

ة  ردن، س ردنية، ا  2992ا
اسات العليا امعمقة، جامعة رسالة دبلوم الدر –، قانون التجارة الدو علي غزاواني  -9

ة   .1002السويسي، امملكة امغربية، س
ا عبداه خليل  -12 ، التزام البائع بالتسليم  عقود الدولية ، رسالة ماجستر مقدمة إ  لي

ردنية ،  امعة ا   2992كلية الدراسات العليا ، ا
عراف التجمحمد أحمد الشماسة،  -11 اد  ارة الدولية، رسالة ماجستر، مواءمة قواعد اإس

ردن  ردنية، ا امعة ا  ا

يل دبلوم الدراسات محمد طارق ،  -12 موذجية  قانون التجارة الدولية ، رسالة ل العقود ال
امس كلية العلوم القانونية و ااقتصادية و  مد ا اص ، جامعة  العليا امعمقة  القانون ا

ة    1001ااجتماعية سا ، س
صور عبد الرازق خيشة ،  -13 طاق موضوعي لالتزام بضمان محمد م رية ك و امخالفة ا

ة صورة ، مصر ، دون س قوق جامعة ام ث دكتورا كلية ا  امطابقة ، 



 

 

يل دبلوم المصطفى البيتر،  -14 اولة  التأصيل، رسالة ل مفهوم قانون التجارة الدولية، 
امعية  الدراسات العليا امعمقة  ة ا قوق الرباط، الس اص، كلية ا -1004القانون ا

1002. 

 
  المجات القضائية :

 
  3، العدد  2994اجلة القضائية ، -
  1، العدد  1006لة احكمة العليا ،  -
 

 المقاات : -

 
قوق والشريعة، أبو زيد رضوان،   -1 لة ا  ، ة الضوابط العامة  التحكيم التجاري الدو الس

ة   2912الرابعة، العدد الثاي، الكويت، س
لة البارودي  على  -2 ، العرف التجاري مكانته و دور القضاء و الفقه  احرامه و تطوير ، 

ردنين ، العدد  ة  2نقابة احامن ا   2912، س
يبة.  -3 ارجية لدول مال افريقيابن داودية و شأ على التجارة ا لة أثر قواعد ام  ،

 .6اقتصاديات مال افريقيا، العدد 

ا اتفاقية حسب نصوص الغر ادعاء وبضمان بامطابقة االتزامدي ،  جودت -4  لعام فيي

لة الدو البيع بشأن 1980  28 اجلد – والقانونية ااقتصادية للعلوم دمشق جامعة للبضائع، 

ول  العدد -  ، سوريا 2012 ا
ازع القوانن بن الوصف التقليدي ااجرائي و امستحدث جورج حزبون ،  -5 قواعد ت

قوق ، العدد  لة ا  .  1001، الكويت 1اموضوعي ، 

، دراسة  اآليات القانونية للتبعية الدولية، حسام عيسى،  -6 التحكيم التجاري الدو
عقد ب اث امؤمر الثامن عشر، ام اد احامن العرب، أ شورات ا  10الدار البيضاء ما بن م



 

 

اد احامن العرب للبحوث والدراسات القانونية، بدون تاريخ وا 2993مايو  13و ، مركز ا
  مكان نشر.

قل أمية ،رشيد بلقريصات محمد، سيدي خطيب -7 مية دفع  قطاع ال  لة ااقتصادية، الت

ت، و ااقتصاد ام  2007 ابريل ،6 عدد تلمسان، جامعة ام
ظام القانوي مسؤولية د . قادة شهيدة ،  -8 ا على رسم مامح ال يم و تأثر إشكالية امفا

تج  زائري و القانون امقارن  –ام لة دراسات قانونية ، العدد  -دراسة  القانون ا  ،1022-
ة  01  .   1022، س
عراف أمام احكم   د . نرجس البكوري  -9 ازعات التجارية الدولية ، تطبيق العادات و ا ام

ارة للدراسات القانونية و اإدارية ، امغرب. لة ام  1021 -06عدد    ،  
اي لعام د. محسن شفيق:  -12 قوات امادية  2964اتفاقيات ا بشان البيع الدو للم

لة القانون وااقتصاد للبحوث القانونية واا قتصادية ، تصدر ُدراسة  قانون التجارة الدوليةأ ، 
ربعون ، كانون  ة الرابعة وا رة ، ُالقسم الثاي أ ، العدد الرابع، الس امعة القا قوق  عن كلية ا

ول ،   . 2924ا

ة عبد القادر العطير،  -11 قل الدو متعدد الوسائط للبضائع لس مم حول ال اتفاقية ا
ة 2910 قوق الكويتية، الس شور اجلة ا  2914، سبتمر 3العدد ، 1، مقال م

دي ووكالة عوض على جمال الدين،  -12 صيل الثمن  التجارة الدولية ُااعتماد امست
ول ، كلية الشريعة و القانون ، جامعة  ة الثانية ،العدد ا قوق و الشريعة ، الس لة ا التسويقأ 

 .2921الكويت ،

صور،  ا -13 على لقاضي سامي م لس القضاء ا اف  بروت،  عضو  كمة ااستئ ورئيس 
وان  دود»اضرة بع رة ا اي وظا ان، « القضاء اللب امي طرابلس ،مال لب ألقيت أمام  نقابة 

 .  1004جانفي  22بتاريخ 

التحكيم التجاري الدو  اميزان ، اجلة امغربية للقانون و ااقتصاد و محمد شعيبي ،  -14
مية ، أعمال يوم ة  34العدد  2993دراسي،  الت   2994س

ريدة القانونية محمد طارق ،  -15 اص الدو بن التشكيك و امصداقية ، مقال  القانون ا
 http://www.alkanounia.comاالكرونية ، امغرب ، 

http://www.alkanounia.com/


 

 

قل امتعدد محمود زنبوعة،  -16 لة أثر تفعيل ال ية العربية،  مية التجارة البي الوسائط  ت
ة  -11اجلة  -جامعة دمشق للعلوم ااقتصادية والقانونية  ،1006العدد الثاي، س

 
 ااتفاقيات الدولية : -

 
ة  - قل متعدد الوسائط اموقعة س مم امتحدة لل  2910اتفاقية ا
ا لعقد البيع الدو للبضائع لس -       2910ة اتفاقية في

ة  20اتفاقية نيويورك لاعراف بأحكام التحكيم الدو امصادق عليها   -      جوان س
2921  

يويورك       ب
موذجي بشأن التجارة اإلكرونية مع دليل التشريع  - ، 2996قانون ااونسرال ال

مم امتحدة، نيويورك  شورات ا  1000م

دة - اصة بروكسل معا دات امتعلقة القواعد بعض بتوحيد ا ة الشحن بس  ، 1924 لس
اي، قواعد باسم وتعرف ة فسي اوجب بروتوكول وعدلت ا  مرة عدلت م 1968 س

ة أخرى  . 1979 س
 

                  
 القوانين و المراسيم و اأوامر 

زائري-  القانون البحري ا

زائري-  القانون التجاري ا

ظام رقم - و امتعلق بالقواعد امطبقة على امعامات  1002فيفري  03امؤرخ   02-02ال
سابات بالعملة الصعبة،  ارج و ا ارية مع ا ريدة الرمية العدد ا ماي  23الصادرة   32ا

1002 . 



 

 

فيذي رقم -  امتعلق بتحديد كيفيات و إجراءات ضبط السعر امرجعي 292-02امرسوم الت
ريدة الرمية العدد  ، للغاز الطبيعي اموجه للتصدير ة  42ا  1002الصادرة  س

فيذي رقم - قوق  19-20امرسوم الت امتعلق بتحديد كيفيات متابعة الواردات امعفاة من ا
ريدة الرمية العدد رقم  ر، ا مركية  إطار اتفاقيات التبادل ا ة  24الصادرة   22ا مارس س

1020 

فيذي رقم - د ااستهاك و كذا  201- 22امرسوم الت قصى ع امتعلق بتحديد السعر ا
مل و التجزئة مادي الزيت  د التوزيع با د اإنتاج و ااستراد و ع وامش الربح القصوى ع

ريدة الرمية العدد  بيض ،ا ة  9الصادرة   22الغذائي امكرر العادي و السكر ا مارس س
1022 . 
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 الملخص 

م مارسات التجارة الدولية الي يتم استخدامها بشكل واسع ي العام من أجل تقسيم وتوزيع تكاليف  ومسؤوليات تعد الصيغ  التجارية الدولية من أ
روف اأو من العبارة  و  اإجليزيةمشتقة من اللغة  Incoterms .كلمة امشري الصفقات التجارية ما بن البائع و ي مثل ا

INternational  COmmercial TERMS    قيق طويل و صعب قامت به غرفة التجارة الدولية ظهرت نتيجة جهود بدأ من خال 
، على مستوى جموعة من البيوع الدولية .   الدولية هامصطلحات التجارة عن جموع العادات واممارسات امطبقة، و الي اعرف ها القضاء الدو

نب أطراف العقد مفاوضات طويلة ، و تسمح . مزدوجةوظيفة  فهي تظهر ي مقام أول كوسيلة إعطاء تعريفات من خال تسميات مشركة ،حيث 
ا تستجيب للسرعة الي تتميز ه ّه صر ، من خال استعمال تركيبة قصرة ، أبعاد العملية امقصودة . كما أ الصيغ  عدد  الدولية.ا عقود التجارة هم 

ي: صيغ النقل البحري   ، تقسم إ ( صيغة00أحد عشر ) و 0202التجارية حسب آخر إصدار ها سنة         FOB ،CFRو  FAS و
ي:  CIFو  ميع طرق النقل و االتزامات الرئيسية الي  . EXW ،FCA  ،CPT  ،CIP  ،DAT  ،DAP  ،DDP و صيغ النقل 

ري لعملية البيع،  انتقال امخاطر، امصاريف امتعلقة ب و ي : التسليم بصفته العنصر ا البيع ، االتزام تناولتها قواعد اانكوترمز ي ميع صيغها 
م اممارسات الي استقر عليها جتمع  تستمد الصيغ التجارية الدولية قوها بالتأمن ، تسليم الوثائق   و إمام اإجراءات اإدارية. ا من أ وأميتها من كّو

و ما اكسبها اعرافا على ميع امستويات خاصة ي ظل السعي الدائم لتوحيد قواعد البيع الدو  . التجارة الدولية و

 ةالدوليالتجارة توحيد قواعد  –غرفة التجارة الدولية  – مزر انكوت –الصيغ التجارية الدولية الكلمات المفتاحية: 

Résumé : 

Les termes  de commerce international  sont considérés parmi  les pratiques commerciales les plus utilisées dans  le monde, 

ils ont pour but de bien déterminer les obligations des intervenants de commerce extérieure, ils servent à la   répartition des 

coûts et des responsabilités de la transaction entre le vendeur et l'acheteur. Le mot Incoterms est dérivé de la langue anglaise 

et représente les premières lettres des mots INternational  COmmercial TERMS.  Les Incoterms sont  le résultat   d'un grand 

effort mené par la Chambre de commerce internationale,  ils tirent leur origine des  pratiques et des  coutumes de commerce 

extérieure  reconnues par  les parties des contrats de commerce internationale et par la jurisprudence.Les Incoterms  ont une 

double fonction, ils permettent aux  parties du contrat de bien déterminer, par l'utilisation de courte combinaison, les aspects 

les plus critiques de leurs transaction. Comme ils répondent à la vitesse qui caractérise les contrats du commerce 

international.Selon la dernière version de l'année 2010, il existe 11 Incoterms, devisés en deux familles, ceux relatifs au 

transport maritime qui sont : FAS et FOB, CFR et CIF, et ceux qui concernent les autres modes de transport, qui sont : EXW, 

FCA, CPT, CIP, DAT, DAP , DDP. Les obligations couvertes par les Incoterms sont : la livraison comme un élément central 

du processus de vente, le transfert des risques, les dépenses liées à la vente, l'obligation d'assurance, livraison des documents 

et l'achèvement des procédures administratives. Les Incoterms, tirent leur importance de la reconnaissance de la communauté 

internationale du commerce et constituent un grand pas vers la mise en place des règles uniformes de la vente internationale.  

 

Summary: 

The international  commercial terms are considered among the most used business practices in the world, they are designed to 

properly identify external trade stakeholder obligations, they are used for the distribution of costs and responsibilities of the 

transaction between the seller and the buyer.Incoterms, The word is derived from  English  and represents the first letters of 

the words INternational COmmercial TERMS. Incoterms are the result of a great effort by the International Chamber of 

Commerce, they have their origins in foreign trade practices and customs recognized by the parties of international trade 

agreements and case law. Incoterms have a dual function, they allow parts of the contract to determine, through the use of 

short combination, the most critical aspects of their transaction. As they respond to the speed that characterizes the 

international commercial contracts. According to the latest version of 2010, there are 11 Incoterms, currency two families, 

that relating to maritime transport which are: FAS and FOB, CFR and CIF, and the other concerning other transport modes, 

which are : EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP. The obligations covered by the Incoterms are: delivery as a central 

element of the sales process, the transfer of risk, expenses related to the sale, the insurance obligation, document delivery and 

completion of administrative procedures. Incoterms, derive their importance of the recognition of the international 

community trade and constitute a major step towards establishing uniform rules of international sales. 

 


